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સંદેશ 

નર્મદા જિલ્લાએ છેલ્લા વર્ષો દરમ્યાન જવજવધ કુદરતી તથા ર્ાનવસર્િમત આફતોનો સાર્નો કયો છે. 

બદલાયેલ સર્યર્ાં આપજત વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરીએ ર્ાત્ર ચોર્ાસાના ચાર ર્ાસ પુરતી ર્યામદદત રહી નથી. અવારનવાર 

આવી પડતી અણધારી આપતીઓ સારે્ ઝડપી પ્રજતસાદ આપવા ર્ાટે સુદ્ઢ ર્ાળખુ હોવુ આવશ્યક છે. િે બાબતે જિલ્લા 

આપજત વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવા ર્ાટે ગભીરતા પુવમક પ્રેરીત કયામ છે. આ યોિનાનો હેતુ અવારનવાર સર્જમતી કુદરતી 

અને ર્ાનવસર્િમત આફતોથી થતા ર્જનર્ાલના નુકસાનર્ાં ઘટાડો કરવાનો તથા ત્વરીત પ્રજતસાદની પ્રદિયાને સરળ અને 

ઝડપી બનાવવાનો છે.  

જવજવધ સ્તરીય આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવાના અજભગર્થી તાલુકા, ગ્રામ્ય, જિલ્લા તથા 

રાજ્ય સ્તરેના આંતદરક સંકલનને તથા પ્રજતસાદ પ્રદિયાને વેગ ર્ળ્યો છે. તદ્દ ઉપરાંત આ યોિના દ્રારા સંબંજધત જવભાગોનો 

આપજત વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરી અન્વયે હકારાત્ર્ક અજભગર્ કેળવાયો છે. વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરી એ સતત ચાલતી પ્રદિયા છે. 

ત્યારે આ યોિનાનું સર્યાંતરે રુ્લ્યાંકન કરવાર્ાં આવે તે અત્યંત આવશ્યક છે. આ આપજત વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવા 

ર્ાટે જનવાસી અજધક કલેકટરશ્રી, ર્ાર્લતદારશ્રી, આપજત વ્યવસ્થાપન, ડીપીઓશ્રી, જી.એસ.ડી.એર્.એ. અને ડીઝાસ્ટર 

રે્નેિરે્ન્ટ ઓફીસના સ્ટાફની કાર્ગીરી પ્રશંસનીય રહી છે.  

શ્રધ્ધા છે કે જિલ્લા આપજત વ્યવસ્થાપન યોિના નર્મદા જિલ્લાર્ાં સંભજવત આફત પહેલા, દરમ્યાન અને 

પછીની પદરજસ્થતીર્ાં જિલ્લા આપજત વ્યવસ્થાપન તંત્ર અને જવજવધ ટાસ્ક ફોસમને આકજસ્ર્ક સંિોગોર્ાં ઝડપી પ્રજતભાવ 

આપવા ર્ાટે ર્ાગમદશમક રૂપ જનવડશે.  
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VF5l¿ jIJ:YF5G 

G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L sNDMAf 

 

VF5l¿VM V[ JT"DFG ;DIGF 5lZ5[1IDF\ ÒJ DF+ ;FY[ J6F. UI[,L K[PEFZT ;ZSFZ[ 

VF lJQFI J:T]G[ B]A H U\ELZTFYL ,. VMUQ8 !))) DF\ V[S High – Powered Committee 

(HPC) GL ZRGF SZL VG[ Z__! GF U]HZFT E}S\5 AFN VF5l¿ jIJ:YF5G %,FGG[ V[S 

DL8LU[XG DLS[GLhG TZLS[ :JLS'T SZJFDF\ VFjI ]\P 

Z# l0;[dAZ Z__5 GF ZMH EFZT ;ZSFZ äFZF l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8 v Z__5 GL 

ZRGF SZJFDF\ VFJL4VG[ T[ D]HA J0F5|WFGGF J056 C[9/ G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMZL8L 

sNDMAf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZFHIM DF8[ D]bID\+LGF J056 C[9/ :8[8 l0hF:8Z 

D[G[HD[g8 VMYMlZ8L GL ZRGF ;]RFZ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[ SZJFGM નિWF"Z SZJFDF\ VFjIMP 

NDMA äFZF VF5l¿VMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lJlJW SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ lZ:S 

lZ0SXG4lZC[AL,L8[XG H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[PVF p5ZF\T G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 

V[S8 v Z__5 DF\ S]NZTL VG[ DFGJ ;Ò"T VF5l¿VMGF ;\NE"DF\ H~ZL DFU"NX"G SFINFSLI 

:J~5DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P 
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U]HZFT :8[8 l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L v GSDMA 

VF56]\ ZFHI VJFZGJFZ VF5l¿VMGM EMU AGT] ZC[ K[PSIFZ[S VFJL VF5l¿VM EI\SZ 

CMI K[ S[ ZFHIG]\ ;FDFgI HGÒJG VG[ ;DU| VFIMHG VF VF5l¿GF SFZ6[ BMZJF. HFI K[PV[ 

VF56F AWFGM VG]EJ K[PU]HZFT ZFHI äFZF VF5l¿ jIJ:YF5G TYF 5]GolGDF"6 VG[ 5]GJ";G 

V\U[ GLlT lGWF"lZT SZJFDF\ VFJL K[PU]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G VlWGLID v Z__# 

5;FZ SZL ( O[A|]VFZL Z__!GF ZMH U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/ GSDMA GL 

ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 

GSDMA äFZF SrK E}S\5 AFN E}S\5 V;ZU|:T lJ:TFZMG[ A[9F SZJF DF8[ AC]  VFIFDL 

5]GoAF\WSFD45]Go:YF5G45]GoJ;JF8M GM lJXF/ 5|MH[S8 lJ`J A[gS4V[lXIG 0[J,5D[g8 A[gS 

T[DH VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM4EFZT ;ZSFZ4ZFHI ;ZSFZ4:J{lrKS ;\:YFVMGL DNNYL CFY WIM" 

VG[ ;DU| lJ`JGL 5|;\XF 5FDT] EULZY SFI" DF+ A[ v U6 JQF"GF ;DIUF/FDF\ 5]~ SZL ATFjI] 

K[P 

GSDMA äFZF ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|D sUNDPf GF ;CIMU YL Disaster  Risk 

Management Programme CFY WZ[, K[PH[GF V\TU"T U|FdI :TZ ;]WL VF5l¿ jIJ:YF5G 

%,FG4HFU'lTSZ641FDTF JW"G sTF,LDMf H[JF SFI"S|DM SZL JW]G[vJW] HG ;D]NFIG[ VF5l¿VM 

;FD[ ;];HH SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P 
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DFGPD]bID\+LzL VG[  R[ZD[Gv 

GSDMA 

GFP lGIFDS v 

BZLNL4 ;[S8Z 

D[G[HZ 

 

GFP lGIFDS v 

GIDM 

lGIFDS v 

GSDMA 

 
;\I]ST D]bI SFZMAFZL VlWSFZL 

 

VlWS D]bI SFZMAFZL VlWSFZL 

D]bI SFZMAFZL VlWSFZL 

UJGL"U  AM0L 

DFGPDC[;], D\+LzL 

D]bI  .HG[Z v 

BZLNL 

lGIFDSvCFp;L\U lGIFDS v GF6F\ lGIFDSv JCLJ8 

GFPSFI"5F,S 

.HG[Z 

DNNGLX .HG[Z GFPlGIFDS 

vDFlCTL 

DNNGLX .HG[Z 

CL;FAL VlWSFZL 
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;\1F[5F1FZMGL IFNL 

 

ICS  Incident Command System  (38GF lGI\+6 T\+f 

EOC  Emergency Operation Center       (VFSl:DSTF ;\RF,G SFDULZL S[gãf 

DCR  District Control Room  (Ò<,F lGI\+6 S1Ff 

TCR  Taskforce Control Room  (SFI"N/ lGI\+6 S1Ff 

TLCR Taluka Level Control Room         (TF,]SF :TZGM lGI\+6 S1Ff 

DC  District Collector   (Ò<,F S,[S8Zf 

RAC  Resident Additional Collector slGJF;L VlWS S,[S8Zf 

ARDC Additional Resident Dy.Collector (VlWS lGJF;L GFIA S,[S8Zf 

DDO  District Development Officer  (Ò<,F lJSF; VlWSFZLf 

DSP  District Supritendent of Police (Ò<,F 5Ml,; VlW1FSf 

SDM  Sub Divisional Megistrate  (;A l0lJhG, D[Ò:8=[8f 

TDO  Taluka Development Officer  (TF,]SF lJSF; VlWSFZLf 

ULB  Urban Local Body    (:YFlGS XC[ZL D\0/f 

NCC  National Cadets Corps   (G[XG, S[0[8 SM%;""f 

NGO Non Government Organization  (lAG;ZSFZL ;\U9GMf 

CD  Civil Defence     (GFUlZS ;\Z1F6f 

GSDMA Gujarat State Disaster Mgmt Autority (U]HZFT ZFHI VF5l¿ 

jIJ:YF5G ;¿FD\0/f 

SOP  Standard Operating Procedure  (5|DF6E}T ;\RF,G SFI"5wWlTf 
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List of Abbreviations 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome    

APMC Agricultural Produce Market Committee 

AE Assistant Engineer 

ATI Administrative Training Institute 

ATS Anti Terrorist Squad 

ATVT Apno Taluko Vibrant Taluko 

BPL Below Poverty Line 

CBO Community Based Organization 

CHC Community Health Center 

CRF Calamity Relief Fund 

CSO Civil Society Organization 

DCG District Crisis Group 

DDMA District Disaster Management Authority 

DDMP District Disaster Management Plan 

DDO District Development Officer 

DEOC District Emergency Operation Centre 

DGVCL Dakshin Gujarat Vij Company Limited  

DISH Directorate of Industrial Safety and Health 

DM Disaster Management 

DPO District Project Officer  

DRM Disaster Risk Management 

DRR Disaster Risk Reduction 

DSP Deputy Superintendent of Police 

Dy. Eng. Deputy Engineer 

Dy- SP Deputy Superintendent of Police 

EMRI Emergency Management & Research Institute 

ESR Elevated Surface Reservoir 

EWS Early Warning System 

Ex. Eng. Executive Engineer 

FCI Food Corporation of India 

FPS Fair Price Shop 

FWP Food for Work Program 

GDCR General Development Control Regulation 
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GLR Ground Level Reservoir 

GMB Gujarat Maritime Board 

GoI Government of India 

GPs Gram Pranchayats 

GPCB Gujarat Polution Control Board  

GSDMA Gujarat State Disaster Management Authority 

HFA Hyogo Framework for Action 

HHs Households 

HPC High Powered Committee 

HQ Head Quarter 

HRVC Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity 

IAY Indira Aawas Yojana 

ICS Incident Commander 

ICS Incident Command System 

IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction 

IEC Information Education Communication 

ISDR International Strategy for Disaster Reduction 

IWMP Integrated Watershed Management Program 

MAH Major Accident Hazard 

MGNREGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 

MGNREGS Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme 

MHA Ministry of Home Affairs 

MLA Member of Legislative Assembly 

mm Milli Meter 

MP Member of Parliament 

NAPCC National Action Plan on Climate Change 

NCC National Cadets Corps 

NCCF National Calamity Contingency Fund 

NDM National Disaster Management 

NDMA National Disaster Management Authority 

NDRF National Disaster Response Force 

NDRF National Disaster Response Force 

NEC National Executive Committee 

NFSM National Food Security Mission 
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NIDM National Institute of Disaster Management 

NRDWP National Rural Drinking Water Program 

NRHM National Rural Health Mission 

NSS National Swayam Sevak 

NYK National Yuva Kendra 

PDS Public Distribution System 

PHC Primary Health Center 

PI Police Inspector 

PMGY Pradhan Mantri Gramodyan Yojna 

PRIs Panchayati Raj Institutions 

R & R Recovery & Reconstruction 

R&B Roads & Buildings 

RTO Regional Transport Office 

SC Scheduled Caste 

SDM State Disaster Management 

SDMA State Disaster Management Authority 

SDRF State Disaster Response Fund 

SDRN State Disaster Response Network 

SE Superintending Engineer 

SEOC State Emergency Operation Centre 

SEZ Special Economic Zone 

SHGs Self Help Groups 

SMC School Management Committee 

SMS Short Message Service 

SOP Standard Operating Procedure 

SRPF State Reserve Police Force 

SRT Special Response Team 

SSA Sarva Shiksha Abhiyan 

ST Scheduled Tribe 

Supt. Eng. Superintendent Engineer 

SWO Social Welfare Officer 

TDMA Taluka Disaster Management Authority 

TDMC Taluka Disaster Management Committee 

TDMP Taluka Disaster Management Plan 
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TIO Taluka Information Officer 

TNA Training Needs Assessment 

TSC Total Sanitation Campaign 

TSO Taluka Supply Officer 

ULB Urban Local Body 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

VDMP Village Disaster Management Plan 

VIPs Very Important Persons 

VVIPs Very Very Important Persons 

WASMO Water and Sanitation Management Organization 

 



XI 
 

o VG]S|Dl6SF o 

VG]PG\P lJUT 5FGF G\P 

 

 

પ્રકરણ ૧ 
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જીલ્લાના તાલુકા વવકાસ અવધકારીશ્રીઓની યાદી  ૧૭૧ 
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એનેક્ષર ૧૦ 

જીલ્લામાાં આવેલ વવશ્રામ  ગૃહની માવહતી (સરકારી) ૧૭૧ 

વાવાઝોડા અને ભારતીય હવામાન ખાતાની વવગત  ૧૭૨ 

રાજ્યના દરેક જીલ્લાના સેટેલાઈટ ફોનની વવગત  ૧૭૩ 

નમમદા નદીના પુરની અસર થતા નદી કીનારાના ગામની વવગત ૧૭૪ 

નમમદા નદીના પાણીથી  અસરગ્રસ્ત ગામોનો ફ્લોચાટમ  ૧૭૫ 

કરજણ નદીના પાણીથી અસરગ્રસ્ત ગામોનો ફ્લોચાટમ  ૧૭૬ 

નમમદા જીલ્લામાાં આવેલ ડેમો અને સાંપકમ સુત્રોની યાદી  ૧૭૮ 

ડેમ અને ફ્લડની જાણકરી માટે જવાબદાર અવિકારીઓની વવગત ૧૭૯ 

નમમદા ડેમ પર ફરજ બજાવતા અિીકારીઓની વવગત ૧૮૦ 

રાજ્યકક્ષાની કચેરીઓની સાંપકમ માવહતી  ૧૮૧ 

રાજ્ય કક્ષાના કાંટ્રોલ રૂમની માવહતી  ૧૮૨ 

રાહત વનયામકશ્રીની કચેરી  ૧૮૨ 

ગુજરાત રાજ્ય આપવિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ કચેરી, ગાાંિીનગર  ૧૮૨ 

આમી, એરફોસ, કોસ્ટગાડમની માવહતી  ૧૮૨ 

એરફોસમ ગાાંિીનગર  ૧૮૨ 

બાયસેગ )BISAG) ૧૮૩ 

આઈ.એમ.ડી. વવભાગ   ૧૮૩ 

સીસ્મોલોજીકલ વવભાગ ૧૮૩ 

એન.ડી.આર.એફ. ગાાંિીનગર  ૧૮૩ 

નમમદા જીલ્લાનો નકશો ૧૮૫ 
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5|SZ6 ov! 
5lZRI o 

 

  U]HZFT ZFHIV[ K[<,F S[8,FS JQFM"DF\ VG[S 5|SFZGL VF5l¿VMGM ;FDGM SIM" K[P H[DF\ 

Z__!GM E}S\54 !))(G]\ JFJFhM0]\ VG[ !)*(G]\ 5}Z DCtJGL U6FJL XSFI T[JL VFOTM CTLP Z__!GF 

EIFGS E}S\5 AFN U]HZFT ;ZSFZ[ ZFHIDF\ VFOTMG]\ ;O/ ;\RF,G SZJF DF8[ V[S DwI:Y ;\:YF :YF5L 

K[P H[ U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;tTF D\0/ TZLS[ VM/BFI K[P  

U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/[GSDMA] V[ VF5l¿ jIJ:YF5GGF ;DU|,1FL 

DF/BFG[ wIFGDF\ ZFBJFGM lJ:T'T VlEUD ZFbIM K[P VF ;\:YF OST ZFCT SFDDF\4 5]Go:YF5G S[ 

VF5l¿DF\YL A[9F YJF DF8[GL AFATM H GYL HMTL A<S[ VFUMTZL T{IFZLVM S[JL ZLT[ SZJL T[GL jI}CZRGF 

VG[ VFIMHG 56 T{IFZ SZ[ K[P  

U]HZFT VF5l¿ jIJ:YF5G ;tTF D\0/GL ZRGF Y. tIFZYL VF5l¿ jIJ:YF5G 1F[+[ VF ;\:YF 

;TT SFD SZTL VFJL K[P ZFHIGF H]NF H]NF lJEFUM ;FY[ ZFCT SFDULZL VG[ 5]GoJ;JF8 5}ZTL 

SFDULZL DIF"lNT G ZFBTF\ VFOT ;FD[GL VFUMTZL T{IFZLG[ ,UTF\ SFI"S|DM I]PV[GP0LP5LP TYF VgI 

:J{lrKS ;\U9GMGF ;CIMUYL CFY WZ[, K[4 VG[ ,F\AF UF/FG]\ VFIMHG lJRFZ6FDF\ ,[ K[P VF wI[IG[ 

GHZ ;D1F ZFBLG[ U]HZFT VF5l¿ jIJ:YF5G ;tTF D\0/ (GSDMA) GF ;CIMUYL ZFHIGF lJSF;G[ 

lGQO/ AGFJTL VYJF TM VJZMWS AGTL S]NZTL VFOTMGF HMBDMGF jIJ:YF5GG[ ,UTM 

0LPVFZPV[DP SFI"S|D ;\I]ST ZLT[ CFY WZ[, K[P 

VF lH<,FGF TDFD TF,]SF XC[Z UFDMGL VF5l¿ jIJ:YF5G IMHGF T{IFZ SZJFGL SFDULZL 5}ZL 

SZJFDF\ VFJL K[4 VG[ TDFD DFlCTL ;\Sl,T SZLG[ lH<,F VF5l¿ jIJ:YF5G IMHGF (DDMP) GM 

N:TFJ[H T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 

GD"NF Ò<,M U]HZFT ZFHIGL 5}J" lNXFDF\  VFJ[,M K[P Ò<,FGF[ S], EF{UF[l,S lJ:TFZ Z*55P5 RF[Z; 

lSPDLP K[PH[ ZFHIGL S], HDLGGF[ !P$_ 8SF lC:;F[ WZFJ[ K[P VF Ò<,F[ ptTZ V1FF\X Z!P#Z VG[ 

Z!P5* YL *#P#_ YL *#P$* Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,F[ K[P p¿Z[ J0F[NZF Ò<,F[4 5}J"DF\ DCFZFQ8= ZFHIGF[ 

G\N]ZAFZ Ò<,F[45l`RDDF\ E~R Ò<,F[ T[DH Nl1F6DF\ ;]ZT Ò<,F[ VFJ[, K[P Ò<,FDF\ S], _ZDF[8L 

GNLVF[ sGD"NF VG[ SZH6f VFJ[,L K[P H[DF\ GNLVF[GF[ 5|JFC ptTZ 5}J"YL 5l`RD TZO JC[ K[P  

 5|FS°lTS ZLT[ Ò<,FGL E]UF[/GL HDLGG[ D]bItJ[ BF0F8[SZF JF/L4 -F/ JF/L4 ;DT/ VG[ 

SF[TZJF/L HDLGDF\ JC[\RL XSFI K[P Ò<,FGL HDLGGF[ 5|SFZ DwID SF/L TYF UF[ZF/] K[P  
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VF Ò<,FDF\ S], 5F\R TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P GF\NF[N4 N[0LIF5F0F4 ;FUAFZF4 lT,SJF0F VG[ 

U~0[`JZ4 ZFH5L5/F XC[Z Ò<,FG]\ D]bI DYS K[P Ò<,FDF\ V[S GUZ5Fl,SF VFJ[,L K[P VF Ò<,FGF 

S], 5#) UFD DC[;],L UFD K[P Ò<,FGF D]bI 5FSF[ JZ;FN VFWFlZT K[P H[DF\ H]JFZ4 AFHZL VG[ 

S9F[/T[DH 3F;GL B[TL 56 YFI K[P VCL\ 5X]5F,GGF[ jIJ;FI ;FDFgI 5|DF6DF\ K[P  

Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGFGF[ wI[I VG[ C[T]VF[ o 

VF ,[BYL GD"NF Ò<,FDF\ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[ H~ZL VFWFZE}T DFlCTLGL HMUJF. SZL K[P  

 lJlJW VF5l¿VM V\U[ Ò<,FGF GFUlZSM DF8[GF HMBDM VG[ ;\\J[NGXL,TF jIFbIFlIT SZL K[; 

VG[ 

 VFJL ;\J[NGXL,TFVM 38F0JFGF VYJF T[GF 5|lTSFZ DF8[ BFGUL VG[ HFC[Z 1F[+MGL 5|FYlDS 

VG[ ;CFIS HJFANFZLVM GSSL SZ[ K[P  

 Ò<,FDF\ ;\ElJT VF5l¿VMGL V;Z lGJFZJFq8F/JF VYJF T[GF XDG DF8[ VFJF 51FSFZMV[ 

,[JFGF 5U,F jIFbIFlIT SIF" K[P  

;CFIS IMHGFVMYL RMSS; VF5l¿VMGF 5|lTEFJDF\ D]bI VG[ ;CFIS 51FSFZMGL E}lDSF VG[ 

HJFANFZLVMGL lJUTM VF5L K[P VFJL IMHGFVM  

o TF,]SF :TZ[; 

o Ò<,FDF\ VFJ[,F VD]S DCtJGF VF{nMlUS :YFGM DF8[; 

o RMSS; VF5l¿ 5|lTEFJ SFDULZL S. ZLT[ 5}6" YX[ T[ AFATGL 5|DF6E}T ;\RF,G 

SFI"ZLlT (SOPDFZOT lJS;FJJFDF\ VFJ[,L K[P f 

5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlTGM D]SZZ D]bI VYJF ;CFIS SFIM" VG[ 51FSFZMGL HJFANFZL K[P 

Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FGGF pN|[xIF[ o 

 Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G %,FG4 Ò<,F :TZGF VF5ltT jIJ:YF5GGL 5|J°lTVF[G]\ VFIF[HG VG[ 

VD, SZJFDF\ DNN~5 YX[P H[GF D]bI pN|xIF[ VF 5|DF6[ K[P 

 HF[BDL VG[ lGo;CFI lJ:TFZ4 J:TL VG[ lD<STF[G[ TFZJJFP 

 VF5ltT jIJ:YF5G DF8[ H~ZL ;\;FWGF[G[ VF[/BJF VG[ V[S+LT SZJFP 

 Ò<,F :TZGF ;tTFD\0/  VG[ lJlJW lJEFUGF SFIF["G[ ;}lRT SZJFP 
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 lJlJW lJEFUF[ VG[ ;tTFD\0/F[ JrR[ 5Z:5Z ;\S,G DF8[ ;CIF[U 5]ZF[ 5F0JF[P 

 5}J" T{IFZL4 5|lTEFJ4 ZF[SYFD4 VG[ p5XDG DF8[ 5U,F\ ;}RJJFP 

 ;tTFD\0/ VG[ ;D]NFIGL 1FDTFJW"G DF8[GL H~ZLIFTF[ VF[/BJLP 

 lJSF;GF SFI"S|DF[GF VFIF[HGDF\ s0LVFZVFZf G[ D]bI 5|JFCDF\ ,FJJF DF8[ ;\NE" ;}RJJFP 

 
અભિગમ અને માગગદર્ગક સિધ્ાાંતો: 
 
 જિલ્લાઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ધારો ગિુરાત 2003, રાષ્ટ્રીય 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ધારો 2005 અને હ્યોગો નીત્તતના માગગદર્ગક ત્તિધધાાંતોના િાંદરે્ભ તૈયાર કરવો.  

 જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP) તૈયાર કરવામાાં  લોકોની િહર્ભાગગતા, ત્તવકેન્દ્રિત 

સ્વર્ાિન, સ્ત્રી-પરુૂષ િમાનતા, િામાજિક રયાય, માનવ અત્તધકાર અને િામાજિક િમાવેર્ીના 

માનવીય ત્તિધધાાંતોને ધયાને લેવ.ુ    

 જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP)  તાલકુા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (TDMP) અને 

ગ્રામઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન  (VDMP) ને પરૂક અને મદદરૂપ થાય તેવી રીતે તૈયાર કરવો. 

 જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન (DDMP)  ત્તવત્તવધ િાંકટની કાયગ યોિના બનાવવામાાં મદદરૂપ 

થવો િોઇએ. આ પ્લાનમાાં પવૂગ તૈયારી, રોકથામ, પ્રત્તતકારના પાિાાંઓને અલગથી નોંધવા અને 

ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગોને અલગ-અલગ નક્કર કાયો િોંપવા. 
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Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF lJX[ o 

 

5|lS|IF o  

 

 GD"NF lH<,FGF[ VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF T{IFZ SZJF DF8[ X~VFTDF\ VFU,F JQF"GF[ lH<,F 

%,FG VG[ lH<,FGF NZ[S TF,]SFGF Z_!૯GF %,FGGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[P lH<,F :TZ[ 5|FYlDS 

A[9S SZL H[DF\ %,FG AGFJJFGF 5+S VG[ R[S,L:8GL ;DL1FF SZJFDF\ VFJLP S,[S8ZzL GD"NFGF 

VwI1F56[ lH<,F VF5ltT jIJ:YF5G ;lDTL VG[ VgI lCTWFZSF[GL A[9S SZJFDF\ VFJLP VF 

A[9SDF\ GD"NF lH<,FGF %,FGDF\ SIF\ GJF 5F;FVF[ pD[ZJFGF K[ T[ V\U[ ZH]VFT SZJFDF\ 

VFJLP%,FGDF\ V[RPJLPVFZP;LP V[;[;D[g84 lJ`,[QF6 VG[ p5XDGsDL8LU[XGf GF SFIF[" V\U[ RRF" 

SZJFDF\ VFJLP VF 5F;FVF[ CF,GF %,FG S[ R[S,L:8DF\ G CF[JFYL 0L0LV[D;LGF ;eIF[ VG[ lJEFULI 

VlWSFZLVF[ ;FY[ %,FG T{IFZ SZJF V\U[ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ tIFZ AFN %,FGGF 5+SGF VFWFZ[ 

NZ[S lJEFU[ SIF 5|SFZGL DFlCTL ;\Sl,T SZLG[ DF[S,JL T[ V\U[ lJEFUJFZ 5+S T{IFZ SZL H[ T[ 

lJEFUG[ VF5JFDF\ VFjIFP lH<,F %,FGGF[ SFRF[ D];N|F[ T{IFZ YIF AFN GD"NF lH<,FGF NZ[S 

TF,]SFDF\ D],FSFT SZJFDF\ VFJLP lH<,FDF\ DFD,TNFZzLVF[GL A[9SDF\ 5+SGL lJlJW DFlCTL VG[ 

%,FGGF D]bI SFIF[" lJX[ RRF" SZL p5ZF\T :JF:yI lJEFU4 B[TLJF0L4 5X]5F,G4 VFJF;4 lX1F64 

5F6L 5]ZJ9F lJEFU JU[Z[ lJEFUGF 5|lTGLlWVF[ ;FY[ %,FGGF D]bI SFIF[" V\U[ 5ZFDX" SZJFDF\ 

VFjIF[P H[ T[ ;\S8 sVFOTf ;\ElJT TF,]SF VG[ UFDF[ TFZJJFDF\ VFjIF VF ;DU| DFlCTL S,[S8ZzL 

;FY[ A[9S SZL VF5JFDF\ VFJLP 
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5|SZ6 ovZ 

GD"NF lH<,FGF HF[BDF[ o 

 

  GD"NF lH<,F[ U]HZFT ZFHIGF 5}J" lNXFDF\ VFJ[,F[ K[JF0FGF[ lH<,F[ K[P VF lH<,FGL 5}J" 

AFH]V[ DCFZFQ8= ZFHIGF G\N]ZAFZ Ò<,FGL AF[0"Z VFJ[,L K[P TYF ptTZ AFH]V[ J0F[NZF lH<,FGL 

AF[0"Z VFJ[,L K[P VG[ 5l`RD lNXFDF\ E~R Ò<,F[ VFJ[,F[ K[P TYF Nl1F6DF\ ;]ZT Ò<,F[ VFJ[,F[ K[P 

lH<,FGL VFAF[CJF E[HJF/L4 HDLG ;DT/ TYF VD]S TF,]SFVF[DF\ 0]\UZF/ lJ:TFZJF/L VFJ[,L 

K[P lH<,FDF\ 5F6L 5|DF6DF\ ;FZ]\ VG[ VF[KL p\0F.V[ D/L ZC[ K[P Ò<,FGF VD]S lJ:TFZDF\ 

pGF/FGF ;DIDF\ 5F6LGL VD]S V\X[ BF[8 JTF"I K[P VCL\ B[TL DF8[ RF[DF;FG]\ 5F6L TYF BFGUL 

:+F[TF[ §FZF 5F6L D/L ZC[ K[P VF lH<,FDF\ DF[8F EFUGF 5FSF[ ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P VF 

lH<,FDF\YLGD"NF GNL 5;FZ YFI K[P T[DH ZFH5L5/F GUZ 5F;[YL SZH6 GNL 5;FZ YFI K[P 

lH<,FGL EF{UF[l,S 5lZl:YlT HF[TF\ B[TL DF8[ B]AH ;FZF[ VJSFX K[P VF lH<,FG]\ jIFJ;FlIS 

DF/B]\ NXF"J[ K[P VF lH<,FGF ,F[SF[GL VFlY"S l:YlT 5|DF6DF\ DwID SCL XSFI K[P  

E]S\5 o 

 ભ ૂાંકપની આગાહી ર્કય નથી તેથી તેની તીવ્રતા અને નકુિાની અંગેનો અંદાિ મારી ર્કાય 

નહી તેથી આ બાબતે વધ ુકાળજી /તકેદારી લેવાય તે િરૂરી છે .નમગદા જિલ્લો ભ ૂાંકપના ઝોન-૩ માાં 

િમાત્તવષ્ટ્ટ જિલ્લો છે .ભ ૂાંકપના દન્દ્ષ્ટ્ટકોણથી િોઇએ તો જિલ્લામાાં ર્હરેી ત્તવસ્તારોમાાં પાકા અને 

બહમુાળી મકાનો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે, અને ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારોમાાં પાકા અને બહમુાળી મકાનો ઓછા 

અને ખાિ કરીને ત્તિમેરટ, માટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાાંધણી મોટા પ્રમાણમાાં િોવા મળે 

છે .આમ ભ ૂાંકપના િાંદરે્ભ ર્હરેી ત્તવસ્તારોમાાં ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારો કરતાાં વધારે અિરગ્રસ્ત થવાની 

ર્કયતાવાળા િણાય છે .િો િમદુાયના લોકો ભ ૂાંકપ પવેુ, દરમ્યાન અને પછી આયોિન બધધ રીતે 

બાાંધકામ ભ ૂાંકપ િામે ટકી ર્કે તેવી ટેકનોલોજી રેકરોફીટીંગ બાાંધકામથી બનાવવામાાં આવે તો 

નકુિાનની અિરો ઓછી કરી ર્કાય છે . 
 

5}Z o  

 GD"NF lH<,FDF\YL  GD"NF T[DH SZH6 H[JL A[ DF[8L GNLVF[ 5;FZ YFI K[P RF[DF;F NZdIFG 

p5ZJF;DF\ JW] JZ;FN 50[ TF[ VF GNLVF[DF\ 5}Z VFJJFGL XSITF JWL HFI K[P H[YL VF GNLGL 

VFH] AFH]GF lJ:TFZF[DF\ 5F6L EZFI HJFGL XSITFVF[ ZC[ K[P V[JF ;DI[ VFJF GLRF6JF/F 

lJ:TFZDF\ ZC[TF ,F[SF[G[ VG[ T[DGL 3ZJBZLG[ G]SXFG YJFGL XSITFVF[ JWL HFI K[P  
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 Ò<,FDF\ JW] JZ;FN 50JFGF SFZ6[ GNLVF[DF\ JW] 5F6L VFJ[ TF[ GNLGF lSGFZFGF VFH]AFH]GF 

UFDF[G[ V;Z SZL XS[ K[P H[GL TF,]SF 5|DF6[GL lJUT GLR[ D]HA K[ 

(૧) નાાંદોદ 

ક્રમ ગામ ખેતી ત્તવસ્તાર કુલ વસ્તી કુલ પશઓુ 

૧ િીિોિા ૮૧૧-૯૬-૦૮ ૨૬૮૯ ૫૬૨ 

૨ ર્ભદામ ૭૮૬-૬૦-૭૧ ૨૬૩૨ ૮૦૫ 

૩ માાંગરોલ ૯૦૦-૫૨-૬૩ ૧૬૯૮ ૭૭૬ 

૪ ગવુાર ૨૬૨-૯૫-૬૪ ૮૨૬ ૫૯૭ 

૫ રામપરુા ૨૪૫-૮૪-૧૫ ૯૩૭ ૬૭૯ 

૬ ઓરી ૪૯૧-૬૪-૩૫ ૧૬૮૩ ૧૧૬૭ 

૭ નવાપરુા ૩૪૯-૩૨-૨૫ ૧૧૩૫ ૧૫૬૯ 

૮ ધમણાચા ૩૯૨-૪૬-૦૩ ૧૦૫૭ ૪૦૨ 

૯ ધાનપોર ૩૨૪-૦૫-૦૮ ૫૬૦ ૧૫૦ 

૧૦ ર્ભચરવાડા ૪૫૩-૮૭-૧૨ ૧૮૮૧ ૨૬૯ 

૧૧ હિરપરા ૯૩-૮૨-૫૫ ૧૦૭૩ ૩૧૧ 

૧૨ ર્હરેાવ ૧૦૨૭-૧૭-૫૯ ૨૨૦૫ ૧૮૩૫ 

૧૩ વરછા ૧૮૯-૨૫-૭૮ ૩૯૪ ૩૭૮ 

૧૪ પોઇચા ૪૪૦-૧૫-૨૬ ૧૫૩૯ ૧૦૦૬ 

૧૫ રૂાંઢ ૫૦૭-૧૦-૫૫ ૨૦૮૧ ૧૫૨૪ 

કુલ ૮૨૩૯-૮૮-૨૩ ૨૨૩૯૦ ૧૨૦૩૦ 
 
(૨) ગરૂડશે્વર 
 
ક્ર્મ ગામ ખેતી ત્તવસ્તાર  કુલ વસ્તી કુલ પશઓુ 
૧ િાાંિરોલી ૨૩૨.૫૬૫૩ ૧૧૭૦ ૫૪૫ 
૨ અક્તેશ્વર  ૨૭૪.૯૯૨૬ ૧૩૫૯ ૭૦૯ 
૩ સરુિવડ ૧૨૦.૫૭૫૮ ૬૬૭ ૩૬૯ 
૪ ગર્ભીંરપરુા ૧૪૨.૫૨૨૪ ૪૬૨ ૨૩૫ 
૫ ગોરા ૨૮૦.૮૫૬૫ ૨૧૨૧ ૯૩૯ 
૬ ગરૂડેશ્વર ૩૮૭.૭૬૩૯ ૨૮૨૦ ૮૨૬ 
૭ વાાંિલા ૧૪૫.૯૮૧૯ ૯૯૮ ૪૩૭ 

કુલ ૧૫૮૫.૨૫૮૪ ૯૫૯૭ ૪૦૬૦ 
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(૩) સતલકવાડા 
 
ક્ર્મ ગામ ખેતી વિસ્તાર  કુલ િસ્તી કુલ પશઓુ 

૧ િાસણ ૧૯૬.૪૩૬૨ ૯૨૫ ૫૧૮ 

૨ િાડીયા ૯૬.૦૫૩૨ ૫૧૫ ૩૭૭ 

૩ રેંગણ ૪૨૪.૩૮૭૭ ૧૭૧૬ ૮૧૦ 

૪ વિરપરુ ૧૪૯.૩૧૩૪ ૩૪૬ ૪૩૮ 

૫ અગર ૪૬૨.૯૩૪૦ ૮૩૯ ૧૨૦૬ 

૬ સરુજીપરુા ૮૮.૪૮૯૦ ૩૯૦ ૩૨૧ 

૭ લીમડીયા ૩૦૧.૬૨૬૩ ૩૨૦ ૪૬ 

૮ કસેરપરુા ૩૭.૭૩૦૭ ૩૫૮ ૨૧૬ 

૯ આમલીયા ૧૬૫.૬૦૫૬ ૫૯૧ ૩૩૯ 

કલુ ૧૯૨૨.૫૭૬૧ ૬૦૦૦ ૪૨૭૧ 

 
(૪)િાગબારા 
 
ક્ર્મ ગામ ખતેી વિસ્તાર  કલુ િસ્તી કલુ પશઓુ 

૧ સીમ આમલી ૩૪૬.૬૧૭૮ ૧૬૫૩ ૯૧૨ 

૨ ભિરી સાિર ૫૩.૮૨૨૮ ૫૭૫ ૩૧૪ 

૩ પાટ ૨૩૨.૨૧૧૭ ૧૩૨૮ ૩૭૪ 

૪ કલે ૩૧૬.૧૦૧૪ ૧૪૯૯ ૬૭૪ 

૫ પાાંચપીપરી ૩૧૩.૬૫૨૮ ૧૫૨૬ ૭૭૩ 

૬ દત્તિાડા ૮૬.૬૭૨૯ ૧૧૯૨ ૩૫૧ 

૭ નાના ડોરઆમ્ાાં ૫૪.૪૭૮૨ ૭૩૧ ૪૧૭ 

૮ રોઝ દિે ૧૨૪.૪૫૧ ૧૦૨૭ ૫૬૧ 

૯ પાટી ૩૨૨.૦૯૮૬ ૧૦૩૫ ૪૫૬ 

૧૦ નાની દિેરૂપણે, ૧૫૯.૬૮૪૩ ૧૨૭૫ ૮૨૦ 

૧૧ ટાિલે ૩૦૧.૫૦૦૫ ૧૬૪૧ ૭૮૬ 

૧૨ નાના કાકડી આમ્ા ૩૪૦.૩૪૬૯ ૧૮૯૩ ૧૩૧૨ 

૧૩ મકરાણ ૧૪૪.૨૮૮૩ ૭૨૫ ૬૧૧ 

૧૪ કિુડાિાડી ૧૬૬.૧૨૦૩ ૧૮૨ ૧૪૨ 

૧૫ ઘોડમુાંગ ૧૧૯.૦૨૮ ૬૫૫ ૨૫૭ 

કલુ ૩૦૮૧.૦૭૫૫ ૧૬૯૩૭ ૮૭૬૦ 
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દેડડયાપાડા અને િાગબારા તાલકુામાાં ખાિ કરીને િાતપડુા િ ાંગલ ત્તવસ્તારના ગામોમાાં િાંર્ભત્તવત 

ત્તવસ્તારમાાં ચોમાિા પહલેા અને પછી વાતાવરણમાાં ૫૦ થી ૭૦ કલાક્ની ઝડપે પવન ફાંકાવાની 

ર્કયતા રહલેી છે .ડીઝાસ્ટર કેલેંરડર પ્રમાણે મે થી નવેમ્બર મડહનાઓ વાવાઝોડા િામેની તૈયારીના છે .

નબળા બાાંધકામોને થયેલ નકુિાન િ ખાિ કરીને નબળા તથા િોડાણવાળા છતમાલ ત્તમલકતોના 

બાાંધકામને થઇ નકુિાન પાછળનુાં મતૃ્ય ુ કારણ બને છે .રહઠેાણોના બાાંધકામને થયેલ નકુર્ાની િ 

જાનહાત્તનમાાં પડરણામે છે .લોકો આજે પણ ૧૯૮૪ અને ૧૯૯૭ ના વાવાઝોડાને યાદ કરે છે કેમ કે, એ 

વખતે ઝડપી પવન ફકાયો હતો .અને અિાંખ્ય ધાિકુિવાળા અને પતરાવાળા છાપરા ઉડી ગયા હતા . 

N]QSF/ o 

જિલ્લામાાં િરેરાર્ ત્રણ થી પાાંચ વષગમાાં એકાદ વષગ દરમ્યાન દેડીયાપાડા, િાગબારા અને 

િ ાંગલ ત્તવસ્તારોના તાલકુાઓમાાં ઓછા વરિાદને લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે .છેલ્લે દેડીયાપાડા 

તથા િાગબારા તાલકુામાાં િને ૨૦૧૨ ની વષાગઋત્ત ુદરમ્યાન ઓકટોમ્બર ૨૦૧૩ સધુી કુલ ૨૫૩ થી 

૩૦૨ મી.મી .વરિાદ પડલે આમ, તાલકુામાાં કુલ વરિાદ ઓછો હોવાથી તાલકુામાાં પાણી તથા 

ધાિચારાની તાંગીએ ઉર્ભી થયેલ જેના ત્તનવારણ માટે પાણી પરુવઠા યોિનાના ટેંકરો દ્ન્રારા પાણી પરુવઠો 

પરુો પાડવામાાં આવેલ છે . 

વષગ જાહરે કરેલ 
ગામોની િાંખ્યા 

કારણ અને આપત્તતનુાં મળૂ આપત્તતની ધટનાનો 
િમયગાળો 

અિરગ્રસ્ત 
વસ્તી 

૨૦૧૨ ૭૩ 
ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૧૩ સધુી કુલ ૯૫ 

MM વરિાદ થયેલ છે. 

એક વષગ તાલકુાની 
તમામ વસ્તી 

૨૦૧૩ ૩૯ ચાર માિ  
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ક્રમ પ્રિાંગ/મેળાનુાં નામ સ્થળ અંદાજીત લોકો િોખમ 
૧ દેવમોગરી માતાનો દેવમોગરો તા .િાગબારા ૩,૦૦,૦૦૦ નાિર્ભાગ, 

આગ, 
અક્સ્માત, 

ડદવાલ ધવસ્ત 
થવી વગેરે 

૨ ત્તર્વરાત્તત્ર મેળો જીત નગર તા .નાાંદોદ ૧૫,૦૦૦ 
૩ ર્ભાદરવા દેવ મેળો ર્ભાદરવા તા. ત્તતલકવાડા ૧,૦૦,૦૦૦ 
૪ શળૂપાણેશ્વર મેળો ગોરા ૫૦,૦૦૦ 
૫ આિો માિની નવરાત્રી રાિપીપળા ૨,૦૦,૦૦૦ 
૬ ર્ીતળા માતાનો મેળો રાિપીપળા ૧૫,૦૦૦ 
૭ મહાકાળી માતાનો મેળો રાિપીપળા ૧૫,૦૦૦ 

 
એચ.આર.વી.એ.માટેની પધધત્તત (HRVA)  
 એચ.આર.વી.એ.માટે ત્તવત્તવધ િાંદર્ભગનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો જેમાાં વી.ડી.એમ.પી., 
ટી.ડી.એમ.પી., એિ.ડી.આર.એન .અને અરય ત્તવર્ભાગોના રીસ્પોિ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યા છે .
આ ઉપરાાંત જી.એિ.ડી.એમ.એ.ની વેબિાઇટ ઉપરના ડટેા મેળવવામાાં આવ્યા છે .તાલકુા જીલ્લા સ્તરેની 
ત્તવત્તવધ મીટીંગો દરમ્યાન ચચાગત્તવમર્ગ િારા પણ ત્તવશ્ર્લેષણ માડહતી એકત્રીત કરવામાાં આવી છે . 

 
ક્ષમતાઓનુાં ત્તવશ્ર્લેષણ, િોખમ અને િાંવેદનર્ીલતા વગીકરણ  
  

જેમાાં આપત્તત ખતરો ટોળાઇ રહલેો હોય એવા અનેક િોખમોનો િામનો જિલ્લો કરે છે .િોખમ 
અને િાંર્ભત્તવત અિર (િાંવેદનર્ીલતા (િ ખરેખર આવા િોખમોમાાંથી પેદા થતા હોય છે જે િમગ્ર 
રાિયને અિર કરતી ધટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ધટનાની અિરની માત્રા વધારે 
થાય છે .નીચે દર્ાગવેલ કોષ્ટ્ટકમાાં જીલ્લાના િોખમો, ખતરા અને આપત્તતની અિરના ત્તવશ્ર્લેષણના 
પડરણામોનો ટુાંક િાર દર્ાગવવામાાં આવ્યો છે .આ ત્તવશ્ર્લેષણના આંકડા એવુાં દર્ાગવે છે કે, જીલ્લા સ્તરે 
કરવાના આપત્તિ આયોિનમાાં ધરતીકાંપ અને પરુ માટેના કાયગલક્ષી પ્રત્તતર્ભાવ તરફ ધયાન પ્રથમ કેંરિરીત 
કરવુાં િોઇએ આવી ધટના માટેનો કાયગલક્ષી પત્તતિર્ભાવ પરુ, કરાના તોફાન અને બાંધ તટૂવાની ધટનાના 
પ્રત્તતર્ભાવ િાથે િાંકળાયેલો છે .આપત્તતની આવી ધટનાઓના ચોક્કિ પ્રત્તતર્ભાવનો આગ, ઔધોગગક 
અકસ્માતો, મહત્વના આંતરમાળખાની ત્તનષ્ટ્ફળતા અને મકાન તટૂી પડવાની ધટનાઓનો પણ ઉપયોગ 
કરી ર્કાય છે.  
  દુષ્ટ્કાળ, ભકૂાંપ, તથા પરુ જેવી ધટના માટે ખાિ યોિનાઓ અસ્સ્તત્વમાાં છે .રાિાયગણક 
અને ઔધોગગક અક્સ્માતોની તિવીિ કરવી અને આવા િોખમો ત્તનવારણ માટે અથવા તેને લગતી 
િરૂરી ટેકત્તનકલ કાયગવાહી પર ધયાન કેંરિરીત કરવાની આવશ્યકતા રહી છે . 
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િાંવેદનર્ીલ તાલકુા તથા ગામોની ત્તવગત  
  જિલ્લામાાં ભકૂાંપ, પરૂ,આગ, ઔધોગગક અકસ્માત વગેરે જેવા િોખમો માટે િાંવેદનર્ીલ 
રહલે છેજિલ્લામાાં આવેલ તાલકુા અને ગામોના િોખમો અંગેની ત્તવગતો પડરત્તર્ષ્ટ્ટ-૨ થી િમાત્તવષ્ટ્ટ છે . 
 
 
િાંિાધનોનુાં ત્તવશ્ર્લેષણ 
  જિલ્લામાાં ત્તવત્તવધ આફતો દરમ્યાન પ્રત્તતિાદ આપવા માટે ત્તવત્તવધ પ્રકારના બચાવ 
િાધનોની િરૂરીયાત પડતી હોય છે .જે ભકૂાંપ આગ, પરૂ, અકસ્માત, વગેરે જેવી આફતો દરમ્યાન 
અધતન અને િક્ષમ િાધનોની ઉપલબ્ધીની ત્તવગતો પડરત્તર્ષ્ટ્ટ-૬ થી િામેલ કરેલ છે. 
 
ક્ષમતા ત્તવશ્ર્લેષણ  :  

પરુ, વાવાઝોડા િામેની ક્ષમતાઓની સગૂચ 
ક્રમ ત્તવગતો િાંખ્યા 
૧ િોખમી ગામો પડરત્તર્ષ્ટ્ટ-૨ ૪૬ 
૨ િરકારી ધાિચારા િપ્લાયર ૦૦ 

૩ િરકારી તબીબી િેવા આપનાર ૨૮ 
૪ અન્ન િથ્થો િસ્તા અનાિની દુકાન ૨૨૧ 
૫ મર્ીન બોટ ૦૧ 
૬ િાદી બોટ ૧૦૨ 
૭ બોટ ઓપરેટર ૧૦૨ 
૮ લાઇફ જેકેટ ૩૪૪ 
૯ રીંગો ૨૮૨ 

 
ભકૂાંપ િામે ક્ષમતાઓની સગૂચ 

 
ક્રમ ત્તવગતો િાંખ્યા 
૧ ભકૂાંપ િાંર્ભત્તવત ગામ ૫૫૪ 
૨ અન્ન િપ્લાયર િસ્તા અનાિની દુકાન ૨૨૧ 
૩ ડમ્પર ૩૩ 
૪ ગેિ કટર ૧૫ 
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દુષ્ટ્કાળ િામેની ક્ષમતાઓની સગૂચ 
ક્રમ ત્તવગતો િાંખ્યા 
૧ દુષ્ટ્કાળ િાંર્ભત્તવત ગામો ૫૫૪ 

૨ મધયબારા પાણી પરુવઠા હડેવક્િગ ૩૪ 
૩ પાણીના ટેરકર િપ્લાયર િરકારી ૦૦ 

૪ પાણીના ટેરકર િપ્લાયર ખાનગી  ૦૦ 
૫ પશ ુદવાખાના ૧૩ 

૬ પશ ુિારવાર કેરિ  ૧૩ 

૭ પાાંિરાપોળ ૦૦ 

૮ ઘાિચારા િપ્લાયર િરકારી ૦૦ 

૯ અન્ન િથ્થો (િસ્તા અનાિની દુકાન) ૨૨૧ 

૧૦ ત્તિવીલ િપ્લાય ગોડાઉન ૦૫ 

 

ઉપરના આંકલનમાાં એ િોવા મળે છે કે, પરાંપરાગત રીતે િાંર્ભત્તવત િાંકટો જેવા કે, 
દુષ્ટ્કાળ, પરુ, વાવાઝોડુાં અને ભકૂાંપ માટે તાલકુા સ્થળે કુર્ળ માનવ િાંપદા, યાંત્રો અને િાંર્ાધનો ધવારા 
ક્ષમતા ત્તવકાિના પ્રયાર્ો પ્રગત્તતમાાં છે. 
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લોકોની પરાંપરાગત રીતે આપત્તિઓ િામનો કરવાની ક્ષમતા 

ક્રમ આપત્તિ પવૂગ ચેતવણી પવૂગ તૈયારી ર્રૂઆતનો રીિપોરિ 

૧ પરુ િમદુાય ધવારા પાણીના 
સ્તર પર નિર રાખવી 

નક્કી કરેલા ઉંચા સ્થળે 
સ્થળાાંતર અને બચાવ 
ટુકડીઓની તૈયારી 

ર્ોધ અને બચાવ, 

પ્રાથત્તમક િારવાર 

૨ વાવાઝોડુ માછીમારોએ માછીમારી 
કરવા નદીમાાં િવ ુનહી 

િલામત સ્થળની ઓળખ, 

સ્થળાાંતર 

ર્ોધ અને બચાવ, 

પ્રાથત્તમક િારવાર  
૩ ભકૂાંપ પવૂગ અનમુાન કરી ર્કાત ુ

નથી.  
િલામત સ્થળની ઓળખ ર્ોધ અને બચાવ, 

પ્રાથત્તમક િારવાર 

૪ દુષ્ટ્કાળ પાંચાગના આધારે 
વરિાદનુાં આંકલન, જેઠ 
મડહનામાાં પવન અને 
વાદળની ડદર્ા અને 
ગત્તતના આધારી આંકલન 

ઘાિચારા અને અનાિ 
િાંગ્રહ, કુવા અને તલાવ 
પાણીના વપરાર્ના ત્તનયમ 
ધડવા 

પાાંિરાપોળ, પરબ અને 
ઘાિચારા ડપેો ર્રૂ 
કરવા 

૫ ઔદ્યોગગક / 

કેત્તમકલ 

આકસ્સ્મક હોય છે લોકોને િલામત સ્થળે 
ખિી િવા તાકીદ કરવી. 

એન.ટી.ડોટિ /પ્રાથત્તમક 
િારવાર 

 
HRVA ત્તવશ્લેષણ અંગેની ર્ભલામણો 

  જિલ્લામાાં િોવા મળતાાં િોખમો િામે પવૂગ તૈયારી અને િોખમો િામે પ્રત્તતિાદ આપવા 
માટેની ક્ષમતા પર ત્તવરે્ષ ધયાન આપવાની િરૂરીયાત છે.જીલ્લો જ્યારે ભકૂાંપ ઝોન-૩ માાં િમાત્તવષ્ટ્ટ છે .

ત્યારે તેના મકાનો અને અરય બાંધકામ ભકૂાંપ પ્રત્તતરોધક બને તે િરૂરી છે. જીલ્લામાાં પરુ િામે પ્રત્તતિાદ 
આપવા માટેના િાધનો તથા માનવ િાંિાધનોની ઉણપ વતાગય છે જે પ્રતગતા તરફ કામ થાય તે િરૂરી 
છે. આ ઉપરાાંત િન િમદુાયમા પવૂગ-તૈયારી અંગે ત્તવત્તવધ માધયમો થકી િમિ ત્તવક્રે્ તે પ્રકારના 
પ્રયાર્ો આવકાયગ છે. ગિુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન િિામાંડળ દ્વારા રાજ્યમા અમલી બનેલ 
આફત િોખમ વ્યવસ્થાપન કાયગક્રમ અરવયે યોિના તૈયાર કરવા લક્ષી, ક્ષમતા વધગનલક્ષી તથા 
િનજાગતૃ્તતલક્ષી કામગીરી અમલમાાં છે.  
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આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનુાં જિલ્લા કક્ષાનુાં માળખુાં  

ડીસ્રીક્ટ ક્રાયિીિ મેનેિમેરટ ગપૃ: 
ક્રમ નામ હોદ્દો િસમસત કચેરી ફોન નાં. મોબાઇલ નાં. 
૧ શ્રીડી.એ.ર્ાહ 

(આઈ.એ.એિ.) 
જિલ્લા કલેક્ટર ચેરમેન ૦૨૬૪૦-

૨૨૨૧૬૧ 

૯૯૭૮૪ 
૦૬૨૧૬ 

૨ શ્રી. અંડકતપન્ન ુ

(આઈ.એ.એિ.) 
ડી.ડી.ઓ. વાઇિ 

ચેરમેન 

૦૨૬૪૦-

૨૨૪૮૨૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ 

૩ શ્રી પ્રર્ાાંતસમુ્બે ડી.એિ.પી. િભ્ય ૦૨૬૪૦-

૨૨૨૧૬૭ 

૨૨૨૧૩-૧૫ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ 

૪ શ્રી એચ.કે. વ્યાિ ત્તનવાિી અત્તધક કલેક્ટર કરવીનર ૦૨૬૪૦-

૨૨૨૩૨૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ 

૫ શ્રી એન.ય.ુપઠાણ જિલ્લા પરુવઠા અત્તધકારીશ્રી િભ્ય ૦૨૬૪૦-

૨૨૧૫૬૨ 

૮૯૮૦૦ 
૩૫૦૪૦ 

૬ શ્રી એલ.એમ.ડીડોડ ત્તનયામક જિલ્લા ગ્રામ ત્તવકાિ 
એિરિી, નમગદા 

મેમ્બર 
િેકે્રટરી 

૦૨૬૪૦-

૨૨૧૫૭૯ 

૯૫૭૪૦ 
૫૫૧૯૨ 

૭ શ્રી વી િી ચાવડા મામલતદાર ડડઝાસ્ટર િભ્ય ૦૨૬૪૦-

૨૨૪૦૦૧ 

૨૨૪૯૧૧ 

૯૯૨૫૪૭૯૦૫૭ 

૮ ઈ.ચા શ્રીસતુ્તનલ 
મકવાણા 

નાયબમાડહતીત્તનયામકશ્રી,નમગદા િભ્ય ૦૨૬૪૦-

૨૨૪૦૩૮ 

૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ 

૯ ડો. કે .પી .પટેલ મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અત્તધકારી િભ્ય ૦૨૬૪૦-

૨૨૧૮૦૬ 

૭૫૭૩૯ 
૭૨૯૪૮ 

૧૦ ડો.જ્યોત્તતબેન ગપુ્તા િીવીલ િર્જન િભ્ય ૦૨૬૪૦-

૨૨૦૦૩૦ 

૯૮૨૪૩૮૯૯૨૫ 
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િાંસ્થાકીય માળખ ુઅને પ્લાન : 

િાંસ્થાકીય માળખ ુ: 

ત્તનમ્નલીગખત ત્તવર્ભાગો આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રડક્રયામાાં િડક્રય રીતે કામ કરતા ત્તવર્ભાગો છે. આ  

ત્તવર્ભાગોના પ્રત્તતનીધીઓને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન િત્તમતીમાાં િામેલ કરવા.   

 

ક્રમ હોદ્દો આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે કાયો 

૧. S,[S8ZzL 5]J"R[TJ6L4 5|lTEFJ VG[ 5]G o :YF5G SFDULZLG]\ ;\S,G VG[ 

VFIMHG SZJ]P 

૨.  પ્રમખુશ્રીજીલ્લા પાંચાયત   કામગીરીના અમલ માટે Ò<,F T[DHતાલકુા સ્તરના તમામ 

ત્તવર્ભાગો િાથે િાંકલન કરવુાં. 

૩. િાંિદ િભ્યશ્રી નીત્તત ત્તવષયક પ્રશ્ર્નોમાાં રાજ્ય અને કેરિ િરકાર િાથે િાંકલન 

૪. ધારાિભ્યશ્રી  રાિનૈત્તતક અને વહીવટી પ્રશ્ર્નોના હલ કરી આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનની કામગીરીને િરળ કરવા પ્રયાિો કરવા. 

િહકાર અને િાંકલન માટે લોકોને પે્રડરત કરવા.   

૫. જીલ્લા ત્તવકાિ અત્તઘકારીશ્રી  કામગીરીના અમલ માટે Ò<,F T[DHતાલકુા સ્તરના તમામ 

ત્તવર્ભાગો િાથે િાંકલન કરવુાં. 

૬. Ò<,F 5M,L; VlW1FSશ્રી આપત્તિવ્યવસ્થાપનનીિમગ્રપ્રવતૃ્તિઓDF\ SFINM 

VG[વ્યવસ્થાપન  H/JFI  T[  DF8[ U°C 

Z1FSN/4V[GP0LPVFZPV[O ALG ;ZSFZL ,xSZL  N/ ;X:+N/ 

;FY[ ;\S,G VG[ jIJ:YF SZJLP  

૭. lGJF;L VlWS S,[S8Zશ્રી V;ZSFZS VG[ ;DI;Z ZFCT ;]lGl`RT SZJF DF8[ ,[BG 

SFDULZL VG[ VgI JCLJ8L SFDULZL 5]6" SZLG[ VF5ltT 

jIJ:YF5G SFDULZLDF\ DNN 5]ZL 5F0JLPT[DH Ò<,FGF lJlJW 

lJEFUM  ;FY[ િાંકલન અને વ્યવસ્થાપનમાાં િહયોગ કરવો. 

૮. VlW1FS SFI"5F,S .HG[Z  

(R&BState) 

માગગ અને મકાન િબાંધીત કામગીરીની દેખરેખ કરવી. ખાિ 

કરીને નકૂર્ાન આકારણી, રીપેરીંગનુાં આયોિન િલામતી 

ઓડડટ વગેરે. 

૯. VlW1FS .HG[Z ડડPÒPJLP;LPV[,  વીિ િેવાઓ અને તેની ત્તમલ્કતોની દેખરેખ રાખવી અને 

વ્યવસ્થા કરવી. 
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૧૦. મખુ્યÒ<,F VFZMuI VlWSFZLશ્રી HFC[Z VFZMuI VG[ :JrKTF H/JFI  T[ DF8[ H~ZL NJFVMGM 

HyYM4D[0LS, S[d5 lJU[Z[GL VM5Z[XG SFDULZL SZJLP 

;]l5|g8[g0[g8 ;LJL, CMl:58, UF\WLGUZ4Ò<,FGF 5|FYlDS 

VFZMuI S[gN=  GUZ5Fl,SF4 Z[0S|M;4 GFUZLS ;\Z1F6 

4V[GPÒPVM4 0MS8ZM4TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 DFD,TNFZ 

;\S,G SZJ]\  

૧૧. Ò<,F 5]ZJ9F અવિકારીશ્રી સાંકટની પિૂવ તયૈારીમાાં અન ે આપવત્ત દરમયાન અન્ન પરુિઠો અન ે અન્ય 

મહત્િની સામ્ીઓ પહચચાડિાની ્યિસ્થા કરિી.મામલતદારશ્રી સાથ ેરહી 

કામગીરી માટ ેસાંકલન અન ે્યિસ્થા કરિી. 

૧૨. કાયગપાલક ઇિનેર - માગગ અને 

મકાન (પાંચાયત) 

ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારમાાં માગગ અને મકાન િબાંધીત કામગીરીની 

દેખરેખ કરવી. 

૧૩. કાયગપાલક ઇિનેર (ત્તિિંચાઇ) ડમે, િળાર્યો, કેનાલ અને અરય ત્તિિંચાઇના માળખા અને 

ત્તમલ્કતો િબાંધીત કામગીરીની દેખરેખ રાખવી અને વ્યવસ્થા 

કરવી.  

૧૪. SFI"5F,S .HG[Z U]P5FP5] VG[ 

UPjIJ:YF AM0"  

પાણી પરુવઠા િેવાઓ અને તેની ત્તમલ્કતોની દેખરેખ રાખવી 

અને વ્યવસ્થા કરવી. 

૧૫. SFI"5F,S ઇિનેર - દૂરિાંચાર  દૂરિાંચાર િેવાઓ અને તેની ત્તમલ્કતોની દેખરેખ રાખવી અને 

વ્યવસ્થા કરવી. 

૧૬. GFIA lGIFDSzL 5X] ;\JW"G VF5ltT  ;DI[  5X]VMGF  VFZMuI VG[ S<IF6 V\U[GL N[BZ[B 

ZFBJL VG[ jIJ:YF SZJLP  

૧૭. OFIZ VMOL;Z  આપત્તિવ્યવસ્થાપનનીXMW VG[ ARFJGL પ્રવતૃ્તિઓG\] 

વ્યવસ્થાપન  H/JFI  T[  DF8[ Ò<,F 5M,L; 

VlW1FS4V[GP0LPVFZPV[O  DFD,TNFZ4SFI"5F,S .HG[Z DFU" 

VG[ DSFG  ;FY[ ;\S,G VG[ jIJ:YF SZJLP 

૧૮. રેરિ ફોરેસ્ટ ઓડફિર  સ્થાત્તનક િિામાંડળોને લોજીસ્ટીક અને ટેકનીકલ િહયોગ 

આપવો. ફોરેસ્ટ ડડપાટગ મેરટ અને ફોરેસ્ટ ત્તવસ્તારની ત્તમલ્કતોની 

િલામતી બાબતે દેખરેખ રાખવી. 

૧૯ નાય્ DFlCTL વનયામકશ્રી VF5ltT  5C[,F4NZdIFG4AFNDF\ GFUZLSMDF\ VOJF G O[,FI T[ 

DF8[ VG[ HGHFU°lT  S[/JFI T[ DF8[ D]\N=6 DFwID48LPJL N{lGS  

VBAFZMDF\ H~ZL DFlCTL 5|l;wW  SZJLP  

૨૦. 5|F\T VlWSFZL q,FIhG  આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની િમગ્ર પ્રવતૃ્તિઓનુાં વ્યવસ્થાપન 

૨૧. Ò<,F 5\RFITDF\YL બે મડહલા 

પ્રત્તતત્તનધીઓ 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાાં તાલકુાના તાંત્રને િહયોગ કરવો 

મડહલાઓના પ્રશ્ર્નો અને જેરડર િસ્ટીિ પર ધયાન આપવ.ુ 



                                                                           ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc 16 
 

૨૨. નાગડરક િમાિ િાંગઠનના બે 

પ્રત્તતત્તનધીઓ  

પવૂગ ચેતવણી વગેરે જેવી કામગીરી વધમુાાં વધ ુ લોકો સધુી 

પહોંચે તે માટે સ્થાત્તનક િિામાંડળો િાથે િાંકલન કરવુાં. આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનની પ્રવતૃ્તિઓમાાં િમદુાયની િામેલગીરી અને 

ર્ભાગીદારી વધારવી. િરકારશ્રીને ત્તવત્તવધ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

કાયગક્રમોમાાં યોગ્ય અગર્ભગમ અંગે  અગર્ભપ્રાય આપવા.  

૨૩. દરેક ધાત્તમિક િાંસ્થાઓના એક-એક 

પ્રત્તતત્તનધી  

િિામાંડળો િાથે મળીને મહત્વની માડહતીને લોકો સધુી 

પહોંચાડવામાાં મદદ કરવી, િાથ િહકાર માટે લોકોને 

માગગદર્ગન આપવુાં અને આપત્તિ િમયે િમાિમાાં ર્ાાંત્તત અને 

િૌહાદગનુાં વાતાવરણ બનાવી રાખવામાાં િહયોગ કરવો.    

૨૪. વેપારી એર્ોિીએર્નના બે 

પ્રત્તતત્તનધીઓ 

કટોકટીના િમયમાાં રાહત િામગ્રી એકઠી કરવામાાં અને લોકો 

સધુી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાાં િરકાર અને અરય 

એિરિીઓને લોજીસ્ટીક િહયોગ આપવો અને આ િમય 

દરમ્યાન િમાખોરી ન થાય અને ડકિંમતો ખબૂ િ વધી ન જાય 

તેન ુધયાન રાખવ.ુ  
 

 

અસ્સનયમનો િાંદિગ : 
 આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવો એ ગિુરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ 2003 અને 
રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ 2005 હઠેળ ફરજીયાત છે. તદ્ઉપરાાંત રાષ્ટ્રીય આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન િિામાંડળ દ્વારા દરેક રાજ્યને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવા માટે સચૂના અને 
માગગદત્તર્િકા આપેલ છે. 

 

 ગિુરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ 2003 મિુબ પ્રકરણ 6 માાં કલમ 15, પેટા કલમ 
(1,2અને 3) િિામાંડળના કાયોમાાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન અને રણનીત્તતની માગગદત્તર્િકા ઘડવા અંગે 
સચૂના આપવામાાં આવી છે. 

 

1. રાષ્ટ્રીય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ 2005 મિુબઆ અત્તધત્તનયમની કલમ 18 માાં પેટા કલમ 
(1,2 અને 3) મિુબ રાજ્ય િિામાંડળે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અંગે નીત્તત અને પ્લાન બનાવવાના 
રહરેે્.  

તાલકુા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાનમાાં જિલ્લા અને રાજ્યના િિામાંડળના ટેકનો-લીગલ પડરપેક્ષ િાંદર્ભગ 
અને િરકારશ્રીના અરય અત્તધત્તનયમ અને નીત્તતઓને ધયાનમાાં લેવાના રહરેે્. િમયાાંતરે બદલાતી 
નીત્તતઓ, ત્તનયમનોની િમીક્ષા કરી િરૂરી સધુારા કરવાના રહરેે્.  
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પ્લાનને કાયગરત કરવા માટેની જોગવાઇ: 

  

ગિુરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ 2003 ના પ્રકરણ 13, કલમ 32 મિુબ કોઇપણ 
ત્તવસ્તારને આપત્તિગ્રસ્ત કે આપત્તિ િાંર્ભત્તવત જાહરે કરવા માટે વ્યવસ્થાપન પ્લાનમાાં િરૂરી િોગવાઇ 
સચૂવવામાાં આવી છે. આ િોગવાઇઓ નીચે મિુબ છે; 

જ્યાાં આપત્તિ આવી હોય અથવા તો આપત્તિનો ખતરો હોય  
 અ. આ ત્તવસ્તાર એકથી વધારે જિલ્લામાાં પ્રિરાયેલ હોય તો કત્તમશ્ર્નરશ્રી અને બ. એક જિલ્લામાાં 
િ પ્રિરાયેલ હોય તો કલેકટરશ્રી િત્વરે તેનો અહવેાલ રાજ્ય િરકારને મોકલરે્. રાજ્ય િરકાર આ 
અહવેાલના આધારે િરકારી જાહરેનામા દ્વારા અથવા તો બહોળી પ્રિાર ધરાવતા િમાચાર પત્રો દ્વારા 
આપત્તિગ્રસ્ત અથવા આપત્તિ િાંર્ભત્તવતની ઘોષણા અંગે જાહરેનામ ુબહાર પાડરે્. િબાંધીત િિામાંડળો 
(રાજ્ય િિામાંડળ, કત્તમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી, ત્તવર્ભાગો અને અરય એિરિી) ઘોષણા કયાગના િમયથી અંત 
સધુી અથવા િમયગાળો વધારવામાાં આવે તે દરમ્યાન પણ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના િાંદર્ભગથી પોતાની 
ફરિ ત્તનર્ભાવરે્. કત્તમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી અને એિરિીના વડા આપત્તિને ધયાનમાાં રાખીને પોતાના 
રોિબરોિના કાયો મલુતવી રાખી ર્કે અથવા રદ કરી ર્કરે્. કોઇપણ ખાિ તાલકુા અથવા એક કે બે 
તાલકુામાાં કોઇપણ આપત્તિની એંધાણ દેખાય અથવા આપત્તિ આવે તો પ્રાાંત અત્તધકારીશ્રી અને અથવા 
મામલતદારશ્રી િબાંધીત જિલ્લા િિામાંડળના િાંકલનથી તાલકુાના ત્તવસ્તારને આપત્તિગ્રસ્ત કે આપત્તિ 
િાંર્ભત્તવત જાહરે કરી ર્કરે્.  

 

પ્લાન સનિાવ (વાસષિક): 

 

જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન િત્તમતીનાઅનરુ્ભવો અને મળેલ ર્ીખના આધારે આપત્તિને પહોંચી 
વળવામાાં જિલ્લા સ્તરે વધેલી ક્ષમતાને આધારે પ્લાનમાાં િમયાાંતરે સધુારાવધારા કરરે્.  

 
છેલ્લીઆપસિઓનાઅનિુવઅનેમોકડ્રીલથીમળેલીમખુ્યર્ીખ(આયોજન, 

અમલીકરણ,પતૂગતા) 
સુ્ ારાવ્ારા                   

કરેલ કે પ્રસ્તાસવત 
રીમાકગિ 

25 November, ૨૦૨૧ના રોજ નમગદા નદીના પરૂથી અિરગ્રસ્ત 
ગામ સિિોદ્રા મકુામે ર્ો્ અને બચાવની કામગીરીનુાં મોક 
એક્િરિાઈઝ કરેલ હતી.  

નદીકાાંઠે વધ ુ કાાંપને કારણ ે
એમ્બ્યલુન્િને નદીકાાંઠે   લઈ 
જવાની મશુ્કેલી પડેલ હતી. 

 

૩૦ જાન્યઆુરી ૨૦૨૨ કોસવડ-૧૯ હોસ્સ્પટલ મોકડ્રીલ  -- -- 
 
ચાલ ુવષગમાાં DDMPની સ્સ્થત્તત : 

કાયગ પણૂગ થયેલ (િાંખ્યા) પ્રગસતમાાં બાકી 
તાલકુાનાપ્લાન 5 

  

તૈયાર કરનાર:DDMCGD"NF 

માંજૂર અને પ્રમાગણત કરનાર :કલેકટરશ્રી GD"NF 
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5|SZ6 o # 

 

o Ò<,FGL ~5Z[BF o 

 

#P! ;FDFgI DFlClT 

 Ò<,FG]\ GFD o GD"NF 

 TF,]SFVF[GL S], ;\bIFo _5 

 UFDF[GL S], ;\bIFo ૫૫૪ 

  

#PZ JCLJ8L lJUTF[ 

 Ò<,FV[YL TF,]SFVF[G]\ V\TZ sSLPDLPfo 

 !P GF\NF[N _ SLPDLP 

 ZP TL,SJF0F #Z SLPDLP 

 #P ;FUAFZF *_ SLPDLP 

 $P U~0[`JZ Z_SLPDLP 

 5P 0[0LIF5F0F *_ SLPDLP 

  

:Y/ VG[ JCLJ8L GSXF[ 
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#P# J:TL lJQFIS DFlCTL 

 
U|FdI J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o 

VG]PG\P TF,]SFG]\ GFD UFDGL ;\bIF J:TL 

!P GF\NF[N 107 1,12,553 

ZP U~0[`JZ 94 92,226 

#P TL,SJF0F 97 63,902 

$P N[0LIF5F0F 163 1,74,201 

5P ;FUAFZF 93 1,10,924 

 S],PP 554 5,53,806 

 

XC[ZF[GL J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o 

VG]PG\P XC[ZG]\ GFD J:TL 

!P ZFH5L5/F GUZ5Fl,SF 34,845 

 S],PP 34,845 

 

GD"NF Ò<,FGF S], 554 UFDF[ VFJ[,F\ K[P H[  5{SLGF TDFD UFDF[ DCN| V\X[ J;TL WZFJTF  UFDF[ K[P 

TYF V[S GUZ5Fl,SF VFJ[, K[P 

#P$ EF{lTS DFlCTL o 

H/:+F[T4 BF6 VG[ 5J"TF[  

 GD"NF Ò<,FDF\ S], Z DF[8L GNLVF[ VFJ[,L K[P GNLVMGM 5|JFC ptTZ YL 5}J" TZO JC[ K[P                          

GNLVF[ GD"NF4 SZH6 

0[D q T/FJ q D]bI JF[S/F 
CF  sSZH6 0[D4 RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF4 SFS0LVF\AF l;\RF. 

IF[HGFf 

BF6  

D]bI 5J"T lJ:TFZ  

S]NZTL JC[6GL lNXF ptTZ YL 5}J" TZO 
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GD"NF Ò<,FDF\ VFJ[, H/FXI s0[DfGL DFlCTL NXF"JT]\ 5+S o 

H/FXIG]\ GFD સરદાર સરોિર  

UFDG]\ GFD  નિાગામ તા.ગરૂડેશ્િર 

GNLG]\ GFD  નમવદા 

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P નમવદાGNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P 

નમવદા0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P 

m 

કરજણ 

નમવદા0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m 

૧.ઓરી૨.નિાપરા ૩.વસસોદ્રા, ૪.ગિુાર, ૫.માાંગરોલ, 

 ૬. રામપરુા, ૭.રૂાંઢ, ૮.શહેરાિ, ૯. પોઈચા, ૧૦. િરાછા, 

૧૧.ગાંભીરપુરા, ૧૨. સરુજિડ, ૧૩.િાાંસલા, ૧૪. અક્તેશ્િર, 

૧૫ સાાંજરોલી, ૧૬. ગરૂડેશ્િર, ૧૭. ગોરા, ૧૮.રેંગણ, 

૧૯. િાસણ, ૨૦.વિરપુર,૨૧. િાડીયા, 

:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT 
NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\,કોમયુનીટી હોલ, િાડી િગેર ે

જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P  

 

H/FXIG]\ GFD SZH6 0[D 

UFDG]\ GFD  ÒTU-4 TF,]SF GF\NF[N 

GNLG]\ GFD  SZH6 

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P SZH6 GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P 

SZH6 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P 

m 

નમવદા 

SZH6 0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m 

!PZFH5L5/F4 ZPENFD4 #PERZJF0F4 

$PCHZ5F0F4 5PWFG5F[Z4 &PWD6FRF 

:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT 
NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\,કોમયુનીટી હોલ, િાડી િગેર ે

જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P  
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H/FXIG]\ GFD RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF 

UFDG]\ GFD  RF[50JFJ 

GNLG]\ GFD  તાપી 

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P તાપી 

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P 

m 

કરજણ  

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m 

!P;LDVFD,L4 ZPEJZL;FUZ4 #PS[,4 $P5F84 

5P5F\R5L5Z 

:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\ કોમયુનીટી હોલ, િાડી િગેર ે

જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P  

 

H/FXIG]\ GFD SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF 

UFDG]\ GFD  GFGF SFS0LVF\AF 

GNLG]\ GFD  તાપી 

0[DDF\ S. S. GNLGF 5F6LGL VFJS YFI K[P તાપી 

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ S. GNLGF 5F6LDF\ V;Z SZ[ K[P 

m 

કરજણ  

0[DDF\ 5F6LG]\ ,[J, JWL HJFG[ SFZ6[ 5F6L 

KF[0JFDF\ VFJ[ TF[ SIF UFDF[G[ V;Z SZ[ K[P m 

!PGFGF SFS0LVF\AF4 ZPGFGF 0F[Z VF\AF4 

#PDSZF6 $Pક]િડાJF0L4 5PZF[hN[J4 &PNTJF0F4 

*P8FJ,4 (P5Fટી૯.ઘોડમુાંગ ૧૦.નાની દેિરૂપેણ  

:Y/F\TZ SZJF DF8[ ;,FDT :Y/F[GL lJUT NZ[S UFDGL 5|FPXF/FVF[DF\ કોમયુનીટી હોલ, િાડી િગેર ે

જગ્યાએVFlzTF[G[ VFXZF[ VF5L XSFI K[P  

 

VFAF[CJF VG[ kT] o 

 

JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FN sJQF" o ૨૦૨૧) 1097 DLPDLP 

JFlQF"S JZ;FN            sJQF" o ૨૦૨૧f 5483 DLPDLP   

JFlQF"S ;Z[ZFX JZ;FNL lNJ;F[ ૧૦૧lNJ;  

TF5DFG DCtTD  #૬ \ 0LU|L 4  gI]GTD  !૭ \  0LU|L 

N]QSF/U|:T GF 
 



                                                                           ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc 22 
 

DF8LGF D]bI 5|SFZF[ o 

 
DF8LGF 5|SFZF[ 

lJ:TFZ 8SFJFZLDF \ 

SF/L  @ 

UF[ZF/]  @ 

Z[TF/  @ 

   
HDLGGF[ p5IF[U o 

HDLG p5IF[U sC[S8ZDF\ K[<,F JQF" D]HAf 

 

S], 

lJ:TFZ 

B[TL ,FIS lJ:TFZ 

sC[S8ZDF\f 
H\U, 50TZ HDLG UF{RZ UFDT/ 

2755 

ci[.(km) 

1,05,060  1,14,766.69 -- -- -- 
 

િમીનના ઉપયોગમાાં છેલ્લાાં દિ વષગમાાં િો કોઇ મખુ્ય ફેરફાર થયો હોય તો તેના કારણો અને અિરો 
િણાવો. છેલ્લાાં વરિોમાાં ગબન ત્તપયત િમીનો અને પડતર િમીનોમાાં બાાંધકામ અને ઉદ્યોગ ર્રૂ થવાથી કુલ ખેતી 
ત્તવસ્તારમાાં ઘટાડો થઇ રહ્યો છે. જેથીઆિપાિના ગામોમાાં ખેતી ત્તવસ્તાર ગબન ખેતીમાાં તબદીલ થઇ રહ્યો છે.  

 

સિિંચાઇના મખુ્ય શ્રોત  ટકા કુલ સિિંચાઇવાળી જમીન  

કેનાલ       ટકા  
બોરવેલ કે અરય(ભગૂર્ભગિળ)    ટકા 
 

#P5 jIJ;FlIS 5|J°lTVF[ o  

 

B[TL  

Ò<,FGF D]bI 5FS o 

D]bI BlZO 5FS D]bI ZlJ 5FS D]bI pGF/] 5FS 

T]J[Z4 S5F;4 S[/4 0F\UZ4 H]JFZ4 

DSF.4 DU4 D94 ;F[IFALG4 V/N4 

AFHZL4 XFSEFÒ 

3p\4 H]JFZ4 DSF.4 R6F4 T]J[Z4 

lNJ[,F4 X[Z0L4 XFSEFÒ4 3F;RFZF[ 

AFHZL4 DSF.4 DUO/L4 DU4 T,4 

TZA]R4 XFSEFÒ4 3F;RFZF[ 

 

5X]VF[GL lJUTF[  

5X]VF[GF[ 5|SFZ S], ;\bIFsÒ<,FDF\f 

UFI 1,77,750 

E[\; 76,314 

3[\8F 21 

ASZF\ 89966 

3F[0Fp\8 UW[0F4 S]TZF4 0]SSZ TYF VgI 1226 

DZ3F\ VG[ ATSF\ 1,51,272 
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#P& DF/BFUT VG[ DCtJGL ;[JFVF[ 

 

5LJFG]\ 5F6L 

5LJFGF 5F6LGF D]bI zF[T 

!P H]Y 5F6L 5]ZJ9F o૦૫ 

ZP UFD S]JF o૦૦ 

#P 5F.5 ,F.GYL HF[0FI[, UFDGL ;\bIF o૦૦ 

$P 5F.5 ,F.GYL G HF[0FI[, UFDGL ;\bIF o૦૦ 

5P;FDFgI ZLT[ pGF/FDF\ 5F6LGL VKT VG]EJTF UFDGL ;\bIF HIF\ 8[gSZ §FZF 5F6L 5CF[\RF0J]\ 50T]\ CF[I o૦૫ 

 

DFU" VG[ JFCG jIJCFZ o 

5FSF Z:TFYL HF[0FI[, UFDGL lJUT oV[JF UFDGL ;\bIF H[ ;FDFgI ZLT[ EFZ[ JZ;FNDF\ K S,FSYL JWFZ[ ;DI DF8[ Z:TFYL 

;\5S" D]xS[, CF[I o૧૯ 
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5|SZ6 o $ 

 

િાંકટ, જોખમ, સન:િહાયતા અને ક્ષમતા (HRVC) આંકલન 

 

 િાંકટ, િોખમ, ત્તન:િહાયતા અને ક્ષમતા (HRVA) આંકલનમાાં ત્તવત્તવધ િાંકટ માટે િોખમ અને 
ત્તન:િહાયતાનુાં  િાંકગલત આંકલન હોય છે. આ માડહતીમાાં ઘણુાં રિપ્રદ ત્તવશ્ર્લેષણ હોય છે, જેમાાં િોખમ 
િાંર્ભત્તવત સ્થાન અને માળખાાં કયા છે અને િોખમ િાંર્ભત્તવત લોકો કોણ છે ? ઉપરાાંત કયા લોકો િાંકટનો 
િામનો કરવા િક્ષમ છે.  ત્તન:િહાયતા આંકલનમાાં આત્તથિક-િામાજિક ત્તન:િહાયતા, રહણેાાંકના અિલામત 
આવાિો, પયાગવરણની ત્તન:િહાયતા વગેરેનો િમાવેર્ થાય છે. િાંકટ, િોખમ, ત્તન:િહાયતા અને ક્ષમતા 
(HRVA) આંકલનમાાં િાંિાધનોની સગૂચ, પવૂગતૈયારીની વ્યવસ્થા, િાંચાર વ્યવસ્થા, જાહરે ત્તવતરણ 
વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પડરવહન, આરોગ્ય, ફાયર સ્ટેર્ન, વાવાઝોડામાાં રહવેાની િલામત િગ્યાની ત્તવગતો 
હોય છે, ઉપરાાંત ઇમરિરિી રીસ્પોરિને અિરકારક બનાવવા માટે તાલકુામાાં કાયગરત સ્વૈચ્છછક િાંસ્થાઓ 
અને સ્વયાં િેવકોની સગૂચ હોય છે.    

 

િાંકટ આંકલન 

પરુ (છેલ્લી  ઘટના) 

તારીખ, 

માિ, 

વષગ 

કારણ અને 
િાંકટનુાં મળૂ 

અિરગ્રસ્ત 
ગામોની 
િાંખ્યા 

અિરગ્રસ્ત 
કુટુાંબો 

માનવ 
મતૃ્ય ુ
િાંખ્યા 

પશ ુ
મતૃ્યનુી 
િાંખ્યા 

 

 

અંર્તઃ 
નકૂિાન 
પામેલ 
મકાન 

પણૂગ નકૂિાન 
થયેલ મકાન 

કાચા પાકા કાચા પાકા 
ઓગષ્ટ 

૨૦૨૨ 

ભારેિરસાદ 

અન ેનમવદાડમે 

અન ેકરજણ 

ડેમમાથી પાણી 

છોડતા 

-- -- ૦૩ ૨& ૨૩& ૨૨ ૧૧ ૦ 
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જજલ્લામાાં િાંિસવત જોખમી સ્થાન  
પરુ આવે તેવા િાંિસવત સ્થાન 

િાંિસવત 
જોખમી સ્થાન 

સ્થળ 
જવાબદાર 
સવિાગ 

જોખમી 
ગામોની 
િાંખ્યા 

જોખમી ખેતી 
સવસ્તાર (હ.ે) 

કુલ 
વસ્તીને 
જોખમ 

કુલ 
પશઓુને 
જોખમ 

SZH6 0[D UFDo ÒTU-4 

 TFPGF\NF[N 

ઈરીગેર્ન 
ડડપાટગ . 

& ૧૬૨૦.૦૦ ૨૨૩૯૦ ૧૨૫૦૬ 

RF[50JFJ 

l;\RF. IF[HGF  

UFDo RF[50JFJ4  

TFP ;FUAFZF 

ઈરીગેર્ન 
ડડપાટગ . 

5 ૧૯૮૭.૮૯ ૨૯૬૭૬ ૬૪૩૮ 

SFS0LVF\AF 

l;\RF. IF[HGF 

UFDoGFGF 

SFS0LVF\AF4;FUAFZF 

૧૦ 

 

GD"NF lH<,FDF\ JZ;FN 5|DF6DF\ 50[ K[ TYF VF lH<,FDF\ Z H[8,L DF[8L GNLVF[ 56 JC[ K[P 

RF[DF;F NZdIFG p5ZJF;DF\ JWFZ[ JZ;FN 50[ TF[ VF GNLVF[DF\ 5}Z VFJJFGL XSITF JWL HFI K[P H[YL 

VF GNLVF[GL VFH]AFH]GF GLRF6JF/F UFDF[G[ 5}Z H[JL 5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ SZJFGLસાંભાિના ZC[ K[P  

વાવાઝોડુ  
તારીખ, 

મહહનો, 
વષગ 

કારણ અને 
િાંકટનુાં મળૂ 

અિરગ્રસ્ત 
ગામની 
િાંખ્યા 

અિરગ્રસ્ત 
વસ્તી 

માનવ 
મતૃ્ય ુ
િાંખ્યા 

પશ ુ
મતૃ્યનુી 
િાંખ્યા 

અંર્તઃ 
નકૂિાન 
પામેલ મકાન 

પણૂગ નકૂિાન 
થયેલ મકાન 

કાચા પાકા કાચા પાકા 

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

 

ભકૂાંપ  (છેલ્લી ઘટનાની સવગતોનો ઉલ્લેખ કરો) 
તારીખ ફોલ્ટલાઇ

ન ઇપી 
િેન્ટર 

તીવ્રતા 
(રીકટર 

સ્કેલ) 

અિરગ્રસ્ત
ગામોનીિાં
ખ્યા 

અિર 

ગ્રસ્ત કુલ 
વસ્તી 

માનવ 
મતૃ્ય ુ
િાંખ્યા 

અંર્તઃ 
નકૂિાન 
પામેલ મકાન 

પણૂગ નકૂિાન 
થયેલ મકાન 

      કાચા પાકા કાચા પાકા 
જાન્યુઆરી 

૨૦૦૧ 

SrK4 

,F[-F. 

UFD 

&P) 

lZS8Z 

:S[, 

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

 

દુષ્કાળ   

વષગ / મહહનો 
જાહરે કરેલ 

ગામોની િાંખ્યા 
કારણ અને 
િાંકટનુાં મળૂ 

િાંકટની ઘટનાનો 
િમયગાળો 

અિરગ્રસ્ત વસ્તી 

-- -- -- -- -- 
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કેસમકલ્િ અને ઔદ્યોભગક િાંકટ 

તારીખ 
સ્થળ 

જાહરે/ખાનગી 

કારણ 
અને 

િાંકટનુાં 
મળૂ 

અિરગ્રસ્ત 
કુલ 

સવસ્તાર 
(ચોરિ 
કી.મી.) 

અિર 

ગ્રસ્ત 
ગામોની 
િાંખ્યા 

ઇજા 

ગ્રસ્તની 
િાંખ્યા 

મતૃકોની 
િાંખ્યા 

અિરગ્રસ્ત 
કુલ વસ્તી 

સમલ્કતને 
અિર 

અન્ય 
નકૂિાન 

(પશ ુ
વગેરે) 

------- 
 

 
જિલ્લામાાં ત્તવત્તવધ સ્તરે થયેલ ચચાગને આધારે ગાંર્ભીર અને િાધારણ િોખમ હઠેળના ગામોના 
ત્તવશ્ર્લેષણના ધોરણો : 

િાંકટ ગાંિીર જોખમ હઠેળના ગામો િા્ારણ જોખમ હઠેળના ગામો 
પરુ   છેલ્લા 10 વષગમાાં 5 વષગથી વધ ુવખત 

પરુની અિર પામતા ગામો 
છેલ્લા 10 વષગમાાં ઓછામાાં ઓછા 3 વષગ 
પરુની અિર પામતા ગામો 

વાવાઝોડુ દડરયા ડકનારેથી 0 થી 7 કી.મી.ના 
અંતરમાાં આવેલ ગામો. 

દડરયા ડકનારેથી 7 થી 15 કી.મી.ના 
અંતરમાાં આવેલ ગામો. 

ભકૂાંપ  ત્તિસ્મીક ઝોન 4 અને 5 નાગામો ત્તિસ્મીક ઝોન 2 અને 3 નાગામો 
દુષ્ટ્કાળ 

 

ઉનાળામાાં િામરય રીતે પાણીની  
અછત ધરાવતા ગામો 

દુષ્ટ્કાળના વષગમાાં અિર પામતા ગામો 

ઓદ્યોગગક /કેત્તમકલ 

 

MAH, કેત્તમકલ અને રયકૂ્લીયર 
યતુ્તનટથી 5 કી.મી. ની પરીઘના ગામો 

MAH, કેત્તમકલ અને રયકૂ્લીયર યતુ્તનટથી 
5 થી 15 કી.મી. ની પરીઘના ગામો 

સનુામી  
 

દડરયા ડકનારેથી 0 થી 7 કી.મી.ના 
અંતરમાાં આવેલ ગામો. 

દડરયા ડકનારેથી 7 થી 15 કી.મી.ના 
અંતરમાાં આવેલ ગામો. 
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જોખમ અને સન:િહાયતા આંકલન (ચાલ ુવષગ મજુબ ્ારણા) 
િૌસતક સન:િહાયતા   

િાંકટ 

ગામોની 
િાંખ્યા 

 

કુલ 
વસ્તી 

 

પશઓુની 
િાંખ્યા 

કાચા 
મકાનોની 
િાંખ્યા 

પાકા 
મકાનોની 
િાંખ્યા 

ખેતી સવસ્તાર 
(હકેટરમાાં) 

પીવાના 
પાણીના 
શ્રોતની 
િાંખ્યા 

પરુ ૬૦ ૪૬૩૬૧ ૧૪૧૦૨ ૯૧૨૩ ૭૧૩૫ ૨૪૫૫૦.૩૭ ૩૧૩ 

વાવાઝોડુ ૧૯૯ ૧૨૮૧૭૬ ૮૨૦૫૬ ૧૦૪૦૭ ૩૩૨૧૦ ૪૧૩૫૬.૫૨ ૩૧૧૭ 

ભકૂાંપ ૫૫૪ ૧૮૮૧૭૬ ૮૨૦૫૬ ૧૦૪૦૭ ૩૩૨૧૦ ૨૦૧૮૫૫.૮૯ ૩૧૧૭ 

ઓદ્યોગગક 
/કેત્તમકલ 

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

સનુામી -- -- -- -- -- -- -- 
લાગ ુપડતા કોલમમાાં િ ત્તવગતો ર્ભરો.   

 

માળખાને જોખમ  
જાહરે િવનોને જોખમ  

િાંકટ 
િવનો (િાંખ્યા) 

ર્ાળા આંગણવાડી પાંચાયત િામદુાસયક  કેન્દ્રો 
પરુ -- 06 -- -- 
વાવાઝોડુ -- -- -- -- 
ભકૂાંપ -- -- -- -- 
ઓદ્યોગગક/કેત્તમકલ -- -- -- -- 
સનુામી -- -- -- -- 

 

િાંચારને જોખમ 

િાંકટ 
િાંચાર 

મોબાઇલ ટાવર વાયરલેિ ટાવર પોસ્ટ ઓહફિ 

પરુ -- -- -- 
વાવાઝોડુ -- -- -- 
ભકૂાંપ -- -- -- 
ઓદ્યોગગક /કેત્તમકલ -- -- -- 
સનુામી -- -- -- 
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માગગ અને વાહનવ્યવહાર ને જોખમ 

િાંકટ 

માગગ અને વાહનવ્યવહાર 

રાજ્યના મખુ્ય અને 
જજલ્લાના અન્ય રસ્તાઓ 

સ્ટેટ હાઇ-વે નેર્નલ હાઇ-વે રેલવે 

પરુ -- -- -- -- 
વાવાઝોડુ ૧૪૬.૮૦૫ ૧૯૮.૦૨૫ -- -- 
ભકૂાંપ -- -- -- -- 
ઔદ્યોગગક /કેત્તમકલ -- -- -- -- 
સનુામી -- -- -- -- 
 

 

વીજળી િપ્લાયને જોખમ 

િાંકટ 
વીજળી િપ્લાય 

િબ ડીવીઝન યસુનટ ફીડર ટ્રાન્િફોમગર વીજળીના થાાંિલાઓ 

પરુ ૦૩ ૫૬ ૧૦૫૨૨ ૧૨૪.૩૫૭ 
વાવાઝોડુ ૦૭ ૧૩૪ ૨૦૧૦૭ ૨૮૮૭૧૪ 
ભકૂાંપ -- -- -- -- 
ઔદ્યોગગક /કેત્તમકલ -- -- -- -- 
સનુામી -- -- -- -- 
 

 

મહત્વની િેવાઓને જોખમ 

િાંકટ 
અન્ન િપ્લાય 

િસ્તા અનાજની દુકાનો અનાજ બજાર 

પરુ -- -- 
વાવાઝોડુ -- -- 
ભકૂાંપ -- -- 
ઔદ્યોગગક /કેત્તમકલ -- -- 
સનુામી -- -- 
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િાંકટ 

પીવાનુાં પાણી 

પાણીપરુવઠા વક્િગ 
કવૂાઓ, તળાવો - 
િરકારી/ખાનગી 

પરુ -- -- 
વાવાઝોડુ -- -- 
ભકૂાંપ -- -- 
દુષ્ટ્કાળ -- -- 
ઔદ્યોગગક /કેત્તમકલ -- -- 
સનુામી -- -- 
 

સ્વાસ્્ય માળખાને જોખમ 

િાંકટ 

 

િબ 
િેન્ટર 

PHC CHC 

108 

એમ્બ્યલુન્િ 
સ્થળ 

હોસ્પીટલ 
િરકારી / 
ખાનગી 

પશ ુ
િારવાર 
દવાખાના 

પરુ -- -- -- -- -- -- 
વાવાઝોડુ -- -- -- -- -- -- 
ભકૂાંપ -- -- -- -- -- -- 
ઔદ્યોગગક /કેત્તમકલ -- -- -- -- -- -- 
સનુામી -- -- -- -- -- -- 
 

lH<,FGF HRVAG]\ lJ`,[QF6 o 

 
 lH<,FDF\YL Z H[8,L DF[8L GNLVF[ JC[TL CF[I TYF VD]S lJ:TFZF[ p\RF6JF/F VFJ[,F CF[I H[GFYL 

VF lH<,FDF\ JFJFhF[0]\ VG[ 5]ZGL ;\EFJGF 5}Z[5}ZL ZC[,L K[P Ò<,FDF\ ૪૬ H[8,F UFDF[G[ 5}ZGL ;\EFJGF 

ZC[ K[P VF lH<,F[ E}S\5 l;;DLS hF[G # DF\ l:YT K[P T[YL E}S\5GL 56 ;FWFZ6 ;\EFJGF K[P  

 

lGo;CFI H]YF[G]\ lJ`,[QF6 

lJX[QF H~lZIFTJF/F H]YF[ o 

.DZHg;LGF ;DI[ V;ZU|:T ;DU| ;D]NFIG[ DNNGL VFJxISTF CF[I K[P 5Z\T] VF56F ;DFHDF\ 

lJX[QF H~lZIFTJF/F jIlST VG[ H]YF[ K[ T[DGL BF; NZSFZ SZJL H~ZL K[P V[JL jIlSTVF[ H[ V[S VYJF 

V[SYL JWFZ[ XFZLlZS GA/F. VYJF lJS,F\UTF WZFJTF CF[I H[D S[ §lQ8CLG S[ VF\B[ VF[K]\ N[BFT]\ CF[I4 

RF,JFDF\4 AF[,JFDF\4 ;F\E/JFDF\4 IFN ZFBJFDF\ lJS,F\UTF CF[I T[VF[G[ VF5ltT NZdIFG D]xS[,L 50L 
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XS[ K[P T[DGF DF8[ h05L ;CFI D/[ T[G]\ lJX[QF VFIF[HG SZJ]\ HF[.V[P VD]S lJS,F\UTF ;LWL GHZ[ 50[ 

T[JL C[I K[ HIFZ[ VD]S XF[WJL VG[ ;DHJL DxS[, 50[ K[ H[D S[ CNIGF ZF[UL4 ;\J[NGF VG[ DFGl;S 

5L0F4 JF VG[ ;\lWJF4 V[,Ò"4 ND4 Z;FI6F[GL lJ5ZLT V;Z YTL CF[I4 `JFrKF[:JF;GL TS,LO4 HF[JF4 

;F\E/JFGL VG[ DUHGL TS,LO JU[Z[PP 

 

lJS,F\U jIlSTVF[G[ VD]S SFIF[" SZJFDF\ VJZF[W YFI K[ H[D S[PPPP 

 RF,JFDF\ S[ 5UlYIFGF[ p5IF[U SZTL JBT[ D]xS[,L 50TL CF[I s;F\WFGF[ N]BFJF[4 jCL,R[Z4 

§lQ8CLGGL RF,JFGL ,FS0L4 AU, 3F[0L VG[ CFY 3F[0Lf 

 YFS ,FUL HTF[ CF[I4 `JF; R0TF[ CF[I4 VXlST VFJL HTL CF[I sYF[0F ;DI DF8[ VG[ SFIDL ZLT[ 

VFJL l:YlT CF[If 

 CNIGF ZF[U4 ND4 O[O;FG[ ,UTL TS,LO4 VYJF TF[ VgI SF[. ,1F6F[ H[ TF64 YFS VG[ C,G 

R,GYL `JF;GL TS,LO YTL CF[IPPDFGl;S4 AF{lWS4 lJRFZJFGL VG[ ;DHJFGL 

TS,LO§lQ8lJCLG;F\E/L XSTF G CF[IP 

lGo;CFITF WZFJTF H]YF[ o 

િાંકટ 
ગામ 

સાંખ્યા 

કુટુાંબ / વસ્તીને જોખમ સનઃિહાય જૂથો 

કુલ 
કુટુાંબો 

બી.પી.એ
લ. કુટુાંબો 

િા.રૈ્.પ
. વસ્તી 

એિ.

િી 
વસ્તી 

એિ.ટી. 
વસ્તી 

એકલ  
મહહલા 

(સવ્વા) 

સવકલાાંગ 
વ્યસ્ક્તઓ 

વધૃ્ સનરા્ાર  
(65 વષગથી 
વધ)ુ ની 
િાંખ્યા 

પરુ ૪૩ ૩૭૦૧ ૨૪૪૭૨ ૩૪૦ ૨૫૧ ૨૫૮૪૦ lH<,FDF\ 

S], ૭૦૪ 

5[gXG 

WFZS 

lJWJF K[P 

૨૧ ૧૦૭૧ 

વાવાઝોડુ ૨૦૩ ૧૦૭૪૭૨ ૧૨૯૫૦ ૩૩૨૪ ૪૭૧ ૧૦૨૦૯૯ ૮૧ ૭૭૭૧ 

ભકૂાંપ ૨૦૩ ૧૦૭૪૭૨ ૧૨૯૫૦ ૩૩૨૪ ૪૭૧ ૧૦૨૦૯૯ ૮૧ ૭૭૭૧ 

દુષ્ટ્કાળ -- -- -- -- -- --  -- 
ઔદ્યોગગક 
/કેત્તમકલ 

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

સનુામી -- -- -- -- -- -- -- -- 
નોંધ –જે-તે િાંકટમાાં િોખમ ધરાવતા ગામોના ત્તનિઃિહાય કુટુાંબ/વ્યસ્ક્તની યાદી તૈયાર કરી પડરત્તર્ષ્ટ્ટમાાં 
મકૂવી. 

જિલ્લામાાં ત્તનિઃિહાયતાના ત્તવશ્ર્લેષણમાાં આડદવાિી અને વધૃધ ત્તનરાધાર િૌથી વધ ુિોખમમાાં છે. 

િામારય રીતે િામાજીક, આત્તથિક, રૈ્ક્ષણીક અને રાિકીય િન્દ્ષ્ટ્ટથી પછાતપણાને લીધે અન.ુજાત્તત/િન જાત્તત 
િાંર્ભત્તવત િોખમ િામે ટકી ર્કવા અિમથગ છે. આપત્તિ પવેૂ ની ચેતવણી, િલામત સ્થળે ખિેડવા, 
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પ્રાથત્તમક િારવાર અને ર્રૂઆતની રાહતમાાં આ િમહૂને પ્રાથત્તમકતા આપવી િરૂરી છે. િામારય રીતે આ 
િમહૂ ના લોકો ગામમાાં છેવાડ ેવિતા હોય માડહતી અને સતુ્તવધાઓ તેમના સધુી પહોંચતી નથી. જેની 
પહોંચ સતુ્તનચ્શ્ર્ચત કરવી િરૂરી છે. િરકારશ્રીએ આંકલન દ્વારા તારવેલ બી.પી.એલ. પડરવારોને પણ 
આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની કામગીરીમાાં પ્રાથત્તમકતા આપવી. 
 

જિલ્લામાાં િોખમ િાંર્ભત્તવત ગામોમાાં વિતા એકલ મડહલા કે ત્તવધવાના આંકડાઓ િચોટ રીતેTDMP, 

VDMPમાાં મકૂવા િરૂરી છે.  

 

ક્ષમતાઓનુાં સવશ્ર્લેષણ  
લોકોની પરાંપરાગત રીતે િાંકટનો િામનો કરવાની ક્ષમતા  

િાંકટ પવૂગ ચેતવણી પવૂગ તૈયારી ર્રૂઆતનો રીિપોન્િ 

પરુ િમદુાય દ્વારા પાણીના સ્તર પર 
નિર રાખવી 

નજક્ક કરેલા ઉંચા સ્થળે 
સ્થળાાંતર  અને બચાવ 
ટુકડીઓની તૈયારી 

ર્ોધ અને બચાવ, 

પ્રાથત્તમક િારવાર 

વાવાઝોડુ માછીમારો દ્વારા માડહતી મેળવવી િલામત સ્થળની 
ઓળખ, સ્થળાાંતર 

ર્ોધ અને બચાવ, 

પ્રાથત્તમક િારવાર 

ભકૂાંપ પવૂગ અનમુાન કરી ર્કાત ુનથી.  િલામત સ્થળની 
ઓળખ 

ર્ોધ અને બચાવ, 

પ્રાથત્તમક િારવાર 

દુષ્ટ્કાળ પાંચાગના આધારે વરિાદનુાં 
આંકલન, જેઠ મડહનામાાં પવન 
અને વાદળની ડદર્ા અને ગત્તતના 
આધારે આંકલન 

ઘાિચારા અને અનાિ 
િાંગ્રહ,કુવા અને તળાવ 
પાણીના વપરાર્ના 
ત્તનયમ ઘડવા,   

પાાંિરાપોળ, પરબ અને 
ઘાિચારા ડપેો ર્રૂ 
કરવા 

ઓદ્યોગગક /કેત્તમકલ VFSl:DS K[P ,F[SF[G[ ;,FDT :Y/[ 
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HRVAત્તવશ્લેષણ અંગેની ર્ભલામણો 

  જિલ્લામાાં િોવા મળતાાં િોખમો િામે પવૂગ તૈયારી અને િોખમો િામે પ્રત્તતિાદ આપવા 

માટેની ક્ષમતા પર ત્તવરે્ષ ધયાન આપવાની િરૂરીયાત છે.જીલ્લો જ્યારે ભકૂાંપ ઝોન-૩ માાં િમાત્તવષ્ટ્ટ છે .

ત્યારે તેના મકાનો અને અરય બાંધકામ ભકૂાંપ પ્રત્તતરોધક બને તે િરૂરી છે. જીલ્લામાાં પરુ િામે પ્રત્તતિાદ 

આપવા માટેના િાધનો તથા માનવ િાંિાધનોની ઉણપ વતાગય છે જે પ્રતગતા તરફ કામ થાય તે િરૂરી 

છે.  
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 આપત્તિની અિરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ની કામગીરી અને ગબન 
માળખાગત કાયો કરવા. માળખાગત કામમાાં બાાંધકામ અને આનિુાંગગક કામગીરી જે િોખમ હળવ ુ
કરવામાાં મદદ કરે. ગબન માળખાગત કાયોમાાં િનજાગતૃ્તત, ક્ષમતાવધગન, વ્યવહારમાાં બદલાવ, 

િલામતીના ત્તનયમો ઘડવા અને લાગ ૂકરવા જેવા કાયો કરવા. 
ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના કાયો નીચે મિુબ જે બે પ્રકારના છે; 

 

1. માળખાગત કાયો :   સ્થળ પર બાાંધકામ અને એરજીનીયરીંગ, ર્ભૌત્તતક કામ. 

2. ગબન માળખાગત કાયો : અભ્યાિ, િાંર્ોધન, ત્તનયમો, નીત્તતઓ, ક્ષમતાવધગન વગેરે કામગીરી 
 

DDMPમાાં દરેક િાંકટ િાંબાંત્તધત આવા કાયોનુાં આયોિન કરી ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગનાાં કાયગક્રમોમાાં િાાંકળી 
ર્કાય. દા.ત. મનરેગાનાાં કાયોમાાં પરુ રક્ષકપાળા, વકૃ્ષા રોપણ વગેરે કરવાની પરુ સ્સ્થત્તતને અટકાવી 
ર્કાય. આવાિ બાાંધકામમાાં િલામતીનાાં ધોરણો દાખલ કરવાથી ભકૂાંપની અિર ઓછી કરી ર્કાય. 

દડરયા ડકનારાનાાં ગામોમાાં “મેંગરૂર્” ની આડાર્ ઉર્ભી કરીએ તો સનુામીની અિર ઓછી કરી ર્કાય. 

 

દરેક ત્તવર્ભાગ પોતાની કાયગ યોિનામાાં આવા કાયો િમાત્તવષ્ટ્ટ કરે તેનુાં િાંકલનDDMP અમલ કરનાર 
કરી ર્કે. આવા કામોની વાત્તષિક િમીક્ષા કરી તેમાાં િરૂરી સધુારા વધારા કરતા રહવે ુાં.  
 

5P! ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ 

પરુના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે માળખાગતપગલાાંઓ  
િાંિસવત 

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)

નાાં પગલાાંઓ 

ઓળખ કરેલ 
સ્થળો અને ગામો 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  કાયગક્રમ 
િાથે િાાંકળી ર્કાય 

નવા કાાંિ ખોદાવવા અને 
ઉંડા કરાવવા 

 
 

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

ત્તિિંચાઇ ત્તવર્ભાગ અને 
ગ્રામ ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ 

ત્તિિંચાઇની ત્તવર્ભાગીય યોિના 
અને મનરગા 

પરુ ત્તવસ્તારમાાં માટીના 
મોટા બાાંધ બનાવવા  

દડરયા ડકનારાના 
ગામોમાાં િમિુના 
પાણી દ્વારા થતા 
િમીન ધોવાણ 
અને ખારાર્ 

ગ્રામ ત્તવકાિ 
ત્તવર્ભાગઅને 
વનત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના, મનરેગા 
અને વોટર રે્ડ 
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અટકાવવા માટેના 
પાળા બનાવવા 

ત્તવસ્તારમાાં માટીના મોટા 
બાાંધ 

( Checkdam )  ની 
મરામત 

 
 
 

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

ત્તિિંચાઇ ત્તવર્ભાગ અને 
ગ્રામ ત્તવકાિ 

ત્તિિંચાઇની ત્તવર્ભાગીય યોિના 
અને મનરેગા 

પરુ પાણીના ત્તનકાલ, 

ડ્રનેેિ અને ર્ભરતીના 
પાણીના ત્તનકાલની નહરે, 

કેનાલની મરામત કરવી. 

નાનીનદીનાપાણીને
મોટીનદીમાાંડાયવટગ
કરવામાટેનીકામગી
રીકરવી 

ત્તિિંચાઇ ત્તવર્ભાગ સ્પેશ્યલ પ્લાન 

સરુક્ષીત આવાિોનુાં 
બાાંધકામ કરવુાં(નવા 
ત્તનમાગણ થનાર ઇન્દ્રદરા, 
િરદાર અને આંબેડકર 
આવાિ) 

જે-તે 
તાલકુાનાગામોમાાં  

ગ્રામ ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ આવાિ યોિના 

દડરયાને ગામની અંદર 
આવતો રોકવા અને 
િમીન ધોવાણ 
અટકાવવા મેંગરૂર્ની 
આડાર્ અને  પાળા / 

ડદવાલોનુાં બાાંધકામ  

દડરયા ડકનારામાાં 
જ્યાાં દડરયાનુાં 
પાણી આગળ વધે 
છે  

વન ત્તવર્ભાગ અને 
ગ્રામ ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના, મનરેગા 
અને વોટર રે્ડ 

િળાર્ય, નદી અને ડમેને 
ડડિીલ્ટીંગ કરાવવા 

દરેકગામતળાવઅ
નેનદીનાકાાંિ 

ગ્રામ ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ મનરેગા અને િમીન ત્તવકાિ 
ત્તનગમની યોિના 

 



                                                                           ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc 34 
 

પરુના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે ભબન માળખાગત પગલાાંઓ  

ભબન માળખાગત પગલાાંઓ 
સ્થળ/ આવરી 

લી્ેલ  સવસ્તાર 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  કાયગક્રમ 
િાથે િાાંકળી ર્કાય 

િોખમ િાંર્ભત્તવત ત્તવસ્તારના 
હાલના અને ર્ભત્તવષ્ટ્યમાાં ત્તનમાગણ 
થનાર આવાિોનુાં સરુક્ષા 
ઓડડટ કરવુાં  

પરુિાંર્ભત્તવતગામ ગ્રામ ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ આવાિીય યોિના 

પરાંપરાગત િામનો કરવાના 
િાધનો અને કૌર્લ્યોનો ત્તવકાિ 
કરવો. દા.ત. તરાપા,  

પરુિાંર્ભત્તવતગામ DDMC,યવુક માંડળ 
અને એન.જી.ઓ. 

DDMPના તાલીમ અને 
ક્ષમતાવધગન  

સ્વયાં િેવકો અને તકત્તનકી 
કુર્ળ વ્યસ્ક્તઓનુાં ક્ષમતાવધગન 

પરુિાંર્ભત્તવતગામ DDMC DDMPના તાલીમ અને 
ક્ષમતાવધગન 

પશઓુની િલામતી અંગે 
જાગતૃ્તત 

પરુિાંર્ભત્તવતગામ પશપુાલન  અને ગ્રામ 
ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના 

 
 

વાવાઝોડાના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ  

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના 
િાંિસવત પગલાાંઓ 

ઓળખ કરેલ સ્થળો 
અને ગામો 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  કાયગક્રમ 
િાથે િાાંકળી ર્કાય 

દડરયાડકનારા ત્તવસ્તારમાાં વકૃ્ષો/ 
મેંગરૂર્નુાં વાવેતર  

વાવાઝોડાિાંર્ભત્તવતગામ વન ત્તવર્ભાગ, પોટગ 
ઓથોરીટી અને ગ્રામ 
ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના અને 
મનરેગા 

વાવાઝોડાથી અિલામત 
મકાનો અને જાહરે ર્ભવનોની 
ઓળખ કરવી અને તેન ુ
રેરોડફટીંગ કરવુાં.  

વાવાઝોડાિાંર્ભત્તવતગામ માગગ અને મકાન અને 
ગ્રામ ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના  
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વાવાઝોડાના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે ભબન માળખાગત પગલાાંઓ  

ભબન માળખાગત 
પગલાાંઓ 

સ્થળ/ આવરી 
લી્ેલ  સવસ્તાર 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  
કાયગક્રમ િાથે 
િાાંકળી ર્કાય 

પવૂગ ચેતવણી વ્યવસ્થાને 
મિબતૂ બનાવવી. 

વાવાઝોડાિાંર્ભત્તવતગામ DDMC  

માછીમારો જીવનરક્ષક જેકેટ, 

રીંગો, દોરડા અને અરય 
િાધનો િાથે રાખતા થાય 
અને વાપરતા થાય તે માટે 
જાગતૃ્તત અને વ્યવસ્થા. 

 DDMC, TDMC 
VDMC 

DDMP 

દડરયા ડકનારા ઝોનના મારય 
ત્તનયમોનુાં ચસુ્ત રીતે પાલન 
કરાવવ.ુ 

પયાગવરણ અને વન 
ત્તવર્ભાગ 

 

માછીમારોની હોડીઓની 
નોંધણી કરવી 

ફીર્રીર્ ત્તવર્ભાગ  

નબળી ગણુવિાવાળા 
ગબલ્ડીંગ/ હોડીંગ માટે નોટીિ 
આપવી અને ત્તનયાંત્રણ કરવુાં. 

માગગ અને 
મકાનત્તવર્ભાગ 

 

 

ભકૂાંપના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ  

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના 
િાંિસવત પગલાાંઓ 

ઓળખ કરેલ 
સ્થળો અને ગામ 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  
કાયગક્રમ િાથે 
િાાંકળી ર્કાય 

નબળા મકાન અને ખાનગી 
ગબલ્ડીંગો (ર્ાળા, બેરક, ર્ોપીંગ 
િેરટર વગેરે) નુાં રેરોફીટીંગ કરાવવુાં.  

ભકૂાંપિાંર્ભત્તવતગામો 
 

માગગ અને મકાન, 

ગ્રામ ત્તવકાિ 
ત્તવર્ભાગ 

 

આવાિીય યોિના હઠેળ બનેલ 
મકાનોનુાં રેરોડફટીંગ  

VDMC,  
TDMC, DDMC 

આવાિીય યોિના 
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અત્તત નબળા અને િર્જરીત મકાનો 
અને ગબલ્ડીંગો ઓળખવા અને 
ધરાર્ાયી કરવા. 

માગગ અને મકાન 
ત્તવર્ભાગ 

 

 

ભકૂાંપના ઉપર્મન(મીટીગરે્ન) માટે ભબન માળખાગત પગલાાંઓ  

ભબન - માળખાગત િાંિસવત 
પગલાાંઓ 

સ્થળ/ આવરી 
લી્ેલ  સવસ્તાર 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

યોજના કે પ્રોગ્રામ 
નુાં કેન્દ્ર કચેરી 

તાલીમબધધ કડડયા, એરજીનીયર 
અને આડકિટેક્ટની નોંધણી કરવી 

ભકૂાંપિાંર્ભત્તવતગામો માગગ અને મકાન 
અને DDMC 

 

ભકૂાંપ પ્રત્તતરોધક બાબતો અંગે 
આડકિટેક્ટ, એરજીનીયર, કડડયા-
કારીગરોનુાં ક્ષમતાવધગન 

માગગ અને મકાન 
અને DDMC 

 

તમામ બાાંધકામોમાાં ભકૂાંપીય 
િલામતી િબાંધીત નીત્તતત્તનયમોનુાં 
ચસુ્ત પાલન કરાવવુાં.  

DDO  

ર્ાળાઓ, હોસ્પીટલ અને જાહરે 
ર્ભવનો માટે મોકડ્રીલ કરવી. 
આડકિટેક્ટ, એરજીનીયર, કડડયા-
કારીગરોને ભકૂાંપ પ્રત્તતરોધક 
બાાંધકામ તાલીમ અને 
ઓરીએરટેર્ન કરવ.ુ 

DDMCઅને 
ર્ાળાઓ 

 

 

દુષ્કાળના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ  
આવશ્યક 

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના 
િાંિસવત પગલાાંઓ 

ઓળખ કરેલ 
સ્થળો અને ગામ 

અમલ કરનાર સવિાગ 

કઇ યોજના કે  
કાયગક્રમ િાથે િાાંકળી 

ર્કાય 

ગૌચર અને જાહરે િરકારી 
િમીન, િીડ ફામગ, રસ્ટની િમીન 
વગેરેમાાં ઘાિચારો અને 

દુષ્ટ્કાળિાંર્ભત્તવતગા
મો 

વન ત્તવર્ભાગ, ગ્રામ ત્તવકાિ 
અને પાંચાયત 

ત્તવર્ભાગીય યોિના અને 
મનરેગા 
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આવશ્યક 
ઉપર્મન(મીટીગેર્ન)ના 

િાંિસવત પગલાાંઓ 

ઓળખ કરેલ 
સ્થળો અને ગામ 

અમલ કરનાર સવિાગ 

કઇ યોજના કે  
કાયગક્રમ િાથે િાાંકળી 

ર્કાય 

વકૃ્ષારોપણ કરવુાં  

કુટુાંબ સ્તરે મકાનમાાં અને જાહરે 
ર્ભવનોમાાં વરિાદી પાણીના 
િાંગ્રહનુાં બાાંધકામ કરાવવ.ુ  

GWSSB અને ગ્રામ 
ત્તવકાિ ત્તવર્ભાગ 

સ્વ િલ ધારા અને 
મનરેગા 

િામદુાત્તયક સ્તરે વરિાદી 
પાણીના િાંગ્રહ માટે તળાવો, ખેત 
તલાવડી અને ચેકડમેોનુાં 
બાાંધકામ કરાવવ.ુ 

ગ્રામ ત્તવકાિ અને 
ત્તિિંચાઇત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના, 
મનરેગા અને વોટર રે્ડ 

ઘાિચારા પ્લોટ અને ઘાિચારા 
બેરક ત્તવકિીત કરવા 

DDMC, વન ત્તવર્ભાગ, 

પશપુાલન ત્તવર્ભાગ અને 
પાંચાયત 

ત્તવર્ભાગીય યોિના 

િળાર્ય અને ડમેને ડીિીલ્ટીંગ 
કરાવવા 

ત્તિિંચાઇ અને ગ્રામ ત્તવકાિ 
ત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના અને 
મનરેગા 

 

દુષ્કાળના ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે ભબન માળખાગત પગલાાંઓ  

ભબન માળખાગત પગલાાંઓ 
સ્થળ/ આવરી 

લી્ેલ  સવસ્તાર 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  
કાયગક્રમ િાથે 
િાાંકળી ર્કાય 

અછત અને દુષ્ટ્કાળ ત્તનવારણના 
કામોની સગૂચ બનાવવી અને સ્થળ 
તારવવા 

દુષ્ટ્કાળિાંર્ભત્તવતગામો ગ્રામ ત્તવકાિ 
ત્તવર્ભાગ  

મનરેગા 

ઓછા વરિાદમાાં દુષ્ટ્કાળમાાં ટકી 
ર્કે તેવા પાકો માટે ખેડતૂોને 
માડહતગાર કરવા અને પાણીના 
કરકિરયકુ્ત ઉપયોગ માટે 

કૃત્તષ અને 
બાગાયત ત્તવર્ભાગ 

ત્તવર્ભાગીય યોિના 

પાણીના કરકિરયકુ્ત અને 
ત્તનયાંત્તત્રત વપરાર્ અંગે વ્યવસ્થા 

પાંચાયત   
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ભબન માળખાગત પગલાાંઓ 
સ્થળ/ આવરી 

લી્ેલ  સવસ્તાર 

અમલ કરનાર 
સવિાગ 

કઇ યોજના કે  
કાયગક્રમ િાથે 
િાાંકળી ર્કાય 

અછત અને દુષ્ટ્કાળ ત્તનવારણના 
કામોની સગૂચ બનાવવી અને સ્થળ 
તારવવા 

દુષ્ટ્કાળિાંર્ભત્તવતગામો ગ્રામ ત્તવકાિ 
ત્તવર્ભાગ  

મનરેગા 

ગોઠવવી. (તળાવ, નાના ડમે અને 
ચેક ડમે)  

 

 

ઓદ્યોભગક (કેમીકલ) માટે ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે માળખાગત પગલાાંઓ  
 (રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરના િાંિામાંડળ િાથે િાંકલન કરી) 

કાયગ પ્રવસૃિઓ 
અમલ કરનાર 

સવિાગ 

કઇ યોજના િાથે 
િાાંકળી ર્કાય 

ઉદ્યોગોથી કુદરતી િાંિાધનો 
ઉપર થતી ત્તવપરીત અિરોની 
દેખરેખ રાખવી ( િમીન, પાણી 
અને હવા) 

ત્તનયત્તમત ડટેા કલેકર્ન અને 
કુદરતી િાંિાધનો પરની 
ત્તવપરીત અિરોનો અભ્યાિ 

DDMC, LCG, 

GPCB 
 

િેફ્ટી અિેિમેરટ 

 

ઉદ્યોગોના કારણે આિપાિના 
રહણેાાંક ત્તવસ્તારોમાાં થનાર 
િોખમો અંગે ઓડડટ 

DISH, LCG 

ઇરડરસ્રીયલ 
િેફ્ટી ઓડફિર 

 

 

ઓદ્યોભગક (કેમીકલ) ઉપર્મન(મીટીગેર્ન) માટે ભબન માળખાગત પગલાાંઓ  

(રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરના ઓથોરીટી િાથે િાંકલન કરી) 

કાયગ પ્રવસૃિઓ 
અમલ કરનાર 

સવિાગ 

આયોિન ઔદ્યોગગક એકમના ઓન િાઇટ અને ઓફ િાઇટ ઇમરિરિી રીસ્પોરિ 
પ્લાનબનાવવા. DISH 

ત્તનયમો મિુબ મોકડ્રીલ કરવી. DISH, LCG 

િરૂરીયાત મિુબ પ્લાનને અપડટે કરવો. DISH 

તમામ ઔદ્યોગગક એકમમાાં ઉપરોક્ત પ્રકારની પ્રવતૃ્તિઓની દેખરેખ કરવી DISH,LCG 
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ક્ષમતાવધગન  રૈ્ક્ષગણક િામગ્રી તૈયાર કરવી તેનુાં પ્રકાર્ન અને વહેંચણી કરવી. DDMC 

મોટા અકસ્માત િાંર્ભત્તવત ફેકટરીઓ આિપાિના ગામોમાાં જાગતૃ્તત કરવી 
અને મેડડકલ િેવા આપનાર િત્વરે ઉપલબ્ધ તે માટે  વ્યવસ્થા કરવી. 

DDMC,LCG 

તાલીમ કાયગક્રમો, િેમીનાર અને કાયગર્ાળાઓનુાં આયોિન કરવ.ુ (દા.ત. 

ડ્રાઇવરો માટે HAZMAT, ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગના અત્તધકારી અને 
મામલતદારની તાલીમ.  

DDMC,LCG 

ત્તવષય ત્તનષ્ટ્ણાાંતો, ત્તવરે્ષજ્ઞોની સગૂચ તૈયાર કરવી. DDMC,LCG 

આપત્તિ વીમા યોિનાના પ્રિાર કરવો. શ્રમ અને મજૂર 
ત્તવર્ભાગ 

તબીબી 
િેવા 

ઉદ્યોગ ગહૃોમાાં વપરાતા જોખમી કેસમકલ અને ગેિની યાદી તૈયાર કરવી ઉદ્યોગ 
એર્ોિીએર્ન,DH

O 

જોખમી રિાયણ અને ગેિ માટેના એન્ટી ડોટ્િ સ્વાસ્્ય કેન્દ્રોમાાં રાખવા 

અને અપડટે કરવા.  

ઉદ્યોગ 

એર્ોિીએર્ન 

અને DHO 

 રિાયણ િાંકટનો પ્રસતકાર માટે િજ્જ થવા સ્વાસ્્ય કમીઓ માટે 

સનયસમત તાલીમ અને વકગર્ોપ કરવા 

ઉદ્યોગ  
એર્ોિીએર્ન 

અને DHO 

લાગ ુકરવુાં પયાગવરણ િાંરક્ષણ અસ્સનયમ, ફેકટરી અસ્સનયમ જોગવાઇ લાગ ૂકરવી DISH, GPCB 

મ્બયચુ્યઅુલ એડની કામગીરી DISH, GPCB 

સ્ટાન્ડડગ ઓપરેટીંગ પ્રોિીજર (SOPs) તૈયાર કરવા DISH, GPCB 

 

જિલ્લા સ્તરે ડડસ્રીક્ટ ક્રાઇિીિ મેનેિમેરટ ગ્રપુ (DCMG)ની રચના થયેલ છે જે રાિાયણીક 
દુઘગટનાઓ માટે ત્તવત્તર્ષ્ટ્ટ િલાહ આપે અને ઘટતી કાયગવાહી કરે છે. આ િ ગ્રપુ રાિાયણીક આપત્તિઓ 
માટે પણ કામગીરી કરી ર્કે. (DCMG)માાં કુલ ---- િભ્યો છે જેમાાં જિલ્લા કલેકટરશ્રી, નાયબ કલેકટરશ્રી, 
ડી.ડી.ઓ.શ્રી, નાયબ ત્તનયામક-ઔદ્યોગગક સરુક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય, ડી.એિ.પી., મહા નગરપાગલકાના ફાયર 
સતુ્તપ્રટેરડરેટ, જિલ્લાના સ્વાસ્થ્ય અત્તધકારી, ત્તિત્તવલ િર્જન, સતુ્તપ્રટેરડરેટેરડીંગ એરજીનીયર, ચીફ ઓડફિર, 

એિ.આર.પી.એફ.ના કમારડર વગેરે િામેલ છે.  
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5PZ સવકાિલક્ષી કાયગક્રમોમાાંDRRની કામગીરીનો િમાવેર્ 

 ત્તવકાિના કાયગક્રમોમાાં DRRની કામગીરી િાાંકળી લેવાથી જાનમાલનાાં નકુિાનને ઓછુ કરવામાાં 
મદદ થઇ ર્કે. આ ઉપરાાંત જીવનત્તનવાગહની કામગીરી મિબતૂ કરવામાાં, તાલીમો અને ક્ષમતાવધગન દ્વારા 
માનવ િાંિાધન િહાય કરવામાાં, સ્વાસ્થ્ય, પાણી, આવાિ વગેરે કાયગક્રમો દ્વારા આપત્તિઓનુાં િોખમ ઓછુ 
કરવામાાં િહયોગ મેળવવો. 
 

રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની ત્તવત્તવધ ત્તવકાિલક્ષી યોિનાઓ િમદુાયનો િામાજીક-આત્તથિક ત્તવકાિ કરવામાાં 
મદદરૂપ થઇ ર્કે. આવી યોિનાઓ ઘણી બધી નાણાાંકીય િહયોગ દ્વારા ઘણા લોકોને આવરી લઇ ર્કાય 
તેથી DRRને મખુ્ય પ્રવાહમાાં લાવવાથીત્તવકાિની યોિનાઓ દ્વારા િલામતી, િોખમ અને ત્તનવારણમાાં 
ઘણુાં યોગદાન મળી ર્કે. 

 

રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની યોજનાઓને િાાંકળી લેવા માટે નીચે મજુબ કામગીરી કરવી.   
ત્તવકાિ યોિનાઓમાાં આપત્તિ િોખમ ઘટાડાને િાાંકળી લેવાની ર્ક્યતાઓ  
 

સવિાગ/રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની 
યોજનાઓ 

કાયગ પગલાઓ (િાંિસવત) 

આવાિ અને જાહરે સનમાગણ 

1. ઇરદીરા આવાિ યોિના, 
2. િરદાર આવાિ યોિના  
3. અરય આવાિલક્ષી કાયગક્રમો 

 િલામતી ઓડડટ 

 લોક ત્તર્ક્ષણ અને જાગતૃ્તત માટે ટેકનોલોજીના ત્તનદર્ગનો તૈયાર 
કરવા.  

 કડડયા કારીગરોને િલામત બાાંધકામ અંગે પ્રમાગણત કરવા. 
 આ અંગેના તાલીમકારોની િાંપકગ  સગૂચ તૈયાર કરવી.   
 િાંકટ િાંર્ભત્તવત ત્તવસ્તારોમાાં િલામત બાાંધકામ અંગેના નીત્તત 

ત્તનયમો ઘડવા અને લાગ ૂકરવા. 
 બધા જાહરે ત્તનમાગણ અને આવાિ કાયગક્રમોમાાં ત્તવરે્ષ 

િરૂરીયાતવાળા જૂથો માટે ખાિ બાાંધકામ િગવડ ઉર્ભી કરવી.  
 

પાણી અને સ્વચ્છતા 
1. રારીય ગ્રામીણ પેયિલ કાયગક્રમ.  

2. સ્વિલ ધારા, 
3. િાંપણૂગ સ્વછછતા અગર્ભયાન.  

 વરિાદી પાણીનો િાંગ્રહ 

 ભગૂર્ભગ િળ િાંચય અને િાંગ્રહ  
 પરુ રક્ષક ડદવાલો, આડાર્ પાળાનુાં બાાંધકામ વગેરે 

રોજગાર અને કુદરતી િાંિા્નોનુાં 
વ્યવસ્થાપન 

1. પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામોદ્યોગ યોિના  
2. મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ 

રોિગાર ગેરાંટી યોિના. 

 મનરેગા તથા િાંકગલત િળસ્ત્રાવ ત્તવકાિ કાયગક્રમ હઠેળ પરુ 
ત્તનયાંત્રણ,  

 દુષ્ટ્કાળ ત્તનયાંત્રણ, વકૃ્ષારોપણ દ્વારા િમીન સધુારણા,  
 જૂના પરાંપરાત પાણીના શ્રોતોને પનુિઃજીત્તવત કરવા  
 વરિાદી પાણીના િાંગ્રહ જેવા કામોને પ્રાથત્તમકતા આપવી.  
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સવિાગ/રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યની 
યોજનાઓ 

કાયગ પગલાઓ (િાંિસવત) 

3. િાંકગલત િળસ્ત્રાવ ત્તવકાિ કાયગક્રમ.   

આરોગ્ય  
1. રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ સ્વાસ્થ્ય ત્તમર્ન, 

કામના બદલામાાં અનાિ,  

2. રાષ્ટ્રીય અન્ન સરુક્ષા ત્તમર્ન,  

3. 108 એમ્બ્યલુરિ િેવા,  
4. રાજ્ય એઇડ્િ ત્તનયાંત્રણ કાયગક્રમ.  

 આપત્તિ અંગે ઇમરિરિી પ્લાન તૈયાર કરવા  
 હોસ્પીટલોમાાં મોકડ્રીલ કરાવવા.  
 આરોગ્ય અને અન્ન સરુક્ષા યોિના હઠેળ ચાલતી પ્રવતૃ્તિઓનુાં 

િમદુાય દ્વારા દેખરેખ કરાવવી. 
 

સર્ક્ષણ 

િવગ ત્તર્ક્ષા અગર્ભયાન  
 

 માળખાગત સતુ્તવધાઓમાાં સધુારો કરવો.  
 ત્તવરે્ષ િરૂરીયાત વાળા જૂથો તથા ત્તવકલાાંગ બાળકો િડહતના 

જૂથો માટે યોગ્ય િગવડો તથા રૈ્ક્ષગણક પધધત્તતમાાં સધુારો 
કરવો.  

 િોખમ ત્તનવારણની જાગતૃ્તત માટે રૈ્ક્ષગણક િાડહત્ય તૈયાર કરવ ુ
અને તેન ુત્તવસ્તરણ કરવ.ુ 

 ત્તર્ક્ષકોને તાલીમ આપતી િાંસ્થાના અભ્યાિક્રમોમાાં આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપનના ત્તવષયને િામેલ કરવા.  

 ત્તવદ્યાથીઓ, ત્તર્ક્ષકો અને ર્ાળાના વહીવટી કમગચારીઓને જીવન 
રક્ષક તાલીમો જેવી કે પ્રાથત્તમક િારવાર, ર્ોધ અને બચાવ 
તથા તરવૈયાની તાલીમો આપવી. 

 ર્ાળા વ્યવસ્થાપન કત્તમટી દ્વારા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન 
બનાવવા અને મોકડ્રીલો કરવી. 

 
 

5P#જોખમનુાં હસ્તાાંતરણ : 

 આપત્તિઓના િાંર્ભત્તવત િોખમનુાં હસ્તાાંતરણ કરવા માટે વીમા યોિનાઓની ભતૂ્તમકા મહત્વની છે. 

છેલ્લાાં દાયકામાાં કુદરતી અને અરય આપત્તિઓ િામે જાન-માલના રક્ષણ માટેની ત્તવત્તવધ વીમા 
યોિનાઓનો પ્રચાર-પ્રિાર વધયો છે. જાન-માલ, ત્તમલ્કત, સ્વાસ્થ્ય, મજૂર કલ્યાણ અંગેની ત્તવત્તવધ િરકારી 
િહાયવાળી વીમા યોિનાઓનો પ્રિાર થયો છે. આવી યોિનાઓ મખુ્યત્વે વ્યસ્ક્ત, કુટુાંબ અને ત્તમલ્કતને 
લગતી હોય છે. DDMPનાાં આયોિનમાાં આવી ત્તવત્તવધ યોિનાઓને િાાંકળી લઇ િમદુાય આવી 
યોિનાઓને જાણે અને ઉપયોગ કરે તે માટે પ્રયત્નો કરવા.  
 

ખાિ કરીને િરકાર પ્રાયોજીત વીમા યોિનાઓ ત્તવરે્ િમદુાય જાણે અને િોડાય તેવા પ્રયાિો કરવા. 
જાગતૃ્તત અને ક્ષમતાવધગનમાાં પણ આવી માડહતી આપવી.  
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5.4 િાંસ્થાગત આયોજનો 
આપત્તિના અત્તધત્તનયમ મિુબ દરેક ત્તવર્ભાગ પોતાની પ્રવતૃ્તિ અંગે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન 

બનાવવાના હોય છે. જેનુાં DDMCિાથે િાંકલન કરવુાં. આ ઉપરાાંત તાલકુામાાં આવેલ ત્તવત્તવધ ર્ભવન, સ્થળ 
જ્યાાં ઘણી િાંખ્યામાાં લોકો રે્ભગા થતા હોય અને િાંકટની િાંર્ભાવના હોય તેના અલગથી િલામતી ઓડડટ 
અને આયોિન થાય તે િરૂરી છે. આવા સ્થળો નીચે મિુબ હોઇ ર્કે. 

 

તાલકુા કક્ષાના તમામ સવિાગો દ્વારા તાલકુા આપસિ વ્યવસ્થાપન િસમતીના િાંકલનથી પ્લાન 
બનાવવાના રહરેે્. જેમાાં ઉપર્મન(મીટીગેર્ન), પવૂગતૈયારી અને પ્રસતિાવનો િમાવેર્ કરવાનો રહરેે્.  
 

િાંસ્થાકીય િલામતી માટે આયોજન 

 

સ્થળ 

કોઇ એક િમયે 
કેટલા લોકો પર 

િાંકટનુાં િોખમ આવી 
ર્કે 

િોખમનો પ્રકાર 
િવાબદાર 
ત્તવર્ભાગ 

પ્રગત્તત 

બજાર -- અકસ્માત APMC  

્ાસમિક સ્થળો 
 

-- િગદડ, ફુડ 
પોઇઝનીંગ અને 
આગ 

્ાસમિક ટ્રસ્ટ, 
ચેરીટી સવિાગ 

 

D[/F -- 
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ર્ાળા િલામતી પ્લાન : 

 

ર્ાળા િાંકુલ બાળકો માટે િૌથી િલામત સ્થળ હોવુાં િોઇએ. તાલકુામાાં ત્તર્ક્ષણનો અત્તધકાર 2008 

હઠેળ SMCબનેલી હોય છે. તેના િાંકલનમાાં રહી દરેક ર્ાળામાાં િલામતી પ્લાન બનાવવા. આવા પ્લાન 
હઠેળ ર્ાળાઓ િલામત બને અને ત્તવદ્યાથીઓ અને ત્તર્ક્ષકોનુાં ક્ષમતાવધગન થાય તે માટે DDMPમાાં 
આવા ર્ાળા સ્તરના પ્લાનની ત્તવગતો િામેલ કરવી. 
 

રાષ્ટ્રીય ર્ાળા િલામતી કાયગક્રમ હઠેળ ર્ાળાના ત્તવદ્યાથીઓ, ત્તર્ક્ષકો અને વાલીઓની િહર્ભાગીતાથી 
દરેક ર્ાળા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન બનાવવાનો હોય છે. આ પ્લાનના મખુ્ય હતેઓુ નીચે મિુબ છે: 

 ર્ાળાના િવનનુાં જોખમ, સનઃિહાયતા અને ક્ષમતાઓનુાં આંકલન કરવુાં.  
 ર્ાળાની આિપાિની મદદરૂપ િાંસ્થાઓ ઓળખવી જે આપસિમાાં મદદરૂપ થઇ ર્કે. 
 ર્ાળા િલામતી માટે તાલીમ, મોકડ્રીલના સવષયો અને િમયસભૂચ તૈયાર કરવી.   
 ઇમરજન્િીમાાં બાળકોને િલામત રીતે બહાર નીકળવા માટેનુાં આયોજન તૈયાર કરવુાં.  
 આગ, લેબોરેટરી વગેરેની િાંપણૂગ િલામતી માટેની કાયગ પધ્સત અને પગલાાં નક્કી કરવા.    
 ર્ાળા સ્તરે અગત્યના ટેભલફોન નાંબર, િાંપકગ વ્યસ્ક્ત અને િેવા આપનારનાાં િરનામાની સભૂચ તૈયાર 

કરવી. 
 િલામતી માટેના િા્નો, યાંત્રો, દવાઓ, પ્રાથસમક િારવાર, કપડા વગેરે એકત્રીત કરવી િાંગ્રહ 

કરવો જેથી આપસિ દરસમયાન ઉપયોગ કરી ર્કાય.. 

જજલ્લાસ્તરના ર્ાળા િલામતી ફોરમે ર્ાળા ર્ાળા વછચે ર્ીખવાની પ્રડક્રયા, અનરુ્ભવોની આપ-લે 
અને ર્ાળા િલામતીની િારી કામગીરીને વધારવી તથા તેને પ્રોત્િાહન આપવ.ુ  
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 ઇમરિરિીમાાં પવૂગ અને બાદમાાં પ્રત્તતર્ભાવ કરવો િરૂરી છે. પ્રત્તતર્ભાવ કરવાના આયોિન માટે 
ઠોિ ICSતૈયાર કરવુાં. ત્તવત્તવધ િાંસ્થા, ત્તવર્ભાગો િાથે િાંકલન, માળખાગત અને ગબન માળખાગત કાયો 
વગેરે નક્કી કરવામાાં પવૂગતૈયારી ઉપયોગી રહ ેછે. 

 
 

આ પ્લાનમાાં સ્પષ્ટ્ટ ICSબનવા િોઇએ જેથી 3 C (કમારડ, કાંરોલ અને કોમ્યતુ્તનકેર્ન) યોગ્ય રીતે 
થાય તથા િમયિર અને અિરકારક પ્રત્તતર્ભાવ આપવો.  
 
 

ICSમાાં પવૂગચેતવણી, ર્ોધ અને બચાવ, માનવીય મદદ, પ્રાથત્તમક િારવાર, રાહત, હાંગામી 
આવાિ, પાણી અને સ્વછછતા, કાયદો અને વ્યવસ્થા, પશ ુિાંર્ભાળ, ફડરયાદ ત્તનવારણ, પનુિઃસ્થાપન અને 
પનુિઃત્તનમાગણ અગત્યની બાબતો છે.  

 
 

&P!પવૂગ ચેતવણી વ્યવસ્થા (EWS)અને આપસિ બાદની સચૂનાઓ : 
 

ઘણીવાર એવ ુબને કે આપત્તિ અંગેનો િાંદેર્ો અને ચેતવણી અંતડરયાળ િગ્યાએ રહલેા લોકો 
સધુી િમયિર પહોંચાડી ર્કાતો નથી. અમકુવાર આપત્તિ પહલેા અને દરત્તમયાન અફવાઓના કારણે 
પહોંચતી માડહતી લોકોમાાં ગર્ભરાટ અને ગેર િમિ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય િમયે, સ્પષ્ટ્ટ, યોગ્ય િમહૂને 
ચેતવણી િાંદેર્ પહોંચાડવાથી આપત્તિની અિરો ઓછી કરી ર્કાય છે. ત્તવશ્ર્વાિપાત્ર માડહતી િમયિર 
પહોંચાડવા માટે ICSમહત્વની છે. 
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પવૂગ ચેતવણી કાયગ યોજના 

કાયગના પ્રકાર પરુ વાવાઝોડુ 
કેસમકલ અને 
ઔદ્યોભગક 

સનુામી 

હાલની પવૂગ ચેતવણી વ્યવસ્થા  
 

ત્તિિંચાઇ ત્તવર્ભાગ  / 
ડમે ઓથોરીટી/ 
હવામાન ખાત ુ 

 

કલેકટરશ્રી 
 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ 

 

ગામો 

હવામાન 
ખાત ુ

 

કલેકટરશ્રી 
 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ. 

 

ગામો 

ઇરડરસ્રીઝ 
એિોત્તિએર્ન 

 
DCG 
 

LCG 
 

મામલતદાર 

હવામાન ખાત ુ

 

કલેકટરશ્રી 
 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ. 

 

ગામો 

િવાબદાર ત્તવર્ભાગ 

 

મામલતદાર/ 
તા.ત્તવ.અ. 

મામલતદાર/ 
તા.ત્તવ.અ. 

મામલતદાર 
/તા.ત્તવ.અ. 

મામલતદાર/ 
તા.ત્તવ.અ. 

તાલીમબધધ ઓપરેટરોની 
ઉપલચ્બ્ધ 

હા હા ના ના 

આવરી લીધેલ ગામો જે-તે િાંકટના િોખમ િાંર્ભત્તવત ગામો 
ચેતવણી અને િાંદેર્ા ન પહોંચતા 
હોય અથવા પહોંચાડવા મશુ્કેલ 
હોય તેવા ગામો/વિાહત.  

જે િમદુાય ગામોમાાં દૂર રહ ે છે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, 
માલધારી વગેરે  

િમયમયાગદામાાં ચેતવણીના 
િાંદેર્ા પહોંચવા માટેના   િરૂરી 
પગલાઓ.  (ઉ.દા. તરીકે ધવત્તન 
િાંદેર્ને કાયગરત બનાવવા) 

કાયગદળોમાાં ગામોમાાં દૂર વિવાટ કરતા પડરવારોનો િમાવેર્ કરવો 
અને િાંદેર્ા વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી.  

 

આપસિ બાદની સચૂનાઓ 

િાંકટના પ્રકાર પરુ વાવાઝોડુ ભકૂાંપ દુષ્કાળ 

કેસમકલ અને 
ઔદ્યોભગક 
દુઘગટનાઓ 

સનુામી 

િવાબદાર ત્તવર્ભાગ મામલતદાર કચેરી અને તા.ત્તવ.અ. 

આવરી લીધેલ ગામો જે-તે િાંકટના િોખમ િાંર્ભત્તવત ગામો 
ચેતવણી અને િાંદેર્ા ન પહોંચતા 
હોય અથવા પહોંચાડવા મશુ્કેલ 

જે િમદુાય ગામોમાાં દૂર રહ ે છે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, 
માલધારી વગેરે 
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હોય તેવા ગામો/વિાહત.  

િમયમયાગદામાાં ચેતવણીના 
િાંદેર્ા પહોંચવા માટેના   િરૂરી 
પગલાઓ. 

કાયગદળોમાાં ગામોમાાં દૂર વિવાટ કરતા પડરવારોનો િમાવેર્ કરવો 
અને િાંદેર્ા વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી. 

 

&PZઆગોતરી વ્યવસ્થા 
 

જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે પરુતી િાધન િામગ્રી, યાંત્રો, િાધનો ન હોય તો લોકોની િરૂરીયાતને 
પહોંચી વળવામાાં અંતરાય આવે છે. આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી મશુ્કેલીને મહદઅંરે્ ત્તનવારી ર્કાય છે. 

યોગ્ય રીતે “સ્ટોક પાઇલ” કરવાથી ત્વરીત મદદ કરવામાાં િરળતા રહ ેછે. 

આગોતરી વ્યવસ્થા માટે મહત્વનાાં ચાર પગલાાં છે; 

1. ત્તવસ્તાર અને િાંકટ અનિુાર િરૂરી િામગ્રીની સગૂચ તૈયાર કરવી. આ માટે ત્તવસ્તારના લોકોની 
ત્તનિઃિહાયતા, વપરાર્ અને િાંસ્કૃત્તતને ધયાને લેવા. 

2. જે િાધન િામગ્રી એકઠી કરવાની છે તેની ગણુવિા અને માનાાંક ધયાને લેવા િોઇએ જેથી  
ગણુવિાવાળી િામગ્રી એકત્રીત થાય. 

3. આવી િાધન-િામગ્રી પહોંચાડી ર્કે તેવા ત્તવકે્રતા અને શ્રોત નક્કી કરવા. 
4. આગોતરી વ્યવસ્થાની િાધન િામગ્રીનાાં ગોડાઉન, િપ્લાયિગનુાં નેટવકગ  તૈયાર રાખવુાં જેથી િત્વરે 

િેવા પહોંચાડાય. 

5. જિલ્લામાાં તાલકુા મથકે અને જુદા-જુદા ક્લસ્ટર સ્તરે આવી વ્યવસ્થા કરી ર્કાય. પાંચાયત સ્તરે પણ 
આવી વ્યવસ્થા થાય તે માટે કામગીરી કરવી.  

 

E}lDSF VG[ HJFANFZL 

;\S,G VG[ VFIMHG o 5}J" R[TJ6L4 5|lTEFJ VG[ 5]Go:YF5G SFDULZLG]\ ;\S,G  

SFI" lJX[QFN/GF  ;]SFGL  o  S,[S8ZzL 

5U,F sSM6[ ,[JFGF ZC[X[ T[ AFATf 5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6" 

SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

U|FDL6 :TZ[ VF5l¿ jIJ:YF5G ;\ZRGF 

:YF5JL (DDMC) 

ZFHI :TZ[ T[G]\ HM0F6 VG[ 38GF 

lGI\+6 T\+G]\ :YF5G 

RF,] K[P 

U|FDL6 :TZ[ GLR[GF TDFD :TZ[ VF5l¿ 

IMHGFVM lJS;FJJL 

(DDMC/TDMC/VDMC)  

 RF,] K[P 

VF5l¿ jIJ:YF5G V\U[ ;ZSFZ4 ALG 

;ZSFZL ;\U9GM4 VG[ BFGUL 1F[+M ;lCT 

lGIlDT A[9SM IMHJLP (DDMC) 

 l+DFl;S 
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 

AFAT 

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6" 

SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 

XMW4 ARFJ VG[ :Y/F\TZ 5|J'l¿ X~ 

SZJLP (CMC) 

XMW VG[ ARFJ N/ ;FAN] SZJ]\P TFtSFl,S 

G]S;FG VG[ V;ZU|:T lJ:TFZGF 5|DF6 

5Z DFlCTL V[S+ SZJLP (CMC) 

VFSFZ6L 8LD 5F;[ ;\RFZ 

jIJ:YF VG[ JFCGM K[P 

$ S,FSDF\ X~ SZJ]\P  

IMHGF lJS;FJJL VG[ SFI"lJX[QF N/G[ 

:Y/ VG[ OZH V\U[ ;}RGF 

G]S;FG VG[ V;ZU|:T 

lJ:TFZGL DFlCTL 

$ S,FSDF\ X~ SZJ]\P  

AFæ ;FWG ;\5l¿ SFD[ ,UF0JF 

(CMC) 

G]S;FG VG[ H~lZIFTGL DFlCTL 5 S,FSDF\ X~ SZJ\]P  

HFC[Z DFlCTL 5}ZL 5F0JL (CMC)  & S,FSDF\ X~ SZJ]\\P 

!Z S,FS 

,MSHFU'lT ;lCTGL TF,LD RF,] ZFBJL 

(DDMS VG[ lDl0IF 8F:S OM;"f  

U]HZFT ZFHI VF5l¿ 

jIJ:YF5G ;¿F D\0/ VG[ 

I]GF.8[0 G[Xg; 0[J,5D[g8 

5|MH[S8GM ;DFJ[X   

RF,] K[P  

R[TJ6L ;\RFZ jIJ:YF VG[ VgI T\+GL 

RSF;6L T[D H 0=L,GM p5IMU 

 RF,] K[P  

ક્રા.;L; D[G[HD[g8 SlDl8 sS,[S8Zf ;FY[ 

A[9S IMHJL 

Ò<,FGF VG[ ZFHI lGI\+6 SNL 

JrR[GM ;\N[XMjIJCFZ 

R[TJ6L 

D?IF 5KL 

TDFD :TZ sVF5l¿U|:T Ò<,F4 TF,]SF4 

UFDf DF\ SFI" N/ ;FANF ZFBJF sN}Z 

;\RFZ jIJ:YF4 DFwID SFI" N/f  

;\RFZ jIJ:YFT\+ VG[ SFI"ZLlT S|F.l;; 

D[G[HD[g8 

SlDl8 GSSL 

SZ[ T[ ZLT[ 

DFlCTL 5|;FZ sS|F.;L; D[G[HD[g8 SlDl84 

lDl0IF 8F:S OM;"f 

 GSSL 

SZJFDF\ VFJ[ 

T[ D]HA 

VF5l¿GF 5|SFZG[ wIFGDF\ ,.G[ 

;\J[NGXL, DYSM GÒS l:YlT ;\EF/JF 

DF8[ ;FWG;\5l¿ T{IFZ ZFBJFP     

N}Z ;\RFZ T\+4 IMHGF GSSL 

SZJFDF\ VFJ[ 

T[ D]HA 

J{Sl<5S ;\RFZ jIJ:YFT\+ :YF5J]\ sN}Z 

;\RFZ T\+ SFI"N/f 

 GSSL 

SZJFDF\ VFJ[ 

T[ D]HAP  

file://P
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 

AFAT 

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6" 

SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

,LW[,F 5U,F V\U[ VG[ SFI"lJX[QFN/GL 

SFI"5|UlT V\U[ ZL5M8L"\U X~ SZJ]\P 

sSFI"lJX[QFN/f 

;\RFZ jIJ:YFT\+ ;\RF,G SZJ]\P  !Z S,FS[ X~ SZJ\\]P 

G]S;FGGL DFlCTL4 ;FWGM4 H~lZIFTM 

VG[ ;D:IF lJ:TFZq5|J'l¿VMG]\ 

5]GoD}<IF\SG (CMC) 

 !Z S,FS[ X~ SZJ]\\P 

SD"RFZLUણેકામગીરી X~ SZJLP (CMC)  !Z S,FS[ X~ SZJ]\P  

ZFHI lGI\+6 S1F lGIlDT ;\5S" 

:YFl5T SZJMP 

;\RFZ jIJ:YFT\+ RF,] CF,TDF\ !Z S,FS[ X~ SZJ]\P  

;DU| 5|IF;M ZFCTDF\ S[lgãT SZJF 

(CMC) 

 ;DU| ;DI[ 

DCtJG]\ sRFJL~5f VF\TZDF/B]\ 5}J"JT 

SZJ\] sHFC[Z AF\WSFD VG[ VgI 

SFI"lJX[QFN/ DFZOT CMC)  

 $( S,FS 5C[,F SZJ\]P  

$( S,FS 

SFDULZLGL ;DL1FF VG[ 5]GoD}<IF\SG 

RF,] ZFBJ]\P 

SFDULZLGL DFlCTL  

jIF5S G]S;FGGL VFSFZ6L CFY WZJLP 

(CMC VG[ G]S;FG VFSFZ6L SFI" 

lJX[QFN/f 

  

SFDR,Fp 5]GJ";G IMHGF :YF5JL 

(CMC) 

  

5lZl:YlT VFWFlZT s;CFIS 

T\+q;FWGMf SFDULZLDF\YL D]ST SZJF 

(CMC) 

  

5lZl:YlT ;FDFgI SZL XSFI T[ ZLT[ 

wIFG S[lgãT SZJ]\P  

 *Z S,FS 5C[,F\ 

*Z S,FS 

file://P
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5U,F VG[ SM6[ 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 

AFAT 

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 5}6" 

SZJFGL H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

5]GJ";G 5|J'l¿VM X~ SZJLP  IMHGF  

G]S;FG VG[ H~lZIFTGL lJUTJFZ 

DMH6L WZJLP (CMC VG[ G]S;FG 

VFSFZ6L SFI"N/f 

  

SFDULZL YI[ lGIlDT lZ5M8L"\U X~ 

SZJ]\P 

SFDULZL (Operation) YI[ 

D/[, DFlCTL 

XSI T[8,]\ H,NL 

TDFD HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+MGL 

;[JFVM 5}J"JT SZJLP (CMC) 

 XSI T[8,]\ H,NL 

AMW5F9 A[9S (CMC VG[ VgIf  A[ V9JFl0IF 5KL 

VFBZL VC[JF,qS[; :80L (CMC)  5|J'l¿VM 5}6" YI[   

 

R[TJ6L o  ;\ElJT VF5l¿GL R[TJ6L V[S+ SZJL VG[ HF6SFZL VY[" T[GM 5|;FZ SZJM SFI"N/G]\ G[T'tJ 

,[GFZ VlWSFZL o  lGJF;L અવિકS,[S8Z 

 

5U,F VG[ SM6[ V[JF 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 

AFATP 

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 

5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

;\RFZ jIJ:YF VG[ R[TJ6L T\+ SFD SZ[ K[ S[ S[D 

T[GL RSF;6L 

 NZ 5\NZ lNJ;[ 

R[TJ6L ;\N[XFVM VUFpYL H T{IFZ SZ[,F ZFBJF   

R[TJ6L 

R[TJ6L D[/JJL VG[ T[G[ DMS,JL 

sSFI"lJX[QFN/f 

N}Z ;\RFZ jIJ:YFT\+ 

SFI"lJX[QFN/ ;FY[ 

;\S,G 

R[TJ6L D/[ T[ D]HA 

D/[,L R[TJ6L RSF;JL VG[ ;DHJL 

sSFI"lJX[QFN/f 

 R[TJ6L DMS<IFGF !Z 

S,FSDF\ 

XSI CMI TM R[TJ6LG[ HFT[ BFTZL SZJLP 

sSFI"lJX[QFN/f 

 ;DI CMI T[ D]HA 

 

 

SFINM VG[ jIJ:YF o 38GFU|:T lJ:TFZDF\ TDFD SFINFGL VD,AHJ6L VG[ jIJ:YFGL HF/J6L 
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5U,F VG[ SM6[ V[JF 5U,F ,[JF HM.V[ T[ 

AFATP 

5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 

5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;]lGlüT SZ[ K[P   

SFI" lJX[QFN/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o  Ò<,F 5M,L; VlW1FS 

5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP 5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 

5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ ;DI[ V5[l1FT H~lZIFTMGL ;FD[ 

;FDFgITo p5,aW ;FWG;\5l¿G]\ D}<IF\SG SZJ]\P 

sSFI" lJX[QF N/f   

 ( lNJ;DF\ 5}6" SZJ]\P  

VF5l¿ DF8[ H~ZL SD"RFZLU6 VG[ ;FWG;FDU|L 

V\NFH sSFI" lJX[QF N/f  

VF5l¿GL U\ELZTFGF 

VFWFZ[ J;TLNL9 

;,FDTLSD"RFZLU6GL 

;\bIFGF WMZ6GF VFWFZ[  

V[S V9JFl0IFDF\ 5}6" 

SZJ]\P  

VFIMHG VG[ DC[;}, lJEFU ;FY[ ;\S,G sSFI" 

lJX[QF N/f 

  

,MSHFU'lT 5[NF SZJF ;lCT l0=, CFY WZJL 

sSFI"lJX[QFN/f 

DFwID SFI"lJX[QFN/GL 

;CEFlUTFGM ;DFJ[X 

YFI K[P 

NZ[S $5 lNJ;[ 

 

 

 

 

R[TJ6L 

5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP 5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 

5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;\RFZ jIJ:YFT\+GL RSF;6L SZJL sJFIZ,[; 

.g:5[S8Zf 

 R[TJ6LGF !qZ S,FSDF\ 

5M,L; VG[ SFI"N/GF ;eIMG[ ;HFU SZJF 

s5M,L; VlW1FSf 

 R[TJ6LGF !vZ 

S,FSDF\ 

SD"RFZL U6 VG[ VgI ;FWG;FDU|L DF8[GL OZH 

JC[\R6L lJX[GF 5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlTGM 

VD, SZJM s5M,L; VlW1FSf 

 R[TJ6LGF !vZ 

S,FSDF\ 

VgI SFI"lJX[QFN/G[ ;CFI SZJF DF8[ H~lZIFTM 

GM 5|FYlDS V\NFH lJS;FJJM s5M,L; VlW1FSf 

 R[TJ6L !vZ S,FSDF\ 

VF5l¿ 

SD"RFZLU6GL jI]CUM9J6L DF8[ lGI\+6 ;\RFZ jIJ:YFT\+ TFtSFl,S 
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É1FDF\YL C]SDM D[/JJF s5M,L; VWL1FSf SFI"ZT 

SD"RFZLVM VG[ ;J,TMGL l:YlT GSSL SZJL 

s5M,L; VWL1FSf 

;\RFZ jIJ:YFT\+ 

SFI"ZT 

VF5l¿GF !vZ 

S,FSDF\   

JWFZFGFSD"RFZLVMG[ SFD[ ,UF0JFP s5M,L; 

VWL1FSf  

JFCGM p5,aW CMJF 

HM.V[P 

VF5l¿GF Zv# 

S,FSDF\ 

;FWG ;\5l¿q;FDU|LG]\ N[BZ[BvlGZL1F6 s5M,L; 

VWL1FSf  

 VF5l¿GF ! S,FSDF\`  

JLJLVF.5L I]lG8 :YF5J]\ s5M,L; VWL1FSf  TFtSFl,S 

H~ZL CMI TM JWFZFGF ;FWGMGL lJG\TL s5M,L; 

VWL1FSf 

;\RFZ jIJ:YFT\+ RF,] 

SZJ]\P  

VF5l¿GF RFZ S,FSDF\  

!Z S,FS   

lGIlDT ZL5M8L"\U X~ SZJ]\P sSFI"lJX[QFN/f ;\RFZ jIJ:YFT\+ 

SFI"ZT 

VF5l¿ X~ YFI S[ TZT 

H  

SD"RFZL U6GL S|DJFZL X~ SZJLP 

sSFI"lJX[QFN/f 

 VF5l¿ X~ YFI S[ TZT 

H  

EL0 lGI\+6 ;D:IF CFY 5Z ,[JLP 

sSFI"lJX[QFN/f 

 H~lZIFT D]HA 

,}\8OF8 S[ RMZL V8SFJJF 5|DF6E}T ;\RF,G 

SFI"ZLlT VD,L AGFJJL sSFI"lJX[QFN/f 

 H~lZIFT D]HA 

VOJF lGI\+6 sSFI"lJX[QFN/f S,[S8Z4 DFwID4 ALG 

;ZSFZL ;\U9G4 :YFlGS 

VU|6LVM 

H~lZIFT D]HA 

,MSMG[ Z:TFVMGL l:YlT lJU[Z[ H[JL DFlCTL 5}ZL 

5F0JLP sSFI"lJX[QFN/f 

lGI\+6 S1F4 DFwID4 

SFI"N/4 0[%I]8L D[Ò:8==[8 

H~lZIFT D]HA 

$( S,FS 

5U,F VG[ 5U,F SM6 ,[X[ T[ AFATP 5U,F ,. XSFI T[ DF8[ 

5}6" SZJFGL H~lZIFTM 

VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

N/ jIJ:YF5G IMHGF VD,DF\ D}SJL sN/DF\ 

JWFZMq38F0M SZJMqD]ST SZJ]\Pf 

 ;DIUF/M X~ YI[YL 

;FDFgI l:YlT DF8[GL IMHGF s5M,L; VWL1FS4 

SFI"lJX[QFN/4 lGI\+6 S1Ff 

 VF5l¿ 5KLGF *Z 

S,FSYL  

AMW5F9 ;+ IMHJ]\P sVgI 51FSFZM TZOYL 

SFI"lJX[QFN/f 

 VF5l¿ 5KLGF V[S 

V9JFl0I[  

VFBZL VC[JF,  VF5l¿ 5KLGF A[ sZf 

V9JFl0I[ 

XMW VG[ ARFJ s:Y/F\TZ ;lCTf o  :YFlGS :Y/F\TZ4 XMW VG[ ARFJGF 5|IF;DF\ DNN                                                    

SZJF DF8[ DFGJ VG[ DCtJGF ;FWGM 5}ZF 5F0[ K[P  
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SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o  0[%I]8L SDFg0Z4 GFUlZS ;\Z1F6   

5U,F\ sVG[ T[ 5U,F\ SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

HMBD D}<IF\SG VG[ ;\J[NGXL,TF 

sSFI"lJX[QFN/f GSXM AGFJJMP 

 R[TJ6L 5C[,F 

SD"RFZLU6 VG[ DCtJGL ;FWG;FDU|LGL 

sSFI"lJX[QFN/f IFNL AGFJJLP 

 R[T6JL 5C[,F 

TF,LD sSFI"N/f U]HZFT VF5l¿ 

jIJ:YF5G ;¿FD\0/ 

VG[ ;\I]ST ZFQ8= lJSF; 

SFI"S|D TZOYL ;FWG 

;CFI   

R[TJ6L 5C[,F\ 

,MSHFU'lT S[/J6L SFI"S|D sSFI"N/f DFwID SFI"N/  

5IF"%T ;\RFZ jIJ:YF :YF5JL sSFI"N/f JWFZFGL ;FWG;FDU|L  

l0=, sSFI"N/f  R[TJ6L 5C[,F 

;\ElJT XMW VG[ ARFJ SFDULZL DF8[ JFCG 

jIJ:YF sSFI"N/f 

;CFIS T\+ SFI"N/ ;FY[ R[TJ6L 5C[,F 

ARFJ DF8[GL 5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlT 

(SOP) lJS;FJJL sSFI"N/f 

 R[TJ6L 5C[,F 

R[TJ6L 

SFI"N/M VG[ XMW VG[ ARFJ 8LDG[ ;FANF SZJF 

sSFI"N/f 

 R[TJ6L D?I[ 

;FWG;FDU|L T{IFZ K[ S[ S[D T[GL RSF;6L SZJL 

sSFI"N/f 

 8LDG[ SFD[ ,UF0IF 

5KL 

JFCGM T{IFZ K[ S[ S[Dm T[GL BFTZL SZJL 

sSFI"N/f 

;CFIS T\+  

SFI"N/ 

R[TJ6L D?I[ 

VUDR[TLGF 5U,F ~5[ :Y/F\TZ sSFI"N/f ;CFIS T\+ VG[ VFzI 

SFI"N/ 

OZDFjIF 5|DF6[ 

;,FDTL H6FI TM 8LDG[ D]ST SZJL sSFI"N/f ;CFIS T\+ SFI"N/ l:YlT 5Z VFWFZLT 

,MSHFU'lT DF8[ 5[8=Ml,\U X~ SZJ]\P sSFI"N/f DFwID4 SFINM VG[ 

jIJ:YF VG[ ;CFIS T\+ 

SFI"N/ 

H~lZIFT D]HA 

VF5l¿ JBT[ 

SD"RFZLVMGL ;,FDTLGL BFTZL SZJL  TFtSFl,S 

5MTFGL ;\RFZ jIJ:YF 5]Go:YFl5T SZJL 

sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F TZOYL 

DFlCTL D]HA 

TFtSFl,S 
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5U,F\ sVG[ T[ 5U,F\ SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VFSFZ6L D]HA ARFJq:Y/F\TZ 8LD ZJFGF SZJL 

sSFI"N/f 

H~Z CMI TM JWFZFGL ;FWG;FDU|L D\UFJJL 

sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YF T\+ 

SFI"ZT CMJ]\ HM.V[P 

VF5l¿GF # YL $ 

S,FSDF\  

SFDULZL (Operation) YI[ ZL5M8" VF5JF 

sSFI"N/f 

 # YL $ S,FS[ X~ SZJ]\P  

5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlT D]HA sSFI"N/f 

D'TN[CM B;[0JF 

H]NF H]NF DC[;},L 

VlWSFZL VG[ 5M,L;GM 

;DFJ[X SZJMP  

# YL $ S,FS[ X~ SZJ]\P  

SD"RFZLVMGL S|DJFZL GSSL SZJL sSFI"N/f  !Z S,FS[ X~ SZJ]\P  

BF; ARFJ SFDULZL X~ SZJLP sJC[,L X~ SZL 

XSFIf sSFI" N/f 

AFæ ;FWGMGL DNN ,. 

XSFIP ;CFIS T\+ 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G  

!Z S,FS[ X~ SZJ]\P 

HFC[Z AF\WSFDGF SFI"N/GF ;CSFZYL SF8DF/ 

B;[0JFGM X~ SZJMP 

DCtJGF VF\TZDF/BF 

5Z wIFG VF5J]\qlGI\+6 

S1FGM ;\5S" 

!Z S,FS[ X~ SZJ]\P 

SFDULZL ;TT RF,] ZFBJF DF8[ JWFZFGL 

;FWG;FDU|L sA/T64 SD"RFZLU6 H[JLf 

JWFZFGL ;FWG;\5l¿ ;]lGlüT SZJL sSFI"N/f   

 !Z S,FS[ X~ SZJ]\P  

$( S,FS[ 

HFC[Z AF\WSFD SFI"N/GF ;CSFZYL G]S;FG 

5FD[,L .DFZTM TM0L 5F0JLq8[SFYL l:YZ SZJLP 

;CFIS T\+ SFI"N/ 

SFI"SZM4 ;FWG;FDU|L 

$( S,FS[ X~ SZJ]\P  

;FWG;FDU|L VG[ VgI ;FWGM K}8F SZJF4 

O[ZOFZ SZJF4 DZFDT VG[ O[ZAN,L SZJL 

sSFI"N/f 

 VF5l¿GF 5|SFZ 5Z 

VFWFlZT  

5]Go:YF5G SFDULZLGL ;,FDTL ;\A\WL JWFZFGL 

SFDULZL DF8[ T{IFZ ZC[J]\P sSFI"N/f 

 H~lZIFT D]HA 

*Z S,FS[ 

AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf  A[ V9JFl0IF 5KL 

VFBZL VC[JF, sSFI"N/f  DM8F EFUGL 5|J'l¿VM 

5}6" YFI T[ 5KL   

HFC[Z AF\WSFD o ;FDFgI ZLT[ RF,TF VF\TZDF/BFG[ 5]Go:YFl5T SZJF DF8[GF :YFlGS 5|IF;MDF\ ;CFI 

SZJF DF8[ SD"RFZLU6 VG[ SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o SFI"5F,S .HG[Z4 DSFG VG[ AF\WSFD 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

SD"RFZLU64 ;FWG;FDU|L VG[ VF\TZDF/BFGL 

;}lR sSFI"N/f 

I]GF.8[0 G[Xg; 

0[J,5D[g8 5|MU|FDGF 

DFlCTL VFWFlZT lJSF; 

;FY[ HM0F6 

R[TJ6L V[S V9JFl0IF 

5C[,F 

DCtJG]\ VF\TZDF/B]\ GSSL SZJ]\P sSFI"N/f SI]\ VF\TZDF/B]\ DCtJG]\ 

K[ T[ GSSL SZJ]\ H~ZL 

K[P  

R[TJ6L 5C[,F\ 

JFCG jIJCFZ DF8[GF J{Sl<5S Z:TFVM GSSL 

SZJF VG[ GSXFVM 5|l;wW SZJF sSFI"N/f 

 R[TJ6L 5C[,F 

VF\TZDF/BFG]\ VF5l¿ 5KL VU|TFGF WMZ6[ 

.g:5[SXG SZJFG]\ VFIMHG sSFI"N/f  

  

;FWG;\5l¿ VG[ SD"RFZLU6GF VFIMHG VG[ 

lGEFJ sSFI"N/f  

  

:JrKTF VG[ VFzI DF8[GL VgI ;J,TMGL 

HMUJF. SZJL sSFI"lJX[QFN/f 

  

R[TJ6L 

lGI\+6 S1F :YF5JF sSFI"N/f  R[TJ6LYL & sKf 

S,FSYL DM0]\ G CMI T[D 

SFI"N/M VG[ SD"RFZLU6G[ ;FANF SZJF ;\RFZ jIJ:YFT\+GL 

H~Z 50[ K[P 

R[TJ6LYL &sKf S,FS 

DM0]\ GCL T[ ZLT[ 

Ò<,F lGI\+6 S1F ;FY[ ;\5S" SZJMP sSFI"N/f  R[TJ6LYL & sKf 

S,FSYL DM0]\ GCL\ T[ 

ZLT[ 

;FWG;FDU|LGL l:YlT VG[ p5,aWTFGL BFTZL 

SZJL VG[ IMuI T[DH ;,FDT H6FI TM T[YL 

OZLYL D]ST SZJF sSFI"N/f 

;CFIS T\+ SFI"N/ VG[ 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

R[TJ6LYL Z$ S,FS[ 

IMHGFVMGL ;DL1FF sSFI"N/f  R[TJ6LYL &sKf 

S,FSYL DM0]\ GCL T[ 

ZLT[ 

VF5l¿ 

G]S;FG VFSFZ6L VG[ lGZL1F6 X~ SZJ]\P 

sSFI"N/f 

G]S;FG VFSFZ6L SFI" 

lJX[QFN/ ;FY[ ;\S,G 

SZJ]\P 

VF5l¿GF !Z S,FSGL 

V\NZ  

SFDULZL IMHGF lJS;FJJL VG[ lGI\+6S1F ;FY[  VF5l¿GF !Z S,FSGL 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;\5S" ZFBJMP  V\NZ  

8LDG[ VU|TFGF WMZ6[ ;FANL ZFBJL VG[ ZJFGF 

SZJLP VF 8LD o s!f ;DFZ SFD SZX[P sZf 

G]S;FG YI[,L J:T]VMGL O[ZAN,L SZX[P s#f 

SFDR,Fp ;J,TM sVFZFDGL ;J,TMqVFzIf 

AF\WX[P 

;{gIT\+4 5F6L4 

JLH5]ZJ9F SFI"lJX[QFN/ 

VG[ lGI\+6 S1F ;FY[ 

;\S,G 

VF5l¿GF !Z S,FSGL 

V\NZ  

VgI SFI"N/G[ ;CIMU VF5JMP  VF SFDULZL ;TT RF,] 

ZFBJLP 

5U,F\ sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

!Z S,FS[ 

SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT VG[ DFGJXlST 

VFIMHG X~ SZJ]\P sSFI"N/f 

 !Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

SFDULZLGF V\NFÒTqV5[l1FT ;DIUF/F 5Z 

VFWFlZT JWFZFGL ;FWG;FDU|L ;FANL ZFBJLP 

sSFI"N/f  

;CFIS T\+ SFI"N/4 

SMg8=FS8ZM ;FY[ ;\S,G4 

JWFZFGF O\0GL H~Z 

50[P 

!Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

;,FDTL ;]lGlüT SZJL sSFI"N/f  SFINM VG[ jIJ:YF 

SFI"N/ 

!Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

Z:TF4 5|J[X VG[ VF\TZDF/BFG[ ,UTL HFC[Z 

DFlCTL 5}ZL 5F0JL sDFwID SFI"N/f 

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G !Z S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

$( S,FS[ 

lJUTJFZ DM\H6L CFY WZJLP sSFI"N/f G]S;FG VFSFZ6L 

SFI"N/GF ;CSFZYL 

$( S,FS[ X~ SZL N[J]\P 

SFDULZL 5Z lZ5M8L"\U SZJ]\P   +LHF lNJ;[ X~ SZJ]\P 

;FWGM VG[ VgI ;FWG;\5l¿GL ;]WFZ6F4 

;DFZSFD VG[ O[ZAN,L sSFI"N/f  

 VF5l¿GF 5|SFZG[ 

wIFGDF\ ,.G[P  

;FWG;FDU|L OFZ[U SZJF DF8[ VFIMHG VG[ 

SFDULZL sSFI"N/f 

 +LHF lNJ;[ X~ SZJ\]P 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

*Z S,FS[ 

,F\AF UF/FGL 5]Go:YF5G SFDULZL IMHGF 

lJS;FJJL VG[ T[GL 5|J'l¿VM X~ SZJLP 

sSFI"N/f  

*Z S,FSYL X~ SZJLP  

AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf  A[ V9JFl0IF 5KL 

VFBZL VC[JF,  DM8F EFUGL 5|J'l¿VM 

5}6" YI[P  

5F6L o  DFGJ VG[ 5|F6LVMGF J5ZFX DF8[ sVU|TFGF WMZ6[f 5LJFGF 5}ZTF 5F6L VG[ VF{nMlUS T[DH  

S'lQF J5ZFX DF8[GL 5F6LGL HMUJF. SFI"N/ 

G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o  SFI"5F,S .HG[Z sU]HZFT 5F6L 5]ZJ9F AM0"f 

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

5F6LGL 5|F%ITF4 1FDTF4 lJ`J;GLITF VG[ 

X]wWTFG]\ :YF5G sSFI"N/f 

NZ[S jIlST DF8[ lNJ; 

NL9 Z_ ,L8Z 5F6LG]\ 

WMZ6  

R[TJ6L 5C[,FGF\ +6 

DlCG[ 

5F6L lJTZ6 VG[ ;\U|C DF8[GF J{Sl<5S IMHGF 

sSFI"N/f 

8[gSZ4 8F\SL4 HGZ[8ZGL 

H~Z  

R[TJ6L 5C[,FGF +6 

DlCG[ 

GJL VG[ JWFZFGL ;FWG;FDU|L ;]lGlüT SZJLP 

sSFI"N/f  

O\0GL H~Z 50[  

Z;FI6M JF5ZJF IMuI 5]ZJ9F VG[ 

;FWG;FDU|LGM JWFZFGM HyYM ZFBJM sSFI"N/f 

JWFZFGF O\0GL H~Z 

50[P 

R[TJ6L 5C[,F\GF +6 

DlCG[ 

R[TJ6L 

SD"RFZLVMGL S|DJFZL VG[ 5F/L 5wWlT 

sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 

DM0]\ GCL T[ ZLT[  

5F6LGF J5ZFX V\U[ ,MSHFU'lT 5}ZL 5F0JLP 

sSFI"N/f 

DFwID SFI"lJX[QF N/ R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 

DM0]\ GCL T[ ZLT[ 

5F6L 5]ZJ9FGF ;\Z1F6 DF8[ ;ZSFZ VG[ BFGUL 

1F[+MG[ ;}RGF VF5JL sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 

DM0]\ GCL T[ ZLT[ 

SFI"lJX[QFN/GF ;eIMG[ ;FANF SZJF  R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 

JWFZFGF ;CFIS T\+ SD"RFZLU6 VG[ JFCGM 

;FANF SZJF s;CFIS T\+ SFI"N/f 

:YFlGS WMZ6[ 

JWFZFGFSD"RFZLVM 

D}SJF D]xS[, AG[4 

ACFZGF q SMg8=FS8Z 

TZOYL D[/JJFP 

R[TJ6LGF Z( S,FSYL 

JLH5]ZJ9F VG[ VgI SFI"lJX[QFN/ ;FY[ ;\S,G Ò<,F lGI\+6 S1FGM R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;DFJ[X YFI K[P  DM0] G CMI T[D 

5F6LGF :+MTGL l:YlT VG[ ;\Z1F6 

sSFI"lJX[QFN/f 

 R[TJ6LGF Z$ S,FSYL 

DM0] GCL\ T[ ZLT[ 

VF5l¿ 

5F6L 5]ZJ9FG]\ VFIMHG VG[ 5F6LGF 

J5ZFXSFZMGL VU|TF sSFI"N/f 

H~lZIFTM4 G]S;FG VG[ 

DF\UGL DFlCTLGL H~Z 

50[P 

VF5l¿DF\ Z$ S,FSDF\ 

5}6" SZJ]\P   

5F6L 5]ZJ9F T\+GL l:YlT VG[ G]S;FGGL 

VFSFZ6L sSFI"N/f 

G]S;FG VFSFZ6L 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

VF5l¿DF\ Z$ S,FSDF\ 

5}6" SZJ]\P   

5F6LGF 8[gSZM SFD[ ,UF0JF sSFI"N/f ;{gIT\+ SFI" N/ VG[ 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

VF5l¿GF Z$ S,FSDF\ 

X~ SZL N[J]\P  

5F6L 5]ZJ9FT\+G]\ ;DFZSFDq5]Go:YF5G sIMHGF 

VFWFlZTf sSFI"N/f 

JLH5]ZJ9F VG[ ;CFIS 

T\+ SFI"N/G]\ ;\S,G 

VF5l¿GF Z$ S,FSDF\ 

X~ SZL N[J]\P  

5]ZJ9F DYSMqlJTZ6 ;,FDTLGF sSFINM VG[ 

jIJ:YF SFI"N/f BFTZL SZJLP 

 lJTZ6 X~ YFI S[ TZT 

H T[ X~ SZJ]\P  

5F6LGF lJTZ6 VG[ ;\U|C VG[ 5F6LGF ;,FDT 

J5ZFX DF8[GL DFlCTL 5}ZL 5F0JFG]\ ;\S,G 

DFwID SFI"lJX[QFN/ 

VG[ lGI\+6 S1FG]\ 

;\S,G 

VF5l¿GF Z$ S,FS 

;]WLDF\ X~ SZL N[J]\P   

!Z S,FS[ 

 

SFDR,Fp 5F6L 5]ZJ9F T\+ :YF5J]\P sSFI"N/f 

  

VF5l¿GF *Z S,FS 

;]WLDF\  

SFIDL 5F6L 5]ZJ9F T\+ TZO wIFG VF5J]\P 

sSFI"N/f 

 *Z S,FS 5KL 

,F\AF UF/FGL 5]Go:YF5G IMHGF VG[ H~lZIFTM 

5}6" SZJL sSFI"N/f 

 *Z S,FS 5KL 

lZ5M8L"\U VG[ N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ\] sSFI"N/f   $( S,FSYL 

;FWG;\5l¿ OFZ[U SZJL sSFI"N/f  lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G $( S,FSYL 

AMW5F9 A[9S sSFI"N/ VG[ VgIf   DM8F EFUGL 5|J'l¿VM 

5}6" YI[P 

VFBZL VC[JF, sSFI"N/f   

VgG VG[ ZFCT 5]ZJ9Mo V;ZU|:T ,MSM DF8[ H~ZL BMZFS VG[ ALÒ H~lZIFTMGL HMUJF. SZ[ K[P  

SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o Ò<,F 5]ZJ9F VlWSFZL  

  



                                                                           ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc 58 
 

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

SFI"5wWlT VG[ WMZ6M :YF5JF sSFI"lJX[QFN/f WMZ6MGL H~Z 50[ RF,] ZFBJ]\P  

VFJxIS 5]ZJ9FGM A[ DlCGFGM HyYM HF/JJM 

sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJM HM.V[P 

VFJxIS 5]ZJ9FGM A[ DlCGFGM HyYM HF/JJMP 

sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJM HM.V[P 

JFCG jIJ:YFG]\ VFIMHG lJS;FJJ]\P sSFI"N/f ;CFIS T\+ SFI"N/GM 

;CSFZ 

( lNJ;DF\ 5}6" SZJ]\P  

ALG ;ZSFZL ;\U9GMq;\:YFVMGL IFNL lJS;FJJL 

sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJ]\ HM.V[P 

VF5l¿ DF8[GFSD"RFZLU6G]\ VFIMHG sSFI"N/f   Y. UI[, CMJ]\ HM.V[P 

V,U ZFBL XSFI T[JF :Y/M GSSL SZJF VG[ 

H~lZIFT D]HA HyYM JWFZJM sSFI"N/f 

 RF,] CMJ]\ HM.V[P 

Z;M. AGFJJF DF8[GF :Y/M GSSL SZJF 

sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJ]\ HM.V[P  

R[TJ6L 

D/[,L R[TJ6L VFU/ DMS,JL sSFI"N/f  R[TJ6L D?IFGF !Z 

S,FSGL V\NZ 

Z;M. T{IFZ SZJF DF8[ ALG ;ZSFZL ;\U9GMG[ 

;FANF SZJF sSFI"N/f 

ALG ;ZSFZL ;\U9GM 

;FY[ ;\5S"P 

R[TJ6L D?IFGF !Z 

S,FSGL V\NZ 

HyYFGF 5|DF6GL BFTZL SZJL VG[ lJTZ6 

IMHGF AGFJJLP sSFI"N/f 

;{gIT\+ SFI"N/GM 

;CSFZ 

R[TJ6L D?IFGF $( 

S,FSGL V\NZ 

JFCGM DF8[ 8=Fg;5M8" SMg8=FS8ZMG[ ;FANF SZJF 

sSFI"N/f 

;{gIT\+ SFI"N/G]\ 

;\S,G 

5 S,FSGL V\NZ 

SD"RFZLVMG[ SFD[ ,UF0JF sSFI"N/f  R[TJ6L D?IFGF & 

S,FSGL V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 

lGI\+6 S1F TZOYL ;}RGFVM D[/JJL VG[ T[ 

5|tI[ 5|lTEFJ VF5JM sSFI"N/f 

 D/[, ;DIDIF"NF 

D]HA  

5]ZJ9F VG[ HyYFGL l:YlT 5Z N[BZ[B ZFBJL 

sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YFGL H~Z 

50[P 

 

lJTZ6 IMHGF lJS;FJJL sSFI"N/f H~lZIFTM VG[ :Y/ 

;\A\WL DFlCTLGL H~Z 

50[P 

lGI\+6 S1FGL lJG\TL 

D]HA 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

H~lZIFT D]HA O]05[S[8GF VM0"Z VF5JF VG[ 

T[GF 5]ZJ9FGL HMUJF. SZJL sSFI"N/f 

;{gIT\+ SFI"lJX[QF N/ 

;FY[ ;\S,G  

lJTZ6 IMHGF D]HA 

ZFCT 5]ZJ9F :JLSFZ S[gãM :YF5JF sSFI"N/f  lGI\+6 S1F VG[ ;CFIS 

T\+ SFI" N/G]\ ;\S,G 

H~lZIFT D]HA 

!Z S,FS[ 

lJTZ6 SFDULZL X~ SZJL sSFI"N/f ;{gIT\+ VG[ VFzI 

SFI"N/G]\ ;\S,G 

X~VFTDF\ H 

lZ5M8L"\U4 ;\N[XFjIJCFZ VG[ N[BZ[B sSFI"N/f  $( S,FSDF\ 5}6" SZJ]\P  

SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT X~ SZJLP 

sSFI"N/f 

 X~VFTDF\ H 

JWFZFGM 5]ZJ9M DMS,JM VG[ T[GL jIJ:YF  X~VFTDF\ H 

TDFD :Y/[ ;,FDTLGM A\NMA:T SZJM sSFINM 

VG[ jIJ:YF SFI"N/f 

 X~VFTDF\ H 

lJTZ6 IMHGF VG[ WMZ6MGL HFC[ZFT X~ SZJLP 

sDFwID SFI"N/f 

 $( S,FSDF\ 5|lS|IFRF,] 

SZJLP 

$( S,FS[ 

;FDFgI SFDULZL 5|tI[ wIFG VF5J]\P sSFI"N/f  V[S V9JFl0IFGL V\NZ 

5]ZJ9FGL VFJS VG[ lJTZ6 Z[S0"GM TF/M 

D[/JJMP sSFI"N/f 

 +L; lNJ;GL V\NZ 

BF; lJ:TFZMqJ;TL G[ ZFCT 5}ZL 5F0JFG]\ RF,] 

ZFBJ]\P sSFI"N/f 

 VF5l¿YL 5\NZ lNJ; 

;]WL  

*Z S,FS 

HFC[Z lJTZ6 jIJ:YF 5]Go:YFl5T SZJL 

sSFI"N/f 

 VF5l¿ 5KLGF ! 

V9JFl0IFYL   

AMW5F9 A[9S  VF5l¿GF !$ lNJ;GL 

V\NZ  
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JLH 5]ZJ9M o V;ZU|:T lJ:TFZMDF\ ;FDFgI JLH 5]ZJ9M VG[ jIJ:YF 5]Go:YFl5T SZJF DF8[ ;FWG;\5l¿ 

5}ZL 5F0[ K[P  

SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o  Vસ્1FS .HG[Z4 U]HZFT lJn]T AM0"   

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ VG[ R[TJ6LGF TASSF 5C[,F 

JLH5]ZJ9FT\+ VG[ 5|Fl%T :YFGMGL JT"DFG 

l:YlTGL IFNL lJS;FJJL sU]HZFT lJn]T AM0"f 

  

DFl;S A[9SM IMHJL sU]HZFT lJn]T AM0"f  RF,] K[[P 

;\5S" IFNL lJS;FJJL sU]HZFT lJn]T AM0"f   

VGF{5RFlZS HMBD VG[ BTZF 

VFSFZ6LqD}<IF\SG CFY WZJ]\P sU]PlJPAM0"f 

  

VF5l¿ VFIMHG lJS;FJJ]\P    

VF5l¿ JBT[ 

5|DF6E}T ;\RF,G SFI"ZLlT 5|DF6[ V;ZMG]\ 

D}<IF\SG SZJ]\P sU]HZFT lJn]T AM0"f 

lGI\+6 S1F VG[ 

G]S;FG VFSFZ6L 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

 

5|lTEFJ 5U,FG[ VU|TF VF5JL sU]PlJPAM0"f VU|TF :YF5JFGL H~Z 

50[P 

 

JW] DFlCTL V[S+ SZJL sU]PlJPAM0"f   

JWFZFGL ;FWG;FDU|Lq:+MT ;FANF SZJF 

sU]PlJPAM0"f 

lGI\+6 S1F VG[ VgI 

SFI"lJX[QFN/GF ;\S,G 

 

V6WFZL VFSl:DSTF V\U[ BFTZL SZJLP   

!Z S,FS[ 

SFDULZL YI[ DFlCTL VG[ D}<IF\SGGF VFWFZ[ 

IMHGFDF\ ;]WFZF SZJFP sU]PlJPAM0"f 

 RF,] ZFBJ]\P 

5U,FGLq SFI"JFCLGL l:YlTGL N[BZ[B 

sU]PlJPAM0"f 

 5|lS|IF RF,] ZFBJLP 
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SD"RFZLVM S|DJFZL IMHGF X~ SZJL 

sU]PlJPAM0"f 

 !Z S,FSGM ;DIUF/M 

X~ YI[P 

DFlCTLGM ,MSMDF\ 5|;FZ SZJMP sDFwID SFI"N/f  !Z S,FSGM ;DIUF/M 

X~ YI[P 

SD"RFZL U6 DF8[ ALG ;ZSFZL ;\U9GM TZOYL 

DNN sBMZFSqlGJF; lJU[Z[f ;]lGlüT SZJFP 

sU]PlJPAM0"f  

  

H~lZIFT D]HA ;,FDTL ;]lGlüT SZJL sSFINM 

VG[ jIJ:YF SFI"N/f  

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G 

SZJ]\P 

 

H~lZIFTM4 VFJxISTFVM VG[ 5|Fl%T:YFGM V\U[ 

lGI\+6 S1F VG[ U]PlJPAM0"GF D]bI DYS ;FY[ 

;TT ;\5S" :YF5JMP  

  

5|IF;MDF\ ;]WFZ6F DF8[ RSF;6L SZJL 

sU]PlJPAM0"f 

  

DwIJTL" ;\S,G ;\ULG AGFJJ]\P sU]PlJPAM0"f   

E}lDSF EHJGFZ VgI 5lZA/M ;FY[ lGIlDT 

;\S,G A[9SM IMHJLP 

  

5|IF;MG]\ VF{5RFlZS N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ]\P    

*Z S,FS[ 

;,FDTL DF8[ VFIMHGDF\ O[ZOFZ DF8[GL ;DL1FF 

sU]PlJPAM0"f 

  

H~ZL CMI TM JWFZFGL ;,FDTL ;lCT l:YlTG[ 

;FDFgI SZJF DF8[GL IMHGF sU]PlJPAM0"f 

SFINM VG[ jIJ:YF 

SFI"N/GM ;DFJ[X 

 

HFC[Z VFZMuI VG[ :JrKTF s5|FYlDS p5RFZ VG[ TDFD TALAL ;\EF/ ;lCTf o HFC[Z VFZMuIG[ ,UTL 

U\ELZ ;D:IFVMG[ ,UTF SD"RFZLU6q;FWGM 5}ZF 5F0[ K[4 VG[ ;FDFgI VFZMuI ;\EF/ jIJ:YF 

5]Go:YFl5T SZ[ K[P  

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

SD"RFZL U64 ;FWG;FDU|L VG[ ;J,TMGL IFNL 

lJS;FJJL sSFI"N/f 

 V[S V9JFl0I]\ 

TF,LD sSFI"N/f U]HZFT ZFHI VF5l¿ 

jIJ:YF5G ;¿F D\0/ 

;FY[ ;\Sl,T   

& DlCGF 

lGI\+6 S1F :YF5JM  5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

RMSS; kT] sNFPTP RMDF;]fG[ ,UTF BF; ZMUM 

DF8[ T{IFZL SZJLP  

 5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

R[5L ZMURF/FG[ ,UTF ZL5M8" DMS,JF DF8[G]\ 

jIJ:YFT\+ :YF5J]\P sSFI"N/f 

 5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

ZMU ;\J[NGXL, lJ:TFZM GSSL SZJF sD]bI 

Ò<,F VFZMuI VlWSFZLf 

 5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

,MSHFU'l¿DF\ ;]WFZ6F ,FJJLP sDFwID SFI"N/f   5}6" YI[, CMJ]\ HM.V[P 

R[TJ6L 

VFZMuI ;J,TMG[ R[TJ6L DMS,L VF5JLP 

sSFI"N/f 

R[TJ6L D/[ T[ D]HA  

VF5l¿ ;\ElJT lJ:TFZMDF\ VFZMuI 8LDG[ SFD[ 

,UF0JLP sSFI"N/f  

lGI\+6 S1FGL ;FY[ 

;\S,G 

H~lZIFT D]HA 

;DU| Ò<,F DF8[ SFI"lJX[QFN/G[ ;lS|I AGFJJ]\P 

sÒ<,F VFZMuI VlWSFZLf  

 R[TJ6L D?I[ 

VF5l¿ JBT[ 

5|FYlDS p5RFZGF 5|IF;M X~ SZJF sSFI"N/f  VF5l¿GF ! S,FSGL 

V\NZ  

VFZMuI ;\EF/ jIJ:YFT\+GL l:YlT :YF5JLP 

sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YFGL H~Z 

50[ K[P 

VF5l¿GF & S,FSGL 

V\NZ  

.HFU|:T jIlSTVMG[ prR S1FFGL ;J,TM DF8[ 

DMS,JFG]\ X~ SZJ]\P sSFI"N/f 

 VF5l¿GF ! S,FSGL 

V\NZ  

D'T jIlSTVMGL jIJ:YF DF8[ 5|DF6E}T ;\RF,G 

SFI"ZLlTGM VD, SZJMP sSFI"N/f 

SFINM VG[ jIJ:YF VG[ 

XMW VG[ ARFJ 

SFI"N/GF ;CSFZGM 

;DFJ[X 

VF5l¿GF ! S,FSGL 

V\NZ  

lGI\+6 S1F VG[ VgI SFI"lJX[QFN/GF 5|IF;MG]\ 

;\S,G 

 VF5l¿GF Zv# 

S,FSGL V\NZ  

!Z S,FS[ 

;FWG;FDU|L ACFZYL D\UFJJFG]\ X~ SZJ]\ 

sSFI"N/f 

N}Z ;\RFZ T\+4 ;CFIS 

T\+4 SFI"N/ VG[ 

lGI\+6 S1FGM ;DFJ[X 

# S,FSGL V\NZ  
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

YFI K[P  

H~ZL H6FI tIF\ SFDR,Fp TALAL ;J,TM 

:YF5JLP sSFI"N/f 

HFC[Z AF\WSFD4 JLH/L4 

5F6L VG[ SFINM VG[ 

jIJ:YF SFI"N/GF 

;\S,GGL H~Z 50[P 

Z$ S,FSGL V\NZ 

VFZMuI l:YlT TZO ;TT N[BZ[B JWFZJL 

sSFI"N/f 

 Z$ S,FSGL V\NZ 

SD"RFZLU6 DF8[ 5F/L 5wWlT :YF5JL sSFI"N/f 

VFzI:YFGMDF\ D],FSFT VG[ VFZMuI l:YlTGL 

;DL1FF sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ Z$ 

S,FSGL V\NZ 

VFZMuI ;\EF/ jIJ:YF 5]Go:YF5G IMHGF 

lJS;FJJLP sSFI"N/f 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G Zv# S,FS 

$( S,FS 

3GSRZF lGI\+6 jIJ:YF5G DF8[ 5|DF6E}T 

;\RF,G SFI"ZLlT X~ SZJLP sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

VF{5RFlZS TALAL ;\EF/ T\+G]\ ZL5M8L"\U 

sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

U\NF 5F6LGF jIJ:YF5G DF8[ 5|DF6E}T ;\RF,G 

SFI"ZLlT X~ SZJLP sSFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

_ YL 5 GL JIH}YGF AF/SMGL VFZMuI l:YlT 

N[BZ[B 5Z wIFG VF5J]\P  

 V[S V9JFl0IFDF\ 

VD, SZJMP 

,MSHFU'lT VG[ VF..;LGF 5|IF;M sSFI"N/ VG[ 

DFwID SFI"N/f 

 X~VFTGF ;DI[ 

*Z S,FS[ 

;FWGM OFZ[U SZJFGL IMHGF lJS;FJJLP  X~VFTGF TASS[ 

AMW5F9 A[9S  VF5l¿GF !$ lNJ;DF\  

VFBZL VC[JF,  VF5l¿GF !$ lNJ;DF\  
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5X] VFZMuI VG[ S<IF6 o VF5l¿U|:T 5X]VMGF VFZMuI VG[ VgI ;\EF/GL HMUJF. SFI"N/G]\ G[T'tJ 

,[GFZ VlWSFZLo  GFIA lGIFDS4 5X]ZMU VG[ 5X];\JW"G  

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

5X]VMGL IFNL4 SD"RFZLU6GL IFNL JBTMJBT 

;]WFZJL VG[ 5X]VMGF D0NFGF lGSF, DF8[GL 

TF,LD sSFI"N/f 

 Y. UI[, CMJ\]\ HM.V[P 

TALAL 5]ZJ9F VG[ Z;LGM HyYM sSFI"N/f  T{IFZ CMJF HM.V[P 

R[TJ6L 

SD"RFZLU6G[ ;FANF SZJF sOMGYLf SFI"N/  R[TJ6L D/[ T[ D]HA 

;\J[NGXL, lJ:TFZMDF\ 5]ZJ9FG]\ lJTZ6 SZJ]\P 

sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF ;DIUF/F 

NZlDIFG 

lGI\+6 S1FGM ;\5S" SZJM sSFI"N/f  H~Z H6FI T[ D]HA 

VF5l¿ JBT[ 

5X]VMGF D0NF B;[0JF VG[ T[GM lGSF, 

sSFI"N/f 

A/T6 VG[ T\+GL H~Z 

50[ K[P 

XSI T[8,]\ H,NL 

.HFU|:T 5X]VMGL ;FZJFZ   XSI T[8,]\ H,NL 

H~Z H6FI TM VgI Ò<,FGFSD"RFZLVMG[ 

AM,FJJF sSFI"N/f 

 H~Z H6FI T[D 

G]S;FGGL DM\H6L VG[ Z[S0"GM TF/M D[/JJFDF\ 

:YFlGS ;¿FlWSFZLVMG[ ;CFI SZJLP sSFI"N/f  

 H~lZIFT D]HA 

$( S,FS VG[ tIFZAFN 

3F;RFZFGL jIJ:YF SZJFDF\ H~ZL H6FI T[D 

:YFlGS ;¿FlWSFZLVMG[ DNN SZJLP  

 H~ZL H6FI T[D 

SFDULZL YIF 5KLGL DFlCTL V[S+ SZJL 

sSFI"N/f 

  

VFBZL VC[JF,  5\NZlNJ;GL V\NZ 
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VFzI o  VF5l¿U|:T HG;]DNFIG[ SFDR,Fp VFzI VF5JF DF8[ ;FWG;FDU|L VG[ 5]ZJ9M 5}ZM 5F0[ K[P 

SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o   Ò<,F 5|FYlDS lX1F6 VlWSFZL    

 
 

 

 

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F\ 

VFzI :YFGGF ;\RF,G DF8[GL SFI"5wWlT 

lJS;FJJL sSFI"N/f 

  

VFzIM s:Y/M4 1FDTF lJU[Z[PPfGL IFNL 

lJS;FJJL sSFI"N/f 

;\I]ST ZFQ8= lJSF; 

SFI"S|DGL ;}lR 

 

VgI SFI"N/GF VlWSFZLVMG[ VFzI:YFGM V\U[ 

DFlCTL 5}ZL 5F0JLP sSFI"N/f 

;CFIS T\+4 5F6L4 

JLH/L4 XMW VG[ 

ARFJ4 VgG4 ZFCT 

5]ZJ9F SFI"N/ VG[ 

TF,LD VlWS|DGL H~Z 

50[ K[P  

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

VFzI :YFG jIJ:YF5SGL TF,LD sSFI"N/f   

R[TJ6L 

VFzI :YFG jIJ:YF5SMG[ ;FANF SZJF 

sSFI"N/f 

;\RFZ jIJ:YFGL H~Z 

50[ 

R[TJ6LGL & S,FSGL 

V\NZ 

;}RGF D]HA VFzI :YFG X~ SZJF lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G R[TJ6LGL & S,FSGL 

V\NZ 

VFzI :YFG VG[ KFJ6LVM DF8[ JWFZFGF 

:+MTG[ SFD[ ,UF0JFP 

;CFIS T\+4 VgG VG[ 

ZFCT 5]ZJ9M4 5F6L VG[ 

JLH/L sSFI"N/fG]\ 

;\S,G 

R[TJ6LGL & S,FSGL 

V\NZ 

VFzI:YFGMGF :Y/ VG[ l:YlT V\U[ ,MSMG[ 

JFS[O SZJF sDFwID SFI"N/f 

 R[TJ6L & S,FSGL 

V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 

VFlzTMG[ VFzI:YFGDF\ NFB, SZJFGL 

SFDULZL X~ SZJL sVFzI jIJ:YF5SMf 

 TFtSFl,S 

VFzI:YFGMGL l:YlT V\U[ VC[JF, VF5JM lGI\+6 S1FG[ VC[JF, H~Z H6FI T[ D]HA 



                                                                           ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc 66 
 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

sSFI"N/f VF5JMP  

VFzI :YFGGF p5IMUGL VU|TF DF8[GL IMHGF 

sSFI"N/f 

:Y/F\TZ SFDULZL VG[ 

lGI\+6 S1FG]\ ;\S,G 

TFtSFl,S 

5F6L4 5]ZJ9F4 BMZFS4 VFZMuIGL ;,FDTL DF8[ 

VgI SFI"N/ ;FY[ ;\S,G sSFI"N/f 

 TFtSFl,S 

VFlzTMG[ ;CFI VG[ DNN 5}ZL 5F0JL sSFI"N/f 5X]VMGF jIJ:YF5G 

DF8[ 5X] SFI"N/ VG[ 

VFZMuI ;\EF/ DF8[ 

VFZMuI ;\EF/ 

SFI"N/GM ;\5S" 

!Z S,FS[ 

SFDULZL RF,] ZFBJL sSFI"N/f  ;TT RF,] ZFBJL 

VFzI :YFGMGL l:YlT VG[ ,MSMGL VJZHJZ 

5Z N[BZ[B ZFBJL sSFI"N/f 

 ;TT RF,] ZFBJL 

JWFZFGL ;FWG ;FDU|L SFD[ ,UF0JLP lGI\+6 S1F VG[ ;CFIS 

T\+ ;FY[G]\ ;\S,G 

RF,] ZFBJ]\P 

$( S,FS VG[ tIFZAFN 

IMuI H6FI T[ D]HA ;FWG;FDU|L OFZ[U SZJL 

sSFI"N/f 

  

VFzI:YFGMGL l:YlTDF\ ;]WFZ6Fq;DFZSFD X~ 

SZJ]\P sSFI"N/f 

HFC[Z AF\WSFD SFI"N/GM 

;CSFZ 

H~lZIFT D]HA 

AMW5F9 ;+ sSFI"N/f VgI SFI"N/ VG[ 

VFlzTMGM ;DFJ[X 

SFDULZL 5}6" YIFGF 

!$ lNJ; 5KL 

VFBZL VC[JF, sSFI"N/f  5|J'l¿ 5}6" YIFGF ! 

DlCGF 5KL  

;CFIS T\+ o VgI SFI"N/ VG[ ;1FD ;¿FlWSFZL ;FY[ ;\S,G SZLG[4 :Y/F\TZ VG[ ZFCT 5]ZJ9FGF ;\U|C 

VG[ JCG DF8[ CJF.4 H/ VG[ E}lDUT 5lZJCGGL HMUJF. SZ[ K[P  

SFI"N/ VlWSFZL o Ò<,F lJSF; VlWSFZL  
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;FWG;FDU|L sCJF.4 H/ VG[ E}lDUT 

JFCGjIJCFZ VG[ Ò<,FDF\ T[DH Ò<,F ACFZ 

;\U|C jIJ:YFf DF8[ ;}lR AGFJJLP 

 ! DlCGM 

;FWG;FDU|L OFZ[U SZJFGL H~lZIFTM4 

SFI"5wWlT VG[ lJS<5M sSFI"N/f 

 ! DlCGM 

l0=,G]\ VFIMHG sSFI"N/f  ! DlCGM 

VgI SFI"N/G]\ ;\S,G lGI\+6 S1F DFZOT 

SFDULZL 

H~lZIFT D]HA  

R[TJ6L 

SFI"N/GF\ ;eIMG[ ;FANF SZJF VG[ SFD[ 

,UF0JF sSFI"N/f 

 R[TJ6L D?IFGF ! 

S,FSGL V\NZ 

V5[l1FT VF5l¿ 5Z VFWFlZT 8}\SFUF/FGL ;}RGF 

5ZGL SFI"JFCL DF8[ JFCGM VG[ VgI ;FWGMG[ 

SFD[ ,UF0JF sSFI"N/f  

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G R[TJ6LGF Z YL # 

S,FSGL V\NZ 

lGI\+6 S1F VG[ XMW VG[ ARFJ4 VFzI VG[ 

BFnqZFCT 5]ZJ9F SFI"N/ ;FY[ ;\5S" ZFBJMP  

 R[TJ6LGF ! S,FSGL 

V\NZ 

ACFZYL ;FWG;FDU|L D\UFJJFGL H~Z 50[ TM 

IMHGFGL ;DL1FF SZLG[ GSSL SZJ]\P  

 R[TJ6L D?IFGF & 

S,FSGL V\NZ 

VF5l¿GF 5|SFZG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;CFIS T\+G]\ 

VFIMHG sSFI"N/f  

lGI\+6 S1F VG[ 

VgGqZFCT 5]ZJ9F 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

H~lZIFT D]HA 

VF5l¿ JBT[ 

lGI\+6 S1F TZOYL D/[,L ;}RGF VFWFlZT 

SFI"IMHGF sSFI"N/f 

 R[TJ6L D?IFGF Z 

S,FSGL V\NZ 

H~lZIFTM VG[ :+MTMGL ;TT ;DL1FF SZJL 

sSFI"N/f 

 RF,] ZFBJ]\ 

SFDULZL IMHGFVM lJS;FJJL sSFI"N/f lGI\+6 S1F VG[ 

BFnqZFCT 5]ZJ9F 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

R[TJ6L D?IFGF Z 

S,FSGL V\NZ 

lGI\+6S1F VG[ DCtJGF SFI"N/MGM ;\5S" ;\ULG 

AGFJJM sSFI"N/f 

 R[TJ6L D?IFGF Z 

S,FSGL V\NZ 

;[JFVMGL U]6J¿F RSF;JL sSFI"N/f SFDULZL YI[ ;[JFGF 

WMZ6M :YF5JFGL VG[ 

DFlCTLGL H~Z 50[P 

N{lGS 

!Z S,FS[ 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

;CFIS T\+ DF8[ JWTL DF\UGM 5|lTEFJ 

sSFI"N/f 

 ;TT RF,] ZFBJ]\P 

SD"RFZLUણેકામગીરી X~ SZJLP sSFI"N/f  VF5l¿GM TASSM X~ 

YI[P  

H~lZIFT D]HA ;CFIS T\+ DF8[GF VFWFZ:YFG 

:YF5JF sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F VG[ BFn 

VG[ ZFCT 5]ZJ9F 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

;TT RF,] ZFBJ]\P 

IMHGFVMGL ;DL1FF SZJL VG[ VgI SFI"N/G]\ 

;\S,G 

 ;TT RF,] ZFBJ]\\P 

lGIlDT ZL5M8L"\U VG[ N:TFJ[ÒSZ6 X~ SZJ]\P 

sSFI"N/f  

 TASSM X~ YI[P 

H~lZIFTM VG[ DFU6LVMG]\ 5]GoD}<IF\SG 

sSFI"N/f 

 ;TT RF,] ZFBJ]\P 

IMuI H6FI T[D ;FWG;FDU|L OFZ[U SZJL 

sSFI"N/f 

  

*Z S,FS[ 

AMW5F9 A[9S VFzI4 BFn VG[ ZFCT 

5]ZJ9F SFI"N/GM 

;DFJ[X YFI K[P 

VF5l¿GF !$ lNJ;GL 

V\NZ  

VFBZL VC[JF,  VF5l¿GF !$ lNJ;GL 

V\NZ  

G]S;FG VFSFZ6L VG[ DM\H6L o Ò<,F VG[ ZFHI ;¿FD\0/M VG[ VgI 51FSFZM DF8[ VF5l¿GL V;ZMGL 

DFlCTL V[S+ SZLG[ JUL"SZ6 SZ[ K[4 ;FWG;\5l¿ :+MTGL H~lZIFTMGM V\NFH VG[ ZFCT IMHGF 

lJS;FJ[ K[4 VG[ VF5l¿GF VC[JF,G]\ ;\S,G SZ[ K[o 

SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL oવનિાસીVlWS S,[S8Z  

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

VFSFZ6L SFI"5wWlT VG[ GD}GFVM lJS;FJJF 

sSFI"N/f 

U]HZFT ZFHI VF5l¿ 

jIJ:YF5G ;¿FD\0/GM 

;CIMU  

 

VFWFZ DFlCTLG]\ ;\S,G SZJ]\P sSFI"N/f ;\I]ST ZFQ8= lJSF; 

SFI"S|DGM ;CIMU 

 

file://P
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VFSFZ6L H}Y VG[ 8LDGL :YF5GF SZJLP   

VFSFZ6L ;\S,G IMHGF lJS;FJJL s;\S,G VG[ 

VFIMHG SFI"N/f 

  

;\RFZ jIJ:YFT\+ IMHGF lJS;FJJLP N}Z ;\RFZ jIJ:YFT\+ 

SFI"N/GM ;CSFZ 

 

R[TJ6L 

SFI"N/MG[ ;FANF SZLG[ SFD ,UF0JF sSFI"N/f  R[TJ6LGF & S,FSGL 

V\NZ 

IMHGFGL ;DL1FF sSFI"N/f  R[TJ6LGF & S,FSGL 

V\NZ 

 

VF5l¿ 5}J" V;Z D}<IF\SGGL lJRFZ6F 

sSFI"N/f  

 

VF5l¿GF ;\ElJT 

5|SFZG[ wIFGDF\ ,.G[  

 

R[TJ6LGF & S,FSGL 

V\NZ 

U|FDL6v:TZ[ VFSFZ6L 8LDG[ 5|J'T SZJLP 

sSFI"N/f 

 R[TJ6LGF & S,FSGL 

V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 

VFSFZ6L 8LDGL ;,FDTLGL lJRFZ6F sSFI"N/f  TFtSFl,S 

VFSFZ6L DF8[G]\ VFIMHG X~ SZJ]\P sSFI"N/f  V;ZGL 5|FYlDS 

DFlCTL D]HA 

5|FYlDS VFSFZ6L SFI"5wWlT X~ SZJL sSFI"N/f  5lZl:YlT D]HA 

5|FZ\lES IMHGF 

 

!Z S,FS[ 

VFSFZ6L IMHGF VG[ VC[JF,GL HFC[Z 5|l;lwW 

sDFwID SFI"N/f 

 p5,aW CMI T[ D]HA 

VFSFZ6L DFlCTL ;TT ;]WFZTF ZC[J]\P sSFI"N/f ;\S,G VG[ VFIMHG 

SFI"N/ ;FY[ ;\S,G 

 

VgI SFI"N/ ;FY[ ;\S,G sSFI"N/f  

SD"RFZLU6GL S|DJFZL X~ SZJL VG[ H~lZIFT 

D]HA JW] SD"RFZLVM ;]lGlüT SZJFP   

 X~VFTGF TASS[ 

$( S,FS[ 

G]S;FG4 CFlG4 H~lZIFTMGL lJUTJFZ VFSFZ6L VgI SFI"N/G]\ ;\S,G VF5l¿ 5KLGF #v5 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[Pf 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F\ 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VG[ ,F\AFUF/FGL 5]Go:YF5G IMHGF T{IFZ 

SZJLP 

lNJ;[  

H~lZIFTM4 IMHGF VG[ 5|J'l¿VMG]\ ;\S,G  lGI\+6 S1F VG[ ;\S,G 

VG[ VFIMHG SFI"N/ 

DFZOT SFDULZL 

;TT RF,] ZFBJ]\P 

*Z S,FS[ 

AMW5F9 A[9S VFzI4 BFn VG[ ZFCT 

5]ZJ9F SFI"N/GM 

;DFJ[X YFI K[P 

VF5l¿ 5KLGF !$ 

lNJ;GL V\NZ  

N}Z ;\RFZ T\+ o 5}J"R[TJ6L VYJF VF5l¿ 5KLGL SFDULZLDF\ ;CFI SZJF DF8[ H~ZL TDFD 5|SFZGL 

;\RFZ jIJ:YF V[8,[ Z[l0IM4 8LJL4 OMG4 JFIZ,[;GL SFDULZLG]\ ;\S,G SZ[ K[P 

 

SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o  lGJF;L અવિક S,[S8Z 
 

 

 

 

 

5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

VF5l¿ 5C[,F 

N}Z ;\RFZ jIJ:YFGL ;}lR VG[ 5|DF6E}T 

SFI"ZLlT ;\RF,G lJS;FJJ]\ sSFI"N/f 

N}Z;\RFZ TF,LD  

VgI SFI"N/ ;FY[ ;\S,G sSFI"N/f 

;\J[NGXL, T\+GF 38SM sNFPTP;FWGMfGF :Y/M 

GSSL SZJF sSFI"N/f 

  

;\RFZ jIJ:YFDF\ lGZY"STF lGJFZJL sSFI"N/f BFGUL 1F[+M ;FY[ UF- 

;\5SM"GL H~Z 50[P 

 

;\N[XF jIJCFZ SF{X<I VG[ 5wWlTVMDF\ TF,LD 

sSFI"N/f 

  

R[TJ6L 

;\RFZ T\+ SFD SZ[ K[ S[ S[D T[ RSF;J]\P sSFI"N/f  R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 

V\NZ 

SFI"N/G[ ;FANF SZJF  R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 

V\NZ 

A\W 50[, T\+GL DZFDT VG[ J{Sl<5S ;\RFZ 

jIJ:YF :YF5JLP sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\5S" R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 

V\NZ 

;FWG ;\5l¿ SFD[ ,UF0JL sSFI"N/f   R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 

V\NZ 

VgI SFI"N/GL N}Z ;\RFZG[ ,UTL DF\U6LVM  R[TJ6LGF Z$ S,FSGL 
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5U,F sVG[ T[ 5U,F SM6[ ,[JF HM.V[f 5U,F ,. XSFI T[ 

5C[,F 5}6" SZJFGL 

H~lZIFTM VYJF XZTM 

;DIDIF"NF 

5]ZL SZJF DF8[ ;Z/TF SZL VF5JLP sSFI"N/f V\NZ 

VF5l¿ JBT[ 

;\RFZ jIJ:YFT\+GL l:YlT RSF;JL sSFI"N/f  Z YL # S,FSDF\ 5|YD 

DFlCTL p5,aW SZJLP 

 

T\+G[ YI[, G]S;FGL XMWL SF-JLP sSFI"N/f 

 Z YL # S,FSDF\ 5|YD 

DFlCTL p5,aW SZJLP 

N}Z ;\RFZGL H~lZIFT V\U[ lGI\+6 S1F VG[ 

VgI SFI"N/GM ;\5S" SZJMP 

 Z YL # S,FSDF\ 

;DFZSFD X~ SZJ]\P sSFI"N/f  Z S,FSDF\  

!Z S,FS[ 

ACFZGL ;FWG;FDU|L SFD[ ,UF0JL sJC[,]\ X~ 

SZL XSFIf sSFI"N/f 

lGI\+6 S1F ;FY[ ;\S,G RF,] ZFBJ]\P 

T\+GF ;DFZSFD VG[ 5]Go:YF5G DF8[ IMHGFVM 

5}6" SZJLP sSFI"N/f 

 RF,] ZFBJ]\P 

SD"RFZLU6GL S|DJFZL 5wWlT X~ SZJLP 

sSFI"N/f 

 X~VFTGF TASS[ 

$( S,FS VG[ tIFZAFN 

VgI SFI"N/G[ ;CFI SZJFGL SFDULZL RF,] 

ZFBJLP sSFI"N/f 

  

;DFZSFD RF,] ZFBJ]\ sSFI"N/f   

;FWG;FDU|L OFZ[U SZJFGL SFDULZL X~ SZJLP   

AMW5F9 A[9S VFzI4 BFn VG[ ZFCT 

5]ZJ9F SFI"N/GM 

A[9SDF\ ;DFJ[X SZJMP 

 

VFBZL VC[JF, VgI SFI"N/GM ;DFJ[X 

SZJMP 

SFDULZL 5}6" YI[ V[S 

DF;GL V\NZ 

 

 અિરકારક પ્રત્તતર્ભાવ માટે ઇરિીડરટ કમારડ ત્તિસ્ટમની સ્પષ્ટ્ટ િવાબદારી િાથેની રચના િરૂરી 
છે. દરેક કાયગદળના કમારડરને ચોક્કિ પ્રકારની તાલીમ આપી િજ્િ કરવા. તાલકુા સ્તરના ઇરિીડરટ 
કમારડરે (પ્રાાંત અત્તધકારીશ્રી / મામલતદારશ્રી) જે તે ટાસ્કફોિગના કમારડરને આપત્તિ િમયે અિરકારક 
પ્રત્તતર્ભાવ માટે ત્તનયત SOPમિુબ કાયગવાહી કરવા સચૂના આપવી. આપત્તિ દરમ્યાન દરેક ટાસ્કફોિગના 
વડા ઇરિીડરટ કમારડરને રીપોટગ  કરે અને િાંકગલત આયોિન પ્રમાણે કામગીરી કરવી.  
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ટાસ્કફોિગની  યાદી  

 

ટાસ્કફોિગ ના કાયો 
ટાસ્કફોિગ - 1: આયોજન અને કો-ઓડીનેર્ન (વહીવટ,કાયદો અને વ્યવસ્થા, પ્રોટોકોલ અન ે
મીહડયા) 
િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
િમય  
 

 

 

DDMC ના િભ્યો િાથે માત્તિક ત્તમટીંગ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના મદુ્દાઓ અંગે ચચાગ, િમીક્ષા 
અને આયોિન. 

િાંપકગ  િરનામા સધુારવા, િાંિાધનોની સગૂચ સધુારવી, વ્યહૂાત્મક આગોતરી વ્યવસ્થાની દેખરેખ, 

કાયગ યોિનાની િમયાાંતરે દેખરેખ 

ક્રમ ટાસ્કફોિગ 
જજલ્લાસ્તરનાકો-

ઓડીનેટર 
િહયોગી િભ્યો અને સવિાગો 

1 આયોિન અને કો-ઓડીનેર્ન 
(વહીવટ,કાયદો અને વ્યવસ્થા, 
પ્રોટોકોલ અને મીડડયા) 

લાયઝન ઓડફિર કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

અનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

2 પવૂગ ચેતવણી, સ્થળ ખાલી કરાવવા  
અને િાંદેર્ાવ્યવહાર 

લાયઝનઓડફિર , 

કલેક્ટરશ્રીઅનેજી.ત્તવ.અ. 

કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

અનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

3 ર્ોધ અને બચાવ 

 

લાયઝન ઓડફિર ,  
કલેક્ટરશ્રીઅનેજી.ત્તવ.અ. 

કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

અનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

4 નકૂિાન આકરણી, િવે અને 
દસ્તાવેજીકરણ 

 

 

લાયઝન ઓડફિર,  
કલેક્ટરશ્રીઅનેજી.ત્તવ.અ. 

કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

અનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

5 રાહત ત્તર્ગબર વ્યવસ્થાપન (હાંગામી 
આવાિો, ખોરાક, પાણી, વીિળી, 
આરોગ્ય) મનોિામાજિક િાંર્ભાળ  

લાયઝન ઓડફિર કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

અનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

6 જાહરે આરોગ્ય અને સ્વછછતા  લાયઝન ઓડફિર કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

DHO, 

ત્તિવીલિર્જનઅનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

7 અત્તત ત્તનિઃિહાય ત્તવરે્ષ જૂથોની 
િાંર્ભાળ 

લાયઝન ઓડફિર કલેક્ટરશ્રીનીકચેરી, જી.ત્તવ.અ. 

અનેિબાંધીતત્તવર્ભાગ 

8 પશઆુરોગ્યઅનેકલ્યાણ લાયઝન ઓડફિર જી.ત્તવ.અ. અને પશ ુડોકટર  
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િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

 

 

 

લોજીસ્ટીકિઃ િાંિાધનો, િપ્લાયર ર્ોધવા અને તેને મેળવવા માટેની પ્રડક્રયા કરવી. વહીવટી અને 
નાણાાંકીય માંજૂરીઓ લેવી.  

પોગલિ દળ િાથે િાંકલન, કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે પી.એિ.આઇ., પી.આઇ. અને હોમગાડ્ગિ 
િાથે િાંકલન. 

મીડડયા કો-ઓડીનેર્ન, માડહતીનો પ્રિારની વ્યવસ્થા, દસ્તાવેજીકરણની વ્યવસ્થા. 
 

પવૂગ 
 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ક્લસ્ટરની િવાબદારીઓ વહચેવી. 

ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગો અને પોગલિદળ િાથે બેઠકો, િાંકલન અને SOP તૈયાર કરવી.  
જિલ્લાસ્તરની રીિપોરિ ટીમોને તૈયાર રાખવી.  
આરોગ્ય અને જીવન ત્તનવાગહ જેવી તાત્કાગલક અિર કરનારી િેવાઓની આગોતરી વ્યવસ્થા 
કરવી.  

દરમ્યાન SOP પ્રમાણે કામગીરીની દેખરેખ 

બાદમાાં  ત્તવર્ભાગીય કામગીરીની િોંપણી  

વી.આઇ.પી.ની મલુાકાતની વ્યવસ્થા અને રાહત વ્યવસ્થા 

રાહતની પ્રવતૃ્તિઓનુાં આયોિન અને દેખરેખ 

રીકવરી પ્લાન તૈયાર કરવો અને કામગીરી કરવી 

 રાહત કેમ્પ અને અિરગ્રસ્ત ત્તવસ્તારોમાાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા. 

 
 

ટાસ્કફોિગ -2: પવૂગ ચેતવણી, સ્થળ ખાલી કરાવવા અને િાંદેર્ાવ્યવહાર 

િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
િમય  
 

 

લોકો સ્પષ્ટ્ટ િમજી ર્કે  તેવા અથગઘટન િાથે મૌગખક કે ઇલેકરોત્તનક પવૂગ ચેતવણી છેલ્લા સ્થળ 
સધુી પહોંચે તેવી વ્યવસ્થા ઉર્ભી કરવી.   
પવૂગ ચેતવણી ગામ સધુી પહોંચી ર્કે તે માટે ગામ િાથે ફોનથી િાંપકગ  ર્કે તેવી વ્યવસ્થા 
કરવી.  
તાલીમી અત્તધકારીઓ / સ્વયાં િેવકો પવૂગ ચેતવણીને લોકો સધુી પહોંચાડ ેતેવી વ્યવસ્થા કરવી.  
િાંર્ભત્તવત િોખમ, પવૂગતૈયારી અને િાવચેતીના પગલાાં અંગે લોક જાગતૃ્તત કરવી. 
કાયગદળો તૈયાર કરવા, તાલીમો કરવી, િાધનો અને યાંત્રોની મરામત કરી તૈયાર રાખવા, 
િહયોગી એિરિીઓની સગૂચ તૈયાર કરવી અને િાંપકગમાાં રહવે ુાં. 
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િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

ર્ોધ બચાવ અને પવૂગ ચેતવણી, સ્થળ ખાલી કરાવવા અને િાંદેર્ાવ્યવહાર અંગે ત્તવત્તવધ 
ડહતધારકો િાથે બેઠક કરવી અને આયોિન અપડટે કરવુાં. 

 રેસ્ય ુિેલ્ટર (બચાવ આવાિ) ને ઓળખવા અને રહઠેાણ, ર્ભોિન, િૌચાલય અને અરય િરૂરી 
વ્યવસ્થાઓ કરવી. (માનવ અને પશ ુબને્ન માટે) 

72 થી 48 

કલાક 
(આફતના 
3 ડદવિ 
પહલેા) 
 

મેળવેલી ચેતવણી ચકાિવી અને િમિવી 
ગામ પાંચાયત અને તાલકુા કક્ષાએ કાયગરત િાંચાર અને ચેતવણી વ્યવસ્થાની ચકાિણી કરવી. 
િલામત સ્થળે ખિેડનાર ટીમને િરૂરી યાંત્રો અને િાધનો િાથે ઘટના સ્થળે મોકલવા.  
િલામત સ્થળે ખિેડનાર ટીમને તૈયાર કરી ત્તવત્તવધ ક્લસ્ટર સ્તરે મોકલી આપવા. 
ટીમ અને િમદુાય બને્ન માટે વાહનોની વ્યવસ્થા કરવી. 
અિરગ્રસ્ત િમદુાય અને પશઓુ માટે િલામત રેસ્ય ુિેલ્ટર અને િગ્યાઓ પિાંદ કરવી. 
સ્થાત્તનક સ્સ્થત્તત અંગે જિલ્લા અને રાજ્યના જિલ્લા ઇમરજ્રિી ઓપરેર્ન િેરટરને જાણ કરવી. 
ચેતવણીઓના િાંદેર્ાઓ તૈયાર કરવા 
છેલ્લાાં સ્થળ સધુી સ્થાત્તનક ર્ભાષામાાં પવૂગ ચેતવણી પહોંચાડવી. મૌગખક રીતે ફોનથી, 
ટેગલત્તવઝનથી, રેડડયો, રયઝૂ પેપરના માધયમનો ઉપયોગ કરવો. વીિળીના આધાર ત્તવનાની 
વ્યવસ્થાઓનો (માધયામોનો) ઉપયોગ પણ કરવો. (કેટલાાંક િમયના ત્તવરામ પછી ચેતવણીઓને 
વારાંવાર પનુ:પ્રિાડરત કરતા રહવે ુાં.) 
ટેલીફોનિાંપકગ  સગૂચ અને કાયગદળની SOP અપડટે છે કે નડહ તેની ખાત્રી કરી લેવી.  
અરય ટાસ્કફોિગ િાથે િાંકલન કરવુાં. (ર્ોધ અને બચાવ, જાહરે આરોગ્ય, કાયદો અને વ્યવસ્થા 
અને પાણી પરુવઠો) 
િાંર્ભત્તવત િાંકટ ત્તવરે્ જિલ્લા અને રાજ્ય િિાત્તધકારીઓને જાણ કરવી. 
સ્થાત્તનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાિણી કરવી અને ઇરિીડરટ કમારડર અત્તધકારીને જાણ કરવી.  

D-48  to 

24 hours  

(Before 2 

days of 

Disaster) 

જિલ્લા 
સ્તરેઆફતવ્યવસ્થાપનકત્તમટીઅનેઇમરિરિીરીિપોરિમેનેિમેરટકત્તમટીએસ્સ્થત્તતપરત્તનયાંત્રણરાખવ.ુ  

પહલેા જાહરે કરેલા િિાવાર પવૂગ ચેતવણીઓના િાંદેર્ાઓને આવતા 24 કલાક માટે અપડટે 
કરી જાહરે કરતા રહવે.ુ  

પવૂગ ચેતવણી પહોંચી છે તેનો પ્રત્તતર્ભાવ મેળવવો અને સ્થાત્તનક પડરસ્સ્થત્તતની માડહતી મેળવવા 
માટે અત્તધકારીઓને તાડકદ કરવા.  
સ્થાત્તનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાિણી કરવી અને ઇરિીડરટ કમારડરને રીપોટગ  કરવો.  
િો લોકોને િલામત સ્થળે લઇ િવાની િરૂર હોય તો નોંધ લેવી. 

 રેસ્ય ુિેલ્ટર અને િોખમી િગ્યાઓએ િરૂરી િાધનોની વ્યવસ્થા કરવી (બોટ, તરવૈયા, પ્રાથત્તમક 
િારવાર, બાળઆહાર, નિીંગ, પીવાનુાં પાણી, ખોરાક, ર્ૌચાલય અને ઘન કચરા ત્તનકાલની 
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િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

વ્યવસ્થા)  
 િોખમના સ્થળે પહોંચવા માટેના વૈકચ્લ્પક રસ્તા નજક્ક કરવા 
 સ્થાત્તનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાિણી કરવી અને ઇરિીડરટ કમારડરને રીપોટગ  કરવો. 
 પવૂગ ચેતવણી ખાિ ત્તનિઃિહાય િમહૂ (માછીમાર,માલધારી, અંતરીયાળમાાં રહતેા દગલત અને 

આડદવાિી) સધુી પહોંચી છે તેની ખાત્રી કરવી.  
D-24 to 12  

hours 
િાંર્ભત્તવત િાંકટની સ્સ્થત્તત ત્તવરે્ના અપડટે તૈયાર કરવા  
લેટેસ્ટ સ્સ્થત્તત ત્તવરે્ સ્થાત્તનક ર્ભાષામાાં પવૂગ ચેતવણી પહોંચતી કરવી. અગાઉ િણાવ્યા મિુબના 
માધયમોનો ઉપયોગ કરવો. 
િાંકટ પડરસ્સ્થત્તત ત્તવરે્ની ત્તવગતવાર માડહતી બચાવ ટાસ્કફોિગ અને અરય ટાસ્કફોિગને આપવી. 
અંત્તતમ સ્થળ સધુી પવૂગ ચેતવણી પહોંચી કે નડહ તેની ચકાિણી કરવી. 
બચાવ ટુકડીઓને એકર્ન માટે તૈયાર રાખવી. દરેક ટુકડીને િોખમના સ્થળ અને જેનો બચાવ 
કરવાનો છે ત્યાાં પહોંચવાના રસ્તા ત્તવરે્ જાણ કરવી.  
બચાવ ટુકડીઓ માટે ખોરાક, રહવેાની અને સરુક્ષાની વ્યવસ્થા કરવી. 
દરેક બચાવ ટુકડીની હલચલની જાણકારી લેવી અને ઉપરી અત્તધકારીને દર છ કલાકે િણાવવી. 

D-12 to 0 

hous 
પવૂગ ચેતવણી અંગેના િાંદેર્ાઓ િતત પહોંચી રહ્યાાં છે કે નડહ તેની ખાત્રી કરવી.  
પડરસ્સ્થત્તત પર દેખરેખ રાખવી અને તેના ત્તવરે્નો લેટેસ્ટ રીપોટગ  ઉછચ અત્તધકારીશ્રીઓને, જિલ્લા 
કલેકટરશ્રી અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન િિા માંડળને કરવો. 

D+1 to 12 

hous 
બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અને ત્તવરે્ષ યાંત્રો, મર્ીનરી, કૌશ્યલ્યબધધ વ્યસ્ક્તઓ, 

દવાઓ વગેરેની િરૂરીયાતની સગૂચ તૈયાર કરવી. 
 િરૂરી િાધન િામગ્રી એકત્રીત કરી ઘટના સ્તરે પહોંચાડવી.  
 પોગલિ અને સ્થાત્તનક આગેવાનો િાથે િાંકલન માટે એક અત્તધકારીને ત્તનયકુ્ત કરવા જે 

મતૃદેહોની યોગ્ય તપાિ અને નોંધણી બાદ ત્તનકાલ કરાવે. 

 ખોરાકઅનેપાણીનીત્તવરે્ષિરૂરીયાતોમાટેરાજ્યસ્તરેથીમદદમાટેSEOCિાથેિાંકલનકરવુાં. 
 વધારાની ટુકડીઓ તૈયાર રાખવી જેથી વારાફરતી આરામ મળી ર્કે.  

D+12 to 

24 hous 
ર્ોધ અને બચાવની કામગીરી ચાલ ુ રાખવી અને અિરગ્રસ્તોને િરૂર મિુબ િલામત 
સ્થળે/દવાખાને/રીલીફ કેમ્પમાાં લઇ િવા.  

 અિરગ્રસ્તોને ત્તવરે્ષ પ્રકારની તબીબી િારવારની િરૂર હોય તો SEOC િાથે િાંકલન કરી 
વ્યવસ્થા કરવી. 

 િરૂર હોય તો હવાઇ માધયમોથી (એર ડ્રોપ) દ્વારા િેવાઓ આપવી. 
 હલે્પ લાઇન નાંબર અને િહયોગ કેરિો ર્રૂ કરવા. 
 ક્લસ્ટરસ્તરેસ્થાત્તનકલોકોિાથેત્તમટીંગકરીસ્સ્થત્તતનુાંઆંકલનકરવુાંઅનેરાજ્ય 
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િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

અત્તધકારીનેરોિિાાંજેઅહવેાલકરવો. 
 

 

ટાસ્કફોિગ -3:  ર્ો્ અને બચાવ  
િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
િમય  
 

 

 

 

 

 

િન જાગતૃ્તતના કાયગક્રમો કરવા 

િાંપકગ  િરનામા સધુારવા, િાંિાધનોની સગૂચ સધુારવી, વ્યહૂાત્મક આગોતરી વ્યવસ્થાની દેખરેખ, 

કાયગ યોિનાની િમયાાંતરે દેખરેખ 

ત્તનયત્તમત રીતે િાધનો. યાંત્રોની મરામત અને જાળવણી કરવી, ખાિ યાંત્રોની ખરીદી. 

ખાિ ટીમો અને સ્વયાં િેવકોની તાલીમ અને ક્ષમતાવધગન 

 

D-72 થી 
D 0 

 

ર્ોધ અને બચાવ માટે કામગીરીનુાં આયોિન 

િોખમનુાં આંકલન કરતા િવુાં અને કામગીરી કરતા િવુાં. 
ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગો િાથે િાંકલન ર્ોધ અને બચાવ માટે ત્તવરે્ષ દળની િરૂરીયાત હોય તો વ્યવસ્થા 
કરવી.  

દરમ્યાન કાંરોલ રૂમનુાં િાંચાલનિઃ બહારના ત્તનષ્ટ્ણાાંતોની ટીમ, લશ્કરી ટુકડી, ફાયર ત્તવર્ભાગ, ત્તિત્તવલ ડીફેરિ, 

પોગલિદળ વગેરે િાથે િાંકલન અને કામગીરી. 
D+1 થી 
24 

આગોતરી ચેતવણી વગરનો િાંકટ હોય તો બચાવ દળોને તેમના િાધન અને યાંત્રો િાથે ઘટના 
સ્થળે તરત િ પહોંચવા તાકીદ કરવા. 

 ઘટના સ્થળને િરૂર હોય તો કોડગન કરી લેવો. 

 આવેલ આપત્તિ િાંદરે્ભ દરેક સ્તરની ટાસ્કફોિગને તાકીદ કરવી. (જિલ્લા, તાલકુા અને ગામ) 

 ર્ોધ બચાવ અને િલામત સ્થળે ખિેડવાની કામગીરી ર્રૂ કરવી. 

 લોકોના ટોળાને કાબમૂાાં લેવાની વ્યવસ્થા કરવી. 

 અિરગ્રસ્તોને િલામત સ્થળે લઇ િવા 

 સ્થાત્તનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાિણી કરવી અને ઇરિીડરટ કમારડરને રીપોટગ  કરવો. 

D+24થી 
આગળ 

 

ટાસ્કફોિગની કામગીરી અંગે ત્તનયત્તમત અહવેાલ તૈયાર કરવો. 

સ્ટાફનુાં રોટેર્ન ચાલ ુરાખવુાં 
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િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

કામગીરીની િતત િમીક્ષા અને આંકલન કરવુાં 

ફાઇનલ રીપોટગ  તૈયાર કરવો. ત્તવત્તવધ ડહતધારકોનો તેમના િહયોગ બદલ આર્ભાર માનવો 

ટાસ્કફોિગ -4:  નકૂિાન આકરણી, િવે અને દસ્તાવજેીકરણ 

િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
સ્સ્થત્તતમાાં  

રાજ્યની ઓથોરીટી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલા નકુિાન આકારણી પત્રક મેળવવા અને 
આકારણી કરવા માટે િવાબદાર અત્તધકારી તેમિ નાગડરકોની ટીમ તૈયાર કરવી. આકારણી કરવા 
માટે  ચાર પ્રકારની ટીમ બનાવવી. 1) ખાનગી ર્ભવન અને મકાન 2) રસ્તા, પલુ, ટેલીફોન 
િાંદેર્ાવ્યવહાર તેમિ જાહરે ર્ભવનો  3) ખેતી અને િળ િાંિાધન 4) ઉદ્યોગ અને વ્યાપાર 

નકુિાન આકારણી કરી ર્કે તેવા વ્યસ્ક્તઓના િરનામાાં અને ટેલીફોન નાંબર િડહતની યાદી 
તૈયાર કરવી. 

D + 24 

hour 
નકુિાનીના આંકલન માટે વ્યસ્ક્તગત અને બીજા િરૂરી િાંિાધનોનુાં અંદાજીત ખચગ પત્રક 
બનાવવુાં. 
નકુિાનીનુાં આંકલન કરનાર ટીમ નકુિાનીનુાં પ્રાથત્તમક આંકલન તૈયાર કરરે્. આંકલન માટેના 
પવૂગ તૈયારી ફોમેટનો ઉપયોગ કરવો.   
પ્રાથત્તમક નકુિાનીના આંકલનનો રીપોટગ  ઉપરી િિામાંડળને મોકલવો.   

પ્રાથત્તમક આંકલનમાાં સધુારા વધારા અને નકુિાનીની િડટલતા ત્તવરે્ના અગર્ભપ્રાયો મેળવવા. 
આંકલનની ત્તવગતોમાાં કોઇપણ પ્રકારની સ્પષ્ટ્ટતા માટે ઉપરી િિામાંડળને જાણ કરવી 

D +24 to 

+ 72 

hours and 

beyond 

નકુર્ાની આંકલન માટે ટીમ તૈયાર કરવી અને ચોક્કિ નકુિાનીવાળા ત્તવસ્તાર ફાળવવા. 
નકુિાનીના આંકલન િમયે કોઇપણ પ્રકારની ટેકનીકલ માડહતીની િરૂર માટે આંકલન કતાગને 
એક માડહતીની નકલ આપવી જેના આધારે તે સ્થળ પર િ લોકોના પ્રશ્ર્નોનુાં ત્તનરાકરણ કરી ર્કે.  

નકુિાની આંકલનના ડેટા (માડહતીને) કમ્યટુરાઇઝ કરવા ડટેા ઓપરેટરની ટીમ બનાવવી અને 
તેઓ ત્તવના ત્તવલાંબે ડટેા એરરી કરી દે. 

તાલકુા સ્તરે ફડરયાદ નોંધવા અને ફડરયાદ ત્તનવારણની વ્યવસ્થા કરવી.  

જ્યાાં સધુી કામ પરુૂ ન થાય ત્યાાં સધુી િતત રીવ્યુાં અને આંકલન કરતા રહવે ુાં.  

ઉપરીિિાધીકારીનેઅત્તધકૃતરીતેફાઇનલરીપોટગિમાકરાવવો 
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ટાસ્કફોિગ -5:રાહત સર્ભબર વ્યવસ્થાપન  
(હાંગામી આવાિો, ખોરાક, પાણી, વીજળી, આરોગ્ય) મનોિામાજજક િાંિાળ 

 

િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
િમયમાાં  

રાહત કેમ્પની િગ્યા નજક્ક કરવી અને તેની ક્ષમતા અને ઉપલબ્ધ માળખાગત સતુ્તવધાઓનુાં પત્રક 
બનાવવુાં.  
િમદુાયના િભ્યોમાાંથી, ધાત્તમિક િાંસ્થાઓ, કોપોરેટ કે્ષત્રમાાંથી જે સ્વૈચ્છછક રીતે તેમની િેવાઓ 
રાહત કેમ્પની વ્યવસ્થામાાં આપવા ઇછછુક હોય તેવા લોકોની ટીમ બનાવવી. તેમના નામ અને 
િાંપકગની યાદી બનાવવી. 
રાહત કેમ્પ વ્યવસ્થામાાં મડહલાઓ, બાળકો, ત્તવકલાાંગો, વધૃધો, દગલત અને લઘમુત્તત િમદુાયોઓ 
પ્રત્યે િાંવેદનર્ીલતા વધે તે માટે કાયગર્ાળાનુાં આયોિન કરવુાં 
રાહત કેમ્પના સ્થળે માળખાગત સતુ્તવધાઓના સધુારા-વધારા માટે િરકારી કાયગક્રમો અને અરય 
ડહતધારકો િાથે િોડાણ કરવુાં. 

D-24 

hours 
ત્તિનીયર સ્વયાંિેવકોની ત્તમડટિંગ બોલવવી અને તેઓને રાહત કેમ્પની િગ્યા અને બચાવ 
આવાિની સ્સ્થત્તતની ચકાિણી કરવા મોકલવા.  
સ્વયાંિેવકોના રીપોટગના આધારે િરૂરી િાધનિામગ્રીને એકઠી કરવી.  

રાહત કેમ્પની વ્યવસ્થા માટે સ્થાત્તનક ટીમ બનાવવી.  
 પાણી પરુવઠા, સ્વાસ્થ્ય, વીિળી ત્તવર્ભાગના અત્તધકારીઓ િાથે રાહત ત્તર્ગબરના સ્થળે તેમની 

િેવાઓ લેવા માટે મીડટિંગ કરવી. 
 આવાિ અને મનોિામાજિક િાંર્ભાળ માટે ખાિ ટીમ બનાવવી 
D 0 to D 

+ 24 hrs 
ચોક્કિ સ્થળોએ રાહત કેમ્પ વ્યવસ્થા માટે ત્તમડટિંગો કરવી અને સ્થાત્તનક િાંસ્થાઓ અને સ્વયાં 
િેવકો િાથે િવાબદારી નક્કી કરવી. સ્થાત્તનક િરૂરઆતો ત્તવરે્ અહવેાલ જાહરે કરવો.  
ખોરાક અને અરય િરૂરી િામગ્રી આપવા માટે સ્થાત્તનક િાંસ્થાઓને ત્તવનાંતી મોકલવી. 
તમામ વગગના આિરગ્રસ્તોની િરૂરીયાતોના િહયોગ માટે પ્રાથત્તમક અંદાિપત્રક તૈયાર કરવુાં. 
પાણી, આરોગ્ય અને સ્વછછતા, ડહિંિા અને રે્ભદર્ભાવ જેવી માનવીય િાંબાંધીત િમસ્યાઓની 
સ્સ્થત્તતની ચકાિણી કરવી   
રાહત સ્થળની સ્સ્થત્તત મિુબ િાંિાધનો ખરીદવા   
એક ડદવિમાાં એક ટીમને િતત 12 કલાકથી વધ ુિમય માટે કામ ન કરવુાં પડ ેતે માટે વ્યસ્ક્તગત 
અને િરૂરી િાંિાધનોનુાં અંદાિપત્રક બનાવવુાં.  
મડહલાઓ, બાળકો અને વધૃધ િભ્યોને િામેલ કરી સ્થાત્તનક  ટીમ બનાવવી જે  રાહત કેમ્પના કાયગ 
અિરકારક અને રે્ભદર્ભાવ રડહત થાય છે કે નડહ તેની દેખરેખ રાખરે્.  

વ્યવસ્થામાાં આવરી લીધેલ અને નવી િરૂરીતોને પહોંચાડવાની બાબતો અંગેના િહયોગ માટેનો 
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િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

દૈત્તનક રીપોટગ  તૈયાર કરવો અને તેને ઉપરી અત્તધકારીને મોકલવો.  
 સ્વાસ્થ્ય, પાણી પરુવઠા, મનો િામાજિક િાંર્ભાળ અને આવાિ માટે ટુકડીઓ બનાવવી.  
D + 1 

day and 

ahead 

રાહત કેમ્પની િરૂરીયાત છે કે બાંધ કરવો છે તે અંગે સ્થાત્તનક લોકો િાથે ત્તવચાર ત્તવમર્ગ કરી ર્ભાત્તવ 
કાયગ નજક્ક કરવુાં.  
રાહત કાયગ ચાલ ુહોય ત્યારે નજક્ક કરેલા પહલેાાંના તમામ કાયો કરવા.  
મનો િામાજિક િાંર્ભાળ અને સ્વાસ્થ્ય અંગેના િાપ્તાડહક અને પખવાડડક અહવેાલ તૈયાર કરવા. 

 

 

ટાસ્કફોિગ -6:  જાહરે આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા 
 

િમય 
પત્રક 

જન આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા 

િામારય 
સ્સ્થત્તતમાાં  

ડોકટર, નિગ, પ્રાઇવેટ અને િરકારી દવાખાના અને હોસ્પીટલો, બેડ અને એમ્બ્યલુરિ ઉપલબ્ધતા 
અંગેની િરનામાાં અને િાંપકગની માડહતીનુાં પત્રક બનાવવુાં. 
પ્રાથત્તમક િારવારની િેવાઓ માટે તાલીમી સ્વાંયિેવકોની યાદી બનાવવી.  

D - 24 

hours 

 

િન આરોગ્ય અને સ્વછછતાની બાબતો ત્તવરે્ મીડટિંગ કરવી તથા તેની વ્યસ્ક્તગત અને 
િાંિાધનોની િરૂરીયાતોનુાં અંદાિ પત્રક બનાવવુાં.   
કેમ્પ વ્યવસ્થા ટાસ્કફોિગ િાથે િોડાણ કરી િરૂરી સ્વયાં િેવકો, પ્રાથત્તમક િારવાર કીટ અને અરય 
સ્વછછતા િેવાઓ પરુી પાડવી. 

િાંગ્રહ માટે ત્તવત્તવધ િામગ્રીઓનુાં લીસ્ટ બનાવવુાં અને માંજૂરી મેળવવી. 
D+24 

hours 
જિલ્લા મખુ્ય મથકે આરોગ્ય અને સ્વછછતા કત્તમટી બનાવવી.  
તમામસ્થળોએઆરોગ્યઅનેસ્વછછતાનીપડરસ્સ્થત્તતત્તવરે્દેખરેખકરીદૈત્તનકરીપોટગબનાવવો. 
જિલ્લાહડેક્વાટરખાતેદૈત્તનકત્તમડટિંગકરીપડરસ્સ્થત્તતિમિવીઅનેરીસ્પોરિપ્લાનતૈયારકરવો.  
પાણી િપ્લાય, સ્વછછતાને પ્રોત્િાહન, બાળ િાંર્ભાળ અને અરય િરૂરીતમાંદ લોકોની િરૂરીઆત 
માટેનુાં અંદાિપત્રક િાથે રીપોટગ  તૈયાર કરવો.  
િો તેઓને િહયોગની િરૂરત હોય તો જિલ્લા ઓથોરીટીને િહયોગ માટે ત્તવનાંતી પત્ર લખવો.  
બચાવ દળ અને કેમ્પ િાંચાલકો િાથે િાંકલન કરવ ુકારણ કે િન આરોગ્યિાથે િોડાયેલા પ્રશ્ર્નો  
અંગે કોઇ િમાધાન ન કરવુાં જેવા કે, સ્વછછ પાણી, સ્વછછતા િેવાઓ, ઘન કચરાનો યોગ્ય ત્તનકાલ 
અને િમગ્ર ત્તવસ્તારના વાતાવરણને પ્રદૂત્તષત કરતા પ્રશ્ર્નો. 
રાહત કેમ્પ અને અરય વિાહતોમાાં પ્રાથત્તમક િરૂરીઆતો (જેવી કે િન આરોગ્ય અને સ્વછછતા 
વગેરે) પરુી પાડવી અને મળી છે કે નડહ તેની ખાત્રી કરવી.  

D + આરોગ્યને સતુ્તવધા આપતા ર્ભૌત્તતક માળખાઓને િો નકુિાન થય ુહોય તો તેને ફરીથી સ્થાત્તપત 
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Day 2 

and 

ahead 

કરવા. 
િફાઇ ટુકડી બનાવીને સ્વછછતા અગર્ભયાન ચલાવવુાં.  
કાયગનુાં િતત રીવ્યુાં અને પનુિઃઆંકલન કરતા રહવે ુાં.  
જ્યાાં સધુી પડરસ્સ્થત્તત િામારય ન બને ત્યા સધુી તમામ િેવાઓ અત્તવરત ચાલ ુરાખવી. તમામ 
ડહતધારકો િાથે ત્તમડટિંગ કરી િન આરોગ્ય િેવાઓ િમાપ્ત કરવી.   
ફાઇનલ રીપોટગ  તૈયાર કરવો. 

 

ટાસ્કફોિગ -7:  અસત સનઃિહાય સવર્ષે જૂથોની િાંિાળ 

 

િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
િમય  
 

 

 

 

 

 

ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગો, િમદુાય પ્રત્તતત્તનધીઓને ત્તવરે્ષ િરૂરીયાતોવાળા જૂથો પ્રત્યે િાંવેદનર્ીલ કરવા. 

ત્તવરે્ષ િરૂરીયાતોવાળા જૂથોની ખાિ િરૂરીયાતો અંગે ડહમાયત અને આયોિન કરવુાં. 

DDMC ની બેઠકોમાાં ત્તવરે્ષ િરૂરીયાતોવાળા જૂથોની ખાિ િરૂરીયાતો અંગે ચચાગ અને 
કામગીરીનુાં આયોિન કરવ.ુ 

ત્તવરે્ષ િરૂરીયાતોવાળા જૂથોની ઓળખ કરવી અને યાદી કરવી. 
માનવીય મદદના ત્તિધધાાંતો અને અગર્ભગમ નજક્ક કરવા. 

 

D-48થી 
D 0 

 

ત્તવરે્ષ િરૂરીયાતોવાળા જૂથોની ખાિ િરૂરીયાતો ઓળખવી યાદી કરવી. 
િલામતી અને રાહત માટે િાંિાધનો એકત્રીત કરવા. 
પવૂગ ચેતવણીની વ્યવસ્થા િોવી અને િલામત સ્થળે ખિેડવાની વ્યવસ્થા કરવી.  

દરમ્યાન 

D 0થી D 

+72  

 

પ્રત્તતર્ભાવ અને રાહતની વ્યવસ્થા અંગે ત્તવરે્ષ િરૂરીયાતોવાળા જૂથોને ખાિ પ્રાથત્તમકતા આપવી, 
એન.જી.ઓ. અને ત્તવષય ત્તનષ્ટ્ણાાંતો િાથે આવા જૂથોની િરૂરીયાતો અંગે િાંકલન કરવુાં.   

બાદમાાં  
D +72 થી 
આગળ 

 

રાહત ત્તવતરણ વ્યવસ્થાની દેખરેખ કરવી.  
િબાંધીત િિામાંડળમાાં ડહમાયત કરવી. 
આવા િમહૂોના િભ્યોની યાદી અપડટે કરવી. 
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ટાસ્કફોિગ -8:  પશ ુઆરોગ્ય અને કલ્યાણ 

 

િમય 
પત્રક 

પ્રવસૃિઓ 

િામારય 
િમય  
 

 

 

પશઓુની યાદી અને તેમના સ્વાસ્થ્ય િબાંધી ત્તવગતો તૈયાર કરવી અને તકેદારીના પગલાાં લેવા. 
પેરા પશ ુસ્વાસ્થ્ય કમીઓની સગૂચ અને િાંપકગ  તૈયાર કરવા.  
પશઓુની હોસ્ટેલ અને પાાંિરાપોળની યાદી તૈયાર કરવી. 
વીમા અંગે પ્રચાર પ્રિાર કરવો. 

 ત્તનિઃિહાય સ્થળો ઓળખવા અને રીિપોરિ માટે રણનીત્તત તૈયાર કરવી. 
દરમ્યાન 

D 0થી D 

+72  

 

અિરગ્રસ્ત પશઓુને ફેરવવા માટે રારિપોટેર્નની વ્યવસ્થા. 
પશઓુ અંગે રાહત, ઘાિચારો, પાણી અને દવાની વ્યવસ્થા અગે દેખરેખ રાખવી.  
પશઓુમાાં મહામારી ન ફેલાય તે અંગે તકેદારી 

બાદમાાં  
D +72 થી 
આગળ 

રીિપોરિ કામગીરીની િમીક્ષા કરવી. 
આપત્તિની પશઓુ અને િબાંધીત જીવનત્તનવાગહ પર અિરનુાં દસ્તાવેજીકરણ અને કેિ સ્ટડી કરવુાં. 

 
 

*P#VIPપ્રોટોકોલ : 

 જિલ્લાની આપત્તિઓ અને તેની િાંર્ભાવના, ખતરા અંગે VIP અને VVIP ને િત્વરે જાણ કરવી 
િોઇએ જેથી VIPવ્યસ્ક્તઓ િમદુાયમાાં ગર્ભરાટ ઓછો કરવામાાં અને તાંત્રને િાબદુ કરવામાાં મદદરૂપ 
થાય. આવી માડહતીનાાં આધારે VIPઅને VVIPપોતાના આ કે્ષત્રનાાં પ્રવાિ અંગેપણ ફેર ત્તવચારણાાં કરી 
ર્કે.  

ઇમરિરિીનાાં િમયે VIPઅને VVIPની સ્થળ મલુાકાતોથી ર્ોધ બચાવ, પ્રાથત્તમક િારવાર જેવા કાયોમાાં 
અવરોધ ન આવે તેન ુધયાન રાખવુાં.  
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*P$મીહડયા મેનેજમેન્ટ : 

 ત્તપ્રરટ અને ઇલેકરોત્તનક મીડડયાની ભતૂ્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોંચાડવા માટે 
મહત્વની છે. માધયમો આવા િમયે ર્ાગલનતા પવૂગક વતી િન િમદુાયની તકલીફો ઓછી કરવામાાં 
મહત્વની ભતૂ્તમકા ર્ભિવી ર્કે. આપત્તિ અંગે પવૂગતૈયારી, પ્રત્તતર્ભાવની રીતો, બચવાની રીતો વગેરે અંગે 
ખબુ િ િારી માડહતી લોકો સધુી બહોળા પ્રકારથી પહોંચાડી ર્કે. િામારય રીતે કોઇપણ િાંકટ કે 
આપત્તિઓમાાં િમદુાયને સ્પષ્ટ્ટ અને િાચી જાણકારી મળે તે ખબુ િ િરૂરી છે. તેથી માધયમોની ભતૂ્તમકા 
ઘણી મહત્વની છે. રાજ્ય સ્તરની EOC માાં મીડડયા િેલ ર્રૂ કરી માધયમો િાથે િાંકલનની વ્યવસ્થા 
રાજ્ય િરકારે કરી છે. જે િતત કાયગરત છે. આપત્તિનાાં િમયે યોગ્ય અત્તધકારી દ્વારા ત્તપ્રરટ અને 
ઇલેકરોત્તનક મીડડયાને િમયાાંતરે અપડટે કરતા રહવે ુાં જેથી ગબનિરૂરી અફવા અને ગેર િવાબદારીવાળી 
માડહતીનો પ્રિાર અટકે.  આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરત્તમયાન SEOC સ્તરે પણ હોય છે, તેની મદદ લેવી. 
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પનુઃસ્સ્થસતઅને ક્ષમતાવ્ગનપ્લાન : 

 

 આપત્તિ અિરગ્રસ્ત ત્તવસ્તાર અને લોકોને પનુિઃસ્સ્થત્તતમાાં અથવા વધ ુિારી સ્સ્થત્તતમાાં લાવવાનુાં 
કાયગ આ પ્લાનનુાં છે. આપત્તિને કારણે િરૂરી િેવાઓ, માળખા, લોકોનુાં જીવનત્તનવાગહ, સ્વાસ્થ્ય અને િમગ્ર 
જીવનરૈ્લી અિર પામે છે. તેથી િત્વરે આ બધા પાિાઓ પનુિઃસ્સ્થત્તતમાાં લાવવા. ર્ભૌત્તતક માળખાઓને 
અને જીવન િરૂરી િેવાઓ પનુિઃસ્સ્થત કરવા માટે આ મિુબની રણનીત્તત ધયાને લેવી.  
 

પહલેાાં કરતા વધ ુિારૂ બાા્ં વ ુાં :નવાાં બાાંધકામ કાયો એવી રીતે કરવા જે પનુિઃ આવી આપત્તિઓમાાં 
નકુિાન ન પામે. િહર્ભાગી આયોિન – લોકોની િામાજીક અને િાાંસ્કૃત્તતક રૈ્લી અને િરૂરીયાતોને 
ધયાનમાાં રાખી ફેર બાાંધકામ અને કાયો કરવા. આ માટે આયોિનમાાં ડહતધારકોની િહર્ભાગીતા આવશ્યક 
છે.  

 

િાંકલન :પનુિઃસ્સ્થત્તતમાાં લાવવાનુાં આયોિન ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગો િાથે િાંકલન રૂપે તૈયાર કરવુાં. આવા 
આયોિનો માટે ત્વરીત નકુિાનનુાં આંકલન અને લોકોની િરૂરીયાતનુાં આંકલન અગત્યનુાં પાસ ુછે.  

નીચે મિુબના ત્તવત્તવધ કે્ષત્રોને પનુિઃસ્સ્થત કે કાયગરત કરવા.  

 મહત્વની િેવાઓ – વીિળી, પાણી, િાંચાર, વાહનવ્યવહાર, સ્વછછતા, સ્વાસ્થ્ય. 

 માળખા / બાાંધકામ – આવાિ, જાહરે ર્ભવન અને રસ્તા 

 જીવનત્તનવાગહ – કૃત્તષ, કુડટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોિગાર. 

વીિળી, પાણી, સ્વછછતા, ગાંદાપાણીનો ત્તનકાલ વગેરે િેવાઓ તાત્કાગલક ર્રૂ કરવી. આવી િેવા ર્રૂ 
કરવા માટે વૈકચ્લ્પક રણનીત્તત અને કાયો અગાઉથી નક્કી કરવા. િરૂર પડ ે સ્થાત્તનક િાંસ્થા, ત્તવર્ભાગો, 
કોપોરેટની મદદ લેવી. 
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*P!મહત્વની િેવાઓ અન ેમાળખાગત બાબતો કાયગરત કરવી  

(નીચેના પત્રકોની ત્તવગતો આપત્તિની ઘટના બાદ િવે કરી ર્ભરવી.) 

મહત્વ
ની 
િેવા
ઓ 

િામગ્રી/િે
વાઓ 

નકૂિા
ન 

એકમ
ની 

િાંખ્યા 

અિરગ્રસ્તતાલકુાની
િાંખ્યા 

અિરગ્ર
સ્ત 

વસ્તી 

પનુઃસ્સ્થસત
માાં 

આવવાના 
પગલાાંઓ 

અંદાજીત 
િમયગા

ળો 

બજે
ટ 

વીિળી ફીડર -- -- -- -- -- -- 

  રારિફમગર -- -- -- -- -- -- 

  HT લાઇન -- -- -- -- -- -- 

  LT લાઇન -- -- -- -- -- -- 

   થાાંર્ભલા -- -- -- -- -- -- 

   અરય -- -- -- -- -- -- 
 

સ્વાસ્્ય : 

સવગત PHC 

(તાલકુાનુાંનામ) 

CHC િબ 
િેન્ટર 

દવા 
િાંગ્રહ 

પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

નકૂર્ાન થયેલા 
ર્ભવનો 

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

પહોંચી ન ર્કાય 
તેવા આરોગ્ય 
કેરિો 

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

દવા િાંગ્રહ અને 
મહત્વના 
િાધનોના િાંગ્રહ 
માટેના ડિિને 
નકૂિાન 

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

નાર્ થયેલ 
દવાઓ  

-- -- -- -- -- -- -- 
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નકૂિાન થયેલ 
એમ્બ્યલુરિની 
િાંખ્યા 

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

િામાજજક : 

સવગત ગામ પરુૂષ સ્ત્રી બાળકો કુલ પનુઃસ્સ્થસત
ના પગલા 

જવાબદાર 
સવિાગ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

મનોિામાજિક 
િારિાંર્ભાળની 
િરૂરતવાળા 
લોકોની િાંખ્યા 
(આપત્તિને 
કારણે) 

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

પાણી પરુવઠો : 

નકૂિાન તાલકુાન ુ
નામ 
અને 
એકમની 
િાંખ્યા 

અિરગ્રસ્તગામો/વસ્તી પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

સવિાગ અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

કવૂા -- -- -- -- -- -- 
બોરવેલ -- -- -- -- -- -- 
તળાવ -- -- -- -- -- -- 
પાણી 
પરુવઠાને  -- -- -- -- -- -- 
ESR -- -- -- -- -- -- 
GSR -- -- -- -- -- -- 
િમ્પ -- -- -- -- -- -- 
સ્ટેરડપોસ્ટ -- -- -- -- -- -- 
હરેડપાંપ -- -- -- -- -- -- 
પશહુવાડા -- -- -- -- -- -- 
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માગગ અને વાહનવ્યવહાર : 

રોડ નકૂિાન સ્થળ તીવ્રતા કી.મી. પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

પાંચાયતના 
રસ્તા 

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

રાજ્યના રસ્તા -- -- -- -- -- -- 
 

 

નકૂિાન ગામ વસ્તી વૈકલ્લ્પક 
રસ્તા 

પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

એજન્િી અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

તટેૂલા રસ્તા -- -- -- -- -- -- -- 
રલવે િોડાણ -- -- -- -- -- -- -- 
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દૂરિાંચાર : 

નકૂિાન ઓહફિ/ટાવરને 
નકૂિાન 

અિરગ્રસ્ત 
તાલકુા 

પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

જવાબદાર 
સવિાગ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

લેરડલાઇન 
િોડાણ 

એકમો અને 
સ્થળોની 
િાંખ્યા) 

-- -- -- -- -- 

મોબાઇલ િોડાણ -- -- -- -- -- -- 
વાયરલેિ ટાવર  -- -- -- -- -- -- 
રેડડયો -- -- -- -- -- -- 

 

અન્ન પરુવઠો : 

અન્ન પરુવઠો ન પહોંચાડી ર્કાય તેવા ગામોની યાદી 

નકૂિાન નકૂિાન 
થયેલ 

ગોડાઉન
ની 

િાંખ્યા 

બગડલેા 
અનાજ

નો પ્રકાર 

બગડલેા 
અનાજ

નો 
જ્થો 

(ટનમાાં) 

જોખમ 
િાંિસવત 
અનાજ

નો જ્થો 
(ટનમાાં) 

પનુઃસ્સ્થસત
માાં 

આવવાના 
પગલાાંઓ 

જવાબદાર 
સવિાગ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

અન્ન 
પરુવઠો -- -- -- -- -- -- -- -- 

APMC -- -- -- -- -- -- -- -- 
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આવાિ : 

અંર્તઃનકૂિાન િાંપણૂગ 
નકૂિાન/્રાર્ાયી 

પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

કાયગક્રમ/  
યોજના 

જવાબદાર 
સવિાગ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

કાચા પાકા કાચા પાકા 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

જાહરે િવનો : 

નકૂિાન અંર્તઃન ૂ
કિાન 

(એકમની 
િાંખ્યા) 

િાંપણૂગ 
નકૂિાન/

્રાર્ાયી 

પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

કાયગક્રમ/  
યોજના 

જવાબદા
ર સવિાગ 

અંદાજીત 
િમયગા

ળો 

બજેટ 

પાંચાયત -- -- -- -- -- -- -- 
રૈ્ક્ષગણક ર્ભવન -- -- -- -- -- -- -- 
આંગણવાડી -- -- -- -- -- -- -- 
હોસ્પીટલો -- -- -- -- -- -- -- 
ઓડફિ -- -- -- -- -- -- -- 
બજાર -- -- -- -- -- -- -- 
પોગલિ સ્ટેર્ન -- -- -- -- -- -- -- 
િામદુાત્તયક કેરિો -- -- -- -- -- -- -- 
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રસ્તાઓ : 

રસ્તા 
પ્રકાર 

મધયમ 
નકૂિાન 

કી.મી ગાંર્ભીર 
નકૂિાન 

કી.મી. તટૂી 
ગયેલા  

કી.મી. પનુિઃસ્સ્થત્તત
માાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

બજેટ 

અંતર/સ્થળ કી.મી 
અંતર/સ્થ
ળ કી.મી. 

અંતર/સ્થ
ળ કી.મી. 

  

ગ્રામ્ય 
રસ્તા 

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

જિલ્લા 
રસ્તા  

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

સ્ટેટ 
હાઇ-વે 

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

 

*PZઆજીસવકાને પવૂગવત કરવી  : 

(નીચેના પત્રકોની ત્તવગતો આપત્તિની ઘટના બાદ િવે કરી ર્ભરવી.) 

રોજગારીની વ્યવસ્થાઓ : 

વ્યવિાયનો પ્રકાર શ્રસમકોની 
િાંખ્યા 

ક્યો સવિાગ કામ 
આપરે્ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

કુર્ળ શ્રત્તમક -- -- -- -- 
ગબન કુર્ળ શ્રત્તમક અને 
ખેત મજૂર 

-- -- -- -- 

નાના અને ત્તિમાાંત ખેડતૂો -- -- -- -- 
બાાંધકામ કામદાર -- -- -- -- 
મીઠાના અગડરયા -- -- -- -- 
માછીમાર -- -- -- -- 
વણાટકામ -- -- -- -- 
અરય કારીગરો -- -- -- -- 
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જમીન સુ્ ારણા : 

ખેતી 
જમીન ્ોવાણ 
/કાાંપ પથરાવો 

પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

એજન્િી અને 
કાયગક્રમ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

ત્તવસ્તાર (હકેટર)  

-- 
-- -- -- -- 

અિરગ્રસ્ત કુટુાંબો  -- 
 

 

 

ખેતી સુ્ ારણા : 

ખેતી સનષ્ફળ ગયેલ પાક પનુઃસ્સ્થસતમાાં આવવાના પગલાાંઓ બજેટ 

ત્તવસ્તાર (હકેટરમાાં) -- 
-- 

-- અિરગ્રસ્ત કુટુાંબો -- 
-- 

 

ભબનખેતી જીવન સનવાગહ : 

કુહટર ઉદ્યોગો નકૂિાનની તીવ્રતા પનુઃસ્સ્થ
સતમાાં 

આવવા
ના 

પગલાાંઓ 

એજ
ન્િી 
અને 

કાયગક્રમ 

અંદાજીત 
િમયગા

ળો 

બજે
ટ િા્નો 

અને 
યાંત્રિામગ્રી 
(પ્રકાર અને 

એકમ) 

 

તૈયાર અને 
કાચો માલ 

(પ્રકાર અને 
જ્થો) 

બજાર 
જોડાણ 
(હા/ના

) 

હાથવણાટ -- -- -- -- -- -- -- 
મરઘાાં ઉછેર -- -- -- -- -- -- -- 
ફડ પ્રોિેિીંગ -- -- -- -- -- -- -- 
ડહરા કારીગરી -- -- -- -- -- -- -- 
કાપડ છપાઇ/રાંગાઇ -- -- -- -- -- -- -- 
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દુકાન અને પેઢી : 

દુકાન 

નકૂિાનની તીવ્રતા પનુઃસ્સ્થસતમાાં 
આવવાના 
પગલાાંઓ 

અંદાજીત 
િમયગાળો 

બજેટ 

મકાન 
િવન 

યાંત્રો અને 
િા્નો 

િામાન અને 
મટેરીયલ 

બજાર 
જોડાણ 

દુકાનો 
અને 
પેઢી 

સ્થળ અને 
િાંખ્યા 

ત્તનચ્શ્ર્ચત 
પ્રકાર 
અને 
િાંખ્યા 

ત્તનચ્શ્ર્ચત પ્રકાર 
અને િથ્થો -- -- -- -- 

 
 

*P#ફહરયાદ સનવારણ વ્યવસ્થા  : 
 

આપત્તિ દરત્તમયાન લોકોની ફડરયાદ અને તેના ત્તનવારણ માટે માનત્તિક, સ્વાસ્થ્યઅને 
જાનમાલના નકુિાનથી ત્રસ્ત વ્યસ્ક્તની ફડરયાદ િમયિર િાાંર્ભળવામાાં આવે અને તેન ુત્તનવારણ થાય 
તે માટે એકથી વધારે વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવી. 

 

ક્રમ મખુ્ય િાંપકગ વ્યસ્ક્ત િાંપકગ નાંબર િરનામ ુ

1 0LhF:8Z DFD,TNFZ 02640-224001 S,[S8Z SR[ZL4 lHP GD"NF 

2 Ò<,F lJSF; VlWSFZL 02640-224820 lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 lHP GD"NF 

3  5F[,L; 02640-222167 5F[l,; :8[XG4 lHP GD"NF 
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: ક્ષમતાવ્ગન પ્લાન : 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાાં ક્ષમતાવધગન માટે નીચે મિુબના પગલાાં લેવા. 
1. તાલીમ 

2. મોકડ્રીલ અને સિમ્બયલુેર્ન કવાયત 

3. જન જાગસૃત  
4. નમનૂારૂપ કાયગન ુદસ્તાવેજીકરણ  

 

તાલીમ જરૂરીયાત સવશ્ર્લષેણ : 

તાલીમથી વ્યસ્ક્ત અને િમહૂનાાં જ્ઞાન, આવડત અને વ્યવહારમાાં બદલાવ આવે છે. ર્ભાવાત્મક અને 
જ્ઞાનાત્મક પાિાઓમાાં અિર થાય છે. જેથી વ્યસ્ક્ત અને િમહૂની કામગીરી વધ ુિારી બને છે. આ માટે 
અગાઉથી તાલીમની િરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના આધારે તાલીમ અને ક્ષમતાવધગનનુાં આયોિન 
કરવ.ુ  

 વતગમાન તાલીમની િમીક્ષા કરવી 
 કાયગ ત્તવશ્ર્લેષણ (નવા અથવા વ્યવસ્થામાાં કરેલ સધુારાવધારા) 
 તાલીમની િરૂરીયાતની ઓળખ કરવી 
 તાલીમની િરૂરીયાતનુાં િરવૈય ુ

 તાલીમની વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થા નજક્ક કરવી  
 તાલીમના ખચગ-લાર્ભ ન ુત્તવશ્ર્લેષણ કરવુાં 

 

કાયગ પ્રવતૃ્તિ િવાબદાર ત્તવર્ભાગ 

તાલીમ 
જરરીયાતનુાં 
સવશ્ર્લેષણ 

આપસિ વ્યવસ્થાપનમાાં સવિાગોની ભસૂમકા અને 
જવાબદારીઓની ઓળખ કરવી.  

 મહસેલૂ અને ડપે્યટુી કલેકટર 

 િામાન્ય વહીવટ સવિાગ 

 મહસેલૂ સવિાગ 

 જી.એિ.ડી.એમ.એ./જી.આઇ.ડી.
એમ. 

 તમામ કાયગપ્રણાલી મજુબના 
સવિાગો 

 જાહરે ક્ષેત્ર 

 ખાનગી ક્ષતે્ર 

 એન.જી.ઓ. અન ેઅન્ય િાંગઠનો 

સવિાગોની ભસૂમકા અને જવાબદારીઓને આગળ 
લઇ જવા માટે સવસવ્ હહત્ારકોની ઓળખ કરવી. 
તાલીમ જરૂરીયાત સવશ્ર્લષેણ િતત ચાલ ુરાખવ ુ

તાલીમની જરૂરીયાત મજુબ તાલીમની હડઝાઇન 
તૈયાર કરવી.  
િાંિા્નોની વ્યવસ્થા કરવી  

તાલીમ કરવી 
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સવસવ્ સવિાગો માટે કરવાની તાલીમો : 
 

 ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગોનાાં અત્તધકારીઓ અને કમગચારીઓની તાલીમની િરૂરીયાતો ઓળખીને તેના 
આધારે તેમના માટે તાલીમ કાયગક્રમો ગોઠવવા િોઇએ. આ પ્રડક્રયાથી તાલીમ માટેનાાં ત્તવષયો અને 
પ્રડક્રયાઓ તારવી ર્કાય. 

 

 દરેક ત્તવર્ભાગે પોતાના સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાને મિબતૂ કરવા માટે તાલીમ કાયગક્રમોની સગૂચ 
અને િમયિારણી બનાવવા િોઇએ. િામારય રીતે આ પ્રડક્રયા જિલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી થાય છે. િો 
તાલકુા સ્તરે આ પ્રકારે તાલીમની િરૂરીયાત ઓળખવાની પ્રડક્રયા અને તાલીમની માાંગ તૈયાર થાય તો 
જિલ્લા સ્તરનુાં અને રાજ્ય સ્તરનુાં તાલીમ આયોિન વધ ુિારી ગણુવિાવાળુ થાય.  

અત્યાર સધુીના અનરુ્ભવોમાાંથી દરેક ત્તવર્ભાગો માટે નીચે મિુબના તાલીમ કાયગક્રમો કરી ર્કાય; 

 

1. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે પ્રસ્તાત્તવત તાલીમો DM ની ત્તવર્ભાવના, િરૂરીયાત, કાયદો, નીત્તતઓ, 

વ્યવસ્થાઓ વગેરે 

2. જેમાાં પોગલિ, આગ િલામતી, સ્વાસ્થ્ય, મહસેલૂ, ગ્રામ ત્તવકાિ, વન ત્તવર્ભાગ વગેરે િોડાઇ ર્કે. 

ત્તવર્ભાગીય સ્ટાફ માટે કૌર્લ્ય વચૃ્ધધ કાયગક્રમ. ICS પર તાલીમ 

3. ઇમરિરિી રીલીફ અને પ્રત્તતર્ભાવના રયનૂતમ માનાાંક 

4. િાધનો અને યાંત્રોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 

 

ખાિ તાલીમ : ત્તવર્ભાગીય તાલીમો ત્તિિંચાઇ અરય ડહતધારકો માટે પ્રાસ્તાત્તવક, પવૂગ તૈયારી, પ્રત્તતર્ભાવ, 

ઉપર્મન(મીટીગેર્ન), રોકથામ વગેરે અંગે તાલીમો કરવી. 
1. પાંચાયતો, િમદુાય માટે, CBDP રાહત, નકુિાન આંકારણી અને વળતરના ત્તનયમો અંગે તાલીમ. 

2. NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP,ત્તનિઃિહાયતા અને િોખમ આંકલન 

3. િમદુાયનાાં કાયગદળો માટે ર્ોધ બચાવ, પ્રાથત્તમક િારવાર, િલામત સ્થળે ખિેડવાની 
પધધત્તતઓ, પવૂગ ચેતવણી વગેરે અંગે.  

તાલીમ માળખુાં : 
સવષય તાલીમ જૂથ તાલીમ આપનાર એજન્િી 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની િામારય બાબતો ત્તવરે્ 
ઓરીએરટેર્ન, 

ત્તવર્ભાગીય સ્ટાફ DDMC 

ઇમરિરિીની ઘટના ત્તનયાંત્રણ ત્તિસ્ટમ ત્તવરે્ (ICS) ટાસ્કફોિગના િભ્યો DDMC 

ર્ોધ અને બચાવ, પ્રાથત્તમક િારવાર અને આગ 
બચાવ 

ટાસ્કફોિગના િભ્યો DDMC 
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મોકડ્રીલ અને સિમ્બયલુેર્ન : 

 તાલીમની િાથોિાથ મોકડ્રીલ અને ત્તિમ્યલેુર્ન દ્વારા આપત્તિ અંગેની પવૂગતૈયારીની ચકાિણી 
કરતા રહવે ુાં. બધી ર્ાળાઓ, હોસ્પીટલ, અગત્યની િરકારી કચેરીઓ, મોટા કોપોરેટ હાઉિમાાં અલગ-

અલગ ત્તવષયો જેવાાં કે, આગ, ભકૂાંપ, પરુ વગેરે અંગે િલામતી અને પવૂગતૈયારીની વ્યસ્ક્તગત / િામડૂહક 
િજ્િતાની ચકાિણી માટે ત્તનયત્તમત રીતે બહારના ત્તનષ્ટ્ણાાંતોની મદદથી મોકડ્રીલ કરાવવી. જેનાથી 
તૈયારીમાાં રહતેી ઉણપો તારવી ર્કાય અને તેને દુરસ્ત કરવી. 
 આવી મોકડ્રીલમાાં ર્ોધ-બચાવ, િલામત બહાર નીકળવુાં, પ્રાથત્તમક િારવાર વગેરે પાિાાંઓની 
પવૂગતૈયારી માટે કરી ર્કાય જેમાાં, પોગલિ, ફાયર, સ્વાસ્થ્ય િેવાઓ, બચાવ દળ, વગેરેની પવૂગ તૈયારીનુાં 
આંકલન કરી ર્કાય. ર્ાળા અને કચેરીઓમાાં ર્ભણતાાં અને કામ કરતા લોકોની સ્વ િજ્િતા વધારવા 
માટે પણ આ પધધત્તત ઘણી ઉપયોગી છે.   

 

મોકડ્રીલ (વષગમાાં એકવાર ર્ભીડ ત્તનયાંત્રણ, બચાવ, ઇવેક્વેર્ન અને પ્રાથત્તમક િારવાર અંગે 
મોકડ્રીલ કરવી. 

સ્થળ આયોિક એિરિી 
ઉદ્યોગોનો ઓફ િાઇટ સવસ્તાર ઉદ્યોગ એર્ોિીએર્ન, LCG અને DCG  

કલેક્ટરશ્રીની કચેરી  DDMC અને કલેક્ટરશ્રી 
 

મોકડ્રીલનુાં આયોજન, અમલ અને દસ્તાવેજીકરણનાાં તબક્કાવાર પગલાાં ; 
  

અલગ-અલગ આપત્તિમાાં વ્યસ્ક્ત જૂથ /િાધન /યાંત્રોની પવૂગતૈયારીની ચકાિણી માટે મોકડ્રીલ 
કરવામાાં આવે છે. મોકડ્રીલના મખુ્ય હતેઓુ નીચે મિુબ છે; 

ઇમરિરિીની પવૂગતૈયારી ચકાિવી 
 પ્રત્તતર્ભાવ પ્રડક્રયામાાં રહલેી ઉણપોને તારવવી 
 ત્તવત્તવધ ઘટકો /વ્યસ્ક્તઓની ભલૂો તારવવી અને સધુારવી 
 ભતૂ્તમકા અને િવાબદારીમાાં ગ ૂાંચવાડો અને ગેર િમિ દૂર કરવા 
 ત્તવત્તવધ ઘટકો /ટીમ વછચે િાંકલન મિબતૂ કરવા 
 આપત્તિમાાં કામ કરનાર ત્તવત્તવધ વ્યસ્ક્ત /જૂથ /ઘટકનો પડરચય કેળવાય અને તેમની ભતૂ્તમકા અંગે 

જાણકારી મળે 

 િાધનો /યાંત્રો /િામગ્રીની ચકાિણી થાય અને ખરે ટાણે ચાલે છે કે નહી તેની ચકાિણી કરવી. 
 પ્લાનમાાં ત્તવત્તવધ ડહતધારકોને પ્લાનના ત્તવત્તવધ પાિા અંગે જાણકારી મળે તે હતેિુર  

 

તૈયારી કેવી રીતે કરવી : 
 ICS નો અભ્યાિ કરવો 
 કમારડીંગ ઓડફિર િાથે બેઠક /ચચાગ 
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 મોકડ્રીલના સ્થળની પિાંદગી  
 મોકડ્રીલના િમય (િવાર, બપોર, િાાંિ, રાત) ની પિાંદગી કરવી. 
 મોકડ્રીલમાાં આવરી લેવાનાર ત્તવસ્તાર નજક્ક કરવો. 
 મોકડ્રીલ અંગે ત્તવત્તવધ વ્યસ્ક્તઓને અલગ-અલગ ભતૂ્તમકા આપવી. દા.ત. મોકડ્રીલ િાંચાલક, 

અવલોકન કરનાર, નોંધ લખનાર વગેરે 

 મોકડ્રીલમાાં અિર થનાર વ્યસ્ક્તઓ તારવવા (ઇજા, બેર્ભાન વગેરે) 

 

મોકડ્રીલનો ગાળો : 
 િાયરનની ઘાંટડી વગાડી િબાંધીત વ્યસ્ક્ત /ઘટક /એિરિીઓને િણાવવ.ુ 

 દરેક એિરિીની તેની SOP પ્રમાણે રીસ્પોરિ કરે. 

 અગાઉથી ત્તનયત કરેલ અવલોકનકાર દરેક પળનુાં અવલોકન કરરે્ કે કોણ શુાં કરે છે. 

 અગાઉથી નજક્ક કરેલ અિરગ્રસ્ત મોકડ્રીલ િાંચાલન કતાગએ આપેલ સચૂના પ્રમાણે વતગરે્.  

 

િમીક્ષા:બધી વ્યસ્ક્ત /ઘટક /એિરિીઓએ િાથે મળી મોકડ્રીલની િમીક્ષા કરવી 
 દરેક એિરિી  
 કેવી રીતે ત્તવત્તવધ એિરિીઓ વછચે િાંકલન અને િહકાયગ થય.ુ 

 પ્રત્તતર્ભાવ કરવાના ક્યાાં ઉણપ અને કમી હતી. 
 અિરગ્રસ્તોને બચાવ અને પ્રાથત્તમક િારવાર માટે લઇ િવામાાં રીટમેરટમાાં શુાં અનરુ્ભવ રહ્યાાં. 
 દરેક એિરિી વાર ક્ષમતાવધગન પ્લાન 

 ત્તવત્તવધ ઘટક /એિરિી વછચે િાંકલન કેવી રીતે સધુારવુાં. 
 ICSની કામગીરી કેવી રહી. 
 રીિપોરિ કરવાનો િમયગાળો શુાં હતો? 

 રીસ્પોરિ કરનાર કેટલા તૈયારીબધધ હતા? 
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નાાંણા અને બજેટ: 

  

 નાણાાંકીય અંદાિ એ જિલ્લાકક્ષાની વાત્તષિક કાયગપ્રણાલી છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે બે 
પ્રકારના બજેટ કરી ર્કાય, એક ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગના પોતાના ત્તવર્ભાગીય બજેટ અને બીજુ આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન માટે અલગથી િરૂરી હોય તેવા ખચગ માટે બજેટ. 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મિુબના ત્તવત્તવધ ખચગ માટે અલગ અલગ શ્રોતથી નાણાાંકીય આયોિન 
કરવુાં. 
 

નામ હતે ુ નાાંણાકીય વ્યવસ્થા યોજના હઠેળ કરી 
ર્કાય તેવી 
પ્રવસૃિઓ 

જવાબદાર 
સવિાગ 

NDRF 
(NCCF) 
 

રાહત િહયોગ 100 ટકા કેરિ 
િરકાર 

રોકડ પ્રકારની રાહત મહસેલૂ ત્તવર્ભાગ 

SDRF (CRF) રાહત િહયોગ 75 ટકા કેરિ િરકાર, 

25 ટકા રાજ્ય  
રોકડ પ્રકારની રાહત મહસેલૂ ત્તવર્ભાગ 

આયોિન માંડળ ક્ષમતાવધગન 100 ટકા કેરિ 
િરકાર 

તાલીમો, િનજાગતૃ્તત 
માટે રૈ્ક્ષગણક 
િામગ્રી, મોક ડ્રીલ 

મહસેલૂ ત્તવર્ભાગ 

ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગો પવૂગતૈયારી અને 
ઉપર્મન  

ત્તવર્ભાગના 
બજેટમાાંથી 

ડી.આર.આર., પવૂગ 
તૈયારી અને 
ઉપર્મન 

ત્તવત્તવધ ત્તવર્ભાગો 

જિલ્લા 
આયોિન માંડળ 

કોઇપણ જાહરે 
કાયગ 

એમ.પી અને 
ધારાિભ્ય મદદ 
અને ગ્રારટ 

પવૂગતૈયારી, 
ક્ષમતાવધગન અને 
પનુિઃસ્થાપન 

સ્થાત્તનક િાંસ્થા 
અને ત્તવત્તવધ 
ત્તવર્ભાગ 

બહારની 
િાંસ્થાઓની 
િહાય 

પનુિઃસ્થાપન, 

ઉપર્મન અને 
પવૂગતૈયારી માટે 
DRRના કાયગક્રમો 

બહારના, દ્વદ્વપક્ષી 
અથવા બહ ુ પક્ષીય 
વ્યવસ્થા કરવી 

DRRકાયગક્રમમાાં 
માળખાગત 
સતુ્તવધાઓમાાં સધુારા, 
ટેકનોલોજીનો 
હસ્તકે્ષપ અને 
તકત્તનકી અભ્યાિો  

મહસેલૂ ત્તવર્ભાગ 

દાતા કોઇપણ તમામ દાન રોકડ કોઇપણ DDMA/TDMA 
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અથવા અરય પ્રકારે 

CSR કોપોરેટ નફાના ત્રણ ટકા કોઇપણ ચેરીટી કત્તમશ્ર્નર 
અને કોપોરેટ 

જાહરે અપીલ તત્કાલ રાહત  પણુગ અથવા અંર્તિઃ 
બહારનુાં ફાંડ 

તત્કાલ રાહત અને 
પનુિઃત્તનમાગણ  

DDMA/TDMA 

 
જિલ્લાસ્તરે DDMPની ત્તવત્તવધ પ્રવતૃ્તિઓ માટે નાણાાંકીય બજેટ જે તે ત્તવર્ભાગીય બજેટમાાંથી કરી ર્કાય. 

એવી પ્રવતૃ્તિઓ જેનાથી ઉપર્મન(મીટીગેર્ન), ક્ષમતાવધગન, પનુિઃસ્થાપન થનાર હોય તેને ત્તનમ્નલીગખત 
પત્રકમાાં ર્ભરી ર્કાય. બજેટનાાં શ્રોતના ખાનામાાં િાંર્ભત્તવત શ્રોત લખવો. 
 

અંદાિપત્ર (કલેક્ટરશ્રીની કચેરીએ DDMPના ખચગના અંદાિ મિુબ તૈયાર કરવ ુ

આવશ્યકતા સવવરણ હરમાકગ 

માનવિાંિા્ન   

1.જિલ્લા કક્ષાએઆપત્તિવ્યવસ્થાપનઅત્તધકારીશ્રી DDMPને અમલ કરવા 
માટે પણૂગ િમયના 
કમગચારી. 

િરકારી ધોરણો મિુબ 

િા્નો અને યાંત્રો   

1.   

2.   

3.   

4.   
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મોકડ્રીલનુાં આયોિન  ,અમલ અને દસ્તાવેજીકરણનાાં તબક્કાવાર પગલાાં  :-અલગ આપત્તિમાાં ચ્વ્ક્ત 
 અલગ/િાધન /યાંત્રોની પવૂગતૈયારીની ચકાિણી માટે મોકડ્રીલ કરવામાાં આવે છે  .મોકડ્રીલના મખુ્ય 

હતેઓુ નીચે મિુબ છે ; 
ઇમરિરિીની પવૂગતૈયારી ચકાિવી 
 પ્રત્તતર્ભાવ પ્રડક્રયામાાં રહલેી ઉણપોને તારવવી 
 ત્તવત્તવધ ઘટકો / વ્યસ્ક્તઓની ભલૂો તારવવી અને સધુારવી 
 ભતૂ્તમકા અને િવાબદારીમાાં ગ ૂાંચવાડો અને ગેર િમિ દૂર કરવા 
 ત્તવત્તવધ ઘટકો /  ટીમ વછચે િાંકલન મિબતૂ કરવા 
 આપત્તિમાાં કામ કરનાર ત્તવત્તવધ વ્યસ્ક્ત / જૂથ / ઘટકનો પડરચય કેળવાય અને તેમની ભતૂ્તમકા અંગે 

જાણકારી મળે 
 િાધનો /યાંત્રો /  િામગ્રીની ચકાિણી થાય અને ખરે ટાણે ચાલે છે કે નહી તેની ચકાિણી કરવી. 
 પ્લાનમાાં ત્તવત્તવધ ડહતધારકોને પ્લાનના ત્તવત્તવધ પાિા અંગે જાણકારી મળે તે હતેિુર 

 
તૈયારી કેવી રીતે કરવી 
 ICS નો અભ્યાિ કરવો 
 કમારડીંગ ઓડફિર િાથે બેઠક / ચચાગ 
 મોકડ્રીલના સ્થળની પિાંદગી 
 મોકડ્રીલના િમય  )િવાર ,બપોર ,િાાંિ ,રાત (ની પિાંદગી કરવી.  
 મોકડ્રીલમાાં આવરી લેવાનાર ત્તવસ્તાર નજક્ક કરવો. 
 મોકડ્રીલ અંગે ત્તવત્તવધ વ્યસ્ક્તઓને અલગ -અલગ ભતૂ્તમકા આપવી .દા.ત .મોકડ્રીલ િાંચાલક ,

અવલોકન કરનાર ,નોંધ લખનાર વગેરે  
 મોકડ્રીલમાાં અિર થનાર વ્યસ્ક્તઓ તારવવા )ઇજા ,બેર્ભાન વગેરે(  

મોકડ્રીલનો ગાળો : 
 િાયરનની ઘાંટડી વગાડી િબાંધીત વ્યસ્ક્ત /ઘટક /એિરિીઓને િણાવવ.ુ 
 દરેક એિરિીની તેની SOPપ્રમાણે રીસ્પોરિ કરે. 
 અગાઉથી ત્તનયત કરેલ અવલોકનકાર દરેક પળનુાં અવલોકન કરરે્ કે કોણ શુાં કરે છે. 
 અગાઉથી નજક્ક કરેલ અિરગ્રસ્ત મોકડ્રીલ િાંચાલન કતાગએ આપેલ સચૂના પ્રમાણે વતગરે્. 

સ્થળ આયોિક એિરિી 
ઉદ્યોગોનો ઓફ િાઇટ ત્તવસ્તાર ઉદ્યોગ એર્ોિીએર્ન ,LCG અને DCG 
મામલતદારશ્રીની કચેરી TDMC અને મામલતદારશ્રી 
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િમીક્ષા:  બધી વ્યસ્ક્ત /ઘટક /એિરિીઓએ િાથે મળી મોકડ્રીલની િમીક્ષા કરવી 
 દરેક એિરિી 
 કેવી રીતે ત્તવત્તવધ એિરિીઓ વછચે િાંકલન અને િહકાયગ થય.ુ 
 પ્રત્તતર્ભાવ કરવાના ક્યાાં ઉણપ અને કમી હતી. 
 અિરગ્રસ્તોને બચાવ અને પ્રાથત્તમક િારવાર માટે લઇ િવામાાં રીટમેરટમાાં શુાં અનરુ્ભવ રહ્યાાં. 
 દરેક એિરિી વાર ક્ષમતાવધગન પ્લાન 
 ત્તવત્તવધ ઘટક /એિરિી વછચે િાંકલન કેવી રીતે સધુારવુાં. 
 ICSની કામગીરી કેવી રહી. 
 રીિપોરિ કરવાનો િમયગાળો શુાં હતો? 
 રીસ્પોરિ કરનાર કેટલા તૈયારીબધધ હતા? 

 
ઔદ્યોગગક અને કેત્તમકલ દુઘગટના અંગે િમદુાયની યોગ્ય જાગતૃ્તત માટેનાાં મદુ્દાઓ 

• ઔદ્યોગગક એકમની દુઘગટનાની અિર િાંર્ભત્તવત કે્ષત્રમાાં રહતેાાં લોકોને એકમના િોખમી રિાયણો 
ત્તવરે્ ઔદ્યોગગક એકમોએ જાગતૃ્તત ફેલાવવી ફરજીયાત છે. 
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નમગદા જીલ્લો ગિુરાત રાિયના પવુગ ખણેૂ આવેલો છે. ૨/૧૦/૧૯૯૭ ના રોિ નમગદા જીલ્લાની 

રચના કરવામાાં આવીતેનો ભતૂ્તમર્ભાગ ભખૂાંડઉિર અક્ષાાંક્ષ અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી ૭૩.૩૦ 

થી ૭૩.૪૭ રેખાાંર્ વછચે ત્તવસ્તરેલો છે .ઉિરે વડોદરા, દગક્ષણે સરુત જીલ્લો, પવૂગમાાં મહારાષ્ટ્ટ ૂ

રાિયનો નાંદુરબાર જીલ્લો અને પત્તિમે ર્ભરૂચ જીલ્લો આવેલો છે. કે્ષત્રફળ અને ત્તવસ્તાર આ 

જીલ્લો ૨૭૫૫.૫ ચોરિ કી.મી .કે્ષત્રફળ ધરાવે છે.જે રાિયની કુલ િમીનનો ૧.૪૦ ટકા ડહસ્િો 

ધરાવે છે. જીલ્લાની કુલ વસ્તી ૫,૯૦,૩૭૯૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી અનિુારછે. જીલ્લાની 

આર્રે ૯૦ ટકા વસ્તી ગ્રામીણ ત્તવસ્તારમાાં રહ ેછે. જિલ્લાનો િાક્ષરતાનો દર ૬૩.૯૪ ટકા છે. 

આિનો નમગદા જીલ્લો એ સ્વતાંત્ર ર્ભારત ના દેર્ી રિવાડાઓ પૈકીન ુ એક સ્વતાંત્ર 

રાિપીપલા રાિય હત ુાં .જે તારીખ ૯/૬/૧૯૪૮ મા સ્વતાંત્ર ર્ભારત ના મુાંબઇ રાિય માાં ત્તવગલન 

થઇ ગયુાં .એક મારયતા પ્રમાણે પ્રથમ રાિગાદી નુાં સ્થાન પીપળા નીચે હત ુાં .જેથી ર્હરેનુાં નામ 

રાિપીપળા પડયુાં .તેમ િ એક ધારણા મિુબ આ ત્તવર્ભાગમાાં ત્તપપળા ના ઝાડ વધ ુ હોવાથી 

રાિપીપળા નામ પડ્ુાં .િયારે એક ધારણા મિુબ પ્રાચીન કાળમાાં નમગદાને દગક્ષણ ડકનારે 

મહત્તર્િ પીપલોદ નુાં તપોવન હત ુાં .જેથી ર્હરેનુાં  નામ રાિપીપળા પડયુાં . નાાંદોદ ગોડહલ 

રાજાઓ ઇ.િ .૧૭૩૦ સધુી રાિપીપળા માાં રહયા જેને હાલ જુનારાિ કહ ે છે .૧૮૩૦ માાં 

રાિધાની નાાંદોદ ખિેડાઇ .ત્યાર બાદ ૧૯૧૮-૧૯ માાં નાાંદોદ નુાં નામ રાિપીપળા રાખવામાાં 

આવ્યુાં. 
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GD"NF Ò<,FG]\ 1F[+O/  o 

                       Ò<,FG]\ S], 1F[+O/ Z*55P5 RF[Z; lSDLP K[P H[ ZFHIGL S], HDLGGF[ 

!P$_ 8SF lC:;F[ WZFJ[ K[P Ò<,FGF[ H\U, lJ:TFZ !!$*&&P&) C[S8Z K[P VG[ VFD 

GD"NF Ò<,FGF S], 5F\R TF,]SFVF[ VFJ[,F K[P Ò<,FGL S], J;TL 54)_4#*) K[P 

sZ_!!GL J;TL U6TZL VG];FZf K[P Ò<,FGL VFXZ[ )_ 8SF J;TL  U|FDL6 lJ:TFZDF\ 

ZC[ K[P Ò<,FGM ;F1FZTF NZ &#P)$ 8SF K[P  

lJ:TFZ VG[ JCLJ8 o 

GD"NF Ò<,M ZFHIDF\ 5}J" TZOGF[ K[JF0FGF[ Ò<,F[ K[P VF Ò<,FDF\ S], 5F\RTF,]SF VFJ[,F 

K[P  

TF,]SFGL U|FdI J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o 

VG]PG\P TF,]SFG]\ GFD UFDGL ;\bIF J:TL 

!P GF\NF[N 107 1,12,553 

ZP U~0[`JZ 94 92,226 

#P TL,SJF0F 97 63,902 

$P 0[l0IF5F0F 163 1,74,201 

5P ;FUAFZF 93 1,10,924 

  554 5,53,806 

 

TF,]SFGL XC[ZF[GL J:TLGL DFlCTL GLR[ D]HA K[ o 

VG]PG\P XC[ZG]\ GFD J:TL 

!P ZFH5L5/F GUZ5Fl,SF 34,845 

 S],PP 34,845 

GD"NF Ò<,FGF S], 5#) UFDF[ VFJ[,F\ K[P H[  5{SLGF TDFD UFDF[ DCN| V\X[ J;TL WZFJTF  UFDF[ 

K[PZFH5L5/F XC[Z Ò<,FG]\ D]bI DYS K[  Ò<,FDF\ V[S GUZ5Fl,SF VFJ[,L K[P GD"NF Ò<,FDF\ S], 

5#) UFDF[ VFJ[,F K[P H[DF\ )) :JT\+ UFDF[ VFJ[,F\ K[4 VG[ DlC,F !ZZ H]Y 5\RFIT  VFJ[,L K[P  
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VFAMCJF  VG[ JZ;FN 

VF lH<,FGL VFAF[CJF H\U, l;JFIGF lJ:TFZDF\ pGF/FDF\ VtI\T ;FDFgITo UZD VG[ 

lXIF/FDF\ VtI\T 9\0L U6L XSFIP VF Ò<,FDF\YL GD"NF GNL 5;FZ YFI K[P T[DH ZFH5L5/F GUZ 

5F;[YL SZH6 GNL 5;FZ YFI K[P VG[ T[YL ;FDFgITo CJF E[HJF/L ZC[ K[P GD"NF Ò<,F D]bI DYSG] \ 

TF5DFG pGF/FDF\ $#\ ;[g8LU|[0 ;]WL VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL GLR]\ TF5DFG !!\ ;[g8LU|[0 ;]WLG]\ ZC[ K[P  

;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN !Z5*P) DLPDLP ZC[ K[P Ò<,FGL HDLGG[ D]bItJ[ SF/L4 UF[ZF/]4 5YZF/ 

HDLGDF\ JUL"S'T SZL XSFIP 

K[<,F NX JQF"GF JZ;FNGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P  

JQF" ૨૦૧૧ YL JQF"૨૦૨૧ ;]WLGF GD"NF Ò<,FGF JZ;FNGF VF\S0F GLR[ D]HA K[P  

S|D TF,]SF[ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 GF\NF[N 931 810 1746 648 537 775 727 499 1524 1036 1070 

2 0[l0IF5F0F 1060 943 1231 639 580 790 1154 876 1733 2095 1465 

3 ;FUAFZF 1051 824 1788 678 709 800 1118 897 1663 1597 923 

4 lT,SJF0F 1073 496 1854 764 618 781 972 705 1853 1035 1190 

5 U~0[`JZ - - - 694 536 621 974 567 1632 880 835 

S], 4115 3073 6619 3423 2980 3667 4954 3544 8405 6643 5483 

;Z[ZFX ૧૦૨૮ ૭૬૮ ૧૬૫૪ ૬૮૫ 596 ૭૩૩ 991 709 1681 1329 1097 

 

 

છેલ્લા દસ િર્વના સરરેાસ માવસક િરસાદ 

િર્વ જૂન જુલાઈ ઓગષ્ટ સપ્ટમે્ર ઓક્ટો્ર નિમે્ર 

૨૦૧૦ ૬૮.૭૫ ૨૮૨.૭૫ ૩૦૩.૭૫ ૧૯૯.૫ ૨૬ ૨૮ 

૨૦૧૧ ૩૭ ૨૮૫.૫ ૫૨૨ ૧૬૫.૫ ૧૮.૭૫ ૦ 

૨૦૧૨ ૨૧.૨૫ ૧૯૬ ૨૬૦.૫ ૨૯૦.૫ ૦૦ ૦ 

૨૦૧૩ ૧૯૫.૫ ૩૯૮.૫ ૩૫૭.૭૫ ૬૫૫.૫ ૪૭.૫ ૦ 

૨૦૧૪ ૧૩.૮ ૩૬૧.૬ ૧૨૩.૪ ૧૮૨.૪ ૧૭ ૦ 

૨૦૧૫ ૧૭૩.૮ ૩૧૧.૪ ૧૮.૪ ૯૧.૪ ૧ ૦ 

૨૦૧૬ ૨૨.૨ ૨૧૯.૬ ૨૩૪.૬ ૧૩૭ ૦ ૦ 

૨૦૧૭ ૨૦૧.૨ ૪૪૦.૬ ૨૫૮.૪ ૬૧ ૨૯.૬ ૦ 

૨૦૧૮ ૯૪ ૩૬૧.૨ ૨૧૦.૮ ૪૨.૮ ૦ ૦ 

૨૦૧૯ ૧૩૪.૬ ૪૪૨ ૬૮૧.૨ ૩૫૪.૪ ૪૮.૬ ૨૦.૨ 

૨૦૨૦ ૧૨૨ ૧૫૩ ૭૮૩ ૨૪૫ ૨૧ ૦ 

૨૦૨૧ ૧૫૭ ૪૧૯ ૫૯૨ ૧૦૭૨ ૧૦૯૭ ૦ 
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Ò<,FDF\ VFJ[, JZ;FN DF5S :8[XGF[ o 

S|D TF,]SFG]\ GFD JZ;FN DF5S :8[XGG]\ :Y/ ;\5S" G\AZ 

! GF\NF[N DFD,TNFZ SR[ZL 02640-220003, 222408 

2 U~0[`JZ DFD,TNFZ SR[ZL 02640-237101 

3 lT,SJF0F DFD,TNFZ SR[ZL 02661-266336, 266349 

4 0[l0IF5F0F DFD,TNFZ SR[ZL 02649-234504, 234959 

5 ;FUAFZF DFD,TNFZ SR[ZL 02649-255088, 255222 

6  SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF  

7  SZH6 l;\RF. IF[HGF 22021 

8  RF[5SJFJ l;\RF. IF[HGF 222090 

 
નદીની પાણીની િપાટી અંગે ફ્લડ વોત્તનિગની જાણ કરવા માટે િવાબદાર અત્તધકારીઓ : 

અ.નુાં. ડેમનુાં નામ િવાબદાર અત્તધકારીનુાં નામ અને િરનામુાં ટેગલફોન નાંબર 

ઓડફિ ધર 

૧ નમગદા નદી કાયગપાલક ઇિનેરશ્રી, િેરટર વોટર કત્તમર્ન 
ફલ્ડ ફોર કાસ્ટીંગ તાપીની ડડત્તવઝન નવિારી 
બજાર સરુત-૩૯૫૦૦૨ 

(૦૨૬૬૧) 
૩૪૭૬૧૮૭ 

૨૪૭૮૫૬૯ 

૨૨૧૩૬૯૯ 

૨ ગરૂડેશ્વવર ખાતે નમગદાના 
પાણીની િપાટી અંગે 

મદદનીર્ ઇિનેર િેરરલ વોટર કત્તમર્ન 
નમગદા રીવર ગેિ સ્ટેર્ન ગરૂડેશ્વવર 
તા.નાાંદોદ 

(૦૨૬૪૦) 
૨૩૭૦૫૬ 

 

૩ ગોલ્ડન ગિિ ર્ભરૂચ ખાતે 
નમગદાના પાણીની િપાટી 
અંગે 

મદદનીર્ ઇિનેર િેરરલ વોટર કત્તમર્ન 
નમગદા રીવર ગેિ સ્ટેર્ન ગોલ્ડન ગિિ ર્ભરૂચ 

(૦૨૬૪૦) 
૨૪૯૮૪૮ 

 

 

નાની ત્તિિંચાઇ યોિનાઓ અંગે ફ્લડ વોત્તનિગની જાણ કરવા માટે 

૧ નાની ત્તિિંચાઇ યોિનાઓ માટે 
નમગદા જીલ્લા માટે 

કાયગપાલક ઇિનેરશ્રી, પાંચાયત ત્તિિંચાઇ 
ત્તવર્ભાગ-રાિપીપલા 

(૦૨૬૪૦) 
૨૨૧૩૩૬ 
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GNLVM VG[ A\WM  o 

GD"NF Ò<,FDF\ S], Z DF[8L GNLVF[ VFJ[,L K[P Ò<,FGL GNLVMDF\ GD"NF G[ SZH6 GNLGM 

;DFJ[X YFI K[P GNLVMGM 5|JFC ptTZ YL 5}J"  TZO JC[ K[P  

GD"NF Ò<,FDF\ GD"NF VG[ SZH6 V[D A[ DM8M A\W VFJ[, K[P ;ZNFZ ;ZF[JZ 0[D GJFUFD4 S[J0LIF 

SF[,F[GL BFT[ VFJ[,F[ K[P VG[ SZH6 0[D ÒTU-4 TF,]SF GF\NF[NDF\ VFJ[, K[P  

SZH6 0[DYL YTF C[9JF;GF GNL SLGFZFGF UFDF[GL lJUTP 

S|D  GF\NF[N TF,]SF[ 0[DGL EIHGS ;5F8L DL8ZDF\ 

1 ZFH5L5/F  

 

116.10 DL8Z 

2 ENFD 

3 EIZJF0F 

4 CHZ5ZF 

5 WFG5F[Z 

6 WD6FRF 

 

H/FXIGL ;5F8LGL lJUT GLR[ D]HA K[P  

 

0[DG]\ GFD EIHGS ;5F8L NZJFHFGL ;\bIF  

સરદાર સરોિર ડમે ૧૩૮.૬૮ ૩૦ 

કરજણ ડમે ૧૧૬.૧૦ ૦૯ 

 

રસ્તા અને રેલ્વે   
  આ જીલ્લાના રાિપીપલા - અંકલેશ્વર  ને િોડતા રેલ્વે માગગ છે .ગામ/નગરોને િોડતા 

૨૭૩.૦૦ ડક.ત્તમ .લાાંબા પાકા રસ્તા ધરાવે છે .૧૬ ગામ કાચા રોડથી િોડાયેલા છે અને ૪૯૭ ગામ એવા 

છે કે જેમાાં ચોમાિા ત્તિવાયની ઋતમુાાં િ િઇ ર્કાય .વસ્તી વાળા કુલ ૫૧૩ ગામડામાાંથી મોટાર્ભાગના 

રાિય માગગ પડરવહન િવલતોથી િાંકળાયેલા છે .આ જીલ્લો કુલ ૬૫ ડક.ત્તમ .લાાંબો રેલ્વે પાટા ધરાવે 

છે. 
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5X] WG o 

GD"NF Ò<,FDF\ 5X] ;\5l¿ Ò<,FGF U|FDL6 VY"T\+DF\ lG6F"IS :YFG WZFJ[ K[P Ò<,FGF 5X]WGGL l:YlT 

GLR[ D]HA K[P    

S], 5X]WG o   

1 UFIF[ ૧,૭૭,૭૫૦ 

2 E[\;F[ ૭૬,૩૧૪ 

3 3[8F\ ૨૧ 

4 ASZF\ ૮૯,૯૬૬ 

5 p\83F[0F UW[0F4S]TZF4 0]SSZ TYF 

VgI 

૧,૨૨૬ 

6 DZ3F\ VG[ ATSF\ ૧,૫૧,૨૭૨ 

  

GD"NF Ò<,FDF\ 5X] NJFBFGF 56 VFJ[,F\ K[P VG[ 5X] NJFBFGF 5[8F S[g§F[ 56 VFJ[,F K[P  

અ .ન  હોદ્દો ફ્રરજનસુ્થળ તાલુકા કચરેીનોનાં. મો.નાં. 

૧ 

નાય્પશુપાલન 

વનયામક વજલ્લાપાંચાયત 
નાાંદોદ 

૦૨૬૪૦-

૨૨૧૯૫૬ ૯૭૨૫૭૦૨૪૭૫ 

૨ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

ફરતા પશુદિાખાના 

રાજ પીપળા 
નાાંદોદ 

૦૨૬૪૦-

૨૨૦૪૪૭ ૯૪૨૭૪૮૭૪૯૫ 

૩ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

પશુદિાખાના રાજ 

પીપળા 
નાાંદોદ 

૦૨૬૪૦-

૨૨૦૪૪૭ ૯૯૧૩૩૫૧૨૫૮ 

૪ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

પશુદિાખાના 

વતલકિાડા 
વતલકિાડા 

૦૨૬૬૧-

૨૬૬૩૫૩ ૯૯૦૪૯૩૧૯૯૯ 

૫ પશુવચકીત્સાઅવિકારી પશુદિાખાના માાંગુ વતલકિાડા   ૯૬૬૪૬૫૩૧૩૨ 

૬ પશુવચકીત્સાઅવિકારી પશુદિાખાના ઝરીયા ગરુડેશ્િર   ૯૪૨૬૯૨૪૩૪૦ 

૭ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

પશુદિાખાના 

ગરુડેશ્િર 
ગરુડેશ્િર 

૦૨૬૪૦-

૨૩૭૧૪૭ ૮૭૮૦૫૬૬૦૨૪ 

૮ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

પશુદિાખાના 

રાજુિાડીયા 
નાાંદોદ 

  ૭૦૯૬૭૦૪૬૭૯ 

૯ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

પશુદિાખાના જેસલ 

પોર 
નાાંદોદ 

  ૮૧૪૧૮૬૬૩૬૦ 

૧૦ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

પશુદિાખાના ડેડીયા 

પાડા 
ડેડીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-

૨૩૪૧૨૦ ૮૩૨૦૦૫૯૯૦૦ 

૧૧ પશુવચકીત્સાઅવિકારી 

ફરતા પશુદિાખાના 

ડેડીયા પાડા 
ડેડીયાપાડા 

  ૮૪૬૯૭૩૩૩૭૬ 

૧૨ પશુવચકીત્સાઅવિકારી પશુદિાખાના મોઝદા ડેડીયાપાડા   ૮૪૬૦૨૮૩૨૪૨ 

૧૩ પશુવચકીત્સાઅવિકારી પશુદિાખાના સેલ્ા 
સાગ્ારા 

૦૨૬૪૯-

૨૫૪૭૪૩ ૮૯૮૦૦૨૪૩૫૧ 
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V[G[1FZ o Z 

HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 o 

                            H[DF\ VF5l¿GM BTZM TM/F. ZC[,M CMI V[JF VG[S HMBDMGM ;FDGM GD"NF Ò<,M 

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

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

JWFZ[ YFI K[P  

                             GLR[ NXF"J[, SMQ8SDF\ GD"NF Ò<,FGF HMBDM4 BTZF VG[ VF5l¿GL V;ZGF 

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

Ò<,F :TZ[ SZJFGF VF5l¿ VFIMHGDF\ RS|JFT VG[ SF[. 56 N]3"8GF DF8[GF SFI",1FL 5|lTEFJ TZO wIFG 

5|YD S[lgãT SZJ]\ HM.V[P VFJL 38GF DF8[GM SFI",1FL 5|lTEFJ 5}Z4 SZFGF TMOFG VG[ A\W T}8JFGL 

38GFGF 5|lTEFJ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VF5l¿GL VFJL 38GFVMGF RMSS; 5|lTEFJGM VFU4 VF{nMlUS 

VS:DFTM4 DCtJGF VF\TZDF/BFGL lGQO/TF VG[ DSFG T}8L 50JFGL 38GFVMDF\ 56 p5IMU SZL XSFI 

K[P  

       N]QSF/4 T[, -M/FJFGL TYF E]S\5 H[JL 38GF DF8[ BF; IMHGFVM Vl:TtJDF\ K[P ZF;FIl6S VG[ 

VF{nMlUS VS:DFTMGL THJLH SZJL VG[ VFJF HMBDM lGJFZ6 DF8[ VYJF T[G[ ,UTL H~ZL 8[SlGS, 

SFI"JFCL 5Z wIFG S[lgãT SZTL BF; IMHGF 56 Vl:TtJDF\ K[P  
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HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 RF8" o 

HMBD 
;\EFJGF 

NZ 

V;ZGM 

NZ 

;\J[NGXL,TFGL 

S1FF 
;\J[NGXL, lJ:TFZMq TF,]SF 

;\J[NGXL, 

J:TL 

! Z # $ 5 & 

JFJFhM0]\ Z $ DwID TF,]SM o  

UFDM o 

 

 

N]QSF/ GlCJT GlCJT GlCJT GlCJT GlCJT 

VFU   $ # C/JM DCŸNV\X[ K}8F KJFIF VG[ XC[ZL 

lJ:TFZ T[DH TF,]SFGF H\U, 

lJ:TFZM 

 

T[, -M/FJ]\ Z 5 C/JM   

E}S\5 # 5 C/JM hMG # DF\ CMJFYL V;Z GlCŸJT 

K[P  

 

UZDL # Z GLRM v  

Z[<J[4 DFU"4 

CJF. VS:DFT 

$ $ DwID  ZFH5L5/FvV\S,[`JZ Z[<J[ DFU"  

5}Z $ $  DwID   

+F;JFN v v v   

DCtJG]\ VF\TZ 

DF/B]\ T}8L 

50J]\P  

v v v   

HCFH 0}AJ]\P v v v   

BF6DF\ ,FUTL 

VFUq BF6 W;L 

50JL 

v v v   

.DFZT T}8L 

50JL 

! Z GLRM   

SZFG]\ TMOFG v v v   

HDLG ;ZSJL  v v v   

R[5L ZMURF/M Z # C/JM   

5X]ZMU ! ! GLRM    

BMZFSL h[Z ! ! GLRM    

A\W T}8JF ! ! GLRM    

VF\TlZS VXF\lT ! ! GLRM    

 

GF[\W o p5ZF[ST SF[Q8S ! HF[BD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 ;DHJF DF8[ H~ZL SF[Q8S 5lZlXQ8  

lJEFUDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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V[G[1FZ o # 

GD"NF lH<,FGL ;FDFgI DFlCTL o 

  

GD"NF lH<,M J{lJwI5}6" VG[ EF{UMl,S VG[ ;F\:S'lTS 5lZl:YlT WZFJ[ K[P VF lH<,FDF\ GF\NF[N4 

U~0[`JZ4 TL,SJF0F4 0[0LIF5F0F VG[ ;FUAFZF  V[D 5F\R TF,]SF VFJ[,F K[P  

 

GD"NF lH<,FGF\ 5lzD lJ:TFZDF\ E~R Ò<,FGF[ lJ:TFZ VFJ[,F[ K[P lH<,FDF\ GD"NF VG[ SZH6  

H[JL GNLVM VFJ[,L K[P Ò<,FDF\ SZH6 0[D4 RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF4 SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF TYF 

;ZNFZ ;ZF[JZ 0[D H[JL ;ZSFZGL DF[8L l;\RF. IF[HGF VFJ[, K[P 

 

GD"NF Ò<,FDF\ ;ZNFZ ;ZF[JZ IF[HGF 5F;[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GL 5|lTDF AGFJJFDF\ VFJ[, 

K[P H[ N]lGIFGL ;F{YL DF[8L 5|lTDF K[P H[YL VF :Y/ 5|JF;G :Y/ TZLS[ lJSF; 5FDL ZCL K[P HIF\ N[X 

lJN[XYL ,F[SF[ CZJF4 OZJF DF8[ VFJ[ K[P  

 

નદી ડકનારાના પુર અસર્સ્તગામોની યાદી 

 

અનુ.નાં તાલુકા નુાં 

નામ 

ડેમનુ નામ નદીનુ નામ  ગામના નામ  

૧ નાાંદોદ  સરદાર 

સરોિર  

નમવદા  ઓરી,નિાપરા, સીસોદ્રા, ગુિાર, માાંગરોલ, રામપુરા, રૂાંઢ, 

શહેરાિ, પોઈચા,િરાછા    

૨ નાાંદોદ કરજણ કરજણ રાજપીપલા,ભદામ, ભચરિાડા, હજરપુરા, ઘાનપુર, 

ઘમણાચા  

૩ ગરૂડેશ્િર   સરદાર 

સરોિર  

નમવદા ગાંભીરપુરા, સુરજિડ, િાાંસલા, અક્તેશ્િર, સાાંજરોલી, 

ગરૂડેશ્િર, ગોરા  

૪ વતલકિાડા સરદાર 

સરોિર  

નમવદા રેંગણ, િાસણ, વિરપુર, િાડીયા  

૫ વતલકિાડા -- અવશ્િની નદી  અગર, સુરજીપૂરા, લીમડીયા,કેસરપુરા,આમલીયા  

૬ સાગ્ારા  ચોપડિાિ  તાપી સીમઆમલી, ભિરીસાિર, કેલ, પાટ, પાાંચપીપરી   

૭ સાગ્ારા નાના 

કાકડીઆાં્ા 

તાપી નાના કાકડીઆાં્ા, નાના ડોર આાં્ા, મકરાણ, કુિડાિાડી, 

રોઝદેિ, દત્તિાડા,પાટી, ટાિેલ, ઘોડમુાંગ,નાની દેિરૂપેણ  
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સરદાર સરોિર ડેમનો કચેમને્ટ એરીયાની વિગત 

 

સરદાર સરોિર ડેમ રાજપીપલાથી ૩૨ ડક.મી દૂર આિેલ છે. નમવદા એ નમવદા રીિર ્ેઝીનની મુખ્ય નદી 

છે. અમરકાંટક થી  સરદાર સરોિર ડેમ સુિીનો નમવદા નદીનો કેચમેન્ટએરીયા ૮૮૦૦૦ sq.km છે.જેનોઅાંક્ષાસ 

૨૧૦-૫૦’ N અને રેખાાંસ ૭૩૦.૪૫’E છે. ડેમની લાં્ાઈ ૧૨૧૦ મી. છે. સરદાર સરોિરનુ FRL ૧૩૮.૬૮ 

મીટર (૪૫૫ ફૂટ) છે.  

કરજણ ડમેના કચેમને્ટ એરીયાની વિગત 

 

કરજણનદી નમવદાનદીની ટ્રીબ્યુટરી છે. કરજણ જળાશયનો સ્રાિ વિસ્તાર ૧૪૦૦ sq k.m છે. 

ડેડીયાપાડામાાં ૧૦૦% િરસાદનુ પાણી કરજણ જળાશય યોજનામાાં આિે છે. કરજણ ડેમનુ FRL ૧૧૫.૨૫મી. 

અને  HFL ૧૧૬.૧૦ મીટર છે.  

 

GNL lSGFZFGF V[ hMGDF\ VFJTF UFDMGL IFNL 

 

અ.નાં તાલુકાનુાં નામ ગામનુાંનામ ગામનીિસ્તી અક્ષાાંશ  રેખાાંશ 

૧ નાાંદોદ વસસોદ્રા ૨૬૮૯ ૨૧.૯૫૦ ૭૩.૯૫૦ 

૨ નાાંદોદ ભદામ ૨૬૩૨ ૨૧.૯૯૭ ૭૩.૪૯૨ 

૩ નાાંદોદ માાંગરોલ ૧૬૯૮ ૨૧.૮૪૮ ૭૨.૫૯૬ 

૪ નાાંદોદ ગુિાર ૮૨૬ ૨૧.૭૨૩ ૭૩.૦૫૭ 

૫ નાાંદોદ રામપરા ૯૩૭ ૨૨ ૭૪ 

૬ નાાંદોદ ઓરી ૧૬૮૩ ૨૧.૯૦૭ ૭૩.૩૭૩ 

૭ નાાંદોદ નિાપરા ૧૧૩૫ ૨૧.૮૭૭ ૭૩.૩૮૬ 

૮ નાાંદોદ િમણાચા ૧૦૫૭ ૨૧.૯૧૧ ૭૩.૪૫૦ 

૯ નાાંદોદ િાનપોર ૫૬૦ ૨૧.૯૧૫ ૭૩.૪૬૦ 

૧૦ નાાંદોદ ભચરિાડા ૧૮૮૧ ૨૧.૮૦૦ ૭૩.૪૦૦ 

૧૧ નાાંદોદ હજરપરા ૧૦૭૩ ૨૩.૫૫૪ ૭૧.૫૪૪ 

૧૨ નાાંદોદ શહેરાિ ૨૨૦૫ ૨૧.૯૫૦ ૭૨.૫૬૬ 

૧૩ નાાંદોદ િરાછા ૩૯૪ ૨૧.૮૮૨ ૭૩.૩૦૫ 

૧૪ નાાંદોદ પોઈચા ૧૫૩૯ ૨૧.૯૫૮ ૭૨.૧૪૬ 

૧૫ નાાંદોદ રૂાંઢ ૨૦૮૧ ૨૩.૩૦૦ ૭૩.૬૬૦ 
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અ.નાં તાલુકાનુાં નામ ગામનુાંનામ ગામનીિસ્તી અક્ષાાંશ  રેખાાંશ 

૧ ગરૂડેશ્િર સાાંજરોલી ૧૧૭૦ ૨૧.૮૯૨૬૨૫ ૭૩.૬૫૦૩૫૪૯ 

૨ ગરૂડેશ્િર અકતેશ્િર ૧૩૫૯ ૨૧.૮૯૨૬૨૫ ૭૩.૬૫૦૩૫૪૯ 

૩ ગરૂડેશ્િર સુરજિડ ૬૬૭ ૨૧.૮૮૬૦૦૫૬ ૭૩.૭૦૧૬૨૮૩ 

૪ ગરૂડેશ્િર ગાંભીરપુરા ૪૬૨ ૨૧.૮૫૯૭૨૮૫ ૭૩.૫૮૫૩૩૮૯ 

૫ ગરૂડેશ્િર ગોરા ૨૧૨૧ ૨૧.૮૭૧૩૦૯૪ ૭૩.૬૬૩૫૦૪૫ 

૬ ગરૂડેશ્િર ગરૂડેશ્િર ૨૮૨૦ ૨૧.૮૮૯૨૧૧૨ ૭૩.૬૫૬૦૫૮૪ 

૭ ગરૂડેશ્િર િાાંસલા ૯૯૮ ૨૧.૮૬૨૦૭૬ ૭૩.૬૦૧૧૮૬૧ 

 

 

 

અ.નાં તાલુકાનુાં નામ ગામનુાંનામ ગામનીિસ્તી અક્ષાાંશ  રેખાાંશ 

૧ વતલકિાડા રેંગણ ૧૭૧૬ ૨૧.૯૦૭૩ ૭૩.૬૦૩૨૯ 

૨ વતલકિાડા િાસણ ૯૨૫ ૨૧.૯૨૧૨૩ ૭૩.૫૯૭૧૨ 

૩ વતલકિાડા િાડીયા ૩૪૬ ૨૧.૯૪૦૭૫ ૭૩.૬૧૪૩૯ 

૪ વતલકિાડા વિરપુર ૩૪૬ ૨૧.૯૨૭૦૨ ૭૩.૬૧૨૬૪ 

૫ વતલકિાડા અગર ૭૮૮ ૨૨.૦૨૯૧૫૬ ૭૩.૬૫૯૨૬૪ 

૬ વતલકિાડા સુરજીપુરા ૩૯૦ ૨૨.૦૨૫૨૬૯ ૭૩.૬૬૪૩૫૨ 

૭ વતલકિાડા લીમડીયા ૩૨૦ ૨૨.૦૨૯૦૬૪ ૭૩.૬૪૮૧૭૦ 

૮ વતલકિાડા કેસરપુરા ૩૫૮ ૨૨.૦૩૩૪૩૪ ૭૩૬૩૦૧૫૦ 

૯ વતલકિાડા આમલીયા ૫૯૧ ૨૨.૦૩૬૪૩૦ ૭૩.૬૩૦૬૧૫ 

 

અ.નાં તાલુકાનુાં નામ ગામનુાંનામ ગામનીિસ્તી અક્ષાાંશ  રેખાાંશ 

૧ સાગ્ારા સીમ આમલી ૧૬૫૩ ૨૧.૫૧૯૭૨૧ ૭૩.૭૬૪૮૨૭ 

૨ સાગ્ારા ભિરી સાિર ૫૭૫ ૨૧.૫૧૪૩૦૦ ૭૩.૭૧૯૭૮૦ 

૩ સાગ્ારા પાટ ૧૩૨૮ ૨૧.૫૦૩૧૮૧ ૭૩.૭૯૩૫૫૩ 

૪ સાગ્ારા કેલ ૧૪૯૯ ૨૧.૫૦૫૫૦૫ ૭૩.૭૮૬૮૪૭ 

૫ સાગ્ારા પાાંચપીપરી ૧૫૨૬ ૨૧.૪૯૯૭૩૮ ૭૩.૮૦૨૨૦૩ 

૬ સાગ્ારા દત્તિાડા ૧૧૯૨ ૨૧.૪૯૭૬૬૧ ૭૩.૭૭૧૯૩૪ 

૭ સાગ્ારા નાના ડોરઆમ્ાાં ૭૩૧ ૨૧.૫૧૦૭૩૧ ૭૩.૭૪૪૩૨૪ 

૮ સાગ્ારા રોઝ દિે ૧૦૨૭ ૨૧.૫૦૫૬૯૨ ૭૩.૭૬૧૦૯૯ 

૯ સાગ્ારા પાટી ૧૦૩૫ ૨૧.૪૯૩૭૩૭ ૭૩.૭૭૭૭૭૨ 

૧૦ સાગ્ારા નાની દિેરૂપેણ, ૧૨૭૫ ૨૧.૪૮૬૪૬૨ ૭૩.૮૦૫૧૦૦ 

૧૧ સાગ્ારા ટાિેલ ૧૬૪૧ ૨૧.૪૯૩૫૩૭ ૭૩.૭૮૭૮૭૨ 

૧૨ સાગ્ારા નાના કાકડી 

આમ્ા 

૧૮૯૩ ૨૧.૫૧૫૪૮૪ ૭૩.૭૪૪૩૨૪ 

૧૩ સાગ્ારા મકરાણ ૭૨૫ ૨૧.૫૦૧૧૩૨ ૭૩.૭૩૭૩૫૨ 

૧૪ સાગ્ારા કુિડાિાડી ૧૮૨ ૨૧.૫૦૩૯૩૪ ૭૩.૭૫૪૫૫૬ 

૧૫ સાગ્ારા ઘોડમુાંગ ૬૫૫ ૨૧.૪૯૨૮૩૨ ૭૩.૭૯૯૬૫૮ 
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કરજણ નદીનો નકશો : 
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નમવદા નદીનો નકશો: 
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R[TJ6L AFAT o 

 

sVf EFZ[ JZ;FN TYF 5]ZGF ;DI[ ov 

 ZFHI ;ZSFZGF\ S\8=M, ~D NJFZF JZ;FNGF\ 5|SFZ ;C VFUFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P JZ;FNGF\ 5|SFZM 

GLR[ 5|DF6[ K[P  

 JZ;FN sZ$ S,FSDF\f 5|SFZ 

! _P! DLPDL YL ZP$ DLPDLP VtI\T C/JM JZ;FN 

Z ZP5 DLPDL YL *P5 DLP DLP C/JM JZ;FN 

# *P& DLP DLP YL #$P) DLP DLP ;FWFZ6 JZ;FN 

$ #5 DLP DLP YL &$P) DLP DLP 9LS 9LS EFZ[ JZ;FN 

5 &5 DLP DLP !Z$P) DLP DLP EFZ[ JZ;FN 

& !Z5 DLP DLP YL JWFZ DLP DLP VlT EFZ[ JZ;FN 

 

 JZ;FNGM 5|SFZ jIF5STF 

! K]8M KJFIM JZ;FN lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ ! YL Z5@ lJ:TFZDF\ JZ;FN  

Z S[8,LS HuIFV[ lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ Z5 YL 5_@ lJ:TFZDF\ JZ;FN  

# 9LS 9LS jIF5S 5|DF6DF\ lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ 5! YL *5@ lJ:TFZDF\ JZ;FN  

$ jIF5S 5|DF6DF\ lGlN"Q8 lJ:TFZGF\ *& YL !__@ lJ:TFZDF\ JZ;FN  

 

 

 
નમગદા તથા કરિણ નદી ડકનારે આવેલા ગામડાઓની માડહતી નીચે મિુબ છે . 

અ.ન.ુ તાલકુાનુાં નામ ગામની િાંખ્યા 
૧ નાાંદોદ ૧૫ 
૨ દેડીયાપાડા ૦૦ 
૩ િાગબારા ૧૫ 
૪ ત્તતલકવાડા ૦૯ 
૫ ગરૂડશે્વર ૦૭ 

કુલ ૪૬ 
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sAf JFJFhM0F V\U[GL R[TJ6L o 

  

sCJFDFG TZOYL 5|YD TASSFGL R[TJ6L JBT[ f ov  

 

DZLG V[g0 JM8Z ZL;M;L"; 0LJLhG VMO WL V[%,LS[XG ;[g8Z .;ZM VDNFJFNGL V[S GM\W VFWFlZT 

CJFGL UlTG[ ,1FDF\ ,.G[ JFJFhM0FGF 5F0JFDF\ VFJ[,F 5|SFZM GLR[ D]HA K[P 

S|D 5|SFZ V[;M;LV[8[0 CJFGL UlT ;\ElJT DCtTD G]S;FG 

! ,M 5|[XZ V[ZLIF #Z lSPDLP 5|lT S,FS TYF T[GFYL 

GLR[GL CJFGL UlT 

 

Z 0L5|[XG #Z YL 5_ lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL 

UlT 

 

# 0L5 0L5|[XG 5! YL &! lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL 

UlT 

 

$ ;FIS,MGLS :8MD" &Z YL (( lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL 

UlT 

J'1FMGL XFBFVM T}8L HJL TYF 

SFRF DSFGMG[ V\XTo G]S;FG YJ]\  

5 ;LlJIZ ;FIS,MGLS 

:8MD" 

!(( lSPDLP 5|lT S,FS[ CJFGL UlT J'1FMG]\ 50L HJ]\4 5FSF DSFGMG[ 

G]S;FGL YJL TYF ;\N[XF JIJCFZ 

BMZJF. HJMP 

& ;LlJIZ ;FIS,MGLS 

:8MD"TYF SMZ VMO CZLS[G 

JLg0; 

!(( lSPDLP 5|lT S,FSYL JWFZ[ 

CJFGL UlT 

v p5Z D]HA v 

* ;]5Z ;FIS,MG !)_ lSPDLP 5|lT S,FSYL JWFZ[ 

CJFGL UlT 

DM8F J'1FMG]\ 50L HJ]\4 SFRF4 5FSF 

DSFGM TYF DM8L ;\:YFVMG[ 

G]SXFGL YJL TYF ;\N[XF JIJCFZ 

;\5]6"56[ BMZJF. HJMP 

 

                      lNJ; VG[ ZFT H[D lGIlDT YFI K[ T[D NlZIFGF\ 5F6LGL EZTL VM8 SF\9F lJ:TFZ TZO 

lGIDLT AFZ S,FS[ VFJ[ K[P T[DF\ EZTL K S,FS ZC[ K[P DlCGF NZdIFG 5BJF0LS lTYL D]HA lNJ;GF 

RMJL; S,FS GLR[ 5|DF6[ EZTL NlZIF SF\9[ ZC[ K[P T[ D]HA ALHF 5BJF0LIFDF\ VFD JQF" NZdIFG 38GF 

S|D RF,] ZC[ K[P  
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lH<,FDF 5]ZvJFJFhM0F  NZlDIFG VF SR[ZL wJFZF SZJFDF VFJTL SFDULZLGL ~5Z[BFP 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

  GD"NF lH<,F[ RF[DF;F NZdIFG 5}Z TYF JFJFhM0FGM ;FDGM SZTF[ VFjIF[ K[P VF TMOFGM 

D]bItJ[ RMDF;FGL ;LhGGL X~VFTDF\ TYF RMDF;] 5]Z]\ YTF VG]EJFI[, K[P JFJFhM0FYL EFZ[ JZ;FN 

YTF\ DM8F 5|DF6DF\ G]SXFGL YJF 5FD[, K[P 

 JFJFhM0F ;A\WL  ZFHI ;ZSFZ  TZOYL  VUFp JBTM JBT  D/[, ;\N[XFVM 4 R[TJ6LVM4 

EIHGS VFUFCLVM JU[Z[ wIFG[ ,[TF\ T[ ;A\WL SFDULZL SZJF lH<,FGM V[SXG %,FG  AGFJJM  H~ZL 

H6FI[, K[P 

JFJFhM0F  S]NZTL VFOTM  JBT[ ,[JFGF\  5U,F\  ;A\WL  lH<,F  S1FFV[  5}J" T{IFZL 

sPREPAREDNESS)  B]A VUtIG]\ K[P V[SXG %,FG  JFJFhM0F 5}J"YL pN=EJTL  5lZl:YlT JBT[ ARFJ 

SFDULZL DF8[4 ZFCT SFDULZL DF8[4 TYF 5]G J;oJF8GF\ 5U,F\ TZLS[ p5IMUL YX[4 V[8,]\ H GCL 5Z\T] 

JFJFhM0F AFN pN|EJTL DM8L S]NZTL W]W:8GF\ ;FD[ 5U,F\ ,[JF 56 DNN~5 YX[P VFJL S]NZTL VF5ltTYL 

pN|EJTL 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JFGF\ VUFpYL  lJRFZ[, p5FIMGL VUtITF\ JW] CMI K[P JFJFhM0FGM 

;FDGM SZJF DF8[ TYF T[G[ V8SFJJF DF8[ VG[ lH<,FGF\  VF5lTU|:T lJ:TFZDF\ VFIMHGGM ;]WFZ6F,1FL 

SFDULZL V\U[ JW] EFZ D]SJFDF\ VFJ[, K[P 

 GD"NF lH<,FDF\ GD"NF4 VXjJLG VG[ SZH6 H[JL DM8L GNLVM VFJ[, K[P HIFZ[ ALHF GFGF 

DF[8F GNL GF/F VFJ[, K[P H[DF\ GD"NF GNL  5Z ;ZNFZ ;ZF[JZ 0[DH[JL ZFHI ;ZSFZGL DM8L l;\RF. 

IMHGF VFJ[, K[P TYF SZH6 0[D4 RF[50JFJ l;\RF. IF[HGF VG[ SFS0LVF\AF l;\RF. IF[HGF 56 

Ò<,FDF\ VFJ[, K[P  

 

JFJFhM0F .lTCF;  ov 

GD"NF lH<,FDF\ DM8L CMGFZT ;HF"I[, CMI T[JF\ JFJFhM0FGF\ AGFJ E]TSF/DF\ AGJF 5FD[, 

CTFP JFJFhF[0FGF SFZ6[ ;FUAFZF TF,]SFGF S], Z_ 3ZF[G[ E]TSF/DF\ G]SXFG YI[, K[P TYF N[0LIF5F0F 

TF,]SFGF EFZTIF+F S[g§ ;\RFl,T zLGF,\NF VFzDXF/F4 lRSNFGF Z sA[f VF[Z0F T]8L UI[, K[P 

RMDF;FGL kT]DF\ D[ DCLGFGF\ V\T VG[ H}G DCLGFGL X~VFTDF\ T[DH VMS8MAZ DCLGFGL X~VFTGF\ 

;DIDF\  ;FDFgI ZLT[ JFJFhM0FGL XSITF ZC[ K[P H[ ;\HMUMDF\ E}TSF/GF\ :YFlGS VG]EJ l;JFI N[XGL 

VgI JFJFhM0FGL V;ZMG[ wIFG[ ,. SFI" IMHGF W0JFDF\ VFJ[, K[P 
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lH<,F S1FFV[  lGI\+6 S1FF ov 

 

 Ò<,FDF S,[S8Z SR[ZL wJFZF SFIDL T[DH VF SR[ZL wJFZF RMDF;FGL X~VFTYL V\T ;]WL T[DH 

VFBF JQF" NZlDIFG JFJFhM0F q 5]ZGL R[TJ6L D/[ S[ TZT H GD"NF lH<,F DF8[ .DZHg;L VF[5Z[XG 

;[g8Z4 S,[S8Z SR[ZL GD"NF DF\ S\8=M, ~D X~ SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ TF,]SFGF\ 5]Z VG[ JFJFhF[0F ;\ElJT 

UFDMDF\ ;Z5\RzLVMG[ TYF UFDGF VU|6L VFU[JFGMG[ OMGYL VYJF Z]A~DF\ VUDR[TL DF8[ 

5]ZvJFJFhM0FGL DFlCTL  5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P 

 

VFUFCL VG[ R[TJ6L ov 

 

 JFJFhM0F q 5]Z H[JL S]NZTL VF5ltTGF\ ;\HMUMDF\ ;DI;ZGL  R[TJ6L4VUDR[TLYL DM8F 

5|DF6DF\ G]SXFG TYF DFGJ  D'tI]  V8SFJL XSFI K[P 

 JFJFhM0F q 5]Z V\U[GL VFUFCL EFZT ;ZSFZGF\ D[8=M,MHLS, BFTF4 VDNFJFN  wJFZF VF5JFDF\  

VFJ[ K[P HIFZ[ T[ V\U[ H~ZL R[TJ6L lH<,F S1FFV[  S,[S8ZzL GF\ JCLJ8L T\+ wJFZF ;A\lWT BFTFGF\ 

;\S,G YL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 

 VF p5ZF\T JFJFhM0F V\U[GF\ ;DFRFZM lGIlDT ;DIGF\ V\TZ[ VM, .lg0IF Z[0LIM  5ZYL 

5|;FlZT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL KLDFZMGL CM0LDF\ 8=FghL:8Z sJLPV[;PV[OPfZFBJFGL ;]RGF VF5[, K[P 

H[YL DFKLDFZMG[ DWNlZI[ 56 HF6SFZL D/L ZC[X[P 

 

JFJFhM0F NZdIFG GL SFDULZL ov 

 

 S,[S8Z SR[ZL4 GD"NF દ્વારાJFJFhM0FYL V;Z 5FD[ T[JF UFDF[DF\ H[ HH"ZLT DSFGF[DF\ G  ZC[JFGL 

R[TJ6L VF5JFDF\ VFJX[4 VG[ V[JF ,F[SF[G[ ;,FDT :Y/[ B;L HJF VFUMTZL HF6 SZJFDF VFJX[4 VG[ 

T[DGL jIJ:YF lH<,FGF S,[S8Z SR[ZLGF JlCJ8L T\+ TYF ;\A\lWT TF,]SFGF DFD,TNFzLVM ;FY[ 

;\S,GDF ZCLG[ SFDULZL SZJFDF VFJX[PV;ZU|:T UFDMGF ,F[SF[G[ 5]ZvJFJFhM0F NZlDIFG lH<,F 

S,[S8ZzLGF JlCJ8L T\+ TYF ;\A\lWT DFD,TNFZzLGF ;\S,GDF ZCLG[ GLR[GF ;,FDT :Y/MV[ 

B;[0JFDF VFJX[P 
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JFJFhM0F ર્DL UIF AFNGL SFDULZL ov 

 

 JFJFhM0F  ર્DL UIF AFN lH<,FGF JCLJ8L T\+GL ;FY[ ;\S,GDF ZCLG[ ARFJGL  SFDULZL 

SZJFDF\ VFJX[4 VG[ JC[,FDF\ JC[,L TS[ G]SXFGLGM V\NFH D[/JLG[ lH<,F S,[S8ZzL VG[ Dt:IMWMU 

SlDxGZzL4 UF\WLGUZG[ 5CM\RF0JFDF\ VFJX[P 

  

JW]DF H6FJJFG] S[ JFJFhM0F v5]ZGL V;Z YFI tIFZ[ H[ T[ UFDMDF ARFJ VG[ ZFCTGL SFDULZL 

SZL XSFI T[ DF8[ જી<,FGF NZ[SDFKLDFZ UFDMGF ;Z5\R 4 Dt:IMnMU ;CSFZL D\0/LGF 5|D]BMGF GFDMGL 

IFNL TYF T[DGF 8[l,OMG G\AZ D[/JL H~ZLIFTMGF ;DI[ T[VMGM ;\5S" SZL  VG[ ;\S,GDF ZFBL HF6 

SZJFDF VFJX[P 

 

 p5ZF\T NZ[S UFDMDF 5]ZvJFJFhM0F JBT[ p5IMUDF ,. XSFI T[JL AM8MGL jIJ:YF SZJFDF 

VFJX[PHL<,FGF TZJ{IFVMGL IFNL VF SR[ZL wJFZF AGFJJFDF VFJ[, K[4 H[VMG[ H~ZLIFT ;DI[ AIFJ 

ZFCTGL SFDULZL DF8[ p5IMUDF ,. XSFI T[ DF8[ VFUMTZL HF6 SZJFDF VFJX[P VF p5ZF\T ;[JFEFJL 

;\:YFVMGL IFNL 56 T{IFZ SZJFDF VFJ[, K[P H[VMGM 56 ;CSFZ D[/JL H~ZLIFTGF ;DI[ DNN~5 YJF 

HF6 SZJFDF VFJX[P 
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V[G[1FZ o $ 

 

નમવદા વજલ્લાના તાલકુાિાર તરિયૈાની યાદી:  

 

ગરૂડશે્િર તાલકુાના તાલીમ પામેલ તરિયૈાની યાદી 

 

અ.નાં તરિયૈાનુાંનામ ગામનનુામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ તડિી ડદનેશભાઇ ્ચુભાઇ િાડી ૯૯૭૯૭૫૦૪૨૯ 

૨ સુિીરભાઈ કે તડિી  ગરૂડેશ્િર ૭૪૩૩૮૩૭૭૬૦ 

૩ જયદીપભાઈ આર. તડિી  ગરૂડેશ્િર ૭૪૩૩૮૩૭૭૬૦ 

૪ ગણેશભાઈ ્ી. ભોઈ  ગરૂડેશ્િર ૭૪૩૩૮૩૭૭૬૦ 

૫ સાંજયભાઈ આર.તડિી  ગોરા ૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨ 

૬ નરેશભાઈ ્ી.તડિી  ગોરા ૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨ 

૭ ઝીણાભાઈ ્ી. તડિી  ગોરા ૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨ 

૮ વિષ્ણૂભાઈ ્ી. તડિી  ગોરા ૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨ 

૯ પરેશભાઈ કે. તડિી   ગોરા ૮૭૮૦૦૮૮૩૪૨ 

૧૦ રાજેશભાઈ એસ. તડિી  ભાણદ્રા ૯૯૨૫૦૮૫૧૯૨ 

૧૧ તડિી જગદીશભાઇ રામસસાંહભાઇ નિાગામ ૯૪૦૮૧૭૮૦૯૬ 

૧૨ તડિી િમેંન્દ્રભાઇ ભલુભાઇ નિાગામ ૯૭૨૬૩૩૭૦૭૮ 

૧૩ તડિી અવતર્ભાઇ નટિરલાલ નિાગામ ૯૯૦૯૩૮૨૫૩૩ 

૧૪ તડિી સાંજયભાઇ કાંચનભાઇ નિાગામ ૯૪૨૬૨૭૦૨૯૧ 

૧૫ તેજશકુમારજશિાંતભાઈ તડિી ગરૂડેશ્િર ૯૭૨૭૭૪૩૯૫૬ 

૧૬ વજગ્નેશસોમાભાઈ તડિી ગરૂડેશ્િર ૮૭૫૮૯૦૫૫૬૭ 

૧૭ મવનર્કુમારજયાંવતભાઈ તડિી ગરૂડેશ્િર ૭૫૭૪૦૦૪૨૯૪ 

 

નાાંદોદ તાલુકાના તાલીમ પામલે તરિયૈાની યાદી 
 

અ.નાં તરિયૈાનુાંનામ ગામનનુામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ માછી પ્રિીણ    વસસોદ્રા ૯૪૨૮૬૯૬૭૪૦ 

૨ પટેલ ચાંદુભાઈ  વસસોદ્રા ૯૪૨૯૦૦૮૪૪૫ 

૩ પટેલ વનતીનભાઈ  વસસોદ્રા ૯૯૭૯૫૦૨૦૦૭ 

૪ માછી હરેશભાઈ ચાંદુભાઈ વસસોદ્રા ૯૪૨૭૧૩૧૮૧૫ 

૫ રાજેશભાઈ ચીમનભાઈ  વસસોદ્રા ૯૪૨૮૨૯૧૩૦૫ 

૬ િસાિા  િમેન્દ્રભાઈ રમેશભાઈ  ભદામ ૯૯૭૯૭૧૩૭૮૩ 

૭ િસાિા સવતર્ભાઈ રમેશભાઈ  ભદામ ૮૯૮૦૧૮૬૦૯૩ 

૮ િસાિા રમેશભાઈ ચાંદુભાઈ  ભદામ ૯૫૮૬૧૭૭૩૦૯ 

૯ િસાિા મુકેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ  ભદામ ૮૫૪૧૧૬૧૩૯૦ 

૧૦ િસાિા વિનુભાઈ મગનભાઈ  ભદામ ૯૭૧૨૪૬૬૦૩૫૦ 

૧૧ પાટણિાડીયા નારણભાઈ સી . માાંગરોલ ૯૯૧૩૪૫૭૦૩૭ 
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૧૨ તડિી પરસોત્તમભાઈ કે. માાંગરોલ ૯૫૭૪૦૪૮૪૩૫ 

૧૩ માાંગરોલા સૂરવિરસસાંહ  માાંગરોલ ૯૮૨૫૨૧૪૮૬૦ 

૧૪ તડિી  ફતેસસાંગ કાલીદાસ  ગુિાર ૯૭૨૬૫૭૮૨૩૮ 

૧૫ તડિી સાંજયભાઈ દેિાભાઈ  ગુિાર  

૧૬ તડિી ભાિેશભાઈ ભીખાભાઈ  ગુિાર ૮૩૪૭૯૨૬૪૨૧ 

૧૭ તડિી વિજયભાઈ ગુલા્ભાઈ  ગુિાર ૯૩૨૪૫૫૨૯૯૩ 

૧૮ તડિી ભાિેશભાઈ ગુરૂજી  ગુિાર  

૧૯ તડિી રોશનભાઈ રાણાભાઈ  ગુિાર ૯૭૧૨૮૫૨૫૬૮ 

૨૦ તડિી રાકેશભાઈ રાણાભાઈ  ગુિાર ૯૭૧૨૮૫૨૫૬૮ 

૨૧ તડિી વિક્રમભાઈ ભુરાભાઈ   રામપરા ૯૦૧૬૧૪૨૫૯૭ 

૨૨ તડિી મહેશભાઈ ભુપતભાઈ  રામપરા ૬૩૫૧૪૮૭૩૫૧ 

૨૩ માછી રાકેશભાઈ મનુભાઈ  ઓરી ૯૪૨૮૩૪૫૯૮૫ 

૨૪ માછી ડદનેશભાઈ રમણભાઈ  ઓરી ૯૯૯૮૮૬૬૧૩૨ 

૨૫ માછી વહતેશભાઈ મનુભાઈ  ઓરી ૯૯૭૮૦૦૮૫૬૦ 

૨૬ િસાિા રવિન્દ્રભાઈ મનસુખભાઈ  િમણાચા ૯૫૩૭૯૫૧૫૪૩ 

૨૭ િસાિા  ્ીપીનભાઈ િીસીંગભાઈ  િમણાચા ૯૯૨૫૪૨૬૬૭૧ 

૨૮ િસાિા  વિજયભાઈ જૈવન્તભાઈ   િમણાચા ૯૯૭૮૦૮૧૨૨૧ 

૨૯ િસાિા ક ાંચનભાઈ ખાલપાભાઈ   િમણાચા ૯૭૨૬૦૬૭૯૭૫ 

૩૦ િસાિા સોમાભાઈ ચતુરભાઈ   િમણાચા ૯૯૭૮૧૧૭૫૧૨ 

૩૧ પટેલ પ્રિીણભાઈ પી  . િાનપોર ૯૯૧૩૦૮૨૭૯૫ 

૩૨ પટેલ રાકેશભાઈ જે . િાનપોર ૯૭૨૬૨૮૩૭૪૨ 

૩૩ પટેલ અલ્પેશભાઈ પ્રભુદાસભાઈ  િાનપોર ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૫ 

૩૪ પટેલ ડદપકભાઈ ્ીપીનભાઈ   િાનપોર ૯૭૩૭૨૬૩૭૦૯ 

૩૫ િસાિા કમલેશભાઈ મનુભાઈ  િાનપોર ૮૧૪૧૦૯૬૪૪૮ 

૩૬ િસાિા નગીનભાઈ ચીમનભાઈ  ભચરિાડા ૯૩૨૭૧૭૯૦૨૦ 

૩૭ િસાિા નિનીતભાઈ નગીનભાઈ  ભચરિાડા ૮૧૪૧૨૮૧૬૩૫ 

૩૮ િસાિા પ્રિીણભાઈ ગોપાલભાઈ   ભચરિાડા  

૩૯ િસાિા  રણછોડભાઈ ્ા્ુભાઈ  શહેરાિ ૯૮૭૯૯૬૧૮૫૭ 

૪૦ િસાિા ઘૂળાભાઈ ્ચુભાઈ  શહેરાિ ૯૯૧૩૭૧૧૪૭૭ 

૪૧ િસાિા  દીપકભાઈ શનાભાઈ  શહેરાિ ૬૩૫૩૦૮૨૭૨૦ 

૪૨ િસાિા  રાજુભાઈ પ્રભાતભાઈ  શહેરાિ ૭૨૮૩૯૩૮૭૨૫ 

૪૩ િસાિા મુકેશભાઈ મનુભાઈ  શહેરાિ ૭૨૨૭૮૫૩૩૨૪ 

૪૪ િસાિા વહતેશભાઈ શાાંવતલાલ  િરાછા ૯૦૧૬૪૭૧૬૬૭ 

૪૫ િસાિા ડદલીપભાઈ જયાંતીભાઈ  િરાછા  

૪૬ માછી પ્રિીણભાઈ ચીમનભાઈ  િરાછા  

૪૭ માછી વશિાલાલ શનુભાઈ  િરાછા ૯૦૯૯૦૪૯૨૦૪ 

૪૮ માછી શાંકરભાઈ ભગિાનભાઈ  િરાછા ૯૭૨૬૩૫૩૭૫૭ 

૪૯ િસાિા  હર્વદભાઈ ભીમાભાઈ  િરાછા  

૫૦ િસાિા ભરતભાઈ ક ાંચનભાઈ  િરાછા  

૫૧ િસાિા દીપકભાઈ ભીખાભાઈ  પોઈચા ૯૯૧૩૦૧૬૫૬૯ 

૫૨ િસાિા વહટેશભાઈ અશ્િીનભાઈ  પોઈચા ૯૮૨૫૭૭૦૪૫૫ 

૫૩ િસાિા વિપુલભાઈ દીપકભાઈ  પોઈચા ૯૫૮૬૧૫૩૯૬૧ 
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૫૪ િસાિા િેચાણભાઈ જમનાદાસ  પોઈચા ૯૬૩૮૩૨૭૦૪૨ 

૫૫ િસાિા સ ાંજયભાઈ પી .  પોઈચા ૮૮૪૯૯૨૩૦૨૦ 

૫૬ ્ારીયા રણજીતભાઈ ગ ાંભીરભાઈ  પોઈચા ૮૧૬૦૭૮૦૧૩૮ 

૫૭ ્ારીયા ડકરીટભાઈ અાં્ાલાલ  પોઈચા ૬૩૫૪૪૪૬૩૧૩ 

૫૮ િસાિા ભારગેશભાઈ ડદનેશભાઈ  પોઈચા  

૫૯ િસાિા મુકેશભાઈ મોહનભાઈ  રૂાંિ ૯૯૭૯૧૮૦૨૦૩ 

૬૦ િસાિા પ્રહલાદભાઈ દલસુખભાઈ  રૂાંિ ૯૯૭૯૦૧૧૪૭૧ 

૬૧ િસાિા નરેશભાઈ ગુમાનભાઈ  રૂાંિ  

 

સાગ્ારા તાલકુાના તાલીમ પામેલ તરિયૈાની યાદી 

અ.નાં તરિયૈાનુાંનામ ગામનનુામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ કોઠારી શૈલેશ રમેશભાઈ સાગ્ારા ૯૫૧૨૭૬૬૫૨૫ 

૨ વનલેશભાઈ આર. િસાિા પલાસિાડા ૯૫૫૮૪૬૩૭૭૮ 

૩ માનસસાંગ પી. િસાિા  પલાસિાડા ૯૭૧૨૫૦૪૦૪૩ 

૪ આવર્શભાઈ આર. િસાિા પલાસિાડા ૮૨૩૮૨૪૯૭૯૯ 

૫ કાાંતીલાલ ્ી. િસાિા પલાસિાડા ૮૫૧૧૦૨૯૯૫૦ 

૬ િસાિા ઉતમભાઇ સામાભાઇ ચોપડિાિ ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૭ િસાિા જહાાંગીરભાઇ રૂપજીભાઇ ચોપડિાિ ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૮ િસાિા માનાભાઇ િનાભાઇ ચોપડિાિ ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૯ િસાિા કાશીરામભાઇ સોરજેભાઇ ચોપડિાિ ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૧૦ િસાિા ્લીરામભાઇ જનભાઇ ચોપડિાિ ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

 નગરપાવલકા રાજપીપલાના તાલીમ પામલે તરિયૈાની યાદી 

અ.નાં તરિયૈાનુાંનામ ગામનનુામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ શ્રી મુકેશ સોલાંકી ઈ.ચા. ફાયરઓફીસર ૯૯૭૮૨૩૩૩૮૪ 

૨ રાજેન્દ્રકુમાર ભીખાભાઇ િસાિા જૂનાકોટ,રાજપીપલા ૯૮૭૯૧૬૩૮૩૩ 

૩ તેજસભાઇ ચાંદુભાઇ માછી લીમડાચોક,રાજપીપલા ૯૮૯૮૭૯૩૯૦૮ 

૪ ઇમતીયાઝ ગુલામઅબ્્ાસ શેખ આર્ ટેકરા ૮૮૬૬૧૦૬૨૯૮ 

૫ ફરીદભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ રાઠોડ િડ ફળીયા ૮૧૪૧૧૭૮૫૨૪ 

૬ રાકેશભાઈહસમુખભાઈ માછી નિાફવળયા,રાજપીપલા ૯૪૨૮૩૨૨૬૮૩ 

૭ પરેશભાઈ ઈશ્િરભાઈ િસાિા ર્ારીિાડ,રાજપીપલા ૯૬૨૪૬૩૯૦૦૮ 

૮ જયેન્દ્રકુમાર મહેશભાઈ માછી લીમડાચોક,રાજપીપલા ૯૯૭૮૨૩૩૭૦૧ 

૯ ચાંદ્રકાાંતભાઈશનાભાઈ માછી રાજપીપલા ૯૯૦૯૭૧૪૧૦૮ 

૧૦ કનૈયાલાલ રેિાપ્રસાદ કહાર નિાફવળયા,રાજપીપલા ૯૯૨૫૪૬૧૯૦૦ 

૧૧ અવનલકુમાર અમૃતભાઈ રોવહત નગરપાવલકા ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩ 

૧૨ કમલેશકુમાર્ચુભાઈ સોલાંકી નગરપાવલકા ૭૬૯૮૭૮૩૩૫૮ 

૧૩ હેમાંતકુમારવિનોદભાઈ માછી નગરપાવલકા ૭૬૦૦૪૧૭૯૭૯ 

૧૪ વજતેન્દ્રનટિરભાઈ માછી નગરપાવલકા ૭૫૭૫૦૯૪૧૮૫ 
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વતલકિાડા તાલુકાના તાલીમ પામલે તરિયૈાની યાદી  
 

અ.નાં તરિયૈાનુાંનામ ગામનનુામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ ગીરીશભાઈિી. ્ારીયા વતલકિાડા ૮૧૪૧૦૨૭૭૪૨ 

૨ અવજતભાઈિી. ્ારીયા વતલકિાડા ૭૨૦૧૮૯૬૪૯૯ 

૩ કવપલએન. ્ારીયા વતલકિાડા ૯૫૩૭૫૧૦૬૬૭ 

૪ નરેન્્ભાઈએન. ્ારીયા વતલકિાડા ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

 

દડેડયાપાડા તાલકુાના તાલીમ પામલે તરિયૈાની યાદી 

 

અ.નાં તરિયૈાનુાંનામ ગામનનુામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ િસાિા ્ચુભાઈ માથુરભાઈ  કોલીિાડા  

 

 

 

 

 

૯૪૨૭૮૭૯૦૦૪ 

૨ િસાિા ખાનસીગભાઈ 

છગનભાઈ   

કોલીિાડા 

૩ િસાિા ગુરુભાઈ નટિરભાઈ  કોલીિાડા 

૪ િસાિા ડદનેશભાઈ નાનીયાભાઈ  કોલીિાડા 

૫ િસાિા સુરેશભાઈ માિુભાઈ  કોલીિાડા 

૬ િસાિા ચીમનભાઈ કરમાભાઈ  કોલીિાડા 

૭ 
િસાિા ભયલાલભાઈ 

કાલીયાભાઈ  

કોલીિાડા 

૮ િસાિા રતનભાઈ છગનભાઈ  કોલીિાડા 

૯ િસાિા ગાંભીરભાઈ રૂપસીંગભાઈ  કોલીિાડા 

૧૦ િસાિાઅાં્ાલાલ નટિરભાઈ  કોલીિાડા 

૧૧ 
િસાિા નશિાંતભાઈ 

માનશીગભાઈ   

કોલીિાડા 

૧૨ 
િસાિા ફૂલસીગભાઈ 

મણીલાલભાઈ   

કોલીિાડા )્ોગજ (  

૧૩ 
િસાિા ગુલા્સીગભાઈ 

મણીલાલભાઈ  

કોલીિાડા )્ોગજ(  

૧૪ િસાિા મોહનભાઈ સુરકીયાભાઈ  કોલીિાડા )્ોગજ(  

૧૫ િસાિા ડદનેશભાઈ ઓલીયાભાઈ  કોલીિાડા )્ોગજ(  

૧૬ કરશનભાઈઈશ્િરભાઈ િસાિા દેડડયાપાડા ૯૪૨૮૩૦૪૩૨૩ 

૧૭ વહતેશકુમારઈશ્િરભાઈ િસાિા દેડડયાપાડા ૮૧૫૬૦૦૫૬૩૫ 

૧૮ તરલા્ેનનારસસાંહ િસાિા દેડડયાપાડા ૯૯૦૯૪૩૫૬૭૦ 

૧૯ કલ્પના્ેનચાંદુભાઈ િસાિા દેડડયાપાડા ૯૪૨૯૬૭૯૩૦૦ 

૨૦ હરેશભાઈનારસસાંગભાઈ િસાિા દેડડયાપાડા ૯૯૧૩૮૦૨૬૨૨ 
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અનુાં સાંસ્થા/એન.જી.ઓ.ન ુનામ તાલકુાનનુામ 

 
મખુ્ય સાંચાલકનુાં નામ સાંપકવ ના્ં ર 

૧ શ્રી નમવદા ઉત્કર્વ ચરેીટે્ લ ટ્રસ્ટ  નાાંદોદ શ્રીમવત હમેા્ેન હર્વદભાઈ  ૯૮૨૫૧૮૨૧૧૦ 

૨ શ્રી વશક્ષણ પ્રચાર સવમવત નાાંદોદ શ્રી રાકશેભાઈ જોરાભાઈ પટલે ૯૪૨૬૫૫૭૧૬૪ 

૩ શ્રી મા ભગિતી સિેા સાંસ્થા નાાંદોદ શ્રી સાંજયભાઈ પ્રભભુાઈ તડિી ૯૬૨૪૦૪૧૫૨૨ 

૪ શવક્ત હડર ઓમ ફાઉન્ડશેન નાાંદોદ શ્રી વિજયભાઈ વચનભુાઈ ભગત ૯૭૨૯૩૩૫૮૭૮ 

૫ શ્રી શ્રીજી કળેિણી માંડળ નાાંદોદ શ્રી ઈશ્િરભાઈ િણેીભાઈ પટલે ૯૭૨૪૭૮૦૪૧૬ 

૬ આડદિાસી સોસીયલ સર્િવસ સોસાયટી  દડેડયાપાડા ફા .એગ્લોિાઝ એસ.જે. ૯૪૨૬૫૮૨૭૦૯ 

૭ કેથોલીક ચચવ દડેડયાપાડા ફા .એગ્લોિાઝ એસ.જે. ૯૪૨૬૫૮૨૭૦૯ 

૮ ઈન્ટરનશેનલ રૂરલ એજ્યુકશેન એન્ડ 

કલ્ચરલ એસોવસએશન 

દડેડયાપાડા ડો.વિનોદકુમાર એમ .કૌવશક ૯૮૨૫૩૨૧૭૨૧ 

૯ ભારતીય જન સિેા સાંસ્થાન  દડેડયાપાડા કુ.િર્ાવ્ ને શઠે  ૯૪૨૮૧૭૮૫૨૪ 

૧૦ ભારતીય સાંસ્કવૃત સિેા ટ્ર્સસ્ટ ્યિસ્થાપક 

સવમવત 

દડેડયાપાડા કુ.િર્ાવ્ ને શઠે  ૯૪૨૮૧૭૮૫૨૪ 

૧૧ ભારત સિેા શ્રમ સાંઘ  દડેડયાપાડા શ્રી સ્િામી ્ોિ વમરાનાંદજી મહારાજ ૯૪૨૭૧૪૫૫૭૪૯ 

૧૨ શ્રી વશિશવક્ત ચરેીટે્ લ ટ્ર્સસ્ટ  દડેડયાપાડા શ્રીમવત પયુવશા્ેન લક્ષ્મણભાઈ િસાિા  ૯૭૨૬૦૫૮૧૬૦ 

૧૩ શ્રી કથેોલીક ચચવ રલે્િા  દડેડયાપાડા ફાથર ફ્રાન્સીસ રન્િિેી  ૯૪૨૯૩૬૮૬૯૪ 

૧૪ એચ.એમ.પી .્ામયવિકાસ & કલ્યાણ 

ફાઉન્ડશેન  

દડેડયાપાડા શ્રી ચાંદ્રિદન જોર્ી  ૯૪૨૭૦૭૫૨૫૫ 

૧૫ વનિાલ્ડા ડીસ્પને્સરી દડેડયાપાડા શ્રી શાઈની થોમસ ૯૪૨૮૩૨૫૧૯૦ 

૧૬ ્કવ ફાઉંડશેન નાાંદોદ જ્યોજવ ્કવ ૯૮૨૪૦૨૦૦૩૮ 

૧૭ મહાકાળી ટ્રડેસવ નાાંદોદ વિરસીંગભાઈ ૯૪૦૮૬૪૭૨૭૧ 

૯૯૨૫૯૪૫૭૬૬ 

૧૮ સિેા ચરેીટે્ લ એન્ડ એડ્જજ્યકુશે ફાઉન્ડશેન નાાંદોદ પ્રણિભાઈ કાંચનભાઈ પટલે ૯૮૨૫૦૮૮૧૩૩ 

૧૯ વિશ્િવહન્દપુડરર્દ્જરાંગ દળ,નમવદા નાાંદોદ વનલશેભાઈ તડિી ૯૮૭૯૦૯૮૮૩૫ 

૨૦ સમસ્ત િષૈ્ણણિ િવણક સમાજ, રાજ્પીપળા નાાંદોદ તેજશભાઈ ગાાંઘી  ૯૫૮૬૮૯૫૯૯૯ 

૨૧ ચાંવ્િલા્ુપ, રાજપીપળા  નાાંદોદ વબ્રજેશભાઈ પટલે ૯૨૬૫૧૧૭૦૮૧ 

૨૨ મીત્ૂપ, રાજપીપલા નાાંદોદ જીગ્નશેભાઈ િસાિા ૮૧૪૦૦૦૫૦૮૦ 

૨૩ ભાટિાડા યિુકમાંડળ, રાજપીપલા નાાંદોદ  ૮૧૬૦૮૫૬૬૩૯ 

૨૪ જયભોલ ેવશિશવક્ત ચરેીટે્ લા ટ્ર્સસ્ટ નાાંદોદ શ્રી કમલભાઈ ૯૬૮૭૦૫૬૦૭૨ 

૨૫ શ્રી દ્ત્ત્માંડદરા ટ્ર્સસ્ટ, ગરૂડશે્િર ગરૂડશે્િર વનવતના દશેપાાંડ ે ૯૮૨૪૦૬૮૯૧૮ 

૨૬ સત્યમ એજ્યકુશેટ્ર્સસ્ટ, કિેડીયા કોલોની  ગરૂડશે્િર મહશેઉપાધ્યાયા ૯૪૨૬૫૧૨૩૧૦ 

૨૭ લોક સહયોગટ્ર્સસ્ટ,માકડઆાં્ા  ગરૂડશે્િર અલ્પશે્ભાઈ ્ારોટ ૮૩૪૭૮૩૧૦૯૮ 

૨૮ મણી નગશે્િરમાંદીરા િાડીયા )કારાિોડા(  વતલકિાડા સ્િામી િરમપ્રસાદ )સાહે્ જી (

મહારજ 

૯૯૭૮૩૪૪૮૬૬ 

 

૯૯૭૮૨૮૮૫૫૧ શ્રી હરનીશા સોની 

૨૯ સદભાિનાફાઉન્ડશેના મારૂઢીયા વતલકિાડા શ્રી ્કાભાઈ ૯૬૮૭૨૪૫૨૪૫ 

સોહી્ખા ૯૯૭૪૬૬૯૫૭૬ 

અલ્તાફ ૯૯૦૯૧૧૯૩૬૧ 

૩૦ ફૈસયાંગા સકવલ તથા મિેાસ મસલીમા 

સમાજ મોટી કામસોલી  

વતલકિાડા શ્રી યાસીના એમ .િોરી  ૯૩૨૮૯૨૩૦૦૨ 

શ્રી ઈકરામ  .એસ.ખાન  ૭૫૬૭૪૪૩૭૯૭ 

શ્રી સાજીદભાઈ એચ .પટલે  ૯૮૨૪૯૧૯૪૬૨ 
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૩૧ શ્રી સાિવજવનક દિેમોગરા માઈ માંડદર ટ્ર્સસ્ટ  સાગ્ારા નાનસસાંગભાઈ ડી  .િસાિા  ૯૪૨૭૮૧૮૫૩૧ 

૩૨ શ્રી નગીના મવસ્જદ સલેમ્ા  સાગ્ારા શ્રી રહીમભાઈ મેમળ ૯૪૨૭૮૮૭૮૧૯ 

૩૩ રાઈઝીંગ સિાંગ્સ ફાઉન્ડશેન, રાજપીપળા સાગ્ારા શ્રી રાજેન્દ્રસસાંહ મોહનલાલ ચૌહાણ   

૩૪ યાહામોગી સિેા સાંસ્થા, નરેાંગ  સાગ્ારા શ્રીિનાંજયસસાંહ મોહનલાલ ચૌહાણ  

૩૫ ડદલીપ એન્ડ બ્રિસવ,  સાગ્ારા  સાગ્ારા શ્રીપુખરજભાઈ એસ  .ચોપડા  ૯૭૧૨૭૯૭૧૩૨ 

૩૬ ઈનરકેા સાંસ્થા,મુ .પો . ટીમાપાડા ડેડીયાપાડા ડૉ .વિનોદ્ત્તકુમારા એમ.કૌવશક  ૯૮૨૫૩૨૧૭૨૧ 

૩૭ વિશ્િમાનિ  કલ્યાણ ચરેીટે્ લા ટ્ર્સસ્ટ, 

મુ .પો.ખા્જી  

ડેડીયાપાડા શ્રી નારણલાલ એન  .િસાિા  ૯૪૨૭૮૭૪૬૯૫ 

૩૮ જી .એપી.એજ્યકુશેન ટ્ર્સસ્ટ 

મુ.પો.ડડેીયાપાડા  

ડેડીયાપાડા શ્રી િનાંજય જી શાહ  ૯૪૨૭૧૧૦૪૫૨ 

૩૯ આત્મીય ્ીન સ્કલુ મુ .પો.ઝાડશે્િર 

જી.ભરૂચ  

ડેડીયાપાડા શ્રી પ્રિીણ કાસડીયા ૯૮૭૯૫૩૨૩૨૩ 

૪૦ આડદિાસી સામાજીકા એજ્યકુશેન 

સોસાયટી મુ .પો.નાની સસાંગલોટી  

ડેડીયાપાડા ફાિર પી .એમ .ગ્યાનરાજા એસ.જે.  ૯૪૨૬૩૯૫૨૨૫ 
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આરોગ્ય સિલતો  
  લોકોન ેઆરોગ્ય સિલત પરુી પાડિા માટ ેજીલ્લામાાં ૧ સરકારી હોવસ્પટલ, ૨૩ પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ૪ કડુટર આરોગ્ય 

કેંદ્રો (સીએચસી)છે.રાજપીપલા હોવસ્પટલ, કિેડીયા કોલોની નમવદા પ્રોજેકટની હોવસ્પટલ,મોટી હોવસ્પટલ છે .જુદા જુદા તાલકુામાાં આિલેા કડુટર 

આરોગ્ય કેંદ્રો (સીએચસી)અને પ્રાથવમક આરોગ્ય કને્દ્રોના સ્થળ નીચ ેપ્રમાણ ેછે . 
 

અ.ન ુ તાલુકા કડુટર આરોગ્ય કને્દ્રનુાં નામ 
૧ નાાંદોદ રાજુિાડીયા, તરોપા, ખટુાાંઆ્ા, સીસોદ્રા, જેસલપોર, લાછરસ, ઝરીયા, જેતપરુ, ્ોરીયા, ગરૂડશે્િર 
૨ દેડીયાપાડા સોલયા,મોઝદા, ગોપાલીયા, ગાંગાપરુ, ખટેી, પાડા, માંડાળા 
૩ સાગ્ારા દિેમોગરા, સલેા્ં ા, પાટલામઉ, કોલિાણ 
૪ વતલકિાડા અગર, િજેરીયા, ્જેુઠા 
 

આયિુડેદક દિાખાના 
૫ નાદોદ રાજપીપલા, િાિડી, નરખડી, કિેડીયા કોલોની )હોમયોપથેીક (, ભૂછાડ 
૬ દેડીયાપાડા ડુમખલ, સગાઇ,આા્ં ાિાડી, ચીકદા, કાકરપાડા, ખડેીપાડા 
૭ સાગ્ારા અમીયાર, સોરાપાડા, રાનીપરુા, સાગ્ારા હોમયોપથેીક 
૮ વતલકિાડા સાિલી,િોરા 
આમ અરનેા જીલ્લામાાં કલુ ૧૭ આયિુડેદક દિાખાના આિલેા છે . 

 
ઉંપરાત જીલ્લામાાં ૧ હોવસ્પટલ ૨૩ પ્રાથવમક આરોગ્ય કને્દ્ર અન ે ૪ સામવુહક આરોગ્ય કેન્દ્ર સી.એચ.સીછે..વિજયપ્રસવુત ્હૃ 

રાજપીપલા, ચાંપકલાલ મહેતા આઇ હોવસ્પટલ નમવદા પ્રોજેક્ટ હોવસ્પટલ અન ેજલારામ ટ્રસ્ટ હોવસ્પટલ િાંશતપરુા િગરે ેમોટી હોવસ્પટલ છે . 
 

જીલ્લામાાં ઉપલબ્િ આરોગ્ય ઇમરજન્સી સિલતો 
આરોગ્ય સ્ સને્ટર ૧૩૫  
પ્રાથવમક આરોગ્ય કને્દ્ર ૨૨  
સામવુહક આરોગ્ય કને્દ્ર ૦૪  
મો્ાઇલ યવુનટ ૦૨  
જીલ્લા વસવિલ હોવસ્પટલ ૦૧ રાજપીપલા 
લેપ્રસેી હોવસ્પટલ ૦૧  
આયુવિડેદક દિાખાના ૧૮  
પશ ુદિાખાના ૧૪  
પશ ુસારિાર કને્દ્રો ૧૭  
ફરતા પશુ દિાખાના એકમ ૦૪  
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હલે્થ ઓડફસર અન ેમડેીકલ ઓડફસરશ્રીઓની વિગત 

 
બ્લોક પીએચસી મો્ાઇલ નાં્ર ઇ મઇેલ 

ગરૂડશે્િર ્ોરીયા ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૧ boriaphc@yahoo.in 

- 

ઝરીયા  ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ zariyaphc@yahoo.in 

જેતપરુ - jetpurphc@yahoo.in 

નિા િાિપરુા ૭૩૫૯૮૯૮૧૨૮ 
 

 નિા િાિપરુા ૭૯૯૦૨૭૫૪૨૬ 
 

નાાંદોદ જેસલપોર ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૬ jesalpurphc@yahoo.co.in 

જેસલપોર ૭૫૬૭૩૬૪૪૨૦ jesalpurphc@yahoo.co.in 

ખટુાાં આ્ા ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૦  

ખટુાાં આ્ા ૮૨૦૦૨૪૬૪૨  

લાછરસ ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૩ lachrasphc@yahoo.in 

લાછરસ ૭૦૪૬૬૫૦૭૭૧ lachrasphc@yahoo.in 

રાજુિાડીયા ૭૬૯૮૫૪૩૫૫૫ rajwadiyaphc@yahoo.in 

સીસોદરા  ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૯ sisodaraphc@yahoo.in 

સીસોદરા  ૯૭૧૨૯૫૦૪૨૪ sisodaraphc@yahoo.in 

તરોપા ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૫ taropaphc@yahoo.in 

તરોપા એમએચય ુ ૮૦૦૪૦૩૫૦૮૨  

પોઈચા - - 

દેડીયાપાડા ગાંગાપરુ ૯૬૮૭૩૮૯૯૦૫ gangapurphc@yahoo.in 

ગાંગાપરુ ૭૦૪૩૧૦૭૦૯૭ gangapurphc@yahoo.in 

વચખદા  ૭૮૭૪૪૦૨૫૦૪ 
 

વચખદા  ૯૫૮૬૩૫૧૪૬૬ 
 

ગોપાલીયા )૨૪.૭( ૮૮૬૬૧૦૩૮૩૭ gopaliphc@yahoo.in 

ગોપાલીયા  ૯૭૨૨૨૩૮૩૩૪ gopaliphc@yahoo.in 

ખૈડીપાડા ૯૪૨૬૦૮૧૨૨૮ khaidipadaphc@yahoo.in 

ખૈડીપાડા ૮૨૩૮૮૬૩૮૭૪ khaidipadaphc@yahoo.in 

સેજપરુ ૯૯૭૯૪૦૦૨૦૨ phcmandala@yahoo.in 

સેજપરુ ૯૪૨૬૯૯૯૭૬૧ phcmandala@yahoo.in 

સોલીયા  ૯૮૭૯૬૪૯૨૪૬ phc.soliya@gmail.com 

- 

મોઝદા ૯૪૨૬૧૬૩૪૫૨  

મોઝદા ૯૭૨૫૦૩૬૭૩૭  

પીપલોદ ૮૭૫૮૯૬૫૭૪૮  

પીપલોદ ૮૨૩૮૧૧૦૮૫૪  

 

 

 

દિેમોગરા ૯૧૦૬૦૩૫૪૦૩ devmographc@yahoo.in 

દિેમોગરા ૯૯૨૫૮૭૫૨૪૮ devmographc@yahoo.in 

કોલિાન ૯૮૨૫૬૫૯૦૦૭ kolwanphc@yahoo.in 

mailto:boriaphc@yahoo.in
mailto:zariyaphc@yahoo.in
mailto:jetpurphc@yahoo.in
mailto:jesalpurphc@yahoo.co.in
mailto:jesalpurphc@yahoo.co.in
mailto:lachrasphc@yahoo.in
mailto:lachrasphc@yahoo.in
mailto:rajwadiyaphc@yahoo.in
mailto:sisodaraphc@yahoo.in
mailto:sisodaraphc@yahoo.in
mailto:taropaphc@yahoo.in
mailto:gangapurphc@yahoo.in
mailto:gangapurphc@yahoo.in
mailto:gopaliphc@yahoo.in
mailto:gopaliphc@yahoo.in
mailto:khaidipadaphc@yahoo.in
mailto:khaidipadaphc@yahoo.in
mailto:phcmandala@yahoo.in
mailto:phcmandala@yahoo.in
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:kolwanphc@yahoo.in
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સાગ્ારા 

 

કોલિાન - kolwanphc@yahoo.in 

પાટલામઉ ૬૩૫૪૬૫૯૮૫૬ patlamauphc@yahoo.in 

પાટલામઉ ૮૯૮૦૬૫૧૧૫૦ patlamauphc@yahoo.in 

નાના કાકડી આા્ં ા ૯૯૭૯૭૨૬૭૭૬ 
 

નાના કાકડી આા્ં ા ૮૪૬૯૭૧૩૬૯૭ 
 

સલેાં્ા ૮૨૩૮૯૮૬૫૯૫ selambaphc@yahoo.in 

સલેાં્ા ૭૪૯૦૮૫૯૨૧૯ selambaphc@yahoo.in 

 

 

વતલકિાડા 

અગર ૭૫૬૭૮૭૬૩૧૧ agarphc@yahoo.in 

્ુજેઠા  ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૨ bujetha@yahoo.in 

  
 

િજેરીયા ૯૦૨૩૭૪૪૫૮૩ phcvajeria@yahoo.in 

 

જીલ્લામાાં આિલે ખાનગી તથા સરકારી હોવસ્પટલની માવહતી 
 

અ.ન હોવસ્પટલનુાં નામ કચરેી સાંપકવ નાં્ર વનિાસ સાંપકવ ના્ં ર 

૧ વસવિલ હોવસ્પટલ રાજપીપળા (સરકારી( ૨૨૦૦૩૦  

૨ વિજય પ્રસ્તવૃતગહૃ રાજપીપલા ૨૨૦૦૩૦ ૨૨૦૨૮૭ 

૩ આાંખની હોવસ્પટલ, રાજપીપલા ૨૨૦૧૬૨ - 

૪ ડો.અલ્કશે િી.ઠાકર ૨૨૦૫૧૪ - 

૫ ડો.વગડરશ આનાંદ હોવસ્પટલ રાજપીપલા ૨૨૦૪૩૮ ૨૨૦૭૩૮ 

૬ ડો.વનવખલ મહેતા ૨૨૪૭૫૧ ૨૨૪૭૫૨ 

૭ ડો.જયશે પટલે ૨૨૦૧૬૮ ૨૨૦૯૯૯ 

૮ ડો.સી.જે.શાહ ૨૨૪૯૨૪ ૨૨૩૧૩૮ 

૯ ડો.શેઠ હોવસ્પટલ રાજપીપલા ૨૨૦૪૩૪ - 

૧૦ ડો.નરૈ્િ પરમાર (ઓથોપડેડક( ૨૨૦૪૪૫ ૨૨૨૦૪૫ 

૧૧ ડો.સુખડડયા (દાાંતના( ૨૨૦૫૨૯ ૨૨૦૮૪૭ 

૧૨ ઋત ુહોવસ્પટલ રાજપીપલા ૨૨૦૫૧૭ ૨૨૦૫૧૭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kolwanphc@yahoo.in
mailto:patlamauphc@yahoo.in
mailto:patlamauphc@yahoo.in
mailto:selambaphc@yahoo.in
mailto:selambaphc@yahoo.in
mailto:agarphc@yahoo.in
mailto:bujetha@yahoo.in
mailto:phcvajeria@yahoo.in
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નમવદા વજલ્લાના પરકારોની યાદીમખુ્ય મથક-રાજપીપલા-૨૦૨૦ 

 

ક્રમ પરકારશ્રીનુાં નામ દવૈનક/સાપ્તાવહક/ચનેલન ુનામ 

 

પરકારશ્રીનુાં સરનામ ુ કોન્ટકે નાં્ર 

૧  શ્રી સત્યમભાઇ આર .્ારોટ પ્રવતવનવિશ્રી ,પી.ટી.આઇ . શાક માકટે પાસ,ે રાજપીપલા ૯૮૨૫૨૪૯૯૮૮ 

૨  શ્રી પ્રવિણભાઇ સી .પટિારી પ્રવતવનવિશ્રી ,ડદ્યભાસ્કર દવૈનક  પાણીની ટાાંકી પાસ,ે િડીયા-રાજપીપલા ૯૪૨૬૦૪૯૭૧૭ 

૯૯૦૪૨૬૮૯૧૭ 

૩  શ્રી ડદપકભાઇ એસ.જગતાપ પ્રવતવનવિશ્રી ,સાંદશે  દવૈનક “ઋર્ાથવ”  મહતેા કોમપ્લકે્સ ,સાંતોર્ ચાર 

 રસ્તા, રાજપીપલા 

૯૯૯૮૭ ૯૬૫૨૭ 

૪  શ્રી કનકસસાંહ એફ .મારોજા પ્રવતવનવિશ્રી ,ગજુરાત સમાચાર  

દવૈનક  

વિશ્િકમાવ માંડદર સામ,ે રાજપીપલા ૯૪૨૭૧૩૦૧૪૫ 

૯૯૭૮૪૮૫૦૭૩ 

૫  શ્રી વિશાલભાઇ વમસ્રી પ્રવતવનવિશ્રી ,ગજુરાત ગાર્ડવયન  

દવૈનક  

૧૧૨ ,શ્રીરાંગ કપૃા ,રાજેન્દ્રનગર સોસાયટી, 

ક્લ્રોડ ,સાંતોર્ ચાર રસ્તા ,રાજપીપલા 

૯૫૭૪૦૪૦૩૦૦ 

૯૦૮૧૨૦૫૯૪૪ 

૬  શ્રી મનૂ્તજીરખાન એમ .શખે પ્રવતવનવિશ્રી ,ગજુરાત ટ ુડ ેદવૈનક  સસાંિીિાડ ,લાલ ટાિર પાસ,ે રાજપીપલા ૯૯૨૫૧૮૭૬૪૬ 

૯૪૨૯૮૧૭૫૩૭ 

૭  શ્રી વિપલુભાઇ ડાાંગી પ્રવતવનવિશ્રી ,ન્યઝુ ચનેલ રાજપીપલા ૯૯૭૮૭૭૦૩૪૧ 

૮  શ્રી આશીકભાઇ એસ .પઠાણ પ્રવતવનવિશ્રી ,ગજુરાત પ્રભા  

સાાંધ્ય દવૈનક  

સસાંિીિાડ ,લાલ ટાિર પાસ ે .રાજપીપલા ૯૮૨૫૮૭૩૦૯૨ 

૮૭૮૦૭૬૩૪૬૨ 

૯  શ્રી ભરતભાઇ એસ .શાહ પ્રવતવનવિશ્રી ,યગુ પ્રભાિ   

સાાંધ્ય દવૈનક  

પરુોહીત ખડકી ,્હુચરાજીના માંડદર પાસ ે, 

ભાટિાડા,રાજપીપલા 

૯૭૨૬૫૭૭૯૫૩ 

૯૪૦૮૯૭૫૦૫૦ 

૧૦  શ્રી અતલુભાઇ એસ .સોની તાંરીશ્રી ,પહરેગેીર સાપ્તાવહક  

રાજપીપલા  

જુના પોલીસ સ્ટશેન સામ ેદર્ારરોડ  

 રાજપીપલા 

૯૮૭૯૧૫૪૨૯૨ 

૧૧  શ્રી અયાઝભાઇ ય ુ.આર્  તાંરીશ્રી ,રાજપીપલા ટાઇમસ   

સાપ્તાવહક  

આર્ ટકેરા - રાજપીપલા ૮૨૩૮૦૧૭૯૮૬ 

૧૨  શ્રી સાંજયભાઇ એમ.િસાિા  તાંરીશ્રી ,લોક ગજવના સાપ્તાવહક  સી-૨૬૩,રોયલ સન સીટી - રાજપીપલા ૯૭૩૭૩૩૬૪૩૯ 

૧૩  શ્રી પરમતસસાંહ સી .િસાિા  પ્રવતવનવિશ્રી , હટાિો ભ્રષ્ટાચાર  

સાપ્તાવહક  

મ/ુપો .પ્રતાપનગર ,તા .નાાંદોદ ,વજ.નમવદા ૯૭૨૬૮૫૬૫૩૦ 

૧૪  શ્રી યોગશેભાઇ પી .િસાિા  તાંરીશ્રી ,્નેકા્ ભ્રષ્ટાચાર  

પાવક્ષક   

મ/ુપો .પ્રતાપનગર ,તા .નાાંદોદ ,વજ.નમવદા ૯૯૦૪૩૨૭૮૦૭ 

૯૯૭૯૩૨૭૮૦૭ 

૧૫  શ્રી જયશેભાઇ એ .દોશી  પ્રવતવનવિશ્રી,ઝી-૨૪ કલાક  

ગ.ુન્યઝુ ચનેલ  

રણછોડરાયના માંડદર પાસ-ેરાજપીપલા ૯૪૨૬૪૭૨૯૬૫ 

૯૦૯૯૯૦૭૧૩૦ 

૧૬  શ્રી ડદપકભાઇ એન .પટલે   પ્રવતવનવિશ્રી,ન્યઝ ૧૮ ગજુ. 

ન્યઝુ ચનેલ  

અા્ં ામાતાના માંડદર પાસ ે,કાછીયાિાડ 

-રાજપીપલા 

૯૪૨૬૧૨૫૫૩૫ 

૯૯૨૫૦૯૦૯૬૩ 

૧૭  શ્રી નરને્દ્રભાઇ ડી .પપેરિાલા પ્રવતવનવિશ્રી,સાંદશે ,ગજુ. 

ન્યઝુ ચનેલ  

કટે.ે૩,બ્લોકનાં-૩૦ રૂમનાં-૧૭૬ કિેડીયા  

કોલોની તા .ગરૂડશે્િર ,જી .નમવદા  

૯૪૨૬૪૪૧૫૨૩ 

૯૭૩૭૧૧૭૦૯૮ 

 

૧૮  શ્રી વિશાલભાઇ ્ી .પાઠક પ્રવતવનવિશ્રી,ટીિી-૯ ,ગજુ. 

ન્યઝુ ચનેલ  

આાંખની હોવસ્પટલ સામ ે,્ક્ષી ખડકી  

ઢાળ પર-રાજપીપલા  

૯૯૨૫૦૨૩૭૫૮ 

૧૯  શ્રી રાહુલભાઇ એચ .પટલે  પ્રવતવનવિશ્રી ,એ્ીપી અવસ્મતા 

ગજુરાતી ન્યઝુ ચનેલ  

ચોયાવસીની િાડી પાસ ે, 

નિાપરા-રાજપીપલા  

૯૯૭૮૨૩૩૧૦૧ 

૨૦ શ્રી રાજેન્દ્રસસાંહ કઠિાડીયા વનમાવણ ન્યઝુ ચનેલ રોયલ સન સીટી સી-૨૭૧ રાજપીપલા ૯૯૧૩૭૩૯૦૦૮ 

૨૧ 

  

શ્રી જુનદે એહમદ ખરી પ્રવતવનવિશ્રી,િી.એન.એમ, 

ગજુ.ન્યઝુ ચનેલ  

િડ ફળીયા-રાજપીપલા ૯૪૨૬૮૫૬૦૦૨ 

૨૨ 

  

શ્રી આરીફભાઇ જી .કરુશેી પ્રવતવનવિશ્રી, ઇન ન્યઝુ નટેિકવ   િડ ફળીયા-રાજપીપલા ૯૮૯૮૨૦૫૨૫૬ 
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૨૩  શ્રીમવત જ્યોતી્ને જગતાપ પ્રવતવનવિશ્રી,ડી-૯ ,ગજુરાતી  

ન્યઝુ ચનેલ  

"ઋર્ાથવ” મહતેા કોમપ્લકે્સ ,સાંતોર્ ચાર 

 રસ્તા  રાજપીપલા 

૯૪૦૯૦૪૪૬૬૩ 

૨૪ 

  

શ્રી રફીકભાઇ દણીિાલા પ્રવતવનવિશ્રી,જી.એસ .ગજુ 

.ન્યઝુ ચનેલ  

સરકાર ફળીયા ચાર રસ્તા ,નસિાડી. 

જી .છોટાઉદપેરુ 

૯૯૭૮૫૬૬૫૦૦ 

૨5 શ્રી વજતને્દ્રસસાંહ કઠિાડીયા સ્િર્ણવમ ન્યઝુ ચનેલ રોયલ સન સીટી સી-૨૭૧ રાજપીપલા ૯૫૭૪૦ ૫૫૭૭૩ 

૨૬  શ્રી નયનશેભાઇ તડિી સી ૨૪ ન્યઝુ ચનેલ ્યાિર તા .ગરૂડશે્િર  ૯૦૯૯૬ ૮૨૦૮૭ 

૨૭  શ્રીઅવમત પટલે  ઇ ટીિી ભારત અા્ં ામાતાના માંડદર પાસ ે,કાછીયાિાડ 

-રાજપીપલા 

૯૭૧૨૭ ૩૯૮૬૬ 

૨૮ શ્રી રાજેશભાઇ સોલાંકી    પ્રવતવનવિશ્રી ,લોકાપવણ દવૈનક  પટલે કાંપાઉન્ડ ,દિેલીયા ચોકડી   ૯૦૯૯૨ 

૫૯૦૯૯૮૦૨૦૪૮૭૮૪૫ 

 

કિેડીયા કોલોની ખાતનેા પરકારોની યાદી 

 

ડડેીયાપાડા ખાતેના પરકારોની યાદી 

 

 

સાગ્ારા ખાતનેા પરકારોની યાદી  

 
ક્રમ પરકારશ્રીનુાં નામ દવૈનક/સાપ્તાવહક/ચનેલન ુનામ પરકારશ્રીનુાં સરનામ ુ કોન્ટકે નાં્ર 

૧ શ્રી જગદીશભાઇ શાહ ગજુરાત સમાચાર / 

ગજુરાત ગાડીયન 

લીમડા ચોક  ,આરામગહૃ માગવ ,

મુ.પો.તા.સાગ્ારા  

૯૪૨૭૪૭૩૦૧૧ 

 

૨ શ્રી ગૌરાાંગભાઇ સોની 

)શ્રી જયશેભાઇ શાહ(  

ગજુરાત વમર  લીમડા ચોક  ,આરામગહૃ માગવ ,

મુ.પો.તા.સાગ્ારા  

૯૯૧૩૬૨૧૮૯૯ 

 

 

 

ક્રમ પરકારશ્રીનુાં નામ દવૈનક/સાપ્તાવહક/ 

ચનેલન ુનામ 

પરકારશ્રીનુાં સરનામ ુ કોન્ટકે નાં્ર 

૧ શ્રી સવતર્ભાઇએન .કપ્ તાન  ગજુરાત સમાચાર એ -પતરા-૫  ,કિેડીયા કોલોની તા .નાાંદોદ વજ .

નમવદા 

૯૮૭૯૫૩૭૬૪૯ 

૨ શ્રી યોગશેભાઇ સી  .પટિારી 
  

ડદ્યભાસ્કર દવૈનક  કટેગેરી ્ી  ,કિેડીયા કોલોની .નમવદા  ૯૪૨૮૩૨૩૯૬૦ 

૯૬૭૫૫૫૭૮૫૦ 

૩ શ્રી જયાંવતભાઇ પીપરમાર ગજુરાત વમર  કટેગેરી ્ી  જુની કિેડીયા કોલોની ,વજ .નમવદા  ૯૯૭૯૪૮૨૮૫૦ 

૯૪૦૮૨૬૨૪૪૧ 

૪

  

શ્રી ગૌતમકમુાર 

વનરાંજનભાઇ ્ યાસ   

િડપ્રદ ટ ુડ ે કટેગેરી ્ી  જુ કિેડીયા કોલોની ,વજ .નમવદા  ૮૩૪૭૧૮૩૧૦૮  

ક્રમ પરકારશ્રીનુાં નામ દવૈનક/સાપ્તાવહક/ 

ચનેલન ુનામ 

પરકારશ્રીનુાં સરનામ ુ કોન્ટકે નાં્ર 

૧ શ્રી છરસસાંહ રાઠોડ સાંદશે દવૈનક વનિાલદા  ,વશક્ષક કોલોની,  ૪૨૭૮૭૪૮૪૫  

૨ શ્રી સવુનલકમુાર એમ. િમાવ  લોકસત્તા દવૈનક પટલે ચાલી  ,ડડેીયાપાડા ,વજ .નમવદા  ૪૨૭૮૧૭૯૯૧  

૯૨૫૩૦૬૧૨૫ 

૩ શ્રી ભરત કમુાર એમ. િમાવ ગજુરાત વમર જહાન્ િી મડેીકલ સ્ ટોર  ,ચારરસ્ તા મુ.પો.તા .

દડેીયાપાડા જી.નમવદા-  

૪૨૭૧૬૩૧૭૧ 

૪ શ્રી મવનશભાઈ ડી. પટલે  ડદ્ય ભાસ્કર પટલે ચાલી ડીસી્ી ્ાજુમાાં ડડેીયાપાડા ૯૪૨૭૩૮૨૯૧૬ 
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સેલા્ં ા ખાતેના પરકારોની યાદી 

 
ક્રમ પરકારશ્રીનુાં નામ દવૈનક/સાપ્તાવહક/ચનેલન ુનામ પરકારશ્રીનુાં સરનામ ુ કોન્ટકે નાં્ર 

૧ શ્રીયોગશેભાઇ એમ સોની ડદ્ય ભાસ્કર મઇેનરોડ પાાંચપીપરી રસ્ તા  મ ુ.

સલેા્ં ા તા.સાગ્ારા  

૯૪૨૭૮૭૬૩૨૦ 

૨

  

શ્રી જયશેભાઇ 

મહને્ દ્રભાઇ પારખે  

ગજુરાત સમાચાર / 

સાંદશે દવૈનક 

અા્ં ાજી માંડદર સામ ે  ,મુ .સલેા્ં ા 

.તા.સાગ્ારા  

૯૪૨૯૦ ૭૨૧૭૩ 

૭૦૪૩૨૭૨૧૭૩ 

૩ શ્રી મનોજભાઇ 

મહને્ દ્રભાઇ પારખે  

ગજુરાત વમર  /ગજુરાત ગાડીયન  અા્ં ાજી માંડદર સામ ે  ,મુ .સલેા્ં ા 

.તા.સાગ્ારા  

૯૪૦૮૭ ૩૬૧૮૭ 

૯૬૦૧૦ ૮૬૮૮૭ 

૪

  

શ્રી ગણશેભાઇ રોહીદાસ 

િાળાંદ  

યથાથવ દવૈનક   મુ  .સલેા્ં ા .તા.સાગ્ારા  ૯૯૭૮૭૬૪૩૩૬ 

૫

  

શ્રી મહને્ દ્રસસાંહ  રમેભુાઇ 

િસાિા  

પોલીસ પવબ્ લક સાપ્ તાવહક  કુાંભાર ફવળયા   ,મુ .સલેા્ં ા 

.તા.સાગ્ારા  

૯૯૭૮૭ ૨૭૯૯૯ 

 

વતલકિાડા ખાતેના પરકારોની યાદી  

 
ક્રમ પરકારશ્રીનુાં નામ દવૈનક/સાપ્તાવહક/ચનેલન ુનામ પરકારશ્રીનુાં સરનામ ુ કોન્ટકે નાં્ર 

૧ શ્રી છગનભાઇ િણકર પ્રવતવનવિશ્રી ,ગજુરાત સમાચાર / 

સાંદશે દવૈનક 

્સ  સ્ટશેન પાસ,ે વતલકિાડા  ૯૪૨૭૮ ૮૯૩૬૫  

૨

  

શ્રી જયપાલસસાંહ મારોજા  પ્રવતવનવિશ્રી ,ડદ્ય ભાસ્કર ્સ  સ્ટશેન પાસ,ે વતલકિાડા  ૯૫૩૭૯ ૧૮૭૧૦  
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V[G[1FZ o ( 

રાહત પનુ:સ્થાપનના ધોરણો: 
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V[G[1FZ o ) 

 

V[;P VF[P 5LP 

tmim (vBigi[n[ aip(Rtni smy[ krvin) kimg)r) a>g[n) t[mn) B&(mki an[ jvibdir)ai[ a>g[n) 

mig<dS)<ki:- 

 nm<di JÃlimi>  aip(Rt ÄyvAYipnn&> t>#i aim ti[ gi[qviy[l&> j C[. pr>t&>  t[n[ vFir[ s&ØQ 

krvin) j$r)yit ht) an[ ÄyvAYipnmi> ji[Diy[li tmimn) frji[ an[ jvibdir)ai[ ApOT krvin) 

j$r)yit ht).aiY) ai JÃli aip(Rt ÄyvAYipn yi[jni a>tg<t aip(Rtni smy[ m&²y  

jvibdir) j[mni S)r[ C[ t[ m&²y sRti(Fkir)n) frji[ an[ jvibdir)ai[ ai p\miN[ nkk) krvimi> 

aiv[l  C[. 

kl[kTr~)n) frji[:- 

jn sm&diyn) jigZ(t an[ jn(SxN. 

- sjjti an[ xmti vFirvini> pgli> p\yi[jvi. 

- aip(Rt v[Lia[ amlmi> m&k) Skiy t[v) yi[jniai[ t]yir krv). 

- aip(Rt v[Lia[ tik)dni> pgli>n) kiy<vih)n&> s>ciln, d[Kr[K an[ (ny>#iN. 

- riht k(mÆnr~) siY[ rijy kxia[ s>kln. 

- AYi(nk p&nv<sn an[ p&n: (nmi<N yi[jniai[n&> aml)krN, d[Kr[K an[ (ny>#iN 

- mi[kD^)ln&> aiyi[jn krivv&> 

-  

kl[kTr~)ai[n[  (vS[P a(Fkir: 

- aip(Rtg\At (vAtir trf jti an[ aivti li[ki[ tYi vihn Äyvhirn&> (ny>#iN 

- upl¾F tmim s>SiFni[n[ upyi[gmi> m&kvi C&Ti krvi>. 

- Si[F an[ bcivn) kimg)r) 

- ki[epN s>p(Rt,vihn,mS)nr),mkin an[ s>d[SiÄyvhirni> siFni[ni[ kbji[ m[Lvvi[ an[ t[ni[ 

upyi[g krvi[. 

- jih[r jnti miT[ ji[Km) bi>Fkim ti[D) piDvi. 

- (bn srkir) s>AYiai[n) p\vZ(Rtai[n&> s>kln tYi (ny>#iN 

- aip(Rt jnk pr)(AYt)mi> AYLi>tr miT[ bL p\yi[g krvi[. 
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JÃli (vkis a(Fkir)~) 

- nd) ki>qini gimi[mi> jyi ai~y AYini[ aiv[l C[ t[v) p\i.SiLiai[n) civ)ai[ aik(Amk 

s>ji[gi[mi> j[ t[ aiciy<~) pis[ Y) gimmi> t&r>t mL) rh[ tYi j$r) ATif hijr rh[ t[v) 

ÄyvAYi gi[qvv).  

- asrg\Ati[ miT[ gimi[ni ai~yAYini[n) ckisN) krv) tYi j$r)yit m&jbn)  ÄyvAYi 

krv). 

- g\im (vAtir mi> asrg\Ati[n[ shiy miT[ j$r) T)m bnivv).  

- g\im (vAtir mi> aiv[l tLiv tYi rAtiai[n) mrimt krv). 

- g\im (vAtirmi> Bir[ vrsid k[ p&rni kirN[ k[ aºy kirN[ Yy[l minv k[ pS& mZRy* an[ mkin 

shiy tik)d[ mL[ t[v&> aiyi[jn krv&. 

- dr[k til&ki p>ciyt kc[r)ai[ mi> T[l)fi[n v f[x ÄyvAYi stt cil& rh[ t[ ji[[v&> 

- til&ki tYi v)l[j D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin awtn riKvi. 

- til&ki d)q srp>c, til&ki p>ciyt s¿yi[ siY[ aip(Rt ÄyvAYipn a>g[ til)m vk<Si[p 

gi[qvvi. 

 

JÃli pi[l)s a(Fkir)~)  

- Bir[ vrsid dr(myin jinhin) Yt) ri[kvi  kiydi[ an[ ÄyvAYi jLvie rh[ t[ miT[  

pi[l)s a(Fkir)~)ai[ a[ mimltdir~) ni s>pk<mi> rh) j$r) kiy<vih) krv)  

-  jyi jyi D)p aiv[l C[ t[mi Byjnk spiT) upr piN) jt& hi[y t[vi smy[ jin hin) 

n Yiy t[ miT[ j$r)  b>di[bAt ph[l[Y) j gi[qvvin&> aiyi[jn krv&>.  

- pi[l)s k>T^i[l $m[ JÃli D)ziATr k>T^i[l $m tYi aºy k>T^i[l $m siY[ s>klnmi> rh[v&>. 

-  p&r asrg\At smy[ trv]yi sh)tn) r[Aky& T)m t]yir riKv).tiRkil)k j$r)yit UB) 

Yiy vihni[ r)kv)z)Sn krvin) kimg)r) krvin) kiy<vih) krv).  

- aift n) p(r(AY)t)ni[ kyis kiQ) kl[kTr~)n[ r)pi[T< krvi[. 

- mi[kD^)l ,til)m an[ bciv kimg)r)mi> sim[l Yv&> 

- Bir[ vrsid dr(myin D)p k[ (nciNviLi (vAtirmi>  piN) Brie  jiy C[. aivi smy[ 

ki[e  jinhin) n Yiy t[ miT[ j$r) pi[l)s b>di[bAt krvi  tik)d ni pgli l[vi. 

upl¾F tmim s>d[Si Äyvhirni siFni[ ckis) t]yir riKvi>.  
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kiy<pilk ejn[r~) {mig< an[ mkin} (s>cie / a>(bki D)v)zn  / AT[T / p>ciyt 

 

- D)p mi> Byjnk spiT) a>g[ j$r) bi[D< m&kv&> t[mj g\iÀy mig< upr pN aij r)t[ kimg)r) 

krv).  

- (scie (vBig[ tmim tLiv n) ckisN) kr) l[v) tYi tLiv mi> D&bviY) mZRy* n Yiy t[ miT[ 

til&ki p>city mirft[ ci[k)dir/ pTiviLi km<cir) m&kvi tYi D)pmi> jyi jyi piN)ni vh[N 

jiy C[ Ryi ziD k[ aºy avri[Fi[ d*r krvi. j[Y) vi[Tr li[g)>g j[v) (AY(t uB) Yt) aTkiv) 

Skiy.  

- tLiv , D[m, k[nil an[ nini mi[Ti D[m sh)tni tibini tmim jLiSyi[n) T[kn)kl km<cir) 

mirft[ m&likit kriv) AT[Ts r)pi[T< a#i[n) kc[r)a[ mi[klivvi[. jLiSyi[ ni ai[vr fli[ 

aYvi l)k[jn) mih)t) aYvi piN) cQvi k[ utrvini m[s[j a#i[n) kc[r)a[ tiRkil)k mL) 

rh[ t[v&> aiyi[jn krv&>. 

- kiy<x[#imi> tibi h[qLni siFni[ j[vi k[ b&lDi[zr, T^[kTr , vi[Tr T[ºkr , DÀpr , j[s)b) , D) 

vi[Tr)>g p>p , kTr ,(nsrN), di[rDi j[vi siFni[ cil& hiltmi> t]yir riKvi>.aiftni smy[ 

n&kSin Ye Sk[ t[v) jih[r (mÃkti[n) yid) t]yir kr) riKv). D)p k[ aºy ji[Km) AYLi[ pr 

j$r) s&cniai[ sh)tni bi[D< m&kivvi. 

- aira[ºDb) AT[T Ùiri tmim ri[D rAtin[ mrimt kr) t[yir riKvi tYi tmim miLKig 

s&(vFiai[ AT[ºD biy riKv). 

- JÃli k[ rijy t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) m)T)>gi[, mi[kD^)li[mi> ac&k hijr) aipv). 

- tmim k>T^i[l $mi[ni s>pk<mi> rh[v&> 

 

kiy<pilk ejn[r~) piN) p&rvqi  

- piN)Y) Yti ri[gi[ aTkivvi miT[ sivc[t)ni pgli> l[vi. aik(Amk smy[ p)vini piN)n) 

ÄyvAYimi> (vx[p n pD[ t[n) tk[dir) riKv).  

- p)vini piN) ni T[ºkri[ AT[ºD biy riKvi>. v)jL)ni aBiv[ piN)n) ÄyvAYi n Ki[rviy t[ 

miT[ v]k(Ãpk ÄyvAYi riKv). 

- p)vini piN)n) lienmi> B>giN pD[ ti[ tiRkil)k r)p[r)>g krivv&> 

 

m&²y airi[³y a(Fkir)~) 

- dr[k gim[ smyi>tr[ piN)n&> kli[r)n[Sn krv&> t[mj p)vin&> piN) d&P)t Yiy nh) tYi 

piN)jºy ri[gi[ f[liy nh) t[n) tk[dir) riKv). 

- aifti[ni smy[ mZtd[hi[n) ai[LK tYi (nkiln) ÄyvAYi riKv) 

- aik(Amk s>ji[gi[n[ ¹yinmi> riK) dviai[ tYi aºy emrjºs) vAt&ai[ni ATi[k pyi<¼t 

mi#iimi> riKvi[. 

- vKti[vKt JÃli t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) mi[kD^)l k[ p\dS<n mi> hijr) aipv). 
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- JÃlini tmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln riKv&> an[ pi[tini (vBigni[ D)ziATr ¼lin hiYvgi[ 

riKvi[. 

- ci[misini kirN[ k[ aºy aifti[ni smy[ Yti ri[gi[ aTkivvi asrg\At gimi[mi> p&rti 

p\miNmi> dvini[ j¸Yi[  upl¾F riKvi[ tYi j$r)yit m&jb dvini[ CT>kiv krvi[. 

- ri[gciLi sim[ li[kjigZ(t uB) Yiy an[ li[ki[n&> airi[³y scviy t[ miT[ til&ki t>#i siY[ 

s>klnmi> rh) til&ki d)q li[k jig$ktimi>  r[l), s)D) Si[ j[vi av[rn[Sni kiy<k\mi[n&> 

aiyi[jn krv&> 

- n[Snl hiev[ pr aiv[l JÃli[ hi[viY) JÃlimi> aiv[l ai[wi[(gk a[kmi[mi> z[r) g[s, 

k[m)kl k[ Ti[ks)kni l)k[j k[ aºy akAmit smy[ li[ki[ni bciv miT[ni a[ºT)Di[Ts t]yir 

riKvi an[ aipni tibi h[qLni km<cir)ai[n[ pN smj&t krvi. 

 

fiyr (b\g[D : 

mi[Ti Big[ ki[e pN aift smy[ si]Y) ph[l) mih)t) fiyr (b\g[Dn[ mL[ C[.j[Y) fiyr 

AT[Snn) B&(mki D)ziATr m[n[jm[ºTmi> K&bj agRyn) C[. 

- akAmitni AYLn) m&likit an[ pr)(AYt)ni[ kyis kiQvi[. 

- pi[tin) pis[ upl¾F mS)nr) tYi minv)y s>SiFni[n) mddY) bciv kimg)r) krv) j$r 

jNiy vFirini s>SiFni[ m>giv) bciv kiy< krv&>. 

- aiftni kirN[ pD[l kiTmiL hTivvi[, li[ki[n[ bcivvi , AYi(nk li[ki[ni[ shyi[g le 

kimg)r) pir piDv) 

- fiyr (vBig pis[ upl¾F siFni[n) kiLJ riKv).an[ siFni[ kiy<xm riKvi.smyi>tr[ 

mi[kD^)l kr) siFni[ ckisti rh[v& 

- JÃli t>#i Ùiri yi[jiti (ndS<n tYi mi[kD^)lmi> sim[l Yv&> 

- s>b>(Ft k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln riKv&>. 

- pi[tini (vBigni[ siFni[ sh)tni[ a[kSn ¼lin t]yir riKvi[. 

- JÃli t>#in) ap[xi m&jb kimg)r)mi> shkir aipvi[. 

- aifti[ sim[ li[ki[ ,biLki[,vi[Ãy&ºT)yri[mi> jig$kti aiv[ t[ miT[ni av[rn[Sni kiy<k\mi[ 

krvi>. 

 

fi[r[AT (vBig : 

- Bir[ vrsid ni kirN[ aDcN $p Yiy t[vi ziDi[ pDvin[ kirN[ vihn Äyvhir b>F n Yiy t[ 

miT[ agiu Y) tk[dir) riKv) tYi vihn siY[ 1 T)m t]yir riKv).  

- Bir[ vrsid k[ p&rni  smy[ vihn Äyvhirmi> (vx[p n pD[ t[n) kiLJ l[v). aik(Amk 

smymi> vihn , T^) kTr , di[rDi ,flD lieT ,jnr[Tr (vg[r[ n) ÄyvAYi riKv). 
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D)Jv)s)a[l {J.e.b)} : 

- jyi jyi el[kT^)k viyri[ t&T) gyi hi[y, Q)li hi[y k[ fi[ÃT  hi[y t[n[  tik)d[ r)p[r krvi  

- pD) jiy t[vi Yi>Bliai[  hi[y t[n[ Äyv(AYt krivvi t[mj v)j p*rvqi mi> Kim) n Yiy t[n) 

tk[dir) riKv). 

- aifti[ni smy[ ji[Km) AYLi[n) (vgti[ t]yir riKv) an[ t[vi AYLi[a[ v)j p&rvqi[ n 

Ki[rviy t[n) tk[dir) riKv) 

- pi[tini (vBigni[ aigvi[ D)ziATr m[n[jm[ºT ¼lin t[yir riKvi[. 

- vF& vrsid k[ vivizi[Di j[v) aik(Amk aifti[ bid v)j p&rvqi[ zDpY) p&v<vt Yiy t[ r)tn&> 

aiyi[jn hiY Frv&>. 

- tibini (vAtirni  (vw&t mYki[, sbAT[Sn, D)p), T^iºsfi[m<r ni nkSi tYi ai>kDik)y 

mih)t) v km<cir) a(Fkir)ai[n) yid), s>pk< n>br sh)tn) (vgti[ siY[ni[ D)ziATr r)Api[ºs 

¼lin t]yir riKvi[[. 

- ci[misimi> p&r-vivzi[Di smy[ a#i[ni> JÃlini (v(vF k>T^i[l $m Kit[ agRyn) emrjºs) 

kimg)r) hiY Frit) hi[y, k>T^i[l $m Kit[ v)j p&rvqi[ sttpN[ cil& rh[ an[ Ki[rviy nh) 

a[ a>g[ j$r) aigv&> aiyi[jn hiY Frv&>. 

 

r)Jyi[nl g&jrit pi[Ãy&Sn k>T^i[l bi[D< : 

- JÃli t>#i Ùiri yi[jvimi> aivt) m)T)gi[, mi[kD^)li[mi> hijr rj[v&> 

- pi[tini (vBigni[ D)ziATr a[kSn ¼lin t]yir kr) tmim s>b>(Fti[n[ t[n) nkl mi[klivv) 

- rijy,JÃli k>T^i[l $m siY[ s>klnmi> rh[v&> tYi t[ai[n) vKti[vKtn) s&cniai[n&> piln 

krv&>. 

- pyi<vrN bciv bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ mig<dS<n aipv&>. 

- ai]wi[(gk slimt) bibt[ JÃli k\ies)s m[n[jm[ºT g&\pn[ vik[f krvi>. 

- JÃli FTni (ny>#ik~)n) vKti[vKtn) s&cnin& piln krv&>. 

 

kiy<pilk ejn[r~) T[l)fi[n a[xc[>j  : 

- tibini (vAtirni T[l)fi[n a[xc[ºj , D)p) , mhRvn) T[l)fi[n lien , hi[Tlien , Tivs< 

ni nkSi tYi aikDik)y mih)t) tYi JÃli tYi til&ki kxin) kc[r)ai[ni a(Fkir)~)ai[ni 

nim hi[ddi v s<pk< n>brn) mih)t) t]yir riKv) an[ t[n) nkl p\Ry[k k>Tî[l $m mi> 

mi[klivv). 

- emrjºs) s(v<s)sni T[l)fi[n ci[misi ph[li c[k krivvi an[ ci[misi dr(myin a(vrt S$ 

rh[ t[v&> aiyi[jn krv&>. ci[misimi> p&r-vivzi[Di smy[ a#i[ni> D)ziATr k>T^i[l $m Kit[ 

agRyn) emrjºs) kimg)r) hiY Frit) hi[y s>d[SiÄyvhirn) kimg)r) sttpN[ cil& rh[ 

an[ Ki[rviy nh) a[ a>g[ j$r) aigv&> aiyi[jn hiY Frv&>.  
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J.a[s.air.T).s) {a[s.T) ki[pi[<} : 

- ci[misi k[ aºy aift dr(myin tYi bidmi> g\im (vAtirmi> rib[ti m&jb bs $T cil& rh[ t[ 

ji[v&> tYi asrg\Ati[ni AYLi>tr miT[ mimltdir~) oiri a[s.T) vihn n) mi>gN) krvimi> 

aiv[ ti[ p\iY(mktini Fi[rN[ t&rtj aipv). 

 

JÃli mih)t) (nyimk~) : 

- li[ki[mi> afvi k[ aºy Ki[T) mih)t) Y) Ki[T) di[Di di[D k[ aºy akAmitn[ TiLvi miT[ 

smAt (vBigi[ pis[ Y) j$r) mih)t) le tmim m)D)yi ni p#ikiri[n[ sic) an[ smysr 

miht) aipv). 

- JÃlini tmim k>T^i[l $mi[ siY[ s>kln mi> rh[v&> 

- aifti[ sim[ li[ki[mi> jig$kti k[Lviy miT[ li[k jigZ(tn) bibti[ t]yir kr) vt<min p#ii[, 

el[kT^i[n)k m)D)yi Ùiri p\cir an[ p\sir krvi[ 

 

JÃli p&rvqi a(Fkir)~) : 

- a>tr)yiL an[ d&rni (vAtirmi> anij ni[ p&rvqi[ p&rti p\miNmi> mL) rh[ t[ r)t[ j¸Yi[ 

agiuY) phi[ciDvin&> aiyi[jn krv&>. 

- Bir[ vrsid k[ aºy aifti[ dr(myin Jvn j$r)yitn) aivÆyk c)j vAt&ai[sh[lieY) 

p&rti p\miNmi> mL) rh[ t[v&> aiyi[jn krv&> 

 

JÃli p\iY(mk (SxNiF)kir)~) : 

- ci[misi dr(myin dr[k p\iY(mk SiLiai[mi> AvµC an[ tij&> piN) mL) rh[ t[ ji[v&>. 

- ai~yAYini[n) ckisN) krv), m)NbRt), fins tYi j$r)yit m&jb n) vAt&ai[ t]yir 

rKivv). SiLin) civ) aik(Amk smy[ mL) rh[ t[v) ÄyvAYi gi[qvv) 

- ai~yAYini[n) aij&bij&mi> piN) Brie rh[ nh)  tYi AvµCti jLviy t[ miT[n) tk[dir) 

riKv). 

 

mRAyi[wi[g a(Fkir)~) : 

- dr)yiki>qini gimi[mi> upl¾F mi[Tr bi[T , t[ni mil)k n&> nim , s>pk< n>br sh)tn) (vgti[ 

t]yir kr) t[n) nkl mimltdir vlsiD, 5irD) tYi u>mrgim an[ JÃli aipitkil)n s[vi 

k[ºd^ Kit[ mi[klv). 

- ci[misini cir mis dr(myin dr)yimi> jt) tYi aivt) bi[Ti[n) (vgti[ t[mni s>pk< n>br 

sh)t t]yir riKv) j[Y) aik(Amk  smy[ bi[Tni[ s>pk< kr) Skiy. 
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jnrl m[n[jr~) uwi[g k[ºd^ :  

- JÃlimi> upl¾F tmim ai[wi[(gk a[kmi[n) p\iY(mk (vgti[ , m)qini agri[ tYi t[mi kim 

krti agr)yiai[ t[mni a[si[s)y[Snni p\m&K (vg[r[ tmim (vgti[ t]yir kr) sb>(Ft 

mimltdir~) n[ mi[klivv). 

- aik(Amk smy[ JÃli k>T^i[l $m Ùiri mL[l s>d[S tmim ai]wi[(gk sm&hi[ s&F) phi[>ciDvi[. 

 

liyzn a(Fkir)~)ai[ : 

dr[k liyzn a(Fkir)~)ai[ aift smy[ pi[tin[ fiLv[l til&kin) m&likit avÆy 

l[v) tYi til&ki kxini a(Fkir)ai[n) p&v< t]yir) a>g[n) sm)xi b[qk kr) aigi[t$ aiyi[jn 

krv&>. Bir[ vrsid, vivizi[Di tYi p&rn) kimg)r) miT[ vKti[vKt (nr)xN krv&> j$r jNiy 

ti[ JÃli kxi n&> ¹yin di[rv&>. 

liyzn a(Fkir)~)n[ fiLv[l til&kimi> n)c[ m&jbn) agRyn) kimg)r) tiRkil)k 

asrY) krvin) rh[S[. 

1. agiuni ci[misi  drÀyin Bir[ vrsidni kirN[ p&r tYi vivizi[Dini kirN[ j[ gimi[ tYi 

(vAtiri[mi> piN) Brie gy[l hti an[ j[ (vAtiri[/gimi[ s>pk< (vhi[Ni bn) gy[l hti> t[vi 

gimi[n) tiRkil)k m&likit le aigi[tr& aiyi[jn hiY Frv&>. VDMP / TDMP / CDMP 

ai[nlien apD[T kriv) kimg)r) p&N< kyi< n&> p\miNp#i a#i[n) kc[r)a[ mi[klivv&> tYi 

til&ki kxia[ r[Aky& T)m t]yir kr) til)mb¹F krivvi s&cni aip). 

2. til&kini tmim a(Fkir)ai[n) p&v< t]yir) ckisvi tYi j$r) s&cni aipvi til&ki kxin) 

(p\p[D<n[s m)T)>gn&> aiyi[jn krv&> 

3. ci[misi p&v[< (nciNviLi gimi[mi> li[k jigZt) tYi t>#in) a[lT<n[S ckisvi miT[ ki[e pN 

pi>c p&rn) Skyti viLi gimi[mi> mi[kD^)l kr) fi[Ti[g\ifs sh)t ni[ ah[vil a#i[n) kc[r) a[ 

mi[klivvini[ rh[S[.  

4. p&r, vivizi[D&> k[ a(t Bir[ vrsid Yiy Ryir[ aYvi a(tBir[ vrsidn) aigih) mL[Y) 

pi[tini til&ki (vAtirmi> stt s>pk<mi> rh) aYvi a(t g>B)r s>ji[gi[mi> $b$ phi[>c) 

aip(Rt smy[ dr b[ klik[ kl[kTr~) nm<di, JÃli aipitkil)n s[vi k[ºd^ nm<dini s>pk<mi> 

rh[v&>. 

5. gimd)q asrg\At (vAtir an[ aik(Amk smy[ upl¾F slimt ai~yAYini[n) (vgti[ 

s>pk<n>br sh)t t]yir riKv). 

6. p&rg\At (vAtirmi> asrg\At k&T&>bi[n[ ai~y AYin , f&D p[k[T, S&¹F p)vin&> piN) tYi airi[³y 

lx) sirvir tik)dni Fi[rN[ mL) rh[ t[ a>g[ aigi[tr&> aiyi[jn krvin&> rh[S[. 

7. j[ jih[r (mÃkti[, King) (mÃkti[ jj<r)t an[ Byjnk hi[y ,t&T) pDvin) s>Bivni hi[y 

t[v) (mÃkti[-mkini[ smysr utriv) l[vi kiy<vih) hiY Frv) j[Y) kr) mi[T) hi[nirt k[ 

jinhin) (nvir) Skiy. 
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Av]µC)k s>AYiai[ : 

- riht an[ bciv kiy<mi> t>#in[ mdd$p Yv&>. 

- asrg\Ati[n[ t>#i siY[ s>kln mi> rh) f&D p[k[Ts,piN) (vg[r[n&> (vtrN krvimi> mdd krv)\ 

- li[ki[mi> aiftn) pr)(AYt) s>dB[< Ki[T) afvi k[ aºy akAmit ni Yiy miT[ li[ki[n[ sic) 

mih)t) aipvimi tyi li[ki[ mi> jig$kti f[livvimi> t>#in) mdd krv). 

 

r[Ãv[ ai[Yi[r)T) : 

- j$r jNiy li[ki[ni AYLi>tr k[ r)l)f phi[ciDvimi> t>#in) mdd krv). 

- riht an[ bciv kiy<mi> AYi(nk t>#in[ mdd$p Yv&> 

- mhRvni ki[e pN smicir mL[ trt JÃli k>T^i[l $mmi> ni[Fivvi>.
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: ઈમરજન્સીમાાં ઉપયોગમાાં આિી શક ેએિા જીલ્લાની સરકારી ઓડફસમાાં રહલેા સાિનોની વિગત : 

 

 

 

 

તાલુકો સેટેલાઈટ 

ફોન 

જનરેટર લાઈફ 

જેકેટ 

લાઈફ 

રીંગ 

ઈમરજન્સી 

 લાઈટ  

દોરડાાં  ચાજે્લ  

્ેટરી 

ડીિોટરીંગ 

પાંપ 

ટ્રેકટર  જેસી્ી  ડમપર િોટર  

બ્રાઉ

સર 

ક્રેન અથવમુ

િીંગ 

મેક  

લોડર એચ.

ડી.પી.

ઈ. 

્ોટ  

ડીઝાસ્ટર શાખા, કલેકટર ઓફીસ ૦૧  ૨૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦     

મામલતદાર ઓડફસ નાાંદોદ   ૦૧ ૧૬૬ ૮૦  ૦૯  ૦૧         

મામલતદાર ઓડફસ  ગરૂડેશ્િર     ૧૦ ૦૨ ૦૧ ૦૧           

મામલતદાર ઓડફસ વતલકિાડા  ૦૧ ૧૫૦ ૫૩  ૧૩ ૦૧ ૦૨         

મામલતદાર ઓડફસ દેડીયાપાડા   ૦૧ ૩૮   ૧૧ ૦૧ ૦૨ ૦૨        

મામલતદાર ઓડફસ સાગ્ારા   ૦૧ ૧૯ ૨૫  ૦૩  ૦૨          

નગરપાવલકા રાજપીપલા   ૭૫ ૧૩  ૧૭      ૦૩    ૦૧ 

માગવ અને મકાન, સ્ટેટ નમવદા         ૦૨ ૧૪ ૧૬      

માગવ અને મકાન, પાંચાયત નમવદા         ૦૭ ૧૦ ૦૨      

વજલ્લા ઉદ્યોગ કેંદ્ર            ૦૪ ૦૨      

કુલ ૦૧ ૦૪ ૩૪૪ ૨૮૨ ૦૩ ૬૧ ૦૩ ૦૫ ૦૫ ૬૭ ૬૬ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૨૮ ૦૧ 
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નમગદા જીલ્લામાાં મત્સ્ય્ોગો માંડળી પાિે આવલેી બોટોની સવગત  :  
અ.નુાં તાલકુો મત્સ્યઉ્ોગ માંડળીનુાં નામ બોટની િાંખ્યા 
૧ નાાંદોદ કરિણ િળાર્ય ત્તવસ્તાર આડદવાિી મત્સ્યઉધોગ િહકારી માંડળી લી .મોવી-બોરીિા ૩૦ 
૨   ગરૂડેશ્વર  ધી વડગામ અિરગ્રસ્ત મત્સ્યઉધોગ િહકારી માંડળી લી . પાનતલાવડી ૦૫ 
૩ િાગબારા દેવરૂપણ િહકારી માંડળી લી.િેલાંબા  ૩૦ 
૪ િાગબારા ધી નાનાકાાંકડીઆબા આડદવાિી મત્સ્યઉધોગ િહકારી માંડળી લી .નાનાકાકાડીઆંબા ૧૨ 
૫ િાગબારા શ્રી િહારા મત્સ્યઉધોગ આડદવાિી િહકારી માંડળી લી .ચોપડવાવ ૨૫ 

કુલ :-  ૧૦૨ 

 
ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અન્વય ેબોટ માટે િાંપકગ કરવા માટે માંડળી ના હોદેદારની માહહતી  .:  
અ.નુાં. બોટ માભલક્નુાં નામ ગામ તાલકુો િાંપકગ વ્યસ્ક્ત/માંડળનુાં નામ મોબાઇલ નાંબર 

૧ તડવી મનાર્ભાઇ અંબાલાલ પાનતલાવડી નમગદા તડવી મનાર્ભાઇ અંબાલાલ 
માંત્રી-વડગામ અિરગ્રસ્ત િહકારી 
માંડળી 

૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૨ તડવી ત્તવક્રમર્ભાઇ અંબાલાલ પાનતલાવડી નમગદા ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૩ તડવી સમુનર્ભાઇ નાંદુર્ભાઇ પાનતલાવડી નમગદા ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૪ વિાવા સખુાર્ભાઇ ચનુીલાલ મોવી-બોરીિા નમગદા પટેલ યોગેર્ર્ભાઇ માંત્રી-  

વિાવા સખુાર્ભાઇ ચનુીલાલ-
પ્રમખુ- ધી કરિણ િળાર્ય 
િહકારી માંડળી લી.  

૮૧૫૩૦૧૭૬૫૮ 
૫ પટેલ યોગેર્ર્ભાઇ  મોવી-બોરીિા નમગદા ૯૭૧૨૯૮૯૭૭૮ 
૬ વિાવા િોમાર્ભાઇ ર્ભાંગડર્ભાઇ માાંડણ નમગદા ૯૯૭૯૭૨૬૪૭૪ 

૭ વિાવા િહરેિીંગર્ભાઇ 
ર્ભીલ્યાર્ભાઇ 

ચોપડવાવ િાગબારા ઉત્િમર્ભાઇ-ચેરમેન, 
ધી િહારા મત્સ્યઉધોગ િહકારી 
માંડળી લી. 
ત્તવકાિર્ભાઇ -માંત્રી, ધી િહારા 
મત્સ્યઉધોગ િ.માંડળી લી. 

૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૮ વિાવા રેવજીર્ભાઇ 
મગનલાલ 

ચોપડવાવ િાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૯ વિાવા ત્તવકાિર્ભાઇ ચોપડવાવ િાગબારા ૯૫૩૭૯૮૫૮૦૦ 
૧૦ વિાવા િલમિીંગર્ભાઇ 

પખુ્યાર્ભાઇ 
નાનાકાકડી 
આંબા 

િાગબારા સુાંદરર્ભાઇ  
નાનાકાકડી આંબા માંડળી 
ગીરધરર્ભાઇ નાનાકાકડી આંબા 
માંડળી 

૮૯૮૦૭૬૬૦૫૦ 

૧૧ વિાવા માનિીગર્ભાઇ 
િોમાર્ભાઇ 

નાનાકાકડી 
આંબા 

િાગબારા ૯૯૧૩૯૮૦૯૮૧ 

૧૨ વિાવા ડદગમ્બરર્ભાઇ  િેલાંબા  િાગબારા  દેવરૂપણ િહકારી માંડળી. િેલાંબા  ૯૫૩૭૯૨૮૦૮૦ 
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આશ્રય સ્થાનોની વિગત: 

નાાંદોદ તાલુકા: 

 

ક્રમ આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર  ્યવક્તઓની સાંખ્યા  ્યિસ્થાપકનુાં નામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧. માધ્યવમક શાળા વસસોદ્રા ૭૦ રાજુભાઈ ૯૪૨૬૭૭૬૬૮૮ 

૨. પ્રા.શાળા વસસોદ્રા  ૩૦ જયાંવતભાઈ એમ પટેલ  ૭૫૭૪૮૧૩૨૭૮ 

૩ . પ્રા.શાળા. ભદામ  ૩૫ મહેશભાઈ પટેલ ૯૪૨૭૫૮૩૫૧૮ 

૪. પ્રા .શાળા .  માાંગરોલ ૪૦ ભાઈલાલાભાઈ પરમાર ૭૫૭૪૮૧૩૩૨૫ 

૫. પ્રા.શાળા.ગુિાર ૩૦ વહતેશ્ભાઈ પટેલ ૯૯૭૯૪૮૩૫૫૩ 

૬. પ્રા.શાળા.રામપુરા ૨૫ સુવનતા્ેન સોલાંકી  ૭૫૭૪૮૧૩૩૨૬ 

૭. પ્રા.શાળા. ઓરી  ૪૫ છાયા્ેન પટેલ  ૯૯૧૩૦૧૪૭૩૮ 

૮. પ્રા .શાળા. િમણાચા ૩૦ ડદપકભાઈ પટેલ  ૭૫૭૪૮૧૩૨૨૫ 

૯. પ્રા .શાળા. નિાપરા ૩૮ નીલા્ેન અટોદરીયા ૯૪૨૮૦૨૫૧૧૩ 

૧૦. પ્રા .શાળા. ભચરિાડા ૩૫ અશોક પરમાર ૯૦૯૯૧૮૪૨૧૫ 

૧૧. પ્રા .શાળા . હજરપરા ૩૦ હાંસા્ેન  પટેલ  ૯૪૨૭૫૧૮૯૧૯ 

૧૨. પ્રા .શાળા . શહેરાિ ૩૫ વમતેશભાઈ ભાટીયા ૯૪૨૯૧૮૮૦૭૨ 

૧૩. પ્રા.શાળા.િરાછા ૨૫ જયડદપસસાંહ ગોવહલ ૯૪૨૯૨૮૫૬૫૧ 

 

ગરૂડશે્િર તાલકુા: 

 

ક્રમ આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર  ્યવક્તઓની સાંખ્યા  ્યિસ્થાપકનુાં નામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧. શુરપાણેશ્િર માંડદર અવતવથગૃહ, 

ગોરા 

૫૦ પ્રફુલભાઈ ૯૯૯૮૧૪૪૭૨૦ 

૨. પ્રાથવમક શાળા, ગરૂડેશ્િર ૬૦ નરેશભાઈ જે પટેલ  ૯૭૨૬૦૨૩૩૨૮ 

૩ . પ્રાથવમક શાળા, િાાંસલા ૨૫ ઝિેરભાઈ આર. પરમાર  ૭૪૩૫૦૧૬૨૩૯ 

૪. પ્રાથવમકા શાળા , અક્તેશ્િર ૩૫ કાાંતીભાઈ એચ ્ારીયા ૯૯૭૮૧૬૦૫૨૭ 

૫. પ્રાથવમક શાળા સાાંજરોલી  ૨૦ ઘર્મવષ્ઠા્ેન ક ેતડિી ૮૪૬૯૨૮૨૮૯૩ 

૬. પ્રાથવમક શાળા ગાંભીરપુરા ૩૫ કનકસસાંહ યાદિ ૯૪૨૭૧૩૧૫૧૧ 
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વતલકિાડા તાલુકા: 

ક્રમ આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર  ્યવક્તઓની સાંખ્યા  ્યિસ્થાપકનુાં નામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧ પ્રા.શાળારેંગણ ૭૫ આચાયવશ્રી એમ .એસ. ડામોર ૯૯૨૫૧૭૭૨૪૨  

૨ ભાદરિા દેિ આશ્રમ  ૫૦ તલાટી કમ માંરી 

િી.જે ્ારીયા  

૯૮૭૯૨૮૩૪૫૪  

૩. પ્રા.શાળાિાસણ કોલોની  ૫૦ આચાયવશ્રી પી .પી પટેલ ૯૯૭૯૬૯૩૫૨૭  

૫ પ્રા.શાળા િાડીયા નિુ ગામ  ૨૦૦ આચાયવશ્રી  આર. કે. તલાર  ૯૯૦૯૫૬૩૫૬૨  

૬ નમવદા વનગમ, વતલકિાડા  ૧૦૦૦ જીતુભાઈ શાહ  ૯૯૭૯૮૫૧૧૭૦  

૭ શ્રી કે.એમ.શાહ સાિવજનીક 

હાઈસ્કૂલ વતલકિાડા  

૯૦૦ આચાયવશ્રી આર.કે.્યાસ ૯૪૨૬૫૬૪૯૬૫  

૮ પ્રા.શાળાકાંથરપુરા ૧૪૦ આચાયવશ્રી દક્ષા્ેન પટેલ  ૯૭૨૩૨૦૪૩૯૧  

૯ માધ્યવમક શાળા  કાંથરપુરા  ૧૨૫ આચાયવશ્રી ટીગરોયા 

પ્રભાતવસહ  

૯૪૨૯૨૮૨૩૦૮  

૧૦ પ્રા.શાળામોરીયા ૬૦ આચાયવશ્રી એસ .િી ્ારીયા  

૧૧ પ્રા.શાળા િરિાડા ૪૦ આચાયવશ્રી િી .એસ ્ારીયા  ૯૯૦૯૪૫૦૧૦૮  

૧૨ પ્રા.શાળા સુરજીપુરા  ૪૦ આચાયવશ્રી ભરતભાઈ 

સુરમાભાઈ  

૯૫૩૭૯૭૬૭૯૪  

૧૩ પ્રા.શાળા કાાંદલેજ  ૨૦ આચાયવશ્રી ભીખી્ેન 

ડકશોરભાઈ  ભોઈ 

૯૯૦૯૧૧૭૭૪૪  

૧૪ પાંચાયત કચેરી , સીિીયાપૂરા  ૨૦  

તલાટી કમ માંરી િી .એમ .

િસાિા  

૮૪૬૯૮૬૬૬૯૯  

૧૫ કોમયુનીટી હૉલ સીિીયાપૂરા ૨૦ 

૧૬ જૂની પ્રા.શાળાસીિીયાપૂરા ૨૦ 

૧૭ પ્રા.શાળા લીમડીયા  ૪૦ આચાયવશ્રી પટેલ ગોપાવસહ 

સોરમાભાઈ  

૯૯૭૯૫૨૬૮૦૮  

૧૮ પ્રા.શાળા પીછીપુરા  ૪૦ આચાયવશ્રી ્ારીયા 

ભાયલાલભાઈ  

૯૯૭૯૩૦૨૦૬૪  

૧૯ પ્રા.શાળા અગર ૧૬૦ આચાયવશ્રી પગી ભારતસસાંહ  ૯૮૨૫૦૮૬૮૫૩  

૨૦ પ્રા.શાળા િોરા ૧૨૦ આચાયવશ્રી ડકતીભાઈ પરમાર  ૯૬૦૧૨૬૧૩૯૯  

૨૧ માધ્યવમક શાળા, િોરા  ૧૨૦ આચાયવશ્રી જાદિ ઈલેશકુમાર  ૯૯૨૫૫૩૫૨૨૧  

૨૨ કૉમયુવનટી હૉલ  ૨૦ તલાટી કમ માંરી જે .એમ .

પઠાણ  

૮૩૦૬૦૧૫૭૫૭  

૨૩ પ્રા.શાળા  સાહે્પુરા   ૧૨૦ આચાયવશ્રી ્ારીયા ્ા્ુભાઈ 

જેઠાભાઈ   

૯૯૧૩૬૭૮૨૭૪  

૨૪ પ્રા.શાળા સાિલી  ૨૦૦ આચાયવશ્રી ્ારીયા વહતેન્દ્ર   ૯૫૩૭૯૬૬૨૯૫  

૨૫ એસ.એમ શાહ વિિાલય, 

સાિલી  

૧૦૦ આચાયવશ્રી પટેલ માંગળભાઈ  ૯૯૭૮૨૮૭૯૬૪  
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સાગ્ારા તાલકુા: 

 

ક્રમ આશ્રય સ્થાનનો પ્રકાર  ્યવક્તઓની સાંખ્યા  ્યિસ્થાપકનુાં નામ મો્ાઈલ ના્ં ર 

૧. પ્રા.શાળા ખડકીમહુ ૩૦  

દુગાવ્ેન એસ. િસાિા 

 

૮૪૪૧૨૧૬૩૬૩ ૨. પ્રા.શાળા ્ાાંગ્યાિાડ  ૨૫ 

૩. પ્રા.શાળા ઉમરડા  ૩૫ 

૪. પ્રા.શાળા દેિસાકી ૩૦ ઉર્ા્ેન ટી. િસાિા ૯૭૧૨૫૧૬૫૪૦ 

૫. પ્રા.શાળા મોટીદેિરૂપેણ  ૫૦ રાજુભાઈ િસાિા ૯૯૨૫૦૫૦૧૨૦ 

૬. પ્રા.શાળાભાદોડ ૩૦ જઈશ્િરભાઈ િસાિા ૮૯૮૦૮૮૯૧૦૫ 

૭. પ્રા.શાળા પલાસિાડા ૪૫ કરમસસાંગ સી.િસાિા  ૯૪૨૬૪૭૯૭૧૭ 

૮. પ્રા.શાળા ચાટુિાડ ૩૦ 

૯. પ્રા.શાળા ખેરપાડા ૩૨ ઉર્મવલા્ેન કે. િસાિા ૭૮૭૪૦૫૯૫૨૪ 

૧૦. પ્રા.શાળા ઉભારીયા ૩૫ ગીતા્ેન એસ.િસાિા ૮૫૮૬૧૪૦૧૩૩ 

૧૧ પ્રા.શાળા સીમામલી ૩૭ આઝાદસસાંહ ્ી.િસાિા ૯૫૩૭૮૩૪૦૩૪ 

૧૨ પ્રા.શાળા ભિરીશાિર  ૩૯ 

૧૩ પ્રા.શાળા કેલ ૪૫ 

૧૪ પ્રા.શાળા પાટ ૩૦ જયાંત કે.િસાિા ૭૩૫૯૯૩૦૬૧૬ 

૧૫ પ્રા.શાળા પાાંચપીપરી  ૩૫ પ્રવિણભાઈ એન. 

િસાિા  

૯૬૮૭૭૯૯૩૨૯ 

૧૬ પ્રા.શાળા નાનાકાકડીઆાં્ા  ૩૦ સવિતા્ેન જી. િસાિા ૯૫૧૨૯૩૭૪૧૨ 

૧૭ પ્રા.શાળા નાનાડોરઆાં્ા  ૩૦ 

૧૮ પ્રા.શાળામકરાણ ૩૦ 

૧૯ પ્રા.શાળા કુિડાિાડી ૨૫ આઝાદસસાંહ ્ી.િસાિા ૯૫૩૭૮૩૪૦૩૪ 

૨૦ પ્રા.શાળા રોઝદેિ ૩૦ 

૨૧ પ્રા.શાળાદતિાડા ૩૦ રામસસાંગ કે.િસાિા ૭૩૫૯૧૮૮૧૩૧ 

૨૨ પ્રા.શાળા પાટી ૩૫ 

૨૩ પ્રા.શાળાટાિલ ૪૫ શીલા્ેન િી.િસાિા ૯૬૩૮૫૧૯૫૦૦ 

૨૪ પ્રા.શાળાિોડમુાંગ ૫૦ આઝાદસસાંહ ્ી.િસાિા ૯૫૩૭૮૩૪૦૩૪ 

૨૫ પ્રા.શાળાનાનીદેિ રૂપેણ ૫૦ પ્રવિણભાઈ એન. 

િસાિા  

૯૬૮૭૭૯૯૩૨૯ 
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ક્રમ નામ/હોદો કચરેીના ટવેલફોન 

ના્ં ર 

ફકેસ ના્ં ર મો્ાઇલ ના્ં ર E-Mail I.D 

૧ શ્રીડી. એ. શાહ (આઈ.એ.એસ.) 

કલકેટરશ્રી નમવદા 

૦૨૬૪૦-

૨૨૨૧૬૧ 

૦૨૬૪૦-

૨૨૨૧૭૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬ Collector-

nar@gujarat.gov.in 

૨ શ્રી. અાંડકતપન્ન(ુઆઈ.એ.એસ.) 

જીલ્લા વિકાસઅવિકારી નમવદા-

રાજપીપલા 

૨૨૪૮૨૦ ૨૨૨૦૮૫-

૮૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૩ શ્રી પ્રશાાંતસમુ્(ેઆઈ.પી.એસ.) 

પોવલસ અવિક્ષકશ્રી નમવદા 

૨૨૨૩૧૫ ૦૨૬૪૦-

૨૨૨૩૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ sp-

nar@gujarat.gov.in 

૪ ડૉ.કે.નીરજકમુાર(આઇ.એફ.એસ.) 

નાય્ િન સાંરક્ષકશ્રી,  

નમવદા િન વિભાગ 

૨૨૦૦૧૩ ૨૨૦૦૮૭ ૭૫૭૪૯૫૦૦૭૧ dcf-

nar@gujarat.gov.in 

૫ શ્રી પી .જે .

પાંડ્જયા(આઇ.એફ.એસ.)નાય્ િન 

સાંરક્ષકશ્રી, 

સામાવજક િનીકરણ વિભાગ, નમવદા  

૨૨૪૨૫૮ ૨૨૪૩૫૮ ૯૪૨૭૧૧૨૦૨૧ dcfnarmadasf@yaho

o.in 

૬ શ્રી એચ.કે.્યાસ(GAS) 

વનિાસી અવિક કલકેટરશ્રી,  

નમવદા-રાજપીપલા 

૨૨૨૩૨૬ ૨૨૨૧૭૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ rdcnar@gujarat.gov.

in 

૭ શ્રી્ી. ક.ેપટલે(GAS) 

પ્રાયોજના િહીિટદારશ્રી, 

રાજપીપલા 

૨૨૦૦૯૩, 

૨૨૨૪૩૬ 

૨૨૦૧૧૬ ૯૯૭૮૪૦૫૬૪૫ patddrrajpipla@gma

il.com 

૮ શ્રી વહમાાંશભુાઈ 

જીલ્લા ્ામ વિકાસ એજન્સી, 

નમવદા 

૨૨૧૮૪૯ ૨૨૧૮૪૯ ૯૭૧૨૮૪૦૨૪૭ drda.nar2@gmail.co

m 

૯ શ્રીએસ. એસ. પાાંડ ે 

જીલ્લા આયોજન અવિકારીશ્રી, 

નમવદા 

૨૨૩૦૦૩ ૨૨૩૦૦૩ ૯૩૭૫૮૦૧૬૦૩ dpo-

nar@gujarat.gov.in 

૧૦ શ્રીવપ્રતશેપટલેનાય્ કલકેટરશ્રી 

રાજપીપળા સ્ ડડવિઝન 

૨૨૦૦૬૧ ૨૨૦૦૬૧ ૭૮૨૯૮૪૪૨૦૭/

૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫ 

po-

nar@gujarat.gov.in 

૧૧ શ્રીઆનાંદઉકાનીનાય્ કલકેટરશ્રી 

દડેીયાપાડા સ્ ડડવિઝન  

૨૨૪૦૦૩ ૨૨૪૦૦૩  

૭૨૨૯૦૦૦૯૩૪ 

po-dediapada-

nar@gujarat.gov.in 

૧૨ ઈ.ચા .શ્રી એન.ય.ુપઠાણ 

નાય્ કલકેટરશ્રી (મ.ભો.યો)નમવદા 

૨૨૧૫૬૨  ૭૬૦૦૦૫૮૯૬૪ dsonarmada@gmail.

com 

૧૩ શ્રી એન.ય.ુપઠાણ 

જીલ્લાપરુિઠા અવિકારીશ્રી, નમવદા 

૨૨૪૮૨૮, 

૨૨૪૩૧૬(ડા) 
 ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦ dsonarmada@gmail.

com 

૧૪ શ્રીજેસીદલાલ 

નાય્ જીલ્લા ચૂાંટણીઅવિકારીશ્રી, 

૨૨૩૭૩૪, 

૨૨૪૧૪૯ (ડા) 

૨૨૩૭૩૪,  

 

૯૮૨૫૯૪૫૨૩૦ dydeo-

nar@gujarat.gov.in 

૧૫ શ્રી. પી. એલ. ઢઢાંઢોર 

મામલતદારશ્રી, નાાંદોદ 

૨૨૦૦૦૩, 

૨૨૨૪૦૮ )ડા) 

૨૨૦૦૦૩ ૯૬૦૧૭૪૭૮૫૪ mam-

nandod@gujarat.go

v.in 

mailto:Collector-nar@gujarat.gov.in
mailto:Collector-nar@gujarat.gov.in
mailto:ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:sp-nar@gujarat.gov.in
mailto:sp-nar@gujarat.gov.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:rdcnar@gujarat.gov.in
mailto:rdcnar@gujarat.gov.in
mailto:drda.nar2@gmail.com
mailto:drda.nar2@gmail.com
mailto:dpo-nar@gujarat.gov.in
mailto:dpo-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-dediapada-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-dediapada-nar@gujarat.gov.in
mailto:dsonarmada@gmail.com
mailto:dsonarmada@gmail.com
mailto:dsonarmada@gmail.com
mailto:dsonarmada@gmail.com
mailto:eo-nar@gujarat.gov.in
mailto:eo-nar@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
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૧૬ શ્રીઆરજેચૌહાણ 

 મામલતદારશ્રી, વતલકિાડા 

૦૨૬૬૧-

૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-

૨૬૬૩૩૬ 

 

૯૮૭૯૦૯૩૨૬૪ 
mam-

tilakwada@gujarat.g

ov.in 

૧૭ શ્રીએમએનપારખે 

મામલતદારશ્રી, ગરૂડશે્િર 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૪૨૬૭૪૮૯૩૬ mam-garud-

nar@gujarat.gov.in 

 

૧૮ શ્રીઆર.આર. ચૌિરી 

મામલતદારશ્રી, દડેીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-

૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-

૨૩૪૫૦૪ 

૯૪૦૯૩૦૧૪૬૧ mam-

dediyapada@gujarat

.gov.in 

૧૯ શ્રી. રણજીતમકિાણામામલતદારશ્રી, 

સાગ્ારા 

૦૨૬૪૯-

૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-

૨૫૫૦૮૮ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૯૫ mam-

sagbara@gujarat.go

v.in 

૨૦ શ્રી િી સી ચાિડા મામલતદારશ્રી, 

ડડઝાસ્ટર મનેજેમને્ટ નમવદા 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૯૨૫૪૭૯૦૫૭ dismgmt-

nar@gujarat.gov.in 

૨૧ ઈ.ચાશ્રીસાય્લસરકાર 

(ડી.પી.ઓ.-જીએસડીએમએ)  

૨૨૪૯૧૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૭૧૭૩૯૩૩૧૦ dponar.gsdma@gma

il.com 

 

૨૨ શ્રી ્ી ક ેરાઠિા 

કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી, 

જા.આ.્ાાંિકામ, રાજપીપલા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭ ૯૯૭૮૪૪૨૧૧૨ 

 

eephrajpipla@gmail

.com 

૨૩ ઈ.ચાશ્રીહમેાંતિસાિા  

કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી, 

)માxમ(વિભાગ,રાજપીપલા 

૨૨૩૦૩૨ ૨૨૨૯૩૯ ૯૭૨૫૬૮૧૮૫૮ rnb

_nar@gujarat.gov.in 

૨૪ શ્રીઅવનલપટલે  

કાયવપાલક 

ઇજનરેશ્રી,)માxમ)વિભાગ, વજલ્લા 

પાંચાયત, નમવદા 

૨૨૧૯૪૯ ૨૨૧૯૪૯ ૯૦૯૯૧૬૭૮૭૧ aernbnar@gmail.co

m 

૨૫ શ્રીહાર્દવકપટલે  

કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી, કરજણ 

વસ.યો.વિ .નાં-૪, રાજપીપલા 

૨૨૨૮૯૯ ૨૨૦૧૩૪  eeipd4rajpipla@gma

il.com 

૨૬ શ્રીઆર.િી કટારા 

કાયવપાલક 

ઇજનરેશ્રી,)સસાંચાઇ(જી.પાં., નમવદા 

૨૨૨૪૮૪ ૨૨૨૦૮૫-

૮૬ 

૯૯૦૯૮૧૬૪૮૪ ee.panirmar@gmail.

com 

૨૭ ઈ.ચા શ્રીસાંડદપચૌિરી 

ના.કા.ઇ. જા.આ.યાાંવરક પટેા 

વિભાગ, 

ગ.ુપા.પ.ુ્ય.્ોડવ,રાજપીપલા 

૨૨૦૦૦૮  ૯૯૭૮૪૪૩૨૮૦ msdnrajpipla@gmai

l.com 

૨૮ શ્રીવિનોદપટલે 

યવુનટ મનેજેર અન ે કાયવપાલક 

ઇજનરેશ્રી ડી ડ્લ્ય ુ એસ.ય ુ

રાજ્પીપલા  

૨૨૧૦૯૦ ૨૨૧૦૯૦ ૯૯૭૯૦૨૫૩૬૭ narmada.dwDo@gm

ail.com 

૨૯ ઈ.ચાશ્રીજયશેએમપટલે  

જીલ્લા વશક્ષણાવિકારીશ્રી 

૨૨૨૬૦૩ ૨૨૨૬૦૩ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬ narmdeo@gmail.co

m 

 

 

 

 

mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garud-nar@gujarat.gov.in
mailto:mam-garud-nar@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:dismgmt-nar@gujarat.gov.in
mailto:dismgmt-nar@gujarat.gov.in
mailto:dponar.gsdma@gmail.com
mailto:dponar.gsdma@gmail.com
mailto:eephrajpipla@gmail.com
mailto:eephrajpipla@gmail.com
mailto:rnb_nar@gujarat.gov.in
mailto:rnb_nar@gujarat.gov.in
mailto:aernbnar@gmail.com
mailto:aernbnar@gmail.com
mailto:ee.panirmar@gmail.com
mailto:ee.panirmar@gmail.com
mailto:msdnrajpipla@gmail.com
mailto:msdnrajpipla@gmail.com
mailto:narmada.dwDo@gmail.com
mailto:narmada.dwDo@gmail.com
mailto:narmdeo@gmail.com
mailto:narmdeo@gmail.com
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૩૦ ઈ.ચા ડૉ .એન.ડી.પટલે  

જીલ્લા પ્રાથવમકવશક્ષણાવિકારીશ્રી 

જીલ્લા પાંચાયત, નમવદા 

૨૨૨૯૨૦ ૨૨૨૦૮૫-86 ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬ dpcnarmada@gmai

l.com 

૩૧ શ્રી ડી.્ી િસાિા  

નાય્ જીલ્લા વનરાંતર 

વશક્ષણાવિકારીશ્રી, નમવદા  

૨૨૩૯૩૦  ૯૭૨૪૧૯૪૩૫૯ 

૭૦૪૧૫૬૧૦૧૭ 

do-

74407narmada@gu

jarat.gov.in 

૩૨ શ્રી એસ.એમ.ગરાસીયા 

આડદજાવત વિકાસ અવિકારીશ્રી 

(આશ્રમ શાળા), નમવદા 

૨૨૨૭૫૭ ૨૨૨૭૫૭ ૯૯૨૪૩૪૦૨૯૯ Aso.td.nar@gmail.

com 

૩૩ શ્રીમતીડક્રષ્ણનાકમુારીપટલે પ્રોગામ 

ઓડફસરશ્રી, સાંકવલત ્ાળ 

વિકાસ યોજના, જીલ્લા પાંચાયત, 

નમવદા 

૨૨૨૦૧૯ ૨૨૨૦૮૫-

૮૬ 

૯૦૯૯૬૨૧૬૮૯ po-icds-ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૩૪ ઈ.ચાશ્રીસવુનલમકિાણા 

નાય્ માવહતી વનયામકશ્રી નમવદા 

૨૨૪૦૩૮ ૨૨૦૧૪૬ 

 

૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ ddinarmada@gmai

l.com 

૩૫ શ્રી. મસુ્તાકભાઈથથુીિાલાજીલ્લા 

સમાજ કલ્યાણ અવિકારીશ્રી, 
(વિકસવત જાવત), નમવદા 

૨૨૪૩૦૮ ૨૨૪૩૦૮ ૯૪૨૮૩૨૪૭૮૬ swo-

nar@gujarat.gov.in 

૩૬ શ્રી વિનોદ રોવહત 

નાય્ વનયામકશ્રી,જીલ્લા પછાત 

િગવ કલ્યાણ અવિકારીશ્રી, જીલ્લા 

સિેા સદન, નમવદા 

૨૨૪૪૩૬ ૨૨૪૪૩૬ ૯૮૯૮૬૬૦૦૭૬ Dip.vasava311@g

mail.com 

૩૭ શ્રી એમ.કે.િણકર 

જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ 

અવિકારીશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત, 

નમવદા 

૨૨૧૫૬૫ ૨૨૨૦૮૫/૮

૬ 

૯૭૨૬૧૫૭૯૩૫ swosonarmada@g

mail.com 

૩૮ શ્રી એસ.એમ.ગરાસીયા 
 મદદનીશ કવમશ્નરશ્રી 

(આડદજાવત વિકાસ), 

 નમવદા 

૨૨૪૭૮૯ ૨૨૪૭૮૯ ૯૯૨૫૭૦૯૨૨૯ Asstt.com.nar@gm

ail.com 

૩૯ શ્રીપીનલભાઇરાણપરીયા જીલ્લા 

સમાજ સરુક્ષા અવિકારીશ્રી, 

જીલ્લા સિેા સદન, નમવદા 

૨૨૪૫૭૫ ૨૨૪૫૭૫ ૯૭૧૪૩૪૪૮૦૫ dsdo-

nar@gujarat.gov 
.in 

૪૦ શ્રી એન.િી ગાસિાંત 
જીલ્લા વતજોરીઅવિકારીશ્રી, 

નમવદા 

૨૨૦૦૮૧ ૨૨૦૦૮૧ ૯૯૭૮૩૫૬૬૮૪ treasury-

nar@gujarat.gov.in 

 

 

૪૧ શ્રીજે. ્ી. દિ ે 

જનરલ મનેજેરશ્રી, જીલ્લા 

ઉિોગ કને્દ્ર, નમવદા 

૨૨૪૧૮૨ ૨૨૨૪૩૮ ૬૩૫૭૧૫૦૧૯૧ gm-dic-

nar@gujarat.gov.in 

૪૨ શ્રીમવતવમનાક્ષી્નેચૌહાણ 

જીલ્લા રોજગાર અવિકારી, નમવદા 

૨૨૦૨૬૬ ૨૨૦૨૬૬ ૯૭૨૬૦૧૬૫૦૬ dee-

nar@gujarat.gov.in 

૪૩ શ્રીએમ. ક.ે મિેલીયા  

સરકારી શ્રમઅવિકારીશ્રી 

(ઉિોગ)નમવદા 

૨૨૪૬૯૩  ૮૭૫૮૪૫૨૫૩૯  

૪૪ શ્રીએમ. ક.ે મિેલીયા, સરકારી ૨૨૨૧૫૪    

mailto:dpcnarmada@gmail.com
mailto:dpcnarmada@gmail.com
mailto:do-74407narmada@gujarat.gov.in
mailto:do-74407narmada@gujarat.gov.in
mailto:do-74407narmada@gujarat.gov.in
mailto:po-icds-ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:po-icds-ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:ddinarmada@gmail.com
mailto:ddinarmada@gmail.com
mailto:dsdo-nar@
mailto:dsdo-nar@
mailto:treasury-nar@gujarat.gov.in
mailto:treasury-nar@gujarat.gov.in
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mailto:dee-nar@gujarat.gov.in


                                                                           ccVFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FIcc 167 
 

શ્રમઅવિકારીશ્રી 

(ખતેી(નમવદા 

૪૫ ડો. ક.ેપી.પટલે 

મખુ્ય જીલ્લા આરોગ્ય 

અવિકારીશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત, 

નમવદા 

૨૨૧૮૦૬  ૭૫૭૩૯૭૨૯૪૮ Cdho.health.narma

da@gmail.com 

૪૬ ડો. જ્યોવત્ને ગપુ્તા 

મખુ્ય જીલ્લા ત્ી્ી અવિકારી 

સહ સીિીલ સજવનશ્રી, જનરલ 

હોવસ્પટલ, રાજપીપલા 

૨૨૦૦૩૦ ૨૨૪૨૩૦ ૭૫૬૭૮૬૭૨૬૮ Cdmo.health.rajpip

la@gmail.com 

૪૭ શ્રી. એચ. સી. ચૌિરી  

જીલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, 

સહકારી માંડળીઓ, જીલ્લા સિેા 

સદન, નમવદા 

૨૨૦૬૫૦ ૨૨૦૬૫૦ ૯૮૭૯૫૨૬૨૧૧ dr-

nar@gujarat.gov.in 

 
૪૮ 

શ્રી કે.િી.્રાંડા 
મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, 

સહકારી માંડળીઓ, જીલ્લા 

પાંચાયત, નમવદા 

   
૯૫૮૬૧૮૩૭૬૭ 

 

૪૯ શ્રીિી.પી. પટલે  

જીલ્લા ખતેીિાડી અવિકારીશ્રી, 

જીલ્લા પાંચાયત, નમવદા 

૨૨૦૦૮૦ ૨૨૦૦૮૦ ૯૪૨૮૦૬૩૬૭૭ dao.narmada123@

gmail.com 

૫૦ શ્રી એ.કે.પટલે 

નાય્ ખતેી 

વનયામકશ્રી,)વિસ્તર)નમવદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૮૧૪૧૯૮૮૬૮૧ dao.narmada123@

gmail.com 

૫૧ શ્રી ડી . કે . ત્તિનોરા 
નાય્ ખતેી 

વનયામકશ્રી,)તાલીમ)નમવદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૯૪૨૯૬૭૫૪૨૧ dao.narmada123@

gmail.com 

૫૨ શ્રી નીવતનભાઈ  પટલે  

નાય્ ્ાગાયત વનયામકશ્રી 

નમવદા  

૨૨૧૮૮૯ ૨૨૧૮૮૯ ૭૮૭૪૨૩૭૮૯૬ ddhnarmada@gmai

l.com 

૫૩ ડો.જે.આર.દિ ે

ના.પશપુાલન વનયામકશ્રીજીલ્લા 

પાંચાયત, નમવદા-  રાજપીપલા 

૨૨૦૦૮૧-૮૪ ૨૨૦૦૮૬ ૯૭૨૫૭૦૨૪૭૫ magarwadiya@gm

ail.com 

૫૪ શ્રીરાહુલડોડીયા 

મખુ્ય અવિકારીશ્રી, રાજપીપલા 

નગરપાવલકા 

૨૨૦૬૫૪ ૨૨૦૬૫૪ ૯૪૨૮૬૦૭૨૧૫ rajpiplanagarpalika

@gmail.com 

૫૫ શ્રીક.ે એમ. ખપડે  

સહાયક પ્રાદવેશક િાહન 
્યિહાર અવિકારીશ્રી નમવદા 

૨૨૪૯૪૮ ૨૨૪૯૪૮ ૯૯૯૮૮૦૪૫૬૯ 

૮૪૦૧૯૫૬૩૬૯ 

rtorajpipla22@yah

oo.co.in 

૫૬ શ્રીએચડીરાણા 

કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી, દવક્ષણ 

ગ.ુવિ.કાં.લી .રાજપીપલા 

૨૨૨૧૫૨  ૯૬૩૮૨૭૮૭૫૯ eeraj.dgvcl@gebm

ail.com 

૫૭ શ્રી્ારોટ 

વિભાવગય વનયામકશ્રી, ગજુરાત 

રાજય માગવ િાહન ્યિહાર 

૦૨૬૪૨- 

૨૨૮૬૫૦ 

૦૨૬૪૨-

૨૪૬૧૦૨ 

૬૩૫૯૯૧૯૦૩૧ dcstbharucha@gm

ail.com 

mailto:Cdho.health.narmada@gmail.com
mailto:Cdho.health.narmada@gmail.com
mailto:Cdmo.health.rajpipla@gmail.com
mailto:Cdmo.health.rajpipla@gmail.com
mailto:dr-nar@gujarat.gov.in
mailto:dr-nar@gujarat.gov.in
mailto:dao.narmada123@gmail.com
mailto:dao.narmada123@gmail.com
mailto:dao.narmada123@gmail.com
mailto:dao.narmada123@gmail.com
mailto:dao.narmada123@gmail.com
mailto:dao.narmada123@gmail.com
mailto:ddhnarmada@gmail.com
mailto:ddhnarmada@gmail.com
mailto:rajpiplanagarpalika@gmail.com
mailto:rajpiplanagarpalika@gmail.com
mailto:rtorajpipla22@yahoo.co.in
mailto:rtorajpipla22@yahoo.co.in
mailto:eeraj.dgvcl@gebmail.com
mailto:eeraj.dgvcl@gebmail.com
mailto:dcstbharucha@gmail.com
mailto:dcstbharucha@gmail.com
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વનગમ, ભોલાિ, ભરૂચ. 
૫૮ શ્રીએચ. જી. પાલનપરુા  

મત્સ્ય ઉિોગ અવિક્ષકશ્રી, 

રાજપીપલા 

૨૨૨૪૩૧ ૨૨૨૪૩૧ ૯૨૭૪૭૦૫૫૮૧ s.f.rajpipla1997@g

mail.com 

૫૯ શ્રીકલ્પશે પટલે  
મદદનીશ વનયામક્શ્રી)જમીન 

સાંરક્ષણ(ગજુરાત જમીન વિકાસ 

વનગમ, કિેડીયા કોલોની 

૨૩૨૬૩૩ ૨૩૨૬૩૩ ૯૬૮૭૯૭૩૭૨૭ assistant.ad.kevadi

ya.gldc@gmail.co

m 

૬૦ ઈ.ચાવપ્રતશેપટલે  

નાય્ કલકેટરશ્રી, 
સ્ટમેપ ડયટુી, નમવદા 

  ૭૮૨૯૮૪૪૨૦૭  

૬૧ શ્રી. ક.ેપી.ગામીત 

સવુપ્રટને્ડન્ટશ્રી, જમીન રકેડવ, 

નમવદા 

૨૨૨૨૬૩ ૨૨૦૨૬૨ ૯૯૦૯૬૧૦૪૯૫ dilr-

nar@gujarat.gov.in 

૬૨ ઇ.ચા .શ્રી આર.એસ.રાણા સીટી 

સિ ેસવુપ્રટને્ડન્ડશ્રી, રાજપીપલા 

૨૨૦૨૬૩ ૨૨૦૨૬૩ ૯૯૯૮૫૭૩૬૪૬ cso-

nar@gujarat.gov.in 

૬૩ ઈ.ચા.શ્રી આર.એસ.રાણા જીલ્લા 

વનડરક્ષકશ્રી જમીન રકેડવ, નમવદા 

૨૨૨૨૬૩  ૯૯૯૮૫૭૩૬૪૬ dilr-

nar@gujarat.gov.in 

૬૪ શ્રીએન. એમ. ભટ્ટ  

નોિણી વનડરક્ષકશ્રી, નમવદા 

૨૨૧૦૧૭  ૮૯૮૦૦૩૭૩૩૪ irnarmada123@gm

ail.com 

૬૫ શ્રીડદપકરાઠિા 

સહાયક િાવણજયિરેા 

કવમશ્નરશ્રી િતુવળ-૧૪, ભરૂચ. 

૨૪૩૪૧૬   ac056-

ct@gujarat.gov.in 

૬૬ શ્રી એસ.ડી.િસાિા 

અવિક્ષકશ્રી નશા્ાંિી અન ે

આ્કારી, નમવદા  

૨૨૪૭૩૩ ૨૨૪૭૩૩ ૯૯૧૩૦૧૫૫૦૧ pne.narmada@gma

il.com 

૬૭ શ્રી હરનીશકમુાર એસ.રાિ  

જીલ્લા હોમગાડવકમાાંડ્જન્ટશ્રી, 

નમવદા 

૨૨૪૧૪૬ ૨૨૪૧૪૬ ૯૮૨૫૯૦૫૦૦૪ Sdpo-rajpipla-

nargujarat.gov.in 

૬૮ શ્રી વિનોદ્ત્તભાઈ ડી.પટલે  

આચાયવશ્રી ઔિોવગક તાલીમ 

સાંસ્થા, રાજપીપલા 

૨૨૧૨૨૭  ૬૩૫૧૦૮૮૩૫૨ prlrajpipla@yahoo.

com 

 

 

 

૬૯ શ્રી આર.જે.રાિ 

અવિક્ષક ઇજનરેશ્રી, કરજણ 

નહરે િતુવળ, રાજપીપલા 

૨૨૦૨૧૭ ૨૨૦૨૧૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧ seqckarajan@gmai

l.com 

૭૦ શ્રી એમ.જી.શખે વપ્રન્સીપાલશ્રી 

જીલ્લા વશક્ષણ અન ેતાલીમ 

ભિન, રાજપીપલા 

૨૨૦૨૦૩ 

૨૨૪૪૧૪ 

૨૨૦૨૦૩ 

 

૯૯૨૪૭૮૩૧૭૧ rajpipladiet.@yaho

o.co.in 

૭૧ શ્રી એમ.જી.શખે 

વપ્રન્સીપાલશ્રી સરકારી્ી.એડ .

કોલજે, રાજપીપલા 

૨૨૦૧૨૭ ૨૨૦૧૨૭ ૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧ govtbedrajpipla@y

ahoo.co.in 

૭૨ શ્રી ્ી.એમ.નાઈક  

આચાયવશ્રી, સરકારી 
હાઇસ્કલુ, રાજપીપલા 

૨૨૦૧૮૪ ૨૨૦૧૮૪ ૯૭૨૭૫૭૦૧૬૬  

mailto:s.f.rajpipla1997@gmail.com
mailto:s.f.rajpipla1997@gmail.com
mailto:assistant.ad.kevadiya.gldc@gmail.com
mailto:assistant.ad.kevadiya.gldc@gmail.com
mailto:assistant.ad.kevadiya.gldc@gmail.com
mailto:nar@gujarat.gov.in
mailto:cso-nar@gujarat.gov.in
mailto:cso-nar@gujarat.gov.in
mailto:dilr-nar@gujarat.gov.in
mailto:dilr-nar@gujarat.gov.in
mailto:irnarmada123@gmail.com
mailto:irnarmada123@gmail.com
mailto:ac056-ct@gujarat.gov.in
mailto:ac056-ct@gujarat.gov.in
mailto:pne.narmada@gmail.com
mailto:pne.narmada@gmail.com
mailto:prlrajpipla@yahoo.com
mailto:prlrajpipla@yahoo.com
mailto:seqckarajan@gmail.com
mailto:seqckarajan@gmail.com
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૭૩ શ્રીિી. એન. િસાિા  

મદદનીશ ચરેટેી કવમશ્નરશ્રી, 

જાહરે ટ્ર્સસ્ટોની નચિણી કચરેી, 

નમવદા 

૨૨૧૫૨૬  ૯૪૨૬૩૮૦૫૬૪  

૭૪ શ્રીએમ. િી. પટલે  

જીલ્લા આાંકડાઅવિકારીશ્રી, 

જીલ્લા પચાયત નમવદા 

૨૨૪૪૫૬ ૨૨૪૪૫૬ ૯૪૨૭૧૮૦૯૪૩ dso-ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૭૫ ડો .નહેા ટી.પરમાર  

જીલ્લા આયુવિડેદક અવિકારીશ્રી 

જીલ્લા પાંચાયત 

૨૨૦૦૮૧-૮૫ ૦૨૬૪૦૨૨૨

૦૮૬ 

૯૦૯૯૬૧૧૪૪૨  

૭૬ ડૉ. હતેલચૌિરી  

જીલ્લા રકતવપત અવિકારીશ્રી  

૨૨૪૫૧૨  ૯૦૯૯૯૮૫૮૦૧ dlo.helth.narmada
@gmail.com 

૭૭ શ્રી વિષ્ણુભાઈ િસાિા 
વસવનયર કોચ, જીલ્લા રમતગમત 

પ્રવશક્ષણ કને્દ્ર, 

૨૨૧૭૭૩ ૨૨૧૭૭૩ ૭૦૪૬૧૬૩૧૨૧ seniorcoach.narma

da@gmail.com 

૭૮ ઈ.ચા જી.જે.તાિીયાડ 

આયોજન અવિકારીશ્રી સહ 

તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, 

નાાંદોદ 

  ૯૭૨૭૦૯૯૯૬૩  

૭૯ શ્રીકનયૈાલાલિસાિા  

તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, 

દડેીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-

૨૩૪૦૪૧ 

૦૨૬૪૯-

૨૩૫૦૫૬ 

૯૪૦૮૫૫૦૧૨૯ Tdo-dediyapada-

nar@gujarat.gov.in 

૮૦ શ્રીહસમખુરાઠિા  

તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, 

સાગ્ારા 

૦૨૬૪૯ 

૨૫૫૦૨૮ 

 ૯૪૦૮૯૨૮૦૯૨ Tdo.sagbara@gmai

l.com 

૮૧ શ્રીઆર. આર. ્રજોડ  

તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, 

વતલકિાડા 

૦૨૬૬૧ 

૨૬૬૩૩૯ 

૦૨૬૬૧ 

૨૬૬૩૨૯ 

૯૯૦૯૨૧૫૩૧૭ tilakwadatdo@gma

il.com 

 

 

૮૨ શ્રીરિચાંદરાઠિા  

તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રી, 

ગરૂડશે્િર 

૨૩૭૦૪૧  ૯૬૮૭૦૨૭૭૬૬ Tdo-

grdr@gmail.com 

૮૩ શ્રી આર.ડી.િસાિા 
જીલ્લા મનેજેરશ્રી, અન ુ .જાવત 

વિકાસ કોપોરશેન, નમવદા )પટલે 

સપુર માકટે પાસે( ,ભરૂચ. 

૦૨૬૪૨ 

૨૬૦૭૯૩ 

 ૯૯૧૩૭૭૪૩૦૫  

૮૪ શ્રીક.ેજે.રાજપરુા 

મદદનીશ ભસુ્તરશાસ્રી 

૨૨૨૪૪૯  ૯૭૨૭૯૭૬૯૮૯ Geologist-

nar@gujarat.gov.in 

 

૮૫ શ્રીએન. એસ. અસારી  

જીલ્લા રમતગમત અવિકારીશ્રી, 

નમવદા 

૨૨૧૩૫૫  ૯૪૨૬૭૭૭૧૦૭  

૮૬ ઈ.ચા શ્રીએસ. એમ. 

િસાિાજીલ્લા પરુિઠા મામ .શ્રી, 
નમવદા 

૨૨૪૧૯૮ ૨૨૪૧૯૭ ૬૩૫૯૯૪૫૮૨૪  

mailto:dso-ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:dso-ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:Tdo-dediyapada-nar@gujarat.gov.in
mailto:Tdo-dediyapada-nar@gujarat.gov.in
mailto:tilakwadatdo@gmail.com
mailto:tilakwadatdo@gmail.com
mailto:Tdo-grdr@gmail.com
mailto:Tdo-grdr@gmail.com
mailto:Geologist-nar@gujarat.gov.in
mailto:Geologist-nar@gujarat.gov.in
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:લાયઝન ઓડફસરો તાલકુાિાર ઓન સ્પશેીયલ ડ્જયટુી: 

અ.નાં. લાયઝન અવિકારીશ્રીન ુનામ હોદ્દો મો્ાઈલના્ં ર સોપલે તાલકુો 

૧ શ્રી વપ્રતશે પટલે પ્રાાંત અવિકારીશ્રી, રાજપીપલા ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫ નાાંદોદ 

૨ શ્રી એન.ય.ુપઠાણ વજલ્લા પરુિઠા અવિકારીશ્રી વજ.નમવદા ૮૨૦૦૪૨૮૯૦૧ 

૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦ 

ગરૂડશે્િર 

૩ શ્રી િી .પટલે.પી   વજલ્લાખતેીિાડી અવિકારીશ્રી વજ.પાં નમવદા ૯૪૨૮૦૬૩૬૭૭ વતલકિાડા 

૪ શ્રી આનાંદ ઉકાણી પ્રાાંત અવિકારીશ્રી દડેડયાપાડા, ૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦ દડેડયાપાડા 

૫ શ્રીમવત સિુા્ને િસાિા નાય્ વજલ્લા વિકાસ અવિકારીશ્રી, 

વજલ્લા પાંચાયત નમવદા 

૯૭૩૭૮૧૩૮૯૯ સાગ્ારા 

 

:મામલતદારશ્રીઓની સાંપકવ યાદી: 

 
ક્રમ નામ/હોદો કચરેીના ટવેલફોન 

નાં્ર 

ફેકસ ના્ં ર મો્ાઇલ નાં્ર E-mail I.D 

૧ શ્રી. પી. એલ. ઢઢાંઢોર 

મામલતદારશ્રી, નાાંદોદ 

૨૨૦૦૦૩, 

૨૨૨૪૦૮  

૨૨૦૦૦૩ ૯૬૦૧૭૪૭૮૫૪ mam-

nandod@gujarat.gov.i

n 

૨ શ્રીઆરજેચૌહાણ 

મામલતદારશ્રી, વતલકિાડા 

૦૨૬૬૧-

૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-

૨૬૬૩૩૬ 

૯૮૭૯૦૯૩૨૬૪ mam-

tilakwada@gujarat.go

v.in 

૩ શ્રીએમએનપારખે 

મામલતદારશ્રી, ગરૂડશે્િર 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૪૨૬૭૪૮૯૩૬ mam-garud-

nar@gujarat.gov.in 

૪ શ્રીઆર. આર. ચૌિરી 

મામલતદારશ્રીદડેીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-

૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-

૨૩૪૫૦૪ 

૯૪૦૯૩૦૧૪૬૧ mam-

dediyapada@gujarat.g

ov.in 

૫ શ્રી. રણજીતમકિાણા 

મામલતદારશ્રી, સાગ્ારા 

૦૨૬૪૯-

૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-

૨૫૫૦૮૮ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૯૫ mam-

sagbara@gujarat.gov.i

n 

૬ ઈ.ચાશ્રીકનકલતાઠાકર 

મામલતદારશ્રી, ડડઝાસ્ટર  

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૪૨૬૪૧૮૧૬૪ dismgmt-

nar@gujarat.gov.in 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-nandod@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-tilakwada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garud-nar@gujarat.gov.in
mailto:mam-garud-nar@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-dediyapada@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
mailto:mam-sagbara@gujarat.gov.in
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:તાલકુા વિકાસ અવિકારીશ્રીઓની સાંપકવ યાદી: 

 
ક્રમ નામ/હોદો કચરેીના ટવેલફોન ના્ં ર ફેકસ ના્ં ર મો્ાઇલ નાં્ર 

૧ શ્રીકનયૈાલાલિસાિા તા.વિ.અવિ.શ્રી 

દેડીયાપાડા 

૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૪૧ ૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૫૬ ૯૪૦૮૫૫૦૧૨૯ 

૨ શ્રીઆર. આર. ્રજોડ 

તા.વિ.અવિ.શ્રી, વતલકિાડા 

૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૨૯ ૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૩૬ ૯૯૦૯૨૧૫૩૧૭ 

૩ શ્રીહસમુખરાઠિા  

તા.વિ.અવિ.શ્રી, સાગ્ારા 

૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮ ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮ ૯૪૦૮૯૨૮૦૯૨ 

૪ શ્રીરિચાંદરાઠિા  

તા.વિ.અવિ.શ્રી, ગરૂડશે્િર 

૦૨૬૪૦ ૨૩૭૦૪૧ ૦૨૬૪૦ ૨૩૭૧૦૧ ૯૬૮૭૦૨૭૭૬૬ 

૫ ઈ.ચા. શ્રી ક ેપટલે  

તા.વિ.અવિ.શ્રી, નાાંદોદ 

૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫ ૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫ ૯૯૦૯૫૯૮૮૮૧  

 

:જીલ્લામાાં આિેલા સરકારી વિશ્રામ ગહૃની માવહતી : 

 
અ.ન ુ કચરેીનુાં નામ કચરેી 

૧ કરજણ રસે્ટ હાઉસ, રાજપીપલા ૨૨૦૦૫૬ 

૨ લાલ ટાિર રસે્ટ હાઉસ, રાજપીપલા ૨૨૦૨૫૪ 

૩ ફોરસે્ટ રસે્ટ હાઉસ, રાજપીપલા ૨૨૦૦૧૧ 

૪ િી.િી.આઇ.પી.સરકીટ હાઉસ, કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૨૦૭ 

૫ પવથકાશ્રમ કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૦૭૦ 

૬ ગરૂડશે્િર રસે્ટ હાઉસ ૨૩૨૨૦૮ 

૭ રાજાંિત પલેસે રીસોટવ ૨૨૦૦૭૧ 

૮ રિેાભિન કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૧૧૪ 

૯ રસે્ટ હાઉસ દડેીયાપાડા ૨૩૪૬૧૦ 

૧૦ પાંચાયત રસે્ટ હાઉસ દડેીયાપાડા ૨૩૪૧૬૩ 

૧૧ િન વિભાગ રસે્ટ હાઉસ દડેીયાપાડા ૨૩૪૧૮૦ 

૧૨ સ્ટટે રસે્ટ હાઉસ સાગ્ારા ૨૫૫૧૭૯ 

૧૩ પાંચાયત રસે્ટ હાઉસ સાગ્ારા ૨૫૫૦૨૭ 
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IMPORTANT  TELEPHONE NOS. INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

FOR CYCLONE WARNING 

 

 

Web Site : (For Mumbai) www.Im.mumbai.gov.in (For New Delhi)www.imd.ernet.in 

 E-mail     : (For Mumbai) dgm@imdmumbai.gov.in (For Ahmedabad) mc.ahm@vsnl.net  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr.No Designation Adress Office Residence FAX 

1 Director General 

of Meteology 

Mausam Bhavan, Lodi Road,  

New Delhi-3 

011-24611840 

011-246117920 

011-24616059 

 

011-24622220 

011-24611216 

2 D.G.M. (C.W.) Mausam Bhavan, Lodi Road, 

 New Delhi-3 

011-24611068  011-24617518 

3 Director  

( NHAC) 

Mausam Bhavan, Lodi Road,  

New Delhi-3 

011-24611068   

4 DDGM (W.F.) IMD Shivjinagar Pune. 020-5535886 020-55301332 020-5533201 

5 Director (W.C.) IMD Shivjinagar Pune. 020-5532875 020-5899969 020-5533201 

6 DDGM R.C.Kolaba,  

Mumbai 

022-22150517 022-22150417 022-22150517 

7 Director 

(ACWC) 

R.C.Kolaba, 

Mumbai 

022-252150405 011-22150452 022-22160824 

8 Director  I / C Meteorologial Centre, Airport 079-22865165 

079-22867787  

079-2286687 079-22865165 

079-22865449 

9 Meteorologist Meteorologial Centre, Airport 079-22861412 

079-22865012,13  

 079-22865449 

10 Duty Officer Meteorologial Centre, Airport 079-22865012   

http://www.im.mumbai.gov.in/
mailto:dgm@imdmumbai.gov.in
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   ;[8[,F.8 OF[GGL lJUT  

 

Gujarat State Disaster Management Authority(GSDMA) 

Matrix of Satellite Phone Numbers allotted under DRM programme to EOCs 

 
S.No. DISTRICT NAME IMEI No. Phone Number 

1 AHMEDABAD CITY(MC) 353032044157861 8991115047 

2 AHMEDABAD 353032044156657 8991115048 

3 AMRELI 353032044158232 8991115046 

4 ANAND 353032044161202 8991115043 

5 BANASKATHA 353032044160212 8991115042 

6 BHARUCH 353032044160295 8991115041 

7 BHAVNAGAR 353032044160618 8991115044 

8 DAHOD 353032044160709 8991115045 

9 DANG 353032044160774 8991115036 

10 DEVBHOOMI DWARKA 353032044160451 8991115037 

11 GANDHINAGAR 353032044161319 8991115038 

12 JAMNAGAR 353032044158612 8991115040 

13 JUNAGADH 353032044161442 89911 15039 

14 KHEDA 353032044160196 8991115034 

15 KACHCHH 353032044159958 8991115035 

16 MEHSANA 353032044158828 8991115033 

17 NARMADA 353032044161350 8991115032 

18 NAVSARI 353032044158802 8991115031 

19 PANCHMAHAL 353032044157234 8991115030 

20 PORBANDAR 353032044157465 8991115029 

21 RAJKOT 353032044157556 8991115026 

22 SABARKANTHA 353032044157457 8991115027 

23 SURENDRANAGAR 353032044157564 8991115026 

24 SURAT 353032044145353 8991115024 

25 SURAT CITY 353032044146609 8991115025 

26 TAPI 353032044146823 8991115023 

27 VADODARA CITY 353032044144729 8991115022 

28 VALSAD 353032044146617 8991115021 

29 SEOC 353032044044648 8991115020 

30 CEO-GSDMA 353032044043954 8991115019 

31 JAMNAGAR MC 353032044044655 8991115018 

32 JUNAGARH MC 353032044043889 899115017 

33 RAJKOT MC 353032044043608 8991115016 

34 BOTAD 353032041746302 8991115049 

35 ARVALLI 353032040819159 8991115050 

36 PATAN 353032041844156 8991115051  

37 VADODARA 353032041433604 8991115052 

38 GIR SOMNATH 353032041424710 8991115053 

39 CHOTTAUDEPUR 353032041844461 8991115054 

40 MORBI 353032040543395 8991115055 
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o GD"NF GNLGF5]ZYL V;Z YTF GNL lSGFZFGF UFDF[GL lJUT o 

અ.ન તાલકુાનુાં 

નામ 
ગામનુાં નામ ગરૂડશે્િર 

ખાત ે

નમવદા 

નદીની 

ભયજનક 

સપાટી 

ફુટમાાં 

ગરૂડશે્િર 

ખાત ે

નમવદા 

નદીની 

ભયજનક 

સપાટી 

મીટરમાાં 

સ્થળાાંતર 

કરિાના 

સ્થળ 

વિશરે્ 

નચિ 
સરપાંચનુાં નામ કોન્ટકેટ ફોન ના્ં રો 

સરપાંચ/તલાટી 

૧ નાાંદોદ સીસોદ્રા ૧૦૩ ૩૧.૩૯ પ્રા.શા. નમવદા 

નદીના 

કાાંઠાના 

ગામો 

BUDHABHAI D VASAVA 8511236758 

૨ નાાંદોદ   ભદામ ૧૦૮ ૩૨.૯૨ પ્રા.શા. -“-  HEENABEN VASAVA 6359441518 

૩ નાાંદોદ માાંગરોલ ૧૦૮ ૩૨.૯૨ પ્રા.શા. -“-  Sangitaben Tadvi 6354050612 

૪ નાાંદોદ ગિુાર ૧૧૧ ૩૩.૮૩ પ્રા.શા. -“-  Tadvi Paravinbhai  9265744599 

૫ નાાંદોદ રામપરુા ૧૧૧ ૩૩.૮૩ પ્રા.શા. -“-  TADVI Sonalben  9426058923 

૬ નાાંદોદ રાજપીપલા ૧૧૧ ૩૩.૮૩ પ્રા.શા. -“-  પ્રમુખશ્રી રાજપીપલા 

નગરપાવલકા 

૨૨૦૧૦૧ 

૭ નાાંદોદ ઓરી ૧૧૪ ૩૪.૭૫ પ્રા.શા. -“-  VASAVA ARUNABEN  7990316297 

૮ નાાંદોદ નિાપરુા ૧૧૭ ૩૫.૬૬ પ્રા.શા. -“-  TADVI MUKESH  9429673829 

૯ નાાંદોદ િમણાચા ૧૧૭ ૩૫.૬૬ પ્રા.શા. -“-  Mansukhbhai vasava  9586180279 

૧૦ નાાંદોદ િાનપોર ૧૧૭ ૩૫.૬૬ પ્રા.શા. -“-  Daxaben Vasava 8160898547 

૧૧ નાાંદોદ ભચરિાડા ૧૨૦ ૩૬.૫૭ પ્રા.શા. -“-  RENUKABEN  8141281635 

૧૨ નાાંદોદ હજરપરુા ૧૨૦ ૩૬.૫૭ પ્રા.શા. -“-  JASWANTIBEN VASAVA 9638566696 

૧૩ નાાંદોદ શહરેાિ ૧૨૧ ૩૬.૮૮ પ્રા.શા. -“-  Tadvi Pasiben  9537184921 

૧૪ નાાંદોદ સાાંજરોલી ૧૨૫ ૩૮.૧૦ પ્રા.શા. -“-  ડદપકકમુાર એસ. તડિી  ૭૮૭૪૦૨૯૨૨૧ 

૧૫ નાાંદોદ િરાછા ૧૨૫ ૩૮.૧૦ પ્રા.શા. -“-  RAJESH BHAI VASAVA 9601635920 

૧૬ વતલકિાડા િાસણ ૧૨૭ ૩૮.૭૧ પ્રા.શા. -“-  ્ારીયા વિદ્યા ્ને કનભુાઈ 9712887701 

૧૭ ગરૂડશે્િર અકતશે્િર ૧૨૮ ૩૯.૦૧ પ્રા.શા. -“-  ડદપકકમુાર એસ. તડિી  ૭૮૭૪૦૨૯૨૨૧ 

૧૮ વતલકિાડા િાડીયા ૧૩૦ ૩૯.૬૨ પ્રા.શા. -“-  તડિી શીલા્ને મહશેભાઈ 6351848871 

૧૯ ગરૂડશે્િર સરુજિડ ૧૩૧ ૩૯.૯૩ પ્રા.શા. -“-  લક્ષ્મી્ેન એચ.તડિી  ૯૮૭૯૫૨૨૬૧૮ 

૨૦ ગરૂડશે્િર ગાંભીરપરુા ૧૩૨ ૪૦.૨૩ પ્રા.શા. -“-  લક્ષ્મી્ેન એચ.તડિી ૯૮૭૯૫૨૨૬૧૮ 

૨૧ નાાંદોદ પોઇચા ૧૩૨ ૪૦.૨૩ પ્રા.શા. -“-  Patel Ushaben 9313059657 

૨૨ વતલકિાડા વિરપરુ ૧૩૨ ૪૦.૨૩ પ્રા.શા. -“-  િણકર રમીલા્ેન ગોપાલભાઈ 8401161909 

૨૩ નાાંદોદ રૂાંઢ ૧૩૨ ૪૦.૨૩ પ્રા.શા. -“-  VASAVA BHAVANABEN  9909598839 

૨૪ ગરૂડશે્િર ગોરા ૧૩૨ ૪૦.૨૩ પ્રા.શા. -“-  શાાંતીલાલ ્ી.તડિી   ૯૭૨૬૦૪૭૦૭૧ 

૨૫ ગરૂડશે્િર ગરૂડશે્િર ૧૩૨ ૪૦.૨૩ પ્રા.શા. -“-  ્ા્ભુાઈ િસાિા  ૯૯૭૮૧૫૭૩૧૧ 

૨૬ વતલકિાડા રેંગણ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ પ્રા.શા. -“-  તડિી રીના ્ેન જયશે ભાઈ 9099610887 

૨૭ ગરૂડશે્િર િાાંસલા ૧૩૫ ૪૧.૧૫ પ્રા.શા. -“-  વિક્રમભાઈ ્ી. તડિી  ૭૫૬૭૨૫૨૧૦૧ 
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નમગદાજીલ્લામાાંગરૂડશે્વર ગેિ લેવલને ધયાને લઈ નમગદા નદીથી અિરગ્રસ્તગામોનો ફ્લોચાટગ 

ક્રમ ગામન ુનામ તાલકુો 

િફેદ િાંકેત ભરુૂ િાંકેત લાલ િાંકેત 
િાવધાન સ્થળાાંતર માટે 

તૈયાર 
તાત્કાલીક 
સ્થળાાંતર  

ફૂટ મીટર ફૂટ મીટર ફૂટ મીટર 
૧  િીિોિા નાાંદોદ ૧૦૩ ૩૧.૪૯ ૧૦૪ ૩૧.૭૦ ૧૦૫ ૩૨.૦૦ 
૨ માાંગરોલ નાાંદોદ ૧૦૮ ૩૨.૯૨ ૧૦૯ ૩૩.૨૨ ૧૧૦ ૩૩.૫૩ 
૩ ગવુાર નાાંદોદ ૧૧૧ ૩૩.૮૩ ૧૧૨ ૩૪.૧૪ ૧૧૩ ૩૪.૪૪ 
૪ રામપરુા નાાંદોદ ૧૧૧ ૩૩.૮૩ ૧૧૨ ૩૪.૧૪ ૧૧૩ ૩૪.૪૪ 
૫ ઓરી નાાંદોદ ૧૧૪ ૩૪.૭૫ ૧૧૫ ૩૫.૦૫  ૧૧૬ ૩૫.૩૬ 
૬ નવાપરુા નાાંદોદ ૧૧૭ ૩૫.૬૬ ૧૧૮ ૩૫.૯૬ ૧૧૯ ૩૬.૨૭ 
૭ ર્હરેાવ નાાંદોદ ૧૨૧ ૩૬.૮૮ ૧૨૨ ૩૭.૧૮ ૧૨૩ ૩૭.૪૯ 
૮ વરાછા નાાંદોદ ૧૨૫ ૩૮.૧૦ ૧૨૬ ૩૪.૬૦ ૧૨૭ ૩૮.૭૧ 
૯ િાાંિરોલી ગરૂડશે્વર ૧૨૫ ૩૮.૧૦ ૧૨૬ ૩૪.૬૦ ૧૨૭ ૩૮.૭૧ 
૧૦ વાિણ ત્તતલકવાડા ૧૨૭ ૩૮.૭૧ ૧૨૮ ૩૯.૦૧ ૧૨૯ ૩૯.૩૨ 
૧૧ અક્તેશ્વર ગરૂડશે્વર ૧૨૮ ૩૯.૦૧ ૧૨૯ ૩૯.૩૨ ૧૩૦ ૩૯.૬૨ 
૧૨ વાડીયા ત્તતલકવાડા ૧૩૦ ૩૯.૬૨ ૧૩૧ ૩૯.૯૩ ૧૩૨ ૪૦.૨૩ 
૧૩ સરુિવડ ગરૂડશે્વર ૧૩૧ ૩૯.૯૩ ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ 
૧૪ ત્તવરપરુ ત્તતલકવાડા ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ 
૧૫ રૂાંઢ નાાંદોદ ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ 
૧૬ ગોરા ગરૂડશે્વર ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ 
૧૭ ગરૂડશે્વર ગરૂડશે્વર ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ 
૧૮ પોઈચા નાાંદોદ ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ 
૧૯ ગાંર્ભીરપરુા ગરૂડશે્વર ૧૩૨ ૪૦.૨૩ ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ 
૨૦ રેંગણ ત્તતલકવાડા ૧૩૩ ૪૦.૫૪ ૧૩૪ ૪૦.૮૪ ૧૩૫ ૪૧.૧૫ 
૨૧ વાાંિલા ગરૂડશે્વર ૧૩૫ ૪૧.૧૫ ૧૩૬ ૪૧.૪૫ ૧૩૭ ૪૧.૭૬ 
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કરજણ ડમેમાાંથી છોડિામાાં આિનાર પાણી અન ેરાજપીપલા પલુ ખાત ેપાણીના લિેલ મજુ્ અસર પામતા નમવદા જીલ્લાના 

નાાંદોદ તાલકુાના કરજણ નદી કાાંઠાના ગામોની વિગત 

 

૧ સફદે સાંકતે સાિઘાન 

૨ ભરૂુ સાંકતે સ્થળાાંતર માટ ેતયૈાર 

૩ લાલ સાંકતે તાત્કાલીક સ્થળાાંતર 

અ.નાં કરજણ ડેમમાાંથી 

છોડિામાાં આિતુ 

પાણી(ક્યસુકે્સ) 

રાજપીપલા પલુ ખાત ેપાણીનુાં 

લિેલ 

અસરકતાવ ગામો માટનેા વિવિઘ સીગ્નલ 

ફૂટ મીટર સફદે સાંકતે ભરૂુ સાંકતે લાલ સાંકતે 

૧ ૧૦૦૦૦૦ ૮૫.૧૪ ૨૫.૯૬ રાજપીપલા - - 

૨ ૧૦૬૦૦૦ ૮૫.૬ ૨૬.૧ - રાજપીપલા - 

૩ ૧૧૮૦૦૦ ૮૬.૬ ૨૬.૪ - - રાજપીપલા 

૪ ૧૪૨૦૦૦ ૮૮.૬૩ ૨૭.૦૨ ભદામ - - 

૫ ૧૪૮૦૦૦ ૮૯.૦૮ ૨૭.૧૬ - ભદામ -  

૬ ૧૫૦૦૦૦ ૮૯.૨૪ ૨૭.૨ - - ભદામ 

૭ ૧૯૬૦૦૦ ૯૨.૩૩ ૨૮.૧૫ ભચરિાડા - - 

૮ ૨૦૪૦૦૦ ૯૨.૮૨ ૨૮.૩ - ભચરિાડા -  

૯ ૨૧૬૦૦૦ ૯૩.૫૧ ૨૮.૫૧ - - ભચરિાડા 

૧૦ ૨૬૦૦૦૦ ૯૮.૯૭ ૨૯.૨૬ હજરપરુા - - 

૧૧ ૨૬૬૦૦૦ ૯૬.૩૯ ૨૯.૩૯ - હજરપરુા - 

૧૨ ૨૭૮૦૦૦ ૯૬.૯૮ ૨૯.૫૭ - - હજરપરુા 

૧૩ ૪૨૪૦૦૦ ૧૦૪.૪૩ ૩૧.૮૪ ઘાનપોર,ઘમણાચા - - 

૧૪ ૪૩૭૦૦૦ ૧૦૫.૦૩ ૩૨.૦૨ - ઘાનપોર,ઘમણાચા - 

૧૫ ૪૫૧૦૦૦ ૧૦૫.૭૧ ૩૨.૨૩ - - ઘાનપોર,ઘમણાચા 
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જોખમ અન ેસાંિદેનશીલતા િગીકરણ નમવદા જીલ્લા: 
 
જોખમ સાંભાિના દર અસરનો દર સાંિદેનશીલતાની 

કક્ષા 
સાંિદેનશીલ વિસ્તાર/તાલુકા સાંિદેનશીલ િસ્તી 

પિન ફૂાંકાિો ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દષુ્ણકાળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભૂકાંપ ૩ ૩ ૬.૪ નમવદા ૫.૧૫ લાખ 
ગરમી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પરૂ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહત્િનુાં 

આાંતરમાળખુાં તટૂી 

પડિુાં. 

૦ ૦ ૦ નાાંદોદ/દડેીયાપાડા નમવદા/કરજણ 

નદી કાાંઠાના ગામ ે

ઇમારત તટૂી પડિી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
કરાનુાં તોફાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
જમીન સરકિી ૦ ૦ ૦ નાાંદોદ/દડેીયાપાડા/સાગ્ારા ૦ 
ચેપી રોગચાળો ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પશરુોગ ૫૦% ૩૦% ૦ નાાંદોદ/દડેીયાપાડા/વતલકિાડા ૫૧૪૬૧ 
ખોરાકી ઝેર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
્ાંિ તટૂિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આાંતડરક અશાાંવત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 

નમવદા જીલ્લામાાં આિલે ડમેો અન ેતનેા લાયઝન અવિકારી યાદી 

 યોજના ( ડમે ) ન ુ

નામ 

ડેમનુાં સ્થળ / તાલકુો 

નદી 

લાયઝન અવિકારી મો્ાઇલ ના્ં ર 

 ચોપડિાિ સાગ્ારા શ્રી એસ.એમ. પટલે 

કાયવપાલક ઇજનેરશ્રી 

, સાગ્ારા 

દડેીયાપાડા કરજણ 

વસ.યો.વિ નાં -૪ , 

રાજપીપલા 

 

 કાાંકડી આાં્ા સાગ્ારા   

 ચકેડમે , ભરાડા ( 

રેલિા ) ( કરજણ 

નદી ) વજલ્લા પાણી 

પરુિઠા ્ોડવ 

દડેીયાપાડા   
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નમવદા જીલ્લામાાં આિલે ડમેો અન ેતનેા સાંપકવસૂરોની યાદી 

 
અ.

ન 

યોજના 

(ડેમ)ન ુ 

નામ 

ડેમનુાં 

સ્થળ/તાલકુો/ 

નદી 

કા.ઇ/ના.કા.ઇ કચરેી  

ફોન ના્ં ર 

મો્ાઇલ 

નાં્ર 

ભયજનક 

સપાટી 

મીટરમાાં 

ઓિરફ્લોની 

સપાટી 

મીટરમાાં 

અસરપામતા ગામો 

તાલુકો ગામ 

૧ સરદાર 

સરોિર 

યોજના 

નિાગામ તા .

નાાંદોદ નમવદા 

નદી 

શ્રી 

એ.િી.ગજ્જર 

(કા.ઈ.) 

૦..................

......... 

૦૨૬૪૦ 

૨૩૨૦૧૩ 

૯૯૭૯૮ 

૫૧૩૫૦ 

૧૩૮.૬૮ 

મીટર 

૧૩૮.૬૮ 

મીટર 

વતલકિાડા 

નાાંદોદ 

ગરૂડશે્િર 

૪ ગામ 

૧૦ ગામ 

૦૭ ગામ  

૨ કરજણ 

્ાંિ 

કરજણ ્ાંિ 

તા.નાાંદોદ 

ગામ :- જીતગઢ 

શ્રી અાંડકત ઠકકર  

(કા.ઈ.) 

૦૨૬૪૦ 

૨૨૨૮૯૯ 

૨૨૨૦૧૩ 

૯૫૩૭૫૨

૭૪૦૧ 

૧૧૬.૧૦ ૧૧૩.૦૦ નાાંદોદ રાજપીપલા, 

ભચરિાડા 

ભદામ 

હજરપરા  

િાનપોર 

િમણાચા 

૩ ચોપડિાિ સાગ્ારા આર.જે.િસાિા 

(ના.કા..ઇ) 

 ૯૭૨૭૮૭

૭૪૯૪ 

૧૮૭.૪૦ ૧૮૭.૪૦ સાગ્ારા સીમઆમલી, 

ભિરીસિાર,

પાટ,કેલ, 

પાાંચપીપરી 

૪ કાાંકડી 

આા્ં ા 

સાગ્ારા ડી.પી. 

િસાિા  

(ડપે્ય.ુએવન્જનીય

ર )  

 ૬૩૫૩૨૬

૦૮૦૯ 

૧૮૭.૭૧ ૧૮૭.૭૧ સાગ્ારા દઢિાડા, 

નાનાઢોઇ, 

આા્ં ા, 

રોઝદિે,પાટી

નાની 

દિેરૂપણ, 

ટાિલે, 

િોડ્જમુાંગ 
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ડેમ અાંગ ેફ્લડ િોર્નવગની જાણ કરિા માટ ેજિા્દાર અવિકારીઓ :-  

 
અ.ન ડેમનુાં નામ જિા્દાર અવિકારીનુાં નામ અન ેસરનામુાં ટવેલફોન નાં્ર 

ઓડફસ િર 

૧ નમવદા ડમે મુ .નિાગામ, 

તા.નાાંદોદ જી.નમવદા 

૧ ફોકલ અવિકારી અન ેમખુ્ય ઇજનરેશ્રી નમવદા યોજના 

ડેમ અન ેપાિર હાઉસરીજો માળ, એ બ્લોક નમવદા 

ભિન, ઇન્દીરા એિન્ય ુિડોદરા-૩૯૦૦૦૧ 

 

૨સ્ ફોકલ ઓડફસર અન ેકાયવપાલક ઇજનરે યવુનટ-ઇ 

નમવદા પ્રોજેક્ટ ડીઝાઇન ડેમ પાિર હાઉસ રીજો 

માળ, એ બ્લોક નમવદા ભિન, ઇન્દીરા એિન્ય ુિડોદરા-

૩૯૦૦૦૧ 

૨૪૧૧૫૩૪ 

૨૪૨૯૩૪૩ 

૨૪૨૦૨૬૪ 

 

 

 

 

૨૪૨૨૫૬૪ 

૨૪૨૧૨૫૩ 

૨૪૨૨૦૧૮ 

(૦૨૬૫) 

૨૪૬૨૦૬૬ 

૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬ 

૨૪૨૨૫૬૪ 

 

 

 

 

(૦૭૯) 

૨૩૨૩૪૭૪૪ 

૨૪૬૨૦૬૬ 

૨ કરજણ ડેમ, મ ુ.જીતગઢ, 

તા .નાાંદોદ, જી.નમવદા 

૧અવિક્ષક ઇજનરેશ્રી કરજણ નહરે િતુવળ રાજપીપલા 

૨કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી કરજણ યોજના વિભાગ-

૪,રાજપીપલા 

૩મખુ્ય ઇજનરેશ્રી દવક્ષણ સવચિાલય ગાાંિીનગર 

૨૨૦૨૧૭ 

૨૨૦૦૪૩ 

૨૨૦૧૩૪ 

૨૨૨૮૯૯ 

૨૩૨૫૧૬૬૩ 

૯૯૦૯૯૨૧૩૧૫ 

૯૯૭૮૪૦૫૫૭૨ 

 

૯૯૦૯૦૨૮૬૨૬ 

૨૩૨૫૧૬૬૪ 

૩ ચોપડિાિ સસાંચાઇ યોજના 

મ ુ.ચોપડિાિ તા .

સાગ્ારા જી .નમવદા 

૧કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી િરે-૨ યોજના વિભાગ ્યારા, 

જી.સરુત. 

૨નાય્ કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી ઉકાઇ ડા્ા કાાંઠા નહરે 

્ાાંિકામ પટેા વિભાગ નાં-૫ ચોપડિાિ તા.સાગ્ારા 

૦૨૬૬૧-

૨૨૨૦૯૦ 

 

 

૦૨૬૪૯-

૨૫૫૦૭૬ 

૨૨૨૦૯૩ 

૯૮૨૫૧૯૮૫૬૪ 

૯૯૦૪૮૪૯૨૦૩ 

૪ કાાંકડીઆા્ં ા સસાંચાઇ 

યોજના મ ુ.નાના 

કાાંકડીઆા્ં ા તા .સાગ્ારા 

જી .નમવદા 

ઉપરોકત ના્ં ર-૩ માાં દશાવિલે ૧ અન ે૨ મુજ્   
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નમવદા ડમે પર ફરજ ્જાિતા અવિકારીશ્રીની માવહવત 

 
અ.ન અવિકારીશ્રીનુાં નામ અન ેહોદો ટવેલફોન નાં્ર 

ઓડફસ િર 

૧ ઈ.ચા.શ્રી પી.સી.્યાસ, મુખ્ય ઇજનરે, ડેમ અને િડોદરા ૦૨૬૫-૨૭૭૧૨૪૦ 

ફેક્ષ - ૦૨૬૫-૨૭૭૨૩૮૩ 

૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬ 

૨ શ્રી આર.જી.કાનનુગો અવિક્ષક ઇજનરેશ્રી, ન .યો.મુ.કામ િતુવળ , કેિડીયા 
કોલોની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૮ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૦ 

૨૩૨૦૪૪ 

૯૦૯૯૦૪૨૭૩૪ 

૩ શ્રી, એ.િી. ગજ્જરકાયવપાલક ઇજનરેશ્રી , ન.યો.્ાં. વિ.નાં.-૨, કિેડીયા 
કોલોની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૧૩ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૪ 

૯૯૭૯૮૫૧૩૫૦ 

૪ શ્રી જે.જે.ચૌિરી, નાય્ કાયવપાલક ઇજનરે ન .યો.ગટે સ્ ડીિીઝન ૪ /૧- 
કિેડીયા કોલોની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૬ ૨૩૨૨૮૭ 

૯૯૨૫૨૧૩૧૦૭ 

૫ શ્રી આઈ.આર.રાઠિા, નાય્ કાયવપાલક ઈજનરે , (યવુનટ-્ી) ન.યો.્ાં. 

વિ.નાં.-૨, કિેડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૮ ૨૩૨૧૨૦ 

૯૯૦૯૯૦૭૪૨૧ 

૬ શ્રી એસ. એલ. પાંચાલ,નાય્ કાયવપાલક ઇજનરે )યવુનટ-સી ( ન.યો.્ાં. 

વિ.નાં.-૨, કિેડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૨૮૩ ૨૩૨૦૯૬ 

૯૯૨૪૮૨૮૬૦૬ 

૭ શ્રી જી.એ.શેખ. જીઓલોજીસ્ટ )યવુનટ-ડી (ન.યો.્ાંિ.વિ નાં-૨ કિેડીયા 

કોલોની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૧ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૬ 

૨૩૨૨૮૪ 

૯૯૭૯૮૫૧૨૦૮ 

૮ મદદનીશ કવમશ્નરશ્રી યવુનટ-૧ ૨૩૨૦૮૯ ૯૮૨૫૧૩૦૨૮૪ 

૯ જે.પી.કાંપની કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૦૬૦ ૨૩૩૨૦૭ 

૨૩૨૦૬૦ 

૯૪૨૮૬૮૭૦૪૬ 

૯૯૧૩૪૭૩૩૬૨ 

૧૦ ડેમસાઇડ કાંટ્રોલરૂમ કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૦૪૭ 

૨૩૨૦૦૪ 

 

૧૧ કાયવપાલક ઇજનરેશ્રી પ્રિાસન વિભાગ કિેડીયા કોલોની  ૨૩૨૧૨૭  

૧૨ શ્રી િાળાંદ,પી.આર.ઓ. કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૫૩૩ ૮૩૨૦૨૧૯૯૬૬ 

૧૩ સેનાપવતશ્રી, રાજય અનામત પોલીસ દળ ્ૃપ -૧ કિેડીયા કોલોની ૨૩૩૦૧૫ 

૨૩૩૦૨૦ 

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૬ 

૧૪ પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી સરદાર સરોિર ડેમ સરુક્ષા કિેડીયા કોલોની ૨૩૨૦૨૫ ૯૯૭૪૬૬૨૪૧૭ 
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STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF DISTANCE AND TIMELAG OF 

GAUGE STATIONS FROM DAM SITE 

 
NAME OF GAUGE 

STATION 

DISTANCE 

FROM  

DAM SITE 

(IN KM) 

TIME LAG 

FROM  

DAM SITE  

(IN HOURS) 

DANGER 

LEVEL IN 

MT. 

JAMTARA 362.00 68.00 374.09 

TAWA 126.00 36.37 - 

HORSHANGABAD 676.00 30.00 293.83 

ISP 851.00 20.00 262.13(FRL) 

OMKARESHWAR 893.00 16.00 196.6(FRL) 

MORTAKKA 908.00 15.00 162.75 

BARWANI 1064.00 7.00 123.28 

DMSITE (S.S.P) 1168.00 0.00 138.68 

GARUDESHWAR 1188.40 -1.00 31.09 

BHARUCH 1271.00 -7.00 7.31 

 

 
 

State Level Office 

 

Annexture:-10.1  Controal Rooms (State & Govt.of India) 

 
No. Department Phone Fax 

1 Ministry of Home Affairs, New Delhi 

011 23092923, 011 

23093054, 011 

23092885, 011 23093897 

011-23092763 

011-23093750 

2 
State Emergency Operation Center (SEOC), 

Gandhinagar 

23251914, 23251900, 

23221902 
23251916 

3 PS,RD-COR & Secy (SEOC) 23251926 23251912, 23251916 

4 Irrigation Deptt. Gandhinagar 
23220954, 23248735, 

23248736 
23240553 

5 R & B Deptt. Ahmedabad 26305296, 26303490 - 

6 Health Commissioner, Gandhinagar 23253343, 23250818 23253343, 23250818 

7 Home Deptt. G´nagar (State Control) 23252957, 23252958 23252075 

8 
DGP, Police Bhavan, G´nagar (State Control) 

SCR-23254343, 23249257 
23246328, 23246330/31 23146329 

9 Police Commissioner, Ahmedabad 25633636 25630600 

10 Gujarat Martime Board, G´nagar 23238346-48 23234704 

11 GEB Vadodara 0265-2330017 2337918, 2338164 

12 IMD (Seismo), New Delhi 011-24611842 011-24611792 

13 IMD (Met), Ahmedabad 22865012 22865449 

14 GSRTC, Ahmedabad (Central Office) 25454102 25453280 
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Relief Commissioners Office & SEOC 

 
No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Shri P Swaroop (IAS) Relief Commissioner & 

(DM) 

079-23251509 23154917 9978407281 

2 Shri C. C  Patel Director of Relief & 

D.S. 

079-23251611, 

23251612 

 9978406087 

3 Smt Trupti J. Vyas Deputy Collector & U.S 079-232556335  9978405741 

4 Smt Trupti J. Vyas Deputy Collector (DM) 

(SEOC)  

079-23251900  9978405741 

9099016213 

 
Gujarat State Disaster Management Authority (079) 

 
No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Smt Kamal Dayani (IAS) ACS (R & R ) 

&CEO (GSDMA) 

23259276/502 

23259275 (F) 

23254900 9978405367 

2 Shri Ashok Asari  (IAS) ACEO 23259303  9909973692 

3 Smt Yogita N. Parmar Director (Finanace)  23259278  9925470936 

4 Yashwant Sinh Parmar Dy. Director 23259247  7889252833 

 
 

Army, Air Force and Coast Guard 

 
No. City Name (O) 

1 Ahmedabad  Army Exchange 22856251 

2 Ahmedabad  Lt.Col.Chetan (O)22852444 (R) 22852682 (F) 

22856251 

3 Ahmedabad  Col.Vinay Bahal (O) 22852403 (R) 22852433 (F) 

22861902 

4 Ahmedabad  Air Traffic Control 22869251 

5 Gandhinagar Air Force Exchange  23242600 

6 Delhi Air Force 011-23010231, 25687194-97 

7 Gandhinagar Coast Guard (O) 079-23243264, 23243283 (Operation 

Center) 23243147 (F) 079-23241717 

P.V.Gopal,Dy. Comdt (O) 079-23243241 (M) 9377858901 

8 Mumbai Coast Guard (O) 022-24372472, 24333727 (F) 022-

24333727, 24372920 

 
Air Force Gandhinagar 

 
1 Wing Commander, Air-II For Air Commander-in-Chief, 

Sector-9, Gandhinagar 

23242600/5241 (F) 23240076 
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Bhaskaracharya Institute Of Space Application & Geoinfomatic (BISAG) 

 
No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Shri T.P.Singh Director 23213081/90 (F) 

23213091 

23254846 9909945001 

2 B. N. Chaudhry Manager 23213083 - 9727738970 

 
India Meteorological Department and Observatories 

 
No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 M.S.Tomar Dir.Meterology Centre 

Ahmedabad 

22865165 (M) 

9978406424 

26852615 22865449 

2 Shri Jayant Sarkar  Meteorologist Weather 

Forecasting A´bad 

22861413 26852615 22865449 

3 Shri B.K.Rastogy D G, Institute of 

Seismological Research, 

Gandhinagar 

23252703, 

23259100 Fax 

23259192 

 9824020907 

4 B.H.Shah Asst. Meteorologist II 

IMD, Bhuj 

02832-250575 223051 250575 

5 A.C.Fojdar D.T.Rav Kevadiya Observatory 02640-232122, 

232041 

231137 232122 

6 IMD, Ahmedabad 

(MET) 

 079-22865012 22865449  

7 Shri Jayant Sarkar  Director, A´bad 079-22865165   

8 Manorama Mohanty  Met.(I/C) A´bad 079-22861413  22865449 

9 Duty Officer, CWC, 

A´bad 

 079-22865012 22867206  

 
Institute Of Seismological Research 

 
No. Name of Officer Designation (O) (M) 

1 Dr.M. Ravi Kumar Director General 66739001, 66739015 

(Fax) 

9978407515 

2 Shri Santosh Kumar Scientist –C 66739015 9925243646 

3 Data Centre - 66739000 (F) 66739028 - 

 
BN,NDRF,Chiloda Road, Gandhinagar 

 
1 Control Room 079-23201551 

2 Comdt.officer (O) 079-23202540 (F) 079-23202540 (R) 079-

23202539 

3 Rajesh Tiwari, PA to C.O. 9377206454 

4 Pradhan, PRO 9427304214 
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List of other District Recourse:- (Specially Rescue) 

NDRF (Gandhinagar) 

No. Designation Tel.Nos. 

1 Commandant (O) 079-23202540(F) 079-23202540 

(M) 09428826445 

2 Dy. Commandant (M) 9427304217 

3 Dy. Commandant (M) 9427304213 

4 Dy. Commandant (M) 9427304213 

5 Control Room (O) 079-23201551(F) 079-23202540 

 
Ahmedabad Maha Nagarpalika:- 

 
S.No Designation Name Tel Nos. 

1 Chief Fire Officer Shri M.S.Dastur (O) 07922148465/66 

(M) 9327038754 

 
Surat  Maha Nagarpalika:- 

 
S.No Designation Name Tel Nos. 

1 Chief Fire Officer ShriB. K. Parikh (O) 0261-2423751 

       97243 4553 

2 Divisional Fire Officer Shri D. H. Makhijani  (O) 0261-2414195 

(M) 9724345510  
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નમવદા વજલ્લાનો નકશો:  

 


	New.pdf (p.1-14)
	Front Page New.pdf (p.1)
	Page-2.pdf (p.2)
	PAGE 2-2.pdf (p.3)
	PAGE 3.pdf (p.4)
	PAGE 4.pdf (p.5)
	PAGE 5.pdf (p.6)
	PAGE 6.pdf (p.7)
	PAGE 7.pdf (p.8)
	PAGE 8.pdf (p.9)
	PAGE 9.pdf (p.10)
	PAGE 10.pdf (p.11)
	PAGE 11.pdf (p.12)
	PAGE 12.pdf (p.13)
	PAGE 13.pdf (p.14)

	DDMP  NARMADA 2022Updation.pdf (p.15-199)

