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સંદેશ 

       

 

ડો.કુલદીપ આય, IAS 

  સમયરેખાનાં પગલાં જોતા ં જણાશે કે ગાંધીનગર િજ લાએ છે લાં કેટલાક વષ  

દર યાન િવિવધ કુદરતી તથા માનવ સ ત આફતોનો સામનો કય  છે. સાં ત સમયે આપિ  

યવ થાપનની કામગીરીઓ મા  ચોમાસાના ચાર માસ પૂરતી મયાદીત રહે નહ  તે માટે જ િજ લા 

આપિ  યવ થાપન તં  કાયશીલ હોય છે. અવાર નવાર ાટકતી આપિ ઓ, હોનારતો કે કોરોના 

જેવી મહામારી સામે ઝડપી િતસાદ આપવા માટે સુ ઢ માળખંુ હોવું અિત આવ યક છે. તે સાથે  
િજ લાની જોખમ રેખાને અનુલ ીને સંકિલત માિહતી પણ હાથ ઉપર ઉપલ ધ હોવી તેટલી જ 
જ રી બની રહે છે. જેથી ઉભી થયેલ આફત સામે વ રત અને અસરકારક કાયવાહી શ  કરી  અન ે

સંભિવત જોખમોને િનવારી/ઘટાડી શકાય. આપિ  યવ થાપન કામગીરીએ સતત ચાલતી  યા 

છે. તેનુ ંસમયાંતરે મૂ યાંકન, સમી ા અને અ તનીકરણ કરવું આવ યક  છે. 

   આ પુિ તકા આપિ યવ થાપન તં  સાથે જોડાયેલા તમામન ે ખુબ જ ઉપયોગી 

અને મદદ પ બની રહેશ.ે તેવી અપે ા અને  ધા છે. 

આભાર સહ... 

        કલેકટર, ગાંધીનગર 
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               ગાંધીનગર િજ લો સમયાંતરે બહુિવધ આપિ ઓની સંભાવના ધરાવતો િજ લો બનેલ છે. 

યારે તમામ તરે આપિ  યવ થાપન, આપિ  િનવારણ આયોજન તથા આફત સામે પૂવ તૈયારીના 

િવચારને મહ વ આપવામાં આવે તે  અ યંત જ રી છે. સાથો સાથ ડી ીકટ ઇમરજ સી ઓપરેશન 

સે ટર, કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ િજ લા આપિ  યવ થાપન યોજના એ  

આવતી આફતો સામે આગોત ં આયોજન અને પૂવ તૈયારી તરફનું થમ સોપાન છે. િજ લા આપિ  

યવ થાપન યોજના એ સતત સંશોધન ારા િવકસીત કરવામાં આવે છે. યારે આ યોજના સમયાંતરે 

અધતન કરવામાં આવે તે આવ યક છે. 

     આશા છે કે, આ યોજના થકી સબંિધત િવભાગોની આપિ  યવ થાપન કામગીરી પર વેની 

તેઓની ભુિમકા પ  થશે અને આપિ  સમયે ઝડપી િતસાદ આપવા માટે કટીબ ધ બનશ.ે 

                                                                                               

                                                                                              

િનવાસી અિધક કલેકટર,                           

                                                                                                      

ગાંધીનગર 
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કરણ -૧ 

 

 

  ગુજરાત રાજય છે લાં કટેલાક વષ થી અનેક કારની આપિ ઓનો સામનો કરી ર ું છે. જેમાં 2001 નો 

ભૂકંપ, 1998 નુ ં વાવાઝોડંુ અને 1979 નું પૂર મહ વની ગણી શકાય તેવી આપિ ઓ હતી. 2001 ના ભયાનક ભકૂપં બાદ 

ગુજરાત સરકારે રા યમાં આફતોનુ સફળ સંચાલન કરવા માટે એક સં થા થાપી છે. જે ગજુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન 

સ ા મંડળ (GSDMA) તરીકે ઓળખાય છે.  

 છે લાં દશ વષ મા આપિ  યવ થાપન લાન તૈયાર કરવા લાગ ુ કરવા અન ે સમયાંતરે સધુારા વધારા કરવાની 
કામગીરી તે થકી થઇ છે. ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ા મંડળનો ઉ ેશ આયોજન, જોખમ અને િન:સહાયતાન ુ

આંકલન, રી પો સ અને ઉપશમન (િમટીગેશન)ના પગલાઓના િવકાસના આયોજનમા સમાવેશ અન ે થાિનક વરાજની 

સં થાઓની ભાગીદારી વધારવાનો છે. આપિ  યવ થાપન યોજનાની યા ા ય તરેથી શ  કરી ઉ રોતર તાલુકા અન ે

િજ લા સધુી મબ ધ કરવાની જ રીયાત જણાય છે. આપિ  યવ થાપન યોજનાન ે િજ લા તરે સધુારવાની આ પહેલથી 

આગળ જતા ા ય અન ેતાલુકા તરની યોજનાઓમા જ રી ફેરફાર સાથે ણેય તરની યોજનાઓન ેસુસગંત કરી શકાય. એ 

પણ િવચારાયંુ છે ક ેતાલુકા તરના આપિ  યવ થાપન યોજનાન ે એવી રીતે તૈયાર કરવી જેથી ા ય તરના યોજનાની 
િવગતોને તાલુકા તરે જોડી શકાય. 

  

આપિ   ગમ ે યારે ાટકી શક ેછે તે નાના પાયે ક ેમોટા પાયે હોઇ શકે છે. આ સમયે નમાલનુ ંનકુશાન ઓછામાં 

ઓછંુ થાય તે માટ ેસ જતા અન ેઆયોજનની જ ર પડે છે. એવુ ંનથી ક ેકુદરતી આપિ ઓ આપણા માટ ેકોઇ નવી ક ેઅ ણી 

બાબત છે. આ અગાઉના સમયમાં પણ આપણે વધુ કે ઓછી સફળતા સાથે આપિ ઓનો સામનો કય  જ છે. પરંતુ ઇિતહાસ 

ઉપર નજર નાખીએ તો ભૂતકાળમાં આખીન ે આખી સં કૃિતઓના ઉ મૂલનથી માંડીને આવી ઘણી આફતોમાંથી ઘ ં બધુ 
બચાવી લેતી આઘુિનક માનવ િત સ મ છે. કુદરતી આપિ ઓ મોટા ભાગે સંપણૂ પણ ેકયારેય િનવારી શકાતી નથી. પરંતુ 

તેનાથી થતી અસર તથા નુકશાનમાં ઘટાડો જ રથી કરી શકાય છે.  

  

હાલનો “િજ લા આપિ  યવ થાપન યોજના-૨૦૨૨” ગજુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન ધારો-2003, તથા 

આપિ  ય થાપન ધારો-2005 અન ેસહયોગ નીિતના માગદશક િસ ધાતોના સંદભ તૈયાર કરેલ છે.  

 

 

 

 

 

તાવના 
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ગાંધીનગર િજ લાનો આપિ  યવ થાપન લાન મુ ય 11 િવભાગ અને પ રિશ  -11માં વહચાયેલો છે. મુ ય િવભાગોમાં નીચનેાનો 

સમાવેશ થાય છે.  

 
 આ યોજનામાં વપરાયેલા શ દ- યોગો, ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ાંમંડળ અિધિનયમમાં યા યાિયત કરલે 

છે, અને વાપરેલ છે તે શ દ યોગોને સુસંગત છે.  

૧૧૧૧.૨૨૨૨ હતેુહતેુહતેુહતેુ    :  

 આ લેખથી  ગાંધીનગર િજ લામાં આપિ  યવ થાપન માટે જ રી આધારભૂત માિહતીની જોગવાઇ કરી છે. 

 િવિવધ આપિ ઓ અંગે િજ લાના નાગ રકો માટેના જોખમો અને સંવેદનશીલતા યા યાિપત કરી છે, અને  

 લામાં સંભિવત આપિ ઓની અસર િનવારવા/ટાળવા અથવા તેના શમન માટે આવા પ કારોએ લેવાના પગલાં 

યા યાિયત કયા છે.  

�����	�, ��к��	� �	� 	���

��х� �	� �����	ш���� � ��кк�� (HRVA)

�  �! "�����, ��#� �	� �$	:����	 к��%��& 

૧.૧ આપિ  યવ થાપન યોજનાનંુ  આયોજન : 
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 સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપિ ઓના િતભાવમાં મુ ય અને સહાયક પ કારોની ભૂિમકા અને જવાબદારીઓની 
િવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ  

A. તાલુકા તર,ે  

B. િજ લામાં આવેલા મહ વના ઔ ોિગક થાનો માટ,ે  

ચોકકસ આપિ  િતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પૂણ થશે તે બાબતની માણભતૂ સંચાલન કાયરીિત (SOP) મારફત િવકસાવવામાં 

આવેલી છે. માણભૂત સંચાલન કાયરીિતનો મુકરર અથવા સહાયક કાય  અને પ કારોની જવાબદારી છે.  

૧૧૧૧.૩૩૩૩ સ ામડંળસ ામડંળસ ામડંળસ ામડંળ    અનેઅનેઅનેઅને    જવાબદારીઓજવાબદારીઓજવાબદારીઓજવાબદારીઓ 

 િજ લા માટેની જ રીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના ગુજરાત આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ અિધિનયમના 

સ ાિધકાર હેઠળ સદરહુ અિધિનયમથી કલેકટર ીને આપિ ની અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના યાસોમાં અ ય પ કારોનો 
સહકાર અને સહાય સુિનિ ચત  કરવા માટે અિધકૃત કરવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેકટર ી અને સામા ય રીતે સરકારના સ ાં 

મંડળો, ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન, રાહત કિમ નર ી અને જ ર જણાયે અ ય હેર તેમજ ખાનગી પ કારોની સહાયથી 

િજ લાને િતકૂળ અસર કરતા જોખમો અને આપિ ઓના યવ થાપન માટે જવાબદાર છે. કલેકટર ી અને અ ય પ કારોની 

ભૂિમકા, જવાબદારી અને ફરજો અિધિનયમમાં િવગતવાર જણાવવામાં આવી છે અને તેને યોજનાના ભાગ પે ગણવામાં આવે છે.   

૧૧૧૧.૪૪૪૪ આપિઆપિઆપિઆપિ     યવ થાપનનીયવ થાપનનીયવ થાપનનીયવ થાપનની    સકં પનાસકં પનાસકં પનાસકં પના : 

 આપિ ઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલાનંુ અમલીકરણ અને આયોજન.  

 આપિ  િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવાની  

 આકિ મકતા અને આપિ ઓ માટનેી સજજતાની  

 આપિ ની અસરોના મૂ યાંકનની  

 સંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપિ ના પુન:વસન  અને પુન:િનમાણની  

 તમામ કારના જોખમ યવ થાપન અને અિધકા રતાના િવચારથી આપિ  યવ થાપન આયોજન અને યાસો માટેનો 
પાયો પૂરો પાડે છે. તમામ કારના જોખમ યવ થાપનમાં, િજ લાને અસર કરતા સંભિવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા 

કરવા માટેના આયોજનની િવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

 અિધકા રતા એટલે નાગ રકોના વન અને વનિનવાહને ખતરામાં મૂકે તેવા તમામ જોખમો અને આપિ ઓને પહ ચી 
વળવા માટે દરેક નાગ રકોને િશ ણ, તાલીમ અને સહાયથી સ મ બનાવવો. આવી અિધકા રતા એ આપિ ની તજવીજ કરવા 

માટેની સંપૂણ જવાબદારી કોઇ ય કતમાં તબદીલી નથી પણ આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા માટે જ રી સાધનો 
અને સહાય દરેક ય કત ધરાવે છે તવંુે સુિનિ ચત  કરવા માટેના અંિતમ યાસો છે.  

૧૧૧૧.૫૫૫૫ આપિઆપિઆપિઆપિ     યવયવયવયવ થાપનનોથાપનનોથાપનનોથાપનનો    અિભગમઅિભગમઅિભગમઅિભગમ:-  

 ગુજરાત સરકાર આપિ  યવ થાપન યે સવ ાહી અિભગમ ધરાવે છે. આપિ ની અસરો ઘટાડવાની કામગીરી બે 

િવ તૃત ે ોમાં િવભા ત કરવામાં આવી છે.  

 તા કાિલક શ  થતી આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપિ ની ધીમી શ આત વખતે તેના િતભાવને વેગવાન બનાવવા 
માટે જ રી હોય તેવા આયોજન અને પગલાને કે માં રાખીને ચતેવણી, સહાય અને પુન: થાપન. 
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 જોખમો અથવા તોળાઇ રહેલી આપિ ઓના કારણે અથવા અસરો, િનવારણ અથવા નાબૂદ કરવા માટે આયોજનો અથવા 

પગલાઓને કે માં રાખીને શમન, સ જતા અને િનવારણ. 

 

� આપિઆપિઆપિઆપિ     યવ થાપનનોયવ થાપનનોયવ થાપનનોયવ થાપનનો    સમસમસમસમ     અિભગમઅિભગમઅિભગમઅિભગમ ૬૬૬૬(છછછછ)    ઘટઘટઘટઘટકોકોકોકો    પરપરપરપર    આધા રતઆધા રતઆધા રતઆધા રત    હોયહોયહોયહોય    છેછેછેછે.  

 જોખમો અને સંવેદનશીલતાનુ ચોકકસાઇ પૂવક મૂ યાંકન (HRVA)  

 આયોજન અને સાધનોની પયા ત ફાળવણી 

 મતાવધન  અને તાલીમ 

 પયા ત ાિ ત થાનોની જોગવાઇ  

 સામા ય ભૂિમકા અને જવાબદારીને (સામા ય રીત)ે અનુ પ હોય તેવી આપિ  યવ થાપન ભૂિમકા અને જવાબદારીની 

સ પણી અને. 

 આપિ  યવ થાપન ઉ ેશોને પ રપૂણ કરવા માટે સં ળાયેલા અ ય કાનૂની અને કાય મ યવ થાતં નો ઉપયોગ.  

૧૧૧૧.૬૬૬૬ નીિતનીિતનીિતનીિત    અનેઅનેઅનેઅને    જવાબદારીઓજવાબદારીઓજવાબદારીઓજવાબદારીઓ    :-  

૧૧૧૧.૬૬૬૬.૧૧૧૧ ચતેવણીચતેવણીચતેવણીચતેવણી, સહાયસહાયસહાયસહાય    અનેઅનેઅનેઅને    પનુપનુપનુપનુ: થાપનથાપનથાપનથાપન:-  

 ચેતવણી, સહાય અને પુન: થાપન પગલાનો યેય આપિ ને લીધે નમાલની હાની અને હાડમારી ઘટાડવાનો છે. લા 

તરના આયોજન અને માણભૂત સંચાલન કાયરીતી (SOP)  હાિન અને જોખમી ે ોને  િનવારવા અથવા ઘટાડવા માટ ેચતેવણી, 

સહાય અને પુન: થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ જોગવાઇ કરી છે.  

 પૂવ ચેતવણી, સહાય અને પૂવવત િ થિત માટેનુ કે  બદુ લા કલેકટર છે જે િજ લાની અંદરના આવા યાસોમાં 

દશાસૂચન અને સંકલન કરતા હોય છે. લેકટર ચેતવણી, સહાય અને પૂવવત િ થિતનુ સંકલન કરવા માટે આસપાસના િજ લા, 

ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ ( .એસ.ડી.એમ.એ) અને મહેસુલી િવભાગ સાથે એવી વૃિ ઓને સંકલન માટ ે

જવાબદાર છે.  

 કલેકટર, આપિ ના સમયગાળામાં સહાય, પૂવવત િ થિત અને પુનવસન માટેની લાંબા ગાળાની યોજનાઓ િવકસાવવા 

માટે પણ વધુ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમાં ભિવ યની આપિ ઓની અસરો ઘટાડવા માટેના અને નીિત અને અમલીકરણ 

અનુસાર ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સં ામંડળ સાથેના સંકલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

૧૧૧૧.૬૬૬૬.૨૨૨૨ શમનશમનશમનશમન, સજજતાસજજતાસજજતાસજજતા    અનેઅનેઅનેઅને    િનવારણિનવારણિનવારણિનવારણ:-  

 શમન, સજજતા અને િનવારણ પગલા આપિ ની સંભિવતતા ઘટાડવા (જોખમ અ પીકરણ) માટે અથવા શકય 

આપિ માંથી ધારેલા નુકશાનનંુ માણ (સંવેદનશીલતા અ પીકરણ) માટે આપિ ની અગાઉથી જ લેવાના હોય છે. સંવદનશીલતા 

ઘટાડવાની બાબતને ખતરા અ પીકરણ કરતા પણ વધુ અ તા આપવામાં આવે છે. લો ખતરો અને સંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટ ે

ચાર યવ થાતં  (એક અથવા ચાર) રાખી શકે છે.  

*) િજ લામાં શમન, સજજતા અને િનવારણ રોકાણ માટેનુ લાંબા ગાળાનુ આયોજન 

+) િવિનયમો ખાસ કરીને બાંધકામ અને સલામતી િનયમો અને જમીન ઉપયોગ લાનની અમલ બજવણી  
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,) િવકાસ યોજનાઓની સમી ા અને મૂ યાંકન, જોખમો અને સંવદનશીલતા ઘટાડવા માટેની રીતો નકકી કરવા માટેની વૃિતઓ  

-) ચેતવણી, રાહત અને પૂવવત િ થિત સહાયની જોગવાઇ સિહત  મતાિનમાણ અને જોખમો તેમજ સંવેદનશીલતા સામા ક 

તરે ઓળખી કાઢવા.  

A. કલેકટર, િજ લા િવકાસ અિધકારીની સહાય લઇને ઉપર જણાવેલા યવ થા તં નો ઉપયોગ કરીને શમન, સજજતા અને 

િનવારણને લગતી િવકાસ યોજનાઓ અને વૃિતઓ માટે જવાબદાર છે . 

B. જોખમ અને સંવેદશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધાર,ે શમન, સજજતા અને િનવારણ માટે િજ લો નીચનેા ે ો 

પર યાન કે ીત કરશ.ે  

 વન જ રી પુરવઠા પ તી પુન: થાિપત કરવુ. (પાણી, વીજળી અને સંચાર યવ થા)  

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

 પૂર  સંભિવત િવ તારોમાં સંવદનશીલતા ઘટાડવી. 

 ચ વાતથી થતી સંવેદનશીલતા ઘટાડવી.  

૧૧૧૧.૭૭૭૭.    યોજનાયોજનાયોજનાયોજના    તયૈારતયૈારતયૈારતયૈાર    કરવાકરવાકરવાકરવા    બાબતબાબતબાબતબાબત    અનેઅનેઅનેઅને    સુસસુુસુધાધાધાધારણારણારણારણા     

 િજ લા કલેકટર, િવભાગ અને િજ લામાંની બી  સં થાઓના સહયોગથી, િજ લા આપિ  યવ થાપન યોજના તયૈાર 

કરવા માટે અને તેમાં સુધારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર છે. 

 કોઇ જોખમમાં મહ વના ફેરફાર થાય યાર.ે 

 કોઇ મોટી આપિ  બાદ શીખવા મેળવેલા પાઠ પરથી, અથવા 

 યોજનામાં યા યા કરેલી સં થામાં મહ વનાં ફેરફાર અથવા કાયિવશેષ દળ (Task Force) ના ાથિમક સ યોની 

જવાબદારીમાં થતા મહ વના ફેરફાર થાય યાર.ે 

 

 

 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં તાલકુાનુંતાલકુાનુંતાલકુાનુંતાલકુાનું    નામનામનામનામ નદીનુંનદીનુંનદીનુંનદીનું    નામનામનામનામ નદીનદીનદીનદી    કનારેકનારેકનારેકનારે    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે ગામોનીગામોનીગામોનીગામોની    સં યાસં યાસં યાસં યા 

૧. ગાંધીનગર સાબરમતી ૨૩ 

૨. ગાંધીનગર ખારી ૦૬ 

૩. કલોલ સાબરમતી ૦૧ 

૪. માણસા સાબરમતી ૦૯ 

૫. દહેગામ મે વો ૧૧ 

૬. દહેગામ ખારી ૦૬ 

૭. દહેગામ વા ક ૦૭ 

કુલ ૬૩ 
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વરસાદનાવરસાદનાવરસાદનાવરસાદના    છે લાછે લાછે લાછે લા    દસદસદસદસ    વષનાવષનાવષનાવષના    આકંડાઃઆકંડાઃઆકંડાઃઆકંડાઃ 

અઅઅઅ.નંનનંંન ં તાલકુાનુંતાલકુાનુંતાલકુાનુંતાલકુાનું    નામનામનામનામ 
૨૦૧૨૨૦૧૨૨૦૧૨૨૦૧૨ 
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩    
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪    
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫     
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૬૨૦૧૬૨૦૧૬૨૦૧૬    
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭    
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮    
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯    
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦
મીમીમીમી.મીમીમીમી. 

૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧ 
મીમીમીમી....મીમીમીમી....    

સરરેાશસરરેાશસરરેાશસરરેાશ 

૧૧૧૧. ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર     ૮૧૯ ૯૩૪ ૫૫૯ ૫૫૮ ૫૭૭ ૭૩૩ ૩૧૦ ૬૭૫ ૮૯૭ ૪૨૩ ૬૪૯ 
૨૨૨૨. દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     

૫૫૦ ૧૨૬૩ ૬૬૧ ૬૬૯ ૮૧૨ ૧૦૫૭ ૪૪૯ ૧૦૦૫ ૯૯૫ ૪૭૪ ૭૯૪ 
૩૩૩૩. કલોલકલોલકલોલકલોલ     ૫૯૬ ૪૫૦ ૮૦૩ ૫૯૯ ૬૪૫ ૧૭૩૮ ૩૫૯ ૯૯૦ ૮૭૮ ૭૪૨ ૭૮૦ 
૪૪૪૪. માણસામાણસામાણસામાણસા     ૫૨૮ ૧૨૧૬ ૮૦૯ ૭૨૩ ૭૪૪ ૧૦૧૭ ૨૭૩ ૮૮૩ ૯૩૧ ૫૭૪ ૭૭૦ 

કલુકલુકલુકલુ    ૬૨૩૬૨૩૬૨૩૬૨૩    ૯૬૬૯૬૬૯૬૬૯૬૬    ૭૦૮૭૦૮૭૦૮૭૦૮    ૬૩૭૬૩૭૬૩૭૬૩૭    ૬૯૫૬૯૫૬૯૫૬૯૫    ૧૧૩૬૧૧૩૬૧૧૩૬૧૧૩૬    ૩૪૮૩૪૮૩૪૮૩૪૮    ૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮    ૯૨૫૯૨૫૯૨૫૯૨૫    ૫૫૩૫૫૩૫૫૩૫૫૩    ૭૪૮૭૪૮૭૪૮૭૪૮    
ભારેભારેભારેભારે    પરુપરુપરુપરુ    આવવાનાઆવવાનાઆવવાનાઆવવાના    કારણોઃકારણોઃકારણોઃકારણોઃ 
                    અ નેાઅ નેાઅ નેાઅ નેા    િજ લામાંિજ લામાંિજ લામાંિજ લામાં    સામા યસામા યસામા યસામા ય-મ યમમ યમમ યમમ યમ    વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ    પડતોપડતોપડતોપડતો    હોયહોયહોયહોય    એકદંરેએકદંરેએકદંરેએકદંરે    ભારેભારેભારેભારે    પરુનીપરુનીપરુનીપરુની    િ થિતિ થિતિ થિતિ થિત    સ તીસ તીસ તીસ તી    નથીનથીનથીનથી. 

પરુપરુપરુપરુ    અનેઅનેઅનેઅને    અિતવિૃ નોઅિતવિૃ નોઅિતવિૃ નોઅિતવિૃ નો    ઈિતહાસઈિતહાસઈિતહાસઈિતહાસ:- ગાંધીનગર િજ લામાંથી સાબરમતી, ખારી, મે વો અને વા ક નદી પસાર થાય છે. 

િજ લામાં ભારે વરસાદને કારણે સને ૨૦૧૭ માં નીચાણવાળા કેટલાક િવ તારોમાં પાણી ભરાવાના બનાવો બનેલ. ૨૩૯૯ 

યિ તઓને થળાંતર કરાવવામાં આવેલ અને તઓેને ચા – ના તા તથા જમવાની યવ થા ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ. ચોમાસુ-

૨૦૧૭ દરિમયાન તેઓને ૩૮૧૫ ડ પેકેટ પૂરાં પડવામાં આવેલ. આ તમામ ઇસમોનંુ પુન થાપન થઇ ગયેલ.તથા ચોમાસંુ-૨૦૨૦ 

ભારે વરસાદના કારણે માણસા ખાતે કુલ ૧૦૫ માણસોનંુ સ્  થળાંતર કરવામાં આવેલ તથા તમામને ડ પેકેટ આપવામાં આવેલ. ત ે

િસવાય અન્  ય કોઇ બનાવ બનવા પામેલ નહોતા. 

ગાંધીનગર િજ લાની પરેખા 

ગાંધીનગર િજ લાનુ મુ ય મથક ગાંધીનગર 

અ ાંશ ૨૩૦  ૦૧૦ ઉ ર અ ાંશ 

રેખાંશ ૭૨૦  ૭૪૦ પૂવ અ ાંશ 

ભૌગોિલક િવ તાર ૨૧૪૦.૬૯ ચો.કી.મી 

વ તી ૧૩.૯૧ લાખ 

સા રતા દર ૭૪.૦૪% 

સરેરાશ વરસાદ ૭૮૫ િમ.િમ. (૧૯૮૭-૨૦૧૭) 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં તાલકુાનુંતાલકુાનુંતાલકુાનુંતાલકુાનું    નામનામનામનામ કલુકલુકલુકલુ વષવષવષવષ    ૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨૧૧૧૧ 
(મીમીમીમી.મીમીમીમી) 

  ૧. ગાંધીનગર ૪૨૩ 

  ૨. દહેગામ ૪૭૪ 

  ૩. માણસા ૫૭૪ 

  ૪.     કલોલ ૭૪૨ 

 કલુકલુકલુકલુ    સરરેાશસરરેાશસરરેાશસરરેાશ ૫૫૩૫૫૩૫૫૩૫૫૩.૨૫૨૫૨૫૨૫ 
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ગામડાઓ ૩૦૨ 

ામ પંચાયતો ૩૦૨ 

નગરપાિલકાઓ ૦૪ 

આંગણવાડી કે  ૧૦૬૧ 

તાલુકાઓ ૦૪ 

ાથિમક શાળાઓ ૬૨૮ 

મા યિમકઅને ઉ ચતર મા યિમક   શાળાઓ ૨૮૫ 

મેડીકલ કોલેજ ૦૧ 

કોલેજો ૨૫ 

નદીઓ ૦૪ 

વાસન ધામો ૧૯ 

જળાશયો ૩૩ 

સચાઇ તળવો ૧૦૦ થી વધુ (ખેત તલાવડી સમાિવ ) 

યાજબી ભાવની દુકાનો ૩૬૫ 

સીવીલ હોિ પટલ ૦૧ 

સામુિહક આરો ય કે  ૦૯ 

ાથિમક આરો ય કે  ૩૦ 

સબ સે ટર ૧૭૩ 

સબ ડી ીક હોિ પટલ ૧ 

આયુવ દક  સરકારી દવાખાના ૧૭ 

પોિલસ  ટેશન ૧૪ 

પશુઓની સં યાઓ ૭૧૮૩૯૩ 

દુધમંડળીઓ ૨૩૬૫ 

બસ ડેપો ૪ 

ર તાઓ ૧૬૧૩.૯૩ કી.મી. 

રાજય ધોરી માગ ૫૨૦ કી.મી 

મુ ય િજ લા માગ ૩૬૫.૫૦કી.મી 

અ ય િજ લા માગ ૭૨.૫૦ કી.મી 
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ા ય માગ ૧૧૭૫.૯૩ કી.મી 

ાંત કચેરી ૦૨ 
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કરણ-૨ 

 

 

દરેક આપિ માં સંકટ, જોખમ, િન:સહાયતા, મતા આંકલન (HRVA) માં િવિવધ આપિ  માટ ે જોખમ અને 

િન:સહાયતાનંુ  સંકિલત આંકલન હોય છે. આ માિહતીમાં ઘ ં રસ દ િવ લેષણ હોય છે. જેમાં જોખમ સંભિવત થાન અને 

માળખાં કયા છે. અને જોખમ સંભિવત લોકો કોણ છે? ઉપરાંત કયા લોકો આપિ નો સામનો કરવા સ મ છે. િન:સહાયતા 

આંકલનમાં આ થક-સામાિજક િન:સહાયતા, રહણેાંકના અસલામત આવાસો, પયાવરણની િન:સહાયતા વગેરેનો સમાવેશ થાય. 

 સંકટ, જોખમ, િન:સહાયતા, મતા (HRVA) આંકલનમા સંસાધનોની સૂિચ, પૂવ તૈયારીની યવ થા, સંચાર યવ થા, 

ગોડાઉન, પ રવહન, આરો ય, ફાયર ટેશન, વાવાઝોડામાં રહેવાની સલામત જ યાની િવગતો હોય છે. ઉપરાંત ઇમરજ સી 

રી પો સને અસરકારક બનાવવા માટે િજ લામા કાયરત વૈિ છક સં થાઓ અને વંય સેવકોની સૂિચ હોય છે. 

૨૨૨૨.૧૧૧૧ આપિઆપિઆપિઆપિ     આકંલનઆકંલનઆકંલનઆકંલન, આપિ નોઆપિ નોઆપિ નોઆપિ નો    ઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસ : 

 ગાંધીનગર િજ લાના તમામ તાલુકા ભૂકંપ ઝોન-૩ માં સમાિવ  છે. જે ભૂકંપ માટેની સંવેદનશીલતા દશાવે છે. ૨૦૦૧ 

માં ભૂકંપની અસરો અ ેના િજ લામાં કોઇ પણ અસર જોવા મળી ન હતી.  

૨૨૨૨.૧૧૧૧.૧૧૧૧ પરૂપરૂપરૂપરૂ        સભંિવતસભંિવતસભંિવતસભંિવત    જોખમીજોખમીજોખમીજોખમી    થાનથાનથાનથાન :-- 

 આ િજ લામાંથી ૦૪ નદી પસાર થાય છે. આ િજ લામાં સાબરમતી નદી  અને મે વો નદી એમ બે મોટી નદી અને ખારી 

અને વા ક એમ ચાર નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. જે પૈકી સાબરમતી નદી ગાંધીનગર િજ લાના મ ય ભાગમાંથી પસાર થાય છે. 

યાર ેખારી નદી પૂવ થી દિ ણ તરફ વહે છે. ચાર તાલુકાઓ પૈકી દહેગામ તાલુકામાં ચોમાસા દર યાન આવેલી તમામ નદીઓમાં 

પાણી વહે છે. િશયાળા ઉનાળામાં આ નદીઓમાં પાણી રહતેું નથી. િજ લામાં કોઈ મોટા બંધ આવેલા નથી. 

૨૨૨૨.૧૧૧૧.૨૨૨૨ વાવાઝોડુંવાવાઝોડુંવાવાઝોડુંવાવાઝોડું        :- 

 ગાંધીનગર િજ લાના ગામોમા સંભિવત િવ તારમાં ચોમાસા પહેલા અને પછી વાતાવરણમાં ૫૦ થી ૭૦ કલાકની ઝડપે 
૫વન ંકાવાની શકયતા રહેલી છે. ડીઝા ટર કેલે ડર માણે મે થી નવે બર મિહનાઓ વાવાઝોડા સામેની તૈયારીના છે. નબળા 

બાંધકામોને થયેલ નુકશાન જ  (ખાસ કરીને નબળા તથા જોડાણવાળા છત) માલ િમલકતોના બાધકામને થઇ નુકશાન પાછળનંુ મૃ યુ 

કારણ બને છે. રહઠેાણોના બાંધકામને થયેલ નુકશાની જ નહાિનમાં પરીણમે છે. માહે એિ લ ૨૦૧૫ માં ભારે વાવાઝોડામાં 

ગાંધીનગર િજ લામાં નાનુ મોટુ નુકશાન થવા પામેલ હત.ુ 

 

૨૨૨૨.૧૧૧૧.૩૩૩૩ ભકૂપંભકૂપંભકૂપંભકૂપં        :- 

 ભૂકંપની આગાહી શકય નથી તથેી તેની િત તા અને નુકસાની અંગેનો અંદાજ મારી શકાય નહી તથેી આ બાબતે વધુ 
કાળ /તકેદારી લેવાય તે જ રી છે. ગાંધીનગર  િજ લોએ ભૂકંપના ઝોન-૩ સમાિવ  િજ લો છે. ભૂકંપના દિ કોણથી જોઇએ તો 

િજ લામાં શહરેી િવ તારોમાં પાકા અને બહુમાળી મકાનો અિ ત વ ધરાવે છે. અને ા ય િવ તારોમાં પાકા અને બહુમાળી મકાનો 

ઓછા અને ખાસ કરીને સીમે ટ, માટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાંધણી મોટા માણમાં જોવા મળ ેછે. આમ ભકંૂપના  સંદભ 

શહરેી િવ તારો ા ય િવ તારો કરતાં વધારે અસર ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે. જો સમુદાયના લોક ભૂકં૫ પૂવ, દર યાન  

આફત, સવંેદનશીલતા અને જોખમ િવ લેષણ  (HRVA) 
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અને પછી આયોજનબંધ રીતે બાંધકામ ભૂકં૫ સામે ટકી શકે તેવી ટેકનોલો  રે ોફીટ ગ બાંધકામથી બનાવવામાં આવે તો નુકશાનના 
અસરો ઓછી  કરી શકાય છે.  

૨૨૨૨.૧૧૧૧.૪૪૪૪ દુ કાળદુ કાળદુ કાળદુ કાળ    :- 

 ગાંધીનગર િજ લામાં સરરેાશ ણ થી પાંચ વષમાં એકાદ વષ દર યાન તાલુકાઓમાં ઓછા વરસાદને લીધે પાણીની અછત 
પેદા થાય છે. સને ૨૦૧૫ ની વષાઋતુ દર યાન વરસાદ ઓછો પડેલ હોવાથી આમ, તાલુકામાં કુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી ઘણા 

તાલુકાઓમાં પાણીની અને ઘાસચારાની સમ યા થયેલ હતી. 

 

 

૨૨૨૨.૧૧૧૧.૫૫૫૫    મહામારીમહામારીમહામારીમહામારી    :- 

ગાંધીનગર િજ લામાં સરરેાશ બે વષથી સમ  રા માં  હાહાકાર મચાવનાર કોરોના (કોિવડ-૧૯)ની મહામારીને પહ ચી વળવા માટ ે

િજ લા તં  ારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી. 

૨૨૨૨.૨૨૨૨.૬૬૬૬    એચએચએચએચ    આરઆરઆરઆર.વીવીવીવી.એએએએ    માટેનીમાટેનીમાટેનીમાટેની    પ ધપ ધપ ધપ ધિતિતિતિત    (HRVA) 

એચ.આર.વી.એ. માટે િવિવધ સંદભનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો જેમાં VDMP, TDMP, SDRN. અને અ ય 

િવભાગોના ર પો સ લાનનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો છે. આ ઉપરાંત GSDMA ની વેબસાઇટ ઉપર ના ડેટા મેળવવામાં આ યાં 

છે. તાલુકા અને િજ લા તરની િવિવધ મીટ ગો દર યાન ચચા િવમશ ારા પણ િવ લે ણ માિહતી એકિ ત કરવામાં આવી. છે.  

૨૨૨૨.૩૩૩૩ મતાઓમતાઓમતાઓમતાઓનુંનુનંુંનું િવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણ, જોખમજોખમજોખમજોખમ    અનેઅનેઅનેઅને    સવંદેનશીલતાસવંદેનશીલતાસવંદેનશીલતાસવંદેનશીલતા    વગ કરણવગ કરણવગ કરણવગ કરણ     

 જેમાં આપિ નો ખતરો તોળાઇ રહેલો હોય એવા અનેક જોખમોનો સામનો ગાંધીનગર િજ લો કરે છે. જોખમ અને 

સંભિવત અસર (સંવેદનશીલતા) જ ખરેખર આવા જોખમોમાંથી પેદા થતા હોય છે જે સમ  રાજયને અસર કરતી ઘટના કરતા પણ 

એકાદ ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની મા ા વધારે થાય છે. નીચે દશાવેલ કો કમાં ગાંધીનગર િજ લાના જોખમો, ખતરા 

અને આપિ ની અસરના િવ લષેણના પ રણામોનો ટૂંક સાર દશાવવામાં આ યો છે. આ િવ લષેણના આંકડા એવંુ દશાવે છે કે, 

ગાંધીનગર લા તરે કરવાના આપિ  આયોજનમાં  મહામારી, ધરતીકંપ અને પૂર  માટેના કાયલ ી િતભાવ તરફ યાન થમ 

કે ીત કરવંુ જોઇએ આવી ઘટના માટેનો કાયલ ી િતભાવ તબીબી સેવાઓ, પૂર, વાવાઝોડા અને બંધ તટૂવાની ઘટનાના િતભાવ 

સાથે સંકળાયેલો છે. આપિ ની આવી ઘટનાઓના ચોકકસ િતભાવનો આગ, ઔ ોિગક અક માતો, મહ વના આતંરમાળખાની 

િન ફળતા અને મકાન તૂટી પડવાની ઘટનાઓ દર યાન પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. દુ કાળ, ભૂકંપ તથા પૂર  જેવી ઘટના માટ ેખાસ 

યોજનાઓ અિ ત વમાં છે. રાસાયિણક અને ઔ ોિગક અક માતોની તજવીજ કરવી અન આવા જોખમો િનવારણ માટ ેઅથવા તનેે 

લગતી જ રી ટેકિનકલ કાયવાહી પર યાન કે ીત કરવાની આવ યકતા રહી છે. 

૨૨૨૨.૪૪૪૪ સંસાધનોનુંસંસાધનોનુંસંસાધનોનુંસંસાધનોનું    િવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણ     

િજ લામાં િવિવધ આફતો દર યાન િતસાદ આપવા માટે િવિવધ કારના બચાવ સાધનોની જ રીયાત પડતી હોય છે. જે 

ભૂકંપ, આગ, પૂર, અક માત, વગેરે જેવી આફતો દર યાન અ તન અને સ મ સાધનોની ઉપલિ ધની િવગતો પ રિશ -૩ થી 

સામેલ કરેલ છે.   
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૨૨૨૨.૫૫૫૫ મતામતામતામતા    િવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણ         

� પૂર , વાવાઝોડા સામેની મતાઓની સૂિચ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ભકૂપંભકૂપંભકૂપંભકૂપં    સામેસામેસામેસામે    મતાઓનીમતાઓનીમતાઓનીમતાઓની    સૂિચસૂિચસૂિચસૂિચ        

મ િવગતો સં યા 

1 ભૂકંપ સંભિવત ગામ સમ  િજ લો 

2 અ ન સ લાયર સ તા અનાજની દુકાન ૩૬૫ 

3 ડ પર ૧૦૦ 

4 આરો ય સબ સે ટર 
 

૧૭૩ 

5 ાથિમક આરો ય કે  
 

૩૦ 

6 સામુિહક આરો ય કે  
 

૯ 

7 સબ ડ ીકટ હોિ પટલ ૧ 

8 િજ લા િસિવલ હોિ પટલ ૧ 

9 ખાનગી હોિ પટલ ૩૦૬ 

10 ખાનગી લેબોરટેરી ૨૫ 

12 પો ટમોટમ યુિનટ ૦૩ 

  

અ.નં. તાલુકાનંુ નામ જનરેટર સેટ વરસાદ માપક 
યં (મે યુઅલ) 

ઓટોમેટીક વરસાદ 
માપક યં  

૧. ગાંધીનગર ૧ ૧ - 

૨. દહેગામ ૧ ૧ - 

૩. કલોલ ૧ ૧ ૧ 

૪. માણસા ૧ ૧ ૧ 
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ઉપરના આંકલનમાં એ જોવા મળ ેછે કે, પરંપરાગત રીતે સંભિવત સંકટો જેવા કે, પૂર , વાવાઝોડંુ  અને ભૂકંપ માટે તાલુકા થળ ે

કુશળ માનવ સંપદા, યં ો અને સંસાધનો ારા મતા િવકાસના યાસો ગિતમાં છે.   

� લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની    પરપંરાગતપરપંરાગતપરપંરાગતપરપંરાગત    રીતેરીતેરીતેરીતે    આપઆપઆપઆપિ નોિ નોિ નોિ નો    સામનોસામનોસામનોસામનો    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    મતામતામતામતા     

મ આપિ  પૂવ ચેતવણી પૂવ તૈયારી શ આતનો રીસપો સ 

1 
મહામારી/ 

રોગચાળો 

ા ય ક ાના આરો ય કમ ઓ ારા 
ાથિમક ઉપશમન  અને લગત કામગીરી 

કરાવવી. 

ન કી કરેલા આરો ય ક ો ઊપર 
આરો ય કમ ઓ અને સહાયકો સાથે 

જ રી તમામ તૈયારીઓ 

ઓળખ, િનદાન અને ાથમીક 

સારવાર. 

1 પૂર સમુદાય ારા પાણીના તર પર નજર 
રાખવી 

ન કી કરેલા ચા થળે થળાંતર  
અને બચાવ ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાવ, ાથિમક 
સારવાર 

2 વાવાઝોડંુ 
અગરીયાનોને રણમાં ન જવાં ણ 

કરવી. 
સલામત થળની ઓળખ, 

થળાંતર 
શોધ અને બચાવ, ાથિમક 

સારવાર 

3 ભૂકંપ ના સલામત થળની ઓળખ 
શોધ અને બચાવ, ાથિમક 

સારવાર 

4 દુ કાળ 
પંચાગના આધારે વરસાદનંુ આંકલન, 

જેઠ મિહનામાં પવન અને વાદળની 
દશા અનેગિતના આધારે આંકલન 

ઘાસચારા અને અનાજ સં હ, કુવા 
અને તળાવ પાણીના વપરાશના 

િનયમ ઘડવા, 

પાંજરાપોળ, પરબ અને ઘાસચારા 
ડેપો શ  કરવા 

5 
ઓ ૌિગક / 

કેિમકલ 
આકિ મક હોય છે. 

લોકોને સલામત થળે ખસી જવા 
તાકીદ કરવી. એ ટીડોટસ/ ાથિમક સારવાર 

 

૨૨૨૨.૬૬૬૬ HRVA િવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણિવ લષેણ        અગંનેીઅગંનેીઅગંનેીઅગંનેી    ભલામણોભલામણોભલામણોભલામણો     

 ગાંધીનગર લામાં જોવા મળતાં જોખમો સામે પૂવ તૈયારી અને જોખમો સામે િતસાદ આપવા માટેની મતા પર 
િવશેષ યાન આપવાની જ રીયાત છે. ગાંધીનગર લો જયારે ભકંૂપ ઝોન-૩ માં સમાિવ  છે, યારે તેના મકાનો અને અ ય 

બાંધકામ ભૂકંપ િતરોધક બને તે પણ જ રી છે. ગાંધીનગર લામાં પૂર સામે િતસાદ આપવા માટેના સાધનો તથા માનવ 

સંસાધનો ની ઉણપ વતાય છે. જે પૂતતા તરફ કામ થાય તે જ રી છે. આ ઉપરાંત જન સમુદાયમાં પૂવ તૈયારી અંગે િવિવધ મા યમો 

થકી સમજ િવકશે તે કારના યાસો આવકાય છે. ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન મંડળ વારા રાજયમાં અમલી બનેલ આફત 

જોખમ યવ થાપન કાય મ અ વયે યોજના તૈયાર કરવા લ ી, મતાવધનલ ી તથા જન ગૃિતલ ી કામગીરી અમલમાં છે. 
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 ગાંધીનગર એ રા ય નંુ પાટનગર છે, અને રા ય ના પાટનગરમાં બનેલ મહા મા મં દર ખાતે રા ય, રા  અને 

આંતરરા ીય ક ા ના સંમેલનો યો ય છે. જેમાં અવાર નવાર દેશ િવદેશથી મહાનુભાવો પધારે છે, તથા વાય ટ ગુજરાત ના કાય મો 

ઘણા લાંબા સમય થી મહા મા મં દર ખાતે યોજવામાં આવે છે, જેને અનુલ ી ને વહીવટી તં  ને કાયરત કરેલ જેનો સદર લાન માં 

િવિશ પે સમાવેશ કરલે છે.    
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.                                  
 

 

 

રા678ય આપદા  =બધંન સCા મડંળ 

Gજુરાત રાKય આપિC MયવOથાપન  સCામડંળ

આપિ  યવ થાપનનું

કરણ ૩ 

.                                   

રા678ય આપદા  =બધંન સCા મડંળ 

=ેસ/મીડSયા/ IMD

Gજુરાત રાKય આપિC MયવOથાપન  સCામડંળ

GSDMA

DDMA

TDMA

VDMA

યવ થાપનનુ ંમાળખંુ રા ય અને િજ લા

 

રા678ય આપદા  =બધંન સCા મડંળ 

Gજુરાત રાKય આપિC MયવOથાપન  સCામડંળ

િજ લા ક ાએ 
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� ડ ીકટ ાયસીસ મેનેજમે ટ ુપ ગાંધીનગર 
 

િજ લા આપિ  યવ થાપન લાનને કાયરત કરવા માટ ેસં થાકીય માળખુ ંિવચારવામાં આ યંુ છે. આ માળખામાં 

િજ લા, તાલુકા, નગરપાિલકા, ામ વ ચ ેસમ વય કરી શકાય તેમજ િવિવધ િવભાગો વય તા સાથ ેપર પર 

પૂરક બની તાલુકા અને રા યનાં સ ામંડળો સાથ ેસંકલન કરી શકે એ અવધરણા છે. િજ લા આપિ  યવ થાપન 

સિમિતની રચના આપિ  યવ થાપન અિધિનયમ ૨૦૦૩ મુજબ કરવામાં આવે છે. 
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Incident Commander 

(Collector/ DM) 

Finance/Admin 

Section 

(RAC 

Human 

Resources unit 

Procurement 

Unit 

Accounting and 

Records Unit 

Damage 

Assessment 

Survey 

Police Inquiries 

Outgoing Public 

Information 

Public Opinion 

Feedback 

Media Centre 

Press releases & 

Media Access 

Monitoring & 

Feedback 

Incident Command Structure – Gandhinagar  District 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law & Order 

Section, 

including Law & 

Order Task 

Force 

DSP 

Police 

Functions 

Home 

Guards 

Volunteers 

Operations Section 

RAC 

 

 

Warning 

Task Force 

Search and 

Rescue Task 

Force 

Food and 

Relief 

Supplies Task 

Force 

Power Task 

Force 

Animal 

Health and 

Welfare Task 

Force 

Water 

Supply Task 

Force 

Shelter Task 

Force 

Public Works 

Task Force 

Public Health 

and 

Sanitation 

Task Force 

Telecommun

ications Task 

Force 

Planning Section,  

Collector 

 

 

Assessment & Planning Unit, 

including Damage and Loss 

Assessment Task Force 

Resources & Requirements 

Unit 

Management Information 

System Unit 

Demobilization Unit 

Documentation Unit 

Technical Specialist 

Logistic Section, 

including Logistics 

task Force 

DDO 

Facilities Unit 

Storage Unit 

Staff Support Unit 

Communications 

Unit 

Transportation 

Unit, including 

Transport Task 

Force 

Air transport 

Ground Transport 

 Water Transport 

Safety Unit  

Fire Officer 
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Abbreviations: - 

DSP - District Superintendent of Police 

RAC - Resident Deputy Collector 

RAC - Additional District Collector 

DDO - District Development Officer 

DIO - District Information Officer 
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િજ લામાં ઉપલ ધ આકિ મક કં ોલ મ િવગતો 

અઅઅઅ.નંનનંંનં. અિધકારી ીનોઅિધકારી ીનોઅિધકારી ીનોઅિધકારી ીનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓફીસઓફીસઓફીસઓફીસ    નબંરનબંરનબંરનબંર 

૧૧૧૧ ટેટટેટટેટટેટ    કં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મ ૨૩૨૫૧૯૦૯૨૩૨૫૧૯૦૯૨૩૨૫૧૯૦૯૨૩૨૫૧૯૦૯,    ૨૩૨૫૧૨૩૨૫૧૨૩૨૫૧૨૩૨૫૧૯૦૨૯૦૨૯૦૨૯૦૨ 

૨૨૨૨ કલકેટરકલકેટરકલકેટરકલકેટર    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર રરરર૩૩૩૩રરરર    પપપપ૬૭૬૭૬૭૬૭રરરર૦૦૦૦    / ૧૦૭૭૧૦૭૭૧૦૭૭૧૦૭૭ 

૩૩૩૩ ગાંગાંગાંગાંધીનગરધીનગરધીનગરધીનગર    મહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકા ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨    ૨૦૪૪૦૨૦૪૪૦૨૦૪૪૦૨૦૪૪૦ 

૪૪૪૪ િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પોલીસપોલીસપોલીસપોલીસ    અિધ કનીઅિધ કનીઅિધ કનીઅિધ કની    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી ૯૯૭૮૪૦૫૯૬૮૯૯૭૮૪૦૫૯૬૮૯૯૭૮૪૦૫૯૬૮૯૯૭૮૪૦૫૯૬૮,    ૨૩૨૧૦૧૦૮૨૩૨૧૦૧૦૮૨૩૨૧૦૧૦૮૨૩૨૧૦૧૦૮ 

પપપપ આરો યઆરો યઆરો યઆરો ય    અિધકારીનીઅિધકારીનીઅિધકારીનીઅિધકારીની    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી, િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પચંાયતપચંાયતપચંાયતપચંાયત     ૨૩૨૫૬૯૪૧૨૩૨૫૬૯૪૧૨૩૨૫૬૯૪૧૨૩૨૫૬૯૪૧ 

૬૬૬૬ િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પચંાયતપચંાયતપચંાયતપચંાયત    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૫૬૯૭૮૨૩૨૫૬૯૭૮૨૩૨૫૬૯૭૮૨૩૨૫૬૯૭૮ 

૭૭૭૭ િસિવલિસિવલિસિવલિસિવલ    હોિ પટલહોિ પટલહોિ પટલહોિ પટલ, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૧૨૩૨૩૨૫૯૧૨૩૨૩૨૫૯૧૨૩૨૩૨૫૯૧૨૩ 

૮૮૮૮ ફાયરફાયરફાયરફાયર    સ વસસ વસસ વસસ વસ    ટશેનટશેનટશેનટશેન, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૨૨૭૪૨૨૩૨૨૨૭૪૨૨૩૨૨૨૭૪૨૨૩૨૨૨૭૪૨ 

૯૯૯૯ વનવનવનવન    સરં કનીસરં કનીસરં કનીસરં કની    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૪૮૪૮૭૬૪૫૧૯૪૮૪૮૭૬૪૫૧૯૪૮૪૮૭૬૪૫૧૯૪૮૪૮૭૬૪૫૧ 

૧૦૧૦૧૦૧૦ કાયપાલકકાયપાલકકાયપાલકકાયપાલક    ઇજનરેઇજનરેઇજનરેઇજનરે, પાટનગરપાટનગરપાટનગરપાટનગર    યોજનાયોજનાયોજનાયોજના    િવિવિવિવ.૩૩૩૩ ૨૩૨૫૯૧૬૫૨૩૨૫૯૧૬૫૨૩૨૫૯૧૬૫૨૩૨૫૯૧૬૫ 

૧૧૧૧૧૧૧૧ ધરોઇધરોઇધરોઇધરોઇ    ડમેડમેડમેડમે    સાઇટસાઇટસાઇટસાઇટ ૦૨૭૬૧૦૨૭૬૧૦૨૭૬૧૦૨૭૬૧-૨૬૨૨૬૨૨૬૨૨૬૨૩૨૯૩૨૯૩૨૯૩૨૯/૨૯૫૦૦૫૨૯૫૦૦૫૨૯૫૦૦૫૨૯૫૦૦૫ 

૧૨૧૨૧૨૧૨ કં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મ, પાણીપાણીપાણીપાણી    પરુવઠાપરુવઠાપરુવઠાપરુવઠા ૯૯૯૮૪૦૬૫૫૮૯૯૯૮૪૦૬૫૫૮૯૯૯૮૪૦૬૫૫૮૯૯૯૮૪૦૬૫૫૮    / ૨૩૨૨૦૨૩૨૨૦૨૩૨૨૦૨૩૨૨૦૮૫૯૮૫૯૮૫૯૮૫૯ / ૧૯૧૬૧૯૧૬૧૯૧૬૧૯૧૬ 

૧૩૧૩૧૩૧૩ કં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મ, .ઇઇઇઇ.બીબીબીબી. થમલથમલથમલથમલ    પાવરપાવરપાવરપાવર    ટશેનટશેનટશેનટશેન ૯૬૮૭૯૬૮૭૯૬૮૭૯૬૮૭૬૩૯૫૨૩૬૩૯૫૨૩૬૩૯૫૨૩૬૩૯૫૨૩    / ૯૬૮૭૬૩૯૫૨૪૯૬૮૭૬૩૯૫૨૪૯૬૮૭૬૩૯૫૨૪૯૬૮૭૬૩૯૫૨૪ 

૧૪૧૪૧૪૧૪ મામલતદારમામલતદારમામલતદારમામલતદાર, કલોલકલોલકલોલકલોલ ૦૨૪૬૪૦૨૪૬૪૦૨૪૬૪૦૨૪૬૪-૨૨૦૪૧૪૨૨૦૪૧૪૨૨૦૪૧૪૨૨૦૪૧૪ 

૧૫૧૫૧૫૧૫ મામલતદારમામલતદારમામલતદારમામલતદાર, માણસામાણસામાણસામાણસા ૦૨૭૬૩૦૨૭૬૩૦૨૭૬૩૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨૨૭૦૬૬૨૨૭૦૬૬૨૨૭૦૬૬૨ 

૧૬૧૬૧૬૧૬ મામલતદારમામલતદારમામલતદારમામલતદાર, દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૪૨૬૦૭૬૭૧૭૯૪૨૬૦૭૬૭૧૭૯૪૨૬૦૭૬૭૧૭૯૪૨૬૦૭૬૭૧૭ 

૧૭૧૭૧૭૧૭ મામલતદારમામલતદારમામલતદારમામલતદાર, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૦૭૪૨૩૨૫૯૦૭૪૨૩૨૫૯૦૭૪૨૩૨૫૯૦૭૪ 

૧૮૧૮૧૮૧૮ એનએનએનએન.ડીડીડીડી.આરઆરઆરઆર.એફએફએફએફ. ૦૨૬૬૮૦૨૬૬૮૦૨૬૬૮૦૨૬૬૮-૨૭૪૨૪૫૨૭૪૨૪૫૨૭૪૨૪૫૨૭૪૨૪૫ 
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� લાલાલાલામાંમાંમાંમાં    ઉપલઉપલઉપલઉપલ ધધધધ    આરોઆરોઆરોઆરો યયયય    ઇમરજઇમરજઇમરજઇમરજ સીસીસીસી    સવલતોસવલતોસવલતોસવલતો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોધનોધનોધનોધ: - આરોઆરોઆરોઆરો યયયય    ઇમરજઇમરજઇમરજઇમરજ સીસીસીસી    સસસસવલતોવલતોવલતોવલતો માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    મામલતદાર ીઓમામલતદાર ીઓમામલતદાર ીઓમામલતદાર ીઓ    પાસથેીપાસથેીપાસથેીપાસથેી    પ કપ કપ કપ ક    વારાવારાવારાવારા    મળેવલેમળેવલેમળેવલેમળેવલે    

િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    દશાવલેદશાવલેદશાવલેદશાવલે    છેછેછેછે. 

� આગાહીઆગાહીઆગાહીઆગાહી    અનેઅનેઅનેઅન ેપવૂપવૂપવૂપવૂ ચતેવણીનીચતેવણીનીચતેવણીનીચતેવણીની સં થાસં થાસં થાસં થા યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા 
� ઘટના િનયં ણ સંચાર તં : 

 કોઇ૫ણ આપિ ના અસરકારક િનયં ણ માટે સંચાર યવ થા અ યંત મહ વની બાબત બની ય છે. 

આપિ  દર યાન આપિ  યવ થા૫ન ટીમ ારા અપનાવવામાં આવતી સંચાર યવ થા ણાલી નીચે આપેલી છે. આપિ ના 

પ રણામે  કે તેની અસરને લીધે કોઇ સંચાર યવ થા આંતરમાળખું ખોરવાઇ ય/તૂટી પડે તેવા સંજોગોમાં, દૂર સંચાર કાયિવશષે 

તાલુકા ૦૪ 

આરો ય સબ સે ટર  ૧૭૩ 

ાથિમક આરો ય કે   ૩૦ 

સામુિહક આરો ય કે   ૦૯ 

સબ ડિ ક હોિ પટલ  ૦૧ 

લા િસવીલ હોિ પટલ  ૦૧ 

મેડીકલ કોલેજ  ૦૧ 

ખાનગી હોિ પટલ ૩૦૬ 

ખાનગી લેબોરેટરી  ૨૫ 

પો ટમોટમ યુિનટ  ૦૩ 
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દળનંુ  નેતૃ વ લેતી ય કત, આપિ  યવ થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલલે કે અવરોધ વગરની સંચાર યવ થા 

સુિનિ ચત  કરવા માટે આવી સવલત કે આંતર માળખાનંુ તા કાિલક પુન: થાપન સુિનિ ચત  કરશ:ે 

���� એકીકૃત રે ડયો સંચાર યવ થા (િસ થેસાઇઝડ રે ડયો કો યુિનકેશન) 

���� ટેલીફોન 

તમામ િનયં ણ ક  ખાતે ટેલીફોન પૂરા પાડવામાં આવેલ છે. 

���� વૈકિ પક સંચાર યવ થા 
 સંચાર યવ થા સવલત/સંચાર યવ થા આંતરમાળખું તૂટી પડવાને લીધે તમામ યવ થા સવલત અને 

સંચાર તં  ઠપ થઇ ય એવી પણ પ રિ થિત ઉભી થવાની સંભાવના હોય છે. સંચાર યવ થા ખોરવાઇ ય તેવા 

સંગે આવી સંચાર સવલત/આતંરમાળખું કાયરત બને તે રીતે પુન: થાિપત થઇ ય યાં સુધી પ રિ થિતની 

ગંભીરતાને લ માં લઇને નીચેની વૈકિ પક યવ થાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે : 

 

 

 

 

સેટેલાઇટ સંચાર યવ થા :  

 એક વખત તમામ સંચાર યવ થા ખોરવાઇ ય કે તરત જ સેટેલાઇટ સંચાર યવ થા ચાલુ કરી દેવામાં 
આવશ.ે આવી સવલત તમામ સંગે ચાલુ રહે છે  

� ચતેવણીચતેવણીચતેવણીચતેવણી, રાહતરાહતરાહતરાહત    અનેઅનેઅનેઅને    પનુપનુપનુપનુ : થાપનથાપનથાપનથાપન 

 ચેતવણી એ આપિ  પહલેાની પૂવ તૈયારી સાથે સંબંિધત છે. આવનારી આફત પહલેા તેની સંભાવનાઓ િવષ ે ણકારી 

મળે તો આકિ મક આવી પડેલ આફતમાંથી બચી શકાય અને નમાલનંુ નુકશાન ઓછંુ થાય છે. ી ી ટ ઓપરશેન સે ટર 

કલેકટર કચરેી ગાંધીનગર ખાતે સતત ૨૪ કલાક કં ોલ મ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ કારની આફતો પહેલાં સમયસર 

ચેતવણી ારા નુકશાનની શકયતામા ઘટાડો કરવાનો છે. િજ લામાં કોઇ પણ થળે અને સમયે ઘટતી કોઇ પણ કારની ઘટના –

દુઘટના સામે િતસાદ યાને વેગ મળે રાહત બચાવની કામગીરી િવના િવલંબે આરભંી શકાય તેમજ િજ લા તાલુકા તરેના 
સંબંિધત તમામ અિધકારી ીઓ સાથે જ રી સંકલન રાખી શકાય અને વરીત અમલવારી હેત ુજ રી સંકલન માટેની આ યવ થા 
છે.  

વષાઋતુ દરિમયાન પૂર  કે અિતભાર ેવરસાદની પ રિ થિતમાં પહ ચી વળવા હેતુ તાલુકા તરે આગોતરા આયોજન અને 
પૂવ તૈયારીના ભાગ પે તાલુકા તરે કં ોલ મ ૧ જુનથી શ  કરવામાં આવે છે. જયાંથી ામ તરે ચેતવણી અને 

સંદેશા યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. આ દરિમયાન તાલુકા તરે થાિનક ક ાએ તાલુકા આપિ  યવ થાપન 

યોજના તૈયાર કરવામાં આવે છે જેમાં થાિનક સંસાધનોની ઉપલ ધી શોધ અને બચાવ અને રાહત કામગીરીની યૂહ રચના, 
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મહ વના નંબરોની સુચીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વધુમાં આ સમ  યોજનાનંુ એસ.ડી.આર.એન પર પણ અપડેશન આ 

ગાળામાં પુણ કરી લેવામાં આવે છે.  

આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી યારે થા નક વિહવટી તં ની આત રક સંકલનની ચકાસણી હેત ુ
મોક ીલનુ આયોજન સમયાંતરે કરવામાં આવે છે અને તે દરિમયાન જણાતી ખામીઓ િતઓની સમી ા કરી ભિવ યમાં ત ે
પુનરાવ તત ન થાય તે માટેની કાળ  રાખવામાં આવે છે.  

કોઇ પણ આપિ  રોકી શકાતી નથી પરંતુ તેની સામેની પૂવતૈયારી અને સજજતાથી તેની ભયાનક અસરો તી તામા 
ઘટાડો જ ર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પૂવ તૈયારી એ જ એકમા  િવક પ હોવાથી થાિનક સમુદાયમાં મતા વધન થાય ત ે

જ રી છે. જે અ વયે ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ ારા અમલી બનેલ આફત જોખમ યવ થાપન કાય મ 

થકી સમુદાય તરે િવિવધ સમુહો માટે તાલીમ કાયકમોનુ આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સમયાંતરે આફત સામે વ 

તૈયારીના િવચારને િવિવધ મા યોમો થકી જન ગૃિત લ ી િવિવધ કાય મો ારા લોકો વ ચે પહ ચાડવામાં આવે છે.  

આ ઉપરાંત સંબંિધત િવભાગો જેવા કે પોિલસ, પંચાયત, માગ અને મકાન, વન િવભાગ, િશ ણ, આરો ય વગેરેને 

જ રી સંકલનમાં રહી કામગીરી કરવા માટે સૂિચત કરવામાં આવે છે, તાલુકા તરે તા કાિલક િતસાદ માટે લાયઝન 

અિધકારી ીઓની િનમ ક કરવામાં આવે છે. તમામ લાયઝન અિધકારી ીઓને આપિ ના સમયે સ ગ અને સતક રહેવા 

જણાવવામાં આવે છે.  

તાલુકા તરે ઉપલ ધ કરવામાં આવેલ શોધ અને બચાવના સાધનો લાઇફ જેકેટ, લાઇફ ર ગ, રોપ, જનરેટર, તમેજ 

વરસાદ માપક યં ને કાયાિ વત િ થિતમાં હોય તે માટે તેની મામલતદાર ીઓ ારા ભૌિતક ચકાસણી કરી લેવામાં આવે છે. રાહત 

એ આફત દર યાન તથા આફત ાટ યા બાદ નો તબ કો છે. આફતથી થયેલ નુકશાનના કારણે ય કત માનિસક, શા રરીક તથા 

આ થક રીતે ભાંગી પ યો હોય છે. જે યિ ત અથવા સમુદાય ને સમાજમાં ફરીથી તે પગભર થઇ શકે તે માટે સરકાર ીની ારા 

લેવામાં આવતો િનણય સવ પરી 

 

કરણ- ૪ 

   

 
 

   

 

રોકથામ અન ેઉપશમન કાયયોજના 
(Prevention and Mitigation Measures) 
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આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીરી અને િબન માળખાગત કાય  કરવા. માળખાગત કામમાં 

બાંધકામ અને આનુસંિગક કામગીરી જે જોખમ હળવુ કરવામાં મદદ કરે છે. િબન માળખાગત કાય માં જન ગૃિત, મતાવધન, 

યવહારમાં બદલાવ, સલામતીના િનયમો ઘડવા અને લાગૂ કરવા જેવા કાય  કરવામાં આવે છે.  

ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કાય  નીચ ેમુજબ છે જે બે કારના છે; 

���� માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    કાયકાયકાયકાય  :  

થળ પર બાંધકામ અને એ નીયર ગ, ભૌિતક કામ. 

���� િબનિબનિબનિબન    મામામામાળખાગતળખાગતળખાગતળખાગત    કાયકાયકાયકાય     : 

અ યાસ, સંશોધન, િનયમો, નીિતઓ, મતાવધન, જન ગૃિતલ ી કામગીરી. 

 દરેક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામાં આવા કાય  સમાિવ  કરે તેનંુ સંકલન અમલ કરનાર કરી શકે. આવા કામોની 

વા ષક સમી ા કરી તેમાં જ રી સુધારા વધારા કરવામાં આવશ.ે  
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� પરૂનાપરૂનાપરૂનાપરૂના    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન માટેમાટેમાટેમાટે    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાઓપગલાઓપગલાઓપગલાઓ         

ટાસ્ ટાસ્ ટાસ્ ટાસ્     કકકક વિૃવિૃવિૃવિૃ  અમલઅમલઅમલઅમલ    કરનારકરનારકરનારકરનાર    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 
શશશશ     કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 
પણૂપણૂપણૂપણૂ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    તારીખતારીખતારીખતારીખ 

મરામત, સાફ 
સફાઇ 

વરસાદના પાણીના િનકાલ માટે ગટર, ેનેજ 
અને કેનાલની મરામત કરવી 

નગરપાિલકા, ગુ.પા. અને 

ગ.વ્  ય.બોડ નગર િવભાગ, 

આર. એન.બી. 

મે-૨૦૨૨  જુન – ૨૦૨૩ 

તાલીમ ારા 
કુશળતા 
િવકસાવવી 

સ્  યંમ સેવકો અને તરવૈયાની  તકનીકી 
કુશળતાઓ માટે ખાસ તાલીમ આયોજન કરી 

મતા વઘન કરવંુ અને કુશળતા િવકશાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 

.એસ.ડી.એમ.એ  

નગરપાિલકા, પોલીસ, અને 

એિ લ-  

૨૦૨૨ 
માચ – ૨૦૨૩ 

આપિ  
યવ થાપનને 

મુ ય વાહ સાથે 
જોડવો 

િજ લા તરે ચાલતા સમુદાય આધા રત 
ાયકમો સાથે આપિ  યવ થાપન 

કામગીરીના સંકલન  અંગે સુિ વત કરવંુ 

તમામ લાઇન ડીપાટમે ટ 
મુ ય વે  DRDA/ ICDS/ 

િશ ણ 

એિ લ-  

૨૦૨૨ 
માચ- ૨૦૨૩ 

EW પૂવ ચેતવણી યવ થાને મજબુત બનાવી 
કલેકટર કચરેી, ાંત કચરેી, 

આઇ.એમ.ડી, ડી.ઇ.ઓ.સી 
એિ લ-  

૨૦૨૨ 
માચ- ૨૦૨૩ 

મોક લ 
શાળાઓ, બહુમાળી ભવનો,  હોિ પટલ અને 
સંભિવત જોખમ ધરાવતા થળો પર કાયવાહી 
હાથ ધરવી 

કલેકટર કચરેી, િશ ણ િવભાગ, 

આરો ય િવભાગ 

એિ લ-  

૨૦૨૨ 
માચ- ૨૦૨૩ 

સમુદાય 
આધા રત 
આપિ  
યવ થાપન 

થાિનક િવભાગોમાં જોખમ અને 
સંવેદનશીલતા, આપિ  િનવારણની 

જ રીયાત,  િતસાદ આપવાની મતા અને 
સમજ િવકસાવવી 

મહેસુલ િવભાગ, શહરેી 

િવકાસ િવભાગ, 

.એસ.ડી.એમ.એ  પંચાયત 
િવભાગ 

એિ લ-  

૨૦૨૨ 
માચ – ૨૦૨૩ 

� પરૂપરૂપરૂપરૂ    નાનાનાના    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન    મીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેન  માટેમાટેમાટેમાટે    િબનિબનિબનિબન    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાઓંપગલાઓંપગલાઓંપગલાઓં     

ટાટાટાટા કકકક વિૃવિૃવિૃવિૃ  અમલઅમલઅમલઅમલ    કરનારકરનારકરનારકરનાર    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 
શશશશ     કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 
પણૂપણૂપણૂપણૂ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 

મરામત, સાફ 
સફાઇ 

વરસાદના પાણીના િનકાલ માટે ગટર, 
ેનેજ અને કેનાલની મરામત કરવી 

નગરપાિલકા, ગુ.પા.અને 

ગ.વ્  ય.બોડ િવભાગ, આર.એ ડ 

બી. ટેટ અને પંચાયત 

એિ લ-  

૨૦૨૨ 
જુન- ૨૦૨૨ 

થાિનક 
સંસાધનો 
િવકસાવવા અને 
ઓળખવા 

પરંપરાગત સામનો કરવાના સાધનો 
અને કૌશ યોનો િવકાસ કરવો. દા.ત. 

તરાપા, 

DDMC, યુવક મંડળ અને 

એન. .ઓ. 
એિ લ-  

૨૦૨૨ 
માચ – ૨૦૨૩ 

પશુ આરો ય પશુઓની સલામતી અંગે ગૃિત પશુપાલન  અને ામ િવકાસ 
િવભાગ 

મે-૨૦૨૨ ઓગસ્  ટ ૨૦૨૩ 
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� વાવાઝોડાના ઉપશમન મીટીગેશન માટે માળખાગત પગલાંઓ  

ટાટાટાટા કકકક વિૃવિૃવિૃવિૃ  અમલઅમલઅમલઅમલ    કરનારકરનારકરનારકરનાર    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 
શશશશ     કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 
પણૂપણૂપણૂપણૂ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 

સલામત 
બાંધકામ  

વાવાઝોડાથી અસલામત મકાનો અને 
હેર ભવનોની ઓળખ કરવી અને તેનુ 

વાવાઝોડા સામે મજબુતી બ વી  

માગ અને મકાન 
ટી.ડી.એમ.સી એસ.ડી.એમ 

. 

એિ લ 
૨૦૨૨૨  

જુન-૨૦૨૨ 

� વાવાઝોડાના ઉપશમન મીટીગેશન માટે િબન માળખાગત પગલાંઓ  

ટાટાટાટા કકકક વિૃવિૃવિૃવિૃ  
અમલઅમલઅમલઅમલ    કરનારકરનારકરનારકરનાર    

િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 
શશશશ     કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 
પણૂપણૂપણૂપણૂ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 

સંદેશા યવહારની 
પ ધિત િવકસાવવી 

DEOC/ અને તાલુકા કં ોલ મ તથા ગામ 
ક ા સુધી પૂવ ચેતવણી યવ થાને મજબૂત 

બનાવવી. 

તાલુકા કં ોલ મ 
TDMC/ 

પંચાયત, સચાઇ 

એિ લ  – 
૨૦૨૨ 

જુન-૨૦૨૨ 

મજબૂતી કરણ 
નબળી ગુણવ ાવાળા િબ ડ ગ/ હોડ ગ 

માટે નોટીસ આપવી અને િનયં ણ કરવંુ. 
માગ અને મકાન 
નગરપાિલકા 

એિ લ  – 
૨૦૨૨ 

જુન-૨૦૨૨ 

 

� ભકૂપંભકૂપંભકૂપંભકૂપંનાનાનાના    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન)મીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેન (માટેમાટેમાટેમાટે    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાંઓપગલાંઓપગલાંઓપગલાંઓ     

ટાસ્ ટાસ્ ટાસ્ ટાસ્     કકકક વિૃવિૃવિૃવિૃ  અમલઅમલઅમલઅમલ    કરનારકરનારકરનારકરનાર    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 
શશશશ     કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 
પણૂપણૂપણૂપણૂ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    

તારીખતારીખતારીખતારીખ 

મતા વઘsન 
EOC/ERC નું બાંઘકામ તથા મજબુતી 
કરણ 

મહેસુલ િવભાગ માગ 
અન ેમકાન 

.એસ.ડી.એમ.એ. 
યુઆરી ડીસે બર 

મજબતૂીકરણ 

નબળા મકાન અન ેખાનગી િબ ડ ગો 
(શાળા, બે ક, શોપ ગ સે ટર વગરેે) નું 

રે ોફીટ ગ કરાવવુ.ં 

મહેસુલ િવભાગ માગ 
અન ેમકાન 

યુઆરી ડીસે બર 
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મજબતૂીકરણ 
અિત નબળા અન ેજજરીત મકાનો અને 
િબ ડ ગો ઓળખવા અન ેધરાશાયી કરવા. 

મહેસુલ િવભાગ માગ 
અન ેમકાન 
એસ.ડી.એમ 

યુઆરી ડીસે બર 

 

 

 

� ભકૂપંભકૂપંભકૂપંભકૂપંનાનાનાના    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન (િમ ટગશેનિમ ટગશેનિમ ટગશેનિમ ટગશેન)માટેમાટેમાટેમાટે    િબનિબનિબનિબન    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાઓંપગલાઓંપગલાઓંપગલાઓં     

ટા ક વૃિ  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  કરવાની 
તારીખ 

પૂણ કરવાની 
તારીખ 

તાલીમ 
ભૂકંપ િતરોધક બાબતો અગંે 
આ કટે ટ, એ નીયર, ક ડયા-
કારીગરોનુ ં મતાવધન 

નગરપાિલકા, 

ડી.ડી.એમ.સી. અન ે
માગ અને મકાન 

એિ લ  – 
૨૦૨૧ 

ફે ુઆરી 
૨૦૨૨ 

બી ડ ગ કોડનો 
અમલ 

તમામ બાંધકામોમાં ભૂકંપીય સલામતી 
સબંધીત નીિતિનયમોનું ચુ ત પાલન 
કરાવવું. 

નગરપાિલકા, 

ડી.ડી.એમ.સી અને 
માગ અને મકાન 

માચ-૨૦૨૧ 
ફે ુઆરી 
૨૦૨૨ 

કવાયતો હાથ 
ધરવી 

શાળાઓ, હો પીટલ અન ે હરે 

ભવનો માટે મોક ીલ કરવી. 

DPEO/ 

CDHO/ 

DEO/ મામલતદાર 

માચ-૨૦૨૧ 
ફે ુઆરી 
૨૦૨૨ 

 

� દુ કાળદુ કાળદુ કાળદુ કાળનાનાનાના    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન)મીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેન (માટેમાટેમાટેમાટે    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાંઓપગલાંઓપગલાંઓપગલાંઓ     

ટા ક વૃિ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ 
પૂણ કરવાની 

તારીખ 

પાણી સં હ અને 
વૃિતઓ ને વેગ 

આપવો 

કુટુંબ તરે મકાનમાં અન ે હેર 
ભવનોમાં વરસાદી પાણીના સં હનું 
બાંધકામ કરાવવ ુ

વન િવભાગ, ામ 
િવકાસ અને પંચાયત 

માચ ફે ુઆરી 

પાણી સં હ અને 
વૃિતઓન ેવગે 

આપવો 

સામુદાિયક તરે વરસાદી પાણીના સં હ 
માટ ેતળાવો, ખેત તલાવડી અન ે

ચેકડેમોનુ ંબાંધકામ કરાવવ.ુ 

ામ િવકાસ અન ે
સચાઇિવભાગ 

માચ ફે ુઆરી 
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� દુ કાળદુ કાળદુ કાળદુ કાળનાનાનાના    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન)મીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેન (માટેમાટેમાટેમાટે    િબનિબનિબનિબન    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાઓંપગલાઓંપગલાઓંપગલાઓં      

ટા ક વૃિ  અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  

કરવાની 
તારીખ 

પૂણ કરવાની 
તારીખ 

ગામોની 
ઓળખ કરવી 

અછત અને દુ કાળ િનવારણના કામોની 
સૂિચ બનાવવી અન ે થળ તારવવા 

ખેતીવાડી િવભાગ, 

પંચાયત, વન િવભાગ 
માચ ફે ુઆરી 

કુિષ, લ ી, 
માિહતી 
આપવવી 

ઓછા વરસાદમાં દુ કાળમાં ટકી શકે તેવા 
પાકો માટ ેખેડૂતોને માિહતગાર કરવા અન ે
પાણીના કરકસરયુ ત ઉપયોગ માટ ે

ખેતીવાડી િવભાગ, 

પંચાયત, વન િવભાગ 
સચાઇ 

માચ ફે ુઆરી 

 

 

 

� ઓ ોિગકઓ ોિગકઓ ોિગકઓ ોિગક    માટેમાટેમાટેમાટે    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન    માટેમાટેમાટેમાટે    માળખાગતમાળખાગતમાળખાગતમાળખાગત    પગલાઓંપગલાઓંપગલાઓંપગલાઓં     

ટા ક વૃિ  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ 
પૂણ કરવાની 

તારીખ 

ઉ ોગોથી કુદરતી સંસાધનો 
ઉપર થતી િવપરીત અસરોની 
દેખરેખ રાખવી (જમીન, 

પાણી અને હવા) 

િનયિમત ડેટા કલેકશન અન ે
કુદરતી સંસાધનો પરની િવપરીત 
અસરોનો અ યાસ 

DDMC, 

LCG, 

GPCB, 

 

માચ ફે ુઆરી 

સે ટી અસેસમે ટ 
 

ઉ ોગોના કારણ ેઆસપાસના 
રહેણાંક િવ તારોમાં થનાર 
જોખમો અગંે ઓ ડટ 

ઇ ડર ીયલ 
સે ટી ઓ ફસર માચ ફે ુઆરી 
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કરણ- ૫ 

 

 
 

ઇમરજ સીમાં પૂવ અને બાદમાં િતભાવ કરવો જ રી છે. િતભાવ કરવાના આયોજન માટે ઠોસ યચક તૈયાર કરવુ. 

િવિવધ સં થા, િવભાગો સાથે સંકલન,માળખાગત અને િબન માળખાગત કાય  વગેરે નિ ક કરવામાં પૂવ તૈયારી ઉપયોગી રહે છે.     

૫૫૫૫.૧૧૧૧    મતામતામતામતા    વધનવધનવધનવધન    લાનલાનલાનલાન 

આપિ  યવ થાપનમાં મતાવધન માટે નીચે મુજબની તાલીમોનંુ આયોજન કરવંુ  
���� શોધ અને બચાવ  
���� પૂવ ચેતવણી  
���� થળાંતર  
���� નુકશાન અને આકારણી  

 

૫૫૫૫.૨૨૨૨    તાલીમતાલીમતાલીમતાલીમ    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    િવ લેિવ લેિવ લેિવ લેષણષણષણષણ 

તાલીમથી યિ ત અને સમૂહનાં ાન, આવડત અને યવહારમાં બદલાવ આવે છે. ભાવા મક અને ાના મક પાસાઓમાં અસર 

થાય છે. જેથી યિ ત અને સમૂહની કામગીરી વધુ સારી બને છે. આ માટે અગાઉથી તાલીમની જ રીયાતો ઓળખવી અને તનેા 

આધારે તાલીમ અને મતાવધનનંુ આયોજન કરવુ.  

���� વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી 
���� કાય િવ લેષણ (નવા અથવા યવ થામાં કરલે સુધારા વધારા) 

���� તાલીમની જ રીયાતની ઓળખ કરવી 
���� તાલીમની જ રીયાતનંુ સરવૈયુ 
���� તાલીમની વૈકિ પક યવ થા નિ ક કરવી  
���� તાલીમના ખચ-લાભ નુ િવ લેષણ કરવંુ 

•••• િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    િવભાગોિવભાગોિવભાગોિવભાગો    માટેમાટેમાટેમાટે    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    તાલીમોતાલીમોતાલીમોતાલીમો 

          િવિવધ િવભાગોનાં અિધકારીઓ અને કમચારીઓની તાલીમની જ રીયાતો ઓળખીને તેના આધારે તેમના માટે તાલીમ 
કાય મો ગોઠવવામાં આવે છે.  આ યાથી તાલીમ માટેનાં િવષયો અને યાઓ તારવી શકાય. 

દરેક િવભાગે પોતાના તરે આપિ  યવ થાને મજબૂત કરવા માટે તાલીમ કાય મોની સૂિચ અને સમયસારણી બનાવવા સ ય છે. 

સામા ય રીતે આ યા િજ લા કે રા ય તરેથી થાય છે. તાલુકા તરે તાલીમની જ રીયાત ઓળખી તે મુજબની તાલીમ આયોજન 

કરી વધુ સારી ગુણવ ાલ ી તાલમીનંુ આયોજન થાય છે. 

અ યાર સુધીના અનુભવોમાંથી દરેક િવભાગો માટે નીચે મુજબના તાલીમ કાય મો હાથ ધરવામાં આવે છે.  

 િવિવધ તરે આપિ  યવ થાપન ઓરીએ ટેશન   

 પોલીસ, વા ય, મહેસૂલ, પંચાયત ામ િવકાસ, વન િવભાગ વગેરે માટે, આગ સલામતી અંગેની  કૌશ ય વૃિ ધ તાલીમ 

કાય મ.  

પૂવ તૈયારી કાય યોજના 
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 ઇમરજ સી રીસપોન્  સ સાથે સંકળાયેલ િવિવધ યુિનટ જેવાં કે, પોલીસ, નગરપિલકા ફાયર િ ગેડ  હોમગાડ, .આર.ડી, 

એનસ.એસ.એસ. વગેરે માટે શોધ અને બચાવ તાિલમ  

 સાધનો અને યં ોની ળવણી અને ઉપયોગ. 

 િવિવધ સમુહો જેવાં કે િશ ક, આંગણવાડી કાયકર, મ.ભો.યો સંચાલક, વ્  યાજબી ભાવના દુકાનદાર વગેરે માટે ાથિમક 

સારવાર અને આરો ય તાિલમ 

•••• ખાસખાસખાસખાસ    તાલીમતાલીમતાલીમતાલીમ: 

•••• િવભાગીયિવભાગીયિવભાગીયિવભાગીય    તાલીમોતાલીમોતાલીમોતાલીમો    સચાઇસચાઇસચાઇસચાઇ    અ યઅ યઅ યઅ ય    િહતધારકોિહતધારકોિહતધારકોિહતધારકો    માટેમાટેમાટેમાટે    ા તાિવા તાિવા તાિવા તાિવકકકક, પવૂપવૂપવૂપવૂ    તયૈારીતયૈારીતયૈારીતયૈારી, િતભાવિતભાવિતભાવિતભાવ    ઉપશમનઉપશમનઉપશમનઉપશમન    (મીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેનમીટીગશેન) રોકથામરોકથામરોકથામરોકથામ    વગરેેવગરેેવગરેેવગરેે    

અંગેઅંગેઅંગેઅંગે    તાલીમોતાલીમોતાલીમોતાલીમો    .એમએમએમએમ. ખાતેખાતેખાતેખાતે    થાયથાયથાયથાય    છેછેછેછે. ડીડીડીડી.આઇઆઇઆઇઆઇ. 

•••• પંચાયપંચાયપંચાયપંચાયતોતોતોતો, સમુદાયસમુદાયસમુદાયસમુદાય    માટેમાટેમાટેમાટ,ે CBDP રાહતરાહતરાહતરાહત    નુકશાનનુકશાનનુકશાનનુકશાન    આકારણીઆકારણીઆકારણીઆકારણી    અનેઅનેઅનેઅને    વળતરનાવળતરનાવળતરનાવળતરના    િનયમોિનયમોિનયમોિનયમો    અંગેઅંગેઅંગેઅંગે    તાલીમતાલીમતાલીમતાલીમ. 

•••• NGOs    અનેઅનેઅનેઅને    CBOs / SHGs, CBDP,    િનઃસહાયતાિનઃસહાયતાિનઃસહાયતાિનઃસહાયતા    અનેઅનેઅનેઅને    જોખમજોખમજોખમજોખમ    આકંલનઆકંલનઆકંલનઆકંલન 

•••• સમદુાયનાંસમદુાયનાંસમદુાયનાંસમદુાયનાં    કાયદળોકાયદળોકાયદળોકાયદળો    માટેમાટેમાટેમાટે    શોધશોધશોધશોધ    બચાવપૂવબચાવપૂવબચાવપૂવબચાવપૂવ, સલામતસલામતસલામતસલામત    થળેથળેથળેથળે    ખસડેવાનીખસડેવાનીખસડેવાનીખસડેવાની    પ ધિતઓપ ધિતઓપ ધિતઓપ ધિતઓ, ાથિમકાથિમકાથિમકાથિમક    સારવારસારવારસારવારસારવાર, ચતેવણીચતેવણીચતેવણીચતેવણી    વગરેેવગરેેવગરેેવગરેે    અગંેઅગંેઅગંેઅગં.ે    

૫.૩ તાલીમ આયોજન યવ થા  

કાય વૃિ  
જવાબદાર િવભાગ 

 

તાલીમ 
જ રીયાતનંુ 
િવ લેષણ 

આપિ  યવ થાપનમાં િવભાગોની ભૂિમકા અને જવાબદારીઓની 
ઓળખ કરવી. 

• મહેસૂલ અને ડે યુટી કલેકટર 
• સામા ય વહીવટ િવભાગ 
• મહેસૂલ િવભાગ 
• .એસ.ડી.એમ.એ./ .આઇ.ડી.એમ. 

• તમામ કાય ણાલી મુજબના િવભાગો 
• હેર ે  
• ખાનગી ે  
• એન. .ઓ. અને અ ય સંગઠનો 

િવભાગોની ભૂિમકા અને જવાબદારીઓને આગળ લઇ જવા માટે 
િવિવધ િહતધારકોની ઓળખ કરવી. 

તાલીમ જ રીયાત િવ લેષણ સતત ચાલુ રાખવ ુ

તાલીમની જ રીયાત મુજબ તાલીમની ડઝાઇન તૈયાર કરવી. 

સંસાધનોની યવ થા કરવી 
તાલીમ કરવી 

૫૫૫૫.૪૪૪૪.એજએજએજએજ સીસીસીસીઓનીઓનીઓનીઓની    મદદમદદમદદમદદ    દરદરદરદર યાયાયાયાનનનન    ોટોકોલોટોકોલોટોકોલોટોકોલ    યયયયવ થાવ થાવ થાવ થા         

 િજ લાની મતા બહાર આપિ  સામનો કરવાનો આવશ.ે યારે રાજય તથા કે  સરકારની ઉપલ ધ અ ય એજ સી 

જેવી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જ રી ોટોકલ સાથે રાજય થળે SEOC ના સંપૂણ સંકલનમાં  

રહી મદદ લેવામા આવશ.ે  

 

૫૫૫૫.૫૫૫૫    બચાવબચાવબચાવબચાવ    સાસાસાસાધધધધનોનીનોનીનોનીનોની    ઓળખઓળખઓળખઓળખ    અનેઅનેઅનેઅને    જજજજ થાથાથાથાનીનીનીની    ચકાસણીચકાસણીચકાસણીચકાસણી     

 આપિ  િતસાદ માટે રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત આપવામાં આવેલ બચાવ સાધનો જેવા કે ફાયર વાટર 
ાઉજર, ફાયર ટેન્  ટર, ઇમરજન્  સી પોટબલ લાઇટ, લાઇફ જેકેટ, જેસીબી, ેન વગેરે જેવા સંસાધનો ની યાદી તયૈાર કરી તમેની 

ઉપલિ ધની ભૌિતક અને કાયરત િ થિતમાં રાખવામાં આવે છે. જેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે.  

 

૫૫૫૫.૬૬૬૬    ચતેવણીચતેવણીચતેવણીચતેવણી    તં નીતં નીતં નીતં ની    ચકાસણીચકાસણીચકાસણીચકાસણી    કરવીકરવીકરવીકરવી     
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 િજ લા ક ાના કં ોલ મને મળતા પૂવ ચેતવણી અંગેના સંદેશાઓ સુચા  પથી પ  રીતે તાલુકા અને ગામ તર સુધી 
પહ ચે તે માટનેી  
 ૧. રાજય કં ોલ મ (SEOC) 

 ૨. િજ લા કં ોલ મ (DEOC) 

૩. તાલુકા કં ોલ મ (TEOC)  

માટે તમામ કં ોલ મ વ ચે આતરીક સંકલનની ચકાસણી  કરવામાં આવે છે.  

 

 

 

૫૫૫૫.૭૭૭૭    વવવવરીતરીતરીતરીત    િતસાદિતસાદિતસાદિતસાદ    ટીમોટીમોટીમોટીમો    વવવવ ચેચચેેચેનુંનુનંુંનું        સકંલનસકંલનસકંલનસકંલન     
 િજ લામાં કોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દર યાન આપવાના થતાં િતસાદ માટે નીચે મુજબના િવભાગો પાસે 
ઇમરજ સી ટીમોનંુ આત રક સંકલન ચકાસણી  

૧. આરો ય િવભાગ  

૨. પોલીસ િવભાગ, 

૩. નગરપાિલકા – ફાયર ઇમરજન્  સી િવભાગ  

૫૫૫૫.૮૮૮૮    વિૈ છવિૈ છવિૈ છવિૈ છકકકક    સંસસંંસં થાથાથાથાઓઓઓઓ    અનેઅનેઅનેઅને    અઅઅઅ યયયય    િહતિહતિહતિહત    ધાધાધાધારકોરકોરકોરકો    સાથેસાથેસાથેસાથે    સકંલનસકંલનસકંલનસકંલન     
 િજ લામાં કોઇપણ આપિ  દર યાન િતસાદ રાહત બચાવ પુનવસન ાથિમક સારવાર વગેરે જેવી કામગીરી દર યાન 
વૈિ છક સં થાઓ તથા અ ય િહત ધારકોનો મહ વનંુ યોગદાન રહતેું હોય છે. િજ લામાં આવેલા વૈિ છક સં થાઓને િહત 

ધારકોની યાદી પ રિશ માં સામેલ છે.   

 

૫૫૫૫.૯૯૯૯    પરૂપરૂપરૂપરૂ        અનેઅનેઅનેઅને    વાવાઝોડાવાવાઝોડાવાવાઝોડાવાવાઝોડા    સાથેસાથેસાથેસાથે    ઋતગુતઋતગુતઋતગુતઋતગુત    પવૂપવૂપવૂપવૂ    તયૈારીતયૈારીતયૈારીતયૈારી     

 પૂર અને વાવાઝોડા સામે પૂવ તૈયારીના ભાગ પે અસર ત બનતા ગામોમાં થળાંતર કરવાની જ રીયાત જણાય તેવા 
સજોગોમાં ગામ થળે થાિનક થળે ઉપલ ધ વૈકિ પક સં થાઓની પૂવ ચકાસણી કરી લેવામાં આવે અને કટોકટીના સમયે પૂરતી 
રાશન પુરવઠાની પણ આગોતરી યવ થા માટે તમામ પગલા ભરવામાં આવે છે. તેમજ િજ લા તાલકુા અને ગામ થળેના 

આપિ  યવ થાપન કામગીરી સાથ ેજોડાયેલ તમામ થળેના લોકો વ ચે આંત રક સંકલન વધુ મજબુત રીતે જોડવામાં આવે છે.  

 

૫૫૫૫.૧૦૧૦૧૦૧૦    પવૂપવૂપવૂપવૂ    ચતેવણીચતેવણીચતેવણીચતેવણી    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા    (EWS)અનેઅનેઅનેઅને    આપિઆપિઆપિઆપિ     બાદનીબાદનીબાદનીબાદની    સચૂનાઓસચૂનાઓસચૂનાઓસચૂનાઓ     

 ઘણીવાર એવુ બને કે આપિ  અંગેનો સંદેશો અને ચેતવણી અંત રયાળ જ યાએ રહેલા લોકો સુધી સમયસર પહ ચાડી 
શકાતો નથી. અમુકવાર આપિ  પહેલા અને દરિમયાન અફવાઓના કારણે પહ ચતી માિહતી લોકોમાં ગભરાટ અને ગેર સમજ 

ફેલાવે છે. તથેી યો ય સમયે, પ , યો ય સમૂહને ચેતવણી સંદેશ પહ ચાડવાથી આપિ ની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. 

િવ વાસપા  માિહતી સમયસર પહ ચાડવા માટે ICS મહ વની છે. 
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પૂવ ચેતવણી કાય યોજના 

કાયના કાર પૂર વાવાઝોડા કેિમકલ અને ઔ ોિગક 

 

હાલનીપૂવ ચેતવણી 
યવ થા જવાબદાર 

િવભાગ 
 

 

સચાઇ િવભાગ/ 

ડેમ ઓથોરીટી/હવામાન ખાત ુ
↓ 
કલેકટર ી 
↓ 
મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
↓ 
ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

 

હવામાન ખાત ુ
↓ 
કલેકટર ી 
↓ 
મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
↓ 
ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

 

હવામાન ખાત ુ
↓ 
કલેકટર ી 
↓ 
મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
↓ 
ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

 

 

આપિ  બાદની સૂચનાઓ 

સંકટના કાર પૂર વાવાઝોડંુ ભૂકંપ દુ કાળ 
કેિમકલ અન ેઔ ોિગક 

દુઘટનાઓ 

જવાબદાર િવભાગ DEOC, મામલતદાર કચેરી અન ેતા.િવ.અ. 

આવરી લીધેલ ગામો જે-તે સંકટના જોખમ સભંિવત ગામો 

ચેતવણી અન ેસંદેશા ન પહ ચતા હોય 
અથવા પહ ચાડવા મુ કેલ હોય તેવા 

ગામો/વસાહત.  

જે સમુદાય ગામોમાં દૂર રહ ેછે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલધારી વગેરે 

સમય મયાદામાં ચેતવણીના સંદેશા 
પહ ચવા માટનેા   જ રી  પગલાઓ. 

કાયદળોમાં ગામોમાં દૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ કરવો અન ે સંદેશા 
યવહારની યવ થા ગોઠવવી. 

 

૫૫૫૫.૧૧૧૧૧૧૧૧ આગોતરીઆગોતરીઆગોતરીઆગોતરી    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા 

 યારે આપિ  આવે યારે પૂર તી સાધન સામ ી, યં ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની જ રીયાતને પહ ચી વળવામાં 

અંતરાય આવે છે. આગોતરી યવ થા કરવાથી મુ કેલીને મહદઅંશે િનવારી શકાય છે. યો ય રીતે “ ટોક પાઇલ” કરવાથી વરીત 

મદદ કરવામાં સરળતા રહે છે. 

આગોતરી યવ થા માટે મહ વનાં પગલાં છે; 
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���� િવ તાર અને સંકટ અનુસાર જ રી સામ ીની સૂિચ તૈયાર કરવી. આ માટે િવ તારના લોકોની િનઃસહાયતા, વપરાશ અને 

સં કૃિતને યાને લેવા. 

���� જે સાધન સામ ી એકઠી કરવાની છે તેની ગુણવ ા અને માનાંક યાને લેવા જોઇએ જેથી  ગુણવ ાવાળી સામ ી એક ીત 
થાય. 

���� આવી સાધન-સામ ી પહ ચાડી શકે તેવા િવ ેતા અને ોત ન કી કરવા. 

���� આગોતરી યવ થાની સાધન સામ ીનાં ગોડાઉન, સ લાયસનંુ નેટવક તૈયાર રાખવંુ જેથી સ વરે સેવા પહ ચાડાય. 

���� તાલુકામાં તાલુકા મથકે અને જુદા-જુદા લ ટર તરે આવી યવ થા કરી શકાય. પંચાયત તરેપણઆવી યવ થા થાય ત ે

માટે કામગીરી કરવાકેિમકલઅને ઔ ોિગક એકમ અને સં હ માટેના પૂવતૈયારીના પગલાંઓ 

���� સલામતીના નીિતિનયમોને િનયિમત રીતે દાખલ કરવા, સુધારા-વધારા કરવા. 

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

���� કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમાં દેખરખે કરવી અને અહેવાલ કરવો.  

���� અક માતનંુ રીપોટ ગ, છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે સુિનિ ચત કરવુ. 

���� સલામતીની સમજ વધે તે માટે અગાઉથી અને િતભાવ વ પે પગલાં લેવા.  

૫૫૫૫.૧૨૧૨૧૨૧૨    સમદુાયસમદુાયસમદુાયસમદુાય    ગિૃતગિૃતગિૃતગિૃત    અનેઅનેઅનેઅને    િશ ણિશ ણિશ ણિશ ણ    અનેઅનેઅનેઅને    પવૂતયૈારીપવૂતયૈારીપવૂતયૈારીપવૂતયૈારી     

             કોઇપણ આપિ નો સામનો કરવા માટે ાથિમક ણકારી અને આપિ  દર યાન શું કરવુ અને શું ન કરવંુ તે 
અંગેની ણકારી િવિવધ મા યમો જેવા કે રેલી, િવડોયો શો, ભીતસુ ો, શાળા ક ા, િચ , વ ત િવિવધ તાલીમ ારા 

.એસ.ડી.એમ.એ. ારા અમલી બનેલ ડી.આર.એ.મ. ો ામ ારા કામગીરી અમલમાં છે.  

૫૫૫૫.૧૩૧૩૧૩૧૩    ોકયોરમેોકયોરમેોકયોરમેોકયોરમે ટટટટ    (ટે ટટે ટટે ટટે ટ    ધાધાધાધાબળાબળાબળાબળા    , સાસાસાસાધધધધનોનોનોનો    વગરેેવગરેેવગરેેવગરે)ે  

પૂર જેવી િ થતી દર યાન થળાતરંની િ થતી સ ય યારે થળાતર લોકો માટે ટેન્  ટ, ઘાબળા તથા અ ય દૈિનક 

ઉપયોગી સાધનો માટે થાિનક થળે ઉપલ ધ વૈિ છક સં થાઓ તથા સંબંિધત િવભાગોના સંયુકતથી યવ થા કરવામાં આવશ.ે 

૫૫૫૫.૧૪૧૪૧૪૧૪    એસએસએસએસ.ડીડીડીડી.આરઆરઆરઆર.એનએનએનએન    અપડશેનઅપડશેનઅપડશેનઅપડશેન     

એસ.ડી.આર.એન પર િવડીએમપી, ટીડીએમપી તથા સીડીએમપીને    આપિ  યવ થાપન લ ી તમામ િવગતો મામલતદાર ી 

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી તથા ચીફ ઓ ફસર ારા પૂણ કરવામાં આવે છે.   

૫૫૫૫.૧૫૧૫૧૫૧૫    મીડીયામીડીયામીડીયામીડીયા    મનેજેમે ટમનેજેમે ટમનેજેમે ટમનેજેમે ટ    અનેઅનેઅનેઅને    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી    સારણસારણસારણસારણ     

 િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાની ભૂિમકા આપિ ની ચતેવણી અને િવગતો પહ ચાડવા માટે મહ વની બની રહે છે 
મા યમો આવા સમયે શાિલનતા પૂવક વત  જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાં મહ વની ભૂિમકા ભજવી શકે. આપિ  અગેં 

પૂવતૈયારી, િતભાવની રીતો, બચવાની રીતો વગેરે અંગે ખૂબ જ સારી માિહતી લોકો સુધી બહોળા કારથી પહ ચાડી શકે. 

સામા ય રીતે કોઇ પણ સંકટ કે આપિ ઓમાં સમુદાયને પ  અને સાચી ણકારી મળે તે ખૂબ જ જ રી છે. તથેી મા યમોની 

ભૂિમકા ઘણી મહ વની છે. રાજય તરેની EOC માં મી ડયા સેલ શ  કરી મા યમો સાથે સંકલનની યવ થા રાજય સરકાર ેકરી 

છે. જે સતત કાયરત છે. આપિ ના સમયે યો ય અિધકારી ારા િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાને સમયાંતર ેઅપડેટ કરવામાં આવે 

છે. જેથી િબન જ રી અફવા અને ગેર જવાબદારી વાળી માિહતીનો સાર અટકે આવી યવ થા આપિ  દર યાન DEOC તર ે

પણ હોય છે, તેની મદદ લેવામાં આવે છે.   
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૫૫૫૫.૧૬૧૬૧૬૧૬    દ તાવે કરણદ તાવે કરણદ તાવે કરણદ તાવે કરણ     

 િજ લામાં બનતા કોઇપણ આપિ  દર યાન તેની સામે આપવામાં આવેલ િતસાદ કયા દર યાન જોવા મળેલ 
િવિવધ િવભાગોના, અસર ત, લોકોના અને અ ય એજં સીઓના િતભાવ અગે દ તાવે કરણ થાય ત ેજ રી છે. જેથી કરી 

સમ  કયા દર યાન તં  ારા રહી જવા પામેલ િતયોને ઓળખી શકાય અને તેને ભિવ યમાં પૂનાવિતત થતી ટાળી શકાય.  

 

 

 

 

કરણ-૬ 

 

 

 

 આપિ  અસર ત િવ તાર અને લોકોને પુનઃિ થિતમાં અથવા વધુ સારી િ થિતમાં લાવવાનંુ કાય આ લાનનંુ છે. 

આપિ ને કારણે જ રી સેવાઓ, માળખા, લોકોનંુ વનિનવાહ, વા ય અને સમ  વનશૈલી અસર પામે છે. તથેી  સ વર ે 

આ બધા પાસાઓ પુનઃિ થિતમાં લાવવા. ભૌિતક માળખાઓને અને વન જ રી સેવાઓ પુનઃિ થત કરવા માટે આ મુજબની 

રણનીિત યાને લેવી.  

 પહેલાં કરતા વધુ સા  બાંધવું : 

નવાં બાંધકામ કાય  એવી રીતે કરવા જે પુનઃ આવી આપિ ઓમાં નુકસાન ન પામે.  

 સહભાગી આયોજન :  

લોકોની સામા ક અને સાં કૃિતક શૈલી અને જ રીયાતોને યાનમાં રાખી ફેર બાંધકામ અને કાય  કરવા. આ માટે આયોજનમાં 

િહતધારકોની સહભાગીતા આવ યક છે.  

 સંકલન : 

પુનઃિ થિતમાં લાવવાનંુ આયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સંકલન પે તૈયાર કરવંુ. આવા આયોજનો માટે વરીત નુકસાનનંુ 

આંકલન અને લોકોની જ રીયાતનંુ આંકલન અગ યનંુ પાસુ છે.  

� નીચે મુજબના િવિવધ ે ોને પુનઃિ થત કે કાયરત કરવા . 

 મહ વની સેવાઓ :  

પુનઃિ થિત 
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વીજળી, પાણી, સંચાર, વાહન યવહાર, વ છતા, વા ય. 

 માળખા / બાંધકામ :  

 આવાસ, હરે ભવન અને ર તા 

 વનિનવાહ :  

કૃિષ, કુ ટર ઉ ોગ, દુકાન અને બ ર તથા રોજગાર. 

વીજળી, પાણી, વ છતા, ગંદાપાણીનો િનકાલ વગેરે સેવાઓ તા કાિલક શ  કરવી. આવી સેવા શ  કરવા માટે વૈકિ પક 

રણનીિત અને કાય  અગાઉથી નિ ક કરવા. જ ર પડે થાિનક સં થા, િવભાગો, કોપ રેટની મદદ લેવી.  

 

 

 

 

 

 

 

કરણ- ૭ 

 

 

 

િજ લામાં જેટલા ગામો નદી, વોકળા, તથા િનચાળવાળા િવ તારોમાં આવેલા છે. જયા ભારથેી અિતભાર ેવરસાદ 

દર યાન અથવા ઉપર વાસમાંથી આવતાં પાણીની વધુ આવકને કારણે થળાંતર કરવાની જ રીયાત પડી શકે છે. આ માટ ે થાિનક 

િજ લા / તાલુકા તં  પાસે થળાંતર કરવા માટ ે ેકટર, ક, છકળા, જેવા વાહનોને યવ થા ઉપલ ધ કરવા માટ ે સ મ છે. જે 

માટે થાિનક નગરપાિલકા, માગ અને મકાન પંચાયત, તથા અ ય  ખાનગી એજ સીઓની મદદ મળી શકે છે.પ રિ થિત મતા 

બહાર હોય તેવા સમયે હેલીકો ટર/ મેજર સચ ઓપરશેન જેવા સંજોગોમાં ટેટ ઇમરજ સી ઓપરેશન સે ટરના સંકલનમાં રહી 

સંકલન થળાંતર કરવામાં આવશ.ે  

થળાંતર દર યાન જે તે થાનો પર ઉપલ ધ સુરિ ત આ ય થાનો જેવા કે શાળા કમ્  યુનીટી હોલ વાડી, કે અન્  ય 

ઘા મક પ રસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશ.ે જે િવગતો વીડીએપીમાં સમાિવ  કરવામાં આવેલ છે. થળાંતરની િ થિત દર યાન 

થળાતંર યોજના 
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અસર તોને ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગેરે જેવી આવ યક યવ થા માટે પોલીસ/િજ લા પુરવઠા િવભાગ/િજ લા આરો ય 

િવભાગ ારા તા કાિલક ધોરણે જ રી સાધનસામ ી થળ પર પહ ચાડવા અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેશે . 

પશુ થળાંતર તથા અ ય કાળ   

• લોકોને ભારે વરસાદ અંગેની ચેતવણી દર યાન પશુઓ બાબતે સતક વ કાળ  લેવા અંગેની ણ કરવી.  

• થળાંતર કરવાની િ થિત દર યાન પશુઓને િખલાથી છુટા કરવા અંગે ન ભૂલ પડે તે માટે અવારનવાર પંચાયત મારફત 
હેરાત કરશ.ે  

• સંબોિધત ઋતુ દર યાન વકરતા પશુ રોગોને પહ ચી વળવા અંગે િજ લા પશુપાલન િવભાગ પોતાની ટીમને સાબુદ 
રાખશે તથા દવાઓના પુરા જ થાની ખા ી કરશ.ે  

• િજ લા પશુપાલન િવભાગ િજ લામાં રસીકરણના કાય મો કરશ.ે  

• વન િવભાગ વારા િજ લામાં ઘાસની અછત સામે પહ ચી વળવા માટેના તમામ પગલાં તથા ઘાસ ાિ તના ોતનો 
અગાઉથી આયોજન કરશ.ે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પશુપાલનપશુપાલનપશુપાલનપશુપાલન શાખાશાખાશાખાશાખા, િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પચંાયતપચંાયતપચંાયતપચંાયત, ગાધંીનગરનાગાધંીનગરનાગાધંીનગરનાગાધંીનગરના પશિુચ ક સાપશિુચ ક સાપશિુચ ક સાપશિુચ ક સા    અિધકારીઓનીઅિધકારીઓનીઅિધકારીઓનીઅિધકારીઓની    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી 

મ અિધકારી ીન ુનામ પશુપશુપશુપશુ    દવાખાનાનુંદવાખાનાનુંદવાખાનાનુંદવાખાનાનું    નામનામનામનામ હાલનુ ફરજન ુ થળ સંપક નંબર 

૧ ડોડોડોડો. કેકકેેકે.જેજેજેજે.પટલેપટલેપટલેપટલે 

પપપપશુશશુુશુ    દવાખાનુદવાખાનુદવાખાનુદવાખાન,ુ 

સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-૩૦૩૦૩૦૩૦, 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૧૦૬૪૨૦૦૧૯૧૦૬૪૨૦૦૧૯૧૦૬૪૨૦૦૧૯૧૦૬૪૨૦૦૧ 

૨ ડોડોડોડો. એચએચએચએચ.આરઆરઆરઆર. પટલેપટલેપટલેપટલે પશુપશુપશુપશુ    દવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં છાલાછાલાછાલાછાલા ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૯૦૯૩૪૨૬૫૦૯૯૦૯૩૪૨૬૫૦૯૯૦૯૩૪૨૬૫૦૯૯૦૯૩૪૨૬૫૦ 
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કરણ-૮ 

 

૩ ડોડોડોડો. એનએનએનએન.જેજેજેજે. રાવલરાવલરાવલરાવલ પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં     કોબાકોબાકોબાકોબા ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૯૦૯૯૫૯૧૭૩૯૯૦૯૯૫૯૧૭૩૯૯૦૯૯૫૯૧૭૩૯૯૦૯૯૫૯૧૭૩ 

૪ ડોડોડોડો. એએએએ. એનએનએનએન. દસેાઇદસેાઇદસેાઇદસેાઇ 
પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં     

ડભોડાડભોડાડભોડાડભોડા ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 
૯૯૨૫૧૬૨૮૫૮૯૯૨૫૧૬૨૮૫૮૯૯૨૫૧૬૨૮૫૮૯૯૨૫૧૬૨૮૫૮ 

૫ ડોડોડોડો. એએએએ.એમએમએમએમ. ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી પશુપશુપશુપશ ુદવાખાદવાખાદવાખાદવાખાનુંનુનંુંનુ,ં  પાલપાલપાલપાલ ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૮૨૫૫૪૨૭૪૫૯૮૨૫૫૪૨૭૪૫૯૮૨૫૫૪૨૭૪૫૯૮૨૫૫૪૨૭૪૫ 

૬ ડોડોડોડો. કેકકેેકે. એમએમએમએમ. ઓઝાઓઝાઓઝાઓઝા પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં     
ઘમીજઘમીજઘમીજઘમીજ 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ 
૯૪૨૬૯૮૫૧૫૩૯૪૨૬૯૮૫૧૫૩૯૪૨૬૯૮૫૧૫૩૯૪૨૬૯૮૫૧૫૩ 

૭ ડોડોડોડો. જેજેજેજે. એસએસએસએસ. પટલેપટલેપટલેપટલે 
પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં     

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮ 

૮ ડોડોડોડો. એસએસએસએસ. એસએસએસએસ. પિતપિતપિતપિત 
પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં 

રખીયાલરખીયાલરખીયાલરખીયાલ 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૮૯૮૨૭૩૭૩૩૯૮૯૮૨૭૩૭૩૩૯૮૯૮૨૭૩૭૩૩૯૮૯૮૨૭૩૭૩૩ 

૯ ડોડોડોડો. કેકકેેકે. બીબીબીબી. ઠાકોરઠાકોરઠાકોરઠાકોર પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં નાદંોલનાદંોલનાદંોલનાદંોલ દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૮૯૮૪૮૫૦૨૧૯૮૯૮૪૮૫૦૨૧૯૮૯૮૪૮૫૦૨૧૯૮૯૮૪૮૫૦૨૧ 

૧૦ ડોડોડોડો. એએએએ. પીપીપીપી. િ વદેીિ વદેીિ વદેીિ વદેી પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં  
ડવાડવાડવાડવા 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૯૭૪૭૬૯૫૧૯૯૯૭૪૭૬૯૫૧૯૯૯૭૪૭૬૯૫૧૯૯૯૭૪૭૬૯૫૧૯ 

૧૧૧૧૧૧૧૧ 
ડોડોડોડો. કેકકેેકે.એમએમએમએમ. પટલેપટલેપટલેપટલે 

પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં 
પાલુ ાપાલુ ાપાલુ ાપાલુ ા 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૪૦૮૮૯૩૮૩૦૯૪૦૮૮૯૩૮૩૦૯૪૦૮૮૯૩૮૩૦૯૪૦૮૮૯૩૮૩૦ 

૧૨૧૨૧૨૧૨ ડોડોડોડો. એમએમએમએમ.ડીડીડીડી. મકવાણામકવાણામકવાણામકવાણા પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં મહુડીમહુડીમહુડીમહુડી માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૯૨૪૮૯૭૯૯૨૪૮૯૭૯૯૨૪૮૯૭૯૯૨૪૮૯૭૭૭૭૭૮૧૮૧૮૧૮૧ 

૧૩૧૩૧૩૧૩ 
ડોડોડોડો. એસએસએસએસ. .પરમારપરમારપરમારપરમાર 

પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં 
����� 

માણસામાણસામાણસામાણસા ૭૮૭૪૯૫૭૮૭૪૯૫૭૮૭૪૯૫૭૮૭૪૯૫૦૧૩૫૦૧૩૫૦૧૩૫૦૧૩૫ 

૧૪૧૪૧૪૧૪ ડોડોડોડો. પીપીપીપી.જેજેજેજે.રાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં છાલાછાલાછાલાછાલા માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૯૭૭૮૭૪૪૭૩૯૯૭૭૮૭૪૪૭૩૯૯૭૭૮૭૪૪૭૩૯૯૭૭૮૭૪૪૭૩ 

૧૫૧૫૧૫૧૫ ડોડોડોડો. વાયવાયવાયવાય.આરઆરઆરઆર. ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં લોદરાલોદરાલોદરાલોદરા માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૪૨૮૫૨૯૪૪૨૯૪૨૮૫૨૯૪૪૨૯૪૨૮૫૨૯૪૪૨૯૪૨૮૫૨૯૪૪૨ 

૧૬૧૬૧૬૧૬ ડોડોડોડો. એનએનએનએન.એનએનએનએન.પટલેપટલેપટલેપટલે પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં સમૌસમૌસમૌસમૌ માણસામાણસામાણસામાણસા ૭૯૮૪૪૦૭૯૮૪૪૦૭૯૮૪૪૦૭૯૮૪૪૦૪૫૧૮૪૫૧૮૪૫૧૮૪૫૧૮ 

૧૭૧૭૧૭૧૭    ડૉડૉડૉડૉ....એનએનએનએન....એચએચએચએચ....રાણારાણારાણારાણા    પશુપશુપશુપશ ુદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુંદવાખાનુ,ં મળામળામળામળા    માણસામાણસામાણસામાણસા ૮૯૮૦૦૪૭૦૦૯૮૯૮૦૦૪૭૦૦૯૮૯૮૦૦૪૭૦૦૯૮૯૮૦૦૪૭૦૦૯    

૧૮૧૮૧૮૧૮    ડૉડૉડૉડૉ. . . . એમએમએમએમ.... ....ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી    પશુપશુપશુપશ ુદવાદવાદવાદવાખાનુંખાનુંખાનુંખાનુ,ં 
આનદંપરુાઆનદંપરુાઆનદંપરુાઆનદંપરુા((((વડેાવડેાવડેાવડેા))))    

માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૪૨૮૯૧૯૮૪૬૯૪૨૮૯૧૯૮૪૬૯૪૨૮૯૧૯૮૪૬૯૪૨૮૯૧૯૮૪૬    

મેડીકલ અને હોિ પટલ મેનેજમે ટ 
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િજ લામાં કોઇપણ આપિ  દર યાન આવ યક પરથી મેડીકલ સવેાઓ માટ ેિજ લામાં આરો ય િવભાગ પાસ ેનીચે મજુબની 
િવગતે ઇ ફા કચર ઉપલબ્  ઘ છે. 

ગાંધીનગર, કલોલ, માણસા, દહેગામ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોધનોધનોધનોધ   
ઉપરોકત માિહતી તાલુકાના મામલતદાર ીઓ પાસેથી પ ક વારા મેળવેલ િવગતો દશાવેલ છે. 

  

મ િવગત સં યા 

૧ તાલુકા ૪ 

૨ આરો ય સબ સે ટર ૧૭૧ 

૩ ાથ મક આરો ય કે  ૩૧ 

૪ સામુિહક આરો ય કે  ૦૬ 

૫ સબ ડિ ક હોિ પટલ ૦૧ 

૬ િજ લા િસવીલ હોિ પટલ ૦૧ 

૭ મેડીકલ કોલેજ ૦૫ 

૮ ખાનગી હોિ પટલ ૮૬ 

૯ ખાનગી લેબોરેટરી ૪૨ 

૧૦ પો ટમોટમ યુિનટ ૦૫ 
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HEALTH FACILITIES 
ઉપર મુજબની સગવડો ઉપલ ધ છે. પ રિ થિત િજ લા તં ની મતા બહાર હોય તેવા સંજોગોમાં રાજય તરેથી  

ટેટ ઇમરજ સી ઓપરશેન સે ટરના સંકલનમાં રહી જ રી મદદ લેવામાં આવશ.ે આ ઉપરાંત થાિનક થળે આરો ય ે  ેકાયરત 

વૈિ છક સં થા તથા કલબોની સંહયોગ લેવામાં આવશ.ે ઉપરાંત ઋતુની શ આતમાં આવ યક તમામ કારના આરો યલ ી 

પગલા ભરવા માટે આરો ય િવભાગને જ રી સુચનાઓ સંમયાતરે પાઠવવામાં આવે છે.  

ગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર    મહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકા    એમએમએમએમ.ઓઓઓઓ.એચએચએચએચ. ટાફટાફટાફટાફ 

 

ડ પે સરી મેડીકલ ઓ ફસર િલ ટ 

અ.નં.  ડસપે સરી  મેડીકલ ઓ ફસર  મોબાઇલ/ કચેરીનો ફોન નંબર 

૧. સેકટર-૨૧ ડૉ. દ શતભાઇ પટેલ  ૯૪૨૭૭૯૭૧૭૬ 

૨. સેકટર-૧૭ ડો. હસમુખ પરીખ  ૯૭૩૭૦૩૫૭૧૬ 

૩. સેકટર-૮ ડૉ. દેવાંગ બી. શાહ  ૯૮૨૪૦૬૯૭૯૨ 

૪. સેકટર-૨૨ ડૉ. સા યાબેન મુલતાની  ૯૯૨૫૦૮૮૨૮૮ 

૫. સેકટર-૨૩ ડૉ. ગીતાબને ડામોર  ૯૯૭૮૪૪૨૯૧૧ 

૬. સેકટર-૨૭ ડો. હષલભાઇ પરીખ ૯૨૨૭૬૫૦૦૪૯ 

૭. સેકટર-૨૮ ડો. અિમબેન પરીખ ૯૯૨૪૩૪૩૭૮૪ 

૮. સેકટર-૩૦ ડૉ. દ શતભાઇ પટેલ  ૯૪૨૭૭૯૭૧૭૬ 

૯. સેકટર-૨૦ ડૉ. સા યાબેન મુલતાની  ૯૯૨૫૦૮૮૨૮૮ 

૧૦. સિચવાલય  ડો. તુશીતભાઇ શાહ ૯૮૭૯૨૬૨૦૯૯૯૮૭૯૨૬૨૦૯૯૯૮૭૯૨૬૨૦૯૯૯૮૭૯૨૬૨૦૯૯ 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં  અબનઅબનઅબનઅબન    હે થહે થહે થહે થ    સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર     મડેીકલમડેીકલમડેીકલમડેીકલ    ઓ ફસરનુઓ ફસરનુઓ ફસરનુઓ ફસરનુ    નામનામનામનામ ઓફીસઓફીસઓફીસઓફીસ    ફોફોફોફોનનનન મોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલ    નંનનંંન.ં 

૧ એમ.ઓ.એચ. 
મહાનગરપાિલકા  

ડો. કે.આઇ. ગો વામી ૨૩૨૪૧૦૦૬ ૮૧૪૧૮૦૦૧૭૭ 

૨ અબન હે થ સે ટર સેકટર-૨ ડૉ. િ વજ આચાય        ૯૫૮૬૧૧૧૦૫૧ 

૩ અબન હે થ સે ટર સેકટર-૨૪ ડૉ. દેવાંશી પટેલ  ૭૦૪૮૩૮૦૭૭૦ 

૪ અબન હે થ સે ટર સેકટર-૨૯ ડૉ. કજલ ધાડ  ૯૪૦૮૬૬૯૭૩૨ 

૫ અબન હે થ સે ટર પાલજ  ડૉ. સુચી પટેલ  ૯૬૮૭૯૨૩૩૨૭ 
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૧૧ ESIS ડો. વી.પી. ભાવસાર ૯૮૨૫૪૮૪૪૯૬૯૮૨૫૪૮૪૪૯૬૯૮૨૫૪૮૪૪૯૬૯૮૨૫૪૮૪૪૯૬ 
ઓફીસઓફીસઓફીસઓફીસ: ૨૩૨૩૩૧૮૯૨૩૨૩૩૧૮૯૨૩૨૩૩૧૮૯૨૩૨૩૩૧૮૯ 

    

 

 

કરણકરણકરણકરણ-૯૯૯૯ 

 
 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    િજ લાનાિજ લાનાિજ લાનાિજ લાના    કલોલકલોલકલોલકલોલ, માણસામાણસામાણસામાણસા    અનેઅનેઅનેઅને    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    પ કારનીપ કારનીપ કારનીપ કારની    યાદીયાદીયાદીયાદી 

મમમમ     પ કારનુંપ કારનુંપ કારનુંપ કારનું    નામનામનામનામ     અખબારનુંઅખબારનુંઅખબારનુંઅખબારનું    નામનામનામનામ     મોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલ    નંબરનંબરનંબરનંબર     તાલુકોતાલુકોતાલુકોતાલુકો     

કલોલકલોલકલોલકલોલ તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    પ કારનીપ કારનીપ કારનીપ કારની    યાદીયાદીયાદીયાદી 
૧  િવ ભાઇ પટેલ - કલોલ યૂઝ  ૯૮૨૪૧૯૮૨૪૧૯૮૨૪૧૯૮૨૪૧    ૧૯૦૯૧૧૯૦૯૧૧૯૦૯૧૧૯૦૯૧ કલોલ 

૨  દાદા  દપમાલા  ૯૯૦૯૬૯૯૦૯૬૯૯૦૯૬૯૯૦૯૬    ૮૮૨૮૦૮૮૨૮૦૮૮૨૮૦૮૮૨૮૦ કલોલ 

૩  તુભાઇ  ગુજરાત સમાચાર  ૯૧૦૬૮૯૧૦૬૮૯૧૦૬૮૯૧૦૬૮    ૪૬૨૯૮૪૬૨૯૮૪૬૨૯૮૪૬૨૯૮ કલોલ 

૪  ગુ તા કોપ યૂઝ  ૮૭૫૮૬૮૭૫૮૬૮૭૫૮૬૮૭૫૮૬    ૩૩૮૩૧૩૩૮૩૧૩૩૮૩૧૩૩૮૩૧ કલોલ 

૫  ધમ ભાઇ જોષી  દ ય ભા કર  ૯૩૨૭૯૯૩૨૭૯૯૩૨૭૯૯૩૨૭૯    ૧૨૩૩૩૧૨૩૩૩૧૨૩૩૩૧૨૩૩૩ કલોલ 

૬  સુરેખાબેન  સંદેશ  ૮૨૩૮૬૮૨૩૮૬૮૨૩૮૬૮૨૩૮૬    ૫૧૬૬૪૫૧૬૬૪૫૧૬૬૪૫૧૬૬૪ કલોલ 

૭  િહમાશું પટેલ  ઇન ટાઇ સ યૂઝ  ૯૨૭૬૮૯૨૭૬૮૯૨૭૬૮૯૨૭૬૮    ૩૦૭૪૮૩૦૭૪૮૩૦૭૪૮૩૦૭૪૮ કલોલ 

૮  મહે ભાઇ  દૂરદશન  ૯૮૨૪૦૯૮૨૪૦૯૮૨૪૦૯૮૨૪૦    ૪૦૩૦૪૦૩૦૪૦૩૦૪૦૩૦૯૯૯૯ કલોલ 

માણસામાણસામાણસામાણસા    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    પ કારનીપ કારનીપ કારનીપ કારની    યાદીયાદીયાદીયાદી 
૯  ઇ વરભાઇ ચૌધરી  યૂઝ નેશન  ૯૯૯૮૫૯૯૯૮૫૯૯૯૮૫૯૯૯૮૫    ૨૬૮૪૩૨૬૮૪૩૨૬૮૪૩૨૬૮૪૩ માણસા 

૧૦ જયદેવભાઇ  સંદેશ ટી.વી. ૯૯૦૪૧૯૯૦૪૧૯૯૦૪૧૯૯૦૪૧    ૪૩૭૩૮૪૩૭૩૮૪૩૭૩૮૪૩૭૩૮ માણસા 

૧૧  મહે સહ  વીટીવી  ૯૭૨૩૮૯૭૨૩૮૯૭૨૩૮૯૭૨૩૮    ૨૮૮૮૫૨૮૮૮૫૨૮૮૮૫૨૮૮૮૫ માણસા 

૧૨  શુકલભાઇ  દ ય ભા કર  ૯૯૨૪૭૯૯૨૪૭૯૯૨૪૭૯૯૨૪૭    ૪૦૮૫૫૪૦૮૫૫૪૦૮૫૫૪૦૮૫૫ માણસા 

૧૩  જગદીશ ગો વામી  હે લો ગુજરાત  ૯૯૦૪૧૯૯૦૪૧૯૯૦૪૧૯૯૦૪૧    ૪૨૭૫૦૪૨૭૫૦૪૨૭૫૦૪૨૭૫૦ માણસા 

૧૪  િવશાલ પંચાલ  ગુજરાત ચાર  ૯૯૦૯૦૯૯૦૯૦૯૯૦૯૦૯૯૦૯૦    ૨૯૫૮૦૨૯૫૮૦૨૯૫૮૦૨૯૫૮૦ માણસા 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    પ કારનીપ કારનીપ કારનીપ કારની    યાદીયાદીયાદીયાદી 
૧૫  અશોકભાઇ પટેલ  ટીપીએલ/ટીવી- ૯  ૯૮૯૮૪૯૮૯૮૪૯૮૯૮૪૯૮૯૮૪    ૩૨૩૪૩૩૨૩૪૩૩૨૩૪૩૩૨૩૪૩ દહેગામ 

૧૬  શરીફભાઇ  દ ય ભા કર  ૯૮૨૫૯૯૮૨૫૯૯૮૨૫૯૯૮૨૫૯    ૭૧૮૯૭૭૧૮૯૭૭૧૮૯૭૭૧૮૯૭ દહેગામ 

૧૭  ગીરીશભાઇ પટેલ  સંદેશ  ૯૯૨૫૦૯૯૨૫૦૯૯૨૫૦૯૯૨૫૦    ૪૯૩૬૪૪૯૩૬૪૪૯૩૬૪૪૯૩૬૪ દહેગામ 

૧૮  અમૃતભાઇ દેસાઇ  નવગુજરાત સમય  ૯૮૭૯૬૯૮૭૯૬૯૮૭૯૬૯૮૭૯૬    ૪૮૮૮૮૪૮૮૮૮૪૮૮૮૮૪૮૮૮૮ દહેગામ 

મી ડયા મેનેજમે ટ 
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કરણ-૧૦ 

 
 

 

નાણાંકીય અંદાજ એ વા ષક કાય ણાલી છે. આપિ  યવ થાપન માટે બે કારના બજેટ કરી શકાય, 

એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બજેટ અને બીજુ આપિ  યવ થાપન માટે અલગથી જ રી હોય તેવા 
ખચ માટે બજેટ. 

આપિ  યવ થાપન માટે નીચે મુજબના િવિવધ ખચ માટે અલગ અલગ ોતથી નાણાંકીય આયોજન કરવુ.ં 

���� કે  અને રાજય ડીઝા ટર રી પો સ ફંડ  

���� ટેટ બજેટ  

���� કેિ ય ોન્  સર યોજના  

���� લા આયોજન ફંડ  
 આમ ઉપર માણેના નાંણાકીય સ્  ોમાં ઉલેખ કરેલ નાંણાકીય િનયમો મુજબ આપિ  ય થાપન 
દર યાન આવ યક િનવારણ લ ી પૂવ તૈયારી લ ી રાહત બચાવ લ ી જેવી કામગીરી દર યાનના મહ વના 
નાંણાકીય યવ થાઓ સંભવ છે.  

  

૧૯  દહેગામ યૂઝ લાઇવ 
ચેનલ  

૯૦૯૯૭૯૦૯૯૭૯૦૯૯૭૯૦૯૯૭    ૯૯૧૦૮૯૯૧૦૮૯૯૧૦૮૯૯૧૦૮ દહેગામ 

બજેટ યવ થા 
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કરણ-૧૧ 

 
 

 

 િજ લા કલેકટર િવભાગ અન ે િજ લામાંની બી  સં થાઓના સહયોગથી, િજ લા આપિ  

યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટ ેઅને તેમાં સુધારા/ફેરફાર કરવા માટ ેજવાબદાર છે.  

 કોઇ જોખમમાં મહ વના ફેરફાર થાય યારે, 

 કોઇ મોટી આપિ  બદલ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી અથવા  

 યોજનામાં યા યા કરેલી સં થાંમાં મહ વનાં ફેરફાર અથવા કાયિવષેશ દળ ના ાથિમક સ યોની જવાબદારીમાં 
થતા મહ વનાં ફેરફાર થાય યારે.  

આવી યોજનાની વા ષક સમી ા કરવી અન ેતેને વખતો વખત સુધારવી  

સંદભ િવભાગ :-  

 ડીઝા ટર મેનજેમે ટ લાન એ િજલામાં કોઇપણ આફતના સમયે માગદ શકા તરીક ે ઉપયોગી થાય છે.  આમ 

અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પિ ત અલગ અલગ હોય છે, અન ેઅમુક ચો કસ િવભાગો સાથે 

જોડાયેલી હોય છે અમુક આફતો સમ  િજ લા તં ન ેઅસર કરે છે.  

 તાલુકા ર પો સ માટ ેતાલુકા આપિ  યવ થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી.)  

 શહેરી િવ તાર માટ ેઆપિ  યવ થાપન  

યોજના અપડેશન 
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પ રિશ  – ૧ 

 

આપિ  નો ઇિતહાસ: છે લા વષ  દર યાન િજ લામાં ધટેલ આપિ ની િવગતો 
( યેક વષ ડેટા એક ીત કરવામાં આવે છે.) 

� ભૂકંપ  

વષવષવષવષ તીતીતીતી  
અસરઅસરઅસરઅસર તતતત    

ગામોનીગામોનીગામોનીગામોની    સંસસંંસં યાયાયાયા 
માનવમાનવમાનવમાનવ    મૃ યુમૃ યુમૃ યુમૃ યુનીનીનીની    

સંસસંંસં યાયાયાયા 
પશુપશુપશુપશુ    મૃ યુમૃ યુમૃ યુમૃ યુનીનીનીની    

સંસસંંસં યાયાયાયા 
સપંિતનુંસપંિતનુંસપંિતનુંસપંિતનું     
નકુશાનનકુશાનનકુશાનનકુશાન 

આ થકઆ થકઆ થકઆ થક    
નકુશાનનકુશાનનકુશાનનકુશાન    
(લાખમાંલાખમાંલાખમાંલાખમા)ં 

૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪ 
થીથીથીથી     

૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ 
૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ 

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ 

૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦ 

૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧    ૦૦૦૦    ૦૦૦૦    ૪૪૪૪    ૩૬૩૬૩૬૩૬    ૦૦૦૦    ----    

 

� પૂર  

વષવષવષવષ કારણકારણકારણકારણ    અનેઅનેઅનેઅને    સકંટનુંસકંટનુંસકંટનુંસકંટનું    મળૂમળૂમળૂમળૂ થથથથળાતંરળાતંરળાતંરળાતંર માનવમાનવમાનવમાનવ    મૃમમૃૃમૃ યુયયુુયુ    
સંસસંંસં યાયાયાયા 

પશુપશુપશુપશુ    મૃમમૃૃમૃ યુયયુુયુ    
સંસસંંસં યાયાયાયા 

અશંતઅશંતઅશંતઅશંત:/ પણૂપણૂપણૂપણૂ    નકુશાનનકુશાનનકુશાનનકુશાન    પામલેપામલેપામલેપામલે    
મકાનમકાનમકાનમકાન 

૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪ ઉપરવાસમાંઉપરવાસમાંઉપરવાસમાંઉપરવાસમા ં   થયલેથયલેથયલેથયલે    ભારેભારેભારેભારે    
વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ 

- - - ૧૨૧૨૧૨૧૨ 

૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫૨૦૧૫ ઉપરવાસમાંઉપરવાસમાંઉપરવાસમાંઉપરવાસમા ં   થયલેથયલેથયલેથયલે    ભારેભારેભારેભારે    
વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ 

૩૮૭૩૮૭૩૮૭૩૮૭ - - ૩૨૭૩૨૭૩૨૭૩૨૭ 

૨૦૧૬૨૦૧૬૨૦૧૬૨૦૧૬ - - - - - 

૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ઉપરવાસમાંઉપરવાસમાંઉપરવાસમાંઉપરવાસમા ં   થયલેથયલેથયલેથયલે    ભારેભારેભારેભારે    
વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ 

૨૪૦૦૨૪૦૦૨૪૦૦૨૪૦૦ - - ૬૯૬૬૯૬૬૯૬૬૯૬ 

૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮ - - - - - 

૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ - - - - - 

૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ - - - - - 

૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧    - ----    ૪૪૪૪ ૩૬૩૬૩૬૩૬ ૫૩૫૩૫૩૫૩ 
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� વાવાઝોડુ ં

વષ કારણ અન ેસંકટનુ ંમૂળ થળાંતર 
માનવ મૃ યુ 

સં યા 
પશુ મૃ યુ 
સં યા 

અંશત:/ પૂણ નુકશાન પામેલ

મકાન 

૨૦૧૪ - - - - - 

૨૦૧૫ - - - - - 

૨૦૧૬ - - - - - 

૨૦૧૭ - - - - - 

૨૦૧૮  - - - - 

૨૦૧૯ - - - - - 

૨૦૨૦ - - - ૦૧ - 

૨૦૨૧ - - ૦૪ ૩૬ ૫૩ 

� િવજળી પડવી 
િજ લામાં છે લા પાંચ વષ દર યાન આકાશી િવજળી પડવાના કારણે નીચે મુજબની િ થિતએ નહાની થયેલ છે. 

વષ કુલ માનવ નહાની કુલ પશુ નહાની 

૨૦૧૪ 0૭ 0૮ 

૨૦૧૫ 0૧ 0૩ 

૨૦૧૬ 0૧ 0૨ 

૨૦૧૭ 0૫ 0૧ 

૨૦૧૮ 0૧ 0૨ 

૨૦૧૯ 0 ૦૧ 

૨૦૨૦ ૦૩ ૦૪ 

૨૦૨૧ ૦૩ ૩૬ 
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પ રિશ –૨ 
ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    નદીનદીનદીનદી    કેકકેેકે    ડમેથીડમેથીડમેથીડમેથી    અસર તઅસર તઅસર તઅસર ત    િજિજિજિજ લાલાલાલાનાનાનાના    પરૂપરૂપરૂપરૂ    સવંદેનશીલસવંદેનશીલસવંદેનશીલસવંદેનશીલ    તાલકુાતાલકુાતાલકુાતાલકુા    અનેઅનેઅનેઅને    નદીનદીનદીનદી કનારેકનારેકનારેકનારે    આવલેાઆવલેાઆવલેાઆવલેા    ગામોનીગામોનીગામોનીગામોની    યાદીયાદીયાદીયાદી     

 ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 

મ નદીનુ ંનામ નદી કનારે આવેલ 
ગામનું નામ 

સરપંચ ીનુ  નામ તથા મોબાઇલ નંબર તલાટી ીનુ નામ તથા 
મોબાઇલ નંબર 

સરપંચ ીનુ નામ તથા 
મોબાઇલ નંબર 

નદી કનારે થી 
ગામનુ 

અંદા ત અંતર 

વધુ વરસાદ ને 
કારણે છે લા પાંચ 
વષમાં ગામને કંઈ 

નુકશાન થયેલ છે કે 
કેમ? 

૧ સાબરમતી લ બડીયા-કરાઈ સેજલબેન િહતે ભાઈ 
પટેલ 

9998987329 ી બી.એમ.ઠાકોર 
૯૬૨૪૩૦૮૪૪૪ 

૧૦૦૦ ના 

૨ નવાધરમપુર જશુબેન વણ સહ 
રાણા 

9974421457 ીમતી શીતલ ૫િત  
7359035582 

૫૦૦ ના 

૩ લેકાવાડા ક પેશ સહ ગાભુ  
સોલંકી 

8200828819 ીમતી શીતલ ૫િત  
7359035582 

૫૦૦ ના 

૪ દો.વાસણા ઇલાબા ઇ સહ રાઠોડ 8200397670 ી વી.એન.પટેલ 

૯૭૩૭૯૦૨૯૫૫ 

૫૦૦ ના 

૫ સાદરા મહેશકુમાર નારણભાઇ 
રાવલ 

- ી વિનતાબેન પટેલ  
9978259466 

૧૦૦૦ ના 

૬ પ પળજ ભીખુ સહ અમર સહ 
વાઘેલા 

949955699 ી પરેશભાઈ ચૌધરી 
૯૭૨૩૫૦૧૭૨૩ 

૫૦૦ ના 

૭ પ ડારડા દીલી૫િસહં જશવંત સહ 
બીહોલા 

7698571956 ી પરેશભાઈ ચૌધરી 
૯૭૨૩૫૦૧૭૨૩ 

૫૦૦ ના 

૮ માધવગઢ ચૌહાણ તખીબેન કોદર  9328171948 ી ડી. .આર. શાહ 

૮૧૪૦૪૮૭૭૦૯ 

૫૦૦ ના 

૯ રાજપુર શા તાબેન િવસાભાઇ 
રબારી 

9601345717 ીમતી પા લબેન ગોસાઇ 
૯૭૨૭૬૮૬૯૧૩ 

૧૦૦૦ ના 

૧૦ ચેખલારાણી કો કલાબેન ધન યામ સહ 
ઝાલા 

9426409109 ીમતી પા લબેન ગોસાઇ 
૯૭૨૭૬૮૬૯૧૩ 

૧૦૦૦ ના 

૧૧ પાલજ ઠાકોર સેધા  ગલા  ૯૫૭૪૩૬૩૯૦૮ ી ક.ેડી.કરોવા 
૮૧૪૧૭૫૦૮૯૮ 

૫૦૦ ના 

૧૨ શાહપુર અ પતકુમાર 
હસમુખભાઇ પટેલ 

૯૮૨૫૬૬૪૮૭૭ ી આિશષભાઇ દેસાઇ  
8200455955 

૫૦૦ ના 

૧૩ ફીરોજપુર ગોપાલ  ભેમા  દવ 9724577443 ી ડી.એન.મોદી 
૯૪૨૬૫૦૭૮૦૨ 

૧૦૦૦ ના 

૧૪ વલાદ પંકજભાઈ યાસ ૯૯૨૩૮૧૧૦૪૪ ી આર.કે.પટેલ 
૯૮૯૮૧૯૪૩૬૫ 

૧૦૦૦ ના 
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૨૨૨૨) માણસામાણસામાણસામાણસા તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    નદીનદીનદીનદી    કનારેકનારેકનારેકનારે    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    ગામોનીગામોનીગામોનીગામોની    િવગતિવગતિવગતિવગત    દશાવતુંદશાવતુંદશાવતુંદશાવતું    પ કપ કપ કપ ક 

વષવષવષવષ-રરરર૦૦૦૦રરરર૧૧૧૧ 

ગામનુ ં
નામ 

પદાિઘકારી/ અિધકારી/ 

કમચારી/ગામનુ ંનામ 

નામ હોદો મોબાઇલ નંબર નદીથી અંતર 

૧ અમરાપુર( ા) આર.કે.રાવત તલાટી કમ મં ી ી ૯૭૩૭૩૯૯૨૪૪ ૩ કી.મી. 

રાઠોડ શારદાબેન વણ  સરપંચ ી ૯૯૭૮૨૪૪૫૮૩ 

ગોિહલ કાંતાબેન રાજેશભાઇ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૯૦૪૮૩૭૧૨૧ 

૨ 
 

ડોડીપાળ સી.એમ.મુંગરા તલાટી કમ મં ી ી ૬૩૫૪૭૩૩૨૧૨  

ચૌહાણ કરબેન કે સરપંચ ી ૭૭૭૮૯ ૩૩૭૯૯ 

રાઠોડ કરણ સહ શંકર સહ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૭૨૩૮ ૭૧૯૧૩ 

૩ અનોડીયા સી.એમ.મુંગરા તલાટી કમ મં ી ી ૬૩૫૪૭૩૩૨૧૨  

૧૫ ખારી નદી મગોડી શી પાબેન ગીરીશભાઇ 
પટેલ 

9898790407 ી પી.એસ.મકવાણા 
9925371292 

૫૦૦ ના 

૧૭ ડભોડા આનંદીબેન ભુ૫ત સહ 
૫રમાર 

9898598378 ી એ. .વાઘેલા  
9081033162 

૧૦૦૦ ના 

૧૮ વડોદરા ઠાકોર દલીપકુમાર 
ફતે સહ 

8200304474 ી આર.કે.૫ટેલ 
9898194365 

૫૦૦ ના 

૧૯ વાંકાનેરડા રાહુલકુમાર ચં સહ 
ઠાકોર 

7575876204 ી અતુલભાઇ ૫િત 
૯૯૭૪૨૮૮૪૧૬ 

૫૦૦ ના 

૨૦ િવરાતલાવડી કૈલાસબેન ચં કા ત  
૫રમાર 

8128600388 ી અતુલભાઇ ૫િત 
૯૯૭૪૨૮૮૪૧૬ 

૧૦૦૦ ના 

૨૧ સોનારડા રમેશ  કાંતી  ઠાકોર 9925319963 ી એ.ડી.સુથાર 
૯૯૨૫૬૩૮૨૭૮ 

૫૦૦ ના 

૨૨ ગલુદણ રેખાબેન ચીનુભાઇ પટેલ 9825920363 ી સોનલબેન વડેરા 
૯૭૨૬૫૭૪૭૮૫ 

૫૦૦ ના 

૨૩ રાયપુર ટીનુ  કાળા  ડાભી 8511115650 ી એમ.બી.મોદી 
૯૮૨૪૦૨૮૧૩૬ 

૫૦૦ ના 

૨૪ મેદરા દલીપ  તાપ  
ગોિહલ 

6351706038 ીમતી એમ.બી.મોદી 
૯૮૨૪૦૨૮૧૩૬ 

૧૦૦૦ ના 
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રાઠોડ કીરણ સહ વજે સહ સરપંચ ી ૯૯૨૪૫૦૪૬૬૩ 

રાઠોડ વાબેન અજમલ સહ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૭૨૭૦૯૫૯૯૮ 

 કોટ સી.એમ.મુંગરા તલાટી કમ મં ી ી ૬૩૫૪૭૩૩૨૧૨  

ચૌહાણ પુનમબેનમહે સહ સરપંચ ી ૯૯૨૪૭૯૨૦૨૪ 

રાઠોડ સુિમ ાબેન રોહીત સહ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૭૧૨૫૫૭૯૬૭ 

 બદપુરા ી.અશોકભાઇ કે ગાંધીયટ તલાટી કમ મં ી ી ૯૯૭૮૨૪૩૭૮૨ ૫ કી.મી. 

ચૌધરી કનુભાઇ એમ સરપંચ ી ૯૯૨૪૯૪૫૬૩૩ 

ચૌધરી અંબાલાલ રામાભાઇ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૭૦૪૬૫૯૪૯૮૬ 

 દેલવાડ ી એસ.એસ.વાઘેલા તલાટી કમ મં ી ી ૯૭૨૩૦૨૬૪૪૮ ૩ કી.મી. 

૫ટેલ મુકેશભાઇ ઇ વરભાઇ સરપંચ ી ૯૫૭૪૩૦૧૨૫૩ 

ઠાકોર હંસાબેન રમણ  ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૦૮૧૭૧૩૬૭૦ 

 મહુડી પારેખ દપીકાબેન ડી તલાટી કમ મં ી ી ૭૫૬૭૨૦૪૫૬૯ ૧.૫ કી.મી. 

રાઠોડ સંગીતાબેન રંગુ સહ સરપંચ ી ૭૬૯૮૨૦૩૬૦૫ 

રાઠોડ નેનુ સહ રામ સહ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૭૨૩૦૮૭૪૪૨ 

 વરસોડા ી.ટી. .જોષી તલાટી કમ મં ી ી ૯૪૨૬૯૪૭૫૦૬ ૨ કી.મી. 
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જનકબા કેસરી સહ ચાવડા સરપંચ ી ૯૯૦૪૬૬૩૭૧૪ 

બળદેવભાઇ રબારી ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૮૭૯૧૬૧૨૬૨ 

 ખડાત ી દેવાંગ દેસાઇ તલાટી કમ મં ી ી ૯૭૩૭૩૯૯૯૯૯ ૧.૫ કી.મી. 

રાઠોડ બાબુ સહ ચતુર સહ સરપંચ ી ૯૫૮૬૯૮૭૬૩૯ 

રાઠોડ બાલુબેન ભીમ સહ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૭૨૩૩૪૭૨૩૭ 

 ગુ મા ી.ટી. .જોષી તલાટી કમ મં ી ી ૯૪૨૬૯૪૭૫૦૬ ૨ કી.મી. 

શાં તાબેન હલાદભાઇ ચૌધરી સરપંચ ી ૯૯૦૪૦૧૪૯૫૩ 

િબપીનભાઇ ચૌધરી ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૯૭૨૩૭૯૪૯૫૧ 

 અંબોડ વાઘેલા યોગે સહ  તલાટી કમ મં ી ી ૭૩૫૯૫૫૪૧૬૮ ૨ કી.મી. 

ચાવડા અજય સહ તા૫ સહ સરપંચ ી ૯૫૭૪૯૬૫૦૭૧ 

ચાવડા મહાવીર સહ ઘન યામ સહ ામ પંચાયતના 
સ ય ી 

૭૬૯૮૪૯૪૬૪૪ 

 

૩૩૩૩) દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    નદીનદીનદીનદી    કનારેકનારેકનારેકનારે    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    ગામોનીગામોનીગામોનીગામોની    િવગતિવગતિવગતિવગત    દશાવતુંદશાવતુંદશાવતુંદશાવતું    પ કપ કપ કપ ક    વષવષવષવષ    રરરર૦૦૦૦રરરર૧૧૧૧ 

અ.ન.ં નદીનું 
નામ 

નદી કનારે 
આવેલ ગામનું 

નામ 

સરપંચ ીનું નામ તથા 
મોબાઇલ નંબર 

તલાટી ીનું નામ તથા 
મોબાઇલ નંબર 

નદી કનારેથી 
ગામનું 

અંદા ત 
અંતર 

વધુ વરસાદને 
કારણે છે લા 
પાંચ વષમાં 
ગામને કઇ 

નુકશાન થયેલ 
છે કે કેમ 

રીમાકસ 

૧ 

ખારી 

બાબરા સુરેશકુમાર નાથુભાઇ 
ચૌધરી 

૯૯૭૪૫૪૨૩૫૧ ીમતી શીતલ પિત 

૯૮૨૪૨૦૮૮૪૭ 

૨૦૦ મીટર ના  

૨ ધણીયોલ દનેશસંગ તાપસંગ 
સોલંકી 

૩૦૦ મીટર ના  
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૯૭૨૬૯૬૪૦૪૩ 

૩ ધારીસણા શૈલેષભાઇ ગો વદભાઇ 
પટેલ 

૯૯૧૩૯૨૯૦૪૨ 

૪૦૦ મીટર ના  

૪ સલકી રમીલાબેન સોમા  ઠાકોર 

૯૯૭૯૩૩૨૨૦૯ 
ી સી.એ. પંચાલ 

૯૯૨૪૫૧૪૦૫૫ 

૮૦૦ મીટર ના  

૫ નાંદોલ મંજુલાબેન િવનોદચં  
પટેલ 

૯૯૭૯૭૨૯૦૪૩ 

ી જે.એમ.ચાવડા 
૯૯૯૮૪૬૨૫૪૨ 

પ૦૦ મીટર ના  

૬ ઝાંક સુહાગભાઇ ભરતભાઇ 
પંચાલ 

૯૯૭૯૭૭૦૮૮૭ 

ી એ.કે. ઝાલા 
૯૯૭૯૫૫૮૯૬૧ 

૧૦૦ મીટર ના  

૭ િબલમણા બળદેવ  ખોડા  પરમાર 

૯૮૭૯૦૪૦૭૧૭ 
ી વી.એલ. ચૌધરી 

૯૬૮૭૪૦૧૮૬૭ 

૧ કી.મી. ના  

૮ 

ખારી 

નાના જલુ ા કાના  જુહા  રાઠોડ 

૯૯૭૯૬૪૯૪૪૭ ી જે.એચ.વાઘેલા 
૭૯૯૦૦૭૧૨૦૦ 

૧૦૦ મીટર ના  

૯ વડવાસા લીલાબેન ભુલા  ઠાકોર 

૮૧૪૧૪૩૩૭૪૮ 
૧૦૦ મીટર ના  

૧૦ 

મે વો 

દોડ નાથુ સહ ક યાણ સહ 
ઝાલા 

૯૯૭૯૧૫૨૭૭૦ ી આર.આર.દેસાઇ 

૭૬૦૦૫૪૫૬૭૫ 

૧ કી.મી. ની 
વ ચે 

ના  

૧૧ વડોદ ભીખીબેન બળદેવ સહ 
ઝાલા 

૯૯૭૮૮૫૨૪૪૯ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૨ સાહેબ ના 
મુવાડા 

લીલાબેન િવદુર સહ ઝાલા 
૯૯૭૯૭૨૮૯૨૪ 

ી સી.જે.બારોટ 

૯૬૮૭૪૦૧૮૬૭ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૩ ક યાણ ના 
મુવાડા 

દુર સહ બાલુ સહ ઝાલા 
૯૯૭૮૮૬૦૭૯૧ 

ી વ ણ જે. પિત 

૯૭૨૩૯૫૬૪૧૫ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૪ નાગ ના 
મુવાડા 

સોનલબેન પંકજભાઇ 
પટેલ 

૯૯૦૯૦૩૨૧૫૩ ી રોનક મોદી 
૯૬૨૪૧૫૦૬૨૦ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૫ વરાજના 
મુવાડા 

કમુબેન પરબત સહ ઝાલા 
૯૯૧૩૧૮૧૩૪૧ 

૧ કી.મી. ના  

૧૬ નારણાવટ પાલીબેન પું  ઝાલા 
૯૯૨૪૧૯૭૯૨૬ 

ી સહદેવ એલ. વાઘેલા 
૬૩૫૧૪૦૮૧૩૩ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૭ જેસા ચાંદના 
મુવાડા 

જયદીપ સહ મહોબત સહ 
ઝાલા 

૯૦૯૯૧૬૭૪૪૪૪ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૮ મીઠાના મુવાડા દલપત સહ ભવાન સહ 
ઝાલા 

૮૯૮૦૮૧૩૮૮૩ 

ી એમ.બી.તાબીયાડ 

૭૮૭૪૪૦૯૫૧૨ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૯ વેલપુરા િશ પાબેન િવનુભાઇ 
રાઠોડ 

૯૭૧૨૭૨૬૩૧૮  

ી એન.ડી.વસૈયા 
૬૩૫૫૪૫૮૪૬૭ 

૧૦૦ મીટર ના  

૨૦ આં ોલી સુરજબેન મહે સહ 
સોલંકી 

૯૮૨૪૯૮૬૦૪૩ 

ી એન.એ.પટેલ 

૮૪૫૮૩૫૪૮૫૪ 

૧૦૦ મીટર ના  

૨૧ 

મે વો 

લાખાના મુવાડા બાબરભાઇ મરઘાભાઇ 
પટેલ 

૯૫૭૪૦૩૦૮૨૮ 

ી એ.એન.પટેલ 

૯૯૯૮૭૫૯૨૪૩ 

૧ કી.મી. ના  

૨૨ લવાડ મિહપાલ સહ િશવ સહ 
ચૌહાણ 

૯૮૭૯૧૧૩૦૯૫ 

ી એ.ય.ુ જોશી 
૯૯૭૯૪૭૭૦૨૫ 

૧ કી.મી. ના   
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૨૩ પાલુ ા લીલાબેન માન સહ 
ચૌહાણ 

૯૯૭૮૨૪૫૩૫૫ 

ી એન.એ. પટેલ 

૮૭૫૮૩૫૪૮૫૪ 
૧ કી.મી. ના  

૨૪ હરખ ના 
મુવાડા 

રોિહત સહ જવાન સહ 
ચૌહાણ 

૯૯૨૫૭૭૩૬૩૯ 

હેબલબા ચૌહાણ 

૮૭૫૮૩૫૪૮૫૪ 
૧ કી.મી. ના  

૨૫ અમરા ના 
મુવાડા 

ચેતનાબેન દેવરાજ સહ 
ચૌહાણ 

૯૯૭૯૧૨૭૬૩૪ 

ી પી.બી. ચાવડા 
૯૮૨૮૯૮૦૦૫૬ 

૧ કી.મી. ના  

૨૬ હરસોલી સીતાબેન દેવ સહ ચૌહાણ 

૯૬૨૪૪૮૬૭૭૨ 
ી એચ.એમ.પટેલ 

૯૯૦૯૦૭૭૦૮૨ 
૧ કી.મી. ના  

૨૭ બારડોલી કાંઠી મોનાબા છ સહ ચૌહાણ 

૯૯૯૮૩૮૫૦૫૩ 
ી વી.એન.કોટવાલ 

૯૬૮૭૮૦૩૦૮૨ 

૧.ર કી.મી. ના  

૨૮ કરોલી ગોપાલ ભરતભાઇ પટેલ 

૯૯૯૮૩૮૫૦૫૩ 
ી જે.બી.રાઠોડ 

૯૭૧૨૭૫૭૬૨૨ 
૧.પ કી.મી. ના  

૨૯ કોદરાલી સજનબેન કેશા  સોલંકી 
૭૩૫૯૩૮૦૩૯૩ 

ી જે.એ. પટેલ 

૯૯૯૮૦૯૭૮૭૪ 

૧.ર કી.મી. ના  

૩૦ વા ક પાવઠી મોટી ઇ વર  માલ  ચૌહાણ 

૯૪૦૮૦૪૯૮૦૧ 
ી આર.એમ. પારઘી 
૮૧૪૧૯૨૨૪૦૭ 

૧ કી.મી. ના  

૩૧  બારીયા વાલીબેન ગ લભાઇ 
રબારી 

૯૮૯૮૬૨૬૧૮૨ 

ી એન.એ. પટેલ 

૮૧૪૦૩૫૦૦૭૮ 

૧ કી.મી. ના  

૩૨  બારડોલી 
બારીયા 

િ યંકાબેન રાજે કુમાર 
ચૌહાણ 

૯૭૨૭૮૪૭૨૬૯ 

ી એમ.પી. પટેલીયા 
૯૪૨૭૬૯૯૫૧૪ 

૧ કી.મી. ના  

 
 

અઅઅઅ.નંનનંંનં. નદીનુંનદીનુંનદીનુંનદીનું    
નામનામનામનામ 

ગામનુંગામનુંગામનુંગામનું    નામનામનામનામ 

૧ ખારી બાબારા, ધણીયોલ, ધારીસણા, સલકી, નાંદોલ, ઝાંક 

૨ મે વો 

દોડ, વડોદ, સાહેબ ના મુવાડા, ક યાણ ના મુવાડા, નાગ ના મુવાડા, વરાજના 

મુવાડા, નારણાવટ, જેસાચાંદાના મુવાડા, મીઠાના મુવાડા, વલેપુરા, આં ોલી, લાખાના 

મુવાડા, લવાડ, પાલુ દા, હારખ ના મુવાડા, અમરાભાઇના મુવાડા, હરસોલી, બારડોલી 

કાંઠી, કરોલી 

૩ વા ક પાવઠી મોટી, બારીયા, બારડોલી બારીયા 
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પ રિશપ રિશપ રિશપ રિશ     –––– ૩૩૩૩ 
ઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગક એકમોનીએકમોનીએકમોનીએકમોની માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી 

 ગાંધીનગર િજ લામાં આવેલ મોટા ઔધોિગક એકમો જેમાં વાયુ અન ેરસાયણો ઉપયોગ થાય છે. જે નીચે મજુબ છે.  

૧૧૧૧)  દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    મોટામોટામોટામોટા    ઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગક    એકમોએકમોએકમોએકમો 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં ઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ી    /ઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગક    એકમએકમએકમએકમ     એ સેએ સેએ સેએ સે     સપંકસપંકસપંકસપંક    યિ તયિ તયિ તયિ ત/હો ોહો ોહો ોહો ો ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંન.ં 

૧૧૧૧ .આઇઆઇઆઇઆઇ.ડીડીડીડી.સીસીસીસી. ઝાકઝાકઝાકઝાક ઝાકંઝાકંઝાકંઝાકં સધુીરભાઇસધુીરભાઇસધુીરભાઇસધુીરભાઇ    , મખુમખુમખુમખુ     ૯૮૨૫૪૭૧૩૦૬૯૮૨૫૪૭૧૩૦૬૯૮૨૫૪૭૧૩૦૬૯૮૨૫૪૭૧૩૦૬ 

 

૨૨૨૨)  માણસામાણસામાણસામાણસા    તાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    મોટામોટામોટામોટા    ઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગક    એકમોએકમોએકમોએકમો 

 

૩૩૩૩) કકકકલોલલોલલોલલોલ    તાલકુાતાલકુાતાલકુાતાલકુામાંમાંમાંમાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    મોટામોટામોટામોટા    ઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગક    એકમોએકમોએકમોએકમો 

૪૪૪૪) ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    તાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    મોટામોટામોટામોટા    ઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગકઔધોિગક    એકએકએકએકમોમોમોમો 

 

ન ધન ધન ધન ધ    - ઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગક એકમોનીએકમોનીએકમોનીએકમોની માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી    તાલુતાલુતાલુતાલુકાકાકાકાનાનાનાના    મામલતદાર ીઓમામલતદાર ીઓમામલતદાર ીઓમામલતદાર ીઓ    પાસેથીપાસેથીપાસેથીપાસેથી    પપપપ કકકક    વારાવારાવારાવારા    મળેવલેમળેવલેમળેવલેમળેવલે      

        િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    દશાવલેદશાવલેદશાવલેદશાવલે    છેછેછેછે.    

 

    

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં ઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ી    / ઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગક    એકમએકમએકમએકમ     એ સેએ સેએ સેએ સે     સપંકસપંકસપંકસપંક    યિ તયિ તયિ તયિ ત/હો ોહો ોહો ોહો ો ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંન.ં 

૧૧૧૧ G.I.D.C માણસામાણસામાણસામાણસા- િવસનગરિવસનગરિવસનગરિવસનગર    રોડરોડરોડરોડ માધભુાઈમાધભુાઈમાધભુાઈમાધભુાઈ    પટલેપટલેપટલેપટલે 
( મખુમખુમખુમખુ) 

૯૪૨૯૦૬૦૬૫૦૯૪૨૯૦૬૦૬૫૦૯૪૨૯૦૬૦૬૫૦૯૪૨૯૦૬૦૬૫૦ 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં ઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ી    / ઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગક    એકમએકમએકમએકમ એ સેએ સેએ સેએ સે સપંકસપંકસપંકસપંક    યિ તયિ તયિ તયિ ત/હો ોહો ોહો ોહો ો ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંન.ં 

૧૧૧૧ G.I.D.C કલોલકલોલકલોલકલોલ કેકકેેક.ેઆઇઆઇઆઇઆઇ.ભ ટભ ટભ ટભ ટ 

(મુ યમુ યમુ યમુ ય    અિધકારીઅિધકારીઅિધકારીઅિધકારી) 

૯૮૭૯૧૧૦૬૬૨૯૮૭૯૧૧૦૬૬૨૯૮૭૯૧૧૦૬૬૨૯૮૭૯૧૧૦૬૬૨ 

૨૨૨૨ G.I.D.C છ ાલછ ાલછ ાલછ ાલ રમશેભાઇરમશેભાઇરમશેભાઇરમશેભાઇ    એનએનએનએન. પટલેપટલેપટલેપટલે 

( મખુમખુમખુમખુ) 

૯૮૭૯૫૭૦૨૬૪૯૮૭૯૫૭૦૨૬૪૯૮૭૯૫૭૦૨૬૪૯૮૭૯૫૭૦૨૬૪ 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં ઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ીઇ ડ ી    / ઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગકઔ ોિગક    એકમએકમએકમએકમ એ સેએ સેએ સેએ સે સપંકસપંકસપંકસપંક    યિ તયિ તયિ તયિ ત/હો ોહો ોહો ોહો ો ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંન.ં 

૧૧૧૧ સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-રરરર૮૮૮૮, .આઇઆઇઆઇઆઇ.ડીડીડીડી.સીસીસીસી. 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-રરરર૮૮૮૮, 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

-- -- 

૨૨૨૨ સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-રરરર૬૬૬૬, .આઇઆઇઆઇઆઇ.ડીડીડીડી.સીસીસીસી. 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-રરરર૬૬૬૬, 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

-- -- 
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પ રિશપ રિશપ રિશપ રિશ     –––– ૪૪૪૪ 
લાલાલાલામાંમાંમાંમાં    ઉપલઉપલઉપલઉપલ ધધધધ    સસંાસસંાસસંાસસંાધધધધનોનીનોનીનોનીનોની    િવગતિવગતિવગતિવગત 

િજ લામાં કોઇપણ આપિ  દર યાન બચાવ કામગીરી માટે જ રી સંસાધનો પૈકી પેથાપુર, કાલોલ અને 

દહેગામ નગરપાિલકા તથા માણસા પાસે ઉપલ ધ છે. તદઉપરાંત તાલુકા તરે િવિવધ િવભાગો પાસે ઉપલ ધ 

સાધનોની િવગતો તાલુકા આપિ  યવ થાપન યોજનામાં સમાિવ  કરેલ છે. .એસ.ડી.એમ.એ. ારા ફાળવેલ 

બચાવ સાધનોના મામતલદાર કચેરી, તથા નગરપાિલકા પાસે નીચે મુજબની િવગતે ઉપલ ધ છે.  

� મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉપલ ધ બચાવ સાધનોની યાદી 
( િ થિતમાચ-૨૦૨૧મુજબ) 

તાલુકો 
સાધનોની િવગત 

લાઇફ જેકટે લાઇફ ર ગ રોપ જનરેટર 

ગાંધીનગર ૦૦૦૦૮૮૮૮ ૧૪૧૪૧૪૧૪ ૦૫૦૫૦૫૦૫ ૦૧૦૧૦૧૦૧ 

કલોલ 

- ૦૬ 0૫- મોટા 

 0૫-નાના 

૦૧ 

માણસા ૧૧૧૧૦૦૦૦ ૧૫૧૫૧૫૧૫ ૦૪૦૪૦૪૦૪ ૦૦૦૦૨૨૨૨ 

દહેગામ 
૧૨૧૨૧૨૧૨ ૨૪૨૪૨૪૨૪ ?૭૭૭૭ ૦૩૦૩૦૩૦૩    

 

ન ધ - ઉપલ ધ બચાવ સાધનોની યાદીની માિહતી તાલુકાના મામલતદાર ીઓ  

       પાસેથી પ ક વારા મેળવેલ િવગતો દશાવેલ છે. 
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નગરપાિલકા ખાતે ઉપલ ધ બચાવ સાધનોની યાદી. 

( િ થિતમાચ-૨૦૨૧મુજબ) 

 

નોધ:- ઉપલ ઘધ બચાવ સાઘનોની યાદીનીમાિહતી તાલુકાના ચીફ ઓ ફસર ી અને મહાનગરપાિલકાના ફાયર 

ઓ ફસ ીઓ વારા પાસેથી પ ક વારા મેળવેલ િવગતો દશાવેલ છે અને ઈ.ઓ .સી ગાંધીનગર ડી.પી.ઓ. વારા 

તપાસેલ. 

                                                                 પ રિશ  – ૫ 
� િજ લાનાિજ લાનાિજ લાનાિજ લાના    ફાયરફાયરફાયરફાયર    િ ગડેનાિ ગડેનાિ ગડેનાિ ગડેના    સપંસપંસપંસપંકકકક    નબંરનબંરનબંરનબંર  

નગરપાિલકા 

સાઘનોની િવગત 

લાઇફ 
જેકેટ 

લાઇફ 
ર ગ 

રોપ જનરેટર 
ઇમરજન્  સી 

લાઇટ 
ફાયર 
બુલેટ 

mmફાયર ટે ડર 
વોટર 

બાઉઝર 

માણસા ૧૦ ૧૫ ૨ ૦૨ ૧ ૧ ૧ ૧ 

કલોલ 

૦ ૦૬ ૧ 

(૧૦૦ 

મીટર) 

૧ ૧ 3 ૧ ૨ 

દહેગામ ૧૨ ૨૪ ૦૭ ૦૩ ૧ ૧ ૧ ૧ 

ગાંધીનગર 
મનપા 

૧૪ ૨૫ ૧ 3 3 3 ૨ ૪ 

ઇ.ઓ.સી – 

ગાંધીનગર 
૦ ૧૫ ૫ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 
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અ.નં. તાલુકા ફાયર િ ગડેનુ ંસરનામ ુ ફાયર િ ગેડ ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ નંબર 

૧ ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૪૨   

૦૭૯-૨૩૨૨૨૧૪૧ 

૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 
૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨ 

ર માણસા ૦૨૭૬૩ ૨૭૩૦૦૧  ૯૪૦૮૮૩૫૮૫૬ 

૩ દહેગામ ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૬૨૬ ૯૦૯૯૬૧૯૫૫૫ 

૪ કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૫૦૦૩૩ ૬૩૫૯૮૭૬૨૩૩ 

 

પ રિશ  – ૬ 
ગાંધીનગર િજ લાની વૈ છીક સં થાઓની યાદી 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાની    થાિનકથાિનકથાિનકથાિનક    વિૈ છકવિૈ છકવિૈ છકવિૈ છક    સં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો 

વિૈ છકવિૈ છકવિૈ છકવિૈ છક    સં થાનુંસં થાનુંસં થાનુંસં થાનું    નામનામનામનામ કામગીરીનુંકામગીરીનુંકામગીરીનુંકામગીરીનું    ેે ેે  સપંકસપંકસપંકસપંક    યિ તયિ તયિ તયિ ત સરનામુંસરનામુંસરનામુંસરનામુ ં ટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોન    નબંરનબંરનબંરનબંર કોરોનામાંકોરોનામાંકોરોનામાંકોરોનામાં    કરલેકરલેકરલેકરલે    કામગીરીકામગીરીકામગીરીકામગીરી 

જેજેજેજે.શીશીશીશી.આઇઆઇઆઇઆઇ    દદદદહેહહેેહેગામગામગામગામ દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ જૈનીકજૈનીકજૈનીકજૈનીક    શાહશાહશાહશાહ અનરુાધાઅનરુાધાઅનરુાધાઅનરુાધા-૩૩૩૩    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૮૨૫૬૯૯૯૭૦૯૮૨૫૬૯૯૯૭૦૯૮૨૫૬૯૯૯૭૦૯૮૨૫૬૯૯૯૭૦ મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

રોટરીરોટરીરોટરીરોટરી    કલબકલબકલબકલબ    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ નરશેભાઇનરશેભાઇનરશેભાઇનરશેભાઇ    
પટલેપટલેપટલેપટલે 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૮૨૫૩૦૮૬૯૫૯૮૨૫૩૦૮૬૯૫૯૮૨૫૩૦૮૬૯૫૯૮૨૫૩૦૮૬૯૫ વિે સનવિે સનવિે સનવિે સન    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર    વારાવારાવારાવારા 
રસીકરણરસીકરણરસીકરણરસીકરણ 

દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    વપેારીવપેારીવપેારીવપેારી    
મહામડંળમહામડંળમહામડંળમહામડંળ. 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ પકંજભાઇપકંજભાઇપકંજભાઇપકંજભાઇ    
પટલેપટલેપટલેપટલે 

જુનાજુનાજુનાજુના    બ રબ રબ રબ ર    ટાવરટાવરટાવરટાવર,    
દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ 

૯૮૯૮૦૨૨૫૧૮૯૮૯૮૦૨૨૫૧૮૯૮૯૮૦૨૨૫૧૮૯૮૯૮૦૨૨૫૧૮ મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    મળીમળીમળીમળી    રહેરહેરહેરહે    તેતતેેતે    માટેમાટેમાટેમાટે    
મદદમદદમદદમદદ    કરલેકરલેકરલેકરલે. 

અખીલઅખીલઅખીલઅખીલ    ભાભાભાભારતીયરતીયરતીયરતીય    માનવમાનવમાનવમાનવ    
િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ    સં થાસં થાસં થાસં થા    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ રિવરિવરિવરિવ     
મરડીયામરડીયામરડીયામરડીયા 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ -  

ઓમઓમઓમઓમ    શાતંીશાતંીશાતંીશાતંી    પતીપતીપતીપતી    
હમાકમુારીહમાકમુારીહમાકમુારીહમાકમુારી    ઇ વરીયઇ વરીયઇ વરીયઇ વરીય    

સં થાસં થાસં થાસં થા 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ જય ીબનેજય ીબનેજય ીબનેજય ીબને અબદુાઅબદુાઅબદુાઅબદુા    સોસાયટીસોસાયટીસોસાયટીસોસાયટી ૯૪૨૭૭૧૧૮૪૪૯૪૨૭૭૧૧૮૪૪૯૪૨૭૭૧૧૮૪૪૯૪૨૭૭૧૧૮૪૪ વિે સનવિે સનવિે સનવિે સન    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    અવરેનશેઅવરેનશેઅવરેનશેઅવરેનશે    
ોગમોગમોગમોગમ. 

યોગાયોગાયોગાયોગા    ઓનલાઇનઓનલાઇનઓનલાઇનઓનલાઇન    લાસીસલાસીસલાસીસલાસીસ    
કરલેકરલેકરલેકરલે. 

મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવિવિવિવતરણતરણતરણતરણ 

દાદાદાદાદાદાદાદા    ભગવાનભગવાનભગવાનભગવાન દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ દપદપદપદપ    શાહશાહશાહશાહ અનરુાધાઅનરુાધાઅનરુાધાઅનરુાધા    સોસાયટીસોસાયટીસોસાયટીસોસાયટી ૯૯૭૯૧૪૯૩૨૮૯૯૭૯૧૪૯૩૨૮૯૯૭૯૧૪૯૩૨૮૯૯૭૯૧૪૯૩૨૮ મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

ટી બરટી બરટી બરટી બર    માટમાટમાટમાટ    
એસોશીયસેનએસોશીયસેનએસોશીયસેનએસોશીયસેન    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ભદુાનભદુાનભદુાનભદુાન    
ગઢવીગઢવીગઢવીગઢવી 

જવાહરજવાહરજવાહરજવાહર    માકટમાકટમાકટમાકટ    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૭૨૫૪૩૩૦૦૧૯૭૨૫૪૩૩૦૦૧૯૭૨૫૪૩૩૦૦૧૯૭૨૫૪૩૩૦૦૧ મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

વિે સનવિે સનવિે સનવિે સન    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    અવરેનશેઅવરેનશેઅવરેનશેઅવરેનશે    
ોગમોગમોગમોગમ 

રામરોટીરામરોટીરામરોટીરામરોટી દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ તભુાઇતભુાઇતભુાઇતભુાઇ    
પટલેપટલેપટલેપટલે 

.આઇઆઇઆઇઆઇ.ડીસીડીસીડીસીડીસી,    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ -  

એ ીએ ીએ ીએ ીક ચરક ચરક ચરક ચર    ોડ ટોડ ટોડ ટોડ ટ    માકટમાકટમાકટમાકટ    
કમીટીકમીટીકમીટીકમીટી 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ સમુે ભાઇસમુે ભાઇસમુે ભાઇસમુે ભાઇ    
અમીનઅમીનઅમીનઅમીન 

એપીએમસીએપીએમસીએપીએમસીએપીએમસી,    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ ૯૭૨૫૦૦૫૫૫૫૯૭૨૫૦૦૫૫૫૫૯૭૨૫૦૦૫૫૫૫૯૭૨૫૦૦૫૫૫૫ ટ ફનટ ફનટ ફનટ ફન    નીનીનીની    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા 
મા કમા કમા કમા ક    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
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કલોલકલોલકલોલકલોલ    તાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાની વિૈ છકવિૈ છકવિૈ છકવિૈ છક    સં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો 

વિૈ છકવિૈ છકવિૈ છકવિૈ છક    સં થાનુંસં થાનુંસં થાનુંસં થાનું    નામનામનામનામ કામગીરીનુંકામગીરીનુંકામગીરીનુંકામગીરીનું    
ેે ેે  

સંપકસંપકસંપકસંપક    યિ તયિ તયિ તયિ ત સરનામુંસરનામુંસરનામુંસરનામુ ં ટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોન    નંબરનંબરનંબરનંબર કોરોનામાંકોરોનામાંકોરોનામાંકોરોનામાં    કરલેકરલેકરલેકરલે    કામગીરીકામગીરીકામગીરીકામગીરી 

રોટરોટરોટરોટરીરીરીરી    લબલબલબલબ        કલોલકલોલકલોલકલોલ કલોલકલોલકલોલકલોલ અશોકઅશોકઅશોકઅશોક    પિતપિતપિતપિત રોટરીરોટરીરોટરીરોટરી    લબલબલબલબ        
કલોલકલોલકલોલકલોલ 

 મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    મળીમળીમળીમળી    રહેરહેરહેરહે    તેતતેેતે    માટેમાટેમાટેમાટે    મદદમદદમદદમદદ    
કરલેકરલેકરલેકરલે. 

રોટરીરોટરીરોટરીરોટરી    લબલબલબલબ    ઓફઓફઓફઓફ    કલોલકલોલકલોલકલોલ    સીટીસીટીસીટીસીટી કલોલકલોલકલોલકલોલ િનલેષભાઇિનલેષભાઇિનલેષભાઇિનલેષભાઇ    
નીનીનીની 

રોટરીરોટરીરોટરીરોટરી    લબલબલબલબ    ઓફઓફઓફઓફ    
કલોલકલોલકલોલકલોલ    સીટીસીટીસીટીસીટી 

 મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ઉકાળાઉકાળાઉકાળાઉકાળા    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    મળીમળીમળીમળી    રહેરહેરહેરહે    તેતતેેતે    માટેમાટેમાટેમાટે    મદદમદદમદદમદદ    
કરલેકરલેકરલેકરલે. 

લાય સલાય સલાય સલાય સ    લબલબલબલબ    ઓફઓફઓફઓફ    ેે ેેટરટરટરટર કલોલકલોલકલોલકલોલ કમલશેભાઇકમલશેભાઇકમલશેભાઇકમલશેભાઇ    
એસએસએસએસ.શાહશાહશાહશાહ 

ગોિવદગોિવદગોિવદગોિવદ    સાગરસાગરસાગરસાગર    
સોસાયટીસોસાયટીસોસાયટીસોસાયટી, 

સાલી ામસાલી ામસાલી ામસાલી ામ    બંગલોબંગલોબંગલોબંગલો    
પાસેપાસેપાસેપાસ,ે 

૯૮૨૫૧૭૦૪૨૯૯૮૨૫૧૭૦૪૨૯૯૮૨૫૧૭૦૪૨૯૯૮૨૫૧૭૦૪૨૯ @ લીટરલીટરલીટરલીટર    કેપસેીટીનાકેપસેીટીનાકેપસેીટીનાકેપસેીટીના    A નંગનંગનંગનંગ    
ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    મશીનમશીનમશીનમશીન        મામામામા    રે ટરે ટરે ટરે ટ    પરપરપરપર    

આપવામાઆપવામાઆપવામાઆપવામા    આવેઆવેઆવેઆવે    છેછેછેછે. નોિમનલનોિમનલનોિમનલનોિમનલ ચાજચાજચાજચાજ    

*?? િપયાિપયાિપયાિપયા લવેાલવેાલવેાલવેા    આવેઆવેઆવેઆવે    છેછેછેછે. 

ઓકિસજનઓકિસજનઓકિસજનઓકિસજન    રી ફિલગરી ફિલગરી ફિલગરી ફિલગ. 

મા કમા કમા કમા ક    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ. 

લાય સલાય સલાય સલાય સ    લબલબલબલબ    મનમનમનમન કલોલકલોલકલોલકલોલ કાશભાઇકાશભાઇકાશભાઇકાશભાઇ    
પટેલપટેલપટેલપટેલ 

,+.સસસસ િુતિુતિુતિુત    

બગલોબગલોબગલોબગલો    ,હોલીહોલીહોલીહોલી    
ચાઇ ડચાઇ ડચાઇ ડચાઇ ડ    કલુકલુકલુકલુ    પાસેપાસેપાસેપાસે    
પચવટીપચવટીપચવટીપચવટી    એરીયાએરીયાએરીયાએરીયા 

૯૩૨૭૩૧૧૭૫૪૯૩૨૭૩૧૧૭૫૪૯૩૨૭૩૧૧૭૫૪૯૩૨૭૩૧૧૭૫૪ @ લીટરલીટરલીટરલીટર    કેપસેીટીનાકેપસેીટીનાકેપસેીટીનાકેપસેીટીના    A નંગનંગનંગનંગ    
ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    મશીનમશીનમશીનમશીન        મામામામા    રે ટરે ટરે ટરે ટ    પરપરપરપર    
આપવામાઆપવામાઆપવામાઆપવામા    આવેઆવેઆવેઆવે    છેછેછેછે.નોિમનલચાજનોિમનલચાજનોિમનલચાજનોિમનલચાજ    

*?? િપયાલવેાિપયાલવેાિપયાલવેાિપયાલવેા    આવેઆવેઆવેઆવે    છેછેછેછે. 

ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    બોટલબોટલબોટલબોટલ    ભરાવવાનીભરાવવાનીભરાવવાનીભરાવવાની    કામકામકામકામ    
ગીરીપણગીરીપણગીરીપણગીરીપણ    કરલેકરલેકરલેકરલે    છેછેછેછે. ટી ફનટી ફનટી ફનટી ફન    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા. 

ય ટય ટય ટય ટ    પુપુુપપુ કલોલકલોલકલોલકલોલ 
અનેઅનેઅનેઅને    

બોરીસનાબોરીસનાબોરીસનાબોરીસના 

ભરતભરતભરતભરતભાઇભાઇભાઇભાઇ    પટલેપટલેપટલેપટલે ય ટય ટય ટય ટ    પુપુુપપુ ૯૮૨૪૧૩૨૨૬૬૯૮૨૪૧૩૨૨૬૬૯૮૨૪૧૩૨૨૬૬૯૮૨૪૧૩૨૨૬૬ Rtpcr   ટે ટટે ટટે ટટે ટ    કરવાકરવાકરવાકરવા    માટેમાટેમાટેમાટે    મદદમદદમદદમદદ    કરેકરેકરેકરે    

છેછેછેછે. ઉકાળાનુિંવતરણઉકાળાનુિંવતરણઉકાળાનુિંવતરણઉકાળાનુિંવતરણ. 

કોરોનાકોરોનાકોરોનાકોરોના    અવરેનસેઅવરેનસેઅવરેનસેઅવરેનસે 
ો ામો ામો ામો ામ    મા કિવતરણમા કિવતરણમા કિવતરણમા કિવતરણ        કામગીરીકામગીરીકામગીરીકામગીરી    કરલેકરલેકરલેકરલે    

છેછેછેછે. 

જેજેજેજે.સીસીસીસી.આઇઆઇઆઇઆઇ. કલોલકલોલકલોલકલોલ        ચરેીટબેલચરેીટબેલચરેીટબેલચરેીટબેલ    
ટટટટ 

કલોલકલોલકલોલકલોલ સભુાષભાઇસભુાષભાઇસભુાષભાઇસભુાષભાઇ    
ગઠવીગઠવીગઠવીગઠવી 

જેજેજેજે.સીસીસીસી.આઇઆઇઆઇઆઇ. 

કલોલકલોલકલોલકલોલ        ચરેીટબેલચરેીટબેલચરેીટબેલચરેીટબેલ    
ટટટટ 

૯૮૨૫૦૭૩૨૯૭૯૮૨૫૦૭૩૨૯૭૯૮૨૫૦૭૩૨૯૭૯૮૨૫૦૭૩૨૯૭  

 

 

માણસામાણસામાણસામાણસા    તાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાની    થાથાથાથાિનકિનકિનકિનક    વિૈ છકવિૈ છકવિૈ છકવિૈ છક    સં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો 

વિૈ છકવિૈ છકવિૈ છકવિૈ છક    સં થાનુંસં થાનુંસં થાનુંસં થાનું    નામનામનામનામ કામગીરીનુંકામગીરીનુંકામગીરીનુંકામગીરીનું    
ેે ેે  

સંપકસંપકસંપકસંપક    યિ તયિ તયિ તયિ ત સરનામુંસરનામુંસરનામુંસરનામુ ં ટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોન    નંબરનંબરનંબરનંબર કોરોનામાંકોરોનામાંકોરોનામાંકોરોનામાં    કરલેકરલેકરલેકરલે    કામગીરીકામગીરીકામગીરીકામગીરી 

.આઇઆઇઆઇઆઇ.ડીડીડીડી.સીસીસીસી. માણસામાણસામાણસામાણસા માણસામાણસામાણસામાણસા માધભુાઇમાધભુાઇમાધભુાઇમાધભુાઇ    પટલેપટલેપટલેપટલે માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૪૨૯૦૯૪૨૯૦૯૪૨૯૦૯૪૨૯૦    ૬૦૬૫૦૬૦૬૫૦૬૦૬૫૦૬૦૬૫૦ ટ ફનનીટ ફનનીટ ફનનીટ ફનની    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા    કરલેકરલેકરલેકરલે. 
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રસીકરણરસીકરણરસીકરણરસીકરણ        + કે પકે પકે પકે પ    કયાકયાકયાકયા. 
સેનટેાઇઝસેનટેાઇઝસેનટેાઇઝસેનટેાઇઝ    કરલેકરલેકરલેકરલે 

રોટરીરોટરીરોટરીરોટરી    કલબકલબકલબકલબ    માણસામાણસામાણસામાણસા માણસામાણસામાણસામાણસા િવ ભાઇિવ ભાઇિવ ભાઇિવ ભાઇ    પટલેપટલેપટલેપટલે માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૪૨૬૩૫૧૪૯૮૯૪૨૬૩૫૧૪૯૮૯૪૨૬૩૫૧૪૯૮૯૪૨૬૩૫૧૪૯૮ કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ    મશાનમશાનમશાનમશાન    હુહુુહહુ    છેછેછેછે. 

શબવાહીનીશબવાહીનીશબવાહીનીશબવાહીની    *શશશશ     કરલેકરલેકરલેકરલે        છેછેછેછે. 

મા કમા કમા કમા ક        િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ફ યોથરેાપીફ યોથરેાપીફ યોથરેાપીફ યોથરેાપી    સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર 

િશવનેિશવનેિશવનેિશવને    ફાઉ ડશેનફાઉ ડશેનફાઉ ડશેનફાઉ ડશેન માણસામાણસામાણસામાણસા અિમતભાઇઅિમતભાઇઅિમતભાઇઅિમતભાઇ    ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૭૨૭૧૫૫૬૫૫૯૭૨૭૧૫૫૬૫૫૯૭૨૭૧૫૫૬૫૫૯૭૨૭૧૫૫૬૫૫ 
૯૯૭૮૪૪૪૯૫૪૯૯૭૮૪૪૪૯૫૪૯૯૭૮૪૪૪૯૫૪૯૯૭૮૪૪૪૯૫૪ 

નમોનમોનમોનમો    કોિવદકોિવદકોિવદકોિવદ    સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર    શશશશ     કરલેકરલેકરલેકરલે    છેછેછેછે. 

િશ ાપ ીિશ ાપ ીિશ ાપ ીિશ ાપ ી    ફાઉ ડેફાઉ ડેફાઉ ડેફાઉ ડે    શનશનશનશન    વારાવારાવારાવારા    ૩૫૦૩૫૦૩૫૦૩૫૦૦૦૦૦૦૦૦૦    
ટીફીનટીફીનટીફીનટીફીન    ડોરડોરડોરડોર    ટુટટુુટુ    ડોરડોરડોરડોર    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આવછેેઆવછેેઆવછેેઆવછેે. 

વામીનારાયણવામીનારાયણવામીનારાયણવામીનારાયણ    મં દરમં દરમં દરમં દર માણસામાણસામાણસામાણસા યાસીનયાસીનયાસીનયાસીન    પટલેપટલેપટલેપટલે માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૮૨૪૯૯૮૨૪૯૯૮૨૪૯૯૮૨૪૯    ૨૨૮૨૦૨૨૮૨૦૨૨૮૨૦૨૨૮૨૦ થમથમથમથમ    તબ કામાતબ કામાતબ કામાતબ કામા    ફા ટ ડનાફા ટ ડનાફા ટ ડનાફા ટ ડના    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    નીનીનીની    
યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા 

જલારામજલારામજલારામજલારામ    ઠ કરઠ કરઠ કરઠ કર    સવેાસવેાસવેાસવેા    સમાજસમાજસમાજસમાજ માણસામાણસામાણસામાણસા ભાવશેભાવશેભાવશેભાવશે    ઠ કરઠ કરઠ કરઠ કર માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૬૨૪૦૯૬૨૪૦૯૬૨૪૦૯૬૨૪૦    ૫૧૧૧૦૫૧૧૧૦૫૧૧૧૦૫૧૧૧૦ ઓકિસજનઓકિસજનઓકિસજનઓકિસજન    રી ફિલગરી ફિલગરી ફિલગરી ફિલગ. 

જ રીયાતમદંનેજ રીયાતમદંનેજ રીયાતમદંનેજ રીયાતમદંને    જમવાનુજમવાનુજમવાનુજમવાનુ    આપવાનુંઆપવાનુંઆપવાનુંઆપવાનું    છેછેછેછે. 

જયજયજયજય    અબંેઅબંેઅબંેઅબંે    ુુ ુુપપપપ માણસામાણસામાણસામાણસા પરશેપરશેપરશેપરશે    યાસયાસયાસયાસ માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૯૭૮૯૯૯૭૮૯૯૯૭૮૯૯૯૭૮૯    ૧૮૦૫૯૧૮૦૫૯૧૮૦૫૯૧૮૦૫૯ નમોનમોનમોનમો    કોિવદકોિવદકોિવદકોિવદ    સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર    શશશશ     કરલેકરલેકરલેકરલે    છેછેછેછે. 

લડલડલડલડ    અનેઅનેઅનેઅને    લાઝમાલાઝમાલાઝમાલાઝમા    નીનીનીની    યવથાયવથાયવથાયવથા    કરીકરીકરીકરી    
આપેઆપેઆપેઆપે    છેછેછેછે.ટી ફનટી ફનટી ફનટી ફન    નીનીનીની    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા    કરેકરેકરેકરે    છેછેછેછે. 

ઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજનઓિ સજન    બોટલબોટલબોટલબોટલ    ર ફિલગર ફિલગર ફિલગર ફિલગ    કરાવવાનુકરાવવાનુકરાવવાનુકરાવવાનુ    
કામકામકામકામ    કરેકરેકરેકરે        છેછેછેછે. 

જયજયજયજય    ભોલેભોલેભોલેભોલે    પુપુુપપુ માણસામાણસામાણસામાણસા રાહુલરાહુલરાહુલરાહુલ    પટલેપટલેપટલેપટલે માણસામાણસામાણસામાણસા ૮૧૪૦૭૮૧૪૦૭૮૧૪૦૭૮૧૪૦૭    ૦૯૭૩૮૦૯૭૩૮૦૯૭૩૮૦૯૭૩૮ મા કમા કમા કમા ક    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
સિેનટાઇઝસિેનટાઇઝસિેનટાઇઝસિેનટાઇઝ    કરાવલેકરાવલેકરાવલેકરાવલે    આસપાઆસપાઆસપાઆસપાસનાસનાસનાસના    

ગામડાઓગામડાઓગામડાઓગામડાઓ    મામામામા 

મીના ીમીના ીમીના ીમીના ી    પપપપ માણસામાણસામાણસામાણસા િબ દરિબ દરિબ દરિબ દર માણસામાણસામાણસામાણસા ૯૯૦૪૫૯૯૦૪૫૯૯૦૪૫૯૯૦૪૫    ૬૭૨૦૦૬૭૨૦૦૬૭૨૦૦૬૭૨૦૦ દધુદધુદધુદધુ    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 
ટ ફનટ ફનટ ફનટ ફન    યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા 

રાહમાગ ઓરાહમાગ ઓરાહમાગ ઓરાહમાગ ઓ    નેનનેેને    ના તોના તોના તોના તો    અનેઅનેઅનેઅને    જમવાનુજમવાનુજમવાનુજમવાનુ    
પુપપુુપુ     પાડલેપાડલેપાડલેપાડલે. 

 

ગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર    તાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાનીતાલકુાની    થાિનકથાિનકથાિનકથાિનક    વૈિ છકવૈિ છકવૈિ છકવૈિ છક    સં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓનીસં થાઓની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો 

અઅઅઅ.નંનનંંનં. સં થાસં થાસં થાસં થા/એનએનએનએન. .ઓનુંઓનુંઓનુંઓનું    નામનામનામનામ સં થાનાસં થાનાસં થાનાસં થાના    મુખ ીનુંમુખ ીનુંમુખ ીનુંમુખ ીનુ ં
નામનામનામનામ 

સંપણૂસંપણૂસંપણૂસંપણૂ    સરનામુંસરનામુંસરનામુંસરનામુ ં મોમોમોમોબાઇલબાઇલબાઇલબાઇલ    નંબરનંબરનંબરનંબર રીમાકસરીમાકસરીમાકસરીમાકસ 
(જેજેજેજે    સહાયસહાયસહાયસહાય    કરીકરીકરીકરી    હોયહોયહોયહોય    તેનીતેનીતેનીતેની    િવગતિવગતિવગતિવગત) 

૧૧૧૧ કડીકડીકડીકડી કેકકેેકે પપપપસસસસ    સવેાસવેાસવેાસવેા    ટટટટ વલ્ વલ્ વલ્ વલ્     લભભાઇલભભાઇલભભાઇલભભાઇ ધધધધ-૬૬૬૬ પાસેપાસેપાસેપાસ,ે સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-

૨૩૨૩૨૩૨૩, ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૯૮૨૫૦૩૬૨૩૬૯૮૨૫૦૩૬૨૩૬૯૮૨૫૦૩૬૨૩૬૯૮૨૫૦૩૬૨૩૬ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    રરરર૮૦૮૦૮૦૮૦    
જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    િમકોનેિમકોનેિમકોનેિમકોને    શે ટરશે ટરશે ટરશે ટર    હોમહોમહોમહોમ    ખાતેખાતેખાતેખાતે    રાખીરાખીરાખીરાખી    
તેઓનેતેઓનેતેઓનેતેઓને    રહવેારહવેારહવેારહવેા    જમવાનીતથાજમવાનીતથાજમવાનીતથાજમવાનીતથા    વા યનેવા યનેવા યનેવા યને    

લગતીલગતીલગતીલગતી    સગવડસગવડસગવડસગવડ    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. 

૨૨૨૨ ઓમઓમઓમઓમ ઇઇઇઇ ટટટટરનશેલરનશેલરનશેલરનશેલ    કુકકુુકુલલલલ રાવલભાઇરાવલભાઇરાવલભાઇરાવલભાઇ મોટાચીલોડામોટાચીલોડામોટાચીલોડામોટાચીલોડા, તાતાતાતા.િજિજિજિજ. 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૯૮૧૯૮૧૯૮૧૯૮    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    િમકોનેિમકોનેિમકોનેિમકોને    શે ટરશે ટરશે ટરશે ટર    હોમહોમહોમહોમ    ખાતેખાતેખાતેખાતે    

રાખીરાખીરાખીરાખી    તેઓનેતેઓનેતેઓનેતેઓને    રહવેારહવેારહવેારહવેા, જમવાનીતથાજમવાનીતથાજમવાનીતથાજમવાનીતથા    
વા યનેવા યનેવા યનેવા યને    લગતીલગતીલગતીલગતી    સગવડસગવડસગવડસગવડ    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 



62 

    

૩૩૩૩ ગુ વારાગુ વારાગુ વારાગુ વારા સવેાસવેાસવેાસવેા    ટટટટ ૫૫૫૫રમ કૌરરમ કૌરરમ કૌરરમ કૌર સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૩૦૩૦૩૦૩૦, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૮૨૮૨૮૨૮૨૦૦૬૦૨૦૩૪૦૦૬૦૨૦૩૪૦૦૬૦૨૦૩૪૦૦૬૦૨૦૩૪ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૩૪૦૦૩૪૦૦૩૪૦૦૩૪૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    

અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાઆંવલેકરવામાઆંવલેકરવામાઆંવલેકરવામાઆંવલે. 

તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર-સાંજસાંજસાંજસાંજ    પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા 
ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    

આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં

૪૪૪૪ મુકતાગૌરીમુકતાગૌરીમુકતાગૌરીમુકતાગૌરી    સવેાસવેાસવેાસવેા    ટટટટ  ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. ૯૮૨૪૦૨૯૯૦૨૯૮૨૪૦૨૯૯૦૨૯૮૨૪૦૨૯૯૦૨૯૮૨૪૦૨૯૯૦૨ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
પપપપ૬૦૦૬૦૦૬૦૦૬૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    
અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર-સાજંસાજંસાજંસાજં    ૭૦૦૭૦૦૭૦૦૭૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા 
ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    

આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં

૫૫૫૫ પંચદવેપંચદવેપંચદવેપંચદવે સવેાસવેાસવેાસવેા    ટટટટ રવીરવીરવીરવી, સુમનસુમનસુમનસુમન, વી મવી મવી મવી મ સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૨૨૨૨૨૨૨૨, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૯૨૭૫૧૯૦૯૯૨૯૨૭૫૧૯૦૯૯૨૯૨૭૫૧૯૦૯૯૨૯૨૭૫૧૯૦૯૯૨ 
૯૯૨૪૭૫૨૫૧૩૯૯૨૪૭૫૨૫૧૩૯૯૨૪૭૫૨૫૧૩૯૯૨૪૭૫૨૫૧૩ 
૮૦૦૦૦૪૧૧૮૦૮૦૦૦૦૪૧૧૮૦૮૦૦૦૦૪૧૧૮૦૮૦૦૦૦૪૧૧૮૦ 

લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૭૭૭૭પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    
અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવિવિવિવતરણતરણતરણતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં
આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર-સાજંસાજંસાજંસાજં    રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦    
જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં

૬૬૬૬ ૫૫૫૫રચાઘામરચાઘામરચાઘામરચાઘામ રામપીરરામપીરરામપીરરામપીર    મં દરમં દરમં દરમં દર    
ટટટટ 

મફા ઠાકોરમફા ઠાકોરમફા ઠાકોરમફા ઠાકોર અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ, 

તાતાતાતા. .ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર. 

૯૮૯૮૬૭૭૦૧૩૯૮૯૮૬૭૭૦૧૩૯૮૯૮૬૭૭૦૧૩૯૮૯૮૬૭૭૦૧૩ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૧૧૧રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    
અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર-સાંસાંસાંસાંજજજજ    ૯૦૦૯૦૦૯૦૦૯૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા 
ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    

આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં

૭૭૭૭ િિિિ મદંીરમદંીરમદંીરમદંીર સવેાસવેાસવેાસવેા    ટટટટ િવિવિવિવશાલભાઇશાલભાઇશાલભાઇશાલભાઇ અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ, 

તાતાતાતા. .ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર. 

૯૫૭૪૦૦૮૨૩૦૯૫૭૪૦૦૮૨૩૦૯૫૭૪૦૦૮૨૩૦૯૫૭૪૦૦૮૨૩૦ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૯૦૦૦૧૯૦૦૦૧૯૦૦૦૧૯૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    

અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવલેઆવલેઆવલેઆવલે 
તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર    સાજંસાજંસાજંસાજં    ૧૧૧૧રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા 
ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    

આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં

૮૮૮૮ લીલીલીલી બબબબચચચચ માતામાતામાતામાતા    ટટટટ    કોબાકોબાકોબાકોબા સહદવેભાઇસહદવેભાઇસહદવેભાઇસહદવેભાઇ કોબાકોબાકોબાકોબા, 

તાતાતાતા. .ગાંગાંગાંગાંધીધીધીધીનગરનગરનગરનગર. 

૯૯૦૪૩૦૪૪૬૧૯૯૦૪૩૦૪૪૬૧૯૯૦૪૩૦૪૪૬૧૯૯૦૪૩૦૪૪૬૧ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૮૦૦૧૮૦૦૧૮૦૦૧૮૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    

અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 
તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર    સાજંસાજંસાજંસાજં    રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    

ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    
આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં

૯૯૯૯ લાયલાયલાયલાય સસસસ કલબકલબકલબકલબ    ઓફઓફઓફઓફ    
ગાંગાંગાંગાંધીધીધીધીનગરનગરનગરનગર 

ઉમંગઉમંગઉમંગઉમંગ પડંયાપડંયાપડંયાપડંયા સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર૨૨૨૨    ગાંગાંગાંગાંધીધીધીધીનગરનગરનગરનગર ૯૯૦૯૯૭૩૭૭૧૯૯૦૯૯૭૩૭૭૧૯૯૦૯૯૭૩૭૭૧૯૯૦૯૯૭૩૭૭૧ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૬૦૦૦૬૦૦૦૬૦૦૦૬૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    

અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 
તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર    સાજંસાજંસાજંસાજં    રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    

ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજભોજભોજભોજનનનન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    
આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતું    તથાતથાતથાતથા    િમિમિમિમકોનેકોનેકોનેકોને    વતનવતનવતનવતન પહ ચાડવાપહ ચાડવાપહ ચાડવાપહ ચાડવા    
માટેમાટેમાટેમાટે    વહીવટીવહીવટીવહીવટીવહીવટી    ત નેત નેત નેત ને    મદદમદદમદદમદદ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    અવીઅવીઅવીઅવી 

૧૦૧૦૧૦૧૦ નથવાણીનથવાણીનથવાણીનથવાણી સવેાસવેાસવેાસવેા    ટટટટ  ગાંગાંગાંગાંધીધીધીધીનગરનગરનગરનગર ૯૪૨૬૦૧૦૨૨૩૯૪૨૬૦૧૦૨૨૩૯૪૨૬૦૧૦૨૨૩૯૪૨૬૦૧૦૨૨૩ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
રપરપરપરપ૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    

અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટનુંકીટનુંકીટનુંકીટનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 
તથાતથાતથાતથા    સવારસવારસવારસવાર    સાજંસાજંસાજંસાજં    ૧૧૧૧પપપપ૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    

ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    
આવતુંઆવતુંઆવતુંઆવતુ ં
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૧૧૧૧૧૧૧૧ રાઘેરાઘેરાઘેરાઘે રાઘેરાઘેરાઘેરાઘે    ૫૫૫૫રીવારરીવારરીવારરીવાર    ગપૃગપૃગપૃગપૃ, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

રાહુલરાહુલરાહુલરાહુલ સુખડીયાસુખડીયાસુખડીયાસુખડીયા 
તન્ તન્ તન્ તન્     મયમયમયમય    પટલેપટલેપટલેપટલે 

પ્ પ્ પ્ પ્     લોટનંલોટનંલોટનંલોટન.ં૩૪૫૩૪૫૩૪૫૩૪૫, સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-

૧૭૧૭૧૭૧૭, ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૮૭૮૦૭૮૭૮૧૮૮૭૮૦૭૮૭૮૧૮૮૭૮૦૭૮૭૮૧૮૮૭૮૦૭૮૭૮૧૮ 
૮૧૪૧૭૪૩૨૪૧૮૧૪૧૭૪૩૨૪૧૮૧૪૧૭૪૩૨૪૧૮૧૪૧૭૪૩૨૪૧ 

૧૧૧૧,૦૩૦૩૦૩૦૩,૪૬૦૪૬૦૪૬૦૪૬૦ જ રીયાતમંદજ રીયાતમંદજ રીયાતમંદજ રીયાતમંદ    લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને    
કોરાનાનીકોરાનાનીકોરાનાનીકોરાનાની    મહામારીમાંમહામારીમાંમહામારીમાંમહામારીમાં    સાદુસાદુસાદુસાદુ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    
પીરસવામાંપીરસવામાંપીરસવામાંપીરસવામાં    આઆઆઆવલેવલેવલેવલે. વઘમુાંવઘમુાંવઘમુાંવઘમુા ંકોરોનાકોરોનાકોરોનાકોરોના    

વોરીયસવોરીયસવોરીયસવોરીયસ    એવાએવાએવાએવા    પોલીસપોલીસપોલીસપોલીસ    ફાયર ીગેડફાયર ીગેડફાયર ીગેડફાયર ીગેડ    તથાતથાતથાતથા    
૧૦૮૧૦૮૧૦૮૧૦૮    નાનાનાના    લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    

દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન કમચારીકમચારીકમચારીકમચારીઓનેઓનેઓનેઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    ઉઉઉઉ૫૫૫૫રાતંરાતંરાતંરાતં    
માસ્ માસ્ માસ્ માસ્     કકકક    તમેજતમેજતમેજતમેજ    સેનીટાઇઝરસેનીટાઇઝરસેનીટાઇઝરસેનીટાઇઝર    પરુાપરુાપરુાપરુા    પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    

આઆઆઆવલેવલેવલેવલે 

૧૨૧૨૧૨૧૨ જયજયજયજય ભોલોભોલોભોલોભોલો    જયજયજયજય    મહાકાલીમહાકાલીમહાકાલીમહાકાલી    
ગૃપગૃપગૃપગૃપ 

હીતેષહીતેષહીતેષહીતેષ જેજેજેજે    પંડયાપંડયાપંડયાપંડયા ન્ ન્ ન્ ન્     યુ ીનયુ ીનયુ ીનયુ ીન    સીટીસીટીસીટીસીટી    સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર    
૨૬૨૬૨૬૨૬    ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૯૮૯૮૮૫૪૭૪૭૯૮૯૮૮૫૪૭૪૭૯૮૯૮૮૫૪૭૪૭૯૮૯૮૮૫૪૭૪૭ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
બોરીજબોરીજબોરીજબોરીજ    ગામનાગામનાગામનાગામના    જ રીયાતમંદનેજ રીયાતમંદનેજ રીયાતમંદનેજ રીયાતમંદને    આશરેઆશરેઆશરેઆશરે    
૩૩૩૩૩૩૩૩    દવસમાંદવસમાંદવસમાંદવસમાં    ૯૦૦૯૦૦૯૦૦૯૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    

ભોજનભોજનભોજનભોજન    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આ યુઆ યુઆ યુઆ યુ    તથાતથાતથાતથા    ૭૦૭૦૭૦૭૦    
જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આ યુંઆ યુંઆ યુંઆ યુ ં

૧૩૧૩૧૩૧૩ રામાપીરરામાપીરરામાપીરરામાપીર ઠાકોરઠાકોરઠાકોરઠાકોર    સવેાસવેાસવેાસવેા 
સમાજસમાજસમાજસમાજ    સ્ સ્ સ્ સ્     ટટટટ 

િવષ્ િવષ્ િવષ્ િવષ્      ઠાકોરઠાકોરઠાકોરઠાકોર - ૯૯૦૯૦૨૦૫૦૪૯૯૦૯૦૨૦૫૦૪૯૯૦૯૦૨૦૫૦૪૯૯૦૯૦૨૦૫૦૪ લોકડાઉનલોકડાઉનલોકડાઉનલોકડાઉન    દર યાનદર યાનદર યાનદર યાન    સવારસવારસવારસવાર    સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૧૧૧૧પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    
જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    
પીરસવામાંપીરસવામાંપીરસવામાંપીરસવામાં    આ યુઆ યુઆ યુઆ યુ    જેજેજેજે અદંા તઅદંા તઅદંા તઅદંા ત    

૧૬૮૦૦૦૧૬૮૦૦૦૧૬૮૦૦૦૧૬૮૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    લાભાલાભાલાભાલાભાથ ઓથ ઓથ ઓથ ઓ    થાયથાયથાયથાય    છેછેછેછે 

૧૪૧૪૧૪૧૪ ટીપીટીપીટીપીટીપી ૯૯૯૯    માનવમાનવમાનવમાનવ    સવેાસવેાસવેાસવેા    
અિભયાનઅિભયાનઅિભયાનઅિભયાન 

િહમ્ િહમ્ િહમ્ િહમ્     મતભાઇમતભાઇમતભાઇમતભાઇ સરગાસણચોકડીસરગાસણચોકડીસરગાસણચોકડીસરગાસણચોકડી    
ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર 

૯૪૨૬૩૭૩૯૭૫૯૪૨૬૩૭૩૯૭૫૯૪૨૬૩૭૩૯૭૫૯૪૨૬૩૭૩૯૭૫ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૬૦૦૦૧૬૦૦૦૧૬૦૦૦૧૬૦૦૦    ડડડડ    પેકટેનુંપેકટેનુંપેકટેનુંપેકટેનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    
આ યુઆ યુઆ યુઆ યુ    તથાતથાતથાતથા    રરરર૪૪૪૪    દવસદવસદવસદવસ    સધુીસધુીસધુીસધુી દરરોજદરરોજદરરોજદરરોજ    

જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    ડડડડ    પકેટેપકેટેપકેટેપકેટે    પહ ચાડવામાંપહ ચાડવામાંપહ ચાડવામાંપહ ચાડવામાં    
આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. જેમાંજેમાંજેમાંજેમાં    ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦    કલોકલોકલોકલો    ચણાચણાચણાચણા    અનેઅનેઅનેઅને    
પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦ પેકટેપેકટેપેકટેપેકટે    િબ કીટિબ કીટિબ કીટિબ કીટ    વાદંરાવાદંરાવાદંરાવાદંરા    કતુરાકતુરાકતુરાકતુરા    તથાતથાતથાતથા    

પિ  પિ  પિ  પિ  ઓઓઓઓનેનનેેને    ખવડાવલેખવડાવલેખવડાવલેખવડાવલે 

૧૫૧૫૧૫૧૫ માઘવમાઘવમાઘવમાઘવ ગાડનગાડનગાડનગાડન    રસે્ રસે્ રસે્ રસે્     ટોરન્ ટોરન્ ટોરન્ ટોરન્     ટટટટ    
અનેઅનેઅનેઅને    બલુટેબલુટેબલુટેબલુટે    વલ્ વલ્ વલ્ વલ્     ડડડડ 

વનરાજસ હવનરાજસ હવનરાજસ હવનરાજસ હ વાઘલેાવાઘલેાવાઘલેાવાઘલેા અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર ૯૦૩૩૫૫૦૦૦૭૯૦૩૩૫૫૦૦૦૭૯૦૩૩૫૫૦૦૦૭૯૦૩૩૫૫૦૦૦૭ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    ધીધીધીધી    
રોજરોજરોજરોજ    બપોરેબપોરેબપોરેબપોરે    રપરપરપરપ૦૦૦૦    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    પરુીપરુીપરુીપરુી, શાકશાકશાકશાક    
તથાતથાતથાતથા    સાજેંસાજેંસાજેંસાજેં    ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ ય કતોઓનેય કતોઓનેય કતોઓનેય કતોઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૧૬૧૬૧૬૧૬ શીવશીવશીવશીવ ગપૃગપૃગપૃગપૃ મહાવીરમહાવીરમહાવીરમહાવીર સહસહસહસહ    શકંર સશકંર સશકંર સશકંર સહહહહ    
વાઘલેાવાઘલેાવાઘલેાવાઘલેા 

પેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુ ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર ૯૯૦૪૧૨૫૯૫૧૯૯૦૪૧૨૫૯૫૧૯૯૦૪૧૨૫૯૫૧૯૯૦૪૧૨૫૯૫૧ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનનાડાઉનનાડાઉનનાડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન ૩૬૩૬૩૬૩૬    
દવસદવસદવસદવસ    સવારસવારસવારસવાર    સાજંસાજંસાજંસાજં    રોજરોજરોજરોજ    ૧૧૧૧પપપપ૦૦૦૦    

યયયય કતઓનેકતઓનેકતઓનેકતઓને    જમાવાનુંજમાવાનુંજમાવાનુંજમાવાનું    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. 

૧૧૧૧૧૧૧૧પપપપ    પ રવારોનેપ રવારોનેપ રવારોનેપ રવારોને    અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કટનુંકટનુંકટનુંકટનું    
િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    ૪૪૪૪પપપપ    
મજુરોનેમજુરોનેમજુરોનેમજુરોને    વતનવતનવતનવતન    દાહોદદાહોદદાહોદદાહોદ    જવાજવાજવાજવા માટેમાટેમાટેમાટે    

યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા    કરીકરીકરીકરી    તમેજતમેજતમેજતમેજ    પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    મા કમા કમા કમા ક    તથાતથાતથાતથા    
૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦    કલોકલોકલોકલો, ૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦    કલોકલોકલોકલો    શાકભા નુંશાકભા નુંશાકભા નુંશાકભા નું    

િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૧૭૧૭૧૭૧૭ મો તનમો તનમો તનમો તન યોગયોગયોગયોગ    કેન્ કેન્ કેન્ કેન્      નીરનીરનીરનીર  શુકલાશુકલાશુકલાશુકલા સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર ૭૭૭૭    ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર ૯૮૨૫૧૦૦૯૮૨૫૧૦૦૯૮૨૫૧૦૦૯૮૨૫૧૦૦૭૬૬૭૬૬૭૬૬૭૬૬ લોકલોકલોકલોક    ડાઉનડાઉનડાઉનડાઉન દર યાનદર યાનદર યાનદર યાન    રોજરોજરોજરોજ    રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦    
ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ૧૧૧૧પપપપ    દવસદવસદવસદવસ    માટેમાટેમાટેમાટે    બટાકાબટાકાબટાકાબટાકા    

પૌઆપૌઆપૌઆપૌઆ    આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તમેજતમેજતમેજતમેજ    યટુયબુયટુયબુયટુયબુયટુયબુ    
ઉપરઉપરઉપરઉપર    ીીીી    યોગયોગયોગયોગ    િશ ાિશ ાિશ ાિશ ાનીનીનીની    માિહતીમાિહતીમાિહતીમાિહતી    

આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૧૮૧૮૧૮૧૮ જયજયજયજય    અબંેઅબંેઅબંેઅબંે    હરિસહરિસહરિસહરિસઘ્ઘઘ્્ઘ્    ઘનગરઘનગરઘનગરઘનગર    
સવેાસવેાસવેાસવેા    વસાહતવસાહતવસાહતવસાહત    સ્ સ્ સ્ સ્     ટટટટ 

અજયઅજયઅજયઅજય સહસહસહસહ    પીપીપીપી.    ૫૫૫૫રમારરમારરમારરમાર ૨૫૪૨૫૪૨૫૪૨૫૪ હરહરહરહરિસ ધિસ ધિસ ધિસ ધનગરનગરનગરનગર    
સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર    ૨૪૨૪૨૪૨૪    ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર 

૯૭૨૩૫૩૫૯૮૦૯૭૨૩૫૩૫૯૮૦૯૭૨૩૫૩૫૯૮૦૯૭૨૩૫૩૫૯૮૦ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૪૦૦૪૦૦૪૦૦૪૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    લોકોનેલોકોનેલોકોનેલોકોને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

આપવામાંઆપવામાંઆપવામાંઆપવામાં    આ યુઆ યુઆ યુઆ યુ    તથાતથાતથાતથા    મા કમા કમા કમા ક, 
સેનીટાઈઝરસેનીટાઈઝરસેનીટાઈઝરસેનીટાઈઝર    તથાતથાતથાતથા    આઆઆઆયવુ દકયવુ દકયવુ દકયવુ દક    દવાઓનુંદવાઓનુંદવાઓનુંદવાઓનું    

િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આ યુંઆ યુંઆ યુંઆ યુ.ં ૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    
ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓન ેશાકભાશાકભાશાકભાશાકભા     પરુીપરુીપરુીપરુી    પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 
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૧૯૧૯૧૯૧૯ ચહેરચહેરચહેરચહેર માતામાતામાતામાતા    સંસ્ સંસ્ સંસ્ સંસ્     થાથાથાથા    
અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ 

સતીષસતીષસતીષસતીષ ભવુાભવુાભવુાભવુા  અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર ૯૯૦૪૭૪૮૫૩૨૯૯૦૪૭૪૮૫૩૨૯૯૦૪૭૪૮૫૩૨૯૯૦૪૭૪૮૫૩૨ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાયાયાયાનનનન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    

ભોજનભોજનભોજનભોજન    પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૦૨૦૨૦૨૦ રામાપીરરામાપીરરામાપીરરામાપીર    ઓઓઓઓટલોટલોટલોટલો    કડુાસણકડુાસણકડુાસણકડુાસણ v કુડાસણકુડાસણકુડાસણકુડાસણ ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર  લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૭૦૦૭૦૦૭૦૦૭૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૧૨૧૨૧૨૧ અખીલઅખીલઅખીલઅખીલ ભારતીયભારતીયભારતીયભારતીય    િવ વિવ વિવ વિવ વ    
ગાય ીગાય ીગાય ીગાય ી 

ીગો વદભાઇીગો વદભાઇીગો વદભાઇીગો વદભાઇ    નાઈનાઈનાઈનાઈ સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૧૧૧૧, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૪૨૭૩૫૯૩૯૪૨૭૩૫૯૩૯૪૨૭૩૫૯૩૯૪૨૭૩૫૯૩૬૪૬૪૬૪૬૪ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન 

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    ૧૧૧૧પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    
જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

ીીીી    લભાઇલભાઇલભાઇલભાઇ    પટલેપટલેપટલેપટલે ૯૪૨૭૬૦૫૨૬૫૯૪૨૭૬૦૫૨૬૫૯૪૨૭૬૦૫૨૬૫૯૪૨૭૬૦૫૨૬૫ 

૨૨૨૨૨૨૨૨ ીરગંાવધતુીરગંાવધતુીરગંાવધતુીરગંાવધતુ    પરીવારપરીવારપરીવારપરીવાર    ટટટટ    
દદદદ     મં દરમં દરમં દરમં દર 

ીીીી નવીનભાઇનવીનભાઇનવીનભાઇનવીનભાઇ પાઠકપાઠકપાઠકપાઠક સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૮૮૮૮, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૧૦૬૪૨૨૩૨૧૦૬૪૨૨૩૨૧૦૬૪૨૨૩૨૧૦૬૪૨ લોકડાઉલોકડાઉલોકડાઉલોકડાઉનનાનનાનનાનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન 
પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    

કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૩૨૩૨૩૨૩ માનવમાનવમાનવમાનવ ક યાણક યાણક યાણક યાણ    િવસામાિવસામાિવસામાિવસામા    
ટટટટ 

ીીીી રમણભાઇરમણભાઇરમણભાઇરમણભાઇ    ડીડીડીડી. 
પંચાલપંચાલપંચાલપંચાલ 

લોકલોકલોકલોક નંનનંંનં.૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧૧/૫૫૫૫, છછછછ    

ટાઇપટાઇપટાઇપટાઇપ, સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૨૨૨૨૨૨૨૨, 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

૨૩૨૪૩૩૦૦૨૩૨૪૩૩૦૦૨૩૨૪૩૩૦૦૨૩૨૪૩૩૦૦ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંસાંસાંસાંજજજજ    ૬૦૦૬૦૦૬૦૦૬૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૪૨૪૨૪૨૪ ભારતીયભારતીયભારતીયભારતીય    કસાનકસાનકસાનકસાન    સઘંસઘંસઘંસઘં, 

૧૪૧૪૧૪૧૪/૪૪૪૪    પાસેપાસેપાસેપાસે    નવાનવાનવાનવા    સદ યસદ યસદ યસદ ય    

િનવાસિનવાસિનવાસિનવાસ, 

ીીીી લભાઇલભાઇલભાઇલભાઇ    
સેજલીયાસેજલીયાસેજલીયાસેજલીયા 

સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર-૨૨૨૨૨૨૨૨, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૨૪૯૧૬૨૩૨૨૪૯૧૬૨૩૨૨૪૯૧૬૨૩૨૨૪૯૧૬ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૭૫૦૭૫૦૭૫૦૭૫૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૫૨૫૨૫૨૫ ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર શહરેશહરેશહરેશહરે    વસાહતવસાહતવસાહતવસાહત    
મંમમંંમંડળડળડળડળ 

ીીીી અ ણભાઇઅ ણભાઇઅ ણભાઇઅ ણભાઇ    બચુબચુબચુબચુ સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૮૮૮૮, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૬૦૩૬૦૨૩૨૬૦૩૬૦૨૩૨૬૦૩૬૦૨૩૨૬૦૩૬૦ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૧૬૦૦૧૬૦૦૧૬૦૦૧૬૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    

ભોજનભોજનભોજનભોજન    પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૬૨૬૨૬૨૬ ગાય ીગાય ીગાય ીગાય ી પરીવારપરીવારપરીવારપરીવાર ીીીી બીબીબીબી.એસએસએસએસ.ઠ કરઠ કરઠ કરઠ કર સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૨૨૨૨, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૨૫૧૪૨૨૩૨૨૫૧૪૨૨૩૨૨૫૧૪૨૨૩૨૨૫૧૪૨ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરદરદરદર યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૭૦૦૭૦૦૭૦૦૭૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન 

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦    
જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૭૨૭૨૭૨૭ ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ક ચરલક ચરલક ચરલક ચરલ    ફોરમફોરમફોરમફોરમ ીીીી કૃ ણકાતંકૃ ણકાતંકૃ ણકાતંકૃ ણકાતં    ઝાઝાઝાઝા ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. ૯૮૨૫૦૩૬૦૪૯૯૮૨૫૦૩૬૦૪૯૯૮૨૫૦૩૬૦૪૯૯૮૨૫૦૩૬૦૪૯ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૧૧૧રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૮૨૮૨૮૨૮ સુમગંલમસુમગંલમસુમગંલમસુમગંલમ ટટટટ ીીીી કૃ ણકાતંકૃ ણકાતંકૃ ણકાતંકૃ ણકાતં    ઝાઝાઝાઝા ૬૮૪૬૮૪૬૮૪૬૮૪, સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૮૮૮૮, 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર 

૨૨૨૨૩૨૪૮૨૩૩૩૨૪૮૨૩૩૩૨૪૮૨૩૩૩૨૪૮૨૩૩ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    ૮૦૦૮૦૦૮૦૦૮૦૦    
જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    અનાજનીઅનાજનીઅનાજનીઅનાજની    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ 

કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૨૯૨૯૨૯૨૯ જલારામજલારામજલારામજલારામ સવેાસવેાસવેાસવેા    સમાજસમાજસમાજસમાજ સચીનસચીનસચીનસચીન ઠકકરઠકકરઠકકરઠકકર સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૨૯૨૯૨૯૨૯, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૯૭૨૩૨૩૫૬૭૮૯૭૨૩૨૩૫૬૭૮૯૭૨૩૨૩૫૬૭૮૯૭૨૩૨૩૫૬૭૮ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    

ભોજનભોજનભોજનભોજન પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    
૧૦૦૦૦૧૦૦૦૦૧૦૦૦૦૧૦૦૦૦    જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવાકરવાકરવાકરવામાંમાંમાંમાં    

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૩૦૩૦૩૦૩૦ અ રઅ રઅ રઅ ર પુ ષોતમપુ ષોતમપુ ષોતમપુ ષોતમ સં થાસં થાસં થાસં થા, 
અ રધામઅ રધામઅ રધામઅ રધામ    મં દરમં દરમં દરમં દર 

મુખમુખમુખમુખ વામીવામીવામીવામી    મહારાજમહારાજમહારાજમહારાજ સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૩૦૩૦૩૦૩૦, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૨૩૨૨૦૬૭૮૨૩૨૨૦૬૭૮૨૩૨૨૦૬૭૮૨૩૨૨૦૬૭૮ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૧૧૧૧પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    

ભોજનભોજનભોજનભોજન પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    
૩૦૦૦૩૦૦૦૩૦૦૦૩૦૦૦    જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    કીટોનુંકીટોનુંકીટોનુંકીટોનું    િવતરણિવતરણિવતરણિવતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૩૧૩૧૩૧૩૧ વામીવામીવામીવામી નારાયણનારાયણનારાયણનારાયણ મં દરમં દરમં દરમં દર યાનીયાનીયાનીયાની મહતંમહતંમહતંમહતં    વામીવામીવામીવામી સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૨૨૨૨, ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર ૨૩૨૨૪૦૦૬૨૩૨૨૪૦૦૬૨૩૨૨૪૦૦૬૨૩૨૨૪૦૦૬ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૧૪૦૦૧૪૦૦૧૪૦૦૧૪૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ૮૫૮૫૮૫૮૫ 

દવસદવસદવસદવસ    સુસસુુસુઘીઘીઘીઘી    એટલેએટલેએટલેએટલે    કેકકેેકે    ૧૧૯૦૦૦૧૧૯૦૦૦૧૧૯૦૦૦૧૧૯૦૦૦    
જ રીયાતજ રીયાતજ રીયાતજ રીયાત    મદંોનેમદંોનેમદંોનેમદંોને    ભોજનભોજનભોજનભોજન    પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    
આવલેઆવલેઆવલેઆવલે. તથાતથાતથાતથા    ૧૮૦૦૦૧૮૦૦૦૧૮૦૦૦૧૮૦૦૦ જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    રાશનરાશનરાશનરાશન    

કીટોકીટોકીટોકીટો    તમેજતમેજતમેજતમેજ    ૫૦૦૦૦૫૦૦૦૦૫૦૦૦૦૫૦૦૦૦    વ્ વ્ વ્ વ્     ય કતઅનેય કતઅનેય કતઅનેય કતઅને    
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શાકભા નુંશાકભા નુંશાકભા નુંશાકભા નું    િવિવિવિવતરણતરણતરણતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૩૨૩૨૩૨૩૨ સતસતસતસત કમકમકમકમ ટટટટ ીીીી કનભુાઇકનભુાઇકનભુાઇકનભુાઇ    પટલેપટલેપટલેપટલે સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૨૨૨૨૨૨૨૨, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૨૩૨૨૨૯૪૮૨૩૨૨૨૯૪૮૨૩૨૨૨૯૪૮૨૩૨૨૨૯૪૮ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    સવારસવારસવારસવાર    
સાંજસાંજસાંજસાંજ    ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦    જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    ય કતઓનેય કતઓનેય કતઓનેય કતઓને    ભોજનભોજનભોજનભોજન 

પુપપુુપુ     પાડવામાંપાડવામાંપાડવામાંપાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૩૩૩૩૩૩૩૩ ટીમટીમટીમટીમ લાય રેીલાય રેીલાય રેીલાય રેી વીપલુવીપલુવીપલુવીપલુ ડોડીયાડોડીયાડોડીયાડોડીયા સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૧૭૧૭૧૭૧૭, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર. 

૭૬૦૦૭૬૦૦૦૧૭૬૦૦૭૬૦૦૦૧૭૬૦૦૭૬૦૦૦૧૭૬૦૦૭૬૦૦૦૧ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    પપપપ૦૦૦૦૦૦૦૦    
જેટલાજેટલાજેટલાજેટલા    કટુુબંોનેકટુુબંોનેકટુુબંોનેકટુુબંોને    રાશનરાશનરાશનરાશન    કીટકીટકીટકીટ    તથાતથાતથાતથા૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦    
થીથીથીથી    વધુવધુવધુવધુ    કટુુબંોનેકટુુબંોનેકટુુબંોનેકટુુબંોને    શાકભાશાકભાશાકભાશાકભા     પહ ચાડવામાંપહ ચાડવામાંપહ ચાડવામાંપહ ચાડવામાં    

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૩૪૩૪૩૪૩૪ ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર ઇલેકઇલેકઇલેકઇલેક ોિનકોિનકોિનકોિનક    
ઝોનઝોનઝોનઝોન    ઇન્ ઇન્ ઇન્ ઇન્     ડસ્ ડસ્ ડસ્ ડસ્     ટીઝટીઝટીઝટીઝ    
એસોસીએશનએસોસીએશનએસોસીએશનએસોસીએશન 

મીતષેમીતષેમીતષેમીતષે પટલેપટલેપટલેપટલે અઇડીસીઅઇડીસીઅઇડીસીઅઇડીસી સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર    
૨૫૨૫૨૫૨૫    ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૯૮૨૫૧૬૪૮૨૬૯૮૨૫૧૬૪૮૨૬૯૮૨૫૧૬૪૮૨૬૯૮૨૫૧૬૪૮૨૬ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૧૧૧રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦    જેટલીજેટલીજેટલીજેટલી    રાશનરાશનરાશનરાશન    કીટકીટકીટકીટ    તમેજતમેજતમેજતમેજ    સમસમસમસમ  

એ ટટેમાંએ ટટેમાંએ ટટેમાંએ ટટેમાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    રોડરોડરોડરોડ    ર તાનેર તાનેર તાનેર તાને    
સિેનટરાઈઝસિેનટરાઈઝસિેનટરાઈઝસિેનટરાઈઝ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    કામગીરીકામગીરીકામગીરીકામગીરી    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    

આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 

૩૫૩૫૩૫૩૫ જેજેજેજે સીસીસીસી    આઇઆઇઆઇઆઇ    ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર ૫૫૫૫દમદમદમદમ સહસહસહસહ    ચૌહાણચૌહાણચૌહાણચૌહાણ સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર-૧૧૧૧૧૧૧૧    ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર ૯૮૨૪૪૧૫૮૮૭૯૮૨૪૪૧૫૮૮૭૯૮૨૪૪૧૫૮૮૭૯૮૨૪૪૧૫૮૮૭ લોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનનાલોકડાઉનના    સમયગાળાસમયગાળાસમયગાળાસમયગાળા    દરમ્ દરમ્ દરમ્ દરમ્     યાનયાનયાનયાન    
૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦    વ્ વ્ વ્ વ્     ય કતઅનેય કતઅનેય કતઅનેય કતઅને    બેબબેેબે    ટાઇમટાઇમટાઇમટાઇમ    ભોજનભોજનભોજનભોજન    

પુ પાડવામાંપુ પાડવામાંપુ પાડવામાંપુ પાડવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે    તથાતથાતથાતથા    ૧૧૫૦૧૧૫૦૧૧૫૦૧૧૫૦    
૫૫૫૫રીવારનેરીવારનેરીવારનેરીવારને    રાશનરાશનરાશનરાશન    કીટકીટકીટકીટ    અપવામાંઅપવામાંઅપવામાંઅપવામાં    અવલેઅવલેઅવલેઅવલે    
વઘુમાંવઘુમાંવઘુમાંવઘુમાં    માસ્ માસ્ માસ્ માસ્     કકકક    સનેીટાઇઝરસનેીટાઇઝરસનેીટાઇઝરસનેીટાઇઝર ગ્ ગ્ ગ્ ગ્     લોઝનુંલોઝનુંલોઝનુંલોઝનું    

િવિવિવિવતરણતરણતરણતરણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામાં    આવલેઆવલેઆવલેઆવલે 
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ગાંધીનગર િજ લાની તરવૈયાઓ ની યાદી 
 

બહારની વૈિ છક તરવૈયા ટીમ 

અ.નં. બિહયલ તરવૈયા ટીમના નામ મોબાઇલ નંબર 

૧ ી કાંિતભાઇ  ૯૫૮૬૯૩૪૩૧૯ 

૨ ી યિતભાઇ ૯૭૨૬૧૯૪૦૭૬ 

૩ ી લભાઇ ૯૫૭૪૮૮૦૫૬૨ 

૪ ી દશરથભાઇ ૯૭૩૭૩૯૬૯૦૪ 

૫ ી શનાભાઇ ૯૬૨૪૪૪૯૪૭૪ 

૬ ી મફતભાઇ ૮૯૮૦૧૧૪૪૧૩ 

 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    તાલીમતાલીમતાલીમતાલીમ    પામલેાપામલેાપામલેાપામલેા    તરવયૈાઓતરવયૈાઓતરવયૈાઓતરવયૈાઓ    નીનીનીની    યાદીયાદીયાદીયાદી 

મ  નામ મર ગામનુ ંનામ  સંપક ન.ં 

૧ ી અ દુલભાઇ રસુલભાઇ િસપાઇ ૪૦ ગાંધીનગર ૭૬૦૦૭૩૫૪૦૫ 

૨ ી કાળુભાઇ ગુલામણબી ખલીફા ૪૨ 
ગાંધીનગર ૯૮૭૯૨૭૦૫૮૯ 

૩ 
ી ભગા  મલાસા ૩૫ 

ગાંધીનગર 
૭૮૭૪૧૫૯૩૭૪ 

૪ ી આજમભાઇ બાપભુાઇ ૨૯ 
ગાંધીનગર ૯૯૧૩૬૨૧૨૩૩ 

૫ ી ઝા કરિમયા અહમદિમયા ૩૧ 
ગાંધીનગર ૮૧૪૩૦૧૪૭૫૬ 
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દદદદહેહહેેહેગામગામગામગામ    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    તરવયૈાતરવયૈાતરવયૈાતરવયૈા    નુંનુનંુંનું    નામનામનામનામ    મોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલમોબાઈલ    નબંરનબંરનબંરનબંર 

અઅઅઅ.નંનનંંન.ં નામનામનામનામ મરમરમરમર રહઠેાણરહઠેાણરહઠેાણરહઠેાણ ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંન.ં 

૧૧૧૧ ીીીી    જગદીશભાઇજગદીશભાઇજગદીશભાઇજગદીશભાઇ    બારયૈાબારયૈાબારયૈાબારયૈા ૪૬૪૬૪૬૪૬ આથમણાઆથમણાઆથમણાઆથમણા    દરવાદરવાદરવાદરવા , દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     ૭૬૯૮૪૬૪૦૭૬૯૮૪૬૪૦૭૬૯૮૪૬૪૦૭૬૯૮૪૬૪૦પપપપપપપપ     

રરરર ીીીી    અકબરભાઇઅકબરભાઇઅકબરભાઇઅકબરભાઇ    બાદશાહબાદશાહબાદશાહબાદશાહ     પપપપ૦૦૦૦ ખોખખોખખોખખોખરવાસરવાસરવાસરવાસ, દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     ૦૦૦૦રરરર૭૧૬૭૧૬૭૧૬૭૧૬    રરરર૩૩૩૩રરરરરરરર૭૭૭૭પપપપ 

૩૩૩૩ ીીીી    સાબીરમીયાંસાબીરમીયાંસાબીરમીયાંસાબીરમીયાં    ઉમરમીયાઉમરમીયાઉમરમીયાઉમરમીયા     પપપપ૧૧૧૧ મલકેવાસમલકેવાસમલકેવાસમલકેવાસ, દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     ૦૦૦૦રરરર૭૧૬૭૧૬૭૧૬૭૧૬    રરરર૩૩૩૩રરરરરરરર૭૭૭૭પપપપ 

૪૪૪૪ ીીીી    અસમકઅસમકઅસમકઅસમક    શખેશખેશખેશખે     ૪૮૪૮૪૮૪૮ હોળીચકલાહોળીચકલાહોળીચકલાહોળીચકલા, દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     - 

પપપપ ીીીી    રસીદમીયારસીદમીયારસીદમીયારસીદમીયા    શખેશખેશખેશખે     પરપરપરપર લવાડીયાલવાડીયાલવાડીયાલવાડીયા    ફળીફળીફળીફળી, દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     - 

૬૬૬૬ ીીીી    કાળાભાઇકાળાભાઇકાળાભાઇકાળાભાઇ    જયિંતભાઇજયિંતભાઇજયિંતભાઇજયિંતભાઇ     પપપપ૦૦૦૦ વાલ્ વાલ્ વાલ્ વાલ્     મીકીવાસમીકીવાસમીકીવાસમીકીવાસ,  દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     - 

 

 

મ ગામનંુ નામ તરવૈયા નંુ નામ મોબાઈલ નંબર 

1 અરજણ નામુવાડા ી પરમાર બાલા  કે. ૯૫૭૪૬૮૫૮૮૧ 

2 મોતીપુરામહુ ડયા ી બાદર  અંદર  ૯૭૨૩૧૩૬૧૪૩ 

3 ઇસનપુરડૉડીયા ી શકરા  લા  ૭૦૪૬૩૬૯૩૬૫ 

4 પાલુ ા ી વાઘરી મેલાભાઈ ભરુાભાઈ ૯૭૧૪૧૭૩૬૨૯ 

5 મીરાંપુર ી લાલાભાઈ વાઘેલા ૭૬૨૨૦૭૬૬૩૬ 

6 પ લાનોમઠ ી વાઘેલા િવણ સહ ૯૫૫૮૩૫૯૨૫૪ 

7 પસુણીયા ી ઠાકોર મહશેભાઈ ૯૯૨૪૨૨૨૯૬૬ 

8 જલું ાનાના ી ઠાકોર હલાદ  દાના  ૮૩૪૭૪૩૧૭૨૧ 

9 સાણોદા ી ચૌહાણ ભરત  ભીખા  ૯૭૨૬૦૬૯૧૧૨ 

10 હરખ ના મુવાડા ી રાવળ ગોવી દભાઈ એસ. ૭૪૯૦૯૧૨૪૮૧ 

11 મોરાલી ી ચૌહાણ વીણ સહ જે ૯૭૨૬૨૪૮૧૩૧ 

 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ સીટીસીટીસીટીસીટી તાલીમતાલીમતાલીમતાલીમ પામલેાપામલેાપામલેાપામલેા તરવયૈાઓનીતરવયૈાઓનીતરવયૈાઓનીતરવયૈાઓની યાદીયાદીયાદીયાદી 

અ.નં. નામ મર રહઠેાણ ફોન નં. 

૧ જગદીશભાઇ બારૈયા ૪૬ આથમણા દરવા , દહેગામ  ૭૬૯૮૪૬૪૦પપ  

ર અકબરભાઇ બાદશાહ  પ૦ ખોખરવાસ, દહેગામ  ૦ર૭૧૬ ર૩રર૭પ 

૩ સાબીરમીયાં ઉમરમીયા  પ૧ મલેકવાસ, દહેગામ  ૦ર૭૧૬ ર૩રર૭પ 
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અ.નં ગામનંુનામ તરવૈયાનુ નામ મોબાઇલનં 

૧ અમરાપુરા ( ા ડાભી બકા  શંકર  

૬૩૫૫૧૬૭૬૯૫ ૨ અમરાપુરા ( ા ડાભી િપ ટું  ચકુ  

૩ અમરાપુરા ( ા ડાભી મહે  લ મણ  

૪ ખડાત રાઠોડ બાબુ સહ ચતુર સહ ૮૩૪૭૬૬૪૧૭૨ 

૫ ખડાત રાઠોડ ગ િવદ સહ મોબત સહ ૯૭૧૪૦૧૦૬૮૪ 

૬ ખડાત રાઠોડ દોલત સહ કરબટ સહ ૭૬૯૮૧૭૦૫૦૪ 

૭ વરસોડા ઠાકોર જગદીશ એચ ૯૯૦૪૪૩૧૪૩૯ 

૮ વરસોડા ઠાકોર કરશન  બળદેવ  ૯૯૦૪૪૩૧૪૩૯ 

૯ અનોડીયા રાઠોડ મથરુ સહ વેચાત  ૯૯૦૪૫૦૪૬૬૩ 

૧૦ અનોડીયા રાઠોડ અજમેલ સહ દાન સહ ૯૭૨૬૭૯૫૯૯૮ 

૧૧ અનોડીયા રાઠોડ વકીલ સહ મુળ સહ ૯૯૦૪૫૦૪૬૬૩ 

૧૨ અંબોડ ચાવડા દી૫ સહ દશરથ સહ ૮૧૬૦૬૯૪૧૯૪ 

૧૩ અંબોડ ચાવડા મહાવીર સહ ઘન યામ સહ ૬૩૫૨૩૪૯૦૯૩ 

૧૪ અંબોડ ચાવડા િવરે સહ મહી૫ત સહ ૯૯૨૪૮૯૩૬૭૩ 

૧૫ મહુડી રાઠોડ અભ સહ કુબેર સહ ૭૬૯૮૨૦૩૬૦૫ 

૧૬ મહુડી રાઠોડ હાલુ સહ તા૫ સહ ૭૬૯૮૨૦૩૬૦૫ 

૧૭ મહુડી રાઠોડ અજુન સહ રતે સહ ૭૮૭૪૦૮૪૮૪૬ 

૧૮ દેલવાડ ઠાકોર છગન  કાંના  ૯૭૨૩૨૧૫૯૦૧ 

૧૯ દેલવાડ ઠાકોર શૈલષે  ચંદુ  ૯૯૦૪૯૧૦૯૫૦ 

૨૦ દેલવાડ ઠાકોર સુરશે  રનેશ  ૭૦૯૬૨૭૯૮૫૬ 

૨૧ લાકરોડા મકવાણા સતુ નવા  ૯૯૨૪૭૪૦૭૦૭ 

૨૨ લાકરોડા મકવાણા મંગા અમથા  ૯૯૨૪૭૪૦૭૦૭ 

૨૩ લાકરોડા મકવાણા બોરા  વેચાત  ૭૦૪૬૮૨૪૩૬૪ 
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કલોલકલોલકલોલકલોલ તાલકુાતાલકુાતાલકુાતાલકુાનાનાનાના    તાલીમતાલીમતાલીમતાલીમ    પામલેાપામલેાપામલેાપામલેા    તરવયૈાઓતરવયૈાઓતરવયૈાઓતરવયૈાઓ    નીનીનીની    યાદીયાદીયાદીયાદી 

અ.નં. નામ મર રહેઠાણ ફોન નં. 

૧ ઠાકોર ખુમા  ભગવાન  ૨૫ શનાવડ ૯૯૨૪૨૬૫૪૧ 

૨ ઠાકોર બળદેવ  શકરા  ૨૮ શનાવડ ૯૯૨૪૨૬૫૪૧ 

૩ ઠાકોર ગો વદ  જયંિત   ૩૨ ખા જ ૯૮૨૫૨૪૫૩૩૩ 

૪ મલેક અ લારખાં લાલભાઇ ૩૬ જેઠલજ ૯૮૨૪૩૧૦૪૬૫ 

૫ મલેક યુસુફભાઇ અલીભાઇ ૩૯ જેઠલજ ૯૭૧૪૧૮૩૮૪૭ 

૬ ૫રમાર નટવરભાઇ સોમાભાઇ ૩૯ જેઠલજ ૯૬૨૪૮૯૧૦૯૩ 

૭ વાઘરી િવજયભાઇ મંગાભાઇ ૩૮ જેઠલજ ૯૯૨૪૦૧૬૭૨૮ 

૮ ઠાકોર મોહન  ભીખા  ૩૦ સપુર ૮૭૫૮૧૪૩૬૩૮ 

૯ ૫ઠાણ ફીરોજખાં ઇમામખાં ૩૬ સપુર ૯૬૨૪૦૪૪૦૬૦ 

૧૦ ઠાકોર મહેશ  ડોલા  ૩૮ સપુર ૯૭૨૭૪૬૩૫૯૨ 

૧૧ ૫ટેલ ઇ વદન અંબાલાલ ૩૦ સપુર ૯૭૨૬૬૪૩૮૪૮ 

૧૨ ૫ટેલ હસમુખભાઇ મંગળદાસ ૩૮ સપુર ૯૭૨૬૯૫૬૧૩૩ 

૧૩ ૫ટેલ હરીભાઇ ભોગીલાલ ૪૯ સપુર ૯૭૨૬૯૫૬૧૩૩ 

૧૪ ૫િત લાલાભાઇ ભલાભાઇ ૩૨ સપુર ૯૯૧૩૯૨૨૭૩૩૩ 

૧૫ ૫ટેલ િચરાગ વાસુભાઇ ૩૦ સપુર ૯૯૧૩૪૧૫૩૨૩ 

૧૬ ૫તી કાંિતભાઇ ગંગારામ ૨૮ મુબારકપુરા ૯૯૨૪૨૨૫૦૩૭ 

૧૭ ૫ટેલ જયંિતભાઇ ડાહયાભાઇ ૨૭ મુબારકપુરા ૭૫૬૭૩૦૧૫૧૬ 

૧૮ ઠાકોર િવસા  અમા  ૩૬ સઇજ ૯૯૭૪૦૫૦૪૬૩ 

૧૯ ઠાકોર અશોક  રામા  ૩૧ સઇજ ૯૪૨૯૦૬૧૨૯૯ 

૨૦ રબારી નવીનભાઇ વાસીભાઇ ૨૬ બોરીસણા ૯૮૨૫૦૭૩૯૩૫ 

૨૧ ૫ટેલ અમરતભાઇ પંુ ભાઇ ૨૮ બોરીસણા ૯૯૭૪૯૪૨૮૧૭ 

૨૨ ઠાકોર બચુ  મફા  ૩૫ બોરીસણા ૯૯૨૫૭૪૦૧૫૬ 

૨૩ ઠાકોર જયંિત  સોના  ૩૯ બોરીસણા ૯૯૨૫૭૪૦૧૫૬ 

૨૪ ઠાકોર નવીનચં   ૩૭ બોરીસણા ૯૭૧૪૧૫૭૦૬૦ 

૨૫ ૫ટેલ દલી૫ભાઇ શંકરભાઇ ૨૮ છ ાલ ૯૮૭૯૯૩૨૧૫૬ 

૨૬ ૫ટેલ સુરેશભાઇ બેચરદાસ ૨૯ છ ાલ ૯૭૩૭૯૦૪૫૨૨ 

૨૭ ભરવાડ રમેશભાઇ ગો વદભાઇ ૩૧ છ ાલ ૦૨૭૬૪-૨૩૩૯૫૫ 

 

 

����� ��G& ����� ������ ���HI�J	� I��& 



70 

    

 

ગાંધીનગર િજ લાના કટોકટી ના સમયે હંગામી આ ય થાનની િવગત 

1.ગાંધીનગર તાલુકા કટોકટીના સમયે હંગામી આ ય થાનની િવગત. 

અ.નં. આ ય થાન માિલક/ યવ થાપક નુ ં
નામ 

ફોન ન.ં મો ની 
સં યા 

મતા 
( યિ ત) 

બાથ મની  
સગવડ 

૧ સેકટર-૮, ગાંધીનગર આદશ િનવાસી ક યા 
શાળા 

૯૪૨૮૧૧૧૦૩૨ 
૦૭૯૨૩૨૨૦૧૬૬ 

૨૦૦   

૨ સેકટર-૮, ગાંધીનગર આદશ િનવાસી કમુાર 
શાળા (અ. .) 

૯૪૨૮૧૧૧૦૩૨ 
૦૭૯૨૩૨૨૦૧૬૬ 

૨૦૦   

૩ અિધકારી િનયામક (અ. .) નયનાબને ીમાળી ૯૪૨૭૦૨૯૨૨૯ ૨૫૦   

૪ આદશ િનવાસી શાળા રાયસણ આદશ િનવાસી શાળા 
(આ દ તી િવકાસ) 

૯૮૨૭૦૩૯૨૨૧ ૧૫૦   

૫ સકારી ક યા છા ાલય, 
રાયસણ 

સકારી ક યા છા ાલય 
(આ દ તી િવકાસ) 

૯૮૨૭૦૩૯૨૨૧ ૨૫૦   

૬ આદશ િનવાસી ક યા શાળા, 
વાવોલ 

આદશ િનવાસી ક યા 
શાળા 

૯૮૨૫૯૩૮૫૬૩ 
 

   

૭ સરકારી કમુાર છા ાલય વાવોલ સરકારી કમુાર છા ાલય ૯૮૨૫૦૩૧૮૭૭    

૮ મદદનીશ કિમ નર આદી િત 
િવકાસ 

સી. .રાબડીયા ૯૮૭૯૫૧૧૫૫૦    

૯ વામીનારાયણ મંદીર, સે-૨, 
ગાંધીનગર 

પી.પી. વાતી ૯૯૨૫૦૪૮૫૩૨    

૧૦ વામીનારાયણ ધામ, વાસણ વામીનારાયણ ધામ, 
વાસણ 

૯૯૯૮૮૭૬૪૭૦    

૧૧ ટહુકાની ચેહર સતીષ ભવુા ૯૮૨૪૯૭૧૭૭૨    

૧૨ વાગત િબ ડસ હેમંતભાઇ મકવાણા ૯૪૨૭૦૨૯૨૨૯ ૨૦૦   

૧૩ નહે  યુવા કે , ગાંધીનગર ડો. વાય.એન. સથુાર ૨૩૨૬૨૦૦૫    

૧૪ યુિનસેફ, લોટ ન.ં૭૦, 

સેકટર-૧૯, ગાંધીનગર 

ડો. વાય.એન. સથુાર ૨૩૨૨૫૩૬૬    

૧૫ અજુન માનવ ક યાણ ટ, 

સેકટર-ર/બી, ગાંધીનગર 

ી િપયુષકમુાર એન. 
ભાલકર 

૨૩૨૨૯૦૧૬    
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૧૬ ગુજરાત ઇકોલો કલ 
એજયુકેશન એ ડ રીસચ 

(ગીર) ફાઉ ડેશન, સેકટર-૭, 
ગાંધીનગર 

ી સી.એન. પા ડે ૯૯૭૮૪૦૬૧૯૩    

2.દેહગામ તાલુકા કટોકટી ના સમયે હંગામી આ ય થાન ની િવગત. 

મ ગામ નંુ નામ 
ભારે વરસાદ, પુરમાં 

ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેવા 
આ ય થાનની સં યા 

આ ય થાનનંુ નામ સરનામંુ 
જેવા કે શાળા સમાજવાડી 

િવગેર ે
આ ય થાનના સંપક નંબર 

૧ અમરા ના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૪૨૭૮૮૭૬૧૮ 

૨ હાથીજણ ૧ ા શાળા ૯૬૩૮૭૬૭૯૨૧ 

૩ અરજણ ના મુવાડા ૧ ા શાળા ૮૧૪૧૪૧૨૯૮૫ 

૪ મોતીપુરામહુ ડયા ૧ ા શાળા ૯૪૨૭૩૬૩૫૭૧ 

૫ કડજોદરા ૧ ા શાળા ૯૯૨૫૩૧૯૯૫૧ 

૬ જેસાચાંદાનાં મુવાડા ૧ હનુમાન ના મં દર ૯૯૭૪૮૬૪૪૪૮ 

૭ નારણાવટ ખાપે વર ૧ ા શાળા ૯૪૨૮૧૦૯૯૨૫ 

૮ ઇસનપુર ડોડીયા ૧ ા શાળા ૯૯૭૮૫૨૧૫૭૦ 

૯ બારડોલી બારીયા ૧ ા શાળા ૯૮૭૯૭૫૫૪૨૫ 

૧૦ ઉદણ ૧ ા શાળા ૯૪૨૮૩૧૦૧૧૬ 

૧૧ ભાદરોડા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૨૮૫૨૪૭ 

૧૨ ખા ડયા ૧ ા શાળા ૯૮૭૯૬૨૪૩૩૪ 

૧૩ ડંુમેચા ૧ ા શાળા ૯૪૨૬૫૬૬૧૩૩ 

૧૪ કનીપુર ૧ ા શાળા ૭૩૮૩૮૦૫૫૬૮ 

૧૫ િહલોલ ૧ ા શાળા ૯૭૨૭૧૯૨૨૩૧ 

૧૬ કમાલબંધ વાસણા ૧ ા શાળા ૯૬૦૧૩૫૧૪૯૬ 

૧૭ કડાદરા ૧ ા શાળા ૯૮૯૮૬૩૬૨૭૮ 

૧૮ કરોલી ૧ ા શાળા ૯૬૦૧૨૬૨૨૮૨ 

૧૯ રામનગર ૧ ા શાળા ૭૦૬૯૭૦૫૯૪૪ 

૨૦ કૃ ણનગર કાઠી ૧ ા શાળા ૯૪૦૮૫૦૮૦૭૩ 

૨૧ બારડોલી કાઠી ૧ ા શાળા ૯૮૭૯૨૮૧૦૩૧ 

૨૨ ખાનપુર ૧ ા શાળા ૯૮૯૮૮૯૮૯૯૩ 

૨૩ િલયામઠ ૧ ા શાળા ૮૧૪૧૪૬૫૧૦૦ 

૨૪ ચેખલાપગી ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૬૦૮૧૩૫ 

૨૫ વાચણાચૌધરી ૧ ા શાળા ૯૭૨૫૫૧૦૮૬૦ 

૨૬ ઓતમપુરા ૧ ા શાળા ૯૦૯૯૫૬૭૨૭૯ 

૨૭ ચામલા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૦૬૮૭૨૮ 

૨૮ ડેમાલીયા ૧ ા શાળા ૯૭૨૪૧૯૩૩૧૫ 

૨૯ િશયાપુરા ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૩૨૮૪૧૦ 
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૩૦ ચીસકારી ૧ ા શાળા ૯૧૦૬૪૧૨૮૮૨ 

૩૧ લવાડ ૧ ા શાળા ૯૮૨૫૫૨૧૧૧૭ 

૩૨ િજડવા ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૬૯૬૫૯૬ 

૩૩ અંતોલી ૧ ા શાળા ૯૪૨૮૫૩૪૦૫૨ 

૩૪ ઝાંક ૧ ા શાળા ૯૭૧૨૭૧૦૧૩૫ 

૩૫ જલુ ા મોટા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૦૮૪૮૧૧ 

૩૬ ઘમીજ ૧ ા શાળા ૯૭૧૨૯૭૨૪૬૩ 

૩૭ િહલોલ વાસણા ૧ ા શાળા ૯૨૬૫૧૨૩૮૨૧ 

૩૮ કોદરાલી ૧ ા શાળા ૭૦૧૬૫૧૯૦૫૭ 

૩૯ ધારીસણા ૧ ાશાળા /કો યુનીટીહોલ ૮૮૪૯૮૮૦૯૧૭ 

૪૦ પાટનાકુવા ૧ ા શાળા ૯૮૭૯૭૫૬૨૯૬ 

૪૧ ધણીયોલ ૧ ા શાળા ૯૯૭૮૯૫૫૬૮૨ 

૪૨ બાબરા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૧૮૧૬૦૦ 

૪૩ રખીયાલ ૧ ા શાળા ૯૪૨૯૬૨૧૦૮૭ 

૪૪ નવાનગર ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૧૫૪૯૧૪ 

૪૫ સગદલપુર ૧ ા શાળા ૯૪૨૬૩૫૧૮૩૨ 

૪૬ બદપુર ૧ ા શાળા   

૪૭ બારીયા ૧ ા શાળા ૯૯૦૪૩૬૦૪૪૪ 

૪૮ બીલમણા ૧ ા શાળા ૯૯૭૯૬૪૯૭૯૬ 

૪૯ કંથારપુર ૧ ા શાળા ૯૮૯૮૬૭૩૦૨૮ 

૫૦ નાંદોલ ૧ 
ા.શાળા  

સેવા સહકારી મંડળી 
૯૯૨૫૭૯૨૯૮૧ 

૫૧ બિહયલ ૧ ા શાળા ૯૯૭૯૧૫૧૧૭૯ 

૫૨ ઝાલાના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૮૭૯૪૫૯૨૬૬ 

૫૩ દેવકરણના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૬૧૪૭૫૮ 

૫૪ પ પલજ ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૬૯૧૬૮૪ 

૫૫ સાહેબ ના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૫૮૬૩૦૯૯૦૦ 

૫૬ પાલુ ા ૧ ાશાળા /કો યુનીટીહોલ ૯૭૨૪૪૦૯૮૮૩ 

૫૭ સલકી ૧ ા શાળા ૯૪૨૭૩૩૪૯૧૪ 

૫૮ અહમદપુર ૧ ા શાળા ૯૯૧૩૦૭૭૫૪૦ 

૫૯ વધાના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૦૪૩૦૦૪૨૮ 

૬૦ અંગુથલા ૧ ા શાળા ૬૩૫૨૨૭૨૭૨૬ 

૬૧ પાલૈયા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૦૭૭૬૨૦ 

૬૨ બારોટના મોસમપુરા ૧ ા શાળા ૯૭૧૨૯૮૬૭૬૪ 

૬૩ મોટી પાવઠી ૧ ા શાળા ૯૪૨૯૦૦૩૬૭૫ 

૬૪ માછંગ મોટી ૧ ા શાળા ૯૪૨૮૬૧૧૧૪૭ 

૬૫ દોડ ૧ ા શાળા ૯૭૨૭૩૫૫૫૪૨ 

૬૬ વડોદ ૧ ા શાળા ૯૪૨૯૦૨૮૮૪૩ 
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૬૭ મીરાંપુર ૧ ા શાળા /દૂધ મંડળી ૯૮૭૯૦૨૫૮૫૫ 

૬૮ પ લાનો મઠ ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૧૦૫૩૭૧ 

૬૯ પસુણીયા ૧ ા શાળા ૯૪૨૮૦૪૫૭૧૦ 

૭૦ િલહોડા ૧ ાશાળા /કો યુનીટીહોલ ૯૪૨૮૩૧૪૯૦૭ 

૭૧ પ નાના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૬૯૭૭૦૩ 

૭૨ લાખાના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૫૯૧૧૧૬ 

૭૩ વરાજના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૭૨૪૯૬૬૮૦૧ 

૭૪ નાગ ના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૪૨૮૨૬૨૧૫૪ 

૭૫ પહાડીયા સુ ના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૭૯૮૭૬૨૨૩ 

૭૬ વડવાસા ૧ ા શાળા ૮૪૬૯૧૦૬૩૧૩ 

૭૭ જલું ા નાના ૧ ા શાળા ૯૯૨૫૭૩૧૯૨૦ 

૭૮ સાણોદા ૧ ભકતસેવા સમાજ આ મ ૯૮૨૪૦૬૬૯૮૧ 

૭૯ િશયાવાડા ૧ ા શાળા ૯૬૦૧૩૫૧૩૯૬ 

૮૦ વાસણા સોગઠી ૧ ા શાળા ૯૬૬૨૦૬૨૪૭૯ 

૮૧ વટવા ૧ ા શાળા ૯૯૦૯૪૨૨૯૪૦ 

૮૨ વાસણા રાઠોડ ૧ ા શાળા ૭૬૦૦૦૧૪૦૧૫ 

૮૩ હરસોલી વા ની મુવાડી ૧ ા શાળા ૯૯૭૯૩૩૩૪૨૭ 

૮૪ સાંપા ૧ ા શાળા ૯૭૨૬૯૬૪૬૪૩ 

૮૫ હાલીસા ૧ ા શાળા ૯૭૨૬૬૫૦૭૭૭ 

૮૬ સામે ી ૧ ા શાળા ૯૮૨૫૩૦૩૨૦૨ 

૮૭ ક યાણ ના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૨૫૮૭૮૦૦૪ 

૮૮ ખાખરા ૧ ા શાળા ૯૪૨૬૫૪૫૧૧૧૫ 

૮૯ વેલપુરા ૧ ા શાળા ૯૯૯૮૬૨૨૦૦૧ 

૯૦ આંતરોલી ૧ ા શાળા ૯૪૨૪૫૯૮૯૬૨ 

૯૧ મીઠાના મુવાડા ૧ ા શાળા ૯૯૭૯૦૬૭૧૮૫ 

૯૨ હરખ ના મુવાડા ૧ ા શાળા /પંચાયત ૯૪૨૯૨૧૩૧૭૧ 

૯૩ મોરાલી ૧ ા શાળા ૮૧૪૧૪૯૦૩૬૭૧ 

 

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    નગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકા    કટોકટીકટોકટીકટોકટીકટોકટી    નાનાનાના    સમયેસમયેસમયેસમયે    હગંામીહગંામીહગંામીહગંામી    આ યઆ યઆ યઆ ય    થાનથાનથાનથાન    નીનીનીની    િવગતિવગતિવગતિવગત 

અઅઅઅ.નંનનંંનં. આ યઆ યઆ યઆ ય    થાનથાનથાનથાન માિલકમાિલકમાિલકમાિલક/ યવ થાપકયવ થાપકયવ થાપકયવ થાપક    નુંનુનંુંનું    નામનામનામનામ ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંનં. મોમોમોમો    નીનીનીની    
સં યાસં યાસં યાસં યા 

મતામતામતામતા    
( યિ તયિ તયિ તયિ ત) 

બાથ મનીબાથ મનીબાથ મનીબાથ મની        
સગવડસગવડસગવડસગવડ 

૧૧૧૧ ધમશાળાધમશાળાધમશાળાધમશાળા દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    નગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકા         ૦૦૦૦રરરર૭૧૬૭૧૬૭૧૬૭૧૬    
રરરર૩૩૩૩રરરરરરરર૭૭૭૭પપપપ 

૪૪૪૪ ૮૦૮૦૮૦૮૦ હાહાહાહા 

રરરર મ્ મ્ મ્ મ્     યુયયુુય.ુહાઇસ્ હાઇસ્ હાઇસ્ હાઇસ્     કુલકુલકુલકુલ     દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    નગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકા         ૦૦૦૦રરરર૭૧૬૭૧૬૭૧૬૭૧૬    
રરરર૩૩૩૩રરરરરરરર૭૭૭૭પપપપ 

રરરર૪૪૪૪ ૪૦૦૪૦૦૪૦૦૪૦૦ હાહાહાહા 

૩૩૩૩ કોમ્ કોમ્ કોમ્ કોમ્     યનુીટીયનુીટીયનુીટીયનુીટી    હોલહોલહોલહોલ     દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    નગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકાનગરપાિલકા         ૦૦૦૦રરરર૭૧૬૭૧૬૭૧૬૭૧૬    
રરરર૩૩૩૩રરરરરરરર૭૭૭૭પપપપ 

૩૩૩૩ ૧૧૧૧રરરર૦૦૦૦ હાહાહાહા 
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૪૪૪૪ દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    કોલજેકોલજેકોલજેકોલજે     િવઠલૃભાઇિવઠલૃભાઇિવઠલૃભાઇિવઠલૃભાઇ    ફાઉન્ ફાઉન્ ફાઉન્ ફાઉન્     ડશેનડશેનડશેનડશેન     ૯૮૯૮૯૮૯૮રપરપરપરપ૪૪૪૪    
૮૪૮૮૮૪૮૮૮૪૮૮૮૪૮૮રરરર ૧૧૧૧૧૧૧૧ ૧૧૦૦૧૧૦૦૧૧૦૦૧૧૦૦ હાહાહાહા 

પપપપ જૈનવાડીજૈનવાડીજૈનવાડીજૈનવાડી     દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    જૈનજૈનજૈનજૈન    સમાજસમાજસમાજસમાજ     ૭૬૦૦૮૭૬૦૦૮૭૬૦૦૮૭૬૦૦૮    
૬૯૯૬૯૯૬૯૯૬૯૯રપરપરપરપ 

૧૧૧૧ ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ હાહાહાહા 

૬૬૬૬ અમીનઅમીનઅમીનઅમીન    સમાજસમાજસમાજસમાજ    વાડીવાડીવાડીવાડી     અમીનઅમીનઅમીનઅમીન    સમાજસમાજસમાજસમાજ    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ     ૯૮૯૮૯૮૯૮રપરપરપરપ૬૬૬૬    
૩૮૩૩૩૮૩૩૩૮૩૩૩૮૩૩રરરર ૧૧૧૧ ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ હાહાહાહા 

૭૭૭૭ મહાસખુનાથમહાસખુનાથમહાસખુનાથમહાસખુનાથ     વાડીવાડીવાડીવાડી     વષૈ્ વષૈ્ વષૈ્ વષૈ્     ણવણવણવણવ    સમાજસમાજસમાજસમાજ     - ૧૧૧૧ ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ હાહાહાહા 

૮૮૮૮ 
કચ્ કચ્ કચ્ કચ્     છછછછ    કડવાકડવાકડવાકડવા    પાટીદારપાટીદારપાટીદારપાટીદાર    સમાજસમાજસમાજસમાજ    

વાડીવાડીવાડીવાડી     કચ્ કચ્ કચ્ કચ્     છછછછ    કડવાકડવાકડવાકડવા    પાટીદારપાટીદારપાટીદારપાટીદાર    સમાજસમાજસમાજસમાજ 
૯૮૭૯૦૯૮૭૯૦૯૮૭૯૦૯૮૭૯૦    
૯૬૦૦૮૯૬૦૦૮૯૬૦૦૮૯૬૦૦૮ 

૧૧૧૧ ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ હાહાહાહા 

૯૯૯૯ શીવમશીવમશીવમશીવમ    હોલહોલહોલહોલ     ભીભીભીભીખાભાઇખાભાઇખાભાઇખાભાઇ    જયસ્ જયસ્ જયસ્ જયસ્     વાલવાલવાલવાલ     ૯૮૯૮૯૮૯૮રપરપરપરપ૮૮૮૮    
૭૯૧૭૯૧૭૯૧૭૯૧રરરર૧૧૧૧     ૧૧૧૧ ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ હાહાહાહા 

૧૦૧૦૧૦૧૦ સાથકસાથકસાથકસાથક    પાટપાટપાટપાટ     પ્ પ્ પ્ પ્     લોટલોટલોટલોટ     નરેન્ નરેન્ નરેન્ નરેન્     ભાઇભાઇભાઇભાઇ    અમીનઅમીનઅમીનઅમીન     - ૧૧૧૧ ૩૦૦૩૦૦૩૦૦૩૦૦ હાહાહાહા 

૧૧૧૧૧૧૧૧ બીબીબીબી.એનએનએનએન.શાહશાહશાહશાહ    હાઇસ્ હાઇસ્ હાઇસ્ હાઇસ્     કુલકુલકુલકુલ     નૈનષેભાઇનૈનષેભાઇનૈનષેભાઇનૈનષેભાઇ    શાહશાહશાહશાહ - ૧૧૧૧ રરરર૦૦૦૦૦૦૦૦ હાહાહાહા 

 

3.માણસા તાલુકા કટોકટી ના સમયે હંગામી આ ય થાન ની િવગત. 

માણસા સીટીમાં કટોકટી ના સમયે હંગામી આ ય થાન ની િવગત 

અઅઅઅ.નંનનંંનં. આ યઆ યઆ યઆ ય    થાનથાનથાનથાન માિલકમાિલકમાિલકમાિલક/ 
યવ થાપકનુંયવ થાપકનુંયવ થાપકનુંયવ થાપકનું    

નામનામનામનામ 

ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંનં. મોમોમોમો    નીનીનીની    
સં યાસં યાસં યાસં યા 

મતામતામતામતા    
( યિ તયિ તયિ તયિ ત) 

બાથ મનીબાથ મનીબાથ મનીબાથ મની        
સગવડસગવડસગવડસગવડ 

૧ સમૂદાયખંડ (કો યુનીટી હોલ-૪) માણસા 
નગરપાલીકા 

૨૭૦૩૬૯ ૪ ૨૦૦ હા 

૨ ાથિમક શાળા-૧૨ - - ૯૮ ૫૦૦ હા 

૩ આંગણવાડી-૧૯ માણસા 
નગરપાલીકા 

૨૭૦૩૬૯ ૧૯ ૫૦ હા 

૪ ાિતની વાડી-૭ - - ૭ ૩૦૦ હા 
 

માણસામાણસામાણસામાણસા    તાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાંતાલકુામાં    કટોકટીકટોકટીકટોકટીકટોકટી    નાનાનાના    સમયેસમયેસમયેસમયે    હગંામીહગંામીહગંામીહગંામી    આ યઆ યઆ યઆ ય    થાનથાનથાનથાન    નીનીનીની    િવગતિવગતિવગતિવગત 

અ.નં. આ ય થાન માિલક/ યવ થાપકનંુ નામ ફોન નં. મોની 
સં યા 

મતા 
( યિ ત) 

બાથ મની  
સગવડ 

૧ કો યુિનટીહોલ ામ પંચાયત, મંડાલી  ૨ ૫૦ હા 
 

૨ ાથિમક શાળા, હાઇ કુલ, આચાય ી, ાિથક શાળા, િવહાર  ૧૬ ૪૦૦ હા 

૩ ાથિમક શાળા, હાઇ કુલ, 

નરમે વર મહાદેવ સંકુલ 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ચડાસણા 

 ૨૫ ૬૨૫ હા 

૪ ાથિમ કશાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
પાલડી યાસ 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૫ ાથિમકશાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
પાલડી રાઠોડ 

 ૩ ૭૫ હા 
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૬ ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
િબલોદરા 

 ૧૨ ૩૦૦ હા 

૭ ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 

હમતપુરા (િબ) 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૮ ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 

ઉિમયાનગર (િબ) 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૯ ી હમાણી માતાના મં દર 
કે. . હાઇ કુલ, ાથિમક 

શાળા 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ચરાડા 

    

૧૦ ાથિમકશાળા, હાઇ કુલ આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
દેલવાડા 

 ૧૭ ૪૨૫ હા 

૧૧ ાથિમક શાળા,  
ભીમનાથ મં દર 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
હરણાહોડા 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૧૨ વૈધનાથ મહાદેવનો ચોળો ામ પંચાયત, સમૌ  ૪ ૧૦૦ હા 
 

૧૩ કો યુિનટી હોલ,  

ાથિમક શાળા 
ામ પંચાયત, ગો વદપુરા (સમૌ)  ૯ ૨૨૫ હા 

૧૪ ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
પડુ મા 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૧૫ ાથિમક શાળા, આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
સોલૈયા 

 ૬ ૧૫૦ હા 

૧૬ હાઇ કુલ આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ખરણા 

 ૧૧ ૨૭૫ હા 

૧૭ ાથિમક શાળા, કો યુનીટી 
હોલ 

ામ પંચાયત,  

અમરાપુરા (ખ) 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૧૮ કો યુિનટી હોલ, ાથિમક 

શાળા, હાઇ કુલ 

ામ પંચાયત, પારસા  ૧૮ ૪૫૦ હા 

૧૯ ાથિમક શાળા, રામ  મં દર આચાય ી, ાથિમક શાળા,  
ખાટાઆંબા  

 ૮ ૨૦૦ હા 

૨૦ હાઇ કુલ, ાથિમકશાળા, 
મહાદેવનંુમં દર 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, બો   ૨૩ ૫૭૫ હા 

૨૧ હાઇ કુલ, ાથિમક આરો ય 

કે , ખોડીયાર માતાનંુ મં દર 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ઇટાદરા 

 ૨૨  હા 

૨૨ દુધ મંડળી તથા ામ પંચાયત, 
ાથિમક શાળા 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ગુલાબપુરા 

 ૮  હા 

૨૩ દુધ મંડળી, ા.શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ફતેપુરા 

 ૫  હા 

૨૪ હાઇ કુલ, ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
પરબતપુરા 

 ૧૮  હા 
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૨૫ ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ભીમપુરા 

 ૪  હા 

૨૬ ાથિમક શાળા આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
રામપુરા 

 ૫  હા 

૨૭ ાથિમક શાળા, દુધ મંડળી, 
સમાજ વાડી 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
રાજપુરા 

 ૯  હા 

૨૮ ાથિમક શાળા, બાલમં દર આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ઇ પુરા 

 ૮  હા 

૨૯ ાથિમક શાળા, દુધ મંડળી આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ધોળાકુવા 

 ૮  હા 

૩૦ ાથિમક શાળા, હાઇ કુલ, 

કાલી માતાનંુ મં દર 
આચાય ી, ાથિમક શાળા, 

રી ોલ 

 ૨૦  હા 

૩૧ ાથિમક શાળા, રા વ ગાંધી 

ભવન, ડેરીનંુમકાન 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
ધમેડા 

 ૯  હા 

૩૨ નીલકંઠ મહાદેવ, ામ પંચાયત, બાપુપુરા  ૪  હા 

૩૩ ાથિમક શાળા, ધારે વર 

મહાદેવ, રામ મં દર 

આચાય ી, ાથિમક શાળા, 
પાટણપુરા 

 ૧૨  હા 

૩૪ ાથિમક શાળા, હાઇ કુલ, 

સં કારતીથ 
આચાય ી, ાથિમક શાળા, 

આજોલ 

 ૧૭  હા 

૩૫ ાથિમક શાળા, રા વ ગાંધી 
ભવન 

VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
J[0F 

 ૯ ZZ5 હા 

૩૬ ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
VFG\N5]ZFsJ[f 

 ૫ !Z5 હા 

૩૭ ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F 
DMTL5]ZFsJ[f 

 ૩ *5 હા 

૩૮ ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F 
5|[D5]ZFsJ[f 

 ૮ Z__ હા 

૩૯ હાઇ કુલ VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
5]\WZF 

 ૨૦ 5__ હા 

૪૦ ાથિમક શાળા, જૈન મં દર, 
હાઇ કુલ 

VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
DC]0L 

 ૩૨ (__ હા 

૪૧ ાથિમક શાળા, ૪ VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
B0FT 

 ૧૭ $Z5 હા 

૪૨ ાથિમક શાળા,  
પંચાયત ઘર 

VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
VGM0LIF 

 ૬ !5_ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
0M0L5F/ 

 ૪ !__ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
,FSZM0F 

 ૧૨ #__ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
lC\DT5]ZFs,Ff 

 ૪ !__ હા 

 ાથિમક શાળા,  
મં દર,  દુધ મંડળી 

VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
S]\JFNZF 

 ૭ !*5 હા 

 દુધ મંડળી U|FD 5\RFIT4 
lJHIGUZsS]\f 

 ૩ *5 હા 
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 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
VHZF5]ZF 

 ૫ !Z5 હા 

 ાથિમક શાળા, હાઇ કુલ, VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
Z\U5]Z 

 ૧૪ #5_ હા 

 પીટીસી કોલેજ, હાઇ કુલ VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
,MNZF 

 ૨૦ 5__ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
U,YZF 

 ૬ !5_ હા 

 હાઇ કુલ VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
5|TF5GUZ 

 ૧૦ Z5_ હા 

 હાઇ કુલ, જૈન દેરાસર VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
DF6[S5]Z 

 ૧૫ #*5 હા 

 સમાજવાડી U|FD 5\RFIT4 DSFBF0  ૫ !Z5 હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
AN5]ZF 

 ૭ !*5 હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
.`JZ5]ZF 

 ૬ !5_ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
JZ;M0F 

 ૧૧ Z*5 હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
U]gDF 

 ૫ !Z5 હા 

 ાથિમક શાળા, કો યુિનટી 
હોલ 

U|FD 5\RFIT4 N[,JF0  ૮ Z__ હા 

 ાથિમક શાળા, સમાજવાડી 
હોલ, 

U|FD 5\RFIT4 V\AM0  ૯ ZZ5 હા 

 ાથિમક શાળા, સમાજવાડી, 
આંગણવાડી 

U|FD 5\RFIT4 
VFG\N5]ZFsV\f 

 ૬ !5_ હા 

 દુધ મંડળી U|FD 5\RFIT4 
VDZ5]ZFsU|Ff 

 ૨ 5_ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
VFG\N5]ZFs;Mf 

 ૪ !__ હા 

 દુધ મંડળી U|FD 5\RFIT4 
A/LIFGUZsDFf 

 ૨ 5_ હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
pDLIFGUZsN[f 

 ૪ !__ હા 

 ાથિમક શાળા,  
રા વ ગાંધી ભવન 

VFRFI"zL 
5|FPXF/F4SM8JF; 

 ૫ !Z5 હા 

 ાથિમક શાળા VFRFI"zL 5|FPXF/F4 
,LAMNZF 

 ૭ !*5 હા 

 

4.કલોલ તાલુકા કટોકટી ના સમયે હંગામી આ ય થાન ની િવગત. 

кG�кG& 	� ��I� #�%��� KLI ���	 	� ��%� 

અ.ન.ં 

ગામfુ ં 

નામ આgય Oથાન 
માhલક/MયવOથાપક 

fુ ંનામ 
ફોન ન.ં 

mમો 

ની 

સnંયા 

oમતા 

(Mયpqત) 

બાથmમની  

સગવડ 

1 પલોડીયા ાથિમકશાળા રબારી શંભુભાઇ આચાય ી  ૯૯૨૫૪૮૮૩૪૬ ૯ ૨૨૫ બે 
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2 ાણીમાતાનંુ મં દર  ભાતપુરી ગો વામી  ૯૮૨૫૭૯૧૪૬૨ ૨ ૧૦૦ - 

3 ખોડીયાર માતાનંુ મં દર  વાડી  ઠાકોર  ૯૮૨૫૭૯૧૪૬૨ ૨ ૧૦૦ - 

4 

છ ાલ 
 

 

ઝવેરી હાઇ કૂલ  મહે ભાઇ બાવસીયા  ૯૮૨૫૬૩૪૨૫૬ ૧૭ ૪૫૦ હા 

5 
શાહ રમણીકલાલ ક તુરચંદ 

હાઇ કૂલ 
મહે ભાઇ બાવસીયા ૯૮૨૫૬૩૪૨૫૬ ૧૬ ૪૩૦ હા 

6 પગાર કે  ાથિમક શાળા  ભાવેશભાઇ પટેલ  ૯૯૦૪૬૬૫૭૮૩ ૧૨ ૩૫૦ હા  
7 વડનગરપુરા ાથિમકશાળા  ઠાકોર વણ  પંુ   ૯૮૨૪૧૪૧૧૭૨ ૪ ૧૧૦ હા 
8 

ધાનોટ 
ાથિમક શાળા  આચાય ી ાથિમકશાળા  ૭૩૫૯૫૦૯૧૩૯ ૬ ૪૦૦ હા  

9 ામ પંચાયત  ઠાકોર કૈલાસબેન ડા ા   ૯૭૨૩૭૩૪૭૮૮ ૧ ૫૦ હા 
10 િબલે વપુરા  ાથિમકશાળા આચાય ી ાથિમકશાળા ૭૩૮૩૭૮૯૨૨૪ ૮ ૪૦૦ હા 
11 ામપંચાયત  ઠાકોર ગંભીર  છના   ૯૮૯૮૪૧૨૧૬૧ ૩ ૨૦૦ હા 
12 ખા જ  ાથિમકશાળા સરકાર ી ૯૯૨૪૬૨૪૦૩૦ ૫ ૨૫૦ હા 
13 આ ફા કોલેજ  પટેલ લ મણભાઇ  ૯૫૩૭૬૭૭૧૬૨ ૧૧ ૫૫૦ હા 
14 સનાવડ ાથિમકશાળા સરકાર ી  ૭૩૮૩૫૧૧૧૩૫ ૨ ૧૦૦ હા 
15 િવજય ટંડન ટંડન િવશેષ  ૯૮૨૫૦૦૭૪૮૮ ૨૦ ૧૫૦૦ હા 

16 વીટન (સંત કોબર કૂલ) ટંડન િવશેષ ૯૮૨૫૦૦૭૪૮૮ ૨૦ ૧૫૦૦ હા 

17 ભોયણમોટી ાથિમક શાળા-૧ જયેશભાઇ ુવ-િશ ક  ૯૮૭૯૭૮૦૨૮ ૧૩ ૩૨૫ હા 

18 ાથિમક શાળા-૨ િવપુલભાઇ પંડયા-િશ ક  ૯૮૯૮૪૪૦૩૬ ૧૩ ૩૨૫ હા 

19 કો યુનીટીહોલ સરપંચ ીભોયણમોટી ૯૮૭૯૪૬૩૫૧૯ ૧ ૧૦૦ ના 
20 રામાપીર મં દર ઠાકોર હલાદ એ સ ૯૯૨૪૭૪૧૭૧૬ ૧ ૫૦ હા 

21 વાંસજડા (ક) વેરાઇ માતા  વાડી સરપંચ ી વાસંજડા-ક ૯૨૭૫૭૦૩૪૮૧ ૧ ૫૦ હા 

22 
ાથિમક શાળા 

વાંસજડા(ક) આચાય ી ાથિમકશાળા ૯૯૧૩૯૨૭૦૭૫ ૪ ૨૦૦ - 

23 ાથિમક આચાય ી ાથિમકશાળા ૯૯૧૩૯૨૭૦૭૫ ૪ ૨૦૦ - 

  શાળા -ગણેશપુરા      

24 કારોલી  મહાકાળી માતા  વાડી  સરપંચ ી કારોલી  ૯૮૭૯૧૬૧૩૯૧ ૨ ૫૦ હા 
25 ાથિમક શાળા  આચાય ી કારોલી ૯૫૭૪૯૭૨૨૮૩ ૫ ૨૫૦ હા 

26 વેડા  સરકારી ાથિમકશાળા  આચાય ી  - ૧૦ ૫૦૦ હા 

27 
ગો વદપુરા સરકારી ાથિમકશાળા-

ગોિવદપુરા-વેડા 
આચાય ી  - ૧૦ ૫૦૦ હા 

28 
હમતપુરા  સરકારી ાથિમકશાળા-

િહમંતપુરા વેડા 
આચાય ી  - ૫ ૨૫૦ હા 

29 બોરીસણા  ાથિમકશાળાનં. આચાય ી   ૯૮૨૪૫૭૫૬૧૬ ૧૨ ૦ હા 

30  ગોપાલ ાથિમક શાળા આચાય ી  ૯૮૨૪૫૭૫૬૧૬ ૬ ૦ હા 
31 યુ લ મી ાથિમકશાળા આચાય ી  ૯૮૨૪૫૭૫૬૧૬ ૨ ૦ હા 
32 નારદીપુર સતદેવલ મંદીર પટેલ ભીખાભાઇ નાથાલાલ  ૨૭૬૪૨૮૯૮૧૩ ૧ ૨૦૦૦ હા 

33  કુમારશાળા નારદીપુર  પટેલ િવણભાઇ નાથાલાલ  ૯૯૨૫૭૫૦૯૭૬ ૧૪ ૮૦૦ હા 

34  રાધા ૂ ણા આ મ  પટેલ ભોગીલાલ શંકરલાલ  ૯૯૭૭૪૬૮૫૧૪ ૨ ૨૦૦૦ હા 

35 ખોરજડાભી  ાથિમકશાળા ખોરજડાભી  આચાય ાથિમકશાળા  ૯૭૨૭૬૯૧૨૮૨ ૧૨ ૮૦૦ હા 
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36 
ભાઉપુરા  

ાથિમકશાળા ભાઉપુરા  
ઠાકોર અંબાલાલ ચતુર   

પટેલ શ મ ાબેન 
ભાગેશભાઇ  

૯૫૩૭૧૪૬૧૦ ૮ ૪૫૦ હા 

37 ડીગંુચા  ાથિમકશાળા  પરમાર મનુભાઇ  ૭૮૭૪૧૨૧૩૯૭ ૧૨ ૬૦૦ હા 
38 દુધ ઉ પાદક મંડળી  ઠાકોર રમેશ  પદા   ૯૯૧૩૬૩૩૧૦૯ ૩ ૨૫૦ હા 
39 ામપંચાયત  ઠાકોર મથુર  સેધા   ૮૪૮૫૯૦૩૨૧૦ ૫ ૧૫૦ હા 

40 
પટેલ 

એસ.એન.ડી.હાઇ કૂલ  
પટેલ જશવંતભાઇ 

રણછોડભાઇ 
૭૯૮૪૮૪૬૨૦૬ ૧૦ ૧૨૦૦ હા 

41 
ાણી માતાનંુ મં દરની 

વાડી   પટેલ મંગળભાઇ  ૯૭૨૩૩૫૮૪૪૬ ૪ ૧૫૦૦ હા 

42 જેઠલજ  ાથિમકશાળા જેઠલજ  સરકારી ાથિમકશાળા  ૯૯૦૪૪૨૧૩૧ ૧૦ ૫૦૦ હા 
43 ઇસંડ  ાથિમકશાળા  સરકારી ૯૮૯૮૪૭૨૯૬૧ ૮ ૪૦૦ હા 
44 સરકારી દવાખાનંુ  સરકારી ૯૯૯૮૩૦૬૩૦૬ ૪ ૨૦૦ હા 
45 અંકલે વર મહાદેવવાડી  કડવેશયર મહાદેવ ટ ૯૭૨૫૩૯૧૫૯૦ ૧ ૩૦૦ હા 
46 કો યનીટી હોલ  ઇસંડ ામ પંચાયત  ૯૭૨૫૩૯૧૫૯૦ ૧ ૩૦૦ હા 
47 હા પુર  ાથિમકશાળા  આચાય ી હા પુર  ૯૭૧૨૯૦૬૯૩૧ ૧૧ ૫૫૦ હા 
48 મંથન અપંગ કૂલ  વ ભાઇ રાવલ  ૯૭૨૬૪૪૩૪૫૫ ૫૦ ૨૫૦૦ હા 
49 સાંતેજ  ાથિમક શાળા  આચાય ી  ૯૪૦૮૧૨૦૦૫૧ ૧૫ ૫૦ હા 

50 વાંસજડા ઢે  ામ પંચાયત િવભન  એસ.ઠાકોર  ૯૯૧૩૦૧૪૦૩૪ ૨ ૫૦ હા 

51 ાથિમકશાળા ક પેશભાઇ ગો વામી  ૭૯૮૪૨૯૬૯૩૧ ૧૦ ૩૦૦ હા 

52 શકિતમાતાનંુ મં દર  ગલબા  કાળા  ઠાકોર ૯૯૦૯૭૬૩૪૧૮ 
ખુ લી 
જ યા  ૫૦૦ હા 

53 મોટોવાસ  રામા  કાળા   ૯૯૦૪૭૨૫૨૬૬ 
ખુ લી 
જ યા ૪૦૦ ના 

54 ઉનાલી  ામ પંચાયત  સરપંચ ી ૮૮૬૬૮૨૮૯૯૩ ૨ ૧૦૦ હા 
55 પોલીગો ડ કંપની  રાજે ભાઇ  ૭૬૯૮૨૯૭૭૧૫ ૩૦ ૫૦૦ હા 
56 નીલકંઠ વાડી  મહે ભાઇ પટેલ  ૯૮૨૫૦૬૧૭૦૩ ૬ ૫૦૦ હા 

57 ધાનજ  ાથિમકશાળા -૧ ઇલાબેન પંચાલ  ૯૯૦૯૮૭૧૨૭૨ ૩ ૧૦૦ હા 

58 ાથિમકશાળા -૧ જ પાબેન પટેલ  ૯૪૨૬૩૫૫૨૩૮ ૮ ૨૮૦ હા 

59 રામ  મં દર   પંચાયત ઓફીસ  ૯૭૨૬૧૭૦૦૦૧ ૨ ૭૫ હા 

60 પંચાયત ઓફીસ  પરમાર િવણભાઇ 
કેશાભાઇ 

૯૪૨૭૦૫૦૫૦૯ ૧ ૪૦ હા 

61 સબાસપુર  ાથિમકશાળા  આચાય ી  ૯૯૨૪૨૧૪૨૪૨ ૮ ૨૪૦ હા 
62 આંગણવાડી  કાયકર ી  ૯૯૭૪૪૬૧૩૭૧ ૨ ૪૦ હા  
63 કો યુનીટી હોલ  સબાસપુર ામ પંચાયત ૯૯૦૯૧૦૭૦૩૧ ૧ ૨૦ ના 

64  પંચાયત હોલ  સબાસપુર ામ પંચાયત  ૯૯૦૯૧૦૭૦૩૧ ૧ ૩૦ હા  

65 ઉ માનાબાદ  ાથિમકશાળા  આચાય ી  ૯૭૨૫૪૬૫૯૬૦ ૮ ૨૪૦ હા 
66 આંગણવાડી  કાયકર ી ૯૧૭૩૮૮૦૦૩૮ ૧ ૨૦ હા 
67 કો યુનીટી હોલ  ામપંચાયત  ૯૮૨૪૧૫૧૭૩૬ ૧ ૨૦ હા 
68 મહાદેવ મં દર રોડ  ામપંચાયત ૯૮૨૪૧૫૧૭૩૬ ૧ ૧૫૦ હા 
69 નવા  ાથિમકશાળા  મનુભાઇ મોચી  ૯૭૨૭૫૪૨૭૦૫ ૩ ૫૦ હા 
70 પાટ  લોટ  દલીપ સહ વાઘેલા  ૯૯૨૫૪૫૨૦૫૮ ૨ ૧૫૦ હા  
71 કાંઠા  ાથિમક શાળા  સંચાલક ી  ૯૯૨૫૩૨૦૬૩૬ ૫ ૫૦ હા 
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72 કે.એન.પટેલ હાઇ કૂલ  સંચાલક ી  ૯૯૨૪૩૨૦૦૩૩ ૫ ૫૦ હા  

73 ગોલથરા  ાથિમકકુમાર શાળા  સરપંચ ી  ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ ૪૦ ૫૦૦ હા  

74 લ મીપુરા ા.શાળા  સરપંચ ી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ ૩૫ ૫૦૦ હા  

75 મહાકાળી માતા ના મં દર  સરપંચ ી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ 
ખુ લી 
જ યા ૫૦૦ ના  

76 નીલકંઠ મહાદેવમં દર રોડ  સરપંચ ી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ 
ખુ લી 
જ યા ૫૦૦ ના  

77 રાંચરડા  રાંચરડા પગારકે  શાળા  સરકારી ૮૧૬૦૬૦૨૮૪૩ ૧૦ ૫૦૦ હા  
78 સમાજવાડી  સરકારી ૯૯૨૫૮૮૫૩૫૪ ૫ ૧૫૦ હા  

79 હાઇ કૂલ શાળા  શેઠ એન.એમ.પટેલ  ૯૩૨૭૦૬૩૯૩૪ ૧૫ ૧૨૦૦ હા  

80 સી.આર.ભવન  સરકારી - ૩ ૫૦ હા  

81 ભીમાસણ  નીલ નીલ નીલ નીલ નીલ નીલ 

82 કલોલ  વખારીયાની વાડી  કેતનભાઇ શાહ  ૯૮૨૫૦૩૮૫૬૬ ૧ ૪૦૦ હા  

83 અંબા  મં દરની વાડી `રમેશભાઇ માણેકલાલ શાહ  ૯૪૨૯૨૨૮૭૯૮ ૧ ૫૦૦ હા  

84 માતરી માતાની વાડી  કાંતીલાલ  ૯૫૫૮૪૫૩૭૬૧ ૧ ૫૦૦ હા  

85 શાળા નં.૯ િ િત ગાંધી  ૯૭૧૨૯૭૧૧૦૯ ૧ ૪૦૦ હા  

86    ૯૮૨૫૨૬૩૦૩૭ ૧ ૧૦૦ હા  

87  ી ખેતીવાડી ઉ પ ન  ડા. અતુલભાઇ કે.પટેલ  ૯૯૦૯૯૯૬૭૦૭ ૧ ૨૦૦ હા  

88 
 

કલોલનગરપાિલકા  
ી િવણભાઇ પટેલ 
( યવ થાપક ) ૯૪૨૯૧૦૨૧૦૨ 

ગેલરી 
પા કગ  ૫૦ હા  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

પ રિશ  – ૭ 
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રાહતરાહત અને પુનઃ થાપના ના ધોરણો 
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લાયઝન અિધકારી ીઓની િવગત 

 આપિ  યવ થાપનની કામગીરી જેવી કે તાલુકાવાર લાયઝન અિધકારી ીઓની િનમ ક કરવામાં આવેલ હોય 
છે. પૂર  વાવાઝોડંુ , આગ, અ માત, ભૂકંપ કે અ ય કોઇ આપિ  માટે કામગીરી કરવા માટે આપિ  યવ તાપન 

ઉપરાંત તાલુકામાં મહ વની કામગીરીઓ માટે તમામ કચેરીઓ વ ચે જ રી સંકલન  રહ ેતથા કામગીરી સુચા  પે થઇ 
શકે તે માટે િજ લાના તાલુકા વાર લાયઝોન અિધકારી ીઓની નીચે મુજબની િવગતે િનમ ંક કરવામા આવી છે.  

 

અ ન ં તાલુકાનુ નામ લાયઝન અિધકારી ીનો હો ો સપંક નબંર 

૧ ગાંધીનગર ાત અિધકારીઅન ેસબ ડવીઝન મે ેટ ી ગાંધીનગર ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ 

૨ દહેગામ નાયબ િજ લા અિધકારી ી (મહેસુલ) ગાંધીનગર ૯૭૧૨૧૨૮૪૦૭ 

૩ કલોલ ાત અિધકારીઅન ેસબ ડવીઝન મે ેટ ી કલોલ  ૯૭૨૭૨૬૦૩૩૬ 

૪ માણસા િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી ગાધંીનગર ૯૦૯૯૦૨૮૭૦૬ 

 

� લડ સેલ : 

તાલુકા ક ાના ફ ડ કં ોલ મના નંબરોની િવગત નીચે મુજબ છે 

અ.ન ં તાલુકાનુ નામ ટેિલફોન નબંર 

૧ ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૨૦ 

૨ દહેગામ  ૦૨૭૧૬-૨૩૨૦૦૨ 

૩ કલોલ ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ 

૪ માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 
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પ રિશ  – ૮ 

સંપક સૂિચ 
રાહત કિમ નર ી ની કચેરી 

 

અગ યનાઅગ યનાઅગ યનાઅગ યના    ટલેીફોનનબંરટલેીફોનનબંરટલેીફોનનબંરટલેીફોનનબંર 

િજ લાિજ લાિજ લાિજ લાનાનાનાના    અગ યનાઅગ યનાઅગ યનાઅગ યના    કં ોલકં ોલકં ોલકં ોલ 
 

 

ફાયરફાયરફાયરફાયર    િ ગડેિ ગડેિ ગડેિ ગડે 

VPG\P અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ��.	� 

1 ી કે.કે િબસનોઇ ડાયરેકટર ફાયર સ વસ, ગુજરાત  ૯૮૭૯૫૩૧૧૦૧ 

2 ી કે દ એમ દ તુર ચીફ ફાયર ઓફીસર, ગાંધીનગર ૯૦૯૯૪૯૩૬૧૭ 

3 ી ખોડીદાન ગઢવી સબ-ફાયર ઓ ફસર, ગાંધીનગર ૯૪૦૯૩૦૪૦૨૩ 

 

ગુજરાતઇિ ટ યટૂગુજરાતઇિ ટ યટૂગુજરાતઇિ ટ યટૂગુજરાતઇિ ટ યટૂ    ઓફઓફઓફઓફ    ડઝા ટરડઝા ટરડઝા ટરડઝા ટર    મનેેજમે ટમનેેજમે ટમનેેજમે ટમનેેજમે ટ 

�.	� અિધકારી ીનુંઅિધકારી ીનુંઅિધકારી ીનુંઅિધકારી ીનુંનામનામનામનામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર ��.	�  

1  ી પી કે તને  IAS (Rtd)  ડાયરે ટર જનરલ   ૨૩૨૭૫૮૦૧ 

/૮૦૪ 

૯૯૭૮૪૦૬૧૪૬    
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એનએનએનએન. . . . ડીડીડીડી. . . . આરઆરઆરઆર. . . . ઍફઍફઍફઍફ 

�.	� અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નંબરનંબરનંબરનંબર ��.	� 

૧૧૧૧ ીીીી        રણિવજયરણિવજયરણિવજયરણિવજય        સઘસઘસઘસઘ    ડેડડેેડે. . . . કમાડ ટકમાડ ટકમાડ ટકમાડ ટ  ૯૪૨૭૦૫૦૯૮૪૯૪૨૭૦૫૦૯૮૪૯૪૨૭૦૫૦૯૮૪૯૪૨૭૦૫૦૯૮૪, 

૮૩૨૦૪૫૯૯૮૩૨૦૪૫૯૯૮૩૨૦૪૫૯૯૮૩૨૦૪૫૯૯૫૮૫૮૫૮૫૮ 

૨૨૨૨ ક ોલક ોલક ોલક ોલ    મમમમ    વડોદરાવડોદરાવડોદરાવડોદરા         ૬૬૬૬    બટાિલયનબટાિલયનબટાિલયનબટાિલયન     ૦૨૬૬૮૨૭૪૨૪૫૦૨૬૬૮૨૭૪૨૪૫૦૨૬૬૮૨૭૪૨૪૫૦૨૬૬૮૨૭૪૨૪૫ ૯૭૨૩૬૩૨૧૬૬૯૭૨૩૬૩૨૧૬૬૯૭૨૩૬૩૨૧૬૬૯૭૨૩૬૩૨૧૬૬ 

૩૩૩૩ ીીીી    અજયઅજયઅજયઅજય    કુમારકુમારકુમારકુમાર     ડેડડેેડે. . . . કમાડ ટકમાડ ટકમાડ ટકમાડ ટ  ૭૯૭૪૩૯૬૪૪૭૭૯૭૪૩૯૬૪૪૭૭૯૭૪૩૯૬૪૪૭૭૯૭૪૩૯૬૪૪૭ 

૭૩૫૦૦૬૩૭૫૯૭૩૫૦૦૬૩૭૫૯૭૩૫૦૦૬૩૭૫૯૭૩૫૦૦૬૩૭૫૯ 

૪૪૪૪ ીીીી    બબબબ�M�� �ш% ઈ પકેટરઈ પકેટરઈ પકેટરઈ પકેટર      ૮૭૫૦૦૫૯૦૦૪૮૭૫૦૦૫૯૦૦૪૮૭૫૦૦૫૯૦૦૪૮૭૫૦૦૫૯૦૦૪ 

૫૫૫૫    અ નઅ નઅ નઅ ન    કુમારકુમારકુમારકુમાર    ઈ પકેટરઈ પકેટરઈ પકેટરઈ પકેટર         ૯૪૨૬૦૨૫૧૦૦૯૪૨૬૦૨૫૧૦૦૯૪૨૬૦૨૫૧૦૦૯૪૨૬૦૨૫૧૦૦    
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કલે ટરકલે ટરકલે ટરકલે ટર    કચરેીગાધંીનગરકચરેીગાધંીનગરકચરેીગાધંીનગરકચરેીગાધંીનગર 

District Name: - Gandhinagar STD Code- 

Sr.No

. 

Designation Name Mobile Landline No. Email Id 

1 Collector Dr.Kuldeep Aary 
9978406209 59030 

Collector-
gnr@gujarat.gov.in 

2 DDO Surabhi Gautam  
9978406234 59035 

Ddo-gnr@gujarat.gov.in 
 

3 S P Shree Tarun 
Duggal 

9978405070 23222618 
spgnr@gmail.com 

4 Resi. Addl. 

Collector 

R.D.Singh 
9978405181 23259035 

rdc-gnr@gujarat.gov.in 

5 Dy. District 

Development 

Officer (Mehsul) 

Shree Suraj G 
Barot  9712128407 23244721 

Dyddorev-
gnr@gujarat.gov.in 

6 Deputy 

Conservator of 

Forest 

Shree Chandresh 
Shendre 7574950464 - - 

7 Dy. SP Shee 
M.J.sholanki  

997806063  
- 

Dysp.hq-
gnr@gujarat.gov.in 

8 Chief District 

Health officer 

Shree 
M.H.Solanki 9909942202 - 

Cdho.health.gandhinag
ar@gmail.com 

9 Director, DRDA Shree D.J.Desai 9925469847 - Drda.gnr@gmail.com 

10 DSO A.R.Thakkar 9099028706 - Dso-gnr@gujarat.gov.in 

11 Medical 

Superintendent(Ci

vil Hospital) 

Dr.Niyatiben 
Lakhani 9978405056 07923221931/32 

Ms.gmers.gandhinagar
@gmail.com 

12 
CDMO 

Dr.Kalpesh 
Goswami 8141800177 - 

Moh.health2.gandhinag
ar@gmail.com 

13 DEO Dr.B.V.Vadher 
9909970227 - 

dpeogandhinagar@gma
il.com 

14 DPEO Archanaben V 
Prajapati 

9909971673 - 
Distaff-sahyog-
sje@gujarat.gov.in 

15 General Manager, 

DIC 
- - - - 

16 Ass. Director of 

Information 
- - - - 

17 Port Officer, GMB Shree Darshan  - - - 

18 Chief Fire officer Kaizad M Dastur 
9099493617 101 

Kaizaddastur93@gmail.
com 
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19 Executive 

Engineer, R & B 

(State) 

- - - - 

20 Executive 

Engineer, R & B 

(Panchayat) 

Shree 
K.A.Chaudhari 8758084320 - - 

21 Executive 

Engineer, irrigation 

(State) 

- - - - 

22 Executive 

Engineer, irrigation 

(Panchayat) 

- - - - 

23 Executive 

Engineer GWSSB 

Shree Naresh 
Parmar  9537548189 - - 

24 Superintendent 

Engineer, PGVCL, 
- - - - 

25 Dy Director of 

Animal husbandry 

Dr. S.I.Patel  
7984363318 - dahogandhi@gmail.com 

26 District Agriculture 

officer 

Shree S.V.Patel  
9428758744 - - 

27 Program Officer 

ICDS 

M.s Minalba Vala 
9664663524 - - 

28 Director Industrial 

Safety and Health 

Shree S.G.Shah 
9825161951 - - 

29 DC/ST Manager 

depot. 

Shree Kirtanbhai 
Patel  6359918291 - - 

30 Superintendent of 

Fisher 
- - - - 

31 Regional officer, 

GPCB 

Shree 
Dharmendra 
Vankani  

7574827584 
9824183933 - - 

32 Manager BSNL - - - - 

35 Mamlatdar 

Disaster 

Shree G.B.Desai 
1077 07923256720 

Mamdis56720@gamil.c
om 

37 DPO Disaster Megha Rabari 1077 07923256720 Megharabari96@gmail.
com 

38 Dy. Mamlatdar 

Disaster 

Shree D.J.Patel  
1077 07923256720 

Mamdis56720@gamil.c
om 
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ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 

�.

	� 

અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર ��.	�. N-��N� KN.O&. 

1 ીીીી    ીજેશીજેશીજેશીજેશ    મોડીયામોડીયામોડીયામોડીયા    ���� ��Pк��&L�, 

%��P�	%� 

૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩----૫૯૦૫૯૦૫૯૦૫૯૦૯૩૯૩૯૩૯૩    ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬    Po-gnr@gmail.com  

2 ીીીી    િવવકેિવવકેિવવકેિવવકે    દરદરદરદર     મામલતદાર ીમામલતદાર ીમામલતદાર ીમામલતદાર ી, %��P�	%�    ૨૨૩૫૯૦૭૫૨૨૩૫૯૦૭૫૨૨૩૫૯૦૭૫૨૨૩૫૯૦૭૫    ૯૪૨૭૩૭૭૬૩૫૯૪૨૭૩૭૭૬૩૫૯૪૨૭૩૭૭૬૩૫૯૪૨૭૩૭૭૬૩૫    mam-

gandhinagar.gujarat.gov.in 

3 ીીીી    મનીષભાઇમનીષભાઇમનીષભાઇમનીષભાઇ    કડીયાકડીયાકડીયાકડીયા    નાનાનાના....મામમામમામમામ    મહેસૂલમહેસૂલમહેસૂલમહેસૂલ    ૨૩૨૫૯૦૭૪૨૩૨૫૯૦૭૪૨૩૨૫૯૦૭૪૨૩૨૫૯૦૭૪    ૯૪૦૯૧૧૨૨૬૦૯૪૦૯૧૧૨૨૬૦૯૪૦૯૧૧૨૨૬૦૯૪૦૯૧૧૨૨૬૦    mam-

gandhinagar.gujarat.gov.in 

4 ીીીી    જેજેજેજે....ઓઓઓઓ....દસેાઇદસેાઇદસેાઇદસેાઇ    સકલસકલસકલસકલ    ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસરરરર      ૭૩૮૩૯૯૫૨૯૫૭૩૮૩૯૯૫૨૯૫૭૩૮૩૯૯૫૨૯૫૭૩૮૩૯૯૫૨૯૫    mam-

gandhinagar.gujarat.gov..in 

5 ીીીી    િનલશેભાઈિનલશેભાઈિનલશેભાઈિનલશેભાઈ (i/c)    ��Q$к� ��к�� 

��Pк��&L� 

૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨----૨૦૭૯૫૨૦૭૯૫૨૦૭૯૫૨૦૭૯૫    ૯૭૩૭૨૮૩૩૯૩૯૭૩૭૨૮૩૩૯૩૯૭૩૭૨૮૩૩૯૩૯૭૩૭૨૮૩૩૯૩    tlprh.gnr@gmail.com 

6 ીીીી    એમએમએમએમ....બીબીબીબી....ભરવાડભરવાડભરવાડભરવાડ    પીપીપીપી....આઈઆઈઆઈઆઈ....સેસેસેસે....૨૧૨૧૨૧૨૧    ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨    
૨૧૦૨૧૨૧૦૨૧૨૧૦૨૧૨૧૦૨૧,,,,૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨    

૫૩૭૨૨૫૩૭૨૨૫૩૭૨૨૫૩૭૨૨    

    

૬૩૫૯૬૨૪૯૦૫૬૩૫૯૬૨૪૯૦૫૬૩૫૯૬૨૪૯૦૫૬૩૫૯૬૨૪૯૦૫    

  

7 ીએસીએસીએસીએસ....એસએસએસએસ....૫૫૫૫વારવારવારવાર    પીપીપીપી....આઈઆઈઆઈઆઈ....સેસેસેસે....૭૭૭૭    ૨૩૨૪૯૮૦૫૨૩૨૪૯૮૦૫૨૩૨૪૯૮૦૫૨૩૨૪૯૮૦૫    ૬૩૫૯૬૨૪૯૧૫૬૩૫૯૬૨૪૯૧૫૬૩૫૯૬૨૪૯૧૫૬૩૫૯૬૨૪૯૧૫      

8 ીીીી    પીપીપીપી....પીપીપીપી    વાગેલાવાગેલાવાગેલાવાગેલા    પીપીપીપી....આઈઆઈઆઈઆઈ....ઈ ફોસીટીઈ ફોસીટીઈ ફોસીટીઈ ફોસીટી    ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨----૩૬૧૬૧૩૬૧૬૧૩૬૧૬૧૩૬૧૬૧    ૯૦૯૯૯૫૨૭૧૩૯૦૯૯૯૫૨૭૧૩૯૦૯૯૯૫૨૭૧૩૯૦૯૯૯૫૨૭૧૩    

    

  

9 ીીીી    આઇઆઇઆઇઆઇ....એમએમએમએમ....હુદડહુદડહુદડહુદડ    પીપીપીપી....આઈઆઈઆઈઆઈ....િચલોડાિચલોડાિચલોડાિચલોડા    ૨૩૨૭૩૬૦૦૨૩૨૭૩૬૦૦૨૩૨૭૩૬૦૦૨૩૨૭૩૬૦૦    , , , , 

૨૩૨૭૩૭૩૭૨૩૨૭૩૭૩૭૨૩૨૭૩૭૩૭૨૩૨૭૩૭૩૭    

૬૩૫૯૬૨૪૯૨૪૬૩૫૯૬૨૪૯૨૪૬૩૫૯૬૨૪૯૨૪૬૩૫૯૬૨૪૯૨૪      

10 ીીીી    વીવીવીવી....બીબીબીબી....૫૫૫૫રમારરમારરમારરમાર    પીપીપીપી....એસએસએસએસ....આઈઆઈઆઈઆઈ....પથેાપરુપથેાપરુપથેાપરુપથેાપરુ    ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨    ૧૬૫૩૩૧૬૫૩૩૧૬૫૩૩૧૬૫૩૩, , , , 

૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨    ૧૫૨૩૫૧૫૨૩૫૧૫૨૩૫૧૫૨૩૫    

૬૩૫૯૬૨૪૯૩૯૬૩૫૯૬૨૪૯૩૯૬૩૫૯૬૨૪૯૩૯૬૩૫૯૬૨૪૯૩૯      

11 ીીીી    એલએલએલએલ....એચએચએચએચ....મસાણીમસાણીમસાણીમસાણી    પીપીપીપી....એસએસએસએસ....આઈઆઈઆઈઆઈ    ડભોડાડભોડાડભોડાડભોડા    ૨૩૯૨૩૯૨૩૯૨૩૯----૫૫૫૪૨૫૫૫૪૨૫૫૫૪૨૫૫૫૪૨, , , , 

૨૩૯૨૩૯૨૩૯૨૩૯----૫૪૭૪૭૫૪૭૪૭૫૪૭૪૭૫૪૭૪૭    

૬૩૫૯૬૨૬૩૫૯૬૨૬૩૫૯૬૨૬૩૫૯૬૨૪૯૨૯૪૯૨૯૪૯૨૯૪૯૨૯      



92 

    

12 ીીીી    જેજેજેજે....એમએમએમએમ.... સધવસધવસધવસધવ    5LPVF.P4 V0F,H ૨૩૯૨૩૯૨૩૯૨૩૯----૭૧૩૩૫૭૧૩૩૫૭૧૩૩૫૭૧૩૩૫, , , , 

૨૩૯૨૩૯૨૩૯૨૩૯----૭૦૭૮૪૭૦૭૮૪૭૦૭૮૪૭૦૭૮૪    

૬૩૫૯૬૨૪૯૪૨૬૩૫૯૬૨૪૯૪૨૬૩૫૯૬૨૪૯૪૨૬૩૫૯૬૨૪૯૪૨      

13 ીીીી    કઝેાદકઝેાદકઝેાદકઝેાદ    દ તરુદ તરુદ તરુદ તરુ    ફાયરફાયરફાયરફાયર    ઓ ફસર ીઓ ફસર ીઓ ફસર ીઓ ફસર ી      ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧      

14 ીીીી    બીબીબીબી....એનએનએનએન....દસેાઇદસેાઇદસેાઇદસેાઇ    આરઆરઆરઆર....એફએફએફએફ....ઓઓઓઓ.(.(.(.(બોરીજબોરીજબોરીજબોરીજ))))      ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮      

15 ીીીી    મહશેભાઈમહશેભાઈમહશેભાઈમહશેભાઈ    ભપૂટકરભપૂટકરભપૂટકરભપૂટકર    નાનાનાના....કાકાકાકા....ઈઈઈઈ....યુયયુુયુ.... ....વીવીવીવી....સીસીસીસી....એલએલએલએલ....      ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮      

16 ડૉડૉડૉડૉ. . . . કરણકરણકરણકરણભાઈભાઈભાઈભાઈ    પટલેપટલેપટલેપટલે    વટેરનરીવટેરનરીવટેરનરીવટેરનરી    ડો ટરડો ટરડો ટરડો ટર, , , , સેસસેેસે----૩૦૩૦૩૦૩૦, , , ,     ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨----    ૬૦૨૦૪૬૦૨૦૪૬૦૨૦૪૬૦૨૦૪    ૯૪૨૮૦૬૨૧૬૧૯૪૨૮૦૬૨૧૬૧૯૪૨૮૦૬૨૧૬૧૯૪૨૮૦૬૨૧૬૧      

દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલુકોતાલુકોતાલુકોતાલુકો 

�.	� અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીનોઅિધકારી ીનોઅિધકારી ીનોઅિધકારી ીનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર ��.	�. 

   1 

ીીીી    સરુજસરુજસરુજસરુજ        બારોટબારોટબારોટબારોટ    
નાયબનાયબનાયબનાયબ    િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ    અિઘકારી ીઅિઘકારી ીઅિઘકારી ીઅિઘકારી ી    

િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પંચાયતપંચાયતપંચાયતપંચાયત, , , , ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર    
        ૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦    

2 
ીીીી    જેજેજેજે....એએએએ....દસેાઈદસેાઈદસેાઈદસેાઈ    મામલતદાર ીમામલતદાર ીમામલતદાર ીમામલતદાર ી    મામતલતદારમામતલતદારમામતલતદારમામતલતદાર    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી,,,,દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    ૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨    ૭૦૧૬૧૮૪૨૭૮૭૦૧૬૧૮૪૨૭૮૭૦૧૬૧૮૪૨૭૮૭૦૧૬૧૮૪૨૭૮    

3 
ીીીી    કેકકેેકે....કેકકેેકે....ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી    તાલુકાિવકાસતાલુકાિવકાસતાલુકાિવકાસતાલુકાિવકાસ    અિઘકારી ીઅિઘકારી ીઅિઘકારી ીઅિઘકારી ી, , , ,     ૨૭૧૬૨૩૨૬૨૭૨૭૧૬૨૩૨૬૨૭૨૭૧૬૨૩૨૬૨૭૨૭૧૬૨૩૨૬૨૭    ૯૪૨૬૩૩૭૬૬૦૯૪૨૬૩૩૭૬૬૦૯૪૨૬૩૩૭૬૬૦૯૪૨૬૩૩૭૬૬૦    

4 
ીીીી    બીબીબીબી....ડીડીડીડી....ચાવડાચાવડાચાવડાચાવડા    નાનાનાના....મામમામમામમામ.(.(.(.(મહેસલુમહેસલુમહેસલુમહેસલુ)))), , , , દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    ૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨    ૯૮૨૪૨૩૩૨૪૨૯૮૨૪૨૩૩૨૪૨૯૮૨૪૨૩૩૨૪૨૯૮૨૪૨૩૩૨૪૨    

5 ીીીી    એનએનએનએન....બીબીબીબી....રબારીરબારીરબારીરબારી    સકલઓ ફસરસકલઓ ફસરસકલઓ ફસરસકલઓ ફસર, , , , દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    ૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨    ૯૯૭૯૨૯૦૦૧૩૯૯૭૯૨૯૦૦૧૩૯૯૭૯૨૯૦૦૧૩૯૯૭૯૨૯૦૦૧૩    

6 ીીીી    બીબીબીબી....જેજેજેજે....પપપપટલેટલેટલેટલે    ચીફચીફચીફચીફ    ઓ ફસર ીઓ ફસર ીઓ ફસર ીઓ ફસર ી, , , , દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    ૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬    ૮૧૨૮૮૮૭૨૭૧૮૧૨૮૮૮૭૨૭૧૮૧૨૮૮૮૭૨૭૧૮૧૨૮૮૮૭૨૭૧    

7 ીીીી    જેજેજેજે....કેકકેેકે....રાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ    પીપીપીપી....આઇઆઇઆઇઆઇ. . . . દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    ૨૭૧૬૨૩૨૬૩૨૨૭૧૬૨૩૨૬૩૨૨૭૧૬૨૩૨૬૩૨૨૭૧૬૨૩૨૬૩૨    ૯૭૩૭૦૪૦૦૯૪૯૭૩૭૦૪૦૦૯૪૯૭૩૭૦૪૦૦૯૪૯૭૩૭૦૪૦૦૯૪ 

8 
ીીીી    એએએએ....જેજેજેજે....શાહશાહશાહશાહ    પીપીપીપી....એસએસએસએસ....આઇઆઇઆઇઆઇ, , , , રખીયાલરખીયાલરખીયાલરખીયાલ    ૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩    ૮૪૬૯૭૮૪૯૦૫૮૪૬૯૭૮૪૯૦૫૮૪૬૯૭૮૪૯૦૫૮૪૬૯૭૮૪૯૦૫    

9 ીીીી    સયુદવેિસહસયુદવેિસહસયુદવેિસહસયુદવેિસહ     રાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ    ફાયરમનેફાયરમનેફાયરમનેફાયરમને    ૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬    ૯૦૯૯૫૯૩૯૯૫૯૦૯૯૫૯૩૯૯૫૯૦૯૯૫૯૩૯૯૫૯૦૯૯૫૯૩૯૯૫    

10 
ીીીીમતીમતીમતીમતી    એમએમએમએમ....એસએસએસએસ....ખાટંખાટંખાટંખાટં    ૫૫૫૫ ર ે વનર ે વનર ે વનર ે વન    અિઘઅિઘઅિઘઅિઘકારીકારીકારીકારી, , , , દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    ૨૭૬૪૨૩૩૦૭૪૨૭૬૪૨૩૩૦૭૪૨૭૬૪૨૩૩૦૭૪૨૭૬૪૨૩૩૦૭૪    ૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫    
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11 

ીીીી    જેજેજેજે....એસએસએસએસ....૫૫૫૫ટલેટલેટલેટલે    
વેટનેરીવેટનેરીવેટનેરીવેટનેરી    ડોકટરડોકટરડોકટરડોકટર,,,,દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    

૨૭૧૬૨૩૨૨૭૬૧૨૭૧૬૨૩૨૨૭૬૧૨૭૧૬૨૩૨૨૭૬૧૨૭૧૬૨૩૨૨૭૬૧    
૮૧૪૧૪૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮૧૪૧૪૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮૧૪૧૪૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮૧૪૧૪૯૩૩૭૮૮૧૪૦૩૯૩૩૭

૮૮૮૮    

 

કલોલકલોલકલોલકલોલ    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 

�.	� અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર ��.	�. 

1 
સુ. ી ના વાઘેલા  =ાતં અિધકારSgી, કલોલ 

૦૨૭૬૪-
૨૨૨૩૩૩ 

૭૫૬૭૦૦૮૭૬૦ 

2 
ી.એમ.એમ.પટેલ મામલતદારgી, કલોલ 

૦૨૭૬૪-
૨૨૦૪૧૪ 

૮૭૩૩૦૮૭૦૪૭ 

3 
ી.ડી.આર .પટેલ મામલતદારgી, કલોલ(શહuર) 

૦૨૭૬૪-
૨૨૦૪૧૪ 

૯૪૨૭૩૦૪૯૧૫ 

4 
ી િવણભાઇ પરમાર ના.મામ મહેસલૂ ( ા ય) 

૦૨૭૬૪-
૨૨૦૪૧૪ 

૮૮૪૯૬૮૦૨૫૪ 

5 
ી આર.પી.ઠાકોર ના.મામ મહેસલૂ કલોલ (સીટી) 

૦૨૭૬૪-
૨૨૦૪૧૪ 

૮૨૦૦૫૫૧૯૪૮ 

6 
ી સી.પી.ઝાલા સકલ ઓ ફસર(નારદીપુર) 

૦૨૭૬૪-
૨૨૦૪૧૪ 

૭૦૧૬૮૫૩૩૪૨ 

7 
ી ક પેશ સહ 

શંકરભાઈ ચાવડા 
તાલુકા િવકાસ અિધકારી - ૯૯૨૫૭૦૨૬૮૭ 

8 
ી િનિતન એન. બોડાત ચીફ ઓxફસર કલોલ ૨૫૦૦૩૩ ૬૩૫૯૮૭૬૨૦૩ 

9 ી ઓ.બી.મગલુ પી.આઈ.કલોલ (શહેર) ૨૨૩૩૯૨ ૭૬૯૮૯૮૭૮૬૯ 

10 ી કે.કે.દેસાઇ પી.આઈ.તાલુકા ૨૨૧૩૯૪ ૯૮૭૯૧૫૫૩૧૫ 

11 ી વી.એસ.માંજરીયા પી.આઈ.સાંતેજ ૨૮૬૧૯૦ ૯૪૨૬૯૮૯૯૧૦ 
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12 
ી લાલભાઇ કે.પટેલ 

ફાયરઓ ફસર ી( વાહન ઇ ચાજ ) 
૦૨૭૬૪-
૨૫૦૦૩૩ 

૬૩૫૯૮૭૬૨૩૩ 

13 
ી પી.એસ.પટેલ આર.એફ.ઓ. - ૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯ 

14 
ી એમ.એચ.પટેલ કા.ઈ.યુ. .વી.સી.એલ. - ૯૯૨૫૨૧૨૬૬૪ 

15 
ડૉ. એમ.જે.પટેલ વેટરનરીડો ટર,કલોલ - ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦ 

 

ગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર    િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પોિલસપોિલસપોિલસપોિલસ 

ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    લાલાલાલા    પોલીસનાપોલીસનાપોલીસનાપોલીસના    અગ યનાઅગ યનાઅગ યનાઅગ યના    ટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોનટલેીફોન    નબંરનબંરનબંરનબંર           sp-gnr@gujarat.gov.in 

અઅઅઅ.નંનનંંન ં નામનામનામનામ પોલીસપોલીસપોલીસપોલીસ    ટશેનટશેનટશેનટશેન    નાનાનાના    નામનામનામનામ ફોનફોનફોનફોન    નબંરનબંરનબંરનબંર મોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલ    નબંરનબંરનબંરનબંર કોલકોલકોલકોલ    સાઇનસાઇનસાઇનસાઇન 

****    ીીીી    અભયઅભયઅભયઅભય    ચુચુચુચુડાસમાડાસમાડાસમાડાસમા     IGP GNR  232 60615232 60615232 60615232 60615    99784 0636299784 0636299784 0636299784 06362    ડી સનડી સનડી સનડી સન     

૧૧૧૧ ીીીી    ત ણત ણત ણત ણ    દુ ગલદુ ગલદુ ગલદુ ગલ IPS  S.P 232 10901232 10901232 10901232 10901    9978405070997840507099784050709978405070    ક ગક ગક ગક ગ 

૨૨૨૨ 
ીીીી    એમએમએમએમ.કેકકેેક.ેરાણાંરાણાંરાણાંરાણા ં GNR Divi 232 32668232 32668232 32668232 32668 

9978408590 9978408590 9978408590 9978408590 

9825454156 9825454156 9825454156 9825454156 

9726000150972600015097260001509726000150    

લાયનલાયનલાયનલાયન 

૩૩૩૩ ીીીી    વીવીવીવી.એનએનએનએન.સોલકંીસોલકંીસોલકંીસોલકંી     SDPO કલોલકલોલકલોલકલોલ 02764 22113902764 22113902764 22113902764 221139    9978408589997840858999784085899978408589    ટાઇગરટાઇગરટાઇગરટાઇગર 

૪૪૪૪ ીીીી    એમએમએમએમ.જેજેજેજે.સોસોસોસોલકંીલકંીલકંીલકંી Dysp/ HQ     9978406063    સાજ ટસાજ ટસાજ ટસાજ ટ 

૫૫૫૫ ીીીી    આરઆરઆરઆર.આરઆરઆરઆર.ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી     Dysp/ સિચસિચસિચસિચ 232 50550232 50550232 50550232 50550    9824863399982486339998248633999824863399    ોટકશનોટકશનોટકશનોટકશન-૧૧૧૧ 

૬૬૬૬ ીીીી    બીબીબીબી.જેજેજેજે.ચોઘરીચોઘરીચોઘરીચોઘરી DyspSC/ST 
    

    

9512336099 9512336099 9512336099 9512336099 

8401787371840178737184017873718401787371    
પે થરપે થરપે થરપે થર 

૭૭૭૭ ીીીી    બીબીબીબી.એએએએ.ચડુાસમાચડુાસમાચડુાસમાચડુાસમા     Dysp/ સરુ ાસરુ ાસરુ ાસરુ ા 232 56275232 56275232 56275232 56275    9904172895990417289599041728959904172895    કમા ડોકમા ડોકમા ડોકમા ડો 

૮૮૮૮ ીીીી    જેજેજેજે.સીસીસીસી. જોષીજોષીજોષીજોષી     O.S 232 10106232 10106232 10106232 10106    9925635844    - 

૯૯૯૯ ીીીી    ીીીી    પીપીપીપી.સીસીસીસી.વલરેાવલરેાવલરેાવલરેા PA To SP 232 10901232 10901232 10901232 10901    9824037382982403738298240373829824037382    - 
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૧૦૧૦૧૦૧૦ ીીીી    જેજેજેજે.બીબીબીબી.પં ડતપં ડતપં ડતપં ડત     P.I. કં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મ 
232 10108  232 10108  232 10108  232 10108  

23210914232109142321091423210914    
9825322101982532210198253221019825322101    કં ોલકં ોલકં ોલકં ોલ 

૧૧૧૧૧૧૧૧ ીીીી    ડીડીડીડી. .તડવીતડવીતડવીતડવી     

 
P.I. L.I.B 232 10109232 10109232 10109232 10109 94280 2717694280 2717694280 2717694280 27176    L.I.B 

૧૨૧૨૧૨૧૨ ીીીી    જેજેજેજે. .વાઘલેાવાઘલેાવાઘલેાવાઘલેા P.I L.C.B-૧૧૧૧ 
232 10658232 10658232 10658232 10658    

232 12584 232 12584 232 12584 232 12584     

9825448798982544879898254487989825448798    ાઇમાઇમાઇમાઇમ- ૧૧૧૧ 

૧૩૧૩૧૩૧૩ ીીીી    એચએચએચએચ.પીપીપીપી.ઝાલાઝાલાઝાલાઝાલા 
P.I 

 
L.C.B-૨૨૨૨ 9824193333982419333398241933339824193333    ાઇમાઇમાઇમાઇમ- ૨૨૨૨ 

૧૪૧૪૧૪૧૪ ીીીીમિતમિતમિતમિત    એમએમએમએમ.આરઆરઆરઆર.પુવારપુવારપુવારપુવાર     P.I. ા ફકા ફકા ફકા ફક    શાખાશાખાશાખાશાખા 232 30684 232 30684 232 30684 232 30684     9099939749909993974990999397499099939749    ા ફકા ફકા ફકા ફક     

૧૫૧૫૧૫૧૫ ીએીએીએીએ.એએએએ. વછેટાવછેટાવછેટાવછેટા P.I. રીડરરીડરરીડરરીડર 232 10107 232 10107 232 10107 232 10107     96380 9071196380 9071196380 9071196380 90711    રીડરરીડરરીડરરીડર 

૧૬૧૬૧૬૧૬ ીીીી    ડીડીડીડી.બીબીબીબી.વાળાવાળાવાળાવાળા     P.I. SOG 232 61623232 61623232 61623232 61623    9904343144990434314499043431449904343144    SOG 

૧૭૧૭૧૭૧૭ ીીીી    એમએમએમએમ.બીબીબીબી.ભરવાડભરવાડભરવાડભરવાડ 
P.I. 

સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-૨૧૨૧૨૧૨૧ 

6359624905555 
232 21021 232 21021 232 21021 232 21021     9913000356991300035699130003569913000356    પીટરપીટરપીટરપીટર-૧૧૧૧ 

૧૮૧૮૧૮૧૮ ીીીી    એસએસએસએસ.એસએસએસએસ.પવારપવારપવારપવાર I-  P.I સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-૭૭૭૭ 

63596 2491563596 2491563596 2491563596 24915 
232232232232----20827208272082720827    

9426831199942683119994268311999426831199    પીટરપીટરપીટરપીટર-૨૨૨૨ 

૧૯૧૯૧૯૧૯  II- P.I     સેસસેેસ-ે૭૭૭૭    સકે ડસકે ડસકે ડસકે ડ 

૨૦૨૦૨૦૨૦ ીીીી    પીપીપીપી.પીપીપીપી.વાઘેલાવાઘેલાવાઘેલાવાઘેલા I- P.I 
ઇ ોસીટીઇ ોસીટીઇ ોસીટીઇ ોસીટી63596 63596 63596 63596 

24921249212492124921 
232232232232----36161361613616136161    

90999 5271390999 5271390999 5271390999 52713    ઇ ોઇ ોઇ ોઇ ો-૧૧૧૧ 

 II- P.I     ઇ ોઇ ોઇ ોઇ ો-૨૨૨૨ 

૨૧૨૧૨૧૨૧ ીઆઇીઆઇીઆઇીઆઇ.એમએમએમએમ. હુદડહુદડહુદડહુદડ I- P.I 
િચલોડાિચલોડાિચલોડાિચલોડા63596 63596 63596 63596 

24924249242492424924 
232232232232----73600736007360073600    8140061444814006144481400614448140061444    િચલોડાિચલોડાિચલોડાિચલોડા-૧૧૧૧ 

૨૨૨૨૨૨૨૨ ીીીી    ઓઓઓઓ.બીબીબીબી.મજગલુમજગલુમજગલુમજગલુ I- P.I 
કલોલકલોલકલોલકલોલ    સીટીસીટીસીટીસીટી 

63596 2495663596 2495663596 2495663596 24956 

02764027640276402764----227023227023227023227023    

02764027640276402764----223392223392223392223392    
6353406016635340601663534060166353406016    પીટરપીટરપીટરપીટર-૩૩૩૩ 

૨૨૨૨3 ીીીી    કેકકેેકે.કેકકેેક.ેદસેાઇદસેાઇદસેાઇદસેાઇ     P.I 
કલોલતાલુકાકલોલતાલુકાકલોલતાલુકાકલોલતાલુકા 

63596 2496763596 2496763596 2496763596 24967 
02764027640276402764----221394221394221394221394    9879155315987915531598791553159879155315    પીટરપીટરપીટરપીટર-૪૪૪૪ 

૨૫૨૫૨૫૨૫ ીીીી    વીવીવીવી.એસએસએસએસ.માજંરીયામાજંરીયામાજંરીયામાજંરીયા         P.I 
સાતંજેસાતંજેસાતંજેસાતંજે 

63596 2497063596 2497063596 2497063596 24970 
02764027640276402764----286190286190286190286190    9426989910942698991094269899109426989910    સાતંજેસાતંજેસાતંજેસાતંજે-૧૧૧૧ 
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૨૬૨૬૨૬૨૬ 
ીીીીજતીનજતીનજતીનજતીન    પિતપિતપિતપિત P.I 

માણસામાણસામાણસામાણસા 

 63596 24954 

02763-270401 

02763-270052 
9825500364 9825500364 9825500364 9825500364     માણસામાણસામાણસામાણસા-૧૧૧૧ 

૨૭૨૭૨૭૨૭ ીીીી    જેજેજેજે.કેકકેેક.ેરાઠોડરાઠોડરાઠોડરાઠોડ     I- P.I 
દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ 

63596 2493263596 2493263596 2493263596 24932 
02716027160271602716----232632232632232632232632    9737040094973704009497370400949737040094    દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ-૧૧૧૧ 

૨૮૨૮૨૮૨૮ ીીીી    જેજેજેજે.એચએચએચએચ. સધવસધવસધવસધવ 

 

I- P.I 

 

અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ 

63596 2494263596 2494263596 2494263596 24942 

239239239239----71335713357133571335    

239239239239----70784707847078470784    

9558303352955830335295583033529558303352    

    

અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ-૧૧૧૧ 

અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ-૨૨૨૨ 

૨૯૨૯૨૯૨૯ ીીીી    વીવીવીવી.બીબીબીબી.પરમારપરમારપરમારપરમાર 
W.P.S.I 

પેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુ 

63596 2493963596 2493963596 2493963596 24939 
232232232232----16533165331653316533    9725918584    પેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુ-૧૧૧૧ 

૩૦૩૦૩૦૩૦ ીીીી    એલએલએલએલ.એચએચએચએચ.મસાણીમસાણીમસાણીમસાણી     P.S.I 
ડભોડાડભોડાડભોડાડભોડા 

63596 2492963596 2492963596 2492963596 24929 

239239239239----55542555425554255542    

239239239239----55747557475574755747    
9879618449987961844998796184499879618449    ડભોડાડભોડાડભોડાડભોડા-૧૧૧૧ 

૩૧૩૧૩૧૩૧ 
ીએીએીએીએ.જેજેજેજે.શાહશાહશાહશાહ P.S.I 

રખીયાલરખીયાલરખીયાલરખીયાલ 

63596 249363596 249363596 249363596 2493S 
02716027160271602716----267533267533267533267533    

77779 85111 77779 85111 77779 85111 77779 85111 

84697 84905555    
રખીયાલરખીયાલરખીયાલરખીયાલ-૧૧૧૧ 

૩૨૩૨૩૨૩૨ 
૩૩૩૩૩૩૩૩    
૩૪૩૪૩૪૩૪ 

ીીીી    ડીડીડીડી.એએએએ.ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી     

ીીીી    એસએસએસએસ.એમએમએમએમ.ચોધરીચોધરીચોધરીચોધરી     

PI 
W.P.S.I 

 
મહીલામહીલામહીલામહીલા    પોપોપોપો. ટેટટેેટ ે 232232232232----38182381823818238182    

9925020066992502006699250200669925020066    

8849089262884908926288490892628849089262    

    

મહીલામહીલામહીલામહીલા-૧૧૧૧ 

મહીલામહીલામહીલામહીલા-૨૨૨૨ 

૩૫૩૫૩૫૩૫ ીીીી    કેકકેેકે.આરઆરઆરઆર.ડીમરીડીમરીડીમરીડીમરી     P.I C.P.I ----    9925187027992518702799251870279925187027    ચાલચાલચાલચાલ -૧૧૧૧ 

૩૬૩૬૩૬૩૬ ીીીી    ડીડીડીડી. .ટુડંીયાટુડંીયાટુડંીયાટુડંીયા     R.P.I H.Q 
232232232232----59078590785907859078    9586401111958640111195864011119586401111    

RSI 

૩૭૩૭૩૭૩૭ ીીીી    બીબીબીબી.વીવીવીવી. વાયડાવાયડાવાયડાવાયડા     PSI વાયરલસેવાયરલસેવાયરલસેવાયરલસે 232232232232----10898108981089810898    9913950310 9913950310 9913950310 9913950310     - 

૩૮૩૮૩૮૩૮ ીીીી    િહનાિહનાિહનાિહના    પટલેપટલેપટલેપટલે     W.P.S.I. -II-  
    9429459771942945977194294597719429459771    - 

૩૯૩૯૩૯૩૯ ીજેીજેીજેીજે....સીસીસીસી....સોલકીસોલકીસોલકીસોલકી    PSI ANTI.SUBO. 
    9173999008917399900891739990089173999008    - 

૪૦૪૦૪૦૪૦ ીીીી    આશાબનેઆશાબનેઆશાબનેઆશાબને    પટલેપટલેપટલેપટલે W.P.S.I. COMPUTER ----    7433037203743303720374330372037433037203    COMPUTER 

૪૧૪૧૪૧૪૧ ીજેીજેીજેીજે.કેકકેેક.ે ચૌધરીચૌધરીચૌધરીચૌધરી     PSI MOB -    99250 3327799250 3327799250 3327799250 33277    - 

૪૨૪૨૪૨૪૨ ીીીી    એસએસએસએસ.બીબીબીબી.િનનામાિનનામાિનનામાિનનામા PI સિચસિચસિચસિચ.સકંલુસકંલુસકંલુસકંલુ 232232232232----50550505505055050550    8469064011846906401184690640118469064011 - 

૪૩૪૩૪૩૪૩ ીીીી    એમએમએમએમ.એસએસએસએસ.ચુડાસમાચુડાસમાચુડાસમાચુડાસમા     PSI  માઉ ટેડમાઉ ટેડમાઉ ટેડમાઉ ટેડ     9925938585992593858599259385859925938585    - 
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૪૪૪૪૪૪૪૪ ીએીએીએીએચચચચ.એચએચએચએચ.પરમારપરમારપરમારપરમાર PSI QRT 
232232232232----21390213902139021390    9375508748937550874893755087489375508748    - 

૪૫૪૫૪૫૪૫ ીીીી    એએએએ. .મકવાણામકવાણામકવાણામકવાણા     PSI QRT 
    9909924876990992487699099248769909924876    - 

૪૬૪૬૪૬૪૬ ીનયનભાઇીનયનભાઇીનયનભાઇીનયનભાઇ     PSI  MT 
232232232232----10757107571075710757    8200349104820034910482003491048200349104    - 

૪૭૪૭૪૭૪૭ ીીીી    કેકકેેકે.એમએમએમએમ.બલાતબલાતબલાતબલાત     PSI બે ડબે ડબે ડબે ડ         8160864820816086482081608648208160864820    - 

 

પોપોપોપો. ટેટટેેટ.ેમાંમાંમાંમાં        ફાળવેલફાળવેલફાળવેલફાળવેલ    મોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલમોબાઇલ    ફોનફોનફોનફોન    નબંરનુંનબંરનુંનબંરનુંનબંરનું    પ કપ કપ કપ ક    

અઅઅઅ.નનનન. પોપોપોપો. ટેટટેેટ.ે ફાળવણીફાળવણીફાળવણીફાળવણી    કરલેકરલેકરલેકરલે    મોબામોબામોબામોબાઇલઇલઇલઇલ    નબંરનબંરનબંરનબંર 

૧૧૧૧ કં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મકં ોલ મ        99784 05368 

૨૨૨૨ સેસસેેસેકટરકટરકટરકટર-રરરર૧૧૧૧    63596 24905 

૩૩૩૩ સકેટરસકેટરસકેટરસકેટર-૭૭૭૭    63596 24915 

૪૪૪૪ ઇન્ ઇન્ ઇન્ ઇન્     ફોસીટીફોસીટીફોસીટીફોસીટી    63596 24921 

૫૫૫૫ પેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુપેથાપરુ    6359624939 

૬૬૬૬ િચલોડાિચલોડાિચલોડાિચલોડા    6359624924 

૭૭૭૭ ડભોડાડભોડાડભોડાડભોડા    6359624929 

૮૮૮૮ દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    6359624932 

૯૯૯૯ રિખયાલરિખયાલરિખયાલરિખયાલ    6359624937 

૧૦૧૦૧૦૧૦ કલોલકલોલકલોલકલોલ    તાલકુાતાલકુાતાલકુાતાલકુા 6359624967 
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૧૧૧૧૧૧૧૧ કલોલકલોલકલોલકલોલ    શહરેશહરેશહરેશહરે    6359624956 

૧૨૧૨૧૨૧૨ અડાલજઅડાલજઅડાલજઅડાલજ    6359624942 

૧૩૧૩૧૩૧૩ સાતંજેસાતંજેસાતંજેસાતંજે 6359624970 

૧૪૧૪૧૪૧૪ માણસામાણસામાણસામાણસા    63596 24954 

૧૫૧૫૧૫૧૫ મિહલામિહલામિહલામિહલા    99178407774 

 

 

 

 

 

 

ધરોઇધરોઇધરોઇધરોઇ    ડમેડમેડમેડમે 

�.	�. અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર ��.	�. 

1 ડી. સી. પટેલ કા. પા. ઈ. ી, ધરોઇ ડેમ ૨૭૬૧-૨૬૨૦૦૧ ૯૪૨૬૩૯૧૭૬૫ 

2 ી એન.એસ. પટેલ કા. પા. ઈ. ી, ધરોઇ ડેમ ૦૨૭૬૧-૨૬૨૩૪૨ ૭૩૮૩૬૮૩૫૨૧ 

4 ડી. સી. પટેલ ના. કા. ઈ. ી ૦૨૭૬૪-૨૬૨૪૮૨ ૭૮૭૪૨૮૪૩૮૦ 

 

ફોરે ટફોરે ટફોરે ટફોરે ટ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ 
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�.	�. અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ અિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીઅિધકારી ીનોનોનોનો    હો ોહો ોહો ોહો ો ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર ��.	�. 

1 

ીીીી    ચં ેશચં ેશચં ેશચં ેશ    શે ેશે ેશે ેશે  ે

નાયબવનનાયબવનનાયબવનનાયબવન    સરં ક ીસરં ક ીસરં ક ીસરં ક ી,  

નાયબનાયબનાયબનાયબ    વનવનવનવન    સરં ક ીનીસરં ક ીનીસરં ક ીનીસરં ક ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, 

ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર    વનવનવનવન    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ, સેસેસેસે....૧૭૧૭૧૭૧૭, 

તાતાતાતા.... ....ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦ ૭૫૭૪૯૫૦૪૬૪૭૫૭૪૯૫૦૪૬૪૭૫૭૪૯૫૦૪૬૪૭૫૭૪૯૫૦૪૬૪ 

2 

ીીીી    બીબીબીબી....એનએનએનએન....દસેાઇદસેાઇદસેાઇદસેાઇ    

((((ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ)))) 

મદદનીશવનમદદનીશવનમદદનીશવનમદદનીશવન    સરં ક ીસરં ક ીસરં ક ીસરં ક ી,  

નાયબનાયબનાયબનાયબ    વનવનવનવન    સરં ક ીનીસરં ક ીનીસરં ક ીનીસરં ક ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર    

વનવનવનવન    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ, સેસેસેસે....૧૭૧૭૧૭૧૭, તાતાતાતા.... ....ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮ 

3 

ીીીી    કેકકેેકે....એસએસએસએસ....પરમારપરમારપરમારપરમાર  

(ઇનચાજઇનચાજઇનચાજઇનચાજ)))) 

કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી    અિધ ક ીઅિધ ક ીઅિધ ક ીઅિધ ક ી,  

નાયબનાયબનાયબનાયબ    વનવનવનવન    સરં ક ીનીસરં ક ીનીસરં ક ીનીસરં ક ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર    

વનવનવનવન    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ, સેસેસેસે....૧૭૧૭૧૭૧૭, તાતાતાતા.... ....ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૮૨૪૦૪૪૪૨૧૯૮૨૪૦૪૪૪૨૧૯૮૨૪૦૪૪૪૨૧૯૮૨૪૦૪૪૪૨૧ 

4 

ીીીી    બીબીબીબી....એનએનએનએન....દસેાઇદસેાઇદસેાઇદસેાઇ 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારીઅિધકારીઅિધકારીઅિધકારી, 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, 

બોરીજબોરીજબોરીજબોરીજ    રે જરે જરે જરે જ, તાતાતાતા.... ....ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર 

૨૩૨૨૩૯૩૬૨૩૨૨૩૯૩૬૨૩૨૨૩૯૩૬૨૩૨૨૩૯૩૬ ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮ 

5 

ીઆરીઆરીઆરીઆર.... ....જોષીજોષીજોષીજોષી 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધઅિધઅિધઅિધકારીકારીકારીકારી, 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, ઉઉઉઉ     

રે જરે જરે જરે જ, તાતાતાતા.... ....ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૨૩૨૪૬૯૨૨૨૩૨૪૬૯૨૨૨૩૨૪૬૯૨૨૨૩૨૪૬૯૨૨ ૯૭૨૪૩૪૨૧૪૦૯૭૨૪૩૪૨૧૪૦૯૭૨૪૩૪૨૧૪૦૯૭૨૪૩૪૨૧૪૦ 

6 

ીમિતીમિતીમિતીમિત    એમએમએમએમ....એસએસએસએસ....ખાટંખાટંખાટંખાટં 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારીઅિધકારીઅિધકારીઅિધકારી, 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, 

દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    રે જરે જરે જરે જ, તાતાતાતા....દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ, ....ગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગરગાંઘીનગર 

૨૭૧૬૨૩૩૦૭૪૨૭૧૬૨૩૩૦૭૪૨૭૧૬૨૩૩૦૭૪૨૭૧૬૨૩૩૦૭૪ ૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫ 

7 

ીીીી    એસએસએસએસ....બીબીબીબી....ડામોરડામોરડામોરડામોર 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારીઅિધકારીઅિધકારીઅિધકારી, 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, 

માણસામાણસામાણસામાણસા    રે જરે જરે જરે જ, તાતાતાતા....માણસામાણસામાણસામાણસા, ....ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૨૭૬૩૨૭૦૯૩૪૨૭૬૩૨૭૦૯૩૪૨૭૬૩૨૭૦૯૩૪૨૭૬૩૨૭૦૯૩૪ ૯૨૬૫૧૯૪૫૭૩૯૨૬૫૧૯૪૫૭૩૯૨૬૫૧૯૪૫૭૩૯૨૬૫૧૯૪૫૭૩ 

8 

ીીીી    પીપીપીપી....એમએમએમએમ....પટલેપટલેપટલેપટલે 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારીઅિધકારીઅિધકારીઅિધકારી, 

પ ર ેપ ર ેપ ર ેપ ર ે     વનવનવનવન    અિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીનીઅિધકારી ીની    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, કલોલકલોલકલોલકલોલ    

રે જરે જરે જરે જ, તાતાતાતા....કલોલકલોલકલોલકલોલ, ....ગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગરગાઘંીનગર 

૨૭૬૪૨૨૨૧૫૨૨૭૬૪૨૨૨૧૫૨૨૭૬૪૨૨૨૧૫૨૨૭૬૪૨૨૨૧૫૨ ૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯ 
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િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    પચંાયતપચંાયતપચંાયતપચંાયત    કચરેીકચરેીકચરેીકચરેી    ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    ચોમાસુંચોમાસુંચોમાસુંચોમાસું    ૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧૨૦૨૧ 

VPG\P અિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામઅિધકારી ીનુનંામ VlWSFZLzLG]\ CMðM ઓ ફસઓ ફસઓ ફસઓ ફસ    નબંરનબંરનબંરનબંર DMAF., G\AZ 

* 

;]PzLP XFl,GL 

N]CFG4 

sVF.PV[PV[;Pf 

HL<,F 5\RFIT SR[ZL  ;[S8Z 

G\P!*4 UF\WLGUZ 

 

૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨-૨૨૬૧૮૨૨૬૧૮૨૨૬૧૮૨૨૬૧૮ 

૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨-૫૬૯૮૧૫૬૯૮૧૫૬૯૮૧૫૬૯૮૧ 

 

૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪ 

+ 

zLP HLT[gN| JNZ 

4lGIFDSzL4s 

.PRFPf 

 UF\WLGUZ 

lGIFDSzL4s.PRFflHPU|FPlJPV[

Hg;L UF\WLGUZ 

23259052, 

23246153 

 

૭૫૬૭૦૩૫૨૧૩૭૫૬૭૦૩૫૨૧૩૭૫૬૭૦૩૫૨૧૩૭૫૬૭૦૩૫૨૧૩ 

, 
zLP HLT[gN| JNZ  

GFP lHPlJPVlWPzL4 

મહસેલૂમહસેલૂમહસેલૂમહસેલૂ  q lJSF;  

 lHP5\P UF\WLGUZ 23256984 

૭૫૬૭૦૧૭૪૮૫૭૫૬૭૦૧૭૪૮૫૭૫૬૭૦૧૭૪૮૫૭૫૬૭૦૧૭૪૮૫ 

- 
;]PzLP HFGJLA[G 

58[,  

નાનાનાના    �������������� 

�������������� 

��������������� 

૨૩૨૫૬૯૮૫૨૩૨૫૬૯૮૫૨૩૨૫૬૯૮૫૨૩૨૫૬૯૮૫ 

૨૩૨૫૬૯૭૮૨૩૨૫૬૯૭૮૨૩૨૫૬૯૭૮૨૩૨૫૬૯૭૮ ૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭ 

@ 

zLP V[RPS[P 

5|HF5lT 

lH<,F VF\S0F VlWSFZLzL VF\S0F 

XFBF4 lHP5\P  UF\WLGUZ 

 

૨૩૨૫૬૯૮૦૨૩૨૫૬૯૮૦૨૩૨૫૬૯૮૦૨૩૨૫૬૯૮૦ 

 

૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬ 

S 
zLP 0LPપીપીપીપી.... દવદવદવદવ 

lH<,F B[TLJF0L VlWSFZLzL4  

B[TLJF0L XFBF4 HLP5\P 

UF\WLGUZ 

 

૫૬૯૪૯૫૬૯૪૯૫૬૯૪૯૫૬૯૪૯ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ 

T 
0MPV[DPV[RP;M,\SL  

;LP0LPV[RPVMPzL 4lHP5\P 

VFZMuIqVFZP;LPV[RPqS]PSPq 

D[,[ZLIF VFZMuI XFBF4  

HLP5\PUF\WLGUZ 

૫૬૯૪૨૫૬૯૪૨૫૬૯૪૨૫૬૯૪૨ 

 
UU?UU૪૨૨૦૨૪૨૨૦૨૪૨૨૦૨૪૨૨૦૨ 

A O�.K�.V�. 	�Iк VFZP;LP V��  ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧ 

U 
;]PzLP V[PJL  

5|HF5lT 

lH<,F 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLzL  

lX1F6 XFBF  lHP5\P UF\WLGUZ 

 

૫૬૯૫૫૫૬૯૫૫૫૬૯૫૫૫૬૯૫૫ 

૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩ 

 

*? 
zLPC[D\T E8' GFIA lHP 5|FPlX1F6FlWSFZL zL   
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lX1F6 XFBF4 lHP5\P UF\WLGUZ ૫૬૯૫૫૫૬૯૫૫૫૬૯૫૫૫૬૯૫૫ ૯૮૭૦૦૯૩૨૨૭૯૮૭૦૦૯૩૨૨૭૯૮૭૦૦૯૩૨૨૭૯૮૭૦૦૯૩૨૨૭     

** zLP5LPV[,P zLDF/L  
lH<,F ;DFHS<IF6 VlWSFZLzL 

;DFHS<IF6 XFBF4 UF\WLGUZ 
૫૬૯૫૯૫૬૯૫૯૫૬૯૫૯૫૬૯૫૯ ATA?S*T@,* 

*+ 

zL ���� �����  

s.PRFPf 

lH<,F D[,[ZLIF VlWPzL D[,[ZLIF 

XFBF4lHP5\P UF\WLGUZ 

૫૬૯૪૭૫૬૯૪૭૫૬૯૪૭૫૬૯૪૭ 

૫૬૯૪૫૬૯૪૫૬૯૪૫૬૯૪૮૮૮૮ 
૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪ 

*, zLP ડોડોડોડો ALP8LP�GW� 

lH<,F VFI]J["N VlWSFZL4 

VFI]"J[lNS XFBF4lHP5\PUF\WLGUZ 

 

૫૬૯૯૧૫૬૯૯૧૫૬૯૯૧૫૬૯૯૧ 
૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ 

*- 
zLDTL lDT, JF/F 

5|MU|FD VMOL;Z4 

VF.P;LP0LPV[;P XFBF lHP5\P 

UF\WLGUZ 

 

૫૬૯૬૨૫૬૯૬૨૫૬૯૬૨૫૬૯૬૨ 

 

૯૬૬૪૬૬૩૫૨૪૯૬૬૪૬૬૩૫૨૪૯૬૬૪૬૬૩૫૨૪૯૬૬૪૬૬૩૫૨૪ 

*@ 
zL lRTG HMQFL 

GFPSFP.PzL l;RF. 5[8F lJv! 

;[S8Z G\P134 UF\WLGUZ 

 

૪૯૫૪૮૪૯૫૪૮૪૯૫૪૮૪૯૫૪૮ ���������� 

*S 
zL lRTG ;]YFZ 

GFPSFP.PzL l;RF. 5[8F lJv2 

;[S8Z G\P7 4 UF\WLGUZ 

 

૪૫૧૯૭૪૫૧૯૭૪૫૧૯૭૪૫૧૯૭ 
���������� 

*T 
zLP 0LPપીપીપીપી.... દવદવદવદવ s.PRFPf  

DNNGLX lH<,F ZHL:8=FZ ;CSFZ 

XFBF 

 

૫૬૯૩૯૫૬૯૩૯૫૬૯૩૯૫૬૯૩૯ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ 

*A 
zLPVFZPALP R{FCF6 નાનાનાનાIA RL8GLX 4DC[;], vZ XFBF ૫૬૯૭૮૫૬૯૭૮૫૬૯૭૮૫૬૯૭૮ 

 

૭૫૬૭૪૯૭૫૬૭૪૯૭૫૬૭૪૯૭૫૬૭૪૯૫૭૪૭૫૭૪૭૫૭૪૭૫૭૪૭     

*U 
zLPV[P5LP R{FWZL H]GLIZ S,"FS DC[;],vZ XFBF 4 ૫૬૯૭૮૫૬૯૭૮૫૬૯૭૮૫૬૯૭૮ ૭૫૬૭૮૬૦૬૮૮૭૫૬૭૮૬૦૬૮૮૭૫૬૭૮૬૦૬૮૮૭૫૬૭૮૬૦૬૮૮ 

+? 

zLP3GxIFD  

WF\W,LIF 

TFPlJPVPzL4  

TF,]SF 5\RFIT 

UF\WLGUZ 

TF,]SF  5\RFIT SR[ZL 

V[DPV[;PlA<0LU4 ;[S8Z 

G\P!!4 UF\WLGUZ 

2322618,  

23256981 

9737283393 
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+* 

;]PzL ~lAl;C V[GP 

ZFH5}T  

TFPlJPVPzL4 

TF,]SF 5\RFIT  

NC[UFD HLP 

UF\WLGUZ 

TFPlJPVPzL4 

TF,]SF 5\RFIT  

NC[UFD HLP 

UF\WLGUZ 

TF,]SF 5\RFIT SR[ZL4 TFP 

NC[UFD HLPUF\WLGUZ 

952716/2322

627 

8849627783 

++ 

zLDTL H[PV[RP 

SF50LIF  

TFPlJPVPzL4 

TF,]SF 5\RFIT 

DF6;F  HLP 

UF\WLGUZ 

TF,]SF 5\RFIT SR[ZL4TFPDF6;F 

HLPUF\WLGUZ 

952763/2700

82/ 270082 

7567013177 

+, 

zLDTL  DLGFA[G 

58[, .PRF   

TFPlJPVPzL4 

TF,]SF 5\RFIT  

DF6;F  HLP 

UF\WLGUZ 

   TF,]SF 5\RFIT  

  SR[ZL4TFP S,M,                         

H\LPUF\WLGUZ 

952764/2239

50/ 22552 

7567013119 

+- 
ડોડોડોડો.    આરઆરઆરઆર....કેકકેેકે....પટલેપટલેપટલેપટલે     

��Q$к� K��bI  ��Pк��& 

%��P�	%� 

 9909942217 

+@ 
O�.c�	� �GW� 

��Q$к� K��bI  ��Pк��& 

,�����  
 9909942220 

+S 
K�.кW. �GW�(N."�) 

��Q$к� K��bI  ��Pк��& , 

�#W%��  
 9909942217 

+T 
Od.e�f кO&к� 

��Q$к� K��bI  ��Pк��&  

к���  
 9909934801 
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ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    િજ લાનાિજ લાનાિજ લાનાિજ લાના    કલોલકલોલકલોલકલોલ, માણસામાણસામાણસામાણસા    અનેઅનેઅનેઅને    દહગેામદહગેામદહગેામદહગેામ    તાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાનાતાલકુાના    પ કારનીપ કારનીપ કારનીપ કારની    યાદીયાદીયાદીયાદી 

g� �hк��i$� 	�� �хc��i$� 	�� ��c�j� 	�c� ��Q$к� 

૧ િવ7yભુાઇ પટuલ - કલોલ }~ઝૂ ૯૮૨૪૧ ૧૯૦૯૧ કલોલ 

૨ દાદા xદપમાલા ૯૯૦૯૬ ૮૮૨૮૦ કલોલ 

૩ ��ભુાઇ Gજુરાત સમાચાર ૯૧૦૬૮ ૪૬૨૯૮ કલોલ 

૪ G�ુતા =કોપ }~ઝૂ ૮૭૫૮૬ ૩૩૮૩૧ કલોલ 

૫ ધમ�}�ભાઇજોષી xદMય ભાOકર ૯૩૨૭૯ ૧૨૩૩૩ કલોલ 

૬ �રુuખાબેન સદંuશ ૮૨૩૮૬ ૫૧૬૬૪ કલોલ 

૭ xહમા�ુ ંપટuલ ઇન ટાઇ�સ }~ઝૂ ૯૨૭૬૮ ૩૦૭૪૮ કલોલ 

૮ મહu}�ભાઇ �ૂરદશ�ન ૯૮૨૪૦ ૪૦૩૦૯ કલોલ 

૯ ઇ�રભાઇ ચૌધરS }~ઝૂ નશેન ૯૯૯૮૫ ૨૬૮૪૩ માણસા 

૧૦ જયદuવભાઇ સદંuશ ટS.વી. ૯૯૦૪૧ ૪૩૭૩૮ માણસા 

૧૧ મહu}�િસ�હ વીટSવી ૯૭૨૩૮ ૨૮૮૮૫ માણસા 

૧૨ �કુલભાઇ xદMય ભાOકર ૯૯૨૪૭ ૪૦૮૫૫ માણસા 

૧૩ જગદSશ ગોOવામી હu�લો Gજુરાત ૯૯૦૪૧ ૪૨૭૫૦ માણસા 

૧૪ િવશાલ પચંાલ Gજુરાત =ચાર ૯૯૦૯૦ ૨૯૫૮૦ માણસા 

૧૫ અશોકભાઇ પટuલ �ટSપીએલ /ટSવી-૯ ૯૮૯૮૪ ૩૨૩૪૩ દહuગામ 
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૧૬ શરSફભાઇ xદMય ભાOકર ૯૮૨૫૯ ૭૧૮૯૭ દહuગામ 

૧૭ ગીરSશભાઇ પટuલ સદંuશ ૯૯૨૫૦ ૪૯૩૬૪ દહuગામ 

૧૮ અ�તૃભાઇ દuસાઇ નવGજુરાત સમય ૯૮૭૯૬ ૪૮૮૮૮ દહuગામ 

 

 

� ગાધંીનગરનાગાધંીનગરનાગાધંીનગરનાગાધંીનગરના +?*A અનેઅનેઅનેઅને    +?21  આપદાિમ ોનીઆપદાિમ ોનીઆપદાિમ ોનીઆપદાિમ ોની યાદીયાદીયાદીયાદી 

Sr. 

No. 
Name of Volunteer Gender 

Knowledge 

of 

Swimming 

Concerned 

Taluka/ District 
Phone Number 

1. Solanki Prakash A. Male Yes Gandhinagar 9974995889 

2. Rathava Sandip Male Yes Gandhinagar 9723156652 

3. Patel Vardhak B. Male Yes Gandhinagar 8000433449 

4. Amal Nicholson Male Yes Gandhinagar 8469950862 

5. Nimavat Mahavir C. Male Yes Gandhinagar 9978408938 

6. Vaishnav Jeni K. Female Yes Gandhinagar 8733039860 

7. Chaudhary Sanidhya  S. Male Yes Gandhinagar 9824514466 

8. Chaudhari Shivani S. Female Yes Gandhinagar 7203811462 

9. Gupta Utkarsh R. Male Yes Gandhinagar 9998592318 

10. Shaikh Samir Male Yes Gandhinagar 7878898700 

11. Prajapati Yashvant S. Male Yes Gandhinagar 9979871242 

12. Vaghela Indrasinh V. Male Yes Gandhinagar 9865324777 

13. Bihola Virendrasinh K. Male Yes Gandhinagar 8128460606 

14. Vaghela Parikshit R. Male Yes Gandhinagar 9974803379 

15. Shah Indrajeet M. Male Yes Gandhinagar 9723894230 

16. Thakor Kirankumar R. Male Yes Mansa 8734908656 

17. Raval Rasikbhai N. Male Yes Mansa 9898588074 
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18. Bihola Sidhdharajsinh D. Male Yes Mansa 9408835856 

19. Vaghela Jigneshsinh G. Male Yes Mansa 9723530143 

20. Raval Pareshkumar D. Male Yes Mansa 8347990918 

21. Hasmi Kalim Hanif Abdulrasid Male Yes Mansa 8320346822 

22. Shah Jitendrakumar V. Male Yes Kalol 9574605762 

23. Vaghela Nareshbhai M. Male Yes Kalol 9904453352 

24. Thakor Sunil R. Male Yes Kalol 8347447230 

25. Pathan Faizalkhan F. Male Yes Dehgam 7383843246 

26. Pathan Amir Khan B. Male Yes Dehgam 9173774524 

27. Zala Mahendrasinh H. Male Yes Dehgam 7600265966 

28. Bharavad Tejabhai K. Male Yes Dehgam 9586929603 

29. Solanki SunilKumar N. Male Yes Dehgam 8141587686 

30. Chauhan Harpalsinh D. Male Yes Dehgam 9624744978 

31 Pravin vihabhai chaudhry Male Yes Gandhinagar 9327739664 

32 Dhirajbhai sendhabhai  Male Yes Gandhinagar 6355042553 

33 Shivaniben shambhubhai  female Yes Kalol 9429937061 

34 Alpeshbhai Ganeshji Male Yes Gandhinagar 6355982114 

35 Miteshbhai Rameshbhai Male Yes Gandhinagar 9099302907 

36 Chandrakkumar nagabhai Male Yes Gandhinagar 6353904698 

37 Sankarbhai Ranaji  Male Yes Gandhinagar 8155830313 

38 Dharubhai Dineshbhai Male Yes Gandhinagar 6359696742 

39 Smitbhai Ashokbhai Male Yes Gandhinagar 9327401406 

40 Brueshbhai Ashokbhai Male Yes Gandhinagar 8128191708 

41 Prakashichand Ashokchand Male Yes Gandhinagar 7096451977 

42 Parth Arunbhai Male Yes Gandhinagar 7984269571 

43 Nehaben Kalpeshbhai Male Yes Gandhinagar 7801997262 

44 Mandipshinh Dilipshinh Male Yes Gandhinagar 9429792773 
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નકશાઓ 

ગાંધીનગર લો 

 

 



108 

    

 

 

 

 

 

 



109 

    

 

 

 



110 

    

 



111 

    

 

 

માણસામાણસામાણસામાણસા    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 

 

 

 

 

 

 

કલોલકલોલકલોલકલોલ    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 
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દહેગામદહેગામદહેગામદહેગામ    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 
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ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    તાલકુોતાલકુોતાલકુોતાલકુો 
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િજ લાિજ લાિજ લાિજ લા    ઇમરજ સીઇમરજ સીઇમરજ સીઇમરજ સી    રી પો સરી પો સરી પો સરી પો સ    સે ટરસે ટરસે ટરસે ટર,,,, 
                                               U]HZFT .g8ZG[XG, OF.GFg; 8[Svl;8L slUO8 
l;8Lf 

                                                              
UF\WLGUZ4 U]HZFT 

CF.ZFSL" VMO .Âg;0g8 lZ:5Mg; l;:8D sVF.VFZV[;f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

lZ:5MÂg;A, VMlO;Z  

V[D0L V[ g0 U|]5 ;L.VM  

>Âg;0g8 SDFg0Z  

V[RVM0L v l;8L 

0[%I]8L >Âg;0g8 SDFg0Z  

V[RVM0L v V[ÂgHlGVlZ \ U 

;[O8L VMlO;Z  

RLO OFIZ VMlO;Z  

.gOM"D[XG V[g0 lDl0IF 
VMlO;Z  

,MlHl:8S ;[SXG 
RLO 

%,FlG \ U ;[SXG 
RLO 

VM5Z[XG ;[SXG RLO  

,FI[HG VMlO;Z  

O\ SXG, C[0  v l;8L 

S
D
F
g
0 
:
8
F

:8[Ò \ U V[lZIF  

ZL:5MG; A|F \ R 
0FIZ[S8Z;" (RBD) 

 

RBD-1 : l0:8=S8 S]l,\U l;:8D 

s0L;LV[;f  

RBD-2 : JM8Z4 l;JZ[H V[g0 

;M,L0 J[:8 

D[G[HD[g8  

RBD-3 : .gOMD["XG V[g0 

SMldI]lGS[XG 

8[SGM,MÒ (ICT) 

8=Fg;5M8["XG A|FgR  

 

lZ;M;" I]lG8 l,0Z  

 

l;rI]V[XG I]lG8 
l,0Z  

 

0MSI]D[g8[XG I]lG8 
l,0Z  

 

0LDMAL,F.H[XG I]lG8 
l,0Z  

;lJ"; A|FgR 
0FIZ[S8Z  

 

SMdI]lGS[XG I]lG8 
l,0Z 
 

;5M8" A|FgR 
0FIZ[S8Z  

 
 

l Z;M;" 5|MlJhlG\U 

I]lG8 l,0Z 
 

U|Fpg0 ;5M8" I]lG8 

OF.GFg; A|FgR 

0FIZ[S8Z  
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કલેકટરકલેકટરકલેકટરકલેકટર    કચેરીકચેરીકચેરીકચેરી, , , , ગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગરગાધંીનગર    

સરનાસરનાસરનાસરનામુમમુુમુ----    ઉ ોગઉ ોગઉ ોગઉ ોગ    ભવનભવનભવનભવન    પાસેપાસેપાસેપાસે, , , , હડેહડેહડેહડે    પો ટપો ટપો ટપો ટ    ઓફીસનીઓફીસનીઓફીસનીઓફીસની    બાજુમાંબાજુમાંબાજુમાંબાજુમાં, , , , સેકટરસેકટરસેકટરસેકટર----૧૧૧૧૧૧૧૧, , , , ગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગર 

ફોનફોનફોનફોન    નંનનંંનં. . . . ૨૩૨૫૬૭૨૦૨૩૨૫૬૭૨૦૨૩૨૫૬૭૨૦૨૩૨૫૬૭૨૦, , , , ૨૩૨૫૬૬૩૯૨૩૨૫૬૬૩૯૨૩૨૫૬૬૩૯૨૩૨૫૬૬૩૯        ફે સફે સફે સફે સ    નંનનંંનં....----    ૨૩૨૨૩૨૨૩૨૨૩૨    ૪૫૮૭૪૫૮૭૪૫૮૭૪૫૮૭ 

પ  માંક-ડીઝા ટર/ડીડીએમપી /૨૦૨૨                                             તારીખ- 

 

િત  
મુ ય કારોબારી અિધકારી ી, 

GSDMA,ગાંધીનગર. 
રાહત િનયામક ી 
ટેટ ઈમરજ સી ઓપરેશન સે ટર,ગાંધીનગર  

 
                          

                                 િવષય- લા આપિત યવ થાપન યોજના ૨૦૨૨મોકલવા બાબત.  

        

                       સિવનય  ઉપરો ત િવષય અને  સદંભ પર વે  જણાવવાનું કે  સાબરકાંઠા લા વહીવટી તં  
વારા કુદરતી કે માનવસ જત આપિતઓ ના િતકાર માટે તં  વારા  લા આપિત યવ થાપન યોજના-

૨૦૨૨(District Disaster Management Plan-૨૦૨૨) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે  જે આ સાથે સામલે છે જે 
આપ ી ને િવ દત થવા િવનંતી છે  

 

 

                                                                          િનવાસી અિધક કલેકટર  
                                                                                             

ગાંધીનગર  
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 સામલે- લા આપિત યવ થાપન યોજના- ૨૦૨૨ 

        (સો ટ  અને  હાડ કોપી )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


