
[VOLUME 5  I  ISSUE 3  I  JULY – SEPT 2018]                                                         e ISSN 2348 –1269, Print ISSN 2349-5138 

http://ijrar.com/                                                                                                                                          Cosmos Impact Factor 4.236 

Research Paper                                              IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews  1657x 
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પ્રસ્ત્તાલના:- 

       આણો બાયત દેળ વલશ્લભાં લસ્ત્તીની દૃવિએ ચીન છી ફીજા નંફયનંુ સ્ત્થાન ધયાલે છે. બાયત એક વફન-વાંપ્રદાવમક દેળ શોલાના કાયણે 

બાયતભાં અનેક વલવલધ પ્રકાયના ધભથ ાતા રોકો જોલા ભે છે. જેલા કે હશદુ, ભુવસ્ત્રભ, વીખ, ઈવાઈ લગેયે જેલા ધભથ ાતા રોકો બાયત ભાં 

જોલા ભે છે. તેભજ ર્ત્મેક ધભથ ાતા રોકો ફીજા ધભથ ના રોકો થી વંસ્ત્કૃવત, યંયાઓ, જીલનળૈરી, યીવતયીલાજો, લગેયે થી અરગ ડે છે. 

ફંધાયણ ધ્લાયા ણ દયેક લવ્તત ને ોતાનો આગલો ધભથ ાલાની યલાનગી આલાભાં આલેર છે . 

        વલકવવત દેળની તુરનાએ બાયત દેળભા ંઆર્સથક અવભાનંતાઓનંુ પ્રભાણ લધાયે જોલા ભે છે. અથાથત બાયત ભાં ગયીફ રોકો અને ધનીક 

રોકો આલા ફે લગો જોલા ભે છે. આ ઉયાંત ભધ્મભ લગથ નંુ પ્રભાણ દેળ ભાં વલળેવ જોલા ભે છે. ભાટે વયકાય દ્લાયા ઘણી ફધી કલ્માણકાયી 

મોજનાઓ અભરભાં ભૂકી આર્સથક અવભાનતાના પ્રભાણભાં ઘટાડો થામ તેલા પ્રમાવો કયલાભાં આવ્મા છે .  

       દેળભા ંગયીફ લગોની રયવસ્ત્થવતભા ંવધુાયો થામ તેઓનંુ વળક્ષણ નંુ પ્રભાણ લધે તથા તેઓનંુ આર્સથક અંને વાભાવજક કલ્માણભા ંલધાયો થામ 

તે ભાટે વયકાય દ્લાયા અનેક પ્રકાયની કલ્માણકાયી મોજનાઓ અભર ભાં ભુકલાભાં આલેર છે. જે અનુવાય દેળ ભાં આર્સથક અવભાનતાનંુ પ્રભાણ 

દુય કયી ળકામ અને દેળનો જડી આથીક વલકાવ વાધી ળકામ તેલા વયકાય દ્લાયા પ્રમાવો કયલાભાં આવ્મા છે . 

        બાયતના ફધંાયણ ના આભુખભા ંવલથ નાગરયકોને વાભાવજક આર્સથક અને યાજનૈવતક ન્મામ પ્રાપ્ત કયાલલા તથા વ્મવતતનંુ ગૌયલ યાષ્ટ્રની 

એકતા અને અખંડીતતા વુનીવચત કયનાયી ફંધુર્ત્લની બાલના લધાયલાનંુ લચન આલાભાં આવ્મંુ છે. 

        બાયતભા ં ગજુયાત યાજ્મની સ્ત્થાના થમા ફાદ બાયતના રોકો કલ્માણ ના શેતુરક્ષી ફધંાયણના ભાગથદળથક વવદ્ધાતંો અને જોગલાઈઓભા ં

કોઈણ પ્રકાયના બેદબાલ લગય વૌને વભાન તક આલાની અને યાષ્ટ્ર ના નફા લગોના વલકાવ ભાટે ખાવ ભાલજતનીજોગલાઈ કયી છે .  

         દેળ ભા ંછાત લગોના કલ્માણ ભાટ ેવયકાય દ્લાય ઘણીફધી મોજનાઓ અભરભા ંભુકલાભા ંઆલેર છે. જેના દ્લાયા છાત લગોના 

કલ્માણ ભાં લધાયો કયી ળકામ. આ ઉયાંત ણ વયકાય દ્લાયા અનુવુવચત જાવત, અનુવુવચત જનજાવત, તથા અન્મ છાત લગોના કલ્માણ ભાટે 

ઘણીફધી મોજનાઓ અભર ભાં ભુકલાભાં આલેર છે. 

        વભાજકલ્માણ ના જુદાજુદા વલબાગો દ્લાયા જુદી જુદી કાભગીયી કયલાભા ંઆલે છે. જેભાં ગુજયાત વયકાયના વાભાવજક ન્મામ અને 

અધીકાયીતા વલબાગના ભુખ્મ કામથ વભાજના છાત લગોના આર્સથક , વાભાવજક તલ્માણ દ્લાયા વલકાવને કેંન્રભા યાખી નીચે જણાલેર છાત 

જાવતઓના કલ્માણ ભાટેની મોજનઓ અભરભા ભુકેર છે. 

1. અનુવવચત જાવતઓ 

2. વલકવવત જાવતઓ 

3. વાભાવજક અને ળેક્ષવણક છાત લગો 

4. અલ્ વંખ્મક વભુદામ 

   આ વવલામ ણ અનાથ , વન:વશામ , વબક્ષુક અને વુ્રદ્ધ વ્મવતતઓ ભાટે ણ કલ્માણકાયી મોજનાઓ આ વલબાગ દ્લાયા અભરભા 

ભૂકલાભા આલેર છે.આ વલબાગ દ્લાયા અભવરત કલ્માણકાયી મોજનઓનુ ફશોા સ્ત્લરૂે નીચે ભુજફ લગીકયણ કયલાભા આલેર છે . 

1. વળક્ષણ 

2. આર્સથક ઉર્ત્કથ 

3. આયોગ્મ અને આલાવ 

4. અન્મ મોજનઓ 

ઉયોતત ફાફતો અંતગથત આણે કચ્છ વજલ્રાભા વભાજ કલ્માણ વલબાગની કાભગીયી વલકવવત જાવતના વંદબથભા કયીળુ. જેના 

અંતગથત લથ 2015/16 અને 2016/17 ના ભાચથ ભવશના દયવભમાન વયકાય તયપથી પાલલાભા આલેર ગ્રાન્ટ અને તેભાથી કયલાભા આલેર 

ખચથ વલળે ભાવશતી પ્રાપ્ત કયીળુ. 
 

વભસ્ત્મા કથન 

કચ્છ વજલ્રાભા વલકવવત જાવત અંતગથત કયલાભા આલેરા ખચથની ગૌણ ભવશતી પ્રાપ્ત કયલા અવધકાયીઓને રૂફરૂ ભલુ.  

1. ભીટીગ,જાશેય યજાઓના વભમભા ભાવશવત પ્રાપ્ત કયલી ભુશ્કેર. 

2. કભથચાયી યજા ય શોલો. 

3. લાશન વ્મલશાય ટ્રારપક જેલી વભસ્ત્મા. 
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શેતુઓ 

કચ્છ વજલ્રાભા વલકવવત જાવતઓના કલ્માણકાયી મોજનાઓ અંતગથત ખચથભા લથ 2015/16 ની તુરનાએ 2016/17 ના લથ 

દયવભમાન પાલલાભા આલેર ગ્રાંન્્ભા થમેર પેયપાય જાણી ળકામ. 

 ગ્રાન્ટભા લધાયો થમો છે કે ઘટાડો તેની ભાવશતી પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. 

 ગ્રાન્ટની ભુ જોગલાઇ વલળે ભાવશતી પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. 
 

રયકલ્ના 

 કચ્છ વજલ્રાભા વલકવવત જાવતઓના કલ્માણ ભાટે વયકાય દ્લાયા ગ્રાન્ટ આલાભા આલે છે . 

 કચ્છ વજલ્રાભા વલકવવત જાવતઓના કલ્માણ ભાટે જુદી જુદી મોજનઓ અંતગથત જુદી જુદી ગ્રાન્ટ પાલલભા આલે છે 

 વયકાય દ્લાયા આલભા આલેર ગ્રાન્ટ લથ 2015/ 16 અને લથ 2016/ 17 લચ્ચે યશેર તપાલત જાણી ળકામ છે. 
 

અભ્માવનુ કામથક્ષેર 

       કચ્છ વજલ્રાભા જુદા જુદા છાત લગોભાથી ભાર વલકવવત જાવતઓને ધ્માનભા યાખી લથ 2015/16 અને 2016/17 ની મોજના 

અંતગથત વળક્ષણ , આર્સથક ઉર્ત્કથ , આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદળથન અને લવશલટ વફંવધત વયકાય તયપથી આલાભા આલેર ગ્રાન્ટ અને 

તેભાથી ઉમોગભા રીધેર ગ્રાંન્ટનો અભ્માવ કયલાભા આલેર છે. 
 

વંદબથ વાવશર્ત્મ:- 
 
 ગૌણ ભાવશતી:-રૂફરુ 22/01/2018ના યોજ વભાજ કલ્માણ અધીકાયીતા કચેયી ફશુભાી બલન રૂભ નં-109 ભા વાશેફ ની 

ભુરાકાત રઇ ભાવશતી પ્રાપ્ત કયી. 

અન્મ:- 

ક્રભ ુસ્ત્તકનુ નાભ પ્રકાળન ેજ લથ 

1 ભવશરા અને ફા વલકાવ વલબાગ  ગુજયાત વયકાય  76  2016-17 

2 વભાજ કલ્માણ અને કલ્માણકાયી મોજનાઓ રીફટી 136 રડવેમ્ફય 2017 

લેફવાઇડ:-https://sje.gujarat.gov.in 
 

અભ્માવનો વભમગાો:- 

 લથ:-2015-16 અને 2016-17ના અંતગથત કચ્છ જીલ્રા ભા વભાજ કલ્માણ વલબાગ દ્લાયા મોજનાકીમ ખચથ અંતગથત વલકવવત 

જાવતઓના વંદબથભા પાલલાભા આલેરી ગ્રાન્ટ અને તેનો કયલાભા આલેરો ઉમોગ. 
  

અભ્માવનો ભશર્ત્લ:- 

 વલકવવત જાવતઓ ભાટે પાલલાભા આલેર કચ્છ જીલ્રાભા મોજનાકીમ ગ્રાન્ટ  વલળે ભાવશતી પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે .     આ ઉયાંત 

વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાતલગોનુ કલ્માણ , રઘુભવત અને વલચયવત-વલભુતત જાવતઓના ળૈક્ષવણક ,આર્સથક ઉર્ત્કથ તેભજ આયોગ્મ ગ્રૃશ 

વનભાથણ અને વાભાવજક ઉર્ત્કથ જેલી વલવલધ કલ્માણ કાયી મોજનાઓ દ્લાયા વલાાંગીઓનુ વલકાવની પ્રવૃ્રવતઓ કયલાભા આલે છે . 

 આ ખાતાની પ્રવૃ્રવતઓ ભુખ્મર્ત્લે વભાજના નફાલગો જેલા કે અનાથ , વનયાધાય, ગુનાલૃવત તયપ લેરા ફાકો તેભજ મુલાન અને 

વંજોગોનો બોગ ફનેર ફાાઓ, ળાયીરયક-ભાનવવક ક્ષવતલાા ફાકો અને ુખ્તલમની વ્મવતતઓ તથા લૃધ્ધો, અળતતો અને વબક્ષુકોના કલ્માણ 

તેભજ ુન:લવલાટ લગેયે વાથે વંકામેર છે. 

 જેભા તેઓને ખોયાક ,કડા,લૈદકીમ વાયલાય,ળૈક્ષવણક,ઔદ્યોગીક તાવરભ અને ુન:લવલાટ અંગેની વેલાઓ વલનાભુલ્મે ુયી ાડલાભા 

આલે છે. 
 

અભ્માવના પ્રાવપ્ત સ્ત્થાનો 

        તાયીખ 22/01/2018 ના રૂફરુ ભુરાકાત દ્લાયા ભાવશતી પ્રાપ્ત કયલાભા આલેર છે. 

        ભાવશવત ભુખ્મર્ત્લે ગૌણ યીતે વભાજ કલ્માણ કચયેી બજુ(કચ્છ )ની રૂફરુ ભુરાકાત રઇ પ્રાપ્ત કયેર છે. આ ઉયાંત ણ ભાવશવત પ્રાપ્ત 

કયલા પ્રાથવભક સ્ત્રોતોનો ણ ઉમોગ કયલાભા આલેર છે. 
 

વંવોધન વલશ્રેણનુ સ્ત્રોત 

લથ 2015/16 અને 2016/17 ની અંતગથત કચ્છ જીલ્રા ભા વલકવવત જાવતના કલ્માણ ભાટે મોજનાકીમ ખચથ ભાટેપાલલાભા 

આલેરી ગ્રાન્ટ અનેતેભાથી ઉમોગ ભા રેલાભા આલેર ગ્રાન્ટ  નીચેના કોિકભા દળાથલલાભાઆલેર છે . 

વભયી રક-1 (2015/16) 
 

કચેયીનુ નાભ:-જીલ્રા વભાજ કલ્માણ અવધકાયી(વલ.જા)બુજ લથ-2015-16 

 પ્રાન મોજનાઓનુ વભયી રક   ભાશે:-ભાચથ,16  કચ્છ  [રૂ. રાખભાં] 
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ક્રભ મોજનાનું નાભ અને નંફય જાવત ભુ જોગલાઇ ગ્રાન્ટ  ખચથ ખચથની ટકાલાયી 

જોગલાઇ વાભે ગ્રાન્ટ  વાભે 

1 2 3 4 5 6 7 8       

1 વળક્ષણ + C.S.P વા.ળૈ..લ 1034.85 1647.19 1647.19 159.17 100.00 

આ..લ 149.35 357.01 357.01 239.04 100.00 

રધુભવત 180.25 407.98 407.98 226.34 100.00 

વલ.વલ 211.60 339.80 339.80 160.59 100.00 

ક ુર 1576.05 2751.98 2751.98 174.61 100.00 

2 આર્સથક ઉર્ત્કથ વા.ળૈ..લ 0.36 9.00 9.00 2500.00 100.00 

આ..લ  0.09 0.09  100.00 

રધુભવત  0.06 0.06  100.00 

વલ.વલ      

ક ુર 0.36 9.15 9.15 2541.67 100.00 

3 આયોગ્મ અને આલાવ વા.ળૈ..લ 85.95 38.47 38.47 44.76 100.00 

આ..લ 12.40 23.15 23.15 186.69 100.00 

રધુભવત      

વલ.વલ 1.40 3.83 3.83 273.57 100.00 

ક ુર 99.75 65.45 65.45 65.61 100.00 

4 વનદેળન અને લશીલટ વા.ળૈ..લ  4.31 4.31  100.00 

આ..લ      

ક ુર  4.31 4.31  100.00 

ક ુર વયલાો વા.ળૈ..લ 1121.16 1698.97 1698.97 151.54 100.00 

આ..લ 161.75 380.25 380.25 235.09 100.00 

રધુભવત 180.25 408.04 408.04 226.37 100.00 

વલ.વલ 213.00 343.63 343.63 161.33 100.00 

ક ુર 1676.16 2830.98 2830.98 168.89 100.00 
 

કોષ્ઠકભા ં આેર ભાવશતીનું વલશ્રેણ લથ ૨0૧૬/૧૭ 

          લથ ૨૦૧૫/૧૬ભાં વળક્ષણ+ CSP ભાટે વાભાવજક ળેક્ષણીક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૧૦૩૪.૪૧ રાખ શતી જમાયે 

રૂવમા૧૬૪૭.૧૯ રાખગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને તેનો વૂણથ લયાવ કયલાભાં આવ્મો.. 

          લથ 2015/૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે આથીક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૧૪૯.૩૫ રાખ રૂવમા શતી જમાયે 

૩૫૭.૦૧ ગ્રાન્ટની પાલલાભાં આલી. અને તેનો વૂણથ લયાળ થમેર છે. 

          લથ 2015/૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે રઘુભતી જાવત ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ 180.25 રાખ શતી. જમાયે ૪૦૭.૯૮ રાખ 

ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને ખચથ ણ એટરોજ કયલાભાં આવ્મો. 

          લથ 2015/૧૬ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે વલચયતી વલભુતત જાવત ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૨૧૧.૬૦ રાખ રૂવમા શતી જમાયે 

૩૩૯.૮૦ રાખ જેટરી ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને વૂણથ ણે ગ્રાન્ટ નો લયાળ કયલાભાં આવ્મો.   

          લથ 2015/૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે વાભાવજક ળૈક્ષવણક છાત લગો, આર્સથક છાત લગો, રઘુભતી જાવત, વલચયતી વલભુતત 

જાવત ભાટે કુર ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૧૫૭૬.૦૫ રાખ શતી. જમાયે રૂવમા ૨૭૫૧.૯૮ રાખ જેટરી ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને 

વંૂણથણે ગ્રાન્ટ નો લયાળ થમેરો જોલા ભે છે.  

         લથ 2015-૧૬ ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે વાભાવજક- વૈક્ષણીક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોજોગ્લાઈ રૂવમા 0.૩૬ રાખ શતી. 

જમાયે ૯.૦૦ રાખ ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને વંૂણથ ખચથ કયલાભાં આવ્મો. 

         લથ 2015-૧૬ ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે આર્સથક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટ 0.૦૯ રાખ રૂવમા પાલલાભાં આલી અને ખચથ ણ 0.૦૯ 

રાખ રૂવમા કયલાભાં આવ્મંુ. 

         લથ 2015-૧૬ ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે વલચયતી વલભુતતી જાવત ભાટે કોઈ ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલેર નથી. 

         લથ 2015-૧૬ ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે કુર ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ 0.૩૬ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૯.૧૫ રાખ રૂવમા જેટરી ગ્રાન્ટ 

પાલલાભાં આલી. આ ગ્રાન્ટ નો વંૂણથણે લયાળ થમેરો છે. 

        લથ 2015-૧૬ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે વાભાવજક ળૈક્ષણીક છાત લગોભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૮૫.૯૫ રાખ રૂવમા શતી 

જમાયે ૩૮.૪૭ રાખ પાલલાભાં આલી. 
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        લથ 2015-૧૬ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે આર્સથક છાત લગો ભાટે ૧૨.૪૦ રાખની ભૂ જોગલાઈ શતી. જમાયે ૨૩.૧૫ રાખ 

ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી.  

        લથ 2015-૧૬ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે રઘુભતી જાવત ભાટે કોઈણ પ્રકાયની ગ્રાન્ટની જોગલાઈ ના શોલાથી કોઈણ પ્રકાયની 

ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલેર નથી. 

        લથ 2015-૧૬ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે વલચયતી વલભુતત જતી ભાટે ગ્રાન્ટ ની ભૂ જોગલાઈ ૧.૪૦ રાખ રૂવમા શતી જમાયે 

3.૮૩ રાખ રૂવમા ની પાલણી કયલાભાં આલી અને ખચથ ણ 3.૮૩ રાખ રૂવમા જેટરો યશેલા ામ્મો છે. 

          લથ 2015-૧૬ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ ની ભૂ જોગલાઈ ૯૯.૭૫ રાખ શતી. જમાયે 65.૪૫ રાખ ગ્રાન્ટની 

પાલણી કયલાભાં આલીં અને તેનો વંૂણથણે ખચથ થમેરો જોલા ભે છે. 

          લથ 2015-૧૬ ભાં નીદેળન અને લશીલટ ભાટે વાભાવજક ળૈવક્ષણક છાત લગો ભાટે ૪.૩૧ ગ્રાન્ટની પાલણી કયલાભાં આલી અને 

વંૂણથ ખચથ થમેરો છે. 

          લથ 2015-૧૬ ભાં નીદેળન અને લશીલટ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ ૪.૩૧ રાખ પાલલાભાં આલી અને વંૂણથ ખચથ કયલાભાં આલેર છે.  

          લથ 2015-૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે વાભાવજક ળૈક્ષણીક છાત લગો ભાટે 

ગ્રાન્ટની કુર ભૂ જોગલાઈ ૧૧૨૧.૧૬ રાખ રૂવમા જેટરી શતી. જમાયે ૧૬૯૮.૯૭ રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી શતી અને તેનો 

વંૂણથ લયાળ થમેરો જોલા ભે છે. 

           લથ 2015-૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે આર્સથક લગોભાટે કુર ગ્રાન્ટ ની ભૂ 

જોગલાઈ ૧૬.૭૫ રાખ રૂવમા શતી. જમાયે ૩૮૦.25 રાખ ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી શતી અને તેનો વંૂણથ લયાળ થમેરો છે. 

            લથ 2015-૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે રઘુભતી જાવત ભાટે ગ્રાન્ટની કુર ભૂ 

જોગલાઈ 180.25 રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૪૦૮.૦૪ રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ ની પાલણી કયલાભાં આલી અને તેનો વંૂણથ લયાળ થમેરો છે. 

           લથ 2015-૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે વલચયતી વલભુતત જાવત ભાટે  ગ્રાન્ટની 

કુર ભૂ જોગલાઈ ૨૧૩.૦૪ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૩૪૩.૬૩ રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ ની પાલણી કયલાભાં આલી અને તેનો વંૂણથ લયાળ 

થમેરો છે. 

          લથ 2015-૧૬ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે કુર ભૂ ગ્રાન્ટની જોગલાઈ 

૧૬૭૬.૧૬ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૨૮૩૦.૯૯ રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ ની પાલણી કયલાભાં આલી અને તેનો વંૂણથ લયાળ થમેરો છે. 
 

વભયી રક-1(2016/17) 
 

કચેયીનુ નાભ:-જીલ્રા વભાજ કલ્માણ અવધકાયી(વલ.જા)બુજ લથ-2016/17 

 પ્રાન મોજનાઓનુ વભયી રક   ભાશે:-ભાચથ,17  કચ્છ  [રૂ. રાખભાં] 

ક્રભ મોજનાનું નાભ અને નંફય જાવત ભુ જોગલાઇ ગ્રાન્ટ  ખચથ ખચથની ટકાલાયી 

જોગલાઇ વાભે ગ્રાન્ટ  વાભે 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 વળક્ષણ + C.S.P વા.ળૈ..લ 1390.41 1563.76 1563.70 112.46 100.00 

આ..લ 405.00 370.07 370.07 91.38 100.00 

રધુભવત 367.00 405.55 405.54 110.50 100.00 

વલ.વલ 319.10 324.79 324.78 101.78 100.00 

ક ુર 2481.51 2664.17 2664.09 107.36 100.00 

2 આર્સથક ઉર્ત્કથ વા.ળૈ..લ 0.36 4.30 4.30 1194.44 100.00 

આ..લ  0.03 0.03  100.00 

રધુભવત  0.03 0.03  100.00 

વલ.વલ 1.00     

ક ુર 1.36 4.36 4.36 320.59 100.00 

3 આયોગ્મ અને આલાવ વા.ળૈ..લ 88.70 54.63 54.63 61.59 100.00 

આ..લ 10.65 10.41 10.41 97.75 100.00 

રધુભવત      

વલ.વલ 1.35 1.37 1.37 101.48 100.00 

ક ુર 100.70 66.41 66.41 65.95 100.00 

4 વનદેળન અને લશીલટ વા.ળૈ..લ  5.10 5.10  100.00 

આ..લ      

ક ુર  5.10 5.10  100.00 
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ક ુર વયલાો વા.ળૈ..લ 1479.47 1627.79 1627.73 110.02 100.00 

આ..લ 415.65 380.51 380.51 91.55 100.00 

રધુભવત 367.00 405.58 405.57 110.51 100.00 

વલ.વલ 321.45 326.16 326.15 101.46 100.00 

ક ુર 2583.57 2740.04 2739.96 106.05 100.00 
 

કોષ્ઠકભા ં આેર ભાવશતીનું વલશ્રેણ લથ ૨0૧૬/૧૭ 

          લથ ૨૦૧૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ+ CSP ભાટે વાભાવજક ળેક્ષણીક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૧૩૯૦.૪૧  રાખ શતી 

જમાયે રૂવમા ૧૫૬૩.૭૬ રાખગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને તેનો વૂણથ લયાવ કયલાભાં આવ્મો.. 

          લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે આથીક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૪૦૫.૦૦  રાખ રૂવમા શતી જમાયે 

૩૭૦.૦૭  ગ્રાન્ટની પાલલાભાં આલી. અને તેનો વૂણથ લયાળ થમેર છે. 

          લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ+CSP ભાટે રઘુભતી જાવત ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૩૬૭.૦૦ રાખ શતી. જમાયે ૪૦૫.૫૪ રાખ 

ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને ખચથ ણ એટરોજ કયલાભાં આવ્મો. 

          લથ 20૧૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે વલચયતી વલભુતત જાવત ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૩૨૪.૭૯  રાખ રૂવમા શતી જમાયે 

૩૧૯.૦૦ રાખ જેટરી ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને વૂણથ ણે ગ્રાન્ટ નો લયાળ કયલાભાં આવ્મો.   

          લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP ભાટે વાભાવજક ળૈક્ષવણક છાત લગો, આર્સથક છાત લગો, રઘુભતી જાવત, વલચયતી વલભુતત 

જાવત ભાટે કુર ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૨૪૮૧.૯૧ રાખ શતી. જમાયે રૂવમા ૨૬૬૪.૧૭  રાખ જેટરી ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને 

વંૂણથણે ગ્રાન્ટ નો લયાળ થમેરો જોલા ભે છે.  

         લથ 201૬-૧૭ ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે વાભાવજક- ળૈક્ષવણક  છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોજોગ્લાઈ રૂવમા 0.૩૬ રાખ શતી. 

જમાયે ૪.30 રાખ ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી અને વંૂણથ ખચથ કયલાભાં આવ્મો. 

         લથ 201૬-૧૭ ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે આર્સથક છાત લગો ભાટે ગ્રાન્ટ 0.૦3 રાખ રૂવમા પાલલાભાં આલી અને ખચથ ણ 0.૦3 

રાખ રૂવમા કયલાભાં આવ્મંુ. 

         લથ 201૬-૧૭  ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે વલચયતી વલભુતતી જાવત ભાટે કોઈ ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલેર નથી. 

         લથ 201૬-૧૭  ભાં આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે કુર ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૧.૩૬ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૪.૩૬ રાખ રૂવમા જેટરી ગ્રાન્ટ 

પાલલાભાં આલી. આ ગ્રાન્ટ નો વંૂણથણે લયાળ થમેરો છે. 

        લથ 201૬-૧૭ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે વાભાવજક ળૈક્ષણીક છાત લગોભાટે ગ્રાન્ટની ભૂ જોગલાઈ ૮૮.૭૦ રાખ રૂવમા શતી 

જમાયે ૫૪.૬૩ રાખ પાલલાભાં આલી. 

        લથ 201૬-૧૭ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે આર્સથક છાત લગો ભાટે ૧૦.65 રાખની ભૂ જોગલાઈ શતી. જમાયે ૧૦.૪૧ રાખ 

ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી.  

        લથ 201૬-૧૭  ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે રઘુભતી જાવત ભાટે કોઈણ પ્રકાયની ગ્રાન્ટની જોગલાઈ ના શોલાથી કોઈણ પ્રકાયની 

ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલેર નથી. 

        લથ 201૬-૧૭ ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે વલચયતી વલભુતત જતી ભાટે ગ્રાન્ટ ની ભૂ જોગલાઈ ૧.૩૫  રાખ રૂવમા શતી જમાયે 

૧.૩૭ રાખ રૂવમા ની પાલણી કયલાભાં આલી અને ખચથ ણ ૧.૩૭ રાખ રૂવમા જેટરો યશેલા ામ્મો છે. 

          લથ 201૬-૧૭  ભાં આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ ની ભૂ જોગલાઈ ૧00.૭૦  રાખ શતી. જમાયે ૬૬.૪૧ રાખ ગ્રાન્ટની 

પાલણી કયલાભાં આલીં અને તેનો વંૂણથણે ખચથ થમેરો જોલા ભે છે. 

          લથ 20૧૬-૧૭ ભાં નીદેળન અને લશીલટ ભાટે વાભાવજક ળૈવક્ષણક છાત લગો ભાટે ૫.૧૦ ગ્રાન્ટની પાલણી કયલાભાં આલી અને 

વંૂણથ ખચથ થમેરો છે. 

          લથ 201૬-૧૭ ભાં નીદેળન અને લશીલટ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ ૫.૧૦ રાખ પાલલાભાં આલી અને વંૂણથ ખચથ કયલાભાં આલેર છે.  

          લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે વાભાવજક ળૈક્ષણીક છાત લગો ભાટે 

ગ્રાન્ટની કુર ભૂ જોગલાઈ ૧૪૭૯.૪૭ રાખ રૂવમા જેટરી શતી. જમાયે ૧૬૨૭.૭૯  રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી શતી અને તેનો 

વંૂણથ લયાળ થમેરો જોલા ભે છે. 

           લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે આર્સથક લગોભાટે કુર ગ્રાન્ટ ની ભૂ 

જોગલાઈ ૩૮૦.૫ રાખ રૂવમા શતી. જમાયે ૪૧૫.65 રાખ ગ્રાન્ટ પાલલાભાં આલી શતી અને તેનો વંૂણથ લયાળ થમેરો છે. 

            લથ 201૬-૧૭  ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે રઘુભતી જાવત ભાટે ગ્રાન્ટની કુર 

ભૂ જોગલાઈ ૩૬૭.૦૦ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૪૦૫.૫૮ રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ ની પાલણી કયલાભાં આલી અને તેનો વંૂણથ લયાળ થમેરો 

છે. 

           લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે વલચયતી વલભુતત જાવત ભાટે  ગ્રાન્ટની 

કુર ભૂ જોગલાઈ ૩૨૧.૪૫ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૩૨૬.૧૬  રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ ની પાલણી કયલાભાં આલી અને તેનો વંૂણથ લયાળ 

થમેરો છે. 
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          લથ 201૬-૧૭ ભાં વળક્ષણ + CSP આર્સથક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ તેભજ વનદેળન ભાટે કુર ભૂ ગ્રાન્ટની જોગલાઈ 

૨૫૮૩.૫૭ રાખ રૂવમા શતી જમાયે ૨૭૪૦.૦૪ રાખ રૂવમા ગ્રાન્ટ ની પાલણી કયલાભાં આલી અને તેનો વંૂણથ લયાળ થમેરો છે. 
 

વંળોધન વલશ્રેણ 

ઉયોતત આેર કોિકનુ વલશ્રેણ નીચે ભુજફ કયલાભા આલેર છે. 

 લથ 2015/16ભા વળક્ષણ  +C.S.P. ભાટે કુર ભુ જોગલાઇ ગ્રાન્ટ  1576 . 05 રાખ શતી, જેની વાભે 2751. 98 રાખ ગ્રાન્ટ  

પાલણી કયલાભા આલી. 

 લથ 2015/16ની તુરનાએ લથ 2016/17ભા વળક્ષણ  +C.S.P .ભાટે ભુ જોગલાઇ 1576. 05 રાખથી લધાયીને 2481. 51 

રાખ કયલાભા આલી. 

 લથ 2015/16ભા આર્સથક ઉર્ત્કથ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ  9 . 15 રાખની પાલણી કયલાભા આલી શતી  .જ્માયે લથ 2016/17ભા આર્સથક 

ઉર્ત્કથ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ  4 . 36 રાખની પાલણી કયલાભા આલી શતી .જે લથ 2015/ 16 ની તુરનાએ ઓછી જોલા ભી. 

 લથ 2015/ 16 ભા આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે કુર ગ્રાન્ટ 65. 45 શતી જેની તુરનાએ લથ 2016/ 17 ભા કુર ગ્રાન્ટ 66. 41 જેટરી 

થલા ાભી શતી જે દળાથલે છે કે લથ 2015/ 16 ની તુરના એ 2016/ 17 ભા કુર આયોગ્મ અને આલાવ અંતગથત કુર ગ્રાન્ટભા નજીલો 

લધાયો થમેર જોલા ભે છે. 

 લથ 2015/ 16 ભા ભુ જોગલાઇ આયોગ્મ અને આલાવ ભાટે કુર 99. 75 રાખ શતી  .જે લધી ને 2016/ 17 ભા 100.70રાખ 

જેટરી થલા ાભી. 

 લથ 2015/ 16 ભાટે કુર વનદેળન અને લવશલટ ખચથ ભાટે ગ્રાન્ટ 4. 31 રાખ શતી જે લધી ને 2016/ 17 ભા 5.10રાખ થલા ાભી 

છે . 

 લથ 2015/ 16 ભા વાભાજીક ળૈક્ષણીક છાત લગો ભાટે વળક્ષણ+વી.એવ.ી, આથીક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ , વનદેળન અને 

લવશલટ રણેમ ભી ને કુર ગ્રાન્ટ વયલાો 1698. 97 રાખ જેટરો થામ છે જેની તુરનાએ લથ 2016/ 17 ભા 1627. 79 રાખ 

જેટરો થામ છે .જે અનુવાય ગ્રાન્ટ ભા ઘટાો થમેર જોલા ભે છે 

 વળક્ષણ+વી.એવ.ી, આથીક ઉર્ત્કથ, આયોગ્મ અને આલાવ , વનદેળન અને લવશલટનો કુર ગ્રાન્ટ વલકવવત જાવત અંતગથત 2015/ 16 

ભા 2830. 89 રાખ પાલલાભાઆલી જ્માયે 2016/ 17 ભા 2740. 04 રાખ ગ્રાન્ટની પાલણી કયલા ભા આલી  

 વલકવવત જાવત ભાટે લથ 2015/ 16 ભા કુર મોજનાકીમ ભુજોગલાઇ 1676.16રાખ શતી .જે લધીને 2016/ 17 ભા 2583. 57 

રાખ કયલાભા આલી 
 

તાયણો 

 ઉયોતત વલશ્રેળણ ને આધાયે કશી ળકીમે કે આયોગ્મ અને આલાવ ભાટેલથ 2015/ 16 ની તુરનાએ 2016/ 17 ભા કુર 

ભુજોગલાઇ અને ગ્રાન્્ભા લધાયો થમેર જોલા ભે છે 

 દેળ ભા આયોગ્મ અને આલાવ જેલી પ્રાથભીક ફાફતો ય વલળેબાય આલા ભા આલેર છે  

 આથીક ઉર્ત્કથ ભા લધુ લધાયો થામ તે ભાટે ભુ જોગલાઇભા 2016/ 17 ભા 2015/16 ની તુરનાએ લધાયો કયલાભા આલેર છે. 
 

વુચનો 

વળક્ષણ ક્ષેરે તથા આયોગ્મો અને આલાવ તેભજ આથીક ઉર્ત્કથ ભાટે વલકવતી જાવત ના વલકાવ ભાટે મોજના રકમ ગ્રાન્ટ લધતી જતી 

લસ્ત્તી અનુવાય લધાયલલા ભા આલે તે જરૂયી છે.  
 

રયકલ્ના ચકાવણી 

 લથ 2015/16ની તુરનાએ 2016/17ભા કુર ખચથ જોગલાઇભા લધાયો થમેરો જોલા ભે છે. 

 વલકવતી જાવત ભાટે ગ્રાન્ટ આલાભા આલે છે  

 જુદી જુદી મોજનાઓ અંતગથત જુદી જુદી ગ્રાન્ટો આલાભા આલે છે. 

 વંુણથ ગ્રાન્ટ નો ઉમોગ વલકવતી જાવત ભાટે કયલા ભા આલે છે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


