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શેના ત્તવષે માહિતી મેળવશુાં?

પ્રવતતમાન કોત્તવડ-૧૯ ની પહિસ્સ્થત્તતમાાં પશપુાલન સાંલગ્ન આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપનની કામગીિી:
 પશ ુમતૃદેિ ત્તનકાલની પધ્ધત્તિઓ / સાવચેતી : શ ુકિવુાં અને શુાં 

ન કિવુાં?
 પશઓુની જાત્તત અને સ્થળની જરૂિીયાત મજુબ પશ ુમતૃદેિ 

ત્તનકાલની આવશ્યકતા



Disast

er
Natural

Man -

Made

Types of Disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_disaster
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropogenic_hazard


Classification of Hazards

Earthquake
Tsunami

Mass 
Movement 
triggered by 
geophysical 
events 
Landslide
Avalanche
Rock fall 
Mud flow 
Debris flow 
Subsidence

Floods
Wave Action
Coastal Erosion
Shoreline Change
Mass Movement 
triggered by 
Hydrological 
events 
Landslide
Avalanche
Rock fall 
Mud flow 
Debris flow 
Subsidence

Storm, Rain, Wind, 
Hail, Snow, Ice,
Blizzard, Lightning, 
Sand, Dust, 
Tornado

Extreme 
Temperature, Cold 
Wave, Heat wave, 
Frost, Freeze
Fog
Tropical Cyclone, 
Cyclonic Wind, 
Rain, Surge

Drought

Glacial lake 
Outburst 
(GLOF)

Wildfire



Erosion

Deforestation

Salinization

Sea Level Rise

Desertification

Asian Dust Cloud

Wetland 

Loss/Degradation

Glacier 

Retreat/Melting

Epidemics

Pandemics

Epizootics

Pest

Insect 

infestation, 

Animal 

Incidents

Pollution

Industrial 

Disaster

Structural 

Collapse

Power Outage

Fire

Explosion

Mine Disaster

Chemical Spill

Oil Spill

Radiation 

Contamination/ 

Nuclear Incident

Aviation 

Accident

Rail Accident

Road Accident

Navigation 

Accident

Space Accident

Classification of Hazards





ગજુિાત માટે મિત્વની આપત્તિઓ

Flood - પિૂ

Biological disaster -
જૈત્તવક આપત્તિ



Veterinary Warrior



આપત્તિઓમાાં પવૂત તૈયાિી

પશ ુવસ્તી ગણતિીનાાં આકડા
પશધુન ઓળખ
ઇમિજન્સી સત્તવિસ 
પ્રોવાઇડિ/એજન્સીઓની સાંપકત ત્તવગતો

તેના માટે જરૂિી િાસાયણણક અને
ઉપકિણોના સપ્લાયિની યાદી



પશધુન ઓળખ

INAPH નો મિિમ ઉપયોગ



મતૃપ્રાણીઓનાાં શબ ત્તનકાલ

 શબ એ આપત્તિમાાં તીવ્ર સમસ્યા છે, ખાસ કિીને જો પામેલા 
પ્રાણીઓની સાંખ્યા પ્રચાંડ િોય. 



• મતૃદેહિો નિકાલ એ યોગ્ય સ્વચ્છતાિી ખાતરી કરવા અિે રોગચાળો 
ફેલાવવાથી બચવા માટે છે. 

• સડો અથવા સડેલા શબ - પેથોજેન્સ માટે સ્વગગ છે. તે ચપેી રોગોિા 
મોટા પ્રમાણમાાં ફાટી િીકળવાનુાં કારણ બિે છે અિે માિવ અિે 
પ્રાણીઓિી સ્વાસ્્ય સરુક્ષા માટે ખતરો છે. 



અયોગ્ય મડદાના ત્તનકાલને લીધે જોખમો

 જમીન પિ ઓછા પાણીના લેવલનુાં જોખમો
 માનવ અને પ્રાણીઓના સ્વાસ્્ય માટે જોખમો
 પડોશી / ઉપદ્રવની ફહિયાદો
 પેથોજેન્સ શબમાાં િાજિ િોઈ શકે છે જેના દ્વાિા િોગ ફેલાવાનુાં જોખમ 
 વિસાદથી જમીનનુાં ધોવાણ 
 અન્ય ત્તશકાિી પ્રાણીઓ સાથે સીધો સાંપકત
 કુદિતી સફાઈ કિતા જાનવિો
 જ ાંતઓુ



શબના ત્તનકાલ માટે યોગ્ય સ્થળની પસાંદગી

 શબના ત્તનકાલ કિવા જરૂિી ઉપકિણોની ઉપલબ્ધતા સિકાિ દ્વાિા 
િસ્તગત

 શબને ઉતાિવા અને ખાઈ ખોદવા (ટે્રક્ટિ, બલુડોઝિ, ફ્રન્ટ એન્ડ 
લોડસત એક્સ્વેવેટસત, વગેિે) માટે ત્તવશેષ સાધનોની યોજના અને 
આયોજન કિો.

 વાિનો પલૂ કિીને સલામત માગત દ્વાિા ત્તનકાલ સ્થળે પહિવિનની 
યોગ્ય વ્યવસ્થા.

 અનગુામી ડેટા સાંગ્રિ અને માણલકોને વળતિ માટે પશ ુશબની 
ઓળખ ત્તસસ્ટમ્સનુાં પાલન કિવુાં જોઈએ.





શબ ત્તનકાલ કિવાની પદ્ધત્તતઓ

 દફન
 બત્તનિંગ
 ખાતિ
 િેન્ડહિિંગ
 આલ્કલાઇન િાઇડ્રોણલત્તસસ
 થમતલ હડપોલીમીિાઇઝેશન
 લેક્ક્ટક એત્તસડ આથો



દફન



દફન



 બડત ફ્લ/ૂગ્લેન્ડિ જેવા ચેપી િોગમાાં ઝડપી ત્તનણતય લેવો ખબુ જરૂિી 
છે.  



જો મતૃ્ય ુઅત્યાંત ચેપી િોગને કાિણે થયુાં િોય



દફન માટે ત્તવસ્તાિની આવશ્યકતા



દફન

 દફન માટે, નદીઓ, નદીઓ, નિિેો અથવા 
અન્ય પાણી પિુવઠાથી દૂિ યોગ્ય સ્થળની 
પસાંદગી કિવી પડે

 ઓછામાાં ઓછાં 8 ફૂટ ઊંડા ખાડા 
બનાવવાનુાં પડે

 મિેલા પ્રાણીને પગની ઉપિની તિફ 
ખાડામાાં મકૂવામાાં આવે છે જે સામાન્ય િીતે 
બાંધ થાય છે. 

 શબ ઝડપી ચનૂોથી ઠકાયેલો િોવો જોઈએ  
ત્યાિબાદ ખાડો ભિવાથી. 

 દફનનો ત્તવસ્તાિને કાાંટા વાડ બાાંધવી જેથી 
િખડતા કતૂિાઓથી બિબાદ ન થાય.



દફન



મતૃદેહો ખાડામાાં વ્યસ્થીત 
મકુવાનુાં આયોજિ કરો 

 મોટા, ભારે મતૃદેહો, જેમ કે 
ગાય, બાજુમાાંથી ખાડામાાં 
ધકેલી દેવા



બત્તનિંગ

 એન્રેકસ



Heavy timber: 3 pieces, 2.5 m×100mm× 75 mm

Straw: 1 Bale

Small timber: 35 kg

Coal: 200 kg

Liquid Fuel: 5 litres ( per adult animal)



બત્તનિંગ



ખાતિ/બેકટેિીયલ ક્મ્પોટ



ખાતિ



બેકટેિીયલ ક્મ્પોટ/લેક્ક્ટક એત્તસડ આથો



િેન્ડહિિંગ



આલ્કલાઇન િાઇડ્રોણલત્તસસ/થમતલ હડપોલીમીિાઇઝેશન



આભાિ


