
-: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 આગવુ ંસ્િાન ધરાવે છે. રાિય સરકારે સપુ્રત કરેલ િવાબદારીઓ  
પ્રત્યે સજાગ રહી વવકાસ અને વહીવટ ચલાવવા સઘન પ્રયાસો  કરવામા ંઆવે છે. પચંાયતી રાિનો 
ઉદેશ પાર પડે તે હતેિુી યોિનાને વેગીલી બનાવવા અને લોકોને ઉપયોગી બને તે માટે  જિલ્લા 
પચંાયત સતત પ્રયત્નશીલ રહી છે લોકોને 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 અને નાગહરકોના પ્રશ્નોનો વનકાલ ઝડપિી િાય છે. 
 

           આ જિલ્લા પચંાયતની વવવવધ શાખાઓ મારફત યોિનાઓનો ઝડપી અમલીકરિ  
કરવામા ંઆવે છે. તદઉપરાતં  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. 
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નવસારી જિલ્ લા પચંાયતનો વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ 
 

વષષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
 

અનુકં્રમણિકા 
 

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 કે્ષતે્ર ૧૫ – ૨૧ 

૫ કુટંુબ કલ્ યાિ કે્ષતે્ર ૨૨- ૨૬ 

૬ રસીકરિ કાયયક્રમ ૨૭ 

૭ મેલેહરયા શાખા ૨૮-૨૯ 

૮ સકંલલતબાળવવકાસયોિના ૩૦– ૩૪ 

૯ આર્ુયવેદ કે્ષતે્ર ૩૫– ૩૭ 

૧૦ વસિંચાઇ કે્ષતે્ર ૩૮-૪૦ 

૧૧ બાધંકામ કે્ષતે્ર ૪૧– ૪૪ 

૧૨ વશક્ષિ અને સસં્ કાર કે્ષતે્ર ૪૫-૪૭ 

૧૩ સમાિ કલ્ યાિ અને વશક્ષિ ૪૮- ૪૯ 

૧૪ ખેતીવાડી કે્ષતે્ર ૫૦– ૫૪ 
૧૫ પશપુાલન કે્ષતે્ર ૫૫ – ૫૭ 

૧૬ સહકાર કે્ષતે્ર ૫૮ 

૧૭ વવકાસ કે્ષતે્ર ૫૯ 

૧૮ આંકડાકીય કે્ષતે્ર ૬૦ – ૬૧ 

  ૧૯  મહસેલુ કે્ષતે્ર ૬૨ 

૨૦ મહકેમ શાખા  ૬૩ 
 

  



 

નવસારી જિલ્લા પચંાયતના અર્િકારીશ્રીઓના નામ અને હોિાની ર્વગત. 
 

અ.ન ં શાખાવધકારીશ્રીનુ ંનામ હોદો 
૧ શ્રી આર.જી.ગોહહલ (I A S) જિલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રી 
૨ સ ુશ્રી વપ્રતી એસ.ઠકકર નાયબ જિલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રી મહસેલુ 

૩ શ્રી એ.સી.ધોરાજીયા  નાયબ જિ. વવ. અવધકારીશ્રી પચંાયત/સામાન્દ્ય ઇ.ચા 
૪ શ્રીજી.એમ.પટેલ જિલ્લા આંકડા અવધકારીશ્રી  
૫ શ્રી એ.સી.ધોરાજીયા હહસાબી અવધકારીશ્રી  
૬ શ્રીએમ.એન.ચૌધરી  કાયયપાલક ઇિનેરશ્રી બાધંકામ 

૭ શ્રી એ.જે.પટેલ  ઇ.ચા.કાયયપાલક ઇિનેરશ્રી વસિંચાઇ 

૮ શ્રી એમ.જી. વ્ યાસ  જિલ્લા પ્રાિવમક વશક્ષિાવધકારીશ્રી  
૯ શ્રી એ.આર.ગજેરા  જિલ્લા ખેતીવાડી અવધકારીશ્રી ઇ.ચા.  
૧૦ ડો.એમ.જી.પ્રજાપવત નાયબપશપુાલન અવધકારીશ્રી  
૧૧ ડો.ડી.એચ.ભાવસાર  મ.ુજિ.આરોગ્ય અવધકારીશ્રી  

૧૨ ડો.પી.એન.કન્નર  અવધક જિ.આરોગ્ય અવધકારીશ્રી  
૧૩ ડો.સજુીત.બી.પરમાર  જિ.આર.સી.એચ.અવધકારીશ્રી  
૧૪ શ્રીમતી કે.એન.પટેલ   પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી  
૧૫ શ્રીડો.એમ.આર.ડેલીવાલા એપેડેવમક મેહડકલ ઓફીસરશ્રી  
૧૬ શ્રીડો.પીનાકીન. બી.પટેલ મેલેહરયા અવધકારીશ્રી  
૧૭ શ્રી પી.બી.પટેલ આંતહરક અન્દ્ વેષિ અવધકારીશ્રી 
૧૮ શ્રી ડો.અલખલેશ.પાડે કર્.ુએ.એમ.ઓ  
૧૯ ડો.નયનાબેન આઇ.પટેલ ઇ.ચા જિલ્લા આર્ુયવેદ અવધકારીશ્રી  
૨૦ શ્રી એસ.એસ.શાહ  ઇ.ચામદદનીશ જિલ્લા રજીસ્રારશ્રી  
૨૧ શ્રી કે.વી.ભરખડા જિ.સમાિ કલ્યાિ અવધકારીશ્રી  
૨૨ શ્રી એસ.એસ.શાહ  વહીવટી અવધકારીશ્રી (આરોગ્ય)  
૨૩ શ્રી કે.વી.ભરખડા ચીટનીશશ્રી.તા.વવ.અવધકારીશ્રી(દબાિ) ઇ.ચા. 
૨૪ શ્રી એમ.પી.શાહ  નાયબ જિલ્ લા પ્રા.વશ.અવધકારી ઇ.ચા. 
૨૫ શ્રી જે.સી.રાઠોડ  ના.કા.ઇ(મા.મ) પેટા વવ. 
૨૬ 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  રેખાાંશ  ઉપર નર્સારી  જજલ્લો  આરે્લ છે. ઉત્તરે  સરુત જજલ્લો, પશ્ચિમ અરબી સમદુ્ર, પરૂ્વમાાં  
ડાાંગ  અને દક્ષિણે  ર્લસાડ  જજલ્લો  આરે્લ છે. 
                નર્સારી  જજલ્લાનુાં  શ્ચર્સ્તારનુાં  કુલ િેત્રફળ  ૨૬૫૭.૫૬ ચો.કિ.મીટર છે.  જજલ્લાનો  
પરૂ્વ  શ્ચર્સ્તાર કુદરતી  ર્નરાજી અને ડુાંગરાઓથી  છર્ાયેલા  છે.  જયારે   પશ્ચિમ  શ્ચર્સ્તાર અરબી  
સમદુ્રને િારણે નદી, નાળા,  િોતરો અને નીચાાંણર્ાળી  જમીનમાાં  દકરયાના  પાણી ફરી ર્ળતા  ખારપાટ  
જમીન  આરે્લ  છે. પરૂ્વ  અને પશ્ચિમ ની  ર્ચ્ચેનો  શ્ચર્સ્તાર  બગીચા  લાયિ  " ગ્રીન બેલ્ટ " તરીિે 
જાણીતો છે. 
 

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

આબોહવ િઃ- 
           સામાન્ય  રીતે  નર્સારી જજલ્લાની આબોહર્ા  ગરમ અને ભેજર્ાળી રહ ેછે. ર્ર્વના  એશ્ચિલ, 
મે માસમાાં ઉષ્ણતામાન ર્ધ ુરહ ે છે. અને શ્ચર્શેર્ ગરમી પડે છે. જજલ્લામાાં ર્ધમુાાં ર્ધ ુ ૩૫ થી ૪૦ 
સે.ગે્ર.ઉષ્ણતામાન  જોર્ા મળે છે. ઓછામાાં ઓછુ ઉષ્ણતામાન  ડીસેમ્બર – જાન્યઆુરી માસમાાં રહ ેછે. 
જજલ્લામાાં પરૂ્વ ભાગ જ ાંગલ અને ડુાંગરાળ શ્ચર્સ્તાર હોર્ાના  િારણે ૧૫૦૦ થી ૨૨૦૦ મી.મી. જેટલો  
સરેરાશ ર્રસાદ પડે છે. 
 

વસતિ :- 
          સને ૨૦૧૧ ની ર્સતી ગણતરી મજુબ જજલ્લાની કુલ ર્સતી ૧૩.૩૦ લાખની છે. અને જજલ્લાની 
િત્યેિ ચો.કિ.મી દીઠ  ર્સશ્ચત ગીચતા ૫૫૬ વ્યિશ્ચતઓની છે. જે રાજયની ચો.કિ.મી.દીઠ ર્સશ્ચતની  
ગીચતા ૨૫૮ છે. તેના િરતાાં ર્ધ ુછે. 
          જજલ્લાની ૨૦૧૧ની  કુલ ર્સશ્ચત 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  શ્ચર્સ્તારમાાં તથા 
૪.૦૯ લાખ વ્યકિતઓ શહરેી  શ્ચર્સ્તારમાાં રહ ેછે. જજલ્લાની કુલ ર્સતી સામે ૬૯.૨૩% ગ્રામ્ ય શ્ચર્સ્તારમાાં 
અને ૩૦.૭૭% લોિો શહરેી શ્ચર્સ્તારમાાં રહ ેછે. 
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સને ૨૦૧૧ની ર્સતી 
 

અ.
નાં 

તાલિુાનુાં 
નામ 

કુલ ગ્રામ્ય શહરેી 
પરુૂર્ સ્ત્રી કુલ પરુૂર્ સ્ત્રી કુલ 

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 

 કુલ ૧૩૨૯૬૭૨ ૪૬૪૭૪૯ ૪૫૫૭૮૬ ૯૨૦૫૩૫ ૨૧૩૪૧૬ ૧૯૫૭૨૧ ૪૦૯૧૩૭ 

 

 

અન્ય મ રહિીિઃ- 
 

૧. જજલ્લામાાં આરે્લ નદીઓ :- પણૂાવ, અંક્ષબિા, િારે્રી અને ખરેરા 
૨. સરેરાશ ર્રસાદ  :- ૧૫૦૦ થી ૨૨૦૦ મી.મી. 
૩. મખુ્ય પાિો   :- ડાાંગર,શેરડી,જુર્ાર,અને િઠોળ,ફળપાિો,શાિભાજી પાિો  
૪. શ્ચસિંચાઇ શ્ચર્સ્તાર  :- ૬૩,૦૯૩ હિેટર,ર્ર્વ ૨૦૧૨-૧૩ મજુબ 
૫. જોર્ાલાયિ સ્થળો  :- બીલીમોરા :-સોમનાથ મહાદેર્નુાં મ ાંકદર 
      ઉનાઇ :-ઉનાઇ માતાનુાં મ ાંકદર,ગરમપાણીનાાં કુાંડ 
      દાાંડી:-મીઠાનો સત્યાગ્રહ (ઐશ્ચતહાશ્ચસિ સ્થળ) 

      ઉભરાાંટ  :- દકરયા કિનારો-ચોપાટી. 
      મજીગામઃ- મશ્ચલ્ લિા અજુ વન માંકદર  
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િિરણ-૨ 
જજલ્ લા પાંચાયત બાંધારણ ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ 

જજલ્ લા પાંચાયત – નર્સારી 
પત્રિ-૧ 

જજલ્ લા 
પાંચાયતની 
સ્ થાપના 

સને 
૨૦૧૧ની 
ગણતરી 
મજુબ 
કુલ 

ર્સતી 

છેલ્ લી 
ચટૂણીની 
તારીખ 

જજલ્ લા 
પાંચાયતની 
ધોરણસરની 
મદુત પરુી 
થતી હોય 
તે તારીખ 

પદ શ્ચનશ્ચમત  

જજલ્ લા 
પાંચાયતના 
સશ્ચમશ્ચતઓના  

અધ્ યિો 

જજલ્ લા 
પાંચાયત 

દ્રારા 
ચટૂાયેલા 
સભ્ યો 

સામાન્ ય 
સ્ ત્રીઓ 

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

સ્ ત્રી અન્ ય સ્ ત્રી  અન્ ય સ્ ત્રી 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 યમી તનમતંિિોિઃ- 
જજલ્ લા 
મધ્ યસ્ થ 

સહ.બેંિના 
ડીરેિટર 

જજલ્ લા 
સહિારી 
સાંધના 

િશ્ચતશ્ચનશ્ચધ 

જજલ્ લા ખરીદ 
રે્ચાણ સાંધના 

ચેરમેન 

લોિસભાના 
સભ્ યો 

રાજય સભાના 
સભ્ યો 

શ્ચર્ધાનસભાના 
સભ્ યો 

જજલ્ લા 
િલેિટર 

નગરપાક્ષલિાના 
અધ્ યિો 

કુલ િોલમ નાં 
(૧૬થી૨૩) 

કુલ િો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 પ્રમખુ- ઉપપ્રમખુ ૨૦૧૭-૧૮ 
પિક-૨ 

જજલ્ લા 
પાંચાયતનુાં 

નામ 

ઉમેદર્ારના નામ મેળરે્લ 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 

બીનહરીફ બીનહરીફ કદનેશભાઇ 
રણછોડભાઇ 

પટેલ 

ગીતાબેન 
ચીમનભાઇ 
ગાાંશ્ચર્ત 

- 



5 

 

જિલ્ િ  પચં યિ નવસ રીન  ચ  ટં યેિ સદથ યશ્રીઓની ય દી 
વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮ 

 
અ.નાં સધ્ યશ્રીનુાં નામ અને સરનામુાં પિ મતદાર શ્ચર્સ્ તાર 

અને તાલિુો 
ટેલીફોન 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 શ્ચનશાળ ફ. તા.ખેરગામ, જજ.નર્સારી  

ભા.રા.િો
  

આછર્ણી-૧ ૯૦૯૯૪૩૫૦૮૭ 

૪ સીતાબેન બળર્ાંતરાય પટેલ              
મ.ુપીંજરા તા.ગણદેર્ી, જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

અમલસાડ-૨ ૮૭૫૮૪૯૪૪૪૩ 

૫ સાશ્ચર્ત્રીબેન 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 ધનજીભાઇ પટેલ                   
મ.ુપો.ઝરી, તા.ર્ાાંસદા, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો
  

ચાપલધરા -૫ ૮૧૪૦૦૨૮૯૯૯ 

૮ શ્ચપયરુ્ભાઇ ખાંડુભાઇ પટેલ                    
મ.ુફળ સ્ રીટ,ગાાંધીચોિ શ્ચર્રાર્ળ, 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 ધનશ્ યામભાઇ નાયિા           
મ.ુર્ાાંઝરી ફ.,એંધલ, તા.ગણદેર્ી, જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.
  

ગણદેર્ા-૯  ૯૫૮૬૬૪૭૭૭૨ 

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

ભા.જ.પ.
  

ધેજ-૧૦ ૯૬૮૭૭૫૭૬૨૬ 

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

ભા.જ.પ.
  

િબીલપોર-૧૧ ૯૭૨૫૧૧૦૬૮૭ 

૧૪ સરસ્ ર્તીબેન િતાપભાઇ પઢેર            
મ.ુપો.ખાટાઆંબા, તા.ર્ાાંસદા, જજ.નર્સારી  

ભા.રા.િો
  

ખાટાઆંબા-૧૨ ૯૪૦૮૪૦૪૫૮૭  
૦૨૬૩૦-૨૯૦૦૧૦ 
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૧૫ ધમેશકુમાર શાંિરભાઇ પટેલ                
મ.ુરે્ણ ફ. ખેરગામ, તા.ખેરગામ, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ખેરગામ-૧૩ ૯૭૨૩૪૨૧૭૩૦ 

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

ભા.રા.િો ખુાંધ-૧૪ ૯૫૩૭૦૮૧૦૬૬ 

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

ભા.રા.િો કુિેરી-૧૫ ૯૭૨૭૮૮૨૧૯૫  
૯૯૦૪૬૧૧૩૧૨  

૧૮ રેખાબેન શ્ચર્નોદભાઇ  પટેલ            
મ.ુપો.બોરી ફ.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 ધીરૂભાઇ પટેલ           
મ.ુપો.સાદિપોર, તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.  સાદિપોર -૨૦ ૯૭૧૨૨૪૪૨૩૯ 

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

ભા.રા.િો સમરોલી-૨૧ ૯૭૨૫૦૫૮૦૦૫  
૯૮૨૫૧૭૮૬૭૮ 

૨૨ મશ્ચનર્કુમાર સમુ ાંતરાય પટેલ      
મ.ુલસુર્ાડા,પો.સરીબજુરાંગ તા.ગણદેર્ી, 
જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.  સરીબજુરાંગ-૨૨ ૯૫૫૮૩૫૯૭૯૮ 

૨૩ મોહનભાઇ ગલુાબભાઇ હળપશ્ચત      
મ.ુપો.ખડસપુા તા.જજ.નર્સારી  

ભા.જ.પ.  સાતેમ-૨૩ ૯૪૨૭૭૧૬૯૩૨ 

૨૪ છીતભુાઇ ભીખાભાઇ હળપશ્ચત           
મ.ુપો.ઉગત તા.જજ.નર્સારી 

ભા.જ.પ.  સીસોદ્રા (ગ)-૨૪ ૯૫૩૭૪૫૫૦૧૮ 

૨૫ ભીખભુાઇ ખશુાલભાઇ પટેલ          
મ.ુપો.ચઢાર્ 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 ચર્ધરી        
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.રાનકુર્ા, તા.ચીખલી, જજ.નર્સારી 

ભા.રા.િો ર્ાાંઝણા-૨૯  ૯૪૨૭૧૪૦૬૩૩ 

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

ભા.જ.પ.  રે્સ્ મા-૩૦ ૯૪૨૭૧૧૨૭૭૭ 
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જિલ્ િ  પચં યિ નવસ રીની તવતવધ સતમતિઓન  અધ્ યક્ષશ્રીઓ  વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ 

 

 

 

(૧) ક રોબ રી સતમતિ હોદો (ર) જાહરે બ ધંક મ સતમતિ હોદો 
શ્રીશ્ચર્નોદભાઇ ભાણાભાઇ.પટેલ અધ્ યિ શ્રીમતી અમીતાબેન 

અશ્ચિનભાઇ પટેલ 

અધ્ યિ 

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

શ્રીતરૃ્ાબેન મનીર્ભાઇ પટેલ  અધ્ યિ શ્રીમોહનભાઇ 
ગલુાબભાઇ હળપતી 

અધ્ યિ 

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

 

શ્રીમતી રેખાબેન ક્ષબપીનભાઇ 
પટેલ 

અધ્ યિ શ્રીનગીનભાઇ 
શાંતભુાઇગાાંશ્ચર્ત 

અધ્ યિ 

(૭) મરહિ  બ ળ તવક સ અને યવુ  
સતમતિ 

 (૮) અપીિ સતમતિ  

શ્રીમતી શ્ચશલ્ પાબને ભપેુન્ દ્રભાઇ 
પટેલ  

અધ્ યિ શ્રીકદનેશભાઇ 
રણછોડભાઇપટેલ 

અધ્ યિ 

 

 

 

ક યમી તનમતંિિો –૨૦૧૭-૨૦૧૮ 
મ નનીય ધ ર સભ્ યશ્રીઓની ય દી 

 
અ.
નાં 

ધારાસભ્ યશ્રીનુાં નામ  મતદાર શ્ચર્સ્ તાર અને 
તાલિુો 

ટેલીફોન નાંબર મોબાઇલ નાં. 

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

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

૩ શ્રીનરેશભાઇ એમ.પટેલ ગણદેર્ી શ્ચર્.સ.મ.શ્ચર્ ૦૨૬૩૭૨૫૧૯૯૮ ૯૪૨૭૧૨૯૭૧૧ 

૪ શ્રીઅનાંતકુમાર એચ.પટેલ ર્ાાંસદા શ્ચર્.સ.મ.શ્ચર્ ૦૨૬૩૦૨૯૨૧૧૧ ૯૪૨૬૫૯૦૬૪૬ 
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પ્રકરણ-૩ 
ભડંોળ-૧      રોક ણવર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮  (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  ૦ ૦ ૦ 

૨ પાંજાબ નેશનલ બેંિ નર્સારી ૦ ૦ ૦ 

૩ બરોડા ગજુરાત ગ્રામીણ બેંિ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ 

 કુલ  ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦ ૧૦૦૦૦૦૦૦૦ 

 
ભડંોળ-૨ આવક 
 વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮ 

અ.નાં. સદર આર્િ પરુા રૂશ્ચપયામાાં 
૧ જમીન મહસેલુ ૧૨૯૦૪૦૪૦ 

૨ રાજય  સમિારી શ્ચનશ્ચધ ૦ 

૩ જજલ્લા સમિારી શ્ચનશ્ચધ ૬૬૭૯૪ 

૪ જજલ્લા શ્ચર્િાસશ્ચનશ્ચધ ૫૭૮૫૫૮ 

૫ જજલ્લા ઉતેજિ શ્ચનશ્ચધ ૬૬૭૯૪ 

૬ સ્ટેમ્પ ડયટુી  ૦ 

૭ ઓિરોય ૦ 

૮ રૈ્ધાશ્ચનિઅનદુાન ૨૨૧૧૮૯૬ 

૯ લોન/પેશગી/દેર્ા શ્ચર્ભાગ તથા અનામતો ૧૨૧૬૪૯૬૩૫ 

૧૦ સરિાર તરફથી સોંપેલ યોજનાઓ ૨૫૮૯૧૪૯૫૫૨ 

૧૧ અન્ય આર્િ ૧૪૧૩૧૬૯ 

૧૨ લોિલ ફાંડ ૦ 

૧૩ પાણીઉપિર ૦ 

૧૪ વ્યર્સાયરે્રો ૦ 

 કુલઃ- ૨૭૨૮૦૪૦૪૩૮ 
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ભડંોળ – ૩ 
જિલ્િ  પચં યિ નવસ રીની ન ણં કીય પરરસ્થિતિ દિ ષવત ુ ંપિક 

( રૂતપય મ )ં વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮ 

અ.નાં સદર ઉધડતી શ્ચસલિ ર્ર્વ દરમ્યાન આર્િ કુલ એંિદર આર્િ ર્ર્વ દરમ્યાન થયેલ 
ખચવ 

બાંધ શ્ચસલિ 
તા.૩૧/૩/૧૮ના રોજ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ જજ.પાં.સ્ર્.ભાંડોળ ૧૫૩૫૧૫૨૨૧ ૧૬૩૪૧૯૮૫૨ ૩૧૬૯૩૫૦૭૩ ૫૭૮૨૩૭૭૮ ૨૫૯૧૧૧૨૯૫ 

૨ સરિારી િવશૃ્ચત ૧૭૩૫૭૭૩૫૯૯ ૨૪૪૨૨૫૮૮૦૫ ૪૧૭૮૦૩૨૪૦૪ ૨૫૦૯૯૮૧૬૦૯ ૧૬૬૮૦૫૦૭૯૫ 

૩ દેર્ા શ્ચર્ભાગ ૨૫૬૯૮૪૬૯૫ ૧૨૨૩૬૧૭૮૧ ૩૭૯૩૪૬૪૭૬ ૩૯૮૫૪૧૧૯ ૩૩૯૪૯૨૩૫૭ 

૪ કુલઃ- ૨૧૪૬૨૭૩૫૧૫ ૨૭૨૮૦૪૦૪૩૮ ૪૮૭૪૩૧૩૯૫૩ ૨૬૦૭૬૫૯૫૦૬ ૨૨૬૬૬૫૪૪૪૭ 
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ભડંોળ-૪આવક 
 વર્ષિઃ૨૦૧૭-૧૮ 

                                                                     (રૂતપય મ )ં 
અ.નાં. સદર આર્િ 

૧ ૨ ૩ 

૧ તબીબી અને જાહરેઆરોગ્ય િેતે્ર  ૪૨૪૭૨૧૦૮૩ 

૨ જાહરેબાાંધિામ િેતે્ર ૧૧૩૭૦૧૦૯૦૮ 

૩ શ્ચશિણ અને સાંસ્િાર િેતે્ર ૩૩૫૧૪૮૮૪ 

૪ સમાજ શ્ચશિણ,સમાજ િલ્યાણ િેતે્ર ૫૯૭૮૮૨૨૭ 

૫ ખેતી અને શ્ચસિંચાઇ િેતે્ર ૧૮૨૮૮૦૦૮૯ 

૬ પશ ુસાંર્ધવન િેતે્ર ૬૮૩૪૨૮૬ 

૭ સહિાર િેતે્ર ૫૦૩૪૧૮ 

૮ સામકુહિ શ્ચર્િાસ યોજનાઓ ૫૮૪૫૫૬૦૮૯ 

૯ આંિડા િેતે્ર ૦ 

૧૦ કુદરતી આફતો/ મદદ િેતે્ર ૯૪૫૨૭૬૭૯ 

૧૧ લોન/ પેશગી/ અનામત િેતે્ર ૩૯૮૫૪૧૧૯ 

૧૨ સ્ર્ભાંડોળ ૦ 

૧૩ આર્ાસ ૩૮૫૧૪૨ 

૧૪ અન્ય ૪૩૦૮૩૫૮૨ 

 કુલઃ- ૨૬૦૭૬૫૯૫૦૬ 
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ભડંોળિઃ- ૫ િોન 

(રૂશ્ચપયામાાં) વર્ષ :–૨૦૧૭-૧૮ 

અ
.
નાં 

લોનનો હતે ુ ાં લોન 
સત્તાશ્ચધિારી 

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 
ઉધડતી 
શ્ચસલિ 

ર્ર્વ 
દરમ્યાન 
ચિૂરે્લ 
રૂ।.માાં 

સરિારશ્રી
માાં 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 - 

૨ ૭૬૧૫ પરચરૂણ લોન િા.શ્ચશિણ શ્ચન. ૦ ૦ - - - - - - ૮૫૧૦૦૦ ૦ - 

૩ મિાન બાાંધિામ લોન 
િા.શ્ચશ. 

િા.શ્ચશિણ શ્ચન 

૦ ૦ - - - - - -  ૫૨૭૦૦૦ ૦ 

૪ મિાન બાાંધિામ લોન 
પાંચાયત િમવચારી 

શ્ચર્િાસ િશ્ચમ. 
ગાાંધીનગર ૯૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦ - - - - - - ૦ ૪૯૦૦૦ ૮૫૧૦૦૦ 

૫ તહરે્ાર પેશગી 
પાંચાયત િમવચારી 

શ્ચર્િાસ િશ્ચમ. 
ગાાંધીનગર ૦ ૦ - - - - - - ૦ ૦ ૦ 

૬ અનાજ પેશગી 
પાંચાયત િમવચારી 

શ્ચર્િાસ િશ્ચમ. 
ગાાંધીનગર ૦ ૦ - - - - - - ૦ ૦  

 કુલઃ-  ૯૦૦૦૦૦ ૯૦૦૦૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૫૧૦૦૦ ૫૭૬૦૦૦ ૮૫૧૦૦૦ 
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ભડંોળ – ૬ ખચષ 
બજેટ અંદ િ–વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 

                                                                                 (રૂશ્ચપયામાાં) 
અ.નાં બજેટનુાં સદર ૨૦૧૭-૧૮ 

ર્ર્વ દરમ્યાન 
મળુ અંદાજ 

સધુારેલ 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 અશ્ચધિારપત્ર ૦ ૦ ૦ 

૫ ૨૦૫૩ જજલ્લા ર્હીર્ટ ૫૫૭૯૦૦૦ ૬૧૩૦૦૦૦ ૨૯૭૨૦૦૦ 

૬ ૨૦૫૯ જાહરેબાાંધિામ ૨૧૮૦૦૦૦૦ ૨૫૧૦૦૦૦૦ ૧૨૩૪૧૦૦૦ 

૭ ૨૨૦૨ સામાન્યશ્ચશિણ ૩૭૨૧૦૦૦૦ ૪૧૬૯૫૦૦૦ ૨૫૬૬૫૦૦૦ 

૮ ૨૨૦૫ િલા અને સાંસ્કૃશ્ચત ૦ ૦ ૦ 

૯ ૨૨૧૦ જાહરેઆરોગ્ય ૩૪૭૮૦૫૦૦૦ ૨૬૫૯૩૭૦૦૦ ૨૨૦૦૯૧૦૦૦ 

૧૦ ૨૨૧૧ કુટુાંબિલ્યાણ ૩૧૦૪૫૫૦૦૦ ૧૬૧૪૨૦૦૦૦ ૧૧૮૬૨૪૦૦૦ 

૧૧ ૨૨૧૫ પાણી પરુર્ઠા અને સ્ ર્ચ્ છતા ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ૨૨૧૬  ધરથાળ ૧૮૦૦૦૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦ ૨૧૦૫૦૦૦ 

૧૩ ૨૨૨૫ સામાજીિ સેર્ા અને પછાત ર્ગોનુાં િલ્યાણ ૧૧૯૧૫૦૦૦ ૫૦૦૭૪૦૦૦ ૨૪૬૩૨૦૦૦ 

૧૪ ૨૨૩૫ સમાજસરુિા ૧૬૦૦૦૦૦ ૫૧૭૫૦૦૦ ૪૨૦૦૦૦ 

૧૫ ૨૨૩૬ પોર્ણઆહાર ૯૨૪૧૦૦૦ ૧૨૬૦૪૦૦૦ ૧૩૩૮૨૦૦૦ 

૧૬ ૨૨૪૫ કુદરતી આફતો ૨૩૦૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦૦ ૫૬૬૧૦૦૦ 

૧૭ ૨૪૦૧ પાિકૃશ્ચર્વ્યર્સ્થા ૯૧૧૦૦૦૦૦ ૧૨૪૪૨૩૦૦૦ ૭૧૩૨૫૦૦૦ 

૧૮ ૨૪૦૨ ભમૂી અને સાંરિણ ૦ ૦ ૬૫૦૦૦ 

૧૯ ૨૪૦૩ પશપુાલન ૬૮૨૨૦૦૦ ૬૨૨૩૦૦૦ ૧૨૧૩૬૦૦૦ 

૨૦ ૨૪૦૪ ડેરીશ્ચર્િાસ ૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ ૮૩૦૦૦ 

૨૧ ૨૪૦૫ મત્સ્યઉધોગ ૦ ૨૦૩૪૧૦૦૦ ૧૧૧૨૬૦૦૦ 

૨૨ ૨૨૧૫ કૃશ્ચર્ શ્ચર્ર્યિ સાંશોધન ૦ ૦ ૦ 

૨૩ ૨૪૨૫ સહિાર ૧૧૧૬૦૦૦ ૫૫૦૦૦૦ ૪૩૭૦૦૦ 

૨૪ ૨૫૦૧ ગ્રામીણ શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ ૨૫૧૫ આયોજન માંડળ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ ૨૫૧૫  સામકુહિ શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ ૧૫૭૦૦૦૦૦ ૭૭૨૫૨૭૦૦૦ ૬૫૮૩૦૦૦૦૦ 

૨૭ ૨૭૦૧ મખુ્ય અને મધ્યમ શ્ચસિંચાઇ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ ૨૭૦૨ નાની શ્ચસિંચાઇ ૯૬૯૦૦૦૦૦ ૫૮૮૫૦૦૦૦ ૬૭૯૮૫૦૦૦ 

૨૯ ૨૭૦૫ િમાન્ડ એરીયા ડેર્લપમેન્ટ ૦ ૦ ૦ 
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૩૦ ૨૭૧૧ પરુ શ્ચનયાંત્રણ ૧૦૦૦૦૦૦૦ ૭૯૫૦૦૦ ૭૯૬૦૦૦ 

૩૧ ૨૮૦૧ ર્ીજળીિરણ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ ૨૮૫૧ ગ્રામ અને નાના ઉધોગો ૦ ૦ ૦ 

૩૩ ૨૮૫૩ ખનીજ અને ખાણ ૦ ૪૪૯૯૦૦૦ ૩૪૪૧૦૦૦ 

૩૪ ૩૦૫૪ રસ્તા અને પલુો ૭૧૫૩૦૦૦૦૦ ૯૩૨૭૫૦૦૦૦ ૮૫૬૩૧૩૦૦૦ 

૩૫ ૩૪૫૧ આશ્ચથિિ સેર્ાઓ (સહિાર) ૧૦૦૦૦૦ ૦ ૦ 

૩૬ ૩૪૫૪ ર્સ્તી ગ.આંિડા આયોજન ૨૪૮૭૦૦૦ ૩૦૪૨૦૦૦ ૨૭૫૧૦૦૦ 

૩૭ ૪૨૦૨ શ્ચશિણ,િલા અનેસાંસ્કૃશ્ચત ૦ ૦ ૦ 

૩૮ ૪૨૧૫ િેપીટલ આઉટ લે ઓન ર્ોટર સપ્લાય ૦ ૦ ૧૨૧૫૦૦૦ 

૩૯ ૪૨૩૬ પોર્ણઅંગમડૂીખચવ ૨૫૦૦૦૦૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦ ૪૯૨૦૦૦૦ 

૪૦ ૪૫૧૫ અન્ય ગ્રાશ્ચમણ શ્ચર્િાસિાયવક્રમમડૂીખચવ ૦ ૧૭૮૫૦૦૦૦ ૧૨૧૩૦૦૦૦ 

૪૧ ૪૭૦૨  શ્ચસિંચાઇ િેપીટલ આઉટલે ૧૪૦૦૦૦૦૦ ૨૦૬૫૦૦૦ ૧૩૪૯૦૦૦ 

૪૨ ૮૦૦૦આિસ્મીિ શ્ચનશ્ચધ/દેર્ા શ્ચર્ભાગ ૫૫૦૬૨૦૦૦ ૬૩૮૦૦૦૦૦ ૫૨૯૫૭૦૦૦ 

 કુિિઃ- ૧૮૦૪૪૯૨૦૦૦ ૨૫૯૧૩૫૦૦૦૦ ૨૧૮૩૨૨૨૦૦૦ 

 

આંિરીક અન્વેર્ણ િ ખ  ક યષતસધ્ધ્ધ 
 

              આંતરીિ અન્રે્ર્ણ શાખા ની મખુ્યત્રે્ ર્હીર્ટી િામગીરીમાાં જજલ્લા/તાલિુા પાંચાયતોનુાં 
લોિલ ફાંડ ઓકડટ શરૂ  થર્ા અંગેની જાણ થતાાં સાંબાંશ્ચધત શાખા/ તાલિુા પાંચાયતો ઓકડટ હાથ ધરર્ા  
અંગે જરૂરી દફતર અને કહસાબી  રજીસ્ટરો શ્ચર્ગેરે તૈયાર રાખે તેની જાણ અતે્રથી  િરર્ામાાં  આરે્ છે. 
તેમજ  જરૂરી માગવદશવન  આપર્ામાાં  આરે્ છે. તેમજ ઓકડટ િામગીરી ચાલ ુ હોય તે દરમ્યાન  
આપર્ામાાં  આર્તા  િાથશ્ચમિ  ર્ાાંધાઓ લગતી  શાખાઓને મોિલી તેના  જર્ાબો  સમયસર થાય તે 
અંગેનુાં  માગવદશવન  આપર્ામાાં  આરે્ છે. તેમજ લોિલ ફાંડ  ઓકડટ રીપોટવના િથમ  જર્ાબો  આપર્ાનુાં 
છે. 
            લોિલ ફાંડ ઓકડટના  બાિી પારાના  શ્ચનિાલ માટે  જર્ાબો તૈયાર  િરાર્ર્ા,  લોિલ ફાંડ 
દ્વારા  ઓકડટ  પારા શ્ચનિાલ  અંગે િેમ્પો યોજી – સાંયિુત  શ્ચમિંકટગો િરી  પારા  શ્ચનિાલની  િામગીરી  
િરર્ામાાં આરે્ છે. 
          જુદા જુદા  ઓકડટ  અહરે્ાલો પાંચાયત  રાજ  સશ્ચમશ્ચત, જાહરે કહસાબ  સશ્ચમશ્ચતના  અહરે્ાલોના  
સાંબાંશ્ચધત   અશ્ચધિારી  તરફથી  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  કિસ્સામાાં રૂ।.૪૦૦૦૦/- (ચાલીસ હજાર) િે તેથી  ઉપરના  ખરીદીનાાંહુિમો  તથા  
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બીલો,  તેમજ  તાલિુા  પાંચાયતોના  કિસ્સામાાં રૂ।.૧૫૦૦૦/- (પાંદર હજાર) િે તેથી ઉપરની  રિમોનાાં  
હુિમો/ બીલોનુાં શ્ચિ.ઓકડટની  િામગીરી  િરર્ામાાં આરે્ છે. 
 

વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮  ઓરડટ પ ર  તનક િની તવગિ દિ ષવત ુ ંપિક 

ક્રમ તા.પાં/જજ.પાં 
લોિલ ફાંડ એ.જી  

તા.૧/૪/૧૭ના 
બાિી પારા 

તા.૧/૪/૧૭ થી 
તા.૩૧/૩/૧૮ સધુીના 
નર્ા આરે્લ પારા 

કુલ પારા ર્ર્વ દરમ્યાન 
શ્ચનિાલ થયેલ 
પારા 

બાિી પારા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ તાલિુા પાંચાયત ૮૫૯ ૧૧૩ ૯૭૨ ૭ ૯૬૫ 

૨ જજલ્લા પાંચાયત ૨૬૮૦ ૨૫૮ ૨૯૩૮ ૨૨૮ ૨૭૧૦ 

 કુલ ૩૫૩૯ ૩૭૧ ૩૯૧૦ ૨૩૫ ૩૬૭૫ 

૩ એ.જી ૧૮૯ ૦ ૧૮૯ ૧ ૧૮૮ 

 
િોકિ ફંડ-અંગેની મ રહિી. 

તનક િ િયેિ પેર ઓની તવગિ િ .૧/૪/૨૦૧૭િી િ .૩૧/૩/૨૦૧૮ 

સાંસ્થા બાિીપેરા 
તા૧/૪/૧૭ 

નર્ા 
પેરા 

કુલ શ્ચનિાલ પેરા બાિી પેરા 
તા.૩૧/૩/૧૮ 

જર્ાબ િરેલ 
પેરા 

જજલ્લા પાંચાયત ૮૫૯ ૧૧૩ ૯૭૨ ૭ ૯૬૫ ૭૮૦ 

તાલિુા પાંચાયત ૨૬૮૦ ૨૫૮ ૨૯૩૮ ૨૨૮ ૨૭૧૦ ૧૭૨૩ 

કુલ ૩૫૩૯ ૩૭૧ ૩૯૧૦ ૨૩૫ ૩૬૭૫ ૨૫૦૩ 

પિક -૧ મ ચષ -૨૦૧૮ 

ક્રમ એશ્ચિલ-૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન જર્ાબ 
િરેલ પેરાઓ 

સાંખ્યા એશ્ચિલ-૨૦૧૭-૧૮ 
દરમ્યાન શ્ચનિાલ 
થયેલ પેરાઓ 

સાંખ્યા ગોઠરે્લ િેમ્પોની 
સાંખ્યા 

૧ જજલ્લા પાંચાયત ૮૫૯ જજલ્લા પાંચાયત ૭ ૦ 

૨ તાલિુા પાંચાયત ૨૬૮૦ તાલિુા પાંચાયત ૨૨૮ ૨ 

૩ કુલ ૩૫૩૯ કુલ ૨૩૫ ૨ 

બ કી વસિુ િ પિક (સધળ  સદર) રૂ।તપય મ  ં
શરૂઆતના બાિી 
તા.૧/૪/૨૦૧૭ 

ર્ર્ષવ દરમ્યાન થયેલ ર્સલુાત બાિી ર્સલુાત 
તા.૩૧/૩/૧૮ 

૧૨૫૧૦૧૮૫૩ ૧૬૬૩૧૯ ૧૨૪૯૩૫૫૩૪ 
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પ્રકરણ-૪  
આરોગ્ય િેતે્ર િાયવ શ્ચસધ્ધ્ધ 

ર્ર્વ-૨૦૧૭-૧૮ 

  સને ૨૦૧૭-૧૮ ના ર્ર્વ દરમ્યાન આરોગ્ય િેતે્ર જજલ્લા પાંચાયત નર્સારી તરફથી 
િરર્ામાાં આરે્લ િામગીરીનો શ્ચર્ગતર્ાર અહરે્ાલ શ્ચનચે મજુબ છે. 
નર્સારી જજલ્લામાાં આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ સેર્ાઓ આપતા શ્ચર્શ્ચર્ધ િેન્દ્રો શ્ચનચે મજુબ છે. 
(૧)સામહુીિ આરોગ્ય િેન્દ્રઃ 

ક્રમ િ લકુ નુ ંન મ સ .આ.કેન્ રનુ ંન મ  સખં્ય  

૧ નર્સારી ખડસપુા, અંબાડા  ૨  

૨ જલાલપોર માંકદર, મરોલી  ૨ 

૩  ગણદેર્ી અમલસાડ,ગણદેર્ી  ૨  

૪ ચીખલી ચીખલી, રૂમલા, ટાાંિલ ૩  

૫ ખેરગામ ખેરગામ ૧  

૬ ર્ાાંસદા લીમઝર, અંિલાછ  ૨  

  કુલ સામકુહિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની 

સાંખ્યા  

 ૧૨  

(૨) િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો 
    નર્સારી જજલ્લામાાં િાયાાંશ્ચન્ ર્ત િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની સાંખ્યા નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ તાલિુાન ુ

નામ 

િા.આ.િેન્દ્રન ુનામ સાંખ્યા 

૧  નર્સારી અડદા,ચોર્ીસી,ગરુુકુલસપુા,મનુસાડ,નાગધરા ૫ 

૨  જલાલપોર અબ્રામા,દીપલા,સાગરા,રે્સ્મા,કૃષ્ણપરુ,મટર્ાડ,દાાંડી,આટ ૮ 

૩  ગણદેર્ી િેસલી,િછોલી,મેંધર,ગડત,ધનોરી,બીગરી ૬ 

૪  ચીખલી આલીપોર,ફડરે્લ,ઘેજ,હોન્ડ,િાાંગર્ઈ,રાનરે્રી 
િલ્લા,સાદિપોર,ટાાંિલ,કુિેરી,રાનકુર્ા,માડાંર્ખડિ,રે્લણપોર 

૧૨ 

૫  ખેરગામ આછર્ણી,બહજે,તોરણરે્રા ૩ 

૬  ર્ાાંસદા ઘોડમાળ,િાંડોલપાડા,મહુર્ાસ,ખાટાઆંબા,માનકુશ્ચનયા,સરા, 
ઉનાઈ,ર્ાાંદરરે્લા, અંબાપાણી,ભીનાર,અંિલાછ 

૧૧ 

  કુલ િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોની સાંખ્યા ૪૫ 
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 (૩) પેટા આરોગ્ય િેન્દ્ર 

 નર્સારી જજલ્લામાાં િાયાાંશ્ચન્ ર્ત 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 ૧૨ ૭૯ 

૫ ખેરગામ ૩ ૨૨ 

૬ ર્ાાંસદા ૧૧ ૭૧ 

કુલ  ૪૫ ૨૯૬ 

 

(૪) તબીબી સેર્ાઓ 

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

             િશ્ચમશ્નરશ્રી આરોગ્ય અને તબીબી શ્ચર્ભાગ દ્વારા જન્મ-મરણને લગતુાં સાકહત્ય આપર્ામાાં 
આરે્ છે.તે સાકહત્ય તાલિુાિિાએ તેમજ નગરપાક્ષલિાઓને આપર્ામાાં આરે્લ છે. તેમજ જન્મ-મરણનાાં 
આપર્ામાાં આરે્લ ફલેિ બોડવ તાલિુાિિાએ તેમજ નગરપાક્ષલિાઓને આપર્ામાાં આરે્લ છે. મોડી 
નોંધણીના કિસ્સામાાં જન્મ-મરણનો બનાર્ એિ માસથી ઉપર અને એિ ર્ર્વની અંદરનાાં બનાર્ો હોય 
તો તેર્ા બનાર્ો માાં જરૂરી એફીડેર્ીટ, ફોમવ નાંબર-૧૦ મેળર્ી બનાર્ો નોંધર્ાની પરર્ાનગી આપર્ામાાં 
આરે્ છે. તેમજ માશ્ચસિ પત્રિો તાલિુા તેમજ નગરપાક્ષલિા િિાએથી માંગાર્ી ર્ડી િચેરીએ મોિલર્ામાાં 
આરે્ છે. 
(૬) રોગચાળા અટિાર્ર્ા- 

             જજલ્લાના િોઈપણ ગામમાાં ઝાડા,ઉલ્ટી,િોલેરા,િમળો,ટાઈફોઈડ જેર્ા પાણીજન્ય તથા અન્ય 
રોગચાળાના િેસો બનર્ા પામે તો તેનો તાત્િાલીિ જાણ જે તે િા.આ.િેન્દ્રને તથા જજલ્લા િિાએ થાય 
તેની ગોઠર્ણ િરેલ હોર્ાથી આર્ા રોગચાળાના કિસ્સાઓમાાં તાત્િાક્ષલિ અસરગ્રસ્ત ગામે પહોંચી જઈ 
રોગચાળો તાત્િાલીિ િાબમુાાં લેર્ામાાં આરે્ છે. તેમજ જજલ્લા િિાએ તથા તમામ િા.આ.િેન્દ્રો િિાએ 
રોગચાળો અટિાર્ર્ા માટેની જરૂરી દર્ાઓનો પરુતો સ્ટોિ ઉપલબ્ધ રાખર્ામાાં આરે્ છે.  
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(૭) અન્ ય યોિન ઓિઃ-  
: - જનની સરુિા યોજના -: 

 યોજનાનો લાભ િોને મળશે. 
 ગરીબી રેખા હઠેળ જીર્તા કુટુાંબની મકહલા. 
 અનસુકુ્ષચત જાશ્ચત અને અનસુકુ્ષચત જનજાતી કુટુાંબની મકહલા 
 દરેિ િસશુ્ચતએ લાભાથીને સહાય 

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

આરે્લ હોય તો સિમ અશ્ચધિારીના દાખલાજ માન્ ય ગણાશે.  

 મળર્ા પાત્ર સહાય-  

  દર્ા તથા પોર્ણિમ આહાર પેટે િસતુા લાભાથીને િસતુાના ૮ થી ૧૨ અઠર્ાકડયા પહલેા રૂ. ૭૦૦/- 
ચિુર્ર્ામાાં આર્શે.  

 સહાય ક્ાાંથી મળશે. 
 આ યોજનાનો લાભ ગ્રામ્ય તથા શહરેી સગભાવમાતાને જે તે શ્ચર્સ્તારના સ્ત્રી આરોગ્ય િમવચારી િે િાથશ્ચમિ 

આરોગ્ય િેન્દ્રોનો સાંપિવ િરર્ાથી મળી રહશેે. 
 આ યોજનના  હઠેળ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના ૬૩૨૦ સગભાવ માતાને સહાય ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 

 

:-ક્ષચરાંજીર્ી યોજના-: 
 શુાં લાભ મળશે.? 

  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 આરે્ છે.  

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

 આ યોજનામાાં િરારબધ્ધ ખાનગી ગાયનેિ સાંસ્થાને ૧૦૦ િસશુ્ચતદીઠ રૂ. ૨૮૦૦૦૦/- નુાં પેિેજ 
મળર્ાપાત્ર છે.  

 ક્ષચરાંજીર્ી યોજનામાાં સને ૨૦૧૭-૧૮ માાં ૨૪૨૬ લાભાથીઓને લાભ મળેલ છે.  
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:: બ ળ સખ  યોિન  :: 
 યોજના હતે:ુ- 

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

 શ્ચનરોગી બાળર્ર્વ યોજના અંતગવત તમામ બાળિો રોગમકુ્ત અને સ્ર્સ્થ રહ.ે 
 બાળ સખા યોજના ભાગ-૧ 

 ક્ષચરાંજીર્ી યોજના સાથે સાંલગ્ન તેમજ સરિારી સામહુીિ આરોગ્ય િેન્દ્ર િે જીલ્લા હોસ્પીટલ જ્યાાં 
બાળ રોગ શ્ચનષ્ણાત ઉપલબ્ધ નથી ત્યાાં જન્મતા બાળિોની આનરુ્ાંક્ષગિ યોજના. 
 બાળ સખા યોજના રાજ્યમાાં ક્ષચરાંજીર્ી યોજના હઠેળના સ્ત્રીરોગ શ્ચનષ્ણાાંતને તેમનાાં બાળરોગ 
શ્ચનષ્ણાત સાથે સાંિલન પેનલ બનાર્ી િામગીરી િરર્ાની રહશેે. 

 યોજના અંતગવત િરાર િરર્ામાાં આર્શે. 
 ખાનગી બાળરોગ શ્ચનષ્ણાત 

 રાજ્યનુાં અનદુાન મેળર્તી તબીબી સાંસ્થાઓ. 
 યોજનામાાં િરાર બધ્ધ પીડીયાસ્રીશીયનને ક્ષચરાંજીર્ી યોજના હઠેળના ખાનગી સ્ત્રી રોગ શ્ચનષ્ણાતને 

ત્યાાં િસશુ્ચતના ૪૮ િલાિ બાદ રજા આપતા પહલેાાં બે ર્ાર નર્જાત બાળિની ચિાસણી િરર્ાની 
રહશેે. 

 યોજનામાાં િરારબધ્ધ પીડીરીશ્યનને ૧૦૦ નર્જાત શ્ચશશનુા પેિેજ દીઠ રૂ. ૧,૩૦,૦૦૦/- જયારે 
ક્ષચિંરજીર્ી યોજનાના  સ્ ત્રી રોગ શ્ચનષ્ ણાતને રૂ.૩૦,૦૦૦/-  

 આ યોજના હઠેળ સને ૨૦૧૭-૧૮ના ર્ર્વમાાં ૧૨૦૭ લાભાથીને લાભ આપર્ામાાં આરે્લ છે.  

(૮) અિસ્માત-મારામારી અને પોસ્ટમાટવમ:- 

 જજલ્લાના તમામ િા.આ.િેન્ દ્ર દ્રારા પોતાના શ્ચર્સ્ તારમાાં અિસ્ માત- મારામારી બાબતે તાત્ િાલીિ 
સારર્ાર તથા જરૂર જણાયે રીફર સેર્ાઓ પરુી પાડર્ામાાં આરે્ છે. જો િોઇ શાંિાસ્ પદ મતૃ્ ય ુથયેલ 
હોય તેર્ા િેશમાાં પણ પોસ્ ટ માટવમની સેર્ા પરુી પાડર્ામાાં આરે્ છે.  

(૯) માતબૃાળ િલ્યાણ સેર્ાઓ:- 

 તમામ સગભાવ માતાની ર્હલેી નોંધણી શારીરીિ તપાસ આહાર, આરામ, સ્ તનપાન શ્ચર્ગેરે  

શ્ચર્રે્ આરોગ્ય શ્ચશિણ તેમજ જોખમી માતાઓને સેર્ા આપર્ામાાં આરે્ છે. 
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 તમામ સગભાવ સાંસ્થાિીય અથર્ા તાક્ષલમ પામેલ વ્યિશ્ચતઓ દ્વારા ડી.ડી.િીટ (મમતા િીટ) નો 
ઉપયોગ િરી સલામત િસતુી થાય તેર્ી વ્ યર્સ્ થા.  

 તમામ બાળિોને પહલે ુધાર્ણ, સમયસર જરૂરી તમામ રસીઓ તથા પોર્િ આહાર ઉપરાાંત ઝાડા 
તથા સ્ ર્શનતાંત્રના રોગોની સારર્ાર આપર્ામાાં  આરે્ છે . 

 સને ૨૦૧૭-૧૮ ની િામગીરી  

ક્રમ શ્ચર્ગત લક્ષયાાંિ શ્ચસધ્ધી 
૧ એન્ટીનેટલ ૨૦૯૦૦ ૨૦૮૫૨ 

૨ ડીલીર્રી ૧૯૦૦૦ ૧૬૪૨૫ 

૩ સાંસ્થામાાં ૧૬૪૨૫ ૧૬૪૧૯ 

૪ હોમ 0 ૬ 
૫ રેઈન 0 ૧ 

૬ નસીસ દ્વારા 0 ૫ 

૭ પોસ્ટનેટલ 0 ૧૬૫૨૨ 

 

 

(૧૦) ઝ ડ ન  રોગમ  ંસ રવ રિઃ-  
 પ ચં  વર્ષની ઉંમર સધુીન  બ ળકોમ  ંઝ ડ ન  રોગોન  ક રણે વરે્ િ ખો  બ ળકો ડીહ ઇડ્રેિન 
િવ િી મતૃ્ ય ુ પ મે છે. આમ ન   ૯૯ ટક  બ ળકો- વ્ યરકિઓ ઘરગથ્ થ ુઆહ ર - પ ણી ખ ડં મીઠ ન  
દ્વ વણ અને .ઓ.આર.એસ િી બચી િકે છે. ફકિ એક ટક  વ્ યરકિઓમ  ંબ ટિ   ચઢ વવ ની િરૂરીય િ 
રહ ેછે. આ મિિબનુ ંતવગિવ ર િરૂરી આરોગ્ ય તિક્ષણ િિ  િમ મ ગ મોમ  ં ઓ.આર.એસ.ન  પેકેટ 
ઉપિબ્ ધ  રહ ેિેવી વ્ યવથ િ  પરુી પ ડવ મ  ંઆવે છે.  
 
(૧૧) શ્વિન િિંન  રોગોની સ રવ ર (એ.આર.આઇ)  

 ૦-૫ ર્ર્વના બાળિોના મતૃ્યમુાાં સ્ર્શન તાંત્રનારોગો એિ મહત્ર્નુાં િારણ છે. જેને સમયસર 

ઓળખીને િાથશ્ચમિ સારર્ાર આપી તથા જરૂર જણાયે રીફર િરી અટિાર્ર્ાની િામગીરી 

િરર્ામાાં આરે્ છે.  
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 ૧.િ ળ  આરોગ્ ય ક યષક્રમ 

શાળા આરોગ્ ય ક્રાયવિમ અન્ ર્યે નર્સારી જજલ્ લાની િાથશ્ચમિ શાળાઓમાાં  તથા માધ્ યશ્ચમિ શાળાઓમાાં 
િાયવિમોની જાણિારી આપર્ામાાં આરે્ છે. આરોગ્ ય િાયવિમ અન્ ર્યે આચાવયો તથા શ્ચશિિો દ્રારા શાળા 
આરોગ્ ય શ્ચર્રે્ની જાણિારી ર્ાલીઓને પહોંચાડર્ાની િામગીરી િરર્ામાાં આર્ી તથા િાથશ્ચમિશાળાઓમાાં 
આરોગ્ ય શ્ચર્ર્ય અન્ ર્યે શ્ચશિણ આપર્ામાાં આવ્ યા શ્ચશબીરો િરી શાળા આરોગ્ ય અંગે માધ્ યશ્ચમિ 
શાળાઓમાાં જુથ શ્ચમટીંગો આરોગ્ ય શ્ચર્ર્યિ રોલઅપ ચાટવસ આરોગ્ ય પશુ્ચસ્ તિાનુાં શ્ચશિણ સાકહત્ ય બેનસવ 
શ્ચર્ગેરે આરોગ્ ય  પોસ્ ટર પેમ્ પલેટ શ્ચર્તરણ  િરર્ામાાં આવ્ યુાં.  

શાળા આરોગ્ય િાયવક્રમ અંતગવત ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ ર્ર્વમાાં કુલ- ૩૦૧૮૯૨ બાળિો સામે  ૩૦૦૫૬૧ 
બાળિોની તપાસણી િરર્ામાાં આરે્લ છે. જેમાાંથી ૩૩૫૬૪ બાળિોને સ્થળ પર સારર્ાર આપર્ામાાં 
આરે્લ છે. અને ૨૪૪૪ બાળિોને સાંદભવ સેર્ાનો લાભ આપર્ામાાં આરે્લ છે. જે પૈિી ૯૨૬ બાળિોને 
શ્ચર્ના મલુ્યે ચશ્મા શ્ચર્તરણ િરેલ છે. ૨૨૪ હ્રદય રોગ ર્ાળ બાળિોને રીફર િરર્ામાાં આરે્લ છે. િીડનીની 
ખામી ર્ાળા ૨૯ બાળિોને રીફર િરર્ામાાં આરે્લ છે. િેન્સરર્ાળા – ૬, િલેપલીફટ/પેલેટ-૨૮, િલબફુટ-
૧૪, જન્મજાત બશ્ચધરતાર્ાળા ૧૧, અને જન્મજાત મોતીયો ર્ાળા -૬ િેસ ને સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્લ 
છે. 

 

પોર્ણ અંિગષિ યોિન કીય ક મગીરી 
૧.સા.આ.િેન્દ્ર/તાલિુા િિાએ :- બાલ સેર્ા િેન્દ્ર (સી.એમ.ટી.સી.)/એન.આર.સી. 
 

 કુપોર્ણ શ્ચનર્ારણ િરર્ા રાજય સરિાર તરફથી આ યોજના શરૂ િરર્ામાાં આરે્લ છે. જેમાાં સને 
૨૦૧૫-૧૬ના ર્ર્વમાાં જજલ્લાના જુદા જુદા તાલિુામાાં બાલ સેર્ા િેન્દ્રો (સી.એમ.ટી.સી.) તથા જજલ્લા  
િિાએ શ્ચસર્ીલ હોસ્પીટલમાાં બાલ સાંજીર્ની િેન્દ્ર (એન.આર.સી.) િાયવરત છે. બાલ સેર્ા િેન્દ્રોમાાં 
તાલિુાના ગામોમાાં કુપોશ્ચર્ત તથા અશ્ચતકુપોશ્ચર્ત બાળિોને સારર્ાર માટે ૧૪ કદર્સ માટે રાખર્ામાાં આરે્ 
છે. જયાાં તેમને સ્પેશ્યાલીસ્ટ ડોિટરો મારફતે તબીબી તપાસ િરાર્ર્ામાાં આરે્ છે. તથા તેમની બીમારી 
મજુબ દર્ાઓ પરુી પાડર્ામાાં આરે્ છે.  તથા દરરોજ અલગ  ખોરાિ તૈયાર િરી આપર્ામાાં આરે્ છે. 
જો િોઇ બાળિ ર્ધ ુગાંભીર બીમારીર્ાળુ જણાય તો તેને જજલ્લા િિાએ િાયવરત એન.આર.સી.સેન્ટરમાાં 
ર્ધ ુસારર્ાર માટે મોિલર્ામાાં આરે્ છે. આ માટે તેમને બાલ સેર્ા િેન્દ્ર તથા બાલ સાંજીર્ની િેન્દ્રમાાં ૧ 
કદર્સનાાં ૧૦૦/- રૂ.નો ખચવ િરર્ામાાં આરે્ છે. જેમાાં ૬૦/- રૂ. જમર્ાના તથા ૪૦/- રૂ. દર્ાનો ખચવ 
િરર્ામાાં આરે્ છે.  તથ માતાને દરરોજનાાં ૧૦૦/- રૂ. રે્જેલોસ અને ૨૦૦/-રૂ. બસ ભાડુ ૧૪ કદર્સ 
પરુા થાય ત્યારે ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. સને ૨૦૧૬-૧૭ના ર્ર્વ કુલ ૭૧૦ બાળિોને સારર્ા આપર્ામાાં 
આરે્લ છે. જયારે માચવ-૨૦૧૮ સધુીમાાં ૬૬૧ બાળિોને સારર્ારમાાં આરે્લ છે. એન.આર.સી.માાં ૧૭૫ 
બાળિોને સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્લ છે.  
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૨.િસ્તરુબા પોર્ણ સહાય યોજના:- 

હતે-ુ  માતા,બાળ મરણ અટિાર્ર્ા.સાંસ્થાિીય િસશુ્ચતમાાં ર્ધારો,સરુ્ાર્ડ દરમ્યાન દર્ા અને પોર્ણ 

       આહાર ઉપલબ્ધ િરાર્ર્ા. 
િ ભ િી-   બી.પી.એલ હઠેળની સગભાવ,ધાત્રીમાતા 
સહ ય-    આ યોજના અંતગવત સગભાવની ર્હલેી નોંધણી માટે રૂ ૨૦૦૦/- અને સરિારી સાંસ્થાિીય 

           સરુ્ાર્ડ થાય તો રૂ.૨૦૦૦/- અને બાળિન ુસાંપણુવ રસીિરણ થાય તો રૂ.૨૦૦૦/- માતાને  
           ચેિથી ચિુર્ર્ામાાં આરે્ છે. 
િ ભ આપવ મ  ંઆવેિ િ ભ િીિઃ-  
    નર્સારી જજલ્લામાાં સને ૨૦૧૭-૧૮ના ર્ર્વમાાં સધુી કુલ ૯૦૭૮ લાભાથીને લાભ આપર્ામાાં આરે્લ 
છે. 
 

ર ષ્ટ્ર્રીય થવ થિય વીમ  યોિન :-  
     અંતવગત સને ૨૦૧૬-૧૭ ના ર્ર્વમાાં જજલ્લામાાં ગરીબી રેખા નીચે જીર્તા ૯૩૪૪૧ બી.પી.એલ. કુટુાંબો 
પૈિી ૬૭૭૦૮ કુટુાંબોને આ યોજના હઠેળ આર્રી લેર્ામાાં આરે્લ છે. તથા ૨૦૬૮ લાભાથીઓએ ઉિત 
યોજના હઠેળ લાભ મેળરે્લ છે. જે પેટે રૂ. ૭૭.૮૧ લાખનાાં િલેઇમ િરર્ામાાં આરે્લ છે. ચાલ ુર્ર્વઃ- 
૨૦૧૭-૧૮માાં માહ ેમાચવ-૨૦૧૮ સધુીમાાં કુલ ૧૮૬૫ લાભાથીઓએ ઉિત યોજના હઠેળ લાભ મેળરે્લ છે. 
જે પેટે રૂ.૬૧.૭૩ લાખનાાં િલેઇમ િરર્ામાાં આરે્લ છે.   
મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ યોજના (માાં યોજના) 
      નર્સારી જજલ્લામાાં યોજના અંતવગત કુલ ૫ મોટી હોસ્સ્પટલોને એમ પેનલ િરર્ામાાં આરે્ છે. 
મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ યોજના અંતગવત માહ ેમાચવ-૨૦૧૮ સધુીમાાં ૪૪૭૪૪ લાભાથીઓની નોંધણી 
િરર્ામાાં આરે્લ છે. અને મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ  ર્ાત્સલ્ય યોજનામાાં અત્યાર સધુીમાાં ૬૪૫૦૯ 
લાભાથીઓની એનરોલમેન્ટ િરર્ામાાં આરે્લ છે. 
        ર્ધમુાાં મખુ્યમાંત્રી અમતૃમ ર્ાત્સલ્ય યોજનામાાં ૨૦૧૭-૧૮ ના ર્ર્વમાાં માહ ેમાચવ-૨૦૧૭ સધુીમાાં 
એમપેનલ થયેલ હોસ્પીટલમાાં કુલ ૩૮૧૩ લાભાથીઓને કુલ રૂ. ૧૧૪૬૨૩૩૮૮/- ના િલેઇમ િરર્ામાાં 
આરે્લ છે. મખુ્યમાંત્રી યોજનામાાં સને ૨૦૧૭-૧૮ માચવ-૨૦૧૭ અંશ્ચતત સધુીમાાં ૭૬૫ લાભાથીઓના કુલ 
૨૪૫૧૭૬૭૧/- િલેઇમ િરર્ામાાં આરે્લ છે.   
એન.આઇ.ડી( આઇ.પી.પી.આઇ.)૨૦૧૭-૧૮ 
      પલ્સ પોક્ષલયો િાયવક્રમ અંતગવત સને ૨૦૧૭-૧૮ ર્ર્વમાાં બે રાઉન્ડ જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ અને એિીલ-
ર૦૧૮ માાં િરર્ામાાં આરે્લ છે. જેમાાં  કુલ ૦-૫ ર્ર્વનાાં અેેસ્ટીમેટેડ બાળિો – ૧૨૭૧૫૦નાાં લક્ષયાાંિ સામે 
કુલ ૧૨૮૧૮૩ને પોક્ષલયોનાાં ટીપા પીર્ડાર્ી ૧૦૦.૮૧ ટિાની િામગીરી િરર્ામાાં આરે્લ છે.  
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પ્રકરણ-૫ 
 

કુટંુબ કલ્ય ણ િ ખ મ  ંવહીવટી થટ ફ અંગેની મ રહિી મ ચષ-૨૦૧૮ અંતિિ 

 સને ૨૦૧૭-૧૮ નાાં ર્ર્વમાાં નર્સારી જજલ્લામાાં કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમની સેર્ાઓ ૪૫ િા.આ.િેન્દ્રો 
દ્રારા જજલ્લાનાાં છેલ્લામાાં છેલ્લા ગામ સધુી પહોંચાડર્ામાાં આરે્લ છે.કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમના ઘશ્ચનષ્ટ 
િચાર તથા અમલ માટે કફમેલ 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 ૨૦૧૭-૧૮ નાાં ર્ર્વ દરમ્યાન નર્સારી જજલ્લામાાં નીચે જણારે્લ િા.આ.િેન્દ્રો િાયવસ્ન્ર્ત 
હતા. 
ક્રમ તાલિુાન ુ

નામ 

િા.આ.િેન્દ્રના નામો 

૧ નર્સારી અડદા , ચોર્ીસી , ગરુૂકુલસપુા , મનુસાડ , નાગધરા,  નર્સારી સીટી૧,૨,૩ 

૨ જલાલપોર અબ્રામા , દાાંડી , દીપલા , સાગરા , કૃષ્ણપરુ , મટર્ાડ , રે્સ્મા ,આટ , 
શ્ચર્જલપોર સીટી 

૩ ગણદેર્ી િછોલી , બીગરી , ધનોરી , ગડત , િેસલી , મેંધર , ગણદેર્ી , બીલીમોરા 
સીટી 

૪ ચીખલી આલીપોર , ફડરે્લ , ઘેજ , હોન્ડ , િાાંગર્ઇ , રાનકુર્ા , રાન્રે્રીિલ્લા , 
સાદિપોર , ટાાંિલ , રે્લણપરુ,કુિેરી,માડાંર્ખડિ  

૫ ખેરગામ આછર્ણી , બહજે ,તોરણરે્રા 
૬ ર્ાાંસદા આંબાપાણી, ભીનાર,ખાતાઆંબા,અંિલાછ , ઘોડમાળ , િાંડોલપાડા , મહુર્ાસ , 

માનકુશ્ચનયા , સરા , ઉનાઇ , ર્ાાંદરરે્લા , પી.પી. યશુ્ચનટ ર્ાાંસદા 
 

 આ ઉપરાાંત શહરેી આરોગ્ય િેન્દ્રો RMNCH+A યશુ્ચનટ તથા શ્ચસશ્ચર્લ દ્રારા પણ શહરેી શ્ચર્સ્તારમાાં 
કુટુાંબ િલ્યાણ સેર્ાઓ આપર્ામાાં આર્ી હતી. 
 કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમના લક્ષયાાંિો અગાઉ ર્સ્તીના ધોરણે ફાળર્ર્ામાાં આર્તા હતા.જેમાાં 
સરિારશ્રીએ સધુારો િરતાાં ભારત સરિારના શ્ચમનીસ્રી ઓફ હલે્થ એન્ડ ફેમીલી રે્લ્ફેરના આરોગ્ય 
પકરર્ાર િલ્યાણ શ્ચર્ભાગ દ્રારા નક્કી િરર્ામાાં આરે્લ િોમ્યશુ્ચનટી નીડ્ઝ એસેસમેન્ટ એિોચ  
(સી.એન.એ.એ.) િે જે અગાઉ ટારગેટ ફ્રી એિોચ તરીિે ઓળખાતો હતો મેન્યઅુલમાાં જણારે્લ સચુના 
અને માગવદશવન મજુબ િાયવભાર નક્કી િરર્ામાાં આરે્ છે.કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમનો િાયવભાર નીચેની 
જરૂકરયાતો ધ્યાનમાાં રાખીને નક્કી િરર્ામાાં આરે્ છે. 
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 ગ્રામ્ય જનતાની આર્શ્યિતા િમાણે ગ્રામ્ય િિાએથી તથા પેટા િેન્દ્ર િિાએથી િાયવભાર 

નક્કીિરર્ાનો લાભાથી લિી િાયવક્રમ. 

 સ્થાશ્ચનિ જરૂકરયાતો અનસુાર સેર્ાનો અક્ષભગમ ધ્યાનમાાં રાખર્ામાાં આરે્ છે. 

 નાગકરિોની ભાગીદારીર્ાળો કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમ છે તે ધ્યાને લેર્ામાાં આરે્ છે. 

 સ્થાશ્ચનિ િિાની જરૂકરયાત મજુબ તેમજ સ્થાશ્ચનિ પકરસ્સ્થશ્ચત અનસુાર ર્સ્તી અને દાંપશ્ચત માટે 

દાંપશ્ચતઓની જરૂકરયાત ધ્યાને રાખી િાયવભાર નક્કી થાય છે. 
 

 આમ કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમ એ િજનન અને બાળ સ્ર્ાસ્્ય િાયવક્રમના નતુન અક્ષભગમમાાં 

સમારે્શ થાય છે નર્પરક્ષણત િન્ યા ગભવર્તી થાય  ત્ યારથી એટલે િે સગભાવ અર્સ્ થાથી સાંભાળ અને 

સારર્ાર ઉપર ધ્ યાન આપર્ામાાં આરે્ છે. આમ સલામત માતતૃ્ ર્ બાળ સરુિા , કુટુાંબ િલ્યાણ તથા 

િજનન શ્ચશિણ અને સેર્ાઓ , જાતીય સાંબાંધ દ્રારા ફેલાતા રોગો અને િજનન માગવની તિલીફો ,વ્યાંધત્ર્ 

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

આરોગ્યના િમવચારીઓ દ્રારા ર્ાફેિ િરર્ામાાં આરે્ છે. 

  સને ૨૦૧૭-૧૮ના ર્ર્વ માટે નર્સારી જજલ્લાનો નસબાંધીનો ૮૫૦૦ િેસોનો િાયવભાર નક્કી 

થયેલ જેની સામે જજલ્લાના સકહયારા િયત્નોથી ૫૭૪૯ િેસો િરી ૬૭.૭૪ ટિા શ્ચસધ્ધ્ધ હાાંસલ િરેલ છે. 

આંિડી િેતે્ર ૮૮૦૦ નો િાયવભાર સામે ૭૮૦૯ િેસો િરી ૮૮.૭૪ ટિા શ્ચસધ્ધ્ધ હાાંસલ િરેલ . શ્ચનરોધ િેતે્ર 

જજલ્લાએ ૬૧૪૪ અને ઓરલ શ્ચપલ્સ િેતે્ર ૨૯૯૨ શ્ચસધ્ધ્ધ હાાંસલ િરેલ છે. 
 

ક્રમ સેર્ાન ુનામ ર્ાશ્ચર્િિ િાયવભાર ર્ાશ્ચર્િિ શ્ચસધ્ધ્ધ ટિા 

૧ ઓપરેશન ૮૫૦૦ ૫૭૪૯ ૬૭.૭૪ 

૨ આંિડી ૮૮૦૦ ૭૮૦૯ ૮૮.૭૪ 

૩ શ્ચનરોગ નાંગ યઝુર ૪૫૦૦ ૬૧૪૪ ૧૩૬.૫૩ 

૪ ઓરલપીલ્સ નાંગ યઝુસવ ૩૪૦૦ ૨૯૯૨ ૮૮.૦૦ 

 

:-બ ળિકવ  ન બદુી અલભય ન -: 

બાળલિર્ો એ જલદ ર્ાયરસથી થતો ચેપી રોગ છે. જેનાથી પાણી િદુશ્ચર્ત થતા અન્ ય 

બાળિોને રોગ લાગ ુપડે છે. બાળ લિર્ાથી બાળિ જીર્નભર અપાંગ રહ ેછે. રાષ્ રીય રસીિરણ હઠેળ 

નર્સારી જજલ્ લાના ૦ થી ૫ ર્ર્વના તમામ બાળિોને પોલીયો શ્ચર્રોધી રસી પીર્ડાર્ી બાળ લિર્ાથી 
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સરુક્ષિત િરર્ામાાં આરે્ છે. સને ૧૯૯૬-૯૭ થી રૂકટન ઇમ્ યનુાઇઝેશન ઉપરાાંત દર ર્રે્ ૦ થી ૫ ર્ર્વના 

તમામ બાળિોને આઇ.પી.પી.આઇ િાયવક્રમ હઠેળપોલીયાની રસીના ર્ધારાના ડોઝ આપર્ામાાં આરે્ છે. 
-: મ સતમડીય  ક યષક્રમ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ :-  

જજલ્લામાાં કુટુાંબ િ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 કુટુાંબ િલ્ યાણ સેર્ાઓ અંગે જરૂરી આરોગ્ ય શ્ચર્ર્યિ શ્ચશિણ અને સમજ મળી રહ ે તે િમાણે 

આયોજન િરર્ામાાં આરે્લ છે. જજલ્ લામાાં યોજાતા જન જાગશૃ્ચતના િાયવક્રમોનુાં જજલ્ લા આઇ.ઇ.સી 

અશ્ચધિારીશ્રી આ િામગીરીનુાં સ ાંિલન 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 અશ્ચધિારીશ્રીના સાંિલનમાાં રહી 

િાયવક્રમોમાાં સહિાર આપે છે. જજલ્ લા .એચ.એન.આર.સી.એચ સેર્ાઓ સાથે સાંિળાયેલ છે. અને સેર્ાઓ 

બજારે્ છે. કુટુાંબ િલ્ યાણની શ્ચર્શ્ચર્ધ પધ્ ધશ્ચતઓ, શ્ચર્શ્ચર્ધ માધ્ યમો દ્રારા આઇ.ઇ.સી અક્ષભગમથી લોિ 

શ્ચશિણ િાયવક્રમ જન સમદુાયનો સહયોગ મેળર્ી આપર્ામાાં ખબુ જ અશ્ચનર્ાયવ બનેલ છે. 
:-િૈક્ષલણક પ્રવતૃિ -: 

આરોગ્ય અને કુટુાંબ િલ્યાણ િાયવક્રમના અમલ અથે લોિો ને િાયવક્રમ સ્સ્ર્િારતા થાય અને આ 
િાયવક્રમમાાં લોિ ભાગીદારી ર્ધે તે માટે તાલિુા િે ગ્રામ્ય િિાએ તેમનો સહિાર મળી રહ ેઅને િાયવક્રમને 
બહોળો િચાર િસાર િરી જન સમદુાયના ર્ાણી ર્તવન ર્લણમાાં ફેરફાર લાર્ર્ા આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ 
જુદાજુદા િાયવક્રમોન ુઆયોજન િરર્ામાાં આરે્ છે.જેર્ા િે ગ્રામ્ય િિાએ િદશવનો યોજીને દૈશ્ચનિપત્રોમાાં 
િેસનોટ દ્રારા તથા જાહરેસભા રેડીયો દ્રારા , ર્ાતાવલાપ , લોિગીત , પપેટ શો , ભર્ાઇ િાયવક્રમ , શેરી 
નાટિ જેર્ા સાાંસ્કૃશ્ચતિ િાયવક્રમો અને શ્ચશક્ષબરોનુાં આયોજન િરર્ામાાં આરે્લ 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 બધા પકરબળોનો  સામનો િરી આરોગ્ ય  અને કુટુાંબ  

િલ્ યાણ િાયવક્રમ િત્ યે  લોિમાનસમાાં ફેરફાર િરી  શિાય તો સારા પકરણામ મળી રહ ેતેર્ા આશયથી 

ગ્રામ્ ય સમદુાયને અનરુૂપ ભર્ાઇ, લોિગીત, શેરી નાટિો પપેટ શો, હકરિથાના  િાયવક્રમો ગોઠર્ી 

મનોરાંજનની સાથે સાથે આરોગ્ ય િાયવક્રમની સેર્ાઓની જાણિારી  આપર્ામાાં આરે્લ છે.  

:-ઇિેક્ોતનક મીડીય  અને પે્રસન  ક યષક્રમો -: 

પલ્સ પોલીયો , બેટી ર્ધાર્ો અને અન્ય આરોગ્ય િાયવક્રમોના અગત્યના સાંદેશાનો જન 

સમદુાયમાાં બહોળો િચાર િસાર િરર્ા આરોગ્ય શાખા દ્રારા જુદા જુદા િાયવક્રમોની ઉજર્ણીના સેટિોમ 
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દ્રારા , શ્ચર્ડીયો શો દ્રારા અને દૈશ્ચનિ સમાચાર પત્રોમાાં િેસનોટ દ્રારા િશ્ચસધ્ધ િરર્ામાાં આરે્ છેજેમાાં 

સેટિોમ,  ટી.ર્ી િાયવક્રમો , રેડીયો જાહરેાત, િેબલ જાહરેત, િેસનોટનો સમારે્શ થાય છે. 
 :-પ્રતિક્ષણ તિલબર -: 

 

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

આયોજન િરર્ામાાં આરે્ છે. ર્ળી ખાસ મકહલા શ્ચશક્ષબરો પણ યોજર્ામાાં આરે્ છે. જેમાાં આરોગ્ ય િાયવિમ 

દ્રારા અક્ષભગમ િેળર્ર્ામાાં  લોિ માકહતી માટે પરામશવ િરર્ામાાં આરે્ છે. ગ્રામ્ ય િિાએ આર્ી શ્ચશક્ષબરો 

યોજીને િદશવનો દ્રારા આરોગ્ ય શ્ચર્ર્યિ શ્ચર્શ્ચર્ધ િાયવિમો અંગે શ્ચર્શેર્ જાણિારી આપર્ામાાં આરે્ છે. ર્ર્વ 

૨૦૧૭-૧૮ ના ર્ર્વ દરમ્ યાન નર્સારી જજલ્ લામાાં િશ્ચશિણ શ્ચશક્ષબરો ૨૨૭, લધશુ્ચશક્ષબરો ૩૪૫, િદશવનો 

૧૨૨૧૯, શ્ચર્ડીયો શો અને ભર્ાઇ શો ૨૭૩ યોજર્ામાાં આવ્ યા હતા. 
:-આરોગ્ય તવર્યક સ રહત્ય તવિરણ :— 

િશ્ચમશનરશ્રી આરોગ્ય તબીબી સેર્ાઓ અને તબીબી શ્ચશિણ ( આરોગ્ય શ્ચર્ભાગ ) દ્રારા મેલેરીયા , એઇડ્સ 
, લેપ્ટોસ્પાયરોસીસ , માતબૃાળ િલ્યાણ , જનની સરુિા , ક્ષચરાંજીર્ી યોજના , કુટુાંબ િલ્યાણ પધ્ધશ્ચતઓ , 
આયોડીન યિુત મીઠુાં અને સ્ત્રી ભણૃ હત્યા જેર્ા આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ શ્ચર્શ્ચર્ધ િાયવક્રમોને અનરુૂપ પોસ્ટરો , 

પેમ્ફલેટ્સ , ફોલ્ડસવ , બિુલેટ્સ , પોિેટ આલ્બમ , તોરણ , રોલ અપચાટ્સવ અને બેનસવ ર્ગેરે 
જજલ્લાિિાએથી બ્લોિ હલે્થ ઓકફસ મારફત તમામ િાથશ્ચમિ આરોગ્ય િેન્દ્રો સધુી પહોંચાડર્ામાાં આરે્ 
છે.જેથી સાકહત્યનો સમયસર અને અસરિારિ ઉપયોગ થઇ શિે.ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ ના ર્ર્વ દરમ્યાન નીચે 
મજુબ સાકહત્ય શ્ચર્તરણ િરર્ામાાં આરે્લ છે. 

િમ શ્ચર્શ્ચર્ધ સાકહત્ ય સાંખ્ યા 
૧ બેનસવ ૧૧૮૧૮ 

૨ પોસ્ટસવ ૩૩૧૭૧ 
૩ ફોલ્ડસવ ૧૦૩૭૨૫૬ 
૪ બિુલેટ્સ ૭૮૩૭ 
૫ હોડીગ્સ ૧૯ 
૬ ર્ોલ પેઇન્ટસ ૩૭૬૦ 
૭ ભીતસતુ્રો ૮૩૫૫ 
૮ રેલી ૪૯૦ 
૯ સ્ટીિર ૯૯૦૨૮ 
૧૦ એકે્રલીિ બોડવ ૦ 
૧૧ તોરણ ૦ 
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:-આરોગ્ય હરરફ ઇઓ -: 

ગ્રામ્ય િિાએ લાભાથીઓને એિશ્ચત્રત િરીને અનભુર્ી અને શ્ચનષ્ણાાંત િમવચારીઓ અશ્ચધિારીઓ 

દ્રારા શ્ચર્શ્ચર્ધ આરોગ્ય શ્ચર્ર્યિ િાયવક્રમો અંગે પરામશવ દ્રારા માગવદશવન પરુૂ પાડર્ામાાં આરે્ છે  જેમાાં 

ખાસ િરીને મકહલાઓને લગતા નાના બાળિોને લગતા અને કિશોર-કિશોરીઓને  લગતા વ્ યકિતગત 

શારીકરિ અને માનશ્ચસિ િશ્રો સમજીને આરોગ્ ય શ્ચશિણ અને જરૂરી માગવદશવન આપી શિાય તે હતેથુી 

ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ યાન નીચે મજુબ શ્ચર્શ્ચર્ધ હરીફાઇઓ યોજર્ામાાં આરે્લ : 
 

 

ક્રમ હરીફ ઇન ુન મ સખં્ય  

૧ સગભાવ માતા હરીફાઇ ૩૨૩૧ 

૨ બાળ તાંદુરસ્ત હરીફાઇ ૩૬૩૫ 

૩ ર્િતતૃ્ર્ સ્પધાવ ૨૦ 

૪ ર્ાનગી હરીફાઇ ૪૦૯૫ 

૫ શ્ચનબાંધ સ્પધાવ ૨૩ 
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પ્રકરણ-૬ 
::રસીકરણ ક યષક્રમ:: 
ગજુરાતમાાં પાંચાયતી રાજ અમલમાાં આર્તા ગ્રામ્ ય આરોગ્ યની િામગીરી સરિારશ્રીએ પાંચાયતને સિુત 

િરેલ છે. અને આ િામગીરી માટે આરોગ્ ય, કુટુાંબ િલ્ યાણ , મેલેરીયા નાબદુી, ઇમ્ યનુાઇઝેશન, આરોગ્ ય 

શ્ચશિણ સાંિક્ષલત બાળ શ્ચર્િાસ િલ્ યાણની િવશૃ્ચતની યોજનાઓ જજલ્ લા પાંચાયત દ્રારા અમલી બનેલ છે.  

 આ િવશૃ્ચતઓ નર્સારી જજલ્ લામાાં બાળિોને જુદા જુદા રોગ િશ્ચતિારિતા મેળર્ર્ા માટે રસીઓ 

મિુર્ાનો િાયવક્રમ િાથશ્ચમિ આરોગ્ ય િેન્ દ્રો  તથા સરિારી દર્ાખાના (પી.પી.યશુ્ચનટ)માાં તેમજ રસ્ ટ 

સાંચાક્ષલત હોશ્ચસ્ પટલ મારફતે જજલ્ લામાાં નીચેની રસીઓ બાળિોને આપર્ામાાં આરે્લ છે.  

 

સને ૨૦૧૭-૧૮ ર્ર્વ દરમ્ યાન યનુીર્સવલ ઇમ્ યનુાઇઝેશન િાયવક્રમ હઠેળ થયેલ િામગીરી.  

ક્રમ િાયવભાર લક્ષ યાાંિ શ્ચસધ્ ધી ટિાર્ારી 
૧ ટી.ટી (સગભાવ માતા)  - ૧૯૭૧૭ ૯૪.૬ 

૨ બીસીજી  ૧૯૦૦૦ ૧૮૩૧૩ ૯૬.૪ 

૩ પોલીયો  ૧૮૫૦૦ ૧૭૯૮૩ ૯૭.૨ 

૪ ઓરી  ૧૮૫૦૦ ૧૮૪૪૩ ૯૯.૭ 

૫ સાંપણુવ રસીિરણ  ૧૮૫૦૦ ૧૮૪૪૩ ૯૯.૭ 
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િિરણ -૭ 

ર ષ્ટ્ર્ીય વ હક િન્ય રોગ તનયિંણ ક યષક્રમ 

ર ષ્ટ્ર્ીય વ હકિન્ય ક યષક્રમન  ંધટકોિઃ- 
૧.એકટીવ સવેિન્સિઃ- 
અતે્રના જજલ્લામાાં સદર િાયવક્રમ  હઠેળ  મલ્ટી પપવઝ  હલે્થ  ર્િવરો  દર પાંદર કદર્સે  દરેિ  ઘરની 
મલુાિાત લઇ તાર્ના િેસો શોધી િાઢી તાર્ના દદીઓના  લોહીના નમનુા લઇ તેને સાંભશ્ચર્ત  
મેલેરીયાની સારર્ાર આપે છે. લીધેલ લોહીના  નમનુાઓ  સાંબાંશ્ચધત િા.આ. િેન્દ્રની િયોગશાળામાાં  
તપાસણી  માટે  મોિલર્ામાાં  આરે્ છે. જયા પોઝીટીર્  િેસો  શોધી િાઢી મેલેરીયાના  દદીને 
સપુરર્ાઇઝર મારફત મેડીિલ સારર્ાર આપર્ામાાં આરે્ છે. આ ર્ર્વ દરમ્યાન  એિટીર્  સરે્લન્સમાાં 
૧૧૫૭૪૬ લોહીના નમનુા  લીધેલ છે. જેમાાંથી ૭ િેસો મેલેરીયા પોઝીટીર્ જાહરે થયેલ છે. 
૨.મેિેરીય  િક્ષલનીિ અને પેસીવ સવેિન્સિઃ- 
જજલ્લામાાં ૪૫ િાથશ્ચમિ  આરોગ્ય િેન્દ્ર, ૧૨ સામકુહિ આરોગ્ય િેન્દ્ર, ૫ અબવન હલે્થ સેન્ટર અને ૩ હોસ્સ્પટલ 
મળી ૬૫ મેલેરીયા  િક્ષલનીિ  આરે્લ છે. તેમાાંથી  તમામ જગ્યાએ લેબોરેટરી  ટેિનીશ્ચશયનની જગ્યા  
ભરાયેલ છે. ત્યાાં   લોહીના  નમનુાનુાં  તરુાંત  પરીિણ  િરી મેલેરીયા  માટે પોઝીટીર્ જાહરે  થયેલ 
િેસોને મેડીિલ   સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્ છે.  
૩. િ વ  સ રવ ર કેન્રિઃ- 
                 મલ્ટી પરપઝ હલે્થ  ર્િવરની ફેરણા શ્ચસર્ાયના  કદર્સોમાાં  તાર્ના  દદીઓને  ઘેર 
બેઠા તાર્ની  સારર્ાર મળી રહ ેતે માટે દરેિ ગામમાાં આશાને  શ્ચનમણુાંિ  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. હાલ 
જજલ્લામાાં  કુલ ૯૯૬ તાર્  સારર્ાર િેન્દ્રો િાયવરત  છે. 
                 રાષ્રીય ર્ાહિ જન્ય રોગ િાયવક્રમ ર્ર્વ જાન્યઆુરી થી ડીસેમ્બર  સધુી  ગણાય છે.  
આમ સને ૨૦૧૭-૧૮માાં   મેલેરીયા  િામગીરીનાાં કુલ ૨૫૨૭૧૫ લોહીનાાં નમનુાઓ લઇ  ર્ાશ્ચર્િિ લક્ષયાાંિ  
સામે કુલ ૩૪૨૧૮૯  લોહીનાાં નમનુાઓ એિશ્ચત્રત  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. તે પૈિી મેલેરીયાનાાં કુલ ૪૪૧ 
દદીઓ પોઝીટીર્  જાહરે થયેલ તેને મેડીિલ  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. 
૪.ડેન્ગ્ય ુ–લચકનગનુીય િઃ- 
એન.ર્ી.બી.ડી.સી.પી. અંતગવત ર્ર્વ ૨૦૧૭માાં શાંિાસ્પદ ડેન્ગ્યનુાાં ૧૯૯ િેસોનાાં સીરમ  સેમ્પલ  લઇ 
સરિારી તબીબી િોલેજ સરુત મિુામે તથા શ્ચસશ્ચર્લ હોસ્ પીટલ નર્સારીમાાં પરીિણ  િરતાાં ૩૦ િેસ ડેન્ગ્ય ુ
રોગ માટે પોઝીટીર્ જાહરે થયેલ છે. શાંિાસ્પદ ક્ષચિનગનુીયાનાાં૬ િેસો નોંધાયેલ છે. આ તમામ િેસોને 
સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. ડેન્ગ્ય ુક્ષચિનગનુીયા પોઝીટીર્ જાહરે  થયેલ  ઘરોનાાં આજુબાજુનાાં 
૫૦ ઘરોમાાં ટેમીફોસ અને ફોગીગની િામગીરી  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. 
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૫.પોર ન િકિઃ- 
              મેલેરીયા તાર્ ફેલાર્તાાં મચ્છરોનો ઉપદ્રર્ અટિે તે માટે પાણીનાાં ભરાર્ાર્ાળા સ્થળોએ 
પોરાનાશિ  ગપ્પી અને ગેમ્બશુ્ચશયા નામની  માછલીઓ  મિુર્ામાાં  આરે્ છે. જે મચ્છરનાાં  પોરાઓનો 
નાશ િરી મચ્છરનો ઉપદ્રર્ અટિારે્ છે. ઇન્રાડોમેસ્ટીિ તેમજ પેરાડોમેસ્ટીિ મચ્છર  ઉત્પશ્ચત  સ્થાનો  
શોધી તેને નાબદુ  િરર્ા ટેમીફોસ રીટમેન્ટ અને આરોગ્ય શ્ચશિણ  આપર્ામાાં  આરે્ છે.  
 

૬.િતંનુ િક દવ  છંટક વ ક યષક્રમિઃ- 
               જજલ્લામાાં મેલેકરયાના તાર્નો ફેલાર્ો  અટિાર્ર્ા  સાંયિુત શ્ચનયામિશ્રી (એન.ર્ી.બી.ડી.સી.પી) 
આરોગ્ય અને તબીબી  સેર્ાઓ ગાાંધીનગર  તરફથી  જજલ્લાની  મેલેકરયાની પકરસ્સ્થશ્ચત ને ધ્યાને  લઇ રાજય  
િિાએથી  નિિી િરેલા િા.આ.િેન્દ્રના ગામોમાાં જ ાંતનુાશિ દર્ા  છાંટિાર્નો િાયવક્રમ બે રાઉન્ડમાાં  હાથ  ધરર્ામાાં  
આરે્ છે. જેમાાં  ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ માાં ૫%  આલ્ફાસાયપર મેથ્રીન દર્ાનો જજલ્લાના ૧૦ િા.આ.િેન્દ્રનાાં ૧૩ ગામોની 
કુલ ૧૯૨૯૮ ર્સતીને દર્ા છાંટિાર્ િાયવક્રમ  હઠેળ  આર્રી લઇ ૯૮.૧૧%  િર્રેજ િાપ્ત  િરેલ છે. 
 

૭. ફ ઇિેરીય  ક યષક્રમિઃ- 
 

             એન.ર્ી.બી.ડી.સી.પી. અંતગવત રાષ્રીય ફાઇલેરીયા  શ્ચનમલુવન  િાયવક્રમ હઠેળ ર્ર્વ ૨૦૧૭-
૧૮માાં નાઇટ  બ્લડ સરે્  િામગીરીમાાં ૬ િાથશ્ચમિ  આરોગ્ય  િેન્દ્રનાાં એિ-એિ  ગામોમાાં અને 
નર્સારી,બીલીમોરા શહરેી શ્ચર્સ્તારનાાં એિ-એિ ર્ોડવમાાં કુલ ૪૧૦૦ ફાઇલેરીયા  માટે લોહીના નમનુા  
લઇ પરીિણ  િરતાાં કુલ ૧૨ િેસો પોઝીટીર્  જાહરે થયેલ છે. જે તમામને ૧૨ કદર્સની મેડીિલ  સારર્ાર  
આપર્ામાાં  આરે્લ છે. આ ઉપરાાંત સને ૨૦૧૭-૧૮માાં ૧૯ નરે્મ્બર થી ૧૮ કડસેમ્બર દરમ્યાન  સામકુહિ  
દર્ા  શ્ચર્તરણ િાયવક્રમ  હઠેળ  કુલ ૧૩,૨૯,૬૭૨ ર્સ્તી  સામે ૧૧,૯૧,૬૫૦  ર્સતીને  સામકુહિ  ધોરણે 
ડી.ઇ.સી તથા આલ્બેનાડાઝોલ  ગોળીનો  એિ ડોઝ  રૂબરૂ ગળાર્ી ૮૫.૪૪% શ્ચસધ્ધ્ધ  િાપ્ત  િરેલ છે. 
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પ્રકરણિઃ-૮ 
સકંલિિ બ ળ તવક સ યોિન  કે્ષિે ક યષતસધ્ધી 

વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮ 

 

            જજલ્લા પાંચાયત નર્સારીના િેન્દ્ર પરુસ્ કૃત સાંિક્ષલત બાળ શ્ચર્િાસ યોજના ૫ તાલિુામાાં નર્ 
ઘટિોમાાં િાયવરત છે. જજલ્લા પાંચાયત નર્સારી અને ગજુરાત સરિારના મકહલા અને બાળ શ્ચર્િાસ 
શ્ચર્ભાગ હસ્તિ િશ્ચમશ્નરશ્રી મકહલા અને બાળ શ્ચર્િાસ ગજુરાત રાજય ગાાંધીનગર દ્વારા અમલમાાં છે. 
(અ) આઇ.સી.ડી.એસ યોિન ન  હતેઓુ- 
 ૧. ૦ થી ૬ ર્ર્વની ર્યના બાળિોનુાં પોર્ણ અને આરોગ્ય ધોરણ સધુારવુાં. 
 ૨.  બાળિના શાકરરીિ માનશ્ચસિ તથા સામાજજિ શ્ચર્િાસનો પાયો નાાંખર્ો. 
 ૩.  બાળ મતૃ્ય ુબાળરોગ કુપોર્ણ અધર્ચ્ચે શાળા છોડી જર્ાનુાં (સ્કુલ ડ્ર્રોપ આઉટ) 

            િમાણ ઘટાડવુાં.                                  

       ૪.  બાળ શ્ચર્િાસને રે્ગ આપર્ા માટે શ્ચર્શ્ચર્ધ શ્ચર્ભાગો દ્રારા શ્ચનતી અને અમલ અંગે  
           અસરિારિ સાંિલન િરવુાં 
 ૫.  પોર્ણ અને આરોગ્ય અંગેના વ્યર્સ્સ્થત શ્ચશિણ દ્વારા બાળિની પોર્ણ અને  
            આરોગ્ય અંગેની સામાન્ય િાળજી અંગે માતાઓની િાયવદિતા ર્ધારર્ી. 
 

(બ) સકંલિિ બ ળતવક સ સેવ મ  ંનીચે મિુબની સેવ ઓનો સમ વેિ કરવ મ  ંઆવે છે. 
  

૧.  પરુિ પોર્ણ 

૨.  રોગિશ્ચતિારિ રસીઓ 

૩.  આરોગ્ય તપાસ     

૪.  રેફરલ સેર્ાઓ     

 ૫.  પોર્ણ અને આરોગ્ય શ્ચશિણ   

        ૬.  અનૌપચાકરિ શ્ચશિણ  
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આ યોિન ની ધટકવ ર િક્ષય કં તસધ્ધીની મ રહિી નીચે મિુબ છે. 
 

અ
.નાં 

ધટિનુાં નામ ર્ર્વ આંગર્ાડી પરુિ પોર્ણ લાભથીઓની શ્ચસધ્ધ્ધ  
માંજુર 
થયેલ 

િાયાવસ્ન્ર્ત  ટિાર્ારી લાભથીઓ
નો લક્ષયાાંિ 

કુલ શ્ચસધ્ધી ટિાર્ારી 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ચીખલી-૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૧૮ ૨૧૮ ૧૦૦% ૧૪૪૩૮ ૧૫૩૫૪ ૧૦૬% 

૨ ર્ાાંસદા-૧ " ૧૩૬ ૧૩૬ ૧૦૦% ૧૨૮૫૫ ૧૧૪૮૧ ૮૯% 

૩ ર્ાાંસદા-૨ " ૧૪૧ ૧૪૧ ૧૦૦% ૧૧૩૮૨ ૧૧૦૬૯ ૯૭% 

૪ નર્સારી " ૧૮૫ ૧૮૫ ૧૦૦% ૧૬૨૫૫ ૧૬૨૮૯ ૧૦૦% 

૫ ગણદેર્ી-૧ " ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦% ૮૨૭૦ ૮૮૯૭ ૧૦૩% 

૬ ગણદેર્ી-૨ " ૧૨૦ ૧૨૦ ૧૦૦% ૮૪૫૦ ૬૪૩૬ ૭૬% 

૭ ચીખલી-૨ " ૧૭૭ ૧૭૭ ૧૦૦% ૧૪૦૩૦ ૧૩૨૦૭ ૯૪% 

૮ જલાલપોર-૧ " ૧૨૧ ૧૨૧ ૧૦૦% ૮૯૩૦ ૮૬૯૮ ૯૭% 

૯ જલાલપોર-૨ " ૧૧૨ ૧૧૨ ૧૦૦% ૧૦૪૩૦ ૧૦૪૩૧ ૧૦૦% 

 કુલ " ૧૩૩૦ ૧૩૩૦ ૧૦૦% ૧૦૫૦૪૦ ૧૦૧૪૬૨ ૯૭% 

સગભ ષ અને ધ િી મ િ ઓ  
૧. આરોગ્ ય તપાસ પરુિ પોર્ણ,સગભાવને ધનરુ િશ્ચતબાંધિ રસી, પોર્ણ અને આરોગ્ ય શ્ચશિણ  
૨. ૧૫ થી ૪૫ ર્ર્વની અન્ ય સ્ ત્રીઓને પોર્ણ અને આરોગ્ ય શ્ચશિણ.  
૩. ૧૧ થી ૧૮ ર્ર્વની કિશોરીઓને પોર્ણ અને આરોગ્ ય શ્ચશિણ. 
૪. ૧ ર્ર્વથી નાના બાળિોને પરુિ પોર્ણ, રોગ િશ્ચતબાંઘિ રસી આરોગ્ ય તપાસ રેફરલસેર્ાઓ 

૫.      ૧ થી ૨ ર્ર્વના બાળિોને પોર્ણ અને આરોગ્ય શ્ચશિણ.  
૬.       ૩ થી ૫ ર્ર્વના બાળિોને પરુિ પોર્ણ, રોગ િશ્ચતિારિ રસી, આરોગ્ય તપાસ રેફરલ 

          સેર્ાઓ, પરુ્વ િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ                   
 

ગેસ કનેકિનની મ રહિીિઃ- 
૧. માંજુર થયેલ આંગણર્ાડી      : ૧૩૩૦ 
૨. ગેસ િનેિશન માંજુર થયેલ સાંખ્યા     : ૧૩૩૦ 
૩. ગેસ િનેિશન આ.ર્ાડી િેન્દ્રને આપેલ સાંખ્યા   : ૧૩૩૦ 
૪. આ.ર્ાડીઓમાાં ગેસ સ્ટર્ અને ઇડલી કુિર આપેલ સાંખ્યા. : ૧૩૩૦ 
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    ઉપરોિત તમામ હતેઓુ શ્ચસધ્ધ  િરર્ા  માટે રાજય િિાએથી ગ્રામ્ય સ્તર સધુી ર્હીર્ટીય 
માળખ ુછે. જજલ્લા િોગ્રામ ઓફીસરશ્રી દ્વારા  જજલ્લાના તમામ ધટિો અને આંગણર્ાડી સાંચાલન 
તેમજ મોનીટરીંગ  િરર્ામાાં  આર્ ેછે. જજલ્લાના  તમામ  તાલિુાઓમાાં  આ યોજના  ચાલે છે. 
 ગરમ નાસ્તો:- ૩ થી ૬ ર્ર્વના બાળિોને માતમૃ ાંડળ દ્વારા ગરમ નાસ્તો તથા બપોરે ઘઉંની 

બનાર્ટની ર્ાનગી આપર્ામાાં આર્ ેછે.  

 ફળ:- સોમર્ારે તથા ગરુૂર્ારે ૩ થી ૬ ર્ર્વના બાળિોને ફળ શ્ચર્તરણ િરર્ામાાં આર્ ેછે.  

 ઘઉં:- ગજુરાત રાજ્યના દઢ શ્ચનણવય શસ્ક્તએ કુપોર્ણનો મતૃ્યધુ ાંટ ર્ગાડર્ાના નારા 

અત્રેના નર્સારી જજલ્લામાાં મોટા પાયે આંગણર્ાડી િિાએથી ઘઉંની જુદી-જુદી 

ર્ાનગીઓ બનાર્ી લાભાથીઓને આપર્ામાાં આર્ ેછે. અને ૩ થી ૬ ર્ર્વના બાળિોને 

દરરોજ ગરમ નાસ્તો આપર્ામાાં આર્ ેછે.  

 િકં્ષય કિઃ-સાંિક્ષલત બાળ શ્ચર્િાસ યોજના હઠેળ નર્સારી જજલ્લામાાં સને ૨૦૧૭-૧૮માાં 

લાભાથીઓના લક્ષયાાંિ ૧૦૫૦૪૦ની સામે માચવ-૧૮ અંશ્ચતત ૧૦૧૪૬૨ લાભાથીઓની 

એટલે િે ૯૭% લાભ આપેલ છે.   
 આંગણવ ડીમ  ંબેઠક વ્યવથિ  :- 

 

 

 

 સબિ / રકિોરી યોિન  : 
સબલા યોજના આંગણર્ાડીઓ દ્વારા ગામની ૧૪ થી ૧૮ ર્ર્વની ર્ય ધરાર્તી શાળાએ જતી અને શાળાએ 
ન જતી તમામ કિશોરીઓને પોર્ણ અને જીર્ન િૌશલ્ય તાલીમ આપર્ામાાં આરે્ છે.કિશોરીઓને આયવન 
ફોક્ષલિ એસીડ આંગણર્ાડી િેન્દ્રો મારફત આપર્ામાાં આરે્ છે. આરોગ્ ય તપાસ  િાથશ્ચમિ આરોગ્ ય િેન્ દ્રો  
િરર્ામાાં  આરે્ છે.  તેમજ આંગણર્ાડી ર્િવર અને આઇસીડીએસ સ્ ટાફ દ્રારા આરોગ્ ય પોર્ણ શ્ચશિણ 
આપર્ામાાં આરે્ છે. આ યોજના હઠેળ ૧૧ થી ૧૮ ર્ર્વની ર્ય જુથની કિશોરીઓને આ યોજના હઠેળ 
આંગણર્ાડી િેન્ દ્રોમાાંથી પરુિપોર્ણ આપર્ામાાં આરે્ છે.  

 મ તમૃડંળ : 
જજલ્ લાના દરેિ ગામોમાાં માતમૃ ાંડળ િશ્ચમકટની રચના િરર્ામાાં આરે્લ છે.  જજલ્ લામાાં કુલ ૧૩૩૦ 

માતમૃ ાંડળોની  રચના િરેલ છે. જેમાાં યોજનાની સેર્ાઓનો બહોળો િચાર  િરર્ામાાં આરે્ છે.  તેમજ 

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

૧ ૧૧૭૨ ૪૬ ૧૧૨ ૧૩૩૦ 
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માતમૃ ાંડળો દ્રારા આંગણર્ાડીના ૩ થી ૬ ર્ર્વના બાળિોને  અઠર્ાડીયામાાં  બે કદર્સ ગરમ નાસ્ તો અને 

ફળ આપર્ામાાં આરે્ છે.  

 આરોગ્ય પોર્ણ તિક્ષણ : 
      રાષ્ રીય  પોર્ણ સપ્ તાહનીઉજર્ણી  કૃશ્ચર્રથ  દરમ્ યાન લીધેલ આરોગ્ ય  અને પોર્ણના 

શ્ચર્શ્ચર્ધ િાયવક્રમો, સ્ તનપાન સપ્ તાહની ઉજર્ણી, ગ્રામસભા દરમ્ યાન શ્ચર્શ્ચર્ધ આરોગ્ ય અને 

પોર્ણના િાયવક્રમ દ્રારા અને પોર્ણના સાંદેશા લગભગ તમામ ગામોમાાં પહોચાડર્ાની િામગીરી 

િરર્ામાાં આરે્ છે.  

 તનદેિક ભોિન:-  

    ૩ થી ૬ ર્ર્વના બાળિોને આંગણર્ાડીમાાં બાલભોગના પેિેટમાાંથી  ૧ થી ૬ ર્ર્વના બાળિોને લાભાથી 

કદઠ ૫૦ ગ્રામ રાબ પીર્ડાર્ર્ામાાં આરે્ છે. તેમજ ૧ થી ૩ ર્ર્વના બાળિોને સખુડી/ લાડુ બનાર્ી  

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

છે. 

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

િરર્ામાાં આરે્ છે. તેમાાં શ્ચર્શ્ચર્ધ િિારની ર્ાનગીના શ્ચનદશવન બતાર્ર્ામાાં આરે્ છે.  

 અન્નપ્ર િન:-  
        આ યોજના હઠેળ દર માસના ચોથા શકુ્રર્ારે આંગણર્ાડીના ૭ થી ૯ માસના બાળિોને 

અન્નિાશન િરાર્ર્ામાાં આરે્ છે. 

 વ ત્સલ્ય રદવસ:-  

- ઘાત્રીમાતાને નેપિીન અને બાળિોને રમિડાાં  

- લાભાથીઓને દાળ ભાત અને લાપસીનુાં ભોજન  

- લાભાથીઓ  

- સગભાવ 

- ૬ થી ૩ ર્ર્વના બાળિો  

 િીજુ ંભોિન :-  

૩ થી ૬ ર્ર્વના કુપોર્ીત તથા અશ્ચતકુપોર્ીત બાળિોને લાડુ બનાર્ી ઘરે જર્ાના સમયે ૩ ર્ાગ્યે 

આપર્ામાાં આરે્ છે. 
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 ખચષની તવગિ :-  

લાભાથી દીઠ રૂ. ૨૦/-ની મયાવદામાાં ખચવ અને આંગણર્ાડી િેન્ દ્ર દીઠ મહતમ ૧૪૮૭/-નો ખચવ 
શિય હોય ત્ યાાં સધુી એિ ગામની બધી આંગણર્ાડીએ ગ્રામ પાંચાયત િે અન્ ય િોઇ જાહરે સ્ થળ 
પર મખુ્ યસેશ્ચર્િા એએનએમ/ અનેસી/ સીર્ીએન/ આશા ર્િવર/ ન્ યટુીશન િો-ઓડીનેટર ગ્રામ 
પાંચાયત  તમામ સભ્ ય સાથે મળીને િેમ્ પ  િરર્ામાાં આરે્ છે.  

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

જાન્યઆુરી, મે અને સપ્ટેમ્બર શ્ચસર્ાયના દરેિ માસના ત્રીજા ગરુૂર્ારે ઊજર્ણી િરર્ામાાં આરે્ છે. 

ગલુાબનુાં ફુલ, રમિડા, પરુ્વ િાથશ્ચમિ શ્ચશિણનુાં શ્ચનદેશન, શ્ચર્શ્ચર્ધ હરીફાઈ યોજી બાળ કદર્સની ઉજર્ણી 

િરર્ામાાં આરે્ છે.  

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

- બાળિો અને તેમના ર્ાલીઓ સાથે સ્ ર્ચ્ છતા પરુિ પોર્ણ રસીિરણ અને શ્ચશસ્ ત શ્ચર્શે ચચાવ 

અને પરામવશ િરર્ામાાં આરે્ છે.  

- બાળિોનુાં ર્જન અને ગ્રાફચાટવના ઉપયોગથી માતાઓને બાળિોના પોર્ણ  સ્ તર અંગેની 

સમજ અને ચચાવ િરર્ામાાં આરે્ છે. 

- ગ્રેડ બદલાયા હોય તેર્ા બાળિોને િોત્ સાહન રૂપે ઇનામ આપર્ામાાં આરે્ છે. 

- શ્ચર્શ્ચર્ધ િિારની િવશૃ્ચત જેર્ી િે, જન્ મકદન શ્ચનશ્ચમતે િોત્ સાહન સ્ ર્ચ્ છ બાલ હકરફાઇ, ડ્ર્ોઇંગ ચાટવ , 

આજનુાં ગલુાબ શ્ચર્ગેરે.  

- બાળિો દ્રારા બનારે્લ શ્ચર્શ્ચર્ધ િલાત્મિ ચીજર્સ્તઓુનુાં િદશવન તથા બાળિો દ્રારા પરૂ્વ 

િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ િવશૃ્ચતઓનુાં શ્ચનદવશન િરર્ા આરે્ છે. 

 મમિ  રદવસ:-  

       દર  બધુર્ારે આંગણર્ાડીમાાં મમતા કદર્સની ઉજર્ણી થાય છે. જેમાાં બાળિો સગવભા ધાત્રી 
માતાને બોલાર્ી રસીિરણ, ર્જન િરર્ામાાં આરે્ છે. કિશોરીઓને બીએમઆઇ િરર્ામાાં આરે્ છે.  
તેમજ કહમોગ્ લોબીન ચેિ િરર્ામાાં આરે્ છે. આરોગ્ ય, પોર્ણ  શ્ચશિણ આપર્ામાાં આરે્ છે.  

 દુધ સજંીવની યોિન િઃ - જજલ્લા હઠેળના રાયબલ તાલિુા (ર્ાાંસદા, ચીખલી)ની આંગણર્ાડીના 

બાળિો, સગભાવ તથા ધાત્રી માતાને સોમર્ારથી શકુ્રર્ાર સધુી ૧૦૦ ML તથા બધુર્ાર અને શકુ્રર્ાર 

બે કદર્સ ૨૦૦ ML સગભાવ / ધાત્રી માતાને દુધ સાંજીર્ની યોજના હઠેળ દુધ આપર્ામાાં આરે્ છે. 
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પ્રકરણ-૯ 
આયવેુદ દવ ખ ન - હોમીયોપેિી દવ ખ ન  

(વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮) 
 

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

ક્રમ દર્ાખાનાની શ્ચર્ગત ર્ગવ-૨ ર્ગવ-૩ કુલ 

૧ જજલ્લા પાંચાયત સાંચાક્ષલત આયરેુ્દ દર્ાખાના ૧૧ -- ૧૧ 

૨ સરિારી આયરેુ્દ  દર્ાખાના ૦૯ -- ૦૯ 

૩ સરિારી હોમીયોપેથી દર્ાખાના -- ૦૬ ૦૬ 

 કુલ ૨૦ ૦૬ ૨૬ 

 

 ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮દરમ્યાન ૮૧૧૯૫ દદીઓઓને શ્ચર્ના મલુ્યે આયરેુ્દ સારર્ાર પરુી  પાડર્ામાાં  આરે્લ 

અને ૮૧૨૫ દદીઓને શ્ચર્ના મલુ્યે હોમીયોપેથી  સારર્ાર  પરુી  પાડર્ામાાં  આરે્લ. આમ કુલ ૮૯૩૨૦ 

દદીઓને શ્ચર્ના મલુ્યે સારર્ાર  પરુી  પાડર્ામાાં  આરે્લ છે. 

 ર્ર્વ દરમ્ યાન નર્સારી જજલ્ લાના શ્ચર્શ્ચર્ધ આકદજાશ્ચત શ્ચર્સ્ તારોમાાં ૯૮ જેટલા સર્વરોગ શ્ચનદાન સારર્ાર 

િેમ્ પો િરી ૧૩૧૧૪ જેટલા દદીઓને  શ્ચર્ના મલૂ્ યે સારર્ાર પરુી પાડર્ામાાં આરે્લ. છે  

 ર્ર્વ દરમ્ યાન આમ જનતાને રોગ સામે િશ્ચતિાર શકિત મળે તે માટે અને ર્ાતવ્ યાશ્ચધના આશરે 

૨૧૩/૧૪૨૬૬૨ ઉિાળા શ્ચર્ના મલુ્ યે પીર્ડાર્ર્ામાાં આરે્લ છે . 

 ર્ર્વ દરમ્યાન ૦ થી ૧૨ ર્ર્વ  સધુીના બાળિોને  બળ – બધુ્ ધી અને  રોગિશ્ચતિારિ શકિત ર્ધે તે માટે 

જજલ્લાની િાથશ્ચમિ શાળા અને આંગણર્ાડી  િેન્દ્રો  ખાતે " સરુ્ણવ  િાશન " ના આશરે ૧૮૯/૮૧૪૭ 

જેટલા બાળિોને સરુ્ણવ  િાશનના ટીપાાં  પીર્ડાર્ર્ામાાં  આવ્યા  હતાાં. 

 શાળા આરોગ્ય  તપાસણી િાયવક્રમ  હઠેળ ૮૫/૧૧૩૬૪ જેટલા  બાળિોને  શાળામાાં  તપાસી  આયરેુ્દ  

ક્ષચકિત્સા  પધ્ધશ્ચતથી  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. 

 સ્ર્સ્થવતૃ િોગ્રામમાાં  આયરેુ્દ  ર્નસ્પશ્ચત  િદશવન  ચાટવ િદશવન  િરી ૯૮/૧૪૮૯૬ ગ્રામજનોને  આયરેુ્દ 

ક્ષચકિત્સા  પધ્ધશ્ચતથી શ્ચર્સ્તતૃ  માકહતી  આપર્ામાાં  આરે્લ છે. 

 .સ્ર્સ્થવ્રતુ િોગ્રામ હઠેળ જુદા જુદા સ્થળોએ ૨૩૮ વ્યાખ્યાયન આપી ૩૨૧૬૧૮ ગ્રામ્ય જનોને આયરેુ્દ 

ક્ષચકિત્સા પધ્ધ્ધ્તથી શ્ચર્સ્તતૃ માકહતી આપર્ામાાં આરે્લ છે.  

 િકૃશ્ચત  પકરિણ  હઠેળ  દદીઓને  તપાસી િકૃશ્ચત શ્ચર્શ્ચનશ્રય ક્ષચકિત્સા અંતવગત ૧૯૧૭ જેટલા  દદીઓને  

સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ. 
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 ર્ર્વ દરમ્યાન પાંચિમવ આયરેુ્દ ક્ષચકિત્સા સારર્ાર પધ્ધશ્ચત  હઠેળ  દદીઓને  તપાસી તે અંતવગત ૧૬૧૭ 

જેટલા દદીઓને  સારર્ાર  આપર્ામાાં  આરે્લ. 

 આંગણર્ાડી તપાસણી િાયવક્રમ હઠેળ ર્ર્વ દરમ્યાન ૫૫૨ આંગણર્ાડીની તપાસાણી િરી ૧૦૬૨૮ જેટલા 

બાળિોને તપાસી કુપોર્ીત- અશ્ચત િપોશ્ચર્ત બાળિોને આયરેુ્દ ક્ષચકિત્સા પધ્ધશ્ચતથી સારર્ાર આપર્ામાાં 

આર્ી  

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

સહયોગ પણૂવ આરોગ્ ય િામગીરી બજાર્ર્ામાાં આરે્ છે. 

 સ્ર્સ્થવ્રતુના શ્ચનયમોની સલાહ દરેિ દર્ાખાના પરથી લોિોની સખુાિારી માટે શ્ચનયશ્ચમત આપર્ામાાં આરે્ 

છે.  
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-: પકરશ્ચશષ્ટ:- 

િમ દર્ાખાનાનુાં નામ તાલિુો ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ ના    દદીની સાંખ્યા 
૧ જજ.પાં.આય.ુદ.ધારાગીરી નર્સારી ૫૪૮૩ 

૨ જજ.પાં.આય.ુદ.પેરા નર્સારી ૨૫૭૫ 

૩ સર.આય.ુસી.ઓ.પી.ડી નર્સારી ૩૭૭૦ 

૪ જજ.પાં.આય.ુદ.તર્ડી જલાલપોર ૫૨૧૧ 

૫ સર.આય.ુદ.મરોલી જલાલપોર ૩૫૯૭ 

૬ જજ.પાં.આય.ુદ.સરુખાઇ ચીખલી ૫૦૩૬ 

૭ જજ.પાં.આય.ુદ.િાિડરે્લ ચીખલી ૪૦૩૩ 

૮ જજ.પાં.આય.ુદ.ઢોલુાંમ્બર ચીખલી ૫૧૭૬ 

૯ જજ.પાં.આય.ુદ.પાટી ચીખલી ૪૦૭૩ 

૧૦ સર.આય.ુદ.બોડર્ાાંિ ચીખલી ૪૦૩૬ 

૧૧ સર.આયુાં.દ.માાંડર્ખડિ ચીખલી ૩૬૭૦ 
૧૨ જજ.પાં.આય.ુદ.િતાપનગર ર્ાાંસદા ૩૪૦૮ 
૧૩ જજ.પાં.આય.ુદ.ચાાંપલધરા ર્ાાંસદા ૪૦૦૫ 
૧૪ જજ.પાં.આય.ુદ.ભીનાર ર્ાાંસદા ૯૧૯ 
૧૫ સર.આય.ુદ.ર્ાાંગણ ર્ાાંસદા ૬૯૫૪ 
૧૬ જજ.પાં.આય.ુદ.ર્લોટી ગણદેર્ી ૪૩૦૩ 
૧૭ સર.આય.ુદ.ધિર્ાડા ગણદેર્ી ૪૮૮૪ 
૧૮ સર.આય.ુદ.ર્ાાંસદા ર્ાાંસદા ૪૯૨૪ 
૧૯ સર.આય.ુદ.ઉપસળ ર્ાાંસદા ૪૦૨૯ 
૨૦ સર.હોમીયો.દ.દાાંડી જલાલપોર ૧૦૮૯ 
૨૧ સર.હોમીયો.દ.ગણદેર્ી ગણદેર્ી ૧૨૫૦ 
૨૨ સર.હોમીયો.દ.ખડસપુા નર્સારી ૫૭૬૫ 
૨૩ સર.હોમીયો.દ.અબ્રામા નર્સારી ૧૧૧૦ 
૨૪ સર.હોમીયો.દ. રૂમલા ચીખલી ૦૦ 
૨૫ સર.હોમીયો.દ. ર્ાાંસદા ર્ાાંસદા ૦૦ 
૨૬ સર.આય.ુદ.ચીખલી  ચીખલી  ૦૦ 

કુલઃ- ૮૯૩૨૦ 
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પ્રકરણ-૧૦ 
તસિંચ ઇ કે્ષિે તસતધ્ ધ 

વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ 

          નર્સારી જજલ્ લામાાં કુલ છ તાલિુાઓ આરે્લ છે. જેમાાં  નર્સારી,જલાલપોર, ગણદેર્ી, 
ચીખલી, ખેરગામ, ર્ાાંસદા તાલિુાનો  સમારે્શ  થયેલ છે. આખા જજલ્ લામાાં કુલ ૩૯૫ જેટલા ગામો 
આરે્લા છે. જજલ્ લાના ચીખલી ખેરગામ અને ર્ાાંસદા  તાલિુાનાાં ઉડાણનાાં ગામો ડુાંગરાળ શ્ચર્સ્ તારમાાં  
આરે્લ હોય નાની શ્ચસિંચાઇનાાં  િામો ખેતી  માટે જીર્ાદોરી  સમાન છે. નાની શ્ચસિંચાઇનાાં  િામો  ઝડપથી 
પણુવ  િરી તેનો લાભ ત્ ર્કરત મેળર્ી  શિાય  તે માટે જજલ્ લા પાંચાયત  હસ્ તિ એિ શ્ચર્ભાગીય  િચેરી 
તથા તેના શ્ચનયાંત્રણ હઠેળ 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 ચેિડમે/ચેિડેમ િમ િોઝરે્ / ર્ોટર હારે્સ્ ટીંગ સ્ રિચર , 
તળાર્ ને લગતા િામો , સામકુહિ કુર્ા સામકુહિ ઉદ્રર્હન શ્ચસિંચાઇ યોજના  તેમજ જાહરે શ્ચમલ્ િતોને પરુથી 
થતા નિુશાનને  અટિાર્ર્ા  માટે પરુ સાંરિણ  કદર્ાલના િામો તેમજ અગાઉ  િરર્ામાાં આરે્લ િામોની 
મરામત અને જાળર્ણી  તેમજ હયાત િામોમાાં સધુારા-ર્ધારા ર્ગેરેનાાં િામો  હાથ  ધરર્ામાાં આરે્ છે. 
 

૧.  ન ની  તસિંચ ઇ યોિન િઃ- 
       સને ૧૯૬૩માાં પાંચાયતી રાજ  અમલમાાં આર્તા  હયાત શ્ચસિંચાઇ  તળાર્ોની મરામત  અને 
શ્ચનભાર્ણીની િામગીરી  જજલ્ લા  પાંચાયતને સોપર્ામાાં  આરે્લ છે. હાલમાાં શ્ચર્ભાગ  હસ્ તિ ૧.  નાની 
શ્ચસિંચાઇ યોજના  (ચીિટીયા બાંધારો) જે આશરે ૪૪ ર્ર્વ  પહલેા બનાર્ર્ામાાં  આરે્લ છે. આ યોજનામાાં 
જેની શ્ચસિંચાઇ િમતા ૩૧૬ હિેટર છે. આ બાંધારો  ખબુજ જુનો છે. જે િોતર  પર આ બાંધારો બનારે્લ 
છે. તે િોતરમાાં અશ્ચર્રત (બારેમાસ) પાણીનો  િર્ાહ  ચાલ ુ રહતેો નથી ર્ળી તેની ઉપરર્ાસમાાં ઠેરઠેર  
ચેિડેમો  બનાર્ર્ામાાં  આરે્લ છે. જેમાાંથી  ખેડુતો  લીફટ િરીને પાણીનો  ર્પરાશ શ્ચસિંચાઇ  માટે િરે  
છે. જેથી ડીસેમ્ બર માસમાાં જ  પાણીની  આર્િ બાંધ થઇ જાય છે.  આમ હરે્ બાંધારામાાં  અપરુતો  
પાણીનો જ્ થો રહતેો  હોર્ાને િારણે શ્ચસિંચાઇ  ઓછી થતી જાય છે. 
૨.  ચેકડેમ/ચેકડેમ કમ કોઝવે / વોટર હ વેથ ટીંગ થ ્ કિઃ-  
       જજલ્ લામાાં  આરે્લ નદી િોતર ઉપર કુલ ૧૧૫૨ ચેિડેમ/ચેિડેમ િમ િોઝરે્ / ર્ોટર હારે્સ્ ટીંગ 
સ્ રિચર હયાત છે. જેમાાં સાંગ્રહ થતા પણીથી આજુબાજુના શ્ચર્સ્ તારમાાં ભગુભવ જળ સ્ તર ઉચા આર્તાાં 
ખેડુત ખાતેદારો શ્ચસિંચાઇ નો આડિતરો  લાભ િાપ્ ત  િરે છે. તેમજ ચેિડમ િમ િોઝ-રે્ ના બાાંધિામ 
થર્ાથી ગામના આંતકરિ રસ્ તાઓના જોડાણ થર્ાથી લોિોને અર્ર જર્રની સશુ્ચર્ધા મળેલ છે.  
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૩. સ મરુહક ઉરવહન તસિંચ ઇ યોિન િઃ-  
       જજલ્ લામાાં બનાર્ર્ામાાં આરે્લ ચેિડેમ/ સામકુહિ  કુર્ા આધાકરત ઉદ્રર્હન શ્ચસિંચાઇ યોજનાઓ 
બનાર્ર્ાની િામગીરી  િરર્ામાાં આરે્ છે.  ખાસ િરીને ચીખલી,ખેરગામ અને ર્ાાંસદા તાલિુાના 
ઉડાાંણ ર્ાળા આકદર્ાસી શ્ચર્સ્ તારના લોિોનુાં જીર્ન ધોરણ ઉચુાં લાર્ર્ા માટે ટી.એ.એસ.પી યોજના 
અંતગવત ખેડુતોની માંડળી બનાર્ી તેનુાં સ ાંચાલન અને જાળર્ણી  તેમને જ સોંપર્ામાાં આરે્ છે.  
 

 

૪.  પરુ સરંક્ષણન  ક મોિઃ-  
      નદીઓ /િોતરોમાાં પરુ આર્ર્ાને િારણે ગામતળની જમીનો તેમજ જાહરે શ્ચમલિતોને થત ુાં 
નિુશાન અટિાર્ર્ા શ્ચર્ભાગ દ્વારા પરુ  શ્ચનયાંત્રણના િામો હાથ ધરર્ામાાં આરે્ છે. જજલ્ લામાાં છેલ્ લા 
પાાંચ ર્ર્ોમાાં ૨૪૮ જેટલા િામો પણુવ િરર્ામાાં  આરે્લ છે.  
ઉપરોિત િામો ઉપરાાંત ટી.એ.એસ.પી જજલ્ લા આયોજન માંડળ અને એમ.જી.એન.આર.ઇ.જી.દ્વારા માંજુર 
થતાાં િામોની િામગીરી હાથ ધરર્ામાાં આરે્ છે.  
 

 

૫.  વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮મ  ંન ની તસિંચ ઇ યોિન  હઠેળ િયેિ તસિંચ ઇની તવગિિઃ-  
ક્રમ તાલિુો યોજનાનુાં નામ થયેલ શ્ચસિંચાઇ (હ)ે 

૧ ર્ાાંસદા  ચીિટીયા બાંધારો  ૩૦.૦૦ 

 

૧.  હાલમાાં જજલ્લામાાં ૧૧૫૨ ચેિડેમ  આરે્લા છે જે દ્રારા ૮૫૪૦ હિેટર  શ્ચર્સ્તારને શ્ચસિંચાઇનો 
આડિતરો  લાભ  થાય છે 

 

૨.  પાંચાયત શ્ચસિંચાઇ શ્ચર્ભાગ નર્સારી હઠેળ ૧૭૬ ઉધ્ ર્હન શ્ચસિંચાઇ યોજના દ્રારા શ્ચસિંચાઇ હઠેળ 
૧૧૯૦ હિેટર જમીન આર્રી લીધેલ છે. 
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૬.  નવસ રી પચં યિ તસિંચ ઇ તવભ ગ હથ િકન  સને ૨૦૧૭-૧૮મ  ંિયેિ ન ણ કંીય િક્ષ ય કંોની સ મે 
િયેિ ખચષની તવગિ નીચે મિુબ છે.  
    શ્ચસિંચાઇ શ્ચર્ભાગ જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારીની સહાયિી િવશૃ્ચતની નાાંણાિીય શ્ચર્ગત દશાવર્ત ુાં પત્રિ.  
ક્રમ સદર/પેટા સદરનુાં નામ  ૨૦૧૭-૧૮ર્ર્વમાાં (રૂ.લાખમાાં) 

ઉપલ્ બધ ગ્રાાંટ થયેલ ખચવ 
૧ ૨ ૩ ૪ 

અ ૨૭૦૨ માઇનોર ઇરીગેશન (પ્ લાન)  
૧ ટુલ્ સ એન્ ડ પ્ લાન  ૧.૭૩ ૦.૮૫ 

૨ લમ સમ િોર્ી.િોસ્ ટીંગ બીલો ર્ન લેિસ  ૨.૨૬ ૦.૦૦ 

૩ ઇમ્ પરુ્મેન્ ટ ર્િવસ  ૪૪.૯૭ ૪૧.૨૪ 

૪ ૧૩ મા. ઇ.ઇરી.ર્િવસ ૧૮.૩૮ ૧૫.૧૩ 

૫ સ્ પે.રીપેસવ ટુ એફ.ડી.ર્િવસ  ૧૪૪.૦૧ ૧૪૩.૫૨ 

૬ સરે્ એન્ ડ ઇન્ રે્સ્ ટીંગ ૨.૮૨ ૦.૦૦ 

૭ રીચાર્જ ર્િવ ઇન ગજુરાત  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૮ સ્ પે.િોમ્ પો પ્ લાન  ફોર એસ.સી. ૧૧૨.૭૯ ૦.૦૦ 

૯ ઇ.આર.એમ ૦.૮૭ ૦.૦૦ 

૧૦ શ્ચનદશવન અને ર્હીર્ટ  ૧૮૧.૮૩ ૧૦૭.૧૫ 

૧૧ ૭ અધર માઇનોર ઇરી.ર્િવસ ૧૧૦.૮૫ ૯૩.૧૮ 

 કુલ  ૬૨૦.૫૧ ૪૦૧.૦૭ 

બ ૨૭૦૨ માઇનોર ઇરીગેશન (નોન પ્ લાન)  
૧ એમ.એન્ ડ આર ટુ.એમ.આઇ  ૩૧.૧૧ ૨૭.૦૨ 

િ ૨૭૧૧ પરુ શ્ચનયાંત્રણ પાણી શ્ચનિાલના િામો (પ્ લાન)  
૧ ૧૦૩ સીર્ીલ ર્િવસ ૧૨ ર્િવસ ફોર ફલડ િાંરોલ  ૬૦.૦૬ ૧૭.૪૨ 

ડ ૨૭૧૧ પરુ શ્ચનયાંત્રણ પાણી શ્ચનિાલના િામો (નોનપ્ લાન) 

૧ એમ.એન્ ડ આર.એફસી.ડબલ્ ય ુર્િવસ  ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨ ૨૨૪૫ કુદરતી આફતો (નોનપ્ લાન) ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૩ ૪૭૦૨ મોટી અને મધ્ યમ શ્ચસિં. પ્ લાન (ર્ોટર બોડીઝ) ૦.૩૭ ૦.૦૦ 

૪ ૪૭૦૨ સી.ઓ.સજુલામ સફુલામ રીસ્ રો સ્ રેથ.ડમેેજ ચેિડમે ૩૦૯.૦૨ ૩૦૬.૦૨ 

 કુલ  ૩૦૯.૩૯ ૩૦૬.૦૨ 
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પ્રકરણ-૧૧ 
બ ધંક મ 

 

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

અ.નાં પેટા શ્ચર્ભાગીય િચેરી િાયવિેત્ર હઠેળના 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 
 
           
         જજલ્લા પાંચાયત  (મા×મ)  શ્ચર્ભાગ દ્વારા સરિારશ્રી  સદરની ગ્રાન્ટ જેર્ી િે નોમવલ, બજેટ, રાયબલ 
બજેટની ઉચ્ચિ જોગર્ાઇની  જુદી જુદી  આઇટમો િે નાબાડવ  હઠેળ  નર્ીન રસ્તા, નર્ીન નાળા, નર્ીન પલુના   
બાાંધિામ  હાથ ધરર્ામાાં  આરે્ છે. જયારે  ખાસ  મરામત  તથા ચાલ ુ મરામત સદર  હઠેળ   રસ્તા, પલુો, 
નાળાની શ્ચનભાર્ણી  તથા   મરામતની િામગીરી  િરર્ામાાં આરે્ છે. સરિારી સદરની ગ્રાન્ટ શ્ચસર્ાય સ્થાશ્ચનિ 
સદર જેર્ા િે એન.આર.ઇ.જજ.એ/ટી.એ.એસ.પી/ જજલ્લા આયોજન માંડળની  શ્ચર્શ્ચર્ધ  જોગર્ાઇની ગ્રાન્ટ  સાંસદ 
સભ્યશ્રી જોગર્ાઇ  હઠેળની ગ્રાન્ટમાાંથી  પણ નર્ીન રસ્તા, નર્ીન નાળા તેમજ નર્ીન િોઝરે્, સ્કુલના ઓરડા, 
તથા  રે્ટરનરી  માટે ટેસ્ટીંગ  લેબોરેટરીના  બાાંધિામો  હાથ ધરર્ામાાં   આરે્ છે. 
           પાંચાયત  હસ્તિની  જુદી જુદી  શાખાઓ  માટેના  બાાંધિામો  મિાનો/ રહણેાાંિ બાાંધિામોની   િામગીરી  
સરિારી  સદરની  િે સ્થાશ્ચનિ  સદરની ગ્રાન્ટ  હઠેળ  આપર્ામાાં  આરે્ છે. તેમજ  હયાત  મિાનોની  શ્ચનભાર્ણી  
અને મરામત  પણ આ શ્ચર્ભાગ દ્વારા  િરર્ામાાં  આરે્ છે. 
  
(૧) ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન  સરિારી સદર  હઠેળ  એટલે નોમવલ બજેટ, રાયબલ બજેટ, બજેટની ઉચ્ચિ 
જોગર્ાઇ, નાબાડવ, કિશાનપથ, પી.એમ.જી.એસ.ર્ાય તેમજ  ખાસ મરામત  સદર હઠેળ  નર્સારી પાંચાયત માગવ 
અને મિાન શ્ચર્ભાગ દ્વારા  િરર્ામાાં  આરે્લ  િામગીરીની આંિડાિીય  રૂપરેખા  નીચે મજુબ છે 
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અ.નાં ર્ર્વ સદર તા.૩૧/૩/૧૮ સધુીમાાં 
મળેલ 

ગ્રાન્ટ(રૂ.લાખમાાં) 

તા.૩૧/૩/૧૮ 
સધુીનો ખચવ 
(રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૨૦૧૭-
૨૦૧૮ 

૩૦૫૪ આર એન્ડ બી રાયબલ  ૧૪૦૦.૦૦ ૮૨૧.૮૪ 

૨ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી નોમવલ  ૨૯૦૦.૦૦ ૧૭૮૩.૨૯ 

૩ ૩૦૫૪ માગવ અને પલુો (એસ.આર) ૩૦૦.૦૦ ૧૪૯૧.૦૦ 

૪ રૂબવન િોજેિટ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૫ એમ.એમ.જી.એસ.ર્ાય.રાયબલ ૪૨૨૯.૨૭ ૩૨૦૩.૩ 
૬ એમ.એમ.જી.એસ.ર્ાય.નોમવલ  ૪૩૬૩.૦૫ ૧૭૮૩.૨૯ 
  કુિ ૧૩૧૯૨.૩૨ ૯૦૮૨.૭૨ 

 

 

(૨)  વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ ય ન ર િય સરક રશ્રીની પ્રવતૃિઓ યોિન  મ ટે મળેિ ગ્ ટં િિ  િયેિ 
ખચષની તવગિો નીચે મિુબ છે. (રૂ.િ ખમ )ં 

ક્રમ મખુ્ ય સદર યોિન  મળેિ ગ્ ટં કુિ 
આવક 

િયેિ ખચષ ન ણં કીય 
તસધ્ધ્ધ(ટક મ )ં 

૧ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી રાયબલ  ૧૪૦૦.૦૦ ૮૨૧.૮૪ ૫૮.૭૦ 

૨ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી નોમવલ  ૨૯૦૦.૦૦ ૧૭૮૩.૨૯ ૬૧.૪૯ 

૩ ૩૦૫૪ માગવ - પલુો એસ.આર  ૩૦૦.૦૦ ૧૪૯૧.૦૦ ૪૯૭.૦૦ 

૪ સી.આર ૨૬૫.૦૦ ૨૬૭.૭૬ ૧૦૧.૦૪ 

૫ એસ.ટી. રોડ ૧૦.૦૦ ૮.૭૦ ૮૭.૦૦ 

 કુિ ૪૮૭૫.૦૦ ૪૩૭૨.૫૯  
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પિક- ૩ 

૨૦૧૭-૧૮ન  વર્ષ દરમ્ય ન મળેિ ગ્ ન્ટ િયેિ ખચષ િિ  ભૌતિક તસધ્ધ્ધની તવગિ.                 
અ.
નાં 

સદરનુાં નામ ૨૦૧૭-૧૮ના 
ર્ર્વ દરમ્યાન 
મળેલ ગ્રાન્ટ 

૨૦૧૭-૧૮ના 
ર્ર્વ દરમ્યાન 
થયેલ ખચવ 

નાાંણાિીય 
શ્ચસધ્ધીની 
ટિાર્ારી 

૨૦૧૭-૧૮ના ર્ર્વમાાં થયેલ ભૌશ્ચતિ શ્ચસધ્ધીની શ્ચર્ગત. નોં
ધ માટીથી 

મેટલથી 
જોડાયેલ ગામો 

માટીથી 
ડામર 

મેટલથી 
ડામર 

મજબતુી 
િરણ 

ર્ાયડ
નીંગ 

રીન્યઅુ
લ 

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  

૧૪૦૦.૦૦ ૮૨૧.૮૪ ૫૮.૭૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦  

૨ ૩૦૫૪ આર એન્ડ બી 
નોમવલ  

૨૯૦૦.૦૦ ૧૭૮૩.૨૯ ૬૧.૪૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૧  

૩ ૩૦૫૪ માગવ - પલુો 
એસ.આર  

૩૦૦.૦૦ ૧૪૯૧.૦૦ ૪૯૭.૦૦ ૦.૦૦ ૧.૧૫ ૫.૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૨.૮૦ ૦ ૦ ૫  

૪ રૂબવન િોજેિટ 
 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦  

૫ એમ.એમ.જી.એસ.ર્ાય.
રાયબલ  

૨૪૦૦.૦૦ ૩૨૦૩.૩૦ ૧૩૩.૪૭ ૦.૦૦ ૧૧૩.૦૦ ૨.૧૦ ૦.૦૦ ૧૨.૩૦ ૧૮૧.૪
૧ 

૧ ૦ ૨  

૬ 

 

એમ.એમ.જી.એસ.ર્ાય.
નોમવલ  

૨૯૦૦.૦૦ ૧૭૮૩.૨૯ ૬૧.૪૯ ૦.૦૦ ૪૮.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૯.૫૦ ૭૩.૯૫ ૦ ૦ ૩  

૭ કિશાનપથ ૧૮૧.૭૫ ૧૮૧.૭૫ ૧૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૧.૮ ૨૭૮.૧
૬ 

૧ ૦ ૦  

 કુલ ૧૦૦૮૧.૭૫ ૯૨૬૪.૪૭  ૦.૦૦ ૧૬૨.૧૫ ૭.૩ ૨.૩ ૩૧.૮ ૨૭૮.૧
૬ 

૧ ૦ ૧૧  
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પિક -૪ 

આર મગહૃ સરકીટ હ ઉસ એનેક્ષીની તવગિ 
 

અ.નાં તાલિુાનુાં નામ સ્થળ આરામગહૃ સરિીટ હાઉસ સશુ્ચર્ધાની શ્ચર્ગત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

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

 તિક્ષણ અને સથંક ર કે્ષિે ક યષ તસધ્ધ્ધ 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 

જજલ્લા પાંચાયત શ્ચશિણ સશ્ચમશ્ચત દ્વારા નર્સારી જજલ્લા હસ્તિનાાં તમામ ૬ (છ) 
તાલિુાઓમાાં િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ અને સરિારશ્રીની સાંલગ્ન યોજનાનો અમલ હાલ ચાલ ુછે. શ્ચશિણ સશ્ચમશ્ચત 
હસ્ત ૭૧૩ િાથશ્ચમિ શાળાઓ છે. જેમાાં ૩૬૮૨ િાથશ્ચમિ શ્ચશિિો ફરજ બજારે્ છે. અને ૮૪૪૯૮ જેટલા 
શ્ચર્ધાથીઓ અભ્યાસ િરે છે. 

િાથશ્ચમિ શાળાઓમાાં બાળિો તથા શ્ચશિિોનો બૌશ્ચધિ શ્ચર્િાસ અને અિરજ્ઞાન સકહત 
શૈિક્ષણિ  બાબતોમાાં રસ જળર્ાઈ રહ ેઅને  તે માટે તિવ શકિતનો શ્ચર્િાસ થાય  તેર્ા સાધનોની િીટ 
તમામ શાળાઓને આપર્ામાાં આરે્લ છે. 

ર્ાલી સાંમેલન , ર્ાલી સાંપિવ  અને િરે્શોત્સર્ જેર્ા શ્ચર્શ્ચર્ધલિી િાયવક્રમોનુાં આયોજન 
િરી હાજરી સધુારણા અને બાળિોના શાળામાાં િરે્શ માટે ખાસ િયત્નો િરર્ામાાં આરે્ છે. િાથશ્ચમિ 
શાળામાાં ધોરણ ૧ અને ૨ માાં િમતાલિી મલૂ્યાાંિન િસોટીઓ અને ધોરણ ૩ થી ૮ માાં સત્રાાંત અને 
ર્ાશ્ચર્િિ પરીિાઓ લેર્ામાાં આરે્ છે. 

જજલ્લામાાં બાળિોને સારી ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્ધાઓ િાપ્ત થાય તે હતેથુી જજલ્લા માટે રાજય 
સરિારશ્રી તરફથી સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન યોજના હઠેળ નર્ા ઓરડા બનાર્ર્ામાાં આરે્ છે. 

સને ૨૦૧૭-૧૮ન  વર્ષ દરમ્ય ન સવષ તિક્ષ  અલભય ન તમિન અંિગષિ ભૌતિક 
સતુવધ ઓ 

ક્રમ ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્ધાઓ ફાળરે્લ 
યશુ્ચનટ 

પણૂવ થયેલ 
યશુ્ચનટ 

લક્ષયાાંિ  રીમાિવસ 

૧  ર્ગવખાંડ ૨ ૨ ૧૦૦% સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાનની 
ગ્રાાંટ ૨ એ.સી.આર.મલ્ટી ૧૧૦ ૮૦ ૮૮.૦૦% 

૩ ટોયલેટ છોિરીઓ ૨૧ ૨૧ ૧૦૦% 
૪ ટોયલેટ છોિરાઓ ૩૪ ૩૪ ૧૦૦% 
૫ શાળા રીપેરીંગ ૩ ૩ ૩ ૧૦૦% સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન 

શાળા માટે આશ્ચથિિ સહાય તથા સામગ્રી િરે્શોત્સર્ માટે રૂ.। ૫૦૦/- લેખે રૂ.। 
૩,૫૬,૫૦૦/- ની ફાળર્ણી માટે  ૩૫૦૦/- લેખે  ૭૧૩ િાથશ્ચમિ શાળા ફાળર્ણી િરેલ છે. ૭૧૩ િાથશ્ચમિ 
શાળાઓને ફસ્ટ એઈડ િીટસ માટે ૩૫૦૦/- લેખે રૂ.। ૩,૫૬,૫૦૦/- ફાળર્ણી િરેલ છે. 

શૈિક્ષણિ શ્ચતશ્ચથતોરણ સમગ્ર ર્ર્વનુાં શૈિક્ષણિ આયોજન અને તહરે્ાર િસાંગો, ઘાશ્ચમિિ , 
રાષ્ટ્ષ્રય તહરે્ારોના સાંિલન ગીતો , િાથવના , િભાશ્ચતયા સરુ્ાિયો સકહત શ્ચર્શ્ચર્ધ રાંગી શ્ચતશ્ચથપત્ર તૈયાર 
િરી તમામ િાથશ્ચમિ શાળાઓમાાં પહોંચાડેલ છે. શ્ચશિણની ગણુર્તા સધુારર્ા અને નતૂન િર્ાહોની 



46 

 

ર્ાિેફ િરર્ાના હતેસુર તેમજ શ્ચશિિોની વ્યર્સાશ્ચયિ સજજતા ર્ધારર્ા માટે એમ.એલ.એ નર્ા 
અક્ષભગમની તાલીમ,એચ.ઓ.પી.ડી તાલીમ , શ્ચર્જ્ઞાન િયોક્ષગિ શ્ચશિણની તાલીમ જોગ સ્િાઉટ અને 
તરાંગ ઉલ્લાસમય ર્ાતાર્રણ અભ્યાસક્રમની તાલીમ આપર્ામાાં આરે્ છે. 

શ્ચર્ધાલક્ષમી યોજના અંતગવત ધોરણ ૧ માાં િરે્શનાર િન્યાઓને  રૂ.। ૨૦૦૦/- ના બોન્ડ 
લેખે ૩૬૮ િન્યાઓને બોન્ડ આપર્ામાાં આરે્લ છે. 

- િાથશ્ચમિ શ્ચશિણ શ્ચશષ્યવશૃ્ચત-કહન્દી પરીિા તેમજ િશ્ચતભાશોધ સાંલગ્ન પરીિાઓ લેર્ામાાં આરે્ છે. 

સરિારશ્રી તરફથી િાથશ્ચમિ શાળાઓમાાં અભ્યાસ િરતા તમામ બાળિો ગણરે્શ અને અભ્યાસ માટેના 

પાઠયપસુ્તિો શ્ચર્નામલૂ્યે આપર્ામાાં આરે્ છે. 

- દર ર્રે્ શ્ચર્જ્ઞાનમેળા, સાાંસ્કૃશ્ચત સ્પધાવઓ દર ર્રે્ રમતોસ્ર્નુાં આયોજન િરી શ્ચર્ધાથીઓને અર્નર્ી 

શોધ રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ સાંશોધન અંગેનુાં જ્ઞાન અપાય છે. રમતોત્સ્ર્ દ્વારા શારીકરિ િૌશલ્યો િગટ િરર્ાની તિ 

આપી ઈનામો િમાણપત્રો એનાયત િરી િોત્સાકહત િરર્ામાાં આરે્ છે. 

- જજલ્લાની તમામ િાથશ્ચમિ શાળાઓમાાં ર્ક્રતતૃ્ર્ સ્પધાવ/ક્ષચત્ર સ્પધાવન ુાં આયોજન િરી શાળા િિાએ 

તાલિુા િિાએ બાળિોને િોત્સાકહત િરર્ા માટે ઈનામો તથા િમાણપત્રો આપર્ામાાં આરે્લ છે. 

- શૈિક્ષણિ િવશૃ્ચતઓ ઉપરાાંત ર્સશ્ચત ગણતરી, પલ્સ પોક્ષલયો, સાિરતા, નાની બચત,મતદારયાદી 

,ચ ૂાંટણી અંગેની મહત્ર્ની રાષ્રીય િામગીરીમાાં સાંપણૂવ સાથ સહિાર આપર્ામાાં આરે્ છે. 

- સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન યોજના હઠેળ શાળોઓને કુલ રૂ.।૨,૫૩,૨૬,૩૦૦/- ની ગ્રાાંટની ફાળર્ણી િરર્ામાાં 

આર્ી છે તે પૈિી શાળા શ્ચર્િાસ ને ભૌશ્ચતિ સશુ્ચર્ધા માટે શાળા શ્ચર્િાસ ગ્રાાંટ રૂ.। ૧,૭૧,૯૫,૩૦૦/- ને 

સેપરેટ શાળા રીપેરીંગ ગ્રાાંટ શાળા રીપેરીંગ માટે રૂ.। ૮૧,૩૧,૦૦૦/- ગ્રાાંટ ફાળર્ણી િરર્ામાાં આરે્લ છે. 

- આ િોજેિટ હઠેળ ગણુર્તા સધુારણ  માટે બી.આર.સી/સી.આર.સી ની શ્ચનમણ ૂાંિ િરર્ામાાં આરે્લ 

છે.જજલ્લામાાં ૬ તાલિુામાાં ૬ બી.આર.સી િેન્દ્રો િાયવરત છે.  

- સર્વ શ્ચશિા અક્ષભયાન યોજના હઠેળ શાળાના નર્ા ઓરડાનાાં બાાંધિામ અને શ્ચનરીિણ માટે એસ.એસ.એ 

દ્રારા ટી.આર.પી અને જજલ્લા િોજેિટ ઈજનેરની શ્ચનમણ ૂાંિ થયેલ છે. 

- શાળા દીઠ રૂ.।૨૪૦૦/- અને ૪૮૦૦/- લેખે શાળાઓમાાં સ્ર્ચ્છતા સાંકુલ હઠેળ સ્ર્ચ્છતાની િીટ માટે 

રૂ.।૨૮,૬૮,૦૦૦/- ની ફાળર્ણી િરી ૧૦૦ ટિા શ્ચસધ્ધ્ધ હાાંસલ િરી છે. 

િ ળ  પ્રવેિોત્સવ યોિવ મ  ંઆવેિ હિો 
District 

Name 

Grade A+ Grade A Grade B Grade C Grade D  

Navsari 135 457 163 9 2 
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નવસ રી જિલ્િ  પચં યિ સચં િીિ પ્ર િતમક િ ળ ની તવગિ દિ ષવત ુ ંપિક 

ક્રમ તાલિુાનુાં નામ ધો. ૧ થી ૫ 

ની શાળા 

શ્ચર્ધાથીની 

સાંખ્યા 

ધો ૬ થી ૮ 

ની શાળા 

શ્ચર્ધાથીની 

સાંખ્યા ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ નર્સારી ૭૯ ૬૦૨૯ ૪૮ ૩૯૬૭ 
૨ જલાલપોર ૯૮ ૬૪૯૨ ૮૧ ૪૮૪૨ 
૩ ગણદેર્ી ૧૧૩ ૭૭૭૩ ૬૯ ૫૮૭૪ 
૪ ચીખલી ૧૮૮ ૧૧૪૨૫ ૧૧૦ ૮૧૩૪ 
૫ ખેરગામ ૧૮૩ ૧૪૧૧૩ ૧૦૬ ૯૯૫૩ 
૬ ર્ાાંસદા ૫૨ ૩૩૮૭ ૩૦ ૨૫૦૯ 
કુલ ૭૧૩ ૪૯૨૧૯ ૪૪૪ ૩૫૨૭૯ 

 

ધો. ૬ િી ૮ ન  તવર્યવ ર હ િમ  ંક મ કરિ  તિક્ષકોની મ રહિી 
ક્રમ શ્ચર્ગત ગક્ષણત  ભાર્ા સા.શ્ચર્ કુલ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
૧ િાથશ્ચમિ શ્ચશિિ ધો ૬ થી ૮ ૩૫૩ ૪૬૬ ૨૪૦ ૧૦૫૯ 

 

તિક્ષણ મહકેમની મ રહિી 
ક્રમ ધોરણ માંજુર મહિેમ િામ િરતા 

શ્ચશિિો 
૧ થી ૮ કુલ ઘટ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૧ થી ૫ ૨૧૪૧ ૨૨૨૪ ૮૩ 

૨ ૬ થી ૮ ૧૫૦૧ ૧૪૫૮ -૪૩ 

કુલ ૩૬૪૨ ૩૬૮૨  
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પ્રકરણ -૧૩ 

સમ િ કલ્ ય ણ િ ખ , જિલ્િ  પચં યિ નવસ રીની ક યષતસતધ્ ધ 
વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૧૮ 

 

             સને ૨૦૧૧ ની ર્સતી ગણતરી મજુબ આ જજલ્ લાની કુલ ર્સતી  ૧૩,૨૯,૬૭૨ ની છે.  જેમાાં 
અનસુકુ્ષચત  જાશ્ચત ગ્રામ્ ય ૧૭,૩૪૮ અને શહરેી ૧૮,૧૧૬ મળી કુલ ૩૫,૪૬૪ અન.ુજનજાશ્ચત ૬,૩૯,૬૫૯ 
ર્સતી છે. 
            પછાતર્ગવના  લોિોનાાં પોતાના  હિિો, કહતોનુાં રિણ િરી શિે તથા તેઓનુાં જીર્ન 
િગશ્ચતમય, શ્ચશિણાત્ મિ  બની  શિે અને અન્ ય  નાગકરિોની જેમ અશ્ચધિારો  ભોગર્ર્ાની  િમતા  
િાપ્ ત  િરી શિે તે માટે સરિારશ્રીએ  શ્ચર્શ્ચર્ધ શૈિક્ષણિ, આશ્ચથિિ, આરોગ્ ય અને ગહૃશ્ચનમાણવની િલ્ યાણિારી  
યોજનાઓનો  અમલ  િરે છે. 
(૧) િૈક્ષલણકિઃ- 
સમાજ િલ્ યાણ શાખા દ્વારા પાંચાયત શ્ચર્સ્ તારમાાં આરે્લ િા.શાળાઓ, માધ્ યશ્ચમિ  શાળાઓમાાં અભ્ યાસ 
િરતાાં અન.ુજાશ્ચતના બાળિોને શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત, દાખલ ફી, સત્ર ફી, શ્ચર્ગેરે  શ્ચનયમાનસુાર  માંજુર  િરર્ામાાં 
આરે્ છે. ર્ર્વ ૨૦૧૭-૧૮ માાં  કુલ ૧૧૬૬  બાળિોને રૂ.૬.૪૯ લાખ  શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત  ચિુર્ર્ામાાં  આરે્લ છે. 
ધો.૯ માાં અભ્ યાસ િરતી િન્ યાઓને સરસ્ ર્તી સાધના યોજના હઠેળ કુલ ૪૬  શ્ચર્ધાથીઓને સાયિલ 
સહાય આપર્ામાાં આરે્લ છે. તેમજ ધો. ૧ થી ૮ માાં સરિારી શાળામાાં અભ્યાસ િરતાાં અન.ુજશ્ચતનાાં ૬૬૦ 
બાળિોને રૂ.૧.૯૮ લાખ ના મફત ગણરે્શ  સહાય  આપર્ામાાં આરે્લ છે. 
        ધો.૧ થી ૧૦માાં અભ્ યાસ િરતાાં અશ્ચતપછાત જાશ્ચતના બાળિોને ખાસ શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત  આપર્ામાાં  આરે્ 
છે.ધોરણ ૯ અને ૧૦માાં અભ્ યાસ  િરતાાં અન.ુજાશ્ચતના  બાળિોને  ભારત સરિારની િી.મેરીિ શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત 
યોજના  હઠેળ લાભ આપર્ામાાં  આરે્  છે. જેની આર્િ મયાવદા રૂ.ર,૦૦,૦૦૦/-  છે. અનેર્ર્વ ૨૦૧૭-
૧૮  માાં કુલ ૧૯૨ શ્ચર્ધાથીઓને  કુલ રૂ.૫.૫૭ 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 સરિારશ્રીના અન્ ય ખાતા. મારફત 
મિાન સહાયનો લાભ મળેલ ન હોય એર્ા ર્ાશ્ચર્િિ રૂ. ૪૭,૦૦૦/- થી ઓછી આર્િ  ધરાર્તા ઇસમોને 
રૂ.૭૦,૦૦૦/- ની સહાય ડો.આંબેંડિર આર્ાસ યોજના હઠેળ ૩ હપ્ તાઓમાાં  તબિિાર્ાર  અરજદારને 
બેંિ મારફત  ચિુર્ર્ામાાં  આરે્ છે. સને ૨૦૧૭-૧૮ના ર્ર્વમાાં  ૬ લાભાવથીઓને કુલ રૂશ્ચપયા ૪,૯૪,૦૦૦/-
ની સહાય ચિુર્ર્ામાાં આરે્લ છે.  
 

(૨)  અનજુાશ્ચતના  ઇસમોના  ધરમાાં િન્ યાના લગ્ ન િસાંગે " કુાંર્રબાઇનુાં મામેરૂ યોજના " હઠેળ 
રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની સહાય માંજુર  િરર્ામાાં  આરે્ છે. અરજદારશ્રીની આર્િ રૂ.૪૭૦૦૦/- થી ઓછી હોર્ી  
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જોઇએ. કુટુાંબમાાં બે િન્ યાને આનો લાભ મળર્ાપાત્ર છે. ૨૦૧૭-૧૮ માાં ૧૮ િન્ યાઓને કુલ રૂ.૧,૮૦,૦૦૦/- 
ની સહાય આપર્ામાાં આર્ી. 
(૩)  અન.ુજાશ્ચતના મરણ િસાંગે અંશ્ચતમ કિયા માટે ર્ાશ્ચર્િિ રૂ. ૪૭,૦૦૦/- હજારથી ઓછી આર્િ ધરાર્તા 
લાભાવથીને રૂ.૫,૦૦૦/- સહાય આપર્ામાાં આરે્ છે. આ  ૨૦૧૭-૧૮ માાં ૧૪ લાભાવથીઓને  કુલ 
રૂ.૭૦,૦૦૦/- ની સહાય આપર્ામાાં આર્ી. 
(૪) અન.ુજાશ્ચતના ઇસમોને શ્ચર્શ્ચર્ધ ખાતાઓની યોજનાઓની સાંપણૂવ માકહતી મળે અને જનજાગશૃ્ચત  ર્ધે 
તે માટે સમાજ શ્ચશિણ શ્ચશક્ષબરનુાં આયોજન િરર્ામાાં આરે્ છે 

આમ, ઉપરોકિ િમ મ યોિન ઓમ  ંવર્ષ:- ૨૦૧૭-૧૮ મ  ંનીચે મિુબ ખચષ કરવ મ  ંઆવેિ છે.  
બાબત થયેલ ખચવ 

(લાખમાાં) 

ભૌશ્ચતિ શ્ચસશ્ચધ્ ધ 

શ્ચશષ્ યવશૃ્ચત ૧૨.૦૬ ૧૩૫૮ 

મફત ગણરે્શ ૧.૯૮ ૬૬૦ 

 ગહૃ શ્ચનમાણ અને કુાંર્રબાઈનુાં મામેરૂ, સાત ફેરા સમહુ 
લગ્ન તથા અંત્યેષ્ઠી યોજના  

૭.૪૪ ૩૮ 

કુલ  ૨૧.૪૮ ૨૦૫૬ 
 

(૩) થ વભડંોળ સમ િ કલ્ ય ણ કે્ષિેિઃ- 
        જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારીની સમાજ િલ્ યાણ શાખા દ્વારા અનસુકુ્ષચત જાશ્ચત તેમજ અન.ુ 
જનજાશ્ચતનીનાાં લોિોનાાં ઉત્િર્વ માટે સ્ર્ભાંડોળની યોજનાઓનો જજલ્લા સામાજજિ ન્યાય સશ્ચમશ્ચત મારફત 
અમલ િરર્ામાાં  આરે્ છે. અન.ુ જનજાશ્ચતનીનાાં ઈસમનાાં મરણ િસગે અંશ્ચતમ કક્રયા માટે 
રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- સધુારેલ જોગર્ાઇ સામે રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- નો ખચવ  િરર્ામાાં  આરે્લ છે. કુલ ૩૦૦ 
લાભાવથીઓને  લાભ  આપર્ામાાં આરે્લ છે. 
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પ્રકરણ -૧૪ 

ખેિીવ ડી  
જિલ્ િ  પચં યિ, નવસ રી ર ર  વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ  ંિયેિ ક મગીરીની તવગિ. 

 

રાજ્ય સરિારશ્રી તથા િેન્દ્ર સરિારશ્રીની કૃશ્ચર્ શ્ચર્િાસ અંગેની શ્ચર્શ્ચર્ધ યોજનાઓ અમલ હઠેળ છે. આ 
યોજનાઓ હઠેળ ખેડુતોને ક્ષબયારણ શ્ચર્તરણ, જમીન સધુારણા, કૃશ્ચર્ રસાયણોના ઉપયોગ સાંતકુ્ષલત િરર્ો, સધુારેલ 
ખેત ઓજારનુાં શ્ચર્તરણ, કૃશ્ચર્ યાાંશ્ચત્રિરણ, નાની શ્ચસિંચાઈના સાધનો તેમજ કૃશ્ચર્ મહોત્સર્, કૃશ્ચર્ મેળાઓ, શ્ચનદશવનો, 
ખેડુત સભાઓ જેર્ા સામકુહિ સમારાંભો દ્વારા ખેડુતોને કૃશ્ચર્ શ્ચર્ર્યિ રૈ્જ્ઞાશ્ચનિ ત્યોથી અર્ગત િરી કૃશ્ચર્ થિી 
આશ્ચથિિ શ્ચર્િાસ હાાંસલ િરી જીર્ન ધોરણ ઉંચ ુલાર્ર્ાની િામગીરી થાય છે. 
     નર્સારી જજલ્લો કૃશ્ચર્ િેતે્ર હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. નર્સારી જજલ્લામાાં કુલ- ૬ તાલિુાનો સમારે્શ થાય છે. 
જજલ્લાનો ભૌગોક્ષલિ શ્ચર્સ્તાર ૨૧૯૬ ચો.કિ.મી. છે. જેમાાં ખેડાણ લાયિ શ્ચર્સ્તાર ૧,૩૬,૪૦૬ હિેટર છે. જજલ્લામાાં 
સીમાાંત ખડેતૂ ૮૧,૯૩૯ નાના ખેડતૂો ૨૨,૦૨૨ અને મોટા ખેડતૂો ૨૦,૬૨૮ છે એમ જજલ્લાના કુલ ૧,૨૪,૫૮૯ ખેડતૂો 
નોંધાયેલા છે. ( એગ્રી સેન્સસ ૨૦૧૦-૧૧ િમાણ ે)  
      જજલ્લાની આબોહર્ા ગરમ અને ભેજર્ાળી છે. જમીન ડુાંગરાળ, ગોરાડુ, િાળી, અને ભેજર્ાળી છે. મખુ્ય 
નદીઓ પણૂાવ, અંક્ષબિા અને િારે્રી છે.   
      જજલ્લામાાં ડાાંગર, શેરડી તેમજ બાગાયતી પાિોમાાં આંબા, ચીકુ તેમજ શાિભાજી મખુ્ય પાિો છે.  
યોિન કીય ક મગીરી 
          સને ૧૯૭૯ના ર્ર્વથી તાલીમ અને મલુાિાત યોજના અમલમાાં છે. આ યોજના દ્રારા જજલ્લાના તમામ 
ર્ગવનાાં ખેડતૂોને ગામડ ે બઠેા શ્ચર્સ્તાર સેર્ાઓ પરુી પાડર્ામાાં આરે્ છે. જજલ્લા િિાએ જજલ્લા ખેતીર્ાડી 
અશ્ચધિારીશ્રી તથા એિ ટેિનીલ ખેતીર્ાડી અશ્ચધરીશ્રીઓની જગ્યા માંજુર થયેલ છે, જજલ્લાની રાહબરી હઠેળ  પેટા 
શ્ચર્ભાગ ચીખલી અને ર્ાાંસદા આરે્લા છે. જેમા ર્ગવ-૨ ના મદદનીશ ખેતી શ્ચનયામિશ્રીઓ અને તેમના શ્ચનયાંત્રણ 
હઠેળ કફલ્ડમાાં શ્ચર્સ્તરણ અશ્ચધિારી (ખેતી) તથા ગ્રામ સેર્િો ખેતી શ્ચર્સ્તરણની િામગીરી િરી રહ્યા છે. આ 
યોજનાનો મખુ્ય હતે ુખેડતૂોને ખેતીના તાાંશ્ચત્રિ જ્ઞાન આપી સધુારેલી ખેતી અપનાર્તા િરી ઓછા ખચ ેર્ધ ુઆર્િ 
મેળર્ર્ાનો છે. 
                    ગજુરત સરિારશ્રીના ક્રુશ્ચર્ સહિાર શ્ચર્ભાગ ધર્ારા ક્રમાિ પરચ-૧૦૨૦૧૪-૩૪-
િ.પ,તા.૨૦/૨/૨૦૧૪ના  થરાર્થી www.ikhedut.gujarat.gov.in ( આઇ ખેડુત પોટવલ ) અમલ િરલ છે. જેના 
ધ્ર્ારા ખેડુતો પોતાના  ઘર બેઠા ખેતીર્ાડીએ,પશપુાલન અને જી.એલ .ડી.સી.શ્ચર્ભાગ ધર્ારા અમલી શ્ચર્શ્ચર્ધ 
યોજનાઓમાાં ઓનલાઇન અરજી િરી લાભ મેળર્ી શિે છે.  
              આઇ ખેડુત પોટવલ ધ્ર્ારા ખેડુત ઘરે બેઠા ખેતી શ્ચર્ર્યિ નીચે મજુબની માકહતી મેળર્ી શિે છે.  
૧.ખેતી યોજનામાાં લાભ લેર્ા ઓંનલાઇન અરજીની સગર્ડ 
૨.આઇ ખડુેત પોટવલમાાં અરજી િરર્ા ઇ-ગ્રામ/ઇંટરનેટના માધ્યમથી પણ ઉપલબધ છે  
૩. યોજનાનો લાભ મેળર્ર્ા તમામ લાભાથીઓને સમાન તિ  

http://www.ikhedut.gujarat.gov.in/
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૪. ખેડુત ધ્ર્ારા િરાયેલ સહાય અરજીની પકરસ્સ્થશ્ચત જાણર્ાની સશુ્ચર્ધા 
૫. સહાયના નાણા સીધેસીધા લાભાથીના બેંિ ખાતામાાં જમા  
૬. ક્રુશ્ચર્ અને સાંલગ્ન શ્ચર્ર્યોની તાશ્ચત્રિ અને આનુાંશાક્ષગિ માકહતી  
૭ .બજાર ભાર્/હર્ામાન/ખેતીમાાં મુાંઝર્તા િશ્નોન ુશ્ચનરાિરણ  
                    ખેતીર્ાડી શાખા જોલ્લા પાંચાયત નર્સારી ધ્ર્ારા ૨૦૧૬-૧૭ થી ભારત સરિારશ્રીની નર્ી 
સોઇલ હલે્થ િાડવ યોજના અમલ િરેલ છે. જેમાાં નર્સારી જજલ્લાના કુલ ગામો પૈિી ૫૦ ટિા ગામડાના શ્ચપયત 
શ્ચર્સ્તાર માટે ૨.૫ હિેટરની ગ્રીડ અને ક્ષબન શ્ચપયત શ્ચર્સ્તારમાાં ૧૦ હિેટરની ગ્રીડ મજુબ માટીનો એિ નમનુો એમ 
૧૦૦ ટિા એટલે િે કુલે ૩૦૧૪૨ જમીનના માટીના નમનુાઓ લેર્ાની િામગીરી પણુવ િરેલ છે.  
                      ગજુરાત સરિારશ્રીની સેષ્ટ્ન્દ્રયષ ખતેી શ્ચનશ્ચત ૨૦૧૫ અને ભારત સરિારશ્રીની પરાંપરાગત  
ક્રુશ્ચર્શ્ચર્િાસ યોજના અંતગવત નર્સારી જજલ્લામાાં અત્યાર સધુીમાાં કુલ ૭ િલસ્ટર બનારે્લ છે. જે અંતગવત 
ખેતીર્ાડી શાખાના ૩ િલસ્ટર આત્મા િોજેિટના ૩ િલસ્ટર તથા બાગાયત શ્ચર્ભાગનુાં ૧ િલસ્ટર બનારે્લ છે. 
                
 જજલ્લાના ખેડુતોને અધ્યતન કૃશ્ચર્ શ્ચર્સ્તરણ અંગેની યોગ્ય જાણિારી આપર્ા કૃશ્ચર્ની શ્ચર્શ્ચર્ધ પધ્ધશ્ચતઓ 

તિનીિીઓન ુિેત્રીય શ્ચનદશવનો ગોઠર્ી કુલ ૩૧.૨૩ લાખનો ખચવ િરી ૧૩૯૭ ખેડુતોને લાભાસ્ન્ર્ત િરેલ છે .

કૃશ્ચર્ મેળાઓ તથા ક્રુશ્ચર્ મહોત્સર્ ધશ્ચનષ્ઠ આયોજન િરી જીલ્લાના શ્ચર્શ્ચર્ધ ખાતાઓન ુસાંિલન સાધી અધ્યતન 

ક્રુશ્ચર્ની જણિારી આપી ખેડુતોને માકહતગાર િરેલ છે.  

 કૃશ્ચર્ શ્ચર્ર્યિ િામોને ર્ધ ુિાયવિમ બનાર્ી મજુરી ખચવ ઘટાડીને ર્ધ ુનફાિારિ ખેતી માટે તેમજ જમીનની 

યોગ્ય જાળર્ણી માટે કૃશ્ચર્ યાાંશ્ચત્રિરણ નીચે શ્ચર્શ્ચર્ધ ઘટિો જેમ િે રેક્ટર ,પાર્રટીલર, રોટોરે્ટર, 

િલ્ ટીરે્ટર,પ્ લાઉ ર્ગેરે જેર્ા સાધનોમાાં કુલ ૨૨૮.૮૪ લાખનો ખચવ િરી કુલ ૧૩૨૨ લાભાથી ખેડતૂોને લાભાશ્ચન્ ર્ત 

િરેલ છે.  

 શ્ચસિંચાઈ સર્લત ર્ધારર્ા જુદાજુદા ઘટિ નીચે જેમ િે ઉદર્હન પાંપસેટ તથા અન્ ડર ગ્રાઉન્ ડ / ખલુ્ લી 

પાઇપલાઇનમાાં કુલ ૯૭.૬૯ લાખનો ખચવ િરી કુલ ૮૩૦ ખેડુતોને લાભાસ્ન્ર્ત િરેલ છે 

 

 નર્સારી જજલ્લામાાં ખરીફ કૃશ્ચર્ મહોત્સર્-૨૦૧૭ ની ઉજર્ણી આહર્ા-ડાાંગ ખાતે  માન, મખુ્યમાંત્રીશ્રીની 

ઉપસ્સ્થશ્ચતમાાં સફળતાપરુ્વિ  િરર્ામાાં આરે્લ જેમાાં નર્સારી જજલ્લાના ખેડતૂોએ મોટી સાંખ્યામાાં લાભ લઇ 

ખેતી અને  ખેતી સાંલગ્ન શ્ચર્ર્યિ માગવદશવન મેળરે્લ છે.  
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ક્રુશ્ચર્ શ્ચર્ભાગની યોજનાિીય િામગીરીની ભૌશ્ચતિ અને નાણાિીય શ્ચસધ્ધ્ધની શ્ચર્ગતો 
 

સને ૨૦૧૭-૧૮ યોજનાિીય માહ ેમાચવ-૨૦૧૮ અંશ્ચતત તારીજ 
 

િચેરીનુાં નામ ;- જજલ્લા ખેતીર્ાડી અશ્ચધિારી,જજ.પાં,નર્સારી 
 

અ
નુાં 

યોજનાનુાં નામ ર્ાશ્ચર્િિ લક્ષયાાંિ શ્ચસધ્ધ્ધ શ્ચસધ્ધ્ધના ટિા 

  ભૌશ્ચતિ નાણાિીય ભૌશ્ચતિ નાણાિીય ભૌશ્ચતિ નાણાિીય 
૧. એ.જી.આર-૨ અન.ુજાશ્ચત અન ેઅન.ુજન 

જાશ્ચત શ્ચસર્ાયના ખડુેતો માટેના ક્રુશ્ચર્ શ્ચર્િાસ 
િાયવક્રમ  

૬૭૪૫.૦૦ ૮૧.૫૩ ૨૭૩૯.૭૪ ૬૭.૭૩ ૪૦.૬૨ ૮૩.૦૭ 

૨. એ.જી.આર-૨ (ઉંદર શ્ચનયાંત્રણ) ૨૫૫૫૮.૦
૦ 

૪૯.૦૦ ૨૫૫૫૮.૦૦ ૨૧.૭૦ ૧૦૦ ૪૪.૨૯ 

૩. એ.જી.આર-૨ (૧૦૦%     રાસાયક્ષણિ 
ખાતર) 

૨૧૭.૦૦ ૧૪૩.૩૨ ૪૪૦.૦૦ ૧૦૯.૯૭ ૨૦૨.૭૬ ૭૬.૭૩ 

૪. એ.જી.આર-૨ (ક્રુશ્ચર્ યાશ્ચત્રિરણ) ૪૧૬૪.૦૦ ૧૫૭.૦૦ ૩૭૬૦.૪૦ ૧૧૯.૮૩ ૯૦.૩૧ ૭૬.૩૩ 
૫. એ.જી.આર-૩ આકદજાશ્ચત શ્ચર્સ્તાર પટેા 

યોજના હઠેળ ખડુેતો માટેનો ક્રુશ્ચર્ શ્ચર્િાસ 
િાયવક્રમ  

૩૦૦ ૧૩.૫ ૨૭૦ ૭.૨૮ ૯૦ ૫૩.૯ 

૬. એ.જી.આર-૩( ક્રુશ્ચર્ યાાંશ્ચત્રિરણ) ૮૩૬.૦૦ ૧૧૧.૮૯ ૮૬૫.૦૦ ૧૧૩.૦૩ ૭૨ ૧૦૦ 
૭. એ.જી.આર-૩ આકદર્ાસી શ્ચર્સ્તાર બહારના 

આકદ જાશ્ચત માટે ક્રુશ્ચર્ શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ  
૫૧ ૪.૦૩ ૭ ૦.૩ ૧૩.૭૩ ૭.૪૯ 

૮. એ.જી.આર-૪ અનસુકુ્ષચત જાશ્ચત ( એસ 
.સી) ખડુેતોન ેક્ષબયારણ, રાસાયક્ષણિ ખાતર 
અન ેઉત્પાદિ સામગ્રની સહાશ્ચયત દરે 
ર્હેંચષ ાંણી િરર્ાની યોજના  

૮૦૫ ૨૯.૬૪ ૫૦૩ ૯.૨૪ ૬૨.૪૮ ૩૧.૧૭ 

૯. એ.જી.આર-૪(ક્રુશ્ચર્યાાંશ્ચત્રિરણ) ૧૪.૦૦ ૩૦૪ ૧૭.૦૦ ૫.૮૪ ૪૦૦ ૧૯૧.૯૨ 
૧૦  N M O O P યોજના ૨૦.૦૦ ૦.૯૦ ૨૫.૦૦ ૦૬૭ ૧૨૫ ૭૪ 
૧૧ N FSM (pulse) યોજના ૧૬૨.૦૦ ૮૧.૦૦ ૧૬૦.૦૦ ૮૨.૩૫ ૯૮.૭૭ ૧૦૧.૬૭ 
૧૨ એ.જી.આર-૫૦ ભારે ખતે સામગ્રી ખરીદી 

પર ખડુેતોને સહાય 

૪૧૦૦.૦૦ ૨૩.૧૮ ૪૧૦૦.૦૦ ૨૨.૪૮ ૧૦૦ ૯૬.૯૮ 

૧૩ એ.જી.આર-૫૮ ઘાસચારા શ્ચર્િાસ િાયવક્રમ ૧૫૦.૦૦ ૦.૭૫ ૮૪.૦૦ ૦.૧૫ ૫૬ ૧૯.૫૧ 
૧૪ N M SA(સોઇલ હલે્થ િાડવ અને સોઇલ 

હલે્થ મનેજેમને્ટ ) 
૪૮૦.૦૦ ૨.૪૦ ૩૭૬.૦૦ ૧.૪૧ ૮૫.૭૫ ૩૫.૧૮ 

૧૫ પરાંપરાગત ક્રુશ્ચર્ શ્ચર્િાસ યોજના ૯.૦૦  ૭.૦૦    
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જિ<,F D]bI  5FSM C[9/ HDLG4 pt5FNG VG[ C[S8Z NL9 pt5FNG JQF"v૨૦૧૭-૧૮  

VPG\P 5FSG]\ GFD 
lJ:TFZ  

C[S8ZDF\  

S], 5FS 

C[9/GF 

lJ:TFZ ;FD[ 

8SFJFZL  

pt5FNG D[P8G   

pt5FNG 

C[S8ZNL9 

SLPU|FD     

! Z # $ 5 & 

! VGFH         

  !P RMBF  ૫૭૮૭૯ ૩૫૮૭૯ ૫૯૧૯૯૧ ૨૪૩૫૧ 
  ZP 3p  ૧૭૧ ૧૭૧ ૬૧૧ ૧૧૬૨૮ 
  #P H]JFZ ૪૯૦ ૪૮૨ ૨૪૦૭ ૬૯૮૩ 
  $PAFHZL ૦ ૦ ૦ ૦ 
  5P DSF. ૨૬૩ ૨૩૯ ૭૬૫ ૩૨૦૦ 
  ૬PVgI s3FgIf ૦ ૦ ૦ ૦ 
  કુલ અનાજ (૧.૧ થી ૧..૬) ૫૮૮૦૩ ૩૬૭૭૧ ૫૯૫૭૭૩ ૪૬૧૬૨ 
Z S9M/         

  ૧.મગ ૬૨૩ ૬૨૩ ૧૭૩૭.૫ ૫૧૩૮ 
  ૨.તરેુ્ર ૧૧૫૯ ૧૪૭ ૩૪૪૪.૯૫ ૪૯૬૩ 
  ૩.ચણા ૭૪૫ ૦ ૧૧૦૩.૫ ૨૧૯૦ 
  ૪.અન્ય િઠોળ ૬૦૮ ૨૦૮ ૮૬૪.૬ ૨૩૭૪ 
  કુલ િઠોળ (૨.૧ થી ૨.૪) ૩૧૩૫ ૯૭૮ ૭૧૫૦.૫૫ ૧૪૬૬૫ 
# ૧.શેરડી ૧૬૮૭૮ ૧૬૮૭૮ ૮૨૬૨૩૯ ૨૭૭૨૬૪ 
  ૨.મરીમસ િ  ૦ ૦ ૦ ૦ 
  ૩.ફળો ૧૪૦૮૭ ૧૧૩૦૭ ૩૧૭૩૩૬ ૨૮૦૨૦ 
  ૪.શાિભાજી ૪૩૮૧ ૪૧૦૧ ૬૦૦૫૮ ૨૬૦૦૮ 
  ૫.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦ 
  કુલ (૩.૧ થી ૩.૫) ૩૫૩૪૬ ૩૨૨૮૬ ૧૨૦૩૬૩૩ ૩૩૧૨૯૨ 
  કુલ ખાધપાિો (૧+૨+૩) ૯૭૨૮૪ ૭૦૦૩૫ ૧૮૦૬૫૫૭ ૩૯૨૧૧૯ 

૪P VBFn 5FSM         

  ૧. SF; ૦ ૦ ૦ ૦ 
  ૨. અન્ય  ૦ ૦ ૦ ૦ 
  કુલ રેસાર્ાળા પાિો (૪.૧ થી ૪.૨) ૦ ૦ ૦ ૦ 
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 ૫ ખાધ તેલીક્ષબયાાં         

  ૧.મગફળી ૨૭ ૨૭ ૩૨.૪ ૧૨૦૦ 
  ૨.તલ ૦ ૦ ૦ ૦ 
  ૩.અન્ય  ૦ ૦ ૦ ૦ 
  કુલ ખાધ તેલીક્ષબયા (૫.૧ થી ૫.૩) ૨૭ ૨૭ ૩૨.૪ ૧૨૦૦ 
૬ અખાધ તેલીક્ષબયાાં         

  ૧.એરેડા ૦ ૦ ૦ ૦ 
  ૨. અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ અન્ય અખાધ પાિો          

  ૧.િેફી અને માદિ પાિો  ૦ ૦ ૦ ૦ 
  ૨.ધાસચારો ૧૬૦૦ ૧૪૬૫ ૧૦૩૬૧ ૨૨૦૦૦ 
  ૩.અન્ય ૦ ૦ ૦ ૦ 
  કુલ અન્ય અખાધ પાિો (૭.૧ થી ૭.૩) ૧૪૫૫ ૮૪૮ ૫૯૩૬ ૭૦૦૦ 
  ર્ારે્તરનો સરર્ાળો  ૯૮૭૬૬ ૭૦૯૧૦ ૧૮૧૨૫૨૫ ૪૦૦૩૧૯ 
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પ્રકરણ-૧૫ 
પશપુ િન કે્ષિે તસધ્ધ્ધ 

                 જિલ્લા પંચાયત, નવસારી હસ્તકની પશુપાલન શાખા પશુઓની સારવાર,રસીકરણ, 
ખસીકરણ તથા કુજિમ બીિદાન િવેી સેવાઓ દ્વ્રારા ઓલાદ સુધારણા તથા પશુસારવાર કેમ્પો દ્વારા 
જિલ્લાના છેવાડાના ગામોમાં િઈ સ્થળ ઉપર એક દદવસીય પશુસારવાર કેમ્પ દ્વ્રારા વ્યંધ્યત્વ જનવારણ તથા 
િ ેતે જવસ્તારમાં થતાં જવજશષ્ટ રોગોનંુ જનદાન, વેટેરોલીગલ કેસ, તંદુરસ્તી પ્રમાણપિો  તથા સારવાર ઉપરાંત 
પશુપાલન જવસ્તરણ જશજબરો દ્વ્રારા પશુપાલકોને નફાકારક વૈજ્ઞાજનક પશુપાલન પધ્ધજતઓની સમિ 
આપવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે તથા સંવધધનની સાથે સંકળાયેલ અન્ય પ્રવૃજિઓ હાથ ધરવામાં આવ ે
છે. આ કામગીરી જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના ૧૭  પશુદવાખાના, ૨ ફરતા પશુદવાખાના, ૧૧ (અજગયાર) દશ 
ગામ દીઠ એક પશુદવાખાના તેમિ બે ફરતી પ્રયોગશાળા સહ ફરતું પશુદવાખાનું. ૧૫(પંદર) પ્રાથજમક 
પશુસારવાર કેન્રો અને ૨(બે) કુજિમ બીિદાન કેન્રો દ્વ્રારા ચાલી રહેલ છે. પશુપાલન શાખા દ્વ્રારા વર્ધ: 
૨૦૧૭-૧૮ માં કરવામાં આવેલ કામગીરીની જવગત નીચે મુિબ છે. 
 

ક્રમ વિગત ૨૦૧૭-૧૮ ની કામગીરી 

૧ ૨ ૩ 

૧. પશુ સારવાર ૧૨૭૫૦૭ 

૨. કૃિીમ બીિદાન ૧૦૨૮૧ 

૩. રસીકરણ ૯૩૯૬૦ 

૪. ખસીકરણ ૩૪૬૪ 

૫. 
કેમ્પની સંખ્યા ૧૪૯ 

કેમ્પમાં સારવાર ૨૭૪૯૦ 

૬. રોગ જનદાન માટેના નમૂના ૨૦૮૫ 

૭. પશુ સારવાર કેમ્પના લાભાથીઓની સંખ્યા ૪૫૮૩ 

આ ઉપરાંત જિલ્લા કક્ષાએથી નીચે મુિબની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. 
 

ખાસ અંગતભૂત યોજના: 
 

૧) ધાસ કાપિાના સુડા (ચાફ કટર) ખરીદી હેઠળ સહાયની યોજના 

 પશુપાલક પોતાના પશુઓને સુકો તથા લીલોચારો નાના ટુકડા કરી ખવડાવવા પ્રોત્સાદહત થાય તે 
માટે ચાફકટર ખરીદી હેઠળ સહાયની યોિના અમલીકરણમાં છે. લીલા તથા સુકા ચારાના નાના ટુકડા 
કરી પશુઓને ખવડાવવાથી ૩૦ ટકા ચારાનો બચાવ થાય છે તથા ખોરાક લીધા બાદ વાગોળની દિયા 
દરમ્યાન પશુઓને શજતતનો દુવ્યધય થતો અટકે છે. િથેી પશુપાલકને પશુપાલન કરવામાં થતો ખોરાક 
પાછળનો ખચધ આંજશક રીતે ધટે છે. અનુ. જાતી યોિના હેઠળ ૧ વિદુ્યત સંચાવિત ચાફકટર માટે 
રૂવપયા ૧૫,૦૦૦ ની સહાય આપિામાં આિી. 
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એકીકૃત ધાસચારા વિકાસ યોજના : 
૧) વિદુ્યત સંચાવિત ચાફકટર યોજના : 

એકીકૃત ધાસચારા જવકાસ યોિના હેઠળ સને ૨૦૧૭-૧૮ માં ૮૧ લાભાથીઓને વિદ્યુત 

સંચાવિત ચાફકટર ની સહાય રૂ|.૧૨,૧૫,૦૦૦/- ની ચુકવવામાં આવેલ છે. 
 

૨) ધાસચારા યોજના ફ્રી મીનીકકટસ પૂરા પાડિાની યોજના: 

 આ યોિના હેઠળ જિલ્લાના લાભાથીઓને સારી જાતનંુ ધાસચારાનંુ જબયારણ મીનીકીટ્સ ના 
રૂપે મફત પૂરં પાડવામાં આવે છે.િ ેહેઠળ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ધમાં ખાતા દ્વારા કુલ ૧૨૧ 
કીટૂસ પુરા પાડવામાં આવેલ. 

૩) જનરિ કેટેગરીના િાભાર્થીઓને બકરા એકમ સહાય યોજના: 

 િનરલ કેટેગરીના લાભાથી પશુપાલન કે્ષિે પગભર થાય તેમિ બકરાપાલન ને મહત્વ મળે તે 
હેતુસર લાભાથીને ૧૦ બકરી અને ૧ બકરાના ફામધની સ્થાપના માટે મહતમ ખચધના ૫૦% 
અથવા રૂ.૩૦,૦૦૦/- એ માંથી િ ેઓછંુ હોય તે સીધા લાભાથીના ખાતામાં િમા કરવવામાં 
આવે છે. સદર યોિના હેઠળ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ધમાં કુલ ૩ લાભાથીઓ ૫૦ ટકા સહાયના 
ધોરણે કુલ રૂ.૯૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 

આકદજાતી યોજના હેઠળ:  

૧) વિદુ્યત સંચાવિત ચાફકટર યોિના હેઠળ કુલ ૩૫ લાભાથીઓને  રૂવપયા ૫૨૫૦૦૦/-ની 
સહાય આપિામાં   આિી. 

સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ધમાં આ યોિના અંતગધત પશુપાલન જશજબરના પશુજચદકત્સા અજધકારીશ્રી 
મારફતે કરવામાં આવેલ છે. િથેી સારી ઓલાદના પશુઓ ઉત્પન્ન થાય તથા વૈજ્ઞાજનક ઢબે પશુપાલન 
વ્યવસાયને વધુ નફાકારક કઈ રીતે બનાવી શકાય તેવા પગલાંનંુ સૂચન કરવામાં આવે છે. િથેી 
આજથધક રીતે નબળા વગધના તેમિ મધ્યમ વગધના લોકોને તેમના જીવનજનવાધહ માટે મદદરૂપ થાય તેવી 
સમિણ જશજબરમાં જવસ્તૃત રીતે પશુજચદકત્સક અજધકારીશ્રી મારફતે આપવામાં આવેલ છે. તેમિ 
વર્ધ દરમ્યાન નીચે મુિબનંુ આયોિન કરી કામગીરી કરેલ છે. 

R.K.V.Y. 

૧) મીલ્કીંગ મશીન ખરીદી પર સહાય  

R.K.V.Y. યોિના અંતગધત પશુપાલકો ને મીલ્કીંગ મશીન ની ખરીદી પર મહતમ રૂ. ૩૩૫૦૦ અથવા 
ખરીદ દકંમત ના ૭૫% સહાય અથે ચુકવવામાં આવે છે. િ ેયોિનામાં અિેના જીલ્લા ના ૬ લાભાથીઓને 
કુલ રૂ.૧,૮૧,૦૦૦/-  ની સહાય આપવામાં આવેલ છે. 

DMS-1 

૧) મીલ્કીંગ મશીન ખરીદી પર સહાય  

DMS-1 યોિના અંતગધત મદહલા પશુપાલકો ને મીલ્કીંગ મશીન ની ખરીદી પર મહતમ રૂ. ૩૩૫૦૦ 
અથવા ખરીદ દકંમત ના ૭૫% સહાય અથે ચુકવવામાં આવે છે. િ ેયોિનામાં અિેના જીલ્લા ના ૫ 
મદહલા લાભાથીઓને કુલ રૂ. ૧,૫૧,૦૦૦/-  ની સહાય આપવામાં આવેલ છે. 
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૨) મકહિા પશુપાિકો ને પશુ િીમા સહાય: 

DMS-1 યોિના હેઠળ મદહલા પશુપાલકો ન ેપશુ વીમા પર જવમાના પ્રીમીયમ ની રકમ ના ૭૫% અથવા 
મહતમ રૂ. ૧૧૨૫/- બેમાથંી િ ેઓછુ હોય તે સહાય રૂપ ેચુકવવામાં આવે છે. િમેા ંઅિનેા જીલ્લા ની ૫૪ મદહલા 
પશુપાલકો ન ેરૂ. ૬૪,૨૬૪/- સહાય ચુકવવામા ંઆવેલ છે. 

પશુપાિન વશક્ષણ વશવબર: 

સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ધમા ંઆ યોિના અંતગધત પશપુાલન જશજબરના પશજુચદકત્સા અજધકારીશ્રી મારફત ે
કરવામાં આવેલ છે. િથેી સારી ઓલાદના પશુઓ ઉત્પન્ન થાય તથા વૈજ્ઞાજનક ઢબે પશુપાલન વ્યવસાયન ે
વધુ નફાકારક કઈ રીત ેબનાવી શકાય તવેા પગલાંનું સૂચન કરવામાં આવ ેછે. િથેી આજથધક રીતે નબળા 
વગધના તેમિ મધ્યમ વગધના લોકોને તેમના જીવનજનવાધહ માટે મદદરૂપ થાય તવેી સમિણ જશજબરમા ંજવસ્તૃત 
રીતે પશુજચદકત્સક અજધકારીશ્રી મારફતે આપવામાં આવલે છે. તેમિ વર્ધ દરમ્યાન નીચે મુિબનું આયોિન 
કરી કામગીરી કરેલ છે. 

 

ક્રમ વિગત સંખ્યા ખચચની વિગત                                                                                         
(રૂ. િાખમાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ જિલ્લા કક્ષાએ પશુપાલન જશજબર ૨ જશજબર/૮૦૦ તાલીમાથી ૨.૯૫ 

૨ તાલુકા કક્ષાએ પશપુાલન જશજબર ૬ જશજબર/૧૮૦૮ તાલીમાથી ૬.૦૦ 

 

 કૃવિમ બીજદાન: 

               િથેી આધુજનક રીતે કુિીમ બીિદાન થઈ શકે. કૃિીમ બીિદાન કેન્રો તેમિ આિુબાિુના ગામોના પશુઓને 
કુજિમ બીિદાન અંગેની સમિ તેમિ કૃજિમબીિદાનથી શંુ ફાયદા થાય છે. ત ેવગેરેની સમિ આપવામા ંઆવે છે અન ે
વધારેમા ંવધારે પશુપાલકો સદરહંુ કાયધિમમાં ભાગ લે અને સારી જાતની ઓલાદના પશુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. કુલ 
૧૦૨૮૧ પશુઓને કૃજિમ બીિદાન કરવામાં આવેલ છે. 
 

પશુઆરોગ્ય મેળા જાગૃવત અવભયાન: 

          પશુપાલન ખાત ુગુિરાત રાિય ગાંધીનગર દ્વ્રારા પશુઆરોગ્ય મેળા જાગજૃત અજભયાનની ઉિવણી કરવામા ં
આવે છે. િ ેઅંતગધત અંતદરયાળ ગામોમાં સારવાર, પશુવ્યંધ્યત્વ જનવારણ, શસ્ત્રદિય કેમ્પનુ ંઆયોિન દરેક તાલુકા 
દીઠ પશુજચદકત્સા અજધકારીશ્રીઓ દ્વ્રારા કરવામાં આવે છે તથા ગામોમાં પશુપાલન વ્યવસાયને આજથધક રીતે વધુ 
નફાકારક બનાવવા માટે િરૂરી વૈજ્ઞાજનક અજભપ્રાય કેળવવા માટે પશુપાલકશ્રીઓને અનુરોધ કરવામા ંઆવે છે. સન ે
૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ધમા ં ૧૧૫ પશુઆરોગ્ય કેમ્પનુ ં આયોિન કરવામા ં આવેલ છે. િ ે અન્વયે કુલ ૧૮૧૦૪ પશુઓને 
સારવાર કરેલ તથા કુલ ૪૫૮૩ લાભાથીએ લાભ લીધેલ છે. 
 

વજલ્લા પંચાયત સ્િભંડોળ યોજના: 

          જિલ્લા પંચાયત સ્વભડંોળ યોિના અન્વયે સને ૨૦૧૭-૧૮ માં કુલ ૧૬ લાખની જોગવાઈ કરેલ હતી િમેાંથી ૧૦ 
સંકર વાછરડી હરીફાઈ, પશુપાલન સેમીનાર, આદદજાજત જવસ્તાર ના વાહન જનભાવ ખચધ તથા પશુ સારવાર કેન્રોમા ં
માઇનોર રીપેરીંગ કરવામા ંઆવેલ. 
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પ્રકરણ-૧૬ 

સહક ર કે્ષિે તસતધ્ ધ 
વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ 

(૧) સહક રી મડંળીઓની નોંધણીિઃ- 
             જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારી સહિાર શાખા દ્વારા ગ્રામ્ ય શ્ચર્સ્ તારમાાં  સહિારી િવશૃ્ચતઓનો 
વ્ યાપ  ર્ધારર્ા  અથે  નર્ી સહિારી માંડળીની નોંધણી  િરર્ા અંગે િાયવર્ાહી  િરર્ામાાં  આરે્ છે. 
જજલ્ લા પાંચાયતે સિુત  િરેલા  અશ્ચધિારો પૈિી  સહિારી  િાયદાની િલમ -૯ સહિારી  માંડળીઓની 
નોંધણી  અન્ ર્યે ૨૦૧૭ -૨૦૧૮ ના ર્ર્વ  દરમ્ યાન  માંજુર  િરેલ સહિારી માંડળીઓની  િિારર્ાર  
સાંખ્ યા નીચે મજુબ છે. 
અ.નાં શ્ચર્ગત માંડળીની સાંખ્ યા ર્ર્વ   

૨૦૧૭ -૨૦૧૮ 

૧ ર્ન સહભાગી ર્ન વ્ યર્સ્ થા અને ગ્રામ શ્ચર્િાસ માંડળી લી. - 

૨ મત્ સય ઉધોગ સહિારી માંડળી ક્ષલ. ૧૨ 
૩ િો.ઓપ.હાઉસીંગ સોસાયટી માંડળી લી. - 

૪ શ્ચપયત માંડળી ૮ 

૫ ગ્રાહિ સહિારી માંડળી/સામાન્ ય  માંડળી ૩ 

૬ ફળ અને શાિભાજી ઉત્ પાદિ સ.માંડલી - 

૭ અન્ ય - 

(ર) સેવ  સહક રી મડંળીઓમ  ંસભ સદ વતૃધ્ ધિઃ- 
        જજલ્ લામાાં સેર્ા સહિારી માંડળીઓમાાં  સભાસદ વશૃ્ચધ્ ધ અન્ ર્યે ર્ડી િચેરી દ્વારા  બાિી  ખેડુત  
ખાતેદારને સભાસદ  તરીિે  સેર્ા સહિારી  માંડળીમાાં  આર્રી લેર્ા  અંગે િિારર્ાર  ફાળર્ર્ામાાં  
આરે્લ લક્ષ યાાંિ  તથા શ્ચસશ્ચધ્ ધની શ્ચર્ગત નીચે મજુબ છે. (લક્ષ યાાંિ ફાળરે્લ નથી.) 
અ.નાં શ્ચર્ગત લક્ષ યાાંિ શ્ચસશ્ચધ્ ધ 

૧ સામાન્ ય શ્ચર્સ્ તાર - - 

૨ આકદજાશ્ચત શ્ચર્સ્ તાર - - 

૩ ખાસ અંગભતૂ શ્ચર્સ્ તાર - - 

 

(૩) સહક રી મડંળીઓન  પેટ  ક યદ  સધુ ર  બ બિિઃ- 
 ર્ર્વ દરમ્ યાન િમવચારી શ્ચધરાણ -૩ સેર્ા-૩, ઉધોગ ૦, તથા હાઉસીંગ ૦ મળી કુલ ૬, પેટા િાયદા 
સધુારા સહિારી માંડળીઓમાાં  સધુારર્ામાાં  આરે્લ છે. 
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પ્રકરણ-૧૭ 
તવક સ ક યષક્રમ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ જિ.પ.ંતવક સિ ખ  

 

 

૧૪મુ ંન ણં પચંિઃ- 
િેન્ દ્ર સરિારશ્રી તરફથી ૧૪માાં નાાંણાપાંચ અંતગવત પાંચાયતી રાજ  સાંસ્ થાઓને  સાંગીન બનાર્ર્ાનાાં  
હતેથુી પાંચર્ર્ીય યોજના  અમલમાાં  મિુર્ામાાં  આરે્લ છે. આ યોજનાથી લોિોનો શ્ચત્રસ્ તરીય  સામકુહિ 
શ્ચર્િાસ થઇ શિે તે માટે નાાંણાિીય સહાયિ અનદુાન ફાળર્ર્ામાાં આરે્ છે. તેથી માનર્ શ્ચર્િાસને ઉતેજન 
આપી શિાય. 
  સને. ૨૦૧૭-૧૮ના ર્ર્વમાાં સરિારશ્રી તરફથી ૧૪માાં નાણાપાંચ અંતગતવ અતે્રના જજલ્લાને 
૪૮૫૫.૩૮(લાખ)ની ગ્રાન્ટ ફાળરે્લ છે. આ ગ્રાન્ટ ૬ તાલિુા પાંચાયતનાાં તમામ ગ્રામ પાંચાયતના 
ખાતામાાં જમા િરર્ામાાં આરે્લ છે. ગ્રામ પાંચાયત તરફથી શ્ચર્લેજ ડેર્લોપમેન્ટ પ્લાન તૈયાર િરર્ામાાં 
આરે્લ છે. 
જિલ્ િ  પચં યિ સદથ ય ફંડિઃ- 
        જજલ્ લા પાંચાયતના ચ ૂાંટાયેલા સભ્ યશ્રીઓ માટે પોતાના શ્ચર્સ્ તારનાાં શ્ચર્િાસના િામો માટે જજલ્ લા 
પાંચાયતના અંદાજપત્રમાાં  રૂ.૨૫૦ લાખની જોગર્ાઇ િરર્ામાાં આરે્લ છે. જે  અંતગવત ૬ તાલિુાનાાં 
કુલ-૧૬૬ શ્ચર્િાસના  િામો માંજુર િરર્ામાાં  આરે્લ છે. 
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પ્રકરણ – ૧૮ 
આંકડ કીય કે્ષિે તસતધ્ ધ                                                                            
વર્ષિઃ-૨૦૧૭-૨૦૧૮ 

            જજલ્ લા પાંચાયત નર્સારીની આંિડા શાખા દ્રારા શ્ચર્શ્ચર્ધ િિારની  આંિડાિીય  િામગીરી 
િરર્ામાાં આરે્ છે. તેમાાં આંિડાિીય માકહતીની ગણુર્તા અને વ્ યાપ  અનસુાર  આંિડાિીય માકહતી 
એિત્ર  િરર્ાના ધોરણમાાં એિરૂપતા  જળર્ાય તે રીતની  િામગીરી  િરર્ામાાં  આરે્ છે. સને ૨૦૧૭-
૨૦૧૮ દરમ્ યાન નીચે િમાણેની  આંિડા શાખાએ  િામગીરી િરેલ છે. 
 

(૧) જિલ્ િ ની આંકડ કીય રૂપરેખ િઃ- 
 

 શ્ચનયામિશ્રી  અથવશાસ્ ત્ર અને આંિડાશાસ્ ત્ર ગજુરાત રાજય ગાાંધીનગરની સચુના  મજુબ   
જજલ્ લાના જુદા જુદા શ્ચર્ર્યો  જેર્ા િે શ્ચર્સ્ તાર, ર્સ્ તી, ભૌગોક્ષલિ સ્ થાન, આબોહર્ા, ખેતીર્ાડી, પશધુન 
અને પશપુાલન, મત્ સ્ યોધોગ, ખનીજ, ર્ીજળી, જીર્નર્ીમો, બેંિીગ, ભાર્શ્ચર્ર્યિ, ર્ાહન વ્ યર્હાર અને 
સાંદેશાવ્ યર્હાર, નાાંણા વ્ યર્સ્ થા, રોજગારી અને માનર્શકિત, શ્ચશિણ અને સાાંસ્ કૃશ્ચતિ બાબતો, જન્ મ 
મરણ, જાહરે આરોગ્ ય અને તબીબી ગનુા, પોલીસ અને ન્ યાય વ્ યર્સ્ થા, સહિાર, સ્ થાશ્ચનિ સાંસ્ થાઓ, 
આયોજન શ્ચર્ગેરેને  લગતી તાલિુા તથા જજલ્ લા/ રાજય િિાની  િચેરીઓ પાસેથી માકહતી એિત્ર િરી 
ચિાસી તેને જજલ્ લાની આંિડાિીય રૂપરેખાની પશુ્ચસ્ તિા રૂપે િિાશ્ચશત  િરર્ામાાં આરે્ છે. 
 સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ની રૂપરેખા ઓગષ્ટ -૧૮ સધુીમાાં િિાશ્ચશત િરર્ામાાં આરે્લ છે. 
(૨) જિલ્ િ ની સ મ જિક – આતિિક સમીક્ષ િઃ- 
 નર્સારી જજલ્ લાની સને ૨૦૧૭-ના ર્ર્વની આશ્ચથિિ સામાજજિ સમીિા િિાશ્ચશત  િરર્ામાાં  આરે્લ 
છે. જયારે ૨૦૧૭-૨૦૧ના ર્ર્વની ઓગષ્ટ-૧૮ અંત સધુીમાાં િશ્ચસધ્ ધ િરર્ાની થાય છે. 
(૩) જિલ્ િ  પચં યિનો વ તર્િક વહીવટી અહવે િિઃ- 
  નર્સારી જજલ્ લા પાંચાયતના તમામ શાખાઓમાાં  નાાંણાિીય ર્ર્વ  દરમ્ યાન શ્ચર્શ્ચર્ધ  
િામગીરીઓને સાંિલન િરી િાયમી ધોરણે  માકહતી  ઉપલબ્ ધ થાય. ભાશ્ચર્ આયોજન િરર્ામાાં  મદદરૂપ  
થાય તે હતેથુી ર્ાશ્ચર્િિ ર્હીર્ટી  અહરે્ાલ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮નાાં ર્ર્વનો ઓિટોમ્બર-૧૮નાાં અંત  સધુીમાાં 
િિાશ્ચશત  િરર્ાનો થાય છે 

(૪) ભ વ તવર્યક મ રહિીિઃ- 
  જજલ્ લા િિાએથી  અગત્ યની ચીજર્સ્ તઓુના  નર્સારી શહરેનાાં જ્ થાબાંધ  તેમજ 

છુટિ  બજાર ભાર્ો દર માસનાાં  િથમ અને ત્રીજો શકુ્રર્ારે  એિત્ર  િરી શ્ચનયામિશ્રી  અથવશાસ્ ત્ર અને 
આંિડાશાસ્ ત્ર ગાાંધીનગરને સાદર િરર્ામાાં આરે્ છે. તેમજ ઓનલાઇન પણ  િરર્ામાાંછે. અને તે અંગેના 
રજીસ્ ટરો શ્ચનભાર્ર્ામાાં  આરે્ છે. 
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(૫) પ્ર દેતિક કક્ષ ની આંકડ ની મ રહિીિઃ- 
  સરિારશ્રીની મધ્ યસ્થ આંિડાિીય  સાંસ્ થાએ  નિિી િયાવ મજુબ તમામ રાજયોમાાં  પાયાની 
જરૂરીયાતની  માકહતી  સમાન  ધોરણે એિત્રત  િરર્ાની  રહ ેછે. તે મજુબ  અથવશાસ્ ત્ર અને આંિડાશાસ્ ત્ર 
ગાાંધીનગરના  આદેશ મજુબ જજલ્ લાની  માકહતી એિત્ર  િરર્ાની િામગીરી  હાથ  ધરર્ામાાં  આરે્લ 
છે. અને  મળેલ તમામ માકહતી ડેટા એન્ રીની િામગીરી હાથ ધરર્ામાાં આરે્લ છે. 
(૬) તવકેન્ રીિ  આયોિનિઃ- 
  શ્ચર્િેન્ દ્રીત આયોજન  હઠેળ જજલ્ લા આયોજન માંડળ તરફથી ૧૫%  શ્ચર્રે્િાધીન તથા ૫% 
િોત્ સાહિ યોજનાઓ તથા ધારા સભ્ ય ફાંડની યોજનાઓ જજ.પાં.ને  ફાળર્ર્ામાાં  આર્તી  ગ્રાન્ ટ  અને 
જજલ્ લા તથા તાલિુા  િિાના  િામોની ગ્રાાંટ જે તે અશ્ચધિારીને ફાળર્ણી િરર્ામાાં આરે્ છે.   
(૮) ન્ ય  નિમ િરૂરરય િ ક યષક્રમ હઠેળિઃ- 
 નર્સારી જજલ્ લામાાં ગ્રામ સર્લતોની ગ્રામશ્ચનદેશીિા  તેમજ શ્ચર્લેજ િોફાઇલ ગામર્ાર, 
તાલિુાર્ાર  અધતન  માકહતી  તાલિુા િિાએ એિત્ર િરી શ્ચનરીિણ િરી તા. ૧/૪/૨૦૧૮ની શ્ચસ્ થશ્ચતએ  
ઓનલાઇન ડેટા એન્ રીની િાયવર્ાહી પણૂવ િરર્ામાાં આરે્લ છે.  
(૯) કેપીટિ ખચષ, વપર િ ખચષ, પગ ર ભથ્ િ ની મ રહિીિઃ- 
 િેપીટલ, ર્પરાશી,  અને પગાર ભ્ થા  ખચવ અંગેની માકહતી શ્ચનયત પત્રિોમાાં જજલ્ લા િિા, 
તાલિુા િિા , ગ્રામ્ ય િિાએથી માકહતી એિત્ર િરી ર્ડી િચેરીને મોિલર્ામાાં આરે્લ છે.  
(૧૦) િોકિ બોડી એક ઉન્ ટ અને બીઝનેિ રજીથ ટરની ક મગીરીિઃ- 
      ગજુરાત સરિારશ્રીની સચુના અનસુાર શ્ચનયામિશ્રી અથવશાસ્ ત્ર અને આંિડાશાસ્ ત્ર ની િચેરી 
ગાાંધીનગર દ્વારા તમામ જજલ્ લાઓમાાં લોિલ બોડી એિાઉન્ ટની િામગીરી માટે મેનપાર્રોને શ્ચનમણ ૂાંિ 
આપી જજલ્ લા િિા/તાલિુા િિા/ગ્રામ્ ય િિાના ર્ાશ્ચર્િિ હીસાબો મેળર્ી હાલ જજલ્ લા િિાએ ડટેાએન્ રી 
િરર્ાની િાયવર્ાહી િગશ્ચતમાાં છે.  
     બીઝનેશ રજીસ્ રર તૈયાર િરર્ા માટે  પણ મેનપાર્રની શ્ચનમણ ૂાંિ  િરી એમના દ્વારા જજલ્ લામાાં 
જુદા જુદા એિટ  હઠેળ નોંધણી થયેલ એિમોની બીઝનેશ િીપેરર રૂબરૂ મલુાિાત લઇ  શ્ચનયત નમનુા 
પત્રિોમાાં માકહતી મેળર્ી આંિડા શાખા દ્વારા ડેટાએન્ રી િરર્ાની િાયવર્ાહી િગશ્ચતમાાં છે.  
 

(૧૨)   આર્િનો અંદાજોઃ- 

નર્સારી જજલ્ લાના સને ૨૦૧૧નાાં આર્િનો અંદાજો મેળર્ર્ા માટે જુદી-જુદી િચેરીઓ ,ખેતીર્ાડી 
ઉત્ પાદન સશ્ચમશ્ચતઓ,સગુર ફેિટરી પાસેથી માકહતી મેળર્ી સરિારશ્રીના નિિી િરર્ામાાં આરે્લ શ્ચનયત 
નમનુામાાં ડેટાએન્ રી િરી સરિારશ્રીને રજુ િરર્ામાાં આરે્ છે.  
      ર્ધમુાાં રોજગાર અને શ્રમ માંત્રાલય શ્ચર્ભાગ દ્રારા  એપ્ લોયમેન્ ટ અને અનએપ્ લોયમેન્ ટ સરે્ના 
શ્ચનરીિણની િામગીરી પણ િરર્ામાાં આરે્ છે.  
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પ્રકરણ -૧૯ 
મહસેિુ િ ખ  

િમીન મહસેિુ ક યદ ની કિમ ૬૫,૬૬,૬૭ અન્ વયે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ  ંબીન ખેિી પરવ નગી  મ ટે 
રજુ  િયેિ અરજીઓને નીચે મિુબ તનણષય  કરવ મ  ં આવેિ છે. 
 
ર્ર્વની શરૂઆતમાાં 
બાિી અરજીઓ 

ર્ર્વ દરમ્ યાન 
મળેલ 
અરજીઓ 

કુલ 
અરજીઓ 

ર્ર્વ દરમ્ યાન શ્ચનિાલ િરેલ 
અરજીઓની સાંખ્ યા 

ર્ર્ાવન્ તે બાિી 
અરજીઓ 

માંજુર ના માંજુર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧૧૫ ૨૯૨ ૪૦૭ ૧૩૭ ૧૬૦ ૧૧૦ 

 

ઉકિ પરવ નગી અન્ વયે હતેવુ ર કે્ષિફળની તવગિ નીચે પ્રમ ણે છે. 
 
અ.નાં શ્ચર્ગત સાંખ્ યા િેત્રફળ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ રહણેાાંિ ૧૦૧ ૧૬૫૨૩૧૮.૪૯ 

૨ ઉધોગ ૯ ૧૭૮૬૮૩.૦૦ 

૩ ર્ાક્ષણજય અને અન્ ય ૨૭ ૧૯૫૨૮૯.૪૯ 

 કુલ ૧૩૭ ૨૦૨૬૨૯૦.૯૮ 

 

નવસ રી જિલ્ િ મ  ંમહસેિુી વર્ષ અનસુ ર મ ગંણ   વસિુ િ  બ કીની તવગિ 

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

૧ નર્સારી ૭૭.૪૯ ૫૭.૭૮ ૧૯.૭૧ 

૨ જલાલપોર ૭૯.૯૬ ૭૫.૬૧ ૪.૩૫ 

૩ ગણદેર્ી ૨૫.૭૦ ૨૭.૬૩ -૧.૯૩ 
૪ ચીખલી ૫૫.૮૫ ૫૪.૭૬ ૧.૦૯ 
૫ ખેરગામ ૪.૪૭ ૪.૭૭ -૦.૩૦ 

૬ ર્ાાંસદા ૧૩.૫૭ ૧૫.૮૮ -૨.૩૧ 

 કુલ ૨૫૭.૦૪ ૨૩૬.૪૩ ૨૦.૬૧ 
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પ્રકરણ-૨૦ 
મહકેમ 

જિલ્ િ  પચં યિમ  ંફરિ બજાવિ  અતધક રી /કમષચ રીની તવગિ- ૨૦૧૭-૧૮ 
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 ૦ ૦ 0 

2 4440-7740 1400 0 0 0 1 1 0 

3 4440-7740 1650 0 0 0 0 0 0 

4 5200-20200 1800 0 0 0 0 0 0 

5 5200-20200 1900 0 0 ૩૯ 0 ૩૯ 0 

6 5200-20200 2000 0 0 0 0 0 0 

7 5200-20200 2400 0 0 ૧૭ 0 ૧૭ 0 

8 5200-20200 2800 0 0 0 0 0 0 

9 9300-34800 4200 0 0 ૧૪ 0 ૧૪ 0 

10 9300-34800 4400 0 0 ૭ 0 ૭ 0 

11 9300-34800 4600 0 ૭ 0 0 ૭ 0 

12 9300-34800 5400 0 0 0 0 0 0 

13 15600-39100 5400  ૧૩ 0 0 0 ૧૩ 0 

14 15600-39100 6600 ૨ 0 0 0 ૨ 0 

15 15600-39100 7600 ૦ 0 0 0 ૦ 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 19950  - 0 0 19 0 ૧૯ 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 ખચષમ િી પગ ર  - 0 0 0 ૦ ૦ 0 

  બ. મકુરરપગ રવ ળ   - 0 0 0 0 0 0 

  ક.અન્ય ઉપર ન દિ ષવેિ  - 0 0 0 0 0 ૦ 

  કુિ   ૧૫ ૧૪ ૯૬ ૧ ૧૧૯ 0 
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