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5lZRI o
U]HZFT ZFHIV[ K[<,F S[8,FS JQFM"DF\ VG[S 5|SFZGL VF5l¿VMGM ;FDGM SIM" K[P H[DF\
Z__!GM E}S\54 !))(G]\ JFJFhM0]\ VG[ !)*(G]\ 5}Z DCtJGL U6FJL XSFI T[JL VFOTM CTLP Z__!GF
EIFGS E}S\5 AFN U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHIDF\ VFOTMG]\ ;O/ ;\RF,G SZJF DF8[ V[S DwI:Y ;\:YF :YF5L
K[P H[ U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;tTF D\0/ TZLS[ VM/BFI K[P
U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/[GSDMA] V[ VF5l¿ jIJ:YF5GGF ;DU|,1FL
DF/BFG[ wIFGDF\ ZFBJFGM lJ:T'T VlEUD ZFbIM K[P VF ;\:YF OST ZFCT SFDDF\4 5]Go:YF5G S[
VF5l¿DF\YL A[9F YJF DF8[GL AFATM H GYL HMTL A<S[ VFUMTZL T{IFZLVM S[JL ZLT[ SZJL T[GL jI}CZRGF
VG[ VFIMHG 56 T{IFZ SZ[ K[P
U]HZFT VF5l¿ jIJ:YF5G ;tTF D\0/GL ZRGF Y. tIFZYL VF5l¿ jIJ:YF5G 1F[+[ VF ;\:YF
;TT SFD SZTL VFJL K[P ZFHIGF H]NF H]NF lJEFUM ;FY[ ZFCT SFDULZL VG[ 5]GoJ;JF8 5}ZTL
SFDULZL DIF"lNT G ZFBTF\ VFOT ;FD[GL VFUMTZL T{IFZLG[ ,UTF\ SFI"S|DM I]PV[GP0LP5LP TYF VgI
:J{lrKS ;\U9GMGF ;CIMUYL CFY WZ[, K[4 VG[ ,F\AF UF/FG]\ VFIMHG lJRFZ6FDF\ ,[ K[P VF wI[IG[
GHZ ;D1F ZFBLG[ U]HZFT VF5l¿ jIJ:YF5G ;tTF D\0/

(GSDMA)

GF ;CIMUYL ZFHIGF lJSF;G[

lGQO/ AGFJTL VYJF TM VJZMWS AGTL S]NZTL VFOTMGF HMBDMGF jIJ:YF5GG[ ,UTM
0LPVFZPV[DP SFI"SD
| ;\I]ST ZLT[ CFY WZ[, K[P
VF lH<,FGF TDFD TF,]SF XC[Z UFDMGL VF5l¿ jIJ:YF5G IMHGF T{IFZ SZJFGL SFDULZL 5}ZL
SZJFDF\ VFJL K[4 VG[ TDFD DFlCTL ;\Sl,T SZLG[ lH<,F VF5l¿ jIJ:YF5G IMHGF

(DDMP)

GM

N:TFJ[H T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P
GD"NF Ò<,M U]HZFT ZFHIGL 5}J" lNXFDF\ VFJ[,M K[P Ò<,FGF[ S], EF{UF[l,S lJ:TFZ Z*55P5 RF[Z;
lSPDLP K[PH[ ZFHIGL S], HDLGGF[ !P$_ 8SF lC:;F[ WZFJ[ K[P VF Ò<,F[ ptTZ V1FF\X Z!P#Z VG[
Z!P5* YL *#P#_ YL *#P$* Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,F[ K[P p¿Z[ J0F[NZF Ò<,F[4 5}J"DF\ DCFZFQ8= ZFHIGF[
G\N]ZAFZ Ò<,F[45l`RDDF\ E~R Ò<,F[ T[DH Nl1F6DF\ ;]ZT Ò<,F[ VFJ[, K[P Ò<,FDF\ S], _ZDF[8L
GNLVF[ sGD"NF VG[ SZH6f VFJ[,L K[P H[DF\ GNLVF[GF[ 5|JFC ptTZ 5}J"YL 5l`RD TZO JC[ K[P
5|FS°lTS ZLT[ Ò<,FGL E]UF[/GL HDLGG[ D]bItJ[ BF0F8[SZF JF/L4 -F/ JF/L4 ;DT/ VG[
SF[TZJF/L HDLGDF\ JC[\RL XSFI K[P Ò<,FGL HDLGGF[ 5|SFZ DwID SF/L TYF UF[ZF/] K[P
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VF Ò<,FDF\ S], 5F\R TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P GF\NF[N4 N[0LIF5F0F4 ;FUAFZF4 lT,SJF0F VG[
U~0[`JZ4 ZFH5L5/F XC[Z Ò<,FG]\ D]bI DYS K[P Ò<,FDF\ V[S GUZ5Fl,SF VFJ[,L K[P VF Ò<,FGF
S], 5#) UFD DC[;],L UFD K[P Ò<,FGF D]bI 5FSF[ JZ;FN VFWFlZT K[P H[DF\ H]JFZ4 AFHZL VG[
S9F[/T[DH 3F;GL B[TL 56 YFI K[P VCL\ 5X]5F,GGF[ jIJ;FI ;FDFgI 5|DF6DF\ K[P

Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGFGF[ wI[I VG[ C[T]VF[ o
VF ,[BYL GD"NF Ò<,FDF\ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[ H~ZL VFWFZE}T DFlCTLGL HMUJF. SZL K[P


lJlJW VF5l¿VM V\U[ Ò<,FGF GFUlZSM DF8[GF HMBDM VG[ ;\\J[NGXL,TF jIFbIFlIT SZL K[;
VG[



VFJL ;\J[NGXL,TFVM 38F0JFGF VYJF T[GF 5|lTSFZ DF8[ BFGUL VG[ HFC[Z 1F[+MGL 5|FYlDS
VG[ ;CFIS HJFANFZLVM GSSL SZ[ K[P



Ò<,FDF\ ;\ElJT VF5l¿VMGL V;Z lGJFZJFq8F/JF VYJF T[GF XDG DF8[ VFJF 51FSFZMV[
,[JFGF 5U,F jIFbIFlIT SIF" K[P
;CFIS IMHGFVMYL RMSS; VF5l¿VMGF 5|lTEFJDF\ D]bI VG[ ;CFIS 51FSFZMGL E}lDSF VG[
HJFANFZLVMGL lJUTM VF5L K[P VFJL IMHGFVM
o TF,]SF :TZ[;
o Ò<,FDF\ VFJ[,F VD]S DCtJGF VF{nMlUS :YFGM DF8[;
o RMSS; VF5l¿ 5|lTEFJ SFDULZL S. ZLT[ 5}6" YX[ T[ AFATGL 5|DF6E}T ;\RF,G
SFI"ZLlT (SOPDFZOT lJS;FJJFDF\ VFJ[,L K[P f

5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlTGM D]SZZ D]bI VYJF ;CFIS SFIM" VG[ 51FSFZMGL HJFANFZL K[P

Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FGGF pN|[xIF[ o
 Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FG4 Ò<,F :TZGF VF5ltT jIJ:YF5GGL 5|J°lTVF[G]\ VFIF[HG VG[
VD, SZJFDF\ DNN~5 YX[P H[GF D]bI pN|xIF[ VF 5|DF6[ K[P
 HF[BDL VG[ lGo;CFI lJ:TFZ4 J:TL VG[ lD<STF[G[ TFZJJFP
 VF5ltT jIJ:YF5G DF8[ H~ZL ;\;FWGF[G[ VF[/BJF VG[ V[S+LT SZJFP
 Ò<,F :TZGF ;tTFD\0/ VG[ lJlJW lJEFUGF SFIF["G[ ;}lRT SZJFP
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 lJlJW lJEFUF[ VG[ ;tTFD\0/F[ JrR[ 5Z:5Z ;\S,G DF8[ ;CIF[U 5]ZF[ 5F0JF[P
 5}J" T{IFZL4 5|lTEFJ4 ZF[SYFD4 VG[ p5XDG DF8[ 5U,F\ ;}RJJFP
 ;tTFD\0/ VG[ ;D]NFIGL 1FDTFJW"G DF8[GL H~ZLIFTF[ VF[/BJLP
 lJSF;GF SFI"SD
| F[GF VFIF[HGDF\ s0LVFZVFZf G[ D]bI 5|JFCDF\ ,FJJF DF8[ ;\NE" ;}RJJFP

અભિગમ અને માગગદર્ગક સિધ્ાાંતો:


ુ રાત 2003, રાષ્ટ્રીય
જિલ્લાઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ધારો ગિ
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ધારો 2005 અને હ્યોગો નીત્તતના માગગ દર્ગક ત્તિધધાાંતોના િાંદર્ભે તૈયાર કરવો.



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) તૈયાર કરવામાાં

લોકોની િહર્ભાગગતા, ત્તવકેન્દ્રિત

સ્વર્ાિન, સ્ત્રી-પરૂુ ષ િમાનતા, િામાજિક રયાય, માનવ અત્તધકાર અને િામાજિક િમાવેર્ીના
માનવીય ત્તિધધાાંતોને ધયાને લેવ.ુ


ુ ા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (TDMP) અને
જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) તાલક
ગ્રામઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (VDMP) ને પ ૂરક અને મદદરૂપ થાય તેવી રીતે તૈયાર કરવો.



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) ત્તવત્તવધ િાંકટની કાયગ યોિના બનાવવામાાં મદદરૂપ
થવો િોઇએ. આ પ્લાનમાાં પ ૂવગ તૈયારી, રોકથામ, પ્રત્તતકારના પાિાાંઓને અલગથી નોંધવા અને
ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગોને અલગ-અલગ નક્કર કાયો િોંપવા.
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Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF lJX[ o
5|lS|IF o
GD"NF lH<,FGF[ VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF T{IFZ SZJF DF8[ X~VFTDF\ VFU,F JQF"GF[ lH<,F
%,FG VG[ lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF Z_!૯GF %,FGGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[P lH<,F :TZ[ 5|FYlDS
A[9S SZL H[DF\ %,FG AGFJJFGF 5+S VG[ R[S,L:8GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJLP S,[S8ZzL GD"NFGF
VwI1F56[ lH<,F VF5ltT jIJ:YF5G ;lDTL VG[ VgI lCTWFZSF[GL A[9S SZJFDF\ VFJLP VF
A[9SDF\ GD"NF lH<,FGF %,FGDF\ SIF\ GJF 5F;FVF[ pD[ZJFGF K[ T[ V\U[ ZH]VFT SZJFDF\
VFJLP%,FGDF\ V[RPJLPVFZP;LP V[;[;D[g84 lJ`,[QF6 VG[ p5XDGsDL8LU[XGf GF SFIF[" V\U[ RRF"
SZJFDF\ VFJLP VF 5F;FVF[ CF,GF %,FG S[ R[S,L:8DF\ G CF[JFYL 0L0LV[D;LGF ;eIF[ VG[ lJEFULI
VlWSFZLVF[ ;FY[ %,FG T{IFZ SZJF V\U[ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ tIFZ AFN %,FGGF 5+SGF VFWFZ[
NZ[S lJEFU[ SIF 5|SFZGL DFlCTL ;\Sl,T SZLG[ DF[S,JL T[ V\U[ lJEFUJFZ 5+S T{IFZ SZL H[ T[
lJEFUG[ VF5JFDF\ VFjIFP lH<,F %,FGGF[ SFRF[ D];N|F[ T{IFZ YIF AFN GD"NF lH<,FGF NZ[S
TF,]SFDF\ D],FSFT SZJFDF\ VFJLP lH<,FDF\ DFD,TNFZzLVF[GL A[9SDF\ 5+SGL lJlJW DFlCTL VG[
%,FGGF D]bI SFIF[" lJX[ RRF" SZL p5ZF\T :JF:yI lJEFU4 B[TLJF0L4 5X]5F,G4 VFJF;4 lX1F64
5F6L 5]ZJ9F lJEFU JU[Z[ lJEFUGF 5|lTGLlWVF[ ;FY[ %,FGGF D]bI SFIF[" V\U[ 5ZFDX" SZJFDF\
VFjIF[P H[ T[ ;\S8 sVFOTf ;\ElJT TF,]SF VG[ UFDF[ TFZJJFDF\ VFjIF VF ;DU| DFlCTL S,[S8ZzL
;FY[ A[9S SZL VF5JFDF\ VFJLP

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

4

5|SZ6 ovZ
GD"NF lH<,FGF HF[BDF[ o
GD"NF lH<,F[ U]HZFT ZFHIGF 5}J" lNXFDF\ VFJ[,F[ K[JF0FGF[ lH<,F[ K[P VF lH<,FGL 5}J"
AFH]V[ DCFZFQ8= ZFHIGF G\N]ZAFZ Ò<,FGL AF[0"Z VFJ[,L K[P TYF ptTZ AFH]V[ J0F[NZF lH<,FGL
AF[0"Z VFJ[,L K[P VG[ 5l`RD lNXFDF\ E~R Ò<,F[ VFJ[,F[ K[P TYF Nl1F6DF\ ;]ZT Ò<,F[ VFJ[,F[ K[P
lH<,FGL VFAF[CJF E[HJF/L4 HDLG ;DT/ TYF VD]S TF,]SFVF[DF\ 0]\UZF/ lJ:TFZJF/L VFJ[,L
K[P lH<,FDF\ 5F6L 5|DF6DF\ ;FZ]\ VG[ VF[KL p\0F.V[ D/L ZC[ K[P Ò<,FGF VD]S lJ:TFZDF\ pGF/FGF
;DIDF\ 5F6LGL VD]S V\X[ BF[8 JTF"I K[P VCL\ B[TL DF8[ RF[DF;FG]\ 5F6L TYF BFGUL :+F[TF[ §FZF
5F6L D/L ZC[ K[P VF lH<,FDF\ DF[8F EFUGF 5FSF[ ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P VF lH<,FDF\YLGD"NF GNL
5;FZ YFI K[P T[DH ZFH5L5/F GUZ 5F;[YL SZH6 GNL 5;FZ YFI K[P lH<,FGL EF{UF[l,S
5lZl:YlT HF[TF\ B[TL DF8[ B]AH ;FZF[ VJSFX K[P VF lH<,FG]\ jIFJ;FlIS DF/B]\ NXF"J[ K[P VF
lH<,FGF ,F[SF[GL VFlY"S l:YlT 5|DF6DF\ DwID SCL XSFI K[P

E]S\5 o
ભકાં પની આગાહી ર્કય નથી તેથી તેની તીવ્રતા અને નુકિાની અંગેનો અંદાજ
મારી ર્કાય નહી તેથી આ બાબતે વધુ કાળજી /તકેદારી લેવાય તે જરૂરી છે .નમગદા
જજલ્લો ભકાં પના ઝોન-૩ માાં િમાસવષ્ટ જજલ્લો છે .ભકાં પના દષ્ષ્ટકોણથી જોઇએ તો
જજલ્લામાાં ર્હેરી સવસ્તારોમાાં પાકા અને બહુમાળી મકાનો અસ્સ્તત્વ ્રાવે છે , અને
ગ્રામ્ય સવસ્તારોમાાં પાકા અને બહુમાળી મકાનો ઓછા અને ખાિ કરીને સિમેન્ટ,
માટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાાં્ણી મોટા પ્રમાણમાાં જોવા મળે છે .આમ
ભકાં પના િાંદિે ર્હેરી સવસ્તારોમાાં ગ્રામ્ય સવસ્તારો કરતાાં વ્ારે અિરગ્રસ્ત થવાની
ર્કયતાવાળા જણાય છે .જો િમુદાયના લોકો ભકાં પ પુવે, દરમ્યાન અને પછી
આયોજન બધ્ રીતે બાાં્કામ ભકાં પ િામે ટકી ર્કે તેવી ટેકનોલોજી રે કટ્રોફીટીંગ
બાાં્કામથી બનાવવામાાં આવે તો નુકિાનની અિરો ઓછી કરી ર્કાય છે .

5}Z o
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GD"NF lH<,FDF\YL GD"NF T[DH SZH6 H[JL A[ DF[8L GNLVF[ 5;FZ YFI K[P RF[DF;F NZdIFG
p5ZJF;DF\ JW] JZ;FN 50[ TF[ VF GNLVF[DF\ 5}Z VFJJFGL XSITF JWL HFI K[P H[YL VF GNLGL VFH]
AFH]GF lJ:TFZF[DF\ 5F6L EZFI HJFGL XSITFVF[ ZC[ K[P V[JF ;DI[ VFJF GLRF6JF/F lJ:TFZDF\
ZC[TF ,F[SF[G[ VG[ T[DGL 3ZJBZLG[ G]SXFG YJFGL XSITFVF[ JWL HFI K[P
Ò<,FDF\ JW] JZ;FN 50JFGF SFZ6[ GNLVF[DF\ JW] 5F6L VFJ[ TF[ GNLGF lSGFZFGF VFH]AFH]GF
UFDF[G[ V;Z SZL XS[ K[P H[GL TF,]SF 5|DF6[GL lJUT GLR[ D]HA K[.
(૧) નાાંદોદ
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ગામ
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૧૫૨૪

૮૨૩૯-૮૮-૨૩

૨૨૩૯૦

૧૨૦૩૦

ખેતી ત્તવસ્તાર

કુ લ વસ્તી

કુ લ પશુઓ

કુ લ

(૨) ગરૂડેશ્વર
ક્ર્મ

ગામ

૧

િાાંિરોલી

૨૩૨.૫૬૫૩

૧૧૭૦

૫૪૫

૨

અક્તેશ્વર

૨૭૪.૯૯૨૬

૧૩૫૯

૭૦૯

૩

સુરિવડ

૧૨૦.૫૭૫૮

૬૬૭

૩૬૯

૪

ગર્ભીંરપુરા

૧૪૨.૫૨૨૪

૪૬૨

૨૩૫

૫

ગોરા

૨૮૦.૮૫૬૫

૨૧૨૧

૯૩૯

૬

ગરૂડેશ્વર

૩૮૭.૭૬૩૯

૨૮૨૦

૮૨૬

૭

વાાંિલા

૧૪૫.૯૮૧૯

૯૯૮

૪૩૭
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કુ લ

(૩) સતલકવાડા
ક્ર્મ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

ગામ

િાસણ
િાડીયા
રેંગણ
વિરપુર
અગર
સુરજીપુરા
લીમડીયા
કેસરપુરા
આમલીયા
કુલ

(૪)સાગબારા
ક્ર્મ

ગામ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

સીમ આમલી
ભિરી સાિર
પાટ
કેલ
પાાંચપીપરી
દત્તિાડા
નાના ડોરઆમબાાં
રોઝ દેિ
પાટી

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫

ટાિેલ
નાના કાકડી આમબા
મકરાણ
કુિડાિાડી
ઘોડમુગ
ાં
કુલ

નાની દેિરૂપેણ,

૧૫૮૫.૨૫૮૪

૯૫૯૭

૪૦૬૦

ખેતી વિસ્તાર

કુલ િસ્તી

કુલ પશુઓ

૧૯૬.૪૩૬૨
૯૬.૦૫૩૨
૪૨૪.૩૮૭૭
૧૪૯.૩૧૩૪
૪૬૨.૯૩૪૦
૮૮.૪૮૯૦
૩૦૧.૬૨૬૩
૩૭.૭૩૦૭
૧૬૫.૬૦૫૬
૧૯૨૨.૫૭૬૧

૯૨૫
૫૧૫
૧૭૧૬
૩૪૬
૮૩૯
૩૯૦
૩૨૦
૩૫૮
૫૯૧
૬૦૦૦

૫૧૮
૩૭૭
૮૧૦
૪૩૮
૧૨૦૬
૩૨૧
૪૬
૨૧૬
૩૩૯
૪૨૭૧

ખેતી વિસ્તાર
૩૪૬.૬૧૭૮
૫૩.૮૨૨૮
૨૩૨.૨૧૧૭
૩૧૬.૧૦૧૪
૩૧૩.૬૫૨૮
૮૬.૬૭૨૯
૫૪.૪૭૮૨
૧૨૪.૪૫૧
૩૨૨.૦૯૮૬
૧૫૯.૬૮૪૩

કુલ િસ્તી
૧૬૫૩
૫૭૫
૧૩૨૮
૧૪૯૯
૧૫૨૬
૧૧૯૨
૭૩૧
૧૦૨૭
૧૦૩૫
૧૨૭૫

કુલ પશુઓ
૯૧૨
૩૧૪
૩૭૪
૬૭૪
૭૭૩
૩૫૧
૪૧૭
૫૬૧
૪૫૬
૮૨૦

૩૦૧.૫૦૦૫
૩૪૦.૩૪૬૯
૧૪૪.૨૮૮૩
૧૬૬.૧૨૦૩
૧૧૯.૦૨૮
૩૦૮૧.૦૭૫૫

૧૬૪૧
૧૮૯૩
૭૨૫
૧૮૨
૬૫૫
૧૬૯૩૭

૭૮૬
૧૩૧૨
૬૧૧
૧૪૨
૨૫૭
૮૭૬૦

JFJFhF[\0]\ o
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દેડડયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાાં ખાસ કરીને સાતપુડા જાં ગલ વિસ્તારના ગામોમાાં સાંભવિત વિસ્તારમાાં
ચોમાસા પહેલા અને પછી િાતાિરણમાાં ૫૦ થી ૭૦ કલાક્ની ઝડપે પિન ફાંકાિાની શકયતા રહેલી છે .ડીઝાસ્ટર
કેલેંન્ડર પ્રમાણે મે થી નિેમબર મવહનાઓ િાિાઝોડા સામેની તૈયારીના છે .નબળા બાાંધકામોને થયેલ નુકસાન જ
ખાસ કરીને નબળા તથા જોડાણિાળા છતમાલ વમલકતોના બાાંધકામને થઇ નુકસાન પાછળનુાં મૃત્યુ કારણ બને છે .
રહેઠાણોના બાાંધકામને થયેલ નુકશાની જ જાનહાવનમાાં પડરણામે છે .લોકો આજે પણ ૧૯૮૪ અને ૧૯૯૭ ના
િાિાઝોડાને યાદ કરે છે કેમ કે, એ િખતે ઝડપી પિન ફકાયો હતો .અને અસાંખ્ય ધાસકુસિાળા અને પતરાિાળા
છાપરા ઉડી ગયા હતા .
N]QSF/ o
વજલ્લામાાં સરેરાશ ત્રણ થી પાાંચ િર્ષમાાં એકાદ િર્ષ દરમયાન દેડીયાપાડા, સાગબારા અને જાં ગલ વિસ્તારોના
તાલુકાઓમાાં ઓછા િરસાદને લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે .છે લ્લે દેડીયાપાડા તથા સાગબારા તાલુકામાાં સને
૨૦૧૨ ની િર્ાષઋત્તુ દરમયાન ઓકટોમબર ૨૦૧૩ સુધી કુલ ૨૫૩ થી ૩૦૨ મી.મી .િરસાદ પડેલ આમ, તાલુકામાાં
કુલ િરસાદ ઓછો હોિાથી તાલુકામાાં પાણી તથા ધાસચારાની તાંગીએ ઉભી થયેલ જે ના વનિારણ માટે પાણી પુરિઠા
યોજનાના ટેંકરો દ્ન્રારા પાણી પુરિઠો પુરો પાડિામાાં આિેલ છે .

િર્ષ
૨૦૧૨

જાહેર કરેલ ગામોની
સાંખ્યા
૭૩

૨૦૧૩

૩૯

કારણ અને આપવતનુાં મૂળ
ઓગષ્ટ ૨૦૧૩ સુધી કુલ ૯૫ MM
િરસાદ થયેલ છે .

આપવતની ધટનાનો
સમયગાળો
એક િર્ષ

અસરગ્રસ્ત િસ્તી
તાલુકાની તમામ
િસ્તી

ચાર માસ

V[S ;FY[ 36F AWF ,F[SF[ V[S9F YFI tIFZG]\ HF[BD o
ક્રમ
૧
૨

પ્રસાંગ/મેળાનુાં નામ
દેિમોગરી માતાનો
વશિરાવત્ર મેળો

સ્થળ
દેિમોગરો તા .સાગબારા
જીત નગર તા .નાાંદોદ
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

અાંદાજીત લોકો
૩,૦૦,૦૦૦
૧૫,૦૦૦

જોખમ
નાસભાગ,
આગ,
8

૩

ભાદરિા દેિ મેળો

ભાદરિા તા. વતલકિાડા

૪

શૂળપાણેશ્િર મેળો

ગોરા

૫

આસો માસની નિરાત્રી

રાજપીપળા

૨,૦૦,૦૦૦

૬

શીતળા માતાનો મેળો

રાજપીપળા

૧૫,૦૦૦

૭

મહાકાળી માતાનો મેળો

રાજપીપળા

૧૫,૦૦૦

૧,૦૦,૦૦૦
૫૦,૦૦૦

અક્સ્માત,
ડદિાલ ધ્િસ્ત
થિી િગેરે

એચ.આર.િી.એ.માટેની પધ્ધવત (HRVA)
એચ.આર.િી.એ.માટે વિવિધ સાંદભષનો ઉપયોગ કરિામાાં આવ્યો જે માાં િી.ડી.એમ.પી., ટી.ડી.એમ.પી.,
એસ.ડી.આર.એન .અને અન્ય વિભાગોના રીસ્પોસ પ્લાનનો ઉપયોગ કરિામાાં આવ્યા છે .આ ઉપરાાંત
જી.એસ.ડી.એમ.એ.ની િેબસાઇટ ઉપરના ડેટા મેળિિામાાં આવ્યા છે .તાલુકા જીલ્લા સ્તરેની વિવિધ મીટીંગો
દરમયાન ચચાષવિમશષ દ્રારા પણ વિશ્ર્લેર્ણ માવહતી એકત્રીત કરિામાાં આિી છે .
ક્ષમતાઓનુાં વિશ્ર્લેર્ણ, જોખમ અને સાંિદે નશીલતા િગીકરણ
જે માાં આપવત ખતરો ટોળાઇ રહેલો હોય એિા અનેક જોખમોનો સામનો વજલ્લો કરે છે .જોખમ અને
સાંભવિત અસર (સાંિેદનશીલતા )જ ખરેખર આિા જોખમોમાાંથી પેદા થતા હોય છે જે સમગ્ર રાજયને અસર કરતી
ધટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ધટનાની અસરની માત્રા િધારે થાય છે .નીચે દશાષિેલ કોષ્ટકમાાં
જીલ્લાના જોખમો, ખતરા અને આપવતની અસરના વિશ્ર્લેર્ણના પડરણામોનો ટુાંક સાર દશાષિિામાાં આવ્યો છે .આ
વિશ્ર્લેર્ણના આાંકડા એિુાં દશાષિે છે કે, જીલ્લા સ્તરે કરિાના આપવત્ત આયોજનમાાં ધરતીકાંપ અને પુર માટેના કાયષલક્ષી
પ્રવતભાિ તરફ ધ્યાન પ્રથમ કેંન્દ્રરીત કરિુાં જોઇએ આિી ધટના માટેનો કાયષલક્ષી પર્તષભાિ પુર , કરાના તોફાન અને બાંધ
તૂટિાની ધટનાના પ્રવતભાિ સાથે સાંકળાયેલો છે .આપવતની આિી ધટનાઓના ચોક્કસ પ્રવતભાિનો આગ,
ઔધોવગક અકસ્માતો, મહત્િના આાંતરમાળખાની વનષ્ફળતા અને મકાન તૂટી પડિાની ધટનાઓનો પણ ઉપયોગ કરી
શકાય છે .
દુષ્કાળ, ભૂકાંપ, તથા પુર જે િી ધટના માટે ખાસ યોજનાઓ અવસ્તત્િમાાં છે .રાસાયવણક અને ઔધોવગક અક્સ્માતોની
તજિીજ કરિી અને આિા જોખમો વનિારણ માટે અથિા તેને લગતી જરૂરી ટેકવનકલ કાયષિાહી પર ધ્યાન કેંન્દ્રરીત
કરિાની આિશ્યકતા રહી છે .

સાંિદે નશીલ તાલુકા તથા ગામોની વિગત
વજલ્લામાાં ભૂકાંપ, પૂર,આગ, ઔધોવગક અકસ્માત િગેરે જે િા જોખમો માટે સાંિેદનશીલ રહેલ
છે વજલ્લામાાં આિેલ તાલુકા અને ગામોના જોખમો અાંગેની વિગતો પડરવશષ્ટ-૨ થી સમાવિષ્ટ છે .
સાંસાધનોનુાં વિશ્ર્લેર્ણ
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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વજલ્લામાાં વિવિધ આફતો દરમયાન પ્રવતસાદ આપિા માટે વિવિધ પ્રકારના બચાિ સાધનોની
જરૂરીયાત પડતી હોય છે .જે ભૂકાંપ આગ, પૂર, અકસ્માત, િગેરે જે િી આફતો દરમયાન અધતન અને સક્ષમ
સાધનોની ઉપલબ્ધીની વિગતો પડરવશષ્ટ-૬ થી સામેલ કરેલ છે .
ક્ષમતા વિશ્ર્લેર્ણ:
પુર, િાિાઝોડા સામેની ક્ષમતાઓની સૂવચ

ક્રમ
૧

વિગતો

જોખમી ગામો પડરવશષ્ટ-૨

સાંખ્યા
૪૬

૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

સરકારી ધાસચારા સપ્લાયર
સરકારી તબીબી સેિા આપનાર
અન્ન જથ્થો સસ્તા અનાજની દુકાન
મશીન બોટ
સાદી બોટ
બોટ ઓપરેટર
લાઇફ જે કટે
રીંગો

૦૦
૨૮
૨૨૧
૦૧
૧૦૨
૧૦૨
૩૪૪
૨૮૨

ભૂકપ
ાં સામે ક્ષમતાઓની સૂવચ
ક્રમ
૧
૨
૩
૪

વિગતો
ભૂકપ
ાં સાંભવિત ગામ
અન્ન સપ્લાયર સસ્તા અનાજની દુકાન
ડમપર
ગેસ કટર

સાંખ્યા
૫૫૪
૨૨૧
૩૩
૧૫

દુષ્કાળ સામેની ક્ષમતાઓની સૂવચ
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

વિગતો
દુષ્કાળ સાંભવિત ગામો
મધ્યબારા પાણી પુરિઠા હેડિક્સષ
પાણીના ટેન્કર સપ્લાયર સરકારી
પાણીના ટેન્કર સપ્લાયર ખાનગી
પશુ દિાખાના
પશુ સારિાર કેન્દ્ર
પાાંજરાપોળ
ઘાસચારા સપ્લાયર સરકારી

૧૦

વસિીલ સપ્લાય ગોડાઉન

અન્ન જથ્થો (સસ્તા અનાજની દુકાન)

સાંખ્યા
૫૫૪
૩૪
૦૦
૦૦
૧૩
૧૩
૦૦
૦૦
૨૨૧
૦૫

ઉપરના આાંકલનમાાં એ જોિા મળે છે કે, પરાંપરાગત રીતે સાંભવિત સાંકટો જે િા કે, દુષ્કાળ, પુર, િાિાઝોડુાં અને ભૂકપ
ાં
માટે તાલુકા સ્થળે કુશળ માનિ સાંપદા, યાંત્રો અને સાંશાધનો ધ્િારા ક્ષમતા વિકાસના પ્રયાશો પ્રગવતમાાં છે .
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લોકોની પરાંપરાગત રીતે આપવત્તઓ સામનો કરિાની ક્ષમતા
ક્રમ
૧

આપવત્ત
પુર

૨

િાિાઝોડુ

૩

ભૂકપ
ાં

પૂિષ ચેતિણી
પૂિષ તૈયારી
સમુદાય ધ્િારા પાણીના નક્કી કરેલા ઉંચા સ્થળે
સ્તર પર નજર રાખિી સ્થળાાંતર અને બચાિ
ટુકડીઓની તૈયારી
માછીમારોએ માછીમારી સલામત
સ્થળની
કરિા નદીમાાં જિુ નહી ઓળખ, સ્થળાાંતર
પૂિષ અનુમાન કરી શકાતુ સલામત સ્થળની ઓળખ
નથી.

૪

૫

દુષ્કાળ

પાંચાગના
આધારે
િરસાદનુાં આાંકલન, જે ઠ
મવહનામાાં પિન અને
િાદળની ડદશા અને
ગવતના
આધારી
આાંકલન
ઔદ્યોવગક / આકવસ્મક હોય છે
કેવમકલ

શરૂઆતનો રીસપોન્સ
શોધ અને બચાિ,
પ્રાથવમક સારિાર
શોધ અને બચાિ,
પ્રાથવમક સારિાર
શોધ અને બચાિ,
પ્રાથવમક સારિાર

ઘાસચારા અને અનાજ પાાંજરાપોળ,
પરબ
સાંગ્રહ, કુિા અને તલાિ અને ઘાસચારા ડેપો
પાણીના
િપરાશના શરૂ કરિા
વનયમ ધડિા

લોકોને સલામત સ્થળે એન.ટી.ડોટસ /
ખસી જિા તાકીદ કરિી. પ્રાથવમક સારિાર

HRVA વિશ્લેર્ણ અાંગેની ભલામણો
વજલ્લામાાં જોિા મળતાાં જોખમો સામે પૂિષ તૈયારી અને જોખમો સામે પ્રવતસાદ
આપિા માટેની ક્ષમતા પર વિશેર્ ધ્યાન આપિાની જરૂરીયાત છે .જીલ્લો જ્યારે ભૂકાંપ ઝોન-૩ માાં
સમાવિષ્ટ છે .ત્યારે તેના મકાનો અને અન્ય બાંધકામ ભૂકાંપ પ્રવતરોધક બને તે જરૂરી છે . જીલ્લામાાં પુર
સામે પ્રવતસાદ આપિા માટેના સાધનો તથા માનિ સાંસાધનોની ઉણપ િતાષય છે જે પ્રતષતા તરફ કામ
થાય તે જરૂરી છે . આ ઉપરાાંત જન સમુદાયમા પૂિષ-તૈયારી અાંગે વિવિધ માધ્યમો થકી સમજ વિક્શે
તે પ્રકારના પ્રયાશો આિકાયષ છે . ગુજરાત રાજ્ય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સત્તામાંડળ દ્ન્િારા રાજ્યમા
અમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યિસ્થાપન કાયષક્રમ અન્િયે યોજના તૈયાર કરિા લક્ષી, ક્ષમતા
િધષનલક્ષી તથા જનજાગૃવતલક્ષી કામગીરી અમલમાાં છે . આપવત્ત વ્યિસ્થાપનનુાં વજલ્લા કક્ષાનુાં માળખુાં
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ડીસ્રીક્ટ ક્રાયસીસ મેનજ
ે મેન્ટ ગૃપ:

ક્રમ
૧
૨

નામ
શ્રી ડી.એ.શાહ
શ્રી પી ડી પલસાણા

હોદ્દો
વજલ્લા કલેક્ટર
ડી.ડી.ઓ.

૩

શ્રી હીમકર સસાંહ

ડી.એસ.પી.

૪

શ્રી એચ.કે. વ્યાસ

૫

શ્રી એન.યુ.પઠાણ

૬

શ્રી એલ.એમ.ડીડોડ

૭

શ્રી એસ.એન.સોની

વનિાસી અવધક
કલેક્ટર
વજલ્લા પુરિઠા
અવધકારીશ્રી
વનયામક વજલ્લા ગ્રામ
વિકાસ એજન્સી,
નમષદા
મામલતદાર ડડઝાસ્ટર

૮

શ્રી િાય.આર.ગાદીિાલા

૯

ડો. કે .પી .પટેલ

૧૦

ડો.જ્યોવતબેન ગુપ્તા

સવમવત
ચેરમેન
િાઇસ
ચેરમેન
સભ્ય

કચેરી ફોન નાં.
૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૧
૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦

મોબાઇલ નાં.
૯૯૭૮૪ ૦૬૨૧૬
૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬

કન્િીનર

૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭
૨૨૨૧૩-૧૫
૦૨૬૪૦-૨૨૨૩૨૬

સભ્ય

૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૬૨

૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦

મેમબર
સેક્રટે રી

૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૭૯

૯૫૭૪૦ ૫૫૧૯૨

સભ્ય

૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૧
૨૨૪૯૧૧
૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૩૮

૯૮૨૫૮૭૫૫૫૯
૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬

૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૦૬

૭૫૭૩૯ ૭૨૯૪૮

૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૩૦

૯૮૨૪૩૮૯૯૨૫
૭૫૬૭૮૬૭૨૬૮

વજલ્લા માવહતી
સભ્ય
અવધકારી
મુખ્ય વજલ્લા આરોગ્ય સભ્ય
અવધકારી
સીિીલ સજષ ન
સભ્ય
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સાંસ્થાકીય માળખુ અને પ્લાન :
સાંસ્થાકીય માળખુ :
વનમનલીવખત વિભાગો આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્રડક્રયામાાં સડક્રય રીતે કામ કરતા વિભાગો છે . આ

વિભાગોના

પ્રવતનીધીઓને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સવમતીમાાં સામેલ કરિા.
ક્રમ

હોદ્દો

૧.

S,[S8ZzL

આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માટે કાયો
5]J"R[TJ6L4 5|lTEFJ VG[ 5]G o :YF5G SFDULZLG]\ ;\S,G VG[ VFIMHG
SZJ]P

૨.

પ્રમુખશ્રીજીલ્લા પાંચાયત

કામગીરીના અમલ માટે Ò<,F T[DHતાલુકા સ્તરના તમામ વિભાગો
સાથે સાંકલન કરિુ.ાં

૩.

સાંસદ સભ્યશ્રી

નીવત વિર્યક પ્રશ્ર્નોમાાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે સાંકલન

૪.

ધારાસભ્યશ્રી

રાજનૈવતક અને િહીિટી પ્રશ્ર્નોના હલ કરી આપવત્ત વ્યિસ્થાપનની
કામગીરીને સરળ કરિા પ્રયાસો કરિા. સહકાર અને સાંકલન માટે
લોકોને પ્રેડરત કરિા.

૫.

જીલ્લા વિકાસ અવઘકારીશ્રી

કામગીરીના અમલ માટે Ò<,F T[DHતાલુકા સ્તરના તમામ વિભાગો
સાથે સાંકલન કરિુ.ાં

૬.

Ò<,F 5M,L; VlW1FSશ્રી

૭.

lGJF;L VlWS S,[S8Zશ્રી

આપવત્તવ્યિસ્થાપનનીસમગ્રપ્રિૃવત્તઓDF\ SFINM VG[વ્યિસ્થાપન
H/JFI T[ DF8[ U°C Z1FSN/4V[GP0LPVFZPV[O ALG ;ZSFZL ,xSZL N/
;X:+N/ ;FY[ ;\S,G VG[ jIJ:YF SZJLP
V;ZSFZS VG[ ;DI;Z ZFCT ;]lGl`RT SZJF DF8[ ,[BG SFDULZL VG[
VgI JCLJ8L SFDULZL 5]6" SZLG[ VF5ltT jIJ:YF5G SFDULZLDF\ DNN
5]ZL 5F0JLPT[DH Ò<,FGF lJlJW lJEFUM ;FY[ સાંકલન અને
વ્યિસ્થાપનમાાં સહયોગ કરિો.

૮.

૯.

VlW1FS

SFI"5F,S

(R&BState)
VlW1FS .HG[Z ડડPÒPJLP;LPV[,

.HG[Z માગષ અને મકાન સબાંધીત કામગીરીની દેખરેખ કરિી. ખાસ કરીને
નૂકશાન આકારણી, રીપેરીંગનુાં આયોજન સલામતી ઓડડટ િગેરે.
િીજ સેિાઓ અને તેની વમલ્કતોની દેખરેખ રાખિી અને વ્યિસ્થા
કરિી.

૧૦. મુખ્યÒ<,F VFZMuI VlWSFZLશ્રી

HFC[Z VFZMuI VG[ :JrKTF H/JFI T[ DF8[ H~ZL NJFVMGM
HyYM4D[0LS, S[d5 lJU[Z[GL VM5Z[XG SFDULZL SZJLP ;]l5|g8[g0[g8 ;LJL,
CMl:58, UF\WLGUZ4Ò<,FGF 5|FYlDS VFZMuI S[gN= GUZ5Fl,SF4
Z[0S|M;4 GFUZLS ;\Z1F6 4V[GPÒPVM4 0MS8ZM4TF,]SF lJSF; VlWSFZL4
DFD,TNFZ ;\S,G SZJ]\
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૧૧. Ò<,F 5]ZJ9F અવધકારીશ્રી

સાંકટની પૂિષ તૈયારીમાાં અને આપવત્ત દરમયાન અન્ન પુરિઠો અને અન્ય
મહત્િની સામગ્રીઓ પહોંચાડિાની વ્યિસ્થા કરિી.મામલતદારશ્રી
સાથે રહી કામગીરી માટે સાંકલન અને વ્યિસ્થા કરિી.

૧૨. કાયષપાલક ઇજનેર - માગષ અને મકાન ગ્રામય વિસ્તારમાાં માગષ અને મકાન સબાંધીત કામગીરીની દેખરેખ
કરિી.

(પાંચાયત)
૧૩. કાયષપાલક ઇજનેર (સસાંચાઇ)

ડેમ, જળાશયો, કેનાલ અને અન્ય સસાંચાઇના માળખા અને વમલ્કતો
સબાંધીત કામગીરીની દેખરેખ રાખિી અને વ્યિસ્થા કરિી.

૧૪. SFI"5F,S .HG[Z
UPjIJ:YF AM0"

VG[ પાણી પુરિઠા સેિાઓ અને તેની વમલ્કતોની દેખરેખ રાખિી અને

U]P5FP5]

વ્યિસ્થા કરિી.

૧૫. SFI"5F,S ઇજનેર - દૂરસાંચાર

દૂરસાંચાર સેિાઓ અને તેની વમલ્કતોની દેખરેખ રાખિી અને વ્યિસ્થા

૧૬. GFIA lGIFDSzL 5X] ;\JW"G

VF5ltT ;DI[ 5X]VMGF VFZMuI VG[ S<IF6 V\U[GL N[BZ[B ZFBJL
VG[ jIJ:YF SZJLP

૧૭. OFIZ VMOL;Z

આપવત્તવ્યિસ્થાપનનીXMW VG[ ARFJGL પ્રિૃવત્તઓG\] વ્યિસ્થાપન
H/JFI
T[
DF8[ Ò<,F 5M,L; VlW1FS4V[GP0LPVFZPV[O
DFD,TNFZ4SFI"5F,S .HG[Z DFU" VG[ DSFG ;FY[ ;\S,G VG[ jIJ:YF
SZJLP

૧૮. રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓડફસર

સ્થાવનક સત્તામાંડળોને લોજીસ્ટીક અને ટેકનીકલ સહયોગ આપિો.

કરિી.

ફોરેસ્ટ ડડપાટષમન્ે ટ અને ફોરેસ્ટ વિસ્તારની વમલ્કતોની સલામતી બાબતે
દેખરેખ રાખિી.
૧૯

નાયબ DFlCTL વનયામકશ્રી

VF5ltT 5C[,F4NZdIFG4AFNDF\ GFUZLSMDF\ VOJF G O[,FI T[ DF8[ VG[
HGHFU°lT S[/JFI T[ DF8[ D]\N=6 DFwID48LPJL N{lGS VBAFZMDF\ H~ZL
DFlCTL 5|l;wW SZJLP
આપવત્ત વ્યિસ્થાપનની સમગ્ર પ્રિૃવત્તઓનુાં વ્યિસ્થાપન

૨૦. 5|F\T VlWSFZL q,FIhG
૨૧. Ò<,F 5\RFITDF\YL
પ્રવતવનધીઓ
૨૨. નાગડરક સમાજ
પ્રવતવનધીઓ

બે

મવહલા આપવત્ત વ્યિસ્થાપનમાાં તાલુકાના તાંત્રને સહયોગ કરિો મવહલાઓના
પ્રશ્ર્નો અને જે ન્ડર જસ્ટીસ પર ધ્યાન આપિુ.

સાંગઠનના

બે પૂિષ ચેતિણી િગેરે જે િી કામગીરી િધુમાાં િધુ લોકો સુધી પહોંચે તે
માટે સ્થાવનક સત્તામાંડળો સાથે સાંકલન કરિુાં. આપવત્ત વ્યિસ્થાપનની
પ્રિૃવત્તઓમાાં સમુદાયની સામેલગીરી અને ભાગીદારી િધારિી.
સરકારશ્રીને વિવિધ આપવત્ત વ્યિસ્થાપન કાયષક્રમોમાાં યોગ્ય અવભગમ
અાંગે અવભપ્રાય આપિા.

૨૩. દરેક ધાર્મષક સાંસ્થાઓના એક-એક સત્તામાંડળો સાથે મળીને મહત્િની માવહતીને લોકો સુધી પહોંચાડિામાાં
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પ્રવતવનધી

મદદ કરિી, સાથ સહકાર માટે લોકોને માગષદશષન આપિુાં અને આપવત્ત
સમયે સમાજમાાં શાાંવત અને સૌહાદષનુાં િાતાિરણ બનાિી રાખિામાાં
સહયોગ કરિો.

એશોસીએશનના
૨૪. િેપારી
પ્રવતવનધીઓ

બે કટોકટીના સમયમાાં રાહત સામગ્રી એકઠી કરિામાાં અને લોકો સુધી
પહોંચાડિાની વ્યિસ્થા કરિામાાં સરકાર અને અન્ય એજન્સીઓને
લોજીસ્ટીક સહયોગ આપિો અને આ સમય દરમયાન જમાખોરી ન
થાય અને કકાંમતો ખૂબ જ િધી ન જાય તેનુ ધ્યાન રાખિુ.

અવધવનયમનો સાંદભષ :
આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિો એ ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2003 અને રાષ્ટ્રીય
આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2005 હેઠળ ફરજીયાત છે . તદ્ઉપરાાંત રાષ્ટ્રીય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સત્તામાંડળ દ્ન્િારા
દરેક રાજ્યને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિા માટે સૂચના અને માગષદર્શષકા આપેલ છે .
ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2003 મુજબ પ્રકરણ 6 માાં કલમ 15, પેટા કલમ (1,2અને 3)
સત્તામાંડળના કાયોમાાં આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાન અને રણનીવતની માગષદર્શષકા ઘડિા અાંગે સૂચના આપિામાાં આિી
છે .
રાષ્ટ્રીય આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2005 મુજબઆ અવધવનયમની કલમ 18 માાં પેટા કલમ (1,2 અને 3)
મુજબ રાજ્ય સત્તામાંડળે આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અાંગે નીવત અને પ્લાન બનાિિાના રહેશે.
તાલુકા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાનમાાં વજલ્લા અને રાજ્યના સત્તામાંડળના ટેકનો-લીગલ પડરપેક્ષ સાંદભષ અને
સરકારશ્રીના અન્ય અવધવનયમ અને નીવતઓને ધ્યાનમાાં લેિાના રહેશે. સમયાાંતરે બદલાતી નીવતઓ, વનયમનોની
સમીક્ષા કરી જરૂરી સુધારા કરિાના રહેશે.

પ્લાનને કાયષરત કરિા માટેની જોગિાઇ:
ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2003 ના પ્રકરણ 13, કલમ 32 મુજબ કોઇપણ વિસ્તારને
આપવત્તગ્રસ્ત કે આપવત્ત સાંભવિત જાહેર કરિા માટે વ્યિસ્થાપન પ્લાનમાાં જરૂરી જોગિાઇ સૂચિિામાાં આિી છે . આ
જોગિાઇઓ નીચે મુજબ છે ;
જ્યાાં આપવત્ત આિી હોય અથિા તો આપવત્તનો ખતરો હોય
અ. આ વિસ્તાર એકથી િધારે વજલ્લામાાં પ્રસરાયેલ હોય તો કવમશ્ર્નરશ્રી અને બ. એક વજલ્લામાાં જ
પ્રસરાયેલ હોય તો કલેકટરશ્રી સત્િરે તેનો અહેિાલ રાજ્ય સરકારને મોકલશે. રાજ્ય સરકાર આ અહેિાલના આધારે
સરકારી જાહેરનામા દ્ન્િારા અથિા તો બહોળી પ્રસાર ધરાિતા સમાચાર પત્રો દ્ન્િારા આપવત્તગ્રસ્ત અથિા આપવત્ત
સાંભવિતની ઘોર્ણા અાંગે જાહેરનામુ બહાર પાડશે. સબાંધીત સત્તામાંડળો (રાજ્ય સત્તામાંડળ, કવમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી,
વિભાગો અને અન્ય એજન્સી) ઘોર્ણા કયાષના સમયથી અાંત સુધી અથિા સમયગાળો િધારિામાાં આિે તે દરમયાન
પણ આપવત્ત વ્યિસ્થાપનના સાંદભષથી પોતાની ફરજ વનભાિશે. કવમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી અને એજન્સીના િડા
આપવત્તને ધ્યાનમાાં રાખીને પોતાના રોજબરોજના કાયો મુલતિી રાખી શકે અથિા રદ કરી શકશે. કોઇપણ ખાસ
તાલુકા અથિા એક કે બે તાલુકામાાં કોઇપણ આપવત્તની એંધાણ દેખાય અથિા આપવત્ત આિે તો પ્રાાંત અવધકારીશ્રી
અને અથિા મામલતદારશ્રી સબાંધીત વજલ્લા સત્તામાંડળના સાંકલનથી તાલુકાના વિસ્તારને આપવત્તગ્રસ્ત કે આપવત્ત
સાંભવિત જાહેર કરી શકશે.
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

15

પ્લાન વનભાિ (િાર્ર્ષક):
વજલ્લા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સવમતીનાઅનુભિો અને મળેલ શીખના આધારે આપવત્તને પહોંચી િળિામાાં વજલ્લા
સ્તરે િધેલી ક્ષમતાને આધારે પ્લાનમાાં સમયાાંતરે સુધારાિધારા કરશે.
છે લ્લીઆપવત્તઓનાઅનુભિઅનેમોકડ્રીલથીમળેલીમુખ્યશીખ(આયોજન,
અમલીકરણ,પૂતષતા)

સુધારાિધારા
કરેલ કે પ્રસ્તાવિત
૦૯ મે, ૨૦૧૯ના રોજ નમષદા નદીના પૂરથી અસરગ્રસ્ત ગામ વસસોદ્રા નદીકાાંઠે િધુ કાાંપને કારણે
એમબ્યુલન્સને નદીકાાંઠે લઈ
મુકામે શોધ અને બચાિની કામગીરીનુાં મોક એક્સરસાઈઝ કરેલ હતી.
જિાની મુશ્કેલી પડેલ હતી.
2020-Nil

કોવિડ 19 ને
કારણે
મોકડડ્રલ્સ
કરિામાાં
આિતા
નથી

Nil

ચાલુ િર્ષમાાં DDMPની વસ્થવત :
કાયષ
પૂણષ થયેલ (સાંખ્યા)
5
તાલુકાનાપ્લાન

પ્રગવતમાાં

રીમાકષસ

બાકી

તૈયાર કરનાર:DDMCGD"NF
માંજૂર અને પ્રમાવણત કરનાર :કલેકટરશ્રી GD"NF
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5|SZ6 o #
o Ò<,FGL ~5Z[BF o
#P!

;FDFgI DFlClT
Ò<,FG]\ GFD o GD"NF
TF,]SFVF[GL S], ;\bIFo _5
UFDF[GL S], ;\bIFo
૫૫૪

#PZ

JCLJ8L lJUTF[
Ò<,FV[YL TF,]SFVF[G]\ V\TZ sSLPDLPfo
!P GF\NF[N
_ SLPDLP
ZP TL,SJF0F #Z SLPDLP
#P ;FUAFZF *_ SLPDLP
$P U~0[`JZ Z_SLPDLP
5P 0[0LIF5F0F *_ SLPDLP

:Y/ VG[ JCLJ8L GSXF[
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#P#

J:TL lJQFIS DFlCTL

U|FdI J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o
VG]PG\P

TF,]SFG]\ GFD

UFDGL ;\bIF

J:TL

!P

GF\NF[N

107

1,12,553

ZP

U~0[`JZ

94

92,226

#P

TL,SJF0F

97

63,902

$P

N[0LIF5F0F

163

1,74,201

5P

;FUAFZF

93

1,10,924

S],PP

554

5,53,806

XC[ZF[GL J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o
VG]PG\P
!P

XC[ZG]\ GFD

J:TL

ZFH5L5/F GUZ5Fl,SF

34,845

S],PP

34,845

GD"NF Ò<,FGF S], 5#) UFDF[ VFJ[,F\ K[P H[ 5{SLGF TDFD UFDF[ DCN| V\X[ J;TL WZFJTF
UFDF[ K[P TYF V[S GUZ5Fl,SF VFJ[, K[P
#P$ EF{lTS DFlCTL o

H/:+F[T4 BF6 VG[ 5J"TF[
GD"NF Ò<,FDF\ S], Z DF[8L GNLVF[ VFJ[,L K[P GNLVMGM 5|JFC ptTZ YL 5}J" TZO JC[ K[P
GNLVF[
0[D q T/FJ q D]bI JF[S/F
BF6
D]bI 5J"T lJ:TFZ
S]NZTL JC[6GL lNXF

GD"NF4 SZH6
CF sSZH6 0[D4 RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF4 SFS0LVF\AF l;\RF.
IF[HGFf
ptTZ YL 5}J" TZO

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

18

GD"NF Ò<,FDF\ VFJ[, H/FXI s0[DfGL DFlCTL NXF"JT]\ 5+S o
H/FXIG]\ GFD

સરદાર સરોિર

UFDG]\ GFD

નિાગામ તા.ગરૂડેશ્િર

GNLG]\ GFD

નમષદા

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P

નમષદાGNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P

નમષદા0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L કરજણ

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P
m
નમષદા0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m

૧.ઓરી૨.નિાપરા ૩.વસસોદ્રા, ૪.ગુિાર, ૫.માાંગરોલ,
૬. રામપુરા, ૭.રૂાંઢ, ૮.શહેરાિ, ૯. પોઈચા, ૧૦. િરાછા,
૧૧.ગાંભીરપુરા, ૧૨. સુરજિડ, ૧૩.િાાંસલા, ૧૪. અક્તેશ્િર,
૧૫ સાાંજરોલી, ૧૬. ગરૂડેશ્િર, ૧૭. ગોરા, ૧૮.રેંગણ,
૧૯. િાસણ, ૨૦.વિરપુર,૨૧. િાડીયા,

:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT

NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\,કોમયુનીટી હોલ,
જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P

H/FXIG]\ GFD

SZH6 0[D

UFDG]\ GFD

ÒTU-4 TF,]SF GF\NF[N

GNLG]\ GFD

SZH6

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P

SZH6 GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P

િાડી િગેરે

SZH6 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L નમષદા
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P
m
SZH6 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L !PZFH5L5/F4
ZPENFD4
#PERZJF0F4
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m
$PCHZ5F0F4 5PWFG5F[Z4 &PWD6FRF
:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT

NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\,કોમયુનીટી હોલ,
જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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H/FXIG]\ GFD

RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF

UFDG]\ GFD

RF[50JFJ

GNLG]\ GFD

તાપી

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P

તાપી

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L કરજણ
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P
m
0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L !P;LDVFD,L4 ZPEJZL;FUZ4 #PS[,4 $P5F84
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m
5P5F\R5L5Z
:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT

NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\ કોમયુનીટી હોલ, િાડી િગેરે
જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P

H/FXIG]\ GFD

SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF

UFDG]\ GFD

GFGF SFS0LVF\AF

GNLG]\ GFD

તાપી

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P

તાપી

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L કરજણ
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P
m
0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L !PGFGF SFS0LVF\AF4 ZPGFGF 0F[Z VF\AF4
KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m
#PDSZF6 $Pક]િડાJF0L4 5PZF[hN[J4 &PNTJF0F4
*P8FJ,4 (P5Fટી૯.ઘોડમુાંગ ૧૦.નાની દેિરૂપેણ
:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT

NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\ કોમયુનીટી હોલ, િાડી િગેરે
જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P

VFAF[CJF VG[ kT] o
JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FN sJQF" o ૨૦૧૯)
JFlQF"S JZ;FN
sJQF" o ૨૦૧૯f
JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNL lNJ;F[

૧૬૮૧DLPDLP
૮૪૦૫DLPDLP
૧૦૧lNJ;
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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DCtTD #૬ \ 0LU|L 4 gI]GTD !૭ \ 0LU|L
GF

TF5DFG
N]QSF/U|:T

DF8LGF D]bI 5|SFZF[ o
DF8LGF 5|SFZF[
SF/L

lJ:TFZ 8SFJFZLDF\
@

UF[ZF/]

@

Z[TF/

@

HDLGGF[ p5IF[U o
HDLG p5IF[U sC[S8ZDF\ K[<,F JQF" D]HAf
S],
lJ:TFZ

B[TL ,FIS lJ:TFZ
sC[S8ZDF\f

H\U,

50TZ HDLG

UF{RZ

UFDT/

2755
ci[.(km)

1,05,060

1,14,766.69

--

--

--

જમીનના ઉપયોગમાાં છે લ્લાાં દસ િર્ષમાાં જો કોઇ મુખ્ય ફેરફાર થયો હોય તો તેના કારણો અને અસરો
જણાિો. છે લ્લાાં િરસોમાાં વબન વપયત જમીનો અને પડતર જમીનોમાાં બાાંધકામ અને ઉદ્યોગ શરૂ થિાથી કુલ ખેતી
વિસ્તારમાાં ઘટાડો થઇ રહ્યો છે . જે થીઆસપાસના ગામોમાાં ખેતી વિસ્તાર વબન ખેતીમાાં તબદીલ થઇ રહ્યો છે .
સસાંચાઇના મુખ્ય શ્રોત
કેનાલ
બોરિેલ કે અન્ય(ભૂગભષજળ)

ટકા કુલ સસાંચાઇિાળી જમીન
ટકા
ટકા

#P5 jIJ;FlIS 5|J°lTVF[ o
B[TL
Ò<,FGF D]bI 5FS o
D]bI BlZO 5FS
T]J[Z4 S5F;4 S[/4 0F\UZ4 H]JFZ4
DSF.4 DU4 D94 ;F[IFALG4 V/N4
AFHZL4 XFSEFÒ

D]bI ZlJ 5FS
3p\4 H]JFZ4 DSF.4 R6F4 T]J[Z4
lNJ[,F4 X[Z0L4 XFSEFÒ4 3F;RFZF[

D]bI pGF/] 5FS
AFHZL4 DSF.4 DUO/L4 DU4 T,4
TZA]R4 XFSEFÒ4 3F;RFZF[

5X]VF[GL lJUTF[
5X]VF[GF[ 5|SFZ
UFI
E[\;
3[\8F
ASZF\
3F[0Fp\8 UW[0F4 S]TZF4 0]SSZ TYF VgI
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

S], ;\bIFsÒ<,FDF\f
1,77,750
76,314
21
89966
1226
21

DZ3F\ VG[ ATSF\

1,51,272

#P& DF/BFUT VG[ DCtJGL ;[JFVF[
5LJFG]\ 5F6L
5LJFGF 5F6LGF D]bI zF[T
!P H]Y 5F6L 5]ZJ9F o૦૫
ZP UFD S]JF o૦૦
#P 5F.5 ,F.GYL HF[0FI[, UFDGL ;\bIF o૦૦
$P 5F.5 ,F.GYL G HF[0FI[, UFDGL ;\bIF o૦૦
5P;FDFgI ZLT[ pGF/FDF\ 5F6LGL VKT VG]EJTF UFDGL ;\bIF HIF\ 8[gSZ §FZF 5F6L 5CF[\RF0J]\ 50T]\ CF[I o૦૫

DFU" VG[ JFCG jIJCFZ o
5FSF Z:TFYL HF[0FI[, UFDGL lJUT oV[JF UFDGL ;\bIF H[ ;FDFgI ZLT[ EFZ[ JZ;FNDF\ K S,FSYL JWFZ[ ;DI DF8[ Z:TFYL
;\5S" D]xS[, CF[I o૧૯

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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5|SZ6 o $
સાંકટ, જોખમ, વન:સહાયતા અને ક્ષમતા (HRVC) આાંકલન
સાંકટ, જોખમ, વન:સહાયતા અને ક્ષમતા (HRVA) આાંકલનમાાં વિવિધ સાંકટ માટે જોખમ અને
વન:સહાયતાનુાં સાંકવલત આાંકલન હોય છે . આ માવહતીમાાં ઘણાં રસપ્રદ વિશ્ર્લેર્ણ હોય છે , જે માાં જોખમ સાંભવિત
સ્થાન અને માળખાાં કયા છે અને જોખમ સાંભવિત લોકો કોણ છે . ઉપરાાંત કયા લોકો સાંકટનો સામનો કરિા સક્ષમ છે .
વન:સહાયતા આાંકલનમાાં આર્થષક-સામાવજક વન:સહાયતા, રહેણાાંકના અસલામત આિાસો, પયાષિરણની વન:સહાયતા
િગેરેનો સમાિેશ થાય છે . સાંકટ, જોખમ, વન:સહાયતા અને ક્ષમતા (HRVA) આાંકલનમાાં સાંસાધનોની સૂવચ,
પૂિષતૈયારીની વ્યિસ્થા, સાંચાર વ્યિસ્થા, જાહેર વિતરણ વ્યિસ્થા, ગોડાઉન, પડરિહન, આરોગ્ય, ફાયર સ્ટેશન,
િાિાઝોડામાાં રહેિાની સલામત જગ્યાની વિગતો હોય છે , ઉપરાાંત ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સને અસરકારક બનાિિા માટે
તાલુકામાાં કાયષરત સ્િૈવછછક સાંસ્થાઓ અને સ્િયાં સેિકોની સૂવચ હોય છે .

સાંકટ આાંકલન
પુર (છે લ્લી ઘટના)
તારીખ,
માસ,
િર્ષ
નિેમબર
2020

કારણ અને
સાંકટનુાં મૂળ
ભારેિરસાદ
અને નમષદાડેમ
અને કરજણ
ડેમમાથી
પાણી છોડતા

અસરગ્રસ્ત
ગામોની
સાંખ્યા

અસરગ્રસ્ત
કુટુાંબો

૨૭

૪૯૮

માનિ
મૃત્યુ
સાંખ્યા

પશુ
મૃત્યુની
સાંખ્યા

8

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

6

અાંશતઃ
નૂકસાન
પામેલ મકાન

પૂણષ નૂકસાન થયેલ
મકાન

કાચા

પાકા

કાચા

પાકા

95

16

46

૦
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વજલ્લામાાં સાંભવિત જોખમી સ્થાન
પુર આિે તેિા સાંભવિત સ્થાન
સાંભવિત
જોખમી સ્થાન

સ્થળ

SZH6 0[D
RF[50JFJ l;\RF.
IF[HGF
SFS0LVF\AF
l;\RF. IF[HGF

જોખમી
ગામોની
સાંખ્યા
&

જિાબદાર
વિભાગ

UFDo ÒTU-4
TFPGF\NF[N

ઈરીગેશન

UFDo RF[50JFJ4
TFP ;FUAFZF
UFDoGFGF
SFS0LVF\AF4;FUAFZF

ઈરીગેશન

5

ડડપાટષ.

૧૦

ડડપાટષ.

જોખમી ખેતી
વિસ્તાર (હે.)
૧૬૨૦.૦૦
૧૯૮૭.૮૯

કુલ
િસ્તીને
જોખમ
૨૨૩૯
૦

કુલ
પશુઓને
જોખમ
૧૨૫૦૬

૨૯૬૭
૬

૬૪૩૮

GD"NF lH<,FDF\ JZ;FN 5|DF6DF\ 50[ K[ TYF VF lH<,FDF\ Z H[8,L DF[8L GNLVF[ 56 JC[ K[P
RF[DF;F NZdIFG p5ZJF;DF\ JWFZ[ JZ;FN 50[ TF[ VF GNLVF[DF\ 5}Z VFJJFGL XSITF JWL HFI K[P H[YL
VF GNLVF[GL VFH]AFH]GF GLRF6JF/F UFDF[G[ 5}Z H[JL 5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ SZJFGLસાંભાિના ZC[ K[P
િાિાઝોડુ
તારીખ, કારણ અને
મવહનો, સાંકટનુાં મૂળ
િર્ષ
--

--

અસરગ્રસ્ત
ગામની
સાંખ્યા
--

અસરગ્રસ્ત
િસ્તી
--

ભૂકાંપ (છે લ્લી ઘટનાની વિગતોનો ઉલ્લેખ કરો)
તારીખ
ફોલ્ટલાઇ તીવ્રતા
અસરગ્રસ્ત
ન ઇપી
(રીકટર
ગામોનીસાં
સેન્ટર
સ્કેલ)
ખ્યા
જાન્યુઆરી
૨૦૦૧

SrK4 ,F[F. UFD

&P) lZS8Z
:S[,

માનિ
મૃત્યુ
સાંખ્યા

પશુ
મૃત્યુની
સાંખ્યા

--

--

અસર
ગ્રસ્ત કુલ
િસ્તી

--

--

અાંશતઃ નૂકસાન
પૂણષ નૂકસાન
પામેલ મકાન
થયેલ મકાન
કાચા
પાકા કાચા પાકા
--

માનિ
મૃત્યુ
સાંખ્યા
--

--

--

--

અાંશતઃ નૂકસાન પૂણષ નૂકસાન
પામેલ મકાન
થયેલ મકાન
કાચા

પાકા

કાચા

પાકા

--

--

--

--

દુષ્કાળ
િર્ષ / મવહનો

જાહેર કરેલ
ગામોની સાંખ્યા

કારણ અને
સાંકટનુાં મૂળ

સાંકટની ઘટનાનો
સમયગાળો

અસરગ્રસ્ત િસ્તી

--

--

--

--

--

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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કેવમકલ્સ અને ઔદ્યોવગક સાંકટ
અસરગ્રસ્ત
કુલ
વિસ્તાર
(ચોરસ
કી.મી.)

કારણ
સ્થળ
અને
તારીખ
જાહેર/ખાનગી સાંકટનુાં
મૂળ

અસર
અન્ય
ઇજા
ગ્રસ્ત
મૃતકોની અસરગ્રસ્ત વમલ્કતને નૂકસાન
ગ્રસ્તની
ગામોની
સાંખ્યા કુલ િસ્તી
અસર
(પશુ
સાંખ્યા
સાંખ્યા
િગેર)ે
-------

વજલ્લામાાં વિવિધ સ્તરે થયેલ ચચાષને આધારે ગાંભીર અને સાધારણ જોખમ હેઠળના ગામોના
વિશ્ર્લેર્ણના ધોરણો :
સાંકટ

ગાંભીર જોખમ હેઠળના ગામો

સાધારણ જોખમ હેઠળના ગામો

પુર

છે લ્લા 10 િર્ષમાાં 5 િર્ષથી િધુ િખત
પુરની અસર પામતા ગામો
દડરયા ડકનારેથી 0 થી 7 કી.મી.ના અાંતરમાાં
આિેલ ગામો.
વસસ્મીક ઝોન 4 અને 5 નાગામો
ઉનાળામાાં સામન્ય રીતે પાણીની અછત
ધરાિતા ગામો
MAH, કેવમકલ અને ન્યૂક્લીયર યુવનટથી
5 કી.મી. ની પરીઘના ગામો
દડરયા ડકનારેથી 0 થી 7 કી.મી.ના અાંતરમાાં
આિેલ ગામો.

છે લ્લા 10 િર્ષમાાં ઓછામાાં ઓછા 3 િર્ષ પુરની
અસર પામતા ગામો
દડરયા ડકનારેથી 7 થી 15 કી.મી.ના અાંતરમાાં
આિેલ ગામો.
વસસ્મીક ઝોન 2 અને 3 નાગામો
દુષ્કાળના િર્ષમાાં અસર પામતા ગામો

િાિાઝોડુ
ભૂકાંપ
દુષ્કાળ
ઓદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

MAH, કેવમકલ અને ન્યૂક્લીયર યુવનટથી 5
થી 15 કી.મી. ની પરીઘના ગામો
દડરયા ડકનારેથી 7 થી 15 કી.મી.ના અાંતરમાાં
આિેલ ગામો.

જોખમ અને વન:સહાયતા આાંકલન (ચાલુ િર્ષ મુજબ ધારણા)
ભૌવતક વન:સહાયતા
સાંકટ
પુર

કાચા
પાકા
પીિાના
ગામોની
ખેતી વિસ્તાર
કુલ િસ્તી પશુઓની
મકાનોની મકાનોની
પાણીના
સાંખ્યા
સાંખ્યા
(હેકટરમાાં)
સાંખ્યા
સાંખ્યા
શ્રોતની સાંખ્યા
૬૦

૪૬૩૬૧

૧૪૧૦૨

૯૧૨૩

૭૧૩૫

૨૪૫૫૦.૩૭

૩૧૩

િાિાઝોડુ

૧૯૯

૧૨૮૧૭૬

૮૨૦૫૬

૧૦૪૦૭

૩૩૨૧૦

૪૧૩૫૬.૫૨

૩૧૧૭

ભૂકાંપ

૫૫૪

૧૮૮૧૭૬

૮૨૦૫૬

૧૦૪૦૭

૩૩૨૧૦

૨૦૧૮૫૫.૮૯

૩૧૧૭

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ઓદ્યોવગક
/કેવમકલ
સુનામી

લાગુ પડતા કોલમમાાં જ વિગતો ભરો.

માળખાને જોખમ
જાહેર ભિનોને જોખમ

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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ભિનો (સાંખ્યા)

સાંકટ
પુર
િાિાઝોડુ
ભૂકપ
ાં
ઓદ્યોવગક/કેવમકલ
સુનામી

શાળા

આાંગણિાડી

પાંચાયત

સામુદાવયક કેન્દ્રો

--

06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

સાંચારને જોખમ
સાંકટ
પુર
િાિાઝોડુ
ભૂકપ
ાં
ઓદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

મોબાઇલ ટાિર

સાંચાર
િાયરલેસ ટાિર

પોસ્ટ ઓડફસ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

માગષ અને િાહનવ્યિહાર ને જોખમ
માગષ અને િાહનવ્યિહાર
સાંકટ
પુર
િાિાઝોડુ
ભૂકપ
ાં
ઔદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

રાજ્યના મુખ્ય અને વજલ્લાના
અન્ય રસ્તાઓ

સ્ટેટ હાઇ-િે

નેશનલ હાઇ-િે

રેલિે

--

--

--

--

૧૪૬.૮૦૫

૧૯૮.૦૨૫

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

િીજળી સપ્લાયને જોખમ
સાંકટ
પુર
િાિાઝોડુ

િીજળી સપ્લાય

સબ ડીિીઝન યુવનટ
૦૩

ફીડર
૫૬

રાન્સફોમષર
૧૦૫૨૨

િીજળીના થાાંભલાઓ

૦૭

૧૩૪

૨૦૧૦૭

૨૮૮૭૧૪

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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ભૂકપ
ાં
ઔદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

મહત્િની સેિાઓને જોખમ
સાંકટ

અન્ન સપ્લાય

સસ્તા અનાજની દુકાનો

અનાજ બજાર

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

પુર
િાિાઝોડુ
ભૂકપ
ાં
ઔદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

પીિાનુાં પાણી

સાંકટ

પાણીપુરિઠા િક્સષ

કૂિાઓ, તળાિો - સરકારી/ખાનગી

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

પુર
િાિાઝોડુ
ભૂકપ
ાં
દુષ્કાળ
ઔદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

સ્િાસ્થ્ય માળખાને જોખમ
સાંકટ
પુર
િાિાઝોડુ
ભૂકપ
ાં
ઔદ્યોવગક /કેવમકલ
સુનામી

CHC

108
એમબ્યુલન્સ
સ્થળ

હોસ્પીટલ
સરકારી /
ખાનગી

પશુ સારિાર
દિાખાના

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

સબ
સેન્ટર

PHC

--
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lH<,FGF HRVAG]\ lJ`,[QF6 o
lH<,FDF\YL Z H[8,L DF[8L GNLVF[ JC[TL CF[I TYF VD]S lJ:TFZF[ p\RF6JF/F VFJ[,F CF[I H[GFYL
VF lH<,FDF\ JFJFhF[0]\ VG[ 5]ZGL ;\EFJGF 5}Z[5}ZL ZC[,L K[P Ò<,FDF\ ૪૬ H[8,F UFDF[G[ 5}ZGL ;\EFJGF
ZC[ K[P VF lH<,F[ E}S\5 l;;DLS hF[G # DF\ l:YT K[P T[YL E}S\5GL 56 ;FWFZ6 ;\EFJGF K[P
lGo;CFI H]YF[G]\ lJ`,[QF6
lJX[QF H~lZIFTJF/F H]YF[ o
.DZHg;LGF ;DI[ V;ZU|:T ;DU| ;D]NFIG[ DNNGL VFJxISTF CF[I K[P 5Z\T] VF56F ;DFHDF\
lJX[QF H~lZIFTJF/F jIlST VG[ H]YF[ K[ T[DGL BF; NZSFZ SZJL H~ZL K[P V[JL jIlSTVF[ H[ V[S VYJF
V[SYL JWFZ[ XFZLlZS GA/F. VYJF lJS,F\UTF WZFJTF CF[I H[D S[ §lQ8CLG S[ VF\B[ VF[K]\ N[BFT]\ CF[I4
RF,JFDF\4 AF[,JFDF\4 ;F\E/JFDF\4 IFN ZFBJFDF\ lJS,F\UTF CF[I T[VF[G[ VF5ltT NZdIFG D]xS[,L 50L
XS[ K[P T[DGF DF8[ h05L ;CFI D/[ T[G]\ lJX[QF VFIF[HG SZJ]\ HF[.V[P VD]S lJS,F\UTF ;LWL GHZ[ 50[
T[JL C[I K[ HIFZ[ VD]S XF[WJL VG[ ;DHJL DxS[, 50[ K[ H[D S[ CNIGF ZF[UL4 ;\J[NGF VG[ DFGl;S
5L0F4 JF VG[ ;\lWJF4 V[,Ò"4 ND4 Z;FI6F[GL lJ5ZLT V;Z YTL CF[I4 `JFrKF[:JF;GL TS,LO4 HF[JF4
;F\E/JFGL VG[ DUHGL TS,LO JU[Z[PP

lJS,F\U jIlSTVF[G[ VD]S SFIF[" SZJFDF\ VJZF[W YFI K[ H[D S[PPPP
 RF,JFDF\ S[ 5UlYIFGF[ p5IF[U SZTL JBT[ D]xS[,L 50TL CF[I s;F\WFGF[ N]BFJF[4 jCL,R[Z4
§lQ8CLGGL RF,JFGL ,FS0L4 AU, 3F[0L VG[ CFY 3F[0Lf
 YFS ,FUL HTF[ CF[I4 `JF; R0TF[ CF[I4 VXlST VFJL HTL CF[I sYF[0F ;DI DF8[ VG[ SFIDL ZLT[
VFJL l:YlT CF[If
 CNIGF ZF[U4 ND4 O[O;FG[ ,UTL TS,LO4 VYJF TF[ VgI SF[. ,1F6F[ H[ TF64 YFS VG[ C,G
R,GYL `JF;GL TS,LO YTL CF[IPPDFGl;S4 AF{lWS4 lJRFZJFGL VG[ ;DHJFGL
TS,LO§lQ8lJCLG;F\E/L XSTF G CF[IP

lGo;CFITF WZFJTF H]YF[ o
કુટુાંબ / િસ્તીને જોખમ
સાંકટ

ગામ
સાંખ્યા

કુલ
કુટુાંબો

બી.પી.એ સા.શૈ.પ
લ. કુટુાંબો . િસ્તી

એસ.
સી
િસ્તી

વનઃસહાય જૂ થો
એસ.ટી.
િસ્તી
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એકલ
મવહલા
(વિધિા)

વિકલાાંગ
વ્યવક્તઓ

િૃધ્ધ વનરાધાર
(65 િર્ષથી
િધુ) ની સાંખ્યા
28

પુર

૪૩

૩૭૦
૧
૧૦૭
૪૭૨
૧૦૭
૪૭૨

૨૪૪૭૨

૩૪૦

૨૫૧

૧૨૯૫૦ ૩૩૨૪

૪૭૧

૧૨૯૫૦ ૩૩૨૪

૪૭૧

૨૫૮૪
૦
૧૦૨૦
૯૯
૧૦૨૦
૯૯

lH<,FDF\
S], ૭૦૪
5[gXG
WFZS
lJWJF K[P

૨૧

૧૦૭૧

૮૧

૭૭૭૧

૮૧

૭૭૭૧

િાિાઝોડુ

૨૦૩

ભૂકપ
ાં

૨૦૩

દુષ્કાળ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ઔદ્યોવગક
/કેવમકલ
સુનામી

--

નોંધ –જે -તે સાંકટમાાં જોખમ ધરાિતા ગામોના વનઃસહાય કુટબ
ુાં /વ્યવક્તની યાદી તૈયાર કરી પડરવશષ્ટમાાં મૂકિી.

વજલ્લામાાં વનઃસહાયતાના વિશ્ર્લેર્ણમાાં આડદિાસી અને િૃધ્ધ વનરાધાર સૌથી િધુ
જોખમમાાં છે . સામાન્ય રીતે સામાજીક, આર્થષક, શૈક્ષણીક અને રાજકીય દ્રવષ્ટથી પછાતપણાને લીધે
અનુ.જાવત/જન જાવત સાંભવિત જોખમ સામે ટકી શકિા અસમથષ છે . આપવત્ત પૂિે ની ચેતિણી,
સલામત સ્થળે ખસેડિા, પ્રાથવમક સારિાર અને શરૂઆતની રાહતમાાં આ સમૂહને પ્રાથવમકતા
આપિી જરૂરી છે . સામાન્ય રીતે આ સમૂહ ના લોકો ગામમાાં છે િાડે િસતા હોય માવહતી અને
સુવિધાઓ તેમના સુધી પહોંચતી નથી. જે ની પહોંચ સુવનવશ્ર્ચત કરિી જરૂરી છે . સરકારશ્રીએ
આાંકલન દ્ન્િારા તારિેલ બી.પી.એલ. પડરિારોને પણ આપવત્ત વ્યિસ્થાપનની કામગીરીમાાં
પ્રાથવમકતા આપિી.
વજલ્લામાાં જોખમ સાંભવિત ગામોમાાં િસતા એકલ મવહલા કે વિધિાના આાંકડાઓ સચોટ રીતે TDMP, VDMP માાં
મૂકિા જરૂરી છે .

ક્ષમતાઓનુાં વિશ્ર્લેર્ણ
લોકોની પરાંપરાગત રીતે સાંકટનો સામનો કરિાની ક્ષમતા
સાંકટ
પુર

િાિાઝોડુ
ભૂકાંપ
દુષ્કાળ

ઓદ્યોવગક /કેવમકલ

પૂિષ ચેતિણી
પૂિષ તૈયારી
સમુદાય દ્ન્િારા પાણીના સ્તર પર નવક્ક કરેલા ઉંચા સ્થળે
નજર રાખિી
સ્થળાાંતર અને બચાિ
ટુકડીઓની તૈયારી
માછીમારો દ્ન્િારા માવહતી મેળિિી
સલામત
સ્થળની
ઓળખ, સ્થળાાંતર
સલામત સ્થળની ઓળખ
પૂિષ અનુમાન કરી શકાતુ નથી.

શરૂઆતનો રીસપોન્સ
શોધ
અને
બચાિ,
પ્રાથવમક સારિાર

શોધ
અને
બચાિ,
પ્રાથવમક સારિાર
શોધ
અને
બચાિ,
પ્રાથવમક સારિાર
પાંચાગના આધારે િરસાદનુાં આાંકલન, ઘાસચારા અને અનાજ પાાંજરાપોળ, પરબ અને
જે ઠ મવહનામાાં પિન અને િાદળની સાંગ્રહ,કુિા અને તળાિ ઘાસચારા ડેપો શરૂ કરિા
ડદશા અને ગવતના આધારે આાંકલન
પાણીના િપરાશના વનયમ
ઘડિા,
VFSl:DS K[P
,F[SF[G[ ;,FDT :Y/[ B;L V[g8L0F[8; q 5|FYlDS
HJF TFSLN SZJLP
;FZJFZ
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HRVA વિશ્લેર્ણ અાંગન
ે ી ભલામણો
વજલ્લામાાં જોિા મળતાાં જોખમો સામે પૂિષ તૈયારી અને જોખમો સામે પ્રવતસાદ આપિા માટેની
ક્ષમતા પર વિશેર્ ધ્યાન આપિાની જરૂરીયાત છે .જીલ્લો જ્યારે ભૂકાંપ ઝોન-૩ માાં સમાવિષ્ટ છે .ત્યારે તેના મકાનો
અને અન્ય બાંધકામ ભૂકાંપ પ્રવતરોધક બને તે જરૂરી છે . જીલ્લામાાં પુર સામે પ્રવતસાદ આપિા માટેના સાધનો તથા
માનિ સાંસાધનોની ઉણપ િતાષય છે જે પ્રતષતા તરફ કામ થાય તે જરૂરી છે .
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આપવત્તની અસરો ઘટાડિા માટે રોકથામ અને ઉપશમન(મીટીગેશન)ની કામગીરી અને વબન માળખાગત
કાયો કરિા. માળખાગત કામમાાં બાાંધકામ અને આનુસાંવગક કામગીરી જે જોખમ હળિુ કરિામાાં મદદ કરે. વબન
માળખાગત કાયોમાાં જનજાગૃવત, ક્ષમતાિધષન, વ્યિહારમાાં બદલાિ, સલામતીના વનયમો ઘડિા અને લાગૂ કરિા જે િા
કાયો કરિા.
ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કાયો નીચે મુજબ જે બે પ્રકારના છે ;
1. માળખાગત કાયો :
2. વબન માળખાગત કાયો :

સ્થળ પર બાાંધકામ અને એન્જીનીયરીંગ, ભૌવતક કામ.
અભ્યાસ, સાંશોધન, વનયમો, નીવતઓ, ક્ષમતાિધષન િગેરે કામગીરી

DDMP માાં દરેક સાંકટ સાંબાંવધત આિા કાયોનુાં આયોજન કરી વિવિધ વિભાગનાાં કાયષક્રમોમાાં સાાંકળી શકાય.
દા.ત. મનરેગાનાાં કાયોમાાં પુર રક્ષકપાળા, િૃક્ષા રોપણ િગેરે કરિાની પુર વસ્થવતને અટકાિી શકાય. આિાસ બાાંધકામમાાં
સલામતીનાાં ધોરણો દાખલ કરિાથી ભૂકાંપની અસર ઓછી કરી શકાય. દડરયા ડકનારાનાાં ગામોમાાં “મેંગરૂશ” ની
આડાશ ઉભી કરીએ તો સુનામીની અસર ઓછી કરી શકાય.
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દરેક વિભાગ પોતાની કાયષ યોજનામાાં આિા કાયો સમાવિષ્ટ કરે તેનુાં સાંકલનDDMP અમલ કરનાર કરી શકે.
આિા કામોની િાર્ર્ષક સમીક્ષા કરી તેમાાં જરૂરી સુધારા િધારા કરતા રહેિુાં.

5P!

ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ

પુરના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગતપગલાાંઓ

સાંભવિત
ઉપશમન(મીટીગેશન)નાાં
પગલાાંઓ
નિા કાાંસ ખોદાિિા અને
ઉંડા કરાિિા

ઓળખ કરેલ
સ્થળો અને ગામો

------------

પુર વિસ્તારમાાં માટીના મોટા દડરયા
ડકનારાના
બાાંધ બનાિિા
ગામોમાાં
સમુદ્રના
પાણી દ્ન્િારા થતા
જમીન ધોિાણ અને
ખારાશ અટકાિિા
માટેના
પાળા
બનાિિા
વિસ્તારમાાં માટીના મોટા
બાાંધ( Checkdam ) ની
મરામત
-----------પુર પાણીના વનકાલ, ડ્રેનેજ
અને ભરતીના પાણીના
વનકાલની નહેર, કેનાલની
મરામત કરિી.
સુરક્ષીત આિાસોનુાં બાાંધકામ
કરિુાં(નિા વનમાષણ થનાર
ઇવન્દરા,
સરદાર
અને
આાંબેડકર આિાસ)
દડરયાને ગામની અાંદર
આિતો રોકિા અને જમીન
ધોિાણ અટકાિિા મેંગરૂશની
આડાશ અને
પાળા /
ડદિાલોનુાં બાાંધકામ
જળાશય, નદી અને ડેમને
ડડસીલ્ટીંગ કરાિિા

નાનીનદીનાપાણીને
મોટીનદીમાાંડાયિટષકર
િામાટેનીકામગીરીકર
િી
જે -તે
તાલુકાનાગામોમાાં

અમલ કરનાર
વિભાગ

કઇ યોજના કે કાયષક્રમ સાથે
સાાંકળી શકાય

સસાંચાઇ વિભાગ અને સસાંચાઇની વિભાગીય યોજના
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
અને મનરગા

ગ્રામ
વિકાસ વિભાગીય યોજના, મનરેગા અને
વિભાગઅને િનવિભાગ િોટર શેડ

સસાંચાઇ વિભાગ અને સસાંચાઇની વિભાગીય યોજના
ગ્રામ વિકાસ
અને મનરેગા

સસાંચાઇ વિભાગ

સ્પેશ્યલ પ્લાન

ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

આિાસ યોજના

દડરયા ડકનારામાાં જ્યાાં િન વિભાગ અને ગ્રામ વિભાગીય યોજના, મનરેગા અને
દડરયાનુાં
પાણી વિકાસ વિભાગ
િોટર શેડ
આગળ િધે છે

દરેકગામતળાિઅનેન
દીનાકાાંસ

ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

મનરેગા અને જમીન વિકાસ
વનગમની યોજના

પુરના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે વબન માળખાગત પગલાાંઓ
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વબન માળખાગત પગલાાંઓ

સ્થળ/ આિરી
લીધેલ વિસ્તાર

જોખમ સાંભવિત વિસ્તારના પુરસાંભવિતગામ
હાલના અને ભવિષ્યમાાં વનમાષણ
થનાર આિાસોનુાં સુરક્ષા ઓડડટ
કરિુાં
પરાંપરાગત
સામનો
કરિાના પુરસાંભવિતગામ
સાધનો અને કૌશલ્યોનો વિકાસ
કરિો. દા.ત. તરાપા,
સ્િયાં સેિકો અને તકવનકી કુશળ પુરસાંભવિતગામ
વ્યવક્તઓનુાં ક્ષમતાિધષન
પશુઓની સલામતી અાંગે જાગૃવત

પુરસાંભવિતગામ

અમલ કરનાર વિભાગ
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

DDMC, યુિક
અને એન.જી.ઓ.

કઇ યોજના કે કાયષક્રમ
સાથે સાાંકળી શકાય
આિાસીય યોજના

માંડળ DDMP ના તાલીમ અને
ક્ષમતાિધષન

DDMC

DDMP ના તાલીમ અને
ક્ષમતાિધષન

પશુપાલન
અને ગ્રામ વિભાગીય યોજના
વિકાસ વિભાગ

િાિાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ
ઉપશમન(મીટીગેશન)ના સાંભવિત
પગલાાંઓ

ઓળખ કરેલ સ્થળો
અને ગામો

અમલ કરનાર વિભાગ

કઇ યોજના કે કાયષક્રમ સાથે
સાાંકળી શકાય

વિભાગ,
પોટષ વિભાગીય યોજના
િૃક્ષો/ િાિાઝોડાસાંભવિતગામ િન
ઓથોરીટી અને ગ્રામ મનરેગા
વિકાસ વિભાગ
િાિાઝોડાથી અસલામત મકાનો િાિાઝોડાસાંભવિતગામ માગષ અને મકાન અને વિભાગીય યોજના
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
અને જાહેર ભિનોની ઓળખ કરિી
દડરયાડકનારા વિસ્તારમાાં
મેંગરૂશનુાં િાિેતર

અને તેનુ રેરોડફટીંગ કરિુાં.
િાિાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે વબન માળખાગત પગલાાંઓ
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અને

સ્થળ/ આિરી લીધેલ
વબન માળખાગત પગલાાંઓ
અમલ કરનાર વિભાગ
વિસ્તાર
પૂિષ ચેતિણી વ્યિસ્થાને મજબૂત િાિાઝોડાસાંભવિતગામ
બનાિિી.

DDMC

માછીમારો જીિનરક્ષક જે કેટ,
રીંગો, દોરડા અને અન્ય સાધનો
સાથે રાખતા થાય અને િાપરતા
થાય તે માટે જાગૃવત અને
વ્યિસ્થા.

DDMC, TDMC
VDMC

પયાષિરણ
વિભાગ

દડરયા ડકનારા ઝોનના માન્ય
વનયમોનુાં ચુસ્ત રીતે પાલન
કરાિિુ.

કઇ યોજના કે
કાયષક્રમ સાથે
સાાંકળી શકાય

DDMP

અને

િન

માછીમારોની હોડીઓની નોંધણી
કરિી

ફીશરીશ વિભાગ

નબળી ગુણિત્તાિાળા વબલ્ડીંગ/
હોડીંગ માટે નોટીસ આપિી અને
વનયાંત્રણ કરિુાં.

માગષ અને મકાનવિભાગ

ભૂકાંપના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ

ઉપશમન(મીટીગેશન)ના
સાંભવિત પગલાાંઓ

ઓળખ કરેલ
સ્થળો અને ગામ

અમલ કરનાર
વિભાગ

નબળા મકાન અને ખાનગી વબલ્ડીંગો
(શાળા, બેન્ક, શોપીંગ સેન્ટર િગેરે) નુાં
રેરોફીટીંગ કરાિિુાં.

ભૂકાંપસાંભવિતગામો

માગષ અને મકાન, ગ્રામ
વિકાસ વિભાગ

આિાસીય યોજના
મકાનોનુાં રેરોડફટીંગ

હેઠળ

બનેલ

અવત નબળા અને જજષ રીત મકાનો અને
વબલ્ડીંગો ઓળખિા અને ધરાશાયી
કરિા.

VDMC,
TDMC, DDMC
માગષ અને
વિભાગ
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કઇ યોજના કે
કાયષક્રમ સાથે
સાાંકળી શકાય

આિાસીય યોજના

મકાન
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ભૂકાંપના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે વબન માળખાગત પગલાાંઓ

વબન - માળખાગત સાંભવિત
પગલાાંઓ

સ્થળ/ આિરી
લીધેલ વિસ્તાર

અમલ કરનાર
વિભાગ

યોજના કે પ્રોગ્રામ
નુાં કેન્દ્ર કચેરી

તાલીમબધ્ધ કડડયા, એન્જીનીયર અને
આર્કષટેક્ટની નોંધણી કરિી

ભૂકાંપસાંભવિતગામો

માગષ અને મકાન અને
DDMC

ભૂકાંપ પ્રવતરોધક બાબતો અાંગે
આર્કષટેક્ટ,
એન્જીનીયર,
કડડયાકારીગરોનુાં ક્ષમતાિધષન

માગષ અને મકાન અને
DDMC

તમામ બાાંધકામોમાાં ભૂકાંપીય સલામતી
સબાંધીત નીવતવનયમોનુાં ચુસ્ત પાલન
કરાિિુાં.

DDO

શાળાઓ, હોસ્પીટલ અને જાહેર
ભિનો માટે મોકડ્રીલ કરિી. આર્કષટેક્ટ,
એન્જીનીયર, કડડયા-કારીગરોને ભૂકાંપ
પ્રવતરોધક બાાંધકામ તાલીમ અને
ઓરીએન્ટેશન કરિુ.

DDMC
શાળાઓ

અને

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ

આિશ્યક
ઉપશમન(મીટીગેશન)ના
સાંભવિત પગલાાંઓ

ઓળખ કરેલ
સ્થળો અને ગામ

અમલ કરનાર વિભાગ

કઇ યોજના કે કાયષક્રમ
સાથે સાાંકળી શકાય

ગૌચર અને જાહેર સરકારી જમીન, દુષ્કાળસાંભવિતગા
સીડ ફામષ, રસ્ટની જમીન િગેરેમાાં મો
ઘાસચારો અને િૃક્ષારોપણ કરિુાં

િન વિભાગ, ગ્રામ વિકાસ વિભાગીય યોજના અને
અને પાંચાયત
મનરેગા

કુટુાંબ સ્તરે મકાનમાાં અને જાહેર
ભિનોમાાં િરસાદી પાણીના સાંગ્રહનુાં
બાાંધકામ કરાિિુ.

GWSSB
અને
વિકાસ વિભાગ

ગ્રામ સ્િ જલ ધારા અને મનરેગા

સામુદાવયક સ્તરે િરસાદી પાણીના
સાંગ્રહ માટે તળાિો, ખેત તલાિડી

ગ્રામ
વિકાસ
સસાંચાઇવિભાગ

અને વિભાગીય
યોજના,
મનરેગા અને િોટર શેડ
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આિશ્યક
ઉપશમન(મીટીગેશન)ના
સાંભવિત પગલાાંઓ

ઓળખ કરેલ
સ્થળો અને ગામ

કઇ યોજના કે કાયષક્રમ
સાથે સાાંકળી શકાય

અમલ કરનાર વિભાગ

અને ચેકડેમોનુાં બાાંધકામ કરાિિુ.
DDMC, િન વિભાગ, વિભાગીય યોજના
પશુપાલન વિભાગ અને
પાંચાયત
સસાંચાઇ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગીય યોજના અને
વિભાગ
મનરેગા

ઘાસચારા પ્લોટ અને ઘાસચારા બેન્ક
વિકસીત કરિા
જળાશય અને ડેમને ડીસીલ્ટીંગ
કરાિિા

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે વબન માળખાગત પગલાાંઓ

વબન માળખાગત પગલાાંઓ

સ્થળ/ આિરી
લીધેલ વિસ્તાર

અમલ કરનાર
વિભાગ

અછત અને દુષ્કાળ વનિારણના કામોની દુષ્કાળસાંભવિતગામો ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
સૂવચ બનાિિી અને સ્થળ તારિિા

કઇ યોજના કે
કાયષક્રમ સાથે સાાંકળી
શકાય
મનરેગા

ઓછા િરસાદમાાં દુષ્કાળમાાં ટકી શકે તેિા
પાકો માટે ખેડૂતોને માવહતગાર કરિા
અને પાણીના કરકસરયુક્ત ઉપયોગ માટે

કૃવર્ અને બાગાયત વિભાગીય યોજના
વિભાગ

પાણીના કરકસરયુક્ત અને વનયાંવત્રત
િપરાશ અાંગે વ્યિસ્થા ગોઠિિી. (તળાિ,
નાના ડેમ અને ચેક ડેમ)

પાંચાયત

ઓદ્યોવગક (કેમીકલ) માટે ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ
(રાજ્ય અને વજલ્લા સ્તરના સાંત્તામાંડળ સાથે સાંકલન કરી)

કાયષ

પ્રિૃવત્તઓ

ઉદ્યોગોથી કુદરતી સાંસાધનો ઉપર વનયવમત ડેટા કલેકશન અને કુદરતી
થતી વિપરીત અસરોની દેખરેખ સાંસાધનો પરની વિપરીત અસરોનો
રાખિી ( જમીન, પાણી અને હિા) અભ્યાસ
ઉદ્યોગોના કારણે આસપાસના
સેફ્ટી અસેસમેન્ટ
રહેણાાંક વિસ્તારોમાાં થનાર જોખમો
અાંગે ઓડડટ

અમલ કરનાર
વિભાગ

કઇ યોજના સાથે
સાાંકળી શકાય

DDMC, LCG,
GPCB
DISH, LCG
ઇન્ડરસ્રીયલ સેફ્ટી
ઓડફસર

ઓદ્યોવગક (કેમીકલ) ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે વબન માળખાગત પગલાાંઓ
(રાજ્ય અને વજલ્લા સ્તરના ઓથોરીટી સાથે સાંકલન કરી)
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કાયષ
આયોજન

ક્ષમતાિધષન

પ્રિૃવત્તઓ

અમલ કરનાર
વિભાગ

ઔદ્યોવગક એકમના ઓન સાઇટ અને ઓફ સાઇટ ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સ
DISH
પ્લાનબનાિિા.
વનયમો મુજબ મોકડ્રીલ કરિી.

DISH, LCG

જરૂરીયાત મુજબ પ્લાનને અપડેટ કરિો.

DISH

તમામ ઔદ્યોવગક એકમમાાં ઉપરોક્ત પ્રકારની પ્રિૃવત્તઓની દેખરેખ કરિી

DISH,LCG

શૈક્ષવણક સામગ્રી તૈયાર કરિી તેનુાં પ્રકાશન અને િહેંચણી કરિી.

DDMC

મોટા અકસ્માત સાંભવિત ફેકટરીઓ આસપાસના ગામોમાાં જાગૃવત કરિી અને DDMC,LCG
મેડડકલ સેિા આપનાર સત્િરે ઉપલબ્ધ તે માટે વ્યિસ્થા કરિી.
તાલીમ કાયષક્રમો, સેમીનાર અને કાયષશાળાઓનુાં આયોજન કરિુ. (દા.ત. ડ્રાઇિરો DDMC,LCG
માટે HAZMAT, વિવિધ વિભાગના અવધકારી અને મામલતદારની તાલીમ.

તબીબી સેિા

વિર્ય વનષ્ણાાંતો, વિશેર્જ્ઞોની સૂવચ તૈયાર કરિી.

DDMC,LCG

આપવત્ત િીમા યોજનાના પ્રસાર કરિો.

શ્રમ અને
વિભાગ

ઉદ્યોગ ગૃહોમાાં િપરાતા જોખમી કેવમકલ અને ગેસની યાદી તૈયાર કરિી

ઉદ્યોગ
એશોસીએશન,DH
O

મજૂ ર

જોખમી રસાયણ અને ગેસ માટેના એન્ટી ડોટ્સ સ્િાસ્થ્ય કેન્દ્રોમાાં રાખિા અને ઉદ્યોગ
એશોસીએશન
અપડેટ કરિા.
અને DHO
રસાયણ સાંકટનો પ્રવતકાર માટે સજ્જ થિા સ્િાસ્થ્ય કમીઓ માટે વનયવમત તાલીમ ઉદ્યોગ
એશોસીએશન
અને િકષશોપ કરિા
અને DHO
લાગુ કરિુાં

પયાષિરણ સાંરક્ષણ અવધવનયમ, ફેકટરી અવધવનયમ જોગિાઇ લાગૂ કરિી

DISH, GPCB

મયુછયુઅલ એડની કામગીરી

DISH, GPCB

સ્ટાન્ડડષ ઓપરેટીંગ પ્રોસીજર )SOPs) તૈયાર કરિા

DISH, GPCB
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વજલ્લા સ્તરે ડડસ્રીક્ટ ક્રાઇસીસ મેનેજમેન્ટ ગ્રુપ (DCMG)ની રચના થયેલ છે જે
રાસાયણીક દુઘષટનાઓ માટે વિવશષ્ટ સલાહ આપે અને ઘટતી કાયષિાહી કરે છે . આ જ ગ્રુપ
રાસાયણીક આપવત્તઓ માટે પણ કામગીરી કરી શકે. (DCMG)માાં કુલ ---- સભ્યો છે જે માાં વજલ્લા
કલેકટરશ્રી, નાયબ કલેકટરશ્રી, ડી.ડી.ઓ.શ્રી, નાયબ વનયામક-ઔદ્યોવગક સુરક્ષા અને સ્િાસ્થ્ય,
ડી.એસ.પી., મહા નગરપાવલકાના ફાયર સુવપ્રટેન્ડેન્ટ, વજલ્લાના સ્િાસ્થ્ય અવધકારી, વસવિલ સજષ ન,
સુવપ્રટેન્ડેન્ટેન્ડીંગ એન્જીનીયર, ચીફ ઓડફસર, એસ.આર.પી.એફ.ના કમાન્ડર િગેરે સામેલ છે .

5PZ

વિકાસલક્ષી કાયષક્રમોમાાંDRRની કામગીરીનો સમાિેશ
વિકાસના કાયષક્રમોમાાં DRRની કામગીરી સાાંકળી લેિાથી જાનમાલનાાં નુકસાનને ઓછુ કરિામાાં મદદ થઇ
શકે. આ ઉપરાાંત જીિનવનિાષહની કામગીરી મજબૂત કરિામાાં, તાલીમો અને ક્ષમતાિધષન દ્ન્િારા માનિ સાંસાધન
સહાય કરિામાાં, સ્િાસ્થ્ય, પાણી, આિાસ િગેરે કાયષક્રમો દ્ન્િારા આપવત્તઓનુાં જોખમ ઓછુ કરિામાાં સહયોગ
મેળિિો.
રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓ સમુદાયનો સામાજીક-આર્થષક વિકાસ કરિામાાં મદદરૂપ થઇ શકે.
આિી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાાંકીય સહયોગ દ્ન્િારા ઘણા લોકોને આિરી લઇ શકાય તેથી DRRને મુખ્ય પ્રિાહમાાં
લાિિાથીવિકાસની યોજનાઓ દ્ન્િારા સલામતી, જોખમ અને વનિારણમાાં ઘણાં યોગદાન મળી શકે.
રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની યોજનાઓને સાાંકળી લેિા માટે નીચે મુજબ કામગીરી કરિી.
વિકાસ યોજનાઓમાાં આપવત્ત જોખમ ઘટાડાને સાાંકળી લેિાની શક્યતાઓ

વિભાગ/રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની યોજનાઓ
આિાસ અને જાહેર વનમાષણ
1. ઇન્દીરા આિાસ યોજના,
2. સરદાર આિાસ યોજના
3. અન્ય આિાસલક્ષી કાયષક્રમો

કાયષ પગલાઓ (સાંભવિત)







પાણી અને સ્િછછતા
1. રારીય ગ્રામીણ પેયજલ કાયષક્રમ.
2. સ્િજલ ધારા,
3. સાંપૂણષ સ્િછછતા અવભયાન.
રોજગાર અને કુદરતી સાંસાધનોનુાં
વ્યિસ્થાપન
1. પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદ્યોગ યોજના
2. મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર
ગેરાંટી યોજના.
3. સાંકવલત જળસ્ત્રાિ વિકાસ કાયષક્રમ.
આરોગ્ય

સલામતી ઓડડટ
લોક વશક્ષણ અને જાગૃવત માટે ટેકનોલોજીના વનદશષનો તૈયાર કરિા.
કડડયા કારીગરોને સલામત બાાંધકામ અાંગે પ્રમાવણત કરિા.
આ અાંગેના તાલીમકારોની સાંપકષ સૂવચ તૈયાર કરિી.
સાંકટ સાંભવિત વિસ્તારોમાાં સલામત બાાંધકામ અાંગેના નીવત વનયમો
ઘડિા અને લાગૂ કરિા.
બધા જાહેર વનમાષણ અને આિાસ કાયષક્રમોમાાં વિશેર્ જરૂરીયાતિાળા
જૂ થો માટે ખાસ બાાંધકામ સગિડ ઉભી કરિી.





િરસાદી પાણીનો સાંગ્રહ
ભૂગભષ જળ સાંચય અને સાંગ્રહ
પુર રક્ષક ડદિાલો, આડાશ પાળાનુાં બાાંધકામ િગેરે






મનરેગા તથા સાંકવલત જળસ્ત્રાિ વિકાસ કાયષક્રમ હેઠળ પુર વનયાંત્રણ,
દુષ્કાળ વનયાંત્રણ, િૃક્ષારોપણ દ્ન્િારા જમીન સુધારણા,
જૂ ના પરાંપરાત પાણીના શ્રોતોને પુનઃજીવિત કરિા
િરસાદી પાણીના સાંગ્રહ જે િા કામોને પ્રાથવમકતા આપિી.



આપવત્ત અાંગે ઇમરજન્સી પ્લાન તૈયાર કરિા
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વિભાગ/રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની યોજનાઓ
1. રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ સ્િાસ્થ્ય વમશન, કામના
બદલામાાં અનાજ,
2. રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા વમશન,
3. 108 એમબ્યુલન્સ સેિા,
4. રાજ્ય એઇડ્સ વનયાંત્રણ કાયષક્રમ.
વશક્ષણ
સિષ વશક્ષા અવભયાન












કાયષ પગલાઓ (સાંભવિત)
હોસ્પીટલોમાાં મોકડ્રીલ કરાિિા.
આરોગ્ય અને અન્ન સુરક્ષા યોજના હેઠળ ચાલતી પ્રિૃવત્તઓનુાં સમુદાય
દ્ન્િારા દેખરેખ કરાિિી.

માળખાગત સુવિધાઓમાાં સુધારો કરિો.
વિશેર્ જરૂરીયાત િાળા જૂ થો તથા વિકલાાંગ બાળકો સવહતના જૂ થો
માટે યોગ્ય સગિડો તથા શૈક્ષવણક પધ્ધવતમાાં સુધારો કરિો.
જોખમ વનિારણની જાગૃવત માટે શૈક્ષવણક સાવહત્ય તૈયાર કરિુ અને તેનુ
વિસ્તરણ કરિુ.
વશક્ષકોને તાલીમ આપતી સાંસ્થાના અભ્યાસક્રમોમાાં આપવત્ત
વ્યિસ્થાપનના વિર્યને સામેલ કરિા.
વિદ્યાથીઓ, વશક્ષકો અને શાળાના િહીિટી કમષચારીઓને જીિન રક્ષક
તાલીમો જે િી કે પ્રાથવમક સારિાર, શોધ અને બચાિ તથા તરિૈયાની
તાલીમો આપિી.
શાળા વ્યિસ્થાપન કવમટી દ્ન્િારા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિા
અને મોકડ્રીલો કરિી.

5P#જોખમનુાં હસ્તાાંતરણ :

આપવત્તઓના સાંભવિત જોખમનુાં હસ્તાાંતરણ કરિા માટે િીમા યોજનાઓની ભૂવમકા મહત્િની છે . છે લ્લાાં
દાયકામાાં કુદરતી અને અન્ય આપવત્તઓ સામે જાન-માલના રક્ષણ માટેની વિવિધ િીમા યોજનાઓનો પ્રચાર-પ્રસાર
િધ્યો છે . જાન-માલ, વમલ્કત, સ્િાસ્થ્ય, મજૂ ર કલ્યાણ અાંગેની વિવિધ સરકારી સહાયિાળી િીમા યોજનાઓનો પ્રસાર
થયો છે . આિી યોજનાઓ મુખ્યત્િે વ્યવક્ત, કુટુાંબ અને વમલ્કતને લગતી હોય છે . DDMP નાાં આયોજનમાાં આિી
વિવિધ યોજનાઓને સાાંકળી લઇ સમુદાય આિી યોજનાઓને જાણે અને ઉપયોગ કરે તે માટે પ્રયત્નો કરિા.
ખાસ કરીને સરકાર પ્રાયોજીત િીમા યોજનાઓ વિશે સમુદાય જાણે અને જોડાય તેિા પ્રયાસો કરિા. જાગૃવત અને
ક્ષમતાિધષનમાાં પણ આિી માવહતી આપિી.

5.4 સાંસ્થાગત આયોજનો
આપવત્તના અવધવનયમ મુજબ દરેક વિભાગ પોતાની પ્રિૃવત્ત અાંગે આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિાના
હોય છે . જે નુાં DDMCસાથે સાંકલન કરિુાં. આ ઉપરાાંત તાલુકામાાં આિેલ વિવિધ ભિન, સ્થળ જ્યાાં ઘણી સાંખ્યામાાં
લોકો ભેગા થતા હોય અને સાંકટની સાંભાિના હોય તેના અલગથી સલામતી ઓડડટ અને આયોજન થાય તે જરૂરી છે .
આિા સ્થળો નીચે મુજબ હોઇ શકે.
તાલુકા કક્ષાના તમામ વિભાગો દ્ન્િારા તાલુકા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સવમતીના સાંકલનથી પ્લાન બનાિિાના રહેશે . જે માાં
ઉપશમન)મીટીગેશન), પૂિષતૈયારી અને પ્રવતભાિનો સમાિેશ કરિાનો રહેશે.

સાંસ્થાકીય સલામતી માટે આયોજન
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સ્થળ
બજાર
ધાર્મષક સ્થળો

D[/F

કોઇ એક સમયે કેટલા
લોકો પર સાંકટનુાં જોખમ
આિી શકે

જોખમનો પ્રકાર

જિાબદાર વિભાગ

--

અકસ્માત

APMC

---

ભગદડ, ફડ
પોઇઝનીંગ અને
આગ

પ્રગવત

ધાર્મષક રસ્ટ, ચેરીટી
વિભાગ

શાળા સલામતી પ્લાન :
શાળા સાંકુલ બાળકો માટે સૌથી સલામત સ્થળ હોિુાં જોઇએ. તાલુકામાાં વશક્ષણનો અવધકાર
2008 હેઠળ SMCબનેલી હોય છે . તેના સાંકલનમાાં રહી દરેક શાળામાાં સલામતી પ્લાન બનાિિા.
આિા પ્લાન હેઠળ શાળાઓ સલામત બને અને વિદ્યાથીઓ અને વશક્ષકોનુાં ક્ષમતાિધષન થાય તે માટે
DDMPમાાં આિા શાળા સ્તરના પ્લાનની વિગતો સામેલ કરિી.
રાષ્ટ્રીય શાળા સલામતી કાયષક્રમ હેઠળ શાળાના વિદ્યાથીઓ, વશક્ષકો અને િાલીઓની સહભાગીતાથી
દરેક શાળા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિાનો હોય છે . આ પ્લાનના મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ
છે :
 શાળાના ભિનનુાં જોખમ, વનઃસહાયતા અને ક્ષમતાઓનુાં આાંકલન કરિુાં.
 શાળાની આસપાસની મદદરૂપ સાંસ્થાઓ ઓળખિી જે આપવત્તમાાં મદદરૂપ થઇ શકે.
 શાળા સલામતી માટે તાલીમ, મોકડ્રીલના વિર્યો અને સમયસૂવચ તૈયાર કરિી.
 ઇમરજન્સીમાાં બાળકોને સલામત રીતે બહાર નીકળિા માટેનુાં આયોજન તૈયાર કરિુાં.
 આગ, લેબોરેટરી િગેરેની સાંપૂણષ સલામતી માટેની કાયષ પધ્ધવત અને પગલાાં નક્કી કરિા.
 શાળા સ્તરે અગત્યના ટેવલફોન નાંબર, સાંપકષ વ્યવક્ત અને સેિા આપનારનાાં સરનામાની સૂવચ
તૈયાર કરિી.
 સલામતી માટેના સાધનો, યાંત્રો, દિાઓ, પ્રાથવમક સારિાર, કપડા િગેરે એકત્રીત કરિી સાંગ્રહ
કરિો જે થી આપવત્ત દરવમયાન ઉપયોગ કરી શકાય..
વજલ્લાસ્તરના શાળા સલામતી ફોરમે શાળા શાળા િછચે શીખિાની પ્રડક્રયા, અનુભિોની આપલે અને શાળા સલામતીની સારી કામગીરીને િધારિી તથા તેને પ્રોત્સાહન આપિુ.
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ઇમરજન્સીમાાં પૂિષ અને બાદમાાં પ્રવતભાિ કરિો જરૂરી છે . પ્રવતભાિ કરિાના આયોજન માટે ઠોસ
ICSતૈયાર કરિુાં. વિવિધ સાંસ્થા, વિભાગો સાથે સાંકલન, માળખાગત અને વબન માળખાગત કાયો િગેરે નક્કી કરિામાાં
પૂિષતૈયારી ઉપયોગી રહે છે .
આ પ્લાનમાાં સ્પષ્ટ ICSબનિા જોઇએ જે થી 3 C (કમાન્ડ, કાંરોલ અને કોમયુવનકેશન) યોગ્ય રીતે થાય તથા
સમયસર અને અસરકારક પ્રવતભાિ આપિો.
ICSમાાં પૂિષચેતિણી, શોધ અને બચાિ, માનિીય મદદ, પ્રાથવમક સારિાર, રાહત, હાંગામી આિાસ, પાણી
અને સ્િછછતા, કાયદો અને વ્યિસ્થા, પશુ સાંભાળ, ફડરયાદ વનિારણ, પુનઃસ્થાપન અને પુનઃવનમાષણ અગત્યની
બાબતો છે .

&P!પૂિષ ચેતિણી વ્યિસ્થા (EWS)અને આપવત્ત બાદની સૂચનાઓ :

ઘણીિાર એિુ બને કે આપવત્ત અાંગેનો સાંદેશો અને ચેતિણી અાંતડરયાળ જગ્યાએ રહેલા લોકો સુધી સમયસર
પહોંચાડી શકાતો નથી. અમુકિાર આપવત્ત પહેલા અને દરવમયાન અફિાઓના કારણે પહોંચતી માવહતી લોકોમાાં
ગભરાટ અને ગેર સમજ ફેલાિે છે . તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ, યોગ્ય સમૂહને ચેતિણી સાંદેશ પહોંચાડિાથી આપવત્તની
અસરો ઓછી કરી શકાય છે . વિશ્ર્િાસપાત્ર માવહતી સમયસર પહોંચાડિા માટે ICSમહત્િની છે .

પૂિષ ચેતિણી કાયષ યોજના
કાયષના પ્રકાર
હાલની પૂિષ ચેતિણી વ્યિસ્થા

જિાબદાર વિભાગ
તાલીમબધ્ધ ઓપરેટરોની ઉપલવબ્ધ

પુર

િાિાઝોડુ

સસાંચાઇ વિભાગ /
ડેમ ઓથોરીટી/
હિામાન ખાતુ

કલેકટરશ્રી

મામલતદાર/
ટી.ડી.ઓ

ગામો
મામલતદાર/
તા.વિ.અ.
હા

હિામાન ખાતુ

કલેકટરશ્રી

મામલતદાર/
ટી.ડી.ઓ.

ગામો

કેવમકલ અને
ઔદ્યોવગક
ઇન્ડરસ્રીઝ
એસોવસએશન

DCG

LCG

મામલતદાર

મામલતદાર/
તા.વિ.અ.
હા

મામલતદાર
/તા.વિ.અ.
ના
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સુનામી
હિામાન ખાતુ

કલેકટરશ્રી

મામલતદાર/
ટી.ડી.ઓ.

ગામો

મામલતદાર/
તા.વિ.અ.
ના
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આિરી લીધેલ ગામો

જે -તે સાંકટના જોખમ સાંભવિત ગામો

ચેતિણી અને સાંદેશા ન પહોંચતા હોય
અથિા પહોંચાડિા મુશ્કેલ હોય તેિા
ગામો/િસાહત.
સમયમયાષદામાાં ચેતિણીના સાંદેશા
પહોંચિા માટેના જરૂરી પગલાઓ.
(ઉ.દા. તરીકે ધ્િવન સાંદેશને કાયષરત
બનાિિા)

જે સમુદાય ગામોમાાં દૂર રહે છે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલધારી
િગેરે
કાયષદળોમાાં ગામોમાાં દૂર િસિાટ કરતા પડરિારોનો સમાિેશ કરિો અને સાંદેશા
વ્યિહારની વ્યિસ્થા ગોઠિિી.

આપવત્ત બાદની સૂચનાઓ
સાંકટના પ્રકાર
જિાબદાર વિભાગ
આિરી લીધેલ ગામો
ચેતિણી અને સાંદેશા ન પહોંચતા
હોય અથિા પહોંચાડિા મુશ્કેલ હોય
તેિા ગામો/િસાહત.
સમયમયાષદામાાં ચેતિણીના સાંદેશા
પહોંચિા માટેના જરૂરી પગલાઓ.

પુર

િાિાઝોડુ

ભૂકાંપ

દુષ્કાળ

કેવમકલ અને
ઔદ્યોવગક
દુઘષટનાઓ

સુનામી

મામલતદાર કચેરી અને તા.વિ.અ.
જે -તે સાંકટના જોખમ સાંભવિત ગામો
જે સમુદાય ગામોમાાં દૂર રહે છે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલધારી
િગેરે
કાયષદળોમાાં ગામોમાાં દૂર િસિાટ કરતા પડરિારોનો સમાિેશ કરિો અને સાંદેશા
વ્યિહારની વ્યિસ્થા ગોઠિિી.

&PZઆગોતરી વ્યિસ્થા
જ્યારે આપવત્ત આિે ત્યારે પુરતી સાધન સામગ્રી, યાંત્રો, સાધનો ન હોય તો લોકોની જરૂરીયાતને પહોંચી
િળિામાાં અાંતરાય આિે છે . આગોતરી વ્યિસ્થા કરિાથી મુશ્કેલીને મહદઅાંશે વનિારી શકાય છે . યોગ્ય રીતે “સ્ટોક
પાઇલ” કરિાથી ત્િરીત મદદ કરિામાાં સરળતા રહે છે .
આગોતરી વ્યિસ્થા માટે મહત્િનાાં ચાર પગલાાં છે ;
1. વિસ્તાર અને સાંકટ અનુસાર જરૂરી સામગ્રીની સૂવચ તૈયાર કરિી. આ માટે વિસ્તારના લોકોની વનઃસહાયતા,
િપરાશ અને સાંસ્કૃવતને ધ્યાને લેિા.
2. જે સાધન સામગ્રી એકઠી કરિાની છે તેની ગુણિત્તા અને માનાાંક ધ્યાને લેિા જોઇએ જે થી ગુણિત્તાિાળી
સામગ્રી એકત્રીત થાય.
3. આિી સાધન-સામગ્રી પહોંચાડી શકે તેિા વિક્રેતા અને શ્રોત નક્કી કરિા.
4. આગોતરી વ્યિસ્થાની સાધન સામગ્રીનાાં ગોડાઉન, સપ્લાયસષનુાં નેટિકષ તૈયાર રાખિુાં જે થી સત્િરે સેિા
પહોંચાડાય.
5. વજલ્લામાાં તાલુકા મથકે અને જુ દા-જુ દા ક્લસ્ટર સ્તરે આિી વ્યિસ્થા કરી શકાય. પાંચાયત સ્તરે પણ આિી
વ્યિસ્થા થાય તે માટે કામગીરી કરિી.
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E}lDSF VG[ HJFANFZL
;\S,G VG[ VFIMHG o 5}J" R[TJ6L4 5|lTEFJ VG[ 5]Go:YF5G SFDULZLG]\ ;\S,G
SFI" lJX[QFN/GF ;]SFGL o S,[S8ZzL
5U,F sSM6[ ,[JFGF ZC[X[ T[ AFATf

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6"
SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM

;DIDIF"NF

VF5l¿ 5C[,F
U|FDL6 :TZ[ VF5l¿ jIJ:YF5G ;\ZRGF
:YF5JL (DDMC)
U|FDL6 :TZ[ GLR[GF TDFD :TZ[ VF5l¿
IMHGFVM
lJS;FJJL
(DDMC/TDMC/VDMC)
VF5l¿ jIJ:YF5G V\U[ ;ZSFZ4 ALG
;ZSFZL ;\U9GM4 VG[ BFGUL 1F[+M ;lCT
lGIlDT A[9SM IMHJLP (DDMC)
,MSHFU'lT ;lCTGL TF,LD RF,] ZFBJL
(DDMS VG[ lDl0IF 8F:S OM;"f

ZFHI :TZ[ T[G]\ HM0F6 VG[ 38GF RF,] K[P
lGI\+6 T\+G]\ :YF5G
RF,] K[P
l+DFl;S

U]HZFT
ZFHI
VF5l¿ RF,] K[P
jIJ:YF5G ;¿F D\0/ VG[
I]GF.8[0 G[Xg; 0[J,5D[g8
5|MH[S8GM ;DFJ[X
R[TJ6L ;\RFZ jIJ:YF VG[ VgI T\+GL
RF,] K[P
RSF;6L T[D H 0=L,GM p5IMU
ક્રા.;L; D[G[HD[g8 SlDl8 sS,[S8Zf ;FY[ Ò<,FGF VG[ ZFHI lGI\+6 SNL R[TJ6L
JrR[GM ;\N[XMjIJCFZ
D?IF 5KL
A[9S IMHJL
TDFD :TZ sVF5l¿U|:T Ò<,F4 TF,]SF4 ;\RFZ jIJ:YFT\+ VG[ SFI"ZLlT S|F.l;;
UFDf DF\ SFI" N/ ;FANF ZFBJF sN}Z
D[G[HD[g8
;\RFZ jIJ:YF4 DFwID SFI" N/f
SlDl8 GSSL
SZ[ T[ ZLT[
DFlCTL 5|;FZ sS|F.;L; D[G[HD[g8 SlDl84
GSSL
lDl0IF 8F:S OM;"f
SZJFDF\ VFJ[
T[ D]HA
VF5l¿GF 5|SFZG[ wIFGDF\ ,.G[ N}Z ;\RFZ T\+4 IMHGF
GSSL
;\J[NGXL, DYSM GÒS l:YlT ;\EF/JF
SZJFDF\ VFJ[
DF8[ ;FWG;\5l¿ T{IFZ ZFBJFP
T[ D]HA
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J{Sl<5S ;\RFZ jIJ:YFT\+ :YF5J]\ sN}Z
;\RFZ T\+ SFI"N/f

5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[
AFAT

GSSL
SZJFDF\ VFJ[
T[ D]HAP

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6"
SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM

;DIDIF"NF

VF5l¿
XMW4 ARFJ VG[ :Y/F\TZ 5|J'l¿ X~ XMW VG[ ARFJ N/ ;FAN] SZJ]\P TFtSFl,S
SZJLP (CMC)
G]S;FG VG[ V;ZU|:T lJ:TFZGF 5|DF6 VFSFZ6L

8LD

5F;[

;\RFZ $ S,FSDF\ X~ SZJ]\P

jIJ:YF VG[ JFCGM K[P

5Z DFlCTL V[S+ SZJLP (CMC)

IMHGF lJS;FJJL VG[ SFI"lJX[QF N/G[ G]S;FG
:Y/ VG[ OZH V\U[ ;}RGF

VG[

V;ZU|:T $ S,FSDF\ X~ SZJ]\P

lJ:TFZGL DFlCTL

AFæ ;FWG ;\5l¿ SFD[ ,UF0JF G]S;FG VG[ H~lZIFTGL DFlCTL 5 S,FSDF\ X~ SZJ\]P
(CMC)
& S,FSDF\ X~ SZJ]\P

HFC[Z DFlCTL 5}ZL 5F0JL (CMC)
!Z S,FS

,LW[,F 5U,F V\U[ VG[ SFI"lJX[QFN/GL ;\RFZ jIJ:YFT\+ ;\RF,G SZJ]\P !Z S,FS[ X~ SZJ\\]P
SFI"5|UlT V\U[ ZL5M8L"\U X~ SZJ]\P
sSFI"lJX[QFN/f
G]S;FGGL DFlCTL4 ;FWGM4 H~lZIFTM
VG[

;D:IF

!Z S,FS[ X~ SZJ]\P

lJ:TFZq5|J'l¿VMG]\

5]GoD}<IF\SG (CMC)
SD"RFZLUણેકામગીરી X~ SZJLP (CMC)

!Z S,FS[ X~ SZJ]\P

ZFHI lGI\+6 S1F lGIlDT ;\5S" ;\RFZ jIJ:YFT\+ RF,] CF,TDF\

!Z S,FS[ X~ SZJ]\P

:YFl5T SZJMP
;DU| 5|IF;M ZFCTDF\ S[lgãT SZJF
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[
AFAT
(CMC)

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6"
SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM

DCtJG]\ sRFJL~5f VF\TZDF/B]\ 5}J"JT

;DIDIF"NF

$( S,FS 5C[,F SZJ\]P

SZJ\] sHFC[Z AF\WSFD VG[ VgI
SFI"lJX[QFN/ DFZOT CMC)
$( S,FS
SFDULZLGL ;DL1FF VG[ 5]GoD}<IF\SG SFDULZLGL DFlCTL
RF,] ZFBJ]\P
jIF5S G]S;FGGL VFSFZ6L CFY WZJLP
(CMC VG[ G]S;FG VFSFZ6L SFI"
lJX[QFN/f
SFDR,Fp 5]GJ";G IMHGF :YF5JL
(CMC)
5lZl:YlT

VFWFlZT

s;CFIS

T\+q;FWGMf SFDULZLDF\YL D]ST SZJF
(CMC)
5lZl:YlT ;FDFgI SZL XSFI T[ ZLT[

*Z S,FS 5C[,F\

wIFG S[lgãT SZJ]\P
*Z S,FS

5]GJ";G 5|J'l¿VM X~ SZJLP

IMHGF

G]S;FG VG[ H~lZIFTGL lJUTJFZ
DMH6L WZJLP (CMC VG[ G]S;FG
VFSFZ6L SFI"N/f
SFDULZL YI[ lGIlDT lZ5M8L"\U X~ SFDULZL (Operation) YI[ XSI T[8,]\ H,NL
SZJ]\P

D/[, DFlCTL

TDFD HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+MGL

XSI T[8,]\ H,NL

;[JFVM 5}J"JT SZJLP (CMC)
A[ V9JFl0IF 5KL

AMW5F9 A[9S (CMC VG[ VgIf
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[
AFAT
VFBZL VC[JF,qS[; :80L (CMC)

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6"
SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM

;DIDIF"NF
5|J'l¿VM 5}6" YI[

R[TJ6L o ;\ElJT VF5l¿GL R[TJ6L V[S+ SZJL VG[ HF6SFZL VY[" T[GM 5|;FZ SZJM SFI"N/G]\ G[T'tJ
,[GFZ VlWSFZL o lGJF;L અવધકS,[S8Z
5U,F VG[ SM6[ V[JF 5U,F ,[JF HM.V[ T[
AFATP

5U,F ,. XSFI T[ DF8[
5}6" SZJFGL H~lZIFTM
VYJF XZTM

;DIDIF"NF

VF5l¿ 5C[,F
;\RFZ jIJ:YF VG[ R[TJ6L T\+ SFD SZ[ K[ S[ S[D
T[GL RSF;6L
R[TJ6L ;\N[XFVM VUFpYL H T{IFZ SZ[,F ZFBJF

NZ 5\NZ lNJ;[

R[TJ6L
R[TJ6L D[/JJL
sSFI"lJX[QFN/f

VG[

T[G[

DMS,JL N}Z ;\RFZ jIJ:YFT\+ R[TJ6L D/[ T[ D]HA
SFI"lJX[QFN/
;FY[
;\S,G
D/[,L R[TJ6L RSF;JL VG[ ;DHJL
R[TJ6L DMS<IFGF !Z
sSFI"lJX[QFN/f
S,FSDF\
XSI CMI TM R[TJ6LG[ HFT[ BFTZL SZJLP
;DI CMI T[ D]HA
sSFI"lJX[QFN/f
SFINM VG[ jIJ:YF o 38GFU|:T lJ:TFZDF\ TDFD SFINFGL VD,AHJ6L VG[ jIJ:YFGL HF/J6L
;]lGlüT SZ[ K[P
SFI" lJX[QFN/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o Ò<,F 5M,L; VlW1FS
5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP

5U,F ,. XSFI T[ DF8[
5}6" SZJFGL H~lZIFTM
VYJF XZTM

;DIDIF"NF

VF5l¿ ;DI[ V5[l1FT H~lZIFTMGL ;FD[
( lNJ;DF\ 5}6" SZJ]\P
;FDFgITo p5,aW ;FWG;\5l¿G]\ D}<IF\SG SZJ]\P
sSFI" lJX[QF N/f
VF5l¿ DF8[ H~ZL SD"RFZLU6 VG[ ;FWG;FDU|L VF5l¿GL U\ELZTFGF V[S V9JFl0IFDF\ 5}6"
V\NFH sSFI" lJX[QF N/f
VFWFZ[
J;TLNL9 SZJ]P\
;,FDTLSD"RFZLU6GL
;\bIFGF WMZ6GF VFWFZ[
VFIMHG VG[ DC[;}, lJEFU ;FY[ ;\S,G sSFI"
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5U,F VG[ SM6[ V[JF 5U,F ,[JF HM.V[ T[
AFATP

5U,F ,. XSFI T[ DF8[
5}6" SZJFGL H~lZIFTM
VYJF XZTM

;DIDIF"NF

lJX[QF N/f
,MSHFU'lT 5[NF SZJF ;lCT l0=, CFY WZJL DFwID SFI"lJX[QFN/GL NZ[S $5 lNJ;[
sSFI"lJX[QFN/f
;CEFlUTFGM ;DFJ[X
YFI K[P

R[TJ6L
5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP

5U,F ,. XSFI T[ DF8[
5}6" SZJFGL H~lZIFTM
VYJF XZTM

;\RFZ jIJ:YFT\+GL RSF;6L SZJL sJFIZ,[;
.g:5[S8Zf
5M,L; VG[ SFI"N/GF ;eIMG[ ;HFU SZJF
s5M,L; VlW1FSf
SD"RFZL U6 VG[ VgI ;FWG;FDU|L DF8[GL OZH
JC[\R6L lJX[GF 5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlTGM
VD, SZJM s5M,L; VlW1FSf
VgI SFI"lJX[QFN/G[ ;CFI SZJF DF8[ H~lZIFTM
GM 5|FYlDS V\NFH lJS;FJJM s5M,L; VlW1FSf

;DIDIF"NF

R[TJ6LGF !qZ S,FSDF\
R[TJ6LGF
S,FSDF\
R[TJ6LGF
S,FSDF\

!vZ
!vZ

R[TJ6L !vZ S,FSDF\

VF5l¿
SD"RFZLU6GL jI]CUM9J6L DF8[ lGI\+6
É1FDF\YL C]SDM D[/JJF s5M,L; VWL1FSf
SD"RFZLVM VG[ ;J,TMGL l:YlT GSSL SZJL
s5M,L; VWL1FSf
JWFZFGFSD"RFZLVMG[ SFD[ ,UF0JFP s5M,L;
VWL1FSf
;FWG ;\5l¿q;FDU|LG]\ N[BZ[BvlGZL1F6 s5M,L;
VWL1FSf
JLJLVF.5L I]lG8 :YF5J]\ s5M,L; VWL1FSf
H~ZL CMI TM JWFZFGF ;FWGMGL lJG\TL s5M,L;
VWL1FSf
!Z S,FS
lGIlDT ZL5M8L"\U X~ SZJ]\P sSFI"lJX[QFN/f
SD"RFZL

U6GL

S|DJFZL

X~

SZJLP

;\RFZ
jIJ:YFT\+
SFI"ZT
;\RFZ
jIJ:YFT\+
SFI"ZT
JFCGM p5,aW CMJF
HM.V[P

TFtSFl,S
VF5l¿GF
!vZ
S,FSDF\
VF5l¿GF
Zv#
S,FSDF\
VF5l¿GF ! S,FSDF\`

TFtSFl,S
;\RFZ jIJ:YFT\+ RF,] VF5l¿GF RFZ S,FSDF\
SZJ]\P
;\RFZ
SFI"ZT

jIJ:YFT\+ VF5l¿ X~ YFI S[ TZT
H
VF5l¿ X~ YFI S[ TZT
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sSFI"lJX[QFN/f
EL0 lGI\+6 ;D:IF CFY 5Z ,[JLP
sSFI"lJX[QFN/f
,}\8OF8 S[ RMZL V8SFJJF 5|DF6E}T ;\RF,G
SFI"ZLlT VD,L AGFJJL sSFI"lJX[QFN/f
VOJF lGI\+6 sSFI"lJX[QFN/f
S,[S8Z4 DFwID4 ALG
;ZSFZL ;\U9G4 :YFlGS
VU|6LVM
,MSMG[ Z:TFVMGL l:YlT lJU[Z[ H[JL DFlCTL 5}ZL lGI\+6 S1F4 DFwID4
5F0JLP sSFI"lJX[QFN/f
SFI"N/4 0[%I]8L D[Ò:8==[8

H
H~lZIFT D]HA
H~lZIFT D]HA
H~lZIFT D]HA
H~lZIFT D]HA

$( S,FS
5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP

5U,F ,. XSFI T[ DF8[
5}6" SZJFGL H~lZIFTM
VYJF XZTM

N/ jIJ:YF5G IMHGF VD,DF\ D}SJL sN/DF\

;DIDIF"NF
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VFSFZ6L D]HA ARFJq:Y/F\TZ 8LD ZJFGF SZJL
sSFI"N/f
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SZJL VG[ IMuI T[DH ;,FDT H6FI TM T[YL lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G
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G]S;FG VFSFZ6L VG[ lGZL1F6 X~ SZJ]\P G]S;FG VFSFZ6L SFI"
sSFI"N/f
lJX[QFN/ ;FY[ ;\S,G
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lJS;FJJL VG[ T[GL 5|J'l¿VM X~ SZJLP
sSFI"N/f
AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf
VFBZL VC[JF,

A[ V9JFl0IF 5KL
DM8F EFUGL 5|J'l¿VM
5}6" YI[P
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DNN sBMZFSqlGJF; lJU[Z[f ;]lGlüT SZJFP
sU]PlJPAM0"f
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3GSRZF lGI\+6 jIJ:YF5G DF8[ 5|DF6E}T

X~VFTGF ;DI[

;\RF,G SFI"ZLlT X~ SZJLP sSFI"N/f
VF{5RFlZS TALAL ;\EF/ T\+G]\ ZL5M8L"\U

X~VFTGF ;DI[

sSFI"N/f
U\NF 5F6LGF jIJ:YF5G DF8[ 5|DF6E}T ;\RF,G
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sSFI"N/f
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

;DIDIF"NF

! DlCGM
! DlCGM
H~lZIFT D]HA

R[TJ6L D?IFGF !
S,FSGL V\NZ
R[TJ6LGF Z YL #
S,FSGL V\NZ
R[TJ6LGF ! S,FSGL
V\NZ
R[TJ6L D?IFGF &
S,FSGL V\NZ
H~lZIFT D]HA

R[TJ6L D?IFGF
S,FSGL V\NZ
RF,] ZFBJ]\

Z

R[TJ6L D?IFGF
S,FSGL V\NZ

Z

R[TJ6L D?IFGF
S,FSGL V\NZ
N{lGS

Z

;TT RF,] ZFBJ]\P
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5U,F ,. XSFI T[
5C[,F\ 5}6" SZJFGL
H~lZIFTM VYJF XZTM

;DIDIF"NF

SD"RFZLUણેકામગીરી X~ SZJLP sSFI"N/f

VF5l¿GM TASSM X~
YI[P
H~lZIFT D]HA ;CFIS T\+ DF8[GF VFWFZ:YFG lGI\+6 S1F VG[ BFn ;TT RF,] ZFBJ]\P
:YF5JF sSFI"N/f
VG[ ZFCT 5]ZJ9F
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G
IMHGFVMGL ;DL1FF SZJL VG[ VgI SFI"N/G]\
;TT RF,] ZFBJ]\P
;\S,G
lGIlDT ZL5M8L"\U VG[ N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ]\P
TASSM X~ YI[P
sSFI"N/f
H~lZIFTM VG[ DFU6LVMG]\ 5]GoD}<IF\SG
;TT RF,] ZFBJ]\P
sSFI"N/f
IMuI H6FI T[D ;FWG;FDU|L OFZ[U SZJL
sSFI"N/f
*Z S,FS[
AMW5F9 A[9S
VFzI4 BFn VG[ ZFCT VF5l¿GF !$ lNJ;GL
5]ZJ9F
SFI"N/GM V\NZ
;DFJ[X YFI K[P
VFBZL VC[JF,
VF5l¿GF !$ lNJ;GL
V\NZ
G]S;FG VFSFZ6L VG[ DM\H6L o Ò<,F VG[ ZFHI ;¿FD\0/M VG[ VgI 51FSFZM DF8[ VF5l¿GL V;ZMGL
DFlCTL V[S+ SZLG[ JUL"SZ6 SZ[ K[4 ;FWG;\5l¿ :+MTGL H~lZIFTMGM V\NFH VG[ ZFCT IMHGF
lJS;FJ[ K[4 VG[ VF5l¿GF VC[JF,G]\ ;\S,G SZ[ K[o
SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL oવનિાસીVlWS S,[S8Z
5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf

5U,F ,. XSFI T[
5C[,F\ 5}6" SZJFGL
H~lZIFTM VYJF XZTM
VF5l¿ 5C[,F
VFSFZ6L SFI"5wWlT VG[ GD}GFVM lJS;FJJF U]HZFT ZFHI VF5l¿
sSFI"N/f
jIJ:YF5G ;¿FD\0/GM
;CIMU
VFWFZ DFlCTLG]\ ;\S,G SZJ]\P sSFI"N/f
;\I]ST ZFQ8= lJSF;
SFI"SD
| GM ;CIMU
VFSFZ6L H}Y VG[ 8LDGL :YF5GF SZJLP
VFSFZ6L ;\S,G IMHGF lJS;FJJL s;\S,G VG[
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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5U,F ,. XSFI T[
5C[,F\ 5}6" SZJFGL
H~lZIFTM VYJF XZTM

VFIMHG SFI"N/f
;\RFZ jIJ:YFT\+ IMHGF lJS;FJJLP

;DIDIF"NF

N}Z ;\RFZ jIJ:YFT\+
SFI"N/GM ;CSFZ
R[TJ6L

SFI"N/MG[ ;FANF SZLG[ SFD ,UF0JF sSFI"N/f
IMHGFGL ;DL1FF sSFI"N/f

VF5l¿ 5}J" V;Z D}<IF\SGGL lJRFZ6F VF5l¿GF
;\ElJT
sSFI"N/f
5|SFZG[ wIFGDF\ ,.G[
U|FDL6v:TZ[ VFSFZ6L 8LDG[ 5|J'T SZJLP
sSFI"N/f
VF5l¿ JBT[
VFSFZ6L 8LDGL ;,FDTLGL lJRFZ6F sSFI"N/f
VFSFZ6L DF8[G]\ VFIMHG X~ SZJ]\P sSFI"N/f
5|FYlDS VFSFZ6L SFI"5wWlT X~ SZJL sSFI"N/f

R[TJ6LGF & S,FSGL
V\NZ
R[TJ6LGF & S,FSGL
V\NZ
R[TJ6LGF & S,FSGL
V\NZ
R[TJ6LGF & S,FSGL
V\NZ
TFtSFl,S
V;ZGL
5|FYlDS
DFlCTL D]HA
5lZl:YlT
D]HA
5|FZ\lES IMHGF

!Z S,FS[
VFSFZ6L IMHGF VG[ VC[JF,GL HFC[Z 5|l;lwW
p5,aW CMI T[ D]HA
sDFwID SFI"N/f
VFSFZ6L DFlCTL ;TT ;]WFZTF ZC[J]\P sSFI"N/f ;\S,G VG[ VFIMHG
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G
VgI SFI"N/ ;FY[ ;\S,G sSFI"N/f
X~VFTGF TASS[
SD"RFZLU6GL S|DJFZL X~ SZJL VG[ H~lZIFT
D]HA JW] SD"RFZLVM ;]lGlüT SZJFP
$( S,FS[
G]S;FG4 CFlG4 H~lZIFTMGL lJUTJFZ VFSFZ6L VgI SFI"N/G]\ ;\S,G
VG[ ,F\AFUF/FGL 5]Go:YF5G IMHGF T{IFZ
SZJLP
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

VF5l¿ 5KLGF #v5
lNJ;[
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5U,F ,. XSFI T[
;DIDIF"NF
5C[,F\ 5}6" SZJFGL
H~lZIFTM VYJF XZTM
lGI\+6 S1F VG[ ;\S,G ;TT RF,] ZFBJ]\P
VG[ VFIMHG SFI"N/
DFZOT SFDULZL

H~lZIFTM4 IMHGF VG[ 5|J'l¿VMG]\ ;\S,G

*Z S,FS[
VFzI4 BFn VG[ ZFCT VF5l¿ 5KLGF !$
5]ZJ9F
SFI"N/GM lNJ;GL V\NZ
;DFJ[X YFI K[P

AMW5F9 A[9S

N}Z ;\RFZ T\+ o 5}J"R[TJ6L VYJF VF5l¿ 5KLGL SFDULZLDF\ ;CFI SZJF DF8[ H~ZL TDFD 5|SFZGL
;\RFZ jIJ:YF V[8,[ Z[l0IM4 8LJL4 OMG4 JFIZ,[;GL SFDULZLG]\ ;\S,G SZ[ K[P
SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o lGJF;L અવધક S,[S8Z
5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f

5U,F ,. XSFI T[
5C[,F 5}6" SZJFGL
H~lZIFTM VYJF XZTM

;DIDIF"NF

VF5l¿ 5C[,F
N}Z ;\RFZ jIJ:YFGL ;}lR VG[ 5|DF6E}T N}Z;\RFZ TF,LD
SFI"ZLlT ;\RF,G lJS;FJJ]\ sSFI"N/f
VgI SFI"N/ ;FY[ ;\S,G sSFI"N/f
;\J[NGXL, T\+GF 38SM sNFPTP;FWGMfGF :Y/M
GSSL SZJF sSFI"N/f
;\RFZ jIJ:YFDF\ lGZY"STF lGJFZJL sSFI"N/f
BFGUL 1F[+M ;FY[ UF;\5SM"GL H~Z 50[P
;\N[XF jIJCFZ SF{X<I VG[ 5wWlTVMDF\ TF,LD
sSFI"N/f
R[TJ6L
;\RFZ T\+ SFD SZ[ K[ S[ S[D T[ RSF;J]\P sSFI"N/f
SFI"N/G[ ;FANF SZJF
A\W 50[, T\+GL DZFDT VG[ J{Sl<5S ;\RFZ lGI\+6 S1F ;FY[ ;\5S"
jIJ:YF :YF5JLP sSFI"N/f
;FWG ;\5l¿ SFD[ ,UF0JL sSFI"N/f
VgI SFI"N/GL N}Z ;\RFZG[ ,UTL DF\U6LVM
5]ZL SZJF DF8[ ;Z/TF SZL VF5JLP sSFI"N/f

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

R[TJ6LGF
V\NZ
R[TJ6LGF
V\NZ
R[TJ6LGF
V\NZ
R[TJ6LGF
V\NZ
R[TJ6LGF
V\NZ

Z$ S,FSGL
Z$ S,FSGL
Z$ S,FSGL
Z$ S,FSGL
Z$ S,FSGL
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5U,F ,. XSFI T[
5C[,F 5}6" SZJFGL
H~lZIFTM VYJF XZTM

VF5l¿ JBT[
;\RFZ jIJ:YFT\+GL l:YlT RSF;JL sSFI"N/f
T\+G[ YI[, G]S;FGL XMWL SF-JLP sSFI"N/f
N}Z ;\RFZGL H~lZIFT V\U[ lGI\+6 S1F VG[
VgI SFI"N/GM ;\5S" SZJMP
;DFZSFD X~ SZJ]\P sSFI"N/f

;DIDIF"NF

Z YL # S,FSDF\ 5|YD
DFlCTL p5,aW SZJLP
Z YL # S,FSDF\ 5|YD
DFlCTL p5,aW SZJLP
Z YL # S,FSDF\
Z S,FSDF\

!Z S,FS[
ACFZGL ;FWG;FDU|L SFD[ ,UF0JL sJC[,]\ X~ lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G RF,] ZFBJ]\P
SZL XSFIf sSFI"N/f
T\+GF ;DFZSFD VG[ 5]Go:YF5G DF8[ IMHGFVM
RF,] ZFBJ]\P
5}6" SZJLP sSFI"N/f
SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT X~ SZJLP
X~VFTGF TASS[
sSFI"N/f
$( S,FS VG[ tIFZAFN
VgI SFI"N/G[ ;CFI SZJFGL SFDULZL RF,]
ZFBJLP sSFI"N/f
;DFZSFD RF,] ZFBJ]\ sSFI"N/f
;FWG;FDU|L OFZ[U SZJFGL SFDULZL X~ SZJLP
AMW5F9 A[9S
VFzI4 BFn VG[ ZFCT
5]ZJ9F
SFI"N/GM
A[9SDF\ ;DFJ[X SZJMP
VFBZL VC[JF,
VgI SFI"N/GM ;DFJ[X SFDULZL 5}6" YI[ V[S
SZJMP
DF;GL V\NZ
અસરકારક પ્રવતભાિ માટે ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડ વસસ્ટમની સ્પષ્ટ જિાબદારી સાથેની રચના જરૂરી છે . દરેક
કાયષદળના કમાન્ડરને ચોક્કસ પ્રકારની તાલીમ આપી સજ્જ કરિા. તાલુકા સ્તરના ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરે (પ્રાાંત
અવધકારીશ્રી / મામલતદારશ્રી) જે તે ટાસ્કફોસષના કમાન્ડરને આપવત્ત સમયે અસરકારક પ્રવતભાિ માટે વનયત
SOPમુજબ કાયષિાહી કરિા સૂચના આપિી. આપવત્ત દરમયાન દરેક ટાસ્કફોસષના િડા ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટષ કરે
અને સાંકવલત આયોજન પ્રમાણે કામગીરી કરિી.
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ટાસ્કફોસષની યાદી
ક્રમ

ટાસ્કફોસષ

1

આયોજન
અને
કો-ઓડીનેશન
(િહીિટ,કાયદો
અને
વ્યિસ્થા,
પ્રોટોકોલ અને મીડડયા)
પૂિષ ચેતિણી, સ્થળ ખાલી કરાિિા
અને સાંદેશાવ્યિહાર
શોધ અને બચાિ

વજલ્લાસ્તરનાકો-ઓડીનેટર
લાયઝન ઓડફસર

સહયોગી સભ્યો અને વિભાગો
કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી,
અનેસબાંધીતવિભાગ

જી.વિ.અ.

, કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી,
જી.વિ.અ.
અનેસબાંધીતવિભાગ
, કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી,
જી.વિ.અ.
અનેસબાંધીતવિભાગ
નૂકસાન
આકરણી,
સિે
અને
કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી,
જી.વિ.અ.
લાયઝન
ઓડફસર,
દસ્તાિેજીકરણ
અનેસબાંધીતવિભાગ
કલેક્ટરશ્રીઅનેજી.વિ.અ.
રાહત વશવબર વ્યિસ્થાપન (હાંગામી લાયઝન ઓડફસર
કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી,
જી.વિ.અ.
આિાસો, ખોરાક, પાણી, િીજળી,
અનેસબાંધીતવિભાગ
આરોગ્ય) મનોસામાવજક સાંભાળ
જાહેર આરોગ્ય અને સ્િછછતા
લાયઝન ઓડફસર
કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.વિ.અ. DHO,
વસિીલસજષ નઅનેસબાંધીતવિભાગ
અવત વનઃસહાય વિશેર્ જૂ થોની સાંભાળ લાયઝન ઓડફસર
કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી,
જી.વિ.અ.
અનેસબાંધીતવિભાગ
પશુઆરોગ્યઅનેકલ્યાણ
લાયઝન ઓડફસર
જી.વિ.અ. અને પશુ ડોકટર

2
3
4

5

6
7
8

લાયઝનઓડફસર
કલેક્ટરશ્રીઅનેજી.વિ.અ.
લાયઝન
ઓડફસર
કલેક્ટરશ્રીઅનેજી.વિ.અ.

ટાસ્કફોસષ ના કાયો
ટાસ્કફોસષ - 1: આયોજન અને કો-ઓડીનેશન (િહીિટ,કાયદો અને વ્યિસ્થા, પ્રોટોકોલ અને
મીડડયા)
સમય પત્રક
સામાન્ય
સમય

પ્રિૃવત્તઓ
DDMC ના સભ્યો સાથે માવસક વમટીંગ, આપવત્ત વ્યિસ્થાપનના મુદ્દાઓ અાંગે ચચાષ, સમીક્ષા અને
આયોજન.
સાંપકષ સરનામા સુધારિા, સાંસાધનોની સૂવચ સુધારિી, વ્યૂહાત્મક આગોતરી વ્યિસ્થાની દેખરેખ, કાયષ
યોજનાની સમયાાંતરે દેખરેખ
લોજીસ્ટીકઃ સાંસાધનો, સપ્લાયર શોધિા અને તેને મેળિિા માટેની પ્રડક્રયા કરિી. િહીિટી અને નાણાાંકીય
માંજૂરીઓ લેિી.
પોવલસ દળ સાથે સાંકલન, કાયદો અને વ્યિસ્થા માટે પી.એસ.આઇ., પી.આઇ. અને હોમગાડ્સષ સાથે
સાંકલન.
મીડડયા કો-ઓડીનેશન, માવહતીનો પ્રસારની વ્યિસ્થા, દસ્તાિેજીકરણની વ્યિસ્થા.

પૂિષ

આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માટે ક્લસ્ટરની જિાબદારીઓ િહેચિી.
વિવિધ વિભાગો અને પોવલસદળ સાથે બેઠકો, સાંકલન અને SOP તૈયાર કરિી.
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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સમય પત્રક

પ્રિૃવત્તઓ
વજલ્લાસ્તરની રીસપોન્સ ટીમોને તૈયાર રાખિી.
આરોગ્ય અને જીિન વનિાષહ જે િી તાત્કાવલક અસર કરનારી સેિાઓની આગોતરી વ્યિસ્થા કરિી.

દરમયાન

SOP પ્રમાણે કામગીરીની દેખરેખ

બાદમાાં

વિભાગીય કામગીરીની સોંપણી
િી.આઇ.પી.ની મુલાકાતની વ્યિસ્થા અને રાહત વ્યિસ્થા
રાહતની પ્રિૃવત્તઓનુાં આયોજન અને દેખરેખ
રીકિરી પ્લાન તૈયાર કરિો અને કામગીરી કરિી
રાહત કેમપ અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાાં કાયદો અને વ્યિસ્થા જાળિિા.

ટાસ્કફોસષ -2: પૂિષ ચેતિણી, સ્થળ ખાલી કરાિિા અને સાંદેશાવ્યિહાર
સમય પત્રક
સામાન્ય
સમય

પ્રિૃવત્તઓ
લોકો સ્પષ્ટ સમજી શકે તેિા અથષઘટન સાથે મૌવખક કે ઇલેકરોવનક પૂિષ ચેતિણી છે લ્લા સ્થળ સુધી પહોંચે
તેિી વ્યિસ્થા ઉભી કરિી.
પૂિષ ચેતિણી ગામ સુધી પહોંચી શકે તે માટે ગામ સાથે ફોનથી સાંપકષ શકે તેિી વ્યિસ્થા કરિી.
તાલીમી અવધકારીઓ / સ્િયાં સેિકો પૂિષ ચેતિણીને લોકો સુધી પહોંચાડે તેિી વ્યિસ્થા કરિી.
સાંભવિત જોખમ, પૂિષતૈયારી અને સાિચેતીના પગલાાં અાંગે લોક જાગૃવત કરિી.
કાયષદળો તૈયાર કરિા, તાલીમો કરિી, સાધનો અને યાંત્રોની મરામત કરી તૈયાર રાખિા, સહયોગી
એજન્સીઓની સૂવચ તૈયાર કરિી અને સાંપકષમાાં રહેિુાં.
શોધ બચાિ અને પૂિષ ચેતિણી, સ્થળ ખાલી કરાિિા અને સાંદેશાવ્યિહાર અાંગે વિવિધ વહતધારકો સાથે
બેઠક કરિી અને આયોજન અપડેટ કરિુાં.
રેસ્ક્યુ સેલ્ટર (બચાિ આિાસ) ને ઓળખિા અને રહેઠાણ, ભોજન, સૌચાલય અને અન્ય જરૂરી
વ્યિસ્થાઓ કરિી. (માનિ અને પશુ બન્ને માટે)
72 થી 48 મેળિેલી ચેતિણી ચકાસિી અને સમજિી
કલાક
ગામ પાંચાયત અને તાલુકા કક્ષાએ કાયષરત સાંચાર અને ચેતિણી વ્યિસ્થાની ચકાસણી કરિી.
(આફતના 3 સલામત સ્થળે ખસેડનાર ટીમને જરૂરી યાંત્રો અને સાધનો સાથે ઘટના સ્થળે મોકલિા.
ડદિસ
સલામત સ્થળે ખસેડનાર ટીમને તૈયાર કરી વિવિધ ક્લસ્ટર સ્તરે મોકલી આપિા.
પહેલા)
ટીમ અને સમુદાય બન્ને માટે િાહનોની વ્યિસ્થા કરિી.
અસરગ્રસ્ત સમુદાય અને પશુઓ માટે સલામત રેસ્ક્યુ સેલ્ટર અને જગ્યાઓ પસાંદ કરિી.
સ્થાવનક વસ્થવત અાંગે વજલ્લા અને રાજ્યના વજલ્લા ઇમરજ્ન્સી ઓપરેશન સેન્ટરને જાણ કરિી.
ચેતિણીઓના સાંદેશાઓ તૈયાર કરિા
છે લ્લાાં સ્થળ સુધી સ્થાવનક ભાર્ામાાં પૂિષ ચેતિણી પહોંચાડિી. મૌવખક રીતે ફોનથી, ટેવલવિઝનથી, રેડડયો,
ન્યૂઝ પેપરના માધ્યમનો ઉપયોગ કરિો. િીજળીના આધાર વિનાની વ્યિસ્થાઓનો (માધ્યામોનો) ઉપયોગ
પણ કરિો. (કેટલાાંક સમયના વિરામ પછી ચેતિણીઓને િારાંિાર પુન:પ્રસાડરત કરતા રહેિુાં.)
ટેલીફોનસાંપકષ સૂવચ અને કાયષદળની SOP અપડેટ છે કે નવહ તેની ખાત્રી કરી લેિી.
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D-48
to
24 hours
(Before 2
days
of
Disaster)

D-24 to 12
hours

D-12 to 0
hous
D+1 to 12
hous

D+12 to
24 hous

પ્રિૃવત્તઓ
અન્ય ટાસ્કફોસષ સાથે સાંકલન કરિુાં. (શોધ અને બચાિ, જાહેર આરોગ્ય, કાયદો અને વ્યિસ્થા અને પાણી
પુરિઠો)
સાંભવિત સાંકટ વિશે વજલ્લા અને રાજ્ય સત્તાવધકારીઓને જાણ કરિી.
સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અને ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડર અવધકારીને જાણ કરિી.
વજલ્લા સ્તરેઆફતવ્યિસ્થાપનકવમટીઅનેઇમરજન્સીરીસપોન્સમેનેજમેન્ટકવમટીએવસ્થવતપરવનયાંત્રણરાખિુ.
પહેલા જાહેર કરેલા સત્તાિાર પૂિષ ચેતિણીઓના સાંદેશાઓને આિતા 24 કલાક માટે અપડેટ કરી જાહેર
કરતા રહેિુ.
પૂિષ ચેતિણી પહોંચી છે તેનો પ્રવતભાિ મેળિિો અને સ્થાવનક પડરવસ્થવતની માવહતી મેળિિા માટે
અવધકારીઓને તાડકદ કરિા.
સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અને ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટષ કરિો.
જો લોકોને સલામત સ્થળે લઇ જિાની જરૂર હોય તો નોંધ લેિી.
રેસ્ક્યુ સેલ્ટર અને જોખમી જગ્યાઓએ જરૂરી સાધનોની વ્યિસ્થા કરિી (બોટ, તરિૈયા, પ્રાથવમક સારિાર,
બાળઆહાર, નસીંગ, પીિાનુાં પાણી, ખોરાક, શૌચાલય અને ઘન કચરા વનકાલની વ્યિસ્થા)
જોખમના સ્થળે પહોંચિા માટેના િૈકવલ્પક રસ્તા નવક્ક કરિા
સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અને ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટષ કરિો.
પૂિષ ચેતિણી ખાસ વનઃસહાય સમૂહ (માછીમાર,માલધારી, અાંતરીયાળમાાં રહેતા દવલત અને આડદિાસી)
સુધી પહોંચી છે તેની ખાત્રી કરિી.
સાંભવિત સાંકટની વસ્થવત વિશેના અપડેટ તૈયાર કરિા
લેટેસ્ટ વસ્થવત વિશે સ્થાવનક ભાર્ામાાં પૂિષ ચેતિણી પહોંચતી કરિી. અગાઉ જણાવ્યા મુજબના માધ્યમોનો
ઉપયોગ કરિો.
સાંકટ પડરવસ્થવત વિશેની વિગતિાર માવહતી બચાિ ટાસ્કફોસષ અને અન્ય ટાસ્કફોસષને આપિી.
અાંવતમ સ્થળ સુધી પૂિષ ચેતિણી પહોંચી કે નવહ તેની ચકાસણી કરિી.
બચાિ ટુકડીઓને એકશન માટે તૈયાર રાખિી. દરેક ટુકડીને જોખમના સ્થળ અને જે નો બચાિ કરિાનો છે
ત્યાાં પહોંચિાના રસ્તા વિશે જાણ કરિી.
બચાિ ટુકડીઓ માટે ખોરાક, રહેિાની અને સુરક્ષાની વ્યિસ્થા કરિી.
દરેક બચાિ ટુકડીની હલચલની જાણકારી લેિી અને ઉપરી અવધકારીને દર છ કલાકે જણાિિી.
પૂિષ ચેતિણી અાંગેના સાંદેશાઓ સતત પહોંચી રહ્યાાં છે કે નવહ તેની ખાત્રી કરિી.
પડરવસ્થવત પર દેખરેખ રાખિી અને તેના વિશેનો લેટેસ્ટ રીપોટષ ઉછચ અવધકારીશ્રીઓને, વજલ્લા કલેકટરશ્રી
અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન સત્તા માંડળને કરિો.
બચાિ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરિી અને વિશેર્ યાંત્રો, મશીનરી, કૌશ્યલ્યબધ્ધ વ્યવક્તઓ, દિાઓ
િગેરેની જરૂરીયાતની સૂવચ તૈયાર કરિી.
જરૂરી સાધન સામગ્રી એકત્રીત કરી ઘટના સ્તરે પહોંચાડિી.
પોવલસ અને સ્થાવનક આગેિાનો સાથે સાંકલન માટે એક અવધકારીને વનયુક્ત કરિા જે મૃતદેહોની યોગ્ય
તપાસ અને નોંધણી બાદ વનકાલ કરાિે.
ખોરાકઅનેપાણીનીવિશેર્જરૂરીયાતોમાટેરાજ્યસ્તરેથીમદદમાટેSEOCસાથેસાંકલનકરિુાં.
િધારાની ટુકડીઓ તૈયાર રાખિી જે થી િારાફરતી આરામ મળી શકે.
શોધ અને બચાિની કામગીરી ચાલુ રાખિી અને અસરગ્રસ્તોને જરૂર મુજબ સલામત
સ્થળે/દિાખાને/રીલીફ કેમપમાાં લઇ જિા.
અસરગ્રસ્તોને વિશેર્ પ્રકારની તબીબી સારિારની જરૂર હોય તો SEOC સાથે સાંકલન કરી વ્યિસ્થા કરિી.
જરૂર હોય તો હિાઇ માધ્યમોથી (એર ડ્રોપ) દ્ન્િારા સેિાઓ આપિી.
હેલ્પ લાઇન નાંબર અને સહયોગ કેન્દ્રો શરૂ કરિા.
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પ્રિૃવત્તઓ
ક્લસ્ટરસ્તરેસ્થાવનકલોકોસાથેવમટીંગકરીવસ્થવતનુાંઆાંકલનકરિુાંઅનેરાજ્ય અવધકારીનેરોજસાાંજેઅહેિાલકરિો.

ટાસ્કફોસષ -3: શોધ અને બચાિ
સમય પત્રક
પ્રિૃવત્તઓ
સામાન્ય
જન જાગૃવતના કાયષક્રમો કરિા
સમય
સાંપકષ સરનામા સુધારિા, સાંસાધનોની સૂવચ સુધારિી, વ્યૂહાત્મક આગોતરી વ્યિસ્થાની દેખરેખ, કાયષ
યોજનાની સમયાાંતરે દેખરેખ
વનયવમત રીતે સાધનો. યાંત્રોની મરામત અને જાળિણી કરિી, ખાસ યાંત્રોની ખરીદી.
ખાસ ટીમો અને સ્િયાં સેિકોની તાલીમ અને ક્ષમતાિધષન
શોધ અને બચાિ માટે કામગીરીનુાં આયોજન
D-72 થી
D0
જોખમનુાં આાંકલન કરતા જિુાં અને કામગીરી કરતા જિુાં.
વિવિધ વિભાગો સાથે સાંકલન શોધ અને બચાિ માટે વિશેર્ દળની જરૂરીયાત હોય તો વ્યિસ્થા કરિી.
દરમયાન
D+1
24

કાંરોલ રૂમનુાં સાંચાલનઃ બહારના વનષ્ણાાંતોની ટીમ, લશ્કરી ટુકડી, ફાયર વિભાગ, વસવિલ ડીફેન્સ, પોવલસદળ
િગેરે સાથે સાંકલન અને કામગીરી.
થી આગોતરી ચેતિણી િગરનો સાંકટ હોય તો બચાિ દળોને તેમના સાધન અને યાંત્રો સાથે ઘટના સ્થળે તરત જ
પહોંચિા તાકીદ કરિા.
ઘટના સ્થળને જરૂર હોય તો કોડષન કરી લેિો.
આિેલ આપવત્ત સાંદભે દરેક સ્તરની ટાસ્કફોસષને તાકીદ કરિી. (વજલ્લા, તાલુકા અને ગામ)
શોધ બચાિ અને સલામત સ્થળે ખસેડિાની કામગીરી શરૂ કરિી.
લોકોના ટોળાને કાબૂમાાં લેિાની વ્યિસ્થા કરિી.
અસરગ્રસ્તોને સલામત સ્થળે લઇ જિા
સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અને ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટષ કરિો.

D+24થી
આગળ

ટાસ્કફોસષની કામગીરી અાંગે વનયવમત અહેિાલ તૈયાર કરિો.
સ્ટાફનુાં રોટેશન ચાલુ રાખિુાં
કામગીરીની સતત સમીક્ષા અને આાંકલન કરિુાં
ફાઇનલ રીપોટષ તૈયાર કરિો. વિવિધ વહતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ આભાર માનિો

ટાસ્કફોસષ -4: નૂકસાન આકરણી, સિે અને દસ્તાિેજીકરણ
સમય પત્રક

પ્રિૃવત્તઓ
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સામાન્ય
વસ્થવતમાાં

રાજ્યની ઓથોરીટી દ્ન્િારા તૈયાર કરિામાાં આિેલા નુકસાન આકારણી પત્રક મેળિિા અને આકારણી કરિા
માટે જિાબદાર અવધકારી તેમજ નાગડરકોની ટીમ તૈયાર કરિી. આકારણી કરિા માટે ચાર પ્રકારની ટીમ
બનાિિી. 1) ખાનગી ભિન અને મકાન 2) રસ્તા, પુલ, ટેલીફોન સાંદેશાવ્યિહાર તેમજ જાહેર ભિનો 3)
ખેતી અને જળ સાંસાધન 4) ઉદ્યોગ અને વ્યાપાર
નુકસાન આકારણી કરી શકે તેિા વ્યવક્તઓના સરનામાાં અને ટેલીફોન નાંબર સવહતની યાદી તૈયાર કરિી.
D + 24 નુકસાનીના આાંકલન માટે વ્યવક્તગત અને બીજા જરૂરી સાંસાધનોનુાં અાંદાજીત ખચષ પત્રક બનાિિુાં.
hour
નુકસાનીનુાં આાંકલન કરનાર ટીમ નુકસાનીનુાં પ્રાથવમક આાંકલન તૈયાર કરશે. આાંકલન માટેના પૂિષ તૈયારી
ફોમેટનો ઉપયોગ કરિો.
પ્રાથવમક નુકસાનીના આાંકલનનો રીપોટષ ઉપરી સત્તામાંડળને મોકલિો.
પ્રાથવમક આાંકલનમાાં સુધારા િધારા અને નુકસાનીની જડટલતા વિશેના અવભપ્રાયો મેળિિા. આાંકલનની
વિગતોમાાં કોઇપણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા માટે ઉપરી સત્તામાંડળને જાણ કરિી
D +24 to
+
72
hours
and
beyond

નુકશાની આાંકલન માટે ટીમ તૈયાર કરિી અને ચોક્કસ નુકસાનીિાળા વિસ્તાર ફાળિિા.
નુકસાનીના આાંકલન સમયે કોઇપણ પ્રકારની ટેકનીકલ માવહતીની જરૂર માટે આાંકલન કતાષને એક માવહતીની
નકલ આપિી જે ના આધારે તે સ્થળ પર જ લોકોના પ્રશ્ર્નોનુાં વનરાકરણ કરી શકે.
નુકસાની આાંકલનના ડેટા (માવહતીને) કમયુટરાઇઝ કરિા ડેટા ઓપરેટરની ટીમ બનાિિી અને તેઓ વિના
વિલાંબે ડેટા એન્રી કરી દે.
તાલુકા સ્તરે ફડરયાદ નોંધિા અને ફડરયાદ વનિારણની વ્યિસ્થા કરિી.
જ્યાાં સુધી કામ પુરૂ ન થાય ત્યાાં સુધી સતત રીવ્યુાં અને આાંકલન કરતા રહેિુાં.
ઉપરીસત્તાધીકારીનેઅવધકૃતરીતેફાઇનલરીપોટષજમાકરાિિો

ટાસ્કફોસષ -5:રાહત વશવબર વ્યિસ્થાપન
(હાંગામી આિાસો, ખોરાક, પાણી, િીજળી, આરોગ્ય) મનોસામાવજક સાંભાળ
સમય
પત્રક
સામાન્ય
સમયમાાં

D-24
hours

પ્રિૃવત્તઓ
રાહત કેમપની જગ્યા નવક્ક કરિી અને તેની ક્ષમતા અને ઉપલબ્ધ માળખાગત સુવિધાઓનુાં પત્રક બનાિિુાં.
સમુદાયના સભ્યોમાાંથી, ધાર્મષક સાંસ્થાઓ, કોપોરેટ ક્ષેત્રમાાંથી જે સ્િૈવછછક રીતે તેમની સેિાઓ રાહત કેમપની
વ્યિસ્થામાાં આપિા ઇછછુ ક હોય તેિા લોકોની ટીમ બનાિિી. તેમના નામ અને સાંપકષની યાદી બનાિિી.
રાહત કેમપ વ્યિસ્થામાાં મવહલાઓ, બાળકો, વિકલાાંગો, િૃધ્ધો, દવલત અને લઘુમવત સમુદાયોઓ પ્રત્યે
સાંિેદનશીલતા િધે તે માટે કાયષશાળાનુાં આયોજન કરિુાં
રાહત કેમપના સ્થળે માળખાગત સુવિધાઓના સુધારા-િધારા માટે સરકારી કાયષક્રમો અને અન્ય વહતધારકો સાથે
જોડાણ કરિુાં.
વસનીયર સ્િયાંસેિકોની વમકટાંગ બોલિિી અને તેઓને રાહત કેમપની જગ્યા અને બચાિ આિાસની વસ્થવતની
ચકાસણી કરિા મોકલિા.
સ્િયાંસેિકોના રીપોટષના આધારે જરૂરી સાધનસામગ્રીને એકઠી કરિી.
રાહત કેમપની વ્યિસ્થા માટે સ્થાવનક ટીમ બનાિિી.
પાણી પુરિઠા, સ્િાસ્થ્ય, િીજળી વિભાગના અવધકારીઓ સાથે રાહત વશવબરના સ્થળે તેમની સેિાઓ લેિા
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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સમય
પત્રક

પ્રિૃવત્તઓ

માટે મીકટાંગ કરિી.
આિાસ અને મનોસામાવજક સાંભાળ માટે ખાસ ટીમ બનાિિી
D 0 to ચોક્કસ સ્થળોએ રાહત કેમપ વ્યિસ્થા માટે વમકટાંગો કરિી અને સ્થાવનક સાંસ્થાઓ અને સ્િયાં સેિકો સાથે
D + 24 જિાબદારી નક્કી કરિી. સ્થાવનક જરૂરઆતો વિશે અહેિાલ જાહેર કરિો.
hrs
ખોરાક અને અન્ય જરૂરી સામગ્રી આપિા માટે સ્થાવનક સાંસ્થાઓને વિનાંતી મોકલિી.
તમામ િગષના આસરગ્રસ્તોની જરૂરીયાતોના સહયોગ માટે પ્રાથવમક અાંદાજપત્રક તૈયાર કરિુાં. પાણી, આરોગ્ય
અને સ્િછછતા, સહાંસા અને ભેદભાિ જે િી માનિીય સાંબાંધીત સમસ્યાઓની વસ્થવતની ચકાસણી કરિી
રાહત સ્થળની વસ્થવત મુજબ સાંસાધનો ખરીદિા
એક ડદિસમાાં એક ટીમને સતત 12 કલાકથી િધુ સમય માટે કામ ન કરિુાં પડે તે માટે વ્યવક્તગત અને જરૂરી
સાંસાધનોનુાં અાંદાજપત્રક બનાિિુાં.
મવહલાઓ, બાળકો અને િૃધ્ધ સભ્યોને સામેલ કરી સ્થાવનક ટીમ બનાિિી જે રાહત કેમપના કાયષ અસરકારક
અને ભેદભાિ રવહત થાય છે કે નવહ તેની દેખરેખ રાખશે.
વ્યિસ્થામાાં આિરી લીધેલ અને નિી જરૂરીતોને પહોંચાડિાની બાબતો અાંગેના સહયોગ માટેનો દૈવનક રીપોટષ
તૈયાર કરિો અને તેને ઉપરી અવધકારીને મોકલિો.
સ્િાસ્થ્ય, પાણી પુરિઠા, મનો સામાવજક સાંભાળ અને આિાસ માટે ટુકડીઓ બનાિિી.
D + 1 રાહત કેમપની જરૂરીયાત છે કે બાંધ કરિો છે તે અાંગે સ્થાવનક લોકો સાથે વિચાર વિમશષ કરી ભાવિ કાયષ નવક્ક
day
કરિુાં.
and
રાહત કાયષ ચાલુ હોય ત્યારે નવક્ક કરેલા પહેલાાંના તમામ કાયો કરિા.
ahead
મનો સામાવજક સાંભાળ અને સ્િાસ્થ્ય અાંગેના સાપ્તાવહક અને પખિાડડક અહેિાલ તૈયાર કરિા.

ટાસ્કફોસષ -6: જાહેર આરોગ્ય અને સ્િછછતા
સમય
પત્રક

જન આરોગ્ય અને સ્િછછતા

સામાન્ય
વસ્થવતમાાં

ડોકટર, નસષ, પ્રાઇિેટ અને સરકારી દિાખાના અને હોસ્પીટલો, બેડ અને એમબ્યુલન્સ ઉપલબ્ધતા અાંગેની
સરનામાાં અને સાંપકષની માવહતીનુાં પત્રક બનાિિુાં.
પ્રાથવમક સારિારની સેિાઓ માટે તાલીમી સ્િાંયસેિકોની યાદી બનાિિી.
D - 24 જન આરોગ્ય અને સ્િછછતાની બાબતો વિશે મીકટાંગ કરિી તથા તેની વ્યવક્તગત અને સાંસાધનોની
hours
જરૂરીયાતોનુાં અાંદાજ પત્રક બનાિિુાં.
કેમપ વ્યિસ્થા ટાસ્કફોસષ સાથે જોડાણ કરી જરૂરી સ્િયાં સેિકો, પ્રાથવમક સારિાર કીટ અને અન્ય સ્િછછતા
સેિાઓ પુરી પાડિી.

D+24
hours

સાંગ્રહ માટે વિવિધ સામગ્રીઓનુાં લીસ્ટ બનાિિુાં અને માંજૂરી મેળિિી.
વજલ્લા મુખ્ય મથકે આરોગ્ય અને સ્િછછતા કવમટી બનાિિી.
તમામસ્થળોએઆરોગ્યઅનેસ્િછછતાનીપડરવસ્થવતવિશેદેખરેખકરીદૈવનકરીપોટષબનાિિો.
વજલ્લાહેડક્િાટરખાતેદૈવનકવમકટાંગકરીપડરવસ્થવતસમજિીઅનેરીસ્પોન્સપ્લાનતૈયારકરિો.
પાણી સપ્લાય, સ્િછછતાને પ્રોત્સાહન, બાળ સાંભાળ અને અન્ય જરૂરીતમાંદ લોકોની જરૂરીઆત માટેનુાં
અાંદાજપત્રક સાથે રીપોટષ તૈયાર કરિો.
જો તેઓને સહયોગની જરૂરત હોય તો વજલ્લા ઓથોરીટીને સહયોગ માટે વિનાંતી પત્ર લખિો.
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બચાિ દળ અને કેમપ સાંચાલકો સાથે સાંકલન કરિુ કારણ કે જન આરોગ્યસાથે જોડાયેલા પ્રશ્ર્નો અાંગે કોઇ
સમાધાન ન કરિુાં જે િા કે, સ્િછછ પાણી, સ્િછછતા સેિાઓ, ઘન કચરાનો યોગ્ય વનકાલ અને સમગ્ર વિસ્તારના
િાતાિરણને પ્રદૂવર્ત કરતા પ્રશ્ર્નો.
રાહત કેમપ અને અન્ય િસાહતોમાાં પ્રાથવમક જરૂરીઆતો (જે િી કે જન આરોગ્ય અને સ્િછછતા િગેરે) પુરી
પાડિી અને મળી છે કે નવહ તેની ખાત્રી કરિી.
આરોગ્યને સુવિધા આપતા ભૌવતક માળખાઓને જો નુકસાન થયુ હોય તો તેને ફરીથી સ્થાવપત કરિા.

D+
Day 2
સફાઇ ટુકડી બનાિીને સ્િછછતા અવભયાન ચલાિિુાં.
and
કાયષનુાં સતત રીવ્યુાં અને પુનઃઆાંકલન કરતા રહેિુાં.
ahead
જ્યાાં સુધી પડરવસ્થવત સામાન્ય ન બને ત્યા સુધી તમામ સેિાઓ અવિરત ચાલુ રાખિી. તમામ વહતધારકો સાથે
વમકટાંગ કરી જન આરોગ્ય સેિાઓ સમાપ્ત કરિી.
ફાઇનલ રીપોટષ તૈયાર કરિો.

ટાસ્કફોસષ -7: અવત વનઃસહાય વિશેર્ જૂ થોની સાંભાળ
સમય પત્રક
પ્રિૃવત્તઓ
સામાન્ય
વિવિધ વિભાગો, સમુદાય પ્રવતવનધીઓને વિશેર્ જરૂરીયાતોિાળા જૂ થો પ્રત્યે સાંિેદનશીલ કરિા.
સમય
વિશેર્ જરૂરીયાતોિાળા જૂ થોની ખાસ જરૂરીયાતો અાંગે વહમાયત અને આયોજન કરિુાં.
DDMC ની બેઠકોમાાં વિશેર્ જરૂરીયાતોિાળા જૂ થોની ખાસ જરૂરીયાતો અાંગે ચચાષ અને કામગીરીનુાં
આયોજન કરિુ.
વિશેર્ જરૂરીયાતોિાળા જૂ થોની ઓળખ કરિી અને યાદી કરિી.
માનિીય મદદના વસધ્ધાાંતો અને અવભગમ નવક્ક કરિા.
વિશેર્ જરૂરીયાતોિાળા જૂ થોની ખાસ જરૂરીયાતો ઓળખિી યાદી કરિી.
D-48થી
D0

સલામતી અને રાહત માટે સાંસાધનો એકત્રીત કરિા.
પૂિષ ચેતિણીની વ્યિસ્થા જોિી અને સલામત સ્થળે ખસેડિાની વ્યિસ્થા કરિી.

દરમયાન D પ્રવતભાિ અને રાહતની વ્યિસ્થા અાંગે વિશેર્ જરૂરીયાતોિાળા જૂ થોને ખાસ પ્રાથવમકતા આપિી,
0થી
D એન.જી.ઓ. અને વિર્ય વનષ્ણાાંતો સાથે આિા જૂ થોની જરૂરીયાતો અાંગે સાંકલન કરિુાં.
+72
બાદમાાં
રાહત વિતરણ વ્યિસ્થાની દેખરેખ કરિી.
D +72 થી સબાંધીત સત્તામાંડળમાાં વહમાયત કરિી.
આગળ
આિા સમૂહોના સભ્યોની યાદી અપડેટ કરિી.

ટાસ્કફોસષ -8: પશુ આરોગ્ય અને કલ્યાણ
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સમય પત્રક
પ્રિૃવત્તઓ
સામાન્ય
પશુઓની યાદી અને તેમના સ્િાસ્થ્ય સબાંધી વિગતો તૈયાર કરિી અને તકેદારીના પગલાાં લેિા.
સમય
પેરા પશુ સ્િાસ્થ્ય કમીઓની સૂવચ અને સાંપકષ તૈયાર કરિા.
પશુઓની હોસ્ટેલ અને પાાંજરાપોળની યાદી તૈયાર કરિી.
િીમા અાંગે પ્રચાર પ્રસાર કરિો.
વનઃસહાય સ્થળો ઓળખિા અને રીસપોન્સ માટે રણનીવત તૈયાર કરિી.
દરમયાન D અસરગ્રસ્ત પશુઓને ફેરિિા માટે રાન્સપોટેશનની વ્યિસ્થા.
0થી
D પશુઓ અાંગે રાહત, ઘાસચારો, પાણી અને દિાની વ્યિસ્થા અગે દેખરેખ રાખિી.
+72
પશુઓમાાં મહામારી ન ફેલાય તે અાંગે તકેદારી
બાદમાાં
રીસપોન્સ કામગીરીની સમીક્ષા કરિી.
D +72 થી આપવત્તની પશુઓ અને સબાંધીત જીિનવનિાષહ પર અસરનુાં દસ્તાિેજીકરણ અને કેસ સ્ટડી કરિુાં.
આગળ

*P#VIPપ્રોટોકોલ :
વજલ્લાની આપવત્તઓ અને તેની સાંભાિના, ખતરા અાંગે VIP અને VVIP ને સત્િરે જાણ કરિી જોઇએ
જે થી VIPવ્યવક્તઓ સમુદાયમાાં ગભરાટ ઓછો કરિામાાં અને તાંત્રને સાબદુ કરિામાાં મદદરૂપ થાય. આિી માવહતીનાાં
આધારે VIPઅને VVIPપોતાના આ ક્ષેત્રનાાં પ્રિાસ અાંગેપણ ફેર વિચારણાાં કરી શકે.
ઇમરજન્સીનાાં સમયે VIPઅને VVIPની સ્થળ મુલાકાતોથી શોધ બચાિ, પ્રાથવમક સારિાર જે િા કાયોમાાં અિરોધ ન
આિે તેનુ ધ્યાન રાખિુાં.

*P$મીડડયા મેનેજમેન્ટ :
વપ્રન્ટ અને ઇલેકરોવનક મીડડયાની ભૂવમકા આપવત્તની ચેતિણી અને વિગતો પહોંચાડિા માટે મહત્િની છે .
માધ્યમો આિા સમયે શાવલનતા પૂિષક િતી જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરિામાાં મહત્િની ભૂવમકા ભજિી શકે.
આપવત્ત અાંગે પૂિષતૈયારી, પ્રવતભાિની રીતો, બચિાની રીતો િગેરે અાંગે ખુબ જ સારી માવહતી લોકો સુધી બહોળા
પ્રકારથી પહોંચાડી શકે. સામાન્ય રીતે કોઇપણ સાંકટ કે આપવત્તઓમાાં સમુદાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકારી મળે તે
ખુબ જ જરૂરી છે . તેથી માધ્યમોની ભૂવમકા ઘણી મહત્િની છે . રાજ્ય સ્તરની EOC માાં મીડડયા સેલ શરૂ કરી
માધ્યમો સાથે સાંકલનની વ્યિસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી છે . જે સતત કાયષરત છે . આપવત્તનાાં સમયે યોગ્ય અવધકારી દ્ન્િારા
વપ્રન્ટ અને ઇલેકરોવનક મીડડયાને સમયાાંતરે અપડેટ કરતા રહેિુાં જે થી વબનજરૂરી અફિા અને ગેર જિાબદારીિાળી
માવહતીનો પ્રસાર અટકે. આિી વ્યિસ્થા આપવત્ત દરવમયાન SEOC સ્તરે પણ હોય છે , તેની મદદ લેિી.

5|SZ6 o *
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પુનઃવસ્થવતઅને ક્ષમતાિધષનપ્લાન :
આપવત્ત અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર અને લોકોને પુનઃવસ્થવતમાાં અથિા િધુ સારી વસ્થવતમાાં લાિિાનુાં કાયષ આ
પ્લાનનુાં છે . આપવત્તને કારણે જરૂરી સેિાઓ, માળખા, લોકોનુાં જીિનવનિાષહ, સ્િાસ્થ્ય અને સમગ્ર જીિનશૈલી અસર
પામે છે . તેથી સત્િરે આ બધા પાસાઓ પુનઃવસ્થવતમાાં લાિિા. ભૌવતક માળખાઓને અને જીિન જરૂરી સેિાઓ
પુનઃવસ્થત કરિા માટે આ મુજબની રણનીવત ધ્યાને લેિી.
પહેલાાં કરતા િધુ સારૂ બાાંધિુાં :નિાાં બાાંધકામ કાયો એિી રીતે કરિા જે પુનઃ આિી આપવત્તઓમાાં નુકસાન ન પામે.
સહભાગી આયોજન – લોકોની સામાજીક અને સાાંસ્કૃવતક શૈલી અને જરૂરીયાતોને ધ્યાનમાાં રાખી ફેર બાાંધકામ અને
કાયો કરિા. આ માટે આયોજનમાાં વહતધારકોની સહભાગીતા આિશ્યક છે .
સાંકલન :પુનઃવસ્થવતમાાં લાિિાનુાં આયોજન વિવિધ વિભાગો સાથે સાંકલન રૂપે તૈયાર કરિુાં. આિા આયોજનો માટે
ત્િરીત નુકસાનનુાં આાંકલન અને લોકોની જરૂરીયાતનુાં આાંકલન અગત્યનુાં પાસુ છે .
નીચે મુજબના વિવિધ ક્ષેત્રોને પુનઃવસ્થત કે કાયષરત કરિા.


મહત્િની સેિાઓ – િીજળી, પાણી, સાંચાર, િાહનવ્યિહાર, સ્િછછતા, સ્િાસ્થ્ય.



માળખા / બાાંધકામ – આિાસ, જાહેર ભિન અને રસ્તા



જીિનવનિાષહ – કૃવર્, કુડટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોજગાર.

િીજળી, પાણી, સ્િછછતા, ગાંદાપાણીનો વનકાલ િગેરે સેિાઓ તાત્કાવલક શરૂ કરિી. આિી સેિા શરૂ કરિા માટે
િૈકવલ્પક રણનીવત અને કાયો અગાઉથી નક્કી કરિા. જરૂર પડે સ્થાવનક સાંસ્થા, વિભાગો, કોપોરેટની મદદ લેિી.

*P!મહત્િની સેિાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયષરત કરિી
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(નીચેના પત્રકોની વિગતો આપવત્તની ઘટના બાદ સિે કરી ભરિી.)
નૂકસા
ન
એકમ
ની
સાંખ્યા

અસરગ્રસ્તતાલુકાની
સાંખ્યા

અસરગ્ર
સ્ત
િસ્તી

ફીડર

--

--

--

--

--

--

રાન્સફમષર

--

--

--

--

--

--

HT લાઇન

--

--

--

--

--

--

LT લાઇન

--

--

--

--

--

--

થાાંભલા

--

--

--

--

--

--

અન્ય

--

--

--

--

--

--

મહત્િ
ની
સામગ્રી/સેિા
સેિા
ઓ
ઓ
િીજળી

પુનઃવસ્થવત
અાંદાજીત
માાં
બજે
સમયગા
આિિાના
ટ
ળો
પગલાાંઓ

સ્િાસ્થ્ય :
વિગત

CHC

સબ
સેન્ટર

દિા
સાંગ્રહ

પુનઃવસ્થવતમાાં
આિિાના
પગલાાંઓ

અાંદાજીત
સમયગાળો

બજે ટ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

PHC
(તાલુકાનુાંનામ)

નૂકશાન
ભિનો

થયેલા

પહોંચી ન શકાય તેિા
આરોગ્ય કેન્દ્રો
દિા સાંગ્રહ અને
મહત્િના સાધનોના
સાંગ્રહ માટેના ડિજને
નૂકસાન
નાશ થયેલ દિાઓ

નૂકસાન
થયેલ
એમબ્યુલન્સની
સાંખ્યા
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સામાવજક :
વિગત
મનોસામાવજક
સારસાંભાળની
જરૂરતિાળા
લોકોની સાંખ્યા
(આપવત્તને
કારણે)

ગામ

પુરૂર્

સ્ત્રી

બાળકો

કુલ

પુનઃવસ્થવતના
પગલા

જિાબદાર
વિભાગ

અાંદાજીત
સમયગાળો

બજે ટ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

પાણી પુરિઠો :
નૂકસાન

તાલુકાનુ
નામ અને
એકમની
સાંખ્યા

કૂિા

અસરગ્રસ્તગામો/િસ્તી પુનઃવસ્થવતમાાં
આિિાના
પગલાાંઓ

વિભાગ અાંદાજીત
સમયગાળો

બજે ટ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ESR

--

--

--

--

--

--

GSR

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

બોરિેલ
તળાિ
પાણી પુરિઠાને

સમપ
સ્ટેન્ડપોસ્ટ
હેન્ડપાંપ
પશુહિાડા
માગષ અને િાહનવ્યિહાર :
રોડ નૂકસાન

પાંચાયતના રસ્તા

રાજ્યના રસ્તા

સ્થળ

તીવ્રતા

કી.મી.

પુનઃવસ્થવતમાાં
આિિાના
પગલાાંઓ

અાંદાજીત
સમયગાળો

બજે ટ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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દૂરસાંચાર :

નૂકસાન

ઓડફસ/ટાિરને અસરગ્રસ્ત પુનઃવસ્થવતમાાં જિાબદાર અાંદાજીત બજે ટ
નૂકસાન
તાલુકા
આિિાના
વિભાગ સમયગાળો
પગલાાંઓ

લેન્ડલાઇન જોડાણ

એકમો
અને
સ્થળોની સાંખ્યા)

--

--

--

--

--

મોબાઇલ જોડાણ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

િાયરલેસ ટાિર
રેડડયો

અન્ન પુરિઠો :
અન્ન પુરિઠો ન પહોંચાડી શકાય તેિા ગામોની યાદી

નૂકસાન

નૂકસાન બગડેલા બગડેલા જોખમ પુનઃવસ્થ
થયેલ
અનાજ અનાજ સાંભવિત
વતમાાં
ગોડાઉન નો પ્રકાર
નો
અનાજ આિિાના
ની
જથ્થો
નો
પગલાાંઓ
સાંખ્યા
(ટનમાાં) જથ્થો
(ટનમાાં)

જિાબદાર
વિભાગ

અાંદાજીત બજે ટ
સમયગાળો

અન્ન
પુરિઠો

--

--

--

--

--

--

--

--

APMC

--

--

--

--

--

--

--

--

આિાસ :

અાંશતઃનૂકસાન
કાચા

પાકા

--

--

સાંપૂણષ
પુનઃવસ્થવતમાાં કાયષક્રમ/ જિાબદાર અાંદાજીત બજે ટ
નૂકસાન/ધરાશાયી આિિાના યોજના વિભાગ સમયગાળો
પગલાાંઓ
કાચા પાકા
--

--

--

--
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જાહેર ભિનો :
નૂકસાન

અાંશતઃનૂ
સાંપૂણષ
કસાન નૂકસાન/ધ
(એકમની રાશાયી
સાંખ્યા)

પુનઃવસ્થવત
માાં
આિિાના
પગલાાંઓ

કાયષક્રમ/
યોજના

જિાબદાર અાંદાજીત બજે ટ
વિભાગ સમયગાળો

પાંચાયત

--

--

--

--

--

--

--

શૈક્ષવણક ભિન

--

--

--

--

--

--

--

આાંગણિાડી

--

--

--

--

--

--

--

હોસ્પીટલો

--

--

--

--

--

--

--

ઓડફસ

--

--

--

--

--

--

--

બજાર

--

--

--

--

--

--

--

પોવલસ સ્ટેશન

--

--

--

--

--

--

--

સામુદાવયક કેન્દ્રો

--

--

--

--

--

--

--

રસ્તાઓ :
રસ્તા
પ્રકાર

મધ્યમ
નૂકસાન

અાંતર/સ્થળ

કી.મી

ગાંભીર
નૂકસાન

કી.મી

અાંતર/સ્થ
ળ

કી.મી. તૂટી ગયેલા કી.મી. પુનઃવસ્થવત
માાં
આિિાના
પગલાાંઓ
અાંતર/સ્થ
કી.મી. ળ
કી.મી.

બજે ટ

ગ્રામય
રસ્તા

--

--

--

--

--

--

--

--

વજલ્લા
રસ્તા

--

--

--

--

--

--

--

--

સ્ટેટ
હાઇ-િે

--

--

--

--

--

--

--

--
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*PZઆજીવિકાને પૂિષિત કરિી

:

(નીચેના પત્રકોની વિગતો આપવત્તની ઘટના બાદ સિે કરી ભરિી.)
રોજગારીની વ્યિસ્થાઓ :
વ્યિસાયનો પ્રકાર

શ્રવમકોની
સાંખ્યા

ક્યો વિભાગ કામ
આપશે

અાંદાજીત
સમયગાળો

બજે ટ

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

કુશળ શ્રવમક
વબન કુશળ શ્રવમક અને ખેત
મજૂ ર
નાના અને વસમાાંત ખેડૂતો
બાાંધકામ કામદાર
મીઠાના અગડરયા
માછીમાર
િણાટકામ
અન્ય કારીગરો

જમીન સુધારણા :

ખેતી

જમીન ધોિાણ
/કાાંપ પથરાિો

પુનઃવસ્થવતમાાં એજન્સી અને
આિિાના
કાયષક્રમ
પગલાાંઓ

અાંદાજીત
સમયગાળો

બજે ટ

--

--

-વિસ્તાર (હેકટર)
અસરગ્રસ્ત કુટુાંબો

--

--

--

ખેતી સુધારણા :
ખેતી

વનષ્ફળ ગયેલ પાક

વિસ્તાર (હેકટરમાાં)

--

અસરગ્રસ્ત કુટુાંબો

--

પુનઃવસ્થવતમાાં આિિાના પગલાાંઓ
--
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વબનખેતી જીિન વનિાષહ :
કુડટર ઉદ્યોગો

નૂકસાનની તીવ્રતા
સાધનો અને
યાંત્રસામગ્રી
(પ્રકાર અને
એકમ)

હાથિણાટ
મરઘાાં ઉછે ર
ફડ પ્રોસેસીંગ
વહરા કારીગરી
કાપડ છપાઇ/રાંગાઇ

પુનઃવસ્થ
વતમાાં
આિિાના
પગલાાંઓ

એજ
ન્સી
અને
કાયષક્રમ

અાંદાજીત
સમયગા
ળો

બજે
ટ

તૈયાર અને
કાચો માલ
(પ્રકાર અને
જથ્થો)

બજાર
જોડા
ણ
(હા/ના
)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

દુકાન અને પેઢી :

દુકાન

મકાન
ભિન

નૂકસાનની તીવ્રતા
યાંત્રો અને સામાન અને
સાધનો
મટેરીયલ

સ્થળ અને
વનવશ્ર્ચત
સાંખ્યા
દુકાનો
પ્રકાર અને
અને પેઢી
સાંખ્યા

*P#

પુનઃવસ્થવતમાાં અાંદાજીત બજે ટ
આિિાના સમયગાળો
બજાર
જોડાણ પગલાાંઓ

વનવશ્ર્ચત પ્રકાર
અને જથ્થો

--

--

--

--

ફડરયાદ વનિારણ વ્યિસ્થા :

આપવત્ત દરવમયાન લોકોની ફડરયાદ અને તેના વનિારણ માટે માનવસક, સ્િાસ્થ્યઅને જાનમાલના નુકસાનથી
ત્રસ્ત વ્યવક્તની ફડરયાદ સમયસર સાાંભળિામાાં આિે અને તેનુ વનિારણ થાય તે માટે એકથી િધારે વ્યિસ્થાઓ
ગોઠિિી.

ક્રમ

મુખ્ય સાંપકષ વ્યવક્ત

સાંપકષ નાંબર

સરનામુ

1

0LhF:8Z DFD,TNFZ

02640-224001

S,[S8Z SR[ZL4 lHP GD"NF

2

Ò<,F lJSF; VlWSFZL

02640-224820

lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 lHP GD"NF

3

5F[,L;

02640-222167

5F[l,; :8[XG4 lHP GD"NF
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: ક્ષમતાિધષન પ્લાન :
આપવત્ત વ્યિસ્થાપનમાાં ક્ષમતાિધષન માટે નીચે મુજબના પગલાાં લેિા.
1. તાલીમ
2. મોકડ્રીલ અને વસમયુલેશન કિાયત
3. જન જાગૃવત
4. નમૂનારૂપ કાયષનુ દસ્તાિેજીકરણ
તાલીમ જરૂરીયાત વિશ્ર્લેર્ણ :
તાલીમથી વ્યવક્ત અને સમૂહનાાં જ્ઞાન, આિડત અને વ્યિહારમાાં બદલાિ આિે છે . ભાિાત્મક અને જ્ઞાનાત્મક
પાસાઓમાાં અસર થાય છે . જે થી વ્યવક્ત અને સમૂહની કામગીરી િધુ સારી બને છે . આ માટે અગાઉથી તાલીમની
જરૂરીયાતો ઓળખિી અને તેના આધારે તાલીમ અને ક્ષમતાિધષનનુાં આયોજન કરિુ.
 િતષમાન તાલીમની સમીક્ષા કરિી
 કાયષ વિશ્ર્લેર્ણ (નિા અથિા વ્યિસ્થામાાં કરેલ સુધારાિધારા)
 તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરિી
 તાલીમની જરૂરીયાતનુાં સરિૈયુ
 તાલીમની િૈકવલ્પક વ્યિસ્થા નવક્ક કરિી
 તાલીમના ખચષ-લાભ નુ વિશ્ર્લેર્ણ કરિુાં
કાયષ
આપવત્ત

પ્રિૃવત્ત
વ્યિસ્થાપનમાાં વિભાગોની

ભૂવમકા

અને

જિાબદારીઓની ઓળખ કરિી.
વિભાગોની ભૂવમકા અને જિાબદારીઓને આગળ લઇ
તાલીમ
જરરીયાતનુાં
વિશ્ર્લેર્ણ

જિા માટે વિવિધ વહતધારકોની ઓળખ કરિી.
તાલીમ જરૂરીયાત વિશ્ર્લેર્ણ સતત ચાલુ રાખિુ
તાલીમની જરૂરીયાત મુજબ તાલીમની ડડઝાઇન તૈયાર
કરિી.
સાંસાધનોની વ્યિસ્થા કરિી
તાલીમ કરિી
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જિાબદાર વિભાગ
મહેસૂલ અને ડેપ્યુટી કલેકટર
સામાન્ય િહીિટ વિભાગ
મહેસૂલ વિભાગ



જી.એસ.ડી.એમ.એ./જી.આઇ.ડી.એ
મ.




તમામ
કાયષપ્રણાલી
વિભાગો
જાહેર ક્ષેત્ર
ખાનગી ક્ષેત્ર



એન.જી.ઓ. અને અન્ય સાંગઠનો
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વિવિધ વિભાગો માટે કરિાની તાલીમો :
વિવિધ વિભાગોનાાં અવધકારીઓ અને કમષચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખીને તેના આધારે તેમના
માટે તાલીમ કાયષક્રમો ગોઠિિા જોઇએ. આ પ્રડક્રયાથી તાલીમ માટેનાાં વિર્યો અને પ્રડક્રયાઓ તારિી શકાય.
દરેક વિભાગે પોતાના સ્તરે આપવત્ત વ્યિસ્થાને મજબૂત કરિા માટે તાલીમ કાયષક્રમોની સૂવચ અને
સમયસારણી બનાિિા જોઇએ. સામાન્ય રીતે આ પ્રડક્રયા વજલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી થાય છે . જો તાલુકા સ્તરે આ
પ્રકારે તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખિાની પ્રડક્રયા અને તાલીમની માાંગ તૈયાર થાય તો વજલ્લા સ્તરનુાં અને રાજ્ય
સ્તરનુાં તાલીમ આયોજન િધુ સારી ગુણિત્તાિાળુ થાય.
અત્યાર સુધીના અનુભિોમાાંથી દરેક વિભાગો માટે નીચે મુજબના તાલીમ કાયષક્રમો કરી શકાય;
1. આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માટે પ્રસ્તાવિત તાલીમો DM ની વિભાિના, જરૂરીયાત, કાયદો, નીવતઓ, વ્યિસ્થાઓ
િગેરે
2. જે માાં પોવલસ, આગ સલામતી, સ્િાસ્થ્ય, મહેસૂલ, ગ્રામ વિકાસ, િન વિભાગ િગેરે જોડાઇ શકે. વિભાગીય
સ્ટાફ માટે કૌશલ્ય િૃવધ્ધ કાયષક્રમ. ICS પર તાલીમ
3. ઇમરજન્સી રીલીફ અને પ્રવતભાિના ન્યૂનતમ માનાાંક
4. સાધનો અને યાંત્રોની જાળિણી અને ઉપયોગ.
ખાસ તાલીમ : વિભાગીય તાલીમો સસાંચાઇ અન્ય વહતધારકો માટે પ્રાસ્તાવિક, પૂિષ તૈયારી, પ્રવતભાિ,
ઉપશમન(મીટીગેશન), રોકથામ િગેરે અાંગે તાલીમો કરિી.
1. પાંચાયતો, સમુદાય માટે, CBDP રાહત, નુકસાન આાંકારણી અને િળતરના વનયમો અાંગે તાલીમ.
2. NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP,વનઃસહાયતા અને જોખમ આાંકલન
3. સમુદાયનાાં કાયષદળો માટે શોધ બચાિ, પ્રાથવમક સારિાર, સલામત સ્થળે ખસેડિાની પધ્ધવતઓ, પૂિષ
ચેતિણી િગેરે અાંગે.

તાલીમ માળખુાં :
વિર્ય

તાલીમ જૂ થ

આપવત્ત વ્યિસ્થાપનની સામાન્ય બાબતો વિશે વિભાગીય સ્ટાફ
ઓરીએન્ટેશન,
ઇમરજન્સીની ઘટના વનયાંત્રણ વસસ્ટમ વિશે (ICS)
ટાસ્કફોસષના સભ્યો
શોધ અને બચાિ, પ્રાથવમક સારિાર અને આગ બચાિ
ટાસ્કફોસષના સભ્યો
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મોકડ્રીલ અને વસમયુલેશન :
તાલીમની સાથોસાથ મોકડ્રીલ અને વસમયુલેશન દ્ન્િારા આપવત્ત અાંગેની પૂિષતૈયારીની ચકાસણી કરતા રહેિુાં .
બધી શાળાઓ, હોસ્પીટલ, અગત્યની સરકારી કચેરીઓ, મોટા કોપોરેટ હાઉસમાાં અલગ-અલગ વિર્યો જે િાાં કે, આગ,
ભૂકાંપ, પુર િગેરે અાંગે સલામતી અને પૂિષતૈયારીની વ્યવક્તગત / સામૂવહક સજ્જતાની ચકાસણી માટે વનયવમત રીતે
બહારના વનષ્ણાાંતોની મદદથી મોકડ્રીલ કરાિિી. જે નાથી તૈયારીમાાં રહેતી ઉણપો તારિી શકાય અને તેને દુરસ્ત કરિી.
આિી મોકડ્રીલમાાં શોધ-બચાિ, સલામત બહાર નીકળિુાં, પ્રાથવમક સારિાર િગેરે પાસાાંઓની પૂિષતૈયારી માટે
કરી શકાય જે માાં, પોવલસ, ફાયર, સ્િાસ્થ્ય સેિાઓ, બચાિ દળ, િગેરેની પૂિષ તૈયારીનુાં આાંકલન કરી શકાય. શાળા અને
કચેરીઓમાાં ભણતાાં અને કામ કરતા લોકોની સ્િ સજ્જતા િધારિા માટે પણ આ પધ્ધવત ઘણી ઉપયોગી છે .

મોકડ્રીલ (િર્ષમાાં એકિાર ભીડ વનયાંત્રણ, બચાિ, ઇિેક્િેશન અને પ્રાથવમક સારિાર અાંગે મોકડ્રીલ
કરિી.
સ્થળ
ઉદ્યોગોનો ઓફ સાઇટ વિસ્તાર

આયોજક એજન્સી
ઉદ્યોગ એશોસીએશન, LCG અને DCG

કલેક્ટરશ્રીની કચેરી

DDMC અને કલેક્ટરશ્રી

મોકડ્રીલનુાં આયોજન, અમલ અને દસ્તાિેજીકરણનાાં તબક્કાિાર પગલાાં ;
અલગ-અલગ આપવત્તમાાં વ્યવક્ત જૂ થ /સાધન /યાંત્રોની પૂિષતૈયારીની ચકાસણી માટે મોકડ્રીલ કરિામાાં આિે
છે . મોકડ્રીલના મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ છે ;
ઇમરજન્સીની પૂિષતૈયારી ચકાસિી
 પ્રવતભાિ પ્રડક્રયામાાં રહેલી ઉણપોને તારિિી
 વિવિધ ઘટકો /વ્યવક્તઓની ભૂલો તારિિી અને સુધારિી
 ભૂવમકા અને જિાબદારીમાાં ગૂાંચિાડો અને ગેર સમજ દૂર કરિા
 વિવિધ ઘટકો /ટીમ િછચે સાંકલન મજબૂત કરિા
 આપવત્તમાાં કામ કરનાર વિવિધ વ્યવક્ત /જૂ થ /ઘટકનો પડરચય કેળિાય અને તેમની ભૂવમકા અાંગે જાણકારી મળે
 સાધનો /યાંત્રો /સામગ્રીની ચકાસણી થાય અને ખરે ટાણે ચાલે છે કે નહી તેની ચકાસણી કરિી.
 પ્લાનમાાં વિવિધ વહતધારકોને પ્લાનના વિવિધ પાસા અાંગે જાણકારી મળે તે હેતુસર

તૈયારી કેિી રીતે કરિી :
 ICS નો અભ્યાસ કરિો
 કમાન્ડીંગ ઓડફસર સાથે બેઠક /ચચાષ
 મોકડ્રીલના સ્થળની પસાંદગી
 મોકડ્રીલના સમય (સિાર, બપોર, સાાંજ, રાત) ની પસાંદગી કરિી.
 મોકડ્રીલમાાં આિરી લેિાનાર વિસ્તાર નવક્ક કરિો.
 મોકડ્રીલ અાંગે વિવિધ વ્યવક્તઓને અલગ-અલગ ભૂવમકા આપિી. દા.ત. મોકડ્રીલ સાંચાલક, અિલોકન કરનાર,
નોંધ લખનાર િગેરે
 મોકડ્રીલમાાં અસર થનાર વ્યવક્તઓ તારિિા (ઇજા, બેભાન િગેરે)
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મોકડ્રીલનો ગાળો :
 સાયરનની ઘાંટડી િગાડી સબાંધીત વ્યવક્ત /ઘટક /એજન્સીઓને જણાિિુ.
 દરેક એજન્સીની તેની SOP પ્રમાણે રીસ્પોન્સ કરે.
 અગાઉથી વનયત કરેલ અિલોકનકાર દરેક પળનુાં અિલોકન કરશે કે કોણ શુાં કરે છે .
 અગાઉથી નવક્ક કરેલ અસરગ્રસ્ત મોકડ્રીલ સાંચાલન કતાષએ આપેલ સૂચના પ્રમાણે િતષશે.

સમીક્ષા:બધી વ્યવક્ત /ઘટક /એજન્સીઓએ સાથે મળી મોકડ્રીલની સમીક્ષા કરિી










દરેક એજન્સી
કેિી રીતે વિવિધ એજન્સીઓ િછચે સાંકલન અને સહકાયષ થયુ.
પ્રવતભાિ કરિાના ક્યાાં ઉણપ અને કમી હતી.
અસરગ્રસ્તોને બચાિ અને પ્રાથવમક સારિાર માટે લઇ જિામાાં રીટમેન્ટમાાં શુાં અનુભિ રહ્યાાં.
દરેક એજન્સી િાર ક્ષમતાિધષન પ્લાન
વિવિધ ઘટક /એજન્સી િછચે સાંકલન કેિી રીતે સુધારિુાં.
ICSની કામગીરી કેિી રહી.
રીસપોન્સ કરિાનો સમયગાળો શુાં હતો?
રીસ્પોન્સ કરનાર કેટલા તૈયારીબધ્ધ હતા?
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નાાંણા અને બજે ટ:
નાણાાંકીય અાંદાજ એ વજલ્લાકક્ષાની િાર્ર્ષક કાયષપ્રણાલી છે . આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માટે બે પ્રકારના બજે ટ કરી
શકાય, એક વિવિધ વિભાગના પોતાના વિભાગીય બજે ટ અને બીજુ આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માટે અલગથી જરૂરી હોય
તેિા ખચષ માટે બજે ટ.
આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માટે નીચે મુજબના વિવિધ ખચષ માટે અલગ અલગ શ્રોતથી નાણાાંકીય આયોજન કરિુાં.

નામ
NDRF
(NCCF)

હેતુ
રાહત સહયોગ

નાાંણાકીય વ્યિસ્થા

યોજના હેઠળ કરી
શકાય તેિી પ્રિૃવત્તઓ

100 ટકા કેન્દ્ર સરકાર

રોકડ પ્રકારની રાહત

જાહેર અપીલ

રાહત સહયોગ

મહેસૂલ વિભાગ

75 ટકા કેન્દ્ર સરકાર, રોકડ પ્રકારની રાહત
25 ટકા રાજ્ય
આયોજન માંડળ
ક્ષમતાિધષન
100 ટકા કેન્દ્ર સરકાર તાલીમો, જનજાગૃવત
માટે શૈક્ષવણક સામગ્રી,
મોક ડ્રીલ
વિવિધ વિભાગો
પૂિષતૈયારી
અને વિભાગના બજે ટમાાંથી ડી.આર.આર.,
પૂિષ
ઉપશમન
તૈયારી અને ઉપશમન
વજલ્લા આયોજન કોઇપણ જાહેર કાયષ એમ.પી
અને પૂિષતૈયારી, ક્ષમતાિધષન
માંડળ
ધારાસભ્ય મદદ અને અને પુનઃસ્થાપન
ગ્રાન્ટ
બહારની
પુનઃસ્થાપન,
બહારના,
વદ્ન્િપક્ષી DRRકાયષક્રમમાાં
સાંસ્થાઓની
ઉપશમન
અને અથિા બહુ પક્ષીય માળખાગત
સહાય
પૂિષતૈયારી
માટે વ્યિસ્થા કરિી
સુવિધાઓમાાં સુધારા,
DRRના કાયષક્રમો
ટેકનોલોજીનો હસ્તક્ષેપ
અને તકવનકી અભ્યાસો
દાતા
કોઇપણ
તમામ દાન રોકડ કોઇપણ
અથિા અન્ય પ્રકારે
CSR
કોપોરેટ
નફાના ત્રણ ટકા
કોઇપણ
SDRF (CRF)

તત્કાલ રાહત

પુણષ અથિા અાંશતઃ તત્કાલ રાહત
બહારનુાં ફાંડ
પુનઃવનમાષણ

જિાબદાર
વિભાગ

મહેસૂલ વિભાગ
મહેસૂલ વિભાગ

વિવિધ વિભાગો
સ્થાવનક
સાંસ્થા
અને
વિવિધ
વિભાગ
મહેસૂલ વિભાગ

DDMA/TDMA

ચેરીટી કવમશ્ર્નર
અને કોપોરેટ
અને DDMA/TDMA

વજલ્લાસ્તરે DDMPની વિવિધ પ્રિૃવત્તઓ માટે નાણાાંકીય બજે ટ જે તે વિભાગીય બજે ટમાાંથી કરી શકાય. એિી
પ્રિૃવત્તઓ જે નાથી ઉપશમન(મીટીગેશન), ક્ષમતાિધષન, પુનઃસ્થાપન થનાર હોય તેને વનમનલીવખત પત્રકમાાં ભરી
શકાય. બજે ટનાાં શ્રોતના ખાનામાાં સાંભવિત શ્રોત લખિો.
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અાંદાજપત્ર (કલેક્ટરશ્રીની કચેરીએ DDMPના ખચષના અાંદાજ મુજબ તૈયાર કરિુ
આિશ્યકતા

વિિરણ

ડરમાકષ

માનિસાંસાધન
1.વજલ્લા કક્ષાએઆપવત્તવ્યિસ્થાપનઅવધકારીશ્રી

DDMPને અમલ કરિા સરકારી ધોરણો મુજબ
માટે પૂણષ સમયના કમષચારી.

સાધનો અને યાંત્રો
1.
2.
3.
4.
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5|SZ6 o )
IF[HGFGL HF/J6L o
સ્થળ
ઉદ્યોગોનો ઓફ સાઇટ વિસ્તાર

આયોજક એજન્સી

મામલતદારશ્રીની કચેરી

TDMC અને મામલતદારશ્રી

ઉદ્યોગ એશોસીએશન ,LCG અને DCG

મોકડ્રીલનુાં આયોજન અમલ અને દસ્તાિેજીકરણનાાં ,તબક્કાિાર પગલાાં અલગ આપવત્તમાાં વવ્ક્ત-:
અલગ/સાધન /યાંત્રોની પૂિષતૈયારીની ચકાસણી માટે મોકડ્રીલ કરિામાાં આિે છે મોકડ્રીલના મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ .
છે ;

ઇમરજન્સીની પૂિષતૈયારી ચકાસિી
 પ્રવતભાિ પ્રડક્રયામાાં રહેલી ઉણપોને તારિિી
 વિવિધ ઘટકો / વ્યવક્તઓની ભૂલો તારિિી અને સુધારિી

 ભૂવમકા અને જિાબદારીમાાં ગૂાંચિાડો અને ગેર સમજ દૂર કરિા
 વિવિધ ઘટકો / ટીમ િછચે સાંકલન મજબૂત કરિા
 આપવત્તમાાં કામ કરનાર વિવિધ વ્યવક્ત / જૂ થ / ઘટકનો પડરચય કેળિાય અને તેમની ભૂવમકા અાંગે જાણકારી મળે
 સાધનો /યાંત્રો / સામગ્રીની ચકાસણી થાય અને ખરે ટાણે ચાલે છે કે નહી તેની ચકાસણી કરિી.
 પ્લાનમાાં વિવિધ વહતધારકોને પ્લાનના વિવિધ પાસા અાંગે જાણકારી મળે તે હેતુસર

તૈયારી કેિી રીતે કરિી
 ICS નો અભ્યાસ કરિો
 કમાન્ડીંગ ઓડફસર સાથે બેઠક / ચચાષ
 મોકડ્રીલના સ્થળની પસાંદગી

 મોકડ્રીલના સમય.ની પસાંદગી કરિી )રાત ,સાાંજ ,બપોર ,સિાર)
 મોકડ્રીલમાાં આિરી લેિાનાર વિસ્તાર નવક્ક કરિો.
 મોકડ્રીલ અાંગે વિવિધ વ્યવક્તઓને અલગ ,અિલોકન કરનાર ,મોકડ્રીલ સાંચાલક .ત.દા .અલગ ભૂવમકા આપિીનોંધ લખનાર િગેરે

 મોકડ્રીલમાાં અસર થનાર વ્યવક્તઓ તારિિા )બેભાન િગેરે ,ઇજા)

મોકડ્રીલનો ગાળો :
 સાયરનની ઘાંટડી િગાડી સબાંધીત વ્યવક્ત /ઘટક /એજન્સીઓને જણાિિુ.
 દરેક એજન્સીની તેની SOPપ્રમાણે રીસ્પોન્સ કરે.
 અગાઉથી વનયત કરેલ અિલોકનકાર દરેક પળનુાં અિલોકન કરશે કે કોણ શુાં કરે છે .

 અગાઉથી નવક્ક કરેલ અસરગ્રસ્ત મોકડ્રીલ સાંચાલન કતાષએ આપેલ સૂચના પ્રમાણે િતષશે
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સમીક્ષા: બધી વ્યવક્ત /ઘટક /એજન્સીઓએ સાથે મળી મોકડ્રીલની સમીક્ષા કરિી
 દરેક એજન્સી

 કેિી રીતે વિવિધ એજન્સીઓ િછચે સાંકલન અને સહકાયષ થયુ.
 પ્રવતભાિ કરિાના ક્યાાં ઉણપ અને કમી હતી.
 અસરગ્રસ્તોને બચાિ અને પ્રાથવમક સારિાર માટે લઇ જિામાાં રીટમેન્ટમાાં શુાં અનુભિ રહ્યાાં.
 દરેક એજન્સી િાર ક્ષમતાિધષન પ્લાન

 વિવિધ ઘટક /એજન્સી િછચે સાંકલન કેિી રીતે સુધારિુાં.
 ICSની કામગીરી કેિી રહી.
 રીસપોન્સ કરિાનો સમયગાળો શુાં હતો?
 રીસ્પોન્સ કરનાર કેટલા તૈયારીબધ્ધ હતા?

ઔદ્યોવગક અને કેવમકલ દુઘટષ ના અાંગે સમુદાયની યોગ્ય જાગૃવત માટેનાાં મુદ્દાઓ
•

ઔદ્યોવગક એકમની દુઘષટનાની અસર સાંભવિત ક્ષેત્રમાાં રહેતાાં લોકોને એકમના જોખમી રસાયણો વિશે
ઔદ્યોવગક એકમોએ જાગૃવત ફેલાિિી ફરજીયાત છે .
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નમષદા જીલ્લો ગુજરાત રાજયના પુિષ ખૂણે આિેલો છે . ૨/૧૦/૧૯૯૭ ના રોજ નમષદા જીલ્લાની
રચના કરિામાાં આિીતેનો ભૂવમભાગ ભૂખાંડઉત્તર અક્ષાાંક્ષ અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી ૭૩.૩૦
થી ૭૩.૪૭ રેખાાંશ િછચે વિસ્તરેલો છે .ઉત્તરે િડોદરા, દવક્ષણે સુરત જીલ્લો, પૂિષમાાં મહારાષ્ટૂ
રાજયનો નાંદુરબાર જીલ્લો અને પવશ્ચમે ભરૂચ જીલ્લો આિેલો છે . ક્ષેત્રફળ અને વિસ્તાર આ જીલ્લો
૨૭૫૫.૫ ચોરસ કી.મી .ક્ષેત્રફળ ધરાિે છે .જે રાજયની કુલ જમીનનો ૧.૪૦ ટકા વહસ્સો ધરાિે છે .
જીલ્લાની કુલ િસ્તી ૫,૯૦,૩૭૯૨૦૧૧ ની િસ્તી ગણતરી અનુસારછે . જીલ્લાની આશરે ૯૦ ટકા
િસ્તી ગ્રામીણ વિસ્તારમાાં રહે છે . વજલ્લાનો સાક્ષરતાનો દર ૬૩.૯૪ ટકા છે .
આજનો નમષદા જીલ્લો એ સ્િતાંત્ર ભારત ના દેશી રજિાડાઓ પૈકીનુ એક સ્િતાંત્ર
રાજપીપલા રાજય હતુાં .જે તારીખ ૯/૬/૧૯૪૮ મા સ્િતાંત્ર ભારત ના મુાંબઇ રાજય માાં વિવલન
થઇ ગયુાં .એક માન્યતા પ્રમાણે પ્રથમ રાજગાદી નુાં સ્થાન પીપળા નીચે હતુાં .જે થી શહેરનુાં નામ
રાજપીપળા પડયુાં .તેમ જ એક ધારણા મુજબ આ વિભાગમાાં વપપળા ના ઝાડ િધુ હોિાથી
રાજપીપળા નામ પડ્યુાં .જયારે એક ધારણા મુજબ પ્રાચીન કાળમાાં નમષદાને દવક્ષણ ડકનારે મહર્શષ
પીપલોદ નુાં તપોિન હતુાં .જે થી શહેરનુાં નામ રાજપીપળા પડયુાં .નાાંદોદ ગોવહલ રાજાઓ ઇ.સ .
૧૭૩૦ સુધી રાજપીપળા માાં રહયા જે ને હાલ જુ નારાજ કહે છે .૧૮૩૦ માાં રાજધાની નાાંદોદ
ખસેડાઇ .ત્યાર બાદ ૧૯૧૮-૧૯ માાં નાાંદોદ નુાં નામ રાજપીપળા રાખિામાાં આવ્યુાં.
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Ò<,FG]\ S], 1F[+O/ Z*55P5 RF[Z; lSDLP K[P H[ ZFHIGL S], HDLGGF[
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GD"NF Ò<,FGF S], 5F\R TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P Ò<,FGL S], J;TL 54)_4#*) K[P
sZ_!!GL J;TL U6TZL VG];FZf K[P Ò<,FGL VFXZ[ )_ 8SF J;TL U|FDL6 lJ:TFZDF\
ZC[ K[P Ò<,FGM ;F1FZTF NZ &#P)$ 8SF K[P
lJ:TFZ VG[ JCLJ8 o
GD"NF Ò<,M ZFHIDF\ 5}J" TZOGF[ K[JF0FGF[ Ò<,F[ K[P VF Ò<,FDF\ S], 5F\RTF,]SF VFJ[,F
K[P
TF,]SFGL U|FdI J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o
VG]PG\P

TF,]SFG]\ GFD

UFDGL ;\bIF

J:TL

!P

GF\NF[N

107

1,12,553

ZP

U~0[`JZ

94

92,226

#P

TL,SJF0F

97

63,902

$P

0[l0IF5F0F

163

1,74,201

5P

;FUAFZF

93

1,10,924

S],PP

554

5,53,806

TF,]SFGL XC[ZF[GL J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o
VG]PG\P
!P

XC[ZG]\ GFD

J:TL

ZFH5L5/F GUZ5Fl,SF

34,845

S],PP

34,845

GD"NF Ò<,FGF S], 5#) UFDF[ VFJ[,F\ K[P H[ 5{SLGF TDFD UFDF[ DCN| V\X[ J;TL WZFJTF UFDF[
K[PZFH5L5/F XC[Z Ò<,FG]\ D]bI DYS K[ Ò<,FDF\ V[S GUZ5Fl,SF VFJ[,L K[P GD"NF Ò<,FDF\ S],
5#) UFDF[ VFJ[,F K[P H[DF\ )) :JT\+ UFDF[ VFJ[,F\ K[4 VG[ DlC,F !ZZ H]Y 5\RFIT VFJ[,L K[P

VFAMCJF VG[ JZ;FN
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VF lH<,FGL VFAF[CJF H\U, l;JFIGF lJ:TFZDF\ pGF/FDF\ VtI\T ;FDFgITo UZD VG[
lXIF/FDF\ VtI\T 9\0L U6L XSFIP VF Ò<,FDF\YL GD"NF GNL 5;FZ YFI K[P T[DH ZFH5L5/F GUZ
5F;[YL SZH6 GNL 5;FZ YFI K[P VG[ T[YL ;FDFgITo CJF E[HJF/L ZC[ K[P GD"NF Ò<,F D]bI DYSG]\
TF5DFG pGF/FDF\ $#\ ;[g8LU|[0 ;]WL VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL GLR]\ TF5DFG !!\ ;[g8LU|[0 ;]WLG]\ ZC[ K[P
;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN !Z5*P) DLPDLP ZC[ K[P Ò<,FGL HDLGG[ D]bItJ[ SF/L4 UF[ZF/]4 5YZF/
HDLGDF\ JUL"S'T SZL XSFIP
K[<,F NX JQF"GF JZ;FNGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P

S|D
1
2
3
4
5

TF,]SF[
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GF\NF[N
910 931 810 1746 648 537 675 734 499 1524
0[l0IF5F0F 846 1060 943 1231 639 580 790 1154 876 1853
;FUAFZF 1042 1051 824 1788 678 709 800 1118 897 1632
lT,SJF0F 725 1073 496 1854 764 618 781 972 705 1733
U~0[`JZ
694 536 621 976 567 1663
S],
3523 4115 3073 6619 3423 2980 3667 4954 3544 8405
;Z[ZFX
881 1028 768 1654 685 596 733 991 709 1681
JQF" ૨૦૧૦ YL JQF"૨૦૨૦ ;]WLGF GD"NF Ò<,FGF JZ;FNGF VF\S0F GLR[ D]HA K[P

િર્ષ
૨૦૧૦
૨૦૧૧
૨૦૧૨
૨૦૧૩
૨૦૧૪
૨૦૧૫
૨૦૧૬
૨૦૧૭
૨૦૧૮
૨૦૧૯

જૂ ન
૬૮.૭૫
૩૭
૨૧.૨૫
૧૯૫.૫
૧૩.૮
૧૭૩.૮
૨૨.૨
૨૦૧.૨
૯૪
૧૩૪.૬

2020

122

છે લ્લા દસ િર્ષના સરેરાસ માવસક િરસાદ
જુ લાઈ
ઓગષ્ટ
સપ્ટેમબર
૨૮૨.૭૫
૩૦૩.૭૫
૧૯૯.૫
૨૮૫.૫
૫૨૨
૧૬૫.૫
૧૯૬
૨૬૦.૫
૨૯૦.૫
૩૯૮.૫
૩૫૭.૭૫
૬૫૫.૫
૩૬૧.૬
૧૨૩.૪
૧૮૨.૪
૩૧૧.૪
૧૮.૪
૯૧.૪
૨૧૯.૬
૨૩૪.૬
૧૩૭
૪૪૦.૬
૨૫૮.૪
૬૧
૩૬૧.૨
૨૧૦.૮
૪૨.૮
૪૪૨
૬૮૧.૨
૩૫૪.૪
153

783

245

ઓક્ટોબર
૨૬
૧૮.૭૫
૦૦
૪૭.૫
૧૭
૧
૦
૨૯.૬
૦
૪૮.૬

નિેમબર
૨૮
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૨૦.૨

21

0

Ò<,FDF\ VFJ[, JZ;FN DF5S :8[XGF[ o
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2020
1036
2095
1597
1035
880
6643
1329

S|D

TF,]SFG]\ GFD

JZ;FN DF5S :8[XGG]\ :Y/

;\5S" G\AZ

!

GF\NF[N

DFD,TNFZ SR[ZL

02640-220003, 222408

2

U~0[`JZ

DFD,TNFZ SR[ZL

02640-237101

3

lT,SJF0F

DFD,TNFZ SR[ZL

02661-266336, 266349

4

0[l0IF5F0F

DFD,TNFZ SR[ZL

02649-234504, 234959

5

;FUAFZF

DFD,TNFZ SR[ZL

02649-255088, 255222

6

SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF

7

SZH6 l;\RF. IF[HGF

22021

8

RF[5SJFJ l;\RF. IF[HGF

222090

નદીની પાણીની સપાટી અાંગે ફ્લડ િોર્નષગની જાણ કરિા માટે જિાબદાર અવધકારીઓ :
અ.નુ.ાં

૧

૨

૩

ડેમનુાં નામ

નમષદા નદી

જિાબદાર અવધકારીનુાં નામ અનેસરનામુાં

કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, સેન્ટર િોટર કવમશન
ફલ્ડ ફોર કાસ્ટીંગ તાપીની ડડવિઝન નિસારી
બજાર સુરત-૩૯૫૦૦૨

ગરૂડેશ્િિર ખાતે નમષદાના મદદનીશ ઇજનેર સેન્રલ િોટર કવમશન
પાણીની સપાટી અાંગે
નમષદા રીિર ગેજ સ્ટેશન ગરૂડેશ્િિર
તા.નાાંદોદ
ગોલ્ડન વિજ ભરૂચ ખાતે મદદનીશ ઇજનેર સેન્રલ િોટર કવમશન
નમષદાના પાણીની સપાટી નમષદા રીિર ગેજ સ્ટેશન ગોલ્ડન વિજ ભરૂચ
અાંગે

ટેવલફોન નાંબર
ઓડફસ

ધર

)૦૨૬૬૧)

૨૨૧૩૬૯૯

૩૪૭૬૧૮૭
૨૪૭૮૫૬૯
)૦૨૬૪૦)
૨૩૭૦૫૬

)૦૨૬૪૦)
૨૪૯૮૪૮

નાની સસાંચાઇ યોજનાઓ અાંગે ફ્લડ િોર્નષગની જાણ કરિા માટે
૧

નાની સસાંચાઇ યોજનાઓ
માટે નમષદા જીલ્લા માટે

કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, પાંચાયત સસાંચાઇ
વિભાગ-રાજપીપલા

)૦૨૬૪૦)
૨૨૧૩૩૬

GNLVM VG[ A\WM o
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GD"NF Ò<,FDF\ S], Z DF[8L GNLVF[ VFJ[,L K[P Ò<,FGL GNLVMDF\ GD"NF G[ SZH6 GNLGM
;DFJ[X YFI K[P GNLVMGM 5|JFC ptTZ YL 5}J" TZO JC[ K[P
GD"NF Ò<,FDF\ GD"NF VG[ SZH6 V[D A[ DM8M A\W VFJ[, K[P ;ZNFZ ;ZF[JZ 0[D GJFUFD4 S[J0LIF
SF[,F[GL BFT[ VFJ[,F[ K[P VG[ SZH6 0[D ÒTU-4 TF,]SF GF\NF[NDF\ VFJ[, K[P

SZH6 0[DYL YTF C[9JF;GF GNL SLGFZFGF UFDF[GL lJUTP
S|D

GF\NF[N TF,]SF[

1

ZFH5L5/F

2

ENFD

3

EIZJF0F

4

CHZ5ZF

5

WFG5F[Z

6

WD6FRF

0[DGL EIHGS ;5F8L DL8ZDF\

116.10 DL8Z

H/FXIGL ;5F8LGL lJUT GLR[ D]HA K[P
0[DG]\ GFD
સરદાર સરોિર ડેમ
કરજણ ડેમ

EIHGS ;5F8L

NZJFHFGL ;\bIF

૧૩૮.૬૮
૧૧૬.૧૦

૩૦
૦૯

રસ્તા અને રેલ્િે
આ જીલ્લાના રાજપીપલા -અાંકલેશ્િર અને પ્રતાપનગર-કેિડડયા ને જોડતા રેલ્િે માગષ છે .
ગામ/નગરોને જોડતા ૨૭૩.૦૦ ડક.વમ .લાાંબા પાકા રસ્તા ધરાિે છે .૧૬ ગામ કાચા રોડથી જોડાયેલા છે અને
૪૯૭ ગામ એિા છે કે જે માાં ચોમાસા વસિાયની ઋતુમાાં જ જઇ શકાય .િસ્તી િાળા કુલ ૫૧૩ ગામડામાાંથી
મોટાભાગના રાજય માગષ પડરિહન સિલતોથી સાંકળાયેલા છે .આ જીલ્લો કુલ ૬૫ ડક.વમ .લાાંબો રેલ્િે પાટા ધરાિે
છે .
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5X] WG o
GD"NF Ò<,FDF\ 5X] ;\5l¿ Ò<,FGF U|FDL6 VY"T\+DF\ lG6F"IS :YFG WZFJ[ K[P Ò<,FGF 5X]WGGL l:YlT
GLR[ D]HA K[P
S], 5X]WG o
1
2
3
4
5
6

UFIF[
E[\;F[
3[8F\
ASZF\
p\83F[0F UW[0F4S]TZF4 0]SSZ TYF
VgI
DZ3F\ VG[ ATSF\

૧,૭૭,૭૫૦
૭૬,૩૧૪
૨૧
૮૯,૯૬૬
૧,૨૨૬
૧,૫૧,૨૭૨

GD"NF Ò<,FDF\ 5X] NJFBFGF 56 VFJ[,F\ K[P VG[ 5X] NJFBFGF 5[8F S[g§F[ 56 VFJ[,F K[P
અન.
૧

હોદ્દો
નાયબપશુપાલન
વનયામક

િરજનુસ્થળ

૨

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

૩

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

૪

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

વજલ્લાપાંચાયત
ફરતા પશુદિાખાના
રાજ પીપળા
પશુદિાખાના રાજ
પીપળા
પશુદિાખાના
વતલકિાડા

૫

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

પશુદિાખાના માાંગુ

વતલકિાડા

૯૬૬૪૬૫૩૧૩૨

૬

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

ગરુડેશ્િર

૯૪૨૬૯૨૪૩૪૦

૭

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

૮

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

૯

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

૧૦

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

૧૧

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

પશુદિાખાના ઝરીયા
પશુદિાખાના
ગરુડેશ્િર
પશુદિાખાના
રાજુ િાડીયા
પશુદિાખાના જે સલ
પોર
પશુદિાખાના ડેડીયા
પાડા
ફરતા પશુદિાખાના
ડેડીયા પાડા

૧૨

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

પશુદિાખાના મોઝદા

૧૩

પશુવચકીત્સાઅવધકારી

પશુદિાખાના સેલબા

તાલુકા
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
વતલકિાડા

ગરુડેશ્િર

કચેરીનોનાં.
૦૨૬૪૦૨૨૧૯૫૬
૦૨૬૪૦૨૨૦૪૪૭
૦૨૬૪૦૨૨૦૪૪૭
૦૨૬૬૧૨૬૬૩૫૩

૦૨૬૪૦૨૩૭૧૪૭

નાાંદોદ

૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮
૯૯૦૪૯૩૧૯૯૯

૮૭૮૦૫૬૬૦૨૪

૮૩૨૦૦૫૯૯૦૦
૮૪૬૯૭૩૩૩૭૬

ડેડીયાપાડા
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૯૪૨૭૪૮૭૪૯૫

૮૧૪૧૮૬૬૩૬૦
૦૨૬૪૯૨૩૪૧૨૦

ડેડીયાપાડા

સાગબારા

૯૭૨૫૭૦૨૪૭૫

૭૦૯૬૭૦૪૬૭૯

નાાંદોદ
ડેડીયાપાડા

મો.નાં.

૮૪૬૦૨૮૩૨૪૨
૦૨૬૪૯૨૫૪૭૪૩

૮૯૮૦૦૨૪૩૫૧
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V[G[1FZ o Z
HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 o
H[DF\ VF5l¿GM BTZM TM/F. ZC[,M CMI V[JF VG[S HMBDMGM ;FDGM GD"NF Ò<,M
SZ[ K[P BTZM sHMBDf VG[ ;\ElJT V;Z s;\J[NGXL,TFf H[ BZ[BZ VFJF HMBDMDF\YL 5[NF YTF CMI
K[ H[ ;DU| ZFHIG[ V;Z SZTL 38GFVM SZTF 56 V[SFN UFD DF8[ YTL GFGL 38GFGL V;ZGL DF+F
JWFZ[ YFI K[P
GLR[ NXF"J[, SMQ8SDF\ GD"NF Ò<,FGF HMBDM4 BTZF VG[ VF5l¿GL V;ZGF
lJ`,[QF6GF 5lZ6FDMGM 8}\S ;FZ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF lJ`,[QF6GF VF\S0F V[J]\ NXF"J[ K[ S[ GD"NF
Ò<,F :TZ[ SZJFGF VF5l¿ VFIMHGDF\ RS|JFT VG[ SF[. 56 N]3"8GF DF8[GF SFI",1FL 5|lTEFJ TZO wIFG
5|YD S[lgãT SZJ]\ HM.V[P VFJL 38GF DF8[GM SFI",1FL 5|lTEFJ 5}Z4 SZFGF TMOFG VG[ A\W T}8JFGL
38GFGF 5|lTEFJ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VF5l¿GL VFJL 38GFVMGF RMSS; 5|lTEFJGM VFU4 VF{nMlUS
VS:DFTM4 DCtJGF VF\TZDF/BFGL lGQO/TF VG[ DSFG T}8L 50JFGL 38GFVMDF\ 56 p5IMU SZL XSFI
K[P
N]QSF/4 T[, -M/FJFGL TYF E]S\5 H[JL 38GF DF8[ BF; IMHGFVM Vl:TtJDF\ K[P ZF;FIl6S VG[
VF{nMlUS VS:DFTMGL THJLH SZJL VG[ VFJF HMBDM lGJFZ6 DF8[ VYJF T[G[ ,UTL H~ZL 8[SlGS,
SFI"JFCL 5Z wIFG S[lgãT SZTL BF; IMHGF 56 Vl:TtJDF\ K[P
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HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 RF8" o
HMBD
!
JFJFhM0]\

N]QSF/
VFU

;\EFJGF
NZ
Z
Z

GlCJT
$

V;ZGM
NZ
#
$

;\J[NGXL,TFGL
;\J[NGXL, lJ:TFZMq TF,]SF
S1FF
$
5
DwID
TF,]SM o
UFDM o

GlCJT
#

GlCJT
C/JM

T[, -M/FJ]\
E}S\5

Z
#

5
5

C/JM
C/JM

UZDL
Z[<J[4
DFU"4
CJF. VS:DFT
5}Z
+F;JFN
DCtJG]\ VF\TZ
DF/B]\
T}8L
50J]\P
HCFH 0}AJ]\P
BF6DF\ ,FUTL
VFUq BF6 W;L
50JL
.DFZT
T}8L
50JL
SZFG]\ TMOFG
HDLG ;ZSJL
R[5L ZMURF/M
5X]ZMU
BMZFSL h[Z
A\W T}8JF
VF\TlZS VXF\lT

#
$

Z
$

GLRM
DwID

$
v
v

$
v
v

DwID
V
V

v
v

v
v

V
V

!

Z

GLRM

v
v
Z
!
!
!
!

v
v
#
!
!
!
!

v
v
C/JM
GLRM
GLRM
GLRM
GLRM

;\J[NGXL,
J:TL
&

GlCJT
GlCJT
DCŸNV\X[ K}8F KJFIF VG[ XC[ZL
lJ:TFZ T[DH TF,]SFGF H\U,
lJ:TFZM
hMG # DF\ CMJFYL V;Z GlCŸJT
K[P
v
ZFH5L5/FvV\S,[`JZ Z[<J[ DFU"
પ્રતાપનગર-કેિડડયા Z[<J[ DFU"

GF[\W o p5ZF[ST SF[Q8S ! HF[BD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 ;DHJF DF8[ H~ZL SF[Q8S 5lZlXQ8
lJEFUDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
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V[G[1FZ o #
GD"NF lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL o

GD"NF lH<,M J{lJwI5}6" VG[ EF{UMl,S VG[ ;F\:S'lTS 5lZl:YlT WZFJ[ K[P VF lH<,FDF\ GF\NF[N4
U~0[`JZ4 TL,SJF0F4 0[0LIF5F0F VG[ ;FUAFZF V[D 5F\R TF,]SF VFJ[,F K[P
GD"NF lH<,FGF\ 5lzD lJ:TFZDF\ E~R Ò<,FGF[ lJ:TFZ VFJ[,F[ K[P lH<,FDF\ GD"NF VG[ SZH6
H[JL GNLVM VFJ[,L K[P Ò<,FDF\ SZH6 0[D4 RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF4 SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF TYF
;ZNFZ ;ZF[JZ 0[D H[JL ;ZSFZGL DF[8L l;\RF. IF[HGF VFJ[, K[P
GD"NF Ò<,FDF\ ;ZNFZ ;ZF[JZ IF[HGF 5F;[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GL 5|lTDF AGFJJFDF\ VFJ[,
K[P H[ N]lGIFGL ;F{YL DF[8L 5|lTDF K[P H[YL VF :Y/ 5|JF;G :Y/ TZLS[ lJSF; 5FDL ZCL K[P HIF\ N[X
lJN[XYL ,F[SF[ CZJF4 OZJF DF8[ VFJ[ K[P
નદી ડકનારાના પુર અસરગ્રસ્તગામોની યાદી
અનુ.નાં
૧
૨

તાલુકા નુાં
નામ
નાાંદોદ
નાાંદોદ

ડેમનુ નામ

નદીનુ નામ

સરદાર
સરોિર

નમષદા

કરજણ

કરજણ

ગામના નામ
ઓરી,નિાપરા, સીસોદ્રા, ગુિાર, માાંગરોલ, રામપુરા, રૂાંઢ,
શહેરાિ, પોઈચા,િરાછા
રાજપીપલા,ભદામ, ભચરિાડા, હજરપુરા, ઘાનપુર,
ઘમણાચા

૩

ગરૂડેશ્િર

સરદાર
સરોિર

નમષદા
નમષદા

ગાંભીરપુરા, સુરજિડ, િાાંસલા, અક્તેશ્િર, સાાંજરોલી,
ગરૂડેશ્િર, ગોરા

૪

વતલકિાડા

૫

વતલકિાડા

સરદાર
સરોિર
--

૬

સાગબારા

ચોપડિાિ

તાપી

સીમઆમલી, ભિરીસાિર, કેલ, પાટ, પાાંચપીપરી

૭

સાગબારા

નાના
કાકડીઆાંબા

તાપી

નાના કાકડીઆાંબા, નાના ડોર આાંબા, મકરાણ, કુિડાિાડી,

રેંગણ, િાસણ, વિરપુર, િાડીયા

અવશ્િની નદી અગર, સુરજીપૂરા, લીમડીયા,કેસરપુરા,આમલીયા

રોઝદેિ, દત્તિાડા,પાટી, ટાિેલ, ઘોડમુાંગ,નાની દેિરૂપેણ
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સરદાર સરોિર ડેમનો કેચમેન્ટ એરીયાની વિગત
સરદાર સરોિર ડેમ રાજપીપલાથી ૩૨ ડક.મી દૂર આિેલ છે . નમષદા એ નમષદા રીિર બેઝીનની મુખ્ય નદી
છે . અમરકાંટક થી સરદાર સરોિર ડેમ સુધીનો નમષદા નદીનો કેચમેન્ટએરીયા ૮૮૦૦૦ sq.km છે .જે નોઅાંક્ષાસ
૨૧૦-૫૦’ N અને રેખાાંસ ૭૩૦.૪૫’E છે . ડેમની લાંબાઈ ૧૨૧૦ મી. છે . સરદાર સરોિરનુ FRL ૧૩૮.૬૮
મીટર (૪૫૫ ફૂટ) છે .
કરજણ ડેમના કેચમેન્ટ એરીયાની વિગત
કરજણનદી નમષદાનદીની રીબ્યુટરી છે . કરજણ જળાશયનો સ્ત્રાિ વિસ્તાર ૧૪૦૦ sq k.m છે .
ડેડીયાપાડામાાં ૧૦૦% િરસાદનુ પાણી કરજણ જળાશય યોજનામાાં આિે છે . કરજણ ડેમનુ FRL ૧૧૫.૨૫મી.
અને HFL ૧૧૬.૧૦ મીટર છે .

GNL lSGFZFGF V[ hMGDF\ VFJTF UFDMGL IFNL
અ.નાં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫

તાલુકાનુાં નામ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ

ગામનુાંનામ
વસસોદ્રા
ભદામ
માાંગરોલ
ગુિાર
રામપરા
ઓરી
નિાપરા
ધમણાચા
ધાનપોર
ભચરિાડા
હજરપરા
શહેરાિ
િરાછા
પોઈચા
રૂાંઢ

ગામનીિસ્તી
૨૬૮૯
૨૬૩૨
૧૬૯૮
૮૨૬
૯૩૭
૧૬૮૩
૧૧૩૫
૧૦૫૭
૫૬૦
૧૮૮૧
૧૦૭૩
૨૨૦૫
૩૯૪
૧૫૩૯
૨૦૮૧
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અક્ષાાંશ
૨૧.૯૫૦
૨૧.૯૯૭
૨૧.૮૪૮
૨૧.૭૨૩
૨૨
૨૧.૯૦૭
૨૧.૮૭૭
૨૧.૯૧૧
૨૧.૯૧૫
૨૧.૮૦૦
૨૩.૫૫૪
૨૧.૯૫૦
૨૧.૮૮૨
૨૧.૯૫૮
૨૩.૩૦૦

રેખાાંશ
૭૩.૯૫૦
૭૩.૪૯૨
૭૨.૫૯૬
૭૩.૦૫૭
૭૪
૭૩.૩૭૩
૭૩.૩૮૬
૭૩.૪૫૦
૭૩.૪૬૦
૭૩.૪૦૦
૭૧.૫૪૪
૭૨.૫૬૬
૭૩.૩૦૫
૭૨.૧૪૬
૭૩.૬૬૦
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અ.નાં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

તાલુકાનુાં નામ
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર

ગામનુાંનામ
સાાંજરોલી
અકતેશ્િર
સુરજિડ
ગાંભીરપુરા
ગોરા
ગરૂડેશ્િર
િાાંસલા

અ.નાં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

તાલુકાનુાં નામ
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા

ગામનુાંનામ
રેંગણ
િાસણ
િાડીયા
વિરપુર
અગર
સુરજીપુરા
લીમડીયા
કેસરપુરા
આમલીયા

ગામનીિસ્તી
૧૭૧૬
૯૨૫
૩૪૬
૩૪૬
૭૮૮
૩૯૦
૩૨૦
૩૫૮
૫૯૧

અક્ષાાંશ
૨૧.૯૦૭૩
૨૧.૯૨૧૨૩
૨૧.૯૪૦૭૫
૨૧.૯૨૭૦૨
૨૨.૦૨૯૧૫૬
૨૨.૦૨૫૨૬૯
૨૨.૦૨૯૦૬૪
૨૨.૦૩૩૪૩૪
૨૨.૦૩૬૪૩૦

રેખાાંશ
૭૩.૬૦૩૨૯
૭૩.૫૯૭૧૨
૭૩.૬૧૪૩૯
૭૩.૬૧૨૬૪
૭૩.૬૫૯૨૬૪
૭૩.૬૬૪૩૫૨
૭૩.૬૪૮૧૭૦
૭૩૬૩૦૧૫૦
૭૩.૬૩૦૬૧૫

અ.નાં

તાલુકાનુાં નામ

ગામનુાંનામ

ગામનીિસ્તી

અક્ષાાંશ

રેખાાંશ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા

સીમ આમલી
ભિરી સાિર
પાટ
કેલ
પાાંચપીપરી
દત્તિાડા
નાના ડોરઆમબાાં
રોઝ દેિ
પાટી

૧૬૫૩
૫૭૫
૧૩૨૮
૧૪૯૯
૧૫૨૬
૧૧૯૨
૭૩૧
૧૦૨૭
૧૦૩૫
૧૨૭૫

૨૧.૫૧૯૭૨૧
૨૧.૫૧૪૩૦૦
૨૧.૫૦૩૧૮૧
૨૧.૫૦૫૫૦૫
૨૧.૪૯૯૭૩૮
૨૧.૪૯૭૬૬૧
૨૧.૫૧૦૭૩૧
૨૧.૫૦૫૬૯૨
૨૧.૪૯૩૭૩૭
૨૧.૪૮૬૪૬૨

૭૩.૭૬૪૮૨૭
૭૩.૭૧૯૭૮૦
૭૩.૭૯૩૫૫૩
૭૩.૭૮૬૮૪૭
૭૩.૮૦૨૨૦૩
૭૩.૭૭૧૯૩૪
૭૩.૭૪૪૩૨૪
૭૩.૭૬૧૦૯૯
૭૩.૭૭૭૭૭૨
૭૩.૮૦૫૧૦૦

૧૧
૧૨

સાગબારા
સાગબારા

૧૬૪૧
૧૮૯૩

૨૧.૪૯૩૫૩૭
૨૧.૫૧૫૪૮૪

૭૩.૭૮૭૮૭૨
૭૩.૭૪૪૩૨૪

૧૩
૧૪
૧૫

સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા

ટાિેલ
નાના કાકડી
આમબા
મકરાણ
કુિડાિાડી
ઘોડમુાંગ

૭૨૫
૧૮૨
૬૫૫

૨૧.૫૦૧૧૩૨
૨૧.૫૦૩૯૩૪
૨૧.૪૯૨૮૩૨

૭૩.૭૩૭૩૫૨
૭૩.૭૫૪૫૫૬
૭૩.૭૯૯૬૫૮

નાની દેિરૂપેણ,

ગામનીિસ્તી
૧૧૭૦
૧૩૫૯
૬૬૭
૪૬૨
૨૧૨૧
૨૮૨૦
૯૯૮
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અક્ષાાંશ
૨૧.૮૯૨૬૨૫
૨૧.૮૯૨૬૨૫
૨૧.૮૮૬૦૦૫૬
૨૧.૮૫૯૭૨૮૫
૨૧.૮૭૧૩૦૯૪
૨૧.૮૮૯૨૧૧૨
૨૧.૮૬૨૦૭૬

રેખાાંશ
૭૩.૬૫૦૩૫૪૯
૭૩.૬૫૦૩૫૪૯
૭૩.૭૦૧૬૨૮૩
૭૩.૫૮૫૩૩૮૯
૭૩.૬૬૩૫૦૪૫
૭૩.૬૫૬૦૫૮૪
૭૩.૬૦૧૧૮૬૧
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કરજણ નદીનો નકશો :
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નમષદા નદીનો નકશો:
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R[TJ6L AFAT o
sVf EFZ[ JZ;FN TYF 5]ZGF ;DI[ ov
ZFHI ;ZSFZGF\ S\8=M, ~D NJFZF JZ;FNGF\ 5|SFZ ;C VFUFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P JZ;FNGF\ 5|SFZM
GLR[ 5|DF6[ K[P
!
Z
#
$
5
&

JZ;FN sZ$ S,FSDF\f
_P! DLPDL YL ZP$ DLPDLP
ZP5 DLPDL YL *P5 DLP DLP
*P& DLP DLP YL #$P) DLP DLP
#5 DLP DLP YL &$P) DLP DLP
&5 DLP DLP !Z$P) DLP DLP
!Z5 DLP DLP YL JWFZ DLP DLP

!
Z
#
$

JZ;FNGM 5|SFZ
K]8M KJFIM JZ;FN
S[8,LS HuIFV[
9LS 9LS jIF5S 5|DF6DF\
jIF5S 5|DF6DF\

5|SFZ
VtI\T C/JM JZ;FN
C/JM JZ;FN
;FWFZ6 JZ;FN
9LS 9LS EFZ[ JZ;FN
EFZ[ JZ;FN
VlT EFZ[ JZ;FN

jIF5STF
lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ ! YL Z5@ lJ:TFZDF\ JZ;FN
lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ Z5 YL 5_@ lJ:TFZDF\ JZ;FN
lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ 5! YL *5@ lJ:TFZDF\ JZ;FN
lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ *& YL !__@ lJ:TFZDF\ JZ;FN

નમષદા તથા કરજણ નદી ડકનારે આિેલા ગામડાઓની માવહતી નીચે મુજબ છે .
અ.નુ.
૧
૨
૩
૪
૫

તાલુકાનુાં નામ

ગામની સાંખ્યા

નાાંદોદ
દેડીયાપાડા
સાગબારા
વતલકિાડા
ગરૂડેશ્િર

૧૫
૦૦
૧૫
૦૯
૦૭
૪૬

કુલ
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sAf JFJFhM0F V\U[GL R[TJ6L o
sCJFDFG TZOYL 5|YD TASSFGL R[TJ6L JBT[ f ov
DZLG V[g0 JM8Z ZL;M;L"; 0LJLhG VMO WL V[%,LS[XG ;[g8Z .;ZM VDNFJFNGL V[S GM\W VFWFlZT
CJFGL UlTG[ ,1FDF\ ,.G[ JFJFhM0FGF 5F0JFDF\ VFJ[,F 5|SFZM GLR[ D]HA K[P
S|D
!
Z
#
$
5
&
*

5|SFZ
,M 5|[XZ V[ZLIF

V[;M;LV[8[0 CJFGL UlT
#Z lSPDLP 5|lT S,FS TYF T[GFYL
GLR[GL CJFGL UlT
0L5|[XG
#Z YL 5_ lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL
UlT
0L5 0L5|[XG
5! YL &! lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL
UlT
;FIS,MGLS :8MD"
&Z YL (( lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL
UlT
;LlJIZ
;FIS,MGLS !(( lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL UlT
:8MD"

;\ElJT DCtTD G]S;FG

J'1FMGL XFBFVM T}8L HJL TYF
SFRF DSFGMG[ V\XTo G]S;FG YJ]\
J'1FMG]\ 50L HJ]\4 5FSF DSFGMG[
G]S;FGL YJL TYF ;\N[XF JIJCFZ
BMZJF. HJMP
;LlJIZ
;FIS,MGLS !(( lSPDLP 5|lT S,FSYL JWFZ[ v p5Z D]HA v
:8MD"TYF SMZ VMO CZLS[G CJFGL UlT
JLg0;
;]5Z ;FIS,MG
!)_ lSPDLP 5|lT S,FSYL JWFZ[ DM8F J'1FMG]\ 50L HJ]\4 SFRF4 5FSF
CJFGL UlT
DSFGM TYF DM8L ;\:YFVMG[
G]SXFGL YJL TYF ;\N[XF JIJCFZ
;\5]6"56[ BMZJF. HJMP
lNJ; VG[ ZFT H[D lGIlDT YFI K[ T[D NlZIFGF\ 5F6LGL EZTL VM8 SF\9F lJ:TFZ TZO

lGIDLT AFZ S,FS[ VFJ[ K[P T[DF\ EZTL K S,FS ZC[ K[P DlCGF NZdIFG 5BJF0LS lTYL D]HA lNJ;GF
RMJL; S,FS GLR[ 5|DF6[ EZTL NlZIF SF\9[ ZC[ K[P T[ D]HA ALHF 5BJF0LIFDF\ VFD JQF" NZdIFG 38GF
S|D RF,] ZC[ K[P
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lH<,FDF 5]ZvJFJFhM0F NZlDIFG VF SR[ZL wJFZF SZJFDF VFJTL SFDULZLGL ~5Z[BFP

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

GD"NF lH<,F[ RF[DF;F NZdIFG 5}Z TYF JFJFhM0FGM ;FDGM SZTF[ VFjIF[ K[P VF TMOFGM

D]bItJ[ RMDF;FGL ;LhGGL X~VFTDF\ TYF RMDF;] 5]Z]\ YTF VG]EJFI[, K[P JFJFhM0FYL EFZ[ JZ;FN
YTF\ DM8F 5|DF6DF\ G]SXFGL YJF 5FD[, K[P
JFJFhM0F ;A\WL ZFHI ;ZSFZ TZOYL VUFp JBTM JBT D/[, ;\N[XFVM 4 R[TJ6LVM4
EIHGS VFUFCLVM JU[Z[ wIFG[ ,[TF\ T[ ;A\WL SFDULZL SZJF lH<,FGM V[SXG %,FG AGFJJM H~ZL
H6FI[, K[P
JFJFhM0F S]NZTL VFOTM JBT[ ,[JFGF\ 5U,F\ ;A\WL lH<,F S1FFV[ 5}J" T{IFZL
sPREPAREDNESS)

B]A VUtIG]\ K[P V[SXG %,FG JFJFhM0F 5}J"YL pN=EJTL 5lZl:YlT JBT[ ARFJ

SFDULZL DF8[4 ZFCT SFDULZL DF8[4 TYF 5]G J;oJF8GF\ 5U,F\ TZLS[ p5IMUL YX[4 V[8,]\ H GCL 5Z\T]
JFJFhM0F AFN pN|EJTL DM8L S]NZTL W]W:8GF\ ;FD[ 5U,F\ ,[JF 56 DNN~5 YX[P VFJL S]NZTL VF5ltTYL
pN|EJTL 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JFGF\ VUFpYL lJRFZ[, p5FIMGL VUtITF\ JW] CMI K[P JFJFhM0FGM
;FDGM SZJF DF8[ TYF T[G[ V8SFJJF DF8[ VG[ lH<,FGF\ VF5lTU|:T lJ:TFZDF\ VFIMHGGM ;]WFZ6F,1FL
SFDULZL V\U[ JW] EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P
GD"NF lH<,FDF\ GD"NF4 VXjJLG VG[ SZH6 H[JL DM8L GNLVM VFJ[, K[P HIFZ[ ALHF GFGF
DF[8F GNL GF/F VFJ[, K[P H[DF\ GD"NF GNL 5Z ;ZNFZ ;ZF[JZ 0[DH[JL ZFHI ;ZSFZGL DM8L l;\RF.
IMHGF VFJ[, K[P TYF SZH6 0[D4 RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF VG[ SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF 56
Ò<,FDF\ VFJ[, K[P

JFJFhM0F .lTCF; ov
GD"NF lH<,FDF\ DM8L CMGFZT ;HF"I[, CMI T[JF\ JFJFhM0FGF\ AGFJ E]TSF/DF\ AGJF 5FD[,
CTFP JFJFhF[0FGF SFZ6[ ;FUAFZF TF,]SFGF S], Z_ 3ZF[G[ E]TSF/DF\ G]SXFG YI[, K[P TYF N[0LIF5F0F
TF,]SFGF EFZTIF+F S[g§ ;\RFl,T zLGF,\NF VFzDXF/F4 lRSNFGF Z sA[f VF[Z0F T]8L UI[, K[P
RMDF;FGL kT]DF\ D[ DCLGFGF\ V\T VG[ H}G DCLGFGL X~VFTDF\ T[DH VMS8MAZ DCLGFGL X~VFTGF\
;DIDF\ ;FDFgI ZLT[ JFJFhM0FGL XSITF ZC[ K[P H[ ;\HMUMDF\ E}TSF/GF\ :YFlGS VG]EJ l;JFI N[XGL
VgI JFJFhM0FGL V;ZMG[ wIFG[ ,. SFI" IMHGF W0JFDF\ VFJ[, K[P
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lH<,F S1FFV[ lGI\+6 S1FF ov
Ò<,FDF S,[S8Z SR[ZL wJFZF SFIDL T[DH VF SR[ZL wJFZF RMDF;FGL X~VFTYL V\T ;]WL T[DH
VFBF JQF" NZlDIFG JFJFhM0F q 5]ZGL R[TJ6L D/[ S[ TZT H GD"NF lH<,F DF8[ .DZHg;L VF[5Z[XG
;[g8Z4 S,[S8Z SR[ZL GD"NF DF\ S\8=M, ~D X~ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ TF,]SFGF\ 5]Z VG[ JFJFhF[0F ;\ElJT
UFDMDF\ ;Z5\RzLVMG[ TYF UFDGF VU|6L VFU[JFGMG[ OMGYL VYJF Z]A~DF\ VUDR[TL DF8[
5]ZvJFJFhM0FGL DFlCTL 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P

VFUFCL VG[ R[TJ6L ov
JFJFhM0F q 5]Z H[JL S]NZTL VF5ltTGF\ ;\HMUMDF\ ;DI;ZGL R[TJ6L4VUDR[TLYL DM8F
5|DF6DF\ G]SXFG TYF DFGJ D'tI] V8SFJL XSFI K[P
JFJFhM0F q 5]Z V\U[GL VFUFCL EFZT ;ZSFZGF\ D[8=M,MHLS, BFTF4 VDNFJFN wJFZF VF5JFDF\
VFJ[ K[P HIFZ[ T[ V\U[ H~ZL R[TJ6L lH<,F S1FFV[ S,[S8ZzL GF\ JCLJ8L T\+ wJFZF ;A\lWT BFTFGF\
;\S,G YL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T JFJFhM0F V\U[GF\ ;DFRFZM lGIlDT ;DIGF\ V\TZ[ VM, .lg0IF Z[0LIM 5ZYL
5|;FlZT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL KLDFZMGL CM0LDF\ 8=FghL:8Z sJLPV[;PV[OPfZFBJFGL ;]RGF VF5[, K[P
H[YL DFKLDFZMG[ DWNlZI[ 56 HF6SFZL D/L ZC[X[P

JFJFhM0F NZdIFG GL SFDULZL ov
S,[S8Z SR[ZL4 GD"NF દ્ન્િારાJFJFhM0FYL V;Z 5FD[ T[JF UFDF[DF\ H[ HH"ZLT DSFGF[DF\ G ZC[JFGL
R[TJ6L VF5JFDF\ VFJX[4 VG[ V[JF ,F[SF[G[ ;,FDT :Y/[ B;L HJF VFUMTZL HF6 SZJFDF VFJX[4 VG[
T[DGL jIJ:YF lH<,FGF S,[S8Z SR[ZLGF JlCJ8L T\+ TYF ;\A\lWT TF,]SFGF DFD,TNFzLVM ;FY[
;\S,GDF ZCLG[ SFDULZL SZJFDF VFJX[PV;ZU|:T UFDMGF ,F[SF[G[ 5]ZvJFJFhM0F NZlDIFG lH<,F
S,[S8ZzLGF JlCJ8L T\+ TYF ;\A\lWT DFD,TNFZzLGF ;\S,GDF ZCLG[ GLR[GF ;,FDT :Y/MV[
B;[0JFDF VFJX[P
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JFJFhM0F શDL UIF AFNGL SFDULZL ov
JFJFhM0F શDL UIF AFN lH<,FGF JCLJ8L T\+GL ;FY[ ;\S,GDF ZCLG[ ARFJGL SFDULZL
SZJFDF\ VFJX[4 VG[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ G]SXFGLGM V\NFH D[/JLG[ lH<,F S,[S8ZzL VG[ Dt:IMWMU
SlDxGZzL4 UF\WLGUZG[ 5CM\RF0JFDF\ VFJX[P
JW]DF H6FJJFG] S[ JFJFhM0F v5]ZGL V;Z YFI tIFZ[ H[ T[ UFDMDF ARFJ VG[ ZFCTGL SFDULZL
SZL XSFI T[ DF8[ જી<,FGF NZ[SDFKLDFZ UFDMGF ;Z5\R 4 Dt:IMnMU ;CSFZL D\0/LGF 5|D]BMGF GFDMGL
IFNL TYF T[DGF 8[l,OMG G\AZ D[/JL H~ZLIFTMGF ;DI[ T[VMGM ;\5S" SZL VG[ ;\S,GDF ZFBL HF6
SZJFDF VFJX[P
p5ZF\T NZ[S UFDMDF 5]ZvJFJFhM0F JBT[ p5IMUDF ,. XSFI T[JL AM8MGL jIJ:YF SZJFDF
VFJX[PHL<,FGF TZJ{IFVMGL IFNL VF SR[ZL wJFZF AGFJJFDF VFJ[, K[4 H[VMG[ H~ZLIFT ;DI[ AIFJ
ZFCTGL SFDULZL DF8[ p5IMUDF ,. XSFI T[ DF8[ VFUMTZL HF6 SZJFDF VFJX[P VF p5ZF\T ;[JFEFJL
;\:YFVMGL IFNL 56 T{IFZ SZJFDF VFJ[, K[P H[VMGM 56 ;CSFZ D[/JL H~ZLIFTGF ;DI[ DNN~5 YJF
HF6 SZJFDF VFJX[P
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V[G[1FZ o $
નમષદા વજલ્લાના તાલુકાિાર તરિૈયાની યાદી:
ગરૂડેશ્િર તાલુકાના તાલીમ પામેલ તરિૈયાની યાદી
અ.નાં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

તરિૈયાનુાંનામ

ગામનુનામ

મોબાઈલ નાંબર

ગણેશભાઈ બી. ભોઈ

િાડી
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર

૯૯૭૯૭૫૦૪૨૯
૭૪૩૩૮૩૭૭૬૦
૭૪૩૩૮૩૭૭૬૦
૭૪૩૩૮૩૭૭૬૦

સાંજયભાઈ આર.તડિી
નરેશભાઈ બી.તડિી
ઝીણાભાઈ બી. તડિી
વિષ્ૂભાઈ બી. તડિી
પરેશભાઈ કે. તડિી
રાજે શભાઈ એસ. તડિી
તડિી જગદીશભાઇ રામસસાંહભાઇ
તડિી ધમેંન્દ્રભાઇ ભલુભાઇ
તડિી અવતર્ભાઇ નટિરલાલ
તડિી સાંજયભાઇ કાંચનભાઇ
તેજશકુમારજશિાંતભાઈ તડિી
વજગ્નેશસોમાભાઈ તડિી
મવનર્કુમારજયાંવતભાઈ તડિી

ગોરા
ગોરા
ગોરા
ગોરા
ગોરા
ભાણદ્રા
નિાગામ
નિાગામ
નિાગામ
નિાગામ
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર
ગરૂડેશ્િર

૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨
૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨
૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨
૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨
૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨
૯૯૨૫૦૮૫૧૯૨
૯૪૦૮૧૭૮૦૯૬
૯૭૨૬૩૩૭૦૭૮
૯૯૦૯૩૮૨૫૩૩
૯૪૨૬૨૭૦૨૯૧
૯૭૨૭૭૪૩૯૫૬
૮૭૫૮૯૦૫૫૬૭
૭૫૭૪૦૦૪૨૯૪

તડિી ડદનેશભાઇ બચુભાઇ
સુધીરભાઈ કે તડિી
જયદીપભાઈ આર. તડિી

નાાંદોદ તાલુકાના તાલીમ પામેલ તરિૈયાની યાદી
અ.નાં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

તરિૈયાનુાંનામ
માછી પ્રિીણ
પટેલ ચાંદુભાઈ
પટેલ વનતીનભાઈ
માછી હરેશભાઈ ચાંદુભાઈ
રાજે શભાઈ ચીમનભાઈ
િસાિા ધમેન્દ્રભાઈ રમેશભાઈ
િસાિા સવતર્ભાઈ રમેશભાઈ
િસાિા રમેશભાઈ ચાંદુભાઈ
િસાિા મુકેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ
િસાિા વિનુભાઈ મગનભાઈ
પાટણિાડીયા નારણભાઈ સી .

ગામનુનામ

મોબાઈલ નાંબર

વસસોદ્રા
વસસોદ્રા
વસસોદ્રા
વસસોદ્રા
વસસોદ્રા
ભદામ
ભદામ
ભદામ
ભદામ
ભદામ
માાંગરોલ

૯૪૨૮૬૯૬૭૪૦
૯૪૨૯૦૦૮૪૪૫
૯૯૭૯૫૦૨૦૦૭
૯૪૨૭૧૩૧૮૧૫
૯૪૨૮૨૯૧૩૦૫
૯૯૭૯૭૧૩૭૮૩
૮૯૮૦૧૮૬૦૯૩
૯૫૮૬૧૭૭૩૦૯
૮૫૪૧૧૬૧૩૯૦
૯૭૧૨૪૬૬૦૩૫૦
૯૯૧૩૪૫૭૦૩૭
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૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩

તડિી પરસોત્તમભાઈ કે.
માાંગરોલા સૂરવિરસસાંહ
તડિી ફતેસસાંગ કાલીદાસ
તડિી સાંજયભાઈ દેિાભાઈ
તડિી ભાિેશભાઈ ભીખાભાઈ
તડિી વિજયભાઈ ગુલાબભાઈ
તડિી ભાિેશભાઈ ગુરૂજી
તડિી રોશનભાઈ રાણાભાઈ
તડિી રાકેશભાઈ રાણાભાઈ
તડિી વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ
તડિી મહેશભાઈ ભુપતભાઈ
માછી રાકેશભાઈ મનુભાઈ
માછી ડદનેશભાઈ રમણભાઈ
માછી વહતેશભાઈ મનુભાઈ
િસાિા રવિન્દ્રભાઈ મનસુખભાઈ
િસાિા બીપીનભાઈ િીસીંગભાઈ
િસાિા વિજયભાઈ જૈ વન્તભાઈ
િસાિા ક્ાંચનભાઈ ખાલપાભાઈ
િસાિા સોમાભાઈ ચતુરભાઈ
પટેલ પ્રિીણભાઈ પી .
પટેલ રાકેશભાઈ જે .
પટેલ અલ્પેશભાઈ પ્રભુદાસભાઈ
પટેલ ડદપકભાઈ બીપીનભાઈ
િસાિા કમલેશભાઈ મનુભાઈ
િસાિા નગીનભાઈ ચીમનભાઈ
િસાિા નિનીતભાઈ નગીનભાઈ
િસાિા પ્રિીણભાઈ ગોપાલભાઈ
િસાિા રણછોડભાઈ બાબુભાઈ
િસાિા ઘૂળાભાઈ બચુભાઈ
િસાિા દીપકભાઈ શનાભાઈ
િસાિા રાજુ ભાઈ પ્રભાતભાઈ
િસાિા મુકેશભાઈ મનુભાઈ
િસાિા વહતેશભાઈ શાાંવતલાલ
િસાિા ડદલીપભાઈ જયાંતીભાઈ
માછી પ્રિીણભાઈ ચીમનભાઈ
માછી વશિાલાલ શનુભાઈ
માછી શાંકરભાઈ ભગિાનભાઈ
િસાિા હર્ષદભાઈ ભીમાભાઈ
િસાિા ભરતભાઈ ક્ાંચનભાઈ
િસાિા દીપકભાઈ ભીખાભાઈ
િસાિા વહટેશભાઈ અશ્િીનભાઈ
િસાિા વિપુલભાઈ દીપકભાઈ

માાંગરોલ
માાંગરોલ
ગુિાર
ગુિાર
ગુિાર
ગુિાર
ગુિાર
ગુિાર
ગુિાર
રામપરા
રામપરા
ઓરી
ઓરી
ઓરી
ધમણાચા
ધમણાચા
ધમણાચા
ધમણાચા
ધમણાચા
ધાનપોર
ધાનપોર
ધાનપોર
ધાનપોર
ધાનપોર
ભચરિાડા
ભચરિાડા
ભચરિાડા
શહેરાિ
શહેરાિ
શહેરાિ
શહેરાિ
શહેરાિ
િરાછા
િરાછા
િરાછા
િરાછા
િરાછા
િરાછા
િરાછા
પોઈચા
પોઈચા
પોઈચા
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૯૫૭૪૦૪૮૪૩૫
૯૮૨૫૨૧૪૮૬૦
૯૭૨૬૫૭૮૨૩૮
૮૩૪૭૯૨૬૪૨૧
૯૩૨૪૫૫૨૯૯૩
૯૭૧૨૮૫૨૫૬૮
૯૭૧૨૮૫૨૫૬૮
૯૦૧૬૧૪૨૫૯૭
૬૩૫૧૪૮૭૩૫૧
૯૪૨૮૩૪૫૯૮૫
૯૯૯૮૮૬૬૧૩૨
૯૯૭૮૦૦૮૫૬૦
૯૫૩૭૯૫૧૫૪૩
૯૯૨૫૪૨૬૬૭૧
૯૯૭૮૦૮૧૨૨૧
૯૭૨૬૦૬૭૯૭૫
૯૯૭૮૧૧૭૫૧૨
૯૯૧૩૦૮૨૭૯૫
૯૭૨૬૨૮૩૭૪૨
૯૯૭૮૫૭૨૧૮૫
૯૭૩૭૨૬૩૭૦૯
૮૧૪૧૦૯૬૪૪૮
૯૩૨૭૧૭૯૦૨૦
૮૧૪૧૨૮૧૬૩૫
૯૮૭૯૯૬૧૮૫૭
૯૯૧૩૭૧૧૪૭૭
૬૩૫૩૦૮૨૭૨૦
૭૨૮૩૯૩૮૭૨૫
૭૨૨૭૮૫૩૩૨૪
૯૦૧૬૪૭૧૬૬૭

૯૦૯૯૦૪૯૨૦૪
૯૭૨૬૩૫૩૭૫૭

૯૯૧૩૦૧૬૫૬૯
૯૮૨૫૭૭૦૪૫૫
૯૫૮૬૧૫૩૯૬૧
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૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧

િસાિા િેચાણભાઈ જમનાદાસ
િસાિા સ્ાંજયભાઈ પી .
બારીયા રણજીતભાઈ ગ્ાંભીરભાઈ
બારીયા ડકરીટભાઈ અાંબાલાલ
િસાિા ભારગેશભાઈ ડદનેશભાઈ
િસાિા મુકેશભાઈ મોહનભાઈ
િસાિા પ્રહલાદભાઈ દલસુખભાઈ
િસાિા નરેશભાઈ ગુમાનભાઈ

પોઈચા
પોઈચા
પોઈચા
પોઈચા
પોઈચા
રૂાંધ
રૂાંધ
રૂાંધ

૯૬૩૮૩૨૭૦૪૨
૮૮૪૯૯૨૩૦૨૦
૮૧૬૦૭૮૦૧૩૮
૬૩૫૪૪૪૬૩૧૩
૯૯૭૯૧૮૦૨૦૩
૯૯૭૯૦૧૧૪૭૧

સાગબારા તાલુકાના તાલીમ પામેલ તરિૈયાની યાદી
અ.નાં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

તરિૈયાનુાંનામ

ગામનુનામ

મોબાઈલ નાંબર

કોઠારી શૈલેશ રમેશભાઈ
સાગબારા
૯૫૧૨૭૬૬૫૨૫
વનલેશભાઈ આર. િસાિા
પલાસિાડા
૯૫૫૮૪૬૩૭૭૮
માનસસાંગ પી. િસાિા
પલાસિાડા
૯૭૧૨૫૦૪૦૪૩
આવર્શભાઈ આર. િસાિા
પલાસિાડા
૮૨૩૮૨૪૯૭૯૯
કાાંતીલાલ બી. િસાિા
પલાસિાડા
૮૫૧૧૦૨૯૯૫૦
િસાિા ઉતમભાઇ સામાભાઇ
ચોપડિાિ
૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩
િસાિા જહાાંગીરભાઇ રૂપજીભાઇ
ચોપડિાિ
૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩
િસાિા માનાભાઇ િનાભાઇ
ચોપડિાિ
૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩
િસાિા કાશીરામભાઇ સોરજે ભાઇ
ચોપડિાિ
૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩
િસાિા બલીરામભાઇ જનભાઇ
ચોપડિાિ
૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩
નગરપાવલકા રાજપીપલાના તાલીમ પામેલ તરિૈયાની યાદી

અ.નાં

તરિૈયાનુાંનામ

ગામનુનામ

મોબાઈલ નાંબર

૧

ઈ.ચા. ફાયરઓફીસર

૨

શ્રી મુકેશ સોલાંકી
રાજે ન્દ્રકુમાર ભીખાભાઇ િસાિા

જૂ નાકોટ,રાજપીપલા

૯૯૭૮૨૩૩૩૮૪
૯૮૭૯૧૬૩૮૩૩

૩

તેજસભાઇ ચાંદુભાઇ માછી

લીમડાચોક,રાજપીપલા

૯૮૯૮૭૯૩૯૦૮

૪
૫

આરબ ટેકરા
િડ ફળીયા

૬

ઇમતીયાઝ ગુલામઅબ્બાસ શેખ
ફરીદભાઇ ઇિાહીમભાઇ રાઠોડ
રાકેશભાઈહસમુખભાઈ માછી

નિાફવળયા,રાજપીપલા

૮૮૬૬૧૦૬૨૯૮
૮૧૪૧૧૭૮૫૨૪
૯૪૨૮૩૨૨૬૮૩

૭

પરેશભાઈ ઈશ્િરભાઈ િસાિા

રબારીિાડ,રાજપીપલા

૯૬૨૪૬૩૯૦૦૮

૮

જયેન્દ્રકુમાર મહેશભાઈ માછી

લીમડાચોક,રાજપીપલા

૯૯૭૮૨૩૩૭૦૧

૯

રાજપીપલા

૧૦

ચાંદ્રકાાંતભાઈશનાભાઈ માછી
કનૈયાલાલ રેિાપ્રસાદ કહાર

નિાફવળયા,રાજપીપલા

૯૯૦૯૭૧૪૧૦૮
૯૯૨૫૪૬૧૯૦૦

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

અવનલકુમાર અમૃતભાઈ રોવહત
કમલેશકુમારબચુભાઈ સોલાંકી
હેમાંતકુમારવિનોદભાઈ માછી
વજતેન્દ્રનટિરભાઈ માછી

નગરપાવલકા
નગરપાવલકા
નગરપાવલકા
નગરપાવલકા

૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩
૭૬૯૮૭૮૩૩૫૮
૭૬૦૦૪૧૭૯૭૯
૭૫૭૫૦૯૪૧૮૫
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વતલકિાડા તાલુકાના તાલીમ પામેલ તરિૈયાની યાદી
તરિૈયાનુાંનામ

ગામનુનામ

મોબાઈલ નાંબર

૧

ગીરીશભાઈિી. બારીયા

૨
૩
૪

અવજતભાઈિી. બારીયા
કવપલએન. બારીયા
નરેન્્ભાઈએન. બારીયા

વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા
વતલકિાડા

૮૧૪૧૦૨૭૭૪૨
૭૨૦૧૮૯૬૪૯૯
૯૫૩૭૫૧૦૬૬૭
૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬

અ.નાં

દેડડયાપાડા તાલુકાના તાલીમ પામેલ તરિૈયાની યાદી

અ.નાં

તરિૈયાનુાંનામ

ગામનુનામ

૧
૨

િસાિા બચુભાઈ માથુરભાઈ
િસાિા ખાનસીગભાઈ
છગનભાઈ
િસાિા ગુરુભાઈ નટિરભાઈ
િસાિા ડદનેશભાઈ નાનીયાભાઈ
િસાિા સુરેશભાઈ માધુભાઈ
િસાિા ચીમનભાઈ કરમાભાઈ
િસાિા ભયલાલભાઈ
કાલીયાભાઈ
િસાિા રતનભાઈ છગનભાઈ
િસાિા ગાંભીરભાઈ રૂપસીંગભાઈ
િસાિાઅાંબાલાલ નટિરભાઈ
િસાિા નશિાંતભાઈ
માનશીગભાઈ
િસાિા ફૂલસીગભાઈ
મણીલાલભાઈ
િસાિા ગુલાબસીગભાઈ
મણીલાલભાઈ
િસાિા મોહનભાઈ સુરકીયાભાઈ
િસાિા ડદનેશભાઈ ઓલીયાભાઈ
કરશનભાઈઈશ્િરભાઈ િસાિા
વહતેશકુમારઈશ્િરભાઈ િસાિા
તરલાબેનનારસસાંહ િસાિા
કલ્પનાબેનચાંદુભાઈ િસાિા
હરેશભાઈનારસસાંગભાઈ િસાિા

કોલીિાડા
કોલીિાડા

૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦

કોલીિાડા
કોલીિાડા
કોલીિાડા
કોલીિાડા
કોલીિાડા

મોબાઈલ નાંબર

૯૪૨૭૮૭૯૦૦૪

કોલીિાડા
કોલીિાડા
કોલીિાડા
કોલીિાડા
કોલીિાડા ( બોગજ)
કોલીિાડા (બોગજ)
કોલીિાડા (બોગજ)
કોલીિાડા (બોગજ)
દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા
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૯૪૨૮૩૦૪૩૨૩
૮૧૫૬૦૦૫૬૩૫
૯૯૦૯૪૩૫૬૭૦
૯૪૨૯૬૭૯૩૦૦
૯૯૧૩૮૦૨૬૨૨
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સાંસ્થા/એન.જી.ઓ.નુ નામ

તાલુકાનુનામ

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

શ્રી નમષદા ઉત્કર્ષ ચેરીટેબલ રસ્ટ
શ્રી વશક્ષણ પ્રચાર સવમવત
શ્રી મા ભગિતી સેિા સાંસ્થા
શવક્ત હડર ઓમ ફાઉન્ડેશન
શ્રી શ્રીજી કેળિણી માંડળ
આડદિાસી સોસીયલ સર્િષસ સોસાયટી
કેથોલીક ચચષ
ઈન્ટરનેશનલ રૂરલ એજ્યુકશ
ે ન એન્ડ
કલ્ચરલ એસોવસએશન
ભારતીય જન સેિા સાંસ્થાન

નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
નાાંદોદ
દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા

શ્રીમવત હેમાબેન હર્ષદભાઈ
શ્રી રાકેશભાઈ જોરાભાઈ પટેલ
શ્રી સાંજયભાઈ પ્રભુભાઈ તડિી
શ્રી વિજયભાઈ વચનુભાઈ ભગત
શ્રી ઈશ્િરભાઈ િેણીભાઈ પટેલ
ફા .એગ્લોિાઝ એસ.જે .
ફા .એગ્લોિાઝ એસ.જે .
ડો.વિનોદકુમાર એમ .કૌવશક

૯૮૨૫૧૮૨૧૧૦
૯૪૨૬૫૫૭૧૬૪
૯૬૨૪૦૪૧૫૨૨
૯૭૨૯૩૩૫૮૭૮
૯૭૨૪૭૮૦૪૧૬
૯૪૨૬૫૮૨૭૦૯
૯૪૨૬૫૮૨૭૦૯
૯૮૨૫૩૨૧૭૨૧

દેડડયાપાડા

કુ.િર્ાષબન
ે શેઠ

૯૪૨૮૧૭૮૫૨૪

દેડડયાપાડા

કુ.િર્ાષબન
ે શેઠ

૯૪૨૮૧૭૮૫૨૪

૧૧

ભારતીય સાંસ્કૃવત સેિા ટ્ર્સસ્ટ
વ્યિસ્થાપક સવમવત
ભારત સેિા શ્રમ સાંઘ

દેડડયાપાડા

૧૨

શ્રી વશિશવક્ત ચેરીટેબલ ટ્ર્સસ્ટ

દેડડયાપાડા

૧૩
૧૪

શ્રી કેથોલીક ચચષ રેલ્િા
એચ.એમ.પી .ગ્રામયવિકાસ & કલ્યાણ

દેડડયાપાડા
દેડડયાપાડા

શ્રી સ્િામી બોધ વમત્રાનાંદજી
મહારાજ
શ્રીમવત પયુશ
ષ ાબેન લક્ષ્મણભાઈ
િસાિા
ફાથર િાન્સીસ રન્ધેિી
શ્રી ચાંદ્રિદન જોર્ી

ફાઉન્ડેશન
વનિાલ્ડા ડીસ્પેન્સરી
બકષ ફાઉંડેશન
મહાકાળી રેડસષ

દેડડયાપાડા
નાાંદોદ
નાાંદોદ

શ્રી શાઈની થોમસ
જ્યોજષ બકષ
વિરસીંગભાઈ

૯
૧૦

૧૫
૧૬
૧૭

મુખ્ય સાંચાલકનુાં નામ

સાંપકષ નાંબર

૯૪૨૭૧૪૫૫૭૪૯
૯૭૨૬૦૫૮૧૬૦
૯૪૨૯૩૬૮૬૯૪
૯૪૨૭૦૭૫૨૫૫

૧૮

સેિા ચેરીટેબલ એન્ડ એડ્જ્યુકશ
ે
ફાઉન્ડેશન

નાાંદોદ

પ્રણિભાઈ કાંચનભાઈ પટેલ

૯૪૨૮૩૨૫૧૯૦
૯૮૨૪૦૨૦૦૩૮
૯૪૦૮૬૪૭૨૭૧
૯૯૨૫૯૪૫૭૬૬
૯૮૨૫૦૮૮૧૩૩

૧૯

વિશ્િવહન્દુપડરર્દબજરાંગ દળ,નમષદા

નાાંદોદ

વનલેશભાઈ તડિી

૯૮૭૯૦૯૮૮૩૫

૨૦

સમસ્ત િૈષ્ણિ િવણક સમાજ,

નાાંદોદ

તેજશભાઈ ગાાંઘી

૯૫૮૬૮૯૫૯૯૯

રાજ્પીપળા
૨૧

ચાંવ્િલાગ્રુપ, રાજપીપળા

નાાંદોદ

વિજે શભાઈ પટેલ

૯૨૬૫૧૧૭૦૮૧

૨૨

મીતગ્રૂપ, રાજપીપલા

નાાંદોદ

જીગ્નેશભાઈ િસાિા

૮૧૪૦૦૦૫૦૮૦

૨૩

ભાટિાડા યુિકમાંડળ, રાજપીપલા

નાાંદોદ

૨૪
૨૫

જયભોલે વશિશવક્ત ચેરીટેબલા ટ્ર્સસ્ટ

૮૧૬૦૮૫૬૬૩૯

શ્રી દ્ન્્માંડદરા ટ્ર્સસ્ટ, ગરૂડેશ્િર

નાાંદોદ
ગરૂડેશ્િર

શ્રી કમલભાઈ
વનવતના દેશપાાંડે

૯૬૮૭૦૫૬૦૭૨
૯૮૨૪૦૬૮૯૧૮

૨૬

સત્યમ એજ્યુકશ
ે ટ્ર્સસ્ટ, કેિડીયા કોલોની

ગરૂડેશ્િર

મહેશઉપાધ્યાયા

૯૪૨૬૫૧૨૩૧૦

૨૭

લોક સહયોગટ્ર્સસ્ટ,માકડઆાંબા

ગરૂડેશ્િર

અલ્પેશ્ભાઈ બારોટ

૮૩૪૭૮૩૧૦૯૮
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૨૮

મણી નગેશ્િરમાંદીરા િાડીયા(કારાધોડા)

વતલકિાડા

સ્િામી ધરમપ્રસાદ (સાહેબજી)
મહારજ
શ્રી હરનીશા સોની

૯૯૭૮૩૪૪૮૬૬

શ્રી બકાભાઈ
સોહીબખા
અલ્તાફ
શ્રી યાસીના એમધોરી.
શ્રી ઈકરામ ખાન.એસ .
શ્રી સાજીદભાઈ એચપટેલ.
નાનસસાંગભાઈ ડી િસાિા .

૯૬૮૭૨૪૫૨૪૫
૯૯૭૪૬૬૯૫૭૬
૯૯૦૯૧૧૯૩૬૧
૯૩૨૮૯૨૩૦૦૨
૭૫૬૭૪૪૩૭૯૭
૯૮૨૪૯૧૯૪૬૨
૯૪૨૭૮૧૮૫૩૧

સાગબારા
સાગબારા

શ્રી રહીમભાઈ મેમળ
શ્રી રાજે ન્દ્રસસાંહ મોહનલાલ
ચૌહાણ

૯૪૨૭૮૮૭૮૧૯

૨૯

સદભાિનાફાઉન્ડેશના મારૂઢીયા

વતલકિાડા

૩૦

ફૈસયાંગા સકષલ તથા મેિાસ મસલીમા
સમાજ મોટી કામસોલી

વતલકિાડા

૩૧

શ્રી સાિષજવનક દેિમોગરા માઈ માંડદર
ટ્ર્સસ્ટ
શ્રી નગીના મવસ્જદ સેલમબા

સાગબારા

૩૨
૩૩

રાઈઝીંગ સિાંગ્સ ફાઉન્ડેશન,
રાજપીપળા

૯૯૭૮૨૮૮૫૫૧

૩૪

યાહામોગી સેિા સાંસ્થા, નેત્રગ
ાં

સાગબારા

શ્રીધનાંજયસસાંહ મોહનલાલ ચૌહાણ

૩૫

ડદલીપ એન્ડ િધસષ, સાગબારા

સાગબારા

શ્રીપુખરજભાઈ એસચોપડા .

૯૭૧૨૭૯૭૧૩૨

૩૬

ઈનરેકા સાંસ્થા,મુ .પો.ટીમાપાડા

ડેડીયાપાડા

ડૉકૌવશક.વિનોદ્ન્કુમારા એમ.

૯૮૨૫૩૨૧૭૨૧

૩૭

વિશ્િમાનિ કલ્યાણ ચેરીટેબલા ટ્ર્સસ્ટ,

ડેડીયાપાડા

શ્રી નારણલાલ એનિસાિા .

૯૪૨૭૮૭૪૬૯૫

ડેડીયાપાડા

શ્રી ધનાંજય જી શાહ

૯૪૨૭૧૧૦૪૫૨

ડેડીયાપાડા

શ્રી પ્રિીણ કાસડીયા

૯૮૭૯૫૩૨૩૨૩

ડેડીયાપાડા

ફાધર પી.જે .ગ્યાનરાજા એસ .એમ.

૯૪૨૬૩૯૫૨૨૫

૩૮
૩૯
૪૦

મુખાબજી.પો.
જીએજ્યુકશ
ે ન ટ્ર્સસ્ટ .એપી.
ડેડીયાપાડા.પો.મુ
આત્મીય ગ્રીન સ્કુલ મુઝાડેશ્િર .પો.
ભરૂચ.જી
આડદિાસી સામાજીકા એજ્યુકશ
ે ન
સોસાયટી મુ નાની સસાંગલોટી.પો.

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

115

V[G[1FZ o &
GD"NF Ò<,F D[0LS, VG[ CF[l:58, D[GH
[ D[g8
આરોગ્ય સિલતો
લોકોને આરોગ્ય સિલત પુરી પાડિા માટે જીલ્લામાાં ૧ સરકારી હોવસ્પટલ, ૨૩ પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર
અને ૪ કુડટર આરોગ્ય કેંદ્રો (સીએચસી)છે .રાજપીપલા હોવસ્પટલ, કેિડીયા કોલોની નમષદા પ્રોજે કટની હોવસ્પટલ,મોટી
હોવસ્પટલ છે .જુ દા જુ દા તાલુકામાાં આિેલા કુડટર આરોગ્ય કેંદ્રો (સીએચસી)અને પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના સ્થળ નીચે
પ્રમાણે છે .
તાલુકા

અ.નુ
૧

નાાંદોદ

કુડટર આરોગ્ય કેન્દ્રનુાં નામ
રાજુ િાડીયા, તરોપા, ખુટાાંઆબા, સીસોદ્રા, જે સલપોર, લાછરસ, ઝરીયા, જે તપુર,
બોરીયા, ગરૂડેશ્િર

૨

દેડીયાપાડા

૩

સાગબારા

૪

વતલકિાડા

સોલયા,મોઝદા, ગોપાલીયા, ગાંગાપુર, ખેટી, પાડા, માંડાળા
દેિમોગરા, સેલાંબા, પાટલામઉ, કોલિાણ
અગર, િજે રીયા, બુજેઠા
આયુિડે દક દિાખાના

૫

નાદોદ

૬

દેડીયાપાડા

૭

સાગબારા

અમીયાર, સોરાપાડા, રાનીપુરા, સાગબારા હોમયોપેથીક

૮

વતલકિાડા

સાિલી,િોરા

રાજપીપલા, િાિડી, નરખડી, કેિડીયા કોલોની )હોમયોપેથીક (, ભૂછાડ
ડુમખલ, સગાઇ,આાંબાિાડી, ચીકદા, કાકરપાડા, ખેડીપાડા

આમ અત્રેના જીલ્લામાાં કુલ ૧૭ આયુિડે દક દિાખાના આિેલા છે .
ઉંપરાત જીલ્લામાાં ૧ હોવસ્પટલ ૨૩ પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ૪ સામુવહક આરોગ્ય કેન્દ્ર
સી.એચ.સીછે ..વિજયપ્રસુવત ગ્રૃહ રાજપીપલા, ચાંપકલાલ મહેતા આઇ હોવસ્પટલ નમષદા પ્રોજે ક્ટ હોવસ્પટલ અને જલારામ
રસ્ટ હોવસ્પટલ િાંશતપુરા િગેરે મોટી હોવસ્પટલ છે .
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જીલ્લામાાં ઉપલબ્ધ આરોગ્ય ઇમરજન્સી સિલતો
આરોગ્ય સબ સેન્ટર

૧૩૫

પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર

૨૨

સામુવહક આરોગ્ય કેન્દ્ર

૦૪

મોબાઇલ યુવનટ

૦૨

જીલ્લા વસવિલ હોવસ્પટલ
લેપ્રસ
ે ી હોવસ્પટલ

૦૧
૦૧

આયુિ
ષ ડે દક દિાખાના

૧૮

પશુ દિાખાના

૧૪

પશુ સારિાર કેન્દ્રો

૧૭

ફરતા પશુ દિાખાના એકમ

૦૪
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હેલ્થ ઓડફસર અને મેડીકલ ઓડફસરશ્રીઓની વિગત
બ્લોક
ગરૂડેશ્િર

નાાંદોદ

દેડીયાપાડા

પીએચસી
બોરીયા

boriaphc@yahoo.in

ઝરીયા

મોબાઇલ નાંબર
૯૦૯૯૯૪૩૩૧૧
૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨

ઇ મેઇલ

જે તપુર

-

jetpurphc@yahoo.in

zariyaphc@yahoo.in

નિા િાધપુરા

૭૩૫૯૮૯૮૧૨૮

નિા િાધપુરા

૭૯૯૦૨૭૫૪૨૬

જે સલપોર

૯૦૯૯૯૪૩૩૦૬

jesalpurphc@yahoo.co.in

જે સલપોર

૭૫૬૭૩૬૪૪૨૦

jesalpurphc@yahoo.co.in

ખુટાાં આબા

૯૦૯૯૯૪૩૩૧૦

ખુટાાં આબા

૮૨૦૦૨૪૬૪૨

લાછરસ

૯૦૯૯૯૪૩૩૦૩

lachrasphc@yahoo.in

લાછરસ

૭૦૪૬૬૫૦૭૭૧

lachrasphc@yahoo.in

રાજુ િાડીયા

૭૬૯૮૫૪૩૫૫૫

rajwadiyaphc@yahoo.in

સીસોદરા

૯૦૯૯૯૪૩૩૦૯

sisodaraphc@yahoo.in

સીસોદરા

૯૭૧૨૯૫૦૪૨૪

sisodaraphc@yahoo.in

તરોપા

૯૦૯૯૯૪૩૩૦૫

taropaphc@yahoo.in

તરોપા
એમએચયુ
પોઈચા
ગાંગાપુર

૮૦૦૪૦૩૫૦૮૨
૯૬૮૭૩૮૯૯૦૫

gangapurphc@yahoo.in

ગાંગાપુર

૭૦૪૩૧૦૭૦૯૭

gangapurphc@yahoo.in

વચખદા

૭૮૭૪૪૦૨૫૦૪

વચખદા

૯૫૮૬૩૫૧૪૬૬

ગોપાલીયા
)૨૪.૭(
ગોપાલીયા

૮૮૬૬૧૦૩૮૩૭

gopaliphc@yahoo.in

૯૭૨૨૨૩૮૩૩૪

gopaliphc@yahoo.in

ખૈડીપાડા

૯૪૨૬૦૮૧૨૨૮

khaidipadaphc@yahoo.in

ખૈડીપાડા

૮૨૩૮૮૬૩૮૭૪

khaidipadaphc@yahoo.in

સેજપુર

૯૯૭૯૪૦૦૨૦૨

phcmandala@yahoo.in

સેજપુર

૯૪૨૬૯૯૯૭૬૧

phcmandala@yahoo.in

સોલીયા

phc.soliya@gmail.com

મોઝદા

૯૮૭૯૬૪૯૨૪૬
૯૪૨૬૧૬૩૪૫૨

મોઝદા

૯૭૨૫૦૩૬૭૩૭

પીપલોદ

૮૭૫૮૯૬૫૭૪૮

પીપલોદ

૮૨૩૮૧૧૦૮૫૪

દેિમોગરા

૯૧૦૬૦૩૫૪૦૩

devmographc@yahoo.in

દેિમોગરા

૯૯૨૫૮૭૫૨૪૮

devmographc@yahoo.in
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સાગબારા

કોલિાન

૯૮૨૫૬૫૯૦૦૭

kolwanphc@yahoo.in

કોલિાન

-

kolwanphc@yahoo.in

પાટલામઉ

૬૩૫૪૬૫૯૮૫૬

patlamauphc@yahoo.in

પાટલામઉ

૮૯૮૦૬૫૧૧૫૦

patlamauphc@yahoo.in

નાના કાકડી
આાંબા
નાના કાકડી
આાંબા
સેલાંબા

૯૯૭૯૭૨૬૭૭૬

૮૨૩૮૯૮૬૫૯૫

selambaphc@yahoo.in

સેલાંબા

૭૪૯૦૮૫૯૨૧૯

selambaphc@yahoo.in

અગર

૭૫૬૭૮૭૬૩૧૧

agarphc@yahoo.in

બુજેઠા

૯૦૯૯૯૪૩૩૦૨

bujetha@yahoo.in

િજે રીયા

૯૦૨૩૭૪૪૫૮૩

phcvajeria@yahoo.in

૮૪૬૯૭૧૩૬૯૭

વતલકિાડા

જીલ્લામાાં આિેલ ખાનગી તથા સરકારી હોવસ્પટલની માવહતી
અ.ન
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨

હોવસ્પટલનુાં નામ
વસવિલ હોવસ્પટલ રાજપીપળા (સરકારી(
વિજય પ્રસ્તૃવતગૃહ રાજપીપલા
આાંખની હોવસ્પટલ, રાજપીપલા
ડો.અલ્કેશ િી.ઠાકર
ડો.વગડરશ આનાંદ હોવસ્પટલ રાજપીપલા
ડો.વનવખલ મહેતા
ડો.જયેશ પટેલ
ડો.સી.જે .શાહ
ડો.શેઠ હોવસ્પટલ રાજપીપલા
ડો.નૈર્ધ પરમાર (ઓથોપેડડક(
ડો.સુખડડયા (દાાંતના(
ઋતુ હોવસ્પટલ રાજપીપલા

કચેરી સાંપકષ નાંબર
૨૨૦૦૩૦
૨૨૦૦૩૦
૨૨૦૧૬૨
૨૨૦૫૧૪
૨૨૦૪૩૮
૨૨૪૭૫૧
૨૨૦૧૬૮
૨૨૪૯૨૪
૨૨૦૪૩૪
૨૨૦૪૪૫
૨૨૦૫૨૯
૨૨૦૫૧૭
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વનિાસ સાંપકષ નાંબર
૨૨૦૨૮૭
૨૨૦૭૩૮
૨૨૪૭૫૨
૨૨૦૯૯૯
૨૨૩૧૩૮
૨૨૨૦૪૫
૨૨૦૮૪૭
૨૨૦૫૧૭
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નમષદા વજલ્લાના પત્રકારોની યાદીમુખ્ય મથક-રાજપીપલા-૨૦૨૧
ક્રમ પત્રકારશ્રીનુાં નામ

દૈવનક/સાપ્તાવહક/ચેનલનુ નામ પત્રકારશ્રીનુાં સરનામુ

કોન્ટેક નાંબર

૧
૨

શ્રી સત્યમભાઇ આર .બારોટ
શ્રી પ્રવિણભાઇ સી .પટિારી

પ્રવતવનવધશ્રી ,પી.ટી.આઇ .
પ્રવતવનવધશ્રી ,ડદવ્યભાસ્કર દૈવનક

૩

શ્રી ડદપકભાઇ એસ.જગતાપ પ્રવતવનવધશ્રી ,સાંદશ
ે દૈવનક

૯૮૨૫૨૪૯૯૮૮
૯૪૨૬૦૪૯૭૧૭
૯૯૦૪૨૬૮૯૧૭
૯૯૯૮૭ ૯૬૫૨૭

૪

શ્રી કનકસસાંહ એફ .માત્રોજા

૫

શ્રી વિશાલભાઇ વમસ્ત્રી

૬

શ્રી મૂન્તજીરખાન એમ .શેખ

૭
૮

શ્રી વિપુલભાઇ ડાાંગી
પ્રવતવનવધશ્રી ,ન્યુઝ ચેનલ
શ્રી આશીકભાઇ એસ .પઠાણ પ્રવતવનવધશ્રી ,ગુજરાત પ્રભા
સાાંધ્ય દૈવનક
શ્રી ભરતભાઇ એસ .શાહ
પ્રવતવનવધશ્રી ,યુગ પ્રભાિ
સાાંધ્ય દૈવનક
શ્રી અતુલભાઇ એસ .સોની તાંત્રીશ્રી ,પહેરગ
ે ીર સાપ્તાવહક
રાજપીપલા
શ્રી અયાઝભાઇ યુ .આરબ
તાંત્રીશ્રી ,રાજપીપલા ટાઇમસ
સાપ્તાવહક
શ્રી સાંજયભાઇ એમ.િસાિા તાંત્રીશ્રી ,લોક ગજષ ના સાપ્તાવહક
શ્રી પરમતસસાંહ સી .િસાિા પ્રવતવનવધશ્રી ,હટાિો ભ્રષ્ટાચાર
સાપ્તાવહક
શ્રી યોગેશભાઇ પી .િસાિા તાંત્રીશ્રી ,બેનકાબ ભ્રષ્ટાચાર
પાવક્ષક
શ્રી જયેશભાઇ એ .દોશી
પ્રવતવનવધશ્રી,ઝી-૨૪ કલાક
ગુ.ન્યુઝ ચેનલ
શ્રી ડદપકભાઇ એન .પટેલ
પ્રવતવનવધશ્રી,ન્યઝ ૧૮ ગુજ.
ન્યુઝ ચેનલ
શ્રી નરેન્દ્રભાઇ ડી .પેપરિાલા પ્રવતવનવધશ્રી,સાંદશ
ે ,ગુજ.
ન્યુઝ ચેનલ

૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

૧૮ શ્રી વિશાલભાઇ બી .પાઠક
૧૯ શ્રી રાહુ લભાઇ એચ .પટેલ
૨૦ શ્રી રાજે ન્દ્રસસાંહ કઠિાડીયા
૨૧ શ્રી જુ નેદ એહમદ ખત્રી
૨૨ શ્રી આરીફભાઇ જી .કુરશ
ે ી

શાક માકેટ પાસે, રાજપીપલા
પાણીની ટાાંકી પાસે, િડીયા-રાજપીપલા
“ ઋર્ાથષ” મહેતા કોમપ્લેક્સ ,સાંતોર્ ચાર
રસ્તા, રાજપીપલા
વિશ્િકમાષ માંડદર સામે, રાજપીપલા

પ્રવતવનવધશ્રી ,ગુજરાત સમાચાર
દૈવનક
પ્રવતવનવધશ્રી ,ગુજરાત ગાર્ડષયન ૧૧૨ ,શ્રીરાંગ કૃપા ,રાજે ન્દ્રનગર સોસાયટી,
દૈવનક
ક્લબરોડ ,સાંતોર્ ચાર રસ્તા ,રાજપીપલા
પ્રવતવનવધશ્રી ,ગુજરાત ટુ ડે દૈવનક સસાંધીિાડ ,લાલ ટાિર પાસે, રાજપીપલા

પ્રવતવનવધશ્રી,ટીિી-૯ ,ગુજ.
ન્યુઝ ચેનલ
પ્રવતવનવધશ્રી ,એબીપી અવસ્મતા
ગુજરાતી ન્યુઝ ચેનલ
વનમાષણ ન્યુઝ ચેનલ
પ્રવતવનવધશ્રી,િી.એન.એમ,
ગુજ.ન્યુઝ ચેનલ
પ્રવતવનવધશ્રી, ઇન ન્યુઝ નેટિકષ

૯૪૨૭૧૩૦૧૪૫
૯૯૭૮૪૮૫૦૭૩
૯૫૭૪૦૪૦૩૦૦
૯૦૮૧૨૦૫૯૪૪
૯૯૨૫૧૮૭૬૪૬
૯૪૨૯૮૧૭૫૩૭
રાજપીપલા
૯૯૭૮૭૭૦૩૪૧
સસાંધીિાડ ,લાલ ટાિર પાસે .રાજપીપલા ૯૮૨૫૮૭૩૦૯૨
૮૭૮૦૭૬૩૪૬૨
પુરોહીત ખડકી ,બહુ ચરાજીના માંડદર પાસે , ૯૭૨૬૫૭૭૯૫૩
ભાટિાડા,રાજપીપલા
૯૪૦૮૯૭૫૦૫૦
જુ ના પોલીસ સ્ટેશન સામે દરબારરોડ
૯૮૭૯૧૫૪૨૯૨
રાજપીપલા
આરબ ટેકરા -રાજપીપલા
૮૨૩૮૦૧૭૯૮૬
સી-૨૬૩,રોયલ સન સીટી -રાજપીપલા ૯૭૩૭૩૩૬૪૩૯
મુ/પો .પ્રતાપનગર ,તા .નાાંદોદ ,વજ.નમષદા ૯૭૨૬૮૫૬૫૩૦

મુ/પો .પ્રતાપનગર ,તા .નાાંદોદ ,વજ.નમષદા ૯૯૦૪૩૨૭૮૦૭
૯૯૭૯૩૨૭૮૦૭
રણછોડરાયના માંડદર પાસે-રાજપીપલા
૯૪૨૬૪૭૨૯૬૫
૯૦૯૯૯૦૭૧૩૦
અાંબામાતાના માંડદર પાસે ,કાછીયાિાડ
૯૪૨૬૧૨૫૫૩૫
-રાજપીપલા
૯૯૨૫૦૯૦૯૬૩
કેટ.ે ૩,બ્લોકનાં-૩૦ રૂમનાં-૧૭૬ કેિડીયા
૯૪૨૬૪૪૧૫૨૩
કોલોની તા .ગરૂડેશ્િર ,જી .નમષદા
૯૭૩૭૧૧૭૦૯૮
આાંખની હોવસ્પટલ સામે ,બક્ષી ખડકી
ઢાળ પર-રાજપીપલા
ચોયાષસીની િાડી પાસે ,
નિાપરા-રાજપીપલા
રોયલ સન સીટી સી-૨૭૧ રાજપીપલા
િડ ફળીયા-રાજપીપલા

૯૯૨૫૦૨૩૭૫૮

િડ ફળીયા-રાજપીપલા

૯૮૯૮૨૦૫૨૫૬
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૯૯૭૮૨૩૩૧૦૧
૯૯૧૩૭૩૯૦૦૮
૯૪૨૬૮૫૬૦૦૨
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૨૩ શ્રીમવત જ્યોતીબેન જગતાપ પ્રવતવનવધશ્રી,ડી-૯ ,ગુજરાતી
ન્યુઝ ચેનલ
૨૪ શ્રી રફીકભાઇ દણીિાલા
પ્રવતવનવધશ્રી,જી.એસ .ગુજ
.ન્યુઝ ચેનલ
૨5 શ્રી વજતેન્દ્રસસાંહ કઠિાડીયા
સ્િર્ણષમ ન્યુઝ ચેનલ
૨૬ શ્રી નયનેશભાઇ તડિી
સી ૨૪ ન્યુઝ ચેનલ
૨૭ શ્રીઅવમત પટેલ
ઇ ટીિી ભારત
૨૮ શ્રી રાજે શભાઇ સોલાંકી

"ઋર્ાથષ” મહેતા કોમપ્લેક્સ ,સાંતોર્ ચાર
રસ્તા રાજપીપલા
સરકાર ફળીયા ચાર રસ્તા ,નસિાડી.
જી .છોટાઉદેપરુ
રોયલ સન સીટી સી-૨૭૧ રાજપીપલા
વ્યાધર તા .ગરૂડેશ્િર
અાંબામાતાના માંડદર પાસે ,કાછીયાિાડ
-રાજપીપલા
પટેલ કાંપાઉન્ડ ,દેિલીયા ચોકડી

પ્રવતવનવધશ્રી ,લોકાપષણ દૈવનક

૯૪૦૯૦૪૪૬૬૩
૯૯૭૮૫૬૬૫૦૦
૯૫૭૪૦ ૫૫૭૭૩
૯૦૯૯૬ ૮૨૦૮૭
૯૭૧૨૭ ૩૯૮૬૬
૯૦૯૯૨
૫૯૦૯૯૮૦૨૦૪૮૭૮૪૫

કેિડીયા કોલોની ખાતેના પત્રકારોની યાદી

ક્રમ પત્રકારશ્રીનુાં નામ

દૈવનક/સાપ્તાવહક/
ચેનલનુ નામ

પત્રકારશ્રીનુાં સરનામુ

કોન્ટેક નાંબર

૧

શ્રી સવતર્ભાઇએન નકપ્તા.

ગુજરાત સમાચાર

૯૮૭૯૫૩૭૬૪૯

૨

શ્રી યોગેશભાઇ સી પટિારી . ડદવ્યભાસ્કર દૈવનક

એ .નાાંદોદ વજ .કેિડીયા કોલોની તા , ૫-પતરાનમષદા
કેટગ
ે રી બીનમષદા .કેિડીયા કોલોની ,

૩

શ્રી જયાંવતભાઇ પીપરમાર

ગુજરાત વમત્ર

કેટગ
ે રી બી જુ નીનમષદા .વજ ,કેિડીયા કોલોની

૪

શ્રી ગૌતમકુમાર
વનરાંજનભાઇ વ્યાસ

િડપ્રદ ટુ ડે

કેટગ
ે રી બી જુ નમષદા .વજ ,કેિડીયા કોલોની

૯૪૨૮૩૨૩૯૬૦
૯૬૭૫૫૫૭૮૫૦
૯૯૭૯૪૮૨૮૫૦
૯૪૦૮૨૬૨૪૪૧
૮૩૪૭૧૮૩૧૦૮

ડેડીયાપાડા ખાતેના પત્રકારોની યાદી
ક્રમ પત્રકારશ્રીનુાં નામ

દૈવનક/સાપ્તાવહક/
ચેનલનુ નામ

પત્રકારશ્રીનુાં સરનામુ

કોન્ટેક નાંબર

૧
૨

શ્રી છત્રસસાંહ રાઠોડ
શ્રી સુવનલકુમાર એમ. િમાષ

સાંદશ
ે દૈવનક
લોકસત્તા દૈવનક

વનિાલદા,વશક્ષક કોલોની ,
પટેલ ચાલીનમષદા .વજ ,ડેડીયાપાડા ,

૩

શ્રી ભરત કુમાર એમ. િમાષ

ગુજરાત વમત્ર

૪

શ્રી મવનશભાઈ ડી. પટેલ

ડદવ્ય ભાસ્કર

જહાન્િી મેડીકલ સ્ટોર .તા.પો. મુચારરસ્તા ,
-નમષદા.દેડીયાપાડા જી
પટેલ ચાલી ડીસીબી બાજુ માાં ડેડીયાપાડા

૪૨૭૮૭૪૮૪૫
૪૨૭૮૧૭૯૯૧
૯૨૫૩૦૬૧૨૫
૪૨૭૧૬૩૧૭૧
૯૪૨૭૩૮૨૯૧૬

સાગબારા ખાતેના પત્રકારોની યાદી
ક્રમ પત્રકારશ્રીનુાં નામ

દૈવનક/સાપ્તાવહક/ચેનલનુ નામ

પત્રકારશ્રીનુાં સરનામુ

કોન્ટેક નાંબર

૧

શ્રી જગદીશભાઇ શાહ
શ્રી ગૌરાાંગભાઇ સોની
(શ્રી જયેશભાઇ શાહ)

લીમડા ચોક ,આરામગૃહ માગષ ,
સાગબારા.તા.પો.મુ
લીમડા ચોક ,આરામગૃહ માગષ ,
સાગબારા.તા.પો.મુ

૯૪૨૭૪૭૩૦૧૧

૨

ગુજરાત સમાચાર /
ગુજરાત ગાડીયન
ગુજરાત વમત્ર
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સેલબ
ાં ા ખાતેના પત્રકારોની યાદી
ક્રમ પત્રકારશ્રીનુાં નામ

દૈવનક/સાપ્તાવહક/ચેનલનુ નામ

પત્રકારશ્રીનુાં સરનામુ

કોન્ટેક નાંબર

૧

શ્રીયોગેશભાઇ એમ સોની

ડદવ્ય ભાસ્કર

૯૪૨૭૮૭૬૩૨૦

૨

શ્રી જયેશભાઇ
મહેન્દ્રભાઇ પારેખ
શ્રી મનોજભાઇ
મહેન્દ્રભાઇ પારેખ
શ્રી ગણેશભાઇ રોહીદાસ
િાળાંદ
શ્રી મહેન્દ્રસસાંહ રેમભ
ુ ાઇ
િસાિા

ગુજરાત સમાચાર /
સાંદશ
ે દૈવનક
ગુજરાત વમત્ર ગુજરાત ગાડીયન /

મેઇનરોડ પાાંચપીપરી રસ્તા મુ .
સાગબારા.સેલબ
ાં ા તા
અાંબાજી માંડદર સામે સેલબ
ાં ા .મુ ,
સાગબારા.તા.
અાંબાજી માંડદર સામે સેલબ
ાં ા .મુ ,
સાગબારા.તા.
મુસાગબારા.તા. સેલબ
ાં ા .
કુભ
ાં ાર ફવળયા સેલબ
ાં ા .મુ ,
સાગબારા.તા.

૯૯૭૮૭ ૨૭૯૯૯

૩
૪
૫

યથાથષ દૈવનક
પોલીસ પવબ્લક સાપ્તાવહક

૯૪૨૯૦ ૭૨૧૭૩
૭૦૪૩૨૭૨૧૭૩
૯૪૦૮૭ ૩૬૧૮૭
૯૬૦૧૦ ૮૬૮૮૭
૯૯૭૮૭૬૪૩૩૬

વતલકિાડા ખાતેના પત્રકારોની યાદી
ક્રમ પત્રકારશ્રીનુાં નામ

દૈવનક/સાપ્તાવહક/ચેનલનુ નામ

પત્રકારશ્રીનુાં સરનામુ

કોન્ટેક નાંબર

૧

શ્રી છગનભાઇ િણકર

બસ સ્ટેશન પાસે, વતલકિાડા

૯૪૨૭૮ ૮૯૩૬૫

૨

શ્રી જયપાલસસાંહ માત્રોજા

પ્રવતવનવધશ્રી ,ગુજરાત સમાચાર /
સાંદશ
ે દૈવનક
પ્રવતવનવધશ્રી ,ડદવ્ય ભાસ્કર

બસ સ્ટેશન પાસે, વતલકિાડા

૯૫૩૭૯ ૧૮૭૧૦
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V[G[1FZ o )
V[;P VF[P 5LP
tmim (vBigi[n[ aip(Rtni smy[ krvin) kimg)r) a>g[n) t[mn)
B&(mki an[ jvibdir)ai[ a>g[n) mig<dS)<ki:nm<di JÃlimi> aip(Rt ÄyvAYipnn&> t>#i aim ti[ gi[qviy[l&>
j C[. pr>t&> t[n[ vFir[ s&ØQ krvin) j$r)yit ht) an[ ÄyvAYipnmi>
ji[Diy[li tmimn) frji[ an[ jvibdir)ai[ ApOT krvin) j$r)yit ht).aiY) ai
JÃli aip(Rt ÄyvAYipn yi[jni a>tg<t aip(Rtni smy[ m&²y jvibdir)
j[mni S)r[ C[ t[ m&²y sRti(Fkir)n) frji[ an[ jvibdir)ai[ ai p\miN[ nkk)
krvimi> aiv[l C[.
kl[kTr~)n) frji[:jn sm&diyn) jigZ(t an[ jn(SxN.
- sjjti an[ xmti vFirvini> pgli> p\yi[jvi.
- aip(Rt v[Lia[ amlmi> m&k) Skiy t[v) yi[jniai[ t]yir krv).
- aip(Rt v[Lia[ tik)dni> pgli>n) kiy<vih)n&> s>ciln, d[Kr[K an[
(ny>#iN.
- riht k(mÆnr~) siY[ rijy kxia[ s>kln.
- AYi(nk p&nv<sn an[ p&n: (nmi<N yi[jniai[n&> aml)krN,
d[Kr[K an[ (ny>#iN
- mi[kD^)ln&> aiyi[jn krivv&>
kl[kTr~)ai[n[ (vS[P a(Fkir:
- aip(Rtg\At (vAtir trf jti an[ aivti li[ki[ tYi vihn Äyvhirn&>
(ny>#iN
- upl¾F tmim s>SiFni[n[ upyi[gmi> m&kvi C&Ti krvi>.
- Si[F an[ bcivn) kimg)r)
- ki[epN s>p(Rt,vihn,mS)nr),mkin an[ s>d[SiÄyvhirni>
siFni[ni[ kbji[ m[Lvvi[ an[ t[ni[ upyi[g krvi[.
- jih[r jnti miT[ ji[Km) bi>Fkim ti[D) piDvi.
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- (bn srkir) s>AYiai[n) p\vZ(Rtai[n&> s>kln tYi (ny>#iN
- aip(Rt jnk pr)(AYt)mi> AYLi>tr miT[ bL p\yi[g krvi[.
JÃli (vkis a(Fkir)~)
- nd) ki>qini gimi[mi> jyi ai~y AYini[ aiv[l C[ t[v) p\i.SiLiai[n)
civ)ai[ aik(Amk s>ji[gi[mi> j[ t[ aiciy<~) pis[ Y) gimmi> t&r>t
mL) rh[ tYi j$r) ATif hijr rh[ t[v) ÄyvAYi gi[qvv).
- asrg\Ati[ miT[ gimi[ni ai~yAYini[n) ckisN) krv) tYi j$r)yit
m&jbn) ÄyvAYi krv).
- g\im (vAtir mi> asrg\Ati[n[ shiy miT[ j$r) T)m bnivv).
- g\im (vAtir mi> aiv[l tLiv tYi rAtiai[n) mrimt krv).
- g\im (vAtirmi> Bir[ vrsid k[ p&rni kirN[ k[ aºy kirN[ Yy[l minv
k[ pS& mZRy* an[ mkin shiy tik)d[ mL[ t[v&> aiyi[jn krv&.
- dr[k til&ki p>ciyt kc[r)ai[ mi> T[l)fi[n v f[x ÄyvAYi stt cil& rh[
t[ ji[[v&>
- til&ki tYi v)l[j D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin awtn riKvi.
- til&ki d)q srp>c, til&ki p>ciyt s¿yi[ siY[ aip(Rt ÄyvAYipn
a>g[ til)m vk<Si[p gi[qvvi.
JÃli pi[l)s a(Fkir)~)
- Bir[ vrsid dr(myin jinhin) Yt) ri[kvi kiydi[ an[ ÄyvAYi jLvie
rh[ t[ miT[ pi[l)s a(Fkir)~)ai[ a[ mimltdir~) ni s>pk<mi>
rh) j$r) kiy<vih) krv)
- jyi jyi D)p aiv[l C[ t[mi Byjnk spiT) upr piN) jt& hi[y t[vi
smy[ jin hin) n Yiy t[ miT[ j$r) b>di[bAt ph[l[Y) j
gi[qvvin&> aiyi[jn krv&>.
- pi[l)s k>T^i[l $m[ JÃli D)ziATr k>T^i[l $m tYi aºy k>T^i[l
$m siY[ s>klnmi> rh[v&>.
- p&r asrg\At smy[ trv]yi sh)tn) r[Aky& T)m t]yir
riKv).tiRkil)k j$r)yit UB) Yiy vihni[ r)kv)z)Sn krvin) kimg)r)
krvin) kiy<vih) krv).
- aift n) p(r(AY)t)ni[ kyis kiQ) kl[kTr~)n[ r)pi[T< krvi[.
- mi[kD^)l ,til)m an[ bciv kimg)r)mi> sim[l Yv&>
- Bir[ vrsid dr(myin D)p k[ (nciNviLi (vAtirmi> piN) Brie jiy
C[. aivi smy[ ki[e jinhin) n Yiy t[ miT[ j$r) pi[l)s b>di[bAt
krvi tik)d ni pgli l[vi. upl¾F tmim s>d[Si Äyvhirni siFni[
ckis) t]yir riKvi>.
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kiy<pilk ejn[r~) {mig< an[ mkin} (s>cie / a>(bki D)v)zn /
AT[T / p>ciyt
- D)p mi> Byjnk spiT) a>g[ j$r) bi[D< m&kv&> t[mj g\iÀy
mig< upr pN aij r)t[ kimg)r) krv).
- (scie (vBig[ tmim tLiv n) ckisN) kr) l[v) tYi tLiv mi> D&bviY)
mZRy* n Yiy t[ miT[ til&ki p>city mirft[ ci[k)dir/ pTiviLi
km<cir) m&kvi tYi D)pmi> jyi jyi piN)ni vh[N jiy C[ Ryi ziD k[
aºy avri[Fi[ d*r krvi. j[Y) vi[Tr li[g)>g j[v) (AY(t uB) Yt) aTkiv)
Skiy.
- tLiv , D[m, k[nil an[ nini mi[Ti D[m sh)tni tibini tmim jLiSyi[n)
T[kn)kl km<cir) mirft[ m&likit kriv) AT[Ts r)pi[T< a#i[n)
kc[r)a[ mi[klivvi[. jLiSyi[ ni ai[vr fli[ aYvi l)k[jn) mih)t) aYvi
piN) cQvi k[ utrvini m[s[j a#i[n) kc[r)a[ tiRkil)k mL) rh[ t[v&>
aiyi[jn krv&>.
- kiy<x[#imi> tibi h[qLni siFni[ j[vi k[ b&lDi[zr, T^[kTr , vi[Tr
T[ºkr , DÀpr , j[s)b) , D) vi[Tr)>g p>p , kTr ,(nsrN), di[rDi j[vi
siFni[ cil& hiltmi> t]yir riKvi>.aiftni smy[ n&kSin Ye Sk[ t[v)
jih[r (mÃkti[n) yid) t]yir kr) riKv). D)p k[ aºy ji[Km) AYLi[ pr
j$r) s&cniai[ sh)tni bi[D< m&kivvi.
- aira[ºDb) AT[T Ùiri tmim ri[D rAtin[ mrimt kr) t[yir riKvi tYi
tmim miLKig s&(vFiai[ AT[ºD biy riKv).
- JÃli k[ rijy t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) m)T)>gi[, mi[kD^)li[mi>
ac&k hijr) aipv).
- tmim k>T^i[l $mi[ni s>pk<mi> rh[v&>
kiy<pilk ejn[r~) piN) p&rvqi
- piN)Y) Yti ri[gi[ aTkivvi miT[ sivc[t)ni pgli> l[vi. aik(Amk
smy[ p)vini piN)n) ÄyvAYimi> (vx[p n pD[ t[n) tk[dir) riKv).
- p)vini piN) ni T[ºkri[ AT[ºD biy riKvi>. v)jL)ni aBiv[ piN)n)
ÄyvAYi n Ki[rviy t[ miT[ v]k(Ãpk ÄyvAYi riKv).
- p)vini piN)n) lienmi> B>giN pD[ ti[ tiRkil)k r)p[r)>g krivv&>
m&²y airi[³y a(Fkir)~)
- dr[k gim[ smyi>tr[ piN)n&> kli[r)n[Sn krv&> t[mj p)vin&>
piN) d&P)t Yiy nh) tYi piN)jºy ri[gi[ f[liy nh) t[n) tk[dir) riKv).
- aifti[ni smy[ mZtd[hi[n) ai[LK tYi (nkiln) ÄyvAYi riKv)
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- aik(Amk s>ji[gi[n[ ¹yinmi> riK) dviai[ tYi aºy emrjºs)
vAt&ai[ni ATi[k pyi<¼t mi#iimi> riKvi[.
- vKti[vKt JÃli t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) mi[kD^)l k[ p\dS<n mi>
hijr) aipv).
- JÃlini tmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln riKv&> an[ pi[tini (vBigni[
D)ziATr ¼lin hiYvgi[ riKvi[.
- ci[misini kirN[ k[ aºy aifti[ni smy[ Yti ri[gi[ aTkivvi asrg\At
gimi[mi> p&rti p\miNmi> dvini[ j¸Yi[ upl¾F riKvi[ tYi j$r)yit
m&jb dvini[ CT>kiv krvi[.
- ri[gciLi sim[ li[kjigZ(t uB) Yiy an[ li[ki[n&> airi[³y scviy t[
miT[ til&ki t>#i siY[ s>klnmi> rh) til&ki d)q li[k jig$ktimi>
r[l), s)D) Si[ j[vi av[rn[Sni kiy<k\mi[n&> aiyi[jn krv&>
- n[Snl hiev[ pr aiv[l JÃli[ hi[viY) JÃlimi> aiv[l ai[wi[(gk
a[kmi[mi> z[r) g[s, k[m)kl k[ Ti[ks)kni l)k[j k[ aºy akAmit
smy[ li[ki[ni bciv miT[ni a[ºT)Di[Ts t]yir riKvi an[ aipni tibi
h[qLni km<cir)ai[n[ pN smj&t krvi.
fiyr (b\g[D :
mi[Ti Big[ ki[e pN aift smy[ si]Y) ph[l) mih)t) fiyr
(b\g[Dn[ mL[ C[.j[Y) fiyr AT[Snn) B&(mki D)ziATr
m[n[jm[ºTmi> K&bj agRyn) C[.
- akAmitni AYLn) m&likit an[ pr)(AYt)ni[ kyis kiQvi[.
- pi[tin) pis[ upl¾F mS)nr) tYi minv)y s>SiFni[n) mddY) bciv
kimg)r) krv) j$r jNiy vFirini s>SiFni[ m>giv) bciv kiy< krv&>.
- aiftni kirN[ pD[l kiTmiL hTivvi[, li[ki[n[ bcivvi , AYi(nk li[ki[ni[
shyi[g le kimg)r) pir piDv)
- fiyr (vBig pis[ upl¾F siFni[n) kiLJ riKv).an[ siFni[ kiy<xm
riKvi.smyi>tr[ mi[kD^)l kr) siFni[ ckisti rh[v&
- JÃli t>#i Ùiri yi[jiti (ndS<n tYi mi[kD^)lmi> sim[l Yv&>
- s>b>(Ft k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln riKv&>.
- pi[tini (vBigni[ siFni[ sh)tni[ a[kSn ¼lin t]yir riKvi[.
- JÃli t>#in) ap[xi m&jb kimg)r)mi> shkir aipvi[.
- aifti[ sim[ li[ki[ ,biLki[,vi[Ãy&ºT)yri[mi> jig$kti aiv[ t[ miT[ni
av[rn[Sni kiy<k\mi[ krvi>.
fi[r[AT (vBig :
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- Bir[ vrsid ni kirN[ aDcN $p Yiy t[vi ziDi[ pDvin[ kirN[ vihn
Äyvhir b>F n Yiy t[ miT[ agiu Y) tk[dir) riKv) tYi vihn siY[ 1
T)m t]yir riKv).
- Bir[ vrsid k[ p&rni smy[ vihn Äyvhirmi> (vx[p n pD[ t[n) kiLJ
l[v). aik(Amk smymi> vihn , T^) kTr , di[rDi ,flD lieT ,jnr[Tr
(vg[r[ n) ÄyvAYi riKv).
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D)Jv)s)a[l {J.e.b)} :
- jyi jyi el[kT^)k viyri[ t&T) gyi hi[y, Q)li hi[y k[ fi[ÃT hi[y t[n[
tik)d[ r)p[r krvi
- pD) jiy t[vi Yi>Bliai[ hi[y t[n[ Äyv(AYt krivvi t[mj v)j p*rvqi
mi> Kim) n Yiy t[n) tk[dir) riKv).
- aifti[ni smy[ ji[Km) AYLi[n) (vgti[ t]yir riKv) an[ t[vi AYLi[a[
v)j p&rvqi[ n Ki[rviy t[n) tk[dir) riKv)
- pi[tini (vBigni[ aigvi[ D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin t[yir riKvi[.
- vF& vrsid k[ vivizi[Di j[v) aik(Amk aifti[ bid v)j p&rvqi[ zDpY)
p&v<vt Yiy t[ r)tn&> aiyi[jn hiY Frv&>.
- tibini (vAtirni (vw&t mYki[, sbAT[Sn, D)p), T^iºsfi[m<r ni
nkSi tYi ai>kDik)y mih)t) v km<cir) a(Fkir)ai[n) yid), s>pk<
n>br sh)tn) (vgti[ siY[ni[ D)ziATr r)Api[ºs ¼lin t]yir riKvi[[.
- ci[misimi> p&r-vivzi[Di smy[ a#i[ni> JÃlini (v(vF k>T^i[l $m
Kit[ agRyn) emrjºs) kimg)r) hiY Frit) hi[y, k>T^i[l $m Kit[ v)j
p&rvqi[ sttpN[ cil& rh[ an[ Ki[rviy nh) a[ a>g[ j$r) aigv&>
aiyi[jn hiY Frv&>.
r)Jyi[nl g&jrit pi[Ãy&Sn k>T^i[l bi[D< :
- JÃli t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) m)T)gi[, mi[kD^)li[mi> hijr rj[v&>
- pi[tini (vBigni[ D)ziATr a[kSn ¼lin t]yir kr) tmim s>b>(Fti[n[
t[n) nkl mi[klivv)
- rijy,JÃli k>T^i[l $m siY[ s>klnmi> rh[v&> tYi t[ai[n)
vKti[vKtn) s&cniai[n&> piln krv&>.
- pyi<vrN bciv bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ mig<dS<n
aipv&>.
- ai]wi[(gk slimt) bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ vik[f
krvi>.
- JÃli FTni (ny>#ik~)n) vKti[vKtn) s&cnin& piln krv&>.
kiy<pilk ejn[r~) T[l)fi[n a[xc[>j :
- tibini (vAtirni T[l)fi[n a[xc[ºj , D)p) , mhRvn) T[l)fi[n lien ,
hi[Tlien , Tivs< ni nkSi tYi aikDik)y mih)t) tYi JÃli tYi til&ki
kxin) kc[r)ai[ni a(Fkir)~)ai[ni nim hi[ddi v s<pk< n>brn)
mih)t) t]yir riKv) an[ t[n) nkl p\Ry[k k>T^i[l $m mi> mi[klivv).
- emrjºs) s(v<s)sni T[l)fi[n ci[misi ph[li c[k krivvi an[ ci[misi
dr(myin a(vrt S$ rh[ t[v&> aiyi[jn krv&>. ci[misimi> p&rccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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vivzi[Di smy[ a#i[ni> D)ziATr k>T^i[l $m Kit[ agRyn) emrjºs)
kimg)r) hiY Frit) hi[y s>d[SiÄyvhirn) kimg)r) sttpN[ cil& rh[
an[ Ki[rviy nh) a[ a>g[ j$r) aigv&> aiyi[jn hiY Frv&>.
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J.a[s.air.T).s) {a[s.T) ki[pi[<} :
- ci[misi k[ aºy aift dr(myin tYi bidmi> g\im (vAtirmi> rib[ti
m&jb bs $T cil& rh[ t[ ji[v&> tYi asrg\Ati[ni AYLi>tr miT[
mimltdir~) oiri a[s.T) vihn n) mi>gN) krvimi> aiv[ ti[
p\iY(mktini Fi[rN[ t&rtj aipv).
JÃli mih)t) (nyimk~) :
- li[ki[mi> afvi k[ aºy Ki[T) mih)t) Y) Ki[T) di[Di di[D k[ aºy
akAmitn[ TiLvi miT[ smAt (vBigi[ pis[ Y) j$r) mih)t) le tmim
m)D)yi ni p#ikiri[n[ sic) an[ smysr miht) aipv).
- JÃlini tmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln mi> rh[v&>
- aifti[ sim[ li[ki[mi> jig$kti k[Lviy miT[ li[k jigZ(tn) bibti[ t]yir
kr) vt<min p#ii[, el[kT^i[n)k m)D)yi Ùiri p\cir an[ p\sir krvi[
JÃli p&rvqi a(Fkir)~) :
- a>tr)yiL an[ d&rni (vAtirmi> anij ni[ p&rvqi[ p&rti p\miNmi>
mL) rh[ t[ r)t[ j¸Yi[ agiuY) phi[ciDvin&> aiyi[jn krv&>.
- Bir[ vrsid k[ aºy aifti[ dr(myin Jvn j$r)yitn) aivÆyk c)j
vAt&ai[sh[lieY) p&rti p\miNmi> mL) rh[ t[v&> aiyi[jn krv&>
JÃli p\iY(mk (SxNiF)kir)~) :
- ci[misi dr(myin dr[k p\iY(mk SiLiai[mi> AvµC an[ tij&> piN)
mL) rh[ t[ ji[v&>.
- ai~yAYini[n) ckisN) krv), m)NbRt), fins tYi j$r)yit m&jb n)
vAt&ai[ t]yir rKivv). SiLin) civ) aik(Amk smy[ mL) rh[ t[v)
ÄyvAYi gi[qvv)
- ai~yAYini[n) aij&bij&mi> piN) Brie rh[ nh) tYi AvµCti jLviy
t[ miT[n) tk[dir) riKv).
mRAyi[wi[g a(Fkir)~) :
- dr)yiki>qini gimi[mi> upl¾F mi[Tr bi[T , t[ni mil)k n&> nim ,
s>pk< n>br sh)tn) (vgti[ t]yir kr) t[n) nkl mimltdir vlsiD, 5irD)
tYi u>mrgim an[ JÃli aipitkil)n s[vi k[ºd^ Kit[ mi[klv).
- ci[misini cir mis dr(myin dr)yimi> jt) tYi aivt) bi[Ti[n) (vgti[
t[mni s>pk< n>br sh)t t]yir riKv) j[Y) aik(Amk smy[ bi[Tni[
s>pk< kr) Skiy.
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jnrl m[n[jr~) uwi[g k[ºd^ :
- JÃlimi> upl¾F tmim ai[wi[(gk a[kmi[n) p\iY(mk (vgti[ ,
m)qini agri[ tYi t[mi kim krti agr)yiai[ t[mni a[si[s)y[Snni
p\m&K (vg[r[ tmim (vgti[ t]yir kr) sb>(Ft mimltdir~) n[
mi[klivv).
- aik(Amk smy[ JÃli k>T^i[l $m Ùiri mL[l s>d[S tmim ai]wi[(gk
sm&hi[ s&F) phi[>ciDvi[.
liyzn a(Fkir)~)ai[ :
dr[k liyzn a(Fkir)~)ai[ aift smy[ pi[tin[ fiLv[l til&kin)
m&likit avÆy l[v) tYi til&ki kxini a(Fkir)ai[n) p&v< t]yir)
a>g[n) sm)xi b[qk kr) aigi[t$ aiyi[jn krv&>. Bir[ vrsid,
vivizi[Di tYi p&rn) kimg)r) miT[ vKti[vKt (nr)xN krv&> j$r
jNiy ti[ JÃli kxi n&> ¹yin di[rv&>.
liyzn a(Fkir)~)n[ fiLv[l til&kimi> n)c[ m&jbn) agRyn)
kimg)r) tiRkil)k asrY) krvin) rh[S[.
1. agiuni ci[misi drÀyin Bir[ vrsidni kirN[ p&r tYi vivizi[Dini
kirN[ j[ gimi[ tYi (vAtiri[mi> piN) Brie gy[l hti an[ j[
(vAtiri[/gimi[ s>pk< (vhi[Ni bn) gy[l hti> t[vi gimi[n) tiRkil)k
m&likit le aigi[tr& aiyi[jn hiY Frv&>. VDMP / TDMP / CDMP
ai[nlien apD[T kriv) kimg)r) p&N< kyi< n&> p\miNp#i a#i[n)
kc[r)a[ mi[klivv&> tYi til&ki kxia[ r[Aky& T)m t]yir kr)
til)mb¹F krivvi s&cni aip).
2. til&kini tmim a(Fkir)ai[n) p&v< t]yir) ckisvi tYi j$r) s&cni
aipvi til&ki kxin) (p\p[D<n[s m)T)>gn&> aiyi[jn krv&>
3. ci[misi p&v[< (nciNviLi gimi[mi> li[k jigZt) tYi t>#in)
a[lT<n[S ckisvi miT[ ki[e pN pi>c p&rn) Skyti viLi gimi[mi>
mi[kD^)l kr) fi[Ti[g\ifs sh)t ni[ ah[vil a#i[n) kc[r) a[ mi[klivvini[
rh[S[.
4. p&r, vivizi[D&> k[ a(t Bir[ vrsid Yiy Ryir[ aYvi a(tBir[ vrsidn)
aigih) mL[Y) pi[tini til&ki (vAtirmi> stt s>pk<mi> rh) aYvi a(t
g>B)r s>ji[gi[mi> $b$ phi[>c) aip(Rt smy[ dr b[ klik[ kl[kTr~)
nm<di, JÃli aipitkil)n s[vi k[ºd^ nm<dini s>pk<mi> rh[v&>.
5. gimd)q asrg\At (vAtir an[ aik(Amk smy[ upl¾F slimt
ai~yAYini[n) (vgti[ s>pk<n>br sh)t t]yir riKv).
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6. p&rg\At (vAtirmi> asrg\At k&T&>bi[n[ ai~y AYin , f&D
p[k[T, S&¹F p)vin&> piN) tYi airi[³y lx) sirvir tik)dni Fi[rN[
mL) rh[ t[ a>g[ aigi[tr&> aiyi[jn krvin&> rh[S[.
7. j[ jih[r (mÃkti[, King) (mÃkti[ jj<r)t an[ Byjnk hi[y ,t&T)
pDvin) s>Bivni hi[y t[v) (mÃkti[-mkini[ smysr utriv) l[vi
kiy<vih) hiY Frv) j[Y) kr) mi[T) hi[nirt k[ jinhin) (nvir) Skiy.

Av]µC)k s>AYiai[ :
- riht an[ bciv kiy<mi> t>#in[ mdd$p Yv&>.
- asrg\Ati[n[ t>#i siY[ s>kln mi> rh) f&D p[k[Ts,piN) (vg[r[n&>
(vtrN krvimi> mdd krv)\
- li[ki[mi> aiftn) pr)(AYt) s>dB[< Ki[T) afvi k[ aºy akAmit ni
Yiy miT[ li[ki[n[ sic) mih)t) aipvimi tyi li[ki[ mi> jig$kti
f[livvimi> t>#in) mdd krv).
r[Ãv[ ai[Yi[r)T) :
- j$r jNiy li[ki[ni AYLi>tr k[ r)l)f phi[ciDvimi> t>#in) mdd krv).
- riht an[ bciv kiy<mi> AYi(nk t>#in[ mdd$p Yv&>
- mhRvni ki[e pN smicir mL[ trt JÃli k>T^i[l $mmi> ni[Fivvi>.
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:

ઈમરજન્સીમાાં ઉપયોગમાાં આિી શકે એિા જીલ્લાની સરકારી ઓડફસમાાં રહેલા સાધનોની વિગત :

તાલુકો

સેટેલાઈટ
ફોન

ડીઝાસ્ટર શાખા, કલેકટર ઓફીસ

૦૧

મામલતદાર ઓડફસ નાાંદોદ
મામલતદાર ઓડફસ ગરૂડેશ્િર
મામલતદાર ઓડફસ વતલકિાડા
મામલતદાર ઓડફસ દેડીયાપાડા
મામલતદાર ઓડફસ સાગબારા
નગરપાવલકા રાજપીપલા

જનરેટર લાઈફ લાઈફ ઈમરજન્સી દોરડાાં ચાજે બલ ડીિોટરીંગ
જે કેટ રીંગ
લાઈટ
બેટરી
પાંપ

૦૧

૦૮

૦૧

૦૧

૧૬૬
૦૩
૨૮
૩૮
૨૫
૩૭

૫૪
૦૨
૦૮
૨૦
૨૫
૦૭

૦૧

રેકટર જે સીબી ડમપર

૦૧

૦૯
૦૧
૦૨
૧૧
૧૧
૧૫

૦૧
૨૨

માગષ અને મકાન, પાંચાયત નમષદા

૦૪

૦૮

૦૪

૦૮

૨૮

૨૬

૩૦૫ ૧૧૭
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એચ.
ડી.પી.
ઈ.
બોટ

૦૧

૨૦

૦૩

લોડર

૦૨

૦૪
૦૧

અથષમુ
િીંગ
મેક

૦૨

માગષ અને મકાન, સ્ટેટ નમષદા
કુલ

ક્રેન

૦૧

૪૯

૦૩

૦૨

૦

૦

૦

૦૧
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અ.નુાં

તાલુકો

૧

નાાંદોદ

૨

ગરૂડેશ્િર

૩

સાગબારા

૪

સાગબારા

૫

સાગબારા

નમષદા જીલ્લામાાં મત્સ્યધોગો માંડળી પાસે આિેલી બોટોની વિગત:
મત્સ્યઉધોગ માંડળીનુાં નામ

કરજણ જળાશય વિસ્તાર આડદિાસી મત્સ્યઉધોગ સહકારી માંડળી લી .મોિી-બોરીદ્રા
ધી િડગામ અસરગ્રસ્ત મત્સ્યઉધોગ સહકારી માંડળી લી .પાનતલાિડી

૩૦
૦૫

દેિરૂપણ સહકારી માંડળી લી.સેલાંબા

૩૦

ધી નાનાકાાંકડીઆબા આડદિાસી મત્સ્યઉધોગ સહકારી માંડળી લી .નાનાકાકાડીઆાંબા

૧૨

શ્રી સહારા મત્સ્યઉધોગ આડદિાસી સહકારી માંડળી લી .ચોપડિાિ
કુલ-:

ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અન્િયે બોટ માટે સાંપકષ કરિા માટે માંડળી ના હોદેદારની માવહતી: .
અ.નુ.ાં

બોટની સાંખ્યા

બોટ માવલક્નુાં નામ

૧
૨
૩

તડિી મનાભાઇ અાંબાલાલ
તડિી વિક્રમભાઇ અાંબાલાલ
તડિી સુમનભાઇ નાંદુભાઇ

૪

ગામ

તાલુકો

સાંપકષ વ્યવક્ત/માંડળનુાં નામ

૨૫
૧૦૨

મોબાઇલ નાંબર

પાનતલાિડી
પાનતલાિડી
પાનતલાિડી

નમષદા
નમષદા
નમષદા

તડિી મનાભાઇ અાંબાલાલ
માંડળી

૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫
૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫
૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫

િસાિા સુખાભાઇ ચુનીલાલ

મોિી-બોરીદ્રા

નમષદા

પટેલ યોગેશભાઇ માંત્રી-

૮૧૫૩૦૧૭૬૫૮

૫

પટેલ યોગેશભાઇ

મોિી-બોરીદ્રા

નમષદા

િસાિા સુખાભાઇ ચુનીલાલ-પ્રમુખ-

૯૭૧૨૯૮૯૭૭૮

૬

િસાિા સોમાભાઇ ભાંગડભાઇ

માાંડણ

નમષદા

માંત્રી-િડગામ અસરગ્રસ્ત સહકારી

ધી કરજણ જળાશય સહકારી માંડળી

૯૯૭૯૭૨૬૪૭૪

લી.
૭
૮
૯

િસાિા જહેરસીંગભાઇ
ભીલ્યાભાઇ
િસાિા રેિજીભાઇ મગનલાલ
િસાિા વિકાસભાઇ

ચોપડિાિ

સાગબારા

ચોપડિાિ
ચોપડિાિ

સાગબારા
સાગબારા

ઉત્ત્તમભાઇ-ચેરમેન,

૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩

માંડળી લી.

૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩
૯૫૩૭૯૮૫૮૦૦

ધી સહારા મત્સ્યઉધોગ સહકારી
વિકાસભાઇ -માંત્રી, ધી સહારા
મત્સ્યઉધોગ સ.માંડળી લી.

૧૦
૧૧
૧૨

િસાિા જલમસીંગભાઇ
પુખ્યાભાઇ
િસાિા માનસીગભાઇ
સોમાભાઇ
િસાિા ડદગમબરભાઇ

નાનાકાકડી
આાંબા
નાનાકાકડી
આાંબા
સેલાંબા

સાગબારા
સાગબારા
સાગબારા

સુાંદરભાઇ
નાનાકાકડી આાંબા માંડળી
ગીરધરભાઇ નાનાકાકડી આાંબા
માંડળી

૮૯૮૦૭૬૬૦૫૦

દેિરૂપણ સહકારી માંડળી. સેલાંબા

૯૫૩૭૯૨૮૦૮૦
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આશ્રય સ્થાનોની વિગત:
નાાંદોદ તાલુકા:
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.

આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર
માધ્યવમક શાળા વસસોદ્રા
પ્રા.શાળા વસસોદ્રા
પ્રા.શાળા. ભદામ
પ્રા .શાળા. માાંગરોલ
પ્રા.શાળા.ગુિાર
પ્રા.શાળા.રામપુરા
પ્રા.શાળા. ઓરી

૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.

પ્રા.શાળા.ધમણાચા
પ્રા.શાળા.નિાપરા
પ્રા.શાળા.ભચરિાડા
પ્રા .શાળા.હજરપરા
પ્રા .શાળા.શહેરાિ
પ્રા.શાળા.િરાછા

વ્યવક્તઓની સાંખ્યા
૭૦
૩૦
૩૫
૪૦
૩૦
૨૫
૪૫
૩૦
૩૮
૩૫
૩૦
૩૫
૨૫

વ્યિસ્થાપકનુાં નામ
રાજુ ભાઈ
જયાંવતભાઈ એમ પટેલ
મહેશભાઈ પટેલ
ભાઈલાલાભાઈ પરમાર
વહતેશ્ભાઈ પટેલ
સુવનતાબેન સોલાંકી
છાયાબેન પટેલ

મોબાઈલ નાંબર
૯૪૨૬૭૭૬૬૮૮
૭૫૭૪૮૧૩૨૭૮
૯૪૨૭૫૮૩૫૧૮
૭૫૭૪૮૧૩૩૨૫
૯૯૭૯૪૮૩૫૫૩
૭૫૭૪૮૧૩૩૨૬
૯૯૧૩૦૧૪૭૩૮

ડદપકભાઈ પટેલ
નીલાબેન અટોદરીયા
અશોક પરમાર
હાંસાબેન પટેલ
વમતેશભાઈ ભાટીયા
જયડદપસસાંહ ગોવહલ

૭૫૭૪૮૧૩૨૨૫
૯૪૨૮૦૨૫૧૧૩
૯૦૯૯૧૮૪૨૧૫
૯૪૨૭૫૧૮૯૧૯
૯૪૨૯૧૮૮૦૭૨
૯૪૨૯૨૮૫૬૫૧

ગરૂડેશ્િર તાલુકા:
ક્રમ
૧.

આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર
શુરપાણેશ્િર માંડદર અવતવથગૃહ,

વ્યવક્તઓની સાંખ્યા
૫૦

વ્યિસ્થાપકનુાં નામ
પ્રફલભાઈ

મોબાઈલ નાંબર
૯૯૯૮૧૪૪૭૨૦

ગોરા
૨.

પ્રાથવમક શાળા, ગરૂડેશ્િર

૬૦

નરેશભાઈ જે પટેલ

૯૭૨૬૦૨૩૩૨૮

૩.

પ્રાથવમક શાળા, િાાંસલા

૨૫

ઝિેરભાઈ આર. પરમાર

૭૪૩૫૦૧૬૨૩૯

૪.

પ્રાથવમકા શાળા , અક્તેશ્િર

૩૫

કાાંતીભાઈ એચ બારીયા

૯૯૭૮૧૬૦૫૨૭

૫.
૬.

પ્રાથવમક શાળા સાાંજરોલી
પ્રાથવમક શાળા ગાંભીરપુરા

૨૦
૩૫

ઘર્મષષ્ઠાબેન કે તડિી
કનકસસાંહ યાદિ

૮૪૬૯૨૮૨૮૯૩
૯૪૨૭૧૩૧૫૧૧
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ક્રમ
૧
૨

આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર
પ્રા.શાળારેંગણ
ભાદરિા દેિ આશ્રમ

૩.
૫
૬

પ્રા.શાળાિાસણ કોલોની
પ્રા.શાળા િાડીયા નિુ ગામ

૭

શ્રી કે.એમ.શાહ સાિષજનીક
હાઈસ્કૂલ વતલકિાડા
પ્રા.શાળાકાંથરપુરા
માધ્યવમક શાળા કાંથરપુરા

૮
૯

નમષદા વનગમ, વતલકિાડા

વતલકિાડા તાલુકા:
વ્યવક્તઓની સાંખ્યા
વ્યિસ્થાપકનુાં નામ
૭૫
આચાયષશ્રી એમ.એસ.ડામોર
૫૦
તલાટી કમ માંત્રી
િી.જે બારીયા
૫૦
આચાયષશ્રી પી પી.પટેલ
૨૦૦
આચાયષશ્રી આર. કે. તલાર
૧૦૦૦
જીતુભાઈ શાહ
આચાયષશ્રી આર.કે.વ્યાસ

૯૪૨૬૫૬૪૯૬૫

૧૪૦
૧૨૫

આચાયષશ્રી દક્ષાબેન પટેલ
આચાયષશ્રી ટીગરોયા
પ્રભાતવસહ
આચાયષશ્રી એસ િી.બારીયા
આચાયષશ્રી િી એસ બારીયા.
આચાયષશ્રી ભરતભાઈ
સુરમાભાઈ
આચાયષશ્રી ભીખીબેન
ડકશોરભાઈ ભોઈ

૯૭૨૩૨૦૪૩૯૧
૯૪૨૯૨૮૨૩૦૮

પ્રા.શાળામોરીયા
પ્રા.શાળા િરિાડા
પ્રા.શાળા સુરજીપુરા

૬૦
૪૦
૪૦

૧૩

પ્રા.શાળા કાાંદલેજ

૨૦

૧૪

પાંચાયત કચેરી , સીધીયાપૂરા

૨૦

૧૫
૧૬
૧૭

કોમયુનીટી હૉલ સીધીયાપૂરા
જૂ ની પ્રા.શાળાસીધીયાપૂરા
પ્રા.શાળા લીમડીયા

૨૦
૨૦
૪૦

૧૮

પ્રા.શાળા પીછીપુરા

૪૦

૧૯
૨૦
૨૧

પ્રા.શાળા અગર
પ્રા.શાળા િોરા

૨૨

કૉમયુવનટી હૉલ

૨૩

પ્રા.શાળા સાહેબપુરા

૧૨૦

૨૪
૨૫

પ્રા.શાળા સાિલી

૨૦૦
૧૦૦

એસ.એમ શાહ વિધાલય,

૯૯૭૯૬૯૩૫૨૭
૯૯૦૯૫૬૩૫૬૨
૯૯૭૯૮૫૧૧૭૦

૯૦૦

૧૦
૧૧
૧૨

માધ્યવમક શાળા, િોરા

મોબાઈલ નાંબર
૯૯૨૫૧૭૭૨૪૨
૯૮૭૯૨૮૩૪૫૪

૧૬૦
૧૨૦
૧૨૦
૨૦

૯૯૦૯૪૫૦૧૦૮
૯૫૩૭૯૭૬૭૯૪
૯૯૦૯૧૧૭૭૪૪
૮૪૬૯૮૬૬૬૯૯

તલાટી કમ માંત્રી િી .એમ.
િસાિા
આચાયષશ્રી પટેલ ગોપાવસહ
સોરમાભાઈ
આચાયષશ્રી બારીયા
ભાયલાલભાઈ
આચાયષશ્રી પગી ભારતસસાંહ
આચાયષશ્રી ડકતીભાઈ પરમાર
આચાયષશ્રી જાદિ ઈલેશકુમાર

૯૯૭૯૫૨૬૮૦૮

તલાટી કમ માંત્રી જે .એમ.
પઠાણ
આચાયષશ્રી બારીયા બાબુભાઈ
જે ઠાભાઈ
આચાયષશ્રી બારીયા વહતેન્દ્ર
આચાયષશ્રી પટેલ માંગળભાઈ

૮૩૦૬૦૧૫૭૫૭

૯૯૭૯૩૦૨૦૬૪
૯૮૨૫૦૮૬૮૫૩
૯૬૦૧૨૬૧૩૯૯
૯૯૨૫૫૩૫૨૨૧

૯૯૧૩૬૭૮૨૭૪
૯૫૩૭૯૬૬૨૯૫
૯૯૭૮૨૮૭૯૬૪

સાિલી

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

158

સાગબારા તાલુકા:
ક્રમ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫

આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર
પ્રા.શાળા ખડકીમહુ
પ્રા.શાળા બાાંગ્યાિાડ
પ્રા.શાળા ઉમરડા
પ્રા.શાળા દેિસાકી
પ્રા.શાળા મોટીદેિરૂપેણ
પ્રા.શાળાભાદોડ
પ્રા.શાળા પલાસિાડા
પ્રા.શાળા ચાટુિાડ
પ્રા.શાળા ખેરપાડા
પ્રા.શાળા ઉભારીયા
પ્રા.શાળા સીમામલી
પ્રા.શાળા ભિરીશાિર
પ્રા.શાળા કેલ
પ્રા.શાળા પાટ
પ્રા.શાળા પાાંચપીપરી
પ્રા.શાળા નાનાકાકડીઆાંબા
પ્રા.શાળા નાનાડોરઆાંબા
પ્રા.શાળામકરાણ
પ્રા.શાળા કુિડાિાડી
પ્રા.શાળા રોઝદેિ
પ્રા.શાળાદતિાડા
પ્રા.શાળા પાટી
પ્રા.શાળાટાિલ
પ્રા.શાળાધોડમુાંગ
પ્રા.શાળાનાનીદેિ રૂપેણ

વ્યવક્તઓની સાંખ્યા
૩૦
૨૫
૩૫
૩૦
૫૦
૩૦
૪૫
૩૦
૩૨
૩૫
૩૭
૩૯
૪૫
૩૦
૩૫
૩૦
૩૦
૩૦
૨૫
૩૦
૩૦
૩૫
૪૫
૫૦
૫૦
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મોબાઈલ નાંબર
૮૪૪૧૨૧૬૩૬૩
૯૭૧૨૫૧૬૫૪૦
૯૯૨૫૦૫૦૧૨૦
૮૯૮૦૮૮૯૧૦૫
૯૪૨૬૪૭૯૭૧૭
૭૮૭૪૦૫૯૫૨૪
૮૫૮૬૧૪૦૧૩૩
૯૫૩૭૮૩૪૦૩૪

૭૩૫૯૯૩૦૬૧૬
૯૬૮૭૭૯૯૩૨૯
૯૫૧૨૯૩૭૪૧૨

૯૫૩૭૮૩૪૦૩૪
૭૩૫૯૧૮૮૧૩૧
૯૬૩૮૫૧૯૫૦૦
૯૫૩૭૮૩૪૦૩૪
૯૬૮૭૭૯૯૩૨૯
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ક્રમ
૧
૨

૩

નામ/હોદો
શ્રીડી.એ. શાહ(IAS)
કલેકટરશ્રી નમષદા
શ્રી પી. ડી. પલસાણા (IAS)
જીલ્લા વિકાસઅવધકારી નમષદારાજપીપલા
શ્રી હીમકર સસાંહ(IPS)
પોવલસ અવધક્ષકશ્રી નમષદા

કચેરીના ટેવલફોન
નાંબર
૦૨૬૪૦૨૨૨૧૬૧

ફેકસ નાંબર

મોબાઇલ નાંબર

E-Mail I.D

૦૨૬૪૦૨૨૨૧૭૧

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬

૨૨૪૮૨૦

૨૨૨૦૮૫૮૬

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧

Collectornar@gujarat.gov.i
n
ddonar@gujarat.gov.i
n

૨૨૨૩૧૫

૦૨૬૪૦૨૨૨૩૧૬

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬

spnar@gujarat.gov.i
n
dcfnar@gujarat.gov.i
n

૪

ડૉ .કે .નીરજકુમાર(IFS)
નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રી,
નમષદા િન વિભાગ

૨૨૦૦૧૩

૨૨૦૦૮૭

૭૫૭૪૯૫૦૦૭૧

૫

ઇ.ચાશ્રીઅક્ષયજોર્ી(IFS)નાયબ

૨૨૪૨૫૮

૨૨૪૩૫૮

૯૬૬૪૩૬૫૪૭૯

dcfnarmadasf@ya
hoo.in

૨૨૨૩૨૬

૨૨૨૧૭૧

૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮

rdcnar@gujarat.go
v.in

શ્રી બી. કે.પટેલ)GAS(પ્રાયોજના
િહીિટદારશ્રી, રાજપીપલા
શ્રીએલ.એમ.ડીંડોડ(GAS)વનયામ
ક્શ્રી જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી,
નમષદા
શ્રી ડી.એમ.મકિાણા
જીલ્લા આયોજન અવધકારીશ્રી,
નમષદા
શ્રી કે .ડી .ભગતનાયબ કલેકટરશ્રી
રાજપીપળા સબ ડડવિઝન

૨૨૦૦૯૩,
૨૨૨૪૩૬
૨૨૧૮૪૯

૨૨૦૧૧૬

૯૯૭૮૪૦૫૬૪૫

patddrrajpipla@g
mail.com

૨૨૧૮૪૯

૯૫૭૪૦૫૫૧૯૨

drda.nar2@gmail.c
om

૨૨૩૦૦૩

૨૨૩૦૦૩

૯૪૦૮૪૫૨૭૧૩

dponar@gujarat.gov.i
n

૨૨૦૦૬૧

૨૨૦૦૬૧

૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬

શ્રી ડદપક બારીયા (GAS)
નાયબ કલેકટરશ્રી દેડીયાપાડા સબ
ડડવિઝન
ઈ.ચા .શ્રી એન.યુ.પઠાણ
નાયબ કલેકટરશ્રી (મ.ભો.યો)નમષદા
શ્રી એન.યુ.પઠાણ

૨૨૪૦૦૩

૨૨૪૦૦૩

૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦
૭૨૨૯૦૦૦૯૩૪

ponar@gujarat.gov.i
n
po-dediapadanar@gujarat.gov.i
n

૨૨૪૮૨૮,

જીલ્લાપુરિઠા અવધકારીશ્રી, નમષદા

૨૨૪૩૧૬(ડા)

શ્રીએ..આઈ.હળપવત

૨૨૩૭૩૪,

નાયબ જીલ્લા ચૂટાં ણીઅવધકારીશ્રી,

૨૨૩૭૩૪,
૨૨૪૧૪૯ (ડા)

શ્રીડી.કે.પરમાર

૨૨૦૦૦૩,૨૨

૨૨૦૦૦૩

િન સાંરક્ષકશ્રી,
સામાવજક િનીકરણ વિભાગ, નમષદા
૬

શ્રી એચ .કે .વ્યાસ(GAS)
વનિાસી અવધક કલેકટરશ્રી,
નમષદા-રાજપીપલા

૭
૮

૯

૧૦
૧૧

૧૨
૧૩
૧૪
૧૫

૨૨૧૫૬૨

૭૬૦૦૦૫૮૯૬૪

dsonarmada@gma
il.com
dsonarmada@gma
il.com
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૯૯૨૪૯૯૮૫૬૯
૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦

dydeo-

nar@gujarat.gov.i
n
mamnandod@gujarat.g
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મામલતદારશ્રી, નાાંદોદ
શ્રીઆરજે ચૌહાણ
મામલતદારશ્રી, વતલકિાડા

૨૪૦૮ )ડા)
૦૨૬૬૧૨૬૬૩૩૬

૦૨૬૬૧૨૬૬૩૩૬

૯૮૭૯૦૯૩૨૬૪

૧૭

શ્રી એમ એન પારેખ
મામલતદારશ્રી, ગરૂડેશ્િર

૨૩૭૧૦૧

૨૩૭૧૦૧

૯૪૮૬૭૪૮૯૩૬

૧૮

શ્રીઅવિચલ િસાિા
મામલતદારશ્રી, દેડીયાપાડા

૦૨૬૪૯૨૩૪૫૦૪

૦૨૬૪૯૨૩૪૫૦૪

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦

૧૯

ઈ.ચા રોનલગજ્જર
મામલતદારશ્રી, સાગબારા

૦૨૬૪૯૨૫૫૦૮૮

૦૨૬૪૯૨૫૫૦૮૮

૭૬૦૦૦૫૮૯૬૪

૨૦

ઈ.ચાશ્રી એસ એન સોની
મામલતદારશ્રી, ડડઝાસ્ટર મેનજ
ે મેન્ટ
નમષદા
ઈ. ચા ચાસૈબલ સકષર

૨૨૪૦૦૧

૨૨૪૭૧૯

૯૮૨૫૮૭૫૫૫૯

૨૨૪૯૧૧

૨૨૪૭૧૯

૯૭૧૭૩૯૩૩૧૦

૨૨૧૦૦૭

૨૨૧૦૦૭

૯૯૭૮૪૪૫૬૨૧

૨૨૩૦૩૨

૨૨૨૯૩૯

૯૭૨૬૩૯૫૯૪૯

rnb
_nar@gujarat.gov.i
n

૨૨૧૯૪૯

૨૨૧૯૪૯

૯૯૦૯૯૪૮૯૦૧

aernbnar@gmail.c
om

૨૨૨૮૯૯

૨૨૦૧૩૪

૯૯૦૯૯૨૧૩૧૫

eeipd4rajpipla@g
mail.com

૨૨૨૪૮૪

૨૨૨૦૮૫૮૬

૯૯૦૯૮૧૬૪૮૪

ee.panirmar@gmai
l.com

૯૯૭૮૪૦૬૬૧૧

msdnrajpipla@gm
ail.com

૧૬

૨૧

ov.in

(ડી.પી.ઓ.-જીએસડીએમએ)
૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

૨૭

૨૮

૨૯

શ્રી આર. એ પટેલ
કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી,
જા.આ.બાાંધકામ, રાજપીપલા
શ્રીઆઈ .િી .પટેલ
કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી,
)માxમ(વિભાગ,રાજપીપલા
શ્રીસાંજયકુમારિીપટેલ
કાયષપાલક
ઇજનેરશ્રી,)માxમ)વિભાગ, વજલ્લા
પાંચાયત, નમષદા
કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, કરજણ
વસ.યો.વિ .નાં-૪, રાજપીપલા
શ્રીઆર.િી કટારા
કાયષપાલક
ઇજનેરશ્રી,)સસાંચાઇ(જી.પાં., નમષદા
શ્રી સી.એલ.મકિાણા
ના.કા.ઇ. જા.આ.યાાંવત્રક પેટા
વિભાગ,
ગુ.પા.પુ.વ્ય.બોડષ,રાજપીપલા
શ્રીવિનોદપટેલ
યુવનટ મેનજ
ે ર અને કાયષપાલક
ઇજનેરશ્રી ડી ડબલ્યુ એસ.યુ
રાજ્પીપલા
ઈ.ચાશ્રીજયેશએમપટેલ

૨૨૦૦૦૮

૨૨૧૦૯૦

૨૨૧૦૯૦

૯૯૭૯૦૨૫૩૬૭

mamtilakwada@gujarat
.gov.in
mam-garudnar@gujarat.gov.i
n

mamdediyapada@gujar
at.gov.in
mamsagbara@gujarat.g
ov.in
dismgmtnar@gujarat.gov.i
n
dponar.gsdma@g
mail.com
parmarbantish@g
mail.com
eephrajpipla@gma
il.com

narmada.dwDo@g
mail.com

૨૨૨૬૦૩

૨૨૨૬૦૩

જીલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રી

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

૯૯૦૯૯૭૦૨૨૬

narmdeo@gmail.co
m
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૩૦

૩૧

૩૨

૩૩

૩૪
૩૫

શ્રીજયેશએમપટેલ
જીલ્લા પ્રાથવમકવશક્ષણાવધકારીશ્રી
જીલ્લા પાંચાયત, નમષદા
શ્રી ડી.બી િસાિા
નાયબ જીલ્લા વનરાંતર
વશક્ષણાવધકારીશ્રી, નમષદા
શ્રી એસ.એમ.ગરાસીયા
આડદજાવત વિકાસ અવધકારીશ્રી
(આશ્રમ શાળા), નમષદા
શ્રીમતીડક્રષ્નાકુમારીપટેલપ્રોગામ
ઓડફસરશ્રી, સાંકવલત બાળ
વિકાસ યોજના, જીલ્લા પાંચાયત,
નમષદા
શ્રી િાય.આર.ગાદીિાલા
નાયબ માવહતી વનયામકશ્રી નમષદા
મુસ્તાકભાઈથુથીિાલા
જીલ્લા
સમાજ
કલ્યાણ

૨૨૨૯૨૦

૨૨૨૦૮૫-86

૨૨૩૯૩૦

૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬

dpcnarmada@gm
ail.com

૯૭૨૪૧૯૪૩૫૯
૭૦૪૧૫૬૧૦૧૭

do74407narmada@g
ujarat.gov.in
Aso.td.nar@gmail
.com

૨૨૨૭૫૭

૨૨૨૭૫૭

૯૯૨૪૩૪૦૨૯૯

૨૨૨૦૧૯

૨૨૨૦૮૫૮૬

૯૦૩૩૬૨૧૬૮૯

૨૨૪૦૩૮

૨૨૦૧૪૬

૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬

ddinarmada@gm
ail.com

૨૨૪૩૦૮

૨૨૪૩૦૮

૯૪૨૮૩૨૪૭૮૬

swonar@gujarat.gov.i
n

૨૨૪૪૩૬

૨૨૪૪૩૬

૯૮૯૮૬૬૦૦૭૬

Dip.vasava311@g
mail.com

૨૨૧૫૬૫

૨૨૨૦૮૫/૮
૬

૨૨૪૭૮૯

૨૨૪૭૮૯

૯૯૨૫૭૦૯૨૨૯

Asstt.com.nar@g
mail.com

૨૨૪૫૭૫

૨૨૪૫૭૫

૯૪૨૯૫૬૫૯૯૬

dsdonar@gujarat.gov

અવધકારીશ્રી, )વિકસવત જાવત),
૩૬

૩૭

૩૮

૩૯

૪૦

૪૧

નમષદા
શ્રી વિનોદ રોવહત
નાયબ વનયામકશ્રી,જીલ્લા પછાત
િગષ કલ્યાણ અવધકારીશ્રી, જીલ્લા
સેિા સદન, નમષદા
જીલ્લા
સમાજ
કલ્યાણ
અવધકારીશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત,
નમષદા
શ્રી એસ.એમ.ગરાસીયા
મદદનીશ
કવમશ્નરશ્રી
(આડદજાવત વિકાસ),
નમષદા
શ્રીસુનીલભાઈ િી રાઠોડ
જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા
અવધકારીશ્રી, જીલ્લા સેિા સદન,
નમષદા
શ્રી એન.િી ગાસિાંત
જીલ્લા વતજોરીઅવધકારીશ્રી,
નમષદા
શ્રીપી. બી. પટેલ
જનરલ મેનજ
ે રશ્રી, જીલ્લા
ઉધોગ કેન્દ્ર, નમષદા

po-icds-ddonar@gujarat.gov.i
n

swosonarmada@g
mail.com

.in

૨૨૦૦૮૧

૨૨૦૦૮૧

૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪

૨૨૪૧૮૨

૨૨૨૪૩૮

૬૩૫૭૧૫૦૨૦૦
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treasurynar@gujarat.gov.i
n

gm-dicnar@gujarat.gov.i
n
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૪૨

ઈ.ચાશ્રીમવતવમનાક્ષીબેનચૌહાણ
જીલ્લા રોજગાર અવધકારી, નમષદા

૨૨૦૨૬૬

૪૩

શ્રીરવિનિમભટ્ટ
સરકારી શ્રમઅવધકારીશ્રી
(ઉધોગ)નમષદા
શ્રી આર.એમ. ચૌધરી
સરકારી શ્રમઅવધકારીશ્રી
(ખેતી(નમષદા
ડો. કે.પી.પટેલ
મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય
અવધકારીશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત,
નમષદા
ડો. જ્યોવતબેન ગુપ્તા
મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અવધકારી
સહ સીિીલ સજષ નશ્રી, જનરલ
હોવસ્પટલ, રાજપીપલા

૨૨૪૬૯૩

૯૯૭૯૮૮૫૮૪૫

૨૨૨૧૫૪

૯૦૫૪૪૬૮૯૨૮

૨૨૧૮૦૬

૭૫૭૩૯૭૨૯૪૮

૨૨૦૦૩૦

૨૨૪૨૩૦

૭૫૬૭૮૬૭૨૬૮

ઈ.ચાશ્રીએસ. આર. પટેલ

૨૨૦૬૫૦

૨૨૦૬૫૦

૯૫૮૬૮૬૮૭૮૨

૪૪

૪૫

૪૬

૪૭

૪૮
૪૯

૫૦

૫૧

૫૨

૫૩

૫૪

૫૫

જીલ્લા રજીસ્ટારશ્રી,
સહકારી માંડળીઓ, જીલ્લા સેિા
સદન, નમષદા
શ્રી કે.િી.બરાંડા
મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટારશ્રી,
સહકારી માંડળીઓ, જીલ્લા
પાંચાયત, નમષદા
શ્રી એન.જે .ભટ્ટ
જીલ્લા ખેતીિાડી અવધકારીશ્રી,
જીલ્લા પાંચાયત, નમષદા
શ્રી એ.કે.પટેલ
નાયબ
ખેતી
વનયામકશ્રી,)વિસ્તર)નમષદા
શ્રીએ.કે.પટેલ
નાયબ
ખેતી
વનયામકશ્રી,)તાલીમ)નમષદા
શ્રી નીવતનભાઈ પટેલ
નાયબ બાગાયત વનયામકશ્રી
નમષદા
ડો.જે .આર.દિે
ના.પશુપાલન વનયામકશ્રીજીલ્લા
પાંચાયત, નમષદા- રાજપીપલા
શ્રીપી. ટી. મકિાણા
મુખ્ય અવધકારીશ્રી, રાજપીપલા
નગરપાવલકા
શ્રીવિ.ડી.આસલ
સહાયક પ્રાદેવશક િાહન

૨૨૦૨૬૬

૯૭૨૬૦૧૬૫૦૬

deenar@gujarat.gov.i
n

Cdho.health.narm
ada@gmail.com

Cdmo.health.rajpi
pla@gmail.com

drnar@gujarat.gov.i
n

૯૫૮૬૧૮૩૭૬૭
૨૨૦૦૮૦

૨૨૦૦૮૦

૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪

dao.narmada123
@gmail.com

૨૨૦૩૨૬

૨૨૦૩૨૬

૮૧૪૧૯૮૮૬૮૧

dao.narmada123
@gmail.com

૨૨૦૩૨૬

૨૨૦૩૨૬

૮૧૪૧૯૮૮૬૮૧

dao.narmada123
@gmail.com

૨૨૧૮૮૯

૨૨૧૮૮૯

૭૮૭૪૨૩૭૮૯૬

ddhnarmada@gm
ail.com

૨૨૦૦૮૧-૮૪

૨૨૦૦૮૬

૯૭૨૫૭૦૨૪૭૫

magarwadiya@g
mail.com

૨૨૦૬૫૪

૨૨૦૬૫૪

૨૨૪૯૪૮

૨૨૪૯૪૮
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૯૬૮૭૯૫૧૭૯૭
૯૯૨૫૮૪૨૫૪૨

rajpiplanagarpali
ka@gmail.com
rtorajpipla22@ya
hoo.co.in
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વ્યિહાર અવધકારીશ્રી
રાજપીપલા
૫૬

૫૭

શ્રી એ.જી.પટેલ
કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી,
ગુ.વિ.કાં.લી .રાજપીપલા
શ્રીબારોટ

નમષદા-

૨૨૨૧૫૨

૯૮૭૯૨૦૦૭૭૬

eeraj.dgvcl@geb
mail.com

દવક્ષણ
૦૨૬૪૨૨૨૮૬૫૦

૦૨૬૪૨૨૪૬૧૦૨

૬૩૫૯૯૧૯૦૩૧

dcstbharucha@g
mail.com

શ્રીએચ. જી. પાલનપુરામત્સ્ય
ઉધોગ અવધક્ષકશ્રી, રાજપીપલા
શ્રીકલ્પેશ પટેલ
મદદનીશ વનયામક્શ્રી)જમીન
સાંરક્ષણ(ગુજરાત જમીન વિકાસ
વનગમ, કેિડીયા કોલોની
ઈ.ચા .શ્રીકે.ડી.ભગત
નાયબ કલેકટરશ્રી,
સ્ટેમપ ડયુટી, નમષદા
શ્રી. કે.પી.ગામીત
સુવપ્રટેન્ડન્ટશ્રી, જમીન રેકડષ,
નમષદા
ઇ.ચા .શ્રી આર.એસ.રાણા સીટી
સિે સુવપ્રટેન્ડન્ડશ્રી, રાજપીપલા

૨૨૨૪૩૧

૨૨૨૪૩૧

૯૮૭૪૭૦૫૫૮૧

s.f.rajpipla1997@
gmail.com

૨૩૨૬૩૩

૨૩૨૬૩૩

૯૬૮૭૯૭૩૭૨૭

assistant.ad.kevad
iya.gldc@gmail.co
m

૬૩

ઈ.ચા.શ્રી આર.એસ.રાણા જીલ્લા
વનડરક્ષકશ્રી જમીન રેકડષ, નમષદા

૨૨૨૨૬૩

૯૯૯૮૫૭૩૬૪૬

૬૪

શ્રી એન.એસ .ડામોર
નોધણી વનડરક્ષકશ્રી, નમષદા
શ્રી િી.આર.રોવહત
સહાયક િાવણજયિેરા
કવમશ્નરશ્રી િતુષળ-૧૪, ભરૂચ.
શ્રી એસ.ડી.િસાિા
અવધક્ષકશ્રી નશાબાંધી અને
આબકારી, નમષદા
શ્રી હરનીશકુમાર એસ.રાિ
જીલ્લા હોમગાડષ કમાાંડ્ન્ટશ્રી,
નમષદા
શ્રી વિનોદ્ન્ભાઈ ડી.પટેલ
આચાયષશ્રી ઔધોવગક તાલીમ
સાંસ્થા, રાજપીપલા

૨૨૧૦૧૭

૯૭૨૭૩૪૧૮૭૪

૨૪૩૪૧૬

૯૮૭૯૫૯૯૩૪૬

ac056ct@gujarat.gov.in

શ્રી આર.જે .રાિ
અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી, કરજણ
નહેર િતુષળ, રાજપીપલા

૨૨૦૨૧૭

વિભાવગય વનયામકશ્રી, ગુજરાત
રાજય માગષ િાહન વ્યિહાર
વનગમ, ભોલાિ, ભરૂચ.
૫૮
૫૯

૬૦

૬૧

૬૨

૬૫

૬૬

૬૭

૬૮

૬૯

૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬

૨૨૨૨૬૩

૨૨૦૨૬૨

૨૨૦૨૬૩

૨૨૦૨૬૩

dilrnar@gujarat.gov.i
n

૯૯૯૮૫૭૩૬૪૬

csonar@gujarat.gov.i
n
dilrnar@gujarat.gov.i
n
irnarmada123@g
mail.com

૨૨૪૭૩૩

૨૨૪૭૩૩

૯૯૧૩૦૧૫૫૦૧

pne.narmada@g
mail.com

૨૨૪૧૪૬

૨૨૪૧૪૬

૯૮૨૫૯૦૫૦૦૪

Sdpo-rajpiplanargujarat.gov.in

૬૩૫૧૦૮૮૩૫૨

prlrajpipla@yaho
o.com

૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧

seqckarajan@gm
ail.com

૨૨૧૨૨૭

૨૨૦૨૧૭
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૭૦

૭૧

૭૨

૭૩

૭૪

૭૫

૭૬
૭૭

૭૮

૭૯

૮૦

૮૧

૮૨

૮૩

શ્રી એમ.જી.શેખ વપ્રન્સીપાલશ્રી
જીલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ
ભિન, રાજપીપલા
શ્રી એમ.જી.શેખ
વપ્રન્સીપાલશ્રી સરકારીબી.એડ .
કોલેજ, રાજપીપલા
ઇ.ચા
શ્રી
બી.એમ.નાઈક
આચાયષશ્રી, સરકારી
હાઇસ્કુલ, રાજપીપલા
શ્રીિી. એન. િસાિા
મદદનીશ ચેરેટી કવમશ્નરશ્રી,
જાહેર ટ્ર્સસ્ટોની નોંધણી કચેરી,
નમષદા
શ્રીએ.જે .િસાણીયાઈ.ચા
જીલ્લા આાંકડાઅવધકારીશ્રી,
જીલ્લા પચાયત નમષદા
ડો .નેહા ટી.પરમાર
જીલ્લા આયુિ
ષ ેડદક અવધકારીશ્રી
જીલ્લા પાંચાયત
ડો.એન.સી.િેકરીયા
જીલ્લા રકતવપત અવધકારીશ્રી

૨૨૦૨૦૩
૨૨૪૪૧૪

૨૨૦૨૦૩

૯૯૨૪૭૮૩૧૭૧

rajpipladiet.@yah
oo.co.in

૨૨૦૧૨૭

૨૨૦૧૨૭

૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧

govtbedrajpipla@
yahoo.co.in

૨૨૦૧૮૪

૨૨૦૧૮૪

૯૭૨૭૫૭૦૧૬૬

૨૨૧૫૨૬

૯૪૨૬૩૮૦૫૬૪

૨૨૪૪૫૬

૨૨૪૪૫૬

૯૪૨૮૭૧૮૨૨૫

૨૨૦૦૮૧-૮૫

૦૨૬૪૦૨૨૨
૦૮૬

૯૦૯૯૬૧૧૪૪૨

૨૨૪૫૧૨

શ્રી વિષ્ણભાઈ િસાિા
વસવનયર કોચ, જીલ્લા રમતગમત
પ્રવશક્ષણ કેન્દ્ર,
એમ. બી. િસાિા
આયોજન અવધકારીશ્રી સહ
તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રી,
નાાંદોદ
શ્રી જી.સી.નાયકા
તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રી,
દેડીયાપાડા
શ્રી રતનભાઈ િસાિા
તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રી,
સાગબારા
શ્રી ડી.બી.ચાિડા
તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રી,
વતલકિાડા

૨૨૧૭૭૩

શ્રી વિમલ પટેલ
તાલુકા વિકાસ
ગરૂડેશ્િર

૨૩૭૦૪૧

૯૦૯૯૯૮૫૮૦૧
૨૨૧૭૭૩

૭૦૪૬૧૬૩૧૨૧

dso-ddonar@gujarat.gov.i
n

dlo.helth.narmada
@gmail.com
seniorcoach.narm
ada@gmail.com

૯૭૨૭૦૯૯૯૬૩

૦૨૬૪૯૨૩૪૦૪૧

૦૨૬૪૯૨૩૫૦૫૬

૦૨૬૪૯
૨૫૫૦૨૮
૦૨૬૬૧
૨૬૬૩૩૯

૦૨૬૬૧
૨૬૬૩૨૯

૯૪૨૭૫૪૦૭૧૪

Tdo-dediyapadanar@gujarat.gov.i
n

૭૦૪૩૪૮૦૮૧૨

Tdo.sagbara@gm
ail.com

૯૯૧૩૦૩૨૦૦૧

tilakwadatdo@gm
ail.com

૯૯૭૯૦૦૧૧૭૧

Tdogrdr@gmail.com

અવધકારીશ્રી,

શ્રી આર.ડી.િસાિા

૦૨૬૪૨
જીલ્લા મેનેજરશ્રી, અનુ .જાવત ૨૬૦૭૯૩
ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc
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વિકાસ કોપોરેશન, નમષદા પટેલ )
)સુપર માકેટ પાસે,ભરૂચ.

૮૪

૮૫

૮૬

શ્રીકે.જે .રાજપુરા
મદદનીશ ભુસ્તરશાસ્ત્રી

૨૨૨૪૪૯

૯૭૨૭૯૭૬૯૮૯

શ્રીએન. એસ. અસારી
જીલ્લા રમતગમત અવધકારીશ્રી,
નમષદા
શ્રી ડી .જે .ગોહેલ

૨૨૧૩૫૫

૯૪૨૬૭૭૭૧૦૭

૨૨૪૧૯૮

૨૨૪૧૯૭

Geologistnar@gujarat.gov.i
n

૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫

જીલ્લા પુરિઠા મામ .શ્રી, નમષદા

:લાયઝન ઓડફસરો તાલુકાિાર ઓન સ્પેશીયલ ડ્યુટી:
અ.નાં.
૧

લાયઝન અવધકારીશ્રીનુ નામ
શ્રી કે.ડી.ભગત

હોદ્દો

સોપેલ તાલુકો
નાાંદોદ

પ્રાાંત અવધકારીશ્રી દેડડયાપાડા,

મોબાઈલનાંબર
૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬
૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫
૮૨૦૦૪૨૮૯૦૧
૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦
૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪
૭૨૨૯૦૦૦૯૩૪

પ્રાાંત અવધકારીશ્રી, રાજપીપલા

૨

શ્રી એન.યુ.પઠાણ

વજલ્લા પુરિઠા અવધકારીશ્રી વજ.નમષદા

૩
૪

શ્રી એન.જે .ભટ્ટ
શ્રી ડી.એસ.બારીયા

વજલ્લાખેતીિાડી અવધકારીશ્રી વજ.પાં નમષદા

૫

શ્રી ડી.એમ.મકિાણા

જીલ્લા આયોજન અવધકારીશ્રી,રાજપીપલા

૯૪૦૮૪૫૨૭૧૩

સાગબારા

ગરૂડેશ્િર
વતલકિાડા
દેડડયાપાડા

:મામલતદારશ્રીઓની સાંપકષ યાદી:
ક્રમ

નામ/હોદો

કચેરીના ટેવલફોન
નાંબર
૨૨૦૦૦૩,
૨૨૨૪૦૮

ફેકસ નાંબર

મોબાઇલ નાંબર

E-mail I.D

૨૨૦૦૦૩

૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬
૯૪૨૬૫૮૫૯૮૩

mamnandod@gujarat.gov.i
n
mamtilakwada@gujarat.go
v.in
mam-garudnar@gujarat.gov.in

૧

શ્રી ડી.કે.પરમાર
મામલતદારશ્રી, નાાંદોદ

૨

શ્રીઆર જે ચૌહાણ
મામલતદારશ્રી, વતલકિાડા

૦૨૬૬૧૨૬૬૩૩૬

૦૨૬૬૧૨૬૬૩૩૬

9879093264

૩

શ્રી એમ એન પારેખ
મામલતદારશ્રી, ગરૂડેશ્િર
શ્રી એ.સી.િસાિા
મામલતદારશ્રીદેડીયાપાડા

૨૩૭૧૦૧

૨૩૭૧૦૧

9426748936

૦૨૬૪૯૨૩૪૫૦૪

૦૨૬૪૯૨૩૪૫૦૪

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦
૯૪૨૭૧૩૧૯૧૫

૫

ઈ.ચારોનલ ગજ્જર
મામલતદારશ્રી, સાગબારા

૦૨૬૪૯૨૫૫૦૮૮

૦૨૬૪૯૨૫૫૦૮૮

9173643959

૬

ઈ.ચા શ્રી એસ એન સોની

૨૨૪૦૦૧

૨૨૪૭૧૯

૯૮૨૫૮૭૫૫૫૯

૪

મામલતદારશ્રી, ડડઝાસ્ટર
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mamdediyapada@gujarat.g
ov.in
mamsagbara@gujarat.gov.i
n
dismgmtnar@gujarat.gov.in
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:તાલુકા વિકાસ અવધકારીશ્રીઓની સાંપકષ યાદી:
ક્રમ
૧

નામ/હોદો
શ્રી જી.સી.નાયકા
તા.વિ.અવધ.શ્રી દેડીયાપાડા
શ્રી ડી.બી.ચાિડા
તા.વિ.અવધ.શ્રી, વતલકિાડા

કચેરીના ટેવલફોન નાંબર
૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૪૧

ફેકસ નાંબર
૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૫૬

મોબાઇલ નાંબર
૯૪૨૭૫૪૦૭૧૪

૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૨૯

૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૩૬

૯૪૧૩૦૩૨૦૦૧

૩

શ્રી રતનભાઈ િસાિા

૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮

૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮

૭૦૪૩૪૮૦૮૧૨

૪

તા.વિ.અવધ.શ્રી, સાગબારા
શ્રી વિમલ પટેલ
તા.વિ.અવધ.શ્રી, ગરૂડેશ્િર

૦૨૬૪૦ ૨૩૭૦૪૧

૦૨૬૪૦ ૨૩૭૧૦૧

૯૯૭૯૦૦૧૧૭૧

૫

એમ. બી. િસાિા

૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫

૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫

૯૭૨૭૦૯૯૯૬૩

૨

તા.વિ.અવધ.શ્રી, નાાંદોદ

:જીલ્લામાાં આિેલા સરકારી વિશ્રામ ગૃહની માવહતી :
અ.નુ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

કચેરીનુાં નામ
કરજણ રેસ્ટ હાઉસ, રાજપીપલા
લાલ ટાિર રેસ્ટ હાઉસ, રાજપીપલા
ફોરેસ્ટ રેસ્ટ હાઉસ, રાજપીપલા
િી.િી.આઇ.પી.સરકીટ હાઉસ, કેિડીયા કોલોની
પવથકાશ્રમ કેિડીયા કોલોની
ગરૂડેશ્િર રેસ્ટ હાઉસ
રાજાં િત પેલસ
ે રીસોટષ
રેિાભિન કેિડીયા કોલોની
રેસ્ટ હાઉસ દેડીયાપાડા
પાંચાયત રેસ્ટ હાઉસ દેડીયાપાડા
િન વિભાગ રેસ્ટ હાઉસ દેડીયાપાડા
સ્ટેટ રેસ્ટ હાઉસ સાગબારા
પાંચાયત રેસ્ટ હાઉસ સાગબારા
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કચેરી
૨૨૦૦૫૬
૨૨૦૨૫૪
૨૨૦૦૧૧
૨૩૨૨૦૭
૨૩૨૦૭૦
૨૩૨૨૦૮
૨૨૦૦૭૧
૨૩૨૧૧૪
૨૩૪૬૧૦
૨૩૪૧૬૩
૨૩૪૧૮૦
૨૫૫૧૭૯
૨૫૫૦૨૭
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IMPORTANT TELEPHONE NOS. INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
FOR CYCLONE WARNING
Sr.No

Designation

Adress

Office

Residence

FAX

1

Director General

Mausam Bhavan, Lodi Road,

011-24611840

011-24616059

011-24622220

of Meteology

New Delhi-3

011-246117920

011-24611216

D.G.M. (C.W.)

Mausam Bhavan, Lodi Road,

011-24611068

011-24617518

2

New Delhi-3
3

Director

Mausam Bhavan, Lodi Road,

011-24611068

( NHAC)

New Delhi-3

4

DDGM (W.F.)

IMD Shivjinagar Pune.

020-5535886

020-55301332

020-5533201

5

Director (W.C.)

IMD Shivjinagar Pune.

020-5532875

020-5899969

020-5533201

6

DDGM

R.C.Kolaba,

022-22150517

022-22150417

022-22150517

022-252150405

011-22150452

022-22160824

079-22865165

079-2286687

079-22865165

Mumbai
7

8

9

Director

R.C.Kolaba,

(ACWC)

Mumbai

Director I / C

Meteorologial Centre, Airport

Meteorologist

Meteorologial Centre, Airport

079-22867787

079-22865449

079-22861412

079-22865449

079-22865012,13
10

Duty Officer

Meteorologial Centre, Airport

079-22865012

Web Site : (For Mumbai) www.Im.mumbai.gov.in (For New Delhi)www.imd.ernet.in
E-mail : (For Mumbai) dgm@imdmumbai.gov.in (For Ahmedabad) mc.ahm@vsnl.net

;[8[,F.8 OF[GGL lJUT
Gujarat State Disaster Management Authority(GSDMA)
Matrix of Satellite Phone Numbers allotted under DRM programme to EOCs
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S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DISTRICT NAME
AHMEDABAD CITY(MC)
AHMEDABAD
AMRELI
ANAND
BANASKATHA
BHARUCH
BHAVNAGAR
DAHOD
DANG
DEVBHOOMI DWARKA
GANDHINAGAR
JAMNAGAR
JUNAGADH
KHEDA
KACHCHH
MEHSANA
NARMADA
NAVSARI
PANCHMAHAL
PORBANDAR
RAJKOT
SABARKANTHA
SURENDRANAGAR
SURAT
SURAT CITY
TAPI
VADODARA CITY
VALSAD
SEOC
CEO-GSDMA
JAMNAGAR MC
JUNAGARH MC
RAJKOT MC
BOTAD
ARVALLI
PATAN
VADODARA
GIR SOMNATH
CHOTTAUDEPUR
MORBI

IMEI No.
353032044157861
353032044156657
353032044158232
353032044161202
353032044160212
353032044160295
353032044160618
353032044160709
353032044160774
353032044160451
353032044161319
353032044158612
353032044161442
353032044160196
353032044159958
353032044158828
353032044161350
353032044158802
353032044157234
353032044157465
353032044157556
353032044157457
353032044157564
353032044145353
353032044146609
353032044146823
353032044144729
353032044146617
353032044044648
353032044043954
353032044044655
353032044043889
353032044043608
353032041746302
353032040819159
353032041844156
353032041433604
353032041424710
353032041844461
353032040543395

Phone Number
8991115047
8991115048
8991115046
8991115043
8991115042
8991115041
8991115044
8991115045
8991115036
8991115037
8991115038
8991115040
89911 15039
8991115034
8991115035
8991115033
8991115032
8991115031
8991115030
8991115029
8991115026
8991115027
8991115026
8991115024
8991115025
8991115023
8991115022
8991115021
8991115020
8991115019
8991115018
899115017
8991115016
8991115049
8991115050
8991115051
8991115052
8991115053
8991115054
8991115055

o GD"NF GNLGF5]ZYL V;Z YTF GNL lSGFZFGF UFDF[GL lJUT o
અ.ન

તાલુકાનુાં

ગામનુાં નામ

ગરૂડેશ્િર

ગરૂડેશ્િર

સ્થળાાંતર

વિશેર્

ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc

સરપાંચનુાં નામ

કોન્ટેકટ ફોન નાંબરો
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નામ

ખાતે
નમષદા
નદીની

ખાતે
નમષદા
નદીની

ભયજનક

ભયજનક

સપાટી
ફટમાાં

સપાટી
મીટરમાાં

કરિાના
સ્થળ

નોંધ

સરપાંચ/તલાટી

૧

નાાંદોદ

સીસોદ્રા

૧૦૩

૩૧.૩૯

પ્રા.શા.

નમષદા
નદીના
કાાંઠાના
ગામો

બુઘાભાઈ.ડી િસાિા

૮૫૧૧૨૩૬૭૫૮

૨

નાાંદોદ

ભદામ

૧૦૮

૩૨.૯૨

પ્રા.શા.

સૈલશ
ે ભાઈ િસાિા

૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪

૩

નાાંદોદ

માાંગરોલ

૧૦૮

-“-

૩૨.૯૨

પ્રા.શા.

સુરવિરસસાંહ માાંગરોલા

૯૮૨૫૨૭૬૦૭૬

૪

નાાંદોદ

ગુિાર

૧૧૧

૩૩.૮૩

-“-

પ્રા.શા.

જલ્પાબેન તડિી

૭૪૩૪૯૩૩૦૦૮

૫

નાાંદોદ

રામપુરા

૧૧૧

૩૩.૮૩

-“-

પ્રા.શા.

સુરશ
ે ભાઈ તડિી

૯૮૭૯૧૬૪૧૨૮

૬

નાાંદોદ

રાજપીપલા

૧૧૧

૩૩.૮૩

-“-

પ્રા.શા.

-“-

૭

નાાંદોદ

ઓરી

૧૧૪

૩૪.૭૫

પ્રા.શા.

૮

નાાંદોદ

નિાપુરા

૧૧૭

૩૫.૬૬

-“-

પ્રા.શા.

૯

નાાંદોદ

ધમણાચા

૧૧૭

-“-

૩૫.૬૬

પ્રા.શા.

૧૦

નાાંદોદ

ધાનપોર

૧૧૭

૩૫.૬૬

-“-

પ્રા.શા.

૧૧

નાાંદોદ

ભચરિાડા

૧૨૦

૩૬.૫૭

-“-

પ્રા.શા.

૧૨

નાાંદોદ

હજરપુરા

૧૨૦

૩૬.૫૭

-“-

પ્રા.શા.

૧૩

નાાંદોદ

શહેરાિ

૧૨૧

૩૬.૮૮

-“-

પ્રા.શા.

૧૪

નાાંદોદ

સાાંજરોલી

૧૨૫

૩૮.૧૦

-“-

પ્રા.શા.

૧૫

નાાંદોદ

િરાછા

૧૨૫

૩૮.૧૦

-“-

પ્રા.શા.

૧૬

વતલકિાડા

િાસણ

૧૨૭

૩૮.૭૧

-“-

પ્રા.શા.

૧૭

ગરૂડેશ્િર

અકતેશ્િર

૧૨૮

૩૯.૦૧

-“-

પ્રા.શા.

૧૮

વતલકિાડા

િાડીયા

૧૩૦

૩૯.૬૨

-“-

પ્રા.શા.

૧૯

ગરૂડેશ્િર

સુરજિડ

૧૩૧

૩૯.૯૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૦

ગરૂડેશ્િર

ગાંભીરપુરા

૧૩૨

૪૦.૨૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૧

નાાંદોદ

પોઇચા

૧૩૨

૪૦.૨૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૨

વતલકિાડા

વિરપુર

૧૩૨

૪૦.૨૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૩

નાાંદોદ

રૂાંઢ

૧૩૨

૪૦.૨૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૪

ગરૂડેશ્િર

ગોરા

૧૩૨

૪૦.૨૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૫

ગરૂડેશ્િર

ગરૂડેશ્િર

૧૩૨

૪૦.૨૩

-“-

પ્રા.શા.

૨૬

વતલકિાડા

રેંગણ

૧૩૩

૪૦.૫૪

-“-

પ્રા.શા.

૨૭

ગરૂડેશ્િર

િાાંસલા

૧૩૫

૪૧.૧૫

-“-

પ્રા.શા.

-“-
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પ્રમુખશ્રી રાજપીપલા
નગરપાવલકા
ડદનેશભાઈ િસાિા

૨૨૦૧૦૧
૮૩૪૭૭૨૯૫૩૨

મુકશ
ે ભાઇ તડિી

૯૪૨૯૬૭૩૬૨૯

મનસુખભાઇ િસાિા

૯૫૮૬૧૮૦૨૭૯

મહેશભાઇ િસાિા

૯૯૦૯૨૦૫૭૦૨

રેણકાબેનિસાિા

૮૧૪૧૨૮૧૬૩૫

જે ઠાભાઇ િસાિા

૯૬૩૮૫૬૬૬૯૬

લક્ષ્મણભાઇ તડિી

૯૭૧૨૮૬૧૫૭૦

ડદપકકુમાર એસ. તડિી

૭૮૭૪૦૨૯૨૨૧

રાજે શભાઈ િસાિા

૯૬૦૧૬૩૫૯૨૦

દાયમા શબ્બીરહુ સન
ે

૯૯૭૯૬૯૫૦૫૧

ડદપકકુમાર એસ. તડિી

૭૮૭૪૦૨૯૨૨૧

લક્ષીતભાઈ આર. તડિી

૯૬૬૪૯૭૧૧૯૬

લક્ષ્મીબેન એચ.તડિી

૯૮૭૯૫૨૨૬૧૮

લક્ષ્મીબેન એચ.તડિી

૯૮૭૯૫૨૨૬૧૮

ડદપકભાઈિસાિા

૯૯૧૩૦૧૬૫૬૯

દાયમા શબ્બીરહુ સન
ે

૯૯૭૯૬૯૫૦૫૧

ભાિનાબેનિસાિા

૯૯૦૯૫૯૮૮૩૮

શાાંતીલાલ બી.તડિી

૯૭૨૬૦૪૭૦૭૧

બાબુભાઈ િસાિા

૯૯૭૮૧૫૭૩૧૧

પ્રિીણભાઈ બી.તડિી

૬૩૫૨૭૨૬૭૭૮

વિક્રમભાઈ બી. તડિી

૭૫૬૭૨૫૨૧૦૧
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નમષદાજીલ્લામાાંગરૂડેશ્િર ગેજ લેિલને ધ્યાને લઈ નમષદા નદીથી અસરગ્રસ્તગામોનો ફ્લોચાટષ

ક્રમ

ગામનુ નામ

તાલુકો

૧

સીસોદ્રા

નાાંદોદ

સફેદ સાંકત
ે
સાિધાન
ફૂટ
મીટર
૧૦૩
૩૧.૪૯

ભૂરુ સાંકત
ે
સ્થળાાંતર માટે તૈયાર
ફૂટ
મીટર
૧૦૪
૩૧.૭૦

લાલ સાંકત
ે
તાત્કાલીક સ્થળાાંતર
ફૂટ
મીટર
૧૦૫
૩૨.૦૦

૨

માાંગરોલ

નાાંદોદ

૧૦૮

૩૨.૯૨

૧૦૯

૩૩.૨૨

૧૧૦

૩૩.૫૩

૩

ગુિાર

નાાંદોદ

૧૧૧

૩૩.૮૩

૧૧૨

૩૪.૧૪

૧૧૩

૩૪.૪૪

૪

રામપુરા

નાાંદોદ

૧૧૧

૩૩.૮૩

૧૧૨

૩૪.૧૪

૧૧૩

૩૪.૪૪

૫

ઓરી

નાાંદોદ

૧૧૪

૩૪.૭૫

૧૧૫

૩૫.૦૫

૧૧૬

૩૫.૩૬

૬

નિાપુરા

નાાંદોદ

૧૧૭

૩૫.૬૬

૧૧૮

૩૫.૯૬

૧૧૯

૩૬.૨૭

૭

શહેરાિ

નાાંદોદ

૧૨૧

૩૬.૮૮

૧૨૨

૩૭.૧૮

૧૨૩

૩૭.૪૯

૮

િરાછા

નાાંદોદ

૧૨૫

૩૮.૧૦

૧૨૬

૩૪.૬૦

૧૨૭

૩૮.૭૧

૯

સાાંજરોલી

ગરૂડેશ્િર

૧૨૫

૩૮.૧૦

૧૨૬

૩૪.૬૦

૧૨૭

૩૮.૭૧

૧૦

િાસણ

વતલકિાડા

૧૨૭

૩૮.૭૧

૧૨૮

૩૯.૦૧

૧૨૯

૩૯.૩૨

૧૧

અક્તેશ્િર

ગરૂડેશ્િર

૧૨૮

૩૯.૦૧

૧૨૯

૩૯.૩૨

૧૩૦

૩૯.૬૨

૧૨

િાડીયા

વતલકિાડા

૧૩૦

૩૯.૬૨

૧૩૧

૩૯.૯૩

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩

સુરજિડ

ગરૂડેશ્િર

૧૩૧

૩૯.૯૩

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૪

વિરપુર

વતલકિાડા

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૧૫

રૂાંઢ

નાાંદોદ

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૧૬

ગોરા

ગરૂડેશ્િર

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૧૭

ગરૂડેશ્િર

ગરૂડેશ્િર

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૧૮

પોઈચા

નાાંદોદ

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૧૯

ગાંભીરપુરા

ગરૂડેશ્િર

૧૩૨

૪૦.૨૩

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૨૦

રેંગણ

વતલકિાડા

૧૩૩

૪૦.૫૪

૧૩૪

૪૦.૮૪

૧૩૫

૪૧.૧૫

૨૧

િાાંસલા

ગરૂડેશ્િર

૧૩૫

૪૧.૧૫

૧૩૬

૪૧.૪૫

૧૩૭

૪૧.૭૬
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કરજણ ડેમમાાંથી છોડિામાાં આિનાર પાણી અને રાજપીપલા પુલ ખાતે પાણીના લેિલ મુજબ અસર પામતા નમષદા જીલ્લાના
નાાંદોદ તાલુકાના કરજણ નદી કાાંઠાના ગામોની વિગત

૧

સફેદ સાંકત
ે

સાિઘાન

૨

ભૂરુ સાંકત
ે

સ્થળાાંતર માટે તૈયાર

૩

લાલ સાંકત
ે

તાત્કાલીક સ્થળાાંતર

અ.નાં

કરજણ ડેમમાાંથી

રાજપીપલા પુલ ખાતે પાણીનુાં

છોડિામાાં આિતુ

લેિલ

અસરકતાષ ગામો માટેના વિવિઘ સીગ્નલ

પાણી(ક્યુસક્ે સ)

ફૂટ

મીટર

સફેદ સાંકત
ે

ભૂરુ સાંકત
ે

લાલ સાંકત
ે

૧

૧૦૦૦૦૦

૮૫.૧૪

૨૫.૯૬

રાજપીપલા

-

-

૨

૧૦૬૦૦૦

૮૫.૬

૨૬.૧

-

રાજપીપલા

-

૩

૧૧૮૦૦૦

૮૬.૬

૨૬.૪

-

-

રાજપીપલા

૪

૧૪૨૦૦૦

૮૮.૬૩

૨૭.૦૨

ભદામ

-

-

૫

૧૪૮૦૦૦

૮૯.૦૮

૨૭.૧૬

-

ભદામ

-

૬

૧૫૦૦૦૦

૮૯.૨૪

૨૭.૨

-

-

ભદામ

૭

૧૯૬૦૦૦

૯૨.૩૩

૨૮.૧૫

ભચરિાડા

-

-

૮

૨૦૪૦૦૦

૯૨.૮૨

૨૮.૩

-

ભચરિાડા

-

૯

૨૧૬૦૦૦

૯૩.૫૧

૨૮.૫૧

-

-

ભચરિાડા

૧૦

૨૬૦૦૦૦

૯૮.૯૭

૨૯.૨૬

હજરપુરા

-

-

૧૧

૨૬૬૦૦૦

૯૬.૩૯

૨૯.૩૯

-

હજરપુરા

-

૧૨

૨૭૮૦૦૦

૯૬.૯૮

૨૯.૫૭

-

-

હજરપુરા

૧૩

૪૨૪૦૦૦

૧૦૪.૪૩

૩૧.૮૪

ઘાનપોર,ઘમણાચા

-

-

૧૪

૪૩૭૦૦૦

૧૦૫.૦૩

૩૨.૦૨

-

ઘાનપોર,ઘમણાચા

-

૧૫

૪૫૧૦૦૦

૧૦૫.૭૧

૩૨.૨૩

-

-

ઘાનપોર,ઘમણાચા
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જોખમ અને સાંિદે નશીલતા િગીકરણ નમષદા જીલ્લા:
જોખમ

સાંભાિના દર

અસરનો દર

પિન ફૂાંકાિો
દુષ્કાળ
આગ
ભૂકપ
ાં

૦
૦
૦
૩

૦
૦
૦
૩

ગરમી
પૂર
મહત્િનુાં
આાંતરમાળખુાં તૂટી

૦
૦
૦

૦
૦
૦

પડિુાં.

સાંિદે નશીલતાની
કક્ષા
૦
૦
૦
૬.૪
૦
૦
૦

સાંિદે નશીલ વિસ્તાર/તાલુકા

સાંિદે નશીલ િસ્તી

૦
૦
૦
નમષદા

૦
૦
૦

૦
૦

૦
૦

નાાંદોદ/દેડીયાપાડા

નમષદા/કરજણ

૫.૧૫ લાખ

નદી કાાંઠાના ગામે

ઇમારત તૂટી પડિી
કરાનુાં તોફાન
જમીન સરકિી

૦
૦
૦

૦
૦
૦

૦
૦
૦

૦
૦

ચેપી રોગચાળો
પશુરોગ

૦

૦

૦

૫૦%

૩૦%

૦
૦

નાાંદોદ/દેડીયાપાડા/વતલકિાડા

૦
૫૧૪૬૧

ખોરાકી ઝેર
બાંધ તૂટિા
આાંતડરક અશાાંવત

૦
૦
૦

૦
૦
૦

૦
૦
૦

૦
૦
૦

૦
૦
૦

નાાંદોદ/દેડીયાપાડા/સાગબારા
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નમષદા જીલ્લામાાં આિેલ ડેમો અને તેના સાંપકષસૂત્રોની યાદી
અ.
ન

યોજના
(ડેમ)નુ
નામ
સરદાર
સરોિર
યોજના
કરજણ
બાંધ

ડેમનુાં
સ્થળ/તાલુકો/
નદી
નિાગામ તા .
નાાંદોદ નમષદા
નદી
કરજણ બાંધ
તા.નાાંદોદ
ગામ -:જીતગઢ

કા.ઇ/ના.કા.ઇ

કચેરી
ફોન નાંબર

મોબાઇલ
નાંબર

શ્રી
એ.િી.ગજ્જર
(કા.ઈ.)

૦૨૬૪૦
૨૩૨૦૧૩

૯૯૭૯૮
૫૧૩૫૦

શ્રી જે .ડી.િાઘેલા

૦૨૬૪૦
૨૨૨૮૯૯
૨૨૨૦૧૩

૩

ચોપડિાિ

સાગબારા

૪

કાાંકડી
આાંબા

સાગબારા

૧

૨

ભયજનક
સપાટી
મીટરમાાં
૧૩૮.૬૮
મીટર

ઓિરફ્લોની
સપાટી
મીટરમાાં
૧૩૮.૬૮
મીટર

૯૯૦૯૯
૨૧૩૧૫

૧૧૬.૧૦

૧૧૩.૦૦

વતલકિાડા
નાાંદોદ
ગરૂડેશ્િર
નાાંદોદ

ડદવ્યકાાંત િસાિા
(ના.કા. ઈજનેર)

૯૯૦૪૮
૪૯૨૦૩

૧૮૭.૪૦

૧૮૭.૪૦

સાગબારા

ડદવ્યકાાંત િસાિા
(ના.કા. ઈજનેર)

૯૯૦૪૮
૪૯૨૦૩

૧૮૭.૭૧

૧૮૭.૭૧

સાગબારા

(કા.ઈ.)

અસરપામતા ગામો
તાલુકો
ગામ
૪ ગામ
૧૦ ગામ
૦૭ ગામ
રાજપીપલા,
ભચરિાડા
ભદામ
હજરપરા
ધાનપોર
ધમણાચા
સીમઆમલી,
ભિરીસિાર,
પાટ,કેલ,
પાાંચપીપરી
દઢિાડા,
નાનાઢોઇ,
આાંબા,
રોઝદેિ,પાટી
નાની
દેિરૂપણ,
ટાિેલ,
ધોડ્મુગ
ાં
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ડેમ અાંગે ફ્લડ િોર્નષગની જાણ કરિા માટે જિાબદાર અવધકારીઓ-:
અ.ન
૧

ડેમનુાં નામ
નમષદા ડેમ મુ .નિાગામ,
તા.નાાંદોદ જી.નમષદા

જિાબદાર અવધકારીનુાં નામ અને સરનામુાં
૧ ફોકલ અવધકારી અને મુખ્ય ઇજનેરશ્રી નમષદા યોજના
ડેમ અને પાિર હાઉસત્રીજો માળ, એ બ્લોક નમષદા
ભિન, ઇન્દીરા એિન્યુ િડોદરા-૩૯૦૦૦૧
૨સબ ફોકલ ઓડફસર અને કાયષપાલક ઇજનેર યુવનટ-ઇ
નમષદા પ્રોજે ક્ટ ડીઝાઇન ડેમ પાિર હાઉસ ત્રીજો
માળ, એ બ્લોક નમષદા ભિન, ઇન્દીરા એિન્યુ િડોદરા૩૯૦૦૦૧

૨

૩

૪

કરજણ ડેમ, મુ .જીતગઢ,
તા .નાાંદોદ, જી.નમષદા

ચોપડિાિ સસાંચાઇ યોજના
મુ .ચોપડિાિ તા .
સાગબારા જી .નમષદા

કાાંકડીઆાંબા સસાંચાઇ
યોજના મુ .નાના
કાાંકડીઆાંબા તા .સાગબારા
જી .નમષદા

ટેવલફોન નાંબર
ઓડફસ
૨૪૧૧૫૩૪
૨૪૨૯૩૪૩
૨૪૨૦૨૬૪

૨૪૨૨૫૬૪
૨૪૨૧૨૫૩
૨૪૨૨૦૧૮
(૦૨૬૫)

૧અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી કરજણ નહેર િતુષળ રાજપીપલા
૨કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી કરજણ યોજના વિભાગ૪,રાજપીપલા
૩મુખ્ય ઇજનેરશ્રી દવક્ષણ સવચિાલય ગાાંધીનગર

૨૨૦૨૧૭
૨૨૦૦૪૩
૨૨૦૧૩૪
૨૨૨૮૯૯
૨૩૨૫૧૬૬૩

૧કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી િેર-૨ યોજના વિભાગ વ્યારા,
જી.સુરત.
૨નાયબ કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી ઉકાઇ ડાબા કાાંઠા નહેર
બાાંધકામ પેટા વિભાગ નાં-૫ ચોપડિાિ તા.સાગબારા

૦૨૬૬૧૨૨૨૦૯૦

ધર
૨૪૬૨૦૬૬
૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬
૨૪૨૨૫૬૪

(૦૭૯)
૨૩૨૩૪૭૪૪
૨૪૬૨૦૬૬
૯૯૦૯૯૨૧૩૧૫
૯૯૭૮૪૦૫૫૭૨
૯૯૦૯૦૨૮૬૨૬
૨૩૨૫૧૬૬૪
૨૨૨૦૯૩
૯૮૨૫૧૯૮૫૬૪
૯૯૦૪૮૪૯૨૦૩

૦૨૬૪૯૨૫૫૦૭૬

ઉપરોકત નાંબર-૩ માાં દશાષિલ
ે ૧ અને ૨ મુજબ
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નમષદા ડેમ પર ફરજ બજાિતા અવધકારીશ્રીની માવહવત
અ.ન

અવધકારીશ્રીનુાં નામ અને હોદો

ટેવલફોન નાંબર
ઓડફસ
૦૨૬૫-૨૭૭૧૨૪૦
ફેક્ષ -૦૨૬૫-૨૭૭૨૩૮૩
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૮
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૦

ધર
૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬

શ્રી, એ.િી. ગજ્જરકાયષપાલક ઇજનેરશ્રી , ન.યો.બાં. વિ.નાં.-૨, કેિડીયા

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૧૩
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૪

૯૯૭૯૮૫૧૩૫૦

શ્રી જે .જે .ચૌધરી, નાયબ કાયષપાલક ઇજનેર ન ગેટ સબ ડીિીઝન.યો.૪ -૧/

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૬

૨૩૨૨૮૭
૯૯૨૫૨૧૩૧૦૭

૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૮

૨૩૨૧૨૦
૯૯૦૯૯૦૭૪૨૧

૦૨૬૪૦-૨૩૨૨૮૩

૨૩૨૦૯૬
૯૯૨૪૮૨૮૬૦૬

શ્રી જી.એ.શેખ. જીઓલોજીસ્ટ ૨-વિ નાં.બાંધ.યો.ન (ડી-યુવનટ)કેિડીયા

૨૩૨૨૮૪
૯૯૭૯૮૫૧૨૦૮

૮
૯

કોલોની
મદદનીશ કવમશ્નરશ્રી યુવનટ-૧
જે .પી.કાંપની કેિડીયા કોલોની

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૧
૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૬

૯૮૨૫૧૩૦૨૮૪
૯૪૨૮૬૮૭૦૪૬
૯૯૧૩૪૭૩૩૬૨

૧૦

ડેમસાઇડ કાંરોલરૂમ કેિડીયા કોલોની

૧૧
૧૨

કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી પ્રિાસન વિભાગ કેિડીયા કોલોની

૨૩૨૦૮૯
૨૩૨૦૬૦ ૨૩૩૨૦૭
૨૩૨૦૬૦
૨૩૨૦૪૭
૨૩૨૦૦૪
૨૩૨૧૨૭
૨૩૨૫૩૩

૧૩

સેનાપવતશ્રી, રાજય અનામત પોલીસ દળ ગ્રૃપ૧-કેિડીયા કોલોની

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૬

૧૪

પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી સરદાર સરોિર ડેમ સુરક્ષા કેિડીયા કોલોની

૨૩૩૦૧૫
૨૩૩૦૨૦
૨૩૨૦૨૫

૧

ઈ.ચા.શ્રી પી.સી.વ્યાસ, મુખ્ય ઇજનેર, ડેમ અને િડોદરા

૨

શ્રી આર.જી.કાનુનગો અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી, નકામ િતુષળ.મુ.યો., કેિડીયા
કોલોની

૩

કોલોની
૪
૫

કેિડીયા કોલોની
શ્રી આઈ.આર.રાઠિા, નાયબ કાયષપાલક ઈજનેર , (યુવનટ-બી) ન.યો.બાં.
વિ.નાં.-૨, કેિડીયા કોલોની

૬

શ્રી એસ. એલ. પાંચાલ,નાયબ કાયષપાલક ઇજનેર (સી-યુવનટ)ન.યો.બાં.
વિ.નાં.-૨, કેિડીયા કોલોની

૭

શ્રી િાળાંદ,પી.આર.ઓ. કેિડીયા કોલોની
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STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF DISTANCE AND TIMELAG OF
GAUGE STATIONS FROM DAM SITE
NAME OF GAUGE
STATION

DISTANCE
FROM
DAM SITE
(IN KM)
362.00
126.00
676.00
851.00
893.00
908.00
1064.00
1168.00
1188.40
1271.00

JAMTARA
TAWA
HORSHANGABAD
ISP
OMKARESHWAR
MORTAKKA
BARWANI
DMSITE (S.S.P)
GARUDESHWAR
BHARUCH

TIME LAG
FROM
DAM SITE
(IN HOURS)
68.00
36.37
30.00
20.00
16.00
15.00
7.00
0.00
-1.00
-7.00

DANGER
LEVEL IN
MT.
374.09
293.83
262.13(FRL)
196.6(FRL)
162.75
123.28
138.68
31.09
7.31

State Level Office
Annexture:-10.1 Controal Rooms (State & Govt.of India)
No.

3

State Emergency Operation Center (SEOC),
Gandhinagar
PS,RD-COR & Secy (SEOC)

4

Irrigation Deptt. Gandhinagar

5
6

R & B Deptt. Ahmedabad
Health Commissioner, Gandhinagar

Phone
011 23092923, 011
23093054, 011
23092885, 011 23093897
23251914, 23251900,
23221902
23251926
23220954, 23248735,
23248736
26305296, 26303490
23253343, 23250818

7

Home Deptt. G´nagar (State Control)

23252957, 23252958

23252075

1
2

8

Department
Ministry of Home Affairs, New Delhi

DGP, Police Bhavan, G´nagar (State Control)

Fax
011-23092763
011-23093750
23251916
23251912, 23251916
23240553
23253343, 23250818

23246328, 23246330/31

23146329

9

SCR-23254343, 23249257
Police Commissioner, Ahmedabad

25633636

25630600

10

Gujarat Martime Board, G´nagar

23238346-48

23234704

11
12
13
14

GEB Vadodara
IMD (Seismo), New Delhi
IMD (Met), Ahmedabad
GSRTC, Ahmedabad (Central Office)

0265-2330017
011-24611842
22865012
25454102

2337918, 2338164
011-24611792
22865449
25453280
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Relief Commissioners Office & SEOC
No.
1

Name of Officer
Shri Harsh Patel (IAS)

2

Shri Rinkesh Patel

3
4

Smt Trupti J. Vyas
Smt Trupti J. Vyas

Designation
Relief Commissioner &
Ex-Officio Secretary
(DM)
Director of Relief &
D.S.
Deputy Collector & U.S
Deputy Collector (DM)
(SEOC)

(O)
079-23251509

(R)
23154917

079-23251611,
23251612
079-232556335
079-23251900

(M)
9978407281

9978406087
9978405741
9978405741
9099016213

Gujarat State Disaster Management Authority (079)
No.

Name of Officer

1

Shri Harsh Patel (IAS)

2
3

Shri V. B. Mecwan (IAS)
Smt Yogita N. Parmar

Designation
ACS (R & R )
&CEO (GSDMA)
ACEO
Director (Finanace)

(O)

(R)

23259276/502
23259275 (F)
23259303
23259278

23254900

(M)
9978405367
9909973692
9925470936

Army, Air Force and Coast Guard
No.
1
2

City
Ahmedabad
Ahmedabad

Name
Army Exchange
Lt.Col.Chetan

3

Ahmedabad

Col.Vinay Bahal

4
5
6
7

Ahmedabad
Gandhinagar
Delhi
Gandhinagar

Air Traffic Control
Air Force Exchange
Air Force
Coast Guard

8

P.V.Gopal,Dy. Comdt
Mumbai

Coast Guard

(O)
22856251
(O)22852444
(R)
22852682
(F)
22856251
(O) 22852403 (R) 22852433 (F)
22861902
22869251
23242600
011-23010231, 25687194-97
(O) 079-23243264, 23243283 (Operation
Center) 23243147 (F) 079-23241717
(O) 079-23243241 (M) 9377858901
(O) 022-24372472, 24333727 (F) 02224333727, 24372920

Air Force Gandhinagar
1

Wing Commander, Air-II For Air Commander-in-Chief,
Sector-9, Gandhinagar
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Bhaskaracharya Institute Of Space Application & Geoinfomatic (BISAG)
No.

Name of Officer

Designation

1

Shri T.P.Singh

Director

2

B. N. Chaudhry

Manager

(O)

(R)

23213081/90 (F)
23213091
23213083

(M)

23254846

9909945001

-

9727738970

India Meteorological Department and Observatories
No.

Name of Officer

1

M.S.Tomar

2

Shri Jayant Sarkar

Designation

(O)

Dir.Meterology Centre
Ahmedabad
Meteorologist Weather

22865165 (M)
9978406424
22861413

Forecasting A´bad
D G, Institute of
Seismological Research,
Gandhinagar
Asst. Meteorologist II
IMD, Bhuj
Kevadiya Observatory

23252703,
23259100 Fax
23259192
02832-250575

3

Shri B.K.Rastogy

4

B.H.Shah

5

A.C.Fojdar D.T.Rav

6
7

IMD, Ahmedabad
(MET)
Shri Jayant Sarkar

Director, A´bad

079-22865165

8

Manorama Mohanty

Met.(I/C) A´bad

079-22861413

9

Duty Officer, CWC,

02640-232122,
232041
079-22865012

079-22865012

(R)

(M)

26852615

22865449

26852615

22865449
9824020907

223051

250575

231137

232122

22865449

22865449
22867206

A´bad

Institute Of Seismological Research
No.

Name of Officer

Designation

(O)

(M)

1

Dr.M. Ravi Kumar

Director General

9978407515

2

Shri Santosh Kumar

Scientist –C

66739001, 66739015
(Fax)
66739015

3

Data Centre

-

66739000 (F) 66739028

-

9925243646

BN,NDRF,Chiloda Road, Gandhinagar
1
2

Control Room
Comdt.officer

3
4

Rajesh Tiwari, PA to C.O.
Pradhan, PRO

079-23201551
(O) 079-23202540 (F) 079-23202540 (R) 07923202539
9377206454
9427304214
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List of other District Recourse:- (Specially Rescue)
NDRF (Gandhinagar)
No.
1

Designation
Commandant

2
3
4
5

Dy. Commandant
Dy. Commandant
Dy. Commandant
Control Room

Tel.Nos.
(O) 079-23202540(F) 079-23202540
(M) 09428826445
(M) 9427304217
(M) 9427304213
(M) 9427304213
(O) 079-23201551(F) 079-23202540

Ahmedabad Maha Nagarpalika:S.No
1

Designation
Chief Fire Officer

Name
Shri M.S.Dastur

Tel Nos.
(O) 07922148465/66
(M) 9327038754

Surat Maha Nagarpalika:S.No
1

Designation
Chief Fire Officer

Name
ShriB. K. Parikh

2

Divisional Fire Officer

Shri D. H. Makhijani
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97243 4553
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