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આમુખ 

 

જીલ્લા પંચાયત અજિજનયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૬૭(૧) હઠેળ કચ્છ જિલ્લા પંચાયતનો વષિ: 

૨૦૧૭-૧૮નો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ પ્રજસધ્િ કરતાં આનંદ અનુભવીએ છીએ. સદર અહેવાલમાં 

જિલ્લા પંચાયત દ્વારા હાથ િરાયેલ જવજવિ પ્રવૃજિઓની જવગતો આપવામાં આવી છે. 

  જીલ્લા પંચાયતના માળખામાં જવકાસ, પશુપાલન, ખેતીવાડી, બાળ જવકાસ, જશક્ષણ, આરોગ્ય, 

કુટુંબ કલ્યાણ, રસીકરણ, મેલેરીયા, બાંિકામ, સસંચાઈ, સમાિ કલ્યાણ અને સહકાર વગેર ેશાખાઓનો 

સમાવેશ થાય છે. જીલ્લા પંચાયતની તમામ શાખાઓને સરકાર તરફથી સપુ્રત થયેલ ફરિો, યોિનાઓ 

અને લક્ષયાંકો ફળીભૂત કરવા માટ ેસતત પ્રયત્નો કરલે છે અન ેપરરણામ સ્વરૂપ ેકચ્છ જીલ્લા પંચાયતની 

કામગીરી અહેવાલ વષિમાં રાજ્ય સ્તરે ઘણી સારી રીતે કરી છે. જીલ્લાની જવકાસકચૂ ચાલ ુરાખવા જીલ્લા 

પંચાયત સતત કાયિશીલ છે. 

  જીલ્લા પંચાયત ેવષિ: ૨૦૧૭-૧૮ના વષિ દરમ્યાન સવિ ક્ષેત્રીય પ્રવૃજતમાં જવકાસ સાિવા પ્રયાસો 

કયાિ છે અન ેજત્રસ્તરીયપંચાયતે આવરી લેતી જવકાસ પ્રવૃજિઓ હાથ િરી જસજધ્િઓ હાસંલ કરી છે. 

  જીલ્લાની જવજવિ પ્રવજૃતઓ અને જવકાસની જસજધ્િઓને આવરી લેતો આકંડાકીય અને 

વણિનાત્મક અહેવાલ પુજસ્તકા રૂપ ેરિૂ કરવામા ંઆવલે છે, િે ઉપયોગી જનવડશે તેવી અપેક્ષા રાખીએ 

છીએ. 

 

 

 

આર. એમ. ઝાલા 

જિલ્લા આંકડા અજિકારી 

જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુિ 

પ્રભવ િોષી (IAS) 

જિલ્લા જવકાસ અજિકારી 

કચ્છ-ભુિ 

લક્ષમણસસહં એ. સોઢા 

પ્રમુખશ્રી 

જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુિ 

 

 

 

 

 



 

પ્રકાશક :-  
શ્રી આર.એમ.ઝાલા, 

જિલ્લા આંકડા અજિકારી, 

આંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, 

કચ્છ –ભુિ  

ફોન નં. ૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૦૨  
ઈ-મેઈલ : dso-ddo-kut@gujarat.gov.in 

 

સંકલન :-  
 
 

 ૧. એન.િે.પ્રજાપજત 

      આંકડા મદદનીશ 

      

૨. બી.પી.સોજીત્રા 

    આંકડા મદદનીશ  

 

 

 

 

     

     

 

 

ડેટા એન્ટ રી ઓપરટેર :-  
 

૧. ભરત બી. ખરેટ  

   આંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, 

    કચ્છ –ભુિ  
 

     

 

વષિ : ૨૦૧૭-૧૮  
 

 

પ્રકાશન વષિ :  ઓગસ્ટ– ૨૦૧૮  
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વાર્ષિક વહીવટી અહવેાલ વષિ ૨૦૧૭-૧૮  
 

અનકુ્રમજણકા 
 

પ્રકરણ જવગત પાના ંનંબર 

૧ જિલ્લાની સામાન્ટય માજહતી ૧ 

૨ જિલ્લા પંચાયત નુ ંબિંારણ ૫ 

૩ જહશાબી શાખાની કામગીરી ૧૨ 

૪ ખેતીવાડી શાખાની કામગીરી ૧૪ 

૫ બાંિકામ શાખાની કામગીરી ૧૯ 

૬ સસંચાઈ શાખાની કામગીરી ૨૧ 

૭ જશક્ષણ શાખાની કામગીરી ૨૩ 

૮ આરોગ્ય શાખાની કામગીરી ૨૭ 

૯ જવકાસ શાખાની કામગીરી ૩૯ 

૧૦ સહકાર શાખાની કામગીરી ૪૧ 

૧૧ સમાિ કલ્યાણ શાખાની કામગીરી ૪૩ 

૧૨ આઈ. સી. ડી. એસ. શાખાની કામગીરી ૪૮ 

૧૩ પશુપાલન શાખાની કામગીરી ૫૧ 

૧૪ આંકડા શાખાની કામગીરી ૫૬ 

૧૫ દબાણ શાખાની કામગીરી ૫૯ 

૧૬ ઈ – ગ્રામની કામગીરી ૬૦ 
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પ્રકરણ – ૧ 

કચ્છ જિલ્લો : જિહગંાિલોકન 

સ્થાન :  

 કચ્છ જિલ્લો પોતાની આગિી સંસ્કૃજત ધરાિતો જિજિષ્ટ પ્રદેિ છે. તેની સરહદ પાકકસ્તાનને અડીને આિેલી હોિાથી 

આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે ઘણંિ વ્યુહાત્મક મહત્િ ધરાિે છે. જિલ્લાનો કુલ જિસ્તાર ૪૫૬૫૨ ચો.કી.મી. છે.  

 કચ્છ એ ગુિરાત રાજ્યના જિલ્લાઓ પૈકી નો એક જિલ્લો છે. તે લગભગ ૨૨.૪૪.૧૧૦ થી ૨૪.૪૧.૨૫૦ ઉત્તર 

અક્ાંિ અને ૬૮.૯.૪૬૦ થી ૭૧.૫૪.૪૭૦ આિરે પૂિવ રેખાંિ િચ્ચ ેઆિેલો છે. તેની ઉત્તર અને િાયવ્યે કચ્છનુ ંરણ આિેલું 

છે. અને રણ પુરુ થતા પાકકસ્તાનનો સસંધ પ્રદેિ, ઈિાનમા ંરાિસ્થાન, પૂિવમા ંબનાસકાંઠા અને રાિકોટ જિલ્લાનો માળીયા 

તાલુકો, દજક્ણે કચ્છનો અખાત અને પજચચમ નૈરુત્યમા ંઅરબી સમુદ્ર આિેલ છે. 

 જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ભુિ છે. જિલ્લો દિ તાલુકાઓમાં િહેંચાયેલો છે. ૨૦૧૧ ની િસજત ગણતરી મુિબ જીલ્લાની 

િસજત ૨૦૯૨૨૩૭૧ ની છે. આ પૈકી ૧૩૬૩૮૩૬ ગ્રામ્ય િસજત અને ૭૨૮૫૩૫ ની િહેરી િસજત છે. જિલ્લામાં કુલ 

િસજતિાળા ૮૭૭ અને ૪૭ ગામો ઉજ્િડ છે. જિલ્લામા ં૧૪ િહેરો આિેલા છે. ૨૦૧૧ ની િસજત પ્રમાણે જિલ્લામા ં

અનુસુજચત જાતની િસજત ૨૫૮૮૫૯ અને અનુસુજચત િનજાજતની િસજત ૨૪૨૨૮ છે. 

 

ભપૂષૃ્ઠ  : 

 કચ્છ જિલ્લો ઉતરે અને પૂિે ખારા પટનાં રણથી ઘેરાયેલો છે. કચ્છ એ સુકો જિસ્તાર અને સમુદ્રની સપાટીથી ઊંચાઈએ 

આિેલો છે. સમગ્ર પ્રદેિ ઉજ્િડ અને ખડકાળ હોિા છતાં ભૌગોલીક પકરજસ્થજતમાં ટેકરીઓની હારમાળાઓ અને છુટાછિાયા 

ડંુગરો િચ્ચે આિતી ઊંડી અને અસમાન પટિાળી નદીઓ તેમની ખીણો અને ફળદ્રુપ િમીન િગેરેની િૈજિધ્યતા છે. 

 કચ્છ જિલ્લો ખેતી પ્રધાન હોઈ જિલ્લામા ંમોટા ભાગના લોકો ખેતી અને પિુપાલન ધંધામાં રોકાયેલા છે. કચ્છ 

જિલ્લાની જિષમ આબોહિાની પકરજસ્થજતના કારણે અછતના સમયે દરમ્યાન લોકો સ્થળાંતર કરતા રહે છે. કચ્છ જિલ્લાની 

િસજત કરતા પણ િધારે િસજત કચ્છ બહારના ભારતના અન્ય જિસ્તારના તેમિ જિચિનાં િુદા િુદા જિસ્તારમાં આજીજિકા 

માટે િસે છે. જિલ્લાની િસજત ગણતરીના આંકડા ઉપર નિર નાખતા િણાિે કે જિલ્લામાં સ્રીઓ કરતા પુરુષોની સંખ્યા 

િધાર ેપ્રમાણમા ંછે. 

 કચ્છ જિલ્લામાં એક પણ બારે માસ િહેતી નદી નથી છૂટી-છિાઈ ટેકરીઓની હારમાળાને લીધે તેમાંથી ઉત્તર અને 

દજક્ણ તરફ ઝરણા િહ ેછે. તેમિ મધ્યમનાં ઉચ્ચ પ્રદેિ માંથી નદીઓનાં કદને મયાવકદત કરે છે. આ નદીઓ ઉત્તરમા ંકચ્છનાં 

રણને અને દજક્ણમા ંકચ્છનાં અખાત તરફ િહે છે. ઉત્તર તરફ િહેતી નદીઓમા ંખારી નદી મુખ્ય છે. આ નદીઓ ઉત્તરના 

કચ્છનાં રણમા ંભળી જાય છે. દજક્ણ તરફ િહેતા પ્રિાહમાં મોટામા ંમોટી નદીઓ મધ અને તેરા છે. તેની લંબાઈ આિરે ૩૦ 

કી.મી. છે. અબડાસાના ંમેદાનમાં પસાર થઈ િખૌ નજીક કચ્છનાં અખાતને મળે છે. 

 
 

આબોહિા અન ેિરસાદ : 

જિલ્લાની આબોહિા એકંદરે ગરમ છે. િષવન ેજિસ્તૃત રીતે રણ મોસમમાં િહેંચી િકાય. 

૧. િુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધીની ગરમ ભેિિાળી ઋતુ. 

૨. ઓક્ટોબરથી ફેબ્રુઆરી સુધી ઠંડી અને સુકી ઋતુ. 

૩. માચવથી િુન સુધીની ઘણી િ ગરમ અને સુકી છે. 
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 િધુમાં ટેકરીઓની ઉંચી હારમાળાઓ અને િંગલોના અભાિે મોસમી પિનો રોકાઈ િકતા નથી. િેન ે પકરણામે 

ચોમાસુ ઘણી િ ટૂંકી મુદતનું છે. િુનથી સપ્ટેમ્બર િચ્ચે િાતા મોસમી પિનો િરસાદ લાિે છે. દસ િષવની સરેરાિમાં બે કે રણ 

િષવ દુષ્કાળના હોય છે. ચારથી પાંચ િષવ નબળા અછતિાળા હોય છે. િયાર ેભાગ્યે િ બે થી રણ િષવ સારા હોય છે. જિલ્લાના 

િષાવઋતુ પહેલાંનો અને જિયાળુ િરસાદી માિઠું લગભગ જબલકુલ હોતંુ નથી. જિલ્લાનો િાર્ષવક સરેરાિ િરસાદ ૩૪૬ મી.મી. 

છે. િરસાદિાળા કદિસોની સંખ્યા ૨૦ થી ૨૫ િેટલો છે. 

 કચ્છ જિલ્લાનાં િડા મથક ભુિનંુ  િષવ ૨૦૧૬ દરમ્યાન િધુમાં િધુ ઉષ્ણતામાન ૪૫.૬૦ સે.ગ્રે. અને ઓછામાં ઓછંુ 

ઉષ્ણતામાન ૧૧.૫૦ સે.ગ્રે. નોંધાયેલ હતંુ. સામાન્ય રીતે જિલ્લામા ંિરસાદ િુલાઈથી િરૂ થઈ સપ્ટેમ્બર માસ સુધી પડે છે. 

 

ભજૂમ 

કચ્છ જિલ્લાની િમીનના મુખત્િે ચાર જિભાગ પાડી િકાય : 

૧. કાંઠાની કાંપિાળી ફળદ્રુપ િમીન    ૨. રેતાળ 

૩. કાળી િમીન      ૪. કાદિિાળી િમીન. 

 જિલ્લાના બીજા ભાગોની સરખામણીમાં િાગડ જિસ્તારની િમીન ઘણી ફળદ્રુપ છે. એકંદરે િમીનની ભેિ 

સંગ્રહિજક્ત ઘણી િ ઓછી છે. અિારનિાર િરસાદની અછત રહ્યા કરે છે. િેથી ઝાડપાનનો ઉછેર ઘણો િ મુશ્કેલ બને છે. 

સામાન્ય રીતે િમીન ખરીફ પાક માટે ઉપયોગી છે. 

 

કદુરતી અન ેભૌજતક સાધનો 

 કચ્છ જિલ્લાની નાની ટેકરીઓ બહુ ઉંચાઈ િાળી નહી હોિા છતાં તેની મુખ્ય કુદરતી આકૃજત પૈકી એક છે. તેને રણ 

િુથમાં િહેંચી િકાય. કચ્છની નાની ટેકરીઓ, પુિવની િાગડની ટેકરીઓ અને ઉતરની રણ જિસ્તારની ટેકરીઓ, બધી િ 

હારમાળા અને મોટાભાગના ડંુગરો સીધા ચઢાણિાળા છે. ઉતરમા ંસીધા ઢોળાિિાળા અને દજક્ણમાં મોટા પ્રમાણમાં સમથળ 

છે. પજચચમ ેબેટની નૈઋત્યમાં બન્ની નામનો નીચાણિાળો જિિાળ ૮૦૪ ચો.કી. મીટર િેટલો બીડ પ્રદેિ આિેલ છે. આ 

જિસ્તારમાં સારી જાતનું ઘાસ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થાય છે. તેથી આ જિસ્તારમાં ખેતીને બદલે પિુપાલનનો ધંધો િધુ થાય છે. આ 

જિલ્લામાં બારેમાસ િહેતી એક પણ નદી નથી. િે નદીઓ છે તે માર ચોમાસામાં િરસાદ પડે તેટલો સમય િ િહેતી હોય છે. 

 

િંગલો 

 કચ્છ જિલ્લમાં એકપણ િંગલ આિેલું નથી. િો કે મોટા ઘાસના બીડ િે રખાલના નામથી ઓળખાય છે. તેમાં 

બાિળ અને કંડો િેિા કાંટાળા ઝાડ થાય છે. આ ઘાસના બીડનો જિસ્તાર આિરે ૨૦૦ ચો. માઈલ િેટલો છે. અને તે જિલ્લામાં 

ઠેરઠેર િોિા મળે છે. િંગલનો જિસ્તાર ૩૦૬૭ ચો.કી.મી. નો છે. આમ જિલ્લામાં ૮ ટકા જિસ્તારમાં િંગલ છે. 

 

જિસ્તાર અન ેિસજત 

 ૧.     ૨૦૧૧ ની િસજત ગણતરી પ્રમાણે જિલ્લામાં કુલ ૮૭૭ ગામો અને ૧૪ િહેરો  આિલેા છે.  િેની તાલુકાિાર સંખ્યા      
         નીચે પ્રમાણે છે. 
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ક્રમ તાલુકાનંુ નામ   ગામોની સંખ્યા    િહેરોની સંખ્યા 

૧                      ૨         ૩    ૪. 

૧. લખપત    ૮૬    ૦  

૨. રાપર    ૯૭    ૧ 

૩. ભચાઉ    ૬૯    ૧ 

૪. અંજાર    ૬૬    ૧ 

૫. ભુિ    ૧૪૯    ૫ 

૬. નખરાણા   ૧૨૦    ૦ 

૭. અબડાસા   ૧૩૩    ૦ 

૮. માંડિી    ૯૨    ૧ 

૯. મુન્દ્રા    ૫૯    ૧ 

૧૦. ગાંધીધામ   ૬    ૪ 

કુલ     ૮૭૭    ૧૪ 

 

૨.     ૨૦૧૧ની િસજત ગણતરી પ્રમાણે જિલ્લાની કુલ િસજત ૨૦૯૨૩૭૧ છે. તે પૈકી ૧૦૯૬૭૩૭ પુરુષો અને ૯૯૫૬૩૪  
        સ્રીઓ છે. 
 

સામાન્ય માજહતી (સને્ સસ ૨૦૧૧ અનસુાર)  

૧. જિલ્લાનો જિસ્તાર     : ૪૫૬૫૨ ચો. કી. મી. 

૨. જિલ્લાની િસજત    : ૨૦૯૨૩૭૧ 

૩. જિલ્લાના કુલ તાલુકા     : ૦૧૦ 

૪. જિલ્લાનાં કુલ ગામો    : ૯૨૪ 

૫. જિલ્લાના િહેરો     : ૧૪ 

૬. જિલ્લાની કુલ ગ્રામ પંચાયતો    : ૬૩૦ 

૭. અનુસુજચત જાજતની િસજત (૨૦૧૧)  : ૨૫૮૮૫૯ 

૮. અનુસુજચત િનજાજતની િસજત (૨૦૧૧)   : ૨૪૨૨૮ 

 

અ.ન.ુન ં જિગત 
જિસ્તાર (હ.ે) 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

૧ િંગલો  ૩૦૬૭૭૦ 

૨ ઉજ્િડ અને ખેડી ન િકાય તેિી િમીન  ૪૧૨૪૯૯ 

૩ જબન ખેતી જિષયક ઉપયોગમાં લેિાયેલ િમીન  ૫૮૩૫૪ 

૪ ખેડિા લાયક પડતર  ૧૮૮૫૨૩  

૫ કાયમી ગૌચર અને ચરાણની િમીન  ૭૦૦૫૮ 

૬ ખેડી િકાય તેિી િમીન  ૮૦૨૮૩૨ 

૭ ચાલુ પડતર  ૨૧૮૦૯૦  

૮ ચોખ્ખો િાિેતર જિસ્તાર  ૫૮૪૭૪૨  

૯ એક કરતા િધુ િખત થયેલ િાિેતર જિસ્તાર  ૧૩૪૦૭૩  

૧૦ કુલ િાિેતર જિસ્તાર  ૮૦૨૮૩૨  

૧૧ કુલ ભૌગોજલક જિસ્તાર ૧૯૫૭૬૨૯ 

 



4 
 

િાહન વ્યિહાર : (પકરિહન) કી.મી. 

૧. રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગવ ૨૩૦.૮૧૭  

૨. રાજ્ય ધોરીમાગવ  ૧૫૫૫.૬૫૧  

૩. જિલ્લાનાં મુખ્ય માગો ૮૧૩.૪  

૪. અન્ય માગો  ૬૧૬.૭૦૪  

૫. ગ્રામ્ય માગો ૪૫૬૬.૮  

૬. રેલ્િે સ્ટેિનની સંખ્યા  ૩૦  

૭. પોસ્ટ ઓકફસની સંખ્યા  ૪૯૩  

૮. બસના રૂટિાળા ગામની સંખ્યા (સીધી સેિા મેળિતા) ૬૧૦ 

૯. િીિળીકરણ થયેલ ગામોની સંખ્યા ૯૦૭  

 

િકૈ્જણક સસં્થાઓ  સખં્યા 

૧. પ્રાથજમક િાળાઓ ૧૭૧૬  

૨. માધ્યજમક િાળાઓ ૨૦૯  

૩. ઉચ્ચ માધ્યજમક િાળાઓ ૧૫૨  

૪. કોલેિો ૪૧  

૫. અન્ય - 

 

આરોગ્ય સિેાઓ સખં્યા 

૧. પ્રાથજમક આરોગ્ય પેટા કેન્દ્રો ૪૪૨  

૨. પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો ૬૭  

૩. સામૂજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૭  

૪. ફરતા દિાખાના ૧૮ 

૫. આયુિેદ દિાખાના ૨૦ 

૬. એલોપેથીક ડીસ્પેન્સરી ૩૦ 

 

પિુપાલન સિેાઓ સખં્યા 

૧. પિુ દિાખાના ૩૩  

૨. પ્રા. પિુ સારિાર કેન્દ્ર ૨૯ 

૩. ફરતા પિુ દિાખાના ૦૩ 

૪. કૃજરમ બીિદાન કેન્દ્ર ૧૧ 
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પ્રકરણ – ૨ 

 જિલ્લા પચંાયતનુ ંબધંારણ 

જિલ્લા 

પચંાયત ની 

સ્થાપના 

સન ે૨૦૧૧ 

મુિબ કલુ િસજત 

છેલ્લી ચૂટંણી ની 

તારીખ 

જિલ્લા પચંાયત 

ની ધોરણસરની 

મદુ્દત પરુી થતી 

હોય ત ેતારીખ 

પદ જનર્મવત 
જિલ્લા પચંાયતની મતદાર જિભાગમાંથી સીધી ચૂટંણીથી ચુટંાયેલ 

સભ્ય 

તાલકુા પચંાયત 

ના ંસભ્યો 

તાલકુા પચંાયત 

દ્િારા ચૂંટાયેલ 

સભ્યો 

સ્રીઓ 
અન.ુ જાજત અન.ુ િન જાજત 

અન્ય કુલ 

સ્રી. પ.ુ સ્રી. પ.ુ 

૧/૦૪/૧૯૬૩ ૨૦૯૨૩૭૧ ૨૯/૧૧/૨૦૧૫ ૨૧/૧૨/૨૦૨૦ ૨૦૬ ૨૦૬ ૧૭ ૩ ૨ ૦ ૧ ૧૭ ૪૦ 

 

 

કચ્છ જિલ્લા પચંાયતની સજમજતઓની મળલે બઠેકોની સખં્યા 

 

 

 

સામાજિક ન્યાય સજમજત કારોબારી સજમજત અપીલ સજમજત 

બઠેકોની સખં્યા ઠરાિની સખં્યા બઠેકોની સખં્યા ઠરાિની સખં્યા બઠેકોની સખં્યા ઠરાિની સખં્યા 

૪ ૩૬ ૫ ૩૩ ૧ ૧૪ 
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➢ કચ્છ જિલ્લા પચંાયત ના ંપ્રમખુશ્રી-ઉપ પ્રમુખશ્રી અન ેઅધ્યક્શ્રીઓની યાદી  તેમિ િુદી િુદી સજમજતઓના નામ અન ે

સરનામા.ં 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ 
શ્રીમતી કૌિલ્યાબેન િયંતભાઈ 

માધાપરીયા 
પ્રમુખશ્રી મુ.પો. માધાપર નિાિાસ, તા. ભુિ 

૨ શ્રી લક્ષ્મણસસંહ અલ્જી સોઢા ઉપપ્રમુખ ડાિરી, તા.રાપર 

૩ 
શ્રીમતી કૌિલ્યાબેન િયંતભાઈ 

માધાપરીયા 
અધ્યક્ાશ્રી અપીલ સજમજત મુ.પો. માધાપર નિાિાસ, તા. ભુિ 

૪ શ્રી નજિનભાઈ નારાણભાઈ િરૂ અધ્યક્શ્રી કારોબારી સજમજત 
બી.એમ.સી.બી.કોમ્પ્લેક્,૨૦૯ 

ગાંધીધામ – કચ્છ 

૫ 
શ્રીમતી છાયાબેન જિશ્રામભાઈ 

ગઢિી 
અધ્યક્ાશ્રી જિક્ણ સજમજત 

પ્લોટ નં. ૧૯,૨૦, લક્ષ્મી સોસાયટી, 

મુન્દ્રા – કચ્છ 

૬ શ્રી હરીભાઈ હીરાભાઈ જાટીયા અધ્યક્શ્રી બાંધકામ સજમજત મુ.પો. મમુઆરા, તા. ભુિ 

૭ 
શ્રીમતી પાિવતીબેન અરસિંદભાઈ 

મોતા  
અધ્યક્ાશ્રી જિસમુદ્દા સજમજત 

૧૦૬, પટણી િાડી જિસ્તા, મુ.બાગ 

તા. માંડિી 

૮ શ્રી ભીમજી હરજીભાઈ પટેલ અધ્યક્શ્રી સસંચાઈ સજમજત નિાિાસ  માનકુિા, તા.ભુિ 

૯ 
શ્રીમતી ભાિનાબા પરેિકુમાર 

જાડેજા 

અધ્યક્ાશ્રી મજહલા અને 

બાળજિકાસ યુિા પ્રિૃજત્ત સજમજત 
સણોસરા, તા. અબડાસા 

૧૦ શ્રી નરેિભાઈ કેિિલાલ મહેચિરી અધ્યક્શ્રી સામાજિક સજમજત દહીંસરા, તા. ભુિ – કચ્છ 

૧૧ 
શ્રીમતી સસીલાબેન રામજીભાઈ 

બારી 
અધ્યક્શ્રી આરોગ્ય સજમજત લોદ્રાણી, તા. રાપર 
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➢ કચ્છ જિલ્લા પચંાયત ના ચુટંાયલે સદસ્યોની યાદી 

(તારીખ ૨૧/૧૨/૨૦૧૫ સધુી) 

ક્રમ સદસ્યશ્રી નુ ંનામ સરનામુ ં

૧ શ્રીમતી કૌિલ્યાબેન િયંતભાઈ માધાપરીયા મુ.પો. માધાપર નિાિાસ, તા. ભુિ 

૨ શ્રી લક્ષ્મણસસંહ અલ્જી સોઢા ડાિરી, તા.રાપર 

૩ શ્રી કાનાભાઈ માદેિાભાઈ આયર લાખાગઢ, તા. રાપર 

૪ શ્રી િી. કે. હુંબલ ગામ – ભીમાસર (ચ) તા. અંજાર 

૫ શ્રીમતી રોમતબેન ભચ્લ મુતિા મુ. પો. મીઠડી, તા. ભુિ 

૬ શ્રીમતી પાિવતીબેન અરસિંદભાઈ મોતા ૧૦૬, પટણી િાડી જિસ્તા, મુ.બાગ તા. માંડિી 

૭ શ્રીમતી ડાઈબેન રમેિભાઈ ચાિડા ગોકુળધામ, નાની ચીરઈ 

૮ શ્રી રામજીભાઈ કરિનભાઈ ઢીલા કબીરનગર, ચોબારી, તા. ભચાઉ 

૯ શ્રીમતી આઈિાબાઈ મોડ સુમરા મુ.પો. લાખાપર, તા. લખપત 

૧૦ શ્રી રસીદ આમદ સમા અંિલીિાસ-૧, ગામ : મોટા, તા. ભુિ 

૧૧ શ્રીમતી રસીલાબેન રામજીભાઈ બારી લોદ્રાણી, રાપર 

૧૨ શ્રી નરેિ કેિિલાલ મહેચિરી દહીંસરા, તા.ભુિ 

૧૩ શ્રી કરિનભાઈ ધનાભાઇ મંિેરી છોટાપર, તા. રાપર 

૧૪ શ્રીમતી રામશ્રીબેન રામજીભાઈ ખટારીયા ગામ: નંદગામ, તા.ભચાઉ – કચ્છ 

૧૫ શ્રીમતી જનયતીબેન કકતવનભાઈ પોકાર ગામ: કોટડા ઉગમણા, તા.ભુિ 

૧૬ શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન િંભુભાઈ મ્યારા ગામ: સંઘડ, તા. અંજાર 

૧૭ શ્રી નિીનભાઈ નારાનભાઈ િરૂ બી.એમ.સી.બી. કોમ્પ્લેક્ 

૧૮ શ્રી જિકાસ રમેિભાઈ રાણા મોટા લાયજા, તા. માંડિી – કચ્છ 

૧૯ શ્રી હરીભાઈ હીરાભાઈ જાટીયા મુ. પો. મમુઆરા, તા.ભુિ 

૨૦ શ્રીમતી છાયાબેન જિશ્રામ ગઢિી પ્લોટ નં. ૧૯,૨૦ લક્ષ્મી સોસાયટી મુન્દ્રા – કચ્છ 

૨૧ શ્રી ખોડાભાઈ દેિિીભાઈ અજાણા ગામ: િરિામેડી, તા.અંજાર 

૨૨ શ્રીમતી ભાિનાબા પરેિકુમાર જાડેજા સણોસરા, તા. અબડાસા 

૨૩ શ્રીમતી મનીષા કીર્તવભાઈ કેિિાણી રાિગોર ફળીયંુ, મુ.પો. ટુન્ડા, તા.મુન્દ્રા 
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ક્રમ સદસ્યશ્રી નુ ંનામ સરનામુ ં

૨૪ શ્રી સલીમ આદમ િત હસનપીર બજાર, મુન્દ્રા 

૨૫ શ્રી િસંતકુમાર િેલજી િાઘેલા િજક્ત નગર-૨, નખરાણા તા.નખરાણા 

૨૬ શ્રી કકિોરસસંહ િખતસસંહ જાડેજા સિંઝાણ, તા.નખરાણા 

૨૭ શ્રીમતી માનબાઈ લાલજીભાઈ દનીચા દનીચા ફળીયંુ, મુ.પો. રામાંનીયા, તા.મુન્દ્રા 

૨૮ શ્રી ભીમજી હરજીભાઈ પટેલ માનકુિા, નિાિાસ - તા.ભૂિ 

૨૯ શ્રીમતી દેિાબાઈ પરબત કુંિટ મુ.પો.ટોડીયા, તા. નખરાણા – કચ્છ 

૩૦ શ્રીમતી ખમાબા કકિોરસસંહ જાડેજા મુ.પો. જિરાણી મોટી, તા. નખરાણા – કચ્છ 

૩૧ શ્રીમતી રાણીબેન અજીતસસંહ પરમાર કીડીયાનગર, તા.રાપર 

૩૨ શ્રી હઠુભા સરુપાજી સોઢા મુ. કોરીયાણી, તા.લખપત 

૩૩ શ્રીમતી ફૂલાબેન મ્યાિરભાઈ છાંગા ગામ – રતનાલ, તા. અંજાર 

૩૪ શ્રીમતી િૈજીબેન ગણેિભાઈ ઉંદરીયા મુ.પો.લખાિ, તા.ભચાઉ 

૩૫ શ્રીમતી નાગલબેન અમરાભાઈ બાળા સામખીયારી, તા – ભચાઉ 

૩૬ શ્રી અરસિંદ લાલજી પીંડોરીયા મીરઝાપર, બાલમંકદર િેરી, તા. ભુિ 

૩૭ શ્રી હકરભાઈ પાંચાભાઈ ગાંગલ મુ.પો. સુમરાસરિેખ, તા.ભુિ 

૩૮ શ્રી અમૃતલાલ જિિદાસ છાભૈયા દરિડી, તા.માંડિી – કચ્છ 

૩૯ શ્રી તકીિા ઈબ્રાહીમિા સૈયદ લંગા ફળીયંુ, નલીયા, તા – નખરાણા 

૪૦ શ્રીમતી કેિરબેન સામતભાઈ મહેચિરી  મુ,પો. તરા (મં), તા-નખરાણા – કચ્છ. 
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અપીલ સજમજત  

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામંુ 

૧ શ્રીમતી કૌિલ્યાબેન િયંતભાઈ માધાપરીયા અધ્યક્ શ્રી મુ.પો. માધાપર નિાિાસ, તા. ભુિ 

૨ શ્રી લક્ષ્મણસસંહ અલ્જી સોઢા સભ્ય શ્રી ડાિરી, તા.રાપર 

૩ શ્રી હરીલાલ હીરાભાઈ જાટીયા સભ્ય શ્રી મુ. પો. મમુઆરા, તા.ભુિ 

૪ શ્રી નિીનભાઈ નારાનભાઈ િરૂ સભ્ય શ્રી બી.એમ.સી.બી. કોમ્પ્લેક્ 

૫ શ્રી કરિનભાઈ ધનાભાઇ મંિેરી સભ્ય શ્રી છોટાપર, તા. રાપર 

 

કારોબારી સજમજત  

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રી નિીનભાઈ નારાનભાઈ િરૂ ચેરમેન શ્રી બી.એમ.સી.બી. કોમ્પ્લેક્ 

૨ શ્રી ભીમજી હરજીભાઈ પટેલ સભ્ય શ્રી માનકુિા, નિાિાસ - તા.ભૂિ 

૩ શ્રીમતી ભાિનાબા પરેિકુમાર જાડેજા સભ્ય શ્રી સણોસરા, તા. અબડાસા 

૪ શ્રી ખોડાભાઈ દેિિીભાઈ અજાણા સભ્ય શ્રી ગામ: િરિામેડી, તા.અંજાર 

૫ શ્રી કાનાભાઈ માદેિાભાઈ આયર સભ્ય શ્રી લાખાગઢ, તા. રાપર 

૬ શ્રીમતી કેિરબેન સામતભાઈ મહેચિરી  સભ્ય શ્રી મુ,પો. તરા (મં), તા-નખરાણા – કચ્છ. 

૭ શ્રીમતી આઈિાબાઈ મોડ સુમરા સભ્ય શ્રી મુ.પો. લાખાપર, તા. લખપત 

 

જિલ્લા જિક્ણ સજમજત  

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રીમતી છાયાબેન જિશ્રામ ગઢિી ચેરમેન શ્રી પ્લોટ નં. ૧૯,૨૦ લક્ષ્મી સોસાયટી મુન્દ્રા – કચ્છ 

૨ શ્રી અરસિંદ લાલજી પીંડોરીયા સભ્ય શ્રી મીરઝાપર, બાલમંકદર િેરી, તા. ભુિ 

૩ શ્રીમતી જનયતીબેન કકતવનભાઈ પોકાર સભ્ય શ્રી ગામ: કોટડા ઉગમણા, તા.ભુિ 

૪ શ્રીમતી કેસરબેન સામતભાઈ મહેચિરી સભ્ય શ્રી મુ,પો. તરા (મં), તા-નખરાણા – કચ્છ 

૫ શ્રીમતી પાિવતીબેન અરસિંદભાઈ મોતા સભ્ય શ્રી ૧૦૬, પટણી િાડી જિસ્તા, મુ.બાગ તા. માંડિી 

૬ 
શ્રીમતી રામશ્રીબેન રામજીભાઈ 

ખટારીયા 
સભ્ય શ્રી ગામ: નંદગામ, તા.ભચાઉ – કચ્છ 

૭ શ્રી હરીલાલ હીરાભાઈ જાટીયા સભ્ય શ્રી મોટા લાયજા, તા. માંડિી – કચ્છ 

૮ શ્રી મેહુલ િગદીિભાઈ િણોલ કોઓપ્ટ મુ.પો. પલાંસિા, (બાયડિાસ) તા. રાપર- કચ્છ 

૯ શ્રી ડાયાલાલ જિિજીભાઈ પાંચાણી કોઓપ્ટ મુ. પાલનપુર (બાડી), પો. જનરોણા, તા.નખરાણા 
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જિલ્લા સામાજિક ન્યાય સજમજત 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રી નરેિ કેિિલાલ મહેચિરી ચેરમેન શ્રી દહીંસરા, તા.ભુિ 

૨ શ્રી િસંતકુમાર િેલજી િાઘેલા સભ્ય શ્રી િજક્ત નગર-૨, નખરાણા તા.નખરાણા 

૩ શ્રી જિકાસ રમેિભાઈ રાણા સભ્ય શ્રી મોટા લાયજા, તા. માંડિી – કચ્છ 

૪ શ્રીમતી માનબાઈ લાલજીભાઈ દનીચા સભ્ય શ્રી દનીચા ફળીયંુ, મુ.પો. રામાંનીયા, તા.મુન્દ્રા 

૫ શ્રી જીતેન્દ્ર સામજીભાઈ િાઘેલા કોઓપ્ટ  

 

જાહરે આરોગ્ય સજમજત 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રીમતી રસીલાબેન રામજીભાઈ બારી ચેરમેન શ્રી લોદ્રાણી, રાપર 

૨ શ્રીમતી છાયાબેન જિશ્રામ ગઢિી સભ્ય શ્રી પ્લોટ નં. ૧૯,૨૦ લક્ષ્મી સોસાયટી મુન્દ્રા – કચ્છ 

૩ શ્રીમતી ફૂલાબેન મ્યાિરભાઈ છાંગા સભ્ય શ્રી ગામ – રતનાલ, તા. અંજાર 

૪ શ્રીમતી ડાઈબેન રમેિભાઈ ચાિડા સભ્ય શ્રી ગોકુળધામ, નાની ચીરઈ 

૫ શ્રીમતી રોમતબેન ભચલ મુતિા સભ્ય શ્રી મુ. પો. મીઠડી, તા. ભુિ 

 

ઉત્પાદન, સહકાર અન ેસસચંાઈ સજમજત 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રી ભીમજી હરજીભાઈ પટેલ ચેરમેનશ્રી  માનકુિા, નિાિાસ - તા.ભૂિ 

૨ શ્રી કરિનભાઈ ધનાભાઇ મંિેરી સભ્ય શ્રી છોટાપર, તા. રાપર 

૩ શ્રીમતી રસીલાબેન રામજીભાઈ બારી સભ્ય શ્રી લોદ્રાણી, તા.રાપર 

૪ શ્રીમતી ડાઈબેન રમેિભાઈ ચાિડા સભ્ય શ્રી ગોકુળધામ, નાની ચીરઈ 

૫ શ્રી નરેિ કેિિલાલ મહેચિરી સભ્ય શ્રી દહીંસરા, તા.ભુિ 

 

મજહલા બાળ જિકાસ અન ેયિુા પ્રિતી સજમજત 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રીમતી ભાિનાબા પરેિકુમાર જાડેજા ચેરપસવન સણોસરા, તા. અબડાસા 

૨ શ્રીમતી આઈિાબાઈ મોડ સુમરા સભ્ય શ્રી મુ.પો. લાખાપર, તા. લખપત 

૩ શ્રીમતી મનીષા કીર્તવભાઈ કેિિાણી સભ્ય શ્રી રાિગોર ફળીયંુ, મુ.પો. ટુન્ડા, તા.મુન્દ્રા 

૪ શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન િંભુભાઈ મ્યારા સભ્ય શ્રી ગામ: સંઘડ, તા. અંજાર 

૫ શ્રીમતી નાગલબેન અમરાભાઈ બાળા સભ્ય શ્રી સામખીયારી, તા – ભચાઉ 
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૨૦ મદુ્દા કાયવક્રમ ના ંઅમલ અન ેતનેી સજમક્ા માટનેી સજમજત. 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રીમતી પાિવતીબેન અરસિંદભાઈ મોતા ચેરપસવન ૧૦૬, પટણી િાડી જિસ્તા, મુ.બાગ તા. માંડિી 

૨ શ્રી િસંતકુમાર િેલજી િાઘેલા સભ્ય શ્રી િજક્ત નગર-૨, નખરાણા તા.નખરાણા 

૩ શ્રીમતી રામશ્રીબેન રામજીભાઈ ખટારીયા સભ્ય શ્રી ગામ: નંદગામ, તા.ભચાઉ – કચ્છ 

૪ શ્રીમતી માનબાઈ લાલજીભાઈ દનીચા સભ્ય શ્રી દનીચા ફળીયંુ, મુ.પો. રામાંનીયા, તા.મુન્દ્રા 

૫ શ્રી ખોડાભાઈ દેિિીભાઈ અજાણા સભ્ય શ્રી ગામ: િરિામેડી, તા.અંજાર 

 

જાહરે બાધંકામ સજમજત 

ક્રમ નામ હોદ્દો સરનામુ ં

૧ શ્રી હરીભાઈ હીરાભાઈ જાટીયા ચેરમેન શ્રી મુ. પો. મમુઆરા, તા.ભુિ 

૨ શ્રી કાનાભાઈ માદેિાભાઈ આયર સભ્ય શ્રી લાખાગઢ, તા. રાપર 

૩ શ્રી અરસિંદ લાલજી પીંડોરીયા સભ્ય શ્રી મીરઝાપર, બાલમંકદર િેરી, તા. ભુિ 

૪ શ્રીમતી ફૂલાબેન મ્યાિરભાઈ છાંગા સભ્ય શ્રી ગામ – રતનાલ, તા. અંજાર 

૫ શ્રીમતી નાગલબેન અમરાભાઈ બાળા સભ્ય શ્રી સામખીયારી, તા – ભચાઉ 

 

કચ્છ જિલ્લામા ંતાલકુાિાર ગ્રામ પંચાયતોની સખં્યા નીચ ેમિુબ છે. 

ક્રમ તાલકુા પચંાયતનુ ંનામ 
તાલકુાિાર કુલ ગ્રામ 

પચંાયતોની સખં્યા 
ત ેપૈકી િુથ ગ્રામ પચંાયતોની સખં્યા 

૧ ભુિ ૧૧૨ ૪૮ 

૨ મુન્દ્રા ૪૪ ૧૪ 

૩ માંડિી ૭૫ ૨૦ 

૪ અંજાર ૫૬ ૧૦ 

૫ ગાંધીધામ ૦૭ ૦૨ 

૬ ભચાઉ ૫૯ ૧૨ 

૭ રાપર ૮૨ ૨૬ 

૮ નખરાણા ૭૭ ૩૬ 

૯ અબડાસા ૮૫ ૪૦ 

૧૦ લખપત ૩૩ ૨૪ 

જિલ્લાનું કુલ ૬૩૦ ૨૩૨ 
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પ્રકરણ - ૩ 

જહસાબી િાખાની કાયવજસજધ્ધ 
 

જિલ્લા પચંાયત  આિક અન ેખચવ (રૂ. ૦૦૦મા)ં  

પરક – ૧ 

ક્રમ આિકના સદર ની જિગત િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

૧ ૨ ૩ 

૧ િમીન મહેસુલ ૩૪.૯૬  

૨ સ્થાજનક કર લોકલ સેસ ઓક્રોય ૦.૦૦  

૩ સ્થાજનક કર ઇકરગેિન સેસ ૦.૦૦  

૪ સ્થાજનક કર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ૬૬૫.૦૦  

૫ વ્યાિ ૦.૦૦  

૬ જિક્ણ ૧૯૩.૨૨  

૭ તબીબી ૦.૦૦  

૮ ખેતીિાડી ૩.૫૦  

૯ િૈજ્ઞાજનક અને નાના ખાતા ૦.૦૦  

૧૦ પ્રકકણ અને અન્ય ઉપિ ૦.૦૦  

૧૧ સસંચાઇ ૦.૫૯  

૧૨ જસજિલ બાંધકામ ૩૭.૪૫  

૧૩ અછત ૦.૦૦  

૧૪ દેિાલાયક અને ઉપલક ૨૫૯૨.૨૯  

૧૫ કુલ આિક ૩૫૩૦.૦૧  

૧૬ તાલુકા રીફંડ ૦.૦૦  

૧૭ કુલ ઉપિ ૩૫૩૦.૦૧  

૧૮ તાલુકાને ફાળિેલ રકમ ૦.૦૦  

૧૯ જિલ્લા પંચાયતની ચોખ્ખી ઉપિ ૩૪૯૭.૦૧  

૨૦ ખુલતી જસલક ૪૫૯૫.૩૭  

૨૧ એકંદર કુલ ૩૪૪૭.૦૬  
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પરક – ૨ 

ક્રમ ખચવના સદરની જિગત ઉપિ (રૂ.૦૦૦મા)ં િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

૧ ૨ ૩ 

૧ કરફંડ અને ડ્રોબેક  ૧૭૨.૦૨ 

૨ વ્યાિ  ૦.૦૦ 

૩ િજહિટી  ૦.૦૦ 

૪ જિક્ણ  ૪૬૮.૨૦ 

૫ તબીબી  ૬૬.૪૩ 

૬ સુપર એજ્યુકેિનના એલાઉન્ સ અને પેન્ િન  ૨૪.૭૨ 

૭ િૈજ્ઞાજનક અને નાના ખાતા  ૧૧૩૧.૦૦ 

૮ પ્રકીણવ અને અન્ય ઉપિ  ૦.૦૦ 

૯ દુષ્કાળ રાહત  ૧૦૦૭૨.૦૦ 

૧૦ જસિીલ બાંધકામ  ૮૫.૯૨ 

૧૧ સસંચાઇ  ૩૮.૫૫ 

૧૨ દેિા જિભાગ / ઉપલક  ૧૪૨૦.૦૦ 

૧૩ કુલ ખચવ  ૩૪૦૬.૮૪ 

૧૪ બંધ જસલક  ૪૦.૨૨ 

૧૫ નેટ  ૩૪૪૭.૦૬ 

 

જહિાબી  િાખાની ભરાયલે તથા ખાલી િગ્યાની જિગત દિાવિત ુપરક 

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ મંિુર થયેલ ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ જહિાબી અજધકારી િગવ-૧ ૧ ૦ ૧  

૨ ઇન્ટરનલ ઓડીટર િગવ-૨ ૧ ૦ ૧ 

૩ ડીિીિનલ એકાઉન્ટન્ટ િગવ-૩ ૮ ૫ ૩ 

૪ નાયબ જહિાબનીિ ૨૩ ૧૦ ૧૩ 

૫ સીનીયર ક્લાકવ ૪૦ ૨૨ ૧૮  

૬ િુ. ક્લાકવ ૫૨ ૨૧  ૩૧  

૭ ડ્રાયિર ૧ ૧ ૦ 

૮ પટ્ટાિાળા ૫ ૪ ૧ 

કુલ ૧૩૧ ૬૩  ૬૮  
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પ્રકરણ – ૪ 

ખેતીિાડી ક્રે ેકાયવજસજધ્ધ 

જિલ્લાની ખતેી જિષયક પ્રિજૃત્ત 

 કચ્છ જિલ્લાને ખેતીને લગતી અધતન સંબોધનની ભલામણો ખેડુતોના ખેતરો સુધી પહોચાડિા માટે ખેતી જિસ્તરણને 

લગતી તાલીમ અને મુલાકાત યોિના સને ૧૯૮૫-૮૬ થી કચ્છ જિલ્લામા ંિરૂ થયેલ છે. આ માટે ખેતી જિષયક અદ્યતન જ્ઞાન 

માજહતી માગવદિવન િગેરે ખેડુતોને િે િે સમયે િરૂર હોય ત્યારે અને સમયાંતરે મળતા રહે તે યોિનાનો મુખ્ય ઉદેિ છે. 

 જિલ્લા કક્ાએ યોિનાના અમલીકરણ અજધકારી તરીકે જિલ્લા અજધકારી છે. તેની મદદમાં જિલ્લા કક્ાએ રણ 

અજધકારીઓ અને જિષય જનષ્ણાંતો (એગ્રો) અને (પાસ સંરક્ણ) અને (મગફળી)ની કામગીરી સંભાળે છે. 

 આ યોિના હેઠળ જિલ્લમા ંરણ પેટા જિભાગ કચેરીઓ આિેલ છે. 

(૧) ભુિ (૨) ભચાઉ (૩) નખરાણા િેમાં મદદનીિ ખેતી જનયામક કક્ાના રણ અજધકારીઓ તથા અન્ય તાંજરક સ્ટાફ ફરિ 

બજાિે છે. તાંજરક અને િહીિટી કામગીરી માટે ભુિ પેટા કચેરી હેઠળ ભુિ, માંડિી, મુન્દ્રા તાલુકાનો સમાજિષ્ટ છે. ભચાઉ પેટા 

કચેરી હેઠળ ભચાઉ, અંજાર, ગાધંીધામ, રાપર તાલુકા અને નખરાણા પેટા કચેરી હેઠળ નખરાણા, અબડાસા, લખપત તાલુકા નો 

સમાજિષ્ટ છે. તાલુકા કક્ાએ જિસ્તરણ અજધકારી અને ગ્રામ્ય કક્ાએ ગ્રામ સેિક ક્ેજરય કામગીરી બજાિે છે. 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ આપનો તાકુલો િાઈબ્રન્ટ તાલુકો યોિના અંતગવત નાગરીકોને તાલુકા કક્ાએ સેિા મળી રહે તે હેતુથી 

એ.ટી.િી.ટી. ના િન સેિા કેન્દ્રો તાલુકા કક્ાએ િરૂ કરેલ છે. ખેતીિાડી ખાતાની તમામ યોિનાઓના અમલીકરણ માટે તાલુકા 

અમલીકરણ અજધકારીશ્રી(ખેતી)ની તાલુકા કક્ાએ જનમણંક કરેલ છે અને તા.૧/૪/૨૦૧૨ થી સંપુણવ કામગીરી તાલુકા કક્ાએ 

કરિામાં આિી રહી છે. 

 જિલ્લા તથા પેટા જિભાગ કક્ાના અજધકારી દર બે મજહને પ્રથમ મંગળિારે, બુધિાર ેખેતીના અદ્યતનસંિોધન માટેની 

કૃજષ યુજન. દાંતીિાડા તાલીમ મેળિે છે. િેના આધારે પેટા જિભાગીય કક્ાએ જિસ્તરણ અજધકારી(ખેતી) તથા ગ્રામ સેિકોન ે

અદ્યતન જાણકારી આપિામાં આિે છે. આ તાલીમમાં દ્રશ્ય, શ્રાવ્ય સાધનો, જીિંત નમુનાઓ તથા પખિાકડક ખેતી કામોની 

પજરકાઓનો સમાિેિ પણ કરિામાં આિે છે. 

 ખેતી જિષયક સંદેિાઓ જિસ્તરણ અજધકારી તથા ગ્રામ સેિકો નક્કી કયાવ મુિબ િે તે ગામડાંઓના ફેરણા દરજમયાન 

ખેડુતોનો સંપકવ કરીને ખેતી પધ્ધજત, બીિ, િાિેતર, ખાતર, પાક સંરક્ણ પગલાં જપયત વ્યિસ્થા અને ખેડુતોના પ્રચનો અન ે

ખેતીિાડી ખાતાની િુદી િુદી યોિનાની ઘટકિાર સહાયના લક્ષ્યાંક મુિબ કામગીરી અને માગવદિવન આપે છે. 

(૧) પ્રસ્તાિના 

 કચ્છ જિલ્લાનું સ્થાન એગ્રોકલાઈમેટીક ઝોન : દાંતીિાડામાં આિેલ છે. છેલ્લા ૧૦ િષવનો સરેરાિ િરસાદ ૪૮૨ મી.મી. 

છે. કચ્છ જિલ્લાનુ ંજિષમ પ્રકારનું હિામાન છે. સમગ્ર ગુિરાતમાં આ પ્રદેિ “કચ્છ” તરીકે જાણીતો છે. જિલ્લામાં મુખ્યત્િે રેતાળ, 

ગોરાડુ અને ભાસ્મીક પ્રકારની િમીન આિેલી છે. િમીન ઓછી ફળદ્રુપતા છતાં ઉત્પાદકતા િધુ ધરાિે છે. મગફળી, કઠોળ, 

કપાસ, કદિેલા, તલ, બાિરી, ઘઉં, રાઈ, િાકભાજી, અને બાગાયતી પાકોમાં ખારેક, આંબા, દાડમ, પપૈયા િેિાં પાકો આ 

જિસ્તારના મુખ્ય પાકો છે. 
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(૨) ભૌગોજલક સ્થાન અન ેજિસ્તાર  

 કચ્છ જિલ્લો ઉતર પજચચમે ૨૨.૪૪’ ૩૦” થી ૨૪.૪૧’ ૩૦” ઉતર અક્ાંિ અને ૬૮.૭૬’ ૩૦” થી ૪૬.૪૫’ પૂિવ 

રેખાંિ ઉપર આિેલું અગત્યનું ભુિ િહેર છે. દકરયાની સપાટીથી ૩૮૭ મીટરની ઉંચાઈએ આિેલું છે. પજચચમ રેલ્િે (અમદાિાદ-

મંુબઈ) અને રાજ્યની તમામ િહેરોની બસો સાથે િોડાયેલ અજત મહત્િનું િહેર છે. કચ્છ જિલ્લાનો ભૌગોજલક જિસ્તાર 

૧૯૫૭૬૨૯ હેક્ટર છે. 

(૩) જિલ્લાની કજૃષ જિષયક માજહતી  

 (અ) ખાતેદાર/ખેડુતોની સંખ્યા     : ૨,૧૧,૬૨૯ કુલ 

 (બ) ખેડુતોનું િગીકરણ   

  ૧. જસમાન્ત ખેડુતો (૧ હેક્ટરથી ઓછી િમીન)  : ૨૭૩૪૬  

  ૨. નાના ખેડુતો (૧ થી ૨ હેક્ટર સુધીની િમીન)  : ૫૫૧૫૯ 

  ૩. મોટા ખેડુતો (૨ હેક્ટરથી િધુ િમીન)  : ૧૨૯૧૨૪ 

  ૪. અનુસુજચત જાજતના ખેડુતો    : ૧૧૩૦૮ 

  ૫. અનુસુજચત િનજાજતના ખેડુતો   : ૧૦૦૨ 

  ૬. અન્ય જાજતના ખેડુતો    : ૧૯૮૯૦૩ 

(૪) િમીન અગંનેી માજહતી (હકેટરમાં) : - 

 (અ) ૧.  કુલ ખેડાણ હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૮૦૨૮૩૨ 

  ૨.  જપયત હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૨૧૫૭૮૪ 

  ૩.  જબન જપયત હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૫૮૭૦૪૮ 

  ૪.  પડતર હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૧૬૫૩૯૨ 

  ૫.  િંગલ હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૩૦૬૭૭૦ 

  ૬.  ગૌચર હેઠળની િમીનનો જિસ્તાર   : ૭૦૦૫૮ 
 

 (બ) િમીનનો પ્રકાર      જિસ્તાર (હેકટરમા)ં 

  (૧) કાળી િમીન      : નીલ 

  (૨) મધ્યમ કાળી િમીન     : ૧૩૪૯૩૯ 

  (૩) ગોરાડુ િમીન     : ૨૩૩૮૮૦ 

  (૪) રેતાળ િમીન      : ૨૯૮૨૩૫ 

  (૫) ક્ારિાળી િમીન     : ૮૦૪૪૯ 
 

જિલ્લામા ંપડેલ િરસાદની તાલુકાિાર જિગત નીચ ેમિુબ છે. 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ મા ંથયલે કલુ િરસાદ (જમ.જમ.) િરસાદના કદિસો 

૧ ભુિ ૩૨૦  ૨૦  

૨ મુન્દ્રા ૩૯૭  ૨૧  

૩ માંડિી ૪૮૨  ૨૩  

૪ અંજાર ૬૧૪  ૨૩  

૫ ગાંધીધામ ૩૪૩  ૨૨  

૬ ભચાઉ ૪૪૯  ૨૬  

૭ રાપર ૬૫૬  ૨૫  

૮ નખરાણા ૩૬૭  ૨૦  

૯ અબડાસા ૬૮૩  ૧૯  

૧૦ લખપત ૩૩૦  ૧૯  
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ખરીફ મોસમ જિલ્લાનુ ંપાકિાર િાિેતર, ઉપિ અન ેઉત્પાદનની જિગત દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ પાકનુ ંનામ િાિતેર જિસ્તાર (હ)ે અદંાજીત ઉપિ (કક.હ.ે) ઉત્પાદન (મરેીક ટન) 

૧ મગફળી ૫૩૪૮૩  ૨૬૦૭  ૧૩૯૪૩૦  

૨ તલ ૪૯૫૬૦  ૫૮૮  ૨૯૧૩૯  

૩ એરંડા ૯૯૪૮૦  ૨૩૪૩  ૧૮૩૬૧૬  

૪ બાિરી ૨૫૫૬૯  ૧૨૬૫  ૨૨૯૫૪  

૫ ગુિાર ૮૬૩૪૭  ૬૫૫  ૫૫૬૪૫  

૬ કપાસ ૫૧૪૬૫  ૨૬૭૧  ૧૦૪૧૭૯  

 

રજિ ઋતનુુ ંજિલ્લાનુ ંપાકિાર િાિેતર, ઉપિ અન ેઉત્પાદનની જિગત દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ પાકનુ ંનામ િાિતેર જિસ્તાર (હ)ે અદંાજીત ઉપિ (કક.હ.ે) ઉત્પાદન (મરેીક ટન) 

૧ ઘઉં ૨૧૩૨૯  ૨૯૮૫  ૬૨૩૦૦  

૨ રાયડો ૬૮૬૪  ૧૬૦૧  ૧૬૮૮૭  

૩ જીરું ૩૫૧૧૮  ૫૯૦  ૧૩૬૮૨  

૪ ઇસબગુલ ૧૮૦૧૫  ૭૩૧  ૭૯૨૯  

 

જિલ્લા પચંાયત ખતેીિાડી િાખા દ્િારા નીચ ેમિુબ કામગીરી થયલે છે. 

અ.

ન. 
યોિનાનુ ંનામ યોિનાની ટુકંી જિગત 

નાણાંકીય 

લક્ષ્યાકં 

(લાખમાં) 

નાણાંકીય 

જસજધ્ધ 

(લાખમાં) 

૧ 

અનુ.જાજત અને 

અનુ.િન જાજત 

જસિાયના ખેડુતોની 

કૃજષ જિકાસ કાયવક્રમ 

યોિના 

આ યોિના હેઠળ નાના/જસમાંત ખેડુતોને સેજન્દ્રય ખેતીને 

પ્રોત્સાહન આપિા િૈજિક ખાતરો, િમી કમ્પોસ્ટ સેજન્દ્રય 

ખાતરો, તાડપરી, આઈ.પી.એમ, સસંચાઈ સાધનો, પાક 

સંરક્ણ સાધન િેિા ઘટકોમાં સહાય આપિામાં આિે છે. 

૨૫૭.૭૮  ૧૩૮.૩૯  

૨ 

અનુ.જાજતના ખેડુતોને 

પાક ઉત્પાદન િધારિા 

માટે પ્રોત્સાહન આપિા 

અંગેની યોિના 

અનુસુજચત જાજતના ખેડુતોને પાક ઉત્પાદન િધારિા માટે 

સેજન્દ્રય ખાતર, સૂક્ષ્મ તત્િો, સુધારેલ જબયારણના કીટ્સ, પાક 

સંરક્ણ સાધન, પાક સંરક્ણ દિા સુધારેલ ખેત ઓજાર, 

તાડપરી િેિા ઘટકોમાં સહાય ચુકિિામાં આિે છે. 

૯૩.૪૬  ૭૫.૯૬  

૩ 
એન.એફ.એસ.એમ. 

(કોમિીયલ ક્રોપ કોટન) 

આયોિન હેઠળ કપાસનું ઉત્પાદન િધારિા અને ગુણિતા 

સુધારિા માટે ખેડુતોને જિજિધ ઘટકો િેિા કે એફ.એલ.ડી. 

ઓન સંકજલત પાક વ્યિસ્થા અને એફ.એલ.ડી. ઓન ઈન્ટર 

ક્રોપીંગ િેિા ઘટકોમાં સહાય ચુકિિામા ંઆિે છે. 

૯.૪૦  ૬.૧૪  

૪ 

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત તેલીબીયા 

જિકાસ યોિના 

એ.જી.આર.-૬ 

(MNOOP) 

આ યોિના હેઠળ તેલીબીયા પાકોનું ઉત્પાદન િધારિા માટે 

ખેડુતોને જિજિધ ઘટકો િેિા કે, સુધારેલ જબયારણ, 

મીનીકીટ્સ, બ્લોક જનદિવન, પાક સંરક્ણ સાધનો, પાક 

સંરક્ણ દિા, સુધારેલ ખેત ઓજારો, ખેડુત જિજબર, 

િીડીસાઈડ, માઈક્રોન્યુરીયન્ટ, આઈ.પી.એમ., તાડપરી િગેરે 

િેિા ઘટકોમાં સહાય ચુકિિામાં આિે છે. 

૧૯૨.૬૮  ૧૨૧.૧૯  



17 
 

અ.

ન. 
યોિનાનુ ંનામ યોિનાની ટુકંી જિગત 

નાણાંકીય 

લક્ષ્યાકં 

(લાખમાં) 

નાણાંકીય 

જસજધ્ધ 

(લાખમાં) 

૫ 

એન.એફ.એસ.એમ. 

(નેિનલ ફુડ જસક્યુકરટી 

મીિન- કઠોળ 

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોિનામા ં પ્રમાણીત બીિ જિતરણ, ફામવ 

મેકનેીઝમ ઘટકોમા ંરોટાિેટર,સીડડ્રીલ,પંપસેટ, તથા જિપ્સમ, 

આઈ.પી.એમ. જનદિવન, સુક્ષ્મત્િો, પાક સંરક્ણ સાધન, પાક 

સંરક્ણ દિા, િગેરેમા ંખેડુતોને સહાય આપિામા ંઆિે છે. 

૨૩૪.૩૬  ૯૯.૫૨  

૬ 
આર.કે.િી.િાય (રાષ્ટ્રીય 

કૃજષ જિકાસ યોિના) 

કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોિનામાં ફામવ જમકેનાઈઝેિન યોિના અંતગવત 

ખેત યાંજતકરણ માટે રેક્ટર સંચાજલત િુદાં િુદાં ખેત ઓજારો 

માટે સહાય આપિામાં આિે છે. 

૮.૩૬  ૧૩૨.૨૧  

૭ 

ખાતેદાર ખેડુત 

અકસ્માત િીમા 

યોિના 

રાજ્યમા ં નોંધાયેલા ૫ થી ૭૦ િષવ સુધીની ઉમર ધરાિતા 

ખેડુત/ખેડૂત ખાતેદારના પ્રથમ િારસદારને અકસ્માતે મૃત્યુ 

થાય અથિા તો કાયમી અપંગતા આિે તો રૂ|. ૧ લાખ સુધી 

િીમા કિચ પુરૂ પાડિામાં આિેલ છે. 

૦ ૨૫.૫૦  

૮ 

સુક્ષ્મ જપયત પધ્ધજત 

અપનાિિા ખેડુતોને 

પ્રોત્સાહન આપિા 

બાબત 

સુક્ષ્મ જપયત પધ્ધજતના અનેકજિધ ફાયદાઓ અંગે ખેડુતોને 

જાણકારી આણી આ પધ્ધજત િધુને િધુ ખેડુતો અપનાિે તે 

બાબતે સમિણ આપિામાં આિે છે. ગુિરાત ગ્રીન 

રીિોલ્યુિન કંપની દ્િારા સુક્ષ્મ જપયત પધ્ધજતની કુલ કકંમતના 

૫૦% હેકટર દીઠ મહતમ રૂ|. ૬૦,૦૦૦ ની સહાય 

આપિામાં આિે છે.  િધુમા ંિષવ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૬ સુધી 

૨૫૭૪૩ લાભાથીઓન ે ૫૯૪૪૯  હેકટર જિસ્તાર હેઠળ 

આિરી લેિાયા છે. 

- - 

૯ 
એ.જી.આર -૫૦ 

યોિના 

આ યોિના હેઠળ ખેડુતોને કૃજષ યાંજરકીકરણને પ્રોત્સાહન 

આપિા માટે ખેડૂતોને રેકટર સહાય આપિામાં આિે છે. 
૩૬૨.૦૦ ૩૭૫.૯૦  

૧૦ પાક િીમા યોિના 

સરકારશ્રીએ કુદરતી આપતી, દુષ્કાળ, જિિાતોનો ઉપદ્રિ, 

િેિા સંિોગો સામે ખેતીના જિજિધ પાકો માટે નાણાં 

સંસ્થાઓ મારફત મેળિેલ પાક જધરાણ અને ભરેલ િીમા 

જપ્રમીયમ સામે જિમા રક્ણ નીચે આિરી લીધેલ છે. આ 

યોિના હેઠળ મગફળી, કપાસ, ઘઉં, બાિરી, ઈસબગુલ, 

િેિા પાકોના પાક કાંપણી અખતરાઓનુ ંઆયોિન કરિામાં 

આિેલ છે. પાક કાપણી અખતરાઓના ઉત્પાદનના આધારે િે 

તે િષવનું તાલુકાનું પાક ઉત્પાદન નક્કી થતંુ હોઈ પાક કાપણી 

અખતરા ચોક્કસાઈ પૂિવક ગોઠિાય અને જનરીક્ક અજધકારીઓ 

પંચો રૂબરૂમા ં કાપણી થાય તે માટે અજધકારીઓની જનમણંક 

કરીને જિલ્લમા ંજિજિધ પાકોના અખતરાઓની કામગીરી પૂણવ 

કરિામા ંઆિેલ છે. 

- 

 

- 

 

૧૧ કકસાન કોલ સેન્ટર 

ખેડુતોને ઘેર બેઠા ખેત જિષયક સમસ્યાઓના માગવદિવન મળી 

રહે તે હેતુ માટે સરકારશ્રીએ કકસાન કોલ સેન્ટર િરૂ કરેલ છે. 

િેના ફોન નંબર ૧૫૫૧ છે. સિારના ૬.૦૦ થી રાજરના 

૧૦.૦૦ સુધી આ સેિા જિના મુલ્યે ઉપલબ્ધ છે. 

- - 
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૧૨  SMAM ફામવ જમકેનાઇઝેિ  ૪૩.૦૦  ૪૫.૦૩  

૧૩  AGR-59  ઘાસચારા જિકાસ કાયવક્રમ  ૧૩.૬૩  ૧૩.૬૩  

 

ખેતીિાખા, જિ.પ.ં, ભિુ – કચ્છની મહકેમની જિગતો (િષવ : ૨૦૧૬-૧૭) 

અ.ન.ં િગ્યાનુ ંનામ િગવ મંિુર િગ્યા ભરલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ જિલ્લા ખેતીિાડી અજધકારી ૧ ૧ ૧ ૦ 

૨ મદદનીિ ખેતી જનયામક ૨ ૩ ૩ ૦ 

૩ જિસ્તરણ અજધકારી ૩ ૧ ૧ ૦ 

૪ નાયબ જહસાબીનીિ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૫ સી.કલાકવ ૩ ૪ ૪ ૦ 

૬ િુ.કલાકવ ૩ ૩ ૨ ૧ 

૭ પટાિાળા ૪ ૪ ૨ ૨ 

૮ ડ્રાઈિર ૪ ૩ ૨ ૧ 

કુલ - ૨૦ ૧૬  ૪  

 

કૃજષ મહોત્સિ 

- જિલ્લામા ંકૃજષ મહોત્સિ ૨૦૧૭ દરમ્યાન અંદાિે ૮૭૫૩ િેટલા ખેડૂતોએ ભાગ લીધેલ કૃજષ િૈજ્ઞાજનકો, પિુપાલનનાં 

જનષ્ણાતો અને બાગાયાતો તંરના અજધકારીશ્રીઓ દ્િારા કૃજષ, પિુપાલન અને બાગાયત જિષયમાં માગવદિવક પ્રિચનો 

આપિામાં આિેલ. પ્રગજતિીલ ખેડૂતોના ખેતીના અનુભિોનું આદાન પ્રદાન અને ખેડ્તોને સન્ માજનત કરિામાં આિેલ. 

કાયવક્રમના સ્થળે લાભાથીઓને ૪.૦૦ લાખની સહાયના ચેક તથા મંિૂરી પરોનું જિતરણ કરિામાં આિેલ હતંુ. તેમ િ 

કૃજષ સેજમનાર અને કૃજષ પ્રદિવનના કૂલ ૮૦ િેટલા સ્ટોલ રાખિામાં આિેલ અને ૨૫૫૦૦ િેટલુ  સાજહત્ય જિતરણ 

કરિામાં આિેલ હતું.  
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પ્રકરણ - ૫ 

જાહરે બાધંકામ ક્રે ેજસજધ્ધ 

 જિલ્લા પંચાયત હેઠળ રસ્તા તથા મકાનોની મરામત અને જાળિણી નિા બાંધકામ િગેરે માટે બાંધકામ િાખા ધ્િારા 

કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

બાંધકામ જિભાગ હેઠળ નીચેની જિગતે પરક – ૧ માં દિાવિેલ જિગતે કુલ. ૭ પેટા જિભાગો કાયવરત છે. 

પરક - ૧ 

ક્રમ પેટા જિભાગનુ ંનામ કાયવમથક કાયવક્રેના તાલકુાઓ 

૧ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, મુન્દ્રા મુન્દ્રા મુન્દ્રા, અંજાર, ગાંધીધામ 

૨ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, નખરાણા નખરાણા નખરાણા 

૩ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, માંડિી માંડિી માંડિી 

૪ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, નલીયા નલીયા નલીયા 

૫ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, દયાપર દયાપર લખપત 

૬ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, ભચાઉ ભચાઉ ભચાઉ, રાપર 

૭ પંચાયત મા.મ પેટા જિભાગ, ભુિ ભુિ ભુિ 

 

જિલ્લામા ંઆિેલ પંચાયત હસ્તકના મકાનો તથા રસ્તાઓ સબ િષવ દરમ્યાન થયેલ ખચવ તથા ભૈજતક જસજધ્ધ અંગેની માજહતી 

સાથેના પરક – ૨ માં દિાવિેલ છે. 

 

પરક – ૨ 

ક્રમ સદર 
કામોની 

સખં્યા 

મંિુર થયેલ રકમ રૂ|. 

લાખમા ં

થયલે કુલ ખચવ રૂ|. 

લાખમા ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ ૩૦૫૪ ખાસ મરામત ૫૪  ૧૫૮૬.૦૦  ૯.૮૧  

૨ સોલ્ટિેષના કામો ૬  ૦  ૭૫૧.૭૯  

૩ ખાસ અંગભુત ૦  ૦.૦૦  ૦.૦૦  

૪ 
૩૦૫૪ ઓ.ડબલ્યુ. તથા ૪૦૦ થી િધુ િસજત 

કનેજક્ટજિટી  
૧૪૬  ૧૬૪૬૭.૩૦  ૧૨૮૩.૪૨  

૫ ૩૦૫૪ નાબાડવ ૦  ૦  ૦  

૬ ૨૨૪૫-કુદરતી આફત રાહત ૦  ૦  ૦  

૭ કકિાન પથ ૦  ૦  ૦  

૮ ૧૩ મંુ નાણાપંચ ૦  ૦  ૦  

 

પંચાયત મા. અને મ. જિભાગો ધ્િારા િષવ ૨૦૧૬-૧૭ દરજમયાન રસ્તાની મરામત અને જાળિણીના કામો હાથ ધરાયેલ હતાં િે 

અન્િયે હેડિાર મંિુર થયેલ રકમ તથાિષવ દરજમયાન થયેલ ખચવની માજહતી સાથેના પરક-૩ માં આપિામાં આિેલ છે. 
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પરક – ૩ 

 

પરક – ૪ 

ક્રમ જિગત 
થયલે જસજધ્ધ કીમીમા ં

કાચાથી ડામર મેટલ થી ડામર રીકાપટે 

૧ ઓરીિનલ િકવ (ઓ.ડબ્લ્યુ) યોિના ૧૩૮.૭૦  ૦.૦૦  ૧૮૦.૫૦ 

૨ રાષ્ટ્રીય કૃજષ અને ગ્રાજમણ બેંક (નાબાડવ યોિના) - - - 

૩ ખાસ મરામત કાયવક્રમ યોિના - - ૯.૦૦  

૪ પ્રધાનમંરી ગ્રામ સડક યોિના - - - 

૫ કકિાન પથ યોિના - - - 

૬ બિેટ યોિના - - - 

૭ સેન્રલ રીઝિવ ફંડ યોિના (સી.આર.એફ) - - - 

૮ ૧૨ મંુ નાણાપંચ - - - 

૯ પ્રિાસ િષવ યોિના - - - 

 

 

 

 

ક્રમ જિગત થયલે જસજધ્ધ રૂ|. લાખમા 

૧ ૨ ૩ 

૧ પંચાયત હસ્તકના સરકારી મકાનોની સંખ્યા િષવની િરૂઆતમાં ૪૮૫ 

૨ િષવ દરમ્યાન નિા બાંધેલ મકાનોની સંખ્યા ૦ 

૩ મકાન બાંધિાનો ખચવ રૂ|. લાખમાં ૦ 

૪ મકાનની જાળિણી ખચવ રૂ|. લાખમાં ૦ 

૫ િષવની િરૂઆતમા ંરસ્તાઓની લંબાઈ કીમી મા ં ૫૭૨૩.૦૦ 

૬ િષવ દરમ્યાન બાંધિામા ંઆિેલ નિા રસ્તાની લંબાઈ કકમીમાં ૧૫૦.૭૦  

૭ રસ્તા બાંધિા પાછળ થયેલ ખચવ રૂ|. લાખમા ં(૩૦૫૪) ૭૦૭૭.૦૦  

૮ રસ્તા જાળિણી પાછળ ખચવ રૂ|. લાખમા ં(૩૦૫૪) એમ.એન્ડ.આર ૦ 
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પ્રકરણ – ૬ 

પચંાયત સસચંાઈ જિભાગ 

પ્રસ્તાિના 

 િળ એ જીિન છે. ખાસ કરીને ખેતી અને ખેત ઉત્પાદન િધારિા માટે તે ખૂબ િ િરૂરી છે. ગામડાઓમાં પ્રાથજમક 

સુજિધાના જિકાસ તથા ગ્રામ્ય અથવતંર તેમિ રાષ્ટ્રના અથવતંરને ઉંચું લાિિા માટે િળ એ એક અગત્યનું પકરબળ છે. 

નાનીસસંચાઈના કામો સસંજચત ખેતીમાં અગત્યનો ભાગ ભિિે છે. િેથી જિકાસના કોઇપણ આયોિનમાં તેને પુરતંુ મહત્િ 

આપિામાં આિે છે. 

આ જિભાગ ધ્િારા મુખ્યત્િે નીચે મુિબની બે પ્રકારની જિકાસલક્ી કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

(૧)નાની સસંચાઈના કામોની મોિણી, અન્િેષણ, બાંધકામ, મરામત અને જાળિણીની કામગીરી 

(૨)નાની સસંચાઈ યોિનાઓમાંથી નહેર િાટે અને જનયંરણ હેઠળના તળાિો/ચેકડેમોમાંથી ઉદ્દિહન ધ્િારા પાણી મેળિિાની  

મંિુરી અને જિતરણની વ્યિસ્થા 

 

નાની સસચંાઈના કામો 

 આ જિભાગ ધ્િારા હાથ ધરિામાં આિતા કામોમાં નાની સસંચાઈ યોિનાઓ (નહેર સજહત), અનુશ્રાિણ તળાિ, 

ચેકડેમ, આડબંધ, સ્ટોરેિ તળાિ તેમિ પુર સંરક્ણના કામોનો સમાિેિ થાય છે. નાની સસંચાઈના કામો નીચે મુિબની નમવદા 

િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગના બિેટની ગ્રાન્ટ, નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગની 

સેઇફ સ્ટેિની ગ્રાન્ટ, સરહદી જિસ્તાર જિકાસ કાયવક્રમની ગ્રાન્ટ,જિલ્લા આયોિન મંડળની ગ્રાન્ટ, ખાસ અંગભુત યોિના 

હેઠળની ગ્રાન્ટ, ગ્રામ જિકાસ જિભાગની ગ્રાન્ટ જિગેરે ગ્રાન્ટમાથી હાથ ધરિામાં આિે છે. 

 

નમવદા િળસપંજત પાણી પરુિઠા અન ેકલ્પસર જિભાગના બિેટની ગ્રાન્ટ 

 સરકારશ્રીના નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગના બિેટમાં સમાિેિ થયેલ હોય તેિા નાની 

સસંચાઈ યોિના, અનુશ્રિણ તળાિ, ચેકડેમ, આડબંધ, સ્ટોરેિ તળાિના કામો આ સદર હેઠળ હાથ ધરિામાં આિે છે. 

 આ ગ્રાન્ટ હેઠળ લેિાપાર કામોની દરખાસ્ત આ જિભાગ ધ્િારા તૈયાર કરી અજધક્ક ઈિનેરશ્રીની કચેરી મારફતે 

સરકારશ્રીના નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર જિભાગમાં સાદર કરિામાં આિે છે. િે પૈકી બિેટની મયાવદામા ં

કામોની મંિુરી આપિામાં આિે છે. 

 

નમવદા િળસપંજત પાણી પરુિઠા અન ેકલ્પસર જિભાગની સઈેફ સ્ટિેની ગ્રાન્ટ 

 દુષ્કાળના સમયમાં થયેલ રાહત કામોને સલામતી તબક્કે લાિિા માટે સરકારશ્રી નમવદા િળસંપજત પાણી પુરિઠા અને 

કલ્પસર જિભાગ હસ્તક ગ્રાન્ટની ફાળિણી કરિામાં આિે છે. આ ગ્રાન્ટ હેઠળ અછતમાં થયેલ હોય અને સલામત ન હોય તેિા 

સ્ટોરેિ તળાિ અને અનુશ્રાિણ તળાિના કામો લઇ િકાય છે. 

 આ ગ્રાન્ટ હેઠળ લેિાપાર કામોની દરખાસ્ત અછત પુણવ થયેલી કલેકટરશ્રી મારફતે કરિામાં આિે છે. િે અન્િય ે

ઉપલબ્ધ િોગિાઈની મયાવદામાં કામો મંિુર થાય છે. 
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સરહદી જિસ્તાર જિકાસ કાયવક્રમની ગ્રાન્ટ 

 આ કાયવક્રમ હેઠળ કચ્છના સરહદનાં પ્રથમ ગામથી ૧૦ કી.મી. દૂર સુધી આિેલ ગામોનો સમાિેિ કરિામાં   આિેલ 

છે. િેમાં રાપર, ભચાઉ, ભુિ,અનેલખપતનો સમાિેિ થાય છે. 

 આ યોિના હેઠળ નાની જસચાઈના નિા કામો લઈ િકાય છે. આ કામોની દરખાસ્ત આ જિભાગ ધ્િારા તૈયાર કરી 

આયોિન અજધકારીશ્રી મારફતે જિલ્લા કક્ાની સજમજતમાં સાદર કરિામાં આિે છે. કલેકટરશ્રીની અધ્યક્તા હેઠળની જિલ્લા 

કક્ાની સજમજતમાં મંિુર થયેલ દરખાસ્ત રાિય કક્ાની સ્ક્રીનીંગ કજમટીમાં મંિુરી અથે મોકલિામાં આિે છે. િેમાં કામોને 

મંિુરી આપિામાં આિે છે. 

જિલ્લા આયોિન મડંળની ગ્રાન્ટ 

 આયોિન મંડળની ગ્રાન્ટ હેઠળ પીિાની પાણીના તળાિ અને ચેકડેમના કામો લઈ િકાય છે. આિા કામોની મંિુરી 

જિલ્લા આયોિન મંડળની બેઠકમાં આપિામાં આિે છે. 

અનુસજુચત જાજતના લોકો માટનેી અનસુજુચત જાજત પેટા યોિનાના કામો: 

 આ યોિના હેઠળ ૨૫૦ થી િધુ િસજત હોય એિાં ગામોમાં અનુસુજચત જાજતના લોકોને સસંચાઈનો સીધો કે પરોક્ 

ફાયદો થાય તેિા જિસ્તારમાં તળાિોના પુન:સ્થાપન અને તળાિો ઉંડા કરિાના કામો લેિામાં આિે છે. 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન હાથ ધરિામા ંઆિલે કામોની જિગત 

ક્રમ 

ન.ં 
સદર 

પૂણવ કરિામા ં

આિેલ કામોની 

સખં્યા 

થયલે ખચવ રૂ|. 

લાખમા ં

સગં્રહક્મતા 

એમ.સી.એફ.ટી.મા ં

લાજભત 

જિસ્તાર 

હકેટરમા ં

૧ 
સરહદી જિસ્તાર જિકાસ કાયવક્રમ 

(બી.એ.ડી.પી.) 
૬ ૪૯.૯૨ ૯.૨૦ ૩૫ 

૨ સુધારણા ૧૮ ૧૬૦.૦૫ ૨૫.૫૦ ૯૦ 

૩ િેરીઅસ ડીિીઝન ૧ ૧૩.૦૯ ૧.૪૮ ૮ 

૪ એફ.ડી.આર. અને  સી.આર.એફ. ૨૭ ૧૯૨.૫૭ ૩૦.૪૦ ૯૩ 

૫ એસ.સી.એસ.પી ૭ ૯૮.૯૨ ૧૧.૫૦ ૩૭ 

૬ ઇ.આર.એમ. અને પી.આઇ.એમ. ૮ ૭૩.૬૬ ૧૨.૦૦ ૨૪ 

૭ ચેક્ડેમ  ૩૮ ૧૮૦.૬૯ ૨૮.૦૦ ૯૫ 

૮ સ્ટેમ્પ ડયુટી  ૪ ૩૮.૪૨ ૬.૩૦ ૨૦ 

૯ પી.એમ.ક.ેકે.કે.િાય. ૩૮ ૨૧૦.૫૬ ૪૮.૦૦ ૧૩૦ 

કુલ ૧૪૭ ૧૦૧૭.૮૮  ૧૭૨.૩૮ ૫૩૨ 
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પ્રકરણ - ૭ 

જિક્ણ ક્રે ેકાયવ જસજદ્ધ 

 કચ્છ જિલ્લાના પંચાયતના કાયવક્ેરમાં આિેલ તમામ િાળાઓનું સંચાલન જિલ્લા જિક્ણ સજમજત કચ્છ કરે છે. િાળા 

ના સંચાલન માં િહીિટી તેમિ િૈક્ણીક કામગીરી તથા જિક્ણની ગુણિતા સુધારિાના ંપ્રયાસો થાય છે. પ્રાથજમક િાળાઓમાં 

મોનીટરીંગ, જિક્કોની જનમણક, જિક્ણ નાં િહીિટી માળખા નું સંચાલન, નિી િાળા મંિુરી િૈક્ણીક સાધનો પુરા પાડિાની 

કામગીરી, િાળા ગુણોત્સિ, િાળા પ્રિેિોત્સિ, કન્યા કેળિણી ને પ્રોત્સાહન, જિદ્યાલક્ષ્મી પરીક્ાનંુ આયોિન જિગેર ેકામગીરી 

તથા વ્યિસ્થા સંચાલન જિક્ણ સજમજત હસ્તક થાય છે. આ સજમજત હસ્તકની તમામ પ્રાથજમક િાળાઓમાં જિક્ષ્કોનાં િેતન માટ ે

ગ્રાન્ટ ફાળિણી, પરચુરણ કન્ટીિન્સી, િાળા પ્રિેિોત્સિ, જનરોગી બાળિષવ, ભોંતીક સુજિધા માટેની તાલુકા પંચાયતોને 

િાળાકીય ગ્રાન્ટ ની ફાળિણી કરિામાં આિે છે. 

 

િાળાઓમા ંજિદ્યાથીઓ નુ ંનામાંકન 

 િૈક્ણીક દૃજષ્ટએ િાળામાં જિદ્યાથીઓની સંખ્યા િધારિા ગામની િસજતના ધોરણે સાિવજરક મફત અને ફરજીયાત જિક્ણ 

પૂરું નીજતના ધોરણોનંુ પાલન થાય છે. પ્રાથજમક કક્ાએ પછાત જિસ્તારના અને નબળા જિસ્તારના િગવના બાળકો પ્રાથજમક 

જિક્ણથી િજંચત ન રહે તે અંગે પ્રયાસો હાથ ધરિામાં આિે છે. આ અંગે દર િષે ઉનાળુ િેકેિન બાદ નિા સરની િરૂઆતમાં 

િાળાઓમાં િાળા પ્રિેિોત્સિ  યોિિામા ંઆિે છે અને ૧૦૦ ટકા નામાંકનનાં ધ્યેય હાસંલ કરિાનાં પ્રયત્નો કરિામાં આિે છે. 

ક્રમ જિગત સખં્યા (િષવ : ૨૦૧૭-૧૮) 

૧ પ્રિેિપાર બાળકોની સંખ્યા ૨૪૬૩૬ 

૨ પુન: પ્રિેિપાર બાળકોની સંખ્યા ૦૦  

૩ કુલ પ્રિેિપાર બાળકોની સંખ્યા ૨૪૬૩૬  

૪ પ્રિેિ મેળિેલ બાળકોની સંખ્યા ૨૪૬૫૯  

૫ પુન: પ્રિેિ મેળિેલ બાળકોની સંખ્યા ૧૧૩  

૬ કુલ પ્રિેિ મેળિેલ બાળકોની સંખ્યા ૨૪૭૫૨  

૭ નામાંકન ટકાિારી ૧૦૦.૫૫ %  

 

નિી િાળાઓ 

 પ્રાથજમક જિક્ણનાં સાિવજરકરણનો હેતુ તેમિ નાના બાળકોને ઓછા અંતરે પ્રાથજમક જિક્ણ ની સુજિધા પ્રાપ્ત થાય 

તે માટે નિી િસાહત તથા િાડી જિસ્તારના નાગકરકોની નિી િાળા િરુ કરિા અગંે આિેલ માંગણી અન્િયે જિક્ણ સજમજતની 

મંિુરી લઈ િાડી જિસ્તાર/નિા િસિાટના જિસ્તારમાં િાળા િરૂ કરિામાં આિે છે. 

 

િાળાઓ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

નિી પંચાયતી પ્રાથજમક િાળાની મંિુરી ૯  

નિી ખાનગી પ્રાથજમક િાળાની ૩૯  
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િાળાઓમા ંજિજિધ ભોંજતક સાધનો પરુા પાડિા 

 જિલ્લાની િાળાઓમાં જિક્ણની ગુણિત્તા સુધારિા તેમિ સુજિધા ઊંભી કરિાના હેતુથી િાળાઓમાં જિજિધ ભોંતીક 

સાધનો િેિા કે ફસ્ટ એઇડ બોક્, સાયન્સ કીટ, બેન્ચ િગેર ેપુરા પાડિામાં આિે છે. 
 

ભૌજતક સુજિધા િાડી િાળાઓ 

 િાળાઓમાં ઓરડા, િીિળીકરણ, સેનીટેિન, કમ્પાઉન્ડ િોલ, પીિાના પાણીની વ્યિસ્થાની િરૂરીયાત રહે છે. 

એસ.એસ.એ.એમ. નાં સહયોગથી ઉપરોક્ત િરૂકરયાતો પુરી પાડિામાં આિે છે. 

જિગત સખં્યા િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

િાળાઓમા ંઓરડા ૧૨૩૦૨  

િીિળીકરણ ૧૭૪૩  

સેનીટેિન ૫૬૩૭  

પીિાનુ ંપાણી ૧૬૬૯  

કમ્પુન્ડ િોલ ૧૫૮૩  

રમત મેદાન ૧૪૮૧  

ટી.િી. સેટ - 
 

જિદ્યાથીઓ ની માજહતી 

જિદ્યાથીઓ ધોરણ : ૧ થી ૮ 

કુમાર  ૧૨૩૩૭૮  

કન્યા  ૧૨૦૨૯૩  

કુલ ૨૪૩૬૭૧  
 

જિક્કો ની માજહતી 

જિક્ક 
ધોરણ : ૧ થી ૫ ધોરણ : ૬ થી ૮ 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ 

મંિુર મહેકમ ૫૭૪૪ ૪૭૩૫ 

કામકરતા જિક્કો ૪૭૩૪ ૩૫૩૬ 

ખાલી િગ્યા ૧૦૧૦ ૧૧૯૯ 
 

 

 

સિવજિક્ા અજભયાન જમિન અતંગવત ભૌજતક સજુિધા 

ક્રમ ભૌજતક સુજિધા ફાળિલે યજુનટ પૂણવ થયલે યજુનટ લક્ષ્યાકં 

૧ િગવ ખંડ ૨૦૪ ૨૫ ૧૨.૨૫% 

૨ િગવ ખંડ (ધો. ૮) ૦ ૦ ૦ 

૩ ટોયલેટ બ્લોક ૧૨૯ ૧૨૯ ૧૦૦%  

 

 



25 
 

જિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોિના 

 જિલ્લા જિક્ણ સજમજત, કચ્છ હસ્તકની પ્રાથજમક િાળાઓમાં િે ગામડાઓમાં સ્રી સાક્રતા દર ૩૫ % કરતા ઓછુ 

છે તેિા ગામોની કન્યાઓ કે િે ધોરણ -૧ માં દાખલ થાય તેમને સરકાર દ્િારા રૂ|. ૧૦૦૦/- નુ ંનમવદા જનગમનું બોન્ડ આપિામાં 

આિેલ છે. િેની તાલુકાિાર જિગત નીચે મુિબ છે. 

જિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ ની તાલકુાિાર જિગત દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ તાલકુો સખં્યા 

૧ ભુિ ૧૫૧૪  

૨ અંજાર ૬૦૦  

૩ ગાંધીધામ ૪૩૬  

૪ ભચાઉ ૧૪૦૦  

૫ રાપર ૨૨૧૭   

૬ માંડિી ૪૦  

૭ મુન્દ્રા ૮૭  

૮ નખરાણા ૧૬૫  

૯ લખપત ૩૩૨  

૧૦ અબડાસા ૩૭૮  

કુલ ૭૧૬૯  
 

જિનામલુ્ય ેપાઠયપસુ્તક જિતરણ 

 જિલ્લા જિક્ણ સજમજત હસ્તકની પ્રાથજમક િાળામા ંબાળકોને સરકાર દ્િારા પાઠ્યપુસ્તકનું જિતરણ મફત કરિામાં 

આિે છે. કચ્છ જિલ્લામા ંધો. ૧ થી ૮ માં નીચે દિાવિેલ તાલુકાિાર મફત પાઠ્યપુસ્તકનું જિતરણ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮માં કરિામાં 

આિેલ છે. 

જિનામલુ્ય ેપાઠયપસુ્તક જિતરણ : (િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ ) 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

જિદ્યાથી ની સખં્યા 

ધો. ૧ ધો. ૨ ધો. ૩ ધો. ૪ ધો. ૫ ધો. ૬ ધો. ૭ ધો. ૮ કુલ 

૧ ભુિ ૩૦૮૯ ૩૦૭૩ ૨૭૪૫ ૩૨૧૬ ૬૫૨૦ ૬૮૮૨ ૭૬૪૦ ૭૧૭૪ ૪૦૩૩૯ 

૨ અંજાર ૨૭૬ ૨૪૬ ૨૦૨ ૩૬૪ ૨૫૯૨ ૩૮૬૫ ૩૦૫૦ ૨૭૬૨ ૧૨૩૫૭ 

૩ ગાંધીધામ ૪૪૩ ૪૪૩ ૪૭૩ ૪૧૧ ૨૧૯૯ ૨૩૯૭ ૨૪૫૪ ૨૩૪૬ ૧૧૧૬૬ 

૪ ભચાઉ ૬૭૩ ૬૭૩ ૪૪૨ ૮૦૭ ૩૮૦૦ ૪૧૭૧ ૪૨૧૯ ૩૮૮૪ ૧૮૬૬૯ 

૫ રાપર ૧૪૩૦ ૧૪૨૫ ૧૬૭૩ ૧૫૫૯ ૧૬૯૫ ૪૭૧૧ ૫૯૧૬ ૫૧૯૦ ૨૩૫૯૯ 

૬ માંડિી ૭૦૯ ૬૬૦ ૭૧૮ ૭૧૫ ૩૨૧૫ ૩૫૩૨ ૩૭૧૧ ૩૪૭૨ ૧૬૭૩૨ 

૭ મુન્દ્રા ૧૬૫ ૧૪૦ ૧૪૪ ૧૪૮ ૧૯૨૧ ૨૨૩૨ ૨૪૮૭ ૨૪૫૦ ૯૬૮૭ 

૮ નખરાણા ૭૯૨ ૭૯૩ ૭૫૦ ૫૭૫ ૨૪૯૦ ૨૬૯૪  ૨૯૯૩ ૨૯૯૨ ૧૪૦૭૯ 

૯ લખપત ૨૬૯ ૨૬૯ ૨૨૭ ૨૨૮ ૧૨૧૪ ૧૨૧૪ ૧૩૮૫ ૧૩૫૬ ૬૧૬૨ 

૧૦ અબડાસા ૪૩૭ ૪૩૭ ૪૦૯ ૩૪૩ ૨૨૫૦ ૨૧૭૮ ૨૩૫૭ ૨૬૦૩ ૧૧૦૧૪ 

કુલ ૮૨૮૩ ૮૧૫૯ ૭૭૮૩ ૮૩૬૬ ૨૭૮૯૬ ૩૨૮૭૬ ૩૬૨૧૨ ૨૪૨૨૯ ૧૬૩૮૦૪ 
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પ્રજ્ઞા પાઠયપસુ્તક જિતરણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રમ 
તાલકુાનુ ં

નામ 

જિદ્યાથી ની સખં્યા 

ધો. ૧ ધો. ૨ ધો. ૩ ધો. ૪ ધો. ૫ કુલ 

૧ અબડાસા ૧૭૮૦ ૧૭૮૦ ૧૭૭૫ ૧૫૩૨ ૬૪ ૬૯૩૧ 

૨ અંજાર ૨૫૦૯ ૨૨૭૯ ૨૪૮૭ ૧૯૫૨ ૧૩૩ ૯૩૬૦ 

૩ ભચાઉ ૨૮૩૭ ૨૮૩૭ ૨૯૫૪ ૨૮૫૪ ૮૯ ૧૧૫૭૧ 

૪ ભુિ ૩૯૬૩ ૩૯૬૩ ૩૬૪૭ ૨૬૬૪ ૭૫ ૧૪૩૧૨ 

૫ ગાંધીધામ ૧૬૬૨ ૧૬૬૨ ૧૬૬૪ ૧૬૪૨ ૬૪ ૬૬૯૪ 

૬ લખપત ૧૦૫૮ ૧૦૫૮ ૧૦૨૭ ૧૦૨૧ ૮૨ ૪૨૪૬ 

૭ માંડિી ૨૪૬૪ ૨૪૦૮ ૨૩૫૯ ૨૧૯૯ ૧૧૧ ૯૫૪૧ 

૮ મુન્દ્રા ૧૭૭૯ ૧૭૭૯ ૧૮૮૧ ૧૬૮૫ ૩૧ ૭૧૫૫ 

૯ નખરાણા ૧૭૯૩ ૧૭૯૭ ૧૮૪૧ ૧૫૫૪ ૬૨ ૭૦૪૭ 

૧૦ રાપર ૩૩૪૫ ૩૩૮૦ ૩૧૨૩ ૩૫૭૨ ૪૯ ૧૩૪૬૯ 

કુલ ૨૩૧૯૦ ૨૨૯૪૩ ૨૨૭૫૮ ૨૦૬૭૫ ૭૬૦ ૯૦૩૨૬  
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પ્રકરણ - ૮ 

આરોગ્ય ક્ેરે જસજધ્ધ 

૧. િાળા આરોગ્ય કાયવક્રમઃ- ૨૦૧૭-૧૮ 

ચાલુ િષે ‘’િાળા આરોગ્ય કાયવક્રમ ” ૧૭-૧૮ અંતગવત તારીખ: ૨૧/૧૨/૨૦૧૭ થી તારીખ:- ૦૯/૦૩/૨૦૧૮  

દરમ્યાન જીલ્લાની પ્રાથજમક અને માધ્યજમક તેમિ અન્ય િાળાઓ કુલ-૨૪૫૭ તેમિ ૨૨૫૮ આંગણિાડીનાં કેન્દ્રો સહીત 

કુલ-૪૭૧૫ સંસ્થાઓ દ્રારા ૬,૩૬,૨૨૮ ના લક્ષ્યાંક સામે ૬,૩૩,૮૮૮ બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરિામાં આિેલ છે. 

િેમાંથી ખામીિાળા બાળકો ૮૧૨૬૩ તારિિામાં આિેલ. િેમાંથી ૭૪૪૯૬ બાળકોન ેસ્થળ પર સારિાર આપિામાં આિેલ 

છે. િેમાં રોગિાર સારિાર આપિામાં આિેલ તેિા બાળકોની માજહતી નીચે પ્રમાણે છે.  
 

પાંડુરોગ-૧૭૭૮૩, દાંતની ખામી-૧૬૪૩૪, કાન,નાક,ગળાનાં દદીઓ-૪૮૯૯, આંરકૃજમ-૧૧૧૦૯, આંખની 

ખામી-૧૦૦૪૦, પેટનાં દદીઓ-૪૧૫૯, ચમવરોગનાં દદીઓ-૫૫૫૦, સ્િસન તંરના દદીઓ-૨૩૯૮, જિકલાંગતા-૪૨૪, 

અને અન્ય રોગનાં દદીઓ-૯૩૬૭ .  
 

દ્રષ્ટી ખામી િાળા બાળકો પૈકી ચશ્માની િરૂરીયાત િાળા ૩૭૫૨ બાળકોમાંથી અત્યાર સુધી ૨૫૦૭ બાળકોને ચશ્મા 

જિતરણ કરેલ છે. બાકીનાં બાળકોને ચશ્મા જિતરણ કામગીરી હાલમાં ચાલુમાં છે. 
 

ગભંીર જબમારી િાળા બાળકોને તિજ્ઞ સેિાઓ માટે રીફર કરિામાં આિેલ. િેમાં હદયનાં દદી-૧૫૦, કકડનીનાં-૫૮, 

કેન્સરના-ં૧૪, અન્ય રોગનાં ૧૦૭. 

 

િાળા આરોગ્ય મદદનીિ તથા પ્રા.આ.કે.નાં સ્ટાફની ક્ેરીય ફેરણી દરમ્યાન િાળાઓની મુલાકાત લઇ જિધાથીઓની 

તંદુરસ્તી અને આરોગ્યપ્રદ જીિન જીિતા િીખે તે હેતુ જસધ્ધ કરિા માટે િાળાઓમાં નીચે મુિબની પ્રિૃજત કરિામાં આિે છે.(૧) 

જિધાથીઓની તબીબી તપાસ કરાિિી.(૨) તબીબી તપાસ દરમ્યાન ખામી િાળા બાળકોની ખામીઓ દુર કરિા પ્રયત્નો 

કરિા.(૩) પોષણ યુકત આહરનો લાભ જિધાથીઓ િધુ પ્રમાણમાં મેળિતા થાય તે િોિું.(૪) આરોગ્ય જિરોધી રસીઓ બાળકો 

મેળિતા થાય.(૫) આરોગ્ય રક્ણ ધ્િારા વ્યકકતગત તથા સામાજીક આરોગ્યપ્રદ સેિાઓ (૬) િાળાનંુ સ્િાસ્થયપ્રદ િાતાિરણ 

તૈયાર કરિા માટે િરૂરી કાયવિાહી કરિી. 
 

ચાલુ િષે િાળા આરોગ્ય કાયવક્રમ હેઠળ િધુ ગભંીર જબમારી િાળા નિા તેમિ ફોલોઅપ સેિા િાળા ૯૧૪ બાળકોને 

અમદાિાદ મધ્યે સુપર  

સ્પેશ્યાલીટી સારિાર માટેની મંિુરી આપિામાં આિેલ હતી. િેમાંથી હદયનાં-૪૦૫, કકડનીનાં-૯૮, કેન્સરના-ં૬૫, 

અન્ય જબમારીનાં-૩૪૬ બાળકો. 
 

અત્યાર સુધી કલેફલીપ/પેલેટ િાળા ૧૮૨ બાળકોમાંથી ૧૧૫ બાળકોનાં ઓપરેિન થઇ ગયેલ છે. િન્મજાત બજધરતા 

િાળા ૨૩૦ બાળકોમાંથી ૩૮ બાળકોનાં ઓપરેિન થઇ ગયેલ છે. 
 

ઉપરોકત તમામ પ્રિૃજતઓનું સંકલન મોનીટરીંગ અને સરકારશ્રીમાં રીપોટીંગની કામગીરી િાળા આરોગ્ય સેલ મારફતે 

કરિામાં આિે છે. 

 

 

 

 



28 
 

 

ચપેી રોગોની માજહતી 

 કચ્છ જિલ્લામાં પંચાયત હસ્તક ૬૭ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૧૭ સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ૧૨ અબવન, ૨ સબ 

કડસ્રીક્ટ હોજસ્પટલ, ૧ મેકડક્લ કોલેિ િેટલા હેલ્થ કેર યુજનટ આિેલા છે.  આ કેન્દ્રો તથા પેટા કેન્દ્રો  ગ્રામ્ય જિસ્તારોમાં ચેપી 

રોગો િેિા કે, પ્લેગ, તાિ મેલેકરયા, કોલેરા, ઝાડા, ઉલ્ટી, કમળો, ટાઈફોઈડ, સ્િાઈન ફ્લુ, િગેરે રોગો સામે લોકોને રક્ણ મળ ે

તે માટે પગલાઓ ભરિામાં આિે છે. આ માટે આઈ. ડી. એસ. પી. કાયવક્રમ અંતગવત જિલ્લાનાં તબીબી યુજનટો દ્િારા દર 

અઠિાકડયે અહેિાલ માંગિામાં આિે છે અને તેની નોંધ િેબસાઈટ પર કરિામાં આિે છે. રોગચાળા ઉદ્દ્ભિ સ્થાનનંુ 

ઈન્િેજષ્ટગેિન કરી રોગોને મૂળમાંથી રોકિા માટેના િરૂરી પગલાઓ લેિામાં આિે છે. તેિા િુદા િુદા રોગોને અટકાિિા માટે 

િરૂરી રસીઓ તથા દિાઓ દ્િારા સારિાર આપિામાં આિે છે.  

 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ અન ે૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન રોગોના કસે નીચ ેમિુબ નોંધાયેલ છે. 

રોગનુ ંનામ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

ઝાડા ૪૭૭૦૦  

કમળો ૪૯  

સાદો તાિ ૫૩૩૬૫  

કોલેરા ૦  

ટાઈફોઈડ ૩૬૯  

સ્િાઈનફ્લ ુપોઝીટીિ ૩૦૮  

 

માત ૃબાળકલ્યાણ સિેાઓ 

 આ કાયવક્રમ હેઠળ માતા અને બાળકોને આરોગ્યની જિજિધ સેિાઓ પુરી પાડિામાં આિે છે. િેમા ંપ્રસુજત દરમ્યાન 

અને પ્રસુજત બાદની સેિાઓ તથા બાળકોને િરૂરી રોગ પ્રસુજત પકરક્ન મળી રહે તે માટે સસીકરણ કાયવક્રમ હેઠળ આિરી લેિામાં 

આિે છે. અહેિાલ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ અંજતત જિલ્લામાં ૫૫૮૧૭ માતાઓનું એ.એન.સી રજીસ્રેિન કરિામા આવ્યુ. 

૪૯૯૯૬ માતાઓની ડીલેિરી કરિામા આિી, તેમાથી ૫૪૭૮૮  માતાઓને ટીટી-૧ આપિામા આવ્યુ. 
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આરોગ્ય સિંગવની ભરાયેલ તથા ખાલી િગ્યાની જિગત દિાવિતુ ંપરક માસ માચવ ૨૦૧૭-૧૮  

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ 
મંિુર થયેલ 

િગ્યા 
ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અજધકારી ૧ ૧ ૦ 

૨ એપીડેજમક મેડીકલ ઓફીસર ૧ ૧ ૦ 

૩ િહીિટી અજધકારી (આ. િી.) ૧ ૧ ફરિ મોકુફી  

૪ હેડ. ક્લાકવ ૨ ૨ ૦ 

૫ જસજન. એકાઉન્ટન્ટ કલાકવ ૧ ૧ ૦ 

૬ જસજન. ક્લાકવ (પગારસેલ) ૪ ૪ ૦ 

૭ જસજન. ક્લાકવ ૩ ૨ ૧ 

૮ િુજનયર ક્લાકવ ૩ ૧ ૨ 

૯ ડી.એસ.આઈ. ૨ ૧ ૧ 

૧૦ િાળા આરોગ્ય જનકરક્ક ૧ ૦ ૧ 

૧૧ િાળા આરોગ્ય મદદનીિ ૩ ૩ ૦ 

૧૨ આંકડા મદદનીિ ૧ ૧ ૦ 

૧૩ ડ્રાયિર ૩ ૨ ૧ 

૧૪ પટ્ટાિાળા ૯ ૪ ૫ 

૧૫ એપીડેમો લોજીસ્ટ કે સેનેટરી સુપરિાઈઝર ૧ ૦ ૧ 

૧૬ પેરા મેડીકલ આજસસ્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૧૭ પજબ્લક હેલ્થ નસવ ૧ ૧ ૦ 

૧૮ મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ સુપરિાઈઝર ૮૩ ૩૬ ૪૭ 

૧૯ િુ. ફામાવજનષ્ટ ૯૫ ૭૨ ૨૩ 

૨૦ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન ૬૭ ૫૧ ૧૬ 

૨૧ મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ (પુરૂષ)   ૪૦૯ ૨૮૧ ૧૨૮ 

કુલ ૬૯૨ ૪૬૫ ૨૨૭ 
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આયિુદે ક્રે ેકાયવજસધ્ધી 

 જિલ્લા પંચાયત કચ્છ ભુિ આયુિેદ િાખા જનયંજરત જિલ્લામાં કુલ ૨૦ આયુિેદ દિાખાના તથા ૧૨ હોજમયોપેથી 

દિાખાના આિેલ છે. િેના દ્િારા ગ્રામ્ય જિસ્તારમાં પ્રજાિનોને આરોગ્ય લક્ી સેિાઓ પુરી પાડિામાં આિે છે. 

 આયુિેદ અને હોજમયોપેથી દિાખાનામાં જનયામક શ્રી, ભારતીય તબીબી અને હોજમયોપેથી પદ્ધજતની કચેરી ગાંધીનગર 

સુચના – માગવદિવન મુિબ આયુિેદ હોમીયોપેથી જિષયક કામગીરી કરિામાં આિે છે.દિાખાનાઓનું અને અરેની કચેરીની 

િહીિટી કામગીરી નું મૂલ્યાંકન તથા દેખરેખ, જિલ્લા કક્ાએ થી જિલ્લા જિકાસ અજધકારીશ્રી કચ્છની સુચના – માગવદિવન 

મુિબ જિલ્લા આયુિેદ અજધકારી, જિ. પં. મારફત થાય છે. દિાખાના ખાતે થયેલ માજસક કામગીરી ની સજમક્ા કરી, સંકજલત 

માજહતી દર માસ ેજનયામકશ્રી ની કચેરી ખાતે મોકલિામાં આિે છે. 

 આયુિેદ દિાખાનાઓ માટે િરૂરી દિાઓ માંગણી મુિબ સરકારી આયુિેદ ફામવસી રાિપીપળા તથા િડોદરા અને 

ગુિરાત આયુિેદ જિકાસ મંડળ િુનાગઢ તથા ડાંગ જિલ્લા સહકારી આયુિેદ ફામવસી આહિા ડાંગ મારફત પુરી પાડિામાં આિે 

છે. િે મેડીકલ ઓકફસસવ દ્િારા જનદાન કરી િરૂકરયાત મુિબ લાભાથી દદીને જન:િુલ્ક આપિામાં આિે છે. 

 િષવ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન આયુિેદ દિાખાના ખાતે કુલ ૩૮૭૯૧ દદીઓએ અને હોજમયોપેથી દિાખાના ખાતે કુલ 

૭૦૨૫  દદીઓએ લાભ લીધેલ છે. 

જિલ્લા કક્ાએ કચરેી સ્ટાફની જિગત (૩૧/૦૩/૨૦૧૭ અજંતત)  

ક્રમ સ્ટાફ ની જિગત િગવ મંિુર ભરલે ખાલી 

૧ જિલ્લા આયુિેદ અજધકારી ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ હેડ કલાકવ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૩ િુ. ક્લાકવ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૪ પટ્ટાિાળા ૪ ૧ ૦ ૧ 
 

ગ્રામ્ય કક્ાએ સ્ટાફની જિગત (૩૧/૦૩/૨૦૧૭ અજંતત)  

ક્રમ સ્ટાફ ની જિગત િગવ મંિુર ભરલે ખાલી 

૧ મેડીકલ ઓકફસર (આયુ) ૨ ૨૦ ૪ ૧૬ 

૨ મેડીકલ ઓકફસર (હોમીયો) ૩ ૧૨ ૧ ૧૧ 

૩ કમ્પાઉન્ડર (આયુ) ૩ ૦૯ ૧ ૮ 

૪ પટ્ટાિાળા ૪ ૧૫ ૧ ૧૪ 

 

જિજિષ્ટ કામગીરીનો અહિેાલ (િષવ : ૨૦૧૭-૧૮) 

(૧) પ્રકજૃત પકરક્ણ કમે્પ 

 આયુિેદ ની રીતે, આપણા િરીરમાં રહેલ િાયુ જપત અને કફ રણ દોષ ના લક્ણોના આધારે પ્રકૃજત-તાસીર નક્કી 

કરિામાં આિે છે. પ્રકૃજત મુિબ વ્યજક્ત આહાર જિહારની કાળજી રાખે તો િલદીથી બીમાર થતો નથી. સરકારશ્રી ધ્િારા આના 

જનયત ફોમવ છાપિિામાં આિે છે. િે સ્નાતક િૈધ ધ્િારા લાભાથીની િરૂરી દિવન – સ્પિવન- પ્રચન ધ્િારા પરીક્ા કરી પ્રકૃજત 

નક્કી કરિામાં આિે છે. અને િે પ્રકૃજત નક્કી થાય તે મુિબ આહાર જિહાર માટેની માગવદિવક પજરકા જન:િુલ્ક આપિામા ંઆિે 

છે. િષવ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન પ્રકૃજત પકરક્ણ ના કુલ ૩૨૫૦ લાભાથીઓ એ લાભ લીધેલ છે. સમયાંતરે જિલ્લાના િુદા 

િુદા જિસ્તારમા ંઆિા કેમ્પનું આયોિન કરિામા ંઆિે છે. 
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(૨) વ્રધુ્ધાિસ્થા િન્ય સ્િાસ્્ય માટ ેિરા જચકકત્સા 

 જનયામકશ્રી, ભા.ત.હો.પ. ની સૂચના માગવદિવન મુિબ જિલ્લાના આયુિેદ દિાખાના ખાતે ઓપીડીમાં આિતા ૬૦ 

િષવની ઉપરના િૃધ્ધોને િૃધ્ધાિસ્થાિન્ય તકલીફ મા ંફાયદાકારક રોગપ્રજતકારકિજક્ત િધારનાર અને િનરલ ટોજનક તરીકે ઉપયોગી 

રસાયણ જચકકત્સા કરિામાં આિે છે. અને સમયાંતરે લાભાથી નું િારીકરક અને માનજસક પરીક્ણ કરિામા ંઆિે છે. સરકારશ્રી 

તરફથી જનયત થયેલ ફોમવ મેડીકલ ઓકફસર ધ્િારા ભરિામાં આિે છે. રોહા સુમરી , માંડિી અને ભચાઉ િૃધ્ધાશ્રમ ખાતે આિા 

કેમ્પનુ ંઆયોિન કરિામા ંઆિેલ. િષવ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન જિલ્લામાં કુલ ૯૨૦૦ લાભાથી એ લાભ લીધેલ છે. 

(૩) જનદાન સારિાર કમે્પ 

 અરેની કચેરી દ્િારા આયુિેદના પ્રચાર પ્રસાર અથે િુદા િુદા જિસ્તારમાં સમયાંતરે આયુિેદ અને હોમીયોપેથીક જનદાન 

સારિાર કેમ્પનું આયોિન સ્થાજનક સંસ્થાના સહયોગથી કરિામાં આિે છે. િેમાં દદીને તપાસી િરૂકરયાત મુિબની દિાઓ 

સ્થળ પર િ આપિામાં આિે છે. અને પછી િરૂકરયાત મુિબ નજીકના દિાખાને સારિાર આપિામાં આિે છે. િષવ દરજમયાન 

આિા ૨૫ કેમ્પનું આયોિન કરિામાં આિેલ, િેનો કૂલ ૧૫૨૪૩ દદીએ લાભ લીધેલ છે.  

(૪) સ્િસ્થિત જિજબર 

 આયુિેદ િાસ્રમાં મનુષ્ય કદધાવયુ અને જનરામય જીિન વ્યજતત કરી િકે તે માટે કદિસ ભરની રોસિંદી કક્રયાઓ કેમ કરિી 

અને ઋતુ મુિબ આહાર જિહારમા ંિી કાળજી લેિી, િેનુ માગવદિવન આપેલ છે. જનદાન સારિાર કેમ્પ દરમ્યાન અને સ્િતંર 

રીતે આિી સ્િસ્થિત જિજબર નું આયોિન પણ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ િેનો ૨૨૦૦ લાભાથીએ લાભ લીધેલ છે. 

(૫) સિુણવ પ્રાિન જિજબર 

 આયુિેદના ગ્રથોમાં બાળકોના સ્િાસ્્ય માટે િન્મ થી ૧૨ િષવ સુધીનાને સ્િસ્થતા માટે સુિણવ પ્રાિન કરાિિાનંુ જિધાન 

છે. આમા ંિુધ્ધ સુિણવના ઘસારા ઉપરાંત યાગ 

નું ઘી, મધ, તથા બ્રાહમી, િંખપુષ્પી િેિી બુજધ્ધિધવક ઓષજધયોગ હોય છે. દિાખાના ની ઓપીડી દરમ્યાન તથા કેમ્પ દરમ્યાન 

આિી જિજબરનો ૭૫૦ લાભાથી બાળકો એ લાભ લીધેલ છે. 

(૬) અમતૃપેય 

 સંક્રામક રોગ કાળમાં રક્ણાત્મક ઓષધોના ઉકાળા તૈયાર કરીને કેમ્પ દરમ્યાન અને દિાખાના ખાતે કાચા ઔષધ 

લાભાથીને આપી ઉકાળા જિજબરનંુ આયોિન જનયજમત રીતે કરિામાં આિે છે. િષવ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૯૫૭૦ લાભાથી એ 

લાભ લીધેલ છે. 

(૭) િનસ્પજત પ્રદિવન 

 જનદાન સારિાર કેમ્પ , સેજમનાર િ. કાયવક્રમ નાં આયોિન સાથે િનસ્પજત પ્રદિવન જાહેર િનતા ના લાભાથે યોિિામા ં

આિે છે. િેનાથી ઘરઆંગણે થતી ઔષજધય િનસ્પજત ની લોકોને ઓળખ થાય અને પ્રાથજમક જચકકત્સા તરીક ેઉપયોગી થાય તે 

હેતુથી આયોિન કરિામાં આિે છે. િષવ દરમ્યાન આિરે ૭૫૦૦ લોકોન ેઆનો લાભ લીધેલ છે. 
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 ઉપરોક્ત જિજિધ પ્રિજતઓ ધ્િારા આયુિેદ આ પ્રચાર પ્રસાર અથે સિવિન જહતાય, સિવિન સુખાય આરોગ્ય જિષયક 

કામગીરી આયુિેદ િાખા , જિલ્લા પંચાયત ધ્િારા કરિામાં આિે છે.  

 

રસીકરણ ક્રે ેકાયવ જસજધ્ધ 

 જિલ્લામા ંઆર. સી. એચ. કાયવક્રમ ચાલુમાં છે. સરકારશ્રી તરફથી અપાતી સૂચનાઓ પ્રમાણે માતા અને બાળકોમાં 

થતા રોગો ધનુર, ટી.બી., પોલીયો, ડીપ્થેરીયા, ઓરી રસી આપી રોગોનંુ પ્રમાણ ઘટાડિાનું અને માતા બાળકના મૃત્યુ પ્રમાણ 

ઘટાડિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે.  

િષવ  દરમ્યાન નીચે મુિબની કામગીરી થયેલ છે. 

ક્રમ જિગત ૨૦૧૭ નુ ંકાયવભારણ માચવ ૨૦૧૮ ની જસજધ્ધ 

૧ ટી.ટી.માતા ૫૭૦૦૦  ૫૪૭૮૮  

૨ 
બી.સી.જી. ૫૧૮૧૮  ૪૯૫૩૩  

આઈ.પી.િી. ૫૧૮૧૮  ૪૬૧૨૨  

૩ ઓ.પી.િી. ૫૧૮૧૮  ૫૦૮૮૫  

૪ પેન્ ટા – ૩  ૫૧૮૧૮ ૫૦૮૮૫  

૫ મીઝલ્સ ૪૯૭૪૫  ૫૦૮૫૬  

૬ ફુલી ઈમ્પાઈઝડન ૪૯૭૪૫  ૪૯૫૩૬  

૭ પલ્સ પોજલયો – અજભયાન ૦  ૩૧૬૩૮૨  

૮ સંસ્થાકીય પ્રસુજત ૫૧૮૧૮ ૪૯૮૦૦  

 

સધન પ્લસ પોજલયો રસીકરણ કાયવક્રમ 

 આ િષવ દરમ્યાન જિલ્લામાં બે તબ્બકામાં સધન પલ્સ પોજલયો રસીકરણ કાયવક્રમ હાથ ધરિામાં આિેલ, િેમાં 

જિલ્લાના આ સાથે િણાિેલ ૦ થી ૫ િષવ ના બાળકોને આ કાયવક્રમ હેઠળ આિરી લેિામાં આિેલ હતા. 

રાઉન્ડ નં. તારીખ કાયવભારણ જસજધ્ધ ટકાિારી 

૧ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮  ૩૧૩૫૧૪  ૩૧૭૦૩૯  ૧૦૧.૦૨%  

૨ ૧૧-૦૩-૨૦૧૮  ૩૧૭૦૩૯ ૩૧૬૩૮૨ ૯૯.૭૯%  

 

રસીકરણ િાખાના ંસ્ટાફની જિગત 

અનંુ. 

નં. 
સંિગવનું નામ 

મંિુર થયેલ 

મહેકમ 

ભરાયેલ 

િગ્યા 

ખાલી 

િગ્યા 
રીમાકવસ 

૧ 
જિલ્લા 

આર.સી.એચ.અજધકારી િગવ-૧ 
૧ ૦ ૧   

૩ િુ.ક્લાકવ(િહીિટી)  િગવ-૩ ૧ ૧ ૦  

૫ ડ્રાઇિર િગવ-૩ ૩ ૨ ૧ 
િગ્યા-૧ જિલ્લા પંચાયત ધ્િારા ૨૦ % 

કાપ માં આિરી લેિાયેલ છે. 

કુલ ૫ ૩ ૨  
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પકરિાર કલ્યાણ કાયવક્રમ ક્રે ેજસજધ્ધ 

 િસજત િધારો દેિના જિકાસમાં અિરોધ રૂપ રહે છે. િનસંખ્યા જસ્થરતા માટે રાષ્ટ્રીય કુટંુબ કલ્યાણ કાયવક્રમ અંતગવત કુટંુબ 

કલ્યાણ કાયવક્રમની જિજિધ સેિાઓ લાભાથીની િરૂકરયાત જાણીને આપિામાં આિે છે.  િેમા ંસ્રી નસબંધી, પુરુષ નસબંધી, 

આંકડી, ઓરલ પીલ્સ તેમિ જનરોધ આિી જિજિધ કુટુંબજનયોિન પધ્ધજતઓ દ્િારા સરકારના િનસંખ્યા જસ્થરતા ધ્યેયને હાંસલ 

કરિા જિલ્લા કક્એથી આયોિન અમલીકરણ કરાિિામા ંઆિે છે.  

 જિલ્લા માં આિેલ ઘણા પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર જિસ્તારમાંના લાભાથીઓને  કુટુંબ જનયોિન પધ્ધજતઓ માટે નજીકના 

સરકારી દિાખાના સામૂજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર સેિા કેન્દ્ર મધ્યે લાભ લે છે. સરકાર તરફથી સ્રી નસબંધી કરાિનાર બી.પી.એલ. 

લાભાથી પ્રોત્સાહક ઈનામ તરીકે રૂ|. ૬૦૦/- ચુકિિામા ંઆિે છે તેમિ અન્ય લાભાથીને રૂ|. ૨૦૦/- ચુકિિામા ંઆિે છે. તેમિ 

બે દીકરી બાદ કાયમી નસબંધી કરાિનાર લાભાથીને સરકારના જનયમોનુસાર અનુક્રમે રૂ|. ૬૦૦૦/- તેમિ રૂ|. ૫૦૦૦/- નાં 

રાષ્ટ્રીય બચતપરો આપિાની િોગિાઈ છે. 

 સગભાવિસ્થા પ્રસુજત દરમ્યાન થતા માતા મૃત્યુ અટકાિિા સરકાર તરફથી જચરંજીિી યોિના અમલમાં મુકિામાં આિેલ 

છે. આ જિસ્તારમાં િહેરી અને ગ્રામ્ય સ્તરની માતાઓને લાભ લે છે. આરોગ્ય પ.ક. જિભાગ જિલ્લા પંચાયત કચ્છ તરફથી માન્ય 

થયેલ ખાનગી હોજસ્પટલોમાં આ સેિાઓના જિના મુલ્યે લાભ આપિામાં આિે છે.  

 

િષવ દરમ્યાન મળલે ગ્રાન્ટ અન ેખચવ 

ક્રમ યોિના ગ્રાન્ટ ખચવ 

૧ પુરુષ નસબંધી ૨૭૦૦૦ ૭૨૮૦ 

૨ સ્રી નસબંધી ૨૦૯૮૪૮૮૭ ૧૫૨૪૦૬૮૯ 

૩ દીકરી યોિના ૧૦૦૦૦૦ ૨૬૮૬૫૧ 

૪ જચરંજીિી યોિના ૧૫૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૧૮૯૪૦૦૮  

૫ માતૃિંદના ૧૩૨૫૦૦૦ ૧૩૦૨૩૧૩ 

૬ બાળમૃત્યુ જનિારણ અને સુરજક્ત માતૃત્િ 

ઉઘડતી – ૩૮૪૦૪૮૫  

આિેલ – ૮૩૫૦૦૦ 

કૂલ – ૪૬૭૫૪૮૫ 

૩૦૫૨૮૩૧ 

૭ નીરોગી બાળ ૦ ૫૭૬૧૭૭ 

૮ દાઈ િળતર ૦૦ ૦૦ 
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તાલકુા પ્રમાણ ેઓપરિેન અન ેઆંકડી દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ 
ઓપરેિેન આંકડી 

લક્ષ્યાકં જસજધ્ધ ટકાિારી લક્ષ્યાકં જસજધ્ધ ટકાિારી 

૧ રાપર ૧૦૦૩  ૯૦૦ ૯૦ ૧૦૨૧ ૧૦૫૬ ૧૦૩ 

૨ ભચાઉ ૭૭૭ ૬૬૨ ૮૫ ૮૦૫ ૭૬૭ ૯૫ 

૩ અંજાર ૭૮૪ ૭૧૨ ૯૧ ૭૯૮ ૯૫૭ ૧૨૦ 

૪ ગાંધીધામ ૪૧૯ ૩૦૧ ૭૨ ૪૨૬ ૪૫૮ ૧૦૮ 

૫ ભુિ ૧૬૦૯ ૧૨૪૧ ૭૭ ૧૫૮૦ ૧૭૧૯ ૧૦૯ 

૬ મુન્દ્રા ૭૬૧ ૫૬૬ ૭૪ ૭૭૪ ૯૩૧ ૧૨૦ 

૭ માંડિી ૮૫૦ ૮૦૪ ૯૫ ૮૬૮ ૮૬૭ ૧૦૦ 

૮ નખરાણા ૭૮૬ ૭૪૪ ૯૫ ૮૦૪ ૮૭૦ ૧૦૮ 

૯ અબડાસા ૬૬૨ ૩૮૦ ૬૧ ૬૩૫ ૬૪૫ ૧૦૨ 

૧૦ લખપત ૩૩૬ ૨૯૨ ૮૭ ૩૩૬ ૪૪૩ ૧૩૨ 

૧૧ ભુિ િહેરી ૭૯૦ ૨૯૬ ૩૭ ૮૦૫ ૭૯૭ ૯૯ 

૧૨ માંડિી િહેરી ૨૫૫ ૧૭૨ ૬૭ ૨૭૩ ૨૮૦ ૧૦૩ 

૧૩ અંજાર િહેરી ૪૬૩ ૧૬૩ ૩૫ ૪૭૧ ૩૬૮ ૭૮ 

૧૪ ગાંધીધામ િહેરી ૧૨૬૯ ૮૬૦ ૬૮ ૧૩૩૨ ૧૪૦૧ ૧૦૫ 

૧૫ ભચાઉ િહેરી ૨૧૦ ૧૦૧ ૪૮ ૨૧૦ ૧૭૫ ૮૩ 

૧૬ રાપર િહેરી ૧૫૧ ૬૮ ૪૫ ૧૫૩ ૧૫૫ ૧૦૧ 

જિલ્લાનુ ંકુલ ૧૧૦૮૫ ૮૨૬૨ ૭૫ ૧૦૨૭૦ ૧૧૮૮૯ ૧૧૬ 
 

સ્ટાફ પોઝીિન 

ક્રમ સિંગવ મંિુર ભરલેી ખાલી જિગત 

૧ અજધક જિલ્લા આરોગ્ય અજધકારી ૧ ૦ ૧  

૨ ક્િોલોટી એન્સ્યોરન્સ મેડીકલ ઓકફસર ૧ ૧ ૦  

૩ િહીિટી અજધકારી િગવ-૨ ૧ ૧ ૦  

૪ જિલ્લા જિક્ણ અને માજહતી અજધકારી ૧ ૧ ૦  

૫ ડેપ્યુટી ડી.આઈ.ઇ.સી.ઓ. ૧ ૦ ૧  

૬ જિલ્લા પજબ્લક નિવ ૧ ૦ ૧  

૭ આિીસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ૧ ૧ ૦  

૮ આંકડા મદદનીિ ૧ ૦ ૧  

૯ પ્રોિેક્ટજનસ્ટ ૧ ૧ ૦  

૧૦ જસ.ક્લાકવ ૨ ૨ ૦  

૧૧ િુ.ક્લાકવ ૩ ૦ ૩  

૧૨ ટાઇજપસ્ટ/ડેટાએન્રી ઓપરેટર(િુ.ક્લાકવ) ૧ ૧  ૦   

૧૩ ડ્રાઈિર ૧ ૦ ૧  

૧૪ પટ્ટાિાળા ૨ ૦ ૨   

કુલ ૧૮ ૮ ૧૦  
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રાષ્ટ્રીય િાહકિન્ય રોગ જનયરંણ કાયવક્રમ 

 રાષ્ટ્રીય િાહકિન્ય રોગ જનયંરણ કાયવક્રમનું એક્ટીિીટી કેલેન્ડર જાન્યુઆરી થી કડસેમ્બર ગણિામાં આિે છે.  રાષ્ટ્રીય 

િાહકિન્ય રોગ જનયંરણ કાયવક્રમ અંતગવત જિલ્લામા ંમેલેરીયા, ફાઈલેરીયા, ડેન્ગ્ય ુ–ચીકનગુજનયા, જાપાનીઝ એન્સીફાઈલાટીઝ અને 

કાલાઆઝાર રોગ અટકાયત અને જનયંરણની કામગીરી કરિામાં આિે છે. િે પૈકી કચ્છ જિલ્લામાં ખાસ કરીને મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ – 

ચીકનગુજનયા રોગ જનયંરણની કામગીરી કરિામાં આિે છે. દર િષ ેસંયુક્ત જનયામકશ્રી એન.િી.બી.ડી.સી.પી. ગાંધીનગર તરફથી 

લોહીના નમૂના એકરીકરણનો લક્ષ્યાંક ફાળિી આપિામાં આિે છે. સને ૨૦૧૭ નો િાર્ષવક લક્ષ્યાંક ૪૧૦૭૨૧ ફાળિી આપિામાં 

આિેલ છે. િેની સામે િષવ દરમ્યાન ૮૬૬૧૭૩ લોહીના નમૂના એકરીકરણ કરિામાં આિેલ િે ૨૧૧ ટકા જસજધ્ધ હાંસલ કરેલ 

છે. તે પૈકી ૧૧૪૭ કુલ મેલેકરયા કેસો િણાયેલ િે પૈકી ૩૬ કેસો ફાલ્સીપેરમપ્રકારના હતા. કુલ ૧૧૩૨ મેલેરીયાના કેસોને મેડીકલ 

સારિાર આપી રોગ મુક્ત કરિામાં આિેલ છે. 

એક્ટીિ સિલેન્સ  

 એક્ટીિ સિેલન્સ કામગીરીમાં આરોગ્ય કાયવકર દ્િારા પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રના તેમને ફાળિિામાં આિેલ કાયવક્ેરના 

જિસ્તારના ગામોની પખિાકડક મુલાકાત લે છે અને દરેક તાિના કેસોના લોહીના નમૂના મેળિી દદીની ઉમર પ્રમાણે જનયત કરેલ 

પ્રાથજમક સારિાર આપે છે.  

 એક્ટીિ સિે હેઠળ િષવ : િષવ-૨૦૧૭ દરમ્યાન કલુ ૨૮૦૫૯૩ લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરિામાં આિે છે. િે પૈકી 

૧૬ મેલેરીયા કેસો નોંધાયેલ છે િે પૈકી ૦ ફાલ્સીપેરમ નોંધાયેલ છે. 

પેસીિ સિલેન્સ 

 જિલ્લાના તમામ પ્રા.આ.કેન્દ્રો, સા.આ.કેન્દ્રો, એલોપેથીક દિાખાના તથા અન્ય દિાખાનાઓ, કોમ્પ્રીહેન્સીિ હેલ્થ કેર 

યુજનટ તથા મોબઈલ યુજનટ મારફત તાિના કેસોના લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરીને પ્રાથજમક સારિાર આપિામાં આિે છે.  

મેલરેીયા જક્લજનક 

 િે પ્રા.આ.કેન્દ્ર, સા.આ.કેન્દ્ર , હોજસ્પટલમા ંલેબ ટેકજનજિયન છે તેિા સ્થળોએ તાિના દદીઓના સ્થળ પર  િ લોહીના 

નમૂનાની તપાસણી કરી મેલેરીયા કેસોનંુ જનદાન કરી સારિાર આપિાની સેિા ઉપલબ્ધ છે. આિા કેન્દ્રોને “મેલેરીયા જક્લજનક” કહ ે

છે.  

 િષવ : ૨૦૧૭ મા ં જિલ્લામા ંઆિા ૧૦૧ કેન્દ્રો કાયવરત કરિામાં આિેલ. િેમાં ૨૨૨૨૫૯ તાિના કેસોના લોહીના 

નમૂના મેળિી જાહેર થયેલ ૧૪૬૨ મેલેરીયાનાં કેસો પૈકી ૧૪૨૮ ને સ્થળ પર િ સારિાર આપિામા ંઆિે છે. 

આિા કાયવકરો દ્િારા તાિ સારિાર 

 તાિના કેસોન ેતાત્કાજલક પ્રાથજમક સારિાર મળી રહે તે માટે ગામોમાં ૧૭૧૪ આિા કાયવકર મારફત તાિના કેસોના 

લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરીને પ્રાથજમક સારિાર આપિામાં આિે છે. િષવ :૨૦૧૭ દરમ્યાન તેમના દ્િારા ૨૦૧૩૨૧ તાિના 

દદીની લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરિામાં આિેલ છે અને સારિાર આપિામાં આિેલ છે. 
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બાયોલોજીકલ કરંોલ કામગીરી 

 જિલ્લામા ં કાયમી પાણી ભરાયેલું હોય તેિા તળાિ, અિાિરૂ કૂિા, િાિ, મોટા ખાડા, ચેક ડેમ, હોિ તથા ખેત 

તલાિડીઓમા ંમચ્છર જનયંરણ કામગીરી અંતગવત પોરાભક્ક માછલીઓ મૂકિામા ંઆિે છે. િષવ : ૨૦૧૭  દરમ્યાન જિલ્લામા ં

૧૨  પોરાભક્ક માછલી ઉછેર કેન્દ્રો કાયવરત છે. 

િંતનુાિક દિા છંટકાિ 

 છેલ્લા રણ િષવની મેલરેીયા પકરજસ્થજત તથા ટેકનીકલ એડિાઈઝરી કજમટી દ્િારા નક્કી કરેલ પોલીસી અનુસારએ નક્કી 

કરેલ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રના ગામોમાં આલ્ફાસાયપરમેથ્રીન - ૫ ટકા િંતુનાિક દિાના ૨ રાઉન્ડ કરિામાં આિેલ છે. િષવ 

૨૦૧૭  દરમ્યાન ૧૦૧ ગામોની ૯૫૨૩૫ની િસજતને છંટકાિ હેઠળ આિરેલ છે. 

રાષ્ટ્રીય િાહકિન્ય રોગ જનયરંણ કાયવક્રમ હઠેળ થયલે પ્રગજતની જિગત દિાવિતુ ંપરક       

 

ક્રમ જિગત સખં્યા 

૧. તાિના કેસ  ૭૨૩૬૫૩  

૨. લોહીના નમૂના લક્ષ્યાંક  ૪૧૦૭૨૧  

૩. એકરીકરણ કરેલ લોહીના નમૂના  ૮૬૬૧૭૩  

૪. જસજદ્ધની ટકાિારી  ૨૧૧%  

૫. કુલ જાહેર થયેલ મેલેરીયા કેસ  ૧૧૪૭  

૬. આિા કાયવકરોની સંખ્યા ૧૭૧૪  

૭. આિા કાયવકરો દ્િારા સારિાર આપેલ કેસોની સંખ્યા ૨૧૦૩૨૧  

૮. મેલેરીયા ક્લીનીકની સંખ્યા  ૧૦૧  

૯. કલીનીકમા ંલેિામાં આિેલ લોહીના નમૂના  ૨૨૨૨૫૯  

૧૦. કલીનીકમા ંજાહેર થયેલ મેલેરીયા કેસ ૧૪૬૨  

૧૧. કલીનીકમા ંસ્થળ પર આપેલ રેડીકલ સારિાર  ૧૪૨૮  
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મેલરેીયા િાખા સ્ટાફ પોઝીિન પરક 

ક્રમ સિંગવનુ ંનામ મંિૂર થયેલ મહકેમ ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ જિલ્લા મેલેરીયા અજધકારી ૧ ૧ ૦ 

૨ મદદનીિ જિલ્લા મેલેરીયા અજધકારી ૧ ૦ ૧ 

૩ મેલેરીયા સુપરિાઈઝર ૮ ૦ ૮ 

૪ મેલેરીયા સિે ઇન્સ્પેકટર ૨૯ ૨  ૨૭  

૫ મેલેરીયા લેબોરેટરી ટેકનીિીયન ૧૯ ૦ ૧૯ 

૬ મેલેરીયા સિે િકવર ૧૧૯ ૧ ૧૧૮ 

૭ સુપીરીયર ફીલ્ડ િકવર ૨ ૦ ૨ 

૮ ફીલ્ડ િકવર ૫ ૦ ૫ 

૯ હેડ મીકેનીક ૧ ૦ ૧ 

૧૦ મીકેનીક ૧ ૦ ૧ 

૧૧ ક્લીનર ૧ ૦ ૧ 

૧૨ સીની.ક્લાકવ - એકાઉન્ટ ૧ ૧  ૦  

૧૩ સીની. ક્લાકવ – િહીિટ ૧ ૦  ૧  

૧૪ સ્ટોર કીપર સીની. ક્લાકવ – િહીિટ ૧ ૧ ૦  

૧૫ ડ્રાઈિર ૩ ૨  ૧   

૧૬ પટાિાળા ૨ ૧ ૧ 

કુલ ૧૯૫ ૦૯ ૧૮૬ 
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નાણાકીય િષવન ેઅજંતત થયલે ખચવની જિગતો દિાવિતુ ંપરક જિલ્લા મલેેરીયા િાખા 

મુખ્ય સદર ૨૨૧૦ - તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય, ૦૬ - જાહેર આરોગ્ય, ૧૦૧ - રોગોનંુ જનિારણ અને જનયંરણ 

ક્રમ પેટા સદર 

૧/૪/૨૦૧૭ 

ની ઉઘડતી 

જસલક 

િષવ ૨૦૧૭-૧૮  

દરમ્યાન મળલે 

ગ્રાન્ટ 

કુલ 

સરિાળો 

િષવ 

દરમ્યાન 

થયલે ખચવ 

િષાવન્ત ે

બચત રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧.૧ ૧૮- HLT ૫૯ PLAN ૦.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૩૩ 

૧.૨ ૭- HLT ૩૩- PLAN ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ 

૧.૩ 
૧- HLT ૩૩- PLAN-ખાસ 

અંગભૂત યોિના 
૧૫૨.૪૦ ૦.૦૦ ૧૫૨.૪૦ ૦.૦૦ ૧૫૨.૪૦ 

૧.૪ ૭- HLT ૨૯- PLAN ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧.૫ 
૭- HLT NMEP (SCP) 

PLAN 
૧.૪૭ ૦.૦૦ ૧.૪૭ ૦.૫૧  ૦.૯૬  

૧.૬ ૭- HLT ૨૬- PLAN ૪૩૮.૨૯  ૭૨.૪  ૪૫૦.૬૯ ૩૬.૧૫  ૪૧૪.૫૪  

૧.૭ ૧૮- HLT ૨૬- PLAN ૨૪૮.૬૭  ૦.૦૦ ૨૪૮.૬૭ ૦.૦૨  ૨૪૮.૪૭ 

૧.૮ ૧૮- HLT ૫૦- PLAN ૦.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૭૮ 

૧.૯ ૧- NMEP  PLAN ૨૦૨.૧૩ ૦.૦૦ ૨૦૨.૧૩ ૦.૦૦ ૨૦૨.૧૩ 

૧.૧ ૧૧- પાણી સંબધંી રોગો ૨૧.૮૫  ૦.૦૦ ૨૧.૮૫ ૦.૦૦ ૨૧.૮૫ 

૧.૧૧ ૧- HLT ૩૩- PLAN ૨  ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ 

TOTAL (PLAN) ૧૦૬૮.૨૨  ૭૨.૪  ૧૦૮૦.૬૨ ૩૬.૮૬  ૧૦૪૩.૭૬  

૧.૧૨ 
૧૨-મેલેરીયા નાબૂદીનો 

રાષ્ટ્રીય કાયવક્રમ-નોન પ્લાન 
૧૧૪.૪૫  ૨૮.૬૩  ૧૭૪.૮૨    ૪૮.૪  ૧૨૬.૪૨  

૧.૧૩ ૭-HLT ૩૩-NON -PLAN ૩૬૨.૭૭  ૦.૦૦ ૩૭૬.૦૪ ૧૫.૩૪  ૩૬૦.૭  

૧.૧૪ ૧-HLT ૫૯-NON -PLAN ૧૪.૫૦ ૦.૦૦ ૧૪.૫૦ ૦.૦૦ ૧૪.૫૦ 

૧.૧૫ ૧૮-HLT ૬૦-NON -PLAN ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧.૧૬ ૧૮-HLT ૫૯-NON -PLAN ૫૪.૨૮ ૦.૦૦ ૫૪.૨૮ ૦.૦૦ ૫૪.૨૮ 

૧.૧૭ ૭-HLT ૨૬-NON -PLAN ૬૪.૮૬ ૦.૦૦ ૬૪.૮૬ ૦.૦૦ ૬૪.૮૬ 

૧.૧૮ ૧-HLT ૨૬-NON -PLAN ૩.૫૪ ૦.૦૦ ૩.૫૪ ૦.૦૦ ૩.૫૪ 

૧.૧૯ ૧૭-HLT ૪૯-NON -PLAN ૧.૨૯ ૦.૦૦ ૧.૨૯ ૦.૦૦ ૧.૨૯ 

૧.૨ ૧૮-HLT ૫૦-NON -PLAN ૨.૧૮ ૦.૦૦ ૨.૧૮ ૦.૦૦ ૨.૧૮ 

૧.૨૧ 
૧-HLT ૩૩-NON -PLAN  

ખાસ અગંભતૂ યોિના 
૧૧૮.૪૨ ૦.૦૦ ૧૧૮.૪૨ ૦.૦૦ ૧૧૮.૪૨ 

૧.૨૨ ૧૮-HLT ૨૬-NON -PLAN ૧૧૪  ૦.૦૦  ૧૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૪.૦૦ 

TOTAL (NON -PLAN) ૮૫૦.૨૯  ૨૮.૬૩  ૯૨૩.૯૩  ૬૩.૭૪  ૮૬૦.૧૯  

GRAND TOTAL ૧૯૧૮.૫૧  ૧૦૧.૦૩  ૨૦૦૪.૫૫  ૧૦૦.૬  ૧૯૦૩.૯૫  
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પ્રકરણ–૯ 

જિકાસિાખાના સ્ટાફની માજહતી 

ક્રમ જિગત િગવ ભરલે ખાલી 

૧ નાયબ જિલ્લા જિકાસ અજધકારી ૧  ૦  ૧  

૨ નાયબચીટનીસ ૩  ૨  ૦  

૩ િુજનયર ક્લાકવ  ૩  ૩  ૪  

૪ ડ્રાઈિર ૩  ૧  ૦  

૫ પટાિાળા ૪  ૧  ૧  
 

જિકાસ કાયવક્રમ  

 સરકારશ્રી તરફથી જિલ્લા પંચાયતને તબદીલ થયેલ યોિનાઓની અમલિારી તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ાએ કરિામાં આિે 

છે.સરકારશ્રી તરફથી આિતાં અનુદાનોની ફાળિણી અને તેના ખચવ પર જનયંરણ તેમિ ફાળિેલ રકમનાજહસાબો ઉપર દેખરેખ 

તેમિ યોિનાની નાણાકીય અને ભૌજતક જસજદ્ધ હાંસલ થાય તે માટે યોિનાઓના અમલીકરણને િખતોિખત મોનીટરીંગ 

કરિામાં આિે છે. 

સરદાર પટેલ આિાસ યોિના 

 ભૂજમહીન ખેત-મિુરો ગ્રામ્ય કારીગરો િસિાટ કરિા માટે ઘરથાળ પ્લોટની ફાળિણી કરિાની યોિના ૧૯૭૨થી 

અમલમાં છે. તેમિ આ ફાળિેલ પ્લોટો પર મકાન બાંધકામ માટે સહાય આપિાની યોિના સને ૧૯૭૬થી અમલમાં હતી.  

આ યોિના અન્િયે સરદાર પટેલ આિાસ યોિના તા. ૧/૪/૧૯૯૭થી અમલમાં છે િેમાં ગ્રામ્ય જિસ્તારમાં ગરીબી રેખા હેઠળ 

જીિતા કુટંુબોને ૧૦૦ ચો.િાર મફત પ્લોટ તથા ૪૫૦૦૦ની કીમતનું મકાન અરિદાર પોતાના મારફતે અથિા સ્િૈજચ્છક સંસ્થા 

મારફતે બનાિીને લાભાથીને આપિાની યોિના અમલમાં છે તેમિ સરદાર આિાસ યોિના-૨ િષવ:૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૫-

૧૬ અમલમાં હતી. િેમાં બી.પી.એલ. જસિાયના લાભાથીઓ માટે ૪૦,૦૦૦/- ની મકાન સહાય રાજ્ય સરકારશ્રી દ્િારા 

આપિામાં આિતી હતી.  િષવ : ૨૦૧૭ દરમ્યાન આિાસ યોિના લક્ષ્યાંક 0 આપિામાં આિેલ પરંતુ સ્પીલ ઓિર કામો પૈકી 

માચવ ૧૮ અંજતત ૧૬૫ કામો પુરા થયેલ છે અને ૪૬૯ કામો પ્રગજત હેઠળ છે.  તેમિ પારતા ધરિતા લાભાથીઓને ૫૮ સો 

ચો.િાર મફત પ્લોટ આપિામાં આિેલ છે. 

એચ.એસ.જી.-૩ 

 ગ્રામીણ આિાસ યોિના અન્િયે સંપાદન અને માળખાકીય સુજિધાના કામો પૈકી માળખાકીય સુજિધાના કામોમાં રાજ્ય 

સરકારશ્રી દ્િારા ગ્રામ્ય કક્ાએ ગ્રામીણ કક્ાએ આિાસ યોિના હેઠળ સરદાર આિાસ યોિના તથા ૧૦૦ ચો.િાર પ્લોટ જિસ્તાર 

અને ઇજન્દરા આિાસ યોિના િસાહતોમાં ૧૫ કરતાં િધારે કુટંુબો િસિાટ કરતાં હોય તેઓને પાયાની સુજિધા મળી િકે તે માટી 

સી.સી.રોડ, પીિાના પાણીની પાઈપલાઈન, ગટર,સ્રીટ લાઈટ િીિળીકરણની સુજિધા ઉપલભ્ધ કરાિિા સારૂ ઉક્ત 

એચ.એસ.બી.-૩ યોિના સને ૨૦૦૬-૦૭ના િષવમાં અમલમાં મૂકેલ છે. 

 િે અન્િયે કચ્છ જિલ્લાને સને ૨૦૧૭-૧૮નાં િષવમાં માળખાકીય સુજિધામાં કામો માટે લક્ષ્યાંક ફાળિિામાં આિેલ 

નથી. 
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એચ.એસ.જી.-૪ િમીન પ્લોટ જિકાસ 

 આ યોિના હેઠળ સરદાર આિાસ યોિના તથા ઇજન્દરા આિાસ યોિના હેઠળના લાભાથીઓના િમીન માટેના પ્લોટ 

જિકાસ માટે સને ૨૦૧૭-૧૮ના ંિષવમાં ભૌજતક લક્ષ્યાંક લાભાથી દીઠ મહત્તમ રૂ. ૧૦૦૦ નો જિકાસ ખચવ યોિનામાં ૦ લાભાથી 

સામે ૦ લાભાથી આિરી લીધેલ છે. નાણાકીય લક્ષ્યાંક રૂ....૦...લાખના સામે રૂ....૦....લાખનો ખચવ થયેલ છે. 

૧૪મુનંાણાપચં 

 આ યોિના ભારત સરકારશ્રી દ્િારા અમલમાં મૂકાયેલ છે. િે ગુિરાત સરકારશ્રી તરફથી ૧૪ માં નાણાપંચની ભલામણ 

અનુસાર પંચાયતો માટે નાણાકીય આિકના સાધનો સંગીન બનાિિા માટે પંચાયતી રાિ સંસ્થાઓન ેઆર્થવક સહાય આપિા સન ે

૨૦૧૫-૧૬થી ૨૦૧૯-૨૦ સુધી પાંચ િષવ માટે અમલમાં મૂકેલ છે. આ યોિનામાં ગ્રાન્ટ ભારત સરકારશ્રી દ્િારા રાજ્ય 

સરકારશ્રીને ફાળિિામાં આિે છે. સરકારશ્રી તરફથી દર િષે ગ્રાન્ટ ફાળિાિે. િે ૧૦૦% ગ્રાન્ટ િખતસર રચાયેલ ગ્રામ પંચાયતન ે

ફાળિિાની િોગિાઈ થયેલ છે. અને જનયમ મુિબ ગ્રામ્ય કક્ાએ જિકાસ કામો હાથ ધરિાના હોય છે. આમ ૧૪માં નાણાપંચના 

અનુદાનની ફાળિણી, તેના ખચવ ઉપર જનયંરણ, ફાળિેલ રકમોના જહસાબો ઉપર દેખરેખ તેમિ યોિનાની જસજદ્ધ હાંસલ થાય 

તે માટે િખતો િખત ભૌજતક અને નાણાકીય મોનીટરીંગ કરિામાં આિે છે. 

(૧) ૧૪ માં નાણાપંચમાં િષવ : ૨૦૧૫-૧૬માં રૂ.૩૯૬૮.૨૬ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળિણી સામે માસ માચવ ૧૮ અંજતત 

      કૂલ ૨૦૧૩ કામો પૂણવ થયેલ છે. અને ખચવ રૂ. ૩૩૩૮.૮૪ લાખનો થયેલ છે.  

(૨) ૧૪માં નાણાપંચમાં િષવ ૨૦૧૬-૧૭માં રૂ. ૬૪૯૪.૨૯ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળિણી સામે માસ માચવ ૧૮ અંજતત 

      કૂલ ૨૧૨૦ કામ પૂણવ થયેલ છે. અને ખચવ રૂ.૩૯૧૫.૦૯ લાખનો ખચવ થયેલ છે.  

(૩) ૧૪માં નાણાપંચમાં િષવ ૨૦૧૭-૧૮માં રૂ. ૭૨૮૮.૯૭ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળિણી સામે માસ માચવ ૧૮ અંજતત 

      કૂલ ૭૬૮ કામ પૂણવ થયેલ છે. અને ખચવ રૂ.૧૪૪૦.૬૩ લાખનો ખચવ થયેલ છે.  

પચંિટી યોિના 

 ગ્રામ્ય જિસ્તારમાં ગ્રામ્ય પ્રજાની સુખાકારી, આનંદ પ્રમોદ માટે સુજિધા યુક્ત બાગ બગીચાને પ્રોત્સાહન આપતી અને તે 

યોિના તળે પારંપકરક િૃક્ોનાં િાિેતર દ્િારા સાંસ્કૃજતક િારસા પ્રત્યે આસ્થા િળિાઈ રહે તે હેતુસર 

િષવ :  ૨૦૦૪-૦૫થી આ યોિના અમલમાં આિેલ છે. તે સમયથી ગ્રામ પંચાયત લોકફાળા પેટે રૂ.૫૦૦૦૦/- ભરે અને સરકારશ્રી 

તરફથી રૂ.૧૦૦૦૦૦/- ગ્રાન્ટ ફાળિણી થઇ રૂ.૧૫૦૦૦૦/- આ યોિના પેટે િોગિાઈ રહેલી છે.  

 માં. ઉપસજચિશ્રી, પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ જનમાવણ અને ગ્રામ જિકાસ જિભાગ ના તા. ૧૧-૦૯-૨૦૦૪ િાળા ઠરાિથી 

બાઉન્ડ્રી, િુિોજભત પ્રિેિદ્િાર, બાંકડા બાળકો માટે મનોરંિનનાં સાધનો અને રમતગમતનાં સાધનો, િૌચાલય બાથરૂમની 

સગિડ સાથે, (મજહલાઓ માટે અલાયદી વ્યિસ્થા સાથે) િૃક્ોનંુ િાિેતર, િીિળી વ્યિસ્થા કરિાની રહેિે.  

 ગ્રામ પંચાયત દ્િારા લોકાફાળો નજહ ભરી િકતા અને હાલનાં ભાિ િધારોં પ્રમાણે રૂ.૫૦૦૦૦૦/- સરકારશ્રી દ્િારા 

િ ફાળિિાની િોગિાઈ કરિામાં આિે  અને ગ્રામ પંચાયતનો લોકફાળો કે અન્ય ડોનેિન લેિાનાં ન રહે તો સરકારશ્રીએફાળિેલ 

લક્ષ્યાંક જસદ્ધ કરિા સરળતાથી કાયવિાહી થઇ િકે તેિું માનિું છે.  

 આ યોિનાનાં લક્ષ્યાકં સામે િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ની જસજધ્ધ નીચે મુિબ છે. 
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પ્રકરણ - ૧૦ 

 

સહકાર િાખા હસ્તકની કામગીરી 

ગુિરાત સહકારી મંડળીઓ અજધજનયમ – ૧૯૬૧ અન્વ્યે ગ્રામ્ય કક્ાની સહકારી મંડળીઓની નોધણી, તેના પેટા કાયદાઓમાં 

સુધારા િધારા કે આ કાયદા ની િોગિાઈ હેઠળ ફડચામા ંગયેલ હોય તેિી સહકારી મંડળીઓને પુન:જીર્િવત કરિાની તેમિ 

કમીિનરશ્રી કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ ખાતા હસ્તક ની ગ્રાન્ટ મળ્યેથી હાલમાં કચ્છ તાલુકાના માધાપર તથા કુકમા ગામમા ંહાથિાળ 

તાલીમ કેન્દ્ર દ્િારા બહેનોન ેતાલીમ આપિામા ંઆિે છે. 

સહકારી મંડળીઓની નોંધણી કામે જિલ્લા પંચાયત ની ઉત્પાદન, સહકાર અને સસંચાઈ સજમજત મા ંઠરાિથી જનણવય કરી નોંધણી 

ની કામગીરી હાથ ધરિામા ંઆિે છે. સેિા સહકારી મંડળીઓની નોંધણી માટે આ સુપરજિઝન સજમજતમાં આ મંડળી અથવક્મ 

હોિાના જનણવય અથે મુકી આ સજમજત ને માન્ય રહેની તેની નોંધણી અંગેની અંજતમ કાયવિાહી કરિામાં આિે છે. તે જસિાય બાકીની 

મંડળીઓની નોંધણી અંગે તથા તેની અન્ય િહીિટી કામગીરી માટેના અજધકારો જિલ્લા પંચાયત ની ઉત્પાદન, સહકાર અન ે

સસંચાઈ સજમજતને આપિામાં આિેલ છે. 

આ િાખા ધ્િારા નીચે પ્રમાણેના પ્રકારિાળી મંડળીઓની નોંધણી/િહીિટી કામગીરી કરિામાં આિે છે. 

• ગ્રામ જિકાસ સહકારી શ્રમયોગી સહકારી મંડળી 

• સેિા સહકારી મંડળી 

• જપયત (ખેતી) સહકારી મંડળી 

• ગ્રાહક સહકારી મંડળી 

• હાઉસીગ (ગૃહ) સહકારી મંડળી 

• ઔદ્યોજગક સહકારી મંડળી 

• કમવચારી જધરાણ ગ્રાહક સહકારી મંડળી 

• અન્ય મંડળી 

 રાજ્ય કુટીર ઉદ્યોગો અને ગ્રામ્ય ઉદ્યોગો જિભાગ હેઠળના ચાર તાલીમ કેન્ દ્રોનૂં સંચાલન કરિામાં આિે છે. આ તાલીમ 

કેન્ દ્રોમાં એક િષવ સુધી વ્યિસાયલક્ી સઘન તાલીમ આપિામાં આિે છે. તાલીમ પુણવ થયા બાદ કુટીરઉદ્યોગો દ્િારા પરીક્ા લેિામાં 

આિે છે અને પ્રમાણપરો આપિામાં આિે છે. આ તાલીમાથીઓ તાલીમ નો ઉપયોગ કરી િકે તે માટે તાલીમ બાદ ફોલોઅપ ની 

કામગીરી હાથ ધરી જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ દ્ર મારફતે લોન સહાય મળી રહે.  

 

 

લક્ષ્યાકં જસજધ્ધ 

ભૌતીક નાણાંકીય ભૌતીક નાણાકીય 

૧૧ ૧૧.૦૦ ૨ ૨.૦૦ 
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િાખાના સ્ટાફની જિગત િષવ 

ક્રમ સિંગવ મંિુર િગ્યા ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ મદદનીિ જિલ્લા રજીસ્રાર ૧ ૧ ૦ 

૨ સી.ક્લાકવ (િહીિટ) ૧ ૧ ૦ 

૩ િુ.ક્લાકવ ૧ ૦ ૧ 

૪ સીનીયર એકાઉન્ટ ક્લાકવ(જહસાબી) ૧ ૦ ૧ 

૫ પટ્ટાિાળા ૧ ૧ ૦ 

કુલ ૫ ૩ ૨ 
 

માહીતી મળેિિાનો અજધકાર  

 અરિદાર તરફથી માંગિામાં આિતી માહીતી માટેની અરજી સ્િીકારિાનું કામ આ િાખા હસ્તે કરિામાં આિે છે અને 

તેનું સંકલન કરિામાં  આિે છે.  

નાગરીક અજધકારપર  

 નાગરીક અજધકારપરની માજહતી જિલ્લા પંચાયતની તમામ િાખાઓ દ્િારા અરે આપિામાં આિે છે. યોિનાની જિગત 

: અરેની િાખા હસ્તક કોઇ યોિના નથી.   
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પ્રકરણ - ૧૧ 

સમાિ કલ્યાણ ક્રે ેજસજધ્ધ 

 કચ્છ જિલ્લાના ગ્રામ્ય જિસ્તારના અનુસુજચત જાજતના લોકો માટે સમાિ કલ્યાણ િાખા જિ.પં. કચ્છ દ્િારા જિજિધ 

ક્ેરે ચાલતી યોિનાઓની અને તેની થયેલ કામગીરીની જિગત નીચે મુિબ છે. 

 

િૈક્જણક ક્રે ે

એસ.એસ.સી. પિૂનેા જિદ્યાથીઓ માટ ેપકરજક્તલાલ મિમદુાર જિષ્યિૃજત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આ લાભ મળિાપાર 

છે. 

ગરીબી નાબદૂી કાયવક્રમ હઠેળ એસ.એસ.સી. પિૂનેા જિદ્યાથીઓ માટ ેરાજ્ય જિષ્યિજૃત્ત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આ લાભ મળિાપાર 

છે. 

અન.ુજાજતના અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંરોકાયલે િાલીઓના બાળકોન ેપિૂવ એસ.એસ.સી. મુજન મતેરાિ રાજ્ય જિષ્યિજૃત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને તથા ધો. ૯ થી ૧૦ 

માં ગ્રામ્ય જિસ્તારની હાઇસ્કુલોમા ંઅભ્યાસ કરતા અસ્િચ્છ વ્યિસાય કરતા િાલીઓના બાળકોને આ લાભ મળિાપાર 

છે. આ યોિનાનો લાભ એકિ િાલીના િધુમાં િધુ બે બાળકોને મળિાપાર છે. 

અનુસજુચત જાજતના બાળકોન ેમફત પસુ્તક/કપડા સહાય (ગણિિે સહાય) 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને બે િોડ ગણિેિ 

ખરીદિા માટે રૂ. ૨૦૦/- લેખે સહાય આપિાની રહે છે. 

અન.ુજાજત પકૈી અજત પછાત જાજતના ધો. ૧ થી ૮ મા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોન ેજિષ્યિૃજત સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮માં અભ્યાસ કરતા અજત પછાત જાજતના બાળકોને 

આ લાભ મળિાપાર છે. 

અન.ુજાજત પકૈી અજત પછાત જાજતના ધો. ૯ થી ૧૦ મા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોન ેજિષ્યિજૃત સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૯ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા અજત પછાત જાજતના 

બાળકોને આ લાભ મળિાપાર છે. 

ભારત સરકારની જપ્ર-મકેરક જિષ્યિૃજત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી જિસ્તારના ધો. ૯ થી ૧૦ માં ગ્રામ્ય જિસ્તારની હાઇસ્કુલોમાં અભ્યાસ 

કરતા બાળકોને આ લાભ મળિાપાર છે. 

સુબદેાર રામજી આબેડકર છારાલયન ેઅનદુાન યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતના ૭૦ ટકા જિદ્યાથીઓ તથા બક્ીપંચના ૨૦ ટકા જિદ્યાથીઓ તથા ૧૦ ટકા ઈતર બીન 

પછાત જિદ્યાથીઓને એક જિદ્યાથી દીઠ રૂ. ૧૫૦૦/- માજસક લેખે જનભાિ અનુદાન આપિાની િોગિાઈ છે. તેમિ 

જિદ્યાથી પ્રજત માસ રૂ. ૫૦/- લેખે સંસ્થાને મકાન ભાડુ ચુકિિાની િોગિાઈ છે. તેમિ છારાલયમાં ફરિ બજાિતા 

કમવચારીઓને સરકારશ્રી તરફથી જનયત થયેલ િેતન સંસ્થા મારફત ચુકિિાની યોિના અમલમાં છે. 

 



44 
 

સરસ્િજત સાધના (સાયકલ ભટે) યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતની ધો. ૯ મા ંઅભ્યાસ કરતી કન્યાને સરકારશ્રી તરફથી સાયકલ સહાય યોિના અમલમાં 

છે. િેમા ંિાલીની િાર્ષવક આિક મયાવદા રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- ની છે. 

 

આર્થવક ઉત્કષવ ક્રે ે

અનુસજુચત જાજતના લોકોન ેખેતીની િમીન ખરીદિા નાણાકંીય સહાય 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોને એકર દીઠ કકંમતના ૫૦ ટકા અથિા રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- પૈકી 

બે માથી ઓછી હોય તે સહાય તરીકે મંિુર કરિાની રહે છે. બે એકર માટે િધુમાં િધુ રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય 

આપિાની રહે છે. આ યોિનાનો લાભ બી.પી.એલ. લાભાથીઓને િ આપિાનો થાય છે. 
 

આરોગ્ય અન ેગહૃ જનમાવણ 

અન.ુજાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોન ેમફત તબીબી સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ. જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના કેન્િર, રકતજપત, ટી.બી. તેમિ એઇડ્સ િેિા રોગોથી પીડાતા 

લોકોને સહાય પેટે ડોક્ટરની ભલામણથી સહાય આપિાની યોિના અમલમાં છે. 

ડૉ. આબંેડકર આિાસ યોિના  

• અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોન ેપોતાની માજલકીની િમીન / પ્લોટ / િિવરીત મકાન પર આિાસ બાંધિા માટે 

રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- સહાય આપિાની યોિના અમલમાં છે. 

ડૉ. આબંેડકર આિાસ યોિના (અજત પછાત જાજતના લોકો માટે) 

• અનુ.જાજત પૈકીના અજત પછાત જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોને પોતાની માજલકીની િમીન / પ્લોટ / િિવરીત મકાન 

પર આિાસ બાંધિા માટે રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- સહાય આપિાની યોિના અમલમાં છે. 

કુિંરબાઈનુ ંમામરેૂ સહાય યોિના 

 અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારની કન્યાઓને લગ્ન થયેથી રૂ. ૧૦૦૦૦/- ની સહાય આપિાની યોિના અમલમા ંછે. યુગલ 

પૈકી યુિકની ઉમર લગ્નની તારીખે ૨૧ િષવ ક ેતેથી િધારે હોિી િોઈએ, કન્યાની ઉમર લગ્નની તારીખે ૧૮ િષવ ક ેતેથી િધારે 

હોિા િોઈએ. લગ્નની તારીખથી એક િષવની અંદર અરિદારોએ ફોમવ સબંજધત સમાિ કલ્યાણ જનરીક્કશ્રીને રિુ કરિાન ુરહ ે

છે. તેમિ સને ૨૦૧૫-૧૬ થી કુંિરબાઈનંુ મામેરું યોિના અંતગવત હિેથી બે કન્યાને આ યોિનાનો લાભ આપિાનો થાય છે. 
 

સામાજિક અન ેિકૈ્જણક જિબીરો 

 અનુ.જાજતના લોકોને યોિનાકીય પ્રચાર અને પ્રસાર માટે તથા જિક્ણ અંગેની જાગૃજત કેળિિા માટે જિબીરો યોિિાની 

અમલમા ંછે. 
 

સત્યિાદી રાજા હકરિચદં્ર મરણોતર સહાય (અતં્યષે્ઠી સહાય) યોિના 

 આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના ઈસમો કે િેઓ ગરીબી રેખા હેઠળ જીિે છે તેમના કુટંુબના સભ્યોના 

મરણ પ્રસંગે અંજતમ કક્રયા કમવ માટે રૂ.૨૫૦૦/- ની સહાય આપિામાં આિે છે. તેમિ સને ૨૦૧૫-૧૬ થી અંજતમ કક્રયા માટે 

રૂ. ૫૦૦૦/- ની સહાય આપિા માટે સરકારશ્રી દ્િારા નક્કી કરિામાં આિેલ છે. 
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ગરીબી નાબદુી કાયવક્રમ ક્રે ે

ગરીબી નાબદુી કાયવક્રમ હઠેળ અન.ુજાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના લોકોન ેમફત તબીબી સહાય યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય જિસ્તારના કેન્સર, રક્તજપત અને ટી.બી. તેમિ એઇડ્સ િેિા રોગોથી પીડાતા 

લોકોને સહાય પેટે ડોક્ટરની ભલામણથી સહાય આપિાની યોિના અલમમાં છે. 

એસ.એસ.સી. પિૂનેા જિદ્યાથીઓ માટ ેપકરજક્તલાલ મિમદુાર જિષ્યિૃજત યોિના 

• આ યોિના હેઠળ અનુ.જાજતના ગ્રામ્ય/િહેરી  જિસ્તારના ધો. ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા બાળકોને આ લાભ મળિા 

પાર છે. 

િષવ દરમ્યાન સમાિ કલ્યાણ ક્રે ેજિજિધ યોિનાકીય કામગીરી નીચ ેમિુબ હાથ ધરિામા ંઆિલે છે. યોિનાની નાણાકીય તથા 

ભજૈતક પ્રગજતની જિગતો નીચ ેમિુબ છે. 

ક્રમ યોિનાની જિગત 
મળલે ગ્રાન્ટ 

રૂ. લાખમા ં

ખચવ રૂ. 

લાખમા ં

ભૌજતક 

જસજધ્ધ 

૧ એસ.એસ.સી પૂિવ જિદ્યાથીઓને રાજ્ય જિષ્યિૃજત યોિના ૧૪૯.૦૩ ૧૪૯.૦૩ ૨૫૯૬૮ 

૨ અસ્િચ્છ વ્યિસાયમા ંરોકાયેલ બાળકોને જિષ્યિૃજત ૯૮.૦૦ ૯૭.૪૨ ૫૨૬૧ 

૩ સરસ્િતી યોિના સાયકલ યોિના ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૪ અનુ.જાજતના બાળકોન ેગણિેિ ૯૮.૮૫ ૯૮.૮૫ ૩૨૯૪૯ 

૫ અજત પછાત જાજતના ધો. ૧ થી ૮ સુધીના બાળકોને જિષ્યિૃજત ૨૧.૦૫ ૨૧.૦૫ ૨૮૦૭ 

૬ અજત પછાત જાજતના ધો. ૯ થી ૧૦ સુધીના બાળકોને જિષ્યિૃજત ૨.૧૭ ૨.૧૭ ૨૧૭ 

૭ ધો. ૯ થી ૧૦ માટે ભારત સરકારની જપ્ર મેકરક જિષ્યિૃજત્ત ૧૧૫.૦૦ ૧૧૩.૯૦ ૪૩૯૫ 

૮ છારાલયોને સહાયક અનુદાન ૫૦.૦૦ ૩૯.૯૬ ૮ 

૯ મફત તબીબી સહાય ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૦ આંબેડકર આિાસ યોિના ૬૭.૬૦ ૬૭.૨૦ ૧૧૫ 

૧૧ અજત પછાત જાજતના અરિદારોને આંબેડકર આિાસ યોિના ૦.૦૦ ૩.૬૪ ૭ 

૧૨ કુંિરબાઈનુ મામેરૂ યોિના ૧૭.૦૦ ૧૬.૦૦ ૧૫૯ 

૧૩ સમાિ કલ્યાણ જિજબરો ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૪ અન્ત્યેજિઠ કક્રયા માટે સહાય યોિના ૫.૯૫ ૫.૯૫ ૧૧૯ 

૧૫ એસ.એસ.સી પૂિે જિદ્યાથીઓને રાજ્ય જિષ્યિૃજત્ત ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧૬ મફત તબીબી સહાય (ગરીબી જનિારણ) ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

કુલ સરિાળો ૬૨૪.૬૫ ૬૧૧.૫૩ ૭૨૭૫૩ 
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સમાિ કલ્યાણ િાખાની યોિનાઓ 

• બીસીક-ે૪: 

- મુજન મેતરાિ અસ્િચ્છ વ્યિસાયોમાં રોકાયેલાં માતા-જપતાનાં બાળકોને પૂિવ એસ.એસ.સી. રાજ્ય જિષ્યિૃજત્તની યોિના. 

 

• બીસીક-ે૭૧: 

- પૂિવ એસ.એસ.સી.ના જિદ્યાથીઓ માટે રાજ્ય જિષ્યિૃજત્તની યોિના (ગરીબી જનિારણ કાયવક્રમ)  

 

• બીસીક-ે૨:  

- જપ્રકરજક્તલાલ મિમુદાર એસ.એસ.સી. પૂિવના જિદ્યાથીઓ માટે જિષ્યિૃજત્ત યોિના. 
 

• બીસીક-ે૬:  

- ધો. ૯ માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂજચત જાજતની કન્યાઓને સાયકલ સહાય (સરસ્િતી સાધના યોિના) 

  

• બીસીક-ે૧૭:  

- િાલ્મીકક, હાડી, નાડીયા, સેનિા, તુરી, ગરો-ગરોડા, િણકર સાધુ, દજલત બાિા, તુરી-બારોટ, તીરગર/તીરબંદા, થોરી, 

અને માતંગ જાજતના ધો-૧ થી૧૦ ના જિદ્યાથીઓને ખાસ જિષ્યિૃજત્ત. 
 

• બીસીક-ે૧૯:  

- સુબેદાર રામજી આંબેડકર છારાલયને અનુદાન યોિના.  
 

• બીસીક-ે૬૨:   

- અંત્યેષ્ઠી સહાય યોિના.  
 

• બીસીક-ે૧૬:  

- મફત ગણિેિ સહાય યોિના.  

 

• બીસીક-ે૫૦:  

- ગૃહજનમાવણ માટે વ્યજક્તગત ધોરણે નાણાકીય સહાય ( ડો. આંબેડકર આિાસ યોિના)  

 

• બીસીક-ે૫૫:  

- અનુસૂજચત જાજતની કન્યાઓને કુંિરબાઈના મામેરા માટે નાણાંકીય સહાય.  

 

• બીસીક-ે૫૨:  

- િાલ્મીકક, હાડી, નાડીયા, સેનિા, તુરીબારોટ, િણકર સાધુ, દજલત બાિા, તુરી-બારોટ, તીરગર/તીરબંદા, થોરી, અને 

માતંગ િેિી અજત પાછાત જાજતઓને ગૃહજનમાવણ માટે નાણાંકકય સહાય. (ડો. આંબેડકર આિાસ યોિના). 

 

• બીસીક-ે૩૫:  

- ધો-૯ અને ૧૦ માં અભ્યાસ કરતાં અનુસૂજચત જાજતઓના જિદ્યાથીઓને જપ્ર-મેરીક જિષ્યિૃજત્ત (કે.પુ.યો) 
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સમાિ કલ્યાણ િાખાની સ્ટાફની માજહતી દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ સિંગવ 
મિુર થયેલ 

િગ્યાઓ 

ત ેસામ ેભરાયલે 

િગ્યાઓ 

ખાલી રહેલ 

િગ્યા 
ક્યારથી ખાલી છે 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ 
જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ 

અજધકારી 
૧ ૧ ૦ ૦૦૦ 

૨ સમાિ કલ્યાણ જનરીક્ણ ૧ ૧ ૦ ૦૦૦ 

૩ આંકડા મદદનીિ ૧ ૧ ૦ ૦૦૦ 

૪ િુનીયર કારકુન ૪ ૧ ૩ છેલ્લા બે િષવથી  

૫ ડ્રાઈિર ૧ ૦ ૧ છેલ્લા બે િષવથી  

૬ પટાિાળા ૨ ૧ ૧ છેલ્લા બે િષવથી  

કુલ ૯ ૫ ૪  
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પ્રકરણ - ૧૨ 

સકંલીત બાળ જિકાસ યોિના ક્રે ેજસજધ્ધ 
 

પરુક પોષણ પરુુ ંપાડિુ.ં 

 ૭ માસથી ૩ િષવના બાળકોને રો-રાિન (ઘઉં,તેલ,મગદાળ) ઘરે આપિામાં આિે છે. ૩ િષવથી ૬ િષવના ઓછા 

િિનિાળા બાળકોને રો-રાિન આપિામાં આિે છે. માસના આઠ કદિસ માતૃમંડળ અને સખી મંડળની મદદથી ગરમ નાસ્તો ૨ 

રૂજપયા નેટ મયાવદામાં કેન્દ્ર પર આપિામાં આિે છે.તેમિ આંગણિાડી કેન્દ્રમાં ઉપલબ્ધ ઘઉં/ચણા અને ચોખા ની આટાની િાનગી 

કેન્દ્ર પર આપિામાં આિે છે. તથા સગભાવ ઘારી કકિોરીઓને રો-રાિન (ઘઉં,તેલ,મગદાળ) રૂપે પુરું પાડિામાં આિે છે. 

• આરોગ્ય પોષણ જિક્ણ (૧૫ થી ૪૫ િષવની બહેનોને આપિામાં આિે છે.) 

• રોગ પ્રજતકારક રસીકરણ (સગભાવ સ્રી તેમિ બાળકોને આપિામાં આિે છે.) 

• રેફરલ સેિાઓ 

• અનૌપચારીક પુિવપ્રાથજમક જિક્ણ (૩ થી ૬ િષવના બાળકોને આપિામાં આિે છે.) 

• ૧૧ થી ૧૮ િષવની કકિોરીઓને દર બુધિારે આયવનફોલીકની ગોળી આંગણિાડી કેન્દ્ર પર આપિામાં આિે છે. 

 

સબલા યોિના 

 ભારત સરકાર ધ્િારા સબલા યોિના ધ્િારા અમલ નક્કી કરેલ છે. િેમા ગુિરાત રાિયના કુલ ૯ જિલ્લા આિરી 

લેિામાં આિેલ છે. િેમા કચ્છ જિલ્લાનો સમાિેિ થયેલ છે. િેમા આપિાની થતી સેિાઓ નીચે મુિબ છે. 

• ૧.  પોષણ 

• ૨.  આઈ.એફ.એ. ગોળી 

• ૩.  આરોગ્યની તપાસ અને રેફરલ સેિાઓ 

• ૪.  પોષણ અને આરોગ્ય જિક્ણ અને રોિગાર લક્ી તાલીમ 

• ૫.  કુટંુબ કલ્યાણ, બાળ સંભાળ અને ગૃહ સંચાલન જિિે સલાહ સુચનો 

 

યોિનાનો હતે ુ

• ૧૧ થી ૧૮ િષવની બાળાઓમાં પોષણનંુ સ્તર સુધારિું. 

• અક્રજ્ઞાન અને આંકડાકીય કૌિલ્ય િધે તેિું જિક્ણ આપિું. 

• સામાજિક જ્ઞાન િધે અને ભજિષ્યમાં જીિનમાં તેઓ સ્િ જનણવય કરી િકે તેિા તૈયાર થાય તેનંુ આયોિન કરિું. 

• ભજિષ્યમાં આિક મેળિી િકે તેિા ગૃહ હુન્નરો િીખે / ઘર ગ્થુ કામકાિમાં િધારે જનપંુણ બને. 

• આરોગ્ય / સ્િચ્છતા / પોષણ / કુટંુબ કલ્યાણ / બાળ સંભાળ ગહૃ સંચાલનની અને ૧૮ િષવ પુરા કયાવ પછી લગ્ન કરિા 

િોઈએ તે તમામ બાબતોમાં જાગૃત થાય. 
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દધુ સજંીિની યોિના  

- જિકાસિીલ તાલકુા લખપત અન ેરાપરમા ંઆ યોિના કાયવરત છે.  

 ૬ માસથી ૩ િષવના બાળકો અને ૩ થી ૬ િષવના બાળકોને અઠિાડીયામાં ૫ કદિસ ફ્લેિડવ જમલ્ક(૧૦૦) આપિામાં 

આિે છે. તેમ િ સગભાવ બહેનો, ધારી માતાઓને અઠિાડીયામાં બે કદિસ(૨૦૦) ફ્લેિડવ જમલ્ક આપિામાં આિે છે 

હેતુ : પોષણ સ્તરમાં સુધારો કરિા  

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટકોની મિુંર, ભરલે અન ેખાલી િગ્યાની માજહતી દિાવિતુ ં 

(અ) જીલ્લાકક્ાની િગ્યાઓ-ભિુ-કચ્છ 

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ મંિુર થયેલ િગ્યાઓ ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા રીમાક્સવ 

૧ પ્રોગ્રામ ઓફીસર-૧ ૧ ૦ ૧   

૨ ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

૩ જિલ્લા પ્રોગ્રામ આસીસ્ટ્નટ  ૩ ૨ ૧  

૪ આંકડા મદદનીિ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

૫ િુનીયર કલાકવ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

૬ પટાિાળા િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

7 એકાઉન્ટન્ટ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

કુલ સરિાળો ૯ ૭ ૨   
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(બ) ઘટકક્ાની િગ્યાઓ - કચ્છ 

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ 
મંિુર થયેલ 

િગ્યાઓ 

ભરાયલે 

િગ્યા 

ખાલી 

િગ્યા 
રીમાક્સવ 

૧ સીડીપીઓ ૧૨ ૧ ૧૧   

૨ સુપરિાઈઝર (મુ.સે) િગવ-૩ ૮૭ ૬૯ ૧૮   

૩ આંકડા મદદનીિ િગવ-૩ ૧૨ ૯ ૩   

૪ િુનીયર કલાકવ િગવ-૩ ૧૨ ૧૧ ૧   

૫ પટાિાળા િગવ-૩ ૧૧ ૧૧ ૦   

કુલ સરિાળો ૧૩૪ ૧૦૧ ૩૩   
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પ્રકરણ–૧૩ 

પિપુાલન ક્રે ેકચ્છ જીલ્લો જિકાસના ંપથં ે 
 

 ગુિરાત રાિય દૂધ ઉત્પાદનમાં દેિમા ંમોખરાનુ ંસ્ થાન ધરાિ ેછે. ડેરી ઉદ્યોગ ક્ેરે ગુિરાત સમગ્ર દેિમાં મોડેલ રાિય 

તરીકે ઉભરી આિેલ છે. આમા ંપિુપાલનની મહત્ િની ભુજમકા રહેલી છે. ગુિરાત રાિયના અન્ ય જિલ્ લાની સરખામણીમા ંકચ્ છ 

જિલ્ લો જિસ્ તારની રીતે સૌથી જિિાળ છે. કચ્ છ જિલ્ લાનો મુખ્ ય વ્ યિસાય પરંપરાગત રીતે ખેતી અને પિુપાલનનો રહયો છે. 

ખેતીના પુરક વ્ યિસાય તરીકે પણ પિુપાલનનો સ્ િીકાર થયેલો છે.  

 કચ્છ જીલ્લો જિપુલ િૈિ જિજિધતા અને બહોળુ પિુધન ધરાિતો જીલ્લો છે. આ જિસ્તારની પોતાની કહેિાય તેિી, 

ખુબિ અગત્ યની પિુઘનની ઓલાદો અહીં સચિાયેલ છે. િેમાં કચ્છી, સસંધણ કે બન્ ની તરીકે ઓળખાતી ભેંસ, કાંકરેિ ગાય, 

કચ્છી બકરાં, કચ્છી અને ખારાઇ ઊંટ તેમિ  કચ્છી સસંધી અચિો  મુખ્ય છે.   

 ગાય િગવના પિુઓમા ં સુપ્રજસઘ્ ધ એિી કાંકરેિ ગાયનો ઉછેર ખુબિ મોટા પ્રમાણમા ંકરિામાં આિે છે. કાંકરેિ બળદ 

તેની સિાઈ ચાલ, ભારિહન ક્મતા તેમિ  ગરમ હિામાન માં તેની કામ કરિાની ક્મતા  માટે મિહુર છે. ખેતીમા ંયાંજરકરણ  

અને રેક્ટર નો િપરાિ પ્રચજલત થયા છતાં હિુ કચ્ છના કાંકરેિ બળદની માંગ સૌરાષ્ટ્ર  અને દજક્ણ ગુિરાતમા ંપણ છે. 

 ભેંસ િગવમા ંકચ્ છના બન્ ની જિસ્ તારની બન્ ની ભેંસ તેના િધુ દૂધ ઉત્પાદન અને દૂધમા ંિધ ુફેટ માટે જાણીતી છે. િે અન્ ય 

નામ િેિાકે સસંધી, કુંઢી તથા કચ્ છી ભેંસ તરીકે ગુિરાતના અન્ ય જિસ્ તારોમા ંજાણીતી છે. ભેંસની બન્ ની ઓલાદન ેભારતની 

ભેંસોની ૧૧ મી ઓલાદ તરીકે સ્થાન મળેલ છે.  

 તેિ પ્રમાણે કચ્છનાં ખારાઇ ઊંટને પણ ઊંટની અલગ ઓલાદ તરીકેની તેમિ કચ્છી-સસંધી અચિોને અચિની અલગ 

ઓલાદ તરીકેની રાજષ્ટ્રય માન્યતા NBAGR (National Bureau of Animal Genetic Resources) દ્િારા મળેલ છે.  

 રાજ્ય સરકાર દ્િારા કચ્છ જીલ્લામાં પિુપાલન પ્રિૃજતને િેગ આપિા માટે રૂ. ૨૩.૫૦ કરોડનાં ખચે  મંુદ્રા રોડ ખાતે 

કાંકરેિ ગાય માટેનું પિુ ઉછેર કેન્દ્ર, રૂ. ૧૯.૫૦ કરોડનાં ખચે બન્ ની ભેંસ માટે ભેંસ ઉછેર કેન્દ્ર (Banni Buffalo Bull 

Mother Farm) (એર પોટવ રોડ પર) તેમિ રૂ. ૪.૫૦ કરોડનાં ખચે મરઘાં જિસ્તરણ કેન્દ્ર (એર પોટવ રોડ પર) નું  નજિન 

બાંધકામ મંિુર કરી તેની ગ્રાન્ટ ફાળિી દેિાયેલ છે.  અને કામ પુણવ થિા પર છે.   

 કચ્છ જીલ્લામાં  દૈજનક ધોરણે અંદાિે ૧૪.૫૦ લાખ લીટર િેટલુ દુધ ઉત્પાદનની ક્મતા રહેલી છે.    

િષવ ૨૦૦૯ થી કચ્છ જીલ્લામાં સહકારી ધોરણે સરહદ ડેરી ચાલુ થઇ. િરૂઆતમાં રોિનંુ માર  ૨૦,૦૦૦  જલટર દૂધ એકરીકરણ 

કરતી સરહદ ડેરી જિલ્લા માં ૬૯૧ સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળીઓ/મંડળો દ્િારા દૈજનક મહત્તમ ૪.૮૫ લાખ જલટર દૂધ 

એક્રીકરણ સુધી પહોંચી છે અને િાર્ષવક અંદાિે  ૪૦૦  કરોડ  રૂજપયાનંુ પિુપાલકો ને ચૂકિણ  કરે  છે.  

બન્ની જિસ્તારમાં પિુપાલન પ્રિૃજતને પ્રોત્સાહન આપિા માટે બન્ની  પિુ મેળાનંુ આયોિન કરિા માટે દર િષે રૂ. ૫ લાખ 

િેટલી સહાય  રાજ્ય સરકારનાં પિુપાલન જિભાગ તરફથી આપિામાં આિે છે.  

 

૧૯ મી  પિધુન િસ્ તી ગણતરી િષ્ વાા ૨૦૧૨ મિુબ કચ્ છના પિુધનની િસ્ તી  આ પ્રમાણ ેછે. 

ગાય િગવ –   ૫,૮૩,૪૨૦  ભેંસ િગવ - ૩,૭૫,૪૦૯         ઊંટ- ૭,૯૬૭  

ઘેટાં - ૫,૧૫,૯૧૨   બકરાં  -  ૪,૦૧,૨૯૬         કલુ – ૧૮,૯૬,૪૯૧ 

 

 કચ્ છ જિલ્ લાનુ ંપિુધન ગુિરાતના કુલ પિુધનના ૭ % િેટલુ થાય છે. ગાય-ભેંસ િગવના પિુઓન ે  ગણતરીમા ંલેતાં 

બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા બાદ કચ્ છ જિલ્ લો રીજા નંબરે છે.  

 િષવ ૨૦૧૨ માં થયેલ પિુ ધન િસજત ગણતરી અનુસાર  િષવ ૨૦૦૭ ની સરખામણી એ ગાય િગવનાં પિુઓમા ં

૫૦.૦૯% અને ભેંસ િગવનાં પિુઓમાં ૬૬.૧૨% િેટલો ધરખમ િધારો નોંધાયો છે. સામે,ઘેટાં અને બકરાંની િસજતમાં અનુક્રમે 

૧૦.૨૮ અને ૧૭.૨૬% િેટલો ઘટાડો નોંધાયો છે. આમ જીલ્લામાં દુધ ઉત્પાદન લક્ી પિુપાલન માં િધારો થયો છે.  
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 કચ્છ જીલ્લામાં ખાનગી ધોરણે તેમિ ડેરી સંઘ મારફતે ઉપલબ્ધ  પિુ સારિાર સુજિધાઓ મયાવકદત છે ત્યારે જીલ્લા 

પંચાયત સંચાજલત  કુલ ૩૨ પિુ દિાખાના , ૪ ફરતા પિુ દિાખાના અને ૨૯ પ્રાથજમક પિુ સારિાર કેંદ્રો  જીલ્લા નાં પિુપાલકોને 

સતત ઉપયોગી થાય છે.  

 રાજ્ય સરકાર ની  “૧૦ ગામ દીઠ ૧ મોબાઇલ પિુ દિાખાના”ની યોિનાનું રાજ્ય કક્ાનું લોકાપવણ ગત તા. ૩૧ 

ડીસેમ્બર-૨૦૧૫ નાં િેકરીયા રણ ખાતે આયોજીત રિી કૃજષ મહોત્સિ કાયવક્રમ દરમ્યાન કરિામાં આવ્યંુ હતંુ. હાલ આ યોિના   

હેઠળ કુલ ૧૮  નિા મોબાઇલ પિુ દિાખાના જીલ્લામાં  મંિુર  થઇ ચુકેલ છે. તેમિ પ્રજત િષવ આ યોિના હેઠળ િધુ ન ેિધ ુ

નિા મોબાઇલ પિુ દિાખાનાઓ  િરૂ કરિાનું આયોિન છે.  

 પિુ સારિાર કેમ્પો, પિુ આરોગ્ય મેળાઓ,પિુ ઉત્પાદકતા િૃજદ્ધ જિબીરો, પિુપાલન જિક્ણ જિબીરો, જિજિધ રોગ 

સામે રસીકરણ ઝૂબેિો   તેમિ ઘેટા બકરામાં કૃજમનાિક દિા પીિડાિિાનાં કેમ્પો, ઊંટોમાં ખાજી કફટોડા જિરોધી સારિારનાં 

કેમ્પો તેમિ પિુપાલકોને ઘર આંગણે પિુ સારિારની  સુજિધાઓ, રોગચાળા કે પોઇઝનીંગ સમયે જનદાન અને સારિાર,પોસ્ટ 

મોટવમ,પિુઓનાં આરોગ્ય પ્રમાણપરો આપિા, કૃજરમ બીિદાન અને પિુ સંિધવન ની તમામ કામગીરી જીલ્લા પંચાયતનાં 

દિાખાનાઓ મારફતે  થાય છે. તે ઉપરાંત સરકારની જિજિધ  સહાય યોિનાઓનું અમલીકરણ પણ આ દિાખાનાઓ મારફત ે 

થાય છે. 

 કચ્છ જીલ્લામાં હાલ જીલ્લા પંચાયત સંચાજલત ૩૬ પિુ દિાખાના/ફરતા પિુ દિાખાનામાં કુલ  ૧૦ પિુ જચકકત્સા 

અધીકારીઓ અને ૨૯ પ્રાથજમક પિુ સારિાર કેંદ્રો ખાતે ૧૦ પિુધન જનકરક્કો કાયવરત છે.  

 કડજસ્રક્ટ જમનરલ ફાઉન્ડેિન- પ્રધાનમંરી ખનીિ ક્ેર કલ્યાણ યોિના હેઠળ જીલ્લામાં હાલ માંિ ૧૦ િેટલા ફરતા 

પિુ દિાખાના તેમિ ૫૦ કૃજરમ બીિદાન કેન્દ્રો િરૂ કરાયેલ છે. િેમાં હાલ ૧૦ પિુ જચકકત્સકો તેમિ ૪૫ િેટલા  કૃજરમ 

બીિદાન કાયવકરો ફરિ બજાિે છે.  
 

િષવ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંજીલ્લા પચંાયત, કચ્છ દ્િારા કરિામા ંઆિલે તારંીક કામગીરી 
 

અ.નં. કામગીરીનીજિગત  જીલ્લાનો લક્ષ્યાંક  જસજદ્ધ  

૧.  પિુ સારિાર  -  ૧૪૪૬૮૮  

૨.  ખસીકરણ  ૬૬૦૦  ૧૧૭૭૯  

૩.  કૃરીમ બીિદાન  ૮૪૦૦  ૮૭૧૨  

૪.  પિુ આરોગ્ય મેળા  ૧૭૮  ૧૭૮  

૫.  પિુ આરોગ્ય મેળા – સારિાર  ૧૭૮૦૦  ૧૧૮૧૫૬  

૬.  પિુ ઉત્પાદકતા િૃજધ્ધ જિબીર  ૩૭  ૩૭  

૭.  પિુ ઉત્પાદકતા િૃજધ્ધ જિબીર- સારિાર  ૩૭૦૦  ૮૩૦૫  

૮.  ઊંટોમાં એન્ટીસરા સારિાર  ૭૦૦૦  ૫૯૮૦  

૯.  આર.કે.િી.િાય. આંતર બાહ્ય પરોપજીિી જનયંરણ  ૧૦૦૦૦૦  ૧૨૭૨૭૫  

૧૦. ઘેટાં-બકરાંમાં ડે્રન્ચીંગ  ૩૩૫૦૦૦  ૧૧૯૧૫૭૩  

૧૧ પિુ રસીકરણ  ૨૪૬૫૦૦ ૧૯૪૮૧૧૨ 

૧૨. નમુના તપાસણી  ૮૪૦૦  ૯૫૧૬  
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૧૩. તાલુકા કક્ા પિુપાલન જિબીર  ૧૦  ૧૦  

૧૪.  જીલ્લા કક્ા પિુપાલન જિબીર  ૨  ૨  

૧૫.  િુથ સભા  ૭૩૨  ૭૫૬  

૧૬.  પિુ પ્રદિવન  -  ૧૪  

૧૭.  પિુધન મોિણી  ૪૬  ૪૬  

૧૮.  પોસ્ટમોટવમ  -  ૬૪૨  

૧૯.  હેલ્થ સટીકફકેટ  -  ૧૯૭૮  

   

િષવ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંજીલ્લા પચંાયત, કચ્છ દ્િારા કરિામા ંઆિલે યોિનાકીય  કામગીરી 
 

અ.

નં. 

કામગીરીની જિગત  નાણાંકીય 

લક્ષ્યાંક 

નાણાંકીય 

જસજદ્ધ 

ભૌજતક 

લક્ષ્યાંક 

ભૌજતક 

લક્ષ્યાંક 

૧.  બકરાં એકમ (૧૦+૧) ની સ્થાપના માટે સહાય 

(અ.જાજત)   
૬૦,૦૦૦ ૬૦,૦૦૦ ૨ ૨ 

૨.  બકરાં એકમ (૧૦+૧) ની સ્થાપના માટે સહાય 

(સામાન્ય)   
૩,૦૦,૦૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ ૧૦ ૧૦ 

૩.  જિદ્યુત સંચાજલત ચાફકટર અનુસુજચત જાજત  ૩૩૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦ ૨૨ ૨૨ 

૪.  જિદ્યુત સંચાજલત ચાફકટર િનરલ કેટેગરી  ૧૦૯૫૦૦૦ ૧૦૯૫૦૦૦ ૭૩ ૭૩ 

૫.  િુધ્ધ સંિધવન દ્િારા ગાયમાં કૃજરમ બીિદાનથી 

િન્મેલ િાછરડીઓના પિુપાલકો માટે પ્રોત્સાહક 

યોિના 

૩૬૯૦૦૦ ૩૬૯૦૦૦ ૧૨૩ ૧૨૩ 

૬.  ગ્રામ્ય દુધ સહકારી મંડળીઓને બલ્ક જમલ્ક કુલર માટે 

સહાય  

૩૧૪૧૧૭૩  ૩૧૪૧૧૭૩  ૩ ૩ 

૭.  ગ્રામ્ય દુધ સહકારી મંડળીઓને ઓટોમેકટક જમલ્ક 

કલેક્િન જસસ્ટમ માટે સહાય  

૧૦૪૦૦૦૦  ૧૦૪૦૦૦૦  ૧૩ ૧૩ 

૮.  ગ્રામ્ય દુધ સહકારી મંડળીઓને દુધ ભેળસેળ 

ચકાસણી યંર માટે સહાય  

૩૨૮૪૯૫ ૩૨૮૪૯૫ ૪ ૪ 

૯.  જમલ્કીંગ મિીન સહાય  ૬૪૨૬૦૦ ૬૪૨૬૦૦ ૨૦ ૨૦ 

૧૦

. 

પિુ જિમા સહાય  ૩૧૬૯૬૨ ૩૧૬૯૬૨ ૨૮૫ પિુઓ ૨૮૫ પિુઓ 

૧૧ ૧ થી ૨૦ દુધાળા પિુ એકમની સ્થાપના માટે ૧૨ 

% વ્યાિ સહાય- િનરલ કેટેગરી  

- - - ૮૯ 

૧૨

. 

૧ થી ૨૦ દુધાળા પિુ એકમની સ્થાપના માટે ૧૨ 

% વ્યાિ સહાય - એસ.સી. કેટેગરી 

- - - ૨ 

૧૩

. 

એક થી ચાર દુધાળા પિુઓના ફામવની સ્થાપના માટે 

વ્યાિ સહાયની યોિના 

- - - ૨ 
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પિપુાલનખાતા જસિાયની યોિનાઓનુ ંમાજહતી દિાવિતુ ંપરક િષવ ૨૦૧૭-૧૮ 

અ.નં. યોિનાનુ ંનામ 
નાણાકીય ભૌજતક 

યોિનાની ટૂંકી જિગત 

લક્ષ્યાંક જસજધ્ધ લક્ષ્યાંક જસજધ્ધ 

૧ જિલ્લાપંચાયત સ્િ ભંડોળ  

૧.૧ 
દૂધાળા પિુ 

હરીફાઈ 
૩૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦ ૬ ૬ 

બન્ની ભેંસ તેમિ કાંકરેિ ગાય 

િગવના પિુઓના પિુપાલકોને 

ઇનામ આપી પ્રોત્સાજહત 

કરિામાં આિે છે. 

૧.૨ 

પિુરોગ સારિાર 

માટે બાહ્ય 

પરોપજીિી 

જનયંરણ 

૧૪૦૦૦૦૦ ૧૩૯૯૯૯૨   
ચાલ ુિષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

પિુસારિાર કેમ્પોનંુ આયોિન 

કરિામાં આિિે. 

૧.૩ 

ઊંટ િગવના 

પ્રાણીઓમાં ખાજી 

અને ચકરી જિરોધી 

સારિાર 

૩૦૦૦૦૦ ૨૯૯૯૯૪ ૮૮૦ - 

ચાલ ુિષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

ઊંટ સારિાર કેમ્પોનંુ આયોિન 

કરિામાં આિિે. 

૧.૪ 
યંર સાધન સામગ્રી 

ખરીદી 
૨૫૦૦૦૦ ૨૪૨૧૫૦ - - 

૫ (પાંચ) કમ્પ્યુટર સેટ ખરીદ 

કરિામાં આિેલ છે. 

૨ જીલ્લા પંચાયત સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ગ્રાન્ટ 

૨.૧ 

પિુરોગજનદાન 

સારિાર કેમ્પ માટે 

દિા ખરીદી 

૫૦૦૦૦૦ ૫૦૦૦૦૦ - - 

ચાલ ુિષવ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન 

પિુસારિાર કેમ્પોનંુ આયોિન 

કરિામાં આિિે. 

૩ જિકાસિીલ તાલુકા રાપર અને લખપત 

૩.૧ 

ફરતંુ પિુદિાખાનંુ 

કમ એમ્બ્યુલન્સ 

િાહન ખરીદી 

૧૩૦૦૦૦૦ ૧૩૦૦૦૦૦ ૨ ૨ 

જિકાસિીલ તાલુકા રાપર અને 

લખપત બંન્ને માટે એક-એક 

મોબાઇલ િાહનની ખરીદી 

કરિામાં આિેલ છે.  

કુલ ૩૭૮૦૦૦૦ ૩૭૭૨૧૩૬     
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પિપુાલન િાખાની સ્ટાફની અજંતત માજહતી દિાવિતુ ંપરક (િષવ ૨૦૧૭-૧૮) 
 

ક્રમ સંિગવ 
૨૦% કાપ બાદ 

મંિુર મહેકમ 
ભરાયેલ િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ નાયબ પિુપાલન જનયામક ૧ ૧ ૦ 

૨ મદદનીિ પિુપાલન જનયામક ૧ ૦ ૧ 

૩ સી. કલાકવ (િજહિટી) ૧ ૧ ૦ 

૪ સી. કલાકવ (જહસાબી) ૧ ૧ ૦ 

૫ િુ. કલાકવ ૨ ૦ ૨ 

૭ ડ્રાઈિર ૧ ૧ ૦ 

૮ પટાિાળા ૨ ૨ ૦ 

કુલ ૯ ૬ ૩ 
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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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પ્રકરણ – ૧૫ 

દબાણ ક્રે ેજસધ્ધી 

 પંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ જનમાવણ અને ગ્રામ જિકાસ જિભાગના ઠરાિ અન્િયે પંચાયત અજધજનયમની િોગિાઈ મુિબ 

ગ્રામ્ય/નગર પંચાયતોને સુપ્રત થયેલ ગૌચર તથા અન્ય િમીનો ઉપરના દબાણો દુર કરિાની િિાબદારી ગ્રામ/નગર પંચાયતોની 

તેમિ તાલુકા પંચાયતોની છે. પરંતુ એક યા બીજા કારણોસર આિા દબાણો પુરતા પ્રમાણમા ંદુર કરાિી િકાતા નથી. દબાણોની 

સંખ્યા ઉતરોતર િધતી િતી હોિાથી આિા દબાણો દુર કરિાનો પ્રચન મહત્િનો બન્યો છે. િે અન્િયે જિલ્લા પંચાયતમાં એક 

દબાણ સેલ ઉભું કરિામાં આિેલ છે. 

દબાણિાખાનુ ંિહીિટી માળખુ ંિષવ : ૨૦૧૭-૧૮   

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ મંિુર થયેલ મહકેમ ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ તાલુકા જિકાસ અજધકારી ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨ સકવલ ઇન્સ્પેકટર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૩ સિયેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ િુનીયર ક્લાકવ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૫ પટાિાળા ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

કુલ ૦૩ ૦ ૨ ૦૧ 

 

િષવની િરૂઆતના ંબાકી દબાણો, િષવ દરમ્યાન િોધાયલે દબાણો અન ેિષવ દરમ્યાન દરુ કરિામા ંઆિેલ દબાણોની જિગત નીચનેા 

પરકમા ંઆપલે છે. 

   

 

 

 

ક્રમ દબાણનો પ્રકાર 
િષવની િરૂઆતના 

બાકી દબાણો 

િષવ દરમ્યાન 

િોધાયેલ 

દબાણો 

કુલ દબાણો 

િષવ દરમ્યાન દરુ 

કરિામા ંઆિલે 

દબાણો 

િષવના અંત ેબાકી 

દબાણોની સખં્યા 

૧ ગૌચર ૧૩૧૧ ૨ ૧૩૧૩ ૨૩ ૧૨૯૦ 

૨ ગામતળ ૩૪૩૨ ૧૦૭ ૩૫૩૯ ૨૭ ૩૫૧૨ 

કુલ ૪૭૪૩ ૧૦૯ ૪૮૫૨ ૫૦ ૪૮૦૨ 
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પ્રકરણ – ૧૬ 

ઈ-ગ્રામની કામગીરી 

હાડવિરે  

કચ્છ જિલ્લાની કુલ ૬૧૫ ગ્રામ પંચાયતોમાં રાજ્ય સરકારની સીધી સહાયથી કોમ્પ્યુટર હાડવિેર ને લગતી તમામ સામગ્રી 

પુરી પાડિામાં આિી. િેમા ંકુલ ગ્રામ પંચાયત ૬૩૧ ગ્રામ પંચાયતોમા ંહાડવિેર ને લગતી સામગ્રી માહે ઓગસ્ટ ૨૦૦૯ માં પૂણવ 

કરી જિલ્લાની ૧૦૦% કામગીરી પૂણવ કરિામાં આિી. તેમિ  જાન્યુ. િષવ ૨૦૧૮ માં કચ્છની નિી ૧૬ ગ્રામ પંચાયતોમાં અન્ય 

લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજી િાળા કોમ્પુટર આપિામા ંઆિેલ છે.  

િી.સી.ઈ. 

ગ્રામ પંચાયત ખાતે પુરા પડાયેલા હાડવિેરનો કાયવક્મ ઉપયોગ થાય અને લોકોને સેિા મળી રહે તે હેતુસર કોમ્પ્યુટર પર કામગીરી 

કરી િકે તેિા ગ્રામ કોમ્પ્યુટર સાહજસક (િી.સી.ઈ.) સાથ ેકરાર કરિામાં આિેલ છે. 

ઈ-ગ્રામ ખાત ેિરુ થયલે G2C સિેાઓ 

➢ આર.ઓ.આર. 

 ગ્રામ્ય કક્ાએ ખેડૂતોને ૭/૧૨ તથા ૮-અ ના ઉતારા મળી રહે તે હેતુસર કચ્છ જિલ્લાની તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં 

આર.ઓ.આર. ની સેિા ઓનલાઈન રીતે કાયવરત કરેલ છે. આ સેિા િી.સી.ઈ. મારફત ઉપલબ્ધ કરાિેલ છે. 

➢ િીિબીલ કલકે્િન  

 ગ્રામ્યકક્ાએ ગ્રામિનોને િીિબીલ ભરિા માટે ગ્રામ પંચાયતમાં િ સેિા મળી રહે તે માટે કચ્છ જિલ્લાની તમામ ગ્રામ 

પંચાયતોમા ંપી.જી.િી.સી.એલ. ની ઓનલાઈન એપ્લીકેિન કાયવરત કરિામાં આિેલ છે. 

ઈ-ગ્રામ ખાત ેિરુ થયલે B2C સિેાઓ 

➢ મોબાઈલ રીચાિવ 

➢ DTH રીચાિવ  

➢ ઓનલાઈન બસ/રેલ્િે ટીકીટ બુકકંગ 

➢ પાન કાડવની સર્િવસીસ  

➢ પાસપોટવ સર્િવસીસ 

➢ ઈલેકિન કાડવ સર્િવસીસ  

➢ NPS (નેિનલ પેન્િન સીસ્ટમ) સર્િવસીસ 

➢ ડ્રાઇિીંગ લાઇસન્ સ  

 

ટકે્નીકલ સપોટવ 

 ગ્રામકક્ાએ પુરા પડાયેલ કોમ્પુટર હાડવિેર સતત ચાલુ રહે તેમિ ડેટાનો બેકઅપ લેિાય, એન્ટીિાયરસ સોફ્ટિેર અને ઈ-

ગ્રામ  અંતગવત અન્ય એપ્લીકેિન ઇન્સ્ટોલ કરિા તથા તલાટી કામ મંરી/િી.સી.ઈ. ન ેતાલીમ આપિા દરેક ૩૦ ગ્રામપંચાયત કદઠ 

એક ટી.એલ.ઈ. ની જનમણંક કરિાની રાજ્ય સરકારની યોિના અન્િયે આ જિલ્લામા ં રાજ્ય સરકાર દ્િારા જનયત થયેલ 
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એચ.સી.એલ. કંપની(પાટવનર ઓફ બ્લુમેક્ સર્િવસીસ) દ્િારા ગ્રામ પંચાયત માટે ૨૪ તાલુકા કક્ાએ તથા ૧ ડી.એલ.ઈ. જિલ્લા 

કક્ાએ કામગીરી બજાિે છે. 

ક્રમ જિલ્લા/તાલકુા નુ ંનામ કુલ ગ્રામપચંાયત ઉપલબ્ધ ટકેનીકલ સપોટવર થયલે િીસેટ ઈન્સ્ટોલિેન 

૧ કચ્છ (જીલ્લો) ૦ ૧ ૧ DLE 

૨ અંજાર ૫૬  ૩ ૫૩ 

૩ અબડાસા ૮૫ ૨ ૮૫ 

૪ ભુિ ૧૧૨  ૪ ૧૦૬ 

૫ ભચાઉ ૫૯ ૨ ૫૯ 

૬ ગાંધીધામ ૭ ૧ ૭ 

૭ મુન્દ્રા ૪૫  ૨ ૪૨ 

૮ માંડિી ૭૫  ૩ ૭૪ 

૯ નખરાણા ૭૭ ૩ ૭૭ 

૧૦ લખપત ૩૩ ૧ ૩૩ 

૧૧ રાપર ૮૨  ૩ ૭૯ 

કુલ ૬૩૧  ૨૫ ૬૧૬ 
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