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પાટપાટ--૨૨  

૨૦૧૭૨૦૧૭  
  

  
 
 

ઈમરજ સી ઓપરશન સે ટર ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ કલે ટર કચેર  

નમદા 

અને 

ુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ 
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સંદશ 
 નમદા જ લાએ છે લા વષ  દર યાન િવિવધ ુદરતી તથા માનવ સજ ત આ તોનો 
સામનો કય  છે. બદલાયેલ સમયમા ંઆપિ  યવ થાપન કામગીર એ મા  ચોમાસાના ચાર 
માસ ુરતી મયા દત રહ  નથી. અવારનવાર આવી પ તી અણધાર  આપિ ઓ સામે પી 
િતસાદ આપવા માટ ુ ઢ માળ ુ હો ુ આવ યક છે.  બાબતે જ લા આપિ  યવ થાપન 

યોજના તૈયાર કરવા માટ ગંભીરતા ુવક ેર ત કયા છે. આ યોજના નો હ ુ   અવારનવાર 
સ તી ુદરતી અને માનવ સજ ત આ તોથી થતા ન-માલના ુ શાનમાં ઘટાડો કરવાનો 
તથા વર ત િતસાદની યાને સરળ અને ઝડપી બનાવાનો છે. 
 
 િવિવધ તર ય આપિ  યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવાના અ ભગમથી તા ુકા 

ા ય, જ લા તથા રાજય તરના તર ક સં લન ને તથા િતસાદ યાને વેગ મળેલ છે. 
ત  ઉપરાંત આ યોજના ારા સ ંબંિધત િવભાગોની આપિ  યવ થાપન કામગીર  અ વયે 
હકારા મક અ ભગમ કળવાયો છે. યવ થાપન કામગીર એ સતત ચાલતી યા છે. યાર આ 
યોજના ું  સમયાં ર અપડશન કરવમાં આવે તે અ યંત આવ યક છે. આ આપિ  યવ થાપન 
યોજના તૈયાર કરવા માટ મામલતદાર ી, આપિ  યવ થાપન ડ .પી.ઓ ી- 

.એસ.ડ .એમ.એ. અને ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ ઓ ફસના ટાફની કામગીર  શંસનીય રહ  છે. 
 

 ા છે ક, જ લા આપિ  યવ થાપન યોજના નમદા જ લામાં સ ંભિવત આ ત 
પહલા, દર યાન અને પછ ની પ ર થિતમાં જ લા આપિ  યવ થાપન તં  અને િવિવધ 
ટા ક ફોસને આ મીક સંજોગોમાં ઝ પી િતભાવ આપવા માટ માગદશક પ િનવડશે. 
 

આભાર સહ 
 

 

              
 

                                                            આર. એસ. િનનામા(આઈ.એ.એસ.)    

                                                                         કલે ટર  
તાર ખ: ૧૦/૦૫/૨૦૧૭                                            નમદા-રાજપીપલા 
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અ ુ મ ણકા 

કરણ િવભાગ િવષય વ  ુ પાના નંબર 

૧  સં પના અને િનતી ૦૬ 
 ૧.૧ લાન ું  આયોજન ૦૬ 
 ૧.૨ હ  ુ ૦૬ 
 ૧.૩ સ ામંડળ અને જવાબદાર ઓ. ૦૭ 
 ૧.૪ આપિ  યવ થાપનની સ ંક પના ૦૭ 
 ૧.૫ યોજના તૈયાર કરવા બાબત અને ુઘારણા   ૦૭ 
૨  આફત  ,સંવેદનશીલતા અને જોખમ િવ લેષણ  (HRVA)                      ૦૮ 
 ૨.૧ આપિ  કલન, આપિ  ત નો ઇિતહાસ  ૧૦ 
 ૨.૨ ુ ર સંભિવત જોખમી થાન ૧૦ 
 ૨.૩ વાવાઝો ુ ૧૨ 
 ૨.૪ ૂ કંપ ૧૨ 
 ૨.૫ ુ કાળ ૧૨ 
 ૨.૬ એક સાથે ઘણા બધા લોકો એકઠાં થાય યાર જોખમ )મેળા 

અને ધાિમક સંગો વગેર(  
૧૩ 

 ૩ એચ. આર.વી.એ. પ ધિત (HRVA) ૧૩ 
 ૪ મતાઓ ુ ં િવ લેષણ ,જોખમ અને સંવેદનશીલતા  

વગ કરણ 
૧૩ 

 ૫ સંવેદનશીલ તા ુકા તથા ગામોની િવગત ૧૪ 
 ૬ સંસાઘનો ું  િવ  લષેણ ૧૪ 
 ૭ મતા િવ લેષણ   ૧૪ 
 ૮ HRVA િવ  લષેણ ગેની ભલામણો ૧૬ 
 ૯ હ ટ વેવ એ શન લાન ૧૬ 
૩  આપિ   યવ  થા ું  માળ ું રાજય અને  લા ક ાએ                                             

  
૧૮ 

 ૩.૧ ડ ક ાયસીસ મેનેજમે  ટ ૃપ લા ૧૮ 
 ૩.૨ આગાહ  અને ૂ વ ચેતવણીની સ ં  થા  યવ  થા ૧૯ 
૪  રોકથામ અને ઉપશમન કાયયોજના ૨૦ 
૫  ૂ વ તૈયાર  કાય યોજના ૨૬ 
 ૫.૧ મતાવધન લાન   ૨૬ 
 ૫.૨ તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ   ૨૬ 
 ૫.૩ તાલીમ આયોજન  યવ  થા ૨૭ 
 ૫.૪ એજ  સીઓની મદદ દર  યાન ોટોકોલ  યવ  થા ૨૭ 
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 ૫.૫ બચાવ સાઘનોની ઓળખ અને જ  થોની ચકાસણી ૨૭ 
 ૫.૬ ચેતવણી તં ની ચકાસણી કરવી ૨૮ 
 ૫.૭  વર ત િતસાદ ટ મો વ  ચે ુ ં   સ ંકલન ૨૮ 
 ૫.૮  વિૈ  છક સં  થાઓ અને અ  ય હત ઘારકો સાથે સંકલન ૨૯ 
 ૫.૯ ુ ર અને વાવાઝોડા સાથે ુ ુ  ગત ૂવ તૈયાર ૨૯ 
 ૫.૧૦ ૂ વ ચેતવણી યવ થા )EWS( અને આપિ  બાદની 

ૂચનાઓ 
૨૯ 

 ૫.૧૧ આપિ  બાદની ૂચનાઓ ૨૯ 
 ૫.૧૨ આગોતર  યવ થા ૩૦ 
 ૫.૧૩ સ ુદાય ૃ િત અને િશ ણ અને ૂવ  યાર  ૩૦ 
 ૫.૧૪ ોકયોરમે  ટ )ટ  ટ ઘાબડા ,સાઘનો વગેર(  ૩૦ 
 ૫.૧૫ એસ.ડ .આર.એન. અપડશન ૩૦ 
૬  ુ િમકા અને જવાબદાર  ુિમકા અને જવાબદાર     ૩૧ 
૭  ુનઃ થિત-(Recovery) ૪૭ 
૮  બ ટ  યવ  થા                                                   ૫૦ 

પ રિશ ટ 

૧.  જ લાનો ઈિતહાસ ૫૨ 
 ૧.૧ આપિ નો ઇિતહાસ છે  લા વષ  દર  યાન જ  લામાં ધટલ 

આપિ ની િવગતો ૂ કંપ 
૫૮ 

૨  જ લાના સંવેદનશીલ તા ુકા /ગામોની િવગત. ૬૦ 
૩  સાધનોની મા હતી ૬૪ 
૪  વયંમસેવકોની યાદ ૬૮ 
૫   થળાંતર યોજના                                              ૭૦ 
૬  મેડ કલ અને હોિ  પટલ મેનેજમે  ટ  ૭૧ 
૭  િમ ડયાની િવગત  ૭૩ 
૮  રાહત ુન: થાપનના ધોરણો. ૭૫ 
૯  સંપક મા હતી. ૮૯ 
 ૯.૧ જ લા માં આવેલ વરસાદ માપક ય ં ની મા હતી ૮૯ 
 ૯.૨ નદ ની પાણી ની સપાટ  ગે ડ વોન ગ ની ણ કરવા 

માટ જવાબદાર અિધકાર ઓ 

૮૯ 

 ૯.૩ જ લાના સં લન અિધકાર ઓની યાદ  ૯૦ 
 ૯.૪ તા ુકાવાર લાયજન અિધકાર ઓની િવગત ૯૯ 
 ૯.૫ મામલતદાર અને તા ુકા િવકાસ અિધકાર ની સંપક યાદ ૧૦૦ 
 ૯.૬ નમદા જ લામાં આવેલ ડમો અને તેના સંપક ુ ોની યાદ ૧૦૨ 
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 ૯.૭ ડમ ગે ડ વોન ગ ની ણ કરવા માટ જવાબદાર 
અિધકાર ઓ 

૧૦૩ 

 ૯.૮ નમદા ડમ પર ફરજ બ વતા અિધકાર ીની મા હતી ૧૦૪ 
૧૦  રાજય ક ાની કચેર ઓની સંપક મા હતી ૧૦૬ 
 ૧૦.૧ રાજય ક ાના કં ોલ મની મા હતી ૧૦૬ 
 ૧૦.૨ રાહત િનયામક ીની ચેર  ૧૦૬ 
 ૧૦.૩ ુજરાત રા ય આપિ  યવ થાપન સ ા મ ંડળ ની કચેર  ૧૦૭ 
 ૧૦.૪ આમ , એરફોસ, કો ગા ્ની મા હતી ૧૦૭ 
 ૧૦.૫ એરફોસ ગાંધીનગર  ૧૦૭ 
 ૧૦.૬ બાયસેક { BISAG} ૧૦૭ 
 ૧૦.૭ આઈ.એમ.ડ  િવભાગ ૧૦૮ 
 ૧૦.૮ સી મોલો લ િવભાગ ૧૦૮ 
 ૧૦.૯ એન.ડ .આર.એફ. ગાંધીનગર ૧૦૮ 
 ૧૦.૧૦ અ ય જ લાના મ વની મા હતી ૧૦૯ 
 ૧૦.૧૧ જ લા ક ાના ઈર ડ યમ નંબર ૧૧૦ 
૧૧  હ થ ઓફ સર અન ેમેડ કલ ઓફ સર ીઓની િવગત ૧૧૧ 
૧૨  લામાં આવેલ ખાનગી તથા સરકાર  હો પીટલની મા હતી   ૧૧૨ 
૧૩  લામાં આવેલા ડમની મા હતી ૧૧૩ 
૧૪  લામા ંઆવેલા િવ ામ ૃહની મા હતી (સરકાર )  ૧૧૩ 
૧૫  લાનો નકશો ૧૧૪ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

DDDDMMPP--NNAARRMMAADDAA  ((PPaarrtt  ––IIII))  PPaaggee  66  
  

 

 

 

કરણ ૧ 
 સંક પના અને નીિત                            . 
 

         આપતી ગમે યાર ાટક  શક છે  .તે નાના પાયે અગર મોટા પાયે હોઇ શક છે.આ 
સમયે ન માલ ું ુકશાન ઓછામાં ઓ ં થાય તે માટ સજજતા અને આયોજનની જ ર પડ 

છે  .એ ું નથી ક ુદરતી આપિતઓ આપણા માટ કોઇ નવી ક અ ણી બાબત .છે .આ 
અગાઉના સમયમાં પણ આપણે વઘતી ક ઓછ  સફળતા સાથે આપતીઓનો સામનો કયા જ 
છે .પરં ું  ઇિતહાસ ઉપર નજર નાખીએતો ુતકાળમાં આખીને આખી સં ૃ િતઓના ઉ ૂલન થી 
માંડ ને આવી ઘણી આફતોમાંથી ઘ ું બ ુ બચાવી લેતી આ ુિનક માનવ િત સમ  છે .

ુદરતી આપિતઓ મોટા ભાગે સં ૂણ પણે કયારય િનવાર  શકાતી નથી.પરં ું  તેનાથી  થતી 
અસર તથા ુકશાનમાં ઘટાડો જ રથી કર શકાય છે . 
૧.૧. લાન ુ ં આયોજન: 

લા આપિ  યવ થાપન લાન ુ ય 11 િવભાગ અને પ રિશ ટ-11 માં વહચાયેલો 
છે . ુ ય િવભાગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે . 

I. તાવના  ,સંક પના અને નીિત  

II. જોખમ અને સંવેદનશીલતા ૃથકકરણ (HRVA) 

૧.૨  હ ુ  :   

આ લેખથી   લામાં આપિ  યવ થાપન માટ જ ર  આઘાર ુત મા હતીની 
જોગવાઇ કર  છે ,.  

I. િવિવઘ આપિ ઓ ગે લાના નાગ રકો માટના જોખમો અને સંવેદનશીલતા 
યા યાિપત કર  છે , . અને  

II. લામાં સંભિવત આપિ ઓની અસર િનવારવા /ટાળવા અથવા તેના શમન માટ 
આવા પ કારોએ લેવાના પગલા યા યાિયત કયા છે .  

સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપિ ઓના િતભાવમાં ુ ય અને સહાયક 
પ કારોની ુ િમકા અને જવાબદાર ઓની િવગતો આપી છે  .આવી યોજનાઓ  

A. તા ુકા તર . ,  
B. લામાં આવેલા મહ વના ઔ ો ગક થાનો માટ . ,  

ચોકકસ આપિ  િતભાવ કામગીર  કઇ ર તે ૂણ થશે તે બાબતની માણ ૂત 
સંચાલન કાયર િત મારફત િવકસાવવામાં આવેલી છે  .માણ ૂત સં ચાલન 
કાયર િતનો ુકરર અથવા સહાયક કાય  અને પ કારોની જવાબદાર  છે . 
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૧.૩. સ ામંડળ અને જવાબદાર ઓ  :   

લા માટની જ ર યાતો અન ે ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના ુજરાત આપિ  

યવ થાપન સ ામંડળ અિઘિનયમના સ ાિઘકાર હઠળ સદર  ુ અિઘિનયમથી કલેકટરન ે

આપિ ની અસરો ટાળવા અથવા ઓછ  કરવાના યાસોમા ંઅ ય પ કારોનો સહકાર અન ેસહાય 

ુ િનિ ત કરવા માટ અિઘ ૃત કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ૧  આપિ  યવ થાપનની .૪. સંક પના: 

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

I. આપિ  િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવાની  
II. આક મકતા અને આપિ ઓ માટની સજજતાની  
III. આપિ ની અસરોના ૂ યાંકનની  

   તમામ કારના જોખમ યવ થાપન અને અિઘકા રતાના િવચારથી આપિ  યવથા 
આયોજન અને યાસો માટનો પાયો ૂ રો પાડ છે  .તમામ કારના જોખમ યવ થાપનમાં ,

લાને અસર કરતા સ ંભિવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા માટના 
આયોજનની િવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે . 
  અિઘકા રતા એટલે નાગ રકોના વન અને વનિનવાહને ખતરામાં ૂ ક તેવા તમામ 
જોખમો અને આપિ ઓને પહ ચી વળવા માટ દરક નાગ રકોને િશ ણ  ,તાલીમ અને સહાયથી 

સમ  બનાવવો .આવી અિઘકા રત એ આપ િ ની તજવીજ કરવા માટની સં ૂણ જવાબદાર  
કોઇ ય કતમાં તબદ લી નથી પણ આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા 
માટ જ ર સાઘનો અને સહાય દરક ય કત ઘરાવે છે તે ુ ં ુ િનિ ત કરવા માટના િતમ 
યાસો છે . 

 
 

૧.5 યોજના તૈયાર  કરવા બાબત અને ુઘારણા   
લા કલેકટર  િવભાગ અને લામાંની બી  સં થાઓના સહયોગથી લા આપિ  

યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટ અને તેમાં ુઘારા/ફરફાર કરવા માટ 
જવાબદાર છે 

I. કોઇ જોખમમાં મહ વના ફરફાર થાય યાર. 
II. કોઇ મોટ  આપિ  બાદ શીખવા મેળલા પાઠ પરથી  ,અથવા  

III. યોજનામાં યા યા કરલી સં થામાં મહ વનાં ફરફાર અથવા કાયિવશેષ દળના ાથિમક 
સ યોની જવાબદાર માં થતા મહ વના ફરફાર થાય યાર. 

IV. કોઇ જોખમના કારમાં મહ વનો ફરફાર થાય યાર  
V. કોઇ મોટ  આપ ી પછ  મળેલા બોધપાઠના આઘાર  
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કરણ -  ૨ 
                                     આફત ,સવેંદનશીલતા અને જોખમ િવ લેષણ  (HRVA)                      
- 

આપિ   ,જોખમ ,િન :સહાયતા )HRVA) કલનમાં િવિવધ આપિ  ત  માટ જોખમ અને 
િન:સહાયતા ું   સંક લત કલન હોય છે  .આ મા હતીમાં ઘ ું રસ દ િવ લેષણ હોય છે ,માં 

જોખમ સંભિવત થાન અને માળખાં કયા છે  ?અને  જોખમ સંભિવત લોકો કોણ છે  ઉપરાંત 
કયા લોકો આપિ  ત નો સામનો કરવા સ મ છે. િન:સહાયતા કલનમાં આિથક -સામા જક 
િન:સહાયતા  ,રહણાંકના અસલામત આવાસો ,પયાવરણની િન :સહાયતા વગેરનો સમાવેશ થાય 
છે.  
 
lH<,FGL VF\S0FSLI DFlCTL 
 

S|D lJUT VF\S0FSLI DFlCTL 
! lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG p¿Z V1FF\X VG[ Z!P#Z VG[ 

Z!P5* YL *#P#_ YL *#P$* 
Z[BF\X JrR[ lJ:TZ[,M K[[[ 

Z S], 1F[+O/ ૨૭૫૫.૫ ચોરસક .મી. 
# B[0F6 C[9/GF[ lJ:TFZ ૧૦૫૦૬૦ હકટર 
$ H\U, lJ:TFZ ૧૧૪૭૬૬.૯૯ હ ટર 
5 VFAMCJF ભેજવાળ   
& HDLG ખાડા-ટકરાવાળ -કોતરવાળ - 

જમીન નો કાર-મ યમ-કાળ -ગોરા  
* GNLVM નમદા-કરજણ 
( 5FS ુવાર-મકાઈ- ુવેર-કપાસ-શેરડ -મગ-

તલ-બાજર . 
) S], UFD ૫૩૯ મહ ુલીગામ 
!_ U|FD 5\RFITGL ;\bIF 99 Avt>#i 

122 j&Y p>city 
!Z 
 

5|FgT  ૧) નાંદોદ 

૨) દ ડયાપાડા 
!# 
 

TF,]SF ૧) નાંદોદ 

૨) દ ડયાપાડા 
૩) સાગબારા 
૪) િતલકવાડા 
5) ગ ડ ર 
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!$ GUZ5F,LSF ૧- રાજપીપળા 
!5 J:TL sJQF" Z_!!f 

5)_#*) 
U|FdI sJQF" Z_!!f ().5&% 
XC[ZL sJQF" Z_!!f ૧૦44% 

!& J:TLGL ULRTF  
sNZ RMP lSPDLP 
NL9fsJQF" Z__!f 

Z!$ લોકો તી કવેર ક .મી 

૧૭ J:TL J'lwWNZ  
s!))! YL Z__! NZdIFGf 

૧૪.૭૭% 

૧૮ HFlT 5|DF6 s;[S; Z[;IMfNZ 
CHFZ  5]~QFMV[ :+LG]\ 
5|DF6s;G[ Z_!! 5|DF6[f 

દર ૧000 પ ુષો એ ૯૩૭ 

૧૯ ;F1FZTFG\] 5|DF6 
s8SFDF\f s;G[ Z_!! 5|DF6[f 

૭૩.૨૯% 

૨૦ હો પી લો ૦૧ 
આ ુવદ ક દવાખાના ૧૭૧૭ 
ાથમીક આરો ય ક (પી.એચ.સી) ૨૩ 

સા ુહ ક આરો ય ક (સી.એચ.સી) ુલ:- ૪ 
૨૧ 5X]lRlSt;FGL ;J,TM  

sU|FdI lJ:TFZf 
 

sVf 5X] NJFBFGF  
sAf 5X] NJFBFGF 5[8F 
S[gN=M 

 

૨૨ 5]XWG U6TZL D]HA sJQF" 
Z_!_v!!f 

 

!P UFI 140863 
ZP E[[\; 58951 
#P W[8F v ASZF 72028 
$P VgI 5X]WG 650 
5P DZWF\ v ATSF 123827 

૨૩ VP BFGUL XF/FGL ;\bIF ૪૫ 
AP 5|FYlDS XF/FGL ;\bIF ૬૯૦ 

SP DFwIlDS/ઉ ચતર 
XF/FGL ;\bIF 

૧૦૪ 

0P SM,[H q 8[SGLS, 
XF/FGL ;\bIF 

 

૨૪ ;:TF VGFHGL sjIFHAL EFJf 
GL N]SFGM 

૨૨૦ 

૨૫ VF\U6JF0L  

૨૬ DwIFCG EF[HG S[gN=F[  

૨૭ યા ાના થળો હરિસ  મં દર, હ ુમાન ધમ ર, મહાદવ 
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મં દર,વીર વેતળ મં દર, રણછોડ  મં દર, 
ગ ડ ર દ  મં દર, ુલપણ ર મં દર 
ગોરા, દવ મોગરા મં દર, પોઈચા 
વાિમનારાયણ મં દર. 

 
 

૨.૧        આપિ  ત કલન, આપિ  ત નો ઇિતહાસ :- 
  લા  લાના ુલ તા ુકા પૈક  કવડ યા ૂ કંપ ઝોન-૩માં સમાિવ  ટ છે. જયાર 

બાક ના અ  ય તમામ તા ુકા ઝોન-૪ માં સમાિવ  ટ છે.  ુ કંપ માટની સંવેદનશીલતા દશાવે 
છે. ૨૦૦૧ માં ૂ કંપની અસરો  લાના તમામ તા ુકાઓમાં જોવા મળ  હતી.  

 

૨ .૨   ુર સંભિવત જોખમી થાન :-- 
 આ  લામાં ૦૨ મોટ  નદ  પસાર છે  .મોસમી નદ ઓમાં નમદા ,કરજણ નદ નો 
સમાવેશ થાય છે  .નદ અ◌ોનો વાહ ઉ  ત ર ૂ વ થી  પ ચમ તરફ વહ છે . 
    
 

)૧  ( નાંદોદ 
મ ગામ  ખેતી િવ તાર  ) હ(. ુલ વ તી ુલ પ ુઓ 

1 સીસો ા 

૧૬.૨૦.૦૦ ૨૦૬૯૫ ૯૦૨૨ 

2 ભદામ  

3 માંગરોલ 

4 ુવાર 

5 રામ ુરા 

6 રાજપીપળા 

7 ઓર  

8 નવા ુરા 

9 ધમણાચા 

10 ધાનપોર 

11 ભચરવાડા 

12 હજરપરા 

13 શહરાવ 

14 વરછા 

15 પોઈચા 

16 ંઢ 
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(૨) ગ ડ ર 

મ ગામ  ખેતી િવ તાર  ) હ(. ુલ વ તી ુલ પ ુઓ 

1 સાંજરોલી 

૧૯૨૦.૮૨ ૮૭૨૩ ૨૫૩૪ 

2 અ તે ર 

3 ુરજવડ 

4 ગ ભીર ુરા 

5 ગોરા 

6 ગ ડ ર 

7 વાંસલા 
 
(3) િતલકવાડા 

મ ગામ  ખેતી િવ તાર  ) હ(. ુલ વ તી ુલ પ ુઓ 

1 વાસણ 

૨૧૬૬.૪૭ ૯૦૦૫ ૩૮૨૪ 

2 વાડ યા 

3 રગણ 

4 ુડ ર 

5 િતલ વાડા 

6 િવર ુર 

7 ગણસ ડા 

8 વરવાડા 
 
(૪) સાગબારા 

મ ગામ  ખેતી િવ તાર  ) હ(. ુલ વ તી ુલ પ ુઓ 

૧ સીમ આમલી 

૧૯૮૭.૮૯ ૯૯૮૩ ૬૭૪૦ 

૨ ભવર  સાવર 

૩ પાટ 

૪ કલ 

૫ પાંચપીપર  

૬ દઢવાડા 

૭ નાના ડોરઆ બા 
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૮ રોઝ દવ 

૯ પાટ  

૧૦ નાની દવ પેણ 

૧૧ ટાવેલ 

 
 
 

૨ .૩  વાવાઝો ુ  
દડ યાપાડા  ,અને સાગબારા તા ુકામાં ખાસ કર ને સાત ુડા જ ં ગલિવ  તારના ગામોમા 

સં ભવત િવ  તારમાં ચોમાસા પહલા અને પછ  વાતાવરરણમાં ૫૦ થી ૭૦ કલાકની ઝડપે 
૫વન ંકાવાની શકયતા રહલી છે  .ડ ઝા  ટર કલે  ડ ર માણે મે થી નવે  બર મ હનાઓ 
વાવાઝોડા સામેની તૈયાર ના છે  .નબળા બાંઘકામોને થયેલ ુકશાન જ  )ખાસ કર ને નબળા 

તથા જોડાણવાળા છત (માલ િમલકતોના બાઘંકામને થઇ ુકશાન પાછળ ું  ૃ  ુ કારણ બને 
છે .રહઠાણોના બાંઘકામને થયેલ ુકશાની જ નહાિનમાં પર ણામે છે .લોકો આ  પણ ૧૯ ૮૪ 

અને ૧૯૯૭ ના વાવાઝોડાને યાદ કર છે કમ ક  ,એ વખતે ઝડપી પવન કાયો હતો .અને 
અસં ય ઘાસ સવાળા અને પતરાવાળા છાપરા ઉડ  ગયા હતા .  

 
 

૨ .૪  ૂ કંપ    
ુ કંપની આગાહ  શકય નથી તેથી તેની િત તા અને ુકસાની ગેનો દાજ માર  

શકાય નહ  તેથી આ બાબતે વ ુ  કાળ /તકદાર  લેવાય તે જ ર  છે  . નમદા જ  લોએ 
ૂ કંપના ઝોન -૩ સમાિવ ટ જ  લો છે . ૂ કંપના દ ટકોણથી જોઇએ તો જ  લામાં શહર  

િવ  તારોમાં પાકા અને બ ુમાળ  મકાનો અ તી  વ ઘરાવે છે  .અને ા  ય િવ  ત ◌ારોમાં પાકા 
અન  બ ુમાળ  મકાનો ઓછા અને ખાસ કર ને સીમે  ટ ,માટ  અનેલાકડાના કાચા મકાનોની 
બાંઘણી મોટા માણમાં જોવા મળે છે .આમ ૂ કંપના સ ંદભશહર  િવ  તારોમાં ા  ય િવ  તારો 

કરતાં વઘાર અસર  ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે .જો સ ુદાયના લોક ૂ કં૫ ૂ વ ,
દર  યાન અને પછ  આયોજન બ  ઘ ર તે બાંઘકામ ૂ કં૫ સામે ટક  શક તેવી ટકનોલો  

રક ોફ ટ ગ બાંકકામથી બનાવવામાં આવે તો ુકશાનના અસરો ઓછ   કર  શકાય છે . 
૨ .૫  ુ કાળ   
  લામાં સરરાશ ણ થી પાંચ વષમાં એકાદ વષ દર  યાન દડ યાપાડા  ,સા ગબારા 
અને જ ં ગલ િવ તારો ના  તા ુકાઓમાં ઓછા વરસાદને લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે .
છે લે દડ યાપાડા તથા સાગબારા તા ુકામાં સને ૨૦૧૨ ની વષાઋ ુ દર  યાન ઓ ટ બર 

૨૦૧૩ ુઘી ુલ ૨૫૩ થી ૩૦૨ મી .મી .વરસાદ  પડલ આમ  ,તા ુકામાં ુલ વરસાદ ઓછો 
હોવાથી તા ુકા મા પાણી તથા ઘાસચારાની ત ંગીએ ઉભી થયેલ ના િનવારણ માટ પાણી 

ુરવઠા યોજનાના ટકરો ારા પાણી ુરવઠો ુરો પા વામા આવેલ છે. 
 

વષ  હર કરલ 
ગામોની સં યા 

કારણ અને આપિ  ત ું ૂળ આપિ  ત ની ઘટનાનો 
સમયગાળો 

અસર ત 
વ તી 
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 ૨૦૧૨ 
 

૭૩  અગ  ટ ૨૦૧૩ ુઘી ુલ ૯૫ MM 
વરસાદ થયેલ છે . 

એક વષ  તા ુકાની 
તમામ વ  તી  

૨૦૧૩    ૩૯  ૪ માસ   
 
 
 
 
 

૨. ૬  એક સાથે ઘણા બધા લોકો એકઠાં થાય યાર જોખમ મેળા અને  

        ધાિમક સંગો વગેર) 
 
 
S|D સંગ/મેળા ુ નામ થળ દા ત લોકો જોખમ 
1 દવમોગર  માતાનો દવ મોગરા તા.સાગબારા ૩૦૦૦૦૦ નાસભાગ  ,

આગ ,
આક  માત ,
દવાલ દવ  ત 

થવી વગેર 

2 શીવરા ી મેળો ત નગર તા.નાંદોદ ૧૫૦૦૦ 
3 ભાદરવા દવ મેળો ભાદરવા તા.િતલ વાડા ૧૦૦૦૦૦ 
4 ૂ લપાણે ર મેળો ગોરા ૫૦૦૦૦ 
5 આસો માસની નવરા ી રાજપીપલા ૨૦૦૦૦૦ 
6 શીતળા માતાનો મેળો રાજપીપલા ૧૫૦૦૦ 
7 મહાકાળ  માતાનો મેળો રાજપીપલા ૧૫૦૦૦ 
 
 

૩ એચ.આર.વી.એ. પ ધિત (HRVA) 
 

એચ .આર.વી.એ.  પ ધિતમા ંઆ સંદભનો ઉપયોગ કરવામાં આ  યો મા ંવીડ એમપી 
ટ ડ એમપીની વેબસાઈટનો ઉપયોગ કર ને તેમજ જ લા ક ાએ, તા ુકા ાએ િવિવધ 
મીટ ગો કર  િવિવધ િવભાગોના લાનો એક  કર  ચચા િવમશ ારા પણ િવ લેશણ મા હતી 
એક ીત કરવામાં આવી છે 
  
 

૪        મતાઓ ુ ંિવ લેષણ ,જોખમ અને સંવેદનશીલતા  વગ કરણ  
 
 માં આપિ  ત ખતરો તોળાઇ રહલો હોય અ◌ેવા અનેક જોખમોનો સામનો   લા  

 લો કર છે  .જોખમ અને સંભિવત અસર )સંવેદનશીલતા (જ ખરખર આવા જોખમોમાંથી 
પેદા થતા હોય છે  સમ  રાજયને અસર કરતી ઘટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગામ માટ થતી 
નાની ઘટનાની અસરની મા ા વઘાર થાય છે  .નીચે દશાવેલ કો ટકમાં  લા  લાના 
જોખમો  ,ખતરા અને આપિ  તની અસરના િવ લેષણના પ રણામોનો ુ ંક સાર દર ◌્શાવવામા 
આ  યો છે  .આ િવ લેષણના કડા એ ું દશાવે છે ક  ,લા   તર કરવાના આપિ  
આયોજનમાં ઘરતીકંપ અને ુર માટના કાયલ ી િતભાવ તરફ  યાન થમ ક  ીત કર ું 
જોઇએ આવી ઘટના માટનો કાયલ ી િતભાવ ુર ,કરાના તોફાન અને બંઘ ૂ ટવાની 
ઘટનાના પ◌્રિતભાવ સાથે સંકળાયેલો છે  .આપિ  તની આવી ઘટનાઓ ના ચોકકસ 
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િતભાવનો આગ ,ઔ ો ગક અક  માતો ,મહ  વના તરમાળખાની િન  ફળતા અને મકાન ૂ ટ  
પડવાની ઘટનાઓ પણ ઉપયોગ કર  શકાય છે .  

ુ  કાળ  ,ૂ કપ તથા ુર વી ઘટના માટ ખાસ યોજનાઓ અિ  ત વમાં છે .રાસાય ણક 
અને ઔ ◌ો ગક અક  માતોની તજવીજ કરવી અન આવા જોખમો િનવારણ માટ અથવા તેને 
લગતી જ ર  ટકિનકલ કાયવાહ  પર  યાન ક  ીત કરવાની આવ  કતા રહ  છે . 
 

૫. સંવેદનશીલ તા ુકા તથા ગામોની િવગત  
 

    લામાં ૂ કંપ  ,ુ ર ,આગ,  ઔ ો ગક અક  માત વગેર વા જોખમો માટ સંવેદનશીલ 
રહલ છે  . લામાં આવેલ તા ુકા અને ગામો ના જોખમો ગેની િવગતો પ રિશ  ટ-૨ થી 

સમાિવ  ટ છે .  
 

૬. સંસાઘનો ુ ં િવ  લેષણ  
 

 લામાં િવિવઘ આફતો દર  યાન િતસાદ આપવા માટ િવિવઘ કારના બચાવ 
સાઘનોની જ ર યાત પડતી હોય છે  . ૂ કંપ આગ ,ૂ ર ,આક  માત ,વગેર ની આફતો 

દર  યાન અ તન અન સ મ સાઘનોની ઉપલ  ઘી ની િવગતો પ રિશ  ટ -૬ થી સામેલ કરલ 
છે  .  

 

૭ . મતા િવ લેષણ   
ૂ ર વાવાઝોડા સામેની મતાઓની ૂ ચ  

S|D િવગતો સં યા 
1 જોખમી ગામો )પ રિશ  ટ-ર (  ૪૪ 
2 સરકાર  ઘાસચારા સ લાયર  - 
3 સરકાર  તબીબી સેવા આપનાર ૨૦ 
4 અ  જ થો )સ તા અનાજની ુ કાન (  ૨૨૧ 
5 મશીન બોટ  - 
6 સાદ  બોટ ૭૬ 
7 બોટ ઓપરટર ૭૬ 
8 લાઇફ કટ ૪૦૦ 
9 ર ગો ૧૦૫ 

 
 

કંૂપ સામે મતાઓની ૂ ચ        
S|D િવગતો સં યા 

1 ૂ કંપ સંભિવત ગામ  ૫૩૯  

2 અ  સ લાયર સ તા અનાજની ુ કાન ૨૨૦ 

3 નસ ૨૭૦ 
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4 ડ પર ૨૫ 

5 ગેસ કટર ૧૫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ુ કાળ સામેની મતાઓની ૂ ચ 
 

S|D િવગતો સં યા 

1 ુ કાળ સંભિવત ગામો ૫૩૯ 

2 મ યબારા પાણી ુરવઠા હડવ સ  - 

3 પાણીના ટ કર સ લાયર સરકાર  - 

4 પાણીના ટ કર સ લાયર ખાનગી - 

5 પ ુ દવાખાના ૧૪ 

6  પ ુ સારવાર ક  ૧૭ 

7 પાંજરાપોળ ૦૧ 

8 ઘાસચારા સ લાયર સરકાર  ૦૧ 

9 અ  જ થો )સ તા અનાજની ુ કાન(  ૨૨૧ 

10 િસવીલ સ લાય ગોડાઉન  ૦૧ 
 

ઉપરના કલનમાં એ જોવા મળે છે ક  ,પરંપરાગત ર તે સ ંભિવત સંકટો વા ક ,
ુ કાળ ,ુ ર ,વાવાઝો ુ અને ૂ કંપ માટ તા ુકા થળે ુશળ માનવ સંપદા ,યં ો અને 

સંસાધનો ારા મતા િવકાસના યાશો ગિતમાં છે  .  

લોકોની પરંપરાગત ર તે આપિ  તનો સામનો કરવાની મતા  
 

S|D આપિ  ત ૂ વ ચેતવણી ૂ વ તૈયાર શ આતનો ર સપો સ 
1 ુર સ ુદાય ારા પાણીના 

તર પર નજર રાખવી 
ન  કરલા ચા થળે 
થળાંતર  અને બચાવ 
ુકડ ઓની તૈયાર  

શોધ અને બચાવ ,
ાથિમક સારવાર 

2 વાવાઝો ુ અગર યાનોને રણમાં ન 
જવાં ણ કરવી . 

સલામત થળની ઓળખ ,
થળાંતર 

શોધ અને બચાવ ,
ાથિમક સારવાર 

3 ૂ કંપ ના સલામત થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ ,
ાથિમક સારવાર 

4 ુ કાળ પંચાગના આધાર 
વરસાદ ું  કલન  ,ઠ 

મ હનામાં પવન અને 

ઘાસચારા અને અનાજ 
સં હ  ,ુવા અને તળાવ 

પાણીના વપરાશના 

પાંજરાપોળ  ,પરબ 
અને ઘાસચારા ડપો 
શ  કરવા 



                          

DDDDMMPP--NNAARRMMAADDAA  ((PPaarrtt  ––IIII))  PPaaggee  1166  
  

વાદળની દશા અને 
ગિતના આધાર કલન 

િનયમ ઘડવા  ,  

5 ઓ ો ગક 
/ કિમકલ 

આકિ  મક હોય છે . લોકોને સલામત  થળે 
ખસી જવા તાક દ કરવી . 

એન
.ટ.ડોટસ/ાથિમક 

સારવાર 
 
 
 
 
 
 
 
 
૮. HRVA િવ  લેષણ ગેની ભલામણો  
                   લામાં જોવા મળતાં જોખમો સામે ૂવ તૈયાર  અને જોખમો સામે િતસાદ 
આપવા માટની મતા પર િવશેષ  યાન આપવાની જ ર યાત છે  . લો  જયાર ૂ કંપ ઝોન-

૩ માં સમાિવ  ટ છે .  યાર તેના મકાનો અને અ  ય બાંઘકામ ૂ કંપ િતરોઘક બને તે જ ર  છે .
 લામાં ુર સામે િતસાદ આપવા માટના સાઘનો તથા માનવ સંસાઘનો ની ઉણપ વતાય 
છે . તતા તરફ કામ થાય તે જ ર  છે .આ ઉપરાંત જન સ ુદાયમાં ૂ વ તૈયાર  ગે 

િવિવઘ મા  યમો થક  સમજ િવકશે તે કારના યાશો આવકાય છે .ુજરાત રાજય આપિ 
રા ય સ ામંડળ ારા રાજયમાં અમલી બનેલ આફત જોખમ  યવ  થાપન કાય મ અ  વયે 
યોજના તૈયાર કરવા લ ી  ,મતાવધનલ ી તથા જન ૃ િતલ ી કામગીર  અમલમાં છે .  
 

). જ લા ક ાએ હ ટ વેવ એ શન લાન: 
મ િવભાગ અિધકાર ી કરવાની થતી કામગીર  

૧ જ લા ામ િવકાસ 
એજ સી,  
જ લા પંચાયત 
જ.નમદા 

િનયામક ી જ લા 
ામ િવકાસ એજ સી, 

નમદા 

જ લામાં ુદા- ુદા િવ તારોમાં ચાલતા 
મનરગા સંબંિધત કામો ખાતે છાયડો તથા 

ુકોઝ/ORS પાઉડર,  ુ  પાણી તેમજ 
વૈ છક સં થાઓના સહયોગથી છાસ 

િવતરણની યવ થા ઉભી કરવી. 
૨ આરો ય િવભાગ, 

જ લા પંચાયત, 
જ.નમદા 

ુ ય જ લા 

અિધકાર ી 
જ લામાં ુદા- ુદા થળોએ ુકોઝ/ORS 

પાઉડર િવતરણ કરવાની યવ થા કરવી તેમજ 

ા ય/શહર  ક ાએ આશાવકર ારા 

ુકોઝ/ORS પાઉડર તથા આરો ય સંબંિધત 

પગલા લેવા તથા હટ વેવ ગે ૃતતા 

લાવવી 
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૩ હર આરો ય 

િવભાગ, ુજરાત 

પાણી ુરવઠા અને 

ગટર યવ થા બોડ. 

કાયપાલક ઈજનેર ી પીવાના પાણીની જ ર યાત ુજબ ૂ રા પાડવા, 

બગડ  ગયેલા જળ ોતો ુ સમારકામ કર ુ,ં 

પાણીની પરબો ચા ુ કરવી, પાણીની ુ કલીની 

ર ૂઆતોનો વ રત િનકાલ લાવવા માટ કં ોલ 

મ ચા ુ કર  કાયવાહ  કરવી.  
 

૪ મા હતી િવભાગ સહાયક મા હતી  
િનયામક ી 

ગરમીના કોપથી બચવા માટ તેમજ હ ટ 

વેવના લ ણો અને તેની સારવાર ગેની 

મા હતીનો િ ટ અને ઈલે ોિનક મી ડયા ારા 

ચાર સાર કરવો. 

૫ મામલતદાર ી, 

ચીફ ઓફ સર ી, 
નગરપાલીકા 

મામલતદાર ી, તમામ 

ચીફ ઓફ સર ી, 
નગરપાલીકા 

હ ટ વેવથી બચવા જ ર  મા હતી ું  હર 

દશન કર ું  તેમજ હર થળોએ, હાટ 

બ રમાં તેમજ કચેર ઓમાં ુકોઝ/ORS 

પાઉડર,  ુ  પાણીની યવ થા ઉભી કરવી. 
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કરણ - 3 

              આપિ   યવ  થાપન ું માળ ુ ં રાજય અને  લા ક ાએ                                             
  
 

૩.૧       ડ ક ાયસીસ મેનેજમે  ટ ૃપ 
 

મ નામ હો ો કચેર  ફોન ન.ં મોબાઈલ ન.ં 
૧.
  

ી આર. એસ. િનનામા  જ લા કલેકટર  ચેરમેન  ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૬૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬ 

૨.
  

ડો. રણ ત ુમાર િશગ   ડ .ડ.ઓ.   
વાઇસ 
ચેરમેન  

૦૨૬૪૦ ૨૨૪૮૨૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ 

૩.
  

ી મહ  બગડ યા  ડ .એસ.પી .  સ ય  
૦૨૬૪૦ ૨૨૨૧૬૭ 
૨૨૨૧૩૧૫ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ 

૪.
  

ી.ડ .ક.બાર યા   િનવાસી અિઘક કલેકટર  
 
કિ  વનીયર  

૦૨૬૪૦ ૨૨૨૩૨૬ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ 

૫..
  

ી ડ .એન.ચૌધર  ડ ુટ  કલેકટર  સ ય  ૦૨૬૪૦ ૨૨૧૫૬૨ ૯૮૨૫૦૯૪૨૮૬ 

૬.
  

ી સી.બી. વસાવા 
િનયામક જ લા ામ 
િવકાસ એ સી. 

મે બર 
સે ટર   

૦૨૬૪૦ ૨૨૧૫૭૯ ૯૪૨૭૦૦૯૨૪૯ 

૭.
  

ી એસ. ક. સોલંક      મામલતદાર લા   સ ય  
૦૨૬૪૦ ૨૨૪૦૦૧ 
૨૨૪૯૧૧ 

૯૮૭૯૧૯૭૧૮૩ 

૮.
  

ી વાય.આર.ગાદ વાલા  જ લ મા હતી અિઘકાર   સ ય  ૦૨૬૪૦ ૨૨૪૦૩૮ ૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ 

૯.
  

ડો. એન.સી.વેકર યા જ લા આરો ય અિઘકાર   સ ય  ૦૨૬૪૦ ૨૨૧૮૦૬ ૯૯૨૭૭૦૨૨૨૨ 

૧૦.
  

ડો.સંગીતાબેન.એન.પર ખ સીવીલ સ ન  સ ય  ૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૩૦ ૯૪૦૮૧૦૮૦૨૧ 
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૩.૨ આગાહ  અને ૂ વ ચેતવણીની સં  થા  યવ  થા 
 

ઘટના િનયં ણ સંચાર તં : 
કોઇ૫ણ આ૫િતના અસરકારક િનયં ણ માટ સંચાર યવ થા અ યંત મહ વની બાબત 

બની ય છે  .આ૫િત દર યાન આ૫િત યવ થા૫ન ટ મ વારા અપનાવવામાં આવતી સંચાર 
ય થા ણાલી નીચે આપેલી છે.  

આપિ ના પ રણામે ક તેની અસરને લીઘે કોઇ સંચાર યવ થા તરમાળ ું  ખોરવાઇ 
ય /ુ ટ  પડ તેવા સ ંજ ◌ોગોમાં  ,ૂર સંચાર કાયિવશેષદળ ું  ને ૃ વ લેતી ય કત ,આપિ  

યવ થાપનની અસરકારક કામગીર  માટ ખલેલ ક અવરોઘ વગરની સંચાર યવ થા 
ુ િન ત કરવા માટ આવી સવલત ક તરમાળખા ું  તા કા લક ુન:થાપન ુ િનિ ત કરશે:  

એક ૃત ર ડયો સંચાર યવ થા )િસ થેસાઇઝડ ર ડયો કો ુ િનકશન( 
 ટલીફોન 

તમામ િનયં ણ ક  ખાતે ટલીફોન ૂ રા પાડવામાં આવેલ છે. 
 વૈક પક સંચાર યવ થા 

સંચાર યવ થા સવલત /સંચાર યવ થા તરમાળ ું  ૂ ટ  પડવાને લીઘે તમામ 
યવ થા સવલત અને સંચાર તં  ઠ પ થઇ ય એવી પણ પ ર થિત ઉભી થવાની 
સંભાવના હોય છ◌ે  .સંચાર યવ થા ખોરવાઇ ય તેવા સ ંગે આવી સંચાર 

સવલત/તરમાળ ું  કાયરત બને તે ર તે ુન:થાિપત થઇ ય યાં ુઘી 
પ ર થિતની ગંભીરતાને લ માં લઇને નીચેની વૈક પક યવ થાનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવશે :  

 સેટલાઇટ સંચાર યવ થા  :એક વખત તમામ સંચાર યવ થા ખો રવાઇ ય ક તરત 
જ સેટલાઇટ સ ંચાર યવ થા ચા ુ કર  દવામાં આવશે  .આવી સવલત તમામ સંગે 
ચા ુ રહ.  
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કરણ  ૪  

 
  રોકથામ અને ઉપશમન કાયયોજના (Prevention and Mitigation Measures)          
. 
            આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીર  અને બન 
માળખાગત કાય  કરવા  .માળખાગત કામમાં બાંધકામ અને આ ુસં ગક કામગીર   જોખમ 

હળ ુ કરવામાં મદદ કર છે  .બન માળખાગત કાય માં જન ૃ િત ,મતાવધન ,યવહારમાં 
બદલાવ ,સલામતીના િનયમો ઘડવા અને લા ૂ કરવ ◌ા વા કાય  કરવા .માં આવે છે .  

ઉપશમન )મીટ ગેશન(ના કાય  નીચે ુજબ  બે કારના છે ; 

- માળખાગત કાય  : થળ પર બાંધકામ અને એ નીયર ગ  ,ભૌિતક કામ.  

- બન માળખાગત કાય  : અ યાસ  ,સંશોધન ,િનયમો ,નીિતઓ ,મતાવધન ,
જન ૃ િતલ ી કામગીર.  દરક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામાં આવા કાય  સમાિવ ટ કર 
તે ું  સ ંકલન અમલ કરનાર કર  શક.આવા કામોની વાિષક સમી ા કર  તેમાં જ ર  ુધારા 
વધારા કરવામાં આવશ ે. 
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ૂ રના ઉપશમન માટ બીન માળખાગત પગલાંઓ   
 

ટા  ક ૃ િ  ત 
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  કરવાની 

તાર ખ 

ૂ ણ કરવાની 

તાર ખ 

મરામત ,
સાફફાય  

વરસાદના પાણીના 
િનકાલ માટ ગટર  ,નેજ 

અને કનાલની મરામત 
કરવી 

નગરપા લકા ,
ુ.પા.અને 

ગ. ય.બોડ નમદા 
િવભાગ ,
આર. એન .બી .  

મે -૨૦૧ ૬  ુન – ૨૦૧૭  

તાલીમ ારા 
ુશળતા 

િવકશાવવી  

 યમં સેવકો અને 
તરવૈયાની  તકનીક  
ુશળતાઓ માટ ખાસ 

તાલીમ આયોજન કર  
મતા વઘન કર ું  અને 
ુશળતા િવકશાવવી   

ડ .ડ.એમ.સી 
,.એસ.ડ.એમ.એ 

 નગરપા લકા ,
પોલીસ ,અને  

એિ લ  -  
૨૦૧૬  

માચ ૨૦૧૭  

આપિ  ત 
 યવ  થાપને 
ુ  ય વાહ 

સાથે જોડવો  

 લા  તર ચાલતા 
સ ુદાય આઘા રત 
ાયકમો સાથે આપિ  ત 
 યવ  થાપન 

કામગીર ના સંકલન  
ગે ુ િ ત કર ું   

તમામ લાઇન 
ડ પાટમે  ટ 

ુ  ય  વે  
DRDA/ICDS 
/િશ ણ  

એિ લ  -  
૨૦૧૬  

માચ ૨૦૧૭  

EW 
ૂ વ ચેતવણી 

 યવ  થાને મજ ુત 
બનાવી  

કલેકટર કચેર  ,
ા ંત કચેર ,

આઇ.એમ.ડ ,
ડ.ઇ.ઓ.સી  

એિ લ  -  
૨૦૧૬  

માચ ૨૦૧૭  

મોક લ  

શાળાઓ  ,બ ુમાળ  
ભવનો  ,હોિ  પટલ અને 

સંભિવત જોખમ 
ઘરાવતા  થળો પર 

કવાયત હાથ ઘરવી  

કલેકટર કચેર  ,
િશ ણ િવભાગ ,

આરો  ય િવભાગ  

એિ લ  -  
૨૦૧૬  

માચ ૨૦૧૭  

સ ુદાય 
આઘા રત 
આપિ  ત 
 યવ  થાપન 

 થાિનક િવભાગોમાં 
જોખમ અને 
સંવેદનશીલતા  ,આપિ  ત 

િનવારણની જ ર યાત 
િતસાદ આપવાની 
મતા અને સમજ 

મહ ુલ િવભાગ ,
શહર  િવકાસ 
િવભાગ ,

.એસ.ડ.એમ.એ 
 પંચાયત િવભાગ 

  

એિ લ  -  
૨૦૧૬  

માચ ૨૦૧૭  
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િવકસાવવી   

 

ુરના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાંઓ  
 

ટા  ક  ૃ િ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તાર ખ  

ૂ ણ કરવાની તાર ખ  

મરામત ,
સાફફાય  

વરસાદના પાણીના 
િનકાલ માટ ગટર ,
નેજ અને કનાલની 
મરામત કરવી 

નગરપા લકા ,
ુ.પા.અને 

ગ. ય.બોડ 
નમદા િવભાગ ,

આર.એ  ડ 
બી. ટટ 

અનેપંચાયત   

એિ લ -  
૨૦૧૬  

ુન  - ૨૦૧ ૭   

 થાિનક 
સંસાઘઘોનો 
િવકસાવવા 
અને 
ઓળખવા  

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

DDMC, ુવક 
મંડળ અને 
એન ..ઓ.  

એિ લ  -  
૨૦૧૬  

માચ ૨૦૧૭  

પ ુ આરો  ય  
પ ુઓની સલામતી 

ગે ૃ િત 

પ ુપાલન  અને 
ામ િવકાસ 

િવભાગ 

મે -૨૦૧ ૬   ઓગ  ટ – ૨૦૧૭  

 
વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ માળખાગત પગલાંઓ  
 

ટા  ક  ૃ િ  ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તાર ખ  

ૂ ણ કરવાની 
તાર ખ  

સલામત 
બાંઘકામ  

વાવાઝોડાથી અસલામત 
મકાનો અને હર ભવનોની 
ઓળખ કરવી અને તે ુ  
વાવાઝોડા સામે મજ ુતી 
બ વી  

માગ અને 
મકાન 

ટ .ડ.એમ.સી 
એસ.ડ.એમ .  

એિ લ -
૨૦૧૬   

ુન  -૨૦૧ ૭  
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વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાંઓ  
 

ટા  ક  ૃ િ  ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તાર ખ  

ૂ ણ 
કરવાની 
તાર ખ  

સંદશા 
 યવહારની 

 ઘિત 
િવકસાવવી    

DEOC/ અને તા ુકા કં ોલ મ 
તથા ગામ ક ા ુઘી ૂ વ 

ચેતવણી યવ થાને મજ ૂત 
બનાવવી. 

તા ુકા કં ોલ 
મ  

પંચાયત ,િસચાઇ  

એિ લ   
૨૦૧૭  

ુન 
૨૦૧૭ 

મજ ૂતી કરણ  
નબળ  ુણવ ાવાળા બ ડ ગ/ 

હોડ ગ માટ નોટ સ આપવી અને 
િનયં ણ કર ુ.ં 

માગ અને 
મકાન  

નગરપા લકા  

એિ લ  
૨૦૧૭ 

ુન 
૨૦૧૭ 

 
 

ૂ કંપના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ માળખાગત પગલાંઓ  
 

ટા  ક  ૃ િ  ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તાર ખ  

ૂ ણ 
કરવાની 
તાર ખ  

મતા વઘન  EOC/ERC ુ ં  બાંઘકામ તથા 
મજ ુતી કરણ  

મહ ુલ િવભાગ 
માગ અને મકાન 

.એસ.ડ.એમ.એ .  

 
 આુર

  
ડ સે  બર  

મજ ૂતીકરણ  નબળા મકાન અને ખાનગી 
બ ડ ગો )શાળા ,બે ક ,શોપ ગ 

સે ટર વગેર (ુ ં  ર ોફ ટ ગ 
કરાવ ું.  

મહ ુલ િવભાગ 
માગ અને મકાન  

 
 

 આુર
  

ડ સે  બર  

મજ ૂતીકરણ  અિત નબળા અને જ ર ત 
મકાનો અને બ ડ ગો 
ઓળખવા અને ધરાશાયી 
કરવા. 

મહ ુલ િવભાગ 
માગ અને મકાન  
એસ .ડ.એમ  

 
 

 આુર
  

ડ સે  બર  
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ૂ કંપના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાંઓ  

ટા  ક  ૃ િ  ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 
શ  કરવાની તાર ખ  

ૂ ણ 
કરવાની 
તાર ખ  

તાલીમ  

ૂ કંપ િતરોધક બાબતો 
ગે આ કટ ટ ,

એ નીયર , ક ડયા -
કાર ગરો ું  મતાવધન 

નગરપા લકા ,
ડ.ડ.અ◌ેમ.સી .

અને માગ અને 
મકાન  

એિ લ  -  ૨૦૧ ૬ 
ફ ુઆર  
૨૦૧૭    

બી  ડ ગ 
કોડનો 
અમલ  

તમામ બાંધકામોમાં 
ૂ કંપીય સલામતી 

સબંધીત નીિતિનયમો ુ ં
ુ ત પાલન કરાવ ુ ં. 

નગરપા લકા ,
ડ.ડ.અ◌ેમ.સી .

અને માગ અને 
મકાન 

માચ -૨૦૧ ૬  
ફ ુઆર  
૨૦૧૭  

કવાયતો 
હાથ ઘરવી  

શાળાઓ  ,હો પીટલ અને 
હર ભવનો માટ 
મોક લ કરવી .  

DPEO/ 
CDHO/DEO/ 
મામલતદાર  

માચ -૨૦૧ ૬  
ફ ુઆર  
૨૦૧૭    

 
 

ુ કાળના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ માળખાગત પગલાંઓ  
 

ટા  ક  ૃ િ  ત  
અમલ 
કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તાર ખ  

ૂ ણ 
કરવાની 
તાર ખ  

પાણી સ ં હ અને 
ૃ િતઓને વેગ 

આપવો  

ુ ુ ંબ તર મકાનમાં અને હર 
ભવનોમાં વરસાદ  પાણીના 
સં હ ું  બાંધકામ કરાવ ુ 

વન િવભાગ ,
ામ િવકાસ 

અને પંચાયત 
માચ  ફ ુઆર   

પાણી સ ં હ અને 
ૃ િતઅ◌ોને વેગ 

આપવો 

સા ુદાિયક તર વરસાદ  
પાણીના સં હ માટ તળાવો ,

ખેત તલાવડ  અને ચેકડમો ું 
બાંધકામ કરાવ ુ.  

ામ િવકાસ 
અને 
િસચાઇિવભા
ગ 

માચ  ફ ુઆર   

 
 
 
 
 
 
 



                          

DDDDMMPP--NNAARRMMAADDAA  ((PPaarrtt  ––IIII))  PPaaggee  2255  
  

ુ કાળના ઉપશમન )મીટ ગેશન ( માટ બન માળખાગત પગલાંઓ  
 

ટા ક ૃ િ  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તાર ખ  

ૂ ણ 
કરવાની 
તાર ખ  

ગામોની ઓળખ 
કરવી  

અછત અને ુ કાળ િનવારણના 
કામોની ૂ ચ બનાવવી અને 
થળ તારવવા 

ખેતીવાડ  
િવભાગ ,

પંચાયત ,વન 
િવભાગ 

માચ  ફ ુઆર   

ુ િષ  ,લ ી ,
મા હતી 

આપવવી  

ઓછા વરસાદમાં ુ કાળમાં ટક  
શક તેવા પાકો માટ ખે ૂતોને 
મા હતગાર કરવા અને પાણીના 
કરકસર ુ ત ઉપયોગ માટ 

ખેતીવાડ  
િવભાગ ,

પંચાયત ,વન 
િવભાગ 

િસચાઇ  

માચ  ફ ુઆર   
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કરણ - ૫  

ૂ વ તૈયાર  કાય યોજના 
 

 ૫.૧ મતાવધન લાન   
આપિ  યવ થાપનમાં મતાવધન માટ નીચે ુજબની તાલીમો ું  આયોજન કર ું   

 શોઘ અને બચાવ  

 ૂ વ ચેતવણી  

  થળાતંર  

 ુ કશાન અને આકારણી  
 

૫.૨ તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ   
તાલીમથી ય ત અને સ ૂહનાં ાન  ,આવડત અને યવહારમાં બદલાવ આવે છે .ભાવા મક 

અને ાના મક પાસાઓમાં અસર થાય છે .થી ય ત અને સ ૂહની કામગીર  વ ુ સાર  બને 
છે .આ માટ અગાઉથી તાલીમની જ ર યાત ◌ો ઓળખવી અને તેના આધાર તાલીમ અને 

મતાવધન ું  આયોજન કર  ુ. 
 વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી 
 કાય િવ લેષણ )નવા અથવા યવ થામાં કરલ ુધારાવધારા(  

 તાલીમની જ ર યાતની ઓળખ કરવી 
 તાલીમની જ ર યાત ું  સરવૈ ુ 
 તાલીમની વૈક પક યવ થા ન  કરવી  
 તાલીમના ખચ  -લાભ  ુ  િવ લેષણ કર ું 

િવિવધ િવભાગો માટ કરવાની તાલીમો 
િવિવધ િવભાગોનાં અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની તાલીમની જ ર યાતો ઓળખીને તેના 
આધાર તેમના માટ તાલીમ કાય મો ગોઠવવામાં આવે છે   .આ યાથી તાલીમ માટનાં 
િવષયો અને યાઓ તારવી શકાય.  

દરક િવભાગે પોતાના તર આપિ  યવ થાને મજ ૂત કરવા માટ તાલીમ કાય મોની ૂ ચ 
અને સમયસારણી બનાવવા સ ય છે  .સામા ય ર તે આ યા જ લા ક રા ય તરથી થાય 

છે .તા ુકા તર તાલીમની જ ર યાત ઓળખી તે ુજબની તાલીમ આયોજન કર  વ ુ સાર  
ુણવ ાલ ી તાલમી ું  આયોજન થાય છે .  . 

અ યાર ુધીના અ ુભવોમાંથી દરક િવભાગો માટ નીચે ુજબના તાલીમ કાય મો હાથ 
ધરવામાં આવે છે . 

I. િવિવધ  તર આપિ   યવ  થાપન ઓર ય ટશન   
II. પોલીસ  ,વા ય ,મહ ૂલ ,પંચાયત ામ િવકાસ ,વન િવભાગ વગેર માટ  ,આગ 

સલામતી ગેની  કૌશ ય ૃ ધ તાલીમ કાય મ .  
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III. ઇમરજ સી ર સપો  સ સાથે સ ંકળાયેલ િવિવધ ુ િનટ વાં ક  ,પોલીસ ,નગરપ લકા 
ફાયર ગેડ  હોમગાડ ,.આર.ડ ,એનસ.એસ.એસ .વગેર માટ શોધ અને બચા વ 

તા લમ  
IV. સાધનો અને યં ોની ળવણી અને ઉપયોગ. 
V. િવિવધ સ ુહો વાં ક િશ ક  ,ગણવાડ  કાયકર ,મ.ભો.યો સંચાલક , યાજબી 

ભાવના ુ કાનદાર વગેર માટ ાથિમક સારવાર અને આરો  ય તા લમ  

ખાસ તાલીમ : િવભાગીય તાલીમો િસચાઇ અ ય હતધારકો માટ ા તાિવક  ,ૂવ તૈયાર ,
િતભાવ,ઉપશમન)મીટ ગેશન( , રોકથામ વગેર ગે તાલીમો .આઇ.ડ.એમ ખાતે થાય છે .  

 પંચાયતો  ,સ ુદાય માટ , CBDP રાહત  ,ુ કસાન કારણી અને વળતરના િનયમો 
ગે તાલીમ.  

 NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP, િનઃસહાયતા અને જોખમ કલન 

 સ ુદાયનાં કાયદળો માટ શોધ બચાવ  ,ાથિમક સારવાર ,સલામત થળે ખસેડવાની 
પ ધિતઓ ,ૂ વ ચેતવણી વગેર ગે .  

  
૫.૩. તાલીમ આયોજન  યવ  થા  
 

કાય ૃ િ  જવાબદાર િવભાગ 
તાલીમ 
જરર યાત ું 
િવ લેષણ 

આપિ  યવ થાપનમાં િવભાગોની ૂ િમકા અને 
જવાબદાર ઓની ઓળખ કરવી.  

 મહ ૂલ અને ડ ુટ  કલેકટર 
 સામા ય વહ વટ િવભાગ 

 મહ ૂલ િવભાગ 

 .એસ.ડ .એમ.એ./ .આઇ.ડ .એમ. 
 તમામ કાય ણાલી ુજબના િવભાગો 
 હર ે  

 ખાનગી ે  

 એન. .ઓ. અને અ ય સંગઠનો 

િવભાગોની ૂ િમકા અને જવાબદાર ઓને આગળ 
લઇ જવા માટ િવિવધ હતધારકોની ઓળખ કરવી.  
તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ સતત ચા ુ રાખ  ુ

તાલીમની જ ર યાત ુજબ તાલીમની ડઝાઇન 
તૈયાર કરવી.  
સંસાધનોની યવ થા કરવી  
તાલીમ કરવી 

 

૫.૪. એજ  સીઓની મદદ દર  યાન ોટોકોલ  યવ  થા 
   
   લાની મતા બહાર આપિ  સામનો કરવાનો આવશે  . યાર રાજય તથા ક   

સરકારની ઉપલ  ઘ અ  ય અ◌ેજન  સી વી ક NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની 
જ ર  ોટોકલ સાથે રાજય  થળે SEOC ના સંપણ સંકલનમાં રહ  મદદ લેવામા આવશે . 
 
૫.૫. બચાવ સાઘનોની ઓળખ અને જ  થોની ચકાસણી  

આપિ  િતસાદ માટ રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત આપવામા ંઆવેલ બચાવ 
સાઘનો વા ક ફાયર વોટર ાઉજર ફાયર ટ  ટર ઇમરજ  સી ોટબલ લાઇટ  ,લાઇફ 

કટ,સીબી ન વગેર વા સંસાઘનો ની યાદ  તૈયાર કર  તેમની ઉપલ  ઘીની ભોિતક અને 
કાયર ત િ  થિતમાં રાખવામાં આવે છે  .ની ચકાસણી કરવામાં આવે છે .  
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૫.૬. ચેતવણી તં ની ચકાસણી કરવી  
 લા ક ાના કં ોલ મને મળતા ૂ વ ચેતવણી ગેના સંદસાને ુચા ુ ં  પથી  પ  ટ 

ર તે તા ુકા અને ગામ  તર ુઘી પહ ચે તે માટની  
 ૧.  રાજય કં ોલ મ (SEOC) 

 ૨.   લા કં ોલ મ (DEOC) 

૩. તા ુકા કં ોલ મ (TEOC) માટ તમામ કં ોલ મ વ  ચે આતર ક સંકલનની 
ચકાસણી  કરવામાં આવે છે . 

૫.૭.  વર ત િતસાદ ટ મો વ  ચે ુ ં  સંકલન  
 લામાં કોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દર  યાન આપવાના થતાં િતસાદ માટ નીચે 

ુજબના િવભાગો પાસે ઇમરજ  સી ટ મો ું  આત રક સ ંકલન ચકાસણી  
 ૧.  આરો  ય િવભાગ  
 ૨.  પોલીસ િવભાગ,                   

             ૩ નગરપા લકા –  ફાયર ઇમરજ  સી િવભાગ  
 

૫.૮.  વૈિ  છક સં  થાઓ અને અ  ય હત ઘારકો સાથે સંકલન  
 લામાં કોઇપણ આપિ  દર  યાન િતસાદ રાહત બચાવ ુનવસન ાથિમક 

સારવાર વગેર વી કામગીર  દર  યાન  વિૈ  છક સ ં  થાઓ તથા અ  ય હત ઘારકોનો મહ  વ ું 
યોગદાન રહ ું  હોય છે  . લામાં આવ ◌ેલા  વિૈ  છક સં  થાઓને હત ઘારકોની યાદ  
પ રિશ  ટમાં સામેલ છે  . 
૫.૯. ુર અને વાવાઝોડા સાથે ઋ ુ  ગત ૂવ તૈયાર   

ૂ ર અને વાવાઝોડા સામે ૂવ તૈયાર ના ભાગ પે અસર  ત બનતા ગામોમાં 
 થાળતર કરવાની જ ર યાત જણાય તેવા સજોગોમાં ગામ  થળે  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ 

વૈકિ  પક  થાનોની ૂવ ચકાસણી કર  લેવામાં આવે અને કટોકટ ના સમયે ૂ રતી રાશન 
ુરવઠાની પણ આગોતર   યવ  થા માટ તમામ પગલા ભરવામાં આવે છે  .તેમજ  લા 

તા ુકા અને ગામ  થળેના આપિ  ત  યવ  થાપન કામગીર  સાથે જોડાયેલ તમામ  થળેના 
લોકો વ  ચે ત રક સંકલન વ ુ મજ ુત ર તે જોડવામાં આવે છે .  

 
 
 

૫.૧૦.  ૂ વ ચેતવણી યવ થા )EWS( અને આપિ  બાદની ૂચનાઓ 
    

ઘણીવાર એ ુ બને ક આપિ  ગેનો સંદશો અને ચેતવણી ત રયાળ જ યાએ રહલા 
લોકો ુધી સમયસર પહ ચાડ  શકાતો નથી  .અ ુકવાર આપિ  પહલા અને દરિમયાન 

અફવાઓના કારણે પહ ચતી મા હતી લોકોમાં ગભરાટ અને ગેર સમજ ફલાવે છે .તેથી યો ય 
સમયે ,પ ટ ,યો ય સ ૂહને ચેતવણી સંદશ પહ ચ ◌ાડવાથી આપિ ની અસરો ઓછ  કર  

શકાય છે  .િવ ાસપા  મા હતી સમયસર પહ ચાડવા માટ ICS મહ વની છે .  
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૫.૧૧ આપિ  બાદની ૂચનાઓ 
 

સંકટના કાર ુ ર વાવાઝો ુ ૂ કંપ ુ કાળ 
કિમકલ અને ઔ ો ગક 

ુ ઘટનાઓ 

જવાબદાર િવભાગ DEOC, મામલતદાર કચેર  અને તા .િવ.અ.  

આવર  લીધેલ ગામો -તે સ ંકટના જોખમ સંભિવત ગામો 
ચેતવણી અને સ ંદશા ન 
પહ ચતા હોય અથવા 
પહ ચાડવા ુ કલ હોય તેવા 
ગામો/વસાહત . 

 સ ુદાય ગામોમાં ૂર રહ છે દા .ત .માછ માર ,મીઠા 
કાર ગરો ,માલધાર  વગેર  

સમયમયાદામાં ચેતવણીના 
સંદશા પહ ચવા માટના   
જ ર   પગલાઓ. 

કાયદળોમાં ગામોમાં ૂર વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવેશ 
કરવો અને સંદશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી. 

 
 
૫.૧૨.  આગોતર  યવ થા  

યાર આપિ  આવે યાર ુરતી સાધન સામ ી  ,યં ો ,સાધનો ન હોય તો લોકોની 
જ ર યાતને પહ ચી વળવામાં તરાય આવે છે .આગોતર  યવ થા કરવાથી ુ કલીને 

મહદ શે િનવાર  શકાય છે .યો ય ર તે “ ટોક પાઇલ” કરવાથી વર ત મદદ કરવામાં 
સરળતા રહ છે. 
આગોતર  યવ થા માટ મહ વનાં ચાર પગલાં છે; 

 િવ તાર અને સંકટ અ ુસાર જ ર  સામ ીની ૂ ચ તૈયાર કરવી  .આ માટ િવ તારના 
લોકોની િનઃસહાયતા ,વપરાશ અને સં ૃ િતને યાને લેવા.  

  સાધન સામ ી એકઠ  કરવાની છે તેની ુણવ ા અને માનાંક યાને લેવા જોઇએ થી  
ુણવ ાવાળ  સામ ી એક ીત થાય. 

 આવી સાધન  -સામ ી પહ ચાડ શક તેવા િવ તા અને ોત ન  કરવા.  

 આગોતર  યવ થાની સાધન સામ ીનાં ગોડાઉન  ,સ લાયસ ું  નેટવક તૈયાર રાખ ું  થી 
સ વર સેવા પહ ચાડાય.  

 તા ુકામાં તા ુકા મથક અને ુદા  -ુ દા લ ટર તર આવી યવ થા કર  શકાય .પં ચાયત 
તર પણ આવી યવ થા થાય તે માટ કામગીર  કરવી . 

      કિમકલ અને ઔ ો ગક એકમ અને સં હ માટના ૂ વતૈયાર ના પગલાંઓ 
 સલામતીના નીિતિનયમોને િનયિમત ર તે દાખલ કરવા  ,ુધારા-વધારા કરવા.  

 અગ યની યં સામ ીની િનયિમત ળવણી કરવી અને ચકાસણી ુ િન ચત કરવી . 
 કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમાં દખરખ કરવી અને અહવાલ કરવો . 
 અક માત ું  ર પોટ ગ  ,છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે ુ િન ચત કર ુ.  

 સલામતીની સમજ વધે તે માટ અગાઉથી અને િતભાવ વ પે પગલાં લેવા . 
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૫.૧૩.  સ ુદાય ૃ િત અને િશ ણ અને ૂ વ  યાર   
કોઇપણ આપિ  તનો સામનો કરવા માટ ાથિમક ણકાર  અને આપિ  ત દર  યાન ુ 

કર ુ અને ું ન કર ું  તે ગેની ણકાર  િવિવઘ મા  યમો વા ક રલી  ,િવડોયો શો ,
ભીત ુ ો  ,શાળા ક ા ,ચ ,વ ૃ વ િવિવઘ તાલીમ ારા .એસ .ડ. એમ.એ ારા અમલી 
બનેલ ડ .આર. એમ . ો ામ ારા કામગીર  અમલમાં છે . 
 
 

૫.૧૪ . ોકયોરમે  ટ )ટ  ટ ઘાબડા ,સાઘનો વગેર (  
 

ૂ ર જવી  થતી દર  યાન  થાળતંર  થતી સ ય  યાર  થાળતંર લોકો માટ ટ  ટ  ,ઘાબડા તથા 
અ  ય દિનક ઉપયોગી સાંઘનો માટ  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ  વૈિ  છક સં  થાઅ◌ો તથ ◌ા 

સંબંિઘત િવભાગોના સં ુકતથી  યવ  થા કરવામાં આવશ ે . 
 

૫.૧૫.  એસ .ડ.આર.એન અપડશન  
 
એસ .ડ.આર. એમ  .પર િવડ એમપી ટ ડ એમપી તથા સીડ એેમપીને આપિ  ત  યવ  થાપને લ ી 
તમામ િવગતો મામલતદાર ી તા ુકા િવકાસ અિઘકાર ી તથા ચીફ ઓ ફસર ારા ૂણ 
કરવામા ં આવે છે  . 
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કરણ- 6 

ુ િમકા અને જવાબદાર  ુ િમકા અને જવાબદાર     
ૂ વચેતવણી અને આપિ  સંબંઘી બચાવ રાહત કામગીર  અને આપિ  પછ ના ર પોટ માટ.  

મ કાયદળ ને ૃ વ લેનાર 
અિઘકાર  

સહાય કરતા સ યો /સંગઠનો  ઘટના 

૧ સંકલ અને 
આયોજન 

અને  
ચેતવણી, 
સંચાર 
યવ થા 

કલેકટર  
૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૧ 

લા કલેકટર, લા િવકાસ 
અિઘકાર  ,લા પોલીસ અિઘ ક ,
િનવાસી અિધક કલેકટર અને 

મામલતદાર તમામ ,ુ ય અિઘકાર  

આયોજન 

નાણા અને 
વહ વટ 

મામલતદાર,ડ ુટ  મામલતદાર ,
િનયં ણ ક , મોબાઇલ ઓપરટર ,
ટ વી ર ડયો,  

કામગીર  
)ઓપરશન(  

૨ 
 
 
 
 
 

કાયદો 
અને 
યવ થા 

 
શોઘ અને 
બચાવ 

લાપોલીસ 
અિઘ ક  
૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૭ 

)૦૨૬૪૦ -
૨૨૨૧૩૧૫ 

 

નાયબ પોલીસ અિઘ ક  ,ૃ હ ર ક 
દળ સેનાપિત ,બીન સરકાર  સંગઠન ,

અઘલ કર  દળ અને સશ  દળ 

કાયદોઅને 
યવ થા 

જ  લા િવકાસ અિઘકાર  ,પોલીસ ,
ના.કા.ઇજનેર ,અ નશમન દળ ,માગ 

પ રવહન અિઘકાર  ,રાજય પ રવહન ,
આરો ય િવભાગ, મામલતદાર, 

કામગીર  
)ઓપરશન(  

 
3 
 
 
 
 

હર 
બાંઘકામ 

કાયપાલક ઇજનેર 
)માગમકાન   

)રાજય(   

િસચાઇ  ,કાયપાલક ઇજનેર ,પંચાયત 
બીન સરકાર  સંગઠન ,પાણી ુરવઠા 

બોડ ,નગરપા લકાઓ ,ૃ હ ર ક દળ ,
પોલીસ 

કામગીર  
)ઓપરશન(  

 
4 

 
આ ય 

લા ાથિમક 
િશ ણ અિઘકાર  

૦૨૬૪૦ -

૨૨૨૯૨૦ 

શાળાના આચાય  ,િશ કો ્ ,ાથિમક 
આરો ય ક ,રાજય પ રવહન પાણી 

ુરવઠો માગ પ રવહન કચેર ,
મામલતદાર ,તા ુકા િવકાસ 
અિઘકાર ,ુ ય અિઘકાર    

ઓપરશન 
)કામગીર(  

૫ પાણી 
ુરવઠો 

કાયપાલક 
ઇજનેર ,

ુ.પા.ુ.અને 
ગ .ય.બોડ ,

કાયપાલક ઇજનેર 
વોટરવકસ 

નાયક કાયપાલક ઇજનેર  ,તલાટ ,
મામલતદાર ,જ  લા િવકાસ અિઘકાર ,

આરો ય અિઘકાર ઓ ,ુ ય અિઘકાર  

 

ઓપરશન 
)કામગીર(  
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નગરપા લકા 
 

૬ વીજળ  અિઘ કઇજનેર ,
ુ.િવ.બો.  

કાયપાલક ઇજનેર  ,નાયબ ઇજનેર ,
ટકિનકલ ,ુ.િવ.બો.પ રવહન  

 

કામગીર  
)ઓપરશન(  

૭ હર 
આરો ય 
અને 
વ છતા 

સીડ એચઓ 
(CDHO)  

ુ િ ટ ડ ટ  ,હો પટલ ,તમામ 
ાથિમક આરો ય ક ો ,સીએસી ,

નગરપા લકા ,રડ ોસ ,અ નશમનદળ 
નાગ રક સંર ણ ,બીન સરકાર  

સંગઠનો ,ડોકટરો ,તા ુકા િવકાસ 
અિઘકાર  

કામગીર
)ઓપરશન(  

૮ સહાયક 
તં  

લાિવકાસ 
અિઘકાર  

 

આરટ એસ  ,લા ુરવઠા અિઘકાર ,
એફપીએસ ,ખાનગી અને હર ે ો ,

ુ િનિસપલ પાણી ુરવઠા બોડ ,
મામલતદાર ,લા ુરવઠા 

મામલતદાર 

સહાયક તં  
)લો ટ ક(  

૯ પ ુ 
આરો ય  

નાયબ િનયામક 
પ ુસ ંવઘન  

વેટરનર  ઇ પેકટર  ,બીન સરકાર  
સંગઠનો 
 

ઓપરશન 
)કામગીર(  

૧૦ રાહત 
ુરવઠો 

 લા ુરવઠા 
અિઘકાર  

સબ ડવીઝનલ મે ટ  ,બીન 
સરકાર  સંગઠનો ,આરટ ઓ ,પાણી 

ુરવઠો ,ુ.િવ.બોડ ,આરો ય ,ૃ હ 
ર ક દળ ,ડ આરડ એ ,નગરપાલકા , 

મામલતદાર 

 

૧૧ મા યમ લા મા હતી 
અિઘકાર   

ુ ણ મા યમ  ,ટ વી ,પ કારો ,બીન 
સરકાર ,સંગઠનો  

 

હર મા હતી 
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ટા કફોસ - સંકલન અને આયોજન :- ૂ વ ચેતવણી ,થળ ખાલી કરાવવા અને 

સંદશા યવહાર,ુ ન  થાપન કામગીર ુ ં સંકલન કર ુ ં       

               કાયિવશેદળના ુકાિન  :કલેકટર  
S|D સમય 

પ ક 

ટા ક િવભાગ ૃ િત 

1 સામા ય 
સમય  
 
 

રાજય  તર 
તે ુ ં  જોડાણ 
અને ઘટના 
િનયં ણ ું  
 થાપન  

ડ .ડ.એમ.સી  

પંચાયત  
મહ ુલ 
િવભાગ  

ામીણ  તર આપિ  ત  યવ  થાપન સ ંરચના  થાપવી  
જ  લા સહ તના તમામ  તર આપિ   યવ  થાપન 
યોજના િવકસાવવી . 
ાઇસીસ મેનેજમે  ટ કમીટ  )કલેકટર (સાથે બેઠક 

યોજવ◌ી ) .ઔધો ગક આરો ય અને  વા થય િવભાગ (  
2 સંચાર 

 યવ  થાતં  
અને 
કાય રતી  

પોલીસ  તમામ  તર ના કાયદળો સાબદા રાખવા 
3 મા હતી 

િવભાગ  
મા હતી સાર  

4  ડ .ડ.એમ.સી .  

ટ .ડ .એમ.સી  

વી .ડ.એમ સી  

સંભિવત જોખમ  ,ૂ વતૈયાર  અને સાવચેતીના પગલાં 
ગે લોક ૃ િત કરવી. 

5  પોલીસ  ,નગર 
પા લકા ,

આર.એન.બી  

કાયદળો તૈયાર કરવા  ,તાલીમો કરવી ,સાધનો અને 
યં ોની મરામત કર  તૈયાર રાખવા ,  

6  ટ .ડ.એમ.સી 
 એસ.ડ .એમ  

શોધ બચાવ અને ૂ વ ચેતવણી  ,થળ ખાલી કરાવવા 
અને સંદશા યવહાર ગે િવિવધ હતધારકો સાથે બેઠક 
કરવી અને આયોજન અપડટ કર ુ.ં 

7  
 
 
 
 
 

72 થી 48 
કલાક 

)આફતના 
3 દવસ 

પહલા(  
 

યોજના  મહ ુલ  
પંચાયત  ,અને 
પોલીસ  

મેળવેલી ચેતવણી ચકાસવી અને ૂનવશન પ ૃ િતઓ 
શ  કરવી  

8 ગામ પંચાયત અને જ  લા ક ાએ કાયરત સંચાર અને 
ચેતવણી યવ થાની ચકાસણી કરવી. 

9 સલામત થળે ખસેડનાર ટ મને જ ર  યં ો અને 
સાધનો સાથે ઘટના થળે મોકલવા . 

10 ટ મ અને સ ુદાય બ ે માટ વાહનોની યવ થા કરવી. 
11 અસર ત સ ુદાય અને પ ુઓ માટ સલામત ર ુ 

સે ટર અને જ યાઓ પસંદ કરવી. 
12 થાિનક થિત ગે જ લા અને રા યના ઇમર સી 
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ઓપરશન સે ટરને ણ કરવી. 
13 ચેતવણીઓના સંદશા  યવ  થા તં   તૈયાર કરવા 
14 છે લાં થળ ુધી થાિનક ભાષામાં ૂવ ચેતવણી 

પહ ચાડવી  .મૌ ખક ર તે ફોનથી ,ટ લિવઝનથી ,ર ડયો ,
ૂ ઝ પેપરના મા યમનો ઉપયોગ કરવો .વીજળ ના 

આધાર િવનાની યવ થાઓનો (મા યામોનો  (ઉપયોગ 
પણ કરવો) .કટલાંક સમયના િવરામ પછ  

ચેતવણીઓને વારંવાર ુન: સા રત કરતા રહ ુ(ં. 
20 D-48  to 

24 hours  
(Before 
2 days 
of 
Disaster) 

 ડ .ડ.એમ.સી  જ  લા તર આફત યવ થાપન કિમટ  અને 
ઇમરજ સી ર સપો સ મેનેજમે ટ કિમટ એ થિત પર 
િનયં ણ રાખ  ુ. 

21 આઇ .એમ.ડ  પહલા હર કરલા સ ાવાર ૂવ ચેતવણીઓના 
સંદશાઓને આવતા 24 કલાક માટ અપડટ કર  હર 
કરતા રહ ુ .  

22 પંચાયત  ૂ વ ચેતવણી પહ ચી છે તેનો િતભાવ મેળવવો અને 
થાિનક પ ર થિતની મા હતી મેળવવા માટ 

અિધકાર ઓને તા કદ કરવા . 
23  થાિનક તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને 

ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવો . 
24 ડ .ઇ.ઓ.સી  એસ .ઇ.ઓ.સી સાથે િનયિમત સંપક  થાિપત કરવો .  
29 D-24 to  

12  
hours 

શોઘ અને 
બચાવ  

ડ .ડ.એમ.સી  સંભિવત સંકટની થિત િવશેના અપડટ તૈયાર કરવા  
30 લેટ ટ થિત િવશે થાિનક ભાષામાં ૂવ ચેતવણી 

પહ ચતી કરવી  .અગાઉ જણા યા ુજબના મા યમોનો 
ઉપયોગ કરવો.  

31 સંકટ પ ર થિત િવશેની િવગતવાર મા હતી બચાવ 
ટા કફોસ અને અ ય ટા કફોસને આપવી. 

32 િતમ થળ ુધી ૂ વ ચેતવણી પહ ચી ક ન હ તેની 
ચકાસણી કરવી. 

 
 

36 D-12 to  
0 hous 

ચેતવણી  જ  લા કં ોલ 
મ  

ડ .ઇ.ઓ.સી .  

ૂ વ ચેતવણી ગેના સંદશાઓ સતત પહ ચી ર ાં છે 
ક ન હ તેની ખા ી કરવી . 

37 પ ર થિત પર દખરખ રાખવી અને તેના િવશેનો 
લેટ ટ ર પોટ ઉ ચ અિધકાર ીઓશને  ,જ લા 
કટકટર ી અને આપિ યવ થાપન સ ા મંડળને 
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કરવો.  
38 D+1 to  

12 hous 
ૃ  યદહ 

િનકાલ  
પોલીસ અને  
આરો  ય   

બચાવ ુકડ ની કામગીર ની દખરખ કરવી અને િવશેષ 
યં ો  ,મશીનર ,કૌ ય યબ ધ ય તઓ ,દવાઓ 
વગેરની જ ર યાતની ૂ ચ તૈયાર કરવી.  

39 જ ર  સાધન સામ ી એક ીત કર  ઘટના તર 
પહ ચાડવી . 

40 પો લસ અને થાિનક આગેવાનો સાથે સંકલન માટ 
એક અિધકાર ને િન ુ ત કરવા  ૃતદહોની યો ય 
તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવ.ે 

41 ખોરાક અને સાથે સંકલન કર ું. 
42 વધારાની ુકડ ઓ તૈયાર રાખવી થી વારાફરતી 

આરામ મળ  શક . 
43 D+12 to 

24 hous 
રાહત બચાવ   લા િવકાસ 

અિઘકાર  
અને તેમની 
ટ મ  
જ  લા 
પોલીસ 
અિધ ક   

શોધ અને બચાવની કામગીર  ચા ુ રાખવી અને 
અસર તોને જ ર ુજબ સલામત 
થળે/દવાખાને/ર લીફ ક પમાં લઇ જવા . 

46 હ પ લાઇન નંબર અને સહયોગ ક ો શ  કરવા. 
47 લ ટર તર થાિનક લોકો સાથે િમટ ગ કર  થિત ું  

કલન કર ું અને જ લા અિધકાર ને રોજ સાં  
અહવાલ કરવો. 

 

ટા કફોસ – સહાયક તં - અ  ય કાયદળ અને સ મ સ ાિધકાર ઓ સાથે સંકલન 
કર   થળાતર અને રાહત  ,ુરવઠાના સં હ અને વહન માટ પર વનની જોગવાઇ 

કર છે.      

 કાયિવશેદળના ુકાિન : જ લા િવકાસ અિધકાર  

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર 
િવભાગ 

ૃ િ ઓ 

1 સામા ય 
થિતમાં  

કાયવહચણી 
અને 
જ ર યાત 
ઘરાવતા 
કલ  ટરની 
અ◌ોળખ  

 િવિવધ આાપિ ઓ દર  યાન આવ  યક પડનાર  
સાધન સામ ીની ુચી તૈયાર કરવી . 

2 િવિવધ  તર મોક લ ું  આયોજન કર ુ ં. 
અ  ય કાયદળો સાથે સંકલન કર ુ ; .  

3 D - 24 hours  
 

 કાયદળના સ  યોને સાવદા કરવા અને કામ 
સ પણી કરવી . 

6 D+24 hours  બહારથી સાધન સામ ી મંગાવવાની જ ર પડ 
તો તેની સમી ા કરવી . 
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7 આપિ  ના કારને  યાનમાં રાખી સહાયક 
તં ુ  આયોજન )કાયદળ (  

8 િનયં ણ તરફથી મળેલી ુચના આધાર ત 
કાયયોજના હાથ ધરવી . 

9 જ ર યાન અને  ોતોની સતત સિમ ા કરવી . 
10 િનયં ણ ક  અને મહ  વના કાયદળોનો સંપક 

સંગીન બનાવવો . 
11 સેવાઓની ુણવ ા ગે ચકાસણી કરવી . 

12 D + 
Day 2 and 
ahead 

ર પોટ ગ 
અને 
ફાઇનલ 
દ  તાવે  
કરણ  

 સહાયક તં  માટ વધતી માંગનો િતભાવ 
આપવો . 

13 
 

િનયિમત ર પોટ ગ અને દ  તાવે કરણ કર ું  

14 જ ર યોત અને માંગણીઓ ું ુન ુ  યાકંન કર ુ ં. 
15 યો  ય જણાય તેમ સાધન સામ ી ુર  પાડવી  
16 બોધપાઠ બેઠક માં આ ય  ,ખાધ અ  ય રાહત 

ુરવઠા કાયદળ સાથે યોજવી  .  
 
 
ટા કફોસ  - શોધ અને બચાવ  ) થંળાતર સહ ત: (   થાિનક  થળાંતર શોઘ અને બચાવના યાસમા 

મદદ કરવા માટ માનવ અને મહ  વના સાઘનો ુરા પાડ છે.      

                                 કાયદળ ુ ં ને ૃ  વ લેનાર અિઘકાર   :પોલીસ અિઘક ક ી  
S|D સમય 

પ ક 

ટા  ક અમલ કરનાર 
િવભાગ 

ૃ િ ઓ 

1  
 
 
સામા ય 
સમય  
 
 
 
 
 
 

જોખમ ૂ  યાકં 
અને 
સંવેદનશીલતા  

પોલીસ  ,મહ ુલ ,
પંચાયત  

િવિવધ આપિ ઓ દર  યાન ું કર ું  અને ુ ન 
કર ું  તે ગેના જન ૃિતના કાય મો કરવા. 

2 સંપક સરનામા ુધારવા  ,સંસાધનોની ૂ ચ 
ુધારવી ,ૂ હા મક આગોતર  યવ થાની 

દખરખ,  કાય યોજનાની સમયાંતર દખરખ 
3 િનયિમત ર તે સાધનો  .યં ોની મરામત અને 

ળવણી કરવી ,ખાસ યં ોની ખર દ/ઉપલ  ધ 
કરાવવા .  

4 ડ .ઇ.ઓ.સી  

પોલીસ  
સમયાંતર બદલાતી શોધ બચાવની   ધૅિતઓથી 
ખાસ ટ મો અને વયં સેવકોની તાલીમ અને 

મતાવધન કર ુ ં. 
5  રિ  થિત ું  િનવાસી અિઘક શોધ અને બચાવ માટ કામગીર ું  આયોજન 
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6 D-72 

થી D 0  
દર યાન 

કલ  કલેકટર  જોખમ ું  કલન કરતા જ ું  અને કામગીર  કરતા 
જ ુ.ં 

9 D+1 થી 
24 

કાયદો અને 
 યવ  થા  

 લા પોલીસ 
અિઘ ક  

આગોતર  ચેતવણી વગરનો સ ંકટ હોય તો બચાવ 
દળોને તેમના સાધન અને યં ો સાથે ઘટના થળે 
તરત જ પહ ચવા તાક દ કરવા. 

10 ઘટના થળને જ ર હોય તો કોડન કર  લેવો. 
11 આવેલ આપિ  સંદભ દરક તરની ટા કફોસને 

તાક દ કરવી ) .જ લા ,જ  લા અને ગામ(  
14 જ  લા 

િશ ણાિધકાર   
અસર તોને સલામત થળે લઇ જવા 

15 થાિનક તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને 
ઇ સીડ ટ કમા ડરને ર પોટ કરવો. 

16 D+24 

થી 
આગળ 
 

તમામ  તર ું  
ર પોટ ગ 
કામગીર   

િનવાસી અિઘક 
કલેકટર  

ટા કફોસની કામગીર  ગે િનયિમત અહવાલ 
તૈયાર કરવો. 

17 ટાફ ું  રોટશન ચા ુ રાખ ું 
18 કામગીર ની સતત સમી ા અને કલન કર ુ ં
19 ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો  .િવિવધ હતધારકોનો 

તેમના સહયોગ બદલ આભાર માનવો 
 
 
ટા કફોસ -ૂ કસાન આકરણી ,સવ અને દ તાવે કરણ  

 કાયદળ ું  ને  ત ૃ  લેનાર અિઘકાર   :કાયપાલક ઇજનેર માગ અને મકાન   
S|D સમય 

પ ક 

ટા  ક અમલ કરનાર 
િવભાગ 

ૃ િ ઓ 

1 સામા ય 
થિતમાં  

 ડ .ઇ.ઓ.સી  રા યની ઓથોર ટ  ારા તૈયાર કરવામાં આવેલા 
ુકસાન આકારણી પ ક મેળવવા અને આકારણી કરવા 

માટ જવાબદાર અિધકાર  તેમજ નાગ રકોની ટ મ 
તૈયાર કરવી  .આકારણી કરવા માટ  ચાર કારની ટ મ 

બનાવવી .1 ( ખાનગી ભવન અને મકાન 2 ( ર તા ,
ુલ ,ટલીફોન સંદશા યવહાર તેમજ હર ભવનો  3 (

ખેતી અને જળ સંસાધન 4 ( ઉ ોગ અને યાપાર 
2 ુકસાન આકારણી કર  શક તેવા ય તઓના સરનામાં 

અને ટલીફોન નંબર સ હતની યાદ  તૈયાર કરવી. 
3 D + 24 

hour 
ુ કશાન 

આકારણી 
આર .અ◌ેમ..બી .  

અને 
ુકસાનીના કલન માટ ય તગત અને બી  જ ર  

સંસાધનો ું  દા ત ખચ પ ક બનાવ ું. 
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6 પી .ડ  લુ.ડ  
તથા પંચાયત  

ાથિમક કલનમાં ુધારા વધારા અને ુકસાનીની 
જ ટલતા િવશેના અ ભ ાયો મેળવવા  .કલનની 
િવગતોમાં કોઇપણ કારની પ ટતા માટ ઉપર 
સ ામંડળને ણ કરવી 

7 D +24 
 to 72 
hours 
and 
beyond 

ફર યાદ 
િનવાણ  

પંચાયત 
)ામીણ 
િવ  તાર માટ (

નગરપા લકા ,
)શહર  િવ  તાર 
માટ ( 

ુકશાની કલન માટ ટ મ તૈયાર કરવી અને ચો સ 
ુકસાનીવાળા િવ તાર ફાળવવા. 

8 ુકસાનીના કલન સમયે કોઇપણ કારની ટકનીકલ 
મા હતીની જ ર માટ કલન કતાને એક મા હતીની 
નકલ આપવી ના આધાર તે થળ પર જ લોકોના 

નો ું  િનરાકરણ કર  શક . 
11 યાં ુધી કામ ુ  ન થાય યાં ુધી સતત ર ું  અને 

કલન કરતા રહ ુ ં. 

12 ઉપર  સ ાધીકાર ને અિધ ૃત ર તે ફાઇનલ ર પોટ જમા 
કરાવવો 

 

 
 
 
       ટા કફોસ- રાહત િશ બર યવ થાપન: 

)હંગામી  આવાસો ,ખોરાક,પાણી,વીજળ,આરો ય(મનોસામા જક   સંભાળ કાયદળ ુ ં 

ને ુ વ  લેનાર અિઘકાર  : લા ુરવઠા અિઘકાર    
S|D સમય 

પ ક 

ટા  ક અમલ કરનાર 
િવભાગ 

ૃ િ ઓ 

1 સામા ય 
સમયમાં  

 જ  લા િશ ણ  
િશ ણિધકાર / 

સમાજ 
ક  યાણઅિધકાર   
 

રાહત ક પની જ યા ન  કરવી અને તેની મતા 
અને ઉપલ ધ માળખાગત ુ િવધાઓ ું  પ ક 
બનાવ ુ ં. 

2 સ ુદાયના સ યોમાંથી  ,ધાિમક સં થાઓ ,કોપ રટ 
ે માંથી  વૈ છક ર તે તેમની સેવાઓ રાહત 

ક પની યવ થામાં આપવા ઇ ક હોય તેવા 
લોકોની ટ મ બનાવવી  .તેમના નામ અને સંપકની 
યાદ  બનાવવી.  

3 રાહત ક પ યવ થામાં મ હલાઓ  ,બાળકો ,
િવકલાંગો ,ૃ ધો ,દ લત અને લ ુમિત સ ુદાયોઓ 
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યે સંવેદનશીલતા વધે તે માટ કાયશાળા ું 
આયોજન કર ુ ં

4 રાહત ક પના થળે માળખાગત ુ િવધાઓના 
ુધારા  -વધારા માટ સરકાર  કાય મો અને અ ય 
હતધારકો સાથે જોડાણ કર ું.  

5 D-24 
hours 

રાહત ક  પ 
 યવ  થા  

જ  લા િશ ણ 
અિધકાર  

 

રાહત ક પની જ યા અને બચાવ આવાસની 
થિતની ચકાસણી કરવી.  

6 જ  લા 
િશ ણાિધકાર  

 

ચકાસણી ર પોટના આધાર જ ર  સાધનસામ ીને 
એકઠ  કરવી . 

9 કાઉ  સીલ ગ  જ  લા સમાજ 
ુર ા અિધકાર  

 

આવાસ અને મનોસામા જક સંભાળ માટ ખાસ ટ મ 
બનાવવી 

10 D 0 to D 
+ 24 hrs 

રહઠાણ અને 
આરો  ય 
સંબંિઘત 
બાબતો  

 
 
 
 
આરો  ય ,

પંચાયત ,અને 
 વૈિ  છક 

સં  થાઓ  

જ  લા ુરવઠા  
 
નાયબ 
મામલતદાર 

)ુરવઠા 
તમામ (  

 
 
સમાજ ક  યાણ 
અિધકાર   

ચો સ થળોએ રાહત ક પ યવ થા માટ િમ ટગો 
કરવી અને થાિનક સં થાઓ અને વયં સેવકો સાથે 
જવાબદાર  ન  કરવી  .થાિનક જ રઆતો િવશે 
અહવાલ હર કરવો .  

11 ખોરાક અને અ ય જ ર  સામ ી આપવા માટ 
થાિનક સં થાઓને િવન ંતી મોકલવી. 

14 એક દવસમાં એક ટ મને સતત 12 કલાકથી વ ુ 
સમય માટ કામ ન કર ું  પડ તે માટ ય તગત 

અને જ ર  સંસાધનો ું  દાજપ ક બનાવ ું .  

15 સમાજ ુર ા 
અિધકર   

મ હલાઓ  ,બાળકો અને ૃ ધ સ યોને સામેલ કર  
થાિનક  ટ મ બનાવવી   રાહત ક પના કાય 

અસરકારક અને ભેદભાવ ર હત થાય છે ક ન હ તેની 
દખરખ રાખશે .  

16  યવ થામાં આવર  લીધેલ અને નવી જ ર તોને 
પહ ચાડવાની બાબતો ગેના સહયોગ માટનો દિનક 
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ર પોટ તૈયાર કરવો અને તેને ઉપર  અિધકાર ને 
મોકલવો . 

17   વા ય  ,પાણી ુરવઠા ,મનો સામા જક સંભાળ અને 
આવાસ માટ ુકડ ઓ બનાવવી .  

18 D + 1 day 
and ahead 

રાહત 
ક  પની 
જ ર યાતની 
ચકાસણી  

પંચાયત  ,અને 
આરો  ય  

રાહત ક પની જ ર યાત છે ક બંધ કરવો છે તે ગે 
થાિનક લોકો સાથે િવચાર િવમશ કર  ભાિવ કાય 
ન  કર ુ ં. 

19 રાહત કાય ચા ુ હોય યાર ન  કરલા પહલાંના 
તમામ કાય  કરવા . 

 સમાજ ુર ા 
અિધકર   

મનો સામા જક સંભાળ અને વા ય ગેના 
સા તા હક અને પખવા ડક અહવાલ તૈયાર કરવા. 

 

 
 
 
 
 
ટા કફોસ - હર આરો ય અને વ છતા -આરો  યને લગતી સમ  યા સંબંધી 

કમચાર ગણ અને સાધનસંપિ  ુર  પાડ છે .અને સામા  ય તબીબી સંભાળ 
 યવ  થાતં  ુનઃ  થાિપત કર છે .  

             કાયદળ ું  ને  વૃ લેનાર અિઘકાર   : ુ  ય  લા આરો  ય અિઘકાર   
S|D સમય 

પ ક 

ટા  ક અમલ કરનાર 
િવભાગ 

જન આરો ય અને વ છતા 

1 સામા ય 
થિતમાં  

  ડોકટર  ,નસ ,ાઇવેટ અને સરકાર  દવાખાના અને 
હો પીટલો ,બેડ અને એ ુલ સ ઉપલ ધતા 

ગેની સરનામાં અને સંપકની મા હતી ું  પ ક 
બનાવ ુ.ં 

2 ાથિમક સારવારની સેવાઓ માટ તાલીમી 
વંયસેવકોની યાદ  બનાવવી . 

3 D - 24 
hours  
 

તબીબી 
આવ  યક 
જ  થાની 
ચકાસણી  

આરો  ય િવભાગ  જન આરો ય અને વ છતાની બાબતો િવશે 
મી ટગ કરવી તથા તેની ય તગત અને 
સંસાધનોની જ ર યાતો ું દાજ પ ક બનાવ ું  . 

4 ક પ યવ થા ટા કફોસ સાથે જોડાણ કર  જ ર  
વયં સેવકો  ,ાથિમક સારવાર ક ટ અને અ ય 
વ છતા સેવાઓ ુર  પાડવી .  

પો લસ અને થાિનક આગેવાનો સાથે સંકલન માટ 
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એક અિધકાર ને િન ુ ત કરવા  ૃતદહોની યો ય 
તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવ.ે તમામ 
પી .એમ.ુ િનટ ખાતે િવ ુત જોડાણની વૈ લપક 

 યવ  થા કરવી .  
5 સં હ માટ િવિવધ સામ ીઓ ું  લી ટ બનાવ ું 

અને મં ૂર  મેળવવી. 
6 D+24 

hours 
કાયવહચણી 
અને 
જ ર યાત 
ઘરાવતા 
કલ  ટરની 
અ◌ોળખ  

બી .અ◌ેચ.અ◌ો .
અને 

પી.અ◌ેચ.સી 
 તર  

જ  લા ુ ય મથક આરો ય અને વ છતા કિમટ  
બનાવવી . 

7 તમામ થળોએ આરો ય અને વ છતાની 
પ ર થિત િવશે દખરખ કર  દિનક ર પોટ 
બનાવવો  .જ  લા હડ વાટર ખાતે દિનક િમ ટગ 
કર  પ ર થિત સમજવી અને ર પો સ લાન 

તૈયાર કરવો .  
8 પાણી સ લાય  ,વ છતાને ો સાહન ,બાળ સંભાળ 

અને અ ય જ ર તમંદ લોકોની જ ર આત માટ ું  
દાજપ ક સાથે ર પોટ તૈયાર કરવો .  

9 જો તેઓને સહયોગની જ રત હોય તો જ લા 
ઓથોર ટ ને સહયોગ માટ િવનંતી પ  લખવો . 

12 D + 
Day 2 and 
ahead 

ર પોટ ગ 
અને 
ફાઇનલ 
દ  તાવે  
કરણ  

સી .ડ. એચ.ઓ   ,
બી. એચઓ અને 
મેડ કલ ઓ ફસર  

આરો યને ુ િવધા આપતા ભૌિતક માળખાઓને જો 
ુકસાન થ ુ હોય તો તેને ફર થી થાિપત કરવા. 

13 
 

સફાઇ ુકડ  બનાવીને વ છતા અ ભયાન 
ચલાવ ુ ં. 

14 કાય ું  સતત ર ું  અને ુનઃ કલન કરતા રહ ું . 
15 યાં ુધી પ ર થિત સામા ય ન બને યા ુધી 

તમામ સેવાઓ અિવરત ચા ુ રાખવી  .તમામ 
હતધારકો સાથે િમ ટગ કર  જન આરો ય સેવાઓ 

સમા ત કરવી  .  
16 ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો. 

 

ટા કફોસ - પ ુ આરો ય અને ક યાણ -આપિ  ત ાણીઓના આરો  ય અને 
અ  ય સંભાળની જોગવાઇ  

કાયદળ ું  ને  વૃ લેનાર અિઘકાર  નાયબ િનયામક પ ુ રોગ અને સંવધન  

 સમય પ ક ટા  ક અમલ 
કરનાર 

ૃ િ ઓ 
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ટા કફોસ -પાણી ુરવઠા િવભાગ- પાણીની જોગવાઇ કરવી   કાયદળ ું  ને  વૃ 
લેનાર અિઘકાર   : 
કાયપાલક ઇજનેર -પાણી ુરવઠા અને ગટર  યવ  થા બોડ   

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ 
કરનાર 
િવભાગ 

ૃ િ ઓ 

1 સામા ય 
થિતમાં  

પાણીના  
આવ  યક 
જ  થાની 
ચકાસણી  

પાણી 
ુરવઠા  

િવભાગ  

ાણી ા યતા  ,મતા અને ુ  ધતા ું  
 થાપન )કાયદળ (  

2 પાણી િવતરણ અને સં હ માટના વૈ ક  પક 
યોજના )કાયદળ(  

3 નવી અને વધારાની સાધનસામ ી ુ િન ચત 

િવભગ 
1 સામા ય સમય  

 
 
 

  પ ુઓની યાદ  અને તેમના વા ય સબંધી 
િવગતો તૈયાર કરવી અને તકદાર ના પગલાં 
લેવા. 

2 પેરા પ ુ વા ય કમ ઓની ૂ ચ અને સંપક 
તૈયાર કરવા . 

3 પ ુઓની હો ટલ અને પાંજરાપોળની યાદ  
તૈયાર કરવી. 

4 વીમા ગે ચાર સાર કરવો. 
5 િનઃસહાય થળો ઓળખવા અને ર સપો સ 

માટ રણનીિત તૈયાર કરવી. 

6 દર યાન D  0  

થી D +72  
 

  અસર ત પ ુઓને ફરવવા માટ 
ા સપોટશનની યવ થા. 

7 જ  થાની 
ચકાસણી  

નાયબ 
િનયામક ી 
પ ુપાલન  

પ ુઓ ગે રાહત  ,ઘાસચારો ,પાણી અને 
દવાની યવ થા અગે દખરખ રાખવી .  

8 પ ુઓમાં મહામાર  ન ફલાય તે ગે 
તકદાર  

9 બાદમાં  
D +72 થી 
આગળ 

 વેટનર  ટ મ  ર સપો સ કામગીર ની સમી ા કરવી. 
10 આપિ ની પ ુઓ અને સબંધીત 

વનિનવાહ પર અસર ું  દ તાવે કરણ 
અને કસ ટડ  કર ુ.ં 
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કરવી )કાયદળ  (  
4 રસાયણો વાપરવા યો  ય ુરવઠા અને 

સાધનસામ ીનો વધારાનો જ  થો રાખવો .
)કાયદળ(  

5 D - 24 hours  
 

કમચાર ઓની મવાળ  અને પાળ  પ  ધિત  
6 પાણીના વપરાશ ગે લોક ૃ િત ુર  

પાડવી )કાયદળ(  
7 પાણીના ુરવઠાના સંર ણ માટ સરકાર  

અને ખાનગી ે ોને ુચના આપવી .
)કાયદળ(  

12 D+24 hours કાયવહચણી 
અને જ ર યાત 
ઘરાવતા 
કલ  ટરની 
ઓળખ  

પાણી 
ુરવઠા અને 

ગ . ય.બોડ  

પાણી ુરવઠા ું  આયોજન અને પણીના 
વપરાશકારોની અ તા )કાયદળ(  

13 પાણી ુરવઠા ત ં ની િ  થિત અને ુકસાનની 
આકારણી )કાયદળ(  

14 પાણી ટ  કરો કામે લગાડવા )કાયદળ(  
15 પાણી ુરવઠા ત ં ુ ં  સમારકામ /ુનઃ  થાપન 

)યોજના આધા રત (  
16 ુ રવઠા મથકો /િવતરણ સલામતીના િવતરણ  
17 પાણી િવતરણ  યવ  થા કાયદળ ખાતર  

કરવી . 
18 પાણીના િવતરણ અને સં હ અન પાણીના 

સલામત વપરાશ મોની મા હતી ુર  
પાડવા ું  સ ંકલન  

19 D + 
Day 2 and 
ahead 

ર પોટ ગ અને 
ફાઇનલ 
દ  તાવે  કરણ  

પાણી 
ુરવઠા અને 

ગ . ય.બોડ  

કામચલાઉ પાણી ુરવઠા તં   થાપ ું  
20 કાયમી પાણી ુરવઠા જ થા તરફ  યા ુ 

આપ  ુ. 
21 લાંબા ગાળાની ુન  થાપન યોજના અને 

જ ીર  યાતો ુણ  કરવી )કાયદળ (  
22 ર પોટ ગ અને દ  તાવે કરણ શ  કર ું . 

)કાયદળ (  
23 સાધનસંપિ  ફારગ કરવી )કાયદળ(  
24 બોધપાઠ બેઠક )કાયદળ અને અ  ય( 
25 આખર  અહવાલ )કાયદળ(  
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ટા કફોસ – વીજ ુરવઠો -અસર  ત િવ  તારમાં સામા  ય વીજ ુરવઠો 
ુનઃ  થાિપત કરવા માટ   કાયદળ ું  ને  વૃ લેનાર અિઘકાર   : 

અિધ ક ઇજનર પી ..વી.સી.એલ ુજરાત િવ ુત બોડ  
 

S|D સમય પ ક ટા  ક  અમલ 
કરનાર 
િવભાગ 

ૃ િ ઓ 

3    સંપક યાદ  િવકસાવવી )ુજરાત િવ ુત બોડ(  
4   અનૌપચા રક જોખમ અને ખતરા 

આકારણી /ુ  યાંકન હાથ ધર ું) .ુજરાત િવ ુત 
બોડ(  

5   આપિ  આયોજન િવકસાવ ુ ં. 
6 D - 24 hours  

 
આવ  યક 
જ  થાની 
ચકાસણી  

 માણ ુત સ ંચાલન કાયર તી માણે અસરો ું  
ુ  યાકંન કર ું ) .ુજરાત િવ ુત બોડ  (  

7 િતભાવ પગલાને અ તા આપવી )ુજરાત 
િવ ુત બોડ(  

8 િવજ ુરવઠા ખારવાય નહ  તેની તકદાર  રાખવા 
જ ર  પગલાં લેવા ં. 

9 વધારાની સાધનસામ ી / ોત સાબદા કરવા 
)ુજરાત િવ ુત બોડ(  

10    અણધાર  આિ  મકતા ગે ખાતર  કરવી . 
11 D+24 hours કાયવહચણી 

અને 
જ ર યાત 
ઘરાવતા 
કલ  ટરની 
ઓળખ  

 કામગીર  થયે મા હતી અને ુ  યાકંનના આધાર 
યોજનામાં ુધારા કરવા ) .ુજરાત િવ ુત બોડ(  

12 પગલાની /કાયવાહ ની િ  થિતની દખરખ .
)ુજરાત િવ ુત બોડ(  

16 જ ર યાતો  ,આવ યકતાઓ અન ાિ  ત થાનો 
ગે િનયં ણ ક  અને ગ.િવ.બોડના ુ  ય મથક 

સાથે સતત સંપક  થાપવો  .  
17 યાસોમાં ુધારણ માટ ચકારણી કરવી ) .ુજરાત 

િવ ુત બોડ(  
18 મ  યવત  સંકલન સંગીન બનાવ ું ) .ુજરાત 

િવ ુત બોડ(  
19 ુ િમકા ભજવનાર અ  ય પર બળો સાથે િનયિમત 

સંકલન બેઠકો યોજવી 
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20 યાસો ુ ઔપચા રક દ  તાવે કરણ શ  કર ુ ં. 
21 રાહત િશબીર /આ ય  થાનો પર વીજ ુરવઠાની 

વૈ લપક  યવ  થા કરવી જનરટર વગેર  
22  

23 D + 
Day 2 and 
ahead 

ર પોટ ગ 
અને 
ફાઇનલ 
દ  તાવે  
કરણ  

  સલામતી માટ આયોજનમાં ફરફાર માટની 
સમી ા )ુજરાત િવ ુત બોડ(  

24 જ ર  હોય તો વધારાની સલામતી સ હત િ  થિતન 
સામા  ય કરવા માટની યોજના ) .ુજરાત િવ ુત 
બોડ(  

 
ટા કફોસ -હર બાંધકામ- સામા  ય ર તે ચાલતા તર માળખાને ુનઃ 

 થાપીત કરવા માટ  થાનીક યાસોમાં સહાય કરવા માટ જ ર  કમચાર  ગણ 
અને સાધન સંપિત ુરા પાડશે  

       કાયદળ ુ ને ૃ  વ લેનાર અિધકાર - કાયપાલક ઇજનેર માગ અને મકાન  
S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર 

િવભાગ 
ૃ િ ઓ 

1 સામા ય 
થિતમાં  

  કમચાર ગણ  ,સાધનસામ ી અને તર 
માળખાની ુચી તૈયાર કરવી .  

2 વાહન  યવહાર માટ વૈ લપક ર  તાઓ ન  
કરવા અને નકશાઓ ર ુ  કરવા . 

6 D - 24 
hours  
 

આવ  યક 
જ  થાની 
ચકાસણી  

 કમચાર  અને કાયદળોને સાબદા કરવા ં. 
7 િનયં ણ ક   થાપવો . 
8 જ  લા િનયં ણ ક  સાથે સંપક રાખવો . 
9 કાયવહચણી 

અને 
જ ર યાત 
ઘરાવતા 
કલ  ટરની 
ઓળખ  

 ટ મને અ તાના ધોરણે સાબદ  રાખવી અને 
રવાના કરવી . 

10 ુ કસાન આકારણી અને િનર ણ શ  કર ુ ં. 
12 કામગીર  યોજના િવકસાવવી અને િનયં ણ ક  

સાથે સંપક રાખવો . 
13 
 

કમચાર  ગણની મવાળ  પ  ધિત અને 
માનવશ કત આયોજન શ  કર ુ ં. 

14 ર  તા વેશ અને તર માળખાને લગતી મા હતી 
ુર  પાડવી . 

15 D + 
Day 2 and 

ર પોટ ગ 
અને 

 િવગતવાર મ જણી હાથ ધરવી . 
16 સાધનો અને અ  ય સાધનસપિ ની ુધારણા 
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ahead ફાઇનલ 
દ  તાવે  
કરણ  

સમારકામ અને ફરબદલી . 
17 બોધપાઠ બેઠક  
18 ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો. 
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કરણ-૭ 

ુનઃ થિત-(Recovery) 
                                 - 

   આપિ  અસર ત િવ તાર અને લોકોને ુનઃ થિતમાં અથવા વ ુ સાર  થિતમાં લાવવા ું 
કાય આ લાન ું  છે  .આપિ ને કારણે જ ર  સેવાઓ ,માળખા ,લોકો ું  વનિનવાહ ,વા ય 

અને સમ  વનશૈલી અસર પામે છે .તેથી સ વર આ બધા પાસાઓ ુનઃ થિતમાં લાવવા .
ભૌિતક માળખાઓને અને વન જ ર  સેવાઓ ુનઃ થત કરવા માટ આ ુજબની રણનીિત 
યાને લેવી . 

પહલાં કરતા વ ુ સા  બાંધ ું : નવાં બાંધકામ કાય  એવી ર તે કરવા  ુનઃ આવી 
આપિ ઓમાં ુકસાન ન પામે  .સહભાગી આયોજન –  લોકોની સામા ક અને સાં ૃ િતક શૈલી 
અને જ ર યાતોને યાનમાં રાખી ફર બાંધકામ અને કાય  કરવા  .આ માટ આયોજનમાં 

હતધારકોની સહભાગીતા આવ યક છે .  

સંકલન : ુનઃ થિતમાં લાવવા ું  આયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સંકલન પે તૈયાર કર ું .
આવા આયોજનો માટ વર ત ુકસાન ું  આ◌ંકલન અને લોકોની જ ર યાત ું  કલન 
અગ ય ું  પા ુ છે . 

નીચે ુજબના િવિવધ ે ોને ુનઃ થત ક કાયરત કરવા . 

 મહ વની સેવાઓ – વીજળ  ,પાણી ,સંચાર ,વાહન યવહાર ,વ છતા ,વા ય.  

 માળખા / બાંધકામ – આવાસ  ,હર ભવન અને ર તા  

 વનિનવાહ – ૃ િષ  ,ુ ટર ઉ ોગ ,ુ કાન અને બ ર તથા રોજગાર.  

વીજળ  ,પાણી ,વ છતા ,ગંદાપાણીનો િનકાલ વગેર સેવાઓ તા કા લક શ  કરવી .આવી 
સેવા શ  કરવા માટ વૈક પક રણનીિત અને કાય  અગાઉથી ન  કરવા .જ ર પડ થાિનક 

સં થા ,િવભાગો ,કોપ રટની મદદ લેવી.  

મહ વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયરત કરવી  

વીજળ  
S|D મહ વની 

સેવાઓ 

સામ ી/ 
સેવાઓ 

ૂ કસાન 
એકમની 

અસર ત 
ગામોની 

અસર ત 
વ તી 

ુનઃ થિતમાં 
આવવાના 

દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

:JI\;[JSM  TYF 
ARFJ 
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સં યા સં યા પગલાંઓ 

1 
વીજળ  ફ ડર       

   

2 

  ા સફમર       

   

3 

  

HT 
લાઇન       

   

4 

  

LT 
લાઇન       

   

5 

   થાંભલા       

   

6 

   અ ય       

   

 

વા ય 

S|D િવગત PHC 
)ગામ ું  

નામ(  

CHC સબ 
સે ટર 

દવા 
સં હ 

ુનઃ થિતમાં 
આવવાના 
પગલાંઓ 

દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 ૂ કશાન થયેલા 
ભવનો 

       

2 પહ ચી ન 
શકાય તેવા 
આરો ય ક ો 

       

3 દવા સં હ અને 
મહ વના 
સાધનોને 

       

4 નાશ થયેલ 
દવાઓ  

       

5 ૂ કસાન થયેલ 
એ ુલ સની 
સં યા 

       

સામા જક 
S|
D 

િવગત ગામ ુ ષ ી બાળકો ુલ ુનઃ થિત
ના પગલા 

જવાબદાર 
િવભાગ 

દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 મનોસામા જક 
રસંભાળની 
રતવાળા 

લોકોની સં યા 
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)આપિ ને 
કારણે(  

 
 
 
 
 

પાણી ુરવઠો 

S|D ૂ કસાન ગામ ુ 
નામ 
અને 
એકમની 
સં યા 

અસર ત 
ફ ળયા/વ તી 

ુનઃ થિતમાં 
આવવાના 
પગલાંઓ 

િવભાગ દા ત 
સમયગાળો 

બ ટ 

1 ૂવા       

2 બોરવેલ       

3 તળાવ       

4 પાણી ુરવઠાને        

5 ESR       
6 GSR       

7 સ પ       

8 ટ ડપો ટ       

9 હ ડપંપ       

10 પ ુહવાડા       
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કરણ-૮ 

          બ ટ  યવ  થા:                                                  : 
 

       નાણાંક ય દાજ એ વાિષક કાય ણાલી છે  .આપિ  યવ થાપન માટ બે 
કારના બ ટ કર  શકાય  ,એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બ ટ અને બી ુ 

આપિ યવ થાપન માટ અલગથી જ ર  હોય તેવા ખચ માટ બ ટ.  

આપિ  યવ થાપન માટ નીચે ુજબના િવિવધ ખચ માટ અલગ અલગ ોતથી નાણાંક ય 
આયોજન કર ુ.ં 
  લા ર  પોસ ફંડ  
  લા મીટ ગેશન 

 ક   અને રાજય ડ ઝા  ટર મીટ ગેશન ફંડ  
 ક   અને રાજય ડ ઝા  ટર ર  ્પોસ ફંડ  
  ટટ બ ટ  
 કિ  ય ો  સર યોજના  
  લા આયોજન ફંડ  
 આફત િવમા યોજના  
 માઇક  ફાઇના  સીગ  

આમ ઉપર માણેના નાંણાક ય  ોમાં ઉલેખ કરલ નાંણાક ય િનયમો ુજબ આપિ  ત 
 યવ  થાપન દર  યાન આવ  યક િનવારણલ ી ૂવતૈયાર  લ ી રાહત બચાવ લ ી 
વી કામગીર  દર  યાન ના મહ  વના નાંણાક ય  યવ  થાઓ  કરવામાં આવે છે . 
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પ રિશ ટ 
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પ રિશ ટ:-૧ 
 
જ લાનો ઈિતહાસ 

5|:TFJGF o 
 

GD"¹F Ò<,M  U]HZFT ZFHIGF 5]J" B}6[ VFJ[,M K[P 
૨/૧૦/૧૯૯૭ ના રોજ નમદા જ લાની રચના કરવામાં આવી.T[GM E}lDEFU 
sE}B\0f p¿Z V1FF\X VG[ Z!P#Z VG[ Z!P5* YL *#P#_ YL *#P$* 
Z[BF\X JrR[ lJ:TZ[,M K[P p¿Z[ J0M¹ZF4 Nl1F6[ ;]ZT Ò<,M4 
5}J"DF\ DCFZFQ8= ZFHIGM G\¹]ZAFZ Ò<,M VG[ 5lüD[ E~R 
Ò<,M VFJ[, K[P s!f 1F[+O/ VG[ lJ:TFZ VF Ò<,M ¼*55P5 RMZ; 
SLPDLP 1F[+O/ WZFJ[ K[ H[ ZFHIGL S], HDLGGM !P$_ 8SF 
lC:;M WZFJ[ K[P Ò<,FGL S], J;TL 54)_4#*) sZ_!!GL J;TL 
U6TZL VG];FZf K[P Ò<,FGL VFXZ[ )_ 8SF J;TL  U|FDL6 
lJ:TFZDF\ ZC[ K[P Ò<,FGM ;F1FZTF NZ &#P)$ 8SF K[P  

 
ઈિતહાસ : 

આજ નો  નમદા જ લો એ વતં  ભારત ના દશી રજવડાઓ પૈક  ુ એક વતં  
રા પીપલા રા ય હ .ુ  તા.૯/૬/૧૯૪૮ મા વતં  ભારત ના ુંબઈ રા ય માં િવ લન થઈ 
ગ ુ.ં એક મા યતા માણે થમ રાજગાદ  ું   થાન પીપળા નીચે હ ુ.ં થી શહર ું  નામ 
રાજિપપળા પડ ુ.ંતેમ જ એક ધારણા ુજબ આ િવભાગ માં િપપળા નાં ઝાડ વ ુ હોવાથી  
રાજિપપળા નામ પડ ુ.ં યાર એક ધારણા ુજબ ાચીન કાળ માં નમદા ને  દ ણ કનાર 
મહિશ પીપલોદ ું  તપોવન હ ું  . થી શહર ું  નામ રાજિપપળા પડ ું. નાંદોદ  ગો હલ 
રા ઓ ઈ.સ. ૧૭૩૦ ુધી રાજિપપળા માં ર ા ને  હાલ ુનારાજ કહ છે.૧૮૩૦ માં  
રા ધાની નાંદોદ ખસેડાઈ. યાર બાદ ૧૯૧૮-૧૯ માં નાંદોદ ું નામ રાજિપપળા રાખવામાં 
અ ુ.ં 
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આબોહવા અને વરસાદ : 
VF Ò<,FGL VFAMCJF H\U, l;JFIGF lJ:TFZDF\ pGF/FDF\ 

VtI\T ;FDFgITo UZD VG[ lXIF/FDF\ VtI\T 9\0L U6L XSFIP VF 
Ò<,FDF\YL GD"¹F G¹L 5;FZ YFI K[P T[DH ZFH5L5,F GUZ 
5F;[YL SZH6 G¹L 5;FZ YFI K[P VG[ T[YL ;FDFgITFo CJF 
E[HJF/L ZC[ K[P GGDD""¹¹FF  ÒÒ<<,,FF  DD]]bbII  DDYYSSGG]]\\  ppGGFF//FFDDFF\\  $$##__  
;;[[llgg88UU||[[00YYLL  JJWWFFZZ[[  VVGG[[  llXXIIFF//FFDDFF\\  ;;FF{{YYLL  GGLLRR]]  TTFF55DDFFGG  !!!!__  
;;[[llgg88UU||[[00  ;;]]WWLLGG]]\\  ZZCC[[  KK[[PP  

  

  

  

  

  

;;GG[[PPZZ____૮૮  YYLL  ;;GG[[PPZZ__!!૬૬  ;;]]WWLLGGFF    GGDD""¹¹FF    ÒÒ<<,,FFGGFF  JJZZ;;FFNNGGFF  
VVFF\\SS00FF  GGLLRR[[  55||DDFF66[[  KK[[PP  

અ .નં  તા ુકો 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 નાંદોદ 1089 1015 910 931 810 1746 648 537 675 
2 દડ યાપાડા 1202 1202 846 1060 943 1231 639 580 790 
3  સાગબારા 1353 1144 1042 1051 824 1788 678 709 800 
4 િતલકવાડા 941 910 725 1073 496 1854 764 618 781 
5  ગ ડ ર - - - - - - 694 536 621 

સરરાશ 1146 1067 880 1028 768 1654 684 596 771 

 
ર તા અને રલવે  

આ લાના રાજપીપલા-a>kl[Åvr ને જોડાતા ર વ ેમાગ છે. ગામ/નગરોને જોડતા ૨૭૩.00   
ક.મ.લાંબા પાકા ર તા ધરાવે છે. ૧૬ ગામ કાચા રોડથી જોડાયેલા છે અને ૪૯૭ ામ એવા છે ક 
માં ચોમાસા િસવાયની ઋ ુમા ંજ જઇ કાય. વસતી વાળા ુલ  ૫૧૩ ગામડામાંથી. મોટાભાગના 

રા ય માગ પ રવહન સવલતોથી સંકળાયેલા છે. આ લો ુલ ૬૫ ક.મી લાંબો રલવેપાટા ધરાવે 
છે.   

જ લા ની વ તી િવષયક મ હતી:- 
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તા ુકો િવ તાર ચો.. શહરનીસં યા ીઓનીસં યા ુ ષોની 

સં યા  

ુલ વ તી 

નાંદોદ ૧૧૨૦ ૧ ૧૧૬૬૬૬ ૧૨૪૭૧૧ ૨૪૧૩૭૭ 

દડ યાપાડા ૧૦૨૦  ૦ ૮૬૧૦૬ ૮૮૦૯૫ ૧૭૪૨૦૧ 

સાગબારા ૩૫૮ ૦ ૫૫૬૯૧ ૫૫૨૦૮ ૧૧૦૮૯૯ 

િતલકવાડા ૨૪૪ ૦ ૩૦૬૪૬ ૩૩૨૫૬ ૬૩૯૦૨ 

ુલ વ તી ૨૭૪૨ ૧ ૨૮૯૧૦૯ ૩૦૧૨૭૦ ૫૯૦૩૭૯ 

 ુલ સા રતા દર      :-  ૭૩.૨૯  % 
 ુ ષ સા રતા દર   :   ૮૩.૩૩% 

 ી સા રતા દર      :   ૬૩.૬૨ %  
વ તી ું  માણ અ ુ ુ ચત જન િતનં ૭૬% અને અ ુ ુ ચત િત ું  ૨% તથા અ યમાં 
અ યમાં ૨૨% માણ આવેલા છે. 
 

 

 

 

વ હવટ  રચાના:- 

ÒÒ<<,,FFDDFF\\    55  TTFF,,]]SSFF  KK[[PP  ÒÒ<<,,MM  VV[[SS  55[[88FFvvllJJEEFFUUDDFF\\  llJJEEFFÒÒTT  YYII[[,,  
KK[[PP    TTFF,,]]SSFFGGLL  DDFFllCCTTLL  GGLLRR[[  DD]]HHAA  KK[[   
  
VVGG]]SS||DDFF\\SS  TTFF,,]]SSFFGG]]\\  GGFFDD  UUFFDDGGLL  ;;\\bbIIFF  
!!PP  GGFF\\¹¹MM¹¹  ૧૦૮૧૦૮  

ZZPP  ¹¹[[00LLIIFF55FF00FF        ૧૩૩૧૩૩  

##PP  ;;FFUUAAFFZZFF        ૯૫૯૫  

$$PP  llTT,,SSJJFF00FF      ૯૭૯૭  

૫    ગ ડ ર  ૯૪૯૪  

            ુલ ુલ   ૫૩૯  

  
553399  UFD DC[[;],L UFD K[P ZFH5L5,F XC[Z Ò<,FG]\ D]bI DYS 
K[P Ò<,FDF\ V[S GUZ5Fl,SF K[P S], 22 j&Y  5\RFIT K[P VG [ 
9999  AAvvtt>>##ii   5\RFITM GM ;DFJ[X YFI K[P  

EE{{FFUUMMll,,SS  DDFF//BB]]\\ 
GGDD""¹¹FF  ÒÒ<<,,MM    UU]]HHZZFFTT  ZZFFHHIIGGFF  55]]JJ""  BB}}66[[  VVFFJJ[[,,MM  KK[[PP  TT[[GGMM  
EE}}llDDEEFFUU  ssEE}}BB\\00ff  pp¿¿ZZ  VV11FFFF\\XX  VVGG[[  ZZ!!PP##ZZ  VVGG[[  ZZ!!PP55**  YYLL  **##PP##__  
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YYLL  **##PP$$**  ZZ[[BBFF\\XX  JJrrRR[[  llJJ::TTZZ[[,,MM  KK[[PP  pp¿¿ZZ[[  JJ00MM¹¹ZZFF44  NNll11FF66[[  ;;]]ZZTT  
ÒÒ<<,,MM44  55}}JJ""DDFF\\  DDCCFFZZFFQQ88==  ZZFFHHIIGGMM  GG\\¹¹]]ZZAAFFZZ  ÒÒ<<,,MM  VVGG[[  55llüüDD[[  
EE~~RR  ÒÒ<<,,MM  VVFFJJ[[,,  KK[[PP  ss!!ff  11FF[[++OO//  VVGG[[  llJJ::TTFFZZ  VVFF  ÒÒ<<,,MM  ¼¼**5555PP55  
RRMMZZ;;  SSLLPPDDLLPP  11FF[[++OO//  WWZZFFJJ[[  KK[[  HH[[  ZZFFHHIIGGLL  SS]],,  HHDDLLGGGGMM  !!PP$$__  
88SSFF  llCC::;;MM  WWZZFFJJ[[  KK[[PP  ÒÒ<<,,FFGGLL  SS]],,  JJ;;TTLL  5544))__44##**))  ssZZ__!!!!GGLL  JJ;;TTLL  
UU66TTZZLL  VVGG]];;FFZZff  KK[[PP  ÒÒ<<,,FFGGLL  VVFFXXZZ[[  ))__  88SSFF  JJ;;TTLL    UU||FFDDLL66  
llJJ::TTFFZZDDFF\\  ZZCC[[  KK[[PP  ÒÒ<<,,FFGGMM  ;;FF11FFZZTTFF  NNZZ  &&##PP))$$  88SSFF  KK[[PP    

જમીન અને ખેતી:-  

ÒÒ<<,,FFGGLL  HHDDLLGGGG[[  DD]]bbIIttJJ[[  BBFF00FF88[[SSZZFF  JJFF//LL44  --FF//  JJFF//LL44  ;;DDTT//  
VVGG[[  SSMMTTZZJJFF//LL    છેછે.. જ લાની જમીનનો કાર જ લાની જમીનનો કાર મ યમ મ યમ //કાળકાળ   તથા ગોરા  છેતથા ગોરા  છે..  
  
HH\\UU,,MM    
  
                      llHH<<,,FFમાંમાં  SS]],,  ૧૧૪૭૬૬૧૧૪૭૬૬--૯૯૯૯  CC[[SS88ZZ  HHDDLLGG  HH\\UU,,  CC[[99//  KK[[PPllHH<<,,MM  
HH\\UU,,  llJJ::TTFFZZYYLL  DDCCÛÛVV\\XX[[  ;;DD''wwWW  KK[[PPHH\\UU,,DDFF\\  
;;FFUU44;;FFNN0044;;LL;;DD44JJFF\\;;4488LLDDZZ]]ffDDCC]]00FFGGFF  55FFGG  VVGG[[  00MM//LL  DD]]bbII  KK[[PP  

VVFFllNNJJFF;;LL  ,,MMSSHHLLJJGGqq;;\\::SS''llTT  oo  
          VVFFllNNJJFF;;LL  55||HHFF  ;;CCGGXXLL,,  VVGG[[  DDCC[[GGTT]]\\  KK[[PPHHLLJJGGGGFF  DD}}//  
DD}}<<IIMM  VV[[DDGGLL  ZZCC[[66LLSSZZ66LL  VVGG[[  SS,,FFDDFF\\  HHMMJJFF  DD//[[  
KK[[PPVVFFllNNJJFF;;LL  ,,MMSSMMGGFF  
33ZZ[[66FF44llZZllTT44llZZJJFFHHMM4455MMQQFFFFSSMM4433ZZJJBBZZLL  VVGG[[  ZZ11FF66GGFF  
;;FFWWGGMM44;;\\UULLTT  VVGG[[  BB[[TT  VVMMHHFFZZ  pp55ZZFF\\TT  TTCC[[JJFFZZMM44WWFFllDD""SS  
DDFFggIITTFF44,,uuGG55||YYFF    
  

  

VVFFUUJJLL  ;;\\::SS''llTTGGMM  JJFFZZ;;MM  KK[[PP  

  નમદા જ લા માં ુ ય વ તી વસાવા;ત વી લોકો ની છે.તદ ઉપરાંત 
ક ુડ ;કોટવાલ; ુ બળા;ધાણકા વી તીઓ પણ છે. આ દરક ની બોલી અને પહરવેશ અલગ 
અલગ છે. સાગબારા તા ુકા ુ ં  લોક વન મહારા  રા ય ના 
આ દવાસી/વલવી/નાયક/પડવી િવગેર સાથે ર ત રવાજથી સં ળાયેલ છે.અહ  મોટ ભાગે 
હ ુ  - તી ધમ પાડતા લોકોની વ તી વ ુ છે.  

તહવારો:-    

    હોળ  આ િવ તાર નો ુ ય તહવાર છે.અહ  પાંચ દવસ ુધી ગામે ગામ ઘેરયાઓ ની 
ટોળક  ફાળો ઉધરાવવા ઢોલ- નગારા- ા ંસા વગાડ  ત ત ના વેશ ધારણ કર  અનાજ- 
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અનાજ-પૈસા-કોપ ુ-ંદાળ ય- હારણા વી વ ુ  એક  કર  રં પંચમી ના દવસે સ ુહ ભોજન 
રાખવા માં આવે છે.  

li[k m[Liai[:-  

d[v mi[gri Kit[ (Svri#i)ni[ m[Li[, Bidrvi d[vni[ m[Li[, tYi 
s&rpiN[Åvrni[ m[Li[, tYi  rijp)pLi c]#imismi> ~)kiLki mitini[ m[Li[ 
tYi aisi[ mismi> ~)hr(s(¹F m[Li[ jiN)ti C[. tYi ~ivN mismi> (StLi 
mitini[ m[Li[ Briy C[.  

ખોરાક :-  

    નમદા જ લા ના લોકો નો ુ ય ખોરાક ુવાર - બાજર  ના રોટલા કાળા અળદ તથા 
દાળ- ભાત છે. tYi Fu>n) ri[Tl), mkiE ni ri[Tli 
  

ZZCC[[66LLSSZZ66LL  oo  

          VVFFllNNJJFF;;LL    લોકોલોકો    DDSSFFGGMM  DDFF88LLGGFF  SSFFRRFF  VVYYJJFF  ,,FFSS00FFGGFF  
AAGGFFJJ[[,,  CCMMII  KK[[PPNN[[XXLL  GG//LLIIFF  SS[[  TTFF00GGFF  55FFGGGGMM  pp55IIMMUU  KKFF55ZZFF  
DDFF88[[  SSZZJJFFDDFF\\  VVFFJJ[[  KK[[PPCCJJ[[  55FFSSFF  DDSSFFGGMM  TT[[DDHH  llJJ,,FFIITTLL  GG//LLIIFF  
SS[[  55TTZZFFGGMM  pp55IIMMUU  YYFFII  KK[[PPVVFFllNNJJFF;;LL  55||HHFFGGFF  KK}}88FFKKJJFFIIFF  33ZZMM  
CCMMJJFF  KKTTFF\\  TT[[DDGG]]\\  ;;FFDD}}llCCSS  JJGG  VVGG[[ZZ]]  KK[[PPUUFFDDDDFF\\  ,,uuGGqqDDZZ66  
55||;;\\UU[[  ;;FFDD}}llCCSS  EEFFJJGGFF  NN[[BBFFII  KK[[PPઅહ  ધણી જ યાએ હાટ થા હયાત છે. 

 

લ ન થા:- 
 લ ન સંગે દહજમાં ગામ ની ુઢ  માણે ુ િપયા ૨૫૧/- અથવા ૫૦૧/- વી રકમ 
આપવા માં આવે છે.  
 
 
 
 
 
જ લા ના જોવાલાયક થળો:- 

- િશ પ અને થાપ યો:- 
- નમદા જ લામાં  
- હરિસ માતા ું  મ ં દર rijp)pli 
-  હ ુમાન ધમ ર મહાદવ ું  મ ં દર  રાજપીપલા 
- વીર વૈતાળ ું  મં દર રાજપીપલા 
- રણછોડ  ું  મં દર રાજપીપલા 
- ગ ુડ ર ું  દ મં દર. ગ ુડ ર 
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- ુરપાણે ર મહાદવ ું  મં દર. ગોરા 
- દવમોગરા માતા ું  મં દર  દવમોગરા 
- ી વામી નારાયણ મં દર  પોઇચા 
    વા થાપ યો આવેલા છે. ની કોતરણી અને કળા જોવા વી છે. 

 

જોવાલાયક થળો:- 
- સરદાર સરોવર ડમ 

- કરજ ડમ તનગર  
- માલસામોટ દડ યાપાડા 
- નીનાઈ ધોધ દડ યાપાડા 
- િવજય પેલેસ રાજપીપલા 
- પદમ િવલા પેલેસ રાજપીપલા 
- વીશાલખાડ  નાંદોદ  
- ુના રાજ નાંદોદ  
 
તા ુકાવાર વતં  ામ પંચયત અને ુથ પંચાયત ની િવગત નીચે ુજબ છે. 
 

માંક તા ુકા ુ ં  નામ મહ ુલી 
ગામોની સ ં યા  

વતં  ામ 
પંચયત 

ુથ પંચાયત 

૧ નાંદોદ 191 67 37 
૨ દ ડયાપાડા 157 9 37 
૩ સાગબારા 94 10 21 
૪ િતલકવાડા 97 13 28 
૫ ુલ 539 99 122 

    

  

  

તા ુકાવાર ખેતીલાયક જમીન અને પાકો તા ુકાવાર ખેતીલાયક જમીન અને પાકો ની િવગત નીચે ુજબ છેની િવગત નીચે ુજબ છે..  

અઅ..નંનં..  તા ુકા ુ ં  તા ુકા ું  
નામનામ  

ખેતી લાયક ખેતી લાયક 
િવ તારિવ તાર((હ ટરમાંહ ટરમા)ં)  

ુ ય પાકોુ ય પાકો  

૧૧  નાંદોદનાંદોદ  ૪૩૭૫૮૪૩૭૫૮  ુવારુવાર//મકાઈમકાઈ// ુ વેરુવેર//કપાસકપાસ//કળકળ//શેરડશેરડ //કથોળકથોળ  
૨૨  દડ યાપાડાદડ યાપાડા  ૨૫૬૩૮૨૫૬૩૮  ુવારુવાર//મકાઈમકાઈ// ુ વેરુવેર//કપાસકપાસ//મગમગ//તલતલ  િવગેરિવગેર  
૩૩  સાગબારાસાગબારા  ૧૭૩૦૮૧૭૩૦૮  ુવારુવાર//મકાઈમકાઈ// ુ વેરુવેર//કપાસકપાસ//કળકળ  િવગેરિવગેર  

૪૪  િતલ વાડાિતલ વાડા  ૧૮૩૨૯૧૮૩૨૯  મકાઈમકાઈ// ુ વેરુવેર//કપાસકપાસ//બાજર  િવગેરબાજર  િવગેર  
૫૫  ુલુલ  ૧૦૫૦૬૦૧૦૫૦૬૦    
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જ લામાં વાવેતરની ખેતપેદાશો  
ખર ફ પાક ; ુ વેર,કપાસ,કળ,ડાંગર, ુવાર,મકાઇ કગ,મઠ,સોયાબીન,અળડ,બાજર , 
                        શાકભા   

      રિવ પાક  ;- ધવ, ુવાર,મકાય,ચણા. ુવેર, દવેલા,શેરડ ,શાકભા ,શાસચારો  
   ઉના  પાક ;- બાજર ,મકાઇ,મગફળ ,મગ,તલ,તર ુચ,શાકભા ,ધાસચારો   

 
 ખે ુત ખાતેદાર ની મા હતી 
 
નાના ખે ુતો ૧૪૫૪૨ અ .ુજન િતના ખે ુતો  ૩૧૦૪૨ 

િસમાંત ૧૨૨૯૬ અ .ુ તીના ખે ુતો  ૧૧૮૬ 

અ ય ૧૯૨૮૪ અ .ુ તીના ખે ુતો  ૧૩૮૯૪ 

ુલ ખે ુતો ૪૬૧૨૨ ુલ ખે ુતો  ૪૬૧૨૨ 
 

લામાં આવેલ ૫ ુઘનની િવગત : 
અ.ન.ં ૫ ુઘનનો કાર ૫ ુઘનની સં યા 

૧ ગાય વગ ૧૪૦૮૬૩ 
૨ ભસ વગ ૫૮૯૫૧ 
૩ ઘેટા ૧૩૧ 
૪ બકરા ૭૧૮૯૭ 
૫ ઘોડા ૨૦ 
૬ ટ ૧ 
૭ ગઘેડા, ુતરા , ુકરતથા  અ ય ૬૨૯ 
૮ ુલ ૫ ુઘન ૨૯૨૪૯૨ 
૯ મરઘાં અને બતકા ૧૨૩૮૨૯ 

                             
 
 
પ રિશ ટ ૧.૧ 

આપિ નો ઇિતહાસ છે  લા વષ  દર  યાન જ  લામાં ધટલ આપિ ની િવગતો  

ૂ કંપ  

તાર ખ  ,માસ ,વષ  િત
 તા 

અસર  ત 
ગામોની 
સં  યા 

માનવ 
ૃ   ુ

સં  યા 

પ ુ 
ૃ  નુી 

સં  યા 

સંપિત ું  
ુકશાન 

આિથક 
ુકશાન 

)લાખમાં(  

તા .૨૬/૧/૨૦૦૧  ૂ કંપ 
૬ .૯  

૫૨૧ ૩૮ ૨૬ મકાન ,
શાળા ,  

૪૦૨ .૦૫  
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ુર :-  

 
 

ુબ ુ  – તણા ુ ં -: 
 

લામાંથી મોટાભાગના તા ુકાઓમાં થી નમદા નહર પસાર થાય છે  .અહ  નહરના પાણીથી 
વાહન ચાલકો પોતાના વાહન ઘોવા તથા નાહવા ઘોવા માટ આકષાય છે .અને બેકાળ થી 

આફત નોતર છે .આ ઉપરાંત તળાવ ,ડમ ,ુ ંડ , નદ  ,વા થળોએ પણ ુબી જવાથી ન 
હાની થવાના બનાવ જોવા મળે છે.  

 
 

િવજળ  પડવી  -: 
ચોમાસા -2014 દર યાન નમદા જ લામાં ભાર વરસાદના કારણે સાગબારા તા ુકામાં 

કાકરાપાડા ગામે િવજળ  પડવાથી 1 ) એક  (માનવ ૃ ુ ં   થયેલ છે .તેમજ દડ યાપાડા 
તા ુકામાં કમોસમી વરસાદના કારણે િવજળ  પડવાથી 1 ) એક  (અને સાગબારા 1 ) એક (

માનવ ૃ ુ ં  થયેલ છે .નાંદોદ તા ુકામાં ચોમા ુ 2014માં િવજળ  પડવાથી 9 ) નવ  (પ ુ ૃ ુ ં  
થયેલ છે .વરસાદમાં િવજળ  પડવાના કારણે રાજપીપલા નગરપા લકા શહર  િવ તારમાં3 

) ણ  (પાકામકાન ,નાંદોદ તા ુકામાં 28 ) અઠયાવીસ  (કાચા મક ◌ાન  ,દડ યાપાડા તા ુકામાં 
23 ) ેવીસ  (કાચા મકાન ,સાગબારા તા ુકામાં 64 ) ચોસઠ  (કાચા મકાન ,અને પાકા 3 ) ણ (

તાર ખ/માસ કારણ 

અને 

સં ુ  

ૂળ 

અસર 

ત 

ગામોની 

સં યા 

અસર 

ત 

પર વારોની  

ના ય ત 

સં યા   

માનવ 

ુ ુ ં  

સં યા  

 

પ ુ ુ

ુ ં  

સં યા   

શત: 

ુ શાન 

પામેલ 

મકાન 

ૂ ણ ુ શાન 

પામેલ 

મકાન 

ઓગ ટ-

૨૦૧૩  

નાંદોદ, 
િતલ વાડા, 
ગ ડ ર 

ઉપરવાસ 

મા થયેલ 

ભાર 

વરસાદ 

ડમમાથી  

સીસો ા 

થી 

રગણ-

વાસણ 

૪૩૮૩ ૦૪ ૦૧ કાચા પાકા કાચા પાકા 

૩૯    

ઓગ ટ-

૨૦૧૪  

નાંદોદ, 
િતલ વાડા, 
ગ ડ ર 

ઉપરવાસ 

મા થયેલ 

ભાર 

વરસાદ 

ડમમાથી  

સીસો ા 

રગણ-

વાસણ 

૨૪૩ ૦૩ ૦૯ કાચા પાકા કાચા પાકા 

      ૧૩૫    
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મકાન ,િતલકવાડા તા ુકામાં 1 ) એક  (કાચા અને 1 ) એક  (પાકા મકાન ને અશંત ુ શાન 
થયેલ છે  .  

 

આગ/આ માત:- 
િતલકવાડા તા ુકા આલમ ુરા ગામે આક મીક આગ લાગવા થી 9 )નવ (ઘરોને 

ુકશાન થયેલ છે.ગોરા ુલ ુઘટના માં નમદા નદ માં છકડા/ર ા ને અક માત થતા ુલ-13 
)તેર (િવધાથ  પૈક 7 ) સાત  (િવધાથ  વતાં બચાવી લવાયેલ યાર 6 ) છ  (િવધાથ  ડા 

પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા ૃ ુ ં  પામેલ છે.  
 

વાવાઝોડા :- 

વાવાઝોડા ના કારણે સાગબારા તા ુકાના ુલ -20 )વીસ (ઘરોને ુકશાન થયેલ છે.  
વાવાઝોડાના કારણે દડ યાપાડા તા ુકાના ભારત યા ા ક  સંચાલીત ીનાલંદા આ મશાળા ,

ચ દાના 2 ) બે  (ઓરડા ુટ  ગયેલ છે .  
 

રોગચાળો  -: 
નમદા  જ લામાં વષ-૨૦૧૪ મં ુલ રોગચળા ન ધયેલ તા. મા ણ ડ પોઈજનીગ અને 

એક ઉ ટ - ઝાડા નો રોગ ચાળો ન ધાયેલ ની  િવગત નીચે  માંણે છે. 

અ.ન.ં તા ુકો ા.આ.ક ગામ ુ 
નામ 

રોગચાળા ની 
તાર ખ 

રોગચાળા 
નો કાર 

ુલ 
કસ 

મરણ 

૧ સાગબારા કોલવાણ વલી ૦૩/૦૫/૨૦૧૪ ડ 
પોઈ ન ગ 

૪૨ ૦ 

૨ દડ યાપાડા ખૈડ  પાડા રો દા ૧૧/૦૬/૨૦૧૪ ડ 
પોઈ ન ગ 

૧૧ ૦૧ 

૩ દડ યાપાડા ગોપાલીયા ર વા ૩૧/૦૮/૨૦૧૪ ડ 
પોઈ ન ગ 

૧૪ ૦ 

૪ દડ યાપાડા મોઝદા કો મ ૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ઉ ટ -ઝાડા ૧૭ ૦ 
 
 
 
 

પ રિશ ટ ૨ 
 
જ લાના સંવેદનશીલ તા ુકા /ગામોની િવગત. 

D[mY) asr Yti h[qvisni nd) (knirini gimi[n) (vgt  
rijp)pli,j)Ãli[ nm<di 

 
a.
n. 

D[m n&> nim til&ki 
n&> 

asr Yti gimn&> nim D[mn) 
Byjnk 
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nim spiT) 
m)Trmi

> 
1. krjN D[m  b>G 

AYL : JtgQ, ti. 
ni>di[d,J.nm<di 

 

 ni>di[d 
 

{1} rijp)pli 
{2} Bdim 
{3} BcrviDi 
{4} hjrpri 
{5} Finpi[r 
{6} FmNici 
    krjN b>Fmi>Y) 1 liK  
    ky&s[k piN) Ci[Dvimi> 
aiv[ C[.  
    Ryir[ an[ krjN nd)mi>  
p&r  
    aiv[ Ryir[ uprni gimi[n[  
    asr Yiy C[.   

116.10 
m)Tr 

 

2. ci[pDviv (s>ciE 
yi[jni 
m&. ci[pDviv, 
ti.sigbiri 
J.nm<di 

sigbiri   {1} s)maiml) 
  {2} Bvr)sigr 
  {3} k[l 
  {4} piT 
  {5} pi>cp)pr 
       ti. Sigbiri 

187.40 

3. ki>kD)ai>bi 
(s>ciE yi[jni 
m&.niniki>kD)ai>
bi, ti.sigbiri  
J.nm<di 

sigbiri   {1} niniki>kD)ai>bi 
  {2} nini Di[r ai>bi 
  {3} mkriN 
  {4} f&lkiviD) 
  {5} ri[zd[v 
  {6} dtviDi 
  {7} Tivl 
  {8} piT 
       ti. sigbiri   

187.71 

 
 
 
 

nm<di nd)ni p&rY) asr Yti nd) (knirini gimi[n) (vgt 
rijp)pli,  : nm<di 

a.n>. til&kin&> 
nim 

gimn&> 
nim 

g$D[Åvr 
Kit[ 

nm<di 
nd)n) 
Byjnk 
spiT) 

gi[ÃDn 
b\)j 
B$c 
Kit[ 

Byjnk 
spiT) 

AYLi>tr 
krvini 
AYL 

(vS[P 
ni[>F 

સરપંચ ુ 

નામ  

ki[ºT[kT 
fi[n 

n>bri[ 
srp>c 
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f&Tmi> f&Tmi> 
1. ni>di[d s)si[d^i 103 

34.33 
16 

 
p\i.Si nm<di 

nd)ni 
ki>qini 
gimi[ 

વસાવા 
ુધાભાઇ  

૮ ્  ૧૧૨૩૬૭ ્  ૮ 

2.  ni>di[d Bdim 108.36 21 p\i.Si -''- વસાવા 
શેલેષભાઇ   

૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪ 

3.  ni>di[d mi>gri[l 108.36 21 p\i.Si -''- તડવી 
કંચનાબેન. 

8140317435 

4. ni>di[d g&vir 111 24 p\i.Si -''- તડવી  
જ પાબેન  

૭૦૪૩૩૩૪૩૪૦ 

5. ni>di[d rimp&ri 111 25 p\i.Si -''- તડવી 
ુરશભાઈ  

9879164128  

6. ni>di[d rijp)pli 111 26 p\i.Si -''- ુખ ી 
રાજપીપલા  
નગરપા લકા  

220101 

7. ni>di[d ai[r) 114 27 p\i.Si -''- વસાવા 
દનેશભાઈ  

૯૭૧૨૯૯૫૩૧૬ 

8. ni>di[d nvip&ri 117 28 p\i.Si -''- તડવી 
ુકશભાઇ 

બ ુભાઇ  

9429673829 

9. ni>di[d FmNici 117 28 p\i.Si -''- વસાવા 
મન ખુભાઇ  

9586180279 

10. ni>di[d Finpi[r 117 28 p\i.Si -''- વસાવા 
મહશભાઇ  

9909205702 

11. ni>di[d BcrviDi 120 30 p\i.Si -''- વસાવા 
ુ િમ ાબેન  

9099268968 

12. ni>di[d hjrp&ri 120 30 p\i.Si -''- વસાવા 
ઠાભાઇ  

9638566696 

13. ni>di[d Sh[riv 121 30 p\i.Si -''- તડવી 
લ મણભાઇ  

9712861587 

14. g$D[Åvr si>jri[l) 125 33 p\i.Si -''-  223716/ 
291068 

15. ni>di[d vri>Ci 125 33 p\i.Si -''- વસાવા 
રા શભાઇ  

9601635920 

16. g$D[Åvr akt[Åvr 128 34 p\i.Si -''- તડવી 
દપક ુમાર  

7874029221 

17. g$D[Åvr s&rjvD 132 35 p\i.Si -''- તડવી 
મનાભાઇ  

9824380271 

18. g$D[Åvr g>B)rp&ri 132 35 p\i.Si -''- તડવી 9824380271 
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મનાભાઇ  
19. ni>di[d pi[Eci 132 36 p\i.Si -''- વસાવ 

દપકભાઈ  
9913016569 

20. ni>di[d $>Q 132 37 p\i.Si -''- વસાવા 
ભાવનાબેન  

9909598939 

21. g$D[Åvr gi[ri 132 37 p\i.Si -''- તડવી 
શાંિતલાલ 

9726047071 

22. g$D[Åvr g$D[Åvr 132 37 p\i.Si -''- વસાવા 
બા ુભાઈ  

9978157311 

23. g$D[Åvr vi>sli 135 39 p\i.Si -''- તડવી િવ મ  7567252101 
 

 
 
p&r an[ Bir[ vrsidni kirN[ li>bi smy s&F) piN) Brie rh[t&> 
hi[y t[vi gimi[. 
 

a.n>. til&kin&
> 

nim 

gimn&
> 

nim 

g$D[Åvr 
Kit[ 

nm<di 
nd)n) 
Byjnk 
spiT) 

f&Tmi> 

gi[ÃDn 
b\)j 
B$c 
Kit[ 

Byjnk 
spiT) 

f&Tmi> 

AYLi>tr 
krvini 
AYL 

(vS[
P 

ni[>F 

સરપંચ ુ 

નામ 

ki[ºT[kT 
fi[n 

n>bri[ 
srp>c/ 

tliT) 

1. (tlkviDi visN 107 31 p\i.SiLi nm<
di 
nd)ni 
ki>qi
ni 
gimi 

દાયમા 
શ બીર ુસેન  

997969505
1 

2. (tlkviDi viD)yi 108 32 p\i.SiLi -''- તડવી 
લ તભાઇ  

987967899
1 

3. (tlkviDi r[>gN 111 33 p\i.SiLi -''- તડવી 
િવણભાઈ  

823880758
9 

4. (tlkviDi c&D[Æ
vr 

111 33 p\i.SiLi -''- રબાર  
હંસાબેન  

968748619
5 

5. (tlkviDi (tlkviDi 115 35 p\i.SiLi -''- તડવી 
અ ણભાઈ  

942718841
5 

6. (tlkviDi (vrp&r 120 36 p\i.SiLi -''-   
7. (tlkviDi gNs)Di 120 36 p\i.SiLi -''-   
8. (tlkviDi vrviDi 127 37 p\i.SiLi -''- તડવી 

રા શભાઈ 
902633862
5 

9. (tlkviDi Bivp&ri 129 39 p\i.SiLi -''-  - 
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a.n>. til&kin&> 
nim 

gimn&> nim સરપંચ ુ  નામ ki[ºT[kT fi[n 
n>bri[ 

1. (tlkviDi sivl) ભીલ રાકશભાઈ 9687847290 
2. (tlkviDi sih[bp&ri બાર યા ુકશભાઈ  9913409319   
 

Bir[ vrsidY)  aÅv)n nd)mi> piN) aivviY) asr Yti> gimi[n) 
yid) 

 
a.n.  til&kin&> 

nim 
gimn&> nim સરપંચ ુ  નામ k[iºT[k 

n>bri[ 
1 t)lkviDi Agr ભીલ ગીતાબેન 8238233313 
2 t)lkviDi aiml)yi ભીલ ન ુભાઇ 9726734416 
 
aim upri[kt p>ic gimi[n[ a[k j (dvsmi> nsviD) tYi kvi>T til&kimi> 
100 m).m). upr vrsid Yiy C[. Ryir[ Bir[ n&kSin Yiy C[.  
 
rijp)pli Sh[r) (vAtir :  

 
 krjN nd)mi> p&rY) t[mj uprvismi> aiv[l krjN b>F mi>Y) 1 
{a[k} liK ky&s[k piN) Ci[Dvimi> aiv[ an[ krjN nd)n) piN)n) spiT) 
krjN b\)j pis[ 6.5 m)Tr Yiy Ryir[ rijp)pli Sh[rni> n)c[ni (vAtirn[ 
p&rni piN)n) asr Yiy C[. an[ AYLi>tr krvi pD[ C[. 
 
a.n>. Riil&ki[ gimn&> nim sB>(vt asr g\Atn) 

vAt) 
ai~y AYin nkk) kr[l 

AYLn&> nim 
1 2 3 4 5 

1. ni>di[d rijp)pli Sh[r) (vAtir 
1. l)lviQi[L 
2. kil)ki mitin&> 

m>(dr (vAtir 
3. mi[Ti[ mq 
    Äyiyim SiLi 
4. Gi>c)n) viD) 

cc&bivi ri[D 
ki[T f(Lyi 

5. k&>BirviDi 
6.sRyniriyN 
m>(dr 

40-   kici mkini[ 
100- miNsi[n) vAt) 
50-   kici mkini[ 
125-miNsi[n) vAt) 
35-   kic& -75 
miNsi[ 
 
500- miNsi[ 
 
 
50-miNsi[ 
20-miNsi[ 

1. (vSi KDiytin) viD)  
    rijp)pli 200  
    Äy(kt miT[ 
2. dSi Kdiytin) viD)  
    rijp)pli 200  
    Äy(kt miT[  
3. (#iv[N)n) viD),   
    rijp)pli 200  
    Äy(kt miT[  
 

 
 rijp)pli Sh[r (vAtirmi> c[tvN) aipvi miT[ ngrpil)kimi> ci[misi ät& 
drÀyin  k>T^i[l $m S$ krvimi> aiv[ C[. j[ni[ fi[n n>br-220101 C[. rijp)pli 
Sh[r) (vAtirmi> p&rni smy[ tmim tk[dir)ni pgli m&²y a(Gkir)~) ngrpil)ki trfY) 
nkk) krvimi> aiv[ C[. 
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નમદા તથા કરજણ નદ  કનાર આવેલા ગામડાઓની મા હતી નમદા તથા કરજણ નદ  કનાર આવેલા ગામડાઓની મા હતી GGLLચે ુજબ છેચે ુજબ છે  
અ ુ માંક અ ુ માંક   તા ુકા ુ ં નામતા ુકા ુ ં નામ  ગામની સં યા ગામની સં યા   

11  નાંદોદનાંદોદ  ૨૩  

22  દડ યાપાડાદડ યાપાડા  0000  

33  સાગબારાસાગબારા  0000  

44  િતલકવાડાિતલકવાડા  14  
  ુલુલ  37  
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HHMMBBDD  ;;\\EEFFJJ
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GGMM  
NNZZ  
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પ રિશ ટ 3 
 
સાધનો ની મા હતી:- 

જ લામાં આવેલ ુર રાહતના સાધનોન  િવગત 
 
અ.ન ં

 
કચેર ુ ં નામ  કટ ર ગ દોરડા બોIF જનરટર ફાયર 

ફાયટર 
 
1 
 
 

રાજપીપલા  
 
નગરપા લકા  
 
 

૫૦ ૫ ૪૦૦ 
 
ટ 

 ઇમરજ
સી  

લાઇટ-૨ 

વોટરબાઉઝ-
૨ 

મીની ફાયર 

ટ ડર-૨ 

ઇમજ સી 
ુલેટ-૧ 

 મામલતદાર કચેર  

નાંદોદ 
૨૨૫  ૨૦૦ ટ  ૧ _ 

2 મામલતદાર કચેર  
તીલકવાડા   

૨૫ _ _ ૫૦ _ _ 

3 મામલતદાર કચેર  
સાગબારા  

૫૦   ૨૫ ૨ _ 

4 મામલતદાર કચેર  
ડદ યાપાડા  

૫૦   ૨૫ ૧ _ 
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નમદા લામાં મ યોધોગો મં ળ  પાસે આવેલી બોટોની િવગત 
 

 
અ.ન. 

તા ુકો  મ યોધોગ મંડળ ું  નામ  બોટની સં યા 

૧ નાંદોદ  કરજણ જળાશય િવ તાર આ દવાસી મ યોધોગ 
સહકાર  મ ંડળ  લી. મોવી- બોર ા 

33 
 

૨  ધી વ ગામ અસર ત મ યોધોગ સહકાર  મંડળ  લી. 
પાનતલાવડ  

૦૬ 

૩   જય ભારત  આ દવાસી મ યોધોગ સહકાર  મંડળ  લી. 
અ તે ર 

૦૪ 

૪ સાગબારા  ધી નાનાકાંકડ આબાં આ દવાસી મ યોધોગ સહકાર  
મંડળ  લી. નાનાકાંકડ બાં  

૧૨ 

૫  ી સહારા મ યોધોગ આ દવાસી સહકાર  મંડળ  લી. 
ચોપડવાવ 

૨૫ 

  ુલ  ૮૦ 
 
 
ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ અ વયે બોટ માટ સંપક કરવા માટ મંડળ  ના હોદદારની 

મા હતી 
 
અ
.

બોટ મા લક  ુનામ ગામ તા ુકો સંપક 
ય ત/મંડળ ુ 

મોબાઇલ 
નંબર 
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 ુ નામ 

1 તડવી મનોજભાઇ 
બાલાલ 

પાનતલાવડ  નમદા તડવી મનોજભાઇ 
બાલાલ 

9712809795 

2 તડવી િવ મભાઇ 
બાલાલ 

પાનતલાવડ  નમદા મં ી-વડગામ 
અસર સત 

9712809795 

3 તડવી ુમનભાઇ નં ુભાઇ પાનતલાવડ  નમદા સહકાર  મ ંડર 9712809795 
4 વસાવા ુખાભાઇ 

ુનીલાલ 

મોવી-બોર ા નમદા વસાવા ુખાભાઇ 
ુનીલાલ, 

9737455074 

5 સ ગભાઇ મોવી-બોર ા નમદા સ ગભાઇ કરજણ 
ળાશય 

9879942205 

6 વસાવા સોમાભાઇ 
ભંગડભાઇ 

માંડણ નમદા સહકાર  મ ંડર 9979726474 

7 વસાવા જહરસીગભાઇ 
ભી યાભાઇ 

ચોપડવાવ સાગબારા ઉ મભાઇ--
ચેરમેન,ધી સહારા 

9712465753 

8 વસાવા રવ ભાઇ 
મગનલાલ 

ચોપડવાવ સાગબારા મ યોધોગ સહકાર  
મંડર લી. 

9712465753 

9 વસાવા જલમસ ગભાઇ 
ુ યાભાઇ 

નાનાકાંકડ
આબા 

સાગબારા કરસનભાઇ--
નાનાકાંકડ બા 
મંડળ  

9727043357 

1
0 

વસાવા માનસ ગભાઇ 
સોમાભાઇ 

નાનાકાંકડ
આબા 

સાગબારા ગીરધરભાઇ--
નાનાકાંકડ આબા 
મડળ  

9913980981 
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વયંમસેવકોની યાદ  
 
જ લાના તરવૈયાઓની યાદ   
 

અ.ન.ં નામ અને સરના ું  ગામ ું  નામ     તા ુકો  સ૫ંક નંબર 
૧ તડવી દનેશભાઈ બ ુભાઈ  વાડ  ગ ડ ર ૯૯૭૯૭૫૦૪૨૯ 
૨ તડવી જગદ શભાઈ રામિસહભાઈ  નવાગામ ગ ડ ર ૯૭૦૮૧૭૮૦૯૬ 
૩ તડવી ધમ ભાઈ ભ ુભાઈ  નવાગામ ગ ડ ર ૯૭૨૬૩૩૭૦૭૮ 
૪ તડવી અિતષભાઈ નટવરભાઈ  નવાગામ ગ ડ ર ૯૯૦૯૩૮૨૫૩૩ 
૫ તડવી સંજયભાઈ કંચનભાઈ નવાગામ ગ ડ ર ૯૪૨૬૨૭૦૨૯૧ 
૬ તડવી મ ુભાઇ બાલાલ પામતલાવડ  નાંદોદ  ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૭ તડવી ુ વેરભાઇ ચ ુરભાઇ  પામતલાવડ  નાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૮ તડવી ઇ વરભાઇ વેચાનભાઇ  પામતલાવડ  નાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૯ તડવી  િનલેશભાઇ ધી ુભાઇ  પામતલાવડ  નાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૧૦ તડવી ભગવાનભાઇ રામાભાઇ   પામતલાવડ  નાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૧૧ વસાવા ઉતમભાઇ સામાભાઇ  ચોપડવાવ સાગબારા  ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૨ વસાવા  જહાંગીરભાઇ ુપ ભાઇ  ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૩ વસાવા  માનાભાઇ વનાભાઇ  ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૪ વસાવા કાશીરામભાઇ સોર ભાઇ  ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૫ વસાવા બલીરામભાઇ જનભાઇ  ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૬ કનૈયાલાલ  રવા સાદ કહાર  નવાફળ યા રાજપીપલા ૯૯૨૫૪૬૧૯૦૦ 
૧૭ રા ુમાર ભીખાભાઇ  પાંજરા પોળ, રાજપીપલા ૯૮૭૯૧૬૩૮૩૩ 
૧૮ અિનલભાઇ શ ુભાઇ માછ   કરજણ ગે ટ પાછળ રાજપીપલા ૯૮૯૮૭૯૩૯૦૮ 

૧૯ તેજસભાઇ ચં ુભાઇ માછ   લીમડા ચોક રાજપીપલા ૯૮૯૮૭૯૩૯૦૮ 
૨૦ ઇ તીયાઝ ુલામઅ બાસ શેખ  આરબ ટકરા રાજપીપલા ૮૮૬૬૧૦૬૨૯૮ 
૨૧ ફર દભાઇ ઇ ાહ મભાઇ  રાઠોડ  વડફળ યા રાજપીપલા ૮૧૪૧૧૭૮૫૨૪ 
૨૨ અિનલ ુમાર અ ુતલાલ રોહ ત  રોહ તવાસ રાજપીપલા ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩ 
૨૩ રાકશભાઇ હસ ુકભાઇ માછ   નવા ફળ યા રાજપીપલા ૯૪૨૮૩૨૨૬૮૩ 
૨૪ સોમાભાઇ રાય ભાઇ પિત  ુ ંભારવાડ રાજપીપલા ૯૬૩૮૫૩૦૨૧૮ 
૨૫ યદ પભાઇ ક ુભાઇ માછ   લીમડ ચોક રાજપીપલા ૯૫૮૬૮૯૫૯૯૭ 
૨૬ ચં કાતભાઇ શ ુભાઇ માછ   ધાબા ફળ યા રાજપીપલા ૯૯૦૯૭૧૪૧૦૮ 
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 થળાંતર યોજના                                               

  લામાં ુલ ૪૪ ટલા ગામો નદ  , નમદા કર ણ અને ઉકાઈ ડમ માંથી વ ુ પ ુ 
પાણી છો વાના કારણે અસર વાળા  તથા િનચાળવાળા િવ  તારોમાં આવેલા છે  .યાં ભારથી 

અતીભાર વરસાદ દર  યાન અથવા ઉપર વાસમાંથી  વ ુ વરસાદ ના કારણે નમદાડમાં પાણી 
છોડતા આવતાં પાણીની વ ુ આવકને કારણે  થળાંતર કરવાની જ ર યાત પડ  શક છે  .આ 

માટ  થાિનક જ  લા  /તા ુકા તં  પાસે  થળાંતર કરવા માટ  બોટ કટર  ,ક,છકળા ,વા 
વાહનોને  યવ  થા ઉપલ  ઘ કરવા માટ સ મ છે . માટ  થાિનક નગરપા લકા,માગ અને 

મકાન પંચાયત  ,તથા અ  ય  ખાનગી એજ  સીઓની મદદ મળ  શક છે .પ રિ  થિત મતા 
બહાર હોય તવેા સમયે હલીકો  ટર  /મેજર સચ  ઓપરશન વા સંજોગોમાં  ટટ ઇમરજ  સી 
ઓપરશન  ટ  ટરના સંકલનમાં રહ  સંકલન  થળાંતર કરવામાં આવશે . 

 થળાંતર દર  યાન  તે  થાનો પર ઉપલ  ઘ ુર ત આ ય  થાનો વા ક શાળા 
ક  નુીટ  હોલ વાડ  ,ક અ  ય ઘાિમક પ રસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે . િવગતો 

વીડ એપીમાં સમાિવ  ટ કરવામાં આવેલ છે . થળાંતરની િ  થિત દર  યાન અસર  તોને 
ભોજન/પાણી/મેડ કલ વગેર વી આવ યક  યવ  થા માટ પોલીસ/જ  લા ુ ર વઠા 

િવભાગ /જ લા આરો  ય િવભાગ ારા તા  કાલક ધોરણે જ ર  સાધનસામ ી  થળ પર 
પહ ચાડવ◌ા ગેની કામગીર  હાથ ધરવામાં આવશે . 
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મેડ કલ અને હોિ  પટલ મેનેજમે  ટ  

આરો ય સવલતો  
લોકોને  આરો ય સવલત ુર  પાડવા માટ  લામા ં 1 સરકાર   હો પટલ ,23 ાથિમક 
આરો ય ક  અને 4 ુ ટર આરો ય ક ો  [CHC] છે. રાજપીપલા હો પ લ, કવડ યા કોલોની 
નમદા ો કટની હો પટલ, મોટ   હો પટલ છે. ુ દા ુદા તા ુકામાં આવેલા ુ ટર આરો ય 
ક ો [CHC] અને ાથિમક આરો ય ક ોના થળ નીચે માણે  છે 
 

 
આ ઉપરાંત, લામાં 1  હો પીટલ 23 ાથમીક આરો ય ક  અને 4 સા ુહ ક 

આરો ય ક  (સી.એચ.સી) છે. િવજય ુ િત ુહ રાજપીપલા, ્ ંપકલાલ મહતા આઇ 
હો પીટલ, નમદા  ો કટ હો પીટલ અને જલારામ ટ હો પી લ વ ્ ંત ુરા વગેર મોટ  
હો પીટલ છે.    
 
 
 
 
 
 

અ ુ   તા ુકા  ુ ટર આરો ય ક ુ ં  નામ  

1. નાંદોદ  રા ુવાડ યા,તરોપા, ુટા બા,સીસો ા, સલપોર,લાછરસ,ઝર યા,
ત ુર,બોર યા,ગગ ડ ર 

2 દડ યાપાડા  સોલયા,મોઝદા,ગોપાલીયા,ગંગા ુર,ખેટ  પાડા,મંડાળા   
3 સાગબારા  દવમોગરા,સેલંબા,પા લામઉ,કોલવણ,  
4 િતલકવાડા  અગર,વ ર યા, ુ ઠા  
આમ અ ેના લા માં ુલ-17 આ ુવ દક દવાખાના આવેલા છે.  

 

 

 આ ુવ દક દવાખાના  

5 નાંદોદ  રાજપીપલા,વાવડ ,નરખડ ,કવડ યાકોલોની(હોમયોપેથીક), ુછાડ   
6 દડ યાપાડા  ુમખલ,સગાઇ, બવાડ ,ચીકદા,કાકરપાડા,ખેડ પાડા  
7
  

સાગબારા  અમીયાર,સોરાપાડા,રાની ુરા,સાગબારા (હોમયોપેથીક)  

S િતલકવાડા  સાવલી,વોરા  
 આમ અ ેના લા માં ુલ-17 આ ુવ દક દવાખાના આવલા છે.  
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 લામાં ઉપલ  ઘ આરો  ય ઇમરજ  સી સવલતો  
 

તા ુકો  ૦૫    

આરો  ય સબ સે  ટર  ૧૩૫   

ાથિમક આરો  ય ક    ૨૨  

સા ુહ ક આરો ય ક   ૦૪   

મોબાઈલ ુ િનટ ૦૨   

 લા િસવીલ હોિ  પટલ  ૦૧  રાજપીપલા 

લે ેસી હો પી લ  ૦૧    

આ ુવ દક દવાખાના ૧૮   

 પ ુ દવાખાના ૧૪   

પ ુ  સાર વાર ક ો ૧૭   

રતા પ ુ દવાખાના એ મ ૦૪   
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િમ ડયા ન  િવગત  

 
મમ  નામનામ  દિનકદિનક  ૂ ૂ નામનામ  સરના ુસરના  ુ ટ લફોનનંટ લફોનન/ં/  ..મોબાઇલમોબાઇલ  

નંનં..  

૧ ી સ યમ બારોટ િતિનિધ ી ુજરાત 
સમાચાર દિનક 
રાજપીપલા 

શાક માકટ પાસે બક 
ઓફ બરોડાની પાસે  
રાજપીપલા જ નમદા 

(૦૨૬૪૦)૨૨૦૭૮૮ 

મો-૯૮૨૫૨૪૯૯૮૮ 

૨ ી પટવાર  િવણ 
છ ુભાઇ 

િતિનધી ી 
દ યાભા કર દિનક 
રાજપીપલા 

દરબાર રોડ 
રાજપીપલા જ નમદા 

(૦૨૬૪૦)૨૨૨૯૮૫ 

મો-૯૪૨૬૦૪૭૧૭ 

૩ ી દપકભાઇ 
જગતાપ 

િતિનિધ ી સંદશ 
દિનક રાજપીપલા 

ઋષાથ મહતા 
કો પલે  પાસે સંતોષ 
ચાર ર તા રાજપીપળા 
જ નમદા 

(૦૨૬૪૦)૨૨૦૬૬૨ 

મો-૯૯૯૮૭૯૬૫૨૭ 

૪ ીમિત યોિતબેન 
જગતાપ 

િતિનિધ ી લોકસ ા 
દિનક રાજપીપલા 

ઋષાથ મહતા 
કો પલે  પાસે સંતોષ 
ચાર ર તા રાજપીપળા 
જ નમદા 

(૦૨૬૪૦)૨૨૦૬૬૨ 
 
મો-૯૩૭૪૮૧૫૬૨૮ 

૫ ી આિશક પઠાણ િતિનિધ ી ુજરાત 
િમ  દિનક રાજપીપલા 

િસધીવાડ લાલટાવર 
પાસે રાજપીપળા 

મો-૯૮૨૫૮૭૩૦૯૨ 

૬ ી ુ ંત રા ખાન 
એમ શેખ 

િતિનિધ ી ુજરાત 
ુડ દિનક રાજપીપલા 

િસધીવાડ રાજપીપળા  
જ નમદા 

મો-૯૯૨૫૧૮૭૬૪૬ 

૭ ી ભરત.એસ.શાહ િતિનિધ ી ુગ 
ભાત દિનક 

રાજપીપલા 

વાવ પાસે દરબાર રોડ 
રાજપીપળા  જ નમદા 

(ફકસ)૦૨૬૪૦-
૨૨૨૨૧૧ 

મો-૯૭૨૬૫૭૭૯૫૩ 

/૯૪૦૮૧૭૮૦૨૦ 

૮ ી કનકિસહ 
મા ો  

તં ી ી નમદાિમ  
સા તા હક રાજપીપલા 

િવ કમા મં દરની સામે 
રાજપીપળા  જ નમદા 

મો-૯૪૨૭૧૩૦૧૪૫ 

૯. ી અ ુલ 
એસ.સોની  

તં ી ી ૫હરગીર 
સા તા હક રાજપી૫લા  

ુના પોલીસ ટશન 
સામે દરબાર રોડ 
રાજપી૫લા જ .નમદા   

(૦ર૬૪૦) રર૦૩૮૭ 

મો.૯૮૭૯૧૫૪૨૯૨ 
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૧૦. ી  આયાઝભાઇ .ુ 
આરબ 

તં ી ી રાજપી૫લા 
ટાઇ સ સા તા હક  

આરબ ટકરા 
રાજપી૫લા જ .નમદા   

(૦૨૬૪૦)૨૨૧૧૨૯ 

મો. ૯૯૦૯૯૧૮૧૩૫ 

૧૧. ી જયંિતભાઇ 
ગાંઘી 

તં ી ી લોકરાહ 
સા તા હક રાજપી૫લા 

લ પાસે રાજપી૫લા 
જ .નમદા    

૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૯૪ 

૧૨. ી કાન ભાઇ 
એલ.તડવી 

તં ી ી ટાચાર 
ુકત રાજ પા ક 

રાજપી૫લા  

ટાચાર ુકત રાજ 
કાયાલય રાજપી૫લા 

મો. ૭૮૭૪૦૬૨૮૦ 

(૦૨૬૪૦)૨૨૩૪૬૧ 

૧૩. ી જયેશભાઇ 
એ.દોશી 

િતિનિઘ ી  VTV 
NEWS CHANNEL, 
રાજપી૫લા  

રણછોડ મં દર પાસે  
રાજપી૫લા જ .નમદા   

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૦૬૫ 

મો.૯૪૨૬૪૭૨૯૬૫ 

૧૪. ી દ૫ક એન.૫ટલ િતિનિઘ ી  ETV 
NEWS 

બામાતાના મં દર 
પાસે કાછ યાવાડ 
રાજપી૫લા જ .નમદા   

મો. ૯૪૨૬૧૨૫૫૩૫ 

૧૫. ી ય ેશ ક. ટલર િતિનિઘ ી P7 NEWS 
CHANNEL 
રાજપી૫લા 

રામબાગ સોસાયટ  
રાજપી૫લા જ .નમદા   

૮૨૫૬૫૮૩૮૪ 

૧૬. ી નર ભાઇ  
પ૫ેરવાલા 

િતિનિઘ ી સંદશ 
ુઝ ચેનલ આજતક 
ુઝ ચેનલ 

રાજપી૫લા 

મ ન.ં સી/૧૦૫ નવા 
બસ ટ ડ સામે 
કવડ યા કોલોની  
તા.નાંદોદ જ .નમદા 

મો. ૯૪૨૬૪૪૧૫૨૩ 

૧૭. ી િવશાલ બી. 
પાઠક 

િતિનિઘ ી GURAT 
NEWS CHANNEL 
(GTPL NEWS) 

ખની હો પીટલ સામે 
બ ી  ખકડ  ઢાળ ૫ર 
રાજપી૫લા 

(૦૨૬૪૦)૨૨૩૩૨૭ 

મો. ૯૯૨૫૦૨૩૭૫૮ 

૧૮. ી રા ુલ એચ.૫ટલ િતિનિઘ ી TV-9  
NEWS  CHANNEL 

ચોયાસીની વાડ  પાસે 
નવા ુરા રાજપી૫લા  
 

મો. ૮૮૬૬૪૫૫૯૫૦ 
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પ રિશ ટ:-૮ 
 
રાહત ુન: થાપનના ધોરણો. 
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પ રિશ ટ:-૯ 

સંપક મા હતી. 

પ રિશ ટ:-૯.૧ 

જ લામાં આવેલ વરસાદ માપક યં ની મા હતી;  
માંક સંભાળનાર કચેર ુ  નામ  યં  ની ્ ં યા   કચેર  નો નંબર  

1 મામ લતદાર કચેર  - નાંદોદ   0૧ ૨૨૦૦૦૩ 

૨૨૨૪૦૮ 

2 મામ લતદાર કચેર  -
દડ યાપાડા  

0૧ ૨૩૪૫૦૪ 

૨૩૪૯૫૯ 

3 મામ લતદાર કચેર  -
સાગબારા  

0૧ ૨૫૫૨૨૨ 

૨૫૫૦૮૮ 

4 મામ લતદાર કચેર  -
િતલકવાડા  

0૨ ૨૬૬૩૩૩૬ 

૨૨૬૩૪૯ 

5 કાકડ બા િસચાઇ યોજના    0૨ - 
6 કરજણ િસચાઇ યોજના  0૧ ૨૨૨૦૨૧ 

7 ચોપડવાવ િસચાઇ યોજના 0૨ ૨૨૨૦૯૦ 

પ રિશ ટ:-૯.૨ 
nd)n) piN) spiT) a>g[ flD vi[n)<gn) jiN krvi miT[ jvibdir 
a(Gkir)ai[ : 

a.n>. D[mn&> 
nim 

jvibdir a(Gkir)n&> 
nim an[ srnim&> 

T[l)fi[n n>br 
ai[(fs Gr 

1. nm<di nd) kiy<pilk ejn[r~), s[ºTr 
vi[Tr km)Sn flD fi[r 
kiAT)>g tip)n) D)v)zn 
nvsir) bjir s&rt-395002 

{02661} 
3476187 
2478569 

2213699 

2. g$D[Ævr 
Kit[ nm<dini 
piN)n) spiT) 
a>g[ 

mddn)S ejn[r s[ºT^vi[Tr 
km)Sn nm<di r)vr g[j 
AT[Sn g$D[Ævr 
ti.ni>di[d 

{02640} 
237056 

 

3. gi[ÃDn b\)j 
B$c Kit[ 
nm<dini 
piN)n) spiT) 
a>g[ 

mddn)S ejn[r s[ºT^vi[Tr 
km)Sn nm<di r)vr g[j 
AT[Sn gi[ÃDn b\)j B$c 

{02640} 
249848 

 

 
nin) (s>cie yi[jniai[ a>g[ flD vi[n)<>gn) jiN krvi miT[ 

 
1. nin) (s>cien) kiy<pilk ejn[r~), p>ciyt {02640} 220426 
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yi[jniai[ miT[ 
nm<di JÃli miT[ 

(s>cie (vBig-rijp)pli 221336 

 
 
પ રિશ ટ:-૯.૩ 

(jÃlini s>kln a(Fkir)ai[n) yid): 
 

k\
m 

nim / hi[Ñi[ kc[r)ni 
T[l)fi[n 
n>br 

f[ks n>br mi[biEl n>br E-Mail I.D. 

1 
 
 

ી આર.એસ. િનનામા 

)આઈ.એ.એસ (.

કલે ટર ી નમદા 

૦૨૬૪૦ -

૨૨૨૧૬૧ 

૦૨૬૪૦ 

૨૨૨૧૭૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬ 
 
 

collector-
nar@gujarat.gov.in 

2 ડો. રણ ત ુમાર 

)આઇ.એ.એસ (.જ લા  

િવકાસ અિધકાર ી 

નમદા 

૨૨૪૮૨૦ ૨૨૨૦૮૫ -૮૬  ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ ddo-nar@gujarat.gov.in 

3 ી મહ  બગડ યા 

)આઈ.પી.એસ (.

પો લસ અિધ ક ી 

નમદા 

૦૨૬૪૦ -

૨૨૨૧૬૭ 

)ડા( , ૦૨૬૪૦ -

૨૨૨૧૩૧૫ 

૦૨૬૪૦ 

૨૨૨૩૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ sp-nar@gujarat.gov.in 

4 ડો. સં દપ ુમાર 

)આઇ.એફ.એસ (.

નાયબ વન 

સંર ક ી, નમદા વન 

િવભાગ 

૨૨૦૦૧૩ ૨૨૦૦૮૭ ૮૨૩૮૮૬૧૭૦૫ dcf-nar@gujarat.gov.in 

5 ી રાજ સં દપ 

)આઇ.એફ.એસ (.

નાયબ વન સંર ક ી 

સમા જક વનીકરણ 

િવભાગ, નમદા 

૨૨૪૨૫૮ ૨૨૪૩૫૮ ૭૬૦૦૧૭૫૫૭૮ dcfsf@gmail.com 

6 ી સી.બી. વસાવા 

).એ.એસ (.

ાયોજના 

વહ વટદાર ી, 

ાયબલ એ રયા 

સબ લાન, 

રાજપીપલા 

૨૨૦૦૯૩, 

૨૨૨૪૩૬ 

)ડા(  

૨૨૪૪૫૩ ૯૯૭૮૪૦૫૬૪૫ patddrajpipla@gmail.
com 
  

7 ી ડ .ક.બાર યા 

).એ.એસ(.  

૨૨૨૩૨૬ ૨૨૨૧૭૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ rdc-nar@gujarat.gov.in 
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િનવાસી અિધક 

કલે ટર ી, નમદા 
8 ી ડ .ક.પંડ ા  

નાયબ કલે ટર ી, 

રાજપીપળા 

સબ ડિવઝન 

૨૨૦૦૬૧ ૨૨૦૦૬૧ ૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫ po-nar@gujarat.gov.in 

9 ી એ .ક.બાર યા 

).એ.એસ(.  

નાયબ કલે ટર ી, 

દ ડયાપાડા 

સબ ડિવઝન 

૨૨૪૦૦૩ ૨૨૪૦૦૩ ૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦ po-dediapada-
nar@gujarat.gov.in 

10 ી ડ .એન.ચૌધર  

નાયબ કલે ટર ી, 

(મ .ભો.યો(. , નમદા 

૨૨૧૫૬૨   ૭૨૦૨૦૨૪૧૨૧ dsonarmada@gmail. 
com 

11 ઈ.ચા. .ુએન. પઠાણ 

જ લા ુરવઠા 

અિધકાર ,  નમદા 

૨૨૪૮૨૮, 

૨૨૪૩૧૬ 

)ડા(  

૨૨૧૩૧૪ ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦ 
 

dsonarmada@gmail. 
com 

12 ી બી.બી.મોડ યા 

નાયબ જ લા ૂ ંટણી 

અિધકાર ી, નમદા 

૨૨૩૭૩૪, 

૨૨૪૧૪૯ 

)ડા(  

૨૨૩૭૩૪ ૯૮૯૮૧૨૭૧૨૮ 
 

eo-nar@gujarat.gov.in 

13 ઈ.ચા. ી વી.એચ. 

રાણા મામલતદાર ી, 

નાંદોદ 

૨૨૦૦૦૩, 

૨૨૨૪૦૮ 

)ડા(  

૨૨૦૦૦૩ ૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬ mam-
nandod@gujarat.gov.in 

14 ી એમ.બી. પટલ 

મામલતદાર ી, 

િતલકવાડા 

૦૨૬૬૧ -

૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧ -

૨૬૬૩૩૬ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૪ mam-
tilakwada@gujarat.gov.i
n 

15 ઈ.ચા. ી એસ.ક. 

સોલંક મામલતદાર ી 

ગ ડ ર 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૮૨૫૯૦૪૪૨૬  Mam-
garudeshwar@gujarat.g
ov.in 

16 ી .બી.ડામોર 

મામલતદાર ી, 

દ ડયાપાડા 

૦૨૬૪૯ -

૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯ -

૨૩૪૫૦૪ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦ mam-dediyapada 
@gujarat.gov.in 

17 ી ચૌહાણ 

મામલતદાર ી, 

સાગબારા 

૦૨૬૪૯ -

૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯ -

૨૫૫૦૮૮ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૯ mam-sagbara 
@gujarat.gov .in 

18 ી એસ.ક. સોલંક  

મામલતદાર ી, 

ડઝા ટર મેને મે ટ, 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૮૨૫૯૦૪૪૨૬   dismgmt-nar 
@gujarat.gov.in 
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નમદા 
19 ી એન.ડ . િમ ી 

).એ.એસ(.  

(i/c) િનયામક ી, 

જ લા ામ િવકાસ 

એજ સી, નમદા 

૨૨૧૫૭૯ ૨૨૦૮૯૬ ૯૪૨૭૦૦૯૨૪૯ drda.nar2@gmail.com 

20 ી એ .એમ.  ગાવીત 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

.આ.બાંધકામ , 

રાજપીપળા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭ ૯૯૭૮૪૦૬૬૧૮ eephrajpipla@gmail. 
com 

21 ી આઈ.વી. પટલ 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

(મા×મ  (િવભાગ , 

રાજપીપળા 

૨૨૨૯૩૯ ૨૨૨૯૪૦ ૯૭૨૬૩૯૫૯૪૯ 
 

rnb-nar@gujarat.gov.in 

22 ી આર.ડ . ડામોર 

કાયપાલક ઇજનેર ી 

)મા ×મ  (િવભાગ 

જ લા પંચાયત, 

નમદા 

૨૨૧૯૪૯ ૨૨૧૯૪૯ ૯૭૨૬૫૭૧૦૯૧ 
 

aernbnar@gmail.com 

23 ી પી.એન.વસાવા 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

કરજણ િસ .યો.િવ , ન ં-

૪, રાજપીપલા 

૨૨૨૮૯૯ ૨૨૦૧૩૪ ૯૪૨૭૧૭૦૧૨૦ 
 

eeipd4rajpipla@gmail. 
com 

24 ી આર.ડ .ડામોર 

કાયપાલક 

ઇજનેર ી )િસચાઇ (

.પં.નમદા  

૨૨૨૦૮૧ -૮૪  ૨૨૨૦૮૫ ૮૨૩૮૫૫૫૫૨૬ 
 

ee.panirrnar@gmail. 
com 

25 ી એમ.એ.ગાવીત 

કાયપાલક 

ઇજનેર ી )સીવીલ (

પાણી ુરવઠા િવભાગ 

રાજપીપલા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭  ૯૯૭૮૪૪૧૯૦૩ eephrajpipla@gmail. 
com 

26 ી એ.એમ.ગાવીત 

નાયબ કાયપાલક 

ઇજનેર ી, 

.આ.યાંિ ક પેટા  

િવભાગ, ુ .પા.ુ .અને 

ગ.ય.બોડ , 

૨૨૦૦૦૮  ૨૨૦૦૦૮  ૯૯૭૮૪૦૬૬૧૧ msdnrajpipla@gmail. 
com 
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રાજપીપળા  
27 ી ક.સી.મહાજન 

ુ િનટ મેનેજર અને 

કાયપાલક ઇજનેર ી 

૨૨૧૦૯૦ ૨૨૧૦૯૦ ૯૯૭૮૪૦૬૬૬૫ narmada.dwsc@gmail.c
om 

 
28 

 
ી બી.ડ .બાર યા 

જ લા 

િશ ણાિધકાર ી, 

નમદા 

 
૨૨૨૬૦૩ 

 
૨૨૨૬૦૩ 

 
 

૯૯૦૯૯૭૦૨૨૬ 

 
narmdeo@gmail.com 

 
29 

ી બી.ડ .બાર યા 

જ લા ાથિમક 

િશ ણાિધકાર ી 

જ લા પંચાયત, 

નમદા 

 
૨૨૨૯૨૦ 

 
૨૨૨૯૨૦ 

 
૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬ 

 
dpcnarmada@gmail. 
com 

 
30 

ઈચા 

એમ.એમ.પરમાર 

નાયબ જ લા િનરંતર 

િશ ણાિધકાર ી, 

નમદા  

૨૨૩૯૩૦  ૨૨૩૯૩૦  ૯૭૨૪૧૯૪૫૫૯ 

૭૦૪૧૫૬૧૦૧૭ 

Do-
74407narmada@gujarat.
gov.in  

 
31 

ીએસ.એમ.ગરાસીયા 

આ દ તી િવકાસ 

અિધકાર ી 

)આ મશાળા( , નમદા 

૨૨૨૭૫૭ ૨૨૨૭૫૭ ૯૯૨૪૩૪૦૨૯૯  aso.td.nar@gmail.com 

32 ી આર.આર.ભાભોર  

ો ામ ઓ ફસર ી, 

સંકલીત બાળ િવકાસ 

યોજના, જ લા 

પંચાયત, નમદા 

222019 ૨૨૨૦૮૬ ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪ po-icds-ddo-
nar@gujarat.gov.in 
 

33 ી .આર.પટલ 

જ લા આયોજન 

અિધકાર ી, નમદા 

૨૨૩૦૦૩ ૨૨૩૦૦૩ ૯૮૨૫૭૨૯૬૪૫ dpo-nar@gujarat.gov.in 

34 ી વાય  .આર .

ગાદ વાલા 

નાયબ મા હતી 

િનયામક ી, નમદા 

૨૨૪૦૩૮ ૨૨૦૧૪૬ ૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ ddinarmada@gmail.com 
 

35 ી એ.ક.પટલ 

જ લા સમાજ ક યાણ 

અિધકાર ી,નમદા 

૨૨૨૦૧૯  ૨૨૨૦૮૫/૮૬  ૯૯૭૯૧૩૦૧૩૫
  

dtsiraj@gmail.com 
 

36 ી આર.એચ.રાજ ૨૨૪૪૩૬ ૨૨૪૪૩૬ ૯૯૭૯૦૪૦૭૨૮ dip.vasava311@gmail.
com 
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લા પછાત વગ 

ક યાણ અિધકાર ી, 

જ લા સેવા 

સદન,નમદા. 

 

37 ી આર.એસ. પર ખ 

લા પછાત વગ 

ક યાણ અિધકાર ી, 

જ લા પંચાયત, 

નમદા 

૨૨૪૩૦૮  ૨૨૪૩૦૮  ૭૫૬૭૩૩૨૦૫૧ swo-nar@gujarat.gov.in 

38 ી એ.ક. પટલ 

જ લા સમાજ ક યાણ 

અિધકાર ી, (િવકસતી 

િત    નમદા 

૨૨૪૩૦૮ ૨૨૪૩૦૮ ૭૫૬૭૩૩૨૦૧૫ 
 

swo-nar@gujarat.gov.in 

39 ી એસ. એમ. 

ગરાસીયા 

મદદનીશ કમી ર ી 

)આ દ િત િવકાસ( , 

નમદા 

૨૨૪૭૮૯ ૨૨૪૭૮૯ ૯૯૨૪૩૪૦૨૯૯ 
 

asstt.com.nar@gmail
.com 
 

40 ી વી.આર.પરમાર 

જ લા સમાજ ુર ા 

અિધકાર ી, જ લા 

સેવા સદન, નમદા 

૨૨૪૫૭૫ ૨૨૪૫૭૫ ૯૯૭૯૭૩૬૧૬૮ dcpu.narmada@gmail. 
com 

41 ી આર.બી.ચૌધર  

જ લા િતજોર  

અિધકાર ી, નમદા 

૨૨૦૦૮૧ ૨૨૦૦૮૧ ૭૫૬૭૦૨૩૨૬૨ 

૯૪૨૭૪૬૧૮૩૧ 

treasury-
nar@gujarat.gov.in 

42 ી ડ .આર.પટલ 

જનરલ મેનેજર ી, 

જ લા ઉ ોગ ક , 

નમદા 

૨૨૪૧૮૨ ૨૨૨૪૩૮ ૯૮૨૪૧૫૧૦૨૭ gm-dic-
nar@gujarat.gov.in 

43 ી .આર.બાર આ 

જ લા રોજગાર 

અિધકાર , નમદા 

૨૨૦૨૬૬ ૨૨૦૨૬૬ ૯૯૦૯૩૮૦૭૭૯ dee-
nar@gujarat.gov.in 

44 ી આર.એમ.શેઠ 

સરકાર  મ 

અિધકાર ી )ઉધોગ (

નમદા 

૨૨૪૬૯૩   9998380036   

45 ી. આર.એમ.શેઠ 

સરકાર  મ 

૨૨૨૧૫૪   9879382639   
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અિધકાર ી )ખેતી (

નમદા 
46 ડો.એન.સી.વેકર યા 

ુ ય જ લા આરો ય 

અિધકાર ી, જ લા 

પંચાયત, નમદા 

૨૨૧૮૦૬   ૯૦૯૯૯૮૫૮૦૭ cdho.health.narmada@g
mail.com 

47 ડૉ. સંગીતા એન .

પર ખ 

ુ ય જ લા તબીબી 

અિધકાર  સહ સીવીલ 

સ ન ી, જનરલ 

હો પટલ, રાજપીપલા 

૨૨૦૦૩૦ ૨૨૪૨૩૦ ૯૪૦૮૧૦૮૦૨૧ cdmo.health.rajpipla@ 
gmail.com 

48 ી એન.ડ .માહલા 

જ લા ર ાર ી, 

સહકાર  મંડળ ઓ, 

જ લા સેવા સદન, 

નમદા 

૨૨૦૬૫૦ ૨૨૦૬૫૦ ૯૪૨૭૮૬૬૩૯૨ dr-
nar@gujarat.gov.in 

49 ી ક.વી. બરંડા 

મદદનીશ જ લા 

ર ાર ી, સહકાર  

મંડળ ઓ, જ લા 

પંચાયત, નમદા 

    ૯૫૮૬૧૮૩૭૬૭    

50 ી એન. .ભ  

જ લા ખેતીવાડ  

અિધકાર ી, જ લા 

પંચાયત, નમદા 

૨૨૦૦૮૦ ૨૨૦૦૮૦ ૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪ dao.narmada123@ 
gmail.com 

 
51 

ી એન. .ભ  

નાયબ ખેિત િનયામક 

)િવ તરણ( , નમદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪ dao.narmada123@ 
gmail.com 

52 ી એન. .ભ  

નાયબ ખેિત િનયામક 

)તાલીમ( , નમદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪  
dao.narmada123@gmail
.com 

 
53 

ડો.એસ.એસ.િપ લાઈ 

નાયબ બાગાયત 

િનયામક ી, નમદા 

૨૨૧૮૮૯ ૨૨૧૮૮૯ ૭૮૬૭૯૩૦૩૩૭ 
 

ddhnarmada@gmail. 
com 

54 ડો.એન.સી.પટલ 

નાયબ પ ુપાલન 

િનયામક ી, જ લા 

૨૨૦૦૮૧-

૮૫ -૧૩૨  

૨૨૦૦૮૬ ૯૪૨૭૧૦૦૨૬૬ magarwadiya@gmail. 
com 
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પંચાયત, નમદા 
55 ી બી.વાય.વાસાવા 

ુ ય અિધકાર ી, 

રાજપીપળા 

નગરપા લકા 

૨૨૦૬૫૪ ૨૨૦૬૫૪ ૯૯૦૯૭૭૭૦૯૮  rajpiplanagarpalika@ 
gmail.com 

56 ી વી.ક. પરમાર 

સહાયક ાદિશક 

વાહન યવહાર 

અિધકાર ી, નમદા 

૨૨૪૯૪૮ ૨૨૪૯૪૮ ૯૮૨૫૧૬૫૨૯૦ rtorajpipla22@yahoo.co.i
n 

57 ી આર.એમ.ચૌધર  

કાયપાલક ઇજનેર ી 

દ ણ 

ુજ .વીજ.કં.લી.  

રાજપીપલા 

૨૨૨૧૫૨   ૯૮૭૯૨૦૦૭૭૬ ridhdhish.chaudhari@
dgvcl.co.in 

58 ી વાય.એસ.સૈયદ 

િવભાગીય 

િનયામક ી, ુજરાત 

રા ય માગ વાહન 

યવહાર િનગમ, 

ભોલાવ, ભ ચ 

૦૨૬૪૨ -

૨૪૭૪૦૨ 

૨૨૮૬૫૦ 

૦૨૬૪૨ -

૨૪૬૧૦૨ 

૯૯૯૮૯૫૩૦૭૮ dcstbharucha@gmail. 
com 

59 ી એન.ક.દવે 

મ યોધોગ 

અિધ ક ી, 

રાજપીપલા 

૨૨૨૪૩૧ ૨૨૨૪૩૧ ૯૬૩૮૧૦૪૩૨૮ s.f.rajpipla1997@gmail.c
om 

60 ી ડ  . .રાઠવા  

મદદનીશ િનયામક ી, 

(જમીન સંર ણ(, 

ુજરાત જમીન 

િવકાસ િનગમ, 

કવડ યા કોલોની 

૨૩૨૬૩૩ ૨૩૨૬૩૩ ૭૫૬૭૩૧૯૮૯૪ assistant.ad.kevadiya. 
gldc@gmail.com 

 
61 

ી .ુએન.પઠાણ. 

નાયબ કલે ટર ી, 

ટ પ ડ ુટ , નમદા 

    ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦   

62 ી .ુએન.પઠાણ 

ુ િ ટ ડ ટ ી, જમીન 

રકડ, નમદા 

૨૨૨૨૬૩ ૨૨૦૨૬૨ ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૦
  

dilr-nar@gujarat.gov.in 
 

63 ી વી.એચ.રાણા 

સીટ  સવ 

૨૨૦૨૬૩ ૨૨૦૨૬૩ ૯૮૨૪૧૫૨૬૯૬ cso-nar@gujarat.gov.in 
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ુ િ ટ ડ ટ ી, 

રાજપીપલા 
64 ી .એસ.દવે 

જ લા િન ર ક ી 

જમીન રકડ, નમદા 

૨૨૨૨૬૩   ૯૪૨૭૧૪૫૫૦૬ dilr-nar@gujarat.gov.in 

65 ી એમ.એમ.ચૌધર  

ન ધણી િન ર ક, 

નમદા 

૨૨૧૦૧૭   ૯૪૨૮૦૭૨૧૧૫ irnarmada123@gmail.c
om 

66 ી .એસ.દવે 

સહાયક વા ણ યવેરા 

કિમ ર ી, વ ુળ -૧૪ , 

ભ ુચ 

૨૪૩૪૧૬   ૯૮૭૯૫૯૯૩૪૬ ac056-ct@gujarat.gov.in 

67 ી બી.  વસૈયા 

અિધ ક ી નશાબંધી 

અને આબકાર , નમદા 

૨૨૪૭૩૩ ૨૨૪૭૩૩ ૯૭૨૭૨૨૨૧૫૨ pne.narmada@gmail.co
m 

68 ી મનોહરિસહ ડ  

જ લા હોમગાડ 

કમાંડ ટ ી, નમદા 

 ૨૨૪૧૪૬ ૨૨૦૧૨૫  ૯૯૭૮૪૦૮૦૬૯  sdpo-rajpipla-
nar@guj.in 
 

69 ી એ.એન.ચૌધર  

આચાય ી ઔધો ગક 

તાલીમ 

સં થા,રાજપીપલા 

૨૨૧૨૨૭   ૯૪૨૭૯૪૯૪૫૮ prlrajpipla@yahoo.com 

70 ી એમ.એન.પટલ 

અિધ ક ઇજનેર ી, 

કરજણ નહર વ ુળ, 

રાજપીપલા 

૨૨૦૨૧૭ ૨૨૦૨૧૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧  seqckarjan@gmail.co
m 
 

71   
ડ ુટ  મેનેજર ી 

સરકાર  આ ુવ દક 

ફામસી, રાજપીપલા 

 ૨૨૦૦૦૪ ૨૨૦૦૦૪ ૯૪૨૭૨૩૫૦૦૬
  

  

72 ી એમ. .શેખ 

ી સીપાલ ી લા 

િશ ણ અને તાલીમ 

ભવન, રાજપીપલા 

૨૨૦૨૦૩ ૨૨૦૨૦૩ ૯૭૨૭૨૧૬૮૭૯ diet.nar@gmail.com 

 
73 

ી આર.ક.વસાવા 

િ સીપાલ ી સરકાર  

બી .એડ.કોલેજ , 

રાજપીપલા 

૨૨૦૧૨૭ ૨૨૦૧૨૭ ૯૬૩૮૩૩૩૨૮૩ govtbedrajpipla@yahoo.
co.in 

 ી એમ.એમ.પરમાર ૨૨૦૧૮૪ ૨૨૦૧૮૪ ૯૭૨૪૧૯૪૫૯   
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74 

ી સરકાર  હાઇ ુલ, 

રાજપીપલા 
 
75 

ઈચા ી ગઢવી 

મદદનીશ ચેર ટ  

કિમ ર ી, હર 

ટોની ન ધણી કચેર , 

નમદા 

૨૨૧૫૨૬   ૯૪૨૬૩૮૦૫૬૪   

76 ી આર.આર.ભાભોર 

જ લા કડા 

અિધકાર ી, જ લા 

પંચાયત, નમદા 

૨૨૪૪૫૬ ૨૨૦૦૮૫/૮૬ ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪ dso-ddo-
nar@gujarat.gov.in 

77 ડો.નેહા ટ . પરમાર 

જ લા આ ુવદ 

અિધકાર ી, જલા 

પંચાયત,નમદા 

૨૨૦૦૮૧/૮૫ ૨૨૨૦૮૬  ૯૦૯૯૬૧૧૪૪૨   

78 ડૉ. એન.સી વેકર યા 

જ લા ર તિપ  

અિધ, ી, નમદા 

૨૨૪૫૧૨    ૯૦૯૯૯૮૫૮૦૧   

79 ી ક.બી.રાઠોડ 

સીનીયર કોચ, જ લા 

રમત  -ગમત િશ ણ 

ક , રાજપીપલા 

૨૨૧૭૭૩ ૨૨૧૭૭૩ ૯૯૭૮૪૦૮૮૧૮ seniorcoach.narmada
@gmail.com 
 

80 ી પી.પી.દસાઈ 

સહાયક િનર ક ી, 

થાિનક ભંડોળ અને 

હસાબ, રાજપીપળા 

૨૨૧૬૦૬   ૯૪૨૬૧૫૮૦૮૬ asst-exam-
nar@gujarat.gov.in 

81 ી આર.ડ .વસાવા 

જ લા મેનેજર ી, 

અ ુ ુ ચત િત 

િવકાસ કોપ રશન, 

નમદા )પટલ  ુપર 

માકટ પાસે, ભ ચ 

૦૨૬૪૨૨૬૦

૭૯૩ 

  ૯૯૧૩૭૭૪૩૦૫   

82 ી ક.એમ.વસાવા 

મદદનીશ 

ુ તરશા ી 

૨૨૨૪૪૯  ૯૭૨૭૭૦૬૩૯૫ gnm-nar@gujarat.gov.in 

 
83 

ી મહશ એ. ચૌધર  

જ લા રમતગમત 

અિધકાર ી, નમદા 

૨૨૧૩૫૫   ૯૯૦૯૩૦૦૧૦૯ dsonarmada422@ 
gmail.com 
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84 ી એન.આર.સૈયદ 

મદદનીશ કમી ર ી, 

ખોરાક અને ઔષધ 

િનયમન તં , 

ભ ચ /નમદા  

૦૨૬૪૨ 

૨૬૯૫૨૫ 

૦૨૬૪૨ 

૨૬૯૫૨૫ 

૯૮૨૫૩૫૫૩૬૧ naimuddinr@gmail.
com 

85 નાયબ કાયપાલક 

ઇજનેર ી 

૨૨૦૧૪૮   ૯૪૨૭૩૦૫૪૧૧ lirajpipla@yahoo.com 

86 ી એસ.એમ.વસાવા 

જ લા ુરવઠા 

મામલતદાર ી, નમદા 

૨૨૪૧૯૮ ૨૨૪૧૯૭ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫   

 
 

 

પ રિશ ટ:-૯.૪ 

તા ુકાવાર લાયજન  અિધકાર ઓની િવગત  
 
મ લાયઝન અિધકાર ી ુ ંનામ/હો ો/મો.નંબર ફાળવેલ તા ુકો 

1 
ી આર.આર.ભાભોર, લા કડા અિધકાર ી નમદા 

મો.ન.ં ૯૯૦૯૨૯૬૬૨૧ 
િતલકવાડા 

2 
ી ડ .ક. હડ યલ નાયબ જ લા િવકાસ અિધકાર ી, જ.પ.ં, 

નમદા મો.ન.ં ૯૯૨૫૨૪૪૧૭૯  
સાગબારા 

3 
ી એ.ક. બાર આ, ાંત અિધકાર ી,દ ડયાપાડા, મો.ન.ં 

૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦ 
દ ડયાપાડા 

4 
ી .આર.પટલ, જ લા આયોજન અિધકાર ી,નમદા-

રાજપીપલા મો.ન.ં ૯૮૨૫૭૨૯૬૪૫ 
ગ ડ ર 

5 
ી ડ .ક. પંડ ા, ાંત અિધકાર ી,રાજપીપળા મો.ન.ં   

૯૯૭૮૪૦૫૨૧૫ 
રાજપીપલા સીટ  િવ તાર 

6 
ી ડ .એન.ચૌધર ,નાયબ કલે ટર ી, મ.ભો.યો., નમદા-

રાજપીપલા mi[.n>. ૭૨૦૨૦૪૧૨૧ 
ા ય િવ તાર નાંદોદ 
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પ રિશ ટ:-૯.૫ 

 મામલતદાર અને તા ુકા િવકાસ અિધકાર ની સંપક યાદ: 
મામલતદાર ીઓ. 

k\m nim / hi[Ñi[ 
kc[r)ni 
T[l)fi[n 
n>br 

f[ks 
n>br mi[biEl n>br E-Mail I.D. 

13 ી એચ.વી.રાણા 
મામલતદાર ી, 
નાંદોદ 

૨૨૦૦૦૩, 

૨૨૨૪૦૮ 
)ડા(  

૨૨૦૦૦૩ ૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬ mam-nandod@gujarat.gov.in 

14 ી એમ .બી.પટલ  

મામલતદાર ી, 
િતલકવાડા 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૪ mam-
tilakwada@gujarat.gov.in 

15 ી એસ.ક.સોલંક  

મામલતદાર ી, 
ગ ડ ર 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૮૨૫૯૦૨૬૪૪ mam-
garudeshwar@gujarat.gov.in  

16 ી .બી.ડામોર  

મામલતદાર ી, 
દ ડયાપાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦ mam-
dediyapada@gujarat.gov.in 

17 ી 
મામલતદાર ી, 
સાગબારા 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૯ mam-sagbara@gujarat.gov 

.in 

18 ી એસ.ક.સોલંક   
મામલતદાર ી, 
ડઝા ટર 
મેને મે ટ, 

નમદા 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૮૨૫૯૦૨૬૪૪  dismgmt-nar@gujarat.gov.in 

til&ki (vkis a(Fkir)~)ai[ 
k\m nim / hi[Ñi[ kc[r)ni T[l)fi[n 

n>br f[ks n>br mi[biEl n>br 
1 ~) air.v).vsivi, ti.(v. 

a(F.~) d[D)yipiDi 
02649 234041 02649 

235056 
9913048687 

2 ~)m(t s&Fib[n.a[m. 
vsivi, ti.(v. a(F.~) 
(tlkviDi. 

02661 266329 02661266336 7567014342 
 
9767813899 

3 ~) a[s.a[c.riqvi. ti.(v. 
a(F.~) sigbiri. 

02649 255028 02649255028 7874134570 
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4 ~) b).s).vsivi. ti.(v. 
a(F.~) g$D[Vr. 

02640 237041 02640 
237101 

7069985551 

5 ~)m(t a[s.p).pT[l, ti.(v. 
a(F.~) ni>di[d 

02640 220003 02640 
220003 

94271 54740 

 
 
 
 

 લામાં ઉપલ  ઘ ફાયર ઇમરજ  સી સેલ ની િવગતો  
અ .નં.  નામ હો ો ઓ ફસ મોબાઇલ ન.ં 

૧
  

ી ભાવેશ વસાવા ુ  ય અિઘકાર  નગરપા લકા   ,
લા   

૦૨૬૪૦ 
૨૨૦૬૫૪ 

૯૯૦૯૭૭૭૦૯૮ 
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                        પ રિશ ટ:-૯.૬ 

     નમદા lH<,FDF\ VFJ[, 0[DM VG[ T[GF ;\5S";}+MGL IFNL   

VPG\
P 

IMHGF 
s0[DfG]\ 

GFD 

0[DG]\ :Y/q 
TF,]SMqGNL 

SFP.Pq GFPSFP.P SR[ZL 
OMG 
G\P 

DMAF., G\P EIHGS 
;5F8L 

DL8ZDF\ 

VMJZO,
M GL 
;5F8L 

DL8ZDF\ 

V;Z 5FDTF UFDM 

TF,]SM UFD 

1 સરદાર સરોવર 
યોજના. 

નવાગામ 

તા.નાંદોદ 

નમદા નદ  

 ૦૨૬૪૦ 

૩૨૦૯૪ 

૯૯૭૯૮૫૧૨૧ ૧૨૧.૯૨ 

મીટર 

૧૨૧..૯૨ 

મીટર 

િતલ વાડા 
નાંદોદ 

૫ ગામ 

૨૩ ગામ 

૨ કરજણ બંધ કરજણ બંધ 

તા.નાંદોદ 

ગામ: તગઢ 

ીઆર.એમ. મકવાના  
(કાયપાલક ઈ નેર) 
ી એસ. . પાટ લ 

(ના.કા.ઈ) 

૨૨૨૮૯૯ 
૨૨૧૨૪૩ 

9428223583 

૯૯૭૯૩૯૬૮૭૯ 
૧૧૬.૧૦ ૧૦૧. ૨૩ નાંદોદ ૧)રાજપીપળા  ૨)ભદામ 

૩)ભચરવાડા૪)હજરપરા 
૫)ધાનપોર૬)ધમણાચા 

3 
 
 
 

ચોપડવાવ   Sigbiri એસ.s). gim)t  
(ના.કા.ઈ) 

 9426997730 187.40 187.40  
sigbiri 

s)maiml), Bvr)svir 
piT, k[l 
pi>c p)pr) 

4 કાં ડ  આમબા Sigbiri    187.71 187.71 Sigbiri dQviDi,niniQi[e 
ai>bi 
ri[zd[v, piT)< 
nin) d[v$p[N, siv[l 
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gi[Dm&l 
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p(r(SOT:-૯.૭ 

D[m a>g[ flD vi[n)<gn) jiN krvi miT[ jvibdir a(Gkir)ai[ : 
 

a.n>. D[mn&> nim jvibdir a(Gkir)n&> nim an[ 
srnim&> 

T[l)fi[n n>br 
ai[(fs Gr 

1. nm<di D[m, 
m&.nvigim, 
ti.ni>di[d,J.n

m<di 

11..  ffii[[kkll  aa((GGkkiirr))  aann[[  mm&&²²yy  
eejjnn[[rr~~))  nnmm<<ddii  yyii[[jjnnii  {{DD[[mm  
aann[[  ppiivvrr  hhiiuuss}}  ##ii))jjii[[mmiiLL,,  aa[[  
¾¾llii[[kk  nnmm<<ddii  BBvvnn,,  eeººdd))rrii  
aa[[vvººyy&&  vvDDii[[ddrrii--339900000011  

2. sb fi[kl ai[(fsr an[ kiy<pilk 
ejn[r y&(nT-e nm<di 
p\i[j[kT D)zien {D[m pivr 
hius} #i)ji[ miL, a[ ¾li[k 
nm<di Bvn, eºd)ri a[vºy& 
vDi[dri 390001 

241153
4 

242934
3 

242026
4 
 
 

242256
4 

242125
3 

242201
8 

{0265} 

2462066 
942659636

0 
2422564 

 
 

079 
23234744 
982517168

2 
2462066 

2. krjN D[m 
m&.JtgQ, 
ti.ni>di[d, 
J.nm<di 

11..  aa((GGxxkk  eejjnn[[rr~~))  kkrrjjNN  nnhh[[rr  
vvtt&&<<LL  rriijjpp))ppllii  

22..  kkiiyy<<ppiillkk  eejjnn[[rr~~))  kkrrjjNN  yyii[[jjnnii  
((vvBBiigg--44  rriijjpp))ppllii  

33..  mm&&²²yy  eejjnn[[rr~~))  dd((xxNN  ss((ccvviillyy  
ggii>>FF))nnggrr..  

220217 
220043 
220134 
222899 
232516

63 

 
942681231

1 
 
 

23251664 
3. ci[pDviv 

(s>cie yi[jni 
m&>.ci[pDviv, 

ti.sigbiri, 
J.nm<di  

11..  kkiiyy<<ppiillkk  eejjnn[[rr~~))  vv[[rr--22  yyii[[jjnnii  
((vvBBiigg  ÄÄyyiirrii,,  JJ..ss&&rrtt..  

22..  nniiyybb  kkiiyy<<ppiillkk  eejjnn[[rr~~))  uukkiiee  
DDiibbii  kkii>>qqii  nnhh[[rr  bbii>>FFkkiimm    
pp[[TTii  ((vvBBiigg  nn>>..55  ccii[[ppDDvviivv  
ttii..ssiiggbbiirrii  

02661 - 
222090 

 
 

02649 - 
255076 

222093 
942805410

5 
987942505

0 

4. ki>kD)ai>bi 
(s<>cie yi[jni 
m&.ninikikD)
aibi> ti.sigbiri, 

J.nm<di 

uupprrii[[kktt  nn>>bbrr--33mmii>>  ddSSii<<vv[[ll  11  
aann[[  22  mm&&jjbb  
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પ રિશ ટપ રિશ ટ::--૯૯..૮૮    

nnmm<<ddii  DD[[mm  pprr  ffrrjj  bbjjiivvttii  aa((GGkkiirr))~~))nn))  mmii((hhtt))  
a.n>. a(Gkir)~)n&> nim an[ hi[di[ T[l)fi[n n>br 

ai[(fs Gr 
1 ~) p).s).Äyis. m&²y Ejn[r, D[m an[ 

vDi[dri 
0265-
2771240 
f[x-0265- 
2772383 

9099014386 

2. ~)  air.J.kin&ngi[ 
a(Gxk ejn[r~), n.yi[.m&.kim vt&L< , 
k[vD)yi ki[li[n) 

02640- 
1. 232048  
2. 232090  

232044 
9099042734 

3. ~)  a[.v).gjjr. 
kiy<pilk ejn[r n.yi[.b>G (v n>.-2 
k[vD)yi ki[li[n) 

1.02640- 
232013  
2. 232094 

9979851350 

4. ~) a[.a[f.aTi[dr)yi,                                          
niyb kiy<pilk ejn[r n.yi[.g[T sb 
D)v)zn>.4/1 -k[vD)yi ki[li[n) 

02640-
232096 

232287 
9909922408 

5. ~) a[m.k[.k&lkN)<. 
niyb kiy<pilk ejn[r {y&n)T-
b)}n.yi[.b>G.(v n. 2,  k[vD)yi ki[li[n) 

02640-
232138 

232120 
9979851374 

6. ~) J.T).m)~i. 
niyb kiy<pilk ejn[rn.{y&(nT-s)} 
n.yi[. b>F. (v. n..2, k[vD)yi ki[li[n) 

02640-
232283 

232096 
9909922404 

7. ~) J.a[.S[K.Jai[li[JAT {y&n)T-D)}                                       
n.yi[. b>F (v. n>.2, k[vD)yi  ki[li[n) 

02640-
232041 
02640-
232136 

232284 
9979851208 

8. mddn)S k(mÆnr~) y&(nT-1 232089 9825130284 

9. j[.p).k>pn) k[vD)yi ki[li[n) 232060 
233207  
232060 

9428687046  
9913473362 

10. D[msieD k>T^i[l$m k[vD)yi ki[li[n) 232047  
232004 

 

11 kiy<pilk ejn[r~) p\visn (vBig k[vD)yi 
ki[li[n) 

232127  

12 ~) Fim[l,p).air.ai[. k[vD)yi ki[li[n) 232533 9909921409 
13 s[nip(t~), rijy animt pi[l)s dL gZp-14 

k[vD)yi ki[li[n) 
233015 
233020 

9978405336 

14 pi[l)s eºsp[kTr~) srdir sri[vr D[m 
s&rxi k[vD)yi ki[li[n) 

232025 9925042282 
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SSTTAATTEE  MMEENNTT  SSHHOOWWIINNGG  TTHHEE  DDEETTAAIILLSS  OOFF  DDIISSTTAANNCCEE  AANNDD  TTIIMMEELLAAGG  OOFF  
GGAAUUGGEE  SSTTAATTIIOONNSS  FFRROOMM  UU//SS  OOFF  DDAAMM  SSIITTEE  

  

NAME OF GAUGE 
STATION 

DISTANCE  

FROM U/S  

DAM SITE (IN 
KM) 

TIME LAG 
FROM 

 U/S DAM 
SITE  

(IN HOURS) 

TIME LAG IN 
INTERMEDIATE 

GAUGE STATION 
(IN HOURS) 

BED 
LAVEL  

IN MT. 

DANGER 
LEVEL  

IN MT. 

JAMTARA 812 68 - 359.87 374.90 

HORSHANGABAD 498 30 38 282.68 293.83 

MORTAKKA 286 15 15 153.33 162.75 

BARWANI 120 07 08 110.00 123.28 

DMSITE (S.S.D) 1188.40 - 07 - 121.92 

GARUDESHWAR 14(D/S) ½ (APPROX) ½  10.00 31.09 

BHARUCH 97(D/S) 07 07 - 7.31 
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AAnnnneexxttuurree::--1100  

State Level Office 
    
AAnnnneexxttuurree::--1100..11  CCoonnttrrooll  RRoooommss  ((SSttaattee  &&  GGoovvtt..  ooff  IInnddiiaa))    
 

No
. 

Department Phone FAX 

1  Ministry of Home Affairs, New Delhi  011 23092923 011 
23093054 011 23092885 
011 23093897  

011-23092763  
011-23093750  

2  State Emergency Operation Center 
(SEOC), Gandhinagar  

23251914 23251900 
23221902  

23251916  

3  PS, RD- COR & Secy (SEOC)  23251926  23251912 23251916  
4  Irrigation Deptt. Gandhinagar  23220954 23248735 

23248736  
23240553  

5  R & B Deptt. Ahemdabad  26305296 26303490  -  
6  Health Commissioner, Gandhinagar  23253343 23250818  23253343 23250818  
7  Home Deptt. G'nagar (State Control)  23252957 23252958  23252075  
8  DGP, Police Bhavan, G'nagar (State 

Control) SCR-23254343, 23249257  
23246328 23246330/31  23146329  

9  Police Commissioner, Ahemdabad  25633636  25630600  
10  Gujarat Maritime Board, G'nagar  23238346-48  23234704  
11  GEB Vadodara  0265-2330017  2337918 2338164  
12  IMD (Seismo), New Delhi  011-24611842  011-24611792  
13  IMD (MET), Ahmedabad  22865012  22865449  
14  GSRTC,Ahmedabad (Central Office)  25454102  25453280  

 
 
 
 Annexture:-10.2 Relief Commissioners Office & SEOC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No. 

 
Name of Officer 

 
Designation 

 
(O) 

 
(R) 

 
(M) 

1  Shri D.N.Pandey 
(IAS) 

Relief 
Commissioner &  
Ex-Officio 
Secretary (DM) 

079-23251509 23154917  9978406123 

2  Shri B.J .Bhatt Director of Relief 
& D.S 

079-23251611 
23251612 

 9978406087 

3  Shri B.G.Patel Deputy Collector & 
U.S. 

079-
232556335 

 9978405741 

4  Shri B.G.Patel Deputy Collector 
(DM) (SEOC) 

079-23251900  9978405741 
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   Annexture:-10.3 Gujarat State Disaster Management Authority (079) 
 

 
   Annexure-10.4   Army, Air Force and Coast Guard  
 

No. City Name (O) 
1  Ahmadabad  Army Exchange  22856251  
2  Ahmedabad  Lt.Col. Chetan  (O)22852444 (R)22852682 (F)22856251  
3  Ahmedabad  Col. Vinay Bahal  (O)22852403 (R)22852433 (F)22861902  
4  Ahmedabad  Air Traffic Control  22869251  
5  Gandhinagar  Air Force Exchange  23242600  
6  Delhi  Air Force  011-23010231, 25687194-97  
7  
 

Gandhinagar  Coast Guard  (O) 079-23243264, 23243283 
(Operation Center) 23243147 (F) 079-
23241717  

P.V. Gopal, Dy. 
Comdt 

(O) 079-23243241 (M) 9377858901 

8 Mumbai  Coast Guard  (O)022-24372472, 24333727 (F)022-
24333727, 24372920  

 

  
 

Annexture:-10.5       Air Force Gandhinagar 
 

1  Wing Commander, Air-II for Air Commander-in-
Chief, Sector-9, Gandhinagar  

23242600/5241 (F)23240076/ 

 
 
 
 

Annexture:-10.6 Bhaskaracharya Institute of Space Application & Geoinformatice 
(BISAG) 

 
N
o. 

Name Desi. (O) (R) (M) 

1  Shri T.P.Singh  Director  23213081/90 
(F)23213091  

23254846  9909945001  

2  Smt. Parul  Manager  23213083  -  9909945008 
 
 

S. 
No. 

 
Name of Officer 

 
Designation 

 
(O) 

 
(R) 

 
(M) 

1  Smt Anuradha Mal IAS CEO  23259276/502 
23259275(F)  

23254900  9978407002 

2  Shri G.C. Bhrambhatt 
IAS 

Addl. CEO  23229302/ 
23253546 

 9152270500 

4  Shri Santoshkumar Director (Admin) 23259219   9737712160 

5  Shri J.J.Shelat Director (Finance)  23259278   9978441047 

6  Shri B M Malivad Ex. Engineer  23259287   9408429991 
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Annexture:-10.7  India Meteorological Department and Observatories  
 

No. Name Desi. (O) (R) (F) 
1 M.S.Tomar Dir. Meteorology Canter 

Ahmedabad 
22865165 
(M)9978406424 

26852615 22865449 

2 Shri Jayant 
Sarkar 

Meteorologist Weather 
Forecasting A ‘bad 

22861413 26852615 22865449 

3 Shri B K 
Rastogy 

D G, Institute of 
Seismological Research, 
Gandhinagar 

23252703 
23259100 Fax 
23259192 

 9824020907 

4 B. H. Shah Asst. Meteorologist II 
IMD, Bhuj 

02832-250575 223051 250575 

5 A.C. Fojdar 
D.T. Rav 

Kevadia Observatory 02640- 232122, 
232041 

231137 232122 

6 IMD , 
Ahmedabad 
(MET) 

079-22865012  22865449  

7 Shri Jayant 
Sarkar 

Director, A'bad 079-22865165   

8 Manorama 
Mohanty 

Met. (I/c), A'bad 079-22861413  22865449 

9 Duty Officer, 
CWC, A'bad 

079-22865012  22867206  

 
Annexture:-10.8  Institute of seismological Research 

 
Address: Near P.D.P.U. campus, Raisan village, Gandhinagar  
No. Name Desi. (O) (M) 

1  Dr.B.K. Rastogi  Director General  66739001 
66739015(Fax)  

997840 7515  

2  Shri Santosh Kumar  Scientist-C  66739015  99252 43646  
3  Data Centre  -  66739000 (F) 66739028  -  

 
             
 

Annexture:-10.9 BN, NDRF, Chiloda Road, Gandhinagar 
 
1  Control Room  079-23201551  
2  Comdt. Officer  (O) 079-23202540 (F) 079-23202540 (R) 079-

23202539  
3  Rajesh Tiwari, PA to C.O.  9377206454  
4  Pradhan, PRO  9427304214  
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Annexture:-10.10 

 
List of other District recourse: - (Specially Rescue) 

 
NDRF (Gandhinagar) 

 
No Designation  Tel.No.s 

 
1 Commandant (O) 07923202540 

(F) 07923202540 
(M) 09428826445 

2 Dy.Commandant (M) 9427304217 
3 Dy.Commandant (M) 9427304213 

 
4 Dy.Commandant (M) 9427304213 

 
5 Control Room (O) 07923201551 

(F) 07923202540 
 

Ahmadabad Mahanagarpalika:- 
 

S.No Designation Name Tel.Nos 
 

1 Chief Fire Officer Shri M.S.Dastur (O) 07922148465/66 
(M) 9327038754 
 

 
Surat Mahanagarpalika:- 

 
S.No Designation Name Tel.Nos 

 
1 Chief Fire Officer Shri  (O) 0261-2423751 

 

2 Divisional fire Officer Shri V.B.Parmar (O) 0261-2414195 
(M) 9724345513 
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Annexture:-10.11              State EOC Iridium Contact Number (District wise) 
 

 Sr. 
No  

Name  SIMCard  
Serial Number  

Tel  Data  

1  DoR  SEOC  89881 69214 00053 1170  881621467711  881693167711 
2  Collector  Ahmedabad  89881 69214 00053 1279  881621467717  881693167717 
3  Collector  Amreli  89881 69214 00053 1303  881621467719  881693167719 
4  Collector  Anand  89881 69414 00058 4183  881641465669  881693465669 
5  Collector  Banaskantha  89881 69414 00058 4126  881641465662  881693465644 
6  Collector  Bharuch  89881 69414 00058 4266  881641465660  881693465642 
7  Collector  Bhavnagar  89881 69214 00053 1162  881621467713  881693167714 
8  Collector  Dahod  89881 69414 00058 4126  881621466137  881693466119 
9  Collector  Dang  89881 69414 00058 4258  881641465659  881693465641 
10  Collector  Gandhinagar  89881 69414 00058 4175  881641465668  881693465668 
11  Collector  Jamnagar  89881 69414 00058 4209  881641465653  881693465635 
12  Collector  Junagadh  89881 69214 00053 1196  881621457712  881693167712 
13  Collector  Kheda  89881 69414 00058 4191  881641465670  881693465670 
14  Collector  Kutchch  89881 69214 00053 1246  881621467718  881693167718 
15  Collector  Mehsana  89881 69414 00058 4225  881641465655  881693465637 
16  Collector  Navsari  89881 69414 00058 4159  881641465665  881693465646 
17  Collector  Narmada  89881 69414 00058 4134  881641465663  881693465663 
18  Collector  Panchmahal  89881 69414 00058 4241  881641465657  881693465639 
19  Collector  Patan  89881 69414 00058 4233  881641465656  881693465638 
20  Collector  Porbandar  89881 69414 00058 4142  881641465664  881693465645 
21  Collector  Rajkot  89881 69414 00058 4274  881641465652  881693465634 
22  Collector  Sabarkantha  89881 69414 00058 4217  881641465654  881693465636 
23  Collector  Surat  89881 69414 00058 4118  881641465661  881693465643 
24  Collector  Surendranagar  89881 69414 00058 4167  881641465666  881693465666 
25  Collector  Vadodara  89881 69214 00053 1295  881621467716  881693167716 
26  Collector  Valsad  89881 69214 00053 1261  881621467714  881693167715 
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પ રિશ ટપ રિશ ટ::--૧૧૧૧      હ થહ થ  ઓફ સરઓફ સર  અનેઅને  મેડ કલમેડ કલ  ઓફ સર ીઓનીઓફ સર ીઓની  િવગતિવગત  

લોક  પીએચસી મેડ કલ ઓફ સર ું નામ મોબાઇલ નંબર ઇમેઇલ 

નાંદોદ બોર યા ડા.મિનષા૫ટલ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૧ boriaphc@yahoo.in 

 સલપોર ડા. િનિમષા ૫રમાર (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૬ jesalpurphc@yahoo.co.in 

 ત ુર ડા. દવાંગ વોરા (આ ુસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૩ jetpurphc@yahoo.in 

 ુ ં ટા બા ડા. ક પેશ વસાવા (એબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૦ Miteshpanchal83@yahoo.co
m 

 લાછરસ ડા. ઝંખના વસાવા (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૩ lacharasphc@yahoo.in 

 રા ુવાડ યા ડા. જય ીબેન ૫ટલ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૮ rajuwadiyaphc@yahoo.in 

 સીસોદરા 
(૨૪.૭) 

ડા. રિવ દશ ુખ (આ ુસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૪ sisodaraphc@yahoo.in 

 તરોપા 
(ર૪.૭) 

ડા. જય ીબેન ૫ટલ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૮ taropaphc@yahoo.in 

 ઝર યા 
(ર૪.૭) 

ડા. ુબોઘ ૫ટલ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૨ zariyaphc@yahoo.in 

 તરોપા 
એમએચ  ુ

ડા. િવજય વસાવા (આ ુસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૭  

 બીએચઅ◌ો 
નાંદોદ 

ડા. એ.ક.એમ. ુમન ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૧ bho.nandod @gmail.com 

દડ યાપા
ડા 

ગંગા ુર ઇ/ચા. મ ુર બી. રાવલ (આ ુસ) ૮૨૩૮૯૧૧૫૯૩ gangapurphc@yahoo.in 

 ગેાપાલીયા 
(ર૪.૭) 

ડા. મ ુર બી. રાવલ (આ ુસ) ૮૨૩૮૯૧૧૫૯૩ gopaliaphc@yahoo.in 

 ખૈડ પાડા ડા. હતલ નાયક (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૫૪ khaidipadaphc@yahoo.in 

 સેજ ુર ડા.નયના વર યા (બીએચએમએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૪૯ phcmandala@yahoo.in 

 સોલીયા ડા. ઘનંનજય એન વલવી 
(એમબીબીએસ) 

 Phc.soliya@gmail.com 

 મોઝદા ઇ/ચા. અમીત િન ુમ (મોબાઇલ 
ુ િનટ) 

૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦  

 દડ યાપાડા  
એમએચ  ુ

ડા. અમીત િન ુમ (મોબાઇલ ુ િનટ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦  

 બીએચએ સ 
દડ યાપાડા 

ડા. અિનલ વસાવા ૯૦૯૯૯૪૩૪૮૧ bho.dediyapada@gmail.com 

સાગબારા દવમોગરા ડા. હરશ સી. રાઠોડ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫ devmographc@yahoo.in 

 કોલવાન 
(ર૪.૭) 

ઇ/ચા. ડા. ઘીર દ િસ હ 
(એમબીબીએસ) 

૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ kolwanphc@yahoo.in 

 પાટલામઉ ડા. ઘીર દ િસ હ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ patlamauphc@yahoo.in 
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પ રિશ ટ:-૧૨   લામાં આવેલ ખાનગી તથા સરકાર  હો પીટલની મા હતી   

અ.ન.ં હો પીટલ ું નામ કચેર  સ૫ંક નંબર િનવાસ સ૫ંક નંબર 

૧ સીવીલ હો પીટલ રાજપી૫લા   {srkir)} ૨૨૦૦૩૦  

૨ િવજય ૃ િત ૃહ રાજપી૫લા ૨૨૦૦૩૦ ૨૨૦૨૮૭ 
૩ ખની હો પીટલ રાજપી૫લા ૨૨૦૧૬૨ - 
૪ ડા. અ કશ વી ઠાકર ૨૨૦૫૧૪ - 
૫ ડા. ગ રશ  આનંદ હો પીટલ રાજપી૫લા ૨૨૦૪૩૮ ૨૨૦૭૩૮ 
૬ ડા. િન ખલ  મહતા ૨૨૪૭૫૧ ૨૨૪૭૫૨ 
૭ ડા. જયેશ ૫ટલ  ૨૨૦૧૬૮ ૨૨૦૯૯૯ 
૮ ડા. સી. .શાહ ૨૨૪૯૨૪ ૨૨૩૧૩૮ 
૯ ડા. શેઠ હો પીટલ રાજપી૫લા ૨૨૦૪૩૪ - 
૧૦ ડા.નૈષઘ ૫રમાર (ઓથોપે ડક) ૨૨૦૪૪૫ ૨૨૨૦૪૫ 
૧૧ ડા. ુખડ યા (દાંતના) ૨૨૦૫૨૯ ૨૨૦૮૪૭ 
૧૨ ૂ   હો પીટલ રાજપી૫લા ૨૨૦૫૧૭ ૨૨૦૫૧૭ 

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 

 સેલંબા ડા. હરશ સી. રાઠોડ ઇ/ચા. ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૩ selambaphc@yahoo.in 

 સાગબારા  
એમએચ  ુ

ઇ/ચા. ડા. હરશ સી. રાઠોડ. 
(એમબીબીએસ) 
 

૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫ devmographc@yahoo.in 

 બીએચઓ 
સાગબારા 

ડા. અિનલ વસાવા ઇ/ચા. ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૯ bho.sagbara@gmail.com 

તલકવડા અગર ડા. માલિતબેન ૫રમાર (આ ુસ) ૯૫૮૬૪૯૮૨૦૧ agarph@yahoo.in 

 ુ ઠા 
(ર૪.૭) 

ડા. ટ .આર. ભાનાત) (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૨ bujetha@yahoo.in 

 વ ર યા ડા. સરોજબેન સાગાર (આ ુસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૯ phcvajeria@yahoo.in 

 બીએચઓ 
તલકવાડા 

ડા. ુબોઘ ૫ટલ (એમબીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૭ bho.tilakwada@yahoo.in 
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પ રિશ ટ:-૧૩   લામાં આવેલા ડમની મા હતી 
 

માંક ડમનાં નામ તા ુકો 

૧ સરદાર સરોવર ડમ ગામ: નવાગામ  નાંદોદ 

૨ કરજણ ડમ ગામ : તગઢ નાંદોદ 

૩ ચોપડવાવ ડમ ગામ: ચોપડવાવ સાગબારા 
૪ કાંકડ બા ગામ  નાનાકાં ડ બા સાગબારા 

 
 

પ રિશ ટ:-૧૪   લામા આવેલા િવ ામ ૃહની મા હતી  {srkir)} 
 

અ.ન. કચેર ું  નામ કચેર  

૧ કરજણ ર ટ હાઉસ રાજપી૫લા ૨૨૦૦૫૬ 
૨ લાલ ટાવર ર ટ હાઉસ રાજપી૫લા ૨૨૦૨૫૪ 
૩ ફોર ટ ર ટ હાઉસ રાજપી૫લા ૨૨૦૦૧૧ 
૪ વી.વી.આઇ.પી સરક ટ હાઉસ કવડ યા કોલોની ૨૩૨૨૦૭ 
૫ પિથકા મ કવડ યા કોલોની ૨૩૨૦૭૦ 
૬ ગ ડ ર ર ટ હાઉસ ૨૩૨૨૦૮ 
૭ રાજવંત પેલેસ રસોટ ૨૨૦૦૭૧ 
૮ રવાભવન કવડ યા કોલોની ૨૩૨૧૧૪ 
૯ ર ટ હાઉસ દડ યાપાડા ૨૩૪૬૧૦ 
૧૦ પંચાયત ર ટ હાઉસ દડ યાપાડા ૨૩૪૧૬૩ 
૧૧ વન િવભાગ ર ટ હાઉસ દડ યાપાડા ૨૩૪૧૮૦ 
૧૨ ટટ ર ટ હાઉસ સાગબારા ૨૫૫૧૭૯ 
૧૩ પંચાયત ર ટ હાઉસ સાગબારા ૨૫૫૦૨૭ 

 

  



                          
 

પ રિશ ટ:-૧૫:નમદા જ લાનો નકશો  


