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શ્રી જવિયકમુાર ખરાડી,IAS   કલકે્ટર અન ેજિલ્લા મેજિસ્રટેની કચરેી 

ઝાલોદ રોડ છાપરી,દહોદ 

આમખુ 

ગુિરાતમાાં અવારનવાર આવતી કુદરતી તેમિ માનવસર્િિત આપિીઓનો જવધેયાત્મક સ્વરૂપે સામનો 

કરતાાંની સાથે માનવી હાંમેશા કાંઈક શીખતો રહ્યો છે. સરકારે આપિી વ્યવસ્થાપન સિામાંડળની રચના તેમિ 

વ્યવસ્થાપન અજધજનયમ બનાવીને વૈધાજનક માળખુ ઉભુ કરવામાાં દેશને આપિી વ્યવસ્થાપન અાંગે નવી દદશા 

આપી છે. 

આપિી અસરને ઘટાડવા માટે સમયસરનુાં તેમિ પદ્વજતસરનુાં આયોિન હોવુાં િરૂરી છે. દાહોદ 

જિલ્લામાાં ગુિરાત સ્ટેટ દડઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ ઓથોરીટીના સહકારથી Disaster Risk Management 

Programme  અમલીકૃત થયેલ છે. િે અાંતગતિ સમગ્ર જિલ્લામાાં જવજવધ સ્તરના પ્લાન બનાવવા, પ્રાથજમક 

સારવાર, શોધ – બચાવ, મકાન બાાંધકામ પદ્વજત, ચેતવણી અને સાંદેશા વ્હવહારની તાલીમો દ્વારા લોકોના 

ક્ષમતાવધિન તેમિ િન-જાગૃજતકરણના જવજવધ અજવરત પણે જિલ્લામાાં દડઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ સેલ દ્વારા 

કરવામાાં આવી રહ્યા છે. 

દાહોદ ખાતે ઈમરિન્સી ઓપરેશન સેન્ટર તેમિ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલ અતી 

આધુજનક વાહનો આપિીના સમયે ત્વરીત પ્રજતભાવ માટે ઉપયોગી થઈ શકશે. જિલ્લા આપિી વ્યવસ્થાપન 

યોિનામાાં આપિી સમયે એસઓપી મુિબની કામગીરી આ યોિનામાાં દશાિવવામાાં આવી છે. આ યોિના 

જિલ્લા કક્ષાએ ફરિ બજાવતા જવજવધ અજધકારીશ્રીઓએ આફત દરમ્યાન અને આફત પછીના જવકટ 

પદરજસ્સ્થજતમાાં કેવા પ્રકારની કામગીરી કરવી તેનો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલ છે. તેમિ આ યોિનામાાં  ઈન્સીડન્ટ 

રીસ્પોન્સ સીસ્ટમના પણ સમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. િે પ્રજતભાવકોને મદદરૂપ તેમિ માગિદશિક બનશે, 

પદરણામ સ્વરૂપે આપિીના કારણે થનાર નુક્શાનને યોગ્ય પ્રમાણમાાં ઘટાડી કે જનવારી શકાશે. 

પ્રસ્તુત જિલ્લા આપિી પ્રજતભાવ યોિનાની ચકાસણી તથા પ્લાનને વધારે અસરકારક બનાવવા માટે 

વર્િમાાં મોકડ્રીલ એટલે કે કૃજિમ કવાયત કરવામાાં આવશે. તેમિ સમાયાાંતરે પ્લાન અદ્યતન કરવામાાં આવશે. આ 
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સાંકલન પુજસ્તકા તમામ સાંબાંધકતાિઓને ઉપયોગી જનવડશે અને વધુ કાયિક્ષમ સેવાઓ આપવા માટે આપનો 

સહયોગ અને સુચનો આવકાયિ છે. 
 

જવિયકમુાર ખરાડી(IAS) 

કલકે્ટર અન ેજિલ્લા મેજિસ્રટે 

દાહોદ 

 

 

ક્રમ 

જવર્યવસ્ત ુ

પાન 

નાં 

 

પ્રકરણ – ૧ 

   

સાંકલ્પના અન ેનીજત ૫ 

  

૧.૧ પ્લાનનુાં આયોિન ૫ 

૧.૨ હતે ુ ૫ 

૧.૩ સિામાંડળની િવાબદારીઓ ૬ 

૧.૪ આપજિ વ્યવસ્થાપનની સાંકલ્પના ૬ 

૧.૫ આપજિ વ્યવસ્થાપનના અજભગમ ૭ 

૧.૬ નીજત અન ેિવાબદારીઓ ૮ 

૧.૭ યોિના સુધારણા ૧૦ 

પ્રકરણ – ૨ 

 

આફત સાંવદેનશીલતા અન ેિોખમ જવશ્ર્લરે્ણ ૧૧ 
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૨.૧ આકલન અન ેઈજતહાસ ૧૫ 

૨.૨ પરુ સાંભજવત િોખમી સ્થાન ૧૬ 

૨.૩ ભકુાંપ ૧૭ 

૨.૪ દષુ્કાળ ૧૭ 

૨.૫ વાવાઝોડા ૧૭ 

૩ HRVA ૧૮ 

૪ ક્ષમતાઓનુાં જવશ્ર્લરે્ણ, િોખમ અન ેસાંવદેનશીલતા ૧૮ 

૫ સાંવદેનશીલ ગામોની જવગત ૨૨ 

૬ સાંસાધનોનુાં જવશ્ર્લરે્ણ ૨૨ 

૭ ક્ષમતાઓનુાં જવશ્ર્લરે્ણ ૨૨ 

૮ HRVA જવશ્ર્લરે્ણ અાંગનેી ભલામણો ૨૪ 

 

પ્રકરણ – ૩ 

 

આપજિ વ્યવસ્થાપનનુાં માળખ ુ– રાજ્ય – જિલ્લા કક્ષાએ ૨૫ 

  

૩.૧ DCMG ૨૬ 

૩.૨ ફાયર ઇમરિન્સીની જવગત ૨૭ 

૩.૩ ૧૦૮ની જવગત ૨૭ 
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૩.૪ આગાહી અન ેપવુિ ચતેવણીની સાંસ્થા વ્યવસ્થા ૩૦ 

પ્રકરણ – ૪ 

રોકથામ અન ેઉપશમન ૩૪ 

પ્રકરણ – ૫ 

પવુિ તયૈારી અન ેકાયિયોિના ૩૯ 

૧ ક્ષમતાવધિન ૩૮ 

૨ તાલીમ િરૂરીયાત જવશ્ર્લરે્ણ ૩૮ 

૩ તાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા ૪૦ 

૪ એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૧ 

૫ બચાવ સાધનોની ઓળખ અન ેિથ્થાની ચકાસણી ૪૧ 

૬ ચતેવણી તાંિની ચકાસણી ૪૧ 

૭ ત્વરીત પ્રજતસાદ ટીમોનુાં સાંકલન ૪૧ 

૮ સ્વજૈછછક સાંસ્થાઓ સાથ ેસાંકલન ૪૨ 

૯ પરુ – વાવાઝોડા દરમ્યાન ઋતગુત પવૂિતયૈારી ૪૨ 

૧૦ પવૂિ ચતેવણી વ્યવસ્થા અન ેઆપજિ બાદની સચુનાઓ. ૪૨ 

૧૧ આગોતરી વ્યવસ્થાઓ ૪૩ 

૧૨ સમદુાય જાગજૃત, જશક્ષણ અન ેપવુિતૈયારી ૪૪ 

૧૩ પ્રોક્યોરમને્ટ(ટને્ટ, ધાબડા અન્ય સાધનો) ૪૪ 

૧૪ SDRN અપડશેન ૪૪ 
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૧૫ વીઆઈપી પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૪ 

૧૬ મીદડયા મેનિેમને્ટ અન ેમાજહતી પ્રસારણ ૪૫ 

૧૭ દસ્તાવજેીકરણ ૪૫ 

 

પ્રકરણ – ૬ 

પનુઃજસ્થજત ૪૬ 

પ્રકરણ – ૭ 

સ્થળાાંતર યોિના ૫૦ 

૭.૧ પશ ુસ્થળાાંતર તથા અન્ય કાળજી ૫૧ 

પ્રકરણ – ૮ 

મેદડકલ અન ેહોજસ્પટલ મનેિેમને્ટ ૫૩ 

પ્રકરણ – ૯ 

મીદડયા મેનિેમને્ટ ૫૬ 

પ્રકરણ – ૧૦ 

બિેટ વ્યવસ્થા ૬૦ 

પ્રકરણ – ૧૧ 

યોિના અપડશેન ૬૨ 

 

પદરજશષ્ટ 
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પદરજશષ્ટ – ૧  જિલ્લામાાં આવલે નદીઓની માજહતી તથા અસર કરતા ગામોની યાદી ૬૪ 

પદરજશષ્ટ – ૨ દાહોદ સસાંચાઈ જવભાગ(સ્ટટે)ની માજહતી. ૬૫ 

પદરજશષ્ટ – ૩ જિલ્લામાાં ઉપલબ્ધ સાંસાધનોની જવગત ૭૧ 

પદરજશષ્ટ – ૪ સ્વજૈછછક સાંસ્થાઓની યાદી ૭૬ 

પદરજશષ્ટ – ૫ રાહત અન ેપનુઃસ્થાપનના ધોરણો ૭૯ 

પદરજશષ્ટ – ૬ નુકશાન આકારણી માટનેો નમનૂો ૮૪ 

પદરજશષ્ટ – ૭ જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન કમીટી ૮૬ 

પદરજશષ્ટ – ૮ તાલીમ પામલે માનવ બળની યાદી (તરવયૈાની યાદી) ૯૦ 

પદરજશષ્ટ – ૯ અગત્યના વ્યજક્તઓની યાદી ૯૨ 

પદરજશષ્ટ – ૧૦ સરકારી ખાનગી દવાખાની યાદી ૯૭ 

પદરજશષ્ટ – ૧૧ એમ્બ્યુલન્સ અાંગનેી માજહતી ૧૦૩ 

પદરજશષ્ટ – ૧૨ માંડપ સર્વિસ ધારકોની માજહતી ૧૦૫ 

પદરજશષ્ટ – ૧૩ મીનીબસ,ટેમ્પો,રકની માજહતી ૧૦૮ 

પદરજશષ્ટ – ૧૪ લોિ / હોટલની હકીકત  દશાિવતી માજહતી ૧૧૬ 

પદરજશષ્ટ – ૧૫ અધિલશ્કરી દળોન ેરહવેા માટનેી વ્યવસ્થા દશાિવતી માજહતી ૧૨૦ 

પદરજશષ્ટ – ૧૬ સ્થાળાાંતર કરલે વ્યકજતઓન ેરાખવામા માટનેી વ્યવસ્થા અાંગનેી માજહતી ૧૨૨ 

પદરજશષ્ટ – ૧૭ કેબલ ઓપરટેર/ટી.વી.ચનેલ ચલાવનારની જવગત ૧૨૪ 

પદરજશષ્ટ – ૧૮ પોલીસ સ્ટશેન કક્ષાએ પરુ જનયાંિણના સાધનોની જવગત ૧૨૬ 

પદરજશષ્ટ – ૧૯ અન્ન / ફુડ પકેેટ તયૈાર કરવા મદદ કરનાર વ્યજક્તઓની માજહતી ૧૨૮ 
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પદરજશષ્ટ – ૨૦ વાહન મદદ કરનાર વ્યજક્તઓની માજહતી ૧૨૯ 

પદરજશષ્ટ – ૨૧ ડેમ / તળાવની માજહતી ૧૩૨ 

પદરજશષ્ટ – ૨૨ પોલીસ સ્ટશેન હદમાાં આવલે વાયરલેસ સટેની માજહતી ૧૩૪ 

પદરજશષ્ટ – ૨૩ સાંભવીત પરુ અસરગ્રસ્ત સ્થળાાંતર કરવા લાયક ગામોની માજહતી  ૧૩૬ 

પદરજશષ્ટ – ૨૪ નદી / કાાંસના રૂટ અન ેરૂટમાાં આવતા ગામોની માજહતી. ૧૩૮ 

પદરજશષ્ટ – ૨૫ સાંપકિ સચુી ૧૪૨ 

પદરજશષ્ટ – ૨૬ નકશા ૧૫૨ 
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પ્રકરણ:-૧.સાંકલ્પના અન ેનીજત.. 

 

 આપજિ ગમે ત્યારે િાટકી શકે છે. તે નાના પાયે કે મોટા પાયે હોય શકે છે. આ સમયે જાન-માલનુ નુક્સાન ઓછામા 

ઓછુ થાય તે માટે સજ્િતા અને આયોિનની િરૂર પડે છે. એવુ નથી કે કુદરતી આપજિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે 

અજાણી બાબત છે. આ અગાઉના સમયમા પણ આપણે વધતી કે ઓછી સફળતા સાથ ેઆપજિઓનો સામનો કયો છે. પરાંતુ 

ઇજતહાસ ઉપર નિર કરીએ તો ભુતકાળમા આખીને આખી સાંસ્કૃજતઓના ઉન્મૂલન થી માાંડીન ેઆવી ઘણી આફતોમાાંથી 

ઘણાં બધુ બચાવી લેતી આધુજનક માનવ જાજત સક્ષમ છે. કુદરતી આપજિઓ મોટા ભાગે સાંપૂણિ પણે ક્યારેય જનવારી શકાતી 

નથી. પરાંતુ તેનાથી થતી અસર તથા નુક્શાનમાાં ઘટાડો િરૂરથી કરી શકાય છે . 

 આધુજનક આપજિ વ્યવસ્થાપનના મુળ આ પ્રકારના અનુભવો તથા બોધથી  મળેલ છે. આપજિ વ્યવસ્થાપન નીજત 

અને તેના માટ ે યોગ્ય અસરોને અાંદાજીત યોગ્ય તૈયારીઓ ધ્વારા તેનો સામનો કરવા આપજિ વ્યવસ્થાપનનો વ્યુહાત્મક 

દ્રજષ્ટકોણ અસરોન ેઓછી કરી પૂવિવત પરદરજસ્થજતના જનમાિણનો ધ્યેય આ સાથ ેિોડાયેલ છે. 

 

૧.૧ પ્લાનનુાં આયોિન : 

 દાહોદ જિલ્લા માટેનો જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મુખ્ય ૧૧ જવભાગ માાં વહેંચાયેલો છે. મુખ્ય જવભાગોમાાં 

નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે. 

 પ્રસ્તાવના, સાંકલ્પના અને નીજત. 

 િોખમ અને સાંવેદનશીલતા પૃથક્કરણ 

 પૂવિચેતવણી , રાહત અને પુન:સ્થાપન (HRVA) 

 

૧.૨ હતે ુ: 

 આ લેખથી દાહોદ જિલ્લામાાં આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે િરૂરી આધારભુત માજહતીની િોગવાઇ કરી છે. 

 જવજવધ આપજિઓ અાંગે જિલ્લાના નાગરીકો માટેના િોખમો અન ેસાંવેદનશીલતા વ્યાખ્યાજયત કરી છે. 

 જિલ્લામા સાંભજવત આપજિઓની અસર જનવારવા /ટાળવા અથવા તેના શમન માટે આવા પક્ષકારોની ભુજમકા 

અને િવાબદારીઓની જવગતો આપી છે. આવી યોિનાઓ 

A. તાલુકા સ્તર ે. 

B. ગ્રામ્ય તેમિ શહેરી સ્તર ે 

  ચોક્ક્સ આપજિ પ્રજતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પૂણિ થશે તે બાબતની પ્રમાણભૂત સાંચાલન કાયિરીજત (SOP) 

મારફતે જવકસાવવામાાં આવેલી છે. પ્રમાણભૂત સાંચાલન કાયિરીજતનો મુકરર  અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકારોની િવાબદારી 

છે. 
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૧.૩ : સિામાંડળની િવાબદારીઓ : 

 જિલ્લા માટેની િરૂરીયાતો અન ે ગૌણ યોિનાઓ ,સન-૨૦૦૩ના ગુિરાત આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ 

અજધજનયમના સિાજધકાર હેઠળ સદરહુ અજધજનયમ કલેક્ટરને આપજિ અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના પ્રયાસોમા 

અન્ય પક્ષકારોનો સહકાર અને સહાય સુજનજચચત કરવા માટે અજધકૃત કરવામા આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેક્ટર અને સામાન્ય 

રીતે સરકારના સિામાંડળો,ગુિરાત આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ,રાહત કજમચનર અને િરૂર િણાય તો અન્ય જાહેર 

તેમિ ખાનગી પક્ષકારોની સહાયથી જિલ્લાન ે પ્રજતકૂળ ભૂજમકા, િવાબદારી અને ફરિો અજધજનયમમાાં જવગતવાર 

જાણાવવામા આવેલ છે અને તેને આ યોિનાના ભાગરૂપ ેગણવામાાં આવે છે. 

 

૧.૪ : આપજિ વ્યવસ્થાપનની સાંકલ્પના : 

 આપજિઓના િોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાડવાના પગલાનુાં અમલીકરણ અને આયોિન. 

A. આપજિ જવનાશકતા અથવા પદરણામો ઘટાડવાની. 

B. આકજસ્મક્તા અને આપજિઓ માટેની સજ્િતાની.. 

C. આપજિની અસરોના મૂલ્યાાંકનની. 

D. સાંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપજિના પુનવિસન અને પુન:જનમાિણની િોગવાઇ કરવાની. 

આ ઉદ્દેશોની ક્ષમતાનુાં જનમાિણ કરવાની જનરાંતર અને આાંતદરક પ્રદક્રયા છે. 

 તમામ પ્રકારના િોખમ વ્યવસ્થાપન અને અજધકાદરતાના જવચારથી આપજિ વ્યવસ્થા આયોિન અને પ્રયાસો 

માટેનો પાયો પૂરો પાડે છે. તમામ પ્રકારના િોખમ વ્યવસ્થાપનમા ,જિલ્લાન ેઅસર કરતા સાંભજવત તમામ િોખમો ટાળવા 

અથવા હળવા કરવા માટેના આયોિનની જવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

 અજધકાદરતા એટલે નાગદરકોના જીવન અને જીવનજનવાિહને ખતરામા મૂક ેતેવા તમામ િોખમો અને આપજિઓન ે

પહોંચી વળવા માટેની સાંપૂણિ િવાબદારી કોઇ વ્યજક્તમાાં તબદીલી નથી પણ આપજિની અસર ઘટાડવા અથવા તેન ેમયાિદદત 

કરવા માટ ેિરૂર સાધનો અને સહાય દરેક વ્યજક્ત ધરાવે છે તેવુાં સુજનજચચત કરવા માટેના અાંજતમ પ્રયાસો છે.  

 જિલ્લા અન ે સહાયક યોિનાઓથી િોખમો અને આપજિઓનો સામનો કરવામાાં લોકોની જસ્થજતસ્થાપકતા 

બળવિર બનાવવા અને સાંવેદનશીલતા જસજમત કરવ ધાયુિ છે.સાંવેદનશીલતાની કામગીરી સામાન્ય રીતે આવનાર આપજિ 

માટેની તકો ઘટાડવા માટેના પગલા મારફત આપજિની અગાઉથી િ કરવામાાં આવતી હોય છે. 

 આપજિની માિા અથવા સાંભજવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને ક્ષમતાજનમાિણથી તેમિ પુન:સ્થાપન પ્રદક્રયા 

ઝડપી તેમિ ઓછી ખચાિળ બનાવવામાાં સરળ બનાવ ેતેવી પધ્ધજતઓથી જસ્થજત સ્થાપકતા સાંગીન બને છે. 

 

૧.૫ : આપજિ વ્યવસ્થાપન અજભગમો . 
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 ગુિરાત સરકાર આપજિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવિગ્રાહી અજભગમ ધરાવે છે.આપજિની અસરો ઘટાડવાની કામગીરી 

બે જવસ્તૃત ક્ષેિોમાાં જવભાજીત કરવામાાં આવી છે. 

A. તાત્કાજલક શરૂ થતી આપજિની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપજિની  ધીમી શરૂઆત વખતે તેના પ્રજતભાવન ે

વેગવાન બનાવવા માટે િરૂરી હોય તેવા આયોિન અને પગલાઓન ે કેન્દ્રમાાં રાખીને ચેતવણી,સહાય અને 

પુન:સ્થાપન. 

B. િોખમો અથવા તોળાઇ રહેલી આપજિઓના કારણે અથવા અસરો ,જનવારણ અથવા નાબૂદ કરવા માટે આયોિનો 

અથવા પગલાઓન ેકેન્દ્રમા  રાખીને શમન ,સજ્િતા અને જનવારણ. 

આપજિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અજભગમ ૬ (છ) ઘટકો પર આધાદરત હોય છે : 

1. િોખમ અને સાંવેદનશીલતાનુ ચોક્ક્સાઇ પૂવિક મૂલ્યાાંકન (HRVA) 

2. આયોિન અને સાધનોની પયાિપ્ત ફાળવણી  

3. ક્ષમતા જનમાિણ અને તાલીમ  

4. પયાિપ્ત પ્રાજપ્તસ્થાનોની િોગવાઇ 

5. સામાન્ય ભુજમકા અને િવાબદારીને (સામાન્ય રીતે)અનુરૂપ હોય તેવી આપજિ વ્યવસ્થાપન ભૂજમકા 

અને િવાબદારીની સોંપણી. 

6. આપજિ વ્યવસ્થાપન ઉદ્દેશોને પદરપૂણિ કરવા માટેનુાં જવજભન્ન કાનૂની અન ે કાયિલક્ષી વ્યવસ્થાતાંિનો 

ઉપયોગ. 

 

૧.૬ : નીજત અન ેિવાબદારીઓ : 

A. ચેતવણી , સહાય અને પુન:સ્થાપન 

 ચેતવણી સહાય અને પુન:સ્થાપન પગલાઓ ધ્યેય આપજિને લીધ ે થતી જાનમાલની હાની અને હાડમારી 

ઘટાડવાનો છે.જિલ્લા સ્તરના આયોિન અને પ્રમાણભૂત સાંચાલત કાયિરીજત (SOP) હાજન અને હાડમારી જનવારવા અથવા 

ઘટાડવા માટે ચેતવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન સહાયની શક્ય એટલી સરળ િોગવાઇ કરી છે. 

 પૂવિ ચેતવણી , સહાય  અને પૂવિવત જસ્થતીનુાં કેન્દ્રસબાંદુ જિલ્લા કલેક્ટર છે. િે જિલ્લાની અાંદરના આવા પ્રયાસોમાાં 

દદશાસૂચન અને સાંકલન કરતા હોય છે.કલેક્ટર ચેતવણી, સહાય અને પૂવિવત જસ્થતીનુ સાંકલન કરવા માટે આસપાસના 

જિલ્લા , ગુિરાત રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ(GSDMA) અને મહેસુલી જવભાગ સાથે એવી પ્રવૃજિઓને 

સાંકલન માટે િવાબદાર છે. 
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 કલેક્ટર આપજિના સમયગાળામાાં સહાય પૂવિવત  જસ્થતી અન ે પુનવસિન માટેની લાાંબા ગાળાની યોિનાઓ 

જવકસાવવા માટે પણ િવાબદાર છે. આવી યોિનાઓમાાં ભજવષ્યની આપજિઓની અસરો ઘટાડવા માટેના અન ેનીજત અને 

અમલીકરણ અનુસાર ગુિરાત રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ સાથેના સાંકલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

B. શમન , સજ્િતા અને જનવારણ  

 શમન , સજ્િતા અને જનવારણ પગલા આપજિની સાંભજવતા ઘટાડવા માટ ે અથવા શક્ય આપજિમાાંથી ધારેલા 

નુક્શાનનુાં પ્રમાણ (સાંવેદનશીલતા અલ્પીકરણ) માટે આપજિની અગાઉથી િ લેવાના હોય છે.સાંવેદનશીલતા ઘટાડવાની 

બાબતન ેખતરા અલ્પીકરણ કરતા પણ અગ્રતા આપવામાાં આવે છે.જિલ્લાની ખતરા અને સાંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટે ચાર 

વ્યવસ્થાતાંિ(એક અથવા ચાર) રાખી શક ેછે. 

1. જિલ્લામાાં શમન, સજ્િતા અન ેજનવારણ માટેનુાં લાાંબા ગાળાનુાં આયોિન. 

2. જવજનયમો ખાસ કરીન ેબાાંધકામ અને સલામતી જનયમો અને િમીન ઉપયોગ પ્લાનની અમલ બિવણી 

3. જવકાસ યોિનાઓની સજમક્ષા અને મૂલ્યાાંકન અને િોખમો અને સાંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટેની રીતો નક્કી કરવા 

માટેની પ્રવૃજિઓ. 

4. ચેતવણી , રાહત અન ેપૂવિવત જસ્થજત સહાયની િોગવાઈ સજહત ક્ષમતાજનમાિણ અન ેિોખમો તેમિ સાંવેદનશીલતા 

સામાજીક સ્તર ેઓળખી કાઢવા. 

a) કલેકટર , જિલ્લા જવકાસ અજધકારીની સહાય લઈને ઉપર િણાવેલા વ્યવસ્થાતાંિનો ઉપયોગ કરીને શમન, 

સજ્િતા અને જનવારણને લગતી જવકાસ યોિનાઓ અને પ્રવૃજિઓ માટે િવાબદાર છે. 

b) િોખમ અને સાંવેદનશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધારે શમન ,સજ્િતા અને જનવારણ માટે જિલ્લો 

નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરશ.ે 

i. જીવન િરૂરી પુરવઠા પધ્ધજત પુન:સ્થાજપત કરવુ.(પાણી,વીિળી અને સાંચારવ્યવસ્થા) 

ii. આરોગ્ય સાંભાળ , સવલતો ,શાળા અને રસ્તાઓ પર આપજિની અસરો ઘટાડવી. 

iii. પુર સાંભજવત જવસ્તારોમાાં સાંવેદનશીલતા ઘટાડવી. 

iv. ચક્રવાતથી થતી સાંવેદનશીલતા ઘટાડવી. 

v. ઔદ્યોજગક સ્થાનો નજીક આપજિ સજ્િતાની સુધારણા. 
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૧.૭ : યોિના તયૈાર કરવા બાબત અન ેસુધારણા : 

 જિલ્લા કલેક્ટર, જવભાગ અને જિલ્લામાની બીજી સાંસ્થાઓના સહયોગથી , જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના 

તૈયાર કરવા માટે અને તેમા સુધારા/ફેરફાર કરવા માટે િવાબદાર છે. 

A. કોઈ િોખમમાાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

B. કોઈ આપજિ બાદ શીખવા મળેલ પાઠ પરથી, 

C. યોિનામાાં વ્યાખ્યા કરેલી સાંસ્થામાાં મહત્વના ફેરફાર અથવા કાયિજવશેર્ દળ(Task Force)ના પ્રાથજમક 

સભ્યોની િવાબદારીમા થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

D. કોઈ િોખમના પ્રકારમા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

 આ યોિનાની પ્રત્યેક વર્ે વાર્ર્િક સમીક્ષા કરવામા આવશે અને તેન ેઅદ્યતન બનાવવામાાં આવશે અને 

સુધારેલી યોિના ગુિરાત રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ અને રાહત કજમશનરને સાદર 

કરવામા આવશે . 
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પ્રકરણ:-૨.આફત , સાંવદેનશીલતા અન ેિોખમ જવશ્ર્લરે્ણ (HRVA) 

 આપજિ , િોખમ ,જનઃસહાયતા (HRVA) આાંકલનમાાં જવજવધ આપજિ માટે િોખમ અને જનઃસહાયતાનુાં સાંકજલત 

આાંકલન હોય છે. આ માજહતીમાાં ઘણ રસપ્રદ જવશ્ર્લેર્ણ હોય છે, િેમાાં િોખમ સાંભજવત સ્થાન અને માળખાાં ક્યા છે? અને 

િોખમ સાંભજવત લોકો કોણ છે? ઉપરાાંત કયા લોકો આપજિનો સામનો કરવા સક્ષમ છે. જનઃસહાયતા આાંકલનમાાં આર્થિક-

સામાજિક જનઃસહાયતા,રહેણાકના અસલામત આવાસો,પયાિવરણની જનઃસહાયતા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 

આપજિ,િોખમ,જનઃસહાયતા(HRVA) આાંકલનમાાં સાંસોધનોની સૂજચ,પૂવિતૈયારીની વ્યવસ્થા ,સાંચાર વ્યવસ્થા,જાહેર 

જવતરણ વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પદરવહન,આરોગ્ય ,ફાયર સ્ટેશન,પુર,વાવાઝોડામાાં રહેવાની સલામત િગ્યાની જવગતો હોય છે. 

ઉપરાાંત ઈમરિન્સી રીસ્પોન્સને અસરકારક બાનાવવા માટ ેતાલુકામાાં કાયિરત સ્વૈજછછક સાંસ્થાઓ અને સ્વયાં સેવકોની સૂજચ 

હોય છે . 

 આપજિના સ્તર : 

L -  આ ખ્યાલ દરમ્યાન જવજવધ આપજિઓની ઓળખ પ્રજતસાદ અન ેસુજવધા માટેની તૈયારી       દશાિવે છે. 

L0 -  સામાન્ય સમય દશાિવવામા આવે છે .આ દરમ્યાન સુક્ષ્મ દેખરેખ દસ્તાવેજીકરણ,જનવારણ, 

 પુવિતૈયારીની પ્રવૃજતઓ હાથ ધરવામાાં આવે છે.તાલીમ,શોધબચાવ,કવાયત,સ્થળાાંતર  અનેસાંશાધનો 

અદ્યતન કરવા અાંગેની કામગીરી કરવામા આવે છે. 

 L1 - કોઈ ચોક્કસ આપજિનો સામનો કરવા માટ ેિરૂરી પ્રબાંધ કરવા માટ ેજિલ્લા તાંિ  સક્ષમ હોય છે. 

જ્યારે રાજ્ય અને કેન્દ્રની આવશ્યકતા પડે તેવા સમયમા મદદ માટે તૈયાર  રહે છે.  

 L2 - આપજિ સમયે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તરેની મદદની િરૂરીયાત છે.અન ેરાજ્ય તેના  સાંસાધનો પુરા પાડે 

છે . 

 L3 - આપજિ મોટા પ્રમાણમા હોય અન ેજિલ્લા/રાજ્ય તાંિની ક્ષમતા બહાર હોય ત્યારે  કેન્્ની 

 દમ્યાનગીરી/મદદની િરૂરીયાત રહે છે.અને બચાવ/રાહત/પ્રજતર્ાદ પુનઃસ્થાપન  કરે છે. 
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દાહોદ જિલ્લા રૂપરેખા 

દાહોદ જિલ્લો તા:૧૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧3 ના રોિ અજસ્તત્વમાાં આવેલ છે. 

ક્રમ જવગત આાંકડાકીય માજહતી 

૧ જિલ્લાન ુભૌગોજલક સ્થાન ૭૩.૪૫ થી ૭૪.૩૦ અક્ષાાંશ અને ૨૨.૩૦ થી ૨૩.૩૦ રેખાાંશ વછચ ે

૨ કુલ ક્ષેિફળ ૭૬.૩૨ લાખ ચો.મી 

૩ ખેડાણ હેઠળ જવસ્તાર ૨૨૪૯૧૯ હકે્ટર 

૪ િાંગલ જવસ્તાર  

૫ આબોહવા ગરમ 

૬ િમીન ઢાળવાળી,ડુાંગરાળ,હલકાપ્રકારની,પથ્થરવાળી 

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

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

૯ કુલ ગામ ૬૯૬ 

૧૦ કુલ ગ્રામ પાંચાયતો ૫૧૭ 

૧૧ મહાનગર પાલીકા ------- 

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

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

ગરબાડા,સાંિેલી) 

૧૪ નગરપાલીકા ૦૩ 

દાહોદ – ૦૯-વોડિ 
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ઝાલોદ– ૦૭-વોડિ 

દે.બારીયા – ૦૬-વોડિ 

૧૫ વસ્તી(વર્િ-૨૦૧૧) અ.નાં. તાલકુો ગામોની સાંખ્ યા વસ્ તી વર્િ –  

૨૦૧૧ પ્રમાણ ે

૧. દાહોદ ૮૫ ૪૮૦૮૪૫ 

૨. ઝાલોદ-સાંિેલી ૯૪ ૪૭૩૨૭૩ 

૩. લીમખેડા ૧૫૨ ૩૦૬૨૬૯ 

૪. દેવગઢ બારીયા ૮૬ ૨૪૯૩૩૫ 

૫. ગરબાડા ૩૪ ૧૯૮૮૭૯ 

૬. ધાનપુર ૯૦ ૧૮૦૩૬૯ 

૭. ફતેપુરા ૫૬ ૨૩૮૧૧૬ 

કુલ ૫૯૭ ૨૧૨૭૦૮૬ 

 

૧૬ વસ્તી ગીચતા(દર ચો.દક.મી.દીઠ) ૩૫૯ 

૧૭ જાજત પ્રમાણ દર હજાર પુરૂર્ોએ સ્િીનુ 

પ્રમાણ (૨૦૧૧ પ્રમાણે) 

૯૮૫ 

૧૮ સાક્ષરતા પ્રમાણ(૨૦૧૧ પ્રમાણે) ૬૦.૬૦% 

૧૯ આરોગ્ય સવલતો (ગ્રામ્ય જવસ્તાર) 

૧.જસજવલ હોજસ્પટલ ૦૧ 

૨.સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨ 

૩.પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૬૫ 
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૪.પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૩૨ 

૨૦ પશુધન(વર્િ ૨૦૧૧-૧૨ મુિબ) 

૧.ગાય ૫,૮૬,૨૧૦ 

૨.ભેંસ ૨,૮૩,૭૬૫ 

૩.ઘેટા – બકરા  ૪,૭૫,૨૯૪ 

૪.મરઘા – બતકા   ૫,૮૧,૯૦૬ 

૩.અન્ય પશુધન ૧,૭૬૬ 

૨૧ પ્રાથજમક શાળા ૧૬૪૮ 

૨૨ માધ્યજમક શાળા ૩૪૩ 

૨૩ કોલેિ/ટેક્નીકલ શાળા ૩૬ 

૨૪ આાંગણવાડી ૨,૪૬૩ 

૨૫ સસ્તા અનાિની દુકાન ૫૯૯ 

૨૬ રેલ્ વે રેલવે કુલ લાંબાઈ – ૮૧ દક.મી , કુલ – ૧૦ રેલવે સ્ટેશન 

૨૭ વરસાદ માપક યાંિો  દરેક તાલુકામાાં મામલતદારશ્રીના સીઘા જનયાંિણ હેઠળ છે. 
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૨.૧ : આપજિ આાંકલન ,આપજિનો ઈજતહાસ 

 ગુિરાત રાજ્યની પૂવિ સરહદે આવેલ દાહોદ જિલ્લાન ેઅડીને મધ્યપ્રદેશ અને રાિસ્થાન રાજ્યની સરહદો આવેલ 

છે. દાહોદ જિલ્લામા કુલ ૮ તાલુકાઓ છે.િેમાાંમાાંદાહોદ, ગરબાડા, દે.બારીયા, ધાનપુર, લીમખેડા, ઝાલોદ, ફતેપુરા અને એક 

નવા તાલુકાની રચના કરવામાાં આવી છે િેનુાં નામ સાંિેલી છે.દાહોદ જિલ્લામાાં આવેલ તાલુકાની ભૌજતક પદરજસ્થજત મુિબ 

જિલ્લામાાં આવેલ િમીન ડુાંગરાડ અને ખડકાળ છે. ચોમાસાની ઋતુમાાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાાં વરસાદ પડવાના કારણે પુર 

આવવાની સભાવના ઘણી િ ઓછી અહેલી છે. દાહોદ જિલ્લોએ ભૂકાંપ જસસજમક ઝોન ૨ માાં જસ્થત છે. તેથી ભુકાંપની પણ 

સાંભાવના નજહવત છે. પરાંતુ છેલ્લા ઘાણા વર્ોથી શહેરીકરણ થવાન ેકારણે આગ, અકસ્માત તથા અન્ય બનાવો વધી રહ્યા છે. 

દાહોદ જિલ્લાનો મોટા ભાગનો જવસ્તાર પથ્થર અને ઢોળાવવાળો હોવાથી અજહયા પાણીનો સાંગ્રહ પુરતા પ્રમાણમાાં કરી 

શકાતુ નથી િેના કારણે ઉનળામાાં પાણી તાંગી સજાિય છે. 

૨.૨ : પરુ સાંભજવત િોખમી સ્થાન  

 દાહોદ જિલ્લામા નીચે મુિબના ૮ તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. િેમા ગરબાડા, દે.બારીયા, ધાનપુર, લીમખેડા, 

ઝાલોદ, ફતેપુરા અને સાંિેલી છે. દાહોદ જિલ્લામા આવેલા તાલુકાની ભૌજતક પદરજસ્થજત મુિબ જિલ્લાની િમીન ડુાંગરાળ 

અને ખડકાળ છે. જિલ્લામા નાની મોટી નદીઓ તેમિ નાના મોટા ડેમ આવેલા છે. તેમાાં મુખ્યત્વે કબુતરી નદી, દુધમતી નદી, 

માચણ નદી, પાનમ નદી, ખાન નદી, હડફ નદી, વેડ નદીનો સમાવેશ થાય છે. સામાન્ય વરસાદ વરસાદથી વધુ વરસાદ 

પડવાથી અગમચેતીના સાંદેશાઓ મુિબ અિેના જિલ્લામા આવેલ ડેમ તથા નદી જવસ્તારના લોકોને અગાઉથી જાણ કરી 

સહી સલામત સ્થળે ખસી િવાની જિલ્લા કક્ષાએથી તાલુકા કક્ષાએ મામલતદારશ્રીઓ તથા તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીશ્રીઓન ેતકેદારીના પગલાાં ભરવા તાદકદ કરવામાાં આવે છે. દાહોદ જિલ્લામાાં નાના-મોટાના ડેમ આવેલા છે િેમાાં 

કાળી – ૨, માછણનાળા યોિના, પાાંટાડુનગરી યોિના, મુવાલીયા સસાંચાઈ તળાવ, વાાંકલેચવર ભે.સસાંચાય યોિના, 

અદલવાડા સસાંચાય યોિના, ઉમરીયા સસાંચાય યોિના, કબુતરી સસાંચાય યોિના વગેરેનો સમવેશ થાય છે.  
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 પુર સાંભજવત ગામોની યાદી તથા ઈજતહાસ 

ક્રમ  તાલકુા નદી / તળાવ  પરુ સાંભવીત ગામનુાં નામ  

૧ દાહોદ  મુવાલીયા િળાશય  દાહોદ કસ્બા  

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

ચાકલીયા, ઘોદડયા, તીમાસી, રામપુર, રાયપુરા 

માછણ નદી ,નાનસલાઈ  મેલણીયા, થેરકા, મુનખોસલા, જચિોદીયા, ધાવડીયા, 

માાંડ્લીખુટા, ખરસાણા, મહુડી 

૩ ગરબાડા ખાન નદી- 

પાટાડુાંગરી િળાશય 

યોિના,ટુાંકીવીિ 

સહાડા, ગરબાડા, ગુાંગરડી, નલવાઈ, ગાાંગરડી, 

ટુાંકીવીિ, ટૂાંકીઅનોપ,નાાંદવા 

૪ 
દાહોદ 

મુવાલીયા દાહોદ કસ્બા 

૫ દવેગઢ બારીયા  બેડ નદી, 

વાાંકલેચવર ભે.સસાંચાઈ 

યોિના, મોટી ખિુરી 

કેલીયા, દેગાવાડા, ઝાબીયા, વાાંદર 

 ૬ ધાનપરુ નાળેચવર નાળા, 

અદલવાળા સસાંચાઈ 

યોિના,મોઢવા 

બોગડવા, અદલવાડા, ખોખરા, મોઢવા, રામપુર, વેડ 

 ૭  લીમખેડા હડફ નદી 

ઉમરીયા સસાંચાઈ 

યોિના,પટવન 

પટવણ, અગારા, કુણધા, ખાખરીયા, આાંધારી, કુાંડલી, 

ટીંબા, જવસલાંધા 

    કબુતરી નદી 

કબુતરી સસાંચાઈ યોિના, 

ચુાંદડી  

લીમખેડા વાલાગોટા,ચુાંદડી 

મોરવા(હ) વાંદેલી, કુવાઝર, ચાનપુર 
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૨.૩ : ભકુાંપ 

 ભુકાંપની આગાહી શક્ય નથી તેથી તેની જતવ્રતા અને નુકશાન અાંગેનો અાંદાિ કરી શકાય નહી તથા આ બાબતે વધુ 

કાળજી/તકેદારી લેવાય તે િરૂરી છે. દાહોદ જિલ્લો ભૂકાંપના ઝોન- ૨ અને ૩ માાં જસ્થત છે. તેથી ભુકાંપની પણ સાધારણ 

સાંભાવના છે. ભૂકાંપના દ્રજષ્ટકોણથી િોઈએતો જિલ્લામા શહેરી જવસ્તારમા પાકા અને બહુમાળી મકાનો અજસ્તત્વ ધરાવે છે. 

ગ્રામ્ય જવસ્તારમા ખાસ કરીન ેમાટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાાંધણી મોટા પ્રમાણમા િોવા મળે છે. આમ ભૂકાંપના 

સાંદભે શહેરી જવસ્તારોમા ગ્રામ્ય જવસ્તારો કરતા વધારે અસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા િણાય છે. િો સમુદાયના લોકો ભૂકાંપ 

પૂવે ,દરમ્યાન , અને પછી આયોિન બધ્ધ રીતે બાાંધકામ કર ેતો નુકશાનની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. 

 

૨.૪ : દષુ્કાળ  

 દાહોદ જિલ્લાનો મોટા ભાગનો જવસ્તાર પથ્થર અને ઢોળાવ વાડો હોવાથી અજહયા પાણીનો સાંગ્રહ પુરતા 

પ્રમાણમાાં કરી શકાતો ન હોવાથી દુષ્કાળની અસર િોવા મળે છે. વરસાદ ઓછો થવાથી દુષ્કાળની જસ્થજત સજાિતા તાલુકા 

કક્ષાએ ઘાસના ડેપો શરૂ કરવામા આવે છે અને અન્ય જવભાગ દ્વારા િરૂરી કામગીરી હાથ ધરવાની રહે છે. 

 

૨.૫ : વાવાઝોડ ુ 

 દાહોદ જિલ્લામા દરીયા દકનારો આવેલ ન હોવાથી ભારે વાવાઝોડુ આવવાની સાંભાવના રહેતી નથી. પરાંતુ વધતા 

ઓછા પ્રમાણમા પવન ફુાંકાવવાની સાંભાવના રહેલી છે. અને િો હવામાન ખાતા તરફથી આવી સુચના પ્રાપ્ત થાય ત્યાર ે

પ્રસાશનની મદદથી લોકોન ેનક્કી કરેલા આશ્રય સ્થાને સ્થળાાંતર કરી દેવામા આવશે. િોક ેઅત્યાર સુાંધી આવી કોઇ ઘટના 

બનેલ  નથી. 
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૩. એચ.આર.વી.સી.એ માટનેી પધ્ધજત (HRVA) 

 એચ.આર,વી.એ માટે જવજવધ સાંદભો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો િેમાાં વી.ડી.એમ.પી. , ટી.ડી.એમ.પી, 

એસ.ડી.આર.એન અને અન્ય જવભાગના રીસ્પોન્સ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે. આ ઉપરાાંત તાલુકા સ્તરેથી પણ 

જવશ્ર્લેષ્ણ કરી માજહતી એકિીત કરવામાાં આવી છે. 

 

૪. ક્ષમતાઓનુાં જવશ્ર્લરે્ણ ,િોખમ અન ેસાંવદેનશીલતા વગીકરણ. 

 િેમા આપજિનો ખતરો રહેલો છે એવા િોખમોનો સામનો દાહોદ જિલ્લો કરી રહ્યો છે. િોખમ અને સાંભજવત 

અસર(સાંવેદનશીલતા)િ ખરેખર આવા િોખમોમાાંથી પેદા થતા હોય છે. િે સમગ્ર રાજ્યને અસર કરતી ઘટનાઓ કરતા 

પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની માિા વધારે થાય છે. નીચ ેદશાિવેલ કોષ્ટકમાાં દાહોદ જિલ્લાના િોખમો 

અને આપજિની અસરના જવશ્ર્લેર્ણના પદરણામોનો ટૂાંકો સાર દશાિવવામા આવ્યો છે. 

 કોષ્ટક -૧ િોખમ અને સાંવેદનશીલતા વગીકરણ 

ક્રમ િોખમિોખમ  સાંભાવનાસાંભાવના  

દરદર  

અસરનોઅસરનો  દરદર  સાંવેદનશીલતાસાંવેદનશીલતા  

નીની  કક્ષાકક્ષા  

સાંવેદનશીલસાંવેદનશીલ  જવસ્તારોજવસ્તારો  / / તાલુકોતાલુકો  

૧ દુષ્કાળદુષ્કાળ  ૩૩  ૩૩  ૫૫((હાળવોહાળવો))  સમગ્રસમગ્ર  જિલ્લોજિલ્લો  

૨ આગઆગ  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))  મહદાંશેમહદાંશે  છૂટાછૂટા  છવાયાછવાયા  શહેરીશહેરી  જવસ્તારજવસ્તાર((ગ્રામીણગ્રામીણ  

જવસ્તારોજવસ્તારો  સજહતસજહત))  

૩ ઔદ્યોજગકઔદ્યોજગક  અકસ્માતોઅકસ્માતો  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))  મહદાંશેમહદાંશે  

૪ ભૂકાંપભૂકાંપ  ૧૧  ૪૪  ૫૫((નીચોનીચો))  સમગ્રસમગ્ર  જિલ્લોજિલ્લો  

૫ ગરમીગરમી,,((જહટવેવજહટવેવ))  ૧૧  ૨૨  ૨૨((નીચોનીચો))  સમગ્રસમગ્ર  જિલ્લોજિલ્લો  

૬ રેલ્વેરેલ્વે  //  માગિમાગિ  અકસ્માતઅકસ્માત  ૧૧  ૧૧  ૬૬((નીચોનીચો))  ગોધરાગોધરા  થીથી  દાહોદદાહોદ  રેલ્વેરેલ્વે  લાઈનલાઈન  

જિલ્લાનાાંજિલ્લાનાાં  મુખ્યમુખ્ય  માગિમાગિ    

૭ પૂરપૂર  ૩૩  ૨૨  ૫૫((નીચોનીચો))  ભારેભારે  વરસાદવરસાદ  અથવાઅથવા  બાંધબાંધ  તૂટવાતૂટવા  તળાવોતળાવો  

ભરાવાથીપૂરભરાવાથીપૂર  સાંભવીતસાંભવીત  ગામોગામો..  
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નોંધ :-ઉપરોક્ત કોષ્ટક-૧િોખમ અને સાંવેદનશીલતા વગીકરણ સમિવા માટ ે િરૂરી કોષ્ટક૧.૧ , ૧.૨ ,અને ૧.૩નો 

અભ્યાસ કરવો. 

 

કોષ્ટક – ૧.૧ સાંભજવતતા દર નક્કી કરવો : 

 િોખમોની શક્યતા અને આફતનો ઈજતહાસ ધ્યાનમા રાખીને આફતોની સાંભજવતાને નીચે મુિબ મુકેલ છે. 

 

ક્રમ સાંભાવના સાંભાવના દર જવગત 

૧ કાયમી સાંભાવના ૫ અાંદાિે વર્િમા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૨ સાંભજવત ૪ અાંદાિે ૨વર્િ મા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૩ હળવી સાંભાવના ૩ અાંદાિે પાાંચવર્િ મા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૪ ક્યારેક ૨ અાંદાિે ૨૦ વર્િમા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

૫ ભાગ્યેિ ૧ અાંદાિે ૨૦ થી ૫૦ વર્િમા એકવાર અચૂક ઘટતી ઘટના 

  

૮ િાસવાદિાસવાદ  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))    

૯ મહત્વનુાંમહત્વનુાં  આાંતરઆાંતર  માળખુમાળખુ  

તુટીતુટી  પડવુપડવુ..  

૧૧  ૩૩  ૩૩((નીચોનીચો))  --  

૧૦ ઈમારતઈમારત  તૂટવીતૂટવી  ૧૧  ૨૨  ૨૨((નીચોનીચો))    

૧૧ કરાનુાંકરાનુાં  તોફાનતોફાન  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))    

૧૨ િમીનિમીન  સરકવીસરકવી  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))    

૧૩ ચેપીચેપી  રોગચાળોરોગચાળો  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))  મહદાંશેમહદાંશે  છૂટાછૂટા  છવાયાછવાયા  શહેરીશહેરી  જવસ્તારજવસ્તાર((ગ્રામીણગ્રામીણ  

જવસ્તારોજવસ્તારો  સજહતસજહત))  

૧૪ પશુરોગપશુરોગ  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))    

૧૫ ખોરાકીખોરાકી  ઝેરઝેર  ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો))    
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કોષ્ટક – ૧.૨ અસરનો દર નક્કી કરવો : 

 દરેક િોખમની સાંભજવત માિા અથવા અસરનુાં મૂલ્યાાંકન કરી ભુતકાળમાાં ઘટેલ ઘટનાઓ પ્રમાણે અસરના દરને 

દશાિવેલ છે. 

 

ક્રમ અસર અસરનો દર જવગત 

૧ જવનાશક ૫ સામૂજહત અસલામતી ,ભારે જાનહાનીની સાંભાવના,વસજતના મોટા જહસ્સા માટે 

જવશાળ પ્રમાણમાાં સહાયની િરૂરીયાત ટેકનીકલ તિજ્ઞોની તાત્કાજલક િરૂરીયાત, 

જવશાળ પ્રમાણમાાં સાધન સહાયની િરૂરીયાત. 

૨ માઠી ૪ સમસ્ત લોકોમાાં અસલામતીનો ભય,સાંવેદનશીલ સમૂહો તથા નબળા લોકોન ેજવર્ેશ 

અસર,આકજસ્મક સમયે લોકોના જીવ બચાવવાની િરૂરીયાત ઉભી થાય વધારાના 

વહીવટી આયોિન તથા ટેક્નીકલ તિજ્ઞની તાતી િરૂરીયાત વતાિય. 

૩ હળવુાં ૩ ચોક્ક્સ િૂથોન ે સલામતીનો ભય ,ચોક્કસ પ્રકારની દરમ્યાનગીરીની િરૂરીયાત, 

પોતામો બચાવ ન કરી શક ેતેવા િૂથોન ેિોખમ. 

૪ સામાન્ય ૨ સ્થાનીક લોકો તથા લોકલ ગૃપ રીસ્પોન્સ કરી શક ે , ક્ષજણક અસલામતી, સ્થાજનક 

સાંસ્થાઓ સ્થાજનક સમુદાયને ટેકનીકલ સહાયથી પ્રજતભાવ કરાવી શકે. 

૫ નગણ્ય ૧ સામાન્ય પદરજસ્થજતમા સામાન્ય બદલાવ જાનમાલનુાં નહીવત ,સામાન્ય ઈજા તથા 

જમલ્કતને નુક્શાન. 

 

કોષ્ટક – ૧.૩ સાંવેદનશીલતાની કક્ષા નક્કી કરવી. 

 

 ઉપરોક્ત કોષ્ટકોમાાં સાંભજવતતા અને અસરના પ્રાપ્તાાંકોના ગુણાકાર કરી મળેલ અાંક પ્રાથજમક સાંવેદન જશલતા દશાિવ ે

છે.િેમાાં ૭ થી નીચેના પ્રાપ્તાાંક મળે તો ઓછી સાંવેદનશીલતા, ૭થી૧૫ પ્રાપ્તાાંક મળેતો મધ્યમ સાંવેદનશીલતા તથા ૧૫ થી 

ઉપર પ્રાપ્તાાંક મળેતો અત્યાંત િોખમી સાંવેદનશીલતા સુચવે છે. 

 

સાંભાવના      અને         અસરનો દર અને પ્રાપ્તાાંક 

ક્રમ પ્રાપ્તાાંક નગણ્ય(૧) સામાન્ય(૨) હળવો(૩) માઠી(૪) જવનાશક(૫) 

૧ કાયમી સાંભાવના(૫) નીચો(૫) મધ્યમ(૧૦) મધ્યમ(૧૫) ઉંચો(૨૦) ઉંચો(૨૫) 
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૨ સભજવત(૪) નીચો(૪) મધ્યમ(૮) મધ્યમ(૧૨) ઉંચો(૧૬) ઉંચો(૨૦) 

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

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

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

 

 આ િણ વગિ આપજિની સાંવેદન શીલતાને લગતા છે. અને આપજિ સમયે પ્રજતભાવ તથા આયોિન માટે માગિદશિન 

પુરૂ પાડે છે. ઉપરોક્ત કોષ્ટક િોતા સમજી શકાય િે સાંભાવના અને અસર િેટલી વધુ તેટલી સાંવેદનશીલતા વધુ અને 

સાંભાવના અને અસર િેટલી ઓછી એટલી સાંવેદનશીલતા ઓછી. 
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૫ – સાંવદેનશીલ તાલકુા તથા ગામોની જવગત 

 દાહોદમા આવેલ તાલુકા અન ેગામોના િોખમો અાંગેની જવગતો પદરજશષ્ટ – ૧ થી સમાજવષ્ટ છે. 

 

૬ – સાંસાધનોનુાં જવચલરે્ણ  

 જિલ્લામાાં જવજવધ આફતો દરમ્યાન પ્રજતસાદ આપવા માટ ેજવજવધ પ્રકારના બચાવ સાધનોની િરૂરીયાત પડતી હોય 

છે. િેની આફતો દરમ્યાન અદ્યતન અને સક્ષમ સાધનોની ઉપલબ્ધીની જવગતો પદરજશષ્ટ – ૨ અને કુદરતી આપજિઓથી 

અસરગ્રસ્ત વ્યજક્તઓન ેઆપવાના થતા રાહતના લઘુિમ ધોરણો અાંગેની માગિદશીકા પદરજશષ્ટ – ૪ થી સામેલ કરેલ છે. 

 

૭. – ક્ષમતા જવશ્ર્લરે્ણ 

જવજવધ આપજિ સામેની ક્ષમતાઓની સૂજચ 

ક્રમ જવગતો સાંખ્યા 

૧ અન્ન િથ્થો (સસ્તા અનાિની દુકાન ) ૬૩૫ 

૨ મશીન બોટ ૫ 

૩ સાદી બોટ ૪૯ 

૪ લાઈફ િેકેટ ૧૭૧ 

૫ રીંગો ૨૨૫ 

૬ આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૧૦ 

૭ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૪૯ 

૮ સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨ 

૯ સબ દડજસ્રક્ટ હોજસ્પટલ ૦ 

૧૦ જસવીલ હોજસ્પટલ ૧ 

૧૧ ખાનગી હોજસ્પટલ ૧૩૬ 

૧૨ ખાનગી લેબોરેટરી ૧૪ 
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૧૩ પોસ્ટમોટિમ યુજનટ ૮ 

૧૪ ડમ્પર ૧૫ 

૧૭ દોરડા ૧૮ 

ઉપરના આાંકલનમાાં એ િોવા મળે છે કે, પરાંપરાગત રીતે સાંભજવત સાંકટો િેવા કે પુર,વાવાઝોડુ અને ભુકાંપ માટે તાલુકા સ્થળે 

કુશળ માનવ સાંપાદન,યાંિો અને સાંસાધનો દ્વારા ક્ષમતા જવકાસના પ્રયાશો પ્રગજતમાાં છે. 

 

 લોકોની પરાંપરાગત રીતે આપજિનો સામનો કરવાની ક્ષમતા 

 

ક્રમ આપજિ પૂવિ ચેતવણી પૂવિ તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 

૧ પુર સમુદાય દ્વારા પાણીના સ્તર 

પર નિર રાખવી 

નજક્ક કરેલા ઉંચા સ્થળે 

સ્થળાાંતર અને બચાવ 

ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથજમક સારવાર 

૨ ભૂકાંપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથજમક સારવાર 

૩ દુષ્કાળ પાંચાાંગના આધારે વરસાદનુાં 

આાંકલન , િેઠ મજહનામાાં પવન 

અને વાદળની દદશા અને 

ગજતના આધારે આાંકલન 

ઘાસચારા અને અનાિ સાંગ્રહ, 

કુવા અને તળાવ ના પાણીના 

વપરાશના જનયમ ઘડવા 

પાાંિરાપોળ , પરબ અને 

ઘાસચારા ડેપો શરૂ કરવા. 

૪ વાવાઝોડુ હવામાન ખાતા દ્વારા માજહતી 

મેળવવી 

સલામત સ્થળની ઓળખ અન ે

સ્થળાાંતર 

શોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથજમક સારવાર 
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૮. – HRVA જવશ્ર્લરે્ણ અાંગનેી ભલામણો 

 દાહોદ જિલ્લામા િોવા મળતા િોખમો સામે પૂવિ તૈયારી અને િોખમો સામે પ્રજતસાદ આપવા માટેની ક્ષમતા પર 

જવશેર્ ધ્યાન આપવાની િરૂરીયાત છે. જિલ્લામાાં પુર સામે પ્રજતસાદ આપવા માટેના સાધનો તથા માનવ સાંસાધનોની ઊણપ 

વતાિય છે. આ ઉપરાાંત િન સમુદાયમાાં પૂવિ તૈયારી અાંગે જવજવધ માધ્યમો થકી સમિ જવકસે તે પ્રકારેના પ્રયાશો આવકાયિ છે. 

ગુિરાત રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ દ્વારા રાજ્યમાાં અમલી બનેલ આફત િોખમ વ્યવસ્થાપન કાયિક્રમ અન્વયે 

યોિના તૈયાર કરવા ક્ષમતાવધિન લક્ષી તથા િન-જાગૃજતલક્ષી કામગીરી અમલમાાં છે. 
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પ્રકરણ:-૩.આપજિ વ્યવસ્થાપનનુાં માળખુાં રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાએ 

 

 

ડીસ્રીક્ટ  ક્રાયસીસ મનેિેમને્ટ ગપૃ દાહોદ 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૨ 
 

 

  
Page 29 

 
  

ક્રમ નામ હોદ્દો ડીસીજી હોદ્દો ફો.નાં. 

(ઓદફસ)  

મોબાઈલ નાં. 

૧ zL  lJHI BZF0L  IAS 

 

જિલ્લા કલેક્ટર અધ્યક્ષ 02673 

239001 

99784 06207 

 

૨ zL VFZPS[P58[,  IAS 

 

ડી.ડી.ઓ સભ્ય સજચવ 02673 

293066 

99784 06232 

૩ શ્રી જહતેશ િોયસર(IPS) ડી.એસ.પી સભ્ય 02673 

222300 

99784 05068 

 

૪ zL એમ.િે.દવ ેGAS 

 

જનવાસી અજધક કલેક્ટર કજન્વનીયર 02673 

239111 

 

99784 05179 

 

૫ શ્રી વી.એ.ખાાંટGAS\ જિલ્લા પુરવઠા 

અજધકારી 

સભ્ય 02673 

239250 

૭૫૬૭૦૨૨૧૮૭ 

૯૪૨૬૪૨૨૫૭૫ 

૬  જિલ્લા મ્યુનશીપલ 

અજધકારી(ઈ.ચા) 

સભ્ય 02673 

239222 

 

 

૬ zL SZ6l;\C 

V[;P50JF, 

કાયિપાલક 

ઈિનેર.MGVCL 

સભ્ય 02673 

240918 

99252 08127 

૭ zL V[DPH[P58[,  

 

કાયિપાલક 

ઈિનેર.R&B 

સભ્ય 02673 

266994 

96620 35893 

૮ 0F"PJLPV[RP5F9S 

 

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય 

અજધકારી 

સભ્ય 02673 

239130 

756789 5502 

૯ શ્રી.નલીન બામણીયા સહાયક માજહતી 

જનયામક 

સભ્ય 02673 

239242 

90997 92700 

 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૨ 
 

 

  
Page 30 

 
  

 

૧૦ શ્રી અજમત પરમાર મામલતદાર દાહોદ સભ્ય 02673  

220020 

9687146256 

૧૧ શ્રી.એમ.કે.ખાાંટ(ઈ.ચા) મામલતદાર-ડીઝાસ્ટર સભ્ય ૦૨૬૭૩ 

૨૩૯૨૭૭ 

૯૯૭૯૦૦૫૦૭૦ 

૧૨ zL TFCLZ 

NF\+M,LIF   

 

એ.આર.ટી.ઓ સભ્ય 243200 97274 44455 

 

૧૩ શ્રી એ.એચ.સસાંન્હા ચીફ ઓદફસર, 

નગરપાજલકા 

સભ્ય ૦૨૬૭૩ 

૨૨૫૨૬૯ 

9601270379  

જિલ્લામાાં ઉપલ્બધ ફાયર ઈમરિન્સી સલેની જવગતો 

ક્રમ નામ હોદ્દો ઓદફસ મોબાઈલ નાં. 

૧ શ્રી.દદપેશભાઈ િૈન  ચીફ ફાયર ઓદફસર,ફાયર સ્ટેશન 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૫૩૩૩,૨૨૨૧૦૦ 

૭૮૭૮૭૪૦૪૦૦૦ 

૨ શ્રી.મયુરભાઈ ચૌહાન ચીફ ફાયર ઓદફસર,ફાયર સ્ટેશન 

દે.બારીયા 

૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૫૫ ૯૭૨૩૬૮૦૨૪૪ 

૩ શ્રી.દદલીપભાઈ ચીફ ફાયર ઓદફસર,ફાયર સ્ટેશન 

ઝાલોદ 

૯૪૨૯૯૪૯૯૦૦ ૮૧૪૧૮૨૧૫૯૫ 

 

જિલ્લામાાં ઉપલબ્ધ આકસ્મીક સવેાઓની જવગતો 

ક્રમ વાહન નાંબર સ્થળ વાહન પ્રકાર મોબાઈલ નાંબર 

૧ GJ18GA3020 BALAIYA BLS 9726431750 

૨ GJ18GA3108 FATEHPURA BLS 9726431924 
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૩ GJ18GA3109 GULTORA BLS 9726431284 

૪ GJ18GA3256 KADWAL BLS 9726431424 

૫ GJ18GA3110 LIMDI BLS 9726430099 

૬ GJ18GA3219 MIRAKHEDI BLS 9726433867 

૭ GJ18GA3107 MUVADA BLS 9726431288 

૮ GJ18GA3111 PETHAPUR BLS 9726431362 

૯ GJ18GA3125 RANDHIKPUR BLS 9726431425 

૧૦ GJ18GA3161 SANJELI BLS 9726433819 

૧૧ GJ18GA3124 SUKHSAR BLS 9726431147 

૧૨ GJ18GA3106 ZALOD ALS 9726431373 

૧૩ GJ18GA3104 DAHOD-1 BLS 9726431138 

૧૪ GJ18GA0588 DAHOD-IFT ALS 9726431136 

૧૫ GJ18GA3105 PANCHWADA ALS 9726431373 

૧૬ GJ18GA3044 CHANDAWADA BLS 9726431186 

૧૭ GJ18GA3159 GARBADA BLS 9726431207 

૧૮ GJ18GA3021 TIMRADDA BLS 9726433840 

૧૯ GJ18GA3055 KATWARA BLS 9726431196 

૨૦ GJ18GA3257 KAMBOI BLS 9726430068 

૨૧ GJ18GA3123 LIMKHEDA BLS 9726430096 
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જિલ્લામાાં ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સવલતો 

 

તાલુકા ૦૮  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૩૨  

પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

સબ દડસ્રીકટ હોજસ્પટલ ૧  

જિલ્લા જસવીલ હોજસ્પટલ ૧ િનરલ હોસ્પીટલ દાહોદ, તા.જી. 

દાહોદ 

ખાનગી હોજસ્પટલ ૧૩૬  

ખાનગી લેબોરેટરી ૧૪  

પોસ્ટમોટિમ યુજનટ ૮૬  

CMTC/NRC ૯  
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આગાહી અન ેપવૂિ ચતેવણીની સાંસ્થા વ્યવસ્થા 

 
   

ઘટના જનયાંિણ સાંચાર તાંિ :  

 કોઈપણ આપજિના અસરકારક જનયાંિણ માટે સાંચાર વ્યવસ્થા અત્યાંત મહત્વની બાબત બની જાય છે. 

આપજિ દરમ્યાન આપજિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામાાં આવતી સાંચાર વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચ ેઆપેલી 

છે. 

 આપજિ પદરણામે કે તેની અસરન ેલીધે કોઈ સાંચાર વ્યવસ્થા આાંતરમાળખુાં ખોરવાઈ જાય/તુટી પડે તેવા 

સાંિોગોમાાં, દૂર સાંચાર કાયિજવશેર્દળનુાં નેતૃત્વ લેતી કોઈ વ્યજક્ત, આપજિ વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે 

ખલેલ કે અવરોધ વગરની સાંચાર વ્યવસ્થા સુજનજશ્ર્ચત કરવા માટે આવી સવલતો કે આાંતરમાળખુાં તાત્કાજલક 

પુનઃસ્થાપન સુજનજશ્ર્ચત કરશ.ે 

એકીકૃત રેદડયો સાંચાર વ્યવસ્થા(જસન્થેસાઇઝડ રેદડયો ક્મ્યુનેકેશન) 

 ટેલીફોન – તમામ જનયાંિણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પૂરા પાડવામાાં આવેલ છે. 

 વાયરલેસ વ્યવસ્થા – જિલ્લામાાં વાયરલેસ વ્યવસ્થા નીચ ેમુિબ છે. 
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VPG\

P 

:Y/ JFIZ,[

; ;[8G

L ;\bI

F 

;\EF/GFZ SR[ZL 

1 S,[S8Z 

SR[ZL4NFCMNs.

PVMP;LPf 

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

2 SF/L v 

Z40[D ;F.8 

 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

3 DFK6GF/F 

0[D ;F.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

4 5F8F0]\UZL40[

D ;F.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

5 JF\S,[`JZ40[D

 ;F.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

6 SA]TZL40[D ;F

.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

7 VN,JF0F40[D ;

F.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

8 pDZLIF4 

0[D ;F.8 

1 A\W  :Y/[ 5M,L; lJEFU NJFZF 

JFIZ,[; ;[8 SFI"ZT SZJFDF\ 

VFJX[P 

9 ;A}, Ol/IF 1 5M,L; lJEFU 
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10 AFZLIF Sg8=M, 

ZL5L8Z :8[XG 

1 5M,L; lJEFU 

  

ચેતવણી , રાહત અને પુનઃસ્થાપન 

 ચેતવણી એ આપજિ પહેલાાંની પૂવિ તૈયારી સાથે સાંબાંજધત છે. આવનારી આફત પહેલા તેની સાંભાવનાઓ જવર્ે 

જાણકારી મળે તો આકજસ્મક આવી પડેલ આફતમાાંથી બચી શકાય અને જાનમાલનુાં નુક્શાન ઓછુાં થાય છે. ડીસ્રીક્ટ 

ઓપરેશન સેન્ટર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સતત ૨૪ કલાક કાંરોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફતો પહેલા 

સમયસર ચેતવણી ધ્વારા નુક્શાનની શક્યતામાાં ઘટાડો કરવાનો છે. જિલ્લામાાં કોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી કોઈપણ 

પ્રકારની ઘટના-દુઘિટના સામે પ્રજતસાદ પ્રદક્રયાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીરી જવના જવલાંબે આરાંભી શકાય તેમિ જિલ્લા 

તાલુકા સ્તરેના સાંબાંજધત તમામ આજધકારીશ્રીઓ સાથે િરૂરી સાંકલન રાખી શકાય અને ત્વરીત અમલવારી હેતુાં િરૂરી સાંકલન 

માટે આ વ્યવસ્થા છે. 

 વર્ાિઋત ુદરમ્યાન પુર કે અજતભારે વરસાદની પરીજસ્થજતમા પહોંચી વળવા હેતુ તાલુકા સ્તરે આગોતરા આયોિન 

અને પૂવિતૈયારીના ભાગરૂપે તાલુકા સ્તરે પણ કાંરોલરૂમ પહેલી િૂનથી શરૂ કરવામાાં આવે છે. જ્યાાંથી ગ્રામસ્તરે ચેતવણી અને 

સાંદેશાવ્યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવે છે. આ દરમ્યાન તાલુકાસ્તરે સ્થાજનક કક્ષાએ તાલુકા આપજિ વ્યવસ્થાપન 

યોિના તૈયાર કરવામાાં આવે છે. િેમાાં સ્થાજનક સાંસાધનોની ઉપલબ્ધી શોધ-બચાવ અને રાહત કામગીરીની વ્યૂહરચના, 

મહત્વના નાંબરોની સુચીનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. વધુમાાં આ સમગ્ર યોિનાનુાં એસ.ડી.આર.એન. પર પણ અપડેશન આ 

ગાળામાાં પુણિ કરવામાાં આવે છે. 

 આફતો આવવાનો કોઈ જનજશ્ર્ચત સમય હોતો નથી ત્યારે સ્થાજનક વજહવટી તાંિની આાંતરીક સાંકલનની ચકાસણી હેતુ 

મોકડ્રીલન ુઆયોિન સમયાાંતરે કરવામાાં આવે છે અને તે દરમ્યાન િણાતી ખામીઓ ક્ષજતઓની સજમક્ષા કરી ભજવષ્યમાાં તે 

પૂનરાવતીત ન થાય તે માટેની કાળજી રાખવામાાં આવે છે. 

 કોઈ પણ આપજિ રોકી શકાતી નથી પરાંતુ તેની સામેની પૂવિતૈયારી અને સજ્િતાથી તેની ભયાનક અસરો અને 

તીવ્રતામાાં ઘટાડો િરૂર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પૂવિ તૈયારી એ િ એકમાિ જવકલ્પ હોવાથી સ્થાજનક સમુદાયમાાં 

ક્ષમતા વધિન થાય તે િરૂરી છે. િે અન્વયે ગુિરાત રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન સિામાંડળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત 

વ્યવસ્થાપન કાયિક્રમ થકી સમુદાય સ્તર ે જવજવધ સમુહો માટે તાલીમ કાયિક્રમોનુાં આયોિન કરવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત 

સમયાાંતર ે આફત સામે પૂવિતૈયારીના જવચારને જવજવધ માધ્યમો થકી િન-જાગૃજત લક્ષી જવજવધ કાયિક્રમો દ્વારા લોકો વછચે 

પહોંચાડવામા આવે છે. 

 આ ઉપરાાંત સાંબાંજધત જવભાગો િેવા કે, પોલીસ, પાંચાયત, માગિ અને મકાન, વન જવભાગ, જશક્ષણ, આરોગ્ય વગેરેને 

િરૂરી સાંકલનમાાં રહી કામગીરી કરવા માટે સૂજચત કરવામાાં આવે છે. તાલુકા સ્તર ે તાત્કાજલક પ્રજતસાદ માટ ે લાયઝન 

અજધકારીશ્રીઓની જનમણાંક કરવામા આવે છે. તમામ લાયઝન અજધકારીશ્રીઓને આપજિના સમયે સજાગ અને સતકિ રહેવા 

તેમિ તાલુકાસ્તર ેસાંકલનમાાં રહેવા િણાવવામાાં આવેલ છે. 
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 રાહત એ આફત દરમ્યાન તથા આફત િાટક્યા બાદનો તબક્કો છે. આફતથી થયેલ નુક્શાનના કારણે વ્યજક્ત 

માનજસક, શારીદરક તથા આર્થિક રીતે ભાાંગી પડ્યો હોય છે. િે વ્યજક્ત અથવા સમુદાયન ેસમાિમાાં ફરીથી તે પગભર થઈ શકે 

તે માટે સરકારશ્રી ધ્વારા લેવામા આવતો જનણિય સવોપરી છે. 

 પુનઃસ્થાપન આ એક એવી પ્રવૃજત છે કે િેમાાં િન-સમુદાયન ે આપજિ પછી, આપજિ પહેલાની પુવિવત 

પદરજસ્થજતમાાં લાવવા માટ ેકરવામાાં આવતી તમામ પ્રકારની સહાયઓ સમાવેશ થાય છે. આ પ્રદક્રયા ઘણા લાાંબાગાળાની 

પ્રવૃજત છે. અને તે ક્યારેક પાાંચ, દશ વર્િ અથવા તેથી વધુ પણ સમય વ્યજતત થઈ શક ેછે.  
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પ્રકરણ – ૪.રોકથામ અન ેઉપશમન કાયિયોિના 

 આપજિની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમનની કામગીરી અને જબન માળખાગત કાયોમાાં િનજાગૃજત, 

ક્ષમતાવધિન, વ્યવહારમાાં બદલાવ, સલામતીના જનયમો ઘડવા અન ેલાગૂ કરવા િેવા કાયો કરવામાાં આવે છે. 

 ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કયો નીચે મુિબ િે બે પ્રકારના છે. 

 માળખાગત કાયો: સ્થળ પર બાાંધકામ અને એન્િેનીયરરાંગ,ભૌજતક કામ. 

 જબન માળખાગત કાયો: અભ્યાસ, સાંશોધન, જનયમો, નીજતઓ, ક્ષમતાવધિન, િનજાગૃજતલક્ષી કામગીરી. દરેક 

જવભાગ પોતાની કાયિ યોિનામાાં આવા કાયો સમાજવષ્ટ કરે તેનુાં સાંકલન અમલ કરનાર કરી શકે. આવા કામોની વાર્ર્િક 

સમીક્ષા કરી તેમાાં િરૂરી સુધારા વધારા કરવામાાં આવશે. 

પરુના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેમાળખાગત પગલાાંઓ. 

ટાસ્ક પ્રવજૃિ અમલ કરનાર જવભાગ 
શરૂ કરવાનો 

સમય 

પૂણિ કરવાનો 

સમય 
ફાંડીગ સ્િોત 

મરામત, 

સાફ-સફાઇ 

વરસાદના પાણીના 

જનકાલ માટે 

ગટર,ડે્રનેિ અને 

કેનાલની મરામત કરવી 

નગરપાજલકા,ગુ.પા અને 

ગ.વ્ય.બોડૅ 

નમિદા જવભાગ,R&B 

સ્ટેટ અને પાંચાયત 

મે િુન મેન્ટેનન્સ ફાંડ 

સ્થાજનક 

સાંસાધનો 

ઓળખવા અને 

જવકસાવવા 

પરાંપરાગત સામનો 

કરવાના સાધનો અન ે

કૌશલ્યોનો જવકાસ 

કરવો 

DDMC ,યુવક માંડળો 

અને NGOs 
જનયજમત જનયજમત 

DRMP ના 

તાલીમ અને 

ક્ષમતા વધિન 

પશુ આરોગ્ય 
પશુઓની સલામતી 

અાંગે જાગૃતી 

પશુપાલન અન ેગ્રામ 

જવકાસ જવભાગ 
જનયજમત જનયજમત 

રસીકરણ 

કાયિક્રમ હેઠળ 
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પરુના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેજબન માળખાગત પગલાાંઓ. 

ટાસ્ક પ્રવજૃિ અમલ કરનાર જવભાગ 
શરૂ કરવાનો 

સમય 

પૂણિ કરવાનો 

સમય 
ફાંડીગ સ્િોત 

તાલીમ દ્વારા 

કુશળતા 

જવકશાવવી 

સ્વયાં સેવકો અને 

તરવૈયાની તક્નીકી 

કુશળતાઓ માટે ખાસ 

તાલીમ આયોિન કરી 

ક્ષમતા વધિન કરવુાં અને 

કુશળતા જવકશાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 

જી.એસ.ડી.એમ.એ, 

નગરપાજલકા, 

પોલીસ 

જનયજમત જનયજમત 
ડી.આર.એમ 

કાયિક્રમ 

આપજિ 

વ્યવસ્થાપનન ે

મુખ્ય પ્રવાહ સાથે 

િોડવા 

જિલ્લા સ્તરે ચાલતા 

સમુદાય આધારીત 

કાયિક્રમો સાથે આપજિ 

વ્યવસ્થાપન 

કામગીરીના સાંકલન 

અાંગે સુજનશ્ર્ચીત કરવુ. 

 

જિલ્લાના તમામ 

લાઈન ડીપાટિમેન્ટ . 

DRDA/ICDS 

/જશક્ષણ 

જનયજમત જનયજમત 

સાંબાંધીત 

કાયિક્રમની 

િોગવાઇઓ 

મુિબ 

પૂવિ ચેતવણી 

પૂવિ ચેતવણીની 

વ્યવસ્થાને મિબુત 

બનાવવી 

કલેક્ટર 

કચેરી,પ્રાાંત,કચેરી, 

આઇ.એમ.ડી,DEOC 

જનયજમત જનયજમત  

મોકડ્રીલ 
શાળાઓ,બહુમાળી 

ભવનો 
કલેક્ટર કચેરી જનયજમત જનયજમત  

 

દષુ્કાળના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેમાળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવજૃિ અમલ કરનાર જવભાગ 
શરૂ કરવાનો 

સમય 

પૂણિ કરવાનો 

સમય 
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પાણી સાંગ્રહ  

પ્રવૃજતઓન ેવેગ 

આપવો 

કુટુાંબ સ્તરે મકાનમાાં અન ેિહેર 

ભવનોમાાં વરસાદી પાણીના 

સાંગ્રહનુાં બાાંધકામ કરાવવુાં. 

વન જવભાગ, ગ્રામ જવકાસ 

અને પાંચાયત 
જનયજમત જનયજમત 

પાણીના સ્િોતન ુ

સમારકામ 

સામુદાયીક સ્તર ેવરસાદી પાણીના 

સાંગ્રહ માટે તળાવો, ખેત તલાવડી 

અને ચેકડેમોનુ બાાંધકામ કરાવવુાં. 

ગ્રામ જવકાસ અન ેસસાંચાઈ 

જવભાગ 
જનયજમત જનયજમત 

 

દષુ્કાળના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેજબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવજૃિ અમલ કરનાર જવભાગ 
શરૂ કરવાનો 

સમય 

પૂણિ કરવાનો 

સમય 

ગામોની ઓળખ 

કરવી 

અછત અને દુષ્કાળ જનવારણના 

કામોની સૂજચ બનાવવી અન ેસ્થળ 

તારવવા 

ખેતીવાડી 

જવભાગ,પાંચાયત,વન 

જવભાગ,મહેસુલ જવભાગ 

જનયજમત જનયજમત 

કૃજર્ લક્ષી માજહતી 

આપવી 

ઓછા વરસાદમાાં દુષ્કાળમાાં ટકી 

શકે તેવા પાકો માટે ખેડૂતોન ે

માજહતગાર કરવા અને પાણીના 

કરકસરયુક્ત ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી જવભાગ, પાંચાયત, 

વન જવભાગ, સસાંચાઈ જવભાગ 

જનયજમત જનયજમત 
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વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેમાળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવજૃિ અમલ કરનાર જવભાગ 
શરૂ કરવાનો 

સમય 

પૂણિ કરવાનો 

સમય 
ફાંડીગ સ્િોત 

સલામત 

બાાંધકામ 

વાવાઝોડાથી 

અસલામત મકાનો 

અને જાહેર ભવનોની 

ઓળખ કરવી અને 

તેન ેમિબુત કરવી 

 

માગિ અને મકાન 

જવભાગ, ટી.ડી.એમ.સી, 

એસ.ડી.એમ 

એજપ્રલ િુન એ.ટી.વી.ટી 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેજબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવજૃિ અમલ કરનાર જવભાગ 
શરૂ કરવાનો 

સમય 

પૂણિ કરવાનો 

સમય 

સાંદેશા વ્યવહારની 

પ્રધ્ધજત 

જવકસાવવી 

DEOC/તાલુકા કાંટોલરૂમ તથા 

ગામ કક્ષા સુધી પૂવિ ચેતવણી 

વ્યવસ્થાને મિબૂત બનાવવી. 

તાલુકા કાંરોલ રૂમ 

/TDMC  ,પાંચાયત,સસાંચાઇ 
એજપ્રલ િુન 

 

ભકુાંપ ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેમાળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ અમલ કરનાર જવભાગ 

ક્ષમતા વધિન EOC /ERCનુાં બાાંધકામ તથા મિબુતી કરણ મહેસુલ જવભાગ, માગિ-મકાન, GSDMA  

મિબૂતીકરણ નબળા મકાનો અને ખાનગી 

જબલ્ડીંગો(શાળા,બેન્ક,શોસપાંગ સેન્ટર વગેરેનુ 

રેરોફીટીંગ કરાવવુાં. 

મહેસુલ જવભાગ,માગિ-મકાન 

મિબૂતીકરણ અજત નબળા અને િિિરીત મકાનો અને જબલ્ડીંગો 

ઓળખવા અને ધરાશાયી કરવા 

મહેસુલ જવભાગ, માગિ-મકાન અને પ્રાાંત 

અજધકારી. 
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ભકુાંપ ઉપશમન(મીટીગશેન)માટ ેજબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃજિ અમલ કરનાર જવભાગ 

તાલીમ ભૂકાંપ પ્રજતરોધક બાબતો અાંગે આર્કિટેક્ટ, એન્જીનીયર, 

કદડયા-કારીગરોનુાં ક્ષમતાવધિન 

નગરપાજલકા, ડી.ડી.એમ.સી  

માગિ અને મકાન 

બીલ્ડીંગ કોડનો 

અમલ 

તમામ બાાંધકામોમાાં ભુકાંપીય સલામતી સાંબાંજધત 

નીજતજનયમોનુાં ચુસ્ત પાલન કરાવવુાં. 

નગરપાજલકા,ડી.ડી.એમ.સી  

માગિ અને મકાન 

કવાયતો હાથ ધરવી શાળા , હોસ્પીટલ અને જાહેર ભવનો માટે મોકડ્રીલ 

કરાવી. 

DEO,DPEO,CDHO,મામલતદાર 
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પ્રકરણ – ૫.પવૂિ તયૈારી કાયિ યોિના 

૧. ક્ષમતાવધિન પ્લાન 

આપજિ વ્યવસ્થાપનમાાં ક્ષમતાવધિન માટે નીચે મુિબની તાલીમોનુાં આયોિન કરવુાં. 

 શોધ અને બચાવ 

 પ્રાથજમક સારવાર 

 પૂવિ ચેતવણી 

 સ્થળાાંતર 

 નુકશાન અને આકારણી 

૨. તાલીમની િરૂરીયાતનુાં જવશ્ર્લરે્ણ 

 તાલીમથી વ્યજક્તન ેઅને સમૂહનાાં જ્ઞાન , આવડત અને વ્યવહારમાાં બદલાવ આવે છે. ભાવાત્મક અને જ્ઞાનાત્મક 

પાસાઓમાાં અસર થાય છે. િેથી વ્યજક્ત અન ે સમૂહની કામગીરી વધુાં સારી બને છે. આ માટે આગાઉથી તાલીમની 

િરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના આધાર ેતાલીમ અને ક્ષમતાવધિનનુાં આયોિન કરવુાં. 

 વતિમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી. 

 કાયિ જવશ્ર્લેર્ણ(નવા અથવા વ્યવસ્થામાાં કરેલી સુધારાવધારા) 

 તાલીમની િરૂરીયાતની ઓળખ કરવી. 

 તલીમની િરૂરીયાતનુાં સરવૈયુાં. 

 તાલીમની વૈકજલ્પક વ્યવસ્થા નજક્ક કરવી. 

 તાલીમ ખચિ – લાભનુાં જવશ્ર્લેર્ણ કરવુાં. 

જવજવધ જવભાગો માટે કરવાની તાલીમો. 

 જવજવધ જવભાગોનાાં અજધકારીઓ અને કમિચારીઓની તાલીમની િરૂરીયાત ઓળખીને તેના આધાર ે તેમના માટે 

તાલીમ કાયિક્રમો ગોઠવવામાાં આવે છે. આ પ્રદક્રયાથી તાલીમ માટેનાાં જવર્યો અને પ્રદક્રયાઓ તારવી શકાય. 

 દરેક જવભાગે પોતાના સ્તર ેઆપજિ વ્યવસ્થાને મિબુત કરવા માટેની તાલીમ કાયિક્રમોની સૂજચ અને સમયસારણી 

બનાવવાાં સદક્રય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રદક્રયા જિલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી થાય છે. તાલુકા સ્તર ેતાલીમની િરૂરીયાત ઓળખી તે 

મુિબની તાલીમ આયોિન કરી વધુ સારી ગુણવિાલક્ષી તાલીમનુાં આયોિન થાય. 

 અત્યાર સુધીના અનુભવોમાાંથી દરેક જવભાગો માટે નીચે મુિબના તાલીમ કાયિક્રમો હાથ ધરવામાાં આવે છે. 

I. જવજવધ સ્તર ેઆપજિ વ્યવસ્થાપન ઓરીયન્ટેશન. 
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II. પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહેસુલ, પાંચાયત ગ્રામ જવકાસ, વન જવભાગ વગેર ે માટે આગ સલામતી અાંગેની કૌશલ્યવધિન 

તાલીમ કાયિક્રમ. 

III. ઈમરિન્સી રીસપોન્સ સાથે સાંકળાયેલ જવજવધ યુજનટ િેવાાં કે,પોલીસ,નગરપાલીકા ફાયર 

જિગેડ,હોમગાડિ,જી.આર.ડી ,એન.એસ.એસ. ,એન.સી.સી. વગેર ેમાટે શોધ અને બચાવ તાલીમ. 

IV. સાધનો અન ેયાંિોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 

V. જવજવધ સમુહો િેવાાં કે જશક્ષક, આાંગણવાડી કાયિકર, મ.ભ.યો સાંચાલક, વ્યાિબી ભાવની દુકાનદાર વગેર ે માટે 

પ્રાથજમક સારવાર અને આરોગ્ય તાજલમ 

ખાસ તાલીમ : જવભાજગય તાલીમો સસાંચાઇ અન્ય જહતધારકો માટે પ્રાસ્તાજવક,પૂવિ તૈયારી, પ્રજતભાવ   

 ઉપશમન, રોકથામ વગેરે અાંગે તાલીમો જી.આઈ.ડી.એમ ખાતે થાય છે. 

 પાંચાયતો,સમુદાયો માટે, CBDP રાહત, નુક્શાન આકારણી જનયમો અને તાલીમ. 

 NGOs અને CBOs/SHGs, CBDP, જનઃસહાયતા અને િોખમ આાંકલન. 

 સમૂદાયનાાં કાયિદળો માટે શોધ બચાવ,પ્રાથજમક સારવાર, સલામત સ્થળે ખસેડવાની પધ્ધજતઓ, પૂવિ ચેતવણી વગેર ે

અાંગે. 

૩. તાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા. 

કાયિ પ્રવૃજિ િવાબદાર જવભાગ 

તાલીમની 

િરૂરીયાતનુાં 

જવશ્ર્લેર્ણ 

આપજિ વ્યવસ્થાનમાાં જવભાગોની ભૂજમકા અન ે

િવાબદારીઓની ઓળખ કરવી. 

 મહેસુલ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર 

 સામાન્ય વહીવટ જવભાગ 

 મહેસુલ જવભાગ 

 GSDMA/GIDM 

 તમામ કાયિપ્રણાલી મુિબના જવભાગો 

  

  

 જાહેર ક્ષેિો  

 ખાનગી ક્ષેિો 

 NGOs અને અન્ય સાંગઠનો 

જવભાગોની ભૂજમકા અને િવાબદારીઓન ે આગળ લઈ 

િવા માટે જવજવધ જહતધારકોની ઓળખ કરવી. 

તાલીમ િરૂરીયાત જવશ્ર્લેર્ણ સતત ચાલ ુરાખવુાં 

તાલીમની િરૂરીયાત મુિબ તાલીમની દડઝાઇન તૈયાર 

કરવી. 

સાંસાધનોની વ્યવસ્થા કરવી. 

તાલીમ કરવી. 
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૪. એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા. 

 જિલ્લાની ક્ષમતા બહાર આપજિ સામનો કરવાનો આવશે. ત્યારે રાજ્ય તથા કેન્દ્ર સરકારની ઉપલબ્ધ અન્ય 

એિન્સી િેવી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની િરૂરી પ્રોટોકોલ સાથે રાજ્ય સ્થળે SEOC ના 

સાંપૂણિ સાંકલનમાાં રહી મદદ લેવામા આવશે. 

૫. બચાવ સાધનોની ઓળખ અન ેિથ્થાની ચકાસણી. 

 આપજિ પ્રજતસાદ માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત આપવામા આવેલ બચાવ સાધનો િેવા કે ફાયર વોટર 

બાઉઝર, ફાયર ટેન્ડર, ઈમરન્સી પોટેબલ લાઈટ, લાઈફ િેકેટ, િેસીબી,ક્રેન, વગેર ેિેવા સાંસાધનોની યાદી તૈયાર કરી તેમની 

ઉપલબ્ધીની ભૌજતક અન ેકાયિરીત જસ્થજતમાાં રાખવામાાં આવે છે. િેની ચકાસણી કરવામાાં આવે છે. 

૬. ચતેવણી તાંિની ચકાસણી કરવી. 

 જિલ્લા કક્ષાના કાંરોલ રૂમન ેમળતા પૂવિ ચેતવણી અાંગેના સાંદેશાઓ સુચારુ રૂપથી સ્પષ્ટ રીતે તાલુકા અને ગામ સ્તર 

સુધી પહોંચ ેતે માટેની 

1. રાજ્ય કાંરોલરૂમ (SEOC) 

2. જિલ્લા કાંરોલરૂમ (DEOC) 

3. તાલુકા કાંરોલરૂમ (TEOC)  

તમામ કાંરોલરૂમ વછચે આાંતરીક સાંકલનની ચકાસણી કરવામાાં આવે છે. 

૭. ત્વરીત પ્રજતસાદ ટીમો વછચનેુાં સાંકલન 

 જિલ્લામાાં કોઈપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્યાન આપવાના થતાાં પ્રજતસાદ માટ ે નીચે મુિબના જવભાગો પાસે 

ઈમરિન્સી દટમોનુાં આાંતરીક ચકાસણી 

1. આરોગ્ય જવભાગ 

2. પોલીસ જવભાગ 

3. નગરપાજલકા –ફાયર ઈમરિન્સી જવભાગ 

૮. સ્વજૈછછક સાંસ્થાઓ અન ેઅન્ય જહત ધારકો સાથ ેસાંકલન 

 જિલ્લામાાં કોઈપણ આપજિ દરમ્યાન પ્રજતસાદ રાહત બચાવ પુનવિસન પ્રાથજમક સારવાર વગેરે િેવી કામગીરી 

દરમ્યાન સ્વૈજછછક સાંસ્થાઓ તથા અન્ય જહત ધારકોનો મહત્વનુ યોગદાન રહેતુ હોય છે. જિલ્લામા આવેલા સ્વૈજછછક 

સાંસ્થાઓન ેજહત ધારકોની યાદી પદરજશષ્ટમા સામેલ છે. 

૯. પરુ અન ેવાવાઝોડા સાથ ેઋત ુગત પવૂિ તૈયારી 
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 પૂર અને વાવાઝોડા સામે પૂવિ તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગ્રસ્ત બનતા સ્થળાાંતર કરવાની િરૂરીયાત િણાય તેવા 

સાંિોગોમાાં ગામ સ્થળે સ્થાજનક સ્થળે ઉપલબ્ધ વૈકજલ્પક સ્થાનોની પૂવિ ચકાસણી કરી લેવામાાં આવે અને કટોકટીના સમયે 

પૂરતી સાઘન પુરવઠાની પણ આગોતરી વ્યવસ્થા માટ ેતમામ પગલા ભરવામાાં આવે છે. તેમિ જિલ્લા તાલુકા અને ગામ 

સ્થળેના આપજિ વ્યવસ્થાપન કામગીરી સાથે િોડાયેલ તમામ સ્થળેના લોકો વછચે આાંતદરક સાંકલન વધુ મિબુત રીતે 

િોડવામાાં આવે છે. 

૧૦. પવૂિ ચતેવણી વ્યવસ્થા (EWS) અન ેઆપજિ બાદની સચૂનાઓ.  

 ઘણીવાર એવુ બને કે આપજિ અાંગેનો સાંદેશો અને ચેતવણી અાંતદરયાળ િગ્યાએ રહેલા લોકો સુધી સમયસર 

પહોંચાડી શકાતો નથી. અમુકવાર આપજિ પહેલા અને દરમ્યાન અફવાઓના કારણે પહોંચતી માજહતી લોકોમાાં ગભરાટ અને 

ગેર સમિ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ, યોગ્ય સમૂહન ેચેતવણી સાંદેશ પહોંચાડવાથી આપજિની અસરો ઓછી કરી 

શકાય છે. જવચવાસપાિ માજહતી સમયસર પહોંચાડવા માટ ેICS (કમાન્ડ , કાંરોલ અને કમ્યુજનકેશન) મહત્વની છે. 

પવૂિ ચતેવણી કાયિ યોિના 

કાયિના પ્રકાર પુર વાવાઝોડુ ઔદ્યોગીક/ 

કેમીકલ 

સુનામી 

હાલની પૂવિ 

ચેતવણી 

વ્યવસ્થા 

સસાંચાઈ જવભાગ/ડેમ 

ઓથોરીટી/હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

ગામો 

હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

ઈન્ડરસ્રીઝ 

એસોજસએશન 

 

DCG 

 

LCG 

 

મામલતદારશ્રી 

હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

િવાબદાર 

જવભાગ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 
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ટી.ડી.ઓશ્રી ટી.ડી.ઓશ્રી ટી.ડી.ઓશ્રી ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

સાંકટના પ્રકાર પુર વાવાઝોડુ ભુકાંપ દુષ્કાળ 

િવાબદાર જવભાગ DEOC .મામલતદાર કચેરી અને તા.જવ.અ 

આવરી લીધેલ ગામ િે-તે સાંકટના િોખમો સાંભજવત ગામો. 

ચેતવણી અને સાંદેશા ન પહોંચતા હોય તેવા 

ગામો/વસાહત 

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

કારીગરો,માલધારી વગેર ે

સમયમયાિદામાાં ચેતવણીના સાંદેશા 

પહોંચાડવા માટેના િરૂરી પગલાઓ. 

કાયિદળોમાાં ગામોમાાં દૂર વસવાટ કરતા પદરવારોનો સમાવેશ કરવો અને સાંદેશા 

વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી 

 

૧૧. આગોતરી વ્યવસ્થા 

 જ્યારે આપજિ આવે ત્યારે સાધન-સામગ્રી ન હોય તો લોકોની િરૂરીયાતન ેપહોંચી વળવામાાં અાંતરાય આવે છે. 

આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી મુશ્કેલીને મહદઅાંશ ેજનવારી શકાય છે. યોગ્ય રીતે “સ્ટોક પાઈલ” કરવાથી ત્વરીત મદદ કરવામાાં 

સરળતા રહે છે. 

 જવસ્તાર અને સાંકટ અનુસાર િરૂરી સામગ્રીની સુચી તૈયાર કરવી. આ માટે જવસ્તારના લોકોની જનઃસહાયતા, 

વપરાશ અને સાંસ્કૃજતને ધ્યાને લેવા. 

 િે સાધન સામગ્રી એક્ઠી કરવાની છે તેની ગુણવિા અને માનાાંક ધ્યાન ેલેવા િોઈએ, િેથી ગણુવિાવાળી સામગ્રી 

એકિીત થાય. 

 આવી સાધન-સામગ્રી પહોંચાડી શકે તેવા જવક્રેતા અને સ્િોત નક્કી કરવા. 

 આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીનાાં ગોડાઉન, સપ્લાયસિનુાં નેટવકિ તૈયાર રાખવુાં િેથી સત્વર ેસેવા પહોંચાડી 

શકાય. 

 તાલુકામાાં તાલુકા મથકે તથા િુદા-િુદા ક્લસ્ટર સ્તર ે આવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. પાંચાયત સ્તર ે પણે આવી 

વ્યવસ્થા થાય તે માટે કામગીરી કરવી. 

૧૨. સમદુાય જાગજૃત, જશક્ષણ અન ેપવૂિતૈયારી.  
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 કોઈપણ આપજિનો સામનો કરવા માટે પ્રાથજમક જાણકારી અને આપજિ દરમ્યાન શુાં કરવુાં અને શુાં ન કરવુ તે અાંગેની 

જાણકારી જવજવધ માધ્યમો િેવા કે રેલી, જવડીયો શો, ભીંતસુિો, શાળા કક્ષા, જચિ તથા જવજવધ તાલીમ દ્વારા 

જી.એસ.ડી.એમ.એ દ્વારા અમલી બનેલ ડી.આર.એમ કાયિક્રમ દ્વારા કામગીરી અમલમાાં છે. 
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૧૩. પ્રોક્યોરમને્ટ (ટને્ટ, ધાબડા, સાધનો વગરે)ે 

 પૂર િેવી જસ્થજત દરમ્યાન સ્થાળાાંતર સ્થીતી સજાિય ત્યારે સ્થળાાંતરીત લોકો માટે ટેન્ટ, ધાબડા તથા અન્ય દૈજનક 

ઉપયોગી સાધનો માટે સ્થાજનક સ્થળે ઉપલબ્ધ સ્વૈજછછક સાંસ્થાઓ તથા સાંબાંજધત જવભાગોના સાંયુક્ત વ્યવસ્થા કરવામાાં 

આવશે. 

૧૪. એસ.ડી.આર.એન. અપડશેન 

 એસ.ડી.આર.એન. પર જવ.ડી.એમ.પી, ટી.ડી.એમ.પી તથા સી.ડી.એમ.પીન ે આપજિ વ્યવસ્થાપન લક્ષી તમામ 

જવગતો મામલતદારાશ્રી, તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી તથા ચીફ ઓફીસરશ્રી(નગરપાજલકા) દ્વારા પૂણિ કરવામાાં આવશે. 

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

 તાલુકાની આપજિઓ અન ેતેની સાંભાવના, ખતરા અાંગે  VIP અન ેVVIP ને સત્વરે જાણ કરવી િોઈએ િેથી VIP 

વ્યજક્તઓ સમુદાયમાાં ગભરાટ ઓછી કરવામાાં અને તાંિને સાબદુ કરવામાાં મદદરૂપ થાય. આવી માજહતીને આધારે VIP અને 

VVIP પોતાના આ ક્ષેિના પ્રવાસ અાંગે પણ ફેર જવચારણા કરી શક.ે 

 ઈમરિન્સી સમયે VIP અને VVIPની સ્થળ મુલાકાતોથી શોધ અને બચાવ, પ્રાથજમક સારવાર િેવા કાયોમાાં 

અવરોધ ન આવે તેનુાં ધ્યાન રાખવામાાં આવે છે 
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૧૬. મીડીયા મેનિેમને્ટ અન ેમાજહતી પ્રસાણ 

 જપ્રન્ટ અને ઈલેક્રોજનક મીદડયાની ભૂજમકા આપજિની ચેતવણી અને જવગતો પહોંચાડવા માટે મહત્વની બની રહે છે. 

માધ્યમો આવા સમયે શાજલનતા પૂવિક વતી િન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાાં મહત્વની ભૂજમકા ભિવી શકે છે. 

આપજિ અાંગે પૂવિતૈયારી, પ્રજતભાવની રીતો વગેર ેઅાંગે ખુબ િ સારી માજહતી લોકો સુધી બહોળા પ્રકારથી પહોંચાડી શકે. 

સામાન્ય રીતે કોઇપણ સાંકટ કે આપજિઓમાાં સમુદાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખુબ િ િરૂરી છે. તેથી 

માધ્યમોની ભૂજમકા ઘણી મહત્વની છે. રાજ્ય સ્તરની EOC માાં મીદડયા સેલ શરૂ કરી માધ્યમો સાથે સાંકલનની વ્યવસ્થા 

રાજ્ય સરકાર ેકરી છે. િે સતત કાયિરત છે. આપજિનાાં સમયે અજધકારી દ્વારા જપ્રન્ટ અન ેઈલેક્રોજનક મીદડયાને સમયાાંતરે 

અપડેટ કરવામાાં આવે છે. િેથી જબનિરૂરી અફવા અને ગેર િવાબદારીવાળી માજહતીનો પ્રસાર અટક.ે આવી વ્યવસ્થા 

આપજિ દરમ્યાન DEOC સ્તર ેપણ હોય છે,તેની મદદ લેવામાાં આવે છે. 

૧૭. દસ્તાવજેી કરણ   

 જિલ્લામાાં બનતા કોઈપણ આપજિ દરમ્યાન તેની સામે આપવામા આવેલ પ્રજતસાદ પ્રદક્રયા દરમ્યાન િોવા મળેલ 

જવજવધ જવભાગોના, અસરગ્રસ્ત લોકોના અને અન્ય એિન્સીઓના પ્રજતભાવ અાંગે દસ્તાવેજી કરણ થાય તે િરૂરી છે. િેથી 

કરી સમગ્ર પ્રદક્રયા દરમ્યાન તાંિ દ્વારા રહી િવા પામેલ ક્ષજતઓને ઓળખી શકાય અને તેન ેભજવષ્યમાાં પૂનરાવતીત થતી 

ટાળી શકાય. 
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પ્રકરણ – ૬.પનુઃજસ્થજત  

 આપજિ અસરગ્રસ્ત જવસ્તાર અન ેલોકોન ેપુનઃજસ્થજતમાાં આથવા વધુ સારી જસ્થજતમાાં લાવવાનુાં કાયિ આ પ્લાનનુાં છે. 

આપજિન ેકારણે િરૂરી સેવાઓ,માળખા,લોકોનુાં જીવનજનવાિહ, સ્વાસ્થ્ય અને સમગ્ર જીવનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વરે 

આ બધા પાસાઓ પુનઃજસ્થજતમાાં લાવવા. ભૌજતક માળખાઓને અને જીવન િરૂરી સેવાઓ પુનઃજસ્થત કરવા માટે આ 

મુિબની રણનીજત ધ્યાને લેવી. 

 પહેલા કરતા વધુ સારૂ બાાંધવુ : નવા બાાંધકામ કાયો એવી રીતે કરવા કે િે પુનઃ આવી આપજિઓમાાં નુક્શાન ન 

પામે. 

 સહભાગી યોિના : લોકોની સામાજીક અને સાંસ્કૃજતક શૈલી અન ેિરૂરીયાતોને ધ્યાનમા રાખી ફરી બાાંધકામ અને 

કાયો કરવા. આ માટ ેઆયોિનમાાં જહતધારકોને સહભાગીતા આવશ્યક છે. 

 સાંકલન : પુનઃજસ્થજતમાાં લાવવાનુાં આયોિન જવજવધ જવભાગો સાથે સાંકલન રૂપે તૈયાર કરવુાં. આવા આયોિનો માટે 

ત્વરીત નુક્શાનનુાં આાંકલન અને લોકોની િરૂરીયાતનુાં આાંકલન અગત્યનુાં પાસ ુછે.  

 નીચે મુિબના જવજવધ ક્ષેિોન ેપુનઃજસ્થત કે કાયિરત કરવા. 

 મહત્વની સેવાઓ – વીિળી ,પાણી,સાંચાર,વાહન વ્યવહાર,સ્વછછતા,સ્વાસ્થ્ય. 

 માળખા/બાાંધકામ – આવાસ, જાહેર ભવન અને રસ્તા. 

 જીવનજનવાિહ – કૃજર્, કુદટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોિગાર. 

વીિળી, પાણી,સ્વછ્તા,ગાંદાપાણીનો જનકાલ વગેર ે સેવાઓ તાત્કાજલક શરૂ કરવી. આવી સેવા શરૂ કરવા માટે વૈકજલ્પક 

રણનીજત અને કાયો અગાઉથી નજક્ક કરવા. િરૂર પડે સ્થાજનક સાંસ્થા, જવભાગો, કોપોરેટની મદદ લેવી. 

 મહત્વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયિરત કરવી. 

નીચેના પિકોની જવગતો આપજિની ઘટના બાદ સવ ેકરી ભરવી (ધારણા ચાલ ુવર્િ મુિબ) 
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ક્રમ મહત્વની 

સેવાઓ 

સામગ્રી/ 

સેવાઓ 

નુક્શાન 

એકમની 

સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

ગામોની 

સાંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

વસ્તી 

પુનઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના  

પગલાઓ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 

બિેટ 

૧ જવિળી ફીડર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨  રાન્સફમિર       

૩  HTલાઇન       

૪  LTલાઇન       

૫  થાાંભલા       

૬  અન્ય       

 

સ્વાસ્થ્ય 

ક્રમ જવગત PHC 

(ગામ નુ 

નામ) 

CHC સબ 

સેન્ટર 

દવા 

સાંગ્રહ 

પુનઃજસ્થજતમા  

આવવાના 

પગલાઓ 

અાંદાજીત  

સમયગાળો 

બિેટ 

૧ નુક્શાન થયેલ ભવન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ પહોંચી ન શકાય તેવા 

આરોગ્ય કેન્દ્રો 

       

૩ દવા સાંગ્રહો અને 

મહત્વના સાધનોને 

નુક્શાન 

       

૪ નાશ થયેલ દવાઓ        

૫ નૂક્શાન થયેલ 

એમ્બ્યુલન્સની સાંખ્યા 
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સામાજિક 

ક્રમ જવગત ગામ પુરૂર્ સ્િી બાળકો કુલ પુનઃજસ્થતીના  

પગલા 

િવાબદાર 

જવભાગ 

અાંદાજીત 

સમયગાળો 

બિેટ 

૧ મનોસામાજિક 

સાંભાળની 

િરૂરીયાત 

વાળા લોકોની 

સાંખ્યા 

(આપજિના 

કારણે) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ફ

ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ 

આરોગ્ય   
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પાણી પરુવઠો 

ક્રમ નૂકશાન ગામનુાં નામ 

અને 

એકમની 

સખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

ફજળયા/વસ્તી 

પુનઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલાઓ 

જવભાગ અાંદાજીત 

સમયગાળો  

બિેટ 

૧ કૂવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨ બોરવેલ       

૩ તળાવ       

૪ પાણી પુરવઠો       

૫ ESR       

૬ GSR       

૭ સમ્પ       

૮ સ્ટેન્ડપોસ્ટ       

૯ હેન્ડપોસ્ટ       

૧૦ પશુ હવાડા       
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અન્ન પરુવઠો પહોંચાડી ન શકાય તવેા ગામોની યાદી 

ક્રમ તાલકુાન ુનામ અન્ન પરુવઠો પહોંચી ન શક ેતવેા ગામો 

૧ દાહોદ નીલ 

૨ ઝાલોદ નીલ 

૩ ફતેપુરા નીલ 

૪ સાંિેલી નીલ 

૫ લીમખેડા નીલ 

૬ દ.ેબારીયા નીલ 

૭ ધાનપુર નીલ 

૮ ગરબાડા નીલ 

૯ સીંગવડ નીલ 

 

રસ્તાઓ (માગિ અન ેમકાન જવભાગ-સ્ટટે અન ેપાંચાયત) 

રસ્તાના 

પ્રકાર 

મધ્યમ 

નકુ્શાન 

કી.મી ગાંભીર 

નકુ્શાન 

કી.મી તૂટી 

ગયલે 

કી.મી. પનુઃજસ્થજતમાાં 

આવવાના 

પગલા 

બિેટ 

અાંતર/સ્થળ કી.મી અાંતર/સ્થળ કી.મી અાંતર/સ્થળ કી.મી 

ગ્રામ્ય 

રસ્તા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

જિલ્લા 

રસ્તા 

        

સ્ટેટ 

રસ્તા 
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પ્રકરણ – ૭.સ્થળાાંતર યોિના  

 

 જિલ્લામાાં નદી, વોકળા તથા જનચાણવાળા જવસ્તારો આવેલા છે. જ્યાાં ભારેથી અજતભારે વરસાદ દરમ્યાન અથવા 

ઉપર વાસમાાંથી આવતાાં પાણીની વધુ આવકને કારણે સ્થળાાંતર કરવાની િરૂરયાત પડી શકે છે. આ માટે સ્થાજનક જિલ્લા / 

તાલુકા તાંિ સ્થળાાંતર કરવા માટે રેકટર, રક, છકળા, જીપ િેવા વાહનોની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવા માટે સક્ષમ છે. િે માટે 

સ્થાજનક નગરપાજલકા, માગિ અને મકાન જવભાગ તથા અન્ય ખાનગી એિન્સીઓની મદદ મળી શકે છે. પદરજસ્થજત ક્ષમતા 

બહાર હોય તેવા સમયે હેલીકોપ્ટર/મેિર સચિ ઓપરેશન િેવા સાંિોગોમાાં સ્ટેટ ઈમરિન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના સાંકલનમા 

રહી સ્થળાાંતર કરવા આવશે. 

 સ્થળાાંતર દરમ્યાન િે તે સ્થળો પર ઉપલબ્ધ સુરજક્ષત આશ્રય સ્થાનો િેવા કે શાળા, કમ્યુનીટી હોલ, વાડી, કે અન્ય 

ધાર્મિક પદરસરનો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે. િે જવગતો િેતે મામલતદારશ્રી ધ્વારા ટી.ડી.એમ.પી.માાં સામેલ કરવી. 

સ્થળાાંતરની જસ્થજત દરમ્યાન અસરગ્રસ્તોને ભોિન/પાણી/મેડીકલ વગેર ેિેવી આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે સ્વૈજછછક સાંસ્થાઓ, 

ધામીક સાંસ્થાઓ, પોલીસ/ જિલ્લા પુરવઠા જવભાગ/ જિલ્લા આરોગ્ય જવભાગ દ્વારા તાત્કાજલક ધોરણે િરૂરી 

સાધનસામગ્રી સ્થળ પર પહોંચાડવા અાંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે. 

 આ માટે સ્થાજનક સ્તરે સસ્તા અનાિની દુકાનો પર એડવાન્સ પુરવઠો પુરો પાડવામાાં આવશે. સલામત આશ્રય 

સ્થાનો પર પ્રાથજમક સુજવધાઓ પુરતી માિામાાં ઉપલબ્ધ બન ે તે અાંગે તાલુકા સ્તરેથી પ્રાાંત અજધકારીશ્રી/ મામલતદારશ્રી/ 

તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી/ ચીફ ઓદફસરશ્રી/ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી અને બ્લોક હેલ્થ ઓદફસર દ્વારા પુરતી કાળજી 

લેવામા આવશે. 
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૭.૧ પશુ સ્થળાાંતર તથા અન્ય કાળજી 

 

 લોકોન ેભારે વરસાદ અાંગેની ચેતવણી દરમ્યાન પશુઓ બાબતે સતકિ વ કાળજી લેવા અાંગેની જાણ કરવી. 

 સ્થળાાંતર કરવાની જસ્થજત દરમ્યાન પશુઓન ેખીલાથી છુટા કરવાનુ ન ભુલ ેતે માટે અવારનવાર પાંચાયત મારફતે 

જાહેરાત કરાશે. 

 સાંબાંજધત ઋતુ દરમ્યાન ફેલાતા પશુ રોગોને પહોંચી વળવા અાંગે જિલ્લા પશુપાલન જવભાગ પોતાની ટીમને 

તૈયાર રાખશે તથા દવાઓના પુરતા િથ્થાની ખિી કરશે. 

 જિલ્લા પશુપાલન જવભાગ જિલ્લામાાં સાંક્રમક રોગોની સાંભાવનાવાળા જવસ્તારોની ઓળખ કરી તે અાંગેના પશુ 

સારવાર કેમ્પનુાં આયોિન કરી લોક જાગૃજત ફેલાવશે. 

 જિલ્લા પશુપાલન જવભાગ જિલ્લામાાં રસીકરણ કાયિક્રમો કરશ.ે 

 વન જવભાગ દ્વ્રારા જિલ્લામાાં ઘાસની અછત સામે પહોંચી વળવા માટેના તમામ પગલા તથા ઘાસચારાની 

પ્રાજપ્તના સ્િોતનો અગાઉથી આયોિન કરશ.ે 

 

જિલ્લા પશુપાલન જવભાગના અજધકારીશ્રીઓ 

ક્રમ અજધકારીશ્રીનુાં નામ હોદ્દો હાલનુાં ફરિનુાં સ્થળ સાંપકિ નાંબર 

૧ ડો. કે એલ ગોસાઈ નાયબ પશુપાલન જનયામક 

જિ..પ.દાહોદ (ઈ/ચા)  

પશુપાલન શાખા 

જિ.પ.દાહોદ 

૯૪૨૬૦૬૧૨૧૯ 

 

પશુસારવાર સાંસ્થાઓ, પશજુચદકત્સા અજધકારીશ્રીઓના તથા તાલુકા નોડલ અજધકારીશ્રીઓની માજહતી 

ક્રમ તાલુકાનુ નામ પશુજચદકત્સા 

અજધકારીશ્રીનુાં નામ 

હાલનુાં ફરિનુાં સ્થળ તાલુકા નોડલ 

પશુજચદકત્સા 

અજધકારીશ્રી સાંપકિ નાંબર 

૧ દાહોદ ડો.એમ.િે મહેતા પશુ દવાખાના દાહોદ ૯૪૨૬૮૬૫૦૦૧ 

૨ ગરબાડા ડો.િે આર પાંચાલ પશુ દવાખાના ગરબાડા ૯૪૨૯૧૪૬૮૯૪ 

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

૪ ફતેપુરા ડો.એન.કે.પ્રજાપજત પશુ દવાખાના ફતેપુરા ૯૮૭૯૫૩૭૬૫૩ 
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૫ સાંિેલી ડો.એસ.એસ.દેવડા પશુ દવાખાના સાંિેલી ૯૪૨૮૦૭૬૩૦૩ 

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

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

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

 

 જિલ્લા પાંચાયત સાંચાજલત કી વીલિે સને્ટર, પ્રાથજમક પશ ુસારવાર કને્દ્વો તથા પશધુન જનદરક્ષકશ્રીની માજહતી 

ક્રમ તાલુકાનુ નામ પશુધન જનદરક્ષકશ્રીનુાં નામ હાલનુાં ફરિનુાં સ્થળ સાંપકિ નાંબર 

૧ 

 

દાહોદ 

 

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

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

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

૩ 

 ઝાલોદ 

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

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

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

૪ સાંિેલી શ્રી.બી પી જનનામા પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-જહરોલા ૯૮૨૫૪૪૩૫૭૪ 

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

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

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

૮ ધાનપુર શ્રી આર.એમ.પ્રજાપજત પ્રા.પ.સા.કેન્દ્ર-દુધામલી ૯૪૨૭૦૩૫૩૭૨ 
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પ્રકરણ:-૮.મડેીકલ અન ેહોજસ્પટલ મેનિેમને્ટ 

 જિલ્લામાાં કોઈપણ આપજિ દરમ્યાન આવશ્યક મેદડકલ સેવાઓ માટે જિલ્લા આરોગ્ય જવભાગ પાસ ે નીચ ે

મુિબની જવગતે ઈન્રાસ્રકચર ઉપલબ્ધ છે. 

તાલુકા ૦૮  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૩૨  

પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

સબ દડસ્રીકટ હોજસ્પટલ ૧  

જિલ્લા જસવીલ હોજસ્પટલ ૧ િનરલ હોસ્પીટલ દાહોદ, તા.જી. 

દાહોદ 

ખાનગી હોજસ્પટલ ૧૩૬ ------- 

ખાનગી લેબોરેટરી ૧૪ ------- 

પોસ્ટમોટિમ યુજનટ ૮૬  

CMTC/NRC ૯  

 

તાલકુા દીઠ આરોગ્ય સજુવધા 

ક્રમ તાલુકા નુ નામ CHCની સાંખ્યા PHCની સાંખ્યા અબિન PHCsની સાંખ્યા SCની સાંખ્યા 

૧ દાહોદ ૩ ૧૮ ૨ ૧૧૩ 

૨ દે.બારીયા ૨ ૧૧ ૧ ૭૬ 

૩ ધાનપુર ૨ ૯ ૦ ૬૦ 
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૪ ફતેપુરા ૩ ૧૩ ૦ ૭૯ 

૫ ગરબાડા ૨ ૧૦ ૦ ૬૬ 

૬ લીમખેડા ૪ ૧૫ ૦ ૯૯ 

૭ ઝાલોદ ૪ ૧૬ ૧ ૧૧૭ 

૮ સાંિેલી ૧ ૫ ૦ ૨૭ 
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ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સજુવધાઓ. 

ક્રમ જવગત ઉપલબ્ધ પલાંગની સાંખ્યા 

AC Non AC કુલ 

૧ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૦ ૪૮૫ ૪૮૫ 

૨ સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૦ ૬૩૦ ૬૩૦ 

૩ સબ દડસ્રીકટ હોજસ્પટલ ૦ ૮૦ ૮૦ 

૪ જિલ્લા જસવીલ હોજસ્પટલ ૩૦ ૨૭૦ ૩૦૦ 

૫ ખાનગી હોજસ્પટલ ૮૪૦ ૨૪૬૦ ૩૩૦૦ 

૬ મેદડકલ કોલેિ ૪૦ ૪૬૦ ૫૦૦ 

૭ સ્વયાં સેવી સાંસ્થા ૨૦ ૧૮૦ ૨૦૦ 

કુલ ૯૩૦ ૪૫૬૫ ૫૪૯૫ 

 

આરોગ્ય જવભાગમાાં ઉપલબ્ધ માનવ સાંસાધન. 

માનવ સાંસાધન 

ક્રમ જવગત આરોગ્ય સાંસ્થાઓ 

પ્રાથજમક આરોગ્ય 

કેન્દ્ર 

સામુજહક 

આરોગ્ય કેન્દ્ર 

સબ દડસ્રીકટ 

હોજસ્પટલ 

જિલ્લા 

જસવીલ 

હોજસ્પટલ 

ખાનગી 

હોજસ્પટલ 

૧ સ્પેશીયાજલસ્ટ ડોક્ટર ૦ ૨ ૧ ૮ ૪૬ 

૨ મેદડકલ ઓદફસર ૪૬ ૩૨ ૩ ૬ ૬૬ 
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૩ આયુસ ૭૦ ૧૫ ૨ ૦ ૦ 

૪ સ્ટાફ નસિ ૨૧૪ ૧૧૮ ૨ ૦ ૦ 

૫ સુપવાિઇઝર 

(FHS/MPHS/SI.etc) 

૬૫ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ FHW ૬૧૯ - - - - 

૭ MPHW ૫૮૬ - - - - 

૮ ફામાિસીસ્ટ ૮૯ ૨૦ ૧ ૩ - 

૯ લેવ ટેક્નીશીયન ૮૬ ૧૮ ૧ ૪ - 

૧૦ આશા ૧૯૮૭ ૦ ૦ ૦ - 

કુલ ૩૭૬૨ ૨૦૫ ૧૬ ૪૫ ૦ 
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પ્રકરણ:-૯.મીદડયા મેનેિમેન્ટ  

 જપ્રન્ટ અને ઈલેકરોજનક મીદડયાની ભૂજમકા આપજિની ચેતવણી અને જવગતો પહોંચાડવા માટે મહત્વની છે. પ્રસારણ 

માધ્યમો આવા સમયે શાજલનતા પૂવિક વતી િન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાાં મહત્વની ભૂજમકા ભિવી શકે. આપજિ 

અાંગે પૂવિતૈયારી,પ્રજતભાવની રીતો,બચવાની રીતો વગેર ેઅાંગે ખૂબ િ સારી માજહતી કોલો સુધી બહોળા પ્રકારથી પહોંચાડી 

શકે છે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ સાંકટ કે આપજિઓમાાં સમુદાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખુબ િ િરૂરી છે. તેથી 

માધ્યમોની ભૂજમકા ઘણી મહત્વની છે. આપજિનાાં સમયે યોગ્ય અજધકારી દ્વારા જપ્રન્ટ અને ઈલેક્રોજનક મીદડયાને સમયાાંતરે 

અપડેટ કરતા રહેવુાં. િેથી જબનિરૂરી અફવા અને ગેર િવાબદારીવાળી માજહતીનો પ્રસાર અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપજિ 

દરમ્યાન DEOC સ્તર ેપણ હોય છે.તેની મદદ લેવી. આ કામગીરી માટે નાયબ માજહતી જનયામકશ્રીને નોડલ ઓદફસર તદરકે 

જનયુક્ત કરાશે. 

 દાહોદ જિલ્લામાાં કાયિરત પિકારોની યાદી 

S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[

+  

DMAF., 

G\AZ 

1 zL SF.N 

R]GFJF,F 

aI]ZM RLO 

0L8LV[G 

NFCMN 9426504080 

2 zL ClZG 

RF,LCF 

8LJLv)4HL8L5LV

[, 

NFCMN 9727772407 

3 zL VG]ZFWF 

l;;MNLIF 

JLv8LJL NFCMN 9426179269 

4 zL DC[X 

0FDMZ 

.v8LJL NFCMN 9909213444 

5 zL DGMH 

EFU"J 

VFHTS NFCMN 9427807280 

6 zL E}5[gN= 

R{FWZL 

0L8LV[G4VF.ALV

[Gv* 

NFCMN 9427035535 

7 zL DGLQF H{G 0L8LV[G NFCMN 9228153531 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[

+  

DMAF., 

G\AZ 

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

9 zL 5|[DX\SZ 

S0LIF 

N]ZNX"G NFCMN 9426570555 

10 zL I]JZFH 

R{FWZL 

,F.J .lg0IF NFCMN 9426349997 

11 zL VXMS 

l;;MNLIF 

JLV[GV[G NFCMN 9426045513 

12 zL ZFH[X 

GFUZ 

;CFZF ;DI NFCMN 9426555100 

13 zL ;lRG 

N[;F. 

NFCMN U]U, NFCMN 9426595111 

14 zL lS|Q6SF\T 

Sl0IF 

H{G 8LJL NFCMN 9427657879 

5+SFZMGL IFNL 

16 zL z[6LSEF. 

SM9FZL 

T\+L4;FwI 

5|;FZ6 

NFCMN 9426250367 

17 zL lG,D X[9 aI]ZM RLO4lNjI 

EF:SZ 

NFCMN 9428130333 

18 zL  X[T, 

SM9FZL 

aI]ZM 

RLO4U]HZFT ;DF

RFZ 

NFCMN 9426052123 

19 zL  IMU[X 

N[;F. 

aI]ZM 

RLO4;\N[X 

NFCMN 9426061156 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[

+  

DMAF., 

G\AZ 

20 zL lJGMN 

5\RF, 

U]HZFT lD+ NFCMN 9427035670 

21 zL lJGMN  

58[, 

,MS;¿Fs5|D]Bf NFCMN 9426431477 

22 zL lCDF\X] 

GFUZ 

lNjI EF:SZ NFCMN 9427232745 

23 zL .ZOFG 

D,[S 

lNjI EF:SZ NFCMN 9099203204 

24 zL ;\TMQF 

H{G 

lNjI 

EF:SzsOM8MU|FO

Zf 

NFCMN 9377475117 

25 zL 5Z[X 

R{FCF6 

,MS;¿ NFCMN 9376512065 

26 zL ZFH[X 

J;FJ[ 

U]HZFT 8]0[ NFCMN 9376521328 

27 zL ZlJ EUT U]HZFT ;DFRFZ NFCMN 9974401939 

28 zL lJD, 

S0lSIF 

J[:8G" 8F.d; NFCMN 9427833003 

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

OM8MU|FOL 

NFCMN 9909850003 

30 zL ZFH[gN= 

HLPXDF" 

,MSDL+ 5|EFT NFCMN 9925655384 

31 zL lSlRT DlC,F HFU'lT NFCMN 9998874555 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[

+  

DMAF., 

G\AZ 

VFZPN[;F. 

32 zL ;FALZEF. 

V[PX[B 

NFCMN N5"6 NFCMN 9426570451 

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

34 zL I]G];EF. 

D]\0F 

lDHFH ;F%TFlCS NFCMN 9427657858 

35 zL VXMSEF. 

VFZPlDzF 

VFlNJF;L 85F, NFCMN 9427078264 

36 zL VDLTS]DFZ 

S[P58[, 

VMPC]PZF.8 NFCMN 9426570470 

37 zL UM5F,EF. 

WFGSF 

5\RDCF, lZjI} NFCMN 9426003168 

38 zL 5Z[X 

S[PDF/L 

,MSDL+ OM8M NFCMN 9909850002 

39 zL SL,ZFH 

0FDMZ 

T\+L VFlNJF;L 

85F, 

NFCMN 9426375757 

40 A/J\TEF. 

5LP58[, 

;\N[X ,MS;¿FsD

CFD\+Lf 

hF,MN 9998223821 

41 zL DI]Z 

V[;P5ZLB 

U]HZFT ;DFRFZ hF,MN 9429845383 

42 zL lCZ[G 

ALP5\RF, 

lNjI EF:SZ hF,MN 9925655857 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[

+  

DMAF., 

G\AZ 

43 zL .PVF.PT]Z

F 

;F\wI 5|;FZ6 hF,MN 9879388894 

44 zL 5Z[X 

V[,P5\RF, 

J0MNZF ;DFRFZ hF,MN 9428545160 

45 zL DMPZOLS 

V[PU]0F,F 

U]HPS|F.D hF,MN 9825334354 

46 zL ZD[XEF. 

5LP5\RF, 

;\N[X 5[YF5]Z 9427077948 

47 zL lS|Q6SF\T 

V[P       

DM-LIF 

,MSDL+ ,LD0L 9727415533 

48 zL DGLQF 

H[PXFC 

;\N[X ,LDB[0F 9925392290 

49 zL IMU[X 

V[GPXFC 

lNjI EF:SZ ,LDB[0F 9426327660 

50 zL 

lNG[XS]DFZ 

V[GPXFC 

U]HZFTlD+ ,LDB[0F 9426375754 

51 zL A]ZCFG 

AFNXFC 

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

52 zL 

VFZPS[P;MGL 

U]HZFT ;DFRFZq

;\N[X 

AF\0LAF

Z 

9426034871 

53 zL lGD",l;\C ;\N[X N[PAFZL 9427659215 
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S|D 

G\P 

GFD lD0LIF SFI"1F[

+  

DMAF., 

G\AZ 

V[OPR{FCF6 IF 

54 zL lG, 

VFZP;MGL 

lNjI EF:SZ N[PAFZL

IF 

9913838333 

55 zL ZFC], 

JLPDC[TF 

U]HZFT ;DFRFZ N[PAFZL

IF 

9427399640 

56 zL ZLT[QF 

V[DP58[, 

lNjI EF:SZ OT[5]ZF 9913603500 

57 zL 

XaALZ ;]G[,J

F, 

;\N[X OT[5]ZF 9979277752 

58 zL ZD[X 

V[DP58[, 

U]HZFT ;DFRFZ OT[5]ZF 9925175816 

59 zL AFA]EF. 

ALP;M,\SL 

;\N[X ;]B;Z 7567238392 

60 zL lCT[X 

5LPS,F, 

lNjI EF:SZ ;]B;Z 9904273112 

61 zL VFZLO 

VFZPJ,L 

U]HZFT ;DFRFZ ;]B;Z 9429426155 
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પ્રકરણ:-૧૦.બિેટ વ્યવસ્થા. 

 નાાંણાકીય અાંદાિ એ વાર્ર્િક કાયિપ્રણાલી છે. આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે બે પ્રકારના બિેટ કરી શકાય, એક જવજવધ 

જવભાગના પોતાના જવભાગીય બિેટ અને બીિુ આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે અલગથી િરૂરી હોય તેવા ખચિ માટે બિેટ. 

આપજિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુિબના જવજવધ ખચિ માટે અલગ-અલગ સ્િોતથી નાણાાંકીય આયોિન કરવુ. 

 કેન્દ્ર અને રાજ્ય ડીઝાસ્ટર રીસ્પોંસ ફાંડ 

નામ હેતુ નાાંણાકીય વ્યવસ્થા યોિના હેઠળ કરી 

શકાય તેવી 

પ્રવૃતીઓ 

 

કેન્દ્ર ડીઝાસ્ટર 

રીસ્પોંસ ફાંડ 

(NDRF) 

રાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર રોકડ પ્રકારની 

રાહત 

મહેસલુ જવભાગ 

રાજ્ય ડીઝાસ્ટર 

રીસ્પોંસ ફાંડ 

(SDRF) 

રાહત સહયોગ ૨૫ ટકા કેન્દ્ર સરકાર, ૨૫ 

ટકા રાજ્ય સરકાર 

રોકડ પ્રકારની 

રાહત 

મહેસુલ જવભાગ 

જિલ્લા આયોિન 

માંડળ 

ક્ષમતા વધિન ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર તાલીમ, 

િનજાગૃતી, 

શૈક્ષજણક સામગ્રી, 

મોક ડ્રીલ 

મહેસુલ જવભાગ 

જવજવધ જવભાગો પૂવિ તૈયારી અને ઉપશમન જવભાગના બિેટમાાંથી ડી.આર.આર. , પૂવિ 

તૈયારી અને 

ઉપશમન 

જવજવધ જવભાગો 

જિલ્લા આયોિન 

માંડળ 

કોઈપણ જાહેર કાયિ એમ.પી અને ધારા સભ્ય અને 

ગ્રાન્ટ 

પૂવિતૈયારી, 

ક્ષમતાવધિન અને 

પુનઃસ્થાપન 

સ્થાજનક સાંસ્થા 

અને જવજવધ 

જવભાગો 
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બહારની 

સાંસ્થાઓની સહાય 

પૂનઃસ્થાપન, ઉપશમન, 

અને પૂવિતૈયારી માટે 

DRRના કાયિક્રમ 

બહારની સાંસ્થાઓની સહાય 

માથી જદ્વપક્ષીય અથવા 

બહુપક્ષીય વ્યવસ્થા કરવી 

DRR કાયિક્રમમાાં 

માળખાગત 

સુજવધાઓમાાં 

સુધારા, 

ટેક્નોલોજીનો 

હસ્તક્ષેપ  

મહેસુલ જવભાગ 

દાતા કોઈપણ તમામ દાન રોકડ અથવા 

અન્ય પ્રકારે 

કોઈ પણ DDMA/ 

TDMA 

CSR કોપોરેટ નફાના િણ ટકા કોઈ પણ  

જાહેર અપીલ તત્કાલ રાહત પૂણિ અથવા અાંશતઃ બહારનુાં 

ફાંડ 

તત્કાલ રાહત અને 

પુનઃજનમાિણ 

DDMA/ 

TDMA 
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પ્રકરણ:-૧૧.યોિના તયૈાર કરવી અન ેસુધારા 

 જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી અને જિલ્લામાાંના અન્ય જવભાગના સહયોગથી, જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર 

કરવા માટ ેઅને તેમાાં સુધારા/ફેરફાર કરવા માટે િવાબદાર છે. 

 કી િોખમમાાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

 કોઈ મોટી આપજિ બાદ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી, 

 યોઅિનામાાં વ્યાખ્યા કરેલી સાંસ્થામાાં મહત્વના ફેરફાર અથવા કાયિ જવશેર્ દળ(Task force) ના પ્રાથજમક 

સભ્યોની િવાબદારીમાાં થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. આવી યોિનાની વાર્ર્િક સમીક્ષા કરવી અને તેને 

વખતોવખત સુધારવી. 

સાંદભિ જવભાગ:- 

 ડીઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ પ્લાન એ જિલ્લામાાં કોઈ પણ આફતના સમયે એક માગિદશીકા તરીકે ઉપયોગી થાય છે. આમ 

અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પધ્ધજત અલગ-અલગ હોય છે. અને અમુક ચોક્ક્સ જવભાગો સાથે 

િોડાયેલી હોય છે. અને અમુક આફતો સમગ્ર જિલ્લા તાંિ ને અસર કરે છે. 

 તાલુકા રીસપોન્સ માટે તાલુકા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના (ટી.ડી.એમ.પી) 

 શહેરી જવસ્તાર માટે શહેરી આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના (સી.ડી.એમ.પી) 

 રાજ્ય આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના (એસ.ડી.એમ.પી ભાગ-૧ અને ભા-૨) 

 જવજવધ પ્રકારના જવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન , કન્ટીિન્સી પ્લાન 

 ફ્ફ્લડ મેમોરેન્ડમ 

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

સહાયક દસ્તાવિેો 

 કોમ્યુનીકેશન પ્લાન  

 જવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન 

 એસ.ડી.આર.એન.ડેટાબેઝની જવગતો અને ઈન્વેન્ટરી  

એસ.ડી.આર.એન (સ્ટટે ડીઝાસ્ટર રીસોસિ નટેવકિ) 

 આ એક રાજ્ય કક્ષાએ આપજિ સ્િોત માળખનુાં નેટવકિ છે. તે િરૂરી માજહતીને એકઠી કરી સાંગ્રહ કરે છે. અને ત્યાર 

બાદ રીપોટિના સ્વરૂપમા માજહતી પુરી પાડે છે. આ નેટવકિમાાં નાખેલ માજહતી જીસ્વાન નેટવકિ પરથી 

http://117.239.205.164/SDRN_NEW વેબ એડે્રસ પરથી તાલુકા, શહેર તથા ગામની સચોટ માજહતી મેળવી 

શકાય છે. ગુિરાત રાજ્યની બધી કચેરીઓન ેફાયબર ઓપ્ટીક કેબલ દ્વારા િોડવામાાં આવેલ છે. 

  

http://117.239.205.164/SDRN_NEW
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પદરજશષ્ટ – ૧ 

જિલ્લામાાં આવલે નદીઓની માજહતી તથા અસર કરતા ગામોની યાદી 

ક્રમ  તાલકુા નદી / તળાવ  પરુ સાંભવીત ગામનુાં નામ  

૧ દાહોદ  મુવાલીયા િળાશય  દાહોદ કસ્બા  

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

ચાકલીયા, ઘોદડયા, તીમાસી, રામપુર, રાયપુરા 

માછણ નદી ,નાનસલાઈ  મેલણીયા, થેરકા, મુનખોસલા, જચિોદીયા, ધાવડીયા, 

માાંડ્લીખુટા, ખરસાણા, મહુડી 

૩ ગરબાડા ખાન નદી- 

પાટાડુાંગરી િળાશય 

યોિના,ટુાંકીવીિ 

સહાડા, ગરબાડા, ગુાંગરડી, નલવાઈ, ગાાંગરડી, 

ટુાંકીવીિ, ટૂાંકીઅનોપ,નાાંદવા 

૪ 
દાહોદ 

મુવાલીયા દાહોદ કસ્બા 

૫ દવેગઢ બારીયા  બેડ નદી, 

વાાંકલેચવર ભે.સસાંચાઈ 

યોિના, મોટી ખિુરી 

કેલીયા, દેગાવાડા, ઝાબીયા, વાાંદર 

૬ ધાનપરુ નાળેચવર નાળા, 

અદલવાળા સસાંચાઈ 

યોિના,મોઢવા 

બોગડવા, અદલવાડા, ખોખરા, મોઢવા, રામપુર, વેડ 

૭ લીમખેડા હડફ નદી 

ઉમરીયા સસાંચાઈ 

યોિના,પટવન 

પટવણ, અગારા, કુણધા, ખાખરીયા, આાંધારી, કુાંડલી, 

ટીંબા, જવસલાંધા 

૮   કબુતરી નદી 

કબુતરી સસાંચાઈ યોિના, 

ચુાંદડી  

લીમખેડા વાલાગોટા,ચુાંદડી 

મોરવા(હ) વાંદેલી, કુવાઝર, ચાનપુર 
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પદરજશષ્ટ – ૨ 

 

દાહોદ સસાંચાઈ જવભાગ,દાહોદ (સ્ટેટ)ની મજહતી  

જિલ્લા તેમિ તાલુકા કાક્ષાના અજધકારીશ્રીની યાદદ 

ક્રમ 
અજધકારી/કમિચારીનુાં 

નામ 

કચેરીનુાં 

નામ/નાંબર 

અજધકારીનો 

મોબાઈલ નબર 

તાલકુાની તાબા 

હઠેળની કચરેી 

નામ/નબર 

તાલકુાની તાબા હઠેળની 

કચેરીના 

અજધકારી/કમિચારી નામ 

/ નાંબર 

૧ શ્રી િે.એન.પટેલીયા 

કાયિપાલક ઈિનેરશ્રી 

(ઈનચાિિ) 

દહોદ સસાંચાઈ 

જવભાગ. 

ફો.૦૨૬૭૩-

૨૨૪૫૨૫ 

ફેક્સ-

૨૨૪૫૨૬ 

૯૭૩૭૯૮૩૪૬૮ દાહોદ સસાંચાઈ 

જવભાગ. 

ફો.૦૨૬૭૩-

૨૨૪૫૨૫ 

 

શ્રીિે.એન.પટેલીયા 

કા.ઈ. 

૯૭૩૭૯૮૩૪૬૮ 

૨ શ્રી બી.કે.ભાભોર,નાયબ 

કાયિપાલક ઈિનેર 

પાટાડુાંગરી 

િળાશય પેટા 

જવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૨૦૦૫૪  

૩૪૨૬૩૫૮૫૪૮ પાટાડુાંગરી  

િળાશય પેટા 

જવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૨૦૦૫૪ 

શ્રી બી.કે.ભાભોર 

ના.કા.ઈ 

૯૪૨૬૩૫૮૫૪૮ 

૩ શ્રી બી.એસ.બરીયા 

ના.કા.ઈ 

ઉમરીયા પેટા 

જવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૪૬૪૨૭ 

૯૦૯૯૩૮૦૮૪૧ ઉમરીયા નહેર 

પેટા 

જવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૪૬૪૨૭ 

શ્રી.બી.એસ.બારીયા 

ના.કા.ઈ 

૯૦૯૯૩૮૦૮૪૧ 

૪ શ્રી એચ.અર.િીવેદી હડફ નહેર પેટા 

જવભાવ નાં – ૫ 

૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ હડફ નહેર પેટા 

જવભાવ નાં – ૫ 

શ્રી એચ.અર.િીવેદી 
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ના.કા.ઈ(ઈનચાિિ) લીમખેડા 

ફો.૦૨૬૭૭-

૨૨૨૨૦૯ 

લીમખેડા 

ફો.૦૨૬૭૭-

૨૨૨૨૦૯ 

ના.કા.ઈ 

૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ 

૫ શ્રી.એમ.બી.સલુજા 

ના.કા.ઈ 

કોલીયારી પેટા 

જવભાગ  

નાં૧,દે.બારીયા 

ફો.૦૨૬૭૮-

૨૨૦૨૧૮ 

૯૨૪૭૪૯૨૩૦૩ કોલીયારી પેટા 

જવભાગ  

નાં૧,દે.બારીયા 

ફો.૦૨૬૭૮-

૨૨૦૨૧૮ 

શ્રી.એમ.બી.સલુજા 

ના.કા.ઈ 

૯૨૪૭૪૯૨૩૦૩ 

 

સસાંચાઈ તળાવ તમેિ ડમેોની જવગત દશાિવતુાં પિક 

ક્રમ જવગત 

સ્થળ/ 

ગામ 

ભયિનક 

સપાટી 

(મી) 

ઓવર 

ફ્ફ્લોની 

સપાટી 

(મી) 

અસરકરતા 

ગામોના નામ અન ે

ફળીયાના નામ 

ડેમોના હવાલાના 

સુપરવાઈઝરનુાં 

નામ/નાંબર 

અજધકારીશ્રીનુાં 

નામ/નાંબર 

૧ પાટાડુાંગરી 

િળાશય 

યોિના 

પાટાડુાંગરી ૧૭૨.૯૭ ૧૭૦.૮૪ તા.ગરબાડા 

સહાડા,દેવધા,ગર

બાડા,નલવાઈ,ગાાં

ગરડી,ટુાંકીવિુ,ટુકી 

અનોપ,નાાંદવા,પાાં

ચવાડા, 

તા.દાહોદ 

વરમખેડા,બોરખે

ડા,જાલત, 

શ્રી. 

એસ.એ.દેસાઈ 

અ.મ.ઈ 

૯૪૨૯૦ 

૫૪૯૦૦ 

શ્રી.બી.કે 

ભાભોર 

ના.કા.ઈ 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૨ 
 

 

  
Page 74 

 
  

મોટીખરિ, 

પુસરી,દાહોદ 

કસ્બા 

૨ વાકલેચવર. ભે 

જસચાઈ 

યોિના 

મોટીખિુરી ૨૨૪.૨૫ ૨૨૩.૫૭ તા.દે.બારીયા 

કેલીયા,વાાંદર,ઝાબી

યા,દેગાવાડા, 

શ્રી, 

જી.કે.ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬ 

૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ બી 

સલુજા, 

ના.કા.ઈ 

૩ અદલવાડા 

સસાંચાઈ 

યોિના, 

તા.ધાનપુર 

અદલવાડા ૨૩૮.૭૮ ૨૩૭.૩૦ તા.ધાનપુર 

બોગડવા,વેડ,અદલ

વાડા,ખોખરા,મોઢ

વા. 

રામપુર, 

શ્રી જી કે ચૌહાણ 

અમઈ 

૯૯૭૯૬ 

૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ બી 

સલુજા, 

ના.કા.ઈ 

૪ ઉમરીયા 

સસાંચાઈ 

યોિના, 

તા.લીમખેડા 

પટવણ ૨૮૪.૨૪ ૨૮૦.૦૦ તા.લીમખેડા 

પટવણ,અગરા,કુણ

ધા,અાંધારી 

ખાખરીયા,ટીંબા 

કુાંડલી,જવસલગા 

શ્રી.પી.એ.શેઠ 

અમઈ 

૯૪૨૯૨૯૪૪૭

૭ 

શ્રી.બી.એસ.બા

રીયા 

નાકાઈ 

૫ કબુતરી સસાંચાઈ 

યોિના 

તા.લીમખેડા 

ચુાંદડી ૧૮૯.૫૬ ૧૮૬.૩૦ તા.લીમખેડા 

વાલાગોટા,ચુાંદડી,

વદેલી,કુવાઝર 

શ્રી.એચ.આર.િીવે

દી,મ.ઈ 

૯૨૨૮૮ 

શ્રી.એચ.આર.

િીવેદી 

નાકાઈ 
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તા.મોરવા(હ) 

ચેનપુર 

૭૮૮૮૮ (ઈંચાિિ) 

૬ મુવાલીયા 

સસાંચાઈ તળાવ  

તા.દાહોદ 

મુવાલીયા ૧૫૨.૫૧ ૧૫૦.૬૮ તા.દાહોદ 

દાહોદ કસ્બા 

શ્રી.બી.આર. 

બાકાલીયા 

અમઈ 

૯૯૯૮૮ 

૭૧૨૭૪ 

શ્રી બી કે 

ભાભોર 

નાકાઈ 
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સસાંચાઈ શાખા , નહેર,કનેાલ,પેટા નહરેની જવગત દશાિવત ુપિક 

ક્રમ 

જવગત 

નહરે/કનેાલ/ 

પેટા નહરે 

સ્થળ/ગમનુાં નામ સુપરવાઈઝર નામ/નાંબર 

સાંબધકતાિ 

અજધકારી/કમિચારી 

નામ/નાંબર 

૧ 

પાટાડુાંગરી િળાશય યોિનાતા.ગરબાડા પાટાડુાંગરી 

મુખ્ય નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ(નહેર લાંબાઈ 

૪૦.૩૯ કી.મી) 

સહાડા,પાાંચવાડા,દેવધા,દશલા,ગમલા,

નવાગામ,બોરડી, 

ઈનામી,બોરડી સરકારી,કોટડા 

બુઝગિ,વરમખેડા,જવજાગઢ,મોટી 

ખરિ,નગરાલા 

શ્રી.એસ.એ.દેસાઈ 

૯૪૨૯૦૫૪૯૦૦ 

શ્રી.વી.એસ.ગરાસીયા 

૯૯૦૪૭૬૬૩૭૫ 

શ્રી.બી.આર.બાકલીયા 

અમઈ 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી.બી.કે.ભાભોર 

કા.ઈ 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ(નહેરની 

લાંબાઈ ૫૮.૩૧ 

કી.મી) 

બોરીયાલા,લીલર,બોરખેડા, 

જાલત,તરવાડીયા,વજા,ભાઉ, 

વનભોર,ભાંભોરી,ધામરડા, 

ડુાંગરપુર,માડાવાવ,સુવાળી, 

નાની ખરિ 

શ્રી.એસ.એ.દેસાઈ 

૯૪૨૯૦૫૪૯૦૦ 

શ્રી.વી.એસ.ગરાસીયા 

૯૯૦૪૭૬૬૩૭૫ 

શ્રી.બી.આર.બાકલીયા 

અમઈ 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી.બી.કે.ભાભોર 

કા.ઈ 
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૨ 

વાક્લચેવર ભ ેસસાંચઈ યોિના તા.દ.ેબારીયા 

મુખ્ય નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ(નહેર લાંબાઈ 

૧૨.૩૩ કી.મી) 

મોટી ખિુરી,નાની ખિુરી, 

રૂવાબરી,ઉધાવાડા.બારીયા, 

શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ.બી.સલુજા 

નાકાઈ 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ  

મોટી ખિુરી, નાની ખિુરી, 

દેગાવાડા,ડુખડી,મુવાળા, 

ઝાબીયા 

શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ.બી.સલુજા 

નાકાઈ 

૩ 

અદલવાડા સસાંચાઈ યોિના તા.ધાનપરુ 

મુખ્ય નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ(નહેરની 

લાબાઈ ૧૩.૯૨ 

કી,મી)  

બોગડવા, રામપુર,વેડ શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ.બી.સલુજા 

નાકાઈ 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ 

(નહેરની લાંબાઈ 

૧૪.૨૧ કી.મી) 

બોગડવા,રામપુર,વેડ, 

ગઢા ખોખરા 

શ્રી.જી.કે.ચૌહાણ અમઈ 

૯૯૭૯૬૭૨૩૯૪ 

શ્રી એમ.બી.સલુજા 

નાકાઈ 

૪ 

ઉમરીયા સસાંચાઈ યોિના તા.લીમખડેા 

મુખ્ય નહેર પસાર 

થતા ગામોના 

નામ(નહેરની 

લાબાઈ ૨૦.૨૫ 

કી,મી)  

પટવાન,આાંબા,અગારા,નીનામાના,ખા

ખરીયા,કુણધા,ટીંબા,ચૈડીયા,વીસલાંગા,

પ.ખાખરીયા,આાંબાપાડોલા,અાંધારી,તીં

બા,નાન ખાખરીયા 

શ્રી પી.વી.ડામોર 

અમઈ 

૯૭૧૨૮૬૭૨૯૭ 

શ્રી પી.એ.શેઠ,અમઈ 

શ્રી બી એસ બરીયા 

નાકાઈ 
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૯૪૨૯૨૯૪૪૭૭ 

 

પેટા નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ 

(નહેરની લાંબાઈ 

૩૧.૦૬ કી.મી) 

 

 

પટ્વાન, 

આાંબા,અગારા,કૃણધા,ચૈડીયા,પ.ખાખરી

યા,દેવધા,દેવધા, 

ખીખરાઈ 

શ્રી પી.વી.ડામોર 

અમઈ 

૯૭૧૨૮૬૭૨૯૭ 

શ્રી પી.એ.શેઠ,અમઈ 

૯૪૨૯૨૯૪૪૭૭ 

 

શ્રી બી એસ બરીયા 

નાકાઈ 

૫ 

કબતુરી જસચાઇ યોિના, તા.લીમખડેા 

મુખ્ ય નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૧૩.૯૦ કી.મી.)  

વાલાગોટા, ચુદડી, મેથાણ, વાંદેલી, 

ખુદરા 

 

શ્રી એ. ડી. ૫ટેલ, અ.મ.ઇ. 

૯૯૨૫૨૩૦૩૬૧ 

શ્રી એચ. આર. જિવેદી, 

મ.ઇ., ૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ 

 

શ્રી એચ. આર. 

જિવેદી,  નાયબ 

કાયિપાલક ઇિનેર 

(ઇનચાિિ) 

 

પેટા  નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૨૫.૦૦ કી.મી.)  

વાલાગોટા, ચુદડી, મેથાણ, વાંદેલી, 

ખુદરા 

 શ્રી એ. ડી. ૫ટેલ, અ.મ.ઇ. 

૯૯૨૫૨૩૦૩૬૧ 

શ્રી એચ. આર. જિવેદી, 

મ.ઇ., ૯૨૨૮૮૭૮૮૮૮ 

શ્રી એચ. આર. 

જિવેદી,  નાયબ 

કાયિપાલક ઇિનેર 

(ઇનચાિિ) 

૬ 

મવુાલીયા જસચાઇ તળાવ, તા.દાહોદ  

મુખ્ ય નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૭.૪૦ કી.મી.)  

નસીરપુર, પુસરી, દાહોદ કસ્ બા  

 

શ્રી બી. આર. બાકલીયા,, 

અ.મ.ઇ., 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી બી. કે. ભાભોર,  

ઇન. ચાિિ  નાયબ 

કાયિપાલક ઇિનેર 
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પેટા  નહેર પસાર 

થતા ગામોના નામ 

(નહેરની લબાઇ 

૧.૦૦ કી.મી.)  

 

શ્રી બી. આર. બાકલીયા,, 

અ.મ.ઇ., 

૯૯૯૮૮૭૧૨૭૪ 

શ્રી બી. કે. ભાભોર,  

ઇન. ચાિિ  નાયબ 

કાયિપાલક ઇિનેર 
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પદરજશષ્ટ - ૩ 

જિલ્લામાાં ઉપલબ્ઘ સાંસાધનોની જવગત  

 આપજિ દરમ્યાન બચાવ કામગીરી માટે ઉપલબ્ધ સાંસાધનો નગરપાજલકા તથા મામલતદાર કક્ષાએ તથા તાલુકા સ્તરે 

જવજવધ જવભાગો પાસ ેસાધનો ઉપલબ્ધ છે. 

મામલતદાર કચેરી ખાત ેઉપલબ્ધ સાધનોની માજહતી. 

અ.નાં તાલુકો િનરેટર 

સેટ 

વરસાદ 

માપક 

યાંિ(મેન્યુલ) 

ઓટોમેટીક 

વરસાદ 

માપક યાંિ 

બચાવ સાધનો 

લાઇફ 

િેકેટ 

લાઇફ 

બોયા 

દોરડા 

૧૦૦ફૂટ 

દોરડા 

૨૦૦ફૂટ 

દોરડા 

૫૦૦ફૂટ 

૧ દાહોદ ૧ ૧ ૦ ૩૮ ૫૫ ૫ ૨ ૦ 

૨ સાંિેલી ૦ ૧ 0 ૨૦ ૨૫ ૦૩ ૦ ૦ 

૩ ગરબાડા ૧ ૧ ૦ ૧૦ ૨૫ ૦૩ ૦ ૦ 

૪ ધાનપુર ૧ ૧ ૦ ૬ ૨૧ - - ૧ 

૫ દે.બારીયા ૧ ૧ 1 ૫૦ ૫૦ ૩ ૨ ૦ 

૬ ઝાલોદ ૧ ૧ ૦ ૧૫ ૨૦ ૦ ૧ ૦ 

૭ લીમખેડા ૧ ૧ ૦ ૨૦ ૩૦ ૧ ૧ ૦ 

૮ ફતેપુરા ૧(બાંધ)  ૧ ૦ ૧ ૧ ૨ ૧ ૦ 

આરોગ્ય શાખાના સાંસાધનોની માજહતી. 

તાલુકા ૦૮  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૩૨  

પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

સબ દડસ્રીકટ હોજસ્પટલ ૧  

જિલ્લા જસવીલ હોજસ્પટલ ૧ ઝાયડસ િનરલ હોસ્પીટલ દાહોદ, 

તા.જી. દાહોદ 
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ખાનગી હોજસ્પટલ ૧૩૬ ------- 

ખાનગી લેબોરેટરી ૧૪ ------- 

પોસ્ટમોટિમ યુજનટ ૮૬  

CMTC/NRC ૯  

 

નગરપાજલકા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સાધનોની જવગત . 

ક્રમ. નગરપાલીકાન ુનામ 
સાધન/ 

વાહનનુાં નામ 

સાધનો/ 

વાહનોની 

સાંખ્યા 

સાધન/વાહનની 

હાલની પદરજસ્થતી 

િવાબદારા કમિચારી/અજધકારી 

નામ/નાંબર 

૧ 

 

 

દાહોદ 

ઈમરિન્સી 

લાઈટ ૧ ચાલુ 

દદપેશભાઈ િૈન- 

ફાયર ઓદફસર 

૭૮૭૮૭૪૦૪૦૦ 

 

ફાયર ટેન્ડર 

૧-મીની ટેન્ડર ચાલુ 

૩-વોટૅર ટેન્ડર 
૨ – ચાલ,ુ 

૧ – બાંધ 

વોટર બાઉઝર ૧ ચાલુ 

ફાયર બોલેટ ૧ બાંધ 

૨ 

 

 

ઝાલોદ 

ઈમરિન્સી 

લાઈટ ૧ ચાલુ 

દદલીપભાઈ – 

ફાયર ઓદફસર 

૮૧૪૧૮૨૧૫૯૫ 

ફાયર ટેન્ડર ૧ ચાલુ 

વોટર બાઉઝર ૧ ચાલુ 

ફાયર બોલેટ ૧ ચાલુ 

૩ દેવગઢ-બારીયા ઈમરિન્સી ૧ બાંધ મયુરભાઈ ચૌહાણ 
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લાઈટ ફાયર ઓદફસર 

૯૯૭૯૦૫૫૮૫૬ 
ફાયર ટેન્ડર ૧ ચાલુ 

વોટર બાઉઝર ૧ બાંધ 

ફાયર બોલેટ ૦ - 

 

 ભારે વરસાદ/પુર/વાવાઝોડુ/ભુકાં૫ િેવી કુદરતી આફત સમયે િરૂર પડે જિલ્લામા કાયિપાલક ઈિનેરશ્રી, જિલ્લા 

માગિ અને મકાન જવભાગ, દાહોદ હેઠળના માન્ય ઈજારદારો પાસ ેઉપલબ્ધ મશીનરી/સાધનો   

ક્રમ 

 

 

તાલકુો/પવેર 

પ્લાન્ટનુાં નામ 

અન ેસ્થળ 

ઇજારદારશ્રીનુાં નામ 

ફોન નાંબર 
સાંપકિ નાંબર 

ઉપલબ્દ્ધ સાધનોની યાદી 
ઉપલબ્દ્ધ મને 

પાવરની 

જવગત 
સાધનનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ 
દાહોદ છાપરી 

પવેાર પ્લાન્ટ 

ધ્રજુમલ કન્સ્રક્શન 

ધ્રજુમલ પટલે 

અજનલ સોલાંકી 

૯૮૨૫૦૩૩૫૪૬ 

૯૮૨૫૦૩૩૫૪૬ 

િેસીબી 

મશીન 
૧ 

- 
રકે્ટર ૨ 

ટને્કર - 

રક ૨ 

રોલર ૧ 

૨ 

 

ઝાલોદપવેાર 

પ્લાન્ટ 

રણછોડરાય 

કન્સ્રક્શન 

લીમડી 

રમણભાઈ ગાંગારામ 

મોરી 

૯૯૭૯૨૭૮૧૧૧ 

૯૯૭૯૨૭૮૧૧૧ 

િેસીબી 

મશીન 
૧ 

- 
રકે્ટર ૨ 

ટને્કર ૧ 

રક ૨ 

રોલર ૧ 

૩ 

દાહોદ રામપરુા 

આશીટકે પવેાર 

પ્લાન્ટ 

રાિશ્રી કન્સ્રક્શન 

જહતશે હાાંડા 

૯૮૨૫૨૩૫૯૫૧ 

૯૮૨૫૨૩૫૯૫૧ 

િેસીબી 

મશીન 
૧ 

- 
રકે્ટર ૨ 

ટને્કર ૧ 

રક ૨ 

રોલર ૧ 
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પદરજશષ્ટ – ૪ 

સ્વજૈછછક સાંસ્થાઓની યાદી 

V

P

G\

P 

;\:YFG]\ GFD 5|D]BG]\ 

GFD 

;ZGFD]\  ;\5S" 

G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

1 ZM8ZL S,A zL XF\lT,F, 

58[, 

UMNL 

ZM04NFC

MN 

 942601770

1 

2 S[DL:8 V[g0 

0=UL:8 V[P 

zL ZHGLEF. 

XFC 

:8[XG 

ZM04NFC

MN 

02673-

221753 

 

3 RMS;L DCFHG 

V[XMl;V[XG 

zL 

EZTEF. ;FGL 

V[DPHLPZ

M04 

NFCMN 

02673-

242937 

982576813

7 

4 G[TF AHFZ 

J[5FZL 

V[XMl;V[XG 

zL VXMSEF. 

XFC 

G[TFHL 

AHFZ4NFC

MN 

02673-

242400 

989815798

7 

5 NFCMN CM,;[, 

V[XMl;V[XG 

zL 

ZFH[gN=EF. 

VU|JF, 

G[TFHL 

AHFZ4NFC

MN 

02673-

240285 

937885028

5 

6 N]SFGNF 

J[5FZL 

V[XMl;V[XG 

zL ,F,R\N 

DFD,F6L 

:8[XG 

ZM04NFC

MN 

02673-

221651 

738397857

7 

7 NFCMN 8=S 

V[XMl;V[XG 

zL GZ[XEF. 

SFRJF,F 

VGFH 

DFS["8 

5F;[4NFCM

N 

02673-

242473 

942605207

3 
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V

P

G\

P 

;\:YFG]\ GFD 5|D]BG]\ 

GFD 

;ZGFD]\  ;\5S" 

G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

8 NFCMN D[l0S, 

V[XMl;V[XG 

zL 0¶FPXDF" D\0FJFJ 

ZM04NFC

MN 

  

9 NFCMN 

V[gHLPV[g0 

VFlS"PV[XMP 

zL ;{OEF. ,[G

JF,F 

 02673-

221823 

942606116

5 

10 O[0Z[XG VMO 

NFCMN .g0:8=L

h V[XMP 

zL 5|XF\TEF. 

N[;F. 

UMNL 

ZM04NFC

MN 

02673-

221512 

 

11 NFCMN 

HLPVF.P0LP;L

P5[hG\P! V[XMP 

zL lJZ,EF.  

N[;F. 

HLPVF.P0

LP;LP4NF

CMN 

02673-

221459 

942608565

9 

12 a,F.g0 J[,O[Z 

8=:8 NFCMN 

zL I];]OL 

SF50LIF 

hF,MN 

ZM04NFC

MN 

02673-

243389 

942651174

3 

13 Z[0S|M; ;M;FI8L

4NFCMN 

zL 

0¶FPALPS[P5

8[, 

5Ml,;,F.G 

5F;[4NFCM

N 

02673-

242619 

982562583

1 

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

B+L 

:8[XG 

ZM04NFC

MN 

02673-

246542 

987935254

2 

15 ,FIg; S,A zL 

lOZMhEF. ,[

GJF,F 

:8[XG 

ZM04NFC

MN 

02673-

222035 

942600320

1 

16 ZM8ZL lJ,H 

SMP 

0¶FPRFDL" ;

MGL 

8FJZ 

ZM04N[PA

02678- 

220216 

- 
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V

P

G\

P 

;\:YFG]\ GFD 5|D]BG]\ 

GFD 

;ZGFD]\  ;\5S" 

G\AZ 

DMAF., 

G\AZ 

FZLIF 

17 Z[0S|M; ;M;FI8L 0¶FPRFDL" ;

MGL 

8FJZ 

ZM04N[PA

FZLIF 

02678- 

220216 

- 

18 DlC,F D\0/ zLDlT 

Z\HGFA[G 

X[9 

HDF.JF0F4

N[PAFZLIF 

02678-

220403 

- 

19 N[PAFZLIF ;F:S

'lTS ;[g8Z 

v v 02678-

220216 

- 

20 .lg0IG D[l0S, 

V[XMl;V[XG 

0¶FPVFZPH[

PDFI+F 

:8[XG 

ZM04N[PA

FZLIF 

02678-

220297 

- 

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

220226 

- 

22 J[5FZL D\0/ zL .gN=JNG 

X[9 

lS|QGF 

D[l0S, :8MZ

4N[PAFZLI

F 

02678-

220247 

- 

23 JFHAL EFJ 

N]SFG 

V[;Ml;V[XG 

XFC 

5|lJ6FA[G S[P 

5L5,MN4 

N[PAFZLIF 

02678-

245518 

- 
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પદરજશષ્ટ – ૫ 

રાહત અન ેપનુઃસ્થાપન  
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પદરજશષ્ટ :-૬ 

Format for Damage and Loss Assessment  
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પદરજશષ્ટ :-૭ 

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

જિલ્લાના નક્કી કરેલા આપદા જમિની યાદી (તરવયૈાની યાદી) 

Sr.n Name of Volunteer Sex 

Knowle

dge of 

Swimmi

ng 

Concerned 

Taluka/District 

Phone 

Number 

1 Bhabhor Ajaykumara V Male Yes GarabadaBlock/Dahod 8469138200 

2 Parmar Chunilal B Male Yes GarabadaBlock/Dahod 8141119702 

3 Mori Prakashkumar H Male Yes GarabadaBlock/Dahod 8153057811 

4 Solanki Gayatriben H Female Yes GarabadaBlock/Dahod 9998209091 

5 Parmar Naynaben M Female Yes GarabadaBlock/Dahod 9898044310 

6 Rathod Bhavnaben K Female Yes GarabadaBlock/Dahod 9099233616 

7 Patel Alkeshkumar P Male Yes DhanpurBlock/Dahod 8238363340 

8 Rathod Pravinkumar J Male Yes DhanpurBlock/Dahod 9886858479 

9 Rathod Subhashbhai M Male Yes DhanpurBlock/Dahod 9099468001 

10 Rathod Mittalben D Female Yes DhanpurBlock/Dahod 9712048942 

11 Meda Sonalben P Female Yes DhanpurBlock/Dahod 9726695854 

12 Meda Nileshwari B Female Yes DhanpurBlock/Dahod 8238413519 

13 Minama Ashmitaben S Female Yes DahodBlock/Dahod 8780120147 

14 Damor Papitaben R Female Yes DahodBlock/Dahod 7573839253 

15 Palas Mamtaben M Female Yes DahodBlock/Dahod 7041824990 

16 Chauhan Bhavsharbhai N Male Yes DahodBlock/Dahod 9687283120 

17 Bilval Sureshbhai R Male Yes DahodBlock/Dahod 8141091484 

18 Rathod Vikrambhai B Male Yes DahodBlock/Dahod 8347623533 

19 Machhar Prakashbhai K Male Yes FatepuraBlock/Dahod 9512967462 

20 Dindor Anilbhai V Male Yes FatepuraBlock/Dahod 9726467186 

21 Taviyad Sureshbhai J Male Yes FatepuraBlock/Dahod 9712457508 

22 Bhabhor Anitaben K Female Yes FatepuraBlock/Dahod 9977580570 

23 Pargi Amrutaben K Female Yes FatepuraBlock/Dahod 8141855286 

24 Pargi Umaben B Female Yes FatepuraBlock/Dahod 8141855286 

25 Baria Prakashbhai L Male Yes DevgadhBaria/Dahod 9712706142 

26 Patel Narsinhbhai P Male Yes DevgadhBaria/Dahod   

27 Meghval Bhurabhai S Male Yes DevgadhBaria/Dahod 8141867711 

28 Baria Pushpaben K Female Yes DevgadhBaria/Dahod 9099290523 

29 Baria Anitaben M Female Yes DevgadhBaria/Dahod 8758483529 

30 Suthar Rekhaben H Female Yes DevgadhBaria/Dahod 9099504321 

31 Taviyad Ramanbhai R Male Yes SanjeliBlock/Dahod 7567545080 
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32 Palas Anursinh L Male Yes SanjeliBlock/Dahod 7874212547 

33 Bhedi Sureshbhai B Male Yes SanjeliBlock/Dahod 9726457315 

34 German Samimben F Female Yes SanjeliBlock/Dahod   

35 Damor Manishaben R Female Yes SanjeliBlock/Dahod   

36 Tadvi Ritaben L Female Yes SanjeliBlock/Dahod   

37 Kishori Rahulbhai M Male Yes Zalod/Dahod 9664815399 

38 Vasaiya Manubhai B Male Yes Zalod/Dahod 9726306394 

39 Kalara Shaileshbhai C Male Yes Zalod/Dahod 9879643529 

40 Vasaiya Ushaben T Female Yes Zalod/Dahod 9638541615 

41 Kamol Varshaben M Female Yes Zalod/Dahod 8758130255 

42 Bhabhor Sumitaben G Female Yes Zalod/Dahod 7575084257 

43 Ravat Hasmukhbhai S Male Yes Limkheda/Dahod 9638023800 

44 Baria Gulab M Male Yes Limkheda/Dahod 9586819622 

45 Malaviya Kirit D Male Yes Limkheda/Dahod 8469250357 

46 Chauhan Suresh M Male Yes Limkheda/Dahod   

47 Ravat Balvantbhai N Male Yes Limkheda/Dahod 9512156735 

48 Baria Bhratbhai B Male Yes Limkheda/Dahod   

49 Bhabhor Hinmatbhai R Male Yes DahodBlock/Dahod 7984106849 

50 Baberia Ramsubhai B Male Yes DahodBlock/Dahod 9726481472 

51 Bhabhor Kavabhai S Male Yes DahodBlock/Dahod 9537573427 

52 Bhuria Nainaben J Female Yes GarbadaBlock/Dahod 8141461848 

53 Bhuria Asha J Female Yes GarbadaBlock/Dahod 8469738132 

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

અગત્યની વ્યજક્તના નામોની યાદી. 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ નામ સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન  નીરિ)ગોપી (એન.દેસાઇ  રહે.દેસાઇવાડા દાહોદ ૯૪૨૬૦૧૭૬૬૬ 

૨ દાહોદ ટાઉન  નુપેન્ દ્ર પ્રજવણકુમાર દોશી  રહે .વોડ નાં.૭ એમ.જી.રોડ સીટી 

પોઇન્ ટ દાહોદ  

૯૮૨૪૬૯૦૨૦૧ 

૩ દાહોદ ટાઉન  કાઇદ એમ.ચુનાવાલા  રહે .વોડ નાં.૪ સ્ ટશેન રોડ ઠકકર 

ફળીયા દાહોદ  

૯૪૨૬૫૦૪૦૮૦ 

૪ દાહોદ ટાઉન  કાળીયાભાઇ દીતીયાભાઇ સાંગાડીયા  ભીલવાડા તળાવ ફળીયા  ૯૯૭૪૦૦૫૨૧૪ 

૫ દાહોદ ટાઉન  રાકેશભાઇ જવઠ્ઠલભાઇ નાગોરી  સુખદેવકાકાની ચાલી દાહોદ  ૯૯૧૩૨૭૮૯૨૩ 

૬ દાહોદ ટાઉન  કમલેશભાઇ માાંગીલાલ લાઠી  રીધમ સોસાયટી ઇન્ દોરોડ દાહોદ  ૯૪૨૬૦૮૫૬૭૧ 

૭ દાહોદ ટાઉન  રમેશભાઇ નાનાલાલ ભટ  સહકારનગર દાહોદ  ૯૪૨૬૦૬૧૩૪૯ 

૮ દાહોદ ટાઉન  અશેર્ભાઇ રમેશચાંન્ દ્ર લાલપુરવાલા  પડાવ દાહોદ  ૯૪૨૯૮૪૬૬૬૪ 

૯ દાહોદ ટાઉન  માંગુભાઇ વરસીંગભાઇ સાંગાડીયા  ગારખાયા દાહોદ  ૯૯૨૫૫૦૧૮૬૯ 

૧૦ દાહોદ ટાઉન  દેવાભાઇ રતનાભાઇ સોલાંકી  ગારખાયા દાહોદ   

૧૧ દાહોદ ટાઉન  રાકેશભાઇ મોતીસીંગ માળી  ગોજવન્ દનગર વોડ નાં.૮ દાહોદ ૯૭૨૭૭૮૫૬૫૩ 

૧૨ દાહોદ ટાઉન  અરજવન્ દભાઇ હરખચાંદ ચોપડા  ગોજવન્ દનગર વોડ નાં.૮ દાહોદ ૯૯૭૮૭૮૮૩૫૫ 

૧૩ દાહોદ ટાઉન  રાિેશભાઇ આસનદાસ સહેતાઇ  ગોજવન્ દનગર વોડ નાં.૫ દાહોદ ૯૪૨૮૭૭૮૪૯૯ 

૧૪ દાહોદ ટાઉન  કાન્ તીભાઇ લુણાભાઇ અિુિનીયા  ગોજવન્ દનગર વોડ નાં.૫ દાહોદ ૯૮૨૫૫૮૪૮૪૦ 

૧૫ દાહોદ ટાઉન  અજભર્ેક વાલજીભાઇ મેડા  ગોજવન્ દનગર દજક્ષતચાલ દાહોદ 

દાહોદ 

૮૦૦૦૦૦૧૦૦૯ 

૧૬ દાહોદ ટાઉન  રાકેશભાઇ ઉકારભાઇ પ્રજાપજત  લક્ષ્મીનગર રળીયાતી રોડ દાહોદ  ૯૮૨૫૨૩૦૪૩૨ 
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૧૭ દાહોદ ટાઉન  ગુલશન આત્મારામ બછચાણી લક્ષ્મી મીલ ચાકલીયા રોડ દાહોદ ૯૪૨૮૪૪૭૫૦૦ 

૧૮ દાહોદ રૂરલ  શ્રી વિેસીંગ પારસીંગ પણદા 

ધારાસભ્ય  

દાહોદ  ૯૮૨૫૨૬૬૪૧૯ 

૧૯ દાહોદ રૂરલ ભરતભાઇ રાયસસાંહ ખપેડ  મોટી ખરિ  ૯૩૭૬૫૪૦૬૯૧ 

૨૦ દાહોદ રૂરલ  શ્રી રમેશભાઇ બીજીયાભાઇ રાઠોડ  રાબડાલ  ૯૨૭૫૧૩૫૨૮૧ 

૨૧ દાહોદ રૂરલ શ્રી બચુભાઇ દકશોરી  ચોસાલા  - 

૨૨ ઝાલોદ  શ્રી અજ્ઞેશકુમાર સી.પાંચાલ  ઝાલોદ  ૯૯૨૫૩૨૩૧૩૧ 

૨૩ ઝાલોદ  શ્રી જહરેનકુમાર કનુભાઇ પટેલ  ઝાલોદ  ૯૯૭૯૩૦૩૧૭૨ 

૨૪ ઝાલોદ  શ્રીમતી નાંદાબેન રાિકુમાર વાઘેલા   ઝાલોદ  ૯૦૯૯૬૪૫૩૯૯ 

૨૫ ઝાલોદ  શ્રી રાિેશભાઇ રમેશભાઇ ભાભોર  ઝાલોદ  ૯૭૨૭૪૫૦૦૭૯ 

૨૬ ઝાલોદ  શ્રી જાકીરભાઇ એમ.કાનુગા  ઝાલોદ  ૮૫૧૧૮૯૧૯૭૦ 

૨૭ ઝાલોદ  શ્રીમતી સાયરાબેન સલીમભાઇ 

ટીમીવાલા  

ઝાલોદ  ૯૯૨૫૨૩૩૪૬૪ 

૨૮ ઝાલોદ  લલકાભાઇ ધાનભાઇ ગરાસીયા  ઝાલોદ  ૯૬૮૭૯૦૭૧૧૧ 

૨૯ ઝાલોદ  અવાહીદ નુર ઇસ્માઇલ પઠાણ  ઝાલોદ  ૯૮૭૯૪૪૮૫૪૨ 

૩૦ ઝાલોદ  ટપુભાઇ વાલસીંગ વસૈયા  ઝાલોદ  ૯૯૭૮૦૩૪૧૯૦ 

૩૧ ઝાલોદ  અાંજતમભાઇ રઘુનાંદન અગ્રવાલ  ઝાલોદ  ૯૮૨૫૯૯૮૧૪૩ 

૩૨ લીમખેડા વિેસીંગ નારસીંગ પલાસ હાથીયાવન ૯૪૨૭૦૭૭૫૨૭ 

૩૩ લીમખેડા સરતનભાઇ મગનભાઇ ડામોર જખરખાઇ ૯૭૨૭૦૩૨૨૯૩ 

૩૪ લીમખેડા રમણભાઇ મનસુખભાઇ ડામોર દાતીયા ૯૪૨૭૦૫૭૮૮૪ 
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૩૫ લીમખેડા મથુરભાઇ ધુળાભાઇ ભાભોર વલુન્ડી ૮૪૭૯૮૭૫૨૨૧ 

૩૬ લીમખેડા નવલાભાઇ રયલાભાઇ બારીયા પાલ્લી ૯૯૭૯૦૩૨૦૪૧ 

૩૭ લીમખેડા ચતુરીબેન પ્રતાપભાઇ નીનામા ધાનપુર(દુ) ૯૪૨૭૦૭૭૫૪૪ 

૩૮ લીમખેડા દકરણભાઇ શાંભુભાઇ ભુરીયા દુધીયા ૯૯૦૮૧૯૪૫૭૨ 

૩૯ લીમખેડા રમેશભાઇ દલાભાઇ પરમાર પીપળી ૯૪૨૬૫૩૭૫૭૫ 

૪૦ લીમખેડા હેમાબેન દકરીટભાઇ ગુિિર  લીમખેડા ૮૭૫૮૯૮૬૯૬૯ 

૪૧ લીમખેડા પ્રેમીલાબેન જનલેશભાઇ પટેલ  માન્લી ૯૯૭૯૭૫૧૯૫૨ 

૪૨ લીમખેડા ધોળીબેન િશવાંતભાઇ પટેલ  પાણીયા ૯૯૭૯૩૬૮૦૮૩ 

૪૩ લીમખેડા મનુભાઇ તેરાભાઇ પટેલ  વડેલા ૯૭૨૬૨૩૨૬૯૩ 

૪૪ લીમખેડા વીણાબેન દદનેશચાંન્દ્ર ધીંગા મોટીબાાંડીબાર ૯૪૨૭૦૩૫૩૧૩ 

૪૫ લીમખેડા નરપતભાઇ મનસુખભાઇ બારીયા અગારા(ઉ) ૯૮૭૯૪૮૧૭૬૩ 

૪૬ લીમખેડા સાંગીતાબેન સાંિયકુમાર તડવી ચૈડીયા ૯૭૨૬૨૨૬૭૨૭ 

૪૭ લીમખેડા લતાબેન મુકેશભાઇ ભાભોર પ.ખાખરીયા ૯૭૨૭૪૬૨૬૭૮ 

૪૮ લીમખેડા રમેશભાઇ છિસસાંહ પટેલ  બાર ૯૯૦૯૫૮૨૪૨૯ 

૪૯ િેસાવાડા  સુમનલાલ નાથાજી સોની  િેસાવાડા પાંચાયત ચોક પાસ ે ૯૪૨૮૦૨૮૯૮૮ 

૫૦ િેસાવાડા  ચાંદ્રભાણસસાંહ મનસુખભાઇ કટારા  િેસાવાડાકલાલ ફળીયા ૮૧૪૦૫૫૫૨૫૫ 

૫૧ િેસાવાડા  ઇન્દીરાબેન કરણસસાંહ ડામોર  ચાાંદાવાડા ૯૫૮૬૦૦૧૨૧૨ 

૫૨ િેસાવાડા  હેમલતાબેન મનસુખભાઇ કટારા િેસાવાડાકલાલ ફળીયા ૮૧૪૦૫૫૫૨૫૫ 

૫૩ િેસાવાડા  ઉર્ાબેન શૈલેર્ભાઇ ભાભોર  નઢેલાવ ધુળમહુડી ફળીયુ  ૯૭૨૭૩૪૩૭૨૪ 
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૫૪ િેસાવાડા  રમસુભાઇ રતનાભાઇ જાતે કટારા  િેસાવાડા લીમડા ફળીયુ  ૭૪૩૩૮૬૨૪૮૪ 

૫૫ રણધીકપુર પાંકિકુમાર લક્ષ્મીનારાયણ  શાહ  સીંગવડ  ૯૮૭૯૯૯૧૬૯૭ 

૫૬ રણધીકપુર  શૈલેર્ભાઇ િમનાલાલ શાહ  સીંગવડ   ૯૮૨૪૧૫૦૮૦૮ 

૫૭ રણધીકપુર  દદનેસભાઇ પરસોત્મભાઇ  સીંગવડ  ૮૨૩૮૧૪૭૯૯૯ 

૫૮ રણધીકપુર  ઇસ્માઇલ ઇસુફ ધાાંચી સીંગવડ  - 

૫૯ રણધીકપુર  ઇયુબ ઇશાભાઇ શેખ સીંગવડ ૯૭૨૬૪૬૩૨૬૩ 

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

તા.દેવ.બારીયા 

 

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

તા.દેવ.બારીયા 

 

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

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

તા.દેવ.બારીયા 

 

૬૪ દેવ.બારીઆ પ્રેમલતા ચન્ દ્રવદન ગાાંધી કુાંિબીહારીતા.દેવ.બારીયા  

૬૫ ફતેપુરા અાંબાલાલ નાથુલાલ પાંચાલ ફતેપુરા  ૯૪૦૮૪ર૮૧૮૦ 

૬૬ ફતેપુરા કપીલભાઇ ભરતભાઇ નહાર  ફતેપુરા ૯૪૨૭૦૩૫૭૩૮ 

૬૭ ફતેપુરા કચરૂભાઇ નવલાભાઇ પ્રજાપજત ફતેપુરા ૯૮૭૯૬૭૨૩૩૭ 

૬૮ લીમડી  બાબુભાઇ સુરસીંગભાઇ કલારા મુ.મલવાસી ૯૯૭૮૦૩૨૦૪૬ 

૬૯ લીમડી કાનજીભાઇ હકલાભાઇ હઠીલા મુ.પ્રથમપુર ૯૭૧૨૮૩૬૧૦૧ 

૭૦ લીમડી લલીતભાઇ મગનભાઇ ભુરીયા રૂપાખેડા ૯૯૦૯૮૩૧૫૯૪ 
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૭૧ લીમડી સુનીલભાઇ નારસીંગભાઇ હઠીલા પારેવા ૯૯૦૯૯૮૫૩૨૪ 

૭૨ લીમડી ભાવસસાંગભાઇ દીતાભાઇ વાઘેલા ચાકલીયા ૯૮૨૫૦૪૯૩૩૬ 

૭૩ લીમડી દલસીંગભાઇ મથુરભાઇ ભુરીયા  સારમારીયા ૯૬૬૪૭૫૧૦૫૫ 

૭૪ લીમડી ભરતભાઇ સડીયાભાઇ બારીયા મુ.પો.વાાંકોલ ૭૯૭૪૪૬૫૭૦૦ 

૭૫ લીમડી મહેશભાઇ સોમજીભાઇ ભુરીયા રૂપાખેડા ૯૯૦૯૯૧૧૧૧૧ 

૭૬ લીમડી જવિયભાઇપે્રમચાંદભાઇ મોરી લીમડી ૯૯૨૫૩૨૨૮૦૦ 

૭૭ લીમડી સરદારભાઇ અભેસીંગભાઇ લબાના લીલવાદેવા ૯૮૨૫૪૬૮૪૦૭ 

૭૮ સાગાટાળા નીલ નીલ - 

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

૮૦ સાંિેલી સુરેન્દ્રસીંહ કનકસીંહ સોલાંકી ઠાકોર ફળીયા સાંિેલી ૯૯૭૮૯૬૭૨૨૧૩ 

૮૧ સાંિેલી િશુભાઇ ધુળાભાઇ બામણીયા રહે.માાંડલી તા.સાંિેલી ૯૯૭૯૬૭૩૩૬૩ 

૮૨ સાંિેલી પ્રફુલભાઇ ચાંપકલાલ રાઠોડ રહે.સરોરી તા.સાંિેલી ૯૮૭૯૭૨૫૪૨૨ 

૮૩ સાંિેલી િગ્દીશભાઇ પરમાર રહે.કરાંબા તા.સાંિેલી ૯૮૭૯૮૩૧૮૬૦ 

૮૪ સુખસર  પાંકિભાઇ છોટાલાલ પાંચાલ  રહે.સુખસર  - 

૮૫ સુખસર  શાંકરલાલ હરીવલ્લવ ખાંડેલવાલ  રહે.સુખસર - 

૮૬ સુખસર  ઇદરીસભાઇ મજીતભાઇ મોઢીયા  રહે.સુખસર - 

૮૭ કતવારા  શ્રી વિેસીગ પારસીગ પણદા 

ધારાસભ્ય 

દાહોદ ૯૮૨૫૨-૬૬૪૧૯ 

૮૮ કતવારા  શ્રી નેણાસીંગભાઇ િગતસસાંહ 

બાકલીયા  

રહે. રાછરડા ૯૯૭૪૫૫૭૨૪૫ 
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૮૯ કતવારા  શ્રી વશનાભાઈ ભુરાભાઈ ભુરીયા  રહે. સાલાપાડા ૯૬૩૮૩૪૪૧૨૧ 

૯૦ કતવારા  શ્રી મુકેશભાઈ મનુભાઈ ખછચર  રહે. ટીમરડા ૯૮૯૮૨૯૦૬૩૩ 

૯૧ કતવારા  શ્રી બળવાંતસસાંહ હીરાસસાંહ ખાચરીયા રહે. ટીમરડા ૯૮૯૮૭૬૫૩૮૨ 

૯૨ કતવારા  શ્રી ગોસવાંદભાઈ ફતેસસાંહ બાકલીયા  રહે. જહમાલા ૯૯૨૪૭૦૧૦૧૫ 

૯૩ કતવારા  શ્રી પ્રેમસસાંહ કાળુભાઈ બેરાવત રહે. ઉચવાણીયા ૭૫૬૭૨૪૭૮૨૯ 

૯૪ ધાનપુર પરસોતમભાઇ ગલાભાઇ ચૌહાણ રહે માંડોર તા  ધાનપુર -- 

૯૫ ધાનપુર ગમાબેન અભેસસાંહ મોહનીયા રહે ઉંડાર તા ધાનપુર -- 

૯૬ ધાનપુર રસીલાબેન સરદારસસાંહ બારીઆ રહે ગઢા તા  ધાનપુર -- 

૯૭ ધાનપુર ભારતીબેન દદનેશભાઇ બારીઆ રહે  ઝાાંબુ  તા ધાનપુર -- 

૯૮ ધાનપુર નયનાબેન ગોપસીંગ લવાર રહે ભોરવા તા ધાનપ ુર -- 

૯૯ ધાનપુર હાંસાબને સરુશેભાઇ મોહનીયા રહ ે સિોઇ તા ધાનપરુ -- 

૧૦૦ ધાનપુર બળવાંતસસાંહ બચભુાઇ ખાબડ રહ ેપીપેરો તા ધાનપરુ -- 

૧૦૧ ગરબાડા  લાલચાંદભાઇ નાથીયાભાઇ ભુરીયા મુ-પો-ભેં તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૯૦૯૭૩૬૦૬૮ 

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

૧૦૩ ગરબાડા  લાલુભાઇ કુકાભાઇ જાતે ભુરીયા  ખારવા તા.ગરબાડા જી.દાહોદ  ૯૮૭૯૮૩૩૧૦૦ 

૧૦૪ ગરબાડા  બળવાંતસસાંહ પ્રતાપસસાંહ બાદરયા દાદુર તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૮૪૬૯૭૩૯૧૩૫ 

૧૦૫ ગરબાડા  નરસસાંગભાઈ  સુરસીંગભાઇ  

મુહનીયા 

નળવાઇ તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૭૨૭૪૫૧૬૯૯ 

૧૦૬ ગરબાડા  મગનભાઈ દીતાભાઈ કટારા  ટુકી અનોપ તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૭૧૨૨૨૭૧૩૫ 
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૧૦૭ ગરબાડા  ગોરચાંદભાઈ લાલુભાઈ ગણવા ઝારીબુઝગિ તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૭૧૨૧૨૬૩૫૫ 

૧૦૮ ગરબાડા  ભલ્જીભાઈ ઝીથારાભાઈ ડામોર દદવાજનયાવડ તા-ગરબાડા 

જિ.દાહોદ 

૯૮૭૯૮૩૫૬૬૩ 

૧૦૯ ગરબાડા  ભરતસસાંહ નાનાભાઈ અમલીયાર નીમચ તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૮૨૫૨૭૫૫૧૧ 

૧૧૦ ગરબાડા  મહેશભાઈ ચુનીલાલ પરમાર ગરબાડા તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૭૨૫૨૬૧૨૩૩ 

૧૧૧ ગરબાડા  પ્રતાપભાઈ ભગાભાઈ બામણીયા નવાફજળયા તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૯૪૭૯૧૫૫૮ 

૧૧૨ ગરબાડા  મનુભાઇ નાથીયાભાઇ માંડોડ  ગુલબાર તા-ગરબાડા જિ.દાહોદ ૯૭૨૬૧૦૫૩૧૯ 

૧૧૩ ગરબાડા  કમલેશભાઈ દીતાભાઈ માવી ઝારીબુઝગિ તા-ગરબાડા 

જિ.દાહોદ 

૮૯૮૦૩૯૨૦૬૪ 

 

પદરજશષ્ટ :-૧૦ 

 

સરકારી, ખાનગી દવાખાનાની યાદી 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ દવાખાનાનુાં નામ ડોકટરશ્રીનુાં નામ મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન  સીજવલ હોસ્ પીટલ દાહોદ  ૦૨૬૭૩ ૨૩૯૧૩૦ 

૨ દાહોદ ટાઉન  તપન ડેન્ ટલ કલીનીક  ડો.અચિના ડી શાહ  
૦ર૬૭૩-૨૪૭૮૨૮૪ 

૩ દાહોદ ટાઉન  પાથિ તીદકા હોમ  ડો .હીના એમ દેસાઇ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૧૬૦૦ 

૪ દાહોદ ટાઉન   દાવેસો કલીનીક  ડો.મીતલ  સાડગર  
૦ર૬૭૩  ૨૪૫૫૦૧ 

૫ દાહોદ ટાઉન  સ્ મીથ ડેન્ ટલ કીલીનીક ડો.નેરન્ દ્રપાલ પી સીગ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૨૪૦૮ 

૬ દાહોદ ટાઉન  જપ્રયલ  સ્ કીન કેર ડો.ઉમેશ અગ્રવાલ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૧૫૫૬ 
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૭ દાહોદ ટાઉન  લાઇફલાઇન ડો.મુસ્ તુફા પ્ લનેવાલા  
૦ર૬૭૩  ૨૪૪૮૮૭ 

૮ દાહોદ ટાઉન  વેલ્ ફેર સોસા દાહોદ રસ્ ટ હોસ્ પી. ડો.ધમૈન્ દ્ર અગ્રવાલ 
૦ર૬૭૩  ૨૪૫૫૦૧ 

૯ દાહોદ ટાઉન  સૃષ્ ટી હોસ્ પીટલ ડો .સાંિયબીય ચુડાસમા 
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૨૫૬ 

૧૦ દાહોદ ટાઉન  ભાવના હોસ્ પીટલ ડો .શારદા એમ સોલાંકી 
૦ર૬૭૩  રર૩૧૦૪ 

૧૧ દાહોદ ટાઉન  દ્રષ્ ટી નેિાલય ડો.શ્રયાએમ શાહ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૧૫૯૪ 

૧૨ દાહોદ ટાઉન  રેલ્ વે હોસ્ પી .રીલેન્ ડગાંિ દહોદ ડો .અભીખ પી દાસ 
૦ર૬૭૩ ૨૨૦૦૯૬ 

૧૩ દાહોદ ટાઉન  મહેર હોસ્ પીટલ દાહોદ  ડો .ભેરવસીહ ડી ગોહીલ 
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૬૦૦ 

૧૪ દાહોદ ટાઉન  િનની હોસ્ પીટલ દાહોદ  ડો .આર.ડી કડકીયા  
૦ર૬૭૩  ૨૪૪૩૬૨ 

૧૫ દાહોદ ટાઉન  ચીરાયુ હોસ્ પીટલ  ડો .મીતલ આર િોશી  
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૬૦૨ 

૧૬ દાહોદ ટાઉન  આશીવાિદ હોસ્ પીટલ ડો .વી.કે .પટેલ  
૦ર૬૭૩  ૨૪૨૬૧૯ 

૧૭ દાહોદ ટાઉન  સીવીલ હોસ્ પીટલ દાહોદ  ડો .રમણભાઇ એમ પટેલ 
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૦૨૯ 

૧૮ દાહોદ ટાઉન  ધ્ વની હોસ્ પીટલ ડો .ભરતભાઇ શુકલા  
૦ર૬૭૩  ૨૪૦૦૭૮ 

૧૯ દાહોદ ટાઉન  િયદીપ હોસ્ પીટલ ડો .િયદીપ સોલાંકી 
૦ર૬૭૩  ૨૪૮૧૪૭ 

૨૦ દાહોદ ટાઉન  કે.કે.શર્જીકલ હોસ્ પીટલ ડો .કે.કે.શાહ 
૦ર૬૭૩  ૨૨૧૫૦૧ 

૨૧ દાહોદ ટાઉન  કેઝાર મેટરનરી નરસીગહોમ ડો.કેઝાર દાહોદ વાલા 
૦ર૬૭૩ ૨૪૬૯૫૪ 

૨૨ દાહોદ ટાઉન  કીરણ  હોસ્ પીટલ ડો .આર.કે.અગ્રવાલ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૧૦૮૬ 

૨૩ દાહોદ ટાઉન  માંગલમ હોસ્ પીટલ ડો.સીજી.શમાિ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૨૨૭૦ 

૨૪ દાહોદ ટાઉન  મોદી શજીકલહોસ્ પીટલ ડો .પી.ડી.મોદી  
૦ર૬૭૩  ૨૨૩૧૯૨ 

૨૫ દાહોદ ટાઉન  નાયક હોસ્ પીટલ  ડો .દીલેન્ દ્ર ઠાકોર  
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૨૦૦ 
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૨૬ દાહોદ ટાઉન  નીરામય સજીકલ હોસ્ પીટલ ડો .નરહરી પટેલ  
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૯૯૦ 

૨૭ દાહોદ ટાઉન  શૈફી ઓથોપેડીક હોસ્ પીટલ ડો .કૈશર પીટોલવાલા  
૦ર૬૭૩  ૨૪૪૦૨૧ 

૨૮ દાહોદ ટાઉન  શ્રાધ્ ધાનરસીગ હોમ  ડો .રિેશ એશ વૈધ  
૦ર૬૭૩  ૨૪૨૨૫૫ 

૨૯ દાહોદ ટાઉન  સીંધ હોસ્ પીટલ ડો .એમ.પી.સીંધ  
૦ર૬૭૩  ૨૪૭૦૧૩ 

૩૦ દાહોદ ટાઉન  સોની હોસ્ પીટલ ડો.અમર સોમની  
૦ર૬૭૩  ૨૨૧૦૬૪ 

૩૧ દાહોદ ટાઉન  ઠાકોર હોસ્ પીટલ ડો .ઉમેશ ઠાકોર  
૦ર૬૭૩  ૨૪૨૭૯૬ 

૩૨ દાહોદ ટાઉન  અબિન હોસ્ પીટલ ડો .પાંકિ િોશી  
૦ર૬૭૩  ૨૨૦૭૧૯ 

૩૩ દાહોદ રૂરલ  દ્રસ્રી નેિાલય ચાકલીયા રોડ દાહોદ  ડો.મીત રામાની  ૨૨૧૫૯૪ 

૩૪ દાહોદ રૂરલ અબિન બેંક હોસ્પીટલ  ડો.મનોિ દુબ ે ૨૨૧૫૯૯ 

૩૫ દાહોદ રૂરલ PHC િેકોટ  ડો.રેખાબેન દકશોરી  ૭૫૬૭૮૯૫૧૪૨ 

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

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

૩૮ દાહોદ રૂરલ PHC નગરાળા  ડો.અરસવાંદભાઇ વાસણી  ૭૫૬૭૮૯૫૧૪૩ 

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

૪૦ ઝાલોદ  સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઝાલોદ  ૧. ડો.આઇ.એમ.સીંગ  

રહે.ઝાલોદ  

૨. ડો.બી.એન.પટેલ 

રહે.ઝાલોદ  

૩. ડો.પલક તાજવયાડ 

રહે.ઝાલોદ  

૭૫૬૭૮૬૭૨૫૯ 

 

૭૫૬૭૮૬૭૨૬૦ 

 

 

૭૫૬૭૮૬૭૨૫૮ 
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૪૧ ઝાલોદ  PHC ગરાડુાં    

૪૨ ઝાલોદ  PHC ગામડી    

૪૩ ઝાલોદ  PHC  મહુડી   

૪૪ ઝાલોદ  PHC કદવાલ    

૪૫ ઝાલોદ  બ્લોક હેલ્થ ઓદફસર ઝાલોદ    

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

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

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

૪૯ લીમખેડા પી .એચ.સી. રઇ ડો.જવકાસ પાંચાલ  ૭૫૬૭૮૯૫૪૧૪ 

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

૫૧ લીમખેડા GL, HGZ, CMl:58, ,LDB[0F pD[X 

GFGF,F, ;YJFZF 

sV[DPALP0LPHLPV

MPf  

)(Z5_ &!#Z5 

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

sALPV[RPV[DPV[;Pf 

)5(&* &#&__ 

૫૩ લીમખેડા GL, lR<0=G CMl:58, ,LDB[0F 0MPV<5[XPALP5|HF

5lT 

sV[DPALP0LP;LPV[

RPf 

))Z5* 5&()5 

૫૪ લીમખેડા S[XJ S,LGLS ,LDB[0F 0MPDC], AL ZFJT  

sALPV[RPV[DPV[;Pf 

))*)& 5Z(&_ 

૫૫ લીમખેડા WgJ\TZL CMl:58, ,LDB[0F 0MPR[TG 

S]DGS,F, ;MGL 

sALPV[PV[DPV[;Pf 

)$Z*$ )*Z)$ 

૫૬ લીમખેડા ClZCMD S,LGLS ,LDB[0F 0MPlGD[X 

V[GPl+J[NL 

)$Z#* )#__) 
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sALPV[RPV[DPV[;Pf 

૫૭ લીમખેડા ;FZF S,LGLS ,LDB[0F 0MPV[DPV[DP,FS0FJ

F,F  

)$Z&# &#_(# 

૫૮ લીમખેડા VFlXJF" S,LGLS ,LDB[0F 0MPVFlXQF V[;P58[, 

sALPV[RPV[DPV[;Pf 

))Z$5 )$!)* 

૫૯ લીમખેડા UFI+L S'5F S,LGLS ,LDB[0F 0MPCQF"N ,AFGF 

sALPV[[PV[DPV[;Pf 

)*Z*& !)ZZ$ 

૬૦ લીમખેડા ZFD S,LGLS ,LDB[0F 0MPVFZPS[PXFC 

s0LPV[RPV[DPV[;Pf 

)$Z&# )!5#_ 

૬૧ લીમખેડા DMGLAFAF HPCMPV[g0 

5|;]lT U'C ,LDB[0F  

0MPDC[gN=EF. 

0FDMZ sV[DPV[;Pf 

)5#*! &5_*_ 

૬૨ િેસાવાડા  PHC િેસાવાડા  ડો.કેતન બારીયા  ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૭ 

૬૩ િેસાવાડા  PHC નઢેલાવ  ડો.અાંિુબેન રાઠોડ  ૯૪૦૯૫૮૮૬૬૭ 

૬૪ િેસાવાડા  PHC વિેલાવ  ડો.રાંિન જહહોર  ૭૫૬૭૮૯૬૧૪૦ 

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

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

૬૭ િેસાવાડા  PHC ચીલાકોટા  ડો.કૌશલ અગ્રવાલ  

૬૮ િેસાવાડા  - ડો.આનાંદ દેસાઇ  ૯૯૦૯૫૮૨૪૪૪ 

૬૯ િેસાવાડા  - ડો. રાિેન્દ્ર નાયક  ૯૫૮૬૦૫૪૧૨૧ 

૭૦ િેસાવાડા  - ડો.જિતેન્દ્ર ભરપોડા  ૯૪૨૭૬૬૦૫૫૧ 

૭૧ િેસાવાડા  - ડો.પરેશ બડદવાલ  ૯૮૯૮૧૧૧૬૦૯ 

૭૨ િેસાવાડા  - ડો.કલ્પેશ સોલાંકી  ૯૫૮૬૮૬૬૬૫૭ 

૭૩ િેસાવાડા  - ડો.જનતેશ બારીયા  ૯૮૨૫૮૨૩૪૫૫ 
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૭૪ િેસાવાડા  - ડો.જવનાયક ભટ્ટ  ૯૮૨૫૮૪૮૬૧૩ 

૭૫ િેસાવાડા  - ડો.સજચન સોની  ૯૪૨૭૫૩૨૨૩૧ 

૭૬ િેસાવાડા  - ડો.કૌજશક પ્રજાપજત  ૯૫૫૮૬૮૫૫૫૭ 

૭૭ િેસાવાડા  - ડો.દદલીપ દુડવે  ૮૧૪૦૩૨૯૭૯૨ 

૭૮ િેસાવાડા  - ડો. પ્રભાત   

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

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

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

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

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

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

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

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

૮૭ રણધીકપુર  માાં ભમરેચી દવાખાનુ  ડો.ઉમેશજી પસોતમ શાહ   

૮૮ દેવ.બારીઆ િયદદપસસાંહ હોસ્ પીટલ  ૨૨૦૪૩૫/૨૨૦૨૨

૦ 

૮૯ દેવ.બારીઆ મણીબેન મેટરનીટી નસીંગ હોમ  ૨૨૦૨૧૪ 

૯૦ દેવ.બારીઆ એમ.સી.મોદી આયુવેદદક હોસ્ પીટલ  ૨૨૧૩૯૯ 

૯૧ દેવ.બારીઆ એસ.યુ.પી.ટી.ડી.િનરલ હોસ્ પીટલ  ૨૨૦૪૩૫ 
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૯૨ દેવ.બારીઆ વેટરનીટી હોસ્ પીટલ  ૨૨૦૩૧૩ 

૯૩ દેવ.બારીઆ પશુ દવાખાના   

૯૪ દેવ.બારીઆ સામુજહક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર પીપલોદ   

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

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

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

૯૮ દેવ.બારીઆ ધાનપુર રોડ ડો.કનુભાઇ કટારા  ૪૧૪૦૮૮૧૭૭૭ 

૯૯ દેવ.બારીઆ સમડી સકિલ  ડો.જનરાંિન સુથાર  ૨૬૭૮૨૨૦૪૦૮ 

૧૦૦ દેવ.બારીઆ બજાર શેરી  ડો. રમેશ શેઠ   

૧૦૧ દેવ.બારીઆ નાગરીક બેંક પાસ ે ડો. પ્રજવણ રાઠોડ  ૯૫૮૬૩૮૯૮૮૨ 

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

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

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

૧૦૫ ફતેપુરા  સામુહીકસામુહીક  આરોગ્ આરોગ્ યય  કેન્ કેન્ દ્રદ્ર એસ.જી.ભાભોર ૯૪૨૭૩૯૭૯૨૪ 

૧૦૬ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર બલૈયા  વી .િે.ડીડોર  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૪ 

૧૦૭ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડુાંગર એ .સી.ઉમા  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૮ 

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

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

૧૧૦ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  હીના આમલીયાર  ૭૫૬૭૮૯૫૯૭૬ 
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૧૧૧ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  સજતર્ વી .વસૈયા  ૭૦૬૯૦૧૭૪૪૩ 

૧૧૨ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર િગોલા  હેતલ પ્રજાપજત  ૮૩૨૦૧૩૨૭૪૮ 

૧૧૩ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડુાંગર  િશપાલ વી .ગરાસીયા  ૯૭૩૭૬૨૮૭૮૮ 

૧૧૪ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર માધવા  ચાંદ્રસસાંહ ચરપોટ  ૮૮૬૬૮૦૨૭૯૩ 

૧૧૫ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  જીજ્ઞેશ પટેલ   ૯૪૨૮૦૩૦૩૯૯ 

૧૧૬ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર સલરા  અાંદકતા ચોધરી  ૯૪૦૯૩૬૩૭૨૦ 

૧૧૭ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઘુઘસ  પાદરીયા ઉમેશ અભેસીંગ  ૯૯૭૮૭૭૯૩૫૦ 

૧૧૮ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર માધવા  જાદવ ભુમીકાબેન 

િસવાંતસસાંહ  

૭૦૪૩૦૯૫૪૦૨ 

૧૧૯ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ડુાંગર  ચૌધરી માધવી કેશાભાઇ   ૯૫૮૬૫૭૦૬૭૬ 

૧૨૦ ફતેપુરા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઘુઘસ  નેહા બોખાણી  ૯૦૩૩૩૧૭૩૬૩ 

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

૧૨૨ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર કરાંબા ડૉ.મીનાતાજવયાડ ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૧ 

૧૨૩ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ચાકલીયા ડૉ.અરસવાંદવાસ્ને ૭૫૬૭૮૯૪૬૩૬ 

૧૨૪ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર રૂપાખેડા ડૉ.સાંગીતા કે. વોખાણી ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૬ 

૧૨૫ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર બીલવાણી ડૉ.તરૂણરાઠોડ ૭૫૬૭૮૯૪૬૩૫ 

૧૨૬ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ગુલતોરા ડૉ.મહેશ ગણાવા ૭૫૬૭૮૯૪૬૩૯ 

૧૨૭ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર કાળી મહુડી  - ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૧ 

૧૨૮ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર લીલવા ઠાકોર - ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૨ 

૧૨૯ લીમડી  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર મીરાખેડી ડૉ.દદપેશ બી. સોલાંકી ૭૫૬૭૮૯૪૬૪૫ 
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૧૩૦ લીમડી  શ્રદ્ધા જક્લનીક ડૉ. પલક આર. પટેલ ૯૪૨૬૨૨૫૮૫૬ 

૧૩૧ લીમડી  મૈિી ડેન્ટલ જક્લનીક ડૉ. નીરવ શાહ ૯૭૧૨૮૬૬૬૪૫ 

૧૩૨ લીમડી  પાથિ જક્લનીક ડૉ. આજશર્ પટેલ ૯૮૨૫૭૯૧૧૮૯ 

૧૩૩ લીમડી  શ્રીજી જક્લનીક ડૉ. કમલેશ િે. પાંચાલ ૯૯૯૮૪૦૬૮૧૭ 

૧૩૪ લીમડી  અાંિના જક્લનીક ડૉ. અન્વેશ ડી. નાયક ૭૫૬૭૬૧૮૯૯૯ 

૧૩૫ લીમડી  જીવનદીપ જક્લનીક ડૉ. હર્િદ પી. પટેલ ૯૨૨૮૨૨૮૪૬૬ 

૧૩૬ લીમડી  અાંિલી જક્લનીક ડૉ. સતીર્ િે. નાયક ૭૮૭૪૭૮૯૮૮૮ 

૧૩૭ લીમડી  નવકાર જક્લનીક ડૉ. મેહુલ બી. બાંબ ૯૬૬૨૨૨૮૯૮૯ 

૧૩૮ લીમડી  સાંકેત જક્લનીક ડૉ. સાંકેત સોલાંકી ૯૦૯૯૬૩૩૭૩૭ 

૧૩૯ લીમડી  દીપ જક્લનીક ડૉ. પાંકિ એ. પટેલ ૯૮૨૫૩૨૧૮૭૬ 

૧૪૦ લીમડી  વરદાન હોજસ્પટલ ડૉ. અાંકુર ડી. ગાાંધી ૯૯૯૮૯૪૯૩૩૯ 

૧૪૧ લીમડી  આયુર્ી હોજસ્પટલ  ડૉ. પવનકુમાર કે. સસાંઘલ ૯૮૨૫૦૧૫૯૬૪ 

૧૪૨ લીમડી  હાતીમી જક્લનીક ડૉ. અલીિર ઉમરેઠવાલા ૯૪૨૮૧૨૮૭૫૨ 

૧૪૩ લીમડી  ગણેશ જક્લનીક ડૉ. કુાંિસ આર. પટેલ ૯૯૨૫૭૮૧૯૦૨ 

૧૪૪ લીમડી  ધ્વની જક્લનીક ડૉ. કલ્પેશ એસ. રાણા ૯૪૨૬૮૪૦૧૩૮ 

૧૪૫ લીમડી  સાંસ્કાર જક્લનીક ડૉ. મયુર ચૌહાણ ૯૮૭૯૦૩૩૮૫૧ 

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

૧૪૭ લીમડી  જાનકી જક્લનીક ડૉ. કાતીક િે. નાયક ૯૮૭૯૩૧૯૪૮૮ 

૧૪૮ લીમડી  નાંદુબા જક્લનીક ડૉ. આજશર્ એમ. નાયક  ૯૯૭૮૨૫૪૭૮૨ 
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૧૪૯ સાગટાળા  સરકારી હોસ્પીટલ સાગટાળા   

૧૫૦ સાંિેલી સી.એચ.સી.હોસ્પીટલસાંિેલી ડો.શ્રી.આર.સી.લોહરા  

૧૫૧ સાંિેલી સાંજીવની  હોજસ્પટલ સાંિેલી ડો.શ્રી.સીંગ સાહેબ  ૯૮૭૯૦૭૨૪૦૨ 

૧૫૨ સાંિેલી પી.પી.પટેલ હોજસ્પટલ  સાંિેલી ડો.પ્રભુદાસપી.પટેલ ૯૯૨૫૧૭૭૩૩૨ 

૧૫૩ સાંિેલી અાંકુર  હોજસ્પટલ સાંિેલી ડો.આર.સી.ઝા ૯૪૨૭૯૩૩૫૫૩ 

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

૧૫૫ કતવારા  સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર કતવારા  ડો.ઝા સાહેબ ૭૫૬૭૮૬૭૧૯૧ 

૧૫૬ કતવારા  પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ટીમરડા ડો.આજશર્ ધાનકી  ૯૯૭૫૭૬૨૯૫૩ 

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

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

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

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

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

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

૧૬૩ ધાનપુર અગાસવાણીસી.એચ.સીહોસ્પીટલ શ્રી જનતલ એસ બામણીયા ૭૫૬૭૮૯૫૪૫૯ 

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

૧૬૫ ધાનપુર નવાનગરપી.એચ.સીહોસ્પીટલ -- -- 

૧૬૬ ધાનપુર શ્રીશ્રી  કૃષ્ણકૃષ્ણ  કલીનીકકલીનીક  શ્રીશ્રી  રોનકરોનક..બીચાંન્દ્રવતીબીચાંન્દ્રવતી  ૯૪૨૯૫૬૦૪૫૩૯૪૨૯૫૬૦૪૫૩  

૧૬૭ ધાનપુર યશયશ  કલીનીકધાનપુરકલીનીકધાનપુર  શ્રીશ્રી  સુનીલસુનીલ..બીબી..પટેલપટેલ  ૯૪૨૭૬૯૨૬૯૦૯૪૨૭૬૯૨૬૯૦  
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૧૬૮ ગરબાડા  સી.એચ.સી. ગરબાડા ડો.આર.કે  મહેતા ગરબાડા ૦૨૬૭૩ ૨૩૩૪૦૯ 

૧૬૯ ગરબાડા  પ્રાથજમક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર પાાંચવાડા ડો.જવરલ આર.દેસા ૯૪૨૭૩૧૯પ૯૪ 

૧૭૦ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર ગાાંગરડી ડૉ દીજપ્ત રાઠોર    ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૫ 

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

૧૭૨ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર ઝરીબુઝગિ િયદીપ વસૈયા ૯૯૦૯૫૦૬૨૯૪ 

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

૧૭૪ ગરબાડા  પ્રા.આ.કેન્ દ્ર પાદટયા સુધાર રિક ૭૫૬૭૮૯૬૧૩૯ 

૧૭૫ ગરબાડા શ્રી રામ સીકીત્ચાલય   ડો.ઉપાધ્ યાય બાલચાંદ્ર િે. 

ગાાંગરડી 

 

૧૭૬ ગરબાડા હકીમીક્લીનીક ડો.મુરતુજા કાપડીયા  ૯૪૨૬૪૨૩૯પપ 

૧૭૭ ગરબાડા કષ્ટભાંિન કલીનીક ડો.ધમાાંગ િોશી  ૯૬૩૮૫૫૭૧૨૨ 

૧૭૮ ગરબાડા ભૂજમ કલીનીક ડો.ધવલ મોદી  ૯૮૨૫૫૪૦૨૩૫   

 

  



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના દાહોદ ભાગ-૨ 
 

 

  Page 
116 

 
  

પદરજશષ્ટ :-૧૧ 

એમ્બ્યુલન્સ અાંગનેી માજહતી 

S.No. Taluka 
Facility 
Name 

Location 
Facility 
Type 

Nodal Officer  Mobile No 
Hospital 

Contact No 

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

2 Dahod Bordi Dahod CHC Dr. Meena Vala 7567895144 - 

3 Dahod Timarda Dahod CHC 
Dr. Ashish 

Dhanki 
9427368142 - 

4 Dahod 
Genrel 

Hospital 
Dahod GH Dahod Dr R M Patel 7567895505 - 

5 
Devgadh 

Baria 
Piplod 

Devgadh 
Baria 

CHC Dr.R.I. Meman 7567895141 02678245541 

6 
Devgadh 

Baria 
Dabhava 

Devgadh 
Baria 

CHC Dr. Kiran Katara 9898492002 - 

7 
Devgadh 

Baria 

Shri J.S. 
Chauhan 
Hospital 

Devgadh 
Baria 

SDH Dr.C.K.Cikenavisi 9428363545 02678220435 

8 Dhanpur Dhanpur Dhanpur CHC 
Dr. Dipesh 

Solanki 
7567895459 02677237304 

9 Dhanpur Agaswani Dhanpur CHC 
Dr. N.S. 

Bamaniya 
7567867272 - 

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

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

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

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

14 Garbada Jesawada Garbada CHC Dr. Ketan Bariya 7567895409 - 

15 Jhalod Limdi Jhalod CHC 
Dr.Hemangini V. 

Vasaiya 
8980302535 02679224318 

16 Jhalod Pethapur Jhalod CHC 
Dr.Trushar K. 

Bhabhor 
7567867259 02679233612 

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

18 Jhalod Mirakhedi Jhalod CHC 
Dr. Mahmad 

Alam 
7567894647 - 

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

8487838982 02677222650 

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

(I/C) 
7567895413 02677239501 

21 Limkheda Dhadhela Limkheda CHC 
Dr. Sinal D. 

Nayak 
7567895415 - 

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

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

માંડપ સર્વિસ ધારકોની યાદી 

અ.નાં. પો.સ્ટે.નુાં નામ માંડપ સર્વિસનુાં નામ સાંચાલકનુાં નામ, સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન  મહાવીર ટેનટ હાઉસ  મુકેશભાઇ દસેાઇ ૯૪૨૬૫૮૩૧૬૪ 

૨ દાહોદ રૂરલ  નીલ  નીલ નીલ 

૩ ઝાલોદ શ્રી જવચવકમાિ ટને્ટ હાઉસ ઝાલોદ  કમલેશભાઇ વી.પાંચાલ ૮૨૩૮૫૫૯૯૯૬ 

૪ લીમખેડા મહાવીર ટેન્ટ હાઉસ લીમખેડા મુકેશભાઇ પાટીદાર ૯૯૦૯૮૬૭૧૫૬ 

૫ િેસાવાડા  િયેશભાઇ નગીનભાઇ પાંચાલ  આશ્રમ રોડ િેસાવાડા ૯૧૦૬૨૭૨૮૨૧ 

૬ િેસાવાડા  લાલાભાઇ નગીનભાઇ પાંચાલ  આશ્રમ રોડ િેસાવાડા ૯૯૦૯૬૪૧૯૮૪ 

૭ િેસાવાડા  અતુલભાઇ િયસ્વાલ પાંચાયત ચોક પાસ ે નીલ 

૮ રણધીકપુર નીલ  નીલ નીલ 

૯ દેવ.બારીઆ માંગલકાયિ ડેકોરેશન  રાિુભાઇ હરવાણી રહે. દેવ.બારીઆ ૯૯૯૮૯૧૮૮૮૧ 

૧૦ ફતેપુરા કપીલભાઇ ભરતભાઇ નહાર  ફતેપુરા ૯૪૨૭૦૩૫૭૩૮ 

૧૧ લીમડી   હર્િદભાઇ લબાના  

૧૨ સાગટાળા  નીલ નીલ - 

૧૩ સાંિેલી પદજમની ટને્ટ હાઉસ  વાગરેચા સુભાર્ભાઇ પે્રમચાંદભાઇ  

૧૪ સાંિેલી દાદી કૃપા ટેન્ટ હાઉસ  મછાર રાકેશભાઇ ૯૯૦૯૩૭૯૭૦૦ 

૧૫ સુખસર  નીલ નીલ - 

૧૬ કતવારા  આશાપુરી ટને્ટ હાઉસ  પ્રીતમભાઈ િગતસસાંહ બાકલીયા - 

૧૭ ધાનપુર  નીલ નીલ - 
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૧૮ ગરબાડા  માંડપ સવીસ ધારકનુ નામ    

૧૯ ગરબાડા  બદુભાઇ નરસીગાભાઇ માંડોડ  ગુલબાર  ૯૭૧૨૮૧૫૫૫૨ 

૨૦ ગરબાડા  વીરસીગભાઇ દલસીગભાઇ ગોહીલ  રહે.ટુકીઅનોપ તા.ગરબાડા જી.દાહોદ  ૯૫૧૨૮ ૩૮૩૧૦ 

૨૧ ગરબાડા  મનસખુભાઇ ખાતરાભાઇ ભુરા  રહે.ટુકીવિુ તા.ગરબાડા   

૨૨ ગરબાડા રાિેશભાઇ ચનુીલાલ મોરી  નવાફળીયા તા.ગરબાડા જી.દાહોદ  ૯૮૨૫૮૨૮૦૬૭  

 

પદરજશષ્ટ :-૧૩ 

 

મીનીબસ, ટમે્પા, રકની માજહતી 

અ. 

નાં. 

પો.સ્ટ.ેનુાં 

નામ 

વાહન માજલકનુાં નામ, સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર વાહનનો 

પ્રકાર 

વાહન નાંબર 

૧ દાહોદ 

ટાઉન  

ચામુાંડા રાવેલ્સ  રેલ્વે સ્ટેશન રોડ દાહોદ   

જીવણભાઇ લાલાભાઇ રાિગદર રહે-

પશુપજત નાથ નગર ગોદી રોડ દાહોદ  

૯૭૧૨૧૭૧૧૧૧ રાવેલ્સો  

૩ ઝાલોદ  મોહમદભાઇ રહસમભાઇ પટેલ  ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ રક G.J9Z9314 

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

૫ લીમખેડા ભરતભાઇધનાભાઇ ભરવાડ રહે.લીમખેડા ૯૯૦૯૭૪૭૦૪૭ મીની 

બસ 

- 

૬ લીમખેડા જચરાગકુમારચાંન્દ્રકાાંત શાહ  ૮૯૮૦૬૬૦૦૦૦ મીની 

બસ 

- 

૭ િેસાવાડા  જવનોદભાઇ બુધાલાલ પરમાર રહે િેસાવાડા ૯૮૭૯૮૩૨૫૬૫ ૪૦૭  
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આશ્રમ રોડ  

૮ િેસાવાડા  કસનભાઇ જહમાભાઇ કટારા રહે બાવકા  ૯૯૭૮૨૫૫૯૦૦ કુઝર જી.િે ૨૦ એન 

૭૫૦૯ 

૯ િેસાવાડા  નરેશભાઇ નારણભાઇ રાઠોડ રહે વડવા  ૯૯૦૯૭૩૫૧૧૫ કુઝર જી.િે ૨૦ એ 

૬૩૫૩ 

૧૦ િેસાવાડા  ચેનાભાઇ ભગવાનભાઇ ઝણીયા રહે આાંબલી   કુઝર જી.િે ૨૦ એ 

૫૭૯૬ 

૧૧ િેસાવાડા  દશિનભાઇ શાંકરભાઇ રાઠોડ રહે બાવકા 

સસાંગરી ફળીયા  

૮૯૮૦૭૦૫૩૩૩ બોલેરો જી.િે ૨૩ એઇ 

૧૮૮૬ 

૧૨ િેસાવાડા  સુરેશભાઇ ભારતસસાંહ નળવાયા રહે આાંબલી  ૮૭૫૮૯૧૬૪૦૮ કમાન્ડર 

જીપ 

જી.િે ૧૭ સી 

૦૩૧૭ 

૧૩ િેસાવાડા  રજવન્દ્રભાઇ જવરસસાંગભાઇ નળવાયા  

રહે આાંબલી ઉસરા ફળીયુ  

૯૯૭૮૨૫૫૮૯૧ કુઝર જી.િે ૯ બીસી 

૫૭૯૪ 

૧૪ દેવ.બારી

આ 

પટેલ મોહનભાઇ રૂપાભાઇ રહે. અાંતેલા, 

તા.દેવ.બારીયા 

૯૯૦૯૮૫૩૦૩૬  GJ –20 

U – 9695 

૧૫ દેવ.બારી

આ 

તેતરભાઇ બાબુભાઇ પટેલ રહે. દેગાવાડા, 

તા.દેવ.બારીયા 

૯૯૭૯૭૩૩૧૬૪  GJ – 20 

U – 9826 

૧૬ દેવ.બારી

આ 

હેમાંતભાઇ મડીયાભાઇ રહે.ઉધાવળા, 

તા.દેવ.બારીયા 

૯૬૮૭૯૬૭૬૨૩  GJ – 17 

W – 3092 

૧૭ દેવ.બારી

આ 

બળવાંતભાઇ પવિતભાઇ જાતે પટેલ રહે. 

પીપલોદ, તા.દેવ.બારીયા 

૯૯૭૮૨૩૮૦૧૪  GJ – 6 

XX – 382 

૧૮ દેવ.બારી જીજ્ઞેશકુમાર કાનસસાંહ રાઠવા રહે.દેવ.બારીયા, ૯૬૮૭૧૩૯૪૭૮  GJ – 20 
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આ ટાવર શેરી A – 5719 

૧૯ દેવ.બારી

આ 

મહમાંદ અલ્ તાફભાઇ મહેમુદમીયાાં કાજી રહે. 

દેવ.બારીયા, કાજી ફળીયા 

૯૪૦૯૪૬૦૮૪૧  GJ – 6 

XX – 437 

૨૦ લીમડી  ધારાસસાંગ કલાભાઇ પરમાર રહે. કાળીમહુડી, 

રવજી ફળીયા 

૯૯૭૮૩૬૬૪૮૯ ક્રુિર જીિે ૨૦ એ 

૮૪૨૧ 

૨૧ લીમડી  બાંસીલાલ મગનભાઇ કપાસીયા 

રહે.લીમડી,ચમારવાસ 

૯૯૭૪૦૭૭૭૨૯ ટેમ્પો 

૪૦૭ 

જીિે ૧૩ ટી 

૯૧૮૦ 

૨૨ લીમડી  રજવકાન્ત મગનભાઇ કપાસીયા રહે. 

લીમડી,ચમારવાસ 

૯૯૦૪૫૪૪૩૮૭ ટેમ્પો 

૪૦૭ 

જીિે ૧૭ એક્સ 

૬૭૧૧ 

૨૩ લીમડી અબુભાઇ મનસુખભાઇ ખાાંગુડા રહે. 

લીલવાઠાકોર 

૯૮૭૯૬૫૦૪૩૮ રક જીિે૧૭ ટી 

૫૦૩૭ 

૨૪ સાગટાળા નીલ નીલ નીલ નીલ 

૨૫ સાંિેલી ભરતભાઇ સબુરભાઇ ચારેલ રહે.સાંિેલી ૯૫૩૭૯૯૪૯૧૧ ક્રુઝર જી.િે.-૦૬ 

ઇ.ડી.૪૩૦૧ 

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

બી.ડી.૩૨૧૪ 

 

 

પદરજશષ્ટ :-૧૪ 

 

લોિની હકીકત દશાિવતી માજહતી 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ લોિનુાં નામ, સરનામુાં સાંચાલકનુાં નામ, સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર 
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૧  દાહોદ ટાઉન રામા હોટેલ  જવમલભાઇ કડકીયા  ૯૪૨૭૫૩૩૦૦૩ 

૨  દાહોદ ટાઉન િીભુવન ગેસ્ટ હાઉસ  હદરઓમ શમાિ ગુડુ શમાિ બસ  સ્ટેન્ડના સામે  ૦૨૬૭૩ ૨૨૧૦૫૭ 

૨૨૨૦૫૭ 

૩  દાહોદ ટાઉન શદકત ગેસ્ટ હાઉસ  હસમુખભાઇિેન બસ  સ્ટેન્ડના સામે   ૯૪૨૮૭ ૮૧૬૩૧ 

૪  દાહોદ ટાઉન વૃદાવન ગેસ્ટ હાઉસ  ગુાંિનભાઇ દેસાઇ સ્ટેશન રોડ  પાસે - 

૫  દાહોદ ટાઉન અાંબીકા ગેસ્ટ હાઉસ  મુન્નાભાઇ એમ   .પોરવાલ રેલવે સ્ટેશનરોડ 

દાહોદ  

૯૪૨૮૭ ૭૮૯૮૯ 

૬  દાહોદ ટાઉન કૃષ્ણ ગેસ્ટ હાઉસ  સુરેશભાઇ પાંજાબી રેલવ ેસટેશન રોડ  ૯૭૨૩૪ ૭૧૬૪૫ 

૭  દાહોદ ટાઉન અગ્રસેન ગેસ્ટ હાઉસ િીલોકભાઇ  અગ્રવાલ ગોદીરોડ  ૦૨૬૭૩૨૨૪૬૬૫ 

૮ દાહોદ રૂરલ  ગુલમહોર હોટલ  સાંગીતાબેન રમિેન્દ્રકુમાર દેસાઇ રહે.દાહોદ  ૯૭૨૪૩૦૨૬૭૩ 

૯ દાહોદ રૂરલ ખુશી હોટલ  પાંકિકુમાર કાાંતીલાલ શાહ રહે. હરીરાઇ 

ગોધરા રોડ  

- 

૧૦ ઝાલોદ  જશવશદકત ગેસ્ટ હાઉસ  ગૌરવકુમાર મહેન્દ્રભાઇ પાંડીત રહે.ઝાલોદ  ૯૭૨૯૨૬૮૨૬૬ 

૧૧ ઝાલોદ  પ્રભુતા ગેસ્ટ હાઉસ બાસવાડા 

રોડ ઝાલોદ  

દક્ષાબેન નારણભાઇ કલાલ રહે.બાસવાડા રોડ 

ઝાલોદ  

૯૪૨૭૦૭૭૯૧૮ 

૧૨ ઝાલોદ  અગ્રવાલ ગેસ્ટ હાઉસ ગામડી 

નાકા પાસે ઝાલોદ  

સરોિબેન ગોપાલદાસ અગ્રવાલ રહે.પાંચશીલ 

સોસા.ઝાલોદ  

૯૮૨૫૫૮૧૫૮૦ 

૧૩ ઝાલોદ  િય જહન્દ ફરસાણ માટિ 

એસ.ટી.સ્ટેન્ડ ઝાલોદ  

નરેનદ્રકુમાર ભોગીલાલ પાંડીત રહે. વડબજાર 

ઝાલોદ  

૯૪૨૭૦૭૭૯૨૫ 

૧૪ ઝાલોદ  એસ.ટી.ઉપહાર ગૃહ ઝાલોદ 

એસ.ટી.ડેપો ઝાલોદ  

રાિેશકુમાર પરસોતમદાસ ખુરાના રહે. 

બી.એમ.હાઇસ્કુલ ઝાલોદ  

૯૯૭૯૫૭૫૪૩૯ 

૧૫ ઝાલોદ  ગોપી રેસ્ટોરન્ટ સરકારી 

દવાખાના સામે ઝાલોદ  

કનૈયાલાલ કાલીદાસ પાંચાલ રહે.મુવાડા 

ઝાલોદ  

૯૪૨૮૫૪૫૧૬૫ 
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૧૬ ઝાલોદ  સહયોગ સ્વીટ એન્ડ ફરસાણ 

માટિ વડ બજાર ઝાલોદ  

ભરતકુમાર નારણદાસ પટેલ રહે.પાંચશી  

સોસા.ઝાલોદ  

૯૪૨૪૦૯૨૬૯૬ 

૧૭ લીમખેડા AMdA[ CM8, ,LDB[0F C];[GEF. D;]ZV,L SYZLIF  )$Z&_$*5$_ 

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

ZC[P,LDB[0F 

)_)))*#55$ 

૧૯ િેસાવાડા  હોટલ  ઉદેસસાંહ છગનભાઇ કટારા રહે.િેસાવાડા 

પાંચાયત પાસે તા.ગરબાડા  

- 

૨૦ િેસાવાડા  જનરાંકારી હોટલ એન્ડ ફરસાણ 

માટિ  

મનોિકુમાર ગણપતલાલ ચૌહાણ રહે.મેઇન 

બજાર તા.ગરબાડા  

- 

૨૧ િેસાવાડા  હોટલ  કમલેશકુમાર મનોિકુમાર િોર્ી 

રહે.િેસાવાડા તા.ગરબાડા  

- 

૨૨ િેસાવાડા  મારૂજત હોટલ  જનકુાંભ મહેન્દ્ર રતીલાલ રહે.િેસાવાડા મેઇન 

બજાર તા.ગરબાડા  

- 

૨૩ રણધીકપુર  નીલ નીલ - 

૨૪ દેવ.બારીઆ િય મહાકાળી લોિ ચન્ દ્શીકાબેન શ્ યામસુાંદર જાની  

૨૫ દેવ.બારીઆ િય િલારામ હોટલ પ્રજવણભાઇ શાંકરભાઇ બારીયા  

૨૬ દેવ.બારીઆ ભાવનગરી નારણ પરમાનાંદ જાતે ભગતાણી  

૨૭ દેવ.બારીઆ ગુરૂકૃપા હોટલ અસાયડી અશોક  શીવચરણ  જાતે અમથાણી  

૨૮ દેવ.બારીઆ પીપલોદ જવનોદ ખેમચાંદ રામલાલ જાતે અગ્રવાલ   

૨૯ દેવ.બારીઆ વણઝારા હોટલ નરસસાંહ હરીસસાંહ જાતે વણઝારા  

૩૦ દેવ.બારીઆ કલ્ યાણ હોટલ  કલ્ યાણસસાંહ િેસીંગભાઇ રાઠોડ  
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૩૧ દેવ.બારીઆ ઘનશ્ યામ હોટલ ચરતભાઇ રણછોટભાઇ ભરવાડ  

૩૨ દેવ.બારીઆ માાં કૃપા હોટલ  કીશોરકુમાર અમૃતલાલ િયસ્ વાલ   

૩૩ દેવ.બારીઆ આશાપુરા આહારગૃહ  શ્રવણભાઇ સોમાભાઇ વણઝારા   

૩૪ ફતેપુરા કાઠીયાવાડી હોટલ  દદલીપભાઇ શાંભુભાઇ પટેલ રહે.ફતેપુરા  ૯૫૮૬૭૩૩૫૭૭ 

૩૫ ફતેપુરા જનલમ હોટલ  સાબીરભાઇ મજીદ પટેલ રહે.ફતેપુરા ૮૨૦૦૧૧૨૮૮૦ 

૩૬ ફતેપુરા િયઅાંબે હોટલ  લાલભાઇ પન્નભાઇ પાંચાલ રહે.ફતેપુરા ૯૬૩૮૦૦૪૬૦૦ 

૩૭ ફતેપુરા અદરહાંત દાલબાટી  નરેશલાલ મહત દેવડા રહે.ફતેપુરા ૯૯૦૯૮૫૧૬૦૮ 

૩૮ લીમડી  દશિન હોટલ મહેશભાઇ રમણભાઇ મોરી ૯૯૭૯૨૭૮૧૧૧ 

૩૯ સાંિેલી બાપાસીતારામ ભોિનાલય 

સાંિેલી 

મુકેશભાઇ  નાંદ કીશોર સાધ ુ  

૪૦ સાંિેલી સત્કાર નમકીન માટિ સાંિેલી ગિેન્દ્રકુમારસી.પાંચાલ ૯૯૨૫૧૭૭૨૬૫ 

૪૧ સાંિેલી ન્ય ુભાવનગરી નાસ્તા  હાઉસ 

સાંિેલી 

ગોપાલભાઇ  પાંદડત  ૯૯૨૫૧૭૭૨૭૪ 

૪૨ સાંિેલી સુમીત  ફરસાટ માટિ સુમીતભાઇ મહેશભાઇ ભાટીયા ૯૮૭૯૭૨૫૨૮૩ 

૪૩ કતવારા  આવન્તીકા હોટલ  ભરતભાઈ  ૭૨૦૩૦૧૪૧૭૨ 

૪૪ ધાનપુર બાબારામદવે આપસીંગભાઇ ધળુાભાઇ પટલે  ૯૭૧૨૫૧૧૯૯૨ 

 

 

પદરજશષ્ટ :-૧૫ 

અધિલશ્કરી દળોને રહવેા માટેની વ્યવસ્થા અાંગનેી માજહતી 

અ. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ રહેવાના સ્થળનુાં નામ, સરનામુાં સાંચાલકનુાં નામ, મોબાઇલ નાંબર 
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નાં. 

૧ દાહોદ ટાઉન શાક માકેટ યાડિમાાં શ્રી મનોિ શાહ સેકે્રટરી 

એ.પી.એમ.સી.  

શ્રી અિયભાઈ કાબરાવાલા 

આસી. સેકે્રટરી એ.પી.એમ.સી.  

ઓદફસ નાં.૨૪૦૫૦૨  શાક 

માકેટના ગેટનો નાં. ૨૩૧૧૧૯ 

દાહોદ અનાિ મહાિન માકેટીંગ   

૯૨૨૮૧૩૫૫૦૦ 

૯૪૨૬૦૮૫૬૧૪- 

૨ દાહોદ ટાઉન દરજી સમાિની વાડી  શ્રી કમલેશભાઈ દરજી માંડાવાવ 

સકિલ મો.નાં.૯૯૧૩૧૧૮૧૧૧ 

 

૩ દાહોદ ટાઉન પાંચાલ સમાિની વાડી  શ્રી બાબુભાઈ પાંચાલ 

મો.નાં.૯૩૭૭૭૪૨૯૩૧ 

 

૪ દાહોદ ટાઉન સીન્ધી સમાિની વાડી  અિયભાઇ ધમાિણી   

મો.નાં ૮૭૫૮૪૬૦૪૬૦ 

 

૫ દાહોદ રૂરલ નીલ નીલ નીલ 

૬ ઝાલોદ  સવોદય હાઇસ્કુલ મુનખોસલા 

રોડની બાિુમાાં તા.ઝાલોદ  

શ્રી કનુભાઇ એમ.પ્રજાપજત રહે. 

ઝાલોદ સવોદય સોસા.સામે  

૯૮૭૯૩૮૯૩૯૦ 

૭ ઝાલોદ  શ્રી સુભાર્ચાંદ્ર બોઝ આશ્રમશાળા 

મુનખોસલા ઝાલોદ  

અરૂણાબેન િે.પરમાર પ્રમુખ  ૯૮૭૯૩૧૮૩૧૩ 

૮ ઝાલોદ  ઝાલોદ ઔધોજગક સાંસ્થા ઝાલોદ  બગદીશભાઇ વી.પરમાર 

સ્ટોરકીપર  

૮૨૦૦૩૫૮૭૪૫ 

૯ ઝાલોદ  શ્રી િગદદશકુમાર ઉિર બુજનયાદી 

આશ્રમ શાળા નાનસલાઇ સાંિેલી 

શ્રી મહેનદ્રભાઇ બી.સેલોત ઉિર ૯૪૨૮૦૨૮૭૮૪ 
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રોડ ની બાિુમાાં ઝાલોદ  બુનીયાદી આશ્રમ શાળા આચાિય 

૧૦ ઝાલોદ  કિેલી પ્રા.શાળા  રાિેશભાઇ રામસીંગભાઇ મનુયા 

આચાિય કિેલી પ્રાથજમક શાળા   

૯૭૨૬૭૬૭૬૧૬ 

૧૧ ઝાલોદ  ઝલાઇ માતાનુાં માંદદર ઝાલોદ  દકરીટભાઇ મખનભાઇ અગ્રવાલ 

ઝાલોદ 

૯૪૨૮૪૪૮૪૧૭ 

૧૨ લીમખેડા મોડેલ સ્કુલ લીમખેડા ગોપીકુમાર બી.પટેલ ૯૭૧૪૪૧૦૩૯૯ 

૧૩ િેસાવાડા  યશવાટીકા કુમાર આશ્રમ 

િેસાવાડા 

ભીલ સેવા માંડળ દાહોદ ના પ્રમુખ  

નરસસાંગભાઇ હઠીલા રહે .લીમડી  

 

મો.નાં.૯૪૨૭૩૧૯૫

૦૦ 

૧૪ િેસાવાડા  વણીકરદાદા માધ્યજમક આશ્રમ  

શાળા નેલસુર 

અનીલભાઇ બામણીયા 

રહે .નેલસુર  

મો.નાં.૯૭૧૨૦૯૨૯

૯૯ 

૧૫ િેસાવાડા  આદદવાસી આશ્રમ શાળા બાવકા સોમજીભાઇ પુાંજાભાઇ ડામોર  મો.નાં.૦૨૬૭૩ 

૨૨૦૦૦૦ 

૧૬ િેસાવાડા  સ્વામી જવવેકાનાંદ માધ્યજમક શાળા 

અભલોડ 

આર .એસ.બારીયા દાહોદ  

 

મો.નાં.૯૪૨૮૫૪૫૫

૬૧ 

૧૭ રણધીકપરુ આમ્રકુાંિ આશ્રમ શાળા સીંગવડ   પ્રન્સીપાલ શ્રી બામણીયા ચાંદભુાઇ  ૯૬૩૮૪૬૯૦૭૯ 

૧૮ દેવ.બારીઆ પી.ટી.સી. કોલેિ  કુમાર છાિાલય  

દેવ.બારીઆ  

સરકારી   

૧૯ દેવ.બારીઆ કોલેિ  કુમાર છાિાલય  

દેવ.બારીઆ 

સરકારી   

૨૦ ફતેપુરા શ્રી સુખદેવ આશ્રમ શાળા વાાંગડ, 

તાઃફતેપુરા જીઃદાહોદ 

શ્રી કાન્તીભાઇ પટેલ ૮૧૪૧૩૫૬૭૮૭ 

૨૧ લીમડી  ઉિર બુનીયાદી આશ્રમશાળા આચાયિ દકરીટકુમાર નાથાભાઇ ૯૯૨૫૯૯૯૮૦૨ 
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મીરાખેડી વણકર 

   ગુરૂજી કલસીંગભાઇ કચનાભાઇ 

ભાભોર 

૯૯૦૯૪૫૬૩૫૦ 

૨૨ લીમડી  રાષ્ટ્રીય ઉિર બુનીયાદી 

આશ્રમશાળા મીરાખેડી 

આચાયિ ઉપેન્દ્રકુમાર હરીશકુમાર ૭૪૨૮૧૨૮૧૮૨ 

   ગુરૂજી સોમાભાઇ માનસસાંગભાઇ 

મેડા 

૯૭૨૭૮૩૮૬૮૩ 

૨૩ લીમડી  આશ્રમશાળા ચાકલીયા ગુરૂજી સવજીભાઇ માનીયાભાઇ 

સાંગાડા 

૭૮૭૪૦૫૪૮૪૬ 

૨૪ સાગટાળા વાલજમકી આશ્રમ શાળા 

સાગટાળા  

  

૨૫ સાંિેલી માાંડલીક સ્તુરબા કન્યા છાિાલય 

માાંડલી 

માનસીંગભાઇ ગુરુજી ૯૯૨૫૧૭૬૮૨૨ 

૨૬ સાંિેલી સાંત કબીર છાિાલય પીછોડા સરદારસસાંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

૨૭ સાંિેલી માધ્યજમક અને ઉ.મા.કન્યા 

જવધાલય સાંિેલી 

સરદારસસાંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

૨૮ ધાનપુર એકલવ્ય આશ્રમશાળા પીપેરો સુરેશભાઇમાનાભાઇબારીયા ૯૦૯૯૧૩૧૮૬૩ 

૨૯ ધાનપુર ગૃહક આશ્રમશાળા કાંિેટા ભાવેશડામોર ૮૯૮૦૬૩૬૬૫૯ 

૩૦ ધાનપુર ગુમલી આશ્રમશાળા તા ધાનપુર આચાયિ શ્રીકેવનભાઇ 

વરસીંગભાઇ કટારા 

સાંચાલકનુાં નામ- 

કટારાિવસીંગભાઇતેરસીંગભાઇ 

૯૯૭૮૩૭૧૧૯૨ 

૯૫૩૭૬૧૬૦૫૧ 
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૩૧ ધાનપુર કાંિેટામાધ્યજમકા ઉછચિર 

માધ્યજમક શાળા 

એસ.પી પરમાર  

સાંચાલકનુાં  નામ-

નટવરસસાંહક.ેપુવાર 

 

૯૭૨૬૪૬૫૫૯૭ મો 

(૧) 

૯૪૨૭૪૮૫૮૮૬ 

(ર) 

૯૭૧૨૫૧૧૯૩૫ 

૩૨ ધાનપુર શ્રી રાિ ઉતર 

બુજનયાદીઆશ્રમશાળા  પીપેરો 

બી.કે.ચૌહાણ  સાંચાલક નુાં   

બચુભાઇ ખાબડ 

૯૯૦૯૧૯૪૨૪૫ 

૯૪૨૬૦૧૮૮૯૩ 

૩ ગરબાડા  આશ્રમશાળા પાાંચવાડા ભાવેશભાઇ ઝીથરાભાઇ જાતે 

પલાશ પાાંચવાડા તા.ગરબાડા  

૯૭૧૨૦ ૯૨૯૨૮ 

 ગરબાડા  િે.કે.તન્ના હાઇસ્કુલ ગાાંગરડી તથા 

કન્યા જવદ્યાલય ગાાંગરડી 

આચાયિ જવિય આર.શાહ. 

ગાાંગરડી તા.ગરાબડા  

૯૪૨૬૪ ૦૫૯૧૬ 

 ગરબાડા  રામદેવ આશ્રમ શાળા પાટીયા  િશોદાબેન ટી .બારીયા  

પાટીયા તા.ગરબાડા જી.દાહોદ  

૯૯૦૯૫૪૮૭૮૫ 

 ગરબાડા  ઠક્કર બાપા કુમાર છાિાલય 

ગાાંગરડી 

ભુરાભાઇ નીલમસીહ બારીયા  

ગાાંગરડી તા.ગરબાડા  

૯૯૭૪૪ ૩૩૭૫૦ 

 ગરબાડા  મહાત્મા ગાાંધી ઉિર બુજનયાદી 

આશ્રમશાળા ચાંદલા 

હસમુખભાઇ સોમાભાઇ  

પટેચાંદલા તા.ગરબાડા જી.દાહોદ  

૯૯૭૪૦૮૭૫૭૦. 
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પદરજશષ્ટ :-૧૬ 

ફસાયલેા વ્યજક્તને રાખવા માટનેી વ્યવસ્થાની માજહતી 

અ. 

નાં. 

પો.સ્ટ.ેનુાં નામ રહેવાનુાં સ્થળ, સરનામુાં સાંચાલકનુાં નામ, મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન જહન્ દુ ધમશાળા દાહોદ રેલ્ વે સ્ ટશેન 

રોડ  

ચન્ દકાાંત કેસવલાલ શાહ  ૯૪૨૭૦૦૯૦૮૯ 

૨ દાહોદ ટાઉન સુન્ની મુસાફરીખાન  ફખરૂદીન દીવાન રસ્ટી રેલવે 

સ્ટેશન રોડ દાહોદ  

૯૯૨૪૮ ૨૯૦૬૫ 

૪ ઝાલોદ ઝલાઇમાતાનુાં માંદદર ઝાલોદ દકરીટભાઇ મખનભાઇ અગ્રવાલ 

ઝાલોદ 

૯૪૨૮૪૪૮૪૧૭ 

૫ લીમખેડા માકેટયાડિ ભરતભાઇ ધનાભાઇ ભરવાડ ૯૯૦૯૭૪૭૦૪૭ 

૬ િેસાવાડા  યશવાટીકા કુમાર આશ્રમ િેસાવાડા ભીલ સેવા માંડળ દાહોદ ના પ્રમુખ  

નરસસાંગભાઇ હઠીલા રહે .લીમડી  

 

૯૪૨૭૩૧૯૫૦૦ 

૭ િેસાવાડા  વણીકરદાદા માધ્યજમક આશ્રમ  શાળા 

નેલસુર 

અનીલભાઇ બામણીયા રહે .નેલસુર  ૯૭૧૨૦૯૨૯૯૯ 

૮ િેસાવાડા આદદવાસી આશ્રમ શાળા બાવકા સોમજીભાઇ પુાંજાભાઇ ડામોર  ૦૨૬૭૩ 

૨૨૦૦૦૦ 

૯ િેસાવાડા  સ્વામી જવવેકાનાંદ માધ્યજમક શાળા 

અભલોડ 

આર .એસ.બારીયા દાહોદ  

 

૯૪૨૮૫૪૫૫૬૧ 

૧૧ દેવ.બારીઆ પી.ટી.સી. કોલેિ  કુમાર છાિાલય  

દેવ.બારીઆ  

સરકારી   

૧૨ દેવ.બારીઆ કોલેિ  કુમાર છાિાલય  દેવ.બારીઆ સરકારી   

૧૫ સાગટાળા વાલજમકી આશ્રમ શાળા સાગટાળા    

૧૬ સાંિેલી માાંડલી કસ્તુરબા કન્યા છાિાલય માનસીંગભાઇ ગુરુજી ૯૯૨૫૧૭૬૮૨૨ 
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માાંડલી 

૧૭ સાંિેલી સાંત કબીર છાિાલય પીછોડા સરદારસસાંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

૧૮ સાંિેલી માધ્યજમક અને ઉ.મા.કન્યા જવધાલય 

સાંિેલી 

સરદારસસાંહ બારીઆ ૯૫૩૦૧૮૨૨૮૦ 

 

પદરજશષ્ટ :-૧૭ 

કેબલ ઓપરટેર / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનારની જવગત 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ કેબલ ઓપરેટર / ટી.વી.ચેનલ ચલાવનારનુાં નામ, સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન આદશિ કેબલ ઓપરેટર  સીટસ પોઇન્ટ એમ.જી .રોડ દાહોદ 

નુપેન્દ્રકુમાર પ્રજવણકુમાર દોર્ી 

૯૮૨૪૬૯૦૨૦૧ 

૩ ઝાલોદ  િય અાંબે કેબલ ઓપરેટર રહે.ઝાલોદ નગરપાલીકાની સામે  

ભરત ટાવર પાસ ેઝાલોદ  

૭૦૪૬૨૮૧૧૨૨ 

૪ લીમખેડા સીરીશભાઇ પુનમચાંદ ગુિિર રહે.લીમખેડા ૯૪૨૬૩૬૩૦૫૮ 

૭ દેવ.બારીઆ રસ્ મીકાન્ ત સોની ૯૯૧૩૮૩૮૩૩૩ 

૮ દેવ.બારીઆ નીમિળસસાંહ  ચૌહાણ ૯૬૩૮૫૫૭૭૯૯ 

૯ દેવ.બારીઆ માંથન રાણા ૯૫૭૪૦૬૧૫૭૪ 

૧૦ દેવ.બારીઆ અભેસીંગ બારીયા ૯૦૯૯૪૫૬૨૯૯ 

૧૧ દેવ.બારીઆ જવપુલ સથવારા ૯૪૨૮૪૪૯૬૩૯ 

૧૫ સાંિેલી પરેશભાઇ ચાવડા  

૧૬ સુખસર  ડેન ટીવી ભુરીયો ઉફે ઇનદ્રવદન ભગવાનભાઇ પાંચાલ રહે.સુખસર ૯૭૨૫૪૧૨૪૯૦ 
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તા.ફતેપુરા  
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પદરજશષ્ટ :-૧૮ 

પોલીસ સ્ટશેનમાાં પુર  જનયિણ માટે ના સાધનોની જવગત 

અ.નાં. પો.સ્ટે.નુાં નામ જવગત સાંખ્યા રીમાકિસ 

૧ દાહોદ ટાઉન  સરકારી વાહન ૨  

૨ દાહોદ ટાઉન  બેટરી ૧  

૩ દાહોદ રૂરલ સરકારી વાહન ૨  

૪ દાહોદ રૂરલ બેટરી ૨  

૫ ઝાલોદ સરકારી વાહન ૨  

૬ ઝાલોદ બેટરી ૧  

૭ લીમખેડા સરકારી વાહન ૧  

૮ લીમખેડા બેટરી ૧  

૯ િેસાવાડા  સરકારી વાહન ૧  

૧૦ રણધીકપુર  સરકારી વાહન ૨  

૧૧ રણધીકપુર  બેટરી ૨  

૧૨ દેવ.બારીઆ સરકારી વાહન ૪  

૧૩ દેવ.બારીઆ બેટરી ૨  

૧૪ લીમડી સરકારી વાહન ૪  

૧૫ લીમડી બેટરી ૧  

૧૬ સુખસર સરકારી વાહન ૧  

૧૭ ધાનપુર  સરકારી વાહન ૧  

૧૮ ધાનપુર  બેટરી ૧  
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૧૯ એમ.ટી.શાખા દાહોદ  મોટી બસ પી નાં.-૧૯, ૧ સરદ વાહનો ફકત 

એમ.ટી.શાખાની 

આપેલ છે.  

૨૦  વોટર કનેોન પી નાં.-૧૮૫ ૧  

૨૧  વજ્ર પી નાં.-૧૬૫ ૧  

૨૨  એસ.એમ.એલ. પી નાં.-૮૨ ૧  

૨૩  ઓપન રક પી નાં.-૧૭૩,૧૩૦ ૨  

૨૪  વોટર ટેન્કર પી નાં.-૨૦ ૧  

૨૫  લાઇટ વાહન પી નાં.-૧૩૧ ૧  
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પદરજશષ્ટ :-૧૯ 

 

પોલીસ સ્ટશેન જવસ્તારમાાં  મદદ કરનાર અન્ન/ ફ્રુડ પેકટેના રસ્ટીઓ જવગત 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ રસ્ટીઓના નામ, સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન જહન્ દુ ધમશાળા દાહોદ રેલ્ વે સ્ ટશેન રોડ , ચન્ દકાાંત કેસવલાલ શાહ ૯૪૨૭૦૦૯૦૮૯ 

૨ દાહોદ ટાઉન સુન્ની મુસાફરીખાન ફખરૂદીન દીવાન રસ્ટી રેલવે સ્ટેશન રોડ દાહોદ ૯૯૨૪૮ ૨૯૦૬૫ 

3 ઝાલોદ  રામ રોટી આયોિન માંડળ ઝાલોદ િગદદશભાઇ ઇશવરભાઇ અગ્રવાલ 

રહે. ઝાલોદ  

૯૪૬૩૦૩૮૩૮૩૯ 

૪ િેસાવાડા  શ્રી વરદાયક હનુમાનજી જશવ માંદદર િેસાવાડા તથા િેસાવાડા ગામના સવિ 

ગ્રામિનો રહે િેસાવાડા પાંચાયત ચોક પાસે 

૯૪૨૮૦૨૮૯૮૮ 
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પદરજશષ્ટ :-૨૦ 

 

પોલીસ સ્ટશેન જવસ્તારમાાં  વાહન મદદ ની જવગત 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ વાહન માલીક / રાાંસપોટિ કોન્રાકટરના નામ, સરનામુાં મોબાઇલ નાંબર 

૧ દાહોદ ટાઉન દકશન રાન્સપોટિ- અનાિ માકેટના ગેટ નાં. ૧  ચન્દ્રપ્રકાશ  દકશનચાંદ 

ધમાિણી રહે-િનતાચોક તળાવ પાસ ેદાહોદ  

 

 

૯૮૨૪૩૬૩૬૮૨, 

૯૭૧૨૯૬૩૬૮૨, 

૯૭૧૨૭૩૧૦૦૧, 

૦૨૬૭૩ 

૨૪૦૬૮૨, 

૦૨૬૭૩૨૪૦૨૮૨ 

૨ દાહોદ ટાઉન પ્રકાશ રોડ લાઇન્સ રળીયાતી રોડ દાહોદ  ચાંન્દ્રપ્રકાશ દકશનચાંદ રહે-

િનતાચોક તળાવ પાસ ેદાહોદ 

૦૨૬૭૩ ૨૨૩૨૬૨ 

૯૪૨૬૨૫૦૨૮૨ 

૩ દાહોદ ટાઉન યતીન્દ્ર રોડ લાઇન્સ - અનાિ માકેટ રળીયાતી ગેટ નાં.૩ કનકલાલ 

ધીરિલાલ મહેતા  

૦૨૬૭૩ 

૨૨૨૦૩૨૩ 

૯૪૨૬૫૦૪૦૩૮ 

૪ દાહોદ ટાઉન કઠપુતળી એમ.પી રોડ લાઇન્સ અનાિ માકેટ રળીયાતી ગેટ નાં.૩ 

સુભાર્ દાતારામ ગુજ્િર  

૯૭૨૪૧૬૮૦૧૯ 

૫ દાહોદ ટાઉન હીંગળાિ રોડ લાઇન્સ અનાિ માકેટ રળીયાતી ગેટ નાં.૩ દીલીપભાઇ 

ગારી  

૯૪૨૮૮૨૧૦૮૮ 

૬ દાહોદ ટાઉન એચ.કે .રોડ લાઇન્સ અનાિ માકેટ રળીયાતી ગેટ નાં.૩ હરીશકુમાર 

દકશનચાંદ ધમાિણી 

૦૨૬૭૩૨૨૦૬૯૪  

૯૮૨૫૩૫૫૮૮૩ 

૭ દાહોદ ટાઉન પાંચમહાલ રાન્સપોટિ શ્રી રામ બેંક ચાકલીયા રોડ દાહોદ મુસ્તાકભાઇ  ૯૪૨૮૩૬૫૧૪૫ 
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૮ દાહોદ ટાઉન અમદાવાદ રાન્સપોટિ શ્રી રામ બેંક ચાકલીયા રોડ ફખરૂભાઇ હાજી  ૯૪૨૮૩૬૫૧૪૫ 

૯ દાહોદ ટાઉન રોયલ રાન્સપોટિ યશમાકેટ ભોઇવાડા દાહોદ  સલીમભાઇ   ૦૨૬૭૩૨૨૦૭૫૫ 

૧૦ દાહોદ ટાઉન જાાંબુઆ ગોલ્ડન રન્સપોટિ દાહોદ  શબ્બીરભાઇ  ૯૪૨૬૫૦૬૩૫૨ 

૧૧ દાહોદ ટાઉન  અવાંજતકા રોડ લાઇન્સ રળીયાતી રોડ ભરતભાઇ સોલાંકી  ૯૮૨૫૨૪૪૧૭૨ 

૧૨ દાહોદ ટાઉન આશાપુરા રાન્સપોટિ િુના આર.ટી .ઓ .પાસે દાહોદ જપ્રતેશ  ૯૭૧૨૯૭૯૬૬૨ 

૧૩ દાહોદ ટાઉન રજવન્દ્ર રાન્સપોટિ લક્ષ્મીનગર રળીયાતી રોડ દાહોદ  રજવન્દ્રસસાંહ સોલાંકી  ૦૨૬૭૩૨૪૦૧૬૧ 

૧૪ દાહોદ ટાઉન માતાંગી રાન્સપોટિ િુના આર.ટી.ઓ .પાસે દાહોદ રમેશભાઇ લબાના  ૯૮૭૯૭૪૬૫૦૧ 

૧૫ દાહોદ ટાઉન જવકીભાઇ શમાિ ગારખાયા ડેલામાાં દાહોદ  ૯૪૨૬૫૦૬૩૬૬ 

૧૬ ઝાલોદ  સલીમભાઇ રહીમભાઇ પટેલ રહે.કસ્બા ઝાલોદ  ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ 

૧૭ ઝાલોદ મોહમદભાઇ રહીમભાઇ પટેલ રહે.કસ્બા ઝાલોદ ૯૭૧૨૯૯૧૫૫૩ 

૧૮ િેસાવાડા   જવનોદભાઇ બુધાલાલ પરમાર રહે િેસાવાડા આશ્રમ રોડ  ૯૮૭૯૮૩૨૫૬૫ 

૧૯ દેવ.બારીઆ જાવીદભાઇ અહેમદભાઇ મનસુરી રહે. મોટીઝરી, તા.દેવ.બારીયા ૯૭૨૭૮૯૦૦૬૬ 

૨૦ દેવ.બારીઆ િસવાંતભાઇ ભલાભાઇ પટેલ રહે.ગામડી, તા.દેવ.બારીયા ૯૯૨૫૫૮૯૩૩૮ 

૨૧ દેવ.બારીઆ ધીરસીંગભાઇ સુરસીંગભાઇ પટેલ રહે. રામપુર, તા.ધાનપુર ૭૫૬૭૫૦૨૬૬૨ 

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

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

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

૨૫ ફતેપુરા કપીલભાઇ ભરતભાઇ નહાર ૯૪૨૭૦૩૫૭૩૮ 

૨૬ લીમડી  ધારાસસાંગ કલાભાઇ પરમાર રહે.કાળીમહુડી, રવજી ફળીયા ૯૯૭૮૩૬૬૪૮૯ 
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૨૭ લીમડી બાંસીલાલ મગનભાઇ કપાસીયા રહે. લીમડી,ચમારવાસ ૯૯૭૪૦૭૭૭૨૯ 

૨૮ લીમડી રજવકાન્ત મગનભાઇ કપાસીયા રહે. લીમડી,ચમારવાસ ૯૯૦૪૫૪૪૩૮૭ 

૨૯ લીમડી અબુભાઇ મનસુખભાઇ ખાાંગુડા રહે. લીલવાઠાકોર ૯૮૭૯૬૫૦૪૩૮ 

૩૦ ગરબાડા ફતેસીગભાઇ રૂપસીગભાઇ જાતે ગોહીલ રહ.ેદાદરુ તા.ગરબાડા ૯૪૨૭૦ ૧૩૩૨૦ 
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પદરજશષ્ટ :-૨૧ 

પોલીસ સ્ટશેન જવસ્તારમાાં  ડમેની જવગત 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ ડેમની માજહતી નામ તથા ઉંચાઇ કયાાં આવેલ છે. સ્થળ 

૧ દાહોદ ટાઉન નીલ નીલ 

૨ દાહોદ રૂરલ કાળીડેમ  ચોસાલા ગામે 

૩ ઝાલોદ  માછણનાળા સસાંચાઇ જવભાગ ઉંચાઇ ૨૫.૪૪ મી.ઉચાઇ 

લાંબાઇ ૨ કી.મી.  

નાનસલાઇ ગામે ઝાલોદ 

૪ લીમખેડા  નીલ નીલ 

૫ િેસાવાડા  નીલ નીલ 

૬ રણધીકપુર  ચુાંદડી ડેમ કબુતરી નદી  ચુાંદડી 

૭ રણધીકપુર  પાંતગડી હડફ નદી  પાંતગડી 

૮ દેવ.બારીઆ વાક્લેચવર ડેમ  નાની  ખિુરી 

૯ ફતેપુરા  નીલ નીલ 

૧૦ લીમડી  કાળી ટુ ઉચાાંઇ-૧૫૦ ફુટ સાબળી 

૧૧ સાગટાળા નીલ નીલ 

૧૨ સાંિેલી નીલ નીલ 

૧૩ સુખસર  નીલ નીલ 

૧૪ કતવારા  નીલ નીલ 

૧૫ ધાનપુર ઉમરીયા ઉમરીયા 
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૧૬ ધાનપુર અદલવાડા નળુુ્ 

૧૭ ગરબાડા  ઠક્કર બાપા સરોવર ઉચાઇ ૮૩ ફુટ  ટુકીવિુ પાટાડુગરી તા.ગરબાડા  
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પદરજશષ્ટ :-૨૨ 

 

જિલ્લાનાાં પો.સ્ટ.ેની હદમાાં આવલે વાયરલેસ સટેની માજહતી દશાિવતુાં પિક 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ વાયરલેસ સેટની માજહતી કયાાં આવેલ છે. સ્થળ રાખેલ છે. અથવા 

રાખવામાાં આવનાર છે. 

૧ દાહોદ ટાઉન  ૧ દાહોદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન 

૨ દાહોદ રૂરલ ૧ પો.સ્ટ.ેમાાં રાખવામાાં આવેલ 

૩ ઝાલોદ  ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન ઝાલોદ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ લીમખેડા  હા લીમખેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૫ િેસાવાડા પો.સ્ટે ૨ િેસાવાડા પો.સ્ટ ેખાતે તથા સરકારી વાહનમાાં 

૬ રણધીકપુર  ૧ રણધીકપુર પોલીસ સ્ટેશન 

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

૮ ફતેપુરા ફતેપુરા પો.સ્ટ.ે ફતેપુરા પોલીસ સ્ટેશનમા 

૯ લીમડી  કાળી ટુ સાબળી 

૧૦ સાગટાળા નીલ નીલ 

૧૧ સાંિેલી સાંિેલી પો.સ્ટે. વાયરલેસ સાંિેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ સુખસર  નીલ નીલ 

૧૩ કતવારા  ૧ ખાંગેલા ચેક પોસ્ટ 

૧૪ ધાનપુર ધાનપુર પો.સ્ટ-ે૧ 

કાંિેટા આ.પો.-૧ 

ધાનપુર પો.સ્ટ-ે૧ 

કાંિેટા આ.પો.-૧ 
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૧૫ ગરબાડા  ૨ પોલીસ સ્ટેશન ગરબાડા 

૧૬ ગરબાડા  ૧ મીનાક્યાર ચકે પોસ્ટ  
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પદરજશષ્ટ :-૨૩ 

 

જિલ્લાનાાં પો.સ્ ટનેી હદમાાં આવલે નદી  જવસ્તારના ગામો ખસડેવા લાયક દશાિવતુાં પિક 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ નદી જવસ્તારના ખસેડવા લાયક યામોની માજહતી નદીનુાં નામ 

૧ દાહોદ ટાઉન નીલ નીલ 

૨ દાહોદ રૂરલ નીલ  નીલ 

૩ ઝાલોદ  સાાંપોઇ નાનસલાઇ જવગેર ે માછણ નદી 

૪ લીમખેડા પટવાણ,ટીંબા,નીનામાના ખાખરીયા,લીમખેડા નાના હાથીધરા હડફ નદી 

૫ િેસાવાડા  નીલ  નીલ 

૬ રણધીકપુર  પાંતગડી ,પાલ્લા બારેલા  હડફ 

૭ દેવ.બારીયા  નીલ  નીલ 

૮ ફતેપુરા  નીલ  નીલ 

૯ લીમડી  લીમડી,નીમેવરોડ,વરોડ, રજણયાર, ટાાંડી માછણ નદી(માછણ ડેમ) 

૧૦ સાગટાળા  નીલ  નીલ 

૧૧ સાંિેલી  નીલ  નીલ 

૧૨ સુખસર  નીલ  નીલ 

૧૩ કતવારા  નીલ  નીલ 

૧૪ ધાનપુર ચારી,ડુાંગરપુર,ડભવા, પાનમ 

૧૫ ગરબાડા  નીલ  નીલ 
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પદરજશષ્ટ :-૨૪ 

 

પો.સ્ટે. જવસ્તારમાાં ૫સાર થતી નદીઓ, નહેરો, કાાંસ કયાાંથી શરૂ થાય છે અને કયા પરુી થાય છે. અને તનેા રૂટ ઉ૫ર કયા કયા 

ગામો આવલે છે તનેી જવગત. 

 

અ.નાં. પો.સ્ટ.ેનુાં નામ નદીઓ/નહેરો/કાાંસ રૂટ ઉપર આવતા ગામોના નામ 

૧ દાહોદ ટાઉન નીલ નીલ 

૨ દાહોદ રૂરલ નીલ  નીલ 

૩ ઝાલોદ  માછણ નદી ખારા લીમડીથી નીકળી સાાંપોઇ 

નાનસલાઇ થેરકા જચિોડીયા મુનખોસલા 

ધાવડીયા થઇ અનાસ નદીને મળે છે.  

થેરકા સાાંપોઇ નાનસલાઇ  

૪ લીમખેડા હડફ નદી  પટવાણ,ટીંબા,નીનામાનાખાખરીયા,લીમખેડા 

નાના હાથીધરા 

૫ લીમખેડા વાાંકડી નદી  હાથીયાવન,બાડીબાર,પીપળી 

૬ લીમખેડા ડોસી નદી  નવાવડીયા,િુનાવડીયા 

૭ િેસાવાડા  નહેરો – નીલ 

નદદ – કરણી નદદ 

કોતર – (૧) ઉમરીયા કોતર, 

(૨) કાતળીયા કોતર 

 

અભલોડ 

અભલોડ ઉબરીયા ફળીયુ,  

(૧) બાવકા 

(૨) વડવા  

(૩) ખિુરીયા  

૮ રણધીકપુર  કોઇ નહેર પ્રસાર થતી નથી   
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૯ દેવ.બારીઆ પાનમ નદી  બૈણા, િુનાબારીઆ, ચેનપુર, ભુવાલ, ભુતીયા, 

ભથવાડા  

૧૦ ફતેપુરા  નીલ  નીલ 

૧૧ સાગટાળા  નીલ  નીલ 

૧૨ સાંિેલી સુકી નદી  પ્રતાપપુરા, ચમારીયા, નેનકી  

૧૩ સુખસર  ખારીયા નદી  મોટીઢઢેલી, ઢઢેલી, બોરીદા, ઘાણીખુાંટ વરૂણા 

સુખસર ખારીયા નદી  

૧૪ કતવારા  નીલ  નીલ 

૧૫ ધાનપુર રતનમહાલના િાંગલ માાંથી ચારી,ડુાંગરપુર,ડભવા, 

૧૬ ગરબાડા  ખાનનદી  ભે,પાટાડુાંગરી,દેવધા  

૧૭ ગરબાડા  નહેર પાટાડુગરી,પાાંચવાડા,દેધા  
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પદરજશષ્ટ :- ૨૫ 

સાંપકિ સચૂી 

Sr. 

No. 
Designation Name Office Mobile Fax 

Email ID  

1 Collector 
Shri Vijay 

Kharadi 
239001 9978406207 239005 

collector-dah@gujarat.gov.in  

2 D D O 
Shri R K 

Patel 
293066 9978406232 293066 

ddodahod@gmail.com 

3 DSP (Rural)  
Shri Hitesh 

Joysar  
222300 9978405068 220800 

dahodsp@gmail.com 

4 
Resi. 

Addl.Collector 

Shri M J 

Dave 
239111 9978405179 239005 

racdahod@gmail.com 

5 DRDA 
Shri C B 

Balat 
239055 7567033431 239050 

drdadahod1@gmail.com 

6 DSO 
Shri V A  

Khant 
239250 1567022178 239250 

dsodahod@gmail.com 

7 
Dy. DDO 

(Revenue)  

Smt.N P 

Patdiya  
239150 7046568632  

dyddorevdahod@gmail.com 

8 CDHO 
Shri V H 

Pathak 
239130 7567895502  

cdmodahod@gmail.com 

9 DEO, Rural 
A B 

Prajapati 
239100 9909970224  

deodahod1@gmail.com 

10 DPEO 
Shri B D 

Patel 
239113 9909971662  

dpeodahod@gmail.com  

11 
General 

Manager DIC 

Shri P M 

Hingu 
266086 9427837507 267416 

gm-dic-dah@gujarat.gov.in 

12 Dy.Dir.Info 
Shri N S 

Bamaniya 
239242 9099792700  

ddinfodahod@gmail.com 

13  Fire Officer  Shri Dipesh 

Jain(i/c) 
 7878740400  

 

14 
Control Room 

Mam.Disa.  

Shri M K 

Khant  
239277 9979005070 239277 

dismgmt-dah@gujarat.gov.in 

15 DPO Viral 239123 9979005070 239277 dismgmt-dah@gujarat.gov.in 

mailto:dsodahod@gmail.com
mailto:cdmodahod@gmail.com
mailto:dpeodahod@gmail.com
mailto:ddinfodahod@gmail.com
mailto:dismgmt-dah@gujarat.gov.in
mailto:dismgmt-dah@gujarat.gov.in
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Christian 

 

Taluka 

Name 

Designatio

n 

Officer 

Name (Shri) 
Code (O) Mobile 

Police 

Statio

n 

Email ID 

D.Baria 

Prant 

Officer 

Shri A I 

Suthar 

02678 

221075 
99784 

05339 

22130

0 

prantdevgadhbaria

@gmail.com 

Mamlatdar 

Shri D J Baria 

220222 94284 

26474 

mam-

devgadhbaria@gujar

at.gov.in 

TDO 
Shri J R 

Rathva 
220228 

98796 

71354 

tdodevgadhbaria1@

gmail.com 

Chief 

Officer 

Shri L K 

Barot 
221710 

76210 

41626 

codevgadhbaria@g

mail.com 

Dahod 

Prant 

Officer 

Shri Tejas 

Parmar(IAS) 

02673 

220080 
99784 

05340 

22230

0 

prantdahod@gmail.

com 

Mamlatdar Shri.Amit 

Parmar 

220020 96871 

46256 

mam-

dahod@gujarat.gov.i

n 

TDO 
Dr.Renuka C 

Ganava 
247126 

97234 

48515 

tdodahod1@gmail.c

om  

Chief 

Officer 

Shri A H 

Sinha 
220511 

96012 

70379 

codahod@gmail.co

m 

Dhanpur 

Prant 

Officer 

Shri.D K 

Hadiyal 

02677 

229212 
99252 

44179 

23733

3 

prantlimkheda@gm

ail.com 

Mamlatdar Shri B H 

Mahajan 

237331 75670 

02418 

mam-

dhanpur@gujarat.go

v.in 

TDO Shri R K 

Parmar(I/c) 

247590 96381 

78061 

tdo-

dhanpur@gujarat.go

v.in 

mailto:prantdevgadhbaria@gmail.com
mailto:prantdevgadhbaria@gmail.com
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:codevgadhbaria@gmail.com
mailto:codevgadhbaria@gmail.com
mailto:prantdahod@gmail.com
mailto:prantdahod@gmail.com
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:tdodahod1@gmail.com
mailto:tdodahod1@gmail.com
mailto:codahod@gmail.com
mailto:codahod@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
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Fatepura 

Prant 

Officer 

Shri.S D 

Chaudhari 

02675 

225700 
98256 

42382 

23333

3 

prantfatepura@gma

il.com 

Mamlatdar Shri Chetan 

Mishan 

233566 70430 

47360 

mam-

fatepura@gujarat.go

v.in 

TDO Shri H B 

Patel 

233637 95374 

35183 

tdo-

fatepura@gujarat.go

v.in  

Garbada 

Prant 

Officer 

Shri Tejas 

Parmar(IAS) 

02673 

233322 
99784 

05340 

23320

0 

prantgarabada@gm

ail.com 

Mamlatdar Shri R M 

Bhoya 

233480 94288 

83834 

mam-

garbada@gujarat.go

v.in 

TDO 
Shri M D 

Dave 
233322 

96387 

88278 

tdogarbada111@gm

ail.com 

Jhalod 

Prant 

Officer 

Shri.S D 

Chaudhari 

02679 

225700 
98256 

42382 

22433

3 

22539

9 

prantzalod@gmail.c

om 

Mamlatdar 
Shri Hiren 

Chauhan 
224140 

99988 

78173 

mamzalod@gujarat.

gov.in 

TDO Smt. D B 

Patel 

233637 

 

98255 

85757 

tdojhalod1@gmail.c

om 

Chief 

Officer 

Shri S B 

Amaliyar 
225269 

99787 

88686 

cojhalod@gmail.co

m 

Limkheda 

Prant 

Officer 

Shri.D K 

Hadiyal 

02677 

222121 
99252 

44179 

22263

3 

prantlimkheda@gm

ail.com 

Mamlatdar Shri D M 

Gandhi 

222621 99090 

19780 

mam-

limkheda@gujarat.g

ov.in 

TDO Shri.P S 

Amliyar 

237344 

247590 

99256 

55356 

tdolimkheda1@gmai

l.com 

mailto:prantfatepura@gmail.com
mailto:prantfatepura@gmail.com
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:prantgarabada@gmail.com
mailto:prantgarabada@gmail.com
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:tdogarbada111@gmail.com
mailto:tdogarbada111@gmail.com
mailto:prantzalod@gmail.com
mailto:prantzalod@gmail.com
mailto:mamzalod@gujarat.gov.in
mailto:mamzalod@gujarat.gov.in
mailto:cojhalod@gmail.com
mailto:cojhalod@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
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Sanjeli 

Prant 

Officer 

Shri.S D 

Chaudhari 

02679 

225700 
98256 

42382 

22755

0 

prantsanjeli@gmail.

com 

Mamlatdar Shri.V G 

Rathod 

227550 99783 

31444 

mam-

sanjeli@gujarat.gov.

in 

TDO 
Shri S J 

Bharwad 
224134 

95373 

38031 

tdosanjeli1@gmail.c

om 

Singvad 

Prant 

Officer 

Shri.D K 

Hadiyal 

02677 

 75670 

10980  

prantlimkheda@gm

ail.com 

Mamlatdar 
Shri B V 

Kakwana 

 94272 

03089  

mamsingvad@gmail.

com 

TDO 
Shri J D 

Rathwa 

 . 96381 

89920 

 tdosingvad1@gmail.

com 

 

  

mailto:prantsanjeli@gmail.com
mailto:prantsanjeli@gmail.com
mailto:mam-sanjeli@gujarat.gov.in
mailto:mam-sanjeli@gujarat.gov.in
mailto:mam-sanjeli@gujarat.gov.in
mailto:tdosanjeli1@gmail.com
mailto:tdosanjeli1@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mamsingvad@gmail.com
mailto:mamsingvad@gmail.com
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દાહોદ જીલ્લાના પોલીસ અજધકારીઓના સાંપકિ નાંબર 

અ.નાં. કચેરી/પો.સ્ટ.ે/ 

શાખાનુાં નામ 

હોદ્દો અજધકારીશ્રીનુાં નામ મોબાઇલ 

નાંબર 

પો.સ્ટ.ે/ 

કચેરીનો 

ટેલીફોન નાંબર 

ઇ-મેઇલ એડે્રસ 

૧ પોલીસ અજધક્ષકશ્રી દાહોદ  SP  શ્રી જહતેશ િોયસર(IPS) ૯૯૭૮૪ 

૦૫૦૬૮ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૨૩૦૦ 

sp-

dah@gujarat

.gov.in 

૨ અ.પો.અજધ.શ્રી દાહોદ જવભાગ   ASP શ્રી તેિસ વી.પટેલ  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૨ 

૦૨૬૭૩  

૨૪૧૧૦૦ 

sdpo-

dah@gujarat

.gov.in 

૩ ના.પો.અજધ.શ્રી લીમખેડા જવભાગ  DYS

P 
શ્રી ડો.કાનન દેસાઇ  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૫ 

૦૨૬૭૭  

૨૨૯૦૫૦ 

dysp-

limkheda-

dah@gujar

at.gov.in 

૪ ના.પો.અજધ.શ્રી ઝાલોદ જવભાગ DYS

P 
શ્રી એ.બી.ડામોર  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૬ 

૦૨૬૭૯  

૨૨૫૪૦૦ 

- 

૫ ના.પો.અજધ.શ્રી મુ.મ.દાહોદ  DYS

P 
શ્રી કે.એમ.ગોહીલ  ૯૯૭૮૪ 

૦૮૨૦૦ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૦૩૦૦ 

sp-dah-

legal@gujara

t.gov.in 

૬ ના.પો.અજધ.શ્રી SC/ST સેલ દાહોદ  DYS

P 
શ્રી કે.એમ.ગોહીલ  - - hc-scst-

dah@gujarat

.gov.in 

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

૩૯૧૧૧ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૩૯૦૦ 

lcb-sp-

dah@gujarat

.gov.in 

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

૪૬૦૯૨ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૧૧૩૪ 

lib-sp-

dah@gujarat

.gov.in 
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૯ SOG શાખા દાહોદ  PSI શ્રી એન.એસ.પાંચાલ  ૯૫૧૦૪ 

૭૪૨૪૦ 

- Polstn-sog-

dah@gujarat

.gov.in 

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

૦૫૫૮૯ 

૦૨૬૭૩  

૨૪૩૯૦૦ 

cpi-

dag@gujarat.

gov.in 

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

૫૮૪૬૨ 

૦૨૬૭૮  

૨૨૦૩૩૩ 

Pi-devgadh-

dah@gujarat.

gov.in 

૧૨ CPI શ્રી ઝાલોદ  PI I/c  શ્રી બી.કે.બારીયા ૯૪૨૬૩ 

૫૮૪૬૨ 

૦૨૬૭૯ 

૨૨૫૩૯૭ 

cpi-zalod-

dah@gujarat.

gov.in 

૧૩ દાહોદ ટાઉન  PI શ્રી કે.જી.પટેલ  ૮૧૬૦૭ 

૧૭૭૯૩ 

૦૨૬૭૩  

૨૨૦૧૦૦ 

polstn-

dah@gujarat

.gov.in 

૧૪ દાહોદ રૂરલ  PSI શ્રી એન.કે.દેસાઇ  ૯૯૧૩૬ 

૦૦૩૬૬ 

૦૨૬૭૩  

૨૪૪૯૦૦ 

polstn-rural-

dah@gujarat

.gov.in 

૧૫ કતવારા  PSI શ્રી એસ.િે.રાઠોડ  ૯૮૨૫૭ 

૬૦૩૮૬ 

- Polst-

katwara- 

dah@gujarat

.gov.in 

૧૬ ગરબાડા  PSI શ્રી એ.એન.સોલાંકી  ૯૭૨૪૨ 

૨૪૮૨૦ 

૦૨૬૭૩  

૨૩૩૨૦૦ 

polstn-gar-

dah@gujarat

.gov.in 

૧૭ િેસાવાડા  PSI શ્રી કે.વી.ડીંડોર  ૮૯૮૦૦ 

૦૩૨૨૪ 

૦૨૬૭૩  

૨૩૪૩૦૦ 

polstn-

jesawada-

dah@gujarat

.gov.in 

૧૮ લીમખેડા  PI શ્રી એચ.પી.કરેણ  ૯૯૭૯૦૦ ૦૨૬૭૭  polstn-

limkheda-
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૪૩૨૫ ૨૨૯૬૩૩ dah@gujarat

.gov.in 

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

૦૧૭૬૨ 

૦૨૬૭૮  

૨૨૧૩૦૦ 

polstn-dev-

dah@gujarat

.gov.in 

૨૦ ધાનપુર  PSI શ્રી બી.જી.ઇશરાણી  ૯૮૨૫૪ 

૨૧૩૨૫ 

૦૨૬૭૭  

૨૩૦૪૩૩ 

polstn-dhan-

dah@gujarat

.gov.in 

૨૧ સાગટાળા  PSI શ્રી એમ.એ.દેસાઇ  ૮૭૫૮૪ 

૭૮૭૮૭ 

- - 

૨૨ રણધીકપુર  PSI શ્રી આર.કે.રાઠવા  ૯૯૦૯૬ 

૦૧૫૧૧ 

૦૨૬૭૭  

૨૩૯૬૩૩ 

psi-

radhan-

dah@gujar

at.gov.in 

૨૩ ઝાલોદ  PSI શ્રી એન.આર.ચૌધરી ૯૭૨૭૯ 

૦૮૮૮૨ 

૦૨૬૭૯  

૨૨૬૩૩૩ 

polstn-zalod-

dah@gujarat

.gov.in 

૨૪ લીમડી  PSI શ્રી પી.એમ.િુડાલ  ૯૯૦૯૦ 

૬૧૨૫૨ 

૦૨૬૭૯  

૨૩૬૧૨૫ 

polstn-limdi-

dah@gujarat

.gov.in 

૨૫ સુખસર  PSI શ્રી એ.એ.રાઠવા  ૯૯૭૮૧ 

૨૮૫૮૯ 

૦૨૬૭૫  

૨૩૫૩૩૩ 

polstn-

sukhasar-

dah@gujarat

.gov.in 

૨૬ સાંિેલી  PSI શ્રી એસ.એન.બારીયા  ૯૯૨૫૧ 

૪૩૪૪૪ 

૦૨૬૭૯ 

૨૨૭૧૦૦ 

psi-sanjeli-

dah@gujar

at.gov.in 

૨૭ ફતેપુરા  PSI શ્રી એ.એમ.રાઠવા  ૯૮૭૪૮ ૦૨૬૭૫ 

૨૩૩૩૩૩ 

polstn-

fatepura-

dah@gujarat
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૯૯૦૯૩ .gov.in 

૨૮ મજહલા પો.સ્ટ.ે  WP

SI  
શ્રી એમ.પી.પરમાર  ૯૫૩૭૬ 

૧૩૭૧૦ 

૦૨૬૭૩ 

૨૪૦૧૪૪ 

asi-phq -

dah@gujarat

.gov.in 

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

૯૦૨૭૦ 

૦૨૬૭૩ 

૨૨૨૭૦૦ 

 

 

જિલ્લા કક્ષાના ફોન નાંબર 

અ.નાં અજધકારીશ્રીનુાં નામ હોદ્દો કચરેીનુાં સરનામાં 
કચરેીનો 

ટલેીફોન નાંબર 
ફકે્સ નાંબર 

મોબાઈલ 

નાંબર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ 
શ્રી જવિય 

ખરાડી((IAS) 
કલેક્ટરશ્રી  કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૦૧ 
૨૩૯૦૦૫ 

૯૯૭૮૪૦

૬૨૦૭ 
  

૨ શ્રી આર.કે.પટેલ((IAS) જિલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
જિલ્લા પાંચાયત કચેરી, 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૬૬ 
૨૩૯૧૩૮ 

૯૯૭૮૪૦

૬૨૩૨ ૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૯૯ 

૩ 
શ્રી જહતેશ 

િોયસર(IPS) 
જિલ્લા પોલીસ અજધક્ષકશ્રી 

જિલ્લા પોલીસ અજધકારીની 

કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૨૨૩૦૦ 
૨૨૦૮૦૦ 

૯૯૭૮૪૦

૫૦૬૮ 

૪ શ્રી એમ.િે.દવ ે
જનવાસી અજધક જનવાસી 

કલેક્ટરશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૩૪ 
૨૩૯૦૦૫ 

૯૯૭૮૪૦

૫૧૭૯ 

 ૫ શ્રી એન.જી.કુાંપાવત નાયબ કલેક્ટર-૧ કલેક્ટર કચેરી     
૯૯૦૪૮૨

૬૭૨૩ 

 ૬ શ્રી એમ.કે.ખાાંટ ચીટનીશ ટ ુકલેક્ટર કલેક્ટર કચેરી 
૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૩૪ 
૨૩૯૦૦૫ 

૯૯૭૯૦૦

૫૦૭૦ 

૭ બી.ડી.નીનામા પ્રાયોિના વહીવટદારશ્રી 
રાયબલ સબ-પ્લાનની કચેરી 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૨૦૧૦૨ 
૨૨૦૧૦૨ 

૯૯૭૮૪૦

૫૬૪૩ 

mailto:-dah@gujarat.gov.in
mailto:-dah@gujarat.gov.in
mailto:-dah@gujarat.gov.in
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૦૨૬૭૩-

૨૨૨૮૧૬ 

 ૮ શ્રી કે.એસ.ગેલાત 
. જિલ્લા આયોિન 

અજધકારીશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૫૧ 
  

૯૮૨૫૭૫

૦૬૧૮ 

૯ શ્રી સી.બી.બલાત 
જનયામકશ્રી જિલ્લા ગ્રામ 

જવકાસ એિન્ સી  
છાપરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૫૫ 
૨૩૯૦૫૦ 

૭૫૬૭૦૩

૩૪૩૧ 

૧૦ શ્રી િે.એલ.ઝાલા નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, દાહોદ 
ઝાલોદ રોડ, આ.ટી.આઈ 

સામ,ે દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૬૧૩૭ 
૨૬૦૪૭૩ 

૯૪૨૬૫૭

૦૫૯૧ 

૧૧ શ્રી વી.એ.ખાાંટ જિલ્લા પુરવઠા અજધકારીશ્રી કલેક્ટર કચેરી 
૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૫૦ 
૨૩૯૨૫૦ 

૭૫૬૭૦૨

૨૧૮૭ 

૯૪૨૬૪૨

૨૫૭૫ 

૧૨ શ્રી આર.બી.ગામેતી  નાયબ કલેક્ટરશ્રી, મ.ભ.યો કલેક્ટર કચેરી 
૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૬૫ 
૨૩૯૨૨૨ 

૮૩૩૮૫૨

૮૪૨૯ 

૧૩ શ્રી વી.બી.પટેલ 
નાયબ જિલ્લા ચૂાંટણી 

અજધકારીશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૪૪ 
૨૩૯૨૩૦ 

૯૯૭૮૪૦

૫૨૯૫ 

૧૪ 
શ્રી તેિસ પરમાર 

(IAS) 
પ્રાાંત અજધકારીશ્રી, દાહોદ ગડી રોટિ, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૨૦૦૮૦ 
૨૪૮૧૦૫ 

૯૯૭૮૪૦

૫૩૪૦ 

૧૫ શ્રી એ.આઈ.સુથાર 
પ્રાાંત અજધકારીશ્રી, દેવગઢ-

બારીયા 
દે.બારીયા તા. દેવગઢ બારીયા 

૦૨૬૭૮-

૨૨૧૦૭૫ 
૨૨૧૦૭૫ 

૯૯૭૮૪૦

૫૩૩૯ 

૧૬ શ્રી ડી. કે. હડીયલ પ્રાાંત અજધકારીશ્રી, લીમખેડા લીમખેડા તા. લીમખેડા 
૦૨૬૭૭-

૨૨૨૧૨૧ 
  

7567010
980 

9925244
179 

 ૧૭ શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી પ્રાાંત અજધકારીશ્રી, ઝાલોદ ઝાલોદ તા. ઝાલોદ 
૦૨૬૭૯-

૨૨૫૭૦૦ 
  

૯૮૨૫૬૪

૨૩૮૨ 

 ૧૮ શ્રી અજમત પરમાર મામલતદારશ્રી, દાહોદ ગડી રોટિ, દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૨૦૦૨૦ 
  

૯૬૮૭૧૪

૬૨૫૬ 

૧૯ શ્રી આર.એમ.ભોયા મામલતદારશ્રી, ગરબાડા મામલતદાર કચેરી, ગરબાડા 
૦૨૬૭૩-

૨૩૩૪૮૦ 
૨૩૩૯૮૪ 

૯૪૨૮૮૮

૩૮૩૪ 

૨૦ શ્રી ડી.િે.બારીયા 
મામલતદારશ્રી, દેવગઢ 

બારીયા 

મામલતદાર કચેરી, દેવગઢ 

બારીયા 

૦૨૬૭૮-

૨૨૦૨૨૨ 
  

૯૪૨૮૪૨

૬૪૭૪ 

 ૨૧ શ્રી જહરેન ચૌહાન મામલતદારશ્રી, ઝાલોદ મામલતદાર કચેરી, ઝાલોદ ૦૨૬૭૯-   ૯૯૯૮૮૭
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૨૨૬૧૪૦ ૮૧૭૩ 

૨૨ શ્રી વી.જી.રાઠોડ મામલતદારશ્રી, સાંિેલી મામલતદાર કચેરી, સાંિેલી 
૦૨૬૭૯-

૨૨૭૫૫૦ 
  

૯૯૭૮૩૩

૧૪૪૪ 

૨૩ શ્રી ચેતન સી. મીસણ મામલતદારશ્રી, ફતેપુરા મામલતદાર કચેરી, ફતેપુરા 
૦૨૬૭૫-

૨૩૩૫૬૬ 
  

૭૦૪૩૦૪

૭૩૬૦ 

૨૪ શ્રી ડી.એમ.ગાાંધી મામલતદારશ્રી, લીમખેડા મામલતદાર કચેરી, લીમખેડા 
૦૨૬૭૭-

૨૨૯૬૨૧ 
  

૯૯૦૯૦૧

૯૭૦૮ 

૨૫ શ્રી વી.બી.મકવાણા મામલતદારશ્રી, સીંગવડ મામલતદાર કચેરી, સીંગવડ     
૯૪૨૭૨૦

૩૦૮૯ 

૨૬ શ્રી બી.યુ.રાઠવા મામલતદારશ્રી, ધાનપુર મામલતદાર કચેરી, ધાનપુર 
૦૨૬૭૭-

૨૩૭૩૩૧ 
  

૯૫૩૭૦૭

૨૭૫૬ 

૨૭ શ્રી આર. ડી. મલેક મામલતદાર ચૂાંટણી કલેક્ટર કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૩૦ 

૨૩૯૨૩૧ 

  
9426045

297 

૨૮ શ્રી ડી.એમ.મોદી પી.એ.ટ ુકલેક્ટર, દાહોદ કલેક્ટર કચેરી, દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૦૧ 
  

૯૭૨૩૨૯

૬૯૨૨ 

૨૯ શ્રી િે.એલ.ઝાલા 
નાયબવન સાંરક્ષકશ્રી, દેવગઢ 

બારીયા 
દેવગઢ બારીયા 

૦૨૬૭૮-

૨૨૦૪૨૫ 
  

૯૪૨૬૦૪

૫૩૧૧ 

૩૦ શ્રી એ.બી.પ્રજાપજત 
જિલ્લા  જશક્ષણાજધકારીશ્રી, 

દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૦૦ 
  

૯૯૦૯૯૭

૦૨૨૪ 

૩૧ શ્રી ડી.બી.પટેલ 
જિલ્લા પ્રાથજમક 

જશક્ષણાજધકારીશ્રી, દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૧૩  
  

૯૯૦૯૯૭

૧૬૬૨ 

૩૨ શ્રી એમ.િે.પટેલ 
કા.ઈ.શ્રી (મા.મ.) રાજ્ય 

દાહોદ 

સરકારી પોલીટેકનીક પાસે 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૬૯૯૪ 
૨૫૧૯૨૨ 

૯૬૬૨૦૩

૫૮૯૩ 

૩૩ શ્રી એન.બી.વસાવા 
કા.ઈ.શ્રી (મા.મ.) પાંચાયત 

બાાંધકામ જવભાગ 

જિલ્લા પાંચાયત કચેરી, 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૩૭ / 

૨૩૯૧૭૦ 

૨૫૧૯૨૨ 
૯૬૮૭૩૧

૨૯૫૦ 

૩૪ શ્રી પરમાર  

ઈ.ચા.કા.ઈ.શ્રી ગુિરાત પાણી 

પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા 

બોડિ, દાહોદ (યાાંજિક) 

ગોદી રોડ, દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૫૦૮૫૬ 
  

૯૯૭૮૪૦

૬૮૮૭ 
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૩૫ શ્રી આર.એ.પટેલ 

કા.ઈ.શ્રી, ગ.ુપા.પુ અને 

ગ.વ્ય.બોડિ (બાાંધાકામ) 

દાહોદ 

એલ.આઈ.સી.ઓફીસ સામે 

દાહોદ 
    

૯૯૭૮૪૦

૫૪૭૬ 

૩૬ શ્રી આર.એમ.ખાાંટ 
ઈચા કા.ઈ. (વાસ્મો), 

ગુ.પા.પુ.અને ગ.વ્ય.બોડિ 
ગોદી રોડ દાહોદ     

૯૯૭૮૪૦

૬૬૩૮ 

૩૭ શ્રી એમ.એ.કટલરીવાલા 
ના.કા.ઈ.શ્રી, નેશનલ હાઈવ,ે 

દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૧૧ 
  

૭૬૨૨૯૭

૭૯૫૫ 

૩૮ શ્રી ડામોર 
કા.ઈ.શ્રી, સસાંચાઈ (સ્ટેટ) 

જવ.દાહોદ 
માછણનાળા કોલોની, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૨૪૫૨૫ 
૨૨૪૫૨૬ 

૯૮૭૯૧૭

૩૩૨૩ 

૩૯ શ્રી ભાભોર 
કા.ઈ.શ્રી, સસાંચાઈ (સ્ટેટ) 

જવ.દાહોદ 
      

૯૪૨૬૩૫

૮૫૪૮ 

૪૦ શ્રી વી.એસ.દકશોરી 
કા.ઈ. શ્રી, માછણનાળા 

દદવડા કોલોની 

દદવડા કોલોની, 

જિ.પાંચમહાલ તા.કડાણા 

૦૨૬૭૫-

૨૩૭૫૩૮ 

૨૩૭૫૨૫/ 

૨૩૭૬૨૭ 

૯૯૨૫૧૮

૫૦૯૩ 

૪૧ શ્રી કે.એસ.પડવાલ 
કા.ઈ.શ્રી મધ્ય ગિુરાત 

જવ.કાં.લી.દાહોદ 

પડાવ, માકેટયાડિ સામ,ે 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૦૯૧૭ 
૨૪૩૬૧૮ 

૯૯૨૫૨૦

૮૧૨૭ 

૪૨ શ્રી પરમાર  કા.ઈ.િેટકો       
૯૯૨૫૨૦

૮૬૨૮ 

૪૩ શ્રી રાહુલ  ગુપ્તા 
નાયબ જિલ્લા જવકાસ 

અજધકારીશ્રી (પાંચાયત) 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૫૦ 
૨૩૯૧૩૮ 

૯૪૨૯૧૨

૦૦૧૯ 

૪૪ ડૉ પાઠક સર 
 મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૭૦ 
  

૭૫૬૭૮૯

૫૫૦૪ 

૪૫ શ્રી આર.ડી.પહાડીયા 
તાલુકા હેલ્થ અજધકારીશ્રી, 

દાહોદ 
દાહોદ     

૯૭૨૬૭૪

૮૮૧૧ 

૪૬ ડૉ આર.એમ.પટેલ 
જસવીલ સિેન, જસવીલ 

હોજસ્પટલ દાહોદ 
િનરલ હોજસ્પટલ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૬૫૪૮ 
  

૭૫૬૭૮૯

૫૫૦૫ 

૪૭ શ્રી એસ.જી.પટેલ 
જિલ્લા તકેદારી અજધકારીશ્રી, 

દાહોદ (આ.જવ) 
ગોદી રોડ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૫૨૧૦૨૨ 
૨૬૧૩૦૦ 

૯૪૨૭૧૫

૫૧૪૧ 

૪૮ શ્રી નલીન બામણીયા 
નાયબ માજહતી જનયામકશ્રી, 

દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૪૨ 
  

૯૦૯૯૭૯

૨૭૦૦ 
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૪૯ શ્રી રજવકુમાર પટેલ  ડી.આઈ.એલ.આર.શ્રી સરવભેવન દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૦૬ 
  

૯૦૩૩૬૯

૬૬૦૧ 

૫૦ શ્રી નાયક 
ઈ.ચા. જિલ્લા ખેતીવાડી 

અજધકારીશ્રી,દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૦૭ 
  

૯૪૨૬૦૪

૫૮૬૬ 

૫૧ શ્રી આર.પી.ખાટા 
ઈ.ચા. જિલ્લા સમાિ સુરક્ષા 

અજધ.શ્રી. દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૨૫ 
  

૯૭૧૨૩૮

૫૩૮૧ 

૫૨ શ્રી આર.એચ.રાિ 
જિલ્લા પછાત વગિ કલ્યાણ 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૮૦ 
  

૯૯૭૯૦૪

૦૭૨૮ 

૫૩ શ્રી એમ.એમ.મન્ સુરી 

જિલ્લા સમાિ કલ્યાણ 

અજધકારીશ્રી, (જવ.જા.) 

દાહોદ 

ગોદી રોડ દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૬૫૯૩૪ 
  

૯૪૨૬૩૭

૦૨૯૯ 

૫૪ શ્રી પી.બી.ચારેલ 
જિલ્લા રજીસ્રારશ્રી, 

સહકારી માંડળીઓ,દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૮૦ 
  

૮૭૫૮૮૪

૨૨૪૬ 

૫૫ 
શ્રીમજત 

એન.એમ.બારીયા 

ઈ.ચા. પ્રોગ્રામ ઓદફસરશ્રી 

આઈ.સી.ડી.એસ, દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૭૯ 
  

૯૪૨૭૩૯

૮૧૧૨ 

૫૬ શ્રી જવરલ ચૌધરી 
જિલ્લા રમત ગમત 

અજધકારીશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ     

૯૭૨૬૫૭

૧૦૯૧ 

૫૭ શ્રી આર.એન.પટેલ 
જિલ્લા રોિગર અજધકારીશ્રી, 

દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૫૯ 
  

૯૯૯૮૦૧

૨૬૫૮ 

૫૮ શ્રી િે.એન.પટેલ 
જિલ્લા જહસાબી 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ     

૯૪૨૭૯૪

૮૨૨૧ 

૫૯ શ્રી રાહુલ ગુપ્તા 
જિલ્લા આાંકડા અજધકારીશ્રી, 

દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ     

૯૪૨૯૧૨

૦૦૧૯ 

૬૦ શ્રી એમ.એસ.સોની 
આશ્રમશાળા અજધકારીશ્રી, 

દ્દાહોદ 

રાયબલ સબ-પ્લાનની કચેરી 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૨૩૩૫૭ 
  

૯૭૫૮૮૪

૨૨૪૬ 

૬૧ શ્રી પી.એમ.સહાંગ ુ
િનરલ મેનિેરશ્રી, જિલ્લા 

ઉદ્યોગ કેન્ દ્ર 

જી.આઈ.ડી.સી. કોમ્યુજનટી 

હોલ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૬૦૮૬ 
૨૬૭૪૧૬ 

૯૪૨૭૮૩

૭૫૦૭ 

૬૨ શ્રી આર.એન.પ્રજાપજત 
જિલ્લા જતિોરી 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૧૬ 
  

૭૮૭૪૫૧

૧૨૩૬ 
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૬૩ શ્રી કુાંભાણી 
ઈ.ચા. મદદનીશ વાજણજ્ય 

વેરા અજધકારીશ્રી, દાહોદ 

ઈન્ દોર હાઈવે રોડ ગરબાડા 

ચોકડી આર.ટી.ઓ કચેરીની 

બાિુમાાં  

૨૪૦૬૭૪   
૯૭૧૨૦૫

૧૬૮૮ 

૬૪ શ્રી.એન.વી.રાઠવા 
ઈ.ચા. નાયબ બાયાગત 

જનયામકશ્રી દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩--

૨૩૯૨૫૧ 
  

૯૪૨૮૪૧

૫૪૫૬ 

૬૫ શ્રી એમ.એન.ડામોર 
ઈ.ચા. સીટી સવે સુજપ્ર.શ્રી, 

દાહોદ 
સવ ેભવન દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૦૩ 
  

૯૯૨૫૩૨

૩૫૫૪ 

૬૬ શ્રી દેિોલીયા 
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન 

વ્યવહાર અજધકારીશ્રી, દાહોદ 

ઈન્ દોર હાઈવે રોડ ગરબાડા 

ચોકડી આર.ટી.ઓ કચેરીની 

બાિુમાાં  

૨૪૩૨૦૦   
૯૭૨૭૪૪

૪૪૫૫ 

૬૭ શ્રી બી.આર.દડન્ ડોર 
જવભાગીય જનયામકશ્રી 

એસ.ટી.ગોધરા 
ગોધરા 

૦૨૬૭૨-

૨૬૧૯૧૩ 
  

૯૯૯૮૯૫

૩૧૨૯ 

૬૮ શ્રી એમ.એચ.સોલાંકી ડેપો મનેેિરશ્રી, દાહોદ દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૨૦૨૪૬ 
  

૯૯૯૮૯૫

૩૧૩૦ 

૬૯ શ્રી રાઠવા પ્રોિેક્ટ ડાયરેક્ટરશ્રી આત્મા  દાહોદ     

૯૪૨૮૪૧

૫૪૫૬ 

૮૩૨૦૯૬

૦૭૪૫ 

૭૦ શ્રી રાઠવા 

ઈ.ચા. નાયબ ખેતી 

જનયામકશ્રી ખેડુત તાલીમ 

કેન્ દ્ર દાહોદ 

ચાકલીયા રોડ, ઠક્કરબાપા 

ચોક ચાર રસ્તા દાહોદ 
૨૪૨૩૬૮   

૯૪૨૮૪૧

૫૪૫૬ 

૭૧ શ્રી પી.બી.વણકર 
નાયબ જિલ્લા ગ્રાંથપાલશ્રી 

સરકારી પુસ્તકાલય, દાહોદ 
ગોદી રોડ દાહોદ ૨૫૪૯૬૯   

૯૪૨૬૫૪

૨૭૮૩ 

૭૨ શ્રી યોગેશભાઇ પરમાર 
આચાચિશ્રી સરકારી ટેકનીકલ 

હાઈસ્કુલ દાહોદ 

સરકારી રેસ્ટ હાઉસની સામે 

દાહોદ 
૨૨૦૦૮૧   

૯૯૦૯૭૩

૫૪૪૨ 

૭૩ શ્રી એસ.પી.ભગોરા 
અજધક્ષકશ્રી નશાબાંધી અને 

આબકારી દાહોદ 
સરકારી વસાહતની પાછળ ૨૨૦૪૭૨   

૯૪૨૭૦૧

૩૪૨૮ 
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૭૪ શ્રી એ.એચ.ઝાલા 

ઈ.ચા. મદદનીશ કજમશનરશ્રી, 

ખોરાક અને ઔર્ધ જનયમન 

તાંિ, દાહોદ 

મદદનીશ કજમ.શ્રી. ની કચેરી 

જિલ્લા સવેા સદન ૨ િીિો 

માળ સેવા સદન ગોધરા 

૦૨૮૭૩-

૨૩૯૦૨૪ 
  

૭૫૬૭૫૧

૩૭૧૨ 

૭૫ શ્રી એલ.આર.પરુલકર 

નાયબ જનયામકશ્રી િમીન 

સાંરક્ષણ 

ગ.િ.જવ.ની.લી.દાહોદ 

ગોદીરોડ દાહોદ ૨૫૨૦૩૧   
૭૦૪૧૦૨

૯૦૯૧ 

૭૬ શ્રી ચારેલ 
આચાયિશ્રી સરકારી 

પોલીટેકનીક દાહોદ 
સરકારી પોલીટેકનીક દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૩૭૮૦ 
  

૯૯૦૪૧૩

૩૪૯૫ 

૭૭ શ્રી િહ્મભટ્ટ 
આચાયિશ્રી સરકારી ઈિનેર 

કોલેિ દાહોદ 

સરકારી ઈિનેર કોલેિ 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૩૮૦ 
  

૯૯૦૪૧૩

૩૪૯૫ 

૭૮ શ્રી એમ.કે.માવી 
આચાયિશ્રી ઔધોગીક તાલીમ 

સાંસ્થા, દાહોદ 
ઝાલોદ રોડ, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૫૦૧૮૪ 
  

૯૮૨૫૨૯

૮૧૬૧ 

૭૯ શ્રી એસ.ડી.રાઠોડ 
મદદનીશ મત્સઉદ્યોગ 

જનયામકશ્રી, દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ ૨૩૯૦૩૭   

૯૪૨૭૩૬

૪૭૧૬ 

૮૦ શ્રી જી.બી.બારીયા 
સરકારી શ્રમ અજધકારીશ્રી, 

(ખેતી) દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૮૧ 
  

૯૪૨૭૭૧

૦૯૨૮ 

૮૧ શ્રી જપ્રયાંકાબેન બારીયા 
સરકારી શ્રમ અજધકારીશ્રી, 

(ઉદ્યોગ) દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૫૫ 
  

૯૬૮૭૦૦

૦૭૦૨ 

૮૨ ડૉ પ્રકાશ સુથાર 
જિલ્લા ક્ષય અજધકારીશ્રી, 

દાહોદ 
િનરલ હોજસ્પટલ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૭૪૪૫ 
  

૯૮૭૯૮૯

૨૫૫૮ 

૮૩ શ્રી એસ.એમ.ખોપકર 
મદદનીશ ભુસ્તરશાસ્િી, 

દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૨૫૯ 
  

૭૭૭૮૮૯

૯૮૩૬ 

૮૪ શ્રી એ.એસ.ડામોર 
જિલ્લા મલેરીયા 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૯૨ 
  

૭૫૬૭૮૯

૫૫૦૬ 

૮૫ શ્રી એ.એસ.પાસવાન 
જિલ્લા રક્તજપત 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
િનરલ હોજસ્પટલ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૮૯૨૫ 
  

૯૪૨૭૭૧

૭૭૭૬ 

૮૬ શ્રી આર.આર.પટેલ 
જિલ્લા આયુવેદ 

અજધકારીશ્રી, દાહોદ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૩૭૮૦ 
  

૯૪૨૭૭૧

૦૯૨૮ 
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૮૭ શ્રી ભેદી સબ રજીસ્રાર, દાહોદ 
સબ રજીસ્રારની કચેરી, ગડી 

ફોટિ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૬૩૪૯ 
  

૯૯૧૩૦૨

૪૬૨૧ 

૮૮ શ્રી આર.બી.મુજનયા 
લીડ બેન્ ક મેનિેરશ્રી, બેન્ ક 

ઓફ બરોડા 
ગોદી રોડ, દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૧૩૬૫ 
  

૯૪૨૭૦૦

૯૧૯૭ 

૮૯ શ્રી જનતીન ચોગલ ે
ડેવલપમેન્ ટ ઓફીસરશ્રી 

નાબાડિ 
ગોસવાંદનગર, આર્શિવાદ હોજસ્પટલ પાછળ, દાહોદ 

  
    ૯૪૨૬૨૪૨૯૨૪ 

૯૦ શ્રી એસ.વી.રાિશાખા 
પ્રાચાયિ, જિલ્લા જશક્ષણ 

ભવન 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૬૩૭૮૦ 
  

૯૯૦૩૦૧

૩૬૬૧ 

૯૧ શ્રી એન.વી.રાઠવા 
ઈ.ચા. મદદનીશ ખતેી 

જનયામકશ્રી, જવસ્તરણ  
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ     

૯૪૨૮૪૧

૫૪૫૬ 

૯૨ શ્રીમજત પાયલ કે ભાભોર 
ઈ.ચા મદદનીશ ખતેી 

જનયામક દાહોદ પટેા જવભાગ 
જિલ્લા પાં. કચેરી, દાહોદ     

૯૫૭૪૭૪

૪૯૪૫ 

૯૩ શ્રી વહોરા 

ડીજવઝનલ 

એન્ જી.બી.એસ.એન.એલ.દા

હોદ 

દાહોદ     
૯૯૨૫૩૬

૬૧૩૧ 

૯૪ શ્રી શાાંજતલાલ બાળ સુરક્ષા અજધકારી દાહોદ 
૦૨૬૭૩-

૨૩૯૦૨૦ 
  

૭૫૬૭૮૬

૫૪૪૮ 

૯૫ શ્રી એન.જી.ગજ્િર દહેિ પ્રજતબાંધક અજધકારીશ્રી કલેક્ટર કચેરી દાહોદ ૦૨૬૭૩-   
૮૩૪૭૧૭

૨૫૧૬ 

૯૬ શ્રી કૌજશક કણઝરીયા 
આઈ.ટી.આઈ આચાચિ, 

દાહોદ 
      

૯૮૨૫૭૨

૮૪૭૬ 

૯૭ શ્રી પી.જી.કાંથાલે 
પ્રાચાયિ, જિલ્લા જશક્ષણ 

ભવન 

આચાયિ િવાહર નવોદય 

જવદ્યાલય લીમખડેા 
    

૯૪૨૧૫૬

૩૦૪૭ 

 

રાજ્ય કક્ષાના નાંબર  

ક્રમ કાંરોલ રૂમ સાંપકિ નાંબર ફેક્સ ઈ-મેલ  

૧ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪, 

૨૩૨૫૧૯૦૦, 

૨૩૨૫૧૯૦૨, 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨, 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
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૨૩૨૫૧૯૦૭ 

૨ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી-ટોલ રી  ૧૦૭૦ - - 

૩ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી સેટેલાઈટ 

ફોન નાંબર 

૮૮૧૬૨૧૪૬૭૭૧૧ - - 

૪ રીલીફ કમીચનરશ્રી, 

ગાાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

 

૫ મુખ્ય કારોબારી 

અજધકારીશ્રી. 

GSDMA ગાાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

-૨૩૨૫૯૨૭ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

ceo@gsdma.org  

૬ રાહત જનયામકશ્રી, 

ગાાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૧ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૨ 

મો.૯૯૭૮૪૯૬૦૮૭ 

- dor@gujarat.gov.in  

૭ જનયામકશ્રી, 

 GSDMA ગાાંધીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૩૦૨ 

director@gsdma.org  

૮ મામલતદારશ્રી SEOC 

ગાાંધીનગ.ર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૬ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૯ ઈન્ડીયન મેરોલોજીકલ  

ડીપાટિમેન્ટ,અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૦૭૯-૨૨૮૫૭૬૫૭ 

૦૭૯-૨૨૮૬૧૪૧૩ 

૦૭૯- 

૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૨૨૮૬૫૪૫૯ 

www.imd.gov.in  

mailto:ceo@gsdma.org
mailto:dor@gujarat.gov.in
mailto:director@gsdma.org
mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
http://www.imd.gov.in/
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૦૭૯-૨૨૮૬૫૪૪૯  

૧૦ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ 

સીસ્મોલોજીકલ રીસચિ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૧ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૨ 

૦૭૯-

૬૬૭૩૯૦૧૫ 

dg-isr@gujarat.gov.in 

dgisrgad@gmail.com  

 

ગિુરાત સ્ટટે ડીઝાસ્ટર મેનિેમને્ટ ઓથોરીટી,ગાાંધીનગર 

 

ક્રમ હોદ્દો ફો.નાંબર(ઓ) ફો.નાંબર(રે) મોબાઈલ 

૧ મુખ્ય કારોબારી અજધકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

૨૩૨૫૯૨૭૬ 

(ફેક્સ) 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૫ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૪૯૦૦ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૨ અજધક મુખ્ય કારોબારી અજધકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૦૩ 

૦૭૯-૨૩૨૫૩૫૪૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૩૫૪૦૪ 

૯૪૨૮૮૧૪૨૮૦ 

૩ જનયામકશ્રી વહીવટ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-

૨૬૮૫૮૪૧૮ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૪ જનયામકશ્રી ફાયનાન્સ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૮ - ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૫ 
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ગુિરાત રાજ્ય 

આપજિ વ્યવસ્થાપન 

સિામાંડળ,ગાાંધીનગર. 

 
 

 


