
   (ફકત સરકારી કચેરીના ઉપયોગ માટે) 

  
 
 

 
 

 

   

  
 

 

 
 

 



 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

શ્રી દિનેશભાઇ એમ. િવે  

જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંા 
પાલનપરુ 

 

 

 

  

 

      શ્રી ડી.એસ.પરમાર                                                            શ્રી અમમત અરોરા(IAS)                                

    જિલ્લા આંકડા અમિકારી                     જિલ્લા મવકાસ અમિકારી 
                જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંા                                                                જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંા 
                          પાલનપરુ                                                                                                   પાલનપરુ  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

પ્રમખુશ્રી 

તૈયાર કરનાર પ્રકાશક 



 

પ્રકાશક :-   
આંકડાશાખા, સરિાર પટેલ જિલ્લા પચંાયત ભવન, 
બનાસકાઠંા, પાલનપરુ- ૩૮૫૦૦૧ 
 

ફોન ન.ં ૦૨૭૪૨- ૨૫૩૬૮૩ 

 

E-mail address : dso-ddo-ban@gujarat.gov.in 
Website  : www.banaskanthadp.gujarat.gov.in 
 

પ્રકાશન :- 
૨૦૧૬-૧૭  
 

સકંલનકતાા :-   

શ્રી. ડી.એસ.પરમાર. 
જિલ્લા આંકડા અમિકારી 
 
કુ. અલ્કાબેન પ્રજાપમત 
સશંોિન અમિકારી 
 

મિિકતાા :- 
શ્રી. જે.એમ.િરજી 
સશંોિન મિિનીશ 
 
 
 

આંકડા શાખા, સરિાર પટેલ પચંાયત ભવન  
બનાસકાઠંા, પાલનપરુ - ૩૮૫૦૦૧ 

 
 
વર્ા :- ૨૦૧૬-૧૭   

mailto:dso-ddo-ban@gujarat.gov.in
http://www.banaskanthadp.gujarat.gov.in/


ન.ં જિ.પ.ં/આંકડા/એસ-૨/વા.વ.અ./૨૦૧૭/વશી.      /૧૭                સરિાર પટેલ પચંાયત ભવન 

         આંકડાશાખા, બનાસકાઠંા,પાલનપરુ  

                                                                           તા.     /    /૨૦૧૭     

 
           
 

પ્રમત, 

......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

  મવર્ય :- વામર્િક વહીવટી અહવેાલ- ૨૦૧૬-૧૭  

સિંભા :- સને ૧૯૯૩ ના ગ.ુપ.ંઅમિમનયમની કલમ ૧૬૭ (૧) અન્વયે 

મહાશય, 

 સમવનય ઉપરોકત મવર્ય અન્વયે િણાવવાનુ ંકે, આ સાથે સને ૨૦૧૬-૧૭નો જિલ્લા પચંાયત બનાસકાંઠાનો 
વામર્િક વહીવટી અહવેાલ મોકલી આપવામાં આવે છે. જે સ્વીકારી પહોંચ પાઠવવા મવનતંી છે. 
 
 
 

         જિલ્લા આંકડા અમિકારી 
                  બનાસકાંઠા,પાલનપરુ 

............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

 

પત્ર ક્રમાકં : 
 

પ્રમત, 

જિલ્લા આંકડા અમિકારીશ્રી, 
આંકડા શાખા  
જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંા, પાલનપરુ,  

 
 

મવર્ય :- વામર્િક વહીવટી અહવેાલ—વર્ા—૨૦૧૬-૧૭  
 

ઉપરોકત મવર્ય અંગેની પસુ્સ્તકા મળેલ છે જેની પહોંચ મોકલી આપવામા ંઆવે છે. 
 

 

 

પહોંચ 



 

 

FF V[J 5gYF o V[TI SD" o FF 

પમવત્ર અને પૌરાણણક અર્ુાિારણ્ યના પવુા ઉ્તરરના લહરેાતા વનાચંલ અને પમચિમમ તટની મૂભૂ મમમના 
શષુ્કપટની પ્રાકૃમતક મવર્મતાઓ વચ્ચે થઇને વહતેી લોકમાતા બનાસની િરતી ઉપર વસેલા મવકસેલા લોકજીવનના 
ઉરિરબાર સમી જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંાનો વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ નો વામર્િક વહીવટી અહવેાલ પ્રસ્તતુ કરતા આનિં 
અનભુવીએ છીએ. 

મયાાદિત નાણાકંીય સસંાિનો4 અપરુતા મશક્ષણ4 સામાજિક અસમાનતા4 અલ્પવષૃ્ષ્ટ4 મયાાદિત ૂ મગભા િળ તથા 
અન્ય પ્રમતકુળતાઓ સામે પણ પરુા િૈયા અને િઢતાપ મવાક કામ કરીને પ્રજા કલ્યાણની સરકારશ્રી દ્વારા પ્રસ્તતુ તમામ 
મવમવિલક્ષી યોિનાઓનો લાભ િનસામાન્ય સિુી લઇ િઇને જિલ્લાની પ્રજાના સવાાંગી અને સતંણુલત મવકાસ માટે 
પ્રયાસો હાથ િરવામા ંઆવેલ છે. 
 જિલ્લાની પ્રજાના વૈયસ્તતક મવકાસ4  આમથિક સક્ષમતા અને સામાજિક ન્યાય પ્રમત સતત જાગતૃ રહીને 
પચંાયતી રાિની મ મળ કલ્પનાને સાકાર કરવામાં આ જિલ્લા પચંાયત સકંલ્પબદ્ધ રહી છે. 

જિલ્લાના પછાત અને ગમત પ્રગમતથી વણંચત ગ્રામમણ વગોના સામાજિક અને આમથિક ઉત્કર્ાની તમામ 
પ્રવમૃતઓ4 જીવન સમુવિાઓ4 રોિગાર4 આવાસ4  આરોગ્ય4  મશક્ષણ અને અન્ય મવકાસની તકો પ મરી પાડવાના કમૃતશીલ 
પ્રયાસોમા ં જિલ્લા પચંાયતના તમામ કે્ષત્રના કમાચારીઓની કાયામનષ્ઠા અને અમિકારીગણ તથા પિામિકારીઓના 
જાગતૃ મનરીક્ષણો યશભાગી બન્યા છે. 

ગિુરાત હવે િયારે સાચા અથામાં ગ્લોબલ ગિુરાત બની રહયુ ં છે ત્યારે સરકાર ઇ-ગ્રામ4  ઇ-િરા તથા 
જીસ્વાન ઇન્ફમેશન ટેકનોલોજી નેટવકાથી આમ િનતાની સખુાકારી4 સેવા અને સમુવિા માટે તેનો મવમનયોગ કરી 
રહલે છે. તેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા પચંાયત પણ સ્વાભામવક િ સહભાગી બની છે અને તે દિશામા ંજિલ્લાની કુલ  
૮૨૯  ગ્રામ પચંાયતોને ઇ-ગ્રામ કોમ્પ્યટુરથી સિિ કરવામા ંઆવી છે તથા જિલ્લાના તમામ તાલકુાઓને જીસ્વાન 
કનેતટીવીટીથી િોડવામા ંઆવેલ છે. તમામ (૧૪) તાલકુાઓમા ંડી.આર.એસ.મસસ્ટમ બેસાડવામા ંઆવેલ છે તેના 
કારણે રાિય કક્ષાએથી પ્રસાદરત થતા તમામ તાલીમ કાયાક્રમોનો મવમવિ તાલકુાઓમાં સીિો લાભ મળી શકે છે. આ 
ઉપરાતં તાલકુાઓમા ંએકાઉન્ટીંગ સોફટવેર તથા ગ્રામ પચંાયત દહસાબોનુ ં પણ કોમ્પ્યટુરાઇઝેશન કરી લેવામાં 
આવેલ છે. અતે્રના સતત માગાિશાન અને મનરીક્ષણ હઠેળ આ કાયાક્રમ સરળતા અને સફળતાપ મવાક ચાલી રહલે છે. 

આમ4 ઉપસ્સ્થત નકારાત્મક પરીબળોને અવગણીને માત્ર મવકાસના ઘ્યેયલક્ષી અણભગમ થકી પ્રા્ત મસદ્ધદ્ધઓ 
અને સફળતાઓની સૌને અનુૂ મમત કરાવવાના આશયથી લખાયેલો આ અહવેાલ તેના પ્રગમતસ મચક આંકડાઓ અને 
મવગતો સહ આ સાથે પ્રસ્તતુ કરીએ છીએ. 

આ અહવેાલ આપ સૌના માટે એક પ મરક માદહતી પસુ્સ્તકા તરીકે સહાયક બની રહશેે એવી અપેક્ષા સ્વાભામવક 
િ રાખી શકાય અને તેથી િ આપણા સૌનો સહીયારો પદરશ્રમ લેખે લાગ્યો ગણાશે. 

સહકાર અને સહ્ર્િયતાની અપેક્ષા સહ..........   
         

             શ્રી અમમત અરોરા (IAS)               શ્રી દિનેશભાઇ એમ. િવે                           
       જિલ્લા મવકાસ અમિકારી                   પ્રમખુ                                           

      જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંા                                        જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંા 
 પાલનપરુ                                                   પાલનપરુ                 

 
 

 
LET US DO THE BEST WE CAN, WITH WHAT WE HAVE                                 

આમખુ 



બનાસકાઠંા જિલ્લા પચંાયતનો વામર્િક વહીવટી અહવેાલ 
 વર્ા : ૨૦૧૬-૧૭  

 
 

 

અ.ન.ં મવગત પાના નબંર  
૧ ભૌગોણલક પદરસ્સ્થમત પદરચય  ૧-૩ 
૨ જિલ્લા પચંાયત બનાસકાઠંાના અમિકારીશ્રીઓના નામ અને ટેલીફોન નબંર ૪ 

૩ આંકડા ૫-૭ 

૪ પચંાયત ૮-૨૦ 

૫ મહસેલુ ૨૧ 

૬ િબાણ ૨૨-૨૩ 

૭ મહકેમ ૨૪ 

૮ દહસાબી ૨૫-૩૫ 
૯ આરોગ્ય-કુટંુબ કલ્યાણ ૩૬-૩૭ 

૧૦ આયવેુિ ૩૮-૩૯ 
૧૧ સકંણલત બાળ મવકાસ યોિના (આઇ.સી.ડી.એસ.) ૪૦-૪૧ 

૧૨ મસિંચાઇ ૪૨ 

૧૩ જાહરે બાિંકામ ૪૩-૪૪ 

૧૪ મશક્ષણ ૪૫-૪૭ 

૧૫ સમાિ કલ્યાણ ૪૮-૪૯ 

૧૬ ખેતીવાડી ૫૦-૫૩ 

૧૭ પશપુાલન ૫૪-૫૮ 

૧૮ સહકાર ૫૯ 

૧૯ મવકાસ ૬૦-૬૪ 

૨૦ જિલ્લા ગ્રામ મવકાસ એિન્સી ૬૫-૬૮ 

૨૧ જિલ્લા િળસ્ત્રાવ એિન્સી ૬૯ 

૨૨ બાગાયત ૭૦ 

 

 અનકુ્રમણણકા  



1 
 

 

ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ પરિચય   

 ભૌગોલિક સ્થિતિ :- 
         
              બનાસકાાંઠા જિલ્િો બનાસ નદીના કાાંઠા ઉપિ, આસપાસના વસેિા પ્રદેશનો બનેિો છે. જિલ્િો 
૨૩-૫૫ િી ૨૪-૪૩ ઉત્તિ અક્ાાંશ અને ૭૧-૧૬ િી ૭૩-૦૦ પરુ્ણ િેખાાંશ પિ પિિાયેિો છે. આ િીિે 
ગિુિાિની ઉિિ પતિમ બાજુ પિના ભાગોમાાં વસેિો છે. જિલ્િાની ઉિિ બાજુ િાિથિાન િાજ્યના 
માિવાડ િિા તશિોહીના પ્રદેશો, પવુણમાાં સાબિકાાંઠા જિલ્િો, દલક્ર્ ભાગમાાં મહસેાર્ા જિલ્િો િિા 
પતિમ ભાગમાાં પાટર્ જિલ્િો િિા કચ્છનુાં નાન ુિર્ આવેલુાં છે. 
 બનાસકાાંઠા જિલ્િાની સિહદો િોિા વ્યહુાત્મક દષ્ટટએ આ જિલ્િાનુાં ઘણુાં મહત્વ છે. ગિુિાિ 
િાિયનો આ સિહદી જિલ્િો હોઇ િેના પ્રશ્નો િશ્કિી દષ્ટટએ મહત્વના અને િાકીદના બની િહ ેછે. 
બનાસકાાંઠા જિલ્િાનો તવથિાિ ૧૦૭૪૩ ચો.કી.મી.છે. અને જિલ્િાની વધમુાાં વધ ુિાંબાઇ ૨૦૦ રક.મી. 
અને પહોળાઇ ૧૨૨ રક.મી. છે. આ જિલ્િો કુિ ૧૪ (ચૌદ) િાલકુાનો બનેિો છે. તવથિાિની દષ્ટટએ 
કચ્છ પછીનો બીિો જિલ્િો છે. 
 

 નદીઓ :- 
 

        બનાસ નદી એ જિલ્િાની મોટામાાં મોટી નદી છે. સીપ ુ અને બાિાિામ નદીઓ દાાંિા અને 
અંબાજીની અિવલ્િીની ટેકિીઓમાાંિી નીકળી બનાસ નદીને મળે છે. જે બાદમાાં પાટર્ જિલ્િામાાં િઇ 
કચ્છનાાં  િર્માાં સમાય છે. સિથવિી નદી (અંબાજી) કોટેશ્વિમાાંિી નીકળી મોકેશ્વિ િઇ પાટર્ જિલ્િામાાં 
િઇ કચ્છનાાં િર્માાં સમાય છે.  
 જ્યાિે ગિુિાિની જીવાદોિી સમાન નમણદાની મખુ્ય કેનાિ કાાંકિેિ (તશહોિી), ભાભિ, વાવ4 
સઇુગામ અને િિાદ િાલકુાના ગામોને પીવાના પાર્ીની અને ખેિી માટે તસિંચાઇની િરૂરિયાિ પિુી 
પાડે છે.   

 

 આબોહવા :- 
 

              આ પ્રદેશમાાં વર્ણમાાં બે પ્રકાિની મોસમ છે: ગિમ અને સકુી. ઉનાળામાાં સખિ ગિમી અને 
તશયાળામાાં સખિ ઠાંડી પડે છે.  
 

 િ ાંગિો :- 
 

        જિલ્િાનો પવુણ ભાગ અિવલ્િીના ડુાંગિોનો અને િ ાંગિોનો બની િહ ેછે. અને િેમાાં પાિનપિુ, 
અમીિગઢ અને દાાંિા િાલકુાના અમકુ ભાગનો સમાવેશ િાય છે. 
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 િમીન અને પાક :- 
          
             ભૌગોલિક િીિે બનાસકાાંઠાનો ઉત્તિ પવુણ ભાગ પહાડી પ્રદેશ છે. િયાિે મઘ્ય ભાગ સપાટ અને 
િેિાળ છે. પતિમનો ભાગ કચ્છના િર્તવથિાિ પાસે હોઇ ખાિો પ્રદેશ છે. આ જિલ્િામાાં મખુ્ય પાક 
બાિિી, જુવાિ અને એિાંડા છે. િતવ પાકમાાં ઘઉં, જીરૂ, િાયડો, સિસવ, ઇસબગિુ, િાિગિો, બટાટા 
વગેિે છે. પહાડી પ્રદેશમાાં મખુ્ય પાક મકાઇ છે. આ જિલ્િામાાં િમાકુનો પાક નરહવિ છે. છેલ્િા કેટિાક 
વર્ોિી જિલ્િામાાં બાગાયિી પાકોનુાં પર્ વાવેિિ કિવામાાં આવી િહિે છે. જેમા દાડમ અને પપૈયા 
મખુ્યત્વે િોવા મળે છે. 
 

 વથિી :- 
 

            િ૦૧૧ની વસતિ ગર્િિી પ્રમારે્ બનાસકાાંઠા જિલ્િાની કુિ વસતિ ૩૧,૨૦,૫૦૬ની છે. િે 
પૈકી શહિેી વસતિ ૪,૧૪,૯૧૫ છે. શહિેની વસતિ પૈકી ૨,૧૬,૬૩૮ પરુૂર્ો અને ૧,૯૮,૨૭૭  સ્ત્રીઓ 
છે. આ જિલ્િાની ગ્રામ્ય વસતિ ૨૭,૦૫,૫૯૧ ની છે. િૈ પૈકી ૧૩,૯૩,૭૩૪ પરુુર્ો અને ૧૩,૧૧,૮૫૭ 
સ્ત્રીઓ છે. આ જિલ્િામાાં વસવાટવાળા ૧,૨૩૩ ગામો, ઉજ્િડ ૪ ગામો િેમિ સેન્સસ ટાઉન ૬ છે અને 
શહિેોની સાંખ્યા પર્ છ (૬) છે. 
 

 ધાતમિક થિળો :- 
  

                 આ જિલ્િામાાં દાાંિા િાલકુામાાં યાત્રાધામ અંબાજી માિાનુાં િગતવખ્યાિ માંરદિ છે. જ્યાાં દેશ-
તવદેશના અસાંખ્ય યાત્રીઓ દશણનાિે આવે છે. િેમિ કુાંભારિયામાાં ઐતિહાતસક મહત્વ ધિાવિા તવમળ 
શાહ ેબાંધાવેિા પ્રખ્યાિ કળા કાિીગિીયકુિ જૈન દેિાસિો આવેિા છે.પાિનપિુ િાલકુામાાં બાિાિામ 
મહાદેવ અને બાિોઠીયા મહાદેવના માંરદિો આવેિા છે. િેમ િ સિીપડા ગામે નાિસાંગા વીિ મહાિાિનુાં 
માંદીિ આવેિ છે. જ્યાાં દિ માસની સદુ પાાંચમે  ભવ્ય મેળો ભિાય છે. િયાિે જિલ્િાના વાવ િાલકુાના 
ઢીમા ગામે શ્રી ધિર્ીધિ ભગવાનનુાં માંરદિ િિા નડાબેટ ખાિે નડેશ્વિી માિાનુાં માંરદિ િેમ િ  પાડર્ 
ગામે શ્રી મળેુશ્વિ મહાદેવનુાં અતિ પ્રાચીન માંરદિ આવેિ છે. િયાિે ડીસા િાલકુામાાં ભીિડી ખાિે 
ભીિડીયાજી જૈન દેિાસિ િિા જુનાડીસા ગામે તસદ્ધામ્મ્બકા માિાનુાં પ્રાચીન માંરદિ આવેિ છે. િેમ િ 
ભાભિ િાલકુાના કટાવ ગામે અતિ પ્રાચીન િામજી માંરદિ આવેિ છે.  કાાંકિ િાલકુામાાં િાર્ા ખાિે 
ચામુાંડા માિાજીનુાં પ્રાચીન માંરદિ આવેિ છે. સાિે સાિે વડગામ િાલકુામાાં મગિવાડા ગામે શ્રી 
મર્ીભદ્રવીિ દાદાનુાં િેમ િ સેંભિ ગામે ગોગ મહાિાિનુાં પ્રાચીન માંરદિો આવેિ છે. જ્યાાં દિ માસની 
સદુ પાાંચમે ભવ્ય મેળો ભિાય છે. સાિે સાિે સિથવિી નદીના કાાંઠે મોકેશ્વિ ગામ પાસે પ્રાચીન 
તશવમાંરદિ િિા પાાંડવ ગફુા અને ચામુાંડા માિાનુાં માંરદિ આવેિ છે. િેમિ ડાિવાર્ા ગામે વાળાંદા 
વીિ મહાિાિ અને પસવાદળ ગામે તવિપ્પાનાિ વીિ મહાિાિનુાં માંરદિ આવેિ છે અને રદયોદિ 
િાલકુાનાાં સર્ાદિ ગામે પર્ પ્રાચીન અંબાજી માિાનુાં માંરદિ આવેિ છે. જ્યાિે િાખર્ી િાલકુાના 
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ગેળા ગામે પ્રાચીન હનમુાનજી મહાિાિનુાં માંરદિ આવેિ છે. જ્યા ભાતવકો નાલળયેિ િડિા મકેુ છે. જેિી 
ત્યાાં માંરદિ પાસે નાલળયેિોનો પહાડ િયેિ િોવા મળે છે. ધાનેિા િાલકુાનાાં વાિેિ ગામે સુાંદિપિુી  
મહાિાિની િગ્યા આવેિ છે. જ્યાાં દિ માસની અિવાળી (સદુ) પાાંચમે મેળો ભિાય છે.જ્યાિે દાાંિીવાડા 
િાલકુામાાં પાસવાળ ગામ નજીક માંરદિ અને વાવ આવેિ છે.     

 

 અન્ય મારહિી :- 
 

              બનાસકાાંઠા જિલ્િામાાં દાાંિીવાડા િાલકુાના દાાંિીવાડા ગામે બનાસ નદી ઉપિ દાાંિીવાડા બાંધ 
િેમિ સીપ ુનદી ઉપિ સીપ ુબાંધ બાાંધવામાાં આવેિ છે િેમિ દાાંિીવાડામાાં કૃતર્ તવશ્વ તવધાિય પર્ 
આવેિ છે. પાિનપિુ શહિેમાાં આટણસ, સાયન્સ અને કોમસણ કોિેિ, બનુીયાદી સ્ત્રી અઘ્યાપન માંરદિ, 
ટેકનીકિ તશક્ર્ માટે કોિેિ આવેિી છે. સાિે સાિે િાલકુાનાાં મખુ્ય મિકોએ િિા મોટા ગામો/ 
શહિેોમાાં પર્ આટસણ અને કોમસણ કોિેિો આવેિી છે.        

               પાિનપિુમાાં જિલ્િા દૂધ ઉત્પાદકોની મોટી બનાસ ડેિી આવેિ છે. જેનાાં દ્વાિા જિલ્િામાાં 
પશપુાિનના ધાંધાને સારૂ પ્રોત્સાહન મળે છે. ડીસા િાલકુો બટાટા ઉત્પાદનનુાં મખુ્ય કેન્દ્ર છે જ્યાાં 
તવપિુ માત્રામાાં બટાટા ઉત્પાદન િાય છે. બટાટાની સાચવર્ી માટે ડીસાની આસપાસ શીિ કેન્દ્રો 
થિાપેિા છે. બટાટાના પાકોનુાં ઉત્પાદન દેશભિમાાં ડીસામાાં સૌિી વધાિેમાાં વધાિે હકેટિે ૩૦ હજાિિી 
૩૫ હજાિ રક.ગ્રા.નુાં િાય છે 

    બનાસકાાંઠા જિલ્િાનુાં વડુાં મિક પાિનપિુ છે. પાિનપિુ શહિે રહિા ઉદ્યોગનુાં મખુ્ય કેન્દ્ર છે. 
રહિાના વેપાિમાાં પાિનપિુીઓનુાં સારુ વચણથવ હોવાિી આ ધાંધા ઉદ્યોગનો તવકાસ ઝડપી બન્યો છે. 
હાિમાાં પાિનપિુની આજુબાજુના ગામડાના િોકો માટે િોિગાિનુાં સાધન છે. આ ધાંધો અંદાજે ૩૫૦૦ 
ઉપિાાંિ કુટુાંબોને િોજી િોટી પ}િી પાડે છે. િોિગાિની િકો પ}િી પાડિો આ રહિા ઉદ્યોગ પાિનપિુને 
આંિિિાષ્ટિય ખ્યાિી અપાવે છે. આ ઉપિાાંિ જિલ્િામાાં િાયડા ઓઇિ મીિ િેમિ દીવેિા ઓઇિ 
મીિ પર્ કાયણિિ છે. 
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જિલ્િા પાંચાયિ બનાસકાાંઠાના અતધકાિીશ્રીઓના નામ અને ટેિીફોન નાંબિ 

વર્ણ ૨૦૧૬-૧૭  
ક્રમ  અતધકાિીશ્રીનુાં નામ  હોદ્દો ઓરફસ 

  ૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ શ્રી અતમિ અિોિા  જિલ્િા તવકાસ અતધકાિીશ્રી ૨૫૪૦૬૦ 

૨ શ્રી એ.જે.દેસાઈ નાયબ જિલ્િા તવકાસ અતધકાિીશ્રી (મહસેિુ) ૨૫૭૦૮૭ 

૩ શ્રી પી.પી.િાવિ નાયબ જિલ્િા તવકાસ અતધકાિીશ્રી (પાંચાયિ) ૨૫૭૩૩૨ 

૪ શ્રી પી.પી.િાવિ નાયબ જિલ્િા તવકાસ અતધકાિીશ્રી (તવકાસ) ૨૫૭૦૮૩ 

૫ શ્રી ડી.એમ.ભોઈ કાયણપાિક ઇિનેિશ્રી  મા.અને.મ.પાંચાયિ તવભાગ ૨૫૭૧૯૭ 

૬ ઇ/ચા.શ્રી ડી.પી.બાિોટ કાયણપાિક ઇિનેિશ્રી (તસિંચાઇ) ૨૫૩૫૦૩ 

૭ ઇ/ચા.શ્રી એ.એચ.આચાયણ  મખુ્ય જિલ્િા આિોગ્ય અતધકાિીશ્રી  ૨૫૨૨૪૩ 

૮ શ્રી ડો.એ.એચ.આચાયણ જિ. ઇમ્યનુાઈઝેશન અતધકાિી  ૨૫૭૩૩૯ 

૯ ઈ/ચા.શ્રી એમ.એચ.તત્રવેદી અતધક જિલ્િા આિોગ્ય અતધકાિીશ્રી ૨૫૩૦૧૫ 

૧૦ ઇ/ચા.શ્રી જે.એન.મોઢ  જિલ્િા આયવેુદ અતધકાિીશ્રી ૨૫૪૨૭૧ 

૧૧ કુ.બી.સી.િડીયા પ્રોગ્રામ ઓફીસિશ્રી,આઇ.સી.ડી.એસ.  ૨૫૩૫૪૯ 

૧૨ ડો. ડી.આિ.દિજી જિલ્િા પ્રાિતમક તશક્ર્ અતધકાિીશ્રી ૨૫૭૦૬૩ 

૧૩ ઇ/ચા.શ્રી ડી.એસ.પિમાિ જિલ્િા આંકડા અતધકાિીશ્રી ૨૫૩૬૮૩ 

૧૪ ઇ/ચા.શ્રી બી.એન.પટેિ   જિલ્િા ખેિીવાડી અતધકાિીશ્રી ૨૫૨૬૩૪ 

૧૫ શ્રી ડી.આઇ.વાઘેિા જિલ્િા સમાિ કલ્યાર્ અતધકાિીશ્રી  ૨૫૨૬૩૧ 

૧૬ શ્રી કે.બી.દોશી રહસાબી અતધકાિીશ્રી ૨૫૨૬૩૫ 

૧૭ ઇ/ચા.શ્રી નટુભાઇ પટેિ મદદનીશ જિલ્િા િજિથટાિશ્રી ૨૫૨૮૮૭ 

૧૮ શ્રી એસ.બી.ઉપાધ્યાય જિલ્િા પશપુાિન અતધકાિીશ્રી  ૨૫૨૩૦૫ 

૧૯ ઇ/ચા.શ્રી એન.કે.ગગણ જિલ્િા મેિેિીયા અતધકાિીશ્રી ૨૫૭૨૬૦ 

૨૦ શ્રી વી.કે.મહિેા તનયામકશ્રી જિલ્િા ગ્રા.તવ.એિન્સી ૨૫૨૨૮૭ 

૨૧ શ્રી કે.પી.પટેિ આંિરિક અન્વેર્ર્ અતધકાિીશ્રી  ૨૫૨૬૨૫ 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- મહકેમ શાખા, જિ.પાં.બ.કાાં. પાિનપિુ             
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પ્રકિર્ – ૧ 
આંકડાકીય કે્તે્ર તસદ્ધદ્ધ  

વર્ણ : ૨૦૧૬-૧૭   
  

         પાંચાયિી િાિની થિાપના બાદ જિલ્િા પાંચાયિની કામગીિી વરે્ વરે્ વધિી િહવેા પામેિ છે. 
જેનુાં સીધ ુપરિર્ામ જિલ્િા આંકડા અતધકાિીની કચેિીના તવથિિર્ ઉપિિી માલમુ પડે છે. શરૂમાાં 
જિલ્િા આંકડા અતધકાિીની િગ્યા આંકડાકીય સાંવગણ સેવા-િ હિી. જે સને ૧૯૮૧ િી વગણ-૧ ની 
કિવામાાં આવેિ છે. 
  

           આંકડા શાખા જુદી જુદી આંકડાકીય કામગીિી કિે છે. િેમાાં આંકડાકીય મારહિીની ગરુ્વિા, 
વ્યાખ્યા અને વ્યાપ અનસુાિ આંકડા એકત્ર કિવાના ધોિર્માાં એકરૂપિા િળવાય િે િીિની કામગીિી 
કિવામાાં આવે છે. સને ૨૦૧૬-૧૭ દિમ્યાન નીચે પ્રમારે્ની કામગીિી આંકડા શાખા માિફિ કિવામાાં 
આવેિ છે. 
 

(૧) જિલ્િાની આંકડાકીય રૂપિેખા :- 
  

              તનયામકશ્રી, અિણશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાાંધીનગિની સચુના મિુબ સમગ્ર િાજ્ય વ્યાપી 
એકસતૂ્રિા િળવાય િે માટે જિલ્િાના જુદા જુદા તવર્યો જેવા કે તવથિાિ, વસતિ, ભૌગોલિક થિાન, 
આબોહવા, ખેિીવાડી, પશધુન, મત્થયોદ્યોગ, ખનીિ, વીિળી, જીવનવીમો, બેન્કીંગ, ભાવ, વાહન 
વ્યવહાિ અને સાંદેશા વ્યવહાિ, નાર્ાાં વ્યવથિા,િોિગાિી અને માનવશસ્તિ, તશક્ર્ અને સાાંથકૃતિક 
બાબિો, િન્મ મિર્, જાહિે આિોગ્ય અને િબીબી, ગનુા, પોિીસ અને ન્યાય વ્યવથિા, સહકાિ, 
થિાતનક સાંથિાઓ, આયોિન વગેિેને િગિી િાલકુા િિા જિલ્િા કક્ાની કચેિીઓ, પાસેિી મારહિી 
એકત્ર કિી ચકાસી, િેને જિલ્િાની આંકડાકીય રૂપિેખા રૂપે પ્રકાતશિ કિવામાાં આવે છે. સને ૨૦૧૬-
૧૭ ની જિલ્િાની આંકડાકીય રૂપિેખા પ્રતસદ્ધ કિવામાાં આવેિ છે.   
 
 

(૨) જિલ્િાની આતિિક સામાજિક સમીક્ા :- 
  

               બનાસકાાંઠાની સને ૨૦૧૬-૧૭ ની સામાજિક આતિિક સમીક્ા પ્રતસદ્ધ કિવામાાં આવેિ છે. 
સદિહુાં પ્રકાશનમાાં તવતવધ ખાિાની મારહિીનો સમાવેશ િાય છે . 
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(૩) જિલ્િા પાંચાયિનો વાતર્િક વહીવટી અહવેાિ :- 
  

             જિલ્િા પાંચાયિની જુદી જુદી શાખાઓમાાં વર્ણ દિમ્યાન હાિ ધિાયેિ તવતવધ પ્રવતૃિઓને 
સાંકલિિ કિી કાયમી ધોિરે્ મારહિી િળવાઇ િહ ેિે માટે આ પ્રકાશન બહાિ પાડવામાાં આવે છે. સને 
૨૦૧૫-૧૬ ના સમયનો વાતર્િક વહીવટી અહવેાિ પ્રતસદ્ધ કિવા આવેિ છે. અને ૨૦૧૬-૧૭ ના 
સમયનો વાતર્િક વહીવટી અહવેાિ પ્રતસદ્ધ કિવા િઇ િહયા છીએ. 
 

(૪) ભાવ તવર્યક મારહિી :- 
            

      આ કામગીિી જિલ્િાના ચાિ િાલકુા પસાંદ કિીને ભાવો એકત્ર કિવામાાં આવે છે. િથ્િાબાંધ 
િેમિ છુટક બજાિભાવો દિ માસના પ્રિમ અને ત્રીજા શકુ્રવાિે એકત્ર કિી જિલ્િાનાાં મખુ્ય મિકનાાં 
િાલકુા ખાિેિી ઇન્ટિનેટ ઉપિ ઇ-મેિિી તનયામકશ્રી, અિણશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાાંધીનગિને 
બાિોબાિ મોકિવામાાં આવે છે. અને તનયામકશ્રી, અિણશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાાંધીનગિની વેબ સાઇટ 
ઉપિ પ્રતસદ્ધ કિવામાાં આવે છે.  
 

(૫)  તવિેિ પ્રોફાઇિ :-  
  

         િા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૦ની સ્થિિીએ િૈયાિ કિવામાાં આવેિ તવિેિ પ્રોફાઇિની ગામવાિ4 મારહિી 
િૈયાિ કિી િેની િરૂિી ચકાસર્ી કિીને ઓન િાઇન ડેટા એન્િીની કામગીિી પરુ્ણ કિવામાાં આવેિ હિી. 
િેને િા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ની સ્થિતિએ અદ્યિન કિી ઓનિાઇન ડેટા એન્િીની કામગીિી પરુ્ણ કિવામાાં 
આવેિ છે. 
 

(૬) તવકેન્દ્રીિ આયોિન :- 
             

          જિલ્િા આયોિન માંડળ િિફિી ૧૫% તવવેકાધીન સામાન્ય, ખાસ અંગભિુ, આદીજાતિ તવથિાિ 
પેટા યોિના, ૪૧ તવકાસશીિ િાલકુા સામાન્ય, ખાસ અંગભિુ, આદીજાતિ, આપર્ો િાલકુા વાયબ્રાંટ 
િાલકુો યોિના4 ધાિા સભ્યશ્રી ફાંડ અને પ% પ્રોત્સાહક િોગવાઇ િિા બી.એ.ડી.પી. યોિના અન્વયે 
ફાળવવામાાં આવિી ગ્રાન્ટની ઉગવર્ી/ફાળવર્ી અમિીકિર્ અતધકાિીશ્રીઓને કિવામાાં આવે છે. 
યોિનાઓ હઠેળ જિલ્િા પાંચાયિને ફાળવવામાાં આવિી ગ્રાન્ટ અંગે સને ૨૦૧૬-૧૭ દિમ્યાન આયોિન 
માંડળના કામોની સમીક્ા જિલ્િા પાંચાયિની શાખાતધકાિીશ્રીઓની િિા િાલકુા તવકાસ અતધકાિીશ્રીઓ 
ની બેઠકમાાં અને જિલ્િા આયોિના કચેિી પાિનપિુ દ્વાિા યોજાિી બેઠકમાાં કિવામાાં આવે છે. અને 
િયેિ કામોનુાં થિળ તનિીક્ર્/ચકાસર્ી કિી સિકાિશ્રીમાાં તવતનમયન અહવેાિ સાદિ કિવામાાં આવે 
છે.  
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(૭) િાલકુાની આંકડાકીય રૂપિેખા :-  
  

           તનયામકશ્રી, અિણશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાાંધીનગિની સચુના મિુબ સમગ્ર િાજ્ય વ્યાપી 
એકસતૂ્રિા િળવાય િે માટે જિલ્િાના જુદા જુદા તવર્યો જેવા કે તવથિાિ, વસતિ, ભૌગોલિક થિાન,            
આબોહવા, ખેિીવાડી, પશધુન, મત્થયોધોગ, ખનીિ, વીિળી, જીવનવીમો, બેંન્કીંગ, ભાવ, વાહન 
વ્યવહાિ અને સાંદેશા વ્યવહાિ, નાર્ાાં વ્યવથિા, િોિગાિી અને માનવ શસ્તિ, તશક્ર્ અને સાાંથકૃતિક 
બાબિો, જ્ન્મ મિર્, જાહિે આિોગ્ય અને િબીબી સેવાઓ, ગનુા, પોિીસ અને ન્યાય વ્યવથિા, સહકાિ, 
થિાતનક સાંથિાઓ, આયોિન વગેિેને િગિી િાલકુા કક્ાની કચેિીઓ પાસેિી મારહિી એકત્ર કિી, 
ચકાસી િેને િાલકુાની આંકડાકીય રૂપિેખા થવરૂપે પ્રકાતશિ કિવામાાં આવે છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ માાં   

જિલ્િાનાાં િમામ િાલકુાની આંકડાકીય રૂપિેખા પ્રતસદ્ધ કિવામાાં આવેિ છે .સને ૨૦૧૬-૧૭ માાં 
સઈુગામ િાલકુા તસવાય િમામ િાલકુાની આંકડાકીય રૂપિેખા પ્રતસદ્ધ કિવામાાં આવી છે.   
 

(૮) આવકનાાં અંદાિો :-    
 

       તનયામકશ્રી, અિણશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર ગાાંધીનગિ દ્વાિા જિલ્િાનો માનવ સચુકઆંક ઉંચો આવે 
િે માટે સાંશોધન મદદનીશ વગણ—૩ની િગ્યા માંજુિ કિીને આવકનાાં અંદાિોની કામગીિી શરૂ કિવામાાં 
આવેિ છે.   
 
 

 

(૯)  અન્ય :-  
 

   ૧.ખેિીતવર્યક ગર્ના :- 

      સને-૨૦૧૨ની ખેિી તવર્યક ગર્ના અન્વયે ઇનપટુ સવેની કામગીિી પરુ્ણ કિવામાાં આવેિ છે. 
િેનુાં િમામ િેકડણ ખેિી તનયામકશ્રીની કચેિી કતૃર્ભવન ગાાંધીનગિ ખાિે િમા કિાવેિ છે. 
 

    ૨.છઠ્ઠી આતિિક મોિર્ી :- 
      છઠ્ઠી આતિિક મોિર્ી ૨૦૧૨ ની કામગીિી પરુ્ણ કિવામાાં આવે છે. 
 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન : આંકડા શાખા, જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ
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તવથિાિ અને વસતિ 
૨૦૧૧ની વસતિ ગર્િિી પ્રમારે્ િાલકુાવાિ વસતિ અને વસતિની ગીચિા 

અ.નાં િાલકુાનુાં નામ 
તવથિાિ 

(ચો.કી.માાં) 
કુિ વસતિ 

વસતિની 
ગીચિા દિ 
ચો.કી.મી. 

ગામની સાંખ્યા (સેન્સસ ૨૦૧૧ મિુબ) 
શહિેોની 
સાંખ્યા 

વસતિ 
વાળા 

સેન્સસ 
ટાઉન સીટી 

ઉજ્િડ 
ગામો 

ઉજ્િડ ગામોના 
નામ 

કુિ ગામો 

બનાસકાાંઠા ૧૦૭૪૩.૦૦ ૩૧૨૦૫૦૬ ૨૯૦ ૧૨૩૩ ૬ ૪ ૪ ૧૨૩૭ ૧૨ 

૧ વાવ ૧૧૦૮.૧૪ ૧૬૨૫૦૭ ૧૪૭ ૭૮ ૦ ૦  ૦ ૭૮ ૦ 

૨ િિાદ ૧૨૮૩.૮૯ ૨૯૮૨૦૯ ૨૩૨ ૧૨૩ ૦ ૦ ૦ ૧૨૩ ૧ 

૩ ધાનેિા ૮૩૩.૯૭ ૨૩૦૭૪૧ ૨૭૭ ૭૭ ૦ ૦ ૦ ૭૭ ૧ 

૪ દાાંિીવાડા ૪૫૩.૭૪ ૧૧૫૨૨૧ ૨૫૪ ૫૭ ૦ ૦ ૦ ૫૭ ૦ 

૫ અમીિગઢ ૬૯૦.૪૫ ૧૩૨૩૫૪ ૧૯૨ ૬૯ ૦ ૦ ૦ ૬૯ ૦ 

૬ દાાંિા ૯૦૧.૦૯ ૨૨૪૮૩૯ ૨૫૦ ૧૮૨ ૧ ૨ ધનુાિી, વડુસર્ ૧૮૪ ૧ 

૭ વડગામ ૫૮૫.૪૨ ૨૪૦૩૨૬ ૪૧૧ ૧૦૯ ૧ ૦ ૦ ૧૦૯ ૧ 

૮ પાિનપિુ ૭૮૬.૫૭ ૪૩૮૭૭૩ ૫૫૮ ૧૧૫ ૨ ૧ િાર્ાપિુી ૧૧૬ ૩ 

૯ ડીસા ૧૦૮૪.૮૯ ૪૮૩૭૯૯ ૪૪૬ ૧૧૩ ૧ ૦ ૦ ૧૧૩ ૨ 

૧૦ રદયોદિ ૫૨૦.૮૦ ૧૫૮૭૭૨ ૩૦૫ ૬૩ ૧ ૦ ૦ ૬૩ ૧ 
૧૧ ભાભિ ૪૪૯.૭૩ ૧૨૩૧૫૨ ૨૭૪ ૫૧ ૦ ૦ ૦ ૫૧ ૧ 

૧૨ કાાંકિેિ ૮૩૩.૪૧ ૨૭૫૬૧૩ ૩૩૧ ૧૦૧ ૦ ૦ ૦ ૧૦૧ ૧ 

૧૩ સઈુગામ ૬૫૭.૧૦ ૮૩૬૪૯ ૧૨૭ ૪૨ ૦ ૧ નડાબેટ  ૪૩ ૦ 

૧૪ િાખર્ી ૫૫૩.૮૧ ૧૫૨૫૫૧ ૨૭૫ ૫૩ ૦ ૦ ૦ ૫૩ ૦ 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- વથિી ગર્િિી ૨૦૧૧
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પ્રકિર્-૨ 

જિલ્િા પાંચાયિ બનાસકાાંઠા પાિનપિુનુાં બાાંધાિર્ અને તવતવધ સતમતિઓ  

૨૦૧૬-૧૭  
ગિુિાિ પાંચાયિ િાિય ચ ૂાંટર્ી પાંચ નવા સલચવાિય  ગાાંધીનગિના િા.૨૮/૦૯/૨૦૦૭ ના 

આદેશ ક્રમાાંક:િાચપ/ગમક/બનાસકાાંઠા/જિ.પાં.-૨૦૦૭ના આધાિે ગિુિાિ પાંચાયિ અતધતનયમ  ૧૯૯૩ 
જેનો હવે પછી અતધતનયમ િિીકે ઉલ્િેખ કિવામાાં આવ્યો છે. િેની કિમ ૧૧(૪) અન્વયે જિલ્િા 
પાંચાયિ માટે બેઠકોની કુિ સાંખ્યા િેમિ કિમ ૧૧(૫) અન્વયે જિ.પાં.ની કુિ બેઠકો પૈકી 
અ.જા./અન.ુઆરદજાતિ/સામાજિક અને શૈક્લર્ક િીિે પછાિ વગો અને સ્ત્રીઓ માટે બેઠકો નક્કી કિવાના 
અતધકાિ િાજ્ય સિકાિને છે.  

િાિય સિકાિના જાહિેનામા ક્રમાાંક: કે.પી.૧૯૧/૧૯૯૪/ડીઇએિ/૧૦૯૪/૧૨૪૭/િ   
િા.૨૬/૦૭/૯૪  અન્વયે જિ.પાં. કુિ બેઠકોની સાંખ્યા અને િે પૈકી અનામિ બેઠકોની સાંખ્યા નક્કી 
કિવાના અતધકાિો તવકાસ કતમશ્નિશ્રી  ગ.ુિા.ગાાંધીનગિને સપુ્રિ િયા છે.  

ક્રમાાંક : િાચપ-બનાસકાાંઠા-જિ.પાં.-૨૦૦૭  ગિુિાિ પાંચાયિ અતધતનયમ  ૧૯૯૩ ની કિમ-
૧૦(૪)  િિા િિા ૧૦(પ) અન્વયે તવકાસ કતમશ્નિ  ગિુિાિ િાિય  ગાાંધીનગિ િિફિી બનાસકાાંઠા 
જિલ્િાની બનાસકાાંઠા જિલ્િા પાંચાયિની બેઠકોની કુિ સાંખ્યા િિા િે બેઠકો પૈકી અનસુલુચિ જાતિ  
અનસુલૂચિ આરદ જાતિ અને સામાજિક અને શૈક્લર્ક િીિે પછાિ વગણની િિા િે વગણની સ્ત્રીઓ માટેની 
અનામિ બેઠકો  સામાન્ય વગણની સ્ત્રીઓ માટેની અનામિ િિા લબન અનામિ (સામાન્ય) બેઠકો નક્કી 
કિવામાાં આવેિ છે. જેની તવગિ નીચે મિુબ છે. 

જિલ્િાનુાં નામ કુિ 
બેઠકો 

અન.ુજાતિ અન.ુઆરદજાતિ 
સા.અને શૈ.િીિે 
પછાિ વગો સામાન્ય 

સ્ત્રી 
લબન 

અનામિ સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય 
બનાસકાાંઠા ૫૫ ૨ ૪ ૨ ૩ ૨ ૪ ૧૨ ૨૬ 
 

      ઉકિ મિુબની બેઠકો નક્કી િઇ આવેિ છે.            

 ગિુિાિ િોકિ ઓિોિીટી (એમેન્ડમેન્ટ) એતટ-૨૦૧૫ (ગિુિિ-૧૫/૨૦૧૫) અમિમાાં આવિાાં 
પ્રમખુ-ઉપપ્રમખુનાાં હોદ્દાની મદુિ અઢી વર્ણની િિાાં તવકાસ કતમશ્નિશ્રી  ગ.ુિા.ગાાંધીનગિના આદેશ નાં 
.તવક/ચટર્/વશી/િ-૪ જી.પાં.બનાસકાાંઠા/પ્રમખુ-ઉપપ્રમખુ ચુાંટર્ી ૨૦૧૫ િા.૧૧/૦૯/૨૦૧૫ િી પ્રમખુ 
અને ઉપપ્રમખુશ્રીની ચ ૂાંટર્ી િા.૨૩/૦૯/૨૦૧૫નાાં િોિ યોિવામાાં આવેિ, આમ ૨૩/૦૯/૨૦૧૫િી 
જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુની મદુિ શરૂ િયેિ છે અને િા.૧૨/૦૩/૨૦૧૮ ના િોિ મદુિ પરૂ્ણ િાય છે.                                                                                                                               
 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- પાંચાયિ શાખા  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ. 
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બનાસકાાંઠા પાિનપિુ જિ.પાં.નાાં ચ ૂાંટાયેિા સભ્યોશ્રીઓનાાં નામ પક્વાઇઝ યાદી 
 સલચવશ્રી િાજ્ય ચુાંટર્ી પાંચ ગાાંધીનગિનાાં પત્ર નાં.િાચપ/ચટર્/બ.કાાં./જિ.પાં./પરિર્ામ/૨૦૧૩, િાિીખ 

૨૫/૨/૨૦૧૩ િી ચુાંટાયેિા જિ.પાં. સભ્યોની યાદી નીચે મિુબ છે.  

વર્ણ:૨૦૧૬-૧૭ 
અ.નાં. 
બેઠક  
નાંબિ 

બેઠકનુાં નામ  સભ્યશ્રીઓનુાં નામ અને સિનામુાં પક્નુાં નામ  મોબાઇિ નાંબિ  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ અંબાજી 
િતવિાિ મકેુશકુમાિ ગઢવી 
મ.ુ સાાંબિડા,  િા.પાિનપિુ         

- ૯૮૨૪૦૮૭૪૬૭ 

૨ અમીિગઢ 
શ્રીમિી કાળીબેન મફાજી સોિાંકી 
મુાં.ધનપિુા(ઢો),પો.સિોત્રા,  
િા.અમીિગઢ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 

૯૯૧૩૦૩૨૨૪૯ 

૩ બસ ુ
શ્રી હબીબભાઇ અિીમદ એવિા 
મ,ુપો,બસ,ુિા.વડગામ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૮૨૫૮૪૧૧૨૪ 

૪ ભડિ 
શ્રી બળવાંિસીંગ માનસુાંગજી વાઘેિા 
મ.ુપો.ભડિ,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 
૯૮૨૪૩૭૫૬૪૧ 

૫ ભિડવા 
શ્રીમિી તિુસીબેન િિનસીભાઇ પ્રજાપિી 
મ.ુમેઘપિુા,પો.િડોસર્ા,િા.વાવ,જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 
૯૯૧૩૪૮૪૭૪૦ 

૬ ભોિોિ 
શ્રીમિી િખબેુન રુપસીભાઇ કેડ 
મ,ુમાાંગિોળ,પો.દૂધવા,િા.િિાદ.જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ ૯૪૨૭૦૩૯૮૬૮ 
૯૦૯૯૧૯૩૫૦૧ 

૭ ચાંડીસિ 
શ્રીમિી ભાિિીબેન પિબિજી ભડીયાિિ 
મ.ુપો.ચાંડીસિ,િા.પાિનપિુ,જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 
૯૬૬૨૭૫૭૦૦૯ 

૮ છાપી 
શ્રીમિી ચાંદ્રીકાબેન િમેશભાઇ સોિાંકી 
મ.ુપો.છાપી,િા.વડગામ,જી.બનાસકાાંઠા. 

કોંગે્રસ 
૯૯૭૯૬૫૧૪૭૬ 

૯ દાાંિા 
શ્રીમિી પટુપાબેન સિદાિભાઇ માજીિાર્ા 
મ.ુબામલર્યા,પો.મોિીયા,િા.દાાંિા, જી. 
બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 

૮૨૩૮૩૫૨૪૪૩ 

૧૦ રદયોદિ 
શ્રી અિિર્ભાઇ કાનજીભાઇ મકવાર્ા 
મ.ુપો.લદુિા,િા.રદયોદિ,જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 
૯૯૭૪૨૨૮૮૮૬ 

૧૧ ધાખા 
શ્રી કાળાભાઇ હિજીભાઇ ભીિ  
મ.ુપો.િમરુ્ા,િા.ધાનેિા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૭૨૫૮૦૦૧૭૩ 

૧૨ ઢીમા 
વેિશીભાઇ પિબિભાઇ િબાિી 
મ.ુ આકોિી, િા. પાિનપિુ 

- 
૯૯૭૯૯૯૨૪૧૧ 
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૧૩ ડોડગામ 
શ્રી ઓખાભાઇ ભીખાભાઇ ખટાર્ા 
મ.ુમોિીિા,પો.જેિડા,િા.િિાદ,જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 
૯૯૭૯૩૩૭૫૨૧ 

૧૪ દૂધવા 
શ્રી કાળાભાઇ ભેિાજી પટેિ  
મ.ુભિાસિ,િા.િિાદ,જી.બનાસકાાંઠા. 

કોંગે્રસ 
૯૪૨૭૬૩૯૨૯૯ 

૧૫ ગઢ 
શ્રી મનોિકુમાિ શાંકિિાિ કાપડી 
મ.ુપો.મડાર્ા(ગઢ),િા.પાિનપિુ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૮૨૪૨૭૪૪૯૯ 

૧૬ હડાદ 
શ્રી ભપુિતસિંહ નાિતસિંહ વાઘેિા  
ઠે.વાઘેિાવાસ,મ,ુપો.દાાંિા,િા.દાાંિા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૪૨૭૩૪૬૨૪૯ 

૧૭ 
હાિીદિા 
(છાપિા) 

શ્રી કાળીદાસ ચેિાભાઇ આસેડીયા  
મ.ુપો.ધાર્ધા,િા.પાિનપિુ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૪૨૬૩૨૬૬૬૧ 

૧૮ ઇકબાિગઢ 
શ્રીમિી ગીિાબેન દેવજીભાઇ ઠાકોિ  
મ.ુપો.ઇકબાિગઢ, િા.અમીિગઢ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૭૩૭૩૯૫૯૦૯ 

૧૯ િડીયા 
શ્રી બાબભુાઇ િેવાભાઇ કાળમા  
મ.ુહડિા,િા.ધાનેિા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૪૨૬૯૬૧૫૮૯ 

૨૦ િગાર્ા 
શ્રીમિી િક્ષ્મીબેન પિિીભાઇ કિેર્  
ઠે.ઉગમર્ી શેિી,મ.ુપો.િગાર્ા.,િા.પાિનપિુ 
જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 

૯૪૨૬૫૧૫૮૬૬ 

૨૧ િિોત્રા 
શ્રી બાળકૃટર્ મફિિાિ જીિાિા  
મ.ુપો.ધોિા,િા.વડગામ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૯૭૯૦૦૪૩૭૩ 

૨૨ િશવાંિગઢ(ભે) 
શ્રીમિી કાાંિાબેન િવાજી ચૌહાર્  
મ.ુપો.િાંગપિુ, િા.દાાંિા,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૭૩૫૯૪૮૪૧૮૨ 

૨૩ જેિડા 
શ્રી બાબિાભાઇ નિસુાંગભાઇ ચૌધિી  
મ.ુપેપિાિ,પો.જેિડા,િા.િિાદ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૪૨૬૩૨૦૩૧૮ 

૨૪ ઝેિડા 
શ્રી અિિર્ભાઇ ખેિાભાઇ સોિાંકી 
મ.ુટેટોડા,પો.િામપિુા,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૭૨૬૪૭૨૩૩૪ 

૨૫ જૂનાડીસા 

શ્રી પોપટજી ધમાણજી દેિવાડીયા  
િહ.ેબ્િોક નાં.૬૪,ગ્રીનસીટી સોસાયટી, 
શભુમ પાટી પ્િોટ 
પાસે,ડીસા,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા. 

કોંગે્રસ 

૯૪૨૭૫૩૫૯૯૧ 

૨૬ કાર્ોદિ 
શ્રી યાસીનભાઇ વજીિભાઇ બાંગિાવાિા  
મ.ુપો.કાર્ોદિ,િા.પાિનપિુ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૯૦૯૯૪૭૨૭૪ 

૨૭ ખીમાર્ા 
શ્રીમિી માંજુિાબેન િમેશભાઇ વાગડા  
મ.ુકુાંવાિવા,િા.કાાંકિેિ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૪૨૭૪૮૨૫૨૭ 

૨૮ ખીંમિ 
શ્રીમિી દક્ાબેન રદનેશભાઇ ચૌધિી  
મ.ુબાપિા,િા.ધાનેિા,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૮૨૫૩૪૬૦૦૯ 
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૨૯ કોદિામ 
શ્રી મહને્દ્રભાઇ ઉમેદભાઇ ચૌધિી  
મ.ુપો.રૂપાિ,િા.વડગામ,જી.બનાસકાાંઠા.  

ભાિપ 
૯૯૭૯૪૯૨૬૬૩ 

૩૦ કોિિવાડા 
શ્રીમિી અર્શીબેન ભિિભાઇ ચૌધિી  
િહ.ેમ.ુગોિવી,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૯૦૯૫૩૮૩૨૦ 

૩૧ િાખર્ી 
શ્રીમિી િખમાબેન ધડુાજી પટેિ 
મ.ુપો.િાખર્ી,,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૪૨૭૨૫૨૧૬૬ 

૩૨ િવાર્ા 
શ્રીમિી અર્દીબેન િાર્ાભાઇ ડાભી  
મ.ુપો.િાાંટીિા,િા.રદયોદિ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૯૭૯૬૨૭૪૧૧ 

૩૩ િક્ષ્મીપિુા 
શ્રીમિી નીિાબેન ભગવાનભાઇ ગામી 
મ.ુિક્ષ્મીપિુા,પો.સાાંગ્રા,િા.પાિનપિુ,જી.બનાસ
કાાંઠા 

ભાિપ 

૯૯૨૫૨૫૨૮૬૮ 

૩૪ માડકા 
શ્રીમિી ધડુીબેન કુાંભાભાઇ આસિ 
મ.ુદેિળી,િા.વાવ.જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૬૦૧૩૮૪૫૬૨ 

૩૫ માિર્ 
શ્રીમિી સમબેુન દિસાંગભાઇ ચૌધિી 
૬,ભિુડીયાવાસ,મ.ુસુાંઢા,પો.મોટા,િા.પાિનપિુ.
જી. બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 

૯૮૯૮૯૧૪૯૭૯ 

૩૬ માિગઢ 
શ્રીમિી માંજુિાબેન ખેિાજી પિમાિ 
મ.ુ માિગઢ િા.ડીસા 

- 
૯૯૨૫૦૪૬૩૭૫ 

૩૭ મીઠા 
શ્રી ભિુાજી ધિમસીજી ઠાકોિ 
મ.ુપો.અબાસર્ા,િા.ભાભિ,જી.બનાસકાાંઠા. 

કોંગે્રસ 
૯૮૨૪૮૬૬૭૮૨ 

૩૮ મોિિિ 
શ્રી ભીખાભાઇ ભગવાનજી પટેિ 
મ.ુપો.ડુવા,િા.િિાદ,જી.બનાસકાાંઠા. 

કોંગે્રસ 
૯૯૦૯૪૬૫૨૦૩ 

૩૯ મડુઠેા 
શ્રી બબાજી િગાજી િાઠોડ 
મ.ુપો.મડુઠેા,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૯૭૪૩૪૩૮૯૨ 

૪૦ 
નાાંદોત્રા 
(ઠા.વાસ) 

શ્રી િાજેન્દ્રકુમાિ ધડુાિાિ િોર્ી 
મ.ુપો. ભાખિ મોટી,િા. દાાંિીવાડા 

કોંગે્રસ 
૯૮૯૮૦૯૦૬૫૭ 

૪૧ પાાંિાવાડા 
શ્રી ઉકાભાઇ પિુાભાઇ મીયાર્ી 
મ.ુડિેી,પો.ઓઢવા,િા.દાાંિીવાડા,જી.બનાસકાાંઠા. 

ભાિપ 
૯૨૪૭૬૪૩૧૩૪ 

૪૨ પીલડુા 
શ્રી કિાભાઇ પ્રભજુી મનવિ 
મ.ુકેશિગામ,િા.િિાદ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૯૭૯૪૩૨૩૭૩ 

૪૩ િૈયા 
શ્રી શીવાભાઇ અમિાભાઇ ભિુીયા 
મ.ુપો.વાિમજુના,િા.રદયોદિ,જી.બનાસકાાંઠા.  

કોંગે્રસ 
૯૪૨૮૮૪૪૯૮૮ 

૪૪ સમૌમોટા 
શ્રી રદનેશકુમાિ મહાદેવભાઇ દવે 
મ.ુપો.ઝાબડીયા,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા.  

ભાિપ 
૯૪૦૮૮૩૦૪૯૭ 

૪૫ સર્વા 
શ્રી કુાંવિતસિંહજી વેિસીજી ઠાકોિ 
મ.ુપો.વાવડી,િા.ભાભિ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૯૦૪૨૧૬૭૩૨ 
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૪૬ તશહોિી 
શ્રી શાાંતભુા પનજી ભટેસિીયા 
મ.ુપો.તશહોિી.િા.કાાંકિેિ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૪૨૭૩૭૪૮૩૯ 

૪૭ સઇુગામ 
શ્રી દેવજીભાઇ પે્રમાભાઇ કૈડ  
મ.ુકટાવ,િા.વાવ.જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૯૭૮૧૭૧૪૭૧ 

૪૮ િેિવાડા 
શ્રી હિગોવનભાઇ નાગજીભાઇ િોર્ી 
મ.ુશીિવાડા,પો.ચાાંગા,િા.કાાંકિેિ.જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૪૨૬૩૯૯૦૮૩ 

૪૯ િાવિ 
શ્રીમિી વસાંિીબેન િાયચાંદભાઇ કાળમા  
મ.ુપો.િાવિ,િા.ધાનેિા.જી.બનાસકાાંઠા.  

   ભાિપ 
૯૯૭૮૧૯૩૨૨૦ 

૫૦ ઉર્ 
શ્રી સખુદેવતસિંહ િખિતસિંહ સોઢા 
મ.ુિિા,ટોટાર્ા િોડ,સોઢા દિબાિગઢ 
િિા.િા.કાાંકિેિ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 

૯૪૨૬૩૦૭૬૨૯ 

૫૧ વડા 
શ્રી અસ્વવનકુમાિ વધીિાિ શાહ  
મ.ુતશહોિી,િા.કાાંકિેિ,જી.બનાસકાાંઠા 

ભાિપ 
૯૪૨૬૪૮૮૧૯૬ 

૫૨ વડગામ 
શ્રી અજીિતસિંહ િવાનતસિંહ હરડયોિ 
મ.ુમેગાળ,પો.પેપોળ.િા.વડગામ.જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૪૨૬૫૫૯૨૫૦ 

૫૩ વિર્ 
શ્રી સાંિય્કુમાિ ગોવાભાઇ િબાિી 
મ.ુપો.કુચાવાડા,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૭૨૫૩૯૦૪૦૫ 

૫૪ વાસર્ા(જુડી) 
શ્રી ખેિાભાઇ િગમાિભાઇ કોિા 
મ.ુપો.ઢેઢાિ,પો.ઓઢવા,િા.ડીસા,જી.બનાસકાાં
ઠા 

કોંગે્રસ 

૯૪૨૭૬૪૪૧૩૨ 

૫૫ વાવ 
શ્રી કાનજીભાઇ રૂપાજી વેઝીયા 
વાાંરઢયાવાસ,મ.ુપો.િા.વાવ,જી.બનાસકાાંઠા 

કોંગે્રસ 
૯૪૨૬૫૫૯૧૬૬ 
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સતમતિઓની િચના (માળખા મિુબ) 

અ.નાં
. 
 

સતમતિનુાં 
નામ  

સામાન્ય સભાના 
ઠિાવ નાં.િાિીખ 

સતમતિની  
સભ્ય 
સાંખ્યા  

સતમતિની 
મદુિ 

 

સતમતિનાાં 
અધ્યક્નુાં નામ 

સતમતિનાાં 
સલચવશ્રી 

 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ 
કારોબારી 
સમિમિ 

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૯ અઢી વર્ષ  
શ્રીિિી ભારિીબેન 

પરબિજી 
ભડીયાિર 

સચિવ વ જિલ્લા 
મવકાસ અમિકારીશ્રી 

૨ મિક્ષણ સમિમિ 

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

- અઢી વર્ષ શ્રી બાબરાભાઈ 
નરસ ુંગભાઈ િૌિરી  

સચિવ વ જિલ્લા 
પ્રાથમિક 

મિક્ષણામિકારીશ્રી 

૩ 
સાિાજિક ન્યાય 

સમિમિ 

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૫ અઢી વર્ષ/ 
જિલ્લા 

પુંિયિની મ દ્દિ 
સ િી  

શ્રીિિી ધ ડીબેન 
ક ુંભાભાઈ આસલ  

સચિવ વ જિલ્લા 
સિાિ કલ્યાણ 
અમિકારીશ્રી  

૪ 

ખેિી ઉત્પાદન
સહકાર અને 
મસિંિાઇ સમિમિ  

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૫ એક વર્ષ શ્રી ક ુંવરમસિંહજી 
વેરસીજી ઠાકોર 

સચિવ વ િદદનીિ 
જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી  

૫ આરોગ્ય સમિમિ 

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૫ અઢી વર્ષ શ્રી અમિનક િાર 
વિીલાલ િાહ  

સચિવ વ મ ખ્ય 
જિલ્લા આરોગ્ય 
અમિકારીશ્રી 

૬ બાુંિકાિ સમિમિ 

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૫ અઢી વર્ષ શ્રી બળવુંિમસિંગ 
િાનસ ુંગજી વાઘેલા 

સચિવ વ   
કાયષપાલક ઈિનેરશ્રી        
(િા. અને િ.) 

૭ 

૨૦ મ દ્દા 
કાયષક્રિનાું 
અિલીકરણ 
અને સિીક્ષા 
િાટેની સમિમિ 

 
૧૫ 

િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૫ અઢી વર્ષ શ્રી ઉકાભાઈ 
પ રાભાઈ િીયાણી 

સચિવ વ નાયબ 
જિલ્લા મવકાસ 

અમિકારીશ્રી (મવકાસ) 

૮ 

િહહલા બાળ 
મવકાસ અને 

ય વાવમૃિ સમિમિ 

૧૫ 
િા. ૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

૫ એક વર્ષ શ્રીિિી સમ બેન 
દલસીંગજી િૌિરી 

સચિવ વ પ્રોગ્રાિ 
ઓફીસરશ્રી 

(આઈ.સી.ડી.એસ) 
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સને ૨૦૧૬-૧૭ નાાં વર્ણ દિતમયાન બનાસકાાંઠા જિલ્િાની સતમતિઓની 

તવગિો નીચે પ્રમારે્ છે. 

સને ૨૦૧૬-૧૭ ની સતમતિઓની તવગિ 

 

 

૧ કાિોબાિી સતમતિ  ચેિમેન  શ્રીમતિ ભાિિીબેન પિબિજી ભડીયાિિ 

૨ સામાજિક ન્યાય સતમતિ  ચેિમેન  શ્રીમિી ધડુીબેન કુાંભાભાઈ આસિ 

૩ તશક્ર્ સતમતિ  ચેિમેન  શ્રી બાબિાભાઈ નિસુાંગભાઈ ચૌધિી 

૪ જાહિે આિોગ્ય સતમતિ  ચેિમેન  શ્રી અતશ્વનકુમાિ વધીિાિ શાહ  

૫ જાહિે બાાંધકામ સતમતિ  ચેિમેન  શ્રી બળવાંિતસિંગ માનસુાંગજી વાઘેિા 
૬ અતપિ સતમતિ  ચેિમેન  શ્રી રદનેશકુમાિ મહાદેવભાઈ દવે 

૭ ૨૦ મદુ્દા અમિીકિર્ અને સમીક્ા માટેની સતમતિ  
ચેિમેન  

શ્રી ઉકાભાઈ પિુાભાઈ મીયાર્ી 

૮ ઉત્પાદન સહકાિ અને તસિંચાઇ  સતમતિ  ચેિમેન  શ્રી કુાંવિતસિંહજી વેિસીજી ઠાકોિ 

૯ મરહિા અને બાળ તવકાસ અને યવુા પ્રવતૃિઓની  

સતમતિનાાં  ચેિમેન  

શ્રીમતિ સમબેુન દિસાંગભાઈ ચૌધિી 

 

       િાજ્ય ચુાંટર્ી પાંચ નવા સલચવાિય  ગાાંધીનગિનાાં િા. ૨૮/૯/૨૦૦૭ નાાં આદેશ 

ક્રમાાંક:િાચપ/ગમક/બનાસકાાંઠા/જિ.પાં.-૨૦૦૭ ના આધાિે ગિુિાિ પાંચાયિ અતધતનયમ ૧૯૯૩ જેનો 

હવે પછી અતધતનયમ િિીકે ઉલ્િેખ કિવામાાં આવ્યો છે. જેની કિમ ૧૧(૪) અન્વયે જિ.પાં.માટે બેઠકોની 

કુિ સાંખ્યા િેમિ કિમ ૧૧(૫) અન્વયે જિ.પાં. ની કુિ બેઠકો પૈકી અ.જા./અ.િ.જા./સા.શૈ.પ. અને 

સ્ત્રીઓ માટે બેઠકોની સાંખ્યા નક્કી કિવાનાાં અતધકાિો િાજ્ય સિકાિને છે.  

         િાજ્ય સિકાિનાાં જાહિેનામા ક્રમાાંક: કે.પી./૧૯૧/૧૯૯૪/ડીઇએિ/૧૦૯૪૧૨૬૪/િ  

િા.૨૬/૭/૧૯૯૪ િિા ક્રમાાંક કે.પી. /૨૩૦/૧૯૯૪/૧૯૬૮/િ  િા.૨૫/૧૦/૧૯૯૪ અન્વયે જિ.પાં.ની 

બેઠકોની સાંખ્યા અને િે પૈકી અનામિ બેઠકોની સાંખ્યા નક્કી કિવાનાાં અતધકાિો તવકાસ કતમશ્નિશ્રીને 

આપવામાાં આવેિ છે.  
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વર્ષ:-૨૦૧૬-૧૭  

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- પાંચાયિ શાખા  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 

 

 

 

 

 

 

વર્ણ ૧/૪/૧૬ િી ૩૧/૩/૨૦૧૭ જિલ્િા પાંચાયિની સામાન્ય સભા અને અન્ય  
સતમતિઓની ભિવામાાં આવેિ બેઠકોની તવગિ  

અ.નાં. સામાન્ય સભા અને સતમતિનો પ્રકાિ  
વર્ણ દિતમયાન 

મીટીંગોની 
સાંખ્યા  

ઠિાવોની 
સાંખ્યા  

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ સામાન્ય સભા ૪ ૨૦ 

૨ કાિોબાિી સતમતિ ૪ ૧૯ 

૩ તશક્ર્ સતમતિ - - 
૪ સામાજિક ન્યાય સતમતિ ૫ ૧૬ 

૫ ખેિી, ઉત્પાદન સહકાિ અને તસિંચાઇ સતમતિ  ૨ ૧૪ 

૬ આિોગ્ય સતમતિ ૪ ૧૩ 

૭ બાાંધકામ સતમતિ - - 

૮ 

૨૦ મદુ્દા કાયણક્રમનાાં અમિીકિર્ અને સમીક્ા 
માટેની સતમતિ 

૧ ૧ 

૯ મરહિા બાળ તવકાસ અને યવુાવતૃિ સતમતિ ૨ ૧ 



17 
 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- પાંચાયિ શાખા4 જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ     

            બનાસકાાંઠાના સાંસદસભ્યશ્રીઓ િિા ધાિાસભ્યશ્રીઓની યાદી  
ક્રમ  નામ  સિનામુાં  મોબાઇિ નાંબિ  

૧ શ્રી હહરભાઇ પરથીભાઇ િૌિરી 
સુંસદસભ્યશ્રી  ર-બનાસકાુંઠા સુંસદીય િિદાર મવભાગ 

િૌિરીવાસ4 આથિણી િેરી4 મ .પો.િગાણા િા.પાલનપ ર 
૯૪૨૬૫૦૨૭૨૭ 

૨ શ્રી લીલાિરભાઇ ખોડાજી વાઘેલા 
સુંસદસભ્યશ્રી4 ૩-પાટણ સુંસદીય િિદાર મવભાગ 

મ .પો.િરપડા િા.ડીસા જિ.બનાસકાુંઠા 
૯૮૨૫૩૩૬૭૭૭ 

૩ શ્રી િુંકરભાઇ લગિીરભાઇ િૌિરી 
િારાસભ્યશ્રી4 ૭- વાવ મવિાનસભા િિદાર મવભાગ 

૨૧4અર્ ષદાનગર સોસાયટી,મ .િા.રાિનપ ર જિ.પાટણ  
૯૯૨૫૩૧૩૧૯૯ 

૪ શ્રી પરબિભાઇ સવાભાઇ પટેલ 
િારાસભ્યશ્રી4 ૮-થરાદ મવિાનસભા િિદાર મવભાગ 

મ .ભાિર પો.ઇઢાટા િા.થરાદ જિ.બનાસકાુંઠા 
૯૨૨૬૦૩૫૮૦૦ 
૯૮૯૮૭૧૧૮૬૮ 

૫ શ્રી િોઇિાભાઇ કસનાભાઇ પટેલ 
િારાસભ્યશ્રી4 ૯-િાનેરા મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. 
મ .પો.િડીયા િા.િાનેરા જિ.બનાસકાુંઠા 

૯૪૨૮૫૦૫૬૫૮ 

૬ શ્રી કાન્િીભાઇ કાળાભાઇ ખરાડી 
િારાસભ્યશ્રી4 ૧૦-દાુંિા મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. મ .િાુંધ  
પો.સરોત્રા િા.અિીરગઢ 

૯૪૨૬૨૭૨૬૨૮ 

૭ શ્રી િણીલાલ જેઠાભાઇ વાઘેલા 
િારાસભ્યશ્રી4 ૧૧-વડગાિ મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. 
મ .લાલપ ર પો.સવગઢ િા.હહિંિિનગર જિ.સાબરકાુંઠા 

૯૮૨૫૦૭૦૭૫૨ 

૮ શ્રી િહિેક િાર અમિૃલાલ પટેલ 

િારાસભ્યશ્રી4 ૧૨-પાલનપ ર મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. 
ગ રૂછાયા રેલ્વે ફાટક સાિે4 નવાલક્ષ્િીપ રા4પાલનપ ર. 
િા.પાલનપ ર જિ.બનાસકાુંઠા 

૯૪૨૬૦૬૬૪૯૬ 

૯ શ્રી ગોવાભાઇ હિીરાભાઇ રબારી 
િારાસભ્યશ્રી4 ૧૩-ડીસા મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. 
મ .પો.ક િાવાડા િા.ડીસા જિ.બનાસકાુંઠા 

૯૯૨૫૭૫૫૪૫૫ 

૧૦ શ્રી કેિાજી િીવાજી િૌહાણ 
િારાસભ્યશ્રી4 ૧૪-હદયોદર મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. 
મ .પો.િોિરૂજ નાું િા.હદયોદર જિ.બનાસકાુંઠા 

૯૪૨૬૩૧૮૦૧૧ 

૧૧ શ્રી િારિીભાઇ લખાભાઇ ખાનપ રા 
િારાસભ્યશ્રી4 ૧પ-કાુંકરેિ મવિાનસભા િિદાર મવભાગ. 
ખાનપ રા વાસ4 મ .પો.વડા િા.કાુંકરેિ  જિ.બનાસકાુંઠા 

૯૪૨૭૩૬૬૬૫૫ 
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પ્રામ્પ્િ થિાન:- પાંચાયિ શાખા4જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ        

િાલકુા પાંચાયિની બેઠકો પ્રકાિવાિ િગ્યાઓ  
વર્ણ:૨૦૧૬-૧૭ 

અ.નાં.  િાલકુાનુાં નામ  
કુિ 
સભ્ય 
સાંખ્યા  

િે પૈકી 

અ.જા.અનામિ 

અ.િ. 
જા.અનામિ 

ઓ.બી.સી.અનામિ લબન અનામિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ અમીિગઢ ૨૦ ૧ ૧૨ ૨ ૫ 

૨ ભાભિ ૧૮ ૧ ૧ ૨ ૧૪ 

૩ દાાંિા ૨૬ ૧ ૧૬ ૩ ૬ 

૪ ડીસા ૩૮ ૪ ૧ ૪ ૨૯ 

૫ ધાનેિા ૨૬ ૩ ૩ ૩ ૧૭ 

૬ રદયોદિ ૨૨ ૨ ૧ ૨ ૧૭ 

૭ દાાંિીવાડા ૧૮ ૨ ૧ ૨ ૧૩ 

૮ કાાંકિેિ ૩૦ ૨ ૧ ૨ ૨૫ 

૯ પાિનપિુ ૩૪ ૪ ૧ ૩ ૨૬ 

૧૦ િિાદ ૩૦ ૪ ૧ ૩ ૨૨ 

૧૧ વડગામ ૨૮ ૫ ૧ ૩ ૧૯ 

૧૨ વાવ ૨૨ ૪ ૧ ૨ ૧૫ 

૧૩  સઈુગામ ૧૬ ૨ ૧ ૨ ૧૧ 

૧૪  િાખર્ી ૨૨ ૨ ૧ ૨ ૧૭ 

બનાસકાાંઠા ૩૫૦ ૩૭ ૪૨ ૩૫ ૨૩૬ 
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પત્રક-૧ 

જિલ્િા પાંચાયિ બાંધાિર્ વર્ણ: ૨૦૧૬-૧૭ જિલ્િા પાંચાયિ બનાસકાાંઠા 

જિલ્િા 
પાંચાયિની 
થિાપના  

સને૨૦૧૧ની 
વસતિ 
ગર્િિી 
મિુબ કુિ 
વસિી  

છેલ્િી ચુાંટર્ીની 
િાિીખ 

જિલ્િા 
પાંચાયિની 
ધોિર્સિની 

મદુિ પિુી િિી 
હોય િે િાિીખ  

પદ તનતમિિ  જાતિવાિ વગીકિર્  

સામાન્ય 
સ્ત્રીઓ  

અન્ય 

કુિ 
(૭ 
િી 
૧૪) 
કિમ  

િાલકુા 
પાંચાયિનાાં 
અધ્યક્ો 

િાલકુા 
પાંચાયિ 
ધ્વાિા 

ચુાંટાયેિા 
સભ્યો  

અન ુ.જાતિ 

 

અન ુ.િન 

જાતિ 

 

સા.શૈ.પછાિ  

સ્ત્રી  અન્ય સ્ત્રી  અન્ય સ્ત્રી  અન્ય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

િા.૧/૪/૬૩  ૩૧૨૦૫૦૬ ૧૭/૦૨/૨૦૧૩ ૧૨/૦૩/૨૦૧૮ ૧૪ ૩૫૦ ૨૧ ૧૬ ૨૫ ૧૭ ૧૫ ૨૦ ૧૧૪ ૧૨૨ ૩૫૦ 

 

કાયમી તનમાંત્રીિો  
જિલ્િા મધ્યથિ 

સહ.બેંકનાાં 
ડીિેતટિ 

જિલ્િા સહકાિી 
સાંગનાાં 

પ્રતિતનધી 

જિલ્િા ખિીદ 
વેચાર્ સાંગનાાં 

ચેિમેન  

િોકસભાનાાં 
સભ્યો 

િાજ્ય 
સભાનાાં 
સભ્યો 

તવધાન સભાનાાં 
સભ્યો 

 જિલ્િા 
કિેતટિ 

નગિપાલિકાનાાં 
અધ્યક્ો 

કુિ કોિમ 
નાં.(૧૬ િી ૨૩)  

કુિ કોિમ નાં.  
(૫4૬4૧૫4૨૪)  

૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ 

- - - ૨ - ૯ ૧ - ૧૨ ૩૭૬ 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- પાંચાયિ શાખા4જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ         
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પત્રક-૨  
જિલ્િા પાંચાયિનાાં પ્રમખુ-ઉપપ્રમખુ ૨૦૧૬-૧૭  

 

જિલ્િા 
પાંચાયિનુાં 

નામ  

ઉમેદવાિનુાં નામ  મેળવેિ મિોની સાંખ્યા  ચુાંટાયેિા ઉમેદવાિનાાં નામ  
િીમાકણસ 

પ્રમ ખ  ઉપપ્રમ ખ પ્રમ ખ  ઉપપ્રમ ખ પ્રમ ખ  ઉપપ્રમ ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

 
 

જિલ્લા 
પુંિાયિ 
પાલનપ ર 

 
 

દવે 
હદનેિક િાર 
િહાદેવભાઇ 

ગાિી નીિાબેન 
ભગવાનભાઇ 

૨૬ ૨૬ 

દવે 
હદનેિક િાર 
િહાદેવભાઇ 

ગાિી નીિાબેન 
ભગવાનભાઇ 

- 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- પાંચાયિ શાખા4 જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ
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વહીવટી કે્ત્રની કામગીિી  
વર્ણ-૨૦૧૬-૧૭  

(૧) વહીવટી કામગીિી:-  
 શાખાતધકાિીઓશ્રીઓની િિા િાલકુા તવકાસ અતધકાિીઓશ્રીની માતસક બેઠક બોિાવવામાાં આવે 
છે.આ બેઠકોમાાં અંગિ પત્રો, ધાિાસભ્યશ્રીનાાં પ્રશ્નો, વી.આઇ.પી.એ કિેિ અિજીઓ, િકેદાિી પાંચ, 
પેન્શન કેસો, કમણચાિીઓનાાં પ્રશ્નો ચચણવામાાં આવે છે.  
 

(૨)  મહસેિુ શાખા:- 
 અ) લબનખેિી પિવાનગી કામગીિી વર્ણ- ૨૦૧૬-૧૭ દિમ્યાન નીચે પ્રમારે્ િયેિ છે  

અ.નાં િાલકુાનુાં 
નામ 

િહઠેાર્ના હતે ુ
માટે 

વાલર્િયના હતે ુ
માટે 

ઉદ્યોગનના હતે ુ
માટે 

અન્ય હતે ુમાટે 

માંજુિ નામાંજુિ માંજુિ નામાંજુિ માંજુિ નામાંજુિ માંજુિ નામાંજુિ 
૧ પાલનપ ર ૪ ૨ ૧૫ ૫ ૬ ૭ ૩ ૦ 

૨ વડગાિ ૭ ૫ ૩ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૩ દાુંિા ૨ ૨ ૨ ૨ ૪ ૧ ૦ ૦ 

૪ અિીરગઢ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૫ ડીસા ૨ ૧ ૯ ૬ ૨ ૨ ૦ ૦ 

૬ દાુંિીવાડા ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ િાનેરા ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભાભર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ હદયોદર ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ મિહોરી ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ થરાદ ૨ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ વાવ ૫ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ સ ઈગાિ ૧ ૧ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ લાખણી ૧ ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુિ ૨૭ ૧૭ ૪૦ ૨૬ ૧૪ ૧૦ ૩ ૦ 
     

િમીન મહસેિુ વસિુાિ પત્રક                              મહસેિુી વર્ણ-સને-૨૦૧૬-૧૭ 

વર્ણ લ્હરે્ાાંનો પ્રકાિ કુિ માાંગણુાં વર્ણ દિમ્યાન િયેિ 
વસિુાિ 

વસિુાિની 
ટકાવાિી 

૨૦૧૬-૧૭ િિીન િહસે  લ ૩૧૪.૩૮ ૪૨.૩0 ૧૩.૪૬ 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- મહસેિુ શાખા4જિ.પાં.બ.કા.  
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જીલ્ િા પાંચાયિ બનાસકાાંઠા હથ િકની દબાર્શાખાની કામગીિીની ટુાંકી નોંધ 

નાયબ જિલ્ િા તવકાસ અતધકાિીશ્રી (મહસેિુ) 
  
 બનાસકાાંઠા જિલ્ િા પાંચાયિમાાં દબાર્ની કામગીિી અગાઉ સને ૧૯૮૦ પહિેા પાંચાયિ 
શાખામાાં િિી હિી. ત્યાિબાદ સને ૧૯૮૦ િી દબાર્ સેિ યતુનટની નતવન કચેિી જિલ્િા તવકાસ 
અતધકાિીશ્રી બનાસકાાંઠાનાાં તનયાંત્રર્ િળે વગણ-૨ નાાં િાજ્ય પતવત્ર અતધકાિીની તનયસુ્તિ કિી શરૂ 
કિવામાાં આવેિ છે.  
 

         હાિની પરિસ્થિતિએ િાલકુા તવકાસ અતધકાિીશ્રી દબાર્ની િગ્યા િદ કિી ચીટનીશશ્રી જિલ્િા 
પાંચાયિ બનાસકાાંઠાને કામગીિી સપુ્રિ િયેિ છે. અને ચીટનીશ કમ િા.તવ.અ.શ્રી.દબાર્ િિીકે 
કામગીિી કાયણિિ છે.અને સદિહુાં મહકેમને િાજ્ય સિકાિ િિફિી ફાળવિાાં સવેયિો માિફિે ગ્રામ 
પાંચાયિ િિફિી નક્કી િયેિાાં દબાર્ો દુિ કિાવવાની કાયણવાહી કિવામાાં આવે છે.  

 

       ગિુિાિ પાંચાયિ અતધતનયમ -૧૯૯૩ની કિમ -૧૦૫ (૨) (૭) મિુબ ગ્રામ પાંચાયિને સાંપ્રાપ્િ 
િમીન ઉપિનાાં દબાર્ો દુિ કિાવવાાં થવિાંત્ર અતધકાિ છે. િેમિ સિકાિી િમીન ઉપિનાાં દબાર્ો 
કિેતટિશ્રીની માંજુિી મેળવી દબાર્ો દુિ કિવાનાાં અતધકાિો પ્રાપ્િ િયેિ છે.  

 

       ગ્રામ પાંચાયિને મળેિ અતધકાિોનો ઉપયોગ દબાર્ો દુિ કિવામાાં ગ્રામ પાંચાયિ તનટફળ જાય 
અને કાયણવાહી ન કિે િો4કાયદાની કિમ ૧૦૫(૮) મિુબ િાલકુા તવકાસ અતધકાિીશ્રીને અતધકાિો સપુ્રિ 
કિેિ છે. અને સબાંતધિ ગ્રામ પાંચાયિ સામે પગિાાં િેવાની િોગવાઇ છે.  

 

      ગ્રામ પાંચાયિને પ્રાપ્િ િયેિ ગામિળ4 ગૌચિ િમીનનાાં દબાર્ો દુિ કિાવવા જિલ્િા પાંચાયિને 
થવિાંત્ર અતધકાિો નિી પિાંત ુકતનટઠ પાંચાયિની ફિિની તનટકાળજી બદિ િેમિ સબાંતધિ િાલકુા 
તવકાસ અતધકાિીશ્રી4 િિાટી કમ માંત્રીશ્રી સામે કાયણવાહી કિવાની િહ ેછે.   

 

 પ્રામ્પ્િ થિાન:- મહસેિુ શાખા4જિ.પાં.બ.કા.  
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ગ્રામ /નગિ પાંચાયિને પ્રાપ્િ િયેિ જાહિે િમીનો ઉપિના દબાર્ોનુાં તવગિ દશાણવત ુાં પત્રક 

વર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ દબાર્ શાખા, જીલ્િા પાંચાયિ બ.કાાં.પાિનપિુ 

ક્રમ  િાલકુાનુાં 
નામ  

વર્ણની શરૂઆિમાાં બાકી 
દબાર્ો  

ચાલ ુવર્ણ દિમ્યાન 
શોધેિ દબાર્ો  

કુિ દબાર્ો વર્ણ દિમ્યાન દુિ કિાવેિ 
દબાર્ો  

વર્ણના અંિે બાકી દબાર્ો  

ગૌચિ  ગામિળ  કુિ  ગૌચિ  ગામિળ  કુિ  ગૌચિ  ગામિળ  કુિ  ગૌચિ  ગામિળ  કુિ  ગૌચિ  ગામિળ  કુિ  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ 
૧ પાલનપ ર ૨૪૯ ૫૪૯ ૭૯૮ ૦ ૦ ૦ ૨૪૯ ૫૪૯ ૭૯૮ ૦ ૦ ૦ ૨૪૯ ૫૪૯ ૭૯૮ 
૨ ડીસા ૩૮ ૦ ૩૮ ૦ ૦ ૦ ૩૮ ૦ ૩૮ ૦ ૦ ૦ ૩૮ ૦ ૩૮ 
૩ િાનેરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ કાુંકરેિ ૧૫ ૧૧૩ ૧૨૮ ૧૪ ૦ ૧૪ ૨૯ ૧૧૩ ૧૨૮ ૧૪ ૦ ૧૪ ૧૫ ૧૧૩ ૧૨૮ 
૫ થરાદ ૭૨ ૦ ૭૨ ૦ ૦ ૦ ૭૨ ૦ ૭૨ ૨૦ ૦ ૨૦ ૫૨ ૦ ૫૨ 
૬ અિીરગઢ ૦ ૬૧૧ ૬૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૧૧ ૬૧૧ ૦ ૩૭ ૩૭ ૦ ૫૭૪ ૫૭૪ 
૭ દાુંિા ૦ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૦ ૦૨ ૨ ૦ ૦ ૦ 
૮ વડગાિ ૫૭ ૧૭૯ ૨૩૬ ૦ ૦ ૦ ૫૭ ૧૭૯ ૨૩૬ ૭ ૦ ૭ ૫૦ ૧૭૯ ૨૨૮ 
૯ વાવ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૦ હદયોદર ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 
૧૧ ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ દાુંિીવાડા ૧ ૩ ૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૩ ૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૩ ૪ 
૧૩ લાખણી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૪ સ ઇગાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુિ ૪3૪ ૧૪૫૭ ૧૮૯૧ ૧૪ ૦ ૧૪ ૪૪૮ ૧૪૫૭ ૧૯૦૫ ૪૧ ૩૯ ૮૦ ૪૦૭ ૧૪૧૮ ૧૮૨૫ 
પ્રામ્પ્િ થિાન : દબાર્ શાખા4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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                                                                                                                                                     પ્રકિર્-૩  

પાંચાયિ સેવામાાં ફાળવવામાાં આવેિ અતધકાિી-કમણચાિીઓની સાંખ્યા 
જિલ્િા પાંચાયિ બ.કાાં.વર્ણ:-૨૦૧૬-૧૭  

અ.
નાં. 

વર્ણ માંજુિ િયેિ મહકેમ ભિાયેિ િગ્યાઓ 

વગણ-૧ વગણ-૨ વગણ-૩ વગણ-૪ કુિ  વગણ-૧  વગણ-૨ 

કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૬ ૦ ૨૩૬ ૧૫ ૧૩૫૧૬ ૪૦૧૦ ૧૭૬ ૨૦૮ ૧૫૭૪૪ ૪૨૭૩ ૮ ૦ ૧૭૦ ૦ 

 

 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- મહકેમ શાખા4જિ.પાં.બ.કાાં.

અ.
નાં 

વર્ણ 

ભિાયેિ િગ્યાઓ ખાિી િગ્યાઓ 

વગણ-૩ વગણ-૪ કુિ વગણ-૧ વગણ-૨ વગણ-૩ વગણ-૪ કુિ 

કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી કાયમી હાંગામી 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૩૨૭૫ ૩૬૫૦ ૧૨૦ ૧૦૫ ૧૩૫૭૩ ૩૭૫૫ ૮ ૦ ૬૬ ૧૫ ૨૦૪૧ ૩૬૦ ૫૬ ૧૦૩ ૨૧૭૧ ૫૧૮ 
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પ્રકિર્-$ 

ભાંડોળ-૧ 

િોકાર્ 

 
 

અ.નાં 
 

 
 

          સદિ 
 

 

 

૨૦૧૬-૧૭  

         િોકાર્ની િકમ (પિુા રૂતપયા) 
વર્ણની 

શરૂઆિમાાં 
રૂતપયામાાં 

વર્ણનાાં  
દિમ્યાન 
રૂતપયામાાં 

 

વર્ણની અંિે 
રૂતપયામાાં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ 
થટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયા 
પાિનપિુ 

૨૦૧૬-૧૭  - - - 

૨ 
જિલ્િા મઘ્યથિ સ.બેન્ક 
પાિનપિુ 

૨૦૧૬-૧૭  ૧૭૭૫૦ ૭૧૫ ૧૮૪૬૫ 

૩ એસ્તસસ બેંક, પાિનપિુ ૨૦૧૬-૧૭  ૫૬૮૫૭ ૨૩૦૯ ૫૯૧૬૬ 

૪ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયા પાિનપિુ ૨૦૧૬-૧૭  - - - 

૫ થટેટ બેન્ક ઓફ સૌિાટિ ૨૦૧૬-૧૭  - - - 

૬ 
જી.એસ.એફ, ગાાંધીનગિ ૨૦૧૬-૧૭  ૧૬૨૮૮૩૮

૨ 

- ૧૬૨૮૮૩૮૨ 

૭ 
એફ.ડી.આિ. સિદાિ સિોવિ 
તનગમ 

૨૦૧૬-૧૭  ૫૧૯૩૦૦૦
૦ 

- ૫૧૯૩૦૦૦૦ 

 
 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- રહસાબી શાખા4 જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 
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પ્રામ્પ્િ થિાન:-રહસાબી શાખા4જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 

 
 
 

 

પ્રકિર્-$ 
ભાંડોળ-૨ આવક 

રહસાબી શાખા 

અ.નાં.              સદિ વર્ણ. ૨૦૧૬-૧૭  
૧ ૨ ૩ 

૧ િિીન િહસે  લ - 

૨ સ્ટ્ટેમ્પ ડય ટી - 

૩ ઓકરોય ૧૪૧૦૦ 

૪ જિલ્લા સિકારી નીિી ૧૦૪૦૦૦ 

૫ જિલ્લા ઉત્તેિન નીિી ૧૧૮૦૦૦ 

૬ રાિય  સિકારી નીિી ૪૮૫૦૦૦ 

૭ લોન પેિગી દેવા મવભાગ ૩૦૦૦૦૦ 

૮ વૈિામનક ૧૮૪૪૩૩૬ 

૯ સરકાર િરફથી સોંપેલ યોિના - 

૧૦ અન્ય આવક ૯૯૯૨૦૯૨૮ 

                કુિ આવS... ૧૦૨૭૮૬૩૬૪ 
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પ્રકિર્-$ 

ભાંડોળ- ૩ 

                         ખચણ                રૂ. િાખમાાં 
 

અ.નાં. 

 

સદિ 

 

વર્ણ: િ૦૧૬-૧૭ 

૧ ૨ ૪ 

૧ િલબબ અને આિોગ્ય કે્તે્ર  ૫૪૬૯.૪૨ 

૨ જાહિે બાાંધકામ કે્તે્ર ૧૫૯૭૮.૨૧ 

૩ તશક્ર્ અને સાંથકાિ કે્તે્ર ૭૯૬.૪૪ 

૪ સમાિ કલ્યાર્ કે્તે્ર ૨૬૬૨.૬૨ 

૫ ખેિીવાડી અને તસિંચાઇ કે્તે્ર ૮૨૬.૦૨ 

૬ પશપુાિન કે્તે્ર ૧૭૫.૩૬ 

૭ સહકાિ કે્તે્ર ૫.૭૬ 

૮ સામરુહક તવકાસ કે્તે્ર ૧૩૨૮૧૧.૧૫ 

૯ આંકડા કે્તે્ર ૬૩.૧૧ 

૧૦ કુદિિી આફિો ૧૨૦૨૨.૪૦ 

૧૧ િોન પેશગી અનામિ ૧૨.૩૦ 

૧૨ અન્ય - 

કુિ ખચણ ૧૭૦૮૨૨.૭૮ 

 
    પ્રામ્પ્િ થિાન:- રહસાબી શાખા4 જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 
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     પ્રામ્પ્િ થિાન:- રહસાબી શાખા4 જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 
 
 
 

 
 

પ્રકિર્-૪ 

ભાંડોળ-૪ 

જિલ્િા પાંચાયિ બનાસકાાંઠા નાર્ાાંકીય પિીસ્થિતિ દશાણવત ુપત્રક.  વર્ણ. ૨૦૧૬-૧૭  
અ.નાં  સદિ ઉઘડિી તસિક આવક કુિ ખચણ બાંધ તસિક રૂતપયામાાં 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ સ્ટ્વભુંડોળ ૨૯૫૧૧૩૮૧૫ ૧૦૧૭૭૯૩૬૪ ૩૯૬૮૯૩૧૭૯ ૧૧૧૫૬૦૬૭ ૩૮૫૭૩૭૧૧૨ 

૨ સરકારી પ્રવમૃિ ૨૬૭૬૬૩૦૩૮૦ ૧૧૮૮૩૬૯૧૧૯ ૩૮૬૪૯૯૯૪૯૯ ૨૮૧૩૨૭૦૫૦૮ ૧૦૫૧૭૨૮૯૯૧ 

૩ દેવા મવભાગ ૯૯૮૪૫૧૦૬૦ ૧૧૬૭૫૪૯૩૩૫ ૨૧૬૬૦૦૦૩૯૫ ૯૪૪૬૦૫૨૨ ૨૦૭૧૫૩૯૮૭૩ 

             ક લ... ૩૯૭૦૧૯૫૨૫૫ ૨૪૫૭૬૯૭૮૧૮ ૬૪૨૭૮૯૩૦૭૩ ૨૯૧૮૮૮૭૦૯૭ ૩૫૦૯૦૦૫૯૭૬ 
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પ્રકિર્ -૪ 

ભાંડોળ-૫ 

                                                               િોન                          ૭૬૧૫ પિચિુર્ િોન (પ્રા.તશ.તસવાય) 

અ.
નાં  

િોનનો હતે ુ
િોન સિા 
અતધકાિી 

માંજુિ 
િયેિ 
િોનની 

િકમ રૂ.માાં. 

સિકાિ 
પાસેિી   
રૂ.માાં  

પાંચાયિ 
પાસેિી 
રૂ.માાં  

ખલુ્િા 
બજાિમાાં
િી રૂ.માાં  

િોનની 
મદુિ 

વ્યાિનો 
દિ 

જામીન
ગીિી 

વર્ણની 
શરૂમાાં 
ઉઘડિી 
તસિક રૂ 

વર્ણ 
દિમ્યાન 
ચકુવેિ 
રૂ.માાં  

વર્ણના 
અંિે બચિ 
િકમ રૂ.માાં  

રિમાર્
કસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ િકાન લોન  જિ.મવ.અ.શ્રી.  - - - - - - - - - - - 
૨ વાહન લોન જિ.મવ.અ.શ્રી.  - - - - - - - - - - - 
૩ સાયકલ લોન  જિ.મવ.અ.શ્રી.  - - - - - - - - - - - 
૪ પુંખા લોન  જિ.મવ.અ.શ્રી.  - - - - - - - - - - - 

૫ િહવેાર લોન  જિ.મવ.અ.શ્રી.  - - - - - - - ૬૭૬૭૭૦ ૧૧૫૦૦૦ ૫૬૧૭૭૦ - 

૬ અનાિ પેિગી જિ.મવ.અ.શ્રી. ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ - - - - - ૨૭૮૭૫૦ ૪૫૦૦૦૦ ૧૨૮૭૫૦ - 

ક લ ૩૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦૦૦ - - - - - ૯૫૫૫૨૦ ૫૬૫૦૦૦ ૬૯૦૫૨૦ - 
 

પ્રામ્પ્િ થિાન:- રહસાબી શાખા4 જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 
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પ્રકિર્-૪ 

ભાંડોળ-૬ 

બજેટ અંદાિ 

                          વર્ણ.- ૨૦૧૬-૧૭          (ખચણ રૂ.િાખમાાં) 
 

 

સદિનુાં નામ 
પ્િાન/નોન 

પ્િાન 

૨૦૧૬-૧૭ના 
વર્ણની ખિેખિ 

ખચણ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો મળુ 

અંદાિ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો સધુાિેિ 

અંદાિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૨૪૦૧  ખેિીવાડી પ્લાન ૪૯૬.૭૩ ૮૭૫.૬૦ ૮૬૩.૦૦ 
૨૪૦૧  ખેિીવાડી નોન પ્લાન ૩૭૧.૬૧ ૧૦૪૯.૦૦ ૧૨૯૯.૦૦ 
૨૨૨૫  ખેિીવાડી પ્લાન - - - 
૨૨૨૫  ખેિીવાડી નોન પ્લાન - - - 
૨૨૪૫ ક .અ.(ખેિી)  - - - 
૨૭૦૨ મસિંિાઇ પ્લાન - - - 
૨૪૨૫ સહકાર નોન પ્લાન ૧૧.૧૬ ૬.૦૦ ૭.૦૦ 

૩૪૭૫ સહકાર નોન પ્લાન ૫.૭૬ ૬.૦૦ ૭.૦૦ 

૨૮૫૧  સહકાર- ઉદ્યોગ નોન પ્લાન ૬.૬૯ ૯.૦૦ ૯.૦૦ 
૨૨૨૫ સિાિ ક્લલ્યાણ પ્લાન ૨૬૫૩.૬૫ ૨૦૦૩.૩૦ ૧૭૬૬.૧૮ 
૨૨૨૫  સિાિ ક્લલ્યાણ પ્લાન - - - 
૨૨૨૫  સિાિ ક્લલ્યાણ નોન પ્લાન ૭૮.૯૭ ૨૯.૬૬ ૩૦.૦૦ 

૨૨૦૨ મિક્ષણ પ્લાન ૨૦૦૮.૩૬૦૯૯ ૧૧૯૫.૦૦૦૦૦ ૧૯૧૯.૫૦ 
૨૨૦૨ મિક્ષણ નોન પ્લાન ૬૩૦૧૨.૧૯ ૬૫૩૮૩.૦૦ ૫૮૦૪૨.૦૦ 
૨૨૦૩ મિક્ષણ પ્લાન - - - 
૪૨૦૨ મિક્ષણ પ્લાન - - - 
૨૦૫૫ આઇ.સી.ડી.એસ. પ્લાન - - - 
૨૨૩૫ આઇ.સી.ડી.એસ.(સા.સ .)  પ્લાન ૧૩૬.૫૩ ૧૨૦.૫૦ ૧૨૦.૫૦ 
૨૨૦૨ પ્રોઢ મિક્ષણ નોન પ્લાન - - - 
૨૨૩૬  પોર્ણ પ્લાન - - - 
૨૨૪૫ ક દરિી આફિો નોન પ્લાન ૧૨૦૨૨.૪૦ - - 
૩૪૫૪ વસ્ટ્િી ગણિરી  પ્લાન ૩૨.૨૬ - - 
૨૨૧૦  રાયબલ  - - - 
૨૨૧૦ આરોગ્ય પ્લાન ૧૫૫૩.૨૮ ૭૨૪.૩૨ ૮૧૦.૦૦ 
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પ્રકિર્-૪ 

ભાંડોળ- ૬ 

બજેટ અંદાિ 

                         વર્ણ.- ૨૦૧૬-૧૭          (ખચણ રૂ.િાખમાાં) 
 

સદિનુાં નામ 
પ્િાન/નોન 

પ્િાન 

૨૦૧૬-૧૭ના 
વર્ણની ખિેખિ 

ખચણ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો મળુ 

અંદાિ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો સધુાિેિ 

અંદાિ 

૨૨૧૦  આરોગ્ય નોન પ્લાન ૧૮૪૭.૧૯ ૨૬૯૬.૦૦ ૩૩૮૦.૦૦ 
૨૨૧૧  આરોગ્ય નોન પ્લાન - ૧૫.૦૦ ૨૦.૦૦ 
૨૨૧૧  આરોગ્ય પ્લાન - ૨૨૬૫.૦૦ ૨૫૨૬.૦૦ 

૨૨૩૬ આઇ.સી.ડી.એસ. પ્લાન ૬૪૪૭.૧૭ ૫૫૯૮.૭૦ ૫૫૯૮.૭૦ 
૪૨૩૬ આઇ.સી.ડી.એસ. પ્લાન ૩૧૩.૭૬ ૩૨૫૦.૦૦ ૩૨૫૦.૦૦ 

૨૨૩૬ આઇ.સી.ડી.એસ. નોન પ્લાન - - - 
૪૨૩૬ આઇ.સી.ડી.એસ. પ્લાન - - - 
૨૨૩૫  ખા.અંગ.યોિના ICDS   - - - 
૨૫૧૫ દબાણ નોન પ્લાન - ૪૦.૮૦ ૪૦.૮૦ 

૮૦૦૦  કન્ટી ફુંડ  - - - 
૩૦૫૪  િાગષ અને પ લો પ્લાન ૧૨૬૩૪.૪૬ - - 
૩૦૫૪ િાગષ અને પ લો   નોન પ્લાન ૩૦૪૦.૩૪ - - 
૨૦૫૯  જાહરે કાિો  નોન પ્લાન - - - 
૨૦૫૯ જાહરે કાિો પ્લાન - - - 
૨૨૧૦  િ.અને આ. પ્લાન - - - 

૨૨૧૦  િ.અને આ. નોન પ્લાન ૪૩૪.૫૩ - - 
૨૨૧૬  આવાસન નોન પ્લાન - - - 
૨૨૧૬  હાઉસીંગ પ્લાન - - - 
૨૨૧૧ ક .ક. પ્લાન - - - 
૨૪૦૩  પશ પાલન પ્લાન ૬૦૮.૧૧ ૩૯૯.૯૩ ૪૫૫.૬૦ 
૨૪૦૩ પશ પાલન નોન પ્લાન ૨૪૮.૬૭ ૨૭૫.૧૧૦ ૨૭૬.૮૮ 
૨૨૪૫ ક .આ.  - - - 
૨૭૦૨ મસિંિાઇ પ્લાન ૩૭૭.૨૭ ૨૧૫૭.૦૦ ૨૧૫૭.૦૦ 
૨૭૦૨ મસિંિાઇ નોન પ્લાન ૧૯.૧૫ ૧૬૦.૦૦ ૧૬૦.૦૦ 
૨૭૦૨  રાયબલ સબ પ્લાન  - - - 



32 
 

પ્રકિર્-૪  
ભાંડોળ- ૬ 

બજેટ અંદાિ 

                         વર્ણ.- ૨૦૧૬-૧૭          (ખચણ રૂ.િાખમાાં) 

 

 

સદિનુાં નામ 
પ્િાન/નોન 

પ્િાન 

૨૦૧૬-૧૭ના 
વર્ણની ખિેખિ 

ખચણ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો મળુ 

અંદાિ 

૨૦૧૫-૧૬ના વર્ણનો 
સધુાિેિ અંદાિ 

૨૭૧૧ ફઇડ કુંન્રોલ પ્લાન ૧.૧૭ - - 
૨૭૧૧ એિ એન્ડ આર ટ  રેજેઝ  - - - 

૨૨૨૫ રાયબલ  - - - 

૨૭૧૧ ડેનેિ વકષ  નોન પ્લાન - - - 

૨૭૦૫  કિાન્ડ એરીયા પ્લાન - - - 

 ૨૨૪૫ ક .આ.(પુંિાયિ) પ્લાન - - - 

૨૫૧૫ કોટવાળ  - - - 

૨૦૫૩  જિલ્લા કલેકટર (સા.વ) નોન પ્લાન ૧૯૭.૨૫ - - 
૨૦૨૯ િ.િ.  ૪૪.૫૪ - - 
૨૦૨૯ પ્લોટ અન દાન  

 - - 
૨૨૧૬ આવાસન િહકેિ નોન પ્લાન ૦.૦૩ - - 
૨૫૧૫ કોટવાળ આઇ.ટી.  

 

 

૧૯૯૬.૫૦ 
 

- - 
૨૫૧૫ બી.એન.ઇ.એસ.  - - 
૨૫૧૫  ના.િા.મવ.અ.-૩  - - 
૨૫૧૫ િ.ક.િું.  - - 
૨૫૧૫  સી.ડી.પી.૯ પુંિાયિ ઘર  - - 
૪૭૦૨ િાઇ. સ િલાિ સ ફ. મસિંિાઈ  ૬.૮૨ - - 
૨૫૧૫ ૧૩ મ ું નાણાપુંિ  - - - 

૨૦૨૦ વ્યવસાય વેરો  - - - 

૨૫૧૫ સિરસ ગ્રા.પું 
પ્લાન 

 

૧૧૨૮૪.૬૫ 

- - 
૨૫૧૫ િીથષગાિ યોિના - - 
૨૫૧૫  સી.ડી.પી. ગ્રાિ સભા - - 
૨૨૧૦ આય વેદ નોન પ્લાન - ૧૯૭.૪૬ ૫૯.૩૩ 

૨૨૧૦ આરોગ્ય પ્લાન - - - 

૨૨૧૧ આરોગ્ય પ્લાન ૪૮૩.૪૨ - - 

૨૨૧૧ આરોગ્ય     નોન પ્લાન ૧૬૦૯.૦૪ - - 
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પ્રકિર્-૪  
ભાંડોળ- ૬ 

બજેટ અંદાિ 

                        વર્ણ.- ૨૦૧૬-૧૭          (ખચણ રૂ.િાખમાાં) 

 

 

સદિનુાં નામ 
પ્િાન/નોન 

પ્િાન 
૨૦૧૬-૧૭ના વર્ણની 

ખિેખિ ખચણ 
૨૦૧૫-૧૬ના 

વર્ણનો મળુ અંદાિ 

૨૦૧૫-૧૬ના વર્ણનો 
સધુાિેિ અંદાિ 

૨૪૦૧ પાક કૃમર્ વ્યવસ્ટ્થા પ્લાન - - - 
૨૫૧૫ પુંિવટી આયોિન - - - 
૨૪૦૧ પાક કૃમર્ વ્યવસ્ટ્થા નોન પ્લાન - - - 
૨૨૪૫ ક .આફ્િો  - - - 
૨૪૦૧ પાક કૃમર્ વ્યવ્સ્ટ્થા સબ પ્લાન - - - 
૨૪૧૫  રીિસષ નોન પ્લાન - - - 
૪૫૧૫ િારા સભ્ય ગ્રાન્ટ  - - - 
૪૫૧૫ મવવેકા. ૧૫ ટકા  - - - 
૪૫૧૫ ૧૫  ટકા  ખા.અંગ.  - - - 
૪૫૧૫ ૫ ટ્કા પ્રોત્સા. િોગવાઇ  - - - 
૪૫૧૫ મવકાસ િીલ  - - - 
૪૫૧૫ આદીજામિ પ્લાન - - - 
૨૨૧૦ િલેેરીયા પ્લાન - - - 
૨૨૧૦ િલેેરીયા નોન પ્લાન - - - 
૨૨૪૫  રાયબલ નોન પ્લાન - - - 
૨૪૦૩ પશ પાલન નોન પ્લાન - - - 
૨૪૦૩ રાયબલ  - - - 
૨૪૦૩ પશ પાલન પ્લાન - - - 
૨૨૪૫ ક .આફિ પ્લાન - - - 
એસ.જી.એસ.વાય  - - - 
૨૪૦૪ ડેર/ મવકાસ પ્લાન - - - 
૨૨૩૦ શ્રિ રોિગાર પ્લાન - - - 
૨૮૫૩ ખનીિ નોન પ્લાન ૯૪૦.૪૮ - - 
૨૫૫૩ એિ.પી પ્લાન ૬૦૨.૮૪ - - 
૨૫૧૫ રેનીગ એન્ડ કેપેસીટી  - - - 
૨૫૦૧ ખાસ ગ્રા. િહકેિ પ્લાન - - - 
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પ્રકિર્-૪ 

ભાંડોળ- ૬ 

બજેટ અંદાિ 

                             વર્ણ.- ૨૦૧૬-૧૭         (ખચણ રૂ.િાખમાાં) 

 

 

સદિનુાં નામ 
પ્િાન/નોન 

પ્િાન 

૨૦૧૬-૧૭ના 
વર્ણની ખિેખિ 

ખચણ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો મળુ 

અંદાિ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો સધુાિેિ 

અંદાિ 

૨૨૧૬ આવાસન પ્લાન - - - 
૨૨૧૬ આવાસન પ્લાન - - - 
૨૨૧૬ આવાસન નોન પ્લાન - - - 
૨૫૧૫ બી.આર.જી.એફ પ્લાન - - - 
૨૨૪૫ ક .આ. (િહસે  લ) નોન પ્લાન - - - 
૨૫૧૫ સ પરવાઇઝરી  નોન પ્લાન - - - 
૨૫૧૫ ખાસ અંગ પ્લાન - - - 
૩૪૫૨  પવાસન  - - - 
૨૨૩૫  સ.સ ર.િનરલ નોન પ્લાન - - - 
૨૦૫૨ પ્લાન - - - 
૨૦૫૫ પોલીસ  - - - 
૨૨૧૫  જા.આ.પા.પ ું  - - - 
૨૨૧૫ પા.પ.  - - - 
૨૨૧૭ િહરેી મવકાસ પ્લાન - - - 
૨૫૧૫ બી.આર.જી.એફ  - - - 
૩૬૦૪ યાત્રાળુ વેરો- વળિર  ૨૦૮.૭૬ - - 
૩૬૦૪ િાફી ગ્રાન્ટ  - - - 
૩૬૦૪  િિીન િહસે  લ  - - - 
૩૬૦૪  સ્ટ્ટેમ્પડય ટી  - - - 
૩૬૦૪ ઓકરોય નાર્ દી  - - - 
૨૫૧૫ મનિષળ ગ િરાિ  - - - 
૩૬૦૪ અન્ય  - - - 
૨૫૧૫ ગ્રાિ મિત્રો  - - - 
૪૭૦૧ મસિંિાઈ   ૧૫.૭૪ ૯.૦૦ ૯.૦૦ 
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પ્રકિર્-૪ 

ભાંડોળ- ૬ 

બજેટ અંદાિ 

                         વર્ણ.- ૨૦૧૬-૧૭        (ખચણ રૂ.િાખમાાં) 

 
પ્રામ્પ્િ થિાન:- રહસાબી શાખા4 જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સદિનુાં નામ 
પ્િાન/નોન 

પ્િાન 
૨૦૧૬-૧૭ના 

વર્ણની ખિેખિ ખચણ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો મળુ 

અંદાિ 

૨૦૧૫-૧૬ના 
વર્ણનો સધુાિેિ 

અંદાિ 

૨૫૧૫  ગ્રાિ સ્ટ્વસ્ટ્થ ગાિ  - - - 

૨૫૧૫ રેનીગ એન્ડ કેપેસીટી  - - - 

૨૦૪૯ વ્યાિ  - - - 

૨૨૦૫  સ્ટ્વચણિિ સુંકલ્પ  - - - 
૨૫૫૩ એિ.પી.  - - - 
૨૫૧૫ કોમ્પ્ય ટર  - - - 
૪૦૫૫ સરહદી મવસ્ટ્િાર  ૭૪૯.૦૯ - - 
૪૫૧૫ આપણો િા./ઇનોવેિન  ૩૭.૮૧ - - 

૭૬૧૫ પરચ રણ લોન    ૧૨.૩૦ - - 
સ્ટ્વભુંડોળ  ૧૧૧.૫૬   

દેવા મવભાગ  ૯૪૪.૬૧   

ક લ એકુંદર...  ૧૨૭૬૦૬.૮૩   
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પ્રકિર્ - ૫  

આિોગ્ય અને પરિવાિ કલ્યાર્ તવભાગ 

કુટુાંબ કલ્યાર્ કાયણક્રમ 

જિલ્િો : બનાસકાાંઠા 
ક ટ ુંબ કલ્યાણ કાયષક્રિ દેિિાું વસ્ટ્િી વિારાને નાથવા િાટેનો અમિ િહત્વનો કાયષક્રિ છે. 

સરકારશ્રીએ આ કાયષક્રિને ૨૦ સ ત્રીય કાયષક્રિિાું અગ્રીિ સ્ટ્થાન આપેલ છે. મસમિિ આયોિન અને 
િયાષહદિ પહરવાર અંગેનો સુંદેિ ગાિે ગાિે અને ઘેર ઘેર પહોંિિો કરવાિાું પુંિાયિી રાજે િહત્વનો 
ફાળો આપેલ છે. 

ક ટ ુંબ કલ્યાણ કાયષક્રિ નસબુંિી કે્ષતે્ર રાિયના સિગ્ર જિલ્લાઓ પૈકી બનાસકાુંઠા જિલ્લો વર્ષ-
૧૯૯૦-૯૧ પહલેા ૧૫િા ક્રિથી આગળ વિેલ ન હિો, પરુંત   ૧૯૯૦-૯૧ના વર્ષથી જિલ્લા મવકાસ 
અમિકારીશ્રી િેિિ અમિક જિલ્લા આરોગ્ય અમિકારીશ્રી,જિલ્લા િાહહિી,મિક્ષણ અને િોટીવેિન 
કાિગીરી ઘમનષ્ઠરૂપે હાથ િરી આઇ.ઇ.સી.પ્રવમૃિઓ ઘ્વારા િેિિ આરોગ્ય અને પુંિાયિના 
કિષિારીઓને પ્રોત્સાહીિ કરી આત્િ મવિાસ,આત્િ સન્િાનની ભાવના જાગિૃ કરી મિસ્ટ્િબઘ્િ 
વાિાવરણ અને િિાિ પ્રા.આ.કે.કક્ષાએ ટીિ સ્ટ્પીરીટની લાગણીઓ િિર્ િ બનાવી. આ જિલ્લો સને 
૨૦૧૧v૧૨િાું રાિયિાું બીજા ક્રિે આવેલ છે. 

 

વર્ણ વાતર્િક િક્ષ્યાાંક વાતર્િક તસધ્ધી ટકાવાિી િાિયમાાં ક્રમાાંક 

૨૦૧૬-૧૭  ૩૧૬૦૧ ૩૦૬૩૨ ૯૭ - 
 
 

(૧) શાળા આિોગ્ય કાયણક્રમ- ૨૦૧૬-૧૭ 
  

શાળાએ 
િિાાં અને 
ન િિાાં 

બાળકોની 
સાંખ્યા 

આિોગ્યની 
િપાસર્ી 
િયેિ 

બાળકોની 
સાંખ્યા 

િબીબી 
સાિવાિ 
આપેિ 

બાળકોની 
સાંખ્યા 

ગાંભીિ 
િોગ 

ઘિાવિા 
બાળકોની 
સાંખ્યા 

ગાંભીિ િોગ 
િર્ાયેિ બાળકો 
પૈકી ઉચ્ચ િબીબી 

સાિવાિ માટે 
િીફિ કિેિ 

બાળકોની સાંખ્યા 

હદય કીડની કેન્સિ 

આપેિ 
ચશ્મા 
ના 

બાળકો 
ની 

સાંખ્યા 

૯,૯૯,૯૪૧ ૯,૬૩,૩૫૨ ૭૩,૬૩૦ ૧૭૮ ૧૭૮ ૧૫૭ ૧૭ ૪ ૫૪૫૪ 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન : આિોગ્ય શાખા4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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આિોગ્ય અને પરિવાિ કલ્યાર્ તવભાગ 

કુટુાંબ કલ્યાર્ કાયણક્રમની કાયમી-લબનકાયમી પઘ્ધતિઓનો વાતર્િક અહવેાિ 

ક્રમ 
 

િાલકુો 
 

વર્ણ 
 

ઓપિેશન કોપિ-ટી ઓિિ પીલ્સ તનિોધ 

િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ  િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ 
૧ વાવ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૫૬ ૧૧૪૬ ૨૫૩૫ ૨૩૫૧ ૨૬૧ ૩૨૮ ૯૭૮ ૮૬૬ 

૨ થરાદ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૦૪૮ ૨૪૦૪ ૪૬૬૭ ૪૬૧૪ ૫૭૧ ૫૫૮ ૧૬૯૮ ૧૦૭૩ 

૩ િાનેરા ૨૦૧૬-૧૭ ૨૨૩૭ ૨૨૦૭ ૩૪૨૬ ૩૩૪૩ ૪૧૯ ૪૦૬ ૧૩૨૧ ૯૧૪ 

૪ દાુંિીવાડા ૨૦૧૬-૧૭ ૧૧૪૫ ૧૨૨૦ ૧૬૫૩ ૧૫૨૪ ૧૮૪ ૧૨૫ ૪૦૫૬ ૪૮૯ 

૫ અિીરગઢ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૨૯૩ ૧૪૬૪ ૧૯૮૦ ૨૧૩૧ ૨૪૨ ૨૩૬ ૫૩૨૮ ૭૦૫ 

૬ દાુંિા ૨૦૧૬-૧૭ ૨૩૭૯ ૨૨૦૩ ૩૬૪૨ ૩૬૨૫ ૩૯૨ ૩૯૫ ૧૫૨૮ ૨૦૩ 

૭ વડગાિ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૪૮૭ ૨૫૫૧ ૩૮૦૮ ૩૮૧૯ ૪૬૬ ૪૩૭ ૧૪૧૫ ૧૦૬૭ 

૮ પાલનપ ર ૨૦૧૬-૧૭ ૪૫૨૦ ૪૬૭૯ ૬૯૨૨ ૬૮૫૦ ૮૨૭ ૭૮૮ ૨૫૬૯ ૧૭૦૪ 

૯ ડીસા ૨૦૧૬-૧૭ ૪૯૦૧ ૪૬૬૭ ૭૫૦૫ ૭૩૨૭ ૮૭૪ ૯૨૪ ૨૨૬૧૬ ૩૦૪૪ 

૧૦ લાખણી ૨૦૧૬-૧૭ ૧૫૪૦ ૧૪૯૧ ૨૩૫૮ ૨૪૯૯ ૨૭૨ ૨૮૬ ૯૧૦ ૧૭૩ 

૧૧ હદયોદર ૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૦૪ ૧૭૦૧ ૨૪૫૭ ૨૬૦૮ ૩૦૧ ૨૮૧ ૯૪૭ ૭૫૪ 

૧૨ ભાભર ૨૦૧૬-૧૭ ૧૩૧૨ ૧૩૪૯ ૨૦૦૮ ૨૦૨૨ ૨૨૮ ૨૧૪ ૪૩૦૮ ૫૬૮ 

13 સ ઇગાિ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૩૦ ૭૮૫ ૧૦૭૬ ૧૨૩૨ ૧૩૦ ૨૦૪૪ ૪૬૨ ૭૫૭ 

14 કાુંકરેિ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૮૪૯ ૨૭૬૫ ૪૩૬૩ ૩૫૭૩ ૫૩૪ ૪૪૯ ૧૬૮૩ ૮૨૬ 

ક લ ૩૧૬૦૧ ૩૦૬૩૨ ૪૮૪૦૦ 

 

૪૭૫૧૮ ૫૭૦૧ ૭૪૭૧ ૧૮૦૦૦ ૧૩૧૪૨  
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જી.પાં.બ.કા. પાિનપિુ િળેના સિકાિી હોતમયોપેિી દવાખાનાઓની 
િા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ િી  ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ માસ ના દદી આંકડા 

અ.

નાં 
માસનુાં નામ પરુુર્ સ્ત્રી બાળકો કુિ 

દવાના 

રદવસો 

કામગીિીના 

રદવસો 
એવિેિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 
૧  ૨૭૬ ૧૭૪ ૧૯૪ ૬૪૪ ૪૪૪૬ ૪૦.૫૦ ૧૫.૯૦ 

૨  ૨૬૫ ૧૬૯ ૧૭૯ ૬૧૩ ૪૦૫૧ ૩૬.૦૦ ૧૭.૦૩ 

૩  ૩૨૩ ૨૬૪ ૨૧૩ ૮૦૦ ૫૧૨૦ ૪૬.૦૦ ૧૭.૩૯ 

૪  ૩૩૮ ૨૭૩ ૨૨૦ ૮૩૧ ૫૭૪૩ ૪૪.૦૦ ૧૮.૮૯ 

૫  ૨૮૮ ૨૩૪ ૨૨૦ ૭૪૨ ૪૮૪૦ ૩૫.૫૦ ૨૦.૯૦ 

૬  ૧૯૮ ૧૨૬ ૧૨૨ ૪૪૬ ૨૭૩૩ ૩૩.૫૦ ૧૩.૩૧ 

૭  ૧૯૮ ૧૨૬ ૧૨૨ ૪૪૬ ૨૭૩૩ ૩૩.૫૦ ૧૩.૩૧ 

૮  ૨૩૩ ૧૫૮ ૧૬૮ ૫૫૯ ૩૬૯૩ ૩૨.૫૦ ૧૭.૨ 

૯  ૧૮૩ ૧૩૮ ૧૧૦ ૪૩૧ ૨૬૪૪ ૨૩.૦૦ ૧૮.૭૪ 

૧૦  ૩૦૩ ૨૦૭ ૧૯૩ ૭૦૩ ૪૬૨૧ ૩૬.૫૦ ૧૯.૨૬ 

૧૧  ૨૨૦ ૨૧૨ ૮૪ ૫૧૬ ૪૨૦૦ ૩૮.૦૦ ૧૩.૫૮ 

૧૨  ૨૨૦ ૨૧૨ ૧૮૪ ૬૧૬ ૩૯૦૬ ૩૯.૦૦ ૧૫.૭૯ 

 કુિ ૩૦૪૫ ૨૨૯૩ ૨૦૦૯ ૭૩૪૭ ૪૮૭૩૦ ૪૩૮ ૧૬.૭૭ 
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જી.પાં.બ.કા. પાિનપિુ િળેના સિકાિી આયવેુદ દવાખાનાઓની િા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ િી  ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ 
માસ ના દદી આંકડા 

અન ુ માસનુાં નામ પરુુર્  સ્ત્રી  બાળકો  કુિ  
દવાના 
રદવસો  

કામગીિીના 
રદવસો  

એવિેિ 

૧  ૧૩૧૫ ૧૧૮૫ ૨૨૯ ૨૭૨૯ ૧૮૭૧૫ ૧૩૫ ૨૦.૨૧ 

૨  ૨૦૯૩ ૧૬૫૦ ૩૨૮ ૪૦૭૧ ૨૨૮૮૫ ૨૪૬ ૧૬.૫૫ 

૩  ૨૮૦૯ ૨૧૭૭ ૪૫૪ ૫૪૪૦ ૨૭૬૨૨ ૨૪૫ ૨૨.૨૦ 

૪  ૩૦૭૨ ૨૪૨૨ ૬૩૧ ૬૧૨૫ ૩૧૫૮૦ ૨૬૬.૫૦ ૨૨.૯૮ 

૫  ૨૯૮૧ ૨૩૩૦ ૫૫૨ ૫૮૬૩ ૨૯૪૭૯ ૨૪૭.૨૫ ૨૩.૭૧ 

૬  ૨૬૩૦ ૧૮૬૮ ૫૩૪ ૫૦૩૨ ૨૪૬૯૧ ૨૨૧ ૨૨.૭૭ 

૭  ૨૬૩૦ ૧૮૬૮ ૫૩૪ ૫૦૩૨ ૨૪૬૯૧ ૨૨૧ ૨૨.૭૭ 

૮  ૨૧૩૬ ૧૬૧૮ ૪૫૪ ૪૨૦૮ ૨૨૪૯૦ ૧૯૦ ૨૨.૧૫ 

૯  ૨૩૬૩ ૧૯૭૩ ૫૮૩ ૪૯૧૯ ૨૪૪૩૯ ૬૩૭.૫૦ ૭૭૨ 

૧૦  

૨૦૫૮   ૧૬૧૪ ૩૩૧ ૪૦૦૩ ૨૨૧૭૨ ૧૭૬ ૨૨.૭૪ 

૧૧  

૧૭૨૩ ૧૩૪૩ ૨૮૮ ૩૩૫૪ ૧૮૭૩૦ ૧૫૫.૫૦ ૨૧.૫૭ 

૧૨  

૧૮૦૧ ૧૪૬૧ ૨૯૫ ૩૫૫૭ ૨૦૪૧૪ ૧૭૨.૫૦ ૨૦.૬૨ 

કુિ  ૨૭૬૧૧ ૨૧૫૦૯ ૫૨૧૩ ૫૪૩૩૩ ૨૮૭૯૦૮ ૨૯૧૩.૨૫ ૧૮.૬૫ 
 

પ્રામ્પ્િ થિાન : આયવેુદ શાખા4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 

 
 
 
 
 
 

 



40 
 

પ્રકરણ- ૬ 

સુંકચલિ બાળ મવકાસ યોિના ક્ષતે્રે મસધ્િી 
  વર્ષ :- ૨૦૧૬-૧૭ 

          જિલ્લા પુંિાયિ બનાસકાુંઠા પાલનપ ર હસ્ટ્િક આ કેન્ર પ રસ્ટ્કૃિ યોિના છે. જેિાું ૧૪ િાલ કા 
અિલિાું છે. જેના ૧૮ ઘટક છે. જે પૈકી ૧૩ ઘટક જિલ્લા પુંિાયિ િળે અને થરાદ- ૧,૨ ઘટક વાવ- 
૧,૨ ઘટક ભલસાણી રસ્ટ્ટ, રાિનપ ર િથા િાનેરા ઘટક સહર્ષ િહીલા પ્રગમિ રસ્ટ્ટ હઢિા સુંિાચલિ છે. 
સરકારીશ્રીના િહીલા અને બાળ મવકાસ મવભાગ હસ્ટ્િક આ યોિના અિલિાું છે. 
(અ) આઇ.સી.ડી.એસ યોિના ના હતેઓુ:-  

(૧) ૦ થી ૬ વર્ષના બાળકોન ું પોર્ણ અને આરોગ્ય િોરણ સ િારવ ું. 
(૨) બાળકોના િારીરીક, િાનમસક િથા સાિાજિક મવકાસના પાયા નાખવા. 
(૩) બાળ મતૃ્ય , બાળરોગ, ક પોર્ણન ું પ્રિાણ ઘટાડવ ું. 
(૪) બાળ મવકાસને વેગ આપવા િાટે મવમવિ મવભાગોની નીમિ અને અિલ અંગે અસરકારક સુંકલન 

     કરવ ું. 
(૫) પોર્ણ અને આરોગ્ય અંગેના વ્યવસ્સ્ટ્થિ મિક્ષણ દ્વારા બાળકોની પોર્ણ અને આરોગ્ય અંગેની 
      સાિાન્ય કાળજી અંગે િાિાઓની કાયષદક્ષિા વિારવી.  
(બ) સાંકલિિ બાળ તવકાસ સેવામાાં નીચે મિુબની સેવાનો સમાવેશ કિવામાાં આવે છે.  
(૧) પ રક પોર્ણ      (૨) રોગ પ્રમિકારક રસીઓ  
(૩) આરોગ્ય િપાસ      (૪) રેફરલ સેવાઓ  
(૫) પોર્ણ અને આરોગ્ય મિક્ષણ    (૬) અનૌપિારીક મિક્ષણ  
(ક)   િાભાિીઓને આપવામાાં આવિી સેવાઓ:- 
(૧) સગભાષ અને િાત્રી િાિાઓ :- 
    આરોગ્ય િપાસ,પ રક પોર્ણ, સગભાષ ને િન ર પ્રમિબુંિક રસી, પોર્ણ અને આરોગ્ય મિક્ષણ.  

(૨) ૧૫ થી ૪૫ વર્ષની અન્ય સ્ત્રીઓ : પોર્ણ અને આરોગ્ય મિક્ષણ  
)૩(  ૧ વર્ષથી નાના બાળકો : પ રક પોર્ણ, રોગ પ્રમિબુંિક રસી, આરોગ્ય િપાસ, રેફરલ સેવાઓ 

(૪) ૧ થી ૩ વર્ષના બાળકો : પ રક પોર્ણ, રોગ પ્રમિબુંિક રસી, આરોગ્ય િપાસ, રેફરલ સેવાઓ 

(૫) ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકો : પ રક પોર્ણ રોગ પ્રમિબુંિક રસી, આરોગ્ય િપાસ, રેફરલ સેવાઓ, પ વષ 
    પ્રા.મિક્ષણ  
 

       સને ૨૦૧૬-૧૭િાું જિલ્લાના ૧૮ ઘટકો દ્વારા ૩૦૭૦૮૧ના લક્ષ્યાુંક સાિે ૩૬૬૩૩૫ લાભાથીઓને 
લાભ આપવાિાું આવે છે. જેની ટકાવારી ૧03%  થવા જાય છે.    
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આઇ.સી.ડી.એસ.યોિનાની ઘટકવાર લક્ષ્યાુંક મસદ્ધીની િાહહિી,જિ.પું.બ.કાું.પાલનપ ર 

અ.નાં  
િાલકુા/  

ઘટકનુાં નામ 

આંગર્વાડી િાભાિી 

િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ ટકા િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ ટકા 

૧ ૨ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ દાુંિા ૨૮૫ ૨૮૪ ૯૯.૬૪ ૨૫૯૮૧ ૨૪૮૦૮ ૯૫.૪૮ 

૨ વાવ-૧ ૧૪૮ ૧૪૮ ૧૦૦ ૧૩૪૦૦ ૧૫૨૩૨ ૧૧૩.૬૭ 

૩ થરાદ-૧ ૧૭૧ ૧૭૧ ૧૦૦ ૧૫૪૦૦ ૧૭૯૪૭ ૧૧૬.૫૩ 

૪ હદયોદર ૨૦૯ ૨૦૯ ૧૦૦ ૧૯૧૦૦ ૧૭૮૪૯ ૯૩.૪૫ 

૫ મિહોરી ૨૯૨ ૨૯૨ ૧૦૦ ૨૬૮૦૦ ૨૬૦૯૮ ૯૭.૩૮ 

૬ િાનેરા ૧૯૫ ૧૯૫ ૧૦૦ ૧૭૩૦૦ ૨૩૫૬૯ ૧૩૬.૨૩ 

૭ ડીસા-૧ ૧૬૦ ૧૬૦ ૧૦૦ ૧૪૩૦૦ ૨૨૭૬૨ ૧૫૯.૧૭ 

૮ પાલનપ ર ૨૧૮ ૨૧૮ ૧૦૦ ૨૦૦૦૦ ૧૯૬૦૯ ૯૮.૦૪ 

૯ વડગાિ-૧ ૧૫૧ ૧૫૧ ૧૦૦ ૧૩૭૦૦ ૧૩૯૯૩ ૧૦૨.૧૩ 

૧૦ અિીરગઢ ૨૦૩ ૨૦૩ ૧૦૦ ૧૮૪૦૦ ૨૨૮૩૪ ૧૨૪.૦૯ 

૧૧ ભાભર ૧૩૫ ૧૩૫ ૧૦૦ ૧૨૧૦૦ ૧૪૧૯૫ ૧૧૭.૩૧ 

૧૨ દાુંિીવાડા ૧૨૯ ૧૨૯ ૧૦૦ ૧૧૨૦૦ ૨૮૩૧ ૨૫.૨૭ 

૧૩ ડીસા-૨ ૨૬૭ ૨૬૭ ૧૦૦ ૨૫૬૦૦ ૧૬૦૭૨ ૬૨.૭૮ 

૧૪ વાવ-૨ ૧૩૯ ૧૩૯ ૧૦૦ ૧૩૪૦૦ ૧૪૧૨૨ ૧૦૫.૩૮ 

૧૫ થરાદ-૨ ૧૮૧ ૧૮૧ ૧૦૦ ૧૬૨૦૦ ૨૦૮૦૮ ૧૨૮.૪૪ 

૧૬ ડીસા-૩ ૧૨૯ ૧૨૯ ૧૦૦ ૧૨૦૦૦ ૧૧૭૯૨ ૯૮.૨૬ 

૧૭ પાલનપ ર-૨ ૨૦૨ ૨૦૨ ૧૦૦ ૧૮૫૦૦ ૧૬૪૭૧ ૮૯.૦૩ 

૧૮ વડગાિ-૨ ૧૫૧ ૧૫૧ ૧૦૦ ૧૩૭૦૦ ૧૫૨૪૮ ૧૧૧.૩૦ 

              ક લ  ૩૩૬૫ ૩૩૬૪  ૩૦૭૦૮૧ ૩૧૬૨૪૦ ૧૦૨.૯૮ 
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પ્રકરણ v ૭  

મસિંિાઇ ક્ષતે્રે કાયષ મસધ્ધ્િ 
વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ 

નહરેો:-   
       
        િાલ  વરે્ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન આ યોિનાઓ દ્વારા પ્રત્યક્ષ નહરેો દ્વારા ૬૮૫૧ હકે્લટરિાું મસિંિાઇ 
ઉપલબ્િ થયેલ છે અને ક વાઓ, ટય બવેલિાું પણ િળસ્ટ્િરિાું સ િારો થયેલ છે.   
 

સ્ટ્ટોરેિ િળાવો / અન શ્રવણ િળાવ :- 
        
      જીલ્ લા પુંિાયિ મસિંિાઇ મવભાગ પાલનપ ર હસ્ટ્ િક ૩૫૭ સ્ટ્ ટોરેિ િળાવ/અન શ્રવણ િળાવો છે. 
આ િળાવોથી ૨૧૬૦ હકે્લટર મવસ્ટ્િારને પરોક્ષ રીિે મસિંિાઇનો લાભ િળે છે. િેિિ આ િળાવોને લીિે 
ભ ગષભ િળ સપાટીિાું ઉત્તરોિર સ િારો થાય છે.  
 

િેકડિે :-   
  
       જીલ્ લા પુંિાયિ મસિંિાઇ મવભાગ પાલનપ ર હસ્ટ્ િક ૨૨૨ િેકડેિોન ું મનિાષણ કરવાિાું આવેલ 
છે .આ િેકડેિો વર્ષ દરમ્યાન િોિાસાિાું ભરાિાું ૩૨૪૭ હકે્લટર િિીનને પરોક્ષ મસિંિાઇનો લાભ િળેલ 
છે. િેિિ ક વાઓ બોરિાું િળસ્ટ્િર િળવાઇ રહલે છે.  
 

પ્રામ્પ્િ થિાન : તસિંચાઇ શાખા, જી.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ v ( 

િાગષ અને િકાન ક્ષેત્રે કાયષમસધ્ધ્િ  
પુંિાયિ િાગષ અને િકાન મવભાગ, પાલનપ ર 

મવભાગ : પુંિાયિ િાગષ અને િકાન મવભાગ, પાલનપ ર    વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ (લુંબાઈ કી.િી) 

DSFGMGL ;\bIF J'1FMGL ;\bIF 

DFU"GL lJUT 

Z:TFGL ,\AF. SLPDLPDF\ 

DFU"GL lJUT 

UFDMG[ HF[0TF Z:TFVMGL ,\AF. SLPDLP 

JQF"GL 

X~VFTDF\ 

JQF" 

NZdIFG 

GJF AF\W[,F 

JQF"GF 

V\T[ 

JQF"GL 

X~VFT

DF 

JQF" NZdIFG 

GJF pKZ[,F\ 

ZM5[,F\ 

JQF"GF 

V\T[ 

JQF"GL 

X~VFTDF 

JQF" NZdIFG 

GJF AF\W[,F 
JQF"GF V\T[ 

JQF"GL 

X~VFTDF 

JQF" NZdIFG 

GJF AF\W[,F 
JQF"GF V\T[ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦  ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

       એમ.ડી.આિ.  અન્ય માગો (અ.જી.મા./ગ્રા.મા.કક્ાના) 

૬૭૯ - ૬૭૯ - - - ડાિરસપાટી
િેટલ સપાટી 
િાટીસપાટી 
ક લ:- 

૯૫૮.૦૪૧ 
૦.૨૦૦ 
૭.૦૫૮ 
૯૬૫.૨૯૯ 

    ૦.૦ 

    ૦.૦ 

    ૦.૦        

    ૦.૦૦ 

૯૫૮.૦૪૧ 
૦.૨૦૦ 
૭.૦૫૮ 
૯૬૫.૨૯૯ 

ડાિરસપાટી
િેટલ સપાટી 
િાટીસપાટી 

૨૪૭૭.૨૦૫ 

૧૨૫.૬૬૫ 

૩૪૨.૪૧૫ 

 ૨૯૪૫.૨૮૫ 

(+)૯૪.૬૨૫  
(-)૧૫.૬૬૫  

   ૦.૦૦૦૦ 

(+)  ૭૮.૯૬૦  

૨૫૭૧.૮૩૦ 

૧૧૦.૦૦ 

૩૪૨.૪૧૫  

૩૦૨૪.૨૪૫ 

 

 
 
 

પ્રામ્પ્િ થિાન : માગણ અને મકાન (પાંચાયિ) શાખા4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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તવભાગ : પાંચાયિ માગણ અને મકાન તવભાગ, પાિનપિુ    વર્ણ ૨૦૧૬-૧૭ (રૂ. િાખમાાં) 

AF\WSFDGL XFBFG]\ GFD Z:TF AF\WJF 
5FK/ BR" 
~FP,FBDF\ 

HF/J6L ~FP,FBDF\ J'1FM AF\WSFD DSFGM U|FdI DFUM" S], SM,D Z YL ) GM 
;ZJF/M 

s~FP ,FBDF\f 
ZM5JF pKZ[,F AF\WJF 

s~FP ,FBDF\f 

H/JJF 

s~FP ,FBDF\f 

AF\WJF 

s~FP ,FBDF\f 

VgI 

s~FP ,FBDF\f 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦  
પુંિાયિ િાગષ અને 

િકાન મવભાગ, પાલનપ ર 

૧૨૬૨૨.૫૬ ૨૮૪૦.૬૩ v v v v v v ૧૫૪૬૩.૧૯ 

નાબાડષ  v v v v v v v v v 

ઓ.ડબલ્ય .આર  ૮૬૯૧.૯૪ - v v v v v v ૮૬૯૧.૯૪ 

એિ.એન.પી - v v v v v v v - 

એસ.ટી.રૂટ  ૨.૩૫ v v v v v v v ૨.૩૫ 

૨૫૦૧ આયોિન v v v v v v v v - 

ખાસ અંગભિૂ ૨૫૪૧.૬૮ v v v v v v v ૨૫૪૧.૬૮ 

રાયબલ બજેટ v v v v v v v v - 

રાયબલ ઓ.ડબલ્ય .આર ૧૩૨૫.૯૩ v v v v v v v ૧૩૨૫.૯૩ 

એિ.ઓ.ડબલ્ય  v v v v v v v v - 

સી.આર.એફ  v v v v v v v v - 

૧૩ મ ું નાણાપુંિ v v v v v v v v - 

૨૨૪૫ એફ.ડી.આર 
આઈ.આર પી.આર  

૬૦.૬૬ v v v v v v v ૬૦.૬૬ 

૩૦૫૪ બી.એ.ડી.પી  - v v v v v v v - 

૩૦૫૪ સી.આર. v ૪૭૮.૦૦ v v v v v v ૪૭૮.૦૦ 

૩૦૫૪ એસ.આર. v ૨૩૩૫.૬૩ v v v v v v ૨૩૫૩.૬૩ 
ક લ:- ૧૨૫૨૨.૫૬ ૨૮૪૦.૬૩ v v v v v v ૧૫૪૬૩.૧૯ 

પ્રામ્પ્િ થિાન : માગણ અને મકાન (પાંચાયિ) શાખા4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ-૯  
મિક્ષણ અને સુંસ્ટ્કાર ક્ષતે્રે કાયષમસદ્ધદ્ધ- ૨૦૧૬-૧૭  

 િફિ, ફરજીયાિ અન ેસાવષમત્રક મિક્ષણ :- 
 

 બનાસકાુંઠા જિલ્લો મવમવિ પ્રકારની ભૌગોચલક પહરસ્સ્ટ્થિી િરાવિો જિલ્લો છે. પવૂષના 
ડ ુંગરાળ અને પહાડી મવસ્ટ્િાર4 પમિિના રણ મવસ્ટ્િાર અને  િધ્યના ફળદ્ર  પ મવસ્ટ્િારિાું લોક 
સુંસ્ટ્કૃમિ િરાવિો જિલ્લો છે. આ જિલ્લાિાું િિાિ રેવન્ય  ગાિોિાું પ્રાથમિક િાળાની સ મવિા 
પ રી પાડવાિાું આવેલ છે. એટલ ું િ નહીં પરુંત   ૧ કી.િી.ના મવસ્ટ્િારિાું આવેલ વસમિવાળા 
ભાગિાું પણ િોરણ. ૧ થી ૫ ની િાળાઓ આવેલી છે.   
       બનાસકાુંઠા જીલ્લાિાું સને ૨૦૧૬-૧૭િાું ૨૩૫૨ પ્રાથમિક િાળાઓિાું ૪૯૩૩૨૧ મવિાથીઓ 
અભ્યાસ કરે છે. 

    િાળા પ્રવેિોત્સવ અને કન્યા કેળવણી :- 
 

 ગ િરાિ સરકારા દ્વારા િાળા પ્રવેિોત્સવ અને કન્યા કેળવણી જેવા કાયષક્રિો દ્વારા 
લોકોિાું મિક્ષણ પ્રત્યે જાગમૃિ આવે અને લોકો મિક્ષણિાું રસ લેિા થાય એવા શ ભ  આિયથી 
ગાિે ગાિ  આ કાયષક્રિ અંિગષિ િુંત્રીશ્રીઓ, પદામિકારીશ્રીઓ, અમિકારીશ્રીઓને સાિેલ કરી 
િેિના દ્વારા એક ઉત્સવના ભાગરૂપે દાખલ થવા પાત્ર િિાિ બાળકોન ું નાિાુંકન કરાવવા 
િાટેના સરાહનીય પ્રયત્નો કરવાિાું આવ્યા છે. જેના કારણે મિક્ષણિાું  ગમિ આવેલ છે. ૨૦૧૬ 
ના વર્ષિાું આ કાયષક્રિ દ્વારા લોક સહકાર ખ બ સારો પ્રાપ્િ થયો હિો. આ કાયષક્રિ અંિગષિ 
૮૭,૨૯,૪૩૯ રૂ.(ગ્રામ્ય અને િહરેી) ન ું  િાિબર દાન લોક સહયોગથી પ્રાપ્િ થયેલ હત  ું. 
  

 િાળાની ભૌમિક સ મવિાઓ :-  

    જિલ્લાની ૨૩૫૨ પ્રાથમિક િાળાઓિાું સવષ મિક્ષા અચભયાન અંિગષિ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ િાું 
        ૨૨૪ ઓરડાઓન ું બાુંિકાિ એસ.એસ.એ. અંિગષિ કરવાિાું આવેલ હત  ું.  
 

    જિલ્લાિાું િિાિ િાળાઓિાું પીવાનાું પાણીની,વીિળીકરણ, અને સેનીટેિનની વ્યવસ્ટ્થા 
       કરવાિાું આવેલ છે. આ મસવાય િાળાઓિાું કમ્પાઉન્ડ વોલ, કમ્પ્ય ટર, બેંચિસ વગેરેની 
       સ મવિાઓ પણ ઉપલબ્િ કરવાિાું આવેલ છે.  
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 મિક્ષકોની િાહહિી :-  

 ગ િરાિ સરકાર દ્વારા ૧ થી ૫ પ્રાથમિક અને  ૬ થી ૮ ઉચ્િિર પ્રાથમિક િરૂ  કરવાિાું આવિાું 
મિક્ષકોન ું િહકેિ અલગ-અલગ િુંજ ર કરવાિાું આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૬ િો. ૧ થી ૫ િાું ૧૦૩૫ િાળાઓ 
હિી અને ૬ થી ૮ ની ૧૩૧૯ િાળાઓ હિી. જેિાું ૧૬૬૧૬ ના િુંજ ર િહકેિ સાિે ૧૫૦૨૦ મિક્ષકો ફરિ 
બજાવિા હિા. 

 િફિ પાઠય પ સ્ટ્િક મવિરણ યોિના :- 
 

 ગ િરાિ સરકાર દ્વારા સરકાર હસ્ટ્િકની િિાિ િો. ૧ થી ૮ ની પ્રાથમિક િાળાઓિાું ગ િરાિ 
િાળા પાઠય પ સ્ટ્િક િુંડળ દ્વારા િફિ પાઠય પ સ્ટ્િકો પ રા પાડવાિાું આવે છે. બનાસકાુંઠા જિલ્લાિાું 
પણ ૨૦૧૬-૧૭ િાું ૪,૯૩,૩૨૧ મવદ્યાથીઓને િફિ પાઠય પ સ્ટ્િકોન ું મવિરણ કરવાિાું આવેલ હત  .   

 

 મવદ્યાલક્ષ્િી બોન્ડ મવિરણ :- 

 ગ િરાિ સરકાર દ્વારા કન્યા કેળવણીને ઉત્તેિન િળે અને વધ િાું વધ  કન્યાઓ મિક્ષણ િેળવે 
એવા ઉદેિથી િરૂ કરેલ મવદ્યાલક્ષ્િી બોન્ડ યોિના જે ગાિનો સ્ત્રી સાક્ષરિા દર ૩૫% કરિાું ઓછો છે. 
િેવા ગાિની િો. ૧ ની કન્યાઓને રૂ. ૨૦૦૦/- બોન્ડ લેખે િો. ૧ થી ૮ સ િીના અભ્યાસ િાટે મવદ્યાલક્ષ્િી 
બોન્ડ આપવાિાું આવેલ હિાું. ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ દરમ્યાન બનાસકાુંઠા જિલ્લાની ૧૫૯૪૫ કન્યાઓને 
રૂ ૨૦૦૦/- લેખે ૩,૧૮,૯૦,૦૦૦/- રૂ. બોન્ડ આપવાિાું આવેલ હિાું. 

 

 સ્ટ્થાયીકરણ અને ડ્રોપ આઉટ :- 

 કન્યા કેળવણી અને િાળા પ્રવેિોત્સવ જેવા કાયષક્રિોથી બનાસકાુંઠા જિલ્લાિાું મિક્ષણિાું નાિાુંકન, 

સ્ટ્થાયીકરણિાું નોંિપાત્ર પહરણાિો િોવા િળેલ છે. જેના કારણે ડ્રોપ આઉટ દર ઘટીને ૨.૬૨ થયેલ છે. અને 

સ્ટ્થાયીકરણ ૯૭.૩૮ કરિાું પણ વધ  થયેલ છે.  

   ગ ણોત્સવ ::- 
       ગ િરાિ સરકાર દ્વારા મિક્ષણના મ ખ્ય ત્રણ ધ્યેય મસધ્િ કરવા કટીબધ્િિા બિાવેલ છે.  જે  
અન્વયે બાળકોના પ્રવેિ નોંિણીિાું ૧૦૦%ની  નજીક સફળિા પ્રાપ્િ થયેલ છે ડ્રોપ આઉટન ું પ્રિાણ 
પણ નહહવિ થવા પાિેલ છે.  પરુંત   િૈક્ષચણક ગ ણવત્તા સુંદભે ચિિંિાિનક પહરસ્સ્ટ્થિી િણાિી હિી. આ 
િાટે સરકાર દ્વારા િો. ૧ થી ૫ પ્રાયિરી અને  િો. ૬ થી ૮ અપર પ્રાયિરી િરૂ  કરી મવર્ય મિક્ષકોની 
મનિુંણકૂ કરી િૈક્ષચણક ગ ણવત્તા િાટે ગ ણોત્સવ કાયષક્રિ દ્વારા િાળાન ું મલૂ્યાકન કરી ગે્રડ આપવાની 
પ્રથા ૨૦૦૯ થી િરૂ કરી .જ્યારે પ્રથિ ગ ણોત્સવ ૨૦૦૯િાું  િરૂ કયો ત્યારે A(+) ગે્રડિાું જિલ્લાિાું એક 
પણ િાળા ન હિી. હાલિાું છઠ્ઠા ગ ણોત્સવિાું જિલ્લાિાું ૧૫૮ િાળાઓ A(+) ગે્રડિાું આવેલ છે. પ્રથિ 
ગ ણોત્સવિાું A ગ્રડિાું િાત્ર એક (૧) િાળા હિી. હાલિાું ૧૩૦૩ િાળાઓ A ગે્રડિાું છે. B  ગે્રડિાું ૧૯ 
િાળાિાુંથી ૮૦૬ િાળાઓ થઇ છે. િયારે C ગે્રડિાું િાળાઓની સુંખ્યા ૩૪૧ િાુંથી ૧૨૨ થઇ છે.  એટલે 
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કે ઘટી છે. અને A ગે્રડિાું ૧૪૬૭િાુંથી િાત્ર ૪૧ િાળાઓ િ આવેલ છે. એટલે કે ક્રિિ: િાળાઓની 
િૈક્ષચણક ગ ણવત્તાિાું સ િારો િોવા િળેલ છે. િેિ છિાું ઉડીને આંખે વળગે એવ  સત્ય િોવા િળે છે. 
જેની ટીકા િાન.મ ખ્ય િુંત્રીશ્રી દ્વારા કરવાિાું આવી હિી  િે એ છે કે, ઉપલા િોરણિાું  બાળકોને 
કમવિાના સારન ું વાુંિન, ગણન, લેખન મસધ્િ થત    નથી  જેના િાટે િાલ  વરે્ પ્રાથમિક િાળાઓ 
સાથે  હાઇસ્ટ્ક લોને સાુંકળી બને્ન મવભાગો પ્રાથમિક અને િાધ્યમિક પ્રવેિોત્સવ કાયષક્રિન ું આયોિન કરી 
િો. ૩ થી ૫ અને  િો. ૬ થી ૮ મવિાથીની ઉત્તરવહહઓના મલૂ્યાુંકનની ક્રોસ િકાસણી કરવાિાું આવેલ  
છે. જેથી આિા છે કે, આવનારા સિયિાું નક્કર ગ ણવત્તા સ િી િવા િાટેના પ્રાિાચણક પ્રયત્નો કરવા 
પડિે.  

 

પ્રામ્પ્િ થિાન : જિ.પ્રા.તશક્ર્ાતધકાિીશ્રીની કચેિી, જી.પાં.બ.કાાં. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



48 
 

પ્રકારણ-૯ 

સિાિ કલ્યાણ-મિક્ષણ િથા સિાિ કલ્યાણ ક્ષતે્રે કાયષમસધ્ધ્િ 

વર્ષ : ર૦૧૬-૧૭  
 

 પછાિ વગો િાટેની ઉત્કર્ષ યોિનાઓ :-  
 

 આ પુંિાયિના સિાિ કલ્યાણ િાખા રારા હાથ િરવાિાું આવેલ પછાિવગો ના ઉત્કર્ષની 
યોિનાઓ મ ખ્ય ત્રણ મવભાગિાું વહેંિાયેલી છે.  
 

૧. િૈક્ષચણક 

ર. આમથિક 

૩. આરોગ્ય અને ગહૃમનિાષણ  
 

૧.િૈક્ષચણક :- 
  

 અન સ ચિિ જામિના િાળાિાું અભ્યાસ કરિાું મવદ્યાથીઓને છાત્રવમૃિ, મિષ્યવમૃિ અને પરીક્ષા 
ફી, મિક્ષણ ફી ની સવલિો સરકારશ્રીએ નકકી કરેલ િારાિોરણો મ િબ આપવાિાું આવેલ છે. 
 

વર્ષ દરમ્યાન નીિે મ િબની પ્રગમિ સાિવાિાું આવેલ છે. 
 

અ.નાં. બાબિ િયેિ ખચણ(રૂ.) ભૌતિક તસદ્ધદ્ધ સાંખ્યા 

૧ મિષ્યવમૃિ ૫૨,૦૦,૦૦૦ ૭૦,૦૦૦ 

૨ અસ્ટ્વચ્છ વ્યવસાયની મિષ્યવમૃિ ૧૦,૬૦,૦૦,૦૦૦ ૫૭,૨૯૭ 

૩ મિષ્યવમૃિ અમિપછાિ ૪૭,૫૦,૦૦૦ ૬,૨૮૩ 

 

 પ્રાથમિક િાળાના િોરણ ૧ થી ૭ િાું અભ્યાસ કરિાું અન સ ચિિ જામિના ક લ- ૬ર૮૩ 
મવદ્યાથીઓને રૂા. ૪૭,૫૦,૦૦૦/- ની મિષ્યવમૃિ ચકૂવવાિાું આવેલ છે. િો. ૮ થી ૧૦ િાું અભ્યાસ 
કરિાું મવદ્યાથીઓને સરસ્ટ્વિી સાિના યોિના હઠેળ ૧૮૫૦ મવદ્યાથીઓને સાયકલો આપવાિાું આવેલ 
છે અને રૂા. ૪૩,૯૩,૭૫૦/- ખિષ કરવાિાું આવે છે. િેિિ ક લ-૫૯૩૩૩ મવદ્યાથીઓને બે િોડી ગણવેિ 
િાટે રૂા. ૧,૭૮,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય ચકૂવવાિાું આવેલ છે.  
 

 ઉપલા વગોિાું અભ્યાસ કરી િકે િે િાટે જે મવિાથીઓને પોિાના ગાિિાું ભણવાની સગવડિા 
ન હોય િો િેઓ છાત્રાલયિાું રહી અભ્યાસ કરી િકે િે િાટે રહવેાની, િિવાની, સગવડ આપવાિાું 
આવે છે. આવા છાત્રાલયો િલાવિી સ્ટ્વૈધ્ચ્છક સુંસ્ટ્થાઓને છાત્ર દીઠ િામસક રૂા. ૧પ૦૦/- ની િયાષદાિાું 
રહીને િાન્ય સુંખ્યાના આિારે ૧૦ િાસ સહાય આપવાિાું આવે છે. ઉપરાુંિ કિષિારી, વેિનગ્રાન્ટ, 
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િકાનભાડા ગ્રાન્ટ મનયિોન સાર સુંસ્ટ્થાને ચકૂવવાિાું આવે છે. જિલ્લાિાું આવી ૩૬ છાત્રાલયો છે. જેિાું 
૧૩૬૮ છાત્રો રહીને અભ્યાસ કરે છે. જેની પાછળ વર્ષ દરમ્યાન રૂા. ૨,૭૪,૩૦,૦૦૦/- નો ખિષ થવા 
પાિેલ છે.  
 

૨. આિોગ્ય અને વસવાટ :- 
 

 આ સદર નીિેની યોિનાઓિાું મ ખ્યત્વે વૈદકીય સહાય અને િકાન બાુંિકાિ અંગેની  
યોિનાઓના સિાવેિ કરવાિાું આવે છે.  
 

અન સ ચિિ અને પછાિ જામિના વાધ્લ્િકી, હાડી, નાળીયા, સેનિા વગેરેને િકાન વસવાટ િાટે 
િકાન સહાય યોિના હઠેળ વર્ષ દરમ્યાન રૂા.૯,૦૮,૫૨,૦૦૦ /- નો ખિષ કરવાિાું આવે છે. ૧૯૯૫ 
લાભાથીને પ્રથિ હપ્િો િેિિ ૮૫૬ લાભાથીઓને બીિો હપ્િો અને ૬૦૭ લાભાથીઓને ત્રીિો હપ્િો 
ચકૂવવાિાું આવેલ છે. એિ િળી ક લ ૩૪૫૮ લાભાથીઓને લાભ આપવાિાું આવેલ છે.  

 

સિાિકલ્યાણ ખાિાની ક ુંવરબાઈન ું િાિેર ું યોિના હઠેળ અન સ ચિિ જામિની કન્યાઓને 
લગ્નપ્રસુંગે રૂા.૧૦૦૦૦/- ની સહાય આપવાિાું આવે છે. ક લ ૩૦૦ લાભાથીઓને રૂ.૩૦,૦૦,,૦૦૦/- ની 
સહાય ચકૂવવાિાું આવેલ છે.  
 

અસ્ટ્પશૃ્યિા મનવારણ અંગે દરેક િાલ કાિાું અસ્ટ્પશૃ્યિા મિચબર યોિવાિાું આવે છે.  
 

નિાબુંિી અંગે જિલ્લાિાુંથી નિાની બદી દૂર કરવા િાટે નિાથી થિા ગેરલાભ સિજાવવા 
સુંિેલન, મિચબરો, ભિનહકિષન વગેરે કાયષક્રિો કરવાિાું આવે છે.  

 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન : સમાિ કલ્યાર્ શાખા4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ -૧૧ 

ખિેીવાડી ક્ષતે્રે કાયષમસધ્િી                                
 વર્ષ:- ૨૦૧૬-૧૭ 

 (૧)  ભૌગોલીક પહરસ્સ્ટ્થમિ:-  
       બનાસકાુંઠા જિલ્લાનો ભૌગોલીક મવસ્ટ્િાર ૧૦4૪૪4૮૪૧ છે. જિલ્લાના મ ખ્ય પાકો બાિરી4 ઘઉં4 િકાઇ4 
ગ વાર4 રાઇ4 હદવેલા4 કઠોળ પાકો છે. જિલ્લાની મ ખ્યત્વે િિીન રેિાળ4 ખાડા ટેકરા િથા ડ ુંગરાળ છે. 
જિલ્લાની લગભગ ૭૫% િિીન ખેડાણ હઠેળ આવરી લેવાયેલ છે. અને ૧૦.૬% જેટલા િ ુંગલ મવસ્ટ્િાર છે 

(૨)  પાકવાર જિલ્લાનો ખરીફ રમવ વાવિેર મવસ્ટ્િાર :- 

અ.નાં  પાકનુાં નામ  અંદાજીિ વાવેિિ તવથિાિ (હ)ે   
૧ બાિરી (ઉનાળુ + ખરીફ) ૧૯૯૬૭૩ 
૨ જ વારઘાસ  ૬૩૮૦૨ 

૩  જ વારદાણા  ૯૦૪૦ 

૪ િગ  ૧૩૯૧૦ 

૫ િઠ  ૫૦ 

૬ અડદ  ૧૧૭૮૦ 

૭  િોળા  ૫૧૭ 

૮  િકાઇ  ૫૮૧૯ 

૯  ગ વાર  ૫૧૦૫૮ 

૧૦  ત  વેર  ૫૫૫ 

૧૧ હદવલેા  ૧૦૧૫૩૫ 

૧૨ િગફળી (ખરીફ + ઉનાળુું)   ૧૪૯૮૪૩ 

૧૩ િલ  ૧૦૭૩૯ 

૧૪ કપાસ હાઇબ્રીડ  ૩૩૩૧૧ 

૧૫  િાકભાજી  ૧૬૦૨૮ 

૧૬ વહરયાળી ૪૯૩૪ 

૧૭  િઉં  ૭૫૮૫૭ 

૧૮ રાઇ  ૧૨૯૭૭૮ 

૧૯ જીર  ૬૪૯૧૦ 

૨૦ ઇસબગ લ  ૧૮૪૯ 

૨૧  બટાટા  ૬૬૧૭૦ 
૨૨ રિકો  ૨૯૬૬૫ 

૨૩ િિાક   ૮૩૬૫ 

૨૪ િેથી  ૭૯૧૫ 

૨૫ રાિગરો  ૮૩૩૦ 

૨૬  વહરયાળી મિયાળુ  ૩૪૧૦ 
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 ૩) સ િારેલ ચબયારણોની વહેંિણી :- 

 બનાસકાુંઠા જીલ્લાિાું વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષિાું સ  િારેલ ચબયારણોની મવગિો:- 

 

અ.નાં  પાકનુાં નામ અંદાજીિ વાવેિિ તવથિાિ 

 ( હતેટિમાાં ) 
૧ હા. બાિરી ૧૫૦૦૦ 

૨ િકાઇ ૪૬૦૦ 

૩ હદવેલા ૯૩૫૦૦ 

૪ કઠોળ  ૪૫૫૦ 

૫ હા. કપાસ ૩૩૩૧૧ 

૬ રાઇ ,સરસવ ૩૯૦૦૦ 

૭ ઘઉં ૫૮૦૦૦ 

૮ બટાટા ૬૬૧૭૦ 
   

 s૪) વરસાદ :-  
    વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન જિલ્લાિાું વરસાદની અછિ રહલે નથી અને જિલ્લાને અન ક ળ 
પ્રિાણિાું વરસાદ થયેલ છે. 
                       

અPનાં િાલકુાનુાં નામ વિસાદ (મી.મી. ) 
૧ દાુંિા ૭૪૬ 
૨ ડીસા ૪૫૪ 

૩ િાનેરા ૩૯૦ 

૪ પાલનપ ર ૬૩૦ 

૫ વડગાિ ૫૮૬ 

૬ અિીરગઢ ૬૯૫ 

૭ દાુંિીવાડા ૫૮૭ 

૮ હદયોદર ૪૫૬ 

૯ ભાભર ૩૪૮ 

૧૦ કાુંકરેિ ૪૦૯ 

૧૧ થરાદ ૧૯૫ 

૧૨ વાવ ૨૨૧ 

૧૩ લાખણી ૩૯૨ 
૧૪ સ ઇગાિ ૪૦૭ 
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જિલ્િા ખેિીવાડી અતધકાિી, જિલ્િા પાંચાયિ, બનાસકાાંઠા 
૨૦૧૫-૧૬ના વર્ણના માહ ેમાચણ- ૨૦૧૭ અંતિિ માતસક નાર્ાાંકીય પ્રગતિ અહવેાિ (રૂ. િાખમાાં) 

ક્રમ 
 

યોિનાનુાં નામ 
નાર્ાકીય તવગિ ભૌતિક તવગિ 

િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ ટકાવાિી િક્ષ્યાાંક તસદ્ધદ્ધ ટકાવાિી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 
૧ એ.જી.આર. ૧  - ૩૩૪.૭૩ - - - - 
૨ એ.જી.આર. ૨  ૩૦૭.૮૦ ૨૭૨.૦૧ ૮૮.૩૭ ૧૩૩૨૭ ૯૨૯૮ ૬૯.૭૭ 
૩ AGR-2 F.M ૧૦૧૫.૫૮ ૩૯૧.૧૭ ૩૮.૫૨ ૪૫૬૩ ૧૮૬૪ ૪૦.૮૫ 
૪ એ.જી.આર. ૩ (NORMAL TASP) ૧૨૫ ૩૦.૭૬ ૨૪.૬૧ ૫૬૨૧ ૧૬૪૧ ૨૯.૧૯ 
૫ AGR-3 F.M ૧૬.૨૫ ૦.૪૯ ૩.૦૨ ૫૭ ૨ ૩.૫૧ 
૬ એ.જી.આર. ૩ (આઉટ સાઇડ TASP) ૧.૪૨૫ ૦.૪૬ ૩૨.૨૮ ૧૫ ૧૧ ૭૩.૩૩ 
૭ એ.જી.આર. 4  ૧૨૫.૮૪ ૭૪.૦૫ ૫૮.૮૪ ૩૪૨૧ ૨૭૩૯ ૮૦.૦૬ 
૮ AGR-4 F.M ૫૬.૮૪ ૬.૧૯ ૧૦.૮૮ ૧૯૮ ૨૯ ૧૪.૬૫ 
૯ N.F.S.M. WHEAT ૧૨૨.૧૯ ૫૭.૬૬ ૪૭.૧૯ ૭૨૨૬ ૧૭૩૫ ૨૪.૦૧ 
૧૦ N.F.S.M. PULSES ૨૦૪.૮૭ ૪૧.૧૩ ૨૦.૦૮ ૮૯૧૭ ૨૪૪૦ ૨૭.૩૬ 
૧૧ N.F.S.M. COARSE CEREALS ૮૦.૬૬ ૨૨.૯ ૨૮.૩૯ ૨૨૪૩ ૬૩૬ ૨૮.૩૫ 
૧૨ N.F.S.M. COTTON ૨.૮ ૧.૭૯૭ ૬૪.૧૯ ૪૦ ૭૯ ૧૯૭.૫૦ 
૧૩ NMOOP OIL SEED ૫૧૮.૯૬ ૧૯૩.૨૧ ૩૭.૨૩ ૧૮૭૯૮ ૯૪૫૨ ૫૦.૨૮ 
૧૪ ઘાસિારા મવકાસ યોિના ૪૬.૯૧૩૭૫ ૪૬.૯૧ ૧૦૦ ૬૪૦૦ ૬૪૦૦ ૧૦૦ 
૧૫ Sub-mission on agricultural mecha. 

Project  
૫૮૨.૧૧ ૬૬૪.૨૯ ૧૧૪.૧૨ ૧૪૪૭ ૨૦૧૯ ૧૩૯.૫૩ 

૧૬ એગ્રો સમવિસ પ્રોવાઈડર યોિના ૦.૪૫ ૦.૪૫ ૧૦૦ ૧ ૧ ૧૦૦ 
૧૭ NMSA-SHC - યોિના ૧૮.૨૨૪૩૨ ૧૫.૯૪૪૦૯ ૮૭.૪૯ ૬૫૨૯૬ ૬૫૦૫૨ ૯૯.૬૩ 



53 
 

૧૮ NMSA-SHM- યોિના ૦.૮૫ ૦.૧૨ ૧૩.૭૫ ૧૫૧ ૩૪ ૨૨.૫૨ 
૧૯ NMSA- યોિના RAD વર્ષ:૨૦૧૬-૧૭ ૧૧૬.૨૫ ૩૬.૯૩ ૩૧.૭૭ ૨૪૧ ૧૯૫ ૮૦.૯૧ 
 NMSA- યોિના RAD વર્ષ:૨૦૧૪-૧૫ ૧૭૯.૩ ૧૨૪.૫૨ ૬૯.૪૫ ૩૭૬ ૨૫૦ ૬૬.૪૯ 
૨૦ એ.જી.આર. ૫૦ વર્ષ: ૨૦૧૫-૧૬ - ૧૩૩.૬૫ - - ૨૭૮ - 
 એ.જી.આર. ૫૦ વર્ષ: ૨૦૧૬-૧૭ ૮૨૪ ૮૧૯.૬ ૯૯.૪૭ ૧૬૪૮ ૧૬૯૩ ૧૦૨.૭૩ 
૨૧ સેન્દ્ન્રય ખેિી યોિના  ૩૩.૧ ૦ ૦ ૯૪૪ ૦ ૦ 
૨૨ RKVY (વર્ષ: ૨૦૧૫-૧૬ ન ું ચ કવણ ું)  ૦ ૮૯૦.૪૮ - ૦ ૨૪૮૨ - 
                ક લ સરવાળો ૪૩૭૯.૪૨ ૪૧૫૯.૪૪ ૯૪.૯૮ ૧૪૦૯૩૦ ૧૦૮૩૩૦ ૭૬.૮૭ 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન :- ખેિીવાડી શાખા4 જિ.પાં. બ.કા. પાિનપિુ 
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પ્રકરણ – ૧૨ 

પશ પાલન  ક્ષેત્રે કાયષમસઘ્િી 
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ 

 

  ભારિભરિાું મિરિોર ગણાિા ગ િરાિ રાજ્યિાું બનાસકાુંઠા જિલ્લો એ પશ પાલન અને 

દૂિ ઉત્પાદન કે્ષતે્ર ગ િરાિ રાજ્યન ું ડેન્િાકષ છે .જ્યાું દૂિ ઉત્પાદન અને સવાઈ િાલવાળા બળદો 

આપી દ્ધદ્વઅથી ઓલાદોિાું મિરિોર એવી મવિમવખ્યાિ કાુંકરેિ ગાયનો વિન મવસ્ટ્િાર આવેલો છે. 

  આ મવસ્ટ્િારિાું છેલ્લા કેટલાક સિય થી લોકો પશ  ઉછેર દ્વારા પશ પાલનનો વ્યવસાય 

કરી આમથિક રીિે પગભર બન્યા છે . 

  આ જિલ્લાિાું જાિરિાન અને ખિીરવુંિા પશ િનની મવગિ નીિે મ િબ છે . 
   પશધુન ની તવગિ (૧૯ મી પશધુન ગર્િિી મિુબ)  – બનાસકાાંઠા                               

અ.નાં. પશવુગણ પશનુી સાંખ્યા 

૧ ગાય ૯૫૪૯૨૮ 

૨ ભેસ ૧૧૭૧૮૩૨ 

૩ ઘેટાું ૧૧૫૭૯૭ 

૪ બકરાું ૨૯૫૫૪૬ 

૫ ઘોડા અને ટટ્ટુ ૧૦૧૯ 

૬ ગિેડા ૧૪૯૧ 

૭ ઉંટ ૪૨૧૯ 

૮ ડ ક્કર ૦૩ 

કુિ પશધુન ૨૫૪૪૮૩૫ 

૯ સસલાું ૪૦૮ 

૧૦ ક િરા ૩૭૧૫૦ 

૧૧ પોલ્રી ૨૭૫૦૯૩ 

પ્રામ્પ્િ  થિાન:- પશપુાિન શાખા,જિ.પાં.બનાસકાાંઠા  
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         િાલ કા વાઈઝ જિલ્લા પુંિાયિ હસ્ટ્િક ની પશ સારવાર સુંસ્ટ્થાઓની મવગિ 

અ.નાં. િાલકુાનુાં નામ પશ ુદવાખાના 
ફિિા પશ ુ

દવાખાના 
પ્રાિતમક પશ ુ
સાિવાિ કેન્દ્રો 

૧ પાલનપ ર ૦૫ ૦૦ ૦૧ 

૨ વડગાિ ૦૬ ૦૦ ૦૩ 

૩ દાુંિા ૧૦ ૦૧ ૦૪ 

૪ અિીરગઢ ૦૫ ૦૧ ૦૨ 

૫ ડીસા ૦૭ ૦૦ ૦૨ 

૬ લાખણી ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૭ દાુંિીવાડા ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૮ િાનેરા ૦૬ ૦૦ ૦૪ 

૯ થરાદ ૦૫ ૦૦ ૦૨ 

૧૦ વાવ ૦૪ ૦૧ ૦૧ 

૧૧ સ ઇગાિ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૧૨ હદયોદર ૦૩ ૦૦ ૦૧ 

૧૩ ભાભર ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૧૪ કાુંકરેિ ૦૬ ૦૦ ૦૧ 

કુિ ૬૨ ૦૩ ૨૭ 

 
પ્રામ્પ્િથિાન:- પશપુાિન શાખા,જિ.પાં.બનાસકાાંઠા 
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જિલ્લા પુંિાયિ હસ્ટ્િક ની સુંસ્ટ્થાઓિાું િુંજ ર થયેલ િહકેિ,ભરાયેલ િગ્યાઓ િેિિ 

ખાલી િગ્યાઓની મવગિ 

અ .નું.  સુંવગષ િુંજ ર િગ્યાઓ ભરાયેલ 

િગ્યાઓ 

ખાલી 

િગ્યાઓ 

૧ પશ ચિહકત્સા અમિકારી  ૫૯ ૪૭ ૧૨ 

૨ પશ િન મનહરક્ષક  ૨૬ ૧૯ ૭ 

૩ ડ્રેસર  ૧૭ ૧૦ ૭ 

 

પશ પાલન િાખા, જિલ્લા પુંિાયિ, બનાસકાઠા, પાલનપ ર ની કિેરીન ું લક્ષાુંક મસદ્ધદ્ધ 
પત્રક -૨૦૧૬-૧૭ 

અ. નાં. યોિનાનુાં નામ 
બજેટ 

સદિ 

િક્ાાંક તસદ્ધદ્ધ 

િીમાકણસ ભૌતિક નાર્ાાંકીય ભૌતિક નાર્ાાંકીય 

૧ અન સ ચિિ જાિી િાટેની યોિનાઓ 

 

૧ .બકરા એકિ     (૧૦+૧)  ૧૦૪(૧)  ૦૧ ૩૦૦૦૦ ૧ ૩૦૦૦૦ - 

૨ .કેટલ િેડ સહાય ૧૦૭(૧)  
 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ .પાવર ડ્રીવન િાફકટર ૧૫ ૨૨૫૦૦૦ ૬ ૯૦૦૦૦ 

૪.હલે્થ પેકેટ િીનીહકટ્સ ૭૨૮ - ૭૨૮ - 

૫ .ગાભણ પશ  ખાણ દાણ 

સહાય 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અન સ ચિિ િનજાિી િાટેની યોિનાઓ 
 પાવર ડ્રીવન િાફકટર ૭૯૬(૧૬)  ૧ ૧૫૦૦૦ ૧ ૧૫,૦૦૦  

િાફકટર સાદા ૧૦ ૭૫૦૦ ૧૦ ૭૫૦૦  

િીનીહકટ્સ - ૮૫ - ૮૫ - કીટ 

લાભાથીને 

આપેલ છે. 

મવિવા ત્યકિા િહહલા િાટે 

બકરા એકિ()૪૦+૪) 

૭૯૬(૨૧)  ૯ ૧૦૮૦૦૦૦ ૬ ૭૨૦૦૦૦ ય નીટ-3 ની 

ગ્રાન્ટ અન્ય 
જિલ્લા 

પુંિાયિ 
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દાહોદને 
૩,૬૦,૦૦૦ 

રાન્સફર કરેલ 
છે. 

૩ સાિાન્ય જામિના લોકો િાટેની યોિનાઓ  
 પાવર ડ્રીવન િાફકટર ૧૦૭(૧)  ૧૫ ૨૨૫૦૦૦ ૧૫ ૨૨૫૦૦૦ - 

િીનીહકટ્સ ૨૪૬ - ૨૪૬ - કીટ 

લાભાથીને 

આપેલ છે. 

કેટલ િેડ (૧૦ પશ ઓ િાટે) ૪ ૨૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦  

કેટલ િેડ (૧૫ પશ ઓ િાટે) ૩ ૨૨૫૦૦૦ ૩ ૨૨૫૦૦૦  

કેટલ િેડ (૨૦ પશ ઓ િાટે) ૨ ૨૦૦૦૦૦ ૨ ૨૦૦૦૦૦  

કેટલ િેડ (૨૫ પશ ઓ િાટે) ૧ ૧૨૫૦૦૦ ૧ ૧૨૫૦૦૦  

પાવર ડ્રીવન િાફકટર  RKVY ૬૬ ૯૯૦૦૦૦ ૬૬ ૯૯૦૦૦૦ - 

મિન્દ્લ્કગ િિીન િહહલા DMS-1 ૬૦ ૨૦૯૨૫૦૦ ૫૮ ૧૯૫૭૫૦૦ . 

મિન્દ્લ્કગ િિીન RKVY ૬૦૦ ૨૦૨૫૮૪૩૭ ૫૫૩ ૧૮૬૬૩૭૫૦ 

પશ  મવિા DMS-1 ૧૫૨ ૨૦૬૦૦૫ ૧૫૨ ૨૦૬૦૦૫ - 
 દ િાળા પશ  વ્યાિ સહાય  ૧૦૨(૧)  ૦ ૦ ૦ ૦ - 

૪ િહહલા દૂિ િુંડળીઓ િાટેની યોિનાઓ  
 િહહલા દૂિઘર  DMS-1 ૧૧ ૫૫૦૦૦૦૦ ૧૧ ૫૫૦૦૦૦૦  

એ.એિ.સી.એસ. DMS-1 ૩ ૨૪૦૦૦૦ ૩ ૨૪૦૦૦૦  

બી.એિ.સી.એસ. DMS-1 ૨ ૩૮૦૦૦૦૦ ૨ ૩૭૯૭૩૩૬  

૫ પશ  આરોગ્ય િેળા 
 ચબન આહદજામિ ૧૦૧(૧૧)  ૨૩૬ ૨૩૬૦૦૦૦ ૨૩૬ ૨૩૫૯૪૫૫  

આહદજામિ ૭૯૬(૧૧)  ૩૮ ૩૮૦૦૦૦ ૩૮ ૩૭૯૯૩૪ 

અન સ ચિિ જામિ  ૧૦૧(૧) ૬ ૬૦૦૦૦ ૬ ૫૯૯૯૦ 

૬ પશ ઉત્પાદકિા વદૃ્ધદ્ધ કેમ્પ  ૧૦૨(૧૪)  ૫૬ ૩૯૨૦૦૦ ૫૬ ૩૯૧૯૦૩ 

૭ દૂિ હરીફાઈ  ૧૦૨(૮)  ૩૪ ૧૨૧૦૦૦ ૩૪ -  

૮ જિલ્લા કક્ષા ની પશ પાલન 

મિચબર  

૧૦૯(૧) ૦૨ ૩૦૦૦૦૦ ૦૨ ૩૦૦૦૦૦  

૯ િાલ કા કક્ષાની મિચબર  ૧૦૯(૧) ૧૪ ૧૪૦૦૦૦૦ ૧૪ ૧૪૦૦૦૦૦  

૧૦ બી.આર..જી.એફ .યોિના િળે 

ભેસ ખરીદી સહાય (મવિવા) 

BRGF ૦ ૦ ૦ ૦  
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િાુંમત્રક કાિગીરી-૨૦૧૬-૧૭ 

અ.નાં. કામગીિી િક્ાાંક તસદ્ધદ્ધ 

૧ પશ સારવાર  - ૧૪૮૫૨૦૭ 

૨ રસીકરણ ૧૯૫૫૦૦ ૧૬૫૬૭૫ 

૩ કૃમત્રિ બીિદાન  ૧૫૫૦૦ ૧૩૫૫૦ 

૪ ખસીકરણ  ૧૮૬૦૦ ૧૦૯૯૯ 

૫ રોગ મનદાન નમ ના ૫૬૦૦ ૯૦૬૨ 

૬ આર.પી .સિષ એન્ડ સવેલન્સ  ૨૩૭૬ ૨૭૦૫ 

૭ પશ પાલન મવસ્ટ્િરણ ઝુંબેિ 

/લાભાથીઓ 

૭૯૨ ૯૦૫/૨૯૮૯૫ 

૮ ઉંટ વગષના પશ ને ખસ રોગ િાટે 

ઝેરબાઝ દવા પરૂી પાડવી. 

૧૫૦૦ ૧૫૦૦ 

 

 

પ્રામ્પ્િથિાન:-  પશપુાિન શાખા,જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ –૧૩ 

સહકારી  ક્ષતે્રે કાિગીરી 
વર્ષ  : ૨૦૧૬-૧૭ 

 જિલ્લા પુંિાયિ બનાસકાુંઠા પાલનપ રની સહકાર િાખા ઘ્વારા ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારોિાું સહકારી 
પ્રવમૃિઓનો વ્યાપ વિારવા અથે િથા નવી સહકારી િુંડળીઓની નોંિણી કરવા અંગેની કાયષવાહી 
કરવાિાું આવે છે. 

(૧) સહકારી િુંડળીઓની નોંિણી :- 

  જિલ્લા પુંિાયિ સ પ્રિ કરેલ અમિકારો પૈકી સહકારી કાયદાની કલિ-૯ મ િબ સહકારી 
િુંડળીઓની સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ દરમ્યાન િુંજ ર કરેલ સહકારી િુંડળીઓની પ્રકારવાર િાહહિી 
નીિે મ િબ છે. 

અ.
નાં 

સહકાિી માંડળીની તવગિ માંડળીઓની સાંખ્યા 
૨૦૧૫-૧૬ 

માંડળીઓની સાંખ્યા 
૨૦૧૬-૧૭ 

૧ સેવા/ પ્રા.કૃ.મિ. સહકારી િુંડળી ૬૦ ૬૩ 
૨ ગોપાલક મવકાસ િુંડળી ૧ ૦ 
૩ ખેિી ઔિોચગક સહકારી િુંડળી ૦ ૦ 
૪ મસિંિાઇ/ખેિી/મપયિ સહકારી િુંડળી ૭ ૦ 
૫ નિષદા મસિંિાઇ સહકારી િુંડળી ૦ ૫૩ 

૬ ફળ િાકભાજી/ બીિ ઉ. સહકારી િુંડળી ૧ ૪ 
૭ કાલા કપાસ સહકારી િુંડળી ૦ ૧ 

૮ બીિ /િિાક  ઉત્પાદન સહકારી િુંડળી ૦ ૩ 
૯ શ્રિયોગી સહકારી િુંડળી લી. ૦ ૦ 

૧૦ િિષ ઉિોગ સહકારી િુંડળી ૦ ૦ 

૧૧ હાથવણાટ ઉત્પાદન સહકારી િુંડળી ૦ ૦ 

૧૨ પગારદાર કિષિારીઓની િીરાણ િુંડળી ૦ ૦ 
૧૩ ગ્ર હ િુંડળી ૦ ૦ 

ક લ ૬૯ ૧૨૪ 
 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન :- સહકાિ શાખા4 જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ – ૧૪ 

મવકાસ કાયષક્રિ 

વર્ષ:- ૨૦૧૬-૧૭ 

 સરકારશ્રી િરફથી જિલ્લા પુંિાયિોને િબદીલ આયોજીિ યોિનાની અિલવારી િાલ કા અને 
ગ્રામ્ય કક્ષાએ કરવાિાું આવે છે. સરકારશ્રી િરફથી આવિા અન દાનોની ફાળવણી અને િેના ખિાષ 
ઉપર દેખરેખ િેિિ યોિનાઓની નાણાકીય અને ભૌમિક મસદ્ધદ્ધ હાુંસલ થાય િે િાટે યોિના 
અિલીકરણન ું વખિોવખિ િોનીટરીંગ કરવાિાું આવે છે.  
 (૧) સિદાિ પટેિ આવાસ યોિના-૧:- 
 

 ગ્રામ્ય કક્ષાએ બી.પી.એલ. લાભાથીને રાહિનો પ્લોટ આપવો અને િેના ઉપર િકાન 
બનાવવાની કાિગીરી કરવી. 
(૧) લાભાથી બીપીએલ હોવો િોઇએ. 
(૨) રાહિનો પ્લોટ અગર િો ખાનગી પ્લોટ હોવો િોઇએ. 
(૩) મપયિવાળી િિીન ૧/૨ હકે્લટરથી ઓછી અને ચબન મપયિવાળી િિીન ૧ હકે્લટરથી ઓછી હોવી 
    િોઇએ. 
(૪) લાભાથીની ઉંિર ૧૮ વર્ષથી વધ  હોવી િોઇએ. 
 

 ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારિાું િિીન મવહોણા ખેિિજ રો અને ગ્રામ્ય કારીગરોને રહણેાુંકન ું િકાન બનાવવા 
૧૦૦ િો.વારના િફિ પ્લોટ ફાળવવાની યોિના સને ૧૯૭૨ થી અિલિાું મ કેલ ત્યારબાદ સને ૧૯૭૬ 
થી ૧૦૦ િો.વારના ફાળવેલ િફિ પ્લોટ ઉપર િકાન બાુંિકાિની સહાયની યોિના અિલિાું મ કેલ 
છે. સરકારશ્રીના િા.૧/૫/૨૦૦૭ના ઠરાવથી િફિ પ્લોટ ફાળવણીની યોિના (એિ.એસ.જી.૭) અને 
િકાન બાુંિકાિ સહાયની યોિના (એિ.એસ.જી.૮) આ બુંનેને સુંકચલિ કરીને નવિી પુંિવમર્િય 
યોિનાના ભાગ િા.૧/૪/૧૯૯૭થી નવી આવાસ યોિના “સરદાર આવાસ યોિના “ અિલિાું મ કવાિાું 
આવેલ છે અને જેિાું ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારિાું રહિેા રૂ!. ૧૧,૦૦૦ થી ઓછી આવક િરાવિા ગરીબી રેખા 
હઠેળ જીવિા, ઘર મવહોણા ક ટ ુંબને આ યોિનાનો લાભ િળી િકે િેવી િોગવાઈ થયેલ છે. 
િરૂઆિિાું િા.૧/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવથી સહાયન ું િોરણ નક્કી થયેલ હત  ું. બાદ જ દા જ દા મવભાગની 
આવાસ યોિનાઓ િાટે ય મનટ કોસ્ટ્ટ નક્કી થયેલ. આ મ િબ સરદાર પટેલ આવાસ યોિના િાટે 
સરકારશ્રીના િા.૧૧/૮/૨૦૧૦ ના ઠરાવથી િા. ૧/૪/૨૦૧૦ થી રૂ!. ૪૫,૦૦૦/- રાજ્ય સરકારની 
સહાય આપવાન ું િોરણ અિલિાું મ કવાિાું આવેલ છે. 
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(2)  બી.પી.એિ. તસવાયના િાભાિીઓ માટેની સિદાિ આવાસ યોિના-૨:- 
 

 ગ્રામ્ય મવકાસ સવે ૨૦૦૨ ના ૨૧ કે િેથી ઉપરના ગ ણાુંકના કાિા આવાસ િરાવિા િથા સવે 
યાદીિાું સિામવષ્ઠ ના હોય િેવા િિાિ કાિા આવાસ િરાવિા ગ્રામ્ય લાભાથીઓને પાક ું આવાસ 
બાુંિવા “ સરદાર આવાસ યોિના-૨” સરકારશ્રીના પુંિાયિ ગ્રાિ ગહૃ મનિાષણ અને ગ્રાિ મવકાસ 
મવભાગના િા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રિાુંક:અવસ/૧૦૨૦૧૪/૧૫૮/લ થી અિલિાું મ કેલ છે. 
 

સહાયનુાં ધોિર્:- 
 નવા આવાસની ક લ લઘ ત્તિ બાુંિકાિની ય મનટ કોસ્ટ્ટ રૂ!. ૧,૦૦,૦૦૦/- સાિે રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રૂ!. ૪૦,૦૦૦/- સહાય નીિેની મવગિે ત્રણ િબકે્ક ચ કવવાિાું આવિે. 

 પ્રથિ હપ્િો   :    રૂ!.૧૦,૦૦૦/- િુંજ રીના હ કિ સાથે. 
 બીિો હપ્િો    :     રૂ!.૨૦,૦૦૦/- લીન્ટલ લેવલ સ િીના બાુંિકાિ િથા િૌિાલયના બાુંિકાિ 

                                          પણૂષ થયેથી. 
 ત્રીિો હપ્િો   :    રૂ!. ૧૦,૦૦૦/- બાુંિકાિ પણૂષ થયેથી. 

                             ૪૦,૦૦૦/- 
(3)  િાજ્યની સમકાિી તનધી:- 
 

 સરકારશ્રીના પુંિાયિ અને ગ્રાિ ગહૃ મનિાષણ મવભાગના ઠરાવ ક્રિાુંક : રસન/૧૦૮૯/૨૨૧૬/િ 
િા.૨૦/૦૫/૧૯૯૨ ના ઠરાવ મ િબ રાજ્ય સિકારી મનિીિાુંથી જિલ્લા પુંિાયિને ફાળવવાિાું આવિી 
ગ્રાન્ટ નીિે મ િબના હતે  ઓ િાટે ફાળવવાની થાય છે. 

 પછાિ મવસ્ટ્િારના અને પછાિ વસ્ટ્િીના આમથિક અને સાિાજિક ઉત્કર્ષના કાિો િાટે 

 પોિ ઉત્પાદનની યોિનાઓ િાટે 

 પીવાના પાણીની યોિનાઓ િાટે 

 ગ્રામ્ય વીિળીકરણ િાટે 

 ગ્રામ્ય રસ્ટ્િાઓ િાટે 

 ગ્રાિોદ્યોગ િાટે 

 મિક્ષણ ખાસ કરીને પ્રૌઢ મિક્ષણ િાટે 

 નિાબુંિી િાટે 

 ઘર મવહોણા િજ રોને ઘરથાળની િિીન આપવાની યોિનાઓ ફાળવેલ પ્લોટ પર િકાન 
બાુંિવા િાટે જે પુંિાયિો ખરેખર ઘણી િ આમથિક નબળી હોય 

 બક્ષીપુંિ હઠેળ પછાિ જાહરે કરેલ જાિીઓના ઉત્કર્ષ િાટેના કાયષક્રિો અને યોિનાઓ િાટે 

 હળપમિ સવોદય યોિનાિાું ફાળો આપવા િાટે 

(૪)  ૧૪ મુાં નાર્ાપાંચ:- 
 
 

૧. સરકારશ્રીના પુંિાયિ ગ્રાિ ગહૃ મનિાષણ અને ગ્રા.મવ. મવભાગના િા. ૩૦/૧૨/૧૫ ના ઠરાવથી ૧૪ 
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   મ ું નાણાપુંિ વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦ ના પાુંિ વર્ષના સિયગાળા દરમિયાન અિલિાું મકૂવાિાું આવેલ છે. 
૨. નાણાુંકીય ફુંડ વર્ષ ૨૦૧૧ ની વસ્ટ્િીને આિાર ગણી ક લ ગ્રાુંન્ટના ૯૦% ગ્રાિ પુંિાયિની વસ્ટ્િી અને 

   ૧૦% ગ્રાન્ટ ગ્રાિ પુંિાયિના મવસ્ટ્િારને આિારે ફળવણી કરવાની િોગવાઈ કરવાિાું આવેલ છે. 
૩. ગ્રાન્ટના ઉપયોગ માટે -૧૫ પ્રકાિના કામોની િોગવાઈ િયેિ છે જે નીચે મિુબ છે. 

 પાણીના કાિો 
 સેનીટેિન 

 સોલીડ વેસ્ટ્ટ િેનેિિેન્ટ 

 સ્ટ્ટિષ વોટર વોટર ડ્રેનેિ 

 આંિહરક રસ્ટ્િા 
 ગાિના મ ખ્ય િાગષ ઉપર ફૂટપાથ 

 હાટ બજાર  
 પ્રાથમિક મિક્ષણિાું ખ ટિી પાયાની સ મવિા 
 આંગણવાડી કેન્રોિાું ખ ટિી સ મવિા 
 સામ હીક સ મવિાઓ પ રી પાડવાના કાિો 
 િનરેગા યોિનાના કન્વઝષન્સિાું મિલ્કિોના ટકાઉપણાિાું વિારો કરવા િાટેના કાિો 
 ઈ-ગ્રાિની સ મવિાિાું વિારો કરવાના કાિો 
 વીિળીકરણનાું કાિો 
 કોમ્ય નીટી એસેટના કાિો િથા કોમ્ય નીટી એસેટની જાળવણી 
 કબ્રસ્ટ્િાન/સ્ટ્િિાન ગહૃના કાિો 

 

૪.  દરેક ગ્રાિ પુંિાયિએ વર્ષ ૨૦૧૫/૧૬ થી વર્ષ ૨૦૧૯/૨૦ સ િી પાુંિ વર્ષ િાટેનો વીલેિ 

   ડેવલપિેન્ટ પ્લાન િૈયાર કરી િાલ કા મવકાસ અમિકારીશ્રીને િકાસણી િાટે િોકલી આપવાનો હોય  

   છે અને િાલ કા મવકાસ અમિકારીશ્રીએ અવલોકન કરી પ્લાન િરૂરી સ િનો કરી પરિ કરવાનો થાય 

   અને આ પરિ િળેલ પ્લાન ગ્રાિ પુંિાયિની ગ્રાિસભાિાું િુંજ રી િેળવી િાુંમત્રક /વહીવટ િુંજ રી  

   િેળવી કાિો િરૂ કરવાના થાય છે. 

૫. વીડીપી આિારે ગ્રાિ પુંિાયિે કાિની િરૂરીયાિ ધ્યાને લઇ પ્રાથમિકિાના િોરણે વામર્િક મવકાસ 

   પ્લાન િુંજ ર કરવાનો રહ ેછે. 

૬. વામર્િક પ્લાનિાું િો ફેરફાર કરવાના થાય િો િે અંગે ગ્રાિસભાની િુંજ રી લેવાની રહ ેછે. 

૭. દરેક ગ્રાિ પુંિાયિે વીડીપી િુંજ ર થયેલી પાુંિ વર્ષની વર્ષવાર ઓનલાઇન ડેટા એન્રી કરવાની  

   રહ ેછે. બનાસકાુંઠા જિલ્લાિાું િિાિ ગ્રાિપુંિાયિોની વીડીપી ડેટા એન્રીની કાિગીરી પ ણષ થયેલ 

   છે .ડેટા એન્રી િાટે દરેક ગ્રાિ પુંિાયિના વી .સીને અલાયદા િ હનેિાણ ું આપવાની િોગવાઇ  

   ૧૪િાું નાણાપુંિિા થયેલ છે. 



63 
 

૮. જિલ્લા કક્ષાએ નાણાપુંિના કાિોના આયોિન અને અિલવારી અંગે જિલ્લા િોનીટરીંગ કમિટીની  

   રિના થયેલ છે અને જેના અધ્યક્ષ જિલ્લા મવકાસ અમિકારીશ્રી િથા સભ્ય સચિવ હહસાબી  

    અમિકારીશ્રીને મનય ક્લિ કરવાિાું આવેલ છે. 

૯.  પફોિન્સ ગ્રાન્ટ િાટે ગ્રાિ પુંિાયિના છેલ્લા બે વર્ષના ઓડીટના આિારે ગ્રાિ પુંિાયિની  

    આવકિાું વિારો થયેલ હોય િો વિારો થયેલ ગ્રાિ પુંિાયિોને િ પફોિન્સ ગ્રાન્ટની ફાળવણી  

    કરવાિાું આવે છે. 
(૫) પાંચવટી યોિના -:  
 

          રાજ્યના ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારિાું ગ્રામ્ય પ્રજાના આનુંદ પ્રિોદ િાટે સ મવિાય ક્લિ બાગ બગીિાઓને 

પ્રોત્સાહક આપિી નવિર યોિના.  

         સરકારશ્રીના પુંિાયિ ગ્રાિ ગહૃ મનિાષણ અને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગના િા . ૧૧/૦૯/૨૦૦૪ના 

ઠરાવ ક્રિાુંક: પરિ/૨૦૦૪-૧૩૯૭-િ થી રાજ્યના સિગ્ર ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારિાું વર્ષ ૨૦૦૪/૦૫ પુંિવટી 

યોિના અિલિાું મ કવાિાું આવેલ છે. 

યોિનાનો હતે-ુ: 
 ગ્રામ્યપ્રજાની સ ખાકારી િાટે િથા ગાિોિાું સ મવિાય કિ બાગ-બગીિાઓનો મવકાસ થાય અને 

ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારિાું આનુંદ-પ્રિોદના સાિનો સહલેાઈથી ઉપલબ્િ થાય િે છે.  
 લોકો સિી સાુંજે પોિાનો સિય આનુંદપવૂષક વ્યિીિ કરી િકે, િહહલાઓ પોિાના બાળકો સાથે 

િાુંમિથી સિય પસાર કરી િકે . 
 ગાિની વધૃ્િ વ્યહકિઓ આરાિથી બેસી સિય પસાર કરી િકે િથા ચિિંિન કરી િકે િેવા સ્ટ્થળન ું 

મનિાષણ કરવાનો હતે   છે. 
 પુંિવટી યોિનાિાું પીપળ, વડ, હરડે, વેલ, અિોક િથા અનેક ફ્ળાઉ વકૃ્ષો વાવવાનાું છે, જેથી 

પારુંપારીક સાુંસ્ટ્કૃમિક વારસા પ્રત્યે આસ્ટ્થા િળવાઈ રહ.ે 

િોગવાઈ: 
 રૂ! ૫૦,૦૦૦/- ની રકિ ભરનાર ગ્રાિ પુંિાયિને પુંિવટી યોિનાિાું અગ્રીિિા આપવાિાું 

આવિે. રૂ! ૫૦,૦૦૦/- નો લોકફાળો ભરી ન િકે િેવી પુંિાયિોને કોલગી સમિમિની ભલાિણ 

મ િબનાું િથા  આહદજાિી વસમિ િરાવિા િાલ કાઓની ગ્રાિ પુંિાયિોને પુંિવટી યોિનાના અિલ 

િાટે િાન.િારાસભ્યશ્રીની ગ્રાન્ટિાુંથી રૂ! ૫૦,૦૦૦/- ની રકિ લોકફાળા િરીકે આપવા િોગવાઈ 

થયેલ છે. આ િોગવાઈ મ િબ બનાસકાુંઠા જિલ્લા અન ક્રિે (૧) વાવ (૨) થરાદ (૩) અિીરગઢ (૪) 

દાુંિા નો સિાવેિ થાય છે.  
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નાર્ાાંકીય િોગવાઈ -: 
 આ યોિના િળે રાિય સરકારની અંદાિ પત્રની િોગવાઈિાુંથી રૂ|.૧ .૦૦ લાખ ને અન દાન 

પસુંદ થયેલ ગ્રાિ પુંિાયિને પુંિવટી યોિના મવકસાવવા િાટે આપવા િોગવાઈ કરેલ છે. 
)૬(  પાંચાયિઘિ કમ િિાટી કમ માંત્રી આવાસ યોિના -: 
 

)૧(   જુના અને િર્જિીિ ગ્રામ પાંચાયિને ઘિને િીપેિીંગ કિવાની યોિના :-.  

         ગ િરાિ સરકારશ્રીના પુંિાયિ ગ્રાિ ગહૃ મનિાષણ અને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગ, ગ િરાિ રાજ્ય 

ગાુંિીનગરના ઠરાવ ક્રિાુંક: પિિ/૨૦૧૫/૩૦૮૫/િ/િા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬ થી આ યોિના અિલિાું 

મ કવાિાું આવેલ છે. આ યોિના હઠેળ જે ગ્રાિ પુંિાયિન ું િકાન ૧૫ વર્ષ કે િેથી વધ  જ ન  ું/િર્જરીિ 

હોય િેવી ગ્રાિ પુંિાયિઘરને અપગે્રડ કરવા િાટેની િોગવાઈ કરેલ છે. આ યોિનાિાું પુંિાયિઘરને 

રીપેરીંગ  કરવા િાટે િહત્તિ સહાયની રકિ રૂ! ૫.૦૦ લાખ નક્કી કરવાિાું આવેલ છે.  
(૨) િર્જિીિ ગ્રામ પાંચાયિ અને ગ્રામ પાંચાયિઘિ તવહોર્ી ગ્રામ પાંચાયિો માટે નતવન ગ્રામ 

પાંચાયિઘિ કમ િિાટી કમ માંત્રી આવાસ િેમિ જૂિ ગ્રામ પાંચાયિોમાાં મહસેિૂી ગ્રામ પાંચાયિો માટે 

(મીની પાંચાયિઘિ) ગ્રામ પાંચાયિ રૂમ બાાંધવા માટેની યોિના. 

 ગ િરાિ સરકારશ્રીના પુંિાયિ ગ્રાિ ગહૃ મનિાષણ અને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગ, ગ િરાિ રાજ્ય 

ગાુંિીનગરના ઠરાવ ક્રિાુંક: િકિ/૨૦૧૫/૩૦૧૭/િ/િા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬ થી યોિના અિલિાું 

મ કવાિાું આવેલ છે. આ ઠરાવ હઠેળ ૨૦ વર્ષ કે િેથી વધ  જ ની િર્જરીિ હોય પરુંત   િરાિિ ન કરી 

િકાય હોય િેવી (૧) ગ્રાિ પુંિાયિઘર િરાવિી ગ્રાિ પુંિાયિો િાટે, (૨) મવભાજીિ થયેલી અને 

પુંિાયિઘર કિ િલાટી કિ િુંત્રી આવાસ િરાવિા િહસેલૂી ગાિથી વધ  દ રના અંિરે આવેલા 

િહસે  લી ગાિિાું ઠરાવેલ ય મનટ કોસ્ટ્ટ મ િબન ું પ ુંિાયિઘર બનાવવા િાટેની યોિના અિલિાું મ કેલ 

છે. 

 ગ્રાિ પુંિાયિની વસમિ પ્રિાણે પુંિાયિઘર કિ િલાટી કિ િુંત્રી આવાસ ય મનટ કોસ્ટ્ટની 

િહત્તિ િયાષદા ૧૦૦૦૦ કે િેથી વધ  વસમિ િરાવિી ગ્રાિ પુંિાયિો િાટે િહત્તિ િયાષદા રૂ! ૨૨.૦૦ 

લાખ, ૫૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ સ િી વસમિ િરાવિી ગ્રાિ પુંિાયિો િાટે િહત્તિ િયાષદા રૂ! ૧૮.૦૦ લાખ, 

૫૦૦૦ થી ઓછી વસમિ િરાવિી ગ્રાિ પુંિાયિો િાટે િહત્તિ િયાષદા રૂ! ૧૪.૦૦ લાખ અને જ થ 

પુંિાયિોના િહસે  લી ગ્રાિ પુંિાયિો (િીની પુંિાયિઘર) િાટે િહત્તિ િયાષદા રૂ! ૬.૫૦ લાખની 

િોગવાઈ આ યોિના હઠેળ કરવાિાું આવેલ છે.     
 

પ્રામ્પ્િ થિાન : તવકાસ શાખા જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ – ૧૫ 

જિલ્લા ગ્રાિ મવકાસ એિન્સી, બનાસકાુંઠા – પાલનપ ર 
સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કરેલ મસધ્ધ્િની મવગિ. 

 
        જિલ્લા ગ્રાિ મવકાસ એિન્સી, બનાસકાુંઠા-પાલનપ ર દ્વારા ગ્રામિણ મવકાસની જ દી જ દી 
યોિનાઓ દ્વારા ગરીબી મનવારણ અને ગ્રામ્ય મવકાસનાું કાયષક્રિો હાલ અિલિાું છે.સને ૨૦૧૬-૧૭ 
દરમિયાન કરવાિાું આવેલ કાિગીરી નીિે મ િબ છે.  
 

(૧) સ્ટ્વચ્છ ભારિ મિિન (SBM) :- 
         સ્ટ્વચ્છ ભારિ મિિનના મ ખ્ય ઉદેિ નીિે મ િબ છે. 
                 
                 - ખાનગી ઘરિાું પાયખાનાન ું બાુંિકાિ(સુંડાસ) 
                 - સામ દામયક સ્ટ્વચ્છિા સુંક લ 

                 - િાળા િૌિાલય  
                 - આંગણવાડી િૌિાલય 

                 - િાહહિી,મિક્ષણ અને સુંદેિા વ્યવહાર ધ્વારા જાગમૃિ 

                            
 ગ્રામ્ય લોકોને જ દા જ દા ટેકનીકલ મવકલ્પ િથા િોડલ ઉપલબ્િ કરાય છે. અને વ્યસ્ક્લિગિ 
ઘરિાું પાયખાના િાટે સસ્ટ્િા િોડેલ પસુંદ કરી િકાય છે. આ યોિના નીિે બી.પી.એલ.ક ટ ુંબને 
િૌિાલય બનાવવા િાટે રૂ.૧૨.૦૦૦/- ની અને રાજ્ય સરકાર િરફથી એ.પી.એલ.ક ુંટ ુંબને રૂ.૪૦૦૦/- 
મનિષળ ગ િરાિ અંિગષિ િથા મ ખ્યિુંત્રી સ્ટ્વચ્છિા મનમિ અંિગષિ ૪૦૦૦/- િળી ક લ રૂ. ૮૦૦૦/- 
ની પ્રોત્સાહક રકિ આપવાિાું આવે છે અને બી.પી.એલ/એ.પી.એલ.ક ટ ુંબ દૂિ િુંડળીનો સભાસદ હોય 
િો બનાસડેરી દ્વારા વિારાની રૂ.૨૦૦૦/- ની સહાય આપવાિાું આવે છે.  
                            
 વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમિયાન રૂ.૨૦૨૮૧.૪૪ લાખની િોગવાઇ સાિે ૬૮૬૦.૬૯ લાખનો ખિષ કરી 
૧૩૪૪૨ બી.પી.એલ વ્યસ્ક્લિગિ િૌિાલય બનાવવાિાું આવેલ છે.જ્યારે ૪૩૨૭૪ એ.પી.એલ િૌિાલય 
બનાવવાિાું આવેલ છે.  
(૨)  િહાત્િા ગાુંિી રાષ્રીય ગ્રાિીણ રોિગાર બાુંહિેરી યોિના :- 
         ભારિ સરકાર દ્વારા િાહ ે સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૫ િાું િહાત્િા ગાુંિી રાષ્રીય ગ્રાિીણ રોિગાર 
બાુંહિેરી અમિમનયિ-૨૦૦૫ કાયદો બનાવી અિલિાું મ કેલી કાયદા આિારીિ ગ્રામિણ મવસ્ટ્િારિાું 
રહિેા પરીવારના પ ખ્િવયના સભ્યો, કે જે ચબનક િળ શ્રિકાયષ કરવા ઇચ્છિા હોય િેઓને નાણાુંકીય 
વર્ષિાું ૧૦૦ હદવસની સવેિન રોિગારીની ખાત્રી આપિી યોિના છે. જે અંિગષિ જિલ્લાની િિાિ 
ગ્રાિપુંિાયિના ગાિોિાું ક લ ૧,૨૦,૩૬૬ િોબકાડષ ઈસ્ટ્ય  કરવાિાું આવેલ છે. સને ૨૦૧૬-૧૭ દરમિયાન 
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રૂ.૫૮૧૯.૪૮ નાણાુંકીય િોગવાઈ સાિે ૩૬૭૭.૦૮ લાખનો ક લ ખિષ કરવાિાું આવેલ છે અને ૧૦.૭૫ 
લાખ િાનવહદન રોિગારી પ રી પાડવાિાું આવેલ છે.   
 

(૩)  પ્રિાનિુંત્રી આવાસ યોિના:- 
        ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારના ઘરમવહોણા િથા કાિા આવાસ િરાવિા ક ટ ુંબોને આમથિક સહાય આપવાનો 
હતે   છે. આ યોિનાિાું એસ.ઈ.સી.સી. ૨૦૧૧ ડેટાના આિારે ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારના ઘરમવહોણા િથા કાિા 
આવાસ િરાવિા ક ટ ુંબોને પસુંદગી યાદી મ િબ આમથિક સહાય િળવાપાત્ર થિે. આવાસ બનાવવા 
િાટે આવાસ દીઠ લાભાથીને ૧,૨૦,૦૦૦/- ની સહાય િળવાપાત્ર છે. પ્રિાનિુંત્રી આવાસ યોિનાિાું 
આવાસન ું કે્ષત્રફળ ૨૫ િો.િી.થી ઓછુ ન હોવ ું િોઇએ. લાભાથી પ્રિાનિુંત્રી આવાસ યોિના 
(ગ્રાિીણ)િાું  આવાસ િુંજૂરીનો વકષઓડષર િળ્યા બાદ િાલ કા પુંિાયિના ટેકનીકલ કિષિારી લાભાથીને 
લાઈન દોરી આપી બાુંિકાિ િાલ  કરવા િણાવે છે. લાભાથીન ું આવાસન ું બાુંિકાિ પોિે જાિે િ 
બનાવી િકિે અને જાિે િ પણૂષ કરી િકિે. 
         સદરહ ું યોિના હઠેળ અતે્રના જિલ્લાને વર્ષ:૨૦૧૬-૧૭ િાટે ૧૦૯૦૬ નો લક્ષ્યાુંક ફાળવણી 
કરવાિાું આવેલ છે.  
 

(૩) મિિન િુંગલિ યોિના :- 
       ભારિીય પ્રાિીન સુંસ્ટ્કૃમિએ “નારી ને નારાયણી ” ગણીને પ રાિનકાળથી સિાિિાું સવોચ્િ 
સ્ટ્થાન આપ્ય  છે. 
        ગ્રામ્ય મવસ્ટ્િારની ગરીબ બહનેોને સામ હહક રીિે સુંગહઠિ થઇ જ દી જ દી યોિનાઓનો સામ હહક 
રીિે લાભ િેળવી આમથિક રીિે પગભર થઇ સ્ટ્થાન પ્રાપ્િ કરી સાિાજિક ઉત્થાનિાું િોડાય િે હતે  થી 
સખીિુંડળ યોિનાનો અમવભાષવ થયો છે. િહહલાઓ સ્ટ્વ સહાય જ થોિાું બિિની ભાવના કેળવી 
મનયમિિ બિિ અને આંિહરક મિરાણ કરિાું થાય ત્યારબાદ જ દી જ દી આમથિક પ્રવમૃિઓ િાટે બેંક 
મિરાણ આપી િે િહહલાઓને ગરીબી રેખાથી ઉપર ઉઠાવવાનો પ્રયાસ આ યોિના હઠેળ કરવાિાું 
આવેલ છે.  
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મિિન િુંગલિ-જી.એલ.પી.સી. 
જી:-.બનાસકાુંઠા 

વામર્િક વહહવટી અહવેાલ ૨૦૧૬-૧૭ ની િાહહિી 
 

 
 

પ્રામ્પ્િ થિાન : ગ્રામ તવકાસ એિન્સી4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ

અ.નું. મવગિ આંકડાકીય મવગિ 

૧ ક લ સખી િુંડળોની સુંખ્યા  ૧૭૩૫ 

૨ ગે્રડીંગ થયેલ સખી િુંડળો  ૯૦૮ 

૩ સખી િુંડળની બિિ રકિ રૂ. લાખિાું  ૮.૬૭ 

૪ રીવોલ્વીંગ ફુંડ ચ કવવાિાું આવેલ સખી િુંડળ  ૮૫૧ 
૫ આંિરીક મિરાણ કરિા સખી િુંડળ  ૧૭૩૫ 
૬ આંિરીક મિરાણની રકિ રૂ. લાખિાું  ૧૭.૩૫ 
૭ કેિ કે્રડીટ િુંજ ર થયેલ સખી િુંડળ  ૧૬૪ 
૮ કેિ કે્રડીટની રકિ રૂ. લાખિાું  ૧૬૪.૦૦ 
૯ કેિ કે્રડીટ િિા કરેલ સખી િુંડળની સુંખ્યા  ૧૧૭ 
૧૦ કેિ કે્રડીટની રકિ રૂ. લાખિાું  ૧૧૬.૬૫ 
૧૧ આથીક પ્રવ મિ કરિા સખી િુંડળો/જ થો ૫૭૬૧ 
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જિલ્લા ગ્રાિ મવકાસ એિન્સી4બનાસકાુંઠા-પાલનપ ર હસ્ટ્િક િાલિી મવમવિ યોિનાઓનો પ્રગમિ અહવેાલ 

                                         િાિષ ૨૦૧૭ અંમિિ                                   (રૂ. લાખિાું) 
 

 

અનું 

 

 

મવગિ 

નાણાુંકીય (રૂ.લાખિાું) ભૌમિક 

૧/૪/૧૬ ની 

ઉઘડિી મસલક 

નાણાુંકીય   

િોગવાઇ 

િળેલ 

ગ્રાન્ટ 

વ્યાિ ફુંડ 

િબદીલ 

ક લ 

ઉપલબ્િ 

ફુંડ 

ખિષ 

લાખિાું 

ઉપલબ્િ 

ફુંડ સાિ ે

ટકાવારી 

નાણાુંકીય 

િોગવાઇ 

સાિ ે

ટકાવારી 

બાબિ લક્ષ્યાુંક મસધ્ધ્િ ટકા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૧ ઇન્દ્ન્દરા આવાસ 
યોિના 

ઈન્દ્ન્દરા આવાસ યોિના હઠેળ વર્ષ: ૨૦૧૫-૧૬ થી િિાિ ચ કવણાું રાજ્ય કક્ષાના 
એકાઉન્ટિાુંથી ખિષ પીએફેિેસ દ્વારા થાય છે.  

૨૫૨.૭૬   સ્ટ્પીલ ઓવર 
આવાસો 

૭૯૬૩ ૫૬૯૬ ૭૧.૫૩ 

પ્રિાનિુંત્રી આવાસ 

યોિના 

૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ નવીન લક્ષ્યાુંક 

રજીસ્ટ્રેિન 

૧૦૯૦૬ ૧૬૬૦૧ ૧૫૨.૨૨ 

૨ એન.આર.ઇ.જી.એ.  ૬૪૨.૯૩ ૫૮૧૯.૪૮ િિાિ ચ કવણા રાજ્ય કક્ષાનાું એકાઉંટિાુંથી ખિષ 
થાય િેિ ઇએફએિએસ દ્વારા થાય છે. 

૩૬૭૭.૦૮ ૦.૦૦ ૬૩.૧૯ િાનવહદન 
(લાખિાું) 

૨૧.૧૮ ૧૦.૭૫ ૫૦.૭૬ 

૩ સ્ટ્વચ્છ ભારિ મિિન ૨૧૦૬.૪૦ ૨૦૨૮૧.૪૪ ૪૬૫૦.૦૦ ૨૪.૮૯ ૫૦૦.૦૦ ૭૨૮૧.૨૯ ૬૮૬૦.૬૯ ૯૪.૨૨ ૩૩.૮૩ િૌિાલય ૧૬૯૦૧૨ ૫૬૭૧૬ ૩૩.૫૬ 

૪ એન.આર.એલ.એિ. 

મિિન િુંગલિ 

૪૨.૧૫ 

૧૭૨.૬૭ 

૦.૦૦ 

૦.૦૦ 

૬૪.૮૬ 

૦.૦૦ 

૧.૭૩ 

૧૦.૮૮  

૦.૦૦ 

૦.૦૦ 

૧૦૮.૭૪ 

૧૮૩.૫૫ 

૬૧.૩૩ 

૬૨.૭૮  

૫૬.૪૦ 

૩૪.૨૦  

૦.૦૦ 

૦.૦૦ 

રીવોલ્વીંગ ફુંડ  ૭૫૦ ૨૦૫ ૨૭.૩૩ 

રીવોલ્વીંગ ફુંડ ૧૩૫૦ ૬૪૬ ૪૭.૮૫ 

ક લ  ૨૧૦૦ ૮૫૧ ૪૦.૫૨ 

 

પ્રામ્પ્િ થિાન : ગ્રામ તવકાસ એિન્સી4  જિ.પાં.બ.કાાં.પાિનપિુ 
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પ્રકરણ – ૧૬ 

જિલ્લા િળસ્ત્રાવ મવકાસ એકિ, બનાસકાઠાું – પાલનપ ર 

વામર્િક વહહવટી અહવેાલ સને ૨૦૧૬-૧૭ ની િાહીિી / પત્રક બાબિ 

 
અ.
નાં. 

યોિના નાર્ાાંકીય (રૂ. િાખમાાં)  

૧/૪/૨૦૧૬ 
ની ઉઘડિી 

તસિંિક 

નાર્ાાંકીય 
િોગવાઇ 

મળેિ 
ગ્રાન્ટ 

વ્યાિ 

કુિ 
ઉપિબ્ધ 

ફાંડ 

ખચણ 
િાખમાાં 

ઉપિબ્ધ 
ફાંડ સામે 
ટકાવાિી 

નાર્ાાંકીય 
િોગવાઇ સામે 

ટકાવાિી 
૧ આઇ.ડબલ્ય .એિ.પી 

(સેન્રલ સ્ટ્કીિ) 
૮૭૮.૪૫ ૩૦૫૧.૮૨ ૨૦૩૩.૧૮ ૨૫.૪૧ ૨૯૩૭.૦૪ ૨૮૨૧.૯૨ ૯૬.૦૮ ૯૬.૨૪ 
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બાગાયિ િાખા  

અ.નાં. યોિનાનુાં નામ અને નાંબિ 

માચણ-૨૦૧૭ 
અંતિિ નાર્ાાંકીય 
તસદ્ધદ્ધ (રૂ. િાખમાાં) 

િાભાિીઓની 
સાંખ્યા 

અ રાજ્ય પ રસ્ટ્કૃિ યોિનાઓ 

૧ રાજ્યિાું સુંકચલિ બાગાયિ મવકાસ કાયષક્રિ (HRT-

2) 

૨૦૪૭.૪૫ ૧૬૭૮ 

૨ આહદજામિ મવસ્ટ્િારોિાું આહદજામિ મવસ્ટ્િાર પેટા 
યોિના હઠેળ સુંકચલિ બાગાયિ મવકાસ કાયષક્રિો િાટે 
પ્લાન યોિના (HRT-3) 

૪૩.૮૭ ૪૬૧ 

૩ બાગાયિ મવકાસ કાયષક્રિો િાટેની યોિના અંિગષિ 
અમનસચૂિિ જામિના લાભથીઓ િાટેની ખાસ અંગભ િ 
યોિના (SCP) (HRT-4)  

૨૭.૬૭ ૧૧૪ 

૪ બાગાયિ સ ગુંમિિ, ઔર્મિય છોડ અને ફુલની 
ખેિીના મવકાસ િાટેની યોિના HRT-7 

૪.૧૬ ૧૦૫ 

બ કેન્ર પ રસ્ટ્કૃિ યોિનાઓ 

૫ નેિનલ હોટીકલ્િર મિિન યોિના (NHM)  ૧૮૮.૯૩ ૨૬૩૪ 

૬ રાષ્રીય કૃમર્ મવકાસ યોિના RKVY (AGR-43) ૨૭.૨૬ ૨૩ 
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