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આમખુ 

                 ગજુરાત રાજ્યમાાં ભૂતકાળમાાં આવેલ વવવવધ પ્રકારની કુદરતી આપવિઓ અન ે

આવી આપવિનાસમય ેઅસરગ્રસ્તોના બચાવની અને રાહતની કામગીરી તથા પુન  :વસનની 

કામગીરી માટે યોગ્ય વનયમન  અમલમાાં આવેલ છે.આ કાયદાથી દરકે સ્તરના જવાબદાર 

અવધકારીઓ , સાંસ્થાઓ અન ે સમગ્ર વવહવટી તાંત્ર ધ્વારા કરવાની કામગીરી તથા 

જવાબદારીઓની જોગવાઇઓ કરવામાાં આવેલછે .ભવવષ્યમાાં કોઇપણ કુદરતી આપવિના 

સમયે આ કાયદાની જોગવાઇ કરવામાાં છે .કોઇ પણ કુદરતી આપવિના સમયે  ભવવષ્યમાાં 

આ કાયદાની જોગવાઇઓ તાંત્રને સ્વયાં જાગુ્રત રાખવામાાં ઉપયોગી થાય તેવી છે .  

                   પુર ,વાવાઝોડુાં  ,આગ ,ધરતીકાંપ જવેી કુદરતી કે માનવસવજિત આપવતમાાં બચાવ 

અને સહાયની કામગીરીતાત્કાવલક થઇ શકે ત ેમાટે વજલ્લા વવહવટી તાંત્ર  ઉપરાાંત વજલ્લાના 

વવવવધ ખાતા અને સ્થાવનક તાંત્ર  ધ્વારા કરવાની હોય છે .સાંબાંવધત સરકારી વવભાગો ધ્વારા 

બચાવ તથા રાહત કામગીરી સાથે સાંકળાયેલ સ  ્ વૈવછક સાંસ્થાઓ વવગેરનેી તાત્કાવલક સાંપકિ   

કરવા માટે સાંપૂણિ  માવહતી વજલ્લા કક્ષાએ અધતન હોવી જરુરી છે  .આ હવકકત  ધ્યાનમાાં 

સરકાર ધ્વારા વખતો વખતની સૂચનાઓ અને વજલ્લા કક્ષાની ઉપલબ્ધ   લઇને રાજ્ય

માહીતીના આધાર ેઆપવિ આપવિના સમયે લોકોને અને લગતા વળગતાને સરળતાથી 

માહીતી ઉપલબ્ધ થઇ  થકે તે હેતુસર વજલ્લા આપવિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાાં 

આવેલ છે  .ગિદશિક બનશેજ ેજીલ્લા  વવહવટી તાંત્ર ને આપવિના સમયે મા.  

   

સ્થળ :- હિંમતનગર z                                                                        ()  IAS 
તારીખ :-                                                                                                               કલેક્ટર , સાબરકાંઠા  
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અનુક્રમજિકા 
અનુ. નાં. જવગત પાના નાં. 

૧ પ્રસ્તાવના ૯ 
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List of Abbreviations 

 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome    

APMC Agricultural Produce Market Committee 

AE Assistant Engineer 

ATI Administrative Training Institute 

ATS Anti Terrorist Squad 

ATVT Apno Taluko Vibrant Taluko 

BPL Below Poverty Line 

CBO Community Based Organization 

CHC Community Health Center 

CRF Calamity Relief Fund 

CSO Civil Society Organization 

DCG District Crisis Group 

DDMA District Disaster Management Authority 

DDMP District Disaster Management Plan 

DDO District Development Officer 

DEOC District Emergency Operation Centre 

DGVCL Dakshin Gujarat Vij Company Limited  

DISH Directorate of Industrial Safety and Health 

DM Disaster Management 

DPO District Project Officer  

DRM Disaster Risk Management 

DRR Disaster Risk Reduction 

DSP Deputy Superintendent of Police 

Dy. Eng. Deputy Engineer 

Dy- SP Deputy Superintendent of Police 

EMRI Emergency Management & Research Institute 

ESR Elevated Surface Reservoir 

EWS Early Warning System 

Ex. Eng. Executive Engineer 

FCI Food Corporation of India 

FPS Fair Price Shop 

FWP Food for Work Program 

GDCR General Development Control Regulation 

GIDM Gujarat Institute of Disaster Management 

GLR Ground Level Reservoir 

GMB Gujarat Maritime Board 

GoI Government of India 

GPs Gram Pranchayats 
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GPCB Gujarat Polution Control Board  

GSDMA Gujarat State Disaster Management Authority 

HFA Hyogo Framework for Action 

HHs Households 

HPC High Powered Committee 

HQ Head Quarter 

HRVC Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity 

IAY Indira Aawas Yojana 

ICS Incident Commander 

ICS Incident Command System 

IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction 

IEC Information Education Communication 

ISDR International Strategy for Disaster Reduction 

IWMP Integrated Watershed Management Program 

MAH Major Accident Hazard 

MGNREGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 

MGNREGS Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 

MHA Ministry of Home Affairs 

MLA Member of Legislative Assembly 

mm Milli Meter 

MP Member of Parliament 

NAPCC National Action Plan on Climate Change 

NCC National Cadets Corps 

NCCF National Calamity Contingency Fund 

NDM National Disaster Management 

NDMA National Disaster Management Authority 

NDRF National Disaster Response Force 

NDRF National Disaster Response Force 

NEC National Executive Committee 

NFSM National Food Security Mission 

NGO Non Government Organization 

NIDM National Institute of Disaster Management 

NRDWP National Rural Drinking Water Program 

NRHM National Rural Health Mission 

NSS National Swayam Sevak 

NYK National Yuva Kendra 

PDS Public Distribution System 

PHC Primary Health Center 

PI Police Inspector 

PMGY Pradhan Mantri Gramodyan Yojna 
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PRIs Panchayati Raj Institutions 

R & R Recovery & Reconstruction 

R&B Roads & Buildings 

RTO Regional Transport Office 

SC Scheduled Caste 

SDM State Disaster Management 

SDMA State Disaster Management Authority 

SDRF State Disaster Response Fund 

SDRN State Disaster Response Network 

SE Superintending Engineer 

SEOC State Emergency Operation Centre 

SEZ Special Economic Zone 

SHGs Self Help Groups 

SMC School Management Committee 

SMS Short Message Service 

SOP Standard Operating Procedure 

SRPF State Reserve Police Force 

SRT Special Response Team 

SSA Sarva Shiksha Abhiyan 

ST Scheduled Tribe 

Supt. Eng. Superintendent Engineer 

SWO Social Welfare Officer 

TDMA Taluka Disaster Management Authority 

DDMC Taluka Disaster Management Committee 

DDMP Taluka Disaster Management Plan 

TDO Taluka Development Officer 

TIO Taluka Information Officer 

TNA Training Needs Assessment 

TSC Total Sanitation Campaign 

TSO Taluka Supply Officer 

ULB Urban Local Body 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

VDMP Village Disaster Management Plan 

VIPs Very Important Persons 

VVIPs Very Very Important Persons 

WASMO Water and Sanitation Management Organization 

 

 

 



સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -૨૦૨૧ 

 
 

10 
 

1. પ્રસ્તાવના 

જિલ્લો એ સાંકટ, આપજિ અને આપાતકાલીન સમયમાાં પવૂગતૈયારી, રોકથામ અન ેપ્રજતિાવના પગલાાં માટ ેએક મિત્વનુાં વિીવટી એકમ છે. 

સ્થાજનક સાંસ્થાઓની િાગીદારી,  અન ેરાજ્યની સેવા અન ેમાળખાગત સિયોગ દ્વારા આપજિ વ્યવસ્થાપનમાાં જિલ્લો મિત્વનો િાગ િિવી 

ર્કે છે. જિલ્લા સ્તરે જવકાસલક્ષી કાયગક્રમોમાાં આપજિના િોખમ ઘટાિાને લગતી પ્રવૃજિઓ િોિવાથી આપજિની અસરો ઓછી  આપજિની 

પૂવગતૈયારી, રોકથામ અન ેક્ષમતાવ્ગન િેવી મિત્વની કામગીરી િાલના જવકાસ કાયગક્રમો સાથે િોિીને કરી ર્કાય. િેમ કે, પરુ જનયાંત્રિ, દુષ્કાળ 

જનવારિ અને વાવાઝોિાના િોખમોને ઓછા કરવા માટે સાંકજલત વોટરર્ેિ જવકાસ કાયગક્રમ, મનરેગા,  સાથે િોિી ર્કાય. ઇજન્દરા આવાસ 

યોિનામાાં સલામત આવાસ બાા્ં વા, રાષ્ટ્રીય ગ્રામીિ સ્વાસ્્ય જમર્ન અને સાંપૂિગ સ્વચ્છતા અજિયાન િેઠળ સ્વાસ્્યની સવેાઓ મિબતૂ કરી 

ગ્રામીિ સ્તર ેસ્વચ્છતા લાવી ર્કાય છે. િાલનો જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ગિુરાત રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન ્ારો 2003, અને 

રાજ્યની આપજિ વ્યવસ્થાપન જનતી 2002 અન્વયે તૈયાર કરવામાાં આવ્યો છે.  
 

1.1 જિલ્લાઆપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP)ના ઉદ્દેશ્યો   

જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન, જિલ્લા સ્તરના આપજિ વ્યવસ્થાપનની પ્રવૃજિઓનુાં આયોિન અને અમલ કરવામાાં મદદરૂપ થર્ે. િેના 

મુખ્ય ઉદ્દશે્યો આ પ્રમાિ ેછે; 

 

  િોખમી અન ેજન:સિાય જવસ્તાર, વસ્તી અને જમલ્કતોન ેતારવવા.  

  આપજિ વ્યવસ્થાપન માટ ેિરૂરી સાંસા્નોન ેઓળખવા અન ેએકત્રીત કરવા. 

  જિલ્લા સ્તરના સિામાંિળ અને જવજવ્ જવિાગના કાયોને સૂજચત કરવા. 
   જવજવ્ જવિાગો અને સિામાંિળો વચ્ચ ેપરસ્પર સાંકલન માટે સિયોગ પુરો પાિવો 

  પવૂગ તૈયારી, પ્રજતિાવ, રોકથામ, અન ેઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટ ેનતકર પગલાાં સૂચવવા 

  સિામાંિળ અન ેસમદુાયની ક્ષમતાવ્ગન માટનેી િરૂરીયાતો ઓળખવી 

  જવકાસના કાયગક્રમોના આયોિનમાાં (DRR), ને મુખ્યપ્રવાિમાાં લાવવા માટ ેસાંદિગ સૂચવવા   
 

 

 

 

 

 

 

1.2  અજિગમ અને માગગદર્ગક જસધ્ાાંતો  

 જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) આપજિ વ્યવસ્થાપન ્ારો ગુિરાત 2003, રાષ્ટ્રીય આપજિ વ્યવસ્થાપન ્ારો 2005 

ના માગગદર્ગક જસધ્ાાંતોના સાંદિે તયૈાર કરવો.  
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 જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) તૈયાર કરવામાાં  લોકોની સિિાજગતા, જવકેજન્િત સ્વર્ાસન, સ્ત્રી-પુરૂષ સમાનતા, 

સામાજિક ન્યાય, માનવ અજ્કાર અન ેસામાજિક સમાવેર્ીના માનવીય જસધ્ાાંતોન ેધયાન ેલેવુ.    

 જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP)  તાલુકા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (TDMP) અન ેગામ આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન  

(VDMP) ન ેપૂરક અને મદદરૂપ થાય તેવી રીતે તૈયાર કરવો. 

 જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP)  જવજવ્ સાંકટની કાયગ યોિના બનાવવામાાં મદદરૂપ થવો િોઇએ. આ પ્લાનમાાં પવૂગ તૈયારી, 

રોકથામ, પ્રજતકારના પાસાાંઓન ેઅલગથી નોં્વા અને જવજવ્ જવિાગોને અલગ-અલગ નતકર કાયો સોંપવા. 
 

1.3 જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન સાબરકાાંઠા જવર્ે 

પ્રડક્રયા  

સાબરકાાંઠા જિલ્લાનો આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન તૈયાર કરવા માટે ર્રૂઆતમાાં  સાબરકાાંઠા જિલ્લાનો વષગ ૨૦૨૦ના પ્લાનનો અભ્યાસ 

કરવામાાં આવ્યો. જિલ્લા સ્તરે પ્રાથજમક બેઠક કરી િેમાાં પ્લાન બનાવવાના પત્રક અને ચેકલીસ્ટની સમીક્ષા કરવામાાં આવી. ૧૩મી મેં ના રોિ 

રાિત કજમર્નર ના વિપિ િેઠળ જવિીઓ કોન્ફરન્સ યોિવામાાં આવી તથા ૧૫ મે ના રોિ અજ્ક મુખ્ય કારોબારીશ્રી GSDMA ના 

અધયક્ષસ્થાને વેબીનાર યોિવામાાં આવ્યો તમેાાં મળેલી સૂચનાઓ અનુસાર  સાબરકાાંઠા જિલ્લાના પ્લાનમાાં તયા નવા પાસાાંઓ ઉમેરવાના છે ત ે

અાંગે રિૂઆત કરવામાાં આવી. પ્લાનમાાં HVRC અસેસમેન્ટ, જવશ્ર્લેષિ અને ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના કાયો અાંગે ચચાગ કરવામાાં આવી. આ 

પાસાાંઓ િાલના પ્લાન કે ચકેલીસ્ટમાાં ન િોવાથી  DDMC ના સભ્યો અને જવિાગીય અજ્કારીઓ સાથે પ્લાન તૈયાર કરવા અાંગે આયોિન 

કરવામાાં આવ્યુાં. ત્યારબાદ પ્લાનના પત્રકના આ્ાર ેદરેક જવિાગ ેતયા પ્રકારની માજિતી સાંકજલત કરીન ેમોકલવી ત ેઅાંગ ેજવિાગ વાર પત્રક તયૈાર 

કરી િે-તે જવિાગને આપવામાાં આવ્યા. જિલ્લાના પ્લાનનો કાચો મુસદ્દો તૈયાર થયા બાદ સાબરકાાંઠા જિલ્લા  સ્તર ેમુલાકાત કરવામાાં આવી. 

સાબરકાાંઠા જિલ્લામાાં અજ્કારીશ્રીઓની બેઠકમાાં પત્રકની જવજવ્ માજિતી અન ેપ્લાનના મુખ્ય કાયો જવર્ે ચચાગ કરી ઉપરાાંત સસચાઈ,સ્વાસ્્ય 

જવિાગ, ખેતીવાિી, પર્ુપાલન, આવાસ, જર્ક્ષિ, પાિી પુરવઠા જવિાગ વગેરે જવિાગના પ્રજતજન્ીઓ સાથે પ્લાનના મુખ્ય કાયો અાંગે પરામર્ગ 

કરવામાાં આવ્યો. િે-તે સાંકટ (HAZARD) સાંિજવત ગામો તારવવામાાં આવ્યા 

સાબરકાાંઠા જિલ્લાના િોખમો  

સાબરકાાંઠા જિલ્લો ગિુરાત રાજ્યની ઉિર પૂવગ ડદર્ામાાં આવેલો છે. આ જીલ્લામાાં પશ્ચીમે વિેતી સાબરમતીનદીના નામઉપરથી જીલ્લાનુાં 

નામ સાબરકાાંઠા પડયુાં છે. જીલ્લાનુાં વિુાંમથક જિમતનગર છે.જીલ્લામાાં કુલ ૧૩ તાલુકા િતા પિ નવા અરવલ્લી જીલ્લાનુાં અજસ્તત્વ થતા િવ ે૮ 

તાલુકા છે જીલ્લામાાં ખેિબ્રહ્મા  તાલુકાનુાં જવિાિન કરી નવો પોર્ીના તાલુકો અમલ માાં આવ્યો છે મખુ્યત્વે કાળી અને રેતાળ િમીન િોવાથી 

અિીં મુખ્ય પાક કપાસ અને કઠોળ છે. સાબરમતી,િરિાવ,િાથમતી નદી આ જિલ્લામાાં થઈ પસાર થઇ  છે, તેથી ચોમાસામાાં પુર અન ે

વાવાઝોિાની ર્તયતાઓ રિેલી છે. આ જીલ્લામાાં ઔદ્યોજગક અકસ્માતનુાં િોખમ સામાન્ય છે. વરસાદની અજનયજમતતા ના કારિે અવાર-નવાર 

અછત અન ે દુષ્કાળની જસ્થજત સર્જગય છે. 1970 થી 1980 દરમ્યાન સતત દુષ્કાળની અસરો આ જિલ્લાએ સિન કરી છે. જિલ્લાના 

ખેિબ્રહ્મા,જવિયનગર દુષ્કાળ સાંિજવત છે. જીલ્લામાાં સાબરમતી,િરિાવ,િાથમતી ગુિાઈ િેવી નદીઓ ના કારિે પરુની પુરપેુરી સાંિાવના છે 

જીલ્લામાાં આવા ૩૨ ગામો ની ઓળખ કરવામાાં આવેલી છે આ પ્લાન DDMC દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવ્યો છે િે કલેકટરશ્રીના નેતૃત્વ િેઠળ 

જવજવ્ જવિાગો દ્વારા અમલ કરર્ે.આ જીલ્લામાાં થી નેર્નલ િાઇવ ેno 8 પસાર થાય છે તેથી કેજમકલ્સ સાંદર્ભિત રાન્સપોટેસન ડદલ્િી થી 
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મુાંબઈ માટે આ િાઇવ ેિોખમી ગિાય છે િૂતકાળ માાં ર્ામળાજી ખાતે એસીિ ટેન્કર પલટી મારતો ૧૫ િેટલા વ્યડકત ઓના મૃત્યુ થયેલા છે  

આ િાઇવ ેજીલ્લાના મિરા થી લઈ ર્ામળાજી-રતનપુર સુ્ ી જવસ્તરેલ છે. જીલ્લામાાં ૧૨૬ િેટલા સ્થળો અકસ્માતસાંિજવત ઝોન તરીક ે

ઓળખી કઢાયા છે,જીલ્લાના  જવિયનગર તાલુકા ના  પોળો ખાતે  િરિાવ નદીમાાં  િૂબી િવાથી અત્યાર સુ્ી ૧૦ િેટલા  માનવ મ્રત્યુ થયેલા 

છે  તે  િોતાાં આ વષે  જીલ્લા  કલેકટર  દ્વારા સસચાઇ જવિાગ  અન ે પ્રાાંત અજ્કારી ન ે આવા  સ્થળોએ  કાયમી ્ોરિ ે આવા  બનાવો ન  

બને ત ે માટે  અલગ થી એતર્ન પ્લાન બનાવવાની તાકીદ  કરીછે  િેથી ૨૦૨૧ ની  વષાગ ઋતુ માાં  કોઈ બનાવો ના  બન ે  
 

અકસ્માતસાંિજવત જવસ્તારો-- 

જિમતનગર તાલુકો::-મોતીપુરા સકગલ, જિઆઇિીસી ચોકિી, સાબરિરેી, િાજીપુર, સિકારીજીન, બેરિા ચોકિી, સાઈ માંડદર, જિમતપુર પાડટયા, 

પ્રેમપુર, મિાવીરનગર ચોકિી, કાટવાિપાડટયા, ગાાંિોઈ-કેસરપુરા ચોકિી, રાિેન્િનગર ચોકિી, િાવપૂર ચોકિી, ગાાંિોઈ ચોકિી, વાવિી પાડટયા, 

િગતપુર ટર્નનગ. 

પ્રાાંજતિ તાલુકો:-વદરાદ તલોદ રોિ,જપલુિારોિ,મિરાચોકિી,દલપરુા,બલીસનારોિ 

ઇિર:-બરેલા તળાવ,બિોલી,બરવાવિીપ,લાડબવજીમાંડદર,મોિનપુરા,ગાંિીરપુરા,રાિીતળાવ,કુકિીયાબ્રીિ 

જચત્રોિા,ઉમેદગઢ,સિગળાિપાંપ. 

જવિયનગર:-રાનીચોકિી,સાંગપેરોલપાંપ,સમડરયાપાડટયા 

તલોદ:-િરસોલ,દેમગરતળાવ,ઉિેિીયા,સલાતપુર,બિોદરા,દોલતાબાદ,દલાનીમવુાિી 

ખેિબ્રહ્મા:-બસ સ્ટને્િ,મટોિા,ખેરોિ ચોકિી,ઘાટી,સાબરમતી પુલ ખરેોિ  

2. સાંસ્થાકીય માળખુ અન ેપ્લાન 

2.1 સાંસ્થાકીય માળખ ુ

જનમ્નલીજખત જવિાગો આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્રડક્રયામાાં સડક્રય રીતે કામ કરતા જવિાગો છે.આ જવિાગોના પ્રજતની્ીઓન ેઆપજિ વ્યવસ્થાપન 

સજમતીમાાં સામેલ કરવા.   
ક્રમ િોદ્દો આપજિ વ્યવસ્થાપન માટ ેકાયો 

1 તલેકટરશ્રી આપજિ વ્યવસ્થાપનની સમગ્ર પ્રવજૃિઓનુાં વ્યવસ્થાપન 

2 જનવાસી અજ્ક કલેકટરશ્રી/નોિલ અજ્કારી 

શ્રી 

મુખ્ય સાંકલન અન ેવ્યવસ્થાપનમાાં સિયોગ કરવો. 

3 પ્રમુખશ્રી જિલ્લા પાંચાયત  કામગીરીના અમલ માટે જિલ્લા સ્તરના તમામ જવિાગો સાથે સાંકલન કરવુાં. 
4 નાયબ કલેકટર  નોિલ અજ્કારીશ્રી ને સાંકલન અને વ્યવસ્થાપનમાાં સિયોગ કરવો. 
5 જિલ્લા જવકાસ અજ્કારી કલેકટરશ્રી સાથે રિી કામગીરી માટે સાંકલન અન ેવ્યવસ્થા કરવી. 
6 કાયગપાલક ઇિનેર - 

માગગ અને મકાન (રાજ્ય)  
માગગ અન ે મકાન સબાં્ીત કામગીરીની દેખરેખ કરવી. ખાસ કરીને નૂકર્ાન 

આકારિી, રીપેરીંગનુાં આયોિન સલામતી ઓડિટ વગેરે.  
7  કાયગપાલક ઇિનેર - માગગ અને મકાન 

(પાંચાયત)  
ગ્રામ્ય જવસ્તારમાાં માગગ અને મકાન સબાં્ીત કામગીરીની દખેરેખ કરવી. 
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8 કાયગપાલક ઇિનેર (સસચાઇ) િેમ, િળાર્યો, કનેાલ અન ેઅન્ય સસચાઇના માળખા અન ે જમલ્કતો સબા્ં ીત 

કામગીરીની દખેરેખ રાખવી અને વ્યવસ્થા કરવી.  
9  કાયગપાલકઇિનેર (યુ.જી.વી.સી.એલ.) વીિ સવેાઓ અને તનેી જમલ્કતોની દેખરેખ રાખવી અને વ્યવસ્થા કરવી. 

10  કાયગપાલક ઇિનેર (પાિી પુરવઠો) પાિી પુરવઠા સવેાઓ અને તેની જમલ્કતોની દેખરેખ રાખવી અને વ્યવસ્થા કરવી. 
11 િનરલ મનેિેર - દૂરસાંચાર  દૂરસાંચાર સવેાઓ અને તનેી જમલ્કતોની દેખરેખ રાખવી અને વ્યવસ્થા કરવી. 
12 જિલ્લા િેલ્થ ઓડફસર (CDHO) સ્વાસ્્ય સેવાઓ, ઇમરિન્સી સવેાઓ, દવાનો પુરવઠો અન ેઆરોગ્ય સાંિાળની 

સુજવ્ાઓની દેખરેખ અને સાંકલન કરવુ. 
13 સુપરીન્ટેન્િન્ટ ઓફ પોલીસ નાગડરકોની સુરક્ષા, સલામતી, અને કાયદો-વ્યવસ્થાનુાં પાલન કરાવવુાં.  

14 જિલ્લા જર્ક્ષિાજ્કારી આપજિના સમયમાાં ર્ૈક્ષજિક પ્રવૃજિઓની દેખરેખ કરવી. 
15 જીલ્લાગોિાઉન મેનિેર – ર્જિરે પુરવઠા 

કોપોરેર્ન 

સાંકટની પવૂગ તૈયારીમાાં અન ેઆપજિ દરમ્યાન અન્ન પુરવઠો અન ેઅન્ય મિત્વની 

સામગ્રીઓ પિોંચાિવાની વ્યવસ્થા કરવી. 

16 પોટગ ઓડફસર સ્થાજનક સિામાંિળો સાથ ેરિી આપજિ વ્યવસ્થાપનની પ્રવૃજિઓ માટે લોજીસ્ટીક 

સિયોગ આપવો. પોટગ જવસ્તારમાાં કામ કરતા લોકોની સલામતી માટે વ્યવસ્થા 

કરવી.  
17 જીલ્લા વનસાંરક્ષક સ્થાજનક સિામાંિળોને લોજીસ્ટીક અન ે ટકેનીકલ સિયોગ આપવો. ફોરેસ્ટ 

ડિપાટગમેન્ટ અન ેફોરેસ્ટ જવસ્તારની જમલ્કતોની સલામતી બાબત ેદેખરખે રાખવી. 

18 ચેરમેન-સામાજિક ન્યાય રાિત અન ેપનુઃવસગન કામગીરીનુાં જનરીક્ષિ અન ેસામાજિક ન્યાય વ્યવસ્થાની 

દેખરખે. 

19 

 
 

્ારાસભ્યશ્રી  રાિનૈજતક અને વિીવટી પ્રશ્ર્નોના િલ કરી આપજિ વ્યવસ્થાપનની કામગીરીન ે

સરળ કરવા પ્રયાસો કરવા. સિકાર અને સાંકલન માટે લોકોને પ્રેડરત કરવા.   

20 સાંસદ સભ્યશ્રી નીજત જવષયક પ્રશ્ર્નોમાાં રાજ્ય અન ેકેન્િ સરકાર સાથ ેસાંકલન 
21 જિલ્લા પાંચાયતમાાંથી બ ે મજિલા 

પ્રજતજન્ીઓ 
આપજિ વ્યવસ્થાપનમાાં જિલ્લાના તાંત્રન ેસિયોગ કરવો મજિલાઓના પ્રશ્ર્નો અન ે

િેન્િર િસ્ટીસ પર ધયાન આપવુ. 
22 નાગડરક સમાિ સાંગઠનના બ ેપ્રજતજન્ીઓ  પૂવગ ચેતવિી વગેર ેિેવી કામગીરી વ્મુાાં વ્ુ લોકો સુ્ી પિોંચે તે માટે સ્થાજનક 

સિામાંિળો સાથ ેસાંકલન કરવુાં. આપજિ વ્યવસ્થાપનની પ્રવૃજિઓમાાં સમુદાયની 

સામેલગીરી અને િાગીદારી વ્ારવી. સરકારશ્રીને જવજવ્ આપજિ વ્યવસ્થાપન 

કાયગક્રમોમાાં યોગ્ય અજિગમ અાંગ ે અજિપ્રાય આપવા.  
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23 દરેક ્ાર્ભમક સાંસ્થાઓના એક-એક પ્રજતજન્ી  સિામાંિળો સાથે મળીને મિત્વની માજિતીને લોકો સુ્ી પિોંચાિવામાાં મદદ 

કરવી, સાથ સિકાર માટ ેલોકોન ેમાગગદર્ગન આપવુાં અને આપજિ સમયે સમાિમાાં 

ર્ાાંજત અને સૌિાદગનુાં વાતાવરિ બનાવી રાખવામાાં સિયોગ કરવો.    

24 વેપારી એર્ોસીએર્નના બે પ્રજતજન્ીઓ કટોકટીના સમયમાાં રાિત સામગ્રી એકઠી કરવામાાં અન ેલોકો સુ્ી પિોંચાિવાની 

વ્યવસ્થા કરવામાાં સરકાર અને અન્ય એિન્સીઓને લોજીસ્ટીક સિયોગ આપવો 

અન ેઆ સમય દરમ્યાન િમાખોરી ન થાય અન ેકકમતો ખૂબ િ વ્ી ન ર્જય તને ુ

ધયાન રાખવુ.  
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જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપનનુાં સાંસ્થાકીય માળખુાં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 અજ્જનયમનો સાંદિગ 

આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવો એ ગિુરાત આપજિ વ્યવસ્થાપન અજ્જનયમ 2003 અન ેરાષ્ટ્રીય આપજિ વ્યવસ્થાપન અજ્જનયમ 

2005 િેઠળ ફરજીયાત છે. તદઉ્પરાાંત રાષ્ટ્રીય આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ દ્વારા દરેક રાજ્યન ેઆપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવા માટે 

સૂચના અન ેમાગગદર્ભર્કા આપેલ છે. 
ગુિરાત આપજિ વ્યવસ્થાપન અજ્જનયમ 2003 મિુબ પ્રકરિ 6 માાં કલમ 15, પટેા કલમ (1,2 અન ે3) સિામાંિળના કાયોમાાં આપજિ 

વ્યવસ્થાપન પ્લાન અન ેરિનીજતની માગગદર્ભર્કા ઘિવા અાંગે સૂચના આપવામાાં આવી છે. 

DDMC 

Nodal Officer(RAC)

Dy Collector-Prant Officer

Block Level Line 
Department

Mamlatdar

Line Department (Distt)

Irrigation

Road  & Building (State & 
Panchayat)

Forest

UGVCL 

Distt Health Officer

Water Supply

Transportation

Police 

Central Department

Western Railway

NHAI
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1. રાષ્ટ્રીય આપજિ વ્યવસ્થાપન અજ્જનયમ 2005 મિુબ આ અજ્જનયમની કલમ 18 માાં પેટા કલમ (1,2 અન ે3) મિુબ રાજ્ય 

સિામાંિળે આપજિ વ્યવસ્થાપન અાંગે નીજત અને પ્લાન બનાવવાના રિેરે્.  
જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાનમાાં જિલ્લા અન ેરાજ્યના સિામાંિળના ટેકનો-લીગલ પડરપકે્ષ સાંદિગ અન ેસરકારશ્રીના અન્ય અજ્જનયમ 

અન ેનીજતઓન ેધયાનમાાં લેવાના રિેર્.ે સમયાાંતરે બદલાતી નીજતઓ, જનયમનોની સમીક્ષા કરી િરૂરી સુ્ારા કરવાના રિેરે્.  
 

પ્લાનન ેકાયગરત કરવા માટનેી િોગવાઇ  

ગુિરાત આપજિ વ્યવસ્થાપન અજ્જનયમ 2003 ના પ્રકરિ 13, કલમ 32 મિુબ કોઇપિ જવસ્તારન ેઆપજિગ્રસ્ત ક ેઆપજિ સાંિજવત ર્જિેર 

કરવા માટ ેવ્યવસ્થાપન પ્લાનમાાં િરૂરી િોગવાઇ સૂચવવામાાં આવી છે. આ િોગવાઇઓ નીચે મુિબ છે; 

જ્યાાં આપજિ આવી િોય અથવા તો આપજિનો ખતરો િોય  

અ. આ જવસ્તાર એકથી વ્ાર ેજિલ્લામાાં પ્રસરાયેલ િોય તો કજમશ્ર્નરશ્રી અને બ. એક જિલ્લામાાં િ પ્રસરાયેલ િોય તો કલેકટરશ્રી સત્વરે તનેો 

અિેવાલ રાજ્ય સરકારને મોકલર્ે. રાજ્ય સરકાર આ અિવેાલના આ્ારે સરકારી ર્જિેરનામા દ્વારા અથવા તો બિોળી પ્રસાર ્ રાવતા સમાચાર 

પત્રો દ્વારા આપજિગ્રસ્ત અથવા આપજિ સાંિજવતની ઘોષિા અાંગે ર્જિેરનામ ુ બિાર પાિરે્. સબાં્ીત સિામાંિળો (રાજ્ય સિામાંિળ, 
કજમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી, જવિાગો અને અન્ય એિન્સી) ઘોષિા કયાગના સમયથી અાંત સુ્ી અથવા સમયગાળો વ્ારવામાાં આવ ેતે દરમ્યાન 

પિ આપજિ વ્યવસ્થાપનના સાંદિગથી પોતાની ફરિ જનિાવર્ે. કજમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી અન ેએિન્સીના વિા આપજિન ેધયાનમાાં રાખીને 

પોતાના રોિબરોિના કાયો મુલતવી રાખી ર્કે અથવા રદ કરી ર્કર્ે. કોઇપિ ખાસ જિલ્લા અથવા એક કે બે જિલ્લામાાં કોઇપિ આપજિની 

એં્ાિ દેખાય અથવા આપજિ આવે તો પ્રાાંત અજ્કારીશ્રી અન ેઅથવા કલેકટરશ્રી સબાં્ીત જિલ્લા સિામાંિળના સાંકલનથી જિલ્લાના જવસ્તારને 

આપજિગ્રસ્ત ક ેઆપજિ સાંિજવત ર્જિેર કરી ર્કર્ે.  
 

2.3 પ્લાન જનિાવ (વાર્ભષક) 
જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન સજમતી અનિુવો અન ેમળેલ ર્ીખના આ્ાર ેઆપજિન ેપિોંચી વળવામાાં જિલ્લા સ્તર ેવ્ેલી ક્ષમતાન ેઆ્ારે 

પ્લાનમાાં સમયાાંતરે સુ્ ારાવ્ારા કરરે્.  
 

છેલ્લી આપજિઓના અનિુવ અન ેમોકડ્રીલથી મળલેી મખુ્ય 

ર્ીખ 

(આયોિન, અમલીકરિ,પતૂગતા) 
સુ્ ારાવ્ારા                   

કરલે ક ેપ્રસ્તાજવત 
રીમાકગસ 

મોટા માળખાગત કામો થયા બાદ મોકડ્રીલ તુતગ ફેરફારો કરવા સસચાઈનાતળાવો,મલ્ટીસ્ટોરી 

જબલ્િીંગો વગેર ે

પોર્ીના અન ે જવિયનગર િેવા તાલુકાઓમાાં વોટરબોિી અન ે

ચેકિેમો પર સતત મોનીટરીંગ ની િરૂડરયાત િિાઈ છે  

સસચાઈ જવિાગ અને માગગ અને મકાન 

જવિાગે સાંકલન થી કામગીરી કરવી  

 

   

 

તૈયાર કરનાર: DDMC  સાબરકાાંઠા  

માંિૂર અને પ્રમાજિત કરનાર : નોિલ ઓડફસર સાબરકાાંઠા. 
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3. જિલ્લા રૂપરખેા 
 

3.1  સામાન્ય માજિતી  

જિલ્લાનુાં નામ :    સાબરકાાંઠા                                      

    

મિસેલૂી ગામોની કલુ સાંખ્યા :   683 

ગ્રામ પાંચાયતોની કલુ સાંખ્યા  (GPs):  421 

િૌગોજલક:23.53 થી 24.35 ઉિર રેખા અને 24.47 થી 73.10 પવૂગરેખા વચ્ચ ે

પુવ:ે::રાિસ્થાન રાજ્ય આવેલ છે 

દક્ષીિએ:: અરવલ્લી અને ગાાં્ીનગર  જીલ્લો આવેલ છે, 
 

3.2 વિીવટી જવગતો 

જિલ્લા મથકથી રાિયમથક વચ્ચનેુાં અાંતર (કી.મી.) : 60 કી.મી. 
નજીકના જિલ્લાઓનુાં અાંતર (કી.મી.) :  
1. મિેસાિા 55 કી.મી. 
2. ગાાં્ીનગર 60કી.મી. 
3. અરવલ્લી 55 કી.મી. 
4. બનાસકાાંઠા 60 કી.મી. 

 

 

સ્થળ અન ેવિીવટી નકર્ો 
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3.3 વસ્તી જવષયક માજિતી  

 

તાલકુાનુાં નામ 
 

પાંચાયતની 

સાંખ્યા 

ગામોની 

સાંખ્યા 

કટુુાંબોની 

સાંખ્યા 

વસ્તી એસસી 

% 
એસટી% બીપીએલ% સાક્ષરતા%

માાં 
જિમતનગર 89 132 5૩886 256762 11.22 1.64 16.31 76.40 

ઇિર 96 139 53489 235993 16.24 4.81 7.59 72.10 
ખેડબ્રહ્મા 49 133 52538 223502 3.73 68.77 30.35 42.30 
પ્રાાંજતિ 58 64 34077 146450 8.50 ૦.58 6.03 72.80 
તલોદ 59 73 29929 138036 8.16 0.63 12.87 68.80 
વિાલી 39 57 20391 82225 12.27 2.78 10.12 67.50 

જવિયનગર 31 85 23183 90766 5.41 75.52 20.80 67.20 
કુલ 421 683 267493 1173734 9.36 22.10 14.86 66.70 

(શ્રોત:  વસ્તી ગિતરી  2011) 
 

વસ્તી જવષયક માજિતી  

ગામોની કલુ 

સાંખ્યા 

ગ્રામ પાંચાયતોની 

સાંખ્યા 

કટુુાંબ ની કલુ 

સાંખ્યા 

અન.ુર્જજત 

કટુુાંબની સાંખ્યા 

અન.િનર્જજત 

કટુુાંબની સાંખ્યા 
સા.ર્.ૈપ. કટુુાંબો 

બી.પી.એલ. 
કટુુાંબની સાંખ્યા 

 

 

683 

 

421 267493 25037 59115 37449 38541 

(શ્રોત:  વસ્તી ગિતરી 2014) 
સાક્ષરતા દર  (છેલ્લી વસ્તી ગિતરી મિુબ) 

 

સાક્ષરતા દર   (વસ્તી ગિતરી 2011):  કુલ : 66%,  પુરૂષ: 69%, મજિલા: 65% 

પુરૂષ મજિલા ગુિોિર  913 

3.4 િૌજતક માજિતી 

િળશ્રોત, ખાિ અન ેપવગતો  

બારમાસી નદીઓ   સાબરમતી નદી  

જસઝનલ નદી       
 

િરિાવ,િાથમતી 

િેમ/તળાવ/મુખ્ય વોકળા વિિ િેમ,ગુિાઈિેમ,િવાનપુરાિેમ,કરોલિેમ, 

દડરયા ડકનારો ૦ કી.મી. 
ખાિ  

મુખ્ય પવગત જવસ્તાર  જવિયનગર અને ખેિબ્રહ્મા 

કુદરતી વિેિની ડદર્ા ઉિર થી દજક્ષિ 
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આબોિવા અન ેઋત ુ  

વાર્ભષક સરેરાર્ વરસાદ   852 જમ.મી. 
વાર્ભષક વરસાદ (વષગ ૨૦૨૦)  
   
 

968 જમ.મી. (શ્રોત: SEOC –મિેસૂલ જવિાગ) 

વાર્ભષક સરેરાર્ વરસાદી ડદવસો   
 

45 ડદવસ 

તાપમાન મિિમ 40 િીગ્રી, ન્યૂનતમ 12 િીગ્રી. 
દુષ્કાળ ગ્રસ્ત    િા 

આ જવસ્તાર દષુ્કાળ સાંિજવત જવસ્તાર છે પરાંતુ છેલ્લા વષોમાાં સઘન પાઇપ લાઇન દ્વારા પાિી પિોંચાિવાની વ્યવસ્થાને કારિે દુષ્કાળની અસર 

વ્ાર ેનથી.   

માટીના મખુ્ય પ્રકારો : 

માટીના પ્રકારો % જવસ્તાર ટકાવારીમાાં 

કાળી   70% 

ગોરાિ ુ 20% 

રેતાળ 10% 

      

 

 

 

િમીનના ઉપયોગ   
િમીન ઉપયોગ (િેકટરમાાં  છેલ્લા વષગ  મુિબ)  

 

કલુ જવસ્તાર 
ખતેી  

િાંગલ પિતર િમીન ગૌચર ગામતળ 
જપયત જબન જપયત કુલ 

7259.60ચોકી 

 

  7259.60 

hac 
1132.57ચોકી  300 217 

 

 

સસચાઇના મખુ્ય શ્રોત  ટકા કલુ સસચાઇવાળી િમીન  

કેનાલ      50 ટકા  

બોરવેલ ક ેઅન્ય(િગૂિગિળ)   50 ટકા 
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3.5 વ્યવસાયીક પ્રવજૃિઓ  
 

ખતેી  

 

જિલ્લાના મખુ્ય પાક  (વષગ 2011 મિુબ)   
મખુ્ય ખરીફ પાક મખુ્ય રજવ પાક મખુ્ય ઉનાળ ુપાક 

 

કપાસ, તવુેર અને મગ 

 

િુવાર અન ેઘઉ 

 

બાિરી,કપાસ,રાયિો 
 

 

છેલ્લાાં દસ વરસોમાાં પાકના વાવતેરમાાં ખાસ કોઇ બદલાવ થયો નથી. પરાંતુ પાકની ર્જતમાાં મખ્ય ફરેફાર િોવા મળ્યા છે. કપાસ જસવાયના 

પાકોમાાં પિ દેર્ી ર્જતોન ેબદલે િાઇબ્રીિ જબયારિોનો વપરાર્ વધયો છે. આ બ્ા બદલાવની વચ્ચ ેસ્થાજનક ઘઉની ર્જતમાાં કોઇ ફેરફાર થયો 

નથી કેમ કે, આ ઘઉ ચોમાસાના વરસાદના િિેથી જર્યાળામાાં થતો પાક છે. િેમાાં મુખ્યત્વે લોકવન નુાં વાવેતર થાય છે.   
  

પર્ઓુની જવગતો (વષગ 2007 ગિતરી મિુબ) 
 

પર્ઓુનો પ્રકાર સાંખ્યા કલુ (જિલ્લામા) 
ગાય 768224 

િેંસ 746535 

બળદ 456055 

ઊંટ 2307 

ઘેટાાં 64456 

બકરાાં 316341 

ઘોિા 283 

                        કુતરા 7488 

શ્રોતઃ (પર્ુ ગિતરી વષગ 2007 મુિબ) 
 

 

પોલ્રી  

પક્ષીઓની સાંખ્યા   :    10804  

પોલ્રી પર નિતાાં કટુુાંબોની સાંખ્યા  :    251 

 

 

માછીમાર  અન ેમીઠાના અગર 

માછીમારી પર નિતાાં કુટુાંબોની સાંખ્યા  :   10 

માછીમારી સાદી િોિીની સાંખ્યા   :   57 

મર્ીનથી ચાલતી બોટની સાંખ્યા   :   4 

 

3.6  માળખાગત અન ેમિત્વની સવેાઓ  
પીવાનુાં પાિી  
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પીવાના પાિીના મખુ્ય  શ્રોત  

1.  િૂથ પાિી પરુવઠા  
2.  ગામ કવુા  

પાઇપ લાઇનથી િોિાયેલા ગામની સાંખ્યા  :   1280 

પાઇપ લાઇનથી ન િોિાયેલા ગામની સાંખ્યા  :   3  (ઉજ્િિ ગામ) 
સામાન્ય રીતે ઉનાળામાાં પાિીની અછત અનુિવતા ગામની સાંખ્યા જ્યાાં ટને્કર દ્વારા પાિી પિોંચાિવુાં પિતુ િોય    
   :  15 ગામ 

  

માગગ અન ેવાિન વ્યવિાર  

પાકા રસ્તાથી િોિાયેલ ગામની સાંખ્યા    :   66 

 

 

 

 

 

 

4.  સાંકટ, િોખમ, જન:સિાયતા અન ેક્ષમતા (HRVC) આાંકલન  

સાંકટ, િોખમ, જન:સિાયતા અન ેક્ષમતા (HRVC) આાંકલનમાાં જવજવ્ સાંકટ માટ ેિોખમ અન ેજન:સિાયતાનુાં  સાંકજલત આાંકલન િોય છે. 
આ માજિતીમાાં ઘણાં રસપ્રદ જવશ્ર્લેષિ િોય છે, િેમાાં િોખમ સાંિજવત સ્થાન અને માળખાાં કયા છે અને િોખમ સાંિજવત લોકો કોિ છે ? 
ઉપરાાંત કયા લોકો સાંકટનો સામનો કરવા સક્ષમ છે.  જન:સિાયતા આાંકલનમાાં આર્ભથક-સામાજિક જન:સિાયતા, રિેિાાંકના અસલામત આવાસો, 
પયાગવરિની જન:સિાયતા વગેરેનો સમાવેર્ થાય છે. સાંકટ, િોખમ, જન:સિાયતા અન ેક્ષમતા (HRVC) આાંકલનમાાં સાંસા્નોની સૂજચ, 
પૂવગતૈયારીની વ્યવસ્થા, સાંચાર વ્યવસ્થા, ર્જિેર જવતરિ વ્યવસ્થા, ગોિાઉન, પડરવિન, આરોગ્ય, ફાયર સ્ટેર્ન, વાવાઝોિામાાં રિવેાની સલામત 

િગ્યાની જવગતો િોય છે, ઉપરાાંત ઇમરિન્સી રીસ્પોન્સને અસરકારક બનાવવા માટ ેજિલ્લામાાં કાયગરત સ્વૈજચ્છક સાંસ્થાઓ,આપદાજમત્રો અન ે

સ્વયાં સવેકોની સૂજચ િોય છે.    
 

4.1 સાંકટ આાંકલન  

સાંકટનો ઇજતિાસ  

પુર (છેલ્લી બે ઘટના) 

તારીખ, 
માસ, વષગ 

કારિ અન ે

સાંકટનુાં મળૂ 

અસરગ્રસ્ત 

ગામોની 

સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

કટુુાંબો 

માનવ 

મતૃ્ય ુ

સાંખ્યા 

પર્ ુ

મતૃ્યનુી 

સાંખ્યા 
 

 

અાંર્તઃ નકૂસાન 

પામલે મકાન 
પિૂગ નકૂસાન થયલે 

મકાન 

કાચા પાકા કાચા પાકા 

 

2004 
સાબરમતી નદી  12 1470 0 0 127  8 3 0 

2007 િરિાવ નદી  5 1576 0 0 138 9 7 0 
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જિલ્લામાાં સાંિજવત િોખમી સ્થાન પરુ આવ ેતવેા સાંિજવત સ્થાન 

સાંિજવત 

િોખમી સ્થાન 
સ્થળ 

િવાબદાર 

જવિાગ 

િોખમી 

ખતેી 

જવસ્તાર 

(િ.ે) 

કલુ વસ્તીન ે

િોખમ 
કલુ 

પર્ઓુન ે

િોખમ 

નદીડકનારાનાાં 

ગામો 
ખેિબ્રહ્મા તાલુકાના ૬ ગામો,જવિયનગર 

તાલુકાના ૭ ગામો,જિમતનગર તાલુકાના ૬ 

ગામો,પ્રાાંજતિ તાલુકાના ૫ ગામોતલોદ 

તાલુકાના ૮ ગામો 

પોર્ીના તાલુકાના ૮ ગામો  

કા.ઇ. 
સસચાઇ 

6334 9137 3470 

 

જિલ્લાના કુલ 32 ગામ પુર સાંિજવત છે. િેમાાંથી12ગામ વ્ારે અસરગ્રસ્ત િોય છે બાકીના ગામ િરિાવ અને 

સાબરમતી,કાાંિિ,ખારી,િાથમતી,મેશ્વો નદીમાાં િારે પુર અને જવસ્તારમાાં િારે વરસાદ થાય ત્યારે અસર પામે છે. નદીમાાં પુર આવે 

તો ગામોમાાં પુરની જસ્થજત સર્જગય છે. સામાન્ય રીતે સ્થાજનક લોકોમાાં સલામત સ્થળે િવા અાંગ ેતૈયારી િોતી નથી િો સાબરમતીમાાં 

વ્ારે પાિી આવવાની ચેતવિી િોય તો પ્રસાર્ન ચેતવિી પિોંચાિી નજતક કરેલા સલામત સ્થળોએ લોકોને લઇ ર્જય છે. િો કે, 
આવુ િારે પુર છેલ્લે વષગ ૨00૭ માાં આવ્યુાં િતુ.  
 

વાવાઝોિ ુ 

તારીખ, 

મજિનો, 
વષગ 

કારિ અન ે

સાંકટનુાં મળૂ 

અસરગ્રસ્ત 

ગામની સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

વસ્તી 

માનવ 

મતૃ્ય ુ

સાંખ્યા 

પર્ ુ

મતૃ્યનુી 

સાંખ્યા 

અાંર્તઃ નકૂસાન 

પામલે મકાન 
પિૂગ નકૂસાન થયલે 

મકાન 
કાચા પાકા કાચા પાકા 

ડિસેમ્બર  
1982 

 

લો પ્રેસર 4 સમગ્ર ના NA NA NA NA NA 

િૂન 1998 અરબી સમુિ 5 252 ના NA ના ના 6 ના 

 

સાબરકાાંઠા જિલ્લાના કુલ 16 ગામો પવગતીય જવસ્તાર માાં આવેલા છે િે વાવાઝોિાની સાંિજવત અસર પામી ર્કે છે. છેલ્લાાં વરસોમાાં 

િારે વાવાઝોિાની અસર થઇ નથી. ગામના લોકો આિે પિ 1982ના વાવાઝોિાને યાદ કરે છે કેમ કે, એ વખતે અાંદાિે 150 
કી.મી. ની ઝિપે પવન ફુકાયો િતો. અને અસાંખ્ય ઘાસફુસવાળા અને પતરાવાળા છાપરા ઉિી ગયા િતા.  
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િકૂાંપ  (છેલ્લી ઘટનાની જવગતોનો ઉલ્લખે કરો)  

તારીખ 
ફોલ્ટ લાઇન 

ઇપી સને્ટર 

તીવ્રતા 

(રીકટર 

સ્કલે) 

અસર 

ગ્રસ્ત ગામોની 

સાંખ્યા 

અસર 

ગ્રસ્ત કલુ 

વસ્તી 

માનવ 

મતૃ્ય ુ

સાંખ્યા 

અાંર્તઃ નકૂસાન 

પામલે મકાન 
પિૂગ નકૂસાન થયલે 

મકાન 

      કાચા પાકા કાચા પાકા 

ર્જન્યુઆરી 

2001 
કચ્છ, લોિઇ 

ગામ 

6.9 રીકટર 

સ્કેલ 

56 15178 0 44 0 351 0 

દષુ્કાળ   

વષગ / મજિનો 
ર્જિરે કરલે ગામોની 

સાંખ્યા 
કારિ અન ેસાંકટનુાં 

મળૂ 
સાંકટની ઘટનાનો સમયગાળો અસરગ્રસ્ત વસ્તી 

1995 

 

14 ઓછો વરસાદ 5 માસ 14 ગામની સમગ્ર વસ્તી 

 

સાબરકાાંઠા જિલ્લો િૌગોજલક, આબોિવા અને એગ્રો-તલાઇમેટીક િજષ્ટથી પરાંપરાગત રીતે દુષ્કાળ કે અછતગ્રસ્ત ગિાય છે. છે. . 
કલેકટર કચેરી સાબરકાાંઠાના આાંકલન મુિબ કુલ 24 ગામ દુષ્કાળ સાંિજવત છે. િેમાાંથી 15 ગામ વ્ારે સાંિાવનાવાળા છે. વાર્ભષક 

સરેરાર્ વરસાદ 800 થી 850 મી.મી. િોય છે. વરસાદી પાિીના સાંગ્રિ માટે દરેક ગામમાાં ગામ તળાવ છે. પરાંતુ મરામત અને 

ર્જળવિીના અિાવે તળાવના કેચમેન્ટ જવસ્તારમાાં અવરો્ો થતા આ તળાવો પુરા િરાતા નથી. દર વષે અમુક ગામોમાાં ટેન્કર દ્વારા 

પીવાનુાં પાિી પિોંચાિવામાાં આવે છે. છેલ્લા પાાંચ વરસમાાં પાિી પુરવઠા બોિગ અને વાસ્મો દ્વારા દરેક ગામને પાઇપ દ્વારા પાિી 

પિોંચાિવાના પ્રયાસ થયા છે. વરસાદના પાિીના સાંગ્રિ માટે કુટુાંબ સ્તરે ખાસ વ્યવસ્થા ન િોવાથી ગ્રામિનોને અજનયજમત પાઇપનુાં 

પાિી કે ગામના કુવા પર આ્ારીત રિેવુ પિે છે. આ કુવાઓ ઉનાળો ર્રૂ થતા સૂકાઇ િતા િોય છે  

 

કેજમકલ્સ અન ેઔદ્યોજગક સાંકટ  

તારીખ 
સ્થળ 

ર્જિરે/ખાનગી 
કારિ અન ે

સાંકટનુાં મળૂ 

અસરગ્રસ્ત કલુ 

જવસ્તાર (ચોરસ 

કી.મી.) 

અસર 

ગ્રસ્ત 

ગામોની 

સાંખ્યા 

ઇર્જ 

ગ્રસ્તની 

સાંખ્યા 

મૃતકોની 

સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

કુલ વસ્તી 
જમલ્કતન ે

અસર 

અન્ય 

નૂકસાન 

(પર્ ુવગરેે) 
 

છેલ્લા પાાંચેક વષગથી જી.આઇ.િી.સી. દ્વારા ઉદ્યોગો ર્રૂ થયા છે પરાંતુ ઔદ્યોજગક અકસ્માતની કોઇ મોટી ઘટના થઇ નથી.  
 

જિમતનગર  GIDCમળી કુલ 8 ગામો ઔદ્યોજગક અકસ્માતના િોખમ સાંિજવત છે. જિલ્લામાાં કુલ 1 MAH ઇન્િરસ્રીઝ છે. 
મોટાિાગના યુજનટ સીરાજમક ઉત્પાદન અાંગેના છે.  કેજમકલ અને ગેસના રાન્સપોટેર્ન માટે િૂગિગ પાઇપલાઇનનુાં નેટવકગ તૈયાર થઇ 

રહ્ુાં છે. આ કેજમકલ અને ગેસ તયા અને કેટલાાં ગાંિીર છે તે અાંગે સ્થાજનક સમુદાયને ખ્યાલ નથી. િેથી આવનારા સમયમાાં દુષ્કાળ, 
પુર, વાવાઝોિુ વગેરે કરતા ઔદ્યોજગક અકસ્માત સૌથી મોટુ સાંકટ કે આપજિ બની ર્કે છે. 
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જિલ્લાની બિુ સાંકટની જવગતો (જવજવ્ જવિાગો સાથેની ચચાગને આ્ારે) 
સાંકટ ગાંિીર િોખમ િઠેળના ગામો સા્ારિ િોખમ િઠેળના ગામો 

પુર  
14 ગામ 

જિમતનગરતાલુકો-િોળાનોમઠ,રામપુર,કરિપુર,ખનુસા,કાનીઓલ, 
તોરિીયાકમ્પા,િમેાઈ,--- 
-ખેિબ્રહ્માતાલુકો-----
સીલવિ,વા્ાકમ્પા,સાં્ારાકમ્પા,આતરસુાંબા,મટાળી,બાં્ના,વીરપુર,અ
ટારી 

સા્ારિ િોખમનાાં ૧૫ ગામો છે 

વાવાઝોિ ુ

૨૫ ગામ 

િુાંગરાળ અન ેપવગતીય એવા ખેિબ્રહ્માના તથા જવિયનગર તાલુકાના ૨૫ 

ગામો વાવાઝોિા માટ ેસાંિજવત છે 

સા્ારિ િોખમનાાં ૩૫ ગામો છે 

િૂકાંપ   સમગ્ર જિલ્લો જસસ્મીક ઝોન 3 માાં 

િોવાથી સા્ારિ િોખમ છે.  
દુષ્કાળ 

24 ગામ 

ખેિબ્રહ્મા તથા જવિયનગર  અન ે વિાલી તાલુકાના જપયતની સગવિ 

વગરના ૪૦ ગામો દુષ્કાળ સાંિજવત ગિીર્કાય 

 

ઓદ્યોજગક / 

કેજમકલ 

 

જિમતનગર, પ્રાાંજતિ તાલુકાના ૧૧ ગામો ક ેિે િાઇવ ેકનેતટેિ છે તથા ઇન્િસ્રીય્લ જવસ્તારની નજીક છે તેવા 

ગામો ન ેઔદ્યોજગક અકસ્માત સાંિજવત ગિી ર્કાય 

   

 
 
 
 

4.2 િોખમ અન ેજન:સિાયતા આાંકલન (ચાલ ુવષગ મિુબ ્ારિા) 
િૌજતક જન:સિાયતા   

સાંકટ 

ગામોની 

સાંખ્યા 

 

કલુ વસ્તી 

 

પર્ઓુની 

સાંખ્યા 

કાચા 

મકાનોની 

સાંખ્યા 

પાકા 

મકાનોની 

સાંખ્યા 

ખતેી જવસ્તાર 

(િકેટરમાાં) 
પીવાના પાિીના 

શ્રોતની સાંખ્યા 
 પુર 32 15412 6270 1708 1407 10254 77 

વાવાઝોિ ુ 14 26654 5260 

 

2536 3090 9852 105 

િૂકાંપ 29 82647 24537 7567 9201  382 

દુષ્કાળ 68 22413 6207  2492  2051 18121 137 

ઓદ્યોજગક / 

કેજમકલ 

15 48374 13335 5447 4478 28544 216 

લાગુ પિતા કોલમમાાં િ જવગતો િરો.   
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જિલ્લામાાં મુખ્યત્વ ેઔદ્યોજગક અને સીરાજમક િોખમો વ્ી રહ્ાાં છે. િેનાથી જિલ્લાનો લગિગ ત્રીર્જ િાગનો િનસમુદાય સી્ી કે પરોક્ષ 

અસર પામી ર્ક ેછે. પરાંપરાગત દુષ્કાળન ેકારિ ેપીવાના પાિી, ખેતીની િમીન અન ેપર્પુાલન ન ેસી્ી અસર થઇ ર્ક ેછે. સાબરમતી િાથમતી 

નાાં 17 િેટલા ગામોમાાં ચોમાસામાાં પુરની જસ્થજતને કારિે િનસમદુાય, કાચા મકાનો અન ેપીવાના પાિીના કવુા અને પાઇપલાઇનન ેઅસર 

થઇ ર્કે છે. જિલ્લો નાાં ત્રિ તાલુકાઓ પવગતીય જવસ્તામો િોવાથી વાવાઝોિાની અસર રિેલી છે. િૂતકાળમાાં તયારેય સનુામીની અસર થઇ નથી 

ર્ામળાજી થી મિરા ટોલનાકા સુ્ ીનો િાઇવ ેઅકસ્માત સાંિજવત ગિાય છે િૂતકાળ માાં જીવલેિ અકસ્માતો થયેલા છે 
 

 

ર્જિરે િવનોન ેિોખમ  

સાંકટ 
િવનો (સાંખ્યા) 

ર્ાળા આાંગિવાિી પાંચાયત સામદુાજયક  કને્િો 

પુર (14 ગામ) 10 14 14 13 

વાવાઝોિુ (16 ગામ) 14 14 16 15 

િૂકાંપ (68 ગામ)  65 68 63 58 

ઓદ્યોજગક / કેજમકલ  

(38 ગામ) 
15 37 38 36 

 

 

 

સાંચારન ેિોખમ 

સાંકટ 
સાંચાર 

મોબાઇલ ટાવર વાયરલસે ટાવર પોસ્ટ ઓડફસ 

પુર 20 15 17 

વાવાઝોિ ુ 200 50 16 

િૂકાંપ 250 15 58 

ઓદ્યોજગક / કેજમકલ 5 0 0 

 

માગગ અન ેવાિનવ્યવિાર ન ેિોખમ 

સાંકટ 

માગગ અન ેવાિનવ્યવિાર 

રાજ્યના મખુ્ય અન ેજિલ્લાના 

અન્ય રસ્તાઓ 
સ્ટટે િાઇ-વ ે

નરે્નલ 

િાઇ-વ ે
રલે

વ ે

પુર 17 ગામના રસ્તાઓ આર્રે 60 ડકલોમીટર નો િાઇવ ે 0 0 

વાવાઝોિ ુ 0 આર્રે ૩0 ડકલોમીટર નો િાઇવ ે 0 0 

િૂકાંપ સમગ્ર રસ્તાઓના પુલ અન ેનાળા સમગ્ર રસ્તાઓના પુલ અન ેનાળા 0 0 

ઔદ્યોજગક / કેજમકલ 0 0 0  
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વીિળી સપ્લાયન ેિોખમ 

સાંકટ 
વીિળી સપ્લાય 

સબ િીવીઝન યજુનટ ફીિર રાન્સફોમગર વીિળીના થાાંિલાઓ 

પુર 5 NA 17 NA 

વાવાઝોિ ુ 7 NA 16 NA 

િૂકાંપ 5 NA 0 0 

ઔદ્યોજગક / કેજમકલ 3 NA 28 0 

     

મિત્વની સવેાઓન ેિોખમ 

સાંકટ 
અન્ન સપ્લાય 

સસ્તા અનાિની દકુાનો અનાિ બર્જર 
પુર 60 5 

વાવાઝોિ ુ 95 5 

િૂકાંપ 32 2 

ઔદ્યોજગક / કેજમકલ 14 2 

સ્વાસ્્ય માળખાન ેિોખમ 

સાંકટ 

 
સબ સને્ટર PHC CHC 

108 
એમ્બ્યલુન્સ 

સ્થળ 

િોસ્પીટલ 

સરકારી / 

ખાનગી 
પર્ ુસારવાર 

દવાખાના 

પુર 2 4 0 1 0 2 

વાવાઝોિ ુ 1 2 0 1 1 1 

િૂકાંપ 14 5 1 3 1 4 

ઔદ્યોજગક / કેજમકલ 2 1 0 1 1 2 

 

જિલ્લાના HRVC નુાં જવશ્ર્લષેિઃ  

 વાવાઝોિ ુઅન ેપુરની સાંિાવના રિેલી છે. આ જિલ્લો િૂકાંપ જસસમીક ઝોન 3 માાં જસ્થત છે તેથી િૂકાંપની પિ સા્ારિ સાંિાવના છે.આ  

વષ ેપિ િૂકાંપ ની અનુિૂજત લોકોને થઇ િતી પિ કોઈ નુકર્ાન થયેલ ન િતુાં  છેલ્લાાં વષોમાાં જિમતનગર અન ેપ્રાાંજતિ ખાતે  8 ગામો માાં 

સીરાજમક અન ેગેસઆ્ાડરત ઉદ્યોગો ર્રૂ થવાને કારિે ઉદ્યોગ સાંકુલની અાંદર (ઓન સાઇટ) અન ેસાંકલુની આસપાસ (ઓફ સાઇટ) માાં આગ, 
ગેસ અને સીરાજમક ગળતર, િવા, પાિી અન ેિમીન પ્રદષૂિ િેવી આપજિઓની સાંિાવના વ્ી છે. આ જવસ્તારમાાં , રોિ દ્વારા ઉદ્યોગોને 

કાચો માલ િેવો કે રસાયિો, ગસે,વગેરનેે રાન્સપોટેર્ન કરવામાાં આવે છે. જિલ્લાના પાાંચ ગામોમાાં એસ્જીએલના યુજનટ આવેલા છે િેની 

પાઇપલાઇનો પિ િોખમ સર્જી ર્કે છે. જીલ્લામાાં સાબરમતી ગસે નુાં નેટવકગ ફેલાયેલુાં છે  તેથી નચેરલ પાઈપ ગેસ નુાં િોખમ ગિી ર્કાય 

.મિેસાિા થી આવતા ગસેન ેએસજીએલ િાઈ પ્રેસર પૂરાં પાિી સપ્લાય નુાં કામ કરે છે. સાબરિરેી તથા 5 િેટલા જસરાજમક આ્ાડરત ઉદ્યોગો 

એસજીએલ ના ગ્રાિકો છે . અવાર નવાર દષુ્કાળની અસર િોવા મળે છે ઉપરાાંત પરાંપરાગત વરસાદી પાિીના સાંગ્રિની વ્યવસ્થા નથી અથવા 

કાયગરત નથી. િેના કારિ ેખારાર્ વ્વાની ર્તયતાઓ છે.  
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િોખમી સીરાજમક અન ેગસેના રાન્સપોટરે્નથી િોખમ 

સાબરકાાંઠા જિલ્લાના  GIDC, જિમતનગર દ્વારા 11 ગામોની આસપાસ ઔદ્યોજગક એકમોની સ્થાપના થયેલી છે. િેના કારિ ેઉદ્યોગોનો 

કાચો માલ િેવો કે, રસાયિો, ગસે, ક વગેર ેઆ ગામોની આસપાસથી રાન્સપોટેર્ન કરવામાાં આવ ેછે. રાન્સપોટેર્ન દરમ્યાન આવા વાિનોન ે

અકસ્માતથી લીંકિે થઇન ેઆસપાસના ગામોમાાં સીરાજમક અન ેગેસની જવપરીત અસર થવા સાંિવ છે. િેથી HAZMAT ના જસધ્ાાંતો મુિબ 

રાન્સપોટેર્નની વ્યવસ્થા ગોઠવાય અને આ અાંગે સ્થાજનક લોકોમાાં ર્જગૃજત કેળવાય તે િરૂરી છે. 
જનઃસિાય િૂથોનુાં જવષ્લષેિ 

જવર્ષે િરૂરીયાતવાળા િૂથો  

ઇમરિન્સીના સમયે અસરગ્રસ્ત સમગ્ર સમુદાયન ેમદદની આવશ્યકતા િોય છે પરાંત ુઆપિાાં સમાિમાાં જવર્ષે િરૂરીયાતવાળા વ્યજતત અને 

િૂથો છે તમેની ખાસ દરકાર કરવી િરૂરી છે. એવી વ્યજતતઓ િે એક અથવા એકથી વ્ારે ર્ારીડરક નબળાઇ અથવા જવકલાાંગતા ્રાવતા િોય 

િેમ કે, િજષ્ટિીન કે આાંખ ેઓછુાં દખેાતુ િોય, ચાલવામાાં, બોલવામાાં, સાાંિળવામાાં, યાદ રાખવામાાં જવકલાાંગતા િોય તેઓન ેઆપજિ દરમ્યાન 

મુશ્કેલી પિી ર્કે છે. તેમના માટ ેઝિપી સિાય મળે તેનુાં જવર્ષે આયોિન કરવુ િોઇએ. અમુક જવકલાાંગતા સી્ી નિર ેપિે તવેી િોય છે જ્યારે 

અમુક ર્ો્વી અન ેસમિવી મશુ્કલે પિ ેછે િેમ કે, હ્રદય ના રોગ, સાંવેદના અન ેમાનજસક પીિા, વા અન ેસાંજ્વા, એલર્જી, દમ, રસાયિોની 

જવપરીત અસર થતી િોય, શ્ર્વાસોચ્છવાસની તકલીફ, િોવા સાાંિળવાની અને મગિની તકલીફ વગેરે     

 

જવકલાાંગ વ્યજતતઓન ેઅમકુ કાયો કરવામાાં અવરો્ થાય છે િેમ કે, 
 ચાલવામાાં ક ેપગજથયાાંનો ઉપયોગ વખતે મુશ્કેલી પિતી િોય (સાાં્ાનો દુખાવા, વ્િીલચેર, િજષ્ટિીનની ચાલવાની લાકિી, બગલ ઘોિી અને 

િાથ ઘોિી) 
 થાક લાગી િતો િોય, શ્ર્વાસ ચિતો િોય, અર્જતત આવી િતી િોય (થોિા સમય માટ ેઅને કાયમી રીતે આવી જસ્થજત િોય) 
 હ્રદય ના રોગ, દમ, ફેફસાાંન ેલગતી તકલીફ, અથવા તો અન્ય કોઇ લક્ષિો િે તાિ, થાક અન ેિલન-ચલનથી શ્ર્વાસની તકલીફ થતી િોય.  
 માનજસક, બૌજ્ક, જવચારવાની  અન ેસમિવાની તકલીફ 

 િજષ્ટજવિીન 

 

સાબરકાાંઠા જિલ્લામાાં જનઃસિાયતાના જવશ્ર્લેષિમાાં આડદવાસી અને વૃધ્ જનરા્ાર સૌથી વ્ુ િોખમમાાં છે. સામાન્ય રીતે સામાજીક, આર્ભથક, 
ર્ૈક્ષિીક અન ેરાિકીય િજષ્ટથી પછાતપિાન ેલી્ ેઅનુ.ર્જજત/િન ર્જજત સાંિજવત િોખમ સામે ટકી ર્કવા અસમથગ છે. આપજિ પવૂ ેની ચેતવિી, 
સલામત સ્થળે ખસેિવા, પ્રાથજમક સારવાર અન ેર્રૂઆતની રાિતમાાં આ સમિૂને પ્રાથજમકતા આપવી િરૂરી છે. સામાન્ય રીતે આ સમિૂ ના 

લોકો ગામમાાં છેવાિે વસતા િોય માજિતી અન ેસુજવ્ાઓ તમેના સુ્ ી પિોંચતી નથી. િેની પિોંચ સુજનજશ્ર્ચત કરવી િરૂરી છે. સરકારશ્રીએ 

આાંકલન દ્વારા તારવેલ બી.પી.એલ. પડરવારોને પિ આપજિ વ્યવસ્થાપનની કામગીરીમાાં પ્રાથજમકતા આપવી.િીઆરિીએ ની વાર્ભષક 

કાયગયોિનાઓમાાં આવા િૂથોમાટનેા ખાસ કાયગક્રમો ગોઠવવા િોઈએ,આડદર્જજત જવકાસની યોિનાઓમાાં પિ આવા કાયગક્રમો ને ખાસ મિત્વ 

આપવુાં િોઈએ 
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એક સાથે ઘિા બ્ા લોકો એકઠાાં થાય ત્યારે િોખમ (મેળા અને ્ાર્ભમક પ્રસાંગો વગેરે) 
પ્રસાંગ સ્થળ અાંદાજીત લોકો કવેા િોખમ રિલેા છે. 

જચત્ર જવજચત્ર મેળો ગુન્િાખરી 1500૦ િાગદોિ, ફુિ પોઇઝનીંગ, આગ 

ખેિબ્રહ્મા નો મેળો ખેિબ્રહ્મા ૨૦૦૦૦ િાગદોિ, ફુિ પોઇઝનીંગ, આગ 
ર્જદરના મેળો ર્જદર 1500૦ િાગદોિ, ફુિ પોઇઝનીંગ, આગ 

 

 

 

અગત્યના સ્થળ જ્યાાં મોટી સાંખ્યામાાં લોકો એક સમયે િગેા થતા િોય 

સ્થળ તયાાં આવલેુાં છે અાંદાજીત લોકો કવેા િોખમ રિલેા છે 
બર્જર જિમતનગર,ઇિર,ખેિબ્રહ્મા 5000 અકસ્માત અને આગ 

ઔદ્યોજગક જિમતનગર 15000 ઔદ્યોજગક અકસ્માત, પાિી દૂજષત થવુાં, 
સીરાજમક અન ેગસે ગળતર 

 

પાઇપ લાઇન સવેાઓ 

પ્રકાર સ્થાન (ગામોની સાંખ્યા) 
ગેસ, સાબરમતી ગેસ લીમીટેિ 11 

મુખ્ય ઉદ્યોગો િેવાાં કે, SGL,  વગેરેની ઓઇલ અન ેગેસની િગૂિગ પાઇપલાઇનો જિલ્લાના ગામોમાાંથી પસાર થાય છે િે સાંિજવત િોખમ 

છે.  
4.3 ક્ષમતાઓનુાં જવશ્ર્લષેિ  

લોકોની પરાંપરાગત રીતે સાંકટનો સામનો કરવાની ક્ષમતા  

સાંકટ પવૂગ ચતેવિી પવૂગ તયૈારી ર્રૂઆતનો રીસપોન્સ 

પુર જવિાગ,સમદુાય દ્વારા પાિીના સ્તર પર 

નિર રાખવી 

નજતક કરેલા ઉંચા સ્થળે 
સ્થળાાંતર  અન ે બચાવ 

ટુકિીઓની તૈયારી 

ર્ો્ અને બચાવ, પ્રાથજમક 

સારવાર 

વાવાઝોિ ુ  દ્વારા માજિતી મેળવવી સલામત સ્થળની ઓળખ, 
સ્થળાાંતર 

ર્ો્ અને બચાવ, પ્રાથજમક 

સારવાર 

િૂકાંપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ ર્ો્ અને બચાવ, પ્રાથજમક 

સારવાર 

દુષ્કાળ પાંચાગના આ્ાર ે વરસાદનુાં આાંકલન, 
િેઠ મજિનામાાં પવન અને વાદળની ડદર્ા 

અન ેગજતના આ્ાર ેઆાંકલન 

ઘાસચારા અન ે અનાિ 

સાંગ્રિ, કુવા અન ે તળાવ 

પાિીના વપરાર્ના જનયમ 

ઘિવા,   

પાાંિરાપોળ, પરબ અન ે

ઘાસચારા િેપો ર્રૂ કરવા 

ઓદ્યોજગક / કેજમકલ લોકોને આ અાંગે અનિુવ નથી 
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પુર, વાવાઝોિા  સામનેી ક્ષમતાઓની સૂજચ  
 

જવગતો સાંખ્યા 

િોખમી ગામો 30 

તરવૈયાઓ  250 

ઇમરિન્સી / રેસ્તયુ સેલ્ટર 55 

સરકારી ઘાસચારા સપ્લાયર વન જવિાગ જિમતનગર 

સરકારી પાિીના ટેન્કર સપ્લાયર 15 

ખાનગી પાિીના ટેન્કર સપ્લાયર 150 
સરકારી તબીબી સેવા આપનાર 160 

ખાનગી તબીબી સેવા આપનાર 260 

અન્ન િ્થો (સસ્તા અનાિની દુકાન)  170 

નસગ 140 નસગ અને 500આર્ાવકગર 

પર્ુ િોકટર 250 

પેરા પર્ુ જચડકત્સક વકગર 150 

મર્ીન બોટ-ખેિબ્રહ્મા 20 

સાદી બોટ-િેમસાઈટ 15 

બોટ ઓપરેટર                         15 

લાઇફ િેકેટ 445 

રીંગો 320 

 

િકૂાંપ સામ ેક્ષમતાઓની સજૂચ 

જવગતો સાંખ્યા 

િૂકાંપ સાંિજવત ગામ  66 

ઇમરિન્સી /રેસ્તયુ સેલ્ટર 3 

સરકારી ઘાસચારા સપ્લાયર  વન જવિાગ જિમતનગર 
સરકારી પાિીના ટેન્કર સપ્લાયર 7 

ખાનગી પાિીના ટેન્કર સપ્લાયર  NA 

સરકારી તબીબી સેવા આપનાર 4 

ખાનગી તબીબી સેવા આપનાર 7 

અન્ન સપ્લાયર સસ્તા અનાિની દુકાન 32 

નસગ 14 નસગ અને 60 આર્ાવકગર 

અથગ મુવર 6 

િમ્પર 16 

ગેસ કટર 22 
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દષુ્કાળ સામનેી ક્ષમતાઓની સજૂચ 

 

જવગતો સાંખ્યા 

દુષ્કાળ સાંિજવત ગામો 24 

 પાિી પુરવઠા િેિવતસગ  5 િેિવતસગ 

પાિીના ટેન્કર સપ્લાયર સરકારી 7 

પાિીના ટેન્કર સપ્લાયર ખાનગી NA 

પર્ુ િોકટર સરકારી 1 
પેરા પર્ુ જચડકત્સક વકગર 52 

પાાંિરાપોળ 1 
ઘાસચારા સપ્લાયર સરકારી વન જવિાગ જિમતનગર 

અન્ન િ્થો (સસ્તા અનાિની દકુાન) 32 

જસવીલ સપ્લાય ગોિાઉન  1 
 

ઔદ્યોજગક અન ેકજેમકલ દઘુગટના સામનેી ક્ષમતાની સજૂચ 
જવગત એકમ સાંખ્યા 

જિલ્લામાાં ઉપલબ્્ ખાસ રીસપોન્સ ટીમ   5 

જિલ્લા સ્તરે તાલીમયુતત વ્યજતતઓ (ફાયર ફાઇટર) 150 

લેબ ટેકજનર્ીયન 23 
િોકટર (સરકારી અન ેખાનગી) 11 
પેરા મેડિકલ વકગર 400 
કેજમકલ એતસપટગ 0 

 
 

ઉપરના આાંકલનમાાં એ િોવા મળે છે કે, પરાંપરાગત રીતે સાંિજવત સાંકટો િેવા કે, દુષ્કાળ, પુર, વાવાઝોિુ અન ેિકૂાંપ માટે જિલ્લા સ્થળે કુર્ળ 

માનવ સાંપદા, યાંત્રો અને સાંસા્નો દ્વારા ક્ષમતા જવકસાવામાાં આવી છે. સાબરકાાંઠા જિલ્લો અમદાવાદ ર્િેરથી 70 કી.મી. ના અાંતર ેિોઇ 

ઘિી બ્ી આકજસ્મક સવેા અન ેસાંસા્નો અમદાવાદ થી પ્રાપ્ત થવા સાંિવ અન ેસરળ છે. ઔદ્યોજગક સાંકટ ઝિપથી જવકસી રિેલા ઉદ્યોગોને 

કારિે સાંિજવત છે. તથેી જિલ્લા સ્તરની ક્ષમતા વ્ારવા માટ ેનીચે મુિબના પગલા લેવા િોઇએ.   
 

1. ઉદ્યોગ સ્તર ેઓફ સાઇટ (Off Site) માટે પૂવગ તૈયારી અન ેરીકવરી પ્લાન તૈયાર કરાવવા િોઇએ. 
2. કેજમકલ અન ેગેસ ગળતરના બનાવોમાાં પિોંચી વળવા માટે તાલીમબધ્ રીસપોન્સ ટીમો તૈયાર કરવી અન ેિરૂરી સાંસા્નો સાથ ે

જનયજમત મોકડ્રીલ કરતા રિેવુાં. 
3. જિલ્લાના જવજવ્ જવિાગોના સાંસા્નોનુાં સાંકલન સા્વુ અન ેઆકજસ્મક બનાવન ેપિોંચી વળવાની વ્યૂિરચના બનાવવી.  
4. જવજવ્ સ્તર ેસરકારી અને જબન સરકારી સાંસ્થાના સ્ટાફની જનયમીત તાલીમ  

5. LCG (લોકલ ક્રાઇસીસ મનેેિમેન્ટ ગ્રપુ) ના નેતૃત્વ િેઠળ ઔદ્યોજગક એકમોમાાં વપરાતા િોખમી સીરાજમક અન ેગેસની સૂચી તૈયાર 

કરવી અન ેસ્થાજનક સારવાર કને્િોમાાં આ અાંગેના એન્ટી િોટ્સ મૂકવા.  
6. જીલ્લા સ્તર ેદરેક જવિાગ ના િીઝાસ્ટર પ્લાન ની સમીક્ષ થવી િોઈએ 
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7. જીલ્લાના િીઝાસ્ટર એકમ માાં જવષય જનષ્િાતો ની સરકારે જનમણક કરવી િોઈએ 

8. િીઝાસ્ટર મનેેિમેન્ટ અાંતગગત િે કમગચારીઓ કામગીરી  કરી રહ્ા િોય તેઓની સુજવ્ા  તથા કાયમી આજીજવકા બાબતે સરકાર ે

ગ્મ્િીરતાથી જવચારવુાં િોઇર્ ે

9. જીલ્લાના ઔદ્યોજગક ગૃિો સાથ ેઅસરકારક સાંકલન માટ ેજવર્ેષ સજમજત નુાં ગઠન થવુાં િોઇર્ ે 

5. રોકથામ અન ેઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ની કાયગયોિના 

આપજિની અસરો ઘટાિવા માટે રોકથામ અને ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ની કામગીરી અને જબન માળખાગત કાયો કરવા. માળખાગત કામમાાં 

બાાં્કામ અન ેઆનસુાંજગક કામગીરી િે િોખમ િળવુ કરવામાાં મદદ કરે. જબન માળખાગત કાયોમાાં િનર્જગૃજત, ક્ષમતાવ્ગન, વ્યવિારમાાં 
બદલાવ, સલામતીના જનયમો ઘિવા અન ેલાગ ૂકરવા િેવા કાયો કરવા. 
ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના કાયો નીચે મિુબ િે બે પ્રકારના છે; 

 

1. માળખાગત કાયો :   સ્થળ પર બાાં્કામ અને એન્જીનીયરીંગ, િૌજતક કામ. 
2. જબન માળખાગત કાયો :  અભ્યાસ, સાંર્ો્ન, જનયમો, નીજતઓ, ક્ષમતાવ્ગન વગેર ેકામગીરી. 

 

DDMP માાં દરેક સાંકટ સાંબાંજ્ત આવા કાયોનુાં આયોિન કરી જવજવ્ જવિાગનાાં કાયગક્રમોમાાં સાાંકળી ર્કાય. દા.ત. મનરગેાનાાં કાયોમાાં પુર 

રક્ષકપાળા, વૃક્ષા રોપિ વગેરે કરવાની પુર જસ્થજતન ેઅટકાવી ર્કાય. આવાસ બાા્ં કામમાાં સલામતીનાાં ્ોરિો દાખલ કરવાથી િૂકાંપની અસર 

ઓછી કરી ર્કાય.  
દરેક જવિાગ પોતાની કાયગ યોિનામાાં આવા કાયો સમાજવષ્ટ કર ેતનેુાં સાંકલન DDMP અમલ કરનાર કરી ર્કે. આવા કામોની વાર્ભષક સમીક્ષા કરી 

તેમાાં િરૂરી સુ્ ારા વ્ારા કરતા રિેવુાં.  
 

5.1 ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ   
પુરના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ  

સાંિજવત 

ઉપર્મન(મીટીગરે્ન

)નાાં પગલાાંઓ 

ઓળખ કરલે સ્થળો અન ે

ગામો 

અમલ કરનાર 
જવિાગ 

કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય 

મયાગદા 

કામગીરીની જસ્થજત    

(આયોિન, પ્રગજત 

અન ેપિૂગ) 

િાંગલજવિાગ નાાં 

ચેકિેમોની ખરાઈ 

કરી મિબુતીકરિ 

કરવુાં 

ખેિબ્રહ્મા,જવિયનગર 

નાાંિાંગલ જવસ્તારો નાાં ૧૫ 

ગામો. 

ફોરેસ્ટ 

જવિાગ 

સસચાઇની 

જવિાગીય 

યોિના અન ે

મનરગા 

 

2021-22 
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ચેકિેમો પર વોનીંગ 

જસગ્નલ સ્થાજપત 

કરવી  

જીલ્લાના દરેક જવસ્તારો ક ે

જ્યાાં ચેકિમેો બનવેલા છે    

સસચાઇ 

જવિાગ 

જવિાગીય 

યોિના, મનરગેા 

અન ેવોટર ર્ેિ 

2021-22 

 

 

  
જીલ્લા પાંચાયત 

ધવારા બનવેલ નાની 

સસચાઇ યોિના નાાં 

તળાવો નુાં 

મિબતુીકરિ કરવુાં 

તલોદ તાલુકાના ૩, 
જિમતનગર તાલુકાના ૫ 

ઇિરતાલુકાના ૧૦ અન ે

ખેિબ્રહ્મા તાલુકાના ૧૫ 

તળાવો 

સસચાઇ 

જવિાગ અન ે

ગ્રામ જવકાસ 

સસચાઇની 

જવિાગીય 

યોિના અન ે

મનરગેા 

જનયજમત  

 પાિીના જનકાલ, 
ડ્રેનેિ અન ેજનકાલની 

નિેર, કનેાલની 

મરામત કરવી. 

સુિલામ સુફલામ કનેાલો સસચાઇ 

જવિાગ 

સ્પેશ્યલ પ્લાન 2021-22 

 

 

સુરક્ષીત આવાસોનુાં 

બાાં્કામ કરવુાં (નવા 

જનમાગિ થનાર 

ઇજન્દરા, સરદાર 

અન ે આાંબેિકર 

આવાસ) 

િે-ત ેગામોમાાં  ગ્રામ જવકાસ 

જવિાગ 

આવાસ યોિના જનયજમત  

િળાર્ય, નદી અન ે

િેમન ે ડિસીલ્ટીંગ 

કરાવવા 

દરેક ગામ તળાવ અન ે

સાબરમતી નદીના કાાંસ 

ગ્રામ જવકાસ 

જવિાગ 

મનરગેા અન ે

િમીન જવકાસ 

જનગમની યોિના 

2021- 22 

 

 

 
પરુના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેજબન માળખાગત પગલાાંઓ  

જબન માળખાગત પગલાાંઓ 
સ્થળ/ આવરી 

લી્લે  જવસ્તાર 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 
કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય 

મયાગદા 

કામગીરીની 

જસ્થજત    

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગ) 

િોખમ સાંિજવત જવસ્તારના િાલના અન ે

િજવષ્યમાાં જનમાગિ થનાર આવાસોનુાં 

સુરક્ષા ઓડિટ કરવુાં  

પુર સાંિજવત 17 
ગામ 

ગ્રામ જવકાસ 

જવિાગ 

આવાસીય યોિના જનયજમત  

પરાંપરાગત સામનો કરવાના સા્નો અન ે

કૌર્લ્યોનો જવકાસ કરવો. દા.ત. તરાપા,  
પુર સાંિજવત 17 
ગામ 

DDMC, 

યુવક માંિળ 

અન ે

એન.જી.ઓ. 

DDMP ના 

તાલીમ અન ે

ક્ષમતાવ્ગન  

2021-22 
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સ્વયાં સવેકો અન ે તકજનકી કુર્ળ 

વ્યજતતઓનુાં ક્ષમતાવ્ગન 

પુર સાંિજવત 17 
ગામ 

DDMC  DDMP ના 

તાલીમ અન ે

ક્ષમતાવ્ગન 

2021- 22 

 

 

પર્ુઓની સલામતી અાંગ ેર્જગૃજત પુર સાંિજવત 17 
ગામ 

પર્ુપાલન  

અને ગ્રામ 

જવકાસ જવિાગ 

જવિાગીય યોિના જનયજમત  

 
 

વાવાઝોિાના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ  

ઉપર્મન(મીટીગરે્ન)ના સાંિજવત 

પગલાાંઓ 

ઓળખ કરલે 

સ્થળો અન ેગામો 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 

કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય 

મયાગદા 

કામગીરીની 

જસ્થજત    

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગ) 

પવગતીય ઊંચાઈ વાળા જવસ્તારો  નુાં મકાનો 

નુાં મિબુતીકરિ 

વાવાઝોિા 

સાંિજવત 16 ગામ 

વન જવિાગ,  
અન ેગ્રામ જવકાસ 

જવિાગ 

જવિાગીય યોિના 

અન ેમનરેગા 
2021-22 

 

 

વાવાઝોિાથી અસલામત મકાનો અન ેર્જિેર 

િવનોનુાં 

 ઓળખ કરવી અને તને ુરેરોડફટીંગ કરવુાં.  

વાવાઝોિા 

સાંિજવત 16 ગામ 

માગગ અને મકાન 

અન ેગ્રામ જવકાસ 

જવિાગ 

જવિાગીય યોિના  જનયજમત  

 

વાવાઝોિાના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેજબન માળખાગત પગલાાંઓ  

જબન માળખાગત પગલાાંઓ 

સ્થળ/ આવરી 

લી્લે  

જવસ્તાર 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 
કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય મયાગદા 

કામગીરીની 

જસ્થજત    

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગ) 

પૂવગ ચેતવિી વ્યવસ્થાને મિબૂત બનાવવી. વાવાઝોિા 

સાંિજવત 16 
ગામ 

DDMC  જનયજમત  

 િેકટે, રીંગો, દોરિા અને અન્ય સા્નો નુાં 

યોગ્ય વ્યવસ્થાપન 

 DDMC, 
VDMC 

DDMP 2021-22 
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જબન માળખાગત પગલાાંઓ 

સ્થળ/ આવરી 

લી્લે  

જવસ્તાર 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 
કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય મયાગદા 

કામગીરીની 

જસ્થજત    

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગ) 

 માન્ય જનયમોનુાં ચુસ્ત રીતે પાલન કરાવવુ. પયાગવરિ અન ે

વન જવિાગ 

 2021-22 

 

 

 િોિીઓની નોં્િી કરવી ફીર્રીર્ જવિાગ  2021-22 

 

 

નબળી ગિુવિાવાળા જબલ્િીંગ/ િોિીંગ 

માટ ેનોટીસ આપવી અને જનયાંત્રિ કરવુાં. 

માગગ અને મકાન 

જવિાગ 
 2021-22 

 

 

 

 

 

િકૂાંપના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ  

ઉપર્મન(મીટીગરે્ન)ના સાંિજવત 

પગલાાંઓ 

ઓળખ 

કરલે સ્થળો 

અન ેગામ 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 

કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય 

મયાગદા 

કામગીરીની જસ્થજત    

(આયોિન, પ્રગજત 

અન ેપિૂગ) 

નબળા મકાન અને ખાનગી જબલ્િીંગો 

(ર્ાળા, બેન્ક, ર્ોપીંગ સને્ટર વગેરે) નુાં 

રેરોફીટીંગ કરાવવુાં.  

િૂકાંપ 

સાંિજવત 

66 ગામો 

માગગ અન ે

મકાન, ગ્રામ 

જવકાસ 

જવિાગ 

 2021-22 

 

 

આવાસીય યોિના િેઠળ બનેલ મકાનોનુાં 

રેરોડફટીંગ  
VDMC,  
DDMC 

આવાસીય 

યોિના 
2021-22 

 

 

અજત નબળા અને િિગરીત મકાનો અન ે

જબલ્િીંગો ઓળખવા અન ે્રાર્ાયી કરવા. 

માગગ અન ે

મકાન 

જવિાગ 

 2021-22 
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િકૂાંપના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેજબન માળખાગત પગલાાંઓ  

જબન - માળખાગત સાંિજવત પગલાાંઓ 
સ્થળ/ આવરી 

લી્લે  જવસ્તાર 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 
યોિના ક ે

પ્રોગ્રામ નુાં કને્િ 

કચરેી 

સમય 

મયાગદા 

પ્રગજતની  જસ્થજત 

(આયોિન, પ્રગજત 

અન ેપિૂગતા) 

તાલીમબધ્ કડિયા, એન્જીનીયર અન ે

આર્કકટેતટની નોં્િી કરવી 

િૂકાંપ સાંિજવત  

ગામો 

માગગ અન ેમકાન 

અન ેDDMC 

 2021-22 

 

 

િૂકાંપ પ્રજતરો્ક બાબતો અાંગ ે આર્કકટેતટ, 
એન્જીનીયર, કડિયા-કારીગરોનુાં ક્ષમતાવ્ગન 

માગગ અન ેમકાન 

અન ેDDMC 

 2021-22 

 

 

તમામ બાાં્કામોમાાં િૂકાંપીય સલામતી 

સબાં્ીત નીજતજનયમોનુાં ચુસ્ત પાલન કરાવવુાં.  

TDO  2021-22 

 

 

ર્ાળાઓ, િોસ્પીટલ અન ેર્જિેર િવનો માટ ે

મોકડ્રીલ કરવી. આર્કકટતેટ, એન્જીનીયર, 
કડિયા-કારીગરોને િૂકાંપ પ્રજતરો્ક બાાં્કામ 

તાલીમ અન ેઓરીએન્ટેર્ન કરવુ. 

DDMC અન ે

ર્ાળાઓ 

 2021-22 

 

 

 

દષુ્કાળના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ  

આવશ્યક ઉપર્મન(મીટીગરે્ન)ના 

સાંિજવત પગલાાંઓ 

ઓળખ 

કરલે સ્થળો 

અન ેગામ 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 

કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય 

મયાગદા 

કામગીરીની 

જસ્થજત    

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગ) 

ગૌચર અને ર્જિેર સરકારી િમીન, 
સીિ ફામગ, રસ્ટની િમીન વગેરમેાાં 

ઘાસચારો અને વૃક્ષારોપિ કરવુાં  

દુષ્કાળ 

સાંિજવત 

24 ગામો 

વન જવિાગ, ગ્રામ 

જવકાસ અને પાંચાયત 

જવિાગીય યોિના 

અન ેમનરેગા 

2021-
22 
 

 

કુટુાંબ સ્તરે મકાનમાાં અન ે ર્જિેર 

િવનોમાાં વરસાદી પાિીના સાંગ્રિનુાં 

બાાં્કામ કરાવવુ.  

GWSSB અન ે

ગ્રામ જવકાસ જવિાગ 

સ્વ િલ ્ારા 

અન ેમનરેગા 

2021-
22 
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આવશ્યક ઉપર્મન(મીટીગરે્ન)ના 

સાંિજવત પગલાાંઓ 

ઓળખ 

કરલે સ્થળો 

અન ેગામ 

અમલ કરનાર 

જવિાગ 

કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય 

મયાગદા 

કામગીરીની 

જસ્થજત    

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગ) 

સામુદાજયક સ્તર ે વરસાદી પાિીના 

સાંગ્રિ માટ ે તળાવો, ખેત તલાવિી 

અન ેચેકિેમોનુાં બાાં્કામ કરાવવુ. 

ગ્રામ જવકાસ અન ે

સસચાઇજવિાગ 

જવિાગીય 

યોિના, મનરેગા 

અન ેવોટર ર્ેિ 

2021-
22 

 

ઘાસચારા પ્લોટ અને ઘાસચારા બેન્ક 

જવકસીત કરવા 

VDMC, વન 

જવિાગ, પર્પુાલન 

જવિાગ અન ેપાંચાયત 

જવિાગીય યોિના 2021-
22 

 

િળાર્ય અને િેમને િીસીલ્ટીંગ 

કરાવવા 
સસચાઇ અને ગ્રામ 

જવકાસ જવિાગ 

જવિાગીય યોિના 

અન ેમનરેગા 

2021-
22 

 

 

દષુ્કાળના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેજબન માળખાગત પગલાાંઓ  

જબન માળખાગત પગલાાંઓ 

સ્થળ/ 

આવરી 

લી્લે  

જવસ્તાર 

અમલ 

કરનાર 

જવિાગ 

કઇ યોિના ક ે 

કાયગક્રમ સાથ ે

સાાંકળી ર્કાય 

સમય મયાગદા 

પ્રગજતની  જસ્થજત     

(આયોિન, 
પ્રગજત અન ે

પિૂગતા) 

અછત અને દુષ્કાળ જનવારિના કામોની 

સૂજચ બનાવવી અને સ્થળ તારવવા 
દુષ્કાળ 

સાંિજવત 24 
ગામો 

ગ્રામ જવકાસ 

જવિાગ  
મનરેગા 2021-22  

ઓછા વરસાદમાાં દુષ્કાળમાાં ટકી ર્ક ે તવેા 

પાકો માટ ે ખેિૂતોન ે માજિતગાર કરવા અન ે

પાિીના કરકસરયુતત ઉપયોગ માટ ે

કૃજષ અન ે

બાગાયત 

જવિાગ 

જવિાગીય 

યોિના 

2021-22  

પાિીના કરકસરયુતત અન ેજનયાંજત્રત વપરાર્ 

અાંગે વ્યવસ્થા ગોઠવવી. (તળાવ, નાના િમે 

અન ેચેક િમે)  

પાંચાયત   જનયજમત  
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ઓદ્યોજગક (કમેીકલ) માટ ેઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ  

 (રાજ્ય અન ેજિલ્લા સ્તરના સાંિામાંિળ સાથે સાંકલન કરી) 

કાયગ પ્રવજૃિઓ 
અમલ કરનાર 

જવિાગ 

કઇ યોિના 

સાથ ેસાાંકળી 

ર્કાય 

સમય મયાગદા 
પ્રગજત

ની  

જસ્થજત 

ઉદ્યોગોથી કુદરતી સાંસા્નો ઉપર 

થતી જવપરીત અસરોની દેખરખે 

રાખવી ( િમીન, પાિી અન ે

િવા) 

જનયજમત િટેા કલેકર્ન અન ે

કુદરતી સાંસા્નો પરની જવપરીત 

અસરોનો અભ્યાસ 

DDMC, 

LCG,GPCB  સમયાાંતરે  

સેફ્ટી અસેસમને્ટ 

 

ઉદ્યોગોના કારિે આસપાસના 

રિેિાાંક જવસ્તારોમાાં થનાર 

િોખમો અાંગે ઓડિટ 

િીસીજી LCG 

ઇન્િરસ્રીયલ સેફ્ટી 

ઓડફસર 

 જનયજમત  

 

 

ઓદ્યોજગક (કમેીકલ) ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટ ેજબન માળખાગત પગલાાંઓ  

(રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરના ઓથોરીટી સાથે સાંકલન કરી) 

કાયગ પ્રવજૃિઓ 
અમલ કરનાર 

જવિાગ 
સમય મયાગદા 

પ્રગજતની  

જસ્થજત     

(આયોિન

, પ્રગજત 

અન ે

પિૂગતા) 
આયોિન ઔદ્યોજગક એકમના ઓન સાઇટ અન ે ઓફ સાઇટ ઇમરિન્સી 

રીસ્પોન્સ પ્લાન  બનાવવા. DCG 
2021-22  

જનયમો મિુબ મોકડ્રીલ કરવી. DCG,  LCG જનયમીત  
 

િરૂરીયાત મુિબ પ્લાનને અપિટે કરવો. DCG જનયમીત  

તમામ ઔદ્યોજગક એકમમાાં ઉપરોતત પ્રકારની પ્રવૃજિઓની દેખરેખ 

કરવી 
DCG, LCG જનયમીત  

ક્ષમતાવ્ગન  ર્ૈક્ષજિક સામગ્રી તૈયાર કરવી તનેુાં પ્રકાર્ન અને વિેંચિી કરવી. DDMC 2021-22  

મોટા અકસ્માત સાંિજવત ફેકટરીઓ આસપાસના ગામોમાાં ર્જગૃજત 

કરવી અન ેમેડિકલ સેવા આપનાર સત્વરે ઉપલબ્્ તે માટ ે વ્યવસ્થા 

કરવી. 

DDMC, LCG 2021-22  
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તાલીમ કાયગક્રમો, સમેીનાર અન ે કાયગર્ાળાઓનુાં આયોિન કરવુ. 

(દા.ત. ડ્રાઇવરો માટ ેHAZMAT, જવજવ્ જવિાગના અજ્કારી ની 

તાલીમ.  

DDMC, LCG 2021-22  

જવષય જનષ્િાાંતો, જવર્ેષજ્ઞોની સૂજચ તૈયાર કરવી. DDMC, LCG 2021-22  

આપજિ વીમા યોિનાના પ્રસાર કરવો. શ્રમ અન ે મિૂર 

જવિાગ 

2021-22  

તબીબી 

સેવા 

ઉદ્યોગ ગૃિોમાાં વપરાતા િોખમી કેજમકલ અન ેગેસની યાદી તૈયાર 

કરવી 

ઉદ્યોગ 

એર્ોસીએર્ન, 
THO 

2021-22  

િોખમી સીરાજમક અને ગેસ માટનેા એન્ટી િોટ્સ સ્વાસ્્ય કેન્િોમાાં 

રાખવા અન ેઅપિટે કરવા.  
ઉદ્યોગ 

એર્ોસીએર્ન 

અન ેTHO 

2021-22 
 
 
 
 

 

 સીરાજમક સાંકટનો પ્રજતકાર માટે સજ્િ થવા સ્વાસ્્ય કમીઓ માટ ે

જનયજમત તાલીમ અને વકગર્ોપ કરવા 
ઉદ્યોગ  

એર્ોસીએર્ન 

અન ેTHO 

જનયજમત  

લાગુ કરવુાં પયાગવરિ સાંરક્ષિ અજ્જનયમ, ફકેટરી અજ્જનયમ િોગવાઇ લાગ ૂ

કરવી 

DISH, GPCB જનયજમત  

મ્યુચ્યુઅલ એિની કામગીરી DISH, GPCB જનયજમત  

સ્ટાન્િિગ ઓપરટેીંગ પ્રોસીિર (SOPs) તૈયાર કરવા DISH, GPCB જનયજમત  

 
 

જિલ્લા સ્તરે ડિસ્રીતટ ક્રાઇસીસ મનેેિમેન્ટ ગ્રપુ (DCMG)ની રચના થયેલ છે િે રાસાયિીક દુઘગટનાઓ માટ ેજવજર્ષ્ટ સલાિ આપે અન ેઘટતી 

કાયગવાિી કરે છે. આ િ ગ્રપુ રાસાયિીક આપજિઓ માટ ેપિ કામગીરી કરી ર્કે. (DCMG) માાં કુલ 34 સભ્યો છે િેમાાં જિલ્લા કલેકટરશ્રી, 
નાયબ કલેકટરશ્રી, િી.િી.ઓ.શ્રી, નાયબ જનયામક-ઔદ્યોજગક સુરક્ષા અન ેસ્વાસ્્ય, િી.એસ.પી., નગરપાજલકાના ફાયર સુજપ્રટેન્િેન્ટ, જિલ્લાના 

સ્વાસ્્ય અજ્કારી, જસજવલ સિગન, સુજપ્રટેન્િેન્ટને્િીંગ એન્જીનીયર, ચીફ ઓડફસર, એસ.આર.પી.એફ.ના કમાન્િર વગેરે સામેલ છે. આ વષે 

પિ પવૂગતૈયારી ના િાગ રૂપ ે બાયર ઇજન્િયા લી ખાતે કલેકટરશ્રી ના અધયક્ષસ્થાન ે   મોતિીલ્લ યોિવામાાં આવી િતી ,આ  વષગના  ચોમાસા 

પિેલા  દરેક મામલતદાર કચરેી દ્વારા  નદી ડકનારાના  ગામો માાં  પુરમાાં  તિાતા  વ્યજતતઓની બચાવ  કામગીરીની મોકડડ્રલ યોિવામાાં આવનાર  

છે  
 

5.2 જવકાસલક્ષી કાયગક્રમોમાાં DRR ની કામગીરીનો સમાવરે્ 
જવકાસના કાયગક્રમોમાાં DRR ની કામગીરી સાાંકળી લેવાથી ર્જનમાલનાાં નુકસાનને ઓછુ કરવામાાં મદદ થઇ ર્કે. આ ઉપરાાંત જીવનજનવાગિની 

કામગીરી મિબૂત કરવામાાં, તાલીમો અને ક્ષમતાવ્ગન દ્વારા માનવ સાંસા્ન સિાય કરવામાાં, સ્વાસ્્ય, પાિી, આવાસ વગેરે કાયગક્રમો દ્વારા 

આપજિઓનુાં િોખમ ઓછુ કરવામાાં સિયોગ મેળવવો. 
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રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની જવજવ્ જવકાસલક્ષી યોિનાઓ સમુદાયનો સામાજીક-આર્ભથક જવકાસ કરવામાાં મદદરૂપ થઇ ર્કે. આવી યોિનાઓ ઘિી 

બ્ી નાિાાંકીય સિયોગ દ્વારા ઘિા લોકોન ેઆવરી લઇ ર્કાય તથેી DRR ન ેમુખ્ય પ્રવાિમાાં લાવવાથી જવકાસની યોિનાઓ દ્વારા સલામતી, 
િોખમ અને જનવારિમાાં ઘણાં યોગદાન મળી ર્કે.ચાલુ વષે સરકારશ્રી ધવારા િળસાંચય મિા અજિયાન અાંતગગત જીલ્લાના અાંતડરયાળ એવા 

પોર્ીના ,ખેિબ્રહ્મા િેવા તાલુકાઓમાાં ૨૦ પ્રકારના કામો િાથ ્રવામાાં આવ્યા છે િે પાિી સાંબજ્ત અનેક સમસ્યાઓ ના પિકારો સામ ે

ગુિવિા ઉિી કરી ર્કારે્,પુર થી પ્રિાજવત એવા જવસ્તારો માટ ેપિ માગગ અને મકાન સસચાઈ અન ેિાંગલ જવિાગ ધવારા ઘિા જવકાસ લક્ષી 

કામો િાથ ્રવામાાં આવ્યા છે  
 

રાષ્ટ્રીય અન ેરાજ્યની યોિનાઓન ેસાાંકળી લવેા માટ ેનીચ ેમિુબ કામગીરી કરવી.   
જવકાસ યોિનાઓમાાં આપજિ િોખમ ઘટાિાન ેસાાંકળી લેવાની ર્તયતાઓ  

 

જવિાગ/રાષ્ટ્રીય અન ેરાજ્યની યોિનાઓ કાયગ પગલાઓ (સાંિજવત) 
આવાસ અન ેર્જિરે જનમાગિ 

1. ઇન્દીરા આવાસ યોિના, 
2. સરદાર આવાસ યોિના  

3. અન્ય આવાસલક્ષી કાયગક્રમો 

4. સવગ જર્ક્ષા અજિયાન જમર્ન 

5. આપજિ િોખમ વ્યવસ્થાપન કાયગક્રમ 

 સલામતી ઓડિટ 

 લોક જર્ક્ષિ અને ર્જગૃજત માટ ેટેકનોલોજીના જનદર્ગનો તૈયાર કરવા.  
 કડિયા કારીગરોને સલામત બાાં્કામ અાંગ ેપ્રમાજિત કરવા. 
 આ અાંગેના તાલીમકારોની સાંપકગ સૂજચ તૈયાર કરવી.   
 સાંકટ સાંિજવત જવસ્તારોમાાં સલામત બાા્ં કામ અાંગનેા નીજત જનયમો ઘિવા અન ે

લાગૂ કરવા. 
 બ્ા ર્જિેર જનમાગિ અને આવાસ કાયગક્રમોમાાં જવર્ષે િરૂરીયાતવાળા િૂથો માટ ે

ખાસ બાાં્કામ સગવિ ઉિી કરવી.  
 

પાિી અન ેસ્વચ્છતા 

1. રારીય ગ્રામીિ પેયિલ કાયગક્રમ.  
2. સ્વિલ ્ારા, 
3. સાંપૂિગ સ્વચ્છતા અજિયાન.  

 વરસાદી પાિીનો સાંગ્રિ 

 િૂગિગ િળ સાંચય અન ેસાંગ્રિ  

 પુર રક્ષક ડદવાલો, આિાર્ પાળાનુાં બાાં્કામ વગરે ે

રોિગાર અન ેકદુરતી સાંસા્નોનુાં વ્યવસ્થાપન 

1. પ્ર્ાનમાંત્રી ગ્રામોદ્યોગ યોિના  

2. મિાત્મા ગાાં્ી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીિ રોિગાર 

ગેરાંટી યોિના. 
3. સાંકજલત િળસ્ત્રાવ જવકાસ કાયગક્રમ.  

 મનરગેા તથા સાંકજલત િળસ્ત્રાવ જવકાસ કાયગક્રમ િેઠળ પુર જનયાંત્રિ,  
 દુષ્કાળ જનયાંત્રિ, વકૃ્ષારોપિ દ્વારા િમીન સુ્ ારિા,  
 િૂના પરાંપરાત પાિીના શ્રોતોન ેપનુઃજીજવત કરવા  

 વરસાદી પાિીના સાંગ્રિ િેવા કામોને પ્રાથજમકતા આપવી.  
  

આરોગ્ય  

1. રાષ્ટ્રીય ગ્રામીિ સ્વાસ્્ય જમર્ન, કામના 

બદલામાાં અનાિ,  
2. રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા જમર્ન,  
3. 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા,  
4. રાજ્ય એઇડસ જનયાંત્રિ કાયગક્રમ.  

 આપજિ અાંગે ઇમરિન્સી પ્લાન તયૈાર કરવા  

 િોસ્પીટલોમાાં મોકડ્રીલ કરાવવા.  
 આરોગ્ય અન ેઅન્ન સુરક્ષા યોિના િેઠળ ચાલતી પ્રવૃજિઓનુાં સમુદાય દ્વારા 

દેખરેખ કરાવવી. 
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જવિાગ/રાષ્ટ્રીય અન ેરાજ્યની યોિનાઓ કાયગ પગલાઓ (સાંિજવત) 
 જર્ક્ષિ 

સવગ જર્ક્ષા અજિયાન  

 

 માળખાગત સુજવ્ાઓમાાં સુ્ ારો કરવો.  
 જવર્ેષ િરૂરીયાત વાળા િૂથો તથા જવકલાાંગ બાળકો સજિતના િૂથો માટ ેયોગ્ય 

સગવિો તથા ર્ૈક્ષજિક પધ્જતમાાં સુ્ારો કરવો.  
 િોખમ જનવારિની ર્જગૃજત માટે ર્કૈ્ષજિક સાજિત્ય તૈયાર કરવ ુ અને તેન ુ

જવસ્તરિ કરવુ. 
 જર્ક્ષકોન ે તાલીમ આપતી સાંસ્થાના અભ્યાસક્રમોમાાં આપજિ વ્યવસ્થાપનના 

જવષયને સામેલ કરવા.  
 જવદ્યાથીઓ, જર્ક્ષકો અન ેર્ાળાના વિીવટી કમગચારીઓન ેજીવન રક્ષક તાલીમો 

િેવી ક ેપ્રાથજમક સારવાર, ર્ો્ અન ેબચાવ તથા તરવૈયાની તાલીમો આપવી. 
 ર્ાળા વ્યવસ્થાપન કજમટી દ્વારા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવા અન ે

મોકડ્રીલો કરવી. 
 
 

5.3  િોખમનુાં િસ્તાાંતરિ 

આપજિઓના સાંિજવત િોખમનુાં િસ્તાાંતરિ કરવા માટ ે વીમા યોિનાઓની િૂજમકા મિત્વની છે. છેલ્લાાં દાયકામાાં કુદરતી અન ે અન્ય 

આપજિઓ સામ ેર્જન-માલના રક્ષિ માટનેી જવજવ્ વીમા યોિનાઓનો પ્રચાર-પ્રસાર વધયો છે. ર્જન-માલ, જમલ્કત, સ્વાસ્્ય, મિૂર કલ્યાિ 

અાંગનેી જવજવ્ સરકારી સિાયવાળી વીમા યોિનાઓનો પ્રસાર થયો છે. આવી યોિનાઓ મુખ્યત્વ ેવ્યજતત, કટુુાંબ અન ેજમલ્કતન ેલગતી િોય 

છે. DDMP નાાં આયોિનમાાં આવી જવજવ્ યોિનાઓને સાાંકળી લઇ સમુદાય આવી યોિનાઓને ર્જિ ેઅને ઉપયોગ કર ેતે માટ ેપ્રયત્નો 

કરવા.  
 

ખાસ કરીને સરકાર પ્રાયોજીત વીમા યોિનાઓ જવર્ ેસમુદાય ર્જિ ેઅન ેિોિાય તવેા પ્રયાસો કરવા. ર્જગૃજત અને ક્ષમતાવ્ગનમાાં પિ આવી 

માજિતી આપવી.  
 

5.4 સાંસ્થાગત આયોિનો 

આપજિના અજ્જનયમ મિુબ દરેક જવિાગ પોતાની પ્રવૃજિ અાંગે આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવાના િોય છે. િેનુાં  DDMC સાથે સાંકલન 

કરવુાં. આ ઉપરાાંત જિલ્લામાાં આવલે જવજવ્ િવન, સ્થળ જ્યાાં ઘિી સાંખ્યામાાં લોકો િગેા થતા િોય અને સાંકટની સાંિાવના િોય તનેા અલગથી 

સલામતી ઓડિટ અને આયોિન થાય તે િરૂરી છે. આવા સ્થળો નીચે મિુબ િોઇ ર્કે.  
 

જિલ્લા કક્ષાના તમામ જવિાગો દ્વારા જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન સજમતીના સાંકલનથી પ્લાન બનાવવાના રિેરે્. િેમાાં 

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન), પવૂગતૈયારી અન ેપ્રજતિાવનો સમાવેર્ કરવાનો રિેરે્.  
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સાંસ્થાકીય સલામતી માટ ેઆયોિન 

 

સ્થળ 
કોઇ એક સમય ેકટેલા લોકો પર 

સાંકટનુાં િોખમ આવી ર્ક ે
િોખમનો પ્રકાર િવાબદાર જવિાગ પ્રગજત 

સાબરકાાંઠા માકેટ યાિો  1000 અકસ્માત APMC  

્ાર્ભમક સ્સ્થાનો          1000 

 

િાગદોિ, ફુિ 

પોઇઝનીંગ અને આગ 

્ાર્ભમક રસ્ટ, ચેરીટી 

જવિાગ 

 

મેળાઓ 1500 

 
 

ર્ાળા સલામતી પ્લાન 

ર્ાળા સાંકુલ બાળકો માટ ેસૌથી સલામત સ્થળ િોવુાં િોઇએ. જિલ્લામાાં જર્ક્ષિનો અજ્કાર 2008 િેઠળ SMC બનેલી િોય છે. તેના 

સાંકલનમાાં રિી દરેક ર્ાળામાાં સલામતી પ્લાન બનાવવા. આવા પ્લાન િેઠળ ર્ાળાઓ સલામત બન ેઅન ેજવદ્યાથીઓ અન ેજર્ક્ષકોનુાં ક્ષમતાવ્ગન 

થાય તે માટ ેDDMP માાં આવા ર્ાળા સ્તરના પ્લાનની જવગતો સામલે કરવી. 
 
 

રાષ્ટ્રીય ર્ાળા સલામતી કાયગક્રમ િઠેળ ર્ાળાના જવદ્યાથીઓ, જર્ક્ષકો અન ેવાલીઓની સિિાગીતાથી દરેક ર્ાળા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન 

બનાવવાનો િોય છે. આ પ્લાનના મુખ્ય િેતુઓ નીચે મિુબ છે:   

 ર્ાળાના િવનનુાં િોખમ, જનઃસિાયતા અને ક્ષમતાઓનુાં આાંકલન કરવુાં.  
 ર્ાળાની આસપાસની મદદરૂપ સાંસ્થાઓ ઓળખવી િે આપજિમાાં મદદરૂપ થઇ ર્કે. 
 ર્ાળા સલામતી માટે તાલીમ, મોકડ્રીલના જવષયો અને સમયસૂજચ તૈયાર કરવી.   
 ઇમરિન્સીમાાં બાળકોને સલામત રીતે બિાર નીકળવા માટનેુાં આયોિન તૈયાર કરવુાં.  
 આગ, લેબોરટેરી વગેરનેી સાંપિૂગ સલામતી માટનેી કાયગ પધ્જત અન ેપગલાાં નતકી કરવા.    
 ર્ાળા સ્તરે અગત્યના ટેજલફોન નાંબર, સાંપકગ વ્યજતત અન ેસવેા આપનારનાાં સરનામાની સૂજચ તૈયાર કરવી. 
 સલામતી માટેના સા્નો, યાંત્રો, દવાઓ, પ્રાથજમક સારવાર, કપિા વગેરે એકત્રીત કરવી સાંગ્રિ કરવો િેથી આપજિ દરજમયાન ઉપયોગ કરી 

ર્કાય.. 

જિલ્લા સ્તરના ર્ાળા સલામતી ફોરમ ેર્ાળા ર્ાળા વચ્ચ ેર્ીખવાની પ્રડક્રયા, અનિુવોની આપ -લે અન ેર્ાળા સલામતીની સારી કામગીરીન ે

વ્ારવી તથા તને ેપ્રોત્સાિન આપવુ. વષગ ૨૦૨૦-૨૧ દરજમયાન જીલ્લા ના તમામ સીઆરસી અન ેટીચરોને  એક અઠવાડિયા સુ્ ી ૧૫ િેટલા 

જવષયોની સઘન તાલીમ આપી તયૈાર કરવામાાં આવ્યા છે  તથા ૨૨૫૦ િેટલી ર્ાળાઓમાાં મોતિીલો પિ યોિવામાાં આવેલી િતી િેનાથી 

ર્ાળા સમુદાય આવનરી દુઘગટનાઓ સામે સજ્િ બનેલો છે  
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10. પ્રજતિાવ માટેની પવૂગતયૈારી  
ઇમરિન્સીમાાં પવૂગ અને બાદમાાં પ્રજતિાવ કરવો િરૂરી છે. પ્રજતિાવ કરવાના આયોિન માટે ઠોસ ICS તૈયાર કરવુાં. જવજવ્ સાંસ્થા, જવિાગો 

સાથે સાંકલન, માળખાગત અને જબન માળખાગત કાયો વગેરે નતકી કરવામાાં પવૂગતૈયારી ઉપયોગી રિે છે. 
આ પ્લાનમાાં સ્પષ્ટ ICS બનવા િોઇએ િેથી 3 C (કમાન્િ, કાંરોલ અને કોમ્યુજનકેર્ન) યોગ્ય રીતે થાય તથા સમયસર અને અસરકારક 

પ્રજતિાવ આપવો.  
ICS માાં પૂવગચેતવિી, ર્ો્ અન ેબચાવ, માનવીય મદદ, પ્રાથજમક સારવાર, રાિત, િાંગામી આવાસ, પાિી અન ેસ્વચ્છતા, કાયદો અન ે

વ્યવસ્થા, પર્ ુસાંિાળ, ફડરયાદ જનવારિ, પુનઃસ્થાપન અને પનુઃજનમાગિ અગત્યની બાબતો છે.  
 

6.1 પવૂગ ચતેવિી વ્યવસ્થા (EWS) અન ેઆપજિ બાદની સચૂનાઓ  
ઘિીવાર એવ ુબન ેક ેઆપજિ અાંગનેો સાંદેર્ો અને ચેતવિી અાંતડરયાળ િગ્યાએ રિેલા લોકો સુ્ ી સમયસર પિોંચાિી ર્કાતો નથી. અમકુવાર 

આપજિ પિેલા અને દરજમયાન અફવાઓના કારિ ેપિોંચતી માજિતી લોકોમાાં ગિરાટ અન ેગેર સમિ ફેલાવે છે. તથેી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ, 
યોગ્ય સમૂિન ેચેતવિી સાંદેર્ પિોંચાિવાથી આપજિની અસરો ઓછી કરી ર્કાય છે. જવશ્ર્વાસપાત્ર માજિતી સમયસર પિોંચાિવા માટે ICS 

મિત્વની છે.  
 

 પવૂગ ચતેવિી કાયગ યોિના 

કાયગના પ્રકાર પરુ વાવાઝોિ ુ
કજેમકલ અન ે

ઔદ્યોજગક 
સનુામી 

િાલની પૂવગ ચેતવિી વ્યવસ્થા  

 

સસચાઇ જવિાગ  / 

િેમ ઓથોરીટી/ િવામાન 

ખાતુ  
 

કલેકટરશ્રી 
 

કલેકટર/ટી.િી.ઓ/ 

મામલતદાર 
 

ગામો 

િવામાન ખાતુ 
 

કલેકટરશ્રી 
 

કલેકટર/ 

ટી.િી.ઓ. 
મામલતદાર 

 
 

ગામો 

ઇન્િરસ્રીઝ 

એસોજસએર્ન 
 

DCG 
 

LCG 
 

કલેકટર 

િવામાન ખાતુ 
 

કલેકટરશ્રી 
 

કલેકટર/ 

ટી.િી.ઓ. 
મામલતદાર 

 
 

ગામો 

િવાબદાર જવિાગ 

 
કલેકટર/ તા.જવ.અ. 

મામલતદાર 

 

કલેકટર/ 
તા.જવ.અ. 
મામલતદાર 

 

કલેકટર / 
તા.જવ.અ. 
મામલતદાર 

 

કલેકટર/ તા.જવ.અ. 
મામલતદાર 

 

તાલીમબધ્ ઓપરેટરોની ઉપલજબ્્ િા િા ના ના 

આવરી લી્ેલ ગામો િે-ત ેસાંકટના િોખમ સાંિજવત ગામો 

ચેતવિી અન ેસાંદેર્ા ન પિોંચતા િોય અથવા 

પિોંચાિવા મુશ્કેલ િોય તવેા ગામો/વસાિત.  
િે સમુદાય ગામોમાાં દૂર રિ ેછે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલ્ારી વગેરે  

સમયમયાગદામાાં ચેતવિીના સાંદેર્ા પિોંચવા 

માટનેા   િરૂરી  પગલાઓ.  (ઉ.દા. તરીક ે

ધવજન સાંદેર્ને કાયગરત બનાવવા) 

કાયગદળોમાાં ગામોમાાં દૂર વસવાટ કરતા પડરવારોનો સમાવેર્ કરવો અન ેસાંદેર્ા વ્યવિારની 

વ્યવસ્થા ગોઠવવી.  



સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -૨૦૨૧ 

 
 

43 
 

આપજિ બાદની સચૂનાઓ 

સાંકટના પ્રકાર પરુ વાવાઝોિ ુ િકૂાંપ દષુ્કાળ 

કજેમકલ અન ે

ઔદ્યોજગક 

દઘુગટનાઓ 

સનુામી 

િવાબદાર જવિાગ કલેકટર કચેરી અને તા.જવ.અ. 
આવરી લી્ેલ ગામો િે-ત ેસાંકટના િોખમ સાંિજવત ગામો 

ચેતવિી અન ેસાંદેર્ા ન પિોંચતા િોય અથવા 

પિોંચાિવા મુશ્કેલ િોય તવેા ગામો/વસાિત.  
િે સમુદાય ગામોમાાં દૂર રિ ેછે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલ્ારી વગેર ે

સમયમયાગદામાાં ચેતવિીના સાંદેર્ા પિોંચવા 

માટનેા   િરૂરી  પગલાઓ. 
કાયગદળોમાાં ગામોમાાં દૂર વસવાટ કરતા પડરવારોનો સમાવેર્ કરવો અન ે સાંદેર્ા વ્યવિારની 

વ્યવસ્થા ગોઠવવી. 
 

 

6.2 આગોતરી વ્યવસ્થા 

જ્યારે આપજિ આવ ેત્યાર ેપુરતી સા્ન સામગ્રી, યાંત્રો, સા્નો ન િોય તો લોકોની િરૂરીયાતન ેપિોંચી વળવામાાં અાંતરાય આવે છે. આગોતરી 

વ્યવસ્થા કરવાથી મશુ્કેલીન ેમિદઅાંર્ે જનવારી ર્કાય છે. યોગ્ય રીતે “સ્ટોક પાઇલ” કરવાથી ત્વરીત મદદ કરવામાાં સરળતા રિે છે. 
આગોતરી વ્યવસ્થા માટ ેમિત્વનાાં ચાર પગલાાં છે; 

1. જવસ્તાર અન ેસાંકટ અનુસાર િરૂરી સામગ્રીની સૂજચ તૈયાર કરવી. આ માટ ેજવસ્તારના લોકોની જનઃસિાયતા, વપરાર્ અન ેસાંસ્કૃજતન ેધયાને 

લેવા. 
2. િે સા્ન સામગ્રી એકઠી કરવાની છે તનેી ગુિવિા અને માનાાંક ધયાને લેવા િોઇએ િેથી  ગિુવિાવાળી સામગ્રી એકત્રીત થાય. 
3. આવી સા્ન-સામગ્રી પિોંચાિી ર્કે તેવા જવક્રેતા અને શ્રોત નતકી કરવા. 
4. આગોતરી વ્યવસ્થાની સા્ન સામગ્રીનાાં ગોિાઉન, સપ્લાયસગનુાં નેટવકગ તૈયાર રાખવુાં િેથી સત્વરે સેવા પિોંચાિાય. 
5. જિલ્લામાાં જિલ્લા મથક ેઅન ેિુદા-િુદા તલસ્ટર સ્તર ેઆવી વ્યવસ્થા કરી ર્કાય. પાંચાયત સ્તર ેપિ આવી વ્યવસ્થા થાય ત ેમાટ ેકામગીરી 

કરવી.  
 

કજેમકલ અન ેઔદ્યોજગક એકમ અન ેસાંગ્રિ માટનેા પવૂગતયૈારીના પગલાાંઓ 

 સલામતીના નીજતજનયમોન ેજનયજમત રીતે દાખલ કરવા, સુ્ ારા-વ્ારા કરવા. 
 અગત્યની યાંત્રસામગ્રીની જનયજમત ર્જળવિી કરવી અને ચકાસિી સુજનજશ્ર્ચત કરવી.  
 કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરિમાાં દેખરેખ કરવી અન ેઅિવેાલ કરવો.  
 અકસ્માતનુાં રીપોટીંગ, છિાવટ અને કારિોની તપાસ થાય ત ેસુજનજશ્ર્ચત કરવુ. 
 સલામતીની સમિ વ્ે ત ેમાટ ેઅગાઉથી અન ેપ્રજતિાવ સ્વરૂપ ેપગલાાં લેવા.  
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11. પ્રજતિાવ પ્લાન 
અસરકારક પ્રજતિાવ માટ ેઇન્સીિન્ટ કમાન્િ જસસ્ટમની સ્પષ્ટ િવાબદારી સાથનેી રચના િરૂરી છે. દરેક કાયગદળના કમાન્િરન ેચોતકસ પ્રકારની 

તાલીમ આપી સજ્િ કરવા. જિલ્લા સ્તરના ઇન્સીિન્ટ કમાન્િરે (પ્રાાંત અજ્કારીશ્રી / કલેકટરશ્રી) િે તે ટાસ્કફોસગના કમાન્િરન ેઆપજિ સમયે 

અસરકારક પ્રજતિાવ માટે જનયત SOP મિુબ કાયગવાિી કરવા સૂચના આપવી. આપજિ દરમ્યાન દરકે ટાસ્કફોસગના વિા ઇન્સીિન્ટ કમાન્િરન ે

રીપોટગ કરે અન ેસાંકજલત આયોિન પ્રમાિ ેકામગીરી કરવી.  
 

7.1 ટાસ્કફોસગની  યાદી  

 

7.2  ટાસ્કફોસગ ના કાયો 
 

ટાસ્કફોસગ – 1: આયોિન અન ેકો-ઓિીનરે્ન (વિીવટ,કાયદો અન ેવ્યવસ્થા, પ્રોટોકોલ અન ેમીડિયા) 
સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

DDMC ના સભ્યો સાથે માજસક જમટીંગ, આપજિ વ્યવસ્થાપનના મુદ્દાઓ અાંગે ચચાગ, સમીક્ષા અન ેઆયોિન. 

ક્રમ ટાસ્કફોસગ જિલ્લા સ્તરના કો-ઓિીનટેર સિયોગી સભ્યો અન ેજવિાગો 

1 આયોિન અને કો-ઓિીનેર્ન (વિીવટ,કાયદો 

અન ેવ્યવસ્થા, પ્રોટોકોલ અને મીડિયા) 
નોિલ ઓડફસર કલેકટરશ્રીનીકચેરી,પ્રાાંતનાયબકલેકટર,મામલતદાર 

તા.જવ.અ.માજિતી જવિાગ અને સબાં્ીત જવિાગ  

2 પૂવગ ચેતવિી, સ્થળ ખાલી કરાવવા  અન ે

સાંદેર્ાવ્યવિાર 

નોિલ ઓડફસર , કલેકટરશ્રી અન ે 

મામલતદાર 

કલેકટરશ્રીની કચેરી,  મામલતદાર સસચાઇ 

જવિાગ,તા.જવ.અ. અન ેસબાં્ીત જવિાગ 

3 ર્ો્ અન ેબચાવ 

 
નોિલ ઓડફસર , કલેકટરશ્રી અન ે 

મામલતદાર 
કલેકટરશ્રીની કચરેી, મામલતદાર-
િોમગાિગ,એનસીસી,એનેસેસ  તા.જવ.અ. અન ે

સબાં્ીત જવિાગ  

4 નૂકસાન આકરિી, સવ ેઅને દસ્તાવેજીકરિ 

 

નોિલ ઓડફસર, કલેકટરશ્રી  
મામલતદાર 

કલેકટરશ્રીની કચેરી, માગગ-મકાન જવિાગ 

મામલતદાર  તા.જવ.અ. અન ેસબા્ં ીત જવિાગ 

5 રાિત જર્જબર વ્યવસ્થાપન (િાંગામી આવાસો, 
ખોરાક, પાિી, 

નોિલ ઓડફસર કલેકટરશ્રીની કચેરી,  મામલતદાર,પુરવઠાજવિાગ 
તા.જવ.અ. અન ેસબા્ં ીત જવિાગ 

6 ર્જિેર આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતા  નોિલ ઓડફસર કલેકટરશ્રીની કચેરી, મામલતદાર  તા.જવ.અ. 
THO, જસવીલ સિગન અન ેસબાં્ીત જવિાગ 

7 અજત જનઃસિાય જવર્ેષ િૂથોની સાંિાળ નોિલ ઓડફસર કલેકટરશ્રીની કચેરી, મામલતદાર  તા.જવ.અ. અન ે

સબાં્ીત જવિાગ 
8 

 
પર્ુ આરોગ્ય અન ેકલ્યાિ  નોિલ ઓડફસર મામલતદાર તા.જવ.અ. અને પર્ ુિોકટર  
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સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

 

 

 

 

 

સાંપકગ સરનામા સુ્ારવા, સાંસા્નોની સૂજચ સુ્ ારવી, વ્યૂિાત્મક આગોતરી વ્યવસ્થાની દેખરેખ, કાયગ યોિનાની 

સમયાાંતરે દખેરેખ 

લોજીસ્ટીકઃ સાંસા્નો, સપ્લાયર ર્ો્વા અને તનેે મેળવવા માટનેી પ્રડક્રયા કરવી. વિીવટી અન ે નાિાાંકીય 

માંિૂરીઓ લેવી.  

પોજલસ દળ સાથ ેસાંકલન, કાયદો અન ેવ્યવસ્થા માટ ેપી.એસ.આઇ., પી.આઇ. અન ેિોમગાડસગ સાથ ેસાંકલન. 

મીડિયા કો-ઓિીનેર્ન, માજિતીનો પ્રસારની વ્યવસ્થા, દસ્તાવેજીકરિની વ્યવસ્થા. 
 

પૂવગ 

 

આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે તલસ્ટરની િવાબદારીઓ વિેચવી. 

જવજવ્ જવિાગો અને પોજલસદળ સાથે બેઠકો, સાંકલન અને SOP તયૈાર કરવી.  
જિલ્લા સ્તરની રીસપોન્સ ટીમોન ેતૈયાર રાખવી.  
આરોગ્ય અને જીવન જનવાગિ િેવી તાત્કાજલક અસર કરનારી સેવાઓની આગોતરી વ્યવસ્થા કરવી.  

દરમ્યાન SOP પ્રમાિે કામગીરીની દેખરેખ 

બાદમાાં  જવિાગીય કામગીરીની સોંપિી  

વી.આઇ.પી.ની મુલાકાતની વ્યવસ્થા અને રાિત વ્યવસ્થા 

રાિતની પ્રવૃજિઓનુાં આયોિન અને દેખરેખ 

રીકવરી પ્લાન તૈયાર કરવો અને કામગીરી કરવી 

 રાિત કેમ્પ અન ેઅસરગ્રસ્ત જવસ્તારોમાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ર્જળવવા. 

 

ટાસ્કફોસગ – 2: પવૂગ ચતેવિી, સ્થળ ખાલી કરાવવા અન ેસાંદરે્ાવ્યવિાર 

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય સમય  

 

 

લોકો સ્પષ્ટ સમજી ર્કે  તેવા અથગઘટન સાથે મૌજખક ક ેઇલેકરોજનક પૂવગ ચેતવિી છેલ્લા સ્થળ સુ્ી પિોંચે તેવી વ્યવસ્થા 

ઉિી કરવી.   
પૂવગ ચેતવિી ગામ સુ્ ી પિોંચી ર્કે તે માટ ેગામ સાથે ફોનથી સાંપકગ ર્કે તેવી વ્યવસ્થા કરવી.  
તાલીમી અજ્કારીઓ / સ્વયાં સેવકો પવૂગ ચેતવિીન ેલોકો સુ્ ી પિોંચાિે તેવી વ્યવસ્થા કરવી.  
સાંિજવત િોખમ, પવૂગતૈયારી અને સાવચેતીના પગલાાં અાંગ ેલોક ર્જગજૃત કરવી. 
કાયગદળો તૈયાર કરવા, તાલીમો કરવી, સા્નો અને યાંત્રોની મરામત કરી તૈયાર રાખવા, સિયોગી એિન્સીઓની સૂજચ 

તૈયાર કરવી અને સાંપકગમાાં રિેવુાં. 
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સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

ર્ો્ બચાવ અન ેપવૂગ ચેતવિી, સ્થળ ખાલી કરાવવા અને સાંદેર્ાવ્યવિાર અાંગે જવજવ્ જિત્ારકો સાથે બેઠક કરવી અને 

આયોિન અપિટે કરવુાં. 
 રેસ્તયુ સેલ્ટર (બચાવ આવાસ) ને ઓળખવા અને રિેઠાિ, િોિન, સૌચાલય અને અન્ય િરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવી. 

(માનવ અન ેપર્ ુબન્ન ેમાટે) 
72 થી 48 
કલાક (આફતના 

3 ડદવસ 

પિેલા) 
 

મેળવેલી ચતેવિી ચકાસવી અને સમિવી 
ગામ પાંચાયત અને જિલ્લા કક્ષાએ કાયગરત સાંચાર અન ેચેતવિી વ્યવસ્થાની ચકાસિી કરવી. 
સલામત સ્થળે ખસેિનાર ટીમને િરૂરી યાંત્રો અને સા્નો સાથે ઘટના સ્થળે મોકલવા.  
સલામત સ્થળે ખસેિનાર ટીમને તયૈાર કરી જવજવ્ તલસ્ટર સ્તરે મોકલી આપવા. 
ટીમ અને સમદુાય બન્ને માટે વાિનોની વ્યવસ્થા કરવી. 
અસરગ્રસ્ત સમુદાય અને પર્ુઓ માટે સલામત રેસ્તયુ સેલ્ટર અન ેિગ્યાઓ પસાંદ કરવી. 
સ્થાજનક જસ્થજત અાંગે જિલ્લા અન ેરાજ્યના જિલ્લા ઇમરજ્ન્સી ઓપરેર્ન સેન્ટરને ર્જિ કરવી. 
ચેતવિીઓના સાંદેર્ાઓ તૈયાર કરવા 
છેલ્લાાં સ્થળ સુ્ ી સ્થાજનક િાષામાાં પવૂગ ચેતવિી પિોંચાિવી. મૌજખક રીતે ફોનથી, ટેજલજવઝનથી, રેડિયો, ન્યૂઝ પપેરના 

માધયમનો ઉપયોગ કરવો. વીિળીના આ્ાર જવનાની વ્યવસ્થાઓનો (માધયામોનો) ઉપયોગ પિ કરવો. (કેટલાાંક સમયના 

જવરામ પછી ચેતવિીઓને વારાંવાર પનુ:પ્રસાડરત કરતા રિેવુાં.) 
ટેલીફોન સાંપકગ સૂજચ અન ેકાયગદળની SOP અપિેટ છે ક ેનજિ તનેી ખાત્રી કરી લેવી.  
અન્ય ટાસ્કફોસગ સાથ ેસાંકલન કરવુાં. (ર્ો્ અન ેબચાવ, ર્જિેર આરોગ્ય, કાયદો અને વ્યવસ્થા અન ેપાિી પુરવઠો) 
સાંિજવત સાંકટ જવર્ ેજિલ્લા અન ેરાજ્ય સિાજ્કારીઓને ર્જિ કરવી. 
સ્થાજનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસિી કરવી અને ઇન્સીિન્ટ કમાન્િર અજ્કારીન ેર્જિ કરવી.  

D-48  to 24 

hours  

(Before 2 

days of 

Disaster) 

જિલ્લા સ્તરે આફત વ્યવસ્થાપન કજમટી અને ઇમરિન્સી રીસપોન્સ મેનિેમને્ટ કજમટીએ જસ્થજત પર જનયાંત્રિ રાખવુ.  
પિેલા ર્જિેર કરેલા સિાવાર પવૂગ ચેતવિીઓના સાંદેર્ાઓને આવતા 24 કલાક માટ ેઅપિટે કરી ર્જિેર કરતા રિેવુ.  
પૂવગ ચેતવિી પિોંચી છે તનેો પ્રજતિાવ મેળવવો અને સ્થાજનક પડરજસ્થજતની માજિતી મેળવવા માટ ેઅજ્કારીઓન ેતાડકદ 

કરવા.  
સ્થાજનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસિી કરવી અને ઇન્સીિન્ટ કમાન્િરને રીપોટગ કરવો.  
િો લોકોને સલામત સ્થળે લઇ િવાની િરૂર િોય તો નોં્ લેવી. 

 રેસ્તયુ સલે્ટર અન ેિોખમી િગ્યાઓએ િરૂરી સા્નોની વ્યવસ્થા કરવી (બોટ, તરવૈયા, પ્રાથજમક સારવાર, બાળઆિાર, 
નસીંગ, પીવાનુાં પાિી, ખોરાક, ર્ૌચાલય અન ેઘન કચરા જનકાલની વ્યવસ્થા)  

 િોખમના સ્થળે પિોંચવા માટનેા વૈકજલ્પક રસ્તા નજતક કરવા 
 સ્થાજનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસિી કરવી અને ઇન્સીિન્ટ કમાન્િરને રીપોટગ કરવો. 
 પૂવગ ચેતવિી ખાસ જનઃસિાય સમૂિ (માછીમાર,માલ્ારી, અાંતરીયાળમાાં રિેતા દજલત અને આડદવાસી) સુ્ી પિોંચી 

છે તનેી ખાત્રી કરવી.  
સાંિજવત સાંકટની જસ્થજત જવર્ેના અપિટે તૈયાર કરવા  



સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -૨૦૨૧ 

 
 

47 
 

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

D-24 to 12  

hours 
લેટેસ્ટ જસ્થજત જવર્ ેસ્થાજનક િાષામાાં પવૂગ ચેતવિી પિોંચતી કરવી. અગાઉ િિાવ્યા મિુબના માધયમોનો ઉપયોગ કરવો. 
સાંકટ પડરજસ્થજત જવર્ેની જવગતવાર માજિતી બચાવ ટાસ્કફોસગ અને અન્ય ટાસ્કફોસગન ેઆપવી. 
અાંજતમ સ્થળ સુ્ી પવૂગ ચેતવિી પિોંચી કે નજિ તેની ચકાસિી કરવી. 
બચાવ ટકુિીઓને એકર્ન માટે તૈયાર રાખવી. દરેક ટકુિીને િોખમના સ્થળ અને િેનો બચાવ કરવાનો છે ત્યાાં પિોંચવાના 

રસ્તા જવર્ ેર્જિ કરવી.  
બચાવ ટુકિીઓ માટે ખોરાક, રિવેાની અન ેસુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરવી. 
દરેક બચાવ ટુકિીની િલચલની ર્જિકારી લેવી અન ેઉપરી અજ્કારીને દર છ કલાક ેિિાવવી. 

D-12 to 0 

hous 
પૂવગ ચેતવિી અાંગનેા સાંદેર્ાઓ સતત પિોંચી રહ્ાાં છે ક ેનજિ તનેી ખાત્રી કરવી.  
પડરજસ્થજત પર દેખરખે રાખવી અને તનેા જવર્નેો લેટેસ્ટ રીપોટગ ઉચ્ચ અજ્કારીતશ્રીઓર્ને, જિલ્લા કટેકટરશ્રી અન ે

આપજિ વ્યવસ્થાપન સિા માંિળન ેકરવો.  
D+1 to 12 

hous 
બચાવ ટુકિીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અન ે જવર્ેષ યાંત્રો, મર્ીનરી, કૌશ્યલ્યબધ્ વ્યજતતઓ, દવાઓ વગેરનેી 

િરૂરીયાતની સૂજચ તૈયાર કરવી. 
 િરૂરી સા્ન સામગ્રી એકત્રીત કરી ઘટના સ્તર ેપિોંચાિવી.  
 પોજલસ અન ેસ્થાજનક આગવેાનો સાથે સાંકલન માટે એક અજ્કારીને જનયુતત કરવા િે મૃતદેિોની યોગ્ય તપાસ અને નોં્િી 

બાદ જનકાલ કરાવે. 
 ખોરાક અને પાિીની જવર્ષે િરૂરીયાતો માટ ેજિલ્લા સ્તરેથી મદદ માટે DEOC સાથે સાંકલન કરવુાં. 
 વ્ારાની ટુકિીઓ તૈયાર રાખવી િેથી વારાફરતી આરામ મળી ર્કે.  
D+12 to 24 

hous 
ર્ો્ અને બચાવની કામગીરી ચાલુ રાખવી અન ેઅસરગ્રસ્તોને િરૂર મુિબ સલામત સ્થળે/દવાખાને/રીલીફ કેમ્પમાાં લઇ 

િવા.  
 અસરગ્રસ્તોને જવર્ષે પ્રકારની તબીબી સારવારની િરૂર િોય તો DEOC સાથે સાંકલન કરી વ્યવસ્થા કરવી. 
 િરૂર િોય તો િવાઇ માધયમોથી (એર ડ્રોપ) દ્વારા સવેાઓ આપવી. 
 િેલ્પ લાઇન નાંબર અન ેસિયોગ કને્િો ર્રૂ કરવા. 
 તલસ્ટર સ્તર ેસ્થાજનક લોકો સાથ ેજમટીંગ કરી જસ્થજતનુાં આાંકલન કરવુાં અન ેજિલ્લા અજ્કારીન ેરોિ સાાંિે અિેવાલ કરવો. 
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ટાસ્કફોસગ – 3:  ર્ો્ અન ેબચાવ  

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

 

 

 

 

 

િન ર્જગૃજતના કાયગક્રમો કરવા 

સાંપકગ સરનામા સુ્ ારવા, સાંસા્નોની સૂજચ સુ્ ારવી, વ્યૂિાત્મક આગોતરી વ્યવસ્થાની દેખરેખ, કાયગ યોિનાની 

સમયાાંતરે દખેરેખ 

જનયજમત રીતે સા્નો. યાંત્રોની મરામત અન ેર્જળવિી કરવી, ખાસ યાંત્રોની ખરીદી. 
ખાસ ટીમો અન ેસ્વયાં સવેકોની તાલીમ અને ક્ષમતાવ્ગન 

 

D-72 થી 

D 0 

 

ર્ો્ અન ેબચાવ માટે કામગીરીનુાં આયોિન 

િોખમનુાં આાંકલન કરતા િવુાં અન ેકામગીરી કરતા િવુાં. 
જવજવ્ જવિાગો સાથે સાંકલન ર્ો્ અને બચાવ માટે જવર્ેષ દળની િરૂરીયાત િોય તો વ્યવસ્થા કરવી.  

દરમ્યાન કાંરોલ રૂમનુાં સાંચાલનઃ બિારના જનષ્િાાંતોની ટીમ, લશ્કરી ટુકિી, ફાયર જવિાગ, જસજવલ િીફેન્સ, પોજલસદળ વગેર ે

સાથે સાંકલન અન ેકામગીરી. 
D+1 થી 

24 
આગોતરી ચેતવિી વગરનો સાંકટ િોય તો બચાવ દળોન ેતેમના સા્ન અન ેયાંત્રો સાથ ેઘટના સ્થળે તરત િ પિોંચવા 

તાકીદ કરવા. 
 ઘટના સ્થળન ેિરૂર િોય તો કોિગન કરી લવેો. 
 આવેલ આપજિ સાંદિ ેદરેક સ્તરની ટાસ્કફોસગને તાકીદ કરવી. (જિલ્લા, જિલ્લા અને ગામ) 
 ર્ો્ બચાવ અન ેસલામત સ્થળે ખસેિવાની કામગીરી ર્રૂ કરવી. 
 લોકોના ટોળાન ેકાબૂમાાં લેવાની વ્યવસ્થા કરવી. 
 અસરગ્રસ્તોને સલામત સ્થળે લઇ િવા 

 સ્થાજનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસિી કરવી અને ઇન્સીિન્ટ કમાન્િરને રીપોટગ કરવો. 

D+24 થી 

આગળ 
 

ટાસ્કફોસગની કામગીરી અાંગ ેજનયજમત અિવેાલ તૈયાર કરવો. 

સ્ટાફનુાં રોટેર્ન ચાલુ રાખવુાં 

કામગીરીની સતત સમીક્ષા અને આાંકલન કરવુાં 

ફાઇનલ રીપોટગ તૈયાર કરવો. જવજવ્ જિત્ારકોનો તમેના સિયોગ બદલ આિાર માનવો 
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ટાસ્કફોસગ – 4:  નકૂસાન આકરિી, સવ ેઅન ેદસ્તાવજેીકરિ 

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય 

જસ્થજતમાાં  

રાજ્યની ઓથોરીટી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલા નુકસાન આકારિી પત્રક મેળવવા અન ે આકારિી કરવા માટ ે

િવાબદાર અજ્કારી તમેિ નાગડરકોની ટીમ તૈયાર કરવી. આકારિી કરવા માટે  ચાર પ્રકારની ટીમ બનાવવી. 1) 
ખાનગી િવન અને મકાન 2) રસ્તા, પુલ, ટેલીફોન સાંદેર્ાવ્યવિાર તેમિ ર્જિેર િવનો  3) ખેતી અને િળ સાંસા્ન 

4) ઉદ્યોગ અન ેવ્યાપાર 

નુકસાન આકારિી કરી ર્ક ેતવેા વ્યજતતઓના સરનામાાં અને ટેલીફોન નાંબર સજિતની યાદી તૈયાર કરવી. 
D + 24 

hour 
નુકસાનીના આાંકલન માટ ેવ્યજતતગત અને બીર્જ િરૂરી સાંસા્નોનુાં અાંદાજીત ખચગ પત્રક બનાવવુાં. 
નુકસાનીનુાં આાંકલન કરનાર ટીમ નકુસાનીનુાં પ્રાથજમક આાંકલન તૈયાર કરરે્. આાંકલન માટેના પવૂગ તૈયારી ફોમેટનો ઉપયોગ 

કરવો.   
પ્રાથજમક નુકસાનીના આાંકલનનો રીપોટગ ઉપરી સિામાંિળન ેમોકલવો.   

પ્રાથજમક આાંકલનમાાં સુ્ ારા વ્ારા અને નુકસાનીની િડટલતા જવર્ેના અજિપ્રાયો મેળવવા. આાંકલનની જવગતોમાાં 

કોઇપિ પ્રકારની સ્પષ્ટતા માટ ેઉપરી સિામાંિળન ેર્જિ કરવી 

D +24 to 

+ 72 

hours and 

beyond 

નુકર્ાની આાંકલન માટ ેટીમ તૈયાર કરવી અન ેચોતકસ નુકસાનીવાળા જવસ્તાર ફાળવવા. 
નુકસાનીના આાંકલન સમયે કોઇપિ પ્રકારની ટકેનીકલ માજિતીની િરૂર માટે આાંકલન કતાગને એક માજિતીની નકલ 

આપવી િેના આ્ારે ત ેસ્થળ પર િ લોકોના પ્રશ્ર્નોનુાં જનરાકરિ કરી ર્કે.  
નુકસાની આાંકલનના િેટા (માજિતીને) કમ્યુટરાઇઝ કરવા િેટા ઓપરેટરની ટીમ બનાવવી અને તેઓ જવના જવલાંબે િેટા 

એન્રી કરી દે. 

જિલ્લા સ્તરે ફડરયાદ નોં્વા અને ફડરયાદ જનવારિની વ્યવસ્થા કરવી.  

જ્યાાં સુ્ી કામ પુરૂ ન થાય ત્યાાં સુ્ ી સતત રીવ્યુાં અને આાંકલન કરતા રિેવુાં.  

ઉપરી સિા્ીકારીન ેઅજ્કૃત રીતે ફાઇનલ રીપોટગ િમા કરાવવો 
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ટાસ્કફોસગ – 5:  રાિત જર્જબર વ્યવસ્થાપન  

(િાંગામી આવાસો, ખોરાક, પાિી, વીિળી, આરોગ્ય) મનોસામાજિક સાંિાળ 

 

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય 

સમયમાાં  
રાિત કેમ્પની િગ્યા નજતક કરવી અન ેતેની ક્ષમતા અન ેઉપલબ્્ માળખાગત સુજવ્ાઓનુાં પત્રક બનાવવુાં.  
સમુદાયના સભ્યોમાાંથી, ્ાર્ભમક સાંસ્થાઓ, કોપોરેટ ક્ષેત્રમાાંથી િે સ્વૈજચ્છક રીતે તમેની સવેાઓ રાિત કેમ્પની વ્યવસ્થામાાં 

આપવા ઇચ્છુક િોય તેવા લોકોની ટીમ બનાવવી. તમેના નામ અને સાંપકગની યાદી બનાવવી. 
રાિત કેમ્પ વ્યવસ્થામાાં મજિલાઓ, બાળકો, જવકલાાંગો, વધૃ્ો, દજલત અને લઘુમજત સમુદાયોઓ પ્રત્યે સાંવદેનર્ીલતા વ્ે તે 

માટ ેકાયગર્ાળાનુાં આયોિન કરવુાં 

રાિત કમે્પના સ્થળે માળખાગત સુજવ્ાઓના સુ્ ારા-વ્ારા માટ ેસરકારી કાયગક્રમો અન ેઅન્ય જિત્ારકો સાથ ેિોિાિ કરવુાં. 
D-24 

hours 
જસનીયર સ્વયાંસવેકોની જમકટગ બોલવવી અન ેતેઓન ેરાિત કેમ્પની િગ્યા અને બચાવ આવાસની જસ્થજતની ચકાસિી કરવા 

મોકલવા.  
સ્વયાંસેવકોના રીપોટગના આ્ારે િરૂરી સા્નસામગ્રીને એકઠી કરવી.  

રાિત કેમ્પની વ્યવસ્થા માટે સ્થાજનક ટીમ બનાવવી.  
 પાિી પુરવઠા, સ્વાસ્્ય, વીિળી જવિાગના અજ્કારીઓ સાથે રાિત જર્જબરના સ્થળે તેમની સવેાઓ લેવા માટે મીકટગ કરવી. 
 આવાસ અને મનોસામાજિક સાંિાળ માટ ેખાસ ટીમ બનાવવી 
D 0 to D 

+ 24 hrs 
ચોતકસ સ્થળોએ રાિત કેમ્પ વ્યવસ્થા માટે જમકટગો કરવી અને સ્થાજનક સાંસ્થાઓ અન ેસ્વયાં સેવકો સાથે િવાબદારી નતકી 

કરવી. સ્થાજનક િરૂરઆતો જવર્ે અિેવાલ ર્જિરે કરવો.  
ખોરાક અને અન્ય િરૂરી સામગ્રી આપવા માટ ેસ્થાજનક સાંસ્થાઓને જવનાંતી મોકલવી. 
તમામ વગગના આસરગ્રસ્તોની િરૂરીયાતોના સિયોગ માટે પ્રાથજમક અાંદાિપત્રક તૈયાર કરવુાં. પાિી, આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતા, 
સિસા અને િેદિાવ િેવી માનવીય સાંબાં્ીત સમસ્યાઓની જસ્થજતની ચકાસિી કરવી   

રાિત સ્થળની જસ્થજત મુિબ સાંસા્નો ખરીદવા   

એક ડદવસમાાં એક ટીમને સતત 12 કલાકથી વ્ુ સમય માટ ે કામ ન કરવુાં પિ ેતે માટે વ્યજતતગત અને િરૂરી સાંસા્નોનુાં 

અાંદાિપત્રક બનાવવુાં.  
મજિલાઓ, બાળકો અન ેવૃધ્ સભ્યોને સામેલ કરી સ્થાજનક  ટીમ બનાવવી િે  રાિત કેમ્પના કાયગ અસરકારક અને િેદિાવ 

રજિત થાય છે કે નજિ તેની દેખરેખ રાખર્ે.  
વ્યવસ્થામાાં આવરી લી્ેલ અન ેનવી િરૂરીતોને પિોંચાિવાની બાબતો અાંગનેા સિયોગ માટેનો દૈજનક રીપોટગ તૈયાર કરવો અન ે

તેને ઉપરી અજ્કારીને મોકલવો.  
 સ્વાસ્્ય, પાિી પુરવઠા, મનો સામાજિક સાંિાળ અન ેઆવાસ માટ ેટુકિીઓ બનાવવી.  
D + 1 day 

and ahead 
રાિત કેમ્પની િરૂરીયાત છે ક ેબા્ં  કરવો છે ત ેઅાંગે સ્થાજનક લોકો સાથે જવચાર જવમર્ગ કરી િાજવ કાયગ નજતક કરવુાં.  
રાિત કાયગ ચાલુ િોય ત્યારે નજતક કરેલા પિેલાાંના તમામ કાયો કરવા.  
મનો સામાજિક સાંિાળ અન ેસ્વાસ્્ય અાંગનેા સાપ્તાજિક અને પખવાડિક અિવેાલ તૈયાર કરવા. 
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ટાસ્કફોસગ – 6:  ર્જિરે આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતા 

 

સમય પત્રક િન આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતા 

સામાન્ય 

જસ્થજતમાાં  
િોકટર, નસગ, પ્રાઇવટે અન ેસરકારી દવાખાના અન ેિોસ્પીટલો, બેિ અન ેએમ્બ્યુલન્સ ઉપલબ્્તા અાંગનેી સરનામાાં અન ે

સાંપકગની માજિતીનુાં પત્રક બનાવવુાં. 
પ્રાથજમક સારવારની સવેાઓ માટે તાલીમી સ્વાંયસેવકોની યાદી બનાવવી.  

D – 24 

hours  

 

િન આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાની બાબતો જવર્ ેમીકટગ કરવી તથા તેની વ્યજતતગત અન ેસાંસા્નોની િરૂરીયાતોનુાં અાંદાિ 

પત્રક બનાવવુાં.   

કેમ્પ વ્યવસ્થા ટાસ્કફોસગ સાથે િોિાિ કરી િરૂરી સ્વયાં સવેકો, પ્રાથજમક સારવાર કીટ અન ેઅન્ય સ્વચ્છતા સવેાઓ પુરી 

પાિવી. 

સાંગ્રિ માટ ેજવજવ્ સામગ્રીઓનુાં લીસ્ટ બનાવવુાં અને માંિૂરી મેળવવી. 
D+24 

hours 
જિલ્લા મુખ્ય મથક ેઆરોગ્ય અને સ્વચ્છતા કજમટી બનાવવી.  
તમામ સ્થળોએ આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતાની પડરજસ્થજત જવર્ ેદેખરેખ કરી દૈજનક રીપોટગ બનાવવો. જિલ્લા િેિતવાટર ખાતે 

દૈજનક જમકટગ કરી પડરજસ્થજત સમિવી અને રીસ્પોન્સ પ્લાન તૈયાર કરવો.  
પાિી સપ્લાય, સ્વચ્છતાન ેપ્રોત્સાિન, બાળ સાંિાળ અન ેઅન્ય િરૂરીતમાંદ લોકોની િરૂરીઆત માટેનુાં અાંદાિપત્રક સાથ ે

રીપોટગ તૈયાર કરવો.  
િો તઓેન ેસિયોગની િરૂરત િોય તો જિલ્લા ઓથોરીટીન ેસિયોગ માટ ેજવનાંતી પત્ર લખવો.  
બચાવ દળ અન ેકેમ્પ સાંચાલકો સાથે સાંકલન કરવ ુકારિ ક ેિન આરોગ્ય સાથ ેિોિાયેલા પ્રશ્ર્નો  અાંગ ેકોઇ સમા્ાન ન 

કરવુાં િેવા કે, સ્વચ્છ પાિી, સ્વચ્છતા સવેાઓ, ઘન કચરાનો યોગ્ય જનકાલ અને સમગ્ર જવસ્તારના વાતાવરિને પ્રદૂજષત 

કરતા પ્રશ્ર્નો. 
રાિત કેમ્પ અન ેઅન્ય વસાિતોમાાં પ્રાથજમક િરૂરીઆતો (િેવી કે િન આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા વગેરે) પુરી પાિવી અને 

મળી છે ક ેનજિ તનેી ખાત્રી કરવી.  
D + 

Day 2 

and 

ahead 

આરોગ્યને સુજવ્ા આપતા િૌજતક માળખાઓન ેિો નકુસાન થય ુિોય તો તનેે ફરીથી સ્થાજપત કરવા. 
સફાઇ ટુકિી બનાવીન ેસ્વચ્છતા અજિયાન ચલાવવુાં.  
કાયગનુાં સતત રીવ્યુાં અને પનુઃઆાંકલન કરતા રિવેુાં.  
જ્યાાં સુ્ી પડરજસ્થજત સામાન્ય ન બને ત્યા સુ્ી તમામ સેવાઓ અજવરત ચાલુ રાખવી. તમામ જિત્ારકો સાથે જમકટગ કરી િન 

આરોગ્ય સેવાઓ સમાપ્ત કરવી.   
ફાઇનલ રીપોટગ તૈયાર કરવો. 
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ટાસ્કફોસગ – 7:   અજત જનઃસિાય જવર્ષે િૂથોની સાંિાળ 

 

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

 

 

 

 

 

જવજવ્ જવિાગો, સમુદાય પ્રજતજન્ીઓન ેજવર્ેષ િરૂરીયાતોવાળા િૂથો પ્રત્યે સાંવેદનર્ીલ કરવા. 

જવર્ેષ િરૂરીયાતોવાળા િૂથોની ખાસ િરૂરીયાતો અાંગે જિમાયત અન ેઆયોિન કરવુાં. 

DDMC ની બેઠકોમાાં   જવર્ેષ િરૂરીયાતોવાળા િૂથોની ખાસ િરૂરીયાતો અાંગે ચચાગ અન ેકામગીરીનુાં આયોિન કરવુ.          

જવર્ેષ િરૂરીયાતોવાળા િૂથોની ઓળખ કરવી અન ેયાદી કરવી. 
માનવીય મદદના જસધ્ાાંતો અને અજિગમ નજતક કરવા. 

 

D-48 થી 

D 0 

 

જવર્ેષ િરૂરીયાતોવાળા િૂથોની ખાસ િરૂરીયાતો ઓળખવી યાદી કરવી. 
સલામતી અન ેરાિત માટે સાંસા્નો એકત્રીત કરવા. 
પૂવગ ચેતવિીની વ્યવસ્થા િોવી અને સલામત સ્થળે ખસેિવાની વ્યવસ્થા કરવી.  

દરમ્યાન D 
0 થી D 

+72  

 

પ્રજતિાવ અન ેરાિતની વ્યવસ્થા અાંગ ેજવર્ષે િરૂરીયાતોવાળા િૂથોને ખાસ પ્રાથજમકતા આપવી, એન.જી.ઓ. અન ે

જવષય જનષ્િાાંતો સાથે આવા િૂથોની િરૂરીયાતો અાંગ ેસાંકલન કરવુાં.   

બાદમાાં  

D +72 થી 

આગળ 

 

રાિત જવતરિ વ્યવસ્થાની દેખરેખ કરવી.  

સબાં્ીત સિામાંિળમાાં જિમાયત કરવી. 

આવા સમૂિોના સભ્યોની યાદી અપિેટ કરવી. 
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ટાસ્કફોસગ – 8:  પર્ ુઆરોગ્ય અન ેકલ્યાિ 

 

સમય પત્રક પ્રવજૃિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

 

 

પર્ુઓની યાદી અને તમેના સ્વાસ્્ય સબાં્ી જવગતો તૈયાર કરવી અન ેતકેદારીના પગલાાં લવેા. 
પેરા પર્ુ સ્વાસ્્ય કમીઓની સૂજચ અન ેસાંપકગ તૈયાર કરવા.  
પર્ુઓની િોસ્ટેલ અન ેપાાંિરાપોળની યાદી તૈયાર કરવી. 
વીમા અાંગે પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 

 જનઃસિાય સ્થળો ઓળખવા અન ેરીસપોન્સ માટ ેરિનીજત તૈયાર કરવી. 
દરમ્યાન D 
0 થી D 

+72  

 

અસરગ્રસ્ત પર્ઓુન ેફેરવવા માટે રાન્સપોટેર્નની વ્યવસ્થા. 

પર્ુઓ અાંગ ેરાિત, ઘાસચારો, પાિી અને દવાની વ્યવસ્થા અગ ેદેખરેખ રાખવી.  
પર્ુઓમાાં મિામારી ન ફેલાય ત ેઅાંગે તકેદારી 

બાદમાાં  

D +72 થી 

આગળ 

રીસપોન્સ કામગીરીની સમીક્ષા કરવી. 

આપજિની પર્ુઓ અને સબાં્ીત જીવનજનવાગિ પર અસરનુાં દસ્તાવજેીકરિ અન ેકેસ સ્ટિી કરવુાં. 
 

7.3 VIP પ્રોટોકોલ 

જિલ્લાની આપજિઓ અને તેની સાંિાવના, ખતરા અાંગે VIP અને VVIP ન ેસત્વરે ર્જિ કરવી િોઇએ િેથી VIP વ્યજતતઓ સમુદાયમાાં 

ગિરાટ ઓછો કરવામાાં અને તાંત્રને સાબદ ુકરવામાાં મદદરૂપ થાય. આવી માજિતીનાાં આ્ાર ેVIP અને VVIP પોતાના આ ક્ષેત્રનાાં પ્રવાસ 

અાંગેપિ ફેર જવચારિાાં કરી ર્કે.  
ઇમરિન્સીનાાં સમયે VIP અન ેVVIP ની સ્થળ મુલાકાતોથી ર્ો્ બચાવ, પ્રાથજમક સારવાર િેવા કાયોમાાં અવરો્ ન આવ ેતેન ુધયાન રાખવુાં.  
 

7.4 મીડિયા મેનિેમને્ટ 

જપ્રન્ટ અન ેઇલેકરોજનક મીડિયાની િૂજમકા આપજિની ચતેવિી અન ેજવગતો પિોંચાિવા માટ ેમિત્વની છે. માધયમો આવા સમયે ર્ાજલનતા પવૂગક 

વતી િન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાાં મિત્વની િૂજમકા િિવી ર્કે. આપજિ અાંગ ેપૂવગતૈયારી, પ્રજતિાવની રીતો, બચવાની રીતો વગેર ે

અાંગે ખુબ િ સારી માજિતી લોકો સુ્ી બિોળા પ્રકારથી પિોંચાિી ર્કે. સામાન્ય રીતે કોઇપિ સાંકટ કે આપજિઓમાાં સમુદાયને સ્પષ્ટ અન ે

સાચી ર્જિકારી મળે ત ેખુબ િ િરૂરી છે. તથેી માધયમોની િૂજમકા ઘિી મિત્વની છે. રાજ્ય સ્તરની EOC માાં મીડિયા સેલ ર્રૂ કરી માધયમો 

સાથે સાંકલનની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી છે. િે સતત કાયગરત છે. આપજિનાાં સમયે યોગ્ય અજ્કારી દ્વારા જપ્રન્ટ અને ઇલેકરોજનક મીડિયાન ે

સમયાાંતરે અપિેટ કરતા રિવેુાં િેથી જબનિરૂરી અફવા અને ગેર િવાબદારીવાળી માજિતીનો પ્રસાર અટકે.  આવી વ્યવસ્થા આપજિ દરજમયાન 

DEOC સ્તરે પિ િોય છે, તેની મદદ લેવી.વષગ ૨૦૧૭ ના ચોમાસા દરજમયાન રાજ્ય કક્ષએથી પ્રિારી માંત્રીશ્રી ,કલેકટરશ્રી સાબરકાાંઠા અને 

િીિીઓ શ્રી સાબરકાાંઠા એ પુર પ્રિાજવત પોર્ીના અને ખેિબ્રહ્મા તાલુકાના ૧૫ િેટલા ગામોની મુલાકાત લી્ી િતી અને કન્રોલ ખાતેથી પ્રેસ 

કોન્ફરન્સ ધવારા િનસમુદાય ન ેમાજિતી પૂરી પિી િતી અને તતુગિ જિલાના અજ્કારીઓની મીટીંગ લઈને  િરૂરીપગલાઓ લી્ા િતા  
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8. પુનઃજસ્થજતનો પ્લાન  
આપજિ અસરગ્રસ્ત જવસ્તાર અન ેલોકોને પનુઃજસ્થજતમાાં અથવા વ્ુ સારી જસ્થજતમાાં લાવવાનુાં કાયગ આ પ્લાનનુાં છે. આપજિન ેકારિ ેિરૂરી 

સેવાઓ, માળખા, લોકોનુાં જીવનજનવાગિ, સ્વાસ્્ય અને સમગ્ર જીવનર્ૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વરે આ બ્ા પાસાઓ પનુઃજસ્થજતમાાં 

લાવવા. િૌજતક માળખાઓન ેઅને જીવન િરૂરી સેવાઓ પુનઃજસ્થત કરવા માટ ેઆ મિુબની રિનીજત ધયાન ેલેવી.  
 

પિલેાાં કરતા વ્ ુસારૂ બાા્ં વુાં : નવાાં બાાં્કામ કાયો એવી રીતે કરવા િે પનુઃ આવી આપજિઓમાાં નકુસાન ન પામે. સિિાગી આયોિન – 

લોકોની સામાજીક અન ેસાાંસ્કૃજતક ર્ૈલી અને િરૂરીયાતોને ધયાનમાાં રાખી ફેર બાાં્કામ અને કાયો કરવા. આ માટે આયોિનમાાં જિત્ારકોની 

સિિાગીતા આવશ્યક છે.  
 

સાંકલન : પુનઃજસ્થજતમાાં લાવવાનુાં આયોિન જવજવ્ જવિાગો સાથે સાંકલન રૂપે તૈયાર કરવુાં. આવા આયોિનો માટે ત્વરીત નુકસાનનુાં આાંકલન 

અન ેલોકોની િરૂરીયાતનુાં આાંકલન અગત્યનુાં પાસ ુછે.  

નીચે મુિબના જવજવ્ ક્ષતે્રોન ેપુનઃજસ્થત ક ેકાયગરત કરવા.  

 મિત્વની સેવાઓ – વીિળી, પાિી, સાંચાર, વાિનવ્યવિાર, સ્વચ્છતા, સ્વાસ્્ય. 

 માળખા / બાા્ં કામ – આવાસ, ર્જિેર િવન અન ેરસ્તા 

 જીવનજનવાગિ – કૃજષ, કુડટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બર્જર તથા રોિગાર. 

વીિળી, પાિી, સ્વચ્છતા, ગાંદાપાિીનો જનકાલ વગેર ેસવેાઓ તાત્કાજલક ર્રૂ કરવી. આવી સવેા ર્રૂ કરવા માટ ેવૈકજલ્પક રિનીજત અન ેકાયો 

અગાઉથી નજતક કરવા. િરૂર પિ ેસ્થાજનક સાંસ્થા, જવિાગો, કોપોરટેની મદદ લેવી. 

8.1 મિત્વની સવેાઓ અન ેમાળખાગત બાબતો કાયગરત કરવી  
(નીચેના પત્રકોની જવગતો આપજિની ઘટના બાદ સવ ેકરી િરવી.) 

મિત્વની 

સવેાઓ 

સામગ્રી/ 

સવેાઓ 

નકૂસાન 

એકમની 

સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

ગામોની સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

વસ્તી 

પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો બિેટ 

વીિળી ફીિર          

  રાન્સફમગર          

  HT લાઇન          

  LT લાઇન          

   થાાંિલા          

   અન્ય          
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સ્વાસ્્ય 

જવગત PHC 

(ગામનુાં નામ) 
CHC સબ 

સને્ટર 

દવા સાંગ્રિ પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

નૂકર્ાન થયેલા િવનો 1 

2 

1 

2 

1 

2 

    

પિોંચી ન ર્કાય તવેા 

આરોગ્ય કેન્િો 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

    

દવા સાંગ્રિ અન ેમિત્વના 

સા્નોના સાંગ્રિ માટનેા 

ડિિને નૂકસાન 

       

નાર્ થયેલ દવાઓ         

નૂકસાન થયેલ 

એમ્બ્યુલન્સની સાંખ્યા 

       

સામાજિક 

જવગત ગામ પરુૂષ સ્ત્રી બાળકો કલુ પનુઃજસ્થજતના 

પગલા 

િવાબદાર 

જવિાગ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

મનોસામાજિક 

સારસાંિાળની 

િરૂરતવાળા 

લોકોની સાંખ્યા 

(આપજિને કારિે) 

1 

2 

3 

        

 

પાિી પરુવઠો 

નકૂસાન ગામન ુનામ અન ે

એકમની સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

ફજળયા/વસ્તી 

પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

જવિાગ અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

કૂવા       

બોરવેલ       

તળાવ       

પાિી પુરવઠાન ે       

ESR       

GSR       

સમ્પ       
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સ્ટેન્િપોસ્ટ       

િેન્િપાંપ       

પર્ુિવાિા       

 

 

માગગ અન ેવાિનવ્યવિાર 

રોિ નકૂસાન સ્થળ તીવ્રતા કી.મી. પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

પાંચાયતના રસ્તા       

રાજ્યના રસ્તા       

 

 

 

નકૂસાન ગામ વસ્તી વકૈજલ્પક રસ્તા પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

એિન્સી અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

તૂટેલા રસ્તા        

રલવે િોિાિ        

 

દરૂસાંચાર 

નકૂસાન ઓડફસ/ટાવરન ે

નકૂસાન (એકમો 

અન ેસ્થળોની 

સાંખ્યા) 

અસરગ્રસ્ત 

ગામો 

પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

િવાબદાર 

જવિાગ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

લેન્િલાઇન િોિાિ       

મોબાઇલ િોિાિ       

વાયરલેસ ટાવર        

રેડિયો       
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અન્ન પરુવઠો 

અન્ન પુરવઠો ન પિોંચાિી ર્કાય તેવા ગામોની યાદી 

નકૂસાન નકૂસાન 

થયલે 

ગોિાઉનની 

સાંખ્યા 

બગિલેા 

અનાિનો 

પ્રકાર 

બગિલેા 

અનાિનો 

િ્થો 

(ટનમાાં) 

િોખમ 

સાંિજવત 

અનાિનો 

િ્થો 

(ટનમાાં) 

પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

િવાબદાર 

જવિાગ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બ

િેટ 

અન્ન 

પુરવઠો 

        

APMC         

આવાસ  

અાંર્તઃનકૂસાન સાંપિૂગ નકૂસાન/્રાર્ાયી પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

કાયગક્રમ/  

યોિના 

િવાબદાર 

જવિાગ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

કાચા પાકા કાચા પાકા 

  
       

     

 

ર્જિરે િવનો 

નકૂસાન અાંર્તઃ નકૂસાન 

(એકમની 

સાંખ્યા) 

સાંપિૂગ નકૂસાન 
/્રાર્ાયી 

પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

કાયગક્રમ/  

યોિના 

િવાબદાર 

જવિાગ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

પાંચાયત          

ર્ૈક્ષજિક િવન          

આાંગિવાિી        

િોસ્પીટલો          

ઓડફસ          

બર્જર          

પોજલસ સ્ટેર્ન          

સામુદાજયક કને્િો        

રસ્તાઓ 

રસ્તાના પ્રકાર મધયમ નૂકસાન કી.મી. ગાંિીર નૂકસાન કી.મી. તૂટી ગયેલા  કી.મી. પુનઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

બિેટ 

અાંતર/સ્થળ કી.મી. અાંતર/સ્થળ કી.મી. અાંતર/સ્થળ કી.મી.   

ગ્રામ્ય રસ્તા               

જિલ્લા રસ્તા                

સ્ટેટ િાઇ-વ ે             
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8.2   આજીજવકાન ેપવૂગવત કરવી  

(નીચેના પત્રકોની જવગતો આપજિની ઘટના બાદ સવ ેકરી િરવી.) 

રોિગારીની વ્યવસ્થાઓ 

વ્યવસાયનો પ્રકાર શ્રજમકોની સાંખ્યા તયો જવિાગ કામ આપર્ ે અાંદાજીત સમયગાળો બિેટ 

કુર્ળ શ્રજમક     

જબન કુર્ળ શ્રજમક અન ેખેત મિૂર     

નાના અને જસમાાંત ખેિૂતો     

બાાં્કામ કામદાર     

મીઠાના અગડરયા     

માછીમાર     

વિાટકામ     

અન્ય કારીગરો     

  

િમીન સુ્ ારિા 

ખતેી 

િમીન ્ોવાિ /કાાંપ 

પથરાવો 

પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

એિન્સી અન ે

કાયગક્રમ 
અાંદાજીત સમયગાળો બિેટ 

જવસ્તાર (િેકટર)    
  

    

અસરગ્રસ્ત કુટુાંબો  
  
  

 

ખતેી સુ્ ારિા 

ખતેી જનષ્ફળ ગયલે પાક પનુઃજસ્થજતમાાં આવવાના પગલાાંઓ બિેટ 

જવસ્તાર (િેકટરમાાં)   
  

  

અસરગ્રસ્ત કુટુાંબો 
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જબનખતેી જીવન જનવાગિ 

કડુટર ઉદ્યોગો નકૂસાનની તીવ્રતા પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

એિન્સી 

અન ે

કાયગક્રમ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 

બિેટ 

સા્નો અન ે

યાંત્રસામગ્રી 

(પ્રકાર અન ે

એકમ) 
 

તયૈાર અન ેકાચો 

માલ 

(પ્રકાર અન ેિ્થો) 

બર્જર 

િોિાિ 

(િા/ના) 
િાથવિાટ 

   
    

મરઘાાં ઉછેર 
   

    

ફુિ પ્રોસેસીંગ 
   

    

જિરા કારીગરી 
   

    

કાપિ છપાઇ/રાંગાઇ 
   

    

 

 

દકુાન અન ેપઢેી 

દકુાન 

નકૂસાનની તીવ્રતા પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાાંઓ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 
બિેટ 

મકાન િવન યાંત્રો અન ે

સા્નો 

સામાન અન ેમટરેીયલ બર્જર 

િોિાિ 

દુકાનો અન ે

પેઢી 

સ્થળ અન ે

સાંખ્યા 

જનજશ્ર્ચત પ્રકાર 

અન ેસાંખ્યા 

 જનજશ્ર્ચત પ્રકાર અન ે

િ્થો   

   

 

8.3 ફડરયાદ જનવારિ વ્યવસ્થા  

આપજિ દરજમયાન લોકોની ફડરયાદ અન ેતેના જનવારિ માટે માનજસક, સ્વાસ્્ય અન ેર્જનમાલના નુકસાનથી ત્રસ્ત વ્યજતતની ફડરયાદ સમયસર 

સાાંિળવામાાં આવ ેઅન ેતેન ુજનવારિ થાય તે માટ ેએકથી વ્ાર ેવ્યવસ્થાઓ ગોઠવવી. 

ક્રમ મખુ્ય સાંપકગ વ્યજતત સાંપકગ નાંબર સરનામ ુ

1 DEOC કલેકટર 02772-241001 

02772-249039/230100 

કલેકટરશ્રીની DEOC કચેરી 

સાબરકાાંઠા જિ.જિમતનગર. 

2 DDO 02772-242350 જિલ્લા પાંચાયત કચેરી સાબરકાાંઠા 

જિ.જિમતનગર. 

3 SP-SABRKANTHA 02772-241303 પોજલસ CONTROLL ROOM 
સાબરકાાંઠા, જિ. જિમતનગર. 
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12. ક્ષમતાવ્ગન પ્લાન 
આપજિ વ્યવસ્થાપનમાાં ક્ષમતાવ્ગન માટ ેનીચે મિુબના પગલાાં લેવા. 

1. તાલીમ 

2. મોકડ્રીલ અન ેજસમ્યુલેર્ન કવાયત 

3. િન ર્જગૃજત  

4. નમનૂારૂપ કાયગન ુદસ્તાવેજીકરિ  

 
 

તાલીમ િરૂરીયાત જવશ્ર્લષેિ 

તાલીમથી વ્યજતત અન ેસમૂિનાાં જ્ઞાન, આવિત અન ેવ્યવિારમાાં બદલાવ આવ ેછે. િાવાત્મક અન ેજ્ઞાનાત્મક પાસાઓમાાં અસર થાય છે. િેથી 

વ્યજતત અન ે સમૂિની કામગીરી વ્ુ સારી બન ે છે. આ માટ ે અગાઉથી તાલીમની િરૂરીયાતો ઓળખવી અન ે તનેા આ્ાર ે તાલીમ અન ે

ક્ષમતાવ્ગનનુાં આયોિન કરવુ.  
 વતગમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી 

 કાયગ જવશ્ર્લેષિ (નવા અથવા વ્યવસ્થામાાં કરેલ સુ્ ારાવ્ારા) 
 તાલીમની િરૂરીયાતની ઓળખ કરવી 

 તાલીમની િરૂરીયાતનુાં સરવૈયુ 

 તાલીમની વૈકજલ્પક વ્યવસ્થા નજતક કરવી  

 તાલીમના ખચગ-લાિ નુ જવશ્ર્લેષિ કરવુાં 

 

કાયગ પ્રવજૃિ િવાબદાર જવિાગ 

તાલીમ 

િરરીયાતનુાં 

જવશ્ર્લેષિ 

આપજિ વ્યવસ્થાપનમાાં જવિાગોની િૂજમકા અન ે

િવાબદારીઓની ઓળખ કરવી.  
 મિેસૂલ અન ેિેપ્યટુી કલેકટર 

 સામાન્ય વિીવટ જવિાગ 

 મિેસૂલ જવિાગ 

 જી.એસ.િી.એમ.એ./જી.આઇ.િી.એમ. 
 તમામ કાયગપ્રિાલી મુિબના જવિાગો 

 ર્જિેર ક્ષેત્ર 

 ખાનગી ક્ષતે્ર 

 એન.જી.ઓ. અને અન્ય સાંગઠનો 

જવિાગોની િૂજમકા અને િવાબદારીઓન ેઆગળ લઇ િવા 

માટ ેજવજવ્ જિત્ારકોની ઓળખ કરવી.  
તાલીમ િરૂરીયાત જવશ્ર્લેષિ સતત ચાલુ રાખવ ુ

તાલીમની િરૂરીયાત મુિબ તાલીમની ડિઝાઇન તૈયાર કરવી.  
સાંસા્નોની વ્યવસ્થા કરવી  

તાલીમ કરવી 

 
 

જવજવ્ જવિાગો માટ ેકરવાની તાલીમો 

જવજવ્ જવિાગોનાાં અજ્કારીઓ અન ે કમગચારીઓની તાલીમની િરૂરીયાતો ઓળખીન ે તનેા આ્ાર ે તેમના માટે તાલીમ કાયગક્રમો ગોઠવવા 

િોઇએ. આ પ્રડક્રયાથી તાલીમ માટેનાાં જવષયો અન ેપ્રડક્રયાઓ તારવી ર્કાય. 
 

દરેક જવિાગ ેપોતાના સ્તર ેઆપજિ વ્યવસ્થાન ેમિબૂત કરવા માટે તાલીમ કાયગક્રમોની સૂજચ અને સમયસારિી બનાવવા િોઇએ. સામાન્ય રીતે 

આ પ્રડક્રયા જિલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી થાય છે. િો જિલ્લા સ્તરે આ પ્રકારે તાલીમની િરૂરીયાત ઓળખવાની પ્રડક્રયા અને તાલીમની માાંગ તૈયાર 

થાય તો જિલ્લા સ્તરનુાં અન ેરાજ્ય સ્તરનુાં તાલીમ આયોિન વ્ુ સારી ગુિવિાવાળુ થાય.  
અત્યાર સુ્ીના અનિુવોમાાંથી દરકે જવિાગો માટ ેનીચે મિુબના તાલીમ કાયગક્રમો કરી ર્કાય; 
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1. આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે પ્રસ્તાજવત તાલીમો DM ની જવિાવના, િરૂરીયાત, કાયદો, નીજતઓ, વ્યવસ્થાઓ વગેર ે

2. િેમાાં પોજલસ, આગ સલામતી, સ્વાસ્્ય, મિેસૂલ, ગ્રામ જવકાસ, વન જવિાગ વગેરે િોિાઇ ર્કે. જવિાગીય સ્ટાફ માટે કૌર્લ્ય વૃજધ્ 

કાયગક્રમ. ICS પર તાલીમ 

3. ઇમરિન્સી રીલીફ અને પ્રજતિાવના ન્યૂનતમ માનાાંક 

4. સા્નો અને યાંત્રોની ર્જળવિી અને ઉપયોગ. 
 

ખાસ તાલીમ : જવિાગીય તાલીમો સસચાઇ અન્ય જિત્ારકો માટ ેપ્રાસ્તાજવક, પવૂગ તૈયારી, પ્રજતિાવ, ઉપર્મન(મીટીગેર્ન), રોકથામ વગેર ે

અાંગે તાલીમો કરવી. 
1. પાંચાયતો, સમુદાય માટે, CBDP રાિત, નુકસાન આાંકારિી અને વળતરના જનયમો અાંગે તાલીમ. 
2. NGOs, અન ેCBOs / SHGs, CBDP, જનઃસિાયતા અન ેિોખમ આાંકલન 

3. સમુદાયનાાં કાયગદળો માટ ેર્ો્ બચાવ, પ્રાથજમક સારવાર, સલામત સ્થળે ખસેિવાની પધ્જતઓ, પવૂગ ચેતવિી વગેરે અાંગે.  
 

તાલીમ માળખુાં 

 

જવષય તાલીમ િૂથ તાલીમ આપનાર એિન્સી અાંદાજીત સમય 

આપજિ વ્યવસ્થાપનની સામાન્ય બાબતો જવર્ ે

ઓરીએન્ટેર્ન, 
જવિાગીય સ્ટાફ DDMC 2020-21 

ઇમરિન્સીની ઘટના જનયાંત્રિ જસસ્ટમ જવર્ ે(ICS) ટાસ્કફોસગના સભ્યો DDMC 2020-21 

ર્ો્ અને બચાવ, પ્રાથજમક સારવાર અને આગ બચાવ ટાસ્કફોસગના સભ્યો DDMC 2020-21 
 

મોકડ્રીલ અન ેજસમ્યુલરે્ન 

તાલીમની સાથોસાથ મોકડ્રીલ અન ેજસમ્યુલેર્ન દ્વારા આપજિ અાંગનેી પવૂગતૈયારીની ચકાસિી કરતા રિેવુાં. બ્ી ર્ાળાઓ, િોસ્પીટલ, અગત્યની 

સરકારી કચેરીઓ, મોટા કોપોરેટ િાઉસમાાં અલગ-અલગ જવષયો િેવાાં કે, આગ, િૂકાંપ, પુર વગેરે અાંગે સલામતી અને પવૂગતૈયારીની વ્યજતતગત 

/ સામૂજિક સજ્િતાની ચકાસિી માટે જનયજમત રીતે બિારના જનષ્િાાંતોની મદદથી મોકડ્રીલ કરાવવી. િેનાથી તૈયારીમાાં રિતેી ઉિપો તારવી 

ર્કાય અને તનેે દરુસ્ત કરવી. 
આવી મોકડ્રીલમાાં ર્ો્-બચાવ, સલામત બિાર નીકળવુાં, પ્રાથજમક સારવાર વગેરે પાસાાંઓની પૂવગતૈયારી માટે કરી ર્કાય િેમાાં, પોજલસ, ફાયર, 
સ્વાસ્્ય સવેાઓ, બચાવ દળ, વગેરેની પવૂગ તૈયારીનુાં આાંકલન કરી ર્કાય. ર્ાળા અન ેકચેરીઓમાાં િિતાાં અન ેકામ કરતા લોકોની સ્વ સજ્િતા 

વ્ારવા માટ ેપિ આ પધ્જત ઘિી ઉપયોગી છે.   
 

મોકડ્રીલ (વષગમાાં એકવાર િીિ જનયાંત્રિ, બચાવ, ઇવેતવેર્ન અન ેપ્રાથજમક સારવાર અાંગે મોકડ્રીલ કરવી. 
સ્થળ આયોિક એિન્સી 

ઉદ્યોગોનો ઓફ સાઇટ જવસ્તાર ઉદ્યોગ એર્ોસીએર્ન, LCG અને DCG  

કલેકટરશ્રીની કચેરી  DDMC અને કલેકટરશ્રી 
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મોકડ્રીલનુાં આયોિન, અમલ અન ેદસ્તાવજેીકરિનાાં તબતકાવાર પગલાાં 

અલગ-અલગ આપજિમાાં વ્યજતત િૂથ / સા્ન / યાંત્રોની પવૂગતૈયારીની ચકાસિી માટે મોકડ્રીલ કરવામાાં આવે છે. મોકડ્રીલના મુખ્ય િતેઓુ નીચે 

મુિબ છે; 

 ઇમરિન્સીની પવૂગતૈયારી ચકાસવી 

 પ્રજતિાવ પ્રડક્રયામાાં રિેલી ઉિપોને તારવવી 

  જવજવ્ ઘટકો / વ્યજતતઓની િૂલો તારવવી અને સુ્ ારવી 

 િૂજમકા અને િવાબદારીમાાં ગૂાંચવાિો અને ગેર સમિ દૂર કરવા 

 જવજવ્ ઘટકો /  ટીમ વચ્ચે સાંકલન મિબૂત કરવા 

 આપજિમાાં કામ કરનાર જવજવ્ વ્યજતત / િૂથ / ઘટકનો પડરચય કેળવાય અન ેતમેની િૂજમકા અાંગે ર્જિકારી મળે 

 સા્નો /યાંત્રો /  સામગ્રીની ચકાસિી થાય અને ખર ેટાિે ચાલે છે કે નિી તનેી ચકાસિી કરવી. 
 પ્લાનમાાં જવજવ્ જિત્ારકોને પ્લાનના જવજવ્ પાસા અાંગ ેર્જિકારી મળે ત ેિેતુસર  

 
 

તયૈારી કવેી રીત ેકરવી 

 IRS નો અભ્યાસ કરવો 

 કમાન્િીંગ ઓડફસર સાથે બેઠક / ચચાગ 

 મોકડ્રીલના સ્થળની પસાંદગી  

 મોકડ્રીલના સમય (સવાર, બપોર, સાાંિ, રાત) ની પસાંદગી કરવી. 
 મોકડ્રીલમાાં આવરી લવેાનાર જવસ્તાર નજતક કરવો. 
 મોકડ્રીલ અાંગે જવજવ્ વ્યજતતઓન ેઅલગ-અલગ િૂજમકા આપવી. દા.ત. મોકડ્રીલ સાંચાલક, અવલોકન કરનાર, નોં્ લખનાર વગેર ે

 મોકડ્રીલમાાં અસર થનાર વ્યજતતઓ તારવવા (ઇર્જ, બિેાન વગરેે) 
 

મોકડ્રીલનો ગાળો : 

 સાયરનની ઘાંટિી વગાિી સબાં્ીત વ્યજતત / ઘટક / એિન્સીઓને િિાવવુ. 
 દરેક એિન્સીની તેની SOP પ્રમાિે રીસ્પોન્સ કરે. 
 અગાઉથી જનયત કરેલ અવલોકનકાર દરેક પળનુાં અવલોકન કરર્ ેક ેકોિ ર્ુાં કરે છે. 
 અગાઉથી નજતક કરેલ અસરગ્રસ્ત મોકડ્રીલ સાંચાલન કતાગએ આપેલ સૂચના પ્રમાિે વતગરે્.  

 

સમીક્ષા :  બ્ી વ્યજતત / ઘટક / એિન્સીઓએ સાથ ેમળી મોકડ્રીલની સમીક્ષા કરવી 

 દરેક એિન્સી  

 કેવી રીતે જવજવ્ એિન્સીઓ વચ્ચે સાંકલન અને સિકાયગ થયુ. 
 પ્રજતિાવ કરવાના તયાાં ઉિપ અને કમી િતી. 
 અસરગ્રસ્તોને બચાવ અને પ્રાથજમક સારવાર માટ ેલઇ િવામાાં રીટમને્ટમાાં ર્ુાં અનુિવ રહ્ાાં. 
 દરેક એિન્સી વાર ક્ષમતાવ્ગન પ્લાન 

 જવજવ્ ઘટક /એિન્સી વચ્ચે સાંકલન કવેી રીતે સુ્ ારવુાં. 
 IRS ની કામગીરી કેવી રિી. 
 રીસપોન્સ કરવાનો સમયગાળો ર્ુાં િતો ? 

 રીસ્પોન્સ કરનાર કટેલા તૈયારીબધ્ િતા  ? 
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ઔદ્યોજગક અન ેકજેમકલ દઘુગટના અાંગ ેસમદુાયની યોગ્ય ર્જગજૃત માટનેાાં મદુ્દાઓ 
• ઔદ્યોજગક એકમની દુઘગટનાની અસર સાંિજવત ક્ષતે્રમાાં રિેતાાં લોકોને એકમના િોખમી રસાયિો જવર્ે ઔદ્યોજગક એકમોએ ર્જગૃજત 

ફેલાવવી ફરજીયાત છે. 
• એ િકીકત છે કે, આસપાસ રિેતો ર્જગૃત િન સમદુાય ઔદ્યોજગક એકમ અન ેસિામાંિળ બન્ને માટ ેસિાયરૂપ બની ર્કે. 
• સમુદાયન ેર્જગૃત અને સાવચેત કરવા એ સરકાર, ઔદ્યોજગક એકમ અને સમુદાયની સાંયુતત િવાબદારી છે. આ બ્ા વચ્ચે સમન્વય 

સ્ાય ત ેઆવશ્યક છે.  
• પરસ્પર સાંદેર્ાવ્યવિારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી િરૂરી છે િેથી સમુદાય – ઉદ્યોગ – સિામાંિળ સાંકલન અને સજ્િતા કરી ર્કે. 

13. નાાંિા અન ેબિેટ 
નાિાાંકીય અાંદાિ એ જિલ્લા કક્ષાની વાર્ભષક કાયગપ્રિાલી છે. આપજિ વ્યવસ્થાપન માટ ેબ ેપ્રકારના બિેટ કરી ર્કાય, એક જવજવ્ જવિાગના 

પોતાના જવિાગીય બિેટ અને બીિુ આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે અલગથી િરૂરી િોય તવેા ખચગ માટે બિેટ. 
આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મિુબના જવજવ્ ખચગ માટ ેઅલગ અલગ શ્રોતથી નાિાાંકીય આયોિન કરવુાં. 
 

નામ િતે ુ નાાંિાકીય વ્યવસ્થા યોિના િઠેળ કરી ર્કાય 

તવેી પ્રવજૃિઓ 

િવાબદાર જવિાગ 

NDRF (NCCF)  
 

રાિત સિયોગ 100 ટકા કેન્િ સરકાર રોકિ પ્રકારની રાિત મિેસૂલ જવિાગ 

SDRF (CRF) રાિત સિયોગ 75 ટકા કેન્િ સરકાર, 25 
ટકા રાજ્ય  

રોકિ પ્રકારની રાિત મિેસૂલ જવિાગ 

આયોિન માંિળ ક્ષમતાવ્ગન 100% Centre   

100 ટકા કેન્િ સરકાર 
તાલીમો, િનર્જગૃજત માટ ે

ર્ૈક્ષજિક સામગ્રી, મોક ડ્રીલ 

મિેસૂલ જવિાગ 

જવજવ્ જવિાગો પૂવગતૈયારી અને ઉપર્મન  જવિાગના બિેટમાાંથી િી.આર.આર., પૂવગ તૈયારી 

અન ેઉપર્મન 

જવજવ્ જવિાગો 

જિલ્લા આયોિન 

માંિળ 

કોઇપિ ર્જિેર કાયગ એમ.પી અન ે ્ારાસભ્ય 

મદદ અન ેગ્રાન્ટ 

પૂવગતૈયારી, ક્ષમતાવ્ગન અન ે

પુનઃસ્થાપન 

સ્થાજનક સાંસ્થા અન ે

જવજવ્ જવિાગ 

બિારની સાંસ્થાઓની 

સિાય 
પુનઃસ્થાપન, ઉપર્મન 

અન ે પવૂગતૈયારી માટ ે

DRRના કાયગક્રમો 

બિારના, જદ્વપક્ષી અથવા 

બિુ પક્ષીય વ્યવસ્થા કરવી 

DRR કાયગક્રમમાાં માળખાગત 

સુજવ્ાઓમાાં સુ્ારા, 
ટેકનોલોજીનો િસ્તક્ષપે અન ે

તકજનકી અભ્યાસો  

મિેસૂલ જવિાગ 

દાતા કોઇપિ તમામ દાન રોકિ અથવા 

અન્ય પ્રકાર ે

કોઇપિ DDMA/TDMA  

CSR કોપોરેટ નફાના ત્રિ ટકા કોઇપિ ચેરીટી કજમશ્ર્નર અન ે

કોપોરેટ 

ર્જિેર અપીલ તત્કાલ રાિત  પુિગ અથવા અાંર્તઃ બિારનુાં 

ફાંિ 

તત્કાલ રાિત અન ે

પુનઃજનમાગિ  

DDMA/TDMA 

જિલ્લા સ્તર ે DDMP ની જવજવ્ પ્રવૃજિઓ માટે નાિાાંકીય બિેટ િે તે જવિાગીય બિેટમાાંથી કરી ર્કાય. એવી પ્રવૃજિઓ િેનાથી 

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન), ક્ષમતાવ્ગન, પુનઃસ્થાપન થનાર િોય તને ે જનમ્નલીજખત પત્રકમાાં િરી ર્કાય....અાંદાિપત્ર (કલેકટરશ્રીની કચરેીએ 

DDMPના ખચગના અાંદાિ મિુબ તૈયાર કરવ ુ



સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -૨૦૨૧ 

 
 

64 
 

આવશ્યકતા જવવરિ ડરમાકગ 

માનવસાંસા્ન   

1.જિલ્લા કક્ષાએ આપજિ વ્યવસ્થાપન અજ્કારીશ્રી   DDMPને અમલ કરવા માટે પિૂગ સમયના 

કમગચારી. 
સરકારી ્ોરિો 

મુિબ 

૨.આડદર્જજત પ્રયોિના કચરેી ખિેબ્રહ્મા ધવારા રાયબલ નાાં તાલકુાઓ 

માટ ેજવર્સે ગ્રાન્ટ ફાળવવી 

તાલુકાઓ નાાં એમિીએમ સને્ટરો,ર્ાળાાંઓ 

તથા એફ્પીએસ કને્િો માટ ેઅગ્નીસમન યાંત્રો 

વસાવવા 

 

સવગ જસક્ષા અજિયાન જમર્ન અાંતગગત ગ્રાન્ટ ફાળવવી દરેકર્ાળાઓમાાંજનયજમતરીતમેોતિીલોયોર્જય 

,અગ્નીસ્મનસા્નોનુાંજનયજમત રીતે મરામત 

થાય રીફીલીંગ થાય 

 

નગરપાજલકા ફાયર જવિાગને ક્ષમતાવર્ભ્ત કરવો સા્નોની ખરીદી,સ્ટાફની િરતી,સતત 

તાલીમ અન ેમલૂ્યાાંકન 

 

તાલુકા કક્ષાએ ટીઈઓસી  જીલ્લા ની િેમ તાલુકા કક્ષાએ પિ ઈઓસી 

નુાં જનમાગિ થવુાં િોઈર્ ે

 

જીલ્લા કક્ષાએ સ્ટાફ ની રેગ્યુલર જનમણક  જીલ્લા કક્ષાએ સ્ટાફ ની રેગ્યુલર જનમણક 

કરવી  

 

જીલ્લા  ઈમરિન્સી ઓપરેર્ન સને્ટર ન ેક્ષમતા વર્ભ્ત કરવુાં  DEOC ખાતે ની સગવિતાઓ વ્ારવી   

 
 
 

11. પડરજર્ષ્ટ 

11.1  જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન સજમતી (DDMC)  

 

િોદ્દો  સાંપકગ નાંબર સરનામુ 

 કલેકટરશ્રી 02772-241001 કલેકટર ઓડફસ જિમતનગર 

જનવાસીઅજ્કકલેકટરશ્રી 02772-246012 કલેકટર ઓડફસ, જિમતનગર, તા.સાબરકાાંઠા 

જિલ્લાજવકાસઅજ્કારીશ્રી 02772-242350 જિલ્લા પાંચાયત જિમતનગર, તા.સાબરકાાંઠા 

એત્યુકેટીવએન્જીનીયર  ( R&B) રાજ્ય 02772-241651  સબિેલ સામે,જિમતનગર  
એત્યુકેટીવએન્જીનીયર 

( R&B)પાંચાયત 

02772-241873 જિલ્લા પાંચાયત જિમતનગર, તા.સાબરકાાંઠા 

એત્યુકેટીવએન્જીનીયર (સસચાઇ)  રાજ્ય 02772-245219  સસચાઇ િવન,જિમતનગર.  
એત્યુકેટીવએન્જીનીયર (સસચાઇ)  પાંચાયત 02772-246669 જિલ્લા પાંચાયત જિમતનગર, તા.સાબરકાાંઠા 
એત્યુકેટીવએન્જીનીયર (UGVCL) 02772-228260 જિમતનગર, મોતીપુરા 

એત્યુકેટીવએન્જીનીયર(પાિી પુરવઠા)  02772-242172 બાયપાસ  રોિ, જિમતનગર.  
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િનરલ મેનેિર  ( ટેલીકોમ)   02772-246800 ટેલીફોન એક્ષચેન્િ, સાબરકાાંઠા.  
જીલ્લાઆરોગ્ય અજ્કારી 02772-246422 જિલ્લાપાંચાયતજિમતનગર,તા.સાબરકાાંઠા 

જીલ્લા પોલીસ અજ્ક્ષ્ક્ 02772-241303 પોલીસ િેિકવાટગસ-જિમતનગર 
જિલ્લા િોમગાિગસ કમાન્િર  02772-240616 પોલીસ િેિકવાટગસ-જિમતનગર 

જિલ્લાપ્રાથજમકજર્ક્ષ્િઅજ્કારી  02772-240694 જિલ્લાપાંચાયતજિમતનગર,તા.સાબરકાાંઠા 

નાયબ કલેકટર-િેિતવાટગર 02772-240946 . કલેકટર ઓડફસ જિમતનગર 

નાયબ માજિતી જનયામક 02772-240699 બિુમાળી િવન,જિમતનગર  
ચીફ ફાયર ઓડફસર 02772-246720 નગરપાજલકા,જિમતનગર 
જીલ્લા વન સાંરક્ષ્કશ્રી  02772-240753 બિુમાળી િવન જિમતનગર 

 

Nominated Members   

પ્રમુખ જિલ્લા પાંચાયત 02772-240705 જિલ્લા પાંચાયત સાબરકાાંઠા 

સાંસદસભ્યશ્રી 02772-250144 
011-23093239 

જિમતનગર 

ચેરમેન- સામાજીક ન્યાય સજમતી જિલ્લા 

પાંચાયત 

02772-250145 
 

મજિલા પ્રજતજન્ી – જિલ્લા પાંચાયત   02772-240123 જિમતનગર 

NGO પ્રજતજન્ી કૌર્લ્યકુવર બા  02772-214589 િાપા તા-જિમતનગર  

NGO પ્રજતજન્ી 02772-25689 ઉર્જસ રસ્ટ. જર્વમ સોસાયટી 

 

પડરજર્ષ્ટ-૧ 
િોખમ અને સાંવેદનર્ીલતાનુાં વગીકરિ 

 

H[DF\ VF5l¿GM BTZM TM/F. ZC[,M CMI V[JF VG[S HMBDMGM ;FDGM ;FAZSF9F  Òજી<,M SZ[ K[P 

BTZM sHMBDf VG[ ;\ElJT V;Z s;\J[NGXL,TFf H[ BZ[BZ VFJF HMBDMDF\YL 5[NF YTF CMI K[ H[ 

;DU| ZFHIG[ V;Z SZTL 38GFVM SZTF 56 V[SFN UFD DF8[ YTL GFGL 38GFGL V;ZGL DF+F JWFZ[ 

YFI K[P   

GLR[ NXF"J[, SMQ8SDF ;FAZSF9F  Òજી<,FGF HMBDM4 BTZF VG[ VF5l¿GL V;ZGF lJ`,[QF6GF 

5lZ6FDMGM 8}\S ;FZ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF lJ`,[QF6GF VF\S0F V[J]\ NXF"J[ K[ S[ ;FAZSF9F  જી<,F 

:TZ[ SZJFGF VF5l¿ VFIMHGDF\ 5}Z VFJL 38GF DF8[GM SFI",1FL 5|lTEFJ 5}Z4 SZFGF TMOFG VG[ A\W 

T}8JFGL 38GFGF 5|lTEFJ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VF5l¿GL VFJL 38GFVMGF RMSS; 5|lTEFJGM VFU4 

VF{nMlUS VS:DFTM4 DCtJGF VF\TZDF/BFGL lGQO/TF VG[ DSFG T}8L 50JFGL 38GFVMDF\ 56 

p5IMU SZL XSFI K[P  
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HMBD 

;\EFJGF 

NZ 

V;ZGM 

NZ 

;\J[NGXL,TFGL 

S1FF 

;\J[NGXL, lJ:TFZMqTF,]SF 

5JG O}\SFJM $ # !Z ખેિબ્રહ્મા4.0Z  

;D]ãL DMHF  _ _ _  

N]QSF/ ! Z Z ખેિબ્રહ્મા P  

VFU 5 5 Z5 ;D:T lH<,M VFUGL XSITF WZFJ[  K[P  

 VF{nMlUS 

VS:DFTM 

5 $ Z_ 5FlTH4lCDTGUZ 

T[, -M/FJ]\ $ # !Z 5FlTH4lCDTGUZ 

E}S\5 Z # _& ;D:T lH<,M E}S\5GF hMG +6DF\ VFJ[, 

K[P  

UZDL 5 # !5  TDFD 

Z[,J[4 DFU"4 

VS:DFT 

5 5 Z5 5FlTH4lCDTGUZ TF,]SF Z[, VS:DFT 

TYF ;D:T lH<,M DFU" VS:DFTGL XSITF 

WZFJ[  K[P 

5}Z 5 $ Z_ B[0ACDF 4JLHIGUZ 

+F;JFN # # _) lCDTGUZ 

DCtJG]\ 

VF\TZDF/B]\ 

T}8L 50J]\P 

! $ $ ;D:T lH<,M  

HCFH 0}AJ]\ _ _ _  

.DFZT T}8L 

50JL 

! Z Z ;D:T lH<,M 

SZFG]\ TMOFG $ $ !& ;D:T lH<,M 

HDLG ;ZSJL # # _) ખેિબ્રહ્મા  

R[5L ZMURF/M $ $ !& ;D:T lH<,M 

5X]ZMU # # _) ;D:T lH<,M 

BMZFSL h[Z 5 # !5 ;D:T lH<,M 

A\W T}8JF Z $ _( WZF[. ગુિાઈ  
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HMBD 

;\EFJGF 

NZ 

V;ZGM 

NZ 

;\J[NGXL,TFGL 

S1FF 

;\J[NGXL, lJ:TFZMqTF,]SF 

VF\TlZS 

VXF\lT 

! ! ! ;D:T lH<,M 

 

GM\W ov p5ZMST  SMQ8S ! HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 ;DHJF DF8[ H~ZL SMQ8S !P!4!PZ4VG[ !P# VFU/  

NXF"J[, K[P 

SMQ8Sv!P! ;\ElJTTF NZ GSSL SZJM o 

 HMBDMGL XSITF VG[ VFOTGF .lTCF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;FAZSF\9F lH<,FDF\ lJlJW VFOTMGL 

;\ElJTTFG[ GLR[GF SM,D VG];FZ 5|FtFF\S D}S[, K[P  

;\EFJGF ;\EFJGF NZ sV\Sf lJUT 

SFIDL ;\EFJGF 5  V\NFH[  JQF"DF\ V[SJFZ VR}S 38TL 38GF 

;\ElJT $ V\NFH[ Z JQF"DF\ V[SJFZ 38TL 38GF  

C/JL ;\EFJGF # V\NFH[ 5F\R JQF"DF\ V[S JFZ 38TL 38GF 

SIFZ[S Z V\NFH[ Z_ JQF" DF\ V[SJFZ 38TL 38GF 

EFuI[H ! V\NFH[ Z_ YL 5_ JQF"DF\ V[SJFZ 38TL 38GF 

SMQ8Sv!PZ  V;Z GM NZ GSSL SZJM o 

 

NZ[S HMBDGL ;\ElJT DF+F VYJF V;ZG]\ D}<IF\SG SZL E}TSF/DF\ 38[, 38GFVMG[ GHZ ;D1F ZFBL GLR[GF SMQ8S 

5|DF6[ V;ZGF NZG[ NXF"J[, K[P 

V;Z V;ZGM NZ lJUT 

lJGFXS 5 ;FD}lCS V;,FDTL4EFZ[ HFGCFGLGL ;\EFJGF4J;lTGF DM8F lC:;F DF8[ lJXF/ 

5|DF6DF\ ;CFIGL H~ZLIFT 8[SGLS, TH7MGL TFtSF,LS H~ZLIFT lJXF/ 

5|DF6DF\ ;FWG ;CFIGL H~ZLIFT 

DF9L $ ;D:T ,MSMDF\ V;,FDTLGM EI4;\J[NGXL, ;D}CM TYF GA/F ,MSMG[ lJQF[X 

V;Z 4VFSl:DS ;DI[ ,MSMGF ÒJ ARFJJFGL H~ZLIFT pEL YFI JWFZFGF 

JCLJ8L VFIMHG TYF 8[SGLS, TH7GL TFTL H~ZLIFT JTF"I 
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C/J]\ # RMSS; H}YMG[ ;,FDTLGM EI 4RMSS; 5|SFZGL NZlDUFGULZLGL 

H~ZLIFT45MTFGM ARFJ G SZL XS[ T[JF H}YMG[ HMBDP 

;FDFgI Z :YFGLS ,MSM TYF ,MS, U'5 ZL5Mg; SZL XS[ 41Fl6S V;,FDTL4:YFlGS ;\:YFVM 

:YFGLS ;D]NFIG[ 8[SGLS, ;CFI YL 5|lTEFJ SZFJL XS[P 

GU^I ! ;FDFgI 5lZl:YlTDF\ ;FDFgI AN,FJ HFGDF, G]\ G]SXFG GCLJT4;FDFgI .HF 

TYF lD<STG[ G]SXFG 

SMQ8Sv!P# ;\J[NGXL,TFGL S1FF GSSL SZJL o 

 p5ZMST SMQ8SMDF\ ;\ElJTTF VG[ V;ZGF 5|F%tFF\SGF U]6FSFZ SZL D/[, V\S 5|FYlDS ;\J[NG lX,TF NXF"J[ 

K[PH[DF\ * YL GLR[GF 5|F%TF\S D/[TM VMKL ;\J[NGXL,TF4* YL !5 5|F%TF\S D/[TM DwID ;\J[NG XL,TF TYF !5 YL 

p5Z GM 5|F%TF\S D/[TM V\tI\T HMBDL ;\J[NGXLTF ;]RJ[ K[P 

;\EFJGF NZ VG[ 

5|F%TF\S 

V;ZGM NZ  VG[ 5|F%TF\S 

GU^Is!f ;FDFgI sZf C/JM s#f DF9L s$f lJGFXS s5f 

SFIDL ;\EFJGF 

s5f 

GLRM s5f DwID s!_f DwID s!5f p\RM sZ_f p\RM sZ5f 

;\ElJT s$f GLRM s$f DwID s(f DwID s!Zf p\RM s!&f p\RM sZ_f 

C/JL ;\EFJGF 

s#f 

GLRM s#f GLRM s&f DwiD s)f DwID s!Zf DwiFD s!5f 

SIFZ[S sZf GLRM sZf GLRM s$f GLRM s&f DwID s(f DwID s!_f 

EFuI[H s!f GLRM s!f GLRM sZf GLRM s#f GLRM s$f GLRM s5f 
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5 + S  
DFP VG[ DP lJEFU4 lC\DTGUZ C:TS VFJ[, DXLGZLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S 

TFZLH 

JT"]/    o VDNFJFN DFP VG[ DP JT"]/ G\P!4 VDNFJFN 

  

;FAZSF\9F 

lH<,F[ 

  

lJEFU o DFP VG[ DP lJEFU4 lC\DTGUZ 
  

 

TFP૧૩/૦૫/૨૦૨૧ 

VPG\P 5[8F lJEFU G]\ GFD 8[gSZ 0\d5Z q 8L5Z ,F[0Z 8=S q 

DLGL 

8=S 

ZF[,Z 8[=S8Z ZLDFS"; 

! Z # $ 5 & * ( ) 

1 GFIA SFI"5F,S 

.HG[ZzLGL SR[ZL4 DFP 

VG[ DP 5[8F lJEFU4 

lC\DTGUZ OF[G G\AZ v 

_Z**Z Z$!&5! 

!f HLP H[P ) 

HLP*__$ 

sCF,DF\ .0Z 

BFT[f 

Zf HLP H[P ) 

HLP*__) 

#f HLPVFZPV[GP 

#)** 

!f 

HLPH[P!HL&*#) 

ZfHLPH[[P) HLPV[ 

__*$ s!& 

D[P8Gf 

#f HLPH[[P) HLPV[ 

_$_$s!& 

D[P8Gf 

$f HLPH[P!HLP v 

&$Z5 

!f HLPH[ ! 

HLP*_$_ 

Zf HLPH[P ) 

HLPV[P #&* 

v v v S], vv ) 

2 GFIA SFI"5F,S 

.HG[ZzLGL SR[ZL4 DFP 

VG[ DP 5[8F lJEFU4 

B[0A|CDFsAF\f OF[G 

G\AZ v _Z**5 

ZZ_Z!* 

v v v v v v S], vv _ 

3 GFIA SFI"5F,S 

.HG[ZzLGL SR[ZL4 DFP 

VG[ DP 5[8F lJEFU4 

.0Z  OF[G G\AZ  

o _Z**( Z5_Z_5 

v v v v v HLPH[P

) v 

HLP##

Z 

S], vv ! 
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િીઝાસ્ટર એકર્ન પ્લાન-૨૦૨૧ જીલ્લો-સાબરકાાંઠા 

તાલકુા કક્ષાના ફલિ કાંરોલ ની જવગતો 

જવિાગનુાં નામ:-સાબરકાાંઠા પાંચાયત સસચાઈ જવિાગ,સિમતનગર          

અ.નાં. પટેા જવિાગનુાં નામ 

પટેા જવિાગ 

િસ્તક આવલે 

તાલકુા 

નાની સસચાઈ 

યોિનાઓની 

સાંખ્યા 

તળાવોની 

સાંખ્યા 

ચકેિમેની 

સાંખ્યા 

ફ્લિ કાંન્રોલ રૂમનો 

નાંબર 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ.નુ 

નામ 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ.ન ુ

નામ 

૧ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,સિમતનગર 
સિમતનગર ૬ ૮૩ ૪૯ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૨૨૮૩ 

(સિમતનગર) 

શ્રી મયાંક પી.પટેલ ૯૪૨૮૫ ૫૬૪૮૭ 

શ્રીમજત પલક પટેલ  ૯૪૨૯૨૪૦૬૮૦ 

૨ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,ઈિર 

ઈિર ૭ ૧૦૧ ૧૧૭ ૦૨૭૭૮-
૨૫૦૩૫૭ 

(ઇિર) 

શ્રી અજનલ.પી.પટેલ ૯૯૯૮૯ ૯૨૪૪૬ 

વિાલી ૫ ૫૮ ૩૩ શ્રી નીકુલ એન.પટેલ ૯૫૫૮૬ ૧૨૩૭૪ 

૩ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,ખેિબ્રહ્મા 

ખેિબ્રહ્મા ૧૬ ૬૬ ૬૬ 
૦૨૭૭૫-
૨૨૦૧૬૬ 

(ખેિબ્રહ્મા) 

શ્રી િન્મેર્ 

વી.િાવસાર 

૯૮૯૮૮ ૦૬૨૬૭ 

પોર્ીના ૧૧ ૯૯ ૧૧૨ ૯૭૨૭૯ ૯૦૦૫૦ 

જવિયનગર ૪ ૩૧ ૭૦ શ્રી િયેર્ એમ.ઓિ ૯૭૨૬૩ ૩૭૮૯૬ 

૪ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,પ્રાાંજતિ 

પ્રાાંજતિ ૦ ૪૭ ૨૫ ૦૨૭૭૦-
૨૩૦૪૨૩ 

(પ્રાાંજતિ) 
શ્રી તુષાર િે.સુથાર 

૯૪૨૮૫ ૫૪૧૪૩ 

તલોદ ૧ ૩૯ ૩૦ ૯૪૨૬૮ ૨૨૫૪૦ 

    કલુ:- ૫૦ ૫૨૪ ૫૦૨       
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િીઝાસ્ટર એકર્ન પ્લાન-૨૦૨૧જીલ્લો-સાબરકાાંઠા 

ના. સસ. યો.-અનુ.તળાવો અન ેચકેિમે માાં  તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૧ ના રોિ ઉપલબ્્ પાિીનો િ્થો 

જવિાગનુાં નામ:-સાબરકાાંઠા પાંચાયત સસચાઈ જવિાગ,સિમતનગર  
     જમલીયન ઘનમીટર 

                        

અ.નાં. પટેા જવિાગનુાં નામ પટેા જવિાગ 

િસ્તક 

આવલે 

તાલકુા 

નાની સસચાઈ યોિના  અનશુ્રવિ તળાવ ચકેિમે 

કલુ 

સાંખ્યા 

કલુ 

સાંગ્રિર્જતત 

મી.્.મી. 

િાલનો 

જીવાંત 

િ્થો  

કલુ સાંખ્યા કલુ સાંગ્રિર્જતત  િાલનો 

જીવાંત 

િ્થો  

કલુ 

સાંખ્યા 

કલુ 

સાંગ્રિર્

જતત  

િાલનો 

જીવાંત 

િ્થો  

૧ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,સિમતનગર 
સિમતનગર ૬ ૫.૯૭ ૦.૫૨ ૮૩ ૮.૮૭ ૦.૦૦ ૪૯ ૨.૦૬ ૦.૦૦ 

૨ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,ઈિર 

ઈિર ૭ ૫.૫૨ ૦.૬૨ ૧૦૧ ૮.૯૩ ૦.૦૦ ૧૧૭ ૨.૦૪ ૦.૦૦ 

વિાલી ૫ ૧.૩૨ ૦.૦૦ ૫૮ ૪.૩૩ ૦.૦૦ ૩૩ ૦.૯૮ ૦.૦૦ 

૩ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,ખેિબ્રહ્મા 

ખેિબ્રહ્મા ૧૬ ૬.૬૧ ૦.૩૨ ૬૬ ૯.૮૮ ૦.૦૦ ૬૬ ૨.૧૫ ૦.૦૦ 

પોર્ીના ૧૧ ૩.૪૧ ૦.૧૯ ૯૯ ૧૩.૬૭ ૦.૦૦ ૧૧૨ ૨.૪૮ ૦.૦૦ 

જવિયનગર ૪ ૩.૪૧ ૦.૦૩ ૩૧ ૨.૯૪ ૦.૦૦ ૭૦ ૧.૮૫ ૦.૦૦ 

૪ 
પાંચાયત સસચાઈ પેટા 

જવિાગ,પ્રાાંજતિ 

પ્રાાંજતિ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭ ૪.૯૭ ૦.૦૦ ૨૫ ૧.૭૮ ૦.૦૦ 

તલોદ ૧ ૨.૩૨ ૦.૧૫ ૩૯ ૪.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦ ૨.૩૨ ૦.૦૦ 

    
કલુ:- ૫૦ ૨૮.૫૬ ૨.૧૦ ૫૨૪ ૫૭.૫૯ ૦.૦૦ ૫૦૨ 

૧૫.૬
૬ 

૦.૦૦ 
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પરીજર્ષ્ટ – ૭ 
તરવયૈા િોમગાિગઝ સભ્ યોની યાદી 

 
ક્રમ િોમગાિગનુાં નામ સ.ન યજુનટ રિઠેાિનુાં સરનામુ મોબાઈલ નાંબર

૧ શ્રીપી.બી.રાવળ ૧૦૬૬ જિમતનગર તાિપુર તા- 

જિમતનગર 

૯૫૮૬૭૧૧૫૪૬ 

૨ શ્રી ટી.જી.કટારા ૧૦૧૬ જિમતનગર જિમતનગર તા- 

જિમતનગર 

૭૬૦૦૬૨૩૫૮૫ 

૩ શ્રી એમ.એન સસગલ ૧૦૭૬ જિમતનગર જિમતનગર                              

તા- જિમતનગર 

૯૯૭૮૨૧૫૧૪૩ 

૪ શ્રી િી.એન.મીર ૧૦૩૧ જિમતનગર ઇલોલ                             

તા- જિમતનગર 

૯૭૨૪૨૫૫૪૦૮ 

૫ શ્રી સી.એમ.રાવળ ૧૦૬૨ જિમતનગર તાિપુરી 

તા- જિમતનગર 

૯૭૨૬૧૩૬૦૧૧ 

૬ શ્રી.બી.એમ.રાવળ ૧૦૩૫ સિમતનગર. તાિપુરી              

તા- જિમતનગર. 

૯૮૮૦૪૭૦૦૪૮ 

૭ શ્રી.એસ.આર.પરમાર ૧૦૧૭ સિમતનગર તાિપુરી – 

સિમતનગર 

૭૮૭૮૦૧૫૨૯૦ 

૮ શ્રી.કે.કે.સોલાંકી ૧૦૭૪ સિમતનગર તાિપુરી – 

સિમતનગર 

૯૬૩૮૯૧૫૧૫૪ 

૯ શ્રી.આર.પી.િાિી ૧૦૫૧ સિમતનગર સિમતનગર             

તા- સિમતનગર 

૮૭૮૨૦૯૬૮૮ 

૧૦ શ્રી.જી.કે.પરમાર ૧૦૩૫ સિમતનગર લોલાસિ તા- 

સિમતનગર 

૮૦૦૦૪૧૧૨૧૩ 

૧૧ ર્ી.આર.એચ.વિકર ૧૦૮૬ સિમતનગર કાાંિીયોલ તા.સિમનગર ૯૪૦૯૩૪૪૯૧૪ 

૧૨ શ્રી.બી.એસ.ચમાર ૩૦૦૯ ઇલોલ ખેિાવાિા તા- 

સિમતનગર 

૯૭૨૪૧૯૯૯૩૨ 

૧૩ શ્રી.એ.સી. ઝાલા ૩૦૧૧ ઇલોલ કાનિા તા- જિમતનગર ૯૭૨૪૭૨૯૨૪૬ 

૧૪ શ્રી.કે.ક.મકવાિા ૩૦૧૨ ઇલોલ ઇલોલ તા- સિમતનગર ૯૭૩૮૦૮૨૫૬૧ 

૧૫ શ્રી.આર.એલ.ઝાલા ૩૦૧૩ ઇલોલ કાનિા તા- સિમતનગર ૯૯૨૫૮૫૯૨૬૬ 

૧૬ શ્રી.આર.િી.સોલાંકી ૩૦૧૪ ઇલોલ ઇલોલ તા- સિમતનગર ૯૫૮૬૫૯૯૨૯૪ 

૧૭ શ્રી. બી.પી.તીરગર ૩૦૧૮ ઇલોલ ઇલોલ તા.જિમતનગર ૯૯૨૫૩૪૩૪૨૯ 

૧૮ શ્રી.ટી.એન. રાવળ ૩૦૧૯ ઇલોલ ઇલોલ તા- સિમતનગર ૮૫૧૧૮૦૧૭૦૨ 

૧૯ શ્રી.એન.આર.પરમાર ૩૦૨૨ ઇલોલ ઇલોલ તા- સિમતનગર ૯૪૨૮૬૪૨૬૩૭ 

૨૦ શ્રી.કે.એમ.ઠાકરિા ૨૦૨૩ ઇલોલ કનાઇ તા-સિમતનગર ૯૦૯૯૨૭૫૫૬૦ 

૨૧ શ્રી િે.એ.ચમાર ૩૦૨૪ ઇલોલ ઇલોલ તા- સિમતનગર ૯૭૨૪૭૨૯૧૯૮ 

૨૨ શ્રી.કે.પી.વાઘેલા ૮૦૦૩ વિાલી કેર્રગાંિ તા-વિાલી ૯૦૦૯૫૩૬૨૧૬ 

૨૩ શ્રી.એમ.આર. રિેવર ૮૦૭૭ વિાલી વિાલી તા-વિાલી ૯૯૧૩૪૨૮૦૫૭ 
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૨૪ શ્રી.એ.બી.પરમાર ૮૦૯૬ વિાલી વિાલી તા- વિાલી ૯૫૫૮૧૯૭૪૮૫ 

૨૫ શ્રી. િે.પી.િાિા ૮૦૬૨ વિાલી વિાલી તા- વિાલી ૭૬૦૦૯૬૯૮૦૧ 

૨૬ શ્રી.બી.આર.પાાંિોર ૮૦૦૮ વિાલી પેરાસિા તા- વિાલી ૯૬૬૨૫૬૮૯૫૪ 

૨૭ શ્રી.કે.એન. વિકર ૮૦૩૨ વિાલી વિાલી તા- વિાલી ૯૧૦૬૫૧૯૪૩ 

૨૮ શ્રી.વી.કે.પરમાર ૮૦૨૩ વિાલી િાથરવા તા- વિાલી ૯૫૫૮૦૩૧૦૫ 

૨૯ શ્રી.એમ.એલ.ચૌિાિ ૮૦૮૬ વિાલી કાંબોસિી તા- વિાલી ૯૯૦૯૩૦૨૧૮૩ 

૩૦ શ્રી.કે.એચ.પરમાર ૮૦૧૭ વિાલી વિાવી તા- વિાલી ૮૭૫૮૧૭૧૯૧૧ 

૩૧ શ્રી.એન.પી.પરમાર ૮૦૧૭ વિાલી વિાલી તા- વિાલી ૯૯૦૯૬૩૭૦૨૩ 

૩૨ શ્રી.એ.બી.ગમાર ૯૦૮૭ ખેિબ્રહ્મા પાચ મિુિા તા- 

ખેિબ્રહ્મા 

૭૬૭૪૩૧૦૧૨૫ 

૩૩ શ્રી.કે.એ.િાાંિી ૯૦૮૫ ખેિબ્રહ્મા ખેિબ્રહ્મા તા- 

ખેિબ્રહ્મા 

૯૭૩૭૫૫૯૧૬૪ 

૩૪ શ્રી.એસ.એ.િામોર ૯૧૦૦ ખેિબ્રહ્મા િમરીયા તા- ખેિબ્રહ્મા ૯૫૯૮૫૭૮૮૫૯ 

૩૫ શ્રી.એસ.બી.િામોર ૯૧૦૧ ખેિબ્રહ્મા િમરીયા તા- ખેિબ્રહ્મા ૭૦૯૬૭૭૦૭૨૦ 

૩૬ શ્રી કે.પી. પરમાર ૯૧૦૫ ખેિબ્રહ્મા ખેિબ્રહ્મા તા.ખેિબ્રહ્મા ૯૯૭૯૦૫૬૭૭૨ 

૩૭ શ્રી.એચ.યુ.તરાલ ૧૧૦૨૭ લાાંબિીયા દોતિ તા- પોર્ીના ૯૬૬૨૦૩૬૨૫૦ 

૩૮ શ્રી.વી.એમ.તરાલ ૧૧૦૩૩ લાાંબિીયા દોતિ તા- પોર્ીના - 

૩૯ શ્રી.આર.કે.તરાલ ૧૧૦૦૧ લાાંબિીયા દોતિ તા- પોર્ીના ૯૬૨૪૭૫૦૭૦ 

૪૦ શ્રી.એલ.િે.ખોખરીયા ૧૧૦૦૦૬ લાાંબિીયા ચોલીયા તા-પોર્ીના ૯૭૧૨૪૩૩૦૯૧ 

૪૧ શ્રી.એમ.એન.પરમાર ૧૧૦૨૩ લાાંબિીયા ગોલિવાિા તા-પોર્ીના ૮૧૪૧૧૪૦૪૯૮૬ 

૪૨ શ્રી.વી.પી.રાઠોિ ૧૬૦૬૯ તલોદ રૂપાલ તા તલોદ ૯૭૨૬૩૪૪૯૭૭ 

૪૩ શ્રી.આર.િે.ઝાલા ૧૬૦૦૭ તલોદ રૂપાલ તા તલોદ ૯૦૯૦૭૮૪૧૪૦ 

૪૪ શ્રી.એ.એસ.વાઘેલા ૧૭૦૦૩ તાિપુર કેમ્પ આાંત્રોલી પુાંર્જજી તા 

તલોદ 

૯૯૯૮૬૧૫૫૨૨ 

૪૫ શ્રી.એ.િી.પરમાર ૧૭૦૩૦ તાિપુર કેમ્પ આાંત્રોલી દોલાજી તા 

તલોદ 

૮૫૧૧૦૧૩૨૭૯ 

૪૬ શ્રી.વી.એ.રાિપુત ૧૭૦૦૬ તિપુર કેમ્પ તાિપુર કેમ્પ તા 

તલોદ 

૯૯૭૪૦૫૫૪૪૩ 

૪૭ શ્રી.િી.એ.ખાાંટ ૧૭૦૩૬ તાિપુર કેમ્પ રાિીપુરા તા તલોદ ૭૦૬૯૪૧૩૩૪૯ 

૪૮ શ્રી.આર.એ.િોઈ ૧૫૦૧૩ પ્રાાંજતિ પ્રાાંજતિ તા પ્રાાંજતિ ૯૯૦૪૩૪૦૬૬૫ 

૪૯ શ્રી.એસ.જી.િોઈ ૧૫૦૨૦ પ્રાાંજતિ પ્રાજતિ તા પ્રાાંજતિ ૯૭૨૫૫૩૧૮૭૦ 

૫૦ શ્રી.એસ.બી.િોઈ ૧૫૦૨૩ પ્રાાંજતિ પ્રાાંજતિ તા પ્રાાંજતિ ૯૭૩૭૬૭૭૦૬૧ 

૫૧ શ્રી.જી.વી.િોઈ ૧૫૦૨૪ પ્રાાંજતિ પ્રાાંજતિ તા પ્રાાંજતિ ૯૫૭૪૨૦૯૮૧૧ 

૫૨ શ્રી.વી.કે.રાઠોિ ૧૫૦૨૫ પ્રાાંજતિ સીતવાિા તા પ્રાાંજતિ ૯૮૨૪૩૧૩૭૩૪ 

૫૩ શ્રી.કે.કે.િોઈ ૧૫૦૨૭ પ્રાાંજતિ પ્રાાંજતિ તા પ્રાાંજતિ ૯૯૨૪૭૪૨૨૧૯ 

૫૪ શ્રી.િી.આર.રાઠોિ ૧૫૦૩૦ પ્રાાંજતિ જસતવાિા તા પ્રાાંજતિ ૭૬૯૮૩૩૦૧૮૫ 

૫૫ શ્રી.એમ.કે.રાઠોિ ૧૫૦૩૮ પ્રાાંજતિ પ્રાાંજતિ તા પ્રાાંજતિ ૯૬૨૪૩૫૯૦૮૦ 

૫૬ શ્રી.બી.આર.રાઠોિ ૧૫૦૪૦ પ્રાાંજતિ પ્રાાંજતિ તા પ્રાાંજતિ ૮૭૫૮૪૬૫૧૭૭ 

૫૭ શ્રી.એસ.આર.બોઈ ૧૫૦૫૧ પ્રાાંજતિ લ ૭૬૦૦૯૦૨૧૩૮ 
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૫૮ શ્રી.એ.બી બુબિીયા ૧૦૦૮૭ પોર્ીના પેટા છાપરા તા- 

પોર્ીના 

૯૭૭૩૪૬૮૨૪૪ 

૫૯ શ્રી.એમ.િે.બુબિીયા ૧૦૦૯૪ પોર્ીના કોલાંદ તા- પોર્ીના ૯૭૨૬૪૩૯૦૫૫ 

૬૦ શ્રી.દી.એન.બુબિીયા ૧૦૦૫૩ પોર્ીના પેટા છાપરા તા- 

પોર્ીના 

૬૩૫૧૯૩૧૮૪૬ 

૬૧ શ્રી.આર.એ.ગમાર ૧૦૦૧૮ પોર્ીના ચાંિાિા તા- પોર્ીના ૯૦૨૩૧૯૭૨૦૩ 

૬૨ શ્રી.સી.વી.િાિી ૧૦૧૦૪ પોર્ીના દાંત્રાલ તા- પોર્ીના ૯૩૧૬૯૭૬૧૦૧ 

૬૩ શ્રી.જી.એચ.િાિી ૧૦૦૭૫ પોર્ીના સાંત્રાલ તા- પોર્ીના ૯૪૨૬૮૯૫૧૯૬ 

૬૪ શ્રી.વી.એસ.ગમાર ૧૦૦૨૧ પોર્ીના સાલેટા તા- પોર્ીના ૯૪૦૮૪૦૫૨૯૦ 

૬૫ શ્રી.આર.એલ.િાિી ૧૦૧૦૬ પોર્ીના દાંત્રાલ તા- પોર્ીના ૯૮૮૦૬૭૩૮૩૨ 

૬૬ શ્રી.એસ.કે. પરમાર ૧૦૧૦૭ પોર્ીના પોર્ીના તા- પોર્ીના ૯૯૦૫૮૩૮૭૪૭ 

૬૭ શ્રી.એ.કે.પરમાર ૧૦૦૫૦ પોર્ીના પોર્ીના તા- પોર્ીના ૭૫૬૭૨૫૭૮૩૩ 

૬૮ શ્રી.આર.યુ.બુબિીયા ૧૦૦૧૯ પોર્ીના કોલાંદ તા- પોર્ીના ૯૯૦૪૭૭૩૯૮૯ 

૬૯ શ્રી.એમ.આર.અસારી ૧૦૦૭૯ પોર્ીના ખાંઢોરા તા- પોર્ીના ૮૧૨૮૮૧૮૪૮૭ 

૭૦ શ્રી.િી.િે.અસારી ૧૦૦૭૮ પોર્ીના ખાંઢોરા તા- પોર્ીના ૯૭૧૨૭૧૫૦૭૨ 

૭૧ શ્રી.બી.આર.પરમાર ૧૦૦૮૦ પોર્ીના કાજીવાસ તા- પોર્ીના ૯૮૨૪૯૭૫૧૬ 

૭૨ શ્રી.સી.આર.િાિી ૧૦૦૫૭ પોર્ીના લાખીયા તા- પોર્ીના ૯૬૮૭૭૬૨૦૮૮ 
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પરીજર્ષ્ટ – ૮ 

AF[8 V\U[GL  DFlCTL 

VPG\P TF,]SFG]\ GFD 

D\0/LG]\ GFDv;ZGFD]\ 5|D]BqR[ZD[Gq 

D\+L 
CF[0LVF[ p5,laWGL 

lJUT 

1 2 3 4 5 

1 
B[0A|CDF 

B[0A|CDF TF,]SF Dt:IF[nF[U ;CSFZL 

D\0/L ,LPS\YF5]ZF 5F[PU]\N[, 

lN,L5l;\C 5|TF5l;\C JF3[,F 

D]P5F[PZF[IF TFP B[0A|CDF OF[G o 

Z!#(# 

25 

2 
B[0A|CDF 

zL T]J[Z lJBZ6 ;CSFZL D\0/L ,LP 

D]\PlJBZ6 5F[PpRL WGF, 

S[J0FEF. S[CZFEF. 0FEL 

D]PT]J[Z TFP B[0A|CDF OF[G o 

ZZ_()5 

25 

3 

lC\DTGUZ 

WL ;CIF[U Dt:IF[nF[U ;CSFZL D\0/L 

,LP lC\DTGUZ 

p:DFGEF. ;]<TFGXFC AFGJF 

lC\DTGUZ    OF[G o ZZ_Z*5 

10 U]CF> )[DGF SLGFZ[ 

4 
lE,F[0F 

WL ;FAZSF\9F lH<,F SCFZ 

Dt:IF[nF[U ;CSFZL D\0/L 

,LPlC\DTGUZ 

X\SZEF. ASFA]EF. SCFZ 

XFZNF S]\H ;F[;FI8L DF[TL5]Z4 

lC\DTGUZ   OF[G o ZZ)_*Z 

10 CFYDTL >gN=F;L)[D 

AFD^FF 

5 
DF[0F;F 

WL ;FAZSF\9F lH<,F Dt:IF[nF[U 

;CSFZL D\0/L ,LPlC\DTGUZ 

X\SZEF. ASFA]EF. SCFZ 

XFZNF S]\H ;F[;FI8L DF[TL5]Z4 

lC\DTGUZ     OF[G o ZZ)_*Z 

15 DFh]D )[DGF SLGFZ[ 

6 
lE,F[0F 

WL XFD/FHL lJEFU VFNLHFTL 

Dt:IF[nF[U ;CSFZL D\0/L 

,LPD]PN[JGL DF[ZL TFP lE,F[0F 

JF,HLEF. ,BDFHL 5FZ3L 

D]PN[JGLDF[ZL 0[DGL 5F;[ 

XFD/FHL       OF[G o Z$__Z! 

10 D[`JF[ H?FXIG[ 

SLGFZ[ 

7 
lJHIGUZ 

WL lJHIGUZ TF,]SF VFNLHFTL 

Dt:IF[nF[U ;CSFZL D\0/L 

,LPD\]PJ6WF[, TFP lJHIGUZ 

XSZFHL SFYF[0LF      OF[G o 

Z5$$5$ 

D]PJ6WF[, TFP lJHIGUZ 

12 CZ^FFJ )[DGF SLGFZ[ 
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પરીજર્ષ્ટ- ૯ 
સાબરકાાંઠા GFGL l;\RF. IF[HGFGL lJUT 

નાની જસચાઈ યોિના -૨૦૨૦ જીલ્લો-સાબરકાાંઠા 

        કુલ સાંગ્રિર્જતત અને તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૦ના રોિ ઉપલબ્્ પાિીનો િ્થો 

જવિાગનુાં નામ:-સાબરકાાંઠા પાંચાયત સસચાઈ જવિાગ,સિમતનગર          

અ.નાં. તાલુકો ગામનુાં નામ 
નાની સસચાઈ 

યોિનાનુાં નામ 

પુિગ 

સપાટી 

(FSL) 

મી. 

મિિમ 

સપાટી 

(HFL) 

મી. 

 કુલ 

સાંગ્રિર્

જતત 

(મી.ઘ.મી

.) 

તા.૩૦/૦૪/૨
૦૨૦ ના રોિ 

પાિીનો સાંગ્રિ 

અસરગ્રસ્ત ગામો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭   ૮ 

૧ 
તલોદ ટીંબા ટીંબા 

૩૪.૦૩ ૩૪.૩૩ ૨.૩૨ ૦.૨૦ 
ગાંિીરપુર-
ઉિેિીયા-નવાવાસ 

૨ સિમતનગર ઢુાંઢર ઢુાંઢર ૨૯.૨૬ ૨૯.૮૭ ૦.૧૦ ૦.૦૦ વેિરપમઠ 

૩ 
સિમતનગર 

કોિિ(િાથરોલ

) 
કોિિ(િાથરો

લ) 
૧૪૨.૮૦ ૧૪૫.૩૯ ૩.૫૫ ૦.૩૨ 

રિાસિ 

૪ સિમતનગર મનોરપુર મનોરપુર ૨૭.૭૫ ૨૮.૬૫ ૦.૫૩ ૦.૦૬ દેસાસિ 

૫ સિમતનગર રૂપાલ રૂપાલ ૨૮.૬૫ ૨૯.૨૫ ૦.૦૭ ૦.૦૦ રૂપાઇ 

૬ સિમતનગર વગિી વગિી ૪૪.૫૦ ૪૬.૩૫ ૦.૯૯ ૦.૦૭ વગિી,િુખ્યાિેરા 

૭ સિમતનગર રાિેન્િનગર રાિેન્િનગર ૨૦૭.૬૦ ૨૦૮.૫૦ ૦.૭૩ ૦.૦૦ રાિેન્િનગર 

૮ ઈિર દેર્ોિર દેર્ોિર ૧૦૧.૦૦ ૧૦૧.૯૦ ૦.૧૪ ૦.૦૦ દેર્ોિર 

૯ ઈિર મોટાકોટિા મોટાકોટિા ૧૭૮.૬૦ ૧૮૧.૦૫ ૩.૨૮ ૦.૪૦ મોટાકોટિા 

૧૦ ઈિર પોર્ીના પોર્ીના ૨૮.૬૫ ૨૯.૫૭ ૦.૨૨ ૦.૦૦ પોર્ીના 

૧૧ 
ઈિર રાિી રાિી 

૨૬.૨૧ ૨૬.૫૨ ૦.૬૩ ૦.૧૫ 
રાિી,ગાંિીરપુરા,લા

લોિા 

૧૨ ઈિર રૂવચ રૂવચ ૯૦.૫૦ ૯૩.૫૦ ૦.૨૨ ૦.૦૦ રૂવચ 

૧૩ ઈિર સાબલવાિ સાબલવાિ ૯૦.૩૦ ૯૧.૫૦ ૦.૭૫ ૦.૦૦ સાબલવાિ 

૧૪ ઈિર વસઈ વસઈ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૦.૯૦ ૦.૨૮ ૦.૦૦ વસઈ 

૧૫ ખેિબ્રહ્મા આગીયા આગીયા ૨૯.૫૭ ૩૦.૧૭ ૦.૬૫ ૦.૦૦ આગીયા 

૧૬ ખેિબ્રહ્મા બિેિીયા બિેિીયા ૨૫.૩૦ ૨૬.૨૦ ૦.૧૫ ૦.૦૦ બિેિીયા 

૧૭ ખેિબ્રહ્મા ચીખલી ચીખલી ૯૮.૦૦ ૯૯.૦૦ ૦.૧૪ ૦.૦૦ ચીખલી 

૧૮ ખેિબ્રહ્મા દીજીયો દીજીયો ૧૦૬.૪૫ ૧૦૭.૬૦ ૧.૭૨ ૦.૧૧ દીજીયો,ર્જિીસેબલ 

૧૯ 
ખેિબ્રહ્મા ગઢિા ર્ામળાજી 

ગઢિા 

ર્ામળાજી 
૨૩.૪૭ ૨૪.૧૦ ૦.૩૩ ૦.૦૫ 

ગઢિા ર્ામળાજી 
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૨૦ ખેિબ્રહ્મા કાંથાપુર કાંથાપુર ૩૦.૯૫ ૩૧.૫૫ ૦.૧૬ ૦.૦૦ કાંથાપુર 

૨૧ ખેિબ્રહ્મા ખેરગઢ ખેરગઢ ૪૯.૫૦ ૫૦.૧૧ ૦.૪૨ ૦.૦૦ ખેરગઢ 

૨૨ ખેિબ્રહ્મા મટોિા મટોિા ૨૯.૫૭ ૩૦.૧૮ ૦.૬૪ ૦.૦૦ મટોિા 

૨૩ ખેિબ્રહ્મા નવામોટા નવામોટા ૧૦૨.૦૦ ૧૦૩.૦૦ ૦.૧૬ ૦.૦૦ નવામોટા 

૨૪ ખેિબ્રહ્મા પઢારા પઢારા ૯૭.૫૦ ૯૮.૫૦ ૦.૪૯ ૦.૦૦ પઢારા 

૨૫ ખેિબ્રહ્મા રા્ીવાિ રા્ીવાિ ૯૯.૧૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૨૪ ૦.૦૦ રા્ીવાિ 

૨૬ ખેિબ્રહ્મા સાંબલીયા સાંબલીયા ૧૦૦.૫૦ ૧૦૧.૫૦ ૦.૧૫ ૦.૦૦ સાંબલીયા 

૨૭ ખેિબ્રહ્મા ઉંચી્નાલ ઉંચી્નાલ ૨૯.૨૫ ૩૦.૮૫ ૦.૫૧ ૦.૦૪ ઉંચી્નાલ 

૨૮ ખેિબ્રહ્મા વાલરિ વાલરિ ૧૦૧.૫૫ ૧૦૨.૫૫ ૦.૩૪ ૦.૦૩ વાલરિ 

૨૯ ખેિબ્રહ્મા વરતોલ વરતોલ ૧૦૦.૫૦ ૧૦૧.૫૦ ૦.૨૭ ૦.૦૦ વરતોલ 

૩૦ ખેિબ્રહ્મા સીતોલ સીતોલ ૧૦૦.૦૦  - ૦.૨૪ ૦.૦૦ સીતોલ 

૩૧ પોર્ીના ચાંિાિા ચાંિાિા ૧૧૩.૫૦ ૧૧૪.૮૦ ૦.૩૧ ૦.૦૦ ચાંિાિા 

૩૨ પોર્ીના દાંત્રાલ દાંત્રાલ ૯૯.૦૦ ૧૦૦.૦૦ ૦.૩૧ ૦.૦૦ દાંત્રાલ 

૩૩ પોર્ીના દોતિ દોતિ ૧૦૭.૧૦ ૧૦૯.૦૦ ૦.૭૮ ૦.૦૦ દોતિ,ગિેર 

૩૪ પોર્ીના ગિેર ગિેર ૯૯.૦૦ ૧૦૦.૨૦ ૦.૧૬ ૦.૦૦ ગિેર 

૩૫ પોર્ીના કાલાખેતરા કાલાખેતરા ૨૯.૪૦ ૯૦.૮૦ ૦.૪૯ ૦.૦૦ કાલાખેતરા 

૩૬ પોર્ીના કોલન્દ કોલન્દ ૧૦૧.૦૦ ૧૦૨.૦૦ ૦.૧૪ ૦.૦૦ કોલન્દ 

૩૭ પોર્ીના કોટિા કોટિા ૯૩.૫૦ ૯૪.૪૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ કોટિા 

૩૮ પોર્ીના લાખીયા લાખીયા ૯૦.૪૫ ૯૩.૦૦ ૦.૩૭ ૦.૧૦ લાખીયા 

૩૯ પોર્ીના મથાસરા મથાસરા ૯૫.૭૦ ૯૭.૨૫ ૦.૨૫ ૦.૦૦ મથાસરા 

૪૦ પોર્ીના સાલેરા સાલેરા ૧૦૦.૦૦ ૧૦૧.૨૦ ૦.૧૨ ૦.૦૦ સાલેરા 

૪૧ પોર્ીના વીંછી વીંછી ૯૫.૦૦ ૯૬.૦૦ ૦.૧૮ ૦.૦૦ વીંછી 

૪૨ વિાલી િવાનગઢ િવાનગઢ ૨૫.૬૧ ૨૬.૫૦ ૦.૪૦ ૦.૦૦ િવાનગઢ 

૪૩ વિાલી લાખેરા લાખરેા ૩૦.૪૯ ૩૧.૪૦ ૦.૩૬ ૦.૦૨ લાખેરા 

૪૪ વિાલી મિોર મિોર ૩૦.૪૮ ૩૦.૫૦ ૦.૧૩ ૦.૦૦ મિોર 

૪૫ વિાલી નાદરી નાદરી ૨૮.૨૮ ૨૮.૮૮ ૦.૧૬ ૦.૦૦ નાદરી 

૪૬ 
વિાલી 

વિાલી(સમલેશ્વ

ર) 
વિાલી(સમલે

શ્વર) 
૨૯.૯૭ ૩૦.૮૮ ૦.૨૭ ૦.૦૦ 

વિાલી(સમલેશ્વર) 
૪૭ જવિયનગર આમોદરા આમોદરા ૧૦૮.૩૦ ૧૧૦.૬૮ ૦.૬૮ ૦.૦૦ આમોદરા 

૪૮ જવિયનગર ચામઠિ ચામઠિ ૧૦૯.૭૦ ૧૧૫.૫૦ ૦.૫૨ ૦.૦૦ ચામઠિ 

૪૯ જવિયનગર ગાિી ગાિી ૯૫.૨૫ ૯૬.૨૫ ૦.૭૩ ૦.૧૮ ગાિી 

૫૦ જવિયનગર ખુરીબેરી ખુરીબેરી ૯૦.૦૦ ૯૧.૭૩ ૧.૪૮ ૦.૦૩ ખુરીબેરી 

કુલ સાંગ્રહ્ર્જતત ૨૮.૫૬ ૧.૭૬     
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                               પરીજર્ષ્ટ –10 
              સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. 

 

સામાન્ય રૂપરખેાઃ-  

  સાબરકાાંઠા જીલ્લામાાં મખુ્ય નદીઓ સાબરમતી, િાથમતી, િરિાવ, ગિુાઇ અન ેખારી છે. સાબરકાાંઠા જીલ્લામાાં 

ગિુાઇ, િરિાવ-૧ અન ેર, ખિેવા, િવાનપરુા તથા ગોરઠીયા બરેિે યોિનાઓ આવલે છે. પરૂ વાવાઝોિુાં ક ેઅન્ય આકજસ્મક 

સાંિોગોના સમય ેચેતવિી વ્યવસ્થાના િાગરૂપ ેઆ વતુગળ િસ્તકની ગિુાઇ, િરિાવ-૧ અન ે૨, ઇન્િાસી, અને િાથમતી, ખેિવા, 

િવાનપરુા ગોરઠીયા યોિનાઓના બા્ં  સ્થળ પર તથા ઇિરગઢ (રીપીટર સ્ટરે્ન)  તમેિ ફલિસલે, સસચાઇ િવન, સિમતનગર 

ખાત ે વાયરલેસની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવ ે છે. ગાા્ં ીનગરના ફલિસેલ ખાતથેી મળલે સાંદરે્ા સિમતનગર ખાતનેા ફલિસેલન ે

આપવામાાં આવ ેછે. સિમતનગર (ફોન નાં. ૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૯, ૨૪૧૮૫૭) ખાતથેી આ વતુગળ િસ્તકની તમામ કચેરીઓ તથા 

બાં્ સ્થળ ેચતેવિી સાંદરે્ા તાત્કાજલક આપી િરૂરી કાયગવાિી કરવા િિાવવામાાં આવ ેછે. દરકે વાયરલસે સ્ટરે્ન પર ત્રિ પાળીમાાં 

તાાંત્રીક કમગચારીઓન ેફરિ સોંપવામાાં આવ ેછે અન ેથયલે કાયગવાિી બાબત ેફલિસલે, સિમતનગરન ેમાજિતી આપ ેછે.  

૧.૦ જીલ્લાની સસચાઇ યોિનાઓ માટ ેકન્રોલ ટલેીફોન નાંબરઃ-   

ફલિસલે સસચાઇ િવન, સિમતનગર – (૦૨૭૭૨) ૨૪૧૬૬૯, ફકેસ નાં. (૦૨૭૭૨) ૨૪૧૮૫૭ 

૨.૦ ફોકલ ઓડફસરની કચરેીનો ફકેસ નાંબરઃ-  
કચેરીનુાં નામ કોિ નાંબર ફોન નાંબર 

અ્ીક્ષક ઇિનેરશ્રી, સિમતનગર સસચાઇ   

યોિના વતુગળ, સિમતનગર.  

૦૨૭૭૨ ૨૪૦૭૭૧, ૨૪૧૭૭૦ 
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૩.૦  સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકના લગાવવામાાં આવતા વાયરલસે સ્ટરે્નોની જવગત.  

અ.નાં. વાયરલસે સ્ટરે્ન ફોન નાંબર સ્થળની જવગત. 
૧ નોિલ કક્ષાનો ફલિસેલ, સિમતનગર  ૦૨૭૭૨-૨૪૧૬૬૯ સસચાઇ િવન, દુગાગ ઓઇલ મીલ પાછળ, 

સિમતનગર.  
        સાબરકાાંઠા જીલ્લો  

૧ ગુિાઇ બાં્ સ્થળ ૦૨૭૭૨-૨૯૧૫૯૬ ગુિાઇ િેમ સાઇટ કાાંિીયોલ  

૨ િરિાવ-ર બાં્ સ્થળ  ૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૪૭ િરિાવ-૨ િેમ સાઇટ, વિિ િોિે, 
જવિયનગર તાલુકો  

૩ ઇિરગઢ રીપીટર સ્ટેર્ન  ૦૨૭૭૮-૨૫૦૪૪૫ ઇિરગઢ, ઇિર (િરિાવ-૨ િેમ પરથી 

સાંદેર્ાઓ, ફલિસેલ, સિમતનગર સાથે 

આપ-લે કરવા માટે)  
૪ બિોલી -- બિોલી ગામ પાસે (રેઇન ગેિ અને 

રીવરગેિ સ્ટેર્ન)  
૫ િવાનપુરા ૦૨૭૭૦-૨૫૭૭૦૨ િવાનપુરા િેમ સાઇટ ખાતે  

૬ કરોલ િેમ  -- કરોલ િેમ (તા. પ્રાાંજતિ)  
૭ ખેિવા ૦૨૭૭૫-૨૨૦૨૧3, 

૨૯૧૧૪૨ 

ખેિવા િેમ 

૮ ગોરઠીયા  ૦૨૭૭૦-૨૯૧૩૭૬ ગોરઠીયા િેમ.  

 
અત્રેની કચેરી િસ્તકના બા્ં  સ્થળોની સલામતી માટ ેનીચનેા પગલાાં લવેામાાં આવલે છે.  
(૧)  બાં્ સ્થળ ઉપર કાંરોલ રૂમ ચોવીસ કલાક ચાલુ રાખવો. 
(ર) દરેક બાં્ સ્થળ  ઉપર કોઇપિ બીન અજ્કૃત વાિન કે વ્યજતત ને િવા દેવા માટે પરવાનગી આપવી નિીં.  
(૩) બાં્ સ્થળ ઉપર ઇમરિન્સી લાઇટ તૈયાર રાખવી અમુક ફલિ લાઇટ રાત્રીના સમયે ચાલુ રાખવી.  
(૪) ઇમરિન્સી સમયના આયોિન મુિબ કાયગવાિી િાથ ્રવાની તૈયારી રાખવી.  
(૫) િવાબદાર અજ્કારીએ મુખ્ય મથક ઉપર િાિર રિેવુાં તેમિ તેમની ગેરિાિરીમાાં વૈકજલ્પક વ્યવસ્થા કરવી.  
(૬) બાં્ સ્થળ ઉપર રાત્રી દરમ્યાન ચોકીદારોને બાં્ સ્થળ ઉપર િરૂરી સલામતી માટે સાવ્ રિેવુાં અને ફરિ પ્રત્યે ઢીલાર્ 

રાખવી નસિ.  



સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -૨૦૨૧ 

 
 

80 
 

 
૪.૦ સલામતીના િાગરૂપ ેિરૂરી જવગતો આ સાથ ેિોિેલ પત્રક નાંબર ૧ થી ૧૮ મિુબ છે.  

પત્રક -૧ 
 જી. સાબરકાાંઠા  
સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓની જવગત.  

અ.નાં. તાલુકાનુાં નામ  િેમનુાં નામ  િળાર્યની સપાટી તા. ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ ના 

રોિની િળાર્યની 

સપાટી મીટરમાાં  (રૂલ 

લેવલ)  

પૂિગ િળાર્યની સપાટી  મિિમ પૂર સપાટી  
મીટર  ફૂટ મીટર  ફૂટ 

૧ સિમતનગર  ગુિાઇ ૧૭૩.૦૦ ૫૬૭.૬૧ ૧૭૪.૫૪ ૫૭૨.૪૯ ૧૬૬.૮૦ 
૨ જવિયનગર  િરિાવ-૨ ૩૩૨.૦૦ ૧૦૮૯.૨૯ ૩૩૩.૩૫ ૧૦૯૩.૩૯ ૩૩૦.૨૬ 
૩ તલોદ  િવાનપુરા 

બેરેિ  
૯૧.૦૦ ૨૯૮.૪૮ ૯૪.૭૦ ૩૧૦.૬૨ ૯૧.૦૦ 

૪ ખેિબ્રિમા ખેિવા ૨૫૯.૭૦ ૮૫૧.૮૨ ૨૫૯.૭૦ ૮૫૧.૮૨ ૨૫૮.૦૫ 
૫ તલોદ (AIPC) ગોરઠીયા બેરેિ  ૧૧૦.૪૩ ૩૬૨.૨૧ ૧૧૩.૭૫ ૩૭૩.૧૦ ૧૧૦.૪૩ 

 
૨.૦   ચોમાસાની ઋતમુાાં િળાર્યમાાં અગાઉના વષોના પાિીના આવરાન ેધયાનમાાં લઇ િે ત ેમજિનાની પિલેી તારીખ ેિળાર્યમાાં 

પાિીની સપાટી અમકુ લવેલ ેર્જળવી રાખવાની િોય છે િેન ે"રૂલ લવેલ" કિવેાય છે. આ જનજશ્ચત કરલે "રૂલ લવેલ" ના કારિ ેચોમાસાની 

ઋતમુાાં િળાર્ય પરુપેરુૂ િરાયલે ન િોવા છતાાં ઉપરી અજ્કારી/કમગચારીની સચુના મિુબ િળાર્યમાાંથી પાિી છોિવામાાં આવ ેછે. 
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પત્રક -૨/૧ 

ગિુાઇ િળાર્ય યોિના,જી. સાબરકાાંઠા 
સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓમાાંથી છોિલે પાિીના િ્થા અન્વય ેઅસર પામતા ગામોની જવગત 

દર્ાગવતુાં પત્રક  
યોિનાનુાં નામઃ- ગિુાઇ િળાર્ય યોિના 
કયમુકેસ  જીલ્લો/  ગામો માટનેા સીગ્નલ  

કયસુકેસ તાલકુો  સફદે સીગ્નલ  વાદળી સીગ્નલ લાલ સીગ્નલ 
૨૮૩૧.૬૫ સાબરકાાંઠા     
૧૦૦૦૦૦ સિમતનગર ખાા્ં ોલ    

૩૫૩૯.૫૭ સાબરકાાંઠા  િોલાનો મઠ ખાા્ં ોલ   
૧૨૫૦૦૦ સિમતનગર રામપરુ    

  કરિપરુ    

૩૯૬૪.૩૨ સાબરકાાંઠા  કુાંપ િોલાનો મઠ ખાા્ં ોલ 

૧૪૨૦૦૦ સિમતનગર  રામપરુ   

   કરિપરુ   

૫૩૮૦.૧૫ સાબરકાાંઠા  ખણસા કુાંપ િોલાનો મઠ 

૧૯૦૦૦૦ સિમતનગર કાાંિીયોલ  રામપરુ  

  તોરિીયા કાંપા  કરિપરુ  

  િમેાઇ   

૫૪૯૩.૪૧ સાબરકાાંઠા   ખણસા કુાંપ  

૧૯૪૦૦૦ સિમતનગર  કાાંિીયોલ  

   તોરિીયા કાંપા  

   િમેાઇ  

૫૪૯૩.૪૧     

અન ેઉપર  

સાબરકાાંઠા    ખણસા  

૧૯૪૦૦૦     

અન ેઉપર  
સિમતનગર   કાાંિીયોલ 
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    તોરિીયા કાંપા 

    િમેાઇ 

નોં્ઃ- સફદે સીગ્નલ   : સાવ્ાન  
       વાદળી સીગ્નલ   : સ્થળાાંતર માટ ેતયૈાર રિવેુાં    
       લાલ સીગ્નલ             : તાત્કાજલક સ્થળાાંતર કરવુાં. 

 
પત્રક -૨/૨ 

િરિાવ-ર િળાર્ય યોિના, જી. સાબરકાાંઠા 
સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓમાાંથી છોિલે પાિીના િ્થા અન્વય ેઅસર પામતા ગામોની જવગત 

દર્ાગવતુાં પત્રક  
યોિનાનુાં નામઃ- િરિાવ-ર િળાર્ય યોિના 

કયમુેકસ  જીલ્લો/  ગામો માટનેા સીગ્નલ  

કયસુકેસ તાલુકો  સફદે સીગ્નલ  વાદળી સીગ્નલ લાલ સીગ્નલ 
૫૬૬.૩૩ સાબરકાાંઠા     
૨૦૦૦૦ ખેિબ્રિમા  ર્ીલવાિ   

૧૧૩૨.૬૬ સાબરકાાંઠા     
૪૦૦૦૦ ખેિબ્રિમા  વાઘા કાંપા ર્ીલવાિ   

  સ્ારા કાંપા   
૧૬૯૯ સાબરકાાંઠા     
૬૦૦૦૦ ખેિબ્રિમા   વાઘા કાંપા ર્ીલવાિ  

   સ્ારા કાંપા  

 સાબરકાાંઠા     

 જવિયનગર  આાંતરસબુા    

  મટોલી    

  બા્ં ાના    

  જવરપરુ   

  અાંતારી    

૨૧૨૩.૭૪ સાબરકાાંઠા    વાઘા કાંપા 

૭૫૦૦૦ ખેિબ્રિમા    સ્ારા કાંપા 

 જવિયનગર  અિાપરુ  આાંતરસબુા   
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   મટોલી   

   બા્ં ાના   

   જવરપરુ  

   અાંતારી   

૨૪૦૬.૯ સાબરકાાંઠા   અિાપરુ  આાંતરસબુા  

૮૫૦૦૦ જવિયનગર    મટોલી  

    બા્ં ાના  

    જવરપરુ 

    અાંતારી  

નોં્ઃ- સફદે સીગ્નલ   : સાવ્ાન  
       વાદળી સીગ્નલ  : સ્થળાાંતર માટ ેતયૈાર રિવેુાં   
        લાલ સીગ્નલ  : તાત્કાજલક સ્થળાાંતર કરવુાં. 

 
પત્રક -૨/૩ 

િવાનપરુા િળાર્ય યોિના,જી. સાબરકાાંઠા 
સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓમાાંથી છોિલે પાિીના િ્થા અન્વય ેઅસર પામતા ગામોની જવગત 

દર્ાગવતુાં પત્રક  
યોિનાનુાં નામઃ- િવાનપરુા િળાર્ય યોિના 

તાલકુોઃ- તલોદ  તાલકુોઃ- દિગેામ 

અ.નાં. ગામનુાં નામ  અ.નાં. ગામનુાં નામ  

૧ બિોદરા  ૧ વાિોલ 
૨ પનાપરુ ૨ બાવળની મવુાિી 
૩ નાિાાં  ૩ માસાંગ 
૪ સીમલીયા ૪ ખાખરા 
૫ ગઢવાલ   
૬ લાલાની મવુાિી   
૭ મિેકાલ   
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પત્રક -૨/૪ 

ખિેવા િળાર્ય યોિના,જી. સાબરકાાંઠા 
સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓમાાંથી છોિલે પાિીના િ્થા અન્વય ેઅસર પામતા ગામોની જવગત 

દર્ાગવતુાં પત્રક  
યોિનાનુાં નામઃ- ખિેવા િળાર્ય યોિના 

તાલકુોઃ- ખેિબ્રિમા 

અ.નાં. ગામનુાં નામ  

૧ બાસોલ 
૨ નવાનાના  
૩ િતુીયા  
૪ પરોયા 
૫ રો્રા 
૬ િગન્નાથપરુા  
૭ સીતોલ 
૮ બોરિી 
૯ વરતોલ  

                                          પત્રક -૨/૫ 
ગોરઠીયા િળાર્ય યોિના,જી. સાબરકાાંઠા 

સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓમાાંથી છોિલે પાિીના િ્થા અન્વય ેઅસર પામતા ગામોની જવગત 

દર્ાગવતુાં પત્રક  
યોિનાનુાં નામઃ- ગોરઠીયા િળાર્ય યોિના 

તાલકુોઃ- તલોદ  

અ.નાં. ગામનુાં નામ  

૧ મોિનપરુ 
૨ વરવાિા 
૩ ટકાર 
૪ મોટા ચેખલા  
૫ રતનપરુ  
૬ લવારી  
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૭ કઠવાિા  
૮ સુરપરુ  
૯ વસ્તાજીના મવુાિા  

૧૦ િેઠાજીના મવુાિા  
૧૧ આાંત્રોલી 
૧૨ તાિપરુ  
૧૩ િરસોલ  

પત્રક -૩/૧ 
િાથમતી (ઇન્િાસી)  િળાર્ય યોિના,જી. અરવલ્લી 

સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર. િસ્તકની યોિનાઓમાાંથી છોિલે પાિીના િ્થા અન્વય ેઅસર પામતા ગામોની જવગત 

દર્ાગવતુાં પત્રક  
યોિનાનુાં નામઃ- િાથમતી (ઇન્િાસી) િળાર્ય યોિના 
અનગટેિે યોિના  

તાલકુોઃ- જિલોિા  તાલકુોઃ- સિમતનગર.  

અ.નાં. ગામનુાં નામ  અ.નાં. ગામનુાં નામ  

૧ ફતપેરુ  ૧ ચાાંદરિી 
૨ ખાપરટેા ૨ ખિે 
૩ મિેીટીંબા ૩ ચાાંપલાનાર  
૪ નાપિા  ૪ મોરિુાંગરા 
૫ માાંકિી ૫ અાંબાવાિા 
૬ અમીદપરુ  ૬ ર્જાંબિુી 
૭ મોતીપરુા  ૭ રાબિ 
૮ કિોદરી ૮ બલવાંતપરુા  
૯ વાસના  ૯ કુાંપ 
  ૧૦ સરુપરુ  

  ૧૧ િમેાઇ 

  ૧૨ પ્રતાપપરુા  

  ૧૩ બલોચપરુા  

  ૧૪ રાિપરુ  

  ૧૫ કરે્રપરુા 

  ૧૬ અમરાપરુ 
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  ૧૭ પૃ્ વીપરુા  

  ૧૮ સિમતનગર.  

 

                                          પત્રક -૪ 

િમે સાઇટન ેિોિતા રસ્તાની જવગત. 
સાબરકાાંઠા જીલ્લો 

ક્રમાાંક િમેની જવગત રસ્તાની જવગત/જસ્થજત  
૧ ગુિાઇ િળાર્ય યોિના તેિપુરા, ર્જમળા જીલ્લા પાંચાયત િસ્તક ર્જમળા કાાંિીયોલ િમે જીલ્લા પાંચાયત 

િામર રોિ ૧૦ કી.મી. રામપુર કાિીયોલ જીલ્લા પાંચાયત િસ્તક કાિીયોલથી િેમ 

સાઇટ ૩ કી.મી. િામર રોિ  
૨ િરિાવ – ૨ િળાર્ય યોિના ઇિર, આાંતરસુબા, અિાપુર, જવિયનગર રાિય ્ોરીમાગગ જવિયનગર ઇિર સ્ટેટ 

િાઇવે ઉપરથી એપ્રોચ િામર રોિ જીલ્લા પાંચાયત િસ્તક ૯ કી.મી.  
૩ િવાનપુરા  રીચાિગ યોિના અમદાવાદ ્ોરીમાગગ પર િરસોલ નજીક સલાટપુર ચોકિીથી િવાનપુરા રોિ 

૪.૫૦ કી.મી. િામર રોિ, તલોદથી ૧૫ કી.મી. િામર રોિ સસચાઇ જવિાગ િસ્તક  
૪ ખેિવા િળાર્ય યોિના ખેિબ્રહ્માથી વરતોલ થઇ ખેિવા સાઇટ િામર રોિ ૧૫ કી .મી.  
૫ ગોરઠીયા િળાર્ય યોિના અમદાવાદ -મોિાસા ્ોરી માગગથી િરસોલથી ગાાંિોઇ રોિ પરથી મોિનપુર 

પાટીયાથી ગોરઠીયા િમે 
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પત્રક -૫ 

સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ િસ્તકના સાબરકાાંઠા જીલ્લાના સાંલગ્ન અજ્કારીશ્રીઓના અગત્યના ટલેીફોન નાંબર 
અ .નાં  અજ્કારીનુાં નામ િોદો અને ઓડફસ તાબા િેઠળની યોિનાઓ ટેલીફોન નાંબર ઇમેલ એડ્રેસ 

ઓફીસ ફેક્ષ અાંગત/રિેઠાિ  મોબાઇલ નાં  
૧ એન.વી.કોટવાલ  અ.ઇ.શ્રી અને ફોકલ 

અજ્કારીશ્રી, સિમતનગર 

સસચાઇ યોિના વતુગળ, 

સિમતનગર. 

સાબરકાાંઠા  તથા 

અરવલ્લી જીલ્લાની 

તમામ યોિનાઓ 

૦૨૭૭૨- 

૨૪૦૭૭૧, 
૨૪૦૦૪૮ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૧૭૭૦ 

-- ૯૪૨૬૯૫૪૧૬૧ Sehipcjune2012@

gmail.com  

૨ બી.એસ.ચૌ્રી કા.ઇ.શ્રી અને નોિલ 

અજ્કારીશ્રી, સાબરકાાંઠા જીલ્લો 

ફલિસેલ સિમતનગર. 

સાબરકાાંઠા જીલ્લાની 

તમામ યોિનાઓ 
૦૨૭૭૨-

૨૪૧૬૬૯ , 
૨૪૨૭૧૦ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૧૮૫૭ 

૦૨૭૭૨- 

૨૪૨૮૩૬, 
૨૪૧૧૧૧ 

૯૮૯૮૦૬૫૯૪૮ floodcellhimatnaga

r@yahoo.com  

૩ બી.એસ.ચૌ્રી કા.ઇ.શ્રી,  સિમતનગર સસચાઇ 

જવિાગ, સિમતનગર. 

િાથમતી, િવાનપુરા ૦૨૭૭૨-
૨૪૨૭૧૦ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૨૮૩૬ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૨૮૩૬ 

૯૮૯૮૦૬૫૯૪૮ eehidn@yahoo.com 

 
૪ આર.એન.જનનામા કા.ઇ.શ્રી,  યોિના બાાં્કામ 

જવિાગ નાં.-૩, સિમતનગર. 

ગુિાઇ, િરિાવ-ર, 
ખેિવા 

૦૨૭૭૨-
૨૪૫૦૫૬ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૫૩૦૧ 

૦૨૭૭૨-
૨૪૫૩૦૧ 

૯૧૦૬૩૮૧૬૮૧ exepcdn3@yahoo.

com 

 
૫ કે.બી. પટેજલયા ના.કા.ઇ.શ્રી, સિમતનગર 

સસચાઇ પેટા જવિાગ. 
સિમતનગર 

અરવલ્લી જીલ્લાની 

તમાાંમ યોિનાઓ 
૦૨૭૭૪-
૨૪૬૩૯૨ 

૦૨૭૭૪-
૨૪૬૩૯૨ 

૦૨૭૭૪-
૨૪૨૫૩૭ 

૯૪૨૮૭૬૯૩૮૫ IPDNIRR@REDIFFN

AIL.COM-- 

૬ આર.એન.જનનામા ના.કા.ઇ.શ્રી, વાત્રક યોિના 

નિેર જવિાગ ,મોિાસા  

વારાર્ી ૦૨૭૭૪૨૪૩૨૨૧ ૦૨૭૭૪-
૨૪૩૨૨૧ 

 ૯૧૦૬૩૮૧૬૮૧ eewpcdn@gmail.c

om 

mailto:Sehipcjune2012@gmail.com
mailto:Sehipcjune2012@gmail.com
mailto:floodcellhimatnagar@yahoo.com
mailto:floodcellhimatnagar@yahoo.com
mailto:eehidn@yahoo.com
mailto:exepcdn3@yahoo.com
mailto:exepcdn3@yahoo.com
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૭ આર.એચ.પટેલ  ના.કા.ઇ.શ્રી, સિમતનગર 

સસચાઇ પેટા જવિાગ. 
સિમતનગર 

િાથમતી ૦૨૭૭૨૨૯૧૧૦૩  ૦૨૭૭૨-
૨૩૨૬૮૫ 

૯૪૨૬૦૧૯૨૪૨ 
 

-- 
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પત્રક -૬ 

સિમતનગર સસચાઇ યોિના વતુગળ, િસ્તકની કચેરીઓ િસ્તકના વાિનોની જવગત. 
અ .નાં  કચેરીનુાં નામ વાિનની જવગત જવર્ેષ નોં્ 

જીપ રક વોટર ટને્કર રેકટર  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

સાબરકાાંઠા જિલ્લો  
૧ કાયગપાલક ઇિનેરશ્રી, યોિના બાા્ં કામ જવિાગનાં -૩ , 

સિમતનગર. 

૫ ૦ ૦ ૦  

૨ કાયગપાલક ઇિનેરશ્રી, સિમતનગર સસચાઇ જવિાગ, 

સિમતનગર . 

૪ ૦ ૦ ૦  
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                               પત્રક -૭ 

જિલ્લાની મોટી સસચાઇ યોિનાઓની જવગત. 

અ .નાં  તાલકુાનુાં નામ િમેનુાં નામ ટલેીફોન િળાર્યની સપાટી િયિનક સપાટી. પરુ 

અસરગ્રસ્ત 

ગામોની 

સાંખ્યા  

કોિ નાંબર મીટરમાાં ફુટમાાં મીટરમાાં ફુટમાાં  
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ 

     સાબરકાાંઠા  જીલ્લો 
૧ સિમતનગર. ગુિાઇ ૦૨૭૭૨ ૨૯૧૫૯૬ ૧૭૩.૦૦ ૫૬૭.૬૧ ૧૭૪.૫૪ ૫૭૨.૪૯ ૧૭ 

૨ વિાલી ઘરોઇ ૦૨૭૬૧ ૨૬૨૩૫૨ ૧૮૯.૫૯ ૬૨૨.૦૦ ૧૯૨.૨૪ ૬૩૦.૫૫  
૩ જવિયનગર િરિાવ-૨ ૦૨૭૭૫ ૨૫૪૦૪૭ ૩૩૨.૦૦ ૧૦૮૯.૨૯ ૩૩૩.૩૫ ૧૦૯૩.૩૯ ૧૦ 

૪ ખેિબ્રહ્મા ખેિવા ૦૨૭૭૫ ૨૯૧૧૪૨ ૨૫૯.૭૦ ૮૫૧.૮૨ ૨૫૯.૭૦ ૮૫૧.૮૨ ૯ 

૫ તલોદ િવાનપુરા ૦૨૭૭૦ ૨૯૧૪૮૨ ૯૧.૦૦ ૨૯૮.૪૮ ૯૪.૭૦ ૩૧૦.૬૨ ૧૦ 
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પત્રક -૮ 

નદી કીનાર ેઆવલેા ગામોની જવગત દર્ાગવતુાં પત્રક 
અ .નાં  તાલુકો નદી ડકનારે આવેલ ગામો તેમિ સ્થળાાંતર માટેના સ્થળની જવગત . 
 સાબરકાાંઠા જીલ્લો 
૧ સિમતનગર. સાબરમતી ખેિાવાિા, કિોલી,પેથાપુર, દે્રોટા, દેરોલ, સાયબાપુર, સરોલી,  )િે તે ગામની પ્રાથજમક ર્ાળા(  
૨ પ્રાાંજતિ િાથમતી ગેિ, મોરવાિા, મોયદ, કાટવાિ, સાાંપિ,વા્પુર,  )િે તે ગામની પ્રાથજમક ર્ાળા(  

  સાબરમતી વા્પુર, સાદોલીયા, ગલેસરા, પોયિા, સીતવાિા, ઇન્િાિપુર, ઓરિ ).િે તે ગામની પ્રાથજમક ર્ાળા(  

  ખારી છાદરિા, જનકોિીયા, આસરોિા, મૌછા, વા્રોટા, મિાદેવપુરા, મોરાલી, િેનપુર, લાલપુર )િેનપુર (બાઇની મુવાિી , માવાની મુવાિી, દલાની મુવાિી, બાદરની મુવાિી, પુનાદરા, પઢાયિા, તાિપુર (િે તે 

ગામની પ્રાથજમક ર્ાળા)  
૩ તલોદ કાાંિિ ચારિવાંટા, વરવાિા, મોિનપુર ) .િે તે ગામની પ્રાથજમક ર્ાળા(  

  ખારી મુ્ાસિા 

  મેશ્વો િરસોલ, આાંત્રોલીવાસ દોલજી, આાં .વા.ર્જજીપુાં , સુલતાનપુર,ગઢવાિ, બિોદરા 
૪ ખેિબ્રહ્મા કોસાંબી બોરિી, વાલરિ, બાસોલ, િૂજતયા, પરોયા, રો્રા, િગન્નાથપુરા, જર્તોલ, નવાનાના  )િે તે ગામની પ્રાથજમક ર્ાળા(  
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પરીજર્ષ્ટ – ૧૯ 

 સાબરમતી ગેસ લીમીટેિ 

Emergency Contact Number –Sabarmati Gas Ltd Sabarkantha District  
 Emergency Contact Number- 9925039654  
Head Office Control Room No- 9909022382, 9909022385  
Himmatnagar Customer Care Center- Land line (02772-244245)  
Himmatnagar SGL Officials Contact Numbers  
Site Incident Controller (SIC)  Jayvin Shilu ( Executive-O&M)  9428776200  
Administration communication 
Coordinator  

Kalpesh Dattani ( Sr. Executive- 
Marketing)  

9727375165  

Fire Safety Coordinator  Anupam Patel (Executive –
Projects)  

9924394051  

Support and Auxiliary Coordinator  Ashish Patel ( PNG – Co 
ordinator)  

9428221482  
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પરીજર્ષ્ટ -૨૦  

GUZ5Fl,SFVF[ 5F;[ p5,aW સા્નોGL DFlCTL 

S|DP GUZ 5Fl,SFG]\ 

GFD 

p5,aW ;FWGF[GL ;\bIF 

8=[S8Z HL5 JF[8Z 

8[gSZ 

,F[0Z ZF[0 ZF[,Z ;L8L 

A; 

V[dAI] 

,g; 

OFIZ 

OF.8Z 

J[SI]D 

8[gSZ 

0L  

JF[8ZL\U  

5\5 

JM8Z 

A|FphZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1 lC\DTGUZ 12 1 2 1 1 5 2 2 1 0 2 

2 DF[0F;F 7 1 2 Z 0 0 0 1 1 2 1 

3 .0Z 4 1 2 1 0 0 0 2 1 0 2 

4 5|F\lTH 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

5 T,F[N 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

6 B[0A|CDF 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

7 J0F,L 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 AFI0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

S],ov 30 3 10 2 1 5 2 10 5 2 7 

 

પરીજર્ષ્ટ – ૨૧ 

જીલ્લા આરોગ્ય જવિાગ  

 

સાબરકાાંઠા જિલ્લો િારત દેર્ના પજશ્ચમ િાગમાાં આવેલા ગુિરાત રાજ્યના ઉિર િાગમાાં આવલેો એક 

જિલ્લો છે. આ જિલ્લાનુાં મુખ્ય મથક સિમતનગર ર્િરે ખાતે આવલેુાં છે. જિલ્લાનુાં ક્ષેત્રફળ ૭,૩૯૦ ચોરસ 

ડકમી છે. જીલ્ લામાાં સને ર૦૨૦ ના વષગમાાં સરેરાર્ વરસાદ ૧૦૫૭ મીમી વરસાદ નોં્ાયેલ છે. જીલ્ લામાાં 

જર્યાળામાાં ઓછામાાં ઓછુાં ૧ર.૦ સેન્ રીગ્રિે સરેરાર્ ઉષ્ િતામાન અને ઉનાળામાાં વ્ુમાાં વ્ુ ૪૩.૧ 

સેન્ ટીગ્રેિ ઉષ્ િતામાન રિ ેછે. 

સામાન્ ય રૂ૫ રખેા 
ક્રમ જવગત આાંકિાકીય માજિતી 

૧ 
જિલ્ લાનુાં િૌગોજલક 

સ્ થાન 

ર૩ - ૦૩ ઉિર અક્ષાાંર્ થી ર૪.ર૩ અક્ષાાંર્ સુ્ી, ૭ર.૪૩ પૂવગ રેખાાંર્ થી ૭૩.૩૯ 

રેખાાંર્ સુ્ી. 

૨ કુલ ક્ષેત્રફળ ૪૪૯૮.૫૭ ચો.કી.મી. 

૩ આબોિવા સુકી અને ઉષ્િ. 
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૪ િમીન કાળી,ગોરિુાં,ખિકાળ, પ્થરીયાળ,રેતાળ, િુાંગરાળ અને ખિકોવાળી. 

૫ નદીઓ  સાબરમતી, ખારી, મેશ્વો, િાથમતી, િરિાવ, વાત્રક, માઝમ નદી.  

૬ મુખ્ ય પાકો િાાંગર,બાિરી,મકાઈ,તુવેર,મગ, ઘઉં,મગફળી,એરાંિા,કપાસ. 

૭ કુલ તાલુકા - ૮ ખેિબ્રિમા,જવિયનગર,વિાલી,ઈિર,પોર્ીના, સિમતનગર,તલોદ,પ્રાાંતીિ  

૮ કુલ ગામ ૭૧૨ 

૯ ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્ યા ૪૩૬ 

૧૦ નગરપાજલકા ૬ 

 
ચોમાસા દરમ્યાન જવિાગ ેકરવાની પ્રવતૃી : -  
 સાંચારી રોગ સજમક્ષા બેઠકનુ આયોિન કરવુ.  
 પાિીના સોસગની મેઇન ટાાંકીઓની સમયાંતરે સફાઇ થાય તે અાંગે તથા પાિીનુ જનયજમત તલોરીનેર્ન થાય તે અાંગ ે

સુપરજવઝન રાખવુ.  
 પીવાના પાિીના તમામ સ્ત્રોતોની આિુબાિુ સ્વચ્છતાનુ ઉંચુ ્ોરિ િળવાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવાય તે માટે 

મોનીટરીંગ કરવુ.  
 પીવાના પાિીના પાઇપલાઇન તેમિ વાલ્વમાાં લીકેઝની ર્જિ થાય તે વખતે તરત યુધ્ના ્ોરિે રીપેરીંગ થાય તે 

માટે િે તે સાંસ્થાનો સાંપ``1કગ કરી કામગીરી પુિગ થાય તે માટે સુપરજવઝન તથા માગગદર્ગન આપવુ.  
 ર્ાળા કોલેિ તેમિ ર્જિેર સાંસ્થાઓની ટાાંકીઓ જનયજમત સાફ થાય તે અાંગ ેસાંસ્થાઓના સાંપકગમાાં રિી કામગીરી 

પુિગ કરવા સુપરજવઝન કરવુ.  
 ગાંદકી વાળી તમામ િગ્યાઓએ સફાઇ કરાવવા િે તે સાંસ્થાને ર્જિ કરી કામગીરી પુિગ કરાવવી તથા િે તે િગ્યાએ 

ચુનો અથવાતો િાંતુનાર્ક દવાઓનો છાંટકાવ કરાવવા િે તે સાંસ્થાને ર્જિ કરી કામગીરી પુિગ કરાવવી.  
 ઉિરાતી તેમિ લીકેઝ િોય તેવી ગટર લાઇનો દુરસ્ત/રીપેરીંગ કરાવવા િે તે સાંસ્થાઓનો સાંપકગ કરી કામગીરી 

પુિગ કરાવવી.  
 ગટરના મેઇન િોલમાાંથી પસાર થતી પીવાના પાિીની પાઇપલાઇનો દુર કરાવવા િે તે ગ્રામ પાંચાયત/ 

નગરપાલીકાને સૂચના આપવી.  
 ર્જિેર સ્થળો અને િોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, ચા-નાસ્તાની લારીઓ , પીવાના પાિીની પરબો , પાલગર વગેર ેિગ્યાઓએ 

તલોરીનેર્નયુતત પાિી વપરાય તે માટે િે તે ગ્રામ પાંચાયત/ નગરપાલીકાને સૂચના આપવી. 
 ખુલ્લા ખાધય પદાથો, વાસી પદાથો , સિેલા ર્ાકિાજી તથા ફળો ન વેચાય તે અાંગે િે તે ગ્રામ  પાંચાયત/ 

નગરપાલીકાને સૂચના આપવી. 
 ઝાિા-ઉલ્ટીના રોગચાળામાાં ઓઆરએસ પેકેટનો ઉપયોગ થાય તે સુજનજસ્ચત કરવુ. 
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 પાિીિન્ય રોગચાળો  નો્ાય ત્યારે તાત્કાલીક કાયગવાિી કરી રોગચાળાને કાબુમાાં લેવો અને તે અાંગેની વ્યવસ્થાઓ 

ગોઠવવી.  
 જિલ્લા કક્ષાના અને તાલુકા કક્ષાના અજ્કારીશ્રીઓ ડફલ્િમાાં મુલાકાત લે ત્યારે પાિીમાાં તલોરીનના પ્રમાિની માત્રા 

ચેક કરવા માટે કામગીરી કરવી.  
 પ્રા.આ.કેન્િ, સા.આ.કેન્િ અને િોજસ્પટલ કક્ષાએ આવશ્યક પ્રમાિમાાં િરૂરી દવાનો િ્થો ઉપલબ્્ કરાવવા 

કાયગવાજિ કરવી.  
 પૂર વાવાઝોિા દરમ્યાન મૃત્યુ પામનાર વ્યજતતનુ તાત્કાલીક પોસ્ટમોટમ કરાવવુ. 

પૂર,વાવાઝોિા થી જવસ્થાપીત થયેલ વસ્તીને પૂરા પાિવામાાં આવેલ કેમ્પ સ્થળે મેિીકલ ફેસીલીટી પૂરી પાિવી.  
 રાજ્યના અન્ય સ્થળોએ મેિીકલ ટીમો મોકલવાની િરૂરીયાત ઉિી થાયતો તાત્કાલીક ટીમો મોકલી આપવી.   

 
ગત વષગ દરમ્યાનની કામગીરી (ચોમાસા સાંદિ)ે  :-  
ગત વષગ દરમ્યાન સમીક્ષા બેઠક યોજી ચોમાસા દરમ્યાન િુદા િુદા જવિાગોએ કરવાની કામગીરી અાંગે માગગદર્ગન આપેલ. 
ગત વષગ દરમ્યાન સાબરકાાંઠા જિલ્લામાાં વરસાદ ઓછો િોવાથી પૂર, વાવાઝોિાની પરીજસ્થતી ઉપજસ્થત થયેલ ન િતી. 
ઉપર દર્ાગવ્યા મુિબ બાકીની કામગીરી કરવામાાં આવેલ.  
 

વસ્તી જવષયક માજિતી  

નાં  આરોગ્ય સાંસ્થાઓ  કલુ  

૧ જી.એમ.આર.ઇ.એસ મિેીકલ કોલિે અન ેડિસ્રીતટ િોજસ્પટલ, સિમતનગર  ૧ 

૨ સબ ડિસ્રીતટ િોજસ્પટલ ૨ 

૩ સામજુિક આરોગ્ય કને્િ  ૧૨ 

૪ પ્રાથજમક આરોગ્ય કને્િ  ૪૮ 

૫ 24x7   પ્રાથજમક આરોગ્ય કને્િ ૧૦ 

૬ સબ સને્ટર ૨૮૧ 

૭ મોબાઇલ િલે્થ યજુનટ ૧ 

૮ ર્િરેી પ્રાથજમક આરોગ્ય કને્િ  ૪ 

અ.નાં. તાલકુાનુાં નામ ગ્રામ પાંચાયત ની સાંખ્યા ગ્રામની સાંખ્યા કલુ વસ્તી 

૧ ખેિબ્રહ્મા ૩૨ ૭૬ ૨૦૪૪૮૭ 

૨ વિાલી ૩૯ ૫૫ ૯૯૬૦૩૬ 
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જિલ્લા કક્ષાના અજ્કારીઓ  
નાં િોદ્દો  અજ્કારીન ુનામ  લને્િલાઇન નાં  મોબાઇલ નાંબર  

૧ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય 

અજ્કારી 

િૉ. રાિેર્ પટેલ  ૦૨૭૭૨-
૨૪૬૪૨૩  

૯૬૮૭૬૭૯૦૦૨  

૨ અજ્ક જિલ્લા આરોગ્ય 

અજ્કારી     
િૉ. કે.એસ.ચારિ (ઇન્ચાિગ)   -  ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૫  

૩ જિલ્લા આર.સી.એચ. 
અજ્કારી  

િૉ. 
િે.એચ.પરમાર(ઇન્ચાિગ)    

૦૨૭૭૨-
૨૪૨૫૯૧ 

૯૬૮૭૬૭૯૦૦૪  

૪

  
મુખ્ય જિલ્લા તબીબી 

અજ્કારી સિ સીવીલ સિગન  
િૉ. ગોસવદ પટેલ (ઇન્ચાિગ) ૦૨૭૭૨ 

૨૪૧૮૯૨  

૯૭૨૬૬૯૨૧૨૦  

૫ જિલ્લા રોગચાળા જનયાંત્રિ 

અજ્કારી 
િૉ. જચરાગ મોદી(ઇન્ચાિગ) ૦૨૭૭૨ 

૨૪૪૪૨૨ 

૯૬૮૭૬૭૯૦૦૯ 

૬ જિલ્લા તવાલીટી અજ્કારી િૉ. એ.આઇ.મલેક  
(ઇન્ચાિગ)  

 ૯૬૮૭૬૭૯૦૧૧  

૭ જિલ્લા મેલેરીયા અજ્કારી  િૉ. પી.એલ.અસારી   
(ઇન્ચાિગ) 

૦૨૭૭૨૨૪૨૫૫૨
  

૯૬૮૭૬૭૯૦૦૮  

૮ ટી.બી અજ્કારી િૉ. એસ.એચ.દે્ રોટીયા ૦૨૭૭૨ 

૨૪૧૭૪૪ 

૯૬૮૭૬૭૯૫૮૯  

 

 

 

 

 

૩ પોર્ીના ૧૭ ૫૯ ૧૮૧૪૨૨ 

૪ ઇિર ૧૦૧ ૧૪૪ ૨૮૦૩૨૮ 

૫ તલોદ ૬૦ ૭૭ ૧૭૪૦૦૦ 

૬ જવિયનગર ૩૧ ૮૬ ૧૨૪૩૯૯ 

૭ પ્રાાંજતિ ૫૯ ૬૯ ૧૬૨૪૧૦ 

૮ જિમતનગર ૯૭ ૧૪૬ ૩૭૨૯૭૨ 

કલુ ૪૩૬ ૭૧૨ ૧૫૯૬૦૫૪ 
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તાલકુા આરોગ્ય અજ્કારી  
નાં  તાલકુા  ટી.એચ.ઓ ન ુનામ  લને્િલાઇન નાંબર  મોબાઇલ નાંબર   

૧ સિમતનગર િૉ. સજતષ વ્યાસ  ૦૨૭૭૨  ૨૪૧૫૦૫ ૭૫૭૨૯૦૬૭૩૧ 

૨ ઇિર િૉ.ક.ેએસ.ચારિ  ૦૨૭૭૮ ૨૫૩૦૦૫ ૯૬૮૭૬૭૯૩૨૫ 

૩ વિાલી  િૉ. કશ્યપ પટેલ  -  -  ૯૬૮૭૬૭૯૩૭૫  

૪ ખેિબ્રહ્મા  િૉ.આર.િી.ગોસ્વામી  ૦૨૭૭૫  ૨૨૨૬૫૨ ૯૫૧૨૦૧૩૯૮૫ 

૫ પોર્ીના  િૉ.બનેસસિ ગઠવી  -  -  ૯૦૩૩૮૬૬૬૩૯ 

૬ જવિયનગર િૉ.એસ.એમ.ચૌિાિ ૦૨૭૭૫ ૨૫૪૧૯૩ ૯૬૮૭૬૭૯૪૪૫ 

૭ પ્રાાંતીિ  િૉ. એ.એચ.સોલાંકી  ૦૨૭૭૦ ૨૩૩૮૧૧ ૯૬૮૭૬૭૯૦૬૦ 

૮ તલોદ  િૉ.વી.િે.મુાંગિ  ૦૨૭૭૦ ૨૨૦૬૯૨ ૯૬૮૭૬૭૯૦૮૬ 



                               સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -2020 

99 
 

Sr.

N 
Taluka PHC Mobile No 

Landline No 
Email ID (Uniform) 

STD  Number 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Idar Chitroda 9687679356 02778 266322 phcchitroda.health.sabarkantha@gmail.com 

2 Idar Finchod 9687679556 02778 238058 phcfinchod.health.sabarkantha@gmail.com 

3 Idar Jashvantgadh 9687679333 02778 259541 phcjashwantgadh.health.sk@gmail.com 

4 Idar Kadiyadara 9687679327 02778 236330 phckadiyadra.health.sabarkatha@gmail.com 

5 Idar Mudeti 9687679342 02778 260201 phcmudeti.health.sabarkantha@gmail.com 

6 Idar Mudeti 9687679349 02778 260201 phcmudeti.health.sabarkantha@gmail.com 

7 Idar Nava Revas 9687679370 02778 262069 phcrevas.health.sabarkantha@gmail.com 

8 Idar Verabar 9687679351 02778 247288 phcverabar.health.sabarkantha@gmail.com 

9 Idar Virpur 9687679363 02778 244458 phcvirpur.health.sabarkantha@gmail.com 

10 Idar Aroda 9687679363 02778 244458 phcvirpur.health.sabarkantha@gmail.com 

11 Vadali Dobhoda 9687679384 02778 285388 phcdobhada.health.sabarkantha@gmail.com 

12 Vadali Therasana 9687679375 02778 222056 phctherasana.health.sabarkanth@gmail.com 

13 Himatnagar Jamla 9687679047 02772 221120 phcjamla.health.sabarkantha@gnmail.com 

14 Himatnagar Desasan 9687679054 02772 225193 phcdesasan.health.sabarkantha@gmail.com 

15 Himatnagar Ilol 9687679028 02772 227355 phcilol.health.sabarkantha@gmail.com 

16 Himatnagar Chandarni 9687679040 02772 276327 phcchandarni.health.sabarkanth@gmail.com 

17 Himatnagar Hadiyol 9687679054 02772 239052 phchadiyol.health.sabarkantha@gnmail.com 

18 Himatnagar Viravada 9824511827 02772 286254 phcviravada.health.sabarkantha@gnmail.com 

19 Himatnagar Bamna 9687679319 02771 277330 phcbamana.health.sabarkantha@gmail.com 

20 Himatnagar Derol 9687679040 - - Phcderol.health.sabarkantha@gmail.com 

21 
Khedbrahm

a 
Derol 9687679433 02775 241726 phcderol.health.sabarkantha@gmail.com 

22 
Khedbrahm

a 
Unchidhanal 9687679424   phcunchidhanal.health.sabarkan@gmail.com 

23 
Khedbrahm

a 
Mithibili 9965022015 02775 - phcmithibili.health.sabarkantha.@gmail.com 

24 
Khedbrahm

a 
Kalol 9624592969   Phckalol.health.sabarkantha@gmail.com 

25 
Khedbrahm

a 
Kheroj 9979971868   phckheroj.health.sabarkantha@gmail.com  

26 
Khedbrahm

a 
Sembaliya 9638089506   Phcsembaliya.health.sabarkantha@gmail.com 

27 
Khedbrahm

a 
Khedva 9687679433   phckhedva.health.sabarkantha@gmail.com 

28 Poshina Lambadiya 9687679419 - - phclambadiya.health.sabarkantha@gmail.com 

29 Poshina Dantral 9687679413 - - phcdantral.health.sabarkantha@gmail.com 

30 Poshina Delwada 9687679401 - - phcdelwada.health.sabarkantha@gmail.com  

31 Poshina Ajavas 9408402744 02775 283441 phcajavas.health.sabarkantha@gmail.com  

32 Poshina Kotda 9624592969   phckotda.health.sabarkantha@gmail.com 

33 Poshina Demti 9978873044   phcdemti.health.sabarkantha@gmail.com 

34 Vijaynagar Antarsumba 9662955123   phcantarsumba.health.sabarkantha@gmail.com 

mailto:phcjamla.health.sabarkantha@gnmail.com
mailto:phcdesasan.health.sabarkantha@gmail.com
mailto:phcilol.health.sabarkantha@gmail.com
mailto:phcchandarni.health.sabarkanth@gmail.com
mailto:phchadiyol.health.sabarkantha@gnmail.com
mailto:phcviravada.health.sabarkantha@gnmail.com
mailto:phcderol.health.sabarkantha@gmail.com
mailto:phcunchidhanal.health.sabarkan@gmail.com
mailto:phckheroj.health.sabarkantha@gmail.com
mailto:phcdelwada.health.sabarkantha@gmail.com
mailto:phcajavas.health.sabarkantha@gmail.com
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મડેિકલ ઓડફસર (પી.એચ.સી) સાંપકગ સચૂી  
 

SN Taluka CHC Mobile No 

Landline No 

Email ID (Uniform) STD 

Code 

Numbe

r 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Idar Davad 
909906977

9 
02778 277358 chcdavad.health.sabarkantha@gmail.com  

2 Idar Idar 
909906460

1 
02778 250111 chcidar.health.sabarkantha@gmail.com 

3 Khedbrahma Matoda 
909906446

1 
02775 283335 

Chc.matoda.health.sabarkantha@gmail.co

m 

4 Prantij Prantij 
909906450

4 
02770 233651 chc.prantij.health.sabarkantha@gmail.com 

5 Prantij 
Takhatgad

h 

940858650

4 
02770 273133 

chctakhatgadh.health.sabarkant@gmail.co

m 

6 Talod Talod 
909906454

6 
02770 220691 chc.talod.health.sabarkanth@gmail.com 

7 Himatnagar Gambhoi 
90990 

64615 
02772 250080 

chcgambhoi.health.sabarkantha@gmail.co

m 

8 Himatnagar Rupal 
90990 

64566  
02772 272001 chcrupal.health.sabarkantha@gmail.com 

9 Vadali Vadali 
909906452

7 
02778 220156 chcvadali.health.sabarkantha@gmail.com 

10 Vadali Chorivad 
942864200

1 
02778 236333 

chcchorivad.health.sabarkantha@gmail.co

m 

11 Vijaynagar Vijaynagar 
909906977

3 
02775 254234 chcvijaynagar.health.sabarkant@gmail.com 

12 Poshina Lambadiya 
740534174

7 
- - Chc.lambadiya.health.sk@gmail.com 

13 Poshina Poshina 
909906451

3 
02775 283335 

chc.poshina.health.sabarkantha@gmail.co

m 

35 Vijaynagar Chithoda 9687679461 02775 260519 phcchithoda.health.sabarkantha@gmail.com 

36 Vijaynagar kodiyavada 9687679454 02775 272100 phckodiyavadahe.sabarkannth@gmail.com 

37 Vijaynagar Kanadar  7069087238   phckanadar.health.sabarkantha@gmail.com 

38 Vijaynagar Sarsav 9687679468 02775 260519 phcchithoda.health.sabarkantha@gmail.com 

39 Talod Aniyod 9687679109 02770 288846 phcaniyod.health.sabarkantha@gmail.com 

40 Talod Antroli 9687679095 02770 289413 phcantroli.health.sabarkantha@gmail.com 

41 Talod Kherol 9687679102 02770 229061 phckherol.health.sabarkantha@gmail.com  

42 Talod Rozad 7359814012   Phcrozad.health.sabarkantha@gmail.com 

43 Talod Punsari 9687679087 02770 286327 phcpunsari.health.sabarkantha@gmail.com 

44 Prantij Moyad 9687679061 02770 245104 phcmoyad.health.sabarkantha@gmail.com 

45 Prantij Balisana 7567886704 02770 272005 phcbalisana.health.sabarkantha@gmail.com 

46 Prantij Majra 9687679078 02770 255102 phcmajara.health.sabarkantha@gmail.com 

47 Prantij Fatepur 9687679510   phcfatepur.health.sabarkantha@gmail.com 

48 Prantij Poglu 9687679069 02770 244100 phcpoglu.health.sabarkantha@gmail.com 

mailto:chcidar.health.sabarkantha@gmail.com
mailto:phckodiyavadahe.sabarkannth@gmail.com
mailto:phckherol.health.sabarkantha@gmail.com
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પરીજર્ષ્ટ-  ૨૨ 

Details of Private Hospital at Himatnagar City General 

Surgeon 

 
Sr.No. Name of 

Doctors 

Hospital Address Phone No. 

1 Dr.C.S.Patel Sharvoday Surgical Hospital 

Himatnagar 

02772-241135 

2 Dr.Kalpesh 

C.Patel 

Kidney Care Hospital, 

Himatnagar 

02772 -247535 

3 Dr.D.M.Patel Sapna Surgical Hospital, 

Himatnagar 

02772-245134 

4 Dr.P.R.Patel Ami Surgical Hospital, 

Himatnagar 

02772-242236 

5 Dr.Yasvant 

V.Patel 

Bhagyoday Surgical Hospital 

Himatnagar 

02772-240834 
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પરીજર્ષ્ટ – ૨૫ 

Listed Voluntary Institutes of  the Sabarkantha District 
No. Name of Institute STD  

Code  

Telephone No. Fax 

No. 

Name of Chief Manager 

Office Resi. 

Taluka :- Himatnagar 

1 Dhareshwar Ush Mahesh 

Vikash Samiti , Jorapur, 

Himatnagar 

02772     

2 Vishw Manglam Anera 

Gaushala, Anera, 

Himatnagar 

02772 241935   Govindbhai  

Raval 

3 Bahera Munga Vidyalay, 

Himatnagar 

02772 245422   Kirtibhai D.  

shah 

4 Lions Club, Redcrose 

society , Himatnagar 

02772 240789   Ex-Officio Collector S.K 

5 Rotary Club, Himatnagar  02772 246380   Mehul Kothari 

 Modasa Taluka 

1 Layones Club, Modasa, 

40, Ankur Society , Near 

Bahera Mungha School, 

Modasa  

02774  246147  Manormaben K.Jayswal 

2 Lions Club, Modasa, 

Krushn MachineryStore, 

Haji Building,  

02774  246371  Hasmukhbhai Shah 

3 Sadvichar Parivar , 

Modasa 

02774  246538  Shri Jagmohan Kaka 

4 Layones Club, Near 

Modasa Highschool 

02774  243228 

(P.P.) 

 Dineshbhai Prajapati 

5 Jesiz,29 Rampark Society 

, Modasa 

02774 242651   Navnitbhai  

Parikh 

6 Mahila Mandal , Modasa 02774    President , Mahila Mandal 

7 President, Road 

Transport, Modasa 

02774  246644  Babubhai Mahomandyusuf 

Pathan 
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પરીજર્ષ્ટ – ૨૬ 

Details of Available Ambulance in 

Sabarkantha District and 108 Facility available in 

Sabarkantha District 
No Name of 

Taluka 

Name of Hospital In charge 

Officers 

Phone 

No. 

Ambulance 

No. 

Name of 

Driver 

1 Himatnagar Redcrose Society, 

Himatnagar 

Nagarpalika 

Himatnagar    

President, 

Rescrose 

society   

Chief Officer, 

Himatnagar 

Nagarpalika 

240789 

241110 

040710 

GJ-9J-128 

GJ-9D-216 

GUZ -526 

Shri  

C.S.Solanki 

2 Idar Referral Hospital ,  

Idar  

Superintendent  250111 GJ-9G-

6510 

Shri M.B. 

Kumpavat 

3 Vadali Community Health 

Center  Chorivad  

Medical Officer  279333 GCB -9259 Shri  

A.G.Solanki 

4 Khedbramha Referral Hospital , 

Kasturbhai 

Lalbhai Hospital , 

Lakshmipura 

Khedbramha 

 

Superintendent 220077 

281380 

GJ-9G-

1185 

GUZ-7167 

Shri  

Naresh 

Parmar 

 

Shri  

Babubhai 

Jivrajbhai 

5 Vijayanagar Community Health 

Center  

Superintendent Off. No. 

254234 

Res.No. 

254271 

GCB -9417 Shri  

Rajubhai N. 

Damor 

12 Prantij Shri M.C.Desai 

Hospital , Prantij 

Dr. M.C.Patel 

Dr.Alpeshbhai 

Patel 

230664 GJ-9B-

2944 

 

13 Talod Primary  Health 

Center , Talod 

Direcor 220691 GBH - 9804 Shri  

B.H.Prajapti 
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પરીજર્ષ્ટ - ૨૭  

KEY EQUIPMENT 

S. 

No. Name of Equipment 

No of Instrument available at Institute 

Medical 

College 

District 

Hospital 

Municipal 

Hospital SDH CHC PHC 

Trust 

Hospitals 

Private 

Hospital  

1 Ventilator  0 5   0  1  3  0  4  3 

2 O2 Cylinder 0  26  0  5  38  61 21  28  

3 Enchotrachal tube 0  3  0  1  8  0  2  3  

4 Laryngoscope 0  4  0  1  12  0  2  4  

5 Defibrication 0  4  0  1  0  0  1  3  

6 Refrigerator 0  6  0  3  4 2 122 8  48  

7 Lagrange Mask Airway 0  30  0  10  125  0  40  140  

8 Ambu Bag 0  4  0  1  0  0  3  2  

9 

PPE (Personnel 

Prevention 

Examination) Kit. 0  90  0  20  0  0  1  1  

10 Pulse Oximeter 0  3  0  1  0  0  2  3  

11 ECG Machine 0  5  0  1  12  0  4  27  

12 Endotrachal tube 0  2  0  1  0  0  3  8  

13 Straturas 0  6  0  2  14  0  0  3  

14 Vehicle Chair 0  5  0  2  17  0  5  22  

15 Pulse Monitor 0  4  0  2  15  0  3  3  

16 Cervical Coller  0 0  0  0  0  0  0   0 

17 Long Spring Board 0  2  0  0  0  0  2  8  

18 N – 25 Masks 0  45  0  20  156  0  120  140  

19 Autoanalyser 0  2  0  1  0  0  3  4  

20 X – ray Machine 0  2  0  1  5  0  5  32  

21 Generator 0  2  0  1  17  32 5  5  

22 Other  0  0  0 0 0 0 0 0 
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પરીજર્ષ્ટ- ૨૮ 

lH<,FDF\ VFJ[, JFIZ,[; ;[8 GL lJUT 

 
સાબરકાાંઠા જીલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના (DDMP)-2020 

પરીજર્ષ્ટ - ૨૮ 

જીલ્લામા આવલે વાયરલસે સેટ ની જવગત 

  તાલકુો અ.નાં વાયરલસે  કોના િસ્તકમાાં ટજેલફોન નાંબર 

૧ સિમતનગર 
૧ જીલ્લા કલતેટર શ્રી િીઝાસ્ટર ર્ાખા,કલેતટરશ્રી ની કચેરી સાબરકાાંઠા  

૦૨૭૭૨-
૨૪૯૦૩૯ 

૨ જીલ્લા પોલીસ વિાશ્રી (પોલીસ કાંરોલ રૂમ) પોલીસ અ્ીક્ષક સાબરકાાંઠા ની કચરેી સાબરકાાંઠા 
૦૨૭૭૨-
૨૪૧૩૦૩ 

૩ સિમતનગર એ ડિજવઝન પોલીસ સ્ટરે્ન   પોલીસ ઇન્સપતેટર, એ ડિજવઝન પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૨-
૨૪૭૪૩૩ 

૪ સિમતનગર બી ડિજવઝન પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સપતેટર, બી ડિજવઝન પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૨-
૨૪૫૦૨૭ 

૫ મજિલા પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ ઇન્સપતેટર, મજિલા પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૨-
૨૪૯૩૫૩ 

૬ સિમતનગર ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સપતેટર, સિમતનગર ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૨-
૨૨૨૧૩૩ 

૭ ફલ્િ કાંરોલ, સસચાઇ િવન, સિમતનગર  અ્ીક્ષક ઇિનરે શ્રી, સસચાઇ યોિના વતુગળ, સિમતનગર 
૦૨૭૭૨-
૨૪૫૨૫૧ 

૮ ગુિાઇ િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ   

૨ તલોદ 
૧ તલોદ પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સપતેટર, તલોદ પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૦-
૨૨૦૬૬૨ 

૨ િવાનપરુા િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ, તલોદ   

૩ પ્રાાંજતિ 
૧ પ્રાાંજતિ પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ ઇન્સપતેટર, પ્રાાંજતિ પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૨-
૨૩૩૦૭૬ 

૨ ગોરડઠયા િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ, પ્રાાંજતિ 
૦૨૭૭૦-
૨૩૦૫૬૦ 

૩ કરોલ િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ, પ્રાાંજતિ 
૦૨૭૭૦-
૨૩૦૫૬૦ 

૪ ગાાંિોઇ  
૧ ગાંિોઇ પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સપતેટર, તલોદ પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૨-
૨૫૦૩૦૮ 

૨ માાંકિી(િાથમજત) િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ,    

૫ ર્જદર 
૧ ર્જદર પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સપતેટર, ર્જદર પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૮-
૨૪૦૩૯૯ 

૨ માઢવા આઉટ પોસ્ટ ર્જદર પોલીસ સ્ટરે્ન   

૩ જચત્રોિા આઉટ પોસ્ટ ર્જદર પોલીસ સ્ટરે્ન   
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૬ ઇિર 

૧ ઇિર પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ ઇન્સપતેટર,  ઇિર પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૮-
૨૫૦૦૨૪ 

૨ ઇિરગઢ રીપીટર ઇિર પોલીસ સ્ટરે્ન   

૩ બિોલી િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ   

૪ ઇિરગઢ રીપીટર સસચાઇ જવિાગ સસચાઇ જવિાગ   

૭ વિાલી ૧ વિાલી પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સ્પતેટર, વિાલી પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૮-
૨૨૨૦૩૧ 

૮ ખિેબ્રહ્મા 
૧ ખિેબ્રહ્મા પો. સ્ટે. પોલીસ સબ ઇન્સ્પતેટર, ખિેબ્રહ્મા પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૫-
૨૨૨૧૦૫ 

૨ ખિેવા િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ   

૯ ખરેોિ ૧ ખરેોિ પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ ઇન્સપતેટર,  ખરેોિ પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૫-
૨૮૪૩૩૯ 

૧

૦ 
પોર્ીના ૧ પોર્ીના પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સ્પતેટર, પોર્ીના પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૫-
૨૮૩૩૪૭ 

૧

૧ 
જવિયનગર 

૧ જવિયનગર પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સ્પતેટર, જવિયનગર પોલીસ સ્ટરે્ન  
૦૨૭૭૫-
૨૫૪૦૨૬ 

૨ િરિાવ(વિિ) િમે સાઇટ સસચાઇ જવિાગ   

૧

૨ 
ચીઠોિા ૧ ચીઠોિા પોલીસ સ્ટરે્ન  પોલીસ સબ ઇન્સ્પતેટર, ચીઠોિા પોલીસ સ્ટરે્ન  

૦૨૭૭૫-
૨૬૦૭૦૦ 
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                               પડરજર્ષ્ટ-૨૯  

                       વષગ વાઈઝ આપદા જમત્રો -વષગ-૨૦૧૮  

    Details of Aapda Mitra Volunteers 

S.No. Name Designation Organisation/Affiliation 

Office 

No. Mobile 

1 Barot Vijaykumar Somabhai AapdaMitra DisttLevel 
02772-
249039 9426676256 

2 

Solanki Niravkumar 

Chandubhai AapdaMitra DisttLevel 
02772-
249039 9157996909 

3 

Patani Vishnubhai 

Govindbhai AapdaMitra DisttLevel 
02772-
249039 9909688507 

4 

Solanki Jayashriben 

Kishanbhai AapdaMitra DisttLevel 
02772-
249039 9979973080 

5 Solanki Aishwarya jayantilal AapdaMitra DisttLevel 
02772-
249039 7600649793 

6 Parmar Hansaben Kalabhai AapdaMitra DisttLevel 
02772-
249039 9409503963 

7 Raval Hemang yashvantlal AapdaMitra Khed/Sk 

02775-
220001 9979576549 

8 Dabhi Rohitbhai Lasubhai AapdaMitra Khed/Sk 

02775-
220001 7573869034 

9 Patel Chintan Vaktabhai AapdaMitra Khed/Sk 

02775-
220001 9724452145 

10 

Solanki Priyank 

Mahendrbhai AapdaMitra Khed/Sk 

02775-
220001 9558951746 

11 

Vagela Rajvirsinh 

Vikramsih AapdaMitra Khed/Sk 

02775-
220001 9898789947 

12 Parmar pravinsih Narsinh AapdaMitra Khed/Sk 

02775-
220001 8758510648 

13 

ParmarDipikaben 

Karsanbhai AapdaMitra Idar/SK 

02778-
250003 9879799946 

14 Vankar Darshanaben S AapdaMitra Idar/SK 

02778-
250003 9638973974 

15 

Vanakar Daxaben 

Ramjibhai AapdaMitra Idar/SK 

02778-
250003 9586274351 

16 Jadav Piyushkumar K AapdaMitra Idar/SK 

02778-
250003 9662577887 

17 

Parmar Bhaveshbhai 

Savabhai AapdaMitra Idar/SK 

02778-
250003 9687201515 

18 

Vanzara Bablubhai 

Galababhai AapdaMitra Idar/SK 

02778-
250003 9726063895 

19 Zala Yuvrajsih Natvarsinh AapdaMitra Talod/SK 

02770-
220641 7621877087 

20 

Zala Dharmendra 

Rajendrsih AapdaMitra Talod/SK 

02770-
220641 7698374405 
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21 Chauhan Talusinh M AapdaMitra Talod/SK 

02770-
220641 9558556374 

22 Patel Nisha Govindbhai AapdaMitra Talod/SK 

02770-
220641 8155072483 

23 Nai Zalak Bhagvandas AapdaMitra Talod/SK 

02770-
220641 8734960851 

24 

Lakhara Neha 

Durgashankar AapdaMitra Talod/SK 

02770-
220641 7096885698 

25 Rathod Vinendrsinh K AapdaMitra Prantij/SK 

02770-
230425 9173948331 

26 Bhoi Vijaybhai Ambalal AapdaMitra Prantij/SK 

02770-
230425 9427871215 

27 

Bhoi Miteshkumar 

Kalvantbhai AapdaMitra Prantij/SK 

02770-
230425 9924396177 

28 Solanki Kashyap G AapdaMitra Prantij/SK 

02770-
230425 9173948331 

29 

Marvadi Arunkumar 

Kachraji AapdaMitra Prantij/SK 

02770-
230425 7567014586 

30 Bhoi Kalvantbhai S AapdaMitra Prantij/SK 

02770-
230425 9904534094 

31 Bumbadiya Dilip Natvarbhai AapdaMitra Poshina/SK 

02775-
283533 9979078872 

32 

Bumbadiya Ajmerbhai 

Babubhai AapdaMitra Poshina/SK 

02775-
283533 9638258475 

33 Parmar Shailesh kumar K AapdaMitra Poshina/SK 

02775-
283533 9909838747 

34 Bumbdiya Vanitaben N AapdaMitra Poshina/SK 

02775-
283533 9512209427 

35 BumbadiyaShrmilaben B AapdaMitra Poshina/SK 

02775-
283533 9904937038 

36 Bumbadiya Kamiben D AapdaMitra Poshina/SK 

02775-
283533   

37 Chauhan Gajendrasinh  AapdaMitra HMT/SK 

02772-
246481 9429672996 

38 Parmar Prakshkumar V AapdaMitra HMT/SK 

02772-
246481 9428963788 

39 Parmar Sanjaysinh  R AapdaMitra HMT/SK 

02772-
246481 7878015290 

40 Parmar Dipikaben R AapdaMitra HMT/SK 

02772-
246481 7096774242 

41 Ninama Vimadaben Somaji AapdaMitra HMT/SK 

02772-
246481 9909129381 

42 Solanki Aashaben Kalusinh AapdaMitra HMT/SK 

02772-
246481 9624579175 

43 

Pandor Bhikhabhai 

Ramabhai AapdaMitra Vadali/Sk 

02778-
222017 9662568954 

44 Chauhan Mahendrsinh L AapdaMitra Vadali/Sk 

02778-
222017 9909302183 



                               સાબરકાાંઠા જિલ્લા આપજિવ્યવસ્થાપન યોિના  (DDMP) -2020 

109 
 

45 Vanakar Kamlesh Nanjibhai AapdaMitra Vadali/Sk 

02778-
222017 9429542859 

46 Parmar Kanubhai Hirabhai AapdaMitra Vadali/Sk 

02778-
222017 8758171911 

47 Parmar Naresh Punjabhai AapdaMitra Vadali/Sk 

02778-
222017 9909637023 

48 Parmar Vinod K AapdaMitra Vadali/Sk 

02778-
222017 9558031305 

49 Dhrangi Prakash j AapdaMitra Vijay/Sk 

02775-
254340 9408410724 

50 Bamana Maheshkumar L AapdaMitra Vijay/Sk 

02775-
254340 9409518173 

51 Limbat Tulsibhai R AapdaMitra Vijay/Sk 

02775-
254340 9408590215 

52 Dhrangi Tulsibhai Motilal AapdaMitra Vijay/Sk 

02775-
254340 9409536062 

53 Bamna Babubhai Dilipbhai AapdaMitra Vijay/Sk 

02775-
254340 9409508055 

54 

Limbat Bharatkumar 

Sankarbhai M AapdaMitra Vijay/Sk 

02775-
254340 9426945454 

 

વષગ-૨૦૧૯ 

SR.NO
. 

AAPDA MITRA NAME FATHER NAME MOBILE NO. TALUKA VILLAGE 

1 SOLANKI KESHAVBHAI UDABHAI 7567858362 KHEDBRAHMA KHED 

2 PARAGI KAPURBHAI BHERABHAI 9537251313 KHEDBRAHMA KHED 

3 BUBADIYA DILIPBHAI MANABHAI 9662224923 KHEDBRAHMA KHED 

4 PARAGI RAMESHBHAI VASTABHAI 9727572265 KHEDBRAHMA KHED 

5 ANGARI KANTIBHAI BHARTHABHAI 
  

KHED 

6 GAMAR NAVNITBHAI HASABHAI 9714976927 KHEDBRAHMA KHED 

7 PARAGI NATVARBHAI NANABHAI 
 

KHEDBRAHMA KHED 

8 DABHI DEVJIBHAI NANABHAI 9825482206 KHEDBRAHMA KHED 

9 DABHI KALUBHAI CHUNABHAI 8141751835 KHEDBRAHMA KHED 

10 CHENVA PRAVINBHAI FALAJIBHAI 9662304691 KHEDBRAHMA KHED 

11 CHENVA JIGNESH KALIDAS 
 

VADALI VADALI 

12 BODAT MUKESHBHAI LAXAMANBHAI 8128261141 VADALI VADALI  
LATA RAJESHBHAI VALJIBHAI 9511777223 VADALI VADALI 

14 KATARA RAVICHANDRA LAXMANBHAI 9616802299 VADALI VADALI 

15 SUTARIYA HARESHBHAI KARASANBHAI 9898255937 IDAR IDAR 

16 DABHI  NARENDRASINH RAMSINH 9723035520 IDAR IDAR 

17 VANKAR MEHULBHAI RAMESHBHAI 7096876732 IDAR IDAR 

18 SUTARIYA SHRIPALKUM 
AR 

GOVINDBHAI 9662719455 IDAR IDAR 

http://sr.no/
http://sr.no/
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19 SUTARIYA NARESHBHAI RAMABHAI 9898118661 IDAR IDAR 

20 KHANT LAXMANBHAI GALBABHAI 9427411037 POSINA POSINA 

21 PARMAR MOTIBHAI FAGNABHAI 9624947439 POSHINA POSINA 

22 PARMAR LAVJIBHAI HIRABHAI 9586666769 POSHINA POSINA 

23 KHANT MANOJBHAI KEVDABHAI 9428275044 KHEDBRAHMA KHED 

24 KHANT LAXMANBHAI NARSABHAI 8469473865 POSHINA POSINA 

25 PARMAR AGNESHBHAI VASTABHAI 7567991249 POSHINA POSINA 

26 MAKWANA VIMDABEN TAKHAJI 
   

27 MAKWANA KAJALBEN HIRSINH 
   

28 CHAUHAN PINKALBEN KESHAJI 
   

29 MAKWANA RITABEN BADAJI 
   

30 PRAJAPATI 
NIKUNJKUMAR 

DILIPBHAI 9265574169 HIMATNAGAR HMT 

31 PARMAR KETANBHAI MANABHAI 9409503963 HIMATNGARA HMT 

32 SOLANKI 
BHAVESHKUMAR 

KANTIBHAI 9409166746 HIMATNAGAR HMT 

33 SOLANKI 
DARVINKUMAR 

JAYANTIBHAI 8347473926 PRANTIJ PRANTIJ 

34 VANKAR HEMRAJBHAI DINESHBHAI 7202866393 PRANTIJ PRANTIJ 

35 RATHOD 
NARESHKUMAR 

JASHVANTSINH 9574351405 PRANTIJ PRANTIJ 

36 CHENVA RAJUBHAI SHAMALBHAI 7567014329 PRANTIJ PRANTIJ 

37 RATHOD KETANSINH PARMESHWARSI
NH 

99795922006 TALOD TALOD 

38 PATEL ANILKUMAR RAMANLAL 8347348905 TALOD TALOD 

39 SOLANKI POPATSINH HIRSINH 7096876593 TALOD TALOD 

40 KALAL PARAGKUMAR SANJAYBHAI 
   

41 RAVAT KALABHAI BABUBHAI 6355916853 TALOD TALOD 

42 DAMOR BRIJESHKUMAR JIVABHAI 9429752624 VIJAYNAGAR VIJAY 

43 KATARA KALUBHAI SATISHBHAI 9408445941 VIJAYNAGAR VIJAY 

44 CHENVA PUNAMBHAI BABUBHAI 7490900392 HIMATNAGAR VIJAY 

45 CHENVA 
RAJEDRAKUMAR 

KANTIBHAI 
   

46 BARA PANJAKBHAI ISHWARBHAI 9409777361 VIJAYNAGAR VIJAY 

47 BODAR BRIJESHKUMAR LALJIBHAI 9662753597 VIJAYNAGAR VIJAY 

48 BHAGORA LALJIBHAI SOMABHAI 8128૨225039 VIJAYNAGAR VIJAY 

49 BHAGORA AJAYBHAI SOMAJI 7600091037 VIJAYNAGAR VIJAY 

50 SOLANKI  VIJAYKUMAR MANIALL 6354598469 HIMATNAGAR HMT 
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# એન.જી.ઓ.ન ું નામ તાલ કાન  
નામ

મ ખ્ય 
સુંચાલકન ું 
નામ

મોબાઈલ નું એન.જી.ઓ. 

સેવાઓ
1 મેેેેેેેડિકલ એશોસીએશન ડ િંમતનગર સમીર શા 9426393893 પ્રાથમમક 

સારવાર/દવાઓ 2 ઇન્િીયન રેિક્રોસ સોસાયટી ડ િંમતનગર એચ એસ 
સોની

9427691082 પ્રાથમમક 
સારવાર/દવાઓ 3 કામઘેન  સેવા ટસ્ટ ડ િંમતનગર ગોસ્વામી 

વીન ૫ે રી 
9428134004 મેન પાવર 

ઉપલબ્ધ 4 મય ર ફાઉન્િેશન ટસ્ટ ડ િંમતનગર ૫ેુંકજ  શાહ 7433032278 અન્ય-ખેતીને 
લગતી 5 ૫રીશ્રમ સેવા ટસ્ટ ડ િંમતનગર ૫ેાકીઝાબેન 

ય સ ફભાઇ 
8200283467 કપિાુંની કીટ 

બનાવી 6 રચના ૫ે રતીષ્ઠઠાન ટસ્ટ ડ િંમતનગર ભીખાભાઇ 
ખેમાભાઇ ૫ટેલ

9428254129 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 7 સાબરબાુંઠા જેસ્ય ુંટ 

એજય કેશન સોસાયટી
ડ િંમતનગર ૫રમાર 

ફાાનચીજ, 

9427357041 અન્ય-સામાજીક 
સેવાઓ8 સાઘના કેળવણી મુંિળ ડ િંમતનગર શા  

જાગ તીબેન
9426047224 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 9 અલકા૫ે રી મ ીલા મુંિળ ડ િંમતનગર ઇલાબેન 
ઉ૫ેાઘ્યાય

9925925105 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 10 ભાગ્યોદય ચેરેટેબલ ટસ્ટ ડ િંમતનગર યશવુંતભાઇ 

વરવાભાલ 
9825192484 પ્રાથમમક 

સારવાર/દવાઓ 11 કન્ુમર અફેસ, રીચસા એન્િ 
એજય કેેેશન સેન્ટર

ડ િંમતનગર તરલાબેન 
૫મોદરાય  

9825192484 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 12 ઘરતી ફાઉન્િેેેશન ડ િંમતનગર મ કેશભાઇ 9408586305 મેન પાવર 
ઉપલબ્ધ 13 ગ ર્જર મ ીલા  સ્તકલા 

વીકાસ ફેિરેશન
ડ િંમતનગર ગ ે  લનાઝ 

મ મે દ મીયાું 
9724085463 કપિાુંની કીટ 

બનાવી 14 સ યોગ ક ષ  યજ્ઞ ટસ્ટ ડ િંમતનગર સ રેશભાઇ 
 ીરલાલ સોની

9825011185 અન્ય-સામાજીક 
સેવાઓ, મેિીકલ 15 શ્રી રામ ભકત સુંસ્કાર મુંિળ 

ઇલોલ
ડ િંમતનગર ૫ટેલ 

નટવરલાલ 
9825197739 મેન પાવર 

ઉપલબ્ધ 16 સીગ્મા એજય કેશન એન્િ 
વેલફેર ટસ્ટ

ડ િંમતનગર મોેોેો રફીક 
ઇબ્રા ીમભાઇ 

9824645190 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 17 સ્વચ્છ સેવા તનમન 

૫યાાવરણ ચેરીટેબલ ટસ્ટ
ડ િંમતનગર વ્યાસ 

નરેનદક માર 
9820970219 પ્રાથમમક 

સારવાર/દવાઓ 18 પરખ સુંસ્થા ડ િંમતનગર કૌશલ્યાક ુંવર
બા

9825962218 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 19 સમર૫ણ ગ્્રા મમણ કલાેા 

મવકાસ સુંસ્થા
ડ િંમતનગર સબ્બીરભાઇ 

જે શેખ
9724085463 અન્ય- ને્િી 

ક્રાફટ  તાલીમ 20 આદીવાસી કલ્યાણ ટસ્ટા મવજયનગર વનરાજભાઇ 
બી સોલુંકી

9408080065 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 21 આદીવાસી સેવાલય 

એજય કેશન ટસ્ટા
મવજયનગર ફાઘર ગેદીસ 

મેેેેેેેલ ે ીસન
9998413886 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 22 રાજ૫ે ર કેળવણી મુંિળ મવજયનગર એમ. એન. 

૫ટેલ
9427480283 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 23 કેથોલીક ચચા મવજયનગર ફાઘર ગેદીસ 
મેલ્િીેીસી

9998413886 અન્ય-ઘામીક 
૫ે રવતૃ્તીઓ24 સવોદય  મ ીલા જાગતૃી સેવા 

ટસ્ટ
વિાલી ગ લનાર ૫ઠાણ 7990370991 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 25 સવોદય વીકાસ ટસ્ટ વિાલી ૫રમાર 
૫ે ે ેુંે ેુંજાભા

9428955852 અન્ય- મશક્ષણકે્ષતે્ર
26 નવદી૫ ૫ે રગતી ય વક મુંિળ પોમશના સોલુંકી 

 ીરાભાઇ 
9638258424 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 27 સવાગગ ણ ગ્્્્રામ વીકાસ 
સુેં ુંસ્થા

પ્રાુંમતજ બારોટ 
નટ ભાઇ 

8000284399 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 28 ૫ે રાતીજ કેળવણી મુંિળ 

૫ે રા ુંતીજ
પ્રાુંમતજ રઇશભાઇ એસ. 9825050512 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 29 ગો૫ેાલદાસ ૫ટેલ ફાઉન્િેશન, 

સાબરગ્રામ વીદ્યા૫ેીઠ 
પ્રાુંમતજ કન ભાઇ 

મણીભાઇ ૫ટેલ
9586620031 અન્ય-એન. 

એસ.એસ. 30 જાયન્ટ ગ્્ર  ૫ ગોલ્િ પ્રાુંમતજ ઘવલ બી 
રાવલ, 

8238353533 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 31 જાયન્ટસ વેલફેર પ્રાુંમતજ નીરવભાઇ 

૫રીખ
9825988222 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 32 તલોદ સ્ટેશન વે૫ેારી મ ાજન તલોદ ગાુંઘી 
અનીલક ે માર 

9427367303 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 33 દશના યોગ ઘમાર્ ા ટસ્ટા તલોદ સ્વામી 

વીવેકાદ 
9409415011 અન્ય-યોગ 

શીબીર સા ીતય 34 અંજલી સોસાયટી ફો રૂરલ 
 લે્થ એન્િ િેવલ૫મેન્ટ

તલોદ અનીતા શા 9925747740 પ્રાથમમક 
સારવાર/દવાઓ 35 વાન૫ે રસ  સાઘક  આશમ 

સાગ૫ે ર
તલોદ સત્યજીત આયા 9427059550 અન્ય-ઘામીક

36 એકતા  ટસ્ર્ટ નવી જ ુંત્રાલ ખેિબ્રહ્મા ૫ટેલ 
રમેેેેેેેશક મા

9426399582 અન્ય-શૈક્ષણીક 
૫ે રવ ત્તી37 શ્રી અરવીંદ ૫ે રતીષ્ઠઠાન ખેિબ્રહ્મા સનાતનભાઇ 

ઇશ્વરભાઇ 
9426379260 અન્ય-શૈક્ષણીક

38 માનવ કલ્યાણ  સુંસ્થા ખેિબ્રહ્મા વસ્તાભાઇ 
લ બાભાઇ 

9998851188 અન્ય-શૈક્ષણીક
39 શ્રી વીશ્વકલ્યાણ સોસાયટી ઇિર ઈિર િો દીનેશભાઇ 

ટી ૫રીખ
9375510101 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 40 નેશનલ એશોસીએશન ફોર ઘ 
બ્લાઇન્િ

ઈિર ભાસ્કરભાઇ 
વાય મ તેા

2778250298 અન્ય-

વીકલાુંગોને 41 ૫ેુંચશીલ સેવા સુંગ ઇિર ઈિર મન સ રી 
કાદરભાઇ 

9979683331 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 42 ઉન્નતી  એજય ુંકેશન ટસ્ટા ઈિર ગ લામ   ૈદર 

ન રભાઇ
9376412799 અન્ય-શીક્ષ્ણ 

કે્ષતે્ર ૫ે રગતી43 લોક સેવા ય વા ટસ્ટ ઈિર વણકર 
શુંકરભાઇ 

9427080526 ફૂિ પેકેટ 
બનાવી 44 ક ટ ુંબ અને બાળ કલ્યાણ 

સમમમત
ઈિર એમ.કે.જાિેજા 9426750399 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 45 સાબરકાુંઠા લોક અઘીકાર મુંચ 
ઇિર

ઈિર જીત ભાઇ 
મો નભાઇ 

9825335670 મેન પાવર 
ઉપલબ્ધ 46 ક ટ બ અને બાળ કલ્યાણ 

સમીતી
ઈિર એમ. કે. 

જાિેેેજા
9426750399 ફૂિ પેકેટ 

બનાવી 

એન.જી.ઓ. યાદી - 31/03/2020 07:08 PM
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પડરજર્ષ્ટ-      RESOURCE WITH THE DISTRICT 

 
RESOURCE WITH THE DISTRICT - 29/05/2020 01:29 PM 

# TALUKA Institute/Own
ership Details 

Institute/Owner 
Name 

CATEGORY SUB-
CATEGORY 

ITEM QUAN
TITY 

1 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Fire 
Extinguishers 

ABC Type 4 

2 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Fire 
Extinguishers 

CO2 Type 1 

3 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Ladder Aluminum ladder 2 

4 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Pumps Pump 2 

5 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Breathing 
apparatus set 

Breathing 
Apparatus - self 
contained 

1 

6 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Flood 
Rescue 

Rescue boats Fiber Boat 1 

7 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Flood 
Rescue 

Rescue boats Motor boats 1 

8 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Cutters Steel 
cutter/Grinder 

1 

9 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Light equipment Glass remover 
(Punch Mark) 

2 

10 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Lighting 
arrangements 

Search light 1 

11 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Lighting 
arrangements 

Inflatable Light 
Tower 

1 

12 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Telecommun
ication 

Wireless system Walkie Talkie 
Sets 

2 

13 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Transportatio
n 

Light vehicles Motor Cycle 1 

14 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Fire/Rescue 
tenders 

Fire Tender 1 

15 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Cutters Circular saw with 
diamond blade( 
Electric) 

1 

16 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Cutters Chain saw 
diamond 

2 

17 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Transportatio
n 

Heavy vehicles Bus 4 

18 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Transportatio
n 

Heavy vehicles Tractor 14 

19 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Transportatio
n 

Heavy vehicles Loader 2 

20 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Transportatio
n 

Special vehicles Light Ambulance 
Van 

2 

21 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Flood 
Rescue 

Specialized 
flood/rescue 
equipment 

Lifebuoy 5 

22 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Flood 
Rescue 

Specialized 
flood/rescue 
equipment 

Life jackets 12 

23 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Fire/Rescue 
tenders 

Fire Tender 3 

24 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Cutters Cutters-Hydraulic 1 
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25 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Fire fighting Skilled human 
resource 

Fire Fighting 
Team (For High 
Rise Buildings) 

5 

26 સિમતનગર Government HIMATNAGAR 
NAGARPALIKA 

Search and 
Rescue 

Lighting 
arrangements 

Electric 
Generator 

1 

27 પ્રાાંજતિ Government pratij Fire fighting Fire 
Extinguishers 

CO2 Type 1 

28 પ્રાાંજતિ Government pratij Fire fighting Fire/Rescue 
tenders 

Fire Tender 2 

29 પ્રાાંજતિ Government pratij Search and 
Rescue 

Cutters Cutters-Hydraulic 1 

30 પ્રાાંજતિ Government prantij nagarpalika Fire fighting Fire 
Extinguishers 

ABC Type 5 

31 ખેિબ્રહ્મા Government khedbrahma 
nagarpalika 

Fire fighting Fire 
Extinguishers 

ABC Type 11 

32 ખેિબ્રહ્મા Government khedbrahma 
nagarpalika 

Fire fighting Fire/Rescue 
tenders 

Fire Tender 2 

33 ખેિબ્રહ્મા Government khedbrahma 
nagarpalika 

Search and 
Rescue 

Cutters Cutters-Hydraulic 1 

34 ખેિબ્રહ્મા Government khedbrahma 
nagarpalika 

Transportatio
n 

Light vehicles Motor Cycle 1 

35 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Search and 
Rescue 

Light equipment Glass remover 
(Punch Mark) 

1 

36 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Search and 
Rescue 

Lighting 
arrangements 

Search light 1 

37 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Fire fighting Ladder Aluminum ladder 1 

38 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Telecommun
ication 

Wireless system Walkie Talkie 
Sets 

2 

39 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Search and 
Rescue 

Cutters Chain saw 
diamond 

1 

40 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Transportatio
n 

Light vehicles Motor Cycle 1 

41 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Fire fighting Breathing 
apparatus set 

Breathing 
Apparatus - self 
contained 

1 

42 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Fire fighting Skilled human 
resource 

Fire Fighting 
Team (For High 
Rise Buildings) 

10 

43 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Fire fighting Fire 
Extinguishers 

ABC Type 2 

44 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Fire fighting Fire 
Extinguishers 

CO2 Type 2 

45 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Flood 
Rescue 

Specialized 
flood/rescue 
equipment 

Lifebuoy 5 

46 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Flood 
Rescue 

Specialized 
flood/rescue 
equipment 

Life jackets 10 

47 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Fire fighting Fire/Rescue 
tenders 

Fire Tender 3 

48 ઈિર Government IDAR 
NAGERPALIKA 

Search and 
Rescue 

Cutters Cutters-Hydraulic 1 

              138 
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  જીએસિીએમએ  ધવારા  ફાળવલે સા્નોની િાલની જસ્થજત માાં (૬/૦૫/૨૦૨૧)  

                                                  કલકેટર કચરેી  સાબરકાાંઠા  

ક્રમ  સા્નોનુાં નામ  ચાલ ુ

િાલતમાાં 

છે ક ેનજિ  

િો િા તો  વષગ 

માાં કટેલીવાર 

ઉપયોગ માાં 

આવલે છે  

             કબિેદાર ની જવગત  

િોદ્દો  મો નાં  ફોન નાં  

૧ 

 

પોટેબલઇન્ફ્લેટેબલ  લાઈટ 

-૩  

િા ૨  વાર  મામલતદાર- 
િીઝાસ્ટર   

૬૩૫૪૨૮૧૫૬૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૯૦૩૯ 

 

૨ લાઈફ િેકટે -૨૦  િા  ચોમાસા 

દરજમયાન  

મામલતદાર 

િીઝાસ્ટર  
૬૩૫૪૨૮૧૫૬૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૯૦૩૯ 

 

૩ લાઈફ બોય -૨૦ િા ચોમાસા 

દરજમયાન 

મામલતદાર 

િીઝાસ્ટર  
૬૩૫૪૨૮૧૫૬૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૯૦૩૯ 

 

૪ રોપ )રસ્સા (-૨૦  િા બે થી ત્રિ  વાર  મામલતદાર 

િીઝાસ્ટર  
૬૩૫૪૨૮૧૫૬૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૯૦૩૯ 

 

૫ પોટેબલ િનરટેર િા પાાંચ થી  છ  

વાર  

મામલતદાર 

િીઝાસ્ટર  
૬૩૫૪૨૮૧૫૬૨ ૦૨૭૭૨-૨૪૯૦૩૯ 

 

 

 

જીએસિીએમએ  ધવારા  ફાળવલે સા્નોની  િાલની જસ્થજતએ(૬/૫/૨૦૨૧)  નગરપાજલકા ઓ ન ે

આપલે                                                   

ક્રમ  સા્નોનુાં નામ  નગરપાજલકા  ચાલ ુિાલતમાાં છે ક ે

નજિ  

             કબિેદાર ની જવગત  

નામ  િોદ્દો  ફોન નાં  

૧ 

 

પોટેબલઇન્ફ્લેટેબલ  

લાઈટ ૬ 

જિમતનગર -૧  િા ન .પા જિમતનગર  સી ઓ  

 

૨૪૩૮૪૫ 

પ્રાાંજતિ -૧  િા  ન .પા પ્રાાંજતિ  સી ઓ ૨૩૩૪૧૦ 

તલોદ -૧  િા  ન .પા તલોદ  સી ઓ ૨૨૦૬૫૨ 

ઇિર -૧  િા  ન .પા ઇિર   સી ઓ ૨૫૦૦૪૬ 

વિાલી -૧  િા  ન .પા વિાલી  સી ઓ ૨૨૨૦૧૬ 

ખેિબ્રહ્મા -૧  િા  ન .પા ખેિબ્રહ્મા  સી ઓ ૨૨૦૦૨૧ 

૨ મોટરસાયકલ 

માઉંનટેિ વોટરજમસ્િ 

જિમતનગર -૧  િા ન .પા જિમતનગર  સી ઓ  

 

૨૪૩૮૪૫ 

ઇિર -૧  િા  ન .પા ઇિર   સી ઓ ૨૫૦૦૪૬ 

ખેિબ્રહ્મા -૧  િા  ન .પા ખેિબ્રહ્મા  સી ઓ ૨૨૦૦૨૧ 
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૩ વોટર બ્રાઉઝર  જિમતનગર -૨  િા ન .પા જિમતનગર  સી ઓ  

 

૨૪૩૮૪૫ 

પ્રાાંજતિ -૧  િા  ન .પા પ્રાાંજતિ  સી ઓ  

 

૨૩૩૪૧૦ 

ઇિર -૨  િા  ન .પા ઇિર   સી ઓ ૨૫૦૦૪૬ 

ખેિબ્રહ્મા -૧  િા  ન .પા ખેિબ્રહ્મા  સી ઓ ૨૨૦૦૨૧ 

૪ મીની ફાયર ટેન્િર  જિમતનગર -૧  િા ન .મતનગરપા જિ  સી ઓ ૨૪૩૮૪૫ 

પ્રાાંજતિ -૧  િા  ન .પા પ્રાાંજતિ  સી ઓ  

 

૨૩૩૪૧૦ 

તલોદ -૧  િા  ન .પા તલોદ  સી ઓ ૨૨૦૬૫૨ 

ઇિર -૧  િા  ન .પા ઇિર   સી ઓ ૨૫૦૦૪૬ 

વિાલી -૧  િા  ન .પા વિાલી  સી ઓ ૨૨૨૦૧૬ 

ખેિબ્રહ્મા -૧  િા  ન .પા ખેિબ્રહ્મા  સી ઓ ૨૨૦૦૨૧ 

૫ એફ આર પી બોટ  જિમતનગર -૨  િા ન .પા જિમતનગર  સીઓ ૨૪૩૮૪૫ 
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પડરજર્ષ્ટ-30  યુજીવીસીએલ 

 

ચોમાસાની જસઝન દરમ્યાન ઉપજસ્થત થનાર કુદરતી આપજિને પિોચી વળવા માટે અમારી વિી કચેરીના આદેર્ અનુસાર જીલ્લામાાં વીિ પુરવઠાનો જવકે્ષપ જનવારવા 

માટે નીચે મુિબ નો પ્લાન તૈયાર કરેલ છે.   
 

૧. વીિ રેર્ાઓનુાં સમારકામ કરાવીને વીિ જવકે્ષપ ના થાય તેવા તમામ પ્રત્યન કરેલ છે. 

૨. િરૂરી થાાંિલાની વ્યવસ્થા જીલ્લામાાં કરેલ છે. 

૩. િરૂરી લાઈનને લગતી તમામ સા્ન સામગ્રી તૈયાર રાખેલ છે. 

૪. જીલ્લાની તમામ કચેરીઓને કમગચારીઓને આવી પડરજસ્થજતને પિોંચી વળવા તૈયાર રિેવા િરૂરી તમામ     સૂચનાઓ આપેલ છે. તેમિ જીલ્લાની તમામ 

કચેરીઓના અજ્કારીના નામ, મોબાઇલ નાંબર ની  યાદી આ સાથે િોિેલ છે. 

૫. જીલ્લાની તમામ કચેરીઓના િરૂરી વાિનોને પિ તૈયાર રાખવા સૂચના આપેલ છે. 

૬. સિમતનગર ખાતે ૦૧.૦૬.૨૦૨૧ થી કાંરોલરૂમ ખોલવામાાં આવર્ે અને તારીખવાર િાિર રિેનાર અજ્કારીના નામ અને ફોન નાં િવે પછી તૈયાર કરી મોકલવામાાં 

આવર્ે. 

૭. તદ ઉપરાાંત તલોદ,ઇિર, જિલોિા અને મોિાસા જવિાગીય કચેરી ખાતે તા. ૦૧.૦૬.૨૦૨૧ થી કાંરોલ રૂમ ખોલવામાાં આવર્ે કાંરોલ રૂમ માાં િાિર રિેનાર 

અજ્કારીના નામ તથા મોબાઇલ નાંબર િવે પછી તૈયાર કરી મોકલવામાાં આવર્ે.  
જવિાગીય કચેરીઓના વિાઓના મોબાઇલ નાંબર તથા ઈ-મઈેલ એડ્રસે ની જવગતો નીચ ેમિુબ છે 
 

આમ, ચોમાસા દરમ્યાન સાંિજવત ઉપજસ્થત થનાર તમામ પડરજસ્થજતને પિોંચી વળી વીિ પુરવઠામાાં જવકે્ષપ ના થાય તેવી તમામ તૈયારી િાથ ઉપર લી્ેલ છે.  
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                                                    પડરજર્ષ્ટ         
                                                જીલ્લા સાંપકગ સચૂી  

District Name: Sabarkantha STD Code :02772 

S.No. Designation Name Office Residence Mobile Fax Email Id 

1 Collector Shri H K Koya 241001 223001 9978406221 241611 collector-
sab@gujarat.gov.in 

2 DSP Shri Nirav 
Badgujar 

247333 223333 9978405081 247933 sp-sab@gujarat.gov.in 

3 D D O Shri Rajendra 
Patel 

242350 222351 9978406246 240872 ddo-sab@gujarat.gov.in 

4 Resident 
Additional 
Collector 

Shri H R Modi 246012 228001 9978405219 - add-collector-
sab@gujarat.gov.in 

5 Executive 
Engineer, R & B 

Shri S G patel 241651 222871 9909233266 
 

rnb-sab@gujarat.gov.in  

 અજ્કારીનુાં નામ  ક્રમ નાં   નોકરીનુાં સ્થળ મોબાઇલ નાં ઈ-મઈેલ એડ્રસે 
૧ શ્રી પી.સી.ર્ાિ અજ્ક્ષક 

ઈિનરે  
સિમતનગર વતુગળ 

કચરેી  
૯૯૨૫૨૧૨૧૬૩  sehmt@ugvcl.com 

૨ શ્રી બી એન પરમાર  નાયબ 

ઈિનરે 
સિમતનગર વતુગળ 

કચરેી 
૬૩૫૯૬૪૩૭૯૬ hmtcotech2@ugvcl.com 

૩ શ્રી એન િે પટલે કાયગપાલક 

ઈિનરે 
સિમતનગર જવિાગીય 

કચરેી 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬ eehmtdo@ugvcl.com 

૪ શ્રીમતી એન બી પટલે નાયબ 

ઈિનરે 
સિમતનગર જવિાગીય 

કચરેી 
૯૯૨૫૨૧૨૫૧૪ dehmtdot2@ugvcl.com 

૫ શ્રી એમ ઝેિ અસારી કાયગપાલક 

ઈિનરે 
ઇિર જવિાગીય કચરેી ૯૮૭૯૨૦૦૭૫૮ eeidardo@ugvcl.com 

૬ શ્રી પી િે પટલે નાયબ 

ઈિનરે 
ઇિર જવિાગીય કચરેી ૬૩૫૯૯૬૦૪૧૯ deidrdot2@ugvcl.com 

૭ શ્રી જી િે ્નલુા  કાયગપાલક 

ઈિનરે 
જિલોિા જવિાગીય 

કચરેી 
૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦ eebhilodado@ugvcl.com 

૮ શ્રીમતી ક ેવી  િોર્ીયારા નાયબ 

ઈિનરે 
જિલોિા જવિાગીય 

કચરેી 
૮૯૮૦૦૩૧૧૮૧ debhilodadot2@ugvcl.com 

૯ શ્રી ક ેબી પટલે કાયગપાલક 

ઈિનરે 

તલોદ જવિાગીય કચરેી ૯૮૭૯૨૦૦૭૫૭ eetaloddo@ugvcl.com 

૧૦ શ્રી બી િી પટલે નાયબ 

ઈિનરે 
તલોદ જવિાગીય કચરેી ૯૯૨૫૨૩૪૩૫૬ detaloddot2@ugvcl.com 

mailto:rnb-sab@gujarat.gov.in
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6 DSO Shri Rahul 
Chaudhry  

240698 - 9724330906 240492 dso-sab@gujarat.gov.in 

7 CDHO Dr Rajesh patel 246422 234633 9687679002 234633 cdho-
sab@gujarat.gov.in 

8 DEO Shri Sanjay Vyas 240793 244235 9909970217 240793 deo.sabarkantha@gmail
.com 

9 DPEO Shri Harshad 
Chaudhary 

240694 - 9909971696 
 

dpc-
sabarkantha@gmail.co

m 

10 General 
Manager DIC 

Shri R S Shah 240948 - 9879054980 245274 dic-sab@gujarat.gov.in 

11 Dy. Director 
Information 

Shri Arvind 
Machhar 

241699 - 9824112410 240699 info-sab@gujarat.gov.in 

12 Director, 
Industrial Safety 
& Health 

Shri H B Patel 23233231 
 

9624000903 
  

13 Fire Officer Shri Pratapsinh 
Devda 

246720 - 9974605342 
 

np_himatnagar@gmail.c
om 

14 Secretary, Red 
Cross 

Shri Hasmukh Soni 240789 - 9427691082 
  

15 Disaster 
Mamlatdar 

Shri Urvish Valand 249039 - 9558103639 230100 dismgmt-
sab@gujarat.gov.in 

16 DPO Megha Rabari (i/c) 249039 
 

8160439782 230100 kanupatel11@gmail.co
m  

 

 

Details of Talukas 

S. 
No. 

Taluka Name Designation Officer Name Office No. Mobile Fax Email Id 

1 Himatnagar Prant Officer Y S CHAUDHRY 240946 9978405193 247126 po-sab@gujarat.gov.in  

Mamlatdar K H TARAL 246481 7567006287 
 

mam-
himatnagar@gujarat.gov
.in 

TDO A J RAJPUT  245152 9979879889 242152 tdohimatnagar12@gmail
.com 

Chief Officer Yashpal Vaghela 241710 9898520043 
 

np-
himatnagar@yahoo.com  

2 Idar Prant Officer SONALBEN 
PARIKH  

250551 9978405347 25132 ero-28-
office@gmail.com 

Mamlatdar H B KODARVI 250003 7567006098 250100 mam-
Idar@@gujarat.gov.in 

TDO R B Patel (i/c) 250022 9510904022 250661 tdoidar@gmail.com 

Chief Officer Haresh Agrawal 250046 8238021321 
 

np-idar@yahoo.com 

3 Vadali Prant Officer SONALBEN 
PARIKH  

250551 9978405347 
 

ero-28-
office@gmail.com 

Mamlatdar chandaniben 
parmar 

222017 9913342298 222193 mam-
vadali@gujarat.gov.in 

mailto:kanupatel11@gmail.com
mailto:kanupatel11@gmail.com
mailto:po-sab@gujarat.gov.in
mailto:np-himatnagar@yahoo.com
mailto:np-himatnagar@yahoo.com
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TDO N S PATEL (i/C) 222630 9601270668 220088 tdovadali2630@gmail.co
m 

Chief Officer D.S.Patni 222016 7874516032 
 

vadalinagarpalika@yaho
o.com 

4 Khedbrahma Prant Officer Hard Shah 220122 7567008553 220123 ero-29-
office@gmail.com 

Mamlatdar G D Gamar 222001 8758576636 222404 mam-
khed@gujarat.gov.in 

TDO R B KHARADI 220008 9426578357 221542 tdokhedbrahma08@gm
ail.com 

Chief Officer Kalpesh Bhatt 220021 9099064847 
 

np-
khedbrahma@yahoo.co
m  

5 Poshina Prant Officer Hard Shah 220122 7567008553 
 

ero-29-
office@gmail.com 

Mamlatdar Suraj Barot 283533 9712128407 
 

mam-
poshina@@gujarat.gov.i
n 

TDO Harsh Modi (i/c) 283313 9662951013 
 

tdoposhina@gmail.com 

6 Vijaynagar Prant Officer Hard Shah 220122 7567008553 
 

ero-29-
office@gmail.com 

Mamlatdar P G CHAUHAN 254640 9099163056 254640 mam-
vijaynagar@gujarat.gov.
in 

TDO Milind Dave 254024 9173279097 254924 tdo-vijaynagar@ 
gujarat.gov.in 

7 Prantij Prant Officer S G PADHERIYA  232204 7567008736 232205 sdm-prantij@gmail.com 

Mamlatdar HITESH BHGORA 230425 9426282464 231525 mam-
prantij@@gujarat.gov.in 

TDO N S PATEL 230436 9601270668 232485 tdo-
prantij@gujarat.gov.in 

Chief Officer Urmi Amin 233410 7405930422 
 

np-prantij@yahoo.com  

8 Talod Prant Officer S G PADHERIYA  232204 7567008736 
 

sdm-prantij@gmail.com 

Mamlatdar AGARSIH 
CHUHAN 

220641 9328718458 221666 mam-
talod@@gujarat.gov.in 

TDO H G PATEL 221872 9898539558 220922 tdotalod@gmail.com 

Chief Officer RAMANNUJ 
BHAI 

220652 8141503490 
 

np-talod@yahoo.com  

 

 

 

 

 

mailto:np-khedbrahma@yahoo.com
mailto:np-khedbrahma@yahoo.com
mailto:np-khedbrahma@yahoo.com
mailto:np-prantij@yahoo.com
mailto:np-talod@yahoo.com
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                 કલેકટર અને જીલ્લા મજેીસ્રેટ ની કચેરી  

                 િીઝાસ્ટર ર્ાખા ,જિમતનગર,જીલ્લો-કાાંઠાસાબર  

 ફોન નાંબર ૨૩૦૧૦૦-ફેક્ષ,૨૪૯૦૩૯-૦૨૭૭૨-Email -dismgmt-sab@gujarat.gov.in 

પત્ર ક્રમાાંક -િીઝાસ્ટર/િીિીએમપી /૨૦૨૦                                             તારીખ- ૦૬/૦૫/૨૦૨૧ 
પ્રજત  

મુખ્ય કારોબારી અજ્કારીશ્રી,   
GSDMA,ગાાં્ીનગર.  
રાિત જનયામકશ્રી 

સ્ટેટ ઈમરિન્સી ઓપરેર્ન સેન્ટર,ગાાં્ીનગર  

 

         જવષય-જીલ્લા આપજતવ્યવસ્થાપન યોિના ૨૦૨૧ મોકલવા બાબત  -  

                           
 
 

        સજવનય  ઉપરોતત જવષય અને  સાંદિગ પરત્વે  િિાવવાનુાં કે  સાબરકાાંઠા જીલ્લા વિીવટી તાંત્ર ધવારા કુદરતી કે 

માનવસર્ભિત આપજતઓ ના પ્રજતકાર માટે તાંત્ર ધવારા  જીલ્લા આપજત વ્યવસ્થાપન યોિના-૨૦૨૧  ) District Disaster 

Management Plan-2021) તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે  િે આ સાથે સામેલ છે િે આપશ્રી ને જવડદત થવા જવનાંતી છે  
 
 
 
 

                                                                          જનવાસી અજ્ક કલેકટર  

                                                                               સાબરકાાંઠા  

સામેલ-જીલ્લા આપજત વ્યવસ્થાપન યોિના- ૨૦૨૦ -િાગ-૧ અને િાગ-૨   
        )સોફ્ટ  અને  િાિગ કોપી  (  
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