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   સદંશે 

 

 

 

  

          
 સતીશ પટેલ 

          (IAS) 

 
 
  ગાંધીનગર િજલ્લાએ છેલ્લા કેટલાક વષ  દરમ્યાન િવિવધ કુદરતી તથા માનવ સ ત 

આફતોનો સામનો કય  છે. બદલાયેલ સમયમાં આપિત્ત વ્યવસ્થાપન કામગીરીએ માતર્ ચોમાસાના ચાર માસ 

પરુતી મયાર્દીત નહ  રહેતા. અવાર નવાર તર્ાટકતી આપિત્તઓ સામે ઝડપી પર્િતસાદ આપવા માટે સુદર્ઢ 

માળખંુ હોવંુ આવશ્યક છે. સાથોસાથ િજલ્લાની જોખમ રૂપરેખાને અનલુક્ષીને સંકલીત માિહતી ઉપલબ્ધ 

હોવી તેટલી જ જરૂરી છે.  આ યોજનાનો હેતુ આફતોથી થતાં નુકશાનનો ઘટાડો કરવાનો તથા ત્વરીત 

પર્િતસાદની પર્િકર્યાને સરળ તથા ઝડપી બનાવવાનો છે. આપિત્ત વ્યવસ્થાપન કામગીરીએ અિવરત ચાલતી  

પર્િકર્યા છે. ત્યારે આ યોજનાનું સમયાંતરે મલૂ્યાંકન, સિમક્ષા અને અદ્યતિનકરણ કરવામાં આવે તે અંત્યત 

આવશ્યક છે.  

        ધ્ધા છે કે, િજલ્લા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના ગાંધીનગર િજલ્લામાં આફતની 

પિરિસ્થિત પહેલા, દરમ્યાન અને પછીની પિરિસ્થિતમાં િજલ્લા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન તંતર્ અને િવિવધ 

ટાસ્કફોસર્ને આકિસ્મક સજંોગોમાં ઝડપી  અને ત્વિરત પર્િતભાવ આપવા માટે માગર્દશર્ક રૂપ અને સહાયક  

િનવડશે.  

 આભાર સહ ......  

 

તારીખ:-                   કલકેટર ગાધંીનગર 
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સદંશે 

 

એચ.એમ.જાડેજા 

          (GAS)  

   

         ગાંધીનગર િજલ્લો બહુિવધ આપિત્તઓની સંભાવના ધરાવતો િજલ્લો છે. તમામ સ્તરે આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન, આપિત્ત િનવારણ આયોજન તથા આફત સામે પુવર્તૈયારીના િવચારને મહત્વ આપ્વામાં આવે 

તે જરૂરી છે. સાથોસાથ ડીસ્ટર્ીકટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર , કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર ધ્વારા તૈયાર 

કરવામાં આવેલ િજલ્લા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના એ આગોતરા આયોજન , પૂવર્તૈયારી તરફનું પર્થમ 

પગથીયું છે. િજલ્લા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના એ સતત સંશોધનની બાબત છે. ત્યારે આ યોજના 

સમયાંતરે અધતન કરવામાં તે આવશ્યક છે.  

      આશા છે કે, આ યોજના થકી સબંિધત િવભાગોની આપિત્ત વ્યવસ્થાપન કામગીરી પરત્વેની 

તેઓની ભુિમકા સ્પષ્ટ થશે અને આપિત્ત સમયે ઝડપી પર્િતસાદ આપવા માટે કટીબધ્ધ બનશે.  

 

 

    
     

તારીખ:-                               િનવાસી અિધક કલેકટર
          ગાંધીનગર 
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પર્કરણ ૧ 

પર્સ્તાવના

                     . 
 

      ગજુરાત રાજય છેલ્લા કટેલાક વષ થી અનકે પર્કારની આપિત્તઓનો સામનો કરી રહયુ 

છે. જેમા ં2001 નો ભૂકપં, 1998 નુ ંવાવાઝોડુ ંઅન ે1978 નું પુર મહત્વના ગણાવી શકાય 

તેવી આપિત્તઓ હતી. 2001 ના ભયાનક ભકૂપં બાદ ગુજરાત સરકારે રાજ્યમા આફતોનુ 

સફળ સચંાલન કરવા માટે એક સંસ્થા સ્થાપી છે. જે ગજુરાત રાજય આપિત્ત વ્યવસ્થાપન 

સત્તા મંડળ (GSDMA) તરીક ેઓળખાય છે.  

 છેલ્લા દસ વષ મા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન પ્લાન તૈયાર કરવા, લાગુ કરવા અન ે

સમયાંતર ેસુધારા વધારા કરવાની પર્િકર્યા થઇ છે. ગુજરાત રાજય આપિત્ત વ્યવસ્થાપન સત્તા 

મંડળનો ઉદેશ આયોજન, જોખમ અને િન:સહાયતાનુ આકંલન, રીસ્પોન્સ અન ેઉપશમન 

(િમટીગેશન)ના પગલાઓના િવકાસના આયોજનમા સમાવેશ અન ે સ્થાિનક સ્વરાજની 

સંસ્થાઓની ભાગીદારી વધારવાનો છે.આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજનાની પર્િકર્યા ગર્ામ્ય સ્તરેથી 

શરૂ કરી ઉત્તરોતર તાલુકા અન ેિજલ્લા સુિધ ક્ર્મબધ્ધ કરવાની જરૂરીયાત જણાય છે. આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન યોજનાન ે િજલ્લા સ્તર ે સધુારવાની આ પહેલથી આગળ જતા ગર્ામ્ય અને 

તાલુકા સ્તરની યોજનાઓમા જરૂરી ફેરફાર સાથ ેતર્ણેય સ્તરની યોજનાઓન ેસુસંગત કરી 

શકાય. એ પણ િવચારાય ુ છે ક,ે તાલકુા સ્તરના આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજનાને એવી રીતે 

તૈયાર કરવા જેથી ગર્ામ્ય સ્તરના યોજનાની િવગતો ન ેતાલકુા સ્તર ેજોડી શકાય.  

આપિત્ત  ગમ ેત્યાર ેતર્ાટકી શક ેછે. ત ેનાના પાય ેઅગર મોટા પાય ેહોઇ શકે છે. આ 

સમય ેજાન માલ નુ ંનકુશાન ઓછામા ંઓછંુ થાય ત ેમાટે સજજતા અન ેઆયોજનની જરૂર 

પડ ેછે. એવું નથી ક ેકદુરતી આપિત્તઓ આપણા માટે કોઇ નવી ક ેઅજાણી બાબત. છે. આ 
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અગાઉના સમયમા ંપણ આપણ ેવઘતી ક ેઓછી સફળતા સાથ ેઆપિત્તઓ નો સામનો કયાર્ 

જ છે.પરંતંુ ઇિતહાસ ઉપર નજર નાખીએતો ભતુકાળમા ં આખીન ે આખી સસં્કિૃતઓના 

ઉન્મૂલન થી માંડીન ેઆવી ઘણી આફતોમાંથી ઘણંુ બઘ ુબચાવી લેતી આઘિુનક માનવ જાિત 

સમક્ષ છે. કદુરતી આપિતઓ મોટા ભાગે સંપૂણર્ પણ ે કયારયે િનવારી શકાતી નથી.પરતંું 

તેનાથી થતી અસર તથા નકુશાનમા ંઘટાડો જરૂરથી કરી શકાય છે.  

હાલનો “ િજલ્લા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના-2017” ગુજરાત રાજય આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન ધારો-2003,તથા આપિત્ત વ્યસ્થાપન ધારો-2005 અન ે સહયોગ નીિતના 

માગર્દશર્ક િસદ્ધાંતોના સદંભ તૈયાર કરલે છે.  

૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોજન : 

 ગાધંીનગર જીલ્લાનો આપિત્ત વ્યવસ્થાપન પ્લાન મુખ્ય 11 િવભાગ અન ેપિરિશષ્ટ-

11 મા ંવહચાયેલો છે. મખુ્ય િવભાગોમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થાય છે.  

 પર્સ્તાવના, સકંલ્પના અન ેનીિત 

 જોખમ અન ેસંવેદનશીલતા પથૃકકરણ (HRVA) 

 પૂવર્ ચેતવણી, રાહત અન ેપુન:સ્થાપન કામગીરી  

                    આ યોજનામા ં વપરાયેલા શબ્દો પર્યોગો, ગુજરાત રાજય આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન સત્તામંડંળ અિધિનયમમા ં વ્યાખ્યાિયત કરેલ છે, અન ે વાપરલે છે તે શબ્દ 

પર્યોગોન ેસસુંગત છે.  

૧.૨  હતે ુ :   
આ લેખથી  ગાધંીનગર િજલ્લામા ં આપિત્ત વ્યવસ્થાપન માટ ે જરૂરી આઘારભતુ 

માિહતીની જોગવાઇ કરી છે,. 

 િવિવઘ આપિત્તઓ અંગ ે જીલ્લાના નાગિરકો માટેના જોખમો અને સંવદેનશીલતા 

વ્યાખ્યાિપત કરી છે,. અન ે 
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 જીલ્લામા ંસભંિવત આપિત્તઓની અસર િનવારવા/ટાળવા અથવા તેના શમન માટે 

આવા પક્ષકારોએ લેવાના પગલા ંવ્યાખ્યાિયત કયાર્ છે.  

 સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપિત્તઓના પર્િતભાવમાં મખુ્ય અન ે સહાયક 

પક્ષકારોની ભિુમકા અન ેજવાબદારીઓની િવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ  

 

A. તાલુકા સ્તર.ે,  

B. જીલ્લામા ંઆવેલા મહત્વના ઔદ્યોિગક સ્થાનો માટે.,  

ચોકકસ આપિત્ત પર્િતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પૂણર્ થશે ત ે બાબતની 

પર્માણભતૂ સંચાલન કાયર્રીિત (SOP) મારફત િવકસાવવામા ંઆવેલી છે. 

પર્માણભતૂ સંચાલન કાયર્રીિતનો મકુરર અથવા સહાયક કાય  અન ેપક્ષકારોની 

જવાબદારી છે.  

૧.૩. સત્તામડંળ અન ેજવાબદારીઓ  :   
                              જીલ્લા માટેની જરૂરીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના 

ગુજરાત આપિત્ત વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ અિઘિનયમના સત્તાિઘકાર હેઠળ સદરહુ 

અિઘિનયમથી કલેકટરન ેઆપિત્તની અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના પર્યાસોમાં અન્ય 

પક્ષકારોનો સહકાર અન ેસહાય સુિનિશ્વત કરવા માટ ેઅિઘકતૃ કરવામાં આવેલ છે. ખાસ 

કરીન ે કલકેટર અન ે સામન્ય રીતે સરકારના સત્તામંંડળો, ગજુરાત રાજય આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન, રાહત કિમશનર અન ે જરૂર જણાય ે અન્ય જાહેર તમેજ ખાનગી પક્ષકારોની 

સહાયથી જીલ્લાને પર્િતકળુ અસર કરતા જોખમો અન ે આપિત્તઓના વ્યવસ્થાપન માટે 

જવાબદાર છે. કલકેટર અને  અન્ય પક્ષકારોની ભિુમકા, જવાબદારી અન ે ફરજો 

અિધિનયમમા ં િવગતવાર જણાવવામા ં આવી છે અન ે તને ે યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામા ં

આવ ેછે.   
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૧.૪. આપિત્ત વ્યવસ્થાપનની સકંલ્પના :  

આપિત્તઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલાનંુ અમલીકરણ અને 

આયોજન.  

 આપિત્ત િવનાશકતા અથવા પિરણામો ઘટાડવાની  

 આકિસ્મકતા અન ેઆપિત્તઓ માટેની સજજતાની  

 આપિત્તની અસરોના મલૂ્યાકંનની  

 સંકટકાલીન સહાય,બચાવ અન ેઆપિત્તના પનુ:વસન  અન ેપનુ:િનમાર્ણની  

   તમામ પર્કારના જોખમ વ્યવસ્થાપન અન ે અિઘકાિરતાના િવચારથી આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન આયોજન અન ે પર્યાસો માટેનો પાયો પૂરો પાડે છે. તમામ પર્કારના જોખમ 

વ્યવસ્થાપનમા,ં જીલ્લાન ેઅસર કરતા સભંિવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા 

માટનેા આયોજનની િવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

  અિઘકાિરતા એટલ ે નાગિરકોના જીવન અન ે જીવનિનવાર્હન ે ખતરામા ં મકૂ ે તેવા 

તમામ જોખમો અન ે આપિત્તઓન ે પહ ચી વળવા માટે દરકે નાગિરકોન ે િશક્ષણ, તાલીમ 

અન ે સહાયથી સક્ષમ બનાવવો. આવી અિઘકાિરત એ આપિત્તની તજવીજ કરવા માટેની 

સંપણૂર્ જવાબદારી કોઇ વ્યિકતમા ંતબદીલી નથી પણ આપિત્તની અસર ઘટાડવા અથવા તેને 

મયાર્િદત કરવા માટે જરૂરી સાઘનો અન ેસહાય દરકે વ્યિકત ઘરાવે છે તેવુ ંસિુનિશ્વત કરવા 

માટનેા અિંતમ પર્યાસો છે.  

૧.૫    આપિત્ત વ્યવસ્થાપનનો અિભગમ:-  

ગુજરાત સરકાર આપિત્ત વ્યવસ્થાપન પર્ત્ય ેસવર્ગર્ાહી અિભગમ ધરાવ ે છે. 

આપિત્તની અસરો ઘટાડવાની કામગીરી બે િવસ્તૃત ક્ષતેર્ોમા ં િવભાજીત કરવામાં 

આવી છે.  

 તાત્કાિલક શરૂ થતી આપિત્તની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપિત્તની ધીમી 

શરૂઆત વખતે તનેા પર્િતભાવન ેવગેવાન બનાવવા માટે જરૂરી હોય તેવા આયોજન 

અન ેપગલાન ેકને્દર્મા ંરાખીન ેચતેવણી, સહાય અન ેપનુ:સ્થાપન  
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 જોખમો અથવા તોળાઇ રહેલી આપિત્તઓના કારણ ે અથવા અસરો, િનવારણ 

અથવા નાબૂદ કરવા માટે આયોજનો અથવા પગલાઓન ે કને્દર્માં રાખીન ે શમન, 

સજ્જતા અન ેિનવારણ. 

 આપિત્ત વ્યવસ્થાપનનો સમગર્ અભગમ ૬ (છ) ઘટડો પર આધાિરત હોય છે. 

 જોખમો અન ેસવંેદનશીલતાન ુચોકકસાઇપૂવર્ક મલૂ્યાકનં (HRVA)  

 આયોજન અન ેસાધનોની પયાર્પ્ત ફાળવણી 

 ક્ષમતા િનમાર્ણ અન ેતાલીમ 

 પયાર્પ્ત પર્ાિપ્તસ્થાનોની જોગવાઇ  

 સામાન્ય ભિુમકા અન ે જવાબદારીન ે (સામાન્ય રીત)ે અનરુૂપ હોય તવેી 

આપિત્ત વ્યવસ્થાપન ભિુમકા અન ેજવાબદારીની સ પણી અન.ે 

 આપિત્ત વ્યવસ્થાપન ઉદ્દશેોન ે પિરપણૂર્ કરવા માટેન ુ િવિભન્ન કાનનુી અન ે

કાયર્લક્ષી વ્યવસ્થાતંતર્નો ઉપયોગ.  

૧.૬ નીિત અન ેજવાબદારીઓ :-  

૧.૬.૧     ચેતવણી, સહાય અન ેપનુ:સ્થાપન:-  

   ચેતવણી, સહાય અન ેપનુ:સ્થાપન પગલાનો ધ્યયે આપિત્તન ેલીધ ેજાનમાલની હાની 

અન ે હાડમારી ઘટાડવાનો છે. જીલ્લા સ્તરના આયોજન અન ે પર્માણભતુ સંચાલત કાયર્રીતી 

(SOP)  હાિન અન ે હાડમારી િનવારવા અથવા ઘટાડાવા માટે ચતેવણી, સહાય અને 

પનુ:સ્થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ જોગવાઇ કરી છે.  

   પૂવર્ચેતવણી, સહાય અન ે પૂવર્વત િસ્થતી માટને ુ કને્દર્િબદં ુ જીલ્લા કલકેટર છે જે 

જીલ્લાની અદંરના આવા પર્યાસોમાં િદશાશૂચન અન ેસકંલન કરતા હોય છે. ક્લકેટર ચતેવણી, 

સહાય અને પૂવર્વત િસ્થિતનુ સંકલન કરવા માટ ેઆસપાસના જીલ્લા, ગજુરાત રાજય આપિત્ત 
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વ્યવસ્થાપન સંત્તામંડળ (જી.એસ.ડી.એમ.એ) અન ે મહેસુલી િવભાગ સાથ ે એવી પર્વૃિતઓન ે

સકંલન માટ ેજવાબદાર છે,  

   કલેકટર, આપિત્તના સમયગાળામા ં સહાય, પૂવર્વત િસ્થિત અન ે પનુવર્સન માટેની 

લાબંા ગાળાની યોજનાઓ િવકસાવવા માટે પણ વધુ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમાં 

ભિવષ્યની આપિત્તઓની અસરો ઘટાડવા માટનેા અન ે નીિત અન ે અમલીકરણ અનસુાર 

ગુજરાત રાજય આપિત્ત વ્યવસ્થાપન સંત્તામડંળ સાથનેા સકંલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

૧.૬.૨    શમન, સજજતા અન ેિનવારણ:-  

   શમન, સજજતા અન ે િનવારણ પગલા આપિત્તની સભંિવતતા ઘટાડવા (જોખમ 

અલ્પીકરણ) માટે અથવા શકય આપિત્તમાથંી ઘારેલા નકુશાનન ુ પર્માણ (સંવદનશીલતા 

અલ્પીકરણ) માટે આપિત્તની અગાઉથી જ લવેાના હોય છે. સંવદનશીલતા ઘટાડવાની બાબતન ે

ખતરા અલ્પીકરણ કરતા પણ વધ ુ અગર્તા આપવામાં આવ ે છે. જીલ્લો ખતરો અન ે

સંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટે ચાર વ્યવસ્થાતંતર્ (એક અથવા ચાર) રાખી શક ેછે.  

I. જીલ્લામા ંશમન, સજજતા અન ેિનવારણ રોકાણ માટને ુલાંબા ગાળાન ુઆયોજન  

II. િવિનયમો ખાસ કરીન ેબાધંકામ અન ેસલામતી િનયમો અને જમીન ઉપયોગ પ્લાનની 

અમલ બજવણી  

III. િવકાસ યોજનાઓની સમીક્ષા અને મલૂ્યાકંન, જોખમો અન ે સંવદનશીલતા ઘટાડવા 

માટનેી રીતો નકકી કરવા માટેની પર્વિૃતઓ  

IV. ચેતવણી, રાહત અન ેપૂવર્વત િસ્થિત સહાયની જોગવાઇ સિહત  ક્ષમતાિનમાર્ણ અન ે

જોખમો તેમજ સંવદેનશીલતા સામાજીક સ્તર ેઓળખી કાઢવા.  

     A  કલકેટર, િજલ્લા િવકાસ અિધકારીની સહાય લઇન ેઉપર જણાવેલા વ્યવસ્થાતતંર્નો 

ઉપયોગ કરીન ેશમન,     
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          શજજતા અન ે િનવારણન ે લગતી િવકાસ યોજનાઓ અન ે પર્વિૃતઓ માટ ે

જવાબદાર છે.  

B. જોખમ અન ે સવંેદશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધાર,ે શમન, સજજતા 

અન ેિનવારણ માટ ેજીલ્લો નીચનેા ક્ષતેર્ો પર ધ્યાન કને્દર્ીત કરશ.ે  

 જીવનજરૂરી પરુવઠા પધ્ધ્તી પનુ:સ્થાિપત કરવ.ુ (પાણી,વીજળી અન ે સંચાર 

વ્યવસ્થા)  

 આરોગ્ય સભંાળ, સવલતો, શાળા અન ેરસ્તાઓ પર આપિત્તની અસરો ઘટાડવી.  

 પુર સંભિવત િવસ્તારોમા ંસંવદનશીલતા ઘટાડવી. 

 ચર્કર્વાતથી થતી સંવદેનશીલતા ઘટાડ્વી.  

૧.૭. યોજના તૈયાર કરવા બાબત અન ેસઘુારણા   

જીલ્લા કલકેટર, િવભાગ અન ેજીલ્લામાનંી બીજી સસં્થાઓના સહયોગથી, જીલ્લા 
આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટ ેઅન ેતમેા ંસઘુારા/ફરેફાર કરવા માટ ે
જવાબદાર છે. 

 કોઇ જોખમમાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 
 કોઇ મોટી આપિત્ત બાદ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી, અથવા 
 યોજનામાં વ્યાખ્યા કરેલી સસં્થામા ંમહત્વના ંફરેફાર અથવા કાયર્િવશેષ દળ (Task 

Force) ના પર્ાથિમક સભ્યોની જવાબદારીમા ંથતા મહત્વના ફરેફાર થાય ત્યારે. 
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પર્કરણ ૨ 

આફત, સવંદેનશીલતા અન ેજોખમ િવ લેષણ  (HRVA) 

 

દરકે આપિત્ તમા સકંટ, જોખમ, િન:સહાયતા, ક્ષમતા આકંલન (HRVA) માં 

િવિવધ આપિત્ત માટે જોખમ અન ેિન:સહાયતાનુ ં સકંિલત આકંલન હોય છે. આ માિહતીમાં 

ઘણંુ રસપર્દ િવ લેષણ હોય છે, જેમા ંજોખમ સંભિવત સ્થાન અન ેમાળખા ંકયા છે ? અન ે

જોખમ સંભિવત લોકો કોણ છે ? ઉપરાંત કયા લોકો આપિત્ ત નો સામનો કરવા સક્ષમ છે. 

િન:સહાયતા આકંલનમાં આિથર્ક-સામાિજક િન:સહાયતા, રહણેાકંના અસલામત આવાસો, 

પયાર્વરણની િન:સહાયતા વગરેેનો સમાવેશ થાય. 

 સંકટ, જોખમ, િન:સહાયતા, ક્ષમતા (HRVA) આકંલનમા સંસાધનોની સુિચ, પુવર્ 

તૈયારીની વ્યવસ્થા, સચંાર વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પિરવહન, આરોગ્ય, ફાયર સ્ટશેન, 

વાવાઝોડામા રહેવાની સલામત જગ્યાની િવગતો હોય છે. ઉપરાતં ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સને 

અસરકારક બનાવવા માટે િજલ્લામા કાયર્રત સ્વિૈચ્છક સસં્થાઓ અન ેસ્વયં સવેકોની સૂિચ 

હોય છે.   
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ગાંધીનગર િજલ્લ્લા રૂપરખેા 

 

  ગાધંીનગર િજલ્ લો તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ અિસ્ તત્ વમા ંઆવેલ છે.   

ગાધંીનગર િજલ્લાનુ મુખ્ય મથક ગાધંીનગર 

અક્ષાશં ૨૩૦  ૦૧૦ ઉત્તર અક્ષાશં  

રેખાશં ૭૨૦  ૩૩૦ પૂવર્ અક્ષાશં 

ભૌગોિલક િવસ્તાર ૨૧૪૦.૬૯ ચો.કી.મી 

વસ્તી ૧૩,૯૧,૭૫૩ 

સાક્ષરતા દર ૭૦.૮૦% 

સરેરાશ વરસાદ ૮૩૯ 

ગામડાઓ ૩૦૨ 

ગર્ામ પંચાયતો ૩૦૨ 

નગરપાિલકાઓ ૪ 

આંગણવાડી કને્દર્  ૧૦૬૮ 

તાલુકાઓ ૪ 

પર્ાથિમક શાળાઓ ૬૨૭ 

માધ્યિમક શાળાઓ ૩૦૮ 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓ ૨૨૨ 

કોલેજો ૨૪ 

નદીઓ ૪ 

પર્વાસન ધામો  ૧૯ 
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જળાશયો ૩૩ 

િસચંાઇ તળવો ૧૦૦ થી વધ ુ(ખેત તલાવડી સમાિવષ્ટ) 

વ્યાજબી ભાવની દકુાનો ૩૫૩ 

સામિુહક આરોગ્ય કને્દર્ ૦૭ 

પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્ ૨૮ 

સબ સેન્ટર ૧૦ 

સબ ડીસ્ટર્ીક હોિસ્પટલ ૩ 

પોિલસ મથક  ૬ 

પશુઓની સંખ્યાઓ ૫,૯૩,૮૭૬ 

દધુમડંળીઓ ૨૮૭ 

બસ ડપેો ૪ 

રસ્તાઓ ૨૨૭૩ કી.મી. 

રાજય ધોરી માગર્  ૫૨૦ કી.મી 

મુખ્ય િજલ્લા માગર્ ૮૫૦ કી.મી 

અન્ય િજલ્લા માગર્ ૧૭૮ કી.મી  

ગર્ામ્ય માગર્ ૭૧૬ કી.મી  

પર્ાંત કચરેી ૦૨ 

 

૨.૧        આપિત્ત આંકલન, આપિત્ ત નો ઇિતહાસ :- 

  ગાધંીનગર જીલ્લાના તમામ તાલુકા ભકુંપ ઝોન-૩ મા ં સમાિવષ્ ટ છે. જે ભકુંપ 

માટનેી સંવદેનશીલતા દશાર્વ ે છે. ૨૦૦૧ મા ંભકૂપંની અસરો અતર્નેા જીલ્ લામા ં કોઇ પણ 

અસર જોવા મળી ન હતી.  
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૨.૨  પુર સભંિવત જોખમી સ્થાન :-- 

  આ જીલ્ લામાંથી ૦૪ નદી પસાર છે. આ િજલ્લામા ંસાબરમતી નદી  અન ે

મેશ્વો નદી એમ બ ે મોટી નદીઅને ખારી અન ે વાતર્ક એમ ચાર નદીઓનો સમાવેશ થાય 

છે.જે પકૈી સાબરમતી નદી ગાધંીનગરજીલા ના મધ્ય ભાગમાં થી પસાર થાય છે.જ્યારે ખરી 

નદી પૂવાર્ થી દિક્ષણ તરફ વહ ેછે.ચાર તાલુકાઓ પકૈી દહગેામ તાલકુા મા ંચોમાસા દરમ્યાન 

આવેલી તમામ નદીઓ મા ંપાણી વહ ેછે િશયાળા ઉનાળા મા ંઆ નદીઓ મા ંપાણી રહતેું 

નથી. િજલ્લા મા ંકોઈ મોટા બધં આવેલા નથી     

 ૨.૩ વાવાઝોડુ - 

ગાધંીનગર િજલ્લાના ગામોમા સંિભવત િવસ્ તારમાં ચોમાસા પહેલા અન ે પછી 

વાતાવરરણમાં ૫૦ થી ૭૦ કલાકની ઝડપે ૫વન ફુકંાવાની શકયતા રહેલી છે. ડીઝાસ્ ટર 

કેલેન્ ડર પર્માણ ે મ ે થી નવમે્ બર મિહનાઅઓ વાવાઝોડા સામનેી તયૈારીના છે. નબળા 

બાઘંકામોન ે થયેલ નકુશાન જ  (ખાસ કરીન ે નબળા તથા જોડાણવાળા છત) માલ 

િમલકતોના બાઘકંામન ે થઇ નકુશાન પાછળનુ ં મતૃ્ યુ કારણ બન ે છે. રહઠેાણોના બાઘંકામને 

થયેલ નકુશાની જ જાનહાિનમાં પરીણામે છે. માહ ેએિપર્લ ૨૦૧૫ મા ંભાર ેવાવાઝોડામા ં

ગાધંીનગર િજલ્લામા ંનાન ુમોટ ુનકુશાન પામેલ હતુ. 

૨.૪ ભૂકપં   - 

ભુકપંની આગાહી શકય નથી તેથી તેની િત તા અન ેનકુસાની અંગનેો અદંાજ મારી 

શકાય નહી તથેી આ બાબતે વધ ુકાળજી/તકદેારી લેવાય ત ેજરૂરી છે.  ગાધંીનગર  િજલ્ લોએ 

ભકૂપંના ઝોન-૩ સમાિવષ્ટ િજલ્ લો છે. ભકૂપંના દિષ્ટકોણથી જોઇએ તો િજલ્ લામા ંશહરેી 

િવસ્ તારોમા ંપાકા અન ેબહુમાળી મકાનો અસ્તીત્ વ ઘરાવ ેછે. અન ેગર્ામ્ ય િવસ્ તારોમા ંપાકા 

અન ેબહુમાળી મકાનો ઓછા અન ેખાસ કરીન ેસીમેન્ ટ, માટી અન ેલાકડાના કાચા મકાનોની 

બાઘંણી મોટા પર્માણમા ં જોવા મળે છે. આમ ભકૂપંના સદંભ શહેરી િવસ્ તારોમા ં ગર્ામ્ ય 

િવસ્ તારો કરતાં વઘાર ે અસરગર્સ્ ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે. જો સમુદાયના લોક 

ભકૂ૫ં પવૂ, દરમ્ યાન અન ે પછી આયોજન બઘ્ ઘ રીતે બાંઘકામ ભકૂ૫ં સામ ે ટકી શક ે તેવી 
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ટકેનોલોજી રેકટર્ોફીટ ગ બાકંકામથી બનાવવામાં આવે તો નકુશાનના અસરો ઓછી  કરી 

શકાય છે.  

૨.૫ દષુ્કાળ  - 

 ગાધંીનગર જીલ્ લામા ંસરેરાશ તર્ણ થી પાચં વષર્મા ંએકાદ વષર્ દરમ્ યાન સંતરામપરુ, 

કડાણા, ખાનપુર, િવરપરુ અન ેબાલાિસનોરના સરહદી તાલકુાઓમા ંઓછા વરસાદન ેલીધ ે

પાણીની અછત પેદા થાય છે. સન ે ૨૦૧૫ ની વષાર્ઋતુ દરમ્ યાન. વરસાદ ઓછો પડલે 

હોવાથી આમ, તાલુકામા ંકુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી નીચ ેમજુબના તાલુકાઓમા ંપાણીની 

અન ેઘાસ ચારાની સમસ્યા આવી હતી  

૩ એચ આર.વી.એ માટેની પઘ્ ઘિત (HRVA) 

એચ.આર.વી.એ માટે િવિવઘ સંદભર્નો ઉપયોગ કરવામા ં આવ્ યો જેમા ં

વી.ડી.એમ.પી., ટી.ડી.એમ..પી એસ.ડી.આર.એન અન ે અન્ ય િવભાગોના રીસ્ પોન્સ 

પ્ લાનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્ યા છે. આ ઉપરાતં  જી.એસ.ડી.એમ.એ ની વેબસાઇટ ઉપર 

ના ડેટા મેળવવામા ંઆવ્ યા છે. તાલુકા જીલ્ લા સ્ તરનેી િવિવઘ મીટ ગો દરમ્ યાન ચચાર્ િવમશર્ 

ઘ્ વારા પણ િવ લેષ્ ણ માિહતી એકતર્ીત કરવામા ંઆવી. છે.  

૪        ક્ષમતાઓનંુ િવ લષેણ ,જોખમ અને સવંદેનશીલતા  વગ કરણ  

 જેમા ં આપિત્ત ખતરો તોળાઇ રહલેો હોય એવા અનકે જોખમોનો સામનો 

ગાધંીનગર જીલ્ લો કરે છે. જોખમ અન ેસભંિવત અસર (સવંેદનશીલતા) જ ખરેખર આવા 

જોખમોમાથંી પેદા થતા હોય છે જે સમગર્ રાજયન ેઅસર કરતી ઘટનાએ કરતા પણ એકાદ 

ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની માતર્ા વઘારે થાય છે. નીચ ે દશાર્વેલ કોષ્ટકમાં 

ગાધંીનગર જીલ્ લાના જોખમો, ખતરા અન ેઆપિત્ તની અસરના િવ લષેણના પિરણામોનો 

ટુકં સાર દશાર્વવામા આવ્ યો છે. આ િવ લેષણના આકંડા એવું દશાર્વ ે છે. ક,ે ગાંધીનગર 

જીલ્ લા સ્ તર ે કરવાના આપિત્ત આયોજનમા ં ઘરતીકંપ અન ે પરુ માટનેા કાયર્લક્ષી પર્િતભાવ 

તરફ ઘ્ યાન પર્થમ કેન્ દર્ીત કરવંુ જોઇએ આવી ઘટના માટનેો કાયર્લક્ષી પર્િતભાવ પરુ, 
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વાવાઝોડા અને બંઘ તૂટવાની ઘટનાના પર્િતભાવ સાથ ે સકંળાયેલો છે. આપિત્તની આવી 

ઘટનાઓના ચોકકસ પર્િતભાવનો આગ, ઔદ્યોિગક અકસ્ માતો, મહત્ વના આંતરમાળખાની 

િનષ્ ફળતા અન ેમકાન તૂટી પડવાની ઘટનાઓ પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. દષુ્ કાળ, ભકૂપ 

તથા પુર જેવી ઘટના માટ ેખાસ યોજનાઓ અિસ્ તત્ વમાં છે. રાસાયિણક અન ેઔદ્યોિગક 

અકસ્ માતોની તજવીજ કરવી અન આવા જોખમો િનવારણ માટે અથવા તેન ેલગતી જરૂરી 

ટેકિનકલ કાયર્વાહી પર ઘ્ યાન કેન્ દર્ીત કરવાની આવશ્ કતા રહી છે.  

૫. સંશાધનોનુ ંિવષ્ લેષણ  

જીલ્ લામા ં િવિવઘ આફતો દરમ્ યાન પર્િતસાદ આપવા માટે િવિવઘ પર્કારના બચાવ 

સાઘનોની જરૂરીયાત પડતી હોય છે. જે ભકૂપં આગ, પરૂ, આકસ્ માત, વગેર ેજેની આફતો 

દરમ્ યાન અદ્યતન અન ેસક્ષમ સાઘનોની ઉપલબ્ ઘીની િવગતો પિરિશષ્ ટ-૩ થી સામેલ કરેલ 

છે.   

૬.. ક્ષમતા િવશ્લેષણ   

પુર, વાવાઝોડા સામનેી ક્ષમતાઓની સૂિચ  

કર્મ િવગતો સંખ્યા 
1 જોખમી ગામો (પિરિશષ્ ટ-ર)  ૨૩ 

2 સરકારી ઘાસચારા સપ્લાયર ૨ 

4 અન્ન જથ્થો (સસ્તા અનાજની દુકાન)  ૨૫ 

5 મશીન બોટ ૧૦ 

6 સાદી બોટ ૨૨ 

7 બોટ ઓપરેટર ૧૦ 

8 લાઇફ જેકટે ૧૦૦ 

9 ર ગો ૧૫૦ 
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ભૂકપં સામ ેક્ષમતાઓની સૂિચ         

કર્મ િવગતો સંખ્યા 
1 ભકૂપં સભંિવત ગામ  સમગર્ િજલ્લો 

2 અન્ન સપ્લાયર સસ્તા અનાજની દકુાન ૩૧૨ 

3 ડમ્પર પાના ૪૮ પર્માણ ે  

4 આરોગ્ય સબ સને્ટર  ૧૦ 

5 પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્ ૨૮ 

6 સામિુહક આરોગ્ય કને્દર્ ૫ 

7 સબ િડસ્ટર્ીકટ હોિસ્પટલ  ૨ 

8 િજલ્લા િસિવલ હોિસ્પટલ  ૧ 

9 ખાનગી હોિસ્પટલ  ૧૦ 

10 ખાનગી લેબોરેટરી  ૨૫ 

12 પોસ્ટમોટમ યિુનટ  ૨૦ 
ઉપરના આંકલનમા ં એ જોવા મળ ે છે ક,ે પરંપરાગત રીતે સભંિવત સકંટો જેવા કે, પરુ, 

વાવાઝોડ ુઅન ે ભકૂપં માટે તાલુકા સ્થળ ે કશુળ માનવ સપંદા, યતંર્ો અન ેસંસાધનો દ્વારા 

ક્ષમતા િવકાસના પર્યાશો પર્ગિતમા ંછે.   

લોકોની પરંપરાગત રીત ેઆપિત્ તનો સામનો કરવાની ક્ષમતા  

કર્મ આપિત્ ત પૂવર્ ચેતવણી પૂવર્ તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 

1 પુર સમુદાય દ્વારા 

પાણીના સ્તર પર 

નજર રાખવી 

નિક્ક કરેલા ઉંચા 

સ્થળ ેસ્થળાતંર  અન ે

બચાવ ટકુડીઓની 

તૈયારી 

શોધ અન ે બચાવ, 

પર્ાથિમક સારવાર 

2 વાવાઝોડ ુ અગરીયાનોન ે

રણમા ં ન જવા ં

જાણ કરવી.  

સલામત સ્થળની 

ઓળખ, સ્થળાંતર 

શોધ અન ે બચાવ, 

પર્ાથિમક સારવાર 
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3 ભકૂપં ના સલામત સ્થળની 

ઓળખ 

શોધ અન ે બચાવ, 

પર્ાથિમક સારવાર 

4 દષુ્કાળ પંચાગના આધારે 

વરસાદનું આકંલન, 

જેઠ મિહનામાં 

પવન અને 

વાદળની િદશા અને 

ગિતના આધારે 

આકંલન 

ઘાસચારા અન ે

અનાજ સગંર્હ, કવુા 

અન ે તળાવ પાણીના 

વપરાશના િનયમ 

ઘડવા,   

પાંજરાપોળ, પરબ 

અન ે ઘાસચારા ડપેો 

શરૂ કરવા 

5 ઓદ્યોિગક 

/ કિેમકલ 

આકિસ્ મક હોય છે. લોકોન ેસલામત 

સ્ થળ ેખસી જવા 

તાકીદ કરવી.  

એન.ટી.ડોટસ/પર્ાથિમક 

સારવાર 

૭. HRVA િવષ્ લેષણ અગંનેી ભલામણો  

                  ગાધંીનગર જીલ્ લામા ંજોવા મળતા ંજોખમો સામે પવૂર્ તૈયારી અન ેજોખમો 

સામે પર્િતસાદ આપવા માટેની ક્ષમતા પર િવશષે ઘ્ યાન આપવાની જરૂરીયાત છે. ગાધંીનગર 

જીલ્ લો જયારે ભકૂપં ઝોન-૩ મા ંસમાિવષ્ ટ છે. ત્ યાર ેતનેા મકાનો અન ેઅન્ ય બાંઘકામ ભકૂપં 

પર્િતરોઘક બન ેત ેપણ જરૂરી છે. ગાધંીનગર જીલ્ લામા ંપરુ સામે પર્િતસાદ આપવા માટનેા 

સાઘનો તથા માનવ સસંાઘનો ની ઉણપ વતાર્ય છે. જે પતુર્તા તરફ કામ થાય તે જરૂરી છે. 

આ ઉપરાતં જન સમદુાયમા ંપૂવર્ તયૈારી અગં ેિવિવઘ માઘ્ યમો થકી સમજ િવકશ ેત ેપર્કારનેા 

પર્યાસો આવકાયર્ છે. ગજુરાત રાજય આપિત્ત વ્યવસ્થાપન મંડળ દર્ારા રાજયમા ં અમલી 

બનેલ આફત જોખમ વ્ યવસ્ થાપન કાયર્કર્મ અન્ વય ે યોજના તયૈાર કરવા લક્ષી, 

ક્ષમતાવધર્નલક્ષી તથા જનજાગિૃતલક્ષી કામગીરી અમલમા ંછે. 
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 ગાધંીનગર એ રાજ્ય નુ ંપાટનગર છે, અન ેરાજ્ય ના પાટનગરમા ંબનેલ મહાત્મા 

મિંદર ખાત ેરાજ્ય, રાષ્ટર્ અન ેઆતંર રાષ્ટર્ીય કક્ષા ના સમ્મેલનો યોજાય છે જેમા ં અવાર નવાર 

દેશ િવદેશથી મહાનભુાવો પધારે છે, તથા વાયબર્ન્ટ ગુજરાત ના કાયર્કર્મો ઘણા લાબંા સમય 

થી મહાત્મા મંિદર ખાત ેયોજવામા ંઆવે છે, જેન ેઅનુલક્ષી ન ેવહીવટી તંતર્ દ્વારા વાયબર્ન્ટ 

ગુજરાત – ૨૦૧૭ મહાત્મા મિંદર આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના ને  કાયર્રત કરેલ જેનો 

સદર પ્લાન માં િવિશષ્ટરૂપ ેસમાવેશ કરલે છે.    
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આપિત્ ત વ્ યવસ્ થાનુ ંમાળખું રાજય અને જીલ્ લા કક્ષાએ 

             .                                    
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અ.

નં 

નામ હોદ્દો ડીસીજી 

હોદ્દો 

ઓિફસ મોબાઇલ 

૧.

  

ી સતીષ 

પટેલ (IAS) 

િજલ્લા કલકેટર ચેરમને  ૨૩૨૫૯૦૩૦ 

૨૩૨૨૦૬૩૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૦૯

૨.

  

ી દેવાગં 

વ્યાસ  

ડી.ડી.ઓ.  વાઇસ 

ચેરમને  

૨૩૨૨૨૬૧૮ 

૨૩૨૫૬૯૮૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪

૩.

  

ી 

િવરેન્દર્િસહં 

યાદવ  

(IPS) 

ડી.એસ.પી.  સભ્ય  ૨૩૨૧૦૯૦૧ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૦

૪.

  

ી  એચ. 

એમ. જાડેજા  

િનવાસી અિઘક 

કલકેટર  

 કિન્ વનર   ૨૩૨૫૯૦૩૫ 

૨૩૨૨૧૪૬૦ 

૯૯૭૮૪૦૫૧૮૧

૫..

  

ી રાકશેભાઈ 

વ્યાસ  

પર્ાંત 

અિધકારી ી   

સભ્ય  ૨૩૨૫૯૦૯૩ ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬

૬.

  

ી ડી.પી 

ચૌહાણ  

નાયબ િજલ્લા 

િવકાસ 

અિધકારી 

મમે્બર 

સેકર્ેટરી  

૨૩૨૫૬૯૮૪ ૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭

૭.

  

ીમતી જે. 

એન શાહ  

મામલતદાર 

ડીઝાસ્ટર  

સભ્ય  ૨૩૨૫૬૬૩૯ ૯૯૦૯૫૭૪૮૦૭

૮.

  

ી નરેશભાઇ 

ચૌધરી  

િજલ્લા માિહતી 

અિધકારી  

સભ્ય  ------- ૯૮૯૮૭૫૭૫૦૧
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ડર્ીસ્ટર્ીકટ કર્ાયસીસ મનેજેમને્ ટ ગૃપ ગાધંીનગર 

જીલ્ લામા ંઉપલબ્ ઘ ફાયર ઇમરજન્ સી સેલ ની િવગતો 

અ. નામ  હોદર્ો  ઓિફસ  મોબાઇલ ન.ં  

૧ ી મહેશકમુાર મોઢ  ફાયર ઓિફસર ી ગાધંીનગર  ૨૩૨૨૨૭૪૨ ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧

૨ ી રાકશેભાઈ  ફાયરમને દહગેામ - ૭૬૨૩૦૦૫૧૦૦

૩ ી ગઢવી ભાઈ  ફાયરમને માણસા - ૯૫૭૪૦૦૩૦૦૧

૪ ી કમલેશભાઈ ફાયરમને કલોલ - ૯૭૨૨૨૨૮૮૮૯

૫ ી અિનરુદ્ધિસંહ ફાયર ઓિફસર મહાત્મા મંિદર - ૭૬૯૮૫૨૬૫૨૮

૬ ી પિુનત ખન્ના  સ્ટેશન ઇન્ચાજર્ ઓએનજીસી - ૯૪૨૮૩૩૦૬૧૦

 

 

 

 

 

૯.

  

ડૉ. ડી.સી 

જાગાિણ 

િજલ્લા મખુ્ય 

આરોગ્ય 

અિઘકારી  

સભ્ય  ૨૩૨૫૬૯૪૨ 

૨૩૨૫૬૯૪૫ 

૯૯૦૯૯૬૬૯૦૯

૧૦.

  

ડૉ. િબિપન 

નાયક  

સીવીલ સજર્ન  સભ્ય  ૨૩૨૨૧૯૩૧ 

૨૩૨૨૧૯૩૨ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૫૬
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િજલ્લામા ંઉપલબ્ધ આકિસ્મક કટંર્ોલરૂમ િવગતો 

સ્થળ સંપકર્ નંબર 

ક્લેક્ટર કચરેી, ગાધંીનગર(કટંર્ોલ રુમ )  ૨૩૨૫૬૭૨૦ 

મામલતદાર, ડીઝાસ્ટર  ૯૯૦૯૫૭૪૮૦૭ 

નાયબ મામલતદાર, ડીઝાસ્ટર  ૯૯૦૪૭૬૮૩૦૦ 

સ્ટેટ કટંર્ોલરૂમ  ૨૩૨૫૧૯૦૦, ૨૩૨૫૧૯૦૨ 

િજલ્લા પોલીસ અિધક્ષક ીની કચરેી  ૨૩૨૧૦૯૧૪, ૨૩૨૧૦૧૦૮ 

િજલ્લા પચંાયત કચરેી, આરોગ્ય  ૨૩૨૫૬૯૪૧ 

િજલ્લા પચંાયત કચરેી, ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૬૯૭૮ 

િસવીલ હોસ્પીટલ, ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૯૧૨૩ 

મ્ય.ુ કોપ ., ગાધંીનગર મહાનગર પાિલકા, 
ફરીયાદ કને્દર્ 

૨૩૨૨૨૭૧૮ 

ફાયરિબર્ગડે, ગાધંીનગર  ૨૩૨૨૨૭૪૨ 

વન સંરક્ષક ીની કચેરી  ૨૩૨૬૦૬૩૨ 

કા.પા.ઈ.પા.યો.િવ.૩  ૨૩૨૫૯૧૬૫ 
કલકે્ટર કચેરી, મહસેાણા  ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૨૨૦ 
ધરોઈ ડેમ સાઈટ  ૦૨૭૬૧ ૨૬૨૩૪૨, ૦૨૭૬૧ ૨૬૨૩૨૯ 
િસચંાઈ કટંર્ોલરૂમ  ૨૩૨૪૮૭૩૫ 
પાણી પરુવઠા કટંર્ોલરૂમ  ૨૩૨૨૨૫૫૬, ૨૩૨૬૧૩૭૯ 
જીઈબી કટંર્ોલરૂમ, થમર્લ પા.સ્ટ.ે પથેાપુર  ૨૩૨૧૨૬૧૬, ૨૩૨૪૪૭૨૧ 
મામલતદાર કચરેી, કલોલ  ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૪૧૪ 
મામલતદાર કચરેી, માણસા  ૦૨૭૬૩ ૨૭૦૬૬૨ 
મામલતદાર કચરેી, દહેગામ  ૦૨૭૧૪ ૨૩૨૦૦૨ 
એન.ડી.આર.એફ.  ૨૩૨૦૧૫૫૧ 
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જીલ્ લામા ંઉપલબ્ ઘ આરોગ્ ય ઇમરજન્ સી સવલતો 

તાલુકા ૦૪ 

આરોગ્ ય સબ સેન્ ટર  ૫૦ 

પર્ાથિમર્ક આરોગ્ ય કને્ દર્  ૨૮ 

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દર્  ૦૭ 

સબ િડિસ્ટર્ક હોિસ્ પટલ  ૦૨ 

જીલ્ લા િસવીલ હોિસ્ પટલ  ૦૧ 

મેડીકલ કોલજે  ૦૬ 

ખાનગી હોિસ્ પટલ ૧૦ 

ખાનગી લેબોરેટરી  ૨૫ 

પોસ્ટમોટમ યિુનટ  ૦૫ 

                               આગાહી અને પવૂર્ ચતેવણીની સસં્ થા વ્ યવસ્ થા 

ઘટના િનયંતર્ણ સચંાર તંતર્: 

કોઇ૫ણ આ૫િતના અસરકારક િનયતંર્ણ માટ ે સચંાર વ્યવસ્થા અત્યંત મહત્વની 

બાબત બની જાય છે. આ૫િત દરમ્યાન આ૫િત વ્યવસ્થા૫ન ટીમ ઘ્વારા અપનાવવામાં 

આવતી સચંાર વ્યવસ્થા પર્ણાલી નીચ ેઆપેલી છે. આપિત્તના પિરણામ ેક ેતનેી અસરન ેલીઘ ે

કોઇ સચંાર વ્યવસ્થા આતંરમાળખુ ં ખોરવાઇ જાય/તટુી પડ ે તેવા સંજોગોમા,ં દરૂ સંચાર 

કાયર્િવશેષદળનુ ં નતૃેત્વ લતેી વ્યિકત, આપિત્ત વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે 

ખલેલ ક ે અવરોઘ વગરની સંચાર વ્યવસ્થા સુિનશ્વત કરવા માટે આવી સવલત ક ે આતંર 

માળખાન ુતાત્કાિલક પનુ:સ્થાપન સુિનિશ્વત કરશ:ે 

એકીકૃત રિેડયો સચંાર વ્યવસ્થા (િસન્થસેાઇઝડ રિેડયો કોમ્યિુનકશેન) 

 ટેલીફોન 

તમામ િનયતંર્ણ કક્ષ ખાત ેટેલીફોન પૂરા પાડવામા ંઆવેલ છે. 

 વકૈિલ્પક સચંાર વ્યવસ્થા 
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સંચાર વ્યવસ્થા સવલત/સંચાર વ્યવસ્થા આતંરમાળખુ ં તૂટી પડવાન ે લીઘે 

તમામ વ્યવસ્થા સવલત અન ે સચંાર તંતર્ ઠપ્પ થઇ જાય એવી પણ 

પિરિસ્થિત ઉભી થવાની સભંાવના હોય છે. સંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઇ જાય 

તેવા પર્સગં ે આવી સંચાર સવલત/આતંરમાળખું કાયર્રત બને ત ે રીત ે

પનુ:સ્થાિપત થઇ જાય ત્યા ં સુઘી પિરિસ્થિતની ગંભીરતાન ે લક્ષમા ં લઇન ે

નીચનેી વકૈિલ્પક વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે : 

 સેટેલાઇટ સચંાર વ્યવસ્થા : એક વખત તમામ સચંાર વ્યવસ્થા ખોરવાઇ જાય કે તરત 

જ સટેેલાઇટ સચંાર વ્યવસ્થા ચાલ ુકરી દવેામા ંઆવશે. આવી સવલત તમામ પર્સંગે 

ચાલ ુરહ ેછે  

ચેતવણી, રાહત અને પનુ: સ્થાપન  

 ચેતવણી એ આપિત્ત પહલેાની પૂવર્ તયૈારી સાથે સંબોિધત છે. આવનારી આફત 

પહેલા તનેી સંભાવના ઓ િવષ ેજાણકારી મળ ેતો આકિસ્મક આવી પડેલ આફતમાથંી બચી 

શકાય અન ે જાનમાલનુ ં નકુશાન ઓછંુ થાય છે. ડર્ીસ્ટર્ીક્ટ ઓપરેશન સેન્ટર કલકેટર કચેરી 

ગાધંીનગર ખાત ેસતત ૨૪ કલાક કટંર્ોલ રૂમ ચલાવવા પાછળઓ એક આશય આ પર્કારની 

આફતો પહલેા ં સમયસર ચતેવણી દ્વારા નકુશાનની શકયતામા ઘટાડો કરવાનો છે. 

િજલ્લામા ં કોઇ પણ સ્થળ ે અન ે સમય ે ઘટતી કોઇ પણ પર્કારની ઘટના –દઘુર્ટના સામે 

પર્િતસાદ પર્િકર્યાન ેવગે મળ ે રાહત બચાવની કામગીરી િવના િવલંબે આરભંી શકાય તમેજ 

િજલ્લા તાલુકા સ્તરનેા સબંોિધત તમામ અિધકારી ીઓ સાથ ેજરૂરી સકંલન રાખી શકાય 

અન ેત્વરીત અમલવારી હતેુ જરૂરી સંકલન માટનેી આ વ્યવસ્થા છે.  

વષાર્ઋત ુ દરિમયાન પુર ક ે અિતભારે વરસાદની પિરિસ્થિતમા ં પહ ચી વળવા હતુે 

તાલુકા સ્તર ેઆગોતરા આયોજન અન ેપૂવર્ તયૈારીના ભાગ રૂપ ેતાલુકા સ્તર ે કટંર્ોલ રૂમ ૧ 

જુનથી શરૂ કરવામા ંઆવ ેછે. જયાથંી ગર્ામ સ્તરે ચેતવણી અને સદંેશાવ્યવહારની કામગીરી 

હાથ ધરવામા ં આવ ે છે. આ દરિમયાન તાલકુા સ્તર ે સ્થાિનક કક્ષાએ તાલુકા આપિત્ત 

વ્યવસ્થાપન યોજના તયૈાર કરવામા ં આવે છે જેમાં સ્થાિનક સંસાધનોની ઉપલબ્ધી શોધ 
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અને બચાવ અન ે રાહત કામગીરીની વ્યહૂ રચના, મહત્વના નંબરોની સચુીનો સમાવેશ 

કરવામાં આવે છે. વધમુા ં આ સમગર્ યોજનાનુ ં એસ.ડી.આર,એન પર પણ અપડેશન આ 

ગાળામાં પણુર્ કરી લેવામા ંઆવ ેછે.  

આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી ત્યારે સ્થાિનકં વિહવટી તંતર્ની 

આતિરક સકંલનની ચકાસણી હતુે મોકડર્ીલન ુઆયોજન સમયાંતર ેકરવામા ંઆવ ેછે અન ેતે 

દરિમયાન જણાતી ખામીઓ ક્ષિતઓની સિમક્ષા કરી ભિવષ્યમા ં તે પનુરાવિતર્ત ન થાય તે 

માટેની કાળજી રાખવામા ંઆવ ેછે.  

કોઇ પણ આપિત્ત રોકી શકાતી નથી પરંત ુતનેી સામેની પવુર્તૈયારી અન ેસજજતાથી 

તેની ભયાનક અસરો તી તામા ઘટાડો જરૂર કરી શકાય છે. વળી આફત સામ ેપૂવર્ તયૈારી એ 

જ એકમાતર્ િવકલ્પ હોવાથી સ્થાિનક સમુદાયમા ંક્ષમતા વધર્ન થાય ત ેજરૂરી છે.  જે અન્વયે 

ગુજરાત રાજય આપિત્ત વ્યવસ્થાપન સત્તાંમડંળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત જોખમ 

વ્યવસ્થાપન કાયર્કર્મ થકી સમુદાય સ્તરે િવિવધ સમહુો માટે તાલીમ કાયર્કમોન ુ આયોજન 

કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાતં સમયાંતરે આફત સામ ે પર્વર્ તૈયારીના િવચારન ે િવિવધ 

માધ્યોમો થકી જનજાગિૃત લક્ષી િવિવધ કાયર્કર્મો દ્વારા લોકો વચ્ચ ેપહ ચાડવામા ંઆવે છે.  

આ ઉપરાતં સંબોિધત િવભાગો જેવા ક ે પોિલસ, પંચાયત, માગર્ અન ેમકાન, વન 

િવભાગ, િશક્ષણ, આરોગ્ય વગરેને ેજરૂરી સંકલનમા ંરહી કામગીરી કરવા માટ ેસિુચત કરવામાં 

આવ ેછે, તાલુકા સ્તર ેતાત્કાિલક પર્િતસાદ માટ ેલાયઝન અિધકારી ીઓની િનમણુક કરવામાં 

આવ ે છે. તમામ લાયઝન અિધકારી ીઓન ે આપિત્તના સમય ે સજાગ અન ે સતકર્ રહવેા 

જણાવવામા ંઆવ ેછે.  

તાલુકા સ્તર ે ઉપલબ્ધ કરવામા ં આવેલ શોધ અન ે બચાવના સાધનો લાઇફ જેકટે, 

લાઇફ ર ગ, રોપ, જનરેટર, તેમજ વરસાદ માપક યતંર્ન ે કાયાર્િન્વત િસ્થિતમા ંહોય તે માટ ે

તેની મામલતદાર ીઓ દ્વારા ભૌિતક ચકાસણી કરી લેવામા ં આવ ે છે. રાહત એ આફત 

દરમ્યાન તથા આફત તર્ાટક્યા બાદ નો તબક્કો છે. આફતિથ થયલે નકુશાનના કારણ ેવ્યિકત 
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માનિસક, શાિરરીક તથા આિથર્ક રીતે ભાગંી પડ્યો હોય છે. જે વ્યિક્ત અથવા સમદુાય ને 

સમાજમા ં ફરીથી ત ે પગભર થઇ શક ે તે માટ ે સરકાર ીની દ્વારા લેવામા ં આવો િનણર્ય 

સવ પરી છે.  
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પર્કરણ- ૪ 

     

            આપિત્તની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અન ેઉપશમન ની કામગીરી અન ેિબન 

માળખાગત કાય  કરવા. માળખાગત કામમાં બાધંકામ અન ેઆનુસિંગક કામગીરી જે જોખમ 

હળવ ુકરવામાં મદદ કર ેછે.  િબન માળખાગત કાય મા ંજનજાગૃિત, ક્ષમતાવધર્ન, વ્યવહારમા ં

બદલાવ, સલામતીના િનયમો ઘડવા અન ેલાગ ૂકરવા જેવા કાય  કરવા.મા ંઆવ ેછે.  

ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કાય  નીચે મુજબ જે બ ેપર્કારના છે; 

 માળખાગત કાય  :  

સ્થળ પર બાધંકામ અન ેએન્જીનીયર ગ, ભૌિતક કામ. 

 િબન માળખાગત કાય  :  

અભ્યાસ, સશંોધન, િનયમો, નીિતઓ, ક્ષમતાવધર્ન, જનજાગિૃતલક્ષી કામગીરી. 

      દરકે િવભાગ પોતાની કાયર્ યોજનામાં આવા કાય  સમાિવષ્ટ કર ે તેનુ ં સકંલન અમલ 

કરનાર કરી શક.ે     

      આવા કામોની વાિષર્ક સમીક્ષા કરી તેમા ંજરૂરી સધુારા વધારા કરવામાં આવશે.  

 

 

 

રોકથામ અન ેઉપશમન કાયર્યોજના (Prevention and 

Mitigation Measures)           
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પૂરના ઉપશમન માટ ેબીન માળખાગત પગલાઓં   

ટાસ્ ક પર્વિૃત્ ત 
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ કરવાની 

તારીખ 

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ 

મરામત, 

સાફફાય  

વરસાદના પાણીના િનકાલ 

માટ ેગટર, ડર્નેજે અન ે

કનેાલની મરામત કરવી 

નગરપાિલકા, 

ગ.ુપા.અન ે

ગ.વ્ ય.બોડર્ 

નરિવભાગ, 

આર.એમ.બી.  

મે-૨૦૧૭  
જુન – 

૨૦૧૭   

તાલીમ 

દર્ારા 

કશુળતા 

િવકશાવ

વી  

સ્ યંમ સેવકો અન ેતરવયૈાની  

તકનીકી કશુળતાઓ માટ ે

ખાસ તાલીમ આયોજન કરી 

ક્ષમતા વઘર્ન કરવુ ંઅન ે

કશુળતા િવકશાવવી   

ડી.ડી.એમ.સી , 

જી.એસ.ડી.એમ.એ  

નગરપાિલકા, 

પોલીસ, અન ે 

એિપર્લ-  

૨૦૧૭   

માચર્ 

૨૦૧૮  

આપિત્ ત 

વ્ યવસ્ થા

પન ે

મુખ્ ય 

પર્વાહ 

સાથ ે

જોડવો  

જીલ્ લા સ્ તર ેચાલતા સમુદાય 

આઘાિરત કર્ાયકમો સાથ ે

આપિત્ ત વ્ યવસ્ થાપન 

કામગીરીના સકંલન  અંગ ે

સુિશ્વત કરવુ ં 

તમામ લાઇન 

ડીપાટમેન્ ટ મુખ્ યત્ વ ે 

DRDA/ICDS 

/િશક્ષણ  

એિપર્લ-  

૨૦૧૭   

માચર્- 

૨૦૧૮  

EW 
પૂવર્ ચેતવણી વ્ યવસ્ થાને 

મજબતુ બનાવી  

કલેકટર કચેરી, પર્ાંત 

કચરેી, 

આઇ.એમ.ડી, 

એિપર્લ-  

૨૦૧૭  

માચર્- 

૨૦૧૮  
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ડી.ઇ.ઓ.સી  

મોકિડર્લ  

શાળાઓ, બહુમાળી ભવનો,  

હોિસ્ પટલ અન ેસભંિવત 

જોખમ ઘરાવતા સ્ થળો પર 

કવાયર્ત હાથ ઘરવી  

કલકેટર કચેરી, 

િશક્ષણ િવભાગ, 

આરોગ્ ય િવભાગ  

એિપર્લ-  

૨૦૧૭  

માચર્- 

૨૦૧૮ 

સમુદાય 

આઘાિર

ત 

આપિત્ ત 

વ્ યવસ્ થા

પન 

સ્ થાિનક િવભાગોમા ંજોખમ 

અન ેસંવદેનશીલતા, 

આપિત્ ત િનવારણની 

જરૂરીયાત પર્િતસાદ 

આપવાની ક્ષમતા અન ે

સમજ િવકસાવવી   

મહેસુલ િવભાગ, 

શહરેી િવકાસ 

િવભાગ, 

જી.એસ.ડી.એમ.એ  

પંચાયત િવભાગ   

એિપર્લ-  

૨૦૧૭  

માચર્ - 

૨૦૧૮   

પુરના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટ ેિબન માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ કરવાની 

તારીખ  

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

મરામત, 

સાફ સફાય  

વરસાદના પાણીના 

િનકાલ માટ ેગટર, ડર્નેજે 

અન ેકેનાલની મરામત 

કરવી 

નગરપાિલકા, 

ગ.ુપા.અન ે

ગ.વ્ ય.બોડર્ 

િવભાગ, 

આર.એન્ ડ બી.સ્ ટેટ 

અન ેપંચાયત   

એિપર્લ-  

૨૦૧૭   

જુન- 

૨૦૧૮   

સ્ થાિનક 

સંસાઘઘોનો 

પરંપરાગત સામનો 

કરવાના સાધનો અન ે

DDMC, યવુક 

મંડળ અન ે

એિપર્લ-  

૨૦૧૭   

માચર્ - 

૨૦૧૮   
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િવકસાવવા 

અન ે

ઓળખવા  

કૌશલ્યોનો િવકાસ કરવો. 

દા.ત. તરાપા, 

એન.જી.ઓ. 

પશ ુ

આરોગ્ ય  

પશુઓની સલામતી અંગ ે

જાગિૃત 

પશુપાલન  અન ે

ગર્ામ િવકાસ 

િવભાગ 

મે-૨૦૧૭  
ઓગસ્ ટ 

૨૦૧૮   

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ કરવાની 

તારીખ  

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

સલામત 

બાઘંકામ  

વાવાઝોડાથી અસલામત 

મકાનો અન ે જાહરે 

ભવનોની ઓળખ કરવી 

અન ેતને ુવાવાઝોડા સામ ે

મજબતુી બક્ષવી  

માગર્ અન ેમકાન 

ટી.ડી.એમ.સી 

એસ.ડી.એમ . 

એિપર્લ 

૨૦૧૭   

જુન-

૨૦૧૮   

 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે િબન માળખાગત પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ 

કરવાની 

તારીખ 

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

સંદેશા 

વ્ યવહારની 

પર્ઘ્ ઘિત 

િવકસાવવી  

DEOC/ અન ેતાલકુા 

કટંર્ોલરૂમ તથા ગામ કક્ષા સુઘી 

પૂવર્ ચેતવણી વ્યવસ્થાન ે

તાલુકા કટંર્ોલ 

રૂમ TDMC/ 

પંચાયત,િસચંા

એિપર્લ  

– 

૨૦૧૭ 

જુન-

૨૦૧૭   
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મજબતૂ બનાવવી. ઇ  

મજબતૂી 

કરણ  

નબળી ગુણવત્તાવાળા િબલ્ડ ગ/ 

હોડ ગ માટ ેનોટીસ આપવી 

અન ેિનયતંર્ણ કરવુ.ં 

માગર્ અને 

મકાન  

નગરપાિલકા  

એિપર્લ  

– 

૨૦૧૭   

જુન-

૨૦૧૭  

ભકૂપંના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ 

કરવાની 

તારીખ  

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

ક્ષમતા 

વઘર્ન  

EOC/ERC નુ ંબાઘંકામ 

તથા મજબુતી કરણ  

મહેસુલ િવભાગ 

માગર્ અન ેમકાન 

જી.એસ.ડી.એમ.

એ.  

જાન્ યુઆ

રી  
ડીસમે્ બર 

મજબતૂીકર

ણ  

નબળા મકાન અન ેખાનગી 

િબલ્ડ ગો (શાળા, બેન્ક, 

શોપ ગ સેન્ટર વગરે)ે નુ ં

રેટર્ોફીટ ગ કરાવવંુ. 

મહેસુલ િવભાગ 

માગર્ અન ેમકાન જાન્ યુઆ

રી  
ડીસમે્ બર 

મજબતૂીકર

ણ  

અિત નબળા અન ેજજર્રીત 

મકાનો અન ેિબલ્ડ ગો 

ઓળખવા અને ધરાશાયી 

કરવા. 

મહેસુલ િવભાગ 

માગર્ અન ેમકાન 

એસ.ડી.એમ  

જાન્ યુઆ

રી  
ડીસમે્ બર 
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ભૂકપંના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેિબન માળખાગત પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ 

કરવાની 

તારીખ  

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

તાલીમ  

ભૂકપં પર્િતરોધક બાબતો 

અંગ ે આિકર્ટેક્ટ, 

એન્જીનીયર, કિડયા-

કારીગરોનુ ંક્ષમતાવધર્ન 

નગરપાિલકા, 

ડી.ડી.એમ.સી. 

અન ેમાગર્ અન ે

મકાન  

એિપર્લ  

– ૨૦૧૭

ફેબર્ુઆરી 

૨૦૧૮    

બીલ્ ડીગ 

કોડનો 

અમલ  

તમામ બાધંકામોમા ંભકૂપંીય 

સલામતી સબધંીત 

નીિતિનયમોનુ ં ચસુ્ત પાલન 

કરાવવુ.ં  

નગરપાિલકા, 

ડી.ડી.એમ.સી 

અન ેમાગર્ અન ે

મકાન 

માચર્-

૨૦૧૭  

ફેબર્ુઆરી 

૨૦૧૮   

કવાયતો 

હાથ ઘરવી  

શાળાઓ, હોસ્પીટલ અને 

જાહરે ભવનો માટે મોકડર્ીલ 

કરવી.  

DPEO/ 

CDHO/DE

O/ મામલતદાર 

માચર્-

૨૦૧૭  

ફેબર્ુઆરી 

૨૦૧૮    
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દષુ્કાળના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટે માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  

અમલ 

કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ 

કરવાની 

તારીખ  

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

પાણી સંગર્હ 

અન ે

પર્વિૃતઅ◌ોન ે

વેગ આપવો  

કટુુંબ સ્તરે મકાનમાં અન ે

જાહેર ભવનોમા ંવરસાદી 

પાણીના સગંર્હનુ ંબાંધકામ 

કરાવવ ુ

વન િવભાગ, 

ગર્ામ િવકાસ 

અન ેપચંાયત

માચર્  ફેબર્ુઆરી  

પાણી સંગર્હ 

અન ે

પર્વિૃતઓન ે

વેગ આપવો 

સામદુાિયક સ્તર ેવરસાદી 

પાણીના સગંર્હ માટે તળાવો, 

ખેત તલાવડી અન ેચકેડેમોનુ ં

બાધંકામ કરાવવ.ુ 

ગર્ામ િવકાસ 

અન ેિસચંાઇ 

િવભાગ 

માચર્  ફેબર્ુઆરી  

દષુ્કાળના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટે િબન માળખાગત પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ 

કરવાની 

તારીખ  

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

ગામોની 

ઓળખ કરવી

  

અછત અન ેદષુ્કાળ િનવારણના 

કામોની સિૂચ બનાવવી અન ેસ્થળ 

તારવવા 

ખેતીવાડી િવભાગ, 

પચંાયત, વન 

િવભાગ 

માચર્  ફેબર્ુઆરી  

કિુષ, લક્ષી, 

માિહતી 

આપવવી  

ઓછા વરસાદમા ંદષુ્કાળમા ંટકી 

શકે તેવા પાકો માટે ખેડતૂોન ે

માિહતગાર કરવા અન ેપાણીના 

કરકસરયકુ્ત ઉપયોગ માટ ે

ખેતીવાડી િવભાગ, 

પચંાયત, વન 

િવભાગ 

િસંચાઇ  

માચર્  ફેબર્ુઆરી  
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ઓદ્યોિગક માટે ઉપશમન માટે માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક  પર્વિૃત્ ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શરૂ 

કરવાની 

તારીખ 

પૂણર્ 

કરવાની 

તારીખ  

ઉદ્યોગોથી કદુરતી 

સંસાધનો ઉપર થતી 

િવપરીત અસરોની 

દેખરેખ રાખવી ( 

જમીન, પાણી અન ે

હવા) 

િનયિમત ડેટા કલકેશન 

અન ેકદુરતી સંસાધનો 

પરની િવપરીત 

અસરોનો અભ્યાસ 

DDMC, 

 LCG, 

GPCB, 

 

માચર્ ફેબર્ુઆરી 

સેફ્ટી અસેસમેન્ટ 

 

ઉદ્યોગોના કારણે 

આસપાસના રહણેાકં 

િવસ્તારોમાં થનાર જોખમો 

અંગ ેઓિડટ 

ઇન્ડરસ્ટર્ીયલ 

સેફ્ટી 

ઓિફસર 

માચર્ ફેબર્ુઆરી 
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પર્કરણ- ૫ 

પૂવર્ તયૈારી કાયર્ યોજના. 

 

ઇમરજન્સીમા ં પૂવર્ અન ે બાદમા ં પર્િતભાવ કરવો જરૂરી છે. પર્િતભાવ કરવાના 

આયોજન માટે ઠોસ યચક તૈયાર કરવ.ુ િવિવધ સસં્થા, િવભાગો સાથ ે સંકલન,માળખાગત 

અન ેિબન માળખાગત કાય  વગેર ેનિક્ક કરવામા ંપુવર્ તૈયારી ઉપયોગી રહ ેછે.         

 ૧. ક્ષમતાવધર્ન પ્લાન   

આપિત્ત વ્યવસ્થાપનમા ંક્ષમતાવધર્ન માટે નીચ ેમજુબની તાલીમોનુ ંઆયોજન કરવંુ  

 શોઘ અન ેબચાવ  

 પૂવર્ ચેતવણી  

 સ્ થળાતંર  

 નકુશાન અન ેઆકારણી  

૨. તાલીમ જરૂરીયાત િવ લેષણ   

તાલીમથી વ્યિક્ત અન ે સમૂહના ં જ્ઞાન, આવડત અન ે વ્યવહારમા ં બદલાવ આવે છે. 

ભાવાત્મક અન ેજ્ઞાનાત્મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છે. જેથી વ્યિક્ત અન ેસમૂહની કામગીરી 

વધ ુસારી બન ેછે. આ માટ ેઅગાઉથી તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખવી અને તનેા આધારે 

તાલીમ અન ેક્ષમતાવધર્નનુ ંઆયોજન કરવ.ુ  

 વતર્માન તાલીમની સમીક્ષા કરવી 

 કાયર્ િવ લેષણ (નવા અથવા વ્યવસ્થામા ંકરેલ સધુારાવધારા) 

 તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરવી 

 તાલીમની જરૂરીયાતનંુ સરવૈય ુ

 તાલીમની વૈકિલ્પક વ્યવસ્થા નિક્ક કરવી  
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 તાલીમના ખચર્-લાભ ન ુિવ લેષણ કરવું 

િવિવધ િવભાગો માટ ેકરવાની તાલીમો 

િવિવધ િવભાગોના ંઅિધકારીઓ અન ેકમર્ચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખીન ેતેના 

આધાર ે તમેના માટ ે તાલીમ કાયર્કર્મો ગોઠવવામાં આવે છે.  આ પર્િકર્યાથી તાલીમ માટેના ં

િવષયો અને પર્િકર્યાઓ તારવી શકાય. 

દરકે િવભાગ ેપોતાના સ્તર ેઆપિત્ત વ્યવસ્થાન ેમજબૂત કરવા માટે તાલીમ કાયર્કર્મોની સૂિચ 

અન ેસમયસારણી બનાવવા સિકર્ય છે. સામાન્ય રીત ેઆ પર્િકર્યા િજલ્લા ક ે રાજ્ય સ્તરથેી 

થાય છે. તાલુકા સ્તરે તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખી ત ેમજુબની તાલીમ આયોજન કરી વધ ુ

સારી ગણુવત્તાલક્ષી તાલમીનુ ંઆયોજન થાય છે.  .  

અત્યાર સધુીના અનભુવોમાંથી દરકે િવભાગો માટ ે નીચ ે મુજબના તાલીમ કાયર્કર્મો હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે.  

 િવિવધ સ્ તર ેઆપિત્ત વ્ યવસ્ થાપન ઓરીયન્ટેશન   

 પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહેસલૂ, પચંાયત ગર્ામ િવકાસ, વન િવભાગ વગેર ેમાટ ે , આગ 

સલામતી અગંનેી  કૌશલ્ય વિૃધ્ધ તાલીમ કાયર્કર્મ.  

 ઇમરજન્સી રીસપોન્ સ સાથ ેસકંળાયેલ િવિવધ યિુનટ જેવાં ક,ે પોલીસ, નગરપિલકા 

ફાયર િબર્ગડે  હોમગાડર્, જી.આર.ડી, એનસ.એસ.એસ. વગરે ેમાટે શોધ અન ેબચાવ 

તાિલમ  

 સાધનો અન ેયતંર્ોની જાળવણી અન ેઉપયોગ. 

 િવિવધ સમહુો જેવા ં ક ે િશક્ષક, આંગણવાડી કાયર્કર, મ.ભો.યો સચંાલક, વ્ યાજબી 

ભાવના દકુાનદાર વગેર ેમાટે પર્ાથિમક સારવાર અન ેઆરોગ્ ય તાિલમ 

ખાસ તાલીમ : 

 િવભાગીય તાલીમો િસંચાઇ અન્ય િહતધારકો માટે પર્ાસ્તાિવક, પૂવર્ તયૈારી, 

પર્િતભાવ, ઉપશમન(મીટીગેશન), રોકથામ વગરેે અંગ ે તાલીમો જી.આઇ.ડી.એમ 

ખાત ેથાય છે.  
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 પંચાયતો, સમુદાય માટે, CBDP રાહત, નકુસાન આંકારણી અન ેવળતરના િનયમો 

અંગ ેતાલીમ. 

 NGOs, અન ેCBOs / SHGs, CBDP, િનઃસહાયતા અન ેજોખમ આકંલન 

 સમુદાયના ંકાયર્દળો માટ ેશોધ બચાવ, પર્ાથિમક સારવાર, સલામત સ્થળ ેખસડેવાની 

પધ્ધિતઓ, પૂવર્ ચેતવણી વગેર ેઅગં.ે  

૩. તાલીમ આયોજન વ્ યવસ્ થા  

કાયર્ પર્વિૃત્ત જવાબદાર િવભાગ 

 

 

 

 

 

તાલીમ 

જરરીયાતનુ ં

િવ લેષણ 

આપિત્ત વ્યવસ્થાપનમા ં

િવભાગોની ભિૂમકા અને 

જવાબદારીઓની ઓળખ 

કરવી.  

 મહેસૂલ અને ડેપ્યુટી કલકેટર 

 સામાન્ય વહીવટ િવભાગ 

 મહેસૂલ િવભાગ 

 જી.એસ.ડી.એમ.એ./જી.આઇ.ડી.એમ. 

 તમામ કાયર્પર્ણાલી મુજબના િવભાગો 

 જાહરે ક્ષતેર્ 

 ખાનગી ક્ષતેર્ 

 એન.જી.ઓ. અન ેઅન્ય સંગઠનો 

િવભાગોની ભિૂમકા અને 

જવાબદારીઓને આગળ લઇ 

જવા માટ ે િવિવધ 

િહતધારકોની ઓળખ કરવી.  

તાલીમ જરૂરીયાત િવ લેષણ 

સતત ચાલુ રાખવ ુ

તાલીમની જરૂરીયાત મુજબ 

તાલીમની િડઝાઇન તયૈાર 

કરવી.  

સંસાધનોની વ્યવસ્થા કરવી  

તાલીમ કરવી 
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૪. એજન્ સીઓની મદદ દરમ્ યાન પર્ોટોકોલ વ્ યવસ્ થા   

 જીલ્ લાની ક્ષમતા બહાર આપિત્ત સામનો કરવાનો આવશ.ે ત્ યાર ેરાજય તથા કને્ દર્ સરકારની 

ઉપલબ્ ઘ અન્ ય એજન્ સી જેવી ક ે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની 

જરૂરી પર્ોટોકલ સાથ ેરાજય સ્ થળે SEOC ના સપંણર્ સકંલનમા ંરહી મદદ લેવામા આવશ.ે  

૫. બચાવ સાઘનોની ઓળખ અન ેજથ્ થોની ચકાસણી  

આપિત્ત પર્િતસાદ માટે રાજય સરકાર ી દર્ારા વખતો વખત આપવામા ં આવેલ બચાવ 

સાઘનો જેવા ક ે ફાયર અ◌ોટર બર્ાઉજર ફાયર ટને્ ટર ઇમરજન્ સી પર્ોટેબલ લાઇટ, લાઇફ 

જેકટે,જેસીબી કને વગરે ે જેવા સંસાઘનો ની યાદી તયૈાર કરી તેમની ઉપલબ્ ઘીની ભોિતક 

અન ેકાયર્રીત િસ્ થિતમા ંરાખવામા ંઆવ ેછે. જેની ચકાસણી કરવામાં આવ ેછે.  

૬. ચેતવણી તતંર્ની ચકાસણી કરવી  

જીલ્ લા કક્ષાના કટંર્ોલ રૂમન ેમળતા પૂવર્ ચેતવણી અંગનેા સંદસેાઅ◌ો સચુારું રૂપથી સ્ પષ્ ટ 

રીતે તાલકુા અન ેગામ સ્ તરે સુઘી પહ ચ ેત ેમાટનેી  

 ૧. રાજય કટંર્ોલ રૂમ (SEOC) 

 ૨. જીલ્ લા કટંર્ોલ રૂમ (DEOC) 

૩. તાલુકા કટંર્ોલ રૂમ (TEOC) માટે તમામ કટંર્ોલ રૂમ વચ્ ચ ે આતરીક 

સકંલનની ચકાસણી  કરવામા ંઆવ ેછે.  

૭. ત્ વરીત પર્િતસાદ ટીમો વચ્ ચનેુ ં સંકલન  

જીલ્ લામા ં કોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્ યાન આપવાના થતા ં પર્િતસાદ માટે નીચ ે

મુજબના િવભાગો પાસે ઇમરજન્ સી ટીમોનુ ંઆતિરક સંકલન ચકાસણી  

 ૧. આરોગ્ ય િવભાગ  

 ૨. પોલીસ િવભાગ,                   

             ૩ નગરપાિલકા – ફાયર ઇમરજન્ સી િવભાગ  
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૮. સ્ વિૈચ્ છક સંસ્ થાઓ અન ેઅન્ ય િહત ઘારકો સાથ ેસંકલન  

જીલ્ લામા ં કોઇપણ આપિત્ ત દરમ્ યાન પર્િતસાદ રાહત બચાવ પુનવર્સન પર્ાથિમક સારવાર 

વગેર ેજેવી કામગીરી દરમ્ યાન સ્ વિૈચ્ છક સ્ થાઓ તથા અન્ ય િહત ઘારકોનો મહત્ વનુ ંયોગદાન 

રહતેું હોય છે. જીલ્ લામા ં આવેલા સ્ વૈિચ્ છક સ્ થાઓને િહત ઘારકોની યાદી પિરિશષ્ ટમાં 

સામેલ છે.   

૯. પુર અન ેવાવાઝોડા સાથ ેઋતગુત પૂવર્ તૈયારી  

પૂર અન ે વાવાઝોડા સામે પૂવર્ તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગર્સ્ ત બનતા ગામોમા ં સ્ થાળતર 

કરવાની જરૂરીયાત જણાય તેવા સજોગોમા ં ગામ સ્ થળ ે સ્ થાિનક સ્ થળ ેઉપલબ્ ઘ વકૈિલ્ પક 

સ્ થાનોની પવૂર્ ચકાસણી કરી લેવામા ંઆવે અન ેકટોકટીના સમય ેપરૂતી રાશન પુરવઠાની પણ 

આગોતરી વ્ યવસ્ થા માટે તમામ પગલા ભરવામા ંઆવે છે. તેમજ જીલ્ લા તાલકુા અન ેગામ 

સ્ થળનેા આપિત્ ત વ્ યવસ્ થાપન કામગીરી સાથ ેજોડાયેલ તમામ સ્ થળનેા લોકો વચ્ ચ ેઆંતિરક 

સંકલન વઘ ુમજબતુ રીત ેજોડવામા ંઆવ ેછે.  

૧૦.  પૂવર્ ચેતવણી વ્યવસ્થા (EWS) અન ેઆપિત્ત બાદની સૂચનાઓ    

ઘણીવાર એવ ુબન ેક ેઆપિત્ત અંગનેો સંદેશો અન ેચેતવણી અંતિરયાળ જગ્યાએ રહેલા લોકો 

સુધી સમયસર પહ ચાડી શકાતો નથી. અમકુવાર આપિત્ત પહેલા અને દરિમયાન 

અફવાઓના કારણ ેપહ ચતી માિહતી લોકોમા ંગભરાટ અન ેગેર સમજ ફેલાવ ેછે. તથેી યોગ્ય 

સમય,ે સ્પષ્ટ, યોગ્ય સમહૂન ે ચતેવણી સંદેશ પહ ચાડવાથી આપિત્તની અસરો ઓછી કરી 

શકાય છે. િવ વાસપાતર્ માિહતી સમયસર પહ ચાડવા માટે ICS મહત્વની છે.  
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પૂવર્ ચેતવણી કાયર્ યોજના:-  

કાયર્ના પર્કાર  પરુ વાવાઝોડા કિેમકલ અને 
ઔદ્યોિગક 

 

હાલની પૂવર્ 

ચેતવણી 

વ્યવસ્થા  

જવાબદાર 

િવભાગ 

 

 
િસચંાઇ િવભાગ/ 

ડેમ 

ઓથોરીટી/હવામાન 

ખાત ુ

↓ 

કલેકટર ી 

↓ 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ

↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ

 

હવામાન ખાતુ 

↓ 

કલકેટર ી 

↓ 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ 

↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ 

 

હવામાન ખાત ુ

↓ 

કલેકટર ી 

↓ 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
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આપિત્ત બાદની સચૂનાઓ 

સકંટના પર્કાર પુર વાવાઝોડુ ભકૂપં દષુ્કાળ કિેમકલ અન ે

ઔદ્યોિગક દઘુર્ટનાઓ

જવાબદાર િવભાગ DEOC, મામલતદાર કચરેી અન ેતા.િવ.અ. 

આવરી લીધલે ગામો જે-તે સકંટના જોખમ સભંિવત ગામો 

ચેતવણી અન ે સદંશેા ન 

પહ ચતા હોય અથવા 

પહ ચાડવા મુશ્કેલ હોય 

તેવા ગામો/વસાહત.  

જે સમુદાય ગામોમાં દરૂ રહ ે છે દા.ત. માછીમાર, મીઠા 

કારીગરો, માલધારી વગરે ે

સમયમયાર્દામા ં ચેતવણીના 

સંદેશા પહ ચવા માટનેા  

જરૂરી  પગલાઓ. 

કાયર્દળોમા ંગામોમા ંદરૂ વસવાટ કરતા પિરવારોનો સમાવેશ 

કરવો અન ેસદંેશા વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી. 

 

૧૧. આગોતરી વ્યવસ્થા  

જ્યાર ે આપિત્ત આવે ત્યારે પુરતી સાધન સામગર્ી, યતંર્ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની 

જરૂરીયાતન ે પહ ચી વળવામા ં અંતરાય આવ ે છે. આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી મશુ્કેલીન ે

મહદઅંશ ેિનવારી શકાય છે. યોગ્ય રીત ે“સ્ટોક પાઇલ” કરવાથી ત્વરીત મદદ કરવામા ંસરળતા 

રહે છે. 

આગોતરી વ્યવસ્થા માટે મહત્વના ંચાર પગલાં છે; 

 િવસ્તાર અન ેસકંટ અનુસાર જરૂરી સામગર્ીની સૂિચ તૈયાર કરવી. આ માટ ે િવસ્તારના 
લોકોની િનઃસહાયતા, વપરાશ અન ેસસં્કિૃતન ેધ્યાને લેવા. 
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 જે સાધન સામગર્ી એકઠી કરવાની છે તેની ગણુવત્તા અન ેમાનાકં ધ્યાન ે લેવા જોઇએ 
જેથી  ગણુવત્તાવાળી સામગર્ી એકતર્ીત થાય. 

 આવી સાધન-સામગર્ી પહ ચાડી શક ેતવેા િવકેર્તા અને ોત નક્કી કરવા. 
 આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સામગર્ીના ં ગોડાઉન, સપ્લાયસર્નુ ં નેટવકર્ તયૈાર રાખવું 

જેથી સત્વર ેસેવા પહ ચાડાય. 
 તાલુકામા ંતાલુકા મથક ેઅન ેજુદા-જુદા ક્લસ્ટર સ્તરે આવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. પંચાયત 

સ્તર ેપણ આવી વ્યવસ્થા થાય તે માટ ેકામગીરી કરવી.  
કિેમકલ અને ઔદ્યોિગક એકમ અન ેસંગર્હ માટનેા પવૂર્તયૈારીના પગલાઓં 
 સલામતીના નીિતિનયમોન ેિનયિમત રીત ેદાખલ કરવા, સધુારા-વધારા કરવા. 
 અગત્યની યતંર્સામગર્ીની િનયિમત જાળવણી કરવી અન ેચકાસણી સિુનિ ચત કરવી.  
 કાયદાન ેલગતી બાબતોથી અમલીકરણમા ંદખેરખે કરવી અન ેઅહેવાલ કરવો.  
 અકસ્માતનુ ંરીપોટ ગ, છણાવટ અન ેકારણોની તપાસ થાય ત ેસિુનિ ચત કરવુ. 
 સલામતીની સમજ વધ ેતે માટે અગાઉથી અન ેપર્િતભાવ સ્વરૂપ ેપગલા ંલેવા.  

૧૨. સમુદાય જાગિૃત અન ેિશક્ષણ અને પવૂર્તયૈારી  

કોઇપણ આપિત્તનો સામનો કરવા માટે પર્ાથિમક જાણકારી અન ેઆપિત્ત દરમ્ યાન શુ ં કરવુ 

અન ેશુ ંન કરવુ ંત ેઅંગનેી જાણકારી િવિવઘ માઘ્ યમો જેવા ક ેરલેી, િવડોયો શો, ભીતસતુર્ો, 

શાળા કક્ષા, િચતર્, વકર્ત િવિવઘ તાલીમ દર્ારા જી.એસ.ડી.એમ.એ. દર્ારા અમલી બનેલ 

ડી.આર.એ.મ. પર્ોગર્ામ દર્ારા કામગીરી અમલમાં છે.  

૧૩.  પર્ોકયોરમેન્ ટ (ટને્ ટ ઘાબળા , સાઘનો વગેર)ે  

પૂર જેવી િસ્થતી દરમ્ યાન સ્થળાતંરની િસ્થતી સજાર્ય ત્ યાર ેસ્ થાળતંર લોકો માટે ટને્ ટ, 

ઘાબળા તથા અન્ ય દિૈનક ઉપયોગી સાઘંનો માટ ેસ્ થાિનક સ્ થળ ેઉપલબ્ ઘ સ્ વિૈચ્ છક સસં્ થાઓ 

તથા સંબિંઘત િવભાગોના સંયકુતથી વ્ યવસ્ થા કરવામાં આવશે. 

૧૪. એસ.ડી.આર.એન અપડેશન  

એસ.ડી.આર.એન પર િવડીએમપી, ટીડીએમપી તથા સીડીએમપીને 

આપિત્ ત વ્ યવસ્ થાપન ે લક્ષી તમામ િવગતો મામલતદાર ી તાલુકા િવકાસ 

અિઘકારી ી તથા ચીફ ઓિફસર દર્ારા પણૂર્ કરવામા ંઆવ ેછે.   

૧૫.     મીડીયા મેનજેમેન્ટ અન ેમાિહતી પર્સારણ  
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 િપર્ન્ટ અને ઇલકેટર્ોિનક મીિડયાની ભિુમકા આપિત્તની ચતેવણી અન ે િવગતો 

પહ ચાડવા માટે મહત્વની બની રહ ે છે માધ્યમો આવા સમય ે શાિલનતા પવૂર્ક વત  જન 

સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામા ંમહત્વની ભિુમકા ભજવી શક.ે આપિત્ત અગં ેપૂવર્તયૈારી, 

પર્િતભાવની રીતો, બચવાની રીતો વગરેે અગં ેખૂબ જ સારી માિહતી લોકો સધુી બહોળા 

પર્કારથી પહ ચાડી શક.ે સામાન્ય રીત ેકોઇ પણ સકંટ ક ેઆપિત્તઓમાં સમદુાયન ેસ્પષ્ટ અને 

સાચી જાણકારી મળ ે ત ે ખૂબ જ જરૂરી છે. તથેી માધ્યમોની ભિુમકા ઘણી મહત્વની છે. 

રાજય સ્તરેની EOC મા ંમીિડયા સલે શરૂ કરી માધ્યમો સાથ ે સંકલનની વ્યવસ્થા રાજય 

સરકાર ેકરી છે. જે સતત કાયર્રત છે. આપિત્તઅના સમય ેયોગ્ય અિધકારી દ્વારા િપર્ન્ટ અને 

ઇલકેટર્ોિનક મીિડયાન ેસ્મયાંતર ેઅપડેટ કરવામા ંઆવે છે. જેથી િબન જરૂરી અફવા અન ેગેર 

જવાબદારી વાળી માિહતીનો પર્સાર અટક ેઆવી વ્યવસ્થા આપિત્ત દરમ્યાન DEOC સ્તર ે

પણ હોય છે, તેની મદદ લેવામા ંઆવ ેછે.   

૧૬.    દસ્તાવેજીકરણ  

 િજલ્લામા ંબનતા કોઇપણ આપિત્ત દરમ્યાન તેની સામે આપવામા ંઆવેલ પર્િતસાદ 

પર્િકયા દરમ્યાન જોવા મળેલ િવિવધ િવભાગોના, અસરગર્સ્ત, લોકોના અન ે અન્ય 

એજંન્સીઓના પર્િતભાવ અગે દ્સ્તાવેજીકરણ થાય ત ેજરૂરી છે, જેથી કરી સમગર્ પર્િકયા 

દરમ્યાન તતંર્ દ્વારા રહી જવા પામલે ક્ષિતયોન ે ઓળખી શકાય અને તેન ે ભિવષ્યમાં 

પનૂાવર્િતત થતી ટાળી શકાય.  
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પર્કરણ-૬ 

પુનઃિસ્થિત 

        આપિત્ત અસરગર્સ્ત િવસ્તાર અન ેલોકોને પનુઃિસ્થિતમા ંઅથવા વધ ુસારી િસ્થિતમાં 

લાવવાનુ ં કાયર્ આ પ્લાનનુ ં છે. આપિત્તન ે કારણ ે જરૂરી સેવાઓ, માળખા, લોકોનુ ં

જીવનિનવાર્હ, સ્વાસ્થ્ય અને સમગર્ જીવનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વર ે આ બધા 

પાસાઓ પનુઃિસ્થિતમા ં લાવવા. ભૌિતક માળખાઓને અન ે જીવન જરૂરી સવેાઓ 

પનુઃિસ્થત કરવા માટે આ મુજબની રણનીિત ધ્યાન ેલેવી.  

 પહેલા ંકરતા વધ ુસારૂ બાધંવુ ં: 

 નવા ંબાધંકામ કાય  એવી રીત ેકરવા જે પનુઃ આવી આપિત્તઓમા ંનકુસાન ન પામ.ે  

 સહભાગી આયોજન :  

લોકોની સામાજીક અન ે સાસં્કિૃતક શૈલી અન ે જરૂરીયાતોન ે ધ્યાનમા ં રાખી ફેર 

બાધંકામ અન ે કાય  કરવા. આ માટે આયોજનમા ં િહતધારકોની સહભાગીતા 

આવશ્યક છે.  

 સંકલન :  

પનુઃિસ્થિતમા ં લાવવાનુ ંઆયોજન િવિવધ િવભાગો સાથ ેસકંલન રૂપે તૈયાર કરવંુ. 

આવા આયોજનો માટે ત્વરીત નકુસાનનું આકંલન અન ે લોકોની જરૂરીયાતનંુ 

આકંલન અગત્યનુ ંપાસ ુછે.  

નીચ ેમુજબના િવિવધ ક્ષતેર્ોન ેપનુઃિસ્થત ક ેકાયર્રત કરવા.  

 મહત્વની સેવાઓ :  

વીજળી, પાણી, સંચાર, વાહનવ્યવહાર, સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થ્ય. 

 માળખા / બાધંકામ :  



  

4477  
  

 આવાસ, જાહેર ભવન અન ેરસ્તા 

 જીવનિનવાર્હ :  

કિૃષ, કિુટર ઉદ્યોગ, દકુાન અન ેબજાર તથા રોજગાર. 

વીજળી, પાણી, સ્વચ્છતા, ગદંાપાણીનો િનકાલ વગેર ેસવેાઓ તાત્કાિલક શરૂ કરવી. આવી 

સેવા શરૂ કરવા માટે વકૈિલ્પક રણનીિત અન ેકાય  અગાઉથી નિક્ક કરવા. જરૂર પડે સ્થાિનક 

સંસ્થા, િવભાગો, કોપ રેટની મદદ લેવી.  
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પર્કરણ- ૭ 

સ્ થળાંતર યોજના                                              - 

 

જીલ્ લામા ં જેટલા ગામો નદી, વોકળા, તથા િનચાળવાળા િવસ્ તારોમા ંઆવલેા છે. 

જયા ભારથેી અતીભાર ે વરસાદ દરમ્ યાન અથવા ઉપર વાસમાંથી આવતા ં પાણીની વઘ ુ

આવકન ેકારણ ેસ્ થળાતંર કરવાની જરૂરીયાત પડી શક ેછે. આ માટ ેસ્ થાિનક િજલ્ લા / તાલુકા 

તંતર્ પાસે સ્ થળાતંર કરવા માટે ટર્કેટર, ટર્ક,છકળા, જેવા વાહનોન ે વ્ યવસ્ થા ઉપલબ્ ઘ કરવા 

માટ ે સક્ષમ છે. જે માટ ે સ્ થાિનક નગરપાિલકા,માગર્ અન ે મકાન પચંાયત, તથા અન્ ય  

ખાનગી એજન્ સીઓની મદદ મળી શક ે છે.પિરિસ્ થિત ક્ષમતા બહાર હોય તેવા સમય ે

હેલીકોપ્ ટર/ મેજર સચર્ ઓપરેશન જેવા સજંોગોમા ંસ્ ટટે ઇમરજન્ સી ઓપરેશન સ્ ટેન્ ટરના 

સકંલનમાં રહી સંકલન સ્ થળાંતર કરવામાં આવશ.ે  

સ્ થળાતંર દરમ્ યાન જે ત ેસ્ થાનો પર ઉપલબ્ ઘ સરુિક્ષત આ ય સ્ થાનો જેવા ક ેશાળા 

કમ્ યનુીટી હોલ વાડી, ક ે અન્ ય ઘાિમર્ક પિરસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશ.ે જે િવગતો 

વીડીએપીમા ં સમાિવષ્ ટ કરવામા ં આવેલ છે. સ્ થળાંતરની િસ્ થિત દરમ્ યાન અસરગર્સ્ તોન ે

ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગેર ે જેવી આવશ્યક વ્ યવસ્ થા માટે પોલીસ/િજલ્ લા પુરવઠા 

િવભાગ/િજલ્લા આરોગ્ ય િવભાગ દર્ારા તાત્ કાિલક ધોરણ ે જરૂરી સાધનસામગર્ી સ્ થળ પર 

પહ ચાડવા અગંેની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશેે . 
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પશ ુસ્થળાંતર તથા અન્ય કાળજી  

 લોકોન ેભાર ેવરસાદ અંગનેી ચતેવણી દરમ્યાન પશઓુ બાબતે સતકર્ વ કાળજી લેવા 

અંગનેી જાણ કરવી.  

 સ્થળાતંર કરવાની િસ્થિત દરમ્યાન પશઓુન ેિખલાથી છુટા કરવા અંગ ેન ભલૂ પડ ેતે 

માટ ેઅવારનવાર પંચાયત મારફત જાહેરાત કરશે.  

 સંબોિધત ઋતુ દરમ્યાન વકરતા પશુ રોગોન ેપહ ચી વળવા અંગ ેિજલ્લા પશપુાલન 

િવભાગ પોતાની ટીમન ેસાબુદ રાખશ ેતથા દવાઓના પુરા જથ્થાની ખાતર્ી કરશ.ે  

 િજલ્લા પશપુાલન િવભાગ િજલ્લામા ંરસીકરણના કાયર્ક્ર્મો કરશ.ે  

 વન િવભાગ દ્વારા િજલ્લામાં ઘાસની અછત સામ ેપહ ચી વળવા માટનેા તમામ 

પગલાં તથા ઘાસ પર્ાિપ્તના સ્તર્ોતનો અગાઉથી આયોજન કરશ.ે  
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ગાધંીનગર િજલ્લાના પશુપાલન િવભાગના અિધકારી ીઓ 

કર્મ અિધકારી ીન ુ
નામ 

હોદ્દો હાલન ુફરજન ુસ્થળ સંપકર્ નંબર 

૧ ી એસ. ડી 
.પટેલ 

નાયબ પશપુાલન 
િનયામક 

ગાધંીનગર  ૮૪૯૦૦૨૫૦૯૯

૨ ી જે.બી.પટેલ પશુિચિકત્સા 
અિધકારી, 

સરઢવ ૯૯૨૫૬૩૬૧૦૩

૩ ી 
બી.બી.વાઘલેા 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

રાધંજેા ૯૯૯૮૧૫૯૨૮૫

૪ ી ક.ેબી.દસેાઇ પશુિચિકત્સા 
અિધકારી, 

ઉનાવા ૯૮૭૯૪૨૩૪૭૨

૫ ી સી.આઈ 
દરજી 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

બિહયલ ૯૯૨૫૭૪૧૬૨૫

૬ ી એમ. 
બી.પટેલ 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

ચેખલાપગી ૯૭૨૪૬૭૭૮૭૪

૭ ી આર. 
ક.ેપટેલ 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

ધારીસણા ૯૮૭૯૬૩૭૪૬૩

૮ ી ક.ેટી. 
અસારી 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

િશયાવાડા ૯૯૨૫૩૧૯૮૬૦

૯ ી એમ. આર. 
પર્જાપિત 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

િલહોડા ૯૮૨૫૬૩૪૩૬૭

૧૦ ી એમ. બી. 
ગજેરા 

પશિુચિકત્સા 
અિધકારી, 

નાસ્મદે ૯૪૨૬૯૨૪૭૧૯
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પર્કરણ- ૮ 

મેડીકલ અન ેહોિસ્ પટલ મનેેજમને્ ટ        

          જીલ્ લામા ં કોઇપણ આપિત્ત દરમ્ યાન આવશ્ યક પરથી મડેીકલ સેવાઓ માટે 

જીલ્ લામા ંઆરોગ્ ય િવભાગ પાસે નીચ ેમુજબની િવગતે ઇન્ ફાસ્ ટકચર્ર ઉપલબ્ ઘ છે.  

તાલુકો ૪ ગાધંીનગર, કલોલ, માણસા, દહગેામ  
આરોગ્ ય સબ સેન્ ટર  ૫૦ િજલ્લા આરોગ્ય અિધકારી ી  

પર્ાથિમર્ક આરોગ્ ય કને્દર્  ૨૮ િજલ્લા આરોગ્ય અિધકારી ી 

સામહુીક આરોગ્ય કને્દર્  ૦૮ િજલ્લા આરોગ્ય અિધકારી ી 

સબ િડિસ્ટર્ક હોિસ્ પટલ  ૦૨ િજલ્લા આરોગ્ય અિધકારી ી 

જીલ્ લા િસવીલ હોિસ્ પટલ  ૧ િસિવલ સજર્ન ી િસિવલ હોિસ્પટલ ગાધંીનગર  

મેડીકલ કોલજે  ૧ િસિવલ સજર્ન ી િસિવલ હોિસ્પટલ ગાધંીનગર 
ખાનગી હોિસ્ પટલ ૭ સાવર્જિનક ટર્સ્ટો  

ખાનગી લબેોરેટરી  ૨૫ ખાનગી માિલકી 

પોસ્ટમોટમ યિુનટ   ૦૫ િજલ્લા આરોગ્ય કેન્દર્ અન ેતાલુકા મથક.  

કર્મ તાલુકા નુ ંનામ સી.એચ.સી ની 
સંખ્યા 

પી.એચ.સી ની સંખ્યા એસસીએસ 
ની સંખ્યા 

1 ગાધંીનગર  ૦૨ ૦૮ ૦૩ 

2 કલોલ ૦૧ ૦૫ ૦૩ 

3 માણસા ૦૨ ૦૫ ૦૦ 

4 દહેગામ ૦૨ ૦૬ ૦૧ 

 કુલ ૦૭ ૨૪ ૦૭ 
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HEALTH FACILITIES 

ઉપર મુજબના સગવળો ઉપલબ્ ઘ છે. પિરિસ્ થિત જીલ્ લા તંતર્ની ક્ષમતા બહાર હોય 

તેવા સંજોગોમા ંરાજય સ્ તરથેી સ્ ટેટ ઇમરજન્ સી ઓપરશેન સને્ ટરના સકંલનમા ંરહી જરૂરી 

મદદ લવેામા ંઆવશ.ે આ ઉપરાતં સ્ થાિનક સ્ થળ ેઆરોગ્ ય ક્ષતેર્ ેકાયર્રત સ્ વિૈચ્ છક સંસ્ થા તથા 

કલબોની સહંયોગ લેવામા ં  આવશ.ેઉપરાતં ઋતનુી શરૂઆતમા ં આવશ્ યક તમામ પર્કારના 

આરોગ્ ય લક્ષી પગલા ભરવા માટે આરોગ્ ય િવભાગન ેજરૂરી સચુનાઓ સમંયાતરે પાઠવવામાં 

આવ ેછે.  

 

કર્મ  

સંસ્થા નંુ 

નામ 

બડે ની સંખ્યા  

હાજર સિુવધા વધારા ની 

શક્યતાઓ

Total 

એ.સી સાદા કલુ 

1 પર્ાથિમક 
આરોગ્ય કને્દર્ 

૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૫૦ ૧૦૫૦ 

2 સામહુીક 
આરોગ્ય કને્દર્  

૦ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ ૭૦ ૧૦૭૦ 

3 િસિવલ 
હોિસ્પટલ 

૧૦ ૬૦૦ ૬૧૦ ૧૦૦ ૭૧૦ 

4 િજલ્લા આરોગ્ય 
કને્દર્ 

૦ ૩૦૦ ૩૦૦ ૧૦૦ ૪૦૦ 

5 એનજીઓ 
સંચાિલત 

હોિસ્પટલો 

૧૦૦ ૩૦૦૦ ૩૧૦૦ ૯૦૦ ૪૦૦૦ 

6 ખાનગી 
હોિસ્પટલો 

૩૦૦ ૪૦૦૦ ૪૩૦૦ ૧૦૦૦ ૮૦૦૦ 
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માનવ સસંાધન 

કર્મ  ડૉ. ીઓ ની િવગત  સસં્થાઓ ની િવગત  

પી.એચ.સી સી.એચ.સી એસ.ડી.એચ િજલ્લા 

આરોગ્ય 

૧ સ્પેિશયાિલસ્ટ ડોક્ટર   ૪ ૪ ૪ ૮

૨ મેિડકલ ઓિફસર ૨ ૨ ૨ ૩

૩ આયષુ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૪ બી.પી.એ.એન સ્ટાફ   ૧ ૧ ૧ ૧ 

૫ સપુરવાઈઝસર્ 

(FHW/MPHW/SI/M

S etc) 

૨ ૨ ૨ ૨

૬ એફ.એચ.ડબલ્ય ુ ૩ ૩ ૨ ૩

૭ એમ.પી.ડબલ્ય ુ ૨ ૩ ૧ ૧

૮ ફામર્સીસ્ટ  ૧ ૧ ૧ ૧ 

૯ લબે ટેિક્નિશયન  ૨ ૩ ૨ ૨ 

૧૦ આશા વકર્ર ૪૦ ૪૦ ૩૦ ૧૧૧

૧૧ આંગણવાડી કાયર્કરો ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૦૦ ૧૩૦

૧૨ સ્વયંસવેકો ૧૦ ૩૦ ૭૦ ૧૦૦ 

 કલુ ૧૮૯ ૨૦૧ ૨૧૭ ૩૬૪ 
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પર્કરણ-૯                                                     

મીિડયા મનેેજમને્ટ.                     

             

VlWSFZLzL
G]\ GFD 

SR[ZLG]\ 
GFD 

SR[ZLG
M OMG 

G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ 

ી પિરમલભાઈ પટેલ િજલ્લા માિહતી 
કચરેી ગાધંીનગર  

 ૯૮૨૫૩૨૩૮૦૮  
ી પર્કાશભાઈ ઝા  ગાધંીનગર સમાચાર ૨૩૨૩૮૫૭૧ ૯૯૨૫૧૫૪૮૭૧ 

૯૦૯૯૯૫૧૫૭૧ 
 

ી દીપકભાઈ જાની  ફોટોગર્ાફર 
ગાધંીનગર સમાચાર 

૨૩૨૩૦૬૫૨ -  
ી પાથર્વી વમાર્  સંદેશ સમાચાર   ૯૯૭૯૫૪૨૪૨૪  
ી મકુશે દોશી  િદવ્ય ભાસ્કર 

સમાચાર  
૨૩૨૩૩૦૪૫. 
૨૩૨૨૨૦૫૭ 

૯૮૨૫૨૧૩૦૯૭  
ી તષુારભાઈ બારોટ  ગુજરાત સમાચાર ૨૩૨૩૮૩૮૯ ૯૮૭૯૪૮૨૨૩૬  
ી ધમન્દર્ કૂપંવાત  ફોટોગર્ાફર ગજુરાત 

સમાચાર  
 ૯૮૨૫૦૨૦૧૪૧  

ી અરુણ શાહ ઇટીવી ન્યૂઝ ૨૩૨૬૨૨૩૫, ૩૧૦૩૫૬૬૨  
ી કલ્પેશ રાવલ એબીપી અિસ્મતા 

ન્યૂઝ 
 ૯૯૦૯૮૬૬૧૩૫  

ી િવપુલ બાલ્ધા સંદેશ ટીવી  ૯૮૨૫૪૮૪૮૬૯  
ી િહતલ પારેખ વીટીવી ગજુરાતી  ૮૪૬૦૨૦૯૦૪૦  
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પર્કરણ-૧૦ 

બજેટ વ્ યવસ્ થા   

    

       નાણાકંીય અંદાજ એ વાિષર્ક કાયર્પર્ણાલી છે. આપિત્ત વ્યવસ્થાપન માટે બ ે

પર્કારના બજેટ કરી શકાય, એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બજેટ અન ે બીજુ 

આપિત્ત વ્યવસ્થાપન માટ ેઅલગથી જરૂરી હોય તવેા ખચર્ માટ ેબજેટ. 

આપિત્ત વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુજબના િવિવધ ખચર્ માટે અલગ અલગ ોતથી નાણાકંીય 

આયોજન કરવું. 

 કને્ દર્ અન ેરાજય ડીઝાસ્ ટર રીસ્ પોસ ફડં  

 સ્ ટેટ બજેટ  

 કિેન્ દર્ય પર્ોન્ સર યોજના  

 જીલ્ લા આયોજન ફડં  

આમ ઉપર પર્માણનેા નાણંાકીય સ્ તર્ોમા ં ઉલેખ કરેલ નાણંાકીય િનયમો મુજબ 

આપિત્ ત વ્ યવસ્ થાપન દરમ્ યાન આવશ્ યક િનવારણલક્ષી પવૂર્તૈયારી લક્ષી રાહત બચાવ 

લક્ષી જેવી કામગીરી દરમ્ યાન ના મહત્ વના નાણંાકીય વ્ યવસ્ થાઓ સભંવ છે.  
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પર્કરણ - ૧૧ 

યોજના અપડેશન  

    

                   િજલ્લા કલેકટર િવભાગ અન ેિજલ્લામાનંી બીજી સસં્થાઓના સહયોગથી, 

જીલ્લા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટે અન ે તેમાં સધુારા/ફરેફાર કરવા માટે 

જવાબદાર છે.  

 કોઇ જોખમમા ંમહત્તવના ફેરફાર થાય ત્યાર,ે 

 કોઇ મોટી આપિત્ત બદલ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી અથવા  

 યોજનામાં વ્યાખ્યા કરેલી સસં્થામંાં મહત્તવનાં ફરેફાર અથવા કાયર્િવષેશ દળ ના 

પર્ાથિમક સભ્યોની જવાબદારીમા ંથતા મહત્તવના ંફેરફાર થાય ત્યારે.  

આવી યોજનાની વાિષર્ક સમીક્ષા કરવી અને તેન ેવખતોવખત સુધારવી  

 

સંદભર્ િવભાગ :-  

 ડીઝાસ્ટર મનેજેમને્ટ પ્લાન એ િજલામા ંકોઇ પણ આફતના સમય ેમાગર્દિશર્કા તરીક ે

ઉપયોગી થાય છે.  આમ અલગ અલગ આફતોના સમય ે તનેો સામનો કરવાની પિદ્દ્ત 

અલગ અલગ હોય છે, અન ેઅમકુ ચોક્કસ િવભાગો સાથ ેજોડાયેલી હોય છે અમુક આફતો 

સમગર્ િજલ્લા તંતર્ને અસર કરે છે.  

 તાલુકા િરસ્પોન્સ માટ ેતાલુકા આપિત્ત વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી)  

 શહરેી િવસ્તાર માટે આપિત્ત વ્યવસ્થાપન  
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પિરિશષ્ ટ – ૧    . 

આપિત્ત નો ઇિતહાસ છેલ્ લા વષ  દરમ્ યાન િજલ્ લામાં ધટલે આપિત્તની િવગતો :  

(પર્ત્ યકે પાચં વષ ડટેા એકતર્ીત કરવામા ંઆવ ેછે.) 

ભકૂપં  

તારીખ, માસ, 

વષર્ 

િત ત્ તા અસરગર્સ્ ત 

ગામોની 

સંખ્ યા 

માનવ 

મતૃ્ ય ુ

સંખ્ યા 

પશ ુ

મતૃ્ યનુી 

સંખ્ યા 

સંપિતનુ ં

નકુશાન 

આિથર્ક 

નકુશાન 

(લાખમા)ં

૨૦૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પુર  

તારીખ કારણ અન ે

સકંટનુ ંમળૂ 

અસરગ

સ્ ત 

ગામોની 

સંખ્ યા 

અસરગર્

સ્ ત 

પિરવારો

ની 

સંખ્ યા 

મા

નવ 

મૃ

ત્ ય ુ

સં

ખ્ યા

પશુ 

મૃ

ત્ ય ુ

સં

ખ્ યા

અંશત: નુકશાન 

પામેલ મકાન 

પૂણર્ 

નકુશાન 

થયેલ મકાન

૧૯૭૩ ઉપરવાસમાં 

થયલે ભારે 

વરસાદ 

૨૭ ૩૩૭૫ - - કાચા પાકા કા

ચા 

પાકા

૧૩૩૬ ૭૮ ૭  

૨૦૧૩ ઉપરવાસમાં 

થયલે ભારે 

વરસાદ 

૬ ૮૩ - ૦ ૦ ૦ -
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વાવાઝોડ.ુ  

તારીખ 

કારણ 

અન ે

સકંટનુ ં

મૂળ 

અસરગ

સ્ ત 

ગામોની 

સંખ્ યા 

અસરગર્

સ્ ત 

પિરવારો

ની 

સંખ્ યા 

માનવ 

મૃત્ ય ુ

સંખ્ યા 

પશ ુ

મૃત્ ય ુ

સં

ખ્ યા 

અંશત: 

નુકશાન 

પામેલ મકાન 

પૂણર્ 

નકુશાન 

થયેલ મકાન

૨૦-૦૪-

૨૦૧૪ 

વાવાઝો

ડામા ં

ઝાડ ઉપર 

પડવાથી  

૦ ૦ ૨ -
કાચા 

પા

કા 

કા

ચા 

પા

કા 

    

૨૦૧૩ 

ઉપરવાસ

મા ંથયેલ 

ભાર ે

વરસાદ 

૬ ૮૩ - - ૦ ૦ ૦ -

૨૦૧૪    -    -

૨૦૧૫    -    -

૨૦૧૬  ૬ ૮૦ - - ૦૫ ૦ ૦ -
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િવજળી પડવી :- 

જીલ્લામા ંછેલ્લા પાચં વષર્ દરમ્યાન આકાશી િવજળી પડવાના રણ ેનીચ ેમુજબની િસ્થિતએ 

જાન હાની થયેલ છે. 

વષર્ કુલ બનાવો કુલ માનવ જાનહાની કુલ પશ ુજાનહાની 

૨૦૧૬ 3 ૨ ૩ 

કુલ :-    

આગ  

વષર્ 
કુલ અકસ્ માત 

બનાવો 
કુલ જાન હની કુલ નકુશાન 

૨૦૧૨ ૦ ૦ ૦ 
૨૦૧૩ ૦ ૦ ૦ 
૨૦૧૪ ૦ ૦ ૦ 
૨૦૧૫ ૨ ૦ ૦ 
૨૦૧૬ ૧ ૦ ૦ 
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પિરિશષ્ ટ –૨    . 
 નદી ક ેડમેથી અસરગર્સ્ત જીલ્ લાના પુર સવંદેનશીલ તાલકુા અને નદી 

િકનાર ેઆવલેા ગામોની યાદી  

૧)  ગાધંીનગર તાલકુા 

કર્મ ગામન ુનામ કર્મ ગામન ુનામ 

૧ ઇસનપરુ  મોટા  ૭ વાંકાનરેડા 

૨ મગોડી ૮ સોનારડા 

૩ ડભોડા ૯ રાયપુર 

૪ વડોદરા ૧૦ લોડરા 

૫ ગલંુદણ ૧૧ શાહપુર 

૬ બાસણ   

૨)  માણસા તાલકુા  

કર્મ ગામનુ નામ 

૧ મહુડી 

૨ અનોિડયા 

૩ દોડીપાલ 

૪ ગુણમા ં

૫ વરસોડા 

૬ અંબોળ 

૭ દેલવાડ 

૮ અમરાપરુ 
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pnF[U oUF\WLGUZ lH<,FDF\ VFJ[, DF[8F 

VF{nF[lUS V[SDF[ H[DF\ JFI] VG[ Z;FI6F[ 

p5IF[U YFI K[P H[ GLR[ D]HA K[P 

VPG\P pnF[UG]\ GFD J5ZFTF Z;FI6G]\ GFD 

! .OSF[ S,F[, 

S:T]ZLGUZ 

ZF;FIl6S 

BFTZG]\ 

SFZBFG] 

V[DF[GLIF 

Z V[,P5LPHLP 

U[; AF[8,LU 

%,Fg8 ;Z-J 

V[,P5LPHLPU[; 

# 5|SFX 

5[:8L;F.0 .g0P 

hF\S 

ZF5|F[D[YLG40[gSF[h[,4 

A[GF[DF.,4 

S,F[ZF[O,F[ZLS[F;" 

$ lXJFGL GF[G 

hF[GLS 

5|FP,LP 

VDN5]ZF 

.YL,LG V[FS;F.0 

5 lJD, 5[:8L;F.0 

,LA0LIF 

5|FYL"IF[G D[lJG 
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& lJdSF[ 

5[:8L;F.0 

,LA0LIF 

;FI\AZ D[YLG 

4V<OFD[Y[.G4 

SFZAF[0LIF 

 

 

 

 

 

પિરિશષ્ટ – ૩ 

જીલ્ લામા ંઉપલબ્ ઘ સસંાઘનોની િવગત  

જીલ્ લામા ં કોઇપણ આપિત્ ત દરમ્ યાન બચાવ કામગીરી માટે જરૂરી સસંાધનો પકૈી 

પેથાપુર, કાલોલ અને દહેગામ નગરપાિલકા તથા માણસા પાસે ઉપલબ્ ઘ છે. તદઉપરાતં 

તાલુકા સ્ તર ેિવિવઘ િવભાગો પાસ ેઉપલબ્ ઘ સાઘંનોની િવગતો તાલુકા આપિત્ ત વ્ યવસ્ થાપન 

યોજનામાં સમાવેષ્ ટ કરલે છે. જી.એસ.ડી.એમ.એ. દર્ારા ફાળવેલ બચાવ સાઘંનોના 

મામતલદાર કચરેી, તથા નગરપાિલકા પાસ ેનીચ ેમજુબની િવગતે ઉપલબ્ ઘ છે.  

(િસ્ થિત માચર્-૨૦૧૭ મજુબ) મામલતદાર કચરેી, ખાત ેઉપલબ્ ઘ બચાવ સાઘનોની યાદી  

તાલુકો  સાઘનોની િવગત
લાઇફ લાઇફ ર ગ રોપ (૧૦૦ રોપ (૨૦૦ -

ગાધંીનગર ૫૦ ૫૦ ૧૦ ૫ - 
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કલોલ ૫૦ ૫૦ ૧૦ ૫ - 
માણસા ૫૦ ૫૦ ૧૦ ૫ - 

દહેગામ ૫૦ ૫૦ ૧૫ ૫ - 

કલકેટર કચેરી, ૫૦ ૪૦ ૫ ૫ - 
 

નગરપાિલકા ખાત ેઉપલબ્ ઘ બચાવ સાઘનોની યાદી  

 

નગરપાિલકા 

સાઘનોની િવગત  

લાઇફ 

જેકટે 

લાઇફ 

ર ગ  

રોપ જનરટેર ઇમરજન્ સી 

લાઇટ

ફાયર 

બુલેટ

ફાયર 

ટેન્ ટર  

વોટર્ર 

બાઉઝર
માણસા ૦ ૦ ૫ 0 ૧ ૧ ૧ ૧ 
કલોલ ૦ ૦ ૫ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 
પેથાપુર ૦ ૦ ૫ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

દહેગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 

ગાધંીનગર ૦ ૦ ૫ ૧ ૨ ૩ ૧ ૧ 

ઇ.ઓ.સી - 

ી

૫૦ ૪૦ ૨૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

 

આરોગ્ય  

ાથિમક આરો  ય ક ો 

નંબર 
તાલુકાનુ ં

નામ 
પર્ાથમીક આરોગ્ય કને્દર્નુ ંનામ ફોન નબંર 

૧ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, અડાલજ ૨૭૧૨૨૬ 

૨ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, ડભોડા ૨૫૫૯૦૦ 
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૩ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, વડોદરા ૨૪૯૫૬૧ 

૪ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, ઉવારસદ ૨૭૧૩૬૬ 

૫ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, સુધડ ૨૭૬૦૭૯ 

૬ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, આદરજ ૨૭૦૨૮૪ 

૭ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, ઉનાવા ૨૭૫૧૫૮ 

૮ ગાધંીનગર પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, રુપાલ ૨૭૫૩૪૨ 

૯ દહેગામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, કડાદરા ૨૬૯૦૯૫ 

૧૦ દહેગામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, બહીયલ ૨૬૨૦૬૫ 

૧૧ દહેગામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, દવેકરણ મુવાડા ૨૬૩૭૩૫ 

૧૨ દહેગામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, કડજોદરા ૨૬૫૨૫૪ 

૧૩ દહેગામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, રખીયાલ ૨૬૭૫૩૭ 

૧૪ દહેગામ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, સાણોદા ૨૩૦૫૭૫ 

૧૫ માણસા પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, મહુડી ૨૮૪૪૨૧ 
 

 ૧૬ માણસા પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, વરસોડા ૨૮૫૩૫૧ 

૧૭ માણસા પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, પુંધરા ૨૮૫૨૫૬ 
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૧૮ માણસા પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, બીલોદરા ૨૫૩૪૧૩ 

૧૯ માણસા પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, ઇટાદરા ૨૭૪૦૯૫ 

૨૦ કલોલ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, હાજીપરુ ૨૮૫૭૬૮ 

૨૧ કલોલ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, મોખાસણ ૨૬૯૦૦૭ 

૨૨ કલોલ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, પાનસર ૨૮૮૫૬૨ 

૨૩ કલોલ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, સઇજ ૨૨૧૦૯૪ 

૨૪ કલોલ પર્ાથિમક આરોગ્ય કને્દર્, રાચંરડા ૨૬૦૧૪૨ 
 

 

       

S. 

No. 

Name of 

Equipment 

No of Instrument available at Institute 

District 

Hospital 

SDH CHC PHC Tru

st 

Hos

pital

s 

Private 

Hospital  

1 Ventilator 20 1 0 0 1 0 

2 O2 16 7 10 66 48 28 
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Cylinder 

3 Enchotrac

hal tube 

1 5 0 0 1 39 

4 Laryngosc

ope 

1 1 0 0 2 39 

5 Defibricati

on 

2 1 0 0 1 0 

6 Refrigerat

or 

0 3 5 33 20 26 

7 Lagrange 

Mask 

Airway 

2 1 0 0 9 26 

8 Ambu Bag 0 2 5 3 3 26 

9 PPE 

(Personnel 

Prevention 

Examinati

on) Kit. 

2 5 5 3 1 13 
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10 Pulse 

Oximeter 

2 5 5 3 1 78 

11 ECG 

Machine 

0 1 0 0 5 18 

12 Endotrach

al tube 

7 5 0 0 2 13 

13 Straturas 3 0 10 33 4 15 

14 Vehicle 

Chair 

1 2 10 33 7 15 

15 Pulse 

Monitor 

0 2 5 3 4 26 

16 Cervical 

Coller 

0 0 0 0 2 0 

17 Long 

Spring 

Board 

0 0 0 0 1 26 

18 N – 25 

Masks 

0 500 0 0 5 0 
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પિરિશષ્ટ – ૪ 

VF5FTSF,LG ;\:YF ov 

 

S|D VF5FTSF,LG ;\:YFG]\ 

GFD  

8[,LOMG G\AZ  

! UF\WLGUZ OFIZ V[g0 

.DZHg;L ;[JFGF\ 

S\8=M,~DGF\ 8[,LOMG 

G\AZ 

_*)vZ#ZZZ*$Z4 _*)vZ#ZZZ!__4 

Z$ S,FS SFI"ZT  

Z :8[XG VMOL;Z ZC[9F6 

T[DH DMAF., G\AZ 

07923222!4!9898832222 

19 Autoanaly

ser 

0 0 0 0 2 2 

20 X – ray 

Machine 

0 2 0 0 1 5 

21 Generator 2 2 5 33 1 26 

22 Other ( if 

any pls 

specify) 

0 0 0 0 0 0 
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# HLP.PALP OFIZ ;lJ"; 98252!3232 

$ .OSM4S:T]ZLGUZ 07923282224

5 VMPV[G.HLP;L4;.HP 9428330444 ,94266!4!00 

& V[GP0LPVFZPV[O 

UF\WLGUZ 

079232055

* VDNFJFN OFIZ ;lJ"; 07922!48466/67 

( VaN],EF. ACLI, TZJ{IFf 7874276!83 

) S,[S8Z S\8=M,~D 07923256720

!_ HLPV[;P0LPV[DPV[ 07923259303

!! :8[8 S\8=M,~D  2325!9004,2325!9!6 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL<,FGF\ OFIZlA|U[0GF ;\5S" G\P 

S|D TF,]SF OFIZlA|U[0G]\ 

;ZGFD]\  

OFIZlA|U[0 

8[,LOMG G\  

DMAF., G\  

! UF\WLGUZ HL<,F 

5\RFIT 5F;[  

_*)vZ#ZZZ*$Z4 

_*)vZ#ZZZ!__ 

)$Z*)5555! 

Z GUZ5Fl,SF4 DF6;F _Z*&#v Z*___5 )5*$__#__! 

# NC[UFD 027!6  232626 7623005!00 

$ S,F[, 02764  22329! )$Z)!_Z!Z5 
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પિરિશષ્ટ – ૫ 

UF\WLGUZ lH<,FGL :J{lZKS ;\:YFVF[GL IFNL 

 

S|D

F\S 

:J{lZKS ;\:YFG]\ 

GFD q;ZGFD]\ 

5|D]BzLG]\ GFD q 

;ZGFD]\ 

OF[G qO[S; 

G\AZ 

૧ VBL, EFZTLI lJQF 

UFI+L4 ;[S8Zv! 

UF\WLGUZ 

zL UF[lJ\NEF. 

GF.qzL 5|O],EF. 

58[,4UF\WLGUZ 

23229241 

9427359364 

23240201 

9427605265 

2 zL Z\UVJW]T 

5ZLJFZ 8=:8NtT 

DlNZ ;[S8ZvZ( 

4UF\WLGUZ 

zL GJGLTEF. 5F9S 23210642 

3 DFGJ S<IF6 

lJ;FDF 8=:84 a,F[S 

G\P!!!q54 K 

8F.54;[S8ZvZZ 

UF\WLGUZ 

zL ZD6EF. 0LP 

5\RF, 
23243300 

4 EFZTLI SL;FG ;\34 

!$q$ 5F;[ GJF ;N:I 

lGJF;4 ;[S8ZvZZ 

4UF\WLGUZ 

zL 5|O]<,EF. 

;[H,LIF 

D]P5F[PDF[8F 

DF\0J0F 

TFPHLPVDZ[,L 

23224916 

23221916 

5 UF\WLGUZ XC[Z 

J;FCT D\0/ 

zLVZ]6EF. A]R 23260360 
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6 UFI+L 5ZLJFZ zL ALPV[;P9SSZ 23225142 

7 UF\WLGUZ S<RZ, 

OF[ZD 

zL S'Q6SF\THCF 

&(#qZ4;[S8Zv( 

4UF\WLGUZ 

23222571 

23237571 

9825036049 

8 ;]D\U,D 8=:8 &($4 

;[S8Zv( 

4UF\WLGUZ 

zL S'Q6SF\T HCF 

 
23222571 

23248233 

23230571 

23237571 

9 ;F{ZE :+L ;DFH zLDTL EFG]A[G 

H[P E8'4 

;[S8Zv*q0L 

UF\WLGUZ 

23221888 

10 U|FCS lCT ;]Z1FF 

;DLTL4UFI+LGUZ

4 ;[S8ZvZ* 

4UF\WLGUZ 

zL RT]ZHL 9FSF[Z 23221029 

11 HIF[TL DCL,F D\0/ 

UF\WLGUZ 

zLDTL ,TFA[G 

RF[S;L 
23220160 

12 A[,], DF, 8=:8 zL VFI]ABFG 59F6 23223724 

13 ;\Z1F6 S[gN= zLDTL GL,DA[G 

SFDNFZ 
23221160 

23223479 
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14 H,FZFD ;[JF ;DFH 

4;[S8ZvZ) 

4UF\WLGUZ 

zL KUGEF. 9SSZ 27564,33564 

23223614 

15 AF,SGHL AFZL zL HXJ\TUF\WL 23222370 

16 V1FZ5]Z]QFF[TD 

;\:YF 

V1FZWFD D\lNZ 

5|D]B :JFDL 

DCFZFH 
23220678 

23223779 

17 :JFDLGFZFI6 

D\lNZ 4;[S8ZvZ 4  

R ZF[04 

UF\WLGUZ 

wIFGL DC\T 

:JFDL4 ;[vZ 
23224006 

18 ;TSD" 8=:8 

 

zL SG]EF. 58[, 232229 

19 zL UHFG\N ;[JF 

;DLTL Z5 4T[H, 

;F[;FI8L4 ;[S8ZvZ#

 

zL DL,\N U]%T[ 23222098 

44484 

20 GC[Z] I]JF 

S[gN=4UF\WLGUZ

zL ZHGLSF\TEF. 

;]YFZ 
23262005 

23244930 

 

21 I]lG;[O4 %,F[8 

G\P*_4 ;[S8Zv!) 

0F"P zL 

JFIPV[GPDFY]Z 
23225366 

23227034 

22 VH"]G DFGJS<IF6 

8=:8 

zL l5I]QFS]DFZ 

V[GPEF,SZ 
-- 
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%,F[8 G\PZZ*qZ 

4;[S8ZvZqAL4 

UF\WLGUZ 

23 U]HZFT 

.SF[,F[HLS, 

V[HI]S[XG V[g0 

ZL;R" sULZf 

OFpG0[XG 

.GN=F[0F 5|S'lT 

OFpg0[XG 

4.GN=F[0F 5|S'lT 

pnFG 4;[S8Zv* 

UF\WLGUZv#(Z__* 

zL ;LPV[GP5Fg0[ 

slGIFDSf 
23221385 

23234275 

9825049077 

9978406193 

24 zL 5|UlT DCL,F 

5ZLJFZ ;\:YF 

zLDTL EN=lX,F 

l+J[NL 
23228187 

25 RT]"DFG lX1F6 

VG[ U|FDF[nF[U 

;\3 RT]"DFG4 

%,F[8 G\PZ&*q! 4 

;[S8Zv*qV4 

UF\WLGUZv#(Z__* 

zL VDLTEF. 23220700 

9824017644 

9998976568 

JZ;F[0F 

26 lJSF; 8=:8 J'\NFJGWFD 

UF\WLGUZ 4DC]0L 

ZF[04 D]PJZ;F[0F 

TFPDF6;F 

SFGHLEF. RF{WZL 2755018

3 

02763-

2856140 
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ZLN=F[, 

27 zL ;ZNFZ U|FD lJSF; 

;\3D]P5F[PZLN=F[, 

TFPDF6;F 

HLPUF\WLGUZ 

zL 58[, 5Z[XEF. 

Z6KF[0EF.D]PZLN=F[

, JF0LJF/F[ S]JF 5F;[ 

TFPDF6;F 

HLPUF\WLGUZ 

2326224

2 

9825731

410 

5l,I0 

28 U|FD lJSF; D\0/4 5l,I0 

TFPS,F[, HLPUF\WLGUZ

zL lJ;FEF. BF[0LNF; 

58[, 

#&4 ;F[D[`JZ 5FS"4 

ZF6L5 

VDNFJFN 

02764-

289733 

289587 
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DC]0L 

29 zL DC]0L H{G 

`J[TF\AZD]lT"5]HS 8=:8 

D]PDC]0L TFPDF6;F 

 

,,LTEF. XFC 02763-284626 

284627 

AF,JF 

30 zL AF,JF U|FD lJSF; D\0/

D]P5F[P;Z-J 

TFPHLPUF\WLGUZ 

DF[CGEF. RF{WZL 

SFDGFY DCFN[J 5F;[ 

4AF,JF TFPDF6;F 

HLPUF\WLGUZ 

89605 

87632 

 
;Z-J 

31 ;Z-J U|FD lJSF; D\0/ 

D]P5F[P;Z-J 

TFPHLPUF\WLGUZ 

zL .`JZEF. 

5]Z]QFF[TDNF; 58[, 

Z!4 V\lASF ;F[;FI8L 

4p:DFG5]ZF 

4VDNFJFN 

27551236 

DF6;F 

32 HFIg8 U'5 VF[O DF6;F zL 0F[P5LPV[DP58[, 02763-

270460 

270560 

33 :JFDLGFZFI6 D\lNZ 

4DF6;F 

zL J<<ENF;HL 270219 

34 ;[8ZL S,A VF[O DF6;F zL 5LPV[;P58[, 270460 

VP

G\P 

;\:YFG]\ GFD ;ZGFD]\ 5|D]BzLG]\ GFD 

;ZGFD]\ 

;\5S" G\AZ 

35 zL ;F\. AFAF D\lNZ 8=:8 

;[vZ* UF\WLGUZ 

lJHIEF. SF[9FZL 23245145 
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982642034

5 

36 zL 8L\8F[0F `J[TFA\Z 

D]lT"5]HS H{G 

D\lNZ48L\8F[0F 

;]Z[gN=EF. XFC 26400213 

37 H,FZFD ;[JF ;DFH 

H,FZFD D\lNZ 4;[vZ) 

KUGEF. 9SSZ -- 

38 ;\TzL VFXFZFD AF5] 

VFzD DF[8[ZF 

VZlJ\NEF. 27505010 

27505011 

39 SZK D\0/  5F8LNFZ I]JS 

D\0/ UF\WLGUZ 

VF;]GFY 8LdAZ VF8" 23211495 

23210250 

40 DCFJLZ H{G VFZFWGF 

S[gN= 4SF[AF 

ULZLXEF. XFC 23276249 

41 ;TN[J R[ZL8[A, 8=:8 

5ZLJFZ4 ;[v# 

DC[gN=EF. 58[, 23234520 

42 5|HFl5TF A|CDFS]DFZ 

.`JZLI lJ`J lJnF,I 

;[S8ZvZ( 4UF\WLGUZ 23222421 

43 DF6;F DCFHG 

5F\HZF5F[/ 

HI\TLEF. AFZF[8 02763-

270012 

270425 

44 ZF[8ZL S,A4NC[UFD Z\U[XEF. XFC 02716-

234046 



  

7744  
  

45 R[dAZ VF[O SF[D;"4 

NC[UFD 

0LP;LPVDLG 02716-

232322 

46 VBL, EFZTLI DFGJ lJSF; 

;\:YF4 NC[UFD 

ZlJgN= DZ0LIF 02716-

232184 

47 5|D]BZL ZF[8ZL S,A4 

UF\WLGUZ 

vv 23221732 

48 ,FIg; S,A UF\WLGUZ V[,PS[PJF3[,F 23220662 

49 5|D]BzL 

VF.PV[DPV[PUF\WLGUZ

0F"P SG]EF. 9SSZ 23238295 

50 ;LGLIZ ;L8LHG 

UF\WLGUZ 

V[DPI]P5]ZF[CLT 23260714 

51 SFuWL GFUZLS 

5ZLQFN UF\WLGUZ 

5|[DX\SZ E8' 23223864 

52 5[gXGZ V[;F[;LV[XG 

UF\WLGUZ 

,JHLEF. J0LIF 23222696 

53 5|D]BzL J;FCT 

DCF;\34U\FWLGUZ 

S[;Zl;\C lACF[,F 23261512 

54 ;CLIZ DCL,F V[HI]S[XG 

8=:8 

N1FFA[G 5ZDFZ 23210796 

55 GFIS .gNLZFA[G 

C;D]BEF. 

HFD/F TFPS,F[, 

v 02764-

280105 

56 U|FD lJSF; ;[JF 8=:8 

RF\NB[0F 

v 27500700 

57 DCL,F lJSF; BFNL VFPp v 27508075 
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DF[8[ZF 

58 DCL,F 

DCF;\34UF\WLGUZ 

Sl5,FA[G V[GPjIF; 23225710 

59 :JFzI DCL,F ;[JF ;\3 

UF\WLGUZ 

v 23236444 

60 WG, DL DCL,F 

VF{nF[lUS lJSF; ,LP 

SF[,J0F 

V,SFAG[ ;F[,\SL 23236036 

61 lS|QGF R[ZL8[A, 8=:8 

S,F[, 

VD'TEF. ;F[,\SL  

62 3ર6LWZ OFpg0[XG 

CF,L;F NC[UFD 

WD["gN=EF. 

A|CD5F[. 
02716-

264321 

63 ;tI ;F\.AFAF ;DLTL DY]ZEF. jIF; 987940799

2 

64 ,FIF[G[X S,A UF\WLGUZ DLGFA[G 

V[RPl+J[NL 
23220802 

 

બિહયલ ના તાલીમ પામેલા તરવયૈાઓ ની યાદી  

કર્મ  નામ  સંપકર્ નં. 

૧ અબ્દુલભાઈ રસુલભાઇ િસપાઈ ૭૬૦૦૭૩૫૪૦૫ 

૨ કાળુભાઇ ગલુામણબી ખલીફા ૯૮૭૯૨૭૦૫૮૯ 

૩ ભાગાજી મલાસા ૭૮૭૪૧૫૯૩૭૪ 

૪ આજમભાઇ  બાપભુાઈ ૯૯૧૩૬૨૧૨૩૩ 

૫ ઝાિકરિમયા અહમદિમયા ૮૧૪૩૦૧૪૭૫૬ 
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ખાનગી માિલકીના સાધનો ની િવગત:-  

UFDMDF GÒSDF\YL DNN D/L ¼C[ T[ C[T] DF8[ 8[S8¼ ,8[,¼ 

TYF Ò.;L.AL. GF DF,LSMGL IFNL 

કર્મ માિલકન ુનામ સાધનો ની યાદી મોબાઇલ નંબર 

1 લાલાભાઇ બાબજુી 

વણજારા  

Ò.;L.AL.GF 

DF,LS 

૯૯૨૪૮ ૧૮૭૫૧  

2 શામળદાન ભેલાજી 

વણજારા  

Ò.;L.AL.GF 

DF,LS 

૯૮૨૪૨ ૫૪૫૫૮  

3 U[D¼EF> 

C¼LEF> 

J6hF¼F   

AM¼LH J6hF¼F 

JF;   UF\WLGU¼   
))_$&!(55( 

4 EUFÒ AAFÒ 

J6hF¼F  
>8FRL DXLGGF 

DF,LS AM¼LH 

J6hF¼F JF;  

UF\WLGU¼   

)(Z5Z!*#&5  

5 %FKLÒ N,FÒ 

J6hF¼F  
Ò.;L.AL.GF 

DF,LS AM¼LH 

J6hF¼F JF;  

UF\WLGU¼   

)(Z5(5$#&& 

6 HUFÒ KMUFÒ 

J6hF¼F  
ડમ્પર ના માિલક 

AM¼LH J6hF¼F 

JF;   UF\WLGU¼   

)(Z5)((&*Z 
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5\RFIT DFP DP lJEFU4 UF\WLGUZ    BFTF l;JFIGL DXLGZLGL lJUT 

S|D DXLGZLG]\ GFD ;\A\lWT 9[S[NFZ q ;\:YFG]\ GFD S[ HIF\YL DXLGZL D/L 

XSX[P 

!P H[P;LPALPq0d5Zq,M0Zq8[gSZ ;Z:JTL Sg:8=SXG SF]\P 

;[G[8[ZLID ZM04 CF.J[ RFZ Z:TF4 ZFWG5]Z 

OMG G\P s_Z*$&f Z)*_$$ 

Z H[P;LPALPq0d5Zq,M0Zq8[gSZ VFSFX .gO|F:8=SRZ 5|FP ,LP &4 U|Fpg0 O,MZ4 

VlEQF[S lA<0L\U4 CM8, CJ[,L ;FD[ ;[S8Zv!!4 

UF\WLGUZ 

OMG G\P s_*)f Z#ZZ*__& 

# ZM,Zq0d5Zq,M0Zq8[gSZ *4 ZFH[X V[5F8"D[g84 ClZCZ DCFN[J 5F;[4 VFzD 

ZM04 VDNFJFNP OMG G\P s_*)f Z*5(#_#_ 

4 H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ G8ZFH Sg:8=SXG  ALHM DF/4 ZMI, CFp;4 ZFWG5]Z 

ZM04 DC[;F6FP OMG G\P s_Z*&Zf Z5$*(! 

5 H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ VFlXQF Sg:8=SXG Z_54 HI 8FJZ4 ;G V[g0 :8[5 

S,A 5FK/4 D[DGUZ4 VDNFJFNP

 OMGG\Ps_*)f Z*$*Z)Z5 

& H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ EULZY V[;M;LV[8; EULZY V[;M;LV[XG  

#5Zq!_4 U]Z]S'5F4 ;[S8ZvZ_4 UF\WLGUZPOMG G\P 

s_*)f #Z#&_Z!!P 

* H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ T[H Sg:8=SXGO[v!& U[,[1FL SMd5,[1F4 GZM0F4 

VDNFJFNvZ54OMG G\P s_*)f Z($5)!! 

( H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ 5ZO[S8 Sg:8=SXG SF]\P 5|FP ,LP5ZO[S8 Sg:8=SXG SF]\P 

5|FP ,LP 

ZMI, CFp;4 ZFWG5]Z ZM04 DC[;F6FOMG G\P 



  

7788  
  

s_Z*&Zf Z5_ZZ& 

) H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ OMZrI]G lA<0;" OMZrI]G lA<0;" !_4 Sl5,[`JZ 

XM5L\U ;[g8Z4 S,M, OMG G\P s_Z*&$f #)5_)* 

!_ H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ V[,P HLP RF{WZLV[Dv&q&$ UMS], V[5F8"D[g8

 5FZ;GUZ A; :8M5 5F;[4 ;M,F ZM04 

GFZ65]ZF4VDNFJFN  

OMG G\P )(Z5# !5#_* 

!! H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ V[lXIG Sg:8=SXG $4 V\lST SMd5,[1F4 ,FIG 

UF0"GGL ;FD[4 

gIFI D\lNZ4 lC\DTGUZ OMG G\P ))Z5! $&$Z$ 

!Z H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ 8[SMG .gO|FP 5|FP ,LP V[;P HLP CF.J[4 ZFH5Y 

S,AGL 5FK/4VDNFJFN OMGP G\P )(Z5Z#_#!# 

!# H[;LAL  પર્િવણભાઇ મણીભાઇ પટેલ કોલજે કપંા દહેગામ 

!$ H[;LAL સૈયદ ઇસ્માઇલ એ છતર્ાલ ૯૯૭૪૨૯૫૯૫૬ 

!5 H[;LAL તેજાભાઇ વણજારા સઇજગામ ૯૯૭૪૨૭૪૯૫૧ 

૯૮૨૪૩૧૧૩૩૨ 

!& H[;LAL  S<5[XEF. V[D 58[,UFD ;MGFZ0F  

૯૯૨૫૭૪૧૬૦૩ 

!* H[;LAL  VGL,EF. PJL J[NF\T  HGTF GUZ 

;M;FP S,M, 9825007363 

!( H[;LAL   5|lJ6EF. 58[,  ;[G[8ZL  .g;5[S8Z 

GUZ5Fl,SF S,M,  9898936484 

!) H[;LAL lRZFU 5|lJ6EF.  58[, SM,[H S\5F 

NC[UFD 

9825007363,9825183407 
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Z_  0d5Z  lCT[XEF. RF{WZL DM8F lR,M0F 

9099024513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પિરિશષ્ ટ – ૬ 
રાહત અને પુનઃ સ્થાપના ના ધોરણો 

 

�
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પિરિશષ્ ટ – ૭ 

સંપકર્ સિૂચ  

રાહત કિમશ્નર ી ની કચેરી  
VlWSFZ
LzLG]\ 

GFD 

SR[ZLG]\ 
GFD 

SR[ZLGM 
OMG G\AZ 

DMAF., G\AZ O[S; G\AZ 

ી એ.જે.શાહ  
(IAS)  

રાહત કિમશ્નર 
અન ેસિચવ ી 

મ.વી  

૨૩૨૫૧૫૦૯ ૯૯૭૮૪૦૭૨૮૧ ૨૩૨૫૧૫૬૮

ી જી. બી 
મુગંલપરુા  

રાહત િનયામક 
ી , મ.વી. 

ગાંધીનગર  

૨૩૨૫૧૬૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭ ૨૩૨૫૧૫૬૮ 

ી બી. જી. 
પટેલ  

નાયબ ક્લેક્ટર 
ી રાહત  

૨૩૨૫૬૩૩૫ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૧ ૨૩૨૫૧૫૬૮ 

ી એચ. પી. 
શાહ  

ઉપસિચવ ી, 
કટંર્ોિલંગ 

ઓફીસર ી  
એસ.૧ થી 
એસ-૪ , 
મહસેૂલ 
િવભાગ   

૨૩૨૫૧૬૧૫ ૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨ ૨૩૨૫૧૫૬૮

ી એલ. આર 
ચૌધરી  

મામલતદાર ી 
ડીઝાસ્ટર  

૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ ૨૩૨૫૧૯૧૨
૨૩૨૫૧૯૧૬ 

ી આર સી. 
રાવલ  

મામલતદાર ી 
ડીઝાસ્ટર 

૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૫ ૨૩૨૫૧૯૧૨
૨૩૨૫૧૯૧૬ 

સ્ટટે ઇ.ઓ.સી ઈમરજ્ન્સી 
ઓપરશેન 
સને્ટર, 

ગાંધીનગર   

૨૩૨૫૧૯૦૦
૨૩૨૫૧૯૦૨ 
૨૩૨૫૧૯૦૭ 

૨૩૨૫૧૯૧૨
૨૩૨૫૧૯૧૬ 

ગુજરાત રાજ્ય આપિત્ત વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ 
 

VlWSFZLzL
G]\ GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG 
G\AZ 

DMAF., G\AZ O[S; 
G\AZ 

ીમતી અનરુાધા મલ્લ મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ી  

૨૩૨૫૯૨૭૬ ૯૯૭૮૪૦૫૩૬૭ ૨૩૨૫૯૨૭૫

ી જી.સી. બર્હ્મભટ્ટ અિધક મખુ્ય કારોબારી 
અિધકારી ી  

૨૩૨૫૯૪૫૧ ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૪ 
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ી એમ. એફ દસ્તરૂ  ફાયર પર્ીવને્શન ડાઇરકે્ટર  ૨૩૨૫૯૨૯૨ ૯૩૨૭૦૩૮૭૫૪ 
ી જે. જે શેલત  ડાઈરકે્ટર ી  ફાઈનાન્સ ૨૩૨૫૯૨૭૮ ૯૯૭૮૪૪૧૦૪૭ 

 
િજલ્લાના અગત્યના કટંર્ોલ રૂમ 

 
કચરેીનુ ંનામ કટંર્ોલરૂમ ફોન નબંર 

કલકે્ટર કચેરી, ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૬૭૨૦ 
મામલતદાર, ડીઝાસ્ટર  ૯૯૦૯૫૭૪૮૦૭ 
નાયબ મામલતદાર, ડીઝાસ્ટર  ૯૯૦૪૭૬૮૩૦૦ 
સ્ટેટ કટંર્ોલરૂમ  ૨૩૨૫૧૯૦૦, ૨૩૨૫૧૯૦૨ 
િજલ્લા પોલીસ અિધક્ષક ીની કચરેી  ૨૩૨૧૦૯૧૪, ૨૩૨૧૦૧૦૮ 
િજલ્લા પચંાયત કચરેી, આરોગ્ય  ૨૩૨૫૬૯૪૧ 
િજલ્લા પચંાયત કચરેી, ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૬૯૭૮ 
િસવીલ હોસ્પીટલ, ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૯૧૨૩ 
મ્ય.ુ કોપ ., ગાધંીનગર મહાનગર પાિલકા, 
ફરીયાદ કને્દર્ 

૨૩૨૨૨૭૧૮ 

ફાયરિબર્ગડે, ગાધંીનગર  ૨૩૨૨૨૭૪૨ 
વન સંરક્ષક ીની કચેરી  ૨૩૨૬૦૬૩૨ 
કા.પા.ઈ.પા.યો.િવ.૩  ૨૩૨૫૯૧૬૫ 
કલકે્ટર કચેરી, મહસેાણા  ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૨૨૦ 
ધરોઈ ડેમ સાઈટ  ૦૨૭૬૧ ૨૬૨૩૪૨, ૦૨૭૬૧ 

૨૬૨૩૨૯
િસચંાઈ કટંર્ોલરૂમ  ૨૩૨૪૮૭૩૫ 
પાણી પરુવઠા કટંર્ોલરૂમ  ૨૩૨૨૨૫૫૬, ૨૩૨૬૧૩૭૯ 
જીઈબી કટંર્ોલરૂમ, થમર્લ પા.સ્ટ.ે પથેાપુર ૨૩૨૧૨૬૧૬, ૨૩૨૪૪૭૨૧ 
મામલતદાર કચરેી, કલોલ  ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૪૧૪ 
મામલતદાર કચરેી, માણસા  ૦૨૭૬૩ ૨૭૦૬૬૨ 
મામલતદાર કચરેી, દહેગામ  ૦૨૭૧૪ ૨૩૨૦૦૨ 
એન.ડી.આર.એફ.  ૨૩૨૦૧૫૫૧ 
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OFIZ lA|U[0 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG G\AZ 
DMAF., 

G\AZ 
O[S; 
G\AZ 

zL DC[XS]DFZ 
VFZP DM0 

OFIZ VMOL;Z4 
UF\WLGUZ 

23222742 
23222141 

94279555
51 

98988322
22 

 

zL ZFS[XEF. OFIZD[G4 
NC[UFD 

 76230051
00 

 

zL U-JLEF. .PRFPOFIZD[G  95740030
01 

 

zL SD,[X 
AFZM8 

OFIZD[G  97222288
89 

 

ી અિનરુદ્ધ િસંહ 
ગઢવી 

ફાયર ઓિફસર 
મહાત્મા મંિદર 

 76985265
28 
 

 

S,[S8Z SR[ZL4 UF\WLGUZ 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG G\AZ
DMAF., G\AZ O[S; 

G\AZ
zL ;TLQF 58[, 
(IAS) 

S,[S8ZzL4 
UF\WLGUZ 

23259030
23220630

997840620
9 

2325
9040

ી  એચ.એમ. જાડેજા lGJF;L VlWS 
S,[PzL4 

UF\WLGUZ 

23259035
23221460

997840518
1 

2325
9181

zL ZFS[XEF. jIF; 5|F\T 
VlWSFZLzL4  
UF\WLGUZP

23259093 997840575
6 

2325
9092

zL કે.વી ભાલોડીયા 5|F\T 
VlWSFZLzL4 

S,M, 

02764 
222333 

756700876
0 

0276
4 

2223
33 

" કુ. ડી એન. રાંક  lH<,F 5]ZJ9F 
VlWSFZLzL 

23259182 756702199
8 

2325
9041

ી એ. આર ઝાલા  GFIA S,[PzL4 
HP;]P 

23259041 ૯૮૨૪૫૮૨૧૦૬  

ીમતી જે. એમ. 
વેગડા  

નાયબ કલે. ી ઈવીકશન ૨૩૨૫૯૦૫૩ ૯૮૨૫૩૪૯૭૧૦  

ી િવપુલભાઈ ઠક્કર GFIA lH<,F 
R}\86L 

VlWPzL4 

23251245
23251246

997840528
3 

2325
9428
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UF\WLGUZ 
zL  V[;PÒP5-
[ZLIF 

GFIA S,[PzL4 
:8[d5 0I]8L4 
UF\WLGUZ 

23256432
23259073

997988765
0 

 

zL 5LP8LP ;FW] GFIA S,[PzL4 
DPEPIMP 

23259015
23259048

972371550
6 

 

zL ALPV[;P 
BMBZLIF 

RL8GLX 8] 
S,[S8ZzL4 

UF\WLGUZ 

23259039 955814616
0 

 

zLDlT 
H[PHLPzMO 

0LPVF.PV[,PVF
ZPzL 

UF\WLGUZ 

 997400218
4 

 

zL lGZJ  AFZM8 DNNP E}:TZ 
XF:+L4 

UF\WLGUZ 

23259046 972770635
6 

 

zLDTL H[P V[G 
PXFC  .PRF 

DFD,TNFZzL4 
HDLG OF/J6L4 

UF\WLGUZ 

23259184 ૯૯૦૯૫૭૪૮૦
૭ 

 

zL H[P 8LP 
DSJF6F 

DFD,TNFZzL4 
NAF6 

23252558 987995306
6 

 

zL C;D]BEF. 
ZFJ, 

5LPV[P 8] 
S,[S8ZzL4 

UF\WLGUZ

23259030 757480168
7 

 

zLDlT 
EFJGFA[G X]S, 

5LPV[P 8] 
S,[S8ZzL4 

UF\WLGUZ

23259030 982568513
8 

 

zLDlT H[PV[GP 
XFC 

DFD,TNFZ 
0LhF:8Z4 

UF\WLGUZP 

23256639 990957480
7 

 

કુ. િનહાિરકા િસંગ  0LP5LPVMP4 
0LhF:8Z4 

UF\WLGUZ 

23256639 ૦૯૧૯૮૫૧૮૩૨૩  

zL ALP;LP jIF; GFIA 
DFD,TNFZ4 

0LhF:8Z4 
UF\WLGUZ 

23256639 990476830
0 

 

ગાંધીનગર તાલુકો  
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG 
G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ 

zL ZFS[XEF. jIF; 5|F\T VlWPzL 
VG[ ,FIhG 

2325909
3 

99784057
56 

23259
092 
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VlWPzL4 
UF\WLGUZP 

zL V[PS[P 
HMQFL 

DFD,TNFZ4 
UF\WLGUZ 

2325907
5 

75670025
94 

 

ી જે. ઑ દેસાઈ  ઈ.ચા ના.મામ ફ્લડ ૨૩૨૫૯૦૭૪ ૭૩૮૩૯૯૫૨૯
૫ 

 

ીમતી આર. એમ 
પરમાર 

TF,]SF lJSF; 
VlWSFZL4 
UF\WLGUZ 

2322079
5 

2325908
8 

75670131
67 

 

zL HLT[gN= 0L 
JF,[ZF 

RLO 
VMOL;ZzL4 

5[YF5]Z 

2321649
2 

94260071
94 

 

zL જતીન પર્જાપિત 5LPVF.P ;[PZ! 2322102
1 

9825૫૦૦૩૬
૪ 

 

zL પી. બી ચૌહાણ 5LPVF.P ;[P* 2324980
5 

૯૮૨૫૨૧૬૬૭
૬ 

 

zL ટી.એલ વાઘેલા ;[Sg0 5LPVF.P4 
;[P* 

2322082
7 

૯૮૨૫૬૦૮૦૮
૫ 

 

zL કે.એમ િપર્યદશ  5LPVF.P 
.gOM;L8L 

2323616
1 

૮૨૩૮૦૪૪૬૪
૬ 

 

zL એલ.ડી વાઘેલા 5LPVF.P 
RL,M0F 

2327360
0 

૯૮૭૯૨૯૮૭૫
૨ 

 

ી વી. બી દેસાઇ 5LPV[;PVF.4 
5[YF5]Z 

2321523
5 

૯૦૯૯૦૪૨૭૭
૨ 

 

ી ડી. બી વાળા 5LPV[;PVF.4 
0EM0F 

2395554
2 

2395574
7 

૯૭૨૪૩૨૮૪૩
૦ 

 

zL S[P S[P 5\0IF 5LPVF.P4 V0F,H 2397135
5 

98251366
16 

 

 
NC[UFD TF,]SM 

VlWSFZLzLG]\ 
GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG 
G\AZ 

DMAF., G\AZ O[S; 
G\AZ 

zLDlT 
V[GPVFZPXDF" 

lHP5]PVlWPVG[ 
,FIhG VlWPzL4 

NC[UFD TF,]SM

2325904
1 

7567021998 232590
41 

zL S[PJLPBF\8 DFD,TNFZ4 
NC[UFD 

02716 
232002 

7567002566 02716 
232003

ી એન. બી. રબારી   ઈ.ચા ના.મામ ફ્લડ 02716 ૯૭૨૭૩૯૭૧૫૮  
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232002
ી બી.  એસ રબારી TF,]SF lJSF; 

VlWSFZL4  
NC[UFD 

02716 
232627 

9574081798  

ી સિતશ પટેલ RLO 
VMOL;ZzL4 

NC[UFD 

02716 
232626 

9426362372  

ી કે.  એચ સૂયર્વંશી 5LPVF.P 
NC[UFD 

02716 
232632 

૯૦૯૯૯૭૯૮૦૧  

ી જે. ડી દેવડા 5LPV[;PVF.4 
ZBLIF, 

02716 
267533 

૯૯૯૮૫૫૮૫૪૪  

zL  ZFS[XEF. OFIZD[G  7623005100  
ી એ. જે. દેસાઇ પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 

દહેગામ 
૦૨૭૬૪ 

૨૩૩૦૭૪ 
૯૯૨૫૧૪૯૭૩૭  

 
DF6;F TF,]SM 

VlWSFZLzLG]\ 
GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG 
G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ 

zLDlT S[PV[DP 
X[9 

GFPS,[PzL 
sHP;]Pf VG[ 

,FIhG VlWPzL4 
DF6;F TF,]SM 

2325903
3 

97128625
66 

 

ી બી .બી પર્જાપતી ઈ. ચા. 
DFD,TNFZ4 

DF6;F

02763 
270662 

75670026
63 

02763 
274662 

ી એસ.એચ.પટેલ  ઈ.ચા ના.મામ ફ્લડ 02763 
270662 

૯૯૯૮૯૫૦૫
૬૩ 

 

ી એચ. કે િતર્વેદી TF,]SF lJSF; 
VlWSFZL4 

DF6;F 

02763 
270082 

75670131
77 

૯૯૭૯૫૦૯૩
૯૧

 

zL ZlJSF\T 58[, RLO 
VMOL;ZzL4 

DF6;F 

02763 
273863 

 

81412334
34 

 

ી એચ . જી 
પલાચિરયા 

5LPVF.P4 DF6;F 02763 
270401 
2700૫૨ 

૯૯૭૮૯૫૯૯
૯૯ 

 

ી વી.જે પટેલ ના.કા.ઈ ી સૂજ. 
સુફ. પેવી-૨, લોદરા 

 ૮૪૧૧૧૫૨૮
૯૬ 
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ી વી. એન ચાવડા આર. એફ. ઑ 
માણસા 

 ૯૬૨૪૦૩૮૮
૬૦ 

 

zL U-JLEF. OFIZD[G  95740030
01 

 

ી એમ. એસ. ગાંધી ના. કા. ઈ. ી 
યુજીવીસીએલ 

માણસા

 ૯૯૨૫૨૧૨૬
૭૪ 

 

ી વી. એન. ચાવડા પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 
માણસા 

૦૨૭૬૩ 
૨૭૦૯૩૪ 

૯૬૨૪૦૩૮૮
૬૦ 

 

 
 

S,M, TF,]SM 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG 
G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ 

ી કે.વી ભાલોડીયા 5|F\T VlWPzL4 
S,M, VG[ ,FIhG 
VlWPzL S,M, 

TF,]SM 

0276 
4222333 

75670087
60 

02764 
222333 

ી જે.ટી મકવાણા ઈ. ચા. 
DFD,TNFZ4 

S,M, 

02764 
220414 

75670026
74 

98799530
66 

02764 
220414 

ી બી.વી.ચાવડા ઈ.ચા ના.મામ ફ્લડ 02764 
220414 

૯૧૦૬૧૨૫૨
૯૫ 

 

ી પી. એન પટેલ TF,]SF lJSF; 
VlWSFZL4 S,M, 

02764 
223950 
220213 

75670131
19 

02764 
222013 

zL GZ[XEF. 58[, RLO 
VMOL;ZzL4 

S,M, 

02764 
223291 

94291021
22 

 

zL JLP0LPJF/F 5LPVF.P S,M, 
;L8L 

02764 
227023 

98795290
99 

 

ી વાય. આર વાઘેલા 5LPVF.P S,M, 
TF,]SF 

02764 
227022 

૯૦૯૯૫૩૩૦
૩૩ 

 

zL ALPV[GP NJ[ 5LPVF.P ;F\T[H  98250843
01 

 

zL SD,[XEF. 
AFZM8 

OFIZD[G  97222288
89 

 

ી જે. જે. ભનાથ પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી ૦૨૭૬૪ ૭૫૬૭૧૦૪૨  
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કલોલ ૨૨૨૧૫૨ ૬૨ 
ી સી.જે રાજપાલ  કા.પા.ઈ. 

યુજીવીસીએલ  કલોલ 
 ૯૭૨૬૬૪૧૪

૭૧ 
 

ી પુિનત ખન્ના  સ્ટેશ ઇન્ચાજર્ 
ઓએનજીસી, કલોલ 

ફાયર સ્ટેશન 

- ૯૪૨૮૩૩૦૬
૧૦ 

- 

 
 
 
 
 
 
 

UF\WLGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLG

M OMG 
G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ 

zL 0LPV[GP 
DMNL 

dI]P SlD`GZzL4 
UF\WLGUZ 
DPGP5FP 

2322044
0 

997840053
1 

2322141
9 

zL H[PALP 
AFZ{IF 

GFP dI]P 
SlDPzL4 

UF\WLGUZ 
DPGP5FP 

2325360
9 

2325361
0 

997840712
3 

2322141
9 

zL DC[XS]DFZ 
VFZP DM0 

OFIZ VMOL;Z4 
UF\WLGUZ 

2322274
2 

2322214
1 

942795555
1 

989883222
2 

 

ડૉ ડી.એન.બારોટ મેિડકલ ઓિફસર હેલ્થ  ૯૦૯૯૯૧૬૭૫
૧, 

૮૧૪૧૮૦૦૧૭
૭

 

ી એસ.એમ.ચૌધરી સેિનટેશન સુિપર્ટેન્ડેન્ટ  ૮૧૪૧૮૦૦૧૭
૩

 

ી નરેન્દર્ ભાઈ પટેલ ઇન્ચાજર્ 
બાયોલોિજસ્ટ 

 ૯૯૨૪૭૧૫૫૦
૫ 

 

ે દીપકભાઈ સોલંકી વહીવટી અિધકારી ી  ૯૮૨૫૩૯૯૮૩
૭ 

 

ી યુ.કે.સુતરીયા ટેક્સ ઓિફસર  ૯૯૨૩૨૨૭૭૪  
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૦, 
૯૦૯૯૯૫૬૯૫

૫ 
ી કે.એલ.સોની હાઉસ ટેક્સ ઓિફસર  ૯૯૧૩૫૨૫૧૨

૫ 
 

પાયલબેન એ શાહ સોલીડ વેસ્ટ મેનેજર  ૯૯૨૪૦૯૫૪૭
૦ 

 

ી આર . જી પટેલ ઝોનલ ઓિફસર ી  ૯૦૯૯૯૫૭૯૪
૪ 

 

 
lH<,F 5M,L; lJEFU 

VlWSFZLzLG]\ 
GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG 
G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ 

zL lJZ[gN= IFNJ 
(IPS) 

lH<,F 5M,L; 
VlW1FSzL 

2321090
1 

99784050
70 

2321091
6 

ી વી . જે . પટેલ વી. પો અિધ ી ૨૩૨૩૨૬૬
૮ 

૯૯૭૮૪૦૮૫
૯૦ 

 

ી એમ. જે. સોલંકી નાયબ પોલીસ 
અિધક્ષક ી મુખ્ય 

મથક 

 ૯૯૭૮૪૦૬૦
૬૩ 

૯૯૦૯૯૧૭૪
૫૯ 

 

ી વી.એન સોલંકી િવભાગીય પોલીસ 
અિધક્ષક 

02764 
221139 

98795088
69 

 

zL 
V[RPV[DPHF0[H
F 

ના.પો અિધ સલામતી 2325055
0 

98252442
43 
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ી આર. જી ભાવસાર 0LJFIV[;5L4 
V[;;LqV[;8L 

 97121333
11 

 

 0LJFIV[;5L4 
;]Z1FFXFBF 

2325627
5 

  

zL ALPV[RP 58[, 5LPV[P 8] 
V[;P5LP 

2321012
2 

99097633
63 

 

zL 5LP;LP JF,[ZF 5LPVF.P JFIZ,[; 2321012
2 

98240373
82 

 

ી સી.વી. અસારી કચેરી અિધક્ષક ૨૩૨૧૦૧૦
૬ 

૯૪૨૭૦૦૭૭
૫૩ 

 

zL V[PV[;P 586L 5LPVF.P 
S\8=M,Z]D 

2321091
4 

2321010
8 

89800471
54 

 

ી ડી. ડી સોઢા 5LPVF.P 
V[,VF.AL 

2321010
9 

99092130
07 

 

ી જે. ડી પુરોિહત 5LPVF.P 
V[,;LAL 

2321258
4 

  

ી બી. જે. વ્યાસ 5LPVF.P 
8=FOLS 

2323068
4 

99255185
55 

 

ી ડી. .ડી. સોઢા 5LPVF.P 
V[;VMHL 

2326162
3 

99092130
07 

 

zLDlT DLGF1FL 
58[, 

5LPVF.P DlC,F 2324709
6 

99744560
11 

 

ી કે. ડી. રાજપૂત કમાન્ડન્ટ ી હોમગાડર્ ૨૩૨૨૬૧૫
૫

૯૪૨૯૫૨૪૨
૧૦

 

ી એમ. એન. રાઠોડ પી. આઈ  નાગિરક 
સંરક્ષણ 

 ૯૪૨૭૩૩૭૯
૧૫ 

 

ી બી.પી. પટેલ  આિસસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ 
ી એસ. આર. પી 
ગુર્પ ૧૨સે- ૨૭ 

૨૩૨૧૦૯૨
૪ 

૯૦૯૯૧૩૬૮
૪૮ 

 

ી ડી. એચ. દહીયા  હે.પો. સ. ઈ ી 
એસ. આર. પી ગર્ુપ 

૧૨સે- ૨૭ 

૨૩૨૧૦૯૨
૪ 

૮૪૦૧૪૪૪૦
૧૨ 

 

 
lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 UF\WLGUZP 

VlWSFZLzLG]\ 
GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; G\AZ

zL N[JF\U N[;F. lH<,F lJSF; 
VlWSFZLzL4 

23222618 
23256981 

99784062
34 

2325694
9 
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ી જી. પી બર્હ્મભટ્ટ lGIFDSzL4 
lH<,F U|FD lJSF; 

V[Hg;L 

23259052 
23246153 

૭૫૬૭૦૩૫૨
૧૬ 

2323214
3 

zL 0LP5LP 
RF{CF6 

GFP lHPlJP 
VlWPzL4 

UF\WLGUZ 
મહેસૂલ 

23256984 75670174
87 

2322326
6 

ી એ.જે પટેલ ના જી વી અધી ી 
પંચાયત 

૨૩૨૫૬૯૮૫ ૯૯૨૪૮૪૯૮
૫૯ 

 

ી આર. કે પટેલ ઇંચા. કા.પા .ઈ ી 
પંચાયત 

૨૩૨૫૬૯૬
૮ 

૨૩૨૩૫૦૪
૮ 

૯૮૨૪૦૯૧૨૯
૯ 

 

ીમતી નીલમબેન 
જી. વ્યાસ 

મદદ. િજલ્લા 
રજીસ્ટર્ાર ી 

૨૩૨૫૬૯૩
૯ 

૯૦૯૯૮૬૮૮
૬૭ 

 

ી આર.  બી વસાવા િજલ્લા સમાજ 
કલ્યાણ અિધકારી ી 

૨૩૨૫૬૯૫
૯ 

૯૭૨૬૫૭૦૭
૩૭ 

 

ીમતી મમતાબેન 
એલ દત્તાિણ 

િજલ્લા મેલે. 
અિધકારી ી 

૨૩૨૫૬૯૪
૭/૪૮ 

૯૯૦૯૯૪૨૨
૦૪ 

 

ી યોગેશ મોદી નાકાઈ ી િસંચાઇ -
૧, 

 સે-૧૩ 

૨૩૨૪૯૫૪
૮ 

૯૯૦૯૯૨૧૯
૪૯ 

 

ી એચ એસ. રઘુવંશી નાકાઈ ી િસંચાઇ -
૨, 

 સે-૭ 

૨૩૨૪૫૧૯
૭ 

૯૯૦૪૨૮૮૭
૪૪ 

 

ડૉ. ભાવનાબેન ટી. 
પટેલ 

િજલ્લા આયુવિદક 
અિધકારી ી 

૨૩૨૫૬૯૯
૧ 

૯૪૨૮૭૩૦૫
૯૯ 

 

0MP 
0LP;LPHFUF6L 

;L0LV[RVM4 
UF\WLGUZ 

2325694
2 

2325694
5 

99099669
09 

23222088

zL 
V[;PV[DPAFZ0 

lH<,F 
lX1F6FlWSFZLz
L4 UF\WLGUZ 

2325906
5 

2325906
6 

99099702
27 

23220314

zL V[GPV[DP 
ZF9M0 

lH<,F 5|FP 
lX1F6FlWSFZLz

2325695
5 

99099716
73 

23223266



  

9966  
  

L 2322254
0 

zLDlT 58[, XF;GFlWSFZLz
L4 UF\WLGUZ 

2322547
0 

99743343
60 

 

zL DCFJLZl;\C 
0LP JF3[,F 

lH<,F B[TLJF0L 
VlWSFZLzL4 
UF\WLGUZ

2325694
9 

90902777
99 

23222779

zLDlT KFIFA[G
ઉપાધ્યાય 

5|MU|FD 
VMOL;Z4 

VF\U6JF0L 

2325696
1 

2325696
2 

94273669
09 

23256949
 

ી એસ. ડી.58[, મદદનીશ 5X]5F,G 
િનયામકzL4 

UF\WLGUZ 

232569૪
૫ 

૮૪૯૦૦૨૫૦
૯૯ 

૮૭૫૮૫૧૫૫
૦૫

 

 
 

WZM. 0[D 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG G\AZ
DMAF., G\AZ O[S; 

G\AZ 
zL  
5LPV[DP0FDMZ 

SFP5FP.PzL4 
WZM. 0[D 

02761 
262001 

9426597614  

zL  0LPALP 58[, GFPSFP.PzL4 
WZM. D]bI 

A\W 5[PlJP!4 
WZM. 

SM,MGL 

02761 
262342 

 

9377750504  
 

zL  5LPALP 58[, JPVF;LP 0[D 
;F.8 

02761 
262329 

9427989122  

zL V[GPV[;P58[, GFPSFP. PzL  
YM/ T/FJ 
TFPS0L 

 9909544251  

zL 
H[TFHLÒÒ9FSMZ 

RMSLNFZ YM/ 
T/FJ 

 7874284380  

ી બળવંતિસંહ વાઘેલા  ઓપરેટર થોળ 
તળાવ  

 ૯૯૯૮૧૪૦૨૧૦  

 YM/ T/FJ  U|FD 
5\RFIT 

02764-
274340 

  

 
5F6L 5]ZJ9F  

VlWSFZLzLG]\ SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM DMAF., G\AZ O[S; G\AZ 



  

9977  
  

GFD OMG G\AZ
lH<,F GM0, 
VlWSFZLzL4 

SFP.PzL4 
HFPVFPAF\PlJP4 

UF\WLGUZ 

 997840674
8 

 

zL V[GP V[DP 
58[, 

SFP5FP.PzL4 
5FP5]P UPjIP 

AM0"4 
UF\WLGUZ 

;]H,FD ;]O,FD 
RFH" 

23261870
23220859

997840674
8 

2326111
5 

 
VFZMuI 

VlWSFZLzLG]\ 
GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG G\AZ 

DMAF., 
G\AZ 

O[S; 
G\AZ

zL  0MP AL5LG 
GFIક 

l;JL, ;H"GzL4 
UF\WLGUZ 

23221931 
23221932 

99784050
56 

232 
5912
3 
 

0MP 
0LP;LPHFUF6L 

;L0LV[RVM4 
UF\WLGUZ 

23256942 
23256945 

99099669
09 

232 
2208
8 

ી સિતશ પટેલ  હેડ ઓ.પી.એસ  
જી.વી.કે ૧૦૮   

 ૮૦૦૦૦૦૯૩
૦૦ 

 

 
 

V[GP0LPVFZPV[OP 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG 
G\AZ 

DMAF., G\AZ O[S; 
G\AZ

zL 
VFZPV[;PH]G 

SDFg0g84 
V[GP0LPVFZPV[OP

2320254
0 

942886445  

zL S[PS[P5|;FN ;[Sg0 SDFg0g8 
V[G0LVFZV[O

 942730421
7 

 

zL U\ELZ 
;L\W4 

0LP;LP  942730421
3 

 

zL lCDF\X] 
ANM,F 

V[P;LP  942730421
4 

 

S\8=M,Z]D V[GP0LPVFZPV[OP 232 
01551 

  

 
lH<,FGL VgI SR[ZLGF VUtIGF OMG G\AZ 

VlWSFZLzLG] SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM DMAF., G\AZ O[S; 



  

9988  
  

\ GFD OMG G\AZ G\A
Z 

zLDlT 
V[PALP E8' 

HGP D[G[HZzL4 
lH<,F pP S[gN= 

23259057
23259054

9428115373 232
592
81 

zL GZ[XEF. 
RF{WZL 

lH<,F DFlClT 
lGIFDSzL4UF\W

LGUZ 

 9898757501  

ી એ. એન રાવત SFP5FP.PzL4 
5FPIMPlJP!4 
UF\WLGUZ 

૨૩૨૫૯૨૫૯ ૯૧૦૪૮૨૬૮૨૬  

ી આર . એ. 
પટેલ 

SFP5FP.PzL4 
5FPIMPlJPZ4 
UF\WLGUZ 

૨૩૨૫૨૯૩૫ 9978405243 
૯૯૨૮૪૦૭૯૪૦ 

 

ી એન. જે .ઠક્કર SFP5FP.PzL4 
5FPIMPlJP#4 
UF\WLGUZ 

232591૫૯ ૯૯૧૪૧૫૯૧૭૪  

ી જે. આર ઓઝા SFP5FP.PzL4 
5FPIMPlJP$4 
UF\WLGUZ 

૨૩૨૫૯૧૯૩ ૯૪૨૬૪૬૪૬૧૦  

ી યોગેશ મોદી GFPSFP.P 
5\RFIT 

l;\P5[PlJP!4 
UF\WLGUZ 

 ૯૯૦૯૯૨૧૯૪૯  

ી એચ. એસ. 
રઘુવંશી 

ના.કા.ઇ. પંચાયત 
સીન. પે. વી. ૨, 
ગાંધીનગર-સે-૭

૨૩૨૪૫૧૯૭ ૯૯૦૪૨૮૮૭૪૪  

 
zL S[P0LP 
JF3[,F 

SFP5FP.PzL4 
SF\; lJP 4 :8[8 

JM8Z 0[8F 
;[g8Z4 ;[P(4 
UF\WLGUZ

૨૩૨૬૦૧૯૦  
9879527087 

 

zL ;LPS[P 
5\RF, 

GFPSFP.P4 SF\; 
lJEFU4 

UF\WLGUZ 

૨૩૨૪૮૦૦૬ 9909920228  

ી અશોકભાઇ 
િમસ્તર્ી 

ના.કા.ઈ.પૂર િનયંતર્ણ 
એકમ 

 ૯૪૨૭૩૦૫૭૦૯  

ી એમ. એ. 
મેવાડા 

કા.પા.ઈ. ી િવદ્યૂત 
પાયોવી, ગાંધીનગર 

 ૯૯૭૮૪૦૫૦૫૧  

ી  જે. આર મેનેજર ી િડિસ્ટર્ક્ટ  ૯૨૨૭૨૫૯૫૯૮  



  

9999  
  

માંડિલયા  ટોરેન્ટ પાવર  
ી એમ. આઈ 

.પટેલ 
અિધક્ષક ઇજનેર ી 

પા. યો. વતુર્ળ 
૨૩૨૫૪૦૮૨ ૯૯૭૮૪૦૫૨૪૨  

ીમતી . એમ. વી 
. શાહ 

કા.પા.ઈ. ી 
યુજીવીસીએલ પેથાપુર

૨૩૨૩૭૨૫૯ ૯૬૮૭૬૩૪૮૧૪  

ી એન. એમ પટેલ કા.પા.ઈ. ી પા.પૂ. 
ગ. વ્ય .બોડર્- 
ગાંધીનગર 

૨૩૨૬૧૮૭૦
૨૩૨૨૦૮૫૯

૯૯૭૮૪૦૬૭૪૮  

zL JLPS[P 
XFC 

I]lG8 D[G[HZzL4 
JF:DM4 

UF\WLGUZ 

 9978440671  

zLDlT V5[1FF 
58[, 

0LP;LP JF:DM4 
UF\WLGUZ 

 9978447202  

zL V\lSTF l;\3 8[SGLS, 
V[1F58"4 JM8Z 

;[04 ;[P!*4 
UF\WLGUZ 

 7567032652  

ી પી.કે. શુકલા એિરયા મેનેજર ી 
બીએસએનએલ

૨૩૨૨૯૧૯૧ ૯૪૨૬૨૦૫૪૦૩  

ી કે. જે.પટેલ ડેપોમેનેજર ી 
એસ.ટી, ગાંધીનગર 

૨૩૨૨૨૮૪૩ ૯૯૯૮૯૫૩૦૫૨  

 

 
 

ફોરેસ્ટ િવભાગ 
VlWSFZLzLG]\ 

GFD 
SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 

OMG 
G\AZ 

DMAF., G\AZ O[
S; 
G\
AZ

ી કે.ટી પરમાર નાયબ વન સંરક્ષક ી ૨૩૨૨૧૨૬
૦

૯૯૭૮૯૫૦૮૭૪  

ી વી.વી ઠાકોર મદદ. વન સંરક્ષક ૨૩૨૨૧૨૬
૦ 

૯૯૦૯૩૯૬૦૦૧  

ી કે. બી. િનનામા કચેરી અિધક્ષક ૨૩૨૨૧૨૬
૦ 

૯૯૨૫૨૨૧૪૯૯  

ી બી. એન દેસાઇ પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 
બોરીજ 

૨૩૨૨૩૯૩
૬ 

૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮  



  

110000  
  

ી પી. એસ. રાજપૂત પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 
ઉજાર્ 

૨૩૨૪૬૯૨
૨ 

૯૯૯૮૪૫૨૭૪૫  

ી એ. જે. દેસાઇ પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 
દહેગામ 

૦૨૭૧૬ 
૨૩૩૦૭૪ 

૯૯૨૫૧૪૯૭૩૭  

ી વી. એન. ચાવડા પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 
માણસા

૦૨૭૬૩ 
૨૭૦૯૩૪

૯૬૨૪૦૩૮૮૬૦  

ી જે. જે. ભ6Fત પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી 
કલોલ 

૦૨૭૬૪ 
૨૨૨૧૫૨ 

૭૫૬૭૧૦૪૨૬૨  

 
મીિડયા સેન્ટર 

VlWSFZLzLG]\ 
GFD 

SR[ZLG]\ GFD SR[ZLGM 
OMG G\AZ 

DMAF., G\AZ O[S; 
G\A

Z
ી પિરમલભાઈ પટેલ િજલ્લા માિહતી કચેરી 

ગાંધીનગર  
૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૮૨૫૩૨૩૮૦૮  

ી િજગ્નેશ પટેલ  ફોટોગર્ાફર િજલ્લા 
માિહતી કચેરી 

ગાંધીનગર 

૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૭૨૩૦૦૧૯૩૪  

ી પર્કાશભાઈ ઝા  ગાંધીનગર સમાચાર ૨૩૨૩૮૫૭૧ ૯૯૨૫૧૫૪૮૭૧ 
૯૦૯૯૯૫૧૫૭૧ 

 

ી દીપકભાઈ જાની  ફોટોગર્ાફર ગાંધીનગર 
સમાચાર  

૨૩૨૩૦૬૫૨ ૯૮૯૮૦૩૦૬૫૨  

ી પાથર્વી વમાર્  સંદેશ સમાચાર   ૯૯૭૯૫૪૨૪૨૪  
ી મુકેશ દોશી  િદવ્ય ભાસ્કર સમાચાર ૨૩૨૩૩૦૪૫.

૨૩૨૨૨૦૫૭
૯૮૨૫૨૧૩૦૯૭  

ી કલ્પેશ ભટ્ટ ફોટોગર્ાફર િદવ્ય 
ભાસ્કર  

 ૯૮૭૯૬૦૯૧૩૦  

ી તુષારભાઈ બારોટ  ગુજરાત સમાચાર  ૨૩૨૩૮૩૮૯ ૯૮૭૯૪૮૨૨૩૬  
ી ધમન્દર્ કૂંપવાત  ફોટોગર્ાફર ગુજરાત 

સમાચાર  
 ૯૮૨૫૦૨૦૧૪૧  

ી અરુણ શાહ ઇટીવી ન્યૂઝ ૨૩૨૬૨૨૩૫, ૩૧૦૩૫૬૬૨  
ી કલ્પેશ રાવલ એબીપી અિસ્મતા 

ન્યૂઝ 
 ૯૯૦૯૮૬૬૧૩૫  

ી િવપુલ બાલ્ધા સંદેશ ટીવી  ૯૮૨૫૪૮૪૮૬૯  
ી િહતલ પારેખ વીટીવી ગુજરાતી  ૮૪૬૦૨૦૯૦૪૦  



  

110011  
  

ી કે ડી ભટ્ટ નવ ગુજરાત ટાઇમ્સ  ૯૯૦૯૯૩૧૫૬૦  
ી િમલન વ્યાસ વેસ્ટનર્ ટાઇમ્સ  ૯૪૨૬૫૮૨૬૧૧  

લાયઝન અિધકારી ીઓની િવગત 

આપિત્ત વ્યવસ્થાપનની કામગીરી જેવી ક ે તાલકુાવાર લાયઝન અિધકારી ીઓની િનમણુક 

કરવામા ંઆવેલ હોય છે. પુર વાવાઝોડ,ુ આગ, અક્સ્માત, ભકુપં ક ેઅન્ય કોઇ આપિત્ત માટે 

કામગીરી કરવા માટ ે આપિત્ત વ્યવસ્તાપન ઉપરાતં તાલુકામા ં મહત્તવની કામગીરીઓ માટે 

તમામ કચરેીઓ વચ્ચ ેજરૂરી સકંલન  રહ ેતથા કામગીરી સચુારૂ રૂપ ેથઇ શક ેતે માટ ેિજલ્લાના 

તાલુકા વાર લાયઝોન અિધકારી ીઓની નીચ ેમજુબની િવગત ેિનમણંુક કરવામા આવી છે.  

અ ન ં તાલુકાન ુનામ લાયઝન અિધકારી ીનો હોદ્દો સંપકર્ નંબર 

૧ ગાધંીનગર પર્ાંત અિધકારી ી ગાધંીનગર ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬
૨ દહેગામ  િજલ્લા પુરવઠા અિધકારી ી 

ગાધંીનગર 
૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮

૩ કલોલ પર્ાંત અિધકારી ી , કલોલ ૭૫૬૭૦૦૮૭૬૦

૪ માણસા નાયબ ક્લેક્ટર ી (જ.સુ,) 
ગાધંીનગર 

૯૭૧૨૮૬૨૫૬૬

ફ્લડ સેલ:   

તાલુકા કક્ષાના ફલ્ડ કટંર્ોલ રૂમના નંબરોની િવગત નીચ ેમજુબ છે 
 

અ.ન ં તાલુકાન ુનામ ટેિલફોન નબંર 
૧ ગાધંીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૨૦ 
૨ દહેગામ ૦૨૭૧૬-૨૩૨૦૦૨ 
૩ કલોલ ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ 

૪ માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 
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નકશાઓ: ગાધંીનગર જીલ્લો -  
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ગાધંીનગર તાલુકો:- 

 

 

કલોલ તાલકુો:- 



  

110044  
  

 

 

માણસા તાલુકો:- 
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દહેગામ તાલુકો:- 



  

110066  
  

 

 


