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ઘટના પ્રતિભાવ િંત્ર ( Incident Response System ) 
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 આપજિ ઘટના પ્રજિભાવ પધ્ધજિ મિુબ િેના પ્રજિભાવનુું આયોિન કરવામાું આવશે. જિલ્લા સ્િર ેમોટી 

આપજિ વખિે ઘટના પ્રજિભાવ િુંત્ર (IRS) હેઠળ દરકે ક્ષેત્રવાર પ્રાથજમક અને વૈકજલ્પક િવાબદારી ધરાવિી 

વ્યજિઓને મકુરર કરવામાું આવેલ છે. 

• ઘટના તનયતં્રણ (Incident Command Control Room) 

તિલ્લા તનયતં્રણ કક્ષ ( District Control Room) 

 જિલ્લા જનયુંત્રણ કક્ષ, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીની કચેરી ખાિે આવેલો હોય છે. િે માજહિી એકત્રીિ કરીને િેની 

પ્રજિયા માટેનુું અને આપજિ કેજરિિ મથક પણ છે. આપજિ વ્યવસ્થાપનના સુંબુંધમાું લેવાના મોટા ભાગના 

વ્યવહારાત્મક જનણણયો આ જનયુંત્રણ કક્ષમાું લેવામા આવ ેછે. ઘટના સેનાપજિ ( Incident Commander)જિલ્લા 

જનયુંત્રણ કક્ષનો હવાલો છે. ઘટના જનયુંત્રણ િુંત્રને વ્યવસ્થાપિુંત્ર ચાટણ  મિુબ સુંકટકાલીન કામગીરીઓનુું જનયુંત્રણ 

કર ેછે. કાયણ જવશેષ દળ (Task Force) નુું નેિૃત્વ લેિી િમામ વ્યજિઓ, જનણણય લેવાની પ્રજિયા માટે એકસૂત્રી 

સુંકલન કરવા માટે ઘટના જનયુંત્રણ સનેાપજિની સાથોસાથ જિલ્લા જનયુંત્રણ કક્ષ ખાિે જસ્થજિ સુંભાળશે. 

• કાયય તવશેષ દળ તનયંત્રણ કક્ષ 

 વ્યજિગિ કાયણ જવશષે દળ ની કામગીરીથી, િાલુકા કક્ષાના જનયુંત્રણ કક્ષને જિલ્લા કક્ષાના જનયુંત્રણ કક્ષ 

સાથે ટેજનનકલ રીિે સુંકલન કરવામાું અને સુંચાર વ્યવસ્થામાું કાયણદક્ષ હોય િેવી સક્ષમ વ્યજિથી સજ્જ હોય િેવી 

કચેરીમાું પોિાના જનયુંત્રણ કક્ષને સપુ્રિ કરવામાું આવશે અને ચલાવવામાું આવશે િેમિ આપજિના સ્થળે િરૂરી 

સાધનો મોકલશે. 

• તિલ્લા તનયતં્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) 

 જિલ્લામાું કોઈ પણ આપજિ દરમ્યાન સુંકલન સુંચાલન થાય િે માટે કલેક્ટર કચેરી ખાિે ઈમરિરસી 

ઓપરશેન સેરટર સ્થાજપિ છે. જ્ાું રાઉરડ ધી નલોક કુંટર ોલ રૂમ કાયણરિ છે. 

જિલ્લા જનયુંત્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) ખાિે સમગ્ર વષણ દરમ્યાન વગણ -૩ અને ૪ 

ના કમણચારીની ઉપજસ્થજિમાું રાઉરડ ધી નલોક કુંટર ોલ રૂમ કાયણરિ રહે છે. 
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• ઘટના તનયતં્રણ સંચાર િંત્ર : 

 કોઈપણ આપજિના અસરકારક જનયુંત્રણ માટે સુંચાર વ્યવસ્થા અત્યુંિ મહત્વની બાબિ બની જાય છે. 

આપજિ દરમ્યાન આપજિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામાું આવિી સુંચાર વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચે આપેલી 

છે. આપજિના પજરણામે કે િેની અસરને લીધે કોઈ સુંચાર વ્યવસ્થા આુંિરમાળખુું ખોરવાઈ જાય િેવા સુંિોગોમાું 

દૂર સુંચાર કાયણ જવશષે દળનુું નેિૃત્વ લેિી વ્યજિ,આપજિ વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલેલ કે 

અવરોધ વગરની સુંચાર વ્યવસ્થા સુજનજિિ કરવા માટે આવી સવલિ કે આુંિરમાળખુ િાત્કાજલક પુનઃસ્થાપન 

થાય િે સુજનજિિ  કરશે. 

▪ ટેલીફોન – િમામ જનયુંત્રણ કક્ષ ખાિે ટેલીફોન પરૂા પાડવામાું આવેલ છે. 

▪ વૈકતલ્િક સંચાર વ્યવસ્થા . 

સુંચાર વ્યવસ્થા આુંિરમાળખુું િુટી પડવાને લીધે િમામ વ્યવસ્થા ઠપ્પ થઈ જાય એવી પણ પજરજસ્થજિ 

ઉભી થવાની સુંભાવના હોય છે. સુંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય િેવા પ્રસુંગ ે આવી સુંચાર 

સવલિ/આુંિરમાખુું કયણરિ બને િે રીિે પનુઃસ્થાજપિ થઈ જાય ત્યાું સુધી પજરજસ્થજિની ગુંભીરિાન ે

લક્ષમાું લઈને વૈકજલ્પક વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવો. 

• વાયરલેસ વ્યવસ્થા  

અ.નું. પો.સ્ટે.નુું નામ વાયરલેસ સેટની માજહિી કયાું આવેલ છે. સ્થળ રાખેલ છે. અથવા 

રાખવામાું આવનાર છે. 

૧ દાહોદ ટાઉન  ૧ દાહોદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન 

૨ દાહોદ રૂરલ ૧ પો.સ્ટે.માું રાખવામાું આવેલ 

૩ ઝાલોદ  ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ લીમખેડા  હા લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૫ િસેાવાડા 

પો.સ્ટે 

૨ િસેાવાડા પો.સ્ટે ખાિે િથા સરકારી 

વાહનમાું 

૬ રણધીકપુર  ૧ રણધીકપુર પોલીસ સ્ટેશન 

૭ દેવ.બારીઆ રીપીટર (ડુુંગર ઉપર ) દેવ.બારીઆ દેવગઢ  ડુુંગર ઉપર દેવ.બારીઆ 

૮ ફિેપુરા ફિેપુરા પો.સ્ટે. ફિેપુરા પોલીસ સ્ટેશનમા 

૯ લીમડી  કાળી ટુ સાબળી 

૧૦ સાગટાળા નીલ નીલ 

૧૧ સુંિલેી સુંિલેી પો.સ્ટે. વાયરલેસ સુંિલેી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ સુખસર  નીલ નીલ 

૧૩ કિવારા  ૧ ખુંગેલા ચેક પોસ્ટ 

૧૪ ધાનપુર ધાનપુર પો.સ્ટે-૧ 

કુંિટેા આ.પો.-૧ 

ધાનપુર પો.સ્ટે-૧ 

કુંિટેા આ.પો.-૧ 

૧૫ ગરબાડા  ૨ પોલીસ સ્ટેશન ગરબાડા 

૧૬ ગરબાડા  ૧ મીનાક્યાર ચકે પોસ્ટ  

 

ચેિવણી, રાહિ અને િુનઃસ્થાિન 

▪ ચેિવણી  

 ચેિવણી એ આપજિ પહેલાુંની પૂવણ િૈયારી સાથ ેસુંબુંજધિ છે. આવનારી આફિ પહેલા િેના સમાચાર મળે 

અથવા િેના સુંભવના જવષે જાણકારી મળે િો આકજસ્મક આવી પડેલ આફિમાુંથી બચી શકાય અને જાનમાલનુું 
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નુકસાન ઓછુું  થાય છે. ડીસ્ટર ીક્ટ ઓપરશેન સરેટર ,કલકે્ટર કચેરી ખાિે સિિ ૨૪ કલાક  કુંટર ોલ રૂમ ચલાવવા 

પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફિો સમયસર ચેિવણી ધ્વારા નુક્સાનની શક્યિામાું ઘટાડો કરવાનો છે. 

જિલ્લામાું કોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટિી કોઈપણ પ્રકારની ઘટના-દુઘણટના સામે પ્રજિસાદ પ્રજિયાને વેગ મળે 

સાહિ બચાવ કામગીરી જવના જવલુંબે આરુંભી શકાય િેમિ જિલ્લા િાલકુા સ્િરના સુંબુંજધિ િમામ 

અજધકારીશ્રીઓ સાથે િરૂરી સુંકલન રાખી શકાય અન ે ત્વરીિ અમલવારી હેિુ િરૂરી સુંકલન માટેની આ 

વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋિુ દરમ્યાન પુર કે અજિભાર ેવરસાદની પજરજસ્થજિમાું પહોુંચી વળવા હેિુ િાલુકા સ્િર ેઆગોિરા 

આયોિન અને પૂવણિયૈારીના ભાગરૂપ િાલકુા સ્િર ેકુંટર ોલરૂમ પહેલી િુનથી શરૂ કરવામા આવે છે. જ્ાુંથી ગ્રામ 

સ્િર ેચેિવણી અને સુંદેશાવ્યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામાું આવે છે. િમેાું સ્થાજનક સુંસાધનોની ઉપલબ્ધી, 

શોધ-બચાવ અને રાહિ કામાગીરીની વ્યુહરચના, મહત્વના નુંબરોની સૂચીનો સમાવેશ કરવામાું આવે છે. વધુમાું 

આ સમગ્ર યોિનાનુું એસ.ડી.આર.એન પર પણ અપડેશન આ ગાળા પવૂે કરી લેવામા આવે છે. 

 આફિ આવવાનો કોઇ જનજિિ સમય હોિો નથી ત્યાર ે સ્થાજનક વજહવટી િુંત્રની સજ્જજ્જિા અન ે

સિકણિાની સાથે સાથે આુંિજરક સુંકલનની ચકાસણી હેિુ મોકજડરલનુું આયોિન સમયાુંિર ેકરવામાું આવે છે અન ે

િે દરમ્યાુંન િણાિી ખામીઓ ક્ષજિઓની સજમક્ષા કરી ભજવષ્યમાું િે પૂનરાવજિણિ ન થાય િે માટેની કાળજી 

રાખવામાું આવે છે. 

 કોઈ પણ આપજિ રોકી શકાિી નથી પરુંિુ િેની સામનેી પવૂણિૈયારી અને સજ્જિાથી િેની ભયાનક અસરો 

અને જિવ્રિામાું ઘટાડો િરૂર કરી શકાય છે. િ ે અરવય ે ગિુરાિ રાજ્ આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામુંડળ દ્વારા 

અમલી બનેલ આફિ િોખમ વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી સમુદાય સ્િર ે જવજવધ સમુહો માટે િાલીમ કાયણિમોનુું 

આયોિન કરવામાું આવે છે. આ ઉપરાુંિ સમયાુંિર ે આફિ સામે પૂવણિયૈારીના જવચારને જવજવધ માધ્યમો થકી 

િન-જાનજૃિ લક્ષી જવજવધ કાયણિમો દ્વ્વ્રારા લોકો વચ્ચે પહોુંચાડવામાું આવે છે. 

 આ ઉપરાુંિ સુંબુંજધિ જવભાગો િવેા કે ,પોલીસ,પુંચાયિ ,માગણ અને મકાન ,વન જવભાગ , જશક્ષણ, 

આરોગ્ય વગેરનેે િરૂરી સુંકલનમાું રહી કામગીરી કરવા માટે સજૂચિ કરવામાું આવે છે. િાલુકા સ્િર ેિાત્કાજલક 

પ્રજિસાદ માટે લાયઝન અજધકારીશ્રીઓની જનમણૂુંક કરલે છે. િમામ લયઝન અજધકારીશ્રીઓને આપજિના સમય ે

સજાગ, સિકણ  િેમિ િાલુકાસ્િર ેસુંકલનમાું રહે છે. 

 િાલુકા સ્િર ેઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવેલ શોધ-બચાવના સાધનો,લાઇફ િકેેટ ,લાઇફ રી ુંગ,દોરડા, િેમિ 

વરસાદ માપક યુંત્રને કાયણરિ જસ્થજિમાું રાખવુું. 

▪ રાહિ  

  આફિ દરમ્યાન િથા આફિ ત્રાટક્યા બાદનો િબક્કો છે.આફિથી થયેલ નુક્શાનના કારણે વ્યજિ 

માનસીક, શારીજરક િથા આજથણક રીિે ભાુંગી પડ્યો હોય છે. િ ે વ્યજિ અથવા સમુદાયને સમાિમાું ફરીથી િે 

પગભાર થઈ શકે િે માટે સરકારશ્રી ધ્વારા લેવામાું આવેલ જનણણય સવોપરી છે. 

▪ િુનઃસ્થાિન  
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 આ એક એવી પ્રવૃજિ છે કે િમેાું િન સમુદાય આપજિ પછી આપજિ પરલેાની પવુણવિ પજરજસ્થજિમાું 

લાવવા માટે કરવામાું આવિી િમામ પ્રકારની સહાયનો સમાવેશ થાય છે.આ પ્રજિયા ઘણા લાુંબાગાળાની પ્રવજૃિ 

છે. િે ક્યારકે પાુંચ ,દશ વષણ અથવા િેથી વધુ સમય પણ વ્યજિિ થઈ શકે છે. 
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ભૂજમકા અને િવાબદારી 

િૂવય ચેિવણી અને આિતિ સંબંધી બચાવ રાહિ કામગીરી અને આિતિ િછીના રીિોટય  માટે. 

 38GF lGI\+6 T\+qU]HZFT ZFHIGF DF/BFGL T],GFDF\ SFI" lJX[QF N/ 

S|DF\S  SFI"N/  
G[T'tJ ,[GFZ 

VlWSFZL  
;CFI SZTF ;eIMq;\U9GM  

38GF 

lGI\+6 

T\+qlJEFUq 

V[SD  

!  ;\S,G VG[ 

VFIMHG  

S,[S8Z  Ò<,F lJSF; VlWSFZL4 Ò<,F 

5M,L; VlW1FS4  VlWS 

lGJF;L S,[S8Z  VG[ 

DFD,TNFZ   

VFIMHG   

Z  JCLJ8L VG[ 

5|M8MSM,  

VlWS Ò<,F 

S,[S8Z  

Ò<,F lJSF; VlWSFZL4 Ò<,F 

5M,L; VlW1FS4 VlWS 

lGJF;L  S,[S8Z VG[ 

DFD,TNFZ  

GF6F VG[ 

JCLJ8  

#  R[TJ6L  VlWS lGJF;L 

S,[S8Z  

VlWS lGJF;L  S,[S8Z4 

0[%I]8L DFD,TNFZ4 lGI\+6 

S1F  

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

$  SFINM VG[ jIJ:YF  Ò<,F 5M,L; 

VlW1FS  

GFIA 5M,L; VlW1FS4 U'C 

Z1FS N/ ;[GF5lT4 ALG 

;ZSFZL ;\U9G VG[ 

VW",xSZL N/   

SFINM VG[ 

jIJ:YF  

5  XMW VG[ ARFJ  0[%I]8L 

S,[S8Z  

DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; 

VlWSFZL4 5M,L;4 SFI"5F,S 

.HG[Z4VluGXDG N/4 DFU" 

5lZJCG VlWSFZL4 ZFHI 

5lZJCG4 VFZMuI lJEFU  

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  
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&  HFC[Z AF\WSFD  SFI"5F,S 

.HG[Z4 

sDFU" VG[ 

DSFG sZFHIf  

l;\RF.4 SFI"5F,S .HG[Z4 

5\RFIT ALG ;ZSFZL ;\U9G4 

5F6L 5]ZJ9F AM0"4 

GUZ5Fl,SFVM4 U'C Z1FS 

N/4 5M,L;  

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

*  VFzI   Ò<,F 

5|FYlDS 

lX1F6 

VlWSFZL  

XF/FGF VFRFI"4 lX1FSM4 

5|FYlDS VFZMuI S[gã4 

ZFHI 5lZJCG4 5F6L 

5]ZJ9M4 DFD,TNFZ4 TF,]SF 

lJSF; VlWSFZL   

VM5Z[XG 

sSFDULZLf  

(  5F6L 5]ZJ9M  SFI"5F,S 

.HG[Z4 

U]P5FP5]P 

VG[ UPjIP 

AM0"4 

SFI"5F,S 

.HG[Z 

JM8ZJS"; 

dI]PSM5M"P  

GFIA SFI"5F,S .HG[Z4 

T,F8L4 DFD,TNFZ4 TF,]SF 

lJSF; VlWSFZL4 VFZMuI4 

GFIA .HG[Z4dI]lGl;5, 

SM5M"Z[XG  

VM5Z[XG 

sSFDULZLf  

!_P  JLH/L  VlW1FS 

.HG[Z4 

U]PlJPAMP  

SFI"5F,S .HG[Z4 GFIA 

.HG[Z4 8[SlGS,4 

U]PlJPAMP 5lZJCG 

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

!!P  HFC[Z VFZMuI 

VG[ :JrKTF   

;L0LV[RVM  

(CDHO)   

CMl:58, ;]l5|8g0[g84 dI]P 

SM5M"Z[XGGF 5|FYlDS 

VFZMuI S[gãM4 ;LV[R;L4 

GUZ5Fl,SF4 Z[0S|M;4 

VuGXDGN/4 GFUlZS 

;\Z1F64 ALG ;ZSFZL 

;\U9GM4 0MS8ZM4 TF,]SF 

lJSF; VlWSFZL4 DFD,TNFZ    

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  
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!Z  ;CFIS T\+  Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL  

VFZ8LVM4 Ò<,F 5]ZJ9F 

VlWSFZL4 V[O5LV[;4 

BFGUL VG[ HFC[Z 1F[+M4 

dI]lGl;5, 5F6L 5]ZJ9F 

AM0"4 DFD,TNFZ4 Ò<,F 

5]ZJ9F DFD,TNFZ  

;CFIS T\+ 

s,MÒ:8LSf   

!#  5X] VFZMuI VG[ 

S<IF6  

GFIA lGIFDS 

5X];\JW"G  

J[8ZGZL .g:5[S8Z4 ALG 

;ZSFZL ;\U9GM  

VM5Z[XG 

sSFDULZLf  

!$  ZFCT 5]ZJ9M  Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL  

;A l0JLhG, D[Ò:8=[84 ALG 

;ZSFZL ;\U9GM4 

VFZ8LVM4 5F6L 5]ZJ9M4 

U]PlJPAM0"4 VFZMuI4 U'C 

Z1FS N/4 0LVFZ0LV[4 

GUZ5Fl,SF4 DFD,TNFZ4 
TF,]SF lJSF; VlWSFZL 

 

  

!5  ;\RFZ jIJ:YF  VlWS lGJF;L  

S,[S8Z  

0[%I]8L DFD,TNFZ4 

DMAF., VM5Z[8Z4 8LJL 

Z[l0IM4 A\NZ SR[ZL4 

U]HZFT D[ZL8F.D AM0"4 

5M,L;4 JG  

;CFIS T\+  

!&  DFwID  Ò<,F DFlCTL 

VlWSFZL  

D]ã6 DFwID4 8LJL4 

5+SFZM4 ALG ;ZSFZL4 

;\U9GM   

HFC[Z 

DFlCTL  

!*  DMH6L   VlWS Ò<,F 

S,[S8Z  

0LVF.;L4 GFIA Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL4 SFI"5F,S .HG[Z 

sDFP VG[ DPlJPf4 

Dt:IMnMU  

VFIMHG  
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ટાસ્્ફોસય – સંકલન અને આયોિન :-  િવૂય ચેિવણી.સ્થળ ખાલી કરાવવા અને સંદેશા 

વ્યવહાર,િુનઃસ્થાિન  

કામગીરીનું સંકલન કરવુ ં      

કાયય તવશેસ દળના સુકાતન : કલે્ટર 

ક્રમ સમય િત્રક ટાસ્ક તવભાગ પ્રવૃતિ 

૧ 

સામારય 

સમય 

રાજ્ સ્િર ેિેનુું  

િોડાણ અન ે

ઘટના જનયુંત્રણનુું 

સ્થાપન 

ડી.ડી.એમ.સી., 

પુંચાયિ 

મહેસુલ જવભાગ 

ગ્રામીણ સ્િર ે આપજિ વ્યવસ્થાપન સુંચાર 

સ્થાપવુું.જિલ્લા કક્ષા સહીિ િમામ સ્િર ે આપજિ 

વ્યવસ્થાપન યોિન જવકસાવવી. 

િાઈસીસ મેનિેમેરટ કમીટી (કલેક્ટર) સાથે બેઠક 

યોિવી. (ઔદ્યોગીક,આરોગ્ય અને સ્વાસ્થય 

જવભાગ) 

૨ સુંચાર 

વ્યવસ્થાિુંત્ર અન ે

કાયણજરિી 

પોજલસ િમામ સ્િર ના કાયણદળો સાબદા રાખવા 

૩ માજહિી 

જવભાગ 

માજહિી પ્રચાર-પ્રસાર 

૪ ડી.ડી.એમ.સી 

ટી.ડી.એમ.સી 

વી.ડી.એમ.સી 

સુંભજવિ િોખમો,પૂવણિયૈારી અને સાવચેિીના 

પગલા અુંગે લોક જાગજૃિ કરવી 

૫ પોલીસ, 

નગરપાજલકા,

આર એરડ બી 

કાયણદળ િૈયાર કરવા, િાલીમો કરવી, સાધનો અન ે

યુંત્રોની મરામિ કરી િૈયાર રાખવા 

૬ ટી.ડી.એમ.સી 

એસ.ડી.એમ 

શોધ બચાવ અને પૂવણ ચેિવણી,સ્થળ ખલી 

કરાવવા અને સુંદેશાવ્યવહાર અુંગે જવજવધ 

જહિધારકો સાથે બેઠક કરવી અને આયોિન કરવુું. 

૭ 

૭૨ થી ૪૮ 

કલાક 

(આફિના   

3 જદવસ 

પહેલા) 

યોિના 

મહેસુલ 

પુંચાયિ અને 

પોલીસ 

મેળવેલ ચેિવણી ચકસવી અને પનુવણશન 

પ્રવજૃિઓ શરૂ કરવી. 

૮ ગામ પુંચાયિ અને જિલ્લા કક્ષાએ કાયણરિ સુંચાર 

અને ચેિવણીની વ્યવસ્થા ચકાસણી કરવી 

૯ સલામિ સ્થળે ખસેડનાર ટીમને િરૂરી યુંત્રો અન ે

સાધનો સાથે ઘટના સ્થળે મોકલવા. 

૧૦ ટીમ અને સમદુાય બન્ને માટે વાહનોની વ્યવસ્થા 

કરવી. 

૧૧ અસગ્રસ્િ સમદુાય અને પશુઓ માટે સલામિ 

રસે્ક્યુ સેલ્ટર અને િગ્યાઓ પસુંદ કરવી. 

૧૨ સ્થાજનક જસ્થજિ અુંગે જિલ્લા અને રાજ્ના 

ઈમરિરસી ઓપરશેન સેરટરને જાણ કરવી. 

૧૩ ચેિવણીઓના સુંદેશા વ્યવસ્થા િુંત્ર િૈયાર કરવા 

૧૪ છેલ્લા સ્થળ સુધી સ્થાજનક ભાષામાું પૂવણ ચેિવણી 

પહોુંચાડવી,મૌખીક રીિે ફોનથી, ટેલીજવઝનથી, 

રજેડયોથી, રયુઝ પેપરના માધ્યમનો ઉપયોગ 

કરવો.વીિળીના આધાર જવનાની વ્યવસ્થાઓનો 
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ઉપયોગ કરવો (કેટલાુંક સમયના જવરામ પછી 

ચેિવણીઓને વારુંવાર પનુઃપ્રસાજરિ કરિા રહેવુું) 

૧૫ ટેલીફોન સુંપકણ  સજૂચ અને કાયણદળની SOP અપડેટ 

છે કે નજહ િેની ખાત્રી કરી લવેી. 

૧૬ અરય ટાસ્કફોસણ સાથે સુંકલન કરવુું.(શોધ અન ે

બચાવ,જાહેર આરોગ્ય,કાયદો અને વ્યવસ્થા અન ે

પાણી પુરવઠો) 

૧૭ સુંભજવિ સુંકટ જવશ ે જિલ્લા અને રાજ્ 

સિાજધકારીઓને જાણ કરવી. 

૧૮ સ્થાજનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અન ે

ઈરસીડરટ કમારડર અજધકારીને જાણ કરવી 

૧૯ 

D-48 to 24 
hours 

(Before 2 
days of 

Disaster) 

 ડી.ડી.એમ.સી જિલ્લા સ્િર ે આફિ વ્યવસ્થાપન કજમટી અન ે

ઈમરિરસી રીસપોરસ મેનિેમેરટ કજમટીએ જસ્થિી 

પર જનયુંત્રન રાખવુું. 

૨૦ આઈ.એમ.ડી પહેલા જાહેર કરલેા સિાવાર પૂવણ ચેિવણીઓના 

સુંદેશાઓને આવિા ૨૪ કલાક માટે અપડેટ કરી 

જાહેર કરિા રહેવુું. 

૨૧ પુંચાયિ  પૂવણ ચેિવણી પહોુંચી છે િેનો પ્રજિભાવ મળેવવો 

અને સ્થાજનક પજરજસ્થજિની માજહિી મેળવવા માટે 

અજધકારીઓને િાજકદ કરવા. 

૨૨  સ્થાજનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અન ે

ઈરસીડરટ કમારડરને રીપોટણ  કરવો. 

૨૩ ડી.ઈ.ઓ.સી એસ.ઈ.ઓ.સી સાથે જનયજમિ સુંપકણ  સ્થાજપિ 

કરવો. 

૨૪ પોલીસ રસે્ક્યુ સેલ્ટર અને િોખમી િગ્યાઓએ િરૂરી 

સાધનોની વ્યવસ્થા કરવી(બોટ,િરવયૈા,પ્રાથજમક 

સારવાર, )  

૨૫ િોખમ સ્થળે પહોુંચવા માટેના વૈકજલ્પક રસ્િા 

નજક્ક કરવા. 

૨૬ ફોરસે્ટ સ્થાજનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અન ે

ઈરસીડરટ કમારડરને રીપોટટણ  કરવો. 

૨૭ પૂવણ ચેિવણી ખાસ જનઃસહાય સમહૂ સુુંધી પહોુંચ ે

િેની ખાિરી કરવી. 

૨૮ 

D-24 to 12 
hours 

શોધ અને બચાવ ડી.ડી.એમ.સી 

સુંભજવિ જસ્થજિ જવશે અપડેટ પ્લાન િૈયાર કરવા 

૨૯ લેટેસ્ટ જસ્થજિ જવશે સ્થાજનક ભાષામાું પવૂણ ચેિવણી 

પહોુંચિી કરવી.અગાઉ િણાવ્યા મિુબના 

માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો. 

૩૦ સુંકટ પજરજસ્થજિ જવશેની જવગિવાર માજહિી 

બચાવ ટાસ્કફોસણ અને અરય ટાસ્કફોસણને આપવી. 

૩૧ અુંજિમ સ્થળ સુધી પૂવણ ચેિવણી પહોુંચી કે નજહ 

િેની ચકાસણી કરવી. 

૩૨ બચાવ ટુકડીઓને એકશન માટે િૈયાર 

રાખવી.દરકે ટુકડીને િોખમના સ્થળ અને િનેો 

બચાવ કરવાનો છે ત્યાું પહોુંચવાના રસ્િા જવશ ે
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જાણ કરવી. 

૩૩ બચાવ ટુકડીઓને માટે ખોરાક,રહેવાની અન ે

સુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરવી. 

૩૪ દરકે બચાવ ટુકડાની હલચલની જાણકારી લેવી 

અને ઉપરી અજધકારીને દર ૬ કલાકે િણાવવી.  

૩૫ 

D-12 to 
0 hours 

ચેિવણી 

જિલ્લા કુંટર ોલ 

રૂમ 

ડી.ઈ.ઓ.સી 

પૂવણ ચેિવણી અુંગેના સુંદેશાઓ સિિ પહોુંચી રહ્ાું 

છે કે નજહ િેની ખાત્રી કરવી. 

૩૬ પજરજસ્થજિ પર દેખરખે રાખવી અને િેના 

જવશેનઓ લટેસ્ટ રીપોટણ  ઉચ્ચ અજધકારીશ્રીઓન ે

,જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને અને આપજિ વ્યવસ્થાપન 

સિામુંડળને કરવો. 

૩૭ 

D+1 to 12 
hours 

મૃિદેહ જનકાલ 
પોલીસ અને 

આરોગ્ય 

બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરખે કરવી અન ે

જવશેષ યુંત્રો, મશીનરી, કૌશલ્યબધ્ધ વ્યજિઓ, 

દવાઓ, વગેર ેિરૂરીયાિની સૂચી િૈયાર કરવી. 

૩૮ િરૂરી સાધન સામગ્રી એકત્રીિ કરી ઘટના સ્િર ે

પહોુંચાડવી. 

૩૯ પોલીસ અને સ્થાજનક આગેવાનો સાથે સુંકલન 

માટે એક અજધકારીને જનયિુ કરવા િ ેમૃિદેહની 

યોગ્ય િપાસ અને નોુંધણી બાદ જનકાલ કરાવે. 

૪૦ ખોરાક અને પાણીની જવશષે િરૂરીયાિો માટે 

જિલ્લા સ્િરથેી મદદ માટે DEOC સાથે સુંકલન 

કરવુું. 

૪૧ વધારાની ટુકડી િૈયાર રાખવી િથેી વારાફરિી 

આરામ મળી રહે. 

૪૨ 

D+12 to 24 
hours 

રાહિ બચાવ 

જિલ્લા જવકાસ 

અજધકારી અને 

િેમની ટીમ 
 
 

જિલ્લા પોલીસ 

અજધક્ષક 

શોધ અને બચાવની કામગીરી ચાલ ુ રાખવી અન ે

અસગ્રસ્િોને િરૂર મિુબની સલામિ 

સ્થળે/દવાખન/ેરીલીફ કેમ્પમાું લઈ િવા. 

૪૩ અસરગ્રસ્િોને જવશેષ પ્રકારની િબીબી સારવારની 

િરૂર હોય િો DEOC સાથે સુંકલન કરી વ્યવસ્થા 

કરવી. 

૪૪ િરૂર હોય િો હવાઇ માધ્યમો દ્વારા સેવાઓ 

આપવી 

૪૫ હેલ્પ લાઇન નુંબર અને સહયોગ કેરિો શરૂ કરવા 

૪૬ નલસ્ટર સ્િર ે સ્થાજનક લોકો સાથે જમટી ુંગ કરી 

જસ્થજિનુું આુંકલન કરવુું અને જિલ્લા અજધકારીન ે

રોિ સાુંિ ેઅહેવાલ કરવો. 

 

ટાસ્કફોસય – સહાયક િંત્ર – અન્ય કાયયદળ અને સક્ષમ સિાતધકારીઓ સાથે સંકલન કરી સ્થળાંિર અન ે

રાહિ,િુરવઠાના સંગ્રહ અને રાહિ માટે િરીવહન િોગવાઈ કર ેછે. 

કાયય તવશેષ દળના સુકની : તિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી.  

િમ સમય પત્રક ટાસ્ક અમલ કરનાર  પ્રવજૃિઓ 
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જવભાગ 

૧ સામારય 

જસ્થજિમાું 

કાયણ વહેંચણી 

અન ે

િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 

નલસ્ટરની 

ઓળખ 

 જવજવધ આપજિઓ દરમ્યાન આવશ્યક સાધન 

સામગ્રીની સુચી િૈયાર કરવી 

૨   જવજવધ સ્િર ેમોકડર ીલનુું આયોિન કરવુું. 

અરય કાયણદળો સાથે સુંકલન કરવુું. 

૩ D-24 hours  કાયણદળના સભ્યોને સાબદા કરવા અને કામ સોુંપણી 

કરવી. 

૪ અપજેક્ષિ આપજિ પર આધારીિ ટુુંકાગાળાની સચુના 

પરની કાયણવાહી માટે વાહનો અન ે અરય સાધનોન ે

કામે લગાડવા. 

૫ જનયુંત્રણ કક્ષ અને શોધ બચાવ,આશ્રય અને રાહિ 

પુરવઠો કાયણદળ સાથે સુંપકણમા રાખવો. 

૬ D+24 hours   બહારથી સાધન રામગ્રી મુંગાવવાની િરૂર પડે િો 

િેની સમીક્ષા કરવી. 

૭  આપજિના પ્રકારોન ે ધ્યાનમાું રાખી સહાયક િુંત્રન ુ

આયોિન (કાયણદળ) 

૮  જનયુંત્રણ અને સ્ત્રોિોની સિિ સુચના આધારીિ 

કાયણયોિના હાથ ધરવી. 

૯  િરૂરીયાિ અને સ્િોિની સિિ સજમક્ષા કરવી. 

૧૦  જનયુંત્રણ કક્ષ અને મહત્વના કાયણદળોનો સુંપકણ  સુંગીન 

બનાવવો. 

૧૧  સેવાઓની ગુણવિા અુંગે ચકાસણી કરવી. 

૧૨ 

D+day 2 

and ahead 

રીપોટટુંગ અને 

ફાઈનલ 

દસ્િાવજેીકરણ 

 સહાયક િુંત્ર માટે વધિી માુંગનો પ્રજિભાવ આપવો. 

૧૩  જનયજમિ રીપોટટુંગ અને દસ્િાવજેીકરણ કરવુું. 

૧૪  િરૂરીયાિો  અને માુંગણીઓનુું પનુઃમુલ્યાુંકન કરવુું. 

૧૫  યોગ્ય િણાય િેમ સાધન સામગ્રી પૂરી પાડવી 

૧૬  બોધપાઠ બેઠક િમેાું આશ્રય,ખાદ્ય અરય રાહિ 

પુરવઠા કાયણદળ યોિવી. 
 

ટાસ્કફોસય – શોધ અને બચાવ (સ્થળાંિર સહીિ) : સ્થાતનક સ્થળાંિર શોધ અને બચાવના પ્રાયાસમા મદદ 

કરવા માટે માનવ અને મહત્વના સાધનો િુરા િાડે છે. 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 

૧ 

સામારય 

સમય 

િોખમ મૂલ્યાુંકન 

અને 

સુંવેદનશીલિા 

પોલીસ, 

મહેસુલ, 

પુંચાયિ 

જવજવધ આપજિઓ દરમ્યાન શુું કરવુું ? અને શુું ન 

કરવુું ? િે અુંગનેા િન-જાગજૃિના કાયણિમો કરવા. 

૨ સુંપકણ  સરનામા સુધારવા, સુંસાધનોની સજૂચ 

સુધારવી, વ્યૂહાત્મક આગોિરી વ્યવસ્થાની 

દેખરખે, કાયણ યોિનાની સમયાુંિર ેદેખરખે 

૩ જનયજમિ રીિે સાધનો, યુંત્રોની મરામિ અન ે

જાળવણી કરવી, ખાસ યુંત્રોની ખરીદી/ઉપલબ્ધ 
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કરાવવા. 

૪ ડી.ઈ.ઓ.સી,  

પોલીસ 

સમયાુંિર ે બદલાિી શોધ-બચાવની પધ્ધજિઓથી 

ખાસ ટીમો અને સ્વ્યું સેવકોની િાલીમ અન ે

ક્ષમિા વધણન કરવુું. 

૫ 

D – 72 to 

D-0  

દરમ્યાન 

પજરજસ્થજિનુ 

આુંકલન 

જનવાસી અજધક 

કલેક્ટર 

શોધ અને બચાવની િાલીમ માટેનુું આયોિન. 

૬ િોખમનુું આુંકલ કરિા િવુ અને કામગીરી કરિા 

િવુું. 

૭ જવજવધ જવભાગો સાથે સુંકલન શોધ અને બચાવ 

માટે જવશષે દળની િરૂરીયાિ હોય િો વ્યવસ્થા 

કરવી. 

૮ કુંટર ોલ રૂમનુું સુંચાલન : બહારના જનષ્ણાુંિોની 

ટીમ, લશ્કરી ટુકડી, ફાયર જવભાગ, જસજવલ ડીફેરસ, 

પોલીસદળ વગરે ેસાથે સુંકલન અને કામાગીરી. 

૯ 

D+1 to 
24 hours 

કાયદો અને 

વ્યવસ્થા 

જિલ્લા પોલીસ 

અજધક્ષક 

આગોિરી ચેિવણી વગરનુું સુંકટ હોય િો બચાવ 

દળોને િેમના સાધન અને યુંત્રો સાથે ઘટના સ્થળે 

િરા િ પહોુંચવા િાકીદ કરવા. 

૧૦ ઘટના સ્થળને િરૂર હોય િો કોડણન કરી લેવુું. 

૧૧ આવેલ આપજિ સુંદભે દરકે સ્િરની ટાસ્કફોસણન ે

િાકીદ કરવી.(જિલ્લા, િાલુકા, ગામ) 

૧૨ શોધ અને બચાવ સલામિ સ્થળે ખસેડવાની 

કામાગીરી શરૂ કરવા. 

૧૩ લોકોના ટોળાને કાબમૂાું લેવાની વ્યવસ્થા કરવી. 

૧૪ જિલ્લા  

જશક્ષણાજધકારી 

અસરગ્રસ્િોને સલામિ સ્થળે લઈ િવા. 

૧૫ સ્થાજનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અન ે

ઈજરસડરટ કમારડરને રીપોટણ  કરવો. 

૧૬ 

D+24 
hours and 

ahead 

િમામ સ્િરનુું 

રીપોટટુંગ 

કામગીરી 

જનવાસી અજધક 

કલેકટર 

ટાસ્કફોસણની કામગીરી અુંગે જનયજમિ અહેવાલ 

િૈયાર કરવો. 

૧૭ સ્ટાફનુું રોટેશન ચાલુ રાખવુું. 

૧૮ કામગીરીની સિિ સમીક્ષા અને આુંકલન કરવુું  

૧૯ ફાઈનલ રીપોટણ  િૈયાર કરવો. જવજવધ જહિધારકોનો 

િેનમા સહયોગ બદલ આભાર માનવો.  

 

 ટાસ્્ફોસય – નૂ્ સાન આકારણી , સવે અને દસ્િાવજેીકરણ  

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી : કાયયિાલક ઈિનરે , માગય અને મકાન 

િમ સમય 

પત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

જવભાગ 

પ્રવજૃિઓ 

૧ 
સામારય 

જસ્થજિમાું 

 

ડી.ઈ.ઓ.સી 

રાજ્ની ઓથોરીટી દ્વારા િૈયાર કરવામાું આવેલા 

નુકસાન આકારણી પત્રક મળેવવા અને આકારણી 

કરવી.આકારણી કરવા માટે ચાર પ્રકારની ટીમ 
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બનાવવી (૧) ખાનગી ભવન અને મકાન (૨) રસ્િા, 

પુલ, ટેલીફોન સુંદેશાવ્યવહાર િેમિ જાહેર ભવનો 

(૩) ખેિી અને િળ સુંસાધન (૪) ઉદ્યોગ અન ે

વ્યાપાર 

૨ નુક્સાન આકારણી કરી શકે િેવા વ્યજિઓના 

સરનામાું અને ટેલીફોન નુંબર સજહિની યાદી 

િૈયાર કરવી. 

૩ 

D+24 
hours 

નુક્સાન 

આકારણી 

R&Bઅને PWD 

િથા પુંચાયિ 

નુક્સાનીના આુંકલન માટે વ્યજિગિ અન ે બીજા 

િરૂરી સુંસાધનોનુું અુંદાજીિ ખચણ પત્રક બનાવવુું. 

૪ નુક્સાનીનુું આુંકલન કરનાર ટીમ નુક્સાનીનુું 

પ્રાથજમક આુંકલન િૈયાર કરશે.આુંકલન માટેના 

પૂવણ િૈયારી ફોમેટનો ઉપયોગ કરવો. 

૫ પ્રાથજમક નુક્સાનીના આુંકલનનો રીપોટણ  ઉપરી 

સિામુંડળને મોકલવો 

૬ પ્રાથજમક આુંકલનમાું સધુારા વધારા અન ે

નુક્સાનની િજટકિા જવશેના અજભપ્રાયો મેળવવા. 

આુંકલનની જવગિોમાું કોઈપણ પ્રકારની સ્પષ્ટિા 

માટે ઉપરી સિામુંડળને જાણ કરવી. 

૭ 

D+24 to 
72 hours 

and 
beyond 

ફરીયાદ જનવારણ 

પુંચાયિ 

(ગ્રામીણ 

જવસ્િાર માટે) 

નગરપાલીકા 

(શહેરી જવસ્િાર 

માટે) 

નુકસાન આુંકલન માટે ટીમો િૈયાર કરવી અન ે

ચોક્ક્સ નુક્સાન વાળા જવસ્િાર ફાળવવા. 

૮    નુકસાનના આુંકલન સમય ે કોઈપણ પ્રકારની 

ટેનનીકલ માજહિીની િરૂર માટે આુંકલન કરિાન ે

એક માહીિીની નકલ આપવી િનેા આધાર ે  િે 

સ્થળ પર િ લોકોના પ્રશ્નોનુું જનરાકરણ કરી શકે. 

૯    નુકસાન આુંકલન ડેટા કમ્પ્યટુરાઈઝ્ડ કરવા ડેટા 

ઓપરટેરની ટીમ બનાવવી અને િેઓ જવના 

જવલુંબે ડેટા એરટર ી કર ેિે ધ્યાન રાખવુું. 

૧૦    જિલ્લા સ્િર ે ફજરયાદ નોુંધવા અને ફજરયાદ 

જનવારણની વ્યવસ્થા કરવી. 

૧૧    જ્ાું સુધી કામ પરૂૂ ન થાય ત્યાું સુુંધી સિિ રીવ્યુું 

અને આુંકલન કરિા રહેવુું. 

૧૨    ઉપરી સિાજધકારીને અજધકૃિ રીિે ફાઈનલ રીપોટણ  

િમા કરાવવો. 
 

ટાસ્કફોસય – રાહિ તશતબર વ્યવસ્થાિન : ( હંગામી આવાસો , ખોરાક , િાણી, વીિળી, આરોગ્ય) મનો 

સામાતિક સંભાળ      

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી : તિલ્લા િુરવઠા અતધકારી 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 
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૧ 

સામારય 

સમયમાું 

 

જિલ્લા 

જશક્ષણાજધકારી/

સમાિ કલ્યાણ 

અજધકારી 

રાહિ કેમ્પની િગ્યા નજક્ક કરવી અને િેની ક્ષમાિા 

અને ઉપલબ્ધ માળખાગિ અસુજવધાઓનુું પત્રક 

બનાવવુું.  

૨ સમુદાયના સભ્યોમાુંથી, ધાજમણક સુંસ્થાઓ, કોપોરટે 

ક્ષેત્રોમાુંથી િ ેસ્વૈજચ્છક જરિે િેમની સેવાઓ રાહિ 

કેમ્પની વ્યવસ્થામાું આપવા ઈચ્છુક હોય િેવા 

લોકોની ટીમ બનાવવી. િેમના નામ અને સુંપકણની 

યાદી બનાવવી. 

૩ રાહિ કેમ્પ વ્યવસ્થામાું મજહલાઓ,બાળકો, 

જવકલાુંગો, વૃધ્ધો, દજલિ અને લઘુમજિ સમુદાયો 

પ્રત્યે સુંવદેનશીલિા વધે િે માટે કાયણશાળા 

આયોિન કરવુું. 

૪ રાહિ કેમ્પના સ્થળે માળખાગિ સુજવધાઓના 

સુધારા-વધારા માટે સરકારી કાયણિમો અને અરય 

જહિધારકો સાથે િોડાણ કરવુું. 

૫ 

D-24 
hours 

રાહિ કેમ્પ 

વ્યવસ્થા 

જિલ્લા 

જશક્ષણાજધકારી 

રાહિ કેમ્પની િગ્યા અને બચાવ આવાસની 

જસ્થજિની ચકાસણી કરવી. 

૬ ચકાસણી રીપોર્ટનાણ આધાર ેિરૂરી 

સાધનસામગ્રીને એકઠી કરવી. 

૭ રાહિ કેમ્પની વ્યવસ્થા માટે સ્થાનીક ટીમ 

બનાવવી. 

૮ પાણી પુરવઠા, સ્વાસ્્ય,વીિળી જવભાગના 

અજધકારીઓ સાથે રાહિ જશજબર સ્થળે િેમની 

સેવાઓ લેવા માટે મીટી ુંગ કરવી.  

૯ 

કાઉરસીલી ુંગ 

જિલ્લા સમાિ 

કલ્યાણ 

અજધકારી 

આવાસ અને મનોસામાજિક સુંભાળ માટે ખાસ 

ટીમ બનાવવી. 

૧૦ 

D 0 to D 
+24 hours 

રહેઠાણ અને 

આરોગ્ય સુંબુંજધિ 

બાબિો 

આરોગ્ય, 

પુંચાયિ, અને 

સ્વૈજચ્છક 

સુંસ્થાઓ, 

જિલ્લા પુરવઠા 

નાયબ 

મામલિદાર 

(પુરવઠા િમામ) 

સમાિ કલ્યાણ 

અજધકારી 

ચોક્કસ સ્થળોએ રાહિ કેમ્પ વ્યવસ્થા માટે જમટી ુંગ 

કરવી અને સ્થાજનક સુંસ્થાઓ અને સ્વયું સેવકો 

સાથે િવાબદારી નક્કી કરવી. સ્થાજનક 

િરૂરીઆિોજવશે અહેવાલ જાહેર કરવો. 

૧૧ ખોરાક અને અરય િરૂરી સામગ્રી આપવા માટે 

સ્થાજનક સુંસ્થાઓને જવનુંિી મોકલવી. 

૧૨ િમામ વગણના અસરગ્રસ્િોની િરૂયાિોના સહયોગ 

માટે પ્રાથજમક અુંદાિપત્રક િૈયાર કરવુ. પાણી , 

આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા, જહુંસા, અને ભેદભાવ િવેી 

માનવીય સુંબુંધીિ સમસ્યાઓની જસ્થજિની 

ચકાસણી કરવી. 

૧૩ રાહિ સ્થળની જસ્થજિ મિુબ સુંસાધનો ખરીદવા 

૧૪ એક જદવસમાું એક ટીમને સિિ ૧૨ કલાકથી વધુ 

સમય માટે કામ ન કરવુું પડે િે માટે વ્યજિગિ 

અને િરૂરી સુંસાધનોનુું અુંદાિપત્રક બનાવવુું. 

૧૫ સમાિ સુરક્ષા 

અજધકારી 

મજહલાઓ,બાળકો અને વૃધ્ધ સભ્યોને સામેલ કરી 

સ્થાજનક ટીમ બનાવવી િ ેરાહિ કેમ્પ્ના કાયણ 
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અસરકારક અને ભેદભાવ રજહિ થાય છે કે નજહ 

િેની દેખરખે રાખશે. 

૧૬ વ્યવસ્થામાું આવરી લીધેલ અને નવી િરૂરીયાિોન ે

પહોુંચાડવાની બાબિો અુંગનેા સહયોગ માટેનો 

દૈજનક રીપોટણ  િૈયાર કરવો અને િેને ઉપરી 

અજધકારીને મોકલવો. 

૧૭  સ્વાસ્્ય, પાણી પરુવઠા, મનોસામાજિક સુંભાળ 

અને આવાસ માટે ટુકડીઓ બનાવવી. 

૧૮ 

D+1 day 
and ahead 

રાહિ કેમ્પની 

િરૂરીયાિની 

ચકાસણી 

પુંચાયિ અને 

આરોગ્ય જવભાગ 

રાહિ કેમ્પની િરૂરીયાઅ છે કે બુંધ કરવો છે િે 

અુંગે સ્થાજનક લોકો સાથે જવચાર જવમશણ કરી ભાજવ 

કાયણ નજક્ક કરવુું. 

૧૯ રાહિ કાયણ ચાલુ હોય ત્યાર ેનજક્ક કરલેા પહેલાના 

િમામ કાયો કરવા. 

૨૦ સમાિ સુરક્ષા 

અજધકારી 

મમોસામજિક સુંભાળ અને સ્વાસ્્ય અુંગનેા 

સાપ્તાજહક અને પખવાજડક અહેવાલ િૈયાર કરવા. 
 

ટાસ્કફોસણ – જાહેર આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા-આરોગ્યને લગિી સમસ્યા સુંબુંધી કમણચારીગણ અને સુંસાધન પુરા 

પાડે છે. સામારય િબીબી સુંભાળ વ્યવસ્થાિુંત્ર પુનઃસ્થાજપિ કર ેછે. 

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી : મખુ્ય તિલ્લા આરોગ્ય અતધકારી. 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 

૧ સામારય 

જસ્થજિ 

D-24 

hours 

િબીબી 

આવશ્યક 

િ્થાની 

ચકાસણી 

આરોગ્ય જવભાગ 

ડોક્ટર, નસણ, ખાનગી અને સરકારી દવાખાના 

સરનામા અને સુંપકણની માજહિી િથા બેડ અને 

એમ્બ્યુલરસની ઉપલબ્ધિા અુંગેની માજહિીનુું પત્રક 

બનાવવુું.  

૨    પ્રાથજમક સારવારની સેવાઓ માટે િાલીમ પામેલ 

સ્વયુંસવેકોની યાદી બનાવવી. 

૩    િન આરોગ્ય અને સ્વચ્છિાની બાબિો જવશે 

મીટી ુંગ કરવી િથા િેની વ્યજિગિ અને 

સુંસાધનોની િરૂરીયાિોનુું અુંદાિ પત્રક બનાવવુું. 

૪    કેમ્પ વ્યવસ્થા ટાસ્કફોસણ સાથે િોડાણ કરી િરૂરી 

સ્વયુંસવેકો, પ્રાથજમક સારવા કીટ અને અરય 

સ્વચ્છિા સવેાઓ પુરી પાડવી. પોલીસ અને 

સ્થાજનક આગેવાનો સાથે સુંકલન માટે એક 

અજધકારીને જનયુિ કરવા. િ ેમૃિદેહોની યોગ્ય 

િપાસ અને નોુંધણી બાદ જનકાલ કરાવે. િમામ 

પી.એમ. યુજનટ ખાિે જવદ્યુિ િોડાણની વૈનલજપક 

વ્યવસ્થા કરવી. 

૫ 

D+24 

hours 

કાયણ વહેંચણી 

અને િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 

નલસ્ટરની 

ઓળખ 

ટી.એચ.ઓ અને  

પી.એચ.સી સ્િર ે

જિલ્લા મખુ્ય મથકે આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા કજમટી 

બનાવવી. 

૬ િમામ સ્થળોએ આરોગ્ય અને સ્વચ્છિાની 

પજરજસ્થજિ જવશે દેખરખે કરી દૈજનક રીપોટણ  

બનાવવો. જિલ્લા મથક ખાિે દૈજનક જમજટુંગ કરી 
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પજરજસ્થજિ સમિવી અને રીસ્પોરસ પ્લાન િૈયાર 

કરવો. 

૭ પાણી સપ્લાય, સ્વચ્છિાને પ્રોત્સાહન,બાળ સુંભાળ 

અને અરય િરૂરીયાિમુંદ લોકોની િરૂરીયાિ 

માટેનુું અુંદાિપત્રક સાથે રીપોટણ  િૈયાર કરવો. 

૮ િો િેઓને સહયોગની િરૂરીયાિ હોય િો જિલ્લા 

ઓથોરીટીને સહયોગ માટે જવનુંિી પત્ર લખવો. 

૯ બચાવ દળ અને કેમ્પ સુંચાલકો સાઅથે સુંકલન 

કરવુ કારણ કે િન આરોગ્ય સાથે િોડાયેલા પ્રશ્નો 

(િવેા કે સ્વચ્છ પાણી, સ્વચ્છિા, સેવાઓ, ઘન 

કચરાનો યોગ્ય જનકાલ) અુંગે કોઈ સમાધાન ન 

કરવુું.  

૧૦ રાહિ કેમ્પ અને અરય વસાહિોમાું પ્રાથજમક 

િરૂરીયાિો(િવેી કે િન આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા 

વગેર)ેપુરી પાડવી. 

૧૧ 

D+ Day 2 

and 

ahead 

રીપોટટુંગ અને 

ફાઈનલ 

દસ્િાવજેી કરણ 

સી.ડી.એચ.ઓ , 

બી.એચ.ઓ 

અને મેડીકલ 

ઓજફસર 

આરોગ્યની સજુવધા આપિા ભૌજિક માળખાઓને 

િો નુક્સાન થયુ હોય િો િેની ખાત્રી કરવી. 

૧૨ સફાઈ ટુકડી બનાવીને સ્વચ્છિા અજભયાન 

ચલાવવુું. 

૧૩ કાયણનુું સિિ રીવ્યુું અને પનુઃઆુંકલન કરિા રહેવુ. 

૧૪ જ્ાું સુધી પજરજસ્થજિ સામારય ન બને ત્યાું સુધી 

િમામ સવેાઓ અજવરિ ચાલ ુરાખવી.િમામ 

જહિધારકો સાથે જમટી ુંગ કરી િન આરોગ્ય 

સેવાઓ સમાપ્ત કરવી. 

૧૫ ફાઈનલ રીપોટણ  િૈયાર કરવો. 

 

ટાસ્કફોસય – િશુ આરોગ્ય અને કલ્યાણ – આિતિગ્રસ્િ પ્રાણીઓના આરોગ્ય અને અન્ય સંભાળની 

િોગવાઈ  

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી :- નાયબ તનયામક િશુ િાલન  

 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 

૧ 

સામારય 

સમય 

  પશુઓની યાદી અને િેમના સ્વાસ્્ય સુંબુંધીિ 

જવગિો િૈયાર કરવી અને િકેદારીના પગલા લેવા. 

૨ પશુ સ્વાસ્્ય કમટઓની સૂચી અને સુંપકણ  યાદી 

િૈયાર કરવા. 

૩ પશુઓ માટે પાુંિરાપોળની યાદી િૈયાર કરવી.  

૪ વીમા અુંગે પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 

૫ જનઃસહાય સ્થળો ઓળખવા અને રીસ્પોરસ માટે 

રણનીજિ િૈયાર કરવી. 

૬ દરમ્યાન D 

0 થી 

D+72 

  
અસરગ્રસ્િ પશુઓને ફેરવવા માટે 

ટર ારસપોટેશનની વ્યવસ્થા. 

૭ િ્થાની નાયબ પશુઓ અુંગે રાહિ, ઘાસચારો,પાણી અને દવાની 
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hours ચકાસણી જનયામકશ્રી,પશુ

પાલન 

વ્યવસ્થા અુંગે  

૮ પશુઓમાું મહામારી ન ફેલાય િે અુંગે િકેદારી 

૯    રીસપોરસ કામગીરીની સમીક્ષા કરવી 

૧૦    આપજિની પશુઓ અને સુંબુંધીિ જીવનજનવાણહ 

પર અસરનુું દસ્િાવજેીકરણ અને કેસ સ્ટડી કરવુ. 

 

ટાસ્કફોસય – િાણી િુરવઠા તવભાગ – િાણીની િોગવાઈ કરવી. 

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી :- કાયયિાલક ઈિનરે-િાણી િુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડૅ 

 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 

૧ 

સામારય 

સમય 

પાણીના 

આવશ્યક 

િ્થાની 

ચકાસણી 

પાણી પુરવઠા 

જવભાગ 

પાણી પ્રાપ્યિા, ક્ષમિા અને શુધ્ધિાનુું  સ્થાપન 

(કાયણદળ) 

૨ પાણી જવિરણ અને સુંગ્રહ માટેના વૈનલજપક 

યોિના(કાયણદળ) 

૩ નવી અને વધારાની સાધનસામગ્રી સુજનશ્્રજચિ 

કરવી (કાયણદળ) 

૪ રસાયણો વાપરવા યોગ્ય પુરવઠા અને 

સાધનસામગ્રીનો વધારનો િ્થો રાખવો.(કાયણદળ) 

૫ કમણચારીઓની િમવાળી અન ેપાળી પધ્ધજિ 

૬ પાણીના વપરાશ અુંગે લોકજાગૃજિ કરવી. 

૭ પાણીના પરુવઠાના સુંરક્ષણ અુંગે સરકારી અને 

ખાનગી ક્ષેત્રોને સચુના આપવી.(કાયણદળ) 

૮ કાયણ જવશષે દળના સભ્યોને સાબદા કરવા 

૯ વધારાના સહાયક િુંત્ર કમણચારીગણ અને વાહનો 

ચકાસણી કરવી (સહાયક િુંત્ર કાયણદળ) 

૧૦ વીિ પુરવઠાનુું અને અરય કાયણજવશષેદળ સાથે 

સુંકલન 

૧૧ પાણીના સ્ત્રોિની જસ્થિી અન ેસુંરક્ષણ(કાયણ જવશેષ 

દળ) 

૧૨ 

D+24 

hours 

કાયણ વહેંચણી 

અને િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 

નલસ્ટરની 

ઓળખ 

પાણી પુરવઠા 

અને ગ.વ્ય.બોડણ 

પાણી પુરવઠાનુું આયોિન અને પાણીના 

વપરાશકારોની અગ્રિા (કાયણદળ) 

૧૩ પાણી પુરવઠાનુું િુંત્રની જસ્થજિ અને નુક્સાનની 

આકારણી(કાયણદળ) 

૧૪ પાણી ટેરકરો કામે લગાડવા(કાયણદળ) 

૧૫ પાણી પુરવઠા િુંત્રનુું 

સમારકામ/પુનઃસ્થાપન(યોિના આધાજરિ) 

૧૬ પુરવઠા મથકો / જવિરણ સલામિીના જવિરણ 

૧૭ પાણી જવિરણ વ્યવસ્થા કાયણદળ ખાિરી કરવી. 

૧૮ પાણીના જવિરણ અને સુંગ્રહ અને પાણીના 

સલામિ વપરાશની માજહિી પુરી પાડવાનુું સુંકલન. 

૧૯ D + Day 

2 and 

રીપોટટુંગ અને 

ફાઈનલ 

પાણી પુરવઠા 

અને ગ.વ્ય.બોડણ 

કામચલાઉ પાણી પરુવઠા િુંત્ર સ્થાપવુું.                              

૨૦ કાયમી પાણી પરુવઠા િ્થા િરફ ધ્યાન આપવુું. 
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૨૧ ahead દસ્િાવજેી કરણ લાુંબા ગાળાની પુનઃસ્થાપન યોિના અને 

િરૂરીયાિો પુણણ કરવી. (કાયણદળ) 

૨૨ રીપોટટુંગ અને દસ્િાવજેીકરણ શરૂ કરવુું.(કાયણદળ) 

૨૩ બોધપાઠ બેઠક (કાયણદળ અન ેઅરય) 

૨૪ આખરી અહેવાલ (કાયણદળ) 

 

ટાસ્કફોસય – વીિિરુવઠો – અસરગ્રસ્િ તવસ્િારમાં સામાન્ય વીિિુરવઠો િનુઃસ્થાતિિ કરવા માટે 

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી : અતધક્ષક ઈિનરે એમ.જી.વી.સી.એલ ગુિરાિ તવદ્યુિ બોડય. 

 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 

૧ 

સામારય 

જસ્થજિમાું 
 

એમ.જી.વી.સી.

એલ ગિુરાિ 

જવદ્યુિ બોડણ 

વીિ પુરવઠા િુંત્ર અને પ્રાજપ્ત સ્થાનોની વિણમાન 

જસ્થજિની યાદી જવકસાવવી 

૨ માજહક બેઠકો યોિવી  

૩ સુંપકણ  યાદી જવકસાવવી 

૪ અનૌપચારીક િોખમો અને ખિરા આકારણી / 

મુલ્યાુંકન હાથ ધરવુું 

૫ આપજિ આયોિન જવકસાવવુું. 

૬ 

D-24 

hours 

આવશ્યક 

િ્થાની 

ચકાસણી 

એમ.જી.વી.સી.

એલ ગિુરાિ 

જવદ્યુિ બોડણ 

પ્રમાણભુિ સુંચાલન કાયણરીિી પ્રમાણે અસરોનુું 

મુલ્યાુંકન કરવુું. 

૭ પ્રજિભાવ પગલાને અગ્રિા આપવી 

૮ જવિપુરવઠો ખોરવાઈ નહી િેની િકેદારી રાખવા 

િરૂરી પગલા લેવાું. 

૯ વધારાની સાધન સમગ્રી / સ્ત્રોિ સાબદા કરવા 

૧૦    અણધારી આકજસ્મકિા અુંગે ખાિરી કરવી 

૧૧ 

D+24 

hours 

કાયણ વહેંચણી 

અને િરૂયાિ 

ધરાવિા 

નલસ્ટરની 

ઓળખ 

એમ.જી.વી.સી.

એલ ગિુરાિ 

જવદ્યુિ બોડણ 

કામગીરી થયે માજહિી અને મુલ્યાુંકનના આધાર ે

યોિનામાું સુધારા કરવા. 

૧૨ પગલાની / કાયણવાહીની જસ્થજિની દેખરખે  

૧૩ માજહિીનો લોકોમા પ્રસાર કરવો. 

૧૪ િરૂરીયાિો મિુબ સલામિી સુજનશ્્રજચિ કરવી. 

૧૫ િરૂરીયાિો , આવશ્યકિાઓ અને પ્રાજપ્તસ્થાનો 

અુંગે જનયુંત્રણ કક્ષ અને ગ.જવ.બોડણના મુખ્ય મથક 

સાથે સિિ સુંપકણ  સ્થાપવો. 

૧૬ પ્રયાસોમાું સુધારણ માટે ચકાસણી કરવી. 

૧૭ મદ્યવિટ સુંકલન સુંગીન બનાવવુું. 

૧૮ ભુજમકા ભિવનાર અરય પરીબળો સાથે જનયજમિ 

સુંકલન બેઠકો યોિવી. 

૧૯ પ્રયાસોનુ ઔપચારીક દસ્િાવજેીકરણ શરૂ કરવુું. 

૨૦ રાહિ જશબીર / આશ્રય સ્થાનો પર વીિ પુરવઠોની 

વૈકજલ્પક વ્યવસ્થા કરવી. 

૨૧    સલામિી માટે આયોિનમાું ફેરફાર માટેની 

સમીક્ષા 

૨૨    િરૂરી હોય િો વધારાની સલામિી સજહિ 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૧ 
 

 

  
Page 21 

 
  

જસ્થજિને સામારય કરવા માટેની યોિના. 

 

ટાસ્કફોસય :- જાહેરહેર બાધંકામ – સામાન્ય રીિે ચાલિા આંિર માળખાને િનુઃ સ્થાિીિ કરવા માટે 

સ્થાનીક પ્રયાસોમાં સહાય કરવા માટે િરૂરી કમયચારી ગણ અને સાધન સંિતિ િુરા િાડશે. 

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી  કાયયિાલક ઇિનેર માગય અને મકાન 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 

૧ 

સામારય 

જસ્થજિમા 

  કમણચારીગણ, સાધનસામગ્રી અને આુંિર 

માળખાની સુચી િૈયાર કરવી  

૨ વાહનવ્યવહાર માટે વૈકજલ્પક રસ્િાઓ નજક્ક 

કરવા અને નકશાઓ રિુ કરવા. 

૩ આુંિર માળખાનુું આપજિ પછી અગ્રિાના ધોરણે 

ઈરસપેક્શન હાથ ધરવુું. 

૪ સાધનસુંપજિ અને કમણચારીગણના આયોિન અને 

જનભાવ 

૫ સ્વચ્્િા અને આશ્રય માટેની અરય સવલિોની 

િોગવાઈ કરવી. 

૬ 
D – 24 

hours 

આવશ્યક 

િ્થાની 

ચકાસણી 

 કમણચારી અને કાયણદળોને સાબદા કરવા. 

૭ નીયુંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 

૮ જિલ્લા જનયુંત્રણ કક્ષ સાથે સુંપકણ  રાખવો. 

૯ 

D + 24 

hours 

કાયણવહેંચણી અને 

િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 

નલસ્ટરની 

ઓળખ 

 ટીમોને અગ્રિાના ધોરણે સાબદી રાખવી અને 

રવાના કરવી. 

૧૦  નુક્શાન આકારણી અને જનરીક્ષણ શરૂ કરવુું. 

૧૧  કામગીરી યોિના જવકસાવવી અને જનયુંત્રણ કક્ષ 

સાથે સુંપકણ  રાખવો. 

૧૨  કમણચારી ગણની િમવાળી પધ્ધજિ અને માનવ 

શજિ આયોિન શરૂ કરવુું. 

૧૩  નીયુંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 

૧૪  રસ્િા, પ્રવેશ અને આુંિરમાળખાને લગિી માજહિી 

પુરી પાડવી.  

૧૫ 

D + Day 

2 and 

ahead 

રીપોટટુંગ અને 

દસ્િાવજેી કરણ 

(આશ્રય 

વ્યવસ્થાપકો) 

જવગિવાર મોુંિણી હથ ધરવી. 

૧૬ સાધનો અને અરય સાધન સુંપજિની સુધારણા 

સમારકામ અને ફેરબદલી 

૧૭ બોધપાઠ બેઠક  

૧૮ ફાઈનલ રીપોટણ  િૈયાર કરવો. 

       

ટાસ્કફોસય - આશ્રય : આિતિગ્રસ્િ િન સમુદાયને કામચલાઉ આશ્રય આિવા માટે સાધનસામગ્રી અને 

િુરવઠો િૂરો િાડે છે. 

કાયયદળનું નેિૃત્વ લેનાર અતધકારી : તિલ્લા પ્રાથતમક તશક્ષણ અતધકારી. 

 

ક્રમ સમય 

િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 

તવભાગ 

પ્રવૃતિ 
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૧ 

સામારય 

જસ્થજિમાું 

કાયણવહેંચણી અને 

િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 

નલસ્ટરની 

ઓળખ 

 આશ્રય સ્થાનનાું સુંચાલન માટેની કાયણ પધ્ધજિ 

જવકસાવવી. 

૨ આશ્રય સ્થાનોના સ્થળ ,ક્ષમિા વગેરનેી યાદી 

જવકસાવવી. 

૩ અરય કાયણદળના અજધકારીઓને આશ્રયસ્થાનો 

અુંગે માજહિી પરૂી પાડવી. 

૪ આશ્રય સ્થાનના સુંચાલન માટેની કાયણપધ્ધજિ 

જવકસાવવી. 

૫ 

D – 24 

hours 

આશ્રય સ્થાનોના વ્યવસ્થાપકોને સાબદા 

કરવા(કાયણદળ) 

૬ સૂચના મિુબ આશ્રય સ્થાન શરૂ કરવા 

૭ આશ્રય સ્થાન અને છાવણીઓ માટે વધારાના 

સ્ત્રોિને કામે લાગાવડા. 

૮ આશ્રસ્થાનોના સ્થાળ અને જસ્થજિ અુંગે લોકોને 

વાકેફ કરવા. 

૯ આશ્રય સ્થાન વ્યવસ્થાપકોને સાબદા કરવા. 

૧૦ સૂચના મિુબ આશ્રય સ્થાન શરૂ કરવા. 

૧૧ 

D + 24 

hours 

રીપોટટુંગ અને 

દસ્િાવજેી કરણ 

(આશ્રય 

વ્યવસ્થાપકો) 

આજશ્રિોને આશ્રય સ્થાનમાું દાખલ કરવાની 

કામગીરી શરૂ કરવી. 

૧૨ આશ્રય સ્થાનના ઉપયોગની અગ્રિા માટેની 

યોિના કરવી. 

૧૩ પાણી પુરવઠા, ખોરાક, આરોગ્યની સલામિી, માટે 

અરય કાયણદળ સાથે સુંકલન (કાયણદળ) 

૧૪ આજશ્રિોને સહાય અને મદદ પૂરી પાડવી. 

૧૫ કામગીરી ચાલુ રાખવી (કાયણદળ) 

૧૬ 

D + Day 

2 and 

ahead 

  

આશ્રય સ્થાનોની જસ્થજિ અન ેલોકોની અવર-િવર 

પર દેખરખે રાખવી (કાયણદળ) 

૧૭ વધારાની સાધન સામગ્રી કામે લગાડવી 

૧૮ યોગ્ય િણાય િે મિુબ સાધનસામગ્રી િૈયાર 

કરવી.(કાયણદળ) 

૧૯ આશ્રય સ્થાનોની જસ્થજિમાું સુધારણા / સમારકામ 

શરૂ કરવુું.(કાયણદળ ) 

૨૦ બોધપાઠ 

૨૧ આખરી અહેવાલ  
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ગિુરાિ રાજ્ 

આપજિ 

વ્યવસ્થાપન સિામુંડળ,ગાુંધીનગર. 
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ક્રમ 

જવષયવસ્ત ુ

પાન 

નં 

 

પ્રકરણ – ૧ 

   

સંકલ્પના અને નીજત ૫ 

  

૧.૧ પ્લાનનું આયોિન ૫ 

૧.૨ હેતુ ૫ 

૧.૩ સિામંડળની િવાબદારીઓ ૬ 

૧.૪ આપજિ વ્યવસ્થાપનની સંકલ્પના ૬ 

૧.૫ આપજિ વ્યવસ્થાપનના અજભગમ ૭ 

૧.૬ નીજત અને િવાબદારીઓ ૮ 

૧.૭ યોિના સુધારણા ૧૦ 

પ્રકરણ – ૨ 

 

આફત સંવેદનશીલતા અને િોખમ જવશ્ર્લષેણ ૧૧ 

  

૨.૧ આકલન અને ઈજતહાસ ૧૫ 

૨.૨ પુર સંભજવત િોખમી સ્થાન ૧૬ 

૨.૩ ભુકંપ ૧૭ 

૨.૪ દુષ્કાળ ૧૭ 

૨.૫ વાવાઝોડા ૧૭ 

૩ HRVA ૧૮ 

૪ ક્ષમતાઓનું જવશ્ર્લેષણ, િોખમ અને સંવદેનશીલતા ૧૮ 

૫ સંવેદનશીલ ગામોની જવગત ૨૨ 

૬ સંસાધનોનું જવશ્ર્લેષણ ૨૨ 

૭ ક્ષમતાઓનું જવશ્ર્લેષણ ૨૨ 

૮ HRVA જવશ્ર્લષેણ અંગેની ભલામણો ૨૪ 
 

પ્રકરણ – ૩ 

 

આપજિ વ્યવસ્થાપનનું માળખુ – રાજ્ય – જિલ્લા કક્ષાએ ૨૫ 

  

૩.૧ DCMG ૨૬ 

૩.૨ ફાયર ઇમરિન્સીની જવગત ૨૭ 

૩.૩ ૧૦૮ની જવગત ૨૭ 

૩.૪ આગાહી અને પુવવ ચેતવણીની સંસ્થા વ્યવસ્થા ૩૦ 

પ્રકરણ – ૪ 

રોકથામ અને ઉપશમન ૩૪ 

પ્રકરણ – ૫ 
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પુવવ તૈયારી અન ેકાયવયોિના ૩૯ 

૧ ક્ષમતાવધવન ૩૮ 

૨ તાલીમ િરૂરીયાત જવશ્રલ્ેષણ ૩૮ 

૩ તાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા ૪૦ 

૪ એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૧ 

૫ બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી ૪૧ 

૬ ચેતવણી તંત્રની ચકાસણી ૪૧ 

૭ ત્વરીત પ્રજતસાદ ટીમોનું સંકલન ૪૧ 

૮ સ્વૈજછિક સંસ્થાઓ સાથ ેસંકલન ૪૨ 

૯ પુર – વાવાઝોડા દરમ્યાન ઋતુગત પૂવવતૈયારી ૪૨ 

૧૦ પૂવવ ચેતવણી વ્યવસ્થા અને આપજિ બાદની સુચનાઓ. ૪૨ 

૧૧ આગોતરી વ્યવસ્થાઓ ૪૩ 

૧૨ સમુદાય જાગજૃત, જશક્ષણ અને પવુવતૈયારી ૪૪ 

૧૩ પ્રોક્યોરમેન્ટ(ટેન્ટ, ધાબડા અન્ય સાધનો) ૪૪ 

૧૪ SDRN અપડેશન ૪૪ 

૧૫ વીઆઈપી પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૪ 

૧૬ મીજડયા મેનિેમેન્ટ અન ેમાજહતી પ્રસારણ ૪૫ 

૧૭ દસ્તાવજેીકરણ ૪૫ 
 

પ્રકરણ – ૬ 

પુનઃજસ્થજત ૪૬ 

પ્રકરણ – ૭ 

સ્થળાંતર યોિના ૫૦ 

૭.૧ પશુ સ્થળાંતર તથા અન્ય કાળજી ૫૧ 

પ્રકરણ – ૮ 

મેજડકલ અન ેહોજસ્પટલ મેનિેમેન્ટ ૫૩ 

પ્રકરણ – ૯ 

મીજડયા મેનિેમેન્ટ ૫૬ 

પ્રકરણ – ૧૦ 

બિટે વ્યવસ્થા ૬૦ 

પ્રકરણ – ૧૧ 

યોિના અપડેશન ૬૨ 

 

પજરજશષ્ટ 

 

પજરજશષ્ટ – ૧  જિલ્લામાં આવેલ નદીઓની માજહતી તથા અસર કરતા ગામોની યાદી ૬૪ 

પજરજશષ્ટ – ૨ દાહોદ જસંચાઈ જવભાગ(સ્ટેટ)ની માજહતી. ૬૫ 

પજરજશષ્ટ – ૩ જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ સંસાધનોની જવગત ૭૧ 

પજરજશષ્ટ – ૪ સ્વૈજછિક સંસ્થાઓની યાદી ૭૬ 

પજરજશષ્ટ – ૫ રાહત અને પુનઃસ્થાપનના ધોરણો ૭૯ 

પજરજશષ્ટ – ૬ નુકશાન આકારણી માટેનો નમૂનો ૮૪ 
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પજરજશષ્ટ – ૭ જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન કમીટી ૮૬ 

પજરજશષ્ટ – ૮ તાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદી (તરવૈયાની યાદી) ૯૦ 

પજરજશષ્ટ – ૯ અગત્યના વ્યજિઓની યાદી ૯૨ 

પજરજશષ્ટ – ૧૦ સરકારી ખાનગી દવાખાની યાદી ૯૭ 

પજરજશષ્ટ – ૧૧ એમ્બ્યુલન્સ અંગેની માજહતી ૧૦૩ 

પજરજશષ્ટ – ૧૨ મંડપ સજવવસ ધારકોની માજહતી ૧૦૫ 

પજરજશષ્ટ – ૧૩ મીનીબસ,ટેમ્પો,ટર કની માજહતી ૧૦૮ 

પજરજશષ્ટ – ૧૪ લોિ / હોટલની હકીકત  દશાવવતી માજહતી ૧૧૬ 

પજરજશષ્ટ – ૧૫ અધવલશ્કરી દળોને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા દશાવવતી માજહતી ૧૨૦ 

પજરજશષ્ટ – ૧૬ સ્થાળાંતર કરલે વ્યકજતઓને રાખવામા માટેની વ્યવસ્થા અગંેની 

માજહતી 

૧૨૨ 

પજરજશષ્ટ – ૧૭ કેબલ ઓપરટેર/ટી.વી.ચેનલ ચલાવનારની જવગત ૧૨૪ 

પજરજશષ્ટ – ૧૮ પોલીસ સ્ટેશન કક્ષાએ પરુ જનયંત્રણના સાધનોની જવગત ૧૨૬ 

પજરજશષ્ટ – ૧૯ અન્ન / ફડુ પેકેટ તૈયાર કરવા મદદ કરનાર વ્યજિઓની માજહતી ૧૨૮ 

પજરજશષ્ટ – ૨૦ વાહન મદદ કરનાર વ્યજિઓની માજહતી ૧૨૯ 

પજરજશષ્ટ – ૨૧ ડેમ / તળાવની માજહતી ૧૩૨ 

પજરજશષ્ટ – ૨૨ પોલીસ સ્ટેશન હદમાં આવેલ વાયરલેસ સેટની માજહતી ૧૩૪ 

પજરજશષ્ટ – ૨૩ સંભવીત પુર અસરગ્રસ્ત સ્થળાંતર કરવા લાયક ગામોની માજહતી  ૧૩૬ 

પજરજશષ્ટ – ૨૪ નદી / કાંસના રૂટ અન ેરૂટમાં આવતા ગામોની માજહતી. ૧૩૮ 

પજરજશષ્ટ – ૨૫ સંપકવ  સુચી ૧૪૨ 

પજરજશષ્ટ – ૨૬ નકશા ૧૫૨ 
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પ્રકરણ:-૧.સંકલ્પના અને નીજત.. 

 

 આપત્તિ ગમે ત્યાર ેત્રાટકી શકે છે. તે નાના પાયે કે મોટા પાયે હોય શકે છે. આ સમયે જાન-

માલનુ નુક્સાન ઓછામા ઓછુ થાય તે માટે સજ્જતા અને આયોજનની જરૂર પડે છે. એવુ નથી કે 

કુદરતી આપત્તિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે અજાણી બાબત છે. આ અગાઉના સમયમા પણ આપણે 

વધતી કે ઓછી સફળતા સાથે આપત્તિઓનો સામનો કયો છે. પરંતુ ઇત્તતહાસ ઉપર નજર કરીએ તો 

ભુતકાળમા આખીને આખી સંસ્કૃત્તતઓના ઉન્મૂલન થી માંડીને આવી ઘણી આફતોમાંથી ઘણું બધુ 

બચાવી લેતી આધુત્તનક માનવ જાત્તત સક્ષમ છે. કુદરતી આપત્તિઓ મોટા ભાગે સંપૂણણ પણે ક્યારયે 

ત્તનવારી શકાતી નથી. પરંતુ તેનાથી થતી અસર તથા નુક્શાનમાં ઘટાડો જરૂરથી કરી શકાય છે . 

 આધુત્તનક આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના મુળ આ પ્રકારના અનુભવો તથા બોધથી  મળેલ છે. આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન નીત્તત અને તેના માટે યોગ્ય અસરોને અંદાજીત યોગ્ય તૈયારીઓ ધ્વારા તેનો સામનો કરવા 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો વ્યુહાત્મક દ્રત્તિકોણ અસરોને ઓછી કરી પૂવણવત પરત્તરત્તસ્થત્તતના ત્તનમાણણનો 

ધ્યેય આ સાથે જોડાયેલ છે. 

 

૧.૧ પ્લાનનું આયોિન : 

 દાહોદ ત્તજલ્લા માટેનો ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મુખ્ય ૧૧ ત્તવભાગ માં વહેંચાયેલો છે. 

મુખ્ય ત્તવભાગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે. 

• પ્રસ્તાવના, સંકલ્પના અને નીત્તત. 

• જોખમ અને સંવેદનશીલતા પૃથક્કરણ 

• પૂવણચેતવણી , રાહત અને પુન:સ્થાપન (HRVA) 

 

૧.૨ હેતુ : 

 આ લેખથી દાહોદ ત્તજલ્લામાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી આધારભુત માત્તહતીની 

જોગવાઇ કરી છે. 

• ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ અંગે ત્તજલ્લાના નાગરીકો માટેના જોખમો અને સંવેદનશીલતા વ્યાખ્યાત્તયત 

કરી છે. 

• ત્તજલ્લામા સંભત્તવત આપત્તિઓની અસર ત્તનવારવા /ટાળવા અથવા તેના શમન માટે આવા 

પક્ષકારોની ભુત્તમકા અને જવાબદારીઓની ત્તવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ 

A. તાલુકા સ્તર ે. 

B. ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી સ્તર ે 

  ચોક્ક્સ આપત્તિ પ્રત્તતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પણૂણ થશે તે બાબતની પ્રમાણભૂત 

સંચાલન કાયણરીત્તત (SOP) મારફતે ત્તવકસાવવામાં આવેલી છે. પ્રમાણભૂત સંચાલન કાયણરીત્તતનો મુકરર  

અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકારોની જવાબદારી છે. 

 

૧.૩ : સિામંડળની િવાબદારીઓ : 

 ત્તજલ્લા માટેની જરૂરીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ ,સન-૨૦૦૩ના ગજુરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ અત્તધત્તનયમના સિાત્તધકાર હેઠળ સદરહુ અત્તધત્તનયમ કલેક્ટરને આપત્તિ અસરો ટાળવા 
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અથવા ઓછી કરવાના પ્રયાસોમા અન્ય પક્ષકારોનો સહકાર અને સહાય સુત્તનત્તિત કરવા માટે અત્તધકૃત 

કરવામા આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેક્ટર અને સામાન્ય રીતે સરકારના સિામંડળો,ગજુરાત આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળ,રાહત કત્તમશ્નર અને જરૂર જણાય તો અન્ય જાહેર તમેજ ખાનગી પક્ષકારોની 

સહાયથી ત્તજલ્લાને પ્રત્તતકૂળ ભૂત્તમકા, જવાબદારી અને ફરજો અત્તધત્તનયમમાં ત્તવગતવાર જાણાવવામા 

આવેલ છે અને તેને આ યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામાં આવે છે. 

 

૧.૪ : આપજિ વ્યવસ્થાપનની સંકલ્પના : 

 આપત્તિઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાડવાના પગલાનંુ અમલીકરણ અને 

આયોજન. 

A. આપત્તિ ત્તવનાશકતા અથવા પત્તરણામો ઘટાડવાની. 

B. આકત્તસ્મક્તા અને આપત્તિઓ માટેની સજ્જતાની.. 

C. આપત્તિની અસરોના મૂલ્યાંકનની. 

D. સંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપત્તિના પુનવણસન અને પુન:ત્તનમાણણની જોગવાઇ કરવાની. 

આ ઉદે્દશોની ક્ષમતાનંુ ત્તનમાણણ કરવાની ત્તનરંતર અને આંતત્તરક પ્રત્તિયા છે. 

 તમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અત્તધકાત્તરતાના ત્તવચારથી આપત્તિ વ્યવસ્થા આયોજન 

અને પ્રયાસો માટેનો પાયો પૂરો પાડે છે. તમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપનમા ,ત્તજલ્લાને અસર કરતા 

સંભત્તવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા માટેના આયોજનની ત્તવચારણા અને લેવાના 

પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

 અત્તધકાત્તરતા એટલે નાગત્તરકોના જીવન અને જીવનત્તનવાણહને ખતરામા મૂકે તેવા તમામ જોખમો 

અને આપત્તિઓને પહોચંી વળવા માટેની સંપૂણણ જવાબદારી કોઇ વ્યત્તક્તમાં તબદીલી નથી પણ 

આપત્તિની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયાણત્તદત કરવા માટે જરૂર સાધનો અને સહાય દરકે વ્યત્તક્ત 

ધરાવે છે તેવું સુત્તનત્તિત કરવા માટેના અંત્તતમ પ્રયાસો છે.  

 ત્તજલ્લા અને સહાયક યોજનાઓથી જોખમો અને આપત્તિઓનો સામનો કરવામાં લોકોની 

ત્તસ્થત્તતસ્થાપકતા બળવિર બનાવવા અને સંવેદનશીલતા ત્તસત્તમત કરવ ધાયુણ છે.સંવેદનશીલતાની 

કામગીરી સામાન્ય રીતે આવનાર આપત્તિ માટેની તકો ઘટાડવા માટેના પગલા મારફત આપત્તિની 

અગાઉથી જ કરવામાં આવતી હોય છે. 

 આપત્તિની માત્રા અથવા સંભત્તવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને ક્ષમતાત્તનમાણણથી તેમજ 

પુન:સ્થાપન પ્રત્તિયા ઝડપી તેમજ ઓછી ખચાણળ બનાવવામાં સરળ બનાવે તેવી પધ્ધત્તતઓથી ત્તસ્થત્તત 

સ્થાપકતા સંગીન બને છે. 

 

૧.૫ : આપજિ વ્યવસ્થાપન અજભગમો . 

 ગજુરાત સરકાર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવણગ્રાહી અત્તભગમ ધરાવે છે.આપત્તિની અસરો 

ઘટાડવાની કામગીરી બે ત્તવસ્તૃત કે્ષત્રોમાં ત્તવભાજીત કરવામાં આવી છે. 

A. તાત્કાત્તલક શરૂ થતી આપત્તિની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપત્તિની  ધીમી શરૂઆત 

વખતે તેના પ્રત્તતભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જરૂરી હોય તેવા આયોજન અને પગલાઓને 

કેન્દ્રમાં રાખીને ચેતવણી,સહાય અને પુન:સ્થાપન. 
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B. જોખમો અથવા તોળાઇ રહેલી આપત્તિઓના કારણ ેઅથવા અસરો ,ત્તનવારણ અથવા નાબૂદ 

કરવા માટે આયોજનો અથવા પગલાઓને કેન્દ્રમા  રાખીને શમન ,સજ્જતા અને ત્તનવારણ. 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અત્તભગમ ૬ (છ) ઘટકો પર આધાત્તરત હોય છે : 

1. જોખમ અને સંવેદનશીલતાનુ ચોક્ક્સાઇ પૂવણક મૂલ્યાંકન (HRVA) 

2. આયોજન અને સાધનોની પયાણપ્ત ફાળવણી  

3. ક્ષમતા ત્તનમાણણ અને તાલીમ  

4. પયાણપ્ત પ્રાત્તપ્તસ્થાનોની જોગવાઇ 

5. સામાન્ય ભુત્તમકા અને જવાબદારીને (સામાન્ય રીતે)અનુરૂપ હોય તેવી આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન ભૂત્તમકા અને જવાબદારીની સોપંણી. 

6. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઉદે્દશોને પત્તરપૂણણ કરવા માટેનું ત્તવત્તભન્ન કાનૂની અને કાયણલક્ષી 

વ્યવસ્થાતંત્રનો ઉપયોગ. 

 

૧.૬ : નીજત અન ેિવાબદારીઓ : 

A. ચેતવણી , સહાય અને પુન:સ્થાપન 

 ચેતવણી સહાય અને પુન:સ્થાપન પગલાઓ ધ્યેય આપત્તિને લીધે થતી જાનમાલની હાની અને 

હાડમારી ઘટાડવાનો છે.ત્તજલ્લા સ્તરના આયોજન અને પ્રમાણભૂત સંચાલત કાયણરીત્તત (SOP) હાત્તન અન ે

હાડમારી ત્તનવારવા અથવા ઘટાડવા માટે ચેતવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન સહાયની શક્ય એટલી 

સરળ જોગવાઇ કરી છે. 

 પૂવણ ચેતવણી , સહાય  અને પૂવણવત ત્તસ્થતીનંુ કેન્દ્રત્તબંદુ ત્તજલ્લા કલેક્ટર છે. જ ેત્તજલ્લાની અંદરના 

આવા પ્રયાસોમાં ત્તદશાસૂચન અને સંકલન કરતા હોય છે.કલેક્ટર ચેતવણી, સહાય અને પૂવણવત ત્તસ્થતીનુ 

સંકલન કરવા માટે આસપાસના ત્તજલ્લા , ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ(GSDMA) 

અને મહેસુલી ત્તવભાગ સાથે એવી પ્રવૃત્તિઓને સંકલન માટે જવાબદાર છે. 

 કલેક્ટર આપત્તિના સમયગાળામાં સહાય પૂવણવત  ત્તસ્થતી અને પુનવસણન માટેની લાંબા ગાળાની 

યોજનાઓ ત્તવકસાવવા માટે પણ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમાં ભત્તવષ્યની આપત્તિઓની અસરો 

ઘટાડવા માટેના અને નીત્તત અને અમલીકરણ અનુસાર ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ 

સાથેના સંકલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

B. શમન , સજ્જતા અને ત્તનવારણ  

 શમન , સજ્જતા અને ત્તનવારણ પગલા આપત્તિની સંભત્તવતા ઘટાડવા માટે અથવા શક્ય 

આપત્તિમાંથી ધારલેા નુક્શાનનું પ્રમાણ (સંવેદનશીલતા અલ્પીકરણ) માટે આપત્તિની અગાઉથી જ 

લેવાના હોય છે.સંવેદનશીલતા ઘટાડવાની બાબતને ખતરા અલ્પીકરણ કરતા પણ અગ્રતા આપવામાં 

આવે છે.ત્તજલ્લાની ખતરા અને સંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટે ચાર વ્યવસ્થાતંત્ર(એક અથવા ચાર) રાખી 

શકે છે. 

1. ત્તજલ્લામાં શમન, સજ્જતા અને ત્તનવારણ માટેનું લાંબા ગાળાનંુ આયોજન. 

2. ત્તવત્તનયમો ખાસ કરીને બાંધકામ અને સલામતી ત્તનયમો અને જમીન ઉપયોગ પ્લાનની અમલ 

બજવણી 

3. ત્તવકાસ યોજનાઓની સત્તમક્ષા અને મૂલ્યાંકન અને જોખમો અને સંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટેની 

રીતો નક્કી કરવા માટેની પ્રવૃત્તિઓ. 
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4. ચેતવણી , રાહત અને પૂવણવત ત્તસ્થત્તત સહાયની જોગવાઈ સત્તહત ક્ષમતાત્તનમાણણ અને જોખમો તેમજ 

સંવેદનશીલતા સામાજીક સ્તર ેઓળખી કાઢવા. 

a) કલેકટર , ત્તજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીની સહાય લઈને ઉપર જણાવેલા વ્યવસ્થાતંત્રનો ઉપયોગ 

કરીને શમન, સજ્જતા અને ત્તનવારણને લગતી ત્તવકાસ યોજનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ માટે 

જવાબદાર છે. 

b) જોખમ અને સંવેદનશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધાર ેશમન ,સજ્જતા અને ત્તનવારણ 

માટે ત્તજલ્લો નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરશે. 

i. જીવન જરૂરી પુરવઠા પધ્ધત્તત પુન:સ્થાત્તપત કરવુ.(પાણી,વીજળી અને સંચારવ્યવસ્થા) 

ii. આરોગ્ય સંભાળ , સવલતો ,શાળા અને રસ્તાઓ પર આપત્તિની અસરો ઘટાડવી. 

iii. પુર સંભત્તવત ત્તવસ્તારોમાં સંવેદનશીલતા ઘટાડવી. 

iv. ચિવાતથી થતી સંવેદનશીલતા ઘટાડવી. 

v. ઔદ્યોત્તગક સ્થાનો નજીક આપત્તિ સજ્જતાની સુધારણા. 
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૧.૭ : યોિના તૈયાર કરવા બાબત અને સુધારણા : 

 ત્તજલ્લા કલેક્ટર, ત્તવભાગ અને ત્તજલ્લામાની બીજી સંસ્થાઓના સહયોગથી , ત્તજલ્લા આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટે અને તેમા સુધારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર છે. 

A. કોઈ જોખમમાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

B. કોઈ આપત્તિ બાદ શીખવા મળેલ પાઠ પરથી, 

C. યોજનામાં વ્યાખ્યા કરલેી સંસ્થામાં મહત્વના ફેરફાર અથવા કાયણત્તવશેષ દળ(Task 

Force)ના પ્રાથત્તમક સભ્યોની જવાબદારીમા થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

D. કોઈ જોખમના પ્રકારમા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

• આ યોજનાની પ્રત્યેક વષે વાત્તષણક સમીક્ષા કરવામા આવશે અને તેને અદ્યતન 

બનાવવામાં આવશે અને સુધારલેી યોજના ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ અને રાહત કત્તમશનરને સાદર કરવામા આવશે . 
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પ્રકરણ:-૨.આફત , સંવેદનશીલતા અને િોખમ જવશ્ર્લેષણ (HRVA) 

 આપત્તિ , જોખમ ,ત્તનિઃસહાયતા (HRVA) આંકલનમાં ત્તવત્તવધ આપત્તિ માટે જોખમ અને 

ત્તનિઃસહાયતાનંુ સંકત્તલત આંકલન હોય છે. આ માત્તહતીમાં ઘણુ રસપ્રદ ત્તવશ્ર્લેષણ હોય છે, જમેાં જોખમ 

સંભત્તવત સ્થાન અને માળખાં ક્યા છે? અને જોખમ સંભત્તવત લોકો કોણ છે? ઉપરાંત કયા લોકો 

આપત્તિનો સામનો કરવા સક્ષમ છે. ત્તનિઃસહાયતા આંકલનમાં આત્તથણક-સામાત્તજક 

ત્તનિઃસહાયતા,રહેણાકના અસલામત આવાસો,પયાણવરણની ત્તનિઃસહાયતા વગેરનેો સમાવેશ થાય છે. 

આપત્તિ,જોખમ,ત્તનિઃસહાયતા(HRVA) આંકલનમાં સંસોધનોની સૂત્તચ,પૂવણતૈયારીની વ્યવસ્થા ,સંચાર 

વ્યવસ્થા,જાહેર ત્તવતરણ વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પત્તરવહન,આરોગ્ય ,ફાયર સ્ટેશન,પુર,વાવાઝોડામાં 

રહેવાની સલામત જગ્યાની ત્તવગતો હોય છે. ઉપરાંત ઈમરજન્સી રીસ્પોન્સને અસરકારક બાનાવવા માટે 

તાલુકામાં કાયણરત સ્વૈત્તછછક સંસ્થાઓ અને સ્વયં સેવકોની સૂત્તચ હોય છે . 

▪ આપત્તિના સ્તર : 

L -  આ ખ્યાલ દરમ્યાન ત્તવત્તવધ આપત્તિઓની ઓળખ પ્રત્તતસાદ અને સુત્તવધા માટેની 

તૈયારી       દશાણવે છે. 

L0 -  સામાન્ય સમય દશાણવવામા આવે છે .આ દરમ્યાન સુક્ષ્મ દેખરખે 

દસ્તાવેજીકરણ,ત્તનવારણ,  પુવણતૈયારીની પ્રવૃત્તતઓ હાથ ધરવામાં આવે 

છે.તાલીમ,શોધબચાવ,કવાયત,સ્થળાંતર  અનેસંશાધનો અદ્યતન કરવા અંગેની કામગીરી 

કરવામા આવે છે. 

 L1 - કોઈ ચોક્કસ આપત્તિનો સામનો કરવા માટે જરૂરી પ્રબંધ કરવા માટે ત્તજલ્લા તંત્ર 

 સક્ષમ હોય છે. જ્યાર ે રાજ્ય અને કેન્દ્રની આવશ્યકતા પડે તેવા સમયમા મદદ માટે તૈયાર 

 રહે છે.  

 L2 - આપત્તિ સમયે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તરનેી મદદની જરૂરીયાત છે.અને રાજ્ય તેના 

 સંસાધનો પુરા પાડે છે . 

 L3 - આપત્તિ મોટા પ્રમાણમા હોય અને ત્તજલ્લા/રાજ્ય તંત્રની ક્ષમતા બહાર હોય ત્યાર ે

 કેન્ર્ની  દમ્યાનગીરી/મદદની જરૂરીયાત રહે છે.અને બચાવ/રાહત/પ્રત્તતષાદ પુનિઃસ્થાપન 

 કર ેછે. 
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દાહોદ જિલ્લા રૂપરખેા 

દાહોદ જિલ્લો તા:૧૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧3 ના રોિ અજસ્તત્વમાં આવેલ િે. 

િમ ત્તવગત આંકડાકીય માત્તહતી 

૧ ત્તજલ્લાનુ ભૌગોત્તલક સ્થાન ૭૩.૪૫ થી ૭૪.૩૦ અક્ષાશં અને ૨૨.૩૦ થી ૨૩.૩૦ રખેાશં વછચ ે

૨ કુલ કે્ષત્રફળ ૭૬.૩૨ લાખ ચો.મી 

૩ ખેડાણ હેઠળ ત્તવસ્તાર ૨૨૪૯૧૯ હેક્ટર 

૪ જંગલ ત્તવસ્તાર  

૫ આબોહવા ગરમ 

૬ જમીન ઢાળવાળી,ડંુગરાળ,હલકાપ્રકારની,પથ્થરવાળી 

૭ નદીઓ દુધમતી, પાનમ, માછણ, હડફ, કાણી, ખાનનદી 

૮ પાક મકાઈ ,ચણા , અડદ ,કપાસ, તુવર, ડાંગર 

૯ કુલ ગામ ૬૯૬ 

૧૦ કુલ ગ્રામ પંચાયતો ૫૧૭ 

૧૧ મહાનગર પાલીકા ------- 

૧૨ પ્રાંત ૦૪-(દાહોદ,દે.બારીયા,ઝાલોદ,લીમખેડા) 

૧૩ તાલુકા ૦૮-(દાહોદ,ઝાલોદ,લીમખેડા,ફતેપુર,ધાનપુર,દે.બારીયા, 

ગરબાડા,સજંલેી) 

૧૪ નગરપાલીકા ૦૩ 

દાહોદ – ૦૯-વોડણ  

ઝાલોદ– ૦૭-વોડણ  

દે.બારીયા – ૦૬-વોડણ  

૧૫ વસ્તી(વષણ-૨૦૧૧) અ.નં. તાલુકો ગામોની 

સંખ્ યા 

વસ્ તી વષવ –  

૨૦૧૧ પ્રમાણ ે

૧. દાહોદ ૮૫ ૪૮૦૮૪૫ 

૨. ઝાલોદ-

સજંલેી 

૯૪ ૪૭૩૨૭૩ 

૩. લીમખેડા ૧૫૨ ૩૦૬૨૬૯ 

૪. દેવગઢ 

બારીયા 

૮૬ ૨૪૯૩૩૫ 

૫. ગરબાડા ૩૪ ૧૯૮૮૭૯ 

૬. ધાનપુર ૯૦ ૧૮૦૩૬૯ 

૭. ફતેપુરા ૫૬ ૨૩૮૧૧૬ 

કુલ ૫૯૭ ૨૧૨૭૦૮૬ 

 

૧૬ વસ્તી ગીચતા(દર ચો.ત્તક.મી.દીઠ) ૩૫૯ 

૧૭ જાત્તત પ્રમાણ દર હજાર પુરૂષોએ 

સ્ત્રીનુ પ્રમાણ (૨૦૧૧ પ્રમાણે) 

૯૮૫ 

૧૮ સાક્ષરતા પ્રમાણ(૨૦૧૧ પ્રમાણે) ૬૦.૬૦% 

૧૯ આરોગ્ય સવલતો (ગ્રામ્ય ત્તવસ્તાર) 

૧.ત્તસત્તવલ હોત્તસ્પટલ ૦૧ 

૨.સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨ 
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૩.પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૬૫ 

૪.પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૩૨ 

૨૦ પશુધન(વષણ ૨૦૧૧-૧૨ મુજબ) 

૧.ગાય ૫,૮૬,૨૧૦ 

૨.ભેંસ ૨,૮૩,૭૬૫ 

૩.ઘેટા – બકરા  ૪,૭૫,૨૯૪ 

૪.મરઘા – બતકા   ૫,૮૧,૯૦૬ 

૩.અન્ય પશુધન ૧,૭૬૬ 

૨૧ પ્રાથત્તમક શાળા ૧૬૪૮ 

૨૨ માધ્યત્તમક શાળા ૩૪૩ 

૨૩ કોલજે/ટેક્નીકલ શાળા ૩૬ 

૨૪ આંગણવાડી ૨,૪૬૩ 

૨૫ સસ્તા અનાજની દુકાન ૫૯૯ 

૨૬ રલે્ વ ે રલેવે કુલ લંબાઈ – ૮૧ ત્તક.મી , કુલ – ૧૦ રલેવે સ્ટેશન 

૨૭ વરસાદ માપક યંત્રો  દરકે તાલકુામાં મામલતદારશ્રીના સીઘા ત્તનયંત્રણ હેઠળ છે. 
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૨.૧ : આપજિ આંકલન ,આપજિનો ઈજતહાસ 

 ગજુરાત રાજ્યની પૂવણ સરહદે આવેલ દાહોદ ત્તજલ્લાને અડીને મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન 

રાજ્યની સરહદો આવેલ છે. દાહોદ ત્તજલ્લામા કુલ ૮ તાલુકાઓ છે.જમેાંમાંદાહોદ, ગરબાડા, દે.બારીયા, 

ધાનપુર, લીમખેડા, ઝાલોદ, ફતેપુરા અને એક નવા તાલુકાની રચના કરવામાં આવી છે જનેું નામ સજંલેી 

છે.દાહોદ ત્તજલ્લામાં આવેલ તાલુકાની ભૌત્તતક પત્તરત્તસ્થત્તત મુજબ ત્તજલ્લામાં આવેલ જમીન ડંુગરાડ અને 

ખડકાળ છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાં વરસાદ પડવાના કારણે પરુ આવવાની 

સભાવના ઘણી જ ઓછી અહેલી છે. દાહોદ ત્તજલ્લોએ ભૂકંપ ત્તસસત્તમક ઝોન ૨ માં ત્તસ્થત છે. તેથી 

ભુકંપની પણ સંભાવના નત્તહવત છે. પરંતુ છેલ્લા ઘાણા વષોથી શહેરીકરણ થવાને કારણે આગ, 

અકસ્માત તથા અન્ય બનાવો વધી રહ્યા છે. દાહોદ ત્તજલ્લાનો મોટા ભાગનો ત્તવસ્તાર પથ્થર અને 

ઢોળાવવાળો હોવાથી અત્તહયા પાણીનો સંગ્રહ પુરતા પ્રમાણમાં કરી શકાતુ નથી જનેા કારણે ઉનળામાં 

પાણી તંગી સજાણય છે. 

૨.૨ : પુર સંભજવત િોખમી સ્થાન  

 દાહોદ ત્તજલ્લામા નીચે મુજબના ૮ તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. જમેા ગરબાડા, દે.બારીયા, 

ધાનપુર, લીમખેડા, ઝાલોદ, ફતેપુરા અને સજંલેી છે. દાહોદ ત્તજલ્લામા આવેલા તાલુકાની ભૌત્તતક 

પત્તરત્તસ્થત્તત મુજબ ત્તજલ્લાની જમીન ડંુગરાળ અને ખડકાળ છે. ત્તજલ્લામા નાની મોટી નદીઓ તેમજ 

નાના મોટા ડેમ આવેલા છે. તેમાં મુખ્યત્વે કબુતરી નદી, દુધમતી નદી, માચણ નદી, પાનમ નદી, ખાન 

નદી, હડફ નદી, વેડ નદીનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય વરસાદ વરસાદથી વધુ વરસાદ પડવાથી 

અગમચેતીના સંદેશાઓ મુજબ અત્રેના ત્તજલ્લામા આવેલ ડેમ તથા નદી ત્તવસ્તારના લોકોને અગાઉથી 

જાણ કરી સહી સલામત સ્થળે ખસી જવાની ત્તજલ્લા કક્ષાએથી તાલુકા કક્ષાએ મામલતદારશ્રીઓ તથા 

તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓને તકેદારીના પગલાં ભરવા તાત્તકદ કરવામાં આવે છે. દાહોદ ત્તજલ્લામાં 

નાના-મોટાના ડેમ આવેલા છે જમેાં કાળી – ૨, માછણનાળા યોજના, પાંટાડુનગરી યોજના, મુવાલીયા 

ત્તસંચાઈ તળાવ, વાંકલેશ્વર ભે.ત્તસંચાય યોજના, અદલવાડા ત્તસંચાય યોજના, ઉમરીયા ત્તસંચાય યોજના, 

કબુતરી ત્તસંચાય યોજના વગેરનેો સમવેશ થાય છે.  
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▪ પુર સંભત્તવત ગામોની યાદી તથા ઈત્તતહાસ 

ક્રમ  તાલુકા નદી / તળાવ  પુર સંભવીત ગામનું નામ  

૧ દાહોદ  મુવાલીયા જળાશય  દાહોદ કસ્બા  

૨ ઝાલોદ  છબલી નદી પીપલેટ, પેથાપુર, ખાખરીયા, વગેલા, 

બલેંડીયા, ચાકલીયા, ઘોત્તડયા, તીમાસી, 

રામપુર, રાયપુરા 

માછણ નદી 

,નાનસલાઈ  

મેલણીયા, થેરકા, મુનખોસલા, ત્તચત્રોદીયા, 

ધાવડીયા, માંડ્લીખુટા, ખરસાણા, મહુડી 

૩ ગરબાડા ખાન નદી- 

પાટાડંુગરી જળાશય 

યોજના,ટંુકીવીજ 

સહાડા, ગરબાડા, ગુંગરડી, નલવાઈ, 

ગાંગરડી, ટંુકીવીજ, ટંૂકીઅનોપ,નાંદવા 

૪ 
દાહોદ 

મુવાલીયા દાહોદ કસ્બા 

૫ દેવગઢ 

બારીયા  

બેડ નદી, 

વાંકલેશ્વર ભે.ત્તસંચાઈ 

યોજના, મોટી ખજુરી 

કેલીયા, દેગાવાડા, ઝાબીયા, વાંદર 

 ૬ ધાનપુર નાળેશ્વર નાળા, 

અદલવાળા ત્તસંચાઈ 

યોજના,મોઢવા 

બોગડવા, અદલવાડા, ખોખરા, મોઢવા, 

રામપુર, વેડ 

 ૭  લીમખેડા હડફ નદી 

ઉમરીયા ત્તસંચાઈ 

યોજના,પટવન 

પટવણ, અગારા, કુણધા, ખાખરીયા, 

આંધારી, કંુડલી, ટીબંા, ત્તવસલંધા 

    કબુતરી નદી 

કબુતરી ત્તસંચાઈ 

યોજના, ચુંદડી  

લીમખેડા વાલાગોટા,ચુંદડી 

મોરવા(હ) વંદેલી, કુવાઝર, ચાનપુર 
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૨.૩ : ભુકંપ 

 ભુકંપની આગાહી શક્ય નથી તેથી તેની ત્તતવ્રતા અને નુકશાન અંગેનો અંદાજ કરી શકાય નહી 

તથા આ બાબતે વધુ કાળજી/તકેદારી લેવાય તે જરૂરી છે. દાહોદ ત્તજલ્લો ભૂકંપના ઝોન- ૨ અને ૩ માં 

ત્તસ્થત છે. તેથી ભકંુપની પણ સાધારણ સંભાવના છે. ભૂકંપના દ્રત્તિકોણથી જોઈએતો ત્તજલ્લામા શહેરી 

ત્તવસ્તારમા પાકા અને બહુમાળી મકાનો અત્તસ્તત્વ ધરાવે છે. ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારમા ખાસ કરીને માટી અને 

લાકડાના કાચા મકાનોની બાંધણી મોટા પ્રમાણમા જોવા મળે છે. આમ ભૂકંપના સંદભે શહેરી 

ત્તવસ્તારોમા ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારો કરતા વધાર ેઅસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા જણાય છે. જો સમુદાયના લોકો 

ભૂકંપ પૂવે ,દરમ્યાન , અને પછી આયોજન બધ્ધ રીતે બાંધકામ કર ેતો નુકશાનની અસરો ઓછી કરી 

શકાય છે. 

 

૨.૪ : દુષ્કાળ  

 દાહોદ ત્તજલ્લાનો મોટા ભાગનો ત્તવસ્તાર પથ્થર અને ઢોળાવ વાડો હોવાથી અત્તહયા પાણીનો 

સંગ્રહ પુરતા પ્રમાણમાં કરી શકાતો ન હોવાથી દુષ્કાળની અસર જોવા મળે છે. વરસાદ ઓછો થવાથી 

દુષ્કાળની ત્તસ્થત્તત સજાણતા તાલુકા કક્ષાએ ઘાસના ડેપો શરૂ કરવામા આવે છે અને અન્ય ત્તવભાગ દ્વારા 

જરૂરી કામગીરી હાથ ધરવાની રહે છે. 

 

૨.૫ : વાવાઝોડુ  

 દાહોદ ત્તજલ્લામા દરીયા ત્તકનારો આવેલ ન હોવાથી ભાર ેવાવાઝોડુ આવવાની સંભાવના રહેતી 

નથી. પરંતુ વધતા ઓછા પ્રમાણમા પવન ફંુકાવવાની સંભાવના રહેલી છે. અને જો હવામાન ખાતા 

તરફથી આવી સુચના પ્રાપ્ત થાય ત્યાર ેપ્રસાશનની મદદથી લોકોને નક્કી કરલેા આશ્રય સ્થાને સ્થળાંતર 

કરી દેવામા આવશે. જોકે અત્યાર સુંધી આવી કોઇ ઘટના બનેલ  નથી. 
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૩. એચ.આર.વી.સી.એ માટેની પધ્ધજત (HRVA) 

 એચ.આર,વી.એ માટે ત્તવત્તવધ સંદભો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો જમેાં વી.ડી.એમ.પી. , 

ટી.ડી.એમ.પી, એસ.ડી.આર.એન અને અન્ય ત્તવભાગના રીસ્પોન્સ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 

આ ઉપરાંત તાલુકા સ્તરથેી પણ ત્તવશ્ર્લેષ્ણ કરી માત્તહતી એકત્રીત કરવામાં આવી છે. 

 

૪. ક્ષમતાઓનું જવશ્ર્લેષણ ,િોખમ અને સંવદેનશીલતા વગીકરણ. 

 જમેા આપત્તિનો ખતરો રહેલો છે એવા જોખમોનો સામનો દાહોદ ત્તજલ્લો કરી રહ્યો છે. જોખમ 

અને સંભત્તવત અસર(સંવેદનશીલતા)જ ખરખેર આવા જોખમોમાંથી પેદા થતા હોય છે. જ ે સમગ્ર 

રાજ્યને અસર કરતી ઘટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની માત્રા વધાર ે

થાય છે. નીચે દશાણવેલ કોિકમાં દાહોદ ત્તજલ્લાના જોખમો અને આપત્તિની અસરના ત્તવશ્ર્લેષણના 

પત્તરણામોનો ટંૂકો સાર દશાણવવામા આવ્યો છે. 

▪ કોિક -૧ જોખમ અને સંવેદનશીલતા વગીકરણ 

નોધં :-ઉપરોક્ત કોિક-૧જોખમ અને સંવેદનશીલતા વગીકરણ સમજવા માટે જરૂરી કોિક૧.૧ , ૧.૨ 

,અને ૧.૩નો અભ્યાસ કરવો. 

 

િમ જોખમજોખમ  સંભાવસંભાવ

ના દરના દર  

અસરનો અસરનો 

દરદર  

સંવેદનશીલસંવેદનશીલ

તા ની કક્ષાતા ની કક્ષા  

સંવેદનશીલ ત્તવસ્તારો / તાલુકોસંવેદનશીલ ત્તવસ્તારો / તાલુકો  

૧ દુષ્કાળદુષ્કાળ  ૩૩  ૩૩  ૫(૫(હાળવો)હાળવો)  સમગ્ર ત્તજલ્લોસમગ્ર ત્તજલ્લો  

૨ આગઆગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંશે છૂટા છવાયા શહેરી મહદંશે છૂટા છવાયા શહેરી 

ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સત્તહત)ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સત્તહત)  

૩ ઔદ્યોત્તગક ઔદ્યોત્તગક 

અકસ્માતોઅકસ્માતો  

૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંશેમહદંશે  

૪ ભૂકંપભૂકંપ  ૧૧  ૪૪  ૫(૫(નીચો)નીચો)  સમગ્ર ત્તજલ્લોસમગ્ર ત્તજલ્લો  

૫ ગરમીગરમી,,((ત્તહટવેવ)ત્તહટવેવ)  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)  સમગ્ર ત્તજલ્લોસમગ્ર ત્તજલ્લો  

૬ રલે્વેરલે્વે  //  માગણમાગણ  

અકસ્માતઅકસ્માત  

૧૧  ૧૧  ૬(૬(નીચો)નીચો)  ગોધરા ગોધરા થી થી દાહોદદાહોદ  રલે્વે લાઈનરલે્વે લાઈન  

ત્તજલ્લાનાં મુખ્ય માગણ ત્તજલ્લાનાં મુખ્ય માગણ   

૭ પૂરપૂર  ૩૩  ૨૨  ૫(૫(નીચો)નીચો)  ભાર ે વરસાદ અથવા બંધ તૂટવાભાર ે વરસાદ અથવા બંધ તૂટવા  

તળાવો તળાવો ભરાવાથીપૂર સંભવીત ગામો.ભરાવાથીપૂર સંભવીત ગામો.  

૮ ત્રાસવાદત્રાસવાદ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૯ મહત્વનું આંતર મહત્વનું આંતર 

માળખુ તુટી પડવુ.માળખુ તુટી પડવુ.  

૧૧  ૩૩  ૩(૩(નીચો)નીચો)  --  

૧૦ ઈમારત તૂટવીઈમારત તૂટવી  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)    

૧૧ કરાનું તોફાનકરાનું તોફાન  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૨ જમીન સરકવીજમીન સરકવી  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૩ ચેપી રોગચાળોચેપી રોગચાળો  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંશે છૂટા છવાયા શહેરી મહદંશે છૂટા છવાયા શહેરી 

ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સત્તહત)ત્તવસ્તારો સત્તહત)  

૧૪ પશુરોગપશુરોગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૫ ખોરાકી ઝેરખોરાકી ઝેર  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
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કોિક – ૧.૧ સંભત્તવતતા દર નક્કી કરવો : 

 જોખમોની શક્યતા અને આફતનો ઈત્તતહાસ ધ્યાનમા રાખીને આફતોની સંભત્તવતાને નીચે 

મુજબ મુકેલ છે. 

 

િમ સંભાવના સંભાવના દર ત્તવગત 

૧ કાયમી સંભાવના ૫ અંદાજ ેવષણમા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૨ સંભત્તવત ૪ અંદાજ ે૨વષણ મા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૩ હળવી સંભાવના ૩ અંદાજ ેપાંચવષણ મા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૪ ક્યારકે ૨ અંદાજ ે૨૦ વષણમા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૫ ભાગ્યજે ૧ અંદાજ ે૨૦ થી ૫૦ વષણમા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

  

કોિક – ૧.૨ અસરનો દર નક્કી કરવો : 

 દરકે જોખમની સંભત્તવત માત્રા અથવા અસરનું મૂલ્યાંકન કરી ભતુકાળમાં ઘટેલ ઘટનાઓ 

પ્રમાણે અસરના દરને દશાણવેલ છે. 

 

િમ અસર અસરનો દર ત્તવગત 

૧ ત્તવનાશક ૫ સામૂત્તહત અસલામતી ,ભાર ે જાનહાનીની સંભાવના,વસત્તતના મોટા 

ત્તહસ્સા માટે ત્તવશાળ પ્રમાણમાં સહાયની જરૂરીયાત ટેકનીકલ 

તજજ્ઞોની તાત્કાત્તલક જરૂરીયાત, ત્તવશાળ પ્રમાણમાં સાધન સહાયની 

જરૂરીયાત. 

૨ માઠી ૪ સમસ્ત લોકોમાં અસલામતીનો ભય,સંવેદનશીલ સમૂહો તથા નબળા 

લોકોને ત્તવષેશ અસર,આકત્તસ્મક સમયે લોકોના જીવ બચાવવાની 

જરૂરીયાત ઉભી થાય વધારાના વહીવટી આયોજન તથા ટેક્નીકલ 

તજજ્ઞની તાતી જરૂરીયાત વતાણય. 

૩ હળવું ૩ ચોક્ક્સ જૂથોને સલામતીનો ભય ,ચોક્કસ પ્રકારની દરમ્યાનગીરીની 

જરૂરીયાત, પોતામો બચાવ ન કરી શકે તેવા જૂથોને જોખમ. 

૪ સામાન્ય ૨ સ્થાનીક લોકો તથા લોકલ ગૃપ રીસ્પોન્સ કરી શકે , ક્ષત્તણક 

અસલામતી, સ્થાત્તનક સંસ્થાઓ સ્થાત્તનક સમુદાયને ટેકનીકલ 

સહાયથી પ્રત્તતભાવ કરાવી શકે. 

૫ નગણ્ય ૧ સામાન્ય પત્તરત્તસ્થત્તતમા સામાન્ય બદલાવ જાનમાલનું નહીવત 

,સામાન્ય ઈજા તથા ત્તમલ્કતને નુક્શાન. 

 

કોિક – ૧.૩ સંવેદનશીલતાની કક્ષા નક્કી કરવી. 

 

 ઉપરોક્ત કોિકોમાં સંભત્તવતતા અને અસરના પ્રાપ્તાંકોના ગુણાકાર કરી મળેલ અંક પ્રાથત્તમક 

સંવેદન ત્તશલતા દશાણવે છે.જમેાં ૭ થી નીચેના પ્રાપ્તાંક મળે તો ઓછી સંવેદનશીલતા, ૭થી૧૫ પ્રાપ્તાંક 

મળેતો મધ્યમ સંવેદનશીલતા તથા ૧૫ થી ઉપર પ્રાપ્તાંક મળેતો અત્યંત જોખમી સંવેદનશીલતા સુચવે 

છે. 

 

સંભાવના      અને         અસરનો દર અને પ્રાપ્તાંક 

િમ પ્રાપ્તાંક નગણ્ય(૧) સામાન્ય(૨) હળવો(૩) માઠી(૪) ત્તવનાશક(૫) 
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૧ કાયમી સંભાવના(૫) નીચો(૫) મધ્યમ(૧૦) મધ્યમ(૧૫) ઉંચો(૨૦) ઉંચો(૨૫) 

૨ સભત્તવત(૪) નીચો(૪) મધ્યમ(૮) મધ્યમ(૧૨) ઉંચો(૧૬) ઉંચો(૨૦) 

૩ હળવી સંભાવના(૩) નીચો(૩) નીચો(૬) મધ્યમ(૯) મધ્યમ(૧૨) મધ્યમ(૧૫) 

૪ ક્યારકે(૨) નીચો(૨) નીચો(૪) નીચો(૬) મધ્યમ(૮) મધ્યમ(૧૦) 

૫ ભાગ્યજે(૧) નીચો(૧) નીચો(૨) નીચો(૩) નીચો(૪) નીચો(૫) 

 

 આ ત્રણ વગણ આપત્તિની સંવેદન શીલતાને લગતા છે. અને આપત્તિ સમયે પ્રત્તતભાવ તથા 

આયોજન માટે માગણદશણન પુરૂ પાડે છે. ઉપરોક્ત કોિક જોતા સમજી શકાય જ ેસંભાવના અને અસર 

જટેલી વધુ તેટલી સંવેદનશીલતા વધુ અને સંભાવના અને અસર જટેલી ઓછી એટલી સંવેદનશીલતા 

ઓછી. 
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૫ – સંવદેનશીલ તાલુકા તથા ગામોની જવગત 

 દાહોદમા આવેલ તાલુકા અને ગામોના જોખમો અંગેની ત્તવગતો પત્તરત્તશિ – ૧ થી સમાત્તવિ છે. 

 

૬ – સંસાધનોનું જવશ્લેષણ  

 ત્તજલ્લામાં ત્તવત્તવધ આફતો દરમ્યાન પ્રત્તતસાદ આપવા માટે ત્તવત્તવધ પ્રકારના બચાવ સાધનોની 

જરૂરીયાત પડતી હોય છે. જનેી આફતો દરમ્યાન અદ્યતન અને સક્ષમ સાધનોની ઉપલબ્ધીની ત્તવગતો 

પત્તરત્તશિ – ૨ અને કુદરતી આપત્તિઓથી અસરગ્રસ્ત વ્યત્તક્તઓને આપવાના થતા રાહતના લઘુિમ 

ધોરણો અંગેની માગણદશીકા પત્તરત્તશિ – ૪ થી સામેલ કરલે છે. 

 

૭. – ક્ષમતા જવશ્ર્લેષણ 

ત્તવત્તવધ આપત્તિ સામેની ક્ષમતાઓની સૂત્તચ 

િમ ત્તવગતો સંખ્યા 

૧ અન્ન જથ્થો (સસ્તા અનાજની દુકાન ) ૬૩૫ 

૨ લાઈફ જકેેટ ૧૭૧ 

૩ રીગંો ૨૨૫ 

૪ આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૧૦ 

૫ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૪૯ 

૬ સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨ 

૭ સબ ત્તડત્તસ્ટિ ક્ટ હોત્તસ્પટલ ૦ 

૮ ત્તસવીલ હોત્તસ્પટલ ૧ 

૯ ખાનગી હોત્તસ્પટલ ૧૩૬ 

૧૧ ખાનગી લેબોરટેરી ૧૪ 

૧૨ પોસ્ટમોટણમ યુત્તનટ ૮ 

૧૩ ડમ્પર ૧૫ 

૧૪ દોરડા ૧૮ 

ઉપરના આંકલનમાં એ જોવા મળે છે કે, પરંપરાગત રીતે સંભત્તવત સંકટો જવેા કે પુર,વાવાઝોડુ અને 

ભુકંપ માટે તાલુકા સ્થળે કુશળ માનવ સંપાદન,યંત્રો અને સંસાધનો દ્વારા ક્ષમતા ત્તવકાસના પ્રયાશો 

પ્રગત્તતમાં છે. 

 

▪ લોકોની પરંપરાગત રીતે આપત્તિનો સામનો કરવાની ક્ષમતા 

 

િમ આપત્તિ પૂવણ ચેતવણી પૂવણ તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 

૧ પુર સમુદાય દ્વારા પાણીના 

સ્તર પર નજર રાખવી 

નત્તક્ક કરલેા ઉંચા સ્થળે 

સ્થળાંતર અને બચાવ 

ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથત્તમક સારવાર 

૨ ભૂકંપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથત્તમક સારવાર 

૩ દુષ્કાળ પંચાંગના આધાર ે ઘાસચારા અને અનાજ પાજંરાપોળ , પરબ અને 
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વરસાદનું આંકલન , જઠે 

મત્તહનામાં પવન અને 

વાદળની ત્તદશા અને 

ગત્તતના આધાર ેઆંકલન 

સંગ્રહ, કુવા અને તળાવ 

ના પાણીના વપરાશના 

ત્તનયમ ઘડવા 

ઘાસચારા ડેપો શરૂ 

કરવા. 

૪ વાવાઝોડુ હવામાન ખાતા દ્વારા 

માત્તહતી મેળવવી 

સલામત સ્થળની ઓળખ 

અને સ્થળાંતર 

શોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથત્તમક સારવાર 
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૮. – HRVA જવશ્રલ્ેષણ અંગેની ભલામણો 

 દાહોદ ત્તજલ્લામા જોવા મળતા જોખમો સામે પૂવણ તૈયારી અને જોખમો સામે પ્રત્તતસાદ આપવા 

માટેની ક્ષમતા પર ત્તવશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂરીયાત છે. ત્તજલ્લામાં પુર સામે પ્રત્તતસાદ આપવા માટેના 

સાધનો તથા માનવ સંસાધનોની ઊણપ વતાણય છે. આ ઉપરાંત જન સમુદાયમાં પૂવણ તૈયારી અંગે ત્તવત્તવધ 

માધ્યમો થકી સમજ ત્તવકસે તે પ્રકારનેા પ્રયાશો આવકાયણ છે. ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ દ્વારા રાજ્યમાં અમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયણિમ અન્વયે યોજના તૈયાર 

કરવા ક્ષમતાવધણન લક્ષી તથા જન-જાગૃત્તતલક્ષી કામગીરી અમલમાં છે. 
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પ્રકરણ:-૩.આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનું માળખું રાજ્ય અને ત્તજલ્લા કક્ષાએ 

 

 

ડીસ્ટર ીક્ટ  ક્રાયસીસ મેનિેમેન્ટ ગપૃ દાહોદ 
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િમ નામ હોદ્દો ડીસીજી 

હોદ્દો 

ફો.નં. 

(ઓત્તફસ)  

મોબાઈલ નં. 

૧ zL  lJHI BZF0L  IAS 
 

ત્તજલ્લા કલેક્ટર અધ્યક્ષ 02673 
239001 

99784 06207 

 

૨ zL VFZPS[P58[,  IAS 
 

ડી.ડી.ઓ સભ્ય 

સત્તચવ 

02673 
293066 

99784 06232 

૩ zL 5[|DJLZ l;C IPS 
 

ડી.એસ.પી સભ્ય 02673 
222300 

99784 05068 

 

૪ zL VFZPV[DPBF\8 GAS 
 

ત્તનવાસી અત્તધક 

કલેક્ટર 

કત્તન્વનીયર 02673 
239111 

 

99784 05179 

 

૫ zL lSZ6EF. V[;PU[,FT 
GAS\ 

ત્તજલ્લા પુરવઠા 

અત્તધકારી 

સભ્ય 02673 
239250 

98257 50618 

૬ zL VlG,EF. 5LPJF3[,F 
GAS 

ત્તજલ્લા મ્યુનશીપલ 

અત્તધકારી(ઈ.ચા) 

સભ્ય 02673 
239222 
 

75678 67698 

૬ zL SZ6l;\C V[;P50JF, કાયણપાલક 

ઈજનેર.MGVCL 

સભ્ય 02673 
240918 

99252 08127 

૭ zL V[DPH[P58[,  
 

કાયણપાલક 

ઈજનેર.R&B 

સભ્ય 02673 
266994 

96620 35893 

૮ 0F"PJLPV[RP5F9S 
 

મુખ્ય ત્તજલ્લા 

આરોગ્ય અત્તધકારી 

સભ્ય 02673 
239130 

756789 5502 

૯ શ્રી.નલીન બામણીયા સહાયક માત્તહતી 

ત્તનયામક 

સભ્ય 02673 
239242 

 

90997 92700 

 

૧૦ zL  ALPV[GP58[, મામલતદાર દાહોદ સભ્ય 02673  
220020 

75670 02225 

૧૧ શ્રી.સી.બી.જાદવ  મામલતદાર-

ડીઝાસ્ટર 

સભ્ય ૦૨૬૭૩ 

૨૩૯૨૭૭ 

૯૦૧૬૯૪૧૮૭૪ 

૧૨ zL TFCLZ NF\+M,LIF   
 

એ.આર.ટી.ઓ સભ્ય 243200 97274 44455 

 

૧૩ zL5|SFXEF.P0LPZFIR\
NF6L 
 

ચીફ ઓત્તફસર, 

નગરપાત્તલકા 
સભ્ય ૦૨૬૭૩ 

૨૨૫૨૬૯ 

98252 56015 

 

જિલ્લામાં ઉપલ્બધ ફાયર ઈમરિન્સી સેલની જવગતો 

િમ નામ હોદ્દો ઓત્તફસ મોબાઈલ નં. 

૧ શ્રી.ત્તદપેશભાઈ જનૈ  ચીફ ફાયર ઓત્તફસર,ફાયર 

સ્ટેશન દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૫૩૩૩,૨૨૨૧૦૦ 

૭૮૭૮૭૪૦૪૦૦૦ 

૨ શ્રી.મયુરભાઈ ચૌહાન ચીફ ફાયર ઓત્તફસર,ફાયર 

સ્ટેશન દે.બારીયા 

૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૫૫ ૯૭૨૩૬૮૦૨૪૪ 

૩ શ્રી.ત્તદલીપભાઈ ચીફ ફાયર ઓત્તફસર,ફાયર ૯૪૨૯૯૪૯૯૦૦ ૮૧૪૧૮૨૧૫૯૫ 
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સ્ટેશન ઝાલોદ 

 

જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ આકસ્મીક સેવાઓની જવગતો 

િમ વાહન નંબર સ્થળ વાહન પ્રકાર મોબાઈલ નંબર 

૧ GJ18GA3020 BALAIYA BLS 9726431750 

૨ GJ18GA3108 FATEHPURA BLS 9726431924 

૩ GJ18GA3109 GULTORA BLS 9726431284 

૪ GJ18GA3256 KADWAL BLS 9726431424 

૫ GJ18GA3110 LIMDI BLS 9726430099 

૬ GJ18GA3219 MIRAKHEDI BLS 9726433867 

૭ GJ18GA3107 MUVADA BLS 9726431288 

૮ GJ18GA3111 PETHAPUR BLS 9726431362 

૯ GJ18GA3125 RANDHIKPUR BLS 9726431425 

૧૦ GJ18GA3161 SANJELI BLS 9726433819 

૧૧ GJ18GA3124 SUKHSAR BLS 9726431147 

૧૨ GJ18GA3106 ZALOD ALS 9726431373 

૧૩ GJ18GA3104 DAHOD-1 BLS 9726431138 

૧૪ GJ18GA0588 DAHOD-IFT ALS 9726431136 

૧૫ GJ18GA3105 PANCHWADA ALS 9726431373 

૧૬ GJ18GA3044 CHANDAWADA BLS 9726431186 

૧૭ GJ18GA3159 GARBADA BLS 9726431207 

૧૮ GJ18GA3021 TIMRADDA BLS 9726433840 

૧૯ GJ18GA3055 KATWARA BLS 9726431196 

૨૦ GJ18GA3257 KAMBOI BLS 9726430068 

૨૧ GJ18GA3123 LIMKHEDA BLS 9726430096 

 

જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સવલતો 

 

તાલુકા ૦૮  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૩૨  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

સબ ત્તડસ્ટિ ીકટ હોત્તસ્પટલ ૧  

ત્તજલ્લા ત્તસવીલ હોત્તસ્પટલ ૧ જનરલ હોસ્પીટલ દાહોદ, તા.જી. 

દાહોદ 

ખાનગી હોત્તસ્પટલ ૧૩૬  

ખાનગી લેબોરટેરી ૧૪  

પોસ્ટમોટણમ યુત્તનટ ૮૬  

CMTC/NRC ૯  
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આગાહી અને પૂવવ ચતેવણીની સંસ્થા વ્યવસ્થા 

 

   

ઘટના જનયંત્રણ સંચાર તતં્ર :  

 કોઈપણ આપત્તિના અસરકારક ત્તનયંત્રણ માટે સંચાર વ્યવસ્થા અત્યંત મહત્વની બાબત 

બની જાય છે. આપત્તિ દરમ્યાન આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામાં આવતી સંચાર 

વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચે આપેલી છે. 

 આપત્તિ પત્તરણામે કે તેની અસરને લીધે કોઈ સંચાર વ્યવસ્થા આંતરમાળખું ખોરવાઈ 

જાય/તુટી પડે તેવા સજંોગોમાં, દૂર સંચાર કાયણત્તવશેષદળનું નેતૃત્વ લતેી કોઈ વ્યત્તક્ત, આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલેલ કે અવરોધ વગરની સંચાર વ્યવસ્થા 

સુત્તનશ્ર્ત્તચત કરવા માટે આવી સવલતો કે આંતરમાળખું તાત્કાત્તલક પુનિઃસ્થાપન સુત્તનશ્ર્ત્તચત 

કરશે. 

એકીકૃત રતે્તડયો સંચાર વ્યવસ્થા(ત્તસન્થેસાઇઝડ રતે્તડયો ક્મ્યુનેકેશન) 

• ટેલીફોન – તમામ ત્તનયંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પૂરા પાડવામાં આવેલ છે. 

• વાયરલેસ વ્યવસ્થા – ત્તજલ્લામાં વાયરલેસ વ્યવસ્થા નીચે મુજબ છે. 
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VPG\

P 

:Y/ JFIZ,[; 

;[8GL 

;\bIF 

;\EF/GFZ SR[ZL 

1 S,[S8Z 

SR[ZL4NFCMNs.PV

MP;LPf 

1 S,[S8Z SR[ZL4NFCMNs.PVMP;LPf 

2 SF/L v Z40[D ;F.8 

 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

3 DFK6GF/F 0[D ;F.8 1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

4 5F8F0]\UZL40[D 

;F.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

5 JF\S,[`JZ40[D ;F.8 1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

6 SA]TZL40[D ;F.8 1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

7 VN,JF0F40[D ;F.8 1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

8 pDZLIF4 0[D ;F.8 1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT 

SZJFDF\ VFJX[P 

9 ;A}, Ol/IF 1 5M,L; lJEFU 

10 AFZLIF Sg8=M, 

ZL5L8Z :8[XG 

1 5M,L; lJEFU 

  

ચેતવણી , રાહત અને પુનિઃસ્થાપન 

 ચેતવણી એ આપત્તિ પહેલાંની પૂવણ તૈયારી સાથે સંબંત્તધત છે. આવનારી આફત પહેલા તેની 

સંભાવનાઓ ત્તવષે જાણકારી મળે તો આકત્તસ્મક આવી પડેલ આફતમાંથી બચી શકાય અને જાનમાલનું 
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નુક્શાન ઓછંુ થાય છે. ડીસ્ટિ ીક્ટ ઓપરશેન સેન્ટર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સતત ૨૪ કલાક કંટિ ોલ રૂમ 

ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફતો પહેલા સમયસર ચેતવણી ધ્વારા નુક્શાનની 

શક્યતામાં ઘટાડો કરવાનો છે. ત્તજલ્લામાં કોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી કોઈપણ પ્રકારની ઘટના-

દુઘણટના સામે પ્રત્તતસાદ પ્રત્તિયાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીરી ત્તવના ત્તવલંબે આરંભી શકાય તેમજ 

ત્તજલ્લા તાલુકા સ્તરનેા સબંંત્તધત તમામ આત્તધકારીશ્રીઓ સાથે જરૂરી સંકલન રાખી શકાય અને ત્વરીત 

અમલવારી હેતું જરૂરી સંકલન માટે આ વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋતુ દરમ્યાન પુર કે અત્તતભાર ે વરસાદની પરીત્તસ્થત્તતમા પહોચંી વળવા હેતુ તાલુકા સ્તર ે

આગોતરા આયોજન અને પૂવણતૈયારીના ભાગરૂપે તાલુકા સ્તર ે પણ કંટિ ોલરૂમ પહેલી જૂનથી શરૂ 

કરવામાં આવે છે. જ્યાંથી ગ્રામસ્તર ેચેતવણી અને સંદેશાવ્યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. 

આ દરમ્યાન તાલકુાસ્તર ેસ્થાત્તનક કક્ષાએ તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામાં આવે છે. 

જમેાં સ્થાત્તનક સંસાધનોની ઉપલબ્ધી શોધ-બચાવ અને રાહત કામગીરીની વ્યૂહરચના, મહત્વના 

નંબરોની સુચીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વધુમાં આ સમગ્ર યોજનાનું એસ.ડી.આર.એન. પર પણ 

અપડેશન આ ગાળામાં પુણણ કરવામાં આવે છે. 

 આફતો આવવાનો કોઈ ત્તનશ્્રત્તચત સમય હોતો નથી ત્યાર ે સ્થાત્તનક વત્તહવટી તંત્રની આંતરીક 

સંકલનની ચકાસણી હેતુ મોકડિ ીલનુ આયોજન સમયાંતર ે કરવામાં આવે છે અને તે દરમ્યાન જણાતી 

ખામીઓ ક્ષત્તતઓની સત્તમક્ષા કરી ભત્તવષ્યમાં તે પૂનરાવતીત ન થાય તે માટેની કાળજી રાખવામાં આવ ે

છે. 

 કોઈ પણ આપત્તિ રોકી શકાતી નથી પરંતુ તેની સામેની પૂવણતૈયારી અને સજ્જતાથી તેની 

ભયાનક અસરો અને તીવ્રતામાં ઘટાડો જરૂર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પૂવણ તૈયારી એ જ 

એકમાત્ર ત્તવકલ્પ હોવાથી સ્થાત્તનક સમુદાયમાં ક્ષમતા વધણન થાય તે જરૂરી છે. જ ેઅન્વયે ગજુરાત રાજ્ય 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી સમુદાય સ્તર ે

ત્તવત્તવધ સમુહો માટે તાલીમ કાયણિમોનંુ આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સમયાંતર ેઆફત સામે 

પૂવણતૈયારીના ત્તવચારને ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી જન-જાગૃત્તત લક્ષી ત્તવત્તવધ કાયણિમો દ્વારા લોકો વછચે 

પહોચંાડવામા આવે છે. 

 આ ઉપરાંત સંબંત્તધત ત્તવભાગો જવેા કે, પોલીસ, પંચાયત, માગણ અને મકાન, વન ત્તવભાગ, 

ત્તશક્ષણ, આરોગ્ય વગેરનેે જરૂરી સંકલનમાં રહી કામગીરી કરવા માટે સૂત્તચત કરવામાં આવે છે. તાલકુા 

સ્તર ેતાત્કાત્તલક પ્રત્તતસાદ માટે લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણૂંક કરવામા આવે છે. તમામ લાયઝન 

અત્તધકારીશ્રીઓને આપત્તિના સમયે સજાગ અને સતકણ  રહેવા તેમજ તાલુકાસ્તર ે સંકલનમાં રહેવા 

જણાવવામાં આવેલ છે. 

 રાહત એ આફત દરમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદનો તબક્કો છે. આફતથી થયેલ નુક્શાનના 

કારણે વ્યત્તક્ત માનત્તસક, શારીત્તરક તથા આત્તથણક રીતે ભાંગી પડ્યો હોય છે. જ ેવ્યત્તક્ત અથવા સમુદાયને 

સમાજમાં ફરીથી તે પગભર થઈ શકે તે માટે સરકારશ્રી ધ્વારા લેવામા આવતો ત્તનણણય સવોપરી છે. 

 પુનિઃસ્થાપન આ એક એવી પ્રવૃત્તત છે કે જમેાં જન-સમુદાયને આપત્તિ પછી, આપત્તિ પહેલાની 

પુવણવત પત્તરત્તસ્થત્તતમાં લાવવા માટે કરવામાં આવતી તમામ પ્રકારની સહાયઓ સમાવેશ થાય છે. આ 

પ્રત્તિયા ઘણા લાંબાગાળાની પ્રવૃત્તત છે. અને તે ક્યારકે પાંચ, દશ વષણ અથવા તેથી વધુ પણ સમય 

વ્યત્તતત થઈ શકે છે.  
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પ્રકરણ – ૪.રોકથામ અન ેઉપશમન કાયવયોિના 

 આપત્તિની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમનની કામગીરી અને ત્તબન માળખાગત 

કાયોમાં જનજાગૃત્તત, ક્ષમતાવધણન, વ્યવહારમાં બદલાવ, સલામતીના ત્તનયમો ઘડવા અને લાગૂ કરવા 

જવેા કાયો કરવામાં આવે છે. 

• ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કયો નીચે મુજબ જ ેબે પ્રકારના છે. 

− માળખાગત કાયો: સ્થળ પર બાંધકામ અને એન્જનેીયત્તરંગ,ભૌત્તતક કામ. 

− ત્તબન માળખાગત કાયો: અભ્યાસ, સંશોધન, ત્તનયમો, નીત્તતઓ, ક્ષમતાવધણન, જનજાગૃત્તતલક્ષી 

કામગીરી. દરકે ત્તવભાગ પોતાની કાયણ યોજનામાં આવા કાયો સમાત્તવિ કર ેતેનું સંકલન અમલ 

કરનાર કરી શકે. આવા કામોની વાત્તષણક સમીક્ષા કરી તેમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવામાં 

આવશે. 

પુરના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટે માળખાગત પગલાંઓ. 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ 
અમલ કરનાર 

જવભાગ 

શરૂ 

કરવાનો 

સમય 

પૂણવ 

કરવાનો 

સમય 

ફંડીગ 

સ્ત્રોત 

મરામત, 

સાફ-સફાઇ 

વરસાદના પાણીના 

ત્તનકાલ માટે 

ગટર,ડિ ેનજે અને 

કેનાલની મરામત 

કરવી 

નગરપાત્તલકા,ગ.ુપા 

અને ગ.વ્ય.બોડડણ  

નમણદા 

ત્તવભાગ,R&B સ્ટેટ 

અને પંચાયત 

મે જુન 
મેન્ટેનન્સ 

ફંડ 

સ્થાત્તનક 

સંસાધનો 

ઓળખવા 

અને 

ત્તવકસાવવા 

પરંપરાગત સામનો 

કરવાના સાધનો 

અને કૌશલ્યોનો 

ત્તવકાસ કરવો 

DDMC ,યુવક 

મંડળો અને NGOs 
ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

DRMP ના 

તાલીમ 

અને ક્ષમતા 

વધણન 

પશુ આરોગ્ય 

પશુઓની 

સલામતી અંગે 

જાગૃતી 

પશુપાલન અને 

ગ્રામ ત્તવકાસ 

ત્તવભાગ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

રસીકરણ 

કાયણિમ 

હેઠળ 
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પુરના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટે જબન માળખાગત પગલાંઓ. 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ 
અમલ કરનાર 

જવભાગ 

શરૂ 

કરવાનો 

સમય 

પૂણવ 

કરવાનો 

સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

તાલીમ દ્વારા 

કુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

સ્વયં સેવકો અને 

તરવૈયાની તક્નીકી 

કુશળતાઓ માટે 

ખાસ તાલીમ 

આયોજન કરી 

ક્ષમતા વધણન કરવું 

અને કુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 

જી.એસ.ડી.એમ.એ, 

નગરપાત્તલકા, 

પોલીસ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 
ડી.આર.એમ 

કાયણિમ 

આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનને 

મુખ્ય પ્રવાહ 

સાથે જોડવા 

ત્તજલ્લા સ્તર ેચાલતા 

સમુદાય આધારીત 

કાયણિમો સાથે 

આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન 

કામગીરીના સંકલન 

અંગે સુત્તનશ્ર્ચીત 

કરવુ. 

 

ત્તજલ્લાના તમામ 

લાઈન ડીપાટણમેન્ટ . 

DRDA/ICDS 

/ત્તશક્ષણ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

સંબંધીત 

કાયણિમની 

જોગવાઇઓ 

મુજબ 

પૂવણ ચેતવણી 

પૂવણ ચેતવણીની 

વ્યવસ્થાને મજબુત 

બનાવવી 

કલેક્ટર 

કચેરી,પ્રાંત,કચેરી, 

આઇ.એમ.ડી,DEOC 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત  

મોકડિ ીલ 
શાળાઓ,બહુમાળી 

ભવનો 
કલેક્ટર કચેરી ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત  

 

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ અમલ કરનાર જવભાગ 

શરૂ 

કરવાનો 

સમય 

પૂણવ 

કરવાનો 

સમય 

પાણી સંગ્રહ  

પ્રવૃત્તતઓને 

વેગ આપવો 

કુટંુબ સ્તર ેમકાનમાં અને 

જહેર ભવનોમાં વરસાદી 

પાણીના સંગ્રહનું બાંધકામ 

કરાવવું. 

વન ત્તવભાગ, ગ્રામ 

ત્તવકાસ અને પંચાયત 
ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

પાણીના 

સ્ત્રોતનુ 

સમારકામ 

સામુદાયીક સ્તર ેવરસાદી 

પાણીના સંગ્રહ માટે તળાવો, 

ખેત તલાવડી અને ચેકડેમોનુ 

બાંધકામ કરાવવું. 

ગ્રામ ત્તવકાસ અને 

ત્તસંચાઈ ત્તવભાગ 
ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 
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દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે જબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ અમલ કરનાર જવભાગ 

શરૂ 

કરવાનો 

સમય 

પૂણવ 

કરવાનો 

સમય 

ગામોની 

ઓળખ કરવી 

અછત અને દુષ્કાળ 

ત્તનવારણના કામોની સૂત્તચ 

બનાવવી અને સ્થળ 

તારવવા 

ખેતીવાડી 

ત્તવભાગ,પંચાયત,વન 

ત્તવભાગ,મહેસુલ ત્તવભાગ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

કૃત્તષ લક્ષી 

માત્તહતી 

આપવી 

ઓછા વરસાદમાં દુષ્કાળમાં 

ટકી શકે તેવા પાકો માટે 

ખેડૂતોને માત્તહતગાર કરવા 

અને પાણીના કરકસરયુક્ત 

ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી ત્તવભાગ, 

પંચાયત, વન ત્તવભાગ, 

ત્તસંચાઈ ત્તવભાગ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 
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વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક 

 
પ્રવૃજિ 

અમલ કરનાર 

જવભાગ 

શરૂ 

કરવાનો 

સમય 

પૂણવ 

કરવાનો 

સમય 

ફંડીગ 

સ્ત્રોત 

સલામત 

બાંધકામ 

વાવાઝોડાથી 

અસલામત મકાનો 

અને જાહેર 

ભવનોની ઓળખ 

કરવી અને તેને 

મજબુત કરવી 

 

માગણ અને મકાન 

ત્તવભાગ, 

ટી.ડી.એમ.સી, 

એસ.ડી.એમ 

એત્તપ્રલ જુન એ.ટી.વી.ટી 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે જબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ અમલ કરનાર જવભાગ 

શરૂ 

કરવાનો 

સમય 

પૂણવ 

કરવાનો 

સમય 

સંદેશા 

વ્યવહારની 

પ્રધ્ધત્તત 

ત્તવકસાવવી 

DEOC/તાલુકા કંટોલરૂમ 

તથા ગામ કક્ષા સુધી પૂવણ 

ચેતવણી વ્યવસ્થાને મજબૂત 

બનાવવી. 

તાલુકા કંટિ ોલ રૂમ 

/TDMC  

,પંચાયત,ત્તસંચાઇ 

એત્તપ્રલ જુન 

 

ભુકંપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃત્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 

ક્ષમતા વધણન EOC /ERCનું બાંધકામ તથા મજબુતી કરણ મહેસુલ ત્તવભાગ, માગણ-મકાન, 

GSDMA  

મજબૂતીકરણ નબળા મકાનો અને ખાનગી 

ત્તબલ્ડીગંો(શાળા,બેન્ક,શોત્તપંગ સેન્ટર વગેરનેુ 

રટેિ ોફીટીગં કરાવવંુ. 

મહેસુલ ત્તવભાગ,માગણ-મકાન 

મજબૂતીકરણ અત્તત નબળા અને જજણરીત મકાનો અને 

ત્તબલ્ડીગંો ઓળખવા અને ધરાશાયી કરવા 

મહેસુલ ત્તવભાગ, માગણ-મકાન અને 

પ્રાંત અત્તધકારી. 

ભુકંપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે જબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃત્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 

તાલીમ ભૂકંપ પ્રત્તતરોધક બાબતો અંગે આત્તકણ ટેક્ટ, 

એન્જીનીયર, કત્તડયા-કારીગરોનંુ ક્ષમતાવધણન 

નગરપાત્તલકા, ડી.ડી.એમ.સી  

માગણ અને મકાન 

બીલ્ડીગં કોડનો 

અમલ 

તમામ બાંધકામોમાં ભુકંપીય સલામતી 

સંબંત્તધત નીત્તતત્તનયમોનું ચુસ્ત પાલન કરાવવું. 

નગરપાત્તલકા,ડી.ડી.એમ.સી  

માગણ અને મકાન 

કવાયતો હાથ 

ધરવી 

શાળા , હોસ્પીટલ અને જાહેર ભવનો માટે 

મોકડિ ીલ કરાવી. 

DEO,DPEO,CDHO,મામલતદાર 
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પ્રકરણ – ૫.પૂવવ તૈયારી કાયવ યોિના 

૧. ક્ષમતાવધવન પ્લાન 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં ક્ષમતાવધણન માટે નીચે મુજબની તાલીમોનંુ આયોજન કરવું. 

▪ શોધ અને બચાવ 

▪ પ્રાથત્તમક સારવાર 

▪ પૂવણ ચેતવણી 

▪ સ્થળાંતર 

▪ નુકશાન અને આકારણી 

૨. તાલીમની િરૂરીયાતનું જવશ્ર્લેષણ 

 તાલીમથી વ્યત્તક્તને અને સમૂહનાં જ્ઞાન , આવડત અને વ્યવહારમાં બદલાવ આવે છે. ભાવાત્મક 

અને જ્ઞાનાત્મક પાસાઓમાં અસર થાય છે. જથેી વ્યત્તક્ત અને સમૂહની કામગીરી વધંુ સારી બને છે. આ 

માટે આગાઉથી તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના આધાર ે તાલીમ અને ક્ષમતાવધણનનું 

આયોજન કરવું. 

▪ વતણમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી. 

▪ કાયણ ત્તવશ્ર્લેષણ(નવા અથવા વ્યવસ્થામાં કરલેી સુધારાવધારા) 

▪ તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરવી. 

▪ તલીમની જરૂરીયાતનું સરવૈયું. 

▪ તાલીમની વૈકત્તલ્પક વ્યવસ્થા નત્તક્ક કરવી. 

▪ તાલીમ ખચણ – લાભનું ત્તવશ્ર્લેષણ કરવુ.ં 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો માટે કરવાની તાલીમો. 

 ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોનાં અત્તધકારીઓ અને કમણચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખીને તેના 

આધાર ેતેમના માટે તાલીમ કાયણિમો ગોઠવવામાં આવે છે. આ પ્રત્તિયાથી તાલીમ માટેનાં ત્તવષયો અને 

પ્રત્તિયાઓ તારવી શકાય. 

 દરકે ત્તવભાગે પોતાના સ્તર ેઆપત્તિ વ્યવસ્થાને મજબુત કરવા માટેની તાલીમ કાયણિમોની સૂત્તચ 

અને સમયસારણી બનાવવાં સત્તિય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રત્તિયા ત્તજલ્લા કે રાજ્ય સ્તરથેી થાય છે. 

તાલુકા સ્તર ેતાલીમની જરૂરીયાત ઓળખી તે મુજબની તાલીમ આયોજન કરી વધુ સારી ગુણવિાલક્ષી 

તાલીમનું આયોજન થાય. 

 અત્યાર સુધીના અનુભવોમાંથી દરકે ત્તવભાગો માટે નીચે મુજબના તાલીમ કાયણિમો હાથ 

ધરવામાં આવે છે. 

I. ત્તવત્તવધ સ્તર ેઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઓરીયન્ટેશન. 

II. પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહેસુલ, પંચાયત ગ્રામ ત્તવકાસ, વન ત્તવભાગ વગેર ેમાટે આગ સલામતી અંગેની 

કૌશલ્યવધણન તાલીમ કાયણિમ. 

III. ઈમરજન્સી રીસપોન્સ સાથે સંકળાયેલ ત્તવત્તવધ યુત્તનટ જવેાં કે,પોલીસ,નગરપાલીકા ફાયર 

ત્તિગેડ,હોમગાડણ ,જી.આર.ડી ,એન.એસ.એસ. ,એન.સી.સી. વગેર ેમાટે શોધ અને બચાવ તાલીમ. 
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IV. સાધનો અને યંત્રોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 

V. ત્તવત્તવધ સમુહો જવેાં કે ત્તશક્ષક, આંગણવાડી કાયણકર, મ.ભ.યો સંચાલક, વ્યાજબી ભાવની 

દુકાનદાર વગેર ેમાટે પ્રાથત્તમક સારવાર અને આરોગ્ય તાત્તલમ 

ખાસ તાલીમ : ત્તવભાત્તગય તાલીમો ત્તસંચાઇ અન્ય ત્તહતધારકો માટે પ્રાસ્તાત્તવક,પૂવણ તૈયારી, પ્રત્તતભાવ  

  ઉપશમન, રોકથામ વગેર ેઅંગે તાલીમો જી.આઈ.ડી.એમ ખાતે થાય છે. 

▪ પંચાયતો,સમુદાયો માટે, CBDP રાહત, નુક્શાન આકારણી ત્તનયમો અને તાલીમ. 

▪ NGOs અને CBOs/SHGs, CBDP, ત્તનિઃસહાયતા અને જોખમ આંકલન. 

▪ સમૂદાયનાં કાયણદળો માટે શોધ બચાવ,પ્રાથત્તમક સારવાર, સલામત સ્થળે ખસેડવાની 

પધ્ધત્તતઓ, પૂવણ ચેતવણી વગેર ેઅંગે. 

૩. તાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા. 

કાયણ પ્રવૃત્તિ જવાબદાર ત્તવભાગ 

તાલીમની 

જરૂરીયાતનુ ં

ત્તવશ્ર્લેષણ 

આપત્તિ વ્યવસ્થાનમાં ત્તવભાગોની ભૂત્તમકા અને 

જવાબદારીઓની ઓળખ કરવી. 

• મહેસુલ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર 

• સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગ 

• મહેસુલ ત્તવભાગ 

• GSDMA/GIDM 

• તમામ કાયણપ્રણાલી મુજબના 

ત્તવભાગો 

•  

•  

• જાહેર કે્ષત્રો  

• ખાનગી કે્ષત્રો 

• NGOs અને અન્ય સંગઠનો 

ત્તવભાગોની ભૂત્તમકા અને જવાબદારીઓને આગળ 

લઈ જવા માટે ત્તવત્તવધ ત્તહતધારકોની ઓળખ 

કરવી. 

તાલીમ જરૂરીયાત ત્તવશ્ર્લેષણ સતત ચાલુ રાખવું 

તાલીમની જરૂરીયાત મુજબ તાલીમની ત્તડઝાઇન 

તૈયાર કરવી. 

સંસાધનોની વ્યવસ્થા કરવી. 

તાલીમ કરવી. 

 

૪. એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા. 

 ત્તજલ્લાની ક્ષમતા બહાર આપત્તિ સામનો કરવાનો આવશે. ત્યાર ે રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકારની 

ઉપલબ્ધ અન્ય એજન્સી જવેી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની જરૂરી પ્રોટોકોલ સાથે 

રાજ્ય સ્થળે SEOC ના સંપૂણણ સંકલનમાં રહી મદદ લેવામા આવશે. 

૫. બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી. 

 આપત્તિ પ્રત્તતસાદ માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત આપવામા આવેલ બચાવ સાધનો 

જવેા કે ફાયર વોટર બાઉઝર, ફાયર ટેન્ડર, ઈમરન્સી પોટેબલ લાઈટ, લાઈફ જકેેટ, જસેીબી,િેન, વગરે ે

જવેા સંસાધનોની યાદી તૈયાર કરી તેમની ઉપલબ્ધીની ભૌત્તતક અને કાયણરીત ત્તસ્થત્તતમાં રાખવામાં આવ ે

છે. જનેી ચકાસણી કરવામાં આવે છે. 

૬. ચેતવણી તંત્રની ચકાસણી કરવી. 

 ત્તજલ્લા કક્ષાના કંટિ ોલ રૂમને મળતા પૂવણ ચેતવણી અંગેના સંદેશાઓ સુચારુ રૂપથી સ્પિ રીતે 

તાલુકા અને ગામ સ્તર સુધી પહોચંે તે માટેની 
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1. રાજ્ય કંટિ ોલરૂમ (SEOC) 

2. ત્તજલ્લા કંટિ ોલરૂમ (DEOC) 

3. તાલુકા કંટિ ોલરૂમ (TEOC)  

તમામ કંટિ ોલરૂમ વછચે આંતરીક સંકલનની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. 

૭. ત્વરીત પ્રજતસાદ ટીમો વછચેનું સંકલન 

 ત્તજલ્લામાં કોઈપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્યાન આપવાના થતાં પ્રત્તતસાદ માટે નીચે મુજબના 

ત્તવભાગો પાસે ઈમરજન્સી ત્તટમોનંુ આંતરીક ચકાસણી 

1. આરોગ્ય ત્તવભાગ 

2. પોલીસ ત્તવભાગ 

3. નગરપાત્તલકા –ફાયર ઈમરજન્સી ત્તવભાગ 

૮. સ્વૈજછિક સંસ્થાઓ અને અન્ય જહત ધારકો સાથે સંકલન 

 ત્તજલ્લામાં કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન પ્રત્તતસાદ રાહત બચાવ પુનવણસન પ્રાથત્તમક સારવાર વગરે ે

જવેી કામગીરી દરમ્યાન સ્વૈત્તછછક સંસ્થાઓ તથા અન્ય ત્તહત ધારકોનો મહત્વનુ યોગદાન રહેતુ હોય છે. 

ત્તજલ્લામા આવેલા સ્વૈત્તછછક સંસ્થાઓને ત્તહત ધારકોની યાદી પત્તરત્તશિમા સામેલ છે. 

૯. પુર અન ેવાવાઝોડા સાથે ઋતુ ગત પવૂવ તૈયારી 

 પૂર અને વાવાઝોડા સામે પૂવણ તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગ્રસ્ત બનતા સ્થળાંતર કરવાની 

જરૂરીયાત જણાય તેવા સજંોગોમાં ગામ સ્થળે સ્થાત્તનક સ્થળે ઉપલબ્ધ વૈકત્તલ્પક સ્થાનોની પૂવણ 

ચકાસણી કરી લેવામાં આવે અને કટોકટીના સમયે પૂરતી સાઘન પુરવઠાની પણ આગોતરી વ્યવસ્થા 

માટે તમામ પગલા ભરવામાં આવે છે. તેમજ ત્તજલ્લા તાલુકા અને ગામ સ્થળેના આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

કામગીરી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્થળેના લોકો વછચે આંતત્તરક સકંલન વધુ મજબુત રીતે જોડવામાં આવે 

છે. 

૧૦. પૂવવ ચેતવણી વ્યવસ્થા (EWS) અને આપજિ બાદની સૂચનાઓ.  

 ઘણીવાર એવુ બને કે આપત્તિ અંગેનો સંદેશો અને ચેતવણી અંતત્તરયાળ જગ્યાએ રહેલા લોકો 

સુધી સમયસર પહોચંાડી શકાતો નથી. અમુકવાર આપત્તિ પહેલા અને દરમ્યાન અફવાઓના કારણ ે

પહોચંતી માત્તહતી લોકોમાં ગભરાટ અને ગેર સમજ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પિ, યોગ્ય સમૂહને 

ચેતવણી સંદેશ પહોચંાડવાથી આપત્તિની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. ત્તવશ્વાસપાત્ર માત્તહતી સમયસર 

પહોચંાડવા માટે ICS (કમાન્ડ , કંટિ ોલ અને કમ્યુત્તનકેશન) મહત્વની છે. 

પૂવવ ચેતવણી કાયવ યોિના 

કાયણના 

પ્રકાર 

પુર વાવાઝોડુ ઔદ્યોગીક/ 

કેમીકલ 

સુનામી 

હાલની 

પૂવણ 

ચેતવણી 

વ્યવસ્થા 

ત્તસંચાઈ 

ત્તવભાગ/ડેમઓથોરીટી/

હવામાનખાતુ 

કલેક્ટરશ્રી 

હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

ઈન્ડરસ્ટિ ીઝ 

એસોત્તસએશન 

 

DCG 

હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટરશ્રી 
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મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

ગામો 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

 

LCG 

 

મામલતદારશ્રી 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

જવાબદાર 

ત્તવભાગ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

સંકટના પ્રકાર પુર વાવાઝોડુ ભુકંપ દુષ્કાળ 

જવાબદાર ત્તવભાગ DEOC .મામલતદાર કચેરી અને તા.ત્તવ.અ 

આવરી લીધેલ ગામ જ-ેતે સંકટના જોખમો સંભત્તવત ગામો. 

ચેતવણી અને સંદેશા ન પહોચંતા 

હોય તેવા ગામો/વસાહત 

જ ેતે સમુદાય ગામોમાં દુર રહેતા હોય .દા.ત. – માછીમાર,મીઠા 

કારીગરો,માલધારી વગેર ે

સમયમયાણદામાં ચેતવણીના સંદેશા 

પહોચંાડવા માટેના જરૂરી 

પગલાઓ. 

કાયણદળોમાં ગામોમાં દૂર વસવાટ કરતા પત્તરવારોનો સમાવેશ 

કરવો અને સંદેશા વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી 

 

૧૧. આગોતરી વ્યવસ્થા 

 જ્યાર ેઆપત્તિ આવે ત્યાર ેસાધન-સામગ્રી ન હોય તો લોકોની જરૂરીયાતને પહોચંી વળવામાં 

અંતરાય આવે છે. આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી મુશ્કેલીને મહદઅંશે ત્તનવારી શકાય છે. યોગ્ય રીતે 

“સ્ટોક પાઈલ” કરવાથી ત્વરીત મદદ કરવામાં સરળતા રહે છે. 

• ત્તવસ્તાર અને સંકટ અનુસાર જરૂરી સામગ્રીની સુચી તૈયાર કરવી. આ માટે ત્તવસ્તારના લોકોની 

ત્તનિઃસહાયતા, વપરાશ અને સંસ્કૃત્તતને ધ્યાને લેવા. 

• જ ે સાધન સામગ્રી એક્ઠી કરવાની છે તેની ગુણવિા અને માનાંક ધ્યાને લેવા જોઈએ, જથેી 

ગુણવિાવાળી સામગ્રી એકત્રીત થાય. 

• આવી સાધન-સામગ્રી પહોચંાડી શકે તેવા ત્તવિેતા અને સ્ત્રોત નક્કી કરવા. 

• આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીનાં ગોડાઉન, સપ્લાયસણનું નેટવકણ  તૈયાર રાખવું જથેી 

સત્વર ેસેવા પહોચંાડી શકાય. 

• તાલુકામાં તાલુકા મથકે તથા જુદા-જુદા ક્લસ્ટર સ્તર ેઆવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. પંચાયત સ્તર ે

પણે આવી વ્યવસ્થા થાય તે માટે કામગીરી કરવી. 

૧૨. સમુદાય જાગજૃત, જશક્ષણ અને પવૂવતૈયારી.  

 કોઈપણ આપત્તિનો સામનો કરવા માટે પ્રાથત્તમક જાણકારી અને આપત્તિ દરમ્યાન શું કરવું અને 

શું ન કરવુ તે અંગેની જાણકારી ત્તવત્તવધ માધ્યમો જવેા કે રલેી, ત્તવડીયો શો, ભીતંસુત્રો, શાળા કક્ષા, ત્તચત્ર 

તથા ત્તવત્તવધ તાલીમ દ્વારા જી.એસ.ડી.એમ.એ દ્વારા અમલી બનેલ ડી.આર.એમ કાયણિમ દ્વારા કામગીરી 

અમલમાં છે. 

૧૩. પ્રોક્યોરમેન્ટ (ટેન્ટ, ધાબડા, સાધનો વગેર)ે 
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 પૂર જવેી ત્તસ્થત્તત દરમ્યાન સ્થાળાંતર સ્થીતી સજાણય ત્યાર ેસ્થળાંતરીત લોકો માટે ટેન્ટ, ધાબડા 

તથા અન્ય દૈત્તનક ઉપયોગી સાધનો માટે સ્થાત્તનક સ્થળે ઉપલબ્ધ સ્વૈત્તછછક સંસ્થાઓ તથા સંબંત્તધત 

ત્તવભાગોના સંયુક્ત વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. 

૧૪. એસ.ડી.આર.એન. અપડેશન 

 એસ.ડી.આર.એન. પર ત્તવ.ડી.એમ.પી, ટી.ડી.એમ.પી તથા સી.ડી.એમ.પીને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

લક્ષી તમામ ત્તવગતો મામલતદારાશ્રી, તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી તથા ચીફ ઓફીસરશ્રી(નગરપાત્તલકા) 

દ્વારા પૂણણ કરવામાં આવશે. 

૧૫. વી.આઈ.પી માટે ખાસ વ્યવસ્થા અન ેપ્રોટોકોલ 

 તાલુકાની આપત્તિઓ અને તેની સંભાવના, ખતરા અંગે  VIP અને VVIP ને સત્વર ેજાણ કરવી 

જોઈએ જથેી VIP વ્યત્તક્તઓ સમુદાયમાં ગભરાટ ઓછી કરવામાં અને તંત્રને સાબદુ કરવામાં મદદરૂપ 

થાય. આવી માત્તહતીને આધાર ેVIP અને VVIP પોતાના આ કે્ષત્રના પ્રવાસ અંગે પણ ફેર ત્તવચારણા કરી 

શકે. 

 ઈમરજન્સી સમયે VIP અને VVIPની સ્થળ મુલાકાતોથી શોધ અને બચાવ, પ્રાથત્તમક સારવાર 

જવેા કાયોમાં અવરોધ ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે 
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૧૬. મીડીયા મેનિેમેન્ટ અને માજહતી પ્રસાણ 

 ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેક્ટિ ોત્તનક મીત્તડયાની ભૂત્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોચંાડવા માટે 

મહત્વની બની રહે છે. માધ્યમો આવા સમયે શાત્તલનતા પૂવણક વતી જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી 

કરવામાં મહત્વની ભૂત્તમકા ભજવી શકે છે. આપત્તિ અંગે પૂવણતૈયારી, પ્રત્તતભાવની રીતો વગેર ેઅંગે ખુબ 

જ સારી માત્તહતી લોકો સુધી બહોળા પ્રકારથી પહોચંાડી શકે. સામાન્ય રીતે કોઇપણ સંકટ કે 

આપત્તિઓમાં સમુદાયને સ્પિ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખુબ જ જરૂરી છે. તેથી માધ્યમોની ભૂત્તમકા 

ઘણી મહત્વની છે. રાજ્ય સ્તરની EOC માં મીત્તડયા સેલ શરૂ કરી માધ્યમો સાથે સંકલનની વ્યવસ્થા 

રાજ્ય સરકાર ેકરી છે. જ ેસતત કાયણરત છે. આપત્તિનાં સમયે અત્તધકારી દ્વારા ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેક્ટિ ોત્તનક 

મીત્તડયાને સમયાંતર ે અપડેટ કરવામાં આવે છે. જથેી ત્તબનજરૂરી અફવા અને ગેર જવાબદારીવાળી 

માત્તહતીનો પ્રસાર અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તર ેપણ હોય છે,તેની મદદ લેવામાં 

આવે છે. 

૧૭. દસ્તાવજેી કરણ   

 ત્તજલ્લામાં બનતા કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન તેની સામે આપવામા આવેલ પ્રત્તતસાદ પ્રત્તિયા 

દરમ્યાન જોવા મળેલ ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોના, અસરગ્રસ્ત લોકોના અને અન્ય એજન્સીઓના પ્રત્તતભાવ અંગે 

દસ્તાવેજી કરણ થાય તે જરૂરી છે. જથેી કરી સમગ્ર પ્રત્તિયા દરમ્યાન તતં્ર દ્વારા રહી જવા પામેલ 

ક્ષત્તતઓને ઓળખી શકાય અને તેને ભત્તવષ્યમાં પૂનરાવતીત થતી ટાળી શકાય. 
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પ્રકરણ – ૬.પનુઃજસ્થજત  

 આપત્તિ અસરગ્રસ્ત ત્તવસ્તાર અને લોકોને પુનિઃત્તસ્થત્તતમાં આથવા વધુ સારી ત્તસ્થત્તતમાં લાવવાનું 

કાયણ આ પ્લાનનું છે. આપત્તિને કારણે જરૂરી સેવાઓ,માળખા,લોકોનંુ જીવનત્તનવાણહ, સ્વાસ્થ્ય અને 

સમગ્ર જીવનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વર ે આ બધા પાસાઓ પુનિઃત્તસ્થત્તતમાં લાવવા. ભૌત્તતક 

માળખાઓને અને જીવન જરૂરી સેવાઓ પુનિઃત્તસ્થત કરવા માટે આ મુજબની રણનીત્તત ધ્યાને લેવી. 

 પહેલા કરતા વધુ સારૂ બાંધવુ : નવા બાંધકામ કાયો એવી રીતે કરવા કે જ ે પુનિઃ આવી 

આપત્તિઓમા ંનુક્શાન ન પામે. 

 સહભાગી યોજના : લોકોની સામાજીક અને સંસ્કૃત્તતક શૈલી અને જરૂરીયાતોને ધ્યાનમા રાખી 

ફરી બાંધકામ અને કાયો કરવા. આ માટે આયોજનમાં ત્તહતધારકોને સહભાગીતા આવશ્યક છે. 

 સંકલન : પુનિઃત્તસ્થત્તતમાં લાવવાનું આયોજન ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સાથે સંકલન રૂપે તૈયાર કરવું. 

આવા આયોજનો માટે ત્વરીત નુક્શાનનું આંકલન અને લોકોની જરૂરીયાતનું આંકલન અગત્યનું પાસ ુ

છે.  

− નીચે મુજબના ત્તવત્તવધ કે્ષત્રોને પુનિઃત્તસ્થત કે કાયણરત કરવા. 

• મહત્વની સેવાઓ – વીજળી ,પાણી,સંચાર,વાહન વ્યવહાર,સ્વછછતા,સ્વાસ્થ્ય. 

• માળખા/બાંધકામ – આવાસ, જાહેર ભવન અને રસ્તા. 

• જીવનત્તનવાણહ – કૃત્તષ, કુત્તટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોજગાર. 

વીજળી, પાણી,સ્વછ્તા,ગદંાપાણીનો ત્તનકાલ વગેર ેસેવાઓ તાત્કાત્તલક શરૂ કરવી. આવી સેવા શરૂ 

કરવા માટે વૈકત્તલ્પક રણનીત્તત અને કાયો અગાઉથી નત્તક્ક કરવા. જરૂર પડે સ્થાત્તનક સંસ્થા, ત્તવભાગો, 

કોપોરટેની મદદ લેવી. 

− મહત્વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયણરત કરવી. 

નીચેના પત્રકોની ત્તવગતો આપત્તિની ઘટના બાદ સવે કરી ભરવી (ધારણા ચાલુ વષણ મુજબ) 

િમ મહત્વની 

સેવાઓ 

સામગ્રી/ 

સેવાઓ 

નુક્શાન 

એકમની 

સંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

ગામોની 

સંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

વસ્તી 

પુનિઃત્તસ્થત્તતમા ં

આવવાના  

પગલાઓ 

અંદાજીત 

સમયગાળો 

બજટે 

૧ ત્તવજળી ફીડર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨  ટિ ાન્સફમણર       

૩  HTલાઇન       

૪  LTલાઇન       

૫  થાંભલા       

૬  અન્ય       

 

સ્વાસ્થ્ય 

િમ ત્તવગત PHC 

(ગામ 

નુ નામ) 

CHC સબ 

સેન્ટર 

દવા 

સંગ્રહ 

પુનિઃત્તસ્થત્તતમા  

આવવાના 

પગલાઓ 

અંદાજીત  

સમયગાળો 

બજટે 

૧ નુક્શાન થયેલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ભવન 

૨ પહોચંી ન શકાય 

તેવા આરોગ્ય કેન્દ્રો 

       

૩ દવા સગં્રહો અને 

મહત્વના સાધનોને 

નુક્શાન 

       

૪ નાશ થયેલ દવાઓ        

૫ નૂક્શાન થયેલ 

એમ્બ્યુલન્સની 

સંખ્યા 
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સામાજિક 

િમ ત્તવગત ગા

મ 

પુરૂ

ષ 

સ્ત્રી બાળ

કો 

કુલ પુનિઃત્તસ્થતી

ના  

પગલા 

જવાબદા

ર 

ત્તવભાગ 

અંદાજીત 

સમયગાળો 

બજટે 

૧ મનોસામાત્તજ

ક સંભાળની 

જરૂરીયાત 

વાળા 

લોકોની 

સંખ્યા 

(આપત્તિના 

કારણે) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ફ

ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ 

આરોગ્ય   

 

પાણી પુરવઠો 

િમ નૂકશાન ગામનું 

નામ અને 

એકમની 

સખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

ફત્તળયા/વસ્તી 

પુનિઃત્તસ્થત્તતમા ં

આવવાના 

પગલાઓ 

ત્તવભાગ અંદાજીત 

સમયગાળો  

બજટે 

૧ કૂવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨ બોરવેલ       

૩ તળાવ       

૪ પાણી પુરવઠો       

૫ ESR       

૬ GSR       

૭ સમ્પ       

૮ સ્ટેન્ડપોસ્ટ       

૯ હેન્ડપોસ્ટ       

૧૦ પશ ુહવાડા       
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અન્ન પુરવઠો પહોચંાડી ન શકાય તેવા ગામોની યાદી 

ક્રમ તાલુકાનુ નામ અન્ન પુરવઠો પહોચંી ન શકે તેવા ગામો 

૧ દાહોદ નીલ 

૨ ઝાલોદ નીલ 

૩ ફતેપુરા નીલ 

૪ સજંલેી નીલ 

૫ લીમખેડા નીલ 

૬ દે.બારીયા નીલ 

૭ ધાનપુર નીલ 

૮ ગરબાડા નીલ 

૯ સીગંવડ નીલ 

 

રસ્તાઓ (માગવ અને મકાન જવભાગ-સ્ટેટ અને પંચાયત) 

રસ્તા

ના 

પ્રકાર 

મધ્યમ 

નુક્શાન 

કી.

મી 

ગંભીર 

નુક્શાન 

કી.

મી 

તૂટી 

ગયેલ 

કી.મી

. 

પુનઃજસ્થજત

માં 

આવવાના 

પગલા 

બિે

ટ 

અંતર/સ્થ

ળ 

કી.

મી 

અંતર/સ્થ

ળ 

કી.

મી 

અંતર/સ્થ

ળ 

કી.મી 

ગ્રામ્ય 

રસ્તા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

ત્તજલ્લા 

રસ્તા 

        

સ્ટેટ 

રસ્તા 
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પ્રકરણ – ૭.સ્થળાંતર યોિના  

 

 ત્તજલ્લામાં નદી, વોકળા તથા ત્તનચાણવાળા ત્તવસ્તારો આવેલા છે. જ્યાં ભારથેી અત્તતભાર ેવરસાદ 

દરમ્યાન અથવા ઉપર વાસમાંથી આવતાં પાણીની વધુ આવકને કારણે સ્થળાંતર કરવાની જરૂરયાત 

પડી શકે છે. આ માટે સ્થાત્તનક ત્તજલ્લા / તાલુકા તતં્ર સ્થળાંતર કરવા માટે ટિ ેકટર, ટિક, છકળા, જીપ જવેા 

વાહનોની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવા માટે સક્ષમ છે. જ ે માટે સ્થાત્તનક નગરપાત્તલકા, માગણ અને મકાન 

ત્તવભાગ તથા અન્ય ખાનગી એજન્સીઓની મદદ મળી શકે છે. પત્તરત્તસ્થત્તત ક્ષમતા બહાર હોય તેવા સમયે 

હેલીકોપ્ટર/મજેર સચણ ઓપરશેન જવેા સજંોગોમાં સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરશેન સેન્ટરના સંકલનમા રહી 

સ્થળાંતર કરવા આવશે. 

 સ્થળાંતર દરમ્યાન જ ેતે સ્થળો પર ઉપલબ્ધ સુરત્તક્ષત આશ્રય સ્થાનો જવેા કે શાળા, કમ્યુનીટી 

હોલ, વાડી, કે અન્ય ધાત્તમણક પત્તરસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જ ેત્તવગતો જતેે મામલતદારશ્રી ધ્વારા 

ટી.ડી.એમ.પી.માં સામેલ કરવી. સ્થળાંતરની ત્તસ્થત્તત દરમ્યાન અસરગ્રસ્તોને ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગરે ે

જવેી આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે સ્વૈત્તછછક સંસ્થાઓ, ધામીક સંસ્થાઓ, પોલીસ/ ત્તજલ્લા પુરવઠા ત્તવભાગ/ 

ત્તજલ્લા આરોગ્ય ત્તવભાગ દ્વારા તાત્કાત્તલક ધોરણે જરૂરી સાધનસામગ્રી સ્થળ પર પહોચંાડવા અંગેની 

કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. 

 આ માટે સ્થાત્તનક સ્તર ેસસ્તા અનાજની દુકાનો પર એડવાન્સ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવશે. 

સલામત આશ્રય સ્થાનો પર પ્રાથત્તમક સુત્તવધાઓ પુરતી માત્રામાં ઉપલબ્ધ બને તે અંગે તાલુકા સ્તરથેી 

પ્રાંત અત્તધકારીશ્રી/ મામલતદારશ્રી/ તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી/ ચીફ ઓત્તફસરશ્રી/ પોલીસ 

ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી અને બ્લોક હેલ્થ ઓત્તફસર દ્વારા પુરતી કાળજી લેવામા આવશે. 
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૭.૧ પશુ સ્થળાંતર તથા અન્ય કાળજી 

 

• લોકોને ભાર ેવરસાદ અંગેની ચેતવણી દરમ્યાન પશુઓ બાબતે સતકણ  વ કાળજી લેવા અંગેની 

જાણ કરવી. 

• સ્થળાંતર કરવાની ત્તસ્થત્તત દરમ્યાન પશુઓને ખીલાથી છુટા કરવાનુ ન ભુલે તે માટે 

અવારનવાર પંચાયત મારફતે જાહેરાત કરાશે. 

• સંબંત્તધત ઋતુ દરમ્યાન ફેલાતા પશુ રોગોને પહોચંી વળવા અંગે ત્તજલ્લા પશુપાલન ત્તવભાગ 

પોતાની ટીમને તૈયાર રાખશે તથા દવાઓના પુરતા જથ્થાની ખત્રી કરશે. 

• ત્તજલ્લા પશુપાલન ત્તવભાગ ત્તજલ્લામાં સંિમક રોગોની સંભાવનાવાળા ત્તવસ્તારોની ઓળખ 

કરી તે અંગેના પશુ સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરી લોક જાગૃત્તત ફેલાવશે. 

• ત્તજલ્લા પશુપાલન ત્તવભાગ ત્તજલ્લામાં રસીકરણ કાયણિમો કરશે. 

• વન ત્તવભાગ દ્વ્વ્રારા ત્તજલ્લામાં ઘાસની અછત સામે પહોચંી વળવા માટેના તમામ પગલા તથા 

ઘાસચારાની પ્રાત્તપ્તના સ્ત્રોતનો અગાઉથી આયોજન કરશે. 

 

ત્તજલ્લા પશુપાલન ત્તવભાગના અત્તધકારીશ્રીઓ 

િમ અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ હોદ્દો હાલનું ફરજનું સ્થળ સંપકણ  નંબર 

૧ ડો. કે એલ ગોસાઈ નાયબ પશુપાલન 

ત્તનયામક ત્તજ..પ.દાહોદ 

(ઈ/ચા)  

પશુપાલન શાખા 

ત્તજ.પ.દાહોદ 

૯૪૨૬૦૬૧૨૧૯ 

 

પશુસારવાર સંસ્થાઓ, પશુજચજકત્સા અજધકારીશ્રીઓના તથા તાલુકા નોડલ અજધકારીશ્રીઓની 

માજહતી 

િમ તાલુકાનુ 

નામ 

પશુત્તચત્તકત્સા 

અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ 

હાલનું ફરજનું સ્થળ તાલુકા નોડલ 

પશુત્તચત્તકત્સા 

અત્તધકારીશ્રી સંપકણ  

નંબર 

૧ દાહોદ ડો.એમ.જ ેમહેતા પશુ દવાખાના દાહોદ ૯૪૨૬૮૬૫૦૦૧ 

૨ ગરબાડા ડો.જ ેઆર પંચાલ પશુ દવાખાના ગરબાડા ૯૪૨૯૧૪૬૮૯૪ 

૩ ઝાલોદ ડો.ડી.એસ.મેવાત્તતયા પશુ દવાખાના ઝાલોદ ૯૪૨૬૦૪૬૨૦૭ 

૪ ફતેપુરા ડો.એન.કે.પ્રજાપત્તત પશુ દવાખાના ફતેપુરા ૯૮૭૯૫૩૭૬૫૩ 

૫ સજંલેી ડો.એસ.એસ.દેવડા પશુ દવાખાના સજંલેી ૯૪૨૮૦૭૬૩૦૩ 

૬ દે.બારીયા ડો.કે.એલ.ગોસાઈ પશુ દવાખાના દે.બારીયા ૯૪૨૬૦૬૧૨૧૯ 

૭ લીમખેડા ડો.એ.એમ.પંચાલ પશુ દવાખાના લીમખેડા ૯૬૩૮૦૪૯૯૯૫ 

૮ ધાનપુર ડો.યુ.આર.બાત્તરયા પશુ દવાખાના ધાનપુર ૮૩૨૦૨૫૪૬૭૧ 

 

 જિલ્લા પંચાયત સંચાજલત કી વીલિે સેન્ટર, પ્રાથજમક પશુ સારવાર કેન્વો તથા પશુધન 

જનજરક્ષકશ્રીની માજહતી 

િમ તાલુકાનુ પશુધન ત્તનત્તરક્ષકશ્રીનું હાલનું ફરજનું સ્થળ સંપકણ  નંબર 
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નામ નામ 

૧ 
 

દાહોદ 
 

શ્રી.બી ડી ભરપોડા પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-અનાસ ૯૮૯૮૬૫૨૬૨૧ 

શ્રી જ ેએમ ભટ્ટ  પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-રાણાપુર ૯૪૨૬૩૯૦૮૯૨ 

૨ ગરબાડા શ્રી એન.જ.ેબામણીયા પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-જસેાવાડા ૯૪૨૭૭૧૭૭૫૫ 

૩ 

 ઝાલોદ 

શ્રી એસ.એમ.બારીયા પ્રા.પપ.સા.કેન્દ્ર-મીસાખેડી ૯૮૨૫૨૯૪૨૭૮ 

શ્રી વી એન પટેલ પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-ત્તબલવાણી ૯૪૨૬૩૯૦૬૯૪ 

શ્રી એ.ડી.ત્તિશ્ર્ત્તચયન પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-ચાકલીયા ૯૪૨૭૬૯૭૬૪૧ 

૪ સજંલેી શ્રી.બી પી ત્તનનામા પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-ત્તહરોલા ૯૮૨૫૪૪૩૫૭૪ 

૫ ફતેપુરા શ્રી.આર ડી ગામેતી પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-બલયૈા ૯૪૨૭૦૫૬૨૫૧ 

૬ લીમખેડા શ્રી.પી એમ ત્તનનામા પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર- ચીલાકોટા ૯૪૨૭૬૫૮૯૯૭ 

૭ દે.બારીયા શ્રી. બી એમ પટેલીયા પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર- સાગાટાળા ૯૪૨૬૫૮૧૮૨૬ 

૮ ધાનપુર શ્રી આર.એમ.પ્રજાપત્તત પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-દુધામલી ૯૪૨૭૦૩૫૩૭૨ 
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પ્રકરણ:-૮.મેડીકલ અને હોજસ્પટલ મેનિેમેન્ટ 

 ત્તજલ્લામાં કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન આવશ્યક મેત્તડકલ સેવાઓ માટે ત્તજલ્લા આરોગ્ય ત્તવભાગ 

પાસે નીચે મુજબની ત્તવગતે ઈન્રાસ્ટિકચર ઉપલબ્ધ છે. 

તાલુકા ૦૮  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૩૨  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

સબ ત્તડસ્ટિ ીકટ હોત્તસ્પટલ ૧  

ત્તજલ્લા ત્તસવીલ હોત્તસ્પટલ ૧ જનરલ હોસ્પીટલ દાહોદ, તા.જી. 

દાહોદ 

ખાનગી હોત્તસ્પટલ ૧૩૬ ------- 

ખાનગી લેબોરટેરી ૧૪ ------- 

પોસ્ટમોટણમ યુત્તનટ ૮૬  

CMTC/NRC ૯  

 

તાલુકા દીઠ આરોગ્ય સુજવધા 

િમ તાલુકા નુ નામ CHCની સંખ્યા PHCની સંખ્યા અબણન PHCsની સંખ્યા SCની સંખ્યા 

૧ દાહોદ ૩ ૧૮ ૨ ૧૧૩ 

૨ દે.બારીયા ૨ ૧૧ ૧ ૭૬ 

૩ ધાનપુર ૨ ૯ ૦ ૬૦ 

૪ ફતેપુરા ૩ ૧૩ ૦ ૭૯ 

૫ ગરબાડા ૨ ૧૦ ૦ ૬૬ 

૬ લીમખેડા ૪ ૧૫ ૦ ૯૯ 

૭ ઝાલોદ ૪ ૧૬ ૧ ૧૧૭ 

૮ સજંલેી ૧ ૫ ૦ ૨૭ 
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ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સજુવધાઓ. 

િમ ત્તવગત ઉપલબ્ધ પલંગની સંખ્યા 

AC Non AC કુલ 

૧ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૦ ૪૮૫ ૪૮૫ 

૨ સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૦ ૬૩૦ ૬૩૦ 

૩ સબ ત્તડસ્ટિ ીકટ હોત્તસ્પટલ ૦ ૮૦ ૮૦ 

૪ ત્તજલ્લા ત્તસવીલ હોત્તસ્પટલ ૩૦ ૨૭૦ ૩૦૦ 

૫ ખાનગી હોત્તસ્પટલ ૮૪૦ ૨૪૬૦ ૩૩૦૦ 

૬ મેત્તડકલ કોલજે ૪૦ ૪૬૦ ૫૦૦ 

૭ સ્વયં સેવી સંસ્થા ૨૦ ૧૮૦ ૨૦૦ 

કુલ ૯૩૦ ૪૫૬૫ ૫૪૯૫ 

 

આરોગ્ય જવભાગમાં ઉપલબ્ધ માનવ સંસાધન. 

માનવ સંસાધન 

િમ ત્તવગત આરોગ્ય સંસ્થાઓ 

પ્રાથત્તમક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર 

સામુત્તહક 

આરોગ્ય 

કેન્દ્ર 

સબ 

ત્તડસ્ટિ ીકટ 

હોત્તસ્પટલ 

ત્તજલ્લા 

ત્તસવીલ 

હોત્તસ્પટલ 

ખાનગી 

હોત્તસ્પટલ 

૧ સ્પેશીયાત્તલસ્ટ ડોક્ટર ૦ ૨ ૧ ૮ ૪૬ 

૨ મેત્તડકલ ઓત્તફસર ૪૬ ૩૨ ૩ ૬ ૬૬ 

૩ આયુસ ૭૦ ૧૫ ૨ ૦ ૦ 

૪ સ્ટાફ નસણ ૨૧૪ ૧૧૮ ૨ ૦ ૦ 

૫ સુપવાણઇઝર 

(FHS/MPHS/SI.etc) 

૬૫ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ FHW ૬૧૯ - - - - 

૭ MPHW ૫૮૬ - - - - 

૮ ફામાણસીસ્ટ ૮૯ ૨૦ ૧ ૩ - 

૯ લેવ ટેક્નીશીયન ૮૬ ૧૮ ૧ ૪ - 

૧૦ આશા ૧૯૮૭ ૦ ૦ ૦ - 

કુલ ૩૭૬૨ ૨૦૫ ૧૬ ૪૫ ૦ 
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પ્રકરણ:-૯.મીત્તડયા મેનજેમેન્ટ  

 ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેકટિ ોત્તનક મીત્તડયાની ભૂત્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોચંાડવા માટે 

મહત્વની છે. પ્રસારણ માધ્યમો આવા સમયે શાત્તલનતા પૂવણક વતી જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી 

કરવામાં મહત્વની ભૂત્તમકા ભજવી શકે. આપત્તિ અંગે પૂવણતૈયારી,પ્રત્તતભાવની રીતો,બચવાની રીતો વગેર ે

અંગે ખૂબ જ સારી માત્તહતી કોલો સુધી બહોળા પ્રકારથી પહોચંાડી શકે છે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ સંકટ 

કે આપત્તિઓમાં સમુદાયને સ્પિ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખુબ જ જરૂરી છે. તેથી માધ્યમોની 

ભૂત્તમકા ઘણી મહત્વની છે. આપત્તિનાં સમયે યોગ્ય અત્તધકારી દ્વારા ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેક્ટિ ોત્તનક મીત્તડયાને 

સમયાંતર ેઅપડેટ કરતા રહેવું. જથેી ત્તબનજરૂરી અફવા અને ગેર જવાબદારીવાળી માત્તહતીનો પ્રસાર 

અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તર ેપણ હોય છે.તેની મદદ લેવી. આ કામગીરી માટે 

નાયબ માત્તહતી ત્તનયામકશ્રીને નોડલ ઓત્તફસર તત્તરકે ત્તનયુક્ત કરાશે. 

• દાહોદ જિલ્લામાં કાયવરત પત્રકારોની યાદી 

S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[+  DMAF., G\AZ 

1 zL SF.N R]GFJF,F aI]ZM RLO 0L8LV[G NFCMN 9426504080 

2 zL ClZG RF,LCF 8LJLv)4HL8L5LV[, NFCMN 9727772407 

3 zL VG]ZFWF 

l;;MNLIF 

JLv8LJL NFCMN 9426179269 

4 zL DC[X 0FDMZ .v8LJL NFCMN 9909213444 

5 zL DGMH EFU"J VFHTS NFCMN 9427807280 

6 zL E}5[gN= 

R{FWZL 

0L8LV[G4VF.ALV[Gv

* 

NFCMN 9427035535 

7 zL DGLQF H{G 0L8LV[G NFCMN 9228153531 

8 zL G[C, XFC .lg0IF 8LJL NFCMN 9099356257 

9 zL 5|[DX\SZ S0LIF N]ZNX"G NFCMN 9426570555 

10 zL I]JZFH R{FWZL ,F.J .lg0IF NFCMN 9426349997 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[+  DMAF., G\AZ 

11 zL VXMS l;;MNLIF JLV[GV[G NFCMN 9426045513 

12 zL ZFH[X GFUZ ;CFZF ;DI NFCMN 9426555100 

13 zL ;lRG N[;F. NFCMN U]U, NFCMN 9426595111 

14 zL lS|Q6SF\T 

Sl0IF 

H{G 8LJL NFCMN 9427657879 

5+SFZMGL IFNL 

16 zL z[6LSEF. 

SM9FZL 

T\+L4;FwI 5|;FZ6 NFCMN 9426250367 

17 zL lG,D X[9 aI]ZM RLO4lNjI EF:SZ NFCMN 9428130333 

18 zL  X[T, SM9FZL aI]ZM RLO4U]HZFT 

;DFRFZ 

NFCMN 9426052123 

19 zL  IMU[X N[;F. aI]ZM RLO4;\N[X NFCMN 9426061156 

20 zL lJGMN 5\RF, U]HZFT lD+ NFCMN 9427035670 

21 zL lJGMN  58[, ,MS;¿Fs5|D]Bf NFCMN 9426431477 

22 zL lCDF\X] GFUZ lNjI EF:SZ NFCMN 9427232745 

23 zL .ZOFG D,[S lNjI EF:SZ NFCMN 9099203204 

24 zL ;\TMQF H{G lNjI 

EF:SzsOM8MU|FOZf 

NFCMN 9377475117 

25 zL 5Z[X R{FCF6 ,MS;¿ NFCMN 9376512065 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[+  DMAF., G\AZ 

26 zL ZFH[X J;FJ[ U]HZFT 8]0[ NFCMN 9376521328 

27 zL ZlJ EUT U]HZFT ;DFRFZ NFCMN 9974401939 

28 zL lJD, S0lSIF J[:8G" 8F.d; NFCMN 9427833003 

29 zL 5Z[X DF/L ,MSDL+ 

OM8MU|FOL 

NFCMN 9909850003 

30 zL ZFH[gN= 

HLPXDF" 

,MSDL+ 5|EFT NFCMN 9925655384 

31 zL lSlRT VFZPN[;F. DlC,F HFU'lT NFCMN 9998874555 

32 zL ;FALZEF. 

V[PX[B 

NFCMN N5"6 NFCMN 9426570451 

33 zL D]S[Xl;\C Z[<J[ ;DFRFZ NFCMN 9427484069 

34 zL I]G];EF. D]\0F lDHFH ;F%TFlCS NFCMN 9427657858 

35 zL VXMSEF. 

VFZPlDzF 

VFlNJF;L 85F, NFCMN 9427078264 

36 zL VDLTS]DFZ 

S[P58[, 

VMPC]PZF.8 NFCMN 9426570470 

37 zL UM5F,EF. 

WFGSF 

5\RDCF, lZjI} NFCMN 9426003168 

38 zL 5Z[X S[PDF/L ,MSDL+ OM8M NFCMN 9909850002 

39 zL SL,ZFH 0FDMZ T\+L VFlNJF;L 85F, NFCMN 9426375757 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[+  DMAF., G\AZ 

40 A/J\TEF. 5LP58[, ;\N[X 

,MS;¿FsDCFD\+Lf 

hF,MN 9998223821 

41 zL DI]Z V[;P5ZLB U]HZFT ;DFRFZ hF,MN 9429845383 

42 zL lCZ[G ALP5\RF, lNjI EF:SZ hF,MN 9925655857 

43 zL .PVF.PT]ZF ;F\wI 5|;FZ6 hF,MN 9879388894 

44 zL 5Z[X V[,P5\RF, J0MNZF ;DFRFZ hF,MN 9428545160 

45 zL DMPZOLS 

V[PU]0F,F 

U]HPS|F.D hF,MN 9825334354 

46 zL ZD[XEF. 

5LP5\RF, 

;\N[X 5[YF5]Z 9427077948 

47 zL lS|Q6SF\T V[P       

DM-LIF 

,MSDL+ ,LD0L 9727415533 

48 zL DGLQF H[PXFC ;\N[X ,LDB[0F 9925392290 

49 zL IMU[X 

V[GPXFC 

lNjI EF:SZ ,LDB[0F 9426327660 

50 zL lNG[XS]DFZ 

V[GPXFC 

U]HZFTlD+ ,LDB[0F 9426375754 

51 zL A]ZCFG 

AFNXFC 

;F\wI 5|;FZ6 ,LDB[0F 9426047818 

52 zL VFZPS[P;MGL U]HZFT AF\0LAFZ 9426034871 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[+  DMAF., G\AZ 

;DFRFZq;\N[X 

53 zL lGD",l;\C 

V[OPR{FCF6 

;\N[X N[PAFZLIF 9427659215 

54 zL lG, VFZP;MGL lNjI EF:SZ N[PAFZLIF 9913838333 

55 zL ZFC], JLPDC[TF U]HZFT ;DFRFZ N[PAFZLIF 9427399640 

56 zL ZLT[QF 

V[DP58[, 

lNjI EF:SZ OT[5]ZF 9913603500 

57 zL XaALZ ;]G[,JF, ;\N[X OT[5]ZF 9979277752 

58 zL ZD[X V[DP58[, U]HZFT ;DFRFZ OT[5]ZF 9925175816 

59 zL AFA]EF. 

ALP;M,\SL 

;\N[X ;]B;Z 7567238392 

60 zL lCT[X 5LPS,F, lNjI EF:SZ ;]B;Z 9904273112 

61 zL VFZLO VFZPJ,L U]HZFT ;DFRFZ ;]B;Z 9429426155 
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પ્રકરણ:-૧૦.બિટે વ્યવસ્થા. 

 નાંણાકીય અંદાજ એ વાત્તષણક કાયણપ્રણાલી છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે બે પ્રકારના બજટે કરી 

શકાય, એક ત્તવત્તવધ ત્તવભાગના પોતાના ત્તવભાગીય બજટે અને બીજુ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે 

અલગથી જરૂરી હોય તેવા ખચણ માટે બજટે. 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુજબના ત્તવત્તવધ ખચણ માટે અલગ-અલગ સ્ત્રોતથી નાણાંકીય આયોજન 

કરવુ. 

• કેન્દ્ર અને રાજ્ય ડીઝાસ્ટર રીસ્પોસં ફંડ 

નામ હેતુ નાંણાકીય વ્યવસ્થા યોજના હેઠળ 

કરી શકાય તેવી 

પ્રવૃતીઓ 

 

કેન્દ્ર ડીઝાસ્ટર 

રીસ્પોસં ફંડ 

(NDRF) 

રાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર રોકડ પ્રકારની 

રાહત 

મહેસુલ 

ત્તવભાગ 

રાજ્ય ડીઝાસ્ટર 

રીસ્પોસં ફંડ 

(SDRF) 

રાહત સહયોગ ૨૫ ટકા કેન્દ્ર સરકાર, ૨૫ 

ટકા રાજ્ય સરકાર 

રોકડ પ્રકારની 

રાહત 

મહેસુલ 

ત્તવભાગ 

ત્તજલ્લા 

આયોજન મંડળ 

ક્ષમતા વધણન ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર તાલીમ, 

જનજાગૃતી, 

શૈક્ષત્તણક 

સામગ્રી, મોક 

ડિ ીલ 

મહેસુલ 

ત્તવભાગ 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો પૂવણ તૈયારી અને 

ઉપશમન 

ત્તવભાગના બજટેમાંથી ડી.આર.આર. , 

પૂવણ તૈયારી અને 

ઉપશમન 

ત્તવત્તવધ 

ત્તવભાગો 

ત્તજલ્લા 

આયોજન મંડળ 

કોઈપણ જાહેર કાયણ એમ.પી અને ધારા સભ્ય 

અને ગ્રાન્ટ 

પૂવણતૈયારી, 

ક્ષમતાવધણન 

અને 

પુનિઃસ્થાપન 

સ્થાત્તનક 

સંસ્થા અને 

ત્તવત્તવધ 

ત્તવભાગો 

બહારની 

સંસ્થાઓની 

સહાય 

પૂનિઃસ્થાપન, 

ઉપશમન, 

અને પૂવણતૈયારી માટે 

DRRના કાયણિમ 

બહારની સંસ્થાઓની 

સહાય માથી ત્તદ્વપક્ષીય 

અથવા બહુપક્ષીય 

વ્યવસ્થા કરવી 

DRR કાયણિમમાં 

માળખાગત 

સુત્તવધાઓમાં 

સુધારા, 

ટેક્નોલોજીનો 

હસ્તકે્ષપ  

મહેસુલ 

ત્તવભાગ 

દાતા કોઈપણ તમામ દાન રોકડ અથવા 

અન્ય પ્રકાર ે

કોઈ પણ DDMA/ 

TDMA 

CSR કોપોરટે નફાના ત્રણ ટકા કોઈ પણ  

જાહેર અપીલ તત્કાલ રાહત પૂણણ અથવા અંશતિઃ 

બહારનું ફંડ 

તત્કાલ રાહત 

અને 

DDMA/ 

TDMA 
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પુનિઃત્તનમાણણ 
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પ્રકરણ:-૧૧.યોિના તૈયાર કરવી અન ેસુધારા 

 ત્તજલ્લા કલેક્ટર કચેરી અને ત્તજલ્લામાંના અન્ય ત્તવભાગના સહયોગથી, ત્તજલ્લા આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટે અને તેમાં સુધારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર છે. 

• કી જોખમમાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

• કોઈ મોટી આપત્તિ બાદ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી, 

• યોઅજનામાં વ્યાખ્યા કરલેી સંસ્થામાં મહત્વના ફેરફાર અથવા કાયણ ત્તવશેષ દળ(Task force) ના 

પ્રાથત્તમક સભ્યોની જવાબદારીમાં થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે આવી યોજનાની વાત્તષણક 

સમીક્ષા કરવી અને તેને વખતોવખત સુધારવી. 

સંદભવ જવભાગ:- 

 ડીઝાસ્ટર મેનજેમેન્ટ પ્લાન એ ત્તજલ્લામાં કોઈ પણ આફતના સમયે એક માગણદશીકા તરીકે 

ઉપયોગી થાય છે. આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પધ્ધત્તત અલગ-અલગ 

હોય છે. અને અમુક ચોક્ક્સ ત્તવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને અમુક આફતો સમગ્ર ત્તજલ્લા તંત્ર ન ે

અસર કર ેછે. 

• તાલુકા રીસપોન્સ માટે તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી) 

• શહેરી ત્તવસ્તાર માટે શહેરી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (સી.ડી.એમ.પી) 

• રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (એસ.ડી.એમ.પી ભાગ-૧ અને ભા-૨) 

• ત્તવત્તવધ પ્રકારના ત્તવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન , કન્ટીજન્સી પ્લાન 

• ફ્ફ્લડ મેમોરને્ડમ 

• જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્વારા તૈયાર કરવામા આવેલ આઈ.ઈ.સી મટીરીયલ 

સહાયક દસ્તાવિેો 

• કોમ્યુનીકેશન પ્લાન  

• ત્તવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન 

• એસ.ડી.આર.એન.ડેટાબેઝની ત્તવગતો અને ઈન્વેન્ટરી  

એસ.ડી.આર.એન (સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર રીસોસવ નેટવકવ ) 

 આ એક રાજ્ય કક્ષાએ આપત્તિ સ્ત્રોત માળખનું નેટવકણ  છે. તે જરૂરી માત્તહતીને એકઠી કરી 

સંગ્રહ કર ેછે. અને ત્યાર બાદ રીપોટણના સ્વરૂપમા માત્તહતી પુરી પાડે છે. આ નેટવકણમાં નાખેલ માત્તહતી 

જીસ્વાન નેટવકણ  પરથી http://117.239.205.164/SDRN_NEW વેબ એડિ ેસ પરથી તાલુકા, શહેર તથા 

ગામની સચોટ માત્તહતી મેળવી શકાય છે. ગજુરાત રાજ્યની બધી કચેરીઓને ફાયબર ઓપ્ટીક કેબલ 

દ્વારા જોડવામાં આવેલ છે. 

  

http://117.239.205.164/SDRN_NEW
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પજરજશષ્ટ – ૧ 

જિલ્લામાં આવેલ નદીઓની માજહતી તથા અસર કરતા ગામોની યાદી 

ક્રમ  તાલુકા નદી / તળાવ  પુર સંભવીત ગામનું નામ  

૧ દાહોદ  મુવાલીયા જળાશય  દાહોદ કસ્બા  

૨ ઝાલોદ  છબલી નદી પીપલેટ, પેથાપુર, ખાખરીયા, વગેલા, 

બલેંડીયા, ચાકલીયા, ઘોત્તડયા, તીમાસી, 

રામપુર, રાયપુરા 

માછણ નદી 

,નાનસલાઈ  

મેલણીયા, થેરકા, મુનખોસલા, ત્તચત્રોદીયા, 

ધાવડીયા, માંડ્લીખુટા, ખરસાણા, મહુડી 

૩ ગરબાડા ખાન નદી- 

પાટાડંુગરી જળાશય 

યોજના,ટંુકીવીજ 

સહાડા, ગરબાડા, ગુંગરડી, નલવાઈ, 

ગાંગરડી, ટંુકીવીજ, ટંૂકીઅનોપ,નાંદવા 

૪ 
દાહોદ 

મુવાલીયા દાહોદ કસ્બા 

૫ દેવગઢ 

બારીયા  

બેડ નદી, 

વાંકલેશ્વર ભે.ત્તસંચાઈ 

યોજના, મોટી ખજુરી 

કેલીયા, દેગાવાડા, ઝાબીયા, વાંદર 

૬ ધાનપુર નાળેશ્વર નાળા, 

અદલવાળા ત્તસંચાઈ 

યોજના,મોઢવા 

બોગડવા, અદલવાડા, ખોખરા, મોઢવા, 

રામપુર, વેડ 

૭ લીમખેડા હડફ નદી 

ઉમરીયા ત્તસંચાઈ 

યોજના,પટવન 

પટવણ, અગારા, કુણધા, ખાખરીયા, 

આંધારી, કંુડલી, ટીબંા, ત્તવસલંધા 

૮   કબુતરી નદી 

કબુતરી ત્તસંચાઈ 

યોજના, ચુંદડી  

લીમખેડા વાલાગોટા,ચુંદડી 

મોરવા(હ) વંદેલી, કુવાઝર, ચાનપુર 
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પજરજશષ્ટ – ૨ 

 

દાહોદ જસંચાઈ જવભાગ,દાહોદ (સ્ટેટ)ની મજહતી  

જિલ્લા તેમિ તાલુકા કાક્ષાના અજધકારીશ્રીની યાજદ 

ક્રમ 
અજધકારી/કમવચારીનું 

નામ 

કચેરીનું 

નામ/નંબર 

અજધકારીનો 

મોબાઈલ નબર 

તાલુકાની 

તાબા 

હેઠળની 

કચેરી 

નામ/નબર 

તાલુકાની તાબા 

હેઠળની કચેરીના 

અજધકારી/કમવચારી 

નામ / નંબર 

૧ શ્રી જ.ેએન.પટેલીયા 

કાયણપાલક ઈજનેરશ્રી 

(ઈનચાજણ) 

દહોદ ત્તસંચાઈ 

ત્તવભાગ. 

ફો.૦૨૬૭૩-

૨૨૪૫૨૫ 

ફેક્સ-

૨૨૪૫૨૬ 

૯૭૩૭૯૮૩૪૬૮ દાહોદ 

ત્તસંચાઈ 

ત્તવભાગ. 

ફો.૦૨૬૭૩-

૨૨૪૫૨૫ 

 

શ્રીજ.ેએન.પટેલીયા 

કા.ઈ. 

૯૭૩૭૯૮૩૪૬૮ 

૨ શ્રી 

બી.કે.ભાભોર,નાયબ 

કાયણપાલક ઈજનેર 

પાટાડંુગરી 

જળાશય પેટા 

ત્તવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૨૦૦૫૪  

૩૪૨૬૩૫૮૫૪૮ પાટાડંુગરી  

જળાશય પેટા 

ત્તવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૨૦૦૫૪ 

શ્રી બી.કે.ભાભોર 

ના.કા.ઈ 

૯૪૨૬૩૫૮૫૪૮ 

૩ શ્રી બી.એસ.બરીયા 

ના.કા.ઈ 

ઉમરીયા પેટા 

ત્તવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૪૬૪૨૭ 

૯૦૯૯૩૮૦૮૪૧ ઉમરીયા નહેર 

પેટા 

ત્તવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૪૬૪૨૭ 

શ્રી.બી.એસ.બારીયા 

ના.કા.ઈ 

૯૦૯૯૩૮૦૮૪૧ 

૪ શ્રી એચ.અર.ત્રીવેદી 

ના.કા.ઈ(ઈનચાજણ) 

હડફ નહેર 

પેટા ત્તવભાવ 

નં – ૫ 

લીમખેડા 

ફો.૦૨૬૭૭-

૨૨૨૨૦૯ 

૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ હડફ નહેર 

પેટા ત્તવભાવ 

નં – ૫ 

લીમખેડા 

ફો.૦૨૬૭૭-

૨૨૨૨૦૯ 

શ્રી એચ.અર.ત્રીવેદી 

ના.કા.ઈ 

૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ 

૫ શ્રી.એમ.બી.સલજુા 

ના.કા.ઈ 

કોલીયારી 

પેટા ત્તવભાગ  

નં૧,દે.બારીયા 

ફો.૦૨૬૭૮-

૨૨૦૨૧૮ 

૯૨૪૭૪૯૨૩૦૩ કોલીયારી 

પેટા ત્તવભાગ  

નં૧,દે.બારીયા 

ફો.૦૨૬૭૮-

૨૨૦૨૧૮ 

શ્રી.એમ.બી.સલજુા 

ના.કા.ઈ 

૯૨૪૭૪૯૨૩૦૩ 

 

જસંચાઈ તળાવ તેમિ ડેમોની જવગત દશાવવતું પત્રક 

ક્રમ જવગત સ્થળ/ ભયિન ઓવર અસરકરતા ડેમોના અજધકારીશ્રી
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ગામ ક 

સપાટી 

(મી) 

ફ્લોની 

સપાટી 

(મી) 

ગામોના નામ 

અને ફળીયાના 

નામ 

હવાલાના 

સુપરવાઈઝર

નું નામ/નંબર 

નું 

નામ/નંબર 

૧ પાટાડંુગરી 

જળાશય 

યોજના 

પાટાડંુગરી ૧૭૨.૯૭ ૧૭૦.૮૪ તા.ગરબાડા 

સહાડા,દેવધા,ગ

રબાડા,નલવાઈ

,ગાંગરડી,ટંુકીવ

જુ,ટુકી 

અનોપ,નાંદવા,

પાંચવાડા, 

તા.દાહોદ 

વરમખેડા,બોર

ખેડા,જાલત, 

મોટીખરજ, 

પુસરી,દાહોદ 

કસ્બા 

શ્રી. 

એસ.એ.દેસાઈ 

અ.મ.ઈ 

૯૪૨૯૦ 

૫૪૯૦૦ 

શ્રી.બી.કે 

ભાભોર 

ના.કા.ઈ 

૨ વાકલેશ્વર. 

ભે ત્તસચાઈ 

યોજના 

મોટીખજુરી ૨૨૪.૨૫ ૨૨૩.૫૭ તા.દે.બારીયા 

કેલીયા,વાંદર,

ઝાબીયા,દેગા

વાડા, 

શ્રી, 

જી.કે.ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬ 

૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ બી 

સલજુા, 

ના.કા.ઈ 

૩ અદલવાડા 

ત્તસંચાઈ 

યોજના, 

તા.ધાનપુર 

અદલવાડા ૨૩૮.૭૮ ૨૩૭.૩૦ તા.ધાનપુર 

બોગડવા,વેડ,

અદલવાડા,ખો

ખરા,મોઢવા. 

રામપુર, 

શ્રી જી કે 

ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬ 

૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ બી 

સલજુા, 

ના.કા.ઈ 

૪ ઉમરીયા 

ત્તસંચાઈ 

યોજના, 

તા.લીમખેડા 

પટવણ ૨૮૪.૨૪ ૨૮૦.૦૦ તા.લીમખેડા 

પટવણ,અગરા,

કુણધા,અંધારી 

ખાખરીયા,ટીં

બા 

કંુડલી,ત્તવસલગા 

શ્રી.પી.એ.શેઠ 

અમઈ 

૯૪૨૯૨૯૪૪૭

૭ 

શ્રી.બી.એસ.

બારીયા 

નાકાઈ 

૫ કબુતરી 

ત્તસંચાઈ 

યોજના 

તા.લીમખેડા 

ચુંદડી ૧૮૯.૫૬ ૧૮૬.૩૦ તા.લીમખેડા 

વાલાગોટા,ચુંદ

ડી,વદેલી,કુવાઝ

ર 

તા.મોરવા(હ) 

ચેનપુર 

શ્રી.એચ.આર.

ત્રીવેદી,મ.ઈ 

૯૨૨૮૮ 

૭૮૮૮૮ 

શ્રી.એચ.આર

.ત્રીવેદી 

નાકાઈ 

(ઈંચાજણ) 

૬ મુવાલીયા 

ત્તસંચાઈ 

તળાવ  

તા.દાહોદ 

મુવાલીયા ૧૫૨.૫૧ ૧૫૦.૬૮ તા.દાહોદ 

દાહોદ કસ્બા 

શ્રી.બી.આર. 

બાકાલીયા 

અમઈ 

૯૯૯૮૮ 

શ્રી બી કે 

ભાભોર 

નાકાઈ 
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૭૧૨૭૪ 
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જસંચાઈ શાખા , નહેર,કેનાલ,પેટા નહેરની જવગત દશાવવતુ પત્રક 

ક્રમ 

જવગત 

નહેર/કેનાલ/ 

પેટા નહેર 

સ્થળ/ગમનુ ંનામ 
સુપરવાઈઝર 

નામ/નંબર 

સંબધકતાવ 

અજધકારી/કમવચા

રી નામ/નંબર 

૧ 

પાટાડંુગરી િળાશય યોિનાતા.ગરબાડા પાટાડંુગરી 

મુખ્ય નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના 

નામ(નહેર 

લંબાઈ ૪૦.૩૯ 

કી.મી) 

સહાડા,પાંચવાડા,દેવધા,દશલા,ગ

મલા,નવાગામ,બોરડી, 

ઈનામી,બોરડી સરકારી,કોટડા 

બુઝગણ,વરમખેડા,ત્તવજાગઢ,મોટી 

ખરજ,નગરાલા 

શ્રી.એસ.એ.દેસાઈ 

૯૪૨૯૦૫૪૯૦૦ 

શ્રી.વી.એસ.ગરાસીયા 

૯૯૦૪૭૬૬૩૭૫ 

શ્રી.બી.આર.બાકલીયા 

અમઈ 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી.બી.કે.ભાભોર 

કા.ઈ 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ(નહેરની 

લંબાઈ ૫૮.૩૧ 

કી.મી) 

બોરીયાલા,લીલર,બોરખેડા, 

જાલત,તરવાડીયા,વજા,ભાઉ, 

વનભોર,ભંભોરી,ધામરડા, 

ડંુગરપુર,માડાવાવ,સુવાળી, 

નાની ખરજ 

શ્રી.એસ.એ.દેસાઈ 

૯૪૨૯૦૫૪૯૦૦ 

શ્રી.વી.એસ.ગરાસીયા 

૯૯૦૪૭૬૬૩૭૫ 

શ્રી.બી.આર.બાકલીયા 

અમઈ 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી.બી.કે.ભાભોર 

કા.ઈ 

૨ 

વાક્લેશ્વર ભે જસંચઈ યોિના તા.દે.બારીયા 

મુખ્ય નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના 

નામ(નહેર 

લંબાઈ ૧૨.૩૩ 

કી.મી) 

મોટી ખજુરી,નાની ખજુરી, 

રૂવાબરી,ઉધાવાડા.બારીયા, 

શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી 

એમ.બી.સલજુા 

નાકાઈ 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ  

મોટી ખજુરી, નાની ખજુરી, 

દેગાવાડા,ડુખડી,મુવાળા, 

ઝાબીયા 

શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી 

એમ.બી.સલજુા 

નાકાઈ 

૩ 

અદલવાડા જસંચાઈ યોિના તા.ધાનપુર 

મુખ્ય નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના 

નામ(નહેરની 

લાબાઈ ૧૩.૯૨ 

બોગડવા, રામપુર,વેડ શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી 

એમ.બી.સલજુા 

નાકાઈ 
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કી,મી)  

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ (નહેરની 

લંબાઈ ૧૪.૨૧ 

કી.મી) 

બોગડવા,રામપુર,વેડ, 

ગઢા ખોખરા 

શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી 

એમ.બી.સલજુા 

નાકાઈ 

૪ 

ઉમરીયા જસંચાઈ યોિના તા.લીમખેડા 

મુખ્ય નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના 

નામ(નહેરની 

લાબાઈ ૨૦.૨૫ 

કી,મી)  

પટવાન,આંબા,અગારા,નીનામા

ના,ખાખરીયા,કુણધા,ટીબંા,ચૈડી

યા,વીસલંગા,પ.ખાખરીયા,આંબા

પાડોલા,અંધારી,તીબંા,નાન 

ખાખરીયા 

શ્રી પી.વી.ડામોર 

અમઈ 

૯૭૧૨૮૬૭૨૯૭ 

શ્રી પી.એ.શેઠ,અમઈ 

૯૪૨૯૨૯૪૪૭૭ 

 

શ્રી બી એસ 

બરીયા 

નાકાઈ 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ (નહેરની 

લંબાઈ ૩૧.૦૬ 

કી.મી) 

 

 

પટ્વાન, 

આંબા,અગારા,કૃણધા,ચૈડીયા,પ.

ખાખરીયા,દેવધા,દેવધા, 

ખીખરાઈ 

શ્રી પી.વી.ડામોર 

અમઈ 

૯૭૧૨૮૬૭૨૯૭ 

શ્રી પી.એ.શેઠ,અમઈ 

૯૪૨૯૨૯૪૪૭૭ 

 

શ્રી બી એસ 

બરીયા 

નાકાઈ 

૫ 

કબુતરી જસચાઇ યોિના, તા.લીમખેડા 

મુખ્ ય નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૧૩.૯૦ કી.મી.)  

વાલાગોટા, ચુદડી, મેથાણ, 

વંદેલી, ખુદરા 

 

શ્રી એ. ડી. ૫ટેલ, 

અ.મ.ઇ. 

૯૯૨૫૨૩૦૩૬૧ 

શ્રી એચ. આર. ત્તત્રવેદી, 

મ.ઇ., ૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ 

 

શ્રી એચ. આર. 

ત્તત્રવેદી,  નાયબ 

કાયણપાલક ઇજનેર 

(ઇનચાજણ) 

 

પેટા  નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૨૫.૦૦ કી.મી.)  

વાલાગોટા, ચુદડી, મેથાણ, 

વંદેલી, ખુદરા 

 શ્રી એ. ડી. ૫ટેલ, 

અ.મ.ઇ. 

૯૯૨૫૨૩૦૩૬૧ 

શ્રી એચ. આર. ત્તત્રવેદી, 

મ.ઇ., ૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ 

શ્રી એચ. આર. 

ત્તત્રવેદી,  નાયબ 

કાયણપાલક ઇજનેર 

(ઇનચાજણ) 

૬ 

મુવાલીયા જસચાઇ તળાવ, તા.દાહોદ  

મુખ્ ય નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૭.૪૦ કી.મી.)  

નસીરપુર, પુસરી, દાહોદ કસ્ બા  

 

શ્રી બી. આર. 

બાકલીયા,, અ.મ.ઇ., 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી બી. કે. 

ભાભોર,  ઇન. 

ચાજણ નાયબ 

કાયણપાલક ઇજનેર 

પેટા  નહેર 

પસાર થતા 

ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

 

શ્રી બી. આર. 

બાકલીયા,, અ.મ.ઇ., 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી બી. કે. 

ભાભોર,  ઇન. 

ચાજણ નાયબ 

કાયણપાલક ઇજનેર 
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૧.૦૦ કી.મી.)  
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પજરજશષ્ટ - ૩ 

જિલ્લામાં ઉપલબ્ઘ સંસાધનોની જવગત  

 આપત્તિ દરમ્યાન બચાવ કામગીરી માટે ઉપલબ્ધ સંસાધનો નગરપાત્તલકા તથા મામલતદાર 

કક્ષાએ તથા તાલુકા સ્તર ેત્તવત્તવધ ત્તવભાગો પાસે સાધનો ઉપલબ્ધ છે. 

મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉપલબ્ધ સાધનોની માજહતી. 

અ.નં તાલુકો જનરટેર 

સેટ 

વરસાદ 

માપક 

યંત્ર(મેન્યુલ) 

ઓટોમેટીક 

વરસાદ 

માપક યંત્ર 

બચાવ સાધનો 

લાઇફ 

જકેેટ 

લાઇફ 

બોયા 

દોરડા 

૧૦૦ફૂટ 

દોરડા 

૨૦૦ફૂટ 

દોરડા 

૫૦૦ફૂટ 

૧ દાહોદ ૧ ૧ ૦ ૩૮ ૫૫ ૫ ૨ ૦ 

૨ સજંલેી ૦ ૧ 0 ૨૦ ૨૫ ૦૩ ૦ ૦ 

૩ ગરબાડા ૧ ૧ ૦ ૧૦ ૨૫ ૦૩ ૦ ૦ 

૪ ધાનપુર ૧ ૧ ૦ ૬ ૨૧ - - ૧ 

૫ દે.બારીયા ૧ ૧ 1 ૫૦ ૫૦ ૩ ૨ ૦ 

૬ ઝાલોદ ૧ ૧ ૦ ૧૫ ૨૦ ૦ ૧ ૦ 

૭ લીમખેડા ૧ ૧ ૦ ૨૦ ૩૦ ૧ ૧ ૦ 

૮ ફતેપુરા ૧(બંધ)  ૧ ૦ ૧ ૧ ૨ ૧ ૦ 

આરોગ્ય શાખાના સંસાધનોની માજહતી. 

તાલુકા ૦૮  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૩૨  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

સબ ત્તડસ્ટિ ીકટ હોત્તસ્પટલ ૧  

ત્તજલ્લા ત્તસવીલ હોત્તસ્પટલ ૧ ઝાયડસ જનરલ હોસ્પીટલ 

દાહોદ, તા.જી. દાહોદ 

ખાનગી હોત્તસ્પટલ ૧૩૬ ------- 

ખાનગી લેબોરટેરી ૧૪ ------- 

પોસ્ટમોટણમ યુત્તનટ ૮૬  

CMTC/NRC ૯  

 

નગરપાજલકા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સાધનોની જવગત . 

ક્રમ. 
નગરપાલીકાનુ 

નામ 

સાધન/ 

વાહનનું નામ 

સાધનો/ 

વાહનોની 

સંખ્યા 

સાધન/વાહનની 

હાલની 

પજરજસ્થતી 

િવાબદારા 

કમવચારી/અજધકારી 

નામ/નંબર 

૧ દાહોદ 
ઈમરજન્સી 

લાઈટ 
૧ ચાલુ 

ત્તદપેશભાઈ જનૈ- 

ફાયર ઓત્તફસર 
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ફાયર ટેન્ડર 

૧-મીની 

ટેન્ડર 
ચાલુ 

૭૮૭૮૭૪૦૪૦૦ 
 

૩-વોટડર 

ટેન્ડર 

૨ – ચાલુ, 

૧ – બંધ 

વોટર 

બાઉઝર 
૧ ચાલુ 

ફાયર 

બોલેટ 
૧ બંધ 

૨ 
 
 

ઝાલોદ 

ઈમરજન્સી 

લાઈટ 
૧ ચાલુ 

ત્તદલીપભાઈ – 

ફાયર ઓત્તફસર 

૮૧૪૧૮૨૧૫૯૫ 

ફાયર ટેન્ડર ૧ ચાલુ 

વોટર 

બાઉઝર 
૧ ચાલુ 

ફાયર 

બોલેટ 
૧ ચાલુ 

૩ 
 
 

દેવગઢ-બારીયા 

ઈમરજન્સી 

લાઈટ 
૧ બંધ 

મયુરભાઈ ચૌહાણ 

ફાયર ઓત્તફસર 

૯૯૭૯૦૫૫૮૫૬ 

ફાયર ટેન્ડર ૧ ચાલુ 

વોટર 

બાઉઝર 
૧ ચાલુ 

ફાયર 

બોલેટ 
૦ - 

 

 ભાર ે વરસાદ/પુર/વાવાઝોડુ/ભુકં૫ જવેી કુદરતી આફત સમયે જરૂર પડે ત્તજલ્લામા કાયણપાલક 

ઈજનેરશ્રી, ત્તજલ્લા માગણ અને મકાન ત્તવભાગ, દાહોદ હેઠળના માન્ય ઈજારદારો પાસે ઉપલબ્ધ 

મશીનરી/સાધનો   

ક્રમ 
 

 

તાલુકો/પેવર 

પ્લાન્ટનું નામ 

અને સ્થળ 

ઇજારદારશ્રીનું 

નામ 

ફોન નંબર 

સંપકવ  નંબર 

ઉપલબ્ધ સાધનોની 

યાદી 
ઉપલબ્ધ 

મેન 

પાવરની 

જવગત 

સાધનનું 

નામ 
સંખ્યા 

૧ 

દાહોદ 

િાપરી પેવાર 

પ્લાન્ટ 

ધ્રુજમલ 

કન્સ્ટર ક્શન 

ધ્રુજમલ પટેલ 

અજનલ સોલંકી 

૯૮૨૫૦૩૩૫૪૬ 

૯૮૨૫૦૩૩૫૪૬ 

િસેીબી 

મશીન 
૧ 

- 
ટરેક્ટર ૨ 

ટેન્કર - 

ટર ક ૨ 

રોલર ૧ 

૨ 
 

ઝાલોદપેવાર 

પ્લાન્ટ 

રણિોડરાય 

કન્સ્ટર ક્શન 

લીમડી 

૯૯૭૯૨૭૮૧૧૧ 

િસેીબી 

મશીન 
૧ 

- 

ટરેક્ટર ૨ 
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રમણભાઈ 

ગંગારામ મોરી 

૯૯૭૯૨૭૮૧૧૧ 

ટેન્કર ૧ 

ટર ક ૨ 

રોલર ૧ 

૩ 

દાહોદ 

રામપુરા 

આશીટેક 

પેવાર પ્લાન્ટ 

રાિશ્રી 

કન્સ્ટર ક્શન 

જહતેશ હાંડા 

૯૮૨૫૨૩૫૯૫૧ 

૯૮૨૫૨૩૫૯૫૧ 

િસેીબી 

મશીન 
૧ 

- 
ટરેક્ટર ૨ 

ટેન્કર ૧ 

ટર ક ૨ 

રોલર ૧ 

 

 

પજરજશષ્ટ – ૪ 

સ્વૈજછિક સંસ્થાઓની યાદી 

VP
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P 
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G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

1 ZM8ZL S,A zL XF\lT,F, 58[, UMNL 

ZM04NFCM

N 

 942601770

1 

2 S[DL:8 V[g0 

0=UL:8 V[P 

zL ZHGLEF. XFC :8[XG 

ZM04NFCM

N 

02673-

221753 

 

3 RMS;L DCFHG 

V[XMl;V[XG 

zL EZTEF. ;FGL V[DPHLPZM

04 

NFCMN 

02673-

242937 

982576813

7 

4 G[TF AHFZ J[5FZL 

V[XMl;V[XG 

zL VXMSEF. 

XFC 

G[TFHL 

AHFZ4NFCM

N 

02673-

242400 

989815798

7 

5 NFCMN CM,;[, 

V[XMl;V[XG 

zL ZFH[gN=EF. 

VU|JF, 

G[TFHL 

AHFZ4NFCM

N 

02673-

240285 

937885028

5 
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VP

G\

P 

;\:YFG]\ GFD 5|D]BG]\ GFD ;ZGFD]\  ;\5S" 

G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

6 N]SFGNF J[5FZL 

V[XMl;V[XG 

zL ,F,R\N 

DFD,F6L 

:8[XG 

ZM04NFCM

N 

02673-

221651 

738397857

7 

7 NFCMN 8=S 

V[XMl;V[XG 

zL GZ[XEF. 

SFRJF,F 

VGFH 

DFS["8 

5F;[4NFCMN 

02673-

242473 

942605207

3 

8 NFCMN D[l0S, 

V[XMl;V[XG 

zL 0¶FPXDF" D\0FJFJ 

ZM04NFCM

N 

  

9 NFCMN 

V[gHLPV[g0 

VFlS"PV[XMP 

zL ;{OEF. 

,[GJF,F 

 02673-

221823 

942606116

5 

10 O[0Z[XG VMO 

NFCMN .g0:8=Lh 

V[XMP 

zL 5|XF\TEF. 

N[;F. 

UMNL 

ZM04NFCM

N 

02673-

221512 

 

11 NFCMN 

HLPVF.P0LP;LP5[h

G\P! V[XMP 

zL lJZ,EF.  

N[;F. 

HLPVF.P0LP;

LP4NFCMN 

02673-

221459 

942608565

9 

12 a,F.g0 J[,O[Z 8=:8 

NFCMN 

zL I];]OL 

SF50LIF 

hF,MN 

ZM04NFCM

N 

02673-

243389 

942651174

3 

13 Z[0S|M; 

;M;FI8L4NFCMN 

zL 

0¶FPALPS[P58

[, 

5Ml,;,F.G 

5F;[4NFCMN 

02673-

242619 

982562583

1 

14 5|S'lT lD+ D\0/ zL WD["gN= :8[XG 

ZM04NFCM

02673- 987935254
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VP

G\

P 

;\:YFG]\ GFD 5|D]BG]\ GFD ;ZGFD]\  ;\5S" 

G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

B+L N 246542 2 

15 ,FIg; S,A zL lOZMhEF. 

,[GJF,F 

:8[XG 

ZM04NFCM

N 

02673-

222035 

942600320

1 

16 ZM8ZL lJ,H SMP 0¶FPRFDL" 

;MGL 

8FJZ 

ZM04N[PAF

ZLIF 

02678- 

220216 

- 

17 Z[0S|M; ;M;FI8L 0¶FPRFDL" 

;MGL 

8FJZ 

ZM04N[PAF

ZLIF 

02678- 

220216 

- 

18 DlC,F D\0/ zLDlT 

Z\HGFA[G X[9 

HDF.JF0F4N[

PAFZLIF 

02678-

220403 

- 

19 N[PAFZLIF ;F:S'lTS 

;[g8Z 

v v 02678-

220216 

- 

20 .lg0IG D[l0S, 

V[XMl;V[XG 

0¶FPVFZPH[PD

FI+F 

:8[XG 

ZM04N[PAF

ZLIF 

02678-

220297 

- 

21 VFG\NL lGTFA[G N[PAFZLIF 02678-

220226 

- 

22 J[5FZL D\0/ zL .gN=JNG X[9 lS|QGF 

D[l0S, 

:8MZ4N[PAF

ZLIF 

02678-

220247 

- 

23 JFHAL EFJ N]SFG XFC 5|lJ6FA[G 5L5,MN4 02678- - 
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VP

G\

P 

;\:YFG]\ GFD 5|D]BG]\ GFD ;ZGFD]\  ;\5S" 

G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

V[;Ml;V[XG S[P N[PAFZLIF 245518 
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પજરજશષ્ટ – ૫ 

રાહત અને પુનઃસ્થાપન  
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પજરજશષ્ટ :-૬ 

Format for Damage and Loss Assessment  
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પજરજશષ્ટ :-૭ 

Standard Operating Procedure for District Disaster Management Committee  
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પજરજશષ્ટ :-૮ 

જિલ્લાના નક્કી કરલેા આપદા જમત્રની યાદી (તરવૈયાની યાદી) 

Sr.n Name of Volunteer Sex 

Knowle

dge of 

Swimmi

ng 

Concerned 

Taluka/District 

Phone 

Number 

1 Bhabhor Ajaykumara V Male Yes GarabadaBlock/Dahod 8469138200 

2 Parmar Chunilal B Male Yes GarabadaBlock/Dahod 8141119702 

3 Mori Prakashkumar H Male Yes GarabadaBlock/Dahod 8153057811 

4 Solanki Gayatriben H Female Yes GarabadaBlock/Dahod 9998209091 

5 Parmar Naynaben M Female Yes GarabadaBlock/Dahod 9898044310 

6 Rathod Bhavnaben K Female Yes GarabadaBlock/Dahod 9099233616 

7 Patel Alkeshkumar P Male Yes DhanpurBlock/Dahod 8238363340 

8 Rathod Pravinkumar J Male Yes DhanpurBlock/Dahod 9886858479 

9 Rathod Subhashbhai M Male Yes DhanpurBlock/Dahod 9099468001 

10 Rathod Mittalben D Female Yes DhanpurBlock/Dahod 9712048942 

11 Meda Sonalben P Female Yes DhanpurBlock/Dahod 9726695854 

12 Meda Nileshwari B Female Yes DhanpurBlock/Dahod 8238413519 

13 Minama Ashmitaben S Female Yes DahodBlock/Dahod 8780120147 

14 Damor Papitaben R Female Yes DahodBlock/Dahod 7573839253 

15 Palas Mamtaben M Female Yes DahodBlock/Dahod 7041824990 

16 Chauhan Bhavsharbhai N Male Yes DahodBlock/Dahod 9687283120 

17 Bilval Sureshbhai R Male Yes DahodBlock/Dahod 8141091484 

18 Rathod Vikrambhai B Male Yes DahodBlock/Dahod 8347623533 

19 Machhar Prakashbhai K Male Yes FatepuraBlock/Dahod 9512967462 

20 Dindor Anilbhai V Male Yes FatepuraBlock/Dahod 9726467186 

21 Taviyad Sureshbhai J Male Yes FatepuraBlock/Dahod 9712457508 

22 Bhabhor Anitaben K Female Yes FatepuraBlock/Dahod 9977580570 

23 Pargi Amrutaben K Female Yes FatepuraBlock/Dahod 8141855286 

24 Pargi Umaben B Female Yes FatepuraBlock/Dahod 8141855286 

25 Baria Prakashbhai L Male Yes DevgadhBaria/Dahod 9712706142 

26 Patel Narsinhbhai P Male Yes DevgadhBaria/Dahod   

27 Meghval Bhurabhai S Male Yes DevgadhBaria/Dahod 8141867711 

28 Baria Pushpaben K Female Yes DevgadhBaria/Dahod 9099290523 

29 Baria Anitaben M Female Yes DevgadhBaria/Dahod 8758483529 

30 Suthar Rekhaben H Female Yes DevgadhBaria/Dahod 9099504321 

31 Taviyad Ramanbhai R Male Yes SanjeliBlock/Dahod 7567545080 

32 Palas Anursinh L Male Yes SanjeliBlock/Dahod 7874212547 
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33 Bhedi Sureshbhai B Male Yes SanjeliBlock/Dahod 9726457315 

34 German Samimben F Female Yes SanjeliBlock/Dahod   

35 Damor Manishaben R Female Yes SanjeliBlock/Dahod   

36 Tadvi Ritaben L Female Yes SanjeliBlock/Dahod   

37 Kishori Rahulbhai M Male Yes Zalod/Dahod 9664815399 

38 Vasaiya Manubhai B Male Yes Zalod/Dahod 9726306394 

39 Kalara Shaileshbhai C Male Yes Zalod/Dahod 9879643529 

40 Vasaiya Ushaben T Female Yes Zalod/Dahod 9638541615 

41 Kamol Varshaben M Female Yes Zalod/Dahod 8758130255 

42 Bhabhor Sumitaben G Female Yes Zalod/Dahod 7575084257 

43 Ravat Hasmukhbhai S Male Yes Limkheda/Dahod 9638023800 

44 Baria Gulab M Male Yes Limkheda/Dahod 9586819622 

45 Malaviya Kirit D Male Yes Limkheda/Dahod 8469250357 

46 Chauhan Suresh M Male Yes Limkheda/Dahod   

47 Ravat Balvantbhai N Male Yes Limkheda/Dahod 9512156735 

48 Baria Bhratbhai B Male Yes Limkheda/Dahod   

49 Bhabhor Hinmatbhai R Male Yes DahodBlock/Dahod 7984106849 

50 Baberia Ramsubhai B Male Yes DahodBlock/Dahod 9726481472 

51 Bhabhor Kavabhai S Male Yes DahodBlock/Dahod 9537573427 

52 Bhuria Nainaben J Female Yes GarbadaBlock/Dahod 8141461848 

53 Bhuria Asha J Female Yes GarbadaBlock/Dahod 8469738132 

54 Bhabhor Pinalben R Female Yes DahodBlock/Dahod 7984106849 
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પજરજશષ્ટ :-૯ 

અગત્યની વ્યજિના નામોની યાદી. 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું 

નામ 

નામ સરનામંુ મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ 

ટાઉન  

નીરજ)ગોપી (એન.દેસાઇ  રહે.દેસાઇવાડા દાહોદ ૯૪૨૬૦૧૭૬૬૬ 

૨ દાહોદ 

ટાઉન  

નુપેન્ દ્ર પ્રત્તવણકુમાર દોશી  રહે .વોડ નં.૭ એમ.જી.રોડ 

સીટી પોઇન્ ટ દાહોદ  

૯૮૨૪૬૯૦૨૦૧ 

૩ દાહોદ 

ટાઉન  

કાઇદ એમ.ચુનાવાલા  રહે .વોડ નં.૪ સ્ ટેશન રોડ 

ઠકકર ફળીયા દાહોદ  

૯૪૨૬૫૦૪૦૮૦ 

૪ દાહોદ 

ટાઉન  

કાળીયાભાઇ દીતીયાભાઇ 

સંગાડીયા  

ભીલવાડા તળાવ ફળીયા  ૯૯૭૪૦૦૫૨૧૪ 

૫ દાહોદ 

ટાઉન  

રાકેશભાઇ ત્તવઠ્ઠલભાઇ નાગોરી  સુખદેવકાકાની ચાલી દાહોદ  ૯૯૧૩૨૭૮૯૨૩ 

૬ દાહોદ 

ટાઉન  

કમલેશભાઇ માંગીલાલ લાઠી  રીધમ સોસાયટી ઇન્ દોરોડ 

દાહોદ  

૯૪૨૬૦૮૫૬૭૧ 

૭ દાહોદ 

ટાઉન  

રમેશભાઇ નાનાલાલ ભટ  સહકારનગર દાહોદ  ૯૪૨૬૦૬૧૩૪૯ 

૮ દાહોદ 

ટાઉન  

અશેષભાઇ રમેશચંન્ દ્ર 

લાલપુરવાલા  

પડાવ દાહોદ  ૯૪૨૯૮૪૬૬૬૪ 

૯ દાહોદ 

ટાઉન  

મંગુભાઇ વરસીગંભાઇ 

સંગાડીયા  

ગારખાયા દાહોદ  ૯૯૨૫૫૦૧૮૬૯ 

૧૦ દાહોદ 

ટાઉન  

દેવાભાઇ રતનાભાઇ સોલંકી  ગારખાયા દાહોદ   

૧૧ દાહોદ 

ટાઉન  

રાકેશભાઇ મોતીસીગં માળી  ગોત્તવન્ દનગર વોડ નં.૮ 

દાહોદ 

૯૭૨૭૭૮૫૬૫૩ 

૧૨ દાહોદ 

ટાઉન  

અરત્તવન્ દભાઇ હરખચંદ ચોપડા  ગોત્તવન્ દનગર વોડ નં.૮ 

દાહોદ 

૯૯૭૮૭૮૮૩૫૫ 

૧૩ દાહોદ 

ટાઉન  

રાજશેભાઇ આસનદાસ 

સહેતાઇ  

ગોત્તવન્ દનગર વોડ નં.૫ 

દાહોદ 

૯૪૨૮૭૭૮૪૯૯ 

૧૪ દાહોદ 

ટાઉન  

કાન્ તીભાઇ લુણાભાઇ 

અજુણનીયા  

ગોત્તવન્ દનગર વોડ નં.૫ 

દાહોદ 

૯૮૨૫૫૮૪૮૪૦ 

૧૫ દાહોદ 

ટાઉન  

અત્તભષેક વાલજીભાઇ મેડા  ગોત્તવન્ દનગર દત્તક્ષતચાલ 

દાહોદ દાહોદ 

૮૦૦૦૦૦૧૦૦૯ 

૧૬ દાહોદ 

ટાઉન  

રાકેશભાઇ ઉકારભાઇ 

પ્રજાપત્તત  

લક્ષ્મીનગર રળીયાતી રોડ 

દાહોદ  

૯૮૨૫૨૩૦૪૩૨ 

૧૭ દાહોદ 

ટાઉન  

ગુલશન આત્મારામ બછચાણી લક્ષ્મી મીલ ચાકલીયા રોડ 

દાહોદ 

૯૪૨૮૪૪૭૫૦૦ 

૧૮ દાહોદ રૂરલ  શ્રી વજસેીગં પારસીગં પણદા 

ધારાસભ્ય  

દાહોદ  ૯૮૨૫૨૬૬૪૧૯ 
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૧૯ દાહોદ રૂરલ ભરતભાઇ રાયત્તસંહ ખપેડ  મોટી ખરજ  ૯૩૭૬૫૪૦૬૯૧ 

૨૦ દાહોદ રૂરલ  શ્રી રમેશભાઇ બીજીયાભાઇ 

રાઠોડ  

રાબડાલ  ૯૨૭૫૧૩૫૨૮૧ 

૨૧ દાહોદ રૂરલ શ્રી બચુભાઇ ત્તકશોરી  ચોસાલા  - 

૨૨ ઝાલોદ  શ્રી અજે્ઞશકુમાર સી.પંચાલ  ઝાલોદ  ૯૯૨૫૩૨૩૧૩૧ 

૨૩ ઝાલોદ  શ્રી ત્તહરનેકુમાર કનુભાઇ પટેલ  ઝાલોદ  ૯૯૭૯૩૦૩૧૭૨ 

૨૪ ઝાલોદ  શ્રીમતી નંદાબેન રાજકુમાર 

વાઘેલા   

ઝાલોદ  ૯૦૯૯૬૪૫૩૯૯ 

૨૫ ઝાલોદ  શ્રી રાજશેભાઇ રમેશભાઇ 

ભાભોર  

ઝાલોદ  ૯૭૨૭૪૫૦૦૭૯ 

૨૬ ઝાલોદ  શ્રી જાકીરભાઇ એમ.કાનુગા  ઝાલોદ  ૮૫૧૧૮૯૧૯૭૦ 

૨૭ ઝાલોદ  શ્રીમતી સાયરાબેન સલીમભાઇ 

ટીમીવાલા  

ઝાલોદ  ૯૯૨૫૨૩૩૪૬૪ 

૨૮ ઝાલોદ  લલકાભાઇ ધાનભાઇ ગરાસીયા  ઝાલોદ  ૯૬૮૭૯૦૭૧૧૧ 

૨૯ ઝાલોદ  અવાહીદ નુર ઇસ્માઇલ પઠાણ  ઝાલોદ  ૯૮૭૯૪૪૮૫૪૨ 

૩૦ ઝાલોદ  ટપુભાઇ વાલસીગં વસૈયા  ઝાલોદ  ૯૯૭૮૦૩૪૧૯૦ 

૩૧ ઝાલોદ  અંત્તતમભાઇ રઘુનંદન અગ્રવાલ  ઝાલોદ  ૯૮૨૫૯૯૮૧૪૩ 

૩૨ લીમખેડા વજસેીગં નારસીગં પલાસ હાથીયાવન ૯૪૨૭૦૭૭૫૨૭ 

૩૩ લીમખેડા સરતનભાઇ મગનભાઇ ડામોર ત્તખરખાઇ ૯૭૨૭૦૩૨૨૯૩ 

૩૪ લીમખેડા રમણભાઇ મનસુખભાઇ ડામોર દાતીયા ૯૪૨૭૦૫૭૮૮૪ 

૩૫ લીમખેડા મથુરભાઇ ધુળાભાઇ ભાભોર વલુન્ડી ૮૪૭૯૮૭૫૨૨૧ 

૩૬ લીમખેડા નવલાભાઇ રયલાભાઇ બારીયા પાલ્લી ૯૯૭૯૦૩૨૦૪૧ 

૩૭ લીમખેડા ચતુરીબેન પ્રતાપભાઇ નીનામા ધાનપુર(દુ) ૯૪૨૭૦૭૭૫૪૪ 

૩૮ લીમખેડા ત્તકરણભાઇ શંભુભાઇ ભુરીયા દુધીયા ૯૯૦૮૧૯૪૫૭૨ 

૩૯ લીમખેડા રમેશભાઇ દલાભાઇ પરમાર પીપળી ૯૪૨૬૫૩૭૫૭૫ 

૪૦ લીમખેડા હેમાબેન ત્તકરીટભાઇ ગજુણર  લીમખેડા ૮૭૫૮૯૮૬૯૬૯ 

૪૧ લીમખેડા પ્રેમીલાબેન ત્તનલેશભાઇ પટેલ  માન્લી ૯૯૭૯૭૫૧૯૫૨ 

૪૨ લીમખેડા ધોળીબેન જશવંતભાઇ પટેલ  પાણીયા ૯૯૭૯૩૬૮૦૮૩ 

૪૩ લીમખેડા મનુભાઇ તેરાભાઇ પટેલ  વડેલા ૯૭૨૬૨૩૨૬૯૩ 

૪૪ લીમખેડા વીણાબેન ત્તદનેશચંન્દ્ર ધીગંા મોટીબાંડીબાર ૯૪૨૭૦૩૫૩૧૩ 

૪૫ લીમખેડા નરપતભાઇ મનસુખભાઇ 

બારીયા 

અગારા(ઉ) ૯૮૭૯૪૮૧૭૬૩ 

૪૬ લીમખેડા સંગીતાબેન સજંયકુમાર તડવી ચૈડીયા ૯૭૨૬૨૨૬૭૨૭ 

૪૭ લીમખેડા લતાબેન મુકેશભાઇ ભાભોર પ.ખાખરીયા ૯૭૨૭૪૬૨૬૭૮ 

૪૮ લીમખેડા રમેશભાઇ છત્રત્તસંહ પટેલ  બાર ૯૯૦૯૫૮૨૪૨૯ 

૪૯ જસેાવાડા  સુમનલાલ નાથાજી સોની  જસેાવાડા પંચાયત ચોક પાસે  ૯૪૨૮૦૨૮૯૮૮ 

૫૦ જસેાવાડા  ચંદ્રભાણત્તસંહ મનસુખભાઇ 

કટારા  

જસેાવાડાકલાલ ફળીયા ૮૧૪૦૫૫૫૨૫૫ 

૫૧ જસેાવાડા  ઇન્દીરાબેન કરણત્તસંહ ડામોર  ચાંદાવાડા ૯૫૮૬૦૦૧૨૧૨ 

૫૨ જસેાવાડા  હેમલતાબેન મનસુખભાઇ 

કટારા 

જસેાવાડાકલાલ ફળીયા ૮૧૪૦૫૫૫૨૫૫ 
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૫૩ જસેાવાડા  ઉષાબેન શૈલેષભાઇ ભાભોર  નઢેલાવ ધુળમહુડી ફળીયુ  ૯૭૨૭૩૪૩૭૨૪ 

૫૪ જસેાવાડા  રમસુભાઇ રતનાભાઇ જાત ે

કટારા  

જસેાવાડા લીમડા ફળીયુ  ૭૪૩૩૮૬૨૪૮૪ 

૫૫ રણધીકપુર પંકજકુમાર લક્ષ્મીનારાયણ  

શાહ  

સીગંવડ  ૯૮૭૯૯૯૧૬૯૭ 

૫૬ રણધીકપુર  શૈલેષભાઇ જમનાલાલ શાહ  સીગંવડ   ૯૮૨૪૧૫૦૮૦૮ 

૫૭ રણધીકપુર  ત્તદનેસભાઇ પરસોત્મભાઇ  સીગંવડ  ૮૨૩૮૧૪૭૯૯૯ 

૫૮ રણધીકપુર  ઇસ્માઇલ ઇસુફ ધાંચી સીગંવડ  - 

૫૯ રણધીકપુર  ઇયુબ ઇશાભાઇ શેખ સીગંવડ ૯૭૨૬૪૬૩૨૬૩ 

૬૦ દેવ.બારીઆ બીપીનચન્ દ્ર રમેશચન્ દ્ર સોની સકણલ બજાર, દેવ.બારીયા, 

તા.દેવ.બારીયા 

 

૬૧ દેવ.બારીઆ રમેશચન્ દ્ર માયાચન્ દ્ર શાહ કુજબીહારી સોસાયટી, 

તા.દેવ.બારીયા 

 

૬૨ દેવ.બારીઆ બીપીનચન્ દ્ર એમ.કડકીયા બજાર શેરી તા.દેવ.બારીયા  

૬૩ દેવ.બારીઆ પરીખ ઉષાબેન ચન્ દ્રકાન્ ત વાવડી શેરી, દેવ.બારીયા, 

તા.દેવ.બારીયા 

 

૬૪ દેવ.બારીઆ પ્રેમલતા ચન્ દ્રવદન ગાંધી કંુજબીહારીતા.દેવ.બારીયા  

૬૫ ફતેપુરા અંબાલાલ નાથુલાલ પંચાલ ફતેપુરા  ૯૪૦૮૪ર૮૧૮૦ 

૬૬ ફતેપુરા કપીલભાઇ ભરતભાઇ નહાર  ફતેપુરા ૯૪૨૭૦૩૫૭૩૮ 

૬૭ ફતેપુરા કચરૂભાઇ નવલાભાઇ 

પ્રજાપત્તત 

ફતેપુરા ૯૮૭૯૬૭૨૩૩૭ 

૬૮ લીમડી  બાબુભાઇ સુરસીગંભાઇ 

કલારા 

મુ.મલવાસી ૯૯૭૮૦૩૨૦૪૬ 

૬૯ લીમડી કાનજીભાઇ હકલાભાઇ હઠીલા મુ.પ્રથમપુર ૯૭૧૨૮૩૬૧૦૧ 

૭૦ લીમડી લલીતભાઇ મગનભાઇ ભુરીયા રૂપાખેડા ૯૯૦૯૮૩૧૫૯૪ 

૭૧ લીમડી સુનીલભાઇ નારસીગંભાઇ 

હઠીલા 

પારવેા ૯૯૦૯૯૮૫૩૨૪ 

૭૨ લીમડી ભાવત્તસંગભાઇ દીતાભાઇ 

વાઘેલા 

ચાકલીયા ૯૮૨૫૦૪૯૩૩૬ 

૭૩ લીમડી દલસીગંભાઇ મથુરભાઇ 

ભુરીયા  

સારમારીયા ૯૬૬૪૭૫૧૦૫૫ 

૭૪ લીમડી ભરતભાઇ સડીયાભાઇ 

બારીયા 

મુ.પો.વાંકોલ ૭૯૭૪૪૬૫૭૦૦ 

૭૫ લીમડી મહેશભાઇ સોમજીભાઇ 

ભુરીયા 

રૂપાખેડા ૯૯૦૯૯૧૧૧૧૧ 

૭૬ લીમડી ત્તવજયભાઇપ્રેમચંદભાઇ મોરી લીમડી ૯૯૨૫૩૨૨૮૦૦ 

૭૭ લીમડી સરદારભાઇ અભેસીગંભાઇ 

લબાના 

લીલવાદેવા ૯૮૨૫૪૬૮૪૦૭ 

૭૮ સાગાટાળા નીલ નીલ - 

૭૯ સજંલેી કીરણભાઇ સોમાભાઇ  રાવત  રહે.સજંલેી તા.સજંલેી ૯૯૨૫૧૭૬૫૫૫ 

૮૦ સજંલેી સુરને્દ્રસીહં કનકસીહં સોલંકી ઠાકોર ફળીયા સજંલેી ૯૯૭૮૯૬૭૨૨૧૩ 
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૮૧ સજંલેી જશુભાઇ ધુળાભાઇ બામણીયા રહે.માંડલી તા.સજંલેી ૯૯૭૯૬૭૩૩૬૩ 

૮૨ સજંલેી પ્રફુલભાઇ ચંપકલાલ રાઠોડ રહે.સરોરી તા.સજંલેી ૯૮૭૯૭૨૫૪૨૨ 

૮૩ સજંલેી જગ્દીશભાઇ પરમાર રહે.કરંબા તા.સજંલેી ૯૮૭૯૮૩૧૮૬૦ 

૮૪ સુખસર  પંકજભાઇ છોટાલાલ પંચાલ  રહે.સુખસર  - 

૮૫ સુખસર  શંકરલાલ હરીવલ્લવ ખડેંલવાલ  રહે.સુખસર - 

૮૬ સુખસર  ઇદરીસભાઇ મજીતભાઇ 

મોઢીયા  

રહે.સુખસર - 

૮૭ કતવારા  શ્રી વજસેીગ પારસીગ પણદા 

ધારાસભ્ય 

દાહોદ ૯૮૨૫૨-૬૬૪૧૯ 

૮૮ કતવારા  શ્રી નેણાસીગંભાઇ જગતત્તસંહ 

બાકલીયા  

રહે. રાછરડા ૯૯૭૪૫૫૭૨૪૫ 

૮૯ કતવારા  શ્રી વશનાભાઈ ભુરાભાઈ 

ભુરીયા  

રહે. સાલાપાડા ૯૬૩૮૩૪૪૧૨૧ 

૯૦ કતવારા  શ્રી મુકેશભાઈ મનુભાઈ ખછચર  રહે. ટીમરડા ૯૮૯૮૨૯૦૬૩૩ 

૯૧ કતવારા  શ્રી બળવંતત્તસંહ હીરાત્તસંહ 

ખાચરીયા 

રહે. ટીમરડા ૯૮૯૮૭૬૫૩૮૨ 

૯૨ કતવારા  શ્રી ગોત્તવંદભાઈ ફતેત્તસંહ 

બાકલીયા  

રહે. ત્તહમાલા ૯૯૨૪૭૦૧૦૧૫ 

૯૩ કતવારા  શ્રી પ્રેમત્તસંહ કાળુભાઈ બેરાવત રહે. ઉચવાણીયા ૭૫૬૭૨૪૭૮૨૯ 

૯૪ ધાનપુર પરસોતમભાઇ ગલાભાઇ 

ચૌહાણ 

રહે મંડોર તા  ધાનપુર -- 

૯૫ ધાનપુર ગમાબેન અભેત્તસંહ મોહનીયા રહે ઉંડાર તા ધાનપુર -- 

૯૬ ધાનપુર રસીલાબેન સરદારત્તસંહ 

બારીઆ 

રહે ગઢા તા  ધાનપુર -- 

૯૭ ધાનપુર ભારતીબેન ત્તદનેશભાઇ 

બારીઆ 

રહે  ઝાંબુ  તા ધાનપુર -- 

૯૮ ધાનપુર નયનાબેન ગોપસીગં લવાર રહે ભોરવા તા ધાનપુ ર -- 

૯૯ ધાનપુર હંસાબેન સુરશેભાઇ 

મોહનીયા 

રહે  સિોઇ તા ધાનપુર -- 

૧૦૦ ધાનપુર બળવંતજસંહ બચુભાઇ 

ખાબડ 

રહે પીપેરો તા ધાનપુર -- 

૧૦૧ ગરબાડા  લાલચંદભાઇ નાથીયાભાઇ 

ભુરીયા 

મુ-પો-ભેં તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૯૦૯૭૩૬૦૬૮ 

૧૦૨ ગરબાડા  બાલુભાઇ સોમજીભાઇ દેહધા  દેવધા તા.ગરબાડા જી.દાહોદ  ૯૯૨૪૮૫૨૩૫૧ 

૧૦૩ ગરબાડા  લાલુભાઇ કુકાભાઇ જાતે 

ભુરીયા  

ખારવા તા.ગરબાડા 

જી.દાહોદ  

૯૮૭૯૮૩૩૧૦૦ 

૧૦૪ ગરબાડા  બળવંતત્તસંહ પ્રતાપત્તસંહ 

બાત્તરયા 

દાદુર તા-ગરબાડા ત્તજ.દાહોદ ૮૪૬૯૭૩૯૧૩૫ 

૧૦૫ ગરબાડા  નરત્તસંગભાઈ  સુરસીગંભાઇ  

મુહનીયા 

નળવાઇ તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૭૨૭૪૫૧૬૯૯ 

૧૦૬ ગરબાડા  મગનભાઈ દીતાભાઈ કટારા  ટુકી અનોપ તા-ગરબાડા ૯૭૧૨૨૨૭૧૩૫ 
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ત્તજ.દાહોદ 

૧૦૭ ગરબાડા  ગોરચંદભાઈ લાલુભાઈ ગણવા ઝારીબુઝગણ તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૭૧૨૧૨૬૩૫૫ 

૧૦૮ ગરબાડા  ભલ્જીભાઈ ઝીથારાભાઈ 

ડામોર 

ત્તદવાત્તનયાવડ તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૮૭૯૮૩૫૬૬૩ 

૧૦૯ ગરબાડા  ભરતત્તસંહ નાનાભાઈ 

અમલીયાર 

નીમચ તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૮૨૫૨૭૫૫૧૧ 

૧૧૦ ગરબાડા  મહેશભાઈ ચુનીલાલ પરમાર ગરબાડા તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૭૨૫૨૬૧૨૩૩ 

૧૧૧ ગરબાડા  પ્રતાપભાઈ ભગાભાઈ 

બામણીયા 

નવાફત્તળયા તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૯૪૭૯૧૫૫૮ 

૧૧૨ ગરબાડા  મનુભાઇ નાથીયાભાઇ મંડોડ  ગુલબાર તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૯૭૨૬૧૦૫૩૧૯ 

૧૧૩ ગરબાડા  કમલેશભાઈ દીતાભાઈ માવી ઝારીબુઝગણ તા-ગરબાડા 

ત્તજ.દાહોદ 

૮૯૮૦૩૯૨૦૬૪ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૦ 

 

સરકારી, ખાનગી દવાખાનાની યાદી 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું 

નામ 

દવાખાનાનંુ નામ ડોકટરશ્રીનંુ નામ મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ 

ટાઉન  

સીત્તવલ હોસ્ પીટલ દાહોદ  ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૩૦ 

૨ દાહોદ 

ટાઉન  

તપન ડેન્ ટલ કલીનીક  ડો.અચણના ડી શાહ  

૦ર૬૭૩-૨૪૭૮૨૮૪ 

૩ દાહોદ 

ટાઉન  

પાથણ તીદકા હોમ  ડો .હીના એમ દેસાઇ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૧૬૦૦ 

૪ દાહોદ 

ટાઉન  

 દાવેસો કલીનીક  ડો.મીતલ  સાડગર  

૦ર૬૭૩  ૨૪૫૫૦૧ 

૫ દાહોદ 

ટાઉન  

સ્ મીથ ડેન્ ટલ કીલીનીક ડો.નેરન્ દ્રપાલ પી સીગ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૨૪૦૮ 

૬ દાહોદ 

ટાઉન  

ત્તપ્રયલ  સ્ કીન કેર ડો.ઉમેશ અગ્રવાલ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૧૫૫૬ 

૭ દાહોદ 

ટાઉન  

લાઇફલાઇન ડો.મુસ્ તુફા પ્ લેનવાલા  

૦ર૬૭૩  ૨૪૪૮૮૭ 

૮ દાહોદ 

ટાઉન  

વેલ્ ફેર સોસા દાહોદ ટિસ્ ટ હોસ્ પી. ડો.ધમૈન્ દ્ર અગ્રવાલ 

૦ર૬૭૩  ૨૪૫૫૦૧ 

૯ દાહોદ 

ટાઉન  

સૃષ્ ટી હોસ્ પીટલ ડો .સજંયબીય ચુડાસમા 

૦ર૬૭૩  ૨૨૦૨૫૬ 

૧૦ દાહોદ 

ટાઉન  

ભાવના હોસ્ પીટલ ડો .શારદા એમ સોલંકી 

૦ર૬૭૩  રર૩૧૦૪ 

૧૧ દાહોદ 

ટાઉન  

દ્રષ્ ટી નેત્રાલય ડો.શ્રયાએમ શાહ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૧૫૯૪ 

૧૨ દાહોદ 

ટાઉન  

રલે્ વે હોસ્ પી .રીલેન્ ડગજં દહોદ ડો .અભીખ પી દાસ 

૦ર૬૭૩ ૨૨૦૦૯૬ 

૧૩ દાહોદ 

ટાઉન  

મહેર હોસ્ પીટલ દાહોદ  ડો .ભેરવસીહ ડી ગોહીલ 

૦ર૬૭૩  ૨૨૦૬૦૦ 

૧૪ દાહોદ 

ટાઉન  

જનની હોસ્ પીટલ દાહોદ  ડો .આર.ડી કડકીયા  

૦ર૬૭૩  ૨૪૪૩૬૨ 

૧૫ દાહોદ 

ટાઉન  

ચીરાયુ હોસ્ પીટલ  ડો .મીતલ આર જોશી  

૦ર૬૭૩  ૨૨૦૬૦૨ 

૧૬ દાહોદ 

ટાઉન  

આશીવાણદ હોસ્ પીટલ ડો .વી.કે .પટેલ  

૦ર૬૭૩  ૨૪૨૬૧૯ 

૧૭ દાહોદ 

ટાઉન  

સીવીલ હોસ્ પીટલ દાહોદ  ડો .રમણભાઇ એમ 

પટેલ ૦ર૬૭૩  ૨૨૦૦૨૯ 
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૧૮ દાહોદ 

ટાઉન  

ધ્ વની હોસ્ પીટલ ડો .ભરતભાઇ શુકલા  

૦ર૬૭૩  ૨૪૦૦૭૮ 

૧૯ દાહોદ 

ટાઉન  

જયદીપ હોસ્ પીટલ ડો .જયદીપ સોલંકી 

૦ર૬૭૩  ૨૪૮૧૪૭ 

૨૦ દાહોદ 

ટાઉન  

કે.કે.શજીકલ હોસ્ પીટલ ડો .કે.કે.શાહ 

૦ર૬૭૩  ૨૨૧૫૦૧ 

૨૧ દાહોદ 

ટાઉન  

કેઝાર મેટરનરી નરસીગહોમ ડો.કેઝાર દાહોદ વાલા 

૦ર૬૭૩ ૨૪૬૯૫૪ 

૨૨ દાહોદ 

ટાઉન  

કીરણ  હોસ્ પીટલ ડો .આર.કે.અગ્રવાલ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૧૦૮૬ 

૨૩ દાહોદ 

ટાઉન  

મંગલમ હોસ્ પીટલ ડો.સીજી.શમાણ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૨૨૭૦ 

૨૪ દાહોદ 

ટાઉન  

મોદી શજીકલહોસ્ પીટલ ડો .પી.ડી.મોદી  

૦ર૬૭૩  ૨૨૩૧૯૨ 

૨૫ દાહોદ 

ટાઉન  

નાયક હોસ્ પીટલ  ડો .દીલેન્ દ્ર ઠાકોર  

૦ર૬૭૩  ૨૨૦૨૦૦ 

૨૬ દાહોદ 

ટાઉન  

નીરામય સજીકલ હોસ્ પીટલ ડો .નરહરી પટેલ  

૦ર૬૭૩  ૨૨૦૯૯૦ 

૨૭ દાહોદ 

ટાઉન  

શૈફી ઓથોપેડીક હોસ્ પીટલ ડો .કૈશર પીટોલવાલા  

૦ર૬૭૩  ૨૪૪૦૨૧ 

૨૮ દાહોદ 

ટાઉન  

શ્રાધ્ ધાનરસીગ હોમ  ડો .રજશે એશ વૈધ  

૦ર૬૭૩  ૨૪૨૨૫૫ 

૨૯ દાહોદ 

ટાઉન  

સીધં હોસ્ પીટલ ડો .એમ.પી.સીધં  

૦ર૬૭૩  ૨૪૭૦૧૩ 

૩૦ દાહોદ 

ટાઉન  

સોની હોસ્ પીટલ ડો.અમર સોમની  

૦ર૬૭૩  ૨૨૧૦૬૪ 

૩૧ દાહોદ 

ટાઉન  

ઠાકોર હોસ્ પીટલ ડો .ઉમેશ ઠાકોર  

૦ર૬૭૩  ૨૪૨૭૯૬ 

૩૨ દાહોદ 

ટાઉન  

અબણન હોસ્ પીટલ ડો .પંકજ જોશી  

૦ર૬૭૩  ૨૨૦૭૧૯ 

૩૩ દાહોદ રૂરલ  દ્રસ્ટિ ી નેત્રાલય ચાકલીયા રોડ 

દાહોદ  

ડો.મીત રામાની  ૨૨૧૫૯૪ 

૩૪ દાહોદ રૂરલ અબણન બેંક હોસ્પીટલ  ડો.મનોજ દુબે  ૨૨૧૫૯૯ 

૩૫ દાહોદ રૂરલ PHC જકેોટ  ડો.રખેાબેન ત્તકશોરી  ૭૫૬૭૮૯૫૧૪૨ 

૩૬ દાહોદ રૂરલ PHC ભાઠીવાડા  ડો.ડી.એ.બારીયા  ૯૫૬૭૮૯૫૧૭૧ 

૩૭ દાહોદ રૂરલ PHC ખરોદા  ડો.એસ.આર.બારીયા  ૭૫૬૭૮૯૫૧૪૦ 

૩૮ દાહોદ રૂરલ PHC નગરાળા  ડો.અરત્તવંદભાઇ વાસણી  ૭૫૬૭૮૯૫૧૪૩ 

૩૯ દાહોદ રૂરલ PHC બોરવાણી  ડો.ડી.એ.બારીયા  ૯૫૬૭૮૯૫૧૭૧ 

૪૦ ઝાલોદ  સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઝાલોદ  ૧. ડો.આઇ.એમ.સીગં  

રહે.ઝાલોદ  

૨. ડો.બી.એન.પટેલ 

૭૫૬૭૮૬૭૨૫૯ 
 

૭૫૬૭૮૬૭૨૬૦ 
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રહે.ઝાલોદ  

૩. ડો.પલક તાત્તવયાડ 

રહે.ઝાલોદ  

 
 

૭૫૬૭૮૬૭૨૫૮ 

૪૧ ઝાલોદ  PHC ગરાડંુ    

૪૨ ઝાલોદ  PHC ગામડી    

૪૩ ઝાલોદ  PHC  મહુડી   

૪૪ ઝાલોદ  PHC કદવાલ    

૪૫ ઝાલોદ  બ્લોક હેલ્થ ઓત્તફસર ઝાલોદ    

૪૬ લીમખેડા સી .એચ.સી. લીમખેડા ડો.અનીલ ચારલે ૮૧૫૩૯૩૦૫૩૮ 

૪૭ લીમખેડા પી.એચ.સીબાંડીબાર ડો.સી.યુપારવાણી  ૭૫૬૭૮૯૫૪૧૭ 

૪૮ લીમખેડા પી .એચ.સી. ચૈડીયા ડો.પાયલ એ.પ્રજાપત્તત  ૭૯૮૪૩૨૦૬૯૨ 

૪૯ લીમખેડા પી .એચ.સી. રઇ ડો.ત્તવકાસ પંચાલ  ૭૫૬૭૮૯૫૪૧૪ 

૫૦ લીમખેડા પી .એચ.સી.નીનામાના ખાખરીયા ડો. સી.આર.પરમાર  ૭૫૬૭૮૯૫૪૨૧ 

૫૧ લીમખેડા GL, HGZ, CMl:58, ,LDB[0F pD[X GFGF,F, ;YJFZF 
sV[DPALP0LPHLPVMPf  

)(Z5_ &!#Z5 

૫૨ લીમખેડા VDZ S,LGLS ,LDB[0F 0MPGZl;\C V[DP58[, 
sALPV[RPV[DPV[;Pf 

)5(&* &#&__ 

૫૩ લીમખેડા GL, lR<0=G CMl:58, ,LDB[0F 0MPV<5[XPALP5|HF5l
T 
sV[DPALP0LP;LPV[RPf 

))Z5* 5&()5 

૫૪ લીમખેડા S[XJ S,LGLS ,LDB[0F 0MPDC], AL ZFJT  
sALPV[RPV[DPV[;Pf 

))*)& 5Z(&_ 

૫૫ લીમખેડા WgJ\TZL CMl:58, ,LDB[0F 0MPR[TG S]DGS,F, 
;MGL 
sALPV[PV[DPV[;Pf 

)$Z*$ )*Z)$ 

૫૬ લીમખેડા ClZCMD S,LGLS ,LDB[0F 0MPlGD[X V[GPl+J[NL 
sALPV[RPV[DPV[;Pf 

)$Z#* )#__) 

૫૭ લીમખેડા ;FZF S,LGLS ,LDB[0F 0MPV[DPV[DP,FS0FJF,
F  

)$Z&# &#_(# 

૫૮ લીમખેડા VFlXJF" S,LGLS ,LDB[0F 0MPVFlXQF V[;P58[, 
sALPV[RPV[DPV[;Pf 

))Z$5 )$!)* 

૫૯ લીમખેડા UFI+L S'5F S,LGLS ,LDB[0F 0MPCQF"N ,AFGF 
sALPV[[PV[DPV[;Pf 

)*Z*& !)ZZ$ 

૬૦ લીમખેડા ZFD S,LGLS ,LDB[0F 0MPVFZPS[PXFC 
s0LPV[RPV[DPV[;Pf 

)$Z&# )!5#_ 

૬૧ લીમખેડા DMGLAFAF HPCMPV[g0 5|;]lT 
U'C ,LDB[0F  

0MPDC[gN=EF. 0FDMZ 
sV[DPV[;Pf 

)5#*! &5_*_ 

૬૨ જસેાવાડા  PHC જસેાવાડા  ડો.કેતન બારીયા  ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૭ 

૬૩ જસેાવાડા  PHC નઢેલાવ  ડો.અજુંબેન રાઠોડ  ૯૪૦૯૫૮૮૬૬૭ 

૬૪ જસેાવાડા  PHC વજલેાવ  ડો.રંજન ત્તહહોર  ૭૫૬૭૮૯૬૧૪૦ 

૬૫ જસેાવાડા  PHC અભલોડ  ડો.કે.એન. મહેતા  ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૪ 

૬૬ જસેાવાડા  PHC ઝાબુ  ડો.યુ.કે.પરમાર  ૭૫૬૭૮૯૫૪૬૪ 

૬૭ જસેાવાડા  PHC ચીલાકોટા  ડો.કૌશલ અગ્રવાલ  
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૬૮ જસેાવાડા  - ડો.આનંદ દેસાઇ  ૯૯૦૯૫૮૨૪૪૪ 

૬૯ જસેાવાડા  - ડો. રાજને્દ્ર નાયક  ૯૫૮૬૦૫૪૧૨૧ 

૭૦ જસેાવાડા  - ડો.ત્તજતેન્દ્ર ભરપોડા  ૯૪૨૭૬૬૦૫૫૧ 

૭૧ જસેાવાડા  - ડો.પરશે બડદવાલ  ૯૮૯૮૧૧૧૬૦૯ 

૭૨ જસેાવાડા  - ડો.કલ્પેશ સોલંકી  ૯૫૮૬૮૬૬૬૫૭ 

૭૩ જસેાવાડા  - ડો.ત્તનતેશ બારીયા  ૯૮૨૫૮૨૩૪૫૫ 

૭૪ જસેાવાડા  - ડો.ત્તવનાયક ભટ્ટ  ૯૮૨૫૮૪૮૬૧૩ 

૭૫ જસેાવાડા  - ડો.સત્તચન સોની  ૯૪૨૭૫૩૨૨૩૧ 

૭૬ જસેાવાડા  - ડો.કૌત્તશક પ્રજાપત્તત  ૯૫૫૮૬૮૫૫૫૭ 

૭૭ જસેાવાડા  - ડો.ત્તદલીપ દુડવે  ૮૧૪૦૩૨૯૭૯૨ 

૭૮ જસેાવાડા  - ડો. પ્રભાત   

૭૯ રણધીકપુર સી.એચ.સી. સીગંવડ  ડો.કે.બી.સૈનીક  ૦૨૬૭૭૨૩૦૯૦૧ 

૮૦ રણધીકપુર  પી.એચ.સી. હાંડી ડો.વ્તસ્લભાઇ પટેલ ૭૫૬૭૮૯૫૪૧૯ 

૮૧ રણધીકપુર  પી.એચ.સી. દાસા  ડો .ત્તદલીપભાઇ ગોસાય ૯૫૬૭૮૯૬૩૬૮ 

૮૨ રણધીકપુર  પી.એચ.સી. પંતગડી ડો જીજ્ઞાસા  ૮૧૬૦૩૧૯૪૪૮ 

૮૩ રણધીકપુર  પી.એચ.સી. છાપરવડ ડો કીતેશભાઇ પટેલ ૭૫૬૭૮૯૫૬૧૮ 

૮૪ રણધીકપુર  પી.એચ.સી.મેથાણ   ડો.ફતેમાં ઇસ્માઇલવાલા  ૭૦૬૯૦૨૩૯૭૮ 

૮૫ રણધીકપુર  પી.એચ.સી. સુડીયા ડો. મુગાણ પટેલ ૭૫૬૭૮૯૫૪૧૬ 

૮૬ રણધીકપુર  પી.એચ.સી.પહાડ ડો. પરમાર ૮૨૩૮૪૫૧૯૨૫ 

૮૭ રણધીકપુર  માં ભમરચેી દવાખાનુ  ડો.ઉમેશજી પસોતમ 

શાહ  

 

૮૮ દેવ.બારીઆ જયત્તદપત્તસંહ હોસ્ પીટલ  ૨૨૦૪૩૫/૨૨૦૨૨૦ 

૮૯ દેવ.બારીઆ મણીબેન મેટરનીટી નસીંગ હોમ  ૨૨૦૨૧૪ 

૯૦ દેવ.બારીઆ એમ.સી.મોદી આયુવેત્તદક 

હોસ્ પીટલ 

 ૨૨૧૩૯૯ 

૯૧ દેવ.બારીઆ એસ.યુ.પી.ટી.ડી.જનરલ 

હોસ્ પીટલ 

 ૨૨૦૪૩૫ 

૯૨ દેવ.બારીઆ વેટરનીટી હોસ્ પીટલ  ૨૨૦૩૧૩ 

૯૩ દેવ.બારીઆ પશુ દવાખાના   

૯૪ દેવ.બારીઆ સામુત્તહક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર પીપલોદ   

૯૫ દેવ.બારીઆ સ્ ટેશન શેરી, એકબતી પાસે  ડો. ત્તચરાગ કે.પટેલ  ૯૮૨૪૩૨૩૦૦૨ 

૯૬ દેવ.બારીઆ રમણ કોમ્ પ્ લેક્ષ સામે  ડો. હષીત સોની  ૯૮૭૯૩૬૬૪૭૨ 

૯૭ દેવ.બારીઆ ચન્ દ્રલોક ટાવર રોડ  ડો. ડીમ્ પલ એમ.રાઠોડ  ૮૪૬૯૪૨૦૨૯૬ 

૯૮ દેવ.બારીઆ ધાનપુર રોડ ડો.કનુભાઇ કટારા  ૪૧૪૦૮૮૧૭૭૭ 

૯૯ દેવ.બારીઆ સમડી સકણલ  ડો.ત્તનરંજન સુથાર  ૨૬૭૮૨૨૦૪૦૮ 

૧૦૦ દેવ.બારીઆ બજાર શેરી  ડો. રમેશ શેઠ   

૧૦૧ દેવ.બારીઆ નાગરીક બેંક પાસે  ડો. પ્રત્તવણ રાઠોડ  ૯૫૮૬૩૮૯૮૮૨ 

૧૦૨ દેવ.બારીઆ સુભગ કોમ્ પ્ લેક્ષ  ડો.સેમીલ કે.ચૌહાણ  ૯૮૨૫૮૪૯૮૯૬ 

૧૦૩ દેવ.બારીઆ સુભગ કોમ્ પ્ લેક્ષ  ડો. ત્તહતેશ શાહ  ૯૪૨૭૦૩૫૫૯૪ 

૧૦૪ દેવ.બારીઆ પવનયુગ કોમ્ પ્ લેક્ષ  ડો. અજીત કે. દેવડા  ૯૪૨૮૪૪૯૬૭૭ 

૧૦૫ ફતેપુરા  સામુહીક આરોગ્ યસામુહીક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર કેન્ દ્ર એસ.જી.ભાભોર ૯૪૨૭૩૯૭૯૨૪ 
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૧૦૬ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર બલૈયા  વી .જે.ડીડોર  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૪ 

૧૦૭ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડંુગર એ .સી.ઉમા  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૮ 

૧૦૮ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઘુઘસ  એ .એસ.પટેલ  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૭ 

૧૦૯ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર માધવા  એન .ડી.લબાના   ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૯ 

૧૧૦ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  હીના આમલીયાર  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૬ 

૧૧૧ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  સત્તતષ વી .વસૈયા  ૭૦૬૯૦૧૭૪૪૩ 

૧૧૨ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર જગોલા  હેતલ પ્રજાપત્તત  ૮૩૨૦૧૩૨૭૪૮ 

૧૧૩ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડંુગર  જશપાલ વી .ગરાસીયા  ૯૭૩૭૬૨૮૭૮૮ 

૧૧૪ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર માધવા  ચંદ્રત્તસંહ ચરપોટ  ૮૮૬૬૮૦૨૭૯૩ 

૧૧૫ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  જીજે્ઞશ પટેલ   ૯૪૨૮૦૩૦૩૯૯ 

૧૧૬ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  અંત્તકતા ચોધરી  ૯૪૦૯૩૬૩૭૨૦ 

૧૧૭ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઘુઘસ  પાદરીયા ઉમેશ 

અભેસીગં  

૯૯૭૮૭૭૯૩૫૦ 

૧૧૮ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર માધવા  જાદવ ભુમીકાબેન 

જસવંતત્તસંહ  

૭૦૪૩૦૯૫૪૦૨ 

૧૧૯ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડંુગર  ચૌધરી માધવી કેશાભાઇ   ૯૫૮૬૫૭૦૬૭૬ 

૧૨૦ ફતેપુરા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઘુઘસ  નેહા બોખાણી  ૯૦૩૩૩૧૭૩૬૩ 

૧૨૧ લીમડી  સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર લીમડી ડૉ. એચ. વી. વસૈયા ૮૯૮૦૩૦૮૬૦૦ 

૧૨૨ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર કરંબા ડૉ.મીનાતાત્તવયાડ ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૧ 

૧૨૩ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચાકલીયા ડૉ.અરત્તવંદવાસ્ને ૭૫૬૭૮૯૪૬૩૬ 

૧૨૪ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર રૂપાખેડા ડૉ.સંગીતા કે. વોખાણી ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૬ 

૧૨૫ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર 

બીલવાણી 

ડૉ.તરૂણરાઠોડ ૭૫૬૭૮૯૪૬૩૫ 

૧૨૬ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગુલતોરા ડૉ.મહેશ ગણાવા ૭૫૬૭૮૯૪૬૩૯ 

૧૨૭ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર કાળી 

મહુડી  

- ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૧ 

૧૨૮ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર લીલવા 

ઠાકોર 

- ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૨ 

૧૨૯ લીમડી  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર મીરાખેડી ડૉ.ત્તદપેશ બી. સોલંકી ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૫ 

૧૩૦ લીમડી  શ્રદ્ધા ત્તક્લનીક ડૉ. પલક આર. પટેલ ૯૪૨૬૨૨૫૮૫૬ 

૧૩૧ લીમડી  મૈત્રી ડેન્ટલ ત્તક્લનીક ડૉ. નીરવ શાહ ૯૭૧૨૮૬૬૬૪૫ 

૧૩૨ લીમડી  પાથણ ત્તક્લનીક ડૉ. આત્તશષ પટેલ ૯૮૨૫૭૯૧૧૮૯ 

૧૩૩ લીમડી  શ્રીજી ત્તક્લનીક ડૉ. કમલેશ જ.ે પંચાલ ૯૯૯૮૪૦૬૮૧૭ 

૧૩૪ લીમડી  અંજના ત્તક્લનીક ડૉ. અન્વેશ ડી. નાયક ૭૫૬૭૬૧૮૯૯૯ 

૧૩૫ લીમડી  જીવનદીપ ત્તક્લનીક ડૉ. હષણદ પી. પટેલ ૯૨૨૮૨૨૮૪૬૬ 

૧૩૬ લીમડી  અંજલી ત્તક્લનીક ડૉ. સતીષ જ.ે નાયક ૭૮૭૪૭૮૯૮૮૮ 

૧૩૭ લીમડી  નવકાર ત્તક્લનીક ડૉ. મેહુલ બી. બંબ ૯૬૬૨૨૨૮૯૮૯ 

૧૩૮ લીમડી  સંકેત ત્તક્લનીક ડૉ. સંકેત સોલંકી ૯૦૯૯૬૩૩૭૩૭ 

૧૩૯ લીમડી  દીપ ત્તક્લનીક ડૉ. પંકજ એ. પટેલ ૯૮૨૫૩૨૧૮૭૬ 

૧૪૦ લીમડી  વરદાન હોત્તસ્પટલ ડૉ. અંકુર ડી. ગાંધી ૯૯૯૮૯૪૯૩૩૯ 
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૧૪૧ લીમડી  આયુષી હોત્તસ્પટલ  ડૉ. પવનકુમાર કે. 

ત્તસંઘલ 

૯૮૨૫૦૧૫૯૬૪ 

૧૪૨ લીમડી  હાતીમી ત્તક્લનીક ડૉ. અલીજર 

ઉમરઠેવાલા 

૯૪૨૮૧૨૮૭૫૨ 

૧૪૩ લીમડી  ગણેશ ત્તક્લનીક ડૉ. કંુજસ આર. પટેલ ૯૯૨૫૭૮૧૯૦૨ 

૧૪૪ લીમડી  ધ્વની ત્તક્લનીક ડૉ. કલ્પેશ એસ. રાણા ૯૪૨૬૮૪૦૧૩૮ 

૧૪૫ લીમડી  સંસ્કાર ત્તક્લનીક ડૉ. મયુર ચૌહાણ ૯૮૭૯૦૩૩૮૫૧ 

૧૪૬ લીમડી  અમુ્રતા ત્તક્લનીક ડૉ. આર.સી.બારીયા ૯૭૧૨૮૩૭૧૧૩ 

૧૪૭ લીમડી  જાનકી ત્તક્લનીક ડૉ. કાતીક જ.ે નાયક ૯૮૭૯૩૧૯૪૮૮ 

૧૪૮ લીમડી  નંદુબા ત્તક્લનીક ડૉ. આત્તશષ એમ. 

નાયક  

૯૯૭૮૨૫૪૭૮૨ 

૧૪૯ સાગટાળા  સરકારી હોસ્પીટલ સાગટાળા   

૧૫૦ સજંલેી સી.એચ.સી.હોસ્પીટલસજંલેી ડો.શ્રી.આર.સી.લોહરા  

૧૫૧ સજંલેી સજંીવની  હોત્તસ્પટલ સજંલેી ડો.શ્રી.સીગં સાહેબ  ૯૮૭૯૦૭૨૪૦૨ 

૧૫૨ સજંલેી પી.પી.પટેલ હોત્તસ્પટલ  સજંલેી ડો.પ્રભુદાસપી.પટેલ ૯૯૨૫૧૭૭૩૩૨ 

૧૫૩ સજંલેી અંકુર  હોત્તસ્પટલ સજંલેી ડો.આર.સી.ઝા ૯૪૨૭૯૩૩૫૫૩ 

૧૫૪ સુખસર  સામુત્તહક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર સુખસર  ડો.ભરતભાઇ વી.પટેલ  ૭૫૬૭૮૬૭૧૮૯ 

૧૫૫ કતવારા  સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર કતવારા  ડો.ઝા સાહેબ ૭૫૬૭૮૬૭૧૯૧ 

૧૫૬ કતવારા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીમરડા ડો.આત્તશષ ધાનકી  ૯૯૭૫૭૬૨૯૫૩ 

૧૫૭ ધાનપુર સી.એચ.સી.સરકારી શ્રી.ડી.બી.સોલંકી ૭૫૬૭૯૮૪૯૭૬ 

૧૫૮ ધાનપુર કંજટેાપી.એચ.સીહોસ્પીટલ શ્રીએ.વી.પવાર ૭૫૬૭૮૯૫૪૬૦ 

૧૫૯ ધાનપુર ઝાંબુપી.એચ.સીહોસ્પીટલ શ્રીયુ.કે.પરમાર ૭૫૬૭૮૯૫૪૬૩ 

૧૬૦ ધાનપુર વેડપી.એચ.સીહોસ્પીટલ શ્રી.જ.ેકે.સકસેના ૯૫૬૭૮૯૫૪૬૩ 

૧૬૧ ધાનપુર મંડોરપી.એચ.સીહોસ્પીટલ શ્રી.મેહુલ.કે.વસૈયા ૭૫૬૭૮૯૫૪૬૧ 

૧૬૨ ધાનપુર રાછવાપી.એચ.સીહોસ્પીટલ I/Cશ્રીયુ.કે.પરમાર ૭૫૬૭૮૯૫૪૬૪ 

૧૬૩ ધાનપુર અગાસવાણીસી.એચ.સીહોસ્પીટ

લ 

શ્રી ત્તનતલ એસ 

બામણીયા 

૭૫૬૭૮૯૫૪૫૯ 

૧૬૪ ધાનપુર ટોકરવાપી.એચ.સીહોસ્પીટલ શ્રીનીરાલી.એમ.તડવી -- 

૧૬૫ ધાનપુર નવાનગરપી.એચ.સીહોસ્પીટલ -- -- 

૧૬૬ ધાનપુર શ્રી કૃષ્ણ કલીનીકશ્રી કૃષ્ણ કલીનીક  શ્રી રોનક.બીચંન્દ્રવતીશ્રી રોનક.બીચંન્દ્રવતી  ૯૪૨૯૫૬૦૪૫૩૯૪૨૯૫૬૦૪૫૩  

૧૬૭ ધાનપુર યશયશ  કલીનીકધાનપુરકલીનીકધાનપુર  શ્રી સુનીલ.બી.પટેલશ્રી સુનીલ.બી.પટેલ  ૯૪૨૭૬૯૨૬૯૦૯૪૨૭૬૯૨૬૯૦  

૧૬૮ ગરબાડા  સી.એચ.સી. ગરબાડા ડો.આર.કે  મહેતા 

ગરબાડા 

૦૨૬૭૩ ૨૩૩૪૦૯ 

૧૬૯ ગરબાડા  પ્રાથત્તમક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર પાંચવાડા ડો.ત્તવરલ આર.દેસા ૯૪૨૭૩૧૯પ૯૪ 

૧૭૦ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર ગાંગરડી ડૉ દીત્તપ્ત રાઠોર    ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૫ 

૧૭૧ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર મીનાક્યાર ડૉ સોનલ ગોત્તહલ ૯૦૯૯૩૫૬૬૬૯ 

૧૭૨ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર ઝરીબુઝગણ જયદીપ વસૈયા ૯૯૦૯૫૦૬૨૯૪ 

૧૭૩ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર જામ્બુઆ હેતલ જાટવા ૭૫૬૭૮૯૬૨૩૬ 

૧૭૪ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર પાત્તટયા સુધાર રજક ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૯ 

૧૭૫ ગરબાડા શ્રી રામ સીકીત્ચાલય   ડો.ઉપાધ્ યાય બાલચંદ્ર 

જ.ે ગાંગરડી 
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૧૭૬ ગરબાડા હકીમીક્લીનીક ડો.મુરતજુા કાપડીયા  ૯૪૨૬૪૨૩૯પપ 

૧૭૭ ગરબાડા કિભજંન કલીનીક ડો.ધમાાંગ જોશી  ૯૬૩૮૫૫૭૧૨૨ 

૧૭૮ ગરબાડા ભૂત્તમ કલીનીક ડો.ધવલ મોદી  ૯૮૨૫૫૪૦૨૩૫   
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પજરજશષ્ટ :-૧૧ 

એમ્બ્યુલન્સ અગંેની માજહતી 

S.No. Taluka 
Facility 
Name 

Location 
Facility 
Type 

Nodal Officer  Mobile No 
Hospital 

Contact No 

1 Dahod Katwara Dahod CHC Dr.P.K.Jha 7567895138 02673233513 

2 Dahod Bordi Dahod CHC Dr. Meena Vala 7567895144 - 

3 Dahod Timarda Dahod CHC 
Dr. Ashish 

Dhanki 
9427368142 - 

4 Dahod 
Genrel 

Hospital 
Dahod GH Dahod Dr R M Patel 7567895505 - 

5 
Devgadh 

Baria 
Piplod 

Devgadh 
Baria 

CHC Dr.R.I. Meman 7567895141 02678245541 

6 
Devgadh 

Baria 
Dabhava 

Devgadh 
Baria 

CHC Dr. Kiran Katara 9898492002 - 

7 
Devgadh 

Baria 

Shri J.S. 
Chauhan 
Hospital 

Devgadh 
Baria 

SDH Dr.C.K.Cikenavisi 9428363545 02678220435 

8 Dhanpur Dhanpur Dhanpur CHC 
Dr. Dipesh 

Solanki 
7567895459 02677237304 

9 Dhanpur Agaswani Dhanpur CHC 
Dr. N.S. 

Bamaniya 
7567867272 - 

10 Fatepura Fatepura Fatepura CHC Dr.S.G. Bhabhor 7567867189 02675235380 

11 Fatepura Sukhsar Fatepura CHC Dr. B.V. Patel 7567895974 02675235380 

12 Fatepura Balaiya Fatepura CHC Dr.V.J. Dindor 9638006665 - 

13 Garbada Garbada Garbada CHC Dr. R.K. Mehta 7567896137 02674233513 

14 Garbada Jesawada Garbada CHC Dr. Ketan Bariya 7567895409 - 

15 Jhalod Limdi Jhalod CHC 
Dr.Hemangini V. 

Vasaiya 
8980302535 02679224318 

16 Jhalod Pethapur Jhalod CHC 
Dr.Trushar K. 

Bhabhor 
7567867259 02679233612 

17 Jhalod Zalod Jhalod CHC Dr. I.N. Singh 7567894345 02679224318 

18 Jhalod Mirakhedi Jhalod CHC 
Dr. Mahmad 

Alam 
7567894647 - 

19 Limkheda Limkheda Limkheda CHC 
Dr. P.M. 
Machhar 

8487838982 02677222650 

20 Limkheda Singvad Limkheda CHC 
Dr.R.I. Meman 

(I/C) 
7567895413 02677239501 

21 Limkheda Dhadhela Limkheda CHC 
Dr. Sinal D. 

Nayak 
7567895415 - 

22 Limkheda Dudhiya Limkheda CHC Dr.J.R. Agrawal 8980308600 - 

23 Sanjeli Sanjali Sanjeli CHC Dr. Lohra 7567894647 - 
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પજરજશષ્ટ :-૧૨ 

મંડપ સજવવસ ધારકોની યાદી 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ મંડપ સત્તવણસનું નામ સંચાલકનું નામ, સરનામુ ં મોબાઇલ નબંર 

૧ દાહોદ ટાઉન  મહાવીર ટેનટ હાઉસ  મુકેશભાઇ દેસાઇ ૯૪૨૬૫૮૩૧૬૪ 

૨ દાહોદ રૂરલ  નીલ  નીલ નીલ 

૩ ઝાલોદ શ્રી ત્તવશ્વકમાણ ટેન્ટ હાઉસ ઝાલોદ  કમલેશભાઇ વી.પંચાલ ૮૨૩૮૫૫૯૯૯૬ 

૪ લીમખેડા મહાવીર ટેન્ટ હાઉસ લીમખેડા મુકેશભાઇ પાટીદાર ૯૯૦૯૮૬૭૧૫૬ 

૫ જસેાવાડા  જયશેભાઇ નગીનભાઇ પચંાલ  આશ્રમ રોડ જસેાવાડા ૯૧૦૬૨૭૨૮૨૧ 

૬ જસેાવાડા  લાલાભાઇ નગીનભાઇ પચંાલ  આશ્રમ રોડ જસેાવાડા ૯૯૦૯૬૪૧૯૮૪ 

૭ જસેાવાડા  અતુલભાઇ જયસ્વાલ પંચાયત ચોક પાસ ે નીલ 

૮ રણધીકપુર નીલ  નીલ નીલ 

૯ દેવ.બારીઆ મંગલકાયણ ડેકોરશેન  રાજુભાઇ હરવાણી રહે. 

દેવ.બારીઆ 

૯૯૯૮૯૧૮૮૮૧ 

૧૦ ફતેપુરા કપીલભાઇ ભરતભાઇ નહાર  ફતેપુરા ૯૪૨૭૦૩૫૭૩૮ 

૧૧ લીમડી   હષણદભાઇ લબાના  

૧૨ સાગટાળા  નીલ નીલ - 

૧૩ સજંલેી પદત્તમની ટેન્ટ હાઉસ  વાગરચેા સુભાષભાઇ પે્રમચંદભાઇ  

૧૪ સજંલેી દાદી કૃપા ટેન્ટ હાઉસ  મછાર રાકેશભાઇ ૯૯૦૯૩૭૯૭૦૦ 

૧૫ સુખસર  નીલ નીલ - 

૧૬ કતવારા  આશાપુરી ટેન્ટ હાઉસ  પ્રીતમભાઈ જગતત્તસંહ 

બાકલીયા 

- 

૧૭ ધાનપુર  નીલ નીલ - 

૧૮ ગરબાડા  મંડપ સવીસ ધારકનુ નામ    

૧૯ ગરબાડા  બદુભાઇ નરસીગાભાઇ મંડોડ  ગુલબાર  ૯૭૧૨૮૧૫૫૫૨ 

૨૦ ગરબાડા  વીરસીગભાઇ દલસીગભાઇ 

ગોહીલ  

રહે.ટુકીઅનોપ તા.ગરબાડા 

જી.દાહોદ  

૯૫૧૨૮ ૩૮૩૧૦ 

૨૧ ગરબાડા  મનસુખભાઇ ખાતરાભાઇ ભુરા  રહે.ટુકીવજુ તા.ગરબાડા   

૨૨ ગરબાડા રાજશેભાઇ ચનુીલાલ મોરી  નવાફળીયા તા.ગરબાડા 

જી.દાહોદ  

૯૮૨૫૮૨૮૦૬૭  

 

પજરજશષ્ટ :-૧૩ 

 

મીનીબસ, ટેમ્પા, ટર કની માજહતી 

અ. 

નં. 

પો.સ્ટે.નું 

નામ 

વાહન માત્તલકનું નામ, સરનામંુ મોબાઇલ નંબર વાહનનો 

પ્રકાર 

વાહન નંબર 

૧ દાહોદ 

ટાઉન  

ચામંુડા ટિ ાવેલ્સ  રલે્વે સ્ટેશન રોડ 

દાહોદ   જીવણભાઇ લાલાભાઇ 

રાજગદર રહે-પશુપત્તત નાથ નગર 

ગોદી રોડ દાહોદ  

૯૭૧૨૧૭૧૧૧૧ ટિ ાવેલ્સો  
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૩ ઝાલોદ  મોહમદભાઇ રહસમભાઇ પટેલ  ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ ટિક G.J9Z9314 

૪ ઝાલોદ  સલીમભાઇ રહીમભાઇ પટેલ  ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ ટિક G.J 1at5982 

૫ લીમખેડા ભરતભાઇધનાભાઇ ભરવાડ 

રહે.લીમખેડા 

૯૯૦૯૭૪૭૦૪૭ મીની 

બસ 

- 

૬ લીમખેડા ત્તચરાગકુમારચંન્દ્રકાંત શાહ  ૮૯૮૦૬૬૦૦૦૦ મીની 

બસ 

- 

૭ જસેાવા

ડા  

ત્તવનોદભાઇ બુધાલાલ પરમાર રહે 

જસેાવાડા આશ્રમ રોડ  

૯૮૭૯૮૩૨૫૬૫ ૪૦૭  

૮ જસેાવા

ડા  

કસનભાઇ ત્તહમાભાઇ કટારા રહે 

બાવકા  

૯૯૭૮૨૫૫૯૦૦ કુઝર જી.જ ે૨૦ 

એન ૭૫૦૯ 

૯ જસેાવા

ડા  

નરશેભાઇ નારણભાઇ રાઠોડ રહે 

વડવા  

૯૯૦૯૭૩૫૧૧૫ કુઝર જી.જ ે૨૦ એ 

૬૩૫૩ 

૧૦ જસેાવા

ડા  

ચેનાભાઇ ભગવાનભાઇ ઝણીયા રહે 

આંબલી  

 કુઝર જી.જ ે૨૦ એ 

૫૭૯૬ 

૧૧ જસેાવા

ડા  

દશણનભાઇ શંકરભાઇ રાઠોડ રહે 

બાવકા ત્તસંગરી ફળીયા  

૮૯૮૦૭૦૫૩૩૩ બોલેરો જી.જ ે૨૩ 

એઇ ૧૮૮૬ 

૧૨ જસેાવા

ડા  

સુરશેભાઇ ભારતત્તસંહ નળવાયા રહે 

આંબલી  

૮૭૫૮૯૧૬૪૦૮ કમાન્ડર 

જીપ 

જી.જ ે૧૭ સી 

૦૩૧૭ 

૧૩ જસેાવા

ડા  

રત્તવન્દ્રભાઇ ત્તવરત્તસંગભાઇ નળવાયા  

રહે આંબલી ઉસરા ફળીયુ  

૯૯૭૮૨૫૫૮૯૧ કુઝર જી.જ ે૯ 

બીસી ૫૭૯૪ 

૧૪ દેવ.બારી

આ 

પટેલ મોહનભાઇ રૂપાભાઇ રહે. 

અંતેલા, તા.દેવ.બારીયા 

૯૯૦૯૮૫૩૦૩૬  GJ –20 
U – 9695 

૧૫ દેવ.બારી

આ 

તેતરભાઇ બાબુભાઇ પટેલ રહે. 

દેગાવાડા, તા.દેવ.બારીયા 

૯૯૭૯૭૩૩૧૬૪  GJ – 20 
U – 9826 

૧૬ દેવ.બારી

આ 

હેમંતભાઇ મડીયાભાઇ રહે.ઉધાવળા, 

તા.દેવ.બારીયા 

૯૬૮૭૯૬૭૬૨૩  GJ – 17 
W – 3092 

૧૭ દેવ.બારી

આ 

બળવંતભાઇ પવણતભાઇ જાતે પટેલ 

રહે. પીપલોદ, તા.દેવ.બારીયા 

૯૯૭૮૨૩૮૦૧૪  GJ – 6 
XX – 382 

૧૮ દેવ.બારી

આ 

જીજે્ઞશકુમાર કાનત્તસંહ રાઠવા 

રહે.દેવ.બારીયા, ટાવર શેરી 

૯૬૮૭૧૩૯૪૭૮  GJ – 20 
A – 5719 

૧૯ દેવ.બારી

આ 

મહમંદ અલ્ તાફભાઇ મહેમુદમીયાં 

કાજી રહે. દેવ.બારીયા, કાજી ફળીયા 

૯૪૦૯૪૬૦૮૪૧  GJ – 6 
XX – 437 

૨૦ લીમડી  ધારાત્તસંગ કલાભાઇ પરમાર રહે. 

કાળીમહુડી, રવજી ફળીયા 

૯૯૭૮૩૬૬૪૮૯ િુજર જીજ ે૨૦ એ 

૮૪૨૧ 

૨૧ લીમડી  બંસીલાલ મગનભાઇ કપાસીયા 

રહે.લીમડી,ચમારવાસ 

૯૯૭૪૦૭૭૭૨૯ ટેમ્પો 

૪૦૭ 

જીજ ે૧૩ ટી 

૯૧૮૦ 

૨૨ લીમડી  રત્તવકાન્ત મગનભાઇ કપાસીયા રહે. 

લીમડી,ચમારવાસ 

૯૯૦૪૫૪૪૩૮૭ ટેમ્પો 

૪૦૭ 

જીજ ે૧૭ 

એક્સ ૬૭૧૧ 

૨૩ લીમડી અબુભાઇ મનસુખભાઇ ખાંગુડા રહે. 

લીલવાઠાકોર 

૯૮૭૯૬૫૦૪૩૮ ટિક જીજ૧ે૭ ટી 

૫૦૩૭ 
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૨૪ સાગટા

ળા 

નીલ નીલ નીલ નીલ 

૨૫ સજંલેી ભરતભાઇ સબુરભાઇ ચારલે 

રહે.સજંલેી 

૯૫૩૭૯૯૪૯૧૧ િુઝર જી.જ.ે-૦૬ 

ઇ.ડી.૪૩૦૧ 

૨૬ સજંલેી પ્રભુદાસ કાળુભાઇ ભેદી રહે.કોટા ૯૭૧૨૫૭૬૧૨૧ તુફાન જી.જ.ે-૦૯ 

બી.ડી.૩૨૧૪ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૪ 

 

લોિની હકીકત દશાવવતી માજહતી 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું 

નામ 

લોજનું નામ, 

સરનામંુ 

સંચાલકનું નામ, સરનામંુ મોબાઇલ નંબર 

૧  દાહોદ 

ટાઉન 

રામા હોટેલ  ત્તવમલભાઇ કડકીયા  ૯૪૨૭૫૩૩૦૦૩ 

૨  દાહોદ 

ટાઉન 

ત્રીભુવન ગેસ્ટ 

હાઉસ  

હત્તરઓમ શમાણ ગુડુ શમાણ બસ  

સ્ટેન્ડના સામે  

૦૨૬૭૩ ૨૨૧૦૫૭ 

૨૨૨૦૫૭ 

૩  દાહોદ 

ટાઉન 

શત્તકત ગેસ્ટ હાઉસ  હસમુખભાઇજને બસ  સ્ટેન્ડના સામે   ૯૪૨૮૭ ૮૧૬૩૧ 

૪  દાહોદ 

ટાઉન 

વૃદાવન ગેસ્ટ હાઉસ  ગુજંનભાઇ દેસાઇ સ્ટેશન રોડ  પાસે - 

૫  દાહોદ 

ટાઉન 

અંબીકા ગેસ્ટ 

હાઉસ  

મુન્નાભાઇ એમ   .પોરવાલ રલેવે 

સ્ટેશનરોડ દાહોદ  

૯૪૨૮૭ ૭૮૯૮૯ 

૬  દાહોદ 

ટાઉન 

કૃષ્ણ ગેસ્ટ હાઉસ  સુરશેભાઇ પજંાબી રલેવે સટેશન રોડ  ૯૭૨૩૪ ૭૧૬૪૫ 

૭  દાહોદ 

ટાઉન 

અગ્રસેન ગેસ્ટ 

હાઉસ 

ત્રીલોકભાઇ  અગ્રવાલ ગોદીરોડ  ૦૨૬૭૩૨૨૪૬૬૫ 

૮ દાહોદ રૂરલ  ગુલમહોર હોટલ  સંગીતાબેન રમજને્દ્રકુમાર દેસાઇ 

રહે.દાહોદ  

૯૭૨૪૩૦૨૬૭૩ 

૯ દાહોદ રૂરલ ખુશી હોટલ  પંકજકુમાર કાંતીલાલ શાહ રહે. 

હરીરાઇ ગોધરા રોડ  

- 

૧૦ ઝાલોદ  ત્તશવશત્તકત ગેસ્ટ 

હાઉસ  

ગૌરવકુમાર મહેન્દ્રભાઇ પંડીત 

રહે.ઝાલોદ  

૯૭૨૯૨૬૮૨૬૬ 

૧૧ ઝાલોદ  પ્રભુતા ગેસ્ટ હાઉસ 

બાસવાડા રોડ 

ઝાલોદ  

દક્ષાબેન નારણભાઇ કલાલ 

રહે.બાસવાડા રોડ ઝાલોદ  

૯૪૨૭૦૭૭૯૧૮ 

૧૨ ઝાલોદ  અગ્રવાલ ગેસ્ટ 

હાઉસ ગામડી નાકા 

પાસે ઝાલોદ  

સરોજબેન ગોપાલદાસ અગ્રવાલ 

રહે.પંચશીલ સોસા.ઝાલોદ  

૯૮૨૫૫૮૧૫૮૦ 

૧૩ ઝાલોદ  જય ત્તહન્દ ફરસાણ 

માટણ  એસ.ટી.સ્ટેન્ડ 

ઝાલોદ  

નરનેદ્રકુમાર ભોગીલાલ પંડીત રહે. 

વડબજાર ઝાલોદ  

૯૪૨૭૦૭૭૯૨૫ 

૧૪ ઝાલોદ  એસ.ટી.ઉપહાર ગૃહ 

ઝાલોદ એસ.ટી.ડેપો 

ઝાલોદ  

રાજશેકુમાર પરસોતમદાસ ખુરાના 

રહે. બી.એમ.હાઇસ્કુલ ઝાલોદ  

૯૯૭૯૫૭૫૪૩૯ 

૧૫ ઝાલોદ  ગોપી રસે્ટોરન્ટ 

સરકારી દવાખાના 

કનૈયાલાલ કાલીદાસ પંચાલ 

રહે.મુવાડા ઝાલોદ  

૯૪૨૮૫૪૫૧૬૫ 
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સામે ઝાલોદ  

૧૬ ઝાલોદ  સહયોગ સ્વીટ એન્ડ 

ફરસાણ માટણ  વડ 

બજાર ઝાલોદ  

ભરતકુમાર નારણદાસ પટેલ 

રહે.પંચશી  સોસા.ઝાલોદ  

૯૪૨૪૦૯૨૬૯૬ 

૧૭ લીમખેડા AMdA[ CM8, 
,LDB[0F 

C];[GEF. D;]ZV,L SYZLIF  )$Z&_$*5$_ 

૧૮ લીમખેડા lJHI CM8, ,LDB[0F A/J\TEF. ;A]ZEF. RF{CF6 
ZC[P,LDB[0F 

)_)))*#55$ 

૧૯ જસેાવાડા  હોટલ  ઉદેત્તસંહ છગનભાઇ કટારા 

રહે.જસેાવાડા પંચાયત પાસ ે

તા.ગરબાડા  

- 

૨૦ જસેાવાડા  ત્તનરંકારી હોટલ 

એન્ડ ફરસાણ માટણ   

મનોજકુમાર ગણપતલાલ ચૌહાણ 

રહે.મેઇન બજાર તા.ગરબાડા  

- 

૨૧ જસેાવાડા  હોટલ  કમલેશકુમાર મનોજકુમાર જોષી 

રહે.જસેાવાડા તા.ગરબાડા  

- 

૨૨ જસેાવાડા  મારૂત્તત હોટલ  ત્તનકંુભ મહેન્દ્ર રતીલાલ રહે.જસેાવાડા 

મેઇન બજાર તા.ગરબાડા  

- 

૨૩ રણધીકપુર  નીલ નીલ - 

૨૪ દેવ.બારીઆ જય મહાકાળી લોજ ચન્ દ્વ્શીકાબેન શ્ યામસુંદર જાની  

૨૫ દેવ.બારીઆ જય જલારામ હોટલ પ્રત્તવણભાઇ શંકરભાઇ બારીયા  

૨૬ દેવ.બારીઆ ભાવનગરી નારણ પરમાનંદ જાતે ભગતાણી  

૨૭ દેવ.બારીઆ ગુરૂકૃપા હોટલ 

અસાયડી 

અશોક  શીવચરણ  જાતે અમથાણી  

૨૮ દેવ.બારીઆ પીપલોદ ત્તવનોદ ખેમચંદ રામલાલ જાતે અગ્રવાલ   

૨૯ દેવ.બારીઆ વણઝારા હોટલ નરત્તસંહ હરીત્તસંહ જાતે વણઝારા  

૩૦ દેવ.બારીઆ કલ્ યાણ હોટલ  કલ્ યાણત્તસંહ જસેીગંભાઇ રાઠોડ  

૩૧ દેવ.બારીઆ ઘનશ્ યામ હોટલ ચરતભાઇ રણછોટભાઇ ભરવાડ  

૩૨ દેવ.બારીઆ માં કૃપા હોટલ  કીશોરકુમાર અમૃતલાલ જયસ્ વાલ   

૩૩ દેવ.બારીઆ આશાપુરા 

આહારગૃહ  

શ્રવણભાઇ સોમાભાઇ વણઝારા   

૩૪ ફતેપુરા કાઠીયાવાડી હોટલ  ત્તદલીપભાઇ શંભુભાઇ પટેલ 

રહે.ફતેપુરા  

૯૫૮૬૭૩૩૫૭૭ 

૩૫ ફતેપુરા ત્તનલમ હોટલ  સાબીરભાઇ મજીદ પટેલ રહે.ફતેપુરા ૮૨૦૦૧૧૨૮૮૦ 

૩૬ ફતેપુરા જયઅંબે હોટલ  લાલભાઇ પન્નભાઇ પંચાલ રહે.ફતેપુરા ૯૬૩૮૦૦૪૬૦૦ 

૩૭ ફતેપુરા અત્તરહંત દાલબાટી  નરશેલાલ મહત દેવડા રહે.ફતેપુરા ૯૯૦૯૮૫૧૬૦૮ 

૩૮ લીમડી  દશણન હોટલ મહેશભાઇ રમણભાઇ મોરી ૯૯૭૯૨૭૮૧૧૧ 

૩૯ સજંલેી બાપાસીતારામ 

ભોજનાલય સંજલેી 

મુકેશભાઇ  નંદ કીશોર સાધુ   

૪૦ સજંલેી સત્કાર નમકીન માટણ  

સજંલેી 

ગજને્દ્રકુમારસી.પંચાલ ૯૯૨૫૧૭૭૨૬૫ 

૪૧ સજંલેી ન્યુ ભાવનગરી 

નાસ્તા  હાઉસ 

ગોપાલભાઇ  પંત્તડત  ૯૯૨૫૧૭૭૨૭૪ 
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સજંલેી 

૪૨ સજંલેી સુમીત  ફરસાટ માટણ  સુમીતભાઇ મહેશભાઇ ભાટીયા ૯૮૭૯૭૨૫૨૮૩ 

૪૩ કતવારા  આવન્તીકા હોટલ  ભરતભાઈ  ૭૨૦૩૦૧૪૧૭૨ 

૪૪ ધાનપુર બાબારામદેવ આપસીગંભાઇ ધુળાભાઇ પટેલ  ૯૭૧૨૫૧૧૯૯૨ 

 

 

પજરજશષ્ટ :-૧૫ 

અધવલશ્કરી દળોન ેરહેવા માટેની વ્યવસ્થા અંગેની માજહતી 

અ. 

નં. 

પો.સ્ટે.નું 

નામ 

રહેવાના સ્થળનું નામ, 

સરનામંુ 

સંચાલકનું નામ, મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ 

ટાઉન 

શાક માકેટ યાડણમાં શ્રી મનોજ શાહ સેિેટરી 

એ.પી.એમ.સી.  

શ્રી અજયભાઈ કાબરાવાલા 

આસી. સેિેટરી 

એ.પી.એમ.સી.  

ઓત્તફસ નં.૨૪૦૫૦૨  શાક 

માકેટના ગેટનો નં. ૨૩૧૧૧૯ 

દાહોદ અનાજ મહાજન 

માકેટીગં   

૯૨૨૮૧૩૫૫૦૦ 

૯૪૨૬૦૮૫૬૧૪- 

૨ દાહોદ 

ટાઉન 

દરજી સમાજની વાડી  શ્રી કમલેશભાઈ દરજી 

મંડાવાવ સકણલ  

૯૯૧૩૧૧૮૧૧૧ 

૩ દાહોદ 

ટાઉન 

પંચાલ સમાજની વાડી  શ્રી બાબુભાઈ પંચાલ  ૯૩૭૭૭૪૨૯૩૧ 

૪ દાહોદ 

ટાઉન 

સીન્ધી સમાિની વાડી  અિયભાઇ ધમાવણી    ૮૭૫૮૪૬૦૪૬૦ 

૫ દાહોદ રૂરલ નીલ નીલ નીલ 

૬ ઝાલોદ  સવોદય હાઇસ્કુલ 

મુનખોસલા રોડની બાજુમાં 

તા.ઝાલોદ  

શ્રી કનુભાઇ એમ.પ્રજાપત્તત 

રહે. ઝાલોદ સવોદય 

સોસા.સામે  

૯૮૭૯૩૮૯૩૯૦ 

૭ ઝાલોદ  શ્રી સુભાષચંદ્ર બોઝ 

આશ્રમશાળા મુનખોસલા 

ઝાલોદ  

અરૂણાબેન જ.ેપરમાર 

પ્રમુખ  

૯૮૭૯૩૧૮૩૧૩ 

૮ ઝાલોદ  ઝાલોદ ઔધોત્તગક સંસ્થા 

ઝાલોદ  

બગદીશભાઇ વી.પરમાર 

સ્ટોરકીપર  

૮૨૦૦૩૫૮૭૪૫ 

૯ ઝાલોદ  શ્રી જગત્તદશકુમાર ઉિર 

બુત્તનયાદી આશ્રમ શાળા 

નાનસલાઇ સજંલેી રોડ ની 

બાજુમાં ઝાલોદ  

શ્રી મહેનદ્રભાઇ બી.સેલોત 

ઉિર બુનીયાદી આશ્રમ 

શાળા આચાણય 

૯૪૨૮૦૨૮૭૮૪ 

૧૦ ઝાલોદ  કજલેી પ્રા.શાળા  રાજશેભાઇ રામસીગંભાઇ 

મનુયા આચાણય કજલેી 

૯૭૨૬૭૬૭૬૧૬ 
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પ્રાથત્તમક શાળા   

૧૧ ઝાલોદ  ઝલાઇ માતાનું મંત્તદર ઝાલોદ  ત્તકરીટભાઇ મખનભાઇ 

અગ્રવાલ ઝાલોદ 

૯૪૨૮૪૪૮૪૧૭ 

૧૨ લીમખેડા મોડેલ સ્કુલ લીમખેડા ગોપીકુમાર બી.પટેલ ૯૭૧૪૪૧૦૩૯૯ 

૧૩ િસેાવાડા  યશવાટીકા કુમાર આશ્રમ 

જસેાવાડા 

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ ના 

પ્રમુખ  નરત્તસંગભાઇ હઠીલા 

રહે .લીમડી  
 

મો.નં.૯૪૨૭૩૧૯૫૦

૦ 

૧૪ િસેાવાડા  વણીકરદાદા માધ્યત્તમક 

આશ્રમ  શાળા નેલસુર 

અનીલભાઇ બામણીયા 

રહે .નેલસુર  

મો.નં.૯૭૧૨૦૯૨૯૯

૯ 

૧૫ િસેાવાડા  આત્તદવાસી આશ્રમ શાળા 

બાવકા 

સોમજીભાઇ પુજંાભાઇ 

ડામોર  

મો.નં.૦૨૬૭૩ 

૨૨૦૦૦૦ 

૧૬ િસેાવાડા  સ્વામી ત્તવવેકાનંદ માધ્યત્તમક 

શાળા અભલોડ 

આર .એસ.બારીયા દાહોદ  
 

મો.નં.૯૪૨૮૫૪૫૫

૬૧ 

૧૭ રણધીકપુર આમ્રકંુિ આશ્રમ શાળા 

સીગંવડ   

પ્રન્સીપાલ શ્રી બામણીયા 

ચંદુભાઇ  

૯૬૩૮૪૬૯૦૭૯ 

૧૮ દેવ.બારીઆ પી.ટી.સી. કોલજે  કુમાર 

છાત્રાલય  દેવ.બારીઆ  

સરકારી   

૧૯ દેવ.બારીઆ કોલજે  કુમાર છાત્રાલય  

દેવ.બારીઆ 

સરકારી   

૨૦ ફતેપુરા શ્રી સુખદેવ આશ્રમ શાળા 

વાંગડ, તાિઃફતેપુરા જીિઃદાહોદ 

શ્રી કાન્તીભાઇ પટેલ ૮૧૪૧૩૫૬૭૮૭ 

૨૧ લીમડી  ઉિર બુનીયાદી 

આશ્રમશાળા મીરાખેડી 

આચાયણ ત્તકરીટકુમાર 

નાથાભાઇ વણકર 

૯૯૨૫૯૯૯૮૦૨ 

   ગુરૂજી કલસીગંભાઇ 

કચનાભાઇ ભાભોર 

૯૯૦૯૪૫૬૩૫૦ 

૨૨ લીમડી  રાિિ ીય ઉિર બુનીયાદી 

આશ્રમશાળા મીરાખેડી 

આચાયણ ઉપેન્દ્રકુમાર 

હરીશકુમાર 

૭૪૨૮૧૨૮૧૮૨ 

   ગુરૂજી સોમાભાઇ 

માનત્તસંગભાઇ મેડા 

૯૭૨૭૮૩૮૬૮૩ 

૨૩ લીમડી  આશ્રમશાળા ચાકલીયા ગુરૂજી સવજીભાઇ 

માનીયાભાઇ સંગાડા 

૭૮૭૪૦૫૪૮૪૬ 

૨૪ સાગટાળા વાલત્તમકી આશ્રમ શાળા 

સાગટાળા  

  

૨૫ સજંલેી માંડલીક સ્તુરબા કન્યા 

છાત્રાલય માંડલી 

માનસીગંભાઇ ગુરુજી ૯૯૨૫૧૭૬૮૨૨ 

૨૬ સજંલેી સંત કબીર છાત્રાલય પીછોડા સરદારત્તસંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

૨૭ સજંલેી માધ્યત્તમક અને ઉ.મા.કન્યા 

ત્તવધાલય સજંલેી 

સરદારત્તસંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

૨૮ ધાનપુર એકલવ્ય આશ્રમશાળા 

પીપેરો 

સુરશેભાઇમાનાભાઇબારીયા ૯૦૯૯૧૩૧૮૬૩ 
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૨૯ ધાનપુર ગૃહક આશ્રમશાળા કંજટેા ભાવેશડામોર ૮૯૮૦૬૩૬૬૫૯ 

૩૦ ધાનપુર ગુમલી આશ્રમશાળા તા 

ધાનપુર 

આચાયણ શ્રીકેવનભાઇ 

વરસીગંભાઇ કટારા 

સંચાલકનું નામ- 

કટારાજવસીગંભાઇતેરસીગં

ભાઇ 

૯૯૭૮૩૭૧૧૯૨ 

૯૫૩૭૬૧૬૦૫૧ 

 

૩૧ ધાનપુર કંજટેામાધ્યત્તમકા ઉછચિર 

માધ્યત્તમક શાળા 

એસ.પી પરમાર  

સંચાલકનું  નામ-

નટવરત્તસંહકે.પુવાર 

 

૯૭૨૬૪૬૫૫૯૭ મો 

(૧) ૯૪૨૭૪૮૫૮૮૬ 

(ર) ૯૭૧૨૫૧૧૯૩૫ 

૩૨ ધાનપુર શ્રી રાજ ઉતર 

બુત્તનયાદીઆશ્રમશાળા  

પીપેરો 

બી.કે.ચૌહાણ  સંચાલક નું   

બચુભાઇ ખાબડ 

૯૯૦૯૧૯૪૨૪૫ 

૯૪૨૬૦૧૮૮૯૩ 

૩ ગરબાડા  આશ્રમશાળા પાંચવાડા ભાવેશભાઇ ઝીથરાભાઇ 

જાતે પલાશ પાંચવાડા 

તા.ગરબાડા  

૯૭૧૨૦ ૯૨૯૨૮ 

 ગરબાડા  જ.ેકે.તન્ના હાઇસ્કુલ ગાંગરડી 

તથા કન્યા ત્તવદ્યાલય ગાંગરડી 

આચાયણ ત્તવજય આર.શાહ. 

ગાંગરડી તા.ગરાબડા  

૯૪૨૬૪ ૦૫૯૧૬ 

 ગરબાડા  રામદેવ આશ્રમ શાળા 

પાટીયા  

જશોદાબેન ટી .બારીયા  

પાટીયા તા.ગરબાડા 

જી.દાહોદ  

૯૯૦૯૫૪૮૭૮૫ 

 ગરબાડા  ઠક્કર બાપા કુમાર છાત્રાલય 

ગાંગરડી 

ભુરાભાઇ નીલમસીહ 

બારીયા  

ગાંગરડી તા.ગરબાડા  

૯૯૭૪૪ ૩૩૭૫૦ 

 ગરબાડા  મહાત્મા ગાંધી ઉિર 

બુત્તનયાદી આશ્રમશાળા 

ચંદલા 

હસમુખભાઇ સોમાભાઇ  

પટેચંદલા તા.ગરબાડા 

જી.દાહોદ  

૯૯૭૪૦૮૭૫૭૦. 
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પજરજશષ્ટ :-૧૬ 

ફસાયેલા વ્યજિન ેરાખવા માટેની વ્યવસ્થાની માજહતી 

અ. 

નં. 

પો.સ્ટે.નું 

નામ 

રહેવાનું સ્થળ, સરનામંુ સંચાલકનું નામ, મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ 

ટાઉન 

ત્તહન્ દુ ધમશાળા દાહોદ રલે્ વે 

સ્ ટેશન રોડ  

ચન્ દકાંત કેસવલાલ શાહ  ૯૪૨૭૦૦૯૦૮૯ 

૨ દાહોદ 

ટાઉન 

સુન્ની મુસાફરીખાન  ફખરૂદીન દીવાન ટિસ્ટી 

રલેવે સ્ટેશન રોડ દાહોદ  

૯૯૨૪૮ ૨૯૦૬૫ 

૪ ઝાલોદ ઝલાઇમાતાનું મંત્તદર ઝાલોદ ત્તકરીટભાઇ મખનભાઇ 

અગ્રવાલ ઝાલોદ 

૯૪૨૮૪૪૮૪૧૭ 

૫ લીમખેડા માકેટયાડણ  ભરતભાઇ ધનાભાઇ ભરવાડ ૯૯૦૯૭૪૭૦૪૭ 

૬ િસેાવાડા  યશવાટીકા કુમાર આશ્રમ 

જસેાવાડા 

ભીલ સેવા મંડળ દાહોદ ના 

પ્રમુખ  નરત્તસંગભાઇ હઠીલા 

રહે .લીમડી  
 

૯૪૨૭૩૧૯૫૦૦ 

૭ િસેાવાડા  વણીકરદાદા માધ્યત્તમક આશ્રમ  

શાળા નેલસુર 

અનીલભાઇ બામણીયા 

રહે .નેલસુર  

૯૭૧૨૦૯૨૯૯૯ 

૮ િસેાવાડા આત્તદવાસી આશ્રમ શાળા 

બાવકા 

સોમજીભાઇ પુજંાભાઇ ડામોર  ૦૨૬૭૩ ૨૨૦૦૦૦ 

૯ િસેાવાડા  સ્વામી ત્તવવેકાનંદ માધ્યત્તમક 

શાળા અભલોડ 

આર .એસ.બારીયા દાહોદ  
 

૯૪૨૮૫૪૫૫૬૧ 

૧૧ દેવ.બારીઆ પી.ટી.સી. કોલજે  કુમાર 

છાત્રાલય  દેવ.બારીઆ  

સરકારી   

૧૨ દેવ.બારીઆ કોલજે  કુમાર છાત્રાલય  

દેવ.બારીઆ 

સરકારી   

૧૫ સાગટાળા વાલત્તમકી આશ્રમ શાળા 

સાગટાળા  

  

૧૬ સજંલેી માંડલી કસ્તરુબા કન્યા 

છાત્રાલય માંડલી 

માનસીગંભાઇ ગુરુજી ૯૯૨૫૧૭૬૮૨૨ 

૧૭ સજંલેી સંત કબીર છાત્રાલય પીછોડા સરદારત્તસંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

૧૮ સજંલેી માધ્યત્તમક અને ઉ.મા.કન્યા 

ત્તવધાલય સજંલેી 

સરદારત્તસંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

 

પજરજશષ્ટ :-૧૭ 

કેબલ ઓપરટેર / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનારની જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું 

નામ 

કેબલ ઓપરટેર / ટી.વી.ચેનલ ચલાવનારનું નામ, સરનામંુ મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ આદશણ કેબલ ઓપરટેર  સીટસ પોઇન્ટ એમ.જી.રોડ ૯૮૨૪૬૯૦૨૦૧ 
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ટાઉન દાહોદ નુપેન્દ્રકુમાર પ્રત્તવણકુમાર દોષી 

૩ ઝાલોદ  જય અંબે કેબલ ઓપરટેર રહે.ઝાલોદ નગરપાલીકાની 

સામે  

ભરત ટાવર પાસે ઝાલોદ  

૭૦૪૬૨૮૧૧૨૨ 

૪ લીમખેડા સીરીશભાઇ પુનમચંદ ગજુણર રહે.લીમખેડા ૯૪૨૬૩૬૩૦૫૮ 

૭ દેવ.બારીઆ રસ્ મીકાન્ ત સોની ૯૯૧૩૮૩૮૩૩૩ 

૮ દેવ.બારીઆ નીમણળત્તસંહ  ચૌહાણ ૯૬૩૮૫૫૭૭૯૯ 

૯ દેવ.બારીઆ મંથન રાણા ૯૫૭૪૦૬૧૫૭૪ 

૧૦ દેવ.બારીઆ અભેસીગં બારીયા ૯૦૯૯૪૫૬૨૯૯ 

૧૧ દેવ.બારીઆ ત્તવપુલ સથવારા ૯૪૨૮૪૪૯૬૩૯ 

૧૫ સજંલેી પરશેભાઇ ચાવડા  

૧૬ સુખસર  ડેન ટીવી ભુરીયો ઉફે ઇનદ્રવદન ભગવાનભાઇ પંચાલ 

રહે.સુખસર તા.ફતેપરુા  

૯૭૨૫૪૧૨૪૯૦ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૮ 

પોલીસ સ્ટેશનમાં પુર  જનયત્રણ માટે ના સાધનોની જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ ત્તવગત સંખ્યા રીમાકણસ 

૧ દાહોદ ટાઉન  સરકારી વાહન ૨  

૨ દાહોદ ટાઉન  બેટરી ૧  

૩ દાહોદ રૂરલ સરકારી વાહન ૨  

૪ દાહોદ રૂરલ બેટરી ૨  

૫ ઝાલોદ સરકારી વાહન ૨  

૬ ઝાલોદ બેટરી ૧  

૭ લીમખેડા સરકારી વાહન ૧  

૮ લીમખેડા બેટરી ૧  

૯ જસેાવાડા  સરકારી વાહન ૧  

૧૦ રણધીકપુર  સરકારી વાહન ૨  

૧૧ રણધીકપુર  બેટરી ૨  

૧૨ દેવ.બારીઆ સરકારી વાહન ૪  

૧૩ દેવ.બારીઆ બેટરી ૨  

૧૪ લીમડી સરકારી વાહન ૪  

૧૫ લીમડી બેટરી ૧  

૧૬ સુખસર સરકારી વાહન ૧  

૧૭ ધાનપુર  સરકારી વાહન ૧  

૧૮ ધાનપુર  બેટરી ૧  

૧૯ એમ.ટી.શાખા દાહોદ  મોટી બસ પી નં.-૧૯, ૧ સરદ વાહનો ફકત 

એમ.ટી.શાખાની 

આપેલ છે.  

૨૦  વોટર કેનોન પી નં.-૧૮૫ ૧  

૨૧  વજ્ર પી નં.-૧૬૫ ૧  

૨૨  એસ.એમ.એલ. પી નં.-૮૨ ૧  

૨૩  ઓપન ટિક પી નં.-૧૭૩,૧૩૦ ૨  

૨૪  વોટર ટેન્કર પી નં.-૨૦ ૧  

૨૫  લાઇટ વાહન પી નં.-૧૩૧ ૧  

 

પજરજશષ્ટ :-૧૯ 

 

પોલીસ સ્ટેશન જવસ્તારમાં  મદદ કરનાર અન્ન/ ફ્રડુ પેકેટના ટરસ્ટીઓ જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ ટિસ્ટીઓના નામ, સરનામંુ મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન ત્તહન્ દુ ધમશાળા દાહોદ રલે્ વે સ્ ટેશન રોડ , ચન્ દકાંત કેસવલાલ 

શાહ 

૯૪૨૭૦૦૯૦૮૯ 

૨ દાહોદ ટાઉન સુન્ની મુસાફરીખાન ફખરૂદીન દીવાન ટિસ્ટી રલેવે સ્ટેશન રોડ 

દાહોદ 

૯૯૨૪૮ ૨૯૦૬૫ 

3 ઝાલોદ  રામ રોટી આયોજન મંડળ ઝાલોદ જગત્તદશભાઇ ઇશવરભાઇ 

અગ્રવાલ રહે. ઝાલોદ  

૯૪૬૩૦૩૮૩૮૩૯ 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૨ 
 

 

  
Page 93 

 
  

૪ જસેાવાડા  શ્રી વરદાયક હનુમાનજી ત્તશવ મંત્તદર જસેાવાડા તથા જસેાવાડા 

ગામના સવણ ગ્રામજનો રહે જસેાવાડા પંચાયત ચોક પાસે 

૯૪૨૮૦૨૮૯૮૮ 
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પજરજશષ્ટ :-૨૦ 

 

પોલીસ સ્ટેશન જવસ્તારમાં  વાહન મદદ ની જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ વાહન માલીક / ટિ ાંસપોટણ  કોન્ટિ ાકટરના નામ, સરનામંુ મોબાઇલ નંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન ત્તકશન ટિ ાન્સપોટણ- અનાજ માકેટના ગેટ નં. ૧  ચન્દ્રપ્રકાશ  

ત્તકશનચંદ ધમાણણી રહે-જનતાચોક તળાવ પાસે દાહોદ  

 

 

૯૮૨૪૩૬૩૬૮૨, 

૯૭૧૨૯૬૩૬૮૨, 

૯૭૧૨૭૩૧૦૦૧, 

૦૨૬૭૩ ૨૪૦૬૮૨, 

૦૨૬૭૩૨૪૦૨૮૨ 

૨ દાહોદ ટાઉન પ્રકાશ રોડ લાઇન્સ રળીયાતી રોડ દાહોદ  ચંન્દ્રપ્રકાશ 

ત્તકશનચંદ રહે-જનતાચોક તળાવ પાસે દાહોદ 

૦૨૬૭૩ ૨૨૩૨૬૨ 

૯૪૨૬૨૫૦૨૮૨ 

૩ દાહોદ ટાઉન યતીન્દ્ર રોડ લાઇન્સ - અનાજ માકેટ રળીયાતી ગેટ નં.૩ 

કનકલાલ ધીરજલાલ મહેતા  

૦૨૬૭૩ ૨૨૨૦૩૨૩ 

૯૪૨૬૫૦૪૦૩૮ 

૪ દાહોદ ટાઉન કઠપુતળી એમ.પી રોડ લાઇન્સ અનાજ માકેટ રળીયાતી ગેટ 

નં.૩ સુભાષ દાતારામ ગજુ્જર  

૯૭૨૪૧૬૮૦૧૯ 

૫ દાહોદ ટાઉન હીગંળાજ રોડ લાઇન્સ અનાજ માકેટ રળીયાતી ગેટ નં.૩ 

દીલીપભાઇ ગારી  

૯૪૨૮૮૨૧૦૮૮ 

૬ દાહોદ ટાઉન એચ.કે.રોડ લાઇન્સ અનાજ માકેટ રળીયાતી ગેટ નં.૩ 

હરીશકુમાર ત્તકશનચંદ ધમાણણી 

૦૨૬૭૩૨૨૦૬૯૪  

૯૮૨૫૩૫૫૮૮૩ 

૭ દાહોદ ટાઉન પંચમહાલ ટિ ાન્સપોટણ  શ્રી રામ બેંક ચાકલીયા રોડ દાહોદ 

મુસ્તાકભાઇ  

૯૪૨૮૩૬૫૧૪૫ 

૮ દાહોદ ટાઉન અમદાવાદ ટિ ાન્સપોટણ  શ્રી રામ બેંક ચાકલીયા રોડ ફખરૂભાઇ 

હાજી  

૯૪૨૮૩૬૫૧૪૫ 

૯ દાહોદ ટાઉન રોયલ ટિ ાન્સપોટણ  યશમાકેટ ભોઇવાડા દાહોદ  સલીમભાઇ   ૦૨૬૭૩૨૨૦૭૫૫ 

૧૦ દાહોદ ટાઉન જાંબુઆ ગોલ્ડન ટિ ન્સપોટણ  દાહોદ  શબ્બીરભાઇ  ૯૪૨૬૫૦૬૩૫૨ 

૧૧ દાહોદ ટાઉન  અવંત્તતકા રોડ લાઇન્સ રળીયાતી રોડ ભરતભાઇ સોલકંી  ૯૮૨૫૨૪૪૧૭૨ 

૧૨ દાહોદ ટાઉન આશાપુરા ટિ ાન્સપોટણ  જુના આર.ટી.ઓ.પાસે દાહોદ ત્તપ્રતેશ  ૯૭૧૨૯૭૯૬૬૨ 

૧૩ દાહોદ ટાઉન રત્તવન્દ્ર ટિ ાન્સપોટણ  લક્ષ્મીનગર રળીયાતી રોડ દાહોદ  

રત્તવન્દ્રત્તસંહ સોલંકી  

૦૨૬૭૩૨૪૦૧૬૧ 

૧૪ દાહોદ ટાઉન માતંગી ટિ ાન્સપોટણ  જુના આર.ટી.ઓ.પાસે દાહોદ રમેશભાઇ 

લબાના  

૯૮૭૯૭૪૬૫૦૧ 

૧૫ દાહોદ ટાઉન ત્તવકીભાઇ શમાણ ગારખાયા ડેલામાં દાહોદ  ૯૪૨૬૫૦૬૩૬૬ 

૧૬ ઝાલોદ  સલીમભાઇ રહીમભાઇ પટેલ રહે.કસ્બા ઝાલોદ  ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ 

૧૭ ઝાલોદ મોહમદભાઇ રહીમભાઇ પટેલ રહે.કસ્બા ઝાલોદ ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ 

૧૮ જસેાવાડા   ત્તવનોદભાઇ બુધાલાલ પરમાર રહે જસેાવાડા આશ્રમ રોડ  ૯૮૭૯૮૩૨૫૬૫ 

૧૯ દેવ.બારીઆ જાવીદભાઇ અહેમદભાઇ મનસુરી રહે. મોટીઝરી, 

તા.દેવ.બારીયા 

૯૭૨૭૮૯૦૦૬૬ 

૨૦ દેવ.બારીઆ જસવંતભાઇ ભલાભાઇ પટેલ રહે.ગામડી, તા.દેવ.બારીયા ૯૯૨૫૫૮૯૩૩૮ 
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૨૧ દેવ.બારીઆ ધીરસીગંભાઇ સુરસીગંભાઇ પટેલ રહે. રામપુર, તા.ધાનપુર ૭૫૬૭૫૦૨૬૬૨ 

૨૨ દેવ.બારીઆ નીલેશભાઇ દલાભાઇ માવી રહે. ભુલવણ, તા.દેવ.બારીયા ૮૧૪૦૦૪૭૧૮૮ 

૨૩ દેવ.બારીઆ શત્રુજ્ઞકુમાર કનુભાઇ વણકર રહે. પરપટા, તા.લીમખેડા ૯૯૦૯૫૪૯૯૧૬ 

૨૪ દેવ.બારીઆ ભારતસીગં ધનાભાઇ પટેલ રહે. કેલીયા, તા.દેવ.બારીયા  ૯૭૨૬૪૬૬૧૫૬ 

૨૫ ફતેપુરા કપીલભાઇ ભરતભાઇ નહાર ૯૪૨૭૦૩૫૭૩૮ 

૨૬ લીમડી  ધારાત્તસંગ કલાભાઇ પરમાર રહે.કાળીમહુડી, રવજી ફળીયા ૯૯૭૮૩૬૬૪૮૯ 

૨૭ લીમડી બંસીલાલ મગનભાઇ કપાસીયા રહે. લીમડી,ચમારવાસ ૯૯૭૪૦૭૭૭૨૯ 

૨૮ લીમડી રત્તવકાન્ત મગનભાઇ કપાસીયા રહે. લીમડી,ચમારવાસ ૯૯૦૪૫૪૪૩૮૭ 

૨૯ લીમડી અબુભાઇ મનસુખભાઇ ખાંગુડા રહે. લીલવાઠાકોર ૯૮૭૯૬૫૦૪૩૮ 

૩૦ ગરબાડા ફતેસીગભાઇ રૂપસીગભાઇ જાત ે ગોહીલ રહે.દાદુર 

તા.ગરબાડા 

૯૪૨૭૦ ૧૩૩૨૦ 
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પજરજશષ્ટ :-૨૧ 

પોલીસ સ્ટેશન જવસ્તારમાં  ડેમની જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ ડેમની માત્તહતી નામ તથા ઉંચાઇ કયાં આવેલ છે. સ્થળ 

૧ દાહોદ ટાઉન નીલ નીલ 

૨ દાહોદ રૂરલ કાળીડેમ  ચોસાલા ગામે 

૩ ઝાલોદ  માછણનાળા ત્તસંચાઇ ત્તવભાગ ઉંચાઇ ૨૫.૪૪ 

મી.ઉચાઇ લંબાઇ ૨ કી.મી.  

નાનસલાઇ ગામે ઝાલોદ 

૪ લીમખેડા  નીલ નીલ 

૫ જસેાવાડા  નીલ નીલ 

૬ રણધીકપુર  ચુંદડી ડેમ કબુતરી નદી  ચુંદડી 

૭ રણધીકપુર  પંતગડી હડફ નદી  પંતગડી 

૮ દેવ.બારીઆ વાક્લેશ્વર ડેમ  નાની  ખજુરી 

૯ ફતેપુરા  નીલ નીલ 

૧૦ લીમડી  કાળી ટુ ઉચાંઇ-૧૫૦ ફુટ સાબળી 

૧૧ સાગટાળા નીલ નીલ 

૧૨ સજંલેી નીલ નીલ 

૧૩ સુખસર  નીલ નીલ 

૧૪ કતવારા  નીલ નીલ 

૧૫ ધાનપુર ઉમરીયા ઉમરીયા 

૧૬ ધાનપુર અદલવાડા નળ્ુ 

૧૭ ગરબાડા  ઠક્કર બાપા સરોવર ઉચાઇ ૮૩ ફુટ  ટુકીવજુ પાટાડુગરી 

તા.ગરબાડા  
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પજરજશષ્ટ :-૨૨ 

 

જિલ્લાનાં પો.સ્ટે.ની હદમાં આવેલ વાયરલેસ સેટની માજહતી દશાવવતું પત્રક 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ વાયરલેસ સેટની માત્તહતી કયાં આવેલ છે. સ્થળ રાખલે છે. અથવા 

રાખવામાં આવનાર છે. 

૧ દાહોદ ટાઉન  ૧ દાહોદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન 

૨ દાહોદ રૂરલ ૧ પો.સ્ટે.માં રાખવામાં આવેલ 

૩ ઝાલોદ  ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ લીમખેડા  હા લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૫ જસેાવાડા 

પો.સ્ટે 

૨ જસેાવાડા પો.સ્ટે ખાતે તથા સરકારી 

વાહનમાં 

૬ રણધીકપુર  ૧ રણધીકપુર પોલીસ સ્ટેશન 

૭ દેવ.બારીઆ રીપીટર (ડંુગર ઉપર ) દેવ.બારીઆ દેવગઢ  ડંુગર ઉપર દેવ.બારીઆ 

૮ ફતેપુરા ફતેપુરા પો.સ્ટે. ફતેપુરા પોલીસ સ્ટેશનમા 

૯ લીમડી  કાળી ટુ સાબળી 

૧૦ સાગટાળા નીલ નીલ 

૧૧ સજંલેી સજંલેી પો.સ્ટે. વાયરલેસ સજંલેી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ સુખસર  નીલ નીલ 

૧૩ કતવારા  ૧ ખંગેલા ચેક પોસ્ટ 

૧૪ ધાનપુર ધાનપુર પો.સ્ટે-૧ 

કંજટેા આ.પો.-૧ 

ધાનપુર પો.સ્ટે-૧ 

કંજટેા આ.પો.-૧ 

૧૫ ગરબાડા  ૨ પોલીસ સ્ટેશન ગરબાડા 

૧૬ ગરબાડા  ૧ મીનાક્યાર ચેક પોસ્ટ  
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પજરજશષ્ટ :-૨૩ 

 

જિલ્લાનાં પો.સ્ ટેની હદમાં આવેલ નદી  જવસ્તારના ગામો ખસેડવા લાયક દશાવવતું પત્રક 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ નદી ત્તવસ્તારના ખસેડવા લાયક યામોની માત્તહતી નદીનંુ નામ 

૧ દાહોદ ટાઉન નીલ નીલ 

૨ દાહોદ રૂરલ નીલ  નીલ 

૩ ઝાલોદ  સાંપોઇ નાનસલાઇ ત્તવગેર ે માછણ નદી 

૪ લીમખેડા પટવાણ,ટીબંા,નીનામાના ખાખરીયા,લીમખેડા નાના 

હાથીધરા 

હડફ નદી 

૫ જસેાવાડા  નીલ  નીલ 

૬ રણધીકપુર  પંતગડી ,પાલ્લા બારલેા  હડફ 

૭ દેવ.બારીયા  નીલ  નીલ 

૮ ફતેપુરા  નીલ  નીલ 

૯ લીમડી  લીમડી,નીમેવરોડ,વરોડ, રત્તણયાર, ટાંડી માછણ નદી(માછણ 

ડેમ) 

૧૦ સાગટાળા  નીલ  નીલ 

૧૧ સજંલેી  નીલ  નીલ 

૧૨ સુખસર  નીલ  નીલ 

૧૩ કતવારા  નીલ  નીલ 

૧૪ ધાનપુર ચારી,ડંુગરપુર,ડભવા, પાનમ 

૧૫ ગરબાડા  નીલ  નીલ 
 

 

 

 

 

 

 

 

પજરજશષ્ટ :-૨૪ 

 

પો.સ્ટે. જવસ્તારમાં ૫સાર થતી નદીઓ, નહેરો, કાંસ કયાંથી શરૂ થાય િે અને કયા પુરી થાય િે. 

અને તેના રૂટ ઉ૫ર કયા કયા ગામો આવેલ િે તેની જવગત. 
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અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ નદીઓ/નહેરો/કાંસ રૂટ ઉપર આવતા ગામોના નામ 

૧ દાહોદ ટાઉન નીલ નીલ 

૨ દાહોદ રૂરલ નીલ  નીલ 

૩ ઝાલોદ  માછણ નદી ખારા લીમડીથી નીકળી 

સાંપોઇ નાનસલાઇ થેરકા ત્તચત્રોડીયા 

મુનખોસલા ધાવડીયા થઇ અનાસ 

નદીને મળે છે.  

થેરકા સાંપોઇ નાનસલાઇ  

૪ લીમખેડા હડફ નદી  પટવાણ,ટીબંા,નીનામાનાખાખરીયા,લીમખેડા 

નાના હાથીધરા 

૫ લીમખેડા વાંકડી નદી  હાથીયાવન,બાડીબાર,પીપળી 

૬ લીમખેડા ડોસી નદી  નવાવડીયા,જુનાવડીયા 

૭ જસેાવાડા  નહેરો – નીલ 

નત્તદ – કરણી નત્તદ 

કોતર – (૧) ઉમરીયા કોતર, 

(૨) કાતળીયા કોતર 

 

અભલોડ 

અભલોડ ઉબરીયા ફળીયુ,  

(૧) બાવકા 

(૨) વડવા  

(૩) ખજુરીયા  

૮ રણધીકપુર  કોઇ નહેર પ્રસાર થતી નથી   

૯ દેવ.બારીઆ પાનમ નદી  બૈણા, જુનાબારીઆ, ચેનપુર, ભુવાલ, ભતુીયા, 

ભથવાડા  

૧૦ ફતેપુરા  નીલ  નીલ 

૧૧ સાગટાળા  નીલ  નીલ 

૧૨ સજંલેી સુકી નદી  પ્રતાપપુરા, ચમારીયા, નેનકી  

૧૩ સુખસર  ખારીયા નદી  મોટીઢઢેલી, ઢઢેલી, બોરીદા, ઘાણીખુંટ 

વરૂણા સુખસર ખારીયા નદી  

૧૪ કતવારા  નીલ  નીલ 

૧૫ ધાનપુર રતનમહાલના જંગલ માંથી ચારી,ડંુગરપુર,ડભવા, 

૧૬ ગરબાડા  ખાનનદી  ભે,પાટાડંુગરી,દેવધા  

૧૭ ગરબાડા  નહેર પાટાડુગરી,પાંચવાડા,દેધા  
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પજરજશષ્ટ :- ૨૫ 

સંપકવ  સૂચી 

Sr. 

No. 
Designation Name Office Resi Mobile Fax 

Email ID 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Collector 
Shri Vijay 

Khardi 
239001 - 

99784 

03207 
239005 

codahod@gmail.com 

2 D D O Shri R K Patel 239066 247800 99784 

06232 
239138 ddo-dah@gujarat.gov.in 

3 DSP (Rural) 
Shri Premvir 

Sinh 
240940 - 

99784 

05068 
220800 

dahodsp@gmail.com 

4 
Resi. Add. 

Collector  
R.M.Khant 239111 - 

99784 

05179 
239500 

racdahod@gmail.com 

5 
Director, 

DRDA 

Shri S G 

Gamit 
239055 - 

02673 

239055 
- 

drdadahod1@gmail.com 

6 
Dy.DDO 

(Revenue)  
Shri S K Patel 239150 246111 

94278 

15071 
- 

dyddodahod@gmail.com 

7 DSO 
Shri K S 

Gehlot(I/c) 
239250 - 

98257 

50618 
239230 

dsodahod@gmail.com 

8 CDHO 
Dr.V H 

Pathak 
239130 248004 

75678 

95502 
- 

cdmodahod@gmail.com 

9 DEO 
Shri 

B.A.Ninama 
239100 - 

99099 

70224 
- 

deodahod1@gmail.com  

10 DPEO N.G.Vyas 239113 - 
99099 

71662 
- 

dpeodahod1@gmail.com  

11 
Dy. Director           

(Information) 

Shri 

N.S.Bamaniya 
239242 - 

90997 

92700 
239238 

ddinfodahod@gmail.com  

12 
Chief Fire 

Officer 
Dipesh Jain 220510 - 

78787 

40400 
- 

cfodahod@gmail.com  

13 

Control 

Room 

Mamlatdar 

(Disa.) 

Shri M J 

Bharvad 
239277 - 

96876 

38182 
239277 

dismgmt-

dah@gujarat.gov.in 

 

 

mailto:codahod@gmail.com
mailto:ddo-dah@gujarat.gov.in
mailto:dahodsp@gmail.com
mailto:racdahod@gmail.com
mailto:drdadahod1@gmail.com
mailto:dyddodahod@gmail.com
mailto:dsodahod@gmail.com
mailto:cdmodahod@gmail.com
mailto:deodahod1@gmail.com
mailto:dpeodahod1@gmail.com
mailto:ddinfodahod@gmail.com
mailto:cfodahod@gmail.com
mailto:dismgmt-dah@gujarat.gov.in
mailto:dismgmt-dah@gujarat.gov.in
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Taluka 
Name 

Designat
ion 

Officer 
Name (Shri) 

Code (O) Mobile 
Police 

Station 
Email ID 

D.Baria 

Prant 
Officer 

Shri A I 
Suthar 

026 
78 

221 
075 

99784 
05339 

221300 

prantdevgadhbaria@
gmail.com 

Mamlatd
ar 

Shri D J Baria 

220 
222 

94284 
26474 

mam-
devgadhbaria@gujar

at.gov.in 

TDO 
Shri J R 
Rathva 

220 
228 

98796 
71354 

 

Chief 
Officer 

Shri B D 
Makwana 

221 
710 

94263 
75788 

codevgadhbaria@gm
ail.com 

Dahod 

Prant 
Officer 

Shri A I 
Suthar(I/c) 

026 
73 

220 
080 

99784 
05340 

222300 

prantdahod@gmail.c
om 

Mamlatd
ar 

Shri.B N 
Patel 

220 
020 

75670 
02522 

mam-
dahod@gujarat.gov.i

n 

TDO 
Shri D K 
Sangada 

247 
126   

 

Chief 
Officer 

Shri P D 
Raichandani 

220 
511 

98252 
56015 

codahod@gmail.com 

Dhanpur 

Prant 
Officer 

Shri.D S 
Vasava 

026 
77 

229 
212 

75670 
10980 

237333 

 

Mamlatd
ar 

Shri B H 
Mahajan 

237 
331 

75670 
02418 

mam-
dhanpur@gujarat.go

v.in 

TDO 
Shri R K 
Parmar(I/c) 

2475
90 

96381 
78061 

 

Fatepura 

Prant 
Officer 

Shri.D S 
Vasava(I/c) 

026 
75 

2257
00 

75670 
10929 

233333 

prantfatepura@gmail
.com 

Mamlatd
ar 

Shri B U 
Rathva 

2335
66 

94263 
22861 

mam-
fatepura@gujarat.go

v.in 

TDO 
Shri P V 

Baria 

2336
37 

99794 
75963 

 

Garbada 

Prant 
Officer 

Shri A I 
Suthar(I/c) 

026 
73 

2333
22 

99784 
05340 

233200 

prantgarabada@gmai
l.com 

Mamlatd
ar 

Shri R M 

Bhoya 

2334
80 

 

mam-
garbada@gujarat.gov

.in 

TDO 
Shri A A 
Makrani 

2333
22 

97379 
49993 

 

Jhalod 

Prant 
Officer 

Shri.D S 
Vasava(I/c) 026 

79 

225 
700 

75670 
10929 224333 

225399 

prantzalod@gmail.co
m 

Mamlatd
ar 

Shri D T 
Vanakar 

224 
140 

75670 
02275 

mamzalod@gujarat.g
ov.in 

mailto:prantdevgadhbaria@gmail.com
mailto:prantdevgadhbaria@gmail.com
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:codevgadhbaria@gmail.com
mailto:codevgadhbaria@gmail.com
mailto:prantdahod@gmail.com
mailto:prantdahod@gmail.com
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:codahod@gmail.com
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:prantfatepura@gmail.com
mailto:prantfatepura@gmail.com
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:prantgarabada@gmail.com
mailto:prantgarabada@gmail.com
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:prantzalod@gmail.com
mailto:prantzalod@gmail.com
mailto:mamzalod@gujarat.gov.in
mailto:mamzalod@gujarat.gov.in
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TDO 
Smt. 
Kailashben 
Bhabhor 

233 
637 
233 
664 

94285 
80057 

 

Chief 
Officer 

Shri S B 
Amaliyar  

225 
269 

99787 
88686 

cojhalod@gmail.com 

Limkheda 

Prant 
Officer 

Shri.D S 
Vasava 

026 
77 

222 
121 

75670 
10980 

222633 

prantlimkheda@gmai
l.com 

Mamlatd
ar 

Shri D M 
Gandhi 

222 
621 

99090 
19780 

mam-
limkheda@gujarat.go

v.in 

TDO 
Shri.S K 
Manata 

237 
344 
247 
590 

94265 
15232 

 

Sanjeli 

Prant 
Officer 

Shri.D S 
Vasava(I/c) 

026 
79 

225 
700 

75670 
10929 

227550 

prantsanjeli@gmail.c
om 

Mamlatd
ar 

Shri.V G 
Rathod 

227 
550 

99783 
31444 

mam-
sanjeli@gujarat.gov.i

n 

TDO 
Shri D D 
Chaudhari(I/
c) 

224 
134 

82006 
51257 

 

Singvad 

Prant 
Officer 

Shri.D S 
Vasava 

026 
77 

 75670 
10980  

prantlimkheda@gmai
l.com 

Mamlatd
ar 

Shri R M 
Tadvadi 

 97147 
52840  

mamsingvad@gmail.
com 

TDO      

 

mailto:cojhalod@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
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દાહોદ જિલ્લાના પુર લાયઝન અજધકારીશ્રીની જવગત 

િમ અત્તધકારીશ્રીનું નામ કામગીરીમાટે 

ફાળવેલ તાલુકો 

મોબાઈલ નંબર ઈ – મેઈલ 

૧ 

શ્રી એસ.જી.ગાત્તમત 

ત્તનયામકશ્રી,ત્તજલ્લા ગ્રામ 

ત્તવકાસ એજન્સી,દાહોદ 

દાહોદ ૭૫૬૭૦૩૩૪૩૧ drdadahod1@gmail.com 

૨ 

શ્રી આઈ.એ.ભાથીજી, 

નાયબ ત્તજલ્લા ત્તવકાસ 

અત્તધકારીશ્રી(પંચાયત),દાહોદ 

ગરબાડા ૯૪૨૭૮૧૫૦૭૨ 

dyddopandahod@gmail.com 
 
 

3 
શ્રી પી.એમ.ત્તહંગુ, જનરલ 

મેનજેર,(ડી.આઈ.સી),દાહોદ 
ઝાલોદ ૯૪૨૭૮૩૭૫૦૭ 

gm-dic-dah@gujarat.gov.in 
 

૪ 

શ્રી એન.બી.વસાવા,કાયણપાલક 

ઈજનેરશ્રી, માગણ અને મકાન 

ત્તવભાગ(પંચાયત),ત્તજલ્લા 

પંચાયત,દાહોદ 

ફતેપુરા ૯૬૮૭૩૧૨૯૫૦ 

exernbdhd@gmail.com 
 
 

૫ 

શ્રી એસ.કે.પટેલ,નાયબ ત્તજલ્લા 

ત્તવકાસ 

અત્તધકારીશ્રી(મહેસુલ),દાહોદ 

સજંલેી ૯૪૨૭૮૧૫૦૭૧ 
dyddodahodm@gmail.com 

 

૬ 

શ્રી ડી.એસ.વસાવા,નાયબ 

કલેક્ટર અને પ્રાંત 

અત્તધકારીશ્રી,લીમખેડા 

લીમખેડા ૭૫૬૭૦૧૦૯૮૦ prantlimkheda@gmail.com 

૭ 

શ્રી કે.એસ.ગેલાત,ત્તજલ્લા 

આયોજન અત્તધકારીશ્રી, 

કલેક્ટર કચેરી,દાહોદ 

ધાનપુર ૯૮૨૫૭૫૦૬૧૮ 
dpodahod@hmail.com 

 

૮ 

શ્રી આર.કે.પટેલ,કાયણપાલક 

ઈજનેરશ્રી,પાણી પરુવઠા અન ે

ગટર વ્યવસ્થા બોડણ ,દાહોદ 

ત્તસંગવડ ૯૯૭૮૪૦૫૪૭૬ exnphdhd@gmail.com 

૯ 

શ્રી એ.આઈ.સથુાર,નાયબ 

કલેક્ટર અને પ્રાંત 

અત્તધકારીશ્રી,દેવગઢ બારીયા 

દેવગઢ બારીયા ૯૯૭૮૪૦૫૩૩૯ 

prantdevgadhbariya@gmail.com 
 
 

 

દાહોદ જીલ્લાના પોલીસ અજધકારીઓના સંપકવ  નબંર 

અ.નં. કચેરી/પો.સ્ટે./ 

શાખાનંુ નામ 

હો

દ્દો 

અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ મોબાઇલ 

નંબર 

પો.સ્ટે./ 

કચેરીનો 

ટેલીફોન 

નંબર 

ઇ-મેઇલ 

એડિ ેસ 

૧ પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી દાહોદ  SP  શ્રી પ્રેમ વીર ત્તસંહ  ૯૯૭૮૪ 

૦૫૦૬૮ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૨૩૦૦ 

sp-
dah@gujarat

.gov.in 

૨ અ.પો.અત્તધ.શ્રી દાહોદ ત્તવભાગ   ASP શ્રી તજેસ વી.પટેલ  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૨ 

૦૨૬૭૩  

૨૪૧૧૦૦ 

sdpo-
dah@gujarat

.gov.in 
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૩ ના.પો.અત્તધ.શ્રી લીમખેડા 

ત્તવભાગ  

DYS
P 

શ્રી ડો.કાનન દેસાઇ  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૫ 

૦૨૬૭૭  

૨૨૯૦૫૦ 

dysp-
limkheda-
dah@gujar
at.gov.in 

૪ ના.પો.અત્તધ.શ્રી ઝાલોદ 

ત્તવભાગ 

DYS
P 

શ્રી એ.બી.ડામોર  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૬ 

૦૨૬૭૯  

૨૨૫૪૦૦ 

- 

૫ ના.પો.અત્તધ.શ્રી મુ.મ.દાહોદ  DYS
P 

શ્રી કે.એમ.ગોહીલ  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૦ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૦૩૦૦ 

sp-dah-
legal@gujara

t.gov.in 

૬ ના.પો.અત્તધ.શ્રી SC/ST સેલ 

દાહોદ  

DYS
P 

શ્રી કે.એમ.ગોહીલ  - - hc-scst-
dah@gujarat

.gov.in 

૭ LCB  શાખા દાહોદ  PSI શ્રી પી.બી.જાદવ  ૮૧૪૦૬ 

૩૯૧૧૧ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૩૯૦૦ 

lcb-sp-
dah@gujarat

.gov.in 

૮ LIB શાખા દાહોદ  PI શ્રી સી.સી.ખટાણા  ૮૯૮૦૦ 

૪૬૦૯૨ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૧૧૩૪ 

lib-sp-
dah@gujarat

.gov.in 

૯ SOG શાખા દાહોદ  PSI શ્રી એન.એસ.પંચાલ  ૯૫૧૦૪ 

૭૪૨૪૦ 

- Polstn-sog-
dah@gujarat

.gov.in 

૧૦ CPI શ્રી દાહોદ  PI શ્રી એચ.એચ.ઝાલા  ૯૮૨૫૫ 

૦૫૫૮૯ 

૦૨૬૭૩  

૨૪૩૯૦૦ 

cpi-
dag@gujarat.

gov.in 

૧૧ CPI શ્રી દેવ.બારીયા  PI શ્રી બી.કે.બારીયા  ૯૪૨૬૩ 

૫૮૪૬૨ 

૦૨૬૭૮  

૨૨૦૩૩૩ 

Pi-devgadh-
dah@gujarat.

gov.in 

૧૨ CPI શ્રી ઝાલોદ  PI I/c  શ્રી 

બી.કે.બારીયા 

૯૪૨૬૩ 

૫૮૪૬૨ 

૦૨૬૭૯ 

૨૨૫૩૯૭ 

cpi-zalod-
dah@gujarat.

gov.in 

૧૩ દાહોદ ટાઉન  PI શ્રી કે.જી.પટેલ  ૮૧૬૦૭ 

૧૭૭૯૩ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૦૧૦૦ 

polstn-
dah@gujarat

.gov.in 

૧૪ દાહોદ રૂરલ  PSI શ્રી એન.કે.દેસાઇ  ૯૯૧૩૬ 

૦૦૩૬૬ 

૦૨૬૭૩  

૨૪૪૯૦૦ 

polstn-rural-
dah@gujarat

.gov.in 

૧૫ કતવારા  PSI શ્રી એસ.જ.ેરાઠોડ  ૯૮૨૫૭ 

૬૦૩૮૬ 

- Polst-
katwara- 

dah@gujarat
.gov.in 

૧૬ ગરબાડા  PSI શ્રી એ.એન.સોલંકી  ૯૭૨૪૨ 

૨૪૮૨૦ 

૦૨૬૭૩  

૨૩૩૨૦૦ 

polstn-gar-
dah@gujarat

.gov.in 

૧૭ જસેાવાડા  PSI શ્રી કે.વી.ડીડંોર  ૮૯૮૦૦ 

૦૩૨૨૪ 

૦૨૬૭૩  

૨૩૪૩૦૦ 

polstn-
jesawada-
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dah@gujarat
.gov.in 

૧૮ લીમખેડા  PI શ્રી એચ.પી.કરણે  ૯૯૭૯૦૦

૪૩૨૫ 

૦૨૬૭૭  

૨૨૯૬૩૩ 

polstn-
limkheda-

dah@gujarat
.gov.in 

૧૯ દેવ.બારીયા  PSI શ્રી એ.એમ.મકવાણા  ૯૦૯૯૦ 

૦૧૭૬૨ 

૦૨૬૭૮  

૨૨૧૩૦૦ 

polstn-dev-
dah@gujarat

.gov.in 

૨૦ ધાનપુર  PSI શ્રી બી.જી.ઇશરાણી  ૯૮૨૫૪ 

૨૧૩૨૫ 

૦૨૬૭૭  

૨૩૦૪૩૩ 

polstn-dhan-
dah@gujarat

.gov.in 

૨૧ સાગટાળા  PSI શ્રી એમ.એ.દેસાઇ  ૮૭૫૮૪ 

૭૮૭૮૭ 

- - 

૨૨ રણધીકપુર  PSI શ્રી આર.કે.રાઠવા  ૯૯૦૯૬ 

૦૧૫૧૧ 

૦૨૬૭૭  

૨૩૯૬૩૩ 

psi-
radhan-
dah@gujar
at.gov.in 

૨૩ ઝાલોદ  PSI શ્રી એન.આર.ચૌધરી ૯૭૨૭૯ 

૦૮૮૮૨ 

૦૨૬૭૯  

૨૨૬૩૩૩ 

polstn-zalod-
dah@gujarat

.gov.in 

૨૪ લીમડી  PSI શ્રી પી.એમ.જુડાલ  ૯૯૦૯૦ 

૬૧૨૫૨ 

૦૨૬૭૯  

૨૩૬૧૨૫ 

polstn-limdi-
dah@gujarat

.gov.in 

૨૫ સુખસર  PSI શ્રી એ.એ.રાઠવા  ૯૯૭૮૧ 

૨૮૫૮૯ 

૦૨૬૭૫  

૨૩૫૩૩૩ 

polstn-
sukhasar-

dah@gujarat
.gov.in 

૨૬ સજંલેી  PSI શ્રી એસ.એન.બારીયા  ૯૯૨૫૧ 

૪૩૪૪૪ 

૦૨૬૭૯ 

૨૨૭૧૦૦ 

psi-sanjeli-
dah@gujar
at.gov.in 

૨૭ ફતેપુરા  PSI શ્રી એ.એમ.રાઠવા  ૯૮૭૪૮ 

૯૯૦૯૩ 

૦૨૬૭૫ 

૨૩૩૩૩૩ 

polstn-
fatepura-

dah@gujarat
.gov.in 

૨૮ મત્તહલા પો.સ્ટે.  WP
SI  

શ્રી એમ.પી.પરમાર  ૯૫૩૭૬ 

૧૩૭૧૦ 

૦૨૬૭૩ 

૨૪૦૧૪૪ 

asi-phq -
dah@gujarat

.gov.in 

૨૯ એમ.ટી.શાખા PSI શ્રી બી.એમ.બોરસે  ૯૮૯૮૦ 

૯૦૨૭૦ 

૦૨૬૭૩ 

૨૨૨૭૦૦ 

 

 

જિલ્લા કક્ષાના ફોન નંબર 

S=D GFD CMÛM SR[ZLG]\ ;ZGFD]\ Mobile Land FAX No 

mailto:-dah@gujarat.gov.in
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Line 

1 zL  lJHI BZF0LP IAS Collector & DM 
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
99784 
06207 

239001 239005 

2 zL VFZPS[P58[, IAS DDO  
lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

99784 
06232 

293066 239138 

3 zL 5[|D JLZ l;C IPS SP  
5M,L; C[0 

SJF8Z4NFCMN 
XC[Z 

99784 
05068 

222300 220800 

4 zL ZFDl;\CPV[DPBF\8 
GAS 

RAC &ADM  
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
99784 
05179 

239111 239005 

5 zL HI[g§l;\C ALP;M,\SL 
GAS 

Project 
Administrator 

TASP 
SR[ZL4TFP5\P 

5F;[ 

99784 
05643 

220102 220102 

6 zL lSZ6EF. V[;PU[,FT GAS 
Dist.Planning 

Officer  

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

98251 
49320 

239151 ... 

7 zL V[;PHLPUFlDT GAS Director DRDA 
DRDA SR[ZL4;[JF 

;NG ;FD[ 
75670 
33431 

239055 239050 

8 zL lSZ6EF. V[;PU[,FT GAS 
Dist. Supply 

Officer   

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

98257 
50618 

239250 239250 

9 zL  V[PS[P 5|HF5lT  IC 
Dy.Collector 
Stamp Duty 

lH<,F ;[JF ;NG 
;FD[4KF5ZL 

99784 
08689 

239149 ... 

10 
zL 
5|C,FNEF.PV[;P5|HF5lT 
GAS 

Dy.Dist.Election 
Officer 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

99784 
05295 

239231 239230 

11 
zL  lGS[TG 
VFZPDHD]NFZ 

Dy.Conservator 
of Forest  

 ;FDFlHS 
JGLSZ64ITI ;FD[   

94265 
70591 

266137 260473 

12 zL HGSl;\C 0LPhF,F 
Dy.Conservator 

of Forest  
N[JU- AFZLIF 

99792 
18001 

220425 20425 

13 zL VlG,EF. 5LPJF3[,F GAS 
Dy.Collector 

MDM  

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

75678 
67698 

239222 239222 

14 zL V[PVF.P;]YFZ  GAS(I/C) 
Prant & SDM 

Dahod 

U0L 
OM8"4NFCMN 

99784 
05340 

220173 248105 

15 zL V[PVF.P;]YFZ  GAS 
Prant & SDM 

D'Baria 

5L5,MN 
ZM04N[JU- 

AFZLIF 

99784 
05339 

221075 221075 

16 zL 0LPV[;PJ;FJF GAS 
Prant & SDM 

Limkheda 

WFG5]Z 
ZM04,LDB[0F 

75670 
10980 

222121 ... 

17 zL 0LPV[;PJ;FJF GAS(I/c) 
Prant & SDM 

Zalod 
D]JF0F4hF,MN 7567010929 225700 225700 

18 zL XSZFEF. S[P58[, Dy.DDO Revenue lH<,F 5\RFIT 94278 239150 239138 
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EJG4KF5ZL 15071 

19 
zL .gN=HLTl;\C 
V[PEFYLHL 

Dy.DDO 
Panchayat 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

94278 
15072 

239022 239138 

20 zL V[DPH[P58[,  EX.Er. R &B State 
hF,MN 

ZM04NFCMN 
96620 
35893 

266994 251922 

21 zL V[GPALPJ;FJF 
EX.Er. R &B 
Panchayat 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

96873 
12950 

239237 261300 

22 zL AR]EF. 5LPEFEMZ   IC 
EX.Er. MI 

Panchayat 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

94276 
19682 

239240 ... 

23 zL ZxDLSF\T V[P58[, 
EX.Er. GWSSB 

Civil 

H, EJG4LIC ;FD[ 
NFCMN 

99784 
05476 

  244018 

24 zL CQF"NEF. HLP5ZDFZ  
EX.Er. GWSSB 

Mech. 

H, EJG4LIC ;FD[ 
NFCMN 

99784 
06887 

250856 250856 

25 zL EZTEF.PH[P9SSZ EX.Er. WASMO 
UMNL ZM04ZF3J 

CM:8[, 
99784 
42128 

... ... 

26 zL SZ6l;\C V[;P50JF, EX.Er. MGVCL 
50FJ DFS["8 IF0" 

;FD[ 
99252 
08127 

240918 243618 

27 
zL HI\TLEF. V[GP 
58[,LIF  IC 

EX.Er. Irrigation 
State 

DFK6GF/F 
SM,MGL4NFCMN 

97379 
83468 

224525 ... 

28 zL ZTGEF. HLP C9L,F  IC 
EX.Er. Machhan 

Nala 

lNJ0F SM,MGL4 
S0F6F 

94278 
72313 

237538 237525 

29 zL GFGHLEF. HLPjIF; 
Dist.Primary 
Edu.Officer 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

99099 
71662 

239113 ... 

30 
zL lA5LGR\§ 
V[DPlGGFDF 

Dist.Edu.Officer 
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
99099 
70224 

239100 239100 

31 zL DG;]BEF. 5LPAU0F Dist.Agri.Officer 
lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

98984 
40102 

239107 ... 

32 zL G8JZl;\C JLPZF9JF   IC 
Dy.Dir.  

Horticulture 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

94284 
15456 

239251 ...  

33 
0F"P SD,[XULZL V[, 
PUM;F.  IC 

Dy.Director AH 
lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

94260 
61219 

239118 ... 

34 0F"PJLPV[RP5F9S CDHO 
lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

756789 
5502 

239130 ... 

35 0F"PZD6EF. V[DP58[, Civil Surgen 
l;JL, 

CMl:58,4NFCMN 
756789 

5505 
246548 246548 

36 0F"P5|SFX ;]YFZ Dist.TB Officer 
l;JL, 

CMl:58,4NFCMN 
756789 

6510 
247445 ... 

37 0F"PVHI S]DFZ Dist. Lap. Officer 
l;JL, 

CMl:58,4NFCMN 
75748 
15666 

248925 ... 
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38 0F"PVTLT V[;P0FDMZ 
Dist. Maleria 

Officer 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

756789 
5506 

239192 ... 

39 
0F"PZD6,F, VFZP58[,    
IC 

Dist. Ayurved 
Officer 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

94263 
75405 

239119 ... 

40 zL JFIP8LP VF\A[0SZ IC DILR 
;ZJ[ EJG4lH<<FF 

;[JF;NG 
9974609778 239006 ... 

41 
 zL GFGHLEF. HLPjIF;   
IC 

Programme 
Officer ICDS 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

99099 
71662 

239179 ... 

42 zL S[PH[P5ZDFZ     IC 
 Social Welfare 

SC 

lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

9427660590 239221 ... 

43 zL ;]EFQFEF. HLP58[, Astt.Comm.Trible 

UMNL 
ZM04V[;PALPVF. 

5F;[ 

94271 
55142 

251022 261300 

44 zL ZD[XEF. 5LPBF8F    IC Samaj Suraxa  
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
97123 
85381 

239225 ... 

45 zL ZD[XR\§ V[RPZFH 
Dy.Director SC 

Welfare 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

99790 
40728 

239248 ... 

46 zL .g§JNG S[PA|CDEÎ Vikasati Jati 
UMNL ZM04 ZF3J 

CM:8[, 
97144 
51844 

265934 265934 

47 
zL DGMHS]DFZ 
V[;P;MGL 

Ashramshala 
Adhikari 

TASP 
SR[ZL4TFP5\P 

5F;[ 

97127 
02600 

223357 ... 

48 zL G,LG V[;PAFD6LIF 
Dy.Director 
Information 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

90997 
92700 

239242 ... 

49 zL 5|lJ6EF. ALPRFZ[, 
Dist.Registrar 

(CS) 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

87588 
42246 

239180 ... 

50 zL 5|SFX V[DPlC\U] 
General Manager 

DIC 

GIDC CM, RFS,LIF 
ZM0 NFCMN 

94278 
37507 

266086 267416 

51 zL lJZ, RF{WZL Sport Officer 
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
89800 
25510 

... ... 

52 zL ZLT[XS]DFZ V[GP58[, 
Employment 

Officer 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

99980 
12658 

239159 ... 

53 zL TFCLZ NF\+M,LIF   ARTO 

RTO 
S\5Fpg04UZAF0F 

RMS0L 

97274 
44455 

243200 ... 

54 
0F"P5Z[XEF. 
V[;P0FDMZ 

Dy.Director AH, 
Poultry  

D]JF,LIF 
S=Ml;\U4NFCMN 

99785 
77708 

246263 ... 

55 zL ;FDHLEF. 0LP ZF9M0 Asst.Dir.Fisheries 
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
94273 
64716 

239037 ... 
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56 
zL ZFH]EF. 
V[GP5|HF5lT 

Dist.Treasury 
Officer 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

75670 
22948 

239116 ... 

57 zL G8JZl;\C JLP ZF9JF 
Dy. Dir. Agri. 
Off.Training 

9SSZAF5F RMS4 
NFCMN 

94284 
15456 

242368 242368 

58 zL G8JZl;\C JLP ZF9JF  IC 
Dy. Dir. Agri. 

Extension 

9SSZAF5F RMS4 
NFCMN 

94284 
15456 

... ... 

59 zLDlT 5FI,A[G EFEMZ IC 
Dy. Dir. Agri. Soil 

Testing 

9SSZAF5F RMS4 
NFCMN 

96645 
13654 

... ... 

60 
zL ,1DLSF\T 
VFZP5F~,SZ 

Dy.Dir. Soil 
Conservation 

UMNL ZM04 ZF3J 
CM:8[, 

70410 
29091 

252031 ... 

61 zL ,<,]EF. VFZPAFD6LIF State Tax Officer 

RTO 
S\5Fpg04UZAF0F 

RMS0L 

78747 
68388 

240674 ... 

62 zL ;JHLEF. 5LP EUMZF Suptt. Excise 
;ZSFZL J;FCT 
5F;[4NFCMN 

94275 
48463 

220472 ... 

63 zL ;]WLZEF. H[P58[,    IC 
Ex.Er. National 

Highway 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 94094 

21125 

239211 ... 

64 
zL D]S[XEF. VF.P58[,    
IC 

Dy. Ex.Er. 
National High 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

239212 ... 

65 
zL OT[l;\C ALPJCMGLIF    
IC 

Astt. Inspector L 
F 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

96875 
66593 

239025 ... 

66 zL VXMS S]DFZ l;\C   IC Asst. Geologist 
lH<,F ;[JF 

;NG4KF5ZL 
99246 
78517 

239259 ... 

67 
zL D]S[XEF. 
V[GP0FDF[Z IC 

City Survey 
Suptt. 

;ZJ[ EJG4lH<<FF 
;[JF;NG 

9925323554 239003 ... 

68 zL X\SZEF. ALP E[NL Sub Registrar 
U0L 

OM8"4NFCMN 
98793 
38756 

246349 ... 

69 zL AR]EF. VFZP0L\0MZ 
Divisional 

Controller ST 
UMWZF 

99244 
23972 

02672 
261913 

... 

70 zL V[RPHLP58[, 
Depo Manager 

ST 
A; :8[XG4NFCMN 

99989 
53130 

220246 ... 

71 zL ZHGLSF\T  ALPD]lGIF 
Lead Bank 

Manger 

A[\S VMO 
AZM0F4UMNL 

ZM0  

99798 
64365 

261365 220320 

72 
zLDlT 5|lTEFA[G 
V[DP5ZLB 

Asst.Cherity 
Comm. 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

94268 
53425 

239265 ... 

73 zL D]S[XEF. ;LP0FEL 
Town Planning 

Officer 

UMNL 
ZM04GFSF 5F;[ 

83475 
35249 

255000 ... 

74 
S]\Pl5|I\SF  S[PAFlZIF   
IC 

Labour Officer 
(Agri.) 

lH<,F ;[JF 
96870 
00702 

239181 ... 
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;NG4KF5ZL 

75 S]P l5|I\SF S[P AFZLIF 
Labour Officer 

(Industry) 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

96870 
00702 

239255 ... 

76 
zL DC[XEF. V[DP 
N[JGFGL 

Dy.Ex.Er. Jal 
Sampatti  

UMNL ZM04 ZF3J 
CM:8[, 

94273 
05310 

267910 ... 

77 zL SG]EF. VFZP N[J/    IC 
Dist.Supply 
Mamlatdar 

lGUD 
UM0FpG4RFS,LIF 

ZM0 

94273 
06353 

222920 222920 

78 
0F"P VZlJ\NEF. 
V[RPhF,F 

Asst.Comm. 
Food & Drug 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

75675 
13712 

239024 ... 

79 zL UZJZEF.PVFZPZF9M0 Nirantar Adhikari 
TF,]SF 5\RFIT 
;FD[4 NFCMN 

99747 
63271 

... ... 

80 zL 5Z;M¿DEF. S[P J6SZ Dy.Dist.Librarian 
J[ZFI8L 5FG  

;FD[4 UMNL ZM0 
98252 
98161 

254969 ... 

81 
zL 5|uG[XEF. 
S[PA|CDEÎ 

Principal  
Govt.Eng.Coll. 

hF,MN 
ZM04NFCMN 

94270 
68694 

263780 ... 

82 zL DGLQFEF. V[GPRFZ[, 
Principal Govt. 

Poly. 

hF,MN 
ZM04NFCMN 

94270 
57855 

266681 ... 

83 zL DMCGEF. S[PDFJL 
Principal ITI 

Dahod 

hF,MN 
ZM04NFCMN 

96625 
08861 

250184 ... 

84 zL S<5[X S[PD[ZF.    IC 
Principal  Female 

ITI  

hF,MN 
ZM04NFCMN 

99740 
07384 

251637 ... 

85 
zL ACFN]Zl;\C 
ALPRF{CF6 

Principal 
Govt.Tech.H S 

lJzFDU'C 5F;[4 
NFCMN 

99097 
35442 

220081 ... 

86 zL ZTLEF. V[RP;]J[ZF Water Shed 
DRDA SR[ZL4;[JF 

;NG ;FD[ 
94263 
79425 

239349 ... 

87 zL DC[g§ 58[,    IC DIO   NIC 
lH<,F ;[JF ;NG 

4KF5ZL 
94275 
47224 

... ... 

88 zL VFlNtI DL6F 
Dist.Livelyhood 

Manager 

DRDA SR[ZL4;[JF 
;NG ;FD[ 

90999 
55765 

... ... 

89 zL lCT[XEF. V[;P58[, 
Dowary 

Protection 
Officer 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

94268 
76965 

239424   

90 zL XF\TL,F, TFJLIF0           

IC 

Dist.Child 
Protection 

Officer 

lH<,F ;[JF 
;NG4KF5ZL 

99797 
24302 

239020   

91 zL ZFC], U]%TF Dist.Stat.Officer 
lH<,F 5\RFIT 
EJG4KF5ZL 

94291 
20019 

239112 ... 
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92 
zL 5Z;M¿DEF. 
5LP5|HF5lT 

Head Post 
Master 

C[0 5M:8 VMlO;4 
 GUZ5Fl,SF ;FD[ 

NFCMN 

94285 
45310 

242723 ... 

93 
zL U],FD DM.I]¡LG 
Dg;]ZL 

Sub Divisional 
Telecom Officer 

BSNL, Dahod 

9SSZ AF5F RMS 
5F;[4 

NFCMN XC[Z 

94288 
20520 

240350 ... 

94 
zL DG]EF. 
V[DPl\5|INXL" 

Dy.Director 
Industries Safety 

& Health 

lH<,F ;[JF ;NGvZ 4 
UMWZF 

97125 
42022 

02672 
241870 

... 

95 
zL lHT[g§l;\C 
V[DPDlC0F 

Regional 
Polution Controll 

Officer 

Z_4 C{NZL 
;M;FI8L4 UMWZF 

98253 
95711 

02672 
245 996 

... 

 

રાજ્ય કક્ષાના નંબર  

િમ કંટિ ોલ રૂમ સંપકણ  નંબર ફેક્સ ઈ-મેલ  

૧ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪, 

૨૩૨૫૧૯૦૦, 

૨૩૨૫૧૯૦૨, 

૨૩૨૫૧૯૦૭ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨, 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૨ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી-ટોલ રી  ૧૦૭૦ - - 

૩ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી 

સેટેલાઈટ ફોન નંબર 

૮૮૧૬૨૧૪૬૭૭૧૧ - - 

૪ રીલીફ કમીશ્નરશ્રી, 

ગાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

 

૫ મુખ્ય કારોબારી 

અત્તધકારીશ્રી. 

GSDMA ગાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

-૨૩૨૫૯૨૭ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

ceo@gsdma.org  

૬ રાહત ત્તનયામકશ્રી, 

ગાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૧ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૨ 

મો.૯૯૭૮૪૯૬૦૮૭ 

- dor@gujarat.gov.in  

૭ ત્તનયામકશ્રી, 

 GSDMA ગાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૩૦૨ 

director@gsdma.org  

૮ મામલતદારશ્રી SEOC 

ગાંધીનગ.ર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૬ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૯ ઈન્ડીયન મેટિ ોલોજીકલ  

ડીપાટણમેન્ટ,અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૦૭૯-૨૨૮૫૭૬૫૭ 

૦૭૯-૨૨૮૬૧૪૧૩ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૪૪૯ 

૦૭૯- 

૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૨૨૮૬૫૪૫૯ 

 

www.imd.gov.in  

૧૦ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૧ ૦૭૯- dg-isr@gujarat.gov.in 

mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
mailto:ceo@gsdma.org
mailto:dor@gujarat.gov.in
mailto:director@gsdma.org
mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
http://www.imd.gov.in/
mailto:dg-isr@gujarat.gov.in
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સીસ્મોલોજીકલ રીસચણ ૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૨ ૬૬૭૩૯૦૧૫ dgisrgad@gmail.com  

 

ગિુરાત સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનિેમેન્ટ ઓથોરીટી,ગાંધીનગર 

 

િમ હોદ્દો ફો.નંબર(ઓ) ફો.નંબર(ર)ે મોબાઈલ 

૧ મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

૨૩૨૫૯૨૭૬ 

(ફેક્સ) 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૫ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૪૯૦૦ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૨ અત્તધક મુખ્ય કારોબારી 

અત્તધકારીશ્રી 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૦૩ 

૦૭૯-૨૩૨૫૩૫૪૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૩૫૪૦૪ 

૯૪૨૮૮૧૪૨૮૦ 

૩ ત્તનયામકશ્રી વહીવટ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-

૨૬૮૫૮૪૧૮ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૪ ત્તનયામકશ્રી ફાયનાન્સ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૮ - ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૫ 

 

  

mailto:dgisrgad@gmail.com
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પજરજશષ્ટ :-૨૬  

નકશા :- 

દાહોદ જિલ્લાનો નકશો 
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દાહોદ તાલુકાનો નકશો 
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ઝાલોદ તાલુકાનો નકશો  
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લીમખેડા તાલુકનો નકશો  

   



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૨ 
 

 

  
Page 93 

 
  

સંિલેી તાલુકાનો નકશો 
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ફતેપુરા તાલુકાનો નકશો  
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