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પ્રકરણ – ૧૪ 

આકંડાકીય ક્રે ેજસજધ્ધ  

આંકડા િાખાનુ ંિહીિટી માળખુ ં  

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ િગવ 
મંિુર થયેલ 

મહેકમ 
ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ જિલ્લા આંકડા અજધકારી ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ સંિોધન અજધકારી ૨ ૧  ૦ ૧ 

૩ સંિોધન મદદનીિ ૩ ૩ ૨ ૧ 

૪ આંકડા મદદનીિ ૩  ૨ ૨ ૦ 

૫ િુ. ક્લાકવ ૩ ૨ ૧   ૧  

૬ પટાિાળા ૪ ૨ ૧ ૧ 

કુલ - ૧૧  ૭  ૪  

 

આકંડા િાખાની કામગીરી 

જિલ્લાની આકંડાકીય રૂપરેખા 

 જનયામકશ્રી અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર ગાંધીનગરની સૂચના મુિબ સમગ્ર રાજ્યમાં એક સુરતા િળિાઈ રહે તે માટે 

જિલ્લાના િુદા િુદા જિષયો િેિા કે જિસ્તાર અને િસજત, ભૌગોજલક સ્થાન, આબોહિા, ખેતીિાડી, પિુધન, પિુપાલન, 

મત્સ્યોદ્યોગ, ખનીિ, િીિળી, જીિનજિમો, બેકીંગ, ભાિ, િાહન વ્યિહાર અને સંદેિાવ્યિહાર, નાણાં વ્યિસ્થા, રોિગારી અને 

માનિિજક્ત, જિક્ણ, અને સાંસ્કૃજત બાબતો, િન્મ-મરણ, જાહેર આરોગ્ય અને તબીબી સેિાઓ, ગુના, પોલીસ અને ન્યાય 

વ્યિસ્થા, સહકાર, સ્થાજનક સંસ્થાઓ તથા આયોિન િગેરેને લગતી માજહતી તાલુકા તથા જિલ્લાની કચેરીઓ પાસેથી એકર કરી 

ચકાસણી કરી જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રજસધ્ધ કરિામા ંઆિે છે. અહેિાલ િષવ દરમ્યાન ૨૦૧૬-૧૭ની પુજસ્તકા ઓગસ્ટ 

-૨૦૧૭માં પ્રજસધ્ધ કરિામા ંઆિેલ છે. 

જિલ્લાની સામાજિક આર્થવક સમીક્ા 

 જનયામક , અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર ગાંધીનગરની સૂચના મુિબ જિલ્લાની સામાજિક આર્થવક સમીક્ાની પુજસ્તકા 

તૈયાર કરિામાં આિે છે. તે મુિબ િષવ : ૨૦૧૬-૧૭ના િષવની સામાજિક આર્થવક સમીક્ા તૈયાર કરી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭મા ં

પ્રકાજિત કરિામાં આિેલ છે.  

જિલ્લા પચંાયતોનો િાર્ષવક િહીિટી અહિેાલ 

 જિલ્લા પંચાયતોની િુદી િુદી િાખામાં િષવ : ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન હાથ ધરાયેલ જિજિધ પ્રિજતઓની થયેલ 

કામગીરીની જિગત એકજરત કરી િાર્ષવક િહીિટી અહેિાલ તૈયાર કરિામાં આિે છે. િે કડસેમ્બર – ૨૦૧૭માં પ્રકાિીત કરિામાં 

આિેલ.  
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હાફ ઇયરલી બલુટીન  

 જનયામક , અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર ગાંધીનગર દ્િારા જનયત કરેલ જીિન િરૂકરયાતની આિશ્યક ચીિિસ્તુઓના 

છુટક તથા િ્થાબંધ ભાિો મેળિિામાં આિે છે. આ ભાિોના આધારે દર છ માસે હાફ ઇયરલી બુલેટીન પ્રજસધ્ધ કરિા િણાિેલ 

છે. િે અંગેજી ભાષામાં પ્રજસધ્ધ કરિામાં આિે છે. છેલ્લે કડસેમ્બર – ૨૦૧૭માં પ્રજસધ્ધ કરિામાં આિેલ.  

છઠ્ઠી આર્થવક ગણતરીની પુજસ્તકા  

 અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર કચેરી ગાંધીનગર દ્િારા િષવ : ૨૦૧૨માં આર્થવક ગણતરી કરિામાં આિી હતી. આર્થવક 

ગણતરી દ્િારા એકજરત થયેલ માજહતી કમ્પાઇલ કરી એક બુક પ્રજસધ્ધ કરિામાં આિી હતી િે અંગ્રેજી ભાષામાં હતી આ બુકનો 

ઉદેશ્ય જિલ્લાના ઔદ્યોજગક માળખા જિષે જિગતિાર માજહતી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય.  

સી.પી.આઇ (CPI)  

 અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર કચેરી, ગાંધીનગર દ્િારા સી.પી.આઇ.ની કામગીરી અંતગવત ૨૯૪ જીિનિરૂકરયાતની 

િસ્તુઓના ભાિો દર માસે મેળિિાનાં થાય છે. આપણા જિલ્લાના સી.પી.આઇ. અંતગવત ૧૦ માકેટો પસંદ કરિામાં આવ્યા છે. 

દરેક િસ્તુ દીઠ એક મુખ્ય દુકાન અને બે કરઝિવ દુકાનો પસંદ કરિાની થાય છે. સી.પી.આઇ.નો મુખ્ય ઉદેશ્ય રાજ્યને જિજિધ 

કરઝિેિનમાં િહેંચીને કરજિયન િાઇઝ મોંઘિારી દર મેળિિાનો છે.   

લોકલ બોડી એકાઉન્ટ  

 જનયામક , અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર ગાંધીનગરની સૂચના મુિબ નગરપાજલકા, જીલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત 

તેમ િ ગ્રામ પંચાયતનાં િાર્ષવક સરિૈયા એકજરત કરી GISS નામના પોટવલમાં તેની ડેટા એન્ રી કરિામાં આિે છે.  

જબઝનિે રજિસ્ટર  

 જનયામક, અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર ગાંધીનગરની સૂચના મુિબ ૬ એક્ટ (િોપ એક્ટ, કમ્પની એક્ટ, ખાદી એક્ટ, 

કો-ઓપરેિન એક્ટ,સોસાયટી એક્ટ, અને ઇન્ ડસ્રીઝ એક્ટ)ની માજહતી એકજરત કરી  GISS નામના પોટવલમાં તેની ડેટા એન્ રી 

કરિામાં આિે છે. 

પચંાયત કમવચારીઓની ગણતરી 

 જિકાસ કજમિનરની સુચના મુિબ દર િષવની માફક તા.૧/૧૧/૨૦૧૭ સુધીમા ંમાજહતી તા.૧/૧૦/૨૦૧૭ અંજતતની 

જસ્થજતએ પંચાયત સંિગવ હેઠળ કામ કરતાં કમવચારીઓની માજહતી તૈયાર કરી જિકાસ કજમિનર ગુિરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરને મોકલી 

આપિામાં આિેલ છે. 

ભાિ એકજરકરણ 

 અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર કચેરી દ્િારા જનયત થયેલ જીિન િરૂકરયાતની આિશ્યક ચીિિસ્તુઓના છુટક તથા 

િ્થાબંધ ભાિો પ્રજત માસના પ્રથમ અને રીજા િુક્રિારે જનયત થયેલ દુકાનોમાંથી મેળિી ચકાસણી કરીને જનયામક, અથવિાસ્ર 

અને આંકડાિાસ્ર ગાંધીનગરને મોકલાિિામાં આિેલ છે. 
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પિુધન ગણતરી 

 પિુપાલન જનયામકની કચેરી દ્િારા દર પાંચ િષે પિુધન િસજત ગણતરી અંગેની મોિણી હાથ ધરિામાં આિે છે છેલ્લી 

પિુધન િસજત ગણતરી-૨૦૧૨ ની ગણતરીની કામગીરી પૂણવ થયેલ.  

જિલિે પ્રોફાઈલ 

 દર િષે અથવિાસ્ર અને આંકડાિાસ્ર જનયામકની કચેરી દ્િારા જિલેિ પ્રોફાઈલની કામગીરી હાથ ધરિામાં આિે છે. 

છેલ્લી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ની જસ્થજતએ જિલેિ પ્રોફાઈલને અદ્યતન કરિાની કામગીરી ચાલુ છે. 

IIP (Index of Industrial Production) 

 રાજ્યના ઔદ્યોજગક ઉત્પાદનનો સૂચક આંક તૈયાર કરિા નક્કી કરાયેલા ઉદ્યોગો પાસેથી દર માસે ઉત્પાદનની માજહતી 

લઈ ગાંધીનગર મોકલાિિામાં આિે છે. 

છઠ્ઠી આર્થવક ગણતરી 

 છઠ્ઠી આર્થવક ગણતરીની કામગીરી પૂણવ કરિામાં આિેલ છે. 

પાક કાપણી અખતરા અગં ેજનદિેન 

 દર િષે જિલ્લા આંકડા અજધકારીને સુપ્રત કરિામાં આિતા પાક કાપણી અખતરાનું સુપરજિઝન કરીને તે અંગેનો અહેિાલ 

મોકલિામાં આિેલ છે. 

૮૦ ટકા નોમવલ પ્લાન યોિનાઓ 

 ૮૦ ટકા નોમવલ પ્લાન યોિનાઓ હેઠળ જિલ્લા પંચાયતને તબકદલ થયેલ યોિનાઓના રીમાજસક પ્રગજત અહેિાલ 

જિલ્લા પંચાયતની િુદી િુદી િાખાઓમાંથી મેળિી સંકજલત કરી જિલ્લા આયોિન મંડળને મોકલિિામાં આિેલ છે. 

જિલ્લા આયોિન મડંળની કામગીરી 

 જિલ્લા આયોિન મંડળ દ્િારા અમલમાં મુકાતી ૧૫ ટકા જિિેકજધન િોગિાઈ ૫ % પ્રોત્સાહક િોગિાઈ, જિકાસિીલ 

રાપર અને લખપત તાલુકાઓની િોગિાઈ, ધારાસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટ, બોડવર એકરયા ડેિલોપમેન્ટની િોગિાઈ હેઠળ ગ્રામ્ય જિકાસના 

કામોની દરખાસ્તોનંુ ઘડતર તાલુકા પંચાયત હેઠળની તાલુકા આયોિન સજમજત દ્િારા થાય છે. િષવ ૨૦૧૬-૧૭ની યોિનાકીય 

દરખાસ્તો જિલ્લા આયોિન મંડળને ભલામણ કરિામાં આિે છે. દર માસે આંકડા અજધકારી દ્િારા આયોિનના ૧૮ કામોનંુ 

જિજનયમન કરી અહેિાલ સામાન્ય િહીિટી જિભાગ ગાંધીનગરને મોકલાિિામા ંઆિેલ છે. 

૧૫મી ઓગસ્ટ 

 ૧૫મી ઓગસ્ટ સ્િાતંત્ર્યકદન જનમીતે રાજ્યકક્ાની ઉિિણી પેટે મળેલ રૂજપયા ૧ કરોડની ગ્રાન્ટના ખચવ પેટે બનાિેલ 

દરખાસ્ત મંિૂરી માટે સામાન્ય િહીિટી જિભાગમાં ગુિરાત સરકાર ગાંધીનગરને મોકલેલ. 
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