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U]HZFT ZFHI VF5ltT jIJ:YF5G ;tTF D\0/4 UF\WLGUZGF JBTF[ JBTGL DFU"NX"G 

NLJFNF\0L~5 ;}RGFVF[ VgI ZFHIDF\ TYF 5ZN[XDF\ VFJ[,L S]NZTL VFOTF[ TYF N]3"8GFVF[G[ GHZ ;D1F 

ZFBLG[ J,;F0 Ò<,FDF\ CF, ;]WLGF AG[,F AGFJF[ E]TSF,LG VG]EJF[ CF,GL EF{UF[l,S 5lZl:YlTVF[ 

VG[ ;FWG ;\5lTGL p5,aWLG[ wIFGDF\ ,.G[ J,;F0 Ò<,FGF .DZHg;L VF[5Z[XG ;[g8Z4 S,[S8Z 

SR[ZL §FZF 5]Z4 VlTJ°lQ8 VG[ JFJFhF[0F H[JL S]NZTL VFOTF[ T[DH VF{nF[lUSlJ:TFZ CF[JFGF SFZ6[ 

DFGJ;Ò"T VFOTF[G[ 56 wIFGDF\ ,.G[ J,;F0 Ò<,F  VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF ૨૦૨૧VF5GL ;D1F 

ZH] SZTF\ VFG\N VG]EJ] K]\P S]NZTL CF[GFZTF[ T[DH DFGJ;Ò"T CF[GFZTF[ H[JL 5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ 

SZJFDF\ VF IF[HGF B]AH p5IF[UL YI[, CTLP H[GL 56 V+[ GF[\W ,p\ K]P  

S]NZTL VFOTF[ NZdIFGÒ<,FG[ VF[KFDF\ VF[K]\ G]SXFG YFI4 ;DI;Z ZFCT VG[ ARFJGL 

SFDULZL Y. XS[4 ;FWG ;FDU|L p5,aW YFI4 5]Go:YF5G TYF 5]GoJ;G VG[ 5}J"JT 5lZl:YlTG]\ 

5]GolGDF"6 SZJFDF\ VF VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF NZ[S BFTFG[ p5IF[UL TYF DNN~5 YX[PV[JF[ DG[ 5}ZF[ 

lJ`JF; K[P VF VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF ;\S,G tJZLTTF VG[ ત ે [ BFTFVF[GL RF[SS; 

HJFANFZLVF[GF[ lGN["X SZX[P S]NZTL VFOTF[GF lGJFZ6 DF8[ BFTFVF[G[F TYF VFD HGTFVF[GF[ ;CIF[U 

H~ZL K[P VG[ ;FD]NFlIS EFULNFZL VG[ ;CIF[UYL HFGDF,DF\ TYF VF5ltTGL V;ZDF\ 38F0F[ SZL XS[ 

K[P VF lH<,F VF5ltT jIJ:YF5G IF[[HGF AGFJJDF\ lH<,FGF NZ[S BFTFGF VlWSFZLVF[G[F ;CSFZ D/[, 

CF[I T[VF[ TDFDGF[ TYF U]HZFT ZFHI VF5ltT jIJ:YF5G ;tTF D\0/GF TDFD prRVlWSFZLzLVF[ T[DH 

U]HZFT ZFHI lGIFDSzL VG[ VF Ò<,FGF .DZHg;L VF[5Z[XG ;[g8ZGF[ VFEFZ DFG]\ K]\P VF VF5ltT 

jIJ:YF5G IF[HGFG[ JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[ VF5GF TZOYL HF[ IF[uI ;}RGF D/X[ TF[ T[ VFJSFI" 

AGL ZC[X[P 

 

TFZLBo 
:Y/ o .DZHg;L VF[5Z[XG ;[g8Z 

 

sઆર. આર.રાવલf 

I.A.S. 
S,[S8Z VG[ Ò<,F D[Ò:8=[8 

J,;F0 



 
 

VF5l¿ jIJ:YF5G 

G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L sNDMAf 

 

VF5l¿VMV[ JT"DFG ;DIGF 5lZ5[1IDF\ ÒJ DF+ ;FY[ J6F. UI[,L K[PEFZT 

;ZSFZ[ VF lJQFI J:T]G[ B]A H U\ELZTFYL ,. VMUQ8 !))) DF\ V[S High – 

PoweredCommittee (HPC) GL ZRGF SZL VG[ Z__! GF U]HZFT E}S\5 AFN VF5l¿ 

jIJ:YF5G %,FGG[ V[S DL8LU[XG DLS[GLhG TZLS[ :JLS'T SZJFDF\ VFjI ]\P 

Z# l0;[dAZ Z__5 GF ZMH EFZT ;ZSFZ äFZF l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8 v Z__5 GL 

ZRGF SZJFDF\ VFJL4VG[ T[ D]HA J0F5|WFGGF J056 C[9/ G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 

VMYMZL8L sNDMAf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZFHIM DF8[ D]bID\+LGF J056 C[9/ :8[8 

l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L GL ZRGF ;]RFZ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[ SZJFGM GLWF"Z 

SZJFDF\ VFjIMP 

NDMAäFZF VF5l¿VMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lJlJW SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ lZ:S 

lZ0SXG4lZC[AL,L8[XG H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[PVF p5ZF\T G[XG, l0hF:8Z 

D[G[HD[g8 V[S8 v Z__5 DF\ S]NZTL VG[ DFGJ ;Ò"T VF5l¿VMGF ;\NE"DF\ H~ZL 

DFU"NX"G SFINFSLI :J~5DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
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U]HZFT :8[8 l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L v GSDMA 

VF56]\ ZFHI VJFZGJFZ VF5l¿VMGM EMU AGT] ZC[ K[PSIFZ[S VFJL VF5l¿VM 

EI\SZ CMI K[ S[ ZFHIG]\ ;FDFgI HGÒJG VG[ ;DU| VFIMHG VF VF5l¿GF SFZ6[ 

BMZJF. HFI K[PV[ VF56F AWFGM VG]EJ K[PU]HZFT ZFHI äFZF VF5l¿ jIJ:YF5G TYF 

5]GolGDF"6 VG[ 5]GJ";G V\U[ GLlTlGWF"lZT SZJFDF\ VFJL K[PU]HZFT ZFHI VF5l¿ 

jIJ:YF5G VlWGLID v Z__# 5;FZ SZL ( O[A|]VFZL Z__!GF ZMH U]HZFT ZFHI VF5l¿ 

jIJ:YF5G ;¿FD\0/ GSDMA GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 

GSDMAäFZFSrK E}S\5 AFN E}S\5 V;ZU|:T lJ:TFZMG[ A[9F SZJF DF8[ AC]  

VFIFDL 5]GoAF\WSFD45]Go:YF5G45]GoJ;JF8M GM lJXF/ 5|MH[S8 lJ`J A[gS4V[lXIG 

0[J,5D[g8 A[gS T[DH VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM4EFZT ;ZSFZ4ZFHI ;ZSFZ4:J{lrKS ;\:YFVM 

. GL DNNYL CFY WIM" VG[ ;DU| lJ`JGL 5|;\XF 5FDT] EULZY SFI" DF+ A[ v U6 JQF"GF 

;DIUF/FDF\ 5]~ SZL ATFjI] K[P 

GSDMAäFZF ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|D sUNDPf GF ;CIMU YL Disaster  Risk 

Management ProgrammeCFY WZ[, K[PH[GF V\TU"T U|FdI :TZ ;]WL VF5l¿ jIJ:YF5G 

%,FG4HFU'lTSZ641FDTF JW"G sTF,LDMf H[JF SFI"S|DM SZL JW]G[vJW] HG ;D]NFIG[ 

VF5l¿VM ;FD[ ;];HH SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P 
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DFGPD]bID\+LzL VG[  R[ZD[Gv 

GSDMA 

GFP lGIFDS v 
BZLNL4 ;[S8Z 

GFP lGIFDS v 

GIDM 
lGIFDS v 

GSDMA 

;\I]ST D]bI SFZMAFZL VlWSFZL 

VlWS D]bI SFZMAFZL VlWSFZL 

D]bI SFZMAFZL VlWSFZL 

UJGL"U  AM0L 

DFGPDC[;], D\+LzL 

D]bI  .HG[Z v 
BZLNL 

lGIFDSvCFp;L\U lGIFDS v GF6F\ lGIFDSv JCLJ8 

GFPSFI"5F,S 
.HG[Z 

DNNGLX .HG[Z GFPlGIFDS 
vDFlCTL 

DNNGLX .HG[Z 

CL;FAL VlWSFZL 



;\1F[5F1FZMGL IFNL 
 

ICS  Incident Command System  (38GF lGI\+6 T\+f 

EOC  Emergency Operation Center(VFSl:DSTF ;\RF,G SFDULZL S[gãf 

DCR  District Control Room  (Ò<,F lGI\+6 S1Ff 

TCR  Taskforce Control Room  (SFI"N/ lGI\+6 S1Ff 

TLCR Taluka Level Control Room       (TF,]SF :TZGM lGI\+6 S1Ff 

DC  District Collector   (Ò<,F S,[S8Zf 

RAC  Resident Additional Collector slGJF;LVlWS S,[S8Zf 

ARDC Additional Resident Dy.Collector (VlWSlGJF;L GFIA S,[S8Zf 

DDO  District Development Officer  (Ò<,F lJSF; VlWSFZLf 

DSP  District Supritendent of Police (Ò<,F 5Ml,; VlW1FSf 

SDM  Sub Divisional Megistrate  (;A l0lJhG, D[Ò:8=[8f 

TDO  Taluka Development Officer  (TF,]SF lJSF; VlWSFZLf 

ULB  Urban Local Body    (:YFlGS XC[ZL D\0/f 

NCC  National Cadets Corps   (G[XG, S[0[8 SM%;""f 

NGO Non Government Organization  (lAG;ZSFZL ;\U9GMf 

CD  Civil Defence    (GFUlZS ;\Z1F6f 

GSDMA Gujarat State Disaster MgmtAutority (U]HZFT ZFHI VF5l¿ 
jIJ:YF5G ;¿FD\0/f 

SOP  Standard Operating Procedure  (5|DF6E}T ;\RF,G SFI"5wWlTf 

 
 
 
 
 



o VG]S|Dl6SF o 
 

VG]PG\P lJUT 5FGF G\P 
5|SZ6 ! 5lZRI 01 

 Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FGGF[ wI[I VG[ C[T] 03 
 Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FGGF pN|[xIF[ 04 

5|SZ6 Z ;\S8 GA/F. VG[ HF[BD VFSFZ6L 06 
 ;\:YFSLI DF/B] VG[ %,FG 09 

5|SZ6 # Ò<,FGL ~5Z[BFs;FDFgI DFlCTL4 JCLJ8L VG[ J:TLGL lJUT f  13 
 EF{lTSDFlCTL VG[ sDW]AG 0[DGL lJUTf 15 

5|SZ6 $ ;\S84 HF[BD4 lGo;CFITF VG[ 1FDTF VF\S,G 19 
 S[lDS<; VG[ VF{nF[lUS ;\S8 21 
 VF5ltT ;\ElJT S[DLS, V[SDF[(MAH)GL lJUT NXF"JT]\ 5+S 22 
 HF[BD C[9/GF UFDF[GF lJ`,[QF6GF WF[Z6F[ 29 

5|SZ6  5 lGJFZ6 VG[ XDG DF8[GF 5U,F\ 40 
5|SZ6 & 5|lTEFJ 5U,F\ 54 
5|SZ6 * 5]Go l:YlT VG[ 1FDTFJW"G %,FG 94 
5|SZ6 ( GF6F\ VG[ AH[8 108 
5|SZ6 ) IF[HGFGL HF/J6L 110 

   
V[G[1FZ ! J,;F0 Ò<,FGF[ .lTCF; ૧૧૪  

 Ò<,FGF[ K[<,F ૨૦ JQF"GF JZ;FNGF VF\S0F ૧૧૯  
 VVFF{{ZZ\\UUFF  GGNNLLDDFF\\  ZZ__!!&&GGFF  JJQQFF ""GGLL  55}}ZZGGLL  DDFFllCCllTT  NNXXFF""JJTT]] \\  55++SS ૧૨૦  
 Ò<,FDF\ VFJ[, JZ;FN DF5S :8[XGF[ ૧૨૯  
 [GNLVF[ VG[ A\WF[4 H/FXI sDW]AG 0[DfGLDFlClT NXF"JT]\ 5+S ૧૩૦  

V[G[1FZ Z HF[BD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 ૧૩૫  
 દ રયાથી ૧ થી ૩ ક . મીમા ંઆવતા ગામોની યાદ   ૧૩૮  
 વ  ુવરસાદના કારણે અસર પામતા ગામો તથા ન. પા એ રયા ૧૩૮  

V[G[1FZ # J,;F0 Ò<,FGL ;FDFgIDFlCTL ૧૩૯  
 NlZIF SF\9FDF hF[G V[ DF\ VFJTF Dt:I UFDF[GL IFNL ૧૪૦  
 JFJFhF[0F V\U[GL R[TJ6L ૧૪૧  
 5]Z4JFJFhM0F  NZlDIFG VF SR[ZL wJFZF SZJFDF VFJTL SFDULZLGL ~5Z[BF ૧૪૨  
 .vD[3 5|F[H[S8lJX[PPP ૧૪૬  



V[G[1FZ $ J,;F0 Ò<,FGF TF,LD 5FD[,F TZJ{IFGL IFNL ૧૪૯  
 VF5NFlD+GL IFNL ૧૫૧  

V[G[1FZ 5  Ò<,FGL :J{lrKS ;\:YFGL IFNL ૧૫૨  
V[G[1FZ & J,;F0 Ò<,FGL DF/BFUT ;]lJWFVF[ sV[daI],g;4 a,0 A[\S45[8=F[, 5\5 

JU[Z[GL DFlCTL 
૧૬૩  

V[G[1FZ૭ V[;P VF[P 5LP ૧૭૧  
 .DZHg;LDF\ p5IF[UDF\ VFJL XS[ V[JF Ò<,FDF\ VFJ[,F ;FWGF[GL lJUT ૧૭૮  
 Ò<,FDF\ VFJ[, VUtIGFVF`F|I :YFGF[GL lJUT ૧૭૯  

V[G[1FZ૮  Ò<,FGF VUtIGFlJEFUJFZ OF[G G\AZF[  
 DC[;], lJEFU4 5\RFIT lJEFU ૧૮૦  
 5F[l,; lJEFU4 VFZF[Ui lJEFU ૧૮૫  
 VFZF[Ui lJEFU ૧૮૮  
 GJL AC]DF/L lA<0L\UDF\ VFJ[,L SR[ZLVF[ slH<,F ;[JF ;NGvZf ૧૯૧  
 H]GL AC]DF/L lA<0L\UDF\ VFJ[,L SR[ZLVF[ slH<,F ;[JF ;NGv!f ૧૯૨  
 lH<,FGL VgI ;ZSFZL SR[ZLVF[ sJ,;F0 BFT[f ૧૯૩  
 DW]AG 0[D ;F.8GF OF[G G\AZF[vGNLGF ,[J, DF8[GF S\8=F[, ~DGF OF[G G\AZ ૧૯૫  
 J,;F0 lH<,FGF ;SL"8 CFp;qU[:8 CFp;GLlJUT ૧૯૬  
 JF5L BFT[ VFJ[, ÒPVF.P0LP;L VG[ ÒP5LP;LPALGL SR[ZL ૧૯૬  
 lH<,FGL GUZ5Fl,SFGF 5|D]BzLqRLO VF[lO;ZzLGF 8[,LOF[G G\AZ ૧૯૭  
 Nl1F6 U]HZFT lJH S\5GL ,LP4V[;P8LP lJEFU4 8[l,OF[G lJEFU4.gSD8[1F4 

S:8D4 5F[:84 Z[<J[ lJEFU4 G[XG, CF.J[ GL lJUT 
૧૯૮  

 J,;F0DF\ VFJ[, X{1Fl6S ;\:YFVF[  ૨૦૩  
 ND6GF VG[ ;[,JF;GF VUtIGF OF[G G\AZ ૨૦૪  
 D[8=F[,F[ÒS, 0L5F8"D[g8 sJFJFhF[0F DF8[f ૨૦૫  

 ZFHIGF ;[8[,F.8 OF[G G\AZGL lJUTF[ ૨૦૬  

 Ò<,FGFÒ<,F 5\RFITTYF TF,]SF 5\RFITGF 5|D]BzLનાનબંરોની યાદ   ૨૦૭  

  Ò<,FGF TF,]SF 5|DF6[ ;Z5\R VG[ T,F8L SD D\+LzLVF[GF OF[G G\AZ ૨૦૮ 
 GNLVF[ TYF H/FXIF[YL V;ZU|:T UFDF[GL lJUT ૨૨૫  

 Ò<,FDF\YL 5;FZ YTL U[; ,F.GGL lJUT ૨૩૦  

 Ò<,F S\8=F[,~D ;\,uG TYF H]NF H]NF lJEFUGFVUtIGF OF[G G\AZ ૨૩૧  

 
 

 

 



 

List of Abbreviations 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome    

APMC Agricultural Produce Market Committee 

AE Assistant Engineer 

ATI Administrative Training Institute 

ATS Anti Terrorist Squad 

ATVT ApnoTaluko Vibrant Taluko 

BPL Below Poverty Line 

CBO Community Based Organization 

CHC CommunityHealthCenter 

CRF Calamity Relief Fund 

CSO Civil Society Organization 

DCG District Crisis Group 

DDMA District Disaster Management Authority 

DDMP District Disaster Management Plan 

DDO District Development Officer 

DEOC District Emergency Operation Centre 

DGVCL Dakshin Gujarat Vij Company Limited  

DISH Directorate of Industrial Safety and Health 

DM Disaster Management 

DPO District Project Officer  

DRM Disaster Risk Management 

DRR Disaster Risk Reduction 

DSP Deputy Superintendent of Police 

Dy. Eng. Deputy Engineer 

Dy- SP Deputy Superintendent of Police 

EMRI Emergency Management & Research Institute 

ESR Elevated Surface Reservoir 

EWS Early Warning System 

Ex. Eng. Executive Engineer 

FCI Food Corporation of India 

FPS Fair Price Shop 

FWP Food for Work Program 

GDCR General Development Control Regulation 

GIDM Gujarat Institute of Disaster Management 

GLR Ground Level Reservoir 

GMB Gujarat Maritime Board 

GoI Government of India 

GPs Gram Pranchayats 



GPCB GujaratPolution Control Board  

GSDMA GujaratState Disaster Management Authority 

HFA Hyogo Framework for Action 

HHs Households 

HPC High Powered Committee 

HQ Head Quarter 

HRVC Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity 

IAY Indira Aawas Yojana 

ICS Incident Commander 

ICS Incident Command System 

IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction 

IEC Information Education Communication 

ISDR International Strategy for Disaster Reduction 

IWMP Integrated Watershed Management Program 

MAH Major Accident Hazard 

MGNREGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 

MGNREGS Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 

MHA Ministry of Home Affairs 

MLA Member of Legislative Assembly 

mm Milli Meter 

MP Member of Parliament 

NAPCC National Action Plan on Climate Change 

NCC National Cadets Corps 

NCCF National Calamity Contingency Fund 

NDM National Disaster Management 

NDMA National Disaster Management Authority 

NDRF National Disaster Response Force 

NDRF National Disaster Response Force 

NEC National Executive Committee 

NFSM National Food Security Mission 

NGO Non Government Organization 

NIDM National Institute of Disaster Management 

NRDWP National Rural Drinking Water Program 

NRHM National Rural Health Mission 

NSS National Swayam Sevak 

NYK National Yuva Kendra 

PDS Public Distribution System 

PHC PrimaryHealthCenter 

PI Police Inspector 

PMGY Pradhan Mantri GramodyanYojna 



PRIs Panchayati Raj Institutions 

R & R Recovery & Reconstruction 

R&B Roads & Buildings 

RTO Regional Transport Office 

SC Scheduled Caste 

SDM State Disaster Management 

SDMA State Disaster Management Authority 

SDRF State Disaster Response Fund 

SDRN State Disaster Response Network 

SE Superintending Engineer 

SEOC State Emergency Operation Centre 

SEZ Special Economic Zone 

SHGs Self Help Groups 

SMC School Management Committee 

SMS Short Message Service 

SOP Standard Operating Procedure 

SRPF State Reserve Police Force 

SRT Special Response Team 

SSA Sarva Shiksha Abhiyan 

ST Scheduled Tribe 

Supt. Eng. Superintendent Engineer 

SWO Social Welfare Officer 

TDMA Taluka Disaster Management Authority 

TDMC Taluka Disaster Management Committee 

TDMP Taluka Disaster Management Plan 

TDO Taluka Development Officer 

TIO Taluka Information Officer 

TNA Training Needs Assessment 

TSC Total Sanitation Campaign 

TSO Taluka Supply Officer 

ULB Urban Local Body 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

VDMP Village Disaster Management Plan 

VIPs Very Important Persons 

VVIPs Very Very Important Persons 

WASMO Water and Sanitation Management Organization 
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VVFF  llHH<<,,FFGGFF  TTDDFFDD  TTFF,,]]SSFF  XXCC[[ZZ  UUFFDDMMGGLL  VVFF55ll¿¿  jjIIJJ::YYFF55GG  IIMMHHGGFF  TT{{IIFFZZ  SSZZJJFFGGLL  

SSFFDDUULLZZLL  55}}ZZLL  SSZZJJFFDDFF\\  VVFFJJLL  KK[[44  VVGG[[  TTDDFFDD  DDFFllCCTTLL  ;;\\SSll,,TT  SSZZLLGG[[llHH<<,,FF  VVFF55ll¿¿  jjIIJJ::YYFF55GG  

IIMMHHGGFF  ((DDDDMMPP))  GGMM  NN::TTFFJJ[[HH  TT{{IIFFZZ  SSZZJJFFDDFF \\   VVFFJJ[[,,  KK[[PP  

                                                  JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,MM  UU]]HHZZFFTT  ZZFFHHIIGGLL  NNll11FF66  llNNXXFFDDFF \\     VVFFJJ[[,,MM  KK[[PP  JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,FF [[   

;;]]ZZTT  ÒÒ<<,,FFGG]] \\   llJJEEFFHHGG  YYTTFF \\  TTFFZZLLBB  !!,,LL  HH]]GG  !!))&&$$GGFF  ZZFF [[HH  VVll::TTttJJDDFF\\  VVFFJJ[[,,FF [[PP  ÒÒ<<,,FFGGFF [[   

SS]],,  EEFF {{UUFF[[ll,,SSllJJ::TTFFZZ  ZZ))$$**  RRFF [[ZZ;;  llSSDDLLPPssZZ44))$$44$$!!ZZ  CC[[SS88ZZff  KK[[PP  VVFF  ÒÒ<<,,FF [[   ZZ__PP((__  VVGG[[  
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ZZ!!PP))  ppttTTZZ  VV11FFFF \\XX  VVGG[[  &&ZZvv##))  VVGG[[  **##vv##__  55}}JJ[[ ""   ZZ[[BBFF\\XXGGLL  JJrrRR[[  VVFFJJ[[,,FF [[   KK[[PP  pp¿¿ZZ[[  

GGJJ;;FFZZLL  ÒÒ<<,,FF[[  55}}JJ""DDFF \\   00FF \\UU  ÒÒ<<,,FF [[   VVGG[[  GGFFllXXSS  ÒÒ<<,,FF [[  TT[[DDHH  NNFFNNZZFF  GGUUZZ  CCJJ[[,,LLGGFF  llJJ::TTFFZZFF [[   

,,FFUU]]  5500[[   KK[[PP  HHIIFFZZ[[   55ll`̀RRDD[[  VVZZAALL  ;;DD]]§§  TTYYFF  NNll11FF66[[  DDCCFFZZFFQQ88==  ZZFFHHIIGGFF [[   YYFF66[[  ÒÒ<<,,FF[[  VVFFJJ[[,,FF [[   

KK[[PP  ÒÒ<<,,FFGGFF [[   **$$PP!!__  llSSDDLLPP  HH[[88,,FF [[  ,,FF\\AAFF [[   NNllZZIIFFllSSGGFFZZFF [[  KK[[PP  ÒÒ<<,,FFDDFF \\   SS]],,  ((  GGNNLLVVFF[[  VVFFJJ[[,,LL  

KK[[PP  HH[[DDFF\\  VVFF {{ZZ\\UUFF44  55FFZZ44  SSFF [[,,SS44  NNDD66UU\\UUFF44  TTFFGG  VVGG[[  DDFFGG44  JJFFZZFF [[,,LL  VVGG[[  SSFF//]]  GGNNLLGGFF[[  ;;DDFFJJ[[XX  

YYFFII  KK[[PP   

                                                55||FFSS°° llTTSS  ZZLLTT[[   JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,FFGGLL  EE]]UUFF [[//GG[[  DD]]bbIIttJJ[[  ++66  llJJEEFFUUDDFF \\   JJCC[[ \\RRLL  

XXSSFFIIPP  !!PP  00]] \\UUZZFF//  55||NN[[XX  ZZPP  SSFF \\55GGFF [[   ;;55FF88  55||NN[[XX  ##PP  ;;DD]]§§  TT88GGFF [[   55||NN[[XXPP  EE]]ZZRRGGFFGGLL  §§llQQ88VV[[  

ÒÒ<<,,FFGGFF [[   55}}JJ""   EEFFUU  WWZZDD55]]ZZ  VVGG[[  SS55ZZFF00FF  TTFF,,]]SSFF [[   00]] \\UUZZFF//  VVGG[[  HH\\UU,,YYLL  VVFFrrKKFFNNLLTT  55||NN[[XX  KK[[PP  

HHIIFFZZ[[   JJ,,;;FF0044  55FFZZ00LL  SSFF \\55GGFF  ;;55FF88  DD[[NNFFGGGGFF [[  llJJ::TTFFZZ  KK[[PP  HHIIFFZZ[[   NNllZZIIFFllSSGGFFZZ[[  ,,FFUULLGG[[  VVFFJJ[[,,FF [[   

llJJ::TTFFZZ  11FFFFZZ  VVGG[[  ZZ[[TTFF//  55||NN[[XX  KK[[PP   

                                                    JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,FFGGFF [[   JJFF55LLGGFF [[   VVFF{{nnFF [[llUUSS  558888FF [[   ppnnFF[[UU  HHUUTTDDFF \\   VV[[SS  NNAANNAAFFEEII]] ""   

::YYFFGG  EEFF [[UUJJ[[  KK[[PP  VVFF {{nnFF [[ llUUSSllJJ::TTFFZZ  TTZZLLSS[[  UU66FFTTFF  ++66  TTFF,,]]SSFFVVFF [[   KK[[PP  HH[[DDFF \\   JJFF55LLssJJFF55LL  TTFF,,]]SSFF [[ff44  

UU]] \\NN,,FFJJssJJ,,;;FF00  TTFF,,]]SSFF [[ff44  ;;ZZLLUUFFDDvvpp\\DDZZUUFFDDsspp\\DDZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFF [[ff  GGFF[[  ;;DDFFJJ[[XX  YYFFII  KK[[PP  VVFF  

ÒÒ<<,,FFDDFF \\   ))__  llSSDDLLPP  HH[[88,,FF [[   GG[[XXGG,,  CCFF..JJ[[  GG\\PP((  55;;FFZZ  YYFFII  KK[[PP  TT[[DDHH  **55  llSSDDLLPP  HH[[88,,LL  ZZ[[<<JJ[[  

,,FF..GG  55;;FFZZ  YYFFII  KK[[PP  HH[[GGFF  !!__  ZZ[[<<JJ[[  ::88[[XXGG  VVFFJJ[[,,FF \\  KK[[PP  ÒÒ<<,,FFDDFF \\   NNZZ  JJQQFF [[ ""   ((__  YYLL  ))__  ..\\RR  

HH[[88,,FF [[   ;;ZZ[[ZZFFXX  JJZZ;;FFNN  5500[[  KK[[PP  VVFF  ÒÒ<<,,FFDDFF\\  SS]],,  KK  TTFF,,]]SSFFVVFF [[  VVFFJJ[[,,FF  KK[[PP  JJ,,;;FF0044  55FFZZ00LL44  

JJFF55LL44  pp\\DDZZUUFFDD44  WWZZDD55]]ZZ  VVGG[[  SS55ZZFF00FFPP  TT[[DDHH  55FF \\RR  XXCC[[ZZFF [[  HH[[JJFF \\   SS[[   JJ,,;;FF0044  55FFZZ00LL44  JJFF55LL44  

pp\\DDZZUUFFDD  VVGG[[  WWZZDD55]]ZZGGFF [[   ;;DDFFJJ[[XX  YYFFII  KK[[PP  VVFF  ÒÒ<<,,FFGGFF  SS]],,  $$&&!!  UUFFDDFF [[   VVFFJJ[[,,FF \\   KK[[PP  ÒÒ<<,,FFGGFF  

DD]]bbII  55FFSSFF [[  JJZZ;;FFNN  VVFFWWFFllZZTT  KK[[PP  HH[[DDFF \\  00FF \\UUZZ44  XX[[ZZ00LL44  SS99FF [[//  VVGG[[  AAFFUUFFIITTDDFF\\  SS[[ZZLL44  RRLLSS]]44  SS[[//FF\\   

TT[[DDHH  33FF;;GGLL  BB[[TTLL  5566  YYFFII  KK[[PP  VVCCLL\\  55XX]]55FF,,GGGGFF [[   jjIIJJ;;FFII  ;;FFDDFFggII  55||DDFF66DDFF\\  KK[[PP  TT[[  pp55ZZFF \\TT  

!!!!44!!&&##  SS]] \\88]] \\AAFF [[   VV[[88,,[[  SS[[   **ZZ44((55((  HH[[88,,LL  JJ::TTLL  DDFFKKLLDDFFZZLLGGFF[[  WW\\WWFF [[   SSZZ[[   KK[[PP  TT[[DDHH  !!!!  HH[[88,,FF  

DDLL99FFGGFF  VVUUZZFF [[   VVFFJJ[[,,FF  KK[[PP  
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Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FGGF[ wI[I VG[ C[T]VF[ o 

VF ,[BYL J,;F0 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(SOP DFZOT 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  
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ÒÒ<<,,FF  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  %%,,FFGGGGFF  ppNN|| [[xxIIFF[[  oo  

  ÒÒ<<,,FF  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  %%,,FFGG44  ÒÒ<<,,FF  ::TTZZGGFF  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GGGGLL  55||JJ°° llTTVVFF[[GG]] \\   
VVFFIIFF [[HHGG  VVGG[[  VVDD,,  SSZZJJFFDDFF \\  DDNNNN~~55  YYXX[[PP  HH[[GGFF  DD]]bbIIppNN||xxIIFF [[  VVFF  55||DDFF66[[  KK[[PP  

  HHFF [[BBDDLL  VVGG[[  llGGoo;;CCFFII  llJJ::TTFFZZ44  JJ::TTLL  VVGG[[  llDD<<SSTTFF [[GG[[   TTFFZZJJJJFFPP  

  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  DDFF88[[  HH~~ZZLL  ;;\\;;FFWWGGFF[[GG[[   VVFF [[//BBJJFF  VVGG[[  VV[[SS++LLTT  SSZZJJFFPP  

  ÒÒ<<,,FF  ::TTZZGGFF  ;;ttTTFF  DD\\00//    VVGG[[  llJJllJJWWllJJEEFFUUGGFF  SSFFIIFF [[ ""GG[[  ;;}}llRRTT  SSZZJJFFPP  

  llJJllJJWWllJJEEFFUUFF [[  VVGG[[  ;;ttTTFFDD\\00//FF [[   JJrrRR[[  55ZZ::55ZZ  ;;\\SS,,GG  DDFF88[[  ;;CCIIFF[[UU  55]]ZZFF [[  55FF00JJFF [[PP  

  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  55||llTTEEFFJJ44  ZZFF [[SSYYFFDD44  VVGG[[  pp55XXDDGG  DDFF88[[  55UU,,FF \\  ;;}}RRJJJJFFPP  

  ;;ttTTFFDD\\00//  VVGG[[  ;;DD]]NNFFIIGGLL  11FFDDTTFFJJWW""GG  DDFF88[[GGLL  HH~~ZZLLIIFFTTFF [[   VVFF[[//BBJJLLPP  

  llJJSSFF;;GGFF  SSFFII""SS ||DDFF [[GGFF  VVFFIIFF [[HHGGDDFF \\  ss00LLVVFFZZVVFFZZff  GG[[  DD]]bbII  55||JJFFCCDDFF\\  ,,FFJJJJFF  DDFF88[[  ;;\\NNEE""  
;;}}RRJJJJFFPP  

અ ભગમ અન ેમાગદશક િસ ધાતંોઅ ભગમ અને માગદશક િસ ધાતંો::  

  
  જ લાજ લાઆપિ યવ થાપન લાનઆપિ યવ થાપન લાન((DDDDMMPP) ) આપિ  યવ થાપન ધારો જુરાત આપિ  યવ થાપન ધારો જુરાત 20200303, , રા ય રા ય 

આપિ  યવ થાપન ધારો આપિ  યવ થાપન ધારો 2005 2005 અને ોગોનીિતના માગદશક િસ ધાતંોનાસદંભ તૈયાર કરવોઅને ોગોનીિતના માગદશક િસ ધાતંોનાસદંભ તૈયાર કરવો. .   

  જ લાજ લા  આપિ  યવ થાપન લાનઆપિ  યવ થાપન લાન((DDDDMMPP) ) તૈયાર કરવામા ં  લોકોની સહભા ગતાતૈયાર કરવામા ં  લોકોની સહભા ગતા, , િવક ત િવક ત 

વશાસનવશાસન, , ીી-- ુ ષ સમાનતાુ ષ સમાનતા, , સામા જક યાયસામા જક યાય, , માનવ અિધકાર અને સામા જક સમાવેમાનવ અિધકાર અને સામા જક સમાવેશીના શીના 

માનવીય િસ ધાતંોને યાન ેલે ુમાનવીય િસ ધાતંોને યાન ેલે .ુ   .     

  જ લાજ લા  આપિ  યવ થાપન લાનઆપિ  યવ થાપન લાન((DDDDMMPP)  )  તા કુા આપિ  યવ થાપન લાનતા કુા આપિ  યવ થાપન લાન((((TTDDMMPP))  અને અને 

ામામઆપિ યવ થાપન લાનઆપિ યવ થાપન લાન((VVDDMMPP))  ને રૂક અને મદદ પ થાય તેવી ર તે તૈયાર કરવોને રૂક અને મદદ પ થાય તેવી ર તે તૈયાર કરવો..  

  જ લાજ લા  આપિ  યવ થાપન લાનઆપિ  યવ થાપન લાન((DDDDMMPP)  )  િવિવધ સકંટની કાય યોજનાિવિવધ સકંટની કાય યોજના  બનાવવામા ં મદદ પ બનાવવામા ં મદદ પ 

થવો જોઇએથવો જોઇએ. . આ લાનમા ં વૂ તૈયારઆ લાનમા ં વૂ તૈયાર , , રોકથામરોકથામ, , િતકારનાપાસાઓંનેઅલગથી ન ધવા અન ેિવિવધ િતકારનાપાસાઓંનેઅલગથી ન ધવા અન ેિવિવધ 

િવભાગોને અલગિવભાગોને અલગ--અલગ ન ર કાય સ પવાઅલગ ન ર કાય સ પવા..  
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ÒÒ<<,,FF  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  IIFF[[HHGGFF  llJJXX[[  oooo  
  

55||llSS||IIFF  oo    
  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGFF [[   VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  IIFF [[HHGGFF  TT{{IIFFZZ  SSZZJJFF  DDFF88[[   XX~~VVFFTTDDFF \\  VVFFUU,,FF  

JJQQFF ""GGFF [[  llHH<<,,FF  %%,,FFGG  VVGG[[  llHH<<,,FFGGFF  NNZZ[[SS  TTFF,,]]SSFFGGFF  ZZ__!!))GGFF  %%,,FFGGGGFF[[  VVeeIIFF;;  SSZZJJFFDDFF\\   

VVFFjjIIFF [[PP  llHH<<,,FF  ::TTZZ[[   55||FFYYllDDSS  AA[[99SS  SSZZLL  HH[[DDFF \\   %%,,FFGG  AAGGFFJJJJFFGGFF  55++SS  VVGG[[  RR[[SS,,LL::88GGLL  

;;DDLL11FFFF  SSZZJJFFDDFF \\  VVFFJJLLPP  SS,,[[SS88ZZzzLL  JJ,,;;FF00GGFF  VVwwII11FF5566[[  llHH<<,,FF  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  

;;llDDTTLL  VVGG[[   VVggIIllCCTTWWFFZZSSFF [[GGLL  AA[[99SS  SSZZJJFFDDFF \\   VVFFJJLLPP  VVFF  AA[[99SSDDFF \\   JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGFF  %%,,FFGGDDFF \\   

SSIIFF\\  GGJJFF  55FF;;FFVVFF [[   ppDD[[ZZJJFFGGFF  KK[[  TT[[  VV\\UU[[  ZZHH]]VVFFTT  SSZZJJFFDDFF\\  VVFFJJLLPP%%,,FFGGDDFF\\  VV[[RRPPJJLLPPVVFFZZPP;;LLPP  

VV[[;;[[;;DD[[gg8844  llJJ`̀,,[[QQFF66  VVGG[[  pp55XXDDGGssDDLL88LLUU[[XXGGff  GGFF  SSFFIIFF [[ ""   VV\\UU[[  RRRRFF""   SSZZJJFFDDFF \\  VVFFJJLLPP  VVFF  

55FF;;FFVVFF [[   CCFF,,GGFF  %%,,FFGG  SS[[   RR[[SS,,LL::88DDFF \\  GG  CCFF [[JJFFYYLL  00LL00LLVV[[DD;;LL  GGFF  ;;eeIIFF [[   VVGG[[  

llJJEEFFUULLIIVVllWWSSFFZZLLVVFF [[   ;;FFYY[[  %%,,FFGG  TT{{IIFFZZ  SSZZJJFF  VV\\UU[[  VVFFIIFF [[HHGG  SSZZJJFFDDFF \\  VVFFjjII]] \\   ttIIFFZZ  AAFFNN  

%%,,FFGGGGFF  55++SSGGFF  VVFFWWFFZZ[[  NNZZ[[SS  llJJEEFFUU[[  SSIIFF  55||SSFFZZGGLL  DDFFllCCTTLL  ;;\\SSll,,TT  SSZZLLGG[[  DDFF [[SS,,JJLL  TT[[  VV\\UU[[  

llJJEEFFUUJJFFZZ  55++SS  TT{{IIFFZZ  SSZZLL  HH[[  TT[[   llJJEEFFUUGG[[  VVFF55JJFFDDFF \\   VVFFjjIIFFPPllHH<<,,FF  %%,,FFGGGGFF [[   SSFFRRFF [[  DD]];;NN|| FF [[   

TT{{IIFFZZ  YYIIFF  AAFFNN  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGFF  NNZZ[[SS  TTFF,,]]SSFFDDFF\\  DD]],,FFSSFFTT  SSZZJJFFDDFF \\   VVFFJJLLPP  JJ,,;;FF00  

llHH<<,,FFDDFF \\   DDFFDD,,TTNNFFZZzzLLVVFF [[GGLL  AA[[99SSDDFF\\  55++SSGGLL  llJJllJJWWDDFFllCCTTLL  VVGG[[  %%,,FFGGGGFF  DD]]bbII  SSFFIIFF [[ ""   

llJJXX[[  RRRRFF ""   SSZZLL  pp55ZZFF \\TT  ::JJFF::yyII  llJJEEFFUU44  BB[[TTLLJJFF00LL44  55XX]]55FF,,GG44  VVFFJJFF;;44  llXX11FF6644  55FF66LL  

55]]ZZJJ99FF  llJJEEFFUU  JJUU[[ZZ[[   llJJEEFFUUGGFF  55||llTTGGLLllWWVVFF [[  ;;FFYY[[  %%,,FFGGGGFF  DD]]bbII  SSFFIIFF [[ ""   VV\\UU[[  55ZZFFDDXX""  

SSZZJJFFDDFF \\   VVFFjjIIFF [[PP  HH[[  TT[[   ;;\\SS88  ssVVFFOOTTff  ;;\\EEllJJTT  TTFF,,]]SSFF  VVGG[[  UUFFDDFF[[  TTFFZZJJJJFFDDFF\\  VVFFjjIIFF  VVFF  

;;DDUU||  DDFFllCCTTLL  SS,,[[SS88ZZzzLL  ;;FFYY[[  AA[[99SS  SSZZLL  VVFF55JJFFDDFF\\  VVFFJJLLPP  
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55||SSZZ66  oovvZZ 
  

oo  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGFF  HHFF[[BBDDFF[[  oo  
  

    JJ,,;;FF00  llHH<<,,FF[[  UU]]HHZZFFTT  ZZFFHHIIGGFF  NNll11FF66  llNNXXFFDDFF \\   VVFFJJ[[,,FF [[   KK[[JJFF00FFGGFF [[   llHH<<,,FF [[  KK[[PP  

VVFF  llHH<<,,FFGGLL  55}}JJ""  VVGG[[  NNll11FF66  AAFFHH]]VV[[  DDCCFFZZFFQQ88==  ZZFFHHIIGGLL  AAFF[[00""ZZ  VVFFJJ[[,,LL  KK[[PP  TTYYFF  ppttTTZZ  

AAFFHH]]VV[[  GGJJ;;FFZZLL  llHH<<,,FFGGLL  AAFF [[00""ZZ  VVFFJJ[[,,LL  KK[[PP  VVGG[[  55ll`̀RRDD  llNNXXFFDDFF\\  VVZZAALL  ;;DD]]§§  VVFFJJ[[,,FF [[   

KK[[PPllHH<<,,FFGGLL  VVFFAAFF [[CCJJFF  EE[[HHJJFF//LL44  HHDDLLGG  ;;DDTT//  TTYYFF  VVDD]]SS  TTFF,,]]SSFFVVFF [[DDFF \\  00]] \\UUZZFF//  

llJJ::TTFFZZJJFF//LL  VVFFJJ[[,,LL  KK[[PP  llHH<<,,FFDDFF \\   55FF66LL  55||DDFF66DDFF \\  ;;FFZZ]] \\   VVGG[[  VVFF [[KKLL  pp\\00FF..VV[[  DD//LL  ZZCC[[  KK[[PP  

55ZZ\\TT]]   SS55ZZFF00FF  TTFF,,]]SSFFDDFF \\   55FF66LL  VVFF [[KKFF  VVGG[[  pp\\00FF66DDFF \\  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  HHIIFF \\   JJQQFF ""GGFF  VVDD]]SS  ;;DDIIDDFF \\   

55FF66LLGGLL  VVDD]]SS  VV\\XX[[  BBFF[[88  JJTTFF ""II  KK[[PP  VVCCLL \\  BB[[TTLL  DDFF88[[   RRFF [[DDFF;;FFGG]] \\44  GGCC[[ZZGG]] \\   TTYYFF  BBFFGGUULL  ::++FF [[TTFF [[   

§§FFZZFF  55FF66LL  DD//LL  ZZCC[[  KK[[PP  VVFF  llHH<<,,FFDDFF \\  DDFF [[88FF  EEFFUUGGFF  55FFSSFF [[   ;;FFZZFF  55||DDFF66DDFF\\  YYFFII  KK[[PP  VVFF  

llHH<<,,FFDDFF \\   VVFF {{ZZ \\UUFF44  55FFZZ44  SSFF [[,,SS  VVGG[[  NNDD66UU\\UUFF  HH[[JJLL  DDFF[[88LL  GGNNLLVVFF [[  JJCC[[  KK[[PP  TT[[DDHH  llHH<<,,FFGGLL  

55}}JJ""  AAFFHH]]VV[[  ;;CCIIFF§§LL  55JJ""TTDDFF//FF  VVFFJJ[[,,LL  KK[[PP  llHH<<,,FFGGLL  EEFF {{UUFF [[ ll,,SS  55llZZll::YYllTT  HHFF [[TTFF \\  BB[[TTLL  DDFF88[[   

BB]]AAHH  ;;FFZZFF [[   VVJJSSFFXX  KK[[PP  VVFF  llHH<<,,FFGG]] \\   jjIIFFJJ;;FFllIISS  DDFF//BB]] \\   NNXXFF ""JJ[[   KK[[PP  VVFF  llHH<<,,FFGGFF  ,,FF[[SSFF [[GGLL  

VVFFllYY""SS  ll::YYllTT  55||DDFF66DDFF \\   ;;FFZZLL  SSCCLL  XXSSFFII  KK[[PP    

  

EE]]SS \\55  oo  

  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FF [[   EE]]SS\\55hhFF [[GG  ##DDFF \\   VVFFJJ[[  KK[[PP  HH[[YYLL  VVFF  llHH<<,,FFDDFF \\   EE]]SS\\55GGLL  XXSSIITTFF  ZZCC[[,,LL  KK[[PP  

3366LLJJFFZZ  SS55ZZFF00FF  TTFF,,]]SSFFGGFF  GGFFGGFF55FF [[ \\--FF  llJJ::TTFFZZDDFF\\   EE]]SS\\55GGFF  GGFFGGFF  VVFF\\RRSSFFVVFF[[  VVGG]]EEJJFFII  KK[[PP    

55}}ZZ  oo    

  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFDDFF\\YYLL    VVFF {{ZZ \\UUFF44  55FFZZ44  SSFF [[,,SS  TT[[DDHH  NNDD66UU\\UUFF  HH[[JJLL  DDFF [[88LL  GGNNLLVVFF[[  55;;FFZZ  

YYFFII  KK[[PP  RRFF [[DDFF;;FF  NNZZddIIFFGG  pp55ZZJJFF;;DDFF \\   JJWW]]  JJZZ;;FFNN  5500[[   TTFF [[   VVFF  GGNNLLVVFF [[DDFF \\   55}}ZZ  VVFFJJJJFFGGLL  

XXSSIITTFF  JJWWLL  HHFFII  KK[[PP  HH[[YYLL  VVFF  GGNNLLGGLL  VVFFHH]]  AAFFHH]]GGFF  llJJ::TTFFZZFF [[DDFF \\   55FF66LL  EEZZFFII  HHJJFFGGLL  

XXSSIITTFFVVFF [[   ZZCC[[  KK[[PP  VV[[JJFF  ;;DDII[[  VVFFJJFF  GGLLRRFF66JJFF//FF  llJJ::TTFFZZDDFF\\  ZZCC[[TTFF  ,,FF [[SSFF [[GG[[  VVGG[[  TT[[DDGGLL  

33ZZJJBBZZLLGG[[  GG]]SSXXFFGG  YYJJFFGGLL  XXSSIITTFFVVFF [[   JJWWLL  HHFFII  KK[[PP    
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  NNDD66UU\\UUFF  GGNNLL  pp55ZZ  DDWW]]AAGG  00[[DD  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  RRFF [[DDFF;;FF  NNZZddIIFFGG  pp55ZZJJFF;;DDFF \\   JJWWFFZZ[[   

JJZZ;;FFNN  5500[[  HH[[GGFFYYLL  DDWW]]AAGG  00[[DDDDFF \\   55FF66LLGGLL  VVFFJJSS  JJWWLL  HHFFII  TTFF [[   TT[[JJFF  ;;\\HHFF [[UUFF [[DDFF \\  00[[DDDDFF \\YYLL  

JJWWFFZZ[[  5500TT]] \\   55FF66LL  KKFF[[00JJFFDDFF\\  VVFFJJ[[  KK[[PP  ZZ____$$DDFF\\  VVFFJJ]] \\   HH  AAggII]]  CCTT]]PP  TT[[  ;;DDII[[  JJWWFFZZ[[  5500TT]] \\   

55FF66LL  KKFF[[00JJFFGGFF  SSFFZZ66[[  NNDD66UU\\UUFF  GGNNLLGGFF  llSSGGFFZZFFGGFF  GGLLRRFF66JJFF//FF  UUFFDDFF[[  HH[[JJFF  SS[[  ,,JJFFKKFF44  

GGFFDDWWFF44  RR\\00FF [[ZZ  UUFFDDDDFF\\  3366[[  VV\\XX[[  55FF66LL  EEZZFFII  HHJJFF  55FFddIIFF  CCTTFFPP  HH[[GGFFYYLL  DDFF,,llDD<<SSTTGG]] \\   VVGG[[  

HHFFGGDDFF,,GG]] \\   GG]]SSXXFFGG  5566  YYII[[,,  CCTT]] \\PP  

  

;;]]GGFFDDLL  oo    

  llHH<<,,FFGGLL  55ll`̀RRDD  AAFFHH]]VV[[  VVZZAALL  ;;DD]]§§  VVFFJJ[[,,FF [[  KK[[PP  VVFF  VVZZAALL  ;;DD]]§§  VVFF  llHH<<,,FFGGFF  

JJ,,;;FF0044  55FFZZ00LL  VVGG[[  pp\\DDZZUUFFDD  VV[[DD  ++66  TTFF,,SSFFVVFF [[GGFF  UUFFDD00FF \\VVFF[[GG[[   VV;;ZZ  SSZZ[[   KK[[PP  HHFF[[   

;;DD]]§§GGFF  55[[88FF//DDFF \\   EE]]::TTZZLLII  CCLL,,RRFF,,  YYFFII  VVGG[[  EE]]SS\\55  HH[[JJLL  55llZZll::YYllTT  ppNNEEJJ[[  TTFF [[   VVFF  

;;DD]]§§DDFF \\   ;;]]GGFFDDLL  HH[[JJLL  55llZZll::YYllTT  55[[NNFF  YY..  XXSS[[  KK[[PP  HHFF[[  VVFFJJ]] \\   YYJJFF  55FFDD[[  TTFF [[   VVFF  VVZZAALL  ;;DD]]§§GGFF  

llSSGGFFZZFF  pp55ZZ  VVFFJJ[[,,FF \\  UUFFDD00FF \\VVFF [[GG[[   JJWWFFZZ[[DDFF \\  JJWWFFZZ[[  GG]]SSXXFFGG  YYJJFFGGLL  XXSSIITTFFVVFF [[   ZZCC[[  KK[[PP    

  

JJFFJJFFhhFF [[ \\00]] \\   oo    

  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FF [[   VVZZAALL  ;;DD]]§§GGLL  llSSGGFFZZ[[  VVFFJJ[[,,FF [[  KK[[PP  VVGG[[  VVFF  llHH<<,,FFGGFF  AA[[  TTFF,,]]SSFF  HH[[JJFF  SS[[   

SS55ZZFF00FF  VVGG[[  WWZZDD55]]ZZ  VV[[  pp\\RRFF..VV[[  VVFFJJ[[,,FF  TTFF,,]]SSFF  KK[[PP  HHIIFF \\  3366FF \\   UUFFDD00FF \\VVFF[[  00]] \\UUZZFF [[  pp55ZZ  

VVFFJJ[[,,FF \\   KK[[PP  HHFF [[   VVFF  llHH<<,,FFDDFF \\   ;;DD]]§§LL  TTFF [[OOFFGGFF [[GG[[   SSFFZZ66[[  JJWWFFZZ[[   5500TTFF  55JJGGFF [[   OO]] \\SSFFII  VVGG[[  

JJFFJJFFhhFF [[00FF  HH[[JJLL  55llZZll::YYllTT  ;;HHFF ""II  TTFF [[   VVFF  pp\\RRFF..JJFF//FF  llJJ::TTFFZZDDFF \\  JJWWFFZZ[[   5500TT]] \\   GG]]SSXXFFGG  YYJJFFGGLL  

;;\\EEFFJJGGFF  ZZCC[[  KK[[PP  VVGG[[  VVFF  llJJ::TTFFZZDDFF \\   VVFFllYY""SS  ZZLLTT[[  GGAA//FF  ,,FF [[SSFF [[GGFF  SSFFRRFF  33ZZFF [[GG[[  JJWWFFZZ[[  GG]]SSXXFFGG  

YY..  XXSS[[   KK[[PP    

  

VVFF {{nnFF [[llUUSS  VVSS::DDFFTT  oo  

  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFDDFF \\  VVFF {{nnFF [[llUUSS  VV[[SSDDFF [[   3366FF \\  OO]]<<IIFF  OOFF<<IIFF  KK[[PP  HH[[DDFF \\   JJFF55LL  TTFF,,]]SSFFDDFF \\   VVGG[[  

pp\\DDZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFFDDFF \\   DDFF [[88FF  55||DDFF66DDFF\\  VVFF {{nnFF [[llUUSS  VVGG[[  SS[[llDDSS<<;;  VV[[SSDDFF [[  VVFFJJ[[,,FF  KK[[PP  HH[[GGFFYYLL  

TT[[GGLL  VVFFHH]]AAFFHH]]GGFF  UUFFDD00FF \\VVFF[[DDFF \\   VVFF {{nnFF [[llUUSS  VVSS::DDFFTTFF [[GG]] \\   HHFF [[BBDD  ZZCC[[JJFF  55FFDD[[  KK[[PP    
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  JJFF55LL  TTFF,,]]SSFFDDFF\\   HHFF [[..VV[[  TTFF [[   VVFFZZTTLL  SS[[ llDDSS<<;;44  II]]PP55LLPPVV[[,,PP  TTYYFF  ppDDZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFFDDFF \\   

VVFFJJ[[,,  ;;AA[[ZZFF [[   VVFF [[ZZUU[[llGGSS;;  HH[[JJLL  SS\\55GGLLVVFF [[  CC[[hhFF00"";;  SS[[ llDDSS,,FF [[GG]] \\   pptt55FFNNGG  SSZZ[[   KK[[PP  HH[[GG[[   ,,..GG[[  

55°°yyJJLL  55ZZGGLL  ÒÒJJ;;°°llQQ88GG[[  3366[[  VV\\XX[[  GG]]SSXXFFGGGGLL  XXSSIITTFF  ZZCC[[  KK[[PP    

  

  llHH<<,,FF  VVFF55llttTT  jjIIJJ::YYFF55GG  %%,,FFGGDDFF \\   DD]]bbIIttJJ[[  VVFF {{nnFF [[ llUUSS  VVGG[[  SS[[ llDDSS<<;;  VVSS::DDFFTT44  

NN]]QQSSFF//  VVGG[[  55]]ZZ  HH[[JJLL  DD]]bbII  VVFF55llttTTVVFF[[  VV\\UU[[  SSFFII""IIFF [[HHGGFF  AAGGFFJJLL  KK[[PPpp55ZZFF \\TT  JJFFJJFFhhFF [[00]] \\44  EE]]SS\\55  

VVGG[[  ;;]]GGFFDDLLGGFF  SSFFIIFF [[ ""GG[[   %%,,FFGGDDFF \\   ;;DDFFJJ[[XX  SSZZJJFFDDFF \\  VVFFjjIIFF [[   KK[[PP  VVFF  %%,,FFGG  00LL00LLVV[[DD;;LL  §§FFZZFF  

TT{{IIFFZZ  SSZZJJFFDDFF \\   VVFFjjIIFF [[  KK[[PP  HH[[  SS,,[[SS88ZZzzLLGGFF  GG[[TT°°ttJJ  CC[[99//  llJJllJJWWllJJEEFFUUFF [[  §§FFZZFF  VVDD,,  SSZZJJFFDDFF \\   

VVFFJJXX[[PP  
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સં થાક યમાળ  ુઅને લાનસં થાક યમાળ  ુઅને લાન  ::  

સં થાક યમાળ ુસ ં થાક યમાળ  ુ ::  

િન નલી ખત િવભાગો આપિ  યવ થાપન યામા ંસ ય ર તે કામ કરતા િવભાગો છેિન નલી ખત િવભાગો આપિ  યવ થાપન યામા ંસ ય ર તે કામ કરતા િવભાગો છે. . આ  આ  

િવભાગોના િતનીધીઓન ેઆપિ  યવ થાપનસિમતીમા ંસામેલ કરવાિવભાગોના િતનીધીઓને આપિ  યવ થાપનસિમતીમા ંસામેલ કરવા..      
  

મ હો ો આપિ  યવ થાપન માટ કાય  

1 S,[S8ZzL 5]J"R[TJ6L4 5|lTEFJ VG[ 5]G o :YF5G SFDULZLG]\ ;\S,G VG[ 
VFIMHG SZJ]P 

2 lGJF;LVlWS Ò<,F S,[S8Z  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 

lJlJWlJEFUM  ;FY[ સકંલન અને યવ થાપનમા ં સહયોગ 

કરવો. 

3 ખુ ીÒ<,F પચંાયત  કામગીર ના અમલ માટ Ò<,F T[DHતા કુા તરના તમામ 

િવભાગો સાથે સકંલન કર ુ.ં 

4 5|F\T VlWSFZLq,FIhG આપિ  યવ થાપનની સમ  િૃ ઓ ું યવ થાપન 

5 Ò<,F 5M,L; VlW1FS આપિ યવ થાપનનીસમ િૃ ઓDF\ SFINM 

VG[ યવ થાપન  H/JFI  T[  DF8[ U°C 

Z1FSN/4V[GP0LPVFZPV[O ALG ;ZSFZL ,xSZL  N/ ;X:+N/ 
;FY[ ;\S,G VG[ jIJ:YF SZJLP  

6 RLO OFIZ VMOL;Z  આપિ યવ થાપનનીXMW VG[ ARFJGL િૃ ઓG\] 

યવ થાપન  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 

7 Ò<,F VFZMuIVlWSFZL 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]\  

8 VlW1FS SFI"5F,S .HG[Z  
(R&BState) 

માગ અને મકાન સબધંીતકામગીર ની દખરખ કરવી. ખાસ 

કર ને કૂશાનઆકારણી, ર પેર ગ ુ ં આયોજન સલામતી 

ઓ ડટ વગેર. 
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9 કાયપાલક ઇજનેર - માગ અને 

મકાન (પચંાયત) 

ા ય િવ તારમા ં માગ અને મકાન 

સબધંીતકામગીર નીદખરખ કરવી. 

10 VlW1FS .HG[Z I]PÒPJLP;LPV[,  વીજ સેવાઓ અને તેની િમ કતોની દખરખ રાખવી અન ે

યવ થા કરવી. 

11 Ò<,F 5]ZJ9F S,[S8Z  સકંટની વૂ તયૈાર મા ં અને આપિ  દર યાન અ  રુવઠો 

અને અ ય મહ વની સામ ીઓપહ ચાડવાની યવ થા 

કરવી.મામલતદાર ી સાથ ે રહ  કામગીર  માટ સકંલન અને 

યવ થા કરવી. 

12 HFC[Z DFlCTLVlWSFZL 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  

13 SFI"5F,S ઇજનેર - ૂરસચંાર  ૂરસચંાર સેવાઓ અને તેની િમ કતોની દખરખ રાખવી અન ે

યવ થા કરવી. 

14  કાયપાલક ઇજનેર (િસચાઇ) ડમ, જળાશયો, કનાલ અને અ ય િસચાઇનામાળખા અને 

િમ કતોસબધંીતકામગીર ની દખરખ રાખવી અને યવ થા 

કરવી.  

15  SFI"5F,S .HG[Z U]P5FP5] VG[ 
UPjIJ:YF AM0"  

પાણી રુવઠાસેવાઓ અને તનેી િમ કતોની દખરખ રાખવી 

અને યવ થા કરવી. 

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

17 ર જ ફોર ટ ઓ ફસર (હડ વાટર) થાિનક સ ામડંળોનેલો ટ ક અને ટકનીકલ સહયોગ 

આપવો. ફોર ટ ડપાટમે ટ અને ફોર ટ િવ તારની િમ કતોની 

સલામતી બાબતે દખરખ રાખવી. 

19 

 
 

ધારાસ ય ી રાજનૈિતક અન ે વહ વટ  નોના હલ કર  આપિ  

યવ થાપનની કામગીર ને સરળ કરવા યાસો કરવા. 

સહકાર અને સકંલન માટ લોકોને ે રત કરવા.   

20 સસંદ સ ય ી નીિત િવષયક નોમા ંરા ય અન ેક  સરકાર સાથે સકંલન 

21 Ò<,F 5\RFITDF\YL બે મ હલા 

િતિનધીઓ 

આપિ  યવ થાપનમા ં તા કુાના તં ને સહયોગ કરવો 

મ હલાઓના નો અને ડરજ ટ સ પર યાન આપ .ુ 

22 નાગ રક સમાજ સગંઠનના બે વૂ ચતેવણી વગેર વી કામગીર  વ મુા ં વ  ુ લોકો ધુી 
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િતિનધીઓ પહ ચે તે માટ થાિનક સ ામડંળો સાથે સકંલન કર ુ.ં આપિ  

યવ થાપનની િૃ ઓમાસં દુાયની સામલેગીર  અને 

ભાગીદાર  વધારવી. સરકાર ીને િવિવધ આપિ  

યવ થાપનકાય મોમા ં યો ય અ ભગમ ગે  અ ભ ાય 

આપવા.  

23 દરક ધાિમક સં થાઓના એક-એક 

િતિનધી 

સ ામડંળો સાથે મળ ને મહ વની મા હતીન ે લોકો ધુી 

પહ ચાડવામા ં મદદ કરવી, સાથ સહકાર માટ લોકોન ે

માગદશન આપ ુ ં અને આપિ  સમયે સમાજમા ં શાિંત અન ે

સૌહાદ ુ ંવાતાવરણ બનાવી રાખવામા ંસહયોગ કરવો.    

24 વેપાર  એશોસીએશનના બે 

િતિનધીઓ 

કટોકટ ના સમયમા ંરાહત સામ ી એકઠ  કરવામા ંઅને લોકો 

ધુી પહ ચાડવાની યવ થા કરવામા ં સરકાર અને અ ય 

એજ સીઓનેલો ટ ક સહયોગ આપવો અને આ સમય 

દર યાન જમાખોર  ન થાય અન ે કમતો બૂ જ વધી ન ય 

તે  ુ યાન રાખ .ુ  

  
  

અિધિનયમનો સદંભઅિધિનયમનો સદંભ  ::  

  આપિ  યવ થાપન લાનબનાવવો એ જુરાત આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ આપિ  યવ થાપન લાનબનાવવો એ જુરાત આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ 2003 2003 

અને રા ય આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ અને રા ય આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ 2005 2005 હઠળ ફર યાત છેહઠળ ફર યાત છે. . ત ્ ઉપરાતં રા ય ત ્ ઉપરાતં રા ય 

આપઆપિ  યવ થાપનસ ામડંળ ારા દરક રા યન ેઆપિ  યવ થાપન લાન બનાવવા માટ િ  યવ થાપનસ ામડંળ ારા દરક રા યન ેઆપિ  યવ થાપન લાન બનાવવા માટ 

ચૂના અને માગદિશકા આપેલ છેચૂના અને માગદિશકા આપેલ છે..  
  

  જુરાત આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ જુરાત આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ 2003 2003 જુબ કરણ જુબ કરણ 6 6 મા ં કલમ મા ં કલમ 1515, , પેટા પેટા 

કલમ કલમ ((11,,22અને અને 33) ) સ ામડંળના કાય મા ં આપિ  યવ થાપન લાન અને રણનીિતની સ ામડંળના કાય મા ં આપિ  યવ થાપન લાન અને રણનીિતની 

માગદિશકા ઘડવા ગે ચૂના આપવામા ંઆવી છેમાગદિશકા ઘડવા ગે ચૂના આપવામા ંઆવી છે..  

  
11..  રા ય આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ રા ય આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ 2005 2005 જુબઆઅિધિનયમની કલમ જુબઆઅિધિનયમની કલમ 18 18 મા ંમા ં

પેટા કલમ પેટા કલમ ((11,,2 2 અને અને 33) ) જુબ રા ય સ ામડંળે આપિ  યવ થાપન ગે નીિત અને જુબ રા ય સ ામડંળે આપિ  યવ થાપન ગે નીિત અને 

લાન બનાવવાના રહશેલાન બનાવવાના રહશે. .   

તા કુા આપિ  યવ થાપન લાનમા ં જ લા અને તા કુા આપિ  યવ થાપન લાનમા ં જ લા અને રા યના સ ામડંળના ટકનોરા યના સ ામડંળના ટકનો--

લીગલપ રપે  સદંભ અને સરકાર ીના અ ય અિધિનયમ અને નીિતઓન ે યાનમા ંલેવાના લીગલપ રપે  સદંભ અને સરકાર ીના અ ય અિધિનયમ અને નીિતઓન ે યાનમા ં લવેાના 

રહશેરહશે. . સમયાતંરબદલાતી નીિતઓસમયાતંરબદલાતી નીિતઓ, , િનયમનોની સમી ા કર  જ ર  ધુારા કરવાના રહશેિનયમનોની સમી ા કર  જ ર  ધુારા કરવાના રહશે. .   
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લાનને કાયરત કરવા માટની જોગવાઇલાનને કાયરત કરવા માટની જોગવાઇ::  

  જુરાત આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ જુરાત આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ 2003 2003 ના કરણ ના કરણ 1313, , કલમ કલમ 32 32 જુબ કોઇપણ જુબ કોઇપણ 

િવ તારનેઆપિ ત ક આપિ  સભંિવત હર કરવા માટ યવ થાપન લાનમા ં જ ર  િવ તારનેઆપિ ત ક આપિ  સભંિવત હર કરવા માટ યવ થાપન લાનમા ં જ ર  

જોગવાઇ ચૂવવામા ંઆવી છેજોગવાઇ ચૂવવામા ંઆવી છે. . આ જોગવાઇઓ નીચે જુબ છેઆ જોગવાઇઓ નીચે જુબ છે;;  

યા ંઆપિ  આવી હોય અથવા તો આપિ નો ખતરો હોય યા ંઆપિ  આવી હોય અથવા તો આપિ નો ખતરો હોય   

  અઅ. . આ િવ તાર એકથી વધાર જ લામા ં સરાયેલ હોઆ િવ તાર એકથી વધાર જ લામા ં સરાયેલ હોય તો કિમ નર ી અને બય તો કિમ નર ી અને બ. . એક એક 

જ લામા ં જ સરાયેલ હોય તો કલેકટર ી સ વર તનેો અહવાલ રા ય સરકારને મોકલશેજ લામા ંજ સરાયેલ હોય તો કલેકટર ી સ વર તનેો અહવાલ રા ય સરકારને મોકલશે. . 

રા ય સરકાર આ અહવાલના આધાર સરકાર  હરનામા ારા અથવા તો બહોળ  સાર રા ય સરકાર આ અહવાલના આધાર સરકાર  હરનામા ારા અથવા તો બહોળ  સાર 

ધરાવતા સમાચાર પ ો ારા આપિ ત અથવા આપિ  સભંિવતની ઘોષણા ગે ધરાવતા સમાચાર પ ો ારા આપિ ત અથવા આપિ  સભંિવતની ઘોષણા ગે હરના  ુહરના  ુ

બહાર પાડશેબહાર પાડશે. . સબધંીતસ ામડંળોસબધંીતસ ામડંળો((રા ય સ ામડંળરા ય સ ામડંળ, , કિમ નર ીકિમ નર ી, , કલેકટર ીકલેકટર ી, , િવભાગો અન ેઅ ય િવભાગો અન ેઅ ય 

એજ સીએજ સી) ) ઘોષણા કયાના સમયથી ત ધુી અથવા સમયગાળો વધારવામા ંઆવ ેતે દર યાન ઘોષણા કયાના સમયથી ત ધુી અથવા સમયગાળો વધારવામા ંઆવ ેતે દર યાન 

પણ આપિ  યવ થાપનનાસદંભથી પોતાની ફરજ િનભાવશેપણ આપિ  યવ થાપનનાસદંભથી પોતાની ફરજ િનભાવશે. . કિમ નર ીકિમ નર ી, , કલેકટર ી અને કલેકટર ી અને 

એએજ સીના વડા આપિ ને યાનમા ં રાખીને પોતાના રોજબરોજના કાય  લુતવી રાખી શક જ સીના વડા આપિ ને યાનમા ં રાખીને પોતાના રોજબરોજના કાય  લુતવી રાખી શક 

અથવા રદ કર  શકશેઅથવા રદ કર  શકશે. . કોઇપણ ખાસ તા કુા અથવા એક ક બ ેતા કુામા ંકોઇપણ આપિ ની કોઇપણ ખાસ તા કુા અથવા એક ક બ ેતા કુામા ંકોઇપણ આપિ ની 

ધાણ દખાય અથવા આપિ  આવે તો ાતં અિધકાર ી અને અથવા મામલતદાર ીસબધંીત ધાણ દખાય અથવા આપિ  આવે તો ાતં અિધકાર ી અને અથવા મામલતદાર ીસબધંીત 

જ લા સ ામડંળનાસકંલનથી તાજ લા સ ામડંળનાસકંલનથી તા કુાના િવ તારનેઆપિ ત ક આપિ  સભંિવત હર કર  કુાના િવ તારનેઆપિ ત ક આપિ  સભંિવત હર કર  

શકશેશકશે. .   

લાન િનભાવ લાન િનભાવ ((વાિષકવાિષક))::  

જ લા જ લા આપિ  યવ થાપનસિમતીઆપિ  યવ થાપનસિમતીનાનાઅ ભુવો અને મળેલ શીખના આધાર આપિ ને પહ ચી અ ભુવો અને મળેલ શીખના આધાર આપિ ને પહ ચી 

વળવામાંવળવામાં જ લાજ લા  તર વધેલી મતાને આધાર લાનમાં સમયાતંર ધુારાવધારા કરશેતર વધેલી મતાને આધાર લાનમાં સમયાતંર ધુારાવધારા કરશે. .   

  

છે લીઆપિ ઓનાઅછે લીઆપિ ઓનાઅ ભુવઅનેમોક લથીમળેલી ુ યશીખભુવઅનમેોક લથીમળેલી ુ યશીખ((આયોજનઆયોજન

, , અમલીકરણઅમલીકરણ,, તૂતાતૂતા))  

ધુારાવધાધુારાવધા

રા                   રા                   

કરલ ક કરલ ક 

તાિવતતાિવત  

ર માકર માક

સસ  

      
ચા  ુવષમા ંચા  ુવષમા ંDDDDMMPPની થિત ની થિત ::  

કાયકાય  ણૂ થયેલ ણૂ થયેલ ((સં યાસં યા))  ગિતમાંગિતમાં  બાકબાક   

તા કુાતા કુાના લાનના લાન  ૬ ૬   --  --  

  
તયૈાર કરનારતૈયાર કરનાર::DDDDMMCCવલસાડવલસાડ  

મં ૂર અને મા ણત કરનામં ૂર અને મા ણત કરનાર ર ::કલેકટર ી વલસાડ  કલેકટર ી વલસાડ    
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જમીનજમીનનોનો  ઉપયોગ  ઉપયોગ  ::  

જમીન ઉપયોગ (હકટરમાં છે લા વષ ુજબ)  

  

ુલ ુલ 

િવ તારિવ તાર  

ખેતીખેતી  
જગંલજગંલ  પડતર જમીનપડતર જમીન  ગૌચરગૌચર  ગામતળગામતળ  

િપયતિપયત  બન િપયતબન િપયત  

4411779922  2200227700  2222449944  771155    4411444455  44..44rrFFFF [[SSLLDDLLPP  
  
જમીનના ઉપયોગમા ંછે લા ંદસ વષમા ંજો કોઇ ુ ય ફરફાર થયો હોય તો તેના કારણો અન ેજમીનના ઉપયોગમા ંછે લા ંદસ વષમા ંજો કોઇ ુ ય ફરફાર થયો હોય તો તેના કારણો અને 

અસરો જણાઅસરો જણાવોવો. .   

  
છે લા ંવરસોમા ં બન િપયત જમીનો અને પડતર જમીનોમાંછે લા ંવરસોમા ં બન િપયત જમીનો અને પડતર જમીનોમાંબાધંકામ અને બાધંકામ અને ..આઇઆઇ..ડડ ..સીસી. . ારા ારા 

ઉ ોગ શ  થવાથી ુલ ખેતી િવ તારમાં ઘટાડો થઇ ર ો છેઉ ોગ શ  થવાથી ુલ ખેતી િવ તારમા ંઘટાડો થઇ ર ો છે. . થીથીઆસપાસના ગામોમા ંખેતી આસપાસના ગામોમા ંખેતી 

િવ તાર બન ખેતીમાં તબદ લ થઇ ર ો છેિવ તાર બન ખેતીમા ંતબદ લ થઇ ર ો છે. .   

  
િસચાઇના ુ ય ોતિસચાઇના ુ ય ોત    ટકા ુલ િસચાઇવાળ  જમીનટકા ુલ િસચાઇવાળ  જમીન    

કનાલકનાલ          ૨૦૨૦  ટકા ટકા   

બોરવેલ ક અ યબોરવેલ ક અ ય(( ગૂભજળગૂભજળ) )     ૬૦૬૦  ટકાટકા  
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##PP55  યવસાયીક િૃ ઓ યવસાયીક િૃ ઓ   ::  

ખેતી ખેતી   

જ લાના જ લાના ુ ય પાક  ુ ય પાક  ((વષ વષ 2011 2011 જુબજુબ) )   

ુ ય ખર ફ પાકુ ય ખર ફ પાક  ુ ય રિવ પાકુ ય રિવ પાક  ુ ય ઉના  પાકુ ય ઉના  પાક  

વાલવાલ, , વુેર અને મગવુેર અને મગ  ડાગરડાગર,,  શેરડ   શેરડ     ઘાસઘાસ  

  
પ ઓુની િવગતો પ ઓુની િવગતો ((વષ વષ 2007 2007 ગણતર  જુબગણતર  જુબ))  

પ ઓુનો કાપ ઓુનો કારર  સં યા ુલસં યા ુલ  (( જ લામાજ લામા))  

ગાયગાય  114488660011  

ભસભસ  7788553355  

બળદબળદ  9933661199  

ટટ  335566  

ઘેટાંઘેટાં  112244119955  

બકરાંબકરાં  339922117788  

અ યઅ ય    

ોતઃોતઃ((પ  ુગણતર  વષ પ  ુગણતર  વષ 2007 2007 જુબજુબ))  

પોપો   

પ ીઓની સં યાપ ીઓની સં યા      ::    

પો  પર નભતાં ુ ુંબોની સં યા પો  પર નભતાં ુ ુંબોની સં યા   ::  

માછ માર  અને મીઠાના અગરમાછ માર  અને મીઠાના અગર  : :   7384573845  

માછ માર  પર નભતાં ુ ુંમાછ માર  પર નભતાં ુ ુંબોની સં યાબોની સં યા  ::  1122334433  

માછ માર  સાદ  હોડ ની સં યા માછ માર  સાદ  હોડ ની સં યા     ::8800  

મશીનથી ચાલતી બોટની સં યા મશીનથી ચાલતી બોટની સં યા     ::2255    

મીઠાનાઅગરમા ંકામ કરતા ય તઓ મીઠાનાઅગરમા ંકામ કરતા ય તઓ   ::330000  

મીઠાનાઅગરની સં યા મીઠાનાઅગરની સં યા       ::1111  
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##PP&&  માળખાગત અને મહ વની સેવાઓમાળખાગત અને મહ વની સેવાઓ  

પીવા ુ ંપાણી પીવા ુ ંપાણી   

  
પીવાના પાણીના ુ ય  ોતપીવાના પાણીના ુ ય  ોત  

11..    ૂથ પાણી રુવઠાૂથ પાણી રુવઠા      ::  

22..    ગામ ુવાગામ ુવા          ::  6600  

પાઇપ લાઇનથીજોડાયેલા ગામની સં યા પાઇપ લાઇનથીજોડાયેલા ગામની સં યા   ::    9900    

પાઇપ લાઇનથી ન જોડાયેલા ગામની સં યાપાઇપ લાઇનથી ન જોડાયેલા ગામની સં યા  ::      

સામા ય ર ત ે ઉનાળામા ં પાણીની અછત અ ભુવતા ગામની સં યા યાં ટ કર ારા પાણી સામા ય ર તે ઉનાળામા ં પાણીની અછત અ ભુવતા ગામની સં યા યાં ટ કર ારા પાણી 

પહ ચાડ ુ ંપડ  ુહોય પહ ચાડ ુ ંપડ  ુહોય         ::  0033  ગામગામ  

  
  

માગ અને વાહન યવહાર માગ અને વાહન યવહાર   

પાકા ર તાથી જોપાકા ર તાથી જોડાયેલ ગામની સં યાડાયેલ ગામની સં યા  ::    9988  

એવા ગામની સં યા  સામા ય ર તે ભાર વરસાદમા ંછ કલાકથી વધાર સમય માટ ર તાથી એવા ગામની સં યા  સામા ય ર તે ભાર વરસાદમા ંછ કલાકથી વધાર સમય માટ ર તાથી 

સપંક ુ કલ હોયસપંક ુ કલ હોય          ::    ગામ ગામ   
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સકંટસકંટ, , જોખમજોખમ, , િનિન::સહાયતા અને મતા સહાયતા અને મતા ((HHRRVVCC)) કલનકલન  

  સકંટસકંટ, , જોખમજોખમ, , િનિન::સહાયતા અને મતા સહાયતા અને મતા ((HHRRVVAA)) કલનમા ંકલનમા ં િવિવધ સકંટ માટ જોખમ િવિવધ સકંટ માટ જોખમ 

અને િનઅને િન::સહાયતા ુ ં સકં લત કલન હોય છેસહાયતા ુ ં સકં લત કલન હોય છે. . આ મા હતીમા ંઘ ુ ંરસ દ િવ લેષણ હોય છેઆ મા હતીમા ંઘ ુ ંરસ દ િવ લેષણ હોય છે, , 

મા ં જોખમ સભંિવત થાન અને માળખા ં કયા છે અને જોખમ સભંિવત લોકો કોણ છે મા ં જોખમ સભંિવત થાન અને માળખા ં કયા છે અને જોખમ સભંિવત લોકો કોણ છે ??  

ઉપરાતં કયા લોકો સકંટનો સામનો કરવા સ મ છેઉપરાતં કયા લોકો સકંટનો સામનો કરવા સ મ છે.  .  િનિન::સહાયતા કલનમા ંઆિથકસહાયતા કલનમા ંઆિથક--સામા જક સામા જક 

િનિન::સહાયતાસહાયતા, , રહણાકંના અસલામત આવાસોરહણાકંના અસલામત આવાસો, , પયાવરણની િનપયાવરણની િન::સહાયતા વગેરનો સમાવશે થાય સહાયતા વગેરનો સમાવશે થાય 

છેછે. . સકંટસકંટ, , જોખમજોખમ, , િનિન::સહાયતા અને મતા સહાયતા અને મતા ((HHRRVVAA)) કલનમાસંસંાધનોની ૂચકલનમાસંસંાધનોની ૂચ, , વૂતયૈાર ની વૂતૈયાર ની 

યવ થાયવ થા, , સચંાર યવ થાસચંાર યવ થા, , હર િવતરણ યવ થાહર િવતરણ યવ થા, , ગોડાઉનગોડાઉન, , પ રવહનપ રવહન, , આરો યઆરો ય, , ફાયર ટશનફાયર ટશન, , 

વાવાઝોડામા ં રહવાવાવાઝોડામા ં રહવાની સલામત જ યાની િવગતો હોય છેની સલામત જ યાની િવગતો હોય છે, , ઉપરાતં ઇમરજ સીર પો સને ઉપરાતં ઇમરજ સીર પો સને 

અસરકારક બનાવવા માટ તા કુામા ંકાયરત વૈ છક સં થાઓ અને વય ંસેવકોની ૂચ હોય અસરકારક બનાવવા માટ તા કુામા ંકાયરત વૈ છક સં થાઓ અને વય ંસેવકોની ૂચ હોય 

છેછે.   .     

સકંટ કલન  

સકંટનો ઇિતહાસ સકંટનો ઇિતહાસ   

રુ રુ ((છે લી  ઘટનાછે લી  ઘટના))  

તાર ખતાર ખ, , 

માસમાસ, , 

વષવષ  

કારણ અને કારણ અને 

સકંટ ુ ંસકંટ ુ ં

ળૂૂળ  

અસર ત અસર ત 

ગામોની ગામોની 

સં યાસં યા  

અસર ત અસર ત 

ુ ુ ંબોુ ુ ંબો  

માનવ માનવ 

ૃ  ુૃ  ુ

સ ં યાસં યા  

પ  ુપ  ુ

ૃ નુી ૃ નુી 

સં યાસં યા  
  

  

શતઃ શતઃ 

કૂસાન કૂસાન 

પામેલ પામેલ 

મકાનમકાન  

ણૂ કૂસાન ણૂ કૂસાન 

થયેલ મકાનથયેલ મકાન  

કાચાકાચા  પાકાપાકા  કાચાકાચા  પાકાપાકા  

22//99//22001166  નદનદ   1133    2266  55  447700  8800  33  00  

                    
  

જ લાજ લામા ંસભંિવત જોખમી થાન મા ંસભંિવત જોખમી થાન   

રુ આવે તેવા સભંિવત થાનરુ આવે તેવા સભંિવત થાન  

સભંિવત સભંિવત 

જોખમી જોખમી 

થાનથાન  

થથળળ  
જવાબદાર જવાબદાર 

િવભાગિવભાગ  

જોખમી જોખમી 

ગામોની સં યાગામોની સં યા  

જોખમી જોખમી 

ખેતી ખેતી 

િવ તાર િવ તાર 

((હહ.).)  

ુલ ુલ 

વ તીને વ તીને 

જોખમજોખમ  

ુલ ુલ 

પ ઓુને પ ઓુને 

જોખમજોખમ  

મ બુનમ બુનડડ

મમ  

ગામગામ  દમણગગંાદમણગગંાિવિવ

ભાગભાગ  

1133        
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વાવાઝો ુવાવાઝો ુ   

તાર ખતાર ખ,,  

મ હનોમ હનો, , 

વષવષ  

કારણ કારણ 

અને અને 

સકંટ ુ ંસકંટ ુ ં

ળૂૂળ  

અસર ત અસર ત 

ગામની ગામની 

સં યાસં યા  

અસર ત અસર ત 

વ તીવ તી  

માનવ માનવ 

ૃ  ુૃ  ુ

સ ં યાસં યા  

પ  ુપ  ુ

ૃ નુી ૃ નુી 

સં યાસં યા  

શતઃ શતઃ 

કૂસાન કૂસાન 

પામેલ મકાનપામેલ મકાન  

ણૂ ણૂ 

કૂસાન કૂસાન 

થયેલ થયેલ 

મકાનમકાન  

કાચાકાચા  પાકાપાકા  કાચાકાચા  પાકાપાકા  
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કંૂપ  કંૂપ  ((છે લી ઘટનાની િવગતોનો ઉ લેખ કરોછે લી ઘટનાની િવગતોનો ઉ લેખ કરો))  

તાર ખતાર ખ  ફો ટફો ટલાઇલાઇ

નઇપી નઇપી 

સે ટરસે ટર  

તી તા તી તા 

((ર કટરર કટર  

કલકલ))  

અસર તઅસર ત

ગામોનીસંગામોનીસં

યાયા  

અસરઅસર  

ત ુલ ત ુલ 
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જ લાજ લામાં િવિવધ તર થયેલ ચચાને આધાર ગંમાં િવિવધ તર થયેલ ચચાને આધાર ગંભીર અને સાધારણ જોખમ હઠળના ભીર અને સાધારણ જોખમ હઠળના 

ગામોનાિવ લેષણનાધોરણોગામોનાિવ લેષણનાધોરણો::  

સકંટસકંટ  ગભંીર જોખમ હઠળના ગામોગભંીર જોખમ હઠળના ગામો  સાધારણ જોખમ હઠળના ગામોસાધારણ જોખમ હઠળના ગામો  

રુ  રુ    છે લા છે લા 1010  વષમા ંવષમા ં 5 5 વષથી વ  ુવષથી વ  ુ

વખત રુની અસર પામતા ગામોવખત રુની અસર પામતા ગામો  

છે લા છે લા 10 10 વષમા ં ઓછામા ં ઓછા વષમા ં ઓછામા ં ઓછા 3 3 

વષ રુની અસર પામતા ગામોવષ રુની અસર પામતા ગામો  

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ   દ રયા કનારથીદ રયા કનારથી0 0 થી થી 7 7 કક ..મીમી..ના ના 

તરમા ંઆવેલ ગામોતરમા ંઆવેલ ગામો..  

દ રયા કનારથીદ રયા કનારથી7 7 થી થી 15 15 કક ..મીમી..ના ના 

તરમા ંઆવેલ ગામોતરમા ંઆવેલ ગામો..  

કંૂપ કંૂપ   િસ મીક ઝોનિસ મીક ઝોન  4 4 અને અને 5 5 નાગામોનાગામો  િસ મીક ઝોનિસ મીક ઝોન  2 2 અને અને 3 3 નાગામોનાગામો  

ુ કાળુ કાળ  

  
ઉનાળામા ં સામ ય ર તે પાણીની  ઉનાળામા ં સામ ય ર તે પાણીની  

અછત ધરાવતા ગામોઅછત ધરાવતા ગામો  

ુ કાળના વષમા ંઅસર પામતા ગામોુ કાળના વષમા ંઅસર પામતા ગામો  

ઓ ો ગકઓ ો ગક//કિમકલકિમકલ  

  
MMAAHH, , કિમકલકિમકલ  અને ૂ લીયર અને ૂ લીયર 

િુનટથી િુનટથી 5 5 કક ..મીમી. . ની પર ઘના ની પર ઘના 

ગામોગામો  

MMAAHH, , કિમકલ અને ૂ લીયર કિમકલ અને ૂ લીયર 

િુનટથી િુનટથી 5 5 થી થી 15 15 કક ..મીમી. . ની પર ઘના ની પર ઘના 

ગામોગામો  

નુામીનુામી  
  

દ રયા કનારથીદ રયા કનારથી0 0 થી થી 7 7 કક ..મીમી..ના ના 

તરમા ંઆવેલ ગામોતરમા ંઆવેલ ગામો..  

દ રયા કનારથીદ રયા કનારથી7 7 થી થી 15 15 કક ..મીમી..ના ના 

તરમા ંઆવેલ ગામોતરમા ંઆવેલ ગામો..  

  
જોખમ અને િનજોખમ અને િન::સહાયતા કલનસહાયતા કલન((ચા  ુવષચા  ુવષ જુબ ધારણા જુબ ધારણા))  

ભૌિતક ભૌિતક િનિન::સહાયતાસહાયતા      

સકંટસકંટ  
ગામોની ગામોની 

સં યાસં યા  

  

ુલ ુલ 

વ તીવ તી  

  

પ ઓુની પ ઓુની 

સ ં યાસં યા  

કાચામકાનોની કાચામકાનોની 

સં યાસં યા  

પાકા પાકા 

મકાનોની મકાનોની 

સં યાસં યા  

ખતેી ખતેી 

િવ તાર િવ તાર 

((હકટરમાંહકટરમાં))  

પીવાના પીવાના 

પાણીના પાણીના 

ોતની ોતની 

સ ં યાસં યા  

રુુર                

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ                 

કંૂપકંૂપ                

ઓ ો ગકઓ ો ગક//કિમકલકિમકલ                

નુામીનુામી                

લા ુલા  ુ પડતા કોલમમા ંજ િવગતો ભરોપડતા કોલમમા ંજ િવગતો ભરો. .     
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    લાલામાં ુ ય વે ઔ ો ગક અને રસાયણ જોખમો વધી ર ા ં છેમાં ુ ય વે ઔ ો ગક અને રસાયણ જોખમો વધી ર ા ં છે. . નાથી નાથી 

લાલાનો લગભગ ી  ભાગનો જનસ દુાય સીધી ક પરો  અસર પામી શક છેનો લગભગ ી  ભાગનો જનસ દુાય સીધી ક પરો  અસર પામી શક છે. . પરંપરાગત પરંપરાગત 

ુ કાળને કારણે પીવાના પાણીુ કાળને કારણે પીવાના પાણી, , ખતેીની જમીન અને પ પુાલન ને સીધી અસર થઇ શક છેખતેીની જમીન અને પ પુાલન ને સીધી અસર થઇ શક છે. . 

મોમોટટ   નદનદ ઓ અને ઓ અને કાઠંાના ગામોમાં ચોમાસામા ં રુની થિતને કારણે જનસ દુાયકાઠંાના ગામોમાં ચોમાસામા ં રુની થિતને કારણે જનસ દુાય, , કાચા કાચા 

મકાનો અને પીવાના પાણીના ુવા અને પાઇપલાઇનને અસર થઇ શક છેમકાનો અને પીવાના પાણીના ુવા અને પાઇપલાઇનને અસર થઇ શક છે. . લાનાલાના  3 3 

તા ુતા કુાકાઅરબી સ ુ ના કાઠં આવેલો હોય વાવાઝોડાની અસર રહલી છેઅરબી સ ુ ના કાઠં આવેલો હોય વાવાઝોડાની અસર રહલી છે. . તૂકાળમાં ારય તૂકાળમાં ારય 

નુામીની અસર થઇ નથી પરં  ુઆ સકંટનુામીની અસર થઇ નથી પરં  ુઆ સકંટને પણ નકાર  શકાય ન હને પણ નકાર  શકાય ન હ. .   
  

  

માળખાને જોખમ માળખાને જોખમ   

હર ભવનોને જોખમ હર ભવનોને જોખમ   

સકંટસકંટ  

ભવનોભવનો((સંસં યાયા))  

શાળાશાળા  ગણવાડગણવાડ   પચંાયતપચંાયત  
સા દુાિયક  સા દુાિયક  

ક ોક ો  

રુુર          

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ           

કંૂપકંૂપ          

ઓ ો ગકઓ ો ગક//કિમકલકિમકલ          

નુામીનુામી          
  

  
સચંારસચંારને જોખમને જોખમ  

સકંટસકંટ  
સચંારસચંાર  

મોબાઇલ ટાવરમોબાઇલ ટાવર  વાયરલસે ટાવરવાયરલસે ટાવર  પો ટ ઓ ફસપો ટ ઓ ફસ  

રુુર        

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ         

કંૂપકંૂપ        

ઓ ો ગકઓ ો ગક//કિમકલકિમકલ        

નુામીનુામી        
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માગ અને વાહન યવહાર ને જોખમમાગ અને વાહન યવહાર ને જોખમ  

સકંટસકંટ  

માગ અને વાહન યવહારમાગ અને વાહન યવહાર  

રા યના ુ ય અને રા યના ુ ય અને 

જ લાના અ ય ર તાઓજ લાના અ ય ર તાઓ  
ટટહાઇટટહાઇ--વેવે  

નશેનલ નશેનલ 

હાઇહાઇ--વેવે  
રલવેરલવે  

રુુર          

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ           

કંૂપકંૂપ          

ઔઔ ો ગક ો ગક //કિમકલકિમકલ          

નુામીનુામી          

  
  

વીજળ  સ લાયને જોખમવીજળ  સ લાયને જોખમ  

સકંટસકંટ  
વીજળ  સ લાયવીજળ  સ લાય  

સબ ડ વીઝન િુનટસબ ડ વીઝન િુનટ  ફ ડરફ ડર  ા સફોમરા સફોમર  વીજળ નાથાભંલાઓવીજળ નાથાભંલાઓ  

રુુર          

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ           

કંૂપકંૂપ          

ઔઔ ો ગક ો ગક //કિમકલકિમકલ          

નુામીનુામી          

  
  

મહ વની સવેાઓને જોખમમહ વની સવેાઓને જોખમ  

સકંટસકંટ  
અ  સ લાયઅ  સ લાય  

સ તા અનાજની ુ કાનોસ તા અનાજની ુ કાનો  અનાજ બ રઅનાજ બ ર  

રુુર      

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ       

કંૂપકંૂપ      

ઔઔ ો ગક ો ગક //કિમકલકિમકલ      

નુામીનુામી      
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સકંટસકંટ  

પીવા ુ ંપાણીપીવા ુ ંપાણી  

પાણી રુવાઠાપાણી રુવાઠાવ સવ સ  
ૂવાઓૂવાઓ, , તળાવોતળાવો  --  

સરકારસરકાર //ખાનગીખાનગી  

રુુર      

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ       

કંૂપકંૂપ      

ુ કાળુ કાળ      

ઔઔ ો ગક ો ગક //કિમકલકિમકલ      

નુામીનુામી      
  

વા ય માળખાને જોખમવા ય માળખાને જોખમ  

સકંટસકંટ  

  

સબ સબ 

સે ટરસે ટર  
PPHHCC  CCHHCC  

108 108 

એ લુ સ એ લુ સ 

થળથળ  

હો પીહો પીટલ ટલ 

સરકાર  સરકાર  //  

ખાનગીખાનગી  

પ  ુપ  ુ

સારવાર સારવાર 

દવાખાનાદવાખાના  

રુુર              

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ               

કંૂપકંૂપ              

ઔઔ ો ગક ો ગક //કિમકલકિમકલ              

નુામીનુામી              

  
  
llHH<<,,FFGGFF  HHRRVVAAGG]] \\   llJJ`̀,,[[QQFF66  oo  
  
  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGFF  ++66  TTFF,,]]SSFF  NNllZZIIFFllSSGGFFZZ[[   VVFFJJ[[,,FF  CCFF [[II  VVGG[[  llHH<<,,FFDDFF \\YYLL  ((  HH[[88,,LL  

DDFF [[88LL  GGNNLLVVFF [[   JJCC[[TTLL  CCFF [[II  TTYYFF  AA[[  TTFF,,]]SSFF  pp\\RRFF66JJFF//FF  llJJ::TTFFZZDDFF \\   VVFFJJ[[,,FF  CCFF [[II  HH[[GGFFYYLL  VVFF  

llHH<<,,FFDDFF \\   JJFFJJFFhhFF [[00]] \\   VVGG[[  55]]ZZGGLL  ;;\\EEFFJJGGFF  55}}ZZ [[55}}ZZLL  ZZCC[[,,LL  KK[[PP  VVFF  llHH<<,,FF[[  EE}}SS\\55  ll;;;;DDLLSS  hhFF [[GG  ##  

DDFF \\   ll::YYTT  KK[[PP  TT[[YYLL  EE}}SS\\55GGLL  5566  ;;FFWWFFZZ66  ;;\\EEFFJJGGFF  KK[[PP  55ZZ\\TT]]  KK[[<<,,FF  JJQQFFFF [[ ""DDFF \\  JJFF55LL  ÒÒVVFF..00LL;;LL  

VVGG[[  ;;ZZLLUUFFDD  ÒÒVVFF..00LL;;LL  CC[[99//GGFF  llJJ::TTFFZZFF [[DDFF \\  ZZ;;FFII66  VVGG[[  55[[88== FF [[SS[[llDDSS,,GGFFppnnFF [[UUFF [[DDFF \\  JJWWFFZZFF [[  

YYJJFFGG[[  SSFFZZ66[[  ppnnFF[[UU  ;;\\SS ]],,GGLL  VV\\NNZZ  ssVVFF [[GG  ;;FF..88ff  VVGG[[  ;;\\SS ]],,GGLL  VVFF;;55FF;;  ssVVFF[[OO  ;;FF..88ff  DDFF\\  

VVFFUU44  UU[[;;  VVGG[[  ZZ;;FFII66  UU//TTZZ44  CCJJFF44  55FF66LL  VVGG[[  HHDDLLGG  55||NN]]QQFF66  HH[[JJLL  VVFF55llttTTVVFF [[GGLL  

;;\\EEFFJJGGFF  JJWWLL  KK[[PP  VVFF  llJJ::TTFFZZDDFF \\  ZZFF [[00  VVGG[[  ZZ[[<<JJ[[  §§FFZZFF  ppnnFF [[UUFF [[GG[[   SSFFRRFF[[  DDFF,,  HH[[JJFF [[   SS[[   ZZ;;FFII66FF [[44  
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UU[[;;44  SSFF [[,,;;FF [[   JJUU[[ZZ[[GG[[   88==FFgg;;55FF [[88[[XXGG  SSZZJJFFDDFF \\  VVFFJJ[[  KK[[PP  llHH<<,,FFDDFF \\YYLL  ZZLL,,FFIIgg;;  SS\\55GGLLGGFF  II]]llGG88  

VVFFJJ[[,,FF  KK[[PP  HH[[GGLL  55FF..55,,FF..GGFF [[  5566  HHFF [[BBDD  ;;ÒÒ""  XXSS[[  KK[[PP  SSFFRRFF  DDFF,,GGLL  CC[[ZZOO[[ZZ  VVGG[[  TTLLJJ||  UUZZDDLLGG[[  

SSFFZZ66[[  5566  ZZ[[<<JJ[[  §§FFZZFF  BB]]<<,,FF  JJ[[UUGGFF[[DDFF \\  CC[[ZZOO[[ZZ  YYTTLL  SSFF [[,,;;LLDDFF \\  VVFFUU  ,,FFUUJJFFGGLL  3388GGFFVVFF [[  AAGGLL  XXSS[[  

KK[[PP    

HHFF [[BBDDLL  ZZ;;FFII66  VVGG[[  UU[[;;GGFF  88==FFgg;;55FF [[88[[ ""XXGGYYLL  HHFF[[BBDD  oo    

  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGFF  JJ,,;;FF0044  JJFF55LL  VVGG[[  pp\\DDZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFFDDFF \\   JJFF55LL  VVGG[[  ;;ZZLLUUFFDD  

ÒÒVVFF..00LL;;LL  §§FFZZFF  VVFF {{nnFF[[llUUSS  VV[[SSDDFF[[GGLL  ::YYFF55GGFF  YYII[[,,LL  KK[[PP  HH[[GGFF  SSFFZZ66[[  ppnnFF[[UUFF [[GGFF [[   SSFFRRFF [[   DDFF,,  HH[[JJFF [[  

SS[[  ZZ;;FFII66FF [[44  UU[[;;44  SSFF [[,,;;FF  JJUU[[ZZ[[   VVFF  ÒÒVVFF..00LL;;LLGGFF  VVFF;;55FF;;YYLL  88==FFgg;;55FF [[88[[XXGG  SSZZJJFFDDFF \\  VVFFJJ[[  KK[[PP  

88== FFgg;;55FF [[88[[XXGG  NNZZddIIFFGG  VVFFJJFF  JJFFCCGGFF [[GG[[  VVSS::DDFFTTYYLL  ,,LLSS[[HH  YY..GG[[  VVFF;;55FF;;GGFF  UUFFDDFF [[DDFF \\   ZZ;;FFII66  

VVGG[[  UU[[;;GGLL  llJJ55ZZLLTT  VV;;ZZ  YYJJFF  ;;\\EEJJ  KK[[PP  HH[[YYLL  HHAAZZMMAATT  GGFF  ll;;wwWWFF \\TTFF [[   DD]]HHAA  

88== FFgg;;55FF [[88[[XXGGGGLL  jjIIJJ::YYFF  UUFF [[99JJFFII  VVGG[[  VVFF  VV\\UU[[  ::YYFFllGGSS  ,,FF [[SSFF [[DDFF\\  HHFFUU°°llTT  SS[[//JJFFII  TT[[   HH~~ZZLL  KK[[PP      

llGGoo;;CCFFII  HH]]YYFF [[GG]] \\   llJJ`̀,,[[QQFF66  

llJJXX[[QQFF  HH~~llZZIIFFTTJJFF//FF  HH]]YYFF [[  oo  

..DDZZHHgg;;LLGGFF  ;;DDII[[  VV;;ZZUU||::TT  ;;DDUU||  ;;DD]]NNFFIIGG[[  DDNNNNGGLL  VVFFJJxxIISSTTFF  CCFF [[II  KK[[PP  55ZZ\\TT]]   VVFF5566FF  

;;DDFFHHDDFF \\   llJJXX[[QQFF  HH~~llZZIIFFTTJJFF//FF  jjIIllSSTT  VVGG[[  HH]]YYFF [[  KK[[  TT[[DDGGLL  BBFF;;  NNZZSSFFZZ  SSZZJJLL  HH~~ZZLL  KK[[PP  VV[[JJLL  

jjIIllSSTTVVFF [[   HH[[  VV[[SS  VVYYJJFF  VV[[SSYYLL  JJWWFFZZ[[  XXFFZZLLllZZSS  GGAA//FF..  VVYYJJFF  llJJSS,,FF \\UUTTFF  WWZZFFJJTTFF  CCFF[[II  HH[[DD  SS[[  

§§llQQ88CCLLGG  SS[[  VVFF \\BB[[  VVFF [[KK]] \\  NN[[BBFFTT]] \\   CCFF [[II44  RRFF,,JJFFDDFF \\44  AAFF [[,,JJFFDDFF \\44  ;;FF \\EE//JJFFDDFF \\44  IIFFNN  ZZFFBBJJFFDDFF\\  

llJJSS,,FF \\UUTTFF  CCFF [[II  TT[[VVFF [[GG[[  VVFF55llttTT  NNZZddIIFFGG  DD]]xxSS[[,,LL  5500LL  XXSS[[  KK[[PP  TT[[DDGGFF  DDFF88[[   hh0055LL  ;;CCFFII  DD//[[  

TT[[GG]] \\   llJJXX[[QQFF  VVFFIIFF [[HHGG  SSZZJJ]] \\   HHFF[[..VV[[PP  VVDD]]SS  llJJSS,,FF \\UUTTFF  ;;LLWWLL  GGHHZZ[[  5500[[   TT[[JJLL  CC[[II  KK[[  HHIIFFZZ[[  VVDD]]SS  

XXFF [[WWJJLL  VVGG[[  ;;DDHHJJLL  DDxxSS[[,,  5500[[   KK[[  HH[[DD  SS[[  CCNNIIGGFF  ZZFF [[UULL44  ;;\\JJ[[NNGGFF  VVGG[[  DDFFGGll;;SS  55LL00FF44  JJFF  VVGG[[  

;;\\llWWJJFF44  VV[[,,ÒÒ""44  NNDD44  ZZ;;FFII66FF [[GGLL  llJJ55ZZLLTT  VV;;ZZ  YYTTLL  CCFF [[II44  `̀JJFFrrKKFF[[::JJFF;;GGLL  TTSS,,LLOO44  HHFF [[JJFF44  

;;FF \\EE//JJFFGGLL  VVGG[[  DDUUHHGGLL  TTSS,,LLOO  JJUU[[ZZ[[PPPP  
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llJJSS,,FF \\UU  jjIIllSSTTVVFF[[GG[[  VVDD]]SS  SSFFIIFF [[ ""   SSZZJJFFDDFF \\   VVJJZZFF[[WW  YYFFII  KK[[  HH[[DD  SS[[PPPPPPPP  

 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[IPP 

 DFGl;S4 AF{lWS4 lJRFZJFGL VG[ ;DHJFGL TS,LO 

 §lQ8lJCLG 

 ;F\E/L XSTF G CF[IP 

 

lGo;CFITF WZFJTF H]YF[ o 

સકંટસકંટ  
ગામની ગામની 

સં યાસં યા  

ુ ુ ંબ ુ ુ ંબ //વ તીને જોખમવ તીને જોખમ  િનઃસહાય ૂથોિનઃસહાય ૂથો  

ુલ ુલ 

ુ ુ ંબોુ ુ ંબો  

બીબી..પીપી..એએ

લલ. . ુ ુ ંબોુ ુ ંબો  

સાસા..શૈશૈ..પપ

. . વ તીવ તી  

એસએસ..

સી સી 

વ તીવ તી  

એસએસ..ટટ . . 

વ તીવ તી  

એકલ  એકલ  

મ હલા મ હલા 

((િવધવાિવધવા))  

િવકલાગં િવકલાગં 

ય તઓય તઓ  

ૃ ધ િનરાધાર  ૃ ધ િનરાધાર  

((65 65 વષથી વષથી 

વ ુવ )ુ ) ની ની 

સં યાસં યા  

રુુર              llHH<<,,FFDD
FF\\   SS]],,    
vvvvvv  
55[[ggXXGG  
WWFFZZSS  
llJJWWJJFF  
KK[[PP  

    

વાવાવાઝો ુવાઝો ુ                   

કંૂપકંૂપ                  

ુ કાળુ કાળ                  

ઔ ોગક ઔ ોગક 

//કિમકલકિમકલ  

                

નુામીનુામી                  
  

ન ધ ન ધ –– --તે સકંટમા ં જોખમ ધરાવતા ગામોના િનઃસહાય ુ ુંબતે સકંટમા ં જોખમ ધરાવતા ગામોના િનઃસહાય ુ ુંબ// ય તની યાદ  તૈયાર કર  ય તની યાદ  તૈયાર કર  

પ રિશ ટમાં કૂવીપ રિશ ટમાં કૂવી..  
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  વલસાડવલસાડ  જ લાજ લામા ં િનઃસહાયતાનાિવ લષેણમા ં આ દવાસી અને ૃ ધમા ં િનઃસહાયતાનાિવ લષેણમા ં આ દવાસી અને ૃ ધ  િનરાધાર સૌથી િનરાધાર સૌથી 

વ  ુજોખમમા ંછેવ  ુજોખમમા ંછે. . સામા ય ર તે સામા કસામા ય ર તે સામા ક, , આિથકઆિથક, , શૈ ણીક અન ેરાજક ય ટથીપછાતપણાન ેશૈ ણીક અન ેરાજક ય ટથીપછાતપણાને 

લીધે અ ુલીધે અ .ુ. િતિત//જન િત સભંિવત જોખમ સામે ટક  શકવા અસમથ છેજન િત સભંિવત જોખમ સામે ટક  શકવા અસમથ છે. . આપિ  વૂ ની આપિ  વૂ ની 

ચતેવણીચતેવણી, , સલામત થળે ખસેડવાસલામત થળે ખસેડવા, , ાથિમક સારવાર અને શ આતની રાહતમા ંઆ સ હૂને ાથિમક સારવાર અને શ આતની રાહતમા ં આ સ હૂને 

ાથિમકાથિમકતા આપવી જ ર  છેતા આપવી જ ર  છે. . સામા ય ર તે આ સ હૂ ના લોકો ગામમા ં છેવાડ વસતા હોય સામા ય ર તે આ સ હૂ ના લોકો ગામમા ં છેવાડ વસતા હોય 

મા હતી અને િુવધાઓ તેમના ધુી પહ ચતી નથીમા હતી અને િુવધાઓ તમેના ધુી પહ ચતી નથી. . ની પહ ચ િુન ચત કરવી જ ર  છેની પહ ચ િુન ચત કરવી જ ર  છે. . 

સરકાર ીએ કલન ારા તારવેલબીસરકાર ીએ કલન ારા તારવેલબી..પીપી..એલએલ. . પ રવારોને પણ આપિ  પ રવારોને પણ આપિ  

યવ થાપનનીકામગીર માં ાથિમકતા આપવીયવ થાપનનીકામગીર માં ાથિમકતા આપવી..  

  
જ લાજ લામાંમા ં જોખમ સભંિવત ગામોમા ં વસતા એકલ મ હલા ક િવધવાના કડાઓ સચોટ જોખમ સભંિવત ગામોમા ં વસતા એકલ મ હલા ક િવધવાના કડાઓ સચોટ 

ર તેર તેTDMPTDMP,,VVDDMMPPમા ં કૂવા જ ર  છેમા ં કૂવા જ ર  છે. .   

  

એક સાથ ેઘણા બધા લોકો એકઠા ંથાય યાર જોખમ એક સાથ ેઘણા બધા લોકો એકઠા ંથાય યાર જોખમ ((મેળા અને ધાિમક સગંો મેળા અને ધાિમક સગંો 

વગરેવગરે))  

સગંસગં  થળથળ  દા ત લોકોદા ત લોકો  કવા જોખમ રહલા છેકવા જોખમ રહલા છે..  

DDCCFFllXXJJZZFF++LLGGFF[[  DD[[//FF[[  3300FF [[..ssJJ,,;;FF00ff  !!__44______  EEFFUUNN0044  OO]]00  55FF [[..hhGGLL\\UU44  VVFFUU  
DDCCFFllXXJJZZFF++LLGGFF[[  DD[[//FF[[  55,,;;FF66FFss55FFZZ00LLff  !!__44______  EEFFUUNN0044  OO]]00  55FF [[..hhGGLL\\UU44  VVFFUU  
RR\\NNLL  5500JJFF [[  ,,JJFFKKFFssJJFF55LLff  !!__44______  EEFFUUNN0044  OO]]00  55FF [[..hhGGLL\\UU44  VVFFUU  
VVFF99DDGGFF[[  DD[[//FF [[  55FFZZGG[[ZZFF  !!55______  NNFF [[00WWFFDD  SS[[  VVOOJJFF  
  

પાઇપ લાઇન સેવાઓપાઇપ લાઇન સેવાઓ  

કારકાર  થાનથાન  ((તા કુાતા કુાનીસં યાનીસં યા))  
UU[[;;44  VVFF[[..,,44  VVggII  ##  

  
JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFDDFF \\YYLL  llZZ,,FFIIgg;;  SS\\55GGLL  VVGG[[  ÒÒVV[[;;55LL;;LL  GGLL  UU[[;;GGLL  EE]]UUEE""  55..55,,FF..GGFF[[  

llHH<<,,FFGGFF  UUFFDDFF [[DDFF \\YYLL  55;;FFZZ  YYFFII  KK[[PP  HH[[  ;;\\EEllJJTT  HHFF [[BBDD  KK[[PP  VVFF  pp55ZZFF \\TT  55[[88== FF [[ ll,,IIDDGGFF  VVGG[[  

;;LLVV[[GGÒÒ  UU[[;;GGFF  EEFFZZ[[  HHyyYYFFGGFF  ::88FF [[ZZ[[HHGGFF  SSFFZZ66[[  VVSS::DDFFTTGG]] \\   HHFF [[BBDD  ZZCC[[,,]] \\   KK[[PP    

  

મતાઓ ુિંવ લષેણમતાઓ ુિંવ લષેણ  

લોકોનીલોકોની  પરંપરાગત ર તે સકંટનો સામનો કરવાની મતા પરંપરાગત ર તે સકંટનો સામનો કરવાની મતા   

સકંટસકંટ  વૂ ચેતવણીવૂ ચેતવણી  વૂ તયૈારવૂ તયૈાર   શ આતનોર સપો સશ આતનોર સપો સ  

રુુર  સ દુાય ારા પાણીના તર સ દુાય ારા પાણીના તર 

પર નજર રાખવીપર નજર રાખવી  

ન  કરલા ચા ન  કરલા ચા 

થળે થળાતંર  અને થળે થળાતંર  અને 

શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ, , 

ાથિમક સારવારાથિમક સારવાર  
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બચાવ ુકડ ઓની બચાવ ુકડ ઓની 

તૈયારતૈયાર   

વાવાઝો ુવાવાઝો ુ   માછ મારો ારા મા હતી માછ મારો ારા મા હતી 

મેમેળવવીળવવી  

સલામત થળની સલામત થળની 

ઓળખઓળખ, , થળાતંરથળાતંર  

શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ, , 

ાથિમક સારવારાથિમક સારવાર  

કંૂપકંૂપ  નાના  સલામત થળની સલામત થળની 

ઓળખઓળખ  

શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ, , 

ાથિમક સારવારાથિમક સારવાર  

ુ કાળુ કાળ  પચંાગના આધાર વરસાદ ુ ંપચંાગના આધાર વરસાદ ુ ં

કલનકલન, , ઠ મ હનામાં પવન ઠ મ હનામાં પવન 

અને વાદળની દશા અને અને વાદળની દશા અને 

ગિતના આધાર કલનગિતના આધાર કલન  

ઘાસચારા અને ઘાસચારા અન ે

અનાજ સં હઅનાજ સં હ, , ુવા ુવા 

અને તળાવ પાણીઅને તળાવ પાણીના ના 

વપરાશના િનયમ વપરાશના િનયમ 

ઘડવાઘડવા,  ,    

પાંજરાપોળપાંજરાપોળ, , પરબ પરબ 

અને ઘાસચારા ડપો અને ઘાસચારા ડપો 

શ  કરવાશ  કરવા  

ઓ ો ગકઓ ો ગક//કિમકલકિમકલ  લોકોને આ ગે અ ભુવ નથીલોકોને આ ગે અ ભુવ નથી  

  

નુામીનુામી    સલામત થળની સલામત થળની 

ઓળખઓળખ, , થળાતંરથળાતંર  

શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ, , 

ાથિમક સારવારાથિમક સારવાર  

  
  
  

રુુર,,  વાવાઝોડાઅને નુામી સામેની મતાઓની ૂચવાવાઝોડાઅને નુામી સામેની મતાઓની ૂચ(( ોતઃોતઃSSDDRRNN))    

  

િવગતોિવગતો  સં યાસં યા  

જોખમીજોખમીતા કુાતા કુા  66  

તરવૈયાઓતરવૈયાઓ  5555  

ઇમરજ સીઇમરજ સી//  ર સુે ટરર સુે ટર  3300  

સરકાર  ઘાસચારાસ લાયરસરકાર  ઘાસચારાસ લાયર  વન િવભાગવન િવભાગ  

સરકાર  પાણીના ટ કરસ લાયરસરકાર  પાણીના ટ કરસ લાયર    

ખાનગી પાણીના ટ કરસ લાયરખાનગી પાણીના ટ કરસ લાયર  55  

સરકાર  તબીબી સેવા આપનારસરકાર  તબીબી સેવા આપનાર    

ખાનગી તબીબી સેવા આપનારખાનગી તબીબી સેવા આપનાર    

અ  જ થો અ  જ થો ((સ તા અનાજની ુ કાનસ તા અનાજની ુ કાન) )     

નસનસ  નસઅનેઆશાવકરનસઅનેઆશાવકર  

પ  ુડોપ  ુડોકટરકટર    
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પેરા પ  ુ ચ ક સક વકરપેરા પ  ુ ચ ક સક વકર    

મશીન બોટમશીન બોટ  22  

સાદ  બોટસાદ  બોટ    

બોટ ઓપરટરબોટ ઓપરટર    

લાઇફ કટલાઇફ કટ  338866  

ર ગોર ગો  335544  

  
  

કૂંપ સામ ે મતાઓની ૂચકૂંપ સામ ે મતાઓની ૂચ  

િવગતોિવગતો  સં યાસં યા  

કંૂપ સભંિવત કંૂપ સભંિવત તા કુાતા કુા  66  

ઇમરજ સીઇમરજ સી//ર સુે ટરર સુે ટર  3300  

સરકાર  ઘાસચારાસ લાયરસરકાર  ઘાસચારાસ લાયર  વન િવવન િવભાગ ભાગ   

સરકાર  પાણીના ટ કરસ લાયરસરકાર  પાણીના ટ કરસ લાયર    

ખાનગીખાનગી  પાણીના ટ કરસ લાયરપાણીના ટ કરસ લાયર  55  

સરકાર  તબીબી સેવા આપનારસરકાર  તબીબી સેવા આપનાર    

ખાનગી તબીબી સેવા આપનારખાનગી તબીબી સેવા આપનાર    

અ  સ લાયરસ તા અનાજની ુ કાનઅ  સ લાયરસ તા અનાજની ુ કાન    

નસનસ  નસઅનેઆશાવકરનસઅનેઆશાવકર  

અથ વુરઅથ વુર  55  

ડ પરડ પર  1100  

ગેસ કટરગેસ કટર  1100  

  
  

ુ કાળ સામનેી મતાઓની ૂચુ કાળ સામનેી મતાઓની ૂચ  

  
િવગતોિવગતો  સં યાસં યા  

ુ કાળ સભંિવત ુ કાળ સભંિવત તા કુાતા કુા    

મ યબારા પાણી રુવમ યબારા પાણી રુવઠાહડવ સઠાહડવ સ    

પાણીના ટ કરસ લાયર સરકારપાણીના ટ કરસ લાયર સરકાર     

પાણીના ટ કરસ લાયર ખાનગીપાણીના ટ કરસ લાયર ખાનગી    

પ  ુડોકટર સરકારપ  ુડોકટર સરકાર     
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પેરા પ  ુ ચ ક સક વકરપેરા પ  ુ ચ ક સક વકર    

પાંજરાપોળપાંજરાપોળ    

ઘાસચારાસ લાયર સરકારઘાસચારાસ લાયર સરકાર   વન િવભાગ વન િવભાગ   

અ  જ થો અ  જ થો ((સ તા અનાજની ુ કાનસ તા અનાજની ુ કાન))    

િસવીલસ લાય ગોડાઉનિસવીલસ લાય ગોડાઉન    

  
  
  

ઔ ો ગક અન ેકિમકલ ુઘટના ઔ ો ગક અન ેકિમકલ ુઘટના સામનેીસામેની  મતાની ૂચમતાની ૂચ  

િવગતિવગત  એકમ સં યાએકમ સં યા  

જ લાજ લામાં ઉપલ ધ ખાસ ર સપો સ ટ મ  માં ઉપલ ધ ખાસ ર સપો સ ટ મ    55  {{ffiiyyrr  ((bb||gg[[DD}}  

જ લાજ લા તરતાલીમ ુ ત ય તઓ તરતાલીમ ુ ત ય તઓ ((ફાયર ફાઇટરફાયર ફાઇટર))  1100  

લેબ ટકિનલેબ ટકિનશીયનશીયન  1100  

ડોકટરડોકટર((સરકાર  અને ખાનગીસરકાર  અને ખાનગી))    

પેરા મે ડકલપેરા મે ડકલવકરવકર    

કિમકલ એ સપટકિમકલ એ સપટ    

એ ટ ડો સએ ટ ડો સ  નામ સાથે ઉ લખે કરવો   

  1. 

  2. 

  3. 
  
  

કિમકલ ક ઔ ો ગક ુઘટનાના િતભાવ માટ જ ર  સાધન સામ ી અને ઓ રની ૂચત કિમકલ ક ઔ ો ગક ુઘટનાના િતભાવ માટ જ ર  સાધન સામ ી અને ઓ રની ૂચત 

યાદ   અથવા અચાનક અક માત માટ આપેલ એમયાદ   અથવા અચાનક અક માત માટ આપેલ એમ..એચએચ..એએ. . ારા ઉપલ ધ યાદ  ારા ઉપલ ધ યાદ    

  
  ઉપરના કલનમા ં એ જોવા મળે છે કઉપરના કલનમા ં એ જોવા મળે છે ક, , પરંપરાગત ર તે સભંિવત સકંટો વા કપરંપરાગત ર તે સભંિવત સકંટો વા ક, , 

ુ કાળુ કાળ, , રુુર, , વાવાઝો ુ અને કંૂવાવાઝો ુ અને કંૂપ માટ તા કુા થળે ુશળ માનવ સપંદાપ માટ તા કુા થળે ુશળ માનવ સપંદા, , યં ો અને સસંાધનો યં ો અને સસંાધનો 

ારા મતા િવકસાવામા ંઆવી છેારા મતા િવકસાવામા ંઆવી છે. . વલસાડવલસાડ  જ લો મોટો જ લો મોટો હોવાને કારણ ેતબીબી સવેાહોવાને કારણ ેતબીબી સવેા, , યં ોયં ો, , 

ુશળ માનવ સપંદા ુશળ માનવ સપંદા સારાસારા માણમા ં ઉપલ ધ છેમાણમા ં ઉપલ ધ છે. . ઔ ો ગક સકંટ ઝડપથી િવકસી રહલા ઔ ો ગક સકંટ ઝડપથી િવકસી રહલા 

ઉ ોગોને કારણે સભંિવત છેઉ ોગોને કારણે સભંિવત છે. . તેથી તથેી જ લાજ લા તરતરની મતા વધારવા માટ નીચે જુબના પગલા ની મતા વધારવા માટ નીચે જુબના પગલા 

લવેા જોઇએલવેા જોઇએ.   .     

11..  ઉ ોગ તર ઓફ સાઇટઉ ોગ તર ઓફ સાઇટ((OOffff  SSiittee))માટ વૂ તયૈાર  અને ર કવર લાન તૈયાર કરાવવા માટ વૂ તયૈાર  અને ર કવર લાન તૈયાર કરાવવા 

જોઇએજોઇએ..  
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22..  કિમકલ અને ગેસ ગળતરનાબનાવોમા ં પહ ચી વળવા માટ તાલીમબ ધર સપો સટ મો કિમકલ અને ગેસ ગળતરનાબનાવોમા ં પહ ચી વળવા માટ તાલીમબ ધર સપો સટ મો 

તયૈાર કરવી અને જ ર  સસંાધનો સાથે િનયિમત મોક લ કતયૈાર કરવી અને જ ર  સસંાધનો સાથે િનયિમત મોક લ કરતા રહ ુંરતા રહ ુ.ં.  

33..  જ લાજ લાના િવિવધ િવભાગોનાસસંાધનો ુ ં સકંલન સાધ  ુઅને આક મક બનાવને પહ ચી ના િવિવધ િવભાગોનાસસંાધનો ુ ં સકંલન સાધ  ુઅને આક મક બનાવને પહ ચી 

વળવાની હૂરચના બનાવવીવળવાની હૂરચના બનાવવી. .   

44..  િવિવધ તર સરકાર  અને બન સરકાર  સં થાના ટાફનીિનયમીત તાલીમ િવિવધ તર સરકાર  અને બન સરકાર  સં થાના ટાફનીિનયમીત તાલીમ   

55..  LLCCGG((લોકલ ાઇસીસમેનજેમે ટ પુલોકલ ાઇસીસમેનજેમે ટ પુ) ) ના ને ૃ વ હઠળ ઔ ો ગક એકમોમાવંપરાતા જોખમી ના ને ૃ વ હઠળ ઔ ો ગક એકમોમાવંપરાતા જોખમી 

રસારસાયણ અને ગેસની ચૂી તયૈાર કરવી અને થાિનક સારવાર ક ોમા ં આ યણ અને ગેસની ચૂી તયૈાર કરવી અને થાિનક સારવાર ક ોમા ં આ 

ગનેાએ ટ ડો સ કૂવાગનેાએ ટ ડો સ કૂવા. .   
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  આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ રોકથામ અને ઉપશમનઆપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ રોકથામ અને ઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ની કામગીર  અન ેની કામગીર  અને 

બન માળખાગતકાય  કરવાબન માળખાગતકાય  કરવા. . માળખાગત કામમાંમાળખાગત કામમાં  બાધંકામ અને આ સુંગક કામગીર   જોખમ બાધંકામ અને આ સુંગક કામગીર   જોખમ 

હળ  ુ કરવામા ં મદદ કરહળ  ુ કરવામા ં મદદ કર. . બન માળખાગત કાય મા ં જન િૃતબન માળખાગત કાય મા ં જન િૃત, , મતાવધનમતાવધન, , યવહારમા ંયવહારમા ં

બદલાવબદલાવ, , સલામતીનાિનયમોઘડવા અને લા  ૂકરવા વા કાય  કરવાસલામતીનાિનયમોઘડવા અન ેલા  ૂકરવા વા કાય  કરવા..  

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ના કાય  નીચે જુબ  બે કારના છેના કાય  નીચે જુબ  બે કારના છે;;  

  
11..  માળખાગતકાયમાળખાગતકાય ::  થળ પર બાધંથળ પર બાધંકામ અને એ નીયર ગકામ અને એ નીયર ગ, , ભૌિતક કામભૌિતક કામ..  

22..  બન માળખાગતકાયબન માળખાગતકાય ::  અ યાસઅ યાસ, , સશંોધનસશંોધન, , િનયમોિનયમો, , નીિતઓનીિતઓ, , મતાવધન વગેર મતાવધન વગેર 

કાકામગીરમગીર   

  
DDDDMMPPમા ં દરક સકંટ સબંિંધત આવા કાય ુ ં આયોજન કર  િવિવધ િવભાગનાકંાય મોમા ંમા ં દરક સકંટ સબંિંધત આવા કાય ુ ં આયોજન કર  િવિવધ િવભાગનાકંાય મોમા ં

સાકંળ  શકાયસાકંળ  શકાય. . દાદા..તત. . મનરગાના ં કાય મા ં રુ ર કપાળામનરગાના ં કાય મા ં રુ ર કપાળા, , ૃ ારોપણ વગરેૃ ારોપણ વગરે  કરવાની રુ કરવાની રુ 

થિતને અટકાવી શકાયથિતને અટકાવી શકાય. . આવાસ બાધંકામમાસંલામતીનાધંોરણો દાખલ કરવાથી કંૂપની આવાસ બાધંકામમાસંલામતીનાધંોરણો દાખલ કરવાથી કંૂપની 

અસર ઓછ  કર  શકાયઅસર ઓછ  કર  શકાય. . દ રયા કનારાના ં ગામોમા ંદ રયા કનારાના ં ગામોમા ં ““મગ શમગ શ””  ની આડાશઉભી કર એ તો ની આડાશઉભી કર એ તો 

નુામીની અસર ઓછ  કર  શકાયનુામીની અસર ઓછ  કર  શકાય..  

દરક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામા ંઆવા કાય  સમાિવ ટ કર તે ુ ંસકંલનદરક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામા ંઆવા કાય  સમાિવ ટ કર તે ુ ંસકંલનDDDDMMPP  અમલ અમલ 

કરનાર કર  શકકરનાર કર  શક. . આવા કામોની વાિષક સમી ા કર  તમેા ંજ ર  ધુારા વધારા કરતા રહ ુંઆવા કામોની વાિષક સમી ા કર  તમેા ંજ ર  ધુારા વધારા કરતા રહ ુ.ં .   
  

55PP!!  ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ માટ માળખાગતપગલાઓંમાળખાગતપગલાઓં  

રુનારુનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગેશનમીટ ગેશન) ) માટ માટ માળખાગતપગલાંઓમાળખાગતપગલાંઓ  

સભંિવત સભંિવત 

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગેશનમીટ ગેશન))

નાં પગલાઓંનાં પગલાઓં  

ઓળખ કરલ ઓળખ કરલ 

થળો અને ગામોથળો અને ગામો  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કાકઇ યોજના ક  કાય મ ય મ 

સાથે સાંકળ  શકાયસાથે સાંકળ  શકાય  

નવા કાસં ખોદાવવા નવા કાસં ખોદાવવા 

અને ડા કરાવવાઅને ડા કરાવવા  

11. .   
22. .   
33. .   

િસચાઇ િવભાગ િસચાઇ િવભાગ 

અને ામ િવકાસ અને ામ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

િસચાઇનીિવભાગીય િસચાઇનીિવભાગીય 

યોજના અને મનરગાયોજના અને મનરગા  

રુ િવ તારમા ંમાટ ના રુ િવ તારમા ંમાટ ના 

મોટા બાધં બનાવવા મોટા બાધં બનાવવા   

દ રયા કનારાના દ રયા કનારાના 

ગામોમા ં સ ુ ના ગામોમા ં સ ુ ના 

ામ િવકાસ ામ િવકાસ 

િવભાગઅનેવનિવિવભાગઅનેવનિવ

િવભાગીય યોજનાિવભાગીય યોજના, , 

મનરગા અને વોટર શેડમનરગા અને વોટર શેડ  
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પાણી ારા થતા પાણી ારા થતા 

જમીન ધોવાણ જમીન ધોવાણ 

અને ખારાશ અને ખારાશ 

અટકાવવાઅટકાવવા  

માટના પાળા માટના પાળા 

બનાવવાબનાવવા  

ભાગભાગ  

િવ તારમા ં માટ ના િવ તારમા ં માટ ના 

મોટા બાધંમોટા બાધં  

((  CChheecckkddaamm  ))    ની ની 

મરામતમરામત  

  િસચાઇ િવભાગ િસચાઇ િવભાગ 

અને ામ િવકાસઅને ામ િવકાસ  

િસચાઇનીિવભાગીય િસચાઇનીિવભાગીય 

યોજના અને મનરગાયોજના અને મનરગા  

રુ પાણીના િનકાલરુ પાણીના િનકાલ, , 

નજે અન ે ભરતીના નજે અન ે ભરતીના 

પાણીના િનકાલની પાણીના િનકાલની 

નહરનહર,,  કનાલની કનાલની 

મરામત કરવીમરામત કરવી..  

નાનીનદ નાપાણીનાનીનદ નાપાણી

નમેોટનમેોટ નદનદ માડંાયમાડંાય

વટકરવામાટવટકરવામાટનીનીકાકા

મગીરમગીર કરવીકરવી  

િસચાઇ િવભાગિસચાઇ િવભાગ  પે યલ લાનપે યલ લાન  

રુ ીતઆવાસો ુ ંરુ ીતઆવાસો ુ ં

બાધંકામ કર ુંબાધંકામ કર ુ(ં(નવા નવા 

િનમાણ થનારઇ દરાિનમાણ થનારઇ દરા, , 

સરદાર અને બડેકર સરદાર અને બેડકર 

આવાસઆવાસ))  

--તે તે 

તા કુાનાતા કુાનાગામોમાંગામોમાં  

ામ િવકાસ ામ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

આવાસ યોજનાઆવાસ યોજના  

દ રયાને ગામની દર દ રયાને ગામની દર 

આઆવતો રોકવા અને વતો રોકવા અન ે

જમીન ધોવાણ જમીન ધોવાણ 

અટકાવવા અટકાવવા 

મગ શનીઆડાશ અને  મગ શનીઆડાશ અને  

પાળાપાળા//  દવાલો ુ ંદવાલો ુ ં

બાધંકામ બાધંકામ   

દ રયા કનારામા ંદ રયા કનારામા ં

યા ં દ રયા ુ ંયા ં દ રયા ુ ં

પાણી આગળ પાણી આગળ 

વધે છે વધે છે   

વન િવભાગ અન ેવન િવભાગ અન ે

ામ િવકાસ ામ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

િવભાગીય યોજનાિવભાગીય યોજના, , 

મનરગા અને વોટર શેડમનરગા અને વોટર શેડ  

જળાશયજળાશય, , નદ  અને નદ  અને 

ડમને ડસી ટ ગ ડમને ડસી ટ ગ 

કરાવવાકરાવવા  

દરકગામતળાવદરકગામતળાવ

અનેનદ નાકાસંઅનેનદ નાકાસં  

ાામ િવકાસ મ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

મનરગા અને જમીન મનરગા અને જમીન 

િવકાસ િનગમની યોજનાિવકાસ િનગમની યોજના  
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રુનારુનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ બન માટ બન માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

બન માળખાગતપગલાઓંબન માળખાગતપગલાઓં  
થળથળ//આવર  આવર  

લીધેલ  િવ તારલીધેલ  િવ તાર  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કાય મ કઇ યોજના ક  કાય મ 

સાથે સાકંળ  શકાયસાથે સાકંળ  શકાય  

જોખમ સભંિવત િવ તારના જોખમ સભંિવત િવ તારના 

હાલના અને ભિવ યમા ંહાલના અને ભિવ યમા ં

િનમાણ થનારઆવાસોિનમાણ થનારઆવાસો ુ ંું 

રુ ા ઓ ડટ કર ુ ંરુ ા ઓ ડટ કર ુ ં  

રુસભંિવતગામરુસભંિવતગામ  ામ િવકાસ િવભાગામ િવકાસ િવભાગ  આવાસીય યોજનાઆવાસીય યોજના  

પરંપરાગત સામનો કરવાના પરંપરાગત સામનો કરવાના 

સાધનો અને કૌશ યોનો સાધનો અને કૌશ યોનો 

િવકાસ કરવોિવકાસ કરવો. . દાદા..તત. . તરાપાતરાપા, ,   

રુસભંિવતગામરુસભંિવતગામ  DDDDMMCC,, વુક મડંળ વુક મડંળ 

અને એનઅને એન.. ..ઓઓ..  

DDDDMMPPના ના તાલીમ અને તાલીમ અને 

મતાવધનમતાવધન  

વય ં સેવકો અને તકિનક  વય ં સેવકો અને તકિનક  

ુશળ ય તઓ ુ ંુશળ ય તઓ ુ ં

મતાવમતાવધનધન  

રુસભંિવતગામરુસભંિવતગામ  DDDDMMCC  DDDDMMPPના ના તાલીમ અને તાલીમ અને 

મતાવધનમતાવધન  

પ ઓુની સલામતી ગે પ ઓુની સલામતી ગે 

િૃતિૃત  

રુસભંિવતગામરુસભંિવતગામ  પ પુાલન  અને પ પુાલન  અને 

ામ િવકાસ િવભાગામ િવકાસ િવભાગ  

િવભાગીય યોજનાિવભાગીય યોજના  

  
  
વાવાઝોડાનાવાવાઝોડાનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગેશન) ) માટ માટ માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ના ના 

સભંિવત પગલાઓંસભંિવત પગલાઓં  

ઓળખ કરલ થળો ઓળખ કરલ થળો 

અને ગામોઅને ગામો  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કઇ યોજના ક  

કાય મ સાથે સાકંળ  કાય મ સાથે સાકંળ  

શકાયશકાય  

દ રયા કનારા િવ તારમા ંદ રયા કનારા િવ તારમા ં

ૃ ોૃ ો//  મગ શ ુ ંવાવતેર મગ શ ુ ંવાવતેર   

વાવાઝોડાસભંિવતગામવાવાઝોડાસભંિવતગામ  વન િવભાગવન િવભાગ, , 

પોટઓથોર ટ  અન ેપોટઓથોર ટ  અન ે

ામ િવકાસ ામ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

િવભાગીય યોજના િવભાગીય યોજના 

અને મનરગાઅને મનરગા  

વાવાઝોડાથી અસલામત વાવાઝોડાથી અસલામત 

મકાનો અને હર મકાનો અને હર 

ભવનોની ઓળખ કરવી ભવનોની ઓળખ કરવી 

અને તે  ુર ો ફટ ગ કર ુંઅને તે  ુર ો ફટ ગ કર ુ.ં .   

વાવાઝોડાસભંિવતગામવાવાઝોડાસભંિવતગામ  માગ અને મકાન માગ અને મકાન 

અને ામ િવકાસ અને ામ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

િવભાગીય યોજના િવભાગીય યોજના   
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ન ધન ધ::  વલસાડતા કુા દુાડંવલસાડતા કુા દુાડં અનેઅનેઉ મરગામઉ મરગામતા કુતા કુll તુડગામતુડગામગામનો નેશનલ ગામનો નેશનલ 

સાય લોનમીટ ગશેન ો ામસાય લોનમીટ ગશેન ો ામ((NNCCMMPP))  મા ંસમાવેશ થયેલ છેમા ંસમાવશે થયેલ છે, , આ ગામોમા ંઆ યોજના હઠળ આ ગામોમા ંઆ યોજના હઠળ 

કામગીર  કરવીકામગીર  કરવી..  

  
વાવાઝોડાવાવાઝોડાનાનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગેશન) ) માટમાટ  બન બન માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

બન બન 

માળખાગતપગલાઓંમાળખાગતપગલાઓં  

થળથળ//આવર  લીધેલ  આવર  લીધેલ  

િવ તારિવ તાર  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કઇ યોજના ક  

કાય મ સાથે કાય મ સાથે 

સાકંળ  શકાયસાકંળ  શકાય  

વૂ ચતેવણી યવ થાન ેવૂ ચતેવણી યવ થાન ે

મજ તૂ બનાવવીમજ તૂ બનાવવી..  

વાવાઝોડાસભંિવતગામવાવાઝોડાસભંિવતગામ  DDDDMMCC    

માછ મારો વનર ક માછ મારો વનર ક 

કટકટ, , ર ગોર ગો, , દોરડા અને દોરડા અને 

અ ય સાધનો સાથે રાખતા અ ય સાધનો સાથે રાખતા 

થાય અને વાથાય અન ે વાપરતા થાય પરતા થાય 

તે માટ િૃત અન ેતે માટ િૃત અન ે

યવ થાયવ થા..  

  DDDDMMCC,,  TTDDMMCC  
VVDDMMCC  

DDDDMMPP  

દ રયા કનારા ઝોનના દ રયા કનારા ઝોનના 

મા ય િનયમો ુ ં ુ ત ર ત ેમા ય િનયમો ુ ં ુ ત ર ત ે

પાલન કરાવ ુપાલન કરાવ .ુ.  

પયાવરણ અને વન પયાવરણ અને વન 

િવભાગિવભાગ  

  

માછ મારોનીહોડ ઓની માછ મારોનીહોડ ઓની 

ન ધણી કરવીન ધણી કરવી  

ફ શર શ િવભાગફ શર શ િવભાગ    

નબળ  ણુવ ાવાળા નબળ  ણુવ ાવાળા 

બ ડ ગબ ડ ગ//  હોડ ગ માટ હોડ ગ માટ 

નોટ સ આપવી અન ેનોટ સ આપવી અન ે

િનયં ણિનયં ણ  કર ુંકર ુ.ં.  

માગ અન ેમાગ અને 

મકાનિવભાગમકાનિવભાગ  
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કંૂપકંૂપનાનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ માટ માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ના ના 

સભંિવત પગલાઓંસભંિવત પગલાઓં  

ઓળખ કરલ ઓળખ કરલ 

થળો અને ગામથળો અને ગામ  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કઇ યોજના ક  

કાય મ સાથે કાય મ સાથે 

સાકંળ  શકાયસાકંળ  શકાય  

નબળા મકાન અને ખાનગી નબળા મકાન અને ખાનગી 

બ ડ ગો બ ડ ગો ((શાળાશાળા, , બે કબે ક, , શોપ ગ શોપ ગ 

સે ટર વગેરસે ટર વગેર) ) ુ ં ર ોફ ટ ગ ુ ં ર ોફ ટ ગ 

કરાવ ુંકરાવ ુ.ં .   

કંૂપસભંિવતગામોકંૂપસભંિવતગામો  
447700  

માગ અને મકાનમાગ અને મકાન, , 

ામ િવકાસ ામ િવકાસ 

િવભાગિવભાગ  

  

આવાસીય યોજના હઠળ બનેલ આવાસીય યોજના હઠળ બનેલ 

મકાનો ુરં ો ફટ ગમકાનો ુરં ો ફટ ગ  

VVDDMMCC,,    
TTDDMMCC,,  DDDDMMCC  

આવાસીય યોજનાઆવાસીય યોજના  

અિત નબળા અને જ ર ત અિત નબળા અને જ ર ત 

મકાનો અને બ ડ ગો ઓળખવા મકાનો અને બ ડ ગો ઓળખવા 

અને ધરાશાયી કરવાઅને ધરાશાયી કરવા..  

માગ અને મકાન માગ અને મકાન 

િવભાગિવભાગ  

  

  
કંૂપકંૂપનાનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ માટ બન માળખાગતબન માળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

બન બન --  માળખાગત સભંિવત માળખાગત સભંિવત 

પગલાઓંપગલાઓં  

થળથળ//આવર  આવર  

લીધેલ  િવ તારલીધેલ  િવ તાર  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

યોજના ક ો ામ યોજના ક ો ામ 

ુ ંક  કચરેુ ંક  કચરે   

તાલીતાલીમબ ધક ડયામબ ધક ડયા, , એ નીયર એ નીયર 

અને આ કઅને આ કટ ટની ન ધણી કરવીટ ટની ન ધણી કરવી  

કંૂપસભંિવતગામોકંૂપસભંિવતગામો  

  
447700  

માગ અને મકાન માગ અને મકાન 

અને અને DDDDMMCC  

  

કંૂપ કંૂપ િતરોધક બાબતો ગે િતરોધક બાબતો ગે 

આ કટ ટઆ કટ ટ, , એ નીયરએ નીયર, , ક ડયાક ડયા--

કાર ગરો ું મતાવધનકાર ગરો ું મતાવધન  

માગ અને મકાન માગ અને મકાન 

અને અને DDDDMMCC  

  

તમામ બાંધકામોમાંતમામ બાધંકામોમાં કંૂપીય કંૂપીય 

સલામતી સલામતી 

સબધંીતનીિતિનયમો ુ ં ુ ત સબધંીતનીિતિનયમો ુ ં ુ ત 

પાલન કરાવ ુંપાલન કરાવ ુ.ં .   

DDDDOO    

શાળાઓશાળાઓ, , હો પીટલ અને હર હો પીટલ અને હર DDDDMMCCઅને અને   
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બન બન --  માળખાગત સભંિવત માળખાગત સભંિવત 

પગલાઓંપગલાઓં  

થળથળ//આવર  આવર  

લીધેલ  િવ તારલીધેલ  િવ તાર  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

યોજના ક ો ામ યોજના ક ો ામ 

ુ ંક  કચરેુ ંક  કચરે   

ભવનો માટ મોક લ કરવીભવનો માટ મોક લ કરવી. . 

આ કટ ટઆ કટ ટ, , એ નીયરએ નીયર, , ક ડયાક ડયા--

કાર ગરોને કંૂપ િતરોધક કાર ગરોને કંૂપ િતરોધક 

બાધંકામ તાલીમ અને બાધંકામ તાલીમ અન ે

ઓર એ ટશનકર ુઓર એ ટશનકર .ુ.  

શાળાઓશાળાઓ  

  
  
ુ કાળુ કાળનાનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ માટ માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

આવ યક આવ યક 

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ના ના 

સભંિવત પગલાઓંસભંિવત પગલાઓં  

ઓળખ કરલ ઓળખ કરલ 

થળો અને ગામથળો અને ગામ  
અમલ કરનાર િવભાગઅમલ કરનાર િવભાગ  

કઇ યોજના ક  કઇ યોજના ક  

કાય મ સાથે સાકંળ  કાય મ સાથે સાકંળ  

શકાયશકાય  

ગૌચર અને હરગૌચર અને હર  સરકાર  સરકાર  

જમીનજમીન, , સીડ ફામસીડ ફામ, , ટની ટની 

જમીન વગેરમાં ઘાસચારો જમીન વગેરમાં ઘાસચારો 

અને ૃ ારોપણ કર ુ ંઅને ૃ ારોપણ કર ુ ં  

ુ કાળસભંિવતુ કાળસભંિવત

ગામોગામો  

વન િવભાગવન િવભાગ, , ામ ામ 

િવકાસ અને પચંાયતિવકાસ અને પચંાયત  

િવભાગીય યોજના િવભાગીય યોજના 

અને મનરગાઅને મનરગા  

ુ ુંબ તર મકાનમા ં અને ુ ુંબ તર મકાનમા ં અને 

હર ભવનોમા ં વરસાદ  હર ભવનોમા ં વરસાદ  

પાણીના સં હ ુ ં બાધંકામ પાણીના સં હ ુ ં બાધંકામ 

કરાવ ુકરાવ .ુ .   

GGWWSSSSBBઅને ામ અને ામ 

િવકાસિવકાસ  િવભાગિવભાગ  

વ જલ ધારા અને વ જલ ધારા અને 

મનરગામનરગા  

સા દુાિયક તર વરસાદ  સા દુાિયક તર વરસાદ  

પાણીના સં હ માટ તળાવોપાણીના સં હ માટ તળાવો, , 

ખતે તલાવડ  અને ચેકડમો ુ ંખતે તલાવડ  અને ચેકડમો ુ ં

બાધંકામ કરાવ ુબાધંકામ કરાવ .ુ.  

ામ િવકાસ અને ામ િવકાસ અને 

િસચાઇિવભાગિસચાઇિવભાગ  

િવભાગીય યોજનાિવભાગીય યોજના, , 

મનરગા અને વોટર મનરગા અને વોટર 

શેડશેડ  

ઘાસચારા લોટ અને ઘાસચારા લોટ અને 

ઘાસચારાબે કિવકસીતકરવાઘાસચારાબે કિવકસીતકરવા  

DDDDMMCC,,  વન િવભાગવન િવભાગ, , 

પ પુાલન િવભાપ પુાલન િવભાગ અને ગ અને 

પચંાયતપચંાયત  

િવભાગીય યોજનાિવભાગીય યોજના  

જળાશય અને જળાશય અને િસચાઇ અને ામ િસચાઇ અને ામ િવભાગીય યોજના િવભાગીય યોજના 
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આવ યક આવ યક 

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ના ના 

સભંિવત પગલાઓંસભંિવત પગલાઓં  

ઓળખ કરલ ઓળખ કરલ 

થળો અને ગામથળો અને ગામ  
અમલ કરનાર િવભાગઅમલ કરનાર િવભાગ  

કઇ યોજના ક  કઇ યોજના ક  

કાય મ સાથે સાકંળ  કાય મ સાથે સાકંળ  

શકાયશકાય  

ડમનેડ સી ટ ગકરાવવાડમનેડ સી ટ ગકરાવવા  િવકાસ િવભાગિવકાસ િવભાગ  અને મનરગાઅને મનરગા  

  

  

ુ કાળુ કાળનાનાઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ બન માટ બન માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

બન માળખાગતપગલાઓંબન માળખાગતપગલાઓં  
થળથળ//આવર  આવર  

લીધેલ  િવ તારલીધેલ  િવ તાર  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કઇ યોજના ક  

કાય મ સાથે કાય મ સાથે 

સાંસાકંળ  શકાયકળ  શકાય  

અછત અને ુ કાળ અછત અને ુ કાળ 

િનવારણનાકામોની ૂચ િનવારણનાકામોની ૂચ 

બનાવવી અને થળ તારવવાબનાવવી અને થળ તારવવા  

ુ કાળસભંિવતગામોુ કાળસભંિવતગામો  ામ િવકાસ ામ િવકાસ 

િવભાગ િવભાગ   

મનરગામનરગા  

ઓછા વરસાદમા ં ુ કાળમા ંટક  ઓછા વરસાદમા ં ુ કાળમા ંટક  

શક તેવા પાકો માટ ખે ૂતોન ેશક તેવા પાકો માટ ખે ૂતોને 

મા હતગાર કરવા અને પાણીના મા હતગાર કરવા અને પાણીના 

કરકસર ુ ત ઉપયોગ માટકરકસર ુ ત ઉપયોગ માટ  

ૃિષ અને ૃિષ અને 

બાગાયત બાગાયત 

િવભાગિવભાગ  

િવભાગીય યોજનાિવભાગીય યોજના  

પાણીના કરકસર ુ ત અને પાણીના કરકસર ુ ત અને 

િનયિં ત વપરાશ ગે યવ થા િનયિં ત વપરાશ ગે યવ થા 

ગોઠવવીગોઠવવી. (. (તળાવતળાવ, , નાના ડમ નાના ડમ 

અને ચેક ડમઅને ચેક ડમ) )   

પચંાયત પચંાયત     
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ઓ ો ગકઓ ો ગક((કમીકલકમીકલ) ) માટ ઉપશમનમાટ ઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ માટ માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

  ((રા ય અને જ લા તરનાસં ામડંળ સાથે સકંલન કરરા ય અને જ લા તરનાસં ામડંળ સાથે સકંલન કર ))  

કાયકાય  િૃ ઓિૃ ઓ  
અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના સાકઇ યોજના સાથે થે 

સાકંળ  શકાયસાકંળ  શકાય  

ઉ ોગોથી ુદરતી સસંાધનો ઉ ોગોથી ુદરતી સસંાધનો 

ઉપર થતી િવપર ત ઉપર થતી િવપર ત 

અસરોની દખરખ રાખવી અસરોની દખરખ રાખવી ( ( 

જમીનજમીન, , પાણી અને હવાપાણી અને હવા))  

િનયિમત ડટા કલેકશન અને િનયિમત ડટા કલેકશન અને 

ુદરતી સસંાધનો પરની ુદરતી સસંાધનો પરની 

િવપર ત અસરોનો અ યાસિવપર ત અસરોનો અ યાસ  

DDDDMMCC,,  LLCCGG,,  
GGPPCCBB  

  

સે ટ  અસેસમે ટસે ટ  અસેસમે ટ  

  

ઉ ોગોના કારણે ઉ ોગોના કારણે 

આસપાસનારહણાકં આસપાસનારહણાકં 

િવ તારોમાં થનારજોખમો િવ તારોમાં થનારજોખમો 

ગે ગે ઓ ડટઓ ડટ  

DDIISSHH,,  

LLCCGGઇ ડર યઇ ડર ય

લ સે ટ  લ સે ટ  

ઓ ફસરઓ ફસર  

  

  
  

ઓ ો ગકઓ ો ગક((કમીકલકમીકલ) ) ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન) ) માટ માટ બન માળખાગતબન માળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

((રા ય અને જ લા તરનાઓથ ર ટ  સાથે સકંલન કરરા ય અને જ લા તરનાઓથ ર ટ  સાથે સકંલન કર ))  

કાયકાય  િૃ ઓિૃ ઓ  
અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

આયોજનઆયોજન  ઔ ો ગક એકમનાઓનસાઇટ અને ઓફ ઔ ો ગક એકમનાઓનસાઇટ અને ઓફ 

સાઇટઇમરજ સીર પો સ લાનબનાવવાસાઇટઇમરજ સીર પો સ લાનબનાવવા..  
DDIISSHH  

િનયમો જુબ મોક લ કરવીિનયમો જુબ મોક લ કરવી..  DDIISSHH,,  LLCCGG  

જ ર યાત જુબ લાનનેઅપડટ કરવોજ ર યાત જુબ લાનનેઅપડટ કરવો..  DDIISSHH  

તમામ ઔ ો ગક એકમમાં ઉપરો ત કારની િૃ ઓની દખરખ તમામ ઔ ો ગક એકમમા ંઉપરો ત કારની િૃ ઓની દખરખ 

કરવીકરવી  

DDIISSHH,,LLCCGG  

મતાવધનમતાવધન  શૈ ણક સામ ી તૈયાર કરવી તે ુ ં કાશન અને વહચણી કરવીશૈ ણક સામ ી તૈયાર કરવી તે ુ ં કાશન અને વહચણી કરવી..  DDDDMMCC  

મોટા અક માત સભંિવત ફમોટા અક માત સભંિવત ફકટર ઓઆસપાસના ગામોમા ં િૃત કટર ઓઆસપાસના ગામોમા ં િૃત 

કરવી અને મે ડકલ સેવા આપનાર સ વર ઉપલ ધ તે માટ  કરવી અને મે ડકલ સેવા આપનાર સ વર ઉપલ ધ તે માટ  

યવ થા કરવીયવ થા કરવી..  

DDDDMMCC,,LLCCGG  
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તાલીમ કાય મોતાલીમ કાય મો, , સેમીનાર અને કાયશાળાઓ ુ ંઆયોજન કર ુસેમીનાર અને કાયશાળાઓ ુ ંઆયોજન કર .ુ . 

((દાદા..તત. . ાઇવરો માટ ાઇવરો માટ HHAAZZMMAATT, , િવિવધ િવભાગના અિધકાર  અને િવિવધ િવભાગના અિધકાર  અને 

મામલતદારની તાલીમમામલતદારની તાલીમ. .   

DDDDMMCC,,LLCCGG  

િવષય િન ણાંિવષય િન ણાંતોતો, , િવશેષ ોની ૂચ તૈયાર કરવીિવશેષ ોની ૂચ તૈયાર કરવી..  DDDDMMCC,,LLCCGG  

આપિ  વીમા યોજનાના સાર કરવોઆપિ  વીમા યોજનાના સાર કરવો..  મ અને મ ૂર મ અને મ ૂર 

િવભાગિવભાગ  

તબીબી તબીબી 

સેવાસેવા  

ઉ ોગ હૃોમાવંપરાતા જોખમી કિમકલ અન ેગસેની યાદ  તયૈાર કરવી ઉ ોગ ઉ ોગ 

એશોસીએશનએશોસીએશન,,DD

HHOO  

જોખમી રસાયણ અન ેગેસ માટના એ ટ ડો સ વા ય ક ોમા ંરાખવા 

અન ેઅપડટ કરવા.  

ઉ ોગઉ ોગ  

એશોસીએશનએશોસીએશન  

અને અને DDHHOO  
  રસાયણ સકંટનો િતકાર માટ સ જ થવા વા ય કમ ઓ માટ 

િનયિમત તાલીમ અન ેવકશોપ કરવા 

ઉ ોગ ઉ ોગ   

એશોસીએશનએશોસીએશન  

અને અને DDHHOO  

લા  ુકર ુંલા  ુકર ુ ં પયાવરણ સરં ણ અિધિનયમ, ફકટર  અિધિનયમ જોગવાઇલા  ૂકરવી DDIISSHH,,  GGPPCCBB  

ુ અુલએડની કામગીર  DDIISSHH,,  GGPPCCBB  

ટા ડડ ઓપરટ ગ ોસીજર (SOPs) તયૈાર કરવા DDIISSHH,,  GGPPCCBB  

  
  
  જ લા તર ડ ટ ાઇસીસમનેેજમે ટ પુ જ લા તર ડ ટ ાઇસીસમનેેજમે ટ પુ ((DDCCMMGG))ની રચના થયલે છે  ની રચના થયલે છે  

રાસાયણીક ુઘટનાઓ માટ િવિશ ટ સલાહ આપે અને ઘટતી કાયવાહ  કર છેરાસાયણીક ુઘટનાઓ માટ િવિશ ટ સલાહ આપે અને ઘટતી કાયવાહ  કર છે. . આ જ પુ આ જ પુ 

રાસાયણીકઆપિ ઓ માટ પણ રાસાયણીકઆપિ ઓ માટ પણ કામગીર  કર  શકકામગીર  કર  શક. . ((DDCCMMGG))મા ં ુલ મા ં ુલ --------  સ યો છે મા ં જ લા સ યો છે મા ં જ લા 

કલેકટર ીકલેકટર ી, , નાયબ કલકેટર ીનાયબ કલેકટર ી, , ડડ ..ડડ ..ઓઓ.. ીી, , નાયબ િનયામકનાયબ િનયામક--ઔ ો ગક રુ ા અને વા યઔ ો ગક રુ ા અને વા ય, , 

ડડ ..એસએસ..પીપી.., , મહા નગરપા લકાના ફાયર િુ ટ ડ ટમહા નગરપા લકાના ફાયર િુ ટ ડ ટ, , જ લાના વા ય અિધકારજ લાના વા ય અિધકાર , , િસિવલ િસિવલ 

સ નસ ન, , િુ ટ ડ ટ ડિુ ટ ડ ટ ડ ગએ નીયરગએ નીયર, , ચીફ ઓ ફસરચીફ ઓ ફસર, , એસએસ..આરઆર..પીપી..એફએફ..નાકમા ડર વગેર સામેલ નાકમા ડર વગેર સામેલ 

છેછે. .   
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નુામી માટ ઉપશમનનુામી માટ ઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગેશન))માટ માટ માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન))ના ના 

સભંિવત પગલાઓંસભંિવત પગલાઓં  

ઓળખ કરલ ઓળખ કરલ 

થળો અને ગામથળો અને ગામ  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કાય મ કઇ યોજના ક  કાય મ 

સાથે સાકંળ  શકાયસાથે સાકંળ  શકાય  

દ રયા કનારા િવ તારમા ંદ રયા કનારા િવ તારમા ં

આડાશોઉભી આડાશોઉભી કરવીકરવી. .   

સભંિવતસભંિવત2222ગામોગામો  ામ િવકાસામ િવકાસ  િવભાગીય યોજના અને િવભાગીય યોજના અને 

મનરગામનરગા  

  
  

નુામી માટ ઉપશમનનુામી માટ ઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગેશન) ) માટ બન માટ બન માળખાગતમાળખાગતપગલાઓંપગલાઓં  

ઉપશમનના સભંિવત પગલાઓંઉપશમનના સભંિવત પગલાઓં  

ઓળખ કરલ ઓળખ કરલ 

થળો અને થળો અને 

ગામગામ  

અમલ કરનાર અમલ કરનાર 

િવભાગિવભાગ  

કઇ યોજના ક  કાય મ કઇ યોજના ક  કાય મ 

સાથે સાકંળ  શકાયસાથે સાકંળ  શકાય  

કો ટલર લેુશનઝોનનાિનયમોનેલા  ૂકો ટલર લેુશનઝોનનાિનયમોનેલા  ૂ

કરવા કરવા   

સભંિવસભંિવતત2222ગામોગામો  પયાવરણ અને પયાવરણ અને 

વન િવભાગવન િવભાગ  

  

દ રયા દ રયા 

કનારાનાગામોનાકાયદળોનેતાલીમો કનારાનાગામોનાકાયદળોનેતાલીમો 

આપવીઆપવી  

DDDDMMCC  TTDDMMPP જુબજુબ  

  
  
55PPZZ  િવકાસલ ીકાય મોમાંિવકાસલ ીકાય મોમાંDDRRRR  ની કામગીર નો સમાવશેની કામગીર નો સમાવશે  

  િવકાસનાકાય મોમાંિવકાસનાકાય મોમાDંDRRRRની કામગીર  સાકંળ  લેવાથી નમાલનાં કુસાનને ઓ  ની કામગીર  સાકંળ  લેવાથી નમાલનાં કુસાનને ઓ  

કરવામા ંમદદ થઇ શકકરવામા ંમદદ થઇ શક. . આ ઉપરાતં વનિનવાહનીઆ ઉપરાતં વનિનવાહની  કામગીર  મજ તૂ કરવામાંકામગીર  મજ તૂ કરવામાં, , તાલીમો અને તાલીમો અને 

મતાવધન ારા માનવ સસંાધન સહાય કરવામાંમતાવધન ારા માનવ સસંાધન સહાય કરવામાં, , વા યવા ય, , પાણીપાણી, , આવાસ વગેર કાય મો આવાસ વગેર કાય મો 

ારા આપિ ઓ ુ ંજોખમ ઓ  કરવામા ંસહયોગ મળેવવોારા આપિ ઓ ુ ંજોખમ ઓ  કરવામા ંસહયોગ મળેવવો..  

  
રા ય અને રા યની િવિવધ િવકાસલ ી યોજનાઓ સ દુાયનો સામા કરા ય અને રા યની િવિવધ િવકાસલ ી યોજનાઓ સ દુાયનો સામા ક--આિથક િવકાસ આિથક િવકાસ 

કરવામા ંમદદકરવામા ંમદદ પ થઇ શકપ થઇ શક. . આવી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાકં ય સહયોગ ારા ઘણા લોકોન ેઆવી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાકં ય સહયોગ ારા ઘણા લોકોન ે

આવર  લઇ શકાય તેથી આવર  લઇ શકાય તેથી DDRRRRને ુ ય વાહમા ં લાવવાથીિવકાસની યોજનાઓ ારા ને ુ ય વાહમા ં લાવવાથીિવકાસની યોજનાઓ ારા 

સલામતીસલામતી, , જોખમ અને િનવારણમા ંઘ ુ ંયોગદાન મળ  શકજોખમ અને િનવારણમા ંઘ ુ ંયોગદાન મળ  શક..  

  
રા ય અને રા યની યોજનાઓને સાકંળ  લેવા માટ નીચે જુબ કામગીર  કરવીરા ય અને રા યની યોજનાઓને સાકંળ  લેવા માટ નીચે જુબ કામગીર  કરવી.  .    
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િવકાસ યોજનાઓમા ંઆપિ  જોખમ ઘટાડાને સાકંળ  લેવાની શ તાઓિવકાસ યોજનાઓમા ંઆપિ  જોખમ ઘટાડાને સાકંળ  લેવાની શ તાઓ  

  
િવભાગિવભાગ//રા ય અને રા યની રા ય અને રા યની 

યોજનાઓયોજનાઓ  
કાય પગલાઓકાય પગલાઓ((સભંિવતસભંિવત))  

આવાસ અને હર િનમાણઆવાસ અને હર િનમાણ  

11..  ઇ દ રા આવાસ યોજનાઇ દ રા આવાસ યોજના,,  

22..  સરદાર આવાસ યોજના સરદાર આવાસ યોજના   

33..  અ ય આવાસલ ી કાય મોઅ ય આવાસલ ી કાય મો  

  સલામતી ઓ ડટસલામતી ઓ ડટ  

  લોક િશ ણ અને િૃત માટ ટકનોલો ના િનદલોક િશ ણ અને િૃત માટ ટકનોલો ના િનદશનો શનો 

તયૈાર કરવાતયૈાર કરવા. .   

  ક ડયાકાર ગરોને સલામત બાધંકામ ગે મા ણત કરવાક ડયાકાર ગરોને સલામત બાધંકામ ગે મા ણત કરવા..  

  આ ગેનાતાલીમકારોની સપંક ૂચ તૈયાર કરવીઆ ગેનાતાલીમકારોની સપંક ૂચ તૈયાર કરવી.  .    

  સકંટ સભંિવત િવ તારોમા ં સલામત બાધંકામ ગનેા સકંટ સભંિવત િવ તારોમા ં સલામત બાધંકામ ગેના 

નીિત િનયમોઘડવા અને લા  ૂકરવાનીિત િનયમોઘડવા અને લા  ૂકરવા..  

  બધા હર િનમાણબધા હર િનમાણ  અને આવાસ કાય મોમા ં િવશેષ અને આવાસ કાય મોમા ં િવશેષ 

જ ર યાતવાળા ૂથો માટજ ર યાતવાળા ૂથો માટ  ખાસ બાધંકામ સગવડ ઉભી ખાસ બાધંકામ સગવડ ઉભી 

કરવીકરવી. .   

  
પાણી અને વ છતાપાણી અને વ છતા  

11..  રા ય ામીણ પેયજલ રા ય ામીણ પયેજલ 

કાય મકાય મ. .   

22..  વજલ ધારાવજલ ધારા,,  

33..  સં ણૂ વ છતા અભયાનસં ણૂ વ છતા અ ભયાન. .   

  વરસાદ  પાણીનો સં હવરસાદ  પાણીનો સં હ  

  ગૂભ જળ સચંય અન ેસં હ ગૂભ જળ સચંય અન ેસં હ   

  રુ ર ક દવાલોરુ ર ક દવાલો, , આડાશપાળા ુ ંબાધંકામ વગરેઆડાશપાળા ુ ંબાધંકામ વગરે  

રોજગાર અન ે ુદરતી રોજગાર અન ે ુદરતી 

સસંાધનો ુ ં યવ થાપનસસંાધનો ું યવ થાપન  

11..  ધાનમં ી ામો ોગ યોજના ધાનમં ી ામો ોગ યોજના   

22..  મહા મા ગાધંી રા ય ામીણ મહા મા ગાધંી રા ય ામીણ 

રોજગાર ગેરંટ  યોજનારોજગાર ગેરંટ  યોજના..  

33..  સકંલત જળ ાવ િવકાસ સકં લત જળ ાવ િવકાસ 

કાય મકાય મ. .   

  મનરગા તથા સકં લત જળ ાવ િવકાસ કાય મ હઠળ રુ મનરગા તથા સકં લત જળ ાવ િવકાસ કાય મ હઠળ રુ 

િનયં ણિનયં ણ, ,   

  ુ કાળ િનયં ણુ કાળ િનયં ણ, , ૃ ારોપણ ારા જમીન ધુારણાૃ ારોપણ ારા જમીન ધુારણા, ,   

  ૂના પરંપરાત પાણીના ોૂના પરંપરાત પાણીના ોતોને નુઃ િવત કરવા તોને નુઃ િવત કરવા   

  વરસાદ  પાણીના સં હ વા કામોને ાથિમકતા આપવીવરસાદ  પાણીના સં હ વા કામોને ાથિમકતા આપવી. .   
  

આરો ય આરો ય   

11..  રા ય ામીણ વા ય િમશનરા ય ામીણ વા ય િમશન, , 

કામના બદલામા ંઅનાજકામના બદલામા ંઅનાજ, ,   

22..  રા ય અ  રુ ા િમશનરા ય અ  રુ ા િમશન, ,   

33..  108 108 એ લુ સ સવેાએ લુ સ સવેા, ,   

  આપિ  ગ ેઇમરજ સી લાન તૈયાર કરઆપિ  ગ ેઇમરજ સી લાન તૈયાર કરવા વા   

  હો પીટલોમામંોક લ કરાવવાહો પીટલોમામંોક લ કરાવવા. .   

  આરો ય અને અ  રુ ા યોજના હઠળ ચાલતી આરો ય અને અ  રુ ા યોજના હઠળ ચાલતી 

િૃ ઓ ુ ંસ દુાય ારા દખરખ કરાવવીિૃ ઓ ુ ંસ દુાય ારા દખરખ કરાવવી..  
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િવભાગિવભાગ//રા ય અને રા યની રા ય અને રા યની 

યોજનાઓયોજનાઓ  
કાય પગલાઓકાય પગલાઓ((સભંિવતસભંિવત))  

44..  રા ય એઇ સ િનયં ણ કાય મરા ય એઇ સ િનયં ણ કાય મ. .   

િશ ણિશ ણ  

સવ િશ ા અભયાન સવ િશ ા અ ભયાન   

  

  માળખાગત િુવધાઓમા ં ધુારો કરવોમાળખાગત િુવધાઓમા ં ધુારો કરવો. .   

  િવશેષ જ ર યાત વાળા ૂથો તથા િવકલાગં બાળકો િવશેષ જ ર યાત વાળા ૂથો તથા િવકલાગં બાળકો 

સ હતના ૂથો માટ યો ય સગવડો તથા શૈસ હતના ૂથો માટ યો ય સગવડો તથા શૈ ણક ણક 

પ ધિતમા ં ધુારો કરવોપ ધિતમા ં ધુારો કરવો. .   

  જોખમ િનવારણની િૃત માટ શૈ ણક સા હ ય તૈયાર જોખમ િનવારણની િૃત માટ શૈ ણક સા હ ય તૈયાર 

કર  ુઅને તે  ુિવ તરણ કર ુકર  ુઅને તે  ુિવ તરણ કર .ુ.  

  િશ કોને તાલીમ આપતી સં થાના અ યાસ મોમા ંઆપિ  િશ કોને તાલીમ આપતી સં થાના અ યાસ મોમા ંઆપિ  

યવ થાપનના િવષયને સામેલ કરવાયવ થાપનના િવષયને સામેલ કરવા. .   

  િવ ાથ ઓિવ ાથ ઓ, , િશ કો અન ે શાળાના વહ વટ  કમચાર ઓન ેિશ કો અન ે શાળાના વહ વટ  કમચાર ઓન ે

વન ર ક વન ર ક તાલીમો વી ક ાથિમક સારવારતાલીમો વી ક ાથિમક સારવાર, , શોધ અન ેશોધ અને 

બચાવ તથા તરવયૈાનીતાલીમો આપવીબચાવ તથા તરવયૈાનીતાલીમો આપવી..  

  શાળા યવ થાપન કિમટ  ારા આપિ  યવ થાપન લાન શાળા યવ થાપન કિમટ  ારા આપિ  યવ થાપન લાન 

બનાવવા અને મોક લો કરવીબનાવવા અને મોક લો કરવી..  

  
  
55PP##જોખમ ુ ંહ તાતંરણજોખમ ુ ંહ તાતંરણ  ::  

  આપિ ઓના સભંિવત જોખમ ુ ં હ તાતંરણ કરવા માટ વીમા યોજનાઓની િૂમકા આપિ ઓના સભંિવત જોખમ ુ ં હ તાતંરણ કરવા માટ વીમા યોજનાઓની િૂમકા 

મહ વની છેમહ વની છે. . છેછે લા ંદાયકામા ં ુદરતી અને અ ય આપિ ઓ સામે નલા ંદાયકામા ં ુદરતી અને અ ય આપિ ઓ સામે ન--માલના ર ણ માટની માલના ર ણ માટની 

િવિવધ વીમા યોજનાઓનો ચારિવિવધ વીમા યોજનાઓનો ચાર-- સાર વ યો છેસાર વ યો છે. . નન--માલમાલ, , િમ કતિમ કત, , વા યવા ય, , મ ૂર ક યાણ મ ૂર ક યાણ 

ગનેી િવિવધ સરકાર  સહાયવાળ  વીમા યોજનાઓનો સાર થયો છેગનેી િવિવધ સરકાર  સહાયવાળ  વીમા યોજનાઓનો સાર થયો છે. . આવી યોજનાઓ આવી યોજનાઓ 

ુ ય વે ય તુ ય વે ય ત, , ુ ુ ંબ અને િમ કતુ ુ ંબ અને િમ કતને લગતી હોય છેને લગતી હોય છે. . DDDDMMPPના ંઆયોજનમા ંઆવી િવિવધ ના ંઆયોજનમા ંઆવી િવિવધ 

યોજનાઓને સાકંળ  લઇ સ દુાય આવી યોજનાઓને ણ ેઅને ઉપયોગ કર તે માટ ય નો યોજનાઓને સાકંળ  લઇ સ દુાય આવી યોજનાઓને ણે અને ઉપયોગ કર તે માટ ય નો 

કરવાકરવા. .   

  
ખાસ કર ને સરકાર ાયો ત વીમા યોજનાઓ િવશે સ દુાય ણ ેઅને જોડાય તેવા યાસો ખાસ કર ને સરકાર ાયો ત વીમા યોજનાઓ િવશે સ દુાય ણ ેઅને જોડાય તેવા યાસો 

કરવાકરવા. . િૃત અને મતાવધનમા ંપણ આવી મા હતી આપવીિૃત અને મતાવધનમા ંપણ આવી મા હતી આપવી. .   
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55..44  સં થાગત આયોજનોસં થાગત આયોજનો  

આપિ ના અિધિનયમ જુબ દરક િવભાગ પોતાની િૃ  ગ ે આપિ  આપિ ના અિધિનયમ જુબ દરક િવભાગ પોતાની િૃ  ગ ે આપિ  

યવ થાપન લાન બનાવવાના હોય છેયવ થાપન લાન બનાવવાના હોય છે. . ુ ંું DDDDMMCCસાથે સકંલન કર ુંસાથે સકંલન કર ુ.ં . આ ઉપરાતં તા કુામા ંઆ ઉપરાતં તા કુામા ં

આવેલ િવિવધ ભવનઆવેલ િવિવધ ભવન, , થળ યા ંઘણી સં યામા ંલોકો ભેગા થતા હોય અને સકંટની સભંાવના થળ યા ંઘણી સં યામા ંલોકો ભેગા થતા હોય અને સકંટની સભંાવના 

હોય તેના અલહોય તેના અલગથી સલામતી ઓ ડટ અને આયોજન થાય તે જ ર  છેગથી સલામતી ઓ ડટ અને આયોજન થાય તે જ ર  છે. . આવા થળો નીચે આવા થળો નીચ ે

જુબ હોઇ શકજુબ હોઇ શક..  

તા કુા ક ાના તમામ િવભાગો ારા તા કુા આપિ  યવ થાપનસતા કુા ક ાના તમામ િવભાગો ારા તા કુા આપિ  યવ થાપનસિમિમતીનાસકંલનથી લાન તીનાસકંલનથી લાન 

બનાવવાના રહશેબનાવવાના રહશે. . મા ંઉપશમનમા ંઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગશેન)), , વૂતૈયાર  અને િતભાવનો સમાવશે કરવાનો વૂતૈયાર  અને િતભાવનો સમાવશે કરવાનો 

રહશેરહશે. .   

  
સં થાક ય સલામતી સં થાક ય સલામતી માટ આયોજનમાટ આયોજન  

  

થળથળ  

કોઇ એક સમયે કોઇ એક સમયે 

કટલા લોકો પર કટલા લોકો પર 

સકંટ ુ ંજોખમ આવી સકંટ ુ ંજોખમ આવી 

શકશક  

જોખમનો કારજોખમનો કાર  
જવાબદાર જવાબદાર 

િવભાગિવભાગ  
ગિતગિત  

વલસાડ વલસાડ બ રબ ર  ૧૧000000  અક માતઅક માત  AAPPMMCC    

ધાિમક થળોધાિમક થળો  

11પલસાપલસાણણનોનો    મેડો મેડો   

1100,,000000  

ભગદડભગદડ, , 

ડપોઇઝન ગ ડપોઇઝન ગ 

અને આગઅને આગ  

ધાિમક ટધાિમક ટ, , 

ચરે ટ  િવભાગચરે ટ  િવભાગ  

  

22ઘડોઇ નો મેડો  ઘડોઇ નો મેડો    1100,,000000  

33  ,,JJFFKKFFGGFF[[  DD[[//FF [[  1100,,000000  

  
  
શાળા સલામતી લાનશાળા સલામતી લાન  ::  

શાળા સં ુલ બાળકો માટ સૌથી સલામત થળ હો ુ ંજોઇએશાળા સં ુલ બાળકો માટ સૌથી સલામત થળ હો ુ ંજોઇએ. . તા કુામા ંિશ ણનો અિધકાર તા કુામા ંિશ ણનો અિધકાર 2008 2008 

હઠળ હઠળ SSMMCCબનેલી હોય છેબનેલી હોય છે. . તેના સકંલનમા ં રહ  દરક શાળામા ં સલામતી લાન બનાવવાતેના સકંલનમા ં રહ  દરક શાળામા ં સલામતી લાન બનાવવા. . 

આવા લાન હઠળ શાળાઓ સલામત બન ેઅને િવ ાથ ઓ અને િશઆવા લાન હઠળ શાળાઓ સલામત બન ેઅને િવ ાથ ઓ અને િશ કો ુ ં મતાવધન થાય ત ેકો ુ ં મતાવધન થાય ત ે

માટ માટ DDDDMMPPમા ંઆવા શાળા તરના લાનની િવગતો સામેલ કરવીમા ંઆવા શાળા તરના લાનની િવગતો સામેલ કરવી..  
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રા ય શાળા સલામતી કાય મ હઠળ શાળાના િવ ાથ ઓરા ય શાળા સલામતી કાય મ હઠળ શાળાના િવ ાથ ઓ, , િશ કો અને િશ કો અને 

વાલીઓનીસહભાગીતાથી દરક શાળા આપિ  યવ થાપન લાન બનાવવાનો હોય છેવાલીઓનીસહભાગીતાથી દરક શાળા આપિ  યવ થાપન લાન બનાવવાનો હોય છે. . આ આ 

લાનના ુ ય હ ઓુ નીચે જુબ છેલાનના ુ ય હ ઓુ નીચે જુબ છે::  

 શાળાના ભવન ુ ંજોખમ, િનઃસહાયતા અન ે મતાઓ ું કલન કર ુ.ં  

 શાળાની આસપાસની મદદ પ સ ં થાઓઓળખવી  આપિ મા ંમદદ પ થઇ શક. 

 શાળા સલામતી માટ તાલીમ, મોક લનાિવષયો અન ેસમય ૂચ તયૈાર કરવી.   

 ઇમરજ સીમા ંબાળકોન ેસલામત ર ત ેબહાર નીકળવા માટ ુ ંઆયોજન તયૈાર કર ુ.ં  

 આગ, લેબોરટર  વગરેની સ ં ણૂ સલામતી માટની કાય પ ધિત અન ેપગલા ંન  કરવા.    

 શાળા તરઅગ યના ટ લફોન નબંર, સપંક ય ત અન ેસવેા આપનારનાસંરનામાની ૂચ તયૈાર 

કરવી. 

 સલામતી માટના સાધનો, ય ં ો, દવાઓ, ાથિમક સારવાર, કપડા વગરે એક ીત કરવી સ ં હ 

કરવો થી આપિ  દરિમયાન ઉપયોગ કર  શકાય.. 

જ લાજ લા તરના શાળા સલામતી ફોરમે શાળા શાળા વ ચ ેશીખવાની યાતરના શાળા સલામતી ફોરમે શાળા શાળા વ ચ ેશીખવાની યા, , અ ભુવોની આપઅ ભુવોની આપ--લ ેલ ે

અને શાળા સલામતીની સાર  કામગીર ને વધારવી તથા તનેે ો સાહન આપ ુઅને શાળા સલામતીની સાર  કામગીર ને વધારવી તથા તનેે ો સાહન આપ .ુ.  
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  ઇમરજ સીમા ં વૂ અને બાદમાંઇમરજ સીમા ં વૂ અને બાદમાં  િતભાવ કરવો જ ર  છેિતભાવ કરવો જ ર  છે. . િતભાવ કરવાના આયોજન િતભાવ કરવાના આયોજન 

માટ ઠોસ માટ ઠોસ IICCSSતૈયાર કર ુંતૈયાર કર ુ.ં . િવિવધ સં થાિવિવધ સં થા, , િવભાગો સાથે સકંલનિવભાગો સાથે સકંલન, , માળખાગત અને બન માળખાગત અને બન 

માળખાગતકાય  વગરે ન  કરવામા ં વૂતૈયાર  ઉપયોગી રહ છેમાળખાગતકાય  વગેર ન  કરવામા ં વૂતૈયાર  ઉપયોગી રહ છે..  

  
આ લાનમા ં પ ટ આ લાનમા ં પ ટ IICCSSબનવા જોઇએ થી બનવા જોઇએ થી 3 3 CC  ((કમા ડકમા ડ, , કં ોલ અને કો િુનકકં ોલ અને કો િુનકશનશન) ) યો ય ર તે યો ય ર તે 

થાય તથા સમયસર અને અસરકારક િતભાવ આપવોથાય તથા સમયસર અને અસરકારક િતભાવ આપવો. .   

  
IICCSSમા ં વૂચતેવણીમા ં વૂચેતવણી, , શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ, , માનવીય મદદમાનવીય મદદ, , ાથિમક સારવારાથિમક સારવાર, , રાહતરાહત, , હગંામી હગંામી 

આવાસઆવાસ, , પાણી અને વ છતાપાણી અને વ છતા, , કાયદો અને યવ થાકાયદો અને યવ થા, , પ  ુ સભંાળપ  ુ સભંાળ, , ફ રયાદ િનવારણફ રયાદ િનવારણ, , 

નુઃ થાપન અને નુઃિનમાણ અગ યની બાબતો છેનુઃ થાપન અને નુઃિનમાણ અગ યની બાબતો છે. .   

  
&&PP!! ૂવૂ ચેતવણી યવ થા વ ચેતવણી યવ થા ((EEWWSS))અને આપિ  બાદની ચૂનાઓ અને આપિ  બાદની ચૂનાઓ ::  

  

ઘણીવાર એ  ુબને ક આપિ  ગેનો સદંશો અને ચતેવણી ત રયાળ જ યાએ રહલા લોકો ઘણીવાર એ  ુબને ક આપિ  ગેનો સદંશો અને ચતેવણી ત રયાળ જ યાએ રહલા લોકો 

ધુી સમયસર પહ ચાડ  શકાતો નથીધુી સમયસર પહ ચાડ  શકાતો નથી. . અ કુવાર આપિ  પહલા અને દરિમયાન અફવાઓના અ કુવાર આપિ  પહલા અને દરિમયાન અફવાઓના 

કારણે પહ ચતી મા હતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફલાવે કારણે પહ ચતી મા હતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફલાવે છેછે. . તથેી યો ય સમયેતથેી યો ય સમયે, , પ ટપ ટ, , 

યો ય સ હૂને ચેતવણી સદંશ પહ ચાડવાથીઆપિ ની અસરો ઓછ  કર  શકાય છેયો ય સ હૂને ચેતવણી સદંશ પહ ચાડવાથીઆપિ ની અસરો ઓછ  કર  શકાય છે. . 

િવ વાસપા  મા હતી સમયસર પહ ચાડવા માટ િવ વાસપા  મા હતી સમયસર પહ ચાડવા માટ IICCSSમહ વની છેમહ વની છે..  

  
વૂ ચેતવણી કાય યોજનાવૂ ચેતવણી કાય યોજના  

કાયના કારકાયના કાર  રુુર  વાવાઝો ુવાવાઝો ુ   
કિમકલ અને કિમકલ અને 

ઔ ો ગકઔ ો ગક  
નુામીનુામી  

હાલની વૂ ચેતવણી હાલની વૂ ચેતવણી યવ થા યવ થા   
  

િસચાઇ િવભાગ િસચાઇ િવભાગ   //  

ડમઓથોર ટડમઓથોર ટ //  

હવામાન ખા ુહવામાન ખા  ુ 

  

કલેકટર ીકલેકટર ી  
  

મામલતદારમામલતદાર//  

ટટ ..ડડ ..ઓઓ  

  

હવામાન ખા ુહવામાન ખા  ુ 

  

કલેકટર ીકલેકટર ી  
  

મામલતદારમામલતદાર//  

ટટ ..ડડ ..ઓઓ..  

  

ગામોગામો  

ઇ ડર ઝએઇ ડર ઝએ

સોિસએશનસોિસએશન  

  
DDCCGG  
  

LLCCGG  
  

મામલતદારમામલતદાર  

હવામાન ખા ુહવામાન ખા  ુ 

  

કલેકટર ીકલેકટર ી  
  

મામલતદારમામલતદાર//  

ટટ ..ડડ ..ઓઓ..  

  

ગામોગામો  
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ગામોગામો  

જવાબદાર િવભાગજવાબદાર િવભાગ  

  

મામલતદારમામલતદાર//તાતા..

િવિવ..અઅ..  

મામલતદારમામલતદાર//

તાતા..િવિવ..અઅ..  

મામલતદાર મામલતદાર 

//તાતા..િવિવ..અઅ..  

મામલતદારમામલતદાર//તાતા

..િવિવ..અઅ..  

તાલીમબ ધઓપરટરોની તાલીમબ ધઓપરટરોની 

ઉપલ ધઉપલ ધ  

હાહા  હાહા  નાના  નાના  

આવર  લીધેલ ગામોઆવર  લીધેલ ગામો  --તે સકંટનાતે સકંટનાજોખમ સભંિવત ગામોજોખમ સભંિવત ગામો  

ચેતવણી અને સદંશા ન ચેતવણી અને સદંશા ન 

પહ ચતા હોય અથવા પહ ચતા હોય અથવા 

પહ ચાડવા ુ કલ હોય તેવા પહ ચાડવા ુ કલ હોય તેવા 

ગામોગામો//વસાહતવસાહત. .   

 સ દુાય ગામોમા ં સ દુાય ગામોમા ં ૂર રહ છે દાૂર રહ છે દા..તત. . માછ મારમાછ માર, , મીઠા કાર ગરોમીઠા કાર ગરો, , 

માલધાર  વગેર માલધાર  વગેર   

સમયમયાદામા ંસમયમયાદામા ં

ચેતવણીનાસદંશા પહ ચવા ચેતવણીનાસદંશા પહ ચવા 

માટના   જ ર  પગલાઓમાટના   જ ર  પગલાઓ.  .  

((ઉઉ..દાદા. . તર ક વિન સદંશન ેતર ક વિન સદંશને 

કાયરત બનાવવાકાયરત બનાવવા))  

કાયદળોમાં ગામોમાં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ કાયદળોમાં ગામોમાં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ 

કરવો અને સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવીકરવો અને સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી. .   

  
આપિ  બાદની ચૂનાઓઆપિ  બાદની ચૂનાઓ  

સકંટના કારસકંટના કાર  રુુર  વાવાઝો ુવાવાઝો ુ   કંૂપકંૂપ  ુ કાળુ કાળ  

કિમકલ અને કિમકલ અને 

ઔ ો ગક ઔ ો ગક 

ુઘટનાઓુઘટનાઓ  

નુામીનુામી  

જવાબદાર િવભાગજવાબદાર િવભાગ  મામલતદાર કચેર  અને તામામલતદાર કચેર  અને તા..િવિવ..અઅ..  

આવર  લીધેલ ગામોઆવર  લીધેલ ગામો  --તે સકંટનાતે સકંટનાજોખમ સભંિવત ગામોજોખમ સભંિવત ગામો  

ચેતવણી અને સદંશા ન ચેતવણી અને સદંશા ન 

પહ ચતા હોય અથવા પહ ચતા હોય અથવા 

પહ ચાડવા ુ કલ હોય તેવા પહ ચાડવા ુ કલ હોય તેવા 

ગામોગામો//વસાહતવસાહત. .   

 સ દુાય ગામોમા ં ૂર રહ છે દા સ દુાય ગામોમા ં ૂર રહ છે દા..તત. . માછ મારમાછ માર, , મીઠા કાર ગરોમીઠા કાર ગરો, , 

માલધાર  વગેરમાલધાર  વગેર  

સમયમયાદામા ંસમયમયાદામા ં

ચેતવણીનાસદંશા પહ ચવા ચેતવણીનાસદંશા પહ ચવા 

માટના   જ ર  પગલાઓમાટના   જ ર  પગલાઓ..  

કાયદળોમાં ગામોમા ં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ કાયદળોમાં ગામોમાં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ 

કરવો અને સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવીકરવો અને સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી..  
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&&PPZZઆગોતર  યઆગોતર  યવ થાવ થા  

યાર આપિ  આવ ે યાર રુતી સાધન સામ ીયાર આપિ  આવ ે યાર રુતી સાધન સામ ી, , યં ોયં ો, , સાધનો ન હોય તો લોકોની જ ર યાતન ેસાધનો ન હોય તો લોકોની જ ર યાતન ે

પહ ચી વળવામા ં તરાય આવે છેપહ ચી વળવામા ં તરાય આવે છે. . આગોતર  યવ થા કરવાથી ુ કલીને મહદ શેિનવાર  આગોતર  યવ થા કરવાથી ુ કલીને મહદ શેિનવાર  

શકાય છેશકાય છે. . યો ય ર તે યો ય ર તે ““ ટોકપાઇલટોકપાઇલ””  કરવાથી વર ત મદદ કરવામા ંસરળતા રહ છેકરવાથી વર ત મદદ કરવામા ંસરળતા રહ છે..  

આગોતર  યવ થાઆગોતર  યવ થા  માટ મહ વના ંચાર પગલા ંછેમાટ મહ વના ંચાર પગલા ંછે;;  

11..  િવ તાર અન ે સકંટ અ સુાર જ ર  સામ ીની ૂચ તયૈાર કરવીિવ તાર અન ે સકંટ અ સુાર જ ર  સામ ીની ૂચ તયૈાર કરવી. . આ માટ િવ તારના આ માટ િવ તારના 

લોકોની િનઃસહાયતાલોકોની િનઃસહાયતા, , વપરાશ અને સં ૃિતને યાને લેવાવપરાશ અને સં ૃિતને યાને લેવા..  

22..   સાધન સામ ી એકઠ  કરવાની છે તેની ણુવ ા અને માનાકં યાને લવેા જોઇએ થી   સાધન સામ ી એકઠ  કરવાની છે તેની ણુવ ા અને માનાકં યાને લવેા જોઇએ થી  

ણુવ ાવાળ  સામ ી ણુવ ાવાળ  સામ ી એક ીત થાયએક ીત થાય..  

33..  આવી સાધનઆવી સાધન--સામ ી પહ ચાડ  શક તેવા િવ તા અને ોત ન  કરવાસામ ી પહ ચાડ  શક તેવા િવ તા અને ોત ન  કરવા..  

44..  આગોતર યવ થાની સાધન સામ ીના ંગોડાઉનઆગોતર યવ થાની સાધન સામ ીના ંગોડાઉન, , સ લાયસ ુ ંનેટવક તયૈાર રાખ ુ ં થી સ લાયસ ુ ંનેટવક તયૈાર રાખ ુ ં થી 

સ વર સેવા પહ ચાડાયસ વર સેવા પહ ચાડાય..  

55..  જ લાજ લામા ંતા કુા મથક અને ુદામા ંતા કુા મથક અને ુદા-- ુ દા લ ટર તર આવી યવ થા કર  શકાયુદા લ ટર તર આવી યવ થા કર  શકાય. . પંપચંાયત ચાયત 

તર પણ આવી યવ થા થાય ત ેમાટ કામગીર  કરવીતર પણ આવી યવ થા થાય ત ેમાટ કામગીર  કરવી. .   

  
કિમકલ અને ઔ ો ગક એકમ અને સં હ માટના વૂતૈયાર નાપગલાંઓકિમકલ અને ઔ ો ગક એકમ અને સં હ માટના વૂતૈયાર નાપગલાંઓ  

  સલામતીનાનીિતિનયમોને િનયિમત ર તે દાખલ કરવાસલામતીનાનીિતિનયમોને િનયિમત ર તે દાખલ કરવા, , ધુારાધુારા--વધારા કરવાવધારા કરવા..  

  અગ યની યં સામ ીની િનયિમત ળવણી કરવી અને ચકાસણી િુન ચત કરવીઅગ યની યં સામ ીની િનયિમત ળવણી કરવી અને ચકાસણી િુન ચત કરવી. .   

  કાયદાકાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમા ંદખરખ કરવી અન ેઅહવાલ કરવોને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમા ંદખરખ કરવી અન ેઅહવાલ કરવો. .   

  અક માત ુરં પોટ ગઅક માત ુરં પોટ ગ, , છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે િુન ચતકર ુછણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે િુન ચતકર .ુ.  

  સલામતીની સમજ વધે તે માટ અગાઉથી અને િતભાવ વ પે પગલા ંલેવાસલામતીની સમજ વધે તે માટ અગાઉથી અને િતભાવ વ પે પગલા ંલેવા. .   
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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) 

ZFHI :TZ[ T[G]\ HM0F6 VG[ 38GF 
lGI\+6 T\+G]\ :YF5G 

RF,] K[P 

U|FDL6 :TZ[ GLR[GF TDFD :TZ[ VF5l¿ 
IMHGFVM 
lJS;FJJL(DDMC/TDMC/VDMC)  

 RF,] K[P 

VF5l¿ jIJ:YF5G V\U[ ;ZSFZ4 ALG 
;ZSFZL ;\U9GM4 VG[ BFGUL 1F[+M 
;lCTlGIlDT A[9SM IMHJLP (DDMC) 

 l+DFl;S 

,MSHFU'lT ;lCTGL TF,LD RF,] ZFBJL 
(DDMS VG[ lDl0IF 8F:S OM;"f 

U]HZFT ZFHI VF5l¿ 
jIJ:YF5G ;¿F D\0/ VG[ 
I]GF.8[0 G[Xg; 0[J,5D[g8 
5|MH[S8GM ;DFJ[X   

RF,] K[P  

R[TJ6L ;\RFZ jIJ:YF VG[ VgI T\+GL 
RSF;6L T[D H 0=L,GM p5IMU 

 RF,] K[P  

O|F.;L; D[G[HD[g8 SlDl8 sS,[S8Zf ;FY[ 
A[9S IMHJL 

Ò<,FGF VG[ ZFHI lGI\+6 SNL 
JrR[GM ;\N[XMjIJCFZ 

R[TJ6L 
D?IF 5KL 

TDFD :TZ sVF5l¿U|:T Ò<,F4 TF,]SF4 
UFDf DF\ SFI" N/ ;FANF ZFBJF sN}Z ;\RFZ 
jIJ:YF4 DFwID SFI" N/f  

;\RFZ jIJ:YFT\+ VG[ SFI"ZLlT S|F.l;; 
D[G[HD[g8 
SlDl8 GSSL 
SZ[ T[ ZLT[ 

DFlCTL 5|;FZ sS|F.;L; D[G[HD[g8 SlDl84 
lDl0IF 8F:S OM;"f 

 GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ 
T[ D]HA 

VF5l¿GF 5|SFZG[ wIFGDF\ ,.G[ 
;\J[NGXL, DYSM GÒS l:YlT ;\EF/JF 
DF8[ ;FWG;\5l¿ T{IFZ ZFBJFP     

N}Z ;\RFZ T\+4 IMHGF GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ 
T[ D]HA 

J{Sl<5S ;\RFZ jIJ:YFT\+ :YF5J]\ sN}Z 
;\RFZ T\+ SFI"N/f 

 GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ 
T[ D]HAP  
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 
AFAT 

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~ 

SZJLP (CMC) 

XMW VG[ ARFJ N/ ;FAN] SZJ]\P TFtSFl,S 

G]S;FG VG[ V;ZU|:T lJ:TFZGF 5|DF6 

5Z DFlCTL V[S+ SZJLP (CMC) 

VFSFZ6L 8LD 5F;[ ;\RFZ 

jIJ:YF VG[ JFCGM K[P 

$ S,FSDF\ X~ SZJ]\P  

IMHGF lJS;FJJL VG[ SFI"lJX[QF N/G[ 

:Y/ VG[ OZH V\U[ ;}RGF 

G]S;FG VG[ V;ZU|:T 

lJ:TFZGLDFlCTL 

$ S,FSDF\ X~ SZJ]\P  

AFæ ;FWG ;\5l¿ SFD[ ,UF0JF 

(CMC) 

G]S;FG VG[ H~lZIFTGLDFlCTL 5 S,FSDF\ X~ SZJ\]P  

HFC[Z DFlCTL 5}ZL 5F0JL (CMC)  & S,FSDF\ X~ SZJ]\\P 

!Z S,FS 

,LW[,F 5U,F V\U[ VG[ SFI"lJX[QFN/GL 

SFI"5|UlT V\U[ ZL5M8L"\U X~ SZJ]\P 

sSFI"lJX[QFN/f 

;\RFZ jIJ:YFT\+ ;\RF,G SZJ]\P  !Z S,FS[ X~ SZJ\\]P 

G]S;FGGL DFlCTL4 ;FWGM4 H~lZIFTM 

VG[ ;D:IF lJ:TFZq5|J'l¿VMG]\ 

5]GoD}<IF\SG (CMC) 

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

SD"RFZLU6GL S|DJFZL X~ SZJLP 

(CMC) 

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

ZFHI lGI\+6 S1F lGIlDT ;\5S" 

:YFl5T SZJMP 

;\RFZ jIJ:YFT\+ RF,] CF,TDF\ !Z S,FS[ X~ SZJ]\P  

;DU| 5|IF;M ZFCTDF\ S[lgãT SZJF 

(CMC) 

 ;DU| ;DI[ 

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

SZJ\] sHFC[Z AF\WSFD VG[ 

VgISFI"lJX[QFN/ DFZOT CMC)  

 $( S,FS 5C[,F SZJ\]P  
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 
AFAT 

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

;DIDIF"NF 

$( S,FS 

SFDULZLGL ;DL1FF VG[ 5]GoD}<IF\SG 

RF,] ZFBJ]\P 

SFDULZLGL DFlCTL  

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 VFWFlZTs;CFIS 

T\+q;FWGMf SFDULZLDF\YL D]ST SZJF 

(CMC) 

  

5lZl:YlT ;FDFgI SZL XSFI T[ ZLT[ 

wIFG S[lgãT SZJ]\P  

 *Z S,FS 5C[,F\ 

*Z S,FS 

5]GJ";G 5|J'l¿VM X~ SZJLP  IMHGF  

G]S;FG VG[ H~lZIFTGLlJUTJFZ 

DMH6L WZJLP (CMC VG[ G]S;FG 

VFSFZ6L SFI"N/f 

  

SFDULZL YI[ lGIlDT lZ5M8L"\U X~ 

SZJ]\P 

SFDULZL (Operation) YI[ 

D/[, DFlCTL 

XSI T[8,]\ H,NL 

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

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

 XSI T[8,]\ H,NL 

AMW5F9 A[9S (CMC VG[ VgIf  A[ V9JFl0IF 5KL 

VFBZL VC[JF,qS[; :80L (CMC)  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 VlWSFZLolGJF;L GFIA S,[S8Z 
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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 

VF5l¿ 5C[,F 

;\RFZ jIJ:YF VG[ R[TJ6L T\+ SFD SZ[ K[ S[ S[D 
T[GL RSF;6L 

 NZ 5\NZ lNJ;[ 

R[TJ6L ;\N[XFVM VUFpYL H T{IFZ SZ[,F ZFBJF   

R[TJ6L 

R[TJ6L D[/JJL VG[ T[G[ DMS,JL 
sSFI"lJX[QFN/f 

N}Z ;\RFZ jIJ:YFT\+ 
SFI"lJX[QFN/ ;FY[ 
;\S,G 

R[TJ6L D/[ T[ D]HA 

D/[,L R[TJ6L RSF;JL VG[ ;DHJL 
sSFI"lJX[QFN/f 

 R[TJ6L DMS<IFGF !Z 
S,FSDF\ 

XSI CMI TM R[TJ6LG[ HFT[ BFTZL SZJLP 
sSFI"lJX[QFN/f 

 ;DI CMI T[ D]HA 

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[ 
;FDFgITo p5,aW ;FWG;\5l¿G]\ D}<IF\SG SZJ]\P 
sSFI"lJX[QFN/f   

 ( lNJ;DF\ 5}6" SZJ]\P  

VF5l¿ DF8[ H~ZL SD"RFZLU6 VG[ ;FWG;FDU|L 
V\NFH sSFI"lJX[QFN/f  

VF5l¿GL U\ELZTFGF 
VFWFZ[ J;TLNL9 
;,FDTLSD"RFZLU6GL 
;\bIFGF WMZ6GF VFWFZ[  

V[S V9JFl0IFDF\ 5}6" 
SZJ]\P  

VFIMHG VG[ DC[;}, lJEFU ;FY[ ;\S,G 
sSFI"lJX[QFN/f 

  

,MSHFU'lT 5[NF SZJF ;lCT l0=, CFY WZJL 
sSFI"lJX[QFN/f 

DFwIDSFI"lJX[QFN/GL 
;CEFlUTFGM ;DFJ[X 
YFI K[P 

NZ[S $5 lNJ;[ 
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R[TJ6L 

5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP 5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 
5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;\RFZ jIJ:YFT\+GL RSF;6L SZJL sJFIZ,[; 
.g:5[S8Zf 

 R[TJ6LGF !qZ S,FSDF\ 

5M,L; VG[ SFI"N/GF ;eIMG[ ;HFU SZJF 
s5M,L; VlW1FSf 

 R[TJ6LGF !vZ 
S,FSDF\ 

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 

 R[TJ6LGF !vZ 
S,FSDF\ 

VgISFI"lJX[QFN/G[ ;CFI SZJF DF8[ 
H~lZIFTMGM 5|FYlDS V\NFH lJS;FJJM s5M,L; 
VlW1FSf 

 R[TJ6L !vZ S,FSDF\ 

VF5l¿ 

SD"RFZLU6GL jI]CUM9J6L DF8[ lGI\+6 
É1FDF\YL C]SDM D[/JJF s5M,L; VWL1FSf 

;\RFZ jIJ:YFT\+ 
SFI"ZT 

TFtSFl,S 

SD"RFZLVM VG[ ;J,TMGL l:YlT GSSL SZJL 
s5M,L; VWL1FSf 

;\RFZ jIJ:YFT\+ 
SFI"ZT 

VF5l¿GF !vZ 
S,FSDF\   

JWFZFGFSD"RFZLVMG[ SFD[ ,UF0JFP s5M,L; 
VWL1FSf  

JFCGM p5,aW CMJF 
HM.V[P 

VF5l¿GF Zv# 
S,FSDF\ 

;FWG ;\5l¿q;FDU|LG]\ N[BZ[BvlGZL1F6 s5M,L; 
VWL1FSf  

 VF5l¿GF ! S,FSDF\`  

JLJLVF.5L I]lG8 :YF5J]\ s5M,L; VWL1FSf  TFtSFl,S 
H~ZL CMI TM JWFZFGF ;FWGMGL lJG\TL s5M,L; 
VWL1FSf 

;\RFZ jIJ:YFT\+ RF,] 
SZJ]\P  

VF5l¿GF RFZ S,FSDF\  

!Z S,FS   
lGIlDT ZL5M8L"\U X~ SZJ]\P sSFI"lJX[QFN/f ;\RFZ jIJ:YFT\+ 

SFI"ZT 
VF5l¿ X~ YFI S[ TZT 
H  

SD"RFZL U6GL S|DJFZL X~ SZJLP 
sSFI"lJX[QFN/f 

 VF5l¿ X~ YFI S[ TZT 
H  

EL0 lGI\+6 ;D:IF CFY 5Z ,[JLP 
sSFI"lJX[QFN/f 

 H~lZIFT D]HA 

,}\8OF8 S[ RMZL V8SFJJF 5|DF6E}T ;\RF,G 
SFI"ZLlT VD,L AGFJJL sSFI"lJX[QFN/f 

 H~lZIFT D]HA 

VOJF lGI\+6 sSFI"lJX[QFN/f S,[S8Z4 DFwID4 ALG 
;ZSFZL ;\U9G4 :YFlGS 
VU|6LVM 

H~lZIFT D]HA 

,MSMG[ Z:TFVMGL l:YlT lJU[Z[ H[JL DFlCTL 5}ZL 
5F0JLP sSFI"lJX[QFN/f 

lGI\+6 S1F4 DFwID4 
SFI"N/4 0[%I]8L D[Ò:8==[8 

H~lZIFT D]HA 
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$( S,FS 

5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP 5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 
5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

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

JWFZMq38F0M SZJMqD]ST SZJ]\Pf 

 ;DIUF/M X~ YI[YL 

;FDFgI l:YlT DF8[GL IMHGF s5M,L; VWL1FS4 
SFI"lJX[QFN/4 lGI\+6 S1Ff 

 VF5l¿ 5KLGF *Z 
S,FSYL  

AMW5F9 ;+ IMHJ]\P sVgI 51FSFZM TZOYL 

SFI"lJX[QFN/f 

 VF5l¿ 5KLGF V[S 

V9JFl0I[  

VFBZL VC[JF,  VF5l¿ 5KLGF A[ sZf 

V9JFl0I[ 

XXMMWW  VVGG[[  AARRFFJJ  ss::YY//FF \\TTZZ  ;;llCCTTff  oo    ::YYFFllGGSS  ::YY//FF \\TTZZ44  XXMMWW  VVGG[[  AARRFFJJGGFF  55||IIFF;;DDFF \\   DDNNNN    

SSZZJJFF  DDFF88[[   DDFFGGJJ  VVGG[[  DDCCttJJGGFF  ;;FFWWGGMM  55}}ZZFF  55FF00[[   KK[[PP    
SSFFII""NN//GG]] \\   GG[[TT''ttJJ  ,,[[GGFFZZ  VVllWWSSFFZZLL  oo    00[[%%II]]88LL  SSDDFFgg00ZZ44  GGFFUUllZZSS  ;;\\ZZ11FF66      

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 

HMBD D}<IF\SG VG[ ;\J[NGXL,TF 
sSFI"lJX[QFN/f GSXM AGFJJMP 

 R[TJ6L 5C[,F 

SD"RFZLU6 VG[ DCtJGL ;FWG;FDU|LGL 
sSFI"lJX[QFN/f IFNL AGFJJLP 

 R[T6JL 5C[,F 

TF,LD sSFI"N/f U]HZFT VF5l¿ 
jIJ:YF5G ;¿FD\0/ 
VG[ ;\I]ST ZFQ8= lJSF; 
SFI"S|D TZOYL ;FWG 
;CFI   

R[TJ6L 5C[,F\ 

,MSHFU'lT S[/J6L SFI"S|D sSFI"N/f DFwID SFI"N/  
5IF"%T ;\RFZ jIJ:YF :YF5JL sSFI"N/f JWFZFGL ;FWG;FDU|L  
l0=, sSFI"N/f  R[TJ6L 5C[,F 
;\ElJT XMW VG[ ARFJ SFDULZL DF8[ JFCG 
jIJ:YFsSFI"N/f 

;CFIS T\+ SFI"N/ ;FY[ R[TJ6L 5C[,F 

ARFJ DF8[GL 5|DF6E}T ;\RF,G 
SFI"ZLlT(SOP) lJS;FJJLsSFI"N/f 

 R[TJ6L 5C[,F 
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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 

R[TJ6L 

SFI"N/M VG[ XMW VG[ ARFJ 8LDG[ ;FANF SZJF 
sSFI"N/f 

 R[TJ6L D?I[ 

;FWG;FDU|L T{IFZ K[ S[ S[D T[GL RSF;6L SZJL 
sSFI"N/f 

 8LDG[ SFD[ ,UF0IF 
5KL 

JFCGM T{IFZ K[ S[ S[Dm T[GL BFTZL SZJL 
sSFI"N/f 

;CFIS T\+  
SFI"N/ 

R[TJ6L D?I[ 

VUDR[TLGF 5U,F ~5[ :Y/F\TZ sSFI"N/f ;CFIS T\+ VG[ VFzI 
SFI"N/ 

OZDFjIF 5|DF6[ 

;,FDTL H6FI TM 8LDG[ D]ST SZJL sSFI"N/f ;CFIS T\+ SFI"N/ l:YlT 5Z VFWFZLT 
,MSHFU'lT DF8[ 5[8=Ml,\U X~ SZJ]\P sSFI"N/f DFwID4 SFINM VG[ 

jIJ:YF VG[ ;CFIS T\+ 
SFI"N/ 

H~lZIFT D]HA 

VF5l¿ JBT[ 

SD"RFZLVMGL ;,FDTLGL BFTZL SZJL  TFtSFl,S 
5MTFGL ;\RFZ jIJ:YF 5]Go:YFl5T SZJL 
sSFI"N/f 
VFSFZ6L D]HA ARFJq:Y/F\TZ 8LD ZJFGF SZJL 
sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F TZOYL 
DFlCTL D]HA 

TFtSFl,S 

H~Z CMI TM JWFZFGL ;FWG;FDU|L D\UFJJL 
sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YF T\+ 
SFI"ZT CMJ]\ HM.V[P 

VF5l¿GF # YL $ 
S,FSDF\  

SFDULZL (Operation) YI[ ZL5M8" VF5JF 
sSFI"N/f 

 # YL $ S,FS[ X~ SZJ]\P  

5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlT D]HA sSFI"N/f 
D'TN[CM B;[0JF 

H]NF H]NF DC[;},L 
VlWSFZL VG[ 5M,L;GM 
;DFJ[X SZJMP  

# YL $ S,FS[ X~ SZJ]\P  

SD"RFZLVMGL S|DJFZL GSSL SZJL sSFI"N/f  !Z S,FS[ X~ SZJ]\P  
BF; ARFJ SFDULZL X~ SZJLP sJC[,L X~ SZL 
XSFIfsSFI" N/f 

AFæ ;FWGMGL DNN ,. 
XSFIP ;CFIS T\+ 
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G  

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

HFC[Z AF\WSFDGF SFI"N/GF ;CSFZYL SF8DF/ 
B;[0JFGM X~ SZJMP 

DCtJGF VF\TZDF/BF 
5Z wIFG VF5J]\qlGI\+6 
S1FGM ;\5S" 

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

SFDULZL ;TT RF,] ZFBJF DF8[ JWFZFGL 
;FWG;FDU|L sA/T64 SD"RFZLU6 H[JLf 
JWFZFGL ;FWG;\5l¿ ;]lGlüT SZJL sSFI"N/f   

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

$( S,FS[ 

HFC[Z AF\WSFD SFI"N/GF ;CSFZYL G]S;FG 
5FD[,L .DFZTM TM0L 5F0JLq8[SFYL l:YZ SZJLP 

;CFIS T\+ SFI"N/ 
SFI"SZM4 ;FWG;FDU|L 

$( S,FS[ X~ SZJ]\P  

;FWG;FDU|L VG[ VgI ;FWGM K}8F SZJF4 
O[ZOFZ SZJF4 DZFDT VG[ O[ZAN,L SZJL 
sSFI"N/f 

 VF5l¿GF 5|SFZ 5Z 
VFWFlZT 

5]Go:YF5G SFDULZLGL ;,FDTL ;\A\WL JWFZFGL 
SFDULZL DF8[ T{IFZ ZC[J]\P sSFI"N/f 

 H~lZIFT D]HA 

*Z S,FS[ 

AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf  A[ V9JFl0IF 5KL 
VFBZL VC[JF, sSFI"N/f  DM8F EFUGL 5|J'l¿VM 

5}6" YFI T[ 5KL   

HHFFCC[[ZZ  AAFF \\WWSSFFDD  oo  ;;FFDDFFggII  ZZLLTT[[   RRFF,,TTFF  VVFF\\TTZZDDFF//BBFFGG[[  55]]GGoo::YYFFll55TT  SSZZJJFF  DDFF88[[GGFF  ::YYFFllGGSS  

55||IIFF;;MMDDFF \\   ;;CCFFII  SSZZJJFF  DDFF88[[  SSDD""RRFFZZLLUU66  VVGG[[  SSFFII""NN//GG]] \\   GG[[TT''ttJJ  ,,[[GGFFZZ  VVllWWSSFFZZLL  oo  SSFFII""55FF,,SS  

..HHGG[[ZZ44  DDSSFFGG  VVGG[[  AAFF\\WWSSFFDD  

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

SD"RFZLU64 ;FWG;FDU|L VG[ VF\TZDF/BFGL 

;}lRsSFI"N/f 

I]GF.8[0 G[Xg; 

0[J,5D[g8 5|MU|FDGF 

DFlCTLVFWFlZTlJSF; 

;FY[ HM0F6 

R[TJ6L V[S V9JFl0IF 

5C[,F 

DCtJG]\ VF\TZDF/B]\ GSSL SZJ]\P sSFI"N/f SI]\ VF\TZDF/B]\ DCtJG]\ 

K[ T[ GSSL SZJ]\ H~ZL 

K[P  

R[TJ6L 5C[,F\ 

JFCG jIJCFZ DF8[GF J{Sl<5S Z:TFVM GSSL 

SZJF VG[ GSXFVM 5|l;wW SZJF sSFI"N/f 

 R[TJ6L 5C[,F 

VF\TZDF/BFG]\ VF5l¿ 5KL VU|TFGF WMZ6[ 
.g:5[SXG SZJFG]\ VFIMHG sSFI"N/f  
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;FWG;\5l¿ VG[ SD"RFZLU6GF VFIMHG VG[ 
lGEFJsSFI"N/f  

  

:JrKTF VG[ VFzI DF8[GL VgI ;J,TMGL 
HMUJF. SZJL sSFI"lJX[QFN/f 

  

R[TJ6L 
lGI\+6 S1F :YF5JF sSFI"N/f  R[TJ6LYL &sKf 

S,FSYL DM0]\ G CMI T[D 
SFI"N/M VG[ SD"RFZLU6G[ ;FANF SZJF ;\RFZ jIJ:YFT\+GL 

H~Z 50[ K[P 
R[TJ6LYL &sKf S,FS 
DM0]\ GCL T[ ZLT[ 

Ò<,F lGI\+6 S1F ;FY[ ;\5S" SZJMP sSFI"N/f  R[TJ6LYL &sKf 
S,FSYL DM0]\ GCL\ T[ 
ZLT[ 

;FWG;FDU|LGL l:YlT VG[ p5,aWTFGL BFTZL 
SZJL VG[ IMuI T[DH ;,FDT H6FI TM T[YL 
OZLYL D]ST SZJF sSFI"N/f 

;CFIS T\+ SFI"N/ VG[ 
lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

R[TJ6LYL Z$ S,FS[ 

IMHGFVMGL ;DL1FF sSFI"N/f  R[TJ6LYL &sKf 
S,FSYL DM0]\ GCL T[ 
ZLT[ 

VF5l¿ 
G]S;FG VFSFZ6L VG[ lGZL1F6 X~ SZJ]\P 
sSFI"N/f 

G]S;FG VFSFZ6L SFI" 
lJX[QFN/ ;FY[ ;\S,G 
SZJ]\P 

VF5l¿GF !Z S,FSGL 
V\NZ  

SFDULZL IMHGF lJS;FJJL VG[ lGI\+6S1F ;FY[ 
;\5S" ZFBJMP  

 VF5l¿GF !Z S,FSGL 
V\NZ  

8LDG[ VU|TFGF WMZ6[ ;FANL ZFBJL VG[ ZJFGF 
SZJLP VF 8LD o s!f ;DFZ SFD SZX[P sZf 
G]S;FG YI[,L J:T]VMGL O[ZAN,L SZX[P 
s#fSFDR,Fp ;J,TM sVFZFDGL 
;J,TMqVFzIf AF\WX[P 

;{gIT\+4 5F6L4 
JLH5]ZJ9F SFI"lJX[QFN/ 
VG[ lGI\+6 S1F ;FY[ 
;\S,G 

VF5l¿GF !Z S,FSGL 
V\NZ  

VgI SFI"N/G[ ;CIMU VF5JMP  VF SFDULZL ;TT RF,] 
ZFBJLP 

5U,F\ sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F 5}6" SZJFGL 
H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

!Z S,FS[ 

SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT VG[ DFGJXlST 

VFIMHG X~ SZJ]\P sSFI"N/f 

 !Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

SFDULZLGF V\NFÒTqV5[l1FT ;DIUF/F 5Z 

VFWFlZT JWFZFGL ;FWG;FDU|L ;FANL ZFBJLP 

sSFI"N/f  

;CFIS T\+ SFI"N/4 

SMg8=FS8ZM ;FY[ ;\S,G4 

JWFZFGF O\0GL H~Z 

50[P 

!Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

;,FDTL ;]lGlüT SZJL sSFI"N/f  SFINM VG[ jIJ:YF 

SFI"N/ 

!Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

Z:TF4 5|J[X VG[ VF\TZDF/BFG[ ,UTL HFC[Z 

DFlCTL 5}ZL 5F0JL sDFwID SFI"N/f 

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G !Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

$( S,FS[ 

lJUTJFZ DM\H6L CFY WZJLP sSFI"N/f G]S;FG VFSFZ6L 

SFI"N/GF ;CSFZYL 

$( S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

SFDULZL 5Z lZ5M8L"\U SZJ]\P   +LHF lNJ;[ X~ SZJ]\P 

;FWGM VG[ VgI ;FWG;\5l¿GL ;]WFZ6F4 

;DFZSFD VG[ O[ZAN,L sSFI"N/f  

 VF5l¿GF 5|SFZG[ 

wIFGDF\ ,.G[P  

;FWG;FDU|L OFZ[U SZJF DF8[ VFIMHG VG[ 

SFDULZL sSFI"N/f 

 +LHF lNJ;[ X~ SZJ\]P 

*Z S,FS[ 

,F\AF UF/FGL 5]Go:YF5G SFDULZL IMHGF 
lJS;FJJL VG[ T[GL 5|J'l¿VM X~ SZJLP 
sSFI"N/f  

*Z S,FSYL X~ SZJLP  

AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf  A[ V9JFl0IF 5KL 
VFBZL VC[JF,  DM8F EFUGL 5|J'l¿VM 

5}6" YI[P  

55FF66LL  oo    DDFFGGJJ  VVGG[[  55||FF66LLVVMMGGFF  JJ55ZZFFXX  DDFF88[[  ssVVUU||TTFFGGFF  WWMMZZ66[[ff  55LLJJFFGGFF  55}}ZZTTFF  55FF66LL  VVGG[[  VVFF{{nnMMllUUSS  TT[[DDHH  
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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 

5F6LGL 5|F%ITF4 1FDTF4 lJ`J;GLITF VG[ NZ[S jIlST DF8[ lNJ; R[TJ6L 5C[,FGF\ +6 
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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 

X]wWTFG]\ :YF5G sSFI"N/f NL9 Z_ ,L8Z 5F6LG]\ 
WMZ6  

DlCG[ 

5F6L lJTZ6 VG[ ;\U|C DF8[GF J{Sl<5S IMHGF 
sSFI"N/f 

8[gSZ4 8F\SL4 HGZ[8ZGL 
H~Z  

R[TJ6L 5C[,FGF +6 
DlCG[ 

GJL VG[ JWFZFGL ;FWG;FDU|L ;]lGlüT SZJLP 
sSFI"N/f  

O\0GL H~Z 50[  

Z;FI6M JF5ZJF IMuI 5]ZJ9F VG[ 
;FWG;FDU|LGM JWFZFGM HyYM ZFBJM sSFI"N/f 

JWFZFGF O\0GL H~Z 
50[P 

R[TJ6L 5C[,F\GF +6 
DlCG[ 

R[TJ6L 

SD"RFZLVMGL S|DJFZL VG[ 5F/L 5wWlT 
sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
DM0]\ GCL T[ ZLT[  

5F6LGF J5ZFX V\U[ ,MSHFU'lT 5}ZL 5F0JLP 
sSFI"N/f 

DFwIDSFI"lJX[QF N/ R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
DM0]\ GCL T[ ZLT[ 

5F6L 5]ZJ9FGF ;\Z1F6 DF8[ ;ZSFZ VG[ BFGUL 
1F[+MG[ ;}RGF VF5JL sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
DM0]\ GCL T[ ZLT[ 

SFI"lJX[QFN/GF ;eIMG[ ;FANF SZJF  R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
JWFZFGF ;CFIS T\+ SD"RFZLU6 VG[ JFCGM 
;FANF SZJF s;CFIS T\+ SFI"N/f 

:YFlGS WMZ6[ 
JWFZFGFSD"RFZLVM 
D}SJF D]xS[, AG[4 
ACFZGF q SMg8=FS8Z 
TZOYL D[/JJFP 

R[TJ6LGF Z( S,FSYL 

JLH5]ZJ9F VG[ VgISFI"lJX[QFN/ ;FY[ ;\S,G Ò<,F lGI\+6 S1FGM 
;DFJ[X YFI K[P  

R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
DM0] G CMI T[D 

5F6LGF :+MTGL l:YlT VG[ ;\Z1F6 
sSFI"lJX[QFN/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
DM0] GCL\ T[ ZLT[ 

VF5l¿ 

5F6L 5]ZJ9FG]\ VFIMHG VG[ 5F6LGF 
J5ZFXSFZMGL VU|TF sSFI"N/f 

H~lZIFTM4 G]S;FG VG[ 
DF\UGL DFlCTLGL H~Z 
50[P 

VF5l¿DF\ Z$ S,FSDF\ 
5}6" SZJ]\P   

5F6L 5]ZJ9F T\+GL l:YlT VG[ G]S;FGGL 
VFSFZ6L sSFI"N/f 

G]S;FG VFSFZ6L 
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

VF5l¿DF\ Z$ S,FSDF\ 
5}6" SZJ]\P   

5F6LGF 8[gSZM SFD[ ,UF0JF sSFI"N/f ;{gIT\+ SFI" N/ VG[ 
lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

VF5l¿GF Z$ S,FSDF\ 
X~ SZL N[J]\P  

5F6L 5]ZJ9FT\+G]\ ;DFZSFDq5]Go:YF5G 
sIMHGFVFWFlZTfsSFI"N/f 

JLH5]ZJ9F VG[ ;CFIS 
T\+ SFI"N/G]\ ;\S,G 

VF5l¿GF Z$ S,FSDF\ 
X~ SZL N[J]\P  

5]ZJ9F DYSMqlJTZ6 ;,FDTLGF sSFINM VG[ 
jIJ:YF SFI"N/f BFTZL SZJLP 

 lJTZ6 X~ YFI S[ TZT 
H T[ X~ SZJ]\P  

5F6LGF lJTZ6 VG[ ;\U|C VG[ 5F6LGF ;,FDT 
J5ZFX DF8[GL DFlCTL 5}ZL 5F0JFG]\ ;\S,G 

DFwIDSFI"lJX[QFN/ VG[ 
lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

VF5l¿GF Z$ S,FS 
;]WLDF\ X~ SZL N[J]\P   
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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 

!Z S,FS[ 

 
SFDR,Fp 5F6L 5]ZJ9F T\+ :YF5J]\P sSFI"N/f 

  
VF5l¿GF *Z S,FS 
;]WLDF\  

SFIDL 5F6L 5]ZJ9F T\+ TZO wIFG VF5J]\P 
sSFI"N/f 

 *Z S,FS 5KL 

,F\AF UF/FGL 5]Go:YF5G IMHGF VG[ H~lZIFTM 
5}6" SZJL sSFI"N/f 

 *Z S,FS 5KL 

lZ5M8L"\U VG[ N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ\] sSFI"N/f   $( S,FSYL 
;FWG;\5l¿ OFZ[U SZJL sSFI"N/f  lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G $( S,FSYL 
AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf  DM8F EFUGL 5|J'l¿VM 

5}6" YI[P 
VFBZL VC[JF, sSFI"N/f   

VVggGG  VVGG[[  ZZFFCCTT  55]]ZZJJ99MMoo  VV;;ZZUU||::TT  ,,MMSSMM  DDFF88[[  HH~~ZZLL  BBMMZZFFSS  VVGG[[  AALLÒÒ  HH~~llZZIIFFTTMMGGLL  HHMMUUJJFF..  SSZZ[[  KK[[PP    
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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 

SFI"5wWlT VG[ WMZ6M :YF5JF sSFI"lJX[QFN/f WMZ6MGL H~Z 50[ RF,] ZFBJ]\P  

VFJxIS 5]ZJ9FGM A[ DlCGFGMHyYM HF/JJM 
sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJM HM.V[P 

VFJxIS 5]ZJ9FGM A[ DlCGFGMHyYM HF/JJMP 
sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJM HM.V[P 

JFCG jIJ:YFG]\ VFIMHG lJS;FJJ]\P sSFI"N/f ;CFIS T\+ SFI"N/GM 
;CSFZ 

( lNJ;DF\ 5}6" SZJ]\P  

ALG ;ZSFZL ;\U9GMq;\:YFVMGL IFNL 
lJS;FJJLsSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJ]\ HM.V[P 

VF5l¿ DF8[GFSD"RFZLU6G]\ VFIMHG sSFI"N/f   Y. UI[, CMJ]\ HM.V[P 
V,U ZFBL XSFI T[JF :Y/M GSSL SZJF VG[ 
H~lZIFT D]HA HyYM JWFZJM sSFI"N/f 

 RF,] CMJ]\ HM.V[P 

Z;M. AGFJJF DF8[GF :Y/M GSSL SZJF 
sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJ]\ HM.V[P  

R[TJ6L 
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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 

D/[,L R[TJ6L VFU/ DMS,JL sSFI"N/f  R[TJ6L D?IFGF !Z 
S,FSGL V\NZ 

Z;M. T{IFZ SZJF DF8[ ALG ;ZSFZL ;\U9GMG[ 
;FANF SZJF sSFI"N/f 

ALG ;ZSFZL ;\U9GM 
;FY[ ;\5S"P 

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

HyYFGF 5|DF6GL BFTZL SZJL VG[ lJTZ6 
IMHGF AGFJJLP sSFI"N/f 

;{gIT\+ SFI"N/GM 
;CSFZ 

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

JFCGM DF8[ 8=Fg;5M8" SMg8=FS8ZMG[ ;FANF SZJF 
sSFI"N/f 

;{gIT\+ SFI"N/G]\ 
;\S,G 

5 S,FSGL V\NZ 

SD"RFZLVMG[ SFD[ ,UF0JF sSFI"N/f  R[TJ6L D?IFGF & 
S,FSGL V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 

lGI\+6 S1F TZOYL ;}RGFVM D[/JJL VG[ T[ 
5|tI[ 5|lTEFJ VF5JM sSFI"N/f 

 D/[, ;DIDIF"NF 
D]HA  

5]ZJ9F VG[ HyYFGL l:YlT 5Z N[BZ[B ZFBJL 
sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YFGL H~Z 
50[P 

 

lJTZ6 IMHGF lJS;FJJLsSFI"N/f H~lZIFTM VG[ :Y/ 
;\A\WL DFlCTLGL H~Z 
50[P 

lGI\+6 S1FGL lJG\TL 
D]HA 

H~lZIFT D]HA O]05[S[8GF VM0"Z VF5JF VG[ 
T[GF 5]ZJ9FGL HMUJF. SZJL sSFI"N/f 

;{gIT\+ SFI"lJX[QF N/ 
;FY[ ;\S,G  

lJTZ6 IMHGF D]HA 

ZFCT 5]ZJ9F :JLSFZ S[gãM :YF5JF sSFI"N/f  lGI\+6 S1F VG[ ;CFIS 
T\+ SFI" N/G]\ ;\S,G 

H~lZIFT D]HA 

!Z S,FS[ 

lJTZ6 SFDULZL X~ SZJL sSFI"N/f ;{gIT\+ VG[ VFzI 

SFI"N/G]\ ;\S,G 

X~VFTDF\ H 

lZ5M8L"\U4 ;\N[XFjIJCFZ VG[ N[BZ[B sSFI"N/f  $( S,FSDF\ 5}6" SZJ]\P  

SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT X~ SZJLP 

sSFI"N/f 

 X~VFTDF\ H 

JWFZFGM 5]ZJ9M DMS,JM VG[ T[GL jIJ:YF  X~VFTDF\ H 

TDFD :Y/[ ;,FDTLGM A\NMA:T SZJM sSFINM 

VG[ jIJ:YF SFI"N/f 

 X~VFTDF\ H 

lJTZ6 IMHGF VG[ WMZ6MGL HFC[ZFT X~ SZJLP 

sDFwID SFI"N/f 

 $( S,FSDF\ 5|lS|IFRF,] 

SZJLP 
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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 

$( S,FS[ 

;FDFgI SFDULZL 5|tI[ wIFG VF5J]\P sSFI"N/f  V[S V9JFl0IFGL V\NZ 

5]ZJ9FGL VFJS VG[ lJTZ6 Z[S0"GM TF/M 

D[/JJMP sSFI"N/f 

 +L; lNJ;GL V\NZ 

BF; lJ:TFZMqJ;TL G[ ZFCT 5}ZL 5F0JFG]\ RF,] 

ZFBJ]\P sSFI"N/f 

 VF5l¿YL 5\NZ lNJ; 

;]WL  

*Z S,FS 

HFC[Z lJTZ6 jIJ:YF 5]Go:YFl5T SZJL 

sSFI"N/f 

 VF5l¿ 5KLGF ! 

V9JFl0IFYL   

AMW5F9 A[9S  VF5l¿GF !$ lNJ;GL 

V\NZ  

JJLLHH  55]]ZZJJ99MM  oo  VV;;ZZUU||::TT  llJJ::TTFFZZMMDDFF\\   ;;FFDDFFggII  JJLLHH  55]]ZZJJ99MM  VVGG[[  jjIIJJ::YYFF  55]]GGoo::YYFFll55TT  SSZZJJFF  DDFF88[[   ;;FFWWGG;;\\55ll¿¿  
55}}ZZLL  55FF00[[  KK[[PP    
SSFFII""NN//GG]] \\  GG[[TT''ttJJ  ,,[[GGFFZZ  VVllWWSSFFZZLL  oo    VVWWLL11FFSS  ..HHGG[[ZZ44  UU]]HHZZFFTT  llJJnn]]TT  AAMM00""      

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¿ VG[ R[TJ6LGF TASSF 5C[,F 

JLH5]ZJ9FT\+ VG[ 5|Fl%T :YFGMGL JT"DFG 

l:YlTGL IFNL lJS;FJJLsU]HZFT lJn]T AM0"f 

  

DFl;S A[9SM IMHJL sU]HZFT lJn]T AM0"f  RF,] K[[P 

;\5S" IFNL lJS;FJJLsU]HZFT lJn]T AM0"f   

VGF{5RFlZS HMBD VG[ BTZF 

VFSFZ6LqD}<IF\SG CFY WZJ]\P sU]PlJPAM0"f 

  

VF5l¿ VFIMHG lJS;FJJ]\P    
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VF5l¿ JBT[ 

5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlT 5|DF6[ V;ZMG]\ 

D}<IF\SG SZJ]\P sU]HZFT lJn]T AM0"f 

lGI\+6 S1F VG[ 

G]S;FG VFSFZ6L 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

 

5|lTEFJ 5U,FG[ VU|TF VF5JL sU]PlJPAM0"f VU|TF :YF5JFGL H~Z 

50[P 

 

JW] DFlCTL V[S+ SZJL sU]PlJPAM0"f   

JWFZFGL ;FWG;FDU|Lq:+MT ;FANF SZJF 

sU]PlJPAM0"f 

lGI\+6 S1F VG[ 

VgISFI"lJX[QFN/GF 

;\S,G 

 

V6WFZL VFSl:DSTF V\U[ BFTZL SZJLP   

!Z S,FS[ 

SFDULZL YI[ DFlCTL VG[ D}<IF\SGGF VFWFZ[ 

IMHGFDF\ ;]WFZF SZJFP sU]PlJPAM0"f 

 RF,] ZFBJ]\P 

5U,FGLq SFI"JFCLGL l:YlTGL N[BZ[B 

sU]PlJPAM0"f 

 5|lS|IF RF,] ZFBJLP 

SD"RFZLVM S|DJFZL IMHGF X~ SZJL 
sU]PlJPAM0"f 

 !Z S,FSGM ;DIUF/M 
X~ YI[P 

DFlCTLGM ,MSMDF\ 5|;FZ SZJMP sDFwID SFI"N/f  !Z S,FSGM ;DIUF/M 
X~ YI[P 

SD"RFZL U6 DF8[ ALG ;ZSFZL ;\U9GM TZOYL 
DNN sBMZFSqlGJF; lJU[Z[f ;]lGlüT SZJFP 
sU]PlJPAM0"f  

  

H~lZIFT D]HA ;,FDTL ;]lGlüT SZJL sSFINM 
VG[ jIJ:YF SFI"N/f  

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G 
SZJ]\P 

 

H~lZIFTM4 VFJxISTFVM VG[ 5|Fl%T:YFGM V\U[ 
lGI\+6 S1F VG[ U]PlJPAM0"GF D]bI DYS ;FY[ 
;TT ;\5S" :YF5JMP  

  

5|IF;MDF\ ;]WFZ6F DF8[ RSF;6L SZJL 
sU]PlJPAM0"f 

  

DwIJTL" ;\S,G ;\ULG AGFJJ]\P sU]PlJPAM0"f   
E}lDSF EHJGFZ VgI 5lZA/M ;FY[ lGIlDT 
;\S,G A[9SM IMHJLP 

  

5|IF;MG]\ VF{5RFlZS N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ]\P    



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  7722  
  

*Z S,FS[ 

;,FDTL DF8[ VFIMHGDF\ O[ZOFZ DF8[GL ;DL1FF 
sU]PlJPAM0"f 

  

H~ZL CMI TM JWFZFGL ;,FDTL ;lCT l:YlTG[ 
;FDFgI SZJF DF8[GL IMHGF sU]PlJPAM0"f 

SFINM VG[ jIJ:YF 
SFI"N/GM ;DFJ[X 
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UU\\EELLZZ  ;;DD::IIFFVVMMGG[[  ,,UUTTFF  SSDD""RRFFZZLLUU66qq;;FFWWGGMM  55}}ZZFF  55FF00[[  KK[[44  VVGG[[  ;;FFDDFFggIIVVFFZZMMuuII  ;;\\EEFF//  jjIIJJ::YYFF  
55]]GGoo::YYFFll55TT  SSZZ[[  KK[[PP    

  

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 

SD"RFZL U64 ;FWG;FDU|L VG[ ;J,TMGL IFNL 

lJS;FJJLsSFI"N/f 

 V[S V9JFl0I]\ 

TF,LD sSFI"N/f U]HZFT ZFHI VF5l¿ 
jIJ:YF5G ;¿F D\0/ 
;FY[ ;\Sl,T 

&DlCGF 

lGI\+6 S1F :YF5JM  5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 
RMSS; kT] sNFPTP RMDF;]fG[ ,UTF BF; ZMUM 
DF8[ T{IFZL SZJLP  

 5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

R[5L ZMURF/FG[ ,UTF ZL5M8" DMS,JF DF8[G]\ 
jIJ:YFT\+ :YF5J]\P sSFI"N/f 

 5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

ZMU ;\J[NGXL, lJ:TFZM GSSL SZJF sD]bI 
Ò<,F VFZMuIVlWSFZLf 

 5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

,MSHFU'l¿DF\ ;]WFZ6F ,FJJLP sDFwID SFI"N/f   5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

R[TJ6L 

VFZMuI ;J,TMG[ R[TJ6L DMS,L VF5JLP 

sSFI"N/f 

R[TJ6L D/[ T[ D]HA  

VF5l¿ ;\ElJTlJ:TFZMDF\ VFZMuI 8LDG[ SFD[ 

,UF0JLP sSFI"N/f  

lGI\+6 S1FGL ;FY[ 

;\S,G 

H~lZIFT D]HA 

;DU| Ò<,F DF8[ SFI"lJX[QFN/G[ ;lS|I AGFJJ]\P 

sÒ<,F VFZMuIVlWSFZLf 

 R[TJ6L D?I[ 

VF5l¿ JBT[ 
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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 

5|FYlDS p5RFZGF 5|IF;M X~ SZJF sSFI"N/f  VF5l¿GF ! S,FSGL 

V\NZ  

VFZMuI ;\EF/ jIJ:YFT\+GL l:YlT :YF5JLP 

sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YFGL H~Z 

50[ K[P 

VF5l¿GF & S,FSGL 

V\NZ  

.HFU|:T jIlSTVMG[ prR S1FFGL ;J,TM DF8[ 

DMS,JFG]\ X~ SZJ]\P sSFI"N/f 

 VF5l¿GF ! S,FSGL 

V\NZ  

D'T jIlSTVMGLjIJ:YF DF8[ 5|DF6E}T ;\RF,G 

SFI"ZLlTGM VD, SZJMP sSFI"N/f 

SFINM VG[ jIJ:YF VG[ 

XMW VG[ ARFJ 

SFI"N/GF ;CSFZGM 

;DFJ[X 

VF5l¿GF ! S,FSGL 

V\NZ  

lGI\+6 S1F VG[ VgISFI"lJX[QFN/GF 5|IF;MG]\ 

;\S,G 

 VF5l¿GF Zv# 

S,FSGL V\NZ  

!Z S,FS[ 

;FWG;FDU|L ACFZYL D\UFJJFG]\ X~ SZJ]\ 

sSFI"N/f 

N}Z ;\RFZ T\+4 ;CFIS 

T\+4 SFI"N/ VG[ 

lGI\+6 S1FGM ;DFJ[X 

YFI K[P  

# S,FSGL V\NZ  

H~ZL H6FI tIF\ SFDR,Fp TALAL ;J,TM 

:YF5JLP sSFI"N/f 

HFC[Z AF\WSFD4 JLH/L4 

5F6L VG[ SFINM VG[ 

jIJ:YF SFI"N/GF 

;\S,GGL H~Z 50[P 

Z$ S,FSGL V\NZ 

VFZMuI l:YlT TZO ;TT N[BZ[B JWFZJL 

sSFI"N/f 

 Z$ S,FSGL V\NZ 

SD"RFZLU6 DF8[ 5F/L 5wWlT :YF5JL sSFI"N/f 

VFzI:YFGMDF\ D],FSFT VG[ VFZMuI l:YlTGL 

;DL1FF sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ Z$ 

S,FSGL V\NZ 

VFZMuI ;\EF/ jIJ:YF 5]Go:YF5G IMHGF 

lJS;FJJLPsSFI"N/f 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G Zv# S,FS 

$( S,FS 
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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 

3GSRZF lGI\+6 jIJ:YF5G DF8[ 5|DF6E}T 

;\RF,G SFI"ZLlT X~ SZJLP sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

VF{5RFlZS TALAL ;\EF/ T\+G]\ ZL5M8L"\U 

sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

U\NF 5F6LGF jIJ:YF5G DF8[ 5|DF6E}T ;\RF,G 

SFI"ZLlT X~ SZJLP sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

_ YL 5 GL JIH}YGF AF/SMGL VFZMuI l:YlT 

N[BZ[B 5Z wIFG VF5J]\P  

 V[S V9JFl0IFDF\ 

VD, SZJMP 

,MSHFU'lT VG[ VF..;LGF 5|IF;M sSFI"N/ VG[ 

DFwID SFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

*Z S,FS[ 

;FWGM OFZ[U SZJFGL IMHGF lJS;FJJLP  X~VFTGF TASS[ 

AMW5F9 A[9S  VF5l¿GF !$ lNJ;DF\  

VFBZL VC[JF,  VF5l¿GF !$ lNJ;DF\  

55XX]]  VVFFZZMMuuII  VVGG[[  SS<<IIFF66  oo  VVFF55ll¿¿UU||::TT  55XX]]VVMMGGFF  VVFFZZMMuuII  VVGG[[  VVggII  ;;\\EEFF//GGLL  HHMMUUJJFF..  
SSFFII""NN//GG]] \\   GG[[TT''ttJJ  ,,[[GGFFZZ  VVllWWSSFFZZLLooGGFFIIAA  llGGIIFFDDSS44  55XX]]ZZMMUU  VVGG[[  55XX]];;\\JJWW""GG    
  

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 

5X]VMGL IFNL4 SD"RFZLU6GL IFNL JBTMJBT 

;]WFZJL VG[ 5X]VMGF D0NFGF lGSF, DF8[GL 

TF,LD sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJ\]\ HM.V[P 

TALAL 5]ZJ9F VG[ Z;LGM HyYMsSFI"N/f  T{IFZ CMJF HM.V[P 

R[TJ6L 

SD"RFZLU6G[ ;FANF SZJF sOMGYLf SFI"N/  R[TJ6L D/[ T[ D]HA 

;\J[NGXL, lJ:TFZMDF\ 5]ZJ9FG]\ lJTZ6 SZJ]\P 

sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF ;DIUF/F 

NZlDIFG 
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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 

lGI\+6 S1FGM ;\5S" SZJM sSFI"N/f  H~Z H6FI T[ D]HA 

VF5l¿ JBT[ 

5X]VMGF D0NF B;[0JF VG[ T[GM lGSF, 

sSFI"N/f 

A/T6 VG[ T\+GL H~Z 

50[ K[P 

XSI T[8,]\ H,NL 

.HFU|:T 5X]VMGL ;FZJFZ   XSI T[8,]\ H,NL 

H~Z H6FI TM VgI Ò<,FGFSD"RFZLVMG[ 

AM,FJJF sSFI"N/f 

 H~Z H6FI T[D 

G]S;FGGL DM\H6L VG[ Z[S0"GM TF/M D[/JJFDF\ 

:YFlGS ;¿FlWSFZLVMG[ ;CFI SZJLP sSFI"N/f  

 H~lZIFT D]HA 

$( S,FS VG[ tIFZAFN 

3F;RFZFGL jIJ:YF SZJFDF\ H~ZL H6FI T[D 

:YFlGS ;¿FlWSFZLVMG[ DNN SZJLP  

 H~ZL H6FI T[D 

SFDULZL YIF 5KLGL DFlCTL V[S+ SZJL 

sSFI"N/f 

  

VFBZL VC[JF,  5\NZlNJ;GL V\NZ 

VVFFzzII  oo    VVFF55ll¿¿UU||::TT  HHGG;;]]DDNNFFIIGG[[  SSFFDDRR,,FFppVVFFzzII  VVFF55JJFF  DDFF88[[  ;;FFWWGG;;FFDDUU||LL  VVGG[[  55]]ZZJJ99MM  55}}ZZMM  55FF00[[  KK[[PP  
SSFFII""NN//GG]] \\  GG[[TT''ttJJ  ,,[[GGFFZZ  VVllWWSSFFZZLL  oo      ÒÒ<<,,FF  55||FFYYllDDSS  llXX11FF66  VVllWWSSFFZZLL  
  

  
  
  
  

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\ 

VFzI :YFGGF ;\RF,G DF8[GL SFI"5wWlT 
lJS;FJJLsSFI"N/f 

  

VFzIM s:Y/M4 1FDTF lJU[Z[PPfGL IFNL 
lJS;FJJLsSFI"N/f 

;\I]ST ZFQ8= lJSF; 
SFI"S|DGL ;}lR 

 

VgI SFI"N/GF VlWSFZLVMG[ VFzI:YFGM V\U[ 
DFlCTL 5}ZL 5F0JLP sSFI"N/f 

;CFIS T\+4 5F6L4 
JLH/L4 XMW VG[ 
ARFJ4 VgG4 ZFCT 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 
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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 

5]ZJ9F SFI"N/ VG[ 
TF,LD VlWS|DGL H~Z 
50[ K[P  

VFzI :YFG jIJ:YF5SGL TF,LD sSFI"N/f   

R[TJ6L 
VFzI :YFG jIJ:YF5SMG[ ;FANF SZJF 

sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YFGL H~Z 

50[ 

R[TJ6LGL & S,FSGL 

V\NZ 

;}RGF D]HA VFzI :YFG X~ SZJF lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G R[TJ6LGL & S,FSGL 

V\NZ 

VFzI :YFG VG[ KFJ6LVM DF8[ JWFZFGF 

:+MTG[ SFD[ ,UF0JFP 

;CFIS T\+4 VgG VG[ 

ZFCT 5]ZJ9M4 5F6L VG[ 

JLH/L sSFI"N/fG]\ 

;\S,G 

R[TJ6LGL & S,FSGL 

V\NZ 

VFzI:YFGMGF :Y/ VG[ l:YlT V\U[ ,MSMG[ 

JFS[O SZJF sDFwID SFI"N/f 

 R[TJ6L & S,FSGL 

V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 
VFlzTMG[ VFzI:YFGDF\ NFB, SZJFGL 

SFDULZL X~ SZJL sVFzI jIJ:YF5SMf 

 TFtSFl,S 

VFzI:YFGMGL l:YlT V\U[ VC[JF, VF5JM 

sSFI"N/f 

lGI\+6 S1FG[ VC[JF, 

VF5JMP  

H~Z H6FI T[ D]HA 

VFzI :YFGGF p5IMUGL VU|TF DF8[GL IMHGF 

sSFI"N/f 

:Y/F\TZ SFDULZL VG[ 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

TFtSFl,S 

5F6L4 5]ZJ9F4 BMZFS4 VFZMuIGL ;,FDTL DF8[ 

VgI SFI"N/ ;FY[ ;\S,G sSFI"N/f 

 TFtSFl,S 

VFlzTMG[ ;CFI VG[ DNN 5}ZL 5F0JL sSFI"N/f 5X]VMGF jIJ:YF5G 

DF8[ 5X] SFI"N/ VG[ 

VFZMuI ;\EF/ DF8[ 

VFZMuI ;\EF/ 

SFI"N/GM ;\5S" 

!Z S,FS[ 
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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 

SFDULZL RF,] ZFBJL sSFI"N/f  ;TT RF,] ZFBJL 

VFzI :YFGMGL l:YlT VG[ ,MSMGL VJZHJZ 

5Z N[BZ[B ZFBJL sSFI"N/f 

 ;TT RF,] ZFBJL 

JWFZFGL ;FWG ;FDU|L SFD[ ,UF0JLP lGI\+6 S1F VG[ ;CFIS 

T\+ ;FY[G]\ ;\S,G 

RF,] ZFBJ]\P 

$( S,FS VG[ tIFZAFN 

IMuI H6FI T[ D]HA ;FWG;FDU|L OFZ[U SZJL 

sSFI"N/f 

  

VFzI:YFGMGL l:YlTDF\ ;]WFZ6Fq;DFZSFD X~ 

SZJ]\P sSFI"N/f 

HFC[Z AF\WSFD SFI"N/GM 

;CSFZ 

H~lZIFT D]HA 

AMW5F9 ;+ sSFI"N/f VgI SFI"N/ VG[ 

VFlzTMGM ;DFJ[X 

SFDULZL 5}6" YIFGF 

!$ lNJ; 5KL 

VFBZL VC[JF, sSFI"N/f  5|J'l¿ 5}6" YIFGF ! 

DlCGF 5KL  

;;CCFFIISS  TT\\++  oo  VVggII  SSFFII""NN//  VVGG[[  ;;11FFDD  ;;¿¿FFllWWSSFFZZLL  ;;FFYY[[  ;;\\SS,,GG  SSZZLLGG[[44  ::YY//FF\\TTZZ  VVGG[[  ZZFFCCTT  55]]ZZJJ99FFGGFF  ;;\\UU||CC  
VVGG[[  JJCCGG  DDFF88[[  CCJJFF..44  HH//  VVGG[[  EE}}llDDUUTT  55llZZJJCCGGGGLL  HHMMUUJJFF..  SSZZ[[  KK[[PP    
SSFFII""NN//  VVllWWSSFFZZLL  oo  ÒÒ<<,,FF  llJJSSFF;;  VVllWWSSFFZZLL  

  
  
  
  
  
  

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;FWG;FDU|L sCJF.4 H/ VG[ 
E}lDUTJFCGjIJCFZ VG[ Ò<,FDF\ T[DH Ò<,F 
ACFZ ;\U|C jIJ:YFf DF8[ ;}lR AGFJJLP 

 ! DlCGM 

;FWG;FDU|L OFZ[U SZJFGL H~lZIFTM4 
SFI"5wWlT VG[ lJS<5M sSFI"N/f 

 ! DlCGM 

l0=,G]\ VFIMHG sSFI"N/f  ! DlCGM 
VgI SFI"N/G]\ ;\S,G lGI\+6 S1F DFZOT 

SFDULZL 
H~lZIFT D]HA  

R[TJ6L 
SFI"N/GF\ ;eIMG[ ;FANF SZJF VG[ SFD[ 
,UF0JF sSFI"N/f 

 R[TJ6L D?IFGF ! 
S,FSGL V\NZ 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

V5[l1FT VF5l¿ 5Z VFWFlZT 8}\SFUF/FGL ;}RGF 
5ZGL SFI"JFCL DF8[ JFCGM VG[ VgI ;FWGMG[ 
SFD[ ,UF0JF sSFI"N/f  

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G R[TJ6LGF Z YL # 
S,FSGL V\NZ 

lGI\+6 S1F VG[ XMW VG[ ARFJ4 VFzI VG[ 
BFnqZFCT 5]ZJ9F SFI"N/ ;FY[ ;\5S" ZFBJMP  

 R[TJ6LGF ! S,FSGL 
V\NZ 

ACFZYL ;FWG;FDU|L D\UFJJFGL H~Z 50[ TM 
IMHGFGL ;DL1FF SZLG[ GSSL SZJ]\P  

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

VF5l¿GF 5|SFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;CFIS T\+G]\ 
VFIMHG sSFI"N/f  

lGI\+6 S1F VG[ 
VgGqZFCT 5]ZJ9F 
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

H~lZIFT D]HA 

VF5l¿ JBT[ 
lGI\+6 S1F TZOYL D/[,L ;}RGF VFWFlZT 
SFI"IMHGF sSFI"N/f 

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

H~lZIFTM VG[ :+MTMGL ;TT ;DL1FF SZJL 
sSFI"N/f 

 RF,] ZFBJ]\ 

SFDULZL IMHGFVM lJS;FJJLsSFI"N/f lGI\+6 S1F VG[ 
BFnqZFCT 5]ZJ9F 
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

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

lGI\+6S1F VG[ DCtJGF SFI"N/MGM ;\5S" ;\ULG 
AGFJJM sSFI"N/f 

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

;[JFVMGL U]6J¿F RSF;JL sSFI"N/f SFDULZL YI[ ;[JFGF 
WMZ6M :YF5JFGL VG[ 
DFlCTLGL H~Z 50[P 

N{lGS 

!Z S,FS[ 
;CFIS T\+ DF8[ JWTL DF\UGM 5|lTEFJ 
sSFI"N/f 

 ;TT RF,] ZFBJ]\P 

SD"RFZL U6GL S|DJFZL X~ SZJL sSFI"N/f  VF5l¿GM TASSM X~ 
YI[P  

H~lZIFT D]HA ;CFIS T\+ DF8[GF VFWFZ:YFG 
:YF5JF sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F VG[ BFn 
VG[ ZFCT 5]ZJ9F 
SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

;TT RF,] ZFBJ]\P 

IMHGFVMGL ;DL1FF SZJL VG[ VgI SFI"N/G]\ 
;\S,G 

 ;TT RF,] ZFBJ]\\P 

lGIlDT ZL5M8L"\U VG[ N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ]\P 
sSFI"N/f  

 TASSM X~ YI[P 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

H~lZIFTM VG[ DFU6LVMG]\ 5]GoD}<IF\SG 
sSFI"N/f 

 ;TT RF,] ZFBJ]\P 

IMuI H6FI T[D ;FWG;FDU|L OFZ[U SZJL 
sSFI"N/f 

  

*Z S,FS[ 
AMW5F9 A[9S VFzI4 BFn VG[ ZFCT 

5]ZJ9F SFI"N/GM 
;DFJ[X YFI K[P 

VF5l¿GF !$ lNJ;GL 
V\NZ  

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 o  VlWS 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 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 
VFSFZ6L SFI"5wWlT VG[ GD}GFVM 
lJS;FJJFsSFI"N/f 

U]HZFT ZFHI VF5l¿ 
jIJ:YF5G ;¿FD\0/GM 
;CIMU  

 

VFWFZ DFlCTLG]\ ;\S,G SZJ]\P sSFI"N/f ;\I]ST ZFQ8= lJSF; 
SFI"S|DGM ;CIMU 

 

VFSFZ6L H}Y VG[ 8LDGL :YF5GF SZJLP   
VFSFZ6L ;\S,G IMHGF lJS;FJJL s;\S,G VG[ 
VFIMHG SFI"N/f 

  

;\RFZ jIJ:YFT\+ IMHGF lJS;FJJLP N}Z ;\RFZ jIJ:YFT\+ 
SFI"N/GM ;CSFZ 

 

R[TJ6L 
SFI"N/MG[ ;FANF SZLG[ SFD ,UF0JF sSFI"N/f  R[TJ6LGF & S,FSGL 

V\NZ 
IMHGFGL ;DL1FF sSFI"N/f  R[TJ6LGF & S,FSGL 

V\NZ 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 
5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

 
VF5l¿ 5}J" V;Z D}<IF\SGGL lJRFZ6F 
sSFI"N/f  

 
VF5l¿GF ;\ElJT 
5|SFZG[ wIFGDF\ ,.G[  

 
R[TJ6LGF & S,FSGL 
V\NZ 

U|FDL6v:TZ[ VFSFZ6L 8LDG[ 5|J'T SZJLP 
sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF & S,FSGL 
V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 
VFSFZ6L 8LDGL ;,FDTLGL lJRFZ6F sSFI"N/f  TFtSFl,S 
VFSFZ6L DF8[G]\ VFIMHG X~ SZJ]\P sSFI"N/f  V;ZGL 5|FYlDS 

DFlCTL D]HA 
5|FYlDS VFSFZ6L SFI"5wWlT X~ SZJL sSFI"N/f  5lZl:YlT D]HA 

5|FZ\lES IMHGF 

 

!Z S,FS[ 
VFSFZ6L IMHGF VG[ VC[JF,GL HFC[Z 5|l;lwW 
sDFwID SFI"N/f 

 p5,aW CMI T[ D]HA 

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  
SD"RFZLU6GL S|DJFZL X~ SZJL VG[ H~lZIFT 
D]HA JW] SD"RFZLVM ;]lGlüT SZJFP   

 X~VFTGF TASS[ 

$( S,FS[ 
G]S;FG4 CFlG4 H~lZIFTMGLlJUTJFZ VFSFZ6L 
VG[ ,F\AFUF/FGL 5]Go:YF5G IMHGF T{IFZ 
SZJLP 

VgI SFI"N/G]\ ;\S,G VF5l¿ 5KLGF #v5 
lNJ;[  

H~lZIFTM4 IMHGF VG[ 5|J'l¿VMG]\ ;\S,G  lGI\+6 S1F VG[ ;\S,G 
VG[ VFIMHG SFI"N/ 
DFZOT SFDULZL 

;TT RF,] ZFBJ]\P 

*Z S,FS[ 
AMW5F9 A[9S VFzI4 BFn VG[ ZFCT 

5]ZJ9F SFI"N/GM 
;DFJ[X YFI K[P 

VF5l¿ 5KLGF !$ 
lNJ;GL V\NZ  
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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 
SFI"ZLlT ;\RF,G lJS;FJJ]\ sSFI"N/f 

N}Z;\RFZ TF,LD  

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"STFlGJFZJLsSFI"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  R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 

V\NZ 
SFI"N/G[ ;FANF SZJF  R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 

V\NZ 
A\W 50[, T\+GL DZFDT VG[ J{Sl<5S ;\RFZ 
jIJ:YF :YF5JLP sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\5S" R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 
V\NZ 

;FWG ;\5l¿ SFD[ ,UF0JL sSFI"N/f   R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 
V\NZ 

VgI SFI"N/GL N}Z ;\RFZG[ ,UTL DF\U6LVM 
5]ZL SZJF DF8[ ;Z/TF SZL VF5JLP sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 
V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 
;\RFZ jIJ:YFT\+GL l:YlT RSF;JL sSFI"N/f  Z YL # S,FSDF\ 5|YD 

DFlCTL p5,aW SZJLP 
 
T\+G[ YI[, G]S;FGL XMWL SF-JLP sSFI"N/f 

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

N}Z ;\RFZGL H~lZIFT V\U[ lGI\+6 S1F VG[ 
VgI SFI"N/GM ;\5S" SZJMP 

 Z YL # S,FSDF\ 

;DFZSFD X~ SZJ]\P sSFI"N/f  Z S,FSDF\  

!Z S,FS[ 
ACFZGL ;FWG;FDU|L SFD[ ,UF0JL sJC[,]\ X~ 
SZL XSFIfsSFI"N/f 

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G RF,] ZFBJ]\P 

T\+GF ;DFZSFD VG[ 5]Go:YF5G DF8[ IMHGFVM 
5}6" SZJLP sSFI"N/f 

 RF,] ZFBJ]\P 

SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT X~ SZJLP  X~VFTGF TASS[ 
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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 

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 
SZJMP 

SFDULZL 5}6" YI[ V[S 
DF;GL V\NZ 

  

  અસરકારક િતભાવ માટ ઇ સીડ ટકમા ડિસ ટમની પ ટ જવાબદાર  સાથનેી રચના અસરકારક િતભાવ માટ ઇ સીડ ટકમા ડિસ ટમની પ ટ જવાબદાર  સાથનેી રચના 

જ ર  છેજ ર  છે. . દરક કાયદળના કમા ડરને ચો સ કારની તાલીમ આપી સ જ કરવાદરક કાયદળના કમા ડરને ચો સ કારની તાલીમ આપી સ જ કરવા. . તા કુા તા કુા 

તરનાઇ સીડ ટકમા ડરતરનાઇ સીડ ટકમા ડર(( ાતં અિધકાર ીાતં અિધકાર ી//મામલતદાર ીમામલતદાર ી) )  તે ટા કફોસના કમા ડરન ે તે ટા કફોસના કમા ડરન ે

આપિ  સમયે અસરકાઆપિ  સમયે અસરકારક િતભાવ માટ િનયત રક િતભાવ માટ િનયત SSOOPP જુબ કાયવાહ  કરવા ચૂના આપવીજુબ કાયવાહ  કરવા ચૂના આપવી. . 

આપિ  દર યાન દરક ટા કફોસના વડા ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કર અને સકં લત આપિ  દર યાન દરક ટા કફોસના વડા ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કર અને સકં લત 

આયોજન માણે કામગીર  કરવીઆયોજન માણે કામગીર  કરવી. .   

  

ટા કફોસની  યાદ  ટા કફોસની  યાદ    

મમ  ટા કફોસટા કફોસ  
જ લા તરનાકોજ લા તરનાકો--

ઓડ નેટરઓડ નેટર  
સહયોગી સ યો અને િવભાગોસહયોગી સ યો અને િવભાગો  

11  આઆયોજન અને કોયોજન અને કો--

ઓડ નશેનઓડ નશેન((વહ વટવહ વટ,,કાયદો અને કાયદો અને 

યવ થાયવ થા, , ોટોકોલ અને ોટોકોલ અને 

મી ડયામી ડયા))  

લાયેઝન ઓ ફસરલાયેઝન ઓ ફસર  કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 

અનેસબધંીતિવભાગઅનેસબધંીતિવભાગ  

22  વૂ ચેતવણીવૂ ચેતવણી, , થળ ખાલી થળ ખાલી 

કરાવવા  અને સદંશા યવહારકરાવવા  અને સદંશા યવહાર  

લાયેઝનઓ ફસરલાયેઝનઓ ફસર  , , 

કલે ટર ીઅનેકલે ટર ીઅને ..િવિવ..અઅ..  

કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 

અનેસબધંીતિવઅનેસબધંીતિવભાગભાગ  
33  શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ  

  

લાયેઝન ઓ ફસર લાયેઝન ઓ ફસર , , 

કલે ટર ીઅનેકલે ટર ીઅને ..િવિવ..અઅ..  

કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 

અનેસબધંીતિવભાગઅનેસબધંીતિવભાગ  
44  કૂસાન આકરણીકૂસાન આકરણી, , સવ અને સવ અને   કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 
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ટા કફોસટા કફોસ  ના કાયના કાય   

ટા કફોસટા કફોસ--  11::  આયોજન અને કોઆયોજન અને કો--ઓડ નશેનઓડ નશેન((વહ વટવહ વટ,,કાયદો અને યવ થાકાયદો અને યવ થા, , ોટોકોલ અને ોટોકોલ અને 

મી ડયામી ડયા))  

સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સામા ય સામા ય 

સમય સમય   

  
  
  
  
  
  

DDDDMMCCના સ યો સાથે માિસક િમટ ગના સ યો સાથે માિસક િમટ ગ, , આપિ  યવ થાપનના ુ ાઓ ગ ે ચચાઆપિ  યવ થાપનના ુ ાઓ ગ ે ચચા, , 

સમી ા અને આયોજનસમી ા અને આયોજન..  

સપંક સરનામા ધુારવાસપંક સરનામા ધુારવા, , સસંાધનોની ૂચ ધુારવીસસંાધનોની ૂચ ધુારવી, , હૂા મક આગોતર યવ થાની હૂા મક આગોતર યવ થાની 

દખરખદખરખ, , કાય યોજનાની સમયાતંર દખરખકાય યોજનાની સમયાતંર દખરખ  

લો ટ કઃસસંાધનોલો ટ કઃસસંાધનો, , સ લાયર શોધવા અને તેને મેળવવાસ લાયર શોધવા અને તેને મેળવવા  માટની યા કરવીમાટની યા કરવી. . 

વહ વટ  અને નાણાકં યમં ૂર ઓ લવેીવહ વટ  અને નાણાકં યમં ૂર ઓ લવેી. .   

પો લસ દળ સાથે સકંલનપો લસ દળ સાથે સકંલન, , કાયદો અને યવ થા માટ પીકાયદો અને યવ થા માટ પી..એસએસ..આઇઆઇ.., , પીપી..આઇઆઇ. . અન ેઅન ે

હોમગા ્સ સાથે સકંલનહોમગા ્સ સાથે સકંલન..  

મી ડયા કોમી ડયા કો--ઓડ નશેનઓડ નશેન, , મા હતીનો સારની યવ થામા હતીનો સારની યવ થા, , દ તાવે કરણની યવ થાદ તાવે કરણની યવ થા..  

  
વૂૂવ  

  

આપિ  યવ થાપન માઆપિ  યવ થાપન માટ લ ટરનીજવાબદાર ઓવહચવીટ લ ટરનીજવાબદાર ઓવહચવી..  

િવિવધ િવભાગો અને પો લસદળ સાથે બેઠકોિવિવધ િવભાગો અને પો લસદળ સાથે બેઠકો, , સકંલન અને સકંલન અને SSOOPP  તયૈાર કરવીતયૈાર કરવી. .   

જ લાજ લા તરનીર સપો સટ મોને તયૈાર રાખવીતરનીર સપો સટ મોને તયૈાર રાખવી. .   

આરો ય અને વન િનવાહ વી તા કા લક અસર કરનાર  આરો ય અને વન િનવાહ વી તા કા લક અસર કરનાર  

દ તાવે કરણદ તાવે કરણ  

  
લાયેઝન ઓ ફસરલાયેઝન ઓ ફસર, , 

કલે ટર ીઅનેકલે ટર ીઅને ..િવિવ..અઅ..  

અનેસબધંીતિવભાગઅનેસબધંીતિવભાગ  

55  રાહત િશ બર રાહત િશ બર 

યવ થાપનયવ થાપન((હગંાહગંામી આવાસોમી આવાસો, , 

ખોરાકખોરાક, , પાણીપાણી, , વીજળવીજળ , , આરો યઆરો ય) ) 

મનોસામા જક સભંાળ મનોસામા જક સભંાળ   

લાયેઝન ઓ ફસરલાયેઝન ઓ ફસર  કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 

અનેસબધંીતિવભાગઅનેસબધંીતિવભાગ  

66  હર આરો ય અને વ છતા હર આરો ય અને વ છતા   લાયેઝન ઓ ફસરલાયેઝન ઓ ફસર  કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 

DDHHOO,,  
િસવીલસ નઅનેસબધંીતિવભાગિસવીલસ નઅનેસબધંીતિવભાગ  

77  અિત િનઃસહાય િવશેષ ૂથોની અિત િનઃસહાય િવશેષ ૂથોની 

સભંાળસભંાળ  

લાયેઝન લાયેઝન ઓ ફસરઓ ફસર  કલે ટર ીનીકચેરકલે ટર ીનીકચેર , , ..િવિવ..અઅ. . 

અનેસબધંીતિવભાગઅનેસબધંીતિવભાગ  
88  પ આુરો યઅનકે યાણપ આુરો યઅનેક યાણ  લાયેઝન ઓ ફસરલાયેઝન ઓ ફસર  ..િવિવ..અઅ. . અને પ  ુડોકટરઅને પ  ુડોકટર  
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સવેાઓનીઆગોતર યવ થા કરવીસવેાઓનીઆગોતર યવ થા કરવી..  

દર યાનદર યાન  SSOOPP  માણે કામગીર ની દખરખમાણે કામગીર ની દખરખ  

બાદમા ંબાદમા ં  િવભાગીયકામગીર નીસ પણીિવભાગીયકામગીર નીસ પણી  

વીવી..આઇઆઇ..પીપી..ની લુાકાતની યવ થા અને રાહત યવ થાની લુાકાતની યવ થા અને રાહત યવ થા  

રાહતની િૃ ઓ ુ ંઆયોજન અને દખરખરાહતની િૃ ઓ ુ ંઆયોજન અને દખરખ  

ર કવર લાન તૈયાર કરવો અને કામગીર  કરવીર કવર લાન તૈયાર કરવો અને કામગીર  કરવી  

  રાહત ક પ અને અસર ત િવ તારોમા ંકાયદો અને યવ થા ળવવારાહત ક પ અને અસર ત િવ તારોમા ંકાયદો અને યવ થા ળવવા..  

  
  

ટા કફોસટા કફોસ--22::  વૂ ચતેવવૂ ચતેવણીણી, , થળ ખાલી કરાવવા અને સદંશા યવહારથળ ખાલી કરાવવા અને સદંશા યવહાર  

સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સામા ય સામા ય 

સમય સમય   

  
  

લોકો પ ટ સમ  શક  તેવા અથઘટન સાથ ે મૌ ખક ક ઇલકે ોિનક વૂ ચતેવણી લોકો પ ટ સમ  શક  તેવા અથઘટન સાથે મૌ ખક ક ઇલેક ોિનક વૂ ચતેવણી 

છે લા થળ ધુી પહ ચ ેતવેી યવ થા ઉભી કરવીછે લા થળ ધુી પહ ચ ેતવેી યવ થા ઉભી કરવી.  .    

વૂ ચતેવણી ગામ ધુી પહ ચી શક તે માટ ગામ સાથે ફોનથીવૂ ચતેવણી ગામ ધુી પહ ચી શક તે માટ ગામ સાથે ફોનથી  સપંક શક તવેી સપંક શક તવેી 

યવ થા કરવીયવ થા કરવી. .   

તાલીમી અિધકાર ઓ તાલીમી અિધકાર ઓ //  વય ંસવેકો વૂ ચેતવણીને લોકો ધુી પહ ચાડ તેવી યવ થા વય ંસવેકો વૂ ચેતવણીને લોકો ધુી પહ ચાડ તેવી યવ થા 

કરવીકરવી. .   

સભંિવત જોખમસભંિવત જોખમ, , વૂતૈયાર  અને સાવચતેીના પગલા ં ગે લોક િૃત કરવીવૂતૈયાર  અને સાવચેતીના પગલા ં ગ ેલોક િૃત કરવી..  

કાયદળો તયૈાર કરવાકાયદળો તયૈાર કરવા, , તાલીમો કરવીતાલીમો કરવી, , સાધનો અને યં ોની મરામત કર  તયૈાસાધનો અને યં ોની મરામત કર  તયૈાર ર 

રાખવારાખવા, , સહયોગી એજ સીઓની ૂચ તયૈાર કરવી અને સપંકમા ંરહ ુંસહયોગી એજ સીઓની ૂચ તયૈાર કરવી અને સપંકમા ંરહ ુ.ં.  

શોધ બચાવ અને વૂ ચેતવણીશોધ બચાવ અને વૂ ચતેવણી, , થળ ખાલી કરાવવા અને સદંશા યવહાર ગ ેથળ ખાલી કરાવવા અને સદંશા યવહાર ગ ે

િવિવધ હતધારકો સાથે બઠેક કરવી અને આયોજન અપડટ કર ુંિવિવધ હતધારકો સાથે બેઠક કરવી અને આયોજન અપડટ કર ુ.ં.  

  ર સુે ટરર સુે ટર((બચાવ આવાસબચાવ આવાસ) ) ને ઓળખવા અને રહઠાણને ઓળખવા અને રહઠાણ, , ભોજનભોજન, , સૌચાલય અને અ યસૌચાલય અને અ ય  

જ ર  યવ થાઓ કરવીજ ર  યવ થાઓ કરવી. (. (માનવ અને પ  ુબ ે માટમાનવ અને પ  ુબ ે માટ))  

72 72 થી થી 48 48 

કલાક કલાક 

મેળવેલીચેતવણીચકાસવી અને સમજવીમેળવેલીચેતવણીચકાસવી અને સમજવી  

ગામ પચંાયત અને તા કુા ક ાએ કાયરત સચંાર અને ચતેવણી યવ થાની ચકાસણી ગામ પચંાયત અને તા કુા ક ાએ કાયરત સચંાર અને ચતેવણી યવ થાની ચકાસણી 
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

((આફતનાઆફતના3 3 

દવસ દવસ 

પહલાપહલા))  

  

કરવીકરવી..  

સલામત થળે ખસેડનારટ મને જ ર  યં ો અને સાધનો સાથે ઘટના સલામત થળે ખસેડનારટ મને જ ર  યં ો અને સાધનો સાથે ઘટના થળે મોકલવાથળે મોકલવા. .   

સલામત થળે ખસેડનારટ મને તૈયાર કર  િવિવધ લ ટર તર મોકલી આપવાસલામત થળે ખસેડનારટ મને તૈયાર કર  િવિવધ લ ટર તર મોકલી આપવા..  

ટ મ અને સ દુાય બ ે માટ વાહનોની યવ થા કરવીટ મ અને સ દુાય બ ે માટ વાહનોની યવ થા કરવી..  

અસર ત સ દુાય અને પ ઓુ માટ સલામત ર સુે ટર અને જ યાઓ પસદં અસર ત સ દુાય અને પ ઓુ માટ સલામત ર સુે ટર અને જ યાઓ પસદં 

કરવીકરવી..  

થાિનક થિત ગ ે જ લા અને રા યના જ લાથાિનક થિત ગ ે જ લા અને રા યના જ લા ઇમર સી ઓપરશન સે ટરને ણ  ઇમર સી ઓપરશન સે ટરને ણ 

કરવીકરવી..  

ચતેવણીઓના સદંશાઓ તયૈાર કરવાચેતવણીઓના સદંશાઓ તયૈાર કરવા  

છે લા ં થળ ધુી થાિનક ભાષામા ં વૂ ચેતવણી પહ ચાડવીછે લા ં થળ ધુી થાિનક ભાષામા ં વૂ ચેતવણી પહ ચાડવી. . મૌ ખક ર તે ફોનથીમૌ ખક ર તે ફોનથી, , 

ટ લિવઝનથીટ લિવઝનથી, , ર ડયોર ડયો, , ઝૂપેપરનામા યમનો ઉપયોગ કરવોઝૂપેપરનામા યમનો ઉપયોગ કરવો. . વીજળ ના આધાર વીજળ ના આધાર 

િવનાની યવ થાઓનોિવનાની યવ થાઓનો((મા યામોનોમા યામોનો) ) ઉપયોગ પણ કરવોઉપયોગ પણ કરવો. (. (કટલાકં સમયના િવરામ પછ  કટલાકં સમયના િવરામ પછ  

ચતેવણીઓન ેવારંવાર નુચેતવણીઓન ેવારંવાર નુ:: સા રત કરતા રહ ુંસા રત કરતા રહ ુ.ં).)  

ટલીફોનસપંક ૂચ અને કાયદળનીટલીફોનસપંક ૂચ અને કાયદળનીSSOOPPઅપડટ છે ક ન હ તનેી ખા ી કર  લેવીઅપડટ છે ક ન હ તનેી ખા ી કર  લેવી. .   

અ ય ટા કફોસ સાથે સકંલન કર ુંઅ ય ટા કફોસ સાથે સકંલન કર ુ.ં (. (શોધ અને બચાવશોધ અને બચાવ, , હર આરો યહર આરો ય, , કાયદો અને કાયદો અને 

યવ થા અને પાણી રુવઠોયવ થા અને પાણી રુવઠો))  

સભંિવસભંિવત સકંટ િવશે જ લા અને રા ય સ ાિધકાર ઓને ણ કરવીત સકંટ િવશે જ લા અને રા ય સ ાિધકાર ઓને ણ કરવી..  

થાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટકમા ડરઅિધકાર ને ણ થાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટકમા ડરઅિધકાર ને ણ 

કરવીકરવી. .   
DD--4488    ttoo  
2244  hhoouurrss    
((BBeeffoorree  22  
ddaayyss  ooff  
DDiissaasstteerr))  

જ લા જ લા 

તરઆફત યવ થાપનકિમટ અનેઇમરજ સીર સપો સમનેેજમે ટકિમટ એ થિતપરિનતરઆફત યવ થાપનકિમટ અનેઇમરજ સીર સપો સમનેજેમે ટકિમટ એ થિતપરિનયંયં

ણરાખ ુણરાખ .ુ .   

પહલા હર કરલા સ ાવાર વૂ ચતેવણીઓનાસદંશાઓને આવતા પહલા હર કરલા સ ાવાર વૂ ચતેવણીઓનાસદંશાઓને આવતા 24 24 કલાક માટ કલાક માટ 

અપડટ કર  હર કરતા રહ ુઅપડટ કર  હર કરતા રહ .ુ .   

વૂ ચતેવણી પહ ચી છે તેનો િતભાવ મેળવવો અને થાિનક પ ર થિતની મા હતી વૂ ચતેવણી પહ ચી છે તનેો િતભાવ મેળવવો અને થાિનક પ ર થિતની મા હતી 

મેળવવા માટ અિધકાર ઓને તા કદ કરવામેળવવા માટ અિધકાર ઓને તા કદ કરવા. .   

થાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાથાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવોસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવો. .   

જો લોકોને સલામત થળે લઇ જવાની જ ર હોય તો ન ધ લવેીજો લોકોને સલામત થળે લઇ જવાની જ ર હોય તો ન ધ લવેી..  

  ર સુે ટર અને જોખમી જ યાઓએ જ ર  સાધનોની યવ થા કરવી ર સુે ટર અને જોખમી જ યાઓએ જ ર  સાધનોની યવ થા કરવી ((બોટબોટ, , તરવયૈાતરવયૈા, , 
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

ાથિમક સારવારાથિમક સારવાર, , બાળઆહારબાળઆહાર, , નસ ગનસ ગ, , પીવા ુ ં પાણીપીવા ુ ં પાણી, , ખોરાકખોરાક, , શૌચાલય અને ઘન શૌચાલય અને ઘન 

કચરાકચરા  િનકાલની યવ થાિનકાલની યવ થા) )   

  જોખમના થળે પહ ચવા માટના વૈક પક ર તા ન  કરવાજોખમના થળે પહ ચવા માટના વૈક પક ર તા ન  કરવા  

  થાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવોથાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવો..  

  વૂ ચતેવણી ખાસ િનઃસહાય સ હૂ વૂ ચતેવણી ખાસ િનઃસહાય સ હૂ ((માછ મારમાછ માર,,માલધારમાલધાર , , તર યાળમા ંરહતા દ લત તર યાળમા ંરહતા દ લત 

અને આ દવાસીઅને આ દવાસી) ) ધુી પહ ચી છે તેનીધુી પહ ચી છે તેની  ખા ી કરવીખા ી કરવી. .   
DD--2244  ttoo  
1122    hhoouurrss  

સભંિવત સકંટની થિત િવશનેાઅપડટ તયૈાર કરવા સભંિવત સકંટની થિત િવશનેાઅપડટ તયૈાર કરવા   

લટે ટ થિત િવશે થાિનક ભાષામા ં વૂ ચતેવણી પહ ચતી કરવીલેટ ટ થિત િવશે થાિનક ભાષામા ં વૂ ચતેવણી પહ ચતી કરવી. . અગાઉ જણા યા અગાઉ જણા યા 

જુબના મા યમોનો ઉપયોગ કરવોજુબના મા યમોનો ઉપયોગ કરવો..  

સકંટ પ ર થિત િવશનેી િવગતવાર મા હતી બચાવ ટા કફોસ અને અ ય ટા કસકંટ પ ર થિત િવશનેી િવગતવાર મા હતી બચાવ ટા કફોસ અને અ ય ટા કફોસન ેફોસન ે

આપવીઆપવી..  

િતમ થળ ધુી વૂ ચેતવણી પહ ચી ક ન હ તનેી ચકાસણી કરવીિતમ થળ ધુી વૂ ચેતવણી પહ ચી ક ન હ તનેી ચકાસણી કરવી..  

બચાવ ુકડ ઓનેએકશન માટ તયૈાર રાખવીબચાવ ુકડ ઓનેએકશન માટ તયૈાર રાખવી. . દરક ુકડ નજેોખમના થળ અને નો દરક ુકડ નજેોખમના થળ અને નો 

બચાવ કરવાનો છે યા ંપહ ચવાના ર તા િવશે ણ કરવીબચાવ કરવાનો છે યા ંપહ ચવાના ર તા િવશે ણ કરવી. .   

બચાવ ુકડ ઓ માટ ખોરાકબચાવ ુકડ ઓ માટ ખોરાક, , રહવાની અન ે રુ ાની યવ થારહવાની અન ે રુ ાની યવ થા  કરવીકરવી..  

દરક બચાવ ુકડ નીહલચલની ણકાર  લેવી અને ઉપર  અિધકાર ને દર છ કલાક દરક બચાવ ુકડ નીહલચલની ણકાર  લેવી અને ઉપર  અિધકાર ને દર છ કલાક 

જણાવવીજણાવવી..  
DD--1122  ttoo  00  
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વૂ ચેતવણી ગનેા સદંશાઓ સતત પહ ચી ર ા ંછે ક ન હ તનેી ખા ી કરવીવૂ ચેતવણી ગનેા સદંશાઓ સતત પહ ચી ર ા ંછે ક ન હ તનેી ખા ી કરવી. .   

પ ર થિત પર દખરખ રાખવી અન ે તેના િવશેનોલટે ટર પોટ ઉ ચ પ ર થિત પર દખરખ રાખવી અન ે તનેા િવશનેોલેટ ટર પોટ ઉ ચ 

અિધકાર ીઓશનેઅિધકાર ીઓશને, , જ લા કટકટર ીઅને આપિ  યવ થાપન સ ા મડંળને કરવોજ લા કટકટર ીઅને આપિ  યવ થાપન સ ા મડંળને કરવો..  
DD++11  ttoo  1122  
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બચાવ ુકડ નીકામગીર ની દખરખ કરવી અને િવશષે યં ોબચાવ ુકડ નીકામગીર ની દખરખ કરવી અને િવશષે યં ો, , મશીનરમશીનર , , કૌ ય યબ ધ કૌ ય યબ ધ 

ય તઓય તઓ, , દવાઓ વગેરનીજ ર યાતની ૂચ તૈયાર કરવીદવાઓ વગેરનીજ ર યાતની ૂચ તૈયાર કરવી..  
  જ ર  સાધન સામ ી એક ીત કર  ઘટના તર પહ ચાડવીજ ર  સાધન સામ ી એક ીત કર  ઘટના તર પહ ચાડવી. .   
  પો લસ અન ે થાિનક આગેવાનો સાથે સકંલન માટ એક અિધકાર ને િન ુ ત કરવા  પો લસ અન ે થાિનક આગેવાનો સાથે સકંલન માટ એક અિધકાર ને િન ુ ત કરવા  

તૃદહોની યો ય તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવેતૃદહોની યો ય તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવે..  
  ખોરાકઅનેપાણીનીિવશેષજ ર યાતોમાટખોરાકઅનેપાણીનીિવશેષજ ર યાતોમાટરા યરા ય તરથીમદદમાટતરથીમદદમાટSSEEOOCCસાથેસકંલનકર ુંસાથસેકંલનકર ુ.ં.  
  વધારાની ુકડ ઓ તયૈાર રાખવી થી વારાફરતી આરામ મળ  શકવધારાની ુકડ ઓ તયૈાર રાખવી થી વારાફરતી આરામ મળ  શક. .   

DD++1122  ttoo  
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શોધ અને બચાવની કામગીર  ચા  ુરાખવી અને અસર તોને જ ર જુબ સલામત શોધ અને બચાવની કામગીર  ચા  ુરાખવી અને અસર તોન ેજ ર જુબ સલામત 

થળેથળે//દવાખાનેદવાખાને//ર લીફ ક પમા ંલઇ જવાર લીફ ક પમા ંલઇ જવા. .   
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

  અસર તોને િવશષે કારની તબીબી સારવારની જ ર હોય તો અસર તોને િવશેષ કારની તબીબી સારવારની જ ર હોય તો SSEEOOCC  સાથે સકંલન સાથે સકંલન 

કર  યવ થા કરવીકર  યવ થા કરવી..  

  જ ર હોય તો હવાઇમા યમોથીજ ર હોય તો હવાઇમા યમોથી((એર ોપએર ોપ) ) ારા સેારા સેવાઓ આપવીવાઓ આપવી..  

  હ પ લાઇન નબંર અને સહયોગ ક ો શ  કરવાહ પ લાઇન નબંર અને સહયોગ ક ો શ  કરવા..  

  લ ટર તર થાિનકલોકોસાથેિમટ ગકર થિત ું કલનકર ુઅંનેલ ટર તર થાિનકલોકોસાથેિમટ ગકર થિત ું કલનકર ુઅંનેરા યરા યઅિધકાર નેરોજસાંઅિધકાર નેરોજસાં

અહવાલકરવોઅહવાલકરવો..  

  
  

ટા કફોસટા કફોસ--33::    શોધ અન ેબચાવ શોધ અન ેબચાવ   

સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સામા ય સામા ય 

સમય સમય   

  
  
  
  
  
  

જન િૃતના કાય મો કરવાજન િૃતના કાય મો કરવા  

સંસપંક સરનામા ધુારવાપક સરનામા ધુારવા, , સસંાધનોની ૂચ ધુારવીસસંાધનોની ૂચ ધુારવી, , હૂા મક આગોતર યવ થાની હૂા મક આગોતર યવ થાની 

દખરખદખરખ, , કાય યોજનાની સમયાતંર દખરખકાય યોજનાની સમયાતંર દખરખ  

િનયિમત ર તે સાધનોિનયિમત ર તે સાધનો. . યં ોની મરામત અને ળવણી કરવીયં ોની મરામત અને ળવણી કરવી, , ખાસ યં ોની ખર દખાસ યં ોની ખર દ ..  

ખાસ ટ મો અને વય ંસવેકોની તાલીમ અને મતાવધનખાસ ટ મો અને વય ંસવેકોની તાલીમ અને મતાવધન  

  

DD--7722  થી થી 
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શોધ અનેશોધ અને  બચાવ માટ કામગીર ુ ંઆયોજનબચાવ માટ કામગીર ુ ંઆયોજન  

જોખમ ું કલન કરતા જ ુ ંઅને કામગીર  કરતા જ ુંજોખમ ું કલન કરતા જ ુ ંઅને કામગીર  કરતા જ ુ.ં.  

િવિવધ િવભાગો સાથે સકંલન શોધ અને બચાવ માટ િવશેષ દળની જ ર યાત હોય તો િવિવધ િવભાગો સાથે સકંલન શોધ અને બચાવ માટ િવશેષ દળની જ ર યાત હોય તો 

યવ થા કરવીયવ થા કરવી. .   

દર યાનદર યાન  કં ોલ મ ુ ંસચંાલનઃ બહારના િન ણાતંોની ટ મકં ોલ મ ુ ંસચંાલનઃ બહારના િન ણાતંોની ટ મ, , લ કર  ુકડલ કર  ુકડ , , ફાયર િવભાગફાયર િવભાગ, , િસિવલ િસિવલ 

ડ ફડ ફ સસ, , પો લસદળ વગરે સાથે સકંલન અને કામગીરપો લસદળ વગેર સાથે સકંલન અને કામગીર ..  

DD++11  થી થી 
2424  

આગોતર  ચેતવણી વગરનો સકંટ હોય તો બચાવ દળોને તેમના સાધન અને યં ો સાથ ેઆગોતર  ચેતવણી વગરનો સકંટ હોય તો બચાવ દળોને તેમના સાધન અને યં ો સાથ ે

ઘટના થળે તરત જ પહ ચવા તાક દ કરવાઘટના થળે તરત જ પહ ચવા તાક દ કરવા..  

  ઘટના થળન ેજ ર હોય તો કોડન કર  લેવોઘટના થળન ેજ ર હોય તો કોડન કર  લેવો..  

  આવલે આપિ  સદંભ દરક તરનીટા કફોસને તાક દ આવેલ આપિ  સદંભ દરક તરનીટા કફોસને તાક દ કરવીકરવી. (. ( જ લાજ લા, , તા કુા અને ગામતા કુા અને ગામ))  

  શોધ બચાવ અને સલામત થળે ખસેડવાની કામગીર  શ  કરવીશોધ બચાવ અને સલામત થળે ખસેડવાની કામગીર  શ  કરવી..  
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

  લોકોના ટોળાને કા મૂા ંલેવાની યવ થા કરવીલોકોના ટોળાને કા મૂા ંલેવાની યવ થા કરવી..  

  અસર તોને સલામત થળે લઇ જવાઅસર તોને સલામત થળે લઇ જવા  

  થાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવોથાિનક તરનીતયૈાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવો..  

DD++2424થી થી 

આગળઆગળ  

  

ટાટા કફોસની કામગીર  ગ ેિનયિમત અહવાલ તૈયાર કરવોકફોસની કામગીર  ગ ેિનયિમત અહવાલ તૈયાર કરવો..  

ટાફ ુરંોટશન ચા  ુરાખ ુંટાફ ુરંોટશન ચા  ુરાખ ુ ં 

કામગીર ની સતત સમી ા અને કલન કર ુંકામગીર ની સતત સમી ા અને કલન કર ુ ં 

ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવોફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો. . િવિવધ હતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ આભાર િવિવધ હતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ આભાર 

માનવોમાનવો  

ટા કફોસટા કફોસ--44:: કૂસાન આકરણીકૂસાન આકરણી, , સવ અને દ તાવે કરણસવ અને દ તાવે કરણ  

સમય સમય 

પ કપ ક  
ૃિૃ ઓિ ઓ  

સામા ય સામા ય 

થિતમાં થિતમાં   

રા યની ઓથોર ટ  ારા તયૈાર કરવામા ં આવેલા કુસાન આકારણી પ ક મેળવવા રા યની ઓથોર ટ  ારા તયૈાર કરવામા ં આવેલા કુસાન આકારણી પ ક મેળવવા 

અને આકારણી કરવા માટ જવાબદાર અિધકાર  તમેજ નાગ રકોની ટ મ તૈયાર કરવીઅને આકારણી કરવા માટ જવાબદાર અિધકાર  તમેજ નાગ રકોની ટ મ તૈયાર કરવી. . 

આકારણી કરવા માટ  ચાર કારની ટ મ બનાવવીઆકારણી કરવા માટ  ચાર કારની ટ મ બનાવવી. . 11) ) ખાનગી ભવન અને મકાન ખાનગી ભવન અને મકાન 22) ) 

ર તાર તા, , લુુલ, , ટલીફોન સદંટલીફોન સદંશા યવહાર તમેજ હર ભવનોશા યવહાર તમેજ હર ભવનો33) ) ખતેી અને જળ સસંાધનખતેી અને જળ સસંાધન44) ) 

ઉ ોગ અને યાપારઉ ોગ અને યાપાર  

કુસાન આકારણી કર  શક તેવા ય તઓના સરનામા ંઅને ટલીફોન નબંર સ હતની કુસાન આકારણી કર  શક તેવા ય તઓના સરનામા ંઅને ટલીફોન નબંર સ હતની 

યાદ  તૈયાર કરવીયાદ  તૈયાર કરવી..  
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કુસાનીના કલન માટ ય તગત અને બી  જ ર  સસંાધનો ુ ં દા ત ખચ પ ક કુસાનીના કલન માટ ય તગત અને બી  જ ર  સસંાધનો ુ ં દા ત ખચ પ ક 

બનાવ ુંબનાવ ુ.ં.  

કુસાની ુ ં કલન કરનાર ટ મ કુસાની ુ ં ાથિમક કલન તૈયાર કરશેકુસાની ુ ં કલન કરનાર ટ મ કુસાની ુ ં ાથિમક કલન તૈયાર કરશે. . કલન કલન 

માટના વૂ તૈયાર  ફોમટનો ઉપયોગ કરવોમાટના વૂ તૈયાર  ફોમટનો ઉપયોગ કરવો.  .    

ાથિમક કુસાનીના કલનનોર પોટ ઉપર  સ ામડંળને મોકલવોાથિમક કુસાનીના કલનનોર પોટ ઉપર  સ ામડંળને મોકલવો.  .    

ાથિમક કલનમા ં ધુારા વધારા અને કુસાનીની જ ટલતા િવશેના અ ભ ાયો ાથિમક કલનમા ં ધુારા વધારા અને કુસાનીની જ ટલતા િવશેના અ ભ ાયો 

મેળવવામેળવવા..  કલનનીિવગતોમા ંકોઇપણ કારની પ ટતા માટ ઉપર  સ ામડંળન ે ણ કલનનીિવગતોમા ંકોઇપણ કારની પ ટતા માટ ઉપર  સ ામડંળને ણ 

કરવીકરવી  
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કુશાની કલન માટ ટ મ તૈયાર કરવી અને ચો સ કુસાનીવાળા િવ તાર ફાળવવાકુશાની કલન માટ ટ મ તૈયાર કરવી અને ચો સ કુસાનીવાળા િવ તાર ફાળવવા..  

કુસાનીના કલન સમય ે કોઇપણ કારની ટકનીકલ મા હતીની જ ર માટ કુસાનીના કલન સમય ે કોઇપણ કારની ટકનીકલ મા હતીની જ ર માટ 

કલનકતાને એક કલનકતાને એક મા હતીની નકલ આપવી ના આધાર ત ે થળ પર જ મા હતીની નકલ આપવી ના આધાર ત ે થળ પર જ 

લોકોના નો ુ ંિનરાકરણ કર  શકલોકોના નો ુ ંિનરાકરણ કર  શક. .   

કુસાની કલનના ડટા કુસાની કલનના ડટા ((મા હતીનેમા હતીને) ) ક ટુરાઇઝ કરવા ડટા ઓપરટરની ટ મ બનાવવી ક ટુરાઇઝ કરવા ડટા ઓપરટરની ટ મ બનાવવી 

અને તેઓ િવના િવલબેં ડટા એ  કર  દઅને તેઓ િવના િવલબેં ડટા એ  કર  દ..  

તા કુા તર ફ રયાદ ન ધવા અને ફ રયાદ િનવારણની યવ થા કરવીતા કુા તર ફ રયાદ ન ધવા અને ફ રયાદ િનવારણની યવ થા કરવી. .   

યા ં ધુી કામ ુ  ન થાય યા ં ધુી સતત ર ુ ંઅને કલન કરતા રહ ુંયા ં ધુી કામ ુ  ન થાય યા ં ધુી સતત ર ુ ંઅને કલન કરતા રહ ુ.ં .   

ઉપર સ ાધીકાર નેઅિધ ૃતર તેફાઇનલર પોટજમાકરાવવોઉપર સ ાધીકાર નેઅિધ ૃતર તેફાઇનલર પોટજમાકરાવવો  

  
  

ટા કફોસટા કફોસ--55::રાહત િશ બર યવ થાપનરાહત િશ બર યવ થાપન  

((હગંામી આવાસોહગંામી આવાસો, , ખોરાકખોરાક, , પાણીપાણી, , વીજળવીજળ , , આરો યઆરો ય) ) મનોસામા જક સભંાળમનોસામા જક સભંાળ  

  
સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સામા યસામા ય  

સમયમા ંસમયમા ં  

રાહત ક પની જ યા ન  કરવી અને તનેી મતા અને ઉપલ ધ માળખાગત િુવધાઓ ુ ંરાહત ક પની જ યા ન  કરવી અને તનેી મતા અને ઉપલ ધ માળખાગત િુવધાઓ ુ ં

પ ક બનાવ ુંપ ક બનાવ ુ.ં .   

સ દુાયનાસ યોમાથંીસ દુાયનાસ યોમાથંી, , ધાિમક સં થાઓધાિમક સં થાઓ, , કોપ રટ ે માથંી  વૈ છક ર તે તમેની કોપ રટ ે માથંી  વૈ છક ર તે તમેની 

સવેાઓ રાહત ક પની યવ થામા ં આપવા ઇ ક હોય તેવા લોકોની ટ મ બનાવવીસવેાઓ રાહત ક પની યવ થામા ં આપવા ઇ ક હોય તેવા લોકોની ટ મ બનાવવી. . 

તમેના નામ અને સપંકની યાદ  બનાવવીતમેના નામ અને સપંકની યાદ  બનાવવી..  

રાહત ક પ યવ થામા ં મ હલાઓરાહત ક પ યવ થામા ં મ હલાઓ, , બાળકોબાળકો, , િવકલાગંોિવકલાગંો, , ૃ ધોૃ ધો, , દ લત અન ેદ લત અને 

લ મુિતસ દુાયોઓ યે સવંદેનશીલતા વધે તે માટ કાયશાળા ુ ંઆયોજન કર ુંલ મુિતસ દુાયોઓ યે સવંદેનશીલતા વધે તે માટ કાયશાળા ુ ંઆયોજન કર ુ ં 

રાહત ક પના થળે માળખાગત િુવધાઓના ધુારારાહત ક પના થળે માળખાગત િુવધાઓના ધુારા--વધારા માટ સરકાર  કાય મો અન ેવધારા માટ સરકાર  કાય મો અને 

અ ય હતધારકો સાથે જોડાણ કર ુંઅ ય હતધારકો સાથે જોડાણ કર ુ.ં.  
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િસનીયર વયસેંવકોનીિમ ટગબોલવવી અને તેઓને રાહત ક પની જ યા અને બચાવ િસનીયર વયસંેવકોનીિમ ટગબોલવવી અને તેઓને રાહત ક પની જ યા અને બચાવ 

આવાસની થિતની ચકાસણી કરવા મોકલવાઆવાસની થિતની ચકાસણી કરવા મોકલવા. .   

વયસંેવકોનાર પોટના આધાર જ ર  સાધનસામ ીને એકઠ  કરવીવયસંેવકોનાર પોટના આધાર જ ર  સાધનસામ ીને એકઠ  કરવી. .   

રાહત ક પની યવ થા માટ થાિનક ટ મ બનારાહત ક પની યવ થા માટ થાિનક ટ મ બનાવવીવવી. .   
  પાણી રુવઠાપાણી રુવઠા, , વા યવા ય, , વીજળ  િવભાગના અિધકાર ઓ સાથે રાહત િશ બરના થળે વીજળ  િવભાગના અિધકાર ઓ સાથે રાહત િશ બરના થળે 
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

તમેની સેવાઓ લેવા માટ મી ટગ કરવીતમેની સેવાઓ લેવા માટ મી ટગ કરવી..  
  આવાસ અને મનોસામા જક સભંાળ માટ ખાસ ટ મ બનાવવીઆવાસ અને મનોસામા જક સભંાળ માટ ખાસ ટ મ બનાવવી  
DD  00  ttoo  
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ચો સ થળોએ રાહત ક પ યવ થા માટ િમ ટગો કરવી અને થાિનક સં થાઓ અનેચો સ થળોએ રાહત ક પ યવ થા માટ િમ ટગો કરવી અને થાિનક સં થાઓ અને  

વય ંસેવકો સાથે જવાબદાર  ન  કરવીવય ંસેવકો સાથે જવાબદાર  ન  કરવી. . થાિનક જ રઆતો િવશે અહવાલ હર કરવોથાિનક જ રઆતો િવશે અહવાલ હર કરવો. .   

ખોરાક અને અ ય જ ર  સામ ી આપવા માટ થાિનક સં થાઓનેિવનતંીમોકલવીખોરાક અને અ ય જ ર  સામ ી આપવા માટ થાિનક સં થાઓનેિવનતંીમોકલવી..  

તમામ વગના આસર તોનીજ ર યાતોના સહયોગ માટ ાથિમક દાજપ ક તયૈાર તમામ વગના આસર તોનીજ ર યાતોના સહયોગ માટ ાથિમક દાજપ ક તયૈાર 

કર ુંકર ુ.ં . પાણીપાણી, , આરો ય અને વ છઆરો ય અને વ છતાતા, , હસા અને ભેદભાવ વી માનવીય સબંધંીત હસા અને ભેદભાવ વી માનવીય સબંધંીત 

સમ યાઓની થિતની ચકાસણી કરવી  સમ યાઓની થિતની ચકાસણી કરવી    

રાહત થળની થિત જુબ સસંાધનોખર દવારાહત થળની થિત જુબ સસંાધનોખર દવા  

એક દવસમા ંએક ટ મન ેસતત એક દવસમા ંએક ટ મન ેસતત 12 12 કલાકથી વ  ુસમય માટ કામ ન કર ુ ંપડ તે માટ કલાકથી વ  ુસમય માટ કામ ન કર ુ ંપડ તે માટ 

ય તગત અને જ ર  સસંાધનો ુ ં દાજપ ક બનાવ ુંય તગત અને જ ર  સસંાધનો ુ ં દાજપ ક બનાવ ુ.ં .   

મ હલાઓમ હલાઓ, , બાળકો અબાળકો અને ૃ ધસ યોને સામેલ કર  થાિનક  ટ મ બનાવવી   રાહત ને ૃ ધસ યોને સામેલ કર  થાિનક  ટ મ બનાવવી   રાહત 

ક પના કાય અસરકારક અને ભેદભાવ ર હત થાય છે ક ન હ તેની દખરખ રાખશેક પના કાય અસરકારક અને ભદેભાવ ર હત થાય છે ક ન હ તેની દખરખ રાખશે. .   

યવ થામાઆંવર  લીધેલ અને નવી જ ર તોનપેહ ચાડવાની બાબતો ગનેા સહયોગ યવ થામાઆંવર  લીધેલ અને નવી જ ર તોનપેહ ચાડવાની બાબતો ગનેા સહયોગ 

માટનો દિનક ર પોટ તૈયાર કરવો અને તનેે ઉપર  અિધકાર ને મોમાટનો દિનક ર પોટ તૈયાર કરવો અને તેને ઉપર  અિધકાર ને મોકલવોકલવો. .   

  વા યવા ય, , પાણી રુવઠાપાણી રુવઠા, , મનો સામા જક સભંાળ અને આવાસ માટ ુકડ ઓ બનાવવીમનો સામા જક સભંાળ અને આવાસ માટ ુકડ ઓ બનાવવી. .   
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રાહત ક પની જ ર યાત છે ક બધં કરવો છે ત ે ગે થાિનક લોકો સાથે િવચાર િવમશ રાહત ક પની જ ર યાત છે ક બધં કરવો છે ત ે ગ ે થાિનક લોકો સાથે િવચાર િવમશ 

કર  ભાિવ કાય ન  કર ુંકર  ભાિવ કાય ન  કર ુ.ં .   

રાહત કાય ચા  ુહોય યાર ન  કરલા પહલાંરાહત કાય ચા  ુહોય યાર ન  કરલા પહલાંના તમામ કાય  કરવાના તમામ કાય  કરવા. .   

મનો સામા જક સભંાળ અને વા ય ગનેા સા તા હક અન ેપખવા ડક અહવાલ તૈયાર મનો સામા જક સભંાળ અને વા ય ગનેા સા તા હક અન ેપખવા ડક અહવાલ તૈયાર 

કરવાકરવા..  
  
  

ટા કફોસટા કફોસ--66::    હર આરો ય અને વ છતાહર આરો ય અને વ છતા  
  

સમય સમય 

પ કપ ક  
જન આરો ય અને વ છતાજન આરો ય અને વ છતા  

સામા ય સામા ય 

થિતમાં થિતમાં  

ડોકટરડોકટર, , નસનસ, , ાઇવેટ અને સરકાર  દવાખાના અને હો પીટાઇવેટ અને સરકાર  દવાખાના અને હો પીટલોલો, , બડે અને બડે અને 

એ લુ સઉપલ ધતા ગનેી સરનામા ંઅને સપંકની મા હતી ુ ંપ ક બનાવ ુંએ લુ સઉપલ ધતા ગનેી સરનામા ંઅને સપંકની મા હતી ુ ંપ ક બનાવ ુ.ં.  

ાથિમક સારવારની સવેાઓ માટ તાલીમી વયંસેવકોની યાદ  બનાવવીાથિમક સારવારની સવેાઓ માટ તાલીમી વયંસેવકોની યાદ  બનાવવી. .   
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જન આરો ય અને વ છતાની બાબતો િવશ ેમી ટગ કરવી તથા તનેી ય તગત અન ેજન આરો ય અને વ છતાની બાબતો િવશ ેમી ટગ કરવી તથા તેની ય તગત અન ે

સસંાધનોનીજ ર યાતો ુ ંસસંાધનોનીજ ર યાતો ુ ં દાજ પ ક બનાવ ુંદાજ પ ક બનાવ ુ.ં  .    

ક પ યવ થા ટા કફોસ સાથે જોડાણ કર  જ ર  વય ંસેવકોક પ યવ થા ટા કફોસ સાથે જોડાણ કર  જ ર  વય ંસેવકો, , ાથિમક સારવાર ક ટ અન ેાથિમક સારવાર ક ટ અન ે

અ ય વ છતા સવેાઓ રુ  પાડવીઅ ય વ છતા સવેાઓ રુ  પાડવી..  

સં હ માટ િવિવધ સામ ીઓ ુલંી ટ બનાવ ુ ંઅને મં ૂર  મેળવવીસં હ માટ િવિવધ સામ ીઓ ુલંી ટ બનાવ ુ ંઅને મં ૂર  મેળવવી..  
DD++2244  
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જ લા જ લા ુ ય મથક આરો ય અને વ છતાુ ય મથક આરો ય અને વ છતા  કિમટ  બનાવવીકિમટ  બનાવવી. .   

તમામ થળોએઆરો યઅને વ છતાનીપ ર થિતિવશેદખરખકર દિનકર પોટબનાવવોતમામ થળોએઆરો યઅને વ છતાનીપ ર થિતિવશેદખરખકર દિનકર પોટબનાવવો. . 

જ લાજ લાહડ વાટરખાતેદિનકિમ ટગકર પ ર થિતસમજવીઅનેર પો સ લાનતયૈારકરવોહડ વાટરખાતેદિનકિમ ટગકર પ ર થિતસમજવીઅનેર પો સ લાનતયૈારકરવો. .   

પાણી સ લાયપાણી સ લાય, , વ છતાને ો સાહનવ છતાને ો સાહન, , બાળ સભંાળ અને અ ય જ ર તમદં લોકોની બાળ સભંાળ અને અ ય જ ર તમદં લોકોની 

જ ર આત માટ ુ ંજ ર આત માટ ુ ં દાજપ ક સાથે ર પોટ તૈયાર કરવોદાજપ ક સાથે ર પોટ તૈયાર કરવો. .   

જો તેઓને સહયોગની જ રત હોય તો જ લા ઓથોર ટ ને સહયોગ માટ િવનતંી પ  જો તેઓને સહયોગની જ રત હોય તો જ લા ઓથોર ટ ને સહયોગ માટ િવનતંી પ  

લખવોલખવો. .   

બચાવ દળ અને ક પ સચંાલકો સાથે સકંલન કર  ુ કારણ ક જન બચાવ દળ અને ક પ સચંાલકો સાથે સકંલન કર  ુ કારણ ક જન 

આરો યસાથજેોડાયેલા નો  ગ ેકોઇ સમાધાન ન કર ુ ં વા કઆરો યસાથજેોડાયેલા નો  ગ ેકોઇ સમાધાન ન કર ુ ં વા ક, , વ છ પાણીવ છ પાણી, , વ છતા વ છતા 

સેસેવાઓવાઓ, , ઘન કચરાનો યો ય િનકાલ અને સમ  િવ તારના વાતાવરણને ૂ િષત કરતા ઘન કચરાનો યો ય િનકાલ અને સમ  િવ તારના વાતાવરણને ૂ િષત કરતા 

નોનો..  

રાહત ક પ અને અ ય વસાહતોમા ં ાથિમક જ ર આતોરાહત ક પ અને અ ય વસાહતોમા ં ાથિમક જ ર આતો(( વી ક જન આરો ય અન ેવી ક જન આરો ય અને 

વ છતા વગરેવ છતા વગરે) ) રુ  પાડવી અને મળ  છે ક ન હ તનેી ખા ી કરવીરુ  પાડવી અને મળ  છે ક ન હ તનેી ખા ી કરવી. .   
DD  ++  
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આરો યન ે િુવધા આઆરો યને િુવધા આપતા ભૌિતક માળખાઓને જો કુસાન થ  ુ હોય તો તનેે ફર થી પતા ભૌિતક માળખાઓને જો કુસાન થ  ુ હોય તો તનેે ફર થી 

થાિપત કરવાથાિપત કરવા..  

સફાઇ ુકડ  બનાવીને વ છતા અભયાન ચલાવ ુંસફાઇ ુકડ  બનાવીને વ છતા અભયાન ચલાવ ુ.ં .   

કાય ુ ંસતત ર ુ ંઅને નુઃ કલન કરતા રહ ુંકાય ુ ંસતત ર ુ ંઅને નુઃ કલન કરતા રહ ુ.ં .   

યા ં ધુી પ ર થિત સામા ય ન બન ે યા ધુી તમામ સવેાઓ અિવરત ચા  ુરાખવીયા ં ધુી પ ર થિત સામા ય ન બન ે યા ધુી તમામ સવેાઓ અિવરત ચા  ુરાખવી. . તમામ તમામ 

હતધારકો સાથેહતધારકો સાથે  િમ ટગ કર  જન આરો ય સવેાઓ સમા ત કરવીિમ ટગ કર  જન આરો ય સવેાઓ સમા ત કરવી.  .    

ફાઇનલ ર પોટ તયૈાર કરવોફાઇનલ ર પોટ તયૈાર કરવો..  

  

ટા કફોસટા કફોસ--77::    અિત િનઃસહાય િવશષે ૂથોની સભંાળઅિત િનઃસહાય િવશષે ૂથોની સભંાળ  

  

સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સામા ય સામા ય િવિવધ િવભાગોિવિવધ િવભાગો, , સ દુાય િતિનધીઓને િવશષે જ ર યાતોવાળા ૂથો યે સવંેદનશીલ સ દુાય િતિનધીઓને િવશષે જ ર યાતોવાળા ૂથો યે સવેંદનશીલ 
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સમય સમય   

  
  
  
  
  
  

કરવાકરવા..  

િવશેષ જ રિવશેષ જ ર યાતોવાળા ૂથોની ખાસ જ ર યાતો ગ ે હમાયત અને આયોજન કર ુંયાતોવાળા ૂથોની ખાસ જ ર યાતો ગે હમાયત અને આયોજન કર ુ.ં.  

DDDDMMCC  ની બેઠકોમાિંવશષેજ ર યાતોવાળા ૂથોની ખાસ જ ર યાતો ગે ચચા અને ની બેઠકોમાિંવશષેજ ર યાતોવાળા ૂથોની ખાસ જ ર યાતો ગે ચચા અને 

કામગીર ુ ંઆયોજન કર ુકામગીર ુ ંઆયોજન કર .ુ.  

િવશેષ જ ર યાતોવાળા ૂથોની ઓળખ કરવી અને યાદ  કરવીિવશેષ જ ર યાતોવાળા ૂથોની ઓળખ કરવી અને યાદ  કરવી..  

માનવીય મદદનાિસ ધાતંો અને અભગમ ન  કરવામાનવીય મદદનાિસ ધાતંો અને અભગમ ન  કરવા..  
  

DD--4848થી થી 
DD  00  
  

િવશેષ જ ર યાતોવાળા ૂથોની ખાસ જ ર યાતોઓળખવી યાદ  કરવીિવશેષ જ ર યાતોવાળા ૂથોની ખાસ જ ર યાતોઓળખવી યાદ  કરવી..  

સલામતી અને રાહત માટ સસંાધનોએક ીત કરવાસલામતી અને રાહત માટ સસંાધનોએક ીત કરવા..  

વૂ ચેતવણીની યવ થા જોવી અને સલામત થળે ખસેડવાની યવ થા કરવીવૂ ચેતવણીની યવ થા જોવી અને સલામત થળે ખસેડવાની યવ થા કરવી. .   

દર યાનદર યાન  

DD  00થી થી DD  

++7722    
  

િતભાવ અને રાહતની યવ થા ગ ે િવશેષ જ ર યાતોવાિતભાવ અને રાહતની યવ થા ગ ે િવશેષ જ ર યાતોવાળા ૂથોને ખાસ ાથિમકતા ળા ૂથોને ખાસ ાથિમકતા 

આપવીઆપવી, , એનએન.. ..ઓઓ. . અને િવષય િન ણાતંો સાથે આવા ૂથોનીજ ર યાતો ગ ેસકંલન અને િવષય િન ણાતંો સાથ ેઆવા ૂથોનીજ ર યાતો ગ ેસકંલન 

કર ુંકર ુ.ં  .    

બાદમા ંબાદમા ં  

DD  ++7722  

થી થી 

આગળઆગળ  

  

રાહત િવતરણ યવ થાની દખરખ કરવીરાહત િવતરણ યવ થાની દખરખ કરવી. .   

સબધંીતસ ામડંળમા ં હમાયત કરવીસબધંીતસ ામડંળમા ં હમાયત કરવી..  

આવા સ હૂોનાસ યોની યાદ  અપડટ કરવીઆવા સ હૂોનાસ યોની યાદ  અપડટ કરવી..  

  

ટા કફોસટા કફોસ--88::    પ  ુઆરો યપ  ુઆરો ય અને ક યાણ અને ક યાણ  

  
સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

સામા ય સામા ય 

સમય સમય   

  
  
  

પ ઓુની યાદ  અને તમેના વા ય સબધંી િવગતો તયૈાર કરવી અને તકદાર ના પ ઓુની યાદ  અને તમેના વા ય સબધંી િવગતો તયૈાર કરવી અને તકદાર ના 

પગલા ંલવેાપગલા ંલવેા..  

પેરા પ  ુ વા ય કમ ઓની ૂચ અને સપંક તૈયાર કરવાપેરા પ  ુ વા ય કમ ઓની ૂચ અને સપંક તૈયાર કરવા. .   

પ ઓુનીહો ટલ અને પાજંરાપોળની યાદ  તૈયાર કરવીપ ઓુનીહો ટલ અને પાજંરાપોળની યાદ  તયૈાર કરવી..  

વીમા ગે વીમા ગ ે ચાર સાર કરવોચાર સાર કરવો..  

  િનઃસહાય થળોઓળખવા અને ર સપો સ માટ રણનીિત તૈયાર કરવીિનઃસહાય થળોઓળખવા અને ર સપો સ માટ રણનીિત તૈયાર કરવી..  

દર યાનદર યાન  અસર ત પ ઓુને ફરવવા માટ ા સપોટશનની યવ થાઅસર ત પ ઓુને ફરવવા માટ ા સપોટશનની યવ થા..  
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સમય સમય 

પ કપ ક  
િૃ ઓિૃ ઓ  

DD  00થી થી DD  

++7722    
  

પ ઓુ ગ ેરાહતપ ઓુ ગ ેરાહત, , ઘાસચારોઘાસચારો, , પાણી અન ેદવાની યવ થા અગ ેદખરખ રાખવીપાણી અને દવાની યવ થા અગે દખરખ રાખવી. .   

પ ઓુમા ંમહામાર  ન ફલાય તે ગેપ ઓુમા ંમહામાર  ન ફલાય તે ગે  તકદારતકદાર   

બાદમા ંબાદમા ં  

DD  ++7722  

થી થી 

આગળઆગળ  

ર સપો સકામગીર ની સમી ા કરવીર સપો સકામગીર ની સમી ા કરવી..  

આપિ ની પ ઓુ અને સબધંીત વનિનવાહ પર અસર ુદં તાવે કરણ અને કસ ટડ  આપિ ની પ ઓુ અને સબધંીત વનિનવાહ પર અસર ુદં તાવે કરણ અને કસ ટડ  

કર ુંકર ુ.ં.  

  
  

**PP##VVIIPP ોટોકોલોટોકોલ  ::  

  જ લાજ લાની આપિ ઓ અન ેતેની સભંાવનાની આપિ ઓ અન ેતેની સભંાવના, , ખતરા ગ ેખતરા ગ ેVVIIPPઅને અને VVVVIIPP  ને સ વર ણ ને સ વર ણ 

કરવી જોઇએ થી કરવી જોઇએ થી VVIIPP ય તઓ સ દુાયમા ં ગભરાટ ઓછો કરવામા ં અને તં ને સાબ ુ  ય તઓ સ દુાયમા ં ગભરાટ ઓછો કરવામા ં અને તં ને સાબ ુ  

કરવામા ંમદદ પ થાયકરવામા ંમદદ પ થાય. . આવી મા હતીના ંઆધાર આવી મા હતીના ંઆધાર VVIIPPઅને અને VVVVIIPPપોતાના આ ે ના ં વાસ પોતાના આ ે ના ં વાસ 

ગપેણ ફર િવચારણા ંકર  શકગપેણ ફર િવચારણા ંકર  શક. .   

ઇમરજ સીના ંસમય ેઇમરજ સીના ંસમય ેVVIIPPઅને અને VVVVIIPPની થળ લુાકાતોથી શોધ બચાવની થળ લુાકાતોથી શોધ બચાવ, , ાથિમક સારવાર વા ાથિમક સારવાર વા 

કાય મા ંઅવરોધકાય મા ંઅવરોધ  ન આવે તે  ુ યાન રાખ ુંન આવે તે  ુ યાન રાખ ુ.ં .   

  

**PP$$મી ડયામેનેજમે ટમી ડયામેનેજમે ટ  ::  

  િ ટ અને ઇલેક ોિનકમી ડયાની િૂમકા આપિ ની ચેતવણી અને િવગતો પહ ચાડવા િ ટ અને ઇલકે ોિનકમી ડયાની િૂમકા આપિ ની ચેતવણી અને િવગતો પહ ચાડવા 

માટ મહ વની છેમાટ મહ વની છે. . મા યમો આવા સમયે શા લનતા વૂક વત  જન સ દુાયનીતકલીફો ઓછ  મા યમો આવા સમયે શા લનતા વૂક વત  જન સ દુાયનીતકલીફો ઓછ  

કરવામા ં મહ વની િૂમકા ભજવી શકકરવામા ં મહ વની િૂમકા ભજવી શક. . આપિ  ગે વૂતૈયાઆપિ  ગ ે વૂતયૈારર , , િતભાવનીર તોિતભાવનીર તો, , બચવાની બચવાની 

ર તો વગેર ગ ે બુ જ સાર  મા હતી લોકો ધુી બહોળા કારથી પહ ચાડ  શકર તો વગરે ગે બુ જ સાર  મા હતી લોકો ધુી બહોળા કારથી પહ ચાડ  શક. . સામા ય સામા ય 

ર તે કોઇપણ સકંટ ક આપિ ઓમાસં દુાયને પ ટ અને સાચી ણકાર  મળે તે બુ જ જ ર  ર તે કોઇપણ સકંટ ક આપિ ઓમાસં દુાયને પ ટ અને સાચી ણકાર  મળે તે બુ જ જ ર  

છેછે. . તથેી મા યમોની િૂમકા ઘણી મહ વની છેતથેી મા યમોની િૂમકા ઘણી મહ વની છે..રા ય તરનીરા ય તરનીEEOOCCમા ં મી ડયા મા ં મી ડયા સેલ શ  કર  સેલ શ  કર  

મા યમો સાથે સકંલનની યવ થા રા ય સરકાર કર  છેમા યમો સાથે સકંલનની યવ થા રા ય સરકાર કર  છે. .  સતત કાયરત છે સતત કાયરત છે. . આપિ ના ંસમય ેઆપિ ના ંસમય ે

યો ય અિધકાર  ારા િ ટ અને ઇલેક ોિનકમી ડયાનેસમયાતંરઅપડટ કરતા રહ ુ ં થી યો ય અિધકાર  ારા િ ટ અન ે ઇલેક ોિનકમી ડયાનેસમયાતંરઅપડટ કરતા રહ ુ ં થી 

બનજ ર  અફવા અને ગેર જવાબદાર વાળ મા હતીનો સાર અટકબનજ ર  અફવા અને ગેર જવાબદાર વાળ મા હતીનો સાર અટક.  .  આવી યવ થા આપિઆવી યવ થા આપિ   

દરિમયાન દરિમયાન SSEEOOCC તર પણ હોય છેતર પણ હોય છે, , તનેી મદદ લવેીતનેી મદદ લવેી..  
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નુઃ થિતનુઃ થિતઅનેઅને મતાવધનમતાવધન લાનલાન  ::  

  આપિ  અસર ત િવ તાર અને લોકોને નુઃ થિતમા ં અથવા વ  ુ સાર  થિતમા ંઆપિ  અસર ત િવ તાર અને લોકોને નુઃ થિતમા ં અથવા વ  ુ સાર  થિતમા ં

લાવવા ુ ંકાય આ લાન ુ ંછેલાવવા ુ ંકાય આ લાન ુ ંછે. . આપિ ને કારણે જ ર  સેવાઓઆપિ ને કારણ ેજ ર  સેવાઓ, , માળખામાળખા, , લોકો ુ ં વનિનવાહલોકો ુ ં વનિનવાહ, , 

વા ય અને સમ  વનશૈલી અસર પામે છેવા ય અને સમ  વનશૈલી અસર પામે છે. . તથેી સ વર આ બધા પાસાઓ નુઃ થિતમા ંતથેી સ વર આ બધા પાસાઓ નુઃ થિતમા ં

લાવવાલાવવા. . ભૌિતક માળખાઓને અન ે વન જ ર  સેવાઓ નુઃ થત કરવા માટ આ જુબની ભૌિતક માળખાઓને અને વન જ ર  સેવાઓ નુઃ થત કરવા માટ આ જુબની 

રણનીિત યાને લેવીરણનીિત યાને લેવી. .   

  
પહલા ં કરતા વ  ુ સા  બાધં ુ ંપહલા ં કરતા વ  ુ સા  બાધં ુ ં ::નવા ં બાધંકામ કાય  એવી ર તે કરવા  નુઃ આવી નવા ં બાધંકામ કાય  એવી ર તે કરવા  નુઃ આવી 

આપિ ઓમાંઆપિ ઓમાં  કુસાન ન પામેકુસાન ન પામે. . સહભાગી આયોજન સહભાગી આયોજન ––  લોકોની સામા ક અને સાં ૃિતક શૈલી લોકોની સામા ક અને સાં ૃિતક શૈલી 

અને જ ર યાતોને યાનમા ં રાખી ફર બાધંકામ અને કાય  કરવાઅને જ ર યાતોને યાનમા ં રાખી ફર બાધંકામ અને કાય  કરવા. . આ માટ આ માટ 

આયોજનમાં હતધારકોનીસહભાગીતા આવ યક છેઆયોજનમાં હતધારકોનીસહભાગીતા આવ યક છે. .   

  
સકંલન સકંલન :: નુઃ થિતમાલંાવવા ુ ં આયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સકંલન પે તૈયાર કર ુંનુઃ થિતમાલંાવવા ુ ં આયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સકંલન પે તૈયાર કર ુ.ં . 

આવા આઆવા આયોજનો માટ વર ત કુસાન ું કલન અને લોકોની જ ર યાત ું કલન અગ ય ુ ંયોજનો માટ વર ત કુસાન ું કલન અને લોકોની જ ર યાત ું કલન અગ ય ુ ં

પા  ુછેપા  ુછે. .   

નીચે જુબના િવિવધ ે ોને નુઃ થત ક કાયરત કરવાનીચે જુબના િવિવધ ે ોને નુઃ થત ક કાયરત કરવા. .   

  મહ વની સવેાઓમહ વની સવેાઓ––  વીજળવીજળ , , પાણીપાણી, , સચંારસચંાર, , વાહન યવહારવાહન યવહાર, , વ છતાવ છતા, , વા યવા ય..  

  માળખામાળખા//  બાધંકામ બાધંકામ ––  આવાસઆવાસ, , હર ભવન અને ર તાહર ભવન અને ર તા  

  વનિનવાવનિનવાહ હ ––  ૃિષૃિષ, , ુ ટર ઉ ોગુ ટર ઉ ોગ, , ુ કાન અને બ ર તથા રોજગારુ કાન અને બ ર તથા રોજગાર..  

વીજળવીજળ , , પાણીપાણી, , વ છતાવ છતા, , ગદંાપાણીનો િનકાલ વગેર સેવાઓ તા કા લક શ  કરવીગદંાપાણીનો િનકાલ વગરે સેવાઓ તા કા લક શ  કરવી. . આવી સેવા આવી સેવા 

શ  કરવા માટ વૈક પક રણનીિત અને કાય  અગાઉથી ન  કરવાશ  કરવા માટ વૈક પક રણનીિત અને કાય  અગાઉથી ન  કરવા. . જ ર પડ થાિનક સં થાજ ર પડ થાિનક સં થા, , 

િવભાગોિવભાગો, , કોપ રટની મદદ લવેીકોપ રટની મદદ લેવી..  
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**PP!!મહ વની સવેાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયરત કરવી મહ વની સવેાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયરત કરવી   

((નીચેના પ કોની િવગતો આપિ ની ઘટના બાદ સવ કર  ભરવીનીચેના પ કોની િવગતો આપિ ની ઘટના બાદ સવ કર  ભરવી.).)  

મહમહ

વની વની 

સવેાસવેા

ઓઓ  

સામ ીસામ ી//સેસે

વાઓવાઓ  

કૂૂક

સાન સાન 

એકએક

મની મની 

સંસ ં

યાયા  

અસર તઅસર તતા કુાતા કુા

નીસં યાનીસં યા  

અસરઅસર

ત ત 

વ તીવ તી  

નુઃ થિતમાઆંવવાનુઃ થિતમાઆંવવા

નાપગલાઓંનાપગલાઓં  

દાદા

ત ત 

સમયસમય

ગાળોગાળો  

બબ

ટટ  

વીજવીજ

ળળ   ફ ડરફ ડર              

      

    ા સફમરા સફમર                    

    HHTTલાઇનલાઇન                    

    LLTT  લાઇનલાઇન                    

      થાંભલાથાભંલા                    

      અ યઅ ય                    

  

વા યવા ય  ::  

િવગતિવગત  PPHHCC  

((તા કુાતા કુા ુનંાુનંા

મમ))  

CCHH
CC  

સબ સબ 

સે ટસે ટ

રર  

દવા દવા 

સ ંસ ં

હહ  

નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગ

લાઓંલાઓં  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બબ

ટટ  

કૂશાન કૂશાન 

થયેલા થયેલા 

ભવનોભવનો  

              

પહ ચી ન પહ ચી ન 

શકાયશકાય  તેવા તેવા 

આરો ય આરો ય 

ક ોક ો  

              

દવા સં હ દવા સં હ               
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અને અને 

મહ વના મહ વના 

સાધનોના સાધનોના 

સં હ સં હ 

માટના માટના 

જને કૂજને કૂ

સાનસાન  

નાશ થયેલ નાશ થયેલ 

દવાઓ દવાઓ   

              

કૂસાન કૂસાન 

થયેલ થયેલ 

એ લુ સએ લુ સ

ની સં યાની સં યા  

              

  

સામા જકસામા જક  ::  

િવગતિવગત  ગામગામ  ુ ષુ ષ  ીી  બાળકોબાળકો  ુલુલ  નુઃ થિતનુઃ થિત

નાપગલાનાપગલા  

જવાબદાર જવાબદાર 

િવભાગિવભાગ  

દા ત દા ત 

સમયગાળોસમયગાળો  

બ ટબ ટ  

મનોસામા જકમનોસામા જક

સારસભંાળનીસારસભંાળની

જ રતવાળા જ રતવાળા 

લોકોની લોકોની 

સં યા સં યા 

((આપિ ને આપિ ને 

કારણેકારણે))  

                  

  

  

પાણી રુવઠોપાણી રુવઠો  ::  

કૂસાનકૂસાન  તા કુાતા કુા

 ુુ 

અસર તઅસર તગામોગામો//વવ

તીતી  

નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગ

લાઓંલાઓં  

િવભાિવભા

ગગ  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

બબ

ટટ  
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નામ નામ 

અને અને 

એકમએકમ

ની ની 

સં યાસ ં યા  

ળોળો  

વૂાવૂા              

બોરવેલબોરવેલ              

તળાવતળાવ              

પાણી પાણી 

રુવઠારુવઠા

નેને  

            

EESSRR              

GGSSRR              

સ પસ પ              

ટ ડપોટ ડપો

ટટ  

            

હ ડપપંહ ડપપં              

પ હુવાપ હુવા

ડાડા  

            

  

માગ અને વાહન યવહારમાગ અને વાહન યવહાર  ::  

રોડ રોડ 

કૂસાનકૂસાન  

થળથળ  તી તાતી તા  કક ..મીમી..  નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાઓંનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાઓં  દા ત દા ત 

સમયગાળોસમયગાળો  

બ ટબ ટ  

પચંાયતના પચંાયતના 

ર તાર તા  

            

રા યના રા યના 

ર તાર તા  
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કૂસાકૂસા

નન  

ગાગા

મમ  

વવ

તીતી  

વૈવૈક પક પ

ક ર તાક ર તા  

નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાંનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાં

ઓઓ  

એજએજ

સીસી  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બબ

ટટ  

ટૂલા ટૂલા 

ર તાર તા  

              

રલવે રલવે 

જોડાણજોડાણ  

              

  

ૂરસચંારૂરસચંાર  ::  

કૂસાનકૂસાન  ઓ ફસઓ ફસ//ટાવટાવ

રને કૂસાનરને કૂસાન  

અસરઅસર

ત ત 

તા કુાતા કુા  

નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગ

લાઓંલાઓં  

જવાબજવાબ

દાર દાર 

િવભાગિવભાગ  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બબ

ટટ  

લે ડલાઇલે ડલાઇ

ન ન 

જોડાણજોડાણ  

એકમો અને એકમો અને 

થળોનીથળોનીસંસં

યાયા))  

          

મોબાઇલ મોબાઇલ 

જોડાણજોડાણ  

            

વાયરલેવાયરલે

સ ટાવર સ ટાવર   

            

ર ડયોર ડયો              

અ  રુવઠોઅ  રુવઠો  ::  

અ  રુવઠો ન પહ ચાડ  શકાય તેવા ગામોની યાદઅ  રુવઠો ન પહ ચાડ  શકાય તેવા ગામોની યાદ   

કૂસાનકૂસાન  કૂસાન કૂસાન 

થયલે થયલે 

ગોડાઉનગોડાઉન

ની ની 

બગડલા બગડલા 

અનાજઅનાજ

નો કારનો કાર  

બગડલા બગડલા 

અનાજઅનાજ

નો નો 

જ થો જ થો 

જોખમ જોખમ 

સભંિવત સભંિવત 

અનાજઅનાજ

નો જ થો નો જ થો 

નુઃ થિતનુઃ થિત

માઆંવવામાઆંવવા

નાપગલાંનાપગલાં

ઓઓ  

જવાબદાર જવાબદાર 

િવભાગિવભાગ  

દા ત દા ત 

સમયગાળોસમયગાળો  

બ ટબ ટ  
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સં યાસ ં યા  ((ટનમાંટનમા)ં)  ((ટનમાંટનમા)ં)  

અ  અ  

રુવઠોરુવઠો  

                

AAPPMMCC                  

  

  

આવાસ આવાસ ::  

શતઃ કૂશતઃ કૂ

સાનસાન  

સં ણૂ સં ણૂ 

કૂસાનકૂસાન//ધરાધરા

શાયીશાયી  

નુઃ થિતમાઆંવવાનાપનુઃ થિતમાઆંવવાનાપ

ગલાઓંગલાઓં  

કાયકાય

મમ//    

યોજયોજ

નાના  

જવાબજવાબ

દાર દાર 

િવભાગિવભાગ  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બબ

ટટ  

કાચાકાચા  પાકાપાકા  કાચાકાચા  પાકાપાકા  

    
              

          

  

હહર ભવનોર ભવનો  ::  

કૂસાનકૂસાન  શતઃ ૂશતઃ ૂ

કસાનકસાન((એએ

કમની કમની 

સં યાસં યા))  

સં ણૂ સં ણૂ 

કૂસાનકૂસાન//

ધરાશાયીધરાશાયી  

નુઃ થિતમાંનુઃ થિતમાં

આવવાનાપઆવવાનાપ

ગલાઓંગલાઓં  

કાય મકાય મ//    

યોજનાયોજના  

જવાબદાજવાબદા

ર િવભાગર િવભાગ  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બ ટબ ટ  

પચંાયતપચંાયત          
          

શૈ ણક શૈ ણક 

ભવનભવન          

          

ગણવાડગણવાડ                 

હો પીટલોહો પીટલો                    

ઓ ફસઓ ફસ                    

બ રબ ર                    

પોલપો લસ સ 

ટશનટશન          

          

સા દુાિયક સા દુાિયક 

ક ોક ો      
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ર તાઓર તાઓ  ::  

ર તાર તા

ના ના 

કારકાર  

મ યમ મ યમ 

કૂસાનકૂસાન  

કક ..મીમી..  ગભંીર ગભંીર 

કૂસાનકૂસાન  

કક ..મીમી..  ટૂ  ટૂ  

ગયેલા ગયેલા   

કક ..મીમી
..  

નુઃ થિતનુઃ થિત

માંઆવવામાઆંવવા

નાપગલાઓંનાપગલાંઓ  

બ ટબ ટ  

તરતર// થળથળ  કક ..મીમી..  

તરતર// થથ

ળળ  કક ..મીમી..  

તરતર// થથ

ળળ  
કક ..મીમી
..  

    

ા ય ા ય 

ર તાર તા                          

    

જ લા જ લા 

રર તાતા                            

    

ટટહાટટહા

ઇઇ--વેવે                          

    

**PPZZઆ િવકાને વૂવત કરવી આ િવકાને વૂવત કરવી   ::  

((નીચેના પ કોની િવગતો આપિ ની ઘટના બાદ સવ કર  ભરવીનીચેના પ કોની િવગતો આપિ ની ઘટના બાદ સવ કર  ભરવી.).)  

રોજગાર ની યવ થાઓરોજગાર ની યવ થાઓ  ::  

યવસાયનો કારયવસાયનો કાર  િમકોની િમકોની 

સં યાસ ં યા  

ો િવભાગ કામ ો િવભાગ કામ 

આપશેઆપશે  

દા ત દા ત 

સમયગાળોસમયગાળો  

બ ટબ ટ  

ુશળ િમકુશળ િમક          

બન ુશળબન ુશળ  િમક અને િમક અને 

ખેત મ ૂરખેત મ ૂર  

        

નાના અને િસમાતં નાના અને િસમાતં 

ખે ૂતોખે ૂતો  

        

બાંધકામ કામદારબાંધકામ કામદાર          

મીઠાનાઅગ રયામીઠાનાઅગ રયા          

માછ મારમાછ માર          

વણાટકામવણાટકામ          

અ ય કાર ગરોઅ ય કાર ગરો          
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જમીન ધુારણાજમીન ધુારણા  ::  

ખતેીખેતી  

જમીન જમીન 

ધોવાણ ધોવાણ 

//કાપં કાપં 

પથરાવોપથરાવો  

નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાઓંનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાઓં  એજ સી એજ સી 

અને અને 

કાય મકાય મ  

દા ત દા ત 

સમયગાળોસમયગાળો  

બ ટબ ટ  

િવ તાિવ તાર ર 

((હકટરહકટર) )   
    
    

        

અસર ત અસર ત 

ુ ુંબો ુ ુંબો   
    
    

  

  

  

ખેતી ધુારણાખેતી ધુારણા  ::  

ખતેીખતેી  િન ફળ ગયેલ પાકિન ફળ ગયેલ પાક  નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાઓંનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાઓં  બ ટબ ટ  

િવ તાર િવ તાર 

((હકટરમાંહકટરમાં))  
    
    

    

અસર ત ુ ુંબોઅસર ત ુ ુંબો  
    
    

  

બનખેતી વન િનવાહબનખેતી વન િનવાહ  ::  

ુ ટરઉ ોગોુ ટરઉ ોગો  કૂસાનની તી તાકૂસાનની તી તા  નુઃ થનુઃ થ

િતમાઆંવિતમાઆંવ

વાનાપગવાનાપગ

લાઓંલાઓં  

એજએજ

સીસી  

અને અને 

કાય મકાય મ  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બબ

ટટ  સાધનો સાધનો 

અને અને 

યં સામ ીય ં સામ ી((

કાર અને કાર અને 

એકમએકમ))  

  

તયૈાર અને તયૈાર અને 

કાચો માલકાચો માલ  

(( કાર અને કાર અને 

જ થોજ થો))  

બ ર બ ર 

જોડાણ જોડાણ 

((હાહા//નાના
))  

હાથવણાટહાથવણાટ                

મરઘા ંઉછેરમરઘા ંઉછેર                
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ડ ોસેસ ગડ ોસેસ ગ                

હરા કાર ગરહરા કાર ગર                 

કાપડ છપાઇકાપડ છપાઇ//રંગાઇરંગાઇ                

  

ુ કાન અનેુ કાન અને  પેઢપેઢ   ::  

ુ કાુ કા

નન  

કૂસાનની તી તાકૂસાનની તી તા  નુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાંનુઃ થિતમાઆંવવાનાપગલાં

ઓઓ  

દા ત દા ત 

સમયગાસમયગા

ળોળો  

બબ

ટટ  મકામકા

ન ન 

ભવભવ

નન  

યં ો યં ો 

અને અને 

સાધસાધ

નોનો  

સામાન સામાન 

અને અને 

મટર યમટર ય

લલ  

બ ર બ ર 

જોડાજોડા

ણણ  

ુ કાુ કા

નો નો 

અને અને 

પેઢપેઢ   

થળ થળ 

અને અને 

સં યાસં યા  

િન ચિન ચ

ત ત 

કાર કાર 

અને અને 

સં યાસં યા  

  િન ચત િન ચત 

કાર કાર 

અને અને 

જ થોજ થો      

      

  
  

**PP##ફ રયાદ િનવારણ યવ થાફ રયાદ િનવારણ યવ થા    ::  

આપિ  દરિમયાન લોકોની ફ રયાદ અને તેના િનવારણ માટ માનિસકઆપિ  દરિમયાન લોકોની ફ રયાદ અને તેના િનવારણ માટ માનિસક, , 

વા યઅને નમાલના કુસાનથી ત ય તની ફ રયાદ સમયસર સાભંળવામા ંઆવે અને વા યઅને નમાલના કુસાનથી ત ય તની ફ રયાદ સમયસર સાભંળવામા ંઆવે અને 

તે  ુિનવારણ થાય તે માટ એકથી વધાર યવ થાઓગોઠવવીતે  ુિનવારણ થાય તે માટ એકથી વધાર યવ થાઓગોઠવવી..  

મમ  ુ ય સપંક ય તુ ય સપંક ય ત  સપંક નબંરસપંક નબંર  સરના ુસરના  ુ 

11  DDEEOOCC  

00LLhhFF::88ZZ  DDFFDD,,TTNNFFZZ  
0022663322--224433223388  કલે ટકલે ટર ીનીકચેર જર ીનીકચેર જ..વલસાડવલસાડ  

22  ÒÒ<<,,FF  llJJSSFF;;  VVllWWSSFFZZLL  0022663322--225533118844  જ લાજ લાપચંાયતકચેર જપચંાયતકચેર જ..વલસાડવલસાડ  

33    55FF [[,,LL;;  0022663322--224488005533  પોલસ ટશન જપોલસ ટશન જ. . વલસાડવલસાડ  
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: : મતાવધન લાનમતાવધન લાન  ::  

આપિ  યવ થાપનમાં મતાવધન માટ નીચે જુબના પગલાં લેવાઆપિ  યવ થાપનમાં મતાવધન માટ નીચે જુબના પગલા ંલેવા..  

11..  તાલીમતાલીમ  

22..  મોક લ અનેમોક લ અને  િસ લેુશન કવાયતિસ લુેશન કવાયત  

33..  જન િૃત જન િૃત   

44..  ન નૂા પ કાય દુ તાવે કરણન નૂા પ કાય દુ તાવે કરણ  

  

તાલીમ જ ર યાતિવ લષેણતાલીમ જ ર યાતિવ લષેણ  ::  

તાલીમથી ય ત અને સ હૂના ં ાનતાલીમથી ય ત અને સ હૂના ં ાન, , આવડત અને યવહારમા ંબદલાવ આવ ેછેઆવડત અને યવહારમા ંબદલાવ આવે છે. . ભાવા મક ભાવા મક 

અને ાના મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છેઅને ાના મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છે. . થી ય ત અને સ હૂની કામગીર  વ  ુસાર  બન ેથી ય ત અને સ હૂની કામગીર  વ  ુસાર  બન ે

છેછે. . આ માટઆ માટ  અગાઉથી તાલીમનીજ ર યાતોઓળખવી અને તનેા આધાર તાલીમ અન ેઅગાઉથી તાલીમનીજ ર યાતોઓળખવી અને તનેા આધાર તાલીમ અન ે

મતાવધન ુ ંઆયોજન કર ુમતાવધન ુ ંઆયોજન કર .ુ .   

  વતમાન તાલીમની સમી ા કરવીવતમાન તાલીમની સમી ા કરવી  

  કાય િવ લેષણકાય િવ લેષણ((નવા અથવા યવ થામા ંકરલ ધુારાવધારાનવા અથવા યવ થામા ંકરલ ધુારાવધારા))  

  તાલીમનીજ ર યાતની ઓળખ કરવીતાલીમનીજ ર યાતની ઓળખ કરવી  

  તાલીમનીજ ર યાત ુસંરવૈ ુતાલીમનીજ ર યાત ુસંરવૈ  ુ 

  તાલીમની વૈક પક યવ થા ન  કરવીતાલીમની વૈક પક યવ થા ન  કરવી    

  તાલીમના ખચતાલીમના ખચ--લાભ  ુિવ લષેણ કર ુંલાભ  ુિવ લષેણ કર ુ ં 

  
કાય િૃ  જવાબદાર િવભાગ 

તાલીમ 

જરર યાત ુ ં

િવ લષેણ 

આપિ  યવ થાપનમાિંવભાગોની િૂમકા અન ે

જવાબદાર ઓની ઓળખ કરવી.  

 મહ લૂ અન ેડ ટુ  કલેકટર 

 સામા ય વહ વટ િવભાગ 

 મહ લૂ િવભાગ 

 .એસ.ડ .એમ.એ./ .આઇ.ડ .

એમ. 

 તમામ કાય ણાલી જુબના 

િવભાગો 

 હર ે  

 ખાનગી ે  

 એન. .ઓ. અન ેઅ ય સગંઠનો 

િવભાગોની િૂમકા અન ે જવાબદાર ઓન ે આગળ 

લઇ જવા માટ િવિવધ હતધારકોની ઓળખ કરવી. 

તાલીમ જ ર યાતિવ લષેણ સતત ચા  ુરાખ  ુ

તાલીમનીજ ર યાત જુબ તાલીમની ડઝાઇન 

તયૈાર કરવી.  

સસંાધનોની યવ થા કરવી  

તાલીમ કરવી 
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િવિવધ િવભાગો માટ કરવાની તાલીમોિવિવધ િવભાગો માટ કરવાની તાલીમો  ::  

  િવિવધ િવભાગોના ં અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની તાલીમનીજ ર યાતોઓળખીને િવિવધ િવભાગોના ં અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની તાલીમનીજ ર યાતોઓળખીને 

તનેા આધાર તમેના માટ તાલીમ કાય મો ગોઠવવા જોઇએતનેા આધાર તમેના માટ તાલીમ કાય મો ગોઠવવા જોઇએ. . આ યાથી તાલીમ માટના ંઆ યાથી તાલીમ માટના ં

િવષયો અને યાઓ તારવી શકાયિવષયો અને યાઓ તારવી શકાય..  

  
  દરદરક િવભાગ ેપોતાના તર આપિ  યવ થાન ેમજ તૂ કરવા માટ તાલીમ કાય મોની ક િવભાગ ેપોતાના તર આપિ  યવ થાન ેમજ તૂ કરવા માટ તાલીમ કાય મોની 

ૂચ અને સમયસારણી બનાવવા જોઇએૂચ અને સમયસારણી બનાવવા જોઇએ. . સામા ય ર તે આ યા જ લા ક રા ય તરથી સામા ય ર તે આ યા જ લા ક રા ય તરથી 

થાય છેથાય છે. . જો તા કુા તર આ કાર તાલીમનીજ ર યાતઓળખવાની યા અને તાલીમની જો તા કુા તર આ કાર તાલીમનીજ ર યાતઓળખવાની યા અને તાલીમની 

માગં તયૈાર થાય તો જ લામાગં તયૈાર થાય તો જ લા તર ુ ં અન ે રા ય તર ુ ં તાલીમ આયોજન વ  ુ સાર   તર ુ ં અન ે રા ય તર ુ ં તાલીમ આયોજન વ  ુ સાર  

ણુવ ાવા  થાયણુવ ાવા  થાય. .   

અ યાર ધુીના અ ભુવોમાથંી દરક િવભાગો માટ નીચ ે જુબના તાલીમ કાય મો કર  શકાયઅ યાર ધુીના અ ભુવોમાથંી દરક િવભાગો માટ નીચ ે જુબના તાલીમ કાય મો કર  શકાય;;  

  
11..  આપિ  યવ થાપન માટ તાિવતતાલીમોઆપિ  યવ થાપન માટ તાિવતતાલીમોDDMMની િવભાવનાની િવભાવના, , જ ર યાતજ ર યાત, , કાયદોકાયદો, , 

નીિતઓનીિતઓ, , યવ થાઓ વગેરયવ થાઓ વગેર  

22..  મા ંપો લમા ંપો લસસ, , આગ સલામતીઆગ સલામતી, , વા યવા ય, , મહ લૂમહ લૂ, , ામ િવકાસામ િવકાસ, , વન િવભાગ વગેર જોડાઇ વન િવભાગ વગેર જોડાઇ 

શકશક. . િવભાગીય ટાફ માટ કૌશ ય ૃ ધ કાય મિવભાગીય ટાફ માટ કૌશ ય ૃ ધ કાય મ. . IICCSS  પર તાલીમપર તાલીમ  

33..  ઇમરજ સીર લીફ અને િતભાવના નૂતમ માનાકંઇમરજ સીર લીફ અને િતભાવના નૂતમ માનાકં  

44..  સાધનો અને યં ોની ળવણી અને ઉપયોગસાધનો અને યં ોની ળવણી અને ઉપયોગ..  

  

ખાસ તાલીમ ખાસ તાલીમ ::િવભાગીયતાલીમો િસચાઇ અ ય હતધારકોિવભાગીયતાલીમો િસચાઇ અ ય હતધારકો  માટ ા તાિવકમાટ ા તાિવક, , વૂ તયૈારવૂ તયૈાર , , 

િતભાવિતભાવ, , ઉપશમનઉપશમન((મીટ ગશેનમીટ ગેશન)), , રોકથામ વગેર ગ ેતાલીમો કરવીરોકથામ વગરે ગ ેતાલીમો કરવી..  

11..  પચંાયતોપચંાયતો, , સ દુાય માટસ દુાય માટ, , CCBBDDPPરાહતરાહત, , કુસાન કારણી અને વળતરનાિનયમો ગે કુસાન કારણી અને વળતરનાિનયમો ગ ે

તાલીમતાલીમ..  

22..  NNGGOOss,,  અને અને CCBBOOss  //  SSHHGGss,,  CCBBDDPP,,િનઃસહાયતા અને જોખમ કલનિનઃસહાયતા અને જોખમ કલન  

33..  સ દુાયનાકંાયદળો માટ શોધ બચાવસ દુાયનાકંાયદળો માટ શોધ બચાવ, , ાાથિમક સારવારથિમક સારવાર, , સલામત થળે સલામત થળે 

ખસેડવાનીપ ધિતઓખસેડવાનીપ ધિતઓ, , વૂ ચેતવણી વગેર ગેવૂ ચતેવણી વગેર ગે. .   
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તાલીમ માળ ુંતાલીમ માળ ુ ં ::  
  

િવષયિવષય  તાલીમ ૂથતાલીમ ૂથ  તાલીમ આપનાર તાલીમ આપનાર 

એજ સીએજ સી  

આપિઆપિ  યવ થાપનની સામા ય બાબતો િવશ ે યવ થાપનની સામા ય બાબતો િવશ ે

ઓર એ ટશનઓર એ ટશન,,  

િવભાગીય ટાફિવભાગીય ટાફ  DDDDMMCC  

ઇમરજ સીની ઘટના િનયં ણ િસ ટમ િવશેઇમરજ સીની ઘટના િનયં ણ િસ ટમ િવશે((IICCSS))  ટા કફોસના સ યોટા કફોસના સ યો  DDDDMMCC  

શોધ અન ેબચાવશોધ અન ેબચાવ, , ાથિમક સારવાર અને આગ ાથિમક સારવાર અને આગ 

બચાવબચાવ  

ટા કફોસના સ યોટા કફોસના સ યો  DDDDMMCC  

  

મોક લ અને િસ લેુશનમોક લ અને િસ લુશેન  ::  

  તાલીમની સાથોસાથ મોક લ અને િસ લેુશન ારા આપિ  ગનેી વૂતૈયાર ની તાલીમની સાથોસાથ મોક લ અને િસ લેુશન ારા આપિ  ગનેી વૂતૈયાર ની 

ચકાસણી કરતા રહ ુંચકાસણી કરતા રહ ુ.ં . બધી શાળાઓબધી શાળાઓ, , હો પીટલહો પીટલ, , અગ યની સરકાર  કચરે ઓઅગ યની સરકાર  કચરે ઓ, , મોટા કોપ રમોટા કોપ રટ ટ 

હાઉસમા ં અલગહાઉસમા ં અલગ--અલગ િવષયો વા ં કઅલગ િવષયો વા ં ક, , આગઆગ, , કંૂપકંૂપ, , રુ વગેર ગે સલામતી અન ેરુ વગેર ગે સલામતી અન ે

વૂતૈયાર ની ય તગતવૂતૈયાર ની ય તગત  //  સા ૂહક સ જતાની ચકાસણી માટ િનયિમત ર તે બહારના સા ૂહક સ જતાની ચકાસણી માટ િનયિમત ર તે બહારના 

િન ણાતંોની મદદથી મોક લ કરાવવીિન ણાતંોની મદદથી મોક લ કરાવવી. . નાથી તૈયાર મા ં રહતી ઉણપો તારવી શકાય અન ેનાથી તૈયાર મા ં રહતી ઉણપો તારવી શકાય અન ે

તનેે ુ ર ત કરવીતનેે ુ ર ત કરવી..  

  આવી મોક લમાંઆવી મોક લમા ં શોધશોધ--બચાવબચાવ, , સલામત બહાર નીકળ ુંસલામત બહાર નીકળ ુ,ં , ાથિમક સારવાર વગરે ાથિમક સારવાર વગેર 

પાસાઓંની વૂતયૈાર  માટ કર  શકાય માંપાસાઓંની વૂતયૈાર  માટ કર  શકાય મા ,ં , પો લસપો લસ, , ફાયરફાયર, , વા ય સવેાઓવા ય સવેાઓ, , બચાવ દળબચાવ દળ, , 

વગેરની વૂ તૈયાર ુ ં કલન કર  શકાયવગેરની વૂ તયૈાર ુ ં કલન કર  શકાય. . શાળા અને કચેર ઓમા ંભણતા ંઅને કામ કરતા શાળા અન ે કચેર ઓમા ંભણતા ંઅને કામ કરતા 

લોકોની વ સ જતા વધારવા માટ પણ આ પ ધિત ઘલોકોની વ સ જતા વધારવા માટ પણ આ પ ધિત ઘણી ઉપયોગી છેણી ઉપયોગી છે.  .    

  
મોક લમોક લ  ((વષમાં એકવાર ભીડ િનયં ણવષમાં એકવાર ભીડ િનયં ણ, , બચાવબચાવ, , ઇવે વેશન અને ાથિમક સારવાર ગે ઇવે વેશન અને ાથિમક સારવાર ગે 

મોક લ કરવીમોક લ કરવી..  

થળ આયોજક એજ સી 

ઉ ોગોનો ઓફ સાઇટ િવ તાર ઉ ોગ એશોસીએશન, LCG અન ેDCG  

કલે ટર ીની કચરે   DDMC અન ેકલે ટર ી 

  

મોક લ ુ ંઆયોજનમોક લ ુ ંઆયોજન, , અમલ અનેઅમલ અને  દ તાવે કરણનાતંબ ાવાર પગલાંદ તાવે કરણનાતંબ ાવાર પગલાં  ;;  

  અલગઅલગ--અલગ આપિ મા ં ય ત ૂથ અલગ આપિ મા ં ય ત ૂથ //સાધન સાધન //યં ોની વૂતયૈાર ની ચકાસણી માટ યં ોની વૂતયૈાર ની ચકાસણી માટ 

મોક લ કરવામા ંઆવે છેમોક લ કરવામા ંઆવે છે. . મોક લના ુ ય હ ઓુ નીચે જુબ છેમોક લના ુ ય હ ઓુ નીચે જુબ છે;;  

ઇમરજ સીની વૂતૈયાર  ચકાસવીઇમરજ સીની વૂતૈયાર  ચકાસવી  
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  િતભાવ યામા ંરહલી ઉણપોનેતારવવીિતભાવ યામા ંરહલી ઉણપોનતેારવવી  

  િવિવધ ઘટકોિવિવધ ઘટકો// ય તય તઓની લૂો તારવવી અને ધુારવીઓની લૂો તારવવી અને ધુારવી  

  િૂમકા અને જવાબદાર મા ં ૂચંવાડો અને ગેર સમજ ૂર કરવાિૂમકા અને જવાબદાર મા ં ૂચંવાડો અને ગેર સમજ ૂર કરવા  

  િવિવધ ઘટકોિવિવધ ઘટકો//ટ મ વ ચ ેસકંલન મજ તૂ કરવાટ મ વ ચે સકંલન મજ તૂ કરવા  

  આપિ મા ંકામ કરનાર િવિવધ ય ત આપિ મા ંકામ કરનાર િવિવધ ય ત // ૂથ ૂથ //ઘટકનો પ રચય કળવાય અને તેમની િૂમકા ઘટકનો પ રચય કળવાય અને તેમની િૂમકા 

ગે ણકાર  મળેગે ણકાર  મળે  

  સાધનો સાધનો //યં ોયં ો//સામ ીની ચકાસણી થાય અન ે ખરસામ ીની ચકાસણી થાય અન ે ખર  ટાણે ચાલ ે છે ક નહ  તનેી ચકાસણી ટાણે ચાલ ે છે ક નહ  તનેી ચકાસણી 

કરવીકરવી..  

  લાનમા ંિવિવધ હતધારકોને લાનના િવિવધ પાસા ગ ે ણકાર  મળે તે હ સુર લાનમા ંિવિવધ હતધારકોને લાનના િવિવધ પાસા ગે ણકાર  મળે તે હ સુર   

  
  

તૈયાર  કવી ર તે કરવીતૈયાર  કવી ર તે કરવી  ::  

  IICCSSનો અ યાસ કરવોનો અ યાસ કરવો  

  કમા ડ ગ ઓ ફસર સાથે બેઠક કમા ડ ગ ઓ ફસર સાથે બઠેક //ચચાચચા  

  મોક લના થળની પસદંગી મોક લના થળની પસદંગી   

  મોક લના સમય મોક લના સમય ((સવારસવાર, , બપોરબપોર, , સાજંસાજં, , રાતરાત) ) નીની  પસદંગી કરવીપસદંગી કરવી..  

  મોક લમાઆંવર લવેાનાર િવ તાર ન  કરવોમોક લમાઆંવર લેવાનાર િવ તાર ન  કરવો..  

  મોક લ ગ ેિવિવધ ય તઓન ેઅલગમોક લ ગ ેિવિવધ ય તઓન ેઅલગ--અલગ િૂમકા આપવીઅલગ િૂમકા આપવી. . દાદા..તત. . મોક લ સચંાલકમોક લ સચંાલક, , 

અવલોકન કરનારઅવલોકન કરનાર, , ન ધ લખનાર વગરેન ધ લખનાર વગરે  

  મોક લમા ંઅસર થનાર ય તઓ તારવવામોક લમા ંઅસર થનાર ય તઓ તારવવા((ઇઇ , , બભેાન વગેરબભેાન વગેર))  

  

મોક લનો ગાળો મોક લનો ગાળો ::  

  સાયરનની ઘટંડ  વગાડસાયરનની ઘટંડ  વગાડ સબધંીત ય ત સબધંીત ય ત //ઘટક ઘટક //એજ સીઓનેજણાવ ુએજ સીઓનેજણાવ .ુ.  

  દરક એજ સીની તનેી દરક એજ સીની તનેી SSOOPP માણે ર પો સ કરમાણે ર પો સ કર..  

  અગાઉથી િનયત કરલ અવલોકનકાર દરક પળ ુ ંઅવલોકન કરશે ક કોણ ુ ંકર છેઅગાઉથી િનયત કરલ અવલોકનકાર દરક પળ ુ ંઅવલોકન કરશે ક કોણ ુ ંકર છે..  

  અગાઉથી ન  કરલ અસર ત મોક લ સચંાલન કતાએ આપેલ ચૂના માણે વતશેઅગાઉથી ન  કરલ અસર ત મોક લ સચંાલન કતાએ આપેલ ચૂના માણે વતશે. .   

  

સમી ાસમી ા::બધી ય ત બધી ય ત //ઘટકઘટક  //એજ સીઓએ સાથે મળ  મોક લની સમી ા કરવીએજ સીઓએ સાથે મળ  મોક લની સમી ા કરવી  

  દરક એજ સી દરક એજ સી   

  કવી ર તે િવિવધ એજ સીઓ વ ચે સકંલન અને સહકાયથ ુકવી ર તે િવિવધ એજ સીઓ વ ચ ેસકંલન અને સહકાયથ .ુ.  

  િતભાવ કરવાના ા ંઉણપ અને કમી હતીિતભાવ કરવાના ા ંઉણપ અને કમી હતી..  
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  અસર તોને બચાવ અને ાથિમક સારવાર માટ લઇ જવામા ં ટમે ટમા ં ુ ં અ ભુવ અસર તોને બચાવ અને ાથિમક સારવાર માટ લઇ જવામા ં ટમે ટમા ં ુ ં અ ભુવ 

ર ાંર ા .ં.  

  દરક એજ સી વાર મતાવદરક એજ સી વાર મતાવધન લાનધન લાન  

  િવિવધ ઘટક િવિવધ ઘટક //એજ સી વ ચે સકંલન કવી ર તે ધુાર ુંએજ સી વ ચ ેસકંલન કવી ર તે ધુાર ુ.ં.  

  IICCSSની કામગીર  કવી રહની કામગીર  કવી રહ ..  

  ર સપો સ કરવાનો સમયગાળો ુ ંહતોર સપો સ કરવાનો સમયગાળો ુ ંહતો??  

  ર પો સ કરનાર કટલા તૈયાર બ ધ હતાર પો સ કરનાર કટલા તૈયાર બ ધ હતા??  
  

ઔ ો ગક અને કિમકલ ુઘટના ગે સ દુાયની યો ય િૃત માટના ં ુ ાઓઔ ો ગક અને કિમકલ ુઘટના ગે સ દુાયની યો ય િૃત માટના ં ુ ાઓ  ::  

• ઔ ો ગક એકમની ુઘટનાની અસર સભંિવત ે મા ંરહતા ંલોકોન ેએકમના જોખમી રસાયણો 

િવશ ેઔ ો ગક એકમોએ િૃત ફલાવવીફર યાત છે. 

• એ હક કત છે ક, આસપાસ રહતો તૃ જન સ દુાય ઔ ો ગક એકમ અન ેસ ામડંળ બ  ે

માટ સહાય પ બની શક. 

• સ દુાયન ે તૃ અન ેસાવચતે કરવા એ સરકાર, ઔ ો ગક એકમ અન ેસ દુાયની સં ુ ત 

જવાબદાર  છે. આ બધા વ ચે સમ વય સધાય ત ેઆવ યક છે.  

• પર પર સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી જ ર  છે થી સ દુાય – ઉ ોગ –સ ામડંળ 

સકંલન અન ેસ જતા કર  શક.  
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નાણંા અને બ ટનાણંા અને બ ટ::  

    
  નાણાકં ય દાજ એ નાણાકં ય દાજ એ જ લાજ લાક ાની વાિષકક ાની વાિષક  કાય ણાલી છેકાય ણાલી છે. . આપિ  યવ થાપન માટ બે આપિ  યવ થાપન માટ બે 

કારના બ ટ કર  શકાયકારના બ ટ કર  શકાય, , એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બ ટ અને બી ુ  આપિ  એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બ ટ અને બી ુ  આપિ  

યવ થાપન માટ અલગથી જ ર  હોય તવેા ખચ માટ બ ટયવ થાપન માટ અલગથી જ ર  હોય તવેા ખચ માટ બ ટ..  

આપિ  યવ થાપન માટ નીચે જુબના િવિવધ ખચ માટ અલગ અલગ ોતથીનાણાકં ય આપિ  યવ થાપન માટ નીચે જુબના િવિવધ ખચ માટ અલગ અલગ ોતથીનાણાકં ય 

આયોજન કરઆયોજન કર ુંુ.ં.  

  
નામનામ  હ ુહ  ુ નાણંાક ય નાણંાક ય 

યવ થાયવ થા  

યોજના હઠળ કર  શકાય તેવી યોજના હઠળ કર  શકાય તેવી 

િૃ ઓિૃ ઓ  

જવાબદાર જવાબદાર 

િવભાગિવભાગ  
NNDDRRFF  
((NNCCCCFF))  
  

રાહત રાહત 

સહયોગસહયોગ  

100 100 ટકા ક  ટકા ક  

સરકારસરકાર  

રોકડ કારની રાહતરોકડ કારની રાહત  મહ લૂ મહ લૂ 

િવભાગિવભાગ  
SSDDRRFF  
((CCRRFF))  

રાહત રાહત 

સહયોગસહયોગ  

75 75 ટકા ક  ટકા ક  

સરકારસરકાર, , 25 25 ટકા ટકા 

રા ય રા ય   

રોકડ કારની રાહતરોકડ કારની રાહત  મહ લૂ મહ લૂ 

િવભાગિવભાગ  

આયોઆયોજન જન 

મડંળમડંળ  

મતાવધનમતાવધન  100 100 ટકા ક  ટકા ક  

સરકારસરકાર  

તાલીમોતાલીમો, , જન િૃત માટ જન િૃત માટ 

શૈ ણક સામ ીશૈ ણક સામ ી, , મોક લમોક લ  

મહ લૂ મહ લૂ 

િવભાગિવભાગ  

િવિવધ િવિવધ 

િવભાગોિવભાગો  

વૂતૈયાર  વૂતૈયાર  

અને અને 

ઉપશમનઉપશમન  

િવભાગના િવભાગના 

બ ટમાથંીબ ટમાથંી  

ડડ ..આરઆર..આરઆર.., , વૂ તયૈાર  અને વૂ તયૈાર  અને 

ઉપશમનઉપશમન  

િવિવધ િવિવધ 

િવભાગોિવભાગો  

જ લા જ લા 

આયોજન આયોજન 

મડંળમડંળ  

કોઇપણ કોઇપણ 

હર કાયહર કાય  

એમએમ..પી અન ેપી અન ે

ધારાધારાસ ય સ ય 

મદદ અન ેમદદ અન ે

ા ટા ટ  

વૂતૈયારવૂતૈયાર , , મતાવધન અને મતાવધન અને 

નુઃ થાપનનુઃ થાપન  

થાિનક સં થા થાિનક સં થા 

અને િવિવધ અને િવિવધ 

િવભાગિવભાગ  

બહારની બહારની 

સં થાઓની સં થાઓની 

સહાયસહાય  

નુઃ થાપનનુઃ થાપન, , 

ઉપશમન ઉપશમન 

અને અને 

વૂતૈયાર  વૂતૈયાર  

માટ માટ 

બહારનાબહારના, , 

પ ી અથવા પ ી અથવા 

બ ુ પ ીય બ ુ પ ીય 

યવ થા કરવીયવ થા કરવી  

DDRRRRકાય મમા ંકાય મમા ં

માળખાગત િુવધાઓમાં ધુામાળખાગત િુવધાઓમાં ધુારારા, , 

ટકનોલો નો હ ત પે અને ટકનોલો નો હ ત પે અને 

તકિનક અ યાસોતકિનક અ યાસો  

મહ લૂ મહ લૂ 

િવભાગિવભાગ  
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DDRRRRના ના 

કાય મોકાય મો  

દાતાદાતા  કોઇપણકોઇપણ  તમામ દાન તમામ દાન 

રોકડ અથવા રોકડ અથવા 

અ ય કારઅ ય કાર  

કોઇપણકોઇપણ  DDDDMMAA//TTDDMMAA  

CCSSRR  કોપ રટકોપ રટ  નફાના ણ નફાના ણ 

ટકાટકા  

કોઇપણકોઇપણ  ચરે ટ કિમ નર ચરે ટ કિમ નર 

અને કોપ રટઅને કોપ રટ  

હર હર 

અપીલઅપીલ  

ત કાલ ત કાલ 

રાહત રાહત   

ણુ અથવા ણુ અથવા 

શતઃ બહાર ુ ંશતઃ બહાર ુ ં

ફંડફંડ  

ત કાલ રાહત અને ુત કાલ રાહત અન ે નુઃિનમાણનઃિનમાણ  DDDDMMAA//TTDDMMAA  

જ લાજ લા તરતરDDDDMMPPની િવિવધ િૃ ઓ માટ નાણાંક ય બ ટ  ત ે િવભાગીયબ ટમાંથી કર  ની િવિવધ િૃ ઓ માટ નાણાંક ય બ ટ  ત ે િવભાગીયબ ટમાંથી કર  

શકાયશકાય. . એવી િૃ ઓ નાથી ઉપશમનએવી િૃ ઓ નાથી ઉપશમન((મીટ ગેશનમીટ ગેશન)), , મતાવધનમતાવધન, , નુઃ થાપન થનાર હોય નુઃ થાપન થનાર હોય 

તેને િન નલી ખત પ કમાં ભર  શકાયતેને િન નલી ખત પ કમાં ભર  શકાય. . બ ટનાં ોતના ખાનામા ંસભંિવત ોતલખવોબ ટનાં ોતના ખાનામા ંસભંિવત ોતલખવો..  

  

દાજપ  દાજપ  ((કલે ટકલે ટર ીની કચેર એ ર ીની કચેર એ DDDDMMPPના ખચના દાજ જુબ તૈયાર કર ુના ખચના દાજ જુબ તૈયાર કર  ુ 

આવ યકતાઆવ યકતા  િવવરણિવવરણ  રમાકરમાક  

માનવસસંાધનમાનવસસંાધન      

11.. જ લા જ લા 

ક ાએઆપિ યવ થાપનઅિધક ાએઆપિ યવ થાપનઅિધકાર ીકાર ી  

DDDDMMPPને અમલ કરવા ને અમલ કરવા 

માટ ણૂ સમયના માટ ણૂ સમયના 

કમચારકમચાર ..  

સરકાર  ધોરણો સરકાર  ધોરણો 

જુબજુબ  

સાધનો અને યં ોસાધનો અને યં ો      

11..      

22..      

33..      

4.     
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  જુરાત રા ય આપિ  યવ થાપનઅિધિનયમની  જોગવાઈ અ સુાર જુરાત રા ય આપિ  યવ થાપનઅિધિનયમની  જોગવાઈ અ સુાર 

રાજયરાજય //જ લાજ લા//તા કુાતા કુા//ા યા ય//નગરપા લકાનગરપા લકા / /તમામ ક ાએ યોજનાક ય ળવણી કરવી તમામ ક ાએ યોજનાક ય ળવણી કરવી 

ફર જયાત છેફર જયાત છે..   
  રાજયક ા િસવાયના તમામ લાન જ લાક ાએ જ લા આપિ યવ થાપન યોજનામા ંરાજયક ા િસવાયના તમામ લાન જ લાક ાએ જ લા આપિ યવ થાપન યોજનામા ં

સકં લત કરસકં લત કર   જ લાક ાનો લાન તૈયાર કરવામા ંઆવે છેજ લાક ાનો લાન તૈયાર કરવામા ંઆવે છે  . .તવેીજ ર તે તા કુાતવેીજ ર તે તા કુા ક ાના લાન ક ાના લાન 

મા ં ા યમા ં ા ય  / /તા કુાતા કુા//અન ેનગરપા લકાની િવગતો સમાિવ ટ કરવામા ંઆવે છેઅન ેનગરપા લકાની િવગતો સમાિવ ટ કરવામા ંઆવે છે . .નગરપા લકા નગરપા લકા 

અને ા યક ાએ યોજના ળવણી કરવામા ંઆવે છેઅને ા યક ાએ યોજના ળવણી કરવામા ંઆવે છે . .ઉકત તમામ લાન વષમા ંબે વખત ઉકત તમામ લાન વષમા ંબે વખત 

અ યતન કરવામા ંઆવ ેછેઅ યતન કરવામા ંઆવ ેછે  .  .જ લાજ લા ક ાએક ાએ લાનલાનના િનયં ણ અિધકાર  તર ક કલેકટર ી રહલા ના િનયં ણ અિધકાર  તર ક કલેકટર ી રહલા 

છેછે  . .તા કુાક ાએતા કુાક ાએ   તા લકા આપિ યવ થાપન લાન ના િનયં ણ અિધકાર  તર ક તા લકા આપિ યવ થાપન લાન ના િનયં ણ અિધકાર  તર ક 

મામલતદાર ીમામલતદાર ી,,નગર આપિ યવ થાપન લાન ના િનયં ણ અિધકાર  તર ક ચીફ ઓ ફસર ી નગર આપિ યવ થાપન લાન ના િનયં ણ અિધકાર  તર ક ચીફ ઓ ફસર ી 

અને ા ય આપિ યવ થાપન લાન ના િનયં ણ અિધઅને ા ય આપિ યવ થાપન લાન ના િનયં ણ અિધકાર  તર ક તલટ કમમં ી ીરહલ છેકાર  તર ક તલટ કમમં ી ીરહલ છે..  
  ઉકત તમામ લાનગતવષના અ ભુવ અને જ રયાતને યાને લઈ સમયાતંર ધુારા ઉકત તમામ લાનગતવષના અ ભુવ અને જ રયાતને યાને લઈ સમયાતંર ધુારા 

કરવામા ં આવે છેકરવામા ં આવે છે  . .દર વષ યોજના નુરાવિતત કરવામા ં આવે છેદર વષ યોજના નુરાવિતત કરવામા ં આવે છે . .

ઉકત લાનઅ યતનકયાબાદ નુરાવિતત કયા પહલાઉકત લાનઅ યતનકયાબાદ નુરાવિતત કયા પહલા  //દર યન િવિવધ કાય મો મારફતે દરક દર યન િવિવધ કાય મો મારફતે દરક 

ક ાક ાએ ન િુત કાય મોએ ન િુત કાય મો//તાલીમતાલીમ//તમેજ મોક લ ુ ંઆયોજન કરવામતમેજ મોક લ ુ ંઆયોજન કરવામ કરવામાંકરવામાંઆવે છેઆવે છે..  
  

મોક લ અને િસ લેુશનમોક લ અને િસ લેુશન   ::   

  તાલીમની સાથોસાથ મોક લ અને િસ લેુશન ારા આપિ  ગનેી વૂતૈયાર ની તાલીમની સાથોસાથ મોક લ અને િસ લેુશન ારા આપિ  ગનેી વૂતૈયાર ની 

ચકાસણી કરતા રહ ુંચકાસણી કરતા રહ ું  . .બધી શાળાઓબધી શાળાઓ , ,હો પીટલહો પીટલ , ,અગ યની સરકાર  કચેર ઓઅગ યની સરકાર  કચેર ઓ , ,મોટા કોપ રટમોટા કોપ રટ  

હાઉસમા ં અલગહાઉસમા ં અલગ--અલગ િવષયો વા ં કઅલગ િવષયો વા ં ક , ,આગઆગ , ,કંૂપકંૂપ , ,રુ વગેર ગે સલામતરુ વગેર ગે સલામત   અને અને 

વૂતૈયાર ની ય તગતવૂતૈયાર ની ય તગત//સા ૂહક સ જતાની ચકાસણી માટ િનયિમત ર તે બહારના સા ૂહક સ જતાની ચકાસણી માટ િનયિમત ર તે બહારના 

િન ણાતંોની મદદથી મોક લ કરાવવીિન ણાતંોની મદદથી મોક લ કરાવવી  . .નાથી તૈયાર મા ંરહતી ઉણપો તારવી શકાય અને નાથી તૈયાર મા ંરહતી ઉણપો તારવી શકાય અને 

તનેે ુ ર ત કરવીતનેે ુ ર ત કરવી..   
  આવી મોક લમા ં શોધઆવી મોક લમા ં શોધ --બચાવબચાવ , ,સલામત બહાર નીકળ ુંસલામત બહાર નીકળ ું , ,ાથિમક સારવાર વગેર ાથિમક સારવાર વગેર 

પાસાઓંની ૂ ્પાસાઓંની ૂ ્વતૈયાર  માટ કર  શકાય માંવતૈયાર  માટ કર  શકાય માં  , ,પો લસપો લસ , ,ફાયરફાયર , ,વા ય સવેાઓવા ય સવેાઓ , ,બચાવ દળબચાવ દળ , ,

વગેરની વૂ તયૈાર ું કલન કર  શકાયવગેરની વૂ તૈયાર ુ ં કલન કર  શકાય . .શાળા અને કચેર ઓમા ંભણતા ંઅને કામ કરતા શાળા અને કચરે ઓમા ંભણતા ંઅને કામ કરતા 

લોકોની વ સ જતા વધારવા માટ પણ આ પ ધિત ઘણી ઉપયોલોકોની વ સ જતા વધારવા માટ પણ આ પ ધિત ઘણી ઉપયોગી છેગી છે..   
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મોક લમોક લ   ))વષમા ં એકવાર ભીડ િનયં ણવષમાં એકવાર ભીડ િનયં ણ , ,બચાવબચાવ , ,ઇવે વેશન અને ાથિમક સારવાર ગે ઇવે વેશન અને ાથિમક સારવાર ગે 

મોક લ કરવીમોક લ કરવી..   
થળ આયોજક એજ સી 

ઉ ોગોનો ઓફ સાઇટ િવ તાર ઉ ોગ એશોસીએશન ,LCG અને DCG 

મામલતદાર ીની કચેર  TDMC અને મામલતદાર ી 

  

મોક લ ુ ંઆયોજનમોક લ ુ ંઆયોજન  , ,અમલ અને દ તાવેઅમલ અને દ તાવેકરણનાંકરણનાં તબ ાવાર પગલાંતબ ાવાર પગલાં   ::   

અલગઅલગ --અલગ આપિ મા ં ય ત ૂથઅલગ આપિ મા ં ય ત ૂથ  //સાધન સાધન //યં ોની વૂતૈયાર ની ચકાસણી માટ મોક લ યં ોની વૂતૈયાર ની ચકાસણી માટ મોક લ 

કરવામા ંઆવે છેકરવામા ંઆવે છે  . .મોક લના ુ ય હ ઓુ નીચે જુબ છેમોક લના ુ ય હ ઓુ નીચે જુબ છે ;;  
ઇમરજ સીની વૂતૈયાર  ચકાસવીઇમરજ સીની વૂતૈયાર  ચકાસવી  
  િતભાવ યામા ંરહલી ઉણપોનેતારવવીિતભાવ યામા ંરહલી ઉણપોનતેારવવી  

  િવિવધ ઘટકોિવિવધ ઘટકો//  ય તઓની ૂય તઓની લૂો તારવવી અને ધુારવીલો તારવવી અને ધુારવી  
  િૂમકા અને જવાબદાર મા ં ૂચંવાડો અને ગેર સમજ ૂર કરવાિૂમકા અને જવાબદાર મા ં ૂચંવાડો અને ગેર સમજ ૂર કરવા  

  િવિવધ ઘટકોિવિવધ ઘટકો//    ટ મ વ ચે સકંલન મજ તૂ કરવાટ મ વ ચ ેસકંલન મજ તૂ કરવા  

  આપિ મા ંકામ કરનાર િવિવધ ય ત આપિ મા ં કામ કરનાર િવિવધ ય ત //  ૂથ ૂથ //  ઘટકનો પ રચય કળવાય અન ેતમેની ઘટકનો પ રચય કળવાય અન ેતમેની 

િૂમકા ગ ે ણકાર  મળેિૂમકા ગ ે ણકાર  મળે  

  સાધનો સાધનો //યં ોયં ો//    સામ ીની ચકાસણી થાય અને ખર ટાસામ ીની ચકાસણી થાય અને ખર ટાણે ચાલે છે ક નહ  તેની ચકાસણી ણ ેચાલે છે ક નહ  તેની ચકાસણી 

કરવીકરવી..  
  લાનમા ંિવિવધ હતધારકોને લાનના િવિવધ પાસા ગ ે ણકાર  મળે તે હ સુરલાનમા ંિવિવધ હતધારકોને લાનના િવિવધ પાસા ગે ણકાર  મળે તે હ સુર  

  
તૈયાર  કવી ર તે કરવીતૈયાર  કવી ર તે કરવી  

  IICCSS  નો અ યાસ કરવોનો અ યાસ કરવો  

  કમા ડ ગ ઓ ફસર સાથે બેઠક કમા ડ ગ ઓ ફસર સાથે બઠેક //  ચચાચચા  
  મોક લના થળની પસદંગીમોક લના થળની પસદંગી  
  મોક લના સમયમોક લના સમય   ))સવારસવાર , ,બપોરબપોર , ,સાજંસાજં , ,રાતરાત ( (ની પસદંગીની પસદંગી  કરવીકરવી..   
  મોક લમાઆંવર લવેાનાર િવ તાર ન  કરવોમોક લમાઆંવર લેવાનાર િવ તાર ન  કરવો..  
  મોક લ ગ ેિવિવધ ય તઓને અલગમોક લ ગે િવિવધ ય તઓન ેઅલગ --અલગ િૂમકા આપવીઅલગ િૂમકા આપવી . .દાદા..તત . .મોક લ સચંાલકમોક લ સચંાલક , ,

અવલોકન કરનારઅવલોકન કરનાર , ,ન ધ લખનાર વગરેન ધ લખનાર વગરે   
  મોક લમા ંઅસર થનાર ય તઓ તારવવામોક લમા ંઅસર થનાર ય તઓ તારવવા ))ઇઇ , ,બભેાન વગેરબભેાન વગેર((   
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મોક લનો ગાળો મોક લનો ગાળો ::  

  સાયરનની ઘટંડ  વગાડ સબધંીત સાયરનની ઘટંડ  વગાડ સબધંીત ય ત ય ત //ઘટક ઘટક //એજ સીઓનેજણાવ ુએજ સીઓનેજણાવ .ુ.  

  દરક એજ સીની તનેી દરક એજ સીની તનેી SSOOPP માણે ર પો સ કરમાણે ર પો સ કર..  
  અગાઉથી િનયત કરલ અવલોકનકાર દરક પળ ુ ંઅવલોકન કરશે ક કોણ ુ ંકર છેઅગાઉથી િનયત કરલ અવલોકનકાર દરક પળ ુ ંઅવલોકન કરશે ક કોણ ુ ંકર છે..  
  અગાઉથી ન  કરલ અસર ત મોક લ સચંાલન કતાએ આપેલ ચૂના માણે વતશેઅગાઉથી ન  કરલ અસર ત મોક લ સચંાલન કતાએ આપેલ ચૂના માણે વતશે..  

  

સમી ાસમી ા::    બધી ય ત બધી ય ત //ઘટક ઘટક //એજ સીએજ સીઓએ સાથે મળ  મોક લની સમી ા કરવીઓએ સાથે મળ  મોક લની સમી ા કરવી  
  દરક એજ સીદરક એજ સી  
  કવી ર તે િવિવધ એજ સીઓ વ ચે સકંલન અને સહકાયથ ુકવી ર તે િવિવધ એજ સીઓ વ ચ ેસકંલન અને સહકાયથ .ુ.  
  િતભાવ કરવાના ા ંઉણપ અને કમી હતીિતભાવ કરવાના ા ંઉણપ અને કમી હતી..  
  અસર તોને બચાવ અને ાથિમક સારવાર માટ લઇ જવામા ં ટમે ટમા ં ુ ં અ ભુવ અસર તોને બચાવ અને ાથિમક સારવાર માટ લઇ જવામા ં ટમે ટમા ં ુ ં અ ભુવ 

ર ાંર ા.ં.  
  દરક એજ સી વાર મતાવધન લાદરક એજ સી વાર મતાવધન લાનન  

  િવિવધ ઘટક િવિવધ ઘટક //એજ સી વ ચ ેસકંલન કવી ર તે ધુાર ુંએજ સી વ ચ ેસકંલન કવી ર તે ધુાર ુ.ં.  

  IICCSSની કામગીર  કવી રહની કામગીર  કવી રહ ..  

  ર સપો સ કરવાનો સમયગાળો ુ ંહતોર સપો સ કરવાનો સમયગાળો ુ ંહતો??  

  ર પો સ કરનાર કટલા તૈયાર બ ધ હતાર પો સ કરનાર કટલા તૈયાર બ ધ હતા??  

  
ઔ ો ગક અને કિમકલ ુઘટના ગે સ દુાયની યો ય િૃત માટનાં ુ ાઓઔ ો ગક અન ેકિમકલ ુઘટના ગે સ દુાયની યો ય િૃત માટનાં ુ ાઓ  

• ઔ ો ગક એકમની ુઘટનાની અસર સભંિવત ે મા ંરહતા ંલોકોન ેએકમના જોખમી રસાયણો 

િવશ ેઔ ો ગક એકમોએ િૃત ફલાવવીફર યાત છે. 

• એ હક કત છે ક  ,આસપાસ રહતો તૃ જન સ દુાય ઔ ો ગક એકમ અન ેસ ામડંળ બ  ે

માટ સહાય પ બની શક.  

• સ દુાયન ે તૃ અન ેસાવચેત કરવા એ સરકાર  ,ઔ ો ગક એકમ અને સ દુાયની સ ં ુ ત 

જવાબદાર  છે .આ બધા વ ચે સમ વય સધાય ત ેઆવ યક છે.  

• પર પર સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી જ ર  છે થી સ દુાય – ઉ ોગ  – સ ામડંળ 

સકંલન અન ેસ જતા કર  શક 
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V[G[1FZ ! 

o J,;F0 Ò<,FGF[ .lTCF;  o 

J,;F0 Ò<,F[ !,L H]G !)&$GF ZF[HYL VD,DF\ VFjIF[ CTF[P J,;F0 Ò<,FDF\ EFZT 

ZtGF[ TYF E]T5}J" 5|WFGD\+L zL DF[ZFZÒ N[;F. H[JF ZFQ8=LI DCFDFGJGF HgD :YFGGF 

,LW[ J,;F0 Ò<,F[ ZFQ8=LI TYF VF\TZZFQ8=LI :TZ 5Z RRF"DF\ VFjIF[ CTF[P V[ l;JFI 

J,;F0L CFO]; S[ZL VG[ VT], BFT[ Z\UZ;FI6GF lJ`JlJbIFT SFZBFGFVF[4 DF[8L pnF[U 

J;FCTYL HF6LT]\  JF5L4  T[DH TDFD U]6F[YL ;D°wW V[J]\ J,;F0L ;FUGF ,FS0FYL J,;F0 

Ò<,F[ B]AH 5lZlRT K[P J,;F0 Ò<,F[ U]HZFT ZFHIGF Nl1F6[ VFJ[,F[ K[P VG[ T[GL 

5l`RD[ E]ZF[ VZAL ;D]§ K[P 5}J"DF\ ;CIF§L 5J"TDF/FVF[ VFJ[,L K[P !$4!_4&(_ J:TL 

WZFJTF[ VG[ Z4)$4*$) RF[PlS,F[DL8Z lJ:TFZ WZFJTF[ J,;F0 Ò<,F[ EFZTGF TDFD 

1F[+F[ SZTF\ ;FZL ;]lJWFVF[4 ;FZ]\  ÒJG WF[Z6 WZFJT]\ 1F[+ K[P J,;F0 BFT[ Z[<J[ ;]Z1FFN/G]\ 

D]bI DYS T[DH 8=[lG\U ;[g8Z WZFJ[ K[P J,;F0 BFT[ Z[<J[ T\+ ,F[SF[X[04 NJFBFG]\4 V[lZIF 

D[G[HZGL SR[ZL H[JF DCtJGFlJEFUF[ WZFJ[ K[P VG[ lJXF/ Z[<J[ J;FCTF[ 56 VFJ[,L K[P 

J,;F0 BFT[ S[ZL ;lCT 5|bIFT RLS] TYF VgI B[TL pt5FNGF[GF J[RF6 DF8[ lJXF/ 

V[5LV[D;L DFS["8 VFJ[,L K[P  

              J,;F0YL 5 lSDLP 5Z VFJ[,F lTY, UFD VFH[ V[S 5I"8S :Y/ p5ZF\T V[S TLY" 

:Y/ TZLS[ 56 lJSXL ZCI]\ K[P cc;F\. AFAFG]\ D\lNZccG]\ ZD6LI ;\S],4 5|bIFT H{G D]lGVF[4 

5]PA\W] l+5]8LÒG]\ ;FWGF S[g§ ccXF\lTlGS[TG ;\S],cc4 V1FZ 5]Z]QFF[tTD AF[RF;6JF;L 

;\5|NFIG]\ cc:JFDL GFZFI6 D\lNZcc JU[Z[ VFJ[, K[P H[ lJlJW 1F[+F[GF ;C[,F6LVF[G[ B]AH 

;CHTFYL VFSQFL" ZCIF\ K[P H[G]\ D]bI  SFZ6 lTY, V[ ZD6LI NlZIFlSGFZF[ K[P HIF\ 

U]HZFT ZFHIGF 5|JF;G lGUDGL CF[8, ccTF[Z6cc ZFHI ;ZSFZGF DFU" VG[ DSFG 

lJEFUGF[ U[:8 CFp;4 CF[8, lTY, JU[Z[DF\ lGJFXjIJ:YF K[P VF p5ZF\T J,;F0 XC[ZDF\ 

56 36L AWL CF[8,F[ VFJ[,L K[P H[GF[ ,FE ;C[,F6LVF[ ,[TF CF[I K[P lJX[QFDF\ J,;F0 

TF,]SFGF VG[ WZD5]Z ZF[0 5Z VFJ[, 5FYZL UFD BFT[ EUJFG NtTF+[IG]\ D\lNZ VG[ ;\S], 
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J,;F0 Ò<,FJF;LVF[ DF8[ B]AH zwWF VG[ VFSQF"6GF S[g§ TZLS[ B]AH h05YL lJS;L 

ZCI]\ K[P  

                   J,;F0 Ò<,FGL WZD5]Z4 S5ZF0F TF,]SF DF[8[ EFU[ VFlNJF;L 1F[+ K[P VG[ 

;CIF§L 5J"TDF/FVF[GF BF[/FDF\ h],[ K[P VCL\GF CL,:8[XGF[ EFZTGF SF[. 56 

CL,:8[XGGL ;ZBFD6LDF\ pEF ZCL XS[ T[JF K[P 56 VF lJ:TFZDF\ T[GF N]U"D56FG[ SFZ6[ 

;C[,F6LVF[ DF8[ ZC[JF TYF HDJFGL jIJ:YF GCLJT K[P JC[TL GNLVF[4  hZ6F4 p\RF 

5CF0F[4 UF- JGZFÒ G[ H\U, WZFJT]\ VF 1F[+ T[GF Vl5|TD S]NZTL ;F{\NI"GF SFZ6[ 5|JF;G 

1F[+[ lJSF;GL lJ5], TSF[ WZFJ[ K[P WZD5]Z BFT[ lJ7FGGF H]NF H]NF lGIDF[GF 5|NX"G TYF 

lGNX"GGLjIJ:YF WZFJT]\ VFW]lGS J{7FlGS ;FWGF[JF/]\ ;ZSFZG]\ ccÒ<,F lJ7FG ;[g8Zcc 

VFJ[,]\ K[P H[ J,;F0 Ò<,F DF8[ H GCL\ 56 DCFZFQ8=4 ;\3 5|N[X NFNZF GUZ CJ[,L TYF 

VgI Ò<,FVF[DFGF lJ7FG 5|[DLVF[ DF8[ B]AH VFSQF"6G]\ S[g§ AGL ZCI]\ K[P tIF\ H 

DCFD\0,[`JZ 5]HI  lJnFG\NÒ ;Z:JTL DCFZFH §FZF lGlD"T A~DF/ BFT[ ccEFJ EFJ[`JZ 

EUJFGGL VQ8 WFT]GL D]lT"G]\ EjI D\lNZ VG[ ,F[SF[ p5IF[UL ;\S],G 56 V[S TLY" TZLS[ 

p5;L ZCI]\ K[P S5ZF0F TF,]SFGF NFAB, BFT[ H\U, lJEFU[ VG[ BF; SZLG[ J,;F0 Nl1F6 

lJEFUGF 0LPV[OPVF[PGL N[BZ[B C[9/ T{IFZ YI[, cc;CIF§L ;°lQ8 ;[g8Zcc J,;F0 VG[ 

GFXLS JrR[GF D];FOZF[ DF8[ B]AH VFSQF"6G]\  S[g§ K[P HIF\ S]NZTGF V6DF[, BHFGFDF\YL 

V;\bI VF{QFWLVF[GF[ BHFGF[ EZ[,F[ K[P VCL\GF VFNLJF;L JGJF;LVF[GL ;\5lT K[P T[DF\ 

Z5_ HFTGF J°1FF[ TYF ZZ5 YL JW] HFTGL VF{QFWLVF[GF KF[0 VFJ[,F K [P 
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J,;F0 Ò<,FG]\ 1F[+O/  o 

                       Ò<,FG]\ S], 1F[+O/ Z4)$4$!Z C[S8Z K[P Ò<,FGF[ S], B[TL lJ:TFZ 

!4*Z4!$Z C[S8Z K[P H\U, lJ:TFZ )$#P) RF[PlSDLP K[P U|FdIlJ:TFZ Z4(5&P) 

RF[PlSDLP K[P XC[ZL lJ:TFZ )_P* RF[PlSDLP K[P  VG[ VFD J,;F0 Ò<,FGF S], K 
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o VF{Z\UF GNLDF\ Z_!&GF JQF"GL 5}ZGL DFlClT NXF"JT]\ 5+S o 

અ  ુ. તાર ખ 

વરસાદ 

(મીલીમીટર) 
સમય 

ભેરવી ટશ

નવોટરલેવ

લ (મીટર)   

ડ સચા  

(Cusecs) 
સમય 

અબરામાવો

ટરવકસલેવ

લ (મીટર)  

રુનાકારણેઅશરપામતાગા

મોનીિવગત વલસાડ

તા કુા 

ધરમ રુ

તા કુા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૬ ૫ ૭ ૯ ૮ ૧૦ 

૧૫૪ ૦૧/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૫ ૦૨/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૬ ૦૩/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૭ ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૮ ૦૫/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૫૯ ૦૬/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૦ ૦૭/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૧ ૦૮/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૨ ૦૯/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૩ ૧૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૪ ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૫ ૧૨/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૬ ૧૩/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    
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૧૬૭ ૧૪/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૮ ૧૫/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૬૯ ૧૬/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૦ ૧૭/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૩  -   -   -   -   -    

૧૭૧ ૧૮/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૨ ૧૯/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૩ ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૪ ૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ૩ ૭  -   -   -   -   -    

૧૭૫ ૨૨/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૬ ૨૩/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૭ ૨૪/૦૬/૨૦૧૬ ૪ ૦  -   -   -   -   -    

૧૭૮ ૨૫/૦૬/૨૦૧૬ ૭૫ ૧૮  -   -   -   -   -    

૧૭૯ ૨૬/૦૬/૨૦૧૬ ૦ ૦  -   -   -   -   -    

૧૮૦ ૨૭/૦૬/૨૦૧૬ ૧૫ ૦  -   -   -   -   -    

૧૮૧ ૨૮/૦૬/૨૦૧૬ ૪૮ ૧૪  -   -   -   -   -    

૧૮૨ ૨૯/૦૬/૨૦૧૬ ૩૯ ૧૨  -   -   -   -   -    

૧૮૩ ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૧ ૩  -   -   -   -   -    

૧૮૪ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ૩૬ ૨૭  -   -   -   -   -    

૧૮૫ ૦૨/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧૭ ૧૦૦  -   -   -   -   -    

૧૮૬ ૦૩/૦૭/૨૦૧૬ ૨૨ ૯૧  -   -   -   -   -    
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૧૮૭ ૦૪/૦૭/૨૦૧૬ ૩ ૪૦  -   -   -   -   -    

૧૮૮ ૦૫/૦૭/૨૦૧૬ ૪ ૯  -   -   -   -   -    

૧૮૯ ૦૬/૦૭/૨૦૧૬ ૨ ૧૪  -   -   -   -   -    

૧૯૦ ૦૭/૦૭/૨૦૧૬ ૦ ૩  -   -   -   -   -    

૧૯૧ ૦૮/૦૭/૨૦૧૬ ૪ ૧૫  -   -   -   -   -    

૧૯૨ ૦૯/૦૭/૨૦૧૬ ૫ ૩૧  -   -   -   -   -    

૧૯૩ ૧૦/૦૭/૨૦૧૬ ૧ ૬ ૨૧:૦૦ ૨.૮૦ ૧૦૫૯૫ ૧૧:૦૦ ૬.૪૦   

૧૯૪ ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ ૯ ૪૨ ૦:૦૦ ૧.૮૦ ૪૬૬૨  -   -    

૧૯૫ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ ૪૮ ૮૫ ૧૬:૦૦ ૨.૪૦ ૮૧૨૨ ૪:૧૫ ૬.૪૦   

૧૯૬ ૧૩/૦૭/૨૦૧૬ ૧૫ ૧૨ ૧:૦૦ ૧.૬૦ ૩૬૭૩  -   -    

૧૯૭ ૧૪/૦૭/૨૦૧૬ ૧ ૭ ૬:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૧૯૮ ૧૫/૦૭/૨૦૧૬ ૬ ૭ ૧:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫  -   -    

૧૯૯ ૧૬/૦૭/૨૦૧૬ ૭ ૮ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૦૦ ૧૭/૦૭/૨૦૧૬ ૧૧ ૭ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૦૧ ૧૮/૦૭/૨૦૧૬ ૪૭ ૬૫ ૨૩:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૦૨ ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ ૪૯ ૭૩ ૧૯:૦૦ ૧.૪૦ ૨૭૧૯  -   -    

૨૦૩ ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ ૭ ૩૦ ૨:૦૦ ૧.૩૦ ૨૨૯૫  -   -    

૨૦૪ ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ ૨૦ ૩ ૧૨:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૨૦૫ ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ ૧૭ ૨૫ ૧૨:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૨૦૬ ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ ૩૦ ૧૧ ૧૧:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    
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૨૦૭ ૨૪/૦૭/૨૦૧૬ ૦ ૫ ૮:૦૦ ૦.૯૦ ૧૦૯૫  -   -    

૨૦૮ ૨૫/૦૭/૨૦૧૬ ૧ ૦ ૧૨:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૦૯ ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ ૦ ૦ ૪:૦૦ ૦.૮૦ ૮૮૩  -   -    

૨૧૦ ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ ૨૦ ૫ ૧૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૧૧ ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૬ ૨૫ ૨૨:૦૦ ૦.૭૦ ૭૦૬  -   -    

૨૧૨ ૨૯/૦૭/૨૦૧૬ ૨૫ ૫ ૭:૦૦ ૧.૦૦ ૧૩૪૨  -   -    

૨૧૩ ૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ૫૭ ૭૬ ૨૧:૦૦ ૧.૧૦ ૧૬૨૪  -   -    

૨૧૪ ૩૧/૦૭/૨૦૧૬ ૮૩ ૧૧૨ ૦:૦૦ ૨.૦૦ ૫૭૫૬  -   -    

૨૧૫ ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ૮૧ ૩૪૮ ૨:૦૦ ૨.૨૦ ૬૮૮૬  -   -    

૨૧૬ ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ ૧૫ ૩૨ ૬:૦૦ ૧૧.૦૦ ૧૫૩૯૭૩ ૮:૩૦ ૧૧.૦૫ 

પીઠા, મરલા, થ રવાડા, 

ઓવાડા, કાજણહર , 

શારંગ રુ, લીલાપોર, 

વેજલપોર, ુજવા, ઘડોઈ, 

ધમડાચી, ભાગડા ડુ, 

કાજણરણછોડ, 

પારડ શાઢંપોર, 

નુીસીપાલટ િવ તાર 

(વલસાડપારડ , 

અ ામાઅનેછ પવાડ) 

૨૧૭ ૦૩/૦૮/૨૦૧૬ ૯ ૧૨૩ ૨:૦૦ ૨.૨૦ ૬૮૮૬  -   -    
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૨૧૯ ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ૫૪ ૧૨૭ ૨૧:૦૦ ૩.૫૦ ૧૫૭૧૫  -   -    

૨૨૦ ૦૬/૦૮/૨૦૧૬ ૭૨ ૧૦૧ ૧૮:૦૦ ૪.૧૦ ૨૦૪૮૩  -   -    

૨૨૧ ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ ૨૫ ૮ ૨:૦૦ ૨.૩૦ ૭૪૧૬ ૮:૦૦ ૬.૧૦   

૨૨૨ ૦૮/૦૮/૨૦૧૬ ૪૭ ૬૩ ૦:૦૦ ૨.૨૦ ૬૮૮૬ ૮:૦૦ ૬.૧૦   

૨૨૩ ૦૯/૦૮/૨૦૧૬ ૬૦ ૧૧૧ ૪:૦૦ ૩.૩૦ ૧૪૧૨૬ ૭:૩૦ ૭.૧૧   

૨૨૪ ૧૦/૦૮/૨૦૧૬ ૧૧ ૪૩ ૧૦:૦૦ ૨.૮૦ ૧૦૫૯૫ ૭:૦૦ ૬.૭૧   
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Ò<,FDF\ VFJ[, JZ;FN DF5S :8[XGF[ o 

S|D TF,]SFG]\ GFD JZ;FN DF5S :8[XGG]\ :Y/ ;\5S" G\AZ 

! J,;F0 !P DFD,TNFZ SR[ZL 
ZP ;LlJ, CF[l:58, 
#P ;lZTF DF5S :8[XG 

02632-244197 
02632-251046 
02632- 

Z 5FZ0L !P DFD,TNFZ SR[ZL 0260-2373332 

# JF5L !P DFD,TNFZ SR[ZL 0260-2400622 

$ WZD5]Z !P DFD,TNFZ SR[ZL 
ZP :8[8 CF[l:58, 

02633-242024 
02633-242043 

5 p\DZUFD  !P DFD,TNFZ SR[ZL 0260-2562089 

& S5ZF0F !P DFD,TNFZ SR[ZL 
ZP GFGL 5,;F6 
#P DW]AG SF[,F[GL 

02633-220030 
 
૦૨૬૦-૨૬૪૦૨૧૩ 
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GNLVM VG[ A\WM o 

                       J,;F0 Ò<,FDF\ S], ( DF[8L GNLVF[ VFJ[,L K[P Ò<,FGL GNLVMDF\ 

VF{Z\UF GNL4 5FZ GNL4 TFG GNL4 DFG GNL4 SF[,S GNL4 ND6U\UF GNL4 JFZF[,L GNL VG[ 

SF/] GNLGM ;DFJ[X YFI K[P GNLVMGM 5|JFC 5}J" YL 5l`RD  TZO JC[ K[P  

                        J,;F0 Ò<,FDF\ DW]AG 0[D DM8M A\W VFJ[, K[P H[ ND6U\UF l;\RF. 

lJEFUsZFHIfGFlGI\+6 C[9/  K[P DW]AG 0[D S5ZF0F TF,]SFGF DW]AG UFDDF\ VFJ[,F[ 

K[P VF 0[DDF\ DCFZFQ8=DF\YL VFJTL ND6U\UF GNL §FZF 5F6LGL VFJS YFI K[P VG[ HIFZ[ 

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HFI TF[ Ò<,FGL OST ND6U\UF GNLG[ V;Z SZ[ K[P 0[DDF\YL 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ JF5L TF,]SF[ VG[ p\DZUFD TF,]SFGF V[D A[ TF,]SFGF GLRF6JF/F 

UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P H[JF S[ JF5L TF,]SF GF\ 5F\R UFDs,JFKF4 0]\UZF4 GFDWF4 R\0F[Z VG[ 

R6F[Nf VG[ p\DZUFD TF,]SFGF ;FT UFDF[ sSRLUFD4 AF[ZLUFD4 DF[CGUFD4 H\A]ZL4 5]GF84 

VrKFZL VG[ J,JF0FfP VF GNLDF\ 5}ZGL 5lZl:YlT ;HF"I tIFZ[ :Y/F\TZ SZJF DF8[ NZ[S 

UFDGL 5|FYlDS XF/FVF[DF\ VF;ZLTF[G[ VFXZF[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  

J,;F0 Ò<,FDF\ VFJ[, H/FXIGL DFlCTL NXF"JT]\ 5+S o 

!P H/FXIG]\ GFD     o DW]AG 0[D 
ZP UFDG]\ GFD      o DW]AG4 TF,]SF S5ZF0F 
#P GNLG]\ GFD      o ND6U\UF 
$P 0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P  o OST ND6U\UF GNL4 H[ DCFZFQ8= 

 ZFHIDF\YL VFJ[ K[P T[GF H 5F6LGL 
VFJS YFI K[P  

5P DW]AG 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ o OST ND6U\UF GNLG[ V;Z YFI K[P  
    5F6L KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ 
     V;Z SZ[ K[P m 
&P DW]AG 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[   o DFlCTL GLR[ VF5[, K[P  
     SFZ6[ 5F6L KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ 
     V;Z SZ[ K[P m 
*P :Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUTP o NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\ VFlzTF[G[ 

  VFXZF[ VF5L XSFI K[P  
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DW]AG 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ GLR[GF UFDF[G[ V;Z 
SZ[ K[P 

S|D S5ZF0F TF,]SF[ S|D  JF5L TF,]SF[ S|D  p\DZUFD TF,]SF[ 

! D[3JF/ ! ,JFKF ! SRLUFD 

  Z 0]\UZF Z AF[ZLUFD 

  # R\0F[Z # DF[CGUFD 

  $ GFDWF $ h\A]ZL 

  5 S]\TF 5 VrKFZL 

  & R6F[N & J,JF0F 

    * 5]GF8 

  
NNFFNNZZFF  GGUUZZ  CCJJ[[,,LL  VVGG[[  NNDD66  oo  
  
S|D NFNZF VG[ GUZ CJ[,L S|D  GFGL ND6 S|D  DF[8L ND6 

! SZF0  ! GFGL ND6 ! DF[8L ND6 

Z ZBF[,L Z JZS]\0 Z ;L\UF Ol/IF 

# S]0FRF # BFZLJF0 # VF\AFJF0 

$ ;FDZJZ6L  $ S0{IF DFKLJF0 $ hZL 

5 D;F8 5 SRLUFD 5 58,FZF 

& ;[,JF; sVYF, lA|Hf     

* VFD/L     

( 5F8L     

) RL\R5F0F     

!_ JF;F[6F      

!! N5F0F     

!Z 5L5ZLIF      

!# TL3ZF     

!$ JF3WZF     
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HH//FFXXIIGGLL  ;;55FF88LLGGLL  llJJUUTT  GGLLRR[[  DD]]HHAA  KK[[PP    
  

00[[DDGG]] \\  GGFFDD  ;;FFDDFFggII  ;;55FF88LL  NNllZZIIFFGGLL  
;;55FF88LLGGLL  ZZ[[OOZZgg;;DDFF\\  

RR[[TTJJ66LL  HHGGSS    
;;55FF88LL  
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A\NZM VG[ Dt:IMnMU o 

                         U]HZFT!&__lSPDL  ,FAF\ NlZIFSF9FDF\ J,;F0 Ò<,FDF\ 5l`RD 

lNXFDF\NFTL SSJF0L UFDYL Nl1F6DF\ p\DZUFDGF UMJF0F UFD ;]WL S], *$P!_ 

lSPDLPNlZIF SF\9FGL E[8 D/L K[P J,;F0 Ò<,FDF\ A\NZF[ VFJ[,F\ GYLP 

Ò<,FDF\ DFKLDFZL 5Z GETF Z& H[8,F\ UFDF[ K[P H[DF\ NlZIFILDt:I S[g§F[ Z5 VFJ[,F\ K[P 

EZTLGL V;ZJF/F\ Dt:I S[g§F[  _ZsA[f  K[PZ$ H[8,F VF\TZZFQ8=LI Dt:I S[g§M GNL lSGFZ[ 

VFJ[,F K[P Ò<,FDF\ S], DFKLDFZ S]8]\AF[GL ;\bIF!Z#$# K[P S], DFKLDFZF[GL J:TL 

*#($5 GL K[P H[DF\ ;lS|I DFKLDFZF[GL J:TL ZZ(&#GL K[P Ò<,FDF\ lJlJW 1FDTF 

WZFJTL IF\l+S AM8GL ;\bIF S], !*Z*GL K[[ VG[ ALGIF\l+S AF[8GL ;\bIF&*# GL K[P  VF 

p5ZF\T Z$__ H[8,L Dt:I AM8MGL ;\bIF K[ P;DU| NlZIF. lJ:TFZ DFKLDFZLGL 5|J'l¿YL 

WDWD[ K[ VG[ NZ DlCG[ VFXZ[ DZLG Z*___ D[UF 8G T[DH .G,[g0 $___ D[UF 8G 

DrKL 5S0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ J[RJFDF\ VFJ[ K[P hL\\UF GFDGL DrKLlJN[XDF\ lGSFX SZJFDF\ 

VFJ[ K[P 

VF Ò<,FDF\ ZZ DFKLDFZL ;CSFZL D\0/LVM GM\WFI[,L K[P H[DF\YL TDFD ;CSFZL 

D\0/LVM ;lS|I K[P  
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DL9F pnMU o 

                    Ò<,FGF lJXF/ NlZIFSF\9FG[ ,LW[4 DL9F pnMU ;FZF 5|DF6DF\ O}<IMOF<IM K[P 

Ò<,FGF J,;F0 VG[ p\DZUFD TF,]SFDF\ DL9FGF S], !! V[SDF[ VFJ[,F K[ Ò<,FGF\ 

VUlZIFVMGL ;\bIF S], V\NFlHT!!#_ H[  Ò<,FGF DL9F pnF[U §FZF VFJZ[, S], 

,LhlJ:TFZ #*#Z V[SZ HDLG ZMS[ K[P VF{nMlUS DL9F VG[ BFn DL9FG]\ JFlQF"S pt5FNG 

VFXZ[      ,FB 8G K[P  

5X] WGo 

              J,;F0 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  

sSf UFIF[ !4$(4&_! 
sBf E[\;F[ *(45#5 
sUf 3[8F\qASZF\ !4Z$4!)5 
s3f A/N )#4&!) 
sRf DZ3F\ #4)Z4!*( 

 J,;F0 Ò<,FDF\  5X] NJFBFGF S], ( VFJ[,F\ K[P VG[ 5X] NJFBFGF 5[8F S[g§F[ !( 
H[8,F\ VFJ[,F K[P  

J,;F0 lH<,FG]\  5X]WG lJUT o 

TF,]SFG]\ GFD UFI E[\; A/N W[8F q ASZF DZ3F\ VgiF 

J,;F0 #5)&Z Z_&5# !5$Z) !)!Z$ !()5Z $(_ 

5FZ0L Z_55& $((& $5(_ !Z*__ (#&& Z!_ 

JF5L ZZ($_ *(Z_ Z&*( $)#5 !_5(& Z*_ 

p\DZUFD )#5_ 5*(# *&$( !Z$5_ *5&($ Z)($ 

WZD5]Z Z&_** Z_!*! Z$!*5 Z*$_( 5#*$) ($( 

S5ZF0F ##(!& !)ZZZ #)!_) $*5*( !Z5Z_ !! 

S], !4$(4&_! *(45#5 )#4&!) !4Z$4!)5 #4)Z4!*( 5Z!# 
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pnMUM o  

                      J,;F0 Ò<,FDF\ VF{nF[lUSlJ:TFZ DF[8F 5|DF6DF\ O]<IF[ OF<IF[ K[P Ò<,FDF\ 

JF5L4 ;ZLUFD4 p\DZUFD4 U]\N,FJ H[JF lJ:TFZ VF{nF[lUSlJ:TFZ TZS[ 5|R,LT K[P  

                       Ò<,FDF\ S], !#!$ GFGFDF[8F pnF[UF[ VFJ[,F K[P JF5LDF\ S], M.A.H Z) 

I]lG8 VFJ[,F K[P ;ZLUFDDF\ * VG[ p\DZUFDDF\  5  I]lG8F[ VFJ[,F\ K[P VF p5ZF\T Ò<,FDF\ 

GSPC U[; S\5GLGL E]UE" 5F.5 ,F.G 5;FZ YFI K[P H[DF\ 5FZ0L TF,]SFGF !$ UFD4 

J,;F0 TF,]SFGF !$ UFD VG[ p\DZUFDGF $ UFDDF\YL E]UE" 5F.5 ,F.G 5;FZ YFI K[P 

T[DH lZ,FIg; U[; 8=Fg;5F[8["XG .gO|F:8=SRZ ,LDL8[0 S\5GLGL 5F.5 ,F.G 56 

E]UE"DF\YL 5;FZ YFI K[P H[ J,;F0 TF,]SFGF !5 UFDDF\YL4 5FZ0L TF,]SFGF !$ 

UFDDF\YL VG[ p\DZUFD TF,]SFGF $UFDDF\YL 5;FZ YFI K[P  

Z:TF  VG[  Z[<J[ o 

                               Ò<,FDF\ ZFHI :8[8 CF.J[ #*_ lSDLP4 D]bI Ò<,F DFU" 

!!_lSDLP4 U|FdI DFU" #$ lSDLP4 5\RFIT DFU" #!*5P)&lSDLP VG[ ZFQ8=LI WF[ZL DFU" 

G\P(  )_lSDLP VFJ[,F[ K[P J,;F0 Ò<,FGF  TDFD UFDF[ VG[ XC[ZF[G[ HM0TF ,F\AF 5FSF 

Z:TF WZFJ[ K[P 5Z\T] WZD5]Z VG[ S5ZF0FGF VD]S UFDF[ SFRF ZM0YL HM0FI[,F K[ 

                              Ò<,FGF S], $&! UFD0F J:TLJF/F K[P H[DF\YL $$& UFD0F ZFHI 

DFU" 5lZJCG ;J,TMYL ;\S/FI[,F K[P  

                         VF p5ZF\T Ò<,FDF\YL A|F[0U[H Z[<J[ ,F.G 56 5;FZ YFI K[P H[ D]\A.YL 

VDNFJFN D]bI ,F.G DFU" VFJ[,F[ K[P Ò<,FDF *5lSDLP ,F\AF[ Z[,J[5F8M WZFJ[ K[P 

Ò<,FDF\ S], !_ Z[<J[ :8[XG VFJ[,F\ K[P H[DF\ D]bI J,;F0 VG[  JF5L K[P AFSLGF ( GFGF 

:8[XGF[ VFJ[,F\ K[P  
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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 

J,;F0 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\ J,;F0 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[ J,;F0 Ò<,F :TZ[ SZJFGF VF5l¿ VFIMHGDF\ RS|JFT VG[ NlZIF. 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 VG[ HCFH 0}AJFGL 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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 ૧ થી ૩ ક.મી. મા ંવાવાઝોડામાં આવતા ગામોની યાદ  

તા કુાતા કુા  ૧ ૧ કક..મીમી..  ૨૨ કક..મીમી..  ૩૩ કક..મીમી..  

વલસાડવલસાડ  તીથલતીથલ44ભદલીભદલી44કોસબંાકોસબંા44ભાગડાવાડાભાગડાવાડા,,  

રુવાડારુવાડા,,  ભગોદભગોદ,,  મગોદ ુગંરમગોદ ુગંર ,,  મહેમહે,,  
મગોદમગોદ,,  ધરાસણાધરાસણા,,  માલવણમાલવણ,,  
કકવાડ દાતંીકકવાડ દાતંી,,  અગારફળ ુઅગારફળ ,ુ,  
ભાગડા દુભાગડા દુ  

સગેવીસગેવી,,  અટારઅટાર  હર યાહર યા  

પારડપારડ   માછ વાડમાછ વાડ,,  દસાઈવાડદસાઈવાડ,,  ઉદવાડાઉદવાડા,,  
કોકોલકલક  

કલસરકલસર,,  કોટલાવકોટલાવ,,  
પલસાણાપલસાણા  
  

ક કરલાક કરલા  

ઉમરગામઉમરગામ  દહરદહર ,,  ગોવાડાગોવાડા,,  નારગોલનારગોલ,,  સર ડાસર ડા,,  
મરોલીમરોલી,,  તડગામતડગામ,,  કલાઇકલાઇ,,  ફણસાફણસા,,  
કલગામકલગામ,,  ઉમરગામઉમરગામ,,  

ખતલવાડાખતલવાડા,,  પલગામપલગામ,,  
પાલી કરમબેલીપાલી કરમબેલી  

માણેક રુમાણેક રુ,,આ ુઆ ુ  

  

વ  ુવરસાદના કારણે અસર પામતાવ  ુવરસાદના કારણે અસર પામતા  ગામો તથા ગામો તથા નન. . પા િવ તારોપા િવ તારો  

મ મ   તા કુા ુ ંનામ તા કુા ુ ંનામ   વ  ુવરસાદના કારણે અસર પામતાવ  ુવરસાદના કારણે અસર પામતાગામો તથાગામો તથાનન. . પા પા િવ તારોના નામ િવ તારોના નામ   

૧૧  વલસાડ વલસાડ   પીઠાપીઠા,,  મરલામરલા,,  થ રવાડાથ રવાડા,,  ઓવાડાઓવાડા,,  કાજણહરકાજણહર ,,  શારંગ રુશારંગ રુ,,  લીલાપોરલીલાપોર,,  વજેલપોરવજેલપોર,,  

ુજવાુજવા,,  ઘડોઈઘડોઈ,,  ધમડાચીધમડાચી,,  ભાગડા ડુભાગડા ડુ,,  કાજણરણછોડકાજણરણછોડ,,  પારડ શાઢંપોરપારડ શાઢંપોર,,  

નુીસીપાલટ િવ તારનુીસીપાલટ િવ તાર  ((વલસાડપારડવલસાડપારડ ,,  દાણા બ રદાણા બ ર,,અ ામાઅનછે પવાડઅ ામાઅનછે પવાડ))  

૨૨  ધરમ રુધરમ રુ  કોઠ  ફ ળ ુકોઠ  ફ ળ ,ુ,ધોબી ધોધોબી ધોવાણ વાણ   

૩૩  પારડપારડ   ટકર  ફ ળ ુ ંટકર  ફ ળ ુ,ં,તળાવ ન ક તળાવ ન ક 

િવ તારિવ તાર,,ગ રબ તીગ રબ તી,, વાિતનગરવાિતનગર,,રાણા ટરાણા ટ,,નાનીમસાણીનાનીમસાણી,,કોટર વાડ  કોટર વાડ    

૪૪  વાપીવાપી  રુ  રુ  

ફ ળયાફ ળયા,, ુગંરાુગંરા,, ુગંર ફ ળયાુગંર ફ ળયા,,જલારામમં દરજલારામમં દર,,રો હતવાસરો હતવાસ,,ચલાચલા,,સર વતીનગરસર વતીનગર,,જમના જમના 

નગર વાળનગર વાળ, , હ ર ૃપા નગર વાળહ ર ૃપા નગર વાળ. .   

૫૫  ઉમરગામઉમરગામ  સં ણસં ણ,,ખટલવાડાખટલવાડા,,આ છારઆ છાર ,,કચીગામકચીગામ,, કલાસકલાસ  

મા ામા ાવશંી વાસવશંી વાસ, , નવી નગરનવી નગર , ,   
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VV[[GG[[11FFZZ  oo  ##  

oo  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGLL  ;;FFDDFFggIIDDFFllCCTTLL  oo  

  JJ,,;;FF00llHH<<,,MM  JJ{{llJJwwII55}}66""  VVGG[[  EEFF {{UUMMll,,SS  VVGG[[   ;;FF \\::SS''llTTSS  55llZZll::YYllTT  WWZZFFJJ[[   KK[[PP  VVFF  

llHH<<,,FFDDFF \\   JJ,,;;FF0044  55FFZZ00LL44  JJFF55LL44  pp\\DDZZUUFFDD44  WWZZDD55]]ZZ  VVGG[[  SS55ZZFF00FF  VV[[DD  KK  TTFF,,]]SSFF  VVFFJJ[[,,FF  KK[[PP    

  

  JJ,,;;FF00llHH<<,,FFGGFF \\  55llzzDD  llJJ::TTFFZZDDFF \\  VVZZAALL  ;;DD]]NN||GGMM  SSFF \\99FF  llJJ::TTFFZZ  KK[[PP  llHH<<,,FFDDFF \\   VVFF{{ZZ\\UUFF44  

55FFZZ44  SSFF [[,,SS44  NNDD66UU\\UUFF44  NNFFZZFF [[99FF44  TTFFGG  VVGG[[  DDFFGG  HH[[JJLL  GGNNLLVVMM  VVFFJJ[[,,LL  KK[[PP  SS55ZZFF00FF  TTFF,,]]SSFFDDFF\\  

DDWW]]AAGG  UUFFDDDDFF \\   DDWW]]AAGG  00[[DD  ZZFFHHII  ;;ZZSSFFZZGGLL  DDFF[[88LL  ll;;\\RRFF..  IIFF [[HHGGFF  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  ÒÒ<<,,FFDDFF\\  55ll`̀RRDD  

SSFF \\99FF  llJJ::TTFFZZDDFF \\   BBFFZZ55FF88GGFF  SSFFZZ66[[  DDLL99FF  ppnnFF [[UU44  hhLL \\UUFF  ppKK[[ZZ  OOFFDD""  VVGG[[  DDrrKKLLDDFFZZLLGGFF [[   ppnnFF[[UU  

llJJSSXX[[,,  KK[[PP                          

                          VVZZAALL  ;;DD]]§§GGFF  NNllZZIIFFSSFF \\99FFGGFF  UUFFDDFF [[  DDFF [[88[[   EEFFUU[[  DDrrKKLLDDFFZZLL  VVGG[[  JJCCFF66JJ88]]   SSZZTTFF  88\\00[[,,  

SSFF [[DDGGLL  JJ::TTLL  WWZZFFJJ[[  KK[[PP  TT[[VVFF [[   IIFF \\ll++SS  TT[[DDHH  llAAGGIIFF \\ ll++SS  CCFF[[00LL  §§FFZZFF  DDFFKKLLDDFFZZLL  TT[[DDHH  hhLL \\UUFF  ppKK[[ZZ  

pp55ZZFF \\TT  DDLL99]]   55SSJJJJFFGGFF  VVUUZZFF [[  RR,,FFJJJJFFGGFF [[  WW\\WWFF [[  SSZZ[[   KK[[PP  NNllZZIIFF  SSFF \\99[[  SSMM..  SS]]NNZZTTLL  SS[[   SS]]ll++DD  AA\\NNZZ  

VVFFJJ[[,,  GGYYLLPP  llHH<<,,FFGGFF \\   DDMM88FF  EEFFUUGGFF \\   UUFFDDMMDDFF \\   ;;\\NN[[XXFF  jjIIJJCCFFZZ  TT[[DDHH  JJLLHH//LLSSZZ6644  

JJFFCCGGjjIIJJCCFFZZGGLL  ;;]]llJJWWFF  WWZZFFJJ[[   KK[[PP    
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NNllZZIIFF  SSFF\\99FFDDFF \\   VV[[  hhMMGGDDFF\\  VVFFJJTTFF  DDtt::II  UUFFDDMMGGLL  IIFFNNLL  
  

VVPPGG\\PP  TTFF,,]]SSFFGG]] \\   GGFFDD    UUFFDDGGFF \\  GGFFDDMM  
11  JJ,,;;FF00  !!ff  NNFF \\TTLL  SSSSJJFF00LL  ssZZff  NNFF \\00LL  ss##ff  CCLL \\UUZZFFHHss$$ff  EEFFUU,,  ss55ff  SSFF [[;;\\AAFF  

ss&&ff  TTLLYY,,  ss**ff  ;;]]ZZJJFF00FF  ss((ff  DDUUFF[[NN  00]] \\UUZZLL  
22  55FFZZ00LL  ss!!ff  ppDDZZ;;FF00LL    ssZZff  ppNNJJFF00FF  ss##ff  SSFF [[,,SSss$$ff  DDFF \\UU[[,,JJFF00  
33  pp\\DDZZUUFFDD  ss!!ffpp\\DDZZUUFFDD  ssZZff  NN[[CCZZLL  ss##ff  UUFF [[JJFF00FF  ss$$ff  GGFFZZUUFF[[,,  ss55ff  ;;ZZFF[[ \\00FF  

ss&&ff  TT00UUFFDD  ss**ff  SS,,UUFFDD  ss((ff  DDZZFF [[,,LL  ss))ff  BBTT,,JJFF00FF  
  
  
RR[[TTJJ66LL  AAFFAATT  oo  
  
ssVVffEEFFZZ[[  JJZZ;;FFNN  TTYYFF  55]]ZZGGFF  ;;DDII[[oovv  
  
  ZZFFHHII  ;;ZZSSFFZZGGFF \\   SS\\88==MM,,  ~~DD  NNJJFFZZFF  JJZZ;;FFNNGGFF \\   55||SSFFZZ  ;;CC  VVFFUUFFCCLL  SSZZJJFFDDFF \\   VVFFJJ[[  KK[[PP  
JJZZ;;FFNNGGFF \\   55||SSFFZZMM  GGLLRR[[  55||DDFF66[[  KK[[PP    
  

  JJZZ;;FFNN  ssZZ$$  SS,,FFSSDDFF \\ff  55||SSFFZZ  
!!  __PP!!  DDLLPPDDLL  YYLL  ZZPP$$  DDLLPPDDLLPP  VVttII\\TT  CC//JJMM  JJZZ;;FFNN  
ZZ  ZZPP55  DDLLPPDDLL  YYLL  **PP55  DDLLPP  DDLLPP  CC//JJMM  JJZZ;;FFNN  
##  **PP&&  DDLLPP  DDLLPP  YYLL  ##$$PP))  DDLLPP  DDLLPP  ;;FFWWFFZZ66  JJZZ;;FFNN  
$$  ##55  DDLLPP  DDLLPP  YYLL  &&$$PP))  DDLLPP  DDLLPP  99LLSS  99LLSS  EEFFZZ[[   JJZZ;;FFNN  
55  &&55  DDLLPP  DDLLPP  !!ZZ$$PP))  DDLLPP  DDLLPP  EEFFZZ[[   JJZZ;;FFNN  
&&  !!ZZ55  DDLLPP  DDLLPP  YYLL  JJWWFFZZ  DDLLPP  DDLLPP  VVllTT  EEFFZZ[[   JJZZ;;FFNN  

  
  GGMM  55||SSFFZZ  jjIIFF55SSTTFF  
!!  KK]]88MM  KKJJFFIIMM  JJZZ;;FFNN  llGGllNN""QQ88  llJJ::TTFFZZGGFF\\  !!  YYLL  ZZ55@@  llJJ::TTFFZZDDFF \\   JJZZ;;FFNN    
ZZ  SS[[88,,LLSS  HHuuIIFFVV[[   llGGllNN""QQ88  llJJ::TTFFZZGGFF\\  ZZ55  YYLL  55__@@  llJJ::TTFFZZDDFF \\   JJZZ;;FFNN    
##  99LLSS  99LLSS  jjIIFF55SS  55||DDFF66DDFF \\  llGGllNN""QQ88  llJJ::TTFFZZGGFF\\  55!!  YYLL  **55@@  llJJ::TTFFZZDDFF \\   JJZZ;;FFNN    
$$  jjIIFF55SS  55||DDFF66DDFF \\    llGGllNN""QQ88  llJJ::TTFFZZGGFF \\   **&&  YYLL  !!____@@  llJJ::TTFFZZDDFF \\   JJZZ;;FFNN    
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ssAAffJJFFJJFFhhMM00FF  VV\\UU[[GGLL  RR[[TTJJ66LL  oo  
  ssCCJJFFDDFFGG  TTZZOOYYLL  55||YYDD  TTAASSSSFFGGLL  RR[[TTJJ66LL  JJBBTT[[  ff  oovv  
  
  DDZZLLGG  VV[[gg00  JJMM88ZZ  ZZLL;;MM;;LL "";;  00LLJJLLhhGG  VVMMOO  WWLL  VV[[%%,,LLSS[[XXGG  ;;[[gg88ZZ  ..;;ZZMM  VVDDNNFFJJFFNNGGLL  VV[[SS  

GGMM \\WW  VVFFWWFFllZZTT  CCJJFFGGLL  UUllTTGG[[  ,,11FFDDFF \\  ,,..GG[[  JJFFJJFFhhMM00FFGGFF  55FF00JJFFDDFF \\  VVFFJJ[[,,FF  55||SSFFZZMM  GGLLRR[[  DD]]HHAA  KK[[PP  

SS||DD  55||SSFFZZ  VV[[;;MM;;LLVV[[88[[00  CCJJFFGGLL  UUllTT  ;;\\EEllJJTTDDCCttTTDD  GG]]SS;;FFGG  
!!  ,,MM  55|| [[XXZZ  VV[[ZZLLIIFF  ##ZZ  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSS  TTYYFF  

TT[[GGFFYYLL  GGLLRR[[GGLL  CCJJFFGGLL  UUllTT  
  

ZZ  00LL55|| [[XXGG  ##ZZ  YYLL  55__  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSS[[  
CCJJFFGGLL  UUllTT  

  

##  00LL55  00LL55|| [[XXGG  55!!  YYLL  &&!!  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSS[[  
CCJJFFGGLL  UUllTT  

  

$$  ;;FFIISS,,MMGGLLSS  ::88MMDD""  &&ZZ  YYLL  ((((  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSS[[  
CCJJFFGGLL  UUllTT  

JJ''11FFMMGGLL  XXFFBBFFVVMM  TT}}88LL  HHJJLL  
TTYYFF  SSFFRRFF  DDSSFFGGMMGG[[  VV\\XXTToo  
GG]]SS;;FFGG  YYJJ]] \\     

55  ;;LLllJJIIZZ  ;;FFIISS,,MMGGLLSS  
::88MMDD""  

!!((((  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSS[[  CCJJFFGGLL  
UUllTT  

JJ''11FFMMGG]] \\   5500LL  HHJJ]] \\44  55FFSSFF  
DDSSFFGGMMGG[[  GG]]SS;;FFGGLL  YYJJLL  TTYYFF  
;;\\NN[[XXFF  JJIIJJCCFFZZ  BBMMZZJJFF..  
HHJJMMPP  

&&  ;;LLllJJIIZZ  ;;FFIISS,,MMGGLLSS  
::88MMDD""TTYYFF  SSMMZZ  VVMMOO  
CCZZLLSS[[GG  JJLLgg00;;  

!!((((  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSSYYLL  JJWWFFZZ[[  
CCJJFFGGLL  UUllTT  

vv  pp55ZZ  DD]]HHAA  vv  

**  ;;]]55ZZ  ;;FFIISS,,MMGG  !!))__  llSSPPDDLLPP  55||llTT  SS,,FFSSYYLL  JJWWFFZZ[[  
CCJJFFGGLL  UUllTT  

DDMM88FF  JJ''11FFMMGG]] \\   5500LL  HHJJ]] \\44  SSFFRRFF44  
55FFSSFF  DDSSFFGGMM  TTYYFF  DDMM88LL  
;;\\::YYFFVVMMGG[[  GG]]SSXXFFGGLL  YYJJLL  TTYYFF  
;;\\NN[[XXFF  JJIIJJCCFFZZ  ;;\\55]]66""5566[[  
BBMMZZJJFF..  HHJJMMPP  

  
llNNJJ;;  VVGG[[  ZZFFTT  HH[[DD  llGGIIllDDTT  YYFFII  KK[[  TT[[DD  NNllZZIIFFGGFF \\   55FF66LLGGLL  EEZZTTLL  VVMM88  SSFF \\99FF  llJJ::TTFFZZ  TTZZOO  

llGGIIDDLLTT  AAFFZZ  SS,,FFSS[[   VVFFJJ[[  KK[[PP  TT[[DDFF \\  EEZZTTLL  KK  SS,,FFSS  ZZCC[[  KK[[PP  DDllCCGGFFNNZZddIIFFGG  55BBJJFF00LLSS  llTTYYLL  

DD]]HHAA  llNNJJ;;GGFF  RRMMJJLL;;  SS,,FFSS  GGLLRR[[  55||DDFF66[[  EEZZTTLL  NNllZZIIFF  SSFF \\99[[  ZZCC[[  KK[[PP  TT[[   DD]]HHAA  AALLHHFF  

55BBJJFF00LLIIFFDDFF \\  VVFFDD  JJQQFF ""  NNZZddIIFFGG  3388GGFF  SS||DD  RRFF,,]]  ZZCC[[  KK[[PP    
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55BBJJFF00LLSS  llTTYYLL  NNllZZIIFF  SSFF \\99 [[   EEZZTTLL  VVMM88  VVFFJJJJFFGGMM  55||YYDD  
AAFFZZ  SS,,FFSSGGMM  ;;DDII  

NNllZZIIFF  SSFF \\99 [[  EEZZTTLL  VVMM88  VVFFJJJJFFGGMM  55||YYDD  AAFFZZ  
SS,,FFSSGGMM  ;;DDII  

  EEZZTTLL  SS,,FFSS  vv  
DDLLGGLL88  

VVMM88  SS,,FFSS  DDLLGGLL88  EEZZTTLL  SS,,FFSS  vv  
DDLLGGLL88  

VVMM88  SS,,FFSS  DDLLGGLL88  

__!!ssVV[[SSDDff  ____vv$$55  __$$vv$$55  !!ZZvv$$55  !!&&vv$$55  
__ZZssAALLHHff  __!!vv##__  55vv##__  !!##vv##__  !!**vv##__  
__##ss++LLHHff  __ZZvv!!55  __&&vv!!55  !!$$vv!!55  !!((vv!!55  
__$$ssRRMMYYff  __##vv____  __**vv____  !!55vv____  !!))vv____  
__55ss55FF\\RRDDff  __##vv$$55  __**vv$$55  !!55vv$$55  !!))vv$$55  
__&&ssKK99ff  __$$vv##__  __((vv##__  !!&&vv##__  ZZ__vv##__  
__**ss;;FFTTDDff  __55vv!!55  __))vv!!55  !!**vv!!55  ZZ!!vv!!55  
__((ssVVFF99DDff  __&&vv____  !!__vv____  !!((vv____  ZZZZvv____  
__))ssGGMMDDff  __&&vv$$55  !!__vv$$55  !!((vv$$55  ZZZZvv$$55  
!!__ssNNXXDDff  __**vv##__  !!!!vv##__  !!))vv##__  ZZZZvv##__  
!!!!ssVVllUUIIFFZZ;;ff  __((vv!!55  !!ZZvv!!55  ZZ__vv!!55  ____vv!!55  
!!ZZssAAFFZZ;;ff  __))vv____  !!##vv____  ZZ!!vv____  __!!vv____  
!!##ssTT[[ZZ;;ff  !!__vv____  !!$$vv____  ZZZZvv____  __ZZvv____  
!!$$ssRRFF{{NN;;ff  !!!!vv____  !!55vv____  ZZ##vv____  __##vv____  
!!55ss55}}GGDDqqVVDDFF;;ff  !!ZZvv____  !!&&vv____  ZZ$$vv____  __$$vv____  
  __!!    vv  DDMM88LL  EEZZTTLL  
__ZZ  vv  DDMM88LL  EEZZTTLL  
__##  vv  ;;FF {{YYLL  DDMM88LL  EEZZTTLL  

  
llHH<<,,FFDDFF  55]]ZZvvJJFFJJFFhhMM00FF    NNZZllDDIIFFGG  VVFF  SSRR[[ZZLL  wwJJFFZZFF  SSZZJJFFDDFF  VVFFJJTTLL  SSFFDDUULLZZLLGGLL  ~~55ZZ[[BBFFPP  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
    JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGG[[  55||ll`̀||RRDD    llNNXXFFVV[[  VVZZAALL  ;;DD]]NN==GG[[  VV00LLGG[[  SSFF \\99FF  llJJ::TTFFZZGGFF\\  55||NN[[XXMM  JJZZ;;MMYYLL    

NNllZZIIFF..  TTMMOOFFGG  TTYYFF  JJFFJJFFhhMM00FFGGMM  ;;FFDDGGMM  SSZZTTFF\\  VVFFjjIIFF  KK[[PP  VVFF  TTMMOOFFGGMM  JJFFJJFFhhMM00FF  DD]]bbIIttJJ[[  RRMMDDFF;;FFGGLL  

;;LLhhGGGGLL  XX~~VVFFTTDDFF\\  TTYYFF  RRMMDDFF;;]]  55]]ZZ]] \\   YYTTFF  VVGG]]EEJJFFII[[,,  KK[[PP  JJFFJJFFhhMM00FFYYLL  EEFFZZ[[  JJZZ;;FFNN  YYTTFF\\  DDMM88FF  55||DDFF66DDFF\\  

GG]]SSXXFFGGLL  YYJJFF  55FFDD[[,,  KK[[PP  

  JJFFJJFFhhMM00FF  ;;AA\\WWLL    ZZFFHHII  ;;ZZSSFFZZ    TTZZOOYYLL    VVUUFFpp  JJBBTTMM  JJBBTT    DD//[[,,  ;;\\NN[[XXFFVVMM  44  RR[[TTJJ66LLVVMM44  

EEIIHHGGSS  VVFFUUFFCCLLVVMM  JJUU[[ZZ[[  wwIIFFGG[[  ,,[[TTFF \\   TT[[  ;;AA\\WWLL  SSFFDDUULLZZLL  SSZZJJFF  llHH<<,,FFGGMM  VV[[SSXXGG  %%,,FFGG    AAGGFFJJJJMM    HH~~ZZLL  

HH66FFII[[,,  KK[[PP  

JJFFJJFFhhMM00FF    SS]]NNZZTTLL  VVFFOOTTMM    JJBBTT[[  ,,[[JJFFGGFF\\    55UU,,FF\\     ;;AA\\WWLL    llHH<<,,FF    SS11FFFFVV[[    55}}JJ""   TT{{IIFFZZLL  BB]]AA  VVUUttIIGG]] \\  

KK[[PP  VV[[SSXXGG  %%,,FFGG    JJFFJJFFhhMM00FF  55}}JJ""YYLL  ppNN==EEJJTTLL    55llZZll::YYllTT  JJBBTT[[  AARRFFJJ  SSFFDDUULLZZLL  DDFF88[[44  ZZFFCCTT  SSFFDDUULLZZLL  DDFF88[[44  

TTYYFF  55]]GG  JJ;;ooJJFF88GGFF\\  55UU,,FF\\  TTZZLLSS[[  pp55IIMMUULL  YYXX[[44  VV[[88,,]] \\   HH  GGCCLL  55ZZ\\TT]]  JJFFJJFFhhMM00FF  AAFFNN  ppNN||EEJJTTLL  DDMM88LL  SS]]NNZZTTLL  

WW]]WW::88GGFF\\   ;;FFDD[[  55UU,,FF\\  ,,[[JJFF  5566  DDNNNN~~55  YYXX[[PP  VVFFJJLL  SS]]NNZZTTLL  VVFF55llttTTYYLL  ppNN||EEJJTTLL  55llZZll::YYllTTGG[[  55CCMM\\RRLL  

JJ//JJFFGGFF\\  VVUUFFppYYLLllJJRRFFZZ[[,,  pp55FFIIMMGGLL  VVUUttIITTFF\\   JJWW]]  CCMMII  KK[[PP  JJFFJJFFhhMM00FFGGMM  ;;FFDDGGMM  SSZZJJFF  DDFF88[[  TTYYFF  TT[[GG[[  
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VV88SSFFJJJJFF  DDFF88[[  VVGG[[  llHH<<,,FFGGFF\\    VVFF55llTTUU||::TT  llJJ::TTFFZZDDFF\\  VVFFIIMMHHGGGGMM  ;;]]WWFFZZ66FF,,11FFLL  SSFFDDUULLZZLL  VV\\UU[[  JJWW]]  EEFFZZ  

DD]]SSJJFFDDFF\\   VVFFJJ[[,,  KK[[PP  

  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFDDFF \\  NNDD66  UU\\UUFF44  VVMMZZ\\UUFF44  55FFZZ  VVGG[[  SSMM,,SS    HH[[JJLL  DDMM88LL  GGNNLLVVMM  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  HHIIFFZZ[[  SSFF,,]]44  

DDFFGG44  TTFFGG44  SSMM,,DD  HH[[JJLL  GGFFGGLL  GGNNLLVVMM  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  HH[[DDFF \\   NNDD66UU\\UUFF  GGNNLL  55ZZ  DDWW]]AAGG00[[DD  ZZFFHHII  ;;ZZSSFFZZGGLL  DDMM88LL  

ll;;\\RRFF..  IIMMHHGGFF  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  llHH<<,,FFDDFF\\   55||ll`̀||RRDD  SSFF\\99FF  llJJ::TTFFZZDDFF \\   BBFFZZ55FF88GGFF\\  SSFFZZ66[[  DDLL99FF  ppWWMMUU44  hhLL\\UUFF  ppKK[[ZZ  

OOFFDD""44  DDrrKKLLDDFFZZLLGGMMppWWMMUUllJJSS;;[[,,  KK[[PP  

  VVZZAALL  ;;DD]]NN==GGFF \\   NNllZZIIFF  SSFF \\99FFGGFF\\   UUFFDDMM    DDMM88[[  EEFFUU[[  DDrrKKLLDDFFZZLL  VVGG[[  JJCCFF66JJ88]]  SSZZTTFF\\   88\\00[[,,  SSMMDDGGLL  JJ::TTLL  

WWZZFFJJ[[  KK[[PP  TT[[VVMM  IIFF \\ ll++SS  TT[[DDHH  llAAGGIIFF\\ll++SS  CCMM00LL  ww ||JJFFZZFF  DDFFKKLLDDFFZZLL  TT[[DDHH  hhLL\\UUFF  ppKK[[ZZ  pp55ZZFF \\TT  DDLL99]]  55SSJJJJFFGGFF\\  

VVUUZZMM  RR,,FFJJJJFFGGMM  WW\\WWMM  SSZZ[[  KK[[PP  llHH<<,,FFDDFF\\  SSMM..  JJFFll66HHII  AA\\NNZZ  VVFFJJ[[,,  GGYYLLPP  

  
  
JJFFJJFFhhMM00FF  ..llTTCCFF;;    oovv  
  

JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFDDFF\\   DDMM88LL  CCMMGGFFZZTT  ;;HHFF""II[[,,  CCMMII  TT[[JJFF \\  JJFFJJFFhhMM00FFGGFF\\  AAGGFFJJ  EE]]TTSSFF//DDFF\\   AAGGJJFF  55FFDD[[,,  

GGYYLLPP  RRMMDDFF;;FFGGLL  kkTT]]DDFF \\  DD[[  DDCCLLGGFFGGFF\\  VV\\TT  VVGG[[  HH}}GG  DDCCLLGGFFGGLL  XX~~VVFFTTDDFF\\  TT[[DDHH  VVMMSS88MMAAZZ  DDCCLLGGFFGGLL  

XX~~VVFFTTGGFF\\  ;;DDIIDDFF\\    ;;FFDDFFggII  ZZLLTT[[  JJFFJJFFhhMM00FFGGLL  XXSSIITTFF  ZZCC[[  KK[[PP  HH[[  ;;\\HHMMUUMMDDFF\\  EE}}TTSSFF//GGFF\\  ::YYFFllGGSS  VVGG]]EEJJ  

ll;;JJFFII  NN[[XXGGLL  VVggII  JJFFJJFFhhMM00FFGGLL  VV;;ZZMMGG[[  wwIIFFGG[[  ,,..  SSFFII""  IIMMHHGGFF  WW00JJFFDDFF\\  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  

  
llHH<<,,FF  SS11FFFFVV[[    llGGII\\++66  SS11FFFF  oovv  
  HHLL<<,,FFDDFF  SS,,[[SS88ZZ  SSRR[[ZZLL  wwJJFFZZFF  SSFFIIDDLL  TT[[DDHH  VVFF  SSRR[[ZZLL  wwJJFFZZFF  RRMMDDFF;;FFGGLL  XX~~VVFFTTYYLL  VV\\TT  ;;]]WWLL  TT[[DDHH  

VVFFBBFF  JJQQFF ""  NNZZllDDIIFFGG  JJFFJJFFhhMM00FF  qq  55]]ZZGGLL  RR[[TTJJ66LL  DD//[[  SS[[  TTZZTT  HH  JJ,,;;FF00  llHH<<,,FF  DDFF88[[    DDNNNNGGLLXX  

DDtt::IIMMWWMMUUllGGIIFFDDSSzzLLGGLL  SSRR[[ZZLL44JJ,,;;FF00GGLL  SSRR[[ZZLLDDFF\\  OOMMGG  GG\\AAZZvvZZ55$$ZZ__$$    pp55ZZ  SS\\88== MM,,  ~~DD  XX~~  SSZZJJFFDDFF \\  VVFFJJ[[  

KK[[PP  VVGG[[  TTFF,,]]SSFFGGFF\\   DDtt::II  UUFFDDMMDDFF\\  ;;ZZ55\\RRzzLLVVMMGG[[  TTYYFF  UUFFDDGGFF  DDFFKKLLDDFFZZ  VVFFUU[[JJFFGGMMGG[[  OOMMGGYYLL  VVYYJJFF  ZZ]]AA~~DDFF\\  

VVUUDDRR[[TTLL  DDFF88[[  55]]ZZvvJJFFJJFFhhMM00FFGGLL  DDFFllCCTTLL    55CCMM\\RRFF00JJFFDDFF\\  VVFFJJ[[  KK[[PP  

  
VVFFUUFFCCLL  VVGG[[  RR[[TTJJ66LL  oovv  
  JJFFJJFFhhMM00FF  qq  55]]ZZ  HH[[JJLL  SS]]NNZZTTLL  VVFF55llttTTGGFF \\  ;;\\HHMMUUMMDDFF\\  ;;DDII;;ZZGGLL    RR[[TTJJ66LL44VVUUDDRR[[TTLLYYLL  DDMM88FF  

55||DDFF66DDFF\\  GG]]SSXXFFGG  TTYYFF  DDFFGGJJ    DD''ttII]]    VV88SSFFJJLL  XXSSFFII  KK[[PP  

  JJFFJJFFhhMM00FF  qq  55]]ZZ  VV\\UU[[GGLL  VVFFUUFFCCLL  EEFFZZTT  ;;ZZSSFFZZGGFF\\  DD[[88==MM,,MMHHLLSS,,  BBFFTTFF44  VVDDNNFFJJFFNN    wwJJFFZZFF  VVFF55JJFFDDFF\\    

VVFFJJ[[  KK[[PP  HHIIFFZZ[[   TT[[  VV\\UU[[  HH~~ZZLL  RR[[TTJJ66LL  llHH<<,,FF  SS11FFFFVV[[    SS,,[[SS88ZZzzLL  GGFF\\  JJCCLLJJ88LL  TT\\++  wwJJFFZZFF  ;;AA\\llWWTT  BBFFTTFFGGFF\\  

;;\\SS,,GG  YYLL  VVFF55JJFFDDFF \\  VVFFJJ[[  KK[[PP  
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  VVFF  pp55ZZFF\\TT  JJFFJJFFhhMM00FF  VV\\UU[[GGFF \\  ;;DDFFRRFFZZMM  llGGIIllDDTT  ;;DDIIGGFF\\   VV\\TTZZ[[  VVMM,,  ..llgg00IIFF  ZZ[[00LLIIMM    55ZZYYLL  

55||;;FFllZZTT  SSZZJJFFDDFF\\   VVFFJJ[[  KK[[PP  VVFFYYLL  KKLLDDFFZZMMGGLL  CCMM00LLDDFF \\  88== FFgghhLL::88ZZ  ssJJLLPPVV[[;;PPVV[[OOPPffZZFFBBJJFFGGLL  ;;]]RRGGFF  VVFF55[[,,  KK[[PP  

HH[[YYLL  DDFFKKLLDDFFZZMMGG[[  DDWWNNllZZII[[  5566  HHFF66SSFFZZLL  DD//LL  ZZCC[[XX[[PP  

  
JJFFJJFFhhMM00FF  NNZZddIIFFGG  GGLL  SSFFDDUULLZZLL  oovv  
  DDNNNNGGLLXX  DDtt::IIMMWWMMUUllGGIIFFDDSSzzLLGGLL  SSRR[[ZZLL44  JJ,,;;FF00  ww ||JJFFZZFF    JJFFJJFFhhMM00FFYYLL  VV;;ZZ  55FFDD[[  TT[[JJFF  DDFFKKLLDDFFZZMMGG[[  

NNllZZIIFFDDFF\\  GG    HHJJFFGGLL  RR[[TTJJ66LL  VVFF55JJFFDDFF\\  VVFFJJXX[[44  VVGG[[  TT[[DDGGLL  CCMM00LLVVMM  ;;,,FFDDTT  ::YY//[[  ZZFFBBJJFFGGLL  VVGG[[  

llGGRRFF66JJFF//FF  llJJ::TTFFZZDDFF\\YYLL  DDFFKKLLDDFFZZMMGG[[  ;;,,FFDDTT  ::YY//[[  BB;;LL  HHJJFF  VVFFUUMMTTZZLL  HHFF66  SSZZJJFFDDFF  VVFFJJXX[[44  VVGG[[  TT[[DDGGLL  

jjIIJJ::YYFFllHH<<,,FFGGFF  SS,,[[SS88ZZ  SSRR[[ZZLLGGFF  JJllCCJJ88LL  TT\\++  TTYYFF  ;;\\AA\\llWWTT  TTFF,,]]SSFFGGFF  DDFFDD,,TTNNFFzzLLVVMM  ;;FFYY[[  ;;\\SS,,GGDDFF  

ZZCCLLGG[[  SSFFDDUULLZZLL  SSZZJJFFDDFF  VVFFJJXX[[PPVV;;ZZUU||::TT  UUFFDDMMGGFF  DDFFKKLLDDFFZZMMGG[[  55]]ZZvvJJFFJJFFhhMM00FF  NNZZllDDIIFFGGllHH<<,,FF  

SS,,[[SS88ZZzzLLGGFF  JJllCCJJ88LL  TT\\++  TTYYFF  ;;\\AA\\llWWTTDDFFDD,,TTNNFFZZzzLLGGFF  ;;\\SS,,GGDDFF  ZZCCLLGG[[  GGLLRR[[GGFF  ;;,,FFDDTT  ::YY//MMVV[[  

BB;;[[00JJFFDDFF  VVFFJJXX[[PP  

  

TTFF,,]]SSFFGG]]  
GGFFDD  

UUFFDDGG]]  GGFFDD  55]]ZZvvJJFFJJFFhhMM00FF  NNZZllDDIIFFGG  DDFFKKLLDDFFZZMMGG[[  ::YY//FF \\TTZZ  SSZZJJFFGG]]  ;;\\EEllJJTT  
::YY//  

JJ,,;;FF00  ss!!ffSSSSJJFF00LL44  NNFF\\TTLL  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ssZZff  NNFF \\00LL  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss##ffllCC\\UU//FFHH  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss$$ff  EEFFUU,,  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss55ff  SSMM;;\\AAFF  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss&&ffllTTYY,,  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss**ff;;]]ZZJJFF00FF  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  

  ss((ffDDUUMMNN00]] \\UUZZLL  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]] \\  DDSSFFGG  TTYYFF  DDtt::IIMMnnMMUU  ;;CCSSFFZZLL      
                                                      DD\\00//LLGGFF  DDSSFFGGDDFF\\  

55FFZZ00LL  ss!!ffppNNJJFF00FF  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ssZZffSSMM,,SS  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]] \\  DDSSFFGG  TTYYFF  ll;;DD[[gg;;  DD\\00//GGFF  llAA<<00LL \\UUDDFF        
  ss##ffppDDZZ;;FF00LL  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]] \\  DDSSFFGG  TTYYFF  DDtt::IIMMnnMMUU  ;;CCSSFFZZLL  DD\\PP  DDSSFFGGDDFF\\  
  ss$$ffvvccccvvDDFF\\UU[[,,JJFF00  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
ppDDZZUUFFDD  ss!!ffppDDZZUUFFDD  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]] \\  DDSSFFGG  TTYYFF  DDtt::IIMMnnMMUU  ;;CCSSFFZZLL  DD\\PP  DDSSFFGGDDFF\\  
  ssZZffNN[[CCZZLL  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss##ffUUMMJJFF00FF  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss$$ffGGFFZZUUMM,,  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss55ff;;ZZMMgg00FF  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss&&ffTT00UUFFDD  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss**ffOO,,UUFFDD  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss((ffDDZZMM,,LL  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]]  DDSSFFGG  
  ss))ffBBTT,,JJFF00FF  55||FFYYllDDSS  XXFF//FFGG]] \\  DDSSFFGG  TTYYFF  DDtt::IIMMnnMMUU  ;;CCSSFFZZLL      

                                                            DD\\00//LLGGFF  DDSSFFGGDDFF\\  
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JJFFJJFFhhMM00FF  ;;DDLL  UUIIFF  AAFFNNGGLL  SSFFDDUULLZZLLoovv  
  
  JJFFJJFFhhMM00FF    ;;DDLL  UUIIFF  AAFFNN  llHH<<,,FFGGFF  JJCCLLJJ88LL  TT\\++GGLL  ;;FFYY[[  ;;\\SS,,GGDDFF  ZZCCLLGG[[  AARRFFJJGGLL    SSFFDDUULLZZLL  

SSZZJJFFDDFF\\  VVFFJJXX[[44  VVGG[[  JJCC[[,,FFDDFF\\  JJCC[[,,LL  TTSS[[  GG]]SSXXFFGGLLGGMM  VV\\NNFFHH  DD[[//JJLLGG[[  llHH<<,,FF  SS,,[[SS88ZZzzLL  VVGG[[  DDtt::IIMMWWMMUU  

SSllDDxxGGZZzzLL44  UUFF\\WWLLGGUUZZGG[[  55CCMM \\RRFF00JJFFDDFF\\  VVFFJJXX[[PP  

  JJWW]]DDFF  HH66FFJJJJFFGG]]  SS[[  JJFFJJFFhhMM00FF  vv55]]ZZGGLL  VV;;ZZ  YYFFII  ttIIFFZZ[[   HH[[  TT[[  UUFFDDMMDDFF  AARRFFJJ  VVGG[[  ZZFFCCTTGGLL  SSFFDDUULLZZLL  

SSZZLL  XXSSFFII  TT[[  DDFF88[[  HHLL<<,,FFGGFF  NNZZ[[SSDDFFKKLLDDFFZZ  UUFFDDMMGGFF  ;;ZZ55\\RR  44  DDtt::IIMMnnMMUU  ;;CCSSFFZZLL  DD\\00//LLGGFF  55||DD]]BBMMGGFF  GGFFDDMMGGLL  

IIFFNNLL  TTYYFF  TT[[DDGGFF  88[[ll,,OOMMGG  GG\\AAZZ  DD[[//JJLL  HH~~ZZLLIIFFTTMMGGFF  ;;DDII[[  TT[[VVMMGGMM  ;;\\55SS""  SSZZLL    VVGG[[  ;;\\SS,,GGDDFF  ZZFFBBLL  HHFF66  

SSZZJJFFDDFF  VVFFJJXX[[PP  

  pp55ZZFF \\TT  NNZZ[[SS  UUFFDDMMDDFF  55]]ZZvvJJFFJJFFhhMM00FF  JJBBTT[[  pp55IIMMUUDDFF  ,,..  XXSSFFII  TT[[JJLL  AAMM88MMGGLL  jjIIJJ::YYFF  SSZZJJFFDDFF  

VVFFJJXX[[PPHHLL<<,,FFGGFF  TTZZJJ{{IIFFVVMMGGLL  IIFFNNLL  VVFF  SSRR[[ZZLL  wwJJFFZZFF  AAGGFFJJJJFFDDFF  VVFFJJ[[,,  KK[[44  HH[[VVMMGG[[  HH~~ZZLLIIFFTT  ;;DDII[[  AAIIFFJJ  

ZZFFCCTTGGLL  SSFFDDUULLZZLL  DDFF88[[  pp55IIMMUUDDFF  ,,..  XXSSFFII  TT[[  DDFF88[[   VVFFUUMMTTZZLL  HHFF66  SSZZJJFFDDFF  VVFFJJXX[[PP  VVFF  pp55ZZFF \\TT  ;;[[JJFFEEFFJJLL  

;;\\::YYFFVVMMGGLL  IIFFNNLL  5566  TT{{IIFFZZ  SSZZJJFFDDFF  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  HH[[VVMMGGMM  5566  ;;CCSSFFZZ  DD[[//JJLL  HH~~ZZLLIIFFTTસમયેસમયે [[   મદદ પમદદ પYYJJFF  

HHFF66  SSZZJJFFDDFF  VVFFJJXX[[PP  
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..vvDD[[33  55||FF [[HH[[SS88  

  

Water level increase  
at Bhairavi

2 hrs.

Person on duty call 
disaster branch

20 min.

Officer on duty 
informs all related 

officers

1 
ho

ur

Administrator will 
order all ground level 
officer to take action

Rescue take place Public announce

1 hour

  
  

..vvDD[[33  55||FF [[HH[[SS88  VV\\TTUU""TT  ,,UUFFJJ[[,,  CC]]88ZZ  GGLL  SSFFII""55wwWWllTT  

    

VV++[[GGFF  ÒÒ<<,,FFDDFF\\  ..vvDD[[33  55||FF [[HH[[SS88YYLL  CC[[hhFF00""  55||FFZZ\\ llEESSRR[[TTJJ66LL  DDFF[[00II]],,  VVFF55llttTTGGFF  llSS::;;FFDDFF\\  VV[[  11FF [[++GGFF  

VVFF;;55FF;;GGFF  ,,FF [[SSFF[[GG[[  RR[[TTJJ66LL  VVFF55XX[[PP    

  ..vvDD[[33  55||FF [[HH[[SS88  CC[[99//  VVDD]]SS  GGLLRRFF66JJFF//FF  llJJ::TTFFZZFF [[DDFF \\   ;;FFIIZZGG  JJUUFF00JJFF  DDFF88[[   CC]]88ZZ  ,,UUFFJJJJFFDDFF \\  VVFFJJ[[,,    

KK[[PP  CC]]88ZZ  ,,UUFFJJJJFFGGLL  SSFFDDUULLZZLL  WWDD00FFRRLL44  SSFFxxDDLLZZ  GGUUZZ44  ,,LL,,FF55FF [[ZZ44  EEFFUU00FFJJ00FF  HH[[JJFF  UUFFDDFF[[DDFF \\  YYII[[,,  KK[[PP    

  ..vvDD[[33  ll;;::88DD  GGJJ;;FFZZLL  ÒÒ<<,,FFGGFF  BB[[ZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFFGGFF  EE{{ZZJJLL  UUFFDDDDFF\\   VVFF{{ZZ\\UUFF  GGNNLLGGFF  55]],,  pp55ZZ  

,,UUFFJJJJFFDDFF\\  VVFFJJLL  KK[[PP  RRFF [[DDFF;;FF  NNZZddIIFFGG  pp55ZZJJFF;;DDFF\\  JJWWFFZZ[[  JJZZ;;FFNN  5500[[    VVGG[[  GGNNLLGG]] \\   HH//::TTZZ  HHFF[[BBDD  ,,FF..GGGGLL  

pp55ZZ  JJWWJJFF  55FFDD[[  TTFF [[  VVFF  ll;;::88DD  RRFF,,]]  YY..  HHFFII  KK[[PP  VVGG[[  ;;AA\\llWWTTVVllWWSSFFZZLLVVFF[[GGFF  DDFF [[AAFF..,,  55ZZ  DD[[;;[[HH  §§FFZZFF  

GGNNLLGGFF  ,,[[JJ,,GGLL  llJJUUTT  55CCFF[[ \\RRLL  HHFFII  KK[[PP  HH[[YYLL  ;;AA\\llWWTTVVllWWSSFFZZLLllZZDDFF[[88  ll;;::88DDYYLL  GGLLRRFF66JJFF//FF  llJJ::TTFFZZDDFF\\  

,,UUFFJJ[[,,  CC]]88ZZGG[[  ;;\\SS[[TT  VVFF55[[  KK[[PP  HH[[YYLL  VVFF  llJJ::TTFFZZDDFF\\  ,,UUFFJJ[[,,  CC]]88ZZDDFF\\  ;;FFIIZZGG  JJFFUU[[  KK[[PP  HH[[YYLL  GGLLRRFF66JJFF//FF  
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llJJ::TTFFZZDDFF\\  ZZCC[[JJFFJJFF//FF  ,,FF[[SSFF [[GG[[  RR[[TTJJ66LL  DD//LL  HHFFII  KK[[  SS[[   CCJJ[[  55KKLLGGFF  AA[[  SS,,FFSSDDFF \\  GGLLRRFF66JJFF//FF  llJJ::TTFFDDFF\\  55FF66LL  

EEZZFFII  HHJJFFGGLL  XXSSIITTFF  KK[[PP  HH[[YYLL  VVFFJJFF  llJJ::TTFFZZDDFF\\   ZZCC[[TTFF  ,,FF[[SSFF [[   55FF [[TTFFGGLL  33ZZJJBBZZLL  VVGG[[  HH~~ZZLL  DDFF,,;;FFDDFFGGGG[[  

AARRFFJJLL  XXSS[[  KK[[PP  VVGG[[  HHFFGGDDFF,,GG]] \\   GG]]SSXXFFGG  YYTT]] \\   VV88SSFFJJLL  XXSSFFII  KK[[PP    
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TTaabbllee  ooff  ggaauuggee  rreeaaddiinngg  ooff  vviillllaaggeess  ooff  vvaallssaaddttaalluukkaa  aaffffeeccttiinngg  ffrroomm  fflloooodd  iinn  
AAuurraannggaa  RRiivveerr  

RRaaiinn  iinn    
DDhhaarraammppuu

rr  

RRaaiinn  iinn    
VVaallssaadd  

TTiimmee  ttoo  rreeaacchh  
aauurraannggaa  aatt  

bbhhaaiirrvvii  
ffrroomm  ttaann//mmaaaann  

rriivveerr  

TTiimmee  ttoo  pprree--
wwaarrnniinngg  iinn  
aaffffeeccttiinngg    

vviillllaaggeess//aalleerrttss  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  

iinntteennssiittyy  ooff  fflloooodd  

vviillllaaggeess  ooff  
vvaallssaadd  ttaalluukkaa  

NNaaggaarrppaalliikkaa  
aarreeaa  

DDiissttaannccee  
ffrroomm  

bbhhaaiirrvvii  
cciittyy//  

vviillllaaggee  

GGaauuggee    
rreeaaddiinngg  

TTiimmee  GGaauuggee  RReeaaddiinngg  
ttiimmee  

11  22  33  44  55  66  77  88  

118800  3377  44  --  11  ttoo  11..3300  hhrr  DDhhaammddaacchhii  
  

1188..55  

221100  4444  44  --  11  hhrr  SSaarraannggppuurr  
  

66..2288  

221100  4444  44  --  11..3300  hhrr  OOwwaaddaa  
  

1155..3322  

227700  5588  44  --  
    

cchhhhiippwwaadd,,  
ttaarriiyyaawwaadd,,  

aabbrraammaa  
kkaaiillaasshhnnaaggaarr  
mmooggrraawwaaddii,,  
ddaannaa  bbaajjaarr  

2255..0000  

224400  5511  55  --  11..3300  hhrr  KKaannjjaannhhaarrii  
  

1111..5544  

224400  5511  55  --  22  hhrr  LLiillaappoorree  
  

2233..6633  

224400  5511  55  --  22  hhrr  VVeejjaallppoorree  
  

2222..6644  

224400  5511  55  --  11  hhrr  
KKaannjjaannRRaanncchhhh

oodd    
88..22  

227700  5588  66  --  11  hhrr  PPiitthhaa  
  

44..9944  

227700  5588  66  --  11..3300  hhrr  TThhaakkkkaarrwwaaddaa  
  

1100..5544  

227700  5588  66  --  11..3300  hhrr  JJuujjvvaa  
  

1155..2233  

227700  5588  66  --  11..3300  hhrr  GGhhaaddooii  
  

1155..5533  

227700  5588  66  --  22..0000  hhrr  BBhhaaggddaakkhhuurrdd  
  

--  

331100  6655  77  --  00..3300  hhrr  MMaarrllaa  
  

22..2244  

334488  8811  99  --  11..3300  hhrr  OOwwaaddaa  
  

1155..3322  

334488  8811  99  --  22..0000  hhrr  
ppaarrddiissaannddhhppoorr

ee    
2255..0000  
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VV[[GG[[11FFZZ  oo  $$J,;F0 Ò<,FGF TZJ{IFGL IFNL o 
  

JJ,,;;FF00  TTFF,,]]SSFFGGFF  TTFF,,LLDD  55FFDD[[,,FF  TTZZJJ{{IIFFGGLL  IIFFNNLL    
VVPPGG\\  TTZZJJ{{IIFFGG]] \\  GGFFDD    ;;ZZGGFFDD]] \\   OOFF [[GG  GG\\AAZZqq  DDFF [[PPGG\\PP  

!!  HHFFOOZZVV<<TTFFOO  JJLLPP  VVFFNNDD  JJ,,;;FF00  8800000000  0099334411  
ZZ  II]]GGLL;;EEFF..  ÒÒPP  UU[[AALL  JJ,,;;FF00  9977225522  6655773377  
##  EELLBB]]EEFF..  VV[[DDPP  5588[[,,  JJ,,;;FF00  9999009988  8833663300  
$$  llSSZZ66EEFF..  ;;LLPP  EE\\00FFZZLL  JJ,,;;FF00  9966338822  8888770055  
55  AA\\SSLLDDEEFF..  SS[[PP  5588[[,,  JJ,,;;FF00  9988998877  1177665555  
&&  WWDD[[ ""XXEEFF..  VV[[;;PP  DDFF \\UU[[,,FF  JJ,,;;FF00  9966224488  4400998833  
**PP  ;;\\TTFF [[QQFFEEFF..  VV[[PP  DDFF \\UU[[,,FF  JJ,,;;FF00  9988224433  9966776688  
((PP  llJJGGIIEEFF..  VV[[DDPP  5588[[,,  JJ,,;;FF00  9977226666  1199110011  
))  DDGGFF [[HHEEFF..  88LLPP  5588[[,,  JJ,,;;FF00  9988779944  6644220033  

!!__  DD]]SSTTSSLLDD  VV[[OOPP  55FF[[5588  JJ,,;;FF00  9988224477  2288883333  
!!!!  GGJJLLGGEEFF..  55LLPP  EE\\00FFZZLL  JJ,,;;FF00  9955886677  9933335555  
!!ZZ  ÒÒTT[[gg§§EEFF..  VV[[DDPP  EE\\00FFZZLL  JJ,,;;FF00  8888666633  0033004455  
!!##  EEZZTTEEFF..  SS[[PP  5588[[,,  JJ,,;;FF00  9988225555  7766220011  
!!$$  AASS]],,EEFF..  VV[[RRPP  5588[[,,  JJ,,;;FF00  9988779977  7799339999  

55FFZZ00LL  TTFF,,]]SSFFGGFF  TTFF,,LLDD  55FFDD[[,,FF  TTZZJJ{{IIFFGGLL  IIFFNNLL  

VVGG]]  GG\\PP  TTZZJJ{{IIFFGG]] \\   GGFFDD    ;;ZZGGFFDD]] \\   OOFF [[GG  GG\\AAZZqq  DDFF [[PP  

!!  ;;TTLLQQFFEEFF..  ,,FF,,EEFF..  DDFF\\UU[[,,FF  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ))**!!ZZ**##ZZ))##((  

ZZ  ખુદવ અ ુન માગેંલાખુદવ અ ુન માગંલેા  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ૯૬૩૮૭૭૭૮૭૧ ૯૬૩૮૭૭૭૮૭૧   

##  ઉમેશકા લદાઉમશેકા લદાલમાગંલેા ંલમાગંલેા  ં RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ૯૭૨૭૨૩૩૯૪૨ ૯૭૨૭૨૩૩૯૪૨   

$$  ;;TTLLQQFFEEFF..  DDFF[[TTLL,,FF,,  DDFF \\UU[[,,FF  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ))__!!&&))))**!!ZZ&&  
55  33GGxxIIFFDD  99FFSSFF[[ZZEEFF..  DDFF\\UU[[,,FF  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ))&&##(($$((##__!!&&  
&&  ;;\\ llNN55EEFF..  AAFF,,SS°°QQ66  DDFF\\UU[[,,FF  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ))**ZZ&&&&  __))##$$&&  
**  UUHHFFGGGG  ZZTTLL,,FF,,  DDFF\\UU[[,,FF  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ))55((&&$$  **$$$$))__  

((  રા ુ રા ુ  નામાગંેલાનામાગંેલા  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ૯૮૨૪૧૯૩૭૫૨૯૮૨૪૧૯૩૭૫૨  

))  હતશેઆનદભાઈમાગેલાહતશેઆનદભાઈમાગેલા  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ૯૬૩૮૮૬૬૯૯૯ ૯૬૩૮૮૬૬૯૯૯   

!!__  કાલીદાસ કશવ માગેંલાકાલીદાસ કશવ માગંલેા  RR\\§§55]]ZZ44  55FFZZ00LL  ૯૯૧૩૯૦૭૩૬૪ ૯૯૧૩૯૦૭૩૬૪   

JJFF55LL  TTFF,,]]SSFFGGFF  TTFF,,LLDD  55FFDD[[,,FF  TTZZJJ{{IIFFGGLL  IIFFNNLL  
VVGG]]  GG\\PP  TTZZJJ{{IIFFGG]] \\   GGFFDD    ;;ZZGGFFDD]] \\   OOFF [[GG  GG\\AAZZqq  DDFF [[PP  

!!  ;;FFUUZZEEFF..  DDFF\\UU[[,,FF  OOFFIIZZ  ::88[[XXGG  9977225577  4455003344  
ZZ  ZZFFHH[[XXEEFF..  DDFF\\UU[[,,FF  ppNNJJFF00FF  UUFFDD  9966887777  3344338833  
##  JJLLSSFF;;EEFF..  DDFF\\UU[[,,FF  OOFFIIZZ  ::88[[XXGG  9966001111  8877220077  
$$  VV~~66EEFF..  DDFF \\UU[[,,FF  ppNNJJFF00FF  UUFFDD  8811441133  5500000066  
55  55|| llJJ66EEFF..  VV[[;;PP  DDFF\\UU[[,,FF  ppNNJJFF00FF  UUFFDD  9999225599  4477331144  
&&  SSFF\\TTLLEEFF..  DDFF \\UU[[,,FF  ppNNJJFF00FF  UUFFDD  9977227722  4411335566  
**  ;;]]GGLL,,EEFF..  AALLPP  5588[[,,  JJFF55LL  UUFFDD  9977227744  5544774477  
((  ZZDD[[XXEEFF..  5588[[,,  ppNNJJFF00FF  UUFFDD  9977227777  7744558888  



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  114499  
  

))  RRLLgg88]]EEFF..  5588[[,,  ppNNJJFF00FF  UUFFDD  9977225533  8844990000  
!!__  XX{{,,[[QQFFEEFF..  5588[[,,  OOFFIIZZ  ::88 [[XXGG  9977223311  4488887788  
!!!!  55ZZ[[XXEEFF..  5588[[,,  VVDD,,;;FF00  9999113311  2244117711  

pp\\DDZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFFGGFF  TTFF,,LLDD  55FFDD[[,,FF  TTZZJJ{{IIFFGGLL  IIFFNNLL  

VVGG]]  GG\\PP  TTZZJJ{{IIFFGG]] \\   GGFFDD    ;;ZZGGFFDD]] \\  OOFF [[GG  GG\\AAZZ  
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JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,FFGGFF  VVFF55NNFFllDD++GGLL  IIFFNNLL  
No Name emaleF/aleM Taluka Mobile Num 

1 Navinchandra D Gangode M Dharampur 9586299585 
2 Ravikumar R Patel M Dharampur 8758814884 
3 Ajaybhai S Gavit M Dharampur 9586742477 
4 Himansu R Bodsa M Dharampur 9265486041 
5 Hardikbhai G patel M Dharampur 9727438182 
6 Vishal M Gavit M Dharampur 7096793053 
7 Ashvin S Gavi M Dharampur 9712547101 
8 Tejashbhai G Bhadhgiya M Dharampur 9586285688 
9 Kartikbhai M Gavit M Dharampur 9537502928 
10 Hemantbhai B Gayakwad M Dharampur 9638850365 
11 Nilesh L Patel M Dharampur 6351438629 
12 Bhavin R Grasiya M Dharampur  
13 Ankitbhai D Halpati M Vapi 9586362007 
14 Maheshbhai R Patel M Vapi 9737511264 
15 Bhavinkumar K Patel M Vapi 9727190458 
16 Kaniyalal M Patel M Vapi 8758974848 
17 Vinit R Yadav M Vapi 9687464138 
18 Niral G Patel M Vapi 8141815539 
19 Vrundip S Patel M Vapi 7874586061 
20 Rakesh B Yadav M Vapi  
21 Hemant C Patel M Vapi 9913611833 
22 Pratik S Ahir M Vapi 9727690665 
23 Rakesh D Patel M Vapi 9924268588 
24 Prasant D Dumada M Bhilad 9687125749 
25 Satishbhai R Garuda M Bhilad 7874043656 
26 Kalpesh B Dambhadiya M Bhilad 9726552712 
27 Pravinbhai G Lakhan M Bhilad 9638957909 
28 Chandrakant A Vadu M Bhilad 6359826046 
29 Umeshbhai U Karoda M Bhilad 9978707146 
30 Ketan R Patel  M Valsad 7046656881 
31 Darshan N Solanki M Valsad 8140872371 
32 Brijesh S Patel M Valsad 9157101618 
33 Mehul M Rathod M Valsad 7990370809 
34 Umesh S Patel M Valsad 9974409417 
35 Patel Chirag M Valsad 7990617419 
36 Sachin S Thakor M Valsad 9714189811 
37 Laxmi D Gupta F Valsad 8140691815 
38 Anandbhai I Patel M Pardi 9824442718 
39 Vishalbhai R Bharsat M Kaprada 8758876108 
40 Krishna D Gupta M Valsad 6352185211 
41 Bhavesh J Nayaka M Valsad 9724223060 
42 Akshay H Nayka M Valsad 9723117580 
43 Jay V Nayka M Valsad 7046131394 
44 Anitaben K Ganvit F Kaprada  
45 Vipulbhai S Mahla M Kaprada 9687884020 
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VV[[GG[[11FFZZ  oo  55  
JJ,,;;FF00  llHH<<,,FFGGLL  ::JJ{{llrrKKSS  ;;\\::YYFFGGLL  IIFFNNLL  oo  

  
  

મ એન. .ઓ. ુ ંનામ તા કુા  ુ

નામ 

ુ ય 

સચંાલક ુનંામ 

મોબાઈલ ન.ં એન. .ઓ. સેવાઓ 

1 નસો યલ પૃ વાપી મહાનદંભાઇશાહ 9377033250 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

2 રોટર કલબવાપીમેઈ

ન 

વાપી કતનપટલ 9909916956 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

3 આશાધામસવેા 

મડંળ 

વાપી ફા. દલે રયા 9409658182 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

4 કથો લકચચ વાપી ફા. હલે રયો 9409658182 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

5 મા ફાઉ ડશન વાપી અિમત મહતા 8140403100 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

6 મનોિવકાસચરે ટબ

લ ટ 

વાપી મોહનભાઈબીદ

વે 

9825138201 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

7 ચલા થુ લબ વાપી મનોજભાઈનદંા

ણીયા 

9374963769 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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8 િસિનયરસીટ જનકા

ઉનિસલવાપી 

વાપી રમશેભાઈવશી 9924208244 અ ય-રહથાણ યવ થા 

9 રાજ થાન ગિત 

મડંળ 

વાપી કનયાઅ વાલ 9377030989 અ ય-રહઠાણ યવ થા 

10 મહ ર સેવા સમાજ વાપી નીરજમહ ર  9879596309 અ ય-તમામકામગીર  

11 આઈ મઅબાઉત 

ફાઉ ડશન 

વાપી ચરાગપટલ 989863383 ાથિમકસારવાર/દવાઓ રુ  પાડવાની 

કામગીર , કપડાનંી ક ટ બનાવી આપવાની 

કામગીર  

12 રોટર લબ વાપી કાિંતભાઈપટલ 9909916956 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

13 લાય સ લબવાપી વાપી શૈલેશભાઈમહતા 9825130583 ઘરવખર ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

14 માફાઉ ડનેશન વાપી અિમતમહતા 8140403100 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

15 વલસાડપારસી 

ુમન ટ 

વલસાડ સામઆરચોથા 9375833498 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

16 આરએન સી  ઈ 

હો પટલ વલસાડ 

વલસાડ ડ .આઈ.દસાઈ 9825081444 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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17 ખે ૂતિવકાસ મડંળ વલસાડ રાકશમેકવાન 9427353314 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

18 એનથોનીકળવણી 

મડંળ 

વલસાડ ફા.પોલડ સી વા 7574925767 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

19 ખે ૂતિવકાસ મડંળ, 

વલસાડ 

વલસાડ રાકશમેકવાન 9427353314 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

20 સમપણચેર ટ ટ વલસાડ ીમતીઅચનાબે

ન બી દસાઈ 

9979932222 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

21 જયાનાઅ પુમ એન 

પરમારચેર ટબલ 

ટ 

વલસાડ પકંજભાઈદસાઈ 9925156185 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

22 શાિંતહ તકલા વલસાડ રવીસમદન 9223427719 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

23 ઉટડ િવભાગ 

કળવણી મડંળ 

વલસાડ મલેસભાઈરામ

મોહનરાય 

9825374676 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

24 નં દ ામ ટવાં લ વલસાડ ુ ં દનીકાબેનકા

પડ યા 

9727581648 અ ય-ત કાલ રુ ુ ંઅનાજ/ જ રઆત 

માણે કપડા ઓધવાપાથરવાનીચાદરો 
25 વાિમનારાયણસં ુલ

કોસબા 

વલસાડ .ુિવવેક વ પ 

વામી 

9998992828 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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26 ીિશરડ સાઈબાબા 

સં થાપન િતથલ 

વલસાડ સીભાઈભેરમેલ 9825806383 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

27 બલસારાડ કટએ

સોસીએશન 

વલસાડ જનકભાઈડ  

દસાઈ 

9825122843 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

28 નેશનલએશોિશયશે

ન ફોર ધ લાઈ ડ 

વલસાડ ુ દિનકાબેન 9727581648 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

29 ફલોશીપઆ મ, 

અટકપારડ  

વલસાડ સ મે  ુ 9978764442 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

30 ીવાઘલધારા 

િવભાગ કળવની 

વલસાડ ઈ રભાઈ  

દસાઈ 

9825131845 કપડાનંીક ટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

અ ય-ત કાલ અનાજ 

31 ુ દવ ી નુભ ાિવ

જય મારક ટ 

વલસાડ નવીનભાઈગડા 9099031067 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

32 ેરણા કાશન ટ, 

વલસાડ- શાિંતધામ 

વલસાડ અિમતભાઈ 9825148074 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

33 દ ણ જુરાત 

ામીણ િવકાસ 

એસોિસએસન ટ 

વલસાડ અિમતભાઈ 9825148074 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

34 અ લુિવ યાલય 

ટ 

વલસાડ વાિતબેન 9824255480 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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35 નવસ ન મદં ુ  

બાળકોની િવિશ ત 

શાખા, વલસાડ 

વલસાડ ના જ નેશ 

દસાઈ 

9909096446 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

36 આશીવાદસેવા ટ વલસાડ એબ ેન ેજ ડ  

દાસન 

9687333300 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

37 વલસાડ ુ લીમ 

સમાજ 

વલસાડ વા હદમમેણ 9824796230 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , અ ય-

એ કુશન 

38 જનસેવા સિમિત વલસાડ માના સામા 9825690742 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , મેન 

પાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર , અ ય-

એ લુ સ 

39 અ તી વમ હલા 

ઉ કષ સં થા 

વલસાડ જ ીકાબેનએ.દ

સાઇ 

9925043158 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

40 ીશ ત વલસાડ િમનેશક પટલ 9377036309 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

41 ઉિમયાસો યલ ટ વલસાડ અશોકક. પટલ 9825120714 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , મેન 

પાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર  

42 રોટર કલબ ઓફ 

વલસાડ 

વલસાડ ડો.મ લુસોલકં  9925049270 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , મેન 

પાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવીઆપવાની કામગીર  
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43 કં  લબ વલસાડ અશોકભાઇ 9227503945 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

કપડાનંી ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

44 હ પ ગહ ડચેર ટબ

લ ટ 

પારડ  ડૉ. લમહતા 9825132289 ાથિમકસારવાર/દવાઓ રુ  પાડવાની 

કામગીર  

45 લાય સ લબ ઓફ 

પારડ  

પારડ  ીદશરથભાઇવ

શી 

9825234214 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

46 લાય સ લબ ઓફ 

પારડ પલ 

પારડ  ી ેમલભાઇચૌ

હાણ 

9375318181 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

47 ધીપારડ  

એ કુશન 

સોસાયટ  

પારડ  હમતં દસાઇ 9979878519 અ ય-િશ ણના હ  ુમાટ 

48 લયો લબ પારડ  હા દકપટલ 8866845636 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

49 લયો બ પારડ  હા દકપટલ 8866845636 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

50 માનવઆરો ય સેવા 

ક  

પારડ  દનેશિવસાક ર

યા 

9825198932 અ ય- ડબક, દ યાગં શાળા, સાયકોથરેાિપ 

સે ટર,મેગા મે ડકલ ક પ, આઈ લેકશન 

સે ટર 
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51 ધીપારડ  

એ કુશન ટ 

પારડ  હમતં  દસાઈ 9979878519 અ ય-શૈ ણકહ  ુ

52 ઉમરસાડ િવભાગ 

કળવણી મડંળ 

પારડ  િધ ભાઈએન 

દસાઈ 

9228310011 અ ય-શૈ ણકસં થા હ  ુ

53 ીવ લભ સેવા ક  પારડ  દનેશસાક રયા 9825119836 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

54 ીવ લભ ગૌ શાળા 

ટ 

પારડ  ી દનેશસાક ર

યા 

9825119836 અ ય-ગૌશાળા િુ  

55 અભયમફાઉ ડનશેન પારડ  શશીકાતંહરણજ

લ 

9898053726 અ ય- ખોના ઓપરશન 

56 ીરામ ૃ ણિવવેકાનં

દ સેવા સિમિત ટ, 

ધરમ રુ 

ધરમ રુ ડૉ.દોલતદસાઇ 9825659646 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

57 ીજલારામ માનવ 

ઉ કષ ચે રટબલ 

ટ 

ધરમ રુ ાબેનરા  9427278896 અ ય-રસોઈબનાવી આપી શક એ. 

58 આચ ટએ શનર સ

ચઈન કો િુનટ  

હ થ એ ડ 

ડવલોપમે ટ 

ધરમ રુ ર મીભાઈ એમ 

કાપડ યા 

9879178223 મેનપાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર  
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59 મ હલાઆ દવાસી 

ઉ કષ મડંળ 

બારો લયા 

ધરમ રુ િમનાબેનએસ 

ચૌધર  

9512753111 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

60 દ ણ જુરાતરા

ય ા ય િવકાસ 

પ રષદ 

ધરમ રુ બા ુભાઈડ સુા

રા 

9998953778 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

કપડાનંી ક ટબનાવી આપવાની કામગીર , 

અનાજની ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

61 કથો લકચચ લવાડ  ધરમ રુ ફાધરર  9687749177 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

62 દ વાલય લવાડ  ધરમ રુ ફાધરર  9687749177 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

63 ીરામ ૃ ણિવવેકાનં

દ સેવા સિમિત 

ટધરમ રુ 

ધરમ રુ ડૉ. 

દોલતભાઇદસાઇ 

9825659646 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

64 ીજલારામ માનવ 

ઉ કષ ચેર ટબલ ટ 

ધરમ રુ નાબેનરા  9427278896 અ ય-રસોઇબનાવવાની યવ થા 

65 ીસદ ુ  વામી 

અખડંાનદં 

મેમોર યલચેર ટબલ 

ટ 

ધરમ રુ ક.ડ . શાહ 7574856397 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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66 ીમદરાજચ  

િમશન 

ધરમ રુ મહશભાઇખોકા

ની 

9821093003 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

67 આચ ટએકશનર

સચ ઇન કો નુીટ  

હ થ એ ડ 

ડવલોપમે ટ 

ધરમ રુ ર મભાઇકાપ ડ

યા 

9879178223 મેનપાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર  

68 ીધરમ રુસમ  

ા ણ પચં 

ધરમ રુ કર ટભાઈદસાઈ 9427102747 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , અ ય-

હોલ મા રહવાની યવ થા 
69 જશોદાનરોતમ 

પ લક ચે રટ  ટ 

કપરાડા ીઆર.ક.કબાડ 9687611329 મેનપાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર  

70 બાયફ (કપરાડા ) કપરાડા રા શભાઈ 7600048962 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , મેન 

પાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવીઆપવાની કામગીર  

71 દવાળ બેન ટ 

બારડોલી(કપરાડા ) 

કપરાડા નેવીલભાઈપટલ 9429859691 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

72 ભણશાળ ટકપરા

ડા 

કપરાડા અશોકભાઈ 9820051122 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

73 પારનાર આ દવાસી 

સેવા સધંમણેધા 

કપરાડા ફાધરલાજરસડ

સૉ  

9978715510 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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74 ીજનતાજનાધન 

કળવણી મડંળ 

વારોલીતલાટ 

કપરાડા ીજનતાજનાધ

ન 

9879309665 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

75 લાય સ લબ ઊમરગામ મનોજભાઈ 9924877885 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

અનાજની ક ટ બનાવી આપવાની કામગીર  

76 વુાશ તચેર ટબલ 

ટ 

ઊમરગામ રાકશકમલાશકંર 

રાય 

9825115805 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , 

ાથિમક સારવાર/દવાઓ રુ  પાડવાની 

કામગીર  

77 ઈનરવેલઓફઉમર

ગામ 

ઊમરગામ સં યાબેન 9925859590 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર , મેન 

પાવર ઉપલ ધ કરવાની કામગીર , 

ઘરવખર  ક ટ બનાવીઆપવાની કામગીર  

78 રોટર લબ ઊમરગામ સદં પિ વેદ  9825639225 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

79 કથોલીકચચ ઊમરગામ ુલીયસઆર 

પટલ 

9825886683 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

80 અિન ધકળવણી ઊમરગામ ુલીયસઆર 

પટલ 

9825886683 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  

81 જુરાતકળવણી 

અન ેવૈધક ય રાહત 

મડંળ 

ઊમરગામ ભારતીબેન 9167455144 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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82 દલ સુવેલફર 

સોસાયટ  

ઊમરગામ જયપાલરાઠોડ 8329446541 ડપેકટ બનાવી આપવાની કામગીર  
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oo  JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,FFGGFF  55[[88== MM,,  55\\55GGLL  DDFFllCCTTLL  oo  

  
અઅ..નંન.ં.  પે ોલપે ોલ  પપં ુ ંનામપપં ુ ંનામ,,ગેસગેસ//કરોસીન કરોસીન 

એજ સી ુ ંનામ એજ સી ુ ંનામ   

અઅિધ તિધ ત  સચંાલક ુ ંનામસચંાલક ુ ંનામ--  સરના ુંસરના ુ ં મોમોબાઇબાઇલલનંનં..  

વલસાડવલસાડ  તા કુાના પે ોલપપંની િવગતતા કુાના પે ોલપપંની િવગત  
IIOOCC  

11  શૈલેશ ગેસોલીનશૈલેશ ગેસોલીન,,કો વેટ ુલ કો વેટ ુલ 

સામેસામે,,ધરમ રુ રોડધરમ રુ રોડ..  

શૈલેશભાઇશૈલેશભાઇ  ૯૮૨૫૧૪૨૪૭૪૯૮૨૫૧૪૨૪૭૪  

૯૮૨૫૫૫૮૩૮૨૯૮૨૫૫૫૮૩૮૨  

22  શકંરભાઇઓટોમોબાઇ સશકંરભાઇઓટોમોબાઇ સ,,અટકપારડ  અટકપારડ  

ચાર ર તા ચાર ર તા   

સમીરભાઇસમીરભાઇ  ૯૪૨૬૮૦૯૮૨૦૯૪૨૬૮૦૯૮૨૦  

33  રણછોડ  રણછોડ  

ઓટોમોબાઇલઓટોમોબાઇલ,,નેને..હાહા..નંનં..૮૮,, ુ ંગરુ ંગર   

િવરલભાઇિવરલભાઇ  ૯૮૨૫૧૧૯૬૨૪૯૮૨૫૧૧૯૬૨૪  

44  અટગામિવઅટગામિવ..સેસે..સસ..મંમં. . અટગામઅટગામ  શકંરભાઇશકંરભાઇ  ૦૨૬૩૨૨૭૩૭૩૬૦૨૬૩૨૨૭૩૭૩૬  

55  િુનવસલફ લીગ સે ટર પારનેરાિુનવસલફ લીગ સે ટર પારનેરા  અ માઅ માઅમીનભાઇકાદરઅમીનભાઇકાદર   ૯૪૨૯૨૭૬૧૭૧૯૪૨૯૨૭૬૧૭૧  

66  વૈ ણવી પે ો લયમ રોલાવૈ ણવી પે ો લયમ રોલા  મિનષમિનષભાઇ પટલભાઇ પટલ  ૯૪૨૬૧૩૭૪૪૪૯૪૨૬૧૩૭૪૪૪  

૦૨૬૩૨૬૫૦૨૯૨૦૨૬૩૨૬૫૦૨૯૨  

77  અજય  પે ો લયઅજય  પે ો લય,,વાઘલધરાવાઘલધરા  િમનેશિમનેશ  પટલપટલ  ૯૮૨૫૧૧૯૬૨૪૯૮૨૫૧૧૯૬૨૪  

88  માનસી  પે ો લમાનસી  પે ો લયમયમ,,વલસાડવલસાડ  આિશષ સોનીઆિશષ સોની  ૮૩૪૭૪૭૩૭૩૩૮૩૪૭૪૭૩૭૩૩  

99  નદંની  પે ો લયમનદંની  પે ો લયમ,,ઓવાડાઓવાડા,,ખેરગામ ખેરગામ 

રોડરોડ  

પકંજપકંજ  આરઆર. . પટલપટલ  ૯૮૨૫૧૩૬૧૩૯૯૮૨૫૧૩૬૧૩૯  

૯૯૧૨૯૩૬૧૩૯૯૯૧૨૯૩૬૧૩૯  

1100  નીલકંઠ  પે ો લયમનીલકંઠ  પે ો લયમ,,નેને..હહ..નંનં..૮૮,,પારનેરાપારનેરા  નીતાબેનનીતાબેન  ૭૫૬૭૬૬૯૧૨૮૭૫૬૭૬૬૯૧૨૮  

1111  ી રોણવેલસેવાી રોણવેલસેવા..સસ..મંમં..લીલી. . રોણવેલરોણવેલ  ીીરોણવેલસેવારોણવેલસેવા..સસ..મંમં..લીલી. . રોણવેલરોણવેલ  ૦૨૬૩૨૨૬૭૨૨૬૦૨૬૩૨૨૬૭૨૨૬  

99997799556699449933  
BBPPCCLL  

1122  ી  ઓટોમોબાઇ સ ી  ઓટોમોબાઇ સ 

નેને..હાહા..નંનં..88,, ુદંલાવુદંલાવ  

આશીતભાઇઆશીતભાઇ  77556677666611333344  

1133  લ મી પે ોલીયમ ટશન રોડ લ મી પે ોલીયમ ટશન રોડ 

વલસાડ કલયાણ બાગ પાસેવલસાડ કલયાણ બાગ પાસે  

;;\\TTFF [[QQFFEEFF..  99337744008833002211  

1144  સીસી..પીપી..શાહ નેશાહ ને..હાહા..નંનં..૮૮,,અ લુઅ લુ,,વલસાડવલસાડ  NN55""66  XXFFCC  ૯૮૯૮૬૨૫૦૬૬૯૮૯૮૬૨૫૦૬૬  

1155  મા તીસાઇં  પે ો લયમમા તીસાઇં  પે ો લયમ,,અટકપારડઅટકપારડ   નીતીન િમ ીનીતીન િમ ી  ૯૮૨૫૮૬૯૯૮૨૫૮૬૯૪૯૨૪૯૨  

1166  ભરત  પે ો લયમભરત  પે ો લયમ,,કક..ટ  એ ડ ટ  એ ડ 

ધરધર,,રોલારોલા  

અિનલભાઇઅિનલભાઇ  ૯૩૭૫૮૩૮૧૮૦૯૩૭૫૮૩૮૧૮૦  
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1177  મેમે,,  ુહમ મોટસ ુહમ મોટસ,,ધરમ રુ ધરમ રુ 

રોડરોડ,,વલસાડવલસાડ  

હમાં  ુ તે  વસીહમાં  ુ તે  વસી  ૯૮૨૫૧૨૨૨૦૬૯૮૨૫૧૨૨૨૦૬  

1188  ી સાઇં  પે ો લયમી સાઇં  પે ો લયમ,,સરોણસરોણ  રખાબેનરમણભાઇરખાબેનરમણભાઇ  ૯૮૨૫૬૦૪૪૧૯૯૮૨૫૬૦૪૪૧૯  

1199  ષાગં પે ો લયમષાગં પે ો લયમ,,રોલારોલા  અનીલભાઇસીઅનીલભાઇસી..પટલપટલ  ૯૮૨૫૫૩૪૬૮૮૯૮૨૫૫૩૪૬૮૮  

2200  બાબા બાબા   પે ો લયમપે ો લયમ,,બોરડ  બોરડ  

ફળ યફળ ય,,વાકંલવાકંલ  

િ યેન પટલિ યેન પટલ  ૯૬૮૭૬૫૫૨૬૮૯૬૮૭૬૫૫૨૬૮  

2211  િનલકંઠ  પે ો લયમિનલકંઠ  પે ો લયમ,,કોચવાડાકોચવાડા  વષાબેનધમશભાઇ ઠાકોરવષાબેનધમશભાઇ ઠાકોર  ૯૪૨૬૧૧૦૨૮૨૯૪૨૬૧૧૦૨૮૨  

2222  બાલા   પે ો લયમબાલા   પે ો લયમ,, ુદંલાવુદંલાવ  લીલીનાનાબેનમી ીબેનમી ી  ૯૮૨૫૨૧૨૮૬૪૯૮૨૫૨૧૨૮૬૪  

2233  ઋષાકં  પે ો લયમઋષાકં  પે ો લયમ,, ું લાવું લાવ  રખાબેનરમણભાઇરખાબેનરમણભાઇ  ૯૮૨૫૬૦૪૪૧૯૯૮૨૫૬૦૪૪૧૯  

2244   ુહમ મોટસ દુલા ુહમ મોટસ દુલાવવ  ;;\\HH]]EEFF..  99882255112211113322  

2255  ચદંન ઓટોમોબાઇ સચદંન ઓટોમોબાઇ સ,,રાબડારાબડા,,  કાશભાઇ ડ  પટલકાશભાઇ ડ  પટલ  ૯૮૨૧૮૧૦૩૮૧૯૮૨૧૮૧૦૩૮૧  

2277  િુનકગેસોલીનકોચવાડાતાિુનકગેસોલીનકોચવાડાતા.. ..વલસાડવલસાડ  મોહમદ દયાઝ શેખમોહમદ દયાઝ શેખ  ૯૯૦૯૮૬૭૨૧૬૯૯૦૯૮૬૭૨૧૬  

2288  માધવ  માધવ  

પે ોલીયમગાદર યાતાપે ોલીયમગાદર યાતા.. ..વલસાડવલસાડ  

AA//JJ\\TTZZFFII  5588[[,,  9944227711  5533008855  

EESSSSAARR  

2299  શાતંી  પે ો લયમશાતંી  પે ો લયમ,,ચીખલાચીખલા  જયેશભાઇદસાઇજયેશભાઇદસાઇ  ૯૮૨૯૮૨૫૧૧૭૮૦૮૫૧૧૭૮૦૮  

3300  બા  પે ો લયમબા  પે ો લયમ,,નદંાવલાનદંાવલા  રુ ભાઇરુ ભાઇ  ૯૮૯૮૦૫૯૦૯૯૯૮૯૮૦૫૯૦૯૯  

પારડ  તા કુાના પે ોલ પપંની િવગતપારડ  તા કુાના પે ોલ પપંની િવગત  

IIOOCC  

૧૧  જય બે પે ો લયમજય બે પે ો લયમ,,બાલદાબાલદા  હનાબેન દ લપભાઇ પટલહનાબેન દ લપભાઇ પટલ,,બલદાબલદા  ૯૮૨૫૬૦૩૮૪૭૯૮૨૫૬૦૩૮૪૭  

99997799889988119966  
૨૨  ભવાની ઓટો ડસભવાની ઓટો ડસ,,  ખડક  ખડક    અ પનાબેન મહતાઅ પનાબેન મહતા,,ખડકખડક   ૯૮૭૯૧૮૧૬૬૬૯૮૭૯૧૮૧૬૬૬  

૩૩  અ રહતં પે ોલ પંઅ રહતં પે ોલ પંપપ,,રો હણારો હણા  વૈશલીબેન શાહવૈશલીબેન શાહ,,રો હણારો હણા  ૯૭૨૭૦૬૫૩૯૨૯૭૨૭૦૬૫૩૯૨  

BBPPCCLL  

૪૪  ..સીસી..પટલ એ ડ સ સપટલ એ ડ સ સ,,પારડપારડ   ગમનભાઇ પટલગમનભાઇ પટલ,,પારડપારડ   ૯૮૨૫૧૩૦૧૦૪૯૮૨૫૧૩૦૧૦૪  

૫૫  ી સાઇં પે ોલ પપંી સાઇં પે ોલ પપં,,બગવાડાબગવાડા    ૮૨૦૦૦૨૮૭૩૦૮૨૦૦૦૨૮૭૩૦  

૬૬  િસ ધિવનાયક  પે ો લયમિસ ધિવનાયક  પે ો લયમ,,  ખડકખડક   ણાલ પિતણાલ પિત,,  ખડકખડક   ૯૮૨૪૧૫૬૯૦૩૯૮૨૪૧૫૬૯૦૩  

EESSSSAARR  

૭૭  ષભ  પે ો લયમષભ  પે ો લયમ,,મોતીવાડામોતીવાડા  મહમહ ભાઇડા ાભાઇકામલીભાઇડા ાભાઇકામલી,,મોતીવાડામોતીવાડા  ૯૪૨૭૧૦૫૮૯૫૯૪૨૭૧૦૫૮૯૫  

HHPPCC  
૮૮  યોતીઓટોમોબાઇલયોતીઓટોમોબાઇલ,,પારડપારડ   રમેશભાઇકાકરામ શમરમેશભાઇકાકરામ શમ,,પારડપારડ   ૯૮૨૪૪૭૬૮૦૫૯૮૨૪૪૭૬૮૦૫  
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૯૯  બીબી..એસએસ. . પે ો લયમપે ો લયમ,,મોતીવાડામોતીવાડા  ગીતાબેનસજંયભાઇઆ હરગીતાબેનસજંયભાઇઆ હર  ૯૮૨૫૨૪૯૬૬૮૯૮૨૫૨૪૯૬૬૮  

૧૦૧૦  િવનાયક પે ોલ પપંિવનાયક પે ોલ પપં,,  નાના વાઘછ પાનાના વાઘછ પા  જગદ શભાઈ પટલજગદ શભાઈ પટલ,,  નાના વાઘછ પાનાના વાઘછ પા  ૮૧૪૧૫૧૭૨૨૨૮૧૪૧૫૧૭૨૨૨  

૧૧૧૧
    

ર લાયર લાય સપે ોમા ટ ગપારડસપે ોમા ટ ગપારડ   

નેને..હાહા..નંનં..૮ ૮ ની બા ુમા ંની બા ુમા ં, , પારડપારડ   

ભાિવનદસાઇભાિવનદસાઇ  ૬૩૫૨૬૧૨૫૭૮૬૩૫૨૬૧૨૫૭૮  

વાપી તા કુાના પે ોલ પપંની િવગતવાપી તા કુાના પે ોલ પપંની િવગત  

IIOOCC  
11  જલારામ બાપાપે ોલપપંજલારામ બાપાપે ોલપપં,,રાતા ખાડ  રાતા ખાડ  

પાસેપાસે,,વાપીવાપી,, બાચ રોડબાચ રોડ  

વષાબેનભરતભાઇદસાઇવષાબેનભરતભાઇદસાઇ  ૯૮૨૪૭૨૮૨૦૦૯૮૨૪૭૨૮૨૦૦  

૨૨  વાપીઓટૉમોબાઇ સછરવાડાવાપીઓટૉમોબાઇ સછરવાડા,,  ચાર ચાર 

ર તર ત,,જલારામ મં દરની સામેજલારામ મં દરની સામે ,,વાપીવાપી  

ભરતભાઇ િ વેદભરતભાઇ િ વેદ   ૯૮૨૫૧૦૮૨૨૫૯૮૨૫૧૦૮૨૨૫  

૩૩  શાિંત ડવલોપસશાિંત ડવલોપસ,,મોરાર  સકલમોરાર  સકલ,,વાપીવાપી  યોગેશ બીયોગેશ બી. . ડાબર યાડાબર યા//દવે  ગ જરદવે  ગ જર  ૯૮૨૪૧૫૮૦૨૫૯૮૨૪૧૫૮૦૨૫  

૪૪  જહોરા યનજહોરા યન,,ગીતાનગરગીતાનગર,,  ટાકં  ટાકં  

ફળ યફળ ય,,વાપીવાપી  

ફજ નઇદમણીયાફજ નઇદમણીયા  ૯૮૨૪૧૭૨૨૧૫૯૮૨૪૧૭૨૨૧૫  

૫૫  ગીગેવપે ોલપપંગીગેવપે ોલપપં,,કરવડકરવડ  મે ુલભાઇમે ુલભાઇ  ૮૨૩૮૭૮૮૯૯૯૮૨૩૮૭૮૮૯૯૯  

BBPPCCLL  

૬૬  સીસી..પીપી..શાહ એ ડ સ સશાહ એ ડ સ સ,,વાવાપીપી  મે ુલશાહમે ુલશાહ  ૯૮૨૫૧૪૫૩૧૨૯૮૨૫૧૪૫૩૧૨  

૭૭  સદ ુ ુ પે ો લયમસદ ુ ુ પે ો લયમ,,વાપીવાપી  િનલેશભાઇિનલેશભાઇ  ૯૩૭૭૭૭૦૦૦૦૯૩૭૭૭૭૦૦૦૦  

EESSSSAARR  

૮૮  આયનએનજ  એ ડ લો ટ કઆયનએનજ  એ ડ લો ટ ક,,વાપીવાપી  hhFF[[CC[[AA  SSFFNNZZLL  ૯૭૧૨૯૨૪૩૪૭૯૭૧૨૯૨૪૩૪૭  

HHPPCC  

૯૯  એસએસ..એમએમ..વૈધવૈધ,,વાપીવાપી  બોમીવૈ યબોમીવૈ ય  ૯૯૭૯૩૧૧૯૦૧૯૯૭૯૩૧૧૯૦૧  

૧૦૧૦  એડ હોક દ  પે ોલ પપં વાપીએડ હોક દ  પે ોલ પપં વાપી  ુ  ુએનુ  ુએન. . િનકમિનકમ  ૯૩૨૮૨૯૦૮૭૦૯૩૨૮૨૯૦૮૭૦  

૧૧૧૧  ધરમ રુગેસોલીનધરમ રુગેસોલીન,,વાપીવાપી  મોહમદઝોહબ બીમોહમદઝોહબ બી. . કાદરકાદર   ૯૮૨૫૧૨૪૩૪૭૯૮૨૫૧૨૪૩૪૭  

૧૨૧૨  સતંોષી પે ોલપપંસતંોષી પે ોલપપં,,વાપીવાપી  ;;]]QQDDFFll;;\\CC    99992200660066448866  
૧૩૧૩  સાઇં પાપે ોલપપંસાઇં પાપે ોલપપં,,  ુ ંગરાુ ંગરા,,હ રયા પાક હ રયા પાક 

સામેસામે  

પારસ દસાઇપારસ દસાઇ  ૯૪૨૬૮૦૧૨૬૯૯૪૨૬૮૦૧૨૬૯  

કપરાડા તા કુાના પે ોલ પપંની િવગતકપરાડા તા કુાના પે ોલ પપંની િવગત  

IIOOCC  

૧૧  શ ત  પે ો લયમ દનબાર  શ ત  પે ો લયમ દનબાર  ((કપરાડાકપરાડા))  ીમીમિત અ કાબેનઅ તભાઇ પટલ  િત અ કાબેનઅ તભાઇ પટલ    

રહ ખેરગામરહ ખેરગામ  

૯૭૧૨૬૨૨૨૩૨૯૭૧૨૬૨૨૨૩૨  

૨૨  સાઇં પા  પે ો લયમસાઇં પા  પે ો લયમ,,નાનાપ ઢાનાનાપ ઢા  ીમિત િતભાબેનગણેશભાઇ ચૌધર  ીમિત િતભાબેનગણેશભાઇ ચૌધર    

રહરહ--  કાકડકોપરકાકડકોપર  
૯૮૨૫૧૪૬૫૧૭૯૮૨૫૧૪૬૫૧૭  

BBPPCCLL  
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૩૩  ી બાલા  પે ો લયમી બાલા  પે ો લયમ,,કાકડકોપરકાકડકોપર  ીમિત અિમતાબેનતેજ િ્સહગોહલીમિત અિમતાબેનતેજ િ્સહગોહલ  

રહરહ--સેલવાસ સેલવાસ ((દાદા..નન..હહ))  
૯૮૭૯૩૦૬૨૨૯૯૮૭૯૩૦૬૨૨૯  

HHPPCC  
૪૪  રામ  પે ો લયમ નાનાપ ઢારામ  પે ો લયમ નાનાપ ઢા  ીરાકશભાઇરામ ભાઇ પટલીરાકશભાઇરામ ભાઇ પટલ  

રહ રહ ––રામર ન નગર અ ામા ંવલસાડરામર ન નગર અ ામા ંવલસાડ  

૯૮૭૯૩૦૬૭૬૨૯૮૭૯૩૦૬૭૬૨  

૫૫  ઓમ સાઇં કાશ પે ો લયમ ઓમ સાઇં કાશ પે ો લયમ 

મોટાપ ઢામોટાપ ઢા  

ીનર ભાઇરમેશભાઇ પટલીનર ભાઇરમેશભાઇ પટલ  

ુ-ુ-વાજવળતાવાજવળતા..કપરાડાકપરાડા  
૯૮૭૯૩૦૬૩૨૯૯૮૭૯૩૦૬૩૨૯  

૬૬  તેજસ  પે ો લયમ દ લતેજસ  પે ો લયમ દ લ  ીમિત પાલીબેનભી ભુાઇ પટલીમિત પાલીબેનભી ભુાઇ પટલ  

રહરહ--સેલવાસ સેલવાસ ((દાદા..નન..હહ))  

૯૯૦૪૦૦૨૨૭૬૯૯૦૪૦૦૨૨૭૬  

ધરમ રુ તા કુાના પે ોલ પપંની િવગતધરમ રુ તા કુાના પે ોલ પપંની િવગત  

IIOOCC  

૧૧  શીદઓટોમોબાઇ સશીદઓટોમોબાઇ સ,,ધરમ રુધરમ રુ  રુશભાઇ પટલરુશભાઇ પટલ  ૯૪૨૬૯૭૬૮૮૮૯૪૨૬૯૭૬૮૮૮  

BBPPCCLL  
૨૨  જલારામ  પે ો લયમજલારામ  પે ો લયમ,,ધરમ રુધરમ રુ  ોો.. ીમિતિમતાલી હરનિસહપરમારીમિતિમતાલી હરનિસહપરમાર,,રામવાડરામવાડ ,,ધરમ રુધરમ રુ  ૯૮૨૫૮૭૧૬૭૨૯૮૨૫૮૭૧૬૭૨  

EESSSSAARR  
૩૩  દશન પે ોલીયમ દશન પે ોલીયમ , , 

માલનપાડાધરમ રુમાલનપાડાધરમ રુ  

ીમતી િવભાબેનહમતંભાઇકંસારાીમતી િવભાબેનહમતંભાઇકંસારા  ૯૮૨૫૭૩૧૩૯૧૯૮૨૫૭૩૧૩૯૧  

૪૪  પરમાર  પે ો લયમપરમાર  પે ો લયમ,,ધરમ રુધરમ રુ  ોો.. ીમહ િસહમણીલાલપરમારીમહ િસહમણીલાલપરમાર  ૯૯૭૯૧૭૦૭૨૭૯૯૭૯૧૭૦૭૨૭

    

૫૫  લુસી  પે ો લયમલુસી  પે ો લયમ,,ધરમ રુધરમ રુ  ી ોી ો..જયેશ ુમારકાતંીલાલકંસારાજયેશ ુમારકાતંીલાલકંસારા,,મોહનગઢમોહનગઢ  ૯૯૭૯૬૮૫૦૨૦૯૯૭૯૬૮૫૦૨૦  

૮૧૪૧૪૪૪૪૭૮૮૧૪૧૪૪૪૪૭૮  

HHPPCCLL  
૬૬  િુનકગેસો લનિુનકગેસો લન,,ધરમ રુધરમ રુ  ોો.. ી મહમદ ઐયાઝ લુાી મહમદ ઐયાઝ લુામનબી શેખમનબી શેખ,,માલનપાડામાલનપાડા  ૯૯૦૯૮૬૭૨૧૬૯૯૦૯૮૬૭૨૧૬  

૭૭  કહાન પે ોલપપંકહાન પે ોલપપં,, બાતલાટબાતલાટ,,ધરમ રુધરમ રુ  ી ોી ો..ઉિમલાબેનકમલેશભાઇદશ ખુઉિમલાબેનકમલેશભાઇદશ ખુ,,ખાન રુખાન રુ,,વાસંદાવાસંદા  ૯૯૧૩૦૪૦૩૯૫૯૯૧૩૦૪૦૩૯૫  

૮૮  મહ ા પે ો લયમમહ ા પે ો લયમVVFF;;]]ZZFF  ી ભ ભુાઇલાછયાભાઇ ચૌધર  ી ભ ભુાઇલાછયાભાઇ ચૌધર    99997799117700772277  

ઉમરગામ તા કુાના પે ોલ પપંની િવગતઉમરગામ તા કુાના પે ોલ પપંની િવગત  

IOCIOC  

૧૧  ધરતી પે ો લયમધરતી પે ો લયમ,,ઉમરગાઉમરગામમ  ીમિત યોતીબેન રુશભાઇરાઠોડીમિત યોતીબેન રુશભાઇરાઠોડ  ૯૮૨૫૦૫૪૦૪૨૯૮૨૫૦૫૪૦૪૨  

૨૨  બકાગેસો લનબકાગેસો લન,,સં ણસં ણ  ીમિત િતભાબેનરમેશભાઇ દવીમિત િતભાબેનરમેશભાઇ દવ  ૯૮૨૫૧૪૬૫૪૮૯૮૨૫૧૪૬૫૪૮  

૩૩  અિવ  પે ો લયમઅિવ  પે ો લયમ,,ભીલાડભીલાડ  ી ચં ુભાઇલલ ભાઇ વણકરી ચં ુભાઇલલ ભાઇ વણકર  ૯૮૭૯૫૬૯૦૮૨૯૮૭૯૫૬૯૦૮૨  

૪૪  લ મી  પે ો લયમલ મી  પે ો લયમ,,સર ગામસર ગામ  ી પરસો દસમ રુદાસગગી પરસો દસમ રુદાસગગ  ૯૯૦૪૧૩૮૬૨૨૯૯૦૪૧૩૮૬૨૨  

૫૫  ઓમ સાઇં દશન ઓમ સાઇં દશન 

પે ોલપપંપે ોલપપં,,ખતલવાડાખતલવાડા  

ીમિત િમતલબેન રજનીકાતં ભાડંારીમિત િમતલબેન રજનીકાતં ભાડંાર   ૯૮૨૫૨૯૬૧૧૬૯૮૨૫૨૯૬૧૧૬  

૬૬  બાલ ણ ઓટો મોબાઇલબાલ ણ ઓટો મોબાઇલ,,કરંબેલાકરંબેલા  ી બાલ ણારોશનલાલ ખર ફી બાલ ણારોશનલાલ ખર ફ  ૯૪૨૪૭૩૧૯૬૯૯૪૨૪૭૩૧૯૬૯  

૭૭  અિવ  પે ો લયમઅિવ  પે ો લયમ  ી હરલભાઇ આરી હરલભાઇ આર. . પટલપટલ  ૯૮૭૯૫૬૯૦૮૨૯૮૭૯૫૬૯૦૮૨  
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૮૮  સાઇંઓટોમોબાઇલસાઇંઓટોમોબાઇલ,,નદં ગામનદં ગામ  ી અ જતભાઇ બ ભુાઇગાિંવતી અ જતભાઇ બ ભુાઇગાિંવત  ૮૦૦૦૫૪૩૭૫૯૮૦૦૦૫૪૩૭૫૯  

BBPPCCLL  
૯૯  કલશ પે ોલપપંકલશ પે ોલપપં,,ઉમરગામઉમરગામ  ી ચં કાતંિવ લદાસત ાી ચં કાતંિવ લદાસત ા  ૯૮૯૮૨૧૨૭૧૧૯૮૯૮૨૧૨૭૧૧  

૧૦૧૦  ડડ ..આરઆર..એમએમ. . ા સપોટકરાબેંલાા સપોટકરાબેંલા  ી ધન ખુભાઇ સીી ધન ખુભાઇ સી. . શાહશાહ  ૯૮૨૮૧૪૯૯૨૪૯૮૨૮૧૪૯૯૨૪  

૧૧૧૧  શ ત પે ો લયમશ ત પે ો લયમ,,કરંબેલાકરંબેલા  ી િનલેશિસહ ભાતિસહસોલકંી િનલેશિસહ ભાતિસહસોલકં     

૧૨૧૨  ઓમ સાઇં દશક પે ોલપપંઓમ સાઇં દશક પે ોલપપં,,વલસાડવલસાડ  ીમિત ચેતનાબેન લેુશ ુમાીમિત ચેતનાબેન લેુશ ુમારદસાઇરદસાઇ  ૯૮૨૪૧૦૮૨૮૫૯૮૨૪૧૦૮૨૮૫  

EESSSSAARR  
૧૪૧૪  એસએસ..આરઆર..પે ો લયમપે ો લયમ,,સં ણસં ણ  ી ભરતભાઇ િ વેદી ભરતભાઇ િ વેદ   ૯૮૨૫૧૪૯૦૨૫૯૮૨૫૧૪૯૦૨૫  

HHPPCC  
૧૫૧૫  આ દનાથ પે ોલપપંઆ દનાથ પે ોલપપં  ીમિત ભારતીબેન પેુ શાહીમિત ભારતીબેન પેુ શાહ  ૯૦૯૯૮૨૨૮૮૮૯૦૯૯૮૨૨૮૮૮  

૧૬૧૬   એ ડ  ક ડસતલવાડા એ ડ  ક ડસતલવાડા  ી પારસ ુમારરમેશભાઇ િ વેદી પારસ ુમારરમેશભાઇ િ વેદ   ૯૮૨૫૧૪૯૦૨૫૯૮૨૫૧૪૯૦૨૫  

૧૭૧૭  વૈ ણવીપે ોલપપંવૈ ણવીપે ોલપપં,,ઉમરગામઉમરગામ  ીીમિત હ નાબેનમોહનભાઇ ચૌધરમિત હ નાબેનમોહનભાઇ ચૌધર   ૯૪૨૬૮૫૮૬૯૫૯૪૨૬૮૫૮૬૯૫  

૧૮૧૮  સં ણા પે ો લયમસં ણા પે ો લયમ,,સં ણાસં ણા  ી કિવનભાઇરમેશભાઇી કિવનભાઇરમેશભાઇ  ૯૩૭૭૪૫૨૫૫૫૯૩૭૭૪૫૨૫૫૫  

૧૯૧૯  ુ િુનકશિનકમુ િુનકશિનકમ,,સર ગામસર ગામ  ીમિત ુ િુનકશિનકમીમિત ુ િુનકશિનકમ  ૯૩૨૮૨૯૦૮૭૦૯૩૨૮૨૯૦૮૭૦  

૨૦૨૦  રાધે પે ો લયમરાધે પે ો લયમ,,કરંબેલાકરંબેલા  ી રતેશઅમરિસહવસાવાી રતેશઅમરિસહવસાવા  ૯૮૨૪૦૩૬૨૨૩૯૮૨૪૦૩૬૨૨૩  
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VV[[GG[[11FFZZ  oo  ૭૭  

VV[[;;PP  VVFF[[PP  55LLPP  

ttmmiimm  ((vvBBiiggii [[nn[[  aaiipp((RRttnniissmmyy[[  kkrrvviinn))  kkiimmgg))rr))  aa>>gg[[nn))  tt[[mmnn))  BB&& ((mmkkii  aann[[   jjvviibbddiirr))aaii [[  aa>>gg[[nn))  

mmiigg<<ddSS)) <<kkii::-- 

  vvllssiiDDJJÃÃlliimmii >>aaiipp((RRtt  ÄÄyyvvAAYYiippnnnn&& >>   tt>>##ii  aaiimm  ttii [[   ggii [[qqvviiyy[[ll&& >>  jj  CC[[..  pprr>>tt&& >>     tt[[nn[[  vvFFiirr[[  

ss&&ØØQQkkrrvviinn))  jj$$rr))yyiitthhtt))  aann[[  ÄÄyyvvAAYYiippnnmmii>>  jjii [[DDiiyy[[llii  ttmmiimmnn))  ffrrjjii [[  aann[[  jjvviibbddiirr))aaii[[  

AAppOOTTkkrrvviinn))  jj$$rr))yyiitthhtt))..aaiiYY))  aaii  JJÃÃlliiaaiipp((RRtt  ÄÄyyvvAAYYiippnnyyii [[jjnnii  aa>>ttgg<<tt  aaiipp((RRttnniissmmyy[[   mm&&²²yy    

jjvviibbddiirr))  jj[[mmnnii  SS))rr[[  CC[[  tt[[  mm&&²²yy  ssRRttii((FFkkiirr))nn))  ffrrjjii [[  aann[[  jjvviibbddiirr))aaii [[  aaii  pp\\mmiiNN[[  nnkkkk))  

kkrrvviimmii >>aaiivv[[ll    CC[[.. 

kkll[[kkTTrr~~))nn))  ffrrjjii [[ ::--  

jjnnssmm&&ddiiyynn))  jjiiggZZ ((tt  aann[[  jjnn((SSxxNN..  

- ssjjjjttii  aann[[  xxmmttiivvFFiirrvviinnii >>ppggllii >>  pp\\yyii [[jjvvii.. 
- aaiipp((RRtt  vv[[LLiiaa[[  aammllmmii >>mm&&kk))  SSkkiiyy  tt[[vv))  yyii [[jjnniiaaii [[  tt]]yyiirrkkrrvv)).. 
- aaiipp((RRtt  vv[[LLiiaa[[  ttiikk))ddnnii >>ppggllii >>nn))  kkiiyy<<vviihh))nn&& >>   ss>>cciillnn,,  dd [[KKrr[[KK  aann[[  ((nnyy>>##iiNN.. 
- rriihhtt  kk((mmÆÆnnrr~~))  ssiiYY[[  rriijjyykkxxiiaa[[  ss>>kkllnn.. 
- AAYYii((nnkkpp&&nnvv<<ssnn  aann[[  pp&&nn::  ((nnmmii <<NN  yyii [[jjnniiaaii [[nn&& >>aammll))kkrrNN,,  dd [[KKrr[[KK  aann[[  ((nnyy>>##iiNN 
- mmii [[kkDD^^))llnn&& >>aaiiyyii [[jjnnkkrriivvvv&& >> 
-  

kkll[[kkTTrr~~))aaii [[nn[[    ((vvSS[[PP  aa((FFkkiirr:: 

- aaiipp((RRttgg\\AAtt  ((vvAAttiirrttrrffjjttii  aann[[  aaiivvttii  llii [[kkii [[  ttYYiivviihhnnÄÄyyvvhhiirrnn&& >>   ((nnyy>>##iiNN 
- uuppll¾¾FF  ttmmiimm  ss>>SSiiFFnnii[[nn[[  uuppyyii [[ggmmii >>mm&&kkvviiCC&&TTiikkrrvvii >> .. 
- SSii [[FF  aann[[  bbcciivvnn))  kkiimmgg))rr)) 
- kkii [[eeppNN  ss>>pp((RRtt,,vviihhnn,,mmSS))nnrr)),,mmkkiinn  aann[[  ss>>dd [[SSiiÄÄyyvvhhiirrnnii >>ssiiFFnnii [[nnii [[  kkbbjjii [[  mm[[LLvvvvii [[   aann[[  tt[[nnii [[  

uuppyyii [[gg  kkrrvvii [[ .. 
- jjiihh[[rr  jjnnttiimmiiTT[[  jjii [[KKmm))  bbii >>FFkkiimmttii [[DD))  ppiiDDvvii.. 
- ((bbnn  ssrrkkiirr))  ss>>AAYYiiaaii [[nn))  pp\\vvZZ ((RRttaaii [[nn&& >>   ss>>kkllnnttYYii  ((nnyy>>##iiNN 
- aaiipp((RRtt  jjnnkk  pprr))((AAYYtt))mmii >>AAYYLLii >>ttrr  mmiiTT[[  bbLL  pp\\yyii [[gg  kkrrvvii [[ .. 
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JJÃÃllii  ((vvkkiiss  aa((FFkkiirr))~~))  

- nd) ki>qinigimi[mi>jyiai~yAYini[ 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[ tYij$r) ATifhijr rh[ t[v) 
ÄyvAYigi[qvv).  

- asrg\Ati[ miT[ gimi[niai~yAYini[n) ckisN) krv) tYij$r)yitm&jb n)  ÄyvAYikrv). 
- g\im (vAtir mi>asrg\Ati[n[ shiymiT[ j$r) T)m bnivv).  
- g\im (vAtir mi>aiv[l tLivtYirAtiai[n) mrimtkrv). 
- g\im (vAtirmi> Bir[ vrsid k[ p&rnikirN[ k[ aºykirN[ Yy[l minv k[ pS&mZRy* an[ 

mkinshiy tik)d[ mL[ t[v&>aiyi[jnkrv&. 
- dr[k til&ki p>ciyt kc[r)ai[ mi> T[l)fi[n v f[x ÄyvAYisttcil& rh[ t[ ji[[v&> 
- til&kitYi v)l[j D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin awtnriKvi. 
- til&ki d)q srp>c v til&ki p>ciyts¿yi[ siY[ aip(Rt ÄyvAYipn a>g[ til)m vk<Si[p 

gi[qvvi. 
  
JJÃÃllii  ppii [[ll))ss  aa((FFkkiirr))~~))    

- Bir[ vrsiddr(myinjinhin) Yt) ri[kvikiydi[ an[ ÄyvAYijLvie rh[ t[ miT[  pi[l)s 
a(Fkir)~)ai[ a[ mimltdir~) ni s>pk<mi> rh) j$r) kiy<vih) krv)  

- Jyijyi D)p aiv[l C[ t[mi ByjnkspiT) uprpiN) jt& hi[y t[vi smy[ jinhin) n 
Yiy t[ miT[ j$r)  b>di[bAtph[l[Y) j gi[qvvin&>aiyi[jnkrv&>.  

- pi[l)s k>T̂i[l $m[ JÃli D)ziATr k>T̂i[l $m tYiaºy k>T^i[l $m siY[ s>klnmi> rh[v&>. 
- p&rasrg\At smy[ trv]yish)tn) r[Aky& T)m t]yirriKv).tiRkil)k j$r)yit UB) 

Yiyvihni[ r)kv)z)Sn krvin) kimg)r) krvin) kiy<vih) krv).  
- aift n) p(r(AY)t)ni[ kyiskiQ) kl[kTr~)n[ r)pi[T<krvi[. 
- mi[kD^)l ,til)m an[ bcivkimg)r)mi> sim[l Yv&> 
- Bir[ vrsiddr(myin D)p k[ (nciNviLi (vAtirmi>piN) Brie  jiy C[. aivismy[ ki[e  

jinhin) n Yiy t[ miT[ j$r) pi[l)s b>di[bAtkrvi  tik)d nipgli l[vi. upl¾F 
tmim s>d[Si ÄyvhirnisiFni[ ckis) t]yirriKvi>.  

  
kkiiyy<<ppiillkkeejjnn[[rr~~))  {{mmiigg<<  aann[[  mmkkiinn}}  ((ss>>cciiee  //  aa>> ((bbkkii  DD))vv))zznn    //  AATT[[TT  //  pp>>cciiyytt  

  
- D)p mi>ByjnkspiT) a>g[ j$r) bi[D<m&kv&> t[mj g\iÀymig<uprpNaij r)t[ kimg)r) krv).  
- (scie (vBig[ tmimtLiv n) ckisN) kr) l[v) tYitLiv mi>D&bviY) mZRy* n Yiy t[ miT[ 

til&ki p>city mirft[ ci[k)dir/ pTiviLi km<cir) m&kvitYi D)pmi>jyijyipiN)nivh[N jiy 
C[ RyiziD k[ aºyavri[Fi[ d*r krvi. j[Y) vi[Tr li[g)>g j[v) (AY(t uB) Yt) aTkiv) Skiy.  



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  117722  
  

- tLiv , D[m, k[nil an[ nini mi[Ti D[m sh)tnitibinitmimjLiSyi[n) T[kn)kl km<cir) 
mirft[ m&likitkriv) AT[Ts r)pi[T<a#i[n) kc[r)a[ mi[klivvi[. jLiSyi[ ni ai[vrfli[ aYvi 
l)k[jn) mih)t) aYvipiN) cQvi k[ utrvini m[s[j a#i[n) kc[r)a[ tiRkil)k mL) rh[ 
t[v&>aiyi[jnkrv&>. 

- kiy<x[#imi>tibi h[qLnisiFni[ 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]yirriKvi>.aiftnismy[ 
n&kSin Ye Sk[ t[v) jih[r (mÃkti[n) yid) t]yirkr) riKv). D)p k[ aºy ji[Km) AYLi[ pr 
j$r) s&cniai[ sh)tni bi[D<m&kivvi. 

- aira[ºDb) AT[T Ùiritmimri[D rAtin[ mrimtkr) t[yirriKvitYitmimmiLKig s&(vFiai[ 
AT[ºD biyriKv). 

- JÃli k[ rijy t>#i Ùiriyi[jvimi>aivt) m)T)>gi[, mi[kD^)li[mi>ac&khijr) aipv). 
- tmim k>T^i[l $mi[ni s>pk<mi> rh[v&> 

  
kkiiyy<<ppiillkkeejjnn[[rr~~))  ppiiNN))  pp&&rrvvqqii  

- piN)Y) Ytiri[gi[ aTkivvimiT[ sivc[t)nipgli> l[vi. aik(Amksmy[ p)vinipiN)n) 
ÄyvAYimi> (vx[p n pD[ t[n) tk[dir) riKv).  

- p)vinipiN) ni T[ºkri[ AT[ºD biyriKvi>. v)jL)niaBiv[ piN)n) ÄyvAYi n Ki[rviy t[ miT[ 
v]k(ÃpkÄyvAYiriKv). 

- p)vinipiN)n) lienmi> B>giNpD[ ti[ tiRkil)k r)p[r)>g krivv&> 
  
mm&&²²yy  aaiirrii [[³³yy  aa((FFkkiirr))~~))  

- dr[k gim[ smyi>tr[ piN)n&>kli[r)n[Sn krv&> t[mj p)vin&>piN) d&P)t Yiynh) 
tYipiN)jºyri[gi[ f[liynh) t[n) tk[dir) riKv). 

- aifti[nismy[ mZtd[hi[n) ai[LK tYi (nkiln) ÄyvAYiriKv) 
- aik(Amk s>ji[gi[n[ ¹yinmi>riK) dviai[ tYiaºyemrjºs) vAt&ai[niATi[k pyi<¼t 

mi#iimi>riKvi[. 
- vKti[vKtJÃli t>#i Ùiriyi[jvimi>aivt) mi[kD^)l k[ p\dS<n mi>hijr) aipv). 
- JÃlinitmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>klnriKv&> an[ pi[tini (vBigni[ D)ziATr ¼lin hiYvgi[ 

riKvi[. 
- ci[misinikirN[ k[ aºyaifti[nismy[ Ytiri[gi[ aTkivviasrg\At gimi[mi>p&rti 

p\miNmi>dvini[ j¸Yi[  upl¾F riKvi[ tYij$r)yitm&jbdvini[ CT>kivkrvi[. 
- 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[Snikiy<k\mi[n&>aiyi[jnkrv&> 
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- n[Snlhiev[ 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[ aºyakAmitsmy[ li[ki[nibcivmiT[ni a[ºT)Di[Ts t]yirriKvi an[ 
aipnitibi h[qLni km<cir)ai[n[ pNsmj&tkrvi. 

  
ffiiyyrr  ((bb\\gg[[DD  ::  

mmii [[TTii  BBiigg[[   kkii [[ee  ppNNaaiiffttssmmyy[[  ssii ]]YY))  pphh[[ll))  mmiihh))tt))  ffiiyyrr  ((bb\\gg[[DDnn[[  mmLL[[   CC[[..jj[[YY))  ffiiyyrr  AATT[[SSnnnn))  
BB&& ((mmkkii  DD))zziiAATTrr  mm[[nn[[jjmm[[ººTTmmii >>KK&&bbjjaaggRRyynn))  CC[[..  

- akAmitniAYLn) m&likit an[ pr)(AYt)ni[ kyiskiQvi[. 
- pi[tin) pis[ upl¾F mS)nr) tYiminv)y s>SiFni[n) mddY) bcivkimg)r) krv) 

j$rjNiyvFirini s>SiFni[ m>giv) bcivkiy<krv&>. 
- AiftnikirN[ pD[l kiTmiLhTivvi[, li[ki[n[ bcivvi , AYi(nk li[ki[ni[ shyi[g le kimg)r) 

pirpiDv) 
- fiyr (vBigpis[ upl¾F siFni[n) kiLJriKv).an[ siFni[ kiy<xmriKvi.smyi>tr[ mi[kD^)l 

kr) siFni[ ckisti rh[v& 
- JÃli t>#i Ùiriyi[jiti (ndS<n tYi mi[kD^)lmi> sim[l Yv&> 
- s>b>(Ft k>T^i[l $mi[ siY[ s>klnriKv&>. 
- pi[tini (vBigni[ siFni[ sh)tni[ a[kSn ¼lin t]yirriKvi[. 
- JÃli t>#in) ap[xi m&jbkimg)r)mi>shkiraipvi[. 
- aifti[ sim[ li[ki[ ,biLki[,vi[Ãy&ºT)yri[mi>jig$ktiaiv[ t[ miT[niav[rn[Snikiy<k\mi[ krvi>. 

  
ffii [[rr [[AATT  ((vvBBiigg  ::  

- Bir[ vrsidnikirN[ aDcN $p Yiy t[vi ziDi[ pDvin[ kirN[ vihnÄyvhir b>F n Yiy t[ 
miT[ agiu Y) tk[dir) riKv) tYivihnsiY[ 1 T)m t]yirriKv).  

- Bir[ vrsid k[ p&rnismy[ vihnÄyvhirmi> (vx[p n pD[ t[n) kiLJ l[v). 
aik(Amksmymi>vihn , T^) kTr , di[rDi ,flDlieT ,jnr[Tr (vg[r[ n) ÄyvAYiriKv). 

  
DD))JJvv))ss))aa[[ll  {{JJ..ee..bb))}}  ::  

- jyijyi 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(AYtkrivvi t[mj v)j p*rvqi mi> Kim) n Yiy t[n) 

tk[dir) riKv). 
- aifti[nismy[ ji[Km) AYLi[n) (vgti[ t]yirriKv) 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[yirriKvi[. 
- vF&vrsid k[ vivizi[Di j[v) aik(Amkaifti[ bid v)j p&rvqi[ zDpY) p&v<vtYiy t[ 

r)tn&>aiyi[jnhiYFrv&>. 
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- tibini (vAtirni  (vw&tmYki[, sbAT[Sn, D)p), T^iºsfi[m<r ninkSitYi ai>kDik)y mih)t) 
v km<cir) a(Fkir)ai[n) yid), s>pk< n>brsh)tn) (vgti[ siY[ni[ D)ziATr r)Api[ºs ¼lin 
t]yirriKvi[[. 

- ci[misimi>p&r-vivzi[Di smy[ a#i[ni>JÃlini (v(vF k>Tî[l $m Kit[ agRyn) emrjºs) 
kimg)r) hiY Frit) hi[y, k>T^i[l $m Kit[ v)j p&rvqi[ sttpN[ cil& rh[ an[ Ki[rviynh) a[ 
a>g[ j$r) aigv&>aiyi[jnhiYFrv&>. 

  
rr))JJyyii [[nnllgg&&jjrriitt  ppii [[ÃÃyy&&SSnn  kk>>TT^^ii [[ll  bbii [[DD <<   ::  

- JÃli t>#i Ùiriyi[jvimi>aivt) m)T)gi[, mi[kD^)li[mi>hijrrj[v&> 
- pi[tini (vBigni[ D)ziATr a[kSn ¼lin t]yirkr) tmim s>b>(Fti[n[ t[n) nkl mi[klivv) 
- rijy,JÃli k>Tî[l $m siY[ s>klnmi> rh[v&>tYi t[ai[n) vKti[vKtn) s&cniai[n&>pilnkrv&>. 
- pyi<vrNbcivbibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ mig<dS<n aipv&>. 
- ai]wi[(gkslimt) bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ vik[f krvi>. 
- JÃliFTni (ny>#ik~)n) vKti[vKtn) s&cnin&pilnkrv&>. 

  
kkiiyy<<ppiillkkeejjnn[[rr~~))  TT[[ll))ffii [[nn  aa[[xxcc[[ >>jj    ::  

- tibini (vAtirni T[l)fi[n a[xc[ºj,D)p),mhRvn) T[l)fi[n lien , hi[Tlien , 
Tivs<ninkSitYiaikDik)y mih)t) tYiJÃlitYitil&kikxin) kc[r)ai[ni 
a(Fkir)~)ai[ninim hi[ddi v s<pk< n>brn) mih)t) t]yirriKv) 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[misiph[li c[k krivvi an[ ci[misidr(myin a(vrt S$ 
rh[ t[v&>aiyi[jnkrv&>. ci[misimi>p&r-vivzi[Di smy[ a#i[ni> D)ziATr k>T^i[l $m Kit[ agRyn) 
emrjºs) kimg)r) hiY Frit) hi[y s>d[SiÄyvhirn) kimg)r) sttpN[ cil& rh[ an[ 
Ki[rviynh) a[ a>g[ j$r) aigv&>aiyi[jnhiYFrv&>.  

  
JJ..aa[[ss..aaiirr..TT))..ss))  {{aa[[ss..TT))  kkii [[ppii [[ <<}}  ::  

- ci[misi k[ aºyaiftdr(myintYibidmi> g\im (vAtirmi> rib[tim&jb bs $T cil& rh[ t[ 
ji[v&>tYiasrg\Ati[niAYLi>tr miT[ mimltdir~) oiri a[s.T) vihn n) mi>gN) krvimi>aiv[ 
ti[ p\iY(mktini Fi[rN[ t&rtjaipv). 

  
JJããlliimmiihh))tt))  ((nnyyiimmkk~~))  ::  

- li[ki[mi>afvi k[ aºy Ki[T) mih)t) Y) Ki[T) di[Di di[D k[ aºyakAmitn[ TiLvimiT[ smAt 
(vBigi[ pis[ Y) j$r) mih)t) le tmim m)D)yinip#ikiri[n[ sic) an[ smysrmiht) 
aipv). 

- JÃlinitmim k>T̂i[l $mi[ siY[ s>kln mi> rh[v&> 
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- aifti[ sim[ li[ki[mi>jig$kti k[LviymiT[ li[k jigZ(tn) bibti[ t]yirkr) vt<min p#ii[, 
el[kTî[n)k m)D)yiÙiri p\cir an[ p\sir krvi[ 
 

JJÃÃlliipp&&rrvvqqiiaa((FFkkiirr))~~))  ::  
- a>tr)yiL an[ d&rni (vAtir mi>anijni[ p&rvqi[ p&rti p\miNmi> mL) rh[ t[ r)t[ j¸Yi[ 

agiuY) phi[ciDvin&>aiyi[jnkrv&>. 
- Bir[ vrsid k[ aºyaifti[ dr(myinJvnj$r)yitn) aivÆyk c)j vAt&ai[sh[lieY) p&rti 

p\miNmi> mL) rh[ t[v&>aiyi[jnkrv&> 
  
JJÃÃllii  pp\\ iiYY((mmkk  ((SSxxNNiiFF))kkiirr))~~))  ::  

- ci[misidr(myindr[k p\iY(mkSiLiai[mi> AvµC an[ tij&>piN) mL) rh[ t[ ji[v&>. 
- ai~yAYini[n) ckisN) krv), m)NbRt), fins tYij$r)yitm&jb n) vAt&ai[ 

t]yirrKivv). SiLin) civ) aik(Amksmy[ mL) rh[ t[v) ÄyvAYigi[qvv) 
- ai~yAYini[n) aij&bij&mi>piN) Brie rh[ nh)  tYiAvµCtijLviy t[ miT[n) tk[dir) 

riKv). 
  
mmRRAAyyii [[wwii [[gg  aa((FFkkiirr))~~))  ::  

- dr)yiki>qinigimi[mi> upl¾F mi[Tr bi[T , t[ni mil)k n&>nim , s>pk< n>brsh)tn) (vgti[ 
t]yirkr) t[n) nklmimltdirvlsiD, 5irD) tYi u>mrgim an[ JÃliaipitkil)n s[vi 
k[ºd^ Kit[ mi[klv). 

- ci[misinicir mis dr(myindr)yimi>jt) tYiaivt) bi[Ti[n) (vgti[ t[mni s>pk< n>brsh)t 
t]yirriKv) j[Y) aik(Amksmy[ bi[Tni[ s>pk<kr) Skiy. 

  
jjnnrrll  mm[[nn[[jjrr~~))  uuwwii [[gg  kk[[ººdd ^^  ::    

- JÃlimi> upl¾F tmim ai[wi[(gk a[kmi[n) p\iY(mk (vgti[ , m)qiniagri[ tYi t[mi 
kimkrtiagr)yiai[ t[mni a[si[s)y[Snni p\m&K (vg[r[ tmim (vgti[ t]yirkr) sb>(Ft 
mimltdir~) n[ mi[klivv). 

- aik(Amksmy[ JÃli k>T^i[l $m Ùiri mL[l s>d[S tmim ai]wi[(gksm&hi[ s&F) phi[>ciDvi[. 
 

lliiyyzznn  aa((FFkkiirr))~~))aaii [[  ::  
ddrr[[kk  lliiyyzznn  aa((FFkkiirr))~~))aaii [[  aaiiffttssmmyy[[  ppii [[ttiinn[[  ffiiLLvv[[ll  ttiill&&kkiinn))  mm&&lliikkiittaavvÆÆyy  ll[[vv))  

ttYYiittiill&&kkiikkxxiinnii  aa((FFkkiirr))aaii [[nn))  pp&&vv<<  tt]]yyiirr))  aa>>gg[[nn))  ssmm))xxii  bb[[qqkkkkrr))  aaiiggii [[tt$$  aaiiyyii [[jjnnkkrrvv&& >> ..  
BBiirr[[  vvrrssiidd,,  vviivviizzii [[DDii  ttYYiipp&&rrnn))  kkiimmgg))rr))  mmiiTT[[  vvKKttii [[vvKKtt  ((nnrr))xxNNkkrrvv&& >>jj$$rrjjNNiiyyttii [[  
JJÃÃlliikkxxii  nn&& >>   ¹¹yyiinn  ddii [[rrvv&& >> ..  

lliiyyzznn  aa((FFkkiirr))~~))nn[[  ffiiLLvv[[ll  ttiill&&kkiimmii >>   nn))cc[[  mm&&jjbbnn))  aaggRRyynn))  kkiimmgg))rr))  ttiiRRkkiill))kk  
aassrrYY))  kkrrvviinn))  rrhh[[SS[[ ..  
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11..  aaggiiuunnii  ccii [[mmiissiiddrrÀÀyyiinn  BBiirr[[   vvrrssiiddnniikkiirrNN[[  pp&&rrttYYiivviivviizzii [[DDiinnii  kkiirrNN[[  jj[[   ggiimmii [[  ttYYii  
((vvAAttiirrii [[mmii >>ppiiNN))  BBrriiee  ggyy[[ll  hhttii  aann[[  jj[[  ((vvAAttiirrii [[ //ggiimmii [[   ss>>ppkk<<  ((vvhhii [[NNii  bbnn))  ggyy[[ll  hhttii >>  tt[[vvii  
ggiimmii [[nn))  ttiiRRkkiill))kk  mm&&lliikkiitt  llee  aaiiggii [[ttrr&&aaiiyyii [[jjnnhhiiYYFFrrvv&& >> ..  VVDDMMPP  //  TTDDMMPP  //  CCDDMMPP  
aaii [[nnlliieennaappDD[[TT  kkrriivv))  kkiimmgg))rr))  pp&&NN<<kkyyii <<   nn&& >>  pp\\mmiiNNpp##iiaa##ii [[nn))  kkcc[[rr))aa[[  
mmii [[kklliivvvv&& >>ttYYiittiill&&kkiikkxxiiaa[[  rr[[AAkkyy&&  TT))mm  tt]]yyiirrkkrr))  ttiill))mmbb¹¹FF  kkrriivvvviiss&&ccnniiaaiipp))..  

22..  ttiill&&kkiinniittmmiimm  aa((FFkkiirr))aaii [[nn))  pp&&vv<<  tt]]yyiirr))  cckkiissvviittYYiijj$$rr))  ss&&ccnniiaaiippvviittiill&&kkiikkxxiinn))  
((pp\\pp[[DD <<nn[[ss  mm))TT)) >>ggnn&& >>aaiiyyii [[jjnnkkrrvv&& >>   

33..  ccii [[mmiissiipp&&vv[[ <<  ((nncciiNNvviiLLiiggiimmii [[mmii >>   llii [[kk  jjiiggZZtt))  ttYYii  tt>>##iinn))  aa[[llTT<<nn[[SS  cckkiissvviimmiiTT[[  kkii [[ee  ppNN  ppii >>cc  
pp&&rrnn))  SSkkyyttiivviiLLiiggiimmii [[mmii >>  mmii [[kkDD^^))ll  kkrr))  ffii [[TTii [[gg\\ iiffss  sshh))tt  nnii[[   aahh[[vviillaa##ii [[nn))  kkcc[[rr))  aa[[  
mmii [[kklliivvvviinnii [[   rrhh[[SS[[ ..    

44..  pp&&rr,,  vviivviizzii [[DD && >>   kk[[  aa((tt  BBiirr[[  vvrrssiiddYYiiyyRRyyiirr[[  aaYYvvii  aa((ttBBiirr[[  vvrrssiiddnn))  aaiiggiihh))  mmLL[[YY))  
ppii [[ttiinniittiill&&kkii  ((vvAAttiirrmmii >>sstttt  ss>>ppkk<<mmii >>   rrhh))  aaYYvvii  aa((tt  gg>>BB))rr  ss>>jjii [[ggii [[mmii >>   $$bb$$  pphhii [[ >>cc))  aaiipp((RRtt  
ssmmyy[[  ddrr  bb[[  kklliikk[[  kkll[[kkTTrr~~))  vvllssiiDDJJÃÃlliiaaiippiittkkiill))nn  ss[[vvii  kk[[ººdd ^^  vvllssiiDDnnii  ss>>ppkk<<mmii >>   rrhh[[vv&& >> ..  

55..  ggiimmdd))qq  aassrrgg\\AAtt  ((vvAAttiirr  aann[[  aaiikk((AAmmkkssmmyy[[   uuppll¾¾FF  sslliimmttaaii~~yyAAYYiinnii [[nn))  ((vvggttii [[  
ss>>ppkk<<nn>>bbrrsshh))tt  tt]]yyiirrrriiKKvv))..  

66..  pp&&rrgg\\AAtt  ((vvAAttiirrmmii >>aassrrgg\\AAtt  kk&&TT&& >>bbii [[nn[[  aaii~~yyAAYYiinn  ,,  ff&&DD  pp[[kk [[TT,,  SS&&¹¹FF  pp))vviinn&& >>ppiiNN))  ttYYiiaaiirrii [[³³yy  
llxx))  ssiirrvviirr  ttiikk))ddnnii  FFii [[rrNN[[  mmLL))  rrhh[[  tt[[  aa>>gg[[  aaiiggii [[ttrr&& >>aaiiyyii [[jjnnkkrrvviinn&& >>  rrhh[[SS[[..  

77..  jj[[  jjiihh[[rr  ((mmÃÃkkttii [[ ,,  KKiinngg))  ((mmÃÃkkttii [[   jjjj<<rr))tt  aann[[  BByyjjnnkk  hhii [[yy  ,,tt&&TT))  ppDDvviinn))  ss>>BBiivvnnii  hhii [[yy  
tt[[vv))  ((mmÃÃkkttii [[--mmkkiinnii [[  ssmmyyssrruuttrriivv))  ll[[vvii  kkiiyy<<vviihh))  hhiiYYFFrrvv))  jj[[YY))  kkrr))  mmii [[TT))  hhii [[nniirrtt  kk[[  
jjiinnhhiinn))  ((nnvviirr))  SSkkiiyy..  

  
AAvv]]µµCC))kk  ss>>AAYYiiaaii [[  ::  

- riht an[ bcivkiy<mi> t>#in[ mdd$pYv&>. 
- asrg\Ati[n[ t>#i siY[ s>kln mi> rh) f&D p[k[Ts,piN) (vg[r[n&> (vtrNkrvimi>mddkrv)\ 
- li[ki[mi>aiftn) pr)(AYt) s>dB[< Ki[T) afvi k[ aºyakAmitniYiymiT[ li[ki[n[ sic) mih)t) 

aipvimityi li[ki[ mi>jig$kti f[livvimi> t>#in) mddkrv). 
  
  
rr[[ ÃÃvv[[  aaii [[YYii [[rr))TT))  ::  

- j$rjNiy li[ki[niAYLi>tr k[ r)l)f phi[ciDvimi> t>#in) mddkrv). 
- riht an[ bcivkiy<mi>AYi(nk t>#in[ mdd$pYv&> 
- mhRvniki[e pNsmicir mL[ trtJÃli k>T^i[l $mmi>ni[Fivvi>. 
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..DDZZHHgg;;LLDDFF\\  pp55IIFF[[UUDDFF\\  VVFFJJLL  XXSS[[  VV[[JJFF  ÒÒ<<,,FFDDFF\\  VVFFJJ[[,,FF  ;;FFWWGGFF[[GGLL  llJJUUTT  oo  

TTFF,,]]SSFF [[  CCFF [[00LL  HHGGZZ[[88ZZ  ,,FF..OO  
HH[[SS[[88  

,,FF..OO  
ZZLL \\UU  

..DDZZHHgg;;LL  
,,FF..88  

NNFF [[ZZ00FF \\  00LLJJFF[[88ZZLL \\UU  
55\\55  

JJZZ;;FFNN  
DDFF55SS  II\\++  

88== [[SS88ZZ    HH[[;;LLAALL  00dd55ZZ  JJFF[[88ZZ  
88[[ggSSZZ  

ટ પરટ પર  

00LLhhFF::88ZZ  XXFFBBFF44  
SS,,[[SS88ZZ  VVFF[[ llOO;;  

33  11  4400  4400  33  4455                

DDFFDDPPVVFF[[OOLL;;  JJ,,;;FF00    ૧૧  --  ૨૨    ૨૨  --  ૧૧            
DDFFDDPPVVFF[[OOLL;;  55FFZZ00LL      ૧૫૧૫  ૨૫૨૫    ૫૫    ૧૧            

DDFFDDPPVVFF[[OOLL;;  JJFF55LL    ૧૧  22  22        11            

DDFFDDPPVVFF[[OOLL;;  pp\\DDZZUUFFDD    ૨૨  ૩૦૩૦  ૬૦૬૦    ૮૦૮૦    11            
DDFFDDPPVVFF[[OOLL;;  WWZZDD55]]ZZ    ૧૧  ૭૨૭૨  ૭૫૭૫    ૧૨૧૨    11            
DDFFDDPPVVFF[[OOLL;;  SS55ZZFF00FF      --  ૫૦૫૦  --  --  --  11            

GGPP55FFPP  JJ,,;;FF00  ૧૧    ૧૫૧૫  ૩૦૩૦  ૧૧  ૪૪  ૬૬              
GGPP55FFPP  55FFZZ00LL      ૦૦  ૧૦૧૦    22  11              
GGPP55FFPP  JJFF55LL      ૧૦૧૦  ૧૦૧૦  ૨૨  ૫૫  ૧૧              

GGPP55FFPP  pp\\DDZZUUFFDD      ૨૦૨૦  ૩૩  ૨૨  ૨૨  ૧૧              

GGPP55FFPP  WWZZDD55]]ZZ      1155  1155  22  55                
DDFFUU""  VVGG[[  DDSSFFGG44  JJ,,;;FF00                    11    11  ૧૧  
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VVFF`̀FF ||II  ::YYFFGGFF [[GGLL  llJJUUTT  oo                                                JJ,,;;FF00  TTFF,,]]SSFF  oo  
SS||DD  VVFF`̀FF ||II::YYFFGGGGFF[[   55||SSFFZZ  jjIIllSSTTVVFF[[GGLL  11FFDDTTFF  jjIIJJ::YYFF55SSGG]] \\   GGFFDD  OOFF [[GGqqDDFF [[AAFFPP  GG\\AAZZ  
11  GGUUZZ55FFll,,SSFF  CCFF[[,,  775500  RRLLOO  VVFF[[ llOO;;ZZ  224422770022  
22  DDCCFFttDDFF  UUFF \\WWLL  CCFF [[,,  220000  RRLLOO  VVFF[[ llOO;;ZZ  224422770022  
33  00FF[[PPDDFF [[ \\33FFEEFF..  CCFF [[,,  11000000  SS[[PPVVFFZZPPNN[[;;FF..  225555442222  
44  SSFF[[//LL  ;;DDFFHHGGLL  JJFF00LL  11000000  GG,,LLGGEEFF..  5588[[,,  225577772222  
55  ..rrKKFFAAFFVVGGFFllJJ,,  JJFF00LL  550000    225555552288  
66  DDFF [[--  AA|| FFCCDD66  55\\RRGGLL  JJFF00LL  220000  DDCC[[ \\ gg§§  55LLPPEE88  224477222299  
77  EE\\00FFZZLL  55\\RRGGLL  JJFF00LL  440000  WWGG;;]]BBEEFF..    224455662222  
88  55||HHFF55llTT  ;;DDFFHHGGLL  JJFF00LL  11000000    225599776677  
99  --LLddDDZZ  ;;DDFFHHGGLL  JJFF00LL  770000  DD\\UU]]EEFF..  SS[[JJTT  224499004444  
1100  AA[[HHGG  AAFFUU  11000000    225533331166  
1111  ,,FF[[CCFF66FF  llJJnnFFYYLL""   EEJJGG  11000000    224466112255  
1122  ZZFF66FF  ;;DDFFHHGGLL  JJFF00LL  440000    224411770000  
1133  11FFll++II  ppttSSQQFF ""   DD\\00//  225500  SSFF\\TTLL,,FF,,  VV[[;;PP  225533551122  
1144  zzLL  UU66[[XX  CCFF [[,,  11000000  SSFF\\TTLL,,FF,,  ;;LLPP  DDFF [[NNLL  224411882299  
1155  HHIIFF[[llTT  CCFF [[,,  880000  55||SSFFXXEEFF..  ZZFFJJ,,    

55FFZZ00LL  TTFF,,]]SSFF  oo  
SS||DD  VVFF`̀FF ||II::YYFFGGGGFF[[   55||SSFFZZ  jjIIllSSTTVVFF[[GGLL  11FFDDTTFF  jjIIJJ::YYFF55SSGG]] \\   GGFFDD  OOFF [[GGqqDDFF [[AAFFPP  GG\\AAZZ  
11  ;;FFJJGG  CCFF[[,,  660000  llJJGGFF[[NNEEFF..  GGFFIISS  00226600--22337700666644  
22  55||HHFF55llTT  CCFF[[,,  880000  ;;LLPPSS[[PP  55||HHFF55llTT  00226600--22337733110033  
33  ;;FF\\..  NNXX""GG  CCFF[[,,  440000  VVDD||TTEEFF..  EE\\00FFZZLL  9933774466  9933774433  
44  SSFF[[ddII]]llGG88LL  CCFF[[,,  550000  RRLLOO  VVFF[[ llOO;;ZZ  00226600--22337733334444  
55  II]]GGLL88LL  CCFF [[,,  550000  VVaaNN]],,  DDÒÒNN  UUFF{{ZZLL  9966338822  9933444433  

pp\\DDZZUUFFDD  TTFF,,]]SSFF  oo  
SS||DD  VVFF`̀FF ||II::YYFFGGGGFF[[   55||SSFFZZ  jjIIllSSTTVVFF[[GGLL  11FFDDTTFF  jjIIJJ::YYFF55SSGG]] \\   GGFFDD  OOFF [[GGqqDDFF [[AAFFPP  GG\\AAZZ  
11  SSddII]] llGG88LL  CCFF[[,,  226655  >>`̀JJZZEEFF..  AAFFZZLL  99553377111166446622  
22  UUFF\\WWLL  ;;NNGG  11880000  88==QQ88LL    
33  SS]]DDFFZZXXFF//FF  44110000  55||LLgg;;LL55,,    
44  SSggIIFFXXFF//FF  995500  55||LLgg;;LL55,,    
55  VV[[DDPPVV[[DDPP  CCFF..::SS ]],,  22000000  55||LLGG;;LL55,,  00226600--22556622556600  

WWZZDD55]]ZZ  TTFF,,]]SSFF  
SS||DD  VVFF`̀FF ||II::YYFFGGGGFF[[   55||SSFFZZ  ~~DDGGLL  ;;\\bbIIFF  jjIIllSSTTVVFF[[GGLL  11FFDDTTFF  jjIIJJ::YYFF55SSGG]] \\   GGFFDD  OOFF [[GGqqDDFF[[AAFFPP  GG\\AAZZ  
11  VV[[DDPP  VV[[DDPP  CCFF..::SS]],,  3300  11000000  VVFFRRFFII""   224422006622  
22  GGUUZZ55FFll,,SSFF  CCFF..::SS]],,  1100  440000  RRLLOO  VVFF[[ llOO;;ZZ  224422003355  
33  SS]]DDFFZZXXFF//FF  2200  22000000  VVFFRRFFII""     
44  ÒÒJJLLAA[[GG  88 ==QQ88  22  220000  DDGGLLQQFFEEFF..  JJFF;;GG  224433337799  
55  AA||FFCCDD6655\\RR  JJFF00LL  11  110000  HHII\\TTEEFF..  EE88  99772277223366997788  
66  ;;FF[[GGLL  55\\RRGGLL  JJFF00LL  11  110000  GGZZCCllZZEEFF..  RRFF[[GGSSZZ    
77  33FF[[33FFZZLL  ,,FF[[CCFF66FF  DDCCFFHHGG  JJFF00LL  22  660000  ÒÒTT]]EEFF..  JJ;;FF66LL  99442288337799669966  
88  SSFF [[ddII]]GGLL88LL  CCFF [[,,  22  440000  RRLLOO  VVFF[[ llOO;;ZZ  224422003355  
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VV[[GG[[11FFZZ  oo  ૮૮  

JJ,,;;FF00  ÒÒ<<,,FFGGFF  VVUUttIIGGFF  88[[ll,,OOFF[[GG  GG\\AAZZFF[[  ssllJJEEFFUUJJFFZZff  
oo  DDCC[[;;]],,  llJJEEFFUU  oo  

  
oo  88[[ll,,OOFF [[GG  SSFF [[00  GG\\AAZZ  oo  

JJ,,;;FF00  ss__ZZ&&##ZZff    JJFF55LL  ss__ZZ&&__ff  WWZZDD55]]ZZ  ss__ZZ&&####ff  
55FFZZ00LL  ss__ZZ&&__ff  pp\\DDZZUUFFDD  ss__ZZ&&__ff    SS55ZZFF00FF  ss__ZZ&&####ff  

        
  SS||DD  VVllWWSSFFZZLLzzLLGG]] \\  GGFFDD  CCFF[[NN||FF [[  SSRR[[ZZLL  OOFF [[GG  GG\\AAZZ  DDFF[[PPGG\\AAZZ  

૧ ૧   
zzLLઆરઆર. . આર આર . . 

રાવલરાવલssVVFF..PPVV[[PPVV[[;;ffPP  
SS,,[[SS88ZZzzLL  JJ,,;;FF00  225533661133  

((RR))  225533006600  
9999778844  0066222255  

૨ ૨   zzLLVV[[GGPP  VV[[PP  ZZFFHH55}}TT  
llGGJJFF;;LLVVllWWSS  SS,,[[SS88ZZzzLL  
JJ,,;;FF00  

224444338866  
225533773311  

((RR))  224444447766  
9999778844  0055225533  

૩ ૩   zzLLવીવી. . સીસી. . બાબા લુુલ  
llHH<<,,FF  55]]ZZJJ99FF  VVllWWSSFFZZLLzzLL  
JJ,,;;FF00  

224444119922  
224422998866  

૯૯૦૯૯૫૧૧૪૭ ૯૯૦૯૯૫૧૧૪૭   

૪ ૪   zzLL  00LLPPVVFF..PP5588[[,,  
..PPRRFFPP  GGFFIIAA  SS,,[[SS88ZZzzLL  
ssDDPPEEMMPPIIMMff  224444226655  9999774433  0099663333  

૫ ૫   zzLLડડ . . એનએન. . ચૌધરચૌધર   
GGFFPPllHHPPRR}} \\8866LL  VVllWWSSFFZZLLzzLL  
JJ,,;;FF00  

224422339999  
224444227766  9999778844  0055229922  

૬ ૬   zzLLમનીષ ગામીતમનીષ ગામીત  
llHH<<,,FF  VVFFIIMMHHGG  VVllWWSSFFZZLLzzLL  
JJ,,;;FF00  

224444227711  
224444225566  

૯૮૭૯૧૩૮૮૧૩ ૯૮૭૯૧૩૮૮૧૩   

૭ ૭   zzLLNNLLjjII[[XX  NN[[;;FF..  ;;\\XXMMWWGG  DDNNNNGGLLXX  224444225566  9955886699  6688337766  

૮ ૮   HHIIFF [[ llTTAAFF    UUFF [[llCC,,    
..PPRRFFPPGGFFIIAA  SS,,[[SS88ZZzzLL  
::88[[dd5500II]]88LL  225533002200  9955886600  2233886644  

૯ ૯   zzLL;;LLPP  55LLPP  5588[[,,  55||FF \\TT  VVllWWSSFFZZLLzzLL  55FFZZ00LLPP  22337700003300  
22337700002299  

9999225500  2200776655  

૧૦ ૧૦   zzLLક લુઈટાલીયાક લુઈટાલીયા  55||FF \\TT  VVllWWSSFFZZLLzzLL  WWZZDD55]]ZZPP  224422335500  
224422336600  PP  

૯૮૧૯૩૧૦૯૭૯ ૯૮૧૯૩૧૦૯૭૯   

૧૧ ૧૧   zzLLનીલેશ ુકડ યાનીલેશ ુકડ યા  55||FF \\TT  VVllWWSSFFZZLLzzLL  JJ,,;;FF00  224400666655  
224499223399  9999778844  0055222277  

૧૨ ૧૨   zzLLઅ તભાઈ ચૌધર  અ તભાઈ ચૌધર    
DDNNNNGGLLXX  EE}}::TTZZXXFF::++LLzzLL  
JJ,,;;FF00  224422778833  ૯૭૨૭૯૭૬૯૮૯ ૯૭૨૭૯૭૬૯૮૯   

૧૩ ૧૩   zzLLદવાં ુદવા ં ધુોરા યાધોરા યા  
RRLL88GGLLXX  88]]  SS,,[[SS88ZZzzLL  
JJ,,;;FF00PP  

224444227744  
224444227799  

૯૯૨૫૧૫૮૨૨૦ ૯૯૨૫૧૫૮૨૨૦   

૧૪ ૧૪   
  
zzLLCCFFllNN""SS;;LLPP;;TTFF;;LLIIFF  મામલતદાર ૂટંણી મામલતદાર ૂટંણી   

2244૨૩૯૯૨૩૯૯  
224444૨૭૬૨૭૬  

88446600447733007711  

૧૫ ૧૫   
  
zzLLCCFFllNN""SS;;LLPP;;TTFF;;LLIIFF  

ઈઈ. . ચાચા. . અિધકઅિધકRRLL88GGLLXX  88]]  
SS,,[[SS88ZZzzLL  JJ,,;;FF00PP  

224444227744  
224444227799  88446600447733007711  
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૧૬ ૧૬   ી ાસંીસી ાસંીસવસાવાવસાવા  
..PPRRFFPPજનજનસપંકસપંકઅિધકાર ીવઅિધકાર ીવ

લસાડલસાડ  
224444227744  
224444227799  

૬૩૫૫૯૬૧૬૩૨ ૬૩૫૫૯૬૧૬૩૨   

૧૭ ૧૭   ી ાસંીસી ાસંીસવસાવાવસાવા  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  00LLhhFF::88ZZPP  
224433223388  
૨૪૯૩૩૫૨૪૯૩૩૫  ૬૩૫૫૯૬૧૬૩૨૬૩૫૫૯૬૧૬૩૨  

૧૮ ૧૮   zzLLજયવીરિસહરાઓલજયવીરિસહરાઓલ  

ડ ટ ો ટ ડ ટ ો ટ 

ઓફ સરઓફ સર((ડડ ..  પીપી. . ઓઓ) () ( . . 

એસએસ. . ડડ . . એમએમ. . એએ.).)  
224433223388  

૭૮૭૮૩૧૯૩૭૬ ૭૮૭૮૩૧૯૩૭૬   

  

૧૯ ૧૯   
ી િવ લુી િવ લુચંચં ઉઉગગરારાનીની  
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GGFFIIAA  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  
00LLhhFF::88ZZPP  
GGFFIIAA  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLLફલડફલડ  

224433223388  
૯૨૬૫૦૨૫૭૯૧૯૨૬૫૦૨૫૭૯૧  

૯૭૨૩૪૧૩૬૫૩ ૯૭૨૩૪૧૩૬૫૩   

૨૦ ૨૦   
zzLL  VV[[DDPPVV[[;;PP  JJ;;FFJJFF((ઈઈ. . 

ચા ચા ))  
DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  
JJ,,;;FF00ssUU||FFddIIff  

૨૪૪૧૯૭૨૪૪૧૯૭  
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૨૧ ૨૧   zzLL  VV[[DDPPVV[[;;PP  JJ;;FFJJFF  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  JJ,,;;FF00ss;;LL88LLff  224444119977  
224400889977  PP  

99442277117755228844  

૨૨ ૨૨   zzLL  VV[[GGPP;;LLPP5588[[,,  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  55FFZZ00LLPP  22337733333322  
22337733990000  PP  

9977227777  0044004411  
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22440000662222  

  ૮૭૫૮૫૫૧૨૩૩ ૮૭૫૮૫૫૧૨૩૩   

૨૪ ૨૪   zzLL  00LLPPVV[[DDPPDDCCFFSSFF//  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  JJFF55LL  ss;;LL88LLff  22440000772222  
૯૪૨૬૮૭૩૩૦૧૯૪૨૬૮૭૩૩૦૧  

૭૯૯૦૧૦૭૨૪૪ ૭૯૯૦૧૦૭૨૪૪     

૨૫ ૨૫   zzLL  VVFFZZPPVVFFZZPPનાઘરેાનાઘરેા  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLLppDDZZUUFFDDPP  22556622008899  
((RR))  22556622995577  

9999774411  0022222233  
7799884433  2277440088  

૨૬ ૨૬   zzLL  VV[[RRPP  VV[[PP  5588[[,,  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  WWZZDD55]]ZZPP  224422002244  
((RR))  224422004499  9944227711  7755228866  

૨૭ ૨૭   zzLL  SS<<55[[XX  VV[[;;PP  ;;]]JJ[[ZZFF  DDFFDD,,TTNNFFZZzzLL  SS55ZZFF00FF  222200003300  
((RR))  222200005566  

998877૯૯૯૯8833777777  

૨૮ ૨૮   zzLLએમએમPP  એસએસPP  વસાવાવસાવા  
..PPRRFF  DDFFDDPPVVGG[[  
SS''llQQFF55\\RRzzLLppDDZZUUFFDD  
ssJJ,,;;FF00ff  

00  ૯૪૨૭૧૭૫૨૮૪ ૯૪૨૭૧૭૫૨૮૪   

૨૯ ૨૯   zzLL કજોગરાણાકજોગરાણા  VV[[;;PPVV[[,,PPVVFFZZzzLL  JJ,,;;FF00  224499337711  ૯૬૬૨૦૫૫૧૫૨ ૯૬૬૨૦૫૫૧૫૨   

૩૦ ૩૦   zzLL  ;;LLPPVVFFZZPP  5588[[,,  
00LLPPVVFF..PPVV[[,,PPVVFFZZzzLL  
JJ,,;;FF00  224455770033  ૯૩૨૮૨૫૧૦૪૫ ૯૩૨૮૨૫૧૦૪૫   

૩૧ ૩૧   zzLL  ;;LLPPVVFFZZPP  5588[[,,    ;;LL88LL  ;;JJ[[ ""   ;;]]ll55||PPzzLL  JJ,,;;FF00  224422885522  9933228822  5511004455  

૩૨ ૩૨   zzLL  ;;LLPPVVFFZZPP  5588[[,,    
..PPRRFFPP  ;;LL88LL  ;;JJ[[ ""   ;;]]ll55||PPzzLL  
JJFF55LL  22446611009966  9933228822  5511004455  

૩૩ ૩૩   zzLLDDTTLL  SSDD//FFAA[[GG  5588[[,,  
ઇઇ. . ચાચા..GGFF[[ \\WW66LL  llGGZZLL11FFSSzzLL  
JJ,,;;FF00  

224422881144  ૯૮૨૫૨૭૦૯૩૬૯૮૨૫૨૭૦૯૩૬  

૩૪ ૩૪   zzLLDDTTLL  SSDD//FFAA[[GG  5588[[,,  ;;AA  ZZHHLL::88== FFZZzzLL  JJ,,;;FF00  224422881144  9988225522  7700993366  
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૩૬ ૩૬   zzLL  JJLLPPSS[[PPHHII::JJFF,,  ;;AA  ZZÒÒ::88==FFZZzzLL  JJFF55LL  00  9999779977  8855448822  
૩૭ ૩૭   zzLL  55LLPPHHLLPPHHFFNNJJ    ;;AA  ZZÒÒ::88==FFZZzzLLppDDZZUUFFDD  00  9988224411  4411669966  
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WWZZDD55]]ZZ  
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૪૨ ૪૨   zzLL  GGZZ[[XXEEFF..  5588[[,,  
GGFFIIAA  llHH<<,,FF  DD[[GG[[HHZZzzLL  
55]]ZZJJ99FF  llGGUUDD  UU|| [[00vvZZ  224422664444  ૯૪૨૭૧૪૦૯૮૩ ૯૪૨૭૧૪૦૯૮૩   

૪૩ ૪૩   zzLL  VVDDFF[[,,  VV[[PPVVAA]]HH  
55||FF [[HH[[SS88  DD[[GG[[HHZZzzLL44  
..vvUUJJ""GGgg;;  ૦ ૦   ૮૨૦૮૯૫૦૦૦૫ ૮૨૦૮૯૫૦૦૦૫   

૪૪ ૪૪   zzLL  VVXXFF[[SSEEFF..  5588[[,,  
DD[[GG[[HHZZzzLL  ;;ZZSSFFZZLL  UUMM00FFppGG  
JJ,,;;FF00  224433667777  7788001199  2266226688  

૪૬ ૪૬   ,,TTFFAA[[GG  5588[[,,  
00LL::88== LLSS88  ..ggOOFF [[ ""DD[[88LLSS  VVFF[[OOLL;;ZZ  
JJ,,;;FF00  ssVV[[GGPPVVFF..PP;;LLff  224433111166  9944228877  4444111199  
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૪૯  ૪૯    zzLL  VVHHII  ખાડમખાડમ  
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દવાખા ુ ંદવાખા ુ ં, , વલસાડવલસાડ--૧૦ ૧૦ 

ગામદગામદ ઠ ઠ ૧ ૧   
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૯૯૦૯૯૦૪૫૨૧ ૯૯૦૯૯૦૪૫૨૧   
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૧ ૧   
zzLLDDTTLL  VVll55""TT  ;;FFUUZZ  
ssVVFF..PPVV[[PPVV[[;;ffPP  
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૩ ૩   
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GGFFIIAA  llHH<<,,FF  llJJSSFF;;  

VVllWWSSFFZZLLzzLLssDDCC[[;;]],,  VVGG[[  
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224444335522  ૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯ ૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯   

૫ ૫   zzLL  00LLPP  JJLLPP  DDSSJJFF66FF  
..PPRRFFPP  GGFFIIAA  llHH<<,,FF  llJJSSFF;;  

VVllWWSSFFZZLLzzLL  ss55\\RRFFIITTff  224444335511  ૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯  

૬ ૬   zzLLJJFFIIPP  AALLPP  hhFF,,FF  
llGGIIFFDDSSzzLLllHH<<,,FF  UU||FFDD  

llJJSSFF;;  VV[[HHgg;;LL  
225544009933  PP  
224444330033  

7755667700  4433883300  
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((RR))  224411444433  
99૭૨૭૭૮૨૦૦૭૨૭૭૮૨૦૦૨ ૨   

૧૨ ૧૨   zzLL  DD]]SS[[XXEEFF..  VV[[DDPP5588[[,,  
llHH<<,,FF  BB[[TTLLJJFF00LL  VVllWWSSFFZZLLzzLL  225533889911  

224444001177  9944226633  9999009988  

૧૩ ૧૩   zzLL  RR[[TTGGEEFF..  UUZZFF;;LLIIFF  
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VVllWWSSFFZZLLzzLL  
00  9999009999  7711332299  

૧૪ ૧૪   zzLL  55LLPPVVFFZZPPDD\\NNFF66LL44  
GGFFIIAA  BB[[TTLL  llGGIIFFDDSSzzLL  
llJJ::TTZZ66  TTFF,,LLDD  ssVVFFttDDFF  

55||MMHH[[SS88ff44  DD]]PP  55FFZZ00LL  
  00  9988225511  8866557711  
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zzLLDDTTLL  HHIIFF [[tt;;GGFFAA[[GG  
5588[[,,  

llHH<<,,FF  55||MMUU||FFDD  VVMMOOLL;;ZZzzLL  224422777733  9900999922  8899225522  
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૨૧ ૨૧   zzLLllJJDD,,  5588[[,,  
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224422002266  
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પોલીસ િવભાગના ટલીફોન નબંરો ુ ંપ કપોલીસ િવભાગના ટલીફોન નબંરો ુ ંપ ક  

અ.ન ં પો. ટ. ુનંામ કોડ ન.ં ટ.નબંર   અિધકાર ીઓનાનામ મોબાઇલનબંર 

૧ વલસાડસીટ  ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૩૩ PI ી વી.ડ .મોર  ૯૮૨૫૪ ૩૪૩૬૦ 

૨૫૮૦૩૪ PSI ી .આઇ.પરમાર ૯૯૯૮૩ ૧૫૪૨૫  

WPSI ી એસ.ક.વસાવા ૯૬૮૭૬  ૦૬૫૭૭ 

WPSI ીવાય. . પટલ  ૯૬૬૨૫  ૬૨૪૮૪  

PPSSII ીકીક..એએ..પાટ લપાટ લ  ૯૮૨૫૦૧૦૦૭૧ 

૨ વલસાડ રલ ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૯૮ PSI ીએ. .રાણા ૭૦૯૬૨ ૮૮૫૪૮ 

૩ ુ ંગર  ૦૨૬૩૨ ૨૮૫૩૯૪ PPSSII ી ી ..એસએસ..રાજ તુરાજ તુ  ૯૯૭૯૪ ૦૨૧૦૦ 

૪ પારડ  ૦૨૬૦ ૨૩૭૩૪૩૩ PSI ી બી.એન.ગોહ લ ૯૪૨૭૩ ૧૪૩૨૦ 

PSI ી ડ . .બારોટ ૯૮૭૯૬ ૧૭૫૧૭ 

૫ ધરમ રુ ૦૨૬૩૩ ૨૪૨૦૩૩ PSI ી એ.ક.દસાઇ ૯૭૧૨૦ ૧૪૦૧૪ 

૬ કપરાડા ૦૨૬૩૩ ૨૨૦૦૩૩ PSI ી ડ .આર.ભાદરકા ૯૮૭૯૭ ૬૪૨૧૩ 

૭ નાનાપ ઢા ૦૨૬૩૩ ૨૫૦૧૦૦ PSI ીઆર. .ગામીત ૯૮૨૫૧૭૨૬૧૧ 
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 WPSI ી સી.ડ .ડામોર ૯૭૨૫૧૦૧૮૮૧ 

PSI ી એમ.ક.ભીમરાડ યા ૮૦૦૦૪ ૩૮૩૦૮ 

૧૦ વાપીટાઉન ૦૨૬૦ ૨૪૬૧૧૦૦ PI ીબી. .સરવૈયા ૯૬૩૮૯ ૦૦૯૦૦ 

PPSSII ી ી ..વીવી..ગો હલગો હલ  ૮૯૮૦૦ ૧૮૮૮૦ 

PSI ીપી.એલ. દાફડા ૯૯૧૩૯ ૯૯૯૩૯ 

૯૦૯૯૪ ૫૯૯૧૮ 

PSI ી .આર. ડ  ૯૮૨૫૩ ૭૧૪૯૩  

૧૧ ભીલાડ ૦૨૬૦ ૨૭૮૪૦૩૩ PSI ી બી.એચ.રાઠોડ ૯૮૭૯૬ ૦૯૫૬૫ 

૧૨ ઉમરગામ ૦૨૬૦ ૨૫૬૨૩૩૩ PI ીવી.એચ. ડ  ૯૦૯૯૨૦૯૨૦૦ 

PSI ી . .ડાભી ૯૯૯૮૫  ૪૬૩૪૮ 

૭૦૧૬૪ ૫૪૦૭૮    

૧૩ મર ન ૦૨૬૦ ૨૫૯૭૩૩૩ I/C  PI ીવી.એચ. ડ  ૯૦૯૯૨૦૯૨૦૦ 

૧૪ મ હલા પો. ટ ૦૨૬૩૨ ૨૪૪૨૩૯ PI ી પી.એમ.ગામીત ૮૧૪૧૫ ૩૭૩૭૩ 

૧૫ ો.PI ી       ી. એમ.એન.બ ડુ યા ૮૩૨૦૮ ૬૯૬૮૨ 

૧૬ ો.PI ી       ી. બી.ડ . તીયા ૭૮૭૪૩૨૩૦૮૫ 
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કચેર  અિધકાર ીનાઓના ટલીફોન નબંરો ુ ંપ કકચેર  અિધકાર ીનાઓના ટલીફોન નબંરો ુ ંપ ક   

અ.ન ં કચેર ુનંામ અિધ. ી ુનંામ મોબાઇલનબંર કચેર નબંર 

૧ IGP સાહબ ી રુતરજ ીએસ.પી.રાજ ુમારIPS  ૯૯૭૮૪૦૭૯૯૮  ૦૨૬૧ ૨૬૬૮૬૬૬ 

૨ રુત ર જકં ોલ / ર ડર - ૦૨૬૧ ૨૬૫૦૭૮૨ ૨૬૫૫૦૨૦ 

૩ કલે ટર ીવલસાડ ી આર.આર.રાવલIAS  ૯૯૭૮૪૦૬૨૨૫ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૬૧૩ 

૪ P.A. ુકલે ટરવલસાડ ીરાવલીયા ૯૮૭૯૧૧૨૮૮૩ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૬૧૩ 

૫ પોલીસઅિધ ક ી ડૉ. ીરાજ દપિસહઝાલા ૯૯૭૮૪૦૫૦૮૫ ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૨૨ 

૬ SP ર ડર/ MOB વલસાડ PSI ી . .મોડ ૯૯૦૪૨ ૪૦૫૯૯ ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૩૭૭ 

૭ P.A. ુS.P.વલસાડ ી ણવ યાસ  ૯૯૦૯૪ ૭૪૨૮૦  ૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૨૨ 

૮ કચેર અિધ ક ી OS  ીમહ િસહ દવ ૯૪૨૭૧  ૧૫૧૬૨  ૦૨૬૩૨ ૨૫૬૦૩૨ 

૯ DYSP HQ વલસાડ ી મનોજ શમા ૯૯૭૮૪ ૭૭૩૨૨  ૦૨૬૩૨ ૨૫૩૦૮૨ 

૧૦ DYSP SCST સેલ વલ. ી વી.એન.પટલ ૯૬૩૮૮ ૭૭૮૮૧ ૦૨૩૩૨ ૨૪૪૦૨૯ 

૧૧ SDPOવલસાડ ી એમ.એન.ચાવડા ૯૯૭૮૪ ૦૮૨૭૨  

૭૯૮૪૮ ૯૦૩૬૧  

૦૨૬૩૨ ૨૪૯૦૩૯ 

૧૨ SDPOવાપી ી વી.એમ. ડ   ૯૯૭૮૪ ૦૮૨૭૧ 

૯૯૨૫૦ ૧૧૩૩૩    

૦૨૬૦ ૨૪૩૪૪૯૧ 

૧૩ SSDDPPOO  ર ડર ર ડર વલસાડ વલસાડ   PSI ી આર.બી.વનાર ૯૯૯૮૧  ૨૧૨૯૦    

૧૪ SOG વલસાડ / ક પ વાપી PI ીવી.બી.બારડ ૯૯૨૫૫ ૬૨૩૨૩  ૦૨૬૦ ૨૪૩૩૧૦૧ 

PSI ી ક. .રાઠોડ ૯૭૨૭૭ ૫૪૧૪૧   

PSIએલ. .રાઠોડ ૮૯૦૫૯ ૫૯૩૪૫   

૧૬ 
 

LCBવલસાડ  PI  ી .એન.ગો વામી ૯૦૯૯૦ ૫૦૪૪૫  ૦૨૬૩૨ ૨૪૧૦૨૯ 

PPSSII  ી કી ક..એમએમ..બેર યાબેર યા  ૯૯૭૮૭૯૧૭૯૯   

PPSSII    ીીસીસી..એચએચ..પનારાપનારા  ૯૪૦૯૧ ૯૯૨૮૫   

૧૭ PI  LIB PI  ીડ .ટ . ગામીત ૯૮૨૫૨૯૭૪૬૪ ૦૨૬૩૨ ૨૫૬૦૩૧ 

     

૧૮ CPIધરમ રુ PI ી એસ.આર.ગામીત ૯૮૨૫૫ ૧૭૧૮૩ ૦૨૬૩૩ ૨૪૨૯૦૦ 

૧૯ CPI વલસાડ PI ી એસ.આર.ગામીત ૯૮૨૫૫ ૧૭૧૮૩    

૨૦ PI ACB વલસાડ  PI ી ક.આર.સકસેના 

PI ી ડ .એમ.વસાવા 

૯૭૨૬૭ ૫૧૧૧૧ 

૮૧૪૦૫ ૯૧૨૪૫  

  

૨૧ PSI લા ા ફક PSI ી ટ .સી.પટલ ૯૭૧૨૯૦૯૪૫૬      

૨૨ PI CID IB PI  ી ક.એમ.રાઠોડ ૯૯૧૩૨ ૩૨૭૯૯ ૦૨૬૩૨ ૨૪૭૩૦૩ 

૨૩ RSI વલસાડ RSI ી એસ.આર.પટલ ૯૫૮૬૪ ૯૯૭૩૪  ૦૨૬૩૨ ૨૨૩૩૯૩ 

૨૪ BDDS  વલસાડ PSI ી ડ . .પટલ ૯૯૧૩૩૭૯૦૫૩   

૨૫ QRT વલસાડ PSI ી આર.બી.પટલ ૯૯૭૮૦ ૨૩૦૬૪ ૯૩૧૬૮ ૩૧૬૭૨ 

૨૬ MT વલસાડ PSI ીએલ.આર.મકવાણા ૯૯૨૫૦૪૫૪૬૯ ૦૨૬૩૨ ૨૨૪૬૬૩ 

૨૭ માઉ ટડ PSI ી એચ.આરવસાવા ૬૩૫૫૫ ૩૪૪૯૩   

૨૮ વાયરલેસ PSI ીઆર.એસ.પટલ ૮૮૬૬૩ ૫૧૫૭૫  ૦૨૬૩૨ ૨૪૩૩૨૨ 

૨૯ કો ટુર શાખા  PSI ીવી.એન.પરમાર ૯૦૩૩૪૩૪૭૩૩ ૦૨૬૩૨ ૨૪૩૮૯૪  

૩૦ કંમા ડ કં ોલ  PSI ી એ. .પટલ ૮૯૮૦૮ ૪૪૨૪૮  ૦૨૬૩૨ ૨૫૨૫૩૩ 

૩૧ FSL અિધ.વલસાડ ી વી.બી.પટલ ૯૯૭૮૪ ૦૫૦૨૨  ૦૨૬૩૨ ૨૫૨૩૩૫ 

૩૨ ફગર ી ટઅિધ. ી ીમિતવષાબેન ૯૬૩૮૬૯૬૯૬૦ ૯૬૩૮૧ ૭૫૪૫૪ 
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૩૩ રુતર જIGP કચેર   PSI ી .આર. ડ  ૯૮૨૫૩ ૭૮૪૩૯    

PSI ી પી.પી.ચૌહાણ ૯૮૨૫૮ ૧૧૧૧૦    

૩૪ રુત ર જ સાયબર ાઇમ  PSI ી .ુઆર.ડામોર ૯૭૧૨૯ ૦૮૭૪૯    

PSI ી એસ.બી.ઝાલા ૬૩૫૨૭૨૮૩૮૯   

૩૫ ડોગહ ડલર PC રાકશભાઇ ૯૬૮૭૫ ૫૫૩૪૫   

૩૬  પેરોલફલ કોડ PSI ી બી.એચ.રાઠોડ ૯૮૭૯૬ ૦૯૫૬૫   

૩૭ AHTU PI ી આર.ક.રાઠવા ૯૭૨૬૩ ૨૩૮૩૮    
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 oo  VVFFZZFF[[uuIIllJJEEFFUU  oo  
S|D GFD CF[NF[ SR[ZL 

OF[G G\ 
ZC[9F6 DF[PG\AZ 

 D[G[HD[g8 SlD8L    
1 0F[P VlG, ALP 58[, D]bI Ò<,F VFZF[uIVlWSFZL   9727782001 
2 0F[P C;D]B V[;P 58[, VlWS Ò<,F VFZF[uIVlWSFZL   9727782002 
3 0F[P DGF[H V[GP 58[, V[l50[lDS D[0LS, VF[OL;Z    9727782012 
4 0F[P V[;PV[;P CSS .PRFPÒ<,F D[,[lZIFVlWSFZL   9727782009 
5 zL ;\NL5 V[GP GFIS SJF[,L8L V[:IF[Zg; D[0LS, VF[lOP   9727782004 
6 zL ZD[XEF. UF\lJT .PRFPJCLJ8LVlWSFZLsV[O5Lf   97129 12620 
      
 Z[l50 ZL:5F[g; 8LD 

J,;F0 

    

૭ 0F[P DI]ZL V[;P 58[, V[DPVF[P ;[UJF4    90819 85590 

8 0F[P C[DF\ULGL 58[, V[DPVF[P R6J.4    79846 81837 
9 zL X{,[X h[0P 58[, ;]5ZJF.hZ4 UF[ZUFD   97277 82078 
      
 5FZ0L     
૧૦ 0F[P ZFC], 8LSS] 

0F[PT[HX S[P 58[, 
V[DPVF[P AF,NF 

V[DPVF[P VF[ZJF0 
  97277 82204 

9727782202 
11 zLWLZ]EF. V[DP 8\0[, ;]5ZJF.hZ4 5FZ0L   97124 3677 
      

 JF5L     
12 0F[P VF:YF l+J[NL 

0F[PT[H; 58[, 
V[DPVF[P SF[5Z,L4  

V[DP VF[P J8FZ  
  9727782208 

70690 30630 
13 zLCFlN"S 58[, ;]5ZJF.hZ4 GFGL T\AF0L   95375 06161 
      
 p\DZUFD     
14 0F[PR[TG 58[, V[DPVF[P  O6;F   97277 82358 
15 0F[P EFU"J ZF6F V[DPVF[P  ;\HF6   94082 10959 
16 zL DGF[H VFZP WF[0L ;]5ZJF.hZ4 V\S,FX   97277 82365 
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 WZD5]Z     
17 0F[P lJHI 8LP 58[, V[DPVF[P SFS0S]JF   99045 60329 
18 0F[P T]QFFZ VFZP 5JFZ V[DPVF[P  T]TZB[0   96624 91595 
19 zL;]Z[XEF. h[0P 

UJ,L 
;]5ZJF.hZ4 WFD6L   96387 64871 

      
 S5ZF0F     
20 0F[P lNjI[X V[P 58[, V[DPVF[P DF\0JF   75678 81282 
21 0F[P DC[X VFZP 58[, V[DPVF[P GFZJ0   97277 82603 
22 zL GJLG V[DP YF[ZF8 ;]5ZJF.hZ4 ,JSZ   97277 82624 
      
 Ò<,F ,[J, Z[5L0 ZL:5F[g; 8LD    
23 0F[P VlG, ALP 58[, ;LP0LPV[RPVF[PPslHP5\Pf 243213  97277 82001 
24 0F[P DGF[H V[GP 58[, V[5L0[DLVF[,F[Ò:8 slHP5\f 243213  9727782012 
25 0F[P V[;P V[;P CS .PRFP 0LPV[DPVF[P   97277 82479 
26 0F[P lS\H, 58[, VFl;:8g8 5|F[O[;Z   99782 94876 

૨૭ 0F[P D[C], 58[, 8I]8Z   99097 08550 

      
 TF,]SF C[<Y VF[OL; OF[G G\AZ    
28 ડૉ. જ નેશમાહલા  8LPV[RPVF[PWZD5]Z  242345  97277 82476 
29 ડૉ. મહશ પટલ I/c 8LPV[RPVF[P S5ZF0F 220124  9727782603 

30 0F[P 5|SFX ZF9F[0 8LPV[RPVF[P 5FZ0L 2340742  97277 82601 
31 ડૉ. મૌિનક . પટલ I/c8LPV[RPVF[P JF5L  33 9512200441  
32 0F[P ~5[X UF[CL, 8LPV[RPVF[P p\DZUFD 2575233 34 9727782351 
૩૩ ડૉ. કમલ ચૌધર  I/c 8LPV[RPVF[PJ,;F0 233675  90990 16345 
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SS||DD  VVllWWSSFFZZLLGG]] \\   GGFFDD  CCFF [[NN||FF [[     OOFF [[GG  GG\\PPqq  DDFF[[AAFFPP  
!!  00FF [[PPભાવશેભાઈભોયાણીભાવશેભાઈભોયાણી  DD]]bbII  ÒÒ<<,,FF  TTAALLAALL  VVllWWSSFFZZLL  ;;CC  

ll;;llJJ,,  ;;HH""GG  
0022663322--225511004466  
૯૯૨૫૨૪૨૧૪૪ ૯૯૨૫૨૪૨૧૪૪   

ZZ  00FF [[PP ..કક..પટલપટલ  llGGJJFF;;LL  TTAALLAALL  VVllWWSSFFZZLL  0022663322--225522884444  
9999778899  005533૫૪૫૪  

##  00FF [[PPઅિ ન પટલઅિ ન પટલ  ..PPRRFFPP  JJCCLLJJ88LL  VVllWWSSFFZZLL  0022663322--225511774444  

૯૯૭૮૯૦૫૩૭૭ ૯૯૭૮૯૦૫૩૭૭   
    SS\\88== FF [[,,  ~~DD  0022663322--225511991111  
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GJL AC]DF/L lA<0L\UDF\ VFJ[,L SR[ZLVF[ slH<,F ;[JF ;NGvZf 
VP
G\P 

GFD CF[N|F[ SR[ZL DF[AF., G\AZ 

1. zzLLAALLPP  SS[[PP  
JJ;;FFJJFFss..PPRRFFPPff  

5|FIMHGF JCLJ8NFZzL J,;F0 225500660011  
225500660022  

૯૯૭૮૪૦૫૬૫૦ ૯૯૭૮૪૦૫૬૫૦   

2. 
zzLLllGG,,[[XX  VV[[GGPP5588[[,,  

SFI"5F,S .HG[ZzL sDF2Df J,;F0 224422889977  
  
  

૯૪૨૬૮૭૨૪૭૨૯૪૨૬૮૭૨૪૭૨  

3. zzLLએડ ચૌધરએડ ચૌધર   
GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL4 
.,[S8=LS ;A 0LJLhG sDF2Df J,;F0 224422996600  ૯૯૭૮૩૨૬૨૧૬ ૯૯૭૮૩૨૬૨૧૬   

4. zzLLડ પીડ પીRRFF{{WWZZLL  
  

DNNGLX .HG[ZzL 
.,[S8=LS ;A 0LJLhG sDF2Df J,;F0 224422996600  ૯૪૨૬૭૭૬૮૧૩ ૯૪૨૬૭૭૬૮૧૩   

૫. 
zzLL  DDCC[[XXEEFF..  RRFF{{WWZZLL  

એસP ઓP  

.,[S8=LS ;A 0LJLhG sDF2Df J,;F0 
224422996600  ૯૭૧૨૬૦૦૬૩૯ ૯૭૧૨૬૦૦૬૩૯   

6. zzLL  SS[[PPVVFFZZPPXXSS;;[[GGFF  
  

5F[,L; .g:5[S8ZzL-૧  

,F\R ~xJTlJZF[WL aI]ZF[ J,;F0 
225533115555  99772266775511111111  

 
zzLLડ એમવસાવાડ એમવસાવા  5F[,L; .g:5[S8ZzL-૨   

,F\R ~xJTlJZF[WL aI]ZF[ J,;F0 
225533115555  ૮૧૪૦૫૯૧૨૪૫ ૮૧૪૦૫૯૧૨૪૫   

7. zzLLમતીમતી યો સનાબનેસોયો સનાબનેસો

લકંલકં   

.PRF GFIA lGIFDS4 VG];]lRTHFlT 
S<IF6 J,;F0 224422661166  ૯૦૯૯૩૬૮૬૧૯ ૯૦૯૯૩૬૮૬૧૯   

8. zzLL  RR[[TTGG  55JJFFZZ  V[8=F[;L8L VF[lO;Z 224422661166  9944009944  2288339966  
9. zzLL  00LLPPVVFFZZPPJJ//JJLL  

  
.PRF DNNGLX SlDxGZzL4 VFlNHFTL 
J,;F0 sTS[NFZL VlWSFZLf 224477445566  9944229911  1188337711  

10. zzLLએસએનપારગીએસએનપારગી   GUZ lGIF[HSzL J,;F0P 224488778855  ૯૯૭૮૦૧૫૫૧૦ ૯૯૭૮૦૧૫૫૧૦   
11. zzLL  00LLPPSS[[PPJJ;;FFJJFF  

  
GFIA lGIFDSzL4 VF{nF[ULS ;,FDTL 
VG[ :JF:yI 225533661122  9988225588  0011554477  

12. zzLL  HH[[PP  VV[[RRPP  RRFF{{CCFF66  
  

.PRFP lH<,F ;DFHS<IF6 
VlWSFZLzLsVF[PALP;Lf 225533111111  9944228888  1122339933  

13. zzLL  HH[[PP  VVFFZZPP  HHFF00[[HHFF  DNNGLX DH]Z VFI]STzL J,;F0 225533660044  9977227777  6622110055  
14. zzLL  XX{{,,[[XX  SS66HHZZLLIIFF  lH<,F NC[H 5|lTA\WS VlWSFZLzL 222222222244  8811441155  2222999999  
15. zzLL  SS[[TTGG  NNCCLL\\;;ZZLLIIFF  DNNGLX R[ZL8L SlDxGZzL J,;F0 225566444444  9988998800  9966667755  
16. zzLL  VV[[RRPP  VV[[DDPP  ZZFF66FF  VFzDXF/F VlWSFZLzL J,;F0 224400445511  9988225544  7744772255  
17. zzLL  88LLPPJJLLPP99FFSSFF [[ZZ  

  

lH<,F 5|F[H[S8 D[G[HZzL 
U]HZFT DSFG VG[ VgI AF\WSFD 
zDIF[UL S<IF6 AF[0" 

224455112200  9944229922  2266550055  

18 ી ી ..આરઆર..ગરાસીયાગરાસીયા  
DNNGLX lGI\+S SFG]GL DF5 lJ7FG 
VG[ U|FCS ;]Z1FF VlWSFZLzL J,;F0 224488776644  ૯૮૭૯૫૩૮૬૯૮૯૮૭૯૫૩૮૬૯૮  

19 
ી વાયી વાય..એસએસ..ઝાલાઝાલા  

GFIA JG;\Z1FSzL ptTZ J,;F0 225544115511  
224477008888PP  

૯૮૭૯૦૦૬૨૧૬૯૮૭૯૦૦૬૨૧૬  

૨૦ ી પક બીી પક બી..સોલકંસોલકં   .PRFPGFIA JG;\Z1FSzL Nl1F6  225533880099  ૭૫૭૪૯૫૦૪૪૧૭૫૭૪૯૫૦૪૪૧  



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  119911  
  

voH]GL AC]DF/L lA<0L\UDF\ VFJ[,L SR[ZLVF[ slH<,F ;[JF ;NGv!fov 
VPG\ GFD CF[N|F[ SR[ZL DF[AF., G\AZ 
1. zzLL  SS[[PP  VV[[RRPP  UUFFDDLLTT  lH<,F lTHF[ZL VlWSFZLzL J,;F0 225544221111  8888449933  3399445522  
2. 

zzLL  00LLPP  SS[[PP  RR\\NNGGFF66LL  
gIFIFWLXzL DH]Z VNF,T J,;F0 224444883344  

224444883355  PP  
®®    224466003366  

9988225533  3333779944  

3. zzLLએએ..એસએસ..બારોટબારોટ  
  

.PRFPGFIA DFlCTLlGIFDSzL J,;F0 225533881177  
224444112233  PP  

૯૯૨૫૮૧૦૧૪૪૯૯૨૫૮૧૦૧૪૪  

4. zzLLએએ..એસએસ..બારોટબારોટ  .PRFP;A V[0L8Z 225533881177  ૯૯૨૫૮૧૦૧૪૪૯૯૨૫૮૧૦૧૪૪  
5. ી ી સીસી.. ..પટલપટલ  ઇ.ચા.GFIA AFUFIT lGIFDSzL J,;F0 224433118833  ૯૪૨૮૦૬૪૯૫૪૯૪૨૮૦૬૪૯૫૪  
6. zzLL  AALLPP  55LLPP  RR]]00FF;;DDFF  .PRF ;DFH ;]Z1FF VlWSFZLzL J,;F0 224422776633  9988779955  2255335544  
7. zzLL  AALLPP  55LLPP  RR]]00FF;;DDFF  Ò<,F 5|F[A[XG VlWSFZLzL J,;F0 224422776633  9988779955  2255335544  
8. ;;]]zzLLHHFFxxDDLLGGAA[[GG  

  
lH<,F AF/ ;]Z1FF V[SDP J,;F0 224444666633    

DDCCPPUU  9977224433  7700669933  

9. ી રોહન રુાવી રોહન રુાવ  

  

VF;LPSlDxGZzL JF6LHILS J[ZF4 
J,;F0 224444228877  ૯૩૭૭૭૭૭૯૭૧૯૩૭૭૭૭૭૯૭૧  

10. ી એસી એસ..કક..ઉપા યાયઉપા યાય  
Ò<,F ;CFIS lGZL1FSzL4 :YFlGS 
E\0F[/ lC;FA J,;F0P 225533334411  ૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩૯૪૦૮૧૫૦૦૨૩  

11 00FF ""PP  EEFFJJ[[XX  DDCCFF,,FF  
  

GFIA 5X]5F,G lGIFDSzL 3lGQ9 5X] 
;]WFZ6F IF[HGF4 J,;F0 s:8[8f 224488332266  9999779966  6666114444  

12 
zzLL  VV[[;;PP  JJLLPP  SS[[NNFFZZLLIIFF  

GFIA JG;\Z1FSzL ;FDFÒS JGLSZ6 
J,;F0 

224433225588  
224422449922PP  

9944226611  6611773399  
7755774499  5500112211  

14 zzLL  SS[[PP  VV[[OOPP  JJ;;FFJJFF  lH<,F lX1F6FlWSFZLzL J,;F0 225544222288  9999009999  7700221166  
15 zzLLએએ..એમએમ..પટલપટલ  

  
ઇ.ચા. DNNGLX lGIFDSzLDt:IF[nF[U 
J,;F0 

225544220044  
224488008844  PP  

૯૭૨૭૧૨૭૧૦૩૯૭૨૭૧૨૭૧૦૩  

16 zzLL  DDCC[[XXEEFF..  5588[[,,  
  

lH<,F ZDTUDT VlWSFZLzL 
224488008833  9944229900  8877771155  

9977114477  6666664499  
17 zzLLDDTTLL  VV[[PP  VVFFZZPP  

RRFF{{WWZZLL  
.PRF lGZ\TZ lX1F6FlWSFZLzL J,;F0 
s5F{\- lX1F6f 224433881111  

9955337766  4444889988  
9977227788  1177662266  

18 zzLLVV[[DDPP  VV[[RRPP  5588[[,,  
.PRF ;ZSFZL zDVlWSFZLzLsB[TLf 
J,;F0 224488008855  9966662200  6644668811  

19 ી એચી એચ..આરઆર..પટલપટલ  
  

lH<,F ZHL:8=FZzL ;CSFZL D\0/LVF[ 
J,;F0 225544223377  ૯૪૨૭૧૧૫૧૮૮૯૪૨૭૧૧૫૧૮૮  

20 zzLLHH[[PP  VV[[RRPP  TTggGGFF  .PRF VlW1FSzL GXFA\WL VG[ VFASFZL 
BFT]\ J,;F0 224422224477  9944226655  8833998844  

21 00FF ""PP  VV[[;;PPAALLPP55ZZDDFFZZ  lH<,F ZSTl5¿ VlWSFZLzL J,;F0 224433771100  7755667788  8800330000  
22 zzLL  VV\\SS]]ZZ  HHFF[[QQFFLL  H[Q9 SF[RzL J,;F0 

225544660055  9977114477  5555556633  
9988998866  2211997799  

  
  
  



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  119922  
  

volH<,FGL VgI ;ZSFZL SR[ZLVF[ sJ,;F0 BFT[fov 
VPG\ GFD CF[N|F[ SR[ZL DF[AF., G\AZ 
૧ zzLL  VV[[DDPPHH[[PP55ZZDDFFZZ  ;LP;LPV[O J,;F0 224400111100  

®®  225555000066  
૯૪૨૭૦૦૯૨૭૫૯૪૨૭૦૦૯૨૭૫  

  
૨ ી હાદ ક ડી હાદ ક ડ   

  

HGZ, D[G[HZzLlH<,F pWF[U S[g§ 
J,;F0 

224444110000  
224411339977  PP  

૯૪૨૮૨૨૬૬૬૦૯૪૨૮૨૨૬૬૬૦  

૭૫૬૭૦૨૧૨૦૭૭૫૬૭૦૨૧૨૦૭  
૩ ી તપન મકવાણાી તપન મકવાણા  

  

ઇ.ચા. 5|FN[XLS JFCG 
jIJCFZVlWSFZLzL J,;F0 

222266662222  ૯૬૨૪૦૩૮૦૫૯૬૨૪૦૩૮૦૫  

૪ ી આરી આર..એમએમ..રાવલીયારાવલીયા  ઇ.ચા. 5|FN[XLS JFCG 
jIJCFZVlWSFZLzL J,;F0 

222266662222  ૯૯૯૮૮૩૧૯૦૪૯૯૯૮૮૩૧૯૦૪  

૫ zzLL  55LLPPVV[[GGPP55]];;""GGFF66LL  
  

DNNGLX SlDxGZzL BF[ZFS VG[ VF{QFW 
lGIDGT\+ J,;F0 

224499778888  9977224422  1188998888  

૬ zzLL  SS[[PP  ;;LLPP  SS]]ggAALL  0[ÒuG[8[0 VF[OL;ZzL4 BF[ZFS VG[ VF{QFW 
lGIDGT\+ J,;F0 

  9944227711  4400779955  
૬૩૫૫૬૨૯૮૩૩૬૩૫૫૬૨૯૮૩૩  

૭ ી કી ક..કક..પટલપટલ  

  
ઇ.ચા.VlW1FS .HG[ZzL 

5FP5] VG[ UPjI AF[0" J,;F0 

225533113355  
224422335544  

૯૯૭૮૪૦૬૬૧૪૯૯૭૮૪૦૬૬૧૪  

૮ ીી ક ક..કક..પટલપટલ  SFP.zL 5FP5] VG[ UPjI AF[0" J,;F0 225533115588  ૯૯૭૮૪૦૬૬૧૪૯૯૭૮૪૦૬૬૧૪  

૯ ી મો હત નાયી મો હત નાય  

  

SFP.zL 5FP5] VG[ UPjI AF[0" J,;F0 
sDLS[GLS,f 

225511442277  ૯૯૭૮૪૦૬૯૩૦૯૯૭૮૪૦૬૯૩૦  

૧૦ ી કી ક..કક..પટલપટલ  

  

SFP.zLlH<,F H/ VG[ :JrKTF 
;lDlTsJF:DF[f 

224422559955  ૭૦૬૯૨૫૩૨૮૫૭૦૬૯૨૫૩૨૮૫  

૧૧ ી એમી એમ.. ..ધનગરધનગર  

  

VlW1FS .HG[ZzL ND6U\UF IF[HGF 
JT'/ J,;F0 

225533330077  PP  
225544550011  TTOO  

225544550044  

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૩૯૯૭૮૪૦૫૫૭૩  

૧૨ ી એસી એસ..ડડ ..પટલપટલ  .PRF SFI"5F,S .HG[ZzL ND6U\UF 
IF[HGF J,;F0 

225544550011  TTOO  
225544550044  

૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩  

૭૯૯૦૪૨૧૧૧૮૭૯૯૦૪૨૧૧૧૮  
૧૩ ી એસી એસ..ડડ ..પટલપટલ  

  

SFI"5F,S .HG[ZzL ND6U\UF IF[HGF 
DW]AG SF[,F[GL 

00226600  
22664400221133  

૯૯૦૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩૯૯૨૧૦૩૩  

૭૯૯૦૪૨૧૧૧૮૭૯૯૦૪૨૧૧૧૮  
૧૪ ી એસી એસ..ડડ ..પટલપટલ  SFI"5F,S .HG[ZzL ND6U\UF GC[Z 

JLXFBF JF5L 
00226600  
22440011331122  

૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩  

૭૯૯૦૪૨૧૧૧૮૭૯૯૦૪૨૧૧૧૮  
૧૫ zzLL  VV[[;;PPVV[[GGPP5588[[,,  GFPSFP.zL l;\RF. 5[8F lJEFU J,;F0 224422882211  9944229977  8822111199  

૧૬ zzLL  VV[[GGPP55LLPP55\\RRFF,,  GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL DF2D J,;F0 224444112266  9999778811  4499882255  

૧૭ zzLL  AALLPPVV[[,,PPHHFFNNJJ  
  

5|D]BzLlH<,F TSZFZ lGJFZ6 OF[ZD 
J,;F0 

224422882244  97275 34437 

૧૮ zzLLએસએસ..એએ..શેખશેખ  lJn]T lGZL1FSzL J,;F0 224422556633  ૯૯૦૯૧૦૭૪૦૪૯૯૦૯૧૦૭૪૦૪  

૧૯ ી એી એ..કક..પટલપટલ  સહાયક િવ તુિનર ક ી, વલસાડ  ૨૪૨૫૬૩૨૪૨૫૬૩  ૯૪૨૭૦૭૬૮૨૫૯૪૨૭૦૭૬૮૨૫  



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  119933  
  

૨૦ zzLLDDTTLL  VVll11FFકાકા  5588[[,,  GFIA JFl6HIS J[ZF SlDxGZ J,;F0 224411224433  
®®  225566228866  

9988224411  9999226688  

૨૧ zzLL  JJLLPP  ;;LLPP5588[[,,  
  

SFP.zL V\lASFlJEFU GJ;FZL 225588005544  
225599112277  

9944227788  2211550099  

૨૨ zzLL  VVFFZZPPVV[[DDPP5588[[,,  SFP.zL 0=[G[H lJEFU GJ;FZL 225599114433  9988225555  1100774455  

૨૩ zzLLDDTTLL;;ZZFF [[HHAA[[GG  5588[[,,  .PRFP U|\Y5F, lH<,F ;ZSFZL 5]:TSF,I 224411770055    

૨૪ 00FF ""PP  VV[[PPAALLPPll;;\\CC  3lGQ9 DZWF pK[Z4 R6J. s:8[8f 223333333388  9944227711  8899880000  

૨૫ zzLL  00LLPP  VV[[RRPP  XXFFCC  SFI"5F,S .HG[ZzL4 ZFQ8=LI WF[ZLDFU" 
sE~Rf 

0022664422  
224433440088  

9988225555  6622996622  
9944229999  5533559900  

૨૬ zzLL  SS[[PP  SS[[PP  5588[[,,  
  

GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL4 ZFQ8=LI 
WF[ZLDFU" 5[8F lJEFU J,;F0 

224444447788  9988998800  2266557788  

૨૭ zzLL  SS[[PP00LLPP5588[[,,  
  

VlWS DNNGLX .HG[ZzL4 
ZFQ8=LI WF[ZLDFU" 5[8F lJEFU J,;F0 

224444447788  77222288002222553377  

૨૮ ી દનશે ઉપા યાયી દનશે ઉપા યાય  5|F[U|FD D[G[HZzL4 !_( ૨૪૩૨૩૮૨૪૩૨૩૮  ૮૨૩૮૨૮૮૭૧૭૮૨૩૮૨૮૮૭૧૭  

૨૯ ી ચં કાતં મકવાણાી ચં કાતં મકવાણા  5|F[H[S8 SF[vVF[0L"G[8ZzL4 !(!vVEID ૨૪૩૨૩૮૨૪૩૨૩૮  ૮૨૩૮૦૮૪૩૭૩૮૨૩૮૦૮૪૩૭૩  

૯૯૭૮૯૩૨૧૨૪૯૯૭૮૯૩૨૧૨૪  

૩૦ zzLL  RR[[TTGGEEFF..  UUZZFF;;LLIIFF  GFIA B[TL lGIFDSzL lJ:TZ6 
s5|WFGD\+L O;, lJDF IF[HGFf 

225511881188  9999009999  7711332299  

૩૧   GFIA 5X]5F,G lGIFDSzL J[8ZGZL 5F[,LS,LGLS4 
5FZG[ZF 5FZ0L4 J,;F0 

222277115500    

૩૨ ીમતી વદંનાબને ીમતી વદંનાબેન 

ચૌધરચૌધર   

અસી.ર સચઓફ સર, ગેર  કચેર  ૨૪૨૯૪૦૨૪૨૯૪૦  ૯૯૨૫૩૨૭૫૧૫૯૯૨૫૩૨૭૫૧૫  

૩૩ ી ડી ડ ..એનએન..રબારરબાર   ઇ.ચા. ડ વીઝનલ મનેજેર, વન િવકાશ 

િનગમ, .ુવાસંદા 

૦૨૬૩૦૦૨૬૩૦--

૨૨૨૩૫૯૨૨૨૩૫૯  

૯૯૯૮૪૩૦૦૦૭૯૯૯૮૪૩૦૦૦૭  

૩૪ ી જતીનઠાકરી જતીનઠાકર  કા.પા.ઇ. જુરાત હાઉસ ગ બોડ, 

વલસાડ  

--  
  

૯૦૯૯૯૯૬૫૫૯૯૦૯૯૯૯૬૫૫૯  

૩૫ વેીરલ ટવાલાવેીરલ ટવાલા  મદદનીશ ઇજનરે ી, જુરાત હાઉસ ગ 

બોડ, વલસાડ 
--  ૯૦૯૯૯૯૩૫૮૩૯૦૯૯૯૯૩૫૮૩  

૩૬ ી આિષશભાઇી આિષશભાઇ  ુ .ઓફ સર ( જુરાત ીન 

ર વો સુનકં.લી.)  GGRC 
--  ૯૫૫૮૧૦૦૩૬૩૯૫૫૮૧૦૦૩૬૩  

૩૭ ી અ પુ ુમારશમાી અ પુ ુમારશમા  મદદનીશ િનયામક, જુરાત રા ય 

જમીન િવકાશ િનગમ લી. ધરમ રુ 
૦૨૬૩૩૦૨૬૩૩--

૨૪૨૦૮૬૨૪૨૦૮૬  
૯૯૨૫૯૩૪૮૭૬૯૯૨૫૯૩૪૮૭૬  
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DDWW]]AAGG  00[[DD  ;;FF..88GGFF  ..DDZZHHgg;;LL  OOFF [[GG  GG\\AAZZFF [[ oo  
SS||DD  GGFFDD  CCFF [[NN|| FF [[  OOFF [[GG  GG\\AAZZ  DDFF [[AAFF..,,  GG\\AAZZ  
1 zzLLએમએમ.. ..ધનગરધનગર  પુર ટ ડ ગઇ નીઅર 

દમણગગંા ો ટ સકલ દમણગગંા ો ટ સકલ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--

૨૫૪૫૦૧૨૫૪૫૦૧  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--

૨૫૪૫૦૪૨૫૪૫૦૪  

૯૦૯૯૯૫૪૫૩૪૯૦૯૯૯૫૪૫૩૪  

2 zzLLબીબી..કક..પથેાનીપથેાની  SFI"5F,S .HG[ZzL 
ND6U\UF ો ટ ડ વીઝન-૧, મ બુન 

કોલોની 

૦૨૬૦૦૨૬૦--

૨૪૦૧૩૧૨૨૪૦૧૩૧૨  
૯૭૨૭૦૧૦૧૮૭૯૭૨૭૦૧૦૧૮૭  

3 zzLLએસએસ..ડડ ..પટલપટલ  
  

SFI"5F,S .HG[ZzL(ઇ. ચા) 

દમણગગંાકનાલઇનવે ટ ગસેનડ વીઝન, 

દમણગગંા ભવન, વલસાડ 

૦૦૨૬૩૨૨૬૩૨--

૨૫૪૫૦૩૨૫૪૫૦૩  

૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩૯૯૦૯૯૨૧૦૩૩  
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૫ ી એસી એસ..આરઆર..પટલપટલ  ના.SFI"5F,S .HG[ZzL 

દમણગગંાકનાલ સબ ડ વીઝન-૨, 

મ બુન કોલોની, મ બુન 

--  
  

૯૮૨૪૧૫૧૫૧૧૯૮૨૪૧૫૧૫૧૧  

૬ ી દશન રુો હતી દશન રુો હત  ના.SFI"5F,S .HG[ZzL 
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6688  DD]]//LL  HHII[[XXEEFF..  99FFSSFF [[ZZEEFF..  5588[[,,  9988225511  2266666633  ગીતાબનેગીતાબને ..સોલકંસોલકં   ૯૮૭૯૫૫૨૨૧૪૯૮૭૯૫૫૨૨૧૪  

6699  DD[[CC  HHIIFFAA[[GG  llNN,,LL55EEFF..  GGFFIISSFF  9999009933  7711339988  ર તેશ ુમારર તેશ ુમાર ..ગો હલ ગો હલ 

((ઇઇ..ચાચા..))  

૯૯૭૯૦૫૨૪૮૩૯૯૭૯૦૫૨૪૮૩  

7700  ZZFFAA00FF  HHXXJJ\\TTEEFF..  RRLLDDGGEEFF..  
5588[[,,  

9999778800  2211889911  ;;,,FF[[GGLL  RR\\§§SSFF \\TT  ZZFF99FF [[00  
((ઇઇ..ચાચા.).)  

7700448822  6688336633  

7711  ZZFF [[66JJ[[,,    મીનાબનેઉપમીનાબનેઉપ િસહદોડ યાિસહદોડ યા  ૯૭૨૫૪૪૬૨૫૮૯૭૨૫૪૪૬૨૫૮  VVllDDTTFFAA[[GG  VV[[GGPP  KKFFIIFF  9977224433  2222336666  

7722  ZZFF [[,,FF  RRLL \\TTGGSS]]DDFFZZ  ;;]]ZZ[[XXEEFF..  5588[[,,  9977224400  3355552200  GG[[JJLL,,  VV[[PP  5588[[,,  9999779911  8822116688  
7733  ,,LL,,FF55FF[[ZZ  ;;]]llGGTTFFAA[[GG  VVXXFF[[SSEEFF..  5588[[,,  8888449900  8833555599  અવનીસીઅવનીસી..પટલપટલ  ૯૦૬૭૧૭૧૬૦૭૯૦૬૭૧૭૧૬૦૭  

7744  JJXXLLIIZZ  CC[[DDFF \\UULLAA[[GG  ZZLLSSLLGGEEFF..  5588[[,,  9977226655  4400997711  ગોિવદભાઇએગોિવદભાઇએસસ..નાઇનાઇ  ૯૫૭૪૨૩૪૭૩૩૯૫૭૪૨૩૪૭૩૩  

7755  JJFF\\SS,,  NNLL55SSEEFF..  ppttTTDDEEFF..  5588[[,,  9944226655  7722229911  CCQQFF "",,EEFF..  00LLPP  jjIIFF;;  99887799226677666688  
7766  JJFF33,,WWZZFF  ;;FF[[DDFFEEFF..  --[[00FFEEFF..  5588[[,,  9988225577  3311332200  55\\SSHHSS]]DDFFZZ  VVFFZZPP  88\\00[[,,  9966887766  5544226611  
7777  JJFF;;66  EEFFJJLLGGFFAA[[GG  ÒÒ77[[XXEEFF..  

JJFF;;66LLIIFF  
7722227788  9966333377  55\\SSHHSS]]DDFFZZ  VVFFZZPP  88\\00[[,,  9966887766  5544226611  

7788    JJ[[HH,,55FF[[ZZ  ;;UU]]GGFFAA[[GG  SSFF {{ llXXSSEEFF..  5588[[,,  8844660022  0066994444  અવનીસીઅવનીસી..પટલપટલ  ૯૦૬૭૧૭૧૬૦૭૯૦૬૭૧૭૧૬૦૭  

7799  JJ[[,,JJFFRR  5588[[,,  HHII\\llTTEEFF..  hhJJ[[ZZEEFF..    8811441199  5566771177  મહશ ુમારઆરમહશ ુમારઆર..આ હરઆ હર  ૯૭૧૨૦૧૬૭૭૪૯૭૧૨૦૧૬૭૭૪  

8800  XX\\SSZZ  TT//FFJJ  ZZFFSS[[XXSS]]DDFFZZ  hhLL66FFEEFF..  5588[[,,  9977112288  9944114433  NNXXFF""AA[[GG  VVFFZZPP  RRFFJJ00FF  9944227733  5533227744  
8811  ;;ZZFF [[66  HH]]YY  ll55||TT[[XXEEFF..  UU]]66JJ\\TTEEFF..  

5588[[,,  
8844001100  3344886677  યોતીબનેઆરયોતીબનેઆર..હળપતીહળપતી  ૮૧૪૦૨૩૨૨૮૮૮૧૪૦૨૩૨૨૮૮  

8822  ;;ZZFF [[WWLL  llJJHHIIEEFF..  99FFSSFF [[ZZEEFF..  5588[[,,  9988224444  1133559900  યોતીબનેઆરયોતીબનેઆર..હળપતીહળપતી  ૮૧૪૦૨૩૨૨૮૮૮૧૪૦૨૩૨૨૮૮  

8833  ;;FFZZ\\UU55]]ZZ  GG88]]EEFF..  BB]]XXFF,,EEFF..  5588[[,,  7722001188  9988770044  દ પીકાબેનદ પીકાબેન ..પરમારપરમાર  ૯૯૭૮૨૦૭૭૭૪૯૯૭૮૨૦૭૭૭૪  
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8844  ;;]]ZZJJFF00FF  HHFFUU°°llTTAA[[GG  TT]],,;;LLNNFF;;  
DDFF\\UU[[,,FF  

9977114411  5522444411  ભાવશેભાઇએનભાવશેભાઇએન..પટલપટલ  ૯૯૯૮૬૪૬૯૮૫૯૯૯૮૬૪૬૯૮૫  

8855  ;;[[UUJJFF  ZZDDLL,,FFAA[[GG  VVXXFF[[SSEEFF..  5588[[,,  9955774466  3300003366  રોનકભાઇએમરોનકભાઇએમ..ઢ મરઢ મર  

((ઇઇ..ચાચા.).)  

૮૮૬૬૪૪૦૯૭૦૮૮૬૬૪૪૦૯૭૦  

8866  ;;[[UUJJLL  TTGGJJLL  DD]]SS]] \\NNEEFF..  88[[,,  9944229977  9911224466  ભાવશેભાઇએનભાવશેભાઇએન..પટલપટલ  ૯૯૯૮૬૪૬૯૮૫૯૯૯૮૬૪૬૯૮૫  

8877  CCllZZIIFF  55}}JJLL ""  DDGGLLQQFFSS]]DDFFZZ  ZZFF99FF[[00  8877558800  5588338822  GG[[CCFFAA[[GG  VV[[;;PP  5588[[,,  99771144443322991144  
8888  DDUUFF[[NN  ;;\\wwIIFF  NNLL55[[XXEEFF..  5588[[,,  9977337711  6644440088  શીવાનીશીવાનીકક..પટલપટલ  ૯૯૭૯૩૦૪૯૩૮૯૯૭૯૩૦૪૯૩૮  

8899  DDUUFF[[NN  
00]] \\UUZZLL  

JJLLHHIIZZFFHH  00FFCCIIFF    VV[[ \\ÒÒGGLLIIZZ  99887799226699998888  ર તેશ ુમારર તેશ ુમાર ..ગો હલ ગો હલ 

((ઇઇ..ચાચા..))  

૯૯૭૯૦૫૨૪૮૩૯૯૭૯૦૫૨૪૮૩  

9900  EEFFUU,,    XXLL,,FFAA[[GG  VVZZllJJ\\NNEEFF..  GGFFIISS  9977224422  0033115588  ગીષાબેનકગીષાબેનક..ટંડલટંડલ  ૯૭૨૨૧૩૫૫૬૬૯૭૨૨૧૩૫૫૬૬  

9911  NNFF \\00LL  ,,11DDLLAA[[GG  ;;\\HHIIEEFF..  5588[[,,  66335544668822777711  મોહન ુમારબીમોહન ુમારબી..શમાશમા  ૯૬૮૭૧૫૮૨૦૭૯૬૮૭૧૫૮૨૦૭  

9922  SSSSJJFF00LL  XXFF\\TTLLAA[[GG  XXFF\\TTLL,,FF,,  CC//55TTLL  7766221100  4444557700  અનીલભાઇએમઅનીલભાઇએમ..પટલ પટલ 

((ઇઇ..ચાચા.).)  

૭૬૦૦૮૯૬૪૬૧૭૬૦૦૮૯૬૪૬૧  

9933  NNFF \\TTLL  VVDD||TTEEFF..  ZZTTLL,,FF,,  88\\00[[,,  99882255227744777700  અનીલભાઇએમઅનીલભાઇએમ..પટલ પટલ 

((ઇઇ..ચાચા.).)  

૭૬૦૦૮૯૬૪૬૧૭૬૦૦૮૯૬૪૬૧  

9944  55\\RR,,FF..  UULLTTFFAA[[GG  EEFFJJ[[XXEEFF..  5588[[,,  99771144332299557777  આશા વી પરમારઆશા વી પરમાર  ૯૭૨૫૯૬૬૯૬૫૯૭૨૫૯૬૬૯૬૫  
9955  ;;FF[[GGJJFF00FF  ;;llJJTTFFAA[[GG  CCllZZXXEEFF..  5588[[,,  99555588663344332299  આશા વી પરમારઆશા વી પરમાર  ૯૭૨૫૯૬૬૯૬૫૯૭૨૫૯૬૬૯૬૫  
9966  RRLL\\RRJJFF00FF      દ યશેભાઇપીદ યેશભાઇપી..ટંડલટંડલ  ૮૫૧૧૩૭૯૫૬૯૮૫૧૧૩૭૯૫૬૯  

9977  JJ,,\\00LL      ZZ[[BBFFAA[[GG  00LLPP  5588[[,,  9999009900  1188113311  
9988  GG\\NNFFJJ,,FF      યોતીબનેઆરયોતીબનેઆર..હળપતીહળપતી  ૮૧૪૦૨૩૨૨૮૮૮૧૪૦૨૩૨૨૮૮  
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11  VV\\AAFFRR  HHII\\llTTEEFF..  KKFF[[88]]EEFF..  5588[[,,  99997799995566335511  જ નેશ એ પટલજ નેશ એ પટલ  ૯૦૯૯૮૧૪૨૬૮૯૦૯૯૮૧૪૨૬૮  
22  VVZZGGFF,,FF  ;;]]ZZ[[XXEEFF..  ;;FF55]]ZZEEFF..  5588[[,,    99990099447744991199  શેતલ કશેતલ ક. . પટલપટલ  ૭૫૬૭૪૫૮૦૭૧૭૫૬૭૪૫૮૦૭૧  

33  VVFFDD//LL  EEZZTTEEFF..  ppttTTDDEEFF..  5588[[,,  99663388885522445599  નૈમીષા બીનૈમીષા બી. . રાણારાણા  ૮૪૬૯૨૨૮૨૮૪૬૯૨૨૮૨૩૧૩૧  

44  ppNNJJFF00FF    ZZ[[xxDDFFAA[[GG  ZZFFCC]],,EEFF..  5588[[,,  99558866776622002299  ુંદનલાલા ડુંદનલાલા ડ . . ટંડલટંડલ  ૯૮૭૯૪૭૧૭૮૭૯૮૭૯૪૭૧૭૮૭  

55  VVFF[[ZZJJFF00  VVFFllXXQQFFEEFF..  EEUU]]EEFF..  5588[[,,  99990044559933558800  પકંજ ક પટલપકંજ ક પટલ  ૯૩૭૫૯૯૧૭૦૦૯૩૭૫૯૯૧૭૦૦  

66  SSRRJJFF,,  5588[[,,  JJQQFFFF ""AA[[GG  llCCZZFFEEFF..    99772266002233446688  અરિવદ આર ગો હલઅરિવદ આર ગો હલ  ૮૧૪૧૨૦૮૩૦૦૮૧૪૧૨૦૮૩૦૦  

77  SS,,;;ZZ  55]]QQ55FFAA[[GG  DDGGFF[[HHEEFF..  5588[[,,  99882255551155992299  િવશાલ બીિવશાલ બી. . પટલપટલ  ૯૮૭૯૩૭૨૮૬૬૯૮૭૯૩૭૨૮૬૬  

88  SSLLSSZZ,,FF  દપકભાઇબા ભુાઇ પટલદપકભાઇબા ભુાઇ પટલ  ૯૭૨૭૨૦૬૮૯૩૯૭૨૭૨૦૬૮૯૩  શીતલ એસશીતલ એસ. . ટંડલટંડલ  ૯૯૦૪૨૬૪૬૧૯૯૯૦૪૨૬૪૬૧૯  

99  SS]] \\EEFFllZZIIFF  5588[[,,  ZZ[[BBFFAA[[GG  EEZZTTEEFF..    99882255111199883333  શાંત  પરમારશાંત  પરમાર  ૯૯૦૪૨૨૬૦૪૬૯૯૦૪૨૨૬૦૪૬  

1100  SSFF [[,,SS  CC[[DD,,TTFFAA[[GG  DDCC[[XXEEFF..  88\\00[[,,  88778800776688776633  િવશાલ બીિવશાલ બી. . પટલપટલ  ૯૮૭૯૩૭૨૮૬૬૯૮૭૯૩૭૨૮૬૬  
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1111  BB00SSLL  CC\\;;FFAA[[GG  llJJHHIIEEFF..  5588[[,,  99668877998800996622  ધનેશ બીધનેશ બીPP  પટલપટલ  ૭૫૬૭૯૮૧૩૩૩૭૫૬૭૯૮૧૩૩૩  
1122  BB]] \\88[[HH  VVllGGTTFFAA[[GG  DDCC[[gg§§EEFF..  5588[[,,  99992255889944119955  જ નેશ એ પટલજ નેશ એ પટલ  ૯૦૯૯૮૧૪૨૬૮૯૦૯૯૮૧૪૨૬૮  
1133  BB[[ZZ,,FFJJ  SSFF {{ llXXSSFFAA[[GG  SSFF {{llXXSSEEFF..  5588[[,,  99887799444422119911  દનેશ ક ચૌધરદનેશ ક ચૌધર   ૯૯૯૮૪૦૫૩૭૮૯૯૯૮૪૦૫૩૭૮  

1144  UUFF[[..DDFF  ;;]]EEFFQQFFEEFF..  AAFFAA]]EEFF..  5588[[,,    99882255228811880055  XX[[TT,,AA[[GG  SS[[PP  5588[[,,  77556677445588007711  
1155  RRLLJJ,,    DD]]SS[[XXEEFF..  SS,,FF66EEFF..  5588[[,,  99992255556655886622  યોગેશ એનયોગેશ એન. . પટલપટલ  ૯૯૭૮૩૫૩૮૭૮૯૯૭૮૩૫૩૮૭૮  

1166  88]]SSJJFF00FF  VVJJ\\llTTSSFF    VVFFGG\\NNEEFF..  NN[[;;FF..  99992255550000555566  દનેશ ક ચૌધરદનેશ ક ચૌધર   ૯૯૯૮૪૦૫૩૭૮૯૯૯૮૪૦૫૩૭૮  

1177  00CC[[,,LL  5588[[,,  llAA55LLGGEEFF..  AARR]]EEFF..    99990099887766115555  IIFF[[UU[[XXEEFF..  VV[[GGPP  5588[[,,  99997788335533887788  
1188  00]] \\UUZZLL  UULLTTFFAA[[GG  ;;TTLLXXEEFF..  5588[[,,  99882255667777005566  ધનેશ બીધનેશ બીPP  પટલપટલ  ૭૫૬૭૯૮૧૩૩૩૭૫૬૭૯૮૧૩૩૩  

1199  00]]DD,,FFJJ    55]]QQ55FFAA[[GG  HHUUNNLLXXEEFF..  5588[[,,  99990099338855222200  સહદવિસહ ડસહદવિસહ ડ . . ડોડ યાડોડ યા  ૯૭૨૫૯૨૦૦૫૫૯૭૨૫૯૨૦૦૫૫  

2200  TTZZDDFF,,LLIIFF  AAAALLTTFFAA[[GG  llSSXXFF[[ZZEEFF..  5588[[,,  77998844339966775533  માગ  આર શાહમાગ  આર શાહ  ૯૬૬૨૮૮૨૪૦૨૯૬૬૨૮૮૨૪૦૨  

2211  TTLL33ZZFF  િવજય નિવનભાઇ નાયકિવજય નિવનભાઇ નાયક  ૬૩૫૪૮૯૩૧૮૦૬૩૫૪૮૯૩૧૮૦  અિનલભાઇ આર પટલઅિનલભાઇ આર પટલ  ૯૬૮૭૯૯૨૬૦૯૬૮૭૯૯૨૬૦૬૬  
2222  NNXXJJFF00FF  ,,11DDLLAA[[GG  VVZZllJJ\\NNEEFF..  5588[[,,  99997799660088222277  જ નેશ એ પટલજ નેશ એ પટલ  ૯૦૯૯૮૧૪૨૬૮૯૦૯૯૮૧૪૨૬૮  
2233  WWUU00DDFF//  GGLL,,FFAA[[GG  ZZFFHH[[XXEEFF..  VVFFllCCZZ  99997799778888555577  ઉષાબેન બીઉષાબેન બી. . પટલપટલ  ૯૯૭૯૧૬૬૦૭૦૯૯૭૯૧૬૬૦૭૦  

2244  GGFFGGFF  
JJFF33KKLL55FF  

ZZFFHH[[gg§§EEFF..  ZZDD66EEFF..  5588[[,,  99772266001166771177  િપ ષુા એસિપ ષુા એસ. . પટલપટલ  ૯૫૫૮૧૨૫૪૬૪૯૫૫૮૧૨૫૪૬૪  

2255  GG[[JJZZLL  UU°°55  5588[[,,  ;;\\UULLTTFFAA[[GG  GGZZ[[XXEEFF..    99663388115566665588  IIFF[[UU[[XXEEFF..  VV[[GGPP  5588[[,,  99997788335533887788  
2266  55\\RR,,FF..  ;;llTTQQFFEEFF..  ZZ33]]EEFF..  5588[[,,  99992255775511663388  ઉષાબેન બીઉષાબેન બી. . પટલપટલ  ૯૯૭૯૧૬૬૦૭૦૯૯૭૯૧૬૬૦૭૦  

2277  55ZZJJFF;;FF  5588[[,,  CC\\;;FFAA[[GG  VVll`̀JJGGEEFF..    88114411448877225533  અરિવદ આર ગો હલઅરિવદ આર ગો હલ  ૮૧૪૧૨૦૮૩૦૦૮૧૪૧૨૦૮૩૦૦  

2288  55llZZIIFF  llNN11FFFF\\TTSS]]DDFFZZ  ppttTTDDEEFF..  
5588[[,,  

99558866552255889977  ;;]]ZZ[[XXEEFF..  JJLLPP  5588[[,,  99887799663300330000  

2299  55,,;;FF66FF  GGFFIISSFF  DDCC[[XXEEFF..  ZZDD66EEFF..    99662244888811333377  શીતલ એસશીતલ એસ. . ટંડલટંડલ  ૯૯૦૪૨૬૪૬૧૯૯૯૦૪૨૬૪૬૧૯  

3300  55FF88LL  ll::DDTTFFAA[[GG  ÒÒTT[[gg§§EEFF..  5588[[,,  99990099885599447799  શેતલ કશેતલ ક. . પટલપટલ  ૭૫૬૭૪૫૮૦૭૧૭૫૬૭૪૫૮૦૭૧  

3311  AAUUJJFF00FF  HHFFUU°°llTTAA[[GG  UU66[[XXEEFF..  GGFFIISS  99772266226655889900  અિનલભાઇ આર અિનલભાઇ આર 

પટલપટલ  

૯૬૮૭૯૯૨૬૦૬૯૬૮૭૯૯૨૬૦૬  

3322  AAZZ..  VV\\SSLLTTFFAA[[GG  llHHTT[[gg§§EEFF..  5588[[,,  88998800558888337766  સહદવિસહ ડસહદવિસહ ડ . . ડોડ યાડોડ યા  ૯૭૨૫૯૨૦૦૫૫૯૭૨૫૯૨૦૦૫૫  

3333  AAFF,,NNFF  5588[[,,  ;;[[HH,,AA[[GG  ZZFFSS[[XXEEFF..    99887799225599112211  શાંત  પરમારશાંત  પરમાર  ૯૯૦૪૨૨૬૦૪૬૯૯૦૪૨૨૬૦૪૬  
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4455  DDZZFF [[,,LL  ,,TTFFAA[[GG  UUHHFFGG\\NN  DDZZFF [[,,LLSSZZ  7777998844  4422115555  ZZ66ÒÒTTSS]]DDFFZZ  ;;LLPP  5588[[,,  9999778888  9988881100  
4466  JJ,,JJFF00FF  SS<<55GGFFAA[[GG  ;;TTLLQQFFEE..  CC//55llTT  9988779900  4400660055  NNLL55FF,,LLAA[[GG  ;;LLPP  5588[[,,  8811228822  1100881100  
4477  GG\\NNLLUUFFDD  HHFFUU°°llTTAA[[GG  ;;\\TTFF [[QQFFEEFF..  ZZFFAA00  7777668888  2233778899  CCLLZZFFEEFF..  VV[[PP  JJ--[[ZZ  9999113399  7711889988  
4488  OO66;;FF  ;;ZZFF [[HHAA[[GG  VVHHIIEEFF..  5588[[,,  9988224444  9900994499  CCLLTTFFAA[[GG    AALLPP  EE88  9988779955  6611998855  
4499  DD,,FFJJ  llJJ66FFAA[[GG  XX\\SSZZEEFF..  JJ[[00JJFF  9999778899  0077002244  CCLLZZFFEEFF..  VV[[PP  JJ--[[ZZ  9999113399  7711889988  
5500  DDDDSSJJFF00FF  VVDDZZTTEEFF..  KKGGFFEEFF..  5588[[,,  9999779922  3399990022  55||llNN55SS]]DDFFZZ  VV[[;;PP  SS[[JJ88  9988998800  2299114411  
5511  ;;ZZ..  NN11FFFFAA[[GG  55||llJJ66EEFF..  NN]]DDFF00FF  9999778822  9966881177  55||llNN55SS]]DDFFZZ  VV[[;;PP  SS[[JJ88  9988998800  2299114411  
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11  VVFF\\AAFF  TT,,FF88  EEUU]]EEFF..  ,,FFKKLLIIFFEEFF..  RRFF{{WWZZLL  99771122997700772277  ;;TTLLQQFFEEFF..  AALLPP  5588[[,,    9911557755  0055008888  
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૯૯૯૮૭૫૬૨૩૯૯૯૯૮૭૫૬૨૩૯  33  XXLLXX]]DDFF//  

44  UUGGJJFF  
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66  VVFFJJWWFF  VVFFGG\\NNLLAA[[GG  ZZ66ÒÒTTEEFF..  SS]] \\JJZZ  99992255999988551144  
CC[[TT,,AA[[GG  00LLPP  5588[[,,  9999779944  3366996600  

77  ll;;NN]]ddAAZZ  llCCTT[[XXEEFF..  GGZZll;;\\CCEEFF..  5588[[,,  99551100554422009999  
88  VVFF;;]]ZZFF  ;;llJJTTFFAA[[GG  ;;\\HHIIEEFF..  5588[[,,  99772266665533551166  VVGGFFllDDSSFFAA[[GG  00LLPP  

5588[[,,  
9955558888  0055668855  

99  AAFFDD88LL  HHIIzzLLAA[[GG  llJJHHIIEEFF..  
55FFGG[[ZZLLIIFF  99771122444411444488  HHયય EEFF..  એનએન [[PP  5588[[,,  ૯૬૨૪૦૪૨૨૦૦૯૬૨૪૦૪૨૨૦૦  

1100  ZZFFGG55FF00FF  
1111  llTT::SSZZLL  TT,,FF88  XXFF[[EEGGFFAA[[GG  WWGG[[XXEEFF..  UUFF\\ llJJTT  99992255330000443377  

CCQQFFFF ""AA[[GG  VVFFZZPP  5588[[,,  8822338822  8833444400  
1122  AAFFZZFF [[,,LLIIFF  UU66[[XXEEFF..  NN]],,""EEEEFF..  llAAZZFFZZLL  99997799331111886688  
1133  AAFFZZ;;FF[[,,  GGLLTTFFAA[[GG  ppDD[[XXEEFF..  5588[[,,  99668877002211221166  શોભના શોભના . . પટલપટલ  
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1144  EEFF\\EEFF  RR\\RR//AA[[GG  XX\\SSZZEEFF..  5588[[,,  99990099557700885599  

1155  AA~~DDFF//  UU66[[XXEEFF..  XX\\SSZZEEFF..  UUFFDDTTFF  99771122665566005555  ચેતનભાઇ એન ચેતનભાઇ એન 

પટલપટલ  

99771122665566005555  
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1188  hhZZLLIIFF  UUHHZZLLAA[[GG  ZZFFSS[[XXEEFF..  AALLZZFFZZLL  99882255770066338833  
1199  AAFF[[55LL  

DD66LL,,FF,,  NN,,[[EEFF..  UUFF\\ llJJTT  99997799666600110022  NNLL55SSEEFF..  VVFFZZPP    99999988775566223399  2200  RRFF;;DDFF\\00JJFF  
2211  BBFFDDNNCCFF00  
2222  UU00LL  

KKUUGGEEFF..  ;;FF[[DDFFEEFF..  RRFF{{WWZZLL  77220022000011224455  
દલીપભાઇ કદલીપભાઇ કPP5588[[,,  ૮૯૮૦૦૯૨૬૨૬૮૯૮૦૦૯૨૬૨૬  

2233  AALL<<WWFF  
2244  JJ66BBFF;;  
2255  AAFF[[SS00WWZZFF  
2266  DDFF[[,,JJ[[ZZLL  
2277  HHFFDD,,LLIIFF  ;;\\llNN55EEFF..  ..`̀JJZZEEFF..  RRFF{{WWZZLL  99558866006622889977  
2288  UU]] \\NNLLIIFF  

TT]],,;;LLZZFFDD  DDFFCC~~EEFF..  UUFF\\ llJJTT  99558866335588443333  દલીદલીપભાઇ ક પટલપભાઇ ક પટલ  ૮૯૮૦૦૯૨૬૨૬૮૯૮૦૦૯૨૬૨૬  
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JJXX]],,FFAA[[GG  VVFFGG\\NNEEFF..  UUFF\\ llJJTT  99887799772255773377  

3377  UUFF[[ZZBB00FF  
3388  SSFFSS00SS]]JJFF  VVFFGG\\NNSS]]DDFFZZ  VVZZllJJ\\NNEEFF..  

AAFFZZLLIIFF  
99997799118844449999  
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3399  ,,FFSS00DDFF//  SS]];;]]DDAA[[GG  HHII[[XXEEFF..  5588[[,,  99557744770022446655  
4400  SSFF \\UUJJLL  VVZZllJJ\\NNEEFF..  ,,<<,,]]EEFF..  RRFF{{WWZZLL  99997799228877667788  
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4411  ,,]]CC[[ZZLL  UUGG]]EEFF..  DD\\KK]]EEFF..  JJ//JJLL  99663388446655007744  
4422  SSZZ\\HHJJ[[ZZLL  મહ ભાઇગમનભાઇગાિંવતમહ ભાઇગમનભાઇગાિંવત  ૯૯૧૩૬૬૫૩૩૯૯૧૩૬૬૫૩૩  ગોિવદભાઇ આરગોિવદભાઇ આર. . 

રાઉતરાઉત  
૯૦૯૯૧૯૧૪૦૭૯૦૯૯૧૯૧૪૦૭  4433  BB88FF66FF  ;;]]ZZ[[XXEEFF..  SS[[PP  

UUFF\\ llJJTTssJJCCLLJJ88NNFFZZff  
99442277115544006622  

4444  BBFF \\00FF  DD\\HH]],,FFAA[[GG  CCllZZ,,FF,,  UUFF\\llJJTT  99772277554422112277  
અશોકભાઇ ડઅશોકભાઇ ડ   પટલપટલ  99882255998800006600  

4455  EEJJFF00FF  ;;llJJTTFFAA[[GG  ZZDD[[XXEEFF..  
UUFFIISSJJFF00  

88775588440088110066  
4466  CCYYGGAAFFZZLL      
4477  BBFFZZJJ[[,,  િનમળાબેનઅિમતનાયકિનમળાબેનઅિમતનાયક  ૮૯૮૦૯૫૫૦૭૦૮૯૮૦૯૫૫૦૭૦  XXFF[[EEGGFFAA[[GG  ÒÒPP  5588[[,,  99773399558877440044  

4488  SS]]ZZUUFFDD  VVZZllJJ\\NNEEFF..  AA]]llWWIIFFEEFF..  JJFF--]]  99772255229977663333  
ppQQFFFFAA[[GG  VVFF..PP  5588[[,,  88332200885588882299  4499  TT]] \\AALL  SSDDLLAA[[GG  HHUUNNLLXXEEFF..  UUFF\\ llJJTT  77555599991166004400  

77669988770000221133  5500  88FF \\SSLL  
5511  DDFF\\SS00AAGG  ;;FF[[DDFFEEFF..  GG\\NN]]EEFF..  SSFFGGFFTT  99553377223311119999  હ નાબેન આર હ નાબેન આર 

ગરાિસયાગરાિસયા  
77669988557700882233  5522  OO]],,JJFF00LL  AA[[AALLAA[[GG  JJLLHHIIEEFF..  SSFFGGFFTT  99992255999988559966  

5533  DDFF[[88LL  SSFF[[ZZJJ00  NNFFDD]]EEFF..  NNGGSS[[EEFF..  TT]] \\AA00FF  88775588556677119900  

અનતંભાઇ એમ અનતંભાઇ એમ 

દવદવ  
૭૦૬૯૬૧૭૦૦૭૭૦૬૯૬૧૭૦૦૭  

5544  DDFF[[CC55FF00FF  SSDD,,[[XXEEFF..  WWDDFF""EEFF..  NN//JJLL  99772266887722338866  
5555  JJFF \\;;NNFF  HH\\UU,,  
5566  EE]]TT~~66  
5577  GGFFGGLL  SSFF[[ZZJJ00  XX\\SSZZEEFF..  ,,11FF ]]EEFF..  ll;;\\UUFF00FF  99772277665544886622  
5588  CC{{NNZZLL  
5599  DDFF[[CCGGFF  

SSFF \\JJRRFF,,LL  
ZZDD[[XXEEFF..  TT]]//;;[[EEFF..  ZZFFppTT  99771122443399118844  

6600  ;;LL\\UUFFZZDDFF//  
;;]]EEFFQQFFEEFF..  GGDD""NNEEFF..  55JJFFZZ  99771122338855441177  6611  VVJJ,,BB\\00LL  

6622  BBFF [[AAFF  
6633  GG00UUWWZZLL  UU6655TTEEFF..  pp,,SS]]EEFF..  

BBZZ5500LLIIFF  
99991133115588332266  

રાયિસગરાયિસગEEFF..ઝેડઝેડPP  5588[[,,  9955૩૭૮૮૦૭૭૫૬૩૭૮૮૦૭૭૫૬  

6644  HHFFUULLZZLL  
6655  DDFFDDFFEEFFRRFF  SSDD,,[[XXEEFF..  EELLBBFFEEFF..  

AAFFUU]],,  
88114411990000441199  

6666  TT66;;LLIIFF  
6677  ;;HHGGLL  AAZZ00FF  
6688  llJJZZJJ,,  DDLLGGFFAA[[GG  WWGG[[XXEEFF..  UUZZFF;;LLIIFF  88114400771199667755  

િુતબેન એન પટલિુતબેન એન પટલ  ૯૭૨૭૮૭૫૦૮૮૯૭૨૭૮૭૫૦૮૮  6699  GGFFGGLL      
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7700  DDZZ33DDFF//    TTGG]],,TTFFAA[[GG  ZZFFHH[[XXEEFF..  5588[[,,  99997744223366115566  
7711  GGFFGGLL  

JJllCCIIFF//  
XXFF[[EEGGFFAA[[GG  HHII[[XXEEFF..  5588[[,,  99997744004488666666  

99009999991199665555  
DDDDTTFFAA[[GG  VV[[DDPP  
UUFF\\ llJJTT  

77222266003333119900  

7722  ll55\\00JJ//  

XXLL,,FFAA[[GG  HHGG;;EEFF..  DDFF[[SSFF;;LL  99772277557766441133  
કા રુામભાનસીકા રુામભાનસી  ૮૯૮૦૭૭૩૧૭૩૮૯૮૦૭૭૩૧૭૩  

7733  55LL55ZZFF [[//  
7744  55LLZZDDFF//  
7755  JJFF33JJ//  
7766  EEFFGGJJ//  
7777  ZZFFGGJJ[[ZZLL  
7788  55\\UUFFZZAAFFZZLL  EELLDDFFAA[[GG  SSLLXXGGEEFF..  NN[[XXDD]]BB  99772266110033442266  
7799  55LL55,,55FF00FF  SS<<55[[XXEEFF..  ,,FF,,ÒÒEEFF..  

UUFFIISSJJFF00  77335599448855445511  
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8800  DDFF[[ZZNNCCFF00  
8811  SSFF [[;;LLDD55FF00FF  

;;]]ZZ[[XXEEFF..  ;;LLTTFFZZFFDD  HHFFNNJJ  99991133008833775555  8822  DDGGFF..RRFF[[ \\--LL  
8833  JJFF99FF [[00FF  
8844  ;;FF[[GGNNZZ  ;;FF[[DDLLAA[[GG  ZZFFDDÒÒEEFF..  RRFF{{WWZZLL  99442299337788009900  
8855  DD]]ZZNN00  EEFFZZTTLLAA[[GG  ZZDD[[XXEEFF..  DDFF[[IIFF ""  88223388774411224466  
8866  ZZFFHH55]]ZZLL  

TT,,FF88  
VV~~66FFAA[[GG  NNLL,,LL55EEFF..  5588[[,,  99660011001188335533  HHII[[XXEEFF..  VV[[DDPP  

RRFF{{WWZZLL  
99887799664433118866  

8877  DDFF[[88LL    
--FF [[,,00]] \\UUZZLL  

GGllJJGGEEFF..  GGYY]]EEFF..  55JJFFZZ  99992255336644887766  

8888  AALL,,55]]00LL  ,,LL,,FFAA[[GG  ppDD[[NNEEFF..  55--[[ZZ  88778800110000550066  
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8899  XX[[ZZLLDDFF//  JJQQFFFF ""AA[[GG  ;;]]ZZ[[XXEEFF..  DDFFCC,,FF  77887744111155442222  
9900  ppSSTTFF  AA;;\\TTLLAA[[GG  DDGGFF[[HHEEFF..  JJ//JJLL  77887744668800229955  

DDII]]ZZEEFF..  AALLPP  5588[[,,  7700996655  6666558866  
9911  55FFGGJJFF  XXSS]] \\TT,,FFAA[[GG  ;;TTLLQQFFEEFF..  

RRJJWWZZLL  77556677776688441133  
9922  88LL88]]BB00SS  
9933  SS[[//JJ66LL    UULLTTFFAA[[GG  ppttTTDDEEFF..  55JJFFZZ  88663388881111119966  
9944  TT]]TTZZBB[[00  

HHFFGG]]EEFF..  WWFFSS,,EEFF..  SSFFSS00  99442277999944005555  

SSFF,,]]ZZFFDD  EEFFGG;;LL  88998800777733117733  

9955  ;;FF\\TTJJFF\\SS,,  
9966  RRJJZZFF  
9977  55{{BB[[00  
9988  BB55FF88LLIIFF  
9999  EEJJ99FF66  

HH\\UU,,  
110000  DDFF[[88LL  

SSFF [[;;AAFF00LL  

;;[[ggTTLLAA[[GG  HH[[CCLLZZFFDDEEFF..  AAZZOO  99663388990000667755  
110011  GGFFGGLL  

SSFF [[;;AAFF00LL  
110022  JJFF \\hh,,88  
110033  55FF[[ \\--FF  HH\\UU,,  
110044  WWFFDD66LL  TT]]//XXLLEEFF..  NN[[JJÒÒEEFF..  HHFF\\HHZZ  99882255995500448811  NN[[JJFFEEFF..  JJLLPP  5588[[,,  77557744885500336644  



ccccVVFFOOTT  ;;FFDD[[  55}}JJ""  TT{{IIFFZZLL44  VV[[  HH  pp55FFIIcccc  221188  
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XXFF//LLAA[[GG  CCLLZZFFEEFF..  ZZFFppTT  99771122883366227733  
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SS55ZZFF00FF  TTFF,,]]SSFFGGFF  ;;ZZ55\\RRzzLLVVFF [[GGLL  IIFFNNLL  oo  
  

SS||DD  UUFFDDGG]] \\   GGFFDD  ;;ZZ55\\RRzzLLGG]] \\  GGFFDD  DDFF[[AAFF..,,  GGAAZZ  
11  VV\\WWFFZZ55FF00FF  WWFFSS]]EEFF..  AAFFAA,,]]EEFF..  YYFF [[ZZFFTT  99668877116655228888  
22  VV\\EE[[88LL  SS]];;]]DDAA[[GG  ZZllTT,,FF,,  5588[[,,  99882255005511001133  
33  VVZZ66FF..  VVFFAA]]EEFF..  ;;FF[[GGÒÒEEFF..  EEFF[[IIFF  99009999335566554455  
44  VV::88FF [[,,  ;;llJJTTFFAA[[GG  AAFF55]]EEFF..  UUFF\\UU00FF  99558866229900224444  
55  VVFF \\AAFFHH\\UU,,  HH]]YY  VVDD||TTEEFF..  ;;LLTTFFEEFF..  SSZZ00[[,,  99009999449944338833  
66  VVFFDDWWFF  GGFFGG]]EEFF..  SSLLSSFFEEFF..  AAUU,,FF66LLIIFF  99990099557700441111  
77  VVFF;;,,FF[[66  HH]]YY  NN[[JJÒÒEEFF..  ;;LLTTFFZZFFDDEEFF..  DDFFGGEEFFJJ  99558866446600446688  
88  ppDD,,LL  HH]]YY  DDLLTTFFAA[[GG  ..`̀JJZZEEFF..  TT]] \\AA00FF  99772277441100441111  
99  VV[[SS,,[[ZZFF    ZZ[[BBFFAA[[GG  EELLDDÒÒEEFF..  AAFF\\TTZZLL  99997744996600008844  
1100  VVFF [[hhZZ  ,,LL,,FFAA[[GG  ZZll;;SSEEFF..  ZZFFppTT  99997799558877114488  
1111  VVFF [[hhZZ00FF  DDFF [[CCGGEEFF..  HHFFGGFFEEFF..  JJFFWWFFTT  88114411882277339911  
1122  SS55ZZFF00FF  HH]]YY  RR[[ \\NNZZEEFF..  55FF\\00]]EEFF..  UUFFIISSJJFF00  33553377336633993322  
1133  SSZZHH]]GG  EEZZTTEEFF..  WWFFSS,,EEFF..  ZZFFppTT  99771122110066334444  
1144  SSFFSS00SSFF [[55ZZ  SS\\RRGGAA[[GG  SSGG]]EEFF..  5588[[,,  99668877001100444466  
1155  SSFFHH,,LL  UULLTTFFAA[[GG  ZZFFHH[[XXEEFF..  JJ//JJLL  99997788225500001188  
1166  SS]] \\00FF  ~~55;;FFAA[[GG  AAFFAA,,]]EEFF..  SSFF//FFTT  99007711227711225533  
1177  SS]]SS]]GGLLIIFF  DDLLZZFFAA[[GG  ;;NN]]EEFF..  BBFF00DD  99772277550011004433  
1188  SSFF [[99FFZZ  ;;ZZLLTTFFAA[[GG  EEZZTTEEFF..  UUFF\\llJJTT  99772277333377557788  
1199  BBZZ[[00LL  ll55GG,,AA[[GG  ;;llTTQQFFEEFF..  DDFFCC,,FF  77887788778899772277  
2200  BB]] \\88,,LL  UULLTTFFAA[[GG  ..`̀JJZZEEFF..  NNFFWWJJ  99771122553311995555  
2211  UULLZZGGFFZZFF  ppSSFFÒÒEEFF..  55FF\\00]]EEFF..  RRFF{{WWZZLL  99771122778833226655  
2222  WWFF00JJLL  HH]]YY  55FFTT]]AA[[GG  ZZFFJJHHEEFF..  UUZZ[[,,  99009999551133337733  
2233  33FF66JJ[[ZZLL  HH]]YY  DDGGÒÒAA[[GG  EEFFJJ]]ZZFFDDEEFF..  VVZZHH  99668877990055997733  
2244  33FF[[8866  TT]]//XXLLAA[[GG  55FF\\00]]EEFF..  EE00FFUULL  88223388772255228855  
2255  RRFF\\NNJJ[[UU66  HHII[[XXEEFF..  GGJJ;;]]EEFF..  ZZFFWW[[  77009966113355220099  
2266  RRFFJJXXFF//FF  ,,11DD66EEFF..  UU\\UUFFZZFFDDEEFF..  55FF,,JJFF  99553377224488775522  
2277  RR[[55FF  UU66[[XXEEFF..  ;;LLTTFFZZFFDDEEFF..  UUFF\\llJJTT  99771122338877993388  
2288  HHFFDDUUDD66  ZZDDLL,,FFAA[[GG  DDUUGGEEFF..  ;;FF5588FF  997733775511110000  
2299  ÒÒZZJJ,,  ;;]]ZZ[[XXEEFF..  DDZZLLIIFFEEFF..  EEFF\\JJZZ  99772277223333995588  
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::લાઈઝન ઓ ફસર ઓન પેિશયલ ડ ટુલાઈઝન ઓ ફસર ઓન પેિશયલ ડ ટુ ::  
  

અઅ ..નંનં..   લાયઝન અિધકાર ી ુંલાયઝન અિધકાર ી ુ ં નામ નામ  / /

હો ોહો ો  

ફોન નબંરફોન નબંર //મોમો..નંનં..   

ઈઈ --મેઈલમેઈલ      

ુ ત કરલ ુ ત કરલ   

તા કુા ુ ંનામતા કુા ુ ંનામ  

))૧૧((   ))૨૨((   ))૩૩((   ))૪૪((   

૧૧  

ી એન .બી.ુકડ યા , 

ાંત અિધકાર ીાતં અિધકાર ીવલસાડવલસાડ  

ફોફો ..નંનં..૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૪૯૨૩૯૨૪૯૨૩૯   

  મોમો ..નંનં . .૯૯૭૮૪૯૯૭૮૪--૦૫૨૨૭૦૫૨૨૭   

ppoo--vvaall@@gguujjaarraatt..ggoovv..iinn  
વલસાડવલસાડ  

અઅ ..નંનં..   લાયઝન અિધકાર ી ુ ંનામ લાયઝન અિધકાર ી ુ ંનામ  / /હો ોહો ો   ફોન નબંરફોન નબંર //મોમો..નંનં..   

ઈઈ --મેઈલમેઈલ      

ુ ત કરલ ુ ત કરલ   

તા કુા ુ ંનામતા કુા ુ ંનામ  

))૧૧((   ))૨૨((   ))૩૩((   ))૪૪((   

૨૨  
ી સીી સી ..પીપી..પટલપટલ   

ાતં અિધકાર ીાતં અિધકાર ીપારડ  પારડ    

ફોફો ..નંનં..૦૨૬૦૦૨૬૦--૨૩૭૦૦૩૦૨૩૭૦૦૩૦   

  મોમો ..નંનં . .૯૯૨૫૦૯૯૨૫૦--૨૦૭૬૫૨૦૭૬૫   

ppoo--ppaarrddii@@gguujjaarraatt..ggoovv..iinn  

પારડ  પારડ    

૩૩  

ી ડ .વી.મકવાણા ,  

નાયબ લા િવકાસ નાયબ લા િવકાસ 

અિધકાર ીઅિધકાર ીવલસાડવલસાડ  

ફોફો ..નંનં . .૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૫૪૨૮૨૨૫૪૨૮૨   

મોમો ..નંનં.. ૭૫૬૭૭૫૬૭૦૦ --૧૮૦૧૮૧૮૦૧૮   

ddyyddddoo..rreevv..vvaall@@ggmmaaiill..ccoomm  

વાપી વાપી   

૪૪  

ી ડી ડ ..આઈઆઈ..પટલપટલ ,,    

નાયબ કલેકટર ીનાયબ કલેકટર ી,,    

મ યાહન ભોજન યોજનામ યાહન ભોજન યોજનાવલસાડ વલસાડ   

ફોફો ..નંનં . .૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૪૪૨૬૫૨૪૪૨૬૫   

મોમો ..નંનં.. ૯૯૭૪૩૯૯૭૪૩ --૦૯૬૩૩૦૯૬૩૩   

mmiiddddaayy--vvaall@@gguujjaarraatt..ggoovv..iinn  

ઉમરગામઉમરગામ  

૫૫  

ી કી ક ..ટટ..ઈટાલીયાઈટાલીયા   

ાતં અિધકાર ીાતં અિધકાર ી,,  ધરમ રુ ધરમ રુ   

ફોફો ..નંનં . .૦૨૬૩૩૦૨૬૩૩--૨૪૨૩૫૦૨૪૨૩૫૦   

મોમો ..નંનં..૭૫૬૭૦૭૫૬૭૦--૯૯૯૨૩૩૯૨૩૩   

ppooddhhaarraammppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  

ધરમ રુ ધરમ રુ   

૬૬  

ી વીી વી ..સીસી..બા લુબા લુ   

લા રૂવઠા અિધકાર ીલા રૂવઠા અિધકાર ી,,  વલસાડ વલસાડ   

ફોફો ..નંનં.. ૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૧૯૨૨૪૪૧૯૨   

મોમો ..નંનં..૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯--૫૧૧૪૯૫૧૧૪૯   

ppooddhhaarraammppuurr@@ggmmaaiill..ccoomm  

કપરાડા કપરાડા   
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  ::લાઈઝન ઓ ફસર ઓન પેિશયલ ડ ટુલાઈઝન ઓ ફસર ઓન પેિશયલ ડ ટુ   ા યા ય::  
  

અઅ ..નંનં..   અિધકાર ુ ંનામ હો ોઅિધકાર ુ ંનામ હો ો    ફોન નબંરફોન નબંર  ફાળવણી ફાળવણી કરલ કરલ 

ગામ ુ ંનામગામ ુ ંનામ  

))૧૧((   ))૨૨((     ))૩૩((     ))૪૪((     

૧૧  

ી એમી એમ ..એનએન..પટલપટલ    

નાના ..કાકા..ઈઈ . .ી દમણગંગા નહર ી દમણગગંા નહર 

પેટા િવભાગ નંપેટા િવભાગ નં--૫૫           ..  

  ૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૦૬૦૯૨૪૩૦૬૦૯   

૮૨૩૮૦૮૨૩૮૦ --૩૭૮૮૩૩૭૮૮૩   

  

લવાછાલવાછા--

કરમખલકરમખલ  

  તાતા ..વાપીવાપી   

  

  

અઅ ..નંનં..   અિધકાર ુ ંનામ હો ોઅિધકાર ુ ંનામ હો ો  ફોન નબંરફોન નબંર  ફાળવણી કરલ ગામ ુ ંનામફાળવણી કરલ ગામ ુ ંનામ  

))૧૧((   ))૨૨((   ))૩૩((     ))૪૪((     

૨૨  

ી અિ નભાઈ પટી અિ નભાઈ પટલ લ   

આસીઆસી   .  .મેનેજર ીમેનેજર ી ,,  

..આઈઆઈ..ડડ..સીસી.. ,,  વાપી વાપી   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૨૬૭૦૨૪૩૨૬૭૦ ,,  

૨૪૩૨૬૬૭૨૪૩૨૬૬૭  

૯૮૨૪૨૯૮૨૪૨ --૩૨૯૬૯૩૨૯૬૯    

ચણોદ ુ ંગરાચણોદ ુ ંગરા  

  તાતા ..વાપીવાપી   

૩૩  

ી વીવેક િ વેદી વીવેક િ વેદ ,,    

મદદનીશ ઈજનેર ીમદદનીશ ઈજનેર ી,,    

જુરાત ુષણ િનયં ણ બોડજુરાત ુષણ િનયં ણ બોડ,,  

વાપીવાપી  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૨૦૮૯૨૪૩૨૦૮૯    

૯૭૧૨૩૯૭૧૨૩ --૪૬૦૬૭૪૬૦૬૭    

નામધાનામધા --ચડંોરચડંોર--ુંતાુંતા    

તાતા ..વાપીવાપી   

૪૪  

ી હમતંભાઈ ચૌધરી હમતંભાઈ ચૌધર ,,    

મદદનીશ ખેતી િનયામક ીમદદનીશ ખેતી િનયામક ી,,  

પેટા િવભાગપેટા િવભાગ,,  ધરમ રુ ધરમ રુ   

૦૨૬૩૩૦૨૬૩૩ --૨૪૨૪૨૮૨૪૨૪૨૮   

૯૪૨૭૫૯૪૨૭૫ --૧૭૧૬૭૧૭૧૬૭    

પડંોરપડંોર --રાતારાતા    

તાતા ..વાપીવાપી   

૫૫  

ી કી ક ..એમએમ..પટલપટલ    

નાના ..કાકા..ઈઈ..ી દમણગગંા ઓન ી દમણગગંા ઓન 

ફ ડ ઓફ સરફ ડ ઓફ સર,,((OOFFDD))    

પેટા િવભાગપેટા િવભાગ  , ,પારડપારડ   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૩૭૩૪૮૯૨૩૭૩૪૮૯   

૮૭૫૮૦૮૭૫૮૦ --૧૧૦૧૧૧૧૦૧૧   

ચીવલચીવલ --અરનાલાઅરનાલા--ડહલીડહલી--પાટપાટ   

તાતા ..પારડપારડ   

૬૬  

ી દવેલ ટંડલી દવેલ ટંડલ,,    

મદદનીશમદદનીશ  ઈજનેર ીઈજનેર ી,,    

જુરાત ુષણ િનયં ણ બોડજુરાત ુષણ િનયં ણ બોડ,,  

વાપીવાપી  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૨૦૮૯૨૪૩૨૦૮૯    

૯૪૨૯૩૯૪૨૯૩ --૫૨૪૮૭૫૨૪૮૭    

પરવાસાપરવાસા --કચવાલકચવાલ   

  તાતા ..પારડપારડ   

૭૭  

ી સાગરભાઈ બા લુ ી સાગરભાઈ બા લુ   

નાના ..કાકા..ઈઈ..ી પચંાયતી પચંાયત  ))મામા XXમમ  ( (પેપે . .

િવભાગિવભાગ,,  પારડ  પારડ    

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૩૭૩૩૭૨૨૩૭૩૩૭૨    

૯૯૨૫૬૯૯૨૫૬ --૬૭૧૦૮૬૭૧૦૮   

બાલદાબાલદા --ઉમરસાડઉમરસાડ    

તાતા ..પારડપારડ   

૮૮  

ી સીી સી ..સીસી..પટલપટલ ,,    

સાય ટ ફ ક ઓફ સર ીસાય ટ ફ ક ઓફ સર ી,,    

જુરાત ુષણ િનયં ણ બોડજુરાત ુષણ િનયં ણ બોડ,,  

વાપીવાપી  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૨૦૮૯૨૪૩૨૦૮૯    

૯૮૨૪૭૯૮૨૪૭ --૨૫૦૫૦૨૫૦૫૦   

મેઘવાળમેઘવાળ --ુકવાડાુકવાડા    

તાતા ..કપરાડાકપરાડા   
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૯૯  

ી એી એ ..ડડ..ચૌધરચૌધર    

મદદનીશ ૂ તરશા ી ીમદદનીશ ૂ તરશા ી ી , ,

વલસાડવલસાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૭૮૩૨૪૨૭૮૩   

૯૭૨૭૯૯૭૨૭૯ --૭૬૯૮૯૭૬૯૮૯   

બોર ગામબોર ગામ --કચીગામકચીગામ    

તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૦૧૦  

ી જય એસી જય એસ ..પટલપટલ ,,    

મદદનીશ ઈજનેર ીમદદનીશ ઈજનેર ી,,    

જુરાત ુષણ િનજુરાત ુષણ િનયં ણ બોડયં ણ બોડ,,  

વાપીવાપી  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૨૦૮૯૨૪૩૨૦૮૯    

૯૦૯૯૦૯૦૯૯૦ --૧૧૬૮૧૧૧૬૮૧   

વલવાડાવલવાડા --અ છારઅ છાર--બોરલાઈ  તાબોરલાઈ  તા..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૧૧૧  

ી કવલ આરી કવલ આર  . .મહતામહતા ,,    

મદદનીશ ઈજનેર ીમદદનીશ ઈજનેર ી,,    

જુરાત ુષણ િનયં ણ બોડજુરાત ુષણ િનયં ણ બોડ,,  

વાપીવાપી  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૩૨૦૮૯૨૪૩૨૦૮૯    

૮૪૬૦૭૮૪૬૦૭ --૫૭૦૪૫૫૭૦૪૫   

ના લુીના લુી --એકલેરાએકલેરા    

તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૨૧૨  

ી આરી આર ..બીબી..સોલકંસોલકં ,,    

મદદનીશ વન સરં ક ીમદદનીશ વન સરં ક ી,,    

દ ણ વન િવભાગદ ણ વન િવભાગ,,  વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૮૦૯૨૫૩૮૦૯   

૭૫૭૪૯૭૫૭૪૯ --૫૦૪૪૧૫૦૪૪૧   

નુાટનુાટ --જ ં રુજ ં રુ    

તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૩૧૩  

ી ટી ટ ..ડડ..પટલપટલ ,,    

નાના ..કાકા..ઈઈ..ી પચંાયતી પચંાયત  ))મામા XXમમ  ( (પેપે . .

િવભાગિવભાગ,,  ઉમરગામ ઉમરગામ   

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૫૭૬૪૨૨૨૫૭૬૪૨૨   

૯૮૨૫૩૯૮૨૫૩ --૫૭૯૨૯૫૭૯૨૯   

મોહનગામમોહનગામ --પાલી કરંબેલીપાલી કરંબેલી   

  તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૪૧૪  

ી એસી એસ ..ટટ..પટલપટલ    

  કાકા ..ઈઈ..ીી..દમણગગંા નહર િવદમણગગંા નહર િવ..િવિવ . .

નંનં..--૩૩                       ..  

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૪૦૧૩૧૨૨૪૦૧૩૧૨  

૨૪૩૨૨૦૪૨૪૩૨૨૦૪  

૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯ --૨૧૦૩૩૨૧૦૩૩   

ફણસાફણસા --કાલઈકાલઈ   

  તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૫૧૫  

ી બીપીનભાઈ ચૌધર  ી બીપીનભાઈ ચૌધર  

નાના ..કાકા..ઈઈ..ીી..દમણગગંા દમણગગંા 

ુુ..િનિન..પેપે..િવિવ..વલસાડવલસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૧૦૯૨૪૪૧૦૯   

૯૮૭૯૮૯૮૭૯૮ --૯૪૪૩૦૯૪૪૩૦   

ભાઠ  કરંબેલીભાઠ  કરંબેલી --મુરણમુરણ    

તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૬૧૬  

ી ી ..એસએસ..ત ાત ા ,,    

અિધ ક ીઅિધ ક ી,,  નશાબધંી અને નશાબધંી અને 

આબકારઆબકાર ,,  વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૨૪૨૨૪૭૨૪૭   

૯૪૨૬૫૯૪૨૬૫ --૮૩૯૮૪૮૩૯૮૪   

પલગામપલગામ --ટભીટભી    

તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૭૧૭  
ી આરી આર ..પીપી..ડ  નાડ  ના..કાકા..ઈઈ..ીી . .

દમણગગંા નદમણગગંા ન..પેપે..િવિવ..નંનં..--૧૫૧૫  
            

૦૨૬૦૦૨૬૦ --૨૭૮૪૦૫૭૨૭૮૪૦૫૭   

૮૧૪૧૬૮૧૪૧૬ --૩૨૯૯૯૩૨૯૯૯   

  

નગવાસનગવાસ --કલાસકલાસ   

  તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૮૧૮  

ી કતશ પટલી કતશ પટલ  

નાના ..કાકા..ઈઈ..ી પચંાયતી પચંાયત  ))મામા મમ  ( (પેપે . .

િવભાગિવભાગ,,  ધરમ રુ ધરમ રુ   

૦૨૬૩૩૦૨૬૩૩ --૨૪૨૦૭૧૨૪૨૦૭૧   

૯૮૯૮૦૯૮૯૮૦ --૨૬૫૭૮૨૬૫૭૮   

ઉમરગામઉમરગામ --નારનારગોલગોલ   

  તાતા ..ઉમરગામઉમરગામ   

૧૯૧૯  

ી એી એ ..એમએમ..પટલપટલ ,,  

મદદનીશ મ યોધોગ મદદનીશ મ યોધોગ 

િનયામક ીિનયામક ી,,  વલસાડ વલસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૦૮૪૨૪૮૦૮૪    

૯૪૨૭૧૯૪૨૭૧ --૨૭૧૦૩૨૭૧૦૩    

  
  
  
  

આપિ ના સમય દર યાન અ ેની કચેર  આપિ ના સમય દર યાન અ ેની કચેર  

ખાતે ફાળવેલ યાં ીક બોટને લગતી તમામ ખાતે ફાળવેલ યાં ીક બોટને લગતી તમામ 

કામગીર  કામગીર  ))ઘટના થળે કચેર  હ તકની ઘટના થળે કચેર  હ તકની 

બોટ તથા અ ય ખાનગી મા લક ની બોટ બોટ તથા અ ય ખાનગી મા લક ની બોટ 

પહ ચાડ  રાહત બપહ ચાડ  રાહત બચાવને લગતી કામગીરચાવને લગતી કામગીર ( (   
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::લાઈઝન ઓ ફસર ઓન પેિશયલ ડ ટુ  સીટ  લાઈઝન ઓ ફસર ઓન પેિશયલ ડ ટુ  સીટ  ::  
અઅ ..નંનં..   અિધકાર ી ુ ંનામઅિધકાર ી ુ ંનામ //હો ોહો ો   મોબાઈલ નબંર મોબાઈલ નબંર   ફાળવણી કરલ િવ તાર તથા કામગીર  ફાળવણી કરલ િવ તાર તથા કામગીર    

૧૧  ૨૨  ૩૩  ૪૪  

૧૧  

ી એી એ ..એસએસ..પટલપટલ   

કાયપાલક ઈજનેર ીકાયપાલક ઈજનેર ી  . .મા  મ િવભાગ મા  મ િવભાગ 

જ લા પચંાયતજ લા પચંાયત , ,વલસાડવલસાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૫૩૬૯૪૨૫૩૬૯૪  

૯૦૯૯૧૯૦૯૯૧ --૬૭૮૭૧૬૭૮૭૧   

બ ડ યાવાડબ ડ યાવાડ  , ,કા મીર નગરકા મીર નગર , ,હર જનવાસહર જનવાસ  

))વાડ  િવ તારવાડ  િવ તાર(( , , સાગર ડર  િવ તારસાગર ડર  િવ તાર..  

૨૨  

ી એસી એસ ..એએ..વ હયાવ હયા    

કાકા ..ઈઈ..ીી  પચંાયત િસચાઈ િવભાગપચંાયત િસચાઈ િવભાગ , ,

વલસાડવલસાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૪૩૧૪૨૪૪૩૧૪   

૯૮૨૫૫૯૮૨૫૫ --૭૦૭૫૪૭૦૭૫૪   

  

તર યાવાડતર યાવાડ  , ,છ પવાડછ પવાડ , ,દાણા બ રદાણા બ ર,,   

  કલાશ રોડ કલાશ રોડ   

૩૩  

ી આરી આર ..એલએલ . .મહતામહતા   

નાના ..કાકા..ઈઈ..ીી ક કશન ખારલે ડક કશન ખારલે ડ,,    

પંપં  . .પેપે . .િવભાગિવભાગ ,,  વવલસાડ લસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૬૬૦૫૨૫૬૬૦૫   

૯૪૨૬૮૯૪૨૬૮ --૭૭૦૪૫૭૭૦૪૫   

રામવાડરામવાડ  , ,ગીતા સદનની બા ુમાંગીતા સદનની બા ુમાં  ))લમ લમ 

િવ તારિવ તાર(( , , નાના તાઈવાડનાના તાઈવાડ..  

૪૪  

ી એસી એસ ..એનએન..પટલપટલ   

નાના ..કાકા..ઈઈ..ી િસચાઈ પેટા ી િસચાઈ પેટા 

િવભાગિવભાગ,, લા સેવા સદનલા સેવા સદન --૨૨ ,,વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૮૨૧૨૪૨૮૨૧   

૯૪૨૯૭૯૪૨૯૭--૮૨૧૧૯૮૨૧૧૯  

દવીસદન બદંર રોડ િવ તારદવીસદન બદંર રોડ િવ તાર  , ,ઘડોચી ઘડોચી 

મહો લોમહો લો , ,માછ વાડમાછ વાડ , ,દ ડ યા ટકરા િવ તાદ ડ યા ટકરા િવ તારર..   

૫૫  

ી એી એ ..કક..પટલપટલ   

કાકા ..ઈઈ..ીી.. ..આઆ..બાંબાં..િવિવ..   ુુ ..પાપા..ુુ . .અને અને 

ગગ..યય..બોડબોડ , ,વલસાડવલસાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૧૫૮૨૫૩૧૫૮   

૯૯૭૮૪૯૯૭૮૪ --૦૬૬૧૪૦૬૬૧૪   

  

શા રુ નગરશા રુ નગર  , ,રાખોડ યા તળાવરાખોડ યા તળાવ , ,ખડક  ખડક  

ભાગડાભાગડા , ,ીન પાકીન પાક , ,ડરા ફળ ુંડરા ફળ ું..   

૬૬  

ી ડી ડ ..આરઆર..રુો હતરુો હત   

નાના ..કાકા..ઈઈ..ીી . .યોજના પેયોજના પે..િવિવ . .નંનં--  ૨૨   , ,

દમણગગંા ભવનદમણગગંા ભવન , ,વલસાડવલસાડ..   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨--૨૫૪૫૨૫૪૫૦૨૦૨  

૯૮૯૮૦૯૮૯૮૦ --૮૬૩૭૮૮૬૩૭૮   

  

એમએમ ....રોડરોડ , ,નાની ખ ીવાડનાની ખ ીવાડ , ,મોરાર  ચાલમોરાર  ચાલ , ,

નવસ ન એપાટમે ટનવસ ન એપાટમે ટ..   

૭૭  

ી આરી આર ..એએ..ગાિંવતગાિંવત   

વહ વટ  અિધકાર ીવહ વટ  અિધકાર ી(( ુ ુંબ ક યાણુ ુંબ ક યાણ)),,  

જ લા પચંાયત કચેરજ લા પચંાયત કચેર ,,  વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૦૮૦૨૫૩૦૮૦   

૯૭૧૨૯૯૭૧૨૯ --૧૨૬૨૦૧૨૬૨૦   

હ મુાન ફળ ુંહ મુાન ફળ ું  , ,મોગરાવાડમોગરાવાડ , ,સહયોગ નગરસહયોગ નગર , ,

મણીનગર િવ તારમણીનગર િવ તાર  

૮૮  

ી એની એન ..બીબી..નાયકનાયક   

નાના ..કાકા..ઈઈ..ીી પચંાયત પચંાયત ))મામા  XX  મમ((  

  પેટા િવભાગપેટા િવભાગ,,  વલસાડ વલસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૪૯૯૨૪૮૪૯૯   

૯૦૩૩૫૯૦૩૩૫ --૪૪૬૦૧૪૪૬૦૧   

દસ છાપરદસ છાપર  , ,છ ર ુ ંખાડામાંછ ર ુ ંખાડામાં    

૯૯  

  

ી એમી એમ ..એમએમ..પટલપટલ   

લા ખેતીવાડ  અિધકાર ીલા ખેતીવાડ  અિધકાર ી  

વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૮૯૨૨૫૩૮૯૨ ,,  

૨૫૩૮૯૧ ૨૫૩૮૯૧   

૯૪૨૬૩૯૪૨૬૩ --૯૯૦૯૮૯૯૦૯૮    

ર વે યાડર વે યાડ  , ,ચકાચકની ગલીચકાચકની ગલી , ,સોનીયા પેલેસસોનીયા પેલેસ , ,

મોતીવાડમોતીવાડ , ,બા  નગરબા  નગર , ,પારપાર  ફળ ુંફળ ું , ,

લુસીવન સોસાયટલુસીવન સોસાયટ..   

૧૦૧૦  

ી એચી એચ ..એમએમ..રાણારાણા   

આ મશાળા અિધકાર ીઆ મશાળા અિધકાર ી લા સેવા લા સેવા 

સદનસદન --૨૨ ,,  વલસાડ વલસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૦૪૫૧૨૪૦૪૫૧   

૯૮૨૫૪૯૮૨૫૪ --૭૪૭૨૫૭૪૭૨૫      

મીશન કોલોનીમીશન કોલોની  , ,મહાદવ નગર ટમહાદવ નગર ટ..વીવી . .ર લે ર લે 

કક , ,મેડ કર િવ તારમેડ કર િવ તાર , ,વશી ફ ળ ુંવશી ફ ળ ું..   

૧૧૧૧  

ી એમી એમ ..પીપી..નાઈનાઈ   

કાકા ..ઈઈ..ીી . .ુુ..પાપા..ૂૂ . .અને ગઅને ગ..યય..બોડબોડ   

))મીકનીમીકનીકલકલ(( ,,  વલસાડ વલસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૧૪૨૭૨૫૧૪૨૭      

૯૯૭૮૪૯૯૭૮૪ --૦૬૯૩૦૦૬૯૩૦   

ુ લા વાડુ લા વાડ  , ,સહયોગ નગરનીસહયોગ નગરની  પાળપાળ  , ,ભગીની ભગીની 

સમાજસમાજ , ,ભારત ડર  વગા મ મદં ર રોડભારત ડર  વગા મ મદં ર રોડ , ,

જવાહર નગર સોસાયટજવાહર નગર સોસાયટ..   

૧૨૧૨  ી એી એ ....પટલપટલ   ૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --  ૨૫૩૦૧૫૨૫૩૦૧૫    હ પીનેશહ પીનેશ  , ,સરસરકાર  વસાહતકાર  વસાહત , ,ગીતાજંલી સોસાયટગીતાંજલી સોસાયટ , ,
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હસાબી અને વહ વટ  અિધકાર ીહસાબી અને વહ વટ  અિધકાર ી,,    

સરકાર  પોલીટકનીક કોલેજસરકાર  પોલીટકનીક કોલેજ,,  વલસાડ વલસાડ   

૯૮૭૯૬૯૮૭૯૬ --૯૭૨૧૧૯૭૨૧૧   જજ..પંપં..કોલોનીકોલોની , ,તૂન નગરતૂન નગર , ,ગોયા તળાવગોયા તળાવ,,   મનીસ મનીસ 

ભારતી સોસાયટભારતી સોસાયટ  , ,બેડકર નગર સોસાયટબેડકર નગર સોસાયટ.. , , 

રામનગર સોસાયટરામનગર સોસાયટ .., , િ પદા સોસાયટિ પદા સોસાયટ  , ,હાઉસ ગ હાઉસ ગ 

બોડબોડ , ,શાંતી નગર િવ તારશાતંી નગર િવ તાર..   

૧૩૧૩  

ી સીી સી ....પટલપટલ   

નાયબ બાગાયત િનયામક ીનાયબ બાગાયત િનયામક ી  

વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૩૧૮૩૨૪૩૧૮૩   

૯૪૨૮૦૯૪૨૮૦ --૬૪૯૫૪૬૪૯૫૪   

પરાગબાગપરાગબાગ  , ,ધરાનગરધરાનગર , ,વસન  પાકવસન  પાક , ,

ઠાકોર  પાકઠાકોર  પાક , ,તડક ર ગલીતડક ર ગલી , ,સોનાસોના  

લોટલોટ ,,રાજન નગરરાજન નગર,,   કોલસી ફળ યાકોલસી ફળ યા  , ,બીના બીના 

નગર પાણીની ટાકં  િવ તારનગર પાણીની ટાકં  િવ તાર..   

  

અઅ ..નંનં..   અિધકાર ી ુ ંનામઅિધકાર ી ુ ંનામ //હો ોહો ો   મોબાઈલ નબંર મોબાઈલ નબંર   ફાળવણી કરલ િવ તાર તથા કામગીર  ફાળવણી કરલ િવ તાર તથા કામગીર    

૧૧  ૨૨  ૩૩  ૪૪  

૧૪૧૪  

ડૉડૉ ..ડડ..એલએલ..માહલામાહલા ,,    

નાયબ પ પુાલન િનયામક ીનાયબ પ પુાલન િનયામક ી,,    

ધધ ..પ ુપ ુ..ુુ..યોજનાયોજના ,,  વલસાડવલસાડ  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૩૨૬૨૪૮૩૨૬   

૯૯૭૯૬૯૯૭૯૬ --૬૬૧૪૪૬૬૧૪૪    

રાધા ૃ ણ સોસાયટરાધા ૃ ણ સોસાયટ  , ,દયાળ ની વાડદયાળ ની વાડ , ,

ઝરણા પાકઝરણા પાક , ,વાવ ફળ યાવાવ ફળ યા , ,હળપતી વાસહળપતી વાસ..   

૧૫૧૫  

ી એફી એફ ..આરઆર..ઈ છાપોરઈ છાપોર ,,    

ફાયર ઈ ચા ીફાયર ઈ ચા ી,,    

વલસાડ નગરપાલકાવલસાડ નગરપા લકા  

૯૮૨૫૩૯૮૨૫૩ --૪૯૯૭૭૪૯૯૭૭   ુદરતી આપિ ના સમયે ફાયર ગેડની ુદરતી આપિ ના સમયે ફાયર ગેડની 

ટ મ સાથે સકંલનમા ંરહ  લાયઝન ગ અટ મ સાથે સકંલનમા ંરહ  લાયઝન ગ અને ને 

યવ થાની કામગીર      યવ થાની કામગીર        

૧૬૧૬  

ીી  એએ ..એમએમ..પટલપટલ ,,    

મદદનીશ મ યોધોગ િનયામક ીમદદનીશ મ યોધોગ િનયામક ી,,  

વલસાડ વલસાડ   

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૮૦૮૪૨૪૮૦૮૪    

૯૪૨૭૧૯૪૨૭૧ --૨૭૧૦૩૨૭૧૦૩      

  

આપિ ના સમય દર યાન અ ેની કચેર  આપિ ના સમય દર યાન અ ેની કચેર  

ખાતે ફાળવેલ યાં ીક બોટને લગતી તમામ ખાતે ફાળવેલ યાં ીક બોટને લગતી તમામ 

કામગીર  કામગીર  ))ઘટના થળે બોટ પહ ચાડ  ઘટના થળે બોટ પહ ચાડ  

રાહત બચાવને લગતી કામગીરરાહત બચાવને લગતી કામગીર((   

૧૭૧૭  

ી ડી ડ ..બીબી..બાર યાબાર યા ,,  

લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ીલા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી,,    

લા પચંાયતલા પચંાયત,,  વલસાડવલસાડ..  

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૫૩૨૧૦૨૫૩૨૧૦   

૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯ --૮૭૫૭૭૮૭૫૭૭    

ર ઝવ  અ ેના લામા ંટ મ ુ ંઆગમન થાય ર ઝવ  અ ેના લામા ંટ મ ુ ંઆગમન થાય 

યાર કમા ડ ગ ઓફ સર સાથે સકંલનમા ંરહ  યાર કમા ડ ગ ઓફ સર સાથે સકંલનમા ંરહ  

લાયઝન ગ અન ે યવ થાની કામગીર       લાયઝન ગ અન ે યવ થાની કામગીર         

૧૮૧૮  

ી એસી એસ ..એએ..શેખશેખ ,,    

િવ તુ નીર ક ીિવ તુ નીર ક ી,,    

નાના ..કાકા . .ઈઈ..ીની કચેરીની કચેર ,,  િવ તુિવ તુ,,  

વલસાડ  વલસાડ    

૦૨૬૩૨૦૨૬૩૨ --૨૪૨૫૬૩૨૪૨૫૬૩    

૯૯૦૯૧ ૯૯૦૯૧ --  ૦૭૪૦૪૦૭૪૦૪   

સમ  જ લામા ંિવ તુને લગતી તમામ સમ  જ લામા ંિવ તુને લગતી તમામ 

કામગીર  કામગીર    
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