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૧૬મો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ  

૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

 

 

 

 

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ 

બ્લોક નં ૧૧, ૫ મો માળ, 

ઉધોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર 

ફોન નં ૦૭૯૨૩૨૫૯૨૭૬, ફેકસ નં ૦૭૯૨૩૨૫૯૨૭૫ 
વેબસાઈટ : www.gsdma.org  
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અનુક્રમત્તિકા  

ક્રમાાંક  ર્વગત  પાના નાં. 

૧ સાંચાલન સર્મર્તના ૨૦૧૮-૧૯નારોજ મુખ્ય સભ્યોનાાં નામ   ૦૩ 

૨ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૨૦૧૯  ૦૪ 

૩ ઓડિટરનો અહેવાલ ૨૦૧૮-૨૦૧૯  ૨૧ 

૪ ૩૧મી માચિ ૨૦૧૯ના રોજ મુજબ વાર્ષિક સરવૈયુાં ૨૩ 

૫ ૩૧મી માચિ ૨૦૧૯નાાં રોજ પુરા થતા વષિ માટે આવક અને ખચિના ડહસાબ  ૨૪ 

૬ નાણાાંકીય પત્રક ૧ થી ૨૫ સુધી જોિેલ અનુસૂર્ચ  ૨૭ 
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સાંચાલન સર્મર્ત, ગુજરાત રાજ્ય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળના સભ્યોની યાદી. 
 

ક્રમ નામ હોદ્દો 

૧ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, અધ્યક્ષ 

૨ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી, સભ્ય 

૩ માનનીય મંત્રીશ્રી, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન  સભ્ય 

૪ મુખ્ય સત્તિવશ્રી. સભ્ય 

૫ પોલીસ મહાત્તનર્દેશક સભ્ય 

૬ અત્તધક મુખ્ય સત્તિવશ્રી, ગૃહ ત્તવભાગ સભ્ય 

૭ અત્તધક મુખ્ય સત્તિવશ્રી, નાિાં ત્તવભાગ સભ્ય 

૮ અત્તધક મુખ્ય સત્તિવશ્રી, શહેરી ત્તવકાસ અને શહેરી ગૃહ ત્તનમાાિ ત્તવભાગ સભ્ય 

૯  અત્તધક મુખ્ય સત્તિવશ્રી, મહેસુલ ત્તવભાગ,  સભ્ય 

૧૦ મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી, જીએસડીએમએ સભ્ય 

૧૧ રાહત કત્તમશ્નરશ્રી અને સત્તિવશ્રી, મહેસુલ ત્તવભાગ  સભ્ય 

૧૨ સત્તિવશ્રી, માગા અને મકાન ત્તવભાગ સભ્ય 

૧૩ અત્તધક મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી, જીએસડીએમએ  સભ્ય સત્તિવ 

 

મુખ્ય કારોબારી અર્ધકારીશ્રી  - શ્રીમતી અનુરાધા મલ્લ, આઈએએસ 

અર્ધક મુખ્ય કારોબારી અર્ધકારીશ્રી   - શ્રી જી. સી. બ્રહ્યભટ્ટ, આઈએએસ 

મુખ્ય કચેરી    - ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ, 
બ્લોક નં. ૧૧, ૫ મો માળ, ઉદ્યોગભવન 

સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર 

વૈધાર્નક અન્વેષક - પી. સાંઘવી એન્િ એસોર્સયેટસ, ચાટિિિ  એકાઉન્ટન્ટ, 

૧૧૨,  

યુર્નવર્સિટી પ્લાઝા, ર્વજય ચાર રસ્તા, નવરાં ગપુરા, 

અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯  

મુખ્ય બેંકરો                                   -       (૧) સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈર્ન્િયા, ભોંયતાળીયે,ઉદ્યોગભવન, સેક્ટર-૧૧, 

ગાાંધીનગર. 

 (૨) દેનાબેંક,સેક્ટર-૧૬, ગાાંધીનગર 
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વાત્તષાક વહીવટી અહેવાલ  

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળની સંિાલન સત્તમત્તત, ૨૦૦૩ના ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ,અત્તધત્તનયમની કલમ ૩૭ની જરૂરરયાતો અનુસાર ૨૦૧૮-૧૯ના નાિાંકીય વષા માટેનો ૧૬મો વાત્તષાક વહીવટી 

અહેવાલ આપની સમ્ક્ક્ષ રજૂ કરે છે.   

૧. પૂવિ ભુર્મકા -  

ગુજરાત સરકારે, જાન હાત્તન અને રાજયના એકંર્દરે સામાત્તજક- આત્તથાક ત્તવકાસ પર આપત્તિની નુકસાનકારક અસરો અંગ ે

અસરકારક વ્યવસ્થા અને વહીવટ કરવાના ઉદે્દશ સાથે ૨૦૦૩નો ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ, ઘડયો 

હતો. . 

તદ્દનુસાર, આપત્તિ ર્દરત્તમયાન અને ત્યાર બાર્દ અસરકારક આપત્તિ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા તનેી અસરો હળવી કરવા અન ે

સંકટકાત્તલન રાહત પૂરી પાડવા, અન ેઆપત્તિના પરરિામ સ્વરૂપ અમલીકરિ, રે્દખરેખ અને સંકલન, પુન:ત્તનમાાિ અને પુન 

:વસાવાટ માટે પિ, ગુજરાત સરકારે તેના સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગના તા.૧૧-૦૮-૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાંક નંબર - ડીએમએ/ 

૧૦૦૩/૧૪૮૮/બી અન્વય,ે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સતામંડળની સ્થાપના કરી હતી.  

ઉકત ઠરાવ, તા.૨૯-૦૮-૨૦૦૩ના ગુજરાત સરકારના સરકારી રાજયપત્ર, અસાધારિમાં પ્રત્તસધ્ધ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

આમ હોઈ, ૨૦૦૩ના ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળની જોગવાઈઓ અન્વયે  યોગ્ય રીતે રિવામાં આવેલ 

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ ૧લી સપ્ટેમ્ક્બર, ૨૦૦૩થી થી સિામંડળ તરીકે અત્તસ્તત્વમાં આવ્યું, જનેું મુખ્ય 

મથક ગાંધીનગર ખાતે છે.  

૨. ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળના કાયો-  

(એ) રાજય, સ્થાત્તનક તંત્રો અત્તધકારીઓ, સ્ટેક હોલ્ડસા, તથા ત્તવત્તવધ સમુર્દાય વગાના લોકો દ્વારા આપત્તિ ત્તનવારવા 

અથવા હળવી કરવા સરહત આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સંગરઠત અને સંકત્તલત યોજનાને ઉિેજન આપવંુ. 

(અ) આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તથા આપત્તિ બાર્દના પુન : ત્તનમાાિ, પુન : સ્થાપન, મૂલ્યાંકન તથા આકારિી માટે કેન્રીય 

આયોજન, સંકલન તથા સંિાલન સંસ્થા તરીકે કામગીરી બજાવવી. 

(બ) કટોકટી વખતે રાહતના અમલીકરિની જવાબર્દારી સરકારના મહેસુલ ત્તવભાગ તથા અન્ય ત્તવભાગોની હોવા છતા ં

પિ કટોકટી સમયે રાહત માટેની નીત્તત ઘડવા રાજય સરકારને સહાય કરવી.  

(ક) આપત્તિ વ્યસ્થાપનમાં પ્રગત્તત અને સમસ્યાઓ ત્તવષે રાજય સરકાર તથા સરકારી ત્તવભાગોને  જાિ કરવી. 

(ડ) આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, કટોકટી આયોજન તથા તે અગંેના પ્રત્તતભાવ માટેનું સામાન્ય ત્તશક્ષિ તથા  જાગૃત્તિ 

 કેળવવી.. 

(ઈ) આ ત્તવષેની અન્ય પ્રાસંત્તગક બાબતો. 

૩. નાણાાંકીય ર્સ્થર્ત-  

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ, ગુજરાત સરકાર તથા ભારત સરકાર પાસેથી સહાય અને અનુર્દાન મેળવે 

છે. આ નાિાં, જીએસડીએમએના વહીવટી ખિાની સાથોસાથ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રવૃત્તિઓ માટે વપરાય છે. માિા ૩૧, 

૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થતાં વષા માટેની નાિાંકીય ત્તવગતો નીિે મુજબ છે.  
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ર્વગત  (રા. કરોિમાાં)  

 

  ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૭-૧૮ 

૨ ૩ 

કુલ અનુર્દાન  ૧૪૩.૯૧ ૧૦૫.૭૪ 

બાર્દ : અનુર્દાન રીફંડ  - - 

િોખ્ખું અનુર્દાન  - - 

વ્યાજની આવક (બેંકમાં થાપિો અને અન્ય બેંક ત્તસલક 

પર)  

૧.૩૩ ૧.૩૧  

અન્ય આવક  ૦.૦૩૨ ૦.૦૩૧ 

કુલ આવક  ૧૪૫.૨૭ ૧૦૭.૦૯ 

ખિા  -- -- 

“ સામાન્ય ફંડમાંથી ખિા” ૧૪૩.૯૧ ૧૦૫.૭૨ 

કુલ ખિા  ૧૪૩.૯૧ ૧૦૫.૭૨ 

ખિા ઉપરાતં વધુ આવક  ૧.૩૬ ૧.૩૭ 

પૂવા મુર્દતી સમાયોજન  ૦.૧૨ ----  

ખિા ઉપરાંતની વધુ આવકની ત્તસલક, આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન ફંડ ખાતે આગળ ખેંિવામાં આવી.  

૧.૪૮ ૧.૩૭ 

 

 

 

૪. હાથ ધરવામાાં આવેલ પ્રવૃર્િઓ. 

 

ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન  હાથ ધરવામાાં આવલેી પ્રવૃર્િઓ નીચે મજુબ છે.  

 

૪.૧  કટોકટી સહાય કેન્રો (ERCs):-  

આપત્તિની ઘટના ઘટે તે મહત્વપૂિા સમયની અંર્દર અસરકારક રીતે સહાય કરવા, રાજકોટ, વડોર્દરા, સુરત, ગાંધીધામ અન ે

ગાંધીનગર જવેા રાજયના વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ પાંિ પ્રારે્દત્તશક કટોકટી સહાય કેન્રોની ગુજરાત રાજય સરકારે સ્થાપના કરી 

છે. કટોકટી સહાય કેન્રો પાછળનો ઉદે્દશ પ્રાર્દેત્તશક સ્તરે તાલીમબધં માનવશરકતની સાથોસાથ અદ્યતન ટેકત્તનકલ કટોકટી 

શોધ અને બિાવ સાધનસામગ્રીથી કેન્રોને સજજ થવાનો છે. તમામ કટોકટી સહાય કેન્રો માટેની સાધનસામગ્રી મેળવીન ે 

સંબંત્તધત મહાનગરપાત્તલકાઓ પાસે રાખવામાં આવી છે. એક વખત કટોકટી સહાય કેન્રો તમામ રીતે સંપૂિાપિે કાયાાત્તન્વત 

થઈ જાય એટલે માનવ શરકત જરૂરરયાત, સ્ટાફનો ઢાંિો અને કટોકટી સહાય કેન્રોના સંિાલન અને ત્તનભાવ માટે વાત્તષાક 
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આવતાક અંર્દાજપત્ર અંગ ેજરૂરી જોગવાઈ કરવાની છે. કટોકટી સહાય કેન્રોના સંિાલન અને ત્તનભાવ માટે મહાનગરપાત્તલકાઓ, 

ત્તજલ્લા કલેકટર, રાહત આયુકત અને મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારી, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ વચ્િે ત્તત્રપક્ષી 

સમજૂત્તત યાર્દીપત્ર (MoU) તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ, કટોકટી સહાય 

કેન્રોના ત્તનભાવ માટે મહાનગરપાત્તલકાઓ, ત્તજલ્લા વહીવટી તંત્રોને, નાિાંકીય સહાય પૂરી પાડશે. તમામ કટોકટી સહાય કેન્રોમાં 

બાધકામ પુરં કરવામાં આવ્યું છે.  

સંિાલન અને ત્તનભાવ માટે રાજકોટ, સુરત, વડોર્દરા, અમર્દાવાર્દ અને ગાંધીધામ એ પાિેંય કટોકટી સહાય કેન્રો માટે સમજૂતી 

યાર્દીપત્ર પર સહી કરવામાં આવી છે.  

૪.૨ આપર્િ જોખમ  વ્યવસ્થાપન કાયિક્્મ (DRMP) 

આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન, એ આપત્તિ ર્દરત્તમયાન અને ત્યાર બાર્દ અસરકારક સહાય પૂરી પાડવા ત્તવત્તવધ 

સ્ટેકહોલ્ડરોની ક્ષમતા ઊભી કરવા/મજબૂત કરવા માટેની ગુજરાત રાજય આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન સિામંડળની 

એક મોટંુ  મુખ્ય પહેલ છે. ૨૦૦૨ના વષામાં ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ત્તવકાસ કાયાક્રમના 

(UNDP) સહયોગથી ત્તજલ્લા જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમ શરૂ કયો હતો. ગુજરાત રાજ્યમાં કાયાક્રમની પ્રવૃત્તિઓના 

અમલીકરિ માટે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ કેન્રવત્તતા સંસ્થા તરીકે કામ કરે છે. ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળના મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી (CEO) ના અધ્યક્ષપર્દ હેઠળ અને અન્ય 

સરકારી તથા ત્તબનસરકારી સંસ્થાઓના સત્તિવ કક્ષાના અત્તધકારીશ્રીઓ અને પ્રત્તતત્તનત્તધઓનો સમાવેશ કરતી 

એક રાજય સંિાલન સત્તમત્તતની કાયાક્રમની પ્રવૃત્તિઓના રે્દખરેખ- ત્તનયંત્રિ માટે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.  

આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમ, ગુજરાત રાજ્યમાં જોખમલક્ષી ત્તજલ્લાઓમાં આપત્તિ  જોખમમાં સતત ઘટાડો 

કરતાં રહેવાના ઉદ્દેશ સાથે ઘડવામાં આવ્યો છે. આ કાયાક્રમની પ્રવૃત્તિઓ એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે કે, જથેી 

આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન અને સ્થાયી પુનત્તનમાાિ અંગે તમામ સ્તરોએ માનવ ક્ષમતા સંગીન કરવા સરહત 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનાં ત્તવત્તવધ પાસાં પર ત્તશક્ષિ, જાગૃરૂકતા કાયાક્રમો અંગે ત્તસસ્ટમને સંસ્થાકીય રૂપ આપવા 

ક્ષમતા ત્તનમાાિમાં સહાય બને.  

આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમનંુ ધ્યેય, ત્તવત્તવધ વહીવટ કક્ષાએ વૈત્તવધ્યપૂિા પ્રવૃત્તિઓ મારફત સહાય, તૈયારી 

અને જોખમ ઘટાડવાનાં પગલાં સંગીન કરવાનંુ છે. આપત્તિ જોખમ કાયાક્રમની અસર ત્તવિારિામાં લઈને, ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે, આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમનો એક નવી યોજના તરીકે સમાવેશ 

કયો હતો અને ૨૦૦૮ના વષામાં સયુંકત રાષ્ટ્ર ત્તવકાસ કાયાક્રમ (UNDP) અન્વયે જોખમમાંથી બહાર નીકળવાના 

વ્યૂહના અમલીકરિને ધ્યાનમાં રાખીને ૨૦૦૯-૧૦ થી તે, રાજયના અંર્દાજપત્રમાં નાિાંકીય જોગવાઈ કરે છે. ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે, રાજય સરકારનાં સાધનોનો ઉપયોગ શરૂ કયો છે. અને રાજયભરમાં 

આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમનો પ્રવાહ જાળવી રાખવા જરૂરી વ્યવસ્થા કરી છે.  

કાયાક્રમ પ્રવૃત્તિઓનો અસરકારક અમલ સુત્તનત્તિત કરવા, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ ત્તજલ્લા 

સ્તરે પરરયોજના અત્તધકારીઓ અને મહાનગરપાત્તલકા સ્તરે પરરયોજના અત્તધકારીઓની ત્તનમણંક કરી છે, જઓે 

સંબંત્તધત ત્તજલ્લા કલેકટર/મહાનગરપાત્તલકા આયુકતોની સીધી રે્દખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. આપત્તિ જોખમ 

વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમની પ્રવૃત્તિઓમાં સમાત્તવષ્ટ્ છે.  

 

(૧) ગ્રામ, નગરપાત્તલકા, તાલુકા, શહેર ત્તજલ્લા અને મહાનગરપાત્તલકાના એમ તમામ વહીવટી સ્તરે આપત્તિ 

જોખમ ઘટાડા અને સહાય યોજનાનો ત્તવકાસ. 
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(૨) ત્તવત્તવધ સ્તરોએ આપત્તિ વ્યવસ્થા ટૂકડીઓ અને સત્તમતીઓ ઊભી કરવી અને તાલીમ મારફત તેમની 

સંસ્થાકીય ક્ષમતાનંુ ત્તનમાાિ કરવું.  

(૩)  જુર્દા જુર્દા ત્તવષયોના ક્ષેત્રોમાં ત્તવત્તવધ સ્ટેક હોલ્ડરો માટે ક્ષમતા ત્તનમાાિ. 

(૪)  રાષ્ટ્રીય અને રાજય સ્તરે ઓન લાઈન ડેટા-બેજનંુ આધુત્તનકીકરિ, એટલે કે, આપત્તિની તૈયારી અને 

વ્યવસ્થા માટે અનુક્રમે ભારતીય આપત્તિ સહાય નેટવકા  (IDRN) અને રાજય આપત્તિ સંસાધન  નેટવકા  

(SDRN).   

(૫) જાગૃરૂકતા ત્તનમાાિ કાયાક્રમ, તાલીમ અને ક્ષમતા ત્તનમાાિ માટે IEC સાધન સામગ્રીનો ત્તવકાસ.  

(૬)  ત્તવત્તવધ સ્તરોએ તાલીમ આપનાર અને પ્રેરકશનરો માટે ત્તનયમસંગ્રહોનો ત્તવકાસ.  

(૭) સ્વાયત  સંસ્થાઓની ત્તવકાસ યોજનાઓમાં આપત્તિ વ્યવસ્થા યોજનાનંુ એકીકરિ.  

 

 

 

 

એર્પ્રલ ૨૦૧૮ થી માચિ, ૨૦૧૯ સુધી આપર્િ જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયિક્રમ અન્વયે પડરણામલક્ષી પ્રગર્ત. 

સ્તર ક્રમાાંક નાં. ર્જલ્લા, તાલકુા, ગ્રામ અને ઘટક સ્થળે હાથ 

ધરવાની પ્રવૃર્િઓ 

હાથ ધરાયેલ 

પ્રસાંગોની સાંખ્યા 

સ્ટેક હોલ્િરો/ 

લાભાથીઓની સાંખ્યા 

ત્તજ
લ્લ

ા ક
ક્ષ

ાએ
 

૧ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના સભ્યો માટે આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન અને SDRRમાં નવસંસ્કરિ કાયાક્રમ  

૬૮ ૨૪૫૦ 

૨ અન્ય સરકારી અત્તધકારીશ્રીઓ અને સ્થાત્તનક 

કાયાકતાાઓનો માટે નવસંસ્કરિ કાયાક્રમ  

૭૫ ૨૭૫૦ 

૩ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમના અમલીકરિ અંગ ે

તમામ સરકારી અત્તધકારીશ્રીઓનો નવસંસ્કરિ 

કાયાક્રમ  

૨૮ ૧૫૦૫ 

૪  આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અગંે PRI સભ્યો માટે 

નવસંસ્કરિ  

૩૩ ૬૬ 

૫ ત્તબન સરકારી સંસ્થાઓ, કેત્તન્રય બોડાની સંસ્થાઓ, 

ત્તસત્તવલ સોસાયટી વગેરેના પ્રત્તતત્તનત્તધઓનું આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન અંગે નવસંસ્કરિ.  

૮૭ ૨૭૬૫ 

૬  અત્તધકારીશ્રીઓ/કમાિારીશ્રીઓ માટે EOC 

વ્યવસ્થાપન તાલીમ  

૬૬ ૩૦૨૭ 

૭ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અગં ે એન.સી.સી., 

એન.એસ.એસ., એન.વાય.કે.એસ. એિ.જી, 

જી.આર.ડી. વગેરેના નવસંસ્કરિ સંવેર્દનશીલતા 

કાયાક્રમ 

૧૦૨ ૭૭૨૧ 

૮ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગ ે ત્તશક્ષકો માટે 

નવસંસ્કરિ/સંવેર્દનશીલતા કાયાક્રમ 

૧૬૮ ૧૬૭૮૫ 
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૯ ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી  ૩૩ ૩૩ 

૧૦ જોખમ લક્ષી મોકરડરલ ૬૬ ૧૮૬૩૪ 

૧૧ લોક જાગૃત્તિ ત્તનમાાિ કાયાક્રમ ૧૧૧ ૧૮૪૯૬૫ 

  સરવાળો, (ખ)  ૮૩૯ ૨૪૦૭૦૧ 

 
ત

ાકુ
કા

  ક
ક્ષ

ાએ
 

 
૧ તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના સભ્યો માટે 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે નવસંસ્કરિ કાયાક્રમ  

૧૨૧ ૧૯૩૪ 

૨ અન્ય અત્તધકારી અને સ્થાત્તનક કાયાકતાાઓ માટે 

નવસંસ્કરિ કાયાક્રમ 

૯૫ ૨૦૩૮ 

૩ 

તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન  કાયાક્રમના  

અમલીકરિ અંગે તમામ  સરકારી અત્તધકારીશ્રીઓનો 

નવસંસ્કરિ  કાયાક્રમ  

૪૮ ૨૩૨૨ 

૪ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે PRI સભ્યો માટે 

નવસંસ્કરિ કાયાક્રમ 

૨૪ ૩૩૬ 

૫ તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન 

કરવી  

૨૫૧ ૨૫૧ 

૬ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે ત્તશક્ષકોની તાલીમ ૨૦૯ ૨૭૫૩૭  

૭ કોલેજ કક્ષાએ જાગરૂકતા  ૯૫ ૧૦૧૨૬ 

૮ જોખમ લક્ષી મોકરડર લ ૧૧૦ ૯૨૭૪ 

૯  જાગૃિકતા ત્તનમાાિ કાયાક્રમ ૧૬૬ ૬૪૯૦૫ 

  સરવાળો (ખ)  ૧૧૧૯ ૧૧૮૭૨૩ 

 

ગ્ર
ામ્ક્

ય
 ક

ક્ષ
ાએ

 

૧  ગ્રામ આપર્િ વ્યવસ્થાપન સર્મર્તના 

સભ્યો માટે આપર્િ વ્યવસ્થાપન અાંગે 

નવસાંસ્કરણ  કાયિક્રમ  

૭૭૫ ૧૬૧૮૨  

૨ ગ્રામ આપર્િ વ્યવસ્થાપન યોજનાને 

અદ્યતન બનાવવી  

૧૫૫૦૨ ૧૪૬૨૩ 

૩  ગ્રામ સ્તરના સહાય જૂથના સભ્યો માટે 

વેળાસર ચેતવણી અને સાંદશેા- વ્યવહાર 

તાલીમ (૧૭૫ વાવાઝોિા લક્ષી ગામો સડહત)  

૪૮  ૯૮૨  

૪  જોખમ લક્ષી મોકરડર લ ૧૦૩ ૧૫૩૮૬ 

  સરવાળો (ગ)  ૧૬૪૨૮ ૪૭૧૭૩  
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શ
હેર

ી સ્
થ

ાત્તન
ક 

બ
ોડ

ા (
U

L
B

) 

૧ શહેર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના સભ્યો 

માટે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે નવ સંસ્કરિ 

કાયાક્રમ 

૬૦  ૧૧૧૧ 

૨ શહેર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કાયાક્રમ અંગે તમામ 

સરકારી અત્તધકારીશ્રીઓનો નવ સંસ્કરિ 

કાયાક્રમ 

૩૧  ૪૯૩  

૩  આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે  કાઉત્તન્સલરોનંુ નવ 

સંસ્કરિ /સંવેર્દનશીલતા કાયાક્રમ 

૨૧  ૭૭૫  

૪ શહેર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન 

કરવી  

૩૧  ૩૧  

૫  જોખમ લક્ષી મોકરડર લ ૯૧  ૧૭૬૪૦  

૬  લોક જાગૃત્તિ ત્તનમાાિ કાયાક્રમ ૧૩૯  ૧૭૦૮૬૨ 

  સરવાળો (ઘ)  ૩૭૩  ૧૯૦૯૧૨ 

  એકાંદર સરવાળો (ક+ખ+ગ+ઘ)  ૧૮૭૫૯ ૫૯૭૫૦૯ 

 

 

આપર્િ વ્યવસ્થાપન કાયિક્મ્ અન્વય ે મહાનગરપાર્લકાઓ ખાતે નીચેની આપર્િ વ્યવસ્થાપન 

પ્રવૃર્િઓ હાથ ધરવામાાં આવે છે.  

 

ક્્માાંક નાં. મહાનગરપાર્લકા કક્ષાએ હાથ ધરવાની પ્રવૃર્િઓ  પ્રસાંગો  સહયોગીઓ  

૧ શહેર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના સભ્યો માટે 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે નવ સંસ્કરિ કાયાક્રમ  

૧૨ ૩૦૭ 

૨ વહીવટીકતાા/ત્તસત્તનયર અત્તધકારીશ્રીઓ/નીત્તત 

ઘડનારા/કેન્રીય અત્તધકારીઓ માટે નવ સંસ્કરિ/ 

સંવેર્દનશીલતા  

૨૮ ૩૭૭ 

૩ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે તાલીમ પામેલ કાઉત્તન્સલરો  ૯ ૬૭ 

૪ મહાનગરપાત્તલકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્ય 

તન કરવી.  

૮ ૮ 

૫ વોડા  આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી.  ૧૦૨ ૧૦૦ 

૬ વોડા  આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તમત્તતના સભ્યો માટે નવ 

સંસ્કરિ કાયાક્રમ  

૩૧ ૬૫૦ 

૭ આગ અને કટોકટી સેવા સ્ટાફના સભ્યો અને અન્ય 

સ્વયંસેવકો માટે ખાસ શોધ અને બિાવ તાલીમ 

કાયાક્રમ 

૩૬ ૧૫૩૬ 

૮ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અન્વયે ત્તવત્તવધ ખાસ ત્તવષયોનાં 

ક્ષેત્રોમાં ત્તબન સરકારી સંસ્થાઓ, કેત્તન્રય બોડો, ગૃહ 

૪૧ ૩૩૨૫ 
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રક્ષક ર્દળ (હોમગાડાઝ), જી.આર.ડી., એન.સી.સી., 

એન.એસ.એસ., એન.વાય.કે.એસ. અને અન્ય 

સ્વયંસેવક જૂથના સભ્યોનંુ નવ સંસ્કરિ 

૯ જોખમલક્ષી મોક રડરલ યોજવામાં આવી.  ૩૨ ૪૨૫૩ 

૧૦  ત્તશક્ષકો અને ત્તવદ્યાથીઓ માટે  આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે 

નવ સંસ્કરિ કાયાક્રમ 

૬૯ ૪૫૬૩ 

૧૧ મહાનગરપાત્તલકા માટે ગરમીના મોજા અંગે કાયાયોજના 

તૈયાર કરવી 

૧૧ ૧૨૦ 

૧૨ શાળા કક્ષાએ તાલીમ કાયાક્રમ (જમેાં શાળા કક્ષાએ યોજાતી 

ત્તવત્તવધ મોક રડરલ સમાવેશ થાય છે.) 

૫૮ ૯૮૬૦ 

૧૩ લોક-જાગતૃ્તિ ત્તનમાાિ કાયાક્રમ  

 

૪૨ ૫૪૦૨૮ 

૧૪ સ્થાત્તનક તાલીમ સંસ્થાઓ અને સંગઠનો સાથે 

ભાગીર્દારીમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અગે નવ સંસ્કરિ 

૪૦ ૩૧૪૬૯ 

 સરવાળો  ૫૧૯  ૧૧૦૬૬૩  

 

 

નીચેની આપર્િ વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ એર્પ્રલ, ૨૦૧૮ થી માચિ, ૨૦૧૯ દરર્મયાન અદ્યતન કરવામાાં આવી.  

 

 

ક્રમાાંક નાં. આપર્િ વ્યવસ્થાપન યોજના સાંખ્યા 

૧ ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી   ૩૩ 

૨ તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી   ૨૩૭ 

૩ ગ્રામ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી   ૧૪૬૨૩ 

૪ શહેર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી   ૩૧ 

૫ મહાનગરપાત્તલકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી   ૮ 

૬ વોડા  આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના અદ્યતન કરવી  ૧૦૨ 

 સરવાળો  ૧૫૦૩૪ 

 

 

૪.૩ રાજય આપર્િ સહાય દળ (SDRF) 

ગુજરાત રાજયમાં કટોકટી/કોઈપિ પ્રકારની આપત્તિમાં ત્વરરત સહાય માટે રાજય આપત્તિ સહાય ર્દળની ક્ષમતા 

અને તૈયારી સંગીન કરવા, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે, રાજય આપત્તિ સહાય ર્દળ માટે 

ગાંધીનગરના અત્તધક પોલીસ મહાત્તનરે્દશકની કિેરી (સશસ્ત્ર એકમ) દ્વારા માંગિી કરાયા મુજબ ૧૫૦ કરતાં વધુ 
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સાધનો/બનાવટો મેળવીને GeM પોટાલ દ્વારા ઓનલાઈન પ્રાત્તિ પ્રરક્રયા શરૂ કરી હતી. ગુજરાત રાજય આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળ, સંબંત્તધત રાજય આપત્તિ સહાય ર્દળનાં જૂથોને, વષામાં તેમની ત્તત્રમાસીક તાલીમ –ટુકડીઓ 

માટે (રાષ્ટ્રીય આપત્તિ સહાય ર્દળ દ્વારા અપાયેલી તાલીમ) અનુર્દાનની પિ જોગવાઈ કરે છે. 

 

૪.૪ આપર્િ વ્યવસ્થાપન સાધનસામગ્રી પ્રાર્િ 

૪.૪.૧ કોઈપિ કટોકટીની ત્તસ્થત્તત ર્દરત્તમયાન સહાય જૂથની ક્ષમતા મજબૂત કરવા ગુજરાત રાજય આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળે, આવશ્યક વ્યવસ્થાપન સાધનસામગ્રી મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી છે, જમેા ં

આગ શામક સાધનો, બોટ, લાઈફ-જકેેટ, લાઈફ બોયા અને ર્દોરડાં, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. રાજયમા ં

અગાઉ ઊભી થયેલી પૂરની ત્તસ્થત્તત ર્દરત્તમયાન એવું પિ જિાયંુ છે કે આ સાધનો, શોધ અને બિાવ તથા 

રાહત કામગીરી ર્દરત્તમયાન  ભારે મર્દર્દરૂપ નીવડયા હતા. ૨૦૧૭માં પૂર ર્દરત્તમયાન અનુભવ થયો હતો તે 

મુજબ, રાજય આપત્તિ સહાય ર્દળ, આગ ત્તનવારિ સેવા, ત્તજલ્લા કલેકટરો, મહાનગરપાત્તલકાઓ અને 

સરહર્દ સુરક્ષા ર્દળો જવેા ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો/સંસ્થાઓએ તેઓને  વધુ સારી રીતે પૂર સહાય પૂરી પાડવા 

પૂર બિાવ બોટોની માંગિી કરી છે. ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ યોજાયેલી કેત્તબનેટની બેઠકમાં માન. 

મુખ્ય મંત્રીશ્રી અને માન. મુખ્ય સત્તિવશ્રીએ પિ તેનંુ વારંવાર પુનરિારિ કયુું હતંુ. ઉપરની ત્તવનંતીઓ 

અને જુર્દા જુર્દા ત્તવભાગો/સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલી માંગિીઓ અનુસાર, રાજયની ક્ષમતા સંગીન કરવા, 

મેળવવી જરૂરી બોટોનું પૃથકકરિ, ભારતીય ર્દરરયાકાંઠાના રક્ષકો, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ રાહત ર્દળ અને રાજય 

આગ ત્તનવારિ સેવાના પ્રત્તતત્તનત્તધઓની સત્તમત્તતથી મર્દર્દ સાથે કરાયું હતું. નીિેની િાર પ્રકારની બોટો મેળવવામા ં

આવી હતી અને તેનું િાર ભાગમાં વગીકરિ કરાયું હતું. :  

 

ક્્માાંક નાં. બોટનો પ્રકાર પ્રાિ બોટોની સાંખ્યા 

૧ એર બસ  ૫ 

૨ HDPE બિાવ બોટ (૮ બેઠક)  ૭૩ 

૩ HDPE બિાવ બોટો (૧૪ બેઠક)  ૧૫ 

૪ ઈન રૂલેટેબલ બિાવ બોટો  ૬૩ 

  

૪.૪.૨ કોઈપિ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રવૃત્તિમાં સહાયક બનવામાં અને સંકલન સાધવામાં સંર્દેશા-વ્યવહાર મહત્વનો 

ભાગ ભજવે છે. આમ છતાં, જમીની સંરે્દશા-વ્યવહાર, જનેી સૌથી વધુ જરૂર હોય છે એવી કોઈ પિ આપત્તિને સમયે 

સૌ પ્રથમ તૂટી પડે છે. આવી પરરત્તસ્થત્તતમાં, સંર્દેશા-વ્યવહાર માત્ર સેટેલાઈટ દ્વારા શકય બની શકે. આપત્તિ 

વ્યવસ્થામાં કટોકટી ર્દરત્તમયાન સંર્દેશા-વ્યવહાર તંત્ર વ્યવસ્થાની અગત્ય જોતાં, ગુજરાત રાજય આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળે, અિધારી ઘટના ઘટે ત્યારે  અવરોધરરહત સંર્દેશા-વ્યવહારની જોગવાઈ કરવા સેટેલાઈટ 

ફોન મેળવવાની પ્રરક્રયા શરૂ કરી છે. હાલમાં ૩૩ સેટેલાઈટ ફોન મેળવવામા ંઆવ્યા છે. અને તમામ ત્તજલ્લાઓમાં તેનુ ં

ત્તવતરિ કરાયું છે.  

૪.૫ વાવાઝોિાનુાં જોખમ ઘટાિવા અાંગે રાષ્્ટ્ીય પડરયોજના   
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રાજયના વાવાઝોડાલક્ષી ત્તવસ્તારોની સહાયપાત્રતા ઓછી કરવા તથા લોકો અન ે આધાર માળખાની આપત્તિ સામે 

ત્તસ્થત્તતસ્થાપક બનાવવા, ર્દરરયાકાંઠાની પરરત્તસ્થત્તત- ત્તસસ્ટમના સુસંગત રહીને, ગુજરાત, રાષ્ટ્રીય વાવાઝોડા જોખમ ઘટાડા 

પરરયોજનાના તબકકા -૨માં ભાગ લઈ રહેલ છે, જનેે ત્તવશ્વ બેંક, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ, ભારત સરકાર 

અને ગુજરાત સરકાર મારફત નાિાં- જોગવાઈ કરાઈ છે, રાષ્ટ્રીય વાવાઝોડા જોખમ ઘટાડા પરરયોજના અંગનેી ત્તવગતો  નીિ ે

મુજબ છે.  

 

 

 

ઘટક ઘટકનુાં નામ સ્થળની સાંખ્યા 

એ વેળાસર િેતવિી પ્રસાર ત્તસસ્ટમ  ૨૮૪ સહાયપાત્ર ગામો + ૪૨ 

EOCs 

બી વાવાઝોડા જોખમ ઘટાડા માટે આધાર -માળખું  

બી-૧ બહુલક્ષી વાવાઝોડા આશ્રય સ્થાનોનુ ંબાંધકામ  ૯૫ 

બી-૨ પ્રવેશમાગોનું બાંધકામ/ તેની કક્ષા ઊંિી લઈ જવી   ૪૩ (૧૫૭ રક.મી.) 

બી-૩ ભૂગભામાં કેબલ નાખવા  ગાંધીધામ -આરર્દપુર શહેર 

સી આપત્તિ જોખમ આકારિી અને પનુ:સ્થાપન માટે ટેકત્તનકલ 

સહાય  

ત્તજલ્લા સ્તરે આરોગ્ય, ગ્રામીિ 

ત્તવકાસ, પંિાયતી રાજ અન ેશહેરી 

સ્થાત્તનક સંસ્થાઓના સરકારી 

અત્તધકારીશ્રીઓને આશ્રયસ્થાન 

સ્તરની તાલીમ (પ્રાથત્તમક તબીબી 

સહાય તાલીમ, શોધ અન ે બિાવ 

તાલીમ) + ક્ષમતા ત્તનમાાિ તાલીમ  

ડી પરરયોજના વ્યવસ્થાપન અને અમલીકરિ સહાય  - 

 

આશ્રયસ્થાનોનંુ બાંધકામ વાવાઝોડાંની જોરર્દાર શકયતાવાળા ત્તવસ્તારોમાં કરવામાં આવશે અને આશ્રય -

સ્થાનોનંુ કર્દ, જયાં સેવા અપાતી હોય તે ત્તવસ્તારની વસત્તત પર આધારરત રહેશે. જરૂરરયાતના સમયે સલામત 

અને સુગમ પ્રવેશ સુત્તનત્તિત કરવા આવાં આશ્રય-સ્થાનો તરફ જતાં પ્રવશે-માગો બાંધવામા ંઅને તેનો ત્તનભાવ 

કરવામાં આવશે. વાવાઝોડાની શકયતાવાળા ત્તવસ્તારોમાં, સૂત્તિત માગોને પૂર અને વાવાઝોડા સામે પ્રત્તતકારક 

બનાવવા, જમીનની પૂરતા પ્રમાિમાં ઊંિા બનાવવામા ં આવશે. આ માગો પર પૂરતા પ્રમાિમા ં ક્રોસ- ડર ે નેજ 

વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ૧૩૩ રક.મી.  માગોનંુ બાંધકામ પુરં કરવામાં આવ્યુ છે અને ૨૩.૧૨ રક.મી માગોનંુ 

બાંધકામ િાલુ છે. ૨૬ બહુલક્ષી વાવાઝોડા આશ્રય સ્થનોનંુ બાંધાકમ પુરં કરવામાં આવ્યંુ છે.  

૪.૬ આઈ.ઈ.સી. (IEC) પ્રવૃર્િઓ:  

૪.૬.૧ હવામાન પર સાવધાની અને આગાહી: 

ભૂકંપ સંશોધન સંસ્થા પાસેથી હવામાન સાવધાની અને હવામાન આગાહી (સેટેલાઈટ છબીઓ 

મારફત)નો સમાવેશ કરતો રૈ્દત્તનક અહેવાલ તૈયાર કરીને માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી, મહેસુલ અને આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન મંત્રીશ્રી, મુખ્ય સત્તિવશ્રી, રાહત કત્તમશ્નર અને રાજય સરકારના ત્તસત્તનયર અત્તધકારીઓને 

મોક્લવામાં આવે છે. િોમાસા ર્દરત્તમયાન ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળને મહેસુલ 
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પાસેથી વરસાર્દની ત્તવગતો ર્દરરોજ મળે છે અને તેને ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળની 

વેબસાઈટ પર મૂકવામા ંઆવ ેછે. રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળને ભારતીય હવામાન ત્તવભાગ 

(IMD) પાસેથી ભારે વરસાર્દ/ વાવાઝોડાને લગતી સાવધાન/િેતવિી મળે ત્યારે તે સંબંત્તધત 

ત્તજલ્લાઓને રવાના કરાય છે, જથેી પૂવા સાવમિેતી અને પૂવા તૈયારીનાં જરૂરી પગલાં લઈ શકે.  

૪.૬.૨ મીડિયા (સાંચાર માધ્યમો), પહોંચ અનેપ્રર્સર્ધ્ધ :  

ત્તવત્તવધ મોસમી આપત્તિઓ અંગે લોકોમાં જાગૃકતા વધારવા, તેમજ આપત્તિઓ સામે સલામતી માટે તેઓ 

તૈયારીના પગલાં લઈ શકે તે માટે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ વષા પયાત ત્તવત્તવધ 

મોસમી અને જોખમલક્ષી અત્તભયાનો હાથ ધરે છે.  

૨૦૧૮-૧૯નાં વષામાં, પ્રિડંગરમીના પ્રસંગે પૂવા સાવિેતી પગલાં અંગે ત્તવત્તવધ ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેકટર ોત્તનક 

મીરડયા મારફત લોકોને ઉનાળા પહેલાં અને ર્દરત્તમયાન વાકેફ કરવા ગરમી-મોજાં અત્તભયાન અને આગ 

સલામતી અત્તભયાન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.  

િોમાસું અત્તભયાન હાથ ધરાવામાં આવ્યંુ હતંુ, જમેાં પૂર અને વાવાઝોડાની ત્તસ્થત્તત સામે તૈયાર થવા અને 

તેને પહોંિી વળવા પૂવા સાવિેતી પગલાંનંુ વિાન કરતી નાની કત્તવતાઓ, તમામ સ્થાત્તનક રેરડયો િેનલ 

પરથી તેમજ ત્તથયેટરમાં પ્રસારરત કરવામા ંઆવી હતી. રર્દવાળી ર્દરત્તમયાન રર્દવાળી સલામતી અત્તભયાન 

હાથ ધરવામાં આવ્યંુ હતંુ, જમેાં આગ સલામતી મારફત સલામત રર્દવાળીના સંરે્દશ પર ભાર મૂકવામાં 

આવ્યો હતો. આ માટે તમામ રેરડયો િેનલો, રૂ્દરર્દશાન અને ત્તથયેટરોમાં નાની કત્તવતાઓ પ્રસારરત કરવામા ં

આવી હતી. આ અત્તભયાનો અને રૂ્દર સુધીની તેની પહોંિ અંગેની પ્રવૃત્તિઓથી કોઈપિ અિધારી ઘટના 

ર્દરત્તમયાન સલામતી સુત્તનત્તિત કરવા અંગ ેલોકોમા ંજાગરૂકતા પેર્દા થઈ છે, અને તે દ્વારા લોકોમા ંસલામતી 

અંગે જાગરૂકતા પેર્દા કરવામાં ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળના પ્રયત્નોને ટેકો મળ્યો હતો.  

૪.૬.૩ ર્નદશિન : 

નવરાત્રી મહોત્સવ-૨૦૧૮માં ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે શૈક્ષત્તિક પેનલો અને શોધ 

અને બિાવ સાધનસામગ્રી મારફત તેની ત્તવત્તવધ પ્રવૃત્તિઓ ર્દશાાવી હતી. તેજ પ્રમાિે ત્તવત્તવધ સામૂરહક 

સંમેલનોના પ્રસંગો ર્દરત્તમયાન, આમ જનતામાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે જાગરૂકતા પેર્દા કરવા પ્રર્દશાનોનંુ 

આયોજન કરાયંુ હતું.  

 

૪.૭ શાળા સલામતી : 

ગુજરાતમાં, ૨૦૧૫માં પહેલી વખત કચ્છ  ,જામનગર અને રે્દવભૂત્તમ રારકા જીલ્લાઓની કુલ ૪૦૦ શાળાઓમાં શાળા 

સલામતી સિાહની ઉજવિી કરવામાં આવી હતી. ૨૦૧૬માં આ કાયાક્રમ ત્તવસ્તારીને ૩૦મી ઓગસ્ટથી ૩જી 

સપ્ટેમ્ક્બર, ૨૦૧૬ સુધી કચ્છ  ,જામનગર ,રે્દવભૂત્તમ રારકા ,અમર્દાવાર્દ ,ગાંધીનગર ,સુરત અને વડોર્દરા  એ ૭- 

સાત ત્તજલ્લાઓમાં તેની ઉજવિી કરાઈ હતી.    

૨૦૧૭માં શાળા સલામતી કાયાક્રમ અન્વયે ગુજરાતના તમામ ત્તજલ્લાઓને આવરી લીધા હતા અને ગુજરાતની તમામ 

પ્રાથત્તમક સરકારી શાળાઓમાં શાળા સલામતી સિાહ ઉજવવામા ંઆવ્યંુ હતું. ૨૦૧૮માં ગુજરાતની તમામ ૪૪,૩૨૩ 

પ્રાથત્તમક અને માધ્યત્તમક સરકારી શાળાઓમાં સલામતી સિાહની ઉજવિી કરવામાં આવી હતી.  

ક્્માાંક નાં. હાથ ધરેલી પ્રવૃર્િઓ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ 

૧ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરાઈ હતી ત ે

શાળાઓની સંખ્યા  

૪૦૦ ૩૧૫૦ ૩૩૧૨૯ ૪૪૩૨૩ 

૨ તાલીમ ત્તશક્ષકોની સંખ્યા  ૬૦ ૨૬૭ ૫૨૪ ૧૧૭૧ 
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૩ તાલીમ અપાયેલ ત્તશક્ષકોની 

સંખ્યા  

૮૦૦ ૫૪૩૪ ૫૭૮૨૦ ૮૦૫૦૦ 

૪ તાલીમ અપાયેલ ઈજનેરોની 

સંખ્યા  

૬૭ ૬૭ ૩૧૩ ૨૯૨ 

૫ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના 

તૈયાર કરાઈ હોય તેવીએ 

શાળાઓની સંખ્યા  

૪૦૦ ૩૧૫૦ ૩૩૧૨૯ ૪૪૩૨૩ 

૬ હાથ ધરાયેલ મોક રડર લની 

સંખ્યા  

૧૨ ૧૪૪ ૩૧૫ ૧૪૫૬ 

૭ હાથ ધરાયેલ ત્તનર્દશાનોની 

સંખ્યા  

૩૧ ૩૨૧ ૨૫૯૦ ૨૬૪૪ 

 

૨૦૧૯ માટે ગુજરાત રાજયના તમામ ત્તજલ્લાઓને આવરી લઈ ૫૫૪૬૫ સરકારી અને પ્રાથત્તમક ખાનગી શાળાઓમા ં

ગુજરાત શાળા સલામતી સિાહ ઉજવવાનંુ આયોજન કરાયંુ છે.  

૪.૮ આપદા ર્મત્ર  

તાત્કાત્તલક અમલીકરિ પગલાં તરીકે, રાજય સ્તરે સેવા કરવા ઈચ્છુક રાજયભરના પાત્ર તથા શારીરરક, માનત્તસક 

તેમજ ભાવાત્મક સારં  સ્વાસ્્ય ધરાવતાં સ્વયંસેવકો મુકરર કરવાનંુ શરૂ કયુા હતંુ. (મુલકી રક્ષિ, ગૃહ રક્ષકો અને 

સામૂરહક સેવાઓનો અનુભવ ધરાવતાં મરહલાંઓ, ભૂતપૂવા સૈત્તનકો અને સ્વયંસેવકોને અગ્રતા આપી હતી.) આ 

કાયાક્રમના પ્રારંત્તભક તબકકા તરીકે, ર્દરેક ત્તજલ્લા અને તાલુકામાંથી ૬ આપર્દા ત્તમત્ર સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવાનંુ 

આયોજન કરાયંુ છે. ગુજરાત રાજયે, પસંર્દગીના માપરં્દડ અનુસાર, તેના પ્રથમ તબકકામાં ગુજરાતના તમામ 

ત્તજલ્લાઓમાંથી આપર્દા ત્તમત્ર તરીકે તાલીમ આપવા સ્વયંસેવકો મુકરર કયાા છે.  

સાથોસાથ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે કેટલાક મૂળભુત કૌશલ્યોની સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવાની મહત્વપૂિા 

જરૂરરયાત હલ કરવી આવશ્યક છે, જથેી તેઓ મારહતીપ્રર્દ અને ત્વરરત સહાય પૂરી પાડી શકે તેમજ બિાવ અને 

રાહત કામગીરીમાં સંબંત્તધત સંસ્થાઓને સહાય કરી શકે.  

કાયાક્રમના ઉદ્દેશો સંક્ષેપમાં નીિે ર્દશાાવ્યા છે.  

 આપત્તિ ર્દરત્તમયાન સહાય સમયમાં ઘટાડો. 

 અસરકારક સહાય દ્વારા આપત્તિની અસરો હળવી કરવી.  

 સ્થાત્તનક વહીવટી ક્ષમતાનંુ ત્તનમાાિ.  

 લોકજાગૃત્તિ ત્તનમાાિ  

આપર્દા ત્તમત્રના નીિેના ત્રિ ઘટકો મારફત આ ઉદ્દેશો હાંસલ કરાશે.  

ક. ઊંડે ડુબકી અને  અદ્યતન તરલ કૌશલ્ય. 

ખ. શોધ અને બિાવ તાલીમ.  
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ગ. પ્રાથત્તમક તબીબી સહાય તાલીમ. 

તાલીમ ર્દરત્તમયાન નીિેના પાંિ જોખમો આવરી લવાશે: ભૂકંપ, રાસાયત્તિક આપત્તિ, પૂર, વાવાઝોડંુ અને આગ.  

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે આપર્દા ત્તમત્ર સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવા બે તાલીમ 

સંસ્થાઓ શરૂ કરી હતી.  

૧. નૌકા તાલીમ કેન્રમાં અદ્યતન તરિ કૌશલ્ય અને ઊંડી ડુબકી અંગે સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવામાં આવી 

હતી. 

૨. રાજય આપત્તિ બિાવ ર્દળ તાલીમ કેન્રમાં સ્વયંસેવકોને શોધ અને બિાવ તાલીમ આપવાનંુ શરૂ કરવામા ં

આવ્યંુ હતંુ. ત્તવત્તવધ ત્તબન સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વયંસેવકો માટે પ્રાથત્તમક તબીબી સહાય તાલીમ 

હાથ ધરવામાં આવશે.   

સ્વયંસેવકો વધુ સારી રીતે સમજી શકે તે માટે તાલીમ ત્તનયમસંગ્રહો પ્રારે્દત્તશક ભાષામાં તૈયાર કયાા છે. અને ૨૦૧૭-

૧૮ના વષામાં તાલીમ કેલેન્ડર તૈયાર કરીને સફળતાપૂવાક અમલમાં મૂકાયંુ છે. રાજય આપત્તિ સહાય ર્દળનાં ૧૧ 

ત્તનરર્દાષ્ટ્ તાલીમ કેન્રો માટે સંપૂિાપિે રહેિાંક તાલીમ હાથ ધરવામાં આવશે. આ તાલીમની મુર્દત ૨ સિાહની છે, 

જમેાં શોધ બિાવ, ઊંડી ડુબકી અને પ્રાથત્તમક તબીબી સહાય સરહત આપત્તિ વ્યવસ્થાના મૂળભુત કૌશલ્યનો 

સમાવેશ થાય છે. તાલીમના અંતે, તેઓને ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થપાન સિામંડળ, આપર્દા ત્તમત્ર તરીકે 

પ્રમાિીકૃત કરશે અને તે માટે ઓળખ કાડા  પિ આપવામાં આવશે. ૨૦૧૮-૧૯ના વષામાં રાજય આપત્તિ સહાય ર્દળ 

તાલીમ કેન્રમાં ૧૯૬૨ આપર્દા ત્તમત્ર સ્વયંસેવકોને ૩૭ તાલીમ કાયાક્રમોમાં તાલીમ આપી હતી અને તેઓની જરૂર પડે 

ત્યારે સ્થાત્તનક તંત્રો સુધી તેમની સહાયનો હાથ લંબાવવામાં આવ્યો હતો.  

૪.૯ સ્મૃર્તવન  

ગુજરાતમાં ૨૬મી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૧માં આવેલા ભૂકંપે ભયંકર કરિાંત્તતકા ઊભી કરી હતી, જમેાં તેર હજાર કરતાં 

વધુ લોકોએ જાન ગુમાવ્યા હતા અને તેિી અબજો રૂત્તપયાની આધાર માળખાની સામગ્રીનો નાશ કયો હતો.  ગુજરાતના 

તે સમયના મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્ર મોર્દીએ કાત્તતલ ભૂકંપ ર્દરત્તમયાન થયેલ મનુષ્ય જીવહાત્તનની યાર્દમાં “સ્મૃત્તતવન” એક 

અરદ્વતીય સ્મારક સ્થાપવા ત્તવિાયુા હતંુ. આ સ્મારક  ગુજરાતના કચ્છ ત્તજલ્લાના ભુજમાં ભૂત્તજયો ડંુગરની ઐત્તતહાત્તસક 

જગ્યાએ ૪૭૦ એકરની જમીનમાં ત્તવકસાવવામાં આવી રહંુ્ છે.  

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળને ૧૭૦ એકરમાં (તબક્કો-૧) આ સ્મારક ત્તવકસાવવાની 

જવાબર્દારી સોંપી છે અને તેનાં સંગ્રહાલય, આડબંધ, સૂયા-પોઈન્ટ, ૧ મે.વે. સોલર પ્લાન્ટ, વૃક્ષારોપિ જવેા ત્તવત્તવધ 

ઘટકોનો સમાવેશ કયો છે.  

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે ૩જી એત્તપ્રલ, ૨૦૧૮ના રોજ પરરયોજના માટે રૂા.૪૦૦.૮૯ કરોડની 

સુધારેલી વહીવટી મંજૂરી આપી હતી. સ્મૃત્તતવન સ્મારક પરરયોજના માટે ૨૦૧૮-૧૯ના વષા ર્દરત્તમયાન ત્તવત્તવધ 

મહત્વપૂિા ત્તવકાસ-કાયો નીિે મુજબ થયા હતા.  
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(૧) સ્મૃત્તતવન સ્મારકનો લોગો નકકી કરાયો હતો.  

(૨) ૧ મે.વો. ક્ષમતાવાળા સોલર પ્લાન્ટનંુ ટેન્ડર આપવામાં આવ્યંુ હતંુ અને સ્થળ ત્તનધાારિ અને 

સીફાઈ/સમતલ સપાટીનું કામ શરૂ કરાયંુ હતું.  

(૩) સંગ્રહાલયની આંતરરક બાબતોની એકંર્દર ત્તવભાવના નકકી કરવા એક ટેકત્તનકલ સત્તમત્તતની રિના 

કરવામાં આવી હતી અને આ સત્તમત્તત ત્તવભાવના નકકી કરવા અનેક વખત મળી હતી.  

(૪) સંગ્રહાલયના મકાનનંુ બાંધકામ પૂરજોશમાં િાલુ છે.  

(૫) રર્દવસ ર્દરત્તમયાન ૩૦૦૦ મુલાકાતીઓ માટે યોગ્ય પારકાગનંુ બાંધકામ શરૂ કયુા હતંુ.  

તબકકા-૧માં, ૨૦૦૧ના ગુજરાત ભૂકંપના તમામ પીરડતોનાં નામો સમાત્તવષ્ટ્ કરવાનો ત્તનિાય લેવામા ંઆવ્યો હતો.   

૪.૧૦ બનાસકાાંઠા અને પાટણ ર્જલ્લાના પૂરગ્રસ્ત ગામોનુાં પુન:બાાંધકામ અને પુન:સ્થાપન.    

જુલાઈ, ૨૦૧૭માં ઉિર ગુજરાતમાં અભૂતપૂવા વરસાર્દ પડયો હતો, જનેે પરરિામે બનાસકાંઠા અને પાટિ ત્તજલ્લાના 

અનેક ગામો ડૂબમાં ગયા હતા. બનાસકાંઠા ત્તજલ્લામાં મોસમનો વરસાર્દ ૧૬૩% નોંધાયો હતો, જયારે પાટિ ત્તજલ્લામા ં

વરસાર્દ ૧૩૮% નોંધાયો હતો. બનાસકાંઠા ત્તજલ્લાનંુ મુખ્ય વાત્તિત્તજયક કેન્ર ધાનેરા શહેરને પૂરની ખૂબ ખરાબ અસર  

પહોંિી હતી. બનાસકાંઠા અને પાટિ ત્તજલ્લાઓના પૂરગ્રસ્ત ત્તવસ્તારોના સામાત્તજક જીવનને ખૂબ ગંભીર અસર થઈ 

હતી, જમેાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘરત્તવહોિા થયા હતા અને મોટી સંખ્યામાં લોકો મૃત્યુ પામ્ક્યા હતા. આ તાત્કાત્તલક 

પેર્દા થયેલી પીડાર્દાયક પરરત્તસ્થત્તત ઉપરાંત, બરાબર એટલી જ સંખ્યામાં લોકોનો પૂરની તીવ્રતાને કારિે પિો મળ્યો 

ન હતો. પૂવા ત્તસ્થત્તત સ્થાત્તપત કરવાના વ્યૂહમાં, તાકીર્દની અને મધ્યમ ગાળાની પૂવા ત્તસ્થત્તત પ્રાત્તિ અને પનુ: ત્તનમાાિનંુ 

લક્ષ્ય છે, ખાસ કરીને ગૃહ ત્તનમાાિ, ત્તશક્ષિ, આરોગ્ય, પીવાનું પાિી, નાગરરક સેવાઓ અને જીવનત્તનવાાહ જવેી આવશ્યક 

સુત્તવધાઓ પર તત્કાલ ધ્યાન આપવંુ જરૂરી છે.  

ક્્માાંક 

નાં. 

ર્વભાગનુાં નામ ફાળવેલ કામ ફાળવેલ કામોની 

કુલ સાંખ્યા 

અાંદાજીત ખચિ 

(લાખમાાં) 

૧ મરહલા અને બાળ ત્તવભાગ સાત ગામોમા ં

આંગિવાડીઓનું બાંધકામ  

૭ ૪૯.૦૦ 

૨ ત્તશક્ષિ ત્તવભાગ  પ્રાથત્તમક શાળાઓનુ ં

બાધંકામ  

૬ ૫૪૦.૦૦ 

૩ ગ્રામીિ ત્તવકાસ ત્તવભાગ  ગૃહ એકમોનું બાંધકામ  ૧૬૨૮ 

કુટંુબો/આવાસો 

૩૫૬૪.૦૦ 

૪ આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાિ 

ત્તવભાગ  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રોનુ ં

બાધંકામ  

૧ ૨૫.૦૦ 

૫ માગા અને મકાન ત્તવભાગ  પ્રવેશ માગોનું બાંધકામ  

 

૭ ૫૬૪.૦૦ 

પૂર રોધક રર્દવાલનું બાંધકામ ૧૧ ૩૮૫૭.૦૬ 
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ધાનેરામાં પૂર-સંરક્ષિ 

રર્દવાલનું બાધંકામ 

૬ ૧૮૨૨.૬૪ 

૬ ગુજરાત પાિી પુરવઠા અન ે

ગટર –વ્યવસ્થા બોડા  

પાિી પુરવઠા લાઈનોનુ ં

બાધંકામ અને ત્તવતરિ  

૭ ૧૦૫.૦૦ 

૭ ઊજાા અને પટેર ોકેત્તમકલ ત્તવભાગ  વીજળી/વીજ પુરવઠો 

ત્તવતરિ  

૭ ૭૦.૦૦ 

૮ ત્તસંિાઈ ત્તવભાગ  નહેરો/નર્દીમાંથી િેનલોનુ ં

બાધંકામ  

૧ ૧૩૦.૩૬ 

કુલ અાંદાજીત ખચિ  ૧૧,૯૦૧.૦૬  

 

પરરયોજનાની રે્દખરેખ માટે, બનંે ત્તજલ્લાઓમાં પુન:બાધંકામ અન ે પુન:વાસવાટ કામના એકંર્દર અમલીકરિ પર 

ધ્યાન રાખવા, રાજય અને ત્તજલ્લા કક્ષાએ રદ્વ સ્તરીય સત્તમત્તતની રિના કરવામાં આવી હતી. બનાસકાંઠાનાં ગામોમાં અન ે

પાટિનાં બે ગામોમાં પુનબાધંકામ અને પુનવાસવાટનુ ંકામ હાથ ધરવાનું નકકી કરવામાં આવ્યું હતું. બનાસકાંઠા ત્તજલ્લામા ં

નાગલા, ડોડગામ, ખાનપુર, કુડા અન ેજસરા ગામો અને પાટિ ત્તજલ્લામાં ઉનાડી અને અત્તબયાિા ગામો હતા.  

 

૨૦૧૮-૧૯ના નાણાાંકીય વષિ દરર્મયાન યોજવામાાં આવેલ બેઠકોનો સમય અનુક્્મ. 

 

ક્રમ નાં. બેઠકોની તારીખ  ના અધ્યક્ષપણા હેઠળ યોજલે 

બેઠક 

ચચાિ કરાયલે મુદ્દા 

૧ ૩જી એત્તપ્રલ, ૨૦૧૮  માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી  બંને ત્તજલ્લાઓ માટે પુનબાધંકામ અને 

પુનવાસવાટ માટે રૂા૧૩૬.૯૮ કરોડને 

રકમ મંજૂર કરવામાં આવી હતી.  

૨ ૫મે એત્તપ્રલ, ૨૦૧૮  મુખ્ય સત્તિવશ્રી  ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો દ્વારા કરાયેલી 

અંર્દાજપત્રીય જોગવાઈ  

૩ ૪થી ઓકટોબર, ૨૦૧૮  ત્તનયામકશ્રી (વહીવટ), ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ  

ખાતાકીય પ્રગત્તત (પાટિ ત્તજલ્લો ) 

સંબંધમાં િિાા  

૪ ૬ઠ્ઠી ઓકટોબર, ૨૦૧૮  ત્તનયામકશ્રી (વહીવટ), ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ 

ખાતાકીય પ્રગત્તત (બનાસકાંઠા  ત્તજલ્લો ) 

સંબંધમાં િિાા 

૫ ૨૮મી નવેમ્ક્બર, ૨૦૧૮  મુખ્ય સત્તિવશ્રી  પાટન ત્તજલ્લામાં જમીનના પ્રશ્ન બાબતમાં 

િિાા મુખ્ય સત્તિવશ્રીએ ગૌિર જમીન 

બાબતમાં આગળ વધવા સૂિના આપી.  
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  બંને ત્તજલ્લાઓમાં ગરીબી રેખા ઉપરના પરરવારોના ઘરો બાંધવા અંગે નીત્તત સ્તરે ત્તનિાય લેવો જરૂરી છે. કેમ કે 

PMAY યોજના અન્વયે ગરીબી રેખા નીિેના પરરવારો માટે ઘર બાંધવાનંુ કામ કરી રે્દવામા ંઆવ્યંુ છે. આ અંગેની 

ફાઈલ, આગળ જરૂરી સૂિના માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને સાર્દર કરવામાં આવી છે.  

ઓડિટસિ :  

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ, ૨૦૦૩ના ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ 

અત્તધત્તનયમ હેઠળનંુ સિામંડળ છે. ૨૦૦૩ના ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ અત્તધત્તનયમની કલમ 

૩૬ (૩)ની જોગવાઈઓ અનુસાર, તંત્રના રહસાબો, ૧૯૫૬ના કંપની અત્તધત્તનયમની કલમ ૨૨૬ અન્વયે કંપનીના 

ઓડીટર તરીકે કાયા કરવા યોગ્ય રીતે અત્તધકૃત ઓરડટર દ્વારા કરવાના  હોય છે.  

ઉકત ઓરડટરની ત્તનમણંક ૨૦૦૩ના ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ અત્તધત્તનયમની કલમ ૩૬ (૪) 

અન્વયે સિામંડળ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે, ઉપરની જોગવાઈ 

અનુસાર, અનુસાર ૨૦૧૮-૧૯ના નાિાંકીય વષા માટે પી. ત્તસંઘવી એન્ડ એસોત્તસયેટસ, િાટા ડા  એકાઉન્ટન્ટની 

વૈધાત્તનક ઓરડટરો તરીકે ત્તનયુરકત કરી છે.  

ઋણ સ્વીકાર : 

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળની સંિાલન સંસ્થા, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ સાથે કામ કરતાં ગુજરાત સરકારનાં તમામ ત્તવભગો, સરકારી અત્તધકારીઓ, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળ (NDMA), ત્તવશ્વ બેંક, ત્તવત્તવધ સંસ્થાઓ અને ત્તબન સરકારી સંસ્થાઓનો તેમિે 

આપેલી સહાય બર્દલ આભાર માને છે.  

સિામંડળને, તમામ સ્તરે તેમના કમાિારીઓ પાસેથી સામ્યા પ્રાિ થયંુ છે, ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અને 

ત્તનષ્ઠાવાન વ્યરકતો તરફથી સહાય પ્રાિ થઈ છે.  

સંિાલન સંસ્થા, ફરી એકવાર ગુજરાત સરકાર, ત્તવત્તવધ સંસ્થાઓ, ત્તબન સરકારી સંસ્થાઓ અને ગુજરાત રાજય 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ સાથ ેપ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલ તમામ સરકારી કમાિારીઓ પાસેથી મળેલ 

ભારે સહયોગ અને સહાય બર્દલ ઊંડી કર્દરની લાગિી વ્યકત કરે છે અને તેની નોંધ લે છે.  

 

ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ, 

વતી 

 
તારીખ :  
સ્થળ : ગાંધીનગર  
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અનુરાધા મલ્લ, આઈએએસ 

અત્તધક મુખ્ય  સત્તિવ અને મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઓડિટરનો અહેવાલ  

પ્રર્ત, 

ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ , 

૧. અમે, આ સાથે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળે (“સિામંડળ”) તારીખ જોડેલા ંનાિાકંીય 

પત્રકોનંુ ઓરડટ કયુા છે, જમેા ં૩૧મી માિા, ૨૦૧૯ના રોજ મુજબનંુ સરવૈયુ, ત્યારે પૂરા થતાં વષા માટેના 

આવક અને ખિા તથા આવક અને િુકવિી રહસાબો અને નોંધપાત્ર રહસાબી નીત્તતઓ અને અન્ય 

સ્પષ્ટ્ીકરિ મારહતીનો સંક્ષેપમાં સમાવેશ થાય છે.   

 

નાણાાંકીય પત્રકો માટે વ્યવસ્થાપન સતામાંિળની જવાબદારી :  
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૨. વ્યવસ્થાપન સિામંડળ આ નાિાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા માટે જવાબર્દાર છે. આ જવાબર્દારીમાં, સાિા 

અને વાજબી મંતવ્ય ર્દશાાવતાં અને છેતરત્તપંડી કે ભૂલને કારિે સામગ્રીના ખોટા કથનોથી મુકત હોય તેવા ં

નાિાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા અને પ્રસ્તુત કરવા સાથે સંબંત્તધત રડઝાઈન, અમલીકરિ અને આંતરરક 

ત્તનયંત્રિની જાળવિીનો સમાવેશ થાય છે.  

ઓડિટરની જવાબદારી :  

૩. અમારી જવાબર્દારી, અમારા ઓરડટ પર આધારરત આ નાિાંકીય પત્રકો અંગે  અત્તભપ્રાય આપવાની છે. 

ભારતીય િાટાડા  એકાઉન્ટન્ટ ઈત્તન્સટટયુટે બહાર પાડેલ ઓરડટને લગતાં ધોરિો અનુસાર અમે ઓરડટ 

કરીએ છીએ, આ ધોરિો અનુસાર જરૂરી છે કે, અમે નૈત્તતક આવશ્યકતાઓ પરરપૂિા કરીએ અને 

નાિાંકીય પત્રકો મહત્વનાં ખોટા કથનોથી મુકત છે કે કેમ તેની વાજબી ખાતરી કરવા આયોજન કરીએને 

તે મુજબ કામગીરી કરીએ.   

૪.  ઓરડટમાં નાિાંકીય પત્રકોમાં ર્દશાાવેલી રકમો અને જાહેરાતો અંગ ેઓરડટ પુરાવો મેળવવાની કામગીરી 

અંગેની કાયાપધ્ધત્તતને આવરી લેવાય છે. પસંર્દ કરેલી કાયાપધ્ધત્તત, ઓરડટરના ન્યાય-ત્તનિાય પર અને 

છેતરત્તપંડી કે ભૂલને કારિે નાિાંકીય પત્રકોની મહત્વપૂિા ખોટી રજૂઆતના જોખમોનો કયાસ કાઢવા પર 

આધાર રાખે છે. આ જોખમોનો કયાસ કાઢવામાં, ઓરડટર, સંજોગો પ્રમાિે યોગ્ય હોય તેવી ઓરડટ 

કાયાપધ્ધત્તતનંુ આયોજન કરવા, તતં્ર દ્વારા નાિાંકીય પત્રકોની તૈયારી અને યોગ્ય રજૂઆત સાથે સંબંત્તધત 

આંતરરક ત્તનયંત્રિને ત્તવિારિામાં લે છે. ઓરડટમાં, વ્યવસ્થાપન તંત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલ રહસાબી 

નીત્તતઓની યોગ્યતા અને તેિે કરેલા રહસાબી અંર્દાજોના વાજબીપિાના મૂલ્યાંકનનો તેમજ નાિાંકીય 

પત્રકોની એકંર્દરે રજૂઆતના મૂલ્યાંકનનો પિ સમાવેશ થાય છે. 

૫. અમે માનીએ છીએ કે અમે મેળવલેા ઓરડટ પુરાવા, અમારા ઓરડટ અત્તભપ્રાય માટે આધાર પૂરો પાડવા 

પયાાિ અને યોગ્ય છે.  

અર્ભપ્રાય :  

અમારા મતે, અને અમારી મારહતી મુજબ અને અમને આપેલ ખુલાસા અનુસાર, ઉપયુાકત નાિાકંીય 

પત્રકોમાં અત્તધત્તનયમમાં જરૂરી હોય તે રીતે મારહતી આપી છે અને ભારતમાં સામાન્યપિે સ્વીકૃત રહસાબી 

ત્તસધ્ધાંતો સાથે સુસંગત રહીને સાિું  અને વાજબી ત્તિત્ર રજૂ કયુા છે.  

 

 

(ક ) ૩૧મી માિા, ૨૦૧૯ના રોજ મુજબ સિામંડળના કામકાજની ત્તસ્થત્તતના, સરવૈયાના કેસમાં,   

(ખ)  સમાન તારીખે પૂરા થતા વષા માટે ખિા કરતાં વધુ આવકના આવક અને ખિાના રહસાબ કેસમાં,  

(ગ) સમાન તારીખે પૂરા થતાં વષા માટે આવક અને િુકવિીના આવક અને િુકવિી રહસાબના કેસમાં   

 

પી. ત્તસંઘવી એન્ડ એસોત્તસયટેસ િાટા ડા  

એકાઉન્ટન્ટ વતી  

FRN : 113602W 

સહી/- 
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(પ્રવીિ ત્તસંઘવી) 

ભાગીર્દાર  

સભ્યપર્દ નં : ૦૭૧૬૦૮ 

UDIN : 1071608AAAACE2187 

સ્થળ : ગાાંધીનગર  

તારીખ : ૨૫-૦૯-૨૦૧૯   



25 
 

ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 
)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

તા .૩૧ મી માચિ ,૨૦૧૯ના રોજનુાં સરવૈયુ  
 (રકમ રર્પયામાાં) 

કોપિસ/મૂિીભાંિોળ અને જવાબદારીઓ અનુસૂર્ચ ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

કોપાસ/મૂડીભંડોળ ૧ ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ 

અનામતો અને બાકી જમા ૨ (૪૦૯,૨૪૩,૯૦૨) (૪૧૨,૬૩૫,૫૫૧) 

એન્ડોવમેન્ટ (ર્દેિગી) ભંડોળ ૩ ૭,૨૮૯,૫૩૩ ૬,૯૪૩,૦૫૨ 

તારિવાળી લોન અને ર્દેવાં ૪ --------- --------- 

તારિવગરની લોન અને ર્દેવાં ૫ ૫૩૭,૯૦૭,૪૯૯ ૭૫૪,૮૬૮,૪૭૩ 

ત્તવલંત્તબત ત્તધરાિ જવાબર્દારીઓ ૬ -------- -------- 

િાલુ જવાબર્દારીઓ અને જોગવાઈઓ ૭ ૭,૭૭૮,૧૯૮,૦૧૩ ૮,૭૫૮,૮૨૦,૧૫૧ 

કુલ........ ૧૦,૭૭૦,૯૨૫,૬૯૧ ૧૧,૯૬૪,૭૭૦,૬૭૨ 

અસ્ક્યામતો    

સ્થાયી અસ્ક્યામતો ૮ ૬૦૮,૦૦૭,૯૯૭ ૬૧૯,૪૬૩,૧૨૨ 

મૂડીરોકાિ-ર્દશાાવેલ/ એન્ડોવમેન્ટ ભંડોળ ૯ --------- ------- 

મૂડીરોકાિ- અન્ય ૧૦ ૬,૦૧૦,૫૧૩,૯૭૦ ૭,૬૩૧,૪૦૬,૧૮૩ 

િાલુ અસ્ક્યામતો, ત્તધરાિ અને પેશગી વગેરે ૧૧ ૪,૧૫૨,૪૦૩,૭૨૫ ૩,૭૧૩,૯૦૧,૩૬૭ 

પરિૂરિ ખિા (ન માંડી વાળેલ અથવા સરભર ન કરાયેલ ખિા)           --- --------- ------- 

 કુલ........ ૧૦,૭૭૦,૯૨૫,૬૯૧ ૧૧,૯૬૪,૭૭૦,૬૭૨ 

મહત્વની રહસાબી નીત્તતઓ ૨૪ --------- ------- 

રહસાબો પરની નોંધો ૨૫ --------- ------- 
 

અમારા આ જ તારીખના અહેવાલ મુજબ 

પી. સાંઘવી એન્િ એસોસીએટસ, 

િાટા ડા  એકાઉન્ટન્ટસ  

FRN 113602W 

 

સહી/- અવાચ્ય 

(પ્રવીિ સંઘવી) 

ભાગીર્દાર (સભ્યપર્દ નં-૦૭૧૬૦૮)  

UDIN : 1071608AAAACE2187 

સ્થળ  :  ગાંધીનગર 

તારીખ o ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯   

 

 

 

ગુજરાત રાજ્ય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ વતી 

સહી 

યોગીતા એન. 

પરમાર ર્નયામક 

(નાણાાં) 

સહી 

અનુરાધા મલ્લ 

મુ.કા.અર્ધકારી 

સ્થળ  : ગાાંધીનગર 

તારીખ : ૨૫ સપ્ટેમ્બર, 

૨૦૧૯  
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

તા .૩૧ મી માચિ ,૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતા વષિનુાં ઉપજ-ખચિ ખાત ુ

(રકમ રર્પયામાાં) 

આવક અનુસૂ
ત્તિ 

િાલુ વષા  

 

આગલુ વષા  

 

વેિાિ/સેવાઓમાથંી આવક ૧૨ ---------- --------- 
અનુર્દાન/સબત્તસડીઝ ૧૩ ૧,૪૩૯,૧૧૨,૩૮૪ ૧,૦૫૭,૪૬૨,૦૯૬ 
ફી/લવાજમો ૧૪ ---------- ---------- 
મૂડીરોકાિમાથી આવક  (ભંડોળને તબર્દીલ કરાયેલ ર્દશીત/ 
એન્ડોવમેન્ટ ભંડોળ) 

૧૫ ---------- ---------- 

રોયલ્ટી પ્રકાશન વગેરેમાંથી આવક ૧૬ ---------- ---------- 
કમાયેલ વ્યાજ ૧૭ ૧૩,૩૧૨,૮૯૪ ૧૩,૧૪૬,૦૭૬ 
અન્ય આવક ૧૮ ૩૨૧,૮૨૭ ૩૧૧,૮૭૦ 
તૈયાર માલના જ્થામાં વધારો/(ઘટાડો) અને પ્રગત્તત હેઠળના કામો   ૧૯ ---------- ---------- 

કુલ (એ)..... ૧,૪૫૨,૭૪૭,૧૦૫ ૧,૦૭૦,૯૨૦,૦૪૨ 

ખિા    
મહેકમ ખિા  ૨૦ ૧૨,૩૫૪,૮૧૫ ૧૨,૬૨૫,૦૪૪ 
અન્ય વહીવટી ખિા વગેરે ૨૧ ૨૯,૨૫૨,૦૬૦ ૩૨,૬૪૨,૬૨૩ 
અનુર્દાન સબસીડી ઉપર ખિા ૨૨ ૧,૩૮૫,૫૦૮,૨૨૫ ૯૯૯,૬૮૦,૦૨૪ 
વ્યાજ ૨૩ ---------- ----------- 
ઘસારો (િોખ્ખુ કુલ અનુસુિી -૮ ને સંર્દત્તભાત વષાુંતરે )            ૧૧,૯૯૭,૨૮૪ ૧૨,૨૫૫,૩૬૩ 

કુલ (બી)...... ૧,૪૩૯,૧૧૨,૩૮૪  ૧,૦૫૭,૨૦૩,૦૫૪ 

ખિા ઉપરાતં વધારાની આવક થવાન ેકારિે પુરાંત (એ-બી)  ૧૩,૬૩૪,૭૨૧ ૧૩,૭૧૬,૯૮૮ 
પૂવા મુર્દતી સમાયોજન  ૧૮,૨૫ 

(૯) 
૧,૨૧૨,૦૫૨ ------- 

ખિા કરતાં વધુ આવકન ેકારિે પુરાતં (અ-બ)   ૧૪,૮૪૬,૭૭૩ ------- 
ખાસ અનામત ખાતે તબરર્દલી (ર્દરેક સ્પષ્ટ્ ર્દશાાવો)  ---------- 

 
----------- 
 

સામાન્ય અનામતો ફંડમા/ંમાથંી તબર્દીલી  ---------- ---------- 
કોપાસ/મૂડી ફંડ ખાતે આગળ ખેંિેલ ખિા કરતાં વધુ આવક થવાથી 
પુરાંત  

 ૧૪,૮૪૬,૭૭૩ ૧૩,૭૧૬,૯૮૮ 

નોંધપાત્ર રહસાબી નીત્તતઓ ૨૪ --------- ------- 
રહસાબો અંગે નોંધો ૨૫ --------- ------- 

અમારા આ આ સાથે જોડેલ ઓડીટ અહેવાલ મુજબ 

પી. સાંઘવી એન્િ એસોસીએટસ, 

િાટાડા  એકાઉન્ટન્ટસ 

FRN 113602W  

સહી/- અવાચ્ય 

(પ્રવીિ સંઘવી)  

ભાગીર્દાર (સભ્યપદ નાં-૦૭૧૬૦૮) 

UDIN : 1071608AAAACE2187 

સ્થળ   o ગાંધીનગર 

તારીખ :૨૫ સપ્ટેમ્ક્બર, ૨૦૧૯    

  

ગુજરાત રાજ્ય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ વતી 

 

સહી 

યોગીતા એન. 

પરમાર ર્નયામક 

(નાણાાં) 

 

સહી 

અનુરાધા મલ્લ 

મુ.કા.અર્ધકારી 

 

સ્થળ  : ગાાંધીનગર 

તારીખ : ૨૫ સપ્ટેમ્બર, 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયલેુાં( 
તા .૩૧ મી માચિ ,૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતા વષિનુાં ઉપજ-ખચિ ખાતુાં 

 ચાલુ વષિ  આગલુાં વષિ  ચુકવણી  ચાલુ વષિ  આગલુાં વષિ  

૧  .ઉઘિતી ર્સલકો  ૧૬ ,૭૮૯  ૪૯ ,૫૫૫  ૧. ખચાિઓ  ૧,૬૮૮,૯૬૮,

૯૬૪ 

૪૬૬,૬૭૯,૨૭

૧ 

)ક (હાથમાાં રોકિ  ------- ------ )ક(  મહેકમ  ૫૩,૫૯૭,૩૯૪ ૫૭,૫૧૦,૬૧૬ 

(ખ) બેંક ર્સલક -------- ----- )ખ(  વહીવટી    

-ચાલુ ખાતામાાં --------- ------- ૨ .ર્વર્વધ પડરયોજનાઓ 
માટે ફાંિ સામે કરેલી 

ચૂકવણીઓ  

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

-અનામત ખાતામાાં  ------ ------- ૩  .રોકાણો અને અનામતો   --------

-- 

--------

--------

- 

-બચત ખાતામાાં  ૧,૯૮૩,૨૧૮,૮

૨૭ 

૧,૨૫૯,૩૬૧,

૨૮૫ 

(ક) અાંડકત ફાંિ    

   (ખ) પોતાનુાં ફાંિ  --------

- 

૪૦,૫૮૩,૧૬૩ 

૨. ભારત સરકાર 

તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટ 

  ૪. સ્થાયી અસ્કયામતો 

અને ચાલુ મૂિી કામો પર 

ખચિ 

  

)ક (ભારત સરકારને   ------ ------- (ક) સ્થાયી અસ્કયામતોની 
ખરીર્દી 

૫૪૨,૧૬૦ ૪,૨૫૬,૮૯૩ 

(ખ) રાજય સરકારને ૧,૫૮૪,૮૦૭,૦૦૦ ૪૯૫,૧૬૦,૮૦૦ (ખ) િાલુ કામો   

(ગ) ફંડ પુરૂ પાડનાર 
અન્ય પ્રબંધકોને 

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

૩. રોકાણમાાંથી 
આવક  

  ૫. ફાજલ નાણાાં/ લોનનુાં 
રીફાંિ  

  

(ક) અંરકત ફંડ  ------- ---------- (ક) ભારત સરકારને  --------- --------- 

(ખ) પોતાનું ફંડ  --------- --------- (ખ) રાજય સરકારને  --------- --------- 

   (ગ) અન્ય  --------- --------- 

૪.  મળેલ વ્યાજ    ૬. નાણાાં ખચિ (વ્યાજ)   

(ક) બેંક અનામત  ૭૯,૭૧૦,૦૭૨ ૭૪,૬૬૩,૧૩૭ ------- ------- ------- 

(ખ) લોન પેશગીઓ  ----- ------ ------- ------- ------- 

૫. અન્ય આવક  ૧,૮૮૮,૭૭૦ ૩૧૨,૬૬૪ ૭. અન્ય ચુકવણીઓ    

   પરત વાળેલ EMD  ૩૧૦,૦૦૦ ૭૬૫,૦૦૦ 

   અન્ય જવાબર્દારીઓ   ------ -------- 

   ગુજરાત સરકારને િૂકવેલ 
વ્યાજ  

૧,૫૮૭,૪૭૬,૧૫
૨ 

---- 

   ગુજરાત સરકારને િૂકવેલ 
લોન હિા  

૨૧૬,૯૬૦,૯૭૪ ૧૬૪,૧૪૯,૦૧૬ 

૬. ઉછીના લીધેલ 

રકમ  

  ૮. બાંધ ર્સલક    

GERRFની મળેલ 
રકમ  

૯,૮૯૩,૦૦૬ ----- (ક) હાથમાં રોકડ  ૨૫,૨૦૩ ૧૬,૭૮૯ 

૭. બીજી કોઈ 

આવકો  

  (ખ) બેંક અનામત    
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 અનામત ઉપાડ 

િોખ્ખો  

----- ------ િાલુ ખાતામાં   

મળેલ લોન હિા  ૧૯૫,૪૭૦,૮૦૩  ૨૦૬,૬૮૪.૪૦૯  અનામત    

આપેલ લોન અને 
પેશગીઓ  

  બિત ખાતામાં  ૨,૪૨૧,૮૫૩,૬૦
૨ 

૧,૯૮૩,૨૧૮,૮૨
૭ 

FDR ઉપાડ  ૨,૧૧૪,૭૧૯,૫૮૨  ૬૮૦,૦૦૦,૦૦૦    

મળેલ વધારાની 
અનામત  

૯,૬૦૦ ૯૦૭,૭૨૫    

મળેલ ટેન્ડર અનામત  ----  ૪૦,૦૦૦    

કુલ ૫,૯૬૯,૭૩૪,૪

૪૯ 

૨,૭૧૭,૧૭૯,

૫૭૫ 

કુલ ૫,૯૬૯,૭૩૪,

૪૪૯ 

૨,૭૧૭,૧૭૯,

૫૭૫  
 
 
 

અમારા આ આ સાથે જોડેલ ઓડીટ અહેવાલ મુજબ 

પી. સાંઘવી એન્િ એસોસીએટસ, 

િાટાડા  એકાઉન્ટન્ટસ 

FRN 113602W  

સહી/- અવાચ્ય 

(પ્રવીિ સંઘવી)  

ભાગીર્દાર (સભ્યપદ નાં-૦૭૧૬૦૮) 

UDIN : 1071608AAAACE2187 

સ્થળ   o ગાંધીનગર 

તારીખ :૨૫ સપ્ટેમ્ક્બર, ૨૦૧૯    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ગુજરાત રાજ્ય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ વતી 

 

સહી 

યોગીતા એન. પરમાર 

ર્નયામક (નાણાાં) 

 

પરમાર ર્નયામક 

(નાણાાં) 

 

પરમાર ર્નયામક 

(નાણાાં) 

 

સહી 

અનુરાધા મલ્લ 

મુ.કા.અર્ધકારી 

 

 

સ્થળ  : ગાાંધીનગર 

તારીખ : ૨૫ સપ્ટેમ્બર, 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
આપર્િ વ્યવસ્થાપન ભાંિોળ  

(ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ ની કલમ ૩૩ હેઠળ)  

 
(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧ કોપિસ/મૂિી ભાંિોળ ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

મૂિી અનામત   

છેલ્લા રહસાબ મુજબ ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ 

વષા ર્દરત્તમયાન વધારો --------- -------- 

બાર્દ   : વષા ર્દરત્તમયાન કપાત ---------- --------- 

 ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ 

વષિના અાંતે ર્સલક ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ ૨,૮૫૬,૭૭૪,૫૪૭ 

 

 

અનુસૂર્ચ-૨ અનામતો અને સરપ્લસ   ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

વષાની શરૂઆતમાં ત્તસલક (૯૨૧,૫૮૮,૬૫૩) (૯૩૫,૩૦૫,૬૪૧) 

વધારો : કોપાસ/મૂડી ભંડોળમાં ફાળો   -------- -------- 

વધારો/કપાત : ઉપજ અને ખિાના રહસાબોમાંથી તબર્દીલ કરાયેલ િોખ્ખી 

આવક/ખિાની સીલક   

૧૪,૮૪૬,૭૭૩ ૧૩,૭૧૬,૯૮૮ 

 (૯૦૬,૭૪૧,૮૮૦) (૯૨૧,૫૮૮,૬૫૩) 

મુલતવી રખાયેલ સરકારી અનુદાન   

છેલ્લા રહસાબ મુજબ ૫૦૮,૯૫૩,૧૦૨ ૫૧૭,૨૧૦,૬૧૨ 

વષા ર્દરત્તમયાન વધારો ૫૪૨,૧૬૦ ૪,૨૫૬,૮૯૩ 

બાર્દ   : વષા ર્દરત્તમયાન કપાત  (૧૧,૯૯૭,૨૮૪) (૧૨,૫૧૪,૪૦૩) 

 ૪૯૭,૪૯૭,૯૭૮ ૫૦૮,૯૫૩,૧૦૨ 

કુલ.......... (૪૦૯,૨૪૩,૯૦૨) (૪૧૨,૬૩૫,૫૫૧) 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

 
     (રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૩ સૂર્ચત / દેણગી  ભાંિોળ ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

ભાંિોળ    

  (અ) ભાંિોળની શરઆતની સીલક  એિ.જી.એફ.એફ 

ભંડોળ 

૬,૯૪૩,૦૫૨ ૬,૬૨૫,૮૩૯ 

  (બ) ભાંિોળમાાં ઉમેરો    

૧. ર્દાન/અનુર્દાન  ------- -------- 

૨. ભંડોળના રહસાબ અંગે કરેલ મૂડીરોકાિમાંથી આવક  ------- -------- 

૩. અન્ય ઉમેરો (વ્યાજની આવક)  ૩૪૬,૪૮૧ ૩૧૭,૨૧૩ 

કુલ (અ + બ)  ૭,૨૮૯,૫૩૩ ૬,૯૪૩,૦૫૨ 

 (ક) ભાંિોળના હેતુ માટે વપરાશ/ખચિ    

          ૧. મૂિી ખચિ    

- સ્થાયી અસ્ક્યામતો   ------- -------- 

- અન્ય   ------- ------- 

કુલ  ---------- --------- 

         ૨.  મહેસૂલી ખચિ    

- પગાર અને ભ્થા વગેરે  ------- ------- 

- ભાડુ  ------- ------- 

- અન્ય વહીવટી ખિા  ------- ------- 

કુલ  ------- ------- 

કુલ (ક)  ------- ---------- 

વષિના અાંતે ચોખ્ખી સીલક (અ+બ+ક)  ૭,૨૮૯,૫૩૩ ૬,૯૪૩,૦૫૨ 

નોધ : સંબંત્તધત કેન્ર/ રાજય સરકારો હેઠળના જાહેર કરાયેલ ભંડોળને અલગ ભંડોળ તરીકે          

ર્દશાાવવાના છે અને કોઈપિ અન્ય ભડંોળ સાથે ભેળવવાના નથી. 



 31 

ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

                                                                     )ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં(                                      (રકમ રર્પયામાાં) 

 

અનુસૂર્ચ-૪ સુરર્ક્ષત ર્ધરાણ અને કરજ  ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

૧. કેન્ર સરકાર   

૨. રાજ્ય સરકાર (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

૩. નાિાંરકય સંસ્થાઓ 

(અ) મુર્દતી ત્તધરાિ  

(બ) િડત અને પાકતુ વ્યાજ  

  

૪. બેંક  

(અ) મુર્દતી ત્તધરાિ  

 --  િડત અને પાકતુ વ્યાજ 

(બ) અન્ય ત્તધરાિ (સ્પષ્ટ્તા કરવી) 

 --  િડત અને પાકતુ વ્યાજ 

શૂન્ય શૂન્ય 

૫. અન્ય સંસ્થાઓ અને એજન્સીઓ    

૬. ડીબેન્િસા અને બોન્્સ    

૭.  અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ ------- -------- 

            

                                                                          નોંધ : એક વષામા ંબાકી રકમ 
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)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં(    

 
ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

અનુસૂત્તિ-૫ અસુરત્તક્ષત ત્તધરાિ અને કરજ   િાલુ વષા  

 

આગલુ વષા  

 
૧. કેન્ર સરકાર ------- -------- 
૨.  રાજ્ય સરકાર ------- --------- 

 ગુજરાત સરકારને િૂકવવાપાત્ર ત્તધરાિ    
જી.ઈ.બી ન ેત્તધરાિ ૫૫૦,૭૮૨,૮૧૭ ૬૪૬,૧૦૮,૨૬૭ 

એ.એમ.સી ને ત્તધરાિ ૩૦૧,૭૫૪,૪૫૬ ૩૦૧,૭૫૪,૪૫૬  
બી.એમ.સી ને ત્તધરાિ  ૭,૫૬૩,૦૧૦ ૭,૫૬૩,૦૧૦ 

આર.એમ.સી ને ત્તધરાિ  ૨૬,૪૩૦,૮૦૯ ૩૦,૯૮૨,૧૩૬ 
વી.એમ.સી ને ત્તધરાિ -------- -------- 

જ.ેએમ.સી ને ત્તધરાિ ૭૦,૯૬૭,૩૮૦ ૭૦,૯૬૭,૩૮૦ 
ઔડા ને ત્તધરાિ  ૧૩૧,૯૭૪,૭૭૧ ૧૫૦,૩૮૧,૪૭૮ 
પેટા સરવાળો (એ)  ૧,૦૮૯,૪૭૩,૨૪૩ ૧,૨૦૭,૭૫૬,૭૨૭ 

જી.ઈ.બી ન ુવ્યાજ  (૫૫૪,૬૬૦,૯૩૩) (૪૭૭,૨૬૫,૬૩૯) 
એ.એમ.સી નુ વ્યાજ ૧૬૯,૫૨૬,૨૨૮ ૧૬૯,૫૨૬,૨૨૮ 

બી.એમ.સી નુ વ્યાજ ૨,૫૬૬,૭૪૬ ૨,૫૬૬,૭૪૬ 
આર.એમ.સી નુ વ્યાજ (૩૭,૩૪૩,૮૭૩) (૩૩,૫૬૧,૬૭૦) 

વી.એમ.સી નુ વ્યાજ ૬૧૧,૨૬૭ ૬૧૧,૨૬૭ 
જ.ેએમ.સી નુ વ્યાજ ૨૪,૩૬૪,૧૨૩ ૨૪,૩૬૪,૧૨૩ 
ઔડા નુ વ્યાજ (૧૬૧,૮૧૮,૪૭૪) (૧૪૪,૩૧૮,૪૮૧) 

પેટા સરવાળો (બી) (૫૫૬,૭૫૪,૯૧૬) (૪૫૮,૦૭૭,૪૨૬) 
િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા - જી.ઈ.બી ૨ ૨ 

િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા - એ.એમ.સી  ૩,૬૯૦,૮૧૪ ૩,૬૯૦,૮૧૪ 
િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા – આર.એમ.સી  ૭૦૯,૨૯૮ ૭૦૯,૨૯૮ 

િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા – વી.એમ.સી  -------- -------- 
િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા – જ.ેએમ.સી  ૭૧૩,૪૨૯ ૭૧૩,૪૨૯ 
િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા - ઔડા  (૧) (૧) 

િૂકવવાપાત્ર સત્તવાસ િાજા – બી.એમ.સી ૭૫,૬૩૦ ૭૫,૬૩૦ 
પેટા સરવાળો (સી) ૫,૧૮૯,૧૭૨ ૫,૧૮૯,૧૭૨ 

પેટા સરવાળો (એ+બી+સી) ૫૩૭,૯૦૭,૪૯૯ ૭૫૪,૮૬૮,૪૭૩ 
૩. નાિાંરકય સંસ્થાઓ  -------- -------- 

૪. બેંક (અ) મુર્દતી ત્તધરાિ  
(બ) અન્ય ત્તધરાિ (સ્પષ્ટ્તા કરવી)  

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

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

૫. અન્ય સંસ્થાઓ અન ેએજન્સીઓ  -------- -------- 

૬. ડીબે ન્િસા અને બોન્્સ  -------- -------- 
૭. ફીકસ ડીપોઝીટસ  -------- -------- 

૮. અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ ૫૩૭,૯૦૭,૪૯૯ ૭૫૪,૮૬૮,૪૭૩ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૬ મુલતવી રાખેલ શાખ જવાબદારીઓ   ચાલ ુવષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

(એ) મૂિી સાધનો અન ેઅન્ય અસ્ક્યામતોને ગીરવી મૂકવાથી સુરર્ક્ષત આવકો   

શૂન્ય 

 

શૂન્ય 

(બી) અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ -- -- 

                              નોંધ : એક વષામાં બાકી રકમ  

 (રકમ રર્પયામાાં) 

 

 

અનુસૂર્ચ-૭ ચાલ ુજવાબદારીઓ અને 

જોગવાઈઓ  

ચાલુ વષિ  

 

આગલ ુવષિ  

 

(અ)  ચાલુ જવાબદારીઓ     

૧. પરિૂરિ લેિર્દારો   

(અ) માલસામાન માટે  

(બ) અન્ય  

 

 

-------- 

--------- 

 

 

---------- 

--------- 

 

 

------- 

--------- 

 

 

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

---------- 

૨. કોન્ટર ાક્ટસાના બીલમાથંી ક્પાત કરેલ ડીપોઝીટ - - - - 

૩. ગુજરાત સરકારને િૂકવવાપાત્ર વ્યાજ - ૮૭૩,૬૪૪,૩૧૯ - ૧,૮૮૧,૦૭૭,૭૨૮ 

૪. જી.ઓ.જીને િૂકવવાપાત્ર   ૫૩,૭૮૦,૧૨૦ - ૫૩,૭૮૦,૧૨૦ 

૪. વિવપરાયેલ અનુર્દાનની સીલક (જોડેલ પત્રક 

મુજબ)  

- ૬,૬૪૪,૯૦૮,૨૨૭ - ૬,૪૮૭,૭૫૮,૪૮૭ 

૫. અન્ય િાલુ જવાબર્દારીઓ - --- - ---- 

ટીડીએસ – આઈટી એકટ ૩,૪૮૩,૦૩૦ ૦ ૫,૭૯૭,૨૯૩ ------ 

ટીડીએસ – જીએસટી એકટ  ૨,૯૭૯,૬૪૬ ૦ ---- ------ 

િૂકવવાપાત્ર ખિાાઓ ૧૮૬,૩૧૫,૧૦૪ ૦ ૩૨૭,૨૮૧,૭૩૨ ------- 

અન્ય  ૧૩,૦૮૭,૫૬૮ ૨૦૫,૮૬૫,૩૪૮ ૩,૧૨૪,૭૯૦ ૩૩૬,૨૦૩,૮૧૬ 

કુલ (એ) ------ ૭,૭૭૮,૧૯૮,૦૧૩ ------ ૮,૭૫૮,૮૨૦,૧૫૧  

(બ)  જોગવાઈઓ     

૧. કરવેરા માટે  --- -------- ---- -------- 

૨. ગ્રેજ્યુઈટી ---- -------- ----- -------- 

૩. ત્તનવૃત્તિ/પેન્શન  ---- -------- ----- -------- 

૪. સંિયીત રજાનું રોક્ડમાં રૂપાંતર  ------- -------- ------- -------- 

૫. ટરે ડ વોરન્ટીઝ/ર્દાવાઓ  ------ --------- ------ --------- 

૬. અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી) ------- -------- ------ -------- 

કુલ (બી) -------- -------- -------- -------- 

કુલ (એ + બી)  -------- ૭,૭૭૮,૧૯૮,૦૧૩ ------ ૮,૭૫૮,૮૨૦,૧૫૧ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

અનુસૂર્ચ સ્થાયી અસ્ક્યામતો ૮- 

(રકમ રર્પયામાાં) 

ત્તવગત 

ગ્રોસ બ્લોક  ઘસારો નેટ બ્લોક  

વષાની શરૂઆતમાં 

રકંમત/આકારિી 

વષા ર્દરત્તમયાન 

વધારો 

વષા ર્દરત્તમયાન 

કપાત 

વષાના અંતે 

રકંમત/આકારિી 

વષાની 

શરૂઆતમાં 

વષા ર્દરત્તમયાન 

વધારો 

વષા 

ર્દરત્તમયાન 
કપાત 

વષાના 

અંતે કુલ 
િાલુ વષાના અંતે 

આગલા વષાના 

અંતે 

૧. જમીન           

ફ્રી હોલ્ડ  ૧૪૩,૦૫૧,૫૩૦ -------- -------- ૧૪૩,૦૫૧,૫૩૦ -------- -------- -------- -------- ૧૪૩,૦૫૧,૫૩૦ ૧૪૩,૦૫૧,૫૩૦ 

લીઝ હોલ્ડ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

૨. મકાનો           

ફ્રી હોલ્ડ જમીન ઉપર -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

લીઝ હોલ્ડ જમીન ઉપર્ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

માત્તલકી ફ્લેટ્સ/ત્તપ્રમાઈસીસ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

વાસ્તત્તવક ન હોય તેવી જમીન 
ઉપર સુપરસ્ટરક્િર  

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

૩. પ્લાન્ટ મશીનરી અને  
સાધન  

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

૪. વાહન ૧૩,૪૦૨,૧૯૧ ---------- ----- ૧૩,૪૦૨,૧૯૧ ૧૨,૬૯૭,૭૯૪ --------- ---- ૧૨,૬૯૭,૭૯૪ ૭૦૪,૩૯૭ ૭૦૪,૩૯૭ 

૫. ફત્તનાિર અને ફીક્ષ્િસા           

અ. કિેરી સાધન  અને   
કોમ્ક્પ્યુટર 

૨૦,૦૧૪,૯૦૨ ૫૪૨,૧૬૦ (૪૧,૨૬૨) ૨૦,૫૯૮,૩૨૪  ૧૩,૨૯૯,૭૫૨ ૭૩૦,૩૪૫ -------- ૧૪,૦૩૦,૦૯૭ ૬,૫૬૮,૨૨૭ ૬,૭૧૫,૧૫૦ 

બ. ફત્તનાિર અન ેફીક્ષ્િસા ૩,૬૫૨,૦૯૨ --------- ૪૧,૨૬૨ ૩,૬૧૦,૮૩૦ ૨,૪૫૫,૫૨૯ ૧૬૨,૯૨૦ -------- ૨,૬૧૮,૪૪૯ ૯૯૨,૩૮૧ ૧,૧૯૬,૫૬૩  

ક. વીજળી જોડાિો -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

ડ. ગ્રંથાલય પુસ્તકો -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

ઈ. પાતાળકુવા પાિી પુરવઠો -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

૬. અન્ય સ્થાયી અસ્ક્યામતો 

(જીઆઈડીએમ)  (અનુ. ૧) 
૫૩૨,૯૩૩,૦૩૮ ----------- 

 

 

-------- ૫૩૨,૯૩૩,૦૩૮ ૬૫,૧૩૭,૫૫૬ ૧૧,૧૦૪,૦૨૧ -------- ૭૬,૨૪૧,૫૭૭  ૪૫૬,૬૯૧,૪૬૧  ૪૬૭,૭૯૫,૪૮૨  

િાલુ વષામાં કુલ ૭૧૩,૦૫૩,૭૫૩ ૫૪૨,૧૬૦ ------- ૭૧૩,૫૯૫,૯૧૩  ૯૩,૫૯૦,૬૩૧ ૧૧,૯૯૭,૨૮૬ ----- ૧૦૫,૫૮૭,૯૧૭ ૬૦૮,૦૦૭,૯૯૭ ૬૧૯,૪૬૩,૧૨૨ 

 

પાછલા વષાનું ૭૦૮,૭૯૬,૮૬૦ ૪,૨૫૬,૮૯૩ ------ ૭૧૩,૦૫૩,૭૫૩ ૮૧,૩૩૫,૨૬૯ ૧૨,૨૫૫,૩૬૩ -------- ૯૩,૫૯૦,૬૩૨ ૬૧૯,૪૬૩,૧૨૨ ૬૨૭,૪૬૧,૫૯૨ 

નોંધ :- ઉપર સમાત્તવષ્ટ્ ભાડા ખરીર્દ પધ્ધત્તતથી અસ્ક્યામતોનની રકંમત માટે અપાનાર નોંધ      

કુલ ૭૧૩,૦૫૩,૭૫૩ ૫૪૨,૧૬૦ -------- ૭૧૩,૫૯૫,૯૧૩ ૯૩,૫૯૦,૬૩૧ ૧૧,૯૯૭,૨૮૬ ----- ૧૦૫,૫૮૭,૯૧૭ ૬૦૮,૦૦૭,૯૯૭ ૬૧૯,૪૬૩,૧૨૨ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

(રકમ રર્પયામાાં) 
અનુસૂર્ચ-૯  ર્નર્સ્ચત (દેણગી) /દાન ભાંિોળમાાંથી મૂિીરોકાણ  ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

૧. સરકારી ત્તસક્યોરીટીઝમાં ----- ----- 

૨. અન્ય મંજૂર કરાયેલ ત્તસકયોરીટીઝ     

૩. શેરમાં રોકાિ શૂન્ય શૂન્ય 

૪. ડીબેન્િસા  અને બોન્્ઝ ----- ------ 

૫. ગૌિ અને સંયુક્ત સાહસો ----- ----- 

૬. અન્ય    

કુલ  --- ---- 

 

(રકમ રર્પયામાાં) 
અનુસૂર્ચ-૧૦  મૂિીરોકાણ અન્ય  ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

૧. સરકારી ત્તસક્યોરીટીઝમાં --- --- 

૨. GSFS Ltd સાથે ફીક્સ ડીપોઝીટમાં રોકાિ  ૬,૦૧૦,૫૧૩,૯૭૦ ૭,૬૩૧,૪૦૬,૧૮૩ 

૩. શેરમાં રોકાિ --- --- 

૪. ડીબેન્િસા અને બોન્્ઝ --- --- 

૫. ગૌિ અને સંયુક્ત સાહસો --- --- 

૬. અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)  --- --- 

કુલ ૬,૦૧૦,૫૧૩,૯૭૦ ૭,૬૩૧,૪૦૬,૧૮૩ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
 (રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૧ ચાલુ અસ્ક્યામતો ર્ધરાણ અને પેશગી વગેરે  ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

 (એ) ચાલુ અસ્ક્યામતો    

૧. જગંમ ત્તમલ્કતો    

(અ) સ્ટોસા અને સ્પેસા --- --- 

(બ) છૂટક સાધનો --- --- 

(ક) વેિાિલાયક જ્થો  --- --- 

તૈયાર માલનો જ્થો  --- --- 

િાલુ કામો  --- --- 

કાિો માલ  --- --- 

૨. પરચૂરણ દેવાદારો    

છ માસથી વધુ સમયના બાકી ર્દેવા --- --- 

અન્ય  ૧,૦૦૬,૬૯૪,૪૭૪ ૮૩૧,૫૨૯,૧૮૦ 

૩. હાથ પરની રોક્િ ર્સલક (ચેક/િ્ાફ્ટ અને અન્ય બાકી સડહત)  ૨૫,૨૦૩ ૧૬,૭૮૯ 

૪. બેંક સીલક    

શીડ્યુલ્ડ/નોન શીડ્યુલ્ડ બેંકોમાં    

- િાલુ ખાતામાં --- --- 

- ડીપોઝીટ ખાતામાં (સીમાંત નાિા સરહત) --- --- 

- બિત ખાતામાં  ૨,૪૨૧,૮૫૩,૬૦૨ ૧,૯૮૩,૨૧૮,૮૨૭ 

૫. સાંક્રમણમાાં ભાંિોળ ----- --- 

૬. ફીક્સ િીપોઝીટ ઉપર ચઢેલુ  વ્યાજ ૨૦૬,૯૬૮,૧૬૯ ૧૮૬,૮૦૩,૪૯૨ 

૭. અસુરર્ક્ષત ર્ધરાણ અને પેશગીઓ ૫૧૬,૮૬૨,૨૭૬ ૭૧૨,૩૩૩,૦૭૯ 

કુલ ૪,૧૫૨,૪૦૩,૭૨૫ ૩,૭૧૩,૯૦૧,૩૬૭ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
 (રકમ રૂત્તપયા માં) 

અનુસૂર્ચ-૧૨ વેચાણ /સેવાઓમાાંથી આવક ચાલુ વષિ 

 

આગલુ વષિ 

 

૧. વેિાિમાંથી આવક    

(ક) તૈયાર માલનું વેિાિ   

(ખ) કાિા માલનું વેિાિ   

(ગ) ભંગારનું વેિાિ   

૨. સેવાઓમાંથી આવક  શૂન્ય શૂન્ય 

(ક) લેબર અને પ્રોસેસીંગ િાજીસ   

(ખ) વ્યવસાયી/પરામશાક સેવાઓ   

(ગ) એજન્સી કત્તમશન અને ર્દલાલી    

(ઘ) ત્તનભાવની સેવાઓ (સાધન/ત્તમલકત)   

(િ) અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ --- ---- 

 

(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૩ અનુદાન/સબસીિી ચાલુ વષિ 

 

આગલુ વષિ 

 

(વસુલ ન કરી શકાય તેવુ અનુર્દાન અને મળેલ સબત્તસડી)   

   

૧. કેન્ર સરકાર -- --- 

૨. રાજય સરકાર ૧,૪૩૯,૧૧૨,૩૮૪ ૧,૦૫૭,૪૬૨,૦૯૬ 

૩. સરકારી એજન્સી  --- --- 

૪. ઈત્તન્સ્ટટ્યુશન્સ/ કલ્યાિ સંસ્થાઓ  --- --- 

૫. આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ  ---- --- 

૬. અન્ય (HGFF Fund) ---- ---- 

કુલ ૧,૪૩૯,૧૧૨,૩૮૪ ૧,૦૫૭,૪૬૨,૦૯૬ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
 (રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૪ ફી / લવાજમ ચાલુ વષિ 

 

આગલુ વષિ 

 

૧. પ્રવેશ ફી   

૨. વાર્ષિક ફી / લવાજમ   

૩. સેર્મનાર / કાયિક્રમ ફી શૂન્ય શૂન્ય 

૪. પરામશિક ફી   

૫. અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ --- ---- 

 

(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૫ મૂિીરોકાણમાાંથી આવક ચાલુ વષિ 

 

આગલુ વષિ 

 

(ભાંિોળમાાં તબદીલ કરેલ ર્નર્સ્ચત/સાંચર્યત ફાં િમાાંથી કરેલ મૂિીરોકાણ 

ઉપરની આવક)   

  

૧. વ્યાજ   

(ક) સરકારી ર્સક્યોરીટી ઉપર   

(ખ) અન્ય બોન્િઝ/ િીબેન્ચસિ ઉપર  શૂન્ય શૂન્ય 

૨. િીવીિન્િ    

(ક) શેર ઉપર    

(ખ) મ્યુચ્યુઅલ ફાં િ ર્સકયોરીટીઝ ઉપર    

૩. ભાિા   

૪. અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ  --- ---- 

 

(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૬ રોયલ્ટી, પ્રકાશન વગેરેમાાંથી આવક ચાલુ વષિ 

 

આગલુ વષિ 

 

૧. રોયલ્ટીમાાંથી આવક    

૨. પ્રકાશનમાાંથી આવક શૂન્ય શૂન્ય 

૩. અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી)   

કુલ --- ---- 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૭ કમાયેલ વ્યાજ  ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

૧. મુદિી થાપણો પર    

(અ) ર્શડુ્યલ બેકમાાંથી  --- --- 

(બ) નોનર્શડુ્યલ બેકમાાંથી  --- --- 

(ક) ઈર્ન્સ્ટટ્યુશન્સમાાંથી  ૧૧,૫૨૬,૯૭૪  ૧૦,૬૪૨,૨૧૩ 

(િ) અન્ય --- --- 

૨. બચત ખાતા પર    

(અ) ર્શડુ્યલ બેકમાાંથી  ૧,૬૪૬,૬૮૧ ૧,૭૮૯,૨૮૯ 

(બ) નોનર્શડુ્યલ બેકમાાંથી  --- -- 

(ક) પોસ્ટ ઓડફસ બચત ખાતામાાંથી  --- --- 

(િ) અન્ય --- --- 

૩. ર્ધરાણ પર    

(અ) કમિચારીઓ/સ્ટાફ  --- --- 

(બ) અન્ય  --- --- 

૪. દેવાદારો પર તથા અન્ય પર મળવાપાત્ર વ્યાજ  ૧૩૯,૨૩૯ ૭૧૪,૫૭૪.૦૦ 

કુલ ૧૩,૩૧૨,૮૯૪ ૧૩,૧૪૬,૦૭૬ 

નોંધ: TDS દશાિવવી  

 (રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૮ અન્ય આવક      ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

૧. વેચાણ પર નફો / અસ્ક્યામતોનો ર્નકાલ    

(અ) માલીકીની અસ્ક્યામતો  ---- ---- 

(બ) અનુર્દાન ત્તસવાય અથવા ત્તવના મૂલ્યે મેળેવેલ અસ્ક્યામતો  --- --- 

૨. ર્નર્િત ર્નકાસ પ્રોત્સાહનો          --- --- 

૩. પરચૂરણ સેવા આવક માટેની ફી  --- --- 

૪. પરચૂરણ    

(અ) ટેન્ડર ફી   ૧૬૫,૦૦૦ ૧૭૩,૦૦૦ 

(બ) પરિૂરિ આવક  ૧૫૬,૮૨૭ ૧૩૮,૮૭૦ 

(ક) જીઆઈડીએમ આવક  --- --- 

૫.અગાઉના સમયના સરભર (અનૂસૂર્ચ નાં.૨૫ની નોંધ ૯ જુઓ)  --- ---- 

- GIICને નગરપાર્લકા વેરો  (૩૫૮,૦૮૧)  ---- 

- માડહતીનો અર્ધકાર  ૩,૧૯૦ ---- 

- NCRMP  વ્યાજ  ૧,૫૬૬,૯૪૩ ------- 

કુલ ૧,૫૩૩,૮૭૯ ૩૧૧,૮૭૦ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૧૯ તૈયાર માલના જથ્થામાાં વધારો/ઘટાિો અને ચાલુ 

કાયો  

ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

(અ) આખર થતો સ્ટોક    

- તૈયાર માલ    

- િાલુ કામો    

(બ) બાદ : શરઆતનો સ્ટોક  શૂન્ય શૂન્ય 

- તૈયાર માલ    

- િાલુ કામો    

ચોખ્ખો વધારો/ઘટાિો (અ-બ) ---- --- 

 
 
 

 (રકમ રર્પયામાાં) 
અનુસૂર્ચ-૨૦ મહેકમને લગતો ખચિ                                                                                                                                        ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

(અ) પગાર અને વેતન ૧૧,૯૬૭,૩૦૦ ૧૧,૩૮૧,૩૫૪ 

(બ) ભ્થા અને બોનસ  ૩૧૯,૬૨૩ ૧,૧૩૮,૬૯૦  

(ક) ભત્તવષ્યત્તનધી ફંડમાં ફાળો  ૧૦,૮૦૦ ૩૭,૮૦૦ 

(ડ) અન્ય ફંડમાં ફાળો (જ્િાવવુ) --- -- 

(ઈ) કમાિારી કલ્યાિ ખિા  ૫૭,૦૯૨ ૬૭,૨૦૦ 

(ફ) કમાિારી માટેનો ખિા  --- --- 

(જી) અન્ય (સ્પષ્ટ્તા કરવી) --- --- 

કુલ  ૧૨,૩૫૪,૮૧૫  ૧૨,૬૨૫,૦૪૪ 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 
(રકમ રર્પયામાાં) 

અનુસૂર્ચ-૨૧ અન્ય વહીવટી ખચાિ      ચાલુ વષિ  આગલુ વષિ  

 

૧.  ખરીર્દી --- --- 

૨.  મજૂરી અને પ્રોસેસીંગ ખિા  --- --- 

૩.  વાહન અને ગાડીભાડાનો ખિા  --- --- 

૪.  વીજળી અને પાવર  ૨,૩૦૨,૦૧૩ ૨,૪૫૯,૬૮૪ 

૫.  પાિી ખિા  --- --- 

૬.  વીમો  ૧૦૯૦૧ ---- 

૭.  સમારકામ અને ત્તનભાવિી  ૫૨૩,૨૪૭ ૯૧૬,૯૬૯ 

૮.  આબકારી જકાત --- --- 

૯.  ભાડુ, ર્દર અને વેરા  ૪,૪૭૭,૪૬૮ ૪,૯૩૬,૦૮૪ 

૧૦. વાહન ઈંધિ  તથા ત્તનભાવિી  ૨,૩૦૩,૯૫૪ ૧,૭૩૨,૧૩૭ 

૧૧. પોસ્ટેજ, ટેત્તલફોન અને કોમ્ક્યુત્તનકેશન િાજીસ  ૧,૭૯૫,૧૮૩ ૨,૬૮૫,૪૦૧ 

૧૨. છાપકામ અને લેખન સામગ્રી  ૩,૭૩૭,૬૩૬ ૧૮૩,૯૯૧ 

૧૩. મુસાફરી અને વાહનભ્થુ ખિાા ૭૪૪,૧૪૮ ૮૮૮,૯૫૯ 

૧૪.  સેત્તમનાર /વકા શોપ ખિાા --- ૬૯,૦૮૦ 

૧૫.  લવાજમ ખિા  --- ૩૨,૧૦૨ 

૧૬.  કોમ્ક્પ્યુટર ખિા  ૧૧,૫૯૦ ૧૫૦ 

૧૭.  અન્વેષકનું મહેનતાણ  ૪૬૦,૨૦૦ ૩૦૦,૬૦૫ 

૧૮.  સુરક્ષા અને માનવશત્તક્ત ખિાા  ૬,૦૮૭,૯૨૨ ૬,૧૪૦,૦૨૧ 

૧૯.  પ્રોફેશનલ / કન્સલ્ટન્સી િાજીસ  ૫,૬૭૭,૬૬૨  ૯,૯૮૧,૩૬૨  

૨૦.  શંકાસ્પર્દ અને ર્દેવા/પેશગીઓ માટે જોગવાઈ --- --- 

૨૧.  માંડીવાળેલ ન મેળ્વી શકાય તેવી ત્તસલક --- --- 

૨૨.   ટેન્ડર ખિા  ---- ૨૪૦૦ 

૨૩.  નૂર અને ફોરવડીંગ ખિાા --- --- 

૨૪.  ત્તવતરિ ખિાા  --- --- 

૨૫.  જાહેરાત અને પ્રત્તસત્તધ્ધ  ૭૨૫,૬૬૫ ૧,૭૯૨,૪૮૬ 

૨૬.  અન્ય પરિૂરિ ખિાા  ૩૯૪,૪૭૧ ૫૨૧,૧૯૩ 

કુલ  ૨૯,૨૫૨,૦૬૦ ૩૨,૬૪૨,૬૨૩  
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)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

(રકમ રર્પયામાાં) 
અનુસૂર્ચ-૨૨ અનુદાન, સબસીિી વગેરે પર ખચિ     ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

(અ)  ઈત્તન્સ્ટટ્યુશન્સ/સંસ્થાઓને આપેલ અનુર્દાન  --- --- 

(બ)  ઈત્તન્સ્ટટ્યુશન્સ/સંસ્થાઓને આપેલ સબસીડી --- --- 

(ક)  સામાન્ય અનુર્દાન બહારથી કરેલ ખિા  ૧,૩૮૫,૫૧૪,૯૯૦ ૯૯૯,૬૮૦,૦૨૪ 

કુલ ૧,૩૮૫,૫૧૪,૯૯૦ ૯૯૯,૬૮૦,૦૨૪ 

 
 

(રકમ રર્પયામાાં) 
અનુસૂર્ચ-૨૩ વ્યાજ    

 

ચાલુ વષિ  

 

આગલુ વષિ  

 

(અ)  સ્થાયી ત્તધરાિ પર     

(બ)  અન્ય ત્તધરાિ પર (બેંક િાજીસ સાથે)   શૂન્ય શૂન્ય 

(ક)  અન્ય (સ્પષ્ટ્ત કરવી)     

કુલ --- --- 
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

)ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ ,૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં( 

૨૦૧૮-૧૯ના વષા માટેનું અનુર્દાન પત્રક 

ક્રમ 

નં.  

ત્તવગતો  ઉઘડતી ત્તસલક  મળેલ અનુર્દાન  તબર્દીલ કરેલ ફંડ/ખિાા  બંધ થતી ત્તસલક  

૧. મધ્યાહન ભોજન યોજનામાંથી વિવપરાયેલ અનુર્દાન  ૫,૩૩૫,૩૬૬  ---- ----- ૫,૩૩૫,૩૬૬ 

૨. રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંસ્થામાં વિવપરાયેલ 

અનુર્દાન  

૮૦ ---- ----- ૮૦ 

૩. રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળમાંથી અનરુ્દાન ૧૧,૩૮૮,૧૪૩ ---- ---- ૧૧,૩૮૮,૧૪૩ 

૪. વિવપરાયેલ સરકારી અનરુ્દાન -GCRMP  ૪૭૩,૭૯૯,૬૮૦ ----- ---- ૪૭૩,૭૯૯,૬૮૦ 

૫. વિવપરાયેલ સરકારી અનરુ્દાન –લાંબાગાળાનો પૂર ઘટાડો  ૨૫૦,૦૦૦,૦૦૦ ----- ---- ૨૫૦,૦૦૦,૦૦૦ 

૬. વિવપરાયેલ સરકારી અનરુ્દાન- આયોજન બહારનું ફંડ  ૧૩,૪૮૧,૪૫૪ ૩૦,૦૦૦,૦૦૦ ૨૯,૭૯૭,૨૨૬ ૧૩,૬૮૪,૨૨૮ 

૭.

  

વિવપરાયેલ સરકારી અનરુ્દાન-આયોજન ફંડ  ૩,૯૦૪,૪૬૬,૨૩૬ ૧,૪૭૦,૦૦૦,૦૦૦ ૮૯૧,૧૬૮,૮૬૦ ૪,૪૮૩,૨૯૭,૩૭૬ 

૮. વિવપરાયેલ અનુર્દાન- ૧૩મું નાિાકંીય  ૪૬૧,૮૮૯ ----- ---- ૪૬૧,૮૮૯ 

૯. વિવપરાયેલ અનુર્દાન- TEOCનું બાંધકામ  ૧૪,૩૪૪,૫૨૧ ----- ---- ૧૪,૩૪૪,૫૨૧ 

૧૦. વિવપરાયેલ અનુર્દાન- ERC  (માનવ શરકત અને 

ત્તનભાવ)  

૮૬,૦૫૭,૦૯૯ ----- ---- ૮૬,૦૫૭,૦૯૯ 

૧૧. વિવપરાયેલ અનુર્દાન- FRTCની સ્થાપના  ૨૨,૧૦૦,૦૦૦ ----- ---- ૨૨,૧૦૦,૦૦૦ 

૧૨. આપર્દા ત્તમત્ર માટે વિવપરાયેલ અનુર્દાન ૨,૦૦૦,૦૦૦ ૨૦,૦૦૦,૦૦૦ ૧૭,૩૬૯,૭૬૫ ૪,૬૩૦,૨૩૫ 

૧૩. આપર્દા ત્તમત્ર માટે વિવપરાયેલ અનુર્દાન – કેત્તન્રય યોજના  ----- ૨,૫૪૦,૦૦૦ ૧૦૦,૦૦૦ ૨,૪૪૦,૦૦૦ 

૧૪. ઔદ્યોત્તગક રાહત માટે વિવપરાયેલ અનુર્દાન ૧૯૬,૮૩૦,૩૭૮ ----- ---- ૧૯૬,૮૩૦,૩૭૮ 

૧૫. રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ નએ ત્તજલ્લા આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળને સંગીન બનાવવા માટેનું 

વિવપરાયેલ અનુર્દાન 

૬૩૧,૧૬૫ ----- ---- ૬૩૧,૧૬૫ 

૧૬. વિવપરાયેલ અનુર્દાન- ERC PPP  ૮૭,૬૦૦,૦૦૦ ----- ---- ૮૭,૬૦૦,૦૦૦ 

૧૭. વિવપરાયેલ અનુર્દાન- NCRMP  ૭૦૪,૧૨૯,૨૬૮ ૧૫,૫૬૭,૦૦૦ ----- ૭૧૯,૬૯૬,૨૬૮ 

૧૮.  ભારત સરકારનું વિવપરાયેલ અનુર્દાન- NCRMP  ૭૧૫,૧૩૩,૨૦૮ ૪૬,૭૦૦,૦૦૦ ૪૮૯,૨૨૧,૪૦૯ ૨૭૨,૬૧૧,૭૯૯ 

 કુલ સરવાળો  ૬,૪૮૭,૭૫૮,૪૮૭ ૧,૫૮૪,૮૦૭,૦૦૦ ૧,૪૨૭,૬૫૭,૨૬૦ ૬,૬૪૪,૯૦૮,૨૨૭ 
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(ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ, ૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં) 

અનુસૂર્ચ -૨૪ નોંધપાત્ર ડહસાબી નીર્તઓ  

 

૧. ડહસાબી આધાર 

 આ નાિાંકીય પત્રકો ભારતમાં સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત રહસાબના ત્તસદ્વાતંો અનુસાર ઐત્તતહાત્તસક પરંપરાના આધારે તૈયાર 

કરવામાં આવ્યા છે. તમામ આવક અને ખિા ઉપાજ ાનના આધારે ગિતરી લઈ રહસાબે લેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ ગુજરાત રાજય આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળની સુસંગત નાિાંકીય રહસાબી પદ્વત્તત મુજબ પુરવઠાકારો/ કોન્ટર ાકટરોના ત્તબલને લગતાં ખિા, આવાં બીલ મંજૂર 

કયાા પછી તનેી િૂકવિી કરવામાં આવે છે. ત્યારે તેને રહસાબે લેવામાં આવે છે.   

૨. અાંદાજોનો ઉપયોગ 

 આ નાિાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવા માટે અંર્દાજો અને ધારિાઓ જરૂરી છે, જ ેઆ નાિાંકીય પત્રકો થયાની તારીખે અસ્કયામતો 

અને જવાબર્દારીઓની જિાવાયેલ રકમ તથા અહેવાલના સમયગાળા ર્દરત્તમયાન આવક અને ખિાની જિાવાયેલ રકમને અસરકતાા છે. 

ખરેખર પરરિામો અને અંર્દાજો વચ્િે રહેલા તફાવત, પરરિામોની જાિ થાય/ પરરિામો પ્રાિ થાય તે સમયગાળા માટે માન્ય રાખવામા ં

આવ્યાછે.  

૩. ર્મલકત પ્લાન્ટ અને સાધનસામગ્રી   

 ત્તમલકત પ્લાન્ટ અને સાધનસામગ્રીન ેસંપાર્દન ખિામાથંી સંત્તિત ઘસારો અને નુકશાન પર હોય તો તેમાંથી બાર્દ કરીને ગિતરીમા ં

લેવામાં આવે છે. 

૪. ઘસારો 

 ત્તમલકત પ્લાન્ટ અને સાધનસામગ્રી તેમજ જીઆઈડીએમ અસ્કયામતો પરનો ઘસારો, નીિે ર્દશાાવેલ ર્દરોએ સીધી રેખાની 

પધ્ધત્તત મુજબ પૂરો પાડવામાં આવે છે.   

કિેરી સાધન સામગ્રી (કોમ્ક્પ્યુટરો ત્તસવાય) અને ભૂકંપ ત્તવજ્ઞાનને લગતી સાધન સામગ્રી  ૪.૭૫% 

વાહનો ૯.૫% 

રાિરિીલું અને જરડત વસ્તુઓ  ૬.૩૩% 

કોમ્ક્પ્યુટરો  ૧૬.૨૧% 

મકાન  ૧.૬૩% 

કિેરીના સાધનો (ઈલેકટર ીકલ) ૭.૦૭% 

  

 જ ેરર્દવસથી ત્તમલકત પ્લાન્ટ અને સાધનસામગ્રીનો ઉપયોગ શરૂ કરવામા ંઆવ્યો હોય તે રર્દવસથી, તે અસ્કયામતોનો ત્તનકાલ 

કરવામાં આવ્યો  હોય તે રર્દવસ સુધી તેના પર પ્રમાિસર ધોરિે ઘસારો ખિાપુરો પાડવામાં આવે. વષા ર્દરત્તમયાન રૂા.૫૦૦૦/- અથવા 

ઓછા ખિે ખરીર્દવામાં આવેલ પ્રત્યકે અસ્કયામત પરનો ઘસારો-ખિા ૧૦૦%ના ર્દરે પુરો પાડવામાં આવે છે.  
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૫.  ર્વદેશી ચલણમાાં લેવિ-દેવિ  

 ત્તવરે્દશી િલિમાં થયેલ લેવડરે્દવડ, લેવડરે્દવડના સમયે જ ેર્દર પ્રવતામાન હોય તે ર્દરે નોંધવામાં આવે છે. વષાના અંતે, ત્તવરે્દશી 

િલિમાં પ્રાિ થયલે નાિાંકીય બાબતો (સ્થાયી અસ્કયામતોના સંપાર્દન સંબંત્તધત હોય તે ત્તસવાયના કેસો), વષાના અંતે પ્રવતામાન ર્દર 

મુજબ ગિતરીમા ંલેવામાં આવેલ છે, અને આવી લેવડરે્દવડ અંગેના તફાવતને, વષાના આવક અને ખિાના રહસાબોમા ંમાન્ય રાખવામા ં

આવ્યો છે. સ્થાયી અસ્કયામતોના સંપાર્દનને લગતા આ જ પ્રકારના તફાવતને મૂડીકૃત કરવામાં આવેલ છે.  

૬. અનુદાનો  

 િોકસ હેતુ માટે મળેલ અનુર્દાનો, એટલે કે મયાારર્દત અનુર્દાનોને, વષા ર્દરત્તમયાન ખિા કરેલ રકમના પ્રમાિ સુધી આવક તરીકે 

માન્ય કરવામાં આવે છે. મયાારર્દત અનુર્દાનની વિવપરાયલેી ત્તસલકને સરવૈયામાં જવાબર્દારી તરીકે ખેંિવામાં આવે છે. સ્થાયી 

અસ્કયામતોના સંપાર્દન માટે વાપરેલ અનુર્દાન, વિવપરાયલે અનુર્દાન ફંડમાંથી મૂડીકૃત અનુર્દાન ફંડમાં તબર્દીલ કરાય છે,જનેો ‘ ત્તવલંત્તબત 

સરકારી અનુર્દાન’ તરીકે ઉલે્લખ કરાય છે, અને આવી સ્થાયી અસ્કયામતના ઉપયોગની આવરર્દા સુધી પધ્ધત્તતસર અને તારકા ક ધોરિ ે

આવક અને ખિાના રહસાબ ખાતે માન્ય કરવામાં આવે છે. આવક અને ખિાના રહસાબ ખાતે ફાળવિી, મુર્દત ર્દરત્તમયાન  કરાય છે અને ત ે

સંબંત્તધત સ્થાયી અસ્કયામતો પર  ઘસારા- ખિા, આવક અને ખિાના રહસાબમાં િાજ ા કરાય તેટલા પ્રમાિમાં કરાય છે.  

૭. કમિચારીઓન ેલાભો  

 સરકાર, સરકારી કમાિારીઓને જરૂર હોય તેમ અને ત્યારે અનુર્દાન સ્વરૂપે ગ્રેજયુઈટીની િુકવિી કરે છે અને બીજા સરકારી 

કમાિારીઓનું ગ્રેજયુઈટી જવાબર્દારી સંબંધ હોય તો તે જીવન વીમા ત્તનગમને િૂકવેલ પ્રીત્તમયમ, આવક અને ખિાના રહસાબ ખાતે ર્દશાાવાય 

છે.  

  વષા માટે પ્રોવીડન્ટ ફંડમાં િૂકવેલ/ િૂકવવાપાત્ર ફાળો સમય-મુર્દતને આધારે આવક અને  ખિા રહસાબ ખાતે લવેામાં આવે છે.  

૮. આકર્સ્મક અસ્કયામતો  અને જવાબદારીઓ 

 આકત્તસ્મક જવાબર્દારીઓ, રહસાબી ધોરિ-૨૯- જોગવાઈઓ, આકત્તસ્મક જવાબર્દારીઓ અને આકત્તસ્મક અસ્કયમતો મા ં

વ્યાખ્યા આપ્યા મુજબ, રહસાબોમાં નોંધ સ્વરૂપે ર્દશાાવવામાં આવે છે. આત્તથાક લાભોનાં પ્રવાહની શકયતા ખૂબ રૂ્દરની બાબત હોયતો, જાહેરાત 

કરાતી નથી. જવાબર્દારીથી પતાવત માટે ભાત્તવ આત્તથાક લાભોનો પ્રવાહ જરૂરી બને એવી શકયતા હોય તો જોગવાઈ કરાવ છે.  

 

 

૯. સરવૈયાની તારીખ પછી બનતી ઘટનાઓનુાં   

સરવૈયાની તારીખ પછી બનતી ઘટનાઓનું  (સરવૈયાની તારીખે અત્તસ્તવમાં હોવાની ત્તસ્થત્તતનો પુરાવો પૂરો પાડે) મહત્વપિૂા 

સમયોજન નાિાંકીય પત્રકોમાં માન્ય કરવામાં આવે છે. સરવૈયાની તારીખ પછી બનતી  સમાયોજન નહીં કરાતી ઘટનાઓ (જ ેસરવૈયાની 

તારીખ પછી ઊભી થતી ત્તસ્થત્તતની પે્રરક હોય), જ ેનાિાંકીય ત્તસ્થત્તતને અસરકતાા મહત્વના ફેરફાર અને જવાબર્દારી ર્દશાાવે તેને ત્તનયામકના 

અહેવાલમાં જાહેર કરાય છે.  
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૧૦. મૂિી રોકાણો  

જ ેમૂડીરોકાિો તત્કાલ વસૂલાતપાત્ર હોય અને મૂડી રોકાિ કરાયું હોય તે તારીખથી એક કરતાં વધુ વષા સુધી ધારિ કરવાનો 

ઈરાર્દો ન હોય તો તેને િાલુ મૂડી રોકાિ  તરીકે વગીકૃત કરાય છે. બીજા બધાં મૂડી રોકાિોને લાંબાગાળાના રોકાિો તરીકે વગીકૃત કરાય છે. 

િાલુ રોકાિો, વ્યરકતગત મૂડી રોકાિોના ધોરિે વકત કરાતી ત્તનમ્ક્ન રકમંતે કે વાજબી મૂલ્યે આગળ ખેંિાય છે.  

૧૧. ઉછીનાાં નાણાાંનુાં ખચિ  

કાયાકારી મૂડી પર ઉછીનાં નાિાનંું ખિા, વીમાના વષામાં નફા-તોટાન પત્રકમાં િાજ ા કરાય છે. મૂતા સ્થાયી અસ્કયામતોના 

સંપાર્દનને કારિે થતાં ઉછીનાં નાિાં પરતું ખિા, અસ્કયામતોના અપેત્તક્ષત ઉપયોગ માટે સંબંત્તધત અસ્કયામતો તૈયાર કરવા જરૂરી પ્રવૃત્તિઓ 

મહરં્દશે પૂરી થવાની તારીખ સુધી મૂડીકૃત કરાય છે. પાત્ર મૂતા અસ્કયામતોના સંપાર્દન કે ત્તવતરિને કારિે થતાં ઉછીનાં નાિાં પરનાં ખિાનો, 

અસ્કયામતો ઉપયોગમાં મૂકાય તે તારીખ સુધી મૂડીકૃત કરાય છે.  

૧૨.  પટે આપવા અાંગે ડહસાબ  

(૧) સાંચાલન  -પટો  

કંપની કેટલીક મૂતા અસ્કયામતો પટેથી આપે છે. અને કંપનીએ આવા પટા જયાં કંપનીએ માત્તલકીનાં તમામ જોખમો અન ે

પુરસ્કારો સતત ધારિ કરી રાખ્યા હોય છે ત્યાં, તેને સંિાલન –પટા તરીકે વગીકૃત કરાય છે. આવા સંિાલન પટા પરની પટાની આવકન ે

નફા-તોટાના પત્રકમાં પટાની મુર્દત ર્દરત્તમયાન સીધી રેખાને પ્રાિ લાભ ઘટવા માંડે છે તે મુર્દતમાં નફા-તોટાના પત્રકમાં ખિા તરીકે ર્દશાાવાય 

છે.  

(૨) નાણાાંકીય પટો  

નાિા પટા અન્વયે આપલેી અસ્કયામતો, સરવૈયાની તારીખે, પટામાં િોખ્ખા રોકાિની સમતુલ્ય રકમ ખાત ે ર્દશાાવવાય છે. 

નાિાનંી આવકની માન્યતા,  નાિાં-પટા સંબંધમાં બાકી ત્તનકળતા િોખ્ખા રોકાિ પર સતત મુર્દતી ર્દરે રરટનાને પ્રત્તતત્તબંત્તબત કરતા ઢાંિા 

પર આધારરત છે.  

૧૩. મહેસૂલી માન્યતા  

ટેન્ડર ફીઓ અને અન્ય સંબતં્તધત આવકોને ઉપાજ ાનને ધોરિે માન્ય કરાય છે.  

‘ગુજરા રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળનાં’ રોકાિો પરના વ્યાજન ેસમય-પ્રમાિને ધોરિે માન્ય કરાય છે. રડત્તવડન્ડની 

આવક પ્રાત્તિનો હક સ્થાત્તપત થાય ત્યારે માન્ય કરાય છે.  

૧૪. અસ્કયામતોનુાં નુકશાન  

સરવૈયાની તારીખે, નુકશાનના ત્તનરે્દશો રે્દખાતાં હોય અને અસ્કયામતો જનેી હોય તે ઉત્પાર્દન એકમની લાગ ુપાડવાની રોકડ રકમ તેની 

વસૂલાતપાત્ર રકમ કરતાં વધી જાય ત્યારે (એટલે કે ઉપયોગમાં હોય તેવી અસ્કયામતોની િોખ્ખી વેિાિ રકંમત અને મૂલ્ય ઊંિંુ હોય) 

અસ્કયામતને AS-28 અનુસાર નકુશાન પામેલ હોય તે તરીકે ત્તવિારિા કરાય છે ઉપયોગમાં હોય તે અસ્કયામતોનું મૂલ્ય આકારવામા ં

અસ્કયામતના સતત ઉપયોગ થી અપેત્તક્ષત અંર્દાત્તજત ભાત્તવ પૂવાક- કર રોકડ પ્રવાહ અને તેના આખરી ત્તનકાલન,ે મૂડીના મહત્વપૂિા સરેરાશ 

ખિાનો ઉપયોગ કરીને, તેના હાલના મૂલ્યમાંથી કપાત કરાય છે. આગળ ખેંિાતી રકમમાં વસૂલાતપાત્ર રકમના પ્રમાિમાં ઘટાડો થાય છે 

અને આ ઘટાડાને  નફા-તોટાના પત્રકમાં નુકશાન-ઘટ તરીકે માન્ય કરાય છે.  
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ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ 

(ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન અર્ધર્નયમ, ૨૦૦૩ હેઠળ રચાયેલુાં) 

અનુસૂર્ચ -૨૫ 

ડહસાબો અાંગેની નોંધો 

૧. (ક) ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ (GSDMA) ગજુરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ, ૨૦૦૩ની કલમ-

૬ની જોગવાઈઓ હેઠળ રાજય સ્થાત્તનક સિાત્તધકારીઓ, સ્ટેક હોલ્ડસા અને લોકો દ્વારા આપત્તિ અટકાવવા કે ઓછી કરવા સરહત આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનની ઘત્તનષ્ઠ અને સંકત્તલત પધ્ધત્તત ત્તવકસાવવા માટે ગુજરાત સરકારના તા.૨૯ ઓગષ્ટ્, ૨૦૦૩ના જાહેરનામા ક્રમાંક: ડીએમએ-

૧૦૦૩-૧૪૮૮-બીના સંર્દભામાં આ સિામંડળ તા.૧ સપ્ટેમ્ક્બર, ૨૦૦૩થી અમલમાં આવે એ રીતે રિના કરવામાં આવી હતી. 

  

(ખ)   ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ તેના મુખ્ય ઉદે્દશ્યો તથા સંબંત્તધત હેતુઓને પરરપિૂા કરવા માટે ગુજરાત ભૂકંપ 

પુન:સ્થાપન અને પનુ: ત્તનમાાિ પરરયોજના (GERR પ્રોજકેટ)નો અમલ કરે છે. આ પરરયોજનાના અનસંુધાને, સંબતં્તધત સરકારી 

ત્તવભાગો અને ત્તવત્તવધ અન્ય અમલકતાા સંસ્થાઓ દ્વારા ત્તવત્તવધ પ્રવૃત્તિઓ અને કાયાક્રમો પિ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આ હેતુ માટે, ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ આ અમલકતાા સંસ્થાઓમાં ભંડોળ તબર્દીલ કરે છે, જ ેપિ જરૂરી રહસાબોના િોપડા અને અન્ય 

સંબંત્તધત રેકડા  પોતાની સંબંત્તધત કિેરીઓ ખાતે ત્તનભાવે છે. આ અમલકતાા સંસ્થાઓ સમયાંતરે ઓડીટ કરેલી જરૂરી નાિાંકીય ત્તવગતો 

જીએસડીએમએને મોકલે છે.જ ેનાિાકંીય મારહતી (આવક અને ખિા) ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળના િોપડામાં રહસાબો 

લેવામાં આવે છે અને આવી નાિાંકીય મારહતીને આધારે આ નાિાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આવી અમલકતાા સંસ્થાઓની 

િોખ્ખી ત્તસલકો, જીએસડીમએના િોપડામાંથી ત્તસલકને ત્તવિારિમાં લવેામાં આવે અને સંબંત્તધત અમલકતાા સંસ્થાઓના  સમથાનન ે

આધીન  હોય છે. આ સંજોગોમાં, પરરત્તશષ્ટ્-૧૧માં સમાત્તવષ્ટ્ રૂા.૨૫,૨૫,૨૦,૨૦૫/-ની રકમની િાલુ અસ્કયામતોની આવી બાકી પડતર 

ત્તસલકો જ ેકાંઈ હોય તે જરૂર મુજબ સરભર કરવાની રહે છે તથા જરૂરી રહસાબી નોંધો, જો કાઈં હોય તો, તે ત્તસલકનું સમથાન મળ્યથેી અથવા 

રહસાબોની તડજોડ કયાા બાર્દ પાસ કરવામાં આવશે.  

૨. ગુજરાત ભૂકંપ પુન:સ્થાપન અને પુન: ત્તનમાાિ ફંડ (આર.આર.ફંડ), ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ અને HYOGO 

ગુજરાત ફે્રન્ડશીપ ફંડ (HGFF) વચ્િે થયેલ સમજૂતી મુજબ પુન: ત્તનમાાિ ફંડ દ્વારા સંિાત્તલત HGFF ફંડમાં  ૧લી ડીસેમ્ક્બર, ૨૦૦૫ના 

રોજ કુલ વિવપરાયલે ત્તસલક, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળને એ શરતે તબર્દીલ કરવામાં આવ્યું છે કે,  આ રીતે ગુજરાત 

રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળને તબર્દીલ થયેલી રકમ “GSDMA-HGFF ભૂકંપ સંગ્રહાલય રહસાબ” નામના અલગ ખાતામા ં

રાખવામાં આવશે. ઉપલબ્ધ રકમ વ્યાજ સાથે અને /અથવા માગા અને મકાન ત્તવભાગ દ્વારા રીફંડ કરાયેલ રકમ માત્ર “સરકારી 

સાંગ્રહાલય”ના ત્તનમાાિ માટે  જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. આ પરરયોજના ગુજરાત સરકારના ત્તવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ત્તવભાગ દ્વારા 

હાથ ધરવામાં આવશે. તદ્દ્નસુાર, માિા ૩૧, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતાં વષા માટેના  HGFF રહસાબો આ નાિાંકીય પત્રકોમાં સમાત્તવષ્ટ્ 

કરવામાં આવ્યા છે.  

૩. ગુજરાત સરકારના નાિાં ત્તવભાગના તા.૧૦મી ઓકટોબર, ૨૦૦૨ના પરરપત્ર ક્રમાંક : ૨૦૦૩/૩૧૨/પીએમયુ મુજબ 

મહાનગરપાત્તલકાઓ, ગુજરાત ઉજાા ત્તવકાસ ત્તનગમ લી. (અગાઉ ગુજરાત ત્તવદ્યુત બોડા ) અને અમર્દાવાર્દ શહેરી ત્તવકાસ સિામંડળને ગુજરાત 

ભૂકંપ અને પનુ:ત્તનમાાિ અને પુન:વાસન પરરયોજના (GERR)ના અમલીકરિ માટે આપવામાં આવતા ફંડને, ગુજરાત સરકારન ે

વધારાનીએ કેત્તન્રય સહાય (ACA) હેઠળ ભારત સરકાર દ્વારા ઠરાવેલા હોય તે ઢાંિા મુજબ ગિવાનું હોય છે. વધારાની કેત્તન્રય સહાય 

મુજબ ઉપર ર્દશાાવેલ અમલકતાા સંસ્થાઓને આપવામાં આવતા ફંડને ૭૦% લોન અને ૩૦% અનુર્દાન તરીકે ગિવામાં આવે છે. લોનની 

રકમ પરનું વ્યાજ ભારત સરકારે વખતોવખત ઠરાવ્યા મુજબના ર્દરોએ િાજ ા કરવામાં આવે છે. લોન પુરી થવાની મુર્દત ૨૦ વષાની છે અન ે

તેની પરત િુકવિી આવા ફંડો આપ્યાની તારીખ પછીથી શરૂ થતા વષાથી વ્યાજ સરહત ૨૦ વાત્તષાક સરખા હિામાં કરવાની છે. સરવૈયાની 

તારીખના રોજની ત્તસ્થત્તત મુજબ, બાકી નીકળતી આવી લોનો, તે પરના વ્યાજ અને સત્તવાસ િાજ ા સરહત ગુજરાત સરકારને િુકવવા પાત્ર 

તારિ વગરની લોન તરીકે સરવૈયામાં ર્દશાાવેલી છે અને તેટલી જ રકમને અમલકતાા સંસ્થાઓ તરફથી મેળવવાપાત્ર તારિ વગરની લોન 

તરીકે ર્દશાાવેલી છે.  

૪. અત્તધત્તનયમમાં જિાવાયા મુજબ ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળના ઉદે્દશો ધમાાર્દા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ જવેા છે 

અને તેથી તેને ૧૯૬૧ના આવકવેરા અત્તધત્તનયમની જોગવાઈઓ હેઠળ આવકવેરામાંથી મુરકત આપવામાં આવી છે. ગુજરાત રાજય આપત્તિ 
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વ્યવસ્થાપન સિામંડળ અત્તધત્તનયમની કલમ : ૧૨-એ અન્વયે તેની ધમાાર્દા સંસ્થા તરીકે નોંધિી કરવામાં આવી છે. આ 

બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને િોપડાઓમાં આવકવેરા માટે કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી નથી.  

૫. ૧૮ ઓકટોબર, ૨૦૦૩ના રોજ મુખ્ય સત્તિવશ્રીના અધ્યક્ષપિાં હેઠળ મળેલી બેઠકમાં લેવાયેલા ત્તનિાય મુજબ ગુજરાત 

સરકાર દ્વારા પુરા ંપાડવામા ંઆવેલા ભંડોળમાંથી ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ દ્વારા કરવામા ંઆવેલા 

રોકાિો પર મળેલા વ્યાજની રકમ સરકારને પરત આપવાનંુ નકકી કરવામાં આવ્યંુ હતું. તર્દનુસાર વષા ર્દરત્તમયાન અત્તજાત 

રૂા.૫૮,૦૦,૪૨,૭૪૩/-ની આવક વ્યાજની રકમ સરવૈયામાં િાલુ જવાબર્દારીઓ હેઠળ ર્દશાાવવામાં આવી છે.  

૬. સરવૈયાની તારીખે, લોન અને પેશગીઓ તથા િાલુ જવાબર્દારીઓમાં સમાત્તવષ્ટ્ પક્ષકારો અને સંસ્થાઓની બાકી 

ત્તસલક, પતાવટને આધારે જરૂરી હોય તે પ્રમાિે રહસાબમેળ, કોઈ હોય તો, તેને આધીન રહે છે.   

૭. િાલુ અસ્કયામતો હેઠળની લોન અને પેશગીઓમાં NCRMP પરરયોજના માટે રૂા.૪૫.૪૭ કરોડની બાકી પેશગીનો 

સમાવેશ  થાય છે. આ પરરયોજના માટેના સંબંત્તધત ખિા અને આવક, નાિાંકીય પત્રકો અને  ખિાના વપરાશ પ્રમાિપત્રો 

સંબંત્તધત અમલકતાા સંસ્થાઓ પાસેથી મેળવી નોંધવામાં આવે છે. આમ છતાં, ઉપર ર્દશાાવેલી ત્તસલક, ત્તસલક અંગે સમથાન 

મેળવીને અથવા આ રહસાબોની પતાવટને આધારે સમયોજન કોઈ હોય તો, તેને આધીન રહે છે.   

૮. ગુજરાત સરકારે નાિાં ત્તવભાગના તા.૨૨-૮-૨૦૧૩ના પરરપત્ર ક્રમાંક: એમઆઈએસ-૧૦-૨૦૧૩-૪૭૧૮૭૪ અન્વયે 

રહસાબોનંુ સમાન ફોમેટ અપનાવવાનંુ જાહેર કયુા  હતંુ. જમેાં વાત્તષાક નાિાંકીય પત્રકો, ત્તવત્તવધ સરકારી ત્તવભાગો હેઠળની સ્વાયત 

સંસ્થાઓ (મંડળો, ટરસ્ટ, ત્તમશન વગેરે) દ્વારા  ૨૦૧૩-૧૪ના નાિાંકીય વષાથી તૈયાર કરવાના હતા. આ નાિાંકીય પત્રકો 

ઉપયુાકત પરરપત્ર અનુસાર રહસાબોના સમાન ફોમેટમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

૯. અગાઉના સમયનો ઘસારો 

(રકમ રર્પયામાાં) 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૭-૧૮ 

જી.આઈ.આઈ.સી.માં નગરપાત્તલકા વેરો  રૂા.૩,૧૯૦/- ----- 

મારહતી અત્તધકાર  રૂા.(૩,૫૮,૦૮૧/- ---- 

NCRMP વ્યાજ  રૂા.(૧૫,૬૬,૯૪૩/-) --- 

કુલ....... રા.૧૨,૧૨,૦૫૨ ----- 

 
૧૦. અનુસૂત્તિ – ૧૧માં                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ર્દશાાવ્યા મુજબ પ્રકીિા રે્દવાર્દર-અન્ય, ત્તવત્તવધ પરરયોજનાના કામ માટે ત્તવત્તવધ અમલકતાા સંસ્થાઓને આપેલ પેશગીની બાકી 
રકમ ર્દશાાવે છે.  
અનુદાન માન્યતા માટે ર્વગતો દશાિવતુાં પત્રક 

ક્્મ નાં. ર્વગતો રકમ (રા.) 

૧. યોજના ૪૨૫૦  ૮,૯૧,૧૬૨,૦૯૫/- 

૨. યોજના ૪૨૫૦- જીઆઈડીએમ  ૫,૬૯૨/- 

૩. યોજના-૪૨૫૦- સીઆરએફ  ૧,૦૭૩/- 

૪. યોજના- આપર્દાત્તમત્ર-ભારત સરકાર  ૧,૦૦,૦૦૦/- 

૫. આયોજન બહાર – ૨૨૪૫  ૨૯,૭૯૭,૨૨૬/- 

૬. આયોજન બહાર –આપર્દાત્તમત્ર –ગુજરાત સરકાર  ૧૭,૩૬૯,૭૬૫/- 

૭. NCRMP  ૪૮૮,૬૭૯,૨૪૯/-  

૮. ઘસારો  ૧૧,૯૯૭,૨૮૪/-  

 કુલ સરવાળો  ૧,૪૩૯,૧૧૨,૩૮૪/- 

 
૧૧. DCIT એ (મુરકત), રૂા.૧૫,૭૩,૪૦,૯૯૦/-ની કર જવાબર્દારી માટે ૨૦૧૩-૧૪ના વષા માટે ગુજરાત રાજય આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન સિામંડળની તરફેિમાં આવેલ CIT (A) ના આરે્દશ સામે અપીલ ર્દાખલ કરવામાં આવી હતી. તે માટે ૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ના રોજ કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી નહી, કેમ કે તેનો તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૯નો ITAT આરે્દશ ગજુરાત રાજય આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન સિામંડળની તરફેિમાં છે.  
૧૨. સરવૈયામાં ર્દશાાવવામાં આવેલા ગત વષાના આંકડા જરૂરી જિાય છે ત્યાં અથાપૂિા સરખામિી માટે નવેસરથી 
જૂથ/ગોઠવિ કરવામાં આવી છે. આંકડાઓને સૌથી નજીકના રૂત્તપયામાં પૂિાાક તરીકે ર્દશાાવવામાં આવ્યા છે.  

 

ગુજરાત રાજય આપર્િ વ્યવસ્થાપન સિામાંિળ વતી. 

અમારા આ જ તારીખના સાથે  

જોડેલ અહેવાલ મુજબ 

પી. સંઘવી એન્ડ એસોસીએટસ, 
િાટા ડા  એકાઉન્ટન્ટસ 

FRN 113602W  

 (પ્રવીિ સંઘવી)  

ભાગીર્દાર (સભ્યપર્દ નં-૦૭૧૬૦૮) 

UDIN : 1071608AAAACE2187 

સ્થળ   o ગાધંીનગર 

તારીખ : ૨૫ સપ્ટેમ્ક્બર, ૨૦૧૯    

સહી 

યોગીતા એન. 

પરમાર ર્નયામક 

(નાણાાં) 

) 

સહી 

અનુરાધા મલ્લ 

મુ.કા.અર્ધકારી 

 

 

સ્થળ  : ગાાંધીનગર 

તારીખ : ૨૫ સપ્ટેમ્બર, 
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ANNUAL REPORT 

The Governing Body of GSDMA is pleased to present before you the 16th Annual Report 

for the financial year 2018-19 as per requirements of Section 37 of the GSDMA Act, 

2003. 

1. Introduction: 

The Government of Gujarat enacted the Gujarat State Disaster Management Act, 2003, 

with a view to effectively manage and administer the loss of lives and detrimental effects 

of the disasters on overall socio-economic development of the state. 

Accordingly, the Government of Gujarat by the GAD vide Resolution No. 

DMA/1003/1488/B dated 11/8/2003 constituted the Gujarat State Disaster Management 

Authority (GSDMA) for providing effective Management of Disasters, mitigation of their 

effects & facilitating emergency relief during and after occurrence of disasters; and also 

for implementing, monitoring, & coordinating reconstruction and rehabilitation in the 

aftermath of disasters. 

The said Resolution was published in the Gujarat Government Gujarat Gazette, Extra 

Ordinary, dated 29/8/2003. As such, the GSDMA, duly constituted under the provisions 

of the Gujarat State Disaster Management Act, 2003, has come into existence as authority 

from 1st September 2003, with its Head Quarters at Gandhinagar. 

2. Functions of the GSDMA: 

(A) Responsible for promoting an integrated and coordinated system of disaster 

management     including prevention of mitigation of disaster by the state, local authorities, 

stake holders and communities, 

(B) a. Act as the central planning, coordinating and monitoring body for disaster 

management and post-disaster reconstruction, rehabilitation, evaluation, and 

assessment, 

        b.  Assists the state Government in formulation of policy to emergency relief not 

withstanding that the implementation of emergency relief shall be the responsibility 

of the Revenue Department and other departments of the Government, 

 c. Inform the state Government and departments of Government of progress and 

problems in disaster management,  

      d. Promote general education and awareness of disaster management, emergency 

planning and response, 

      e.   Matters incidental thereto. 

3. Financial Status:   
The GSDMA received Assistance and grant from Government of Gujarat and the 

Government Of India and the funds have been utilized for Disaster Management Activities 

along with Administration Expenditures of GSDMA. The Financial Details for the year 

ended March 31st, 2019 are as under: 

              (Rs. in Crores) 

Particulars 2018-19 2017-18 

INCOME   

Total Grants 143.91 105.74 

Less : Refund of Grants - - 

Net Grants   

Interest Income 1.33 1.31 



(On Bank Deposit and other Bank Balance) 

Particulars 2018-19 2017-18 

Other Income 0.032 0.031 

Total Income 145.27 107.09 

EXPENDITURE   

Expenditure out of General Grants 143.91 105.72 

Total Expenditure 143.91 105.72 

Excess of Income over Expenditure 1.36 1.37 

Prior Period Adjustment 0.12  

Balance of Excess of Income over Expenditure 

carried to Disaster Management Fund 
1.48 1.37 

  

4. Activities Undertaken 

 

The activities undertaken by the GSDMA are summarized below:   

4.1 Emergency Response Centers (ERCs): 

The State Government of Gujarat has established five such Regional Emergency 

Response Centers (ERCs) at strategic locations across the State viz., Rajkot, Vadodara, 

Surat, Gandhidham & Gandhinagar to respond effectively within the golden hour of 

occurrence of a disaster. The concept behind ERCs is to equip with state-of-the-art 

emergency search and rescue equipments along with trained manpower at regional level.  

The equipments for all the ERCs are procured and are placed with the respective 

Municipal Corporations. Once the ERCs are fully functional in all respects, necessary 

provision has to be made regarding the manpower requirement, staffing pattern and annual 

recurring budget for operating and maintaining the ERCs. A tripartite MoU between 

Municipal Corporations/District Collector, Commissioner of Relief and CEO-GSDMA 

has been prepared for the operation and maintenance plan for the ERCs.  GSDMA will 

provide necessary financial support for maintaining the ERCs to the Municipal 

Corporations/district administration. The construction work has been completed in all the 

ERCs.  

MoU has been signed for all the five ERCs i.e. Rajkot, Surat, Vadodara, Ahmedabad and 

Gandhidham for operation and maintenance. Annual grant had been released for F.Y 

2018-19 for Operation & Maintenance for ERC- Gandhinagar, ERC- Surat and ERC- 

Gandhidham.  

4.2 Disaster Risk Management Programme (DRMP): 

DRM is one of the major initiatives of Gujarat State Disaster Management Authority to 

build/strengthen capacity of various stakeholders for an effective response during and post 

disasters. The Disaster Risk Management (DRM) Programme was initiated by Ministry 

of Home Affairs (MHA), Govt. of India in collaboration with United Nations 

Development Programme (UNDP) in the year 2002. Gujarat State Disaster Management 

Authority acts as the nodal agency for implementing programme activities in Gujarat 

state. A State Steering Committee (SSC) chaired by Principal Secretary and CEO, 

GSDMA comprising secretary level officials and representatives from other governmental 

and non-governmental organizations was set up for monitoring the programme activities. 



The DRM Programme is formulated with a goal of sustainable reduction in disaster risk 

in hazard prone districts in Gujarat state. The programme activities are designed in a way 

which supports capacity building to institutionalize the system, education, awareness 

programs on different facets of disaster management including strengthening of human 

capacity at all levels in disaster risk management and sustainable recovery.  

The DRM Programme is aiming at strengthening of response, preparedness and mitigation 

measures through a variety of activities at various administrative levels. Considering the 

impact of DRM Programme activities, GSDMA included DRMP as a new scheme and 

made financial provision in state budget since 2009-10 considering implementation of exit 

strategy of UNDP in the year 2008.  GSDMA started utilizing State Government 

resources and made necessary arrangements to maintain flow of DRM Programme 

activities across the state.  

In order to ensure effective implementation of programme activities, GSDMA has 

appointed District Project Officers (DPOs) at District level and Project Officers at 

Municipal Corporation level who are working under the direct supervision of the 

respective District Collectors/Municipal Commissioners. The DRM Programme activities 

include:  

1. Development of disaster risk reduction and response plan at each administrative 

level – Village, Municipality, Taluka, City, District and Municipal Corporations. 

2. Creation of Disaster Management Teams and Committees at various levels and 

their institutional capacity building through training.  

3. Capacity Building for various stakeholders in different subject areas. 

4. Updation of national and state level online database i.e. India Disaster Resource 

Network (IDRN) & State Disaster Resource Network (SDRN) respectively for 

disaster preparedness and management. 

5. Development of IEC materials for awareness generation programs, training and 

capacity building. 

6. Development of manuals for trainers and practitioners at different levels. 

7. Integration of disaster management plans in to the development plans of local self-

governments. 

 

 Quantitative Progress under DRMP from April 2018 - March 2019 is as 

below: 

L
ev

el
 

N
o
 Activities to be taken up at District, 

Taluka, Village & ULB levels 

No. of Events 

conducted 

No. of 

Stakeholders/ 

Beneficiaries 

D
is

tr
ic

t 

1 

Orientation programme in Disaster 

Management & SFDRR for DDMC 

(District Disaster Management Committee 

members) 

68 2450 

2 

Orientation programme of other 

Government officials and local 

functionaries 

75 2750 

3 
Orientation programme of all  Government  

officials on implementation of DDMP  
28 1505 



4 
Orientation programme for PRIs Members 

in Disaster Management 
33 66 

5 

Orientation of NGOs, CBOs, Civil Society 

Organizations etc. representative in Disaster 

Management 

87 2765 

6 EOC management training for officers/ staff 66 3027 

7 

Orientation / Sensitization of Volunteers 

such as NCC, NSS, NYKS, HGs, GRDs 

etc in disaster management. 

102 7721 

8 
Orientation/ Sensitization programme of 

Teachers  in Disaster Management 
168 16785 

9 
Updation of District Disaster Management 

Plan 
33 33 

10 Hazard specific mock drills 66 18634 

11 Mass awareness generation programme 113 184965  
 Total (A)  839 240701 

          

T
a
lu

k
a
 

1 

Orientation programme in Disaster 

Management for TDMC (Taluka Disaster 

Management Committee members) 

121 1934 

2 

Orientation programme for other  

Government  officials and local 

functionaries 

95 2038 

3 
Orientation programme of all  Government  

officials on implementation of TDMP 
48 2322 

4 
Orientation programme for PRIs Members 

in Disaster Management 
24 336 

5 
Updation of Taluka Disaster Management 

Plan 
251 251 

6 
Training of Teachers in Disaster 

Management 
209 27537 

7 College level Awareness Programmes 95 10126 

8 Hazard specific mock drills 110 9274 

9 Awareness generation programme 166 64905  
 Total (B)  1119 118723 

          

V
il

la
g
e 

1 

Orientation programme in Disaster 

Management for VDMC (Village Disaster 

Management Committee members) 

775 16182 

2 
Updation of Village Disaster Management 

Plan 
15502 14623 

3 

Early Warning & Communication training 

for village level response group members 

(including 175 cyclone prone villages) 

48 982 

4 Hazard specific mock drills 103 15386 
 

 Total (C)  16428 47173 

          

U
L

B
 

1 

Orientation in Disaster Management for 

CDMC (City Disaster Management 

Committee) members 

60 1111 



 

 

Following Disaster Management Activities were conducted in Municipal 

Corporations under DRMP: 

2 
Orientation programme of all Government 

officials on implementation of CDMP 
31 493 

3 
Orientation/ sensitization of Councillors in 

Disaster Management 
21 775 

4 
Updation of City Disaster Management 

Plan 
31 31 

5 Hazard specific mock drills 91 17640 

6 Mass awareness generation programme 139 170862  
 Total (D) 373 190912 

  Grand Total (A+B+C+D) 18759 597509 

No. 
Activities to be taken up at 

Corporation level 
Events Participants 

1 

Orientation programme for CDMC 

(City Disaster Management 

Committee) members in disaster 

management 

12 307 

2 

Orientation/ sensitization for 

Administrators/Senior Officers/policy 

makers/nodal officers 

28 377 

3 
Councillors trained in Disaster 

Management 
9 67 

4 
Updation of Mahanagarpalika 

Disaster Management Plan (MDMP) 
8 8 

5 
Updation of Ward Disaster 

Management Plan 
102 100 

6 
Orientation for Ward Disaster 

Management Committee members  
31 650 

7 

Special Search & Rescue Training 

Programme for Fire & Emergency 

Service Staff Members and other 

Volunteers 

36 1536 

8 

Members of NGOs, CBOs, HGs, 

GRDs, NCC, NSS,NYKS and other 

volunteer group oriented in various 

subject specific areas under Disaster 

Management 

41 3325 

9 Hazard specific mock drill organized 32 4253 

10 
Orientation programme for Teachers 

& Students in Disaster Management 
69 4563 

11 
Preparation of Heat Wave Action 

Plan for Municipal Corporation 
11 120 



 

 

Following Disaster Management Plans have been updated during April 2018 – 

March 2019: 

S. No. Disaster Management Plan Number 

1 Updation of District Disaster Management Plan  33 

2 Updation of Taluka Disaster Management Plan   237 

3 Updation of Village Disaster Management Plan   14623 

4 Updation of City Disaster Management Plan   31 

5 Updation of Mahanagarpalika Disaster Management Plan 

(MDMP) 
8 

6 Updation of Ward Disaster Management Plan 102 

 Total 15034 

 

4.3 State Disaster Response Force 

To strengthen the capacity and preparedness of State Disaster Response Force (SDRF) for 

quick response of emergency/any kind of disaster in Gujarat State, GSDMA has initiated 

the procurement process through online via GeM portal by procuring  more than 150 

numbers of equipments/product as  same demanded by ADGP office (armed units) 

Gandhinagar for SDRF. GSDMA also provides grant to respective SDRF groups for their 

quarterly training-batches (training given by NDRF) in the year. 

4.4 Procurement of Disaster Management Equipment 

 4.4.1 To strengthen the capacities of response force during any emergency situation, 

GSDMA undertakes procurement of essential disaster management equipment which includes 

firefighting equipment, boats, life jacket, life buoy and ropes, etc. During past flood situations that 

have emerged in the State, it is observed that these equipments have been of immense help during 

the Search & Rescue and Relief Operations. 

 

Based on the requests from various departments/ agencies such as State Disaster Response Force 

(SDRF), Fire prevention services, District Collectors, Municipal Corporations and Border 

Security Forces (BSF) to provide them flood rescue boats for better flood response as it was 

12 

School level training programme 

(which also includes various mock 

drills organized at school level) 

58 9860 

13 
Mass awareness generation 

programme 
42 54028 

14 

Orientation programme on Disaster 

Management in partnership with local 

training institutes & organizations 

40 31469 

 Total 519 110663 



experienced during floods in 2017. The same was also iterated by Hon’ble CM and Hon’ble CS 

in the Cabinet Meeting held on 04th August, 2017. Based on the above and as per the demands 

received from different departments/agencies, a need analysis of different boats to be procured to 

strengthen the capacity of Sate was done with the help of committee having representatives from 

Indian Coast Guard, NDRF and State Fire Prevention Services. The technical specifications were 

also finalized by the committee. The following items were procured and were categorized into 

four parts: 

 

Sr. No. Type of Boats No. Procured 

1. Air Boats 05 

2. HDPE Rescue Boats (8 Seater) 73 

3. HDPE Rescue Boats (14 Seater) 15 

4. Inflatable Rescue Boats 63 

 4.4.2 Communication has played a vital role in responding and coordinating any disaster 

management activity. However, terrestrial communication is the first to collapse in case of any 

disaster- at the time when it is needed the most. In such scenario, communication could only be 

possible through satellite. Therefore looking into the importance of Emergency Communication 

mechanism in Disaster Management, GSDMA initiated the process for procuring Satellite Phones 

to provide undisruptive communication in case of unforeseen event. At present 33 satellite phones 

has been procured and distributed to all the districts. 

  

4.5 National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP) 

To minimize vulnerability in the cyclone hazard prone areas of the State and make people and 

infrastructure disaster resilient, in harmony with conservation of coastal ecosystems, Gujarat is 

participating in the Phase II of NCRMP project funded by World Bank through National Disaster 

Management Authority (NDMA), Government of India and Government of Gujarat. The details 

on the various components under the NCRMP are as under: 

 

Component Name Of Component No. of Sites 

A 
Early Warning 

Dissemination System 
284 vulnerable villages + 42 EOCs 

B Cyclone Risk Mitigation Infrastructure 

B1 
Construction of Multi-

Purpose Cyclone Shelter 95 

B2 
Construction/ Upgradation of 

Access Roads 43 (157 Km) 

B4 Under-Ground Cabling Gandhidham- Adipur City 

C 

Technical Assistance for 

Disaster Risk Assessment 

and Recovery 

Shelter Level Training (First Aid Training, 

Search and Rescue Training) + Capacity 

Building Training of Government Officials 

in Health, Rural Development, Panchayati 

Raj and Urban Local Bodies at district level 

D Project Management and 

Implementation Support  

- 

 

Cyclone shelters will be built in surge prone areas and the size of the shelter will depend on the 

population of the catchment area it is serving. Access roads to such shelters will be built and 

maintained to ensure safe and easy access in the hour of need. Proposed roads will be sufficiently 

raised from the ground to make them flood and surge resistant road in surge prone zones. These 

roads will have sufficient cross drainage as well. Construction of 133 kms roads has been 

completed and construction of 23.12 kms of roads is ongoing. Construction of 26 MPCS has been 

completed. 

 

4.6 IEC Activities 

 



4.6.1 Weather Watch & Forecast: A daily Weather Report consisting of weather watch and 

weather forecast (through satellite images) and a seismic report from Institute of Seismological 

Research are created and sent to Hon’ble Chief Minister, Hon’ble Minister - Revenue & Disaster 

Management, Chief Secretary, Relief Commissioner  and Senior Officers of the State 

Government. During the monsoon season, GSDMA receives the daily rainfall data from the 

Revenue Department and the same is also uploaded on GSDMA’s website. Whenever an 

alert/warning related to heavy rain/cyclone is received through IMD, the same is forwarded to the 

concerned districts for taking necessary precautionary & preparedness measures.     

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Media, Outreach & Publicity: Gujarat State Disaster Management Authority 
(GSDMA) conducts various seasonal and hazard specific campaigns throughout the year 
for enhancing the awareness among people regarding various seasonal disasters, as well 
as enabling them to take preparedness measures to safeguard them from disasters. 
In the year 2018-19, heat wave campaign and fire safety campaign was conducted before 
and during summers to aware public about precautionary measures to be taken during 
extreme heat events through various print and electronic media.  
Monsoon campaign was conducted whereby jingles describing the precautionary steps 
for being prepared and responding to flood and cyclone situation were broadcasted in 
all the local radio channels as well as theatres. During Diwali, a Diwali Safety Campaign 
was conducted whereby the message of Safe Diwali through Fire Safety was emphasized. 
For this, jingles were broadcasted in all the radio channels, Doordarshan and theatres. 
These campaigns and outreach activities have created awareness among people about 
steps to ensure safety during any uncertain event and thereby supplemented the efforts 
of GSDMA to build awareness about safety in people.  
 
4.6.3 Demonstration: In the Navaratri celebrations-2018, GSDMA showcased its various 
activities through educational panels and search & rescue equipments. Similarly, during 
various mass gathering events, exhibitions were organized to create awareness about 
disaster management among general public. 
 
4.7 School Safety:  
School Safety Week was celebrated in Gujarat for the first time in 2015 in 400 
government primary schools of Kutch, Jamnagar and Dev Bhoomi Dwarka districts. In 
2016, the program was scaled up and celebrated in 7 districts, Kutch, Jamnagar, 
Devbhumi Dwarka, Ahmedabad, Gandhinagar, Surat and Vadodara from 30th August- 3rd 
September 2016. 
 In 2017, school safety program covered all districts of Gujarat and school safety week 
was celebrated in all primary government schools of Gujarat. For 2018, GSSW was 
celebrated in 44323 all primary and secondary government schools of all districts. 
 



Sr. 

No. 
Activities taken up 

2016 2017 2018 2019 

1 Number of Schools taken up 3150 33129 44323 55465 

2    Number of Master Trainers 267 524 1171 1347 

3 Number of Teachers Trained 5434 57820 80500 71075 

4 
Number of Engineers 

Trained 
67 313 292 267 

5 
Number of Schools in which 

DM Plan prepared 
3150 33129 44323 55465 

6 
Number of Mock drill 

conducted 
144 315 1456 1564 

7 
Number of Demonstrations 

conducted 
321 2590 2644 2722 

For 2019, the Gujarat School Safety Week is planned to be celebrated in 55,465 

government and primary private schools covering all districts of Gujarat State. 

4.8 Aapda Mitra: 
As an immediate implementation action, GSDMA started identifying the eligible 

volunteers throughout the state who are willing to serve for the state and in good physical, 

mental and emotional health. (Preference was given to Women, Ex-servicemen and 

volunteers with experience of civil defence, home guards and community services). As an 

initial phase of this program it was planned that minimum 6 Aapda Mitra volunteers are 

trained from each Taluka. Gujarat state has identified volunteers for training as Aapda 

Mitra from all the districts of Gujarat in its first phase as per the selection criteria. 

   

Simultaneously, to address the critical need to train these volunteers in certain basic skills 

in disaster management so that they are able to respond in an informed and prompt manner 

as well as assist the concerned agencies in rescue and relief operations.  

 

The objectives of the program may be summarized as below: 

 Reduce the response time during a disaster 

 Mitigate the impact of disaster through effective response 

 Build the capacity of local administration  

 Mass Awareness generation 

These objectives will be achieved through following three components of Aapda Mitra: 

 

a. Deep diving and advanced swimming skills 

b. Search & Rescue Trainings 

c. First Aid Trainings 

 

The following five hazards would be covered during the trainings:  

Earthquake, Chemical Disasters, Flood, Cyclone and Fire 

 

GSDMA has empanelled two training institutes for the purpose of providing training to 

the volunteers for Aapda Mitra.  

 



i. Nauka Talim Kendra has been empanelled to train the volunteers in advanced 

swimming skills and deep diving. 

 

ii. SDRF training centre has been empanelled to train the volunteers in search & 

rescue training. First Aid Trainings will be conducted by various NGOs for the 

volunteers. 

 

Training manuals are prepared in vernacular language for better understanding to the 

volunteers and training calendar is prepared and implemented successfully in the year of 

2017-2018. The fully residential training would be conducted at the 11 designated training 

centers of SRPF. The duration of the training is of 2 weeks consists of basic skills in 

disaster management including search and rescue, deep diving and first aid. At the end of 

the training, they would be certified as ‘Aapda Mitra’ by GSDMA and also provided with 

an identity card for the same. For the year 2018-19, 1962 Aapda Mitra volunteers were 

trained in 37 training programs in SRPF training centers and expanding their helping hand 

to the local authorities when they are needed. 

 

4.9 Smritivan: 

The earthquake of 26th January, 2001 in Gujarat caused epic tragedy, wherein more than 

thirteen thousand people lost their lives and it destroyed infrastructure worth billions of 

rupees. The then Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi to commemorate loss of 

human life during the killer earthquake envisaged a unique memorial 'Smritivan'. This 

Memorial is being by developed atop 470 acres on the landmark site of Bhujio Dungar, at 

Bhuj, Kutch District, Gujarat.  

Gujarat State Disaster Management Authority (GSDMA) is entrusted with the 

responsibility of developing this memorial at 170 acres (Phase I) and it comprises of 

various components such as Museum, Check-dams, Sun-point, 1 MW Solar Plant, 

Pathways, Tree Plantations, among others. 

  

A revised Administrative Approval of Rs 400.89 Crore for the project was accorded on 

3rd April 2018 by the Governing Body of GSDMA. Various key developments during the 

F.Y. 2018-19 for Smritivan Memorial Project were as below:  

 

1) The logo for Smritivan Memorial was finalized 

2) The Tender for 1 MW capacity Solar Power Plant Capacity was awarded and the 

site identification and cleaning/ leveling work had started. 

3) A Technical Committee was constituted for finalizing the overall concept of 

Museum Interior Contents and this committee has meet multiple times to finalize 

the concept 

4) The Construction activity at Museum building is at full swing. 

5) Construction of Parking suitable for 3000 visitors during the day had started 

 

Decision on incorporating names of all victims of 2001 Gujarat Earthquake in phase-

I was taken. 

 

4.10 Reconstruction and Rehabilitation Work of flood affected villages of 

Banaskantha and Patan Districts: 

In the month of July 2017, North Gujarat received unprecedented rainfall which resulted 

in inundation of various villages in Banaskantha and Patan Districts. Banaskantha district 

recorded 163% of the season’s rainfall whereas Patan district recorded 138% of the 

rainfall. Dhanera town the main commercial hub of Banaskantha district was hit badly by 

the flood. The social fabric of the flood-hit areas of Banaskantha and Patan districts has 

been seriously affected by large number of people getting homeless and also by the 

number of human deaths. In addition to the immediate suffering caused, an equally large 



number of people went missing due to severity of floods. The recovery strategy addresses 

the immediate and medium term recovery and reconstruction, particularly related to 

essential facilities housing, education, health, drinking water, civic services and 

livelihoods required immediate attention. 

The work allotted for concerned line departments are as follows: 

Sr. No. Department Name Work Allotted 
Total No. of 
works Allotted 

Estimated 
Cost (in 
Lakhs) 

1. 
Women and Child 
Department 

Construction of Anganwadis in 
seven villages 

7 49.00 

2. Education Department Construction of Primary Schools 6 540.00 

3. 
Rural Development 
Department 

Construction of Housing Units 
1628 
families/House 
Holds 

3564.00 

4. 
Health  and Family 
Welfare Department 

Construction of Primary Health 
Centers (PHC’s) 

1 25.00 

5. 
Roads & Building 
Department 

Construction of Approach Roads 7 564.00 

Construction of Flood retention 
wall 

11 3857.06 

Construction of Flood 
Protection Wall in Dhanera 

6 1822.64 

6. 
Gujarat Water Supply 
and Sewerage Board 

Construction and Distribution of 
Water Supply Lines 

7 105.00 

7. 
Energy and Petro-
chemical Department 

Electricity/Power Supply 
Distributions 

7 70.00 

8. Irrigation Department 
Construction of Canals/River 
Channels 

1 1304.36 

Total Estimated Cost 11,901.06 

  

For monitoring of the project a two tier committee was formed at the State and District 

Level to look after the overall implementation of reconstruction and rehabilitation work 

in both the districts. It was decided to take Reconstruction and Rehabilitation Work in five 

villages of Banaskantha district and two villages in Patan. The villages are Nagla, 

Dodgam, Khanpur, Kuda, Jasra in Banaskantha District, Unadi & Abiyana in Patan 

district. 

Chronology of Meetings conducted during the F.Y. 2018-2019 

Sr. 

No.  

Date of the 

Meeting  

Meeting Held under the 

chairmanship of  
Points discussed  



1.  3rd April, 2018  Hon’ble Chief Minister  

Amount of Rs. 136.98 

Crore was approved for 

Rehabilitation and 

Reconstruction for both the 

districts.  

2.  5th April, 2018  Hon’ble Chief Secretary  
Budgetary provision made 

by different departments.  

3.  4th October, 2018  Director (Admin)-GSDMA  

Discussion related to 

departmental progress 

(Patan District)  

4.  6th October, 2018  Director (Admin)-GSDMA  

Discussion related to 

departmental progress 

(Banaskantha District)  

5.  
28th November, 

2018  
Hon’ble Chief Secretary  

Discussion regarding the 

land issue in Patan District. 

Hon’ble Chief Secretary 

instructed to go ahead with 

the Goucher Land   

A Policy Level Decision regarding the construction of houses of APL families in both the 

districts needs to be addressed; since the construction of houses for BPL families has 

already been done under PMAY Scheme. A file regarding the same has been submitted 

to Hon’ble Chief Ministers office for further necessary instructions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORS 



GSDMA is an ‘Authority’ under the GSDMA Act, 2003. As per the provisions of Section 

36(3) of the GSDMA Act, 2003 the account of the Authority are to be audited by an 

auditor duly qualified to act as an auditor of Companies under Section 226 of the 

Companies Act, 1956. 

The said Auditor to be appointed by the Authority u/s 36 (4) of the GSDMA Act, 2003. 

GSDMA has appointed P Singhvi and Associates, Chartered Accountants, as Statutory 

auditors for the financial year 2017-2018 as per above provision. 
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