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આપત જખભ વ્મલસ્થાન 

કામયક્રભ 
 

 
 

 

 

 

 

જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન કેંદ્ર 

જજલ્રા કરકેટયશ્રીની કચયેી, તાી-વ્માયા 

કંટ્રર રૂભ:- ૦૨૬૨૬-૨૨૩૩૩૨,  

૦૨૬૨૬-૧૦૭૭ (ટર ફ્રી) 

જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના  

જજલ્ર- તાી 

લય:-૨૦૧૮  

બાગ-૨  
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જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના  

જજલ્ર- તાી 

 

 

ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભડં 

અન ે 

જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન કને્દ્દ્ર 

કરકેટય કચયેી, તાી-વ્માયા  
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શ્રી એન.કે.ડાભય (IAS)                
 

કરેકટય કચેયી 

જજલ્રા વેલા વદન 

જજલ્રા ઇભયજન્દ્વી ઓયળેન વેન્દ્ટય 

તાી-વ્માયા  

 

-: આભુખ :- 

   

  ુય, લાલાઝડુ, દુષ્કા, ઔદ્યજગક અકસ્ભાત, ભાગય અકસ્ભાત જેલી અનેક આપતથી યાજમના જુદા જુદા 

જલસ્તાય બગ ફને છે. તાી જજલ્ર ણ અનેક આપતથી વંબાલના ધયાલત જજલ્ર છે. જેના રયણાભે 

લોના જલકાવને આલી આપતન અલાય નલાય જલનાળભાં રટી નાખતી આણે અનુબલી છે. આપત કે 

અકસ્ભાતને ભશદ અંળે યકી ળકતા નથી, યંતુ તેનાથી થનાય નુકળાનની ભાત્રાભાં ઘટાડ કયી ળકામ અને ફશુભુલ્મ 

ભાનલજીલને ફચાલી ળકામ તેલા ફશુજલધ આળમથી વભુદામ આધાયીત આપત વાભેની ૂલય તૈમાયીના અજબગભ 

વાથે આગાભી ચભાવુ ઋતુ ભાટે “જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના-૨૦૧૮” આની વભક્ષ યજુ કયતાં 

આનંદ અનુબલુ છુ..  

  શ્રધા છે કે, જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના તાી જજલ્રાભાં આપતની રયજસ્થજત શેરાં, આજિ 

દયમ્માન તથા આજિ છીની રયજસ્થજતભાં જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન તંત્ર તેભજ જલજલધ ટાસ્કપવયને 

આકજસ્ભક વંજગભાં ઝડી પ્રજતવાદ આલા ભાટે ભાગયદળયક જનલડળે.  

 

  સ્થ:- વ્માયા                     

 તાયીખ:- ૧૪/૦૫/૨૦૧૮                       
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વંક્ષેાક્ષયની માદી 

ICS      Incidesnt command system        (ઘટના જનમંત્રણ તંત્ર)  

EOC     Emergency operation center      (આકજસ્ભતા વંચારન કાભગીયી કેંન્દ્દ્ર)  

DCR     District Control Room  ( જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષ) 

TCR     Taskforce control Room  (કામયદ જનમંત્રણ કક્ષ) 

TLCR   Taluka Level Control Room ( તારુકા સ્તયન જનમંત્રણ કક્ષ) 

DC        District Collector   (જજલ્રા કરેકટય) 

RAC      Resident Additional Collector  (જનલાવી અજધક કરેકટય)  

ARDC    Additional Resident Dy.collector (અજધક જનલાવી નામફ કરેકટય)  

DDO      District Devlopment Officer   (જજલ્રા જલકાવ અજધકાયી)  

DSP       District supritendent of Police  ( જજલ્રા જરવ અજધક્ષક) 

SDM      Sub Divisonal Megistrate    (વફ રડજલઝનર ભેજીસ્ટ્રેટ)  

TDO      Taluka Devlopment officer           (તારુકા જલકાવ અજધકાયી)  

ULB        Urban Local Body    (સ્થાજનક ળશેયી ભંડ)  

NCC       National Cadets Corps   (નેળનર કેડેટ કર્પવય)  

NGO        Non Government Organization  (જફન વયકાયી વંગઠન)  

CD           Civil Defence      (નાગરયક વંયક્ષણ)  

GSDMA   Gujarat state Disaster management Authority  

SOP         Standard operating Procedure    (પ્રભાણબૂત વંચારન કામયદ્દજત)  
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અનકુ્રભજણકા 

 

ક્રભ જલગત ાના ન ં

૧ પ્રસ્તાલના:-  ૧૩ 

૧.૧  મજનાનુ આમજન ૧૪ 

૧.૨ મજના શેતુઓ ૧૪ 

૧.૩ વિાભંડની જલાફદાયીઓ ૧૫ 

૧.૪ આજિ વ્મલસ્થાનની વંકલ્ના  ૧૫ 

૧.૫ મજનાન અજબગભ ૧૬ 

૧.૬ નીજત અને જલાફદાયી ૧૭ 

૧.૭ મજનાની વભીક્ષા અને અદ્યતન ૧૮ 

 

૨ આફ્ત, વંલેદનળીરતા અને જખભ જલશ્ર્રેણ (HRVA) ૨૦ 

૨.૧ જજલ્રાની રૂયેખા ૨૧ 

૨.૨ આપતની વંબાલના ૨૨ 

૨.૩ એચ.આય.લી.એ ભાટેની દ્દજત ૨૪ 

૨.૪ ક્ષભતાઓનુ  જલશ્ર્રેણ, જખભ અને વંલેદનળીરતા લગીકયણ  ૨૫ 

૨.૫ વંળાધનનુ જલશ્ર્રેણ ૨૬ 

૨.૬ ક્ષભતા જલશ્ર્રેણ ૨૬ 

૨.૭ (HRVA) જલશ્ર્રેણ અંગેની બરાભણ ૨૭ 
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૩ વંસ્થાકીમ ભાખુ ૨૮ 

૩.૧ આજિ વ્મલસ્થાન ભાખુ-  યાજમ સ્તયે  ૨૮ 

૩.૨ આજિ વ્મલસ્થાન ભાખુ-  જજલ્રા સ્તયે ૩૦ 

૩.૩ આજિ વ્મલસ્થાન ભાખુ-  જજલ્રા સ્તયે ઘટના કામય ૩૧ 

૩.૪ જજલ્રા ક્રાઇવીવ વ્મલસ્થાન વજભજત ૩૧ 

૩.૫ આગાશી અને ૂલય ચેતલણીની વંસ્થા વ્મલસ્થા  ૩૨ 

 

૪ યકથાભ અને ઉળભનના ગરાં ૩૫ 

૪.૧ જલકાવરક્ષી કાભભાં આપત વાભે યકથાભની મજના અને કામયક્રભ ૩૫ 

 

૫ ૂલય તૈમાયી કામય મજના ૪૧ 

૫.૧ ક્ષભાતાલધયન  ૪૧ 

૫.૨ તારીભ જરૂરયમાત જલશ્ર્રેણ ૪૨ 

૫.૩ તારીભ આમજન વ્મલસ્થા ૪૨ 

૫.૪ એજન્દ્વીઓની ભદદ દયમ્માન પ્રટકર વ્મલસ્થા ૪૩ 

૫.૫ ફચાલ વાધનની ઓખ અને જથ્થ ચકાવણી  ૪૩ 

૫.૬ ચેતલણી તંત્રની ચકાવણી કયલી ૪૩ 

૫.૭ ત્લયીત પ્રજતવાદ ટીભ લચ્ચેનુ વંકરન  ૪૩ 

૫.૮ સ્લૈજચ્છક વંસ્થાઓ અને અન્દ્મ જશતધાયક વાથે વંકરન ૪૪ 

૫.૯ ુય અને લાલાઝડા વાથે ઋતુગત ૂલય તૈમાયી  ૪૪ 

૫.૧૦ ુલય ચેતલણી વ્મલસ્થા (EWS) અને આજિ ફાદની વુચનાઓ ૪૪ 

૫.૧૧ ૂલય ચેતલણી કામય મજના ૪૫ 
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૫.૧૨ આગતયી વ્મલસ્થા ૪૬ 

૫.૧૩ વભુદામ જાગૃજત અને જળક્ષણ તથા ૂલય તૈમાયી ૪૬ 

૫.૧૪ પ્રકમયભેંટ  ૪૭ 

૫.૧૫ એવ.ડી.આય.એન અડેળન ૪૭ 

૫.૧૬  જભડીમા ભેનેજભેન્દ્ટ ૪૭ 

૫.૧૭ દસ્તાલેજીકયણ ૪૭ 

 

૬ પ્રજતબાલ ર્પરાન ૪૮ 

૬.૧ જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષ ૪૮ 

૬.૨ કામયજલળે દ જનમંત્રણ કક્ષ ૪૮ 

૬.૩ તારુકા સ્તયજન જનમંત્રણ કક્ષ ૪૮ 

૬.૪ જજરા જનમંત્રણ કક્ષ ખાતે વલરત ૪૯ 

૬.૫ વંકટકારીન વંચાય વ્મલસ્થા ૪૯ 

૬.૬ કામયદની બૂજભકા અને જલાફદાયીઓ ૫૦ 

 

૭ ુન:જસ્થજતનાં ગરાં ૫૨ 

- ુન:જસ્થજત કયલા ભાટેન ર્પરાન ૫૪ 

 

૮ નાંણા અને ફજેટ ૭૭ 

 

૯ મજનાન જનબાલ ૭૮ 
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 રયજળષ્ટ જલબાગ   

૧ જજલ્રાની વાભાન્દ્મ ભાજશતી ૮૧ 

૨ જજલ્રાન આજિન ઇજતશાવ ૮૩ 

૩ તાી જજલ્રાના ુય ગ્રસ્ત ગાભની માદી ૮૪ 

૪ ન્દ્મુજલરમય જખભ વાલાયા જખભી ગાભ ૧૦૩ 

૫ જજલ્રાભાં ઉરબ્ધ વંળાધનની જલગત ૧૦૫ 

૬ આયગ્મ જલબાગ એલળન ર્પરાન ૧૦૭ 

૭ તાી જજલ્રાભાં આલેર વેલાબાલી વંસ્થાઓ ૧૧૪ 

૮ ળુારન જલબાગ  ૧૧૫ 

૯ તાી જજલ્રા શભગાડય તયલૈમા ૧૧૬ 

૧૦ ભત્સ્મધગ તયલૈમા અને ફટ ભાજરકનુ નાભ ૧૧૯ 

૧૧ ડી.જી.લી.વી.એર એકળન ર્પરાન, તાી ૧૨૧ 

૧૨ ભાગય & ભકાન, ંચામત જલબાગ એકળન ર્પરાન ૧૨૨ 

 ખાનગી ભાજરકીના લાશનની જલગત ૧૨૪ 

૧૩ ભાગય & ભકાન, સ્ટેટ જલબાગ એકળન ર્પરાન ૧૨૫ 

 ખાનગી ભાજરકીના લાશનની જલગત ૧૨૬ 

૧૪ લન જલબાગ એકળન ર્પરાન તાી ૧૨૭ 

૧૫ ભીડીમા ભેનેજેભેન્દ્ટ ૧૨૮ 

૧૬ યાશત અંગેના ધયણ ૧૨૯ 

૧૭ નુકળાન આકયણી ત્રક ૧૩૨ 

૧૮ એવ.ઓ.ી ૧૩૬ 

૧૯ આજિઓ જલળે વભજ ૧૪૧ 
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૨૦ કાકયાાય અણુભથક સ્થાંતય ર્પરાન ૧૪૬ 

૨૧ આદા જભત્ર (સ્લમંવેલક)ની માદી ૧૫૮ 

૨૨ યાજમ કક્ષાના કંટ્રર રૂભ નંફય ૧૫૯ 

૨૩ તાી જજલ્રાના તારુકા કક્ષાના પલ્ડ કંટ્રર રૂભના નંફય ૧૬૦ 

 ઉકાઇ ડેભ જનમંત્રણ કંટ્રર રૂભ ૧૬૦ 

૨૪ યાજમ કક્ષાના નંફય/ફચાલ એજન્દ્વીઓના નંફય  ૧૬૧ 

૨૫ જરવ જલબાગ તાી ૧૬૪ 

૨૬ વંકય વુચી (કરેકટય/ડી.ડી.ઓ-ગુજયાત) ૧૬૫ 

૨૭ તાી જજલ્રાના અજધકાયીશ્રીઓની માદી ૧૭૧ 

૨૮ તાી જજલ્રા પામય જિગેડ ના નંફય ૧૭૮ 

૨૯  તારુકાના નકળાઓ ૧૭૯ 
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આજિ વ્મલસ્થાન 

 

નેળનર રડઝાસ્ટય ભનેેજભેન્દ્ટ ઓથયીટી (NDMA) :- 

 

 આજિઓએ લતયભાન વભમના રયકે્ષ્મભા ંજીલ ભાત્ર વાથે લરાઇ ગમેરી છે. બાયત વયકાય ેઆ 

જલમ લસ્તુને ખુફ જ ગબંીયતાથી રઇ ઓગષ્ટ ૧૯૯૯ ભાં એક High powered committee 

(HPC) ની યચના કયી અને ૨૦૦૧ ના ગજુયાત બૂકં ફાદ આજિ વ્મલસ્થાન ર્પરાનને એક 

ભીટીગેળન ભીકેનીઝન તયીકે સ્લીકૃત કયલાભાં આવ્મ.ુ  

 ૨૩ રડવમે્ફય ૨૦૦૫ ના યજ બાયત વયકાય વાલાયા નેળનર રડઝાસ્ટય ભેનજેભેન્દ્ટ એકટ- ૨૦૦૫ 

ની યચના કયલાભાં આલી, અને તે ભુજફ લડાપ્રધાનના લડણ શેઠ નેળનર રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ 

ઓથયીટી (NDMA) ની યચના કયલાભા ં આલી અને યાજમ ભાટ ે ભુખ્મભંત્રીના લડણ શઠે સ્ટટે 

રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ ઓથયીટીની યચના વુચાય આજિ વ્મલસ્થાન ભાટ ે કયલાન નીધાયય કયલાભા ં

આવ્મ.  

 NDMA વાલાયા આજિઓને શોંચી લલા ભાટ ે જલજલધ કામો કયલાભાં આલે છે. જેભા ં રયસ્ક 

યીડકળન, રયશફેીરેળન જેલી ફાફતન વભાલેળ થામ છે. આ ઉયાંત નેળનર રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ 

એકટ- ૨૦૦૫ ભાં કુદયતી અને ભાનલ વર્જજત આજિઓના વંદબયભાં જરૂયી ભાગયદળયન કામદાકીમ 

સ્લરૂભાં આલાભા ંઆવ્મા છે.  
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NDMA નુ ભાખુ    
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ગુજયાત રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ ઓથયીટી – GSDMA 

 આણુ યાજમ અલાયનલાય આજિઓન બગ ફનતુ યશ ે છે. લમાયેક આલી આજિઓ બમંકય 

શમ છે ક ેયાજ્મન ુવાભાન્દ્મ જનજીલન અન ેવભગ્ર આમજન આ આજિના કાયણે ખયલામ જામ છે. એ 

આણા ફધાન અનુબલ છે. ગુજયાત યાજમ વાલાયા આજિ વ્મલસ્થાન તથા ુન:જનભાયણ અન ે

ુનલયવન અંગ ે નીજત જનધાયરયત કયલાભા ં આલી છે. ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન અજધજનમભ-

૨૦૦૩ વાય કયી ૮ પેિુઆયી ૨૦૦૧ ના યજ ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભંડ 

GSDMA ની યચના કયલાભાં આલી છે.  

 GSDMA વાલાયા કચ્છ બૂકં ફાદ બૂકં અવયગ્રસ્ત જલસ્તાયન ેફેઠા કયલા ભાટે ફશુ આમાભી 

ુન:ફાંધકાભ, ુન:સ્થાન અને ુન:લવલાટ ન જલળા પ્રજેકટ જલશ્ર્લ ફેંન્દ્ક, એજળમન ડેલરભેન્દ્ટ ફેંન્દ્ક 

તેભજ આંતયયાષ્ટીમ વંગઠન, બાયત વયકાય, યાજમ વયકાય, સ્લૈજચ્છક વંસ્થાઓની ભદદથી શાથ ધમો અન ે

વભગ્ર જલશ્ર્લની પ્રવંળા બગીયથ કામય ભાત્ર ફ-ેત્રણ લયના વભમગાાભાં રુૂ કયી ફાતાવ્મ ુછે.  

 GSDMA વાલાયા વંમુકત યાષ્ટ જલકાવ કામયક્રભ (UNDP) ના વશમગથી Disaster Risk 

management  programme શાથ ધયેર છે. જેના અંતગયત ગ્રામ્મ સ્તય વુધી આજિ વ્મલસ્થાન 

ર્પરાન, જાગૃજતકયણ, ક્ષભતાલધયન(તારીભ) જેલા કામયક્રભ કયી લધુન ેલધ ુજન વભુદામન ેઆજિઓ વાભે 

વુવજજ કયલાભા ંઆલી યહ્યા છે.  

 

 

 

 

                    . 
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       ૧. પ્રસ્તાલના:-  

 આતી ગભે ત્માય ેત્રાટકી ળકે છે. તે નાના ામ ેઅગય ભટા ામ ેશઇ ળકે છે. આ વભમ ે

જાન ભાર નુ ંનુકળાન ઓછાભાં ઓછંુ થામ તે ભાટે વજજતા અને આમજનની જરૂય ડ ેછે. એલું નથી ક ે

કુદયતી આજતઓ આણા ભાટ ે કઇ નલી ક ેઅજાણી ફાફત. છે. આ અગાઉના વભમભાં ણ આણે 

લઘતી કે ઓછી વપતા વાથ ેઆતીઓન વાભન કમાય જ છે.યંતું ઇજતશાવ ઉય નજય નાખીએત 

બુતકાભાં આખીને આખી વસં્કૃજતઓના ઉન્દ્ભૂરન થી ભાડંીન ેઆલી ઘણી આપતભાંથી ઘણુ ંફઘુ ફચાલી 

રેતી આઘુજનક ભાનલ જાજત વભક્ષ છે. કુદયતી આજતઓ ભટા બાગ ેવંૂણય ણે કમાયમે જનલાયી ળકાતી 

નથી.યંતંુ તેનાથી થતી અવય તથા નુકળાનભાં ઘટાડ જરૂયથી કયી ળકામ છે.  

        ગુજયાત યાજમ છેલ્રા કેટરાક લોથી  અનેક પ્રકાયની  આજિઓન વાભન કયી યહ્યુ છે. 

જેભાં લય ૨૦૦૧ ન બૂકં, ૧૯૯૮ નુ લાલાઝડુ ં અને ૧૯૭૮ નુ ૂય ભશત્લના ગણાલી ળકામ તેલી 

આજિઓ શતી. ૨૦૦૧ ના બમાનક બૂકં ફાદ ગજુયાત વયકાય ેયાજમભા ંઆપતનુ વંચારન કયલા ભાટે 

એક વંસ્થા સ્થાી છે. જે ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભંડ GSDMA તયીકે ઓખામ છે.  

 છેલ્રા દવ લોભા ંઆજિ વ્મલસ્થાન ર્પરાન તૈમાય કયલા અન ેવભમાંતયે વધુાયા લધાયા 

કયલાની પ્રરકમા થઇ છે. ગજુયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભડંન ઉદ્દળે આમજન, જખભ, અન ે

જન:વશામતાન ુ આંકરન, યીસ્ન્દ્વ અન ે ઉળભન (ભીટીગેળન) ના ગરાંઓન જલકાવના આમજનભા ં

વભાલેળ અને સ્થાજનક સ્લયાજની વંસ્થાઓ તેભજ નાગયીક વભાજની વસં્થાઓની બાગીદાયી લધાયલાન 

છે. આજિ વ્મલસ્થાન મજનાની પ્રરક્રમા ગ્રામ્મ સ્તયેથી ળરૂ કયી ઉિયતય તારુકા અન ે જજલ્રા વજુધ 

ક્રભફદ્દ કયલાની જરૂયીમાત જણામ છે. આજિ વ્મલસ્થાન મજનાને જજલ્રા સ્તયે વુધાયલાની આ 

શેરથી આગ જતા ગ્રામ્મ અને તારુકા સ્તયની મજનાઓભા ં જરૂયી પેયપાય વાથ ે ત્રણમે સ્તયની 

મજનાઓને વવુંગત કયી ળકામ. એ ણ જલચાયામ ુ છે કે, તારુકા સ્તયના આજિ વ્મલસ્થાન ર્પરાનન ે

એલી યીત ેતૈમાય કયલા જેથી ગ્રામ્મ સ્તયના મજનાની જલગતને તારુકા સ્તય ેજડી ળકામ.  

 જજલ્રએ વંકટ, આજિ અન ે આાતકારીન વભમભાં લૂય તૈમાયી, યકથાભ અન ે

પ્રજતબાલના ગરા ંભાટે એક ભશત્લન ુલજશલટી એકભ છે. સ્થાજનક વંસ્થાઓની બાગીદાયી અને યાજમની 

વેલા અને ભાખાગત વશમગ વાલાયા આજિ વ્મલસ્થાનભાં જજલ્ર ભશત્લન બાગ બજલે ળક ે છે. 

જજલ્રા સ્તય ે જલકાવરક્ષી કામયક્રભભાં આજિના જખભ ઘટાડાન ેરગતી પ્રલૃજતઓ જડલાથી આજિની 

અવય ઓછી કયી ળકામ છે. આજિની ૂલય તૈમાયી, યકથાભ, અને ક્ષભતાલધયન જેલી ભહ્તત્લની કાભગીયી 

શારના જલકાવ કામયક્રભ વાથે જડીન ેકયી ળકામ. જેભ કે ૂય જનમંત્રણ, દુષ્કા જનલાયણ અન ેલાલાઝડાના 

જખભને ઓછા ં કયલા ંભાટે વંકજરત લટયળેડ જલકાવ કામયક્રભ, ભનયેગા, ગુજયાત ઇકરજી વવામટીના 

દયીમા કાંઠા જલકાવ કામયક્રભ વાથે જડી ળકામ.  
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 આ જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના તૈમાય કયતી લખતે જજલ્રાભાથંી એકજત્રત કયરે 

ભાજશતીને જઝણલટુલયક ચકાવલાભાં આલેર છે અને જજલ્રા કક્ષાના તભાભ જલબાગએ તાના 

ખાતા/જલબાગને રગતી ભાજશતી અને તારુકા મજનાને રગતી ભાજશતી ુયી ાડરે. તાી જજલ્રાભા ં

જલજલધ ળલમ આપતન ે ધ્માનભાં યાખી “જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થા મજના-૨૦૧૮” જતમાય કયલાભાં 

આલેર છે. જેન ભુખ્મ આળમ અલાયનલાય વજાયજત કુદયતી અન ેભાનલવર્જજત આપતથી થતા જાનભારના 

નુકળાનન ઘટાડ કયલાન છે.  
 

 જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના-૨૦૧૮ તાી જજલ્રાભાં આપતની રયજસ્થજત 

શેરા, દયમ્માન અને આપત છીની રયજસ્થજતભાં જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન તંત્ર અને જલજલધ 

ટાસ્કપવયન ે આકજસ્ભક વજંગભા ં ઝડી પ્રજતબાલ આલા ભાટે ભાગયદળયક રૂ જનલડળે. આ મજનાભા ં

જજલ્રાની કેટરીક અગત્મની ભાજશતી જખભ અને જખભ વાભેની તૈમાયી, આપતના વજંગભા ં

પ્રજતરક્રમા, પ્રજતબાલ તથા આજિ વ્મલસ્થાન આપત વભમની વ્મૂશયચના ઇત્મારદ જલગતન વભાલેળ 

કયલાન પ્રમત્ન કયલાભાં આલેર છે. આ કામય વભમાતંયે અદ્યતન કયલાનુ યશેળે. જેથી ક્ષજતઓ બુરને વુધાયી 

ફધાઠ રઇ ળકામ.  

 શારન “જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થા મજના-૨૦૧૮” ગુજયાત યાજમ આજિ 

વ્મલસ્થાન ધાય-૨૦૦૩, તથા નેળનર આજિ વ્મલસ્થાન ધાય-૨૦૦૫ અન ે શમગ નીજતના 

ભાગયદળયક જવદ્દાંતના વંદબે તૈમાય કયેર છે.  
 

૧.૧ ર્પરાનનુ ંઆમજન : 

       જીલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન ર્પરાન ભુખ્મ ----  જલબાગ અને રયજળષ્ટ----- ભાં લશેંચામરે 

છે. ભુખ્મ જલબાગભાં નીચનેાન વભાલેળ થામ છે.  

 પ્રસ્તાલના, વંકલ્ના અને નીજત 

 જખભ અને વંલેદનળીરતા થૃકકયણ (HRVA) 

 ૂલય ચેતલણી, યાશત અને ુન:સ્થાન કાભગીયી  

આ મજનાભાં લયામરેા ળબ્દ પ્રમગ, ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાંભંડ 

અજધજનમભભાં વ્માખ્માજમત કયેર છે, અને લાયરે છે તે ળબ્દ પ્રમગને વુવગંત છે.  

૧.૨  મજના ન શતે ુ :   

આ રેખથી   જીલ્રાભા ંઆજિ વ્મલસ્થાન ભાટે જરૂયી આઘાયબુત ભાજશતીની જગલાઇ કયી છે, 

 જલજલઘ આજિઓ અંગ ેજીલ્રાના નાગરયક ભાટેના જખભ અન ેવંલેદનળીરતા વ્માખ્માજત કયી 

છે,. અન ે 



ppgg..  1155  
  

 જીલ્રાભાં વંબજલત આજિઓની અવય જનલાયલા/ટાલા અથલા તેના ળભન ભાટે આલા 

ક્ષકાયએ રેલાના ગરા વ્માખ્માજમત કમાય છે.  

 વશામક મજનાઓથી ચકકવ આજિઓના પ્રજતબાલભાં ભુખ્મ અને વશામક ક્ષકાયની   બુજભકા 

અને જલાફદાયીઓની જલગત આી છે. આલી મજનાઓ  

 

 તારુકા સ્તય.ે,  

 જીલ્રાભાં આલેરા ભશત્લના ઔદ્યજગક સ્થાન ભાટે.,  

ચકકવ આજિ પ્રજતબાલ કાભગીયી કઇ યીતે ણૂય થળે તે ફાફતની પ્રભાણબૂત વંચારન 

કામયયીજત (SOP) ભાયપત જલકવાલલાભા ં આલરેી છે. પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજતન 

ભુકયય અથલા વશામક કામો અને ક્ષકાયની જલાફદાયી છે.  

 

૧.૩. વિાભડં અન ેજલાફદાયીઓ  :   

                       જીલ્રા ભાટેની જરૂયીમાત અન ે ગોણ મજનાઓ, વન ૨૦૦૩ના ગુજયાત આજિ 

વ્મલસ્થાન વિાભંડ અજઘજનમભના વિાજઘકાય શઠે વદયશુ અજઘજનમભથી કરેકટયન ેઆજિની અવય 

ટાલા અથલા ઓછી કયલાના પ્રમાવભાં અન્દ્મ ક્ષકાયન વશકાય અને વશામ વુજનજવલત કયલા ભાટ ે

અજઘકૃત કયલાભાં આલેર છે. ખાવ કયીન ેકરેકટય અને વાભન્દ્મ યીતે વયકાયના વિાંભંડ, ગુજયાત યાજમ 

આજિ વ્મલસ્થાન, યાશત કજભળનય અને જરૂય જણામે અન્દ્મ જાશયે તેભજ ખાનગી ક્ષકાયની વશામથી 

જીલ્રાને પ્રજતકુ અવય કયતા જખભ અને આજિઓના વ્મલસ્થાન ભાટે જલાફદાય છે. કરેકટય અન ે 

અન્દ્મ ક્ષકાયની બુજભકા, જલાફદાયી અને પયજ અજધજનમભભાં જલગતલાય જણાલલાભા ંઆલી છે અન ે

તેને મજનાના બાગરૂ ેગણલાભાં આલ ેછે.   

૧.૪. આજિ વ્મલસ્થાનની વકંલ્ના :  

આજિઓના જખભ શલા કયલાના અથલા ઘટાલાના ગરાનુ ંઅભરીકયણ અને આમજન.  

 આજિ જલનાળકતા અથલા રયણાભ ઘટાડલાની  

 આકજસ્ભકતા અને આજિઓ ભાટેની વજજતાની  

 આજિની અવયના ભૂલ્માકંનની  
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   તભાભ પ્રકાયના જખભ વ્મલસ્થાન અન ેઅજઘકારયતાના જલચાયથી આજિ વ્મલથા આમજન 

અને પ્રમાવ ભાટેન ામ ૂય ાડે છે. તભાભ પ્રકાયના જખભ વ્મલસ્થાનભાં, જીલ્રાને અવય કયતા 

વંબજલત તભાભ જખભ ટાલા અથલા શલા કયલા ભાટેના આમજનની જલચાયણા અને રેલાના 

ગરાન વભાલેળ થામ છે.  

  અજઘકારયતા એટર ે નાગરયકના જીલન અન ે જીલનજનલાયશન ે ખતયાભા ં ભૂકે તેલા તભાભ જખભ 

અને આજિઓન ેશોંચી લલા ભાટ ે દયેક નાગરયકને જળક્ષણ, તારીભ અન ેવશામથી વભક્ષ ફનાલલ. 

આલી અજઘકારયત એ આજિની તજલીજ કયલા ભાટેની વંૂણય જલાફદાયી કઇ વ્મરકતભાં તફદીરી નથી 

ણ આજિની અવય ઘટાડલા અથલા તેને ભમાયરદત કયલા ભાટે જરૂય વાઘન અને વશામ દયેક વ્મરકત 

ઘયાલે છે તેલુ ંવુજનજવલત કયલા ભાટેના અંજતભ પ્રમાવ છે.  

 

૧.૫    આજિ વ્મલસ્થાન મજનાન અજબગભ:-  

ગુજયાત વયકાય આજિ વ્મલસ્થાન પ્રત્મ ે વલયગ્રાશી અજબગભ ધયાલ ે છે. આજિની 

અવય ઘટાડલાની કાભગીયી ફ ેજલસ્તૃત ક્ષેત્રભા ંજલબાજીત કયલાભાં આલી છે.  

 તાત્કાજરક ળરૂ થતી આજિની અવય ઘટાડલા ભાટ ેઅથલા આજિની ધીભી ળરૂઆત લખતે તેના 

પ્રજતબાલને લેગલાન ફનાલલા ભાટ ે જરૂયી શમ તેલા આમજન અને ગરાને કેન્દ્દ્રભાં યાખીન ે

ચેતલણી, વશામ અને ુન:સ્થાન  

 જખભ અથલા તાઇ યશેરી આજિઓના કાયણે અથલા અવય, જનલાયણ અથલા નાફૂદ કયલા 

ભાટે આમજન અથલા ગરાઓને કેન્દ્દ્રભા ં યાખીને ળભન, વજ્જતા અન ે જનલાયણ, આજિ 

વ્મલસ્થાનન વભગ્ર અબગભ ૬ (છ) ઘટડ ય આધારયત શમ છે. 

 જખભ અને વંલેદનળીરતાનુ ચકકવાઇૂલયક ભૂલ્માકંન (HRVA)  

 આમજન અન ેવાધનની માયર્પત પાલણી 

 ક્ષભતા જનભાયણ અને તારીભ 

 માયર્પત પ્રાજર્પતસ્થાનની જગલાઇ  

 વાભાન્દ્મ બુજભકા અને જલાફદાયીને (વાભાન્દ્મ યીત)ે અનુરૂ શમ તેલી આજિ વ્મલસ્થાન 

બુજભકા અને જલાફદાયીની વોંણી અન.ે 
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 આજિ વ્મલસ્થાન ઉદ્દેળને રયણૂય કયલા ભાટેનુ જલજફન્દ્ન કાનુની અને કામયરક્ષી વ્મલસ્થાતંત્રન 

ઉમગ.  

૧.૬ નીજત અન ેજલાફદાયીઓ :-  

૧.૬.૧     ચતેલણી, વશામ અન ેનુ:સ્થાન:-  

   ચેતલણી, વશામ અને ુન:સ્થાન ગરાન ધ્મેમ આજિને રીધે જાનભારની શાની અને શાડભાયી 

ઘટાડલાન છે. જીલ્રા સ્તયના આમજન અને પ્રભાણબુત વંચારત કામયયીતી (SOP)  શાજન અન ેશાડભાયી 

જનલાયલા અથલા ઘટાડાલા ભાટે ચેતલણી, વશામ અન ેુન:સ્થાન વશામની ળકમ એટરી વય જગલાઇ કયી 

છે.  

   ૂલયચેતલણી, વશામ અન ેૂલયલત જસ્થતી ભાટનેુ કેન્દ્દ્રબફદુ જીલ્રા કરેકટય છે જે જીલ્રાની અંદયના 

આલા પ્રમાવભા ં રદળાળૂચન અન ે વંકરન કયતા શમ છે. લરેકટય ચેતલણી, વશામ અને ૂલયલત જસ્થજતનુ 

વંકરન કયલા ભાટે આવાવના જીલ્રા, ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વંિાભંડ 

(જી.એવ.ડી.એભ.એ) અન ેભશેવરુી જલબાગ વાથ ેએલી પ્રલજૃતઓને વંકરન ભાટે જલાફદાય છે,  

   કરેકટય, આજિના વભમગાાભાં વશામ, ૂલયલત જસ્થજત અને ુનલયવન ભાટનેી રાફંા ગાાની 

મજનાઓ જલકવાલલા ભાટે ણ લધુ જલાફદાય છે. આલી મજનાઓભાં બજલષ્મની આજિઓની અવય 

ઘટાડલા ભાટેના અન ે નીજત અન ે અભરીકયણ અનવુાય ગજુયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિંાભડં 

વાથેના વંકરનના ગરાન વભાલેળ થામ છે.  

 

૧.૬.૨  ળભન, વજજતા અન ેજનલાયણ:-  

   ળભન, વજજતા અને જનલાયણ ગરા આજિની વંબજલતતા ઘટાડલા (જખભ અલ્ીકયણ) ભાટ ે

અથલા ળકમ આજિભાંથી ઘાયેરા નુકળાનનુ પ્રભાણ (વંલદનળીરતા અલ્ીકયણ) ભાટે આજિની અગાઉથી 

જ રેલાના શમ છે. વંલદનળીરતા ઘટાડલાની ફાફતને ખતયા અલ્ીકયણ કયતા ણ લધુ અગ્રતા આલાભાં 

આલે છે. જીલ્ર ખતય અને વલંદનળીરતા ઘટાડલા ભાટે ચાય વ્મલસ્થાતંત્ર (એક અથલા ચાય) યાખી ળકે છે.  

 જીલ્રાભાં ળભન, વજજતા અને જનલાયણ યકાણ ભાટનેુ રાફંા ગાાનુ આમજન  
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 જલજનમભ ખાવ કયીન ે ફાંધકાભ અને વરાભતી જનમભ અન ે જભીન ઉમગ ર્પરાનની અભર 

ફજલણી  

 જલકાવ મજનાઓની વભીક્ષા અન ે ભૂલ્માંકન, જખભ અન ે વલંદનળીરતા ઘટાડલા ભાટેની યીત 

નકકી કયલા ભાટેની પ્રલૃજતઓ  

 ચેતલણી, યાશત અન ેૂલયલત જસ્થજત વશામની જગલાઇ વજશત  ક્ષભતાજનભાયણ અને જખભ તેભજ 

વંલેદનળીરતા વાભાજીક સ્તયે ઓખી કાઢલા.  

 કરેકટય, જજલ્રા જલકાવ અજધકાયીની વશામ રઇન ેઉય જણાલરેા વ્મલસ્થાતંત્રન ઉમગ 

કયીને ળભન, ળજજતા અને જનલાયણન ે રગતી જલકાવ મજનાઓ અને પ્રલૃજતઓ ભાટ ે

જલાફદાય છે.  

 જખભ અન ે વલંેદળીરતાની લચગાાની આકાયણીના આધાયે, ળભન, વજજતા અન ે

જનલાયણ ભાટે જીલ્ર નીચેના ક્ષેત્ર ય ધ્માન કેન્દ્દ્રીત કયળે.  

૧. જીલનજરૂયી યુલઠા ધ્ધ્તી ુન:સ્થાજત કયલ.ુ(ાણી,લીજી અને વંચાય વ્મલસ્થા)  

૨.  આયગ્મ વંબા, વલરત, ળાા અને યસ્તાઓ ય આજિની અવય ઘટાડલી.  

૩. ુય વંબજલત જલસ્તાયભાં વંલદનળીરતા ઘટાડલી. 

૪. ચ્રક્રલાતથી થતી વલંદનળીરતા ઘટાડ્લી.  

૧.૭. મજનાની વભીક્ષા અન ેઅદ્યતન:-  

 તમૈાય કયનાય:- DDMC તાી  

 જીલ્રા કરેકટય તથા જજલ્રાના અન્દ્મ જલબાગ તથા જીલ્રાભાંની ફીજી વંસ્થાઓના વશમગથી, 

જીલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના તૈમાય કયલા ભાટે અન ે તેભાં વુઘાયા/પેયપાય કયલા ભાટ ે

જલાફદાય છે. 

 કઇ જખભભાં ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માય.ે 

 કઇ ભટી આજિ ફાદ ળીખલા ભેરા ાઠ યથી, અથલા 

 મજનાભા ં વ્માખ્મા કયરેી વંસ્થાભાં ભશત્લનાં પયેપાય અથલા કામયજલળે દ (Task Force) ના 

પ્રાથજભક વભ્મની જલાફદાયીભાં થતા ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માય.ે 

 કઇ જખભના પ્રકાયભા ંભશત્લન પેયપાય થામ ત્માય ે 
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 કઇ ભટી આિી છી ભેરા ફધાઠના આઘાયે  

 આ મજનાની પ્રત્મેક લે લાર્જક વભીક્ષા કયલાભા ંઆલળે તથા તેને અદ્યતન ફનાલલાભા ંઆલળે 

અને વુધાયરે મજના ગજુયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભડંને તથા યાશત કજભવનયશ્રીન ે

વાદય કયલાભાં આલળે.  

 રડઝાસ્ટય રયસ્ક ભેનેજભેન્દ્ટ ચક્ર:-  
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૨. આપત, વલંદેનળીરતા અન ેજખભ જલશ્ર્રેણ  (HRVA) 

તભાભ આજિભા ં વંકટ, જખભ, જન:વશામતા અને ક્ષભતા આંકરનભા ં જલજલધ આજિ ભાટ ે

જખભ અને જન:વશામતાનું  વંકજરત આંકરન શમ છે. આ ભાજશતીભાં ઘણું યવપ્રદ જલશ્ર્રેણ શમ છે, 

જેભાં જખભ વંબજલત સ્થાન અને ભાખાં કમા છે ? અન ેજખભ વંબજલત રક કણ છે ? ઉયાંત કમા 

રક આજત્ ત ન વાભન કયલા વક્ષભ છે. જન:વશામતા આંકરનભા ં આર્જથક-વાભાજજક જન:વશામતા, 

યશેણાંકના અવરાભત આલાવ, માયલયણની જન:વશામતા લગેયેન વભાલેળ થામ છે. વંકટ  જખભ, 

જન:વશામતા અન ે ક્ષભતા આંકરનભા ં વંવાધનની વૂચી, ૂલયતૈમાયીની વ્મલસ્થા, વંચાય વ્મલસ્થા, જાશયે 

જલતયણ વ્મલસ્થા, ગડાઉન, રયલશન, આયગ્મ, પામય સ્ટેળન, લાલાઝડાભાં યશેલાની વરાભત 

જગ્માઓની જલગત શમ છે. ઉયાંત ઇભયજન્દ્વી યીસ્ન્દ્વને અવયકાયક ફનાલલા ભાટે જજલ્રાભા ંકામયયત 

સ્લૈજચ્છક વંસ્થાઓ અન ેસ્લમં વેલકની વુચી શમ છે.  

 આજિના સ્તય:-  

L – આ ખ્માર દયમ્માન જલજલધ આજિઓની ઓખ પ્રજતવાદ અન ેવુજલધા ભાટેની તૈમાયી દળાયલ ેછે. 

LO – વભાન્દ્મ વભમ દળાયલલાભાં આલે છે. આ દયમ્માન વુક્ષ્ભ દેખયેખ દસ્તાલેજીકયણ, જનલાયણ, તથા   

ૂલય તૈમાયીની પ્રલજૃતઓ શાથ ધયલાભાં આલે છે. તારીભ, ળધ અને ફચાલ, ભકડ્રીર, સ્થાંતય 

અને વવંાધન અદ્યતન કયલ અંગેની કાભગીયી કયલાભાં આલ ેછે.  

L1 – કઇ ચલકવ આજિન વાભન કયલા ભાટે પ્રફંધ કયલા ભાટ ેજજલ્રા લજશલટી તંત્ર વક્ષભ શમ છે.  

 યાજમ અન ેકેન્દ્દ્ર આલશ્મકતા ડ ેતેલા વજંગભા ંભદદ ભાટે તૈમાય યશ ેછે.  

L2 -  આજિ દયમ્માન યાજમ તથા કેન્દ્દ્ર સ્તયની ભદદની જરૂરયમાત છે. અન ેતેઓ યાજમને વંળાધન યુા 

ાડે છે.  

L3 – આજિ ભટા પ્રભાણભાં શમ છે અન ેજજલ્રા તથા યાજમ કક્ષાના તંત્રની ક્ષભતા ફશાય શમ ત્માય ે

કેન્દ્દ્રની ભદદની જરૂરયમાત યશે છે. તેઓ ફચાલ/યાશત/ુન:લવનની કાભગીયી કય ેછે.  
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૨.૧ તાી જજલ્રા રૂયખેા 

  તાી જજલ્ ર તા.૦૨/૧૦/૨૦૦૭ના યજ અજસ્ તત્ લભાં આલેર છે.   

   

૧ જીલ્રાનુ બોગજરક સ્થાન ૭૨.૩૮ થી ૭૪.૨૪ ૂલય યખેાંળ / ૨૧ થી 

૨૧.૨૩ ઉિય યેખાંળ  

૨ કુર ક્ષેત્રપ (ચ.કી.ભી) ૩૪૩૪.૬૪ 

૩ આફશલા વભઘાત ઉષ્ણ 

૪ નદીઓ તાી, ભીઢા, ૂણાય, અંજફકા, ઝાંખયી, કાટા, 

નેવુ 

૫ ભુખ્મ ાક ડાંગય, ળેયડી, જુલાય, ભગપી, કે  

૬ કુર તારુકાઓ-૭ વ્માયા, લારડ, ડરલણ, વનગઢ, ઉચ્છર, 

જનઝય, કુકયભંુડા  

૭ કુર ગાભ ૫૨૧ 

૮ ગ્રાભ ંચામતની વંખ્મા ૨૮૪ 

૯ નગયાજરકાઓ- ૦૨ વ્માયા, વનગઢ 

૧૦ ડેભ- ૨ ઉકાઇ, ડવલાડા  

૧૧ લસ્તી (૨૦૧૧ ભુજફ)  ૮,૦૭,૦૨૨  

૧૨ વાક્ષાયતા દય ૬૮.૨૬  

૧૩ જવજલર શજસ્ટર ૦૧- વ્માયા 

 વાભુજશક આયગ્મ કેન્દ્દ્ર/યેપયર શજસ્ટર ૦૫ 

 પ્રાથજભક આયગ્મ કેન્દ્દ્ર ૩૦ 

 વફ વેન્દ્ટય  ----- 

૧૪ ળુ દલાખાના ૯  

 ળુ દલાખાના-ેટા કેન્દ્દ્ર ૨૩ 

૧૫ ળુ ધન  (૧૮ ભી લસ્તી ગણતયી ભુજફ) ૫,૧૩,૪૪૧ 
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 ગામ ૨,૧૪,૫૫૪ 

 બેંવ ૧,૭૬,૪૫૮ 

 ઘેટા-ફકયા ૯૪,૪૬૫ 

 અન્દ્મ ળુ ૨૭,૯૬૪ 

૧૬ જજલ્રા ંચામત વંચાજરત. પ્રા.ળા. ૭૯૮ 

 ખાનગી ળાાઓની વંખ્મા ૪૨ 

 ભાધ્મજભક ળાાઓની વંખ્મા ૨૯ 

 ઉચ્ચતય ભાધ્મજભક ળાાઓની વંખ્મા ૩૯ 

 કરેજ/ટેકનીકર ળાાઓની વંખ્મા ૯/૭ 

૧૭ વસ્તા અનાજની દુકાન  ૨૪૮ 

૧૮ માત્રાના સ્થ વનગઢ પટય, ગોભુખ, ઉકાઇ ડેભ, દભ ડંુગયી  

 

૨.૨        આપતની વબંાલના આજિ આકંરન, આજિન ઇજતશાવ :- 

 તાી જીલ્રાના તભાભ તારુકા બુકં ઝન-૩ ભાં વભાજલષ્ ટ છે. જે બુકં ભાટનેી વલંેદનળીરતા 

દળાયલે છે. ૨૦૦૧ ભા ંબૂકંની અવય અત્રેના જીલ્ રાભાં કઇ ણ અવય જલા ભી ન શતી, અન ેતાી 

જજલ્રએ બૂકં વંબજલત જલસ્તાયભાં આલત નથી. લધુભાં તી જજલ્રાભાં વને ૨૦૦૬ ભાં તાી નદીના 

રકનાયા ય આલેરા ગાભભાં ૂયની રયજસ્થજતન ુજનભાયણ ાભેર શતુ. યંત ુજ તે ગાભભા ંયુની જસ્થજતનુ 

જનભાયણ ાભે તેના ભાટ ેઅગભચેતીના બાગરૂ ેસ્થાતંયની વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલળે.  

૨.૨.૧  ુય વંબજલત જખભી સ્થાન :-- 

  આ જીલ્ રાભાંથી ૦૭ નદીઓ વાય છે. આ જજલ્રાભાં તાી, ુણાય અન ેઅંજફકા નદી એભ 

ત્રણ ભટી નદીઓન વભાલેળ  થામ છે. તાી નદી ય ઉકાઇ ફંધ ફાંધલાભાં આલેર છે. જ ભધ્મપ્રદેળ 

અને ભશાયાષ્ટ યાજમના ઉયલાવભાં લધાય ે લયવાદ ડ ે ત ઉયલાવભા ં આલરે શથનુય ડેભભાંથી ાણી 

લધાયે છડલાભા ંઆલ ેકે છી લધાયે લયવાદ ડલાથી વાભેર રયજવષ્ટ-૩ ગાભભાં ુયની જસ્થજત જનભાયણ 

થઇ ળક ેછે, ગાભના નાભ રયજળષ્ટ જલબાગ-૩ ભાં વાભેર છે.  
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૨.૨.૨ લાલાઝડુ – 

તાી જજલ્રાના ગાભભા વંજબલત જલસ્ તાયભાં ચભાવા શેરા અન ે છી લાતાલયણભાં ૫૦ થી ૭૦ 

કરાકની ઝડે ૫લન ફંકાલાની ળકમતા યશેરી છે. ડીઝાસ્ ટય કેરેન્દ્ ડય પ્રભાણે ભે થી નલમે્ ફય ભજશનાઅઓ 

લાલાઝડા વાભેની તૈમાયીના છે. નફા ફાંઘકાભને થમરે નુકળાન જ  (ખાવ કયીન ે નફા તથા 

જડાણલાા છત) ભાર જભરકતના ફાઘંકાભને થઇ નુકળાન ાછનું ભૃત્ મ ુકાયણ ફન ેછે.  

૨.૨.૩  બૂકં   - 

તાી જીલ્રાના તભાભ તારુકા બુકં ઝન-૩ ભાં વભાજલષ્ ટ છે. જે બુકં ભાટેની વંલેદનળીરતા 

દળાયલે છે. ૨૦૦૧ ભાં બૂકંની અવય અત્રેના જીલ્ રાભાં કઇ ણ અવય જલા ભી ન શતી, લધુભા તાી 

જજલ્રએ બૂકં વંબજલત જલસ્તાયભાં આલત નથી.  

બૂકંના દજષ્ટકણથી જઇએ ત જજલ્ રાભાં ળશેયી જલસ્ તાયભાં ાકા અન ે ફશુભાી ભકાન 

અસ્તીત્ લ ઘયાલ ેછે. અને ગ્રામ્ મ જલસ્ તાયભાં ાકા અને ફશુભાી ભકાન ઓછા અને ખાવ કયીને વીભેન્દ્ ટ, 

ભાટી અન ેરાકડાના કાચા ભકાનની ફાંઘણી ભટા પ્રભાણભાં જલા ભ ેછે. આભ બૂકંના વંદબે ળશેયી 

જલસ્ તાયભા ંગ્રામ્ મ જલસ્ તાય કયતા ંલઘાય ેઅવયગ્રસ્ ત થલાની ળકમતાલાા જણામ છે. જ વભુદામના રક 

બૂક૫ં ૂલે, દયમ્ માન અન ે છી આમજન ફ ઘ યીતે ફાંઘકાભ બૂકં૫ વાભે ટકી ળકે તેલી ટેકનરજી 

યેકટ્રપીટીંગ ફાંકકાભથી ફનાલલાભાં આલે ત નુકળાનના અવય ઓછી  કયી ળકામ છે.  

૨.૨.૪  દુષ્કા  - 

 તાી બોગજરક લૈજલધ્મ ધયાલે છે. જજલ્રાના અભુક ડુંગયા જલસ્તાયભાં ભુખ્મત્લે લયવાદ ય 

આધારયત થામ છે. બવચાઇ તથા લયવાદન ુ ાણી ુયતા પ્રભાણભા ં વારૂ છે. છેલ્રા દવ લયભાં અત્રેના 

જજલ્રાભા ં કઇ ફનાલ ફનેર નથી. યંત ુ અભુક તારુકાભાં કરુ લયવાદ ઓછ શલાથી નીચ ે ભુજફના 

તારુકાઓભાં ાણીની અન ેઘાવ ચાયાની વભસ્મા આલી શતી  

૧. વનગઢ ૨. ઉચ્છર ૩. જનઝય  

૨.૨.૫  આગ:-  

 તાી જજલ્રાભા ં નાના-ભટા આગ અલસ્ભાતના ફનાલ ફનતા શમ છે. જેભકે ઘયભાં આગ 

રાગલી, જંગરભાં આગ રાગલી તેભજ ખેતયભા ં ણ આગ રાગલાના ફનાલ ફનતા શમ છે યતુ 
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જજલ્રાભા ંભટા ઔધજગક એકભ આલેરા નથી તેથી ભટા આગના ફનાલ ફનેર નથી, જ આલા કઇ 

ણ આગના ફનાલ ફન ેત વ્માયા, વનગઢ નગયાજરકા ખાતે પામયના વાધન છે જે જી.એવ.ડી.એભ.એ 

વાલાયા આલાભાં આલેર છે. લધુભાં કાકયાાય, જે.કે.ેયભીર તેભજ થભયર ાલય સ્ટેળન ઉકાઇ ાવ ે

ણ પામયના વાધન ઉલ્બ્ધ છે. જે જરૂય ડમ ેઉમગભાં રેલાભા ંઆલ ેછે.  

૨.૨.૬  કેજભકર રડઝાસ્ટય:-  

  અત્રેના તાી જજલ્રાભાં ભટા ઔધજગક એકભ આલરેા નથી. અત્રેના જજલ્રાભાં વનગઢ 

તારુકાના ઉકાઇ ખાતે જે.કે.ેય ભીર આલરેી છે.  

૨.૨.૭  ન્દ્મુકજરમય રડઝાસ્ટય  

 કાકયાાય ઓટભેટીક ાલય સ્ટેળન વુયત જજલ્રાના ભાંડલી તારુકાના કાકયાાય ગાભભા ંઆલેર ુછે 

યતું કાકયાાય ઓટભેટીક ાલય સ્ટેળનના ૧૬ રક.ભી યેરડમવ ભુજફ ન્દ્મુકજરમય ઇભયજન્દ્વી જખભી 

ઝનભાં તાી જજલ્રાના ૬૯ ગાભન વભાલેળ થામ છે.  

૩   એચ આય.લી.એ ભાટેની  ઘજત (HRVA) 

એચ.આય.લી.એચ ભાટે જલજલઘ વંદબયન ઉમગ કયલાભાં આવ્ મ જેભાં લી.ડી.એભ.ી., 

ટી.ડી.એભ..ી એવ.ડી.આય.એન અને અન્દ્ મ જલબાગના યીસ્ વ ર્પ રાનન ઉમગ કયલાભાં આવ્ મા છે. 

આ ઉયાંત  જી.એવ.ડી.એભ.એ ની લફેવાઇટ ઉય ના ડેટા ભેલલાભા ંઆવ્ મા છે. તારુકા જીલ્ રા સ્ તયનેી 

જલજલઘ ભીટીંગ દયમ્ માન ચચાય જલભળય  લાયા ણ જલશ્રરેષ્ ણ ભાજશતી એકત્રીત કયલાભાં આલી. છે.  

 

 

 

 

 

 



ppgg..  2255  
  

 

Tool and methodology used for HRVA 
 

 

૨.૪        ક્ષભતાઓનુ ંજલશ્ર્રેણ ,જખભ અન ેવલંદેનળીરતા  લગીકયણ  

 જેભાં આજિ ખતય તાઇ યશેર શમ એલા અનેક જખભન વાભન તાી જીલ્ ર કયે છે. 

જખભ અને વંબજલત અવય (વંલેદનળીરતા) જ ખયેખય આલા જખભભાંથી ેદા થતા શમ છે જે વભગ્ર 

યાજમન ેઅવય કયતી ઘટનાએ કયતા ણ એકાદ ગાભ ભાટ ેથતી નાની ઘટનાની અવયની ભાત્રા લઘાયે થામ 

છે. નીચ ે દળાયલરે કષ્ટકભાં તાી જીલ્ રાના જખભ, ખતયા અન ે આજત્ તની અવયના જલશ્ર્રેણના 

રયણાભન ટુંક વાય દળાયલલાભા આવ્ મ છે. આ જલશ્ર્રેણના આંકડા એલુ ંદળાયલે છે. કે, તાી જીલ્ રા સ્ તય ે

કયલાના આજિ આમજનભાં ઘયતીકં અન ેયુ ભાટેના કામયરક્ષી પ્રજતબાલ તયપ  માન પ્રથભ કેન્દ્ દ્રીત કયલુ ં

જઇએ આલી ઘટના ભાટને કામયરક્ષી પ્રજતબાલ ુય, લાલાઝડા અન ે ફંઘ તૂટલાની ઘટનાના પ્રજતબાલ 

વાથ ે વંકામેર છે. આજિની આલી ઘટનાઓના ચકકવ પ્રજતબાલન આગ, ઔદ્યજગક અકસ્ ભાત, 

ભશત્ લના આંતયભાખાની જનષ્ પતા અન ે ભકાન તૂટી ડલાની ઘટનાઓ ણ ઉમગ કયી ળકામ છે. 

METHODOLOGY OF HRVA 

Data collection from all line departments 

 

Data analysis 

 
Discussion with experts 

 
Referring national and international literatures 

 

Preparation of action plans for departments 

 
Preparing draft plan document 

 

Mock drill to check the viability and feasibility of implementation 

methodology 

y 

 

Preparing draft plan document, 

 

Vide circulation for public and departmental comments 

 

Preparation of the final plan document  
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દુષ્ કા, બૂક તથા ુય જેલી ઘટના ભાટે ખાવ મજનાઓ અજસ્ તત્ લભાં છે. યાવામજણક અને ઔદ્યજગક 

અકસ્ ભાતની તજલીજ કયલી અન આલા જખભ જનલાયણ ભાટે અથલા તેને રગતી જરૂયી ટેકજનકર 

કામયલાશી ય  માન કેન્દ્ દ્રીત કયલાની આલશ્ કતા યશી છે.  

૨.૫. વવંાઘનનુ ંજલષ્ રેણ  

જીલ્ રાભાં જલજલઘ આપત દયમ્ માન પ્રજતવાદ આલા ભાટે જલજલઘ પ્રકાયના ફચાલ વાઘનની 

જરૂયીમાત ડતી શમ છે. જે બૂકં આગ, ૂય, આકસ્ ભાત, લગેય ે જેની આપત દયમ્ માન અદ્યતન અન ે

વક્ષભ વાઘનની ઉરબ્ ઘીની જલગત રયજળષ્ ટ-૩ થી વાભેર કયરે છે.   

૨૬.. ક્ષભતા જલવરેણ   

રકની યંયાગત યીતે આજત્ તન વાભન કયલાની ક્ષભતા  

 

અ.ન  આજિ ૂલય ચેતલણી ૂલય તૈમાયી ળરૂઆતન યીવન્દ્વ 

૧ ુય વભુદામ વાલાયા ાણીના 

સ્તય ય નજય યાખલી 

નજલક કયેરા ઉંચા સ્થે 

સ્થાંતય  અને ફચાલ 

ટુકડીઓની તૈમાયી 

ળધ અને ફચાલ, 

પ્રાથજભક વાયલાય 

૨ લાલાઝડ ુ અગયીમાનને યણભા ં ન 

જલાં જાણ કયલી.  

વરાભત સ્થની ઓખ, 

સ્થાંતય 

ળધ અને ફચાલ, 

પ્રાથજભક વાયલાય 

૩ બૂકં ના વરાભત સ્થની ઓખ ળધ અને ફચાલ, 

પ્રાથજભક વાયલાય 

૪ દુષ્કા ંચાગના આધાય ે

લયવાદનુ ં આંકરન, જેઠ 

ભજશનાભાં લન અન ે

લાદની રદળા અન ે

ગજતના આધાય ેઆંકરન 

ઘાવચાયા અને અનાજ 

વંગ્રશ, કુલા અન ે તાલ 

ાણીના લયાળના જનમભ 

ઘડલા,   

ાંજયા, યફ 

અને ઘાવચાયા ડે 

ળરૂ કયલા 

૫ ઓદ્યજગક 

/ કેજભકર 

આકજસ્ ભક શમ છે.  રકને વરાભત સ્ થે 

ખવી જલા તાકીદ કયલી.  

એન.ટી.ડટવ/પ્રાથજભક 

વાયલાય 
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૨.૭. HRVA જલષ્ રેણ અગંનેી બરાભણ  

                  તાી જીલ્ રાભાં જલા ભતાં જખભ વાભે ૂલય તૈમાયી અને જખભ વાભે પ્રજતવાદ 

આલા ભાટેની ક્ષભતા ય જલળે  માન આલાની જરૂયીમાત છે. તાી જીલ્ ર જમાયે બૂકં ઝન-૩ ભાં 

વભાજલષ્ ટ છે. ત્ માય ેતેના ભકાન અન ેઅન્દ્ મ ફાંઘકાભ બૂકં પ્રજતયઘક ફન ેતે ણ જરૂયી છે. તાી જજલ્ર 

ુય વાભે પ્રજતવાદ આલા ભાટેના વાઘન તથા ભાનલ વવંાઘન ની ઉણય લતાયમ છે. જે પ્રતયતા તયપ કાભ 

થામ તે જરૂયી છે. આ ઉયાંત જન વભુદામભાં લૂય તૈમાયી અંગે જલજલઘ ભા મભ થકી વભજ જલકળે તે 

પ્રકાયેના પ્રમાળ આલકામય છે. ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન ભંડ દ્રાયા યાજમભા ં અભરી ફનેર 

આપત જખભ વ્ મલસ્ થાન કામયક્રભ અન્દ્ લમે મજના તૈમાય કયલા રક્ષી, ક્ષભતાલધયનરક્ષી તથા 

જનજાગૃજતરક્ષી કાભગીયી અભરભાં છે.  
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પ્રકયણ-૩ વસં્થાકીમ ભાખ ુ

  નીચે ભુજફના જલબાગ આજિ વ્મલસ્થાન રક્રમાભાં વરક્રમ યીતે કાભ કયતાં જલબાગ છે. આ 

જલબાગના અજધકાયીશ્રી/ પ્રજતનીધીશ્રીઓને આજિ વ્મલસ્થાન વજભજતભાં વાભેર કયલા.  

 ૩.૧ આજિ વ્મલસ્થાનનુ ભાખુ- યાજમ સ્તયે  
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3. 2 D.M. Organizational Structure In The District 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District Heads of Line 

Departments 

Mamlatdar 

Taluka Level. Officer 

Chief Officer 

(Municipality) 

TDMC / CDMC 

Prant Officer – Taluka L. 

O. 

Talati and Sarpanch  

 At village level 
 

State EOC  

ERCs 

District Collector 

(DEOC) 

District Level Officer 
District DM 

Committee 

GSDMA 
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૩.૩ આજિ વ્મલસ્થાનન ુભાખુ- તાી જજલ્ર  

 

૩.૪ જજલ્રા ક્રાઇવીવ વ્મલસ્થાન વજભજત:- (DDMC) 

Sr. No. Designation  Position in DCMG 

1 Collector/ District Magistrate   Chairmen  

2 District Development officer  Member  

3 District Superintend Police  Member 

4 District Additional Collector  Member 

5 District Supply Officer Member 

6 Exe. Engineer-R&B State Member 

7 Exe. Engineer-R&B  Panchayat Member 

8 Exe. Engineer-R&B State Irrigation Member 

9 Superintending  Engineer- DGVCL Member 

10 District Home guard commandant Member 

11 Superintendent  Civil Hospital Member 

12 Dy. Director industrial health and sefty  Member 

13 District forest Officer (west) Member 

14 District forest Officer (east) Member 

15 Dy. Director-Information Department Member 

16 District Municipality Officer  Member 

17 Regional Officer-GPCB Member 

18 District Agriculture Officer Member 

19 All S D M Member 

20 Regional Transport officer Member 

21 Divisional Controller-State transport Member 

22 Dy. Controller –Civil Defense Member 

23 District Education Officer Member 

24 District Primary Education officer Member 

25 NGO Member Member 

26 Media Person Member 
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  ૩.૫  આગાશી અન ેલૂય ચતેલણીની વસં્ થા વ્ મલસ્ થા 

ઘટના જનમંત્રણ વંચાય તંત્ર: 

કઇ૫ણ આ૫જતના અવયકાયક જનમંત્રણ ભાટે વંચાય વ્મલસ્થા અત્મંત ભશત્લની ફાફત ફની જામ 

છે. આ૫જત દયમ્માન આ૫જત વ્મલસ્થા૫ન ટીભ લાયા અનાલલાભા ંઆલતી વચંાય વ્મલસ્થા પ્રણારી નીચ ે

આેરી છે. 

આજિના રયણાભે કે તેની અવયન ેરીઘે કઇ વંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખું ખયલાઇ જામ/તુટી ડે તેલા 

વંજગભાં, દૂય વંચાય કામયજલળેદનુ ં નેતૃત્લ રેતી વ્મરકત, આજિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી 

ભાટે ખરેર કે અલયઘ લગયની વંચાય વ્મલસ્થા વુજનવલત કયલા ભાટે આલી વલરત કે આંતય ભાખાન ુ

તાત્કાજરક ુન:સ્થાન વુજનજવલત કયળે: 

 

એકીકૃત યેરડમ વંચાય વ્મલસ્થા (જવન્દ્થેવાઇઝડ યેરડમ કમ્મજુનકેળન) 

 ટેરીપન 

તભાભ જનમંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેરીપન ૂયા ાડલાભા ંઆલેર છે. 

 લૈકજલ્ક વંચાય વ્મલસ્થા 

વંચાય વ્મલસ્થા વલરત/વચંાય વ્મલસ્થા આંતયભાખંુ તૂટી ડલાન ેરીઘે તભાભ વ્મલસ્થા 

વલરત અન ેવંચાય તંત્ર ઠર્પ થઇ જામ એલી ણ રયજસ્થજત ઉબી થલાની વંબાલના શમ 

છે. વંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઇ જામ તેલા પ્રવંગ ેઆલી વંચાય વલરત/આંતયભાખંુ કામયયત 

ફને તે યીતે નુ:સ્થાજત થઇ જામ ત્માં વુઘી રયજસ્થજતની ગંબીયતાન ેરક્ષભાં રઇને નીચેની 

લૈકજલ્ક વ્મલસ્થાન ઉમગ કયલાભા ંઆલળે : 

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

વંચાય વ્મલસ્થા ચાર ુકયી દલેાભાં આલળે. આલી વલરત તભાભ પ્રવંગ ેચારુ યશ ેછે  

ચેતલણી, યાશત અને ુન: સ્થાન  

 ચેતલણીએ આજિ શરેાની ૂલય તૈમાયી વાથ ે વંફજધત છે. આલનાયી આપત શેરા તેની 

વંબાલના ઓ જલે જાણકાયી ભે ત આકજસ્ભક આલી ડેર આપતભાંથી ફચી ળકામ અન ે જાનભારનુ ં

નુકળાન ઓછંુ થામ છે. ડ્રીસ્ટ્રીલટ ઓયેળન વેન્દ્ટય કરેકટય કચેયી ભશીવાગય ખાતે વતત ૨૪ કરાક કંટ્રર 

રૂભ ચરાલલા ાછઓ એક આળમ આ પ્રકાયની આપત શેરાં વભમવય ચેતલણી વાલાયા નુકળાનની 
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ળકમતાભા ઘટાડ કયલાન છે. જજલ્રાભા ં કઇ ણ સ્થ ેઅને વભમે ઘટતી કઇ ણ પ્રકાયની ઘટના –

દુઘયટના વાભે પ્રજતવાદ પ્રરક્રમાન ે લેગ ભ ે યાશત ફચાલની કાભગીયી જલના જલરંફ ેઆયંબી ળકામ તેભજ 

જજલ્રા તારુકા સ્તયેના વફંજધત તભાભ અજધકાયીશ્રીઓ વાથે જરૂયી વંકરન યાખી ળકામ અને ત્લયીત 

અભરલાયી શેતુ જરૂયી વંકરન ભાટેની આ વ્મલસ્થા છે.  

લાયઋતુ દયજભમાન ુય કે અજતબાયે લયવાદની રયજસ્થજતભાં શોંચી લલા શેતુ તારુકા સ્તય ે

આગતયા આમજન અન ેૂલય તૈમાયીના બાગ રૂ ેતારુકા સ્તયે કંટ્રર રૂભ ૧ જુનથી ળરૂ કયલાભાં આલ ેછે. 

જમાથંી ગ્રાભ સ્તયે ચેતલણી અન ેવંદેળાવ્મલશાયની કાભગીયી શાથ ધયલાભાં આલ ેછે. આ દયજભમાન તારુકા 

સ્તયે સ્થાજનક કક્ષાએ તારુકા આજિ વ્મલસ્થાન મજના તૈમાય કયલાભાં આલ ે છે જેભા ં સ્થાજનક 

વંવાધનની ઉરબ્ધી ળધ અને ફચાલ અને યાશત કાભગીયીની વ્મશૂ યચના, ભશત્લના નફંયની વુચીન 

વભાલેળ કયલાભા ંઆલ ેછે. લધુભા ંઆ વભગ્ર મજનાનું એવ.ડી.આય,એન ય ણ અડેળન આ ગાાભાં 

ુણય કયી રેલાભાં આલ ેછે.  

આપત આલલાન કઇ જનજશ્રત વભમ શત નથી ત્માય ેસ્થાબનક લજશલટી તંત્રની આતરયક વંકરનની 

ચકાવણી શેતુ ભકડ્રીરન ુ આમજન વભમાંતય ે કયલાભાં આલ ે છે અને તે દયજભમાન જણાતી ખાભીઓ 

ક્ષજતઓની વજભક્ષા કયી બજલષ્મભાં તે ુનયાલર્જતત ન થામ તે ભાટેની કાજી યાખલાભાં આલ ેછે.  

કઇ ણ આજિ યકી ળકાતી નથી યંતુ તેની વાભેની ુલયતમૈાયી અન ેવજજતાથી તેની બમાનક 

અવય તીવ્રતાભા ઘટાડ જરૂય કયી ળકામ છે. લી આપત વાભે લૂય તૈમાયી એ જ એકભાત્ર જલકલ્ શલાથી 

સ્થાજનક વભુદામભાં ક્ષભતા લધયન થામ તે જરૂયી છે.  જે અન્દ્લમે ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન 

વિાંભંડ વાલાયા અભરી ફનેર આપત જખભ વ્મલસ્થાન કામયક્રભ થકી વભુદામ સ્તય ેજલજલધ વભુશ ભાટે 

તારીભ કામયકભન ુઆમજન કયલાભા ંઆલ ેછે. આ ઉયાંત વભમાંતયે આપત વાભે પ્રલય તૈમાયીના જલચાયન ે

જલજલધ ભાધ્મભ થકી જનજાગૃજત રક્ષી જલજલધ કામયક્રભ વાલાયા રક લચ્ચે શોંચાડલાભાં આલે છે.  

આ ઉયાંત વફંજધત જલબાગ જેલા કે જરવ, ચંામત, ભાગય અને ભકાન, લન જલબાગ, જળક્ષણ, 

આયગ્મ લગયેેને જરૂયી વંકરનભાં યશી કાભગીયી કયલા ભાટે વુજચત કયલાભા ંઆલ ેછે, તારુકા સ્તયે તાત્કાજરક 

પ્રજતવાદ ભાટ ેરામઝન અજધકાયીશ્રીઓની જનભણુક કયલાભાં આલ ે છે. તભાભ રામઝન અજધકાયીશ્રીઓને 

આજિના વભમે વજાગ અને વતકય યશેલા જણાલલાભાં આલે છે.  



ppgg..  3344  
  

તારુકા સ્તય ેઉરબ્ધ કયલાભાં આલરે ળધ અન ેફચાલના વાધન રાઇપ જેકેટ, રાઇપ યીંગ, ય, 

જનયેટય, તેભજ લયવાદ ભાક મંત્રન ે કામાયજન્દ્લત જસ્થજતભાં શમ તે ભાટે તેની ભાભરતદાયશ્રીઓ વાલાયા 

બોજતક ચકાવણી કયી રેલાભાં આલે છે.  

યાશત એ આપત દયમ્માન તથા આપત ત્રાટલમા ફાદ ન તફલક છે. આપતજથ થમરે નુકળાનના 

કાયણે વ્મરકત ભાનજવક, ળારયયીક તથા આર્જથક યીતે બાંગી ડ્મ શમ છે. જે વ્મજલત અથલા વભુદામ ન ે

વભાજભાં પયીથી તે ગબય થઇ ળકે ત ેભાટે વયકાયશ્રીની વાલાયા રેલાભા ંઆલ જનણયમ વલોયી છે.  
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પ્રકયણ: ૪ યકથાભ અન ેઉળભનના ગરા:ં-          

    

   આજિની અવય ઘટાડલા ભાટે યકથાભ અન ે ઉળભન ની કાભગીયી અન ે જફન ભાખાગત 

કામો કયલા. ભાખાગત કાભભાં ફાંધકાભ અન ેઆનવુજંગક કાભગીયી જે જખભ શલ ુકયલાભા ંભદદ કય ેછે.  

જફન ભાખાગત કામોભાં જનજાગૃજત, ક્ષભતાલધયન, વ્મલશાયભા ંફદરાલ, વરાભતીના જનમભ ઘડલા અન ે

રાગ ૂકયલા જેલા કામો કયલા.ભાં આલે છે.  

ઉળભન(ભીટીગેળન)ના કામો નીચે ભુજફ જે ફ ેપ્રકાયના છે; 

- ભાખાગત કામો : સ્થ ય ફાંધકાભ અન ેએન્દ્જીનીમયીંગ, બોજતક કાભ. 

- જફન ભાખાગત કામો : અભ્માવ, વંળધન, જનમભ, નીજતઓ, ક્ષભતાલધયન, જનજાગજૃતરક્ષી 

કાભગીયી. 

      દયેક જલબાગ તાની કામય મજનાભા ંઆલા કામો વભાજલષ્ટ કય ેતેનું વંકરન અભર કયનાય કયી ળકે.     

      આલા કાભની લાર્જક વભીક્ષા કયી તેભાં જરૂયી વધુાયા લધાયા કયલાભાં આલળે.  

 

ૂયના ઉળભન ભાટે ફીન ભાખાગત ગરાંઓ   

 

ટાસ્ ક પ્રલજૃિ અભર કયનાય જલબાગ ળરૂ કયલાની 

તાયીખ 

ૂણય કયલાની 

તાયીખ 

ભયાભત, 

વાપપામ  

લયવાદના ાણીના જનકાર ભાટે 

ગટય, ડ્રેનજે અન ેકેનારની 

ભયાભત કયલી 

નગયાજરકા, ગ.ુા.અને 

ગ.વ્ મ.ફડય નભયદા 

જલબાગ, આય.એભ.ફી.  

ભે-૨૦૧૮   જુન – 

૨૦૧૮  

તારીભ દ્રાયા 

કુળતા 

જલકળાલલી  

સ્ મંભ વેલક અન ેતયલમૈાની  

તકનીકી કુળતાઓ ભાટ ેખાવ 

તારીભ આમજન કયી ક્ષભતા 

લઘયન કયલુ ંઅને કુળતા 

જલકળાલલી   

ડી.ડી.એભ.વી , 

જી.એવ.ડી.એભ.એ  

નગયાજરકા, રીવ, 

અને  

એજપ્રર-  

૨૦૧૮ 

ભાચય ૨૦૧૯  
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આજત્ ત 

વ્ મલસ્ થાને 

ભુખ્ મ પ્રલાશ 

વાથ ેજડલ  

જીલ્ રા સ્ તયે ચારતા વભુદામ 

આઘારયત ક્રામકભ વાથ ે

આજત્ ત વ્ મલસ્ થાન 

કાભગીયીના વંકરન  અંગે 

વુજવલત કયલું  

તભાભ રાઇન ડીાટભેન્દ્ ટ 

ભુખ્ મત્ લ ે 

DRDA/ICDS 

/જળક્ષણ  

એજપ્રર-  

૨૦૧૮ 

ભાચય ૨૦૧૮  

EW ૂલય ચેતલણી વ્ મલસ્ થાન ેભજફુત 

ફનાલી  

કરેકટય કચેયી, પ્રાંત 

કચેયી, આઇ.એભ.ડી, 

ડી.ઇ.ઓ.વી  

એજપ્રર-  

૨૦૧૮  

ભાચય ૨૦૧૯ 

ભકડ્રીર  ળાાઓ, ફશુભાી બલન,  

શજસ્ ટર અને વંબજલત 

જખભ ઘયાલતા સ્ થ ય 

કલામયત શાથ ઘયલી  

કરેકટય કચેયી, જળક્ષણ 

જલબાગ, આયગ્ મ 

જલબાગ  

એજપ્રર-  

૨૦૧૮  

ભાચય ૨૦૧૮ 

વભુદામ 

આઘારયત 

આજત્ ત 

વ્ મલસ્ થાન 

સ્ થાજનક જલબાગભા ંજખભ 

અને વંલેદનળીરતા, આજત્ ત 

જનલાયણની જરૂયીમાત પ્રજતવાદ 

આલાની ક્ષભતા અને વભજ 

જલકવાલલી   

ભશેવુર જલબાગ, ળશેયી 

જલકાવ જલબાગ, 

જી.એવ.ડી.એભ.એ  

ંચામત જલબાગ   

એજપ્રર-  

૨૦૧૮ 

ભાચય ૨૦૧૯ 

 

ુયના ઉળભન(ભીટીગેળન) ભાટે જફન ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય જલબાગ ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

ભયાભત, વાપ 

વપામ  

લયવાદના ાણીના જનકાર 

ભાટે ગટય, ડ્રેનજે અન ે

કેનારની ભયાભત કયલી 

નગયાજરકા, 

ગુ.ા.અને ગ.વ્ મ.ફડય 

નભયદા જલબાગ, 

આય.એન્દ્ ડ ફી.સ્ ટટે ન ે

ંચામત   

એજપ્રર-  

૨૦૧૮ 

જુન- 

૨૦૧૮   
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સ્ થાજનક 

વંવાઘઘન 

જલકવાલલા 

અને 

ઓખલા  

યંયાગત વાભન કયલાના 

વાધન અન ેકોળલ્મન 

જલકાવ કયલ. દા.ત. તયાા, 

DDMC, મુલક ભંડ 

અને એન.જી.ઓ. 

એજપ્રર-  

૨૦૧૮  

ભાચય ૨૦૧૯  

ળુ આયગ્ મ  ળુઓની વરાભતી અંગે 

જાગૃજત 

ળુારન  અન ેગ્રાભ 

જલકાવ જલબાગ 

ભે-૨૦૧૮   ઓગસ્ ટ 

૨૦૧૯  

 

લાલાઝડાના ઉળભન(ભીટીગેળન) ભાટ ેભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય જલબાગ ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

વરાભત 

ફાંઘકાભ  
લાલાઝડાથી અવરાભત 

ભકાન અને જાશેય બલનની 

ઓખ કયલી અન ે તેન ુ

લાલાઝડા વાભે ભજફુતી 

ફક્ષલી  

ભાગય અને ભકાન 

ટી.ડી.એભ.વી 

એવ.ડી.એભ . 

એજપ્રર 

૨૦૧૮   

જુન-૨૦૧૯  

 

 

લાલાઝડાના ઉળભન(ભીટીગેળન) ભાટ ેજફન ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય 

જલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

વંદેળા 

વ્ મલશાયની 

પ્ર ઘજત 

જલકવાલલી    

DEOC/ અને તારુકા કંટ્રરરૂભ તથા 

ગાભ કક્ષા વુઘી ૂલય ચેતલણી 

વ્મલસ્થાન ેભજફૂત ફનાલલી. 

તારુકા કંટ્રર રૂભ 

TDMC/ 

ંચામત,બવચાઇ  

એજપ્રર  – 

૨૦૧૮  

જુન-

૨૦૧૮  

ભજફૂતી કયણ  નફી ગુણલિાલાા જફલ્ડીંગ/ 

શડીંગ ભાટ ેનટીવ આલી અને 

જનમંત્રણ કયલુ.ં 

ભાગય અને ભકાન  

નગયાજરકા  
એજપ્રર  – 

૨૦૧૮  

જુન-

૨૦૧૮  
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બૂકંના ઉળભન(ભીટીગળેન) ભાટે ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય 

જલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

ક્ષભતા લઘયન EOC/ERC નું ફાંઘકાભ તથા 

ભજફુતી કયણ 

ભશેવુર જલબાગ 

ભાગય અને ભકાન 

જી.એવ.ડી.એભ.એ. 

જાન્દ્ મુઆયી ડીવમે્ ફય 

ભજફૂતીકયણ નફા ભકાન અન ેખાનગી 

જફલ્ડીંગ (ળાા, ફેન્દ્ક, ળીંગ 

વેન્દ્ટય લગેયે) નુ ંયેટ્રપીટીંગ કયાલલું. 

ભશેવુર જલબાગ 

ભાગય અને ભકાન 

જાન્દ્ મુઆયી ડીવમે્ ફય 

ભજફૂતીકયણ અજત નફા અન ેજજયયીત ભકાન 

અને જફલ્ડીંગ ઓખલા અને 

ધયાળામી કયલા. 

ભશેવુર જલબાગ 

ભાગય અને ભકાન 

એવ.ડી.એભ 

જાન્દ્ મુઆયી ડીવમે્ ફય 

 

બૂકંના ઉળભન(ભીટીગળેન) ભાટે જફન ભાખાગત ગરાંઓ  

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય 

જલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

તારીભ 

બૂકં પ્રજતયધક ફાફત અંગ ે

આર્કકટેલટ, એન્દ્જીનીમય, કરડમા-

કાયીગયનુ ંક્ષભતાલધયન 

નગયાજરકા, 

ડી.ડી.એભ.વી. 

અને ભાગય અન ે

ભકાન  

એજપ્રર  – 

૨૦૧૮ 

પેિુઆયી 

૨૦૧૯    

ફીલ્ ડીગ કડન 

અભર 

તભાભ ફાંધકાભભાં બૂકંીમ 

વરાભતી વફંધીત નીજતજનમભનુ ં

ચુસ્ત ારન કયાલલું.  

નગયાજરકા, 

ડી.ડી.એભ.વી અન ે

ભાગય અને ભકાન 

ભાચય-

૨૦૧૮  

પેિુઆયી 

૨૦૧૯  

કલામત શાથ 

ઘયલી 

ળાાઓ, શસ્ીટર અન ે જાશેય 

બલન ભાટ ેભકડ્રીર કયલી.  

DPEO/ 

CDHO/DEO/

ભાભરતદાય  

ભાચય-

૨૦૧૮  

પેિુઆયી 

૨૦૧૯    
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દુષ્કાના ઉળભન(ભીટીગળેન) ભાટે ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય 

જલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

ાણી વંગ્રશ 

અને 

પ્રલૃજતઅોને લગે 

આલ  

કુટુંફ સ્તય ેભકાનભાં અન ેજાશેય 

બલનભાં લયવાદી ાણીના વગં્રશનુ ં

ફાંધકાભ કયાલલ ુ

લન જલબાગ, 

ગ્રાભ જલકાવ 

અને ંચામત 

ભાચય  પેિુઆયી  

ાણી વંગ્રશ 

અને પ્રલૃજતઓન ે

લેગ આલ 

વાભુદાજમક સ્તય ેલયવાદી ાણીના 

વંગ્રશ ભાટ ેતાલ, ખેત તરાલડી 

અને ચેકડેભનું ફાંધકાભ કયાલલુ. 

ગ્રાભ જલકાવ 

અને બવચાઇ 

જલબાગ 

ભાચય  પેિુઆયી  

 

દુષ્કાના ઉળભન(ભીટીગેળન) ભાટે જફન ભાખાગત ગરાંઓ  

 

ટાસ્ ક  પ્રલૃજત્ ત  અભર કયનાય 

જલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ  

ૂણય કયલાની 

તાયીખ  

ગાભની 

ઓખ કયલી

  

અછત અને દુષ્કા જનલાયણના 

કાભની વૂજચ ફનાલલી અને સ્થ 

તાયલલા 

ખેતીલાડી જલબાગ, 

ંચામત, લન 

જલબાગ 

ભાચય  પેિુઆયી  

કુજ, રક્ષી, 

ભાજશતી 

આલલી  

ઓછા લયવાદભાં દુષ્કાભા ંટકી ળકે 

તેલા ાક ભાટે ખેડૂતને ભાજશતગાય 

કયલા અન ેાણીના કયકવયમુલત 

ઉમગ ભાટ ે

ખેતીલાડી જલબાગ, 

ંચામત, લન 

જલબાગ 

બવચાઇ  

ભાચય  પેિુઆયી  
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ઔદ્યજગક ભાટ ેઉળભન ભાટે ભાખાગત ગરાંઓ  

ટાસ્ ક પ્રલૃજત્ ત અભર કયનાય 

જલબાગ 

ળરૂ કયલાની 

તાયીખ 

ૂણય કયલાની 

તાયીખ 

ઉદ્યગથી કુદયતી 

વંવાધન ઉય થતી 

જલયીત અવયની દેખયેખ 

યાખલી ( જભીન, ાણી 

અને શલા) 

જનમજભત ડટેા કરેકળન અન ે

કુદયતી વવંાધન યની 

જલયીત અવયન અભ્માવ 

DDMC, 

 LCG, 

GPCB, 

 

ભાચય  પેિુઆયી  

વેફ્ટી અવેવભેન્દ્ટ 

 

ઉદ્યગના કાયણ ે

આવાવના યશેણાંક 

જલસ્તાયભાં થનાય જખભ 

અંગે ઓરડટ 

ઇન્દ્ડયસ્ટ્રીમર 

વેફ્ટી ઓરપવય 

ભાચય  પેિુઆયી  

 

 જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન મજના DDMP ભાં દયેક આજિ વફંજધત આલા કામોન ુઆમજન 

કયી જલજલધ જલબાગના ં કામયક્રભભાં વાંકી ળકામ. દા.ત. ભનયેગાના કામોભાં ૂય યક્ષકાા, લૃક્ષાયણ 

લગેયે કયલાથી ુયની જસ્થતીને અટકાલી ળકામ છે. આલાવ ફાંધકાભભાં વરાભતીના ધયણ દાખર કયલાથી 

બૂકંની અવય ઓછી કયી ળકામ. દરયમા રકનાયાના ગાભભાં ભેંગરૂળ ની આડળ ઉબી કયીએ ત ત્વુનાભીની 

અવય ઓછી કયી ળકામ.  

 દયેક જલબાગ તાની કામય મજનાભં આલા કામો વભાજલષ્ટ કયી તેન ુવંકરન DDMP ભાં અભર કયી 

ળકામ. અન ેઆલા કાભની લાર્જક વભીક્ષા કયી તેભાં જરૂયી વુધાયા લધાયા કયી ળકામ.   
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પ્રકયણ- ૫ લૂય તમૈાયી કામય મજના. 

 ૫.૧. ક્ષભતાલધયન ર્પરાન   

આજિ વ્મલસ્થાનભા ંક્ષભતાલધયન ભાટે નીચ ેભુજફની તારીભનુ ંઆમજન કયલું  

 ળઘ અને ફચાલ  

 ૂલય ચેતલણી  

 સ્ થાતંય  

 નુકળાન અને આકાયણી  

૫.૨. તારીભ જરૂયીમાત જલશ્ર્રેણ   

તારીભથી વ્મજલત અને વભૂશનાં જ્ઞાન, આલડત અને વ્મલશાયભાં ફદરાલ આલે છે. બાલાત્ભક અન ે

જ્ઞાનાત્ભક ાવાઓભા ંઅવય થામ છે. જેથી વ્મજલત અને વભૂશની કાભગીયી લધુ વાયી ફન ે છે. આ ભાટ ે

અગાઉથી તારીભની જરૂયીમાત ઓખલી અને તેના આધાયે તારીભ અને ક્ષભતાલધયનનંુ આમજન કયલ.ુ  

 લતયભાન તારીભની વભીક્ષા કયલી 

 કામય જલશ્ર્રેણ (નલા અથલા વ્મલસ્થાભાં કયરે વુધાયાલધાયા) 

 તારીભની જરૂયીમાતની ઓખ કયલી 

 તારીભની જરૂયીમાતનું વયલૈમ ુ

 તારીભની લૈકજલ્ક વ્મલસ્થા નજલક કયલી  

 તારીભના ખચય-રાબ ન ુજલશ્ર્રેણ કયલુ ં

જલજલધ જલબાગ ભાટે કયલાની તારીભ 

જલજલધ જલબાગના ંઅજધકાયીઓ અન ેકભયચાયીઓની તારીભની જરૂયીમાત ઓખીને તેના આધાયે તેભના 

ભાટે તારીભ કામયક્રભ ગઠલલાભાં આલે છે.  આ પ્રરક્રમાથી તારીભ ભાટનેાં જલમ અને પ્રરક્રમાઓ તાયલી 

ળકામ. 

દયેક જલબાગ ે તાના સ્તયે આજિ વ્મલસ્થાન ે ભજફૂત કયલા ભાટે તારીભ કામયક્રભની વૂજચ અને 

વભમવાયણી ફનાલલા વરક્રમ છે. વાભાન્દ્મ યીત ેઆ પ્રરક્રમા જજલ્રા ક ેયાજ્મ સ્તયેથી થામ છે. તારુકા સ્તય ે

તારીભની જરૂયીમાત ઓખી તે ભુજફની તારીભ આમજન કયી લધુ વાયી ગુણલિારક્ષી તારભીનું 

આમજન થામ છે.  .  
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અત્માય વુધીના અનુબલભાંથી દયેક જલબાગ ભાટ ેનીચે ભુજફના તારીભ કામયક્રભ શાથ ધયલાભાં આલે છે.  

 જલજલધ સ્ તય ેઆજિ વ્ મલસ્ થાન ઓયીમન્દ્ટેળન   

 રીવ, સ્લાસ્થ્મ, ભશેવરૂ, ંચામત ગ્રાભ જલકાવ, લન જલબાગ લગેય ેભાટ ે, આગ વરાભતી અંગેની  

કોળલ્મ લૃજધ્ધ તારીભ કામયક્રભ.  

 ઇભયજન્દ્વી યીવન્દ્ વ વાથે વંકામરે જલજલધ મજુનટ જેલા ંકે, રીવ, નગયજરકા પામય જિગડે  

શભગાડય, જી.આય.ડી, એનવ.એવ.એવ. લગેયે ભાટે ળધ અને ફચાલ તાજરભ  

 વાધન અન ેમંત્રની જાલણી અને ઉમગ. 

 જલજલધ વભુશ જેલા ંક ેજળક્ષક, આગંણલાડી કામયકય, ભ.બ.મ વંચારક, વ્ માજફી બાલના દુકાનદાય 

લગેયે ભાટ ેપ્રાથજભક વાયલાય અને આયગ્ મ તાજરભ 

ખાવ તારીભ : જલબાગીમ તારીભ બવચાઇ અન્દ્મ જશતધાયક ભાટ ે પ્રાસ્તાજલક, ૂલય તૈમાયી, 

પ્રજતબાલ, ઉળભન(ભીટીગેળન), યકથાભ લગેય ેઅંગ ેતારીભ જી.આઇ.ડી.એભ ખાતે થામ છે.  

 ંચામત, વભુદામ ભાટે, CBDP યાશત, નુકવાન આકંાયણી અન ેલતયના જનમભ અંગે તારીભ. 

 NGOs, અન ેCBOs / SHGs, CBDP, જનિઃવશામતા અને જખભ આંકરન 

 વભુદામના ં કામયદ ભાટ ેળધ ફચાલ, પ્રાથજભક વાયલાય, વરાભત સ્થ ેખવેડલાની ધ્ધજતઓ, 

ૂલય ચેતલણી લગયેે અંગ.ે  

૫.૩. તારીભ આમજન વ્ મલસ્ થા  

કામય પ્રલૃજિ જલાફદાય જલબાગ 

 

 

તારીભ 

જયયીમાતનું 

જલશ્ર્રેણ 

આજિ વ્મલસ્થાનભાં જલબાગની બૂજભકા અને 

જલાફદાયીઓની ઓખ કયલી.  

 ભશેવૂર અને ડેર્પમુટી કરેકટય 

 વાભાન્દ્મ લશીલટ જલબાગ 

 ભશેવૂર જલબાગ 

 જી.એવ.ડી.એભ.એ./જી.આઇ.ડી.એભ. 

 તભાભ કામયપ્રણારી ભુજફના જલબાગ 

 જાશેય ક્ષેત્ર 

 ખાનગી ક્ષેત્ર 

 એન.જી.ઓ. અને અન્દ્મ વંગઠન 

જલબાગની બૂજભકા અને જલાફદાયીઓને આગ 

રઇ જલા ભાટે જલજલધ જશતધાયકની ઓખ કયલી.  

તારીભ જરૂયીમાત જલશ્ર્રેણ વતત ચારુ યાખલુ 

તારીભની જરૂયીમાત ભુજફ તારીભની રડઝાઇન 

તૈમાય કયલી.  

વંવાધનની વ્મલસ્થા કયલી  

તારીભ કયલી 
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૫.૪. એજન્દ્ વીઓની ભદદ દયમ્ માન પ્રટકર વ્ મલસ્ થા   

 જીલ્ રાની ક્ષભતા ફશાય આજિ વાભન કયલાન આલળે. ત્ માય ેયાજમ તથા કને્દ્ દ્ર વયકાયની ઉરબ્ ઘ અન્દ્ મ 

એજન્દ્ વી જેલી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જરૂયી પ્રટકર વાથે યાજમ સ્ થ ે

SEOC ના વંણય વંકરનભાં યશી ભદદ રેલાભા આલળે.  

૫.૫ ફચાલ વાઘનની ઓખ અન ેજથ્ થની ચકાવણી  

આજિ પ્રજતવાદ ભાટ ે યાજમ વયકાયશ્રી દ્રાયા લખત લખત આલાભાં આલેર ફચાલ વાઘન જેલા ક ે

પામય અોટય િાઉજય પામય ટેન્દ્ ટય ઇભયજન્દ્ વી પ્રટેફર રાઇટ, રાઇપ જેકેટ,જેવીફી કેન લગયે ે જેલા 

વવંાઘન ની માદી તૈમાય કયી તેભની ઉરબ્ ઘીની બજતક અને કામયયીત જસ્ થજતભાં યાખલાભા ંઆલ ેછે. જેની 

ચકાવણી કયલાભાં આલે છે.  

૫.૬ ચતેલણી તતં્રની ચકાવણી કયલી  

જીલ્ રા કક્ષાના કંટ્રર રૂભન ેભતા ૂલય ચેતલણી અંગનેા વંદવેાઅો વુચાં ં રૂથી સ્ ષ્ ટ યીતે તારુકા અન ે

ગાભ સ્ તય ેવુઘી શોંચે ત ેભાટેની  

 ૧. યાજમ કંટ્રર રૂભ (SEOC) 

 ૨. જીલ્ રા કંટ્રર રૂભ (DEOC) 

૩. તારુકા કંટ્રર રૂભ (TEOC) ભાટે તભાભ કંટ્રર રૂભ લચ્ ચે આતયીક વંકરનની ચકાવણી  

કયલાભાં આલ ેછે.  

૫.૭. ત્ લયીત પ્રજતવાદ ટીભ લચ્ ચનેુ ં વકંરન  

જીલ્ રાભાં કઇણ વભમે ઘટતી ઘટના દયમ્ માન આલાના થતાં પ્રજતવાદ ભાટે નીચે ભુજફના જલબાગ 

ાવ ેઇભયજન્દ્ વી ટીભનું આતરયક વંકરન ચકાવણી  

 ૧. આયગ્ મ જલબાગ  

 ૨. રીવ જલબાગ,                   

         ૩.       નગયાજરકા – પામય ઇભયજન્દ્ વી જલબાગ  
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૫.૮ સ્ લજૈચ્ છક સ્ થાઓ અન ેઅન્દ્ મ જશત ઘાયક વાથ ેવકંરન  

જીલ્ રાભાં કઇણ આજત્ ત દયભૌ  માન પ્રજતવાદ યાશત ફચાલ ુનલયવન પ્રાથજભક વાયલાય લગયે ે

જેલી કાભગીયી દયમ્ માન સ્ લૈજચ્ છક સ્ થાઓ તથા અન્દ્ મ જશત ઘાયકન ભશત્ લનું મગદાન યશેતુ ં શમ છે. 

જીલ્ રાભાં આલેરા સ્ લૈજચ્ છક સ્ થાઓન ેજશત ઘાયકની માદી રયજળષ્ ટભા ંવાભેર છે.   

૫.૯ યુ અન ેલાલાઝડા વાથ ેઋત ુગત લૂય તમૈાયી  

ૂય અને લાલાઝડા વાભે ૂલય તૈમાયીના બાગ રૂે અવયગ્રસ્ ત ફનતા ગાભભાં સ્ થાતય કયલાની 

જરૂયીમાત જણામ તેલા વજગભાં ગાભ સ્ થ ેસ્ થાજનક સ્ થે ઉરબ્ ઘ લૈકજલ્ ક સ્ થાનની ૂલય ચકાવણી 

કયી રેલાભાં આલે અને કટકટીના વભમ ેૂયતી યાળન ુયલઠાની ણ આગતયી વ્ મલસ્ થા ભાટે તભાભ ગરા 

બયલાભાં આલે છે. તેભજ જીરૌ  રા તારુકા અને ગાભ સ્ થેના આજત્ ત વ્ મલસ્ થાન કાભગીયી વાથ ે

જડામેર તભાભ સ્ થેના રક લચ્ ચ ેઆંતરયક વંકરન લઘુ ભજફુત યીતે જડલાભાં આલ ેછે.  

૫.૧૦.  લૂય ચતેલણી વ્મલસ્થા (EWS) અન ેઆજિ ફાદની વચૂનાઓ    

ઘણીલાય એલ ુફન ેકે આજિ અંગેન વંદેળ અને ચતેલણી અંતરયમા જગ્માએ યશરેા રક વુધી 

વભમવય શોંચાડી ળકાત નથી. અભુકલાય આજિ શેરા અને દયજભમાન અપલાઓના કાયણે શોંચતી 

ભાજશતી રકભા ંગબયાટ અને ગયે વભજ પરેાલ ેછે. તેથી મગ્મ વભમે, સ્ષ્ટ, મગ્મ વભૂશન ેચેતલણી વંદળે 

શોંચાડલાથી આજિની અવય ઓછી કયી ળકામ છે. જલશ્ર્લાવાત્ર ભાજશતી વભમવય શોંચાડલા ભાટે 

ICS ભશત્લની છે.  
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૫.૧૧ લૂય ચતેલણી કામય મજના:-  

કામયના પ્રકાય  ુય  લાલાઝડા કેજભકર અને 

ઔદ્યજગક 

 

શારની લૂય ચેતલણી 

વ્મલસ્થા 

જલાફદાય જલબાગ 

 

 

બવચાઇજલબાગ/ડેભ 

ઓથયીટી/શલાભાન ખાતુ 

↓ 

કરેકટયશ્રી 

↓ 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

↓ 

ગાભ / DEOC 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

શલાભાન ખાતુ 

↓ 

કરેકટયશ્રી 

↓ 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

↓ 

ગાભ / DEOC 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

 

 

ઇન્દ્ડયસ્ટ્રીઝ 

એવજવવેળન 

↓ 

DCG 

↓ 

LCG 

↓ 

DEOC 

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ 

 

આજિ ફાદની વૂચનાઓ 

વંકટના પ્રકાય ુય લાલાઝડ ુ બૂકં દુષ્કા કેજભકર અને ઔદ્યજગક 

દુઘયટનાઓ 

જલાફદાય જલબાગ DEOC, ભાભરતદાય કચેયી અન ેતા.જલ.અ. 

આલયી રીધેર ગાભ જે-તે વંકટના જખભ વંબજલત ગાભ 

ચેતલણી અને વંદેળા ન શોંચતા 

શમ અથલા શોંચાડલા ભુશ્કેર 

શમ તેલા ગાભ/લવાશત.  

જે વભુદામ ગાભભાં દૂય યશે છે દા.ત. ભાછીભાય, ભીઠા કાયીગય, 

ભારધાયી લગેય ે

વભમભમાયદાભા ંચેતલણીના વંદેળા 

શોંચલા ભાટેના   જરૂયી  

ગરાઓ. 

કામયદભાં ગાભભાં દૂય લવલાટ કયતા રયલાયન વભાલેળ કયલ 

અને વંદેળા વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગઠલલી. 
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૫.૧૨.  આગતયી વ્મલસ્થા  

જ્માયે આજિ આલે ત્માય ેુયતી વાધન વાભગ્રી, મતં્ર, વાધન ન શમ ત રકની જરૂયીમાતન ે

શોંચી લલાભા ં અંતયામ આલે છે. આગતયી વ્મલસ્થા કયલાથી ભુશ્કેરીન ે ભશદઅંળે જનલાયી ળકામ છે. 

મગ્મ યીતે “સ્ટક ાઇર” કયલાથી ત્લયીત ભદદ કયલાભાં વયતા યશ ેછે. 

આગતયી વ્મલસ્થા ભાટ ેભશત્લના ંચાય ગરા ંછે; 

 જલસ્તાય અન ે વંકટ અનવુાય જરૂયી વાભગ્રીની વૂજચ તૈમાય કયલી. આ ભાટે જલસ્તાયના રકની 

જનિઃવશામતા, લયાળ અન ેવંસ્કૃજતન ેધ્માન ેરલેા. 

 જે વાધન વાભગ્રી એકઠી કયલાની છે તેની ગુણલિા અને ભાનાંક ધ્માન ે રલેા જઇએ જેથી  

ગુણલિાલાી વાભગ્રી એકત્રીત થામ. 

 આલી વાધન-વાભગ્રી શોંચાડી ળકે તેલા જલક્રેતા અન ેશ્રત નલકી કયલા. 

 આગતયી વ્મલસ્થાની વાધન વાભગ્રીના ંગડાઉન, વર્પરામવયનુ ંનટેલકય તૈમાય યાખલું જેથી વત્લય ેવેલા 

શોંચાડામ. 

 તારુકાભાં તારુકા ભથકે અને જુદા-જુદા લરસ્ટય સ્તયે આલી વ્મલસ્થા કયી ળકામ. ંચામત સ્તય ેણ 

આલી વ્મલસ્થા થામ તે ભાટે કાભગીયી કયલી.  

કેજભકર અને ઔદ્યજગક એકભ અને વગં્રશ ભાટેના ૂલયતૈમાયીના ગરાંઓ 

 વરાભતીના નીજતજનમભન ેજનમજભત યીતે દાખર કયલા, વુધાયા-લધાયા કયલા. 

 અગત્મની મતં્રવાભગ્રીની જનમજભત જાલણી કયલી અને ચકાવણી વુજનજશ્ર્ચત કયલી.  

 કામદાને રગતી ફાફતથી અભરીકયણભાં દેખયેખ કયલી અન ેઅશેલાર કયલ.  

 અકસ્ભાતનું યીટીંગ, છણાલટ અન ેકાયણની તાવ થામ તે વુજનજશ્ર્ચત કયલ.ુ 

 વરાભતીની વભજ લધ ેતે ભાટે અગાઉથી અને પ્રજતબાલ સ્લરૂ ેગરાં રેલા.  

૫.૧૩ વભદુામ જાગજૃત અન ેજળક્ષણ અન ેલૂયતમૈાયી  

કઇણ આજત્ તન વાભન કયલા ભાટ ેપ્રાથર્જભક જાણકાયી અન ેઆજત્ ત દયમ્ માન વ ુકયલ ુઅન ેળંુ 

ન કયલુ ંતે અંગેની જાણકાયી જલજલઘ ભા મભ જેલા કે યેરી, જલડમ ળ, બીતવતુ્ર, ળાા કક્ષા, જચત્ર, લક્રત 

જલજલઘ તારીભ દ્રાયા જી.એવ.ડી.એભ.એ. દ્રાયા અભરી ફનરે ડી.આય.અોભે. પ્રગયાભ દ્રાયા કાભગીયી 

અભરભાં છે.  
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૫.૧૪    પ્રકમયભને્દ્ ટ (ટને્દ્ ટ ઘાફડા, વાઘન લગયે)ે  

ૂય જલી સ્ થતી દયમ્ માન સ્ થાતંય સ્ થતી વજાયમ ત્ માય ેસ્ થાતંય રક ભાટ ેટેન્દ્ ટ, ઘાફડા તથા અન્દ્ મ 

દૈજનક ઉમગી વાંઘન ભાટે સ્ થાજનક સ્ થે ઉરબ્ ઘ સ્ લજૈચ્ છક વસં્ થાઓ તથા વંફજંઘત જલબાગના 

વંમુકતથી વ્ મલસ્ થા કયલાભા ંઆલળે.   

૫.૧૫  એવ.ડી.આય.એન અડળેન  

એવ..ડી.આય.એન ય જલડીએભી ટીડીએભી તથા વીડીએભીને આજત્ ત વ્ મલસ્ થાને રક્ષી 

તભાભ જલગત ભાભરતદાયશ્રી તારુકા જલકાવ અજઘકાયીશ્રી તથા ચીપ ઓરપવય દ્રાયા ૂણય કયલાભા ંઆલ ેછે.   

૫.૧૬   ભીડીમા ભનેજેભને્દ્ટ અન ેભાજશતી પ્રવાયણ  

 જપ્રન્દ્ટ અને ઇરેકટ્રજનક ભીરડમાની બુજભકા આજિની ચેતલણી અને જલગત શોંચાડલા ભાટ ે

ભશત્લની ફની યશ ેછે ભાધ્મભ આલા વભમ ેળાજરનતા ૂલયક લતી જન વભુદામની તકરીપ ઓછી કયલાભા ં

ભશત્લની બુજભકા બજલી ળકે. આજિ અંગ ેૂલયતૈમાયી, પ્રજતબાલની યીત, ફચલાની યીત લગેય ેઅંગ ેખૂફ 

જ વાયી ભાજશતી રક વધુી ફશા પ્રકાયથી શોંચાડી ળકે. વાભાન્દ્મ યીત ેકઇ ણ વંકટ કે આજિઓભાં 

વભુદામન ેસ્ષ્ટ અને વાચી જાણકાયી ભ ેતે ખૂફ જ જરૂયી છે. તેથી ભાધ્મભની બુજભકા ઘણી ભશત્લની 

છે. યાજમ સ્તયેની EOC ભાં ભીરડમા વેર ળરૂ કયી ભાધ્મભ વાથ ેવંકરનની વ્મલસ્થા યાજમ વયકાયે કયી છે. 

જે વતત કામયયત છે. આજિઅના વભમ ેમગ્મ અજધકાયી વાલાયા જપ્રન્દ્ટ અન ેઇરેકટ્રજનક ભીરડમાન ેસ્ભમાંતય ે

અડેટ કયલાભાં આલ ેછે. જેથી જફન જરૂયી અપલા અને ગેય જલાફદાયી લાી ભાજશતીન પ્રવાય અટકે 

આલી વ્મલસ્થા આજિ દયમ્માન DEOC સ્તયે ણ શમ છે, તેની ભદદ રેલાભા ંઆલ ેછે.   

૫.૧૭    દસ્તાલજેી કયણ  

 જજલ્રાભા ંફનતા કઇણ આજિ દયમ્માન તેની વાભે આલાભાં આલેર પ્રજતવાદ પ્રરકમા દયમ્માન 

જલા ભરે જલજલધ જલબાગના, અવયગ્રસ્ત, રકના અન ેઅન્દ્મ એજંવીઓના પ્રજતબાલ અગ ેવાસ્તાલેજી 

કયણ થામ તે જરૂયી છે, જેથી કયી વભગ્ર પ્રરકમા દયમ્માન તંત્ર વાલાયા યશી જલા ાભેર ક્ષજતમને ઓખી 

ળકામ અને તેન ેબજલષ્મભાં ૂનાલયજતત થતી ટાી ળકામ.  
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પ્રકયણ:-૬ પ્રજતબાલ ર્પરાન  

૬.૧ જજલ્રા જનમતં્રણ કક્ષ (DCR)  

  જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષ જજલ્રા કરેકટય કચેયી ખાતે આલેર છે. તે ભાજશતી એકત્ર કયીન ેતેની 

પ્રરક્રમા ભાટેનું અન ેખાવ કયીને આજિન વાભન કયલા ભાટેના ંજનણયમ રલેા ભાટેનું કેન્દ્દ્રસ્થાન છે. આજિ 

લધુ કેજન્દ્દ્રત ભથક ણ છે. એકજત્રત કયીન ેપ્રરક્રમા કયેરી ભાજશતી આધારયત આજિ વ્મલસ્થાનના ંવફંંધભા ં

રેલાનાં ભટાબાગનાં વ્મશુાત્ભક જનણયમ આ જનમતં્રણ કક્ષભાં રેલાભાં આલે છે. ઘટના વેનાજત (Incident 

Commander) જજલ્રા જનમતં્રણ કક્ષન શલાર રે છે અને ઘટના જનમંત્રણ તંત્રનાં વ્મલસ્થાતંત્રના ંચાટય 

ભુજફ વંકટકારીન કાભગીયીઓનું જનમંત્રણ કય ેછે.  

  કામય જલળેણ (Task Force) નુ ં નેતૃત્લ રેતી તભાભ વ્મજલતઓ, જનણયમ રેલાની પ્રરક્રમા 

ભાટે એકવતૂ્રી વંકરન કયલા ભાટ ેઘટના જનમતં્રણ વેનાજતની વાથવાથ જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષ ખાતે જસ્થજત 

વંબાળે.  

૬.૨. કામયજલળે દ જનમતં્રણ કક્ષ (TFCR)  

   વ્મજલતગત કામય જલળે દની કાભગીયીથી તારુકા કક્ષાનાં જનમતં્રણ કક્ષને જજલ્રા કક્ષાના ં

જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેટેકજનકર યીત ેવંકરન કયલાભા ંઅન ેવંચાય વ્મલસ્થાભા ંકામયદક્ષ શમ તેલી વક્ષભ વ્મજલતથી 

વજ્જ શમ તેલી કચેયીભા ંતાના જનમંત્રણ કક્ષને વુપ્રત કયલાભાં આલળે અને ચરાલલાભાં આલળે તેભજ 

આજિના ંસ્થ ેજરૂયી વાધન ભકરળે. 

૬.૩. તારકુા સ્તયન જનમતં્રણ કક્ષ(TLCR) 

  તારુકા સ્તયન જનમંત્રન કક્ષ તારુકાની ભાભરતદાય કચેયી ખાતે આલરે છે. વફંંજધત 

તારુકાનાં રામઝન અજધકાયી જનમતં્રણ કક્ષન શલાર વંબાળ.ે વફંંજધત રામઝન અજધકાયીઓ, વાધન 

વાભગ્રીની ગજતળીરતા અને કામય જલળે દ જનમતં્રણ કક્ષ/જજલ્રા જનમતં્રણ કક્ષ તયપથી ભરેી વુચનાઓ 

તભાભની લધુ જાણકાયી ભાટે આજિના ં સ્થે અન ે કામય જલળે દ જનમંત્રણ કક્ષ ય કાભ કયતા દના ં

વભ્મ લચ્ચે વંકરન કયળે.  
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૬.૪. જજલ્રા જનમતં્રણ કક્ષ ખાત ેવલરત  

  જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષને નીચે જણાલરે વજશતની વલરતથી વવુજ્જ કયલાભા ંઆલળે.  

 ટેજરપન 

 પેલવ  

 શેન્દ્ડશેલ્ડ યેરડમવેટ અન ેફઇેઝ સ્ટેળન (રીવ અજધક્ષકશ્રી ાવે)  

 વેટેરાઇટ ટેજરપન 

 ઇ-ભેઇર, ઇન્દ્ટયનેટ અન ેલફેવાઇટની વજુલધા ધયાલતંુ એક વયનર કમ્ર્પમટુય  

 આજિ વ્મલસ્થાન મજનાની એક નકર  

 વરાભત જડાણ ભથક દળાયલતંુ ત્રક  

 તે વફંંધી અન્દ્મ વાજશત્મ, વાભગ્રી  

 અદ્યતન ઇન્દ્ફ્રાસ્ટ્રલચય ઘયાલતી કચેયી વુજલધા  

 લાશન  

૬.૫ વકંટકારીન વચંાયવ્મલસ્થા : 

  કઇણ આજિના ં અવયકાયક જનમતં્રણ ભાટે વંચાય વ્મલસ્થા અત્મંત ભશત્લની ફાફત 

ફની જામ છે. આજિ દયમ્માન આજિ વ્મલસ્થાન ટીભ વાલાયા અનાલલાભાં આલતી વંચાય વ્મલસ્થા 

પ્રણારી નીચ ેભુજફ છે.  

  આજિના ં રયણાભે ક ે તેની અવયને રીધે કઇ વચંાય વ્મલસ્થા વલરત/વંચાય વ્મલસ્થા 

આંતય ભાખું ખયલાઇ જામ/તૂટી ડે તેલા વજંગભાં દૂય વંચાય કામય જલળે દનું નેતૃત્લ રલેી વ્મજલત, 

આજિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી ભાટ ેખરેર ક ેઅલયધ લગયની વંચાય વ્મલસ્થા વજુનજવચત 

કયલા ભાટ ેઆલી વલરત ક ેઆંતય ભાખાનું તાત્કાજરક ુન:સ્થાન વુજનજવચત કયળે. 

૧. ટરેીપન/લામયરવે : 

  તભાભ જનમતં્રણ કક્ષ ખાતે ટેરીપન યૂા ાડલાભા ંઆલેર છે તેભજ રીવ લશીલટી તંત્રભા ં

લામયરેવ વટેની વ્મલસ્થા છે.  

૨. લકૈજલ્ક વચંાય વ્મલસ્થા : 
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  વંચાય વ્મલસ્થા વલરત/વચંાય વ્મલસ્થા આંતય ભાખંુ તૂટી ડલાન ે રીધ ે તભાભ વંચાય 

વ્મલસ્થા વલરત અન ેવચંાય તંત્ર ઠર્પ થઇ જામ એલી ણ રયજસ્થજત ઉબી થલાની વંબાલના શમ છે. 

વંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઇ જામ તેલા પ્રવગંે આલી વંચાય વલરત/આંતય ભાખું કામયયત ફન ે તે યીતે 

ુન:સ્થાજત થઇ જામ ત્માં વુધી રયજસ્થજતની ગબંીયતાને રક્ષભાં રઇન ે નીચેની લૈકજલ્ક વ્મલસ્થાન 

ઉમગ કયલાભાં આલળે. 

૩. વટેરેાઇટ વચંાય વ્મલસ્થા : 

  એક લખત તભાભ વંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઇ જામ કે તયત જ વેટરેાઇટ વંચાય વ્મલસ્થા ચાર ુ

કયી દેલાભા ંઆલળે. આલી વલરત તભાભ જનમતં્રણ કક્ષ ખાતે સ્થાલાભા ંઆલી છે. દુયવંચાય કામય જલળે 

દનાં અજધકાયી એલુ ંવુજનજવચત કયળે કે આ વલરત તભાભ પ્રવંગ ેચાર ુયશે.  

૪. વદંળેાલાશક : 

  આજિ વાથ ેવંકામરેી વંફંજધત વ્મજલતઓન ેશસ્તજરજખત વંદેળા શોંચાડલા ભાટે છેલ્રા 

ઉામ તયીક ે વંદેળાલાશકન ઉમગ રયલશન કામય જલળે દનુ ં નેતૃત્લ કયતા અજધકાયીન ે જલનંતી કમથેી 

લાશન ઉરબ્ધ કયાલલાભાં આલળે.  

૫. વચંાય વ્મલસ્થા વલરતન મગ્મ ઉમગ : 

 વંચાય વ્મલસ્થાતંત્રન મગ્મ યીતે ઉમગ ન કયલાભાં આલ ેત આજિ દયમ્માન દયેક વ્મજલત વાલાયા 

દયેક ફાફત તાકીદની ગણલાથી અંધાધંૂધીબયી રયજસ્થજત ઉદબલે છે.  

 વંદેળાવ્મલશાય વંજક્ષર્પત અને વય શલ જઇએ. 

 યેરડમ વંકયન બયાલ ટાલા ભાટે ળલમ શમ ત ટરેીપન/શટરાઇનન ઉમગ કયલાન યશેળે.  

 ખાવ ચેનર જાભી જતી અટકાલલા ભાટ ે તભાભ કામય જલળે દના ં વભ્મ તાને પાલરેી 

રફ્રકલન્દ્વી ભાયપત જ વંકય કયળે.  

 યેરડમ વેટ લાયતા કભયચાયીઓ તેભના વાધન/ઉકયણ, જુદી જુદી ચનેર, કડલડય, લાતચીતનું રંફાણ 

જલગેયેથી રયજચત શલા જઇએ.  

૬.૬ કામયદની બજૂભકા અન ેજલાફદાયીઓ : 

  દયેક આજિ ભાટેના ંભુખ્મ અન ેવશામક વંગઠન વાલાયા જલકવાલેરી લાસ્તજલક મજનાઓ 

અને પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજત દયેક કામયદની લાસ્તજલક યચનાભાં પયેપાય રાલી ળકે છે.  



ppgg..  5511  
  

  આલા અગ્રણી અને વશામક વંગઠન એક લખત કામયયત થમા છી ઘટના જનમંત્રણ અન ે

મગ્મ જલબાગ અથલા એકભનાં નેતાનાં ભાગયદળયન પ્રભાણે કાભગીયી ૂણય કયલા ભાટે કામયદની યચના કયે છે. 

લધુભાં, વંગઠનથી અનવુયતા દયેક કામયદ શાથ ધયેરી પ્રલૃજિઓન જલગતલાય અશેલાર અન ેકઇ આજિ 

પ્રજતબાલ કાભગીયી દયમ્માન ભેર ફધાઠ ૂય ાડળે.  

  નીચે જણાલેરા કષ્ટકભાં ભશત્લની કાભગીયી નલકી કયલા ભાટે ધાયેરી કામયદની કામયમજના 

આેરી છે.  

 આજિ શેરા ં 

 ચેતલણીનાં વભમે  

 આજિ થામ ત્માયે અન ે

 ૦-૧૨ થી ૪૮ કરાક  

 ૦-૪૮ થી ૭૨ કરાક  

 ૦-૭૨ કરાકથી અન ેઆજિ ફાદના ંવભમગાાભાં કામયમજનાઓ  

 

  વ્મજલતગત કામયદ વભ્મ, વંકરન અને આમજન કામયદ અને યાજ્મ સ્તયનાં વિાભંડ 

ભાટે ચલકવ કમા કામયદે આજિ શરેાંનાં અને આજિ છીનાં ચલકવ તફલકે ળંુ કયલું જઇએ તે અંગ ે

તત્કાર વંદબય ભાગયદર્જળકા તયીકે કાભ કયે છે. આ ભાજશતીથી કામયદની અંદયના ંઅને તેભની લચ્ચેનાં તથા 

તાી જજલ્રા ફશાયનાં વિા ભંડ વાથેનુ ંવંકરન વુધયળે. કાભગીયી વાથ ેવકંામેરા અન્દ્મ કામયદએ 

કાભગીયી નલકી કયલા ભાટનેાં વ્મજલતગત કામયદ આજિના ંપ્રજતબાલના ંઆયબંથી ળરૂઆતથી અંત વુધીની 

પ્રલૃજિઓનુ ંવંકરન કયલાભાં એક વશામરૂ ેવંકરન અન ેઆમજન કામયદ આ ભાખાન ઉમગ કયી 

ળકે.  
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 પ્રકયણ-૭   નુિઃજસ્થજતના ગરા:ં-  

        આજિ અવયગ્રસ્ત જલસ્તાય અન ેરકને નુિઃજસ્થજતભા ંઅથલા લધ ુવાયી જસ્થજતભા ંરાલલાનુ ંકામય 

આ ર્પરાનનુ ં છે. આજિને કાયણ ે જરૂયી વેલાઓ, ભાખા, રકનુ ં જીલનજનલાયશ, સ્લાસ્થ્મ અન ે વભગ્ર 

જીલનળૈરી અવય ાભે છે. તેથી વત્લયે આ ફધા ાવાઓ ુનિઃજસ્થજતભાં રાલલા. બોજતક ભાખાઓને 

અને જીલન જરૂયી વેલાઓ ુનિઃજસ્થત કયલા ભાટ ેઆ ભુજફની યણનીજત ધ્માન ેરેલી.  

શેરા ંકયતા લધ ુવારૂ ફાધંલું : નલા ંફાંધકાભ કામો એલી યીતે કયલા જે ુનિઃ આલી આજિઓભાં 

નુકવાન ન ાભે. વશબાગી આમજન – રકની વાભાજીક અન ે વાંસ્કૃજતક ળૈરી અન ે જરૂયીમાતન ે

ધ્માનભાં યાખી પેય ફાંધકાભ અને કામો કયલા. આ ભાટે આમજનભા ં જશતધાયકની વશબાગીતા આલશ્મક 

છે.  

વંકરન : ુનિઃજસ્થજતભાં રાલલાનુ ંઆમજન જલજલધ જલબાગ વાથ ેવંકરન રૂ ેતૈમાય કયલું. આલા 

આમજન ભાટ ેત્લયીત નુકવાનનુ ંઆંકરન અને રકની જરૂયીમાતનું આંકરન અગત્મનુ ંાવુ છે.  

નીચે ભુજફના જલજલધ ક્ષેત્રને ુનિઃજસ્થત ક ેકામયયત કયલા.  

 ભશત્લની વેલાઓ – લીજી, ાણી, વંચાય, લાશનવ્મલશાય, સ્લચ્છતા, સ્લાસ્થ્મ. 

 ભાખા / ફાંધકાભ – આલાવ, જાશયે બલન અને યસ્તા 

 જીલનજનલાયશ – કૃજ, કુરટય ઉદ્યગ, દુકાન અને ફજાય તથા યજગાય. 

લીજી, ાણી, સ્લચ્છતા, ગંદાાણીન જનકાર લગેય ેવલેાઓ તાત્કાજરક ળરૂ કયલી. આલી વલેા ળરૂ કયલા 

ભાટે લૈકજલ્ક યણનીજત અને કામો અગાઉથી નજલક કયલા. જરૂય ડ ેસ્થાજનક વસં્થા, જલબાગ, કોયેટની 

ભદદ રેલી.  

૬.૧  વાભાન્દ્મ નીજત ભાગય દર્જળકા:-  

     ચેતલણી, વશામ અન ેુન:સ્થાન:-  

ચેતલણી, વશામ અને નુ:સ્થાનના ગરાંન ધ્મેમ આજિન ે જરધે થતી જાનભારની 

શાની અને શાડભાયી ઘટાડલલાન છે. જીલ્રા સ્તયેના આમજન અન ેપ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજત શાજન 
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જનલાયલા અથલા ઘટાડલા ભાટે ચેતલણી, વશામ અન ેુન:સ્થાનની ળલમ એટરી વય જગલાઈ કયલી 

જઇએ. ૂલય ચેતલણી, વશામ અને લયલત જસ્થજત ભાટેનુ કેન્દ્દ્ર બફદુ જજલ્રા કરેકટય છે. જ જજલ્રાની 

અંદયના આલા પ્રમાવભાં રદળા વૂચન અને વંકરન કયતા શમ છે. કરેકટયશ્રી ચેતવ્ણી, વશામ અને ૂલયલત 

જસ્થજતન ુવંકરન કયલા ભાટે આવાવના જજલ્રા ગજુયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન ભંડ અને ભશવેરુ 

જલબાગ વાથે એલી પ્રલજૃતઓને ણ જલાફદાય છે.  

કરેકટયશ્રી, આજિના વભમગાાભાં વશામ, ૂલયલત જસ્થજત અને ુન:લવન ભાટેની 

રાંફાગાાની મજનાઓ જલકવાલલા ભાટે ણ લધુ જલાફદાય છે. આલી મજનાઓભાં બજલષ્મની 

આજિઓની અવય ઘટાડલા ભાટેના નીજત અભરીકયણ ગુજયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભંડ 

વાથેના વંકરનના ગરાંન વભાલેળ થામ છે. 
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નુ:જસ્થજત કયલા ભાટને ર્પરાન 

વકંરન અન ેઆમજન : લૂય ચતેલણી, પ્રજતબાલ અન ેનુ:સ્થાન કાભગીયીનુ ંવકંરન કય ેછે. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : કરકેટયશ્રી 

 કઇ કાભગીયી કયલાની યશળે ે જરૂરયમાત અથલા ળયત વભમ ભમાયદા 

આજિ 

શરેા ં

ગ્રાભીણસ્તયે આજિ વ્મલસ્થાન 

વંયચના સ્થાલી. (DDMC)  
યાજ્મસ્તય ેતેનું જડાણ અને 
ઘટના જનમંત્રણ તંત્રનુ ંસ્થાન 

કામયયત છે. 

ગ્રાભીણસ્તયે નીચનેા તભાભ સ્તયે 
આજિ મજનાઓ જલકવાલલી. 

(DDMC) 
 કામયયત છે. 

આજિ વ્મલસ્થાન અંગ ેવયકાયી, 
ફીન વયકાયી વંગઠન અન ેખાનગી 
ક્ષેત્ર વજશત જનમજભત ફઠેક મજલી. 

(DDMC) 

 જત્રભાજવક 

રકજાગજૃત વજશતની તારીભ ચાર ુ

યાખલી. (DDMC અને ભીરડમા 

ટાસ્ક પવય) 

ગુજયાત યાજ્મ આજિ 
વ્મલસ્થાન વિા ભંડ અને 
મુનાઇટડે નેળન્દ્વ ડલેરભેન્દ્ટ 
પ્રજેલટન વભાલેળ  

કામયયત છે. 

ચેતલણી વંચાય વ્મલસ્થા અને અન્દ્મ 
તંત્રની ચકાવણી તેભજ ડ્રીરન 
ઉમગ  

 કામયયત છે. 

ક્રાઇવીવ ભેનેજભેન્દ્ટ કજભટી વાથ ે
ફેઠક મજલી.  

જજલ્રાનાં અન ેયાજ્મ 
જનમંત્રન કડી લચ્ચેન 
વંદળેાવ્મલશાય  

ચેતલણી ભળ્મા છી 

તભાભ સ્તય (આજિગ્રસ્ત જજલ્રા, 
તારુકા, ગાભ) ભા ંકામયદ વાફદા 
યાખલા (દયૂ વંચાય વ્મલસ્થા, ભાધ્મભ 
કામયદ)  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર અને 
કામયયીજત  

ક્રાઇવીવ ભેનેજભેન્દ્ટ 
કજભટી નલકી કયે તે યીત ે

ભાજશતી પ્રવાય (ક્રાઇવીવ ભેનેજભેન્દ્ટ 
કજભટી, ભીરડમા ટાસ્ક પવય)  

 
નલકી કયલાભા ંઆલ ેતે 

ભુજફ 

આજિના ંપ્રકાયને ધ્માનભાં રઇન ે
વંલેદનળીર ભથક નજીક જસ્થજત 
વંબાલા ભાટ ેવાધનવંજિ તૈમાય 
યાખલા  

દુય વંચાય તંત્ર મજના  
નલકી કયલાભા ંઆલ ે તે 

ભુજફ 

લૈકજલ્ક વંચાય વ્મલસ્થા તંત્ર સ્થાલુ.ં 
(દુય વંચાય તંત્ર કામયદ)  

 
નલકી કયલાભા ંઆલ ેતે 

ભુજફ 

આજિ 

ળધ, ફચાલ અન ેસ્થાંતય પ્રલૃજિ 

ળરૂ કયલી. (CMC) 
ળધ અને ફચાલ દ વાફદુ 
કયલું.  

તાત્કાજરક 

નુકળાન અને અવયગ્રસ્ત 
જલસ્તાયના6 પ્રભાણ ય ભાજશતી 

આકાયણી ટીભ ાવે વંચાય 
વ્મલસ્થા અને લાશન છે.  

૪ કરાકભાં ળરૂ કયલુ.ં 
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એકત્ર કયલી. (CMC) 

મજના જલકવાલલી અન ેકામય જલળે 
દને સ્થ અન ેપયજ અંગે વુચના  

નુકળાન અને અવયગ્રસ્ત 
જલસ્તાયની ભાજશતી  

૪ કરાકભાં ળરૂ કયલુ.ં 

ફાહ્ય વાધન વંજિ કાભે રગાડલા. 

(CMC) 
નુકળાન અને જરૂયીમાતની 
ભાજશતી  

૫ કરાકભાં ળરૂ કયલુ.ં 

જાશેય ભાજશતી યૂી ાડલી. 

(CMC) 
 ૬ કરાકભાં ળરૂ કયલુ.ં 

૧૨ કરાક  

રીધેરા ંગરા ંઅંગે અન ેકામય જલળે 
દની કામયપ્રગજત અંગ ેયીટીંગ ળરૂ 
કયલું.  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર વંચારન 
કયલું.  

૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં 

નુકળાનની ભાજશતી, વાધન, 
જરૂયીમાત અન ેવભસ્મા 
જલસ્તાય/પ્રલૃજિઓનું ુન:ભૂલ્માંકન 

(CMC) 

 ૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં 

કભયચાયીગણની ક્રભલાયી ળરૂ કયલી.  

(CMC) 
 ૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં 

યાજ્મ જનમતં્રણ કક્ષ જનમજભત વંકય 
સ્થાજત કયલ.  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર ચાર ુ
શારતભાં  

૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં 

વભગ્ર પ્રમાવ યાશતભા ંકેજન્દ્દ્રત કયલા. 

(CMC) 
 ૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં 

ભશત્લનું (ચાલીરૂ) આંતય ભાખું 
ૂલયલત કયલુ ં(જાશેય ફાંધકાભ અને 
અન્દ્મ કામય જલળે દર 

ભાયપત(CMC)) 

 ૪૮ કરાક શરેા ંકયલું. 

૪૮ કરાક 

કાભગીયીની વભીક્ષા અન ે
ુન:ભૂલ્માંકન ચારુ યાખલું.  

કાભગીયીની ભાજશતી ઉય 
આધાયીત  

 

વ્માક નુકળાનની આકાયણી શાથ 

ધયલી. ((CMC) અન ેનુકળાન 

આકાયણી  કામય જલળે) 

  

કાભચરાઉ ુનલયવન મજના 

સ્થાલી. (CMC) 
  

રયજસ્થજત આધારયત (વશામક 
તંત્ર/વાધન) કાભગીયીભાંથી ભુલત 

કયલા. (CMC) 
  

રયજસ્થજત વાભાન્દ્મ કયી ળકામ તે 

યીતે ધ્માન કેજન્દ્દ્રત કયલુ.ં 
 ૭૨ કરાક શરેા ં

૭૨ કરાક ુનલયવન પ્રલજૃિઓ ળરૂ કયલી.  મજના   
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નુકળાન અને જરૂયીમાતની જલગતલાય 

ભજણી ધયલી. (CMC) અને 

નુકળાન આકાયણી કામયદ  

  

કાભગીયી થમ ેજનમજભત યીટીંગ ળરૂ 
કયલું.  

કાભગીયી (Operation) થમ ે

ભેર ભાજશતી  
ળલમ તેટરું જરદી  

તભાભ જાશેય અન ેખાનગી ક્ષેત્રની 

વેલાઓ ૂલયલત કયલી. (CMC) 
 ળલમ તેટરું જરદી  

ફધાઠ ફેઠક (CMC) અને અન્દ્મ  ફે અઠલારડમા છી 

આખયી અશલેાર/કેવ સ્ટડી 

(CMC) 
 પ્રલૃજિઓ ૂણય થમ ે

ચતેલણી : વબંજલત આજિની ચતેલણી એકત્ર કયલી અન ેજાણકાયી અથ ેતને પ્રવાય કયલ. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જનલાવી અજધક કરકેટય/અજધક જનલાવી નામફ કરકેટય  

આજિ 
શરેા ં

વંચાય વ્મલસ્થા અન ેચેતલણી તંત્ર કાભ 
કયે છે કે કેભ તેની ચકાવણી 

 દય ૧૫ રદલવ ે

ચેતલણી વંદેળાઓ અગાઉથી જ તૈમાય 
કયેરા યાખલા.  

  

ચતેલણી 

ચેતલણી ભેલલી અન ેતેન ેભકરલી. 
(કામય જલળે દ)  

દુય વંચાય વ્મલસ્થા તંત્ર, કામય 
જલળે દ વાથે વંકરન  

ચેતલણી ભ ેતે ભુજફ 

ભેરી ચેતલણી ચકાવલી અને 
વભજલી (કામય જલળે દ)  

 
ચેતલણી ભકલ્માનાં ૧૨ 

કરાકભાં 

ળલમ શમ ત ચેતલણીને જાતે ખાતયી 
કયલી. (કામય જલળે દ)  

 વભમ શમ તે ભુજફ 

કામદ અન ેવ્મલસ્થા : ઘટનાગ્રસ્ત જલસ્તાયભા ંતભાભ કામદાની અભર ફજલણી અન ેવ્મલસ્થાની જાણલણી 

વજુનજવચત કય ેછે. 

કામય જલળે દનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જજલ્રા રીવ અજધક્ષક 

આજિ 
શરેા ં

આજિ વભમે અજેક્ષત જરૂયીમાત 
વાભે વાભાન્દ્મત: ઉરબ્ધ 
વાધનવંજિનુ ંભૂલ્માંકન કયલું. (કામય 
જલળે દ)  

 ૮ રદલવભાં ૂણય કયલુ.ં 

આજિ ભાટે જરૂયી કભયચાયીગણ અન ે
વાધનવાભગ્રી અંદાજ (કામય જલળે 
દ)  

આજિની ગંબીયતાનાં 
આધાયે લસ્તીદીઠ વરાભતી 
કભયચાયીગણની વંખ્માના ં
ધયણનાં આધાયે  

એક અઠલારડમાભા ંૂણય 
કયલું. 

 
આમજન અન ેભશેવરુ જલબાગ વાથ ે
વંકરન (કામય જલળે દ)  
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રકજાગજૃત ેદા કયલા વજશત રડ્રર 
શાથ ધયલી. (કામય જલળે દ)  

ભાધ્મભ કામય જલળે દની 
વશબાજગતાન વભાલેળ થામ 
છે.  

દયેક ૪૫ રદલવ ે

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્રની ચકાવણી કયલી. 
(લામયરેવ ઇન્દ્સ્ેલટય)  

 
ચેતલણીનાં ૧/૨ 

કરાકભાં  

રીવ અન ેકામયદના ંવભ્મન ે
વજાગ કયલા. (રીવ અજધક્ષક)  

 
ચેતલણીનાં ૧/૨ 
કરાકભાં  

કભયચાયીગણ અન ેઅન્દ્મ વાધન 
વાભગ્રી ભાટેની પયજ લશેંચણી જલળેના ં
પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજતન 
અભર કયલ. (રીવ અજધક્ષક)  

 
ચેતલણીનાં ૧/૨ 

કરાકભાં  

અન્દ્મ કામય જલળે દને વશામ કયલા 
ભાટે જરૂયીમાતન પ્રાથજભક અંદાજ 
જલકવાલલ. (રીવ અજધક્ષક)  

 
ચેતલણીનાં ૧/૨ 

કરાકભાં  

આજિ 

કભયચાયીગણની વ્મશુ ગઠલણી ભાટે 
જનમંત્રણ કક્ષભાંથી શુકભ ભેલલા. 
(રીવ અજધક્ષક)  

 વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર કામયયત  તાત્કાજરક  

કભયચાયીઓ અને વલરતની જસ્થજત 
નલકી કયલી. (રીવ અજધક્ષક)  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર કામયયત  
આજિના ં૧/૨ 

કરાકભાં  

લધાયાનાં કભયચાયીઓને કાભે રગાડલા.ં 
(રીવ અજધક્ષક)  

લાશન ઉરબ્ધ શલ 
જઇએ.  

આજિના ં૨-૩ 
કરાકભાં  

વાધન વંજિ/વાભગ્રીનું દખેયેખ- 
જનયીક્ષણ (રીવ અજધક્ષક)  

 આજિના ં૧ કરાકભાં  

લીલીઆઇી મુજનટ સ્થાલું. (રીવ 
અજધક્ષક)  

 તાત્કાજરક  

જરૂય શમ ત લધાયાનાં વાધનની 
જલનંતી. (રીવ અજધક્ષક)  

વંચાય વ્મલસ્થા તંત્ર ચારુ 
કયલું.  

આજિના ં૪ કરાકભાં  

૧૨ 
કરાક 

જનમજભત યીટીંગ ળરૂ કયલું. (કામય 
જલળે દ) 

વંચાય વ્મલસ્થા તંત્ર કામયયત  
આજિ ળરૂ થામ કે 

તયત જ  

કભયચાયીગણની ક્રભલાયી ળરૂ કયલી. 
(કામય જલળે દ) 

 
આજિ ળરૂ થામ કે 

તયત જ  

બીડ જનમંત્રણ વભસ્મા શાથ ય રેલી. 
(કામય જલળે દ) 

 જરૂયીમાત ભુજફ  
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૪૮ 
કરાક 

રૂંટપાટ કે ચયી અટકાલલા પ્રભાણબૂત 
વંચારન કામયયીજત અભરી ફનાલલી. 
(કામય જલળે દ) 

 જરૂયીમાત ભુજફ  

અપલા જનમંત્રણ (કામય જલળે દ) 
કરેકટય, ભાધ્મભ, ફીન 
વયકાયી વગંઠન, સ્થાજનક 
અગ્રણીઓ  

જરૂયીમાત ભુજફ  

રકને યસ્તાઓની જસ્થજત જલગેય ેજેલી 
ભાજશતી યુી ાડલી.(કામયજલળેદ) 

જનમંત્રણ કક્ષ, ભાધ્મભ, 
કામયદ, ડેર્પમુટી ભેજીસ્ટ્રેટ  

જરૂયીમાત ભુજફ  

દ વ્મલસ્થાન મજના અભરભાં 
ભુકલી. (દભાં લધાય/ઘટાડ 
કયલ/ભુલત કયલું.)  

 વભમગા ળરૂ થમથેી  

વાભાન્દ્મ જસ્થજત ભાટેની મજના 
(રીવ અજધક્ષક, કામય જલળે દ, 
જનમંત્રણ કક્ષ)  

 
આજિ છીનાં ૭૨ 

કરાકથી  

ફધાઠ વત્ર મજલુ.ં (અન્દ્મ ક્ષકાય 
તયપથી કામય જલળે દ)  

 
આજિ છીનાં ૧ 

અઠલાડીમે  

આખયી અશલેાર   
આજિ છીનાં ૨ 

અઠલાડીમે  

ળધ અન ેફચાલ (સ્થાતંય વજશત) : સ્થાજનક સ્થાતંય, ળધ અન ેફચાલના ંપ્રમાવભા ંભદદ કયલા ભાટ ે

ભાનલ અન ેભશત્લના ંવાધન યુા ાડ ેછે. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જનલાવી અજધક કરકેટય/અજધક જનલાવી નામફ કરકેટય 

આજિ 
શરેા ં

જખભ ભૂલ્માંકન અને વંલદેનળીરતા 
(કામય જલળે દ) નકળ ફનાલલ.  

  ચેતલણી શરેાં  

કભયચાયીગણ અન ેભશત્લની વાધન 
વાભગ્રીની (કામય જલળે દ) માદી 
ફનાલલી.  

 ચેતલણી શેરા ં 

તારીભ (કામયદ)  

ગુજયાત આજિ વ્મલસ્થાન 
વિા ભંડ અન ેવમંુલત યાષ્ટ્ર 
જલકાવ કામયક્રભ તયપથી વાધન 
વશામ  

ચેતલણી શેરા ં 

રકજાગજૃત કેલણી કામયક્રભ (કામયદ)  ભાધ્મભ કામયદ   

માયર્પત વંચાય વ્મલસ્થા સ્થાલી. 
(કામયદ)  

લધાયાની વાધન વાભગ્રી   

રડ્રર (કામયદ)   ચેતલણી શેરા ં 

વંબજલત ળધ અન ેફચાલ કાભગીયી 
ભાટે લાશન વ્મલસ્થા (કામયદ)  

વશામકતંત્ર કામયદ વાથ ે ચેતલણી શેરા ં 

ફચાલ ભાટેની પ્રભાણબૂત વંચારન 

કામયયીજત(SOP) 

જલકવાલલી.(કામયદ)  

 ચેતલણી શેરા ં 
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ચતેલણી 

કામયદ અને ળધ તથા ફચાલ ટીભન ે
વાફદા કયલા. (કામયદ)  

 ચેતલણી ભળ્મ ે  

વાધન વાભગ્રી તૈમાય છે કે કેભ તેની 
ચકાવણી કયલી. (કામયદ)  

 ટીભને કાભે રગાડ્મા છી  

લાશન તૈમાય છે કે કેભ? તેની ખાતયી 
કયલી. (કામયદ)  

વશામક તંત્ર કામયદ  ચેતલણી ભળ્મે  

અગભચેતીનાં ગરાંરૂ ેસ્થાંતય  વશામક તંત્ર અન ેઆશ્રમ  પયભાવ્મા પ્રભાણ ે 

વરાભતી જણામ ત ટીભન ેભુલત 
કયલી. (કામયદ) 

વશામક તંત્ર કામયદ  જસ્થજત ય આધાયીત  

રકજાગજૃત ભાટ ેેટ્રરીંગ ળરૂ કયલું.  
ભાધ્મભ, કામદ અન ેવ્મલસ્થા 
તથા વશામક તંત્ર  

જરૂયીમાત ભુજફ  

આજિ 
લખત ે

કભયચાયીઓની વરાભતીની ખાતયી 
કયલી.  

 તાત્કાજરક  

તાની વંચાય વ્મલસ્થા નુ:સ્થાજત 
કયલી (કામયદ) આકાયણી ભુજફ 
ફચાલ/સ્થાંતય ટીભ યલાના કયલી.  

જનમંત્રણ કક્ષ તયપથી ભાજશતી 
ભુજફ  

તાત્કાજરક  

જરૂય શમ ત લધાયાની વાધન  
વાભગ્રી  ભંગાલલી. (કામયદ)  

વંચાય વ્મલસ્થા તંત્ર કામયયત 
શલું જઇએ.  

આજિના ં૩ થી ૪ 
કરાકભાં  

કાભગીયી (Operation) થમ ેયીટય 

આલા (કામયદ)  
 ૩ થી ૪ કરાકે ળરૂ કયલુ.ં 

પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજત ભુજફ 
(કામયદ) ભૃતદેશ ખવેડલા.  

જુદા જુદા ભશેવરૂી અજધકાયી 
અને રીવન વભાલેળ 
કયલ.  

૩ થી ૪ કરાકે ળરૂ કયલુ.ં 

કભયચાયીઓની ક્રભલાયી નલકી કયલી.   ૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં  

ખાવ ફચાલ કાભગીયી ળરૂ કયલી. 
(લશેરી ળરૂ કયી ળકામ) (કામયદ)  

ફાહ્ય વાધનની ભદદ રઇ 
ળકામ. વશામક તંત્ર વાથે 
વંકરન  

૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં  

જાશેય ફાંધકાભનાં કામયદનાં 
વશકાયથી કાટભાર ખવડેલાન ળરૂ 
કયલ.  

ભશત્લના ંઆંતયભાખા ય 
ધ્માન આલું/જનમતં્રન કક્ષન 
વંકય  

૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં  

કાભગીયી વતત ચાર ુયાખલા ભાટ ે
લધાયાની વાધન વાભગ્રી (ફતણ, 
કભયચાયીગણ જેલી) લધાયાની વાધન 
વંજિ વુજનજવચત કયલી. (કામયદ)  

 ૧૨ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં  

૪૮ 
કરાક  

જાશેય ફાંધકાભનાં કામયદનાં 
વશકાયથી નુકવાન ાભેરી ઇભાયત 
તડી ાડલી/ ટેકાથી જસ્થય કયલી.  

વશામક તંત્ર કામયદ કામયકય, 
વાધન વાભગ્રી  

૪૮ કરાક ેળરૂ કયલુ.ં 

વાધન વાભગ્રી અને અન્દ્મ વાધન 
છુટા કયલા, પેયપાય કયલા, ભયાભત અને 
પેયફદરી કયલી (કામયદ)  

 
આજિના ંપ્રકાય ય 

આધારયત 

ુન:સ્થાન કાભગીયીની વરાભતી  જરૂયીમાત ભુજફ 
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વંફંધી લધાયાની કાભગીયી ભાટે તૈમાય 
યશેલુ.ં (કામયદ)  

૭૨ 
કરાક 

ફધાઠ ફેઠક (કામયદ અને અન્દ્મ)   ફે અઠલાડીમા છી 

આખયી અશલેાર (કામયદ)   
ભટાબાગની પ્રલૃજિઓ 

ૂણય થામ તે છી  

જાશયે ફાધંકાભ : વાભાન્દ્મ યીત ેચારતા આતંયભાખાન ેનુ:સ્થાજત કયલા ભાટનેા ંસ્થાજનક પ્રમાવભા ંવશામ 

કયલા ભાટ ેકભયચાયીગણ અન ેવાધન વંજિ યુા ાડ ેછે. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : કામયારક ઇજનયે, ભકાન અન ેફાધંકાભ 

 
કભયચાયીગણ, વાધન વાભગ્રી અન ે
આંતય ભાખાની વૂજચ (કામયદ)  

મુનાઇટડે નેળન્દ્વ ડલેરભેન્દ્ટ 
પ્રગ્રાભનાં ભાજશતી આધારયત 
જલકાવ વાથે જડાણ  

ચેતલણી એક અઠલાડીમા 
શેરા ં 

 
ભશત્લનું આંતય ભાખું નલકી કયલું. 
(કામયદ)  

કમું આંતયભાખુ ંભશત્લનું છે 
તે નલકી કયલુ ંજરૂયી છે.  

ચેતલણી શેરા ં 

 લાશન વ્મલશાય ભાટનેાં લૈકજલ્ક 
યસ્તાઓ નલકી કયલા અન ેનકળાઓ 
પ્રજવધ્ધ કયલા. (કામયદ)  

 ચેતલણી શેરા ં 

 આંતય ભાખાનુ ંઆજિ છી 
અગ્રતાનાં ઘયણ ેઇન્દ્સ્લેળન કયલાનુ ં
આમજન (કામયદ)  

  

 
વાધન વંજિ અને કભયચાયીગણનાં 
આમજન અન ેજનબાલ (કામયદ)  

  

 સ્લચ્છતા અન ેઆશ્રમ ભાટનેી અન્દ્મ 
વલરતની જગલાઇ કયલી. (કામય 
જલળે દ)  

  

 

જનમંત્રણ કક્ષ સ્થાલા (કામયદ)   
ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 

ભડુ ન શમ તેભ  

 
કામયદ અને કભયચાયીગણને વાફદા 
કયલા.  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્રની જરૂય 
ડે છે.  

ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 
ભડુ નશી તે યીતે  

 
જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકય 
કયલ. (કામયદ)  

 
ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 

ભડુ નશી તે યીતે  
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 વાધનવાભગ્રીની જસ્થજત અને 
ઉરબ્ઘતાની ખાતયી કયલી અને 
મગ્મ તેભજ વરાભત જણામ ત તેથી 
પયીથી ભુલત કયલા (કામયદ)  

વશામક તંત્ર કામયદ અન ે
જનમંત્રણ કક્ષનું વંકરન  

ચેતલણીથી ૨૪ કરાકે  

 

મજનાઓની વભીક્ષા (કામયદ)   ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 

૭૨ 
કરાક 

ફધાઠ ફેઠક (કામયદ અને અન્દ્મ)   ફે અઠલાડીમા છી  

આખયી અશલેાર (કામયદ)   
ભટાબાગની પ્રલૃજિઓ 

ૂણય થામ તે છી  

જાશયે ફાધંકાભ : વાભાન્દ્મ યીત ેચારતા આતંયભાખાન ેનુ:સ્થાજત કયલા ભાટનેા ંસ્થાજનક પ્રમાવભા ંવશામ 

કયલા ભાટ ેકભયચાયીગણ અન ેવાધન વંજિ યુા ાડ ેછે. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : કામયારક ઇજનયે, ભકાન અન ેફાધંકાભ 

આજિ 
શરેા ં

કભયચાયીગણ, વાધન વાભગ્રી અન ે
આંતય ભાખાની વૂજચ (કામયદ)  

મુનાઇટડે નેળન્દ્વ ડલેરભેન્દ્ટ 
પ્રગ્રાભનાં ભાજશતી આધારયત 
જલકાવ વાથે જડાણ  

ચેતલણી એક અઠલાડીમા 
શેરા ં 

ભશત્લનું આંતય ભાખું નલકી કયલું. 
(કામયદ)  

કમું આંતયભાખુ ંભશત્લનું છે 
તે નલકી કયલુ ંજરૂયી છે.  

ચેતલણી શેરા ં 

લાશન વ્મલશાય ભાટનેાં લૈકજલ્ક 
યસ્તાઓ નલકી કયલા અન ેનકળાઓ 
પ્રજવધ્ધ કયલા. (કામયદ)  

 ચેતલણી શેરા ં 

આંતય ભાખાનુ ંઆજિ છી 
અગ્રતાનાં ઘયણ ેઇન્દ્સ્લેળન કયલાનુ ં
આમજન (કામયદ)  

  

વાધન વંજિ અને કભયચાયીગણનાં 
આમજન અન ેજનબાલ (કામયદ)  

  

સ્લચ્છતા અન ેઆશ્રમ ભાટનેી અન્દ્મ 
વલરતની જગલાઇ કયલી. (કામય 
જલળે દ)  

  

ચેતલણી 

જનમંત્રણ કક્ષ સ્થાલા (કામયદ)   
ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 

ભડુ ન શમ તેભ  

કામયદ અને કભયચાયીગણને વાફદા 
કયલા.  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્રની જરૂય 
ડે છે.  

ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 
ભડુ નશી તે યીતે  

જજલ્રા જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકય 
કયલ. (કામયદ)  

 
ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 

ભડુ નશી તે યીતે  
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વાધનવાભગ્રીની જસ્થજત અને 
ઉરબ્ઘતાની ખાતયી કયલી અને 
મગ્મ તેભજ વરાભત જણામ ત તેથી 
પયીથી ભુલત કયલા (કામયદ)  

વશામક તંત્ર કામયદ અન ે
જનમંત્રણ કક્ષનું વંકરન  

ચેતલણીથી ૨૪ કરાકે  

મજનાઓની વભીક્ષા (કામયદ)   
ચેતલણીથી ૬ કરાકથી 

ભડું નશી તે યીતે  

૧૨ 
કરાક 

નુકવાન આકયણી અન ેજનયીક્ષણ ળરૂ 
કયલું. (કામયદ)  

નુકવાન આકયણી કામય જલળે 
દ વાથ ેવંકરન કયલું.  

આજિના ં૧૨ કરાકની 
અંદય  

કાભગીયી મજના જલકવાલલી અન ે
જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકય યાખલ.  

 
 આજિના ં૧૨ કરાકની 

અંદય 

ટીભને અગ્રતાના ંધયણ ેવાફદી 
યાખલી અન ેયલાના કયલી. આ ટીભ 
(૧) વભાયકાભ કયળે. (૨) નુકવાન 
થમરેી લસ્તુઓની પેયફદરી કયળે. (૩) 
કાભચરાઉ થમેરી લસ્તુઓની પેયફદરી 
કયળે. (૪) કાભચરાઉ વલરત 
(આયાભની વલરત/આશ્રમ) ફાધળે.  

વશામક તંત્ર, ાણી, લીજ 
ુયલઠા કામય જલળે દ અને 
જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકરન  

આજિના ં૧૨ કરાકની 
અંદય 

અન્દ્મ કામયદને વશમગ આલ.   
આ કાભગીયી વતત ચાર ુ

યાખલી.  

ગરા ં(અને તે ગરા ંકણે રેલાં 
જઇએ.)  

ગરા ંરઇ ળકામ તે શરેા ં
ૂણય કયલાની જરૂયીમાત 
અથલા ળયત  

વભમ ભમાયદા  

કભયચાયીગણની ક્રભલાયી ધ્ધજત અને 
ભાનલળજલત આમજન ળરૂ કયલું.  

 ૧૨ કરાક ેળરૂ કયી દેલુ.ં  

કાભગીયીનાં અંદાજીત/અેજક્ષત 
વભમગાા ય આધારયત લધાયાની 
વાધનવાભગ્રી વાફદી યાખલી.  

વશામક તંત્ર કામયદ, 
કન્દ્ટ્રાલટય વાથે વંકરન, 
લધાયાનાં પડંની જરૂય ડ.ે  

૧૨ કરાક ેળરૂ કયી દેલુ.ં  

વરાભતી વુજનજવચત કયલી. (કામયદ)  કામદ અન ેવ્મલસ્થા કામયદ  ૧૨ કરાક ેળરૂ કયી દેલુ.ં  

 યસ્તા, પ્રલેળ અન ેઆંતયભાખાને 
રગતી જાશયે ભાજશતી ૂયી ાડલા.  

જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકરન  ૧૨ કરાક ેળરૂ ક્રયી દલેું.  

 જલગતલાય ભજણી શાથ ધયલી.  
નુકવાન આકયણી કામદનાં 
વશકાયથી  

૪૮ કરાક ેળરૂ કયી દેલુ.ં  

કાભગીયી  ય રયટીંગ કયલું.   ત્રીજા રદલવે ળરૂ કયલુ.ં 

વાધન અન ેઅન્દ્મ વાધન વંજિની 
વુધાયણા, વભાયકાભ અન ેપેયફદરી 

 
આજિના ંપ્રકાયને 

ધ્માનભાં રઇને  

વાધન વાભગ્રી પાયગે કયલા ભાટે 
આમજન અન ેકાભગીયી  

 ત્રીજા રદલવે ળરૂ કયલુ.ં  

૭૨ 
કરાક  

રાંફા ગાાની ુન:સ્થાન કાભગીયી 
મજના જલકવાલલી અન ેતેની 
પ્રલૃજિઓ ળરૂ કયલી.  

૭૨ કરાકથી ળરૂ કયલી.   
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ફધાઠ ફેઠક (કામયદ અને અન્દ્મ)   ફે અઠલાડીમા છી  

આખયી અશલેાર   
ભટાબાગની પ્રલૃજિઓ 

ૂણય થમ.ે  

ાણી યુલઠા : ભાનલ અન ેપ્રાણીઓના ંલયાળ ભાટ ે(અગ્રતાના ંધયણ)ે ીલાના ંયુતા ાણી અન ેઔધજગક 

તેભજ કજૃ લયાળ ભાટનેી ાણીની જગલાઇ 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : કામયારક ઇજનયે (ગજુયાત ાણી યુલઠા ફડય)  

આજિ 
શરેા ં

પ્રાણીની પ્રાર્પમતા, ક્ષભતા, 
જલવલવનીમતા અને ળુધ્ધતાનું સ્થાન  

દયેક વ્મજલત ભાટે રદલવ દીઠ 
૨૦ રીટય ાણીનુ ંધયણ  

ચેતલણી શેરાંના ંત્રણ 
ભજશને  

ાણી જલતયણ અન ેવગં્રશ ભાટેની 
લૈકજલ્લક મજના  

ટેન્દ્કય, ટાંકી, જનયટેયની જરૂય   

નલી અન ેલધાયાની વાધનવાભગ્રી 
વુજનજવચત કયલી.  

પંડની જરૂય ડ ે  

યવામણ લાયલા મગ્મ યુલઠા અને 
વાધનવાભગ્રીન લધાયાન જથ્થ 
યાખલ  

લધાયાનાં પડંની જરૂય ડ.ે 
ચેતલણી શેરાંના ંત્રણ 

ભજશને  

ચતેલણી 

કભયચાયીઓની ક્રભલાય અન ેાી 
ધ્ધજત (કામયદ)  

 
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકથી 

ભડું નશી તે યીતે. 

ાણીનાં લયાળ અંગે રકજાગૃજત ૂયી 
ાડલી. 

ભાધ્મભ કામય જલળે દ 
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકથી 

ભડું નશી તે યીતે. 

ાણી ુયલઠાનાં વંયક્ષણ ભાટે વયકાય 
અને ખાનગી ક્ષેત્રન ેવંચના આલી. 

 
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકથી 

ભડું નશી તે યીતે. 

અન્દ્ન અન ેયાશત યુલઠ : અવયગ્રસ્ત રક ભાટ ેજરૂયી ખયાક અન ેફીજી જરૂયીમાતની જગલાઇ કય ેછે. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જજલ્રા યુલઠા અજધકાયી  

આજિ 
શરેા ં

કામયવાધજત અન ેધયણ સ્થાલા ધયણની જરૂય ડ ે  કામયયત યાખલુ.ં  

આલશ્મક ુયલઠાન ફે ભજશનાન 
જથ્થ જાલલ.  

 
થઇ ગમરે શલા જઇએ.

  

લાશન વ્મલશાયનું આમજન 
જલકવાલલુ.ં  

વશામક તંત્ર કામયદન 
વશકાય  

૮ રદલવભાં ૂણય કયલુ.ં  

ફીનવયકાયી વગંઠન/વંસ્થાઓની 
માદી જલકવાલલી.  

 
થઇ ગમરે શલુ ંજઇએ.

  

આજિ ભાટેના ંકભયચાયીગણનું 
આમજન  

 થઇ ગમરે શલુ ંજઇએ. 
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અરગ યાખી ળકામ તેલા સ્થ નલકી 
કયલા અન ેજરૂયીમાત ભુજફ જથ્થ 
લધાયલ.  

 કામયયત શલુ ંજઇએ.  

યવઇ ફનાલલા ભાટેના ંસ્થ નલકી 
કયલા.  

 
 થઇ ગમેર શલું જઇએ.

  

ચતેલણી 

ભેરી ચેતલણી આગ ભકરલી.   
ચેતલણી ભળ્માના ં૧૨ 

કરાકની અંદય  

યવઇ તૈમાય કયલા ભાટ ેફીનવયકાયી 

વંગઠનને વાફદા કયલા.  

ફીન વયકાયી વંગઠન વાથે 

વંકય  

ચેતલણી ભળ્માના ં૧૨ 

કરાકની અંદય  

જથ્થાના ંપ્રભાણની ખાતયી કયલી અને 

જલતયણ મજના ફનાલલી.  
વશામકતંત્ર કામયદન વશકાય  

ચેતલણી ભળ્માના ં૪૮ 

કરાકની અંદય  

લાશન ભાટે ટ્રાન્દ્વટય કન્દ્ટ્રાલટયન ે

વાફદા કયલા.  
વશામકતંત્ર કામયદનુ ંવંકરન  

ચેતલણી ભળ્માના ં૫ 

કરાકની અંદય  

કભયચાયીઓને કાભે રગાડલા.  
ચેતલણી ભળ્માના ં૬ 

કરાકની અંદય 

આજિ 
લખત ે

જનમંત્રણ કક્ષ તયપથી વુચનાઓ 
ભેલલી અન ેતે પ્રત્મ ેપ્રજતબાલ 
આલ.  

 
ભેર વભમભમાયદા ભુજફ

  

ુયલઠા અન ેજથ્થાની જસ્થજત ય 
દેખયેખ યાખલી.  

વંચાય વ્મલસ્થાની જરૂય ડે.   

જલતયણ મજના જલકવાલલી.  
જરૂયીમાત અન ેસ્થ વફંધંી 
ભાજશતીની જરૂય ડ.ે  

જનમંત્રણ કક્ષ જલનંતી 
ભુજફ 

 જરૂયીમાત ભુજફ ફડેકેટનાં ઓડયય 
આલા અન ેતેના ુયલઠાની 
જગલાઇ કયલી.  

વશામકતંત્ર કામય જલળે દ 
વાથ ેવંકરન  

જલતયણ મજના ભુજફ  

યાશત ુયલઠા સ્લીકાય કેન્દ્દ્ર સ્થાલા. 
(કામયદ)  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેવશામક મંત્ર 
કામય દનું વંકરન  

જરૂયીમાત ભુજફ  

૧૨ 

કરાક 
જલતયણ કાભગીયી ળરૂ કયલી. (કામયદ)  

વૈન્દ્મતંત્ર અને આશ્રમ 
કામયદનુ ંવંકરન  

ળરૂઆતભાં જ  
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રયટીંગ, વંદેળાવ્મલશાય અને દેખયેખ  ૪૮ કરાકભાં ૂણય કયલું. 

કભયચાયીગણની ક્રભલાય ધ્ધજત ળરૂ 
કયલી.  

 ળરૂઆતભાં જ  

લધાયાન ુયલઠ ભકરલ અને તેની 
વ્મલસ્થા  

 ળરૂઆતભાં જ 

તભાભ સ્થ ેવરાભતીન ફંદફસ્ત 
કયલ. 

 ળરૂઆતભાં જ 

જલતયણ મજના અને ધયણની 
જાશેયાત ળરૂ કયલી.  

 
૪૮ કરાકભાં પ્રરક્રમા ચાર ુ

કયલી.  

૪૮ 

કરાક 

વાભાન્દ્મ કાભગીયી પ્રત્મે ધ્માન આલું.  ૧ અઠલારડમાની અંદય  

ુયલઠાની આલક અન ેજલતયણ યેકડયન 
તા ભેલલ.  

 ૩૦ રદલવની અંદય  

ખાવ જલસ્તાય/લસ્તીન ેયાશત ૂયી 
ાડલાનુ ંચારુ યાખલું.  

 
આજિથી ૧૫ રદલવ 

વુધી  

૭૨ 

કરાક 

જાશેય જલતયણ વ્મલસ્થા નુ:સ્થાજત 
કયલી.  

 
આજિ છીનાં ૧ 

અઠલાડીમાથી  

ફધાઠ ફેઠક   
આજિના ં૧૪ રદલવની 

અંદય  

લીજ યુલઠ: અવયગ્રસ્ત જલસ્તાયભા ંવાભાન્દ્મ લીજ યુલઠ અન ેવ્મલસ્થા નુ:સ્થાજત કયલા ભાટ ે
વાધનવંજિ યૂી ાડ ેછે. 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી: અજધક્ષક ઇજનયે, ગજુયાત જલદ્યતુ ફડય 

આજિ 
અન ે

ચતેલણીના ં

લીજ ુયલઠાતંત્ર અને પ્રાજર્પત 
સ્થાનની લતયભાન જસ્થજતની માદી 
જલકવાલલી.  

 કામયયત છે.  

 
વંકય માદી જલકવાલલી.    

 અનોચારયક જખભ અન ેખતયા 
આકાયણી/ભૂલ્માંકન શાથ ધયલું. 

  

 આજિ આમજન જલકવાલલું.   

આજિ 
લખત ે

પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજત પ્રભાણે 
અવયનુ ંભૂલ્માંકન કયલુ.ં  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેનુકવાન 
આકાયણી કામયદ વાથ ે
વંકરન  
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પ્રજતબાલ ગરાંન ેઅગ્રતા આલી.  
અગ્રતા સ્થાલાની જરૂય 
ડે.  

 

લધુ ભાજશતી એકત્ર કયલી.  
અગ્રતા સ્થાલાની જરૂય 
ડે.  

 

લધાયાની વાધન વાભગ્રી/સ્ત્રત્ર 
વાફદા કયલા.  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેઅન્દ્મ 
કામયજલળે દનાં વંકરન  

 

અણધાયી આકજસ્ભકતા અંગે ખાતયી 
કયલી.  

  

૧૨ કરાક 

કાભગીયી થમ ેભાજશતી અન ે
ભૂલ્માંકનનાં આધાયે મજનાભાં 
વુધાયા કયલા.  

 કામયયત યાખલુ.ં  

ગરાંની/કામયલાશીની જસ્થજતની 
દેખયેખ  

 પ્રરક્રમા ચારુ યાખલી.  

કભયચાયીઓ ક્રભલાયી મજના ળરૂ 
કયલી.  

 
૧૨ કરાકન વભમગા 

ળરૂ થમે.  

ભાજશતીન રકભાં પ્રવાય કયલ.   
૧૨ કરાકન વભમગા 

ળરૂ થમે.  

૧૨ કરાક 

કભચાયી ગન ભાટે ફીનવયકાયી 
વંગઠન તયપથી ભદદ 
(ખયાક/જનલાવ લગયેે) વુજનજવચત 
કયલા.  

  

જરૂયીમાત ભુજફ વરાભતી 
વુજનજવચત કયલી.  

જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકરન 
કયલું.  

 

 

જરૂયીમાત, આલશ્મકતાઓ અને 
પ્રાજર્પતસ્થાન અંગ ેજનમતં્રણ કક્ષ અને 
ગુ.જલ.ફડયના ંભુખ્મ ભથક વાથ ેવતત 
વંકય સ્થાલ.  

  

પ્રમાવભાં વુધાયણા ભાટ ેચકાવણી 
કયલી.  

  

ભધ્મલતી વંકરન વંગીન ફનાલલું.    

બૂજભકા બજલનાય અન્દ્મ રયફ 
વાથ ેજનમજભત વંકરન ફઠેક મજલી.  

  

પ્રમાવનું ઔચારયક દસ્તાલેજીકયણ 
ળરૂ કયલું.  

  

૭૨ કરાક  
વરાભતી ભાટે આમજનભાં પેયપાય 
ભાટેની વભીક્ષા  
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જરૂયી શમ ત લધાયાની વરાભતી 
વશીત જસ્થજતને વાભાન્દ્મ કયલા 
ભાટેની મજના  

કામદ અન ેવ્મલસ્થા 
કામયદન  વભાલેળ  

 

જાશયે આયગ્મ અન ેસ્લચ્છતા (પ્રાથજભક ઉચાય અન ેતભાભ તફીફી વબંા વશીત) : જાશયે આયગ્મન ે
રગતી ગબંીય વભસ્માઓન ેરગતા કભયચાયીગણ/વાધન યુા ાડ ેછે અન ેવાભાન્દ્મ આયગ્મ વબંા વ્મલસ્થા 

નુ:સ્થાજત કય ેછે.  

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જજલ્રા જલકાવ અજધકાયી  

આજિ 
શરેા ં

કભયચાયી ગણ, વાધન વાભગ્રી અન ે
વલરતની માદી  

 ૧ અઠલાડીમું  

તારીભ  
ગુજયાત યાજ્મ આજિ 
વ્મલસ્થાન વિા ભંડ 
વાથ ેવંકજરત  

૬ ભજશના  

જનમંત્રણ કક્ષ સ્થાલ   
ૂણય થમેર શલુ ંજઇએ.

  

ચલકવ ઋતુ (દા.ત.ચભાવ)ુ ને 
રગતાં ખાવ યગ ભાટ ેતૈમાયી કયલી.  

 
ૂણય થમેર શલુ ંજઇએ.

  

 
ચેી યગલાાને રગતા યીટય 
ભકરલા ભાટેનુ ંવ્મલસ્થાતંત્ર સ્થાલુ.ં  

 ૂણય થમેર શલુ ંજઇએ.  

 યગ વંલેદનળીર જલસ્તાય નલકી 
કયલા. (ભુખ્મ જજ.આયગ્મ અજધકાયી) 

 
ૂણય થમેર શલુ ંજઇએ.

  

 
રકજાગજૃતભાં વુધાયણા રાલલી.    

ચતેલણી 

આયગ્મ વલરતન ેચેતલણી ભકરી 
આલી.  

ચેતલણી ભ ેતે ભુજફ   

આજિ વંબજલત જલસ્તાયભાં 
આયગ્મ ટીભન ેકાભે રગાડલી.  

જનમંત્રણ કક્ષની વાથે વંકરન

   
જરૂયીમાત ભુજફ  

વભગ્ર જજલ્રા ભાટ ેકામયજલળેદને 
વરક્રમ ફનાલલુ.ં  

 ચેતલણી ભળ્મે  

આજિ 
લખત ે 

પ્રાથજભક ઉચાયનાં પ્રમાવ ળરૂ 
કયલા.  

 
આજિના ં૧ કરાકની 

અંદય  

આયગ્મ વંબા વ્મલસ્થાતંત્રની 
જસ્થજત સ્થાલી.  

વંચાય વ્મલસ્થાની જરૂય ડે 
છે.  

આજિના ં૬ કરાકની 
અંદય  

ઇજાગ્રસ્ત વ્મજલતઓન ેઉચ્ચ કક્ષાની 
વલરત ભાટે ભકરલાનુ ંળરૂ કયલુ.ં 

 
આજિના ં૧ કરાકની 

અંદય  
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ભૃત વ્મજલતઓની વ્મલસ્થા ભાટે 
પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજતન 
અભર કયલ.  

કામદ અન ેવ્મલસ્થા અને 
ળધ અને ફચાલ કામયદનાં 
વશકાયન વભાલેળ  

આજિના ં૧ કરાકની 
અંદય  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેઅન્દ્મ 
કામયજલળેદના ંપ્રમાવનું વંકરન  

 
આજિના ં૨-૩ કરાકની 

અંદય  

૧૨ કરાક 

વાધનવાભગ્રી ફશાયથી ભંગાલલાનુ ં
ળરૂ કયલું.  

દૂય વંચાય તંત્ર, વશામક તંત્ર, 
કામયદ અને જનમંત્રણ કક્ષન 
વભાલેળ થામ છે.  

૩ કરાકની અંદય  

જરૂયી જણામ ત્મા ંકાભચરાઉ 
તફીફી વલરત સ્થાલી.  

જાશેય ફાંધકાભ, લીજી, 
ાણી અન ેકામદ અન ે
વ્મલસ્થા કામયદના ં
વંકરનની જરૂય ડ.ે  

૨૪ કરાકની અંદય  

આયગ્મ જસ્થજત તયપ વતત દેખયેખ 
લધાયલી.  

 ૨૪ કરાકની અંદય  

કભયચાયીગણ ભાટ ેાી ધ્ધજત 
સ્થાલી.આશ્રમસ્થાનભાં ભુરાકાત 
અને આયગ્મ જસ્થજત વભીક્ષા  

 
ળરૂઆતનાં વભમે ૨૪ 

કરાકની અંદય 

 આયગ્મ વંબા વ્મલસ્થા ુન: 
સ્થાન મજના જલકવાલલી.  

જનમંત્રણ કક્ષનું વંકરન  ૨-૩ કરાક  

૪૮ કરાક 

ઘનકચયા જનમંત્રણ વ્મલસ્થાન ભાટ ે
પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીજત ળરૂ 
કયલી.  

 ળરૂઆતનાં વભમે  

ઔચારયક તફીફી વંબા તંત્રનુ ં
યીટીંગ  

 ળરૂઆતનાં વભમે  

ગંદા ાણીનાં વ્મલસ્થાન ભાટે 
પ્રભાણબૂત વંચારન કામયયીતી  

 ળરૂઆતનાં વભમે  

૦થી ૫ લમજુથનાં ફાકનું આયગ્મ   ૧ અઠલાડીમાભાં અભર  

 જસ્થજત દેખયેખ ય ધ્માન આલું.    

 
રકજાગજૃત અને આઇઇવીનાં પ્રમાવ   ળરૂઆતનાં વભમે  

૭૨ કરાક 

વાધન પાયેગ કયલાની મજના 
જલકવાલલી.  

 ળરૂઆતનાં તફલક ે 

ફધાઠ ફેઠક   આજિના ં૧૪ રદલવના ં 

આખયી અશલેાર   આજિના ં૧૪ રદલવભાં  

ળ ુઆયગ્મ અન ેકલ્માણ : આજિગ્રસ્ત ળઓુના ંઆયગ્મ અન ેઅન્દ્મ વબંાની જગલાઇ 

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : નામફ જનમાભક, ળયુગ અન ેળવુલંધયન 
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આજિ 
શરેા ં

ળુઓની માદી, કભયચાયીગણની માદી 
લખતલખત વુધાયલી અન ેળુઓના ં
ભડદાનાં જનકારની તારીભ  

 
થઇ ગમરે શલુ ંજઇએ.

  

તફીફી ુયલઠા અને યવીન જથ્થ   તૈમાય શલા જઇએ.  

ચતેલણી 

કભયચાયીગણને વાફદા કયલા.   ચેતલણી ભ ેતે ભુજફ  

વંલેદનળીર જલસ્તાયભાં યુલઠાનુ ં
જલતયણ કયલુ.ં  

 
ચેતલણીનાં વભમગાા 

દયમ્માન  

જનમંત્રણ કક્ષન વંકય કયલ.   જરૂય જણામ તે ભુજફ  

આજિ 
લખત ે

ળુઓનાં ભડદા ખવડેલા અને તેન 
જનકાર  

ફતણ અન ેતંત્રની જરૂય 
ડે છે.  

ળલમ તેટરું જલ્દી  

ઇજાગ્રસ્ત ળુઓની વાયલાય   ળલમ તેટરું જરદી  

જરૂય જણામ ત અન્દ્મ જજલ્રાના ં
કભયચાયીઓને ફરાલલા  

 જરૂય જણામ તેભ  

 નુકવાનની ભજણી અને યકેડયન 
તા ભેલલાભાં સ્થાજનક 
વિાજધકાયીઓન ેવશામ કયલી.  

 જરૂયીમાત ભુજફ  

૪૮ કરાક 
અન ે

ત્માયફાદ  

ઘાવચાયાની વ્મલસ્થા કયલાભાં જરૂયી 
જણામ તેભ સ્થાજનક 
વિાજધકાયીઓન ેભદદ કયલી.  

 જરૂય જણામ તેભ  

કાભગીયી થમા છીની ભાજશતી એકત્ર 
કયલી.  

  

આખયી અશલેાર   ૧૫ રદલવની અંદય  

આશ્રમ : આજિગ્રસ્ત જનવભદુામન ેકાભચરાઉ આશ્રમ આલા ભાટ ેવાધનવાભગ્રી અન ેયુલઠા યૂ ાડ ેછે.  

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જજલ્રા પ્રાથજભક જળક્ષણ અજધકાયી  
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આજિ 
શરેા ં 

આશ્રમસ્થાનનાં વંચારન ભાટેની 
કામયધ્દ્યજત જલકવાલલી.  

  

આશ્રમ (સ્થ, ક્ષભતા જલગેયે)ની 
માદી જલકવાલલી.  

વંમુલત યાષ્ટ્ર જલકાવ કામયક્રભની 
વૂજચ  

 

અન્દ્મ કામયદનાં અજધકાયીઓને 
આશ્રમસ્થાન અંગ ેભાજશતી ૂયી 
ાડલી.  

વશામક તંત્ર, ાણી, 
લીજી, ળધ અન ેફચાલ, 
અન્દ્ન, યાશત યુલઠા કામયદ 
અને તારીભ અજધક્રભની 
જરૂય ડ ેછે.  

જનમંત્રણ કક્ષનું વંકરન  

આશ્રમ સ્થાન વ્મલસ્થાકની તારીભ     

ચતેલણી  

આશ્રમસ્થાન વ્મલસ્થાલકને વાફદા 
કયલા.  

વંચાય વ્મલસ્થાની જરૂય ડે.  
ચેતલણીની ૬ કરાકની 

અંદય  

વુચના ભજુફ આશ્રમ સ્થાન ળરૂ 
કયલું.  

જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકરન  
ચેતલણીની ૬ કરાકની 

અંદય  

આશ્રમ સ્થાન અને છાલણીઓ ભાટે 
લધાયાનાં સ્ત્રતન ેકાભે રગાડલા.  

વશામક તંત્ર, અન્દ્ન અને 
યાશત ુયલઠ, ાણી અન ે
લીજીનું વંકરન  

ચેતલણીની ૬ કરાકની 
અંદય  

 
આશ્રમ સ્થાનના ંસ્થ અને જસ્થજત 

અંગે રકન ેલાકેપ કયલા.  
 

ચેતલણીની ૬ કરાકની 

અંદય  

આજિ 
લખત ે 

આજશ્રતને આશ્રમસ્થાનભા ંદાખર 

કયલાની કાભગીયી ળરૂ કયલી.  
 તાત્કાજરક  

આશ્રમસ્થાનની જસ્થજત અંગે 

અશેલાર આલ.  

જનમંત્રણ કક્ષને અશેલાર 

આલ.  
જરૂય જણામ તે ભુજફ  

આશ્રમ સ્થાનના ંઉમગની અગ્રતા 

ભાટેની મજના  

સ્થાંતય કાભગીયી અન ે

જનમંત્રણ કક્ષનું વંકરન  
તાત્કાજરક  

ાણી, ુયલઠા, ખયાક, આયગ્મની 

વરાભતી ભાટે અન્દ્મ કામયદ વંકરન  
 તાત્કાજરક  

આજશ્રતને વશામ અન ેભદદ કયલી.  

ળુઓનાં વ્મલસ્થાન ભાટે 

ળુ કામયદ અન ેઆયગ્મ 

વંબા ભાટે  

આયગ્મ વંબા 

કામયદન વંકય  
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૧૨ કરાક  

કાભગીયી ચારુ યાખલી.   વતત કામયયત યાખલી.  

આશ્રમ સ્થાનની જસ્થજત અને 

રકની અલયજલય ય દખેયેખ 

યાખલી.  

 વતત કામયયત યાખલી.  

લધાયાની વાધનવાભગ્રી કાભે 
રગાડલી.  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેવશામક 
તંત્ર વાથેનુ ંવંકરન  

કામયયત યાખલુ.ં  

૪૮ કરાક 
અન ે

ત્માયફાદ  

મગ્મ જણામ તે ભુજફ વાધન 
વાભગ્રી પાયેગ યાખલી.  

  

આશ્રમસ્થાનની જસ્થજતભાં વુધાયણા 
/વભાયકાભ ળરૂ કયલુ.ં  

જાશેય ફાંધકાભ કામયદન 
વશકાય  

જરૂયીમાત ભુજફ  

 
ફઘાઠ વત્ર  

અન્દ્મ કામયદ અન ે
આજશ્રતન વભાલેળ  

કાભગીયી ૂણય થમાના ં
૧૪ રદલવ છી  

આખયી અશલેાર   
પ્રલૃજત ૂણય થમાના ૧    

ભજશના છી 

વશામક તતં્ર: અન્દ્મ કામયદ અન ેવક્ષભ વિાજધકાયી વાથ ેવકંરન કયીન,ે સ્થાતંય અન ેયાશત યુલઠાના ંવગં્રશ 
અન ેલશન ભાટ ેશલાઇ, જ અન ેબજૂભગત રયલશનની જગલાઇ  

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : જજલ્રા જલકાવ અજધકાયી  

આજિ 
શરેા ં

વાધનવાભગ્રી (શલાઇ, જ અન ે
બૂજભગત લાશનવ્મલશાય અને 
જજલ્રાભા ંતેભજ જજલ્રા ફશાય 
વંગ્રશ વ્મલસ્થા) ભાટ ેવૂજચ ફનાલલી.  

 ૧ ભજશન  

વાધનવાભગ્રી પાયેગ કયલાની 
જરૂયીમાત, કામયવાધજત અને જલકલ્  

 ૧ ભજશન  

રડ્રરનુ ંઆમજન   ૧ ભજશન  
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અન્દ્મ કામયદનું વંકરન  
જનમંત્રણ કક્ષ ભાયપત 
કાભગીયી  

જરૂયીમાત ભુજફ  

ચતેલણી 

કામયદના ંવભ્મને વાફદા કયલા 
અને કાભે રગાડલા.  

 
ચેતલણી ભળ્માના ં૧ 

કરાકની અંદય  

અેજક્ષત આજિ ય આધારયત 
ટૂંકાગાાની વુચના યની કામયલાશી 
ભાટે લાશન અન ેઅન્દ્મ વાધન કાભે 
રગાડલા.  

જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકરન  
ચેતલણીનાં ૨ થી ૩ 

કરાકની અંદય  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેળધ અને ફચાલ, 
આશ્રમ અન ેખાદ્ય/યાશત યુલઠા 
કામયદ વાથે વંકય યાખલ.  

 
ચેતલણીનાં ૧ કરાકની 

અંદય  

 ફશાયથી વાધનવાભગ્રી ભંગાલલાની 
જરૂય ડ ેત મજનાની વભીક્ષા 
કયીને નલકી કયલુ.ં  

 
ચેતલણી ભળ્માના ં૬ 

કરાકની અંદય  

આજિના ંપ્રકાયને ધ્માનભાં યાખીન ે
વશામક તંત્રનુ ંઆમજન  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેઅન્દ્ન/ 
યાશત ુયલઠા વાથે વંકરન  

જરૂયીમાત ભુજફ  

આજિ 
લખત ે

જનમંત્રણ કક્ષ તયપથી ભેરી વુચના 
આધાયીત કામયમજના  

 
ચેતલણી ભળ્માના ં૨ 

કરાકની અંદય  

જરૂયીમાત અન ેસ્ત્રતની વતત 
વભીક્ષા કયલી.  

 કામયયત યાખલુ.ં  

કાભગીયી મજનાઓ જલકવાલલી.  
જનમંત્રણ કક્ષ અન ેખાધ/ 
યાશત ુયલઠા વાથે વંકરન  

ચેતલણી ભળ્માના ં૨ 
કરાકની અંદય  

 

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેભશત્લના ં
કામયદન વંકય વંગીન ફનાલલ.  

 
ચેતલની ભળ્માના ં૨ 

કરાકની અંદય  

વેલાઓની ગુણલિા ચકાવલી.  
કાભગીયી થમ ેવલેાના ંધયણ 
સ્થાલાની અન ેભાજશતીની 
જરૂય ડ.ે  

દૈજનક  
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૧૨ કરાક 

વશામક તંત્ર ભાટ ેલધતી ભાગંન 
પ્રજતબાલ  

 વતત ચાર ુયાખલુ.ં  

કભયચાયીગણની ક્રભલાયી ળરૂ કયલી.   
આજિન તફલક ળરૂ 

થમ.ે  

જરૂયીમાત ભુજફ વશામક તંત્ર ભાટેના ં
આધાયસ્થાન સ્થાલા.  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેખાધ અને 
યાશત ુયલઠા વાથે વંકરન  

વતત કામયયત યાખલુ.ં  

મજનાઓની વભીક્ષા કયલી અને 
અન્દ્મ કામયદનું વંચારન  

 વતત કામયયત યાખલુ.ં  

 જનમજભત યીટીંગ અન ે
દસ્તાલેજીકયણ ળરૂ કયલું.  

  તફલક ળરૂ થમે.  

જરૂયીમાત અન ેભાંગણીઓનું ુન: 
ભૂલ્માંકન  

 વતત ચાર ુયાખલા.  

મગ્મ જણામ તેભ વાધનવાભગ્રી 
પાયેગ કયલી.  

  

૭૨ કરાક 

ફધાઠ  
આશ્રમ, ખાધ અન ેયાશત 
ુયલઠા કામયદન વભાલેળ 
થામ છે.  

આજિના ં૧૪ રદલવની 
અંદય  

આખયી અશલેાર   
આજિના ં૧૪ રદલવની 

અંદય  

નુકવાન આકાયણી અને ભજણી: આજિના ંપ્રબાલ યની જલગત એકત્ર કયીને તેનું ૃથ્થકયણ કય ેછે, 
વાધનવંજિની જરૂયીમાત અને યાશત મજનાઓના ંઅંદાજ જલકવાલ ેછે અને જજલ્રા અન ેયાજ્મ વિા 
ભંડે અન ેમગ્મ જણામ તેલા અન્દ્મ ક્ષકાય ભાટે જરૂય જણામ તેલા આજિ અશેલારનું વંકરન કયે છે. 

કામયદનુ ંનેતૃત્લ રેનાય અજધકાયી : જનલાવી અજધક કરકેટય/અજધક જનલાવી ના.કરકેટય 

આજિ 
શરેા ં

આકાયણી કામયધ્ધજત અન ેનભુના 
ફનાલલા.  

ગુજયાત યાજ્મ આજિ 
વ્મલસ્થાન વિા ભંડન 
વશમગ  

 

આધાય ભાજશતીનું વંકરન કયલું.  
વંમુલત યાષ્ટ્ર જલકાવ કામયક્રભન 
વશમગ  
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આકાયણી જુથ અને ટીભની સ્થાના 
કયલી.  

  

 આકાયણી વંકરન મજના 
જલકવાલલી.  

  

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર મજના 
જલકવાલલી.  

દુય વંચાય વ્મલસ્થાતંત્ર 
કામયદન વશકાય  

 

ચતેલણી 

કામયદન ેવાફદ ુકયલુ.ં   
ચેતલણીનાં ૬ કરાકની 

અંદય  

મજનાની વભીક્ષા   
ચેતલણીનાં ૬ કરાકની 

અંદય  

 આજિ ૂલય અવય ભુલ્માંકનની 
જલચાયણા  

આજિના ંઅેજક્ષત પ્રકાયને 
ધ્માનભાં રઇને  

ચેતલણીનાં ૬ કરાકની 
અંદય  

ગ્રાભીણ સ્તય ેઆકાયણી ટીભને પ્રલતય 
કયલી.  

 
ચેતલણીનાં ૬ કરાકની 

અંદય 

આજિ 
લખત ે

આકાયણી ટીભની વરાભતીની 
જલચાયણા  

 તાત્કાજરક  

આકાયણી ભાટેનુ ંઆમજન ળરૂ કયલુ.ં   
પ્રાયંજબક અવયની 

ભાજશતી ઉરબ્ધ થમ.ે  

પ્રાથજભક આકાયણી કામયધ્ધજત ળરૂ 
કયલી.  

 રયજસ્થજત ભુજફ  

જનમંત્રણ કક્ષને આકાયણી મજના 
ભકરલી.  

 
પ્રાથજભક મજના 
જલકવવ્મા છી.  

૧૨ કરાક 

આકાયણી મજના અન ેઅશેલારન 
રકભાં પ્રવાય  

 ઉરબ્ધ થમ ે 

આકાયણી ભાજશતીનું વતત 
અદ્યાલતીકયણ ચારુ કયલુ.ં  

વંકરન અને આમજન 
કામયદ  

 

અન્દ્મ કામયદ વાથે વંકરન    

કભયચાયીગણની ક્રભલાયી અને જરૂય 
જણામ ેલધુ કભયચાયી  ભેલલા.  

 ળરૂઆતનાં તફલક ે 
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૪૮ કરાક 

નુકળાન, શાજન, જરૂયીમાતની 
જલગતલાય આકાયણી અને 
રાંફાગાાની મજના તૈમાય કયલી. 

અન્દ્મ કામયદનું વંકરન  
આજિ છીનાં ૩-૫ 

રદલવ ે 

જરૂયીમાત, મજના અને પ્રલૃજતઓનું 
વંકરન  

જનમંત્રણ કક્ષ અન ેવંકરન 
અને આમજન કામયદ 
ભાયપત કાભગીયી  

વતત ચાર ુયાખલી.  

૭૨ કરાક ફધાઠ ફેઠક 
ફેઠકભાં આશ્રમ, ખાદ્ય અન ે
યાશત ુયલઠા કામયદન 
વભાલેળ થામ છે.  

આજિ છીનાં ૧૪ 
રદલવની અંદય  

દયૂ વચંાય તતં્ર : લૂય ચતેલણી અથલા આજિ છીની કાભગીયીભા ંવશામ કયલા ભાટ ેજરૂયી તભાભ પ્રકાયની 
વચંાય વ્મલસ્થા એટર ેયરેડમ, ટી.લી., પન, લામયરવેની કાભગીયીનુ ંવકંરન કય ેછે.  

કામયદનુ ંનતેતૃ્લ રનેાય અજધકાયી : અજધક જનલાવી નામફ કરકેટય  

આજિ 
શરેા ં

દૂય વંચાય વ્મલસ્થાની વુજચ અને 
પ્રભાણબૂત કામયયીજત વંચારન 
જલકવાલલુ.ં  

દૂય વંચાય તારીભ   

અન્દ્મ કામયદ વાથે વંકરન 
વંલેદનળીર તંત્રના ંઘટક 
(દા.ત.વાધન) ના ંસ્થ નલકી 
કયલા. 

  

વંચાય વ્મલસ્થાભાં જનયથયકતા 
જનલાયલી.  

ખાનગી ક્ષેત્ર વાથ ેગાઢ 
વંકોની જરૂય ડે.  

 

વંચાય વ્મલશાય કોળલ્મ અને 
ધ્ધજતઓભાં તારીભ  

  

ચતેલણી 

વંચાયતંત્ર કાભ કય ેછે કે કેભ તે 
ચકાવલું.  

 
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકની 

અંદય  

કામયદન વાફદા કયલા.   
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકની 

અંદય  

ફંધ ડેર તંત્રની ભયાભત અને 

લૈકજલ્ક વંચાય વ્મલસ્થા સ્થાલી.  
જનમંત્રણ કક્ષ વાથ ેવંકય  

ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકની 

અંદય 

વાધન વંજિ કાભે રગાડલી   
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકની 

અંદય 

અન્દ્મ કામયદની દયૂ વંચાયને રગતી 

ભાંગણીઓ યૂી કયલા ભાટે વયતા 

કયી આલી.  

 
ચેતલણીનાં ૨૪ કરાકની 

અંદય 
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આજિ 
લખત ે

વંચાય વ્મલસ્થાતંત્રની જસ્થજત 
ચકાવલી.  

 
૨ થી ૩ કરાકભાં પ્રથભ 
ભાજશતી ઉરબ્ધ કયલી. 

તંત્રને થમેર નુકવાનની ળધ કયલી.   
૨ થી ૩ કરાકની પ્રથભ 
ભાજશતી ઉરબ્ધ કયલી. 

દુય વંચાયની જરૂયીમાત અંગે જનમંત્રણ 
કક્ષ અને અન્દ્મ કામયદન વંકય 
કયલ.  

 ૨ થી ૩ કરાક  

વભાયકાભ ળરૂ કયલું.   ૨ કરાક 

૧૨ કરાક 

ફશાયની વાધનવાભગ્રી કાભે 
રગાડલી. (લશેરુ ંળરૂ કયી ળકામ.)  

જનયીક્ષણ કક્ષ વાથે વંકરન  કામયયત યાખલુ.ં  

તંત્રનાં વભાયકાભ અન ેુન:સ્થાન 
ભાટે મજનાઓ ૂણય કયલી.  

 કામયયત યાખલુ.ં  

કભયચાયીગણની ક્રભલાયી ધ્ધજત ળરૂ 
કયલી.  

 ળરૂઆતનાં તફલક ે

૪૮ કરાક 
અન ે

ત્માયફાદ 

અન્દ્મ કામયદને વશામ કયલાની 
કાભગીયી ચારુ યાખલી.  

  

વભાયકાભ ચારુ યાખલું.    

વાધનવાભગ્રી પાયેગ કયલાની 
કાભગીયી ળરૂ કયલી.  

  

ફધાઠ ફેઠક  
આશ્રમ, અન્દ્ન અને યાશત 
ુયલઠા કામયદન ફઠેકભાં 
વભાલેળ કયલ.  

 

આખયી અશલેાર  
અન્દ્મ કામયદન વભાલેળ 
કયલ.  

કાભગીયી ૂણય થમ ે૧ 
ભાવની અંદય  

 



ppgg..  7777  
  

પ્રકયણ:- ૮ નાણંા અને ફજેટ  

         નાણાંકીમ અંદાજ એ લાર્જક કામયપ્રણારી છે. આજિ વ્મલસ્થાન ભાટે ફે પ્રકાયના ફજેટ 

કયી ળકામ, એક જલજલધ જલબાગના તાના જલબાગીમ ફજેટ અન ે ફીજુ આજિ વ્મલસ્થાન ભાટ ે

અરગથી જરૂયી શમ તેલા ખચય ભાટે ફજેટ. 

આજિ વ્મલસ્થાન ભાટ ે નીચે ભુજફના જલજલધ ખચય ભાટે અરગ અરગ શ્રતથી નાણાંકીમ આમજન 

કયલું. 

નાભ શતે ુ નાણાકંીમ વ્મલસ્થા મજના શઠે કયી 
ળકામ તલેી પ્રલજૃતઓ 

જલાફદાય 
જલબાગ 

NDRF 

(NCCF) 

યાશત વશમગ ૧૦૦% કેંન્દ્દ્ર વયકાય યકડ પ્રકાયની યાશત ભશેવુર જલબાગ 

SDRF 

(CRF) 

યાશત વશમગ ૭૫% કેંન્દ્દ્ર વયકાય યકડ પ્રકાયની યાશત ભશેવુર જલબાગ 

આમજન 
ભડં 

ક્ષભતાલધયન ૧૦૦% કેંન્દ્દ્ર વયકાય  તારીભ, જનજાગૃજત 

ભાટે ળેક્ષજણક વાભગ્રી, 

ભકડ્રીર 

ભશેવુર જલબાગ 

જલજલધ 
જલબાગ 

ૂલય તૈમાયી અન ે
ઉળભન 

જલબાગના 
ફજેટભાથંી  

ડી.આય.આય,ૂલયતૈમાયી 

અને ઉળભન 

જલજલધ જલબાગ  

જજલ્રા 
આમજન 

ભડં 

કઇ ણ જાશેય 
કામય 

એભ.ી અન ે
ધાયાવભ્મ ભદદ 

અને ગ્રાંન્દ્ટ  

ૂલય તૈમાયી, 

ક્ષભતાલધયન અને 
ુન:સ્થાન 

સ્થાજનક વંસ્થા 
અને જલજલધ 

જલબાગ  

ફશાયની 
વસં્થાઓની 

વશામ 

ુન:સ્થાન, 

ઉળભન અન ે
ૂલયતૈમાયી ભાટ ે

DRR ના કામયક્રભ 

ફશાયના વાલીક્ષી 
અથલા ફશુ ક્ષીમ 
વ્મલસ્થા કયલી.  

DRR કામયક્રભભાં 
ભાખાગત 
વુજલધાઓભા ં 

ભશેવુર જલબાગ 

દાતા કઇ ણ તભાભ દાન યકડ 
અથલા અન્દ્મ પ્રકાય 

કઇ ણ DDMA/TDMA 

CSR કોયેટ તભાભ દાન યકડ 
અથલા અન્દ્મ પ્રકાય 

કઇ ણ ચેયીટી કજભવનય 
અને કોયેટ 

જાશયે અીર તત્કાર યાશત ૂણય અથલા અંળત: 
ફશાયનુ પડં 

તત્કાર યાશત અન ે
ુન:જનભાયણ 

DDMA/TDMA 

 જજલ્રા સ્તયે DDMA જલજલધ પ્રલજૃતઓ ભાટે નાણાકંીમ ફજેટ જે તે જલબાગીમ ફજેટભાંથી કયી 

ળકમ. એલી પ્રલૃજતઓ જેનાથી ઉળભન (ભીટીગેળન) ક્ષભતાલધયન, ુન:સ્થાન થનાય શમ તેને 

જનજમ્ન્દ્રજખત ત્રકભાં બયી ળકામ. ફજેટના ંખાનાભા ંવંબજલત શ્રત રખલ.                                       
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  પ્રકયણ - ૯  મજનાન જનબાલ 

 

 મજનાન અદ્યતનન વભમ:-  

    જજલ્રા કરેકટયશ્રી જલબાગ અને જજલ્રાભાંની ફીજી વંસ્થાઓના વશમગથી, જીલ્રા 

આજિ વ્મલસ્થાન મજના તૈમાય કયલા ભાટ ેઅને તેભાં વુધાયા/પેયપાય કયલા ભાટે જલાફદાય છે.  

 કઇ જખભભાં ભશિલના પેયપાય થામ ત્માયે, 

 કઇ ભટી આજિ ફદર ળીખલા ભેરા ાઠ યથી અથલા  

 મજનાભા ં વ્માખ્મા કયરેી વંસ્થાંભાં ભશિલના ં પયેપાય અથલા કામયજલેળ દ ના પ્રાથજભક 

વભ્મની જલાફદાયીભાં થતા ભશિલનાં પયેપાય થામ ત્માય.ે  

આલી મજનાની લાર્જક વભીક્ષા કયલી જઇએ અન ે તેને અદ્યતન ફનાલલી 

જઈએ. વુધાયરેી મજના ગજુયાત યાજમ આજિ વ્મલસ્થાન વિાભંડ અને યાશત 

કજભળનયને વાદય કલી જઇએ.   

વદંબય જલબાગ :-  

 જજલ્રા આજિ વ્મલસ્થાન ર્પરાન એ જજરાભાં કઇ ણ આપતના વભમ ે ભાગયદર્જળકા તયીક ે

ઉમગી થામ છે.  આભ અરગ અરગ આપતના વભમે તેન વાભન કયલાની જવાવાત અરગ અરગ ઓમ 

છે, અને અભુક ચલકવ જલબાગ વાથ ેજડામેરી શમ છે અભુક આપત વભગ્ર જજલ્રા તંત્રન ેઅવય કય ેછે.  

 તારુકા રયવન્દ્વ ભાટ ેતારુકા આજિ વ્મલસ્થાન મજના (ટી.ડી.એભ.ી)  

 ળશેયી જલસ્તાય ભાટે ળશયેી આજિ વ્મલસ્થાન ર્પરાન  

 ગ્રામ્મ આજિ વ્મલસ્થાન ર્પરન  

 જલજલધ જલબાગના કંટીજન્દ્વી ર્પરાન 

 ફ્લ્ડ ભેભયેન્દ્ડભ 

વશામક દસ્તાલજે:-  

 કમ્મુજનકેળન ર્પરાન-ઇ.ઓ.વી તથા ભાભરતદાય કચેયી, 

 જલબાગીમ યીસ્ોંવ 
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 એવ.ડી.આય.એન  

એવ.ડી.આય.એન (State Disaster Resources Network):-  

  એવ.ડી.આય.એન એ યાજમ કક્ષાએ યાજમ આજિ આજત સ્ત્રત ભાખાન ુનેટલકય છે. તે 

જરૂયી ભાજશતીને એકઠી કયી વંગ્રશ કયે છે. અને ત્માયફાદ યીટયના સ્લરૂભાં ભાજશતી ુયી ાડે છે. આ 

નેટલકયભાં નાંખેર ભાજશતી http://117.239.205.164/sdrn_dss લેફ વાઇડ યથી ભેલી ળકામ છે.  

 ભકડ્રીરન વભમગા:-  

તારીભની વાથે વાથે ભકડીર અને જવમ્મુરેળન વાલાયા આજિ અંગેની ૂલયતમૈાયીની 

ચકાવણી કયતાં યશેલ.ુ ફધી ળાાઓ, શજસ્ટર, અગત્મની વયકાયી કચેયીઓ,  ભટા કોયેટય 

શાઉવભાં અરગ-અરગ જલમ જેલા ક,ે આગ, બૂકં, ૂય લગેયે અંગે વરાભતી અને ૂલયતૈમાયીની 

વ્મરકતગત વાભુજશક વજજ્તાની ચકાવણી ભાટ ે જનમજભત યીતે ફશાયના જનષ્ણાંતની ભદદથી 

ભકડ્રીર કયાલલી. જેનાથી તૈમાયીભાં યશેતી ઉણ તાયલી ળકામ અને દયુસ્ત કયલી.  

આલી ભકડ્રીરભા ંળધ અને ફચાલ અને વરાભત ફશાય નીકલુ, પ્રાથજભક વાયલાય 

લગેય ેાવંાઓની લૂયતૈમાયી ભાટ ેકયી ળકામ જેભા ંજરવ, પામય, સ્લાસ્થ્મ વેલાઓ, ફચાલ દ 

લગેયેની ૂલયતૈમાયીન ુઆંકરન કયી ળકામ.  

ભખુ્મ શતેઓુ નીચ ેભજુફ છે.  

 ઇભયજન્દ્વીની લૂયતૈમાયી ચકાવલી 

 પ્રજતબાલ પ્રરકમાભાં યશરેી ઉણન ેતાયલલી 

 જલજલધ ઘટક/વ્મરકતની બૂર તાયલલી અને વુધાયલી.  

 બુજભકા અને જલાફદાયીભા ંગૂંચલાડ અન ેગયે વભજ દૂય કયલા,ં 

 જલજલધ ઘટક/ટીભ લચ્ચે વકંરન ભજફૂત કયલાં.  

 વાધન/મંત્ર/વાભગ્રીની ચકાવણી થામ અન ે ખયે ટાણે ચારે છે કે  નશી તેની ચકાવણી 

કયલી. 

 ર્પરાનભાં જલજલધ જશતધાયકને ર્પરાનના જલજલધ ાવાઓં અંગ ેજાણકાયી આલી.  

http://117.239.205.164/sdrn_dss
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તમૈાયી કલેી યીત ેકયલી.  

 ICS ન અભ્માવ કયલ  

 કભાન્દ્ડીંગ ઓરપવય વાથ ેફઠેક/ચચાય 

 ભકડ્રીરના સ્થની વંદગી 

 ભકડ્રીરના વભમની વંદગી 

 ભકડ્રીરભાં આલયી રેલાનાયા જલસ્તાય નલકી કયલ. 

 ભકડ્રીર અંગે જલજલધ વ્મરકતઓને અરગ-અરગ બૂજભકા આલી. દા.ત ભકડ્રીર વંચારક, 

અલરકન કયનાય અન ેનોંધ યાખનાય લગયેે.  

 ભકડ્રીરભાં અવય થનાય વ્મરકતને તાયલલાં  

ભકડ્રીરન ગા:-  

 વામયનની ઘટંડી લગાડી વફંધીત વ્મરકત/ઘટક/એજન્દ્વીઓન ેજણાલલુ. 

 દયેક એજન્દ્વીની તેની SOP પ્રભાણે રયસ્ન્દ્વ  

 અગાઉથી જનમત કયરે અલરકનકાય દયેક ે અલરકન કયળે કે કણ  ળુ કયે છે ? 

 અગાઉથી જનમત કયરે અવયગ્રસ્ત ભકડ્રીર વંચારન કતાયએ આેર વુચના પ્રભાણે લતયળે.  
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રયજળષ્ટ- ૧  

જજલ્રાની વાભાન્દ્મ ભાજશતી:- 

પ્રસ્તાલના:-  

  તાી જજલ્રાની યચના ૨૭ વર્પટેમ્ફય ૨૦૦૭ ના યજ  વુયત જજલ્રાભાથંી કયલાભા ં

આલેર છે. અને તાી જજલ્રાન ુ ભુખ્મ ભથક વ્માયા છે. તાી જજલ્ર ગજુયાત યાજમના દજક્ષણ ખૂણ ે

આલેર છે. તેન બૂજભ જલસ્તાય (બૂખંડ) ૨૧-૨૧-૨૩ અન ે ૭૪.૨૩ ઉિય અક્ષાંળ અન ે ૭૪.૨૩-

૭૨.૩૮ ૂલય યેખાંળ લચ્ચે જલસ્તયરે છે. ઉિયે નભયદા અન ેદજક્ષણે ડાંગ જજલ્ર, ૂલયભાં ભશાયાષ્ટ યાજમ 

તથા જશ્રભે નલવાયી અન ેવુયત જજલ્ર આલરે છે. જલસ્તાયની દષ્ટીએ આ જજલ્ર ૩૪૩૪.૬૪ ચયવ 

કી.ભી ક્ષેતપ ધયાલ ેછે. લસ્તીની ગીચતા એક ચયવ રકરભીટય દીઠ ૨૫૭ છે.  

  તાી જજલ્રાભા ંકુર વાત તારુકાઓ આલેરા છે અન ેફે નગયાજરકાઓ આલેરી છે. તાી 

જજલ્રએ આરદલાવી જલસ્તાય ધયાલત જજલ્ર છે. અને જલજલધ ધભોના રક લવે છે. તાી જજલ્રાભા ં

જલારામક સ્થભા ંવનગઢન રકલ્ર, ગોભુખ, ડવલાડા ડેભ, ઉકાઇ ડેભ, જશન્દ્દુસ્તાન જિજ જેલા સ્થ 

આલેરા છે. તાી જજલ્ર બૂકં ઝન- ૩ ભાં આલે છે.તાી જજલ્રાભાથંી તાી, ભીઢા, ૂણાય, અંજફકા 

નદીઓ લશે છે.  

  તાી જજલ્રા વાથ ે ભશાયાષ્ટ યાજમની વયશદ જડામરેી છે. આ જજલ્રાના ઉચ્છર, 

વનગઢ, જનઝય, કુકયભુડાં તારુકાઓ ભશાયાષ્ટ યાજમની વયશદ વાથ ેજડામરે છે.  

-:તાી જજલ્રાભા ંઆલરે તારકુાની ભાજશતી:-  

ક્રભ તારકુાન ુનાભ ગાભની વખં્મા લસ્તી  

૧ વ્માયા ૯૧ ૧,૩૫,૭૯૮ 

૨ ડરલણ ૫૮ ૯૨,૬૯૫ 

૩ લારડ ૪૦ ૮૯૧૨૭ 

૪ વનગઢ ૧૭૭ ૨૦૪૨૭૦ 

૫ ઉચ્છર ૬૮ ૭૩૦૪૨ 

૬ જનઝય ૩૬ ૭૭,૭૨૪ 

૭ કુકયભુડાં  ૫૧ ૫૯,૬૪૦ 

  ૫૨૧ ૭૩૮૨૯૬ 
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વ.ન ૨૦૦૯ થી વન ૨૦૧૭ વધુીના તાી જજલ્રાના લયવાદના આકંડાની પ્રભાણે છે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રભ તારકુાનુ ં

નાભ 
લયન લયવાદ (MM)  

૨૦૦૯ ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ 

૧ લારડ ૧૨૯૮ ૧૩૮૮ ૧૩૩૩ ૧૧૪૫ ૧૮૦૬ ૯૭૮ ૧૦૧૦ ૧૧૧૦ ૯૪૫ 

૨ વ્માયા ૧૨૧૫ ૧૨૨૬ ૧૨૯૨ ૧૦૫૬ ૨૬૯૦ ૧૨૧૨ ૧૧૪૮ ૧૧૫૮ ૧૨૭૨ 

૩ વનગઢ ૧૬૯૪ ૧૬૩૮ ૧૩૮૦ ૯૫૦ ૨૧૮૫ ૮૭૭ ૯૭૦ ૧૨૧૫ ૧૨૦૭ 

૪ ઉચ્છર ૯૧૦ ૭૪૨ ૯૪૧ ૬૭૮ ૧૨૮૯ ૫૭૬ ૫૫૦ ૮૦૨ ૯૭૭ 

૫ જનઝય ૯૪૫ ૬૯૯ ૮૨૪ ૬૨૧ ૧૧૯૨ ૪૨૪ ૭૫૦ ૬૯૭ ૭૩૮ 

૬ ડરલણ - - - - - - - ૧૨૮૩ ૧૬૬૭ 

૯ કુકયભંુડા - - - - - - - ૭૮૭ ૮૩૮ 

કુર લયવાદ ૬૦૬૨ ૫૬૯૩ ૫૭૭૦ ૪૪૫૦ ૯૧૬૨ ૪૦૬૭ ૪૪૨૮ ૭૦૫૨ ૭૬૪૪ 
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રયજળષ્ ટ – ૨     

આજત્ તન ઇજતશાવ છેલ્રા ાંચ લય દયમ્ માન જજલ્ રાભાં ધટરે આજિની જલગત :  

(પ્રત્ મેક ાંચ લે ડેટા એકત્રીત કયલાભાં આલે છે.) 

બૂકં  

તાયીખ, ભાવ, 

લય 

જતવ્રત્ તા અવયગ્રસ્ ત 

ગાભની વંખ્ મા 

ભાનલ ભૃત્ મ ુ

વંખ્ મા 

ળુ ભૃત્ મનુી 

વંખ્ મા 

વંજતનું 

નુકળાન 

આર્જથક નુકળાન 

(રાખભાં) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

       

(છેલ્રા ાંચ લયભાં કઇ ફનાલ ફનેર નથી) 

ુય  

તાયીખ કાયણ અને 

વંકટનંુ ભૂ 

અવયગસ્ ત 

ગાભની 

વંખ્ મા 

અવયગ્રસ્ ત 

રયલાયની 

વંખ્ મા 

ભાનલ 

ભૃત્ મ ુ

વંખ્ મા 

ળુ 

ભૃત્ મ ુ

વંખ્ મા 

અંળત: નુકળાન 

ાભેર ભકાન 

ૂણય નુકળાન 

થમેર ભકાન 

    -  -  કાચા ાકા કાચા ાકા 

    

(છેલ્રા ાંચ લયભાં કઇ ભટ ફનાલ ફનેર નથી) 

 

લાલાઝડુ.  

તાયીખ 
કાયણ અને 

વંકટનંુ ભૂ 

અવયગસ્ ત 

ગાભની 

વંખ્ મા 

અવયગ્રસ્ ત 

રયલાયની 

વંખ્ મા 

ભાનલ 

ભૃત્ મ ુ

વંખ્ મા 

ળુ 

ભૃત્ મ ુ

વંખ્ મા 

અંળત: નુકળાન 

ાભેર ભકાન 

ૂણય નુકળાન 

થમેર ભકાન 

     -  

કાચા ાકા કાચા ાકા 

    

     -  ૦ ૦ ૦ - ૦ 
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રયજળષ્ ટ –૩ 

તાી જજલ્રાના તારુકા લાઇઝ ુય ગ્રસ્ત ગાભની માદી  

 ગૃ- એ (તીવ્ર અવયલાા ગાભ) 

 ગૃ- ફી (ભધ્મભ અવયલાા ગાભ)  

 ગૃ- વી (ઓછા અવયલાા ગાભ/બાયે લયવાદ ડે ત)  

     નધ:- જ ુયની જસ્થજતનુ જનભાયણ થામ તેલા વભમે જે તે ગાભની પ્રા.ળાા અથલા 

નજીકની પ્રા.ળા. ના ઓયડાભાં સ્થાંતય કયલાભાં આલળે.  

 

૧) વ્માયા તારકુ:-  

ક્રભ ગૃ ગાભન ુનાભ ગાભની કરુ લસ્તી 

૧ ફી કણજા ૧૩૫૭ 

૨ એ કાા વ્માયા ૧૧૫૯ 

૩ ફી ફેડકુલા દુય ૪૧૮૨ 

૪ ફી લાંકરા ૨૩૦૧ 

૫ ફી ચુનાલાડી ૧૮૯૬ 

૬ એ કાનુયા ૧૮૩૧ 

૭ ફી વ્માયા ૩૬૨૨૬ 

૮ ફી ાનલાડી ૧૯૬૯ 

૯ ફી આંધયલાડી નજીક ૭૩૭ 

    

 

 



ppgg..  8855  
  

૨) વનગઢ તારકુ:-  

૨) વનગઢ તારુક:-  

ક્રભ ગૃ  ગાભન ુનાભ ગાભની લસ્તી 

૧  

 

એ 

ઘાવીમા ભેઢા ૧૯૬૨ 

૨ ાંચીા ૧૪૯૪ 

૩ બાણુય ૩૮૨ 

૪ લાઘનેયા ૧૮૭૨ 

૫ જવળય ૨૦૧૧ 

૬  

 

 

 

 

ફી 

બનદલાડા ૧૦૭૮ 

૭ ખેયલાડા ૧૯૭૯ 

૮ બટલાડા ૯૪૩ 

૯ જુનાઇ ૨૫૨ 

૧૦ રીંમ્ફી ૨૮૦૮ 

૧૧ બવગરખાંચ ૯૪૫ 

૧૨ ફયીવલાય ૫૪૩ 

૧૩ લાડી બેંવયટ ૨૭૫૦ 

૧૪ ાથયડા ં ૧૫૦૭ 

૧૫ આભરાડા ૧૨૯૯ 

૧૬ વયજાભરી ૬૮૮ 

૧૭ લૈકુય ૮૭૪ 

૧૯ અજલાય ૧૬૨ 

૨૦ ડવલાડા ૩૯૭૧ 

૨૧ કનાા ૧૧૪૦ 
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૩) લારડ તારકુ:-  

ક્રભ ગૃ ગાભન ુનાભ ગાભની કરુ લસ્તી 

૧  

 

 

એ  

સ્માદરા ૨૦૦૨ 

૨ 

કભારછડ  

(શરયજનલાવ) 

(નદીાય શજતલાવ) 

(ૂલય શજતલાવ)  

(ટેકયી પજમુ)  

૬૪૩૩ 

૩ 
લારડ (રૂ પીમુ) 

 (ઇદગાઠં પજમુ) 
૧૬૦૮૮ 

૪ 

ફુશાયી (ફયડી પજમુ)  

(જજન પીમુ)  

(ગફય ફસ્તી)  

(ભાકયડ માડય)  

(જૂના કુબાયલાડા)  

૫૯૦૭ 

૫  

 

ફી 

ેરાડ ફુશાયી  ૧૬૬૦ 

૬ લીયય ૧૫૫૪ 

૭ કણજડ ૧૨૮૧ 

૮ ડુભખર ૧૧૩૬ 

૯ ભયદેલી ૨૦૫૬ 

૪) ઉચ્છર તારકુ:-  

ક્રભ ગૃ ગાભન ુનાભ ગાભની કરુ લસ્તી 

૧  

ફી  

 

 

        ફી 

કયડ ૩૩૧૮ 

૨ લાધવેા નાના ૩૮૯ 

૩ નાયણુય ૭૨૯૫ 

૪ ખાફદા ૧૭૮૨ 

૫ ફાફયઘાટ ૨૩૬૯ 

૬ વુંદયુય ૨૧૭૮ 
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૭ એ ઉચ્છર ૩૩૭૭ 

૮ જબતફુદ્રક ૨૬૨૭ 

૯ ફી જબતખુદય ૪૭૯૧ 

૧૦ કટાવલાણ  ૨૭૭૨ 

૧૧ વાકયદા ૧૨૧૦ 

૧૨ વી  જાભકી ૧૨૦૩ 

૧૩ આયકાટી ૭૨૫ 

 

૪) ડરલણ  તારુકા:-  

ક્રભ નદીન ુનાભ ગાભ 

૧ અંજફકા ચુનાલાડી 

૨ દભડુંગયી 

૩ યામગઢ 

૪ ાઠકલાડી 

૫ ૂણાય ધાભણદેલી 

૬ ગાયલાણ 

૭ અંતાુય 

૮ કુબંીમા 

૯ કભરાુય 

૧૦ લાંકરા 
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તાી નદીના કાયણે ુય ગ્રસ્ત થતા ગાભના નાભ-(ઉકાઇ ડેભ ફ્લ્ડ ભેભયેન્દ્ડભ ર્પરાન ભુજફ)  
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ભીઢોંા નદી અતંગયત યુ અવયગ્રસ્ત ગાભ  
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  ---:રયજળષ્ટ- ૪:--- 

ન્દ્મુજલરમય જખભ અતંગયત અવયગ્રસ્ત તાી જજલ્રાના ગાભની માદી:- ૬૯ ગાભ  

૧) વ્માયા તારકુ 

ક્રભ ગાભ ક્રભ ગાભ ક્રભ ગાભ 

૧ કણજા ૧૩ લડકુઇ ૨૫ આંધાયલાડી નજીક  

૨ ફેડકુલાદુય ૧૪ લાંવકુઇ ૨૬ ઉભયકુલા 

૩ કાા વ્માયા ૧૫ ચાંાલાડી ૨૭ કાટીવકુલા 

૪ ખડતાલ ૧૬ ચીખરલાલ  ૨૮ ડુંગયગાભ 

૫ ઉચાભાા ૧૭ કટાવાલાણ ૨૯ બાનાલાડી 

૬ રીભડદા ૧૮ ઇંદ ુ ૩૦ રટયલા 

૭ લાઘાણી ૧૯ યાભુયા નજીક ૩૧ ખુળારુયા 

૮ વાદણલાણ ૨૦ તાડકુલા ૩૨ કશરી 

૯ વયકુલા ૨૧ વ્માયા ૩૩ ભામુય 

૧૦ કાટીવકુલા નજીક ૨૨ કનુયા ૩૪ ટીચકુયા 

૧૧ ફેડકુલા નજીક  ૨૩ બાટુય ૩૫ ઘાટા 

૧૨ કાટગઢ  ૨૪ જનમાયી ૩૬ ફયખડી 

 

૨) વનગઢ તારકુ  

ક્રભ ગાભ ક્રભ ગાભ ક્રભ ગાભ 

૧ વભાયકુલા ૧૩ લાઘનેયા ૨૨ લાઝયડા 

૨ આભરડ ૧૪ ાંચીા ૨૩ આભરી  

૩ ઘાવીમા ભેઢા ૧૫ ધંજાફા ૨૪ જનળાણા 

૪ બટલાડા ૧૬ લૈકુય ૨૫ ફેડી 

૫ ખેયલાણ ૧૭ જભાુય ૨૬ કાલરા 

૬ વયજાભરી ૧૮ ઉખરદા ૨૭ ફેડલાણ બેંવયટ 

૭ જુનાઇ ૧૯ લેરઝય ૨૮ ભાંડ 

૮ જવળય ૨૦ ઝાડાટી ૨૯ અગાવલાણ 

૯ ફારુય ૨૧ જચખરી બેંવયટ ૩૦  
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૩) લારડ તારકુ:-  

ક્રભ ગાભ 

૧ ધાભવારા 

૨ કરભકુઇ 

૩ કશેય 

૪ ટીટ્લા 

૫ ફાલ્દા 

૬ ફેડકુલા 
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---:રયજળષ્ટ- ૫:--- 

જીલ્ રાભાં ઉરબ્ ઘ વવંાધનની જલગત  

જીલ્ રાભાં કઇણ આજિ દયમ્ માન ફચાલ કાભગીયી ભાટ ેજરૂયી વાધન  ૭ (વાત) ભાભરતદાય 

કચેયી અને ૨ (ફે) નગયાજરકા ાવે ઉરબ્ ઘ છે. તદઉયાંત તારુકા સ્ તય ેજલજલઘ જલબાગ ાવે ઉરબ્ ઘ 

વધનનની જલગત તારુકા આજિ વ્ મલસ્ થાન મજનાભાં વભાલેષ્ ટ કયરે છે. જી.એવ.ડી..એભ.એ. દ્રાયા 

પાલેર ફચાલ વાધનના ભાભતરદાય કચેયી, તથા નગયાજરકા ાવ ેનીચ ેભુજફની જલગતે ઉરબ્ ઘ છે.  

(જસ્ થજત ભે-૨૦૧૮ ભુજફ) ભાભરતદાય લચેયી ખાતે ઉરબ્ ઘ ફચાલ વાધનની માદી. 

તારકુ 

વાધનની જલગત (નગં)   

રાઇપ જેકેટ રાઇપ યીંગ 
ય (૧૦૦) 

ફટ 

ય (૨૦૦) 

ફટ 
જનયેટય  રયભાકય 

વ્માયા ૯૬ ૭૦ ૪૧ ૯૯ ૧  

લારડ ૨૦ ૧૪ ૩ ૫ ૧  

વનગઢ ૫૨ ૪૪ ૨૦ ૪૫ ૧  

ઉચ્છર ૮૦ ૫૦ ૧૮ ૫૦ ૧  

જનઝય ૪ ૦ ૩૫ ૦ ૧  

ડરલણ ૧૦ ૧૦ ૪ ૨ ૦  

કુકયભુડંા - - - - ૦  

કરકેટય કચયેી       

કરુ ૨૬૨ ૧૮૮ ૧૨૧ ૨૦૧ ૦૫  
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નગયાજરકા ખાતે ઉરબ્ ઘ ફચાલ વાઘનની માદી  

 

 

નગયાજરકા 

વાધનની જલગત 

રાઇપ 

જેકેટ 

રાઇપ 

યીંગ 
દયડા જનયેટય 

ઇભયજન્દ્ વી 

રાઇટ 

પામય 

ફુરેટ 

ભીની 

પામય 

ટેન્દ્ ટય 

લટયય 

ફાઉઝય 

વ્માયા  ૬ ૬ ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ ૨ 

વનગઢ ૧૦ ૧૦ ૪ ૦ ૨ ૦ ૧ ૧ 

DEOC      ૩    

કરુ ૧૬ ૧૬ ૬ ૦ ૭ ૧ ૨ ૩ 

 

ડી-લટયીંગ ં 

ક્રભ કચેયીન ુનાભ ડી-લટયીંગ ંની 

વંખ્મા 

૧ વ્માયા નગયાજરકા ૨ 

૨ વનગઢ નગયાજરકા ૨ 

કરુ ૪ 
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---:રયજળષ્ટ:- ૬:---  

આયગ્મ જલબાગ એલળન ર્પરાન  

Details of communication 

Sr. 
No

. 
Name of Officer Designation Mobile No. 

Landline 

Email id STD 
Code 

Number 

1 Dr. Harsad B. Patel CDHO 9428823343 2626 221815 Cdho.health.tapi@gmail.com 

2 Dr. Naitik Chaudhari CDMO 9638650000   ghvyara@gmail.com 

3 Dr. R.A.Rangoonwala ADHO 9727709655 2626 220376 Adho.health.tapi@gmail.com 

4 Dr. Snehal B Patel DSO/EMO 9727709592 2626 220453 emo.health.tapi@gmail.com 

5 Dr. Kantilal T 
Chaudhari 

DQAMO 9727774633   qamotapi@gmail.com 

6 Dr.Abhisekh 
Chaudhari 

DTO 9825303057   dtoguvyr@rntcp.org 

7 I/C Dr. Snehal B Patel DMO 9727709592 2626 220453 dmo.health.tapi2@gmail.co
m 

8 Dineshbhai chaudhari DIECO 9727797294   dieco.tapi@gmail.com 

9 Dr.Yogesh Sharma DPC 9727709515   dpc.health.tapi2@gmail.com 

10 Ajay M.Prajapati DFO 9925241930   dfo.healthtapi@gmail.com 

        
 

 

T.H.O. Contact detail 

Sr 

No 

Taluka Name of THO  Mobile No Landline Number 

STD 

Code 

Number 

1 Uchchhal Dr. Vilas C. Gavit 

(I/C) 

7874355209 02628 231005 

2 Nizar Dr J.N valvi (I/C) 9727709603 02628 244855 

3 Songadh Dr.D.C.Chaudhari 9727709586 02624 223071 

4 Valod Dr Prayan patel 9427163497 02625 222601 

5 vyara Dr.R.S.Soni 9727709576 02626 220352 

6 Dolvan Dr.R.S.Soni 9727709576   

7 kukarmunda Dr J.N valvi (I/C) 9727709603   

 

mailto:ghvyara@gmail.com
mailto:emo.health.tapi@gmail.com
mailto:dtoguvyr@rntcp.org
mailto:dmo.health.tapi2@gmail.com
mailto:dmo.health.tapi2@gmail.com
mailto:dpc.health.tapi2@gmail.com
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CHC- Medical officer 

Sr.No. CHC Name of MO Designation  Qui Mobile 

1 Songadh Dr.Dilip S.Gamit MO MBBS 7567873638 

2 Songadh Dr.Priyanka B.Gamit MO MBBS 7567873637 

3 Songadh Dr.Amit Patel Mo MBBS 7567873638 

4 Songadh Dr.Ketan Patel MO Physician 9978920249 

5 Songadh Dr.Binita Surti MO Pediatrician 7069314855 

6 Songadh Dr.Ashish Gamit MO Gynochologist 9824041959 

7 Songadh Dr.Priyanka Chaudhari MO Dentist 8469606644 

8 Uchchhal Dr. Mita r. Gamit MO MBBS 9979886255 

9 Uchchhal Dr. Bhavin U. Gamit MO MBBS 9825385200 

10 Uchchhal Dr. B.P. Gamit MO MBBS 8238063950 

11 Uchchhal Dr. Mayur Chaudhari MO Pediatrician 9638462224 

12 Uchchhal Dr. Jaydip Vasava MO MBBS 9512195236 

13 Uchchhal Dr. Hetal Chaudhari MO Dentist 8980038588 

14 Nizar Dr.V.S.Gavit MO MBBS 9978065005 

15 Nizar Dr.Hitesh Gamit MO MBBS 9638069143 

16 Nizar Dr.B.R.Shinde MO MBBS 7567873643 

17 Valod Dr. Dipti Chaudhari MO MBBS 9979761112 

18 Valod Dr. Sachina Gamit MO MBBS 9537232339 

19 valod Dr. Anjali Manikavala MO MBBS 9727726774 

 

 

 

CHC  Superintendent 

Sr 
No 

Taluka-CHC Name of 
Superintendent  

Designation Landline No Mobile No 

STD Code Number 

1 Uchchhal Dr.Vimal Patel Superintendent  02628 231201 7567873636 

2 Nizar DR.R.VALVI Superintendent  02628 244235 7567873642 

3 Songadh Dr.Vimal Patel Superintendent  02624 223060 7567873636 

4 Valod Dr. Vibhuti patel Superintendent  02625 220049 7567873649 

5 Dolvan DrVipul Chaudhari Superintendent i/c   7574834926 

6 Kukarmunda Dr R P Patil Superintendent   9727709603 

7 Hindla Dr. S wagh Superintendent   9727709587 

8 Gadat Dr. Axay Rana Superintendent   7574834928 
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PHC- Medical officer 

Sr.No. PHC Name of MO Designation Mobile No 

1 Algat Dr. Chirag Patel MO 9727709557 

2 Buhari Dr. Tarlika Chaudhari MO 9727709554 

3 Degama Dr. Yogesh Ghogari MO 7436074394 

4 Kalamkui Dr. Nikunj Chaudhari MO 9727709555 

5 Kanjod Dr. Bhagyashri Patel  MO 8128913317 

6 Jamkhadi Dr Santosh M. Wagh MO 9727421287 

7 Jamkhadi Dr.Suraj Chaudhari MO 8140587792 

8 Virthava Dr.Bhaumik  S.Chaudhari MO 7434858911 

9 Bandharpada Dr. Sujata M. Patel MO 9727709589 

10 Ukhalda Dr Mayank D.chaudhari MO 9727709590 

11 Ukhalda Dr.Dhawal Chaudhari MO   

12 Borda Dr.Hetav Saddiwala MD 9727709591 

13 Ukai  Dr.Bhavna D. Patel  MO 9727792893 

14 Agasvan Dr. Jayantilal V.Gamit MO 9727709593 

15 Khervada Dr Priyanka B.Chaudhari MO 9687660957 

16 Gunkhadi Dr.Ashok Trivedi MO 9512023742 

17 Singpur Dr.Dipti J.Vasava MO 9727732150 

18 Nizar Dr Falguni B Chaudhari MO 9727709608 

19 Nizar Dr. Jaydip N. Valvi MO 9727709607 

20 Nizar Dr. Tejash M. Patel MO 9265218901 

21 Bhadbhunja Dr. Vilas C. Gavit MO 7574835108 

22 Bhadbhunja Dr. Ajit V. Vasava MO 9727561402 

23 Karod Dr. Filip A. Gamit MO 9712781092 

24 Babarghat Dr. Rajesh J. Gavit MO 7574835109 

25 Chitpur Dr. Jayesh K. Agraval MO 7574835110 

26 કાાવ્માયા ડ.તેજર આય ચોધયી MO ૯૭૨૭૬૪૦૨૧૩ 

27 ચાંાલાડી ડ. નુતન આય ચોધયી MO ૯૭૨૭૭૦૯૫૭૭ 

28 ચાંાલાડી ડ. કૃારી ફી ચોધયી  MO ૯૯૦૯૪૮૬૭૭૧ 

29 ખાનુય ડ.સ્નેશાકુભાયી વી ચોધયી  MO ૯૫૧૨૦૪૦૨૮૬ 
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30 ભામુય  ડ યાજકુભાય ઓ નામક  MO ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૩ 

31 ભામુય  ડ નેશર જી ઢડીમા  MO ૯૯૧૩૭૯૫૪૩૨ 

32 ફારુય ડ.યાજેળ એન ચોધયી  MO ૯૭૨૭૭૦૯૫૭૮ 

33 છીંડીમા  ડ.જપ્રમંકા ફી ગાભીત MO ૯૯૭૮૬૩૨૫૬૯૬ 

34 રખારી  ડ આજળ એભ ગાજભત  MO ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૫ 

35 જેબવગુયા ડૉ વંરદ .એન.ચોધયી MO ૯૭૨૭૭૦૯૫૭૯ 

36 જેબવગુયા ડૉ અંરકતા ગાભીત MO ૭૯૮૪૦૧૭૨૩૫ 

37 ડરલણ ડ.જફનેળ ગાભીત MO   

38 ંચર ડ.સ્ભીતા એભ ચોધયી  MO ૯૭૨૭૭૦૯૫૮૦ 

39 કયંજખેડ  ડૉ. જીગીળા જે ાડલી  MO ૯૭૨૩૪૯૦૪૫૧ 

40 દભડંુગયી ડ. તેજળ જાગીયદય MO ૭૪૩૪૮૫૮૯૮૨ 

41 જરલાડા કલ્ેળ કે. ચોધયી MO ૭૮૭૪૯૪૩૬૨૯ 

42 કાાવ્માયા ખારી જગ્મા MO   

43 ચાંાલાડી ડ અજનભે ચોધયી  MO ૭૫૬૭૮૭૪૮૯૨ 

44 ખાનુય ખારી જગ્મા MO   

45 ભામુય  ડ ચેતન વી ચોધયી  MO ૭૫૭૪૮૩૪૯૧૪ 

46 ફારુય ખારી જગ્મા MO   

47 છીંડીમા ડ સ્નેશા ફી તયવારડમા MO ૭૪૩૪૮૫૮૯૮૩ 

48 રખારી ડ વુભૈમા દુયાની MO ૭૪૩૪૮૫૮૯૮૪ 

49 જેબવગુયા ડ.જભતર યભાય MO ૯૭૨૪૯૮૦૩૦૯ 

50 ડરલણ ડ શીના એ ંચાર MO ૯૫૧૨૩૯૫૧૧૧ 

51 ંચર નયેંદ્ર એપ. ચોધયી MO ૯૯૭૪૬૩૮૧૮૬ 

52 કયંજખેડ ખારી જગ્મા MO  

53 દભડંુગયી ડ. યાગીણી ચોધયી  MO ૭૬૦૦૦૫૮૬૮૯ 

54 જરલાડા ખારી જગ્મા MO   

No of CHC/PHC/SC 

SR.NO  NAME OF TALUKA NO.OF CHC NO. OF PHC 

1 Valod 1 5 

2 Vyara Gadat 1 8 

3 Songadh 2 10 

4 Uchchhal 1 4 

5 Nizar 1 3 

6 Dolvan 1 5 

7 Kukarmunda 1 - 

  TOTAL 8 35 
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Human Resources 

 

Sr.No 

 

Cadre 

Institution 

PHC CHC SDH DH 

1 Specialist Doctors 0 3 0 18 

2 Medical officer 37 12 0 11 

3 AYUSH 6 0 0 0 

4 BPNA staff 39 0 0 0 

5 

Supervisors 

(FHW/MPHW/SI/MS 

etc) 

74 0 0 0 

6 FHW 693 0 0 0 

7 MPW 363 0 0 0 

8 Phramacist 27 1 0 4 

9 Lab technician 39 1 0 2 

10 ASHA 804 0 0 0 

11 Aaganwadi workers 1026 0 0 0 

12 Volunteers  0 0 0 
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Health : No of Ambulance  

Sr Institution 

Vehicle On Road 

Ambulance 

with 

Ventilator 

Ambulance 

without 

Ventilator 

Total 
Other 

Vehicle 
Total 

1 PHC 5 12 17 0 0 

2 CHC 7 0 7 0 0 

3 SDH 0 0 0 0 0 

4 DH 2 2 4 1 1 

5 108 3 8 11 0 0 

6 NGOs(KM

G.Ho.) 

0 0 0 0 0 

7 Private 

Hospital 

0 3 3 0 0 

9 others 0 0 0 0 0 
        

Other Agencies  

Sr. Agency No. of 

Ambulance 

Contact person Contcat No 

1 Kakrapar  02 Dr. A.K.Chaturvedi 09428821885 

2 JK paper mil Ukai 01 Rajen Thakur 09374646330 

4 Kalidas Hospital  01  02626-

223873 

5 Janak Hospital  01  02626 

220121 

 

Blood bank, Janak smark Hospital:- 9924380882  
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Bed Strength 

Sr. 

No.  

 

Institution  

Bed Strength 

Available Extensible  Total  

AC Non AC Total 

1 PHC  137 137   

2 CHC  150 150   

3 SDH  0 0   

4 DH  156 156   
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રયજળષ્ટ- ૭ 

તાી જજલ્રાભા ંઆલરે વલેાબાલી વંસ્થાઓ  
 

ક્રભ સ્લૈજચ્છક વંસ્થાઓન ુનાભ પ્રભખુન ુનાભ ભફાઇર ન ં

૧ ઇન્દ્વીસ્ટીટમુટ ઓપ વશ્મર લલે્પય 

એકળન, તાી 

કભરેળબાઇ વરંકી ૯૪૨૯૦૯૪૩૩૫ 

૨ ઓર ઇજન્દ્ડમા ક્રાઇભ યીપમ્વ 

ઓગેનાઇઝેળન વ્માયા 

અફયાય વાફદીનબાઇ ૯૮૭૯૯૫૮૭૮૬ 

૩ અનજલસ્કા શુભન યાઇટ પાઉનડેળન અફયાય વાફદીનબાઇ ૯૮૭૯૯૫૮૭૮૬ 

૪ વેલા ચેયીટફેર ટ્ર્સસ્ટ કુરીનબાઇ વીયીળબાઇ પ્રધાન ૯૮૨૪૧૧૫૩૨૨ 

૫ શ્રી જરભડા ગણેળ ચેયીટફેર ટ્ર્સસ્ટ રદરીબાઇ કાનજીબાઇ ટેર ૯૮૨૫૩૮૩૮૮૩ 

૬ યટયી લરફ ફીીનબાઇ ળાશ ૯૩૭૭૬૮૩૫૯૦ 

૭ ધંન્દ્લતંયી ચેયીટફેર ટ્ર્સસ્ટ ડ.અતુરબાઇ દવેાઇ ૯૮૭૯૦૩૧૬૨૧ 

૮ જે.વી.આઇ ચયેીટફેર ટ્ર્સસ્ટ નીજશયબાઇ ંચરી ૯૯૨૪૩૨૨૦૯૯ 

૯ એનય વ્શીર લરફ રદારીફેન ળાશ ૯૬૮૭૦૦૨૫૬૬ 

૧૦ લધયન પન્દ્ડેળન ચયેીટફેર ટ્ર્સસ્ટ ડ.કીનળુકબાઇ ભદી ૯૮૨૫૪૯૯૪૭૭ 

૧૧ ચોધયી વભાજ ચેયીટફેર ટ્ર્સસ્ટ ડ.વુયેળબાઇ ચોધયી  

૧૨ તાી એજ્મુકેળન ચેયીટફેર ટ્ર્સસ્ટ યાજેળબાઇ ફાફુબાઇ ટરે ૯૯૦૯૮૯૦૦૦૭ 

૧૩ મંગ ભુસ્રીભ લેલ્પેય વવામટી 

ચેયીટેફર ટ્ર્સસ્ટ 

અમાજબાઇ ટની ૯૮૯૮૬૯૯૧૯૪ 
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રયજળષ્ટ- ૮ 

 

ળુારન જલબાગ, જજલ્રા ચંામત જજ.તાી 
 

ક્રભ નાભ શદ્દ નફંય  

૧ ડૉ. વી.એભ.યાણા ઇ.ચા નામફ ળુારન જનમાભકશ્રી 

જજ ..ં તાી  

૦૨૬૨૬-૨૨૦૬૭૯ 

૯૪૨૭૦૫૨૨૪૮  

૨ ડૉ. ંકજબાઇ ક ેફરતે્રા ળુજચરકત્વા અજધકાયી  

વ્માયા 

૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૯૯ 

૯૮૨૫૦૪૦૩૮૬ 

૩ ડૉ. ંકજબાઇ ક ેફરતે્રા ઇ.ચા  ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

લારડ 

૦૨૬૨૫-૨૨૦૦૭૩ 

૯૮૨૫૦૪૦૩૮૬ 

૪ ડૉ. ંકજબાઇ ક ેફરતે્રા ઇ.ચા  ળુજચરકત્વા અજધકાયી  

ડરલાણ 

૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૯૯ 

૯૮૨૫૦૪૦૩૮૬  

૫ ડૉ. જલજમકુભાય કે યભાય ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

વનગઢ 

૦૨૬૨૪-૨૨૨૧૬૫ 

૯૮૨૫૬૬૯૭૨૦  

૬ ડૉ. જલજમકુભાય કે યભાય ઇ.ચા ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

 ઉકાઇ  

૯૮૨૫૬૬૯૭૨૦ 

૭ ડૉ. જલજમકુભાય કે યભાય ઇ.ચા ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

ઉચ્છર 

૦૨૬૨૮-૨૩૧૧૧૧ 

૯૮૨૫૬૬૯૭૨૦ 

૮ ડૉ. ધભેળ બીંવયા ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

 જનઝય 

૦૨૬૨૮-૨૪૪૦૧૩  

૯૫૭૪૯૭૬૬૯૮ 

૯ ડૉ. ધભેળ બીંવયા ઇ.ચા ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

કુકયભંુડા 

૯૫૭૪૯૭૬૬૯૮ 

૧૦ ડૉ. આય આય ઢયે ળુજચરકત્વા અજધકાયી 

પયતુ દલાખાન ુ

૯૫૮૬૦૦૩૭૦૮ 
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રયજળષ્ટ- ૯ 

તાી જજલ્રા શભગાડ્વય કચયેીના તયલમૈાઓની માદી 
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રયજળષ્ટ- ૧૦ 

ભદદનીળ ભત્સ્મધગ જનમાભકશ્રી ઉકાઇની કચયેી વાલાયા ભકરરે તયલમૈા અન ેફટની માદી  
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રયજળષ્ટ- ૧૧ 

DGVCL જલબાગ, તાી  

ક્રભ નાભ શદ્દ ઓરપવ ભફાઇર ન ં

૧ શ્રી જે.એન.ટેર કામયારક ઇજનેયશ્રી 

(વં.અન ેજન.) 

૦૨૬૨૬-

૨૨૦૧૬૫ 
૯૮૭૯૨૦૦૭૭૧ 

 

ેટા કચયેી, જલબાગ 

ક્રભ ના.કા.ઇ.શ્રી ટેા કચયેી 

જલબાગ 

ભફાઇર ઓરપવ કસ્ટભય કયે ન ં

૧ 
શ્રી કે.આય.ટરે 

ડરલણ  

S/DN 
૯૭૨૭૭૯૬૨૨૦ 

૦૨૬૨૬-

૨૫૧૦૧૦ 
૭૫૭૩૦૧૬૯૮૫ 

૨ 
શ્રી ડી.આય.ગાભીત વ્માયા S/DN ૯૮૭૯૨૦૧૨૩૧ 

૦૨૬૨૬-

૨૨૦૦૨૮ 
૯૭૨૭૭૨૩૬૮૦ 

૩ 
શ્રી આય.ડી.ચોધયી વ્માયા S/DN ૯૯૭૮૯૨૦૧૯૩ 

૦૨૬૨૬-

૨૨૨૧૧૫ 
૯૦૯૯૯૬૯૨૨૧ 

૪ 
શ્રી ડી.આય.ગાભીત 

વનગઢ 

S/DN 
૯૯૨૫૨૧૧૪૪૩ 

૦૨૬૨૪-

૨૨૨૦૦૯ 

૦૨૬૨૪-

૨૨૨૦૦૯ 

૫ 
શ્રી એભ.એન.ચોધયી ઉકાઇ S/DN ૯૭૨૭૭૯૬૧૫૮ 

૦૨૬૨૪-

૨૩૩૦૪૩ 
૭૫૭૩૦૧૬૯૪૮ 

૬ શ્રી એભ.આઇ.ચોધયી ઉચ્છર S/DN ૯૯૨૫૨૧૧૪૪૬  ૮૯૮૦૮૦૩૮૭૫ 

૭ 
શ્રી એવ..એભ.ટેર લારડ S/DN ૯૯૨૫૨૧૧૪૩૮ 

૦૨૬૨૫-

૨૦૦૬૨૬ 

૦૨૬૨૫-

૨૦૦૬૨૬ 

૮ 
શ્રી ી.આય.ચોધયી જનઝય S/DN ૯૯૨૫૨૧૧૪૪૧ 

૦૨૬૨૮-

૨૪૪૨૪૦ 
૮૯૮૦૮૦૩૮૭૪ 
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રયજળષ્ટ- ૧૨  

ભાગય અન ેભકાન (ચંામત) જલબાગ, જજલ્રા ચંામત તાી 

બાય ેલયવાદ/લાલાઝડા લખત ેવાલચતેી ભાટ ેફનાલરે ટીભની જલગત 

કામયારક ઇજનેય:- શ્રી ી.લી.ચોધયી ભ- ૯૮૭૯૫૮૯૮૪૮ 

ક્રભ 
ટેા 

જલબાગ/ 

તારકુ 

અજધકાયી/કભયચાયીશ્રી શદ્દ ભફાઇર ન ં ભજળનયી 

૧ વ્માયા શ્રી જલળાર વી ગાભીત ના.કાઇ. (ઇ.ચા) ૯૮૯૮૯૬૬૨૨૨ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૨ શ્રી આય.કે.ચોધયી (ભ.ઇ) ૯૬૩૮૯૧૬૭૭૮ 

૩ શ્રી પાયભજી એભ ગાભીત યજભદાય ૦૦૨૬૨૬-

૨૨૨૦૫૮ 

૪ શ્રી ફાફુબાઇ ડી ઢડીમા યજભદાય  

૫ શ્રી જભનેળ આય ટરે (અ.ભ.ઇ) ૯૮૨૫૯૮૧૮૬૬  જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

 
૬ કુ.ધનશ્રી એર ગમેર (ભ.ઇ) ૯૬૩૮૫૬૪૯૪૮ 

૭ શ્રી ગુરાફબાઇ ી ટરે યજભદાય  

૮ શ્રી વાશેરાબાઇ ી 

ટેર 

યજભદાય  

૯  

 

 

વનગઢ 

 

 

વનગઢ 

શ્રી યાગ એચ ંડમા ના.કાઇ. (ઇ.ચા) ૯૪૦૮૨૨૨૮૯૪ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૧૦ શ્રી યજતબાઇ ટરે અ.ભ.ઇ ૭૬૯૮૯૧૨૨૧૫ 

૧૧ શ્રી છગનબાઇ લી 

ગાભીત 

યજભદાય ૯૮૭૯૯૩૯૬૭૧ 

૧૨ શ્રી જેન્દ્તીબાઇ ફી 

ગાભીત 

યજભદાય ૯૮૨૫૩૭૯૧૧૨ 

૧૩ શ્રી એભ.એન.ગામકલાડ અ.ભ.ઇ ૯૦૯૯૪૬૧૨૬૪ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૧૪ શ્રી ળુબભબાઇ ચોધયી અ.ભ.ઇ ૯૬૯૮૯૧૨૨૧૫ 

૧૫ શ્રી ભીનીમાબાઇ એભ 

ગાભીત 

યજભદાય ૯૯૨૫૮૨૬૧૮૧ 

૧૬ શ્રી ભશનબાઇ એભ 

ગાભીત 

યજભદાય ૯૬૮૭૮૯૬૩૨૧ 
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૧૭ લારડ 

 

લારડ 

શ્રી જીગ્નેળ ટેર ના.કાઇ. (ઇ.ચા) ૯૯૭૯૪૯૩૯૨૨ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૧૮ કુ.યીધ્લીફને એ ચોધયી અ.ભ.ઇ ૯૪૨૯૪૮૭૭૯૫ 

૧૯ શ્રી દાનુબાઇ ડી ગાભીત યજભદાય ૮૪૬૯૬૪૪૫૪૦ 

૨૦ શ્રી રદરીબાઇ એન 

ઢડીમા 

યજભદાય ૯૦૯૯૬૯૪૫૨૪ 

૨૧ ઉચ્છર 

જનઝય 

કુકયભંુડા 

શ્રી આય.મ.ુટરે ના.કા.ઇ ૯૪૨૭૨૬૪૦૫૦ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૨૨ શ્રી યાભરકળાય લવાલા અ.ભ.ઇ ૯૫૩૭૨૩૯૫૧૮ 

૨૩ શ્રી ઠાણ ઇકફાર મુવુપ યજભદાય ૯૦૯૯૯૧૭૮૬૩ 

૨૪ શ્રી જશયાભણ ાડલી યજભદાય ૯૩૭૭૯૯૯૦૩૧ 

૨૫ શ્રી યાકેળબાઇ જી ગાભીત અ.ભ.ઇ ૯૮૨૫૦૨૮૫૩૩ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૨૬ શ્રી ઠાકય ેાડકીમા 

ધનબળગ 

યજભદાય ૯૭૩૭૧૩૪૬૨૭ 

૨૭ શ્રી યભેળ યાભદાવ ભયાઠ ે યજભદાય ૮૦૦૦૯૪૬૪૩૭ 

૨૮ શ્રી જલરુ ફી ગાભીત ભ.ઇ ૯૮૭૯૩૯૯૫૩૫ જે.વી.ફી-૧ 

ટ્રક-૨ 

યરય-૧ 
૨૯ શ્રી રૂેળ ઝેડ ચોધયી અ.ભ.ઇ ૯૭૨૬૫૨૯૩૮૮ 

૩૦ શ્રી લવંત એન ગાભીત યજભદાય ૯૯૭૮૩૫૫૭૭૩ 

૩૧ શ્રી ળાંતીમા યામા ગાભીત યજભદાય - 
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ભાગય અન ેભકાન (ચંામત), તાી-વ્માયા વાલાયા આરે ખાનગી લાશનની માદી  

 



ppgg..  112255  
  

રયજળષ્ટ- ૧૩  

ભાગય અન ેભકાન (સ્ટટે), તાી-વ્માયા 

કામયારક ઇજનયે:- શ્રી એ.જી.લવાલા. (ભ- ૯૮૭૯૧૫૫૯૦૨) 

 

ક્રભ ેટા કચયેી/તારકુ નાભ શદ્દ ભફાઇર ન ં

૧ તાી જજલ્ર શ્રી એ.જી.લવાલા  કામયારક ઇજનેયશ્રી  ૯૮૭૯૧૫૫૯૦૨ 

૨ લારડ  શ્રી એભ.ફી.ચોધયી  ૯૮૨૫૪૭૮૪૭૮ 

૩ ડરલણ શ્રી જે.આય.વીતાયા  ૯૪૨૮૭૦૯૦૯૨ 

૪ વ્માયા જલબાગ શ્રી ડી.કે.ચોધયી ના.કામયારક ઇજનયેશ્રી ૯૯૭૯૩૬૮૧૩૧ 

૫ શ્રી ડી.ી.ચોધયી ભદદનીળ ઇજનેયશ્રી ૯૮૭૯૦૪૧૧૯૦ 

૬ શ્રી આઇ.એ.લાવાલા અ.ભ.ઇજનેયશ્રી ૯૬૨૪૫૦૦૮૪૫ 

૭ શ્રી એ.એર.ભામાંલળી લકય ભદદનીળ ૯૪૨૭૭૫૬૭૫૨ 

૮ શ્રી લામ.વી.ચોધયી  લકય ભદદનીળ ૭૫૬૭૫૯૩૩૯૫ 

૯ વનગઢ શ્રી ટી.આય.ચોધયી  અ.ભ.ઇજનેયશ્રી ૯૦૯૯૮૩૪૦૩૬ 

૧૦ શ્રી ફી.આય.લવાલા લકય ભદદનીળ ૯૯૭૧૩૨૬૦૯૦ 

૧૧ ઉચ્છર એન.એવ.યાઠડ  ભદદનીળ ઇજનેયશ્રી ૯૮૨૫૯૬૪૧૧૧ 

૧૨ જનઝય શ્રી એવ.લી.ચોધયી ભદદનીળ ઇજનેયશ્રી ૯૬૦૧૬૪૯૨૧૬ 

૧૩ કુકયભુડાં શ્રી એ.જે. ચોધયી ભદદનીળ ઇજનેયશ્રી ૯૯૨૫૬૦૬૦૬૬ 
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ભાગય અન ેભકાન (સ્ટટે), તાી-વ્માયા વાલાયા આરે ખાનગી લાશનની માદી 
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રયજળષ્ટ- ૧૪ 

લન જલબાગ એકળન ર્પરાન, તાી 

નામલ લન વયંક્ષકશ્રી:- શ્રી આનંદ કુભાય. એવ. IFS  

                            (ઓ)- ૦૨૬૨૬-૨૨૨૦૧૯ (ભ)- ૮૯૮૦૬૧૩૫૦૫ 
 

ભદદનીળ લન વયંક્ષકશ્રી:- શ્રી જી.ડી.વયલૈમા ભ. ૭૫૭૪૯૫૦૪૪૩  

 

ક્રભ તારકુ કટં્રરરૂભના ંઇનચાજય અજધકયીન ુ

નાભ અન ેશદ્દ 

કટ્રર રૂભ ન ં ભફાઇર ન ં

૧ વ્માયા/લારડ શ્રી એભ.આય.ગાલીત 

યેંજ પયેસ્ટ ઓરપવય વ્માયા 

(ઇ.ચા) 

૦૨૬૨૬-

૨૨૧૧૨૯ 

૯૭૨૬૦૦૫૦૬૫ 

૨ વનગઢ શ્રી લી.એવ.ચાલડા 

યેંજ પયેસ્ટ ઓરપવય વાદડલેર 

૦૨૬૨૪-

૨૨૨૨૩૧ 

૯૬૮૭૦૪૭૩૯૭ 

૩ ઉચ્છર શ્રી વી.એ.ગામકલાડ 

યેંજ પયેસ્ટ ઓરપવય નેળુ જશ્રભ 

(ઇ.ચા) 

૦૨૬૨૮-

૨૩૧૧૧૩ 

૯૪૦૮૩૪૨૩૬૪ 

૪ ડરલણ શ્રી આય.આય. કવાડા 

યેંજ પયેસ્ટ ઓરપવય ઉનાઇ 

૦૨૬૩૦-

૨૩૬૨૪૪ 

૭૬૦૦૦૩૪૧૪૩ 

૫ જનઝય 

કુકયભંુડા 

શ્રી વી.એ.ગામકલાડ 

યેંજ પયેસ્ટ ઓરપવય નેળુ ૂલય 

૦૨૬૨૮-

૨૩૧૧૧૩ 

૯૪૦૮૩૪૨૩૬૪ 
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રયજળષ્ટ- ૧૫  

ભીડીમા ભેનજેભને્દ્ટ 

તાી જજલ્રાભા ંઆલરે ત્રકાયની માદી  
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vo 5lZlXQ9 v ૧૬  

S]NZTL VF5l¿VMG[ SFZ6[ YTF DFGJD'tI] q 5X] D'tI] q .HF T[DH :YFJZqH\UD lD<STG[ YTF 

G]SXFG DF8[ GF6F\SLI ;CFI R}SJJFGF ;\Sl,T WMZ6M U]HZFT ;ZSFZGF DC[;], lJEFU 9ZFJ 

S|DF\S o ;LV[,V[;q!_Z_!ZqZ5#q;P# ;lRJF,I4 UF\WLGUZ TFPZ*q_$qZ_!* D]HA R}SJJFDF\ 

VFJ[ K[P 5Z\T] ;ZSFZzL äFZF T[DF ;DI4 5lZl:YlTG[ VG];ZL ;DIF\TZ[ T[DF\ H~ZL ;]WFZF JWFZF 

SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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vo 5lZlXQ9 v  ov ૧૭ 

G]SXFG VFSFZ6L 5+S 
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vo 5lZlXQ9 v ૧૮ ov 

Standard Operating Procedure for District Disaster Management Committee 

and Teams and its members 

Standard Operating procedure for the DDMC: 
Normal Time:  

 

MP preparation  

 

 

 

 

 

 

itigation activities  

 

 

Pre [after warning]:  
 

 

 

 

 

ional of all control room  

 

During:  
 

 

 

 

 

nimise the loss and early recovery  

 

Post disaster:  
 

 

 

 

 

Hazard specific SOPs for DMT – Information Management, Search and Rescue Emergency 

Health Management, Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies), Transportation Management, 

Infrastructure Management and Animal Resource Management, and Law and Order DMT  

Information Management Team:  

 

Normal time:  
 

tegy from district to village  

information flow  

 

f control room officials  
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bers, list of volunteers, maps, 

equipment list etc.  

 

 

Pre [after warning]  

 

 

 

 

he areas likely to be affected have communication facilities  

 

 

 

 

During:  
 

 

– flow of information from state to down below  

 

 

 

Post disaster:  
 

 De-warning  

 

 

 

 

Search and Rescue Team:  

Normal time:  
 

d groups based on the hazard based on the block need  

 

 

ocks  

 

 

 

Pre [After warning]:  
 

 

 district SAR for early deployment  

 

 

vacuation  

 

During:  
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Post disaster:  
 

 

ty for future danger  

 

Emergency health management Team:  

Normal Time:  
 

 

 

 

for deployment  

 

 

 

 

llance reporting  

 

 

 

ity  

 

- disaster immunisation programme before disaster season  

 

 

Pre [after warning]:  
 

HC for support  

 

 

 

Provide necessary drugs and staff to the need areas  

 

 

for emergency  

 

 

 

 

 

nation with district administration for transportation and vehicle  

 

During:  
 

 

 

 

 
 

Post disaster:  
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icine and staff based on the disaster for deployment  

 

 

 

n with district relief team  

 

 

 

Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies) Team:  

Normal Time;  
 

 DDMP chalk out the food and fodder requirements for various disasters  

 

-positioning  

ucks for transportation  

 

 

Pre [after warning]:  
 

-positioning  

 

ith Animal Resource deptt. For supply of fodder  
 

During:  
 

 

– if required  

 

Transportation Management Team:  

Normal time:  
 

naging any situation  

– water, rail way, local method to reach the cut off areas  

 

 

 

 

 

 

 

Pre[after warning]:  
 

 

 

 

vacuation and transportation of food grains and 

fodders  

 
 

During:  
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Post Disaster: 

Arrangement for the transportation of relief materials  

 

 
 

Infrastructure Management Team:  

Normal time:  
 

isaster such as safe shelter, 

drinking water etc.  

 

 

 
 

Pre[after warning]:  
 

 

 

 

 

 

During:  
 Arrangement of temporary shelter materials  

 
 

Post disaster:  
 

 

 

 

 for supply of drinking water  
 

Animal Resource Management Team:  

Normal time:  
 

 

 

 

 

r emergency  

 

 
 

Pre [after warning]:  
 

 

 

 

 
 

Post disaster:  
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vo 5lZlXQ9 v ૧૯ ov 

VF5l¿ ;DI[ X]\ SZJ]\ VG[ X]\ G SZJ]\ m 

S]NZTL VG[ DFGJ;Ò"T S[8,LS VF5l¿VMDF\ S. S. AFATMGM bIF, ZFBJM HM.V[ VG[ 

VFJL VF5l¿ 5C[,F\4 VF5l¿ NZdIFG VG[ VF5l¿ 5KL X]\ SZJ]\ m VG[ X]\ G SZJ]\ m T[GL S[8,LS DFU"NX"G 

VF5l¿ ~5Z[BF V+[ 8F\SJF 5|IF; SIF[" K[P H[GM p5IMU SZJF GD| VG]ZMW K[P 

JFJFhM0]\ 

JFJFhM0F 5C[,F\PPPPPPP 

 VFUFCL DF8[ Z[0LIM4 8LPJLP ;DFRFZM4 HFC[ZFTMGF\ ;\5SDF\ ZC[J]\P 

 DFKLDFZM NlZIFDF\ HJ]\ GCL\4 ;,FDT :Y/[ AM8G[ ,F\UZJLP 

 NlZIFSF9F\GF VUZLIFVMV[ ;,FDT :Y/[ B;L HJ]\P 

 3ZGF AFZL AFZ6F\ VG[ KF5ZFG]\ DHA]TLSZ6 SZJ]\P  

 OFG;4 8MR4 BFJFGL J:T]VM4 5F6L4 S50F4 Z[0LIM H[JL TFtSFl,S H~ZLIFTGL J:T]VM E[UL SZL 

T{IFZ ZFBJLP 

 H~ZL VG[ SL\DTL ;FDFG %,F:8LSDF\ 5[S SZL XSI CMI TM p5ZGF DF/[ B;[0L ,[JMP 

 JFCGM RF,L XS[ T[JL l:YlTDF\ ZFBJFP 

 H~ZL H6FI[ ;,FDT :Y/[ ,. HJF\P 

JFJFhM0F NZdIFGPPPPPP 

 5F6LGF :+MTYL N]Z RF<IF HJ]\ TYF hF0 S[ YF\E,FVM 5F;[ pEF G ZC[J]\P 

 3ZGL ACFZ GLS/J]\ GCL\P 

 JLH 5|JFC TYF U[; SG[SXG A\W SZL N[JFP 

 3ZGF TDFD AFZL AFZ6F A\W SZL N[JFP 

 8[,LOMG äFZF XSI CMI TM S\8=M, ~DDF\YL ;FRL DFlCTL D[/JJL VG[ VOJFVMYL N}Z ZC[J]\P 

JFJFhM0F AFNPPPPPPP 

 ;]RGF D?IF 5KL H ACFZ GLS/J]\P 

 VHF^IF 5F6LDF\YL 5;FZ YJ]\ GCL\P 

 .HF 5FD[,FVMG[ 5|FYlDS ;FZJFZ VF5L NJFBFG[ B;[0JFP 

 SF8DF/DF\ O;FI[,FVMGM TFtSFl,S ARFJ SZMP 
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 B]<,F K]8F 50[,F JFIZMG[ V0SJ]\ GCLP 

 EIHGS VlT G]SXFG 5FD[, DSFGG[ TFtSFl,S BF,L SZL N[JFP 

 S,MZLGI]ST 5LJFGF 5F6LGM p5IMU SZJMP  

 U\NF EZFI[,F 5F6LDF\ NJFGM K\8SFJ SZJMP 

“5F6L 5C[,F 5F/ A\WFI4 VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL SZFIP” 

N]QSF/ 

 5F6L VD}<I WG K[P T[GM SZS;ZI]ST p5IMU SZMP 

 5F6LGM AUF0 V8SFJMP 

 5F6L ARFJM4 5F6L TDG[ ARFJX[P 

 DSFG ;FY[ E}UE" 8F\SF AGFJL JZ;FNL 5F6LGM ;\U|C SZMP 

 5F6LGF DF8[ E}UE" 8F\SF AGFJLV[4 3[Z 3[Z U\UF JCFJLV[P 

 J5ZFI[,F 5F6LGM IMuI ZLT[ 5]Gop5IMU SZMP 

 O]JFZF 5wWlT S[ 85S 5wWlT H[JL l;\RF. 5wWlTVMGM DC¿D p5IMU SZMP 

 JZ;FNL 5F6LG[ NlZIFDF\ JCL HT]\ V8SFJMP 

 VMKF 5F6LYL VMKF ;DIDF\ T{IFZ YFI T[JF 5FS pUF0JFP 

 B[T T,FJ0L4 GFGF R[S0[D VG[ A\W5F/F AF\WL H/ ;\U|CGF ;\;FWGM ;FRJJF T[DH HDLGG]\ WMJF6 V8SFJMP 

 S]JF VG[ 5FTF/S]JF ZLRFÒ"U SZL E}UE" H/GL ;D'lwWDF\ JWFZM SZJMP 

 UFDG]\ 5F6L UFDDF\ ZFBJF H/:+|FJ lJ:TFZGF WMZ6M SZJF ,MSEFULNFZLYL AWF 5F;F VFJZL ,MP 

 B[T5F/F AF\WJF VG[ HDLG ;DT,LSZ6 SZJ]\P 

 T/FJM4 R[S0[D4 UZGF/FGM SF\5 SF-L ,. p\0F SZMP 

 5X]VMG[ Z;LSZ6 SZL IMuI DFJHT SZJLP 

 3F;RFZFGM AUF0 V8SFJMP I]ZLIF v DM,F;L;GL 8=L8D[g8 VF5L 3F;RFZFGL U]6J¿F VG[ 5MQFSTF 

JWFZMP 

 S]NZTL BFTZMGM DC¿D p5IMU SZMP 

 5FSMGL O[ZAN,L SZL HDLGGL O/ã]5TF HF/JMP 

 50TZ HDLGMDF\ JWFZFG]\ 3F; pUF0MP 

 p5IMUL VGFHGM ;\U|C SZMP 

 JW] J'1F JFJM4 5IF"JZ6 ARFJMP 

 “;F\E/M JZ;FNGL AMWJF6L4 pGF/F DF8[ ;\3ZM 5F6LP” 
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5}Z 

5}Z 5C[,F\PPPPPP 

 GNL4 JMS/F4 NlZIFSF\9F\GF lJ:TFZDF\ p\RL %,LgYJF/F DSFGM AF\WJFP 

 5}ZU|:T lJ:TFZGF ,MSMV[ TZTF\ XLBJ]\ HM.V[P 

 VFUFCLVM DF8[ Z[0LIM4 8LPJLP4 ;DFRFZ ;F\E/TF ZCMP 

 T\+GL ;]RGF D]HA EIHGS :Y/ BF,L SZL ;]Zl1FT :Y/[ HJ]\P 

 ;,FDT :Y/[ HTL JBT[ OG;4 8MR"4 BFJFGL J:T]VM4 5F6L4 S50F 3Z BF,L SZTL JBT[ H~ZL 

;FDFG TYF N:TFJ[H ,. ,[JFP 

 NZ[S ;eI 5F;[ VM/BF6 ;}RS SFU/ ;FY[ ZFBJFP XSI CMI TM GLR[GF DF/YL ;FDFG p5ZGF DF/ 

p5Z B;[0L ,[JMP 

 5|F6LVMG[ ;,FDT :Y/[ B;[0JFP 

      5}Z NZdIFGPPPPPP 

 ;,FDT VG[ ;\Zl1FT :Y/MV[ A[;L ZC[J]\P 

 ;FRL DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG SZJMP 

 ;,FDT :Y/[ B;JF V\U[GL ;ZSFZL HFC[ZFTG[ VF5L VG];ZJ]\P 

 JLH 5]ZJ9M A\W SZJMvB]<,F JFIZMG[ V0J]\ GCLP 

5}Z AFNPPPPPP 

 TZTF VFJ0T]\ CMI TM 0}ATFG[ ARFJJF\P 

 p\0F VHF^IF 5F6LDF\ 5|J[XJ]\ GCLP 

 5}ZGF 5F6L VM;ZL UIF AFN GNLGF SF\9F/F lJ:TFZMDF\ HJ]\ GCLP 

 S,MZLGI]ST 5F6L H 5LJ]\P 

 5F6L pSF/LG[ 5LJ]\ v ;\Zl1FT BMZFS H BFJMP 

 U\NF EZFI[,F 5F6LDF\ NJFGM K\8SFJ SZJMP 

 ZFCT ;J[" 8]S0LVMG[ G]SXFGGL ;FRL lJUTM VF5L ;CSFZ VF5JMP 

 ZFCT ;FDU|LGF IMuI lDz6 DF8[ :YFlGS ;lDlT q :JI\ ;[JS 8]S0LVM 5F0L VFJxISTF D]HA 

jIJl:YT lDz6 SZJ]\P 

 EIHGSv G]SXFG 5FD[, DSFGDF\ 5|J[X SZJM GCLP 

 

“H[8,M 5Z;[JM JZ;[ SJFITDF\4 T[8,]\ G]SXFG 38X[ VFOTDF\P” 
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ZMURF/M 

 5LJFG]\ 5F6L C\D[XF UF/LG[4 :JrK SZLG[ 5LJ]\P 

 5F6LGF JF;6M C\D[XF :JrK ZFBJF\P 

 5LJFGF 5F6LDF\ S,MZLGGL 8LS0L GFBJLP 

 5F6L pSF/LG[ 5LJ]\ TYF TFHM BMZFS H ,[JMP 

 hF0F v p,8LGF SL:;FVMDF\ 5|JFCL BMZFS ,[JMP 

 U\NSL N}Z SZM 

 3ZGL VFH]AFH]DF\ O}0M v SRZM HDF YI[, CMI TM TFtSFl,S C8FJL ,.G[ 5IF"JZ6 :JrK ZFBJ]\P 

 DrKZMGL pt5l¿ V8SFJJF 5U,F\ ,MP 

  ;}IF":T VG[ ;}IF["NI ;DI[ AFZL AFZ6F\ A\W ZFBMP 

 DrKZ VUZA¿L S[ ,LD0FGF 5FGGM W]DF0M SZL DrKZMG[ N}Z ZFBMP 

 VF5GF lJ:TFZDF\ NJF KF\8JF VFJ[ tIFZ[ 3ZDF\ 56 NJF K\8SFJ SZFJL ,[JLP 

 8LPALP4 5M,LIM4 l+U]6L VG[ VMZLGL ZMU v 5|lTSFZS Z;L D}SFJMP 

 5LJFGF 5F6LGF ,LS[H XMWL TFtSFl,S ZL5[Z SZJFP 

 3ZGL VFH]AFH]GF\ 5F6LGF BFAMRLIF BF,L SZFJL4 NJFGM K\8SFJ SZFJJMP 

 3ZUyY] J5ZF; DF8[GF 5F6LGF ;FWGM V9JF0LV[ BF,L SZL ;FO SZJFP 

 ZF+[ ;}TL JBT[ DrKZNFGLGM p5IMU SZJMP 

 EZFI[,F 5F6L p5Z S[ZM ;LG4 A/[,F O]0 VM., S[ VgI T[,GM K\8SFJ SZJMP 

 TFJ VFJ[ tIFZ[ ,MCLGL T5F; SZFJMP 
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શીટલલે ભાટ ે“ળુ ંકયલુ ંઅન ેળું ન કયલું”  

 

 શીટલેલથી ભાનજવક તાણ થામ છે અને ભૃત્મુની ણ વંબાલના યશે છે. શીટલેલ દયમ્માન તેની અવયને 

ઓછી કયલા ભાટે નીચેના ગરાં વશામક ફનળે.  

ળું કયલું.........  

 શીટલેલ દયમ્માન ભવભની આગાશી જાણલા ભાટે જનયંતય યેરડમ વાંબલું, ટીલી જલું અને વભાચાયત્ર 

લાંચતા યશેલું . 

 તયવ ના રાગી શમ ત ણ થડા થડા વભમે ાણી ીતા યશેલું . 
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 શરકા યંગના ઢીરા અને શલા વુતયાઉ કડાં શેયલા, કાયણલળ ફશાય જલાનું થામ ત ચશ્ભા, છત્રી, 

ટી, ફુટ અને ચંરન ઉમગ કયલ . 

 ભુવાપયી દયમ્માન વાથે ીલાનું ાણી યાખલું . 

 વૂમયનાં વીધા પ્રકાળભાં કાભ કયલાનું થામ ત્માયે છત્રી તથા ટીન ઉમગ કયલ તથા ભાથા, ગા અને 

ચેશયા ય બીનું કડું યાખલું . 

 ઘયે ફનાલેર ીણાં જેલાં કે, રસ્વી, કાંજી, રીંફુ ાણી, છાળ લગેયેન લધુ ઉમગ કયલું . 

 શીટલેલની અવય દયમ્માન સ્નામુનું ખેંચાલુ, ળયીય ય પલ્રી થલી, કભજયી આલલી, ચલકય આલલી, ભાથું 

દુખલુ, ઉફકા આલલા, લધાયે યવેલ થલ, ળયીય જકડન જેલાં રક્ષણ જલા ભે છે  .જ નફાઇ 

અથલા ફીભાયી જેલું રાગે ત તયત જ ડલટયન વંકય કયલ .  

 ળુ ંખીઓને ળેડની નીચે /છાંમાભાં યાખ અને ીલા ભાટે ુયતા પ્રભાણભાં ાણી આતા યશ .  

 ઘયને ઠંડુ યાખલા ભાટે ડદા અને ળટયન ઉમગ કય અને લાયંલાય ઠંડા ાણીથી નાશલ . 

 કાભના સ્થ ાવે ઠંડા ાણીની વ્મલસ્થા યાખ . 

 કાભદાય વૂમયનાં વીધા તાભાં કાન ન કયે તેની વાલધાની યાખ . 

 લધાયે શ્રભલાુ કાભ કયનાયે ઠંડા પ્રશયભાં કાભ કયલાનું ટાઇભ ટેફર ફનાલલું . 

 ફશાય કાભ કયલાલાાઓએ લાયેલાયે રાંફ આયાભ રેલ . 

 વગબાય કાભદાય ઉય લધાયે ધ્માન આલું . 

 

ળુ ંન કયલુ.ં......... 

 

 ફાક અને ાેરાં પ્રાણીઓને ઉબા યાખેરા લાશનભાં એકરાં છડલાં નશી . 

 વૂમયનાં તાભાં જલાનું ટા, ખાવ કયીને ફયે ૧૨ .૦  

 બડકાઉ કરયના, ટાઇટ, યેળભી તથા બાયે કડાં શેયલાનું ટા . 

 ફશાયનું તાભાન લધાયે શમ ત્માયે લધાયે ભશેનતલાું કાભ ન કય  .ફયે ૧૨ થી ૩ દયમ્માન કાભ કયલાનું 

ટા .  

 તાભાન લધાયે શમ ત્માયે યવઇ ઘયભાં ઓછા વભમ યશ . 

 ચા, કપી, આલ્કશર અને કાફોનેટેડ વફ્ટ ડ્રીંક રેલાનું ટા . 

 લધાયે પ્રટીનમુલત ખયાક તથા ઉતયી ગમેર ખાદ્ય દાથય રેલાનું ટા . 
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રયજળષ્ટ:- ૨૦ 

કાકયાાય અણુ જલદ્યતુ ભથકન સ્થાતંય ર્પરાન 

૧. ક.ેએ.ી.એવ. જલળે વાભાન્દ્મ ભાજશતી :  

  

આ અણુ જલદ્યુત ભથક કાકયાાય ડેભ નજીક ભાંડલી તારુકાના ભટીચેય ગાભ ાવે આલેરું છે. આ ભથક ૨૨૦ 

MWe(ભેગાલટ) નું એક એલા ફે PHWR (પે્રળયાઇઝડ શેલી લટય યીએલટય) એકભ ધયાલે છે. આ અણુબઠ્ઠીઓભાં 

કુદયતી મુયેનીમભ ફતણ તયીકે લયામ છે. વંુણય બાયતીમ ડીઝાઈનના આ અણુ જલદ્યુત ભથક નું વંચારન NPCIL 

(ન્દ્મુજલરમય ાલય કોયેળન ઓપ ઇન્દ્ડીમા રી) વાલાયા કયલાભાં આલે છે. આ અણુભથક અણુ ઉજાય જનમભન ભંડ(AERB) 

ના રદળા જનદેળ  વાલાયા ચરાલલાભાં આલે છે. આ ભથકભાં જલરકયણ અંગેની અવય ની ચકાવણી સ્લાસ્થમ બોજતકી 

જલબાગ(HPU) વાલાયા કયામ છે. અને આ જલબાગ જલરકયણ ના વૂચક ભાનાંક ની ભમાયદાભાં યશે તેની તકેદાયી યાખે છે. આ 

ભથક ની આવાવના જલસ્તાયભાં માયલયણની અવયન અભ્માવ માયલયણ વલે પ્રમગળાા(ESL) કયતી યશે છે.  

૨. ડીઝાસ્ટય થલાની ળલમતા :  

 

 આ પ્રકાયના અણુજલદ્યુત ભથકભાં ડીઝાઇન તફલકે જ અકસ્ભાતની વંબાલના ને ઘટાડી દેલામ છે. ડીપેન્દ્વ - ઈન - 

ડેર્પથ ના જવધ્ધાંત ને અનાલી ફનાલતી લખતે જ ઉંડાણ બમુું વંયક્ષણ પ્રભાણે ફાંધકાભ થામ છે. ફશુસ્તયીમ પ્રણારીઓના 

કાયણે રકયણત્વગય (યેડીમેળન) ના ફશાય આલલાના ભાગોને ફંધ કયી દેલામ છે. અણુબઠ્ઠીભાં અકસ્ભાતની વંબાલના ઉબી 

થામ ત વશુ પ્રથભ અણુબઠ્ઠી જ કાભ કયતી ફંધ થઈ જામ એલી યચના શલાના કાયણે ડીઝાસ્ટય ની વંબાલના નંજશલત શમ 

છે. 

૩. ડીઝાસ્ટય કમા લામુ વાલાયા થામ તેની ભાજશતી :  

 

 અકસ્ભાત લખતે યેડીમેળન (રકયણત્વગય) ફશાય ડલાની વંબાલના યશેરી છે. આ રકયણત્વગય ભાનલની ાંચ 

ઇન્દ્દ્રીમ વાલાયા ભશેવુવ કયી ળકાત ન શલાના કાયણે ભાક મંત્ર વાલાયા જ એના પ્રકાયની અને તીવ્રતાની જાણ થઈ ળકે છે. 

અકસ્ભાત વભમે ભુખ્મત્લે રકયણત્વગય આમડીન ફશાય ડલાની વંબાલના લધાયે શમ છે.  

૪. યડેીમેળન(રકયણત્વગય) ની અવય અન ેડઝુ એન્દ્ડ ડન્દ્ટવ :  

  

રકયણત્વગય ભુખ્મત્લે  ફાહ્ય અને આંતરયક એભ ફે યીતે અવય કયે છે. ફાહ્ય અવય ભાં કડા ય રાગલું, ળયીય ય ચોંટલુ 

લગેયે થામ છે, આંતરયક અવય વલાવ ભાયપતે, ખયાક ભાયપતે, ગુભડા જખભ કે તુટેરી ચાભડી વાલાયા ળયીયભાં દાખર થામ છે. 

આમરડન ગાભાં યશેરી થામયઈડ ગ્રંજથને અવય કયે છે.  
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- રકયણત્વગય થી ફચલા ભાટે ળું કયલું :  

 રકયણત્વગય થી ફચલા ભાટેના ત્રણ વૂત્ર છે - અંતય, વભમ અને યક્ષણાત્ભક આલયણ.  

 રકયણત્વગયના ભૂથી ફને એટરા લધાયે અંતયે જતા યશેલું 

 રકયણત્વગયના વંવગયભાં ફને એટરા ઓછા વભમ ભાટે આલલું. 

 યક્ષણાત્ભક આલયણ (ભકાન, શર)ભાં યશેલું અને ફાયી ફાયણા ફંધ યાખલા, આ જવલામ ર્પરાસ્ટીક વુટ કે 

ભાસ્ક ણ શેયી ળકામ. ભઢે બીન ં ભાર ણ ઢાંકી ળકામ. 

 ફચાલ ટુકડીઓ વાલાયા આલાભાં આલતી વૂચનાઓન  ચુસ્ત યીતે અભર કયલ. 

 જન વંચાયના ભાધ્મભ (ટીલી, યેડીમ) વાલાયા અાતી વૂચનાઓ ય ધ્માન આલું.  

- રકયણત્વગય થી ફચલા ળું ન કયલું  

 બમજબત ન થલું. 

 રકયણત્વગય લાા જલસ્તાયભાં થી ાણી કે અન્દ્મ કઇ ખાદ્ય દાથયન ઉમગ ન કયલ. 

 ભકાનની ફશાય ન નીકલું..  

 ફચાલ ટુકડીના કાભભાં અલયધ ઉબા ન કયલા.  

 અપલાઓ પેરાલલી નબશ કે વાંબલી નબશ. 

 

૫. રકયણત્વગયન પેરાલ, જલસ્તાય અન ેગજત :   
  

રકયણત્વગયના પેરાલાન આધાય કઈ જગ્માએ અકાસ્ભાત થમ છે, જેતે વભમે લનની રદળા અને ગજત જેલી 

ફાફત ય યશેર છે. અણુજલદ્યુત ભથક ની નજીક આલેરી માયલયણ વલે પ્રમગળાા આ કામય ભાટે જં યી તભાભ વંવાધન 

ધયાલે છે.  જે તે વભમના લનની ગજત અને રદળા યથી રકયણત્વગય ની વંબાલી અવયનંુ ુલાયનુભાન કયી ળકામ છે.  

૬. રકયણત્વગય ના પરેાલાની તાવ :  
  

અણુજલદ્યુત ભથકભાં થી જનકેરા રકયણત્વગય ની જાણ વશુ પ્રથભ ત ભથકના મંત્ર વાલાયા જ થામ. આ જવલામ 

માયલયણ વલે પ્રમગળા ાવે યશેરા વાધન વાલાયા થઈ ળકે. અણુભથક ાવે પયતી માયલયણ વલે પ્રમગળાા ણ 

ઉરબ્ધ છે જે તભાભ પ્રકાયના રકયણત્વગયના પેરાલાની સ્થ ય જ તાવ કયીને ભાજશતી ઉરબ્ધ કયાલી ળકે છે. 

રકયણત્વગયની શાજયીની જાણ એના ચકલવ મંત્ર - ભાક મંત્ર વાલાયાજ થઈ ળકે. 

૭. વંબજલત અવયગ્રસ્ત જલસ્તાય અન ેલસ્તી  

   

અણુભથક ફનાલતી લખતે જઅણુ ઉજાય જનમાભક ભંડ ના જનદેળ અનુવાય ઓન વાઇટ અને ઓપ વાઇટ 

ઇભજયન્દ્વી તકેદાયી ભાટેની ભાજશતી તૈમાય કયલાભાં આલે છે. અણુભથકની ફશાયના જલસ્તાય(ઓપ વાઈટ) ભાટે ભથકથી ૧૬ 

કીભી. ની જત્રજ્માન જલસ્તાય ને કટકટી આમજન જલસ્તાય( EPZ - ઈભજયન્દ્વી ર્પરાનીગ ઝન) તયીકે  ગણલાભા આલે છે. 

લનની વયેયાળ ગજત અને રદળાને ધ્માન ભાં યાખીને ફને એટરા ઓછા જલસ્તાય ને અવયગ્રસ્ત જાશેય કયલા ડે એની કાજી 

આ EPZ ભાં યાખલાભાં આલેર છે. 
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૦૮. અન ે૦૯ ઓપ વાઈટ તકેદાયી અન ેઓન વાઇટ તકેદાયી :  

 

 લમાયેમ ણ આલી ડનાયી કટકટી ભાટે અણુભથક વાલાયા ઓન વાઈટ અને ઓપ વાઈટ ફન્દ્ને પ્રકાયની કટકટી 

ભાટેની વંૂણય જલગત ધયાલતું ભેન્દ્મુઅર તૈમાય કયલાભાં આલે છે, આ ભેન્દ્મુઅર ને લખતલખત યીલાઈઝ ણ કયલાભાં આલે 

છે. ઓન વાઈટ તકેદાયીની વંૂણય જલાફદાયી ભથકના અજધકાયીઓની શમ છે અને ઓપ વાઈટ તકેદાયીની જલાફદાયી  

વયકાયશ્રી ની શમ છે જે ભથકના અજધકાયીઓના ભાગયદળયન શેઠ ગરા રે છે.  

૧૦. રકયણત્વગયની અવય ડાભલા ભાટ ેકેલા ગરા રઈ ળકામ, કણ રઈ ળકે, કલેી યીત ેરઈ ળકે : 
  

રકયણત્વગય ની અવય ને ડાભલા ઉય ક્રભાંક-૦૪ ભાં દળાયવ્મા પ્રભાણે ગરા રઈ ળકામ. જે તે પ્રકાયના 

રકયણત્વગયની અધી ઉંભય(શાપ રાઈપ) શમ છે, તે પ્રભાણે જાતે જ એની અવય ઓછી થતી જતી શમ છે, આ ઉયાંત 

આમડીન ની ટીકડીઓનું જલતયણ, જે તે જલસ્તાયભાં થી ભાનલ અને ળુઓ ને અન્દ્મત્ર ખવેડલા, જે તે જગ્માના અવય 

ાભેરા ખાદ્ય દાથો ન નાળ, જે તે જલસ્તાયભાં લાશન વ્મલશાય નું જનમભન જેલા ગરા રઈને રકયણત્વગય ની અવય ને 

યકી ળકામ છે, પેરાત અટાકાલી ળકામ છે. આ કામય અણુજલદ્યતુ ભથકના જનષ્ણાત અજધકાયીના ભાગયદળયન શેઠ વયકાયશ્રી ના  

જલજલધ જલબાગ જેલા કે જરવ, આયગ્મ, લાશન વ્મલશાય ની ભદદથી થઈ ળકે. 

૧૧. ઉરબ્ધ વવંાધન, ભેન ાલય, વાધન વાભગ્રી :  
  

આ અણુજલદ્યુત ભથક કઇણ રકયણત્વગય કટકટી ને ંશચી લલા વુવજ્જ છે. ભથક, માયલયણ વલે 

પ્રમગળાા, પયતી પ્રમગળાા, ટાઉનળી શસ્ીટર એભ જલજલધ જગ્માએ તભાભ ભાક મંત્ર, ચકાવણી મંત્ર, ભાસ્ક, 

ર્પરાસ્ટીક વુટ, અને અન્દ્મ વંવાધન જં યી ભાત્રાભાં ઉરબ્ધ શમ છે.  આ તભાભની લખતલખત ચકાવણી ણ થતી યશે 

છે. આ ઉયાંત આમરડન ની અવય થી ફચલા ઓપવાઇટ ઇભજયન્દ્વી વેન્દ્ટય ટાઉનળી ખાતે શંભેળા સ્ટેફર આમરડન ની 

ટીકડીઓ યાખલાભાં આલે છે. ભથકનું તાનંુ અજગ્નળભન દ ણ છે. ભથકના તભાભ કભયચાયી ભાટે પ્રાથજભક વાયલાય અને 

કટકટી ની તૈમાયી ભાટેની તારીભ પયજજમાત છે. પ્રમગળાા અને શસ્ીટરભાં રકયણત્વગય ન વાભન કયલા ભાટેની જલળે 

તારીભ ધયાલનાયા અજધકાયીઓ શમ છે.  

૧૨. બૂતકાભા ંથમેર રડઝાસ્ટય ની ભાજશતી :  

 

 બાયતભાં તથા આ અણુજલદ્યુત ભથકભાં શજી વુધી એક ણ રકયણત્વગી ની અવયલા રડઝાસ્ટય થમેર નથી.  

 

૧૩. ભકડ્રીર, તારીભ અને અલેયનવે જનયેળન કામયક્રભ :  

  

લય દયમ્માન ર્પરાન્દ્ટ વાઈટ તકેદાયી ભાટે ચાય લાય, ઓન વાઈટ તકેદાયી ભાટે એક લાય રયશવયર(ભકડ્રીર) કયલાભાં 

આલે છે અને ફે લે એક લાય ઓપ વાઈટ તકેદાયી નું રયશવયર(ભકડ્રીર) કયલાભાં આલે છે. અત્માય વુધીભાં ૯ લાય ઓપ 

વાઈટ તકેદાયી નું રયશવયર(ભકડ્રીર) કયલાભાં આવ્મુ છે. અગાઉ ક્રભાંક ૧૧ ભા જણાવ્મા પ્રભાણે અણુ ભથકના તભાભ 
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કભયચાયીઓને વતત તારીભ આલાભાં આલે છે. ઓપ વાઈટ તકેદાયીની તાજરભ વયકાયશ્રીના વંરગ્ન જલબાગના 

અજધકાયીઓને આલાભાં આલે છે. આ ઉયાંત આવાવના જલસ્તાય ના મુલક ભંડ, ચુંટામેરા જન પ્રજતજનજધઓને, ળાા 

કરેજાના જલદ્યાર્જથઓને  અણુભથકની ભુરાકાત રેલા ભાટે પ્રત્વાજશત કયી અને જનજાગૃજત લધાયલાન પ્રમત્ન કયલાભાં આલે 

છે.  

૧૪. અગત્મના વંકય નંફય : 

ફડયના નફંય : ૦૨૬૨૬ - ૨૩૪૨૩૩, ૨૩૪૨૪૪, ૨૩૧૨૩૩. 

સ્ટેળન ડામયેલટય : ૦૨૬૨૬ ૨૩૪૨૪૫(ઓ), ૨૩૪૨૦૫(જન), એલસ્ટે:૪૩૦૦ 

ચીપ વપુ્રીન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટ : ૦૨૬૨૬ ૨૩૧૨૦૨(ઓપ, ૨૩૪૬૦૦(જન), એલસ્ટે:૪૩૨૫ 

ડેર્પમુ.જન.ભેનેજય(ભાનલ વંવાધન) : ૦૨૬૨૬ ૨૩૧૨૦૮(ઓ), ૨૩૪૨૪૩(જન) એલસ્ટે:૪૨૩૧ 
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રયજળષ્ટ:- ૨૧ 

આદા જભત્રની (સ્લમં વેલક) માદી  
Sr.No Name Sex Know 

swimming 
Taluka Mobile No. 

1.  Shubhashbhai R chaudhari Male Yes Songadh 9925728185 

2.  satishbhai Amdabhai chaudhri Male Yes Songadh 9726711985 

3.  Dineshbhai balubhai chaudhri Male Yes Songadh 9727107326 

4.  Arjunbhai ruvabhai chaudhri Male Yes Songadh 9586622891 

5.  Niteshbhai Naginbhai Chadhri Male Yes Songadh 9909002445 

6.  sureshbhai vasantbhai chaudhri Male Yes Songadh 8238225965 

7.  Vinodbhai kahrabhai chaudhri Male Yes Songadh 7574959313 

8.  Ansihbhai champakbhai Gamit Male Yes Vyara 8141116370 

9.  Niteshbhai Navinbhai Chaudhari Male Yes Vyara 8141930406 

10.  Tulsibhai fatesingbhai chaudhari Male  Yes Vyara 9727496264 

11.  Jayeshbhai saileshbhai Gamit Male Yes Vyara 9712017143 

12.  Satishbhai fatesing Chaudhari Male Yes Vyara 9913862496 

13.  Piyushbhai Natubhai Gamit Male Yes Vyara 9099672202 

14.  Raskibhai Gamanbhai Gamit Male Yes Vyara 9913474705 

15.  Navnitbhai Chemabhai Gamit Male Yes Vyara 9712455246 

16.  Saradiyabhai Rayabhai Gamit Male Yes Dolvan 9712255966 

17.  Narshinhbhai Ramanbhai Gamit Male Yes Dolvan 8469468258 

18.  Ravibhai Jitubhai Gamit  Male Yes Dolvan 9726388938 

19.  Ranikbhai mohanbhai Gamit Male Yes Dolvan 9687481428 

20.  Dagabhai H Patel Male Yes Nizar 6351121415 

21.  Anilbhai P Patil Male Yes Nizar 9690868693 

22.  Umeshbhai V Thakre Male Yes Nizar 9586462780 

23.  Rupeshbhai S Padvi Male Yes Nizar 9624565781 

24.  Gautambhai U Naik Male Yes Nizar 9979516296 

25.  Dhanraj V Besane Male Yes Nizar 9429722403 

26.  L B Vasava Male Yes Kukarmunda 9016130920 

27.  J A Patel Male Yes Kukarmunda 9265663875 

28.  S P Sonvane Male Yes Kukarmunda 8154920154 

29.  K J Padvi Male Yes Kukarmunda 7359453791 

30.  Samuvel B Gamit Male Yes Uchchhal 9586985157 

31.  Aswin G Gamit Male Yes Uchchhal 9586985292 

32.  Isak B kotvaliya Male Yes Uchchhal 9727059762 

33.  Krushna s Jagade Male Yes Songadh 7567530596 

34.  Yakub S Gamit Male Yes Songadh 9712657783 

35.  Kamlesh R Saluke Male Yes Songadh 9879919835 

36.  Hitesh A Gamit Male Yes Songadh 9099639314 

37.  Hitendra V Adatiya Male Yes Songadh 7069506507 

38.  Sandipbhai Sureshbhai Chaudhari Male Yes Vyara 8980059943 

39.  Sandipbhai Rameshbhai chaudhari Male Yes Vyara 8980862954 

40.  Surendrabhai Anilbhai Gamit Male Yes Vyara 9726006140 
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રયજળષ્ટ-૨૨  

યાજમ કક્ષાના કંટ્રર રૂભના નંફય 
   

Sr. 

No. 

EOCs/ Control rooms Code  Contact Numbers 

1 State Emergency Operation Center 079 23251900,23251902, 

23251907 

23251914 (1070) 

F- 23251916, 23251912  

(Sat Phone: 881621467711 

2 Relief Commissioner 079 23251506,23250301,23250799 

,23251568  (1070) 

Fax:23251507 

3 Director of Relief 079 23251611, 23251612, 

23251916, 23251912  

4. CEO, GSDMA 079 23259502, 23259283, 

23259276 

Fax:23259275, 23259383 

5 Pri. Secretary Revenue Department   079 23251501,23251507  

Fax: 23251591, 23251508  

6 Dy. Collector (SEOC) 079 23251900,23256335, 

2325190, Fax:23251916 

7 India Methodology Department , 

Ahmadabad  

079 22865165,22858020 

22865012,22865449 

Fax:22865165, 22865449 

8 Institute of seismological  

Gandhinagar  

079 66739001,66739000 

Fax:66739015,66739028 

9 NDRF team Gandhinagar  079 23201551, 23202540, 

23201551 

F- 23202540 

10 Commandant of NDRF team 

Gandhinagar 

079 23201551, 23202540 

094288 26445,94273 04217, 

94273 04213 

11 District EOC Help line  02832 1077 

12 Stats EOC Help line   1070 
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રયજળષ્ટ:- ૨૩  

તાી જજલ્રાના તારકુા કક્ષા પલ્ડ કટં્રર રૂભ તાી  
 

ક્રભ તારકુા ફ્લ્ડ કટં્રર નંફય 

૧ ભાભરતદાય કચેયી, વ્માયા  

આજિ વ્મલસ્થાન કેંદ્ર 

૦૨૬૨૬-૨૨૦૦૧૨ 

૦૨૬૨૬-૨૨૩૩૩૨ 

૨ ભાભરતદાય કચેયી, ડરલણ ૦૨૬૨૬-૨૫૧૦૧૨ 

૩ ભાભરતદાય કચેયી, લારડ ૦૨૬૨૫-૨૨૦૦૨૧ 

૪ ભાભરતદાય કચેયી, વનગઢ ૦૨૬૨૪-૨૨૨૦૨૩ 

૫ ભાભરતદાય કચેયી, ઉચ્છર ૦૨૬૨૮-૨૩૧૧૦૩ 

૬ ભાભરતદાય કચેયી, જનઝય ૦૨૬૨૮-૨૪૪૨૨૩ 

૭ ભાભરતદાય કચેયી, કુકયભુંડા ૦૨૬૨૬-૨૨૩૩૨૪ 

 

ઉકાઇ ડભે ફ્લ્ડ કટં્રર રૂભ  
 

ક્રભ કચેયીન ુનાભ ઓરપવ ન ં ભફાઇર ન ં 

૧ ઉકાઇ ડેભ ફ્લ્ડ કંટ્રર 

રૂભ  

02624-233267 8758637138 

૨ શથનુય ડેભ 

(M.H) 

02582-277044  

૩ જરગાંલ ફ્લ્ડ કંટ્રર રૂભ 0257-2239869  
 

ઉકાઇ ડભે જનમતં્રણ અજધકાયીશ્રીઓ  
 

ક્રભ નાભ શદ્દ ઓરપવ ન ં ભફાઇર 

૧ શ્રી આય એભ ટેર અજધક્ષક ઇજનેયશ્રી 

ઉકાઇ લતુય 
02624-233218 9712996207 

૨ શ્રી ી.આય.ચોધયી    કામયારક ઇજનેય  02624-233289 9712303236 
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રયજળષ્ટ-૨૪ ZFHI S1FFGF G\AZ s_*)f 

S|D S\8=M, ~D ;\5S" G\AZ O[S; G\AZ .vD[., V[0=[; 

1 SEOC 23251914, 23251900 

23251902, 23251907 

23251912 

23251916 

revcontrol1@gujarat.gov.in 
revcontrol2@gujarat.gov.in  

 

2 SEOC 1070   

3 SEOC Satelitte 
Phone 

881621467711   

4 Commissioner of 
Relief, G'nagar 

23251905 

9978406123 

  

5 CEO – GSDMA 23259502, 23259276 23259275 ceo@gsdma.org  

6 Diecotr of Relief, 
G'nagar 

23251611, 23251612 

9978496087 

 dor@gujarat.gov.in  

7 Diecoter GSDMA  23259292 23259302 director@gsdma.org  

8 Mamlatdar 
SEOC 

23251914 

9978405746 

9978405744 

23251912 

23251916 

revcontrol1@gujarat.gov.in 
revcontrol2@gujarat.gov.in  

 

9 IMD, A'bad 22865165, 22867657 

22861413, 22865449 

22865165 

22865449 

http://www.imd.gov.in 

10 CWC, A'bad 079-22865012 

079-22865165 

22867206 

22865449 

 

11 IRS, G'nagar 66739001 

66739002 

66739015 http://www.isr.gujarat.gov.in 

12 NDRF, G'nagar 079-23201551 079-

23202540 

comdt.6ndrf@nic.in 
dcops.6ndrf@nic.in 
acm.6ndrf@nic.in 

13 Baroda  
Chief Fire Officer  

0265-2420881 

9819615036 

  

14 A'Bad  
Chief Fire Officer 

079-22148465 

079- 22148598 

9327038754 

  

 

U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/4 UF\WLGUZ 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL 23259502, 

23259276 

23254900 9978405367 

2 VlWS D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL 23259401 23235404 9978407004 

3 lGIFDSzL v JCLJ8 23259292 26858418 9978407006 

4 lGIFDSzL v GF6F 23259278  9978407005 

 

.lg:8L8I]8 VMO 0LhF:8Z D[G[HD[g8 (GIDM) 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 GFIA lGIFDSzL  079 23259247 079 23228550 9825498952 

2 VF;LP 5|MO[;Z 079 23259220 079 27910371 9824284149 

 

mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
mailto:ceo@gsdma.org
mailto:dor@gujarat.gov.in
mailto:director@gsdma.org
mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
http://www.imd.gov.in/
mailto:comdt.6ndrf@nic.in
mailto:dcops.6ndrf@nic.in
mailto:acm.6ndrf@nic.in
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.lg0IG D[8=M,MÒS, 0L5F8"D[g8 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 Director General of IMD,New 
Delhi  

011 24611842 011 25812480 011 24611792 (Fex) 

2 Dy Director General of 
IMD,New Delhi  

011 24635664 - 011 24623220 (Fex) 

3 Dy Director General of IMD, 
Pune 

020 25535886   

4 Director, M.C Ahemdabad 
(I/C)  

079 22865165 

079 22858020 

- 079 22865165 

5 Science – D, M.C 
Ahemdabad  

079 22865012 

079 22865449 

- 079 22865449 

 

ARFJ V[Hg;LVMGF G\AZ 

G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 UF\WLGUZ ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 S\8=M, ~D 079 23201551 - 23202540 (Fex) 

2 SDFg08 079 23202540 079 2320539 9428826445 

3 GFIA SDFg08 079 23202540 - 9427304214 

4 GFIA SDFg08 079 23202540 - 9427304217 

5 GFIA SDFg08 079 23202540 - 9904071799 
 

G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 HZMN4 J0MNZF ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 S\8=M, ~D 9409117377 

2 VF;LP SDFg08zL WZDJLZl;\C - - 9427304215 

3 GFIA SDFg08zL ÒPV[;PG[UL - - 9427304213 

4 GFIA SDFg08 - - 9427304218 

 

VFDL" S[d5 sUF\WLGUZf 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 VFDL" V[S;R[gH 079 23201507/03 - - 

2 ,[O8 SG", 079 23200930 079 23201117 9725021003 

3 D[HZ - - 9428510885 

4 D[HZ 079 23201507 079 23200752 9725021007 

 

V[ZOM;" ov  

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 S\8=M, ~D4 UF\WLGUZ  079 23242600 - - 

2 JL\U SDFg0Z4 UF\WLGUZ - - 9898890715 

3 V[Z 8=FOLS S\8=M,4 VDNFJFN 079 22869251 - - 

4 V[Z OM;" C[0 SJF8";4 NL<CL 011-23010231 

011-25687194 

 011-23011051 

(Fex) 
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V[Z5M8" VMYMZL8L VMO .lg0IF ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 V[Z5M8" 0FIZ[S8Z4 VDNFJFN 22869211 22863561 (Fex)  - 

2 V[Z5M8" D[G[HZ4 VDNFJFN 22869266 22863561 (Fex)  - 

3 V[Z5M8"4 ZFHSM8 0281 2442853 - - 

4 V[Z5M8"4 J0MNZF 02652482228 

/2482741/2481356 

- - 

5 V[Z5M8"4 EFJGUZ 0278 2201418/ 

2208226 

- - 
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રયજળષ્ટ-૨૫ 
Phone Number 

Tapi Police Control Room-Ph. No. 02626-221500/Fax 02626-220100  

e-mail address:- sp-tapi@ gujarat. gov.in/ lib-tapi Dt.12/05/2018   
Sr.No Designation Officer’s Name Mobile No. Phone 

Number 

Resi.No. 

1 SP Shri N.N.Chaudhari  9978405488 02626-222700 02626-222722 

2 Dysp. Vyara Divi. Shri.Mukesh N.Patel  9978408077  02626-224193 ---  

9909989986 

3 DYSP HQ Shri A.P.Somaiya    9978408076 02626-222900 02626-223401 

4 DYSP.SC/ST  Shri Mukesh N.Patel  9978408077  - - 

5 I/C PI LIB  Shri A.P.Somaiya    9601933313 02626-221518 - 

6 PI LCB Shri N.J.Birade   9727740745 02626-223033 - 

7 PI SOG Shri A.P.Somaiya    9601933313 02626-221509 - 

9978440399  

8 CPI Vyara Shri M.V.Kikani  9727797390 02626-224431 - 

9 CPI Ukai Shri R.P.Goutam   9586762266  02624-221733 - 

10 PI Vyara, P.Stn Shri R.S.Patel   90990-25178 02626-220033 - 

PSI Vyara, P.Stn Shri S.G.Rathod 9913417668  ---   

 

11 

PI Songadh, P.Stn Shri N.H.Patel   98799-27275 02624-222033 - 

PSI Songadh, P.Stn Shri Y.P.Patel  8238032700    

PSI Songadh, P.Stn Shri J.K.Shrimali  9727786727   

12 PSI Dolvan P.Stn  Shri K.M.Chachiya  9924550303  02626-295252 - 

13 PSI Valod P.Stn Shri A.D.Khant 9638902233 02625-220048 - 

14 PSI Kakrapar 

P.Stn P.Stn 

Shri P.B.Pateliya  9979503677  02626-234222 - 

15 PSI Uchchhal P.Stn Shri B.C.Solanki  9408025275 02628-231112 - 

16 PSI Ukai, P.Stn  Shri V.R.Bharavad  9909495145 02624-233236 - 

17 PSI Nizar, P.Stn Shri R.C.Vasava    9586170616 02628-244233  

18 PSI Kukarmunda Shri R.H.Loh 9879099553   

19 Reader PSI To SP Shri D.H.Surti 9825205187  02626220272 - 

20 PSI Mahila P.Stn Smt. H.V.Tadvi  9979035589  02626-222033  

21 PSI Peroll Shri V.K.Desai   94273-41665 - - 

22 PSI Traffic  Shri N.Z.Bhoya 9408963489  - - 

23 Police Hq Tapi Shri RSI A.D.Kotval  96877-46764 

02626-220786 

 

- 

 

 

24 

QRT PSI Tapi Shri L.S. Ninama    94276-93918 

QRT PSI Tapi 
Shri  A.H.Gamit  89805-42252 

25 BDDS Tapi Shri  S.R. Gamit  9913098749 

26 Wayrless PSI  WPSI B.J.Gamit   9978325779  - _ 

Wayrless PSI WPSI V.R.Chaudhri  75748-02399  - _ 

Wayrless PSI WPSI I.J.Jadeja  9712913968   

Wayrless PSI WPSI R.M.Rabari 9427537649   
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રયજળષ્ટ-૨૬  ;\5S" ;]lR ov                   vo VUtIGF 8[,LOMG G\AZMGL IFNL ov 

VPGP Ò<,FG]\ GFD SM0 G\ S,[S8Z Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL 

5M,L; OFIZ VMOL;Z 

S\8=M, ~D VMOL; VMOL; S\8=M, ~D VMOL; VMOL; DMAF., 

 

1 

VDNFJFN 079 27560511 27551681 25506487 2686091 2866812 22148466 9327038754 

9327038755 

 

2 

VDZ[,L 02792 230735 222307 222313 223498 222333 226955 9824858116 

 

3 

VF6\N 02692 243222 262271 241110 261033 260027 243101 9879753101 

4 
VZJ<,L 02775 - 247800 242350 - - - - 

 

5 

AGF;SF\9F 02742 250227 257171 254060 252600 275015 257341 9869116919 

6 
E~R 02642 242300 240600 

244500 

240603 269303 269333 2573502 9227131501 

7 
EFJGUZ 0278 2427700 2428822 2426810 243499 2427162 2430061 9879544949 

8 
AM8FN 02849 - 231301 239066 - - - - 

9 
KM8FpN[5]Z 02669 - 233003 233050 - 233077 - - 

10 
NFCMN 02673 222266 221999 247067 222400 240944 220498 9427018663 

11 
0F\U 02631 230347 220201 

220242 

220254 220322 220248 - - 

12 
N[JE}lD äFZSF 02833 - 223804 2553901 - - - - 

13 
UF\WLGUZ 079 23259452 

23256720 

23220630 

23259029 

23222618 23210914 23210902 23222742 9825443222 

14 
ULZ ;MDGFY 02876 - 243344 2651001 - - - - 

15 
HFDGUZ 0288 2553404 2555869 2553901 2550200 2554203 2672208 9879531001 

16 
H]GFU- 0285 2651251 2650202 

2651201 

2651001 2620603 2655633 2655938 9824483082 

17 
B[0F 0268 252210 2550856 2557262 25611800 02694 

224503 

2551376 9879151717 

18 SrK 02832 252347 250020 250080 253593 250444 220301 9824221009 
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19 DCL;FUZ 02674 250163 250666 253377 - - - - 

20 DC[;F6F 02762 222220 222200/11 222301 222133 222122/26 254568 9824242487 

21 GD"NF 02640 224719 222161 / 75 222163 222115 222314 220654 9825331759 

22 GJ;FZL 02637 259401 244999 

250556 

244299 246070 250667 259001 9919111004 

23 DMZAL 02822  240701 2477008 - - - - 

24 5\RDCF, 02672 242536 242800 242224 242504 242200 243184 9925655817 

25 5F86 02766 225331 233301 / 03 223440 230502 230501 230333 9227721702 

26 5MZA\NZ 0286 2245800 2243800 2243803 2240922 2211222 2240936 9825148355 

27 ZFHSM8 0281 2471574 2473900 

2479351 

2477008 2445975 2477220 2227222 9227603715 

28 ;FAZSF\9F 02772 230100 241001 242350 241303 246333 245101 9879509708 

29 ;]ZT 0261 2474860 2471121 

2472471 

2422160 2463976 2479164 220085 9376844825 

9376844959 

30 ;]Z[gãGUZ 02752 243400 282200 283752 230452 282100 282858 9825224009 

31 J0MNZF 0265 24275992 2423100 

2434000 

2432027 2419777 2412255 2420881 9825025876 

32 J,;F0 02632 243238 253613 

243417 

253184 253333 254222 244222 9825935774 

9374995632 

33 TF5L 02626 223332 224460 222141 221500 222070 220101 9925031901 
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S,[S8ZzL TDFD sU]HZFT ZFHIf 

 

VPGP Ò<,FG]\ GFD SM0 G\ VMOL; DMAF., ZC[9F6 O[S; 

1 VDNFJFN 079 27551681 9978406201 22863598 27552144 

2 VDZ[,L 02792 22307 9978406202 222301 222710 

3 VF6\N 02692 242871 9978406203 261000 241575 

4 AGF;SF\9F 02742 257171 9978406204 257007 252740 

5 E~R 02642 240600 9978406205 227701 240602 51900 

6 EFJGUZ 0278 2428822 9978406206 2568866 2427941 

7 NFCMN 02673 221999 9978406207 211888 222005 

8 0F\U 02631 220201 9978406208 220202 220294 

9 UF\WLGUZ 079 23220630 9978406209 23254884 23259040 

10 HFDGUZ 0288 25558669 9978406210 2554059 2555899 

11 H]GFU- 0285 2650201  9978406211 2650203 2651332 

12 B[0F 0268 2550856 9978406212 2556700 2565348 

13 SrK 02832 250020 9978406213 250350 250430 

14 DC[;F6F 02762 222200 9978406214 253365 222202 

15 GD"NF 02640 222161 9978406216 222162 222171 

16 GJ;FZL 02637 244999 9978406215 246000 281540 

17 5\RDCF, 02672 242800 9978406217 242900 242899 

18 5F86 02766 233301 9978406218 233300 233055 

19 5MZA\NZ 0286 2243800 9978406219 2243801 2242527 

20 ZFHSM8 0281 2473900 9978406220 2472900 2453621 
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VPGP Ò<,FG]\ GFD SM0 G\ VMOL; DMAF., ZC[9F6 O[S; 

21 ;FAZSF\9F 02772 241001 9978406221 230001 241611 

22 ;]ZT 0261 2471121 9978406222 2669080 2472419 

23 ;]Z[gãGUZ 02752 282200 9978406223 282201 283862 

24 J0MNZF 0265 2434301 9978406224 2333999 2431093 

25 J,;F0 02632 253613 9978406225 253060 243417 

26 TF5L 02626 224460 9978405364 220221 221281 

27 VZJ<,L 02775 247800 9978405935 - 247801 

28 AM8FN 02849 231305 9978405931 - - 

29 N[JE}lD äFZSF 02833 223804 9978405933 - 232102 

30 KM8FpN[5]Z 02669 233001 9978405937 232001 233002 

31 ULZ ;MDGFY 02876 243344 9978405934 - 243300 

32 DCL;FUZ 02674 250666 9978405936 253555 250655 

33 DMZAL 02822 240701 9978405932 227712 241602 
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Ò<<FF lJSF; VlWSFZLzL TDFD sU]HZFT ZFHIf 

 

VPGP Ò<,FG]\ GFD SM0 G\ VMOL; DMAF., ZC[9F6 O[S; 

1 VDNFJFN 079 25506487 9978406226 23260363 25511289 

25507762 

2 VDZ[,L 02792 222313 9978406227 222431 222378 

3 VF6\N 02692 241110 9978406228 245184 243895 

4 AGF;SF\9F 02742 254060 9978406229 253029 252063 

5 E~R 02642 240603 9978406230 245880 240951 

6 EFJGUZ 0278 2426810 9978406231 2566655 2427672 

7 NFCMN 02673 247066 9978406232 224044 247438 

8 0F\U 02631 220254 9978406233 2220235 220444 

9 UF\WLGUZ 079 23222618 9978406234 23243779 23223267 

10 HFDGUZ 0288 2553901 9978406235 2552402 2552394 

11 H]GFU- 0285 2651001 9978406236 2651062 2651222 

12 B[0F 0268 2557262 9978406237 2532802 2557851 

13 SrK 02832 250080 9978406238 250052 250355 

14 DC[;F6F 02762 222301/02 9978402639 222304 221447 

15 GD"NF 02640 222163 9978406241 222417 222164 

16 GJ;FZL 02637 244299 9978406240 239957 230475 

17 5\RDCF, 02672 253377 9978406242 253399 253399 

18 5F86 02766 232926 9978406243 231416 234294 

19 5MZA\NZ 0286 2243803 9978406244 2213224 2211806 

20 ZFHSM8 0281 2477008 9978406245 2477144 2479128 
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VPGP Ò<,FG]\ GFD SM0 G\ VMOL; DMAF., ZC[9F6 O[S; 

21 ;FAZSF\9F 02772 242350 9978406246 222531 240872 

22 ;]ZT 0261 222160 9978406247 2667453 2412543 

23 ;]Z[gãGUZ 02752 283752 9978406248 283501 286402 

24 J0MNZF 0265 2432027 9978406249 2338476 2431078 

25 J,;F0 02632 253184 9978406250 253086 248315 

26 TF5L 02626 222141 9978405263 222022 222142 

27 VZJ<,L 02775 242350 9978406246 242351 240872 

28 AM8FN 02849 2426810 9978406231 2565955 24288864 

29 N[JE}lD äFZSF 02833 2553901 9978406235 2552402 2552394 

30 KM8FpN[5]Z 02669 2432027 9978406249 23328476 2431036 

31 ULZ ;MDGFY 02876 2651001 9978406236 2651202 2651222 

32 DCL;FUZ 02674 253377 9978406242 253399 253350 

33 DMZAL 02822 2477008 9978406245 2477144 2479128 
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રયજળષ્ટ- ૨૭  

તાી જજલ્રાના અજધકાયીશ્રીઓના નાભ અન ેનંફય 

ક્રભ શદ્દ નાભ ઓરપવ નફંય  ભફાઇર 

1.  કરેકટયશ્રી તાી શ્રી એન. કે. ડાભય IAS 02626- 224460 

(F) 02626- 221281 

9978405364 

2.  જીલ્રા જલકાવ અજધકાયીશ્રી શ્રી જે.ફી.ટેર IAS 02626- 222141 

(F) 02626- 222142 

9978405263 

3.  રીવ અધીક્ષક શ્રી શ્રી એન.એન.ચોધયી 02626- 222070 9978405488 

4.  જનલાવ અજધક કરેકટયશ્રી, તાી શ્રી ફી.ફી.લશજનમા 02626- 224450 

(F) 02626- 221281 

9978405415 

5.  પ્રામજના લશીલટદાયશ્રી 

વનગઢ 

શ્રી લી.જી.ટેર 02624- 222148 

(F) 02624- 221126 

9978405646 

6.  નામફ લન વંયક્ષકશ્રી, તાી શ્રી આનંદકુભાય 02626- 222019 

(F) 02626- 222339 

8980613505 

7.  જનમાભકશ્રી, જજલ્રા ગ્રાભ જલકાવ 

એજન્દ્વી, તાી 

શ્રી જે.જે.જનનાભા 02626- 223232 

(F) 02626- 224001 

7567042193 

8.  જજલ્રા ુયલઠા અજધ.શ્રી, તાી 

 

શ્રીભજત યજવરાફેન યામકા 02626- 224400 9925007390 

9.  નામફ જજલ્રા ચૂટણી 

અજધકાયીશ્રી 

 

શ્રીભજત એ.જે.લવાલા 02626- 221172 9898073273 

10.  નામફ કરેકટયશ્રી અને પ્રાંત 

અજધકાયી વ્માયા 

શ્રી તુાય જાની 02626- 220551 9978405053 

 

11.  નામફ કરેકટયશ્રી અને પ્રાંત 

અજધકાયી જનઝય 

શ્રી મુ. એન. જાડેજા 02628- 244009 

(F) 02628- 244006 

9726512588 

12.  અજધક્ષક ઇજનેયશ્રી. ઉકાઇ શ્રી આય.એભ.ટેર 02624- 233218 9712996207 

13.  ડે. ડી. ડી. ઓ (ંચામત) શ્રીભતી એન. ી. 

ાટડીમા 

02626- 220405 7567018102 

14.  ડે. ડી. ડી. ઓ (ભશેવુર) શ્રી વી.લી.રટ્ટા ઇ.ચા 02626- 220405 

 

7567018481 

15.  કામયારક ઇજનેય શ્રી 

ભાગય+ભકાન સ્ટેટ વ્માયા 

 

શ્રી એ.જી.લવાલા 02626- 220419 

(F) 02626- 220418 

9879155902 
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16.  કામયારક ઇજનેય શ્રી ભા *ભ  

ંચામત તાી-વ્માયા 

શ્રી ી.લી.ચોધયી 02626- 220081 9879589848 

17.  જજલ્રા આમજન અજધકાયી, 

તાી 

શ્રી જી.એભ.ટેર 02626- 222669 7567979143 

18.  ડી. એભ. ઓ. (ડુડા) શ્રી ળૈરેબાઇ ટેર 

ઇ.ચા 
02626- 224559 9727533666 

19.  મજના વશ તા. જલ. અજધ.શ્રી, 

વનગઢ 

શ્રી વી. લી. રટા 02624- 222025 7567018481 

20.  મજના વશ તા. જલ. અજધ.શ્રી, 

વ્માયા 

શ્રી એન.ી.ાટડીમા 

ઇ.ચા 
02626- 220006 7567018626 

21.  તારુકા જલકાવ અજધકાયી શ્રી, 

લારડ 

શ્રીભજત વીતાફેન ટેર 02625- 220026 7567016792 

22.  તારુકા જલકાવ અજધ. શ્રી ઉચ્છર શ્રી કે.આય.કુકણા ઇ.ચા 02628- 231108 9712982850 

23.  તારુકા જલકાવ અજધકાયી શ્રી 

જનઝય ઇ.ચા 

શ્રી ી.એચ.નૈમા 02628- 244225 9925667839 

24.  તારુકા જલકાવ અજધકાયી શ્રી  

ડરલણ 

શ્રીભજત વીતાફેન ટેર 

ઇ.ચા 
02626- 251007 7567016792 

25.  તારુકા જલકાવ અજધકાયી શ્રી 

કુકયભંુડા 

શ્રી શ્રી ી.એચ.નૈમા 02628 – 223225 

 

9925667839 

26.  તકેદાયી અજધકાયી શ્રી, તાી 

(ટી.ી) 

શ્રી એચ.એર. ગાભીત 

ઇ. ચા. 
02626- 220234 9825349998 

27.  જજલ્રા વભાજ કલ્માણ 

અજધકાયી 

જલકવતી જાજત 

શ્રી લી.વી.યાણા ઇ.ચા 02626- 220324 9427004569 

28.  જીલ્રા પ્રાથજભક જળક્ષણાજધકાયી 

જજલ્રા ંચામત તાી 

શ્રી જમેળ ટેર 02626- 222057 9099237135 

29.  જીલ્રા જળક્ષણાજધકાયીશ્રી શ્રી અળકબાઇ ટેર 02626- 221624 

(F) 02626- 221623 

9099071307 

30.  ભાભરતદાય શ્રી લારડ શ્રી એભ.લી. વરંકી 02625- 220021 7567007295 

31.  ભાભરતદાય શ્રી, વ્માયા શ્રી આય.આય.ગાભીત 

ઇ.ચા 
02626- 220012 7567007247 

32.  ભાભરતદાય શ્રી, વનગઢ શ્રી આઇ.જે.ગાભીત 02624- 222023 7567007278 

33.  ભાભરતદાય શ્રી, ઉચ્છર શ્રી એ.આઇ. શતી 02628- 231105 9924998569 

34.  ભાભરતદાય શ્રી, જનઝય શ્રી જી.આય.લવાલા 02628- 244223 9427878247 

35.  ભાભરતદાય શ્રી, કુકયભંુડા શ્રી એભ. એભ. લવાલા 02628- 223324 9825016295 
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36.  ભાભરતદાય શ્રી, ડરલાણ શ્રી આય.આય.ગાભીત 02626- 251012 9825387097 

37.  વીટી વલે વુપ્રી. શ્રી તાી શ્રી આય.જી.ટેર 02626-233144 9925207026 

38.  જીલ્રા યજીસ્ટાય શ્રી 

વશકાયી ભંડીઓ-૧ 

શ્રી કે.એ.ટેર 02626- 220394 9687903089 

39.  કામયારક ઇજનેયશ્રી, 

જવચાઇ જલબાગ તાી 

શ્રી ફી.એભ.ટેર 02626- 220142 9429276330 

40.  કામયાર ઇજનેય શ્રી ઉકાઇ 

ડાફા કાંઠા નશેય વંળધન 

જલબગ, લારડ 

શ્રી આય.એભ.ટેર  

ઇ.ચા 
02625- 222052 9825510745 

41.  કામયાર ઇજનેય શ્રી ઉકાઇ 

જલબાગ-૧, ઉકાઇ 

શ્રી ી.આય.ચોધયી  ઇ.ચા 02624- 233289 

233221 

9712303236 

42.  કામયાર ઇજનેય શ્રી( વં. અને 

જન) દજક્ષણ ગુજયાત લીજ. 

કંની, તાી 

શ્રી જે.એન.ટેર 02626- 220165 9879200771 

43.  વશામક પ્રાદેજળક વશામક લાશન વ્મલશાય અજધકાયી 

શ્રી (એ.આય ટીઓ) 

 

શ્રી એભ. એવ. લવાલા 02626- 223457 

223390 

9428722921 

44.  આય. ટી. ઓ. ચેકષ્ટ 

વનગઢ 

શ્રી વુયજ કાચા  9974222122 

45.  ભુખ્મ જજલ્રા આયગ્મ 

અજધકાયીશ્રી, જજ.ં.-તાી 

શ્રી ડૉ. એચ.ફી.ટેર 02626- 220376 

220003 

7434065700 

46.  અજધક જજલ્રા આયગ્મ 

અજધકાયીશ્રી, જજ.ં. તાી 

શ્રી ડૉ.આય.એ.યંગુનલારા  9727709655 

47.  જલબાગીમ જનમાભક શ્રી 

એવ.ટી. જલબાગ વુયત 

શ્રી એન. એભ. યાજ્મગુરૂ 261- 25551431 9998953098 

48.  ગ્રંથાર વયકાયી જજલ્રા 

ુસ્તકારમ, વ્માયા 

શ્રી ગુરાફબાઇ ટેર 02626- 220536 9726208501 

49.  

કામયાર ઇજનેયશ્રી જાશેય 

આયગ્મ અને માંજત્રક ેટા 

જલબાગ ગુજયાત ાણી 

ુયલઠા અને ગટય વ્મલસ્થા 

ફડય, તાી 

શ્રી આય.ફી.દેળભુખ 
02626- 220668 

(F) 02626- 220338 
9978442367 

50.  કામયાર ઇજનેય શ્રી ાણી 

ુયલઠા 

શ્રી એ. વી. દેળભુખ  9978443267 

51.  નામફ કામયારક ઇજનેયશ્રી, 

જાશેય આયગ્મ અને માંત્રીક 

ેટા જલબાગ, વ્માયા 

શ્રી ફી. એવ. ચોધયી  9978443296 

52.  ભદદજનળ જનમાભકશ્રી ભત્સ્મ 

ઉદ્યગ, ઉકાઇ 

શ્રી કે.આય.ટણી 02624- 233556 7990541838 
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53.  જજલ્રા છાત લગય કલ્માણ 

અજધકાયી , તાી 

શ્રી એર. ી. શ્રીભી 02626- 220869 9904261026 

54.  

કામયારક ઇજનેય શ્રી ઉદલશન 

બવચાઇ વેર ાથયડા કરની 

ઉકાઇ વકયર વીલીર ની વાભે 

ઉકાઇ ( રીફ્ટ ઇયીગેળન) 

શ્રી એ. એચ. ળાશ 02624- 233254 9427034352 

55.  જીલ્રા યજગાય અજધ. શ્રી, 

તાી 

શ્રી એભ. કે. ડાભય 02626-220289 9099562078 

56.  વુજપ્રડેન્દ્ટ એંડ રેન્દ્ડ યેકડય, તાી શ્રી ડી.કે.ભાલ્લી 02626- 222293 9913810011 

57.  જજલ્રા રેન્દ્ડ યેકડય તાી શ્રી જફીનબાઇ ટેર 02626-225001 9825015396 

58.  જનયર ભેનેજય શ્રી જીલ્રા 

ઉદ્યગ કેન્દ્દ્ર, તાી 

શ્રી એભ.એભ.ગાભીત 

ઇ.ચા 
02626- 221820 

(F) 02626- 221810 

9979117143 

59.  જીલ્રા યભત ગભત અજધકાયી, 

તાી 

શ્રી એ. એભ. યાઠલા 02626- 221620 8980967907 

60.  વશામક લાજણજ્મક વ્માયા શ્રી નલીનબાઇ ફી. 

ગાભીત 
02626- 221476 8905972461 

61.  જીલ્રા ખેતીલાડી અજધ. શ્રી 

તાી 

શ્રી પ્રફરબાઇ આય. 

ચોધયી 
02626- 220365 9426869039 

62.  ભદદ. બુસ્તય ળાસ્ત્રીશ્રી ખાણ 

ખનીજ જલબગ, તાી 

શ્રી ડી.જે.ટેર  9727706386 

63.  જીલ્રા વભાજ વુયક્ષા 

અજધકાયી, તાી 

શ્રી યશનબાઇ ચોધયી 02626- 293070 9879348494 

64.  ફા વુયક્ષા અધીકાયી, તાી શ્રી એન. ડી. ચોધયી  9879580093 

65.  ચીપ ઓપીવય શ્રી નગયારીકા 
વનગઢ 

શ્રી ફલ્રુબાઇ ચોધયી  02624- 221689 

(F) 02624- 221001 

9925031939 

66.  ચીપ ઓપીવય શ્રી નગયારીકા 
વ્માયા 

શ્રી ળૈરેબાઇ ટેર 02626- 222022 

221322 

9727533666 

67.  પ્રગ્રાભ ઓપીવય ફા 

જલકાવ ઘટક મજના, તાી 

શ્રી ડૉ.આય.એ.યંગુનલારા 

ઇ.ચા 
02626-221809 9727709655 

68.  વુજપ્રન્દ્ટેન્દ્ડ્ન્દ્ટ વી. એવ. વી. કેંદ્ર 
તાી વુયત વીલીર શસ્ીટર 

ડ. નૈજતક ચોધયી 
 

02626- 220053 

(O) 02626- 244456 

9727742501 
9638650000 

69.  ભદદનીળ  ભદદનીળ જનમાભકશ્રી, જભીન 

વંયક્ષણ ગુ.યા.જ.જલ.જન. વ્માયા 

શ્રી એવ.લી.ારૂરકય 02626- 220327 9904239076 

70.  જજલ્રા જતજયી અજધકાયીશ્રી શ્રી ફી.એપ ટેર  ઇ.ચા 02626- 220292 8128598222 

71.  નામફ ળુારન જનમાભકશ્રી 

જજ.ં. તાી-વ્માયા 

શ્રી વી એભ યાણા 02626- 220679 9427052248 
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72.  જજલ્રા આંકડા અજધકાયીશ્રી શ્રી કેતનબાઇ ટેર 02626- 220622 9428383112 

73.  કામયારક ઇજનેયશ્રી, લેય-૨ 

જલબાગ તાી 

શ્રી ી.આય.ચોધયી  ઇ.ચા 02626- 222090 9712303236 

74.  ભદદનીળ ભાજશતી જનમાભકશ્રી શ્રી આય.આય.તડલી ઇ.ચા 02626- 222981 9909237547 

75.  નામફ ખેતી જનમાભકશ્રી શ્રી પ્રફરબાઇ ચોધયી 02626- 220409 9426869039 

76.  નળાંફંધી અને આફકાયી ખાતુ 

તાી 

શ્રી એન.આય.ટેર 02626- 222023 9429268939 

77.  જજલ્રા જ સ્ત્રાલ એકભ કચેયી 

વ્માયા 

શ્રી લી.જી.ચોધયી 02626- 222690 8980016531 

78.  રીડ ફેંક ભેનેજયશ્રી, તાી શ્રી જજતેન્દ્દ્રબાઇ ચટરીમ  8980026604 

79.  નામફ ફાગામત જનમાભકશ્રી તાી શ્રી કે.લી.ટેર 02626- 221423 9909926101 

80.  નામફ ળુારન જનમાભકશ્રી 

તાી-વ્માયા 

શ્રી આય એવ ગાલીત  9427154641 

81.  ડીલીઝનર એન્દ્જીનીમય 

ફી.એવ.એન.એર  તાી 

શ્રી કકકડ 02626- 223000 9427214707 

82.  નેળનર શાઇલે ઓથયીટી વુયત  0261- 2221223 

0261- 2221223 

રખુબાઇ 

9913858578 
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ભાભરતદાયશ્રીઓ 
 

અ.ક તારકુા ભાભરતદાયશ્રીન ુનાભ ઓરપવ  ભફાઇર નફંય  

૧ લારડ શ્રી એભ.લી.વરંકી 52620  - 225522 

 

7567007295 

૨ વ્માયા  શ્રી આય.આય.ગાભીત ઇ.ચા   52626 - 225522 7067557257 

 

૩ વનગઢ  શ્રી આઇ.જે.ગાભીત  
52625 - 222522 7067557278 

૪ ઉચ્છર  શ્રી એ.આઇ.શજત  52628 - 222252 9925998069 

૫ જનઝય  શ્રી જી.આય.લવાલા  52628 - 255222 9527878257 

૬ ડરલણ શ્રી આય.આય.ગાભીત   52626  - 202522 9825387097 

૭ કુકયભુન્દ્ડા શ્રી એભ.એભ.લવાલા  02628 – 223324  9527220877 

 

તાી જજલ્રાના મજના વશ તારકુા જલકાવ અજધકાયીશ્રી અન ે 

તારકુા જલકાવ અજધકાયીશ્રી 
 

ક્રભ તારકુા  અજધકાયીશ્રી શદ્દ  ઓરપવ ભફાઇર ન ં 

૧ વ્માયા  શ્રી એન.ી.ાટડીમા 

ઇ.ચા  

મજના વશ તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી વ્માયા  

02626 - 220006 7067528626 

૨ વનગઢ  શ્રી વી.લી.રતા  મજના વશ તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી વનગઢ  

02624 - 222025 7067528582 

 

૩ લારડ  શ્રીભજત વીતાફેન 

ટેર 

તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી, લારડ  

02625 - 220026 7067526792 

૪ ઉચ્છર  શ્રી એન.ફી.ચોધયી 

ઇ.ચા  

તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી, ઉચ્છર  

02628 - 231108 9529566057  

 

૫ જનઝય  શ્રી ી.એચ.નૈમા તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી, 

જનઝય   

02628 - 244225 9925667839  

 

૬ કુકયભુન્દ્ડા શ્રી ી.એચ.નૈમા  તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી,  

કુકયભુન્દ્ડા  

02628 - 223225 9925667839 

૭ ડરલણ શ્રીભજત વીતાફેન 

ટેર ઇ.ચા  

તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી,  

ડરલાણ  

02626 – 251007 

251008 

7067526792 
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તાી જજલ્રાના રામઝન અજધકાયીશ્રીઓની જલગત 

 

અ

.ન.  

રામઝન અજધકાયીશ્રીનુ ંનાભ અન ે

શદ્દ 

પાલરે 

તારકુા/ 

જલસ્તાય 

કચયેીન પન નફંય તથા 

પકેવ નફંય 
ભફાઇર નફંય 

૧  શ્રી ટી.ક.ેજાની, નામફ કરકેટય 

અને પ્રાંત અજધકાયીશ્રી, વ્માયા  
વ્માયા 

 

પન નફંય ૦૨૬૨૬-

૨૨૦૫૪૧ 

પેકવ નફંય 

૦૨૬૨૬-૨૨૦૫૫૧ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૫૩ 

૯૭૨૪૩૩૦૩૦૦ 

૨  શ્રી એન.ી.ાટડીમા, નામફ 

જજલ્રા જલકાવ અજધકાયીશ્રી, 

જજલ્રા ંચામત તાી  

ડરલણ 

પન નફંય 

૦૨૬૨૬-૨૨૦૪૦૫ 

 

૭૫૬૭૦૧૮૧૦૨ 

૩ શ્રીભજત આળાફેન લવાલા, 

નામફ કરેકટયશ્રી, 

કરેકટય કચેયી, તાી  

લારડ 
પન નફંય 

૦૨૬૨૬-૨૨૧૨૭૨ 
૯૮૯૮૦૭૩૨૭૨ 

૪  શ્રી વી .લી.રટા  

મજના વશ તારુકા જલકાવ 

અજધકાયીશ્રી વનગઢ , તારકુા 

ંચામત વનગઢ  

વનગઢ 

પનનંફય ૦૨૬૨૪-

૨૨૨૦૨૫ 

પેકવ નફંય ૦૨૬૨૪-

૨૨૨૦૨૫ 

૭૫૬૭૦૧૮૪૮૧ 

૫ શ્રીભજત યવીરાફને યામકા, 

ના.કરેકટશ્રી અને જજલ્રા ુયલઠા 

અજધકાયી, કરેકટય કચેયી વ્માયા  

ઉચ્છર 
પનનંફય ૦૨૬૨૬-

૨૨૪૪૦૦ 
૯૯૨૫૦૦૭૩૯૦ 

૬ શ્રી મ.ુએન.જાડજેા, નામફ કરેકટય 

અને  

પ્રાંત અજધકાયીશ્રી તા.જનઝય જજ 

તાી   

જનઝય 

પનનંફય ૦૨૬૨૮-

૨૪૪૦૦૯ 

પેકવ નફંય ૦૨૬૨૮-

૨૪૪૦૦૬ 

૯૭૨૬૫૧૨૫૮૮ 

૭ શ્રી મુ .એન.જાડજેા,  

પ્રાંત અજધકાયીશ્રી જનઝય 

તા .જનઝય જી.તાી  

કુકયભંુડા 

 

પનનંફય ૦૨૬૨૮-

૨૪૪૦૦૯ 

પેકવ નફંય ૦૨૬૨૮-

૨૪૪૦૦૬ 

૯૭૨૬૫૧૨૫૮૮ 
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રયજળષ્ટ- ૨૮ 

fiyr (b\g[Dni s>pk< n>br 

k\m fiyr AT[Sn f[in n>br 

1 
Äyiri ngr pil)ki fiyr AT[Sn 02626-220101, 222022 

2 
 s[ingQ pil)ki fiyr AT[Sn 02624- 221073, 221689 

3 
j[.k[ p[prm)l fiyr AT[Sn,ukie 02624-305426,305427, 220278 

4 
Ym<l pivr AT[Sn,ukie 08980017636 

5 
aN& uji< mYk ,kikripir 02626-231500, 242018, ઓપીવ:230348 

6 
s&rt mhingrpil)ki  0261-2414195, 2414196, 2414139 

7 
nvip&r, (j-n>d^rbir, mhiriO^T 02564-210041, , 210333 

8 
n>d&rbir, mhiriOT^ 02564- 222201 

9 ઉકાઇ ડેભ કંટ્રર રૂભ,વનગઢ,જજ.તાી  02624- 233267  ભ. 8758637138 

 

hiev[ r[iD pr g[s,k[m)kl k[ aºy rsiyN Br[li> T[>ºkr akAmit bibt[ upy[igmi l[vini f[in n>br: 
 

 

 

 

 

 

  

k\m k>pn)n& nim f[in/m[ibiel n>br 

1 aiea[is)a[l 0261-6590115, 6530056, ભ. 9974163122 

2 

k>T^[il$m s¼liy a[ºD 

D)AT^)¾y&Sn D)piT<m[ºT 

aiea[is)a[l 

0261 – 6590119 , ભ. 9699861212 

3 b)p)s)a[l 0261-2841358 ,6540792 

4 a[ia[nJs) 0261- 2875800, 2876000, 2875601 

5 a[cp)s) 0261- 2875812 , 8980006869 
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