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  વદેંળ   

 

ડૉ.એભ.ડી.ભડીમા IAS 

 

 ભશીવાગય જજલ્રાએ છેલ્રા કેટરાક લો દયમ્માન વલવલધ કુદયતી તથા ભાનલ વજીત આપતન વાભન 

કમો છે. ફદરામેર વભમભાાં આવિ વ્મલસ્થાન કાભગીયીએ ભાત્ર ચભાવાના ચાય ભાવ યુતી ભમાાદીત યશી નથી. 

અલાય નલાય ત્રાટકતી આવિઓ વાભે ઝડી પ્રવતવાદ આલા ભાટે સદુ્રઢ ભાખુાં શવુાં આલશ્મક છે. વાથવાથ 

જજલ્રાની જખભ રૂયેખાને અનરુક્ષીને વાંકરીત ભાહશતી ઉરબ્ધ શલી તેટરી જ જરૂયી છે.  આ મજનાન શતે ુ

આપતથી થતાાં નકુળાનન ઘટાડ કયલાન તથા ત્લયીત પ્રવતવદની પ્રહિમાને વય તથા ઝડી ફનાલલાન છે. 

આવિ વ્મલસ્થાન કાભગીયીએ વતત પ્રહિમા છે. ત્માયે આ મજનાનુાં વભમાાંતયે અડળેન કયલાભાાં આલે તે અંત્મત 

આલશ્મક છે.  

      શ્રધ્ધા છે કે, જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આપતની હયસ્સ્થવત શરેા, દયમ્માન 

અને છીની હયસ્સ્થવતભાાં જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન તાંત્ર અન ે વલવલધ ટાસ્કપવાને આકસ્સ્ભક વાંજગભાાં ઝડી 

પ્રવતબાલ આલા ભાટે ભાગાદળાક રૂ વનલડળે.  

 આબાય વશ ......  

તાયીખ:-     / ૦૫ /૨૦૧૭                                         કરેકટય ભશીવાગય  

                                                                    લણુાલાડા        
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      વદેંળ 

  

શ્રી આય.જી.ગહશર  IAS   

    ભશીવાગય જજલ્ર ફહવુલધ આવિઓની વાંબાલના ધયાલત જજલ્ર છે. તભાભ સ્તયે આવિ વ્મલસ્થાન, 

આવિ વનલાયણ આમજન તથા આપત વાભે લુાતૈમાયીના વલચાયને ભશત્લ આપ્લાભાાં આલે તે જરૂયી છે. વાથવાથ 

ડીસ્રીકટ ઇભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટય , કરેકટય કચયેી, ભશીવાગય – લણુાલાડા ધ્લાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર 

જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના એ આગતયા આમજન , લુાતૈમાયી તયપનુાં પ્રથભ ગથીયુાં છે. જજલ્રા આવિ 

વ્મલસ્થાન મજના એ વતત વાંળધનની ફાફત છે. ત્માયે આ મજના વભમાાંતયે અધતન કયલાભાાં તે આલશ્મક છે.  

     આળા છે કે, આ મજના થકી વફાંવધત વલબાગની આવિ વ્મલસ્થાન કાભગીયી યત્લેની તેઓની ભવુભકા 

સ્ષ્ટ થળે અને આવિ વભમે ઝડી પ્રવતવાદ આલા ભાટે કટીફધ્ધ ફનળે.  

  
 

તાયીખ:-     / ૦૫ /૨૦૧૭                                જિલ્રા  વલકાવ વધકાયી   
                                                       ભશીવાગય- લણુાલાડા   
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વદેંળ 

 
 

ડૉ. એભ.કે.નામક IPS 

  

ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આપતની ળકમતા તેના બોગલરક હયસ્સ્થવતથી જાણી ળકામ છે. ભકુાં, યુ, લાલાઝડુાં, 

આગ, યડ અકસ્ભાત, યેર અકસ્ભાત જેલી આવિઓથી વભમાાંતયે બગ ફનીએ છીએ. કઇણ આવિ વાભે 

લુાતૈમાયીના વલચાયને ભશત્લ આલાભાાં આલી યશયુાં છે. ત્માયે સ્થાવનક લશીલટી તાંત્ર જજલ્રાભાાં વાંબવલત જખભથી 

તથા સ્થાનીક સ્તયે ઉરબ્ધ વાંવાધનથી હયચીત શમ તે જરૂયી છે. આ ફાફતથી કઇણ હયસ્સ્થવતને શચી 

લલા ક્ષભતાભાાં લધાય કયે છે. ડીસ્રીકટ ઇભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટય, કરેકટય કચેયી, ભશીવાગય- લણુાલાડા ધ્લાયા 

તૈમાય કયલાભાાં આલેર જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના એઉકત ફાફતન વાંકરીત દસ્તાલેજ છે.  

        આળા છે કે, આ મજના થકી વફાંવધત વલબાગનીઝડી પ્રવતવાદ આલાની ક્ષભતાભાાં વધૃ્ધ્ધ થળે.  

અેક્ષા વશ ......  

 

 

તાયીખ:-     / ૦૫ /૨૦૧૭                                          જિલ્રા  રીવ વધક્ષક    
                                                           ભશીવાગય- લણુાલાડા   
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વલમ લસ્ત ુ

ક્ર્ભ  વલગત  ાના નફંય  

પ્રકયણ – ૧  

  પ્રસ્તાલના ૧૦ 

૧.૧ પ્રાનન ુઅમિન ૧૧ 

૧.૨ શતે ુ  ૧૧ 

૧.૩ વત્તા ભડંની િલાફદાયીઓ ૧૧ 

૧.૪ વકંલ્ના ૧૨ 

૧.૫ ભબગભ  ૧૨ 
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૨.૧ આંકરન ને આવતશાવ  ૧૮ 
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૨.૫   દુષ્કા  ૧૯ 

૩ HRVA  ૧૯ 

૪.    ક્ષભતાઓન ુવલશ્રેણ ૧૯ 

૫.    યુગ્રસ્ત વલેંદનળીર ગાભની માદી ૫૫ 

૬. વવંાધનન ુવલશ્રેણ  ૨૦ 

૭.    ક્ષભતાન ુવલશ્રેણ ૨૦ 

૮ HRVA વલશ્રેણ અંગેની બરાભણ ૨૨ 

પ્રકયણ – 3  

 DDMG  ૨૪ 

 પામય આભયિન્વીની વલગત ૨૫ 
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 ૧૦૮ની વલગત ૨૫ 

 અગાશી ને લૂવ ચેતલણીની વસં્થા વ્મલસ્થા ૨૬ 

પ્રકયણ-૪ 

  યકથાભ ને ઈળભન કામવમિના ૨૯ 

પ્રકયણ-૫ 

  લૂવ તૈમાયી કામવ મિના ૩૫ 

૧ ક્ષભતા લધવન  ૩૫ 

૨. તારીભ િરૂયીમાત વલશ્રેણ  ૩૫ 

૩ તારીભ અમિન વ્મલસ્થા ૩૬ 

૪ પ્રટકર વ્મલસ્થા ૩૭ 

૫ ફચાલ વાધનની ઓખ ને િથ્થાની ચકાવણી ૩૭ 

૬. ચેતલણી તતં્રની ચકાવણી ૩૭ 

૭ ત્લયીત પ્રવતવાદ ટીભન ુવકંરન ૩૭ 
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૯. યુ લાલાઝડા દયમ્માન ઋતગુત લૂવ તૈમાયી ૩૮ 

૧૦ લૂવ ચેતલણી વ્મલસ્થા ને અવત્ત ફાદની લૂવ તૈમાયી  ૩૮ 
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પ્રસ્તાલના 

                     . 
 

      ગજુયાત યાજમ છેલ્રા કેટરાક લોથી અનેક પ્રકાયની આવિઓન વાભન કયી યશય ુછે. જેભાાં 2001 ન ભકૂાં, 1998 

નુાં લાલાઝડુાં અને 1978 નુાં યુ ભશત્લના ગણાલી ળકામ તેલી આવિઓ શતી. 2001 ના બમાનક ભકૂાં ફાદ ગજુયાત વયકાયે 

યાજ્મભા આપતન ુ વપ વાંચારન કયલા ભાટે એક વાંસ્થા સ્થાી છે. જે ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન વિા ભાંડ 

(GSDMA) તયીકે ઓખામ છે.  

 છેલ્રા દવ લોભા આવિ વ્મલસ્થાન પ્રાન તૈમાય કયલા, રાગ ુ કયલા અને વભમાાંતયે સધુાયા લધાયા કયલાની 

પ્રહિમા થઇ છે. ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન વિા ભાંડન ઉદેળ આમજન, જખભ અને વન:વશામતાન ુ આંકરન, 

યીસ્ન્વ અને ઉળભન (વભટીગેળન)ના ગરાઓના વલકાવના આમજનભા વભાલેળ અને સ્થાવનક સ્લયાજની વાંસ્થાઓની 

બાગીદાયી લધાયલાન છે.આવિ વ્મલસ્થાન મજનાની પ્રહિમા ગ્રામ્મ સ્તયેથી ળરૂ કયી ઉિયતય તાલકુા અને જજલ્રા સવુધ 

ક્ર્ભફધ્ધ કયલાની જરૂયીમાત જણામ છે. આવિ વ્મલસ્થાન મજનાને જજલ્રા સ્તયે સધુાયલાની આ શરેથી આગ જતા ગ્રામ્મ 

અને તાલકુા સ્તયની મજનાઓભા જરૂયી પેયપાય વાથે ત્રણેમ સ્તયની મજનાઓને સવુ ાંગત કયી ળકામ. એ ણ વલચાયાય ુછે કે, 

તાલકુા સ્તયના આવિ વ્મલસ્થાન મજનાને એલી યીતે તૈમાય કયલા જેથી ગ્રામ્મ સ્તયના મજનાની વલગત ને તાલકુા સ્તયે 

જડી ળકામ.  

આવિ  ગભે ત્માયે ત્રાટકી ળકે છે. તે નાના ામે અગય ભટા ામે શઇ ળકે છે.  આ વભમે જાન ભાર નુાં નકુળાન 

ઓછાભાાં ઓછાં થામ તે ભાટે વજજતા અને આમજનની જરૂય ડે છે. એવુાં નથી કે કુદયતી આવિઓ આણા ભાટે કઇ નલી કે 

અજાણી ફાફત. છે. આ અગાઉના વભમભાાં ણ આણે લઘતી કે ઓછી વપતા વાથે આવિઓ ન વાભન કમાા  જ છે.યાંત ુાં 

ઇવતશાવ ઉય નજય નાખીએત ભતુકાભાાં આખીને આખી વાંસ્કૃવતઓના ઉન્મરૂન થી ભાાંડીને આલી ઘણી આપતભાાંથી ઘણુાં ફઘ ુ

ફચાલી રેતી આઘવુનક ભાનલ જાવત વભક્ષ છે. કુદયતી આવતઓ ભટા બાગે વાંણૂા ણે કમાયેમ વનલાયી ળકાતી નથી.યાંત ુાં 

તેનાથી થતી અવય તથા નકુળાનભાાં ઘટાડ જરૂયથી કયી ળકામ છે.  

શારન “ જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના-2017” ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન ધાય-2003,તથા આવિ 

વ્મસ્થાન ધાય-2005 અને વશમગ નીવતના ભાગાદળાક વવદ્ાાંતના વાંદબે તૈમાય કયેર છે.  

 

 

૧.૧ પ્રાનનુ ંઅમિન : 

       ભહશવાગય જીલ્રાન આવિ વ્મલસ્થાન પ્રાન મખુ્મ 11 વલબાગ અને હયવળષ્ટ-11 ભાાં લશેંચામેર છે. મખુ્મ 

વલબાગભાાં નીચેનાન વભાલેળ થામ છે.  
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 પ્રસ્તાલના, વકંલ્ના ને નીવત 

 િખભ ને વલેંદનળીરતા થૃકકયણ (HRVA) 

 લૂવ ચેતલણી, યાશત ને નુ:સ્થાન કાભગીયી  

                    આ મજનાભાાં લયામેરા ળબ્દ પ્રમગ, ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાાંભ ાંડ અવધવનમભભાાં 

વ્માખ્માવમત કયેર છે, અને લાયેર છે તે ળબ્દ પ્રમગને સવુ ાંગત છે.  

૧.૨  શતે ુ :   

આ રેખથી  ભહશવાગય જજલ્રાભાાં આવિ વ્મલસ્થાન ભાટે જરૂયી આઘાયભતુ ભાહશતીની જગલાઇ કયી છે,. 

 વલવલઘ આવિઓ અંગે જીલ્રાના નાગહયક ભાટેના જખભ અને વાંલેદનળીરતા વ્માખ્માવત કયી છે,. અને  

 જીલ્રાભાાં વાંબવલત આવિઓની અવય વનલાયલા/ટાલા અથલા તેના ળભન ભાટે આલા ક્ષકાયએ રેલાના ગરાાં 

વ્માખ્માવમત કમાા છે.  

 વશામક મજનાઓથી ચકકવ આવિઓના પ્રવતબાલભાાં મખુ્મ અને વશામક ક્ષકાયની ભવુભકા અને જલાફદાયીઓની 

વલગત આી છે. આલી મજનાઓ  

 

A. તાલકુા સ્તયે.,  

B. જીલ્રાભા ંઅલેરા ભશત્લના ઔદ્યભગક સ્થાન ભાટે.,  

ચકકવ આવિ પ્રવતબાલ કાભગીયી કઇ યીતે ણૂા થળે તે ફાફતની પ્રભાણભતૂ વાંચારન કામાયીવત (SOP) 

ભાયપત વલકવાલલાભાાં આલેરી છે. પ્રભાણભતૂ વાંચારન કામાયીવતન મકુયય અથલા વશામક કામો અને 

ક્ષકાયની જલાફદાયી છે.  

૧.૩. વત્તાભડં ને િલાફદાયીઓ  :   

                              જીલ્રા ભાટેની જરૂયીમાત અને ગોણ મજનાઓ, વન ૨૦૦૩ના ગજુયાત આવિ વ્મલસ્થાન વિાભાંડ 

અવઘવનમભના વિાવઘકાય શઠે વદયહ ુઅવઘવનમભથી કરેકટયને આવિની અવય ટાલા અથલા ઓછી કયલાના પ્રમાવભાાં 

અન્મ ક્ષકાયન વશકાય અને વશામ સવુનવિત કયલા ભાટે અવઘકૃત કયલાભાાં આલેર છે. ખાવ કયીને કરેકટય અને વાભન્મ યીતે 

વયકાયના વિાાંભ ાંડ, ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન, યાશત કવભળનય અને જરૂય જણામે અન્મ જાશયે તેભજ ખાનગી 

ક્ષકાયની વશામથી જીલ્રાને પ્રવતકુ અવય કયતા જખભ અને આવિઓના વ્મલસ્થાન ભાટે જલાફદાય છે. કરેકટય અને  

અન્મ ક્ષકાયની ભવુભકા, જલાફદાયી અને પયજ અવધવનમભભાાં વલગતલાય જણાલલાભાાં આલી છે અને તેને મજનાના બાગરૂે 

ગણલાભાાં આલે છે.   
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૧.૪. અવત્ત વ્મલસ્થાનની વકંલ્ના :  

આવિઓના જખભ શલા કયલાના અથલા ઘટાલાના ગરાનુાં અભરીકયણ અને આમજન.  

 આવિ વલનાળકતા અથલા હયણાભ ઘટાડલાની  

 આકસ્સ્ભકતા અને આવિઓ ભાટેની વજજતાની  

 આવિની અવયના મલૂ્માાંકનની  

 વાંકટકારીન વશામ,ફચાલ અને આવિના નુ:લવન  અને નુ:વનભાાણની  

   તભાભ પ્રકાયના જખભ વ્મલસ્થાન અને અવઘકાહયતાના વલચાયથી આવિ વ્મલસ્થાન આમજન અને પ્રમાવ 

ભાટેન ામ યૂ ાડે છે. તભાભ પ્રકાયના જખભ વ્મલસ્થાનભાાં, જીલ્રાને અવય કયતા વાંબવલત તભાભ જખભ ટાલા 

અથલા શલા કયલા ભાટેના આમજનની વલચાયણા અને રેલાના ગરાન વભાલેળ થામ છે.  

  અવઘકાહયતા એટરે નાગહયકના જીલન અને જીલનવનલાાશને ખતયાભાાં મકેૂ તેલા તભાભ જખભ અને આવિઓને 

શોંચી લલા ભાટે દયેક નાગહયકને વળક્ષણ, તારીભ અને વશામથી વક્ષભ ફનાલલ. આલી અવઘકાહયત એ આવિની તજલીજ 

કયલા ભાટેની વાંણૂા જલાફદાયી કઇ વ્મહકતભાાં તફદીરી નથી ણ આવિની અવય ઘટાડલા અથલા તેને ભમાાહદત કયલા ભાટે 

જરૂયી વાઘન અને વશામ દયેક વ્મહકત ઘયાલે છે તેવુાં સવુનવિત કયલા ભાટેના અંવતભ પ્રમાવ છે.  

 

૧.૫    અવત્ત વ્મલસ્થાનન ભબગભ:-  

ગજુયાત વયકાય આવિ વ્મલસ્થાન પ્રત્મે વલાગ્રાશી અલબગભ ધયાલે છે. આવિની અવય ઘટાડલાની 

કાભગીયી ફે વલસ્તતૃ ક્ષેત્રભાાં વલબાજીત કયલાભાાં આલી છે.  

 તાત્કાલરક ળરૂ થતી આવિની અવય ઘટાડલા ભાટે અથલા આવિની ધીભી ળરૂઆત લખતે તેના પ્રવતબાલને લેગલાન 

ફનાલલા ભાટે જરૂયી શમ તેલા આમજન અને ગરાને કેન્દ્રભાાં યાખીને ચેતલણી, વશામ અને નુ:સ્થાન  

 જખભ અથલા તાઇ યશરેી આવિઓના કાયણે અથલા અવય, વનલાયણ અથલા નાબદૂ કયલા ભાટે આમજન 

અથલા ગરાઓને કેન્દ્રભાાં યાખીને ળભન, વજ્જતા અને વનલાયણ. 

 અવત્ત વ્મલસ્થાનન વભગ્ર બગભ ૬ (િ) ઘટડ ય અધાહયત શમ િે. 

 જખભ અને વાંલેદનળીરતાન ુચકકવાઇલૂાક મલૂ્માકાંન (HRVA)  

 આમજન અને વાધનની માાપ્ત પાલણી 

 ક્ષભતા વનભાાણ અને તારીભ 
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 માાપ્ત પ્રાધ્પ્તસ્થાનની જગલાઇ  

 વાભાન્મ ભવુભકા અને જલાફદાયીને (વાભાન્મ યીતે) અનરુૂ શમ તેલી આવિ વ્મલસ્થાન ભવુભકા અને 

જલાફદાયીની વોંણી અને. 

 આવિ વ્મલસ્થાન ઉદે્દળને હયણૂા કયલા ભાટેન ુવલલબન્ન કાનનુી અને કામારક્ષી વ્મલસ્થાતાંત્રન ઉમગ.  

 

૧.૬ નીવત ને િલાફદાયીઓ :-  

૧.૬.૧     ચેતલણી, વશામ ને નુ:સ્થાન:-  

   ચેતલણી, વશામ અને નુ:સ્થાન ગરાન ધ્મેમ આવિને રીધે જાનભારની શાની અને શાડભાયી ઘટાડલાન છે. 

જીલ્રા સ્તયના આમજન અને પ્રભાણભતુ વાંચારત કામાયીતી (SOP)  શાવન અને શાડભાયી વનલાયલા અથલા ઘટાડાલા ભાટે 

ચેતલણી, વશામ અને નુ:સ્થાન વશામની ળકમ એટરી વય જગલાઇ કયી છે.  

   લૂાચેતલણી, વશામ અને લૂાલત સ્સ્થતી ભાટેન ુ કેન્દ્રલફિંદુ જીલ્રા કરેકટય છે જે જીલ્રાની અંદયના આલા પ્રમાવભાાં 

હદળાશચૂન અને વાંકરન કયતા શમ છે. ક્રેકટય ચેતલણી, વશામ અને લૂાલત સ્સ્થવતન ુવાંકરન કયલા ભાટે આવાવના જીલ્રા, 

ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન વાંિાભાંડ (જી.એવ.ડી.એભ.એ) અને ભશસેરુી વલબાગ વાથે એલી પ્રવવૃતઓને વાંકરન ભાટે 

જલાફદાય છે,  

   કરેકટય, આવિના વભમગાાભાાં વશામ, લૂાલત સ્સ્થવત અને નુલાવન ભાટેની રાાંફા ગાાની મજનાઓ વલકવાલલા 

ભાટે ણ લધ ુજલાફદાય છે. આલી મજનાઓભાાં બવલષ્મની આવિઓની અવય ઘટાડલા ભાટેના અને નીવત અને અભરીકયણ 

અનવુાય ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન વાંિાભાંડ વાથેના વાંકરનના ગરાન વભાલેળ થામ છે.  

 

૧.૬.૨    ળભન, વિિતા ને વનલાયણ:-  

   ળભન, વજજતા અને વનલાયણ ગરા આવિની વાંબવલતતા ઘટાડલા (જખભ અલ્ીકયણ) ભાટે અથલા ળકમ 

આવિભાાંથી ઘાયેરા નકુળાનન ુપ્રભાણ (વાંલદનળીરતા અલ્ીકયણ) ભાટે આવિની અગાઉથી જ રેલાના શમ છે. વાંલદનળીરતા 

ઘટાડલાની ફાફતને ખતયા અલ્ીકયણ કયતા ણ લધ ુઅગ્રતા આલાભાાં આલે છે. જીલ્ર ખતય અને વાંલેદનળીરતા ઘટાડલા 

ભાટે ચાય વ્મલસ્થાતાંત્ર (એક અથલા ચાય) યાખી ળકે છે.  

I. જીલ્રાભાાં ળભન, વજજતા અને વનલાયણ યકાણ ભાટેન ુરાાંફા ગાાન ુઆમજન  

II. વલવનમભ ખાવ કયીને ફાાંધકાભ અને વરાભતી વનમભ અને જભીન ઉમગ પ્રાનની અભર ફજલણી  

III. વલકાવ મજનાઓની વભીક્ષા અને મલૂ્માાંકન, જખભ અને વાંલદનળીરતા ઘટાડલા ભાટેની યીત નકકી કયલા ભાટેની 

પ્રવવૃતઓ  
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IV. ચેતલણી, યાશત અને લૂાલત સ્સ્થવત વશામની જગલાઇ વહશત  ક્ષભતાવનભાાણ અને જખભ તેભજ વાંલેદનળીરતા 

વાભાજીક સ્તયે ઓખી કાઢલા.  

     A  કરેકટય, જજલ્રા વલકાવ અવધકાયીની વશામ રઇને ઉય જણાલેરા વ્મલસ્થાતાંત્રન ઉમગ કયીને ળભન,     

          ળજજતા અને વનલાયણને રગતી વલકાવ મજનાઓ અને પ્રવવૃતઓ ભાટે જલાફદાય છે.  

B. જખભ અને વાંલેદળીરતાની લચગાાની આકાયણીના આધાયે, ળભન, વજજતા અને વનલાયણ ભાટે જીલ્ર નીચેના 

ક્ષેત્ર ય ધ્માન કેન્દ્રીત કયળે.  

 જીલનજરૂયી યુલઠા ધ્ધ્તી નુ:સ્થાવત કયવ.ુ (ાણી,લીજી અને વાંચાય વ્મલસ્થા)  

 આયગ્મ વાંબા, વલરત, ળાા અને યસ્તાઓ ય આવિની અવય ઘટાડલી.  

 યુ વાંબવલત વલસ્તાયભાાં વ ાંલદનળીરતા ઘટાડલી. 

 ચ્રિલાતથી થતી વાંલદનળીરતા ઘટાડ્લી.  

 

૧.૭. મિના તૈમાય કયલા ફાફત ને સઘુાયણા     

જીલ્રા કરેકટય, વલબાગ અને જીલ્રાભાાંની ફીજી વાંસ્થાઓના વશમગથી, જીલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના તૈમાય 

કયલા ભાટે અને તેભાાં સઘુાયા/પેયપાય કયલા ભાટે જલાફદાય છે. 

 કઇ જખભભાાં ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે. 

 કઇ ભટી આવિ ફાદ ળીખલા ભેરા ાઠ યથી, અથલા 

 મજનાભાાં વ્માખ્મા કયેરી વાંસ્થાભાાં ભશત્લનાાં પેયપાય અથલા કામાવલળે દ (Task Force) ના પ્રાથવભક વભ્મની 
જલાફદાયીભાાં થતા ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે. 
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પ્રકયણ ૨ 

અપત, વલેંદનળીરતા ને િખભ વલશ્ર્રેણ  (HRVA) 

 

દયેક આવત્ તભા વાંકટ, જખભ, વન:વશામતા, ક્ષભતા આંકરન (HRVA) ભાાં વલવલધ આવિ ભાટે જખભ અને 

વન:વશામતાનુાં  વાંકલરત આંકરન શમ છે. આ ભાહશતીભાાં ઘણુાં યવપ્રદ વલશ્ર્રેણ શમ છે, જેભાાં જખભ વાંબવલત સ્થાન અને 

ભાખાાં કમા છે ? અને જખભ વાંબવલત રક કણ છે ? ઉયાાંત કમા રક આવત્ ત ન વાભન કયલા વક્ષભ છે. વન:વશામતા 

આંકરનભાાં આવથિક-વાભાજજક વન:વશામતા, યશણેાાંકના અવરાભત આલાવ, માાલયણની વન:વશામતા લગેયેન વભાલેળ થામ. 

 વાંકટ, જખભ, વન:વશામતા, ક્ષભતા (HRVA) આંકરનભા વાંવાધનની સલુચ, લુા તૈમાયીની વ્મલસ્થા, વાંચાય વ્મલસ્થા, 

ગડાઉન, હયલશન, આયગ્મ, પામય સ્ટેળન, લાલાઝડાભા યશલેાની વરાભત જગ્માની વલગત શમ છે. ઉયાાંત ઇભયજન્વી 

યીસ્ન્વને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે જજલ્રાભા કામાયત સ્લૈધ્છછક વાંસ્થાઓ અને સ્લાંમ વેલકની સલૂચ શમ છે.   

ભશીવાગય જિલ્લ્રા રૂયેખા 

  ભશીવાગય જિલ્ ર તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૩ના યિ વસ્ તત્ લભા ંઅલેર િે. 

ભશીવાગય જિલ્રાન ુમખુ્મ ભથક લણુાલાડા  

અક્ષાાંળ ૨૩૦  ૦૭૦ ઉિય અક્ષાાંળ  

યેખાાંળ ૭૩૦  ૩૪૦ લૂા અક્ષાાંળ 

બોગલરક વલસ્તાય ૨૫૭૬૬૧ શકે્ટય  

ખેતી રામક લાલેતય વલસ્તાય  ૧૪૦૪૫૭ શકે્ટય  

ખેડુતની વાંખ્મા ૯૫૫૮૨ 

લસ્તી ૯૯૪૬૨૪ 

વાક્ષયતા દય ૭૩.૪૮ ટકા 

વયેયાળ લયવાદ ૭૪૨ ભીભી. 

ગાભડાઓ ૭૧૫ 

ગ્રાભ ાંચામત ૩૨૫ 
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નગયાલરકાઓ ત્રણ (લણુાલાડા, વાંતયાભયુ અને ફારાવવનય)  

આંગણલાડી કેન્દ્ર  ૧૨૯૮ 

તાલકુાઓ ૬  

૧. લણુાલાડા   ૪ વાંતયાભયુ  

૨. ખાનયુ     ૫. ફારાવવનય  

૩. કડાણા       ૬. વલયયુ   
પ્રાથવભક ળાાઓ ૧૨૨૨  

ભાધ્મવભક ળાાઓ ૨૪૦ 

ઉછચતય ભાધ્મવભક ળાાઓ ૧૧૯ 

ી.ટી.વી કરેજ ૦૨ 

એ.ટી.ડી. કરેજ ૦૩ 

રેટેવનક કરેજ ૦૧ 

નવીંગ કરેજ  ૦૧ 

ફી.એડ.કરેજ ૦૪ 

આઇ.ટી.આઇ કરેજ ૦૬ 

લાત ભાનગઢ 

નદીઓ ભશી, ાનભ, બાદય, સકુી, ચીફટા, ળેઢી, ઝયભય, રાલડી 

પ્રલાવન ધાભ  લણુેશ્ર્લય ભશાદેલ, ભશાકાી ભાંહદય, કાકચીમા વત્રલેણી 

વાંગભ, ભાનગઢ શીર, કડાણા ડેભ, વાત કુડાાં, મનુયુીમા 

ભશાદેલ, ડામનાવય પવવર ાકા યૈમરી, ભશીવાગયતીથા  

જાળમ ૦૩ 

વવિંચાઇ તલ ૨૩ 

વ્માજફી બાલની દુકાન ૩૨૪ 

વામહુશક આયગ્મ કેન્દ્ર ૦૫ 
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પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્દ્ર ૩૩  

વફ વેન્ટય ૨૨૭ 

વફ ડીસ્રીક શસ્સ્ટર ૦૨ 

લરવ ભથક  ૦૮ 

ેટા વલબાગ ૦૧  

વી.ી.આઇ ૦૧ 

યીઝલા પયેસ્ટ ૫૨૮૦૭ શકેટય  

પ્રટેકટય પયેસ્ટ ૫૦૯૬૮ શકેટય 

પયેસ્ટ વલસ્તાય ૧૫૧૬ શકેટય 

શઓુની વાંખ્માઓ ૮૧૦૫૬૫ 

દુધભાંડીઓ ૧૩૯૯ 

ભત્વમઉદ્યગ વશકાયી ભાંડીઓ ૦૫ 

ભત્વમઉદ્યગ ભાટે જજલ્રાભાાં કુર ફાયભાવી તાલ ૫૯૧ 

ફવ ડે ૦૩ 

યસ્તાઓ ૨૪૨૪ હક.ભી 

યાજમ ધયી ભાગા  ૩૬૯ હક.ભી 

મખુ્મ જજલ્રા ભાગા ૧૩.૫૦ હક.ભી 

અન્મ જજલ્રા ભાગા ૪૩.૫૦ હક.ભી 

ગ્રામ્મ ભાગા ૬.૨૦ હક.ભી 

પ્રાાંત કચેયી ૦૩ (લણુાલાડા, વાંતયાભયુ અને ફારાવવનય)  
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૨.૧        અવત્ત આંકરન, અવત્ત ન આવતશાવ :- 

  ભશીવાગય જીલ્રાના તભાભ તાલકુા ભકુાં ઝન-૩ ભાાં વભાવલષ્ ટ છે. જે ભકુાં ભાટેની વાંલેદનળીરતા દળાાલે છે. ૨૦૦૧ 

ભાાં ભકૂાંની અવય અતે્રના જીલ્ રાભાાં કઇ ણ અવય જલા ભી ન શતી.  

 

૨.૨  યુ વબંવલત િખભી સ્થાન :-- 

  આ જીલ્ રાભાાંથી ૦૮ નદી વાય છે. આ જજલ્રાભાાં ભશી નદી અને ાનભ નદી એભ ફે ભટી નદી ઓન 

વભાલેળ થામ છે અને ભશી નદી ય કડાણા ફાંધ ડેભ તથા ાનભ નદી ય ાનભ ડેભ ફાાંધલાભાાં આલેરા છે.  

જ યાજસ્થાનભાાં ઉયલાવભાાં લધાયે લયવાદ ડે ત ડેભભાાંથી ાણી લધાયે છડલાભાાં આલે કે છી લધાયે લયવાદ ડલાથી 

વાભેર હયવવષ્ટ ગાભભાાં યુની સ્સ્થવત વનભાાણ થઇ ળકે છે, ગાભના નાભ હયવળષ્ટ-૨ ભાાં વાભેર છે. 

વબંવલત 
િખભી સ્થાન 

સ્થ 
િલાફદાય 
વલબાગ 

િખભી 
ગાભની 
વખં્મા 

િખભી 
ખેતી 

વલસ્તાય 
(શ.ે) 

કુર 
લસ્તીને 
િખભ 

કુર 
શઓુને 
િખભ 

વલવલધ ડેભ  કડાણા ને ાનભ ડેભના નજીક 
ના ગાભ તથા નદી હકનાયાના 
ગાભ  

વવિંચાઆ 
વલબાગ

૧૨૫ ૧૨૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ 

 

  

૨.૩ લાલાઝડુ - 

ભશીવાગય જજલ્રાના ગાભભા વાંલબલત વલસ્ તાયભાાં ચભાવા શરેા અને છી લાતાલયયણભાાં ૫૦ થી ૭૦ કરાકની ઝડે 

૫લન ફાંકાલાની ળકમતા યશરેી છે. ડીઝાસ્ ટય કેરેન્ ડય પ્રભાણે ભે થી નલેમ્ ફય ભહશનાઅઓ લાલાઝડા વાભેની તૈમાયીના છે. 

નફા ફાાંઘકાભને થમેર નકુળાન જ  (ખાવ કયીને નફા તથા જડાણલાા છત) ભાર વભરકતના ફાઘાંકાભને થઇ નકુળાન 

ાછનુાં મતૃ્ ય ુકાયણ ફને છે. યશઠેાણના ફાાંઘકાભને થમેર નકુળાની જ જાનશાવનભાાં યીણાભે છે. ભાશ ેએવપ્રર ૨૦૧૫ ભાાં બાયે 

લાલાઝડાભાાં ભશીવાગય જજલ્રાભાાં નાન ુભટુ નકુળાન ાભેર શત.ુ 

 

૨.૪ ભકંૂ   - 

ભકુાંની આગાશી ળકમ નથી તેથી તેની વતવ્રતા અને નકુવાની અંગેન અંદાજ ભાયી ળકામ નશી તેથી આ ફાફતે લધ ુ

કાજી/તકેદાયી રેલામ તે જરૂયી છે.  ભશીવાગય  જજલ્ રએ ભકૂાંના ઝન-૩ વભાવલષ્ટ જજલ્ ર છે. ભકૂાંના દટિષ્ટકણથી જઇએ 

ત જજલ્ રાભાાં ળશયેી વલસ્ તાયભાાં ાકા અને ફહુભાી ભકાન અસ્તીત્ લ ઘયાલે છે. અને ગ્રામ્ મ વલસ્ તાયભાાં ાકા અને ફહભુાી 

ભકાન ઓછા અને ખાવ કયીને વીભેન્ ટ, ભાટી અને રાકડાના કાચા ભકાનની ફાાંઘણી ભટા પ્રભાણભાાં જલા ભે છે. આભ 
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ભકૂાંના વાંદબે ળશયેી વલસ્ તાયભાાં ગ્રામ્ મ વલસ્ તાય કયતાાં લઘાયે અવયગ્રસ્ ત થલાની ળકમતાલાા જણામ છે. જ વમદુામના રક 

ભકૂાં૫ લેૂ, દયમ્ માન અને છી આમજન ફ ઘ યીતે ફાાંઘકાભ ભકૂાં૫ વાભે ટકી ળકે તેલી ટેકનરજી યેકરપીટીંગ ફાાંકકાભથી 

ફનાલલાભાાં આલે ત નકુળાનના અવય ઓછી  કયી ળકામ છે.  

 

૨.૫ દુષ્કા  - 

 ભશીવાગય જીલ્ રાભાાં વયેયાળ ત્રણ થી ાાંચ લાભાાં એકાદ લા દયમ્ માન વાંતયાભયુ, કડાણા, ખાનયુ, વલયયુ અને 

ફારાવવનયના વયશદી તાલકુાઓભાાં ઓછા લયવાદને રીધે ાણીની અછત ેદા થામ છે. વને ૨૦૧૫ ની લાાઋત ુદયમ્ માન. 

લયવાદ ઓછ ડેર શલાથી આભ, તાલકુાભાાં કુર લયવાદ ઓછ શલાથી નીચે મજુફના તાલકુાઓભાાં ાણીની અને ઘાવ 

ચાયાની વભસ્મા આલી શતી  

 વાંતયાભયુ 

 ખાનયુ 

 કડાણા 

 વલયયુ  

 

૩ એચ અય.લી.એ ભાટેની ઘ્ ઘવત (HRVA) 

એચ.આય.લી.એ ભાટે વલવલઘ વાંદબાન ઉમગ કયલાભાાં આવ્ મ જેભાાં લી.ડી.એભ.ી., ટી.ડી.એભ..ી એવ.ડી.આય.એન 

અને અન્ મ વલબાગના યીસ્ ન્વ પ્ રાનન ઉમગ કયલાભાાં આવ્ મા છે. આ ઉયાાંત  જી.એવ.ડી.એભ.એ ની લેફવાઇટ ઉય ના 

ડેટા ભેલલાભાાં આવ્ મા છે. તાલકુા જીલ્ રા સ્ તયેની વલવલઘ ભીટીંગ દયમ્ માન ચચાા વલભળા  લાયા ણ વલશ્રરેષ્ ણ ભાહશતી એકત્રીત 

કયલાભાાં આલી. છે.  

 

૪        ક્ષભતાઓનુ ંવલશ્ર્રેણ ,િખભ ને વલેંદનળીરતા  લગીકયણ  

 જેભાાં આવિ ખતય તાઇ યશરે શમ એલા અનેક જખભન વાભન ભશીવાગય જીલ્ ર કયે છે. જખભ અને વાંબવલત 

અવય (વાંલેદનળીરતા) જ ખયેખય આલા જખભભાાંથી ેદા થતા શમ છે જે વભગ્ર યાજમને અવય કયતી ઘટનાએ કયતા ણ 

એકાદ ગાભ ભાટે થતી નાની ઘટનાની અવયની ભાત્રા લઘાયે થામ છે. નીચે દળાાલેર કષ્ટકભાાં ભશીવાગય જીલ્ રાના જખભ, 

ખતયા અને આવત્ તની અવયના વલશ્ર્રેણના હયણાભન ટુાંક વાય  

દળાાલલાભા આવ્ મ છે. આ વલશ્ર્રેણના આંકડા એવુાં દળાાલે છે. કે, ભશીવાગય જીલ્ રા સ્ તયે કયલાના આવિ આમજનભાાં 

ઘયતીકાં અને યુ ભાટેના કામારક્ષી પ્રવતબાલ તયપ  માન પ્રથભ કેન્ દ્રીત કયવુાં જઇએ આલી ઘટના ભાટેન કામારક્ષી પ્રવતબાલ 
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યુ, લાલાઝડા અને ફાંઘ તટૂલાની ઘટનાના પ્રવતબાલ વાથે વાંકામેર છે. આવિની આલી ઘટનાઓના ચકકવ પ્રવતબાલન 

આગ, ઔદ્યલગક અકસ્ ભાત, ભશત્ લના આંતયભાખાની વનષ્ પતા અને ભકાન તટૂી ડલાની ઘટનાઓ ણ ઉમગ કયી ળકામ 

છે. દુષ્ કા, ભકૂ તથા યુ જેલી ઘટના ભાટે ખાવ મજનાઓ અવસ્ તત્ લભાાં છે. યાવામલણક અને ઔદ્યલગક અકસ્ ભાતની તજલીજ 

કયલી અન આલા જખભ વનલાયણ ભાટે અથલા તેને રગતી જરૂયી ટેકવનકર કામાલાશી ય  માન કેન્ દ્રીત કયલાની આલશ્ કતા 

યશી છે.  

 

૫. વવંાઘનનુ ંવલષ્ રેણ  

જીલ્ રાભાાં વલવલઘ આપત દયમ્ માન પ્રવતવાદ આલા ભાટે વલવલઘ પ્રકાયના ફચાલ વાઘનની જરૂયીમાત ડતી શમ છે. 

જે ભકૂાં આગ, યૂ, આકસ્ ભાત, લગેયે જેની આપત દયમ્ માન અદ્યતન અને વક્ષભ વાઘનની ઉરબ્ ઘીની વલગત હયવળષ્ ટ-૩ 

થી વાભેર કયેર છે.   

 

૬.. ક્ષભતા વલશ્રેણ   

 

યુ, લાલાઝડા વાભેની ક્ષભતાઓની સભૂચ  

 વલગત વખં્મા 

૧ જખભી ગાભ (હયવળષ્ ટ-ય)  93 

૨ વયકાયી ઘાવચાયા વપ્રામય 00 

૩ અન્ન જથ્થ (વસ્તા અનાજની દુકાન)  325 

૪ ભળીન ફટ 01 

૫ વાદી ફટ ૦ 

૬ ફટ ઓયેટય 1 

૭ રાઇપ જેકેટ ૩૪ 

૮  યીંગ ૬૨  
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ભકંૂ વાભે ક્ષભતાઓની સભૂચ   

        

 વલગત વખં્મા 

1 ભકંૂ વબંવલત ગાભ  ૦ 

2 ન્ન વપ્રામય વસ્તા નાિની દુકાન ૩૨૫ 

3 ડમ્ય ૧૩ 

4 અયગ્મ વફ વેન્ટય  

 

૨૨૫ 

5 પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્ર 

 

૩૩ 

6 વામહુશક અયગ્મ કેન્ર 

 

૦૫  

7 વફ હડસ્રીકટ શસ્સ્ટર  ૦૧  

8 જિલ્રા વવવલર શસ્સ્ટર  ૦૧  

9 ખાનગી શસ્સ્ટર  ૧૩  

10 ખાનગી રેફયેટયી   ૨૨  

12 સ્ટભટભ યવુનટ  ૨૨  
 

ઉયના આંકરનભાાં એ જલા ભે છે કે, યાંયાગત યીતે વાંબવલત વાંકટ જેલા કે, યુ, લાલાઝડુ અને ભકૂાં ભાટે તાલકુા સ્થે 

કુળ ભાનલ વાંદા, માંત્ર અને વાંવાધન દ્વાયા ક્ષભતા વલકાવના પ્રમાળ પ્રગવતભાાં છે.   

રકની યંયાગત યીતે અવત્ તન વાભન કયલાની ક્ષભતા  

 

 અવત્ ત લૂવ ચેતલણી લૂવ તૈમાયી ળરૂઅતન યીવન્વ 

1 યુ વમદુામ દ્વાયા ાણીના સ્તય 

ય નિય યાખલી 

નજિ કયેરા ઉંચા સ્થે સ્થાંતય  

ને ફચાલ ટુકડીઓની તૈમાયી 

ળધ ને ફચાલ, 

પ્રાથવભક વાયલાય 

2 લાલાઝડુ ગયીમાનને યણભાં ન િલાં 

જાણ કયલી.  

વરાભત સ્થની ઓખ, 

સ્થાતંય 

ળધ ને ફચાલ, 

પ્રાથવભક વાયલાય 

3 ભકંૂ ના વરાભત સ્થની ઓખ ળધ ને ફચાલ, 

પ્રાથવભક વાયલાય 

4 દુષ્કા ચંાગના અધાયે લયવાદનુ ં

આંકરન, જેઠ ભહશનાભા ંલન 

ઘાવચાયા ને નાિ વગં્રશ, 

કુલા ને તાલ ાણીના 

ાિંયા, યફ ને 

ઘાવચાયા ડે ળરૂ કયલા 
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ને લાદની હદળા ને 

ગવતના અધાયે આંકરન 

લયાળના વનમભ ઘડલા,   

5 ઓદ્યભગક / 

કેવભકર 

અકવસ્ ભક શમ િે.  રકને વરાભત સ્ થે ખવી 

િલા તાકીદ કયલી.  

એન.ટી.ડટવ/પ્રાથવભક 

વાયલાય 

 

૭. HRVA વલષ્ રેણ અંગેની બરાભણ  

                  ભશીવાગય જીલ્ રાભાાં જલા ભતાાં જખભ વાભે લૂા તૈમાયી અને જખભ વાભે પ્રવતવાદ આલા ભાટેની ક્ષભતા ય 

વલળે  માન આલાની જરૂયીમાત છે. ભશીવાગય જીલ્ ર જમાયે ભકૂાં ઝન-૩ ભાાં વભાવલષ્ ટ છે. ત્ માયે તેના ભકાન અને અનૌ  મ 

ફાાંઘકાભ ભકૂાં પ્રવતયઘક ફને તે ણ જરૂયી છે. ભશીવાગય જીલ્ રાભાાં યુ વાભે પ્રવતવાદ આલા ભાટેના વાઘન તથા ભાનલ 

વાંવાઘન ની ઉણ લતાામ છે. જે પ્રતાતા તયપ કાભ થામ તે જરૂયી છે. આ ઉયાાંત જન વમદુામભાાં લૂા તૈમાયી અંગે વલવલઘ 

ભા મભ થકી વભજ વલકળે તે પ્રકાયેના પ્રમાળ આલકામા છે. ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન ભાંડ દ્રાયા યાજમભાાં અભરી 

ફનેર આપત જખભ વ્ મલસ્ થાન કામાિભ અન્ લમે મજના તૈમાય કયલા રક્ષી, ક્ષભતાલધાનરક્ષી તથા જનજાગવૃતરક્ષી કાભગીયી 

અભરભાાં છે.  
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  પ્રકયણ- 3  

અવત્ત વ્ મલસ્ થાનુ ંભાં ુ ંયાિમ ને જીલ્ રા કક્ષાએ 

             .                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

State Disaster Response  Structure           

    ભાશીતીન ુઆદન પ્રદાન- ચેતલણી 
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ડ્રીસ્રીકટ ક્રામવીવ ભેનેિભેન્ ટ ગૃ ભશીવાગય 

 

 

.ન ં નાભ શર ડીવીજી શર ઓહપવ ભફાઆર 

૧.

  

શ્રી ડૉ. 

એભ.ડી.ભહડમા   

જિલ્રા કરેકટય  ચેયભેન  ૦૨૬૭૪- ૨૫૦૬૬૪ 

૨૫૦૬૬૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૬ 

૨.

  

શ્રી 

અય.જી.ગહશર 

ડી.ડી.ઓ.  લાઆવ ચેયભેન  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫  ૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦ 

૩.

  

શ્રી 

ડ.એભ.કે.નામક   

ડી.એવ.ી.  વભ્મ  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૦૫  ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭ 

૪.

  

શ્રી. 

અય.ી. કટાયા  

વનલાવી વઘક કરેકટય   કવન્ લનીમય   ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૫  ૯૭૨૭૭૬૩૯૫૦ 

૫..

  

શ્રી 

એ.અઆ.સથુાય 

ડેપ્યટુી કરેકટય  વભ્મ  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૩ ૯૯૭૮૪૦૫૯૫૪ 

૬.

  

શ્રી  

જી.જે.તાવલમાડ  

નામફ જિલ્રા વલકાવ 

વધકાયી 

ભેમ્ફય વેકે્રટયી  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૬ ૯૪૨૬૪૪૦૮૩૬  

૭.

  

શ્રી 

એન.ફી.ફાયટ 

ભાભરતદાય ડીઝાસ્ટય  વભ્મ  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૬૬૬  ૯૭૨૭૧૭૦૯૨૩ 

૮.

  

શ્રી  

એ.ફી.ભિાય 

વશામક જિલ્રા ભાહશતી 

વધકાયી  

વભ્મ  ૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૫૧ ૯૯૨૫૨૫૫૮૬૨ 

૯.

  

શ્રી 

 એવ.ફી.ળાશ  

જિલ્રા મખુ્મ અયગ્મ 

વઘકાયી  

વભ્મ  ૦૨૬૭૪-૨૫૨૭૦૨ ૭૫૭૩૦૦૬૯૭૮ 

૧૦.

  

ડ 

ફી.અય.ચંાર 

વીલીર વર્જન  વભ્મ  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૦૭ ૯૭૨૭૨૩૪૯૦૮  
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જીલ્ રાભા ંઈર ઘ પામય આભયિન્ વી વેર ની વલગત 

.

ન.ં  

નાભ  શર  ઓહપવ  ભફાઆર ન.ં  

૧

  

શ્રીએન.ફી.ફાયટ 

આચા  આ.ચા 

મખુ્ મ વઘકાયી નગયાભરકા, લણુાલાડા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૦૬ 

  

૯૭૨૭૧૭૦૯૨૩  

૨

  

શ્રી એભ.લી.િી.  મખુ્મવધકાયીશ્રી નગયાભરકા વતંયાભયુ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૫૫ ૯૭૨૩૮૬૮૫૯૨  

૩

  

શ્રી દેલાંશ ુટા  મખુ્ મ વઘકાયી નગયાભરકા, ફારાવવનય ૦૨૬૯૦-૨૬૬૧૮૮ ૯૬૬૨૫૩૧૪૦૦ 

 

જિલ્રાભા ંઈરધ અકસ્સ્ભક વેલાઓની વલગત 

સ્થ વંકવ  નફંય વંકવ  વ્મસ્તત 

ડીટલાવ  ૭૪૩૩૯૭૫૫૪૩  

શ્રી નાભઝય વ્શયા  

(આભયિન્વી ભેનેિભેન્ટ એચ્તઝક્યહુટલ)  

૯૫૮૬૧૦૧૯૯૯/  
૯૪૨૯૦૫૪૩૪૫                 

 

વતંયાભયુ ૭૪૩૩૯૭૫૪૫૨ 

કડાણા  ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૫  

ગધય  ૭૪૩૩૯૭૫૪૫૧  

લડાગાભ  ૭૪૩૩૯૭૫૫૧૩  

લણુાલાડા  ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૯  

લયધયી ૭૪૩૩૯૭૫૪૯૧  

કઠંફા ૭૪૩૩૯૭૫૫૧૬  

ફારાવળનય  ૭૪૩૩૯૭૫૪૩૯  

વલયયુ 

 
૭૪૩૩૯૭૫૪૬૮ 

ફટકલાડા  ૭૪૩૩૯૭૫૪૫૦  

ાડંલા 
 

૭૪૩૩૯૭૫૪૪૦  
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જીલ્ રાભા ંઈર ઘ અયગ્ મ આભયિન્ વી વલરત 

તાલકુ  ૦૬  

અયગ્ મ વફ વેન્ ટય  ૨૨૫  

પ્રાથવભિક અયગ્ મ કેન્ ર  ૩૩   

વામશુીક અયગ્મ કેન્ર  ૫ લણુાલાડા, ફાકય, ફારાવવનય, 

વલયયુ, કડાણા  

વફ હડસ્ટ્સ્રક શવસ્ ટર  ૧ લણુાલાડા  

જીલ્ રા વવલીર શવસ્ ટર  ૧ કટેિ લણુાલાડા  

ભેડીકર કરેિ  ૦  

ખાનગી શવસ્ ટર ૧૩  

ખાનગી રેફયેટયી  ૨૨  

સ્ટભટભ યવુનટ  ૨૫  

CMTC/NRC ૬  

 

 

 અગાશી ને લૂવ ચેતલણીની વસં્ થા વ્ મલસ્ થા 

 

ઘટના વનમતં્રણ વચંાય તતં્ર: 

કઇ૫ણ આ૫વતના અવયકાયક વનમાંત્રણ ભાટે વાંચાય વ્મલસ્થા અત્માંત ભશત્લની ફાફત ફની જામ છે. આ૫વત દયમ્માન 

આ૫વત વ્મલસ્થા૫ન ટીભ લાયા અનાલલાભાાં આલતી વાંચાય વ્મલસ્થા પ્રણારી નીચે આેરી છે. આવિના હયણાભે કે તેની 

અવયને રીઘે કઇ વાંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખુાં ખયલાઇ જામ/તટુી ડે તેલા વાંજગભાાં, દૂય વાંચાય કામાવલળેદનુાં નેતતૃ્લ 

રેતી વ્મહકત, આવિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી ભાટે ખરેર કે અલયઘ લગયની વાંચાય વ્મલસ્થા સવુનિત કયલા ભાટે 

આલી વલરત કે આંતય ભાખાન ુતાત્કાલરક નુ:સ્થાન સવુનવિત કયળે: 

 

 

એકીકૃત યેહડમ વાંચાય વ્મલસ્થા (વવન્થેવાઇઝડ યેહડમ કમ્યવુનકેળન) 
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 ટેરીપન 

તભાભ વનમાંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેરીપન યૂા ાડલાભાાં આલેર છે. 

 લૈકધ્લ્ક વાંચાય વ્મલસ્થા 

વાંચાય વ્મલસ્થા વલરત/વાંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખુાં તટૂી ડલાને રીઘે તભાભ વ્મલસ્થા વલરત અને 

વાંચાય તાંત્ર ઠપ્ થઇ જામ એલી ણ હયસ્સ્થવત ઉબી થલાની વાંબાલના શમ છે. વાંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઇ 

જામ તેલા પ્રવાંગે આલી વાંચાય વલરત/આંતયભાખુાં કામાયત ફને તે યીતે નુ:સ્થાવત થઇ જામ ત્માાં સઘુી 

હયસ્સ્થવતની ગાંબીયતાને રક્ષભાાં રઇને નીચેની લૈકધ્લ્ક વ્મલસ્થાન ઉમગ કયલાભાાં આલળે : 

 વેટેરાઇટ વાંચાય વ્મલસ્થા : એક લખત તભાભ વાંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઇ જામ કે તયત જ વેટેરાઇટ વાંચાય વ્મલસ્થા 

ચાલ ુકયી દેલાભાાં આલળે. આલી વલરત તભાભ પ્રવાંગે ચાલ ુયશ ેછે  

 

ચેતલણી, યાશત ને નુ: સ્થાન  

 ચેતલણી એ આવિ શરેાની લૂા તૈમાયી વાથે વાંફવધત છે. આલનાયી આપત શરેા તેની વાંબાલના ઓ વલે 

જાણકાયી ભે ત આકસ્સ્ભક આલી ડેર આપતભાાંથી ફચી ળકામ અને જાનભારનુાં નકુળાન ઓછાં થામ છે. ડ્રીસ્રીક્ટ ઓયેળન 

વેન્ટય કરેકટય કચેયી ભશીવાગય ખાતે વતત ૨૪ કરાક કાંરર રૂભ ચરાલલા ાછઓ એક આળમ આ પ્રકાયની આપત શરેાાં 

વભમવય ચેતલણી દ્વાયા નકુળાનની ળકમતાભા ઘટાડ કયલાન છે. જજલ્રાભાાં કઇ ણ સ્થે અને વભમે ઘટતી કઇ ણ 

પ્રકાયની ઘટના –દુઘાટના વાભે પ્રવતવાદ પ્રહિમાને લેગ ભે યાશત ફચાલની કાભગીયી વલના વલરાંફે આયાંબી ળકામ તેભજ જજલ્રા 

તાલકુા સ્તયેના વાંફવધત તભાભ અવધકાયીશ્રીઓ વાથે જરૂયી વાંકરન યાખી ળકામ અને ત્લયીત અભરલાયી શતે ુજરૂયી વાંકરન 

ભાટેની આ વ્મલસ્થા છે.  

લાાઋત ુદયવભમાન યુ કે અવતબાયે લયવાદની હયસ્સ્થવતભાાં શોંચી લલા શતે ુતાલકુા સ્તયે આગતયા આમજન અને 

લૂા તૈમાયીના બાગ રૂે તાલકુા સ્તયે કાંરર રૂભ ૧ જુનથી ળરૂ કયલાભાાં આલે છે. જમાાંથી ગ્રાભ સ્તયે ચેતલણી અને 

વાંદેળાવ્મલશાયની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલે છે. આ દયવભમાન તાલકુા સ્તયે સ્થાવનક કક્ષાએ તાલકુા આવિ વ્મલસ્થાન 

મજના તૈમાય કયલાભાાં આલે છે જેભાાં સ્થાવનક વાંવાધનની ઉરબ્ધી ળધ અને ફચાલ અને યાશત કાભગીયીની વ્યશૂ યચના, 

ભશત્લના નાંફયની સચુીન વભાલેળ કયલાભાાં આલે છે. લધભુાાં આ વભગ્ર મજનાનુાં એવ.ડી.આય.એન ય ણ અડેળન આ 

ગાાભાાં ણુા કયી રેલાભાાં આલે છે.  
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આપત આલલાન કઇ વનવશ્રત વભમ શત નથી ત્માયે સ્થાવનિંક લહશલટી તાંત્રની આતહયક વાંકરનની ચકાવણી શતે ુ

ભકડ્રીરન ુઆમજન વભમાાંતયે કયલાભાાં આલે છે અને તે દયવભમાન જણાતી ખાભીઓ ક્ષવતઓની વવભક્ષા કયી બવલષ્મભાાં તે 

નુયાલવતિત ન થામ તે ભાટેની કાજી યાખલાભાાં આલે છે.  

કઇ ણ આવિ યકી ળકાતી નથી યાંત ુતેની વાભેની લુાતૈમાયી અને વજજતાથી તેની બમાનક અવય તીવ્રતાભા 

ઘટાડ જરૂય કયી ળકામ છે. લી આપત વાભે લૂા તૈમાયી એ જ એકભાત્ર વલકલ્ શલાથી સ્થાવનક વમદુામભાાં ક્ષભતા લધાન 

થામ તે જરૂયી છે.  જે અન્લમે ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન વિાાંભ ાંડ દ્વાયા અભરી ફનેર આપત જખભ વ્મલસ્થાન 

કામાિભ થકી વમદુામ સ્તયે વલવલધ વમશુ ભાટે તારીભ કામાકભન ુઆમજન કયલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત વભમાાંતયે આપત 

વાભે પ્રલા તૈમાયીના વલચાયને વલવલધ ભાધ્મભ થકી જનજાગવૃત રક્ષી વલવલધ કામાિભ દ્વાયા રક લછચે શોંચાડલાભાાં આલે છે.  

આ ઉયાાંત વાંફવધત વલબાગ જેલા કે લરવ, ાંચામત, ભાગા અને ભકાન, લન વલબાગ, વળક્ષણ, આયગ્મ લગેયેને 

જરૂયી વાંકરનભાાં યશી કાભગીયી કયલા ભાટે સલુચત કયલાભાાં આલે છે, તાલકુા સ્તયે તાત્કાલરક પ્રવતવાદ ભાટે રામઝન 

અવધકાયીશ્રીઓની વનભણકુ કયલાભાાં આલે છે. તભાભ રામઝન અવધકાયીશ્રીઓને આવિના વભમે વજાગ અને વતકા યશલેા 

જણાલલાભાાં આલે છે.  

તાલકુા સ્તયે ઉરબ્ધ કયલાભાાં આલેર ળધ અને ફચાલના વાધન રાઇપ જેકેટ, રાઇપ યીંગ, ય, જનયેટય, તેભજ 

લયવાદ ભાક માંત્રને કામાાસ્ન્લત સ્સ્થવતભાાં શમ તે ભાટે તેની ભાભરતદાયશ્રીઓ દ્વાયા બોવતક ચકાવણી કયી રેલાભાાં આલે છે.  

યાશત એ આપત દયમ્માન તથા આપત ત્રાટક્યા ફાદ ન તફક્ક છે. આપતવથ થમેર નકુળાનના કાયણે વ્મહકત 

ભાનવવક, ળાહયયીક તથા આવથિક યીતે બાાંગી ડય શમ છે. જે વ્મસ્ક્ત અથલા વમદુામ ને વભાજભાાં પયીથી તે ગબય થઇ ળકે તે 

ભાટે વયકાયશ્રીની દ્વાયા રેલાભાાં આલ વનણામ વલોયી છે.  
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પ્રકયણ- ૪ 

   

                આવિની અવય ઘટાડલા ભાટે યકથાભ અને ઉળભન ની કાભગીયી અને લફન ભાખાગત કામો કયલા. 

ભાખાગત કાભભાાં ફાાંધકાભ અને આનવુાંલગક કાભગીયી જે જખભ શવ ુ કયલાભાાં ભદદ કયે છે.  લફન ભાખાગત કામોભાાં 

જનજાગવૃત, ક્ષભતાલધાન, વ્મલશાયભાાં ફદરાલ, વરાભતીના વનમભ ઘડલા અને રાગ ૂકયલા જેલા કામો કયલા.ભાાં આલે છે.  

ઉળભન(ભીટીગેળન)ના કામો નીચે મજુફ જે ફે પ્રકાયના છે; 

 ભાખાગત કામો :  

સ્થ ય ફાાંધકાભ અને એન્જીનીમયીંગ, બોવતક કાભ. 

 ભફન ભાખાગત કામો :  

અભ્માવ, વાંળધન, વનમભ, નીવતઓ, ક્ષભતાલધાન, જનજાગવૃતરક્ષી કાભગીયી. 

      દયેક વલબાગ તાની કામા મજનાભાાં આલા કામો વભાવલષ્ટ કયે તેનુાં વ ાંકરન અભર કયનાય કયી ળકે.     

      આલા કાભની લાવિક વભીક્ષા કયી તેભાાં જરૂયી સધુાયા લધાયા કયલાભાાં આલળે.  

 

 

યૂના ઈળભન ભાટે ફીન ભાખાગત ગરાંઓ   

 

ટાસ્ ક પ્રવવૃત્ ત ભર કયનાય વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ 

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ 

ભયાભત, 

વાપપામ  

લયવાદના ાણીના વનકાર ભાટે ગટય, 

ડે્રનેિ ને કેનારની ભયાભત કયલી 

નગયાભરકા, ગ.ુા.ને 

ગ.વ્ મ.ફડવ નભવદા વલબાગ, 

અય.એભ.ફી.  

ભે-૨૦૧૭   જુન – ૨૦૧૭   

તારીભ રાયા 

કુળતા 

વલકળાલલી  

સ્ મભં વેલક ને તયલૈમાની  તકનીકી 

કુળતાઓ ભાટે ખાવ તારીભ અમિન 

કયી ક્ષભતા લઘવન કયવુ ંને કુળતા 

ડી.ડી.એભ.વી , 

જી.એવ.ડી.એભ.એ  

નગયાભરકા, રીવ, ને  

એવપ્રર-  ૨૦૧૭   ભાચવ ૨૦૧૮  

યકથાભ ને ઈળભન કામવમિના (Prevention and Mitigation Measures)           
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વલકળાલલી   

અવત્ ત 

વ્ મલસ્ થાને 

મખુ્ મ પ્રલાશ 

વાથે િડલ  

જીલ્ રા સ્ તયે ચારતા વમદુામ અઘાહયત 

ક્રામકભ વાથે અવત્ ત વ્ મલસ્ થાન 

કાભગીયીના વકંરન  અંગે સવુિત કયવુ ં 

તભાભ રાઆન ડીાટભેન્ ટ 

મખુ્ મત્ લે  DRDA/ICDS 

/વળક્ષણ  

એવપ્રર-  ૨૦૧૭   ભાચવ- ૨૦૧૮  

EW 

લૂવ ચેતલણી વ્ મલસ્ થાને ભિબતુ 

ફનાલી  

કરેકટય કચેયી, પ્રાંત કચેયી, 

અઆ.એભ.ડી, ડી.આ.ઓ.વી  
એવપ્રર-  ૨૦૧૭  ભાચવ- ૨૦૧૮  

ભકહડ્રર  

ળાાઓ, ફહુભાી બલન,  શવસ્ ટર 

ને વબંવલત િખભ ઘયાલતા સ્ થ 

ય કલામવત શાથ ઘયલી  

કરેકટય કચેયી, વળક્ષણ 

વલબાગ, અયગ્ મ વલબાગ  
એવપ્રર-  ૨૦૧૭  ભાચવ- ૨૦૧૮ 

વમદુામ 

અઘાહયત 

અવત્ ત 

વ્ મલસ્ થાન 

સ્ થાવનક વલબાગભા ંિખભ ને 

વલેંદનળીરતા, અવત્ ત વનલાયણની 

િરૂયીમાત પ્રવતવાદ અલાની ક્ષભતા 

ને વભિ વલકવાલલી   

ભશસેરુ વલબાગ, ળશયેી 

વલકાવ વલબાગ, 

જી.એવ.ડી.એભ.એ  ચંામત 

વલબાગ   

એવપ્રર-  ૨૦૧૭  ભાચવ - ૨૦૧૮   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યુના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભફન ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  ભર કયનાય વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  
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ભયાભત, વાપ 

વપામ  

લયવાદના ાણીના વનકાર ભાટે 

ગટય, ડે્રનેિ ને કેનારની ભયાભત 

કયલી 

નગયાભરકા, ગ.ુા.ને 

ગ.વ્ મ.ફડવ નભવદા વલબાગ, 

અય.એન્ ડ ફી.સ્ ટેટ ને 

ચંામત   

એવપ્રર-  ૨૦૧૭   જુન- ૨૦૧૮   

સ્ થાવનક 

વવંાઘઘન 

વલકવાલલા ને 

ઓખલા  

યંયાગત વાભન કયલાના 

વાધન ને કોળલ્મન વલકાવ 

કયલ. દા.ત. તયાા, 

DDMC, યલુક ભડં ને 

એન.જી.ઓ. 
એવપ્રર-  ૨૦૧૭   ભાચવ - ૨૦૧૮   

શ ુઅયગ્ મ  શઓુની વરાભતી અંગે જાગવૃત 
શુારન  ને ગ્રાભ 

વલકાવ વલબાગ 

ભે-૨૦૧૭    ઓગસ્ ટ ૨૦૧૮   

 

લાલાઝડાના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  ભર કયનાય વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

વરાભત 

ફાઘંકાભ  

લાલાઝડાથી વરાભત ભકાન 

ને જાશયે બલનની ઓખ કયલી 

ને તેન ુ લાલાઝડા વાભે ભિબતુી 

ફક્ષલી  

ભાગવ ને ભકાન 

ટી.ડી.એભ.વી એવ.ડી.એભ . 
એવપ્રર ૨૦૧૭   જુન-૨૦૧૮   
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લાલાઝડાના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભફન ભાખાગત ગરાઓં  

 

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  
ભર કયનાય 

વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

વદેંળા 

વ્ મલશાયની 

પ્રઘ્ ઘવત 

વલકવાલલી    

DEOC/ ને તાલકુા કંરરરૂભ તથા ગાભ 

કક્ષા સઘુી લૂવ ચેતલણી વ્મલસ્થાને ભિબતૂ 

ફનાલલી. 

તાલકુા કંરર રૂભ 

TDMC/ 

ચંામત,વવિંચાઆ  

એવપ્રર  – 

૨૦૧૭  
જુન-૨૦૧૭   

ભિબતૂી કયણ  
નફી ગણુલત્તાલાા ભફલ્ડીંગ/ શડીંગ ભાટે 

નટીવ અલી ને વનમતં્રણ કયવુ.ં 

ભાગવ ને ભકાન  

નગયાભરકા  

એવપ્રર  – 

૨૦૧૭   
જુન-૨૦૧૭   

 

ભકંૂના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભાખાગત ગરાંઓ  

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  ભર કયનાય વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

ક્ષભતા લઘવન  EOC/ERC નુ ંફાઘંકાભ તથા ભિબતુી 

કયણ  

ભશસેરુ વલબાગ ભાગવ 

ને ભકાન 

જી.એવ.ડી.એભ.એ.  

જાન્ યઅુયી

  
ડીવેમ્ ફય  

ભિબતૂીકયણ  નફા ભકાન ને ખાનગી ભફલ્ડીંગ 

(ળાા, ફેન્ક, ળીંગ વેન્ટય લગેયે) નુ ં

યેરપીટીંગ કયાલવુ.ં 

ભશસેરુ વલબાગ ભાગવ 

ને ભકાન  
જાન્ યઅુયી

  
ડીવેમ્ ફય  

ભિબતૂીકયણ  વત નફા ને િર્જયીત ભકાન ને 

ભફલ્ડીંગ ઓખલા ને ધયાળામી 

કયલા. 

ભશસેરુ વલબાગ ભાગવ 

ને ભકાન  

એવ.ડી.એભ  

જાન્ યઅુયી

  
ડીવેમ્ ફય  
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ભકંૂના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભફન ભાખાગત ગરાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  ભર કયનાય વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

તારીભ  

ભકૂાં પ્રવતયધક ફાફત અંગે આહકિટેક્ટ, 

એન્જીનીમય, કહડમા-કાયીગયનુાં 

ક્ષભતાલધાન 

નગયાલરકા, 

ડી.ડી.એભ.વી. અને 

ભાગા અને ભકાન  

એવપ્રર  – 

૨૦૧૭ 
પેબ્રઆુયી ૨૦૧૮     

ફીલ્ ડીગ કડન 

અભર  

તભાભ ફાાંધકાભભાાં ભકૂાંીમ વરાભતી 

વફાંધીત નીવતવનમભનુાં ચસુ્ત ારન 

કયાલવુાં.  

નગયાલરકા, 

ડી.ડી.એભ.વી અને 

ભાગા અને ભકાન 

ભાચા-૨૦૧૭   પેબ્રઆુયી ૨૦૧૮   

કલામત શાથ 

ઘયલી  

ળાાઓ, શસ્ીટર અને જાશયે બલન 

ભાટે ભકડ્રીર કયલી.  

DPEO/ 

CDHO/DEO/ભાભરત

દાય  

ભાચા-૨૦૧૭   પેબ્રઆુયી ૨૦૧૮     

 

દુષ્કાના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  
ભર કયનાય 

વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

ાણી વગં્રશ ને 

પ્રવવૃતોને લેગ 

અલ  

કુટંુફ સ્તયે ભકાનભાં ને જાશયે બલનભા ં

લયવાદી ાણીના વગં્રશનુ ંફાંધકાભ 

કયાલવ ુ

લન વલબાગ, ગ્રાભ 

વલકાવ ને 

ચંામત 

ભાચવ  પેબ્રઅુયી  

ાણી વગં્રશ ને 

પ્રવવૃતઓને લેગ 

અલ 

વામદુાવમક સ્તયે લયવાદી ાણીના વગં્રશ 

ભાટે તાલ, ખેત તરાલડી ને ચેકડેભનુ ં

ફાધંકાભ કયાલવ.ુ 

ગ્રાભ વલકાવ ને 

વવિંચાઆ વલબાગ 

ભાચવ  પેબ્રઅુયી  
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દુષ્કાના ઈળભન(ભીટીગેળન) ભાટે ભફન ભાખાગત ગરાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  ભર કયનાય વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

ગાભની ઓખ 

કયલી  

િત ને દુષ્કા વનલાયણના કાભની 

સભૂચ ફનાલલી ને સ્થ તાયલલા 

ખેતીલાડી વલબાગ, 

ચંામત, લન વલબાગ 
ભાચવ  પેબ્રઅુયી  

કુવ, રક્ષી, 

ભાહશતી અલલી  

ઓિા લયવાદભાં દુષ્કાભા ંટકી ળકે તેલા 

ાક ભાટે ખેડૂતને ભાહશતગાય કયલા ને 

ાણીના કયકવયયતુત ઈમગ ભાટે 

ખેતીલાડી વલબાગ, 

ચંામત, લન વલબાગ 

વવિંચાઆ  

ભાચવ  પેબ્રઅુયી  

 

 

 

 

ઓદ્યભગક ભાટે ઈળભન ભાટે ભાખાગત ગરાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રવવૃત્ ત  
ભર કયનાય 

વલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ણૂવ કયલાની 

તાયીખ  

ઈદ્યગથી કુદયતી વવંાધન 

ઈય થતી વલયીત વયની 

દેખયેખ યાખલી ( િભીન, ાણી 

ને શલા) 

વનમવભત ડેટા કરેકળન ને 

કુદયતી વવંાધન યની વલયીત 

વયન ભ્માવ 

DDMC, 

 LCG, 

GPCB, 

 

ભાચવ પેબ્રઅુયી 

વેફ્ટી વેવભેન્ટ 

 

ઈદ્યગના કાયણે અવાવના 

યશણેાકં વલસ્તાયભા ંથનાય 

િખભ અંગે ઓહડટ 

આન્ડયસ્રીમર વેફ્ટી 

ઓહપવય 
ભાચવ પેબ્રઅુયી 
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પ્રકયણ- ૫ 

લૂવ તૈમાયી કામવ મિના. 

 

ઇભયજન્વીભાાં લૂા અને ફાદભાાં પ્રવતબાલ કયલ જરૂયી છે. પ્રવતબાલ કયલાના આમજન ભાટે ઠવ મચક તૈમાય કયવ.ુ 

વલવલધ વાંસ્થા, વલબાગ વાથે વાંકરન,ભાખાગત અને લફન ભાખાગત કામો લગેયે નજક્ક કયલાભાાં લુા તૈમાયી ઉમગી યશ ેછે.         

 ૧. ક્ષભતાલધવન પ્રાન   

આવિ વ્મલસ્થાનભાાં ક્ષભતાલધાન ભાટે નીચે મજુફની તારીભનુાં આમજન કયવુાં  

 ળઘ અને ફચાલ  

 લૂા ચેતલણી  

 સ્ થાતાંય  

 નકુળાન અને આકાયણી  

૨. તારીભ િરૂયીમાત વલશ્ર્રેણ   

તારીભથી વ્મસ્ક્ત અને વમશૂનાાં જ્ઞાન, આલડત અને વ્મલશાયભાાં ફદરાલ આલે છે. બાલાત્ભક અને જ્ઞાનાત્ભક ાવાઓભાાં અવય 

થામ છે. જેથી વ્મસ્ક્ત અને વમશૂની કાભગીયી લધ ુવાયી ફને છે. આ ભાટે અગાઉથી તારીભની જરૂયીમાત ઓખલી અને તેના 

આધાયે તારીભ અને ક્ષભતાલધાનનુાં આમજન કયવ.ુ  

 લતાભાન તારીભની વભીક્ષા કયલી 

 કામા વલશ્ર્રેણ (નલા અથલા વ્મલસ્થાભાાં કયેર સધુાયાલધાયા) 

 તારીભની જરૂયીમાતની ઓખ કયલી 

 તારીભની જરૂયીમાતનુાં વયલૈય ુ

 તારીભની લૈકધ્લ્ક વ્મલસ્થા નજક્ક કયલી  

 તારીભના ખચા-રાબ ન ુવલશ્ર્રેણ કયવુાં 

વલવલધ વલબાગ ભાટે કયલાની તારીભ 

વલવલધ વલબાગનાાં અવધકાયીઓ અને કભાચાયીઓની તારીભની જરૂયીમાત ઓખીને તેના આધાયે તેભના ભાટે તારીભ કામાિભ 

ગઠલલાભાાં આલે છે.  આ પ્રહિમાથી તારીભ ભાટેનાાં વલમ અને પ્રહિમાઓ તાયલી ળકામ. 
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દયેક વલબાગે તાના સ્તયે આવિ વ્મલસ્થાને ભજબતૂ કયલા ભાટે તારીભ કામાિભની સલૂચ અને વભમવાયણી ફનાલલા વહિમ 

છે. વાભાન્મ યીતે આ પ્રહિમા જજલ્રા કે યાજ્મ સ્તયેથી થામ છે. તાલકુા સ્તયે તારીભની જરૂયીમાત ઓખી તે મજુફની તારીભ 

આમજન કયી લધ ુવાયી ગણુલિારક્ષી તારભીનુાં આમજન થામ છે.  .  

અત્માય સધુીના અનબુલભાાંથી દયેક વલબાગ ભાટે નીચે મજુફના તારીભ કામાિભ શાથ ધયલાભાાં આલે છે.  

 વલવલધ સ્ તયે આવિ વ્ મલસ્ થાન ઓયીમન્ટેળન   

 રીવ, સ્લાસ્થ્મ, ભશસેરૂ, ાંચામત ગ્રાભ વલકાવ, લન વલબાગ લગેયે ભાટે , આગ વરાભતી અંગેની  કોળલ્મ વધૃ્ધ્ધ 

તારીભ કામાિભ.  

 ઇભયજન્વી યીવન્ વ વાથે વાંકામેર વલવલધ યવુનટ જેલાાં કે, રીવ, નગયલરકા પામય લરિગગેડ  શભગાડા, જી.આય.ડી, 

એનવ.એવ.એવ. લગેયે ભાટે ળધ અને ફચાલ તાલરભ  

 વાધન અને માંત્રની જાલણી અને ઉમગ. 

 વલવલધ વમશુ જેલાાં કે વળક્ષક, આંગણલાડી કામાકય, ભ.બ.મ વાંચારક, વ્ માજફી બાલના દુકાનદાય લગેયે ભાટે પ્રાથવભક 

વાયલાય અને આયગ્ મ તાલરભ 

ખાવ તારીભ : 

 વલબાગીમ તારીભ વવિંચાઇ અન્મ હશતધાયક ભાટે પ્રાસ્તાવલક, લૂા તૈમાયી, પ્રવતબાલ, ઉળભન(ભીટીગેળન), યકથાભ 

લગેયે અંગે તારીભ જી.આઇ.ડી.એભ ખાતે થામ છે.  

 ાંચામત, વમદુામ ભાટે, CBDP યાશત, નકુવાન આંકાયણી અને લતયના વનમભ અંગે તારીભ. 

 NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP, વનિઃવશામતા અને જખભ આંકરન 

 વમદુામનાાં કામાદ ભાટે ળધ ફચાલ, પ્રાથવભક વાયલાય, વરાભત સ્થે ખવેડલાની ધ્ધવતઓ, લૂા ચેતલણી લગેયે 

અંગે.  
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૩. તારીભ અમિન વ્ મલસ્ થા  

કામવ પ્રવવૃત્ત િલાફદાય વલબાગ 

 

 

 

 

 

તારીભ 

જયયીમાતનુાં 

વલશ્ર્રેણ 

આવિ વ્મલસ્થાનભાાં વલબાગની ભવૂભકા અને 

જલાફદાયીઓની ઓખ કયલી.  

 ભશસેરૂ અને ડેપ્યટુી કરેકટય 

 વાભાન્મ લશીલટ વલબાગ 

 ભશસેરૂ વલબાગ 

 જી.એવ.ડી.એભ.એ./જી.આઇ.ડી.એભ. 

 તભાભ કામાપ્રણારી મજુફના વલબાગ 

 જાશયે ક્ષેત્ર 

 ખાનગી ક્ષેત્ર 

 એન.જી.ઓ. અને અન્મ વાંગઠન 

વલબાગની ભવૂભકા અને જલાફદાયીઓને આગ રઇ 

જલા ભાટે વલવલધ હશતધાયકની ઓખ કયલી.  

તારીભ જરૂયીમાત વલશ્ર્રેણ વતત ચાલ ુયાખવ ુ

તારીભની જરૂયીમાત મજુફ તારીભની હડઝાઇન તૈમાય 

કયલી.  

વાંવાધનની વ્મલસ્થા કયલી  

તારીભ કયલી 

 

 

૪. એિન્ વીઓની ભદદ દયમ્ માન પ્રટકર વ્ મલસ્ થા   

 જીલ્ રાની ક્ષભતા ફશાય આવિ વાભન કયલાન આલળે. ત્ માયે યાજમ તથા કેન્ દ્ર વયકાયની ઉરબ્ ઘ અન્ મ એજન્ વી જેલી કે 

NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જરૂયી પ્રટકર વાથે યાજમ સ્ થે SEOC ના વાંણા વાંકરનભાાં યશી ભદદ રેલાભા 

આલળે.  

૫. ફચાલ વાઘનની ઓખ ને િથ્ થની ચકાવણી  

આવિ પ્રવતવાદ ભાટે યાજમ વયકાયશ્રી દ્રાયા લખત લખત આલાભાાં આલેર ફચાલ વાઘન જેલા કે પામય અોટય રિગાઉજય 

પામય ટેન્ ટય ઇભયજન્ વી પ્રટેફર રાઇટ, રાઇપ જેકેટ,જેવીફી કેન લગેયે જેલા વાંવાઘન ની માદી તૈમાય કયી તેભની ઉરબ્ ઘીની 

બવતક અને કામાયીત વસ્ થવતભાાં યાખલાભાાં આલે છે. જેની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે.  

૬. ચેતલણી તતં્રની ચકાવણી કયલી  

જીલ્ રા કક્ષાના કાંરર રૂભને ભતા લૂા ચેતલણી અંગેના વાંદેવાઅો સચુારુાં રૂથી સ્ ષ્ ટ યીતે તાલકુા અને ગાભ સ્ તયે સઘુી 

શોંચે તે ભાટેની  
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 ૧. યાજમ કાંરર રૂભ (SEOC) 

 ૨. જીલ્ રા કાંરર રૂભ (DEOC) 

૩. તાલકુા કાંરર રૂભ (TEOC) ભાટે તભાભ કાંરર રૂભ લછ ચે આતયીક વાંકરનની ચકાવણી  કયલાભાાં આલે છે.  

૭. ત્ લયીત પ્રવતવાદ ટીભ લછ ચેનુ ં વકંરન  

જીલ્ રાભાાં કઇણ વભમે ઘટતી ઘટના દયમ્ માન આલાના થતાાં પ્રવતવાદ ભાટે નીચે મજુફના વલબાગ ાવે ઇભયજન્ વી ટીભનુાં 

આતહયક વાંકરન ચકાવણી  

 ૧. આયગ્ મ વલબાગ  

 ૨. રીવ વલબાગ,                   

             ૩ નગયાલરકા – પામય ઇભયજન્ વી વલબાગ  

 

૮. સ્ લૈવછ િક વસં્ થાઓ ને ન્ મ હશત ઘાયક વાથે વકંરન  

જીલ્ રાભાાં કઇણ આવત્ ત દયમૌ  માન પ્રવતવાદ યાશત ફચાલ નુલાવન પ્રાથવભક વાયલાય લગેયે જેલી કાભગીયી દયમ્ માન 

સ્ લૈવછ છક સ્ થાઓ તથા અન્ મ હશત ઘાયકન ભશત્ લનુાં મગદાન યશતે ુ ાં શમ છે. જીલ્ રાભાાં આલેરા સ્ લૈવછ છક સ્ થાઓને હશત ઘાયકની 

માદી હયવળષ્ ટભાાં વાભેર છે.   

૯. યુ ને લાલાઝડા વાથે ઋતગુત લૂવ તૈમાયી  

યૂ અને લાલાઝડા વાભે લૂા તૈમાયીના બાગ રૂે અવયગ્રસ્ ત ફનતા ગાભભાાં સ્ થાતય કયલાની જરૂયીમાત જણામ તેલા 

વજગભાાં ગાભ સ્ થે સ્ થાવનક સ્ થે ઉરબ્ ઘ લૈકવલ્ ક સ્ થાનની લૂા ચકાવણી કયી રેલાભાાં આલે અને કટકટીના વભમે યૂતી 

યાળન યુલઠાની ણ આગતયી વ્ મલસ્ થા ભાટે તભાભ ગરા બયલાભાાં આલે છે. તેભજ જીલ્ રા તાલકુા અને ગાભ સ્ થેના 

આવત્ ત વ્ મલસ્ થાન કાભગીયી વાથે જડામેર તભાભ સ્ થેના રક લછ ચે આંતહયક વાંકરન લઘ ુભજબતુ યીતે જડલાભાાં આલે 

છે.  

૧૦.  લૂવ ચેતલણી વ્મલસ્થા (EWS) ને અવત્ત ફાદની સચૂનાઓ    

ઘણીલાય એવ ુફને કે આવિ અંગેન વાંદેળ અને ચેતલણી અંતહયમા જગ્માએ યશરેા રક સધુી વભમવય શોંચાડી ળકાત 

નથી. અમકુલાય આવિ શરેા અને દયવભમાન અપલાઓના કાયણે શોંચતી ભાહશતી રકભાાં ગબયાટ અને ગેય વભજ પેરાલે છે. 

તેથી મગ્મ વભમે, સ્ષ્ટ, મગ્મ વમશૂને ચેતલણી વાંદેળ શોંચાડલાથી આવિની અવય ઓછી કયી ળકામ છે. વલશ્ર્લાવાત્ર 

ભાહશતી વભમવય શોંચાડલા ભાટે ICS ભશત્લની છે.  

 

લૂવ ચેતલણી કામવ મિના:-  
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કામવના પ્રકાય 
 યુ  લાલાઝડા કેવભકર ને ઔદ્યભગક 

 

શારની લૂવ ચેતલણી 

વ્મલસ્થા  

 

 

 

 

 

િલાફદાય વલબાગ 

 

 
વવિંચાઆ વલબાગ/ 

ડેભ ઓથયીટી/શલાભાન ખાત ુ 

          ↓ 

      કરેકટયશ્રી  

          ↓ 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ  

          ↓ 

ગાભ / DEOC 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ  

    

   શલાભાન ખાત ુ 

          ↓ 

      કરેકટયશ્રી  

          ↓ 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ  

          ↓ 

ગાભ / DEOC 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

 
 
 
 
 
 

 
આન્ડયસ્રીઝ એવવવવેળન 

↓ 
 

DCG 
↓ 
 

LCG 
↓ 

 
DEOC 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

 
 
 
 

 

અવત્ત ફાદની સચૂનાઓ 

વકંટના પ્રકાય યુ લાલાઝડુ ભકંૂ દુષ્કા કેવભકર ને ઔદ્યભગક 

દુઘવટનાઓ 

જલાફદાય વલબાગ DEOC, ભાભરતદાય કચેયી અને તા.વલ.અ. 

આલયી રીધેર ગાભ જે-તે વાંકટના જખભ વાંબવલત ગાભ 

ચેતલણી અને વાંદેળા ન શોંચતા શમ 

અથલા શોંચાડલા મશુ્કેર શમ તેલા 

ગાભ/લવાશત.  

જે વમદુામ ગાભભાાં દૂય યશ ેછે દા.ત. ભાછીભાય, ભીઠા કાયીગય, ભારધાયી લગેયે 

વભમભમાાદાભાાં ચેતલણીના વાંદેળા 

શોંચલા ભાટેના   જરૂયી  ગરાઓ. 

કામાદભાાં ગાભભાાં દૂય લવલાટ કયતા હયલાયન વભાલેળ કયલ અને વાંદેળા 

વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગઠલલી. 
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૧૧. અગતયી વ્મલસ્થા  

જ્માયે આવિ આલે ત્માયે યુતી વાધન વાભગ્રી, માંત્ર, વાધન ન શમ ત રકની જરૂયીમાતને શોંચી લલાભાાં અંતયામ આલે 

છે. આગતયી વ્મલસ્થા કયલાથી મશુ્કેરીને ભશદઅંળે વનલાયી ળકામ છે. મગ્મ યીતે “સ્ટક ાઇર” કયલાથી ત્લયીત ભદદ કયલાભાાં 

વયતા યશ ેછે. 

આગતયી વ્મલસ્થા ભાટે ભશત્લનાાં ચાય ગરાાં છે; 

 વલસ્તાય અને વાંકટ અનવુાય જરૂયી વાભગ્રીની સલૂચ તૈમાય કયલી. આ ભાટે વલસ્તાયના રકની વનિઃવશામતા, લયાળ અને 

વાંસ્કૃવતને ધ્માને રેલા. 

 જે વાધન વાભગ્રી એકઠી કયલાની છે તેની ગણુલિા અને ભાનાાંક ધ્માને રેલા જઇએ જેથી  ગણુલિાલાી વાભગ્રી એકત્રીત 

થામ. 

 આલી વાધન-વાભગ્રી શોંચાડી ળકે તેલા વલિેતા અને શ્રત નક્કી કયલા. 

 આગતયી વ્મલસ્થાની વાધન વાભગ્રીનાાં ગડાઉન, વપ્રામવાનુાં નેટલકા તૈમાય યાખવુાં જેથી વત્લયે વેલા શોંચાડામ. 

 તાલકુાભાાં તાલકુા ભથકે અને જુદા-જુદા ક્રસ્ટય સ્તયે આલી વ્મલસ્થા કયી ળકામ. ાંચામત સ્તયે ણ આલી વ્મલસ્થા થામ 

તે ભાટે કાભગીયી કયલી.  

કેવભકર અને ઔદ્યલગક એકભ અને વાંગ્રશ ભાટેના લૂાતૈમાયીના ગરાાંઓ 

 વરાભતીના નીવતવનમભને વનમવભત યીતે દાખર કયલા, સધુાયા-લધાયા કયલા. 

 અગત્મની માંત્રવાભગ્રીની વનમવભત જાલણી કયલી અને ચકાવણી સવુનધ્શ્ર્ચત કયલી.  

 કામદાને રગતી ફાફતથી અભરીકયણભાાં દેખયેખ કયલી અને અશલેાર કયલ.  

 અકસ્ભાતનુાં યીટીંગ, છણાલટ અને કાયણની તાવ થામ તે સવુનધ્શ્ર્ચત કયવ.ુ 

 વરાભતીની વભજ લધે તે ભાટે અગાઉથી અને પ્રવતબાલ સ્લરૂે ગરાાં રેલા.  

૧૨. વમદુામ જાગવૃત ને વળક્ષણ ને લૂવતૈમાયી  

કઇણ આવિન વાભન કયલા ભાટે પ્રાથવભક જાણકાયી અને આવિ દયમ્ માન શુાં કયવ ુઅને શુાં ન કયવુાં તે અંગેની જાણકાયી 

વલવલઘ ભા મભ જેલા કે યેરી, વલડમ ળ, બીતસતુ્ર, ળાા કક્ષા, લચત્ર, લિત વલવલઘ તારીભ દ્રાયા જી.એવ.ડી.એભ.એ. દ્રાયા 

અભરી ફનેર ડી.આય.એ.ભ. પ્રગ્રાભ દ્રાયા કાભગીયી અભરભાાં છે.  
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૧૩.  પ્રકમયભેન્ ટ (ટેન્ ટ ઘાફડા, વાઘન લગેયે)  

યૂ જેલી સ્સ્થતી દયમ્ માન સ્થાતાંયની સ્સ્થતી વજાામ ત્ માયે સ્ થાતાંય રક ભાટે ટેન્ ટ, ઘાફડા તથા અન્ મ દૈવનક 

ઉમગી વાાંઘન ભાટે સ્ થાવનક સ્ થે ઉરબ્ ઘ સ્ લૈવછ છક વાંસ્ થાઓ તથા વાંફ ાંવઘત વલબાગના વાંયકુતથી વ્ મલસ્ થા કયલાભાાં આલળે.   

 

૧૪. એવ.ડી.અય.એન ડેળન  

એવ.ડી.આય.એન ય વલડીએભી, ટીડીએભી તથા વીડીએભીને આવત્ ત વ્ મલસ્ થાને રક્ષી તભાભ વલગત 

ભાભરતદાયશ્રી તાલકુા વલકાવ અવઘકાયીશ્રી તથા ચીપ ઓહપવય દ્રાયા ણૂા કયલાભાાં આલે છે.   

૧૫.     ભીડીમા ભેનેિભેન્ટ ને ભાહશતી પ્રવાયણ  

 વપ્રન્ટ અને ઇરેકરવનક ભીહડમાની ભવુભકા આવિની ચેતલણી અને વલગત શોંચાડલા ભાટે ભશત્લની ફની યશ ે છે 

ભાધ્મભ આલા વભમે ળાલરનતા લૂાક લતી જન વમદુામની તકરીપ ઓછી કયલાભાાં ભશત્લની ભવુભકા બજલી ળકે. આવિ અંગે 

લૂાતૈમાયી, પ્રવતબાલની યીત, ફચલાની યીત લગેયે અંગે ખફૂ જ વાયી ભાહશતી રક સધુી ફશા પ્રકાયથી શોંચાડી ળકે. 

વાભાન્મ યીતે કઇ ણ વાંકટ કે આવિઓભાાં વમદુામને સ્ષ્ટ અને વાચી જાણકાયી ભે તે ખફૂ જ જરૂયી છે. તેથી ભાધ્મભની 

ભવુભકા ઘણી ભશત્લની છે. યાજમ સ્તયેની EOC ભાાં ભીહડમા વેર ળરૂ કયી ભાધ્મભ વાથે વાંકરનની વ્મલસ્થા યાજમ વયકાયે કયી 

છે. જે વતત કામાયત છે. આવિઅના વભમે મગ્મ અવધકાયી દ્વાયા વપ્રન્ટ અને ઇરેકરવનક ભીહડમાને સ્ભમાાંતયે અડેટ કયલાભાાં 

આલે છે. જેથી લફન જરૂયી અપલા અને ગેય જલાફદાયી લાી ભાહશતીન પ્રવાય અટકે આલી વ્મલસ્થા આવિ દયમ્માન DEOC 

સ્તયે ણ શમ છે, તેની ભદદ રેલાભાાં આલે છે.   

૧૬.    દસ્તાલેજીકયણ  

 જજલ્રાભાાં ફનતા કઇણ આવિ દયમ્માન તેની વાભે આલાભાાં આલેર પ્રવતવાદ પ્રહકમા દયમ્માન જલા ભેર 

વલવલધ વલબાગના, અવયગ્રસ્ત, રકના અને અન્મ એજ ાંન્વીઓના પ્રવતબાલ અગે દ્સસ્તાલેજીકયણ થામ તે જરૂયી છે, જેથી કયી 

વભગ્ર પ્રહકમા દયમ્માન તાંત્ર દ્વાયા યશી જલા ાભેર ક્ષવતમને ઓખી ળકામ અને તેને બવલષ્મભાાં નૂાલાવતત થતી ટાી ળકામ.  
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પ્રકયણ-૬ 

નુઃસ્સ્થવત 

         

આવિ અવયગ્રસ્ત વલસ્તાય અને રકને નુિઃસ્સ્થવતભાાં અથલા લધ ુ વાયી સ્સ્થવતભાાં રાલલાનુાં કામા આ પ્રાનનુાં છે. 

આવિને કાયણે જરૂયી વેલાઓ, ભાખા, રકનુાં જીલનવનલાાશ, સ્લાસ્થ્મ અને વભગ્ર જીલનળૈરી અવય ાભે છે. તેથી વત્લયે આ 

ફધા ાવાઓ નુિઃસ્સ્થવતભાાં રાલલા. બોવતક ભાખાઓને અને જીલન જરૂયી વેલાઓ નુિઃસ્સ્થત કયલા ભાટે આ મજુફની 

યણનીવત ધ્માને રેલી.  

 શરેા ંકયતા લધ ુવારૂ ફાધંવુ ં: 

 નલાાં ફાાંધકાભ કામો એલી યીતે કયલા જે નુિઃ આલી આવિઓભાાં નકુવાન ન ાભે.  

 વશબાગી અમિન :  

રકની વાભાજીક અને વાાંસ્કૃવતક ળૈરી અને જરૂયીમાતને ધ્માનભાાં યાખી પેય ફાાંધકાભ અને કામો કયલા. આ ભાટે 

આમજનભાાં હશતધાયકની વશબાગીતા આલશ્મક છે.  

 વકંરન :  

નુિઃસ્સ્થવતભાાં રાલલાનુાં આમજન વલવલધ વલબાગ વાથે વાંકરન રૂે તૈમાય કયવુાં. આલા આમજન ભાટે ત્લયીત 

નકુવાનનુાં આંકરન અને રકની જરૂયીમાતનુાં આંકરન અગત્મનુાં ાસ ુછે.  

નીચે મિુફના વલવલધ કે્ષત્રને નુઃસ્સ્થત કે કામવયત કયલા.  

 ભશત્લની વેલાઓ :  

લીજી, ાણી, વાંચાય, લાશનવ્મલશાય, સ્લછછતા, સ્લાસ્થ્મ. 

 ભાખા / ફાધંકાભ :  

 આલાવ, જાશયે બલન અને યસ્તા 

 જીલનવનલાવશ :  

કૃવ, કુહટય ઉદ્યગ, દુકાન અને ફજાય તથા યજગાય. 

લીજી, ાણી, સ્લછછતા, ગાંદાાણીન વનકાર લગેયે વેલાઓ તાત્કાલરક ળરૂ કયલી. આલી વેલા ળરૂ કયલા ભાટે લૈકધ્લ્ક 

યણનીવત અને કામો અગાઉથી નજક્ક કયલા. જરૂય ડે સ્થાવનક વાંસ્થા, વલબાગ, કોયેટની ભદદ રેલી.  
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ભશત્લની વેલાઓ ને ભાખાગત ફાફત કામવયત કયલી  

 ભશત્લની 

વેલાઓ 

વાભગ્રી/ 

વેલાઓ 

નકૂવાન 

એકભની 

વખં્મા 

વયગ્રસ્ત 

ગાભની 

વખં્મા 

વયગ્રસ્ત 

લસ્તી 

નુઃસ્સ્થવતભા ં

અલલાના 

ગરાંઓ 

અંદાજીત 

વભમગા 

ફજેટ 

1 લીિી પીડય          

2   રાન્વપભવય          

3   HT રાઆન          

4   LT રાઆન          

5    થાબંરા          

6    ન્મ          

સ્લાસ્થ્મ 

 વલગત PHC 

(ગાભનુ ં

નાભ) 

CHC વફ 

વેન્ટય 

દલા 

વગં્રશ 

નુઃસ્સ્થવતભા ં

અલલાના 

ગરાંઓ 

અંદાજીત 

વભમગા 

ફજેટ 

1 નકૂળાન થમેરા બલન        

2 શોંચી ન ળકામ તેલા 

આયગ્મ કેન્દ્ર 

       

3 દલા વાંગ્રશ અને ભશત્લના 

વાધનને નકુળાન  

       

4 નાળ થમેર દલાઓ         

5 નકૂવાન થમેર 

એમ્બ્યરુન્વની વાંખ્મા 
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વાભાજિક 

 વલગત ગાભ રુૂ સ્ત્રી ફાક કુર નુઃસ્સ્થવતના 

ગરા 

િલાફદાય 

વલબાગ 

અંદાજીત 

વભમગા 

ફજેટ 

1 ભનવાભાજિક યવબંાની 

રૂયતલાા રકની વખં્મા 

(અવત્તને કાયણે) 

         

ાણી યુલઠ 

 નકૂવાન ગાભન ુનાભ ને 

એકભની વખં્મા 

વયગ્રસ્ત 

પભમા/લસ્તી 

નુઃસ્સ્થવતભા ંઅલલાના 

ગરાઓં 

વલબાગ અંદાજીત 

વભમગા 

ફજેટ 

1 કલૂા       

2 ફયલેર       

3 તાલ       

4 ાણી યુલઠાને        

5 ESR       

6 GSR       

7 મ્       

8 સ્ટેન્ડસ્ટ       

9 શને્ડં       

10 શશુલાડા       
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પ્રકયણ- ૭  

સ્ થાતંય મિના                                              - 

     

જીલ્ રાભાાં જેટરા ગાભ નદી, લકા, તથા વનચાલાા વલસ્ તાયભાાં આલેરા છે. જમા બાયેથી અતીબાયે લયવાદ 

દયમ્ માન અથલા ઉય લાવભાાંથી આલતાાં ાણીની લઘ ુઆલકને કાયણે સ્ થાાંતય કયલાની જરૂયીમાત ડી ળકે છે. આ ભાટે 

સ્ થાવનક જજલ્ રા / તાલકુા તાંત્ર ાવે સ્ થાાંતય કયલા ભાટે રેકટય, રક,છકા, જેલા લાશનને વ્ મલસ્ થા ઉરબ્ ઘ કયલા ભાટે વક્ષભ 

છે. જે ભાટે સ્ થાવનક નગયાલરકા,ભાગા અને ભકાન ાંચામત, તથા અન્ મ  ખાનગી એજન્ વીઓની ભદદ ભી ળકે છે.હયવસ્ થવત 

ક્ષભતા ફશાય શમ તેલા વભમે શરેીકપ્ ટય/ ભેજય વચા ઓયેળન જેલા વાંજગભાાં સ્ ટેટ ઇભયજન્ વી ઓયેળન સ્ ટેન્ ટયના 

વાંકરનભાાં યશી વાંકરન સ્ થાાંતય કયલાભાાં આલળે.  

સ્ થાાંતય દયમ્ માન જે તે સ્ થાન ય ઉરબ્ ઘ સયુલક્ષત આશ્રમ સ્ થાન જેલા કે ળાા કમ્ યનુીટી શર લાડી, કે અન્ મ 

ઘાવભિક હયવયન ઉમગ કયલાભાાં આલળે. જે વલગત લીડીએીભાાં વભાવલષ્ ટ કયલાભાાં આલેર છે. સ્ થાાંતયની વસ્ થવત દયમ્ માન 

અવયગ્રસ્ તને બજન/ાણી/ભેડીકર લગેયે જેલી આલશ્મક વ્ મલસ્ થા ભાટે રીવ/જજલ્ રા યુલઠા વલબાગ/જજલ્રા આયગ્ મ 

વલબાગ દ્રાયા તાત્ કાલરક ધયણે જરૂયી વાધનવાભગ્રી સ્ થ ય શોંચાડલા અંગેની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલેળે . 

શ ુસ્થાતંય તથા ન્મ કાજી  

 રકને બાયે લયવાદ અંગેની ચેતલણી દયમ્માન શઓુ ફાફતે વતકા લ કાજી રેલા અંગેની જાણ કયલી.  

 સ્થાાંતય કયલાની સ્સ્થવત દયમ્માન શઓુને લખરાથી છટા કયલા અંગે ન ભરૂ ડે તે ભાટે અલાયનલાય ાંચામત 

ભાયપત જાશયેાત કયળે.  

 વાંફવધત ઋત ુદયમ્માન લકયતા શ ુયગને શોંચી લલા અંગે જજલ્રા શુારન વલબાગ તાની ટીભને વાબદુ 

યાખળે તથા દલાઓના યુા જથ્થાની ખાત્રી કયળે.  

 જજલ્રા શુારન વલબાગ જજલ્રાભાાં યવીકયણના કામાક્ર્ભ કયળે.  

 લન વલબાગ દ્વાયા જજલ્રાભાાં ઘાવની અછત વાભે શોંચી લલા ભાટેના તભાભ ગરાાં તથા ઘાવ પ્રાધ્પ્તના સ્ત્રતન 

અગાઉથી આમજન કયળે.  
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ભશીવાગય જિલ્રાના શુારન વલબાગના વધકાયીશ્રીઓ 

ક્રભ વધકાયીશ્રીન ુનાભ શદ્દ શારન ુપયિન ુસ્થ વંકવ  નફંય 

૧ ડ. એભ જે દલે નામફ શુારન 

વનમાભક 

જજલ્રા ાંચામત, શુારન 
ળાખા, ભશીવાગય-લણુાલાડા  

૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૨ 

૯૮૨૪૧૫૨૨૫૦ 

૨ ડ. કે એભ ાંડીત શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, લણુાલાડા  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૨ 

૯૮૨૪૩૫૯૯૦૨ 
૩ ડ. જે.ડી.કાંવાયા શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, લયધયી  ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨  

૪ ડ. ી.ફી. ભાાંદયીમા શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, ળેનાદયીમા 

ગયાડા  

૯૪૦૮૬૧૦૪૪૬ 

૫ ડ. એ જે કાંવાયા શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, કઠાંમ્ફા ૯૪૨૮૦૪૬૬૦૨ 

૬ ડ. કે.એ.ગયાવીમા શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, ચાલડી 
ફાઇના મલુાડા  

૯૪૨૯૭૭૮૨૮૯ 

૭ ડ. જે એભ ાાંડય શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, લડાગાભ ૦૨૬૭૪-૨૯૦૧૨૮ 

૯૯૦૯૨૧૪૭૫૦  

૮ ડ. એભ જી ચાલડા શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, વાંતયાભયુ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૯૦ 
૯૪૨૬૩૫૮૭૨૯ 

૯ ડ. લી ડી ગાભેતી શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, મ ુમનુયુ 
કડાણા  

૯૪૦૯૩૬૫૪૦૦ 

૧૦ ડ. જે ફી ટેર શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, ફારાવવનય ૭૬૦૦૦૨૯૯૫૦ 

૧૧ ડ. જે.ડી.કાંવાયા શલુચહકત્વા અવધકાયી, શદુલાખાના, વલયયુ  ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 
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પ્રકયણ- ૮ 

ભેડીકર ને શવસ્ ટર ભેનેિભેન્ ટ        

          જીલ્ રાભાાં કઇણ આવિ દયમ્ માન આલશ્ મક યથી ભેડીકર વેલાઓ ભાટે જીલ્ રાભાાં આયગ્ મ વલબાગ ાવે નીચે 

મજુફની વલગતે ઇન્ પાસ્ ટકચાય ઉરબ્ ઘ છે.  

તાલકુ ૬ ભશીવાગય 

અયગ્ મ વફ વેન્ ટય  ૨૨૫  

પ્રાથવભિક અયગ્ મ કેન્ર  ૩૩  

વામશુીક અયગ્મ કેન્ર  ૫ લણુાલાડા, વતંયાભયુ, ખાનયુ, ફારાવવનય, વલયયુ 

વફ હડસ્ટ્સ્રક શવસ્ ટર  ૧  

જીલ્ રા વવલીર શવસ્ ટર  ૧ લણુાલાડા  

ભેડીકર કરેિ  ૦  

ખાનગી શવસ્ ટર ૧૩  

ખાનગી રેફયેટયી  ૨૨  

સ્ટભટભ યવુનટ   ૨૫  

CMTC/NRC ૬  

HEALTH FACILITIES 

SR.NO  NAME OF TALUKA NO.OF CHCS NO. OF PHCS NO. OF SCS 

1 Lunawada 01 07 45 

2 Khanpur 01 03 16 

3 Kadana 01 05 43 

4 Santrampur 00 12 82 

5 Balasinor 01 03 22 

6 Virpur 01 03 17 

  TOTAL 05 33 225 
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ઉય મજુફના વગલ ઉરબ્ ઘ છે. હયવસ્ થવત જીલ્ રા તાંત્રની ક્ષભતા ફશાય શમ તેલા વાંજગભાાં યાજમ સ્ તયેથી સ્ ટેટ 

ઇભયજન્ વી ઓયેળન વેન્ ટયના વાંકરનભાાં યશી જરૂયી ભદદ રેલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત સ્ થાવનક સ્ થે આયગ્ મ ક્ષેતે્ર કામાયત 

સ્ લૈવછ છક વાંસ્ થાઅો તથા કરફની વાંશમગ રેલાભાાં  આલળે.ઉયાાંત ઋતનુી ળરૂઆતભાાં આલશ્ મક તભાભ પ્રકાયના આયગ્ મ 

રક્ષી ગરા બયલા ભાટે આયગ્ મ વલબાગને જરૂયી સચુનાઓ વાંભમાતયે ાઠલલાભાાં આલે છે.  

 

Sr.No 

 

Institution  

Bed strength 

Available Extensible Total 

AC Non Ac Total 

1 PHC 0 180 180 180 360 

2 CHC 0 120 120 120 240 
3 SDH 0 56 56 80 136 

4 DH 0 50 50 100 150 

5 NGOs(KMG 

Hosp.Bala.) 

10 70 80 100 180 

6 Private Hospitals 9 125 134 0 134 

 

HUMAN RESOURCE  

Sr. 
No. Cadre 

Institution 

PHC CHC 
SD
H DH 

Medical  
College 

NGO
s 

Private  
Hospital 

Educ
ation 
Depa
rtme

nt  

Other 
 if any 

pls 
specify

) 

1 Specialist Doctors 0 2 4 10 0 0 78 0 0 

2 Medical Officer 22 18 7 15 0 0 0 0 0 

3 AYUSH 9 3 2 2 0 0 0 0 0 

4 BPNA Staff 21 69 26 42 0 0 16 0 0 

5 
Supevisors(FHS/ 
MPHS/SI/MS etc) 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 FHW 197 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 MPHW 137 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Pharmacist 22 11 3 5 0 0 0 0 0 

9 Lab Technician 09 11 2 4 0 0 0 0 0 

10 ASHA 900 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Anganwadi Worker 1265 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Volunteers 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Other ( if any pls 
specify) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total          

 

 



4499  

પ્રકયણ-૯                                                     

ભીહડમા ભેનેિભેન્ટ.                    

                                                                                                                                         
 

ભહશવાગય જિલ્રાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના ભાન્મ એકે્રહડટેળન ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ લણુાલાડા તાલકુ  

ક્રભ નાભ દૈવનક- વાપ્તાહશકનુ ં
નાભ 

વયનામુ ં ભફાઆર/ 
પન નફંય 

૧ શ્રી ભવન દલે 

C/O શ્રી મકેુળબાઆ 
ભાયલાડી 

વદેંળ 

પે્રવપટ ગ્રાપય 
નગયાભરકાાવે, લણુાલાડા 

એકે્રહડટેળન કાડવ ન.ં 
DP ૨૨૨૦૦૧ 

૯૮૨૫૦૪૯૪૨૪ 

૯૧૦૪૧૦૯૧૯૧ 

૨ શ્રી ળૈરેળ વરકંી તતં્રીશ્રી,િમચંભશાર.(
વાપ્ તાશીક)લણુાલાડા 

એકે્રહડટેળન કાડવ ન.ં 
WE ૦૨૨૪૦૦૧ 

 

૯૪૨૬૫૮૧૯૬૪ 

પન-૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૧૬ 

૩ ભચયાગ.ફી.દલે નમા ડકાય 
કયળન્ડેન્ટ 

DC0226001 ૯૯૯૮૦૪૭૪૪૭ 

૪ શીતેળ.અય.ટેર નમા ડકાય  પટગ્રાપય DP0226002 ૯૪૨૭૩૮૭૦૮૭ 

લણુાલાડા તાલકુાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના દૈવનક/વાપ્તાહશકના(નન એકે્રહડટેળન) પ્રવતનીવધઓ ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ 
૧ શ્રીકોવળક એવ  િી વદેંળન્યઝુ/ આસ્ટ્ન્ડમાન્યઝુ મ-ુઘઘાલાડા તા-ખાનયુ ૯૭૩૭૨૧૮૦૩૨ 

૯૯૨૫૯૯૮૦૯૮ 

૮૪૬૯૮૭૬૮૫૮ 

૨ શ્રી ભચિંતન ળાશ ગિુયાત વભાચાય સુય ભાકેટ ાિ, લણુાલાડા ૯૮૯૮૦૨૬૨૫૮ 

૩ શ્રી િગદીળ કે.વત્રલેદી ગિુયાત વભાચાય મ.ુ.ખાયર,તા.લણુાલાડા ૯૯૭૯૧૯૦૫૯૧ 

૪  શ્રી પ્રશરાદવવિંશ જી.ગઢલી ગિુયાત વભાચાય/ 
ભશીવાગય પ્રગેવ 

ગેંગડીમા, તા.લણુાલાડા ૯૯૦૯૮૪૯૩૫૫ 

૫  શ્રી નઆભ ળેખ 
(ખાયરલારા) 

ગિુયાત વભાચાય/ યલુા ડકાય ભધલાવ દયલાજા લણુાલાડા ૯૮૯૮૬૧૧૮૨૨ 

૬   શ્રી જીગય જે.વની ગિુયાત વભાચાય 

 

વનીલાડ,લણુાલાડા ૯૯૨૪૩૨૨૨૨૨ 

૭ શ્રી ધભેન્ રવવિંશ યણા હદવ્મ બાસ્કય, લણુાલાડા લશુાય ચક યાઆપર 
શાઈવાિ  લણુાલાડા 

૯૯૨૪૨૦૬૬૫૧ 

૮ શ્રી જીગયબાઆ ડંમા હદવ્ મ બાસ્ કય,લણુાલાડા લણુાલાડા ૯૯૦૯૪૫૫૬૦૦ 

૯ શ્રી  શહય ઝારા ગિુયાત વભત્ર કાકભચમા લણુાલાડા ૯૯૦૯૮૪૯૩૫૮ 

૧૦ શ્રી યાલર હદનેળકુભાય ભશીવાગય પ્રગે્રવ ભરેકયુ તા-લણુાલાડા ૯૮૨૪૨૬૧૫૬૭ 

૧૧ શ્રી ટેટી મશંુભદ ઝૈદ 
એભ 

ગિુયાત ટુડે ભધલાવ દયલાજા ફશાય 
લણુાલાડા 

૯૮૨૪૭૧૯૦૦૫ 
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લણુાલાડા તાલકુાનાઆરેકરવનક વભડીમા ભરસ્ટ(નન એકે્રહડટેળન) 
 

ક્રભ નાભ ચેનરન ુ નાભ વયનામુ ં ભફાઆર/ 
પન નફંય 

૧ શ્રીવલયેન કે  િી અિતક / ન્યઝુ 

૨૪ 

હયચ્ધધ શાઈવ 

યીમા વપ્રમા ફજાય લણુાલાડા 
૯૯૯૮૯૭૮૫૫૧ 

૨ શ્રીિમારવવિંશ વરકંી ABP NEWS ાલાયુ 

લણુાલાડા 
૯૪૨૭૭૭૭૦૭૦ 

૩ શ્રીપ્રવલણવવિંશ ફી. વરકંી ન્યઝુ ચેનર કટીંફધં/ 

 GTPL 
ાલાયુ લણુાલાડા ૯૮૭૯૬૨૯૦૭૧ 

૪ શ્રી વહંદ  દેલાશ્રી રાઆલ ગિુયાત ન્યઝુ લણુાલાડા ૯૮૯૮૯૯૮૮૫૨ 

૫ ભેુન્રવવિંશ ડી વરકંી આ-ટીલી ન્યઝુ ગિુયાતી લણુાલાડા, યામપર શાઈવ ૯૯૨૫૧૮૧૩૨૯ 

૬ ભેહુર ફી ટેર GSTV 

ભશીવાગય 
S-203 અભત્રણં એા ભડાવા 

યડ લણુાલાડા 
૯૯૦૯૫૩૮૯૦૦ 

૭ શ્રી આકફાર શભદ ળેખ S9 ન્યઝુ  ૯૭૨૬૦૬૮૦૮૬ 

૮ વલનદ એવ ટેર CN24 news gujarati લણુાલાડા ૮૧૪૧૧૭૩૬૦૫ 

૯ ભશબેફુખાન ઠાણ લી.ટીલી ન્યઝુ લણુાલાડા  

૧૦  યીમાઝ કાજી News+  કાજી લાા લણુાલાડા ૮૩૦૬૯૪૧૯૦૦ 

૧૨ શ્રી વિનબાઆ ડંયા તતં્રીશ્રી ભશીવાગય એક્રવપે્રવ 
(વાપ્તાહશક) 

ઘાટંી, લણુાલાડા ૯૪૨૮૪૪૮૯૫૯ 

૧૩ શ્રી ફી.એન.ળાશ તતં્રીશ્રી યલુા ડકાય (વાપ્ તાહશક) મ-ુખાયર, તા-લણુાલાડા ૯૩૭૪૪૯૬૪૨૩ 

૧૪  શ્રીચંાર હશભાશંકુુભાય તતં્રી શ્રી લદેં ગિુયાત વાપ્તાહશક ગકુર વવામટી 
લણુાલાડા 

૯૭૨૭૪૪૬૨૪૩ 

૧૫  ાથવ વેલક રકવત્તા/ ભશીવાગય એક્રવપે્રવ લણુાલાડા ૮૨૩૮૮૫૭૫૮૩ 

૧૬  મુજીબાઆ ટેર ક્રાઆભ પે્રરરીંગ 

યયુ ચીપ ભશીવાગય 
ભરેકયુ ૯૯૦૯૪૫૫૪૫૦ 

૧૭  અવળ ઠાકય એફીી સ્સ્ભતા લણુાલાડા ૯૭૨૬૯૭૨૦૯૭ 

૧૮   હદરીબાઆ  ટેર પટગ્રાપય  કઠંફા ૯૪૨૬૦૪૬૪૩૨ 
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ભહશવાગય જિલ્રાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના ભાન્મ ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ ખાનયુ તાલકુ 

ક્રભ નાભ દૈવનક- વાપ્તાહશકનુ ંનાભ વયનામુ ં ભફાઆર નફંય  
૧  ભનબુાઆ ચંાર વદેંળ ખાનયુ ૯૪૨૪૦૯૨૨૪૦ 

ખાનયુ તાલકુાનાઆરેકરવનક વભડીમા ભરસ્ટ(નન એકે્રહડટેળન) 

ક્રભ નાભ ચેનરન ુ નાભ વયનામુ ં ભફાઆર નફંય 

૧ શ્રી વિનબાઆ એન.યાલર લેસ્ ટનવ ટાઆમ્ વ ડંુગયાબીત,લણુાલાડા ૯૯૭૮૦૩૮૬૦૫ 

૨ શ્રીબાટીમા વભતેકુભાય 
અય 

વશાયા વભમ/ V-TV 

 
મ/ુ- ખાનયુ ૯૭૨૬૦૪૦૨૦૦ 

૩ શ્રી વલરુકુભાય લી. ઠાકય ીએનઅઆ ન્યઝુ મ/ુ- ખાનયુ ૯૯૨૫૪૬૨૬૬૬ 

 
 

ભહશવાગય જિલ્રાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના ભાન્મ ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ વતંયાભયુ તાલકુ 

ક્રભ નાભ દૈવનક- વાપ્તાહશકનુ ંનાભ વયનામુ ં ભફાઆર/ 
પન નફંય 

૧ શ્રી મગેળબાઆ યાલર ગિુયાત વભાચાય 

(ગ્રામ્મ વલસ્તાય) 
મ.ુ.ભટીવયવણ 
તા.વતંયાભયુ 

૯૪૨૮૧૩૨૪૭૪ 

૨ શ્રી નયેન્ રબાઆ ટેર હદવ્ મ બાસ્ કય, વતંયાભયુ ૯૯૨૫૧૭૮૭૮૭ 

૩ શ્રી િત્રાર લુાય વદેંળ વતંયાભયુ ૯૪૨૭૦૫૬૬૭૨ 

૪ શ્રી મસુ્ તાકવીબાઆ ગિુયાત ટુડે વતંયાભયુ ૯૪૨૭૩૯૯૨૧૪ 

૫ શ્રી આન્ રલદનબાઆ યીખ ગિુયાત વભત્ર વતંયાભયુ ૯૪૨૬૭૦૩૧૭૭ 

૬ શ્રીભનિબાઆ ભશતેા રકવત્તા વતંયાભયુ  

૭ ગજાનદં શતુર ક્રાઆભ ેરરીંગ વતંયાભયુ ૯૮૭૯૦૫૩૭૯૮ 

૮ મગુયાિવવિંશ લુાય વદેંળ વતંયાભયુ ૯૪૨૭૦૫૬૬૭૨ 

૯ ળેખ આલ્માવ ગરુાભ ભશંભદ હદવ્મ બાસ્કય વતંયાભયુ ૯૪૨૭૦૭૭૮૬૦ 

ભહશવાગય જિલ્રાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના ભાન્મ ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ કડાણા તાલકુ 

ક્રભ નાભ દૈવનક- 
વાપ્તાહશકનુ ંનાભ 

વયનામુ ં ભફાઆર નફંય 

૧ શ્રી ળૈરેન્ ર લુાય હદવ્ મ બાસ્ કય, દીલડા કરની, તા-કડાણા ૯૪૨૭૪૮૫૪૩૪ 

૨ શ્રી શયારવવિંશ ી. ચોશાણ વદેંળ ગ્રામ્મ વલસ્તાય, તા-કડાણા ૯૪૨૯૧૪૫૭૦૩ 

૩ શ્રી ધભેન્રવવિંશ.ફી લુાય ચંભશાર ઈજાગય 
વાપ્તાહશક 

મ-ુકડાણા, શાર યશ ેગધયા ૯૪૨૮૧૫૩૦૯૨ 

૪ શ્રી મસુ્ તકબાઆ ળપીબાઆ ળેખ તતં્રીશ્રી 
ભશીવાગયવભાચાય 
(વાપ્ તાહશક) 

ભારલણ, તા.કડાણા ૯૭૨૬૮૭૪૪૪૭ 

૫ શ્રી ભનસખુબાઆ એ ખાટં પ્રવતવનધી ક્રાઆભ 
વમ્રાટ 

ભારલણ, તા.કડાણા ૯૯૧૩૨૯૩૦૦૪ 
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૬ શ્રી નીતયુાિ ષુ્તવવિંશ 
લુાય 

વદેંળ.  કડાણા ૯૪૨૬૪૩૩૨૧૫ 

ભહશવાગય જિલ્રાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના ભાન્મ ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ ફારાવવનય તાલકુ 

ક્રભ નાભ દૈવનક- 
વાપ્તાહશકનુ ંનાભ 

વયનામુ ં ભફાઆર નફંય 

૧ શ્રી ળીયીવબાઆ ત્રીલેદી ગિુયાત વભાચાય 
ટુડે 

ફારાવવનય ૯૮૨૫૬૮૮૦૨૬ 

૨ પ્રવલણ વેલક નમા ડકાય ૪૦ નારદંા વવામટી 
વલયયુ યડ ફારાવવનય 

૯૪૨૭૦૮૩૧૯૯ 

૩ તેિલતં વેલક વદેંળ ાડંલા/ ફારાવવનય ૯૦૯૯૩૫૧૫૧૩ 

 
 

ફારાવવનય તાલકુાના આરેકરવનક વભડીમા ભરસ્ટ(નન એકે્રહડટેળન) 
િભ નાભ ચનેરન ુ નાભ વયનામુાં ભફાઇર/ 

પન નાંફય 

૧ શ્રીયાકેળ ડી ટેર આટીલી ટેરલાડા ફારાવવનય ૯૮૨૪૭૬૦૮૮૦ 

 

ભહશવાગય જિલ્રાના વપ્રન્ ટ વભડીમાના ભાન્મ ત્રકાયનુ ંરીસ્ટ વલયયુતાલકુ 

ક્રભ નાભ દૈવનક- વાપ્તાહશકનુ ં
નાભ 

વયનામુ ં ભફાઆર/ 
પન નફંય 

૧ શ્રી ભશને્રબાઆ ચંાર વદેંળ મ.ુ.લીયયુ  ૯૯૦૯૪૫૬૪૫૪ 

૨ જીગય ટેર તતં્રીશ્રી આળાય વલયયુ ૯૯૨૪૦૦૪૦૪૦ 

૩  ભમકં િી  હદવ્મ બાસ્કય વલયયુ ૯૭૧૨૯૯૬૫૬૭ 
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પ્રકયણ-૧૦ 

ફજેટ વ્ મલસ્ થા   

    

       નાણાાંકીમ અંદાજ એ લાવિક કામાપ્રણારી છે. આવિ વ્મલસ્થાન ભાટે ફે પ્રકાયના ફજેટ કયી ળકામ, એક વલવલધ 

વલબાગના તાના વલબાગીમ ફજેટ અને ફીજુ આવિ વ્મલસ્થાન ભાટે અરગથી જરૂયી શમ તેલા ખચા ભાટે ફજેટ. 

આવિ વ્મલસ્થાન ભાટે નીચે મજુફના વલવલધ ખચા ભાટે અરગ અરગ શ્રતથી નાણાાંકીમ આમજન કયવુાં. 

 કેન્ દ્ર અને યાજમ ડીઝાસ્ ટય યીસ્ વ પાંડ  

 સ્ ટેટ ફજેટ  

 કેવન્ દ્રમ પ્રન્ વય મજના  

 જીલ્ રા આમજન પાંડ  

આભ ઉય પ્રભાણેના નાાંણાકીમ સ્ ત્રભાાં ઉરેખ કયેર નાાંણાકીમ વનમભ મજુફ આવત્ ત વ્ મલસ્ થાન દયમ્ માન આલશ્ મક 

વનલાયણરક્ષી લૂાતૈમાયી રક્ષી યાશત ફચાલ રક્ષી જેલી કાભગીયી દયમ્ માન ના ભશત્ લના નાાંણાકીમ વ્ મલસ્ થાઓ વાંબલ 
છે.  
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પ્રકયણ - ૧૧ 

મિના ડળેન  

    

                   જજલ્રા કરેકટય વલબાગ અને જજલ્રાભાાંની ફીજી વાંસ્થાઓના વશમગથી, જીલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના 

તૈમાય કયલા ભાટે અને તેભાાં સધુાયા/પેયપાય કયલા ભાટે જલાફદાય છે.  

 કઇ જખભભાાં ભશિલના પેયપાય થામ ત્માયે, 

 કઇ ભટી આવિ ફદર ળીખલા ભેરા ાઠ યથી અથલા  

 મજનાભાાં વ્માખ્મા કયેરી વાંસ્થાાંભાાં ભશિલનાાં પેયપાય અથલા કામાવલેળ દ ના પ્રાથવભક વભ્મની જલાફદાયીભાાં થતા 

ભશિલનાાં પેયપાય થામ ત્માયે.  

આલી મજનાની લાવિક વભીક્ષા કયલી અને તેને લખતલખત સધુાયલી  

 

વાંદબા વલબાગ :-  

 ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ પ્રાન એ જજરાભાાં કઇ ણ આપતના વભમે ભાગાદવળિકા તયીકે ઉમગી થામ છે.  આભ અરગ 

અરગ આપતના વભમે તેન વાભન કયલાની દ્દવ્ત અરગ અરગ ઓમ છે, અને અમકુ ચક્કવ વલબાગ વાથે જડામેરી શમ 

છે અમકુ આપત વભગ્ર જજલ્રા તાંત્રને અવય કયે છે.  

 તાલકુા હયવન્વ ભાટે તાલકુા આવિ વ્મલસ્થાન મજના (ટી.ડી.એભ.ી)  

 ળશયેી વલસ્તાય ભાટે આવિ વ્મલસ્થાન  
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હયવળષ્ ટ – ૧    . 

અવત્ત ન આવતશાવ િેલ્ રા લો દયમ્ માન જિલ્ રાભા ંધટેર અવત્તની વલગત :  

(પ્રત્ મેક ાચં લે ડેટા એકત્રીત કયલાભા ંઅલે િે.) 

ભકંૂ  

તાયીખ, ભાવ, 

લવ 

વતવ્રત્ તા વયગ્રસ્ ત 

ગાભની 

વખં્ મા 

ભાનલ 

મતૃ્ ય ુ

વખં્ મા 

શ ુ

મતૃ્ યનુી 

વખં્ મા 

વંવતનુ ં

નકુળાન 

અવથિક નકુળાન 

(રાખભા)ં 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

       

 

યુ  

તાયીખ કાયણ ને 

વકંટનુ ંમૂ 

વયગ

સ્ ત 

ગાભની 

વખં્ મા 

વયગ્ર

સ્ ત 

હયલાય

ની વખં્ મા 

ભાનલ 

મતૃ્ ય ુ

વખં્ મા 

શ ુ

મતૃ્ ય ુ

વખં્ મા 

અંળત: નકુળાન 

ાભેર ભકાન 

ણૂવ નકુળાન 

થમેર ભકાન 

૧૯૭૩ ઈયલાવભા ં

થમેર બાયે 

લયવાદ 

૨૭ ૩૩૭૫ -  -  કાચા ાકા કાચા ા

કા 

૧૩૩૬ ૭૮ ૭  

૨૦૧૩ ઈયલાવભા ં

થમેર બાયે 

લયવાદ 

૬ ૮૩ - -  ૦ ૦ ૦ - ૦ 
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લાલાઝડુ.  

તાયીખ 

કાયણ ને 

વકંટનુ ં

મૂ 

વયગ

સ્ ત 

ગાભની 

વખં્ મા 

વયગ્રસ્ ત 

હયલાય

ની વખં્ મા 

ભાનલ 

મતૃ્ ય ુ

વખં્ મા 

શ ુ

મતૃ્ ય ુ

વખં્ મા 

અંળત: નકુળાન 

ાભેર ભકાન 

ણૂવ નકુળાન 

થમેર ભકાન 

૨૦-૦૪-૨૦૧૪ 

લાલાઝડા

ભા ંઝાડ 

ઈય 

ડલાથી  

૦ ૦ ૨ -  

કાચા ાકા કાચા 
ા

કા 

    

૨૦૧૩ 

ઈયલાવ

ભા ંથમેર 

બાયે 

લયવાદ 

૬ ૮૩ - -  ૦ ૦ ૦ - ૦ 

 

 

વલિી ડલી :- 

જીલ્રાભા ંિેલ્રા ાચં લવ દયમ્માન અકાળી વલિી ડલાના યણે નીચે મિુફની સ્સ્થવતએ જાન શાની થમેર િે. 

લવ કુર ફનાલ કુર ભાનલ જાનશાની કુર શ ુજાનશાની 

૨૦૧૫ ૧ ૦ ૩ 

કુર :- ૧ ૦ ૩ 
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હયવળષ્ ટ –૨    . 
તડાણા ડેભથી વયગ્રસ્ત જીલ્ રાના યુ વલેંદનળીર તાલકુા ને નદી હકનાયે અલેરા ગાભની માદી  

૧)  લણુાલાડા તાલકુા 

ક્રભ ગાભન ુનાભ ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ થાણા વાલરી ૩૩ વડા 

૨ યાફડીમા  ૩૪ ઘાંટીમાડાઘ 

૩ ભધલાવ  ૩૫ યાજગઢ 

૪ બભકા  ૩૬ શાડાના મલુાડા  

૫ રીમ્ફદ્રા ૩૭ હશિંદરીમા 

૬ ટ્ટણ  ૩૮ તકનાજીના ાલ્રા  

૭ કાાંકચીમા  ૩૯ ગરાના ાલ્રા 

૮ રાડલેર ૪૦ ાતયુ 

૯ લારીનાથ ૪૧ કાકાના બેવાલાડા 

૧૦ ચોશાણના મલુાડા  ૪૨ વેભયના મલુાડા 

૧૧ દાણીમા ૪૩ ચાંદાયુ 

૧૨ શાડડ  ૪૪ ભહુહડમા 

૧૩ કાનેરા ૪૫ લાઘજીફાયીમાના મલુાડા 

૧૪ ખાયર ૪૬ ઝયખલાડા 

૧૫ પતેયુા ૪૭ દરતયુા 

૧૬ કઠાંમ્ફા ાલ્રા ૪૮ વારાલાડા 

૧૭ ગલુારીમા  ૪૯ ચાાંેરી 

૧૮ ચાયણગાભ ૫૦ ભતી ઘડા 
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૧૯ આગયલાડા  ૫૧ નલા મલુાડા 

૨૦ દરલાઇ વાલરી ૫૨ ડકેરાલ 

૨૧ છાયી  ૫૩ ચડા 

૨૨ કછટીમાના મલુાડા  ૫૪ નાની ચયેર 

૨૩ જુના કાલા  ૫૫ ઘાંટાલ 

૨૪ ધી ૫૬ આંફરી મલુાડા 

૨૫ ભયાઇ  ૫૭ જભા ગીના મલુાડા 

૨૬ વાધકયુ  ૫૮ લેયાભા 

૨૭ કીડીમા ૫૯ બામાવય 

૨૮ ખેભયુ ૬૦ કયણફાયીમાના મલુાડા 

૨૯ ાનભાલ્રા ૬૧ જેવીંગયુા 

૩૦ કરલણ ૬૨ ભટી ચયેર 

૩૧ વીભરીમા  ૬૩ ડકેરીમના મલુાડા 

૩૨ નાના લડદરા   

  
૨)  કડાણા તાલકુા 

ક્રભ ગાભન ુનાભ ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ લાગડીમાની અંધાયી ૧૧ ઘડીમાય 

૨ કડાણા ૧૨ લાઘડુાંગયી 

૩ હદલડા ૧૩ દભાજીની મલુાડી 

૪ અનુયુ  ૧૪ ખયાલાડા 

૫ ચાયણની મલુાડી ૧૫ ભાછીના નાઘા 

૬ ચડ દેલી ૧૬ દેદાલાડા 
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૭ ભા ૧૭ આંટરલાડા 

૮ ફલજુીના મલુાડા ૧૮ નાના યાજનયુ 

૯ ઠાકયના નાઘા ૧૯ ભટા યાજનયુ 

૧૦ ધ્ધારીમા ઘડીમાય    

 

 

૩) ખાનયુ તાલકુા  

 

ક્રભ ગાભન ુનાભ ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ અખાડાના દેગભડા ૪ કાયાંટા 

૨ ડરાયીમા ૫ કાનેવય 

૩ ભટા ખાનયુ ૬ મડુાલડેખ 

 

૪) ફારાવવનય 

ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ લણાકફયી 

૨ જનડ  

૩ નટલયયુા 

૪ ગઢના મલુાડા  

૫ ભતયયુ  
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ાનભ ડેભથી વયગ્રસ્ત જીલ્ રાના યુ વલેંદનળીર તાલકુા ને નદી હકનાયે અલેરા ગાભની માદી  

૧)  લણુાલાડા તાલકુા 

ક્રભ ગાભન ુનાભ ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ ચડા  ૧૦ જભાગી ના મલુાડા  

૨ લયભા  ૧૧ ચનવય  

૩ નાથજુીના મલુાડા  ૧૨ ઉંદયા  

૪ નલા મલુાડા  ૧૩ કેણા ફાયીમાના મલુાડા  

૫ ગાંટાલ  ૧૪ લણુાલાડા  

૬ ભતીઘડા  ૧૫ જેવીંગયુ  

૭ ડકેરાલ  ૧૬ ભેદજીઓના મલુાડા  

૮ ાનભ લ્રા ૧૭ ડકરીમા ના મલુાડા  

૯ આભરી મલુાડા  ૧૮  નાનીચયેર  

 

૨ ) વતંયાભયુ તાલકુા  

 

ક્રભ ગાભન ુનાભ ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ આભલરમાત  ૩ નાન વરાઇ  

૨ જટાંગીમા  ૪ યાજફાયી  

 

૩ ) ખાનયુ તાલકુ  

ક્રભ ગાભન ુનાભ 

૧ ાદયડા  
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હયવળષ્ટ – ૩ 

જીલ્ રાભા ંઈર ઘ વવંાઘનની વલગત  

જીલ્ રાભાાં કઇણ આવત્ ત દયમ્ માન ફચાલ કાભગીયી ભાટે જરૂયી વાાંઘન ૩ (ત્રણ ) નગયાલરકા લણુાલડા, 

વાંતયાભયુ તથા ફારાવળનય ાવે ઉરબ્ ઘ છે. તદઉયાાંત તાલકુા સ્ તયે વલવલઘ વલબાગ ાવે ઉરબ્ ઘ વાાંઘનની વલગત 

તાલકુા આવત્ ત વ્ મલસ્ થાન મજનાભાાં વભાલેષ્ ટ કયેર છે. જી.એવ.ડી.એભ.એ. દ્રાયા પાલેર ફચાલ વાાંઘનના ભાભતરદાય 

કચેયી, તથા નગયાલરકા ાવે નીચે મજુફની વલગતે ઉરબ્ ઘ છે.  

(વસ્ થવત ભાચા-૨૦૧૭ મજુફ) ભાભરતદાય કચેયી, ખાતે ઉરબ્ ઘ ફચાલ વાઘનની માદી  

 

તાલકુ 
   વાઘનની વલગત  

રાઆપ જેકેટ,  રાઆપ યીંગ  ય (૧૦૦ ફુટ)  ય (૨૦૦ ફુટ)   

લણુાલાડા  ૧૦ ૨૦ ૦૩ ૦૪  

ખાનયુ ૧૦ ૦૯ ૦૨ ૦૦  

કડાણા  ૦૭  ૦૫  ૦૧  ૦૦   

વતંયાભયુ  ૦૦  ૨૨  ૦૧  ૦૦  

ફરાવવનય  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

વલયયુ  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

 કરેકટય કચેયી  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦  

 

નગયાભરકા ખાતે ઈર ઘ ફચાલ વાઘનની માદી  

 

નગયાભરકા 

વાઘનની વલગત  

રાઆપ 

જેકેટ 

રાઆપ 

યીંગ  

ય  િનયેટય  આભયિન્ વી 

રાઆટ  

પામય 

બરેુટ  

પામય 

ટેન્ ટય  

લટવય 

ફાઈઝય  

લણુાલાડા  ૧ ૨ ૨ ૦ ૨  ૧ ૧ ૧ 

વતંયાભયુ  ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ ૧ 

ફારાવવનય  ૪ ૨ ૩ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

DEOC ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 
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Health : 

Sr. 
No. Institution 

Vehicle On Road 

Ambulance  
with Ventilator 

Ambulance without 
Ventilator Total 

Other 
Vehicle Total 

1 PHC 0 15 15 0 15 

2 CHC 0 11 11 0 11 

3 SDH 0 2 2 1 3 

4 DH 0 2 2 0 2 

5 Medical College NOT AVAILABLE  

6 108 2 13 13 0 13 

7 NGOs (KMG HO.) 0 2 2 0 2 

8 Private Hospital 0 1 0 1 1 

9 Other 0 0 0 0 0 

10 SANJIVNI RATH 0 2 2 0 2 

11 KHILKHILAT 0 2 2 0 2 

Key Equipments 

Sr.  
No. 

Name of Equipment 

No of Instrument available at Institute 

Medic
al 

Colleg
e 

District 
Hospital 

Municipal 
Hospital 

SDH 
CH
C 

PH
C 

Trust  
Hospitals 

KMG 
Hospital 
Balasinor 

Privat
e  

Hospit
al 

1 Ventilator 

N
O

 A
N

Y
 M

ED
IC

A
L 

C
O

LL
A

G
E 

IN
 M

A
H

IS
A

G
A

R
 D

IS
TR

IC
T 

 

20 

N
O

 A
N

Y
 M

U
N

IC
IP

A
LH

O
SP

IT
A

L 
IN

 M
A

H
IS

A
G

A
R

 D
IS

TR
IC

T
 

1 0 0 1 0 

2 O2 Cylinder 16 7 10 66 48 28 

3 Enchotrachal tube 1 5 0 0 1 39 

4 Laryngoscope 1 1 0 0 2 39 

5 Defibrication 2 1 0 0 1 0 

6 Refrigerator 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  
Examination) Kit. 2 5 5 3 1 13 

10 Pulse Oximeter 2 4 5 33 5 78 

11 ECG Machine 0 1 0 0 5 18 

12 Endotrachal 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 

19 Autoanalyser 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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Sr. 

No.  

Institution  Bed Strength 

Available Extensible  Total  

AC Non AC Total 

1 PHC 0 180 180 180 360 

2 CHC 0 120 120 120 240 

3 SDH 3 56 56 80 112 

4 DH 0 50 50 100 150 

5 Medical College 0 0 0 0 0 

6 NGOs 10 70 80 100 180 

7 Private Hospital 9 125 134 0 134 

 

CHC MO contact Number  

sr CHC/Hospital Phone Number 

  STD code      Number  

1 Cottage Hospital, Lunawada  02674 250007 

2 State Hospital, Santrampur 02675 220046 

3 CHC, Bakor 02674 286625 

4 CHC, Kothmba 02674 230543 

5 CHC, Kadana 02675 237564 

6 CHC, Virpur 02690 277473 

7 CHC, Balasinor 02690 266099 
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 Vehicle /Equipment provided to District Municipality: 

 

Name of 

Municipality 

Name of Equipment/ Vehicle 

 

Condition of 

Equipment/ 

Vehicle 

Quantity (in Nos.) 

(refer Annexure-1 & 

Indicate the available 

quantity as of now) 

Custodian/ 

Responsible 

Officer 

Lunawada 

Portable Inflatable Emergency 

Lighting Systems 
Working 02 

Chief Officer- 

Shri N.B.Barot 

i/c 

9727170923 

02674 250006 

 

 

Mini Fire Tender Working 01 

Water browser working 01 

Motor-cycled Mounted Water Mist Working 01 

Life jeacket  ૦ 01 

Life bouy ૦ 02 

Santrampur 

Portable Inflatable Emergency 

Lighting Systems 
Working 02 

Chief Officer- 

Shri M V Joshi 

9904886598 

02675-220055 

Mini Fire Tender Working 01 

Water browser Repair work  01 

Motor-cycled Mounted  Water Mist Working  01 

Life jeacket  ૦ ૦ 

Life bouy ૦ ૦ 

Balasinor  

Portable Inflatable Emergenc 

Lighting Systems 
Not Working 01 

Chief Officer 

Shri Devanshu 

Pota 

9662531400 

02690-266188 

 

 

Mini Fire Tender Working 01 

Water browser Working 01 

Motor-cycled Mounted Water Mist Working 01 

Life jeacket  2 working  04 

Life bouy working 02 
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ખાનગી ભાભરકીના વાધન ની વલગત:-  

ક્રભ ભાભરકન ુનાભ ભફાઆર નફંય વાધન 

ડમ્ય જેવીફી/રડય ાલડા વત્રકભ 

૧ શ્રી કલ્ેળબાઇ જે ટેર ૯૭૨૫૯૦૮૧૪૩ - ૧ ૩૦ ૧૦ 

૨ શ્રી લચભનબાઇ એવ ટેર ૯૪૨૬૩૯૯૮૮૬ ૧ ૧ ૨૫ ૧૦ 

૩ શ્રી ભશાલીય જૈન ૯૯૦૪૧૨૩૧૪૬ ૧ ૧ ૨૦ ૧૦ 

૪ ળૈરેબાઇ એર ટેર ૯૯૨૪૨૭૬૯૨૧ - ૧ ૧૫ ૧૫ 

૫ આવળ કન્સ્રકળન ૯૯૭૯૮૫૫૪૧૭ ૨ ૧ -  

૬ વી.આય.ી ઇન્રા સ્રકચય ૯૮૨૫૧૨૮૬૨૭ ૨ ૧   

૭ શ્રી ડી.જી ટેર ૭૦૬૯૧૦૭૧૦૭ ૧ ૧ ૨૦ ૧૦ 

૮ જમવત ઇંન્રાટેક કાંની ૯૭૨૭૭૨૧૦૬૯ ૨ ૧   

૯ શ્રી યેળ એવ ટેર ૯૯૨૫૯૪૪૭૦૨ ૧ ૧ - - 

૧૦ શ્રી એેક્ષ ફીલ્ડકન ૯૮૨૫૧૪૪૯૮૪ ૩ ૧ - - 

૧૧ શ્રી યભેળબાઇ મુજીબાઇ  ૯૯૭૮૦૬૫૭૩૭ ૦ ૧ - - 

૧૨ શ્રી નરીનબાઇ એવ ટેર  ૯૮૨૪૬૬૨૮૦૯ ૦ ૧ - - 

૧૩ ટેર શવમખુબાઇ ફી.  ૯૯૦૯૪૮૮૨૯૩ ૦ ૧ - - 

કે્રઆનની વલગત 

ક્રભ ભાભરકન ુનાભ વયનામ ુ ભફાઆર નફંય 

૧ શ્રી ળહકરબાઆ ગફુયબાઆ ળેખ રભદીના વવામટી 
ફારાવવનય 

૯૪૨૭૦૪૧૦૪૨ 

૨ યેશાન યપીકબાઆ ભરેક વલિમ ટકીઝ પ્રટ, 

ફારાવવનય 
૯૮૨૫૬૧૯૦૦૩ 



6666  

હયવળષ્ ટ – ૪  

તારીભ ાભેર ભાનલ ફની માદી ને તયલૈમા:- 

.ન ં નાભ વયનામુ ં તાલકુ  વંકવ નફંય 
તારીભ 
લવ 

૧ 
ગરાબાઇ યત્નાબાઇ 
ડાભય  

ફચકયીમા  કડાણા  ૯૯૧૩૦૨૪૬૬૮ ૨૦૧૭ 

૨ યાાંત રૂાબાઇ નાથાબાઇ  ફચકયીમા  કડાણા  ૯૯૦૯૫૯૨૦૮૦ ૨૦૧૭ 

૩ 
ખાાંટ વવધ્ધયાજકુભાય 
વધયાબાઇ   

લડાઝાાંા  કડાણા  ૭૮૭૪૪૩૨૧૭૯ ૨૦૧૭ 

૪ 
ખાાંટ લાતબાઇ 
રક્ષ્ભણબાઇ  

ઘાાંટાલાડીમા  કડાણા  ૭૮૭૪૪૧૭૦૬૮ ૨૦૧૭ 

૫ 
ખાાંટ હશમ્મ્તબાઇ 
રક્ષ્ભણબાઇ  

ઘાાંટાલાડીમા  કડાણા  ૯૮૩૮૪૪૬૫૦૬૪ ૨૦૧૭ 

૬ 
ડફગય વાંજમબાઇ 
ખેભચાંદ્ર 

હદલડા  કડાણા  ૯૬૮૭૧૬૮૯૪૦ ૨૦૧૭ 

૭ 
કલ્ેળકુભાય ભાનાબાઇ 
વરાંકી  

મનુયુ  કડાણા  ૯૯૨૫૨૪૫૦૦૪ ૨૦૧૭ 

૮ 
વાાંકા ળનાબાઇ 
લાઘહડમા  

કુયેટા  કડાણા  ૯૦૯૯૮૫૭૪૪૪ ૨૦૧૭ 

૯ હશમ્ભતબાઇ એર ડાભય  અભથાણી  કડાણા  ૮૭૫૮૦૫૪૩૯૨ ૨૦૧૭ 

૧૦ 
યભેળ કાનજીબાઇ 
તાવલમાડ  

કુયેટા  કડાણા  ૭૫૬૭૬૧૯૩૧૩ ૨૦૧૭ 

૧૧ 
યભેળ ભયુાબાઇ 
ટેરીમા  

ઘાાંટાલાડા  કડાણા  ૭૮૭૪૪૧૮૨૪૪ ૨૦૧૭ 

૧૨ ચાંદુબાઇ ભાછી લાઘડુાંગયી  કડાણા  ૯૬૨૪૭૮૪૦૪૮ ૨૦૧૭ 

૧૩ રૂભાર એભ લાઘહડમા  બચુાલાડા  કડાણા  ૯૫૮૬૨૧૦૫૯૧ ૨૦૧૭ 

૧૪ વબયુ કનકા ડાભય  અભથાણી  કડાણા  ૯૯૨૪૨૯૨૧૨૧ ૨૦૧૭ 

૧૫ રક્ષ્ભણ લી ભારીલાડ  ઘાાંવલાડા  કડાણા  ૭૦૬૯૨૮૪૩૪૨ ૨૦૧૭ 

૧૬ અસ્સ્લન જગબાઇ ભાછી.  નાનાયાજનયુ  કડાણા  ૯૯૧૫૩૫૪૦૫૬ ૨૦૧૭ 

૧૭ બાયત કાળુ ડાભય  અભથાણી  કડાણા  ૯૬૮૭૦૬૫૨૪૯ ૨૦૧૭ 

૧૮ અંફામદાવ વભાબાઇ  લાઘયરી કડાણા  ૯૭૩૭૮૪૪૯૬ ૨૦૧૭ 

૧૯ અસ્સ્લન જે જી  વલયયુ  વલયયુ  ૯૯૧૩૭૬૧૬૦૯ ૨૦૧૭ 
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૨૦ ખેયચાંદ ધુાબાઇ  વલયયુ  વલયયુ  ૯૫૩૭૦૯૯૧૦૨ ૨૦૧૭ 

૨૧ 
વાંજમકુભાય ભશનરાર 
જી 

વલયયુ  વલયયુ  ૯૫૩૭૦૯૯૧૦૨ ૨૦૧૭ 

૨૨ 
ભેુન્દ્રકુભાય બલાની 
ળાંકય  

વલયયુ  વલયયુ  ૯૭૨૬૭૬૪૮૩૩ ૨૦૧૭ 

૨૨ 
ટેર હશયેનકુભાય 
અંફારાર 

વલયયુ  વલયયુ  ૯૪૨૬૨૬૯૪૬૨ ૨૦૧૭ 

૨૩ ખેય સયેુળબાઇ ચાંદુબાઇ  વલયયુ  વલયયુ  ૯૭૨૬૨૪૩૬૭૬ ૨૦૧૭ 

૨૪ 
નાકેદાય ગનીબાઇ 
અશભેદબાઇ  

કસ્ફા  વલયયુ  ૯૭૧૪૨૮૯૫૭૭ ૨૦૧૭ 

૨૫ 
ળેખ વલરભબાઇ 
કાલબુાઇ  

કસ્ફા  વલયયુ  ૯૭૨૩૮૨૪૧૭૨ ૨૦૧૭ 

૨૬ 
ખલરપા ફાબબુાઇ 
કાવભબાઇ  

કસ્ફા  વલયયુ  ૭૬૯૮૮૫૧૪૧૩ ૨૦૧૭ 

૨૭ 
ભશનબાઇ નાનાબાઇ 
બઇ 

વાંતયાભયુ વાંતયાભયુ ૯૪૨૭૬૫૬૭૩૪ ૨૦૧૭ 

૨૮ 
ઠાકય વલનદબાઇ 
પ્રતાબાઇ  

કાંફા  ફારાવળનય  ૯૮૨૫૬૨૨૫૮૩ ૨૦૧૭  

૨૯ ઠાકય વલક્ર્ભબાઇ એ. કાંફા ફારાવળનય ૭૫૬૭૬૦૪૧૫૪ ૨૦૧૭ 

૩૦ 
ઠાકય કનબુાઇ 
કાાબાઇ 

કાંફા  ફારાવળનય ૭૩૫૯૫૯૮૬૦૭ ૨૦૧૭ 

૩૧ ઠાકય યાજેળ ઉદાબાઇ કાંફા ફારાવળનય  ૮૪૬૯૭૧૨૧૪૨  ૨૦૧૭ 

૩૨ ઠાકય ફલાંત આય. કાંફા ફારાવળનય ૮૧૪૧૩૨૦૬૫૯ ૨૦૧૭ 

૩૩ ઠાકય પ્રવલણબાઇ આય કાંફા ફારાવળનય ૯૬૨૪૦૯૧૭૪૦ ૨૦૧૭ 

૩૪ 
હકળનબાઇ ફાબબુાઇ 
યાલ  

ાાંડલા  
ફારાવળનય 

૯૯૭૯૭૨૨૩૫૬  
૨૦૧૭ 

૩૫ 
પ્રબાતવવિંશ રક્ષભણવવિંશ 
ચોશાણ  

ાાંડલા 
ફારાવળનય 

૯૭૨૬૧૨૦૭૩૮  
૨૦૧૭ 

૩૬  
યભાય નટલયબાઇ 
એર.  

દરતયડા  
ફારાવળનય 

૯૭૧૪૪૯૧૪૩૯  
૨૦૧૭ 

૩૭ 
પ્રબાતબાઇ જલાનબાઇ 
યભાય  

દરતયડા  ફારાવળનય 
૯૫૭૪૬૮૦૮૫૭ 

૨૦૧૭ 

૩૮ 
ફાફય યત્નાબાઇ 
યભાય 

દરતયડા  ફારાવળનય 
૯૭૧૪૭૪૯૩૭૧ 

૨૦૧૭ 

૩૯ કનબુાઇ લારાબાઇ દરતયડા ફારાવળનય ૯૯૨૪૫૯૬૫૭૯  ૨૦૧૭ 
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યભાય 

૪૦ 
વાંજમકુભાય લજાબાઇ 
ઠાકય  

ધનેરા ફારાવળનય 
૯૭૧૪૪૨૩૮૬૧ 

૨૦૧૭ 

૪૧  
હદવવિંશ નાનાબાઇ 
ઠાકય 

ધનેરા ફારાવળનય 
૯૭૧૪૫૨૯૫૩૧ 

૨૦૧૭ 

૪૨ 
નલીનબાઇ જેઠાબાઇ 
ટેર 

ધનેરા ફારાવળનય 
૯૮૨૪૪૦૦૭૦૪  

૨૦૧૭ 

૪૩ 
જલાનબાઇ યઇજીબાઇ 
ઠાકય  

ધનેરા 
ફારાવળનય 

૭૩૫૯૫૨૫૭૩૨  ૨૦૧૭  

૪૪ પ્રવલણબાઇ એ. ભશયેા યૈમરી ફારાવળનય ૮૧૫૫૮૨૬૮૧૦ ૨૦૧૭ 

૪૫ કાનજીબાઇ એભ લાાંદ યૈમરી ફારાવળનય ૯૯૦૪૪૩૦૩૨૬ ૨૦૧૭ 

૪૬ 
ચોશાણ કયણવવિંશ 
અભયવવિંશ  

જેઠરી 
ફારાવળનય 

૯૪૨૯૧૮૩૦૫૫ ૨૦૧૭ 

૪૭ 
વાગય બાથીબાઇ  
યભાય  

ગુાંદેરા 
ફારાવળનય  

૯૬૨૪૧૨૭૧૦૦ ૨૦૧૭ 

૪૮ 
યાકેળ ઉભેળબાઇ 
યભાય 

ગુાંદેરા 
ફારાવળનય 

૯૯૭૮૪૯૫૨૬૧ ૨૦૧૭ 

૪૯ યભણબાઇ ફી યભાય લવાદયા ફારાવળનય ૯૭૧૨૩૩૫૪૮૬ ૨૦૧૭ 

૫૦ હકળય હશયાબાઇ યાઠડ લવાદયા  ફારાવળનય ૯૪૨૭૬૩૩૦૧૪ ૨૦૧૭ 

૫૧ ભપતબાઇ કે બઇ કણજાલ લણુાલાડા ૯૭૨૩૩૦૭૫૩૦ ૨૦૧૭ 

૫૨ બધુબાઇ એભ બઇ કણજાલ લણુાલાડા ૯૭૨૭૪૭૦૧૦૫ ૨૦૧૭ 

૫૩ રક્ષ્ભણબાઇ લી.ફાયીમા કણજાલ લણુાલાડા ૮૧૪૦૧૭૦૯૦૮ ૨૦૧૭ 

૫૪ કમાબાઇ ફી. ભાછી.  નાના મલુાડા  લણુાલાડા ૯૫૮૬૦૩૩૪૬૮ ૨૦૧૭ 

૫૫ 
કમાબાઇ કાળુબાઇ 
ભાછી 

નાના મલુાડા  લણુાલાડા 
૯૯૨૪૫૨૩૫૯૯ ૨૦૧૭ 

૫૬ ભણીરાર એવ. ભાછી. નાના મલુાડા  લણુાલાડા ૯૯૭૯૩૫૭૧૧૨ ૨૦૧૭ 

૫૭ વભાબાઇ એભ ગી ગયીમા  લણુાલાડા ૯૫૩૭૩૯૫૫૮૨ ૨૦૧૭ 

૫૮ વલનબુાઇ ડી લણકય ગયીમા લણુાલાડા ૮૧૪૦૩૮૧૭૩૭ ૨૦૧૭ 

૫૯ 
અયજનબાઇ ગેભાબાઇ 
ગી 

ગયીમા લણુાલાડા 
૯૯૦૯૨૪૭૩૪૨ ૨૦૧૭ 

૬૦ 
અબાબાઇ બલાનબાઇ 
ગી 

ગયીમા લણુાલાડા 
૯૫૮૬૨૫૫૩૪૧ ૨૦૧૭ 

૬૧ 
શાવથબાઇ ભારાબાઇ 
ગી 

ગયીમા 
લણુાલાડા 

૮૪૬૯૦૪૩૫૫૮ ૨૦૧૭ 
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૬૨ 
અયજનબાઇ ભતીબાઇ 
ગી 

શાડડ 
લણુાલાડા 

૯૯૭૯૮૧૮૩૧૫ ૨૦૧૭ 

૬૩ 
લારાબાઇ ઉદાબાઇ 
ગી 

શાડડ 
લણુાલાડા 

૯૬૩૮૨૯૩૬૮૯ ૨૦૧૭ 

૬૪ કાળુબાઇ એવ. ભાછી શાડડ લણુાલાડા ૯૯૦૪૬૧૬૯૯૩ ૨૦૧૭ 

૬૫ જમેળબાઇ એચ ગી. શાડડ લણુાલાડા ૯૯૦૯૪૬૭૪૨૧ ૨૦૧૭ 

૬૬ બાયતબાઇ એભ ગી શાડડ લણુાલાડા ૯૪૨૯૨૯૧૭૩૫ ૨૦૧૭ 

૬૭ 
કેળયબાઇ હશયાબાઇ 
ગી 

શાડડ 
લણુાલાડા 

૭૫૭૩૮૪૧૩૧૭ ૨૦૧૭ 

૭૦ 
જલાનબાઇ જીલાબાઇ 
ગી 

શાડડ  
લણુાલાડા 

૯૭૨૬૦૫૬૮૩૦ ૨૦૧૭ 

૭૧ 
ગભજીબાઇ યામજીબાઇ 
નામકા 

ચડા 
લણુાલાડા 

૯૯૦૯૮૧૩૦૪૫ ૨૦૧૭ 

૭૨ 
જમાંવતબાઇ યામજીબાઇ 
નામકા  

ચડા લણુાલાડા 
૮૪૬૯૦૦૫૮૨૫ ૨૦૧૭ 

૭૩ ભનજબાઇ કે ટેર  ચડા લણુાલાડા ૯૪૨૮૬૭૩૧૮૮ ૨૦૧૭ 

૭૪ 
બેભાબાઇ નુાબાઇ 
નામકા 

ચડા લણુાલાડા 
૯૭૨૬૭૬૬૧૯૨ ૨૦૧૭ 

૭૫ 
સયેુળબાઇ દરજીબાઇ 
ટેર 

ચડા લણુાલાડા 
૯૮૨૪૮૨૮૫૭૬ ૨૦૧૭ 

૭૬ 
ટેર ધભેન્દ્રકુભાય 
નાયામણબાઇ 

ઘાંટાલ લણુાલાડા 
૯૯૨૪૬૯૯૦૯૦ ૨૦૧૭ 
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હયવળષ્ ટ – ૫  

   
 

.

ન ં

 

એનજીઓન ુનાભ 

એનજીઓની વંકવ  અંગેની વલગત 

એવટીડી કડ  પન નફંય લહશલટકતાવ/ 

વચંારકશ્રી/ ટ્ર્સસ્ટીશ્રી ન ુ

નાભ 

શદ્દ 

૧ ભહશવાગય જિલ્રા લહકર ભડં  ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૬૭૪ શ્રી ભનિ અય ટેર  પ્રમખુશ્રી 

૨  રામન્વ તરફ ઓપ લણુાલાડા  ૯૪૨૮૭૮૨૫૮૮  શ્રી વભીય ભશતેા   પ્રમખુશ્રી   
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૩ લેાયી એવવીએળન ભડં, 

લણુાલાડા  

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૧૬૧ શ્રી સયેુળબાઆ એવ ળાશ  ભતં્રીશ્રી 

૪ યભેસ્લય ચેયીટેફર રસ્ટ, 

લણુાલાડા  

૦૨૬૭૪ ૨૫૨૪૭૮ શ્રીભતી જાગવૃતફેન દલે  પ્રમખુશ્રી 

૫ યેડ ક્રવ વવામટી, લણુાલાડા ૯૪૨૭૪૮૫૨૧૭ - શ્રી વિંમબાઆ એ ળાશ  વેકે્રટયી  

૬ રામનેવ તરફ, લણુાલડા - - શ્રીભતી ભવનાફેન ટેર  પ્રમખુશ્રી 

૭ જે.વી.અઆ તરફ, લણુાલાડા ૦૨૬૭૪ ૨૫૩૬૬૦ શ્રીભતી ભિન્દાફેન શતુર  પ્રમખુશ્રી 

૮ ભફઆન્ગ હ્યભુન ગ્રુ, લણુાલાડા  - ૮૯૮૦૫૧૫૦૦૧ શ્રી કલ્ેળબાઆ ટેરીમા  પ્રમખૂશ્રી  

૯  વાયથી વસં્થા, ગધય ૦૨૬૭૫ ૨૩૯૩૭૦ 
૯૮૨૫૫૯૪૫૭૦ 

વનભવર કુભાયી પ્રમખુશ્રી 

૧૦ જેવીવ તરફ,વલયયુ  ૦૨૬૯૦  ૨૭૭૫૧૧  - - 

૧૧  ભહશરા ઈત્કવ ભડં, વલયયુ  ૦૨૬૯૦   ૨૭૭૫૪૦  - - 

૧૨ ભેહડકર એળવવએળન, 

લણુાલાડા 

૦૨૬૭૪  ૨૫૦૧૦૪ 
/૨૫૦૬૧૦  

ડૉ. શવદબાઆ ઠકકય  પ્રમખુશ્રી. 

 

 

 

 

હયવળષ્ ટ – ૬  

યાશત ને નુ:સ્થાના ધયણ    



7722  

 

 

 



7733  

 

 

 

 



7744  

 

 

 

 

 



7755  

 

 

 

 



7766  

 

 

 

 

 



7777  

હયવળષ્ ટ – ૭ 

વંકવ  સચુી                                                                                   

 

District Level 

 

Sr.No. 
Designation Name Office Resi Mobile Fax 

1 Collector Dr. M. D. Modiya 250666 
 

9978405936 250655 

2 D D O Shri R. G. Gohil 250945 
 

9978406497 
 

3 DSP Dr. M K Nayak 254001 
 

9978405980 250816 

4 Resi.Add.Collector Shri. R P Katara 250165 
 

9727763950 250655 

5 DRDA Shri R M Pandya 251123 -- 9687606497 
 

6 Dy.DDO (Revenue) Shri. G.J.Taviyad 250946 -- 9426440836 
 

7 DSO Shrimati N.B.Rajput 252722 
 

7574898793 
 

8 
Dy. Director 

Imformation 
Shri A B Machhar 254051 

 
9925255862 

 

9 CDHO Dr. S B Shah 252702 -- 7573006978 
 

10 DPEO Shri K N Jani 252246 -- 9426593193 
 

11 DEO Shri Y H Patel 250901 -- 9427685870 
 

12 
Chief  Fire Officer 

(Regional) 

Shri. Virbhadrasinh 

Solanki   
9427018663 

 

13 
Control Room 

(Mam. DM) 
Shri N B Barot 

252300 

250666 
-- 9737170923 250655 

 

14 
DPO (GSDMA) Shri. Jigar Makwana 252300 - 9898100757 250655 
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Taluka Level 

Taluka 

Name 
Designation Officer Name (Shri) Code (O) Mobile 

Police 

Station 

Lunawada 

Prant Officer Shri P K Modiya  

02674 

 

 

 

252042 7567010750 

250033 

Mamlatdar Shri N.M.Dedaniya 250013 9638390305 

TDO Shri R V Damor 250012 7567014719 

Chief Officer Shri N B Barot 
250006 9737170923 

 

Khanpur 

 

Prant Officer 
Shri P K Modiya  

02674 

 

252042 7567010750 

286733 
Mamlatdar Shri D S Solanki 286451 7567004928 

TDO Shri N V Darji 286596 9925489229 

Santrampur 

Prant Officer Shri A I Suthar I/C 

02675 

221026 9428133634 

220138 

Mamlatdar Shri D Z Taviyad 220026 9512007668 

TDO Shri R K Gohil 220133 9978572801 

Chief Officer Shri M V Joshi 220055 
9904886598 

 

Kadana 

Prant Officer Shri A I Suthar I/C 

02675 

221026 9928133634 

244033 Mamlatdar Shri D K Chopda 237701 
8140297579/ 

9998386575 

TDO Shri A H Chaudhari 237045 9099051475 

Balasinor 

Prant Officer Shri M  R Parmar 

02690 

266500 7567010709 

267201 

Mamlatdar Shri N B Barot  I/C 267200 9978920971 

TDO Shri A D Patel I/C 266005 9825478820 

Chief Officer Shri Devanshu Pota 266188 9662531400 

Virpur 

Prant Officer Shri M  R Parmar 

02690 

266500 7567010709 

277433 
Mamlatdar Shri M N Dedaniya 277400 9638390305 

TDO Shri R K Makwana 277662 
7567013994/ 

9824906340 
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State Emergency Operation Centre (SEOC) Telephone Number 

ક્ર્ભ વધકાયીશ્રીન ુનાભ શદ્દ કચેયી ન 

નફંય 

ભફાઆર નફંય પેતવ નફંય 

૧ શ્રી ભવન બાયદ્વાિ 

IAS   

યાહ્ત કવભશ્નય ને વભચલશ્રી, ભ. વલ  ૨૩૨૫૧૫૦૯ ૯૯૭૮૪૦૫૬૦૦  ૨૩૨૫૧૬૮  

૨ શ્રી જી.ફી. ભગંરયુા યાશત વનમાભકશ્રી, ભ. વલ. 

ગાધંીનગય 

૨૩૨૫૧૬૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭  ૨૩૨૫૧૬૮ 

૩ શ્રી ફી.જી.ટેર  નામફ કરેકટયશ્રી, યાશત ૨૩૨૫૬૩૩૫ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૧ ૨૩૨૫૧૫૬૮ 

૪ શ્રી એચ. ી.ળાશ  ઈવભચલશ્રી, કંરરીંગ ઓહપવય 

એવ.૧ થી એવ. ૪ ભ. વલ.  

૨૩૨૫૧૬૧૫ ૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨  ૨૩૨૫૧૫૬૮  

૫ શ્રી એર.અય.ચોધયી ભાભરતદાયશ્રી હડઝાસ્ટય  ૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ ૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૬ શ્રી અય.વી.યાલર ભાભરતદાયશ્રી, હડઝાસ્ટય ૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૫ ૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૭ SEOC Emergency Operation Centre ૨૩૨૫૧૯૦૦ 

૨૩૨૫૧૯૦૨ 

૨૩૨૫૧૯૦૭ 

 ૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

 

Gujarat State Disaster Management Authority(GSDMA) Telephone Number 

ક્ર્ભ વધકાયીશ્રીન ુનાભ શદ્દ કચેયી ન 

નફંય 

ભફાઆર નફંય પેતવ નફંય 

૧ શ્રીભવત નયુાધા ભલ્ર 

IAS     

મખુ્મ કાયફાયી વધકાયીશ્રી  ૨૩૨૫૯૨૭૬  ૯૯૭૮૪૦૫૩૬૭  ૨૩૨૫૯૨૭૫   

૨ શ્રી જી.વી.િહ્મબટ્ટ IAS વધક મખુ્મ કાયફાયી 

વધકાયીશ્રી 

૨૩૨૫૯૪૫૧ ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૪  

૩ શ્રી એભ એપ દસ્તયૂ  પામય વપ્રલેન્વન ડામયેતટયશ્રી ૨૩૨૫૯૨૯૨ ૯૩૨૭૦૩૮૭૫૪  

૪ શ્રી એ.ફી.ટેર  ડામયેતટયશ્રી, લહશલટ ૨૩૨૫૯૨૯૨ ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬  

૫ શ્રી જે.જે.વેરત  ડામયેતટયશ્રી, પામનાન્વ  ૨૩૨૫૯૨૭૮ ૯૯૭૮૪૪૧૦૪૭   
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રામઝન વધકાયીશ્રીઓની વલગત 

         આવિ વ્મલસ્થાનની કાભગીયી જેલી કે યુ લાલાઝડુ, આગ, અક્સ્ભાત, ભકુાં કે અન્મ કઇ આવિ ભાટે 

કાભગીયી કયલા ભાટે તાલકુાલાય રામઝન અવધકાયીશ્રીઓની વનભણકુ કયલાભાાં આલેર શમ છે. આવિ વ્મલસ્તાન 

ઉયાાંત તાલકુાભાાં ભશિલની કાભગીયીઓ ભાટે તભાભ કચેયીઓ લછચે જરૂયી વાંકરન યશ ેતથા કાભગીયી સચુારૂ રૂે થઇ 

ળકે તે ભાટે જજલ્રાના તાલકુા લાય રામઝન અવધકાયીશ્રીઓની નીચ ેમજુફની વલગતે વનભણુાંક કયલાભા આલી છે. 

 ન ં તાલકુાન ુનાભ રામઝન વધકાયીશ્રીન શદ્દ વંકવ નફંય 

૧ લણુાલાડા પ્રાાંત અવધકાયીશ્રી, લણુાલાડા  ૦૨૬૭૪-૨૫૨૦૪૨ 

૭૫૬૭૦૧૦૭૫૦ 

૨ ખાનયુ નામફ કરેક્ટયશ્રી-૨ ભહશવાગય, લણુાલાડા  ૮૫૧૧૫૫૮૦૬૭  

૩ કડાણા જજલ્રા યુલઠા અવધકાયીશ્રી , ભશીવાગય,લણુાલાડા   ૦૨૬૭૪-૨૫૦૭૨૨ 

૭૫૭૪૮૯૮૭૯૩  

૪ વાંતયાભયુ પ્રાાંત અવધકાયીશ્રી, વાંતયાભયુ  ૦૨૬૭૫-૨૨૧૦૨૬ 

૯૪૨૮૧૩૩૬૩૪  

૫ ફારાવવનય પ્રાાંત અવધકાયીશ્રી, ફારાવવનય  ૦૨૬૯૦-૨૬૬૫૦૦ 

૭૫૬૭૦૧૦૭૦૯ 

૬ વલયયુ જજલ્રા વળક્ષાણાવધકાયીશ્રી, ભશીવાગય લણુાલાડા  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૦૧ 

૯૪૨૭૬૮૫૮૭૦  
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નજીકના પામય સ્ટેળન  

ક્રભ પામય સ્ટેળનન ુનાભ વંકવ નફંય 

૧ ગધયા ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૪૩  

૨ ભડાવા ૦૨૭૭૨-૨૪૬૨૦૯ 

૩ દાશદ ૦૨૬૭૩-૨૪૫૩૩૩  

૪ કડલિં ૦૨૬૯૧-૨૪૪૦૩૨  

 

ફ્રડ વેર:   

તાલકુા કક્ષાના પલ્ડ કંરર રૂભના નફંયની વલગત નીચે મિુફ િે 
 

.ન ં તાલકુાન ુનાભ ટેભરપન નફંય 

૧ લણુાલાડા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૧૩ 

૨ ખાનયુ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૪૫૧ 

૩ કડાણા ૦૨૬૭૫-૨૩૭૭૦૧ 

૪ વતંયાભયુ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૨૬ 

૫ ફારાવવનય ૦૨૬૯૦-૨૬૭૨૦૦ 

૬ વલયયુ ૦૨૬૯૦-૨૭૭૪૦૦ 

 

પામયભિગેડ ના નફંય :  

 

ક્રભ 

તાલકુાના નાભ/પામય ઓહપવયન ુનાભ  

ઓહપવ ન ં

 

ભફાઆર ન ં

૧ શ્રી હદરીવવિંશ ગહશર  
લણુાલાડા/ખાનયુ 

૦૨૬૭૫-૨૫૦૦૦૬ ૯૫૩૭૮૫૪૯૫૩ 

૨ શ્રી ી.આય. વરાંકી  
શ્રી ફાબબુાઇ ખાાંટ  
શ્રી પ્રતા ફાયીમા  
વતંયાભયુ/કડાણા 

૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૫૫  ૮૧૪૧૫૭૩૩૦૧  
૯૬૩૮૫૧૩૯૦૩ 
૯૭૨૬૫૪૧૯૩૨ 

૩ શ્રી લનકુભાય/યણજીતવવિંશ  
ફારાવવનય/વલયયુ 

૦૨૬૯૦-૨૬૬૧૮૮  ૯૮૭૯૦૨૧૬૯૫ 
૯૭૧૨૮૩૯૪૭૪  
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ડેભ વાઇડ કંરર નફંય 

ક્રભ ડેભન ુનાભ વંકવ નફંય 

૧ પલ્ડ કંરર ન-ં હદલડા કરની, કડાણા  

૦૨૬૭૫-૨૩૭૬૨૭ 
 

૨ કડાણા ડેભ ૦૨૬૭૫-૨૩૭૬૨૭ 
 

૩ ાનભ ડેભ ૦૨૬૭૦-૨૪૩૯૩૧, 

૦૨૬૭૦-૨૨૧૨૯૩ 

૪ બાદય ડેભ ૦૨૬૭૪-૨૯૦૦૧૧ 

 

ભશીવાગય-લણુાલાડા જિલ્રાના રીવ વધકાયીશ્રીઓના ટેરીપન નફંયનુ ંત્રક 

 

અ.
નાં. 

અવધકાયીશ્રીનુાં નાભ શદ્દ ઓહપવ નાંફય ભફાઇર નાંફય 

૧ શ્રી ડૉ.એભ.કે.નામક 
IPS 

રીવ અવધક્ષક 

ભશીવાગય-લણુાલાડા 

02674-254001 9978405980 

૨ શ્રી એભ.જી.ાટીર 

IPS 

ભદદનીળ રીવ અવધક્ષક 

લણુાલાડા વલબાગ,લણુાલાડા 

02674-254009 9978408065 

૩ શ્રી લી.કે.દેરલાડીમા I/C નામફ રીવ અવધક્ષક 

મખુ્મ ભથક ભશીવાગય 

02674-254002 9978408064 

૪ શ્રી લી.કે.દેરલાડીમા નામફ રીવ અવધક્ષક 

SC/ST વેર ભશીવાગય 

02674-254008 9825123364 

૫ શ્રી ય.ુએર.લાઘેરા I/C વી.ી.આઇ.લણુાલાડા 02674-250199 9979448097 

૬ શ્રી 
એવ.એવ.બદયીમા 

રીવ ઇન્વ. રીલ યીઝલા તથા 
I/C રીવ ઇન્વ એર.આઇ.ફી. 

02674-250128 
02674-254004 

9825405560 

૭ શ્રી લી.આય.ડાાંગય .વ.ઇ. એર.આઇ.ફી. 02674-254004 7567529504 

૮ શ્રી એ.લી.જાડેજા I/C .વ.ઇ. યીડય ળાખા. 02674-254006 9726747007 

૯ શ્રી એ.જે.અવાયી .વ.ઇ. એર.વી.ફી. 02674-254007 9586181616 

૧૦ શ્રી એ.લી.જાડેજા .વ.ઇ. એવ.ઓ.જી. 02674-254007 9726747007 

૧૧ શ્રી લી.એવ.ચાંાલત .વ.ઇ.ેયર-પરો સ્કલાડા  02674-250199 9824326892 

૧૨ શ્રી એવ.ફી.ટેર એ.એવ.આઇ. જીલ્રા રાપીક 02674-250128 8980047913 

૧૩ શ્રી ટી.ડી.ભછાય રીવ ઇન્વ. ફારાવવનય 02690-267201 9978924885 

૧૪ શ્રી જે.કે.ટેર. રીવ ઇન્વ. કડાણા 02675-236883 9879554031 
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૧૫ શ્રી જે.ફી.યાણા રીવ ઇન્વ વાંતયાભયુ 02675-250138 9825504479 

૧૬ શ્રી લી.ી.યભાય .વ.ઇ.રી.યી./વાંતયાભયુ 02675-250138 9427083141 

૧૭ શ્રી વી.વી.ખટાણા રીવ ઇન્વ. રીલ યીઝલા તથા 
I/C રીવ ઇન્વ. વલયયુ 

02674-250128 
02690-277433 

8980046092 

૧૮ શ્રી એ.જે.ચોશાણ .વ.ઇ.રીલ યીઝલા 02674-250128 9687654399 

૧૯ શ્રી આય.જે.ચડુાવભા I/C .વ.ઇ. લણુાલાડા 02674-250033 9724025555 

૨૦ શ્રી જે.એચ.લાઘેરા I/C  .વ.ઇ. ફાકય 02674-286733 9099977040 

૨૧ શ્રી ડી.એચ.વરાંકી. .વ.ઇ. ડીટલાવ 02675-244033 8980049375 

૨૨ શ્રીએવ.એભ.ઇવયાની .વ.ઇ. કઠાંફા 02674-230533 8141777247 

૨૩ શ્રીભતી એભ.કે.ટેર ભહશરા .વ.ઇ..શડેકલા. 02674-250128 9409554865 

૨૪ શ્રી એભ.લી.ફતરુ રીવ ઇન્વ (શાર.પ.ભ.) 02674-250128 9825306617 

૨૫ શ્રી કે.એન. યાઠલા .વ.ઇ. (શાર પ.ભ.) 02674-250128 8140234355 

૨૬ શ્રી ફી.આય.યફાયી. .વ.ઇ.આય.આય.વેર.પ્રવત.વન.  9429448844 

૨૭ શ્રી ડી.એભ.ગયાવીમા યી..વ.ઇ. શડેકલાટાય 02674-250920 9879461298 

૨૮ શ્રી એ.આય.ખાાંટ .વ.ઇ. કય.ુઆય.ટી 02674-250920 9727458685 

૨૯ શ્રી ઓ.એચ.બાબય .વ.ઇ. કય.ુઆય.ટી 02674-250920 9586120261 

૩૦ શ્રી એભ.વી.ાાંડય .વ.ઇ. ફી.ડી.ડી.એવ. 02674-250920 9712949452 

૩૧ શ્રી એ.આય.શયીમાણી .વ.ઇ. કડાણા પ્રજેકટ 02675-236883 9426802632 

૩૨ શ્રી આય.ી.ફાયીમા .લા.વ.ઇ. રીવ શડેકલાટાય 02674-25128 9924928994 

૩૩ શ્રી ફી.જે.ડાભય .વ.ઇ.એભ.ટી. 02674-250920 9925761544 

૩૪ શ્રી ફી.એવ.ટેર .વ.ઇ. કય.ુઆય.ટી 02674-250920 9409458086 

૩૫ શ્રી વી.એભ.ગી .વ.ઇ.જી.આય.ડી. 02674-250920 9687724173 

૩૬ શ્રી એવ.એ.ફાયીઆ .વ.ઇ. ભાઉન્ટેડ/કય.ુઆય.ટી 02674-250920 9978189757 

૩૭ શ્રી એભ.આય.ડાભય કચેયી અવધક્ષક 02674-254003 9879328895 

૩૮ શ્રી ફી.એવ.યજાત વીનીમય કરાકા (ી.એ.) 02674-254001 9409189130 

૩૯ રીવ કંન્રર 
રૂભ 

ભશીવાગય-
લણુાલાડા 

02674-250128/250129/250130  પેકવ નફંય. 02674-250816 
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ભાગવ ને ભકાન ેટા વલબાગ(સ્ટેટ)લણુાલાડા- ભશીવાગય 
ક્ર્ભ કભાચાયી/અવધકાયીશ્રીન ુ

નાભ 
શદ્દ ભફાઇર નાં ઓહપવ નાંફય 

૧  શ્રી એ.જે.ચોશાણ  કામાારક ઇજનેયશ્રી  ૯૮૨૫૮૭૩૮૪૯  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૮૬  

૨  શ્રી આય.ડી. વરાંકી  ના.કામાારક ઇજનેય 
લણુાલાડા ેટા વલબાગ 

 
૯૮૨૫૧૨૯૮૩૩ 

 

(૦૨૬૭૪) 
૨૫૦૦૭૬ 

૩  શ્રી લી.એભ.બટ્ટ  ના.કામાારક ઇજનેય 
ફારાવળનય ેટા વલબાગ   

૯૪૨૮૩૦૩૩૩૬   

૪  શ્રી કે.કે.ટેર   ભ.ઇજનેય ( લણુાલાડા )   ૯૬૦૧૦૯૪૧૯૫    

૫ શ્રી કે.ી.યભાય  ભ.ઇજનેય(વાંતયાભયુ )  ૯૪૨૭૪૪૬૧૬૨   

૬  શ્રી એભ.ી.ટેરીમા  ભ.ઇજનેય ( ખાનયુ)   ૯૯૦૯૪૫૬૦૮૫   

૭ શ્રી લી.ફી.ટેર  ભ.ઇજનેય ( ફારાવળનય)   ૯૮૨૫૦૭૫૧૧૬   

 

ભાગવ ને ભકાન ેટા વલબાગ(ચંામત) લણુાલાડા- ભશીવાગય 
ક્ર્ભ કભાચાયી/અવધકાયીશ્રી

ન ુનાભ 
શદ્દ ભફાઇર નાં ઓહપવ નાંફય 

૧  શ્રી કે.એવ.ાયગી  કામાારક ઇજનેયશ્રી  ૯૮૨૫૪૩૯૪૫૪  ૦૨૬૭૪-૨૫૨૧૨૩   

૨  શ્રી કે.એ.યાઠડ (ઈ.ચા)  ના.કામાારક ઇજનેય 
લણુાલાડા ેટા વલબાગ   

૯૪૨૭૬૫૫૧૩૬  (૦૨૬૭૪) 
૨૫૦૦૨૫  

૩  શ્રી ફી.ી.બઇ  ના.કામાારક ઇજનેય 
વાંતયાભયુ ેટા વલબાગ   

૯૫૫૮૯૦૧૦૬૦   

૪ શ્રી કે.એ.યાઠડ  અ.ભ.ઇજનેય(લણુાલાડા )  ૯૪૨૭૬૫૫૧૩૬   

૫  શ્રી એર.ી.ાયગી  અ.ભ.ઇજનેય(વાંતયાભયુ ) ૮૧૪૧૮૩૩૭૨૫   

૬  શ્રી.વી.એર.ગાભીત  અ.ભ.ઇજનેય(લણુાલાડા ) ૯૬૨૪૬૦૧૧૬૦   

૭ શ્રી વાંજમ એવ. રાળ અ.ભ.ઇજનેય( વાંતયાભયુ)  ૯૪૨૯૦૭૯૯૩૩  

૮ શ્રી આય.કે.દ્સત્રાજા  ભ.ઇજનેય ( ફારાવળનય)   ૯૯૨૪૩૪૪૧૪૫   
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લન વલબાગના કંરર રૂભની વલગત લણુાલાડા- ભશીવાગય 
ક્ર્ભ કભાચાયી/અવધકાયીશ્રી 

ન ુનાભ 
સ્થ  કાંરર રૂભ  નાંફય 

૧  શ્રી જે.એવ.વરાંકી  
આય.એપ.ઓ. 

યીક્ષેત્ર લન અવધકાયીશ્રીની કચેયી, 
વાંતયાભયુ યડ, લણુાલાડા    

(૦૨૬૭૪) ૨૫૦૩૮૮ / 
૧૮૦૦૩૩૩૯૦૯૦    

૨  શ્રી કે.ી.ફાહયમા 
આય.એપ.ઓ   

વતરક યડ, વયાહડમા યડ.  
વલયયુ તાલકુા કાંરર રૂભ 

(૦૨૬૯૦) 
૨૭૭૪૧૪   

૩  શ્રી ી.એવ.વરાંકી  
આય.એપ.ઓ   

અભદાલાદ ફામાવ યડ 
ફારાવળનય તાલકુા કાંરર રૂભ.  

(૦૨૬૯૦) 
૨૬૭૭૧૪   

૪  શ્રી ડી.એ.ટેર  
આય.એપ.ઓ   

નવાયીની ફાજુભા , ફાકય  ખાનયુ 
તાલકુા કાંરર રૂભ 

(૦૨૬૭૪)  
૨૮૬૦૩૫  

૫  શ્રી.જે.જે.કાળીલારા   
આય.એપ.ઓ   

પયેસ્ટ કરની, ત્રણ યસ્તા, હદલડા 
કરની 
કડાણા તાલકુા કાંરર રૂભ 

(૦૨૬૭૫)  
૨૩૬૦૦૦  

૬  શ્રી. ડી.ી.ચોશાણ  
આય.એપ.ઓ   

ગજુયાત વલદ્યતુ ફડા નજીક, લચફટા નહદ 
હકનાયે. વાંતયાભયુ. 
વાંતયાભયુ તાલકુા કાંરર રૂભ 

(૦૨૬૭૫)  
૨૨૦૨૧૩  

 
વળક્ષણ વલબાગ, ભશીવાગય 

િ
ભ 

અવધકાયીશ્રીન ુનાભ  શદ્દ ઓહપવ નાં ભફાઇર નાં  

૧ શ્રી લામ.એચ.ટેર  જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી  02674- 

250901 
9427685870  

૨ શ્રી કે.એન.જાની  જજલ્રા પ્રાથવભક વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી 02674- 

252246 
9426593193 

૩ શ્રીભવત કકીરાફેન. 
પ્રજાવત  

તા.પ્રા. વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી,લણુાલાડા   9624972397 

૪ શ્રી કે.જી.ટેર  તા.પ્રા. વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી, ખાનયુ   9979751082 

૫ શ્રી ી.એવ.ટેર  તા.પ્રા. વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી, કડાણા   9428132478 

૬ શ્રી એર.એચ. તાવલમાડ   તા.પ્રા. વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી, વાંતયાભયુ   9687990087 

૭ શ્રી જે.એ.ાાંડય  તા.પ્રા. વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી, ફારાવવનય   9978913580 

૮ શ્રી જે.એ.ાાંડય તા.પ્રા. વળક્ષણ અવધકાયીશ્રી, વલયયુ   9978913580 
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ભશીવાગય શુારન ળાખા શઠે પયિ ફજાલતા શભુચહકત્વા વધકાયી તથા શધુન વનયીક્ષક ભાહશતી દળાવલત ુ ં
ત્રક 

ક્રભ 
વધકાયી / 

કભવચાયીનુ ંનાભ 
શદ્દ 

શારની વનભણુકંની 
પયિનુ ંસ્થ 

તાલકુાનુ ંનાભ ભ.નફંય 

૧ ડૉ. કે. એભ. ાંહડત .લચ.અ. .દ. લણુાલાડા,  લણુાલાડા ૯૮૨૪૩૫૯૯૦૨ 

૨ 
ડૉ. ી.ફી. 
ભાદયીમા 

.લચ.અ. 
.દ. વે.ગયાડા લણુાલાડા ૯૪૦૮૬૧૦૪૪૬ 

૩ ડૉ. જે. ડી. કાંવાયા .લચ.અ. .દ. લયધયી લણુાલાડા ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૪ ડૉ. એ જે. કાંવાયા .લચ.અ. .દ. કઠાંફા (ચાજૉભાાં) લણુાલાડા ૯૪૨૮૦૪૬૬૦૨ 

૫ ડૉ. એ જે. કાંવાયા .લચ.અ. .દ. ાાંડયલાડા  ખાનયુ ૯૪૨૮૦૪૬૬૦૨ 

૬ ડૉ. કે. એ. ગયાવીમા 
.લચ.અ. .દ.ચાલડીફાઈના 

મલુાડા 
લણુાલાડા ૯૪૨૯૭૭૮૨૮૯ 

૭ શ્રી એચ.ફી. ટેર .ધ.વન પ્રા..વા.કે. ધાભદ લણુાલાડા ૯૪૨૭૩૭૧૬૨૨ 

૮ શ્રી એભ.ફી.ઠાકય .ધ.વન પ્રા..વા.કે. ઉંદયા લણુાલાડા  

૯ શ્રી એચ.ફી. ટેર 
.ધ.વન પ્રા..વા.કે. ાાંચ 

ભહુડીમા (ચાજૉભાાં) 
લણુાલાડા 

૭૦૪૬૫૩૮૬૨૨ 

૧૦ શ્રી ફી. આઈ. યાઠડ 
.ધ.વન પ્રા..વા.કે. ળીંગનરી 

(ચાજૉભાાં) 
લણુાલાડા ૯૯૨૫૯૮૧૭૩૪ 

૧૧ ડૉ. જે. એભ.ાાંડય .લચ.અ. .દ.ફાકય  ખાનયુ ૯૯૦૯૨૧૪૭૫૦ 

૧૨ ડૉ. જે. એભ.ાાંડય 
.લચ.અ. .દ.લડાગાભ, 

(ચાજૉભાાં) 
ખાનયુ ૯૯૦૯૨૧૪૭૫૦ 

૧૩ શ્રી ફી. આઈ. યાઠડ .ધ.વન પ્રા..વા.કે. ખાનયુ ખાનયુ ૯૯૨૫૯૮૧૭૩૪ 

૧૪ ડૉ. એભ. જી.ચાલડા .લચ.અ. .દ.વાંતયાભયુ,  વાંતયાભયુ ૯૪૨૬૩૫૮૭૨૯ 

૧૫ ડૉ. એભ. જી.ચાલડા 
.લચ.અ. .દ.કાીફેર, 

(ચાજૉભાાં) 
વાંતયાભયુ ૯૪૨૬૩૫૮૭૨૯ 

૧૬ ડૉ. એભ. જી.ચાલડા 
.લચ.અ. .દ.ફટકલાડા, 

(ચાજૉભાાં) 
વાંતયાભયુ ૯૪૨૬૩૫૮૭૨૯ 

૧૭ શ્રી ી. જી. ટેર .ધ.વન પ્રા..વા.કે. ગઠીફ વાંતયાભયુ ૯૫૮૬૧૫૦૧૦૫ 

૧૮ શ્રી ી. જી. ટેર 
.ધ.વન પ્રા..વા.કે. નાની 

વયવણ (ચાજૉભાાં) 
વાંતયાભયુ ૯૫૮૬૧૫૦૧૦૫ 

૧૯ શ્રી ી. જી. ટેર 
.ધ.વન પ્રા..વા.કે. ફાફયર 

(ચાજૉભાાં) 
વાંતયાભયુ ૯૫૮૬૧૫૦૧૦૫ 

૨૦ 
શ્રી એવ. એવ. 
લડેયા 

.ધ.વન 
પ્રા..વા.કે. ભટી ભગેૂડી વાંતયાભયુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 
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૨૧ 
શ્રી એવ. એવ. 
લડેયા 

.ધ.વન ેટા .દ. યાપઈ 
(ચાજૉભાાં) 

વાંતયાભયુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૨ 
શ્રી એવ. એવ. 
લડેયા 

.ધ.વન ેટા .દ. ઉખયેરી 
(ચાજૉભાાં) 

વાંતયાભયુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૩ 
શ્રી એવ. એવ. 
લડેયા 

.ધ.વન ેટા .દ. ખેડાા 
(ચાજૉભાાં) 

વાંતયાભયુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૪ ડૉ. લી. ડી.ગાભીતી .લચ.અ. .દ.નાની યાઠ  કડાણા ૯૪૦૯૩૬૫૪૦૦ 

૨૫ ડૉ. લી. ડી.ગાભીતી .લચ.અ. .દ. મનુયુ (ચાજૉભાાં) કડાણા ૯૪૦૯૩૬૫૪૦૦ 

૨૬ ડૉ. લી. ડી.ગાભીતી 
.લચ.અ. .દ. ભારલણ 

(ચાજૉભાાં) 
કડાણા ૯૪૦૯૩૬૫૪૦૦ 

૨૭ શ્રી એ.એર. ખાાંટ .ધ.વન પ્રા..વા.કે. ડીટલાવ કડાણા ૯૬૮૭૮૯૩૦૯૫ 

૨૮ શ્રી એ.એર. ખાાંટ 
.ધ.વન પ્રા..વા.કે. વયવલા 

(ઉ.) (ચાજૉભાાં) 
કડાણા ૯૬૮૭૮૯૩૦૯૫ 

૨૯ શ્રી એ.એર. ખાાંટ 
.ધ.વન પ્રા..વા.કે. કાજી 

(ચાજૉભાાં) 
કડાણા ૯૬૮૭૮૯૩૦૯૫ 

૩૦ ડૉ. જે. ડી. કાંવાયા .લચ.અ. .દ. લીયયુ (ચાજૉભાાં) લીયયુ ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૩૧ ડૉ. જે. ડી. કાંવાયા .લચ.અ. .દ. ડેબાયી (ચાજૉભાાં) લીયયુ ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૩૨ શ્રી ડી.એભ. ટેર .ધ.વન પ્રા..વા.કે. કમડભ લીયયુ ૯૮૨૫૪૪૬૧૯૦ 

૩૩ ડૉ. જે. ફી. ટેર .લચ.અ. .દ. ફારાવવનય ફારાવવનય ૭૬૦૦૦૨૯૯૫૦ 

૩૪ ડૉ. જે. ફી. ટેર .લચ.અ. .દ. જનડ (ચાજૉભાાં) ફારાવવનય ૭૬૦૦૦૨૯૯૫૦ 

૩૫ શ્રી કે. ડી. ટેર .ધ.વન પ્રા..વા.કે. દેલ ફારાવવનય ૯૮૨૫૭૭૪૧૪૩ 

૩૬ શ્રી એ. એ. ળેખ .ધ.વન પ્રા..વા.કે. યફીમા ફારાવવનય ૯૪૨૭૩૮૭૯૭૫ 

૩૭ શ્રી જી. એવ ળેખ .ધ.વન કૃ.ફી.કે. લડદરા ફારાવવનય ૯૪૨૭૩૮૯૧૪૧ 
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ભધમ ગિુયાત લીિ કંની ભરવભટેડ, ભહશવાગય લણુાલાડા  

LIST OF ALL ENGINEERS UNDER YOUR CIRCLE WITH DESIGNATION AND CONTACT DETAILS WITH 
DIVISION / SUB DIVISION 

SR.N
O. 

NAME OF 
OFFICE NAME OF EMPLOYEE DESIG. MOBILE NO EMAIL ADRESS 

1 
LUNAWADA 
DN SHRI G J BAMANIYA EXE.ENGR 9925208150 g.bamania@mgvcl.com  

2 

  

SHRI V J MAKWANA D.E 9925208152 v.makwana@mgvcl.com  

3 SHRI G B PATELIYA D.E 9925208169 g.pateliya@mgvcl.com  

4 SHRI P N MODI J.E 7567802724 prashant.modi@mgvcl.com  

5 SHRI K G PATEL J.E 9537203692 kirankumar.patel@mgvcl.com  

6 SHRI R J PARMAR J.E 9662877883 ronak.parmar@mgvcl.com  

7 SHRI K A PATEL J.E 9925208129 k.patel2@mgvcl.com  

8 

LUNAWADA-1 

SHRI N K GARVAL D.E 9925208383 naranbhai.garwal@mgvcl.com  

9 SHRI K N KALOM J.E 9909934788 k.kamol@mgvcl.com  

10 SHRI A N LUHANA J.E(V/S) 9099918264   

11 

LUNAWADA-2 

SHRI T G BRAHMBHATT D.E 9925208366 trushar.brahmbhatt@mgvcl.com  

12 SHRI H P MODI J.E 9099246147 hiren.modi@mgvcl.com  

13 SHRI M G MAHIDA HJ.E 9727720749 mitesh.mahida@mgvcl.com  

14 SHRI H.J.GELOT J.E(V/S) 9099916495   

15 
SANTRAMPUR-

1 

SHRI K J SANGADA D.E 9925208119 kamlesh.sangada@mgvcl.com  

16 SHRI C R PATEL J.E 9687641685 chiragkumar.patel@mgvcl.com  

17 SHRI S N PRAJAPATI J.E(V/S) 7567218174   

18 
SANTRAMPUR-

2 

SHRI V N RATAHVA D.E 9925208386 vechatbhai.rathva@mgvcl.com  

19 SHRI H U KALAL J E  9925208136 harshad.kalal@mgvcl.com  

20 SHRI M A PATEL JE 9687642632 mahendra.patel@mgvcl.com  

21 

KOTHAMBA  

SHRI R B MALIVAD D.E 9925208106 
RAMANBHAI.MALIVAD@MGVCL.C
OM 

22 SHRI S G PRAJAPATI J.E(V/S) 7567089665 sumit.prajapati@mgvcl.com  

23 SHRI B K PATEL J.E(V/S) 9099918387   

24 

KADANA 

SHRI A P AMIN I/C D.E 9099013380   

25 SHRI M K CHAUDHARI JE(V/S) 7567319484 
MEHUL.CHAUDHARI@MGVCL.CO
M 

26 
VIRPUR 

SHRI M S CHAUDHARY D.E 9925208268 
MANISH.CHAUDHARI@MGVCL.CO
M 

27 SHRI M S RAVAL J.E(V/S) 9099918473   

28 SHRI M H SIDDHPURA J.E(V/S) 9099918796   
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mailto:g.pateliya@mgvcl.com
mailto:prashant.modi@mgvcl.com
mailto:kirankumar.patel@mgvcl.com
mailto:ronak.parmar@mgvcl.com
mailto:k.patel2@mgvcl.com
mailto:naranbhai.garwal@mgvcl.com
mailto:k.kamol@mgvcl.com
mailto:trushar.brahmbhatt@mgvcl.com
mailto:hiren.modi@mgvcl.com
mailto:mitesh.mahida@mgvcl.com
mailto:kamlesh.sangada@mgvcl.com
mailto:chiragkumar.patel@mgvcl.com
mailto:vechatbhai.rathva@mgvcl.com
mailto:harshad.kalal@mgvcl.com
mailto:mahendra.patel@mgvcl.com
mailto:RAMANBHAI.MALIVAD@MGVCL.COM
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mailto:MEHUL.CHAUDHARI@MGVCL.COM
mailto:MANISH.CHAUDHARI@MGVCL.COM
mailto:MANISH.CHAUDHARI@MGVCL.COM
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જિલ્રા વધકાયીશ્રીઓના નાભ ને નફંય  
ક્ર્ભ નાભ શદ્દ ઓહપવ ન.ં ભફાઆર ન ં

૧ ડૉ.એભ.ડી.ભડીમા IAS કરેકટયશ્રી 02674-250664 9978405936 

૨  ડૉ.એભ.કે. નામક IPS જિલ્રા ભરવ વધક્ષકશ્રી 02674-254001 9978405980 

૩ શ્રી અય.જી.ગહશર IAS જિલ્રા વલકાવ વધકાયીશ્રી 02674-250945 9978406497 

૪ શ્રી અય.ી. કટાયા  વનલાવી વધક કરેકટયશ્રી 02674-250165 9727763950 

૫ શ્રી અય.એભ.ડંમા  DRDA વનમાભકશ્રી 02674 251123 9687606497 

૬ શ્રી જે.એભ.બટૃ  પ્રામિનના લશીલટદાયશ્રી 02674-251178 9427702180 

૭ શ્રીભવત નેશા ગપુ્તા નામફ કરેકટયશ્રી-૨/MDM  8511558067 
9426010030 

૮ શ્રી ી.કે.ભડીમા પ્રાતં વધકાયીશ્રી લણુાલાડા 02674-252042 7567010750 
9879922265 

૯ શ્રી એ.અઆ.સથુાય  નામફ કરેકટયશ્રી-૧/પ્રાતં વધકાયીશ્રી 
વતંયાભયુ/નામફ કરેકટયશ્રી સ્ટેમ્ 
ડયટુી/નામફ કરેકટયશ્રી િભીન વંાદન 

02675-221026 
02674-250565 

7567010791 
9428133634 

૧૦ શ્રી એન.ફી.ફાયટ ચીટનીળશ્રી/ આ.ચા.ચીપ ઓપીવય 
લણુાલાડા  
આ.ચા. ભાભરતદાય ફારાવવનય  

02674-250666 9727170923 

૧૧ શ્રી એભ.અય.યભાય પ્રાતં વધકાયીશ્રી ફારાવવનય 02690-266500 7567010709 
9998418903 

૧૨ શ્રી જી.કે ાયગી  આચા. નોંધણી વનયીક્ષકશ્રી વફ યજીસ્રાય 
લણુાલાડા  

02674-251289 9427078925 

૧૩ શ્રી જીગય ભકલાણા  જિલ્રા પ્રજેકટ વધકાયીશ્રી (GSDMA) 02674-252300 9898100757 

૧૪ શ્રી િગયાણા વાશફે ડી.અઆ.એર.અય.વધકાયીશ્રી  9662055152 

૧૫ શ્રી  વીટી વલે સવુપ્ર.વધકાયીશ્રી    

૧૬ શ્રી તાવલમાડ વાશફે  નામફ જિલ્રા વલકાવ વધકાયીશ્રી 
ભશસેરુ/ ચંામત  

02674-250946 9427013137 
9426440836 

૧૭ શ્રી ફી.એભ.ટેર આંતયીક ન્લેણ વધકાયીશ્રી   9427170026 

૧૮ શ્રી ડ.એભ જે દલે નામફ શુારન વનમાભકશ્રી  02674-250142 9824152250 

૧૯ શ્રી એન.જે કામસ્થ હશવાફી વધકાયીશ્રી  9898012295 

૨૦ શ્રી શવમખુ ગાભેતી  એ.વી.ફી ભરવ આન્સ્ેકટય, લણુાલાડા  02674-250561 9925016918 

૨૧ શ્રી વલ.એભ.દેળાઆ  નગય વનમિકશ્રી 02674-255601 9998950075 
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૨૨ શ્રી એ.જે.ચોશાણ  કામવારક આિનેયશ્રી, R&B (સ્ટેટ) 02674-250486 9825873849 

૨૩ શ્રી વરકંી વાશફે  નામફ કા.આ. R&B (સ્ટેટ) લણુાલાડા    9825129833 

૨૪ શ્રી  વલનબુાઆ ટેર  
શ્રી હકળનબાઆ  

ભેનેિય અયાભ ગ્રશુ, લણુાલાડા  9428905833 
9099211991 

૨૫ શ્રી કે.એવ.ાયગી કામવારક આિનેયશ્રી ચંામત વવિંચાઆ 
વલબાગ 

02674-252123 9825439454 

૨૬ શ્રી અય.જી.ધનગય  વધક્ષક આિનેયશ્રી (કડાણા) મિના 
લતુવ  

02674-251550 9978405563 

૨૭ શ્રી જે.એભ ૫ટેર  કામવારક આિનેય (કડાણા મિના)  02675-237674 9429276205 

૨૮ શ્રી જેન વાશફે  નાની વવિંચાઆ, ચંામત લડદયા વકવર   9879236700 

૨૯ શ્રી જે.ડી. વભસ્ત્રી  વઘકક્ષક આિનેય AIPC- ભદાલાદ   9978405135 

૩૦ ડ.એવ.ફી.ળાશ  જિલ્રા મખુ્મ અયગ્મ વધકાયીશ્રી  02674-252702 7573006978 

૩૧ ડ. ફીયેન્ર વવિંગ  કલભરટી આન્શ્મયન્વ અયગ્મ 
વધકાયીશ્રી, ભશીવાગય  

 7573006973 

૩૨ ડ. ડી.ડી.ચોશાણ  યગચાા વનમતં્રણ વધકાયીશ્રી   7573006974 

૩૩ ડ.વી.અય.ટેરીમા  જિલ્રા ભરેયીમા વધકાયીશ્રી 02674-250830 7567893358 

૩૪  ડ.એચ.લી.યભાય જિલ્રા ક્ષમ વનલાયણવધકાયીશ્રી 02674-250809 9825844300 

૩૫  ડ.ભશયેા જિલ્રા યકતવત્તવધકાયીશ્રી 02674-250008 7573006976 

૩૬ શ્રી સવુનર કુભાય  નામફ લન વયંક્ષક(પયેસ્ટ), ભશીવાગય  02674-251154 9426397672 

૩૭ શ્રી જે.અય.ઝારા ડી.વી.એપ.(પયેસ્ટ), ભશીવાગય  02674-251154 9426045311 

૩૮ શ્રી લાઘેરા વાશફે  અય.એપ.ઓ. લણુાલાડા   9427303444 

૩૯ શ્રીભવત ઈાફેન એભ 
૫ટેર  

આ.ચા.જિલ્રા  પ્રગ્રાભ ઓપીવય  
ભશીવાગય CDPO ખાનયુ   

02674-251297 704623100 

૪૦ શ્રી ભશયેાબાઆ વલવ વળક્ષા ભબમાન  9512007507 

૪૧ શ્રી લામ.એચ.ટેર જિલ્રા વળક્ષાણાવધકાયીશ્રી 02674-250901 7874012755 

૪૨ શ્રી કે.એન.જાની  જિલ્રા પ્રાથવભક વળક્ષણવધકાયીશ્રી 02674-255590 9512007501 
7567804983 

૪૩ શ્રીભતી એન.ફી યાિતુ જિલ્રા યુલઠા વધકાયીશ્રી 02674-250722 9924111329 
7574898793 

૪૪ શ્રી ી.ી.ળાશ  કા.આ.શ્રી, ા..ુને 
ગ.વ્મ.ફડવ(ફાધંકાભ) 

02674-251580 9978406717 

૪૫ શ્રી જે.ી.વત્રલેદી કા.આ.શ્રી, ા..ુને ગ.વ્મ.ફડવ(માતં્રીક) 02674-250308 9978406883 



9911  

૪૬ શ્રી અય.એભ. ૫ટેર  યવુનટ ભેનેિય (લાસ્ભ) 02674-250471 9978442970 

૪૭ શ્રી કે.એવ.ડાંગી કા.આ (દાશદ) ા. ુ  9978406642 

૪૮ શ્રી ી.અઆ.ચડુાવભા જિલ્રા વભાિ કલ્માણ વધકાયીશ્રી 02674-250818 7567968248 

૪૯ શ્રી અય.ી.ખાટા આ.ચા  જિલ્રા વભાિસયુક્ષા વધકાયીશ્રી 02674- 252968 9712385381 

૫૦ શ્રી ભનશયબાઆ યઝ જિલ્રાદશિે પ્રવતફઘંક  વઘકાયી  9726017680 

૫૧ શ્રી એભ.કે.લણકય નામફ વનમાભક નસુભુચત જાવત 
તલ્માણ વધકાયીશ્રી 

02674-251151 9726157935 

૫૨ શ્રી ી.વી.દલે  નામફ વનમાભક નસુભુચત જાતી 
કલ્માણ  

 9723981001 

૫૩ શ્રી એવ.એન.કટાયા  ભદદવનવ કવભશ્નય (અ.વલ.) ની કચેયી  02674-250644 9427001339 

૫૪ શ્રી વલશાગંકુભાય એન 
વેલક   

જિલ્રા ફા સયુક્ષા વધકાયીશ્રી 02674-250531 9979955035 

૫૫ ડી એચ યફાયી  નામફ ખેતી વનમાભકશ્રી   9099661777 

૫૬ શ્રી એચ જે ઝીન્દાર  જિલ્રા ખેતીલાડી વધકાયીશ્રી 02674-250195 9904039381 

૫૭ એભ.એચ.ટેર  ભદદવનળ કવભશ્નય (શ્રભ)  9898632257 

૫૮ શ્રી એર.જી.મવુનમા  જિલ્રા શ્રભ અયતુત વધકાયીશ્રી  9978558278 

૫૯ શ્રી હદનેળબાઆ ઈાઘ્મામ પ્રગ્રાભ ભેનેિય  8238088717 

૬૦ શ્રી શભેર વની  જિલ્રા પ્રજેકટ ભેનેિયશ્રી આ-વેલા  9375950851 

૬૧ શ્રી જે.વી.ટેર જિલ્રા વતિયી વધકાયીશ્રી 02674-250449 9427086505 

૬૨ શ્રી જી.અય.યાઠડ  જિલ્રા યજીસ્રાય વશકાયી ભડંી 
વધકાયીશ્રી 

02674-250525 8238045341 

૬૩ શ્રી એભ.જી.ભકલાણા જિલ્રા યિગાય વધકાયીશ્રી(આ.ચા) 02674-250306 9825035815 

૬૪ શ્રી ફાભણીમા વાશફે  કામવારક આિનેય (MGVCL) 02674-251640 9925208150 

૬૫ શ્રી ી.ી. લાઘેરા પ્રાદેવળક લાશન વ્મલશાય વધકાયીશ્રી, 
ભશીવાગય 

02674-252119 9909718037 

૬૬ શ્રી કે.અય.૫ટેર નામફ જિલ્રા ચટુણી વધકાયીશ્રી 02674-250163 
02674-255633 

9978405954 

૬૭ શ્રી એવ.જે.ફડેલીમા  
 
શ્રી જે.કે.યાલર 
એભ.ફી.બઆ 

જિલ્રા વશામક ભાશીતી વનમાભકશ્રી 
 
ઓપીવ સવુપ્રટેન્ડય (ઓ.એવ) 

02674-254051 9925936257 
8238155847 
9979217778 
9429033259 

૬૮ શ્રી ડી.એ. ચોશાણ  જિલ્રા અમિન વધકાયીશ્રી 02674-250620 9909537375 

૬૯ શ્રી એન.ી.વઘંલી આ.ચા.  ભદદનીળ ભસૂ્તયળાસ્ત્રી ખાણ ને 
ખનીિવધકાયીશ્રી 

02674-250701 9428105941 
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૭૦ શ્રી પ્રહદ૫બાઆ રખ  રીડ જિલ્રા ભેનેિયશ્રી 02674-252186 8238054844 
8980352274 

૭૧ ડ. કે.એભ.ડંીત આ.ચા  નામફ શુારન વનમાભકશ્રી  02674-250142 9824359902 

૭૨ કુ. ભયયુફારા ગહશર જિલ્રા યભત ગભતવધકાયીશ્રી 02674-254415 8469976840 

૭૩ શ્રી ડી.અય.યાઠલા જિલ્રા ઈદ્યગ કેન્ર વધકાયીશ્રી  9638222418 

૭૪ શ્રી જે.એન.મવુનમા ભત્સ્મધગ વઘક્ષક, કડાણા  02675-237512 9898191813 

૭૫ શ્રી ૫ટેર વાશફે ડે ભેનેિય લણુાલાડા  02674-250001 9998953133 

૭૬ શ્રી ટેર વાશફે  એ.ી.ી. લણુાલાડા   9428481091 
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 નકળાઓ: 

લણુાલાડા તાલકુ-  
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ખાનયુ તાલકુ:-  

 

 

 

કડાણા તાલકુ:- 
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વતંયાભયુ તાલકુ:-  
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ફારાવવનય તાલકુ:-  
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વલયયુ તાલકુ:- 
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