
  

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
િજ લા આપિ

ગુજરાત રા ય 

િજ લા

કલેકટર

     

  

ગાંધીનગર  
આપિ  યવ થાપન 

૨૦૧૯ 

ગુજરાત રા ય આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ

િજ લા આપિ  યવ થાપન કે , 

કલેકટર કચરેી, ગાંધીનગર 

 યોજના 

આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ 

,  



  

  

સદંશ 

           એસ. ક. લાંગા, IAS 

   

  ગાધંીનગર જ લાએ છે લા કટલાક વષ  દર યાન િવિવધ ુદરતી 

તથા માનવ સજ ત આફતોનો સામનો કય  છે. બદલાયેલ સમયમા ં આપિ  

યવ થાપન કામગીર ઓ મા  ચોમાસાના ચાર માસ રૂતી મયાદ ત નહ  રહતા, 

અવાર નવાર ાટકતી આપિ ઓ સામે ઝડપી િતસાદ આપવા માટ ુ ઢ માળ ુ ં

હો ુ ંઆવ યક છે. તે સાથ ે જ લાની જોખમ પરખાને અ લુ ીને સકં લત મા હતી 

પણ હાથ ઉપર ઉપલ ધ હોવી તેટલી જ જ ર  છે. થી ઉભી થયેલ આફત સામે 

વ રત કાયવાહ  શ  કર  શકાય. આપિ  યવ થાપન કામગીર  એ અિવરત યા 

છે. તે ુ ંસમયાતંર ૂ યાકંન, સમી ા અને અ તિનકરણ કર ુ ંજ ર  છે. 

        આ ુ તકા આપિ  યવ થાપન તં  સાથ ેજોડાયેલા સ ુને ઉપયોગી 

અને માગદશક બની રહશ.ે એવી મને ૃઢ ધા છે. 

આભાર સહ ... 

                      કલેકટર, 

ગાધંીનગર 

  



  

  

  

  

 

   

  ગાધંીનગર 

છે. તમામ તર આપિ  યવ થાપન

વૂતૈયાર ના િવચારને મહ વ આપવામા ં આવે તે જ ર  છે

ઇમરજ સી ઓપરશન સે ટર

આવલે જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના એ આગોતરા આયોજન

તરફ ુ ં થમ પગથી ુ ંછે

બાબત છે. યાર આ યોજના સમયાતંર અધતન કરવામાં

      આશા છે ક, આ યોજના થક  સબિંધત િવભાગોની આપિ  યવ થાપન 

કામગીર  પર વનેી તેઓની િૂમકા પ ટ થશ ેઅને આપિ  સમયે ઝડપી 

આપવા માટ કટ બ ધ બનશે

 

       

    

iiii  

સદંશ 

 

 

  

 જ લો બ ુિવધ આપિ ઓની સભંાવના ધરાવતો જ લો 

યવ થાપન, આપિ  િનવારણ આયોજન તથા આફત સામે

વૂતૈયાર ના િવચારને મહ વ આપવામા ં આવે તે જ ર  છે. સાથોસાથ ડ કટ 

ઇમરજ સી ઓપરશન સે ટર, કલેકટર કચરે , ગાધંીનગર વારા તૈયાર કરવામા ં

આવલે જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના એ આગોતરા આયોજન

થમ પગથી ુ ંછે. જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના એ સતત સશંોધનની 

યાર આ યોજના સમયાતંર અધતન કરવામા ંઆવ ેત ેઆવ યક છે

આ યોજના થક  સબિંધત િવભાગોની આપિ  યવ થાપન 

કામગીર  પર વનેી તેઓની િૂમકા પ ટ થશ ેઅને આપિ  સમયે ઝડપી 

આપવા માટ કટ બ ધ બનશ.ે 

          િનવાસી અિધક કલેકટર

           

એચ.એમ. ડ  

GAS 

જ લો બ ુિવધ આપિ ઓની સભંાવના ધરાવતો જ લો 

આપિ  િનવારણ આયોજન તથા આફત સામે 

સાથોસાથ ડ કટ 

વારા તૈયાર કરવામા ં

આવલે જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના એ આગોતરા આયોજન, વૂતૈયાર  

જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના એ સતત સશંોધનની 

આવ ેત ેઆવ યક છે.  

આ યોજના થક  સબિંધત િવભાગોની આપિ  યવ થાપન 

કામગીર  પર વનેી તેઓની િૂમકા પ ટ થશ ેઅને આપિ  સમયે ઝડપી િતસાદ 

િનવાસી અિધક કલેકટર,  

     ગાધંીનગર 
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કરણ ૧ 

 

 

 

  જુરાત રાજય છે લા કટલાક વષ થી અનકે કારની આપિ ઓનો સામનો કર  

ર ુ ં છે. મા ં 2001 નો કંૂપ, 1998 ુ ંવાવાઝો ુ  ંઅને 1978 ુ ં રૂ મહ વની ગણી શકાય 

તેવી આપિ ઓ હતી. 2001 ના ભયાનક કંૂપ બાદ જુરાત સરકાર રા યમા ંઆફતો  ુસફળ 

સચંાલન કરવા માટ એક સં થા થાપી છે.  જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ા મડંળ 

(GSDMA) તર ક ઓળખાય છે.  

 છે લા દસ વષ મા આપિ  યવ થાપન લાન તૈયાર કરવા, લા  ુ કરવા અને 

સમયાતંર ધુારા વધારા કરવાની કામગીર  તે થક  થઇ છે. જુરાત રાજય આપિ  

યવ થાપન સ ા મડંળનો ઉ ેશ આયોજન, જોખમ અને િન:સહાયતા  ુ કલન, ર પો સ 

અને ઉપશમન (િમટ ગેશન) ના પગલાઓના િવકાસના આયોજનમા સમાવેશ અને થાિનક 

વરાજની સં થાઓની ભાગીદાર  વધારવાનો છે.આપિ  યવ થાપન યોજનાની યા ા ય 

તરથી શ  કર  ઉ રોતર તા કુા અને જ લા ધુી મબ ધ કરવાની જ ર યાત જણાય છે. 

આપિ  યવ થાપન યોજનાને જ લા તર ધુારવાની આ પહલથી આગળ જતા ા ય અન ે

તા કુા. તરની યોજનાઓ મા જ ર  ફરફાર સાથે ણેય તરની યોજનાઓન ે સુગંત કર  

શકાય. એ પણ િવચારા ુ ં છે ક, તા કુા તરના આપિ  યવ થાપન યોજનાને એવી ર ત ે

તૈયાર કરવી થી ા ય તરના યોજનાની િવગતોને તા કુા તર જોડ  શકાય.  

 આપિ   ગમ ે યાર ાટક  શક છે તે નાના પાય ેક મોટા પાય ેહોઇ શક છે. આ સમયે 

ન માલ ુ ં કુશાન ઓછામા ંઓ  ંથાય તે માટ સ જતા અને આયોજનની જ ર પડ છે. 

એ ુ ંનથી ક ુદરતી આપિ ઓ આપણા માટ કોઇ નવી ક અ ણી બાબત છે. આ અગાઉના 

સમયમા ંપણ આપણે વ  ુ ક ઓછ  સફળતા સાથે આપિ ઓ નો સામનો કય  જ છે. પરં  ુ

ઇિતહાસ ઉપર નજર નાખીએ તો તૂ કાળમા ંઆખીને આખી સં ૃિતઓના ઉ લૂન થી માડં ન ે

તાવના 
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આવી ઘણી આફતોમાથંી ઘ ુ ં બ  ુ બચાવી લેતી આ િુનક માનવ િત સ મ છે. ુદરતી 

આપિ ઓ મોટા ભાગે સં ણૂ પણે કયારય િનવાર  શકાતી નથી. પરં  ુ તેનાથી થતી અસર 

તથા કુશાનમા ંઘટાડો જ રથી કર  શકાય છે.  

 હાલનો “ જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના-2019” જુરાત રાજય આપિ  

યવ થાપન ધારો-2003, તથા આપિ  ય થાપન ધારો-2005 અને સહયોગ નીિતના 

માગદશક િસ ાતંોના સદંભ તૈયાર કરલ છે.  

૧.૧ લાન ુ ંઆયોજન : 

 ગાધંીનગર લાનો આપિ  યવ થાપન લાન ુ ય 11 િવભાગ અને પ રિશ ટ -11 

મા ંવહચાયેલો છે. ુ ય િવભાગોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.  

 તાવના, સકં પના અને નીિત 

 જોખમ અને સવંેદનશીલતા થૃકકરણ (HRVA) 

 વૂ ચેતવણી, રાહત અન ે નુ: થાપન કામગીર   

 આ યોજનામા ં વપરાયલેા શ દ- યોગો, જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન 

સ ામંડંળ અિધિનયમમા ં યા યાિયત કરલ છે, અને વાપરલ છે તે શ દ યોગોને સુગંત છે.  

૧.૨ હ  ુ :   

 આ લેખથી  ગાધંીનગર જ લામા ં આપિ  યવ થાપન માટ જ ર  આધાર તૂ 

મા હતીની જોગવાઇ કર  છે. 

 િવિવઘ આપિ ઓ ગે લાના નાગ રકો માટના જોખમો અને સવંેદનશીલતા 

યા યાિપત કર  છે, અન ે 

 લામા ંસભંિવત આપિ ઓની અસર િનવારવા/ટાળવા અથવા તેના શમન માટ આવા 

પ કારોએ લવેાના પગલા ં યા યાિયત કયા છે.  

 સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપિ ઓના િતભાવમા ં ુ ય અને સહાયક પ કારોની 

િૂમકા અને જવાબદાર ઓની િવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ  
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A. તા કુા તર,  

B. લામા ંઆવેલા મહ વના ઔ ો ગક થાનો માટ,  

ચોકકસ આપિ  િતભાવ કામગીર  કઇ ર ત ે ણૂ થશે તે બાબતની માણ તૂ સચંાલન 

કાયર િત (SOP) મારફત િવકસાવવામા ંઆવેલી છે. માણ તૂ સચંાલન કાયર િતનો કુરર 

અથવા સહાયક કાય  અને પ કારોની જવાબદાર  છે.  

૧.૩ સ ામડંળ અને જવાબદાર ઓ  :   

 લા માટની જ ર યાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના જુરાત આપિ  

યવ થાપન સ ામડંળ અિઘિનયમના સ ાિઘકાર હઠળ સદર ુ અિઘિનયમથી કલકેટરને 

આપિ ની અસરો ટાળવા અથવા ઓછ  કરવાના યાસોમા ં અ ય પ કારોનો સહકાર અન ે

સહાય િુનિ ત  કરવા માટ અિઘ ૃત કરવામા ંઆવેલ છે. ખાસ કર ને કલેકટર અને સામ ય 

ર તે સરકારના સ ામંડંળો, જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન, રાહત કિમશનર અને જ ર 

જણાયે અ ય હર તેમજ ખાનગી પ કારોની સહાયથી લાને િત ળૂ અસર કરતા જોખમો 

અને આપિ ઓના યવ થાપન માટ જવાબદાર છે. કલકેટર અને અ ય પ કારોની િૂમકા, 

જવાબદાર  અન ેફરજો અિધિનયમમા ં િવગતવાર જણાવવામા ંઆવી છે અને તેને યોજનાના 

ભાગ પે ગણવામા ંઆવે છે.   

૧.૪ આપિ  યવ થાપનની સકં પના :  

 આપિ ઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલા ુ ં અમલીકરણ અન ે

આયોજન.  

 આપિ  િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવાની  

 આક મકતા અને આપિ ઓ માટની સજજતાની  

 આપિ ની અસરોના ૂ યાકંનની  

 સકંટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપિ ના નુ:વસન  અને નુ:િનમાણની  

   તમામ કારના જોખમ યવ થાપન અને અિઘકા રતાના િવચારથી આપિ  

યવ થાપન આયોજન અને યાસો માટનો પાયો રૂો પાડ છે. તમામ કારના જોખમ 
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યવ થાપનમા,ં લાને અસર કરતા સભંિવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા 

માટના આયોજનની િવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

  અિઘકા રતા એટલ ેનાગ રકોના વન અને વનિનવાહને ખતરામા ં કૂ તેવા તમામ 

જોખમો અને આપિ ઓને પહ ચી વળવા માટ દરક નાગ રકોને િશ ણ, તાલીમ અને સહાયથી 

સ મ બનાવવો. આવી અિઘકા રત એ આપિ ની તજવીજ કરવા માટની સં ણૂ જવાબદાર  

કોઇ ય કતમા ંતબદ લી નથી પણ આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા માટ 

જ ર  સાઘનો અને સહાય દરક ય કત ઘરાવે છે તે ુ ં િુનિ ત  કરવા માટના િતમ યાસો 

છે.  

૧.૫ આપિ  યવ થાપનનો અ ભગમ:-  

 જુરાત સરકાર આપિ  યવ થાપન યે સવ ાહ  અ ભગમ ધરાવે છે. આપિ ની 

અસરો ઘટાડવાની કામગીર  બે િવ તૃ ે ોમા ંિવભા ત કરવામા ંઆવી છે.  

 તા કા લક શ  થતી આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ અથવા આપિ ની ધીમી શ આત 

વખતે તનેા િતભાવને વેગવાન બનાવવા માટ જ ર  હોય તેવા આયોજન અને પગલાને 

ક મા ંરાખીને ચતેવણી, સહાય અને નુ: થાપન. 

 જોખમો અથવા તોળાઇ રહલી આપિ ઓના કારણ ેઅથવા અસરો, િનવારણ અથવા ના દૂ 

કરવા માટ આયોજનો અથવા પગલાઓને ક મા ંરાખીને શમન, સ જતા અન ેિનવારણ. 

 આપિ  યવ થાપનનો સમ  અ ભગમ ૬ (છ)  ઘટડો પર આધા રત હોય છે  : 

 જોખમો અને સવંેદનશીલતા  ુચોકકસાઇ વૂક ૂ યાકંન (HRVA)  

 આયોજન અને સાધનોની પયા ત ફાળવણી 

 મતા િનમાણ અને તાલીમ 

 પયા ત ા ત થાનોની જોગવાઇ  

 સામા ય િૂમકા અન ે જવાબદાર ને (સામા ય ર ત)ે અ ુ પ હોય તેવી આપિ  

યવ થાપન િૂમકા અને જવાબદાર ની સ પણી અને. 
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 આપિ  યવ થાપન ઉ ેશોને પ ર ણૂ કરવા માટ  ુ િવ ભ  કા નૂી અને કાયલ ી 

યવ થાતં નો ઉપયોગ.  

૧.૬ નીિત અને જવાબદાર ઓ :-  

૧.૬.૧ ચેતવણી, સહાય અને નુ: થાપન:-  

 ચેતવણી, સહાય અને નુ: થાપન પગલાનો યેય આપિ ને લીધે નમાલની હાની 

અને હાડમાર  ઘટાડવાનો છે. લા તરના આયોજન અને માણ તૂ સચંાલત કાયર તી 

(SOP)  હાિન અને હાડમાર  િનવારવા અથવા ઘટાડવા માટ ચેતવણી, સહાય અન ે

નુ: થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ જોગવાઇ કર  છે.  

 વૂચેતવણી, સહાય અને વૂવત થતી માટ  ુ ક બ ુ  લા કલેકટર છે  

લાની દરના આવા યાસોમા ં દશા ચૂન અને સકંલન કરતા હોય છે. લેકટર ચેતવણી, 

સહાય અને વૂવત થિત  ુસકંલન કરવા માટ આસપાસના લા, જુરાત રાજય આપિ  

યવ થાપન સં ામડંળ ( .એસ.ડ .એમ.એ) અને મહ લુી િવભાગ સાથે એવી િૃ ઓન ે

સકંલન માટ જવાબદાર છે.  

 કલેકટર, આપિ ના સમયગાળામા ંસહાય, વૂવત થિત અને નુવસન માટની લાબંા 

ગાળાની યોજનાઓ િવકસાવવા માટ પણ વ  ુજવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમા ંભિવ યની 

આપિ ઓની અસરો ઘટાડવા માટના અને નીિત અને અમલીકરણ અ સુાર જુરાત રાજય 

આપિ  યવ થાપન સં ામડંળ સાથેના સકંલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

૧.૬.૨ શમન, સજજતા અને િનવારણ:-  

 શમન, સજજતા અને િનવારણ પગલા આપિ ની સભંિવતતા ઘટાડવા (જોખમ 

અ પીકરણ) માટ અથવા શકય આપિ માથંી ઘારલા કુશાન  ુ માણ (સવંદનશીલતા 

અ પીકરણ) માટ આપિ ની અગાઉથી જ લેવાના હોય છે. સવંદનશીલતા ઘટાડવાની બાબતન ે

ખતરા અ પીકરણ કરતા પણ વ  ુ અ તા આપવામા ં આવે છે. લો ખતરો અન ે

સવંેદનશીલતા ઘટાડવા માટ ચાર યવ થાતં  (એક અથવા ચાર) રાખી શક છે.  

1) લામા ંશમન, સજજતા અને િનવારણ રોકાણ માટ  ુલાબંા ગાળા  ુઆયોજન 
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2) િવિનયમો ખાસ કર ને બાધંકામ અન ે સલામતી િનયમો અન ે જમીન ઉપયોગ લાનની 

અમલ બજવણી  

3) િવકાસ યોજનાઓની સમી ા અને ૂ યાકંન, જોખમો અને સવંદનશીલતા ઘટાડવા માટની 

ર તો નકક  કરવા માટની િૃતઓ  

4) ચેતવણી, રાહત અને વૂવત થિત સહાયની જોગવાઇ સ હત  મતાિનમાણ અન ે

જોખમો તેમજ સવંેદનશીલતા સામા ક તર ઓળખી કાઢવા.  

A. કલેકટર, જ લા િવકાસ અિધકાર ની સહાય લઇને ઉપર જણાવેલા યવ થાતં નો 

ઉપયોગ કર ને શમન, સજજતા અને િનવારણને લગતી િવકાસ યોજનાઓ અને 

િૃતઓ માટ જવાબદાર છે . 

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

િનવારણ માટ લો નીચેના ે ો પર યાન ક ીત કરશે.  

 વનજ ર  રુવઠા પ તી નુ: થાિપત કર .ુ (પાણી, વીજળ  અને સચંાર 

યવ થા)  

 આરો ય સભંાળ, સવલતો, શાળા અને ર તાઓ પર આપિ ની અસરો ઘટાડવી.  

 રૂ  સભંિવત િવ તારોમા ંસવંદનશીલતા ઘટાડવી. 

 વાતથી થતી સવંેદનશીલતા ઘટાડવી.  
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૧.૭. યોજના તૈયાર કરવા બાબત અને ઘુારણા   

 લા કલેકટર, િવભાગ અને લામાનંી બી  સં થાઓના સહયોગથી, લા 

આપિ  યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટ અને તેમા ં ઘુારા/ફરફાર કરવા માટ 

જવાબદાર છે. 

 કોઇ જોખમમા ંમહ વના ફરફાર થાય યાર. 

 કોઇ મોટ  આપિ  બાદ શીખવા મેળવેલા પાઠ પરથી, અથવા 

 યોજનામા ં યા યા કરલી સં થામા ં મહ વના ં ફરફાર અથવા કાયિવશેષ દળ (Task 

Force) ના ાથિમક સ યોની જવાબદાર મા ંથતા મહ વના ફરફાર થાય યાર. 
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ગાધંીનગર જ લા ની પરખા 

ગાધંીનગર જ લા  ુ ુ ય મથક ગાધંીનગર 

અ ાશં ૨૩૦  ૦૧૦ ઉ ર અ ાશં 

રખાશં ૭૨૦  ૭૪૦ વૂ અ ાશં 

ભૌગો લક િવ તાર ૨૧૪૦.૬૯ ચો.ક .મી 

વ તી ૧૩.૯૧ લાખ 

સા રતા દર ૭૪.૦૪% 

સરરાશ વરસાદ ૭૮૫ િમ.િમ. (૧૯૮૭-૨૦૧૭) 

ગામડાઓ ૩૦૨ 

ામ પચંાયતો ૩૦૨ 

નગરપા લકાઓ ૦૪ 

ગણવાડ  ક  ૧૦૬૧ 

તા કુાઓ ૦૪ 

ાથિમક શાળાઓ ૬૨૮ 

મા યિમકઅને ઉ ચતર મા યિમક   શાળાઓ ૨૮૫ 

મેડ કલ કોલેજ ૦૧ 

કોલેજો ૨૫ 

નદ ઓ ૦૪ 

વાસન ધામો ૧૯ 

જળાશયો ૩૩ 

િસચાઇ તળવો ૧૦૦ થી વ  ુ(ખેત તલાવડ  સમાિવ ટ) 

યાજબી ભાવની ુ કાનો ૩૬૫ 

સીવીલ હો પટલ ૦૧ 

સા ુ હક આરો ય ક  ૦૯ 



  

  

  

99  
  

ાથિમક આરો ય ક  ૩૦ 

સબ સે ટર ૧૭૩ 

સબ ડ ક હો પટલ ૧ 

આ વુ દક  સરકાર  દવાખાના ૧૭ 

પો લસ  ટશન ૧૪ 

પ ઓુની સ ં યાઓ ૭૧૮૩૯૩ 

ુધમડંળ ઓ ૨૩૬૫ 

બસ ડપો ૪ 

ર તાઓ ૧૬૧૩.૯૩ ક .મી. 

રાજય ધોર  માગ ૫૨૦ ક .મી 

ુ ય જ લા માગ ૩૬૫.૫૦ક .મી 

અ ય જ લા માગ ૭૨.૫૦ ક .મી 

ા ય માગ ૧૧૭૫.૯૩ ક .મી 

ાતં કચેર  ૦૨ 
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કરણ ૨ 

 

 

 

દરક આપિ  તમા સકંટ, જોખમ, િન:સહાયતા, મતા કલન (HRVA) મા ં િવિવધ 

આપિ  માટ જોખમ અને િન:સહાયતા ુ ં સકં લત કલન હોય છે. આ મા હતીમા ંઘ ુ ંરસ દ 

િવ લેષણ હોય છે, મા ંજોખમ સભંિવત થાન અને માળખા ંકયા છે,  અને જોખમ સભંિવત 

લોકો કોણ છે?  ઉપરાતં કયા લોકો આપિ  ત નો સામનો કરવા સ મ છે. િન:સહાયતા 

કલનમા ં આિથક-સામા જક િન:સહાયતા, રહણાકંના અસલામત આવાસો, પયાવરણની 

િન:સહાયતા વગરેનો સમાવેશ થાય. 

 સકંટ, જોખમ, િન:સહાયતા, મતા (HRVA) કલનમા સસંાધનોની ૂચ , વૂ 

તૈયાર ની યવ થા, સચંાર યવ થા, ગોડાઉન, પ રવહન, આરો ય, ફાયર ટશન, વાવાઝોડા 

મા રહવાની સલામત જ યાની િવગતો હોય છે. ઉપરાતં ઇમરજ સી ર પો સને અસરકારક 

બનાવવા માટ જ લામા કાયરત વૈ છક સં થાઓ અને વયં સેવકોની ૂચ હોય છે.   

 

૨.૧        આપિ  કલન, આપિ  નો ઇિતહાસ : 

 ગાધંીનગર લાના તમામ તા કુા કંૂપ ઝોન-૩ મા ંસમાિવ  ટ છે.  કંૂપ માટની 

સવંેદનશીલતા દશાવે છે. ૨૦૦૧ મા ં કંૂપની અસરો અ ેના  લામા ંકોઇ પણ અસર જોવા 

મળ  ન હતી.  

 

 

 

આફત, સવેંદનશીલતા અને જોખમ િવ લેષણ  

(HRVA) 
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૨.૧.૧  રૂ  સભંિવત જોખમી થાન :-- 

 આ  લામાથંી ૦૪ નદ  પસાર છે. આ જ લામા ંસાબરમતી નદ   અન ેમે ો નદ  

એમ બે મોટ  નદ  અને ખાર  અને વા ક એમ ચાર નદ ઓનો સમાવેશ થાય છે.  પૈક  

સાબરમતી નદ  ગાધંીનગર લા ના મ ય ભાગમા ંથી પસાર થાય છે. યાર ખાર  નદ  વૂ 

થી દ ણ તરફ વહ છે. ચાર તા કુાઓ પૈક  દહગામ તા કુા મા ંચોમાસા દર યાન આવેલી 

તમામ નદ ઓ મા ંપાણી વહ છે. િશયાળા ઉનાળા મા ંઆ નદ ઓ મા ંપાણી રહ ુ ંનથી. જ લા 

મા ંકોઈ મોટા બધં આવલેા નથી.     

૨.૧.૨  વાવાઝો ું  :- 

 ગાધંીનગર જ લાના ગામોમા સભંિવત િવ  તારમા ં ચોમાસા પહલા અને પછ  

વાતાવરણમા ં૫૦ થી ૭૦ કલાકની ઝડપે ૫વન ંકાવાની શકયતા રહલી છે. ડ ઝા  ટર કલે  ડર 

માણે મે થી નવે  બર મ હનાઅઓ વાવાઝોડા સામેની તૈયાર ના છે. નબળા બાઘંકામોને થયલે 

કુશાન જ  (ખાસ કર ને નબળા તથા જોડાણવાળા છત) માલ િમલકતોના બાઘકંામન ેથઇ 

કુશાન પાછળ ુ ં ૃ   ુકારણ બને છે. રહઠાણોના બાઘંકામને થયલે કુશાની જ નહાિનમા ં

પર ણામે છે. માહ એિ લ ૨૦૧૫ મા ં ભાર વાવાઝોડામા ં ગાધંીનગર જ લામા ં ના  ુ મો ુ 

કુશાન પામેલ હ .ુ 

૨.૧.૩  કંૂપ  :- 

 કંૂપની આગાહ  શકય નથી તેથી તેની િત તા અને કુસાની ગેનો દાજ માર  

શકાય નહ  તેથી આ બાબતે વ  ુકાળ /તકદાર  લેવાય તે જ ર  છે.  ગાધંીનગર  જ  લોએ 

કંૂપના ઝોન-૩ સમાિવ ટ જ  લો છે. કંૂપના દ ટકોણથી જોઇએ તો જ  લામા ં શહર  

િવ  તારોમા ંપાકા અને બ ુમાળ  મકાનો અ ત વ ઘરાવે છે. અન ે ા  ય િવ  તારોમા ંપાકા અન ે

બ ુમાળ  મકાનો ઓછા અને ખાસ કર ને સીમે  ટ, માટ  અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાઘંણી 

મોટા માણમા ં જોવા મળે છે. આમ કંૂપના સદંભ શહર  િવ  તારો ા  ય િવ  તારો કરતા ં

વઘાર અસર  ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે. જો સ દુાયના લોક કંૂ૫ વૂ, દર  યાન 

અને પછ  આયોજન બ  ઘ ર તે બાઘંકામ કંૂ૫ સામે ટક  શક તેવી ટકનોલો  ર ોફ ટ ગ 

બાઘંકામથી બનાવવામા ંઆવે તો કુશાનના અસરો ઓછ   કર  શકાય છે.  
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૨.૧.૪  ુ કાળ : - 

 ગાધંીનગર  લામા ંસરરાશ ણ થી પાચં વષમા ંએકાદ વષ દર  યાન તા કુાઓમા ં

ઓછા વરસાદન ે લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે. સને ૨૦૧૫ ની વષાઋ  ુ દર  યાન 

વરસાદ ઓછો પડલ હોવાથી આમ, તા કુામા ં ુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી ઘણા તા કુાઓમા ં

પાણીની અને ઘાસ ચારાની સમ યા આવી હતી. 

૨.૨ એચ આર.વી.એ માટની પ  ઘિત (HRVA) 

એચ.આર.વી.એ. માટ િવિવઘ સદંભનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ  યો મા ંવી.ડ .એમ.પી., 

ટ .ડ .એમ.પી., એસ.ડ .આર.એન. અને અ  ય િવભાગોના ર પો સ  લાનનો ઉપયોગ કરવામા ં

આ  યા છે. આ ઉપરાતં .એસ.ડ .એમ.એ ની વેબસાઇટ ઉપર ના ડટા મેળવવામા ંઆ  યા છે. 

તા કુા અન ે  લા  તરની િવિવઘ મીટ ગો દર  યાન ચચા િવમશ  વારા પણ િવ લે  ણ 

મા હતી એકિ ત કરવામા ંઆવી. છે.  

૨.૩ મતાઓ ુ ંિવ લેષણ, જોખમ અને સવેંદનશીલતા વગ કરણ  

 મા ંઆપિ નો ખતરો તોળાઇ રહલો હોય એવા અનેક જોખમોનો સામનો ગાધંીનગર 

 લો કર છે. જોખમ અને સભંિવત અસર (સવંેદનશીલતા) જ ખરખર આવા જોખમોમાથંી 

પેદા થતા હોય છે  સમ  રાજયને અસર કરતી ઘટના કરતા પણ એકાદ ગામ માટ થતી 

નાની ઘટનાની અસરની મા ા વઘાર થાય છે. નીચે દશાવેલ કો ટકમા ંગાધંીનગર  લાના 

જોખમો, ખતરા અને આપિ  તની અસરના િવ લેષણના પ રણામોનો ૂંક સાર દશાવવામા 

આ  યો છે. આ િવ લેષણના કડા એ ુ ંદશાવે છે ક, ગાધંીનગર  લા  તર કરવાના આપિ  

આયોજનમા ંઘરતીકંપ અને રૂ  માટના કાયલ ી િતભાવ તરફ  યાન થમ ક  ીત કર ુ ં

જોઇએ આવી ઘટના માટનો કાયલ ી િતભાવ રૂ, વાવાઝોડા અન ેબઘં ટૂવાની ઘટનાના 

િતભાવ સાથે સકંળાયેલો છે. આપિ ની આવી ઘટનાઓના ચોકકસ િતભાવનો આગ, 

ઔ ો ગક અક  માતો, મહ  વના તરમાળખાની િન  ફળતા અને મકાન ટૂ  પડવાની ઘટનાઓ 

દર યાન પણ ઉપયોગ કર  શકાય છે. ુ  કાળ, કંૂપ તથા રૂ  વી ઘટના માટ ખાસ 

યોજનાઓ અિ  ત  વમા ંછે. રાસાય ણક અને ઔ ો ગક અક  માતોની તજવીજ કરવી અન આવા 

જોખમો િનવારણ માટ અથવા તનેે લગતી જ ર  ટકિનકલ કાયવાહ  પર  યાન ક  ીત 

કરવાની આવ  કતા રહ  છે 



  

  

  

1133  
  

. ૨.૪ સસંાધનો ુ ંિવ લેષણ  

 લામા ં િવિવઘ આફતો દર  યાન િતસાદ આપવા માટ િવિવઘ કારના બચાવ 

સાઘનોની જ ર યાત પડતી હોય છે.  કંૂપ આગ, રૂ, આક  માત, વગેર વી આફતો 

દર  યાન અ તન અને સ મ સાઘનોની ઉપલ  ઘીની િવગતો પ રિશ  ટ-૩ થી સામેલ કરલ છે.   

૨.૫ મતા િવ લેષણ   

 રૂ , વાવાઝોડા સામેની મતાઓની ૂચ  

મ િવગતો સં યા 

1 જોખમી ગામો (પ રિશ  ટ-ર) ૧૯ 

2 સરકાર  ઘાસચારા સ લાયર ૨ 

4 અ  જ થો (સ તા અનાજની ુ કાન) ૩૬૫ 

5 મશીન બોટ ૨ 

6 સાદ  બોટ ૫ 

7 બોટ ઓપરટર ૧૦ 

8 લાઇફ કટ ૧૦૦ 

9 ર ગો ૧૦૦ 

 

 કંૂપ સામે મતાઓની ૂચ         

મ િવગતો સં યા 

1 કંૂપ સભંિવત ગામ સમ  જ લો 

2 અ  સ લાયર સ તા અનાજની ુ કાન ૩૬૫ 

3 ડ પર ૧૦૦ 

4 આરો ય સબ સે ટર ૧૭૩ 

5 ાથિમક આરો ય ક  ૩૦ 

6 સા ુ હક આરો ય ક  ૯ 

7 સબ ડ કટ હો પટલ ૧ 

8 જ લા િસિવલ હો પટલ ૧ 

9 ખાનગી હો પટલ ૩૦૬ 
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10 ખાનગી લેબોરટર  ૨૫ 

12 પો ટમોટમ િુનટ ૦૩ 

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

વાવાઝો ુ  ં  અને કંૂપ માટ તા કુા થળે ુશળ માનવ સપંદા, યં ો અને સસંાધનો ારા 

મતા િવકાસના યાસો ગિતમા ંછે.   

 લોકોની પરંપરાગત ર તે આપિ  તનો સામનો કરવાની મતા  

મ આપિ  ત વૂ ચેતવણી વૂ તૈયાર  શ આતનો ર સપો સ 

1 રૂ 
સ દુાય ારા પાણીના તર 

પર નજર રાખવી 

ન  કરલા ચા 

થળે થળાતંર  અને 

બચાવ ુકડ ઓની 

તૈયાર  

શોધ અને બચાવ, 

ાથિમક સારવાર 

2 વાવાઝો ુ  ં
અગર યાનોને રણમા ંન 

જવા ં ણ કરવી. 

સલામત થળની 

ઓળખ, થળાતંર 

શોધ અને બચાવ, 

ાથિમક સારવાર 

3 કંૂપ ના 
સલામત થળની 

ઓળખ 

શોધ અને બચાવ, 

ાથિમક સારવાર 

4 ુ કાળ 

પચંાગના આધાર 

વરસાદ ુ ં કલન, ઠ 

મ હનામા ંપવન અને 

વાદળની દશા અને 

ગિતના આધાર કલન 

ઘાસચારા અને 

અનાજ સં હ, ુવા 

અને તળાવ પાણીના 

વપરાશના િનયમ 

ઘડવા, 

પાજંરાપોળ, પરબ અને 

ઘાસચારા ડપો શ  

કરવા 

5 
ઓ ો ગક 

/ કિમકલ 
આકિ  મક હોય છે. 

લોકોને સલામત  થળે 

ખસી જવા તાક દ 

કરવી. 

એ ટ ડોટસ / ાથિમક 

સારવાર 
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૨.૬ HRVA િવ લેષણ  ગેની ભલામણો  

 ગાધંીનગર  લામા ં જોવા મળતા ં જોખમો સામે વૂ તૈયાર  અને જોખમો સામે 

િતસાદ આપવા માટની મતા પર િવશષે  યાન આપવાની જ ર યાત છે. ગાધંીનગર  લો 

જયાર કંૂપ ઝોન-૩ મા ં સમાિવ  ટ છે,  યાર તેના મકાનો અને અ  ય બાઘંકામ કંૂપ 

િતરોઘક બને તે પણ જ ર  છે. ગાધંીનગર  લામા ં રૂ સામે િતસાદ આપવા માટના 

સાઘનો તથા માનવ સસંાઘનો ની ઉણપ વતાય છે.  તૂતા તરફ કામ થાય તે જ ર  છે. આ 

ઉપરાતં જન સ દુાયમા ં વૂ તૈયાર  ગે િવિવઘ મા  યમો થક  સમજ િવકશે ત ે કારના 

યાસો આવકાય છે. જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન મડંળ ારા રાજયમા ંઅમલી બનેલ 

આફત જોખમ  યવ  થાપન કાય મ અ  વયે યોજના તૈયાર કરવા લ ી, મતાવધનલ ી તથા 

જન િૃતલ ી કામગીર  અમલમા ંછે. 

 ગાધંીનગર એ રા ય ુ ં પાટનગર છે, અને રા ય ના પાટનગરમા ં બનેલ મહા મા 

મં દર ખાતે રા ય, રા  અને તરરા ય ક ા ના સ મેલનો યો ય છે મા ંઅવાર નવાર 

દશ િવદશથી મહા ભુાવો પધાર છે, તથા વાય ટ જુરાત ના કાય મો ઘણા લાબંા સમય 

થી મહા મા મં દર ખાતે યોજવામા ંઆવે છે, ને અ લુ ી ને વહ વટ  તં  ારા વાય ટ 

જુરાત-૨૦૧૯ એકશન લાન ને કાયરત કરલ નો સદર લાન મા ં િવિશ ટ પે સમાવેશ 

કરલ છે.    
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State Disaster Response  Structure
માહ તી  ુઆદન દાન- ચેતવણી 

આપિ  યવ થાપન ુ ંમાળ ુ ંરા ય અને જ લા ક ાએ

 

Structure 

આપિ  યવ થાપન ુ ંમાળ ુ ંરા ય અને જ લા ક ાએ 
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 કટ ાયસીસ મેનેજમે  ટ પુ ગાધંીનગર 

 

 

 જ લા આપિ  યવ થાપન લાનને કાયરત કરવા માટ સં થા કય માળ ુ ં

િવચારવામા ંઆ ુ ં છે. આ માળખામા ં જ લા, તા કુા, નગરપા લકા, ામ વ ચ ેસમ વય 

કર  શકાય તેમજ િવિવધ િવભાગો વય તા સાથે પર પર રૂક બની તા કુા ન ેરા યના ં

સ ામડંળો સાથે સકંલન કર  શક એ અવધરણા છે. જ લા આપિ  યવ થાપન સિમિતની 

રચના આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ ૨૦૦૩ જુબ કરવામા ંઆવ ેછે. 
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Incident Commander 
(Collector/ DM) 

Finance/Admin 
Section 

(RAC 

Human 
Resources unit 

Procurement 
Unit 

Accounting and 
Records Unit 

Damage 
Assessment 
Survey 

Police Inquiries 

Outgoing Public 
Information 

Public Opinion 
Feedback 

Media Centre 

Press releases & 
Media Access 

Monitoring & 
Feedback 

Incident Command Structure – Gandhinagar  District 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Law & Order 
Section, 

including Law & 
Order Task 

Force 
DSP 

Police 

Functions 

Home 

Guards 

Volunteers 

Operations Section 
RAC 

 
 

Warning 
Task Force 

Search and 
Rescue Task 
Force 

Food and 
Relief 
Supplies Task 
Force 
Power Task 
Force 

Animal 
Health and 
Welfare Task 
Force 

Water 
Supply Task 
Force 

Shelter Task 
Force 

Public Works 
Task Force 

Public Health 
and 
Sanitation 
Task Force 
Telecommun
ications Task 
Force 

Planning Section,  
Collector 

 
 

Assessment & Planning Unit, 
including Damage and Loss 
Assessment Task Force 

Resources & Requirements 
Unit 

Management Information 
System Unit 

Demobilization Unit 

Documentation Unit 

Technical Specialist 

Logistic Section, 
including Logistics 

task Force 
DDO 

Facilities Unit 

Storage Unit 

Staff Support Unit 

Communications 
Unit 

Transportation 
Unit, including 
Transport Task 
Force 

Air transport 

Ground Transport 
 Water Transport 

Safety Unit  
Fire Officer 
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Abbreviations: - 

DSP - District Superintendent of Police 

RAC - Resident Deputy Collector 

RAC - Additional District Collector 

DDO - District Development Officer 

DIO - District Information Officer 

 

 



  

  

  

2200  
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 લામા ંઉપલ  ઘ ફાયર ઇમરજ  સી સેલ ની િવગતો 

અ.ન ં નામ હો ો ઓ ફસ મોબાઇલ ન.ં 

૧ ી મહશ ુમાર મોઢ 
ફાયર ઓ ફસર ી 

ગાધંીનગર 

૨૩૨૨૨૭૪૨ 

૨૩૨૨૨૧૪૧ 

૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 

૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨ 

૨ ી રાકશભાઈ ફાયરમેન દહગામ 
૦૨૭૧૬ 

૨૩૨૬૨૬ 
૯૦૯૯૬૧૯૫૫૫ 

૩ ી ગઢવી ભાઈ ફાયરમેન માણસા 
૦૨૭૬૩ 

૨૭૩૦૦૧ 
૯૫૭૪૦૦૩૦૦૧ 

૪ 
ી કમલેશભાઈ 

બારોટ 
ફાયરમેન કલોલ 

૦૨૭૬૪ 

૨૨૩૩૩૩ 
૯૭૨૨૨૨૮૮૮૯ 

૫ ી સતંોષ પટલ 
ફાયર ઓ ફસર મહા મા 

મં દર ગાધંીનગર 
- ૯૯૧૩૩૦૦૧૫૧ 
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 જ લામા ંઉપલ ધ આક મક કં ોલ મ િવગતો 

કં ોલ મ સપંક નબંર 

લે ટર કચેર , ગાધંીનગર ૨૩૨૫૬૭૨૦ 

જ લા આપિ  યવ થાપન કં ોલ ુમ  ટોલ  ૧૦૭૭ 

ટટ કં ોલ મ ૨૩૨૫૧૯૦૦ / ૨૩૨૫૧૯૦૨ 

જ લા પોલીસ અિધ ક ીની કચેર  ૨૩૨૧૦૯૧૪ / ૨૩૨૧૦૧૦૮ 

જ લા પચંાયત કચેર , આરો ય ૨૩૨૫૬૯૪૧ 

જ લા પચંાયત કચેર , ગાધંીનગર ૨૩૨૫૬૯૭૮ 

િસવીલ હો પીટલ, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૧૨૩ 

.ુ કોપ ., ગાધંીનગર મહાનગરપા લકા,  

ફર યાદ ક  
૨૩૨૨૨૭૧૮ 

ફાયર ગેડ, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૨૭૪૨ 

વન સરં ક ીની કચેર  ૨૩૨૬૦૬૩૨ 

કા.પા.ઈ.પા.યો.િવ.૩ ૨૩૨૫૯૧૬૫ 

કલે ટર કચેર , મહસાણા ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૨૨૦ 

ધરોઈ ડમ સાઈટ 
૦૨૭૬૧ ૨૬૨૩૪૨ 

૦૨૭૬૧ ૨૬૨૩૨૯ 

િસચાઈ કં ોલ મ 
૨૩૨૪૮૭૩૫ / ૨૩૨૪૮૭૩૬ /  

૨૩૨૪૦૮૧૧, ૧૨, ૧૩  

પાણી રુવઠા કં ોલ મ ૧૯૧૬ (ટોલ .) 

ઈબી કં ોલ મ, થમલ પા. ટ. પેથા રુ ૨૩૨૧૨૬૧૬ / ૨૩૨૪૪૭૨૧ 

મામલતદાર કચેર , ગાધંીનગર ૨૩૨ ૫૯૦૭૫ 

મામલતદાર કચેર , કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૪૧૪ 

મામલતદાર કચેર , માણસા ૦૨૭૬૩ ૨૭૦૬૬૨ 

મામલતદાર કચેર , દહગામ ૦૨૭૧૪ ૨૩૨૦૦૨ 

એન.ડ .આર.એફ. ૨૩૨૦૧૫૫૧ 
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બી.એસ.એફ. ૦૭૯ ૨૩૨૦૦૯૧૧ 

આમ  ક પ ૨૩૨૦૧૫૦૨ થી  ૭ 

એરફોસ ૦૭૯૨૩૨૪૨૬૦૦ / ૦૭૯૨૩૨૭૫૫૦૨ 

કો ટ ગાડ ૨૩૨૪૩૪૫ 

જુરાત પોલીસ અકાદમી (કરાઈ) ૦૭૯ ૨૯૨૮૯૬૧૨ / ૦૭૯ ૨૯૨૮૯૯૮૪ 

સી.આર.પી.એફ. ૦૭૯૨૩૨૦૧૦૯૩ 

જુરાત ગેસ કંપની ૨૩૨૬૪૫૫૫ / ૭૨૧૧૧૬૪૨૨૨ 

સાબરમતી ગેસ કંપની ૧૮૦૦૨૩૩૩૮૧૦ 

ટોર ટ પાવર લી. ગાધંીનગર ૧૯૧૨૯ / ૯૨૨૭૨૫૯૫૯૮ 

ઓ.એન. .સી. 

૦૨૭૬૪ ૨૨૦૬૧૨/ 

૯૪૨૬૬૧૪૧૦૦ / 

૯૪૨૮૩૩૧૨૦૦ 

 

  લામા ંઉપલ  ઘ આરો  ય ઇમરજ  સી સવલતો 

તા કુા ૦૪ 

આરો  ય સબ સે  ટર  ૧૭૩ 

ાથિમક આરો  ય ક    ૩૦ 

સા હુ ક આરો ય ક   ૦૯ 

સબ ડ ક હોિ  પટલ  ૦૧ 

 લા િસવીલ હોિ  પટલ  ૦૧ 

મેડ કલ કોલેજ  ૦૧ 

ખાનગી હોિ  પટલ ૩૦૬ 

ખાનગી લેબોરટર   ૨૫ 

પો ટમોટમ િુનટ  ૦૩ 
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 આગાહ  અને વૂ ચેતવણીની સં થા યવ થા  

 

 ઘટના િનયં ણ સચંાર તં : 

 કોઇ૫ણ આપિ ના અસરકારક િનયં ણ માટ સચંાર યવ થા અ યતં 

મહ વની બાબત બની ય છે. આપિ  દર યાન આપિ  યવ થા૫ન ટ મ ારા 

અપનાવવામા ંઆવતી સચંાર યવ થા ણાલી નીચે આપેલી છે. આપિ ના પ રણામે ક 

તેની અસરન ે લીઘે કોઇ સચંાર યવ થા તરમાળ ુ ં ખોરવાઇ ય/ ટૂ  પડ તેવા 

સજંોગોમા,ં ૂર સચંાર કાયિવશેષદળ ુ ં ને ૃ વ લેતી ય કત, આપિ  યવ થાપનની 

અસરકારક કામગીર  માટ ખલલે ક અવરોઘ વગરની સચંાર યવ થા િુનિ ત  કરવા માટ 

આવી સવલત ક તર માળખા  ુતા કા લક નુ: થાપન િુનિ ત  કરશ:ે 

 એક ૃત ર ડયો સચંાર યવ થા (િસ થેસાઇઝડ ર ડયો કો િુનકશન) 

 ટલીફોન  

તમામ િનયં ણ ક  ખાતે ટલીફોન રૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 

 વૈક પક સચંાર યવ થા 

 સચંાર યવ થા સવલત/સચંાર યવ થા તરમાળ ુ ં ટૂ  પડવાને લીઘે 

તમામ યવ થા સવલત અને સચંાર તં  ઠ પ થઇ ય એવી પણ પ ર થિત ઉભી 

થવાની સભંાવના હોય છે. સચંાર યવ થા ખોરવાઇ ય તેવા સગેં આવી સચંાર 

સવલત/ તરમાળ ુ ં કાયરત બન ે તે ર તે નુ: થાિપત થઇ ય યા ં ઘુી 

પ ર થિતની ગભંીરતાને લ મા ં લઇને નીચેની વૈક પક યવ થાનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવશે : 

 સેટલાઇટ સચંાર યવ થા  : 

 એક વખત તમામ સચંાર યવ થા ખોરવાઇ ય ક તરત જ સેટલાઇટ 

સચંાર યવ થા ચા  ુકર  દવામા ંઆવશ.ે આવી સવલત તમામ સગેં ચા  ુરહ છે  
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 ચેતવણી, રાહત અને નુ : થાપન  

 ચેતવણી એ આપિ  પહલાની વૂ તૈયાર  સાથે સબંિંધત છે. આવનાર  આફત 

પહલા તેની સભંાવનાઓ િવષે ણકાર  મળે તો આક મક આવી પડલ આફતમાથંી બચી 

શકાય અને નમાલ ુ ં કુશાન ઓ  ંથાય છે. ટ ઓપરશન સે ટર કલેકટર કચરે  

ગાધંીનગર ખાતે સતત ૨૪ કલાક કં ોલ મ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ કારની 

આફતો પહલા ંસમયસર ચેતવણી ારા કુશાનની શકયતામા ઘટાડો કરવાનો છે. જ લામા ં

કોઇ પણ થળે અને સમયે ઘટતી કોઇ પણ કારની ઘટના – ુઘટના સામે િતસાદ 

યાને વેગ મળે રાહત બચાવની કામગીર  િવના િવલબેં આરંભી શકાય તેમજ જ લા 

તા કુા તરના સબંોિધત તમામ અિધકાર ીઓ સાથે જ ર  સકંલન રાખી શકાય અને 

વર ત અમલવાર  હ  ુજ ર  સકંલન માટની આ યવ થા છે.  

વષાઋ  ુદરિમયાન રૂ  ક અિતભાર વરસાદની પ ર થિતમા ંપહ ચી વળવા હ  ુ

તા કુા તર આગોતરા આયોજન અને વૂ તૈયાર ના ભાગ પે તા કુા તર કં ોલ મ ૧ 

ુનથી શ  કરવામા ંઆવ ેછે. જયાથંી ામ તર ચેતવણી અને સદંશા યવહારની કામગીર  

હાથ ધરવામા ં આવે છે. આ દરિમયાન તા કુા તર થાિનક ક ાએ તા કુા આપિ  

યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવામા ંઆવે છે મા ં થાિનક સસંાધનોની ઉપલ ધી શોધ 

અને બચાવ અને રાહત કામગીર ની હૂ રચના, મહ વના નબંરોની ચુીનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવે છે. વ મુા ંઆ સમ  યોજના ુ ં એસ.ડ .આર,એન પર પણ અપડશન આ 

ગાળામા ં ણુ કર  લેવામા ંઆવે છે.  

આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી યાર થાિનક વ હવટ  તં ની 

આત રક સકંલનની ચકાસણી હ  ુમોક લ  ુઆયોજન સમયાતંર કરવામા ંઆવે છે અને તે 

દરિમયાન જણાતી ખામીઓ િતઓની સિમ ા કર  ભિવ યમા ંત ે નુરાવિતત ન થાય ત ે

માટની કાળ  રાખવામા ંઆવે છે.  

કોઇ પણ આપિ  રોક  શકાતી નથી પરં  ુતેની સામેની વૂતૈયાર  અને સજજતાથી 

તેની ભયાનક અસરો તી તામા ઘટાડો જ ર કર  શકાય છે. વળ  આફત સામે વૂ તૈયાર  

એ જ એકમા  િવક પ હોવાથી થાિનક સ દુાયમા ં મતા વધન થાય તે જ ર  છે.   
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અ વયે જુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામંડંળ ારા અમલી બનેલ આફત જોખમ 

યવ થાપન કાય મ થક  સ દુાય તર િવિવધ સ હુો માટ તાલીમ કાયકમો  ુઆયોજન 

કરવામા ં આવ ે છે. આ ઉપરાતં સમયાતંર આફત સામે વ તૈયાર ના િવચારને િવિવધ 

મા યોમો થક  જન િૃત લ ી િવિવધ કાય મો ારા લોકો વ ચે પહ ચાડવામા ંઆવે છે.  

આ ઉપરાતં સબંોિધત િવભાગો વા ક પો લસ, પચંાયત, માગ અને મકાન, વન 

િવભાગ, િશ ણ, આરો ય વગેરને જ ર  સકંલનમા ં રહ  કામગીર  કરવા માટ ૂચ ત 

કરવામા ંઆવે છે, તા કુા તર તા કા લક િતસાદ માટ લાયઝન અિધકાર ીઓની િનમ કુ 

કરવામા ંઆવે છે. તમામ લાયઝન અિધકાર ીઓને આપિ ના સમયે સ ગ અને સતક 

રહવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

તા કુા તર ઉપલ ધ કરવામા ંઆવેલ શોધ અને બચાવના સાધનો લાઇફ કટ, 

લાઇફ ર ગ, રોપ, જનરટર, તેમજ વરસાદ માપક યં ને કાયા વત થિતમા ંહોય તે માટ 

તેની મામલતદાર ીઓ ારા ભૌિતક ચકાસણી કર  લેવામા ં આવે છે. રાહત એ આફત 

દર યાન તથા આફત ાટ ા બાદ નો તબ ો છે. આફતિથ થયેલ કુશાનના કારણે 

ય કત માનિસક, શા રર ક તથા આિથક ર ત ે ભાગંી પડ ો હોય છે.  ય ત અથવા 

સ દુાય ને સમાજમા ંફર થી તે પગભર થઇ શક તે માટ સરકાર ીની ારા લેવામા ંઆવતો 

િનણય સવ પર  છે.  
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કરણ- ૪ 

     

 

 

   આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીર  અને 

બન માળખાગત કાય  કરવા. માળખાગત કામમા ંબાધંકામ અને આ સુંગક કામગીર   

જોખમ હળ  ુકરવામા ંમદદ કર છે.  બન માળખાગત કાય મા ંજન િૃત, મતાવધન, 

યવહારમા ંબદલાવ, સલામતીના િનયમો ઘડવા અને લા  ૂકરવા વા કાય  કરવામા ંઆવ ે

છે.  

ઉપશમન(મીટ ગેશન) ના કાય  નીચે જુબ છે  બે કારના છે; 

 માળખાગત કાય  :  

થળ પર બાધંકામ અને એ નીયર ગ, ભૌિતક કામ. 

 બન માળખાગત કાય  :  

અ યાસ, સશંોધન, િનયમો, નીિતઓ, મતાવધન, જન િૃતલ ી કામગીર . 

 દરક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામા ંઆવા કાય  સમાિવ ટ કર તે ુ ંસકંલન અમલ 

કરનાર કર  શક. આવા કામોની વાિષક સમી ા કર  તેમા ંજ ર  ધુારા વધારા કરવામા ં

આવશ.ે  

 

રોકથામ અને ઉપશમન કાય યોજના 

(Prevention and Mitigation Measures) 
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 રૂના ઉપશમન માટ માળખાગત પગલાઓ   

ટા  ક િૃ  અમલ કરનાર િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

મરામત, 

સાફ સફાય 

વરસાદના પાણીના િનકાલ 

માટ ગટર, નેજ અને 

કનાલની મરામત કરવી 

નગરપા લકા, 

.ુપા.અને ગ.  ય.બોડ 

નગરિવભાગ, આર. 

એન.બી. 

મ ે-

૨૦૧૯ 

ુન – 

૨૦૧૯ 

તાલીમ ારા 

ુશળતા 

િવકસાવવી 

 યમં સેવકો અને તરવૈયાની  

તકનીક  ુશળતાઓ માટ ખાસ 

તાલીમ આયોજન કર  મતા 

વઘન કર ુ ંઅને ુશળતા 

િવકશાવવી 

ડ .ડ .એમ.સી , 

.એસ.ડ .એમ.એ  

નગરપા લકા, પોલીસ, 

અને 

એિ લ -  

૨૦૧૯ 

માચ - 

૨૦૨૦ 

આપિ  ત 

 યવ  થાપન 

ન ે ુ  ય 

વાહ સાથે 

જોડવો 

 લા  તર ચાલતા સ દુાય 

આઘા રત ાયકમો સાથે 

આપિ  ત  યવ  થાપન 

કામગીર ના સકંલન  ગે 

િુ ત કર ુ ં

તમામ લાઇન 

ડ પાટમે  ટ ુ  ય  વ ે 

DRDA/ ICDS/ 

િશ ણ 

એિ લ-  

૨૦૧૯ 

માચ- 

૨૦૨૦ 

EW 
વૂ ચેતવણી  યવ  થાને 

મજ તુ બનાવી 

કલેકટર કચરે , ાતં 

કચેર , આઇ.એમ.ડ , 

ડ .ઇ.ઓ.સી 

એિ લ-  

૨૦૧૯ 

માચ- 

૨૦૨૦ 

મોક લ 

શાળાઓ, બ ુમાળ  ભવનો,  

હોિ  પટલ અને સભંિવત જોખમ 

ઘરાવતા  થળો પર કવાયત 

હાથ ઘરવી 

કલેકટર કચરે , 

િશ ણ િવભાગ, 

આરો  ય િવભાગ 

એિ લ-  

૨૦૧૯ 

માચ- 

૨૦૨૦ 

સ દુાય 

આઘા રત 

આપિ  ત 

 યવ  થાપન 

 થાિનક િવભાગોમા ંજોખમ 

અન ેસવંદેનશીલતા, આપિ  ત 

િનવારણની જ ર યાત,  

િતસાદ આપવાની મતા 

અને સમજ િવકસાવવી 

મહ લુ િવભાગ, 

શહર  િવકાસ િવભાગ, 

.એસ.ડ .એમ.એ  

પચંાયત િવભાગ 

એિ લ-  

૨૦૧૯ 

માચ - 

૨૦૨૦ 
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 રૂ ના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

મરામત, 

સાફ સફાય 

વરસાદના પાણીના 

િનકાલ માટ ગટર, નેજ 

અને કનાલની મરામત 

કરવી 

નગરપા લકા, 

.ુપા.અને 

ગ.  ય.બોડ િવભાગ, 

આર.એ  ડ બી.  ટટ 

અને પચંાયત 

એિ લ-  

૨૦૧૯ 

ુન- 

૨૦૧૯ 

 થાિનક 

સસંાઘઘોનો 

િવકસાવવા 

અને 

ઓળખવા 

પરંપરાગત સામનો 

કરવાના સાધનો અને 

કૌશ યોનો િવકાસ કરવો. 

દા.ત. તરાપા, 

DDMC, વુક 

મડંળ અને 

એન. .ઓ. 

એિ લ-  

૨૦૧૯ 

માચ - 

૨૦૨૦ 

પ  ુ

આરો  ય 

પ ઓુની સલામતી ગે 

િૃત 

પ પુાલન  અને 

ામ િવકાસ 

િવભાગ 

મ-ે૨૦૧૯ 
ઓગ  ટ 

૨૦૧૯ 

 

 વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

સલામત 

બાઘંકામ  

વાવાઝોડાથી અસલામત 

મકાનો અને હર 

ભવનોની ઓળખ કરવી 

અને તે  ુવાવાઝોડા સામ ે

મજ તુી બ વી  

માગ અને મકાન 

ટ .ડ .એમ.સી 

એસ.ડ .એમ . 

એિ લ 

૨૦૧૯   

ુન-

૨૦૧૯   
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 વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

સદંશા 

 યવહારની 

 ઘિત 

િવકસાવવી 

DEOC/ અને તા કુા કં ોલ મ 

તથા ગામ ક ા ઘુી વૂ 

ચેતવણી યવ થાને મજ તૂ 

બનાવવી. 

તા કુા કં ોલ 

મ TDMC/ 

પચંાયત, 

િસચાઇ 

એિ લ  

– ૨૦૧૯ 

ુન-

૨૦૧૯ 

મજ તૂી 

કરણ 

નબળ  ણુવ ાવાળા 

બ ડ ગ/ હોડ ગ માટ નોટ સ 

આપવી અને િનયં ણ કર ુ.ં 

માગ અને 

મકાન 

નગરપા લકા 

એિ લ  

– ૨૦૧૯ 

ુન-

૨૦૧૯ 

 

 કંૂપના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

મતા 

વઘsન 

EOC/ERC ુ ંબાઘંકામ તથા 

મજ તુી કરણ 

મહ લુ િવભાગ 

માગ અને મકાન 

.એસ.ડ .એમ.એ. 

 આુર  ડ સે  બર 

મજ તૂીકરણ 

નબળા મકાન અને ખાનગી 

બ ડ ગો (શાળા, બે ક, શોપ ગ 

સે ટર વગેર) ુ ંર ોફ ટ ગ 

કરાવ ુ.ં 

મહ લુ િવભાગ 

માગ અને મકાન 
 આુર  ડ સે  બર 

મજ તૂીકરણ 

અિત નબળા અને જ ર ત 

મકાનો અને બ ડ ગો ઓળખવા 

અને ધરાશાયી કરવા. 

મહ લુ િવભાગ 

માગ અને મકાન 

એસ.ડ .એમ 

 આુર  ડ સે  બર 
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 \ કંૂપના ઉપશમન (િમ ટગેશન) માટ બન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

તાલીમ 

કંૂપ િતરોધક બાબતો 

ગે આ કટ ટ, એ નીયર, 

ક ડયા-કાર ગરો ુ ં

મતાવધન 

નગરપા લકા, 

ડ .ડ .એમ.સી. 

અને માગ અને 

મકાન 

એિ લ  – 

૨૦૧૯ 

ફ આુર  

૨૦૨૦ 

બી  ડ ગ 

કોડનો 

અમલ 

તમામ બાધંકામોમા ં કંૂપીય 

સલામતી સબધંીત 

નીિતિનયમો ુ ં ુ ત પાલન 

કરાવ ુ.ં 

નગરપા લકા, 

ડ .ડ .એમ.સી 

અને માગ અને 

મકાન 

માચ-

૨૦૧૯ 

ફ આુર  

૨૦૨૦ 

કવાયતો 

હાથ ઘરવી 

શાળાઓ, હો પીટલ અને 

હર ભવનો માટ મોક લ 

કરવી. 

DPEO/ 

CDHO/ 

DEO/ 

મામલતદાર 

માચ-

૨૦૧૯ 

ફ આુર  

૨૦૨૦ 

 

 ુ કાળના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ માળખાગત પગલાંઓ  

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

પાણી સં હ 

અને 

િૃતઓ ને 

વેગ આપવો 

ુ ુ ંબ તર મકાનમા ંઅને 

હર ભવનોમા ંવરસાદ  

પાણીના સં હ ુ ંબાધંકામ 

કરાવ  ુ

વન િવભાગ, 

ામ િવકાસ 

અને પચંાયત 

માચ ફ આુર  

પાણી સં હ 

અને 

િૃતઓ ને 

વેગ આપવો 

સા દુાિયક તર વરસાદ  

પાણીના સં હ માટ તળાવો, 

ખેત તલાવડ  અને ચેકડમો ુ ં

બાધંકામ કરાવ .ુ 

ામ િવકાસ 

અને િસચાઇ 

િવભાગ 

માચ ફ આુર  
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 ુ કાળના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાઓં   

ટા  ક િૃ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવા

ની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

ગામોની 

ઓળખ 

કરવી 

અછત અને ુ કાળ િનવારણના 

કામોની ૂચ બનાવવી અને થળ 

તારવવા 

ખેતીવાડ  

િવભાગ, 

પચંાયત, વન 

િવભાગ 

માચ ફ આુર  

ુ િષ, લ ી, 

મા હતી 

આપવવી 

ઓછા વરસાદમા ં ુ કાળમા ંટક  શક 

તેવા પાકો માટ ખે તૂોને મા હતગાર 

કરવા અને પાણીના કરકસર ુ ત 

ઉપયોગ માટ 

ખેતીવાડ  

િવભાગ, 

પચંાયત, વન 

િવભાગ 

િસચાઇ 

માચ ફ આુર  

 

 ઓ ો ગક માટ ઉપશમન માટ માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક િૃ  

અમલ 

કરનાર 

િવભાગ 

શ  

કરવાની 

તાર ખ 

ણૂ 

કરવાની 

તાર ખ 

ઉ ોગોથી ુદરતી 

સસંાધનો ઉપર થતી 

િવપર ત અસરોની 

દખરખ રાખવી 

(જમીન, પાણી અને 

હવા) 

િનયિમત ડટા કલકેશન 

અને ુદરતી સસંાધનો 

પરની િવપર ત 

અસરોનો અ યાસ 

DDMC, 

LCG, 

GPCB, 

 

માચ ફ આુર  

સે ટ  અસેસમે ટ 

 

ઉ ોગોના કારણ ે

આસપાસના રહણાકં 

િવ તારોમા ંથનાર 

જોખમો ગે ઓ ડટ 

ઇ ડર યલ 

સે ટ  

ઓ ફસર 

માચ ફ આુર  
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કરણ- ૫ 

 

 

 

ઇમરજ સીમા ં વૂ અન ે બાદમા ં િતભાવ કરવો જ ર  છે. િતભાવ કરવાના 

આયોજન માટ ઠોસ યચક તૈયાર કર .ુ િવિવધ સં થા, િવભાગો સાથે સકંલન,માળખાગત 

અને બન માળખાગત કાય  વગેર ન  કરવામા ં વૂ તૈયાર  ઉપયોગી રહ છે.         

 ૧. મતા વધન લાન   

આપિ  યવ થાપનમા ં મતાવધન માટ નીચે જુબની તાલીમો ુ ંઆયોજન કર ુ ં 

 શોઘ અને બચાવ  

 વૂ ચેતવણી  

  થળાતંર  

 કુશાન અને આકારણી  

 

૨. તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ   

તાલીમથી ય ત અને સ હૂના ં ાન, આવડત અને યવહારમા ં બદલાવ આવે છે. 

ભાવા મક અને ાના મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છે. થી ય ત અને સ હૂની કામગીર  

વ  ુસાર  બને છે. આ માટ અગાઉથી તાલીમની જ ર યાતો ઓળખવી અને તેના આધાર 

તાલીમ અને મતાવધન ુ ંઆયોજન કર .ુ  

 વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી 

 કાય િવ લેષણ (નવા અથવા યવ થામા ંકરલ ધુારાવધારા) 

 તાલીમની જ ર યાતની ઓળખ કરવી 

વૂ તૈયાર  કાય યોજના 
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 તાલીમની જ ર યાત ુ ંસરવૈ  ુ

 તાલીમની વૈક પક યવ થા ન  કરવી  

 તાલીમના ખચ-લાભ  ુિવ લેષણ કર ુ ં

 

 િવિવધ િવભાગો માટ કરવાની તાલીમો 

          િવિવધ િવભાગોના ં અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની તાલીમની જ ર યાતો 

ઓળખીને તેના આધાર તેમના માટ તાલીમ કાય મો ગોઠવવામા ંઆવે છે.  આ યાથી 

તાલીમ માટના ંિવષયો અને યાઓ તારવી શકાય. 

         દરક િવભાગે પોતાના તર આપિ  યવ થાને મજ તૂ કરવા માટ તાલીમ 

કાય મોની ૂચ અને સમયસારણી બનાવવા સ ય છે. સામા ય ર તે આ યા જ લા ક 

રા ય તરથી થાય છે. તા કુા તર તાલીમની જ ર યાત ઓળખી તે જુબની તાલીમ 

આયોજન કર  વ  ુસાર  ણુવ ાલ ી તાલમી ુ ંઆયોજન થાય છે.  .  

અ યાર ધુીના અ ભુવોમાથંી દરક િવભાગો માટ નીચે જુબના તાલીમ કાય મો હાથ 

ધરવામા ંઆવે છે.  

 િવિવધ  તર આપિ   યવ  થાપન ઓર ય ટશન   

 પોલીસ, વા ય, મહ લૂ, પચંાયત ામ િવકાસ, વન િવભાગ વગેર માટ , આગ 

સલામતી ગેની  કૌશ ય ૃ ધ તાલીમ કાય મ.  

 ઇમરજ સી ર સપો  સ સાથે સકંળાયેલ િવિવધ િુનટ વા ંક, પોલીસ, નગરપ લકા 

ફાયર ગેડ  હોમગાડ, .આર.ડ , એનસ.એસ.એસ. વગેર માટ શોધ અને બચાવ 

તા લમ  

 સાધનો અને યં ોની ળવણી અને ઉપયોગ. 

 િવિવધ સ હુો વા ં ક િશ ક, ગણવાડ  કાયકર, મ.ભો.યો સચંાલક,  યાજબી 

ભાવના ુ કાનદાર વગરે માટ ાથિમક સારવાર અને આરો  ય તા લમ 
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 ખાસ તાલીમ : 

 િવભાગીય તાલીમો િસચાઇ અ ય હતધારકો માટ ા તાિવક, વૂ તૈયાર , 

િતભાવ, ઉપશમન(મીટ ગેશન), રોકથામ વગેર ગે તાલીમો .આઇ.ડ .એમ 

ખાતે થાય છે.  

 પચંાયતો, સ દુાય માટ, CBDP રાહત, કુસાન કારણી અન ેવળતરના િનયમો 

ગે તાલીમ. 

 NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP, િનઃસહાયતા અને જોખમ કલન 

 સ દુાયના ં કાયદળો માટ શોધ બચાવ, ાથિમક સારવાર, સલામત થળે 

ખસેડવાની પ ધિતઓ, વૂ ચેતવણી વગરે ગ.ે  

 

૩. તાલીમ આયોજન  યવ  થા  

કાય િૃ  જવાબદાર િવભાગ 

 

તાલીમ 

જરર યાત ુ ં

િવ લેષણ 

આપિ  યવ થાપનમા ં

િવભાગોની િૂમકા અન ે

જવાબદાર ઓની ઓળખ કરવી. 

 મહ લૂ અને ડ ટુ  કલકેટર 

 સામા ય વહ વટ િવભાગ 

 મહ લૂ િવભાગ 

 .એસ.ડ .એમ.એ./ .આઇ.ડ .એમ. 

 તમામ કાય ણાલી જુબના 

િવભાગો 

 હર ે  

 ખાનગી ે  

 એન. .ઓ. અને અ ય સગંઠનો 

િવભાગોની િૂમકા અન ે

જવાબદાર ઓને આગળ લઇ 

જવા માટ િવિવધ હતધારકોની 

ઓળખ કરવી. 

તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ 

સતત ચા  ુરાખ  ુ

તાલીમની જ ર યાત જુબ 

તાલીમની ડઝાઇન તૈયાર 

કરવી. 

સસંાધનોની યવ થા કરવી 

તાલીમ કરવી 
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૪. એજ  સીઓની મદદ દર  યાન ોટોકોલ  યવ  થા   

   લાની મતા બહાર આપિ  સામનો કરવાનો આવશ.ે  યાર રાજય તથા ક   

સરકારની ઉપલ  ઘ અ  ય એજ  સી વી ક NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની 

જ ર  ોટોકલ સાથે રાજય  થળે SEOC ના સં ણૂ સકંલનમા ંરહ  મદદ લેવામા આવશ.ે  

 

૫. બચાવ સાઘનોની ઓળખ અને જ  થોની ચકાસણી  

 આપિ  િતસાદ માટ રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત આપવામા ં આવેલ 

બચાવ સાઘનો વા ક ફાયર વાટર ાઉજર, ફાયર ટ  ટર, ઇમરજ  સી પોટબલ લાઇટ, 

લાઇફ કટ, સીબી, ન વગેર વા સસંાઘનો ની યાદ  તૈયાર કર  તમેની ઉપલ  ઘીની 

ભૌિતક અને કાયરત િ  થિતમા ંરાખવામા ંઆવે છે. ની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે.  

 

૬. ચેતવણી તં ની ચકાસણી કરવી  

  લા ક ાના કં ોલ મને મળતા વૂ ચેતવણી ગેના સદંસાઓ ચુા ુ પથી 

 ્ પ  ટ ર તે તા કુા અન ેગામ  તર ઘુી પહ ચે તે માટની  

 ૧. રાજય કં ોલ મ (SEOC) 

 ૨.  લા કં ોલ મ (DEOC) 

૩. તા કુા કં ોલ મ (TEOC)  

માટ તમામ કં ોલ મ વ  ચ ેઆતર ક સકંલનની ચકાસણી  કરવામા ંઆવે છે.  

 

૭.  વર ત િતસાદ ટ મો વ  ચે ુ ં સકંલન  

  લામા ંકોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દર  યાન આપવાના થતા ં િતસાદ માટ નીચે 

જુબના િવભાગો પાસે ઇમરજ  સી ટ મો ુ ંઆત રક સકંલન ચકાસણી  

૧. આરો  ય િવભાગ  

૨. પોલીસ િવભાગ, 
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૩. નગરપા લકા – ફાયર ઇમરજ  સી િવભાગ  

૮.  વૈિ  છક સં  થાઓ અને અ  ય હત ઘારકો સાથે સકંલન  

  લામા ં કોઇપણ આપિ  ત દર  યાન િતસાદ રાહત બચાવ નુવસન ાથિમક 

સારવાર વગરે વી કામગીર  દર  યાન  વિૈ  છક  થાઓ તથા અ  ય હત ઘારકોનો મહ  વ ુ ં

યોગદાન રહ ુ ં હોય છે.  લામા ં આવેલા  વિૈ  છક  થાઓને હત ઘારકોની યાદ  

પ રિશ  ટમા ંસામેલ છે.   

 

૯. રૂ  અને વાવાઝોડા સાથે ઋ ગુત વૂ તૈયાર   

 રૂ અને વાવાઝોડા સામ ે વૂ તૈયાર ના ભાગ પે અસર  ત બનતા ગામોમા ં

 થાળતર કરવાની જ ર યાત જણાય તેવા સજોગોમા ંગામ  થળે  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ 

વૈકિ  પક  થાનોની વૂ ચકાસણી કર  લેવામા ંઆવે અને કટોકટ ના સમયે રૂતી રાશન 

રુવઠાની પણ આગોતર   યવ  થા માટ તમામ પગલા ભરવામા ંઆવ ેછે. તમેજ  લા 

તા કુા અને ગામ  થળેના આપિ  ત  યવ  થાપન કામગીર  સાથે જોડાયલે તમામ  થળેના 

લોકો વ  ચ ે ત રક સકંલન વ  ુમજ તુ ર તે જોડવામા ંઆવે છે.  

 

૧૦.  વૂ ચેતવણી યવ થા (EWS) અને આપિ  બાદની ચૂનાઓ    

 ઘણીવાર એ  ુ બને ક આપિ  ગેનો સદંશો અને ચેતવણી ત રયાળ જ યાએ 

રહલા લોકો ધુી સમયસર પહ ચાડ  શકાતો નથી. અ કુવાર આપિ  પહલા અને 

દરિમયાન અફવાઓના કારણ ેપહ ચતી મા હતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફલાવે છે. 

તેથી યો ય સમય,ે પ ટ, યો ય સ હૂને ચેતવણી સદંશ પહ ચાડવાથી આપિ ની અસરો 

ઓછ  કર  શકાય છે. િવ વાસપા  મા હતી સમયસર પહ ચાડવા માટ ICS મહ વની છે.  
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વૂ ચેતવણી કાય યોજના 

કાયના કાર રૂ વાવાઝોડા 
કિમકલ અને 

ઔ ો ગક 

 

હાલની વૂ 

ચેતવણી 

યવ થા 

જવાબદાર 

િવભાગ 

 

 

િસચાઇ િવભાગ/ 

ડમ 

ઓથોર ટ /હવામાન 

ખા  ુ
↓ 

કલેકટર ી 
↓ 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 
↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 

 

હવામાન ખા  ુ
↓ 

કલેકટર ી 
↓ 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 
↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 

 

હવામાન ખા  ુ
↓ 

કલેકટર ી 
↓ 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 
↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ 

ટ .ડ .ઓ 
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આપિ  બાદની ચૂનાઓ 

સકંટના કાર રૂ  વાવાઝો ું  કંૂપ ુ કાળ 
કિમકલ અને ઔ ો ગક 

ુઘટનાઓ 

જવાબદાર િવભાગ DEOC, મામલતદાર કચેર  અને તા.િવ.અ. 

આવર  લીધેલ ગામો -તે સકંટના જોખમ સભંિવત ગામો 

ચેતવણી અને સદંશા ન 

પહ ચતા હોય અથવા 

પહ ચાડવા ુ કલ હોય 

તેવા ગામો/વસાહત.  

 સ દુાય ગામોમા ં ૂર રહ છે દા.ત. માછ માર, મીઠા કાર ગરો, 

માલધાર  વગેર 

સમયમયાદામા ં

ચેતવણીના સદંશા 

પહ ચવા માટના   જ ર   

પગલાઓ. 

કાયદળોમા ંગામોમા ં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ કરવો 

અને સદંશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી. 

 

૧૧. આગોતર  યવ થા  

 યાર આપિ  આવે યાર રૂ તી સાધન સામ ી, યં ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની 

જ ર યાતને પહ ચી વળવામા ં તરાય આવ ે છે. આગોતર  યવ થા કરવાથી ુ કલીન ે

મહદ શે િનવાર  શકાય છે. યો ય ર તે “ ટોક પાઇલ” કરવાથી વર ત મદદ કરવામા ં

સરળતા રહ છે. 

આગોતર  યવ થા માટ મહ વના ંપગલા ંછે; 

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

લોકોની િનઃસહાયતા, વપરાશ અને સં ૃિતને યાન ેલેવા. 

  સાધન સામ ી એકઠ  કરવાની છે તેની ણુવ ા અને માનાકં યાન ેલેવા જોઇએ 

થી  ણુવ ાવાળ  સામ ી એક ીત થાય. 

 આવી સાધન-સામ ી પહ ચાડ  શક તેવા િવ તા અને ોત ન  કરવા. 
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 આગોતર  યવ થાની સાધન સામ ીના ં ગોડાઉન, સ લાયસ ુ ં નેટવક તયૈાર રાખ ુ ં

થી સ વર સેવા પહ ચાડાય. 

 તા કુામા ં તા કુા મથક અને ુદા- ુદા લ ટર તર આવી યવ થા કર  શકાય. 

પચંાયત તરપણ આવી યવ થા થાય તે માટ કામગીર  કરવા કિમકલ અને ઔ ો ગક 

એકમ અને  સં હ માટના વૂતૈયાર ના પગલાઓં 

 સલામતીના નીિતિનયમોને િનયિમત ર તે દાખલ કરવા, ધુારા-વધારા કરવા. 

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

 કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમા ંદખરખ કરવી અને અહવાલ કરવો.  

 અક માત ુ ંર પોટ ગ, છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે િુન ચત કર .ુ 

 સલામતીની સમજ વધે તે માટ અગાઉથી અને િતભાવ વ પ ેપગલા ંલેવા.  

 

૧૨. સ દુાય િૃત અને િશ ણ અને વૂતૈયાર   

             કોઇપણ આપિ નો સામનો કરવા માટ ાથિમક ણકાર  અને આપિ  

દર  યાન ુ ં કર  ુ અન ે ુ ં ન કર ુ ં તે ગેની ણકાર  િવિવઘ મા  યમો વા ક રલી, 

િવડોયો શો, ભીત ુ ો, શાળા ક ા, ચ , વ ત િવિવઘ તાલીમ ારા .એસ.ડ .એમ.એ. 

ારા અમલી બનેલ ડ .આર.એ.મ. ો ામ ારા કામગીર  અમલમા ંછે.  

 

૧૩.  ોકયોરમે  ટ (ટ  ટ ઘાબળા , સાઘનો વગેર)  

રૂ વી થતી દર  યાન થળાતરંની થતી સ ય  યાર  થાળતરં લોકો માટ ટ  ટ, 

ઘાબળા તથા અ  ય દિનક ઉપયોગી સાઘંનો માટ  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ  વિૈ  છક સં  થાઓ 

તથા સબંિંઘત િવભાગોના સં કુતથી  યવ  થા કરવામા ંઆવશે. 

 

૧૪. એસ.ડ .આર.એન અપડશન  

એસ.ડ .આર.એન પર િવડ એમપી, ટ ડ એમપી તથા સીડ એમપીને    

આપિ  ત  યવ  થાપને લ ી તમામ િવગતો મામલતદાર ી તા કુા િવકાસ 

અિઘકાર ી તથા ચીફ ઓ ફસર ારા ણૂ કરવામા ંઆવે છે.   
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૧૫.     મીડ યા મેનેજમે ટ અને મા હતી સારણ  

 િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાની િૂમકા આપિ ની ચેતવણી અને િવગતો 

પહ ચાડવા માટ મહ વની બની રહ છે મા યમો આવા સમયે શા લનતા વૂક વત  જન 

સ દુાયની તકલીફો ઓછ  કરવામા ંમહ વની િૂમકા ભજવી શક. આપિ  ગે વૂતૈયાર , 

િતભાવની ર તો, બચવાની ર તો વગેર ગે બૂ જ સાર  મા હતી લોકો ધુી બહોળા 

કારથી પહ ચાડ  શક. સામા ય ર તે કોઇ પણ સકંટ ક આપિ ઓમા ંસ દુાયને પ ટ અને 

સાચી ણકાર  મળે તે બૂ જ જ ર  છે. તેથી મા યમોની િૂમકા ઘણી મહ વની છે. રાજય 

તરની EOC મા ંમી ડયા સેલ શ  કર  મા યમો સાથે સકંલનની યવ થા રાજય સરકાર 

કર  છે.  સતત કાયરત છે. આપિ અના સમય ે યો ય અિધકાર  ારા િ ટ અન ે

ઇલેક ોિનક મી ડયાને મયાતંર અપડટ કરવામા ંઆવે છે. થી બન જ ર  અફવા અને ગેર 

જવાબદાર  વાળ  મા હતીનો સાર અટક આવી યવ થા આપિ  દર યાન DEOC તર 

પણ હોય છે, તેની મદદ લેવામા ંઆવે છે.   

૧૬. દ તાવે કરણ  

 જ લામા ંબનતા કોઇપણ આપિ  દર યાન તેની સામે આપવામા ંઆવેલ િતસાદ 

કયા દર યાન જોવા મળેલ િવિવધ િવભાગોના, અસર ત, લોકોના અને અ ય 

એજ ં સીઓના િતભાવ અગે તાવે કરણ થાય તે જ ર  છે, થી કર  સમ  કયા 

દર યાન તં  ારા રહ  જવા પામેલ િતયોન ે ઓળખી શકાય અને તેને ભિવ યમા ં

નૂાવિતત થતી ટાળ  શકાય.  
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કરણ-૬ 

      

 

 

 આપિ  અસર ત િવ તાર અને લોકોને નુઃ થિતમા ંઅથવા વ  ુસાર  થિતમા ં

લાવવા ુ ં કાય આ લાન ુ ં છે. આપિ ને કારણે જ ર  સેવાઓ, માળખા, લોકો ુ ં

વનિનવાહ, વા ય અને સમ  વનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સ વર આ બધા 

પાસાઓ નુઃ થિતમા ંલાવવા. ભૌિતક માળખાઓને અને વન જ ર  સેવાઓ નુઃ થત 

કરવા માટ આ જુબની રણનીિત યાને લેવી.  

 પહલા ંકરતા વ  ુસા  બાધં ુ ં: 

 નવા ંબાધંકામ કાય  એવી ર તે કરવા  નુઃ આવી આપિ ઓમા ં કુસાન ન પામ.ે  

 સહભાગી આયોજન :  

લોકોની સામા ક અને સાં ૃિતક શૈલી અને જ ર યાતોને યાનમા ં રાખી ફર 

બાધંકામ અને કાય  કરવા. આ માટ આયોજનમા ં હતધારકોની સહભાગીતા 

આવ યક છે.  

 સકંલન :  

નુઃ થિતમા ં લાવવા ુ ંઆયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સકંલન પે તયૈાર કર ુ.ં 

આવા આયોજનો માટ વર ત કુસાન ુ ં કલન અને લોકોની જ ર યાત ુ ં

કલન અગ ય ુ ંપા  ુછે.  

 નીચે જુબના િવિવધ ે ોને નુઃ થત ક કાયરત કરવા . 

 મહ વની સેવાઓ :  

વીજળ , પાણી, સચંાર, વાહન યવહાર, વ છતા, વા ય. 

નુઃ થિત 
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 માળખા / બાંધકામ :  

 આવાસ, હર ભવન અને ર તા 

 વનિનવાહ :  

ૃિષ, ુ ટર ઉ ોગ, ુ કાન અને બ ર તથા રોજગાર. 

વીજળ , પાણી, વ છતા, ગદંાપાણીનો િનકાલ વગરે સેવાઓ તા કા લક શ  કરવી. આવી 

સેવા શ  કરવા માટ વૈક પક રણનીિત અને કાય  અગાઉથી ન  કરવા. જ ર પડ થાિનક 

સં થા, િવભાગો, કોપ રટની મદદ લેવી.  
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કરણ- ૭ 

 

 

 

 

 લામા ં ટલા ગામો નદ , વોકળા, તથા િનચાળવાળા િવ  તારોમા ંઆવેલા છે. 

જયા ભારથી અતીભાર વરસાદ દર  યાન અથવા ઉપર વાસમાથંી આવતા ં પાણીની વ  ુ

આવકને કારણે  થળાતંર કરવાની જ ર યાત પડ  શક છે. આ માટ  થાિનક જ  લા / 

તા કુા તં  પાસે  થળાતંર કરવા માટ કટર, ક,છકળા, વા વાહનોને  યવ  થા ઉપલ  ઘ 

કરવા માટ સ મ છે.  માટ  થાિનક નગરપા લકા,માગ અન ેમકાન પચંાયત, તથા અ  ય  

ખાનગી એજ  સીઓની મદદ મળ  શક છે.પ રિ  થિત મતા બહાર હોય તેવા સમયે 

હલીકો  ટર/ મેજર સચ ઓપરશન વા સજંોગોમા ં  ટટ ઇમરજ  સી ઓપરશન  ટ  ટરના 

સકંલનમા ંરહ  સકંલન  થળાતંર કરવામા ંઆવશ.ે  

 થળાતંર દર  યાન  તે  થાનો પર ઉપલ  ઘ રુ ત આ ય  થાનો વા ક શાળા 

ક  નુીટ  હોલ વાડ , ક અ  ય ઘાિમક પ રસરનો ઉપયોગ કરવામા ં આવશ.ે  િવગતો 

વીડ એપીમા ં સમાિવ  ટ કરવામા ં આવેલ છે.  થળાતંરની િ  થિત દર  યાન અસર  તોને 

ભોજન/પાણી/મેડ કલ વગરે વી આવ યક  યવ  થા માટ પોલીસ/ જ  લા રુવઠા 

િવભાગ/ જ લા આરો  ય િવભાગ ારા તા  કા લક ધોરણ ે જ ર  સાધનસામ ી  થળ પર 

પહ ચાડવા ગેની કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવેશ ે. 

 

 

 

 થળાતંર યોજના 
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પ  ુ થળાતંર તથા અ ય કાળ   

 લોકોને ભાર વરસાદ ગેની ચેતવણી દર યાન પ ઓુ બાબતે સતક વ કાળ  

લેવા ગેની ણ કરવી.  

 થળાતંર કરવાની થિત દર યાન પ ઓુને ખલાથી ટા કરવા ગે ન લૂ પડ 

તે માટ અવારનવાર પચંાયત મારફત હરાત કરશે.  

 સબંોિધત ઋ  ુદર યાન વકરતા પ  ુરોગોને પહ ચી વળવા ગે જ લા પ પુાલન 

િવભાગ પોતાની ટ મને સા દુ રાખશ ેતથા દવાઓના રુા જ થાની ખા ી કરશ.ે  

 જ લા પ પુાલન િવભાગ જ લામા ંરસીકરણના કાય મો કરશ.ે  

 વન િવભાગ ારા જ લામા ં ઘાસની અછત સામ ે પહ ચી વળવા માટના તમામ 

પગલા ંતથા ઘાસ ા તના ોતનો અગાઉથી આયોજન કરશ.ે  
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ગાધંીનગર જ લાના પ પુાલન િવભાગના અિધકાર ીઓ 

મ અિધકાર ી  ુનામ હો ો 

હાલ  ુ

ફરજ  ુ

થળ 

સપંક નબંર 

૧ ી એસ. ડ  .પટલ 
નાયબ પ પુાલન 

િનયામક 
ગાધંીનગર ૮૪૯૦૦૨૫૦૯૯ 

૨ ી .બી.પટલ પ ુચ ક સા અિધકાર , સરઢવ ૯૯૨૫૬૩૬૧૦૩ 

૩ ી બી.બી.વાઘેલા પ ુચ ક સા અિધકાર , રાધંે  ૯૯૯૮૧૫૯૨૮૫ 

૪ ી ક.બી.દસાઇ પ ુચ ક સા અિધકાર , ઉનાવા ૯૮૭૯૪૨૩૪૭૨ 

૫ ી સી.આઈ દર  પ ુચ ક સા અિધકાર , બ હયલ ૯૯૨૫૭૪૧૬૨૫ 

૬ ી એમ. બી.પટલ પ ુચ ક સા અિધકાર , ચેખલાપગી ૯૭૨૪૬૭૭૮૭૪ 

૭ ી આર. ક.પટલ પ ુચ ક સા અિધકાર , ધાર સણા ૯૮૭૯૬૩૭૪૬૩ 

૮ ી ક.ટ . અસાર  પ ુચ ક સા અિધકાર , િશયાવાડા ૯૯૨૫૩૧૯૮૬૦ 

૯ ી એમ. આર. પિત પ ુચ ક સા અિધકાર , લહોડા ૯૮૨૫૬૩૪૩૬૭ 

૧૦ ી એમ. બી. ગ રા પ ુચ ક સા અિધકાર , ના મેદ ૯૪૨૬૯૨૪૭૧૯ 
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કરણ- ૮ 

 

 

 

   લામા ંકોઇપણ આપિ  દર  યાન આવ  યક પરથી મેડ કલ સેવાઓ માટ 

 લામા ંઆરો  ય િવભાગ પાસે નીચે જુબની િવગતે ઇ  ફા  ટકચર ઉપલ  ઘ છે. 

 

 HEALTH FACILITIES 

 ઉપર જુબના સગવળો ઉપલ  ઘ છે. પ રિ  થિત  લા તં ની મતા બહાર 

હોય તેવા સજંોગોમા ં રાજય  તરથી  ટટ ઇમરજ  સી ઓપરશન સે  ટરના સકંલનમા ં રહ  

જ ર  મદદ લેવામા ં આવશ.ે આ ઉપરાતં  થાિનક  થળે આરો  ય ે ે કાયરત  વિૈ  છક 

તા કુા ૪ ગાધંીનગર, કલોલ, માણસા, દહગામ 

આરો  ય સબ સે  ટર ૧૭૩ જ લા આરો ય અિધકાર  ી 

ાથિમક આરો  ય ક  ૩૦ જ લા આરો ય અિધકાર  ી 

સા હુ ક આરો ય ક  ૦૯ જ લા આરો ય અિધકાર  ી 

સબ ડ ક હોિ  પટલ ૦૧ જ લા આરો ય અિધકાર  ી 

 લા િસવીલ હોિ  પટલ ૦૧ િસિવલ સ ન ી િસિવલ 

મેડ કલ કોલેજ ૦૧ િસિવલ સ ન ી િસિવલ 

ખાનગી હોિ  પટલ ૩૦૬ સાવજિનક ટો 

ખાનગી લેબોરટર  ૨૫ ખાનગી મા લક  

પો ટમોટમ િુનટ ૦૩ જ લા આરો ય ક  અને તા કુા 

મેડ કલ અને હોિ  પટલ મેનેજમે  ટ 
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સં  થા તથા કલબોની સહંયોગ લવેામા ંઆવશ.ે ઉપરાતં ઋ નુી શ આતમા ંઆવ  યક તમામ 

કારના આરો  યલ ી પગલા ભરવા માટ આરો  ય િવભાગને જ ર  ચુનાઓ સમંયાતર 

પાઠવવામા ંઆવ ેછે.  

મ સં થા ુ ંનામ 

બેડ ની સં યા 

હાજર િુવધા વધારા ની 

શ તાઓ 
Total 

એ.સી સાદા ુલ 

1 
ાથિમક આરો ય 

ક  
- ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૧૦૫૦ 

2 
સા હુ ક આરો ય 

ક  
- ૬૦૦ ૬૦૦ ૨૬૫ ૧૦૭૦ 

3 િસિવલ હો પટલ ૧૪ ૫૫૧ ૫૬૫ ૫૦ ૬૧૫ 

4 
જ લા આરો ય 

ક  
- ૩૦૦ ૩૦૦ ૧૦૦ ૪૦૦ 

5 

એન ઓ 

સચંા લત 

હો પટલો 

૧૦૦ ૩૦૦૦ ૩૧૦૦ ૯૦૦ ૪૦૦૦ 

6 ખાનગી હો પટલો ૩૦૦ ૪૦૦૦ ૪૩૦૦ ૧૦૦૦ ૮૦૦૦ 
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માનવ સસંાધન 

મ ડૉ. ીઓ ની િવગત 
સં થાઓ ની િવગત 

પી.એચ.સી સી.એચ.સી એસ.ડ .એચ જ લા આરો ય 

૧ પેિશયા લ ટ ડો ટર ૪ ૪ ૪ ૮ 

૨ મે ડકલ ઓ ફસર ૨ ૨ ૨ ૩ 

૩ આ ષુ ૨ ૨ ૨ ૨ 

૪ બી.પી.એ.એન ટાફ ૧ ૧ ૧ ૧ 

૫ 

પુરવાઈઝસ 

(FHW / MPHW / SI 

/ MS etc) 

૨ ૨ ૨ ૨ 

૬ એફ.એચ.ડબ  ુ ૩ ૩ ૨ ૩ 

૭ એમ.પી.ડબ  ુ ૨ ૩ ૧ ૧ 

૮ ફામસી ટ ૧ ૧ ૧ ૧ 

૯ લેબ ટ નિશયન ૨ ૩ ૨ ૨ 

૧૦ આશા વકર ૪૦ ૪૦ ૩૦ ૧૧૧ 

૧૧ ગણવાડ  કાયકરો ૧૨૦ ૧૧૦ ૧૦૦ ૧૩૦ 

૧૨ વયસેંવકો ૧૦ ૩૦ ૭૦ ૧૦૦ 

 ુલ ૧૮૯ ૨૦૧ ૨૧૭ ૩૬૪ 
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કરણ-૯ 

  

      
       

VlWSFZLzLG]\ GFD SR[ZLG]\ GFD 
SR[ZLGM 

OMG G\AZ 
DMAF., G\AZ 

ીમિત ઈલાબેન યાસ 
નાયબ િનયામક ી, જ લા મા હતી 

કચેર  ગાધંીનગર 
૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૯૦૯૯ ૫૭૨૮૯ 

ી પ રમલભાઈ પટલ જ લા મા હતી કચરે  ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૮૨૫૩૨૩૮૦૮ 

ી જ નેશ પટલ  
ફોટો ાફર જ લા મા હતી કચેર  

ગાધંીનગર  
૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૭૨૩૦૦૧૯૩૪ 

ી કાશભાઈ ઝા  ગાધંીનગર સમાચાર  ૨૩૨૩૮૫૭૧ 
૯૯૨૫૧૫૪૮૭૧ 

૯૦૯૯૯૫૧૫૭૧ 

ી દ પકભાઈ ની  ફોટો ાફર ગાંધીનગર સમાચાર  ૨૩૨૩૦૬૫૨ ૯૮૯૮૦૩૦૬૫૨ 

ી પાથવી વમા  સદંશ સમાચાર   ૯૯૭૯૫૪૨૪૨૪ 

ી કુશ દોશી  દ ય ભા કર સમાચાર  
૨૩૨૩૩૦૪૫ 

૨૩૨૨૨૦૫૭ 
૯૮૨૫૨૧૩૦૯૭ 

ી ક પેશ ભ  ફોટો ાફર દ ય ભા કર   ૯૮૭૯૬૦૯૧૩૦ 

ી ષુારભાઈ બારોટ  જુરાત સમાચાર  ૨૩૨૩૮૩૮૯ ૯૮૭૯૪૮૨૨૩૬ 

ી ધમ  ૂંપવાત  ફોટો ાફર જુરાત સમાચાર   ૯૮૨૫૦૨૦૧૪૧ 

ી અ ુણ શાહ ઇટ વી ઝૂ ૨૩૨૬૨૨૩૫  

ી ક પેશ રાવલ એબીપી અ મતા ઝૂ  ૯૯૦૯૮૬૬૧૩૫ 

ી િવ લુ બા ધા સદંશ ટ વી  ૯૮૨૫૪૮૪૮૬૯ 

મી ડયા મેનેજમે ટ 
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ી હતલ પારખ વીટ વી જુરાતી  ૮૪૬૦૨૦૯૦૪૦ 

ી ક ડ  ભ  નવ જુરાત ટાઇ સ  ૯૯૦૯૯૩૧૫૬૦ 

ી િમલન યાસ વે ટન ટાઇ સ  ૯૪૨૬૫૮૨૬૧૧ 
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કરણ-૧૦ 

    

 

 

       નાણાકં ય દાજ એ વાિષક કાય ણાલી છે. આપિ  યવ થાપન માટ બ ે

કારના બ ટ કર  શકાય, એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બ ટ અને બી ુ  

આપિ  યવ થાપન માટ અલગથી જ ર  હોય તવેા ખચ માટ બ ટ. 

 આપિ  યવ થાપન માટ નીચે જુબના િવિવધ ખચ માટ અલગ અલગ ોતથી 

નાણાકં ય આયોજન કર ુ.ં 

 ક   અને રાજય ડ ઝા  ટર ર  પોસ ફંડ  

  ટટ બ ટ  

 કિ  ય ો  સર યોજના  

  લા આયોજન ફંડ  

 આમ ઉપર માણેના નાણંાક ય  ોમા ં ઉલેખ કરલ નાણંાક ય િનયમો જુબ 

આપિ  ત  યવ  થાપન દર  યાન આવ  યક િનવારણલ ી વૂતૈયાર  લ ી રાહત બચાવ 

લ ી વી કામગીર  દર  યાન ના મહ  વના નાણંાક ય  યવ  થાઓ સભંવ છે.  

  

બ ટ  યવ  થા 
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કરણ - ૧૧ 

    

  

 

 જ લા કલેકટર િવભાગ અને જ લામાનંી બી  સં થાઓના સહયોગથી, 

લા આપિ  યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટ અન ે તેમા ં ધુારા/ફરફાર કરવા 

માટ જવાબદાર છે.  

 કોઇ જોખમમા ંમહ વના ફરફાર થાય યાર, 

 કોઇ મોટ  આપિ  બદલ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી અથવા  

 યોજનામા ં યા યા કરલી સં થામંા ં મહ વના ં ફરફાર અથવા કાયિવષેશ દળ ના 

ાથિમક સ યોની જવાબદાર મા ંથતા મહ વના ંફરફાર થાય યાર.  

આવી યોજનાની વાિષક સમી ા કરવી અને તેન ેવખતોવખત ધુારવી  

સદંભ િવભાગ :-  

 ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ લાન એ જલામા ંકોઇ પણ આફતના સમયે માગદિશકા તર ક 

ઉપયોગી થાય છે.  આમ અલગ અલગ આફતોના સમય ે તેનો સામનો કરવાની પ િત 

અલગ અલગ હોય છે, અને અ કુ ચો સ િવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે અ કુ આફતો 

સમ  જ લા તં ને અસર કર છે.  

 તા કુા ર પો સ માટ તા કુા આપિ  યવ થાપન યોજના (ટ .ડ .એમ.પી.)  

 શહર  િવ તાર માટ આપિ  યવ થાપન  

યોજના અપડશન 
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પ રિશ  ટ – ૧    . 

 

આપિ  નો ઇિતહાસ: છે  લા વષ  દર  યાન જ  લામા ંધટલ આપિ ની િવગતો 

(  યેક વષ ડટા એક ીત કરવામા ંઆવે છે.) 

 કંૂપ  

વષ િત  

અસર  ત 

ગામોની 

સં  યા 

માનવ ૃ   ુ

સં  યા 

પ  ુ

ૃ  નુી 

સં  યા 

સપંિત ુ ં

કુશાન 

આિથક 

કુશાન 

(લાખમા)ં 

૨૦૧૪  

થી   

૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

 રૂ   

વષ 
કારણ અને સકંટ ુ ં

ળૂ 
 થળાતંર 

માનવ ૃ  ુ

સં  યા 

પ  ુ

ૃ   ુ

સં  યા 

શત:/ ણૂ કુશાન 

પામેલ મકાન 

૨૦૧૪ 
ઉપરવાસમા ંથયેલ 

ભાર વરસાદ 
- - - ૧૨ 

૨૦૧૫ 
ઉપરવાસમા ંથયેલ 

ભાર વરસાદ 
૩૮૭ - - ૩૨૭ 

૨૦૧૬ - - - - - 

૨૦૧૭ 
ઉપરવાસમા ંથયેલ 

ભાર વરસાદ 
૨૪૦૦ - - ૬૯૬ 

૨૦૧૮ - - - - - 
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 વાવાઝો ું     

વષ 
કારણ અને સકંટ ુ ં

ળૂ 
 થળાતંર 

માનવ ૃ  ુ

સં  યા 

પ  ુ

ૃ   ુ

સં  યા 

શત:/ ણૂ કુશાન 

પામેલ મકાન 

૨૦૧૪ - - - - - 

૨૦૧૫ - - - - - 

૨૦૧૬ - - - - - 

૨૦૧૭ - - - - - 

૨૦૧૮  - - - - 

 

 િવજળ  પડવી  

લામા ંછે લા પાચં વષ દર યાન આકાશી િવજળ  પડવાના રણે નીચે જુબની થિતએ 

ન હાની થયેલ છે. 

વષ ુલ માનવ નહાની ુલ પ  ુ નહાની 

૨૦૧૪ ૭ ૮ 

૨૦૧૫ ૧ ૩ 

૨૦૧૬ ૧ ૨ 

૨૦૧૭ ૫ ૧ 

૨૦૧૮ ૧ ૨ 
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 આગ  

વષ અક  માત બનાવો ન હની કુશાન 

૨૦૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૬ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૭  ૦ ૦ ૦ 
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પ રિશ  ટ –૨    . 

 નદ  ક ડમથી અસર ત  લાના રૂ સવેંદનશીલ તા કુા અને 

નદ  કનાર આવેલા ગામોની યાદ   

 

૧)  ગાધંીનગર તા કુા 

મ ગામ  ુનામ મ ગામ  ુનામ 

૧ ઇસન રુ  મોટા  ૭ વાકંાનેરડા 

૨ મગોડ  ૮ સોનારડા 

૩ ડભોડા ૯ રાય રુ 

૪ વડોદરા ૧૦ લોડરા 

૫ ગ ુદંણ ૧૧ શાહ રુ 

૬ બાસણ   

 

૨) માણસા તા કુા 

મ ગામ  ુનામ મ ગામ  ુનામ 

૧ મ ુડ  ૫ વરસોડા 

૨ અનો ડયા ૬ બોળ 

૩ દોડ પાલ ૭ દલવાડ 

૪ ણુમા ં ૮ અમરા રુ 
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પ રિશ ટ – ૩ 

ઔ ો ગક એકમો ની મા હતી 

 UF\WLGUZ lH<,FDF\ VFJ[, DF[8F VF{nF[lUS V[SDF[ H[DF\ JFI] VG[ Z;FI6F[ 

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

Sr. 

No. 
Name of Factory 

Hazardous 

Chemical Used 

1 Amul Insecticides Pvt. Ltd., GIDC Estate, Kalol Phorate 

2 Anmol Chloro Chem, Chhatral Kadi road, Kalol Chlorine 

3 Bhagwati Industries, GIDC Chhatral, Kalol Chlorine 

4 Chemplast Industries, Chhatral Kadi road, Kalol Chlorine 

5 Gujarat Pesticides Pvt. Ltd., GIDC Estate, Kalol 

Phorate  

Monocrotophos 

Chloropyrethos 

Methyl Parathion 

6 HPCL LPG Bottling Plant, Saradhav, Gandhinagar LPG 

7 IFFCO, Kasturinagar, Kalol Ammonia 

8 Mahalaxmi Industries, Chhatral, Kalol Chlorine 

9 Mutual Chemicals, Kadi, Kalol Chlorine 

10 Om Shiv Dyestuff Pvt. Ltd., Chhatrall Kadi road, Kalol Ethylene Oxide 

11 Pestimade Gujarat, GIDC Chhatral 

Phorate 

Methyl Parathion 

Parathion 

Ethion 
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12 
Pinnacle Chlorochem Pvt. Ltd., Ravi Industrial Estate, 

Chhatral 
Chlorine 

13 Sahajanand Chem. Industries, Phase-III GIDC, Chhatral Chlorine 

14 Saibaba Surfactants Pvt. Ltd., Vadsar, Gandhinagar Ethylene Oxide 

15 Sanginita Chemical, Phase-IV, Chhatral, Kalol Chlorine 

16 Shree Vallabh Chemicals, Ahmadpura, Dehgam Ethylene Oxide 

17 Umiya Agro, GIDC Chhatral 

Fenvelrate  

Monocrotophos 

Methyl Parathion 

18 Vimal Crop Care Pvt. Ltd., Limbadia, Gandhinagar 
Phorate 

Methyl Parathion 

19 Zion Chemicals Pvt. Ltd., Rakanpur, Kalol Ethylene Oxide 

  



  

  

  

6600  
  

પ રિશ ટ – ૪ 

 લામા ંઉપલ  ઘ સસંાઘનોની િવગત 

 લામા ં કોઇપણ આપિ  ત દર  યાન બચાવ કામગીર  માટ જ ર  સસંાધનો પૈક  

પેથા રુ, કાલોલ અને દહગામ નગરપા લકા તથા માણસા પાસે ઉપલ  ઘ છે. તદઉપરાતં 

તા કુા  તર િવિવઘ િવભાગો પાસે ઉપલ  ઘ સાઘંનોની િવગતો તા કુા આપિ  ત  યવ  થાપન 

યોજનામા ંસમાવે  ટ કરલ છે. .એસ.ડ .એમ.એ. ારા ફાળવેલ બચાવ સાઘંનોના મામતલદાર 

કચેર , તથા નગરપા લકા પાસે નીચ ે જુબની િવગતે ઉપલ  ઘ છે.  

 

 મામલતદાર કચેર  ખાતે ઉપલ  ઘ બચાવ સાઘનોની યાદ  )િ  થિત માચ-

૨૦૧૮ જુબ(  

તા કુો 
સાઘનોની િવગત 

લાઇફ કટ લાઇફ ર ગ રોપ   જનરટર 

ગાધંીનગર ૧૦ ૫ ૨ ૦ 

કલોલ ૧૦ ૦ ૩ ૦ 

માણસા ૧૦ ૧૦ ૨ ૦ 

દહગામ ૧૫ ૫ ૨ ૩ 
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 નગરપા લકા ખાતે ઉપલ  ઘ બચાવ સાઘનોની યાદ   

નગરપા લકા 

સાઘનોની િવગત 

લાઇફ 

કટ 

લાઇફ 

ર ગ 
રોપ જનરટર 

ઇમરજ  સી 

લાઇટ 

ફાયર 

લેુટ 

ફાયર 

ટ ડર 

વોટર 

બાઉઝર 

માણસા ૬ ૫ ૫ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

કલોલ ૧૦ ૦ ૫ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

પેથા રુ ૦ ૫ ૫ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

દહગામ ૧૫ ૨૫ ૧૫ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 

ગાધંીનગર 

મનપા 
૪૦ ૫૦ ૫ ૪ ૨ ૩ ૧ ૧ 

ઇ.ઓ.સી - 

ગાધંીનગર 
૫ ૧૫ ૫ ૧ ૩ ૦ ૦ ૦ 
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ાથિમક આરો  ય ક ો 

નબંર તા કુા ુ ંનામ ાથમીક આરો ય ક ુ ંનામ ફોન નબંર 

૧ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , અડાલજ ૨૭૧૨૨૬ 

૨ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , ડભોડા ૨૫૫૯૦૦ 

૩ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , વડોદરા ૨૪૯૫૬૧ 

૪ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , ઉવારસદ ૨૭૧૩૬૬ 

૫ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , ધુડ ૨૭૬૦૭૯ 

૬ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , આદરજ ૨૭૦૨૮૪ 

૭ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , ઉનાવા ૨૭૫૧૫૮ 

૮ ગાધંીનગર ાથિમક આરો ય ક , ુપાલ ૨૭૫૩૪૨ 

૯ દહગામ ાથિમક આરો ય ક , કડાદરા ૨૬૯૦૯૫ 

૧૦ દહગામ ાથિમક આરો ય ક , બહ યલ ૨૬૨૦૬૫ 

૧૧ દહગામ ાથિમક આરો ય ક , દવકરણ વુાડા ૨૬૩૭૩૫ 

૧૨ દહગામ ાથિમક આરો ય ક , કડજોદરા ૨૬૫૨૫૪ 

૧૩ દહગામ ાથિમક આરો ય ક , રખીયાલ ૨૬૭૫૩૭ 

૧૪ દહગામ ાથિમક આરો ય ક , સાણોદા ૨૩૦૫૭૫ 

૧૫ માણસા ાથિમક આરો ય ક , મ ુડ  ૨૮૪૪૨૧ 

૧૬ માણસા ાથિમક આરો ય ક , વરસોડા ૨૮૫૩૫૧ 

૧૭ માણસા ાથિમક આરો ય ક , ુધંરા ૨૮૫૨૫૬ 

૧૮ માણસા ાથિમક આરો ય ક , બીલોદરા ૨૫૩૪૧૩ 

૧૯ માણસા ાથિમક આરો ય ક , ઇટાદરા ૨૭૪૦૯૫ 

૨૦ કલોલ ાથિમક આરો ય ક , હા રુ ૨૮૫૭૬૮ 

૨૧ કલોલ ાથિમક આરો ય ક , મોખાસણ ૨૬૯૦૦૭ 

૨૨ કલોલ ાથિમક આરો ય ક , પાનસર ૨૮૮૫૬૨ 

૨૩ કલોલ ાથિમક આરો ય ક , સઇજ ૨૨૧૦૯૪ 

૨૪ કલોલ ાથિમક આરો ય ક , રાચંરડા ૨૬૦૧૪૨ 
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Sr. 

No. 

Name of 

Equipment 

No of Instrument available at Institute 

District 

Hospital 
SDH CHC PHC 

Trust 

Hospitals 

Private 

Hospital 

1 Ventilator 20 1 0 0 1 0 

2 O2 Cylinder 16 7 10 66 48 28 

3 
Endotracheal 

tube 
1 5 0 0 1 39 

4 Laryngoscope 1 1 0 0 2 39 

5 Defibrication 2 1 0 0 1 0 

6 Refrigerator 0 3 5 33 20 26 

7 
Laryngeal Mask 

Airway 
2 1 0 0 9 26 

8 Ambu Bag 0 2 5 3 3 26 

9 

PPE (Personnel 

Prevention 

Examination) Kit. 

2 5 5 3 1 13 

10 Pulse Oximeter 2 5 5 3 1 78 

11 ECG Machine 0 1 0 0 5 18 

12 Endotrachal tube 7 5 0 0 2 13 

13 Straturas 3 0 10 33 4 15 

14 Vehicle Chair 1 2 10 33 7 15 

15 Pulse Monitor 0 2 5 3 4 26 

16 Cervical Coller 0 0 0 0 2 0 

17 
Long Spring 

Board 
0 0 0 0 1 26 

18 N – 25 Masks 0 500 0 0 5 0 
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19 Autoanalyser 0 0 0 0 2 2 

20 X – ray Machine 0 2 0 0 1 5 

21 Generator 2 2 5 33 1 26 

22 
Other ( if any pls 

specify) 
0 0 0 0 0 0 
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પ રિશ ટ – ૫ 

VF5FTSF,LG ;\:YF o 

S|D VF5FTSF,LG ;\:YFG]\ GFD  8[,LOMG G\AZ  

! UF\WLGUZ OFIZ V[g0 .DZHg;L 
;[JFGF\ S\8=M,~DGF\ 8[,LOMG 
G\AZ 

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

Z$ S,FS SFI"ZT  

Z :8[XG VMOL;Z ZC[9F6 T[DH 
DMAF., G\AZ 

૦૭૯-૨૩૨૨૨૨૧૪૧, ૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨  

# HLP.PALP OFIZ ;lJ"; ૯૮૨૫૨૧૩૨૩૨ 

$ .OSM4S:T]ZLGUZ ૦૭૯-૨૩૨૮૨૦૭૦ 

5 VMPV[G.HLP;L4;.HP ૯૪૨૮૩૩૦૪૪૪ ,૯૪૨૬૬૧૪૧૦૦ 

& V[GP0LPVFZPV[O UF\WLGUZ ૦૭૯-૨૩૨૦૧૫૫૧  

* VDNFJFN OFIZ ;lJ"; ૦૭૯-૨૨૧૪૮૪૬૬/૬૭  

( VaN],EF. ACLI, (TZJ{IFf ૭૮૭૪૨૭૬૧૮૩   

) S,[S8Z S\8=M,~D ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૨૦  

!_ HLPV[;P0LPV[DPV[ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૮૩  

!! :8[8 S\8=M,~D  ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૦૦, ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૦૨ 
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 જ લાGF\ OFIZlA|U[0GF ;\5S" G\P 

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

OFIZlA|U[0 8[,LOMG G\  DMAF., G\  

! UF\WLGUZ  ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૪૨   

૦૭૯-૨૩૨૨૨૧૪૧ 

૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 

૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨ 

Z DF6;F ૦૨૭૬૩ ૨૭૩૦૦૧  ૯૫૭૪૦૦૩૦૦૧ 

# NC[UFD ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૬૨૬ ૯૦૯૯૬૧૯૫૫૫ 

$ S,F[, ૦૨૭૬૪ ૨૨૩૩૩૩ ૯૭૨૨૨૨૮૮૮૯ 
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પ રિશ ટ – ૬ 

ગાધંીનગર જ લાની વૈ છ ક સં થાઓની યાદ  

S|DF\S :J{lZKS ;\:YFG]\ GFD q;ZGFD]\ 5|D]BzLG]\ GFD q ;ZGFD]\ OF[G qO[S; G\AZ 

૧ VBL, EFZTLI lJ  UFI+L4 ;[S8Zv! 
UF\WLGUZ 

zL UF[lJ\NEF. GF.q zL 
5|O],EF. 58[,4 UF\WLGUZ 

23229241 

9427359364 

23240201 

9427605265 

૨ zL Z\UVJW]T 5ZLJFZ 8=:8 NtT DlNZ 
;[S8ZvZ(4 UF\WLGUZ 

zL GJGLTEF. 5F9S 23210642 

૩ DFGJ S<IF6 lJ;FDF 8=:84 a,F[S G\P!!!q54 
K 8F.54 ;[S8ZvZZ UF\WLGUZ 

zL ZD6EF. 0LP 5\RF, 23243300 

૪ EFZTLI SL;FG ;\34 !$q$ 5F;[ GJF ;N:I 
lGJF;4 ;[S8ZvZZ 4UF\WLGUZ 

zL 5|O]<,EF. ;[H,LIF 23224916 

23221916 

૫ UF\WLGUZ XC[Z J;FCT D\0/ zLVZ]6EF. A]R 23260360 

૬ UFI+L 5ZLJFZ zL ALPV[;P9SSZ 23225142 

૭ UF\WLGUZ S<RZ, OF[ZD zL S'Q6SF\T ઝા 
 

23222571 

23237571 

9825036049 

૮ ;]D\U,D 8=:8 &($4 ;[S8Zv(4 UF\WLGUZ zL S'Q6SF\T ઝા 
 

23222571 

23248233 

૯ ;F{ZE :+L ;DFH zLDTL EFG]A[G H[P E8' 23221888 

૧૦ U|FCS lCT ;]Z F ;DLTL4UFI+LGUZ4 
;[S8ZvZ* 4UF\WLGUZ 

zL RT]ZHL 9FSF[Z 23221029 

૧૧ HIF[TL DCL,F D\0/ UF\WLGUZ zLDTL ,TFA[G RF[S;L 23220160 

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

૧૩ ;\Z 6 S[gN= zLDTL GL,DA[G SFDNFZ 23221160 

23223479 

૧૪ H,FZFD ;[JF ;DFH4 ;[S8ZvZ)4 UF\WLGUZ zL KUGEF. 9SSZ 27564,33564 

23223614 

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

૧૬ અ ર5]Z]QFF[TD ;\:YF, અ રધામ D\lNZ 5|D]B :JFDL DCFZFH 23220678 

23223779 
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૧૭ :JFDLGFZFI6 D\lNZ4 ;[S8ZvZ4 R ZF[04 
UF\WLGUZ 

wIFGL DC\T :JFDL4 ;[vZ 23224006 

૧૮ ;TSD" 8=:8 
 

zL SG]EF. 58[, 23222948 

૧૯ zL UHFG\N ;[JF ;DLTL 
 Z54 T[H, ;F[;FI8L4 ;[S8ZvZ# 

zL DL,\N U]%T[ 23222098 

44484 

૨૦ GC[Z] I]JF S[gN=4UF\WLGUZ zL ZHGLSF\TEF. ;]YFZ 23262005 

23244930 

૨૧ I]lG;[O4 %,F[8 G\P*_4 ;[S8Zv!) 0F"P zL JFIPV[GPDFY]Z 23225366 

23227034 

૨૨ VH"]G DFGJS<IF6 8=:8 
%,F[8 G\PZZ*qZ 4;[S8ZvZqAL4 UF\WLGUZ 

zL l5I]QFS]DFZ 
V[GPEF,SZ 

-- 

૨૩ U]HZFT .SF[,F[HLS, V[HI]S[XG V[g0 ZL;R" 
sULZf OFpG0[XG .GN=F[0F 5|S'lT OFpg0[XG4 
.GN=F[0F 5|S'lT pnFG4 ;[S8Zv* 
UF\WLGUZv#(Z__* 

zL ;LPV[GP5Fg0[ 
slGIFDSf 

23221385 

23234275 

9825049077 

9978406193 

૨૪ zL 5|UlT DCL,F 5ZLJFZ ;\:YF zLDTL EN=lX,F l+J[NL 23228187 

૨૫ RT]"DFG lX 6 VG[ U|FDF[nF[U ;\3 RT]"DFG4 
%,F[8 G\PZ&*q!4 ;[S8Zv*qV4 
UF\WLGUZv#(Z__* 

zL VDLTEF. 23220700 

9824017644 

9998976568 
JZ;F[0F 

૨૬ lJSF; 8=:8  
J'\NFJGWFD4 DC]0L ZF[04 D]PJZ;F[0F 
TFPDF6;F  HLPUF\WLGUZ 

SFGHLEF. RF{WZL 27550183 

02763-

2856140 

ZLN=F[, 

૨૭ zL ;ZNFZ U|FD lJSF; ;\3 D]P5F[PZLN=F[, 
TFPDF6;F HLPUF\WLGUZ 

zL 58[, 5Z[XEF. 
Z6KF[0EF.  

23262242 

9825731410 

5l,I0 

૨૮ U|FD lJSF; D\0/4 5l,I0 
TFPS,F[, HLPUF\WLGUZ 

zL lJ;FEF. BF[0LNF; 
58[, 

02764-289733 
289587 

DC]0L 

૨૯ zL DC]0L H{G `J[TF\AZD]lT"5]HS 8=:8 D]PDC]0L 
TFPDF6;F 
 

,,LTEF. XFC 02763-284626 
284627 

AF,JF 

૩૦ zL AF,JF U|FD lJSF; D\0/ 
D]P5F[P;Z-J TFPHLPUF\WLGUZ 

DF[CGEF. RF{WZL 
SFDGFY DCFN[J 5F;[ 
4AF,JF TFPDF6;F 
HLPUF\WLGUZ 

89605 
87632 

;Z-J 

૩૧ ;Z-J U|FD lJSF; D\0/ 
D]P5F[P;Z-J TFPHLPUF\WLGUZ 

zL .`JZEF. 
5]Z]QFF[TDNF; 58[, 

27551236 
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DF6;F 

૩૨ HFIg8 U'5 VF[O DF6;F zL 0F[P5LPV[DP58[, 02763-270460 
270560 

૩૩ :JFDLGFZFI6 D\lNZ 4DF6;F zL J<<ENF;HL 270219 

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

    

૩૫ zL ;F\. AFAF D\lNZ 8=:8 ;[vZ* UF\WLGUZ lJHIEF. SF[9FZL 23245145 

9826420345 

૩૬ zL 8L\8F[0F `J[TFA\Z D]lT"5]HS H{G D\lNZ4 
8L\8F[0F 

;]Z[gN=EF. XFC 26400213 

૩૭ H,FZFD ;[JF ;DFH 
H,FZFD D\lNZ 4;[vZ) 

KUGEF. 9SSZ -- 

૩૮ ;\TzL VFXFZFD AF5] VFzD DF[8[ZF VZlJ\NEF. 27505010 

27505011 

૩૯ SZK D\0/  5F8LNFZ I]JS D\0/ UF\WLGUZ VF;]GFY 8LdAZ VF8" 23211495 

23210250 

૪૦ DCFJLZ H{G VFZFWGF S[gN= 4SF[AF ULZLXEF. XFC 23276249 

૪૧ ;TN[J R[ZL8[A, 8=:8 5ZLJFZ4 ;[v# DC[gN=EF. 58[, 23234520 

૪૨ 5|HFl5TF A|CDFS]DFZ .`JZLI lJ`J lJnF,I ;[S8ZvZ( 4UF\WLGUZ 23222421 

૪૩ DF6;F DCFHG 5F\HZF5F[/ HI\TLEF. AFZF[8 02763-270012 

270425 

૪૪ ZF[8ZL S,A4NC[UFD Z\U[XEF. XFC 02716-234046 

૪૫ R[dAZ VF[O SF[D;"4 NC[UFD 0LP;LPVDLG 02716-232322 

૪૬ VBL, EFZTLI DFGJ lJSF; ;\:YF4 NC[UFD ZlJgN= DZ0LIF 02716-232184 

૪૭ 5|D]BZL ZF[8ZL S,A4 UF\WLGUZ vv 23221732 

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

૪૯ 5|D]BzL VF.PV[DPV[PUF\WLGUZ 0F"P SG]EF. 9SSZ 23238295 

૫૦ ;LGLIZ ;L8LHG UF\WLGUZ V[DPI]P5]ZF[CLT 23260714 

૫૧ SFuWL GFUZLS 5ZLQFN UF\WLGUZ 5|[DX\SZ E8' 23223864 

૫૨ 5[gXGZ V[;F[;LV[XG UF\WLGUZ ,JHLEF. J0LIF 23222696 

૫૩ 5|D]BzL J;FCT DCF;\34 U\FWLGUZ S[;Zl;\C lACF[,F 23261512 

૫૪ ;CLIZ DCL,F V[HI]S[XG 8=:8 N1FFA[G 5ZDFZ 23210796 

૫૫ GFIS .gNLZFA[G C;D]BEF. 
HFD/F TFPS,F[, 

v 02764-280105 

૫૬ U|FD lJSF; ;[JF 8=:8 RF\NB[0F v 27500700 

૫૭ DCL,F lJSF; BFNL VFPp DF[8[ZF v 27508075 
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૫૮ DCL,F DCF;\34UF\WLGUZ Sl5,FA[G V[GPjIF; 23225710 

૫૯ :JFzI DCL,F ;[JF ;\3 UF\WLGUZ v 23236444 

૬૦ WG, DL DCL,F VF{nF[lUS lJSF; ,LP 
SF[,J0F 

V,SFAG[ ;F[,\SL 23236036 

૬૧ lS|QGF R[ZL8[A, 8=:8 S,F[, VD'TEF. ;F[,\SL  

૬૨ 3ર6LWZ OFpg0[XG CF,L;F NC[UFD WD["gN=EF. A|CD5F[. 02716-264321 

૬૩ ;tI ;F\.AFAF ;DLTL DY]ZEF. jIF; 9879407992 

૬૪ લાય સ S,A UF\WLGUZ DLGFA[G V[RPl+J[NL 23220802 
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 બ હયલ ના તાલીમ પામેલા તરવૈયાઓ ની યાદ   

મ  નામ  ગામ ુ ંનામ  સપંક ન.ં 

૧ અ ુલભાઈ ર લુભાઇ િસપાઈ બ હયલ  ૭૬૦૦૭૩૫૪૦૫ 

૨ કા ભાઇ લુામણબી ખલીફા બ હયલ  ૯૮૭૯૨૭૦૫૮૯ 

૩ ભાગા  મલાસા મડાદરા ૭૮૭૪૧૫૯૩૭૪ 

૪ આજમભાઇ  બા ભુાઈ બ હયલ  ૯૯૧૩૬૨૧૨૩૩ 

૫ ઝા કરિમયા અહમદિમયા બ હયલ  ૮૧૪૩૦૧૪૭૫૬ 

 

 ખાનગી મા લક ના સાધનો ની િવગત : 

મ મા લક  ુનામ સાધનો ની યાદ  મોબાઇલ નબંર 

1 લાલાભાઇ બા ુ  વણ રા  .સી.બી. ના મા લક ૯૯૨૪૮ ૧૮૭૫૧  

2 શામળદાન ભેલા  વણ રા  .સી.બી. ના મા લક ૯૮૨૪૨ ૫૪૫૫૮  

3 ગેમરભાઈ  હ રભાઈ 

વણઝારા 

.સી.બી. ના મા લક, બોર જ 

વણઝારા વાસ    

 

4 ભગા  બબા  વણઝારા .સી.બી. ના મા લક, બોર જ 

વણઝારા વાસ 

૯૮૨૫૨૧૭૩૬૫ 

5 જગા  છોગા  વણઝારા ડ પર ના મા લક, બોર જ વણઝારા 

વાસ  
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5\RFIT DFP DP lJEFU4 UF\WLGUZ BFTF l;JFIGL DXLGZLGL lJUT 

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

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

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

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

Z H[P;LPALPq0d5Zq,M0Zq8[gSZ VFSFX .gO|F:8=SRZ 5|FP ,LP &4 U|Fpg0 O,MZ4 VlEQF[S 
lA<0L\U4 CM8, CJ[,L ;FD[ ;[S8Zv!!4 UF\WLGUZ 

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

# ZM,Zq0d5Zq,M0Zq8[gSZ *4 ZFH[X V[5F8"D[g84 ClZCZ DCFN[J 5F;[4 VFzD ZM04 
VDNFJFNP OMG G\P s_*)f Z*5(#_#_ 

4 H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ G8ZFH Sg:8=SXG  ALHM DF/4 ZMI, CFp;4 ZFWG5]Z ZM04 
DC[;F6FP OMG G\P s_Z*&Zf Z5$*(! 

5 H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ VFlXQF Sg:8=SXG Z_54 HI 8FJZ4 ;G V[g0 :8[5 S,A 
5FK/4 D[DGUZ4 VDNFJFNP OMGG\Ps_*)f 
Z*$*Z)Z5 

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

#5Zq!_4 U]Z]S'5F4 ;[S8ZvZ_4 UF\WLGUZPOMG G\P s_*)f 
#Z#&_Z!!P 

* H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ T[H Sg:8=SXG O[v!& U[,[ ી SMd5,[ 4 GZM0F4 

VDNFJFNvZ54 OMG G\P s_*)f Z($5)!! 

( H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ 5ZO[S8 Sg:8=SXG SF]\P 5|FP ,LP5ZO[S8 Sg:8=SXG SF]\P 5|FP 
,LP ZMI, CFp;4 ZFWG5]Z ZM04 DC[;F6F OMG G\P 
s_Z*&Zf Z5_ZZ& 

) H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ OMZrI]G lA<0;" OMZrI]G lA<0;" !_4 Sl5,[`JZ XM5L\U 
;[g8Z4 S,M, OMG G\P s_Z*&$f #)5_)* 

!_ H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ V[,P HLP RF{WZL V[Dv&q&$ UMS], V[5F8"D[g8 5FZ;GUZ 
A; :8M5 5F;[4 ;M,F ZM04 GFZ65]ZF4VDNFJFN  

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

!! H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ V[lXIG Sg:8=SXG $4 V\lST SMd5,[૧F4 ,FIG UF0"GGL 

;FD[4 gIFI D\lNZ4 lC\DTGUZ OMG G\P ))Z5! $&$Z$ 

!Z H[;LAL q0d5Zq,M0Zq8[gSZ 8[SMG .gO|FP 5|FP ,LP V[;P HLP CF.J[4 ZFH5Y S,AGL 
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5FK/4 VDNFJFN OMGP G\P )(Z5Z#_#!# 

!# H[;LAL  િવણભાઇ મણીભાઇ પટેલ કોલજે કંપા દહેગામ 

!$ H[;LAL સૈયદ ઇ માઇલ એ છ ાલ ૯૯૭૪૨૯૫૯૫૬ 

!5 H[;LAL તે ભાઇ વણ રા સઇજગામ ૯૯૭૪૨૭૪૯૫૧ 
૯૮૨૪૩૧૧૩૩૨ 

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

૯૯૨૫૭૪૧૬૦૩ 

!* H[;LAL  VGL,EF. PJL J[NF\T  HGTF GUZ ;M;FP S,M, 
9825007363 

!( H[;LAL   5|lJ6EF. 58[,  ;[G[8ZL  .g;5[S8Z GUZ5Fl,SF 

S,M,  9898936484 

!) H[;LAL lRZFU 5|lJ6EF.  58[, SM,[H S\5F NC[UFD 
9825007363,9825183407 

Z_  0d5Z  lCT[XEF. RF{WZL DM8F lR,M0F 9099024513 
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પ રિશ  ટ – ૭ 

રાહત અને નુઃ થાપના ના ધોરણો 



  

  

  

7755  
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પ રિશ  ટ – ૮ 

સપંક ૂચ 

રાહત કિમ ર ી ની કચેર   

અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો/કચેર  ફોન ન.ં મોબાઈલ ન.ં 

ી મનોજ કોઠાર  (IAS)  રાહત કિમ ર અને અિધક 

સ ચવ ી   

૨૩૨૫૧૫૦૯ 

૨૩૨૫૧૫૦૬ 

૯૯૭૮૪૦૭૨૮૧ 

ી . બી ુગંલ રુા  રાહત િનયામક ી , 

ગાધંીનગર  

૨૩૨૫૧૬૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭ 

ી બી. ક. પટલ નાયબ કલેકટર અને 

ઉપસ ચવ ી 

  

ીમતી ટ . . યાસ નાયબ કલેકટર ી, SEOC ૨૩૨૫૧૯૦૦ ૯૦૯૯૦૧૬૨૧૩ 

ી પી.પી. પિત ુ ય હસાબી અિધકાર ી ૨૩૨૫૧૯૦૦ ૯૪૨૭૦૦૭૨૯૫ 

ી એચ.એસ.ગો હલ મામલતદાર ી (વહ વટ) ૨૩૨૫૧૯૦૦ ૭૯૮૪૨૮૯૭૩૮ 

ી V[P VFZP  ZF6F  મામલતદાર ી  ૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૫ 

zL ÒP0LP JFl6IF નાયબ મામલતદાર ૨૩૨૫૧૯૦૨ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૮ 

zL ALPV[DP AFZM8 નાયબ મામલતદાર ૨૩૨૫૧૯૦૨ ૯૫૮૬૫૭૦૭૦૮ 

zL I]PJLP ZFJ નાયબ મામલતદાર ૨૩૨૫૧૯૦૨ ૯૮૯૮૦૨૯૮૭૨ 

zL 5LP5LP ZFDL નાયબ મામલતદાર ૨૩૨૫૧૯૦૨ ૯૪૨૮૬૬૪૬૬૩  

zL V[RPV[DP 58[, નાયબ મામલતદાર ૨૩૨૫૧૯૦૨ ૯૯૭૪૨૨૪૯૯૨  

એસ.ઇ.ઓ.સી ટટ ઈમર સી ઓપરશન 

સે ટર, ગાધંીનગર   

૨૩૨૫૧૯૦૦ 

૨૩૨૫૧૯૦૨ 

૨૩૨૫૧૯૦૭ 

ટોલ -૧૦૭૦ 
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જુરાત રા ય આપિ  યવ થાપન સ ામડંળ 

અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો/કચેર  ઓફ સ નબંર મોબાઈલ નબંર 

ીમતી અ રુાધા મ લ 
ુ ય કારોબાર  

અિધકાર ી 
૨૩૨૫૯૨૭૬ ૯૯૭૮૪૦૫૩૬૭ 

ી વી.બી.મે વાન 

અિધક ુ ય 

કારોબાર  

અિધકાર ી 

૨૩૨૫૯૪૫૧ ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૪ 

zL VFZP VFZP  J3Fl;IF િનયામક ી ૨૩૨૫૯૨૧૯  ૯૯૦૯૬૩૩૭૦૦  

ીમતી યો ગતા એન. 

પરમાર 

િનયામક ી  

ફાઈના સ 
૨૩૨૫૯૨૭૮ ૯૯૨૫૪૭૦૯૩૬  

 

 

ફાયર સિવસ 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ મોબાઈલ નબંર 

૧ ી એમ.એફ.દ રુ.ડાયરકટર ફાયર સિવસ, જુરાત 
૯૩૨૭૦૩૮૭૫૪ 

૯૯૭૮૪૦૭૨૮૮ 

૨ ી િમ નુ િમ ી.આસી. ડાયરકટર ફાયર સિવસ, જુરાત ૯૬૬૨૩૦૦૩૨૦ 

૩ ી  મહશ મોડ.,ચીફ ફાયર ઓફ સર,ગાધંીનગર ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 

૪ ી એસ.એમ.શેખ,સબ-ફાયર ઓ ફસર, ગાધંીનગર ૯૪૨૬૭૦૯૭૩૮ 
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જ લા આપિ  યવ થાપન ક ,ગાધંીનગર 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ  હો ો ઓફ સ નબંર મોબાઈલ નબંર 

૧ ીમતી ડ .એ. પચંાલ  મામલતદાર ૨૩૨૫૬૬૩૯ ૯૯૨૫૦૨૫૯૪૮ 

૨ ી આર.સી. રાઓલ  નાયબ મામલતદાર ૨૩૨૫૬૬૩૯ ૯૮૯૮૦૪૦૫૮૫ 

૩ .ુ ી. રાિધકા િતવાર  ડ ટ ો ટ ઓ ફસર ૨૩૨૫૬૬૩૯ ૮૮૪૯૩૪૪૮૫૨ 

૪ ી આર.એન. રબાર  કાર ુન ૨૩૨૫૬૬૩૯ ૯૬૩૮૩૫૮૦૯૮ 
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જ લાના અગ યના કં ોલ મ 

કચેર ુ ંનામ કં ોલ મ ફોન નબંર 

કલે ટર કચેર , ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૬૭૨૦ 

ડ ઝા ટર કચેર , ગાધંીનગર ટોલ  ૧૦૭૭ 

ટટ કં ોલ મ  ૨૩૨૫૧૯૦૦, ૩૨૫૧૯૦૨ 

જ લા પોલીસ અિધ ક ીની કચેર   ૨૩૨૧૦૯૧૪, ૩૨૧૦૧૦૮ 

જ લા પચંાયત કચેર , આરો ય  ૨૩૨૫૬૯૪૫  

જ લા પચંાયત કચેર , ગાધંીનગર  ૨૩૨૫૬૯૭૮ 

િસવીલ હો પીટલ, ગાધંીનગર  
૨૩૨૨૧૯૩૧/૩૨, 

૨૩૨૨૦૮૨૧/૨૨ 

.ુ કોપ ., ગાધંીનગર મહાનગર પા લકા, ફર યાદ ક  ૨૩૨૨૨૭૧૮ 

ફાયર ગેડ, ગાધંીનગર  ૨૩૨૨૨૭૪૨ 

વન સરં ક ીની કચેર   ૨૩૨૬૦૬૩૨ 

કા.પા.ઈ.પા.યો.િવ.૩ તથા મા.મ. િવભાગ  ૨૩૨૫૧૫૧૦ / 

૨૩૨૫૯૧૫૮ / ૫૯, 

૯૪૨૬૦૧૦૮૫૧ / 

૯૮૨૫૪૬૭૧૧૦ 

કલે ટર કચેર , મહસાણા  ૦૨૭૬૨ ૨૨૨૨૨૦ 

ધરોઈ ડમ સાઈટ  
૦૨૭૬૧-૨૬૨૩૪૨, 

૦૨૭૬૧-૨૬૨૩૨૯ 

િસચાઈ કં ોલ મ  
૨૩૨૪૮૭૩૫ / ૩૬/  

૨૩૨૪૦૮૧૧ / ૧૨ / ૧૩ 

પાણી રુવઠા કં ોલ મ  ટોલ . ૧૯૧૬ 

ઈબી કં ોલ મ, થમલ પા. ટ. પેથા રુ  ૯૬૮૭૬૩૩૮૭૧ 
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મામલતદાર કચરે , ગાધંીનગર  ૦૭૯-૨૩૨૫૯૦૭૪ 

મામલતદાર કચરે , કલોલ  ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ 

મામલતદાર કચરે , માણસા  ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 

મામલતદાર કચરે , દહગામ  ૦૨૭૧૪-૨૩૨૦૦૨ 

એન.ડ .આર.એફ.  ૨૩૨૦૧૫૫૧ 

બી.એસ.એફ.  ૦૭૯-૨૩૨૦૦૯૧૧ 

એસ.આર.પી.એફ ૦૭૯-૨૩૨૧૦૯૨૩/ ૨૪/ 

૨૮ 

આમ  ક પ ૨૩૨૦૧૫૦૨ થી  ૭ 

એરફોસ ૦૭૯-૨૩૨૪૨૬૦૦ /   

૦૭૯-૨૩૨૭૫૫૦૨ 

કો ટ ગાડ ૨૩૨૪૩૨૪૫ 

જુરાત પોલીસ અકાદમી (કરાઈ) ૦૭૯-૨૯૨૮૯૬૧૨ / 

૦૭૯-૨૯૨૮૯૯૮૪ 

સી.આર.પી.એફ. ૦૭૯-૨૩૨૦૧૦૯૩ 

જુરાત ગેસ કંપની ૯૯૨૫૨૩૭૫૩૫ 

સાબરમતી ગેસ કંપની ૧૮૦૦૨૩૩૩૮૧૦ 

ઓ.એન. .સી. ૦૨૭૬૪-૨૨૦૬૧૨/ 

૯૪૨૬૬૧૪૧૦૦ 

૯૪૨૮૩૩૧૨૦૦/ 

૯૪૨૮૩૩૦૪૪૪ 

ઈ કો, ક રુ નગર, કલોલ ૦૭૯-૨૩૨૮૨૦૭૦ 

અમદાવાદ ફાયર સિવસ ૦૭૯-૨૨૧૪૮૪૬૬ 

ટોર ટ પાવર લી. ગાધંીનગર ૧૯૧૨૯/ ૯૨૨૭૪૦૯૧૪૫ 
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ગાધંીનગર જ લા પોલીસ 

અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર 

ી મ રુ . ચાવડા IPS,  S.P. ૨૩૨૧૦૯૦૧ ૯૯૭૮૪ ૦૫૦૭૦ 

ી એમ.ક.રાણા ASP  ગાધંીનગર ૨૩૨૩૨૬૬૮ 
૯૭૨૬૦ ૦૦૧૫૦ 

૯૯૭૮૪ ૦૮૫૯૦ 

ી વી.એન.સોલકં  SDPO કલોલ ૦૨૭૬૪૨૨૧૧૩૯ ૯૮૭૯૫ ૦૮૮૬૯ 

ી એમ. . સોલકં  DySP  HQ ૯૪૨૬૩ ૦૯૭૫૮ ૯૯૭૮૪ ૦૬૦૬૩ 

ી એ.બી. ડામોર DySP   સ.સં ુલ ૨૩૨૫૦૫૫૦ ૮૭૮૦૧૭૨૧૨૧ 

ી  બી. .ચૌધર  DySP  SC/ST - ૯૫૧૨૩ ૩૬૦૯૯ 

ી બી.એ. ડુાસમા રુ ા શાખા ૨૩૨૫૬૨૭૫ ૯૯૭૮૪ ૦૫૯૭૦ 

ી સી.એસ. ડ ન O.S. ૨૩૨૧૦૧૦૬ ૯૮૯૮૬૬૮૩૦૩ 

ી બી. એચ. પટલ 

ી પી. સી. વલેરા 

PA To SP 

PI Wireless 
૨૩૨૧૦૧૨૨ 

૯૯૦૯૭ ૬૩૩૬૩ 

૯૮૨૪૦ ૩૭૩૮૨ 

ીમતી એમ.આર. 

પટલ 
P.I., કં ોલ મ 

૨૩૨૧૦૯૧૪ 

૨૩૨૧૦૧૦૮ 
૯૯૭૯૬૬૭૫૦૮ 

ી એ. .રાઠોડ P.I.  LIB ૨૩૨૧૦૧૦૯ ૯૯૭૯૮૫૯૨૪૩ 

ી  નીરજ પટલ PI  LCB ૨૩૨૧૨૫૮૪ ૯૮૯૮૪૩૧૧૧૧ 

ી  ડ .ડ .ઝાલા P.I.  ાફ ક ૨૩૨૩૦૬૮૪ ૯૯૭૯૧૧૧૦૪૧ 

ી . .વાઘેલા PI SOG ૨૩૨૬૧૬૨૩ ૯૮૨૫૪ ૪૮૭૯૮ 

ી સૈફાલી લુાન PI મહ લા ૨૩૨૪૭૦૯૬ ૯૦૯૯૯૩૫૬૪૨ 

ી  ટ .એલ. વાઘેલા PI સે. ર૧ ૨૩૨૨૧૦૨૧ ૯૮૨૫૬ ૦૮૦૮૫ 

ી ડ .એ.ચૌધર  

ી  ક.આર.ડ મર  

PI સે.૭ 

સેક  ડ PI સે.૭ 

૨૩૨૪૯૮૦૫ 

૨૩૨૨૦૮૨૭ 

૯૯૨૫૦૨૦૦૬૬ 

૯૯૨૫૧૮૭૦૨૭ 

ી બી. .પં ડત PI ઇ ફોસીટ  ૨૩૨૩૬૧૬૧ ૯૮૨૫૩૨૨૧૦૧ 
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ી વાય.આર. વાઘેલા PI ચીલોડા ૨૩૨૭૩૬૦૦ ૯૦૯૯૫૩૩૦૩૩ 

ી ડ . .તડવી CPI ગાધંીનગર - ૯૪૨૮૦ ૨૭૧૭૬ 

ી એસ.જ.રાજ તુ PI  દહગામ ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૬૩૨ ૯૭૨૩૪ ૫૧૩૧૪ 

ી  એ. .એ રુકર PSI પેથા રુ ૨૩૨૧૫૨૩૫ ૯૯૦૯૯૬૨૮૯૨ 

ી બી.આર.રાઠોડ PSI ડભોડા 
૨૩૯૫૫૫૪૨ 

૨૩૯૫૫૭૪૭ 
૯૯૨૪૧ ૩૩૮૧૧ 

ી  વી.બી. દસાઇ PSI ર ખયાલ ૦૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩ ૯૦૯૯૦ ૪૨૭૭૨ 

ી ક.ક.દસાઇ PI  કલોલ સીટ  ૦૨૭૬૪ ૨૨૭૦૨૩ ૯૮૭૧૯ ૫૫૩૧૫ 

ી જતીન પિત PI કલોલ તા કુા ૦૨૭૬૪ ૨૨૭૦૨૨ ૯૮૨૫૫ ૦૦૩૬૪ 

ી એ.એ.દસાઇ PI સાતેંજ - ૯૯૭૪૧ ૦૨૨૭૮ 

ી પી. . ૫ટલ PI  માણસા 
૦૨૭૬૩-૨૭૦૪૦૧/ 

૨૭૦૦૫૨ 
૯૦૯૯૯ ૨૮૨૧૬ 

ી એસ.બી.પઢર યા PI  અડાલજ ૨૩૯૭૧૩૩૫ ૯૯૦૪૬ ૪૭૭૨૭ 

ી ડ . .પચંાલ PSI કો   ટુર - ૯૮૭૯૭ ૯૧૬૧૭ 

ી ડ . . ુંડ યા RSI  H.Q. - ૯૫૮૬૪ ૦૧૧૧૧ 

ી અશોક યાદવ PSI MT ૨૩૨૧૦૭૫૭ ૯૪૨૬૩ ૧૩૦૩૭ 

ી ક.એમ. ભ  PSI MOB - ૯૭૧૨૯ ૧૨૪૬૫ 
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જ લા પચંાયત કચેર  ગાધંીનગર 

અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર 

ી આર.આર. રાવલ જ લા િવકાસ અિધકાર ી 
૨૩૨૨૨૬૧૮ 

૨૩૨૫૬૯૮૧ 
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪ 

ી બી.ક.પટલ 
નાયબ જ લા િવકાસ 

અિધકાર ી, મહ લુ 
૨૩૨૫૬૯૮૪ ૭૫૬૭૦૧૭૪૮૫ 

ીમતી મનીષા બેન 
નાયબ જ લા િવકાસ 

અિધકાર ી, પચંાયત 

૨૩૨૫૬૯૮૫ 

૨૩૨૫૬૯૭૮ 
૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭ 

ી . પી ભ  
િનયામક ી, જ લા ામ િવકાસ 

એજસી 

૨૩૨૫૯૦૫૨ 

૨૩૨૪૬૧૫૩ 
૭૫૬૭૦૩૫૨૧૬ 

ી એમ.વી. ડાભી 
લા સમાજ રુ ા અને બાળ 

લ ન િતબધંક અિધકાર ી 
 ૮૮૬૬૦૬૦૬૭૭ 

ી એલ.આર.પટલ 
ગ ઇ પેકટર, આસી. કિમ. ી, 

ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં  
 ૯૮૨૫૩૬૪૭૪૩ 

ી વી.પી.બાવીશી કાયપાલક ઇજનેર ી પચંાયત 
૨૩૨૫૬૯૬૮ 

૨૩૨૩૫૦૪૮ 
૯૪૨૭૦૩૭૯૮૭ 

ી એન.એમ.પટલ 
કા.પા.ઇ. ી, જુરાત પાણી 

રુવઠા અને ગટર યવ  થા બોડ 
 ૯૯૭૮૪૦૬૭૪૮ 

ી ક.એન.રાવત 
કા.પા.ઇ. ી, પા.યો.િવ.૧, 

ગાધંીનગર 

 

૨૩૨૫૯૨૫૯ 
૯૯૦૯૦૧૦૮૯૦ 

ી એન.એસ. સા વી 
કા.પા.ઇ. ી, પા.યો.િવ.ર, 

ગાધંીનગર 
૨૩૨૫૩૫૧૦ ૯૯૭૮૪૦૫૨૪૩ 

ી એલ.ક. વાઘેલા 
કા.પા.ઇ. ી, પા.યો.િવ.૩, 

ગાધંીનગર 
૨૩૨૫૯૨૫૯ ૯૪૨૬૦૧૦૮૫૧ 

ી ડ .આર. શાહ 
કા.પા.ઇ. ી, પા.યો.િવ.૪, 

ગાધંીનગર 
૨૩૨૫૯૧૯૩ ૯૮૨૪૦૩૧૪૩૮ 

ી એ.એમ.વાદ કા.પા.ઈ. કાસં િવભાગ  ૯૮૨૫૧૪૧૫૭૯ 

ીમતી માલા શાહ કા.પા.ઇ. ી, .ુ .વી.સી.એલ., 23244721 ૯૬૮૭૬૩૪૮૧૪ 
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ગાધંીનગર 

ી કુ  ુરાવલ ના.કા.પા.ઈ. ી મા.મ. િવ તુ  ૯૫૮૬૪૮૭૮૮૭ 

ી અરિવદભાઈ પટલ ના.કા.ઈ. ી, િસચાઇ-૧, સે-૧૩ ૨૩૨૪૯૫૪૮ ૯૯૨૫૩૬૧૯૬૧ 

ી એચ.એસ. વાઘેલા ના.કા.ઈ. ી, િસચાઇ-૨, સે-૭ ૨૩૨૪૫૧૯૭ 
૮૭૮૦૦૦૪૭૪૮ 

૯૪૨૭૦૨૯૮૦૫ 

ીમતી ેતા પટલ 
જ લા ર ાર ી, 

સહકાર  મડંળ ઓ 
૨૩૨૫૬૯૩૯ ૯૯૨૫૧૩૩૬૯૭ 

ી ડ .એમ.ભાટ યા 
જ લા સમાજ ક યાણ 

અિધકાર ી 
૨૩૨૫૬૯૫૯ ૯૭૨૭૭૦૪૨૦૫ 

ી આરતીબેન દવે 
આઇ.સી.ડ .સી.એસ., .પ.ં, 

ગાધંીનગર 
 ૯૪૨૯૬૩૬૬૩૬ 

ી એ.એલ. તાવત મેનેજર ી, લીડ બક, ગાધંીનગર  ૯૪૨૭૯૫૪૨૫૫ 

ી એન. . પટ  ્
જ લા કડા અિધકાર ી, 

ગાધંીનગર 
 ૯૪૨૬૨૭૨૨૬૪ 

ી નર ભાઈ પટલ જ લા મેલ.ે અિધકાર ી 
૨૩૨૫૬૯૪૭ / 

૨૩૨૫૬૯૪૮ 
૯૬૮૭૬૩૦૧૫૦ 

ી વી.એસ.પાડંોર જ લા રોજગાર અિધકાર ી  ૯૫૮૬૫૩૩૩૯૯ 

ી દશન દવે 
જ લા િતજોર  અિધકાર ી, 

ગાધંીનગર 
 ૭૫૬૭૦૨૨૯૭૯ 

ડૉ. ભાવનાબેન ટ . 

પટલ 
જ લા આ વુ દક અિધકાર ી ૨૩૨૫૬૯૯૧ ૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ 

ડૉ. એમ.એચ. સોલકં  સી.ડ .એચ.ઓ., ગાધંીનગર 
૨૩૨૫૬૯૪૨ 

૨૩૨૫૬૯૪૫ 
૯૯૦૯૯૪૨૨૦૨ 

ડૉ. આર.એચ. ચૌહાણ 
આર.એમ.ઓ. િસિવલ હો પટલ 

ગાધંીનગર 
 ૯૯૦૯૯૬૮૨૪૫ 

ી પી.આર.પટલ 
અિધક જ લા આરો ય 

અિધકાર ી, ગાધંીનગર 
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ી બી.એમ. કટારા 
વહ વટ  અિધ. ી, સીવીલ 

હોિ  પટલ  
 ૯૮૨૫૭૦૨૦૨૨ 

ી ભરત વાઢર જ લા િશ ણ અિધકાર ી 
૨૩૨૫૯૦૬૫ 

૨૩૨૫૯૦૬૬ 
૯૯૦૯૯૭૦૨૨૭ 

.ુ ી એ.વી. પિત 
જ લા ાથિમક િશ ણ 

અિધકાર ી 

૨૩૨૫૬૯૫૫ 

૨૩૨૨૨૫૪૦ 
૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩ 

ીમતી કરણ પટલ 
ઈ.ચા. જ લા ાથિમક 

િશ ણાિધકાર ી, ગાધંીનગર 
 ૯૯૭૮૦૧૧૭૦૧ 

ડૉ. હષવધન ડ  શાસનાિધકાર ી ૨૩૨૨૫૪૭૦ ૯૦૧૬૩૭૬૨૧૩ 

ી ડ .પી. દવ જ લા ખેતીવાડ  અિધકાર ી 
૨૩૨૫૬૯૫૧/ 

૫૪ 
૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ 

ીમતી દ ાબેન 

ચૌહાણ 
ો ામ ઓ ફસર, ગણવાડ  

૨૩૨૪૫૧૦૯ 

૨૩૨૫૬૯૬૨ 
૯૪૨૯૬૩૬૬૩૬ 

ડૉ. આર.વી. પતી મદદનીશ પ પુાલન િનયામક ી ૨૩૨૫૬૯૫૦ ૯૮૨૫૬૧૬૨૩૦ 

ી ભરતિસહ વાઘેલા ના. ચટનીસ, લડ ૨૩૨૫૬૯૭૮ ૭૭૭૮૮૭૪૯૫૨ 

ી સી.પી.ગો હલ ડ .ઓ. ડ એ ડ સ  ૯૪૨૭૨૭૬૧૭૭ 

ી ક. . પટલ ડપો મેનેજર ી, ગાધંીનગર  ૯૯૯૮૯૫૩૦૫૨ 

ી ડ . .પટલ નાયબ બાગાયત િનયામક ી  ૯૪૨૭૦૦૦૪૨૨ 

ી ડ .એમ.પટલ 
ઈ.ચા. સહાયક ાદિશક વાહન 

યવહાર અિધકાર ી, ગાધંીનગર 
 ૯૫૩૭૩૮૪૨૧ 
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ફોર ટ િવભાગ 

અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર 

ી એ.એસ.ડામોર નાયબ વન સરં ક ી ૨૩૨૨૧૨૬૦ 
૯૯૦૯૨૩૮૨૦૫ 

૯૪૨૭૦ ૭૯૬૭૩ 

ી એન.એ.ચૌધર  A.C.F. - 
૯૪૨૭૮૮૫૯૧૧ 

૭૯૮૪૮૬૩૮૯૫ 

ી વી.વી ઠાકોર મદદ. વન સરં ક ૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૯૦૯૩૯૬૦૦૧ 

ી ક. બી. િનનામા કચેર  અિધ ક ૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૯૨૫૨૨૧૪૯૯ 

ી વી. બી. ઝાલા 
પ ર ે  વન અિધકાર  

બોર જ 
૨૩૨૨૩૯૩૬ ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮ 

ી પી. એસ. રાજ તૂ પ ર ે  વન અિધકાર  ઉ  ૨૩૨૪૬૯૨૨ ૯૯૯૮૪૫૨૭૪૫ 

ી ક.અસ.રાજ તુ 
પ ર ે  વન અિધકાર  

દહગામ 
૦૨૭૧૬-૨૩૩૦૭૪ ૯૯૨૫૧૪૯૭૩૭ 

ી બી.એન.દસાઇ 
પ ર ે  વન અિધકાર  

માણસા 
૦૨૭૬૩-૨૭૦૯૩૪ ૯૬૨૪૦૩૮૮૬૦ 

ી પી.આર.રાઠોડ 
પ ર ે  વન અિધકાર  

કલોલ 
૦૨૭૬૪-૨૨૨૧૫૨ ૯૬૦૧૪૯૩૯૩૫ 

ી સી.ડ .વસાવા 
પ ર ે  વન અિધકાર  

તર બુા 
- ૯૮૨૫૭ ૨૭૬૮૫ 

ી વી.ક.ચૌધર   
પ ર ે  વન અિધકાર  

ધરોઇ 
 ૯૪૨૬૨ ૭૩૮૭૯ 
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મી ડયા સે ટર 

અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો/ કચેર  ફોન નબંર મોબાઈલ નબંર 

ીમિત ઈલાબેન 

યાસ 

નાયબ િનયામક ી, 

જ લા મા હતી કચરે  

ગાધંીનગર 

૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૯૦૯૯ ૫૭૨૮૯ 

ી પ રમલભાઈ પટલ 
જ લા મા હતી કચરે  

ગાધંીનગર  
૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૮૨૫૩૨૩૮૦૮ 

ી જ નેશ પટલ  
ફોટો ાફર જ લા મા હતી 

કચેર  ગાધંીનગર  
૨૩૨૫૭૭૬૫ ૯૭૨૩૦૦૧૯૩૪ 

ી કાશભાઈ ઝા  ગાધંીનગર સમાચાર  ૨૩૨૩૮૫૭૧ 
૯૯૨૫૧૫૪૮૭૧ 

૯૦૯૯૯૫૧૫૭૧ 

ી દ પકભાઈ ની  
ફોટો ાફર ગાંધીનગર 

સમાચાર  
૨૩૨૩૦૬૫૨ ૯૮૯૮૦૩૦૬૫૨ 

ી પાથવી વમા  સદંશ સમાચાર   ૯૯૭૯૫૪૨૪૨૪ 

ી કુશ દોશી  દ ય ભા કર સમાચાર  
૨૩૨૩૩૦૪૫. 

૨૩૨૨૨૦૫૭ 
૯૮૨૫૨૧૩૦૯૭ 

ી ક પેશ ભ  ફોટો ાફર દ ય ભા કર   ૯૮૭૯૬૦૯૧૩૦ 

ી ષુારભાઈ બારોટ  જુરાત સમાચાર  ૨૩૨૩૮૩૮૯ ૯૮૭૯૪૮૨૨૩૬ 

ી ધમ  ૂંપવાત  
ફોટો ાફર જુરાત 

સમાચાર  
 ૯૮૨૫૦૨૦૧૪૧ 

ી અ ુણ શાહ ઇટ વી ઝૂ ૨૩૨૬૨૨૩૫,  

ી ક પેશ રાવલ એબીપી અ મતા ઝૂ  ૯૯૦૯૮૬૬૧૩૫ 

ી િવ લુ બા ધા સદંશ ટ વી  ૯૮૨૫૪૮૪૮૬૯ 

ી હતલ પારખ વીટ વી જુરાતી  ૮૪૬૦૨૦૯૦૪૦ 
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ી ક ડ  ભ  નવ જુરાત ટાઇ સ  ૯૯૦૯૯૩૧૫૬૦ 

ી િમલન યાસ વે ટન ટાઇ સ  ૯૪૨૬૫૮૨૬૧૧ 

 

  



  

  

  

9922  
  

 લાયઝન અિધકાર ીઓની િવગત 

 આપિ  યવ થાપનની કામગીર  વી ક તા કુાવાર લાયઝન અિધકાર ીઓની 

િનમ કુ કરવામા ં આવેલ હોય છે. રૂ  વાવાઝો ુ  ં , આગ, અ માત, કંૂપ ક અ ય કોઇ 

આપિ  માટ કામગીર  કરવા માટ આપિ  યવ તાપન ઉપરાતં તા કુામા ં મહ વની 

કામગીર ઓ માટ તમામ કચેર ઓ વ ચે જ ર  સકંલન  રહ તથા કામગીર  ચુા  પે થઇ શક 

તે માટ જ લાના તા કુા વાર લાયઝોન અિધકાર ીઓની નીચે જુબની િવગતે િનમ ુકં 

કરવામા આવી છે.  

 

અ ન ં તા કુા  ુનામ લાયઝન અિધકાર ીનો હો ો સપંક નબંર 

૧ ગાધંીનગર ાતં અિધકાર  ી ગાંધીનગર ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ 

૨ દહગામ જ લા રુવઠા અિધકાર  ી ગાધંીનગર ૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮ 

૩ કલોલ ાતં અિધકાર  ી , કલોલ ૯૪૦૮૬૦૦૦૪૫ 

૪ માણસા નાયબ લે ટર ી (જ. ,ુ) ગાધંીનગર ૯૮૨૪૫૮૨૧૦૬ 

 

 લડ સેલ :  

તા કુા ક ાના ફ ડ કં ોલ મના નબંરોની િવગત નીચે જુબ છે 

અ.ન ં તા કુા  ુનામ ટ લફોન નબંર 

૧ ગાધંીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૨૦ 

૨ દહગામ  ૦૨૭૧૬-૨૩૨૦૦૨ 

૩ કલોલ ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ 

૪ માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 
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કલે ટર કચેર , ગાધંીનગર 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  
કચેર  સપંક 

નબંર 

મોબાઈલ 

નબંર 

૧ ી એસ.ક.લાગંા (IAS) કલે ટર ી, ગાધંીનગર 
23259030 

23220630 
9978406209 

૨ 
ી એચ.એમ. ડ  

(GAS) 

િનવાસી અિધક કલે ટર ી, 

ગાધંીનગર 
23259035 9978405181 

૩ ી .એમ.ભોર ણયા ાતં અિધકાર ી, ગાધંીનગર 59093 9978405756 

૪ ુ ી નેહા ુમાર  ાતં અિધકાર ી,  કલોલ 02764222333  

૫ ી એ.આર.ઝાલા 
ના.કલેકટર ી, જ. .ુઅપીલ, 

ગાધંીનગર 
23259033 9824582706 

૬ ી એ.વી. ચાપંાનેર  
નાયબ કલેકટર ી (મભોયો), 

ગાધંીનગર 
23259015 9662439440 

૭ ી હષ ટ . યાદવ 
નાયબ કલેકટર ી ( ોટોકોલ), 

ગાધંીનગર 
 9408600045 

૮ ડ .એન.રાકં 
જ લા રુવઠા અિધકાર ી, 

ગાધંીનગર 

23259041 

23259182 
7567021998 

૯ ી વી.એમ.ઠકકર 
નાયબ જ લા ૂટંણી 

અિધકાર ી, ગાધંીનગર 
23251246 9978405283 

૧૦ ીમતી .એમ.વેગડા 
નાયબ કલેકટર ી,  ટ  પ 

ડ ટુ , ગાધંીનગર 
23259077 9825349710 

૧૧ ીમતી .એમ.વેગડા 
I/c ખાસ જમીન સપંાદન 

અિધકાર ી, ગાધંીનગર 
23256432 9825349710 

૧૨ ી ક.ટ . મેણાત 
ચટનીશ ુ કલેકટર ી, 

ગાધંીનગર 
23259039 9825315764 

૧૩ ી આઈ. .ઝાલા પી.આર.ઓ. ી - 9426471771 

૧૪ ી એ.વી. ચાપંાનેર  
જ લા આયોજન અિધ. ી, 

ગાધંીનગર 

 
9662439440 
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૧૫ ી બી.એન.રબાર  
ડ .આઇ.એલ.આર. ી, 

ગાધંીનગર 
23259045 9725402782 

૧૬ ી િુનલ રાવલ મામલતદાર ી, ગાધંીનગર 23259075 
7567002594 

9898191121 

૧૭ ી એચ.એલ.રાઠોડ મામલતદાર ી, દહગામ 02716232002 7567002566 

૧૮ ી વી.આર.પટલ મામલતદાર ી, કલોલ 02764220414 9825685417 

૧૯ ી એમ.બી. પરમાર મામલતદાર ી, માણસા 02763270662 9879002661 

૨૦ ી બી.એસ. પિત 
મામલતદાર ી (દબાણ), 

ગાધંીનગર 
23252558 9925089880 

૨૧ ી ક.એ. પટલ 
મામલતદાર ી, (જમીન 

ફાળવણી) ગાધંીનગર 
23259184 9427301034 

૨૨ ીમતી દપીકા પચંાલ 
મામલતદાર ી, ડ ઝા  ટર, 

ગાધંીનગર 
23256639 9909574807 
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ગાધંીનગર તા કુો 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  
કચેર  સપંક 

નબંર 
મોબાઈલ નબંર 

૧ ી .એમ.ભોર ણયા ાતં અિધકાર ી, ગાધંીનગર ૨૨૩૫૯૦૩૦ ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ 

૨ ી. િુનલ રાવલ મામલતદાર ી, ગાધંીનગર ૨૨૩૫૯૦૭૫ ૯૮૯૮૧૯૧૧૨૧ 

૩ ી આર.આર. યાસ ના.મામલતદાર મહ લૂ ૨૩૨૫૯૦૭૪ ૯૮૨૪૨૩૧૨૬૭ 

૪ ી એમ.એમ.સતાણી સકલ ઓ ફસર  ૯૩૭૬૦૩૦૨૦૧ 

૫ ી નવી પટલ 
તા કુા િવકાસ અિધકાર ી, 

ગાધંીનગર 
૨૩૨૨૦૭૯૫ ૯૪૨૬૭૬૮૧૫૮ 

૬ ી વી.એલ. પિત 
ચીફ ઓફ સર ી, પેથા રુ 

નગરપા લકા 
૨૩૨૧૬૪૯૨ ૯૪૦૮૨૪૨૧૧૫ 

૭ ી ટ .એલ.વાઘેલા પી.આઈ.સ.ે૨૧ 
૨૩૨૨૧૦૨૧ 

૨૩૨૫૩૭૨૨  

૯૯૨૫૫૭૭૮૮૮ 

૯૮૨૫૬૦૮૦૮૫ 

૮ ી ડ .એ.ચૌધર  પી.આઈ.સે.૭ ૨૩૨૪૯૮૦૫  
૯૯૨૫૦૨૦૬૬ 

૯૯૨૫૧૮૭૦૨૭ 

૯ ી ક.આર.ડ મર  સેક ડ પી.આઈ.સે.૭ ૨૩૨૨૦૮૨૭ 
૯૦૯૯૯૨૮૨૧૬ 

૯૯૨૫૧૮૭૦૨૭ 

૧૦ ી બી. .પ ં ડત પી.આઈ.ઈ ફોસીટ  ૨૩૨૩૬૧૬૧ ૯૮૨૫૩૨૧૧૦૧ 

૧૧ ી વાય.આર. વાઘેલા પી.આઈ. ચલોડા 
૨૩૨૭૩૬૦૦ 

૨૩૨૭૩૭૩૭ 
૯૦૯૯૦૩૩૦૩૩ 

૧૨ ી એ. .એ રુકર  પી.આઈ.પેથા રુ 
૨૩૨૧૫૨૩૫ 

૨૩૨૧૬૫૩૩  
૯૯૦૯૯૬૨૮૯૨ 

૧૩ ી બી.આર.રાઠોડ પી.એસ.આઈ ડભોડા 
૨૩૯૫૫૫૪૨ 

૨૩૯૫૪૭૪૭ 
૯૯૨૪૧૩૩૮૧૧ 

૧૪ ી એસ.બી.પઢ રયા પી.આઈ. અડાલજ 
૨૩૯૭૧૩૩૫ 

૨૩૯૭૦૭૮૪ 
૯૯૦૪૬૪૭૭૨૭ 

૧૫ 
ી મહશ ુમાર 

આર.મોડ 
ફાયર ઓ ફસર ી  ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧  

૧૬ ી વી.બી.ઝાલા આર.એફ.ઓ.(બોર જ)  ૯૮૨૫૨ ૭૧૯૫૦ 



  

  

  

9966  
  

 

૧૭ ી મહશભાઈ પૂટકર  ના.કા.ઈ. .ુ .વી.સી.એલ.  ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮ 

૧૮ ડૉ. કરણભાઈ પટલ વેટરનર  ડો ટર, સે-૩૦,  ૨૩૨૬૦૨૦૪ ૯૪૨૮૦૬૨૧૬૧ 

 

  દહગામ તા કુો  

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  કચેર  સપંક નબંર મોબાઈલ નબંર 

૧ ીમતી ડ .એન.રાકં 

જ લા રુવઠા અિધકાર ી 

અને લાયઝન અિધકાર ી, 

દહગામ 

૨૩૨-૫૯૦૪૧ ૭૫૬૭૦૨૧૯૯૮ 

૨ ી એચ.એલ.રાઠોડ મામલતદાર ી, દહગામ ૦૨૭૧૬-૨૩૨૦૦૨ ૮૧૬૦૩૫૧૧૨૯  

૩ ી .ઓ.દસાઈ 
ના.મામ લડ 

ઈ.ચા. ના.મામ. મહ લૂ  
૦૨૭૧૬-૨૩૨૦૦૨ ૭૩૮૩૯૯૫૨૯૫  

૪ ી એન.બી.રબાર  સકલ ઓ ફસર  ૯૭૨૭૩૯૭૧૫૮ 

૫ ી કાશ મેવાડા 
તા કુા િવકાસ અિધકાર ી, 

દહગામ 
૦૨૭૧૬-૨૩૨૬૨૭ ૯૯૨૪૨૪૪૬૦૮ 

૬ ી સિતશ પટલ 
ચીફ ઓફ સર ી, દહગામ 

નગરપા લકા 
૦૨૭૧૬-૨૩૨૬૨૬ ૯૪૨૭૩૪૫૧૬૭ 

૭ ી એસ. .રાજ તુ પી.આઈ., દહગામ ૦૨૭૧૬-૨૩૨૬૩૨ ૯૭૨૩૪૫૧૩૧૪ 

૮ ી વી.બી.દસાઇ પી.એસ.આઈ., ર ખયાલ ૦૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩ ૯૦૯૯૦૪૨૭૭૨ 

૯ ી રાકશભાઈ ફાયરમેન દહગામ ૦૨૭૧૬-૨૩૨૬૨૬ ૯૦૯૯૬૧૯૫૫૫ 

૧૦ ી ક.એચ.રાજ તુ 
પ ર ે  વન અિધકાર  

દહગામ 
૦૨૭૬૪૨૩૩૦૭૪ ૯૯૯૮૪૫૨૭૫૪ 

૧૧ 
ડૉ. સદં પભાઇ 

પિત  
વેટરનર  ડો ટર ૨૩૨૨૭૬૧ ૯૮૯૮૨૭૩૭૩૩ 
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માણસા તા કુો 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  કચેર  સપંક નબંર મોબાઈલ નબંર 

૧ ી એ.આર.ઝાલા ના.કલેકટર ી, 

જ. .ુઅપીલ, ગાધંીનગર 
અને લાયઝન 

અિધકાર ી, માણસા 

૨૩૨૫૯૦૩૩ ૯૮૨૪૫૮૨૧૦૬ 

૨ ી એમ.બી.પરમાર  મામલતદાર ી, માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ ૭૫૬૭૦૦૨૬૬૩ 

૯૮૭૯૦૦૨૬૬૧  

૩ ી નાગ ભાઈ દસાઇ ના.મામલતદાર, મહ લુ ૦૨૭૬-૩૨૭૦૬૬૨ ૯૪૨૬૩૬૨૩૭૨ 

૯૮૭૯૦૩૦૫૫૦ 

૪ ી એમ. .ુરાજ તુ  ના.મામલતદાર  ૯૪૨૮૯૧૯૭૩૪ 

૫ ી .બી. દવ તા કુા િવકાસ 

અિધકાર ી, માણસા 

૦૨૭૬૩-૨૭૦૦૮૨  

૬ ી આર.બી. પટલ ચીફ ઓફ સર ી, માણસા 

નગરપા લકા 

૦૨૭૬૩-૨૭૩૮૬૩ ૮૧૪૧૨૩૩૪૩૪ 

૭ ી પી. .પટલ પી.આઈ. માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૪૦૧ 

૨૭૦૦૫૨ 

૯૦૯૯૯૨૮૨૧૬ 

૮ ી વી.  પટલ ના.કા.ઈ. ી જૂ. ફુ.   

પેવી-૨ લોદરા 

 ૮૪૧૧૧ ૫૨૮૯૬ 

૯ ી િસ ધરાજ િસહ 

બહોલા 

ફાયરમેન, માણસા  ૦૨૭૬૩-૨૭૩૦૦૧ ૯૪૦૮૮૩૫૮૫૬ 

૧૦ ી બી.એન.દસાઇ પ ર ે  વન અિધકાર   ૦૨૭૬૩૨૭૦૯૩૪ ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮ 

૧૧ ી એમ.એસ. ગાધંી ના. કા. ઈ. ી 

ુ વીસીએલ માણસા 

 ૯૯૨૫૨ ૧૨૬૭૪ 

૧૨ ડૉ. એસ.આઈ.પટલ વેટરનર  ડો ટર ૨૭૦૨૭૨ ૯૪૨૬૪૮૮૨૩૮  
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કલોલ તા કુો  

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  કચેર  સપંક નબંર મોબાઈલ નબંર 

૧ ીમિત નેહા ુમાર  ાતં અિધકાર ી,  કલોલ 

અને લાયઝન અિધકાર ી, 
કલોલ 

૦૨૭૬૪ ૨૨૩૩૩ ૯૪૦૮૬૦૦૦૪૫ 

૨ ી વી.આર.પટલ મામલતદાર ી, કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૨૦૪૧૪ ૭૫૬૭૦૦૨૬૭૪ 

૯૮૨૫૬૮૫૪૧૭ 

૩ ી ડ .બી.રાવલ ના.મામલતદાર લડ  

ઈ.ચા.ના.મામલતદાર 

મહ લૂ 

૦૨૭૬૪ ૨૨૦૪૧૪ ૯૭૧૪૬૭૮૩૦૦ 

૪ ી એમ.બી.દર  ના.મામલતદાર. ાતં 

કચેર  

 ૯૪૨૬૭૬૯૧૧૫ 

૫ ી એમ.એમ.ડ ગા તા કુા િવકાસ 

અિધકાર ી, કલોલ 

૦૨૭૬૪૫ 

૨૨૩૯૫૦/૨૨૦૨૧૩ 

૭૫૬૭૦૧૩૧૧૯ 

૬ ી મનોજ સોલકં  ચીફ ઓફ સર ી, કલોલ 

નગરપા લકા 

૦૨૭૬૪ ૨૨૩૨૯૧ ૯૪૨૯૧૦૨૧૨૬  

૭ ી. ક.ક.દસાઈ 

  

પી.આઈ કલોલ સીટ   ૦૨૭૬૪ ૨૨૭૨૩ ૯૮૭૯૧પપ૩૧પ  

૮ ી જતીન પિત  

 

પી.આઈ કલોલ તા કુા ૦૨૭૬૪ ૨૨૭૨૩ ૯૮રપપ૦૦૩૬૪ 

૯ ી એ.એ.દસાઇ પી.આઈ v  સાતંેજ  ૯૯૭૪૧૦૨૨૭૮  

૧૦ ી કમલશે બારોટ ફાયરમેન ૦૨૭૬૪ ૨૨૩૩૩૩ ૯૭૨૨૨૨૮૮૮૯ 

૧૧ ી પી.આર.રાઠોડ પ ર ે  વન અિધકાર   ૦૨૭૬૪૨૨૨૧૫૨ ૯૬૦૧૪૯૩૯૩૫ 

૧૨ ી .ક.દસાઇ 

ી આર.ક.શાહ 

કા.ઈ. ુ વીસીએલ  

કલોલ  

 ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮ 

૯૯૨૫૨૧૨૫૮૬ 

 

૧૩ ી ભ ાચાય ટશન ઇ ચા  

ઓએન સી, કલોલ  

ફાયર ટશન  

૦૨૭૬૪ 

૨૨૦૬૧૨ 

૯૪૨૮૩૩૧૨૦૦ 

૧૪ ડો.જ.આર.પટલ વેટરનર  ડો ટર કલોલ. ૨૨૪૨૧૪ ૯૮૨૫૬૪૬૯૮૬ 
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UF\WLGUZ DCFGUZ5Fl,SF 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ો /કચેર  
કચેર  સપંક 

નબંર 
મોબાઈલ નબંર 

૧ 
ડો. રતનકંવર ગઢવી 

ચારણ 

dI]P SlD`GZzL4 

UF\WLGUZ DPGP5FP 
 9978400531 

૨ ી ભરત જોષી 
GFP dI]P SlDPzL4 

UF\WLGUZ DPGP5FP 

23253609 

23253610 
9978407123 

૩ 
ી DC[XS]DFZ VFZP 

DM0 

OFIZ VMOL;ZzL4 

UF\WLGUZ 

23222742 

23222141 

9427955551 

9898832222 

૪ ી એસ.એમ.શેખ  
સબ OFIZ VMOL;Z4 

UF\WLGUZ 

23222742 

23222૧૦૦ 
૯૪૨૬૭૦૯૭૩૮ 

૫ ી બી.ક.પડં ા 
કાયપાલક ઈજનેર ી, 

ગાધંી. મહાનગરપા લકા 
૨૩૨૨૦૪૪૦ ૯૮૯૮૧૪૭૦૭૨ 

૬ ડૉ ક પેશ ગો વામી મે ડકલ ઓ ફસર હ થ  ૮૧૪૧૮૦૦૧૭૭ 

૭ ી એસ.એમ.ચૌધર  સેિનટશન િુ ટ ડ ટ ૨૩૨૨૦૪૪૦ ૮૧૪૧૮૦૦૧૭૩ 

૮ ી નર ભાઈ પટલ ઇ ચા  બાયોલો જ ટ  ૯૬૮૭૬૩૦૧૫૦ 

૯ ી દ પકભાઇ એન.સોલકં  વહ વટ  અિધકાર  ી  ૭૮૭૪૭૦૦૩૯૨ 

૧૦ ી .ુક. તુર યા ટ સ ઓ ફસર ૨૩૨૩૨૭૭૬ ૯૦૯૯૯૫૬૯૫૫ 

૧૧ ી ક.એલ.સોની હાઉસ ટ સ ઓ ફસર  ૯૮૨૫૪૬૮૨૫૪ 

૧૨ પાયલબેન એ શાહ સોલીડ વે ટ મેનેજર ૨૩૨૨૦૪૪૦ ૯૯૨૪૦૯૫૪૭૦ 

૧૩ 
ી આર. .પટલ 

ી ક.એમ.રબાર  

ઝોનલ ઓ ફસર  

ઝોનલ ઓ ફસર 
૨૩૨૨૨૭૧૮ 

૯૦૯૯૯૫૭૯૪૪

૯૯૨૫૩૨૧૨૨૧ 

૧૪ ી ભરત પડં ા સીટ  ઈજનેર  ૯૮૯૮૧૪૭૦૭૨ 
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 ગાધંીનગરના આપદાિમ ોની યાદ  

Sr. 

No. 
Name of Volunteer Gender 

Knowledge 

of Swimming 

Concerned 

Taluka/ District 
Phone Number 

1. Solanki Prakash A. Male Yes Gandhinagar 9974995889 

2. Rathava Sandip Male Yes Gandhinagar 9723156652 

3. Patel Vardhak B. Male Yes Gandhinagar 8000433449 

4. Amal Nicholson Male Yes Gandhinagar 8469950862 

5. Nimavat Mahavir C. Male Yes Gandhinagar 9978408938 

6. Vaishnav Jeni K. Female Yes Gandhinagar 8733039860 

7. Chaudhary Sanidhya  S. Male Yes Gandhinagar 9824514466 

8. Chaudhari Shivani S. Female Yes Gandhinagar 7203811462 

9. Gupta Utkarsh R. Male Yes Gandhinagar 9998592318 

10. Shaikh Samir Male Yes Gandhinagar 7878898700 

11. Prajapati Yashvant S. Male Yes Gandhinagar 9979871242 

12. Vaghela Indrasinh V. Male Yes Gandhinagar 9865324777 

13. Bihola Virendrasinh K. Male Yes Gandhinagar 8128460606 

14. Vaghela Parikshit R. Male Yes Gandhinagar 9974803379 

15. Shah Indrajeet M. Male Yes Gandhinagar 9723894230 

16. Thakor Kirankumar R. Male Yes Mansa 8734908656 

17. Raval Rasikbhai N. Male Yes Mansa 9898588074 

18. Bihola Sidhdharajsinh D. Male Yes Mansa 9408835856 

19. Vaghela Jigneshsinh G. Male Yes Mansa 9723530143 

20. Raval Pareshkumar D. Male Yes Mansa 8347990918 

21. 
Hasmi Kalim Hanif 

Abdulrasid 
Male Yes Mansa 8320346822 

22. Shah Jitendrakumar V. Male Yes Kalol 9574605762 

23. Vaghela Nareshbhai M. Male Yes Kalol 9904453352 

24. Thakor Sunil R. Male Yes Kalol 8347447230 

25. Pathan Faizalkhan F. Male Yes Dehgam 7383843246 

26. Pathan Amir Khan B. Male Yes Dehgam 9173774524 

27. Zala Mahendrasinh H. Male Yes Dehgam 7600265966 

28. Bharavad Tejabhai K. Male Yes Dehgam 9586929603 

29. Solanki SunilKumar N. Male Yes Dehgam 8141587686 

30. Chauhan Harpalsinh D. Male Yes Dehgam 9624744978 
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નકશાઓ 

ગાધંીનગર લો 
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110044  
  

 

 



  

  

  

110055  
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