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ઘટના પ્રતિભાવ િતં્ર ( Incident Response System ) 
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 આપત્તિ ઘટના પ્રત્તિભાવ પધ્ધત્તિ મિુબ િેના પ્રત્તિભાવનુું આયોિન કરવામાું આવશે. જિલ્લા સ્િરે 

મોટી આપત્તિ વખિ ેઘટના પ્રત્તિભાવ િુંત્ર (IRS) હઠેળ દરેક ક્ષેત્રવાર પ્રાથત્તમક અને વૈકલ્લ્પક િવાબદારી 

ધરાવિી વ્યક્તિઓને મકુરર કરવામાું આવેલ છે. 

 ઘટના તનયતં્રણ (Incident Command Control Room) 

જિલ્લા તનયતં્રણ કક્ષ ( District Control Room) 

 જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ,જિલ્લા કલેતટરશ્રીની કચેરી ખાિે આવેલો હોય છે. િે માહહિી એકત્રીિ કરીન ે

િેની પ્રહિયા માટેનુું અને આપત્તિ કેન્દ્રિિ મથક પણ છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના સુંબુંધમાું લેવાના મોટા 

ભાગના વ્યવહારાત્મક ત્તનણણયો આ ત્તનયુંત્રણ કક્ષમાું લેવામા આવે છે. ઘટના સેનાપત્તિ ( Incident 

Commander)જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષનો હવાલો છે. ઘટના ત્તનયુંત્રણ િુંત્રને વ્યવસ્થાપિુંત્ર ચાટણ મિુબ 

સુંકટકાલીન કામગીરીઓનુું ત્તનયુંત્રણ કરે છે. કાયણ ત્તવશેષ દળ (Task Force) નુું નેતતૃ્વ લેિી િમામ 

વ્યક્તિઓ, ત્તનણણય લેવાની પ્રહિયા માટે એકસતૂ્રી સુંકલન કરવા માટે ઘટના ત્તનયુંત્રણ સેનાપત્તિની સાથોસાથ 

જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ ખાિે ક્સ્થત્તિ સુંભાળશે. 
 કાયય તવશેષ દળ તનયતં્રણ કક્ષ 

 વ્યક્તિગિ કાયણ ત્તવશેષ દળ ની કામગીરીથી, િાલકુા કક્ષાના ત્તનયુંત્રણ કક્ષને જિલ્લા કક્ષાના 

ત્તનયુંત્રણ કક્ષ સાથે ટેક્તનકલ રીિે સુંકલન કરવામાું અને સુંચાર વ્યવસ્થામાું કાયણદક્ષ હોય િેવી સક્ષમ 

વ્યક્તિથી સજ્િ હોય િેવી કચેરીમાું પોિાના ત્તનયુંત્રણ કક્ષને સપુ્રિ કરવામાું આવશ ે અને ચલાવવામાું 

આવશે િમેિ આપત્તિના સ્થળે િરૂરી સાધનો મોકલશે. 

 જિલ્લા તનયતં્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) 

 જિલ્લામાું કોઈ પણ આપત્તિ દરમ્યાન સુંકલન સુંચાલન થાય િે માટે કલેતટર કચેરી ખાિે 

ઈમરિરસી ઓપરેશન સેરટર સ્થાત્તપિ છે. જયાું રાઉરડ ધી તલોક કુંટ્રોલ રૂમ કાયણરિ છે. 

   જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) ખાિે સમગ્ર વષણ દરમ્યાન વગણ -૩ 

અને ૪ ના કમણચારીની ઉપક્સ્થત્તિમાું રાઉરડ ધી તલોક કુંટ્રોલ રૂમ કાયણરિ રહ ેછે. 
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 ઘટના તનયતં્રણ સચંાર િતં્ર : 

 કોઈપણ આપત્તિના અસરકારક ત્તનયુંત્રણ માટે સુંચાર વ્યવસ્થા અત્યુંિ મહત્વની બાબિ બની જાય 

છે. આપત્તિ દરમ્યાન આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામાું આવિી સુંચાર વ્યવસ્થા પ્રણાલી 

નીચે આપેલી છે. આપત્તિના પહરણામે કે િેની અસરને લીધે કોઈ સુંચાર વ્યવસ્થા આંિરમાળખુું ખોરવાઈ 

જાય િેવા સુંિોગોમાું દૂર સુંચાર કાયણ ત્તવશેષ દળનુું નેતતૃ્વ લેિી વ્યક્તિ,આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની અસરકારક 

કામગીરી માટે ખલેલ કે અવરોધ વગરની સુંચાર વ્યવસ્થા સતુ્તનત્તિિ કરવા માટે આવી સવલિ કે 

આંિરમાળખ ુિાત્કાલલક પનુઃસ્થાપન થાય િે સતુ્તનત્તિિ  કરશે. 

 ટેલીફોન – િમામ ત્તનયુંત્રણ કક્ષ ખાિે ટેલીફોન પરૂા પાડવામાું આવેલ છે. 
 વૈકલ્લ્િક સચંાર વ્યવસ્થા . 

સુંચાર વ્યવસ્થા આંિરમાળખુું તટુી પડવાને લીધે િમામ વ્યવસ્થા ઠપ પ ઠઈ જાય એવી પણ 

પહરક્સ્થત્તિ ઉભી થવાની સુંભાવના હોય છે. સુંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય િવેા પ્રસુંગે આવી 

સુંચાર સવલિ/આંિરમાખુું કયણરિ બને િે રીિે પનુઃસ્થાત્તપિ થઈ જાય ત્યાું સધુી પહરક્સ્થત્તિની 

ગુંભીરિાને લક્ષમાું લઈને વકૈલ્લ્પક વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવો. 
 વાયરલેસ વ્યવસ્થા  

અ.નું સ્થળ 
૧ જિલ્લા પોલીસ કુંટ્રોલ રૂમ,છોટાઉદેપરુ 
૨ છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 
૩ રુંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 
૪ જેિપરુ પોલીસ સ્ટેશન 
૫ કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 
૬ સુંખેડા પોલીસ સ્ટેશન 
૭ કરાલી પોલીસ સ્ટેશન 
૮ નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 
૯ કવાુંટ પોલીસ સ્ટેશન 
૧૦ ઝોઝ રીઈન ગેિ સ્ટેશન 
૧૨ સખુી ડમે સાઈટ, કદવાલ 
૧૩ રામી ડમે સાઈટ, કવાુંટ 
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ચેિવણી, રાહિ અને પનુઃસ્થાિન 
 ચેિવણી  

 ચેિવણી એ આપત્તિ પહલેાુંની પવૂણ િૈયારી સાથે સુંબુંત્તધિ છે. આવનારી આફિ પહલેા િેના 

સમાચાર મળે અથવા િેના સુંભવના ત્તવષે જાણકારી મળે િો આકક્સ્મક આવી પડલે આફિમાુંથી બચી 

શકાય અને જાનમાલનુું નકુસાન ઓછું થાય છે. ડીસ્ટ્રીતટ ઓપરેશન સેરટર ,કલેતટર કચેરી ખાિે સિિ ૨૪ 

કલાક  કુંટ્રોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફિો સમયસર ચેિવણી ધ્વારા 

નતુસાનની શક્યિામાું ઘટાડો કરવાનો છે. જિલ્લામાું કોઈપણ સ્થળે અન ેસમયે ઘટિી કોઈપણ પ્રકારની 

ઘટના-દુઘણટના સામે પ્રત્તિસાદ પ્રહિયાને વેગ મળે સાહિ બચાવ કામગીરી ત્તવના ત્તવલુંબ ેઆરુંભી શકાય 

િેમિ જિલ્લા િાલકુા સ્િરના સુંબુંત્તધિ િમામ અત્તધકારીશ્રીઓ સાથે િરૂરી સુંકલન રાખી શકાય અને ત્વરીિ 

અમલવારી હતે ુિરૂરી સુંકલન માટેની આ વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋત ુ દરમ્યાન પરુ કે અત્તિભારે વરસાદની પહરક્સ્થત્તિમાું પહોંચી વળવા હતે ુ િાલકુા સ્િરે 

આગોિરા આયોિન અને પવૂણિૈયારીના ભાગરૂપ િાલકુા સ્િરે કુંટ્રોલરૂમ પહલેી જુનથી શરૂ કરવામા આવ ે

છે. જયાુંથી ગ્રામ સ્િરે ચેિવણી અને સુંદેશાવ્યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામાું આવે છે. જેમાું સ્થાત્તનક 

સુંસાધનોની ઉપલબ્ધી, શોધ-બચાવ અને રાહિ કામાગીરીની વ્યહુરચના, મહત્વના નુંબરોની સચૂીનો 

સમાવેશ કરવામાું આવે છે. વધમુાું આ સમગ્ર યોિનાનુું એસ.ડી.આર.એન પર પણ અપડશેન આ ગાળા 

પવેૂ કરી લેવામા આવે છે. 

 આફિ આવવાનો કોઇ ત્તનત્તિિ સમય હોિો નથી ત્યારે સ્થાત્તનક વહહવટી િુંત્રની સજ્જિા અને 

સિકણિાની સાથે સાથે આંિહરક સુંકલનની ચકાસણી હતે ુમોકહિલનુું આયોિન સમયાુંિરે કરવામાું આવે છે 

અને િે દરમ્યાુંન િણાિી ખામીઓ ક્ષત્તિઓની સત્તમક્ષા કરી ભત્તવષ્યમાું િે પનૂરાવત્તિિિ ન થાય િે માટેની 

કાળજી રાખવામાું આવે છે. 

 કોઈ પણ આપત્તિ રોકી શકાિી નથી પરુંત ુિેની સામેની પવૂણિૈયારી અને સજ્િિાથી િેની ભયાનક 

અસરો અને ત્તિવ્રિામાું ઘટાડો િરૂર કરી શકાય છે. જે અરવયે ગિુરાિ રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામુંડળ દ્વારા અમલી બનેલ આફિ િોખમ વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી સમદુાય સ્િરે ત્તવત્તવધ સમહુો માટે 

િાલીમ કાયણિમોનુું આયોિન કરવામાું આવે છે. આ ઉપરાુંિ સમયાુંિરે આફિ સામે પવૂણિૈયારીના ત્તવચારને 

ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી િન-જાનતૃ્તિ લક્ષી ત્તવત્તવધ કાયણિમો દ્વ્રારા લોકો વચ્ચે પહોંચાડવામાું આવે છે. 
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 આ ઉપરાુંિ સુંબુંત્તધિ ત્તવભાગો જેવા કે ,પોલીસ,પુંચાયિ ,માગણ અને મકાન ,વન ત્તવભાગ , ત્તશક્ષણ, 

આરોગ્ય વગેરેને િરૂરી સુંકલનમાું રહી કામગીરી કરવા માટે સલૂચિ કરવામાું આવે છે. િાલકુા સ્િરે 

િાત્કાલલક પ્રત્તિસાદ માટે લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણ ૂુંક કરેલ છે. િમામ લયઝન અત્તધકારીશ્રીઓને 

આપત્તિના સમય ેસજાગ, સિકણ િેમિ િાલકુાસ્િરે સુંકલનમાું રહ ેછે. 

 િાલકુા સ્િરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવેલ શોધ-બચાવના સાધનો,લાઇફ જેકેટ ,લાઇફ રીંગ,દોરડા, 

િેમિ વરસાદ માપક યુંત્રન ેકાયણરિ ક્સ્થત્તિમાું રાખવુું. 

 રાહિ  

  આફિ દરમ્યાન િથા આફિ ત્રાટક્યા બાદનો િબક્કો છે.આફિથી થયેલ નતુશાનના કારણે વ્યક્તિ 

માનસીક, શારીહરક િથા આત્તથિક રીિે ભાુંગી પડયો હોય છે. જે વ્યક્તિ અથવા સમદુાયને સમાિમાું ફરીથી િે 

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

 પનુઃસ્થાિન  

 આ એક એવી પ્રવતૃ્તિ છે કે જેમાું િન સમદુાય આપત્તિ પછી આપત્તિ પરેલાની પવુણવિ પહરક્સ્થત્તિમાું 

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

પ્રવતૃ્તિ છે. િ ેક્યારેક પાુંચ ,દશ વષણ અથવા િેથી વધ ુસમય પણ વ્યત્તિિ થઈ શકે છે. 
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ભતૂ્તમકા અને િવાબદારી 

પવૂય ચેિવણી અને આિતિ સબંધંી બચાવ રાહિ કામગીરી અને આિતિ િછીના રીિોટય  માટે. 

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

S|DF\S  SFI"N/  

G[T'tJ ,[GFZ 

VlWSFZL  

;CFI SZTF ;eIMq;\U9GM  

38GF lGI\+6 

T\+qlJEFUq 

V[SD  

!  ;\S,G VG[ VFIMHG  S,[S8Z  Ò<,F lJSF; VlWSFZL4 Ò<,F 5M,L; 

VlW1FS4  VlWS lGJF;L S,[S8Z  VG[ 

DFD,TNFZ   

VFIMHG   

Z  JCLJ8L VG[ 5|M8MSM,  VlWS Ò<,F 

S,[S8Z  

Ò<,F lJSF; VlWSFZL4 Ò<,F 5M,L; 

VlW1FS4 VlWS lGJF;L  S,[S8Z VG[ 

DFD,TNFZ  

GF6F VG[ 

JCLJ8  

#  R[TJ6L  VlWS 

lGJF;L 

S,[S8Z  

VlWS lGJF;L  S,[S8Z4 0[%I]8L 

DFD,TNFZ4 lGI\+6 S1F  

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

$  SFINM VG[ jIJ:YF  Ò<,F 

5M,L; 

VlW1FS  

GFIA 5M,L; VlW1FS4 U'C Z1FS N/ 

;[GF5lT4 ALG ;ZSFZL ;\U9G VG[ 

VW",xSZL N/   

SFINM VG[ 

jIJ:YF  

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

S,[S8Z  

DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 

5M,L;4 SFI"5F,S .HG[Z4VluGXDG 

N/4 DFU" 5lZJCG VlWSFZL4 ZFHI 

5lZJCG4 VFZMuI lJEFU  

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

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

.HG[Z4 

sDFU" VG[ 

DSFG 

sZFHIf  

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

ALG ;ZSFZL ;\U9G4 5F6L 5]ZJ9F 

AM0"4 GUZ5Fl,SFVM4 U'C Z1FS N/4 

5M,L;  

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

*  VFzI   Ò<,F 

5|FYlDS 

XF/FGF VFRFI"4 lX1FSM4 5|FYlDS 

VFZMuI S[gã4 ZFHI 5lZJCG4 5F6L 

VM5Z[XG 
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lX1F6 

VlWSFZL  

5]ZJ9M4 DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; 

VlWSFZL   

sSFDULZLf  

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

.HG[Z4 

U]P5FP5]P 

VG[ UPjIP 

AM0"4 

SFI"5F,S 

.HG[Z 

JM8ZJS"; 

dI]PSM5M"P  

GFIA SFI"5F,S .HG[Z4 T,F8L4 

DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 

VFZMuI4 GFIA .HG[Z4dI]lGl;5, 

SM5M"Z[XG  

VM5Z[XG 

sSFDULZLf  

!_P  JLH/L  VlW1FS 

.HG[Z4 

U]PlJPAMP  

SFI"5F,S .HG[Z4 GFIA .HG[Z4 

8[SlGS,4 U]PlJPAMP 5lZJCG 

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

!!P  HFC[Z VFZMuI VG[ 

:JrKTF   

;L0LV[RVM  

(CDHO)   

CMl:58, ;]l5|8g0[g84 dI]P SM5M"Z[XGGF 

5|FYlDS VFZMuI S[gãM4 ;LV[R;L4 

GUZ5Fl,SF4 Z[0S|M;4 VuGXDGN/4 
GFUlZS ;\Z1F64 ALG ;ZSFZL ;\U9GM4 

0MS8ZM4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 

DFD,TNFZ    

SFDULZL 

sVM5Z[XGf  

!Z  ;CFIS T\+  Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL  

VFZ8LVM4 Ò<,F 5]ZJ9F VlWSFZL4 

V[O5LV[;4 BFGUL VG[ HFC[Z 1F[+M4 

dI]lGl;5, 5F6L 5]ZJ9F AM0"4 

DFD,TNFZ4 Ò<,F 5]ZJ9F DFD,TNFZ  

;CFIS T\+ 

s,MÒ:8LSf   

!#  5X] VFZMuI VG[ 

S<IF6  

GFIA 

lGIFDS 

5X];\JW"G  

J[8ZGZL .g:5[S8Z4 ALG ;ZSFZL 

;\U9GM  

VM5Z[XG 

sSFDULZLf  

!$  ZFCT 5]ZJ9M  Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL  

;A l0JLhG, D[Ò:8=[84 ALG ;ZSFZL 

;\U9GM4 VFZ8LVM4 5F6L 5]ZJ9M4 

U]PlJPAM0"4 VFZMuI4 U'C Z1FS N/4 

0LVFZ0LV[4 GUZ5Fl,SF4 
DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL 
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!5  ;\RFZ jIJ:YF  VlWS 

lGJF;L  

S,[S8Z  

0[%I]8L DFD,TNFZ4 DMAF., VM5Z[8Z4 

8LJL Z[l0IM4 A\NZ SR[ZL4 U]HZFT 

D[ZL8F.D AM0"4 5M,L;4 JG  

;CFIS T\+  

!&  DFwID  Ò<,F 

DFlCTL 

VlWSFZL  

D]ã6 DFwID4 8LJL4 5+SFZM4 ALG 

;ZSFZL4 ;\U9GM   

HFC[Z DFlCTL  

!*  DMH6L   VlWS Ò<,F 

S,[S8Z  

0LVF.;L4 GFIA Ò<,F lJSF; 

VlWSFZL4 SFI"5F,S .HG[Z sDFP VG[ 

DPlJPf4 Dt:IMnMU  

VFIMHG  

 

ટાસ્્ફોસય – સકંલન અને આયોિન :-  પવૂય ચેિવણી.સ્થળ ખાલી કરાવવા અને સદેંશા વ્યવહાર,પનુઃસ્થાિન  

કામગીરીનુ ંસકંલન કરવુ ં     કાયય તવશેસ દળના સકુાતન : કલે્ટર 

ક્રમ સમય િત્રક ટાસ્ક તવભાગ પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમય 

રાજય સ્િરે િેનુું  

િોડાણ અન ે

ઘટના ત્તનયુંત્રણનુું 
સ્થાપન 

ડી.ડી.એમ.સી., 
પુંચાયિ 

મહસેલુ 
ત્તવભાગ 

ગ્રામીણ સ્િરે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સુંચાર 
સ્થાપવુું.જિલ્લા કક્ષા સહીિ િમામ સ્િરે આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન યોિન ત્તવકસાવવી. 
િાઈસીસ મેનેિમેરટ કમીટી (કલેતટર) સાથે 
બેઠક યોિવી. (ઔદ્યોગીક,આરોગ્ય અન ે
સ્વાસ્થય ત્તવભાગ) 

૨ સુંચાર 
વ્યવસ્થાિુંત્ર 
અને કાયણહરિી 

પોલલસ િમામ સ્િર ના કાયણદળો સાબદા રાખવા 
૩ માહહિી 

ત્તવભાગ 

માહહિી પ્રચાર-પ્રસાર 

૪ ડી.ડી.એમ.સી 
ટી.ડી.એમ.સી 
વી.ડી.એમ.સી 

સુંભત્તવિ િોખમો,પવૂણિૈયારી અને સાવચેિીના 
પગલા અંગ ેલોક જાગતૃ્તિ કરવી 

૫ પોલીસ, 

નગરપાલલકા,
આર એરડ બી 

કાયણદળ િૈયાર કરવા, િાલીમો કરવી, સાધનો 
અને યુંત્રોની મરામિ કરી િૈયાર રાખવા 

૬ ટી.ડી.એમ.સી શોધ બચાવ અને પવૂણ ચેિવણી,સ્થળ ખલી 
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એસ.ડી.એમ કરાવવા અને સુંદેશાવ્યવહાર અંગે ત્તવત્તવધ 
હહિધારકો સાથે બેઠક કરવી અને આયોિન 
કરવુું. 

૭ 

૭૨ થી ૪૮ 
કલાક 

(આફિના   
3 હદવસ 
પહલેા) 

યોિના 
મહસેલુ 

પુંચાયિ અને 
પોલીસ 

મેળવેલ ચેિવણી ચકસવી અને પનુવણશન 
પ્રવતૃ્તિઓ શરૂ કરવી. 

૮ ગામ પુંચાયિ અન ે જિલ્લા કક્ષાએ કાયણરિ 
સુંચાર અને ચેિવણીની વ્યવસ્થા ચકાસણી 
કરવી 

૯ સલામિ સ્થળે ખસેડનાર ટીમને િરૂરી યુંત્રો 
અને સાધનો સાથ ેઘટના સ્થળે મોકલવા. 

૧૦ ટીમ અને સમદુાય બને્ન માટે વાહનોની વ્યવસ્થા 
કરવી. 

૧૧ અસગ્રસ્િ સમદુાય અને પશઓુ માટે સલામિ 
રેસ્ય ુસેલ્ટર અને િગ્યાઓ પસુંદ કરવી. 

૧૨ સ્થાત્તનક ક્સ્થત્તિ અંગે જિલ્લા અને રાજયના 
ઈમરિરસી ઓપરેશન સેરટરને જાણ કરવી. 

૧૩ ચેિવણીઓના સુંદેશા વ્યવસ્થા િુંત્ર િૈયાર 
કરવા 

૧૪ છેલ્લા સ્થળ સધુી સ્થાત્તનક ભાષામાું પવૂણ 
ચેિવણી પહોંચાડવી,મૌખીક રીિે ફોનથી, 
ટેલીત્તવઝનથી, રેહડયોથી, રયઝુ પેપરના 
માધ્યમનો ઉપયોગ કરવો.વીિળીના આધાર 
ત્તવનાની વ્યવસ્થાઓનો ઉપયોગ કરવો (કેટલાુંક 
સમયના ત્તવરામ પછી ચિેવણીઓન ે વારુંવાર 
પનુઃપ્રસાહરિ કરિા રહવે ુું) 

૧૫ ટેલીફોન સુંપકણ સલૂચ અને કાયણદળની SOP 

અપડટે છે કે નહહ િેની ખાત્રી કરી લેવી. 
૧૬ અરય ટાસ્કફોસણ સાથે સુંકલન કરવુું.(શોધ અને 

બચાવ,જાહરે આરોગ્ય,કાયદો અને વ્યવસ્થા 
અને પાણી પરુવઠો) 

૧૭ સુંભત્તવિ સુંકટ ત્તવશે જિલ્લા અન ે રાજય 
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સિાત્તધકારીઓને જાણ કરવી. 
૧૮ સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 

અને ઈરસીડરટ કમારડર અત્તધકારીને જાણ કરવી 
૧૯ 

D-48 to 24 
hours 

(Before 2 
days of 

Disaster) 

 ડી.ડી.એમ.સી જિલ્લા સ્િરે આફિ વ્યવસ્થાપન કત્તમટી અને 
ઈમરિરસી રીસપોરસ મેનેિમેરટ કત્તમટીએ 
ક્સ્થિી પર ત્તનયુંત્રન રાખવુું. 

૨૦ આઈ.એમ.ડી પહલેા જાહરે કરેલા સિાવાર પવૂણ 
ચેિવણીઓના સુંદેશાઓને આવિા ૨૪ કલાક 
માટે અપડટે કરી જાહરે કરિા રહવે ુું. 

૨૧ પુંચાયિ  પવૂણ ચિેવણી પહોંચી છે િેનો પ્રત્તિભાવ 
મેળવવો અને સ્થાત્તનક પહરક્સ્થત્તિની માહહિી 
મેળવવા માટે અત્તધકારીઓને િાહકદ કરવા. 

૨૨  સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈરસીડરટ કમારડરને રીપોટણ કરવો. 

૨૩ ડી.ઈ.ઓ.સી એસ.ઈ.ઓ.સી સાથ ે ત્તનયત્તમિ સુંપકણ સ્થાત્તપિ 
કરવો. 

૨૪ પોલીસ રેસ્ય ુ સેલ્ટર અને િોખમી િગ્યાઓએ િરૂરી 
સાધનોની વ્યવસ્થા કરવી(બોટ,િરવૈયા,પ્રાથત્તમક 
સારવાર, )  

૨૫ િોખમ સ્થળે પહોંચવા માટેના વૈકલ્લ્પક રસ્િા 
નજક્ક કરવા. 

૨૬ ફોરેસ્ટ સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈરસીડરટ કમારડરને રીપોટટણ  કરવો. 

૨૭ પવૂણ ચેિવણી ખાસ ત્તનઃસહાય સમહૂ સુુંધી પહોંચ ે
િેની ખાિરી કરવી. 

૨૮ 

D-24 to 12 
hours 

શોધ અને 
બચાવ 

ડી.ડી.એમ.સી 

સુંભત્તવિ ક્સ્થત્તિ ત્તવશે અપડટે પ લાન િૈયાર 
કરવા 

૨૯ લેટેસ્ટ ક્સ્થત્તિ ત્તવશે સ્થાત્તનક ભાષામાું પવૂણ 
ચેિવણી પહોંચિી કરવી.અગાઉ િણાવ્યા 
મિુબના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો. 

૩૦ સુંકટ પહરક્સ્થત્તિ ત્તવશનેી ત્તવગિવાર માહહિી 
બચાવ ટાસ્કફોસણ અને અરય ટાસ્કફોસણને આપવી. 
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૩૧ અંત્તિમ સ્થળ સધુી પવૂણ ચિેવણી પહોંચી કે નહહ 
િેની ચકાસણી કરવી. 

૩૨ બચાવ ટુકડીઓને એકશન માટે િૈયાર 
રાખવી.દરેક ટુકડીને િોખમના સ્થળ અને જેનો 
બચાવ કરવાનો છે ત્યાું પહોંચવાના રસ્િા ત્તવશ ે
જાણ કરવી. 

૩૩ બચાવ ટુકડીઓને માટે ખોરાક,રહવેાની અને 
સરુક્ષાની વ્યવસ્થા કરવી. 

૩૪ દરેક બચાવ ટુકડાની હલચલની જાણકારી લેવી 
અને ઉપરી અત્તધકારીને દર ૬ કલાકે િણાવવી.  

૩૫ 

D-12 to 
0 hours 

ચેિવણી 
જિલ્લા કુંટ્રોલ 

રૂમ 
ડી.ઈ.ઓ.સી 

પવૂણ ચેિવણી અંગેના સુંદેશાઓ સિિ પહોંચી 
રહ્ાું છે કે નહહ િેની ખાત્રી કરવી. 

૩૬ પહરક્સ્થત્તિ પર દેખરેખ રાખવી અને િેના 
ત્તવશેનઓ લેટસ્ટ રીપોટણ ઉચ્ચ અત્તધકારીશ્રીઓન ે
,જિલ્લા કલેતટરશ્રીને અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 
સિામુંડળન ેકરવો. 

૩૭ 

D+1 to 12 
hours 

મિૃદેહ ત્તનકાલ 
પોલીસ અને 

આરોગ્ય 

બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અને 
ત્તવશેષ યુંત્રો, મશીનરી, કૌશલ્યબધ્ધ વ્યક્તિઓ, 

દવાઓ, વગેરે િરૂરીયાિની સચૂી િૈયાર કરવી. 
૩૮ િરૂરી સાધન સામગ્રી એકત્રીિ કરી ઘટના સ્િરે 

પહોંચાડવી. 
૩૯ પોલીસ અને સ્થાત્તનક આગેવાનો સાથે સુંકલન 

માટે એક અત્તધકારીને ત્તનયતુિ કરવા જે 
મિૃદેહની યોગ્ય િપાસ અને નોંધણી બાદ 
ત્તનકાલ કરાવે. 

૪૦ ખોરાક અને પાણીની ત્તવશેષ િરૂરીયાિો માટે 
જિલ્લા સ્િરેથી મદદ માટે DEOC સાથે સુંકલન 
કરવુું. 

૪૧ વધારાની ટુકડી િૈયાર રાખવી જેથી વારાફરિી 
આરામ મળી રહ.ે 

૪૨ D+12 to 24 
hours 

રાહિ બચાવ 
જિલ્લા ત્તવકાસ 
અત્તધકારી અને 

શોધ અને બચાવની કામગીરી ચાલ ુ રાખવી 
અને અસગ્રસ્િોને િરૂર મિુબની સલામિ 
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િેમની ટીમ 

 
 

જિલ્લા પોલીસ 
અત્તધક્ષક 

સ્થળે/દવાખને/રીલીફ કેમ્પમાું લઈ િવા. 
૪૩ અસરગ્રસ્િોન ે ત્તવશેષ પ્રકારની િબીબી 

સારવારની િરૂર હોય િો DEOC સાથે સુંકલન 
કરી વ્યવસ્થા કરવી. 

૪૪ િરૂર હોય િો હવાઇ માધ્યમો દ્વારા સેવાઓ 
આપવી 

૪૫ હલે્પ લાઇન નુંબર અને સહયોગ કેરિો શરૂ કરવા 
૪૬ તલસ્ટર સ્િરે સ્થાત્તનક લોકો સાથે ત્તમટીંગ કરી 

ક્સ્થત્તિનુું આંકલન કરવુું અને જિલ્લા અત્તધકારીને 
રોિ સાુંજે અહવેાલ કરવો. 

 

ટાસ્કફોસય – સહાયક િતં્ર – અન્ય કાયયદળ અને સક્ષમ સિાતધકારીઓ સાથે સકંલન કરી સ્થળાિંર અને 

રાહિ,પરુવઠાના સગં્રહ અને રાહિ માટે િરીવહન િોગવાઈ કરે છે. 

કાયય તવશેષ દળના સકુની : જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી.  

િમ સમય પત્રક ટાસ્ક અમલ કરનાર  

ત્તવભાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

કાયણ વહેંચણી 
અને 

િરૂરીયાિ 
ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

 ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ દરમ્યાન આવશ્યક સાધન 
સામગ્રીની સચુી િૈયાર કરવી 

૨   ત્તવત્તવધ સ્િરે મોકિીલનુું આયોિન કરવુું. 
અરય કાયણદળો સાથે સુંકલન કરવુું. 

૩ D-24 hours  કાયણદળના સભ્યોન ે સાબદા કરવા અને કામ 
સોંપણી કરવી. 

૪ અપેલક્ષિ આપત્તિ પર આધારીિ ટુુંકાગાળાની 
સચુના પરની કાયણવાહી માટે વાહનો અને અરય 
સાધનોને કામે લગાડવા. 

૫ ત્તનયુંત્રણ કક્ષ અને શોધ બચાવ,આશ્રય અને રાહિ 
પરુવઠો કાયણદળ સાથે સુંપકણમા રાખવો. 

૬ D+24 hours   બહારથી સાધન રામગ્રી મુંગાવવાની િરૂર પડ ેિો 
િેની સમીક્ષા કરવી. 

૭  આપત્તિના પ્રકારોને ધ્યાનમાું રાખી સહાયક િુંત્રન ુ
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આયોિન (કાયણદળ) 
૮  ત્તનયુંત્રણ અને સ્ત્રોિોની સિિ સચુના આધારીિ 

કાયણયોિના હાથ ધરવી. 
૯  િરૂરીયાિ અને સ્િોિની સિિ સત્તમક્ષા કરવી. 
૧૦  ત્તનયુંત્રણ કક્ષ અન ે મહત્વના કાયણદળોનો સુંપકણ 

સુંગીન બનાવવો. 
૧૧  સેવાઓની ગણુવિા અંગ ેચકાસણી કરવી. 
૧૨ 

D+day 2 

and ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઈનલ 

દસ્િાવેજીકરણ 

 સહાયક િુંત્ર માટે વધિી માુંગનો પ્રત્તિભાવ 
આપવો. 

૧૩  ત્તનયત્તમિ રીપોટીંગ અન ેદસ્િાવેજીકરણ કરવુું. 
૧૪  િરૂરીયાિો  અને માુંગણીઓનુું પનુઃમલુ્યાુંકન કરવુું. 
૧૫  યોગ્ય િણાય િેમ સાધન સામગ્રી પરૂી પાડવી 
૧૬  બોધપાઠ બેઠક જેમાું આશ્રય,ખાદ્ય અરય રાહિ 

પરુવઠા કાયણદળ યોિવી. 
 

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

કરવા માટે માનવ અને મહત્વના સાધનો પરુા િાડ ેછે. 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમય 

િોખમ 
મલૂ્યાુંકન અને 
સુંવેદનશીલિા 

પોલીસ, 

મહસેલુ, 

પુંચાયિ 

ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ દરમ્યાન શુું કરવુું ? અને શુું 
ન કરવુું ? િે અંગેના િન-જાગતૃ્તિના કાયણિમો 
કરવા. 

૨ સુંપકણ સરનામા સધુારવા, સુંસાધનોની સલૂચ 
સધુારવી, વ્યહૂાત્મક આગોિરી વ્યવસ્થાની 
દેખરેખ, કાયણ યોિનાની સમયાુંિરે દેખરેખ 

૩ ત્તનયત્તમિ રીિે સાધનો, યુંત્રોની મરામિ અન ે
જાળવણી કરવી, ખાસ યુંત્રોની ખરીદી/ઉપલબ્ધ 
કરાવવા. 

૪ ડી.ઈ.ઓ.સી,  
પોલીસ 

સમયાુંિરે બદલાિી શોધ-બચાવની 
પધ્ધત્તિઓથી ખાસ ટીમો અને સ્વ્યું સેવકોની 
િાલીમ અને ક્ષમિા વધણન કરવુું. 
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૫ 

D – 72 to 

D-0  

દરમ્યાન 

પહરક્સ્થત્તિન ુ
આંકલન 

ત્તનવાસી અત્તધક 
કલેતટર 

શોધ અને બચાવની િાલીમ માટેનુું આયોિન. 

૬ િોખમનુું આંકલ કરિા િવ ુ અને કામગીરી 
કરિા િવુું. 

૭ ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સાથે સુંકલન શોધ અને બચાવ 
માટે ત્તવશેષ દળની િરૂરીયાિ હોય િો વ્યવસ્થા 
કરવી. 

૮ કુંટ્રોલ રૂમનુું સુંચાલન : બહારના ત્તનષ્ણાુંિોની 
ટીમ, લશ્કરી ટુકડી, ફાયર ત્તવભાગ, ત્તસત્તવલ 
ડીફેરસ, પોલીસદળ વગેરે સાથે સુંકલન અને 
કામાગીરી. 

૯ 

D+1 to 
24 hours 

કાયદો અને 
વ્યવસ્થા 

જિલ્લા પોલીસ 
અત્તધક્ષક 

આગોિરી ચેિવણી વગરનુું સુંકટ હોય િો 
બચાવ દળોને િેમના સાધન અને યુંત્રો સાથ ે
ઘટના સ્થળે િરા િ પહોંચવા િાકીદ કરવા. 

૧૦ ઘટના સ્થળને િરૂર હોય િો કોડણન કરી લેવુું. 
૧૧ આવેલ આપત્તિ સુંદભે દરેક સ્િરની ટાસ્કફોસણને 

િાકીદ કરવી.(જિલ્લા, િાલકુા, ગામ) 

૧૨ શોધ અને બચાવ સલામિ સ્થળે ખસેડવાની 
કામાગીરી શરૂ કરવા. 

૧૩ લોકોના ટોળાને કાબમૂાું લેવાની વ્યવસ્થા કરવી. 
૧૪ જિલ્લા  

ત્તશક્ષણાત્તધકારી 
અસરગ્રસ્િોને સલામિ સ્થળે લઈ િવા. 

૧૫ સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈક્રસડરટ કમારડરને રીપોટણ કરવો. 

૧૬ 

D+24 
hours and 

ahead 

િમામ સ્િરનુું 
રીપોટીંગ 
કામગીરી 

ત્તનવાસી અત્તધક 
કલેકટર 

ટાસ્કફોસણની કામગીરી અંગે ત્તનયત્તમિ અહવેાલ 
િૈયાર કરવો. 

૧૭ સ્ટાફનુું રોટેશન ચાલ ુરાખવુું. 

૧૮ કામગીરીની સિિ સમીક્ષા અને આંકલન કરવુું  

૧૯ ફાઈનલ રીપોટણ િૈયાર કરવો. ત્તવત્તવધ 
હહિધારકોનો િેનમા સહયોગ બદલ આભાર 
માનવો.  
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 ટાસ્્ફોસય – ન ૂ્ સાન આકારણી , સવે અને દસ્િાવેજીકરણ  

કાયયદળનુ ંનેતતૃ્વ લેનાર અતધકારી : કાયયિાલક ઈિનેર , માગય અને મકાન 

િમ સમય 
પત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
ત્તવભાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

૧ 

સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

 

ડી.ઈ.ઓ.સી 

રાજયની ઓથોરીટી દ્વારા િૈયાર કરવામાું 
આવેલા નકુસાન આકારણી પત્રક મેળવવા અને 
આકારણી કરવી.આકારણી કરવા માટે ચાર 
પ્રકારની ટીમ બનાવવી (૧) ખાનગી ભવન 
અને મકાન (૨) રસ્િા, પલુ, ટેલીફોન 
સુંદેશાવ્યવહાર િેમિ જાહરે ભવનો (૩) ખેિી 
અને િળ સુંસાધન (૪) ઉદ્યોગ અને વ્યાપાર 

૨ નતુસાન આકારણી કરી શકે િેવા વ્યક્તિઓના 
સરનામાું અને ટેલીફોન નુંબર સહહિની યાદી 
િૈયાર કરવી. 

૩ 

D+24 
hours 

નતુસાન 
આકારણી 

R&Bઅને PWD 
િથા પુંચાયિ 

નતુસાનીના આંકલન માટે વ્યક્તિગિ અને બીજા 
િરૂરી સુંસાધનોનુું અંદાજીિ ખચણ પત્રક બનાવવુું. 

૪ નતુસાનીનુું આંકલન કરનાર ટીમ નતુસાનીનુું 
પ્રાથત્તમક આંકલન િૈયાર કરશે.આંકલન માટેના 
પવૂણ િૈયારી ફોમેટનો ઉપયોગ કરવો. 

૫ પ્રાથત્તમક નતુસાનીના આંકલનનો રીપોટણ ઉપરી 
સિામુંડળન ેમોકલવો 

૬ પ્રાથત્તમક આંકલનમાું સધુારા વધારા અને 
નતુસાનની િહટકિા ત્તવશેના અલભપ્રાયો મેળવવા. 
આંકલનની ત્તવગિોમાું કોઈપણ પ્રકારની 
સ્પષ્ટિા માટે ઉપરી સિામુંડળને જાણ કરવી. 

૭ D+24 to 
72 hours 
and 
beyond  

ફરીયાદ 
ત્તનવારણ 

પુંચાયિ 
(ગ્રામીણ 
ત્તવસ્િાર માટે) 
નગરપાલીકા 
(શહરેી ત્તવસ્િાર 
માટે) 

નકુસાન આંકલન માટે ટીમો િૈયાર કરવી અને 
ચોતતસ નતુસાન વાળા ત્તવસ્િાર ફાળવવા. 
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૮    નકુસાનના આંકલન સમયે કોઈપણ પ્રકારની 
ટેતનીકલ માહહિીની િરૂર માટે આંકલન કરિાને 
એક માહીિીની નકલ આપવી જેના આધારે  િે 
સ્થળ પર િ લોકોના પ્રશ્નોનુું ત્તનરાકરણ કરી શકે. 

૯    નકુસાન આંકલન ડટેા કમ્પ યટુરાઈઝ્ડ કરવા ડટેા 
ઓપરેટરની ટીમ બનાવવી અને િેઓ ત્તવના 
ત્તવલુંબે ડટેા એરટ્રી કરે િે ધ્યાન રાખવુું. 

૧૦    જિલ્લા સ્િરે ફહરયાદ નોંધવા અને ફહરયાદ 
ત્તનવારણની વ્યવસ્થા કરવી. 

૧૧    જયાું સધુી કામ પરૂૂ ન થાય ત્યાું સુુંધી સિિ 
રીવ્યુું અને આંકલન કરિા રહવે ુું. 

૧૨    ઉપરી સિાત્તધકારીને અત્તધકૃિ રીિે ફાઈનલ 
રીપોટણ િમા કરાવવો. 

 

ટાસ્કફોસય – રાહિ તશબબર વ્યવસ્થાિન : ( હગંામી આવાસો , ખોરાક , િાણી, વીિળી, આરોગ્ય) મનો 

સામાજિક સભંાળ     કાયયદળનુ ંનેતતૃ્વ લેનાર અતધકારી : જિલ્લા પરુવઠા અતધકારી 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમયમાું 

 

જિલ્લા 
ત્તશક્ષણાત્તધકારી/
સમાિ કલ્યાણ 

અત્તધકારી 

રાહિ કેમ્પની િગ્યા નજક્ક કરવી અને િેની 
ક્ષમાિા અને ઉપલબ્ધ માળખાગિ 
અસતુ્તવધાઓનુું પત્રક બનાવવુું.  

૨ સમદુાયના સભ્યોમાુંથી, ધાત્તમિક સુંસ્થાઓ, 
કોપોરેટ ક્ષેત્રોમાુંથી જે સ્વૈલ્ચ્છક હરિે િેમની 
સેવાઓ રાહિ કેમ્પની વ્યવસ્થામાું આપવા 
ઈચ્છક હોય િવેા લોકોની ટીમ બનાવવી. 
િેમના નામ અન ેસુંપકણની યાદી બનાવવી. 

૩ રાહિ કેમ્પ વ્યવસ્થામાું મહહલાઓ,બાળકો, 
ત્તવકલાુંગો, વધૃ્ધો, દલલિ અને લઘમુત્તિ સમદુાયો 
પ્રત્યે સુંવેદનશીલિા વધે િે માટે કાયણશાળા 
આયોિન કરવુું. 

૪ રાહિ કેમ્પના સ્થળે માળખાગિ સતુ્તવધાઓના 
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સધુારા-વધારા માટે સરકારી કાયણિમો અને 
અરય હહિધારકો સાથે િોડાણ કરવુું. 

૫ D-24 
hours 

રાહિ કેમ્પ 
વ્યવસ્થા 

જિલ્લા 
ત્તશક્ષણાત્તધકારી 

રાહિ કેમ્પની િગ્યા અને બચાવ આવાસની 
ક્સ્થત્તિની ચકાસણી કરવી. 

૬ ચકાસણી રીપોટટણના આધારે િરૂરી 
સાધનસામગ્રીને એકઠી કરવી. 

૭ રાહિ કેમ્પની વ્યવસ્થા માટે સ્થાનીક ટીમ 
બનાવવી. 

૮ પાણી પરુવઠા, સ્વાસ્્ય,વીિળી ત્તવભાગના 
અત્તધકારીઓ સાથે રાહિ ત્તશલબર સ્થળે િેમની 
સેવાઓ લેવા માટે મીટીંગ કરવી.  

૯ કાઉરસીલીંગ જિલ્લા સમાિ 
કલ્યાણ 
અત્તધકારી 

આવાસ અને મનોસામાજિક સુંભાળ માટે ખાસ 
ટીમ બનાવવી. 

૧૦ 

D 0 to D 
+24 hours 

રહઠેાણ અને 
આરોગ્ય 

સુંબુંત્તધિ બાબિો 

આરોગ્ય, 

પુંચાયિ, અને 
સ્વૈલ્ચ્છક 
સુંસ્થાઓ, 

જિલ્લા પરુવઠા 
નાયબ 

મામલિદાર 
(પરુવઠા 
િમામ) 

સમાિ કલ્યાણ 
અત્તધકારી 

ચોક્કસ સ્થળોએ રાહિ કેમ્પ વ્યવસ્થા માટે 
ત્તમટીંગ કરવી અને સ્થાત્તનક સુંસ્થાઓ અને સ્વયું 
સેવકો સાથે િવાબદારી નક્કી કરવી. સ્થાત્તનક 
િરૂરીઆિોત્તવશે અહવેાલ જાહરે કરવો. 

૧૧ ખોરાક અને અરય િરૂરી સામગ્રી આપવા માટે 
સ્થાત્તનક સુંસ્થાઓન ેત્તવનુંિી મોકલવી. 

૧૨ િમામ વગણના અસરગ્રસ્િોની િરૂયાિોના 
સહયોગ માટે પ્રાથત્તમક અંદાિપત્રક િૈયાર કરવ.ુ 

પાણી , આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા, હહિંસા, અને 
ભેદભાવ જેવી માનવીય સુંબુંધીિ સમસ્યાઓની 
ક્સ્થત્તિની ચકાસણી કરવી. 

૧૩ રાહિ સ્થળની ક્સ્થત્તિ મિુબ સુંસાધનો ખરીદવા 
૧૪ એક હદવસમાું એક ટીમને સિિ ૧૨ કલાકથી 

વધ ુસમય માટે કામ ન કરવુું પડ ેિે માટે 
વ્યક્તિગિ અને િરૂરી સુંસાધનોનુું અંદાિપત્રક 
બનાવવુું. 

૧૫ સમાિ સરુક્ષા 
અત્તધકારી 

મહહલાઓ,બાળકો અને વધૃ્ધ સભ્યોને સામેલ 
કરી સ્થાત્તનક ટીમ બનાવવી જે રાહિ કેમ્પ ના 
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કાયણ અસરકારક અને ભેદભાવ રહહિ થાય છે કે 
નહહ િેની દેખરેખ રાખશે. 

૧૬ વ્યવસ્થામાું આવરી લીધેલ અને નવી 
િરૂરીયાિોને પહોંચાડવાની બાબિો અંગેના 
સહયોગ માટેનો દૈત્તનક રીપોટણ િૈયાર કરવો અને 
િેને ઉપરી અત્તધકારીને મોકલવો. 

૧૭  સ્વાસ્્ય, પાણી પરુવઠા, મનોસામાજિક સુંભાળ 
અને આવાસ માટે ટુકડીઓ બનાવવી. 

૧૮ 

D+1 day 
and ahead 

રાહિ કેમ્પની 
િરૂરીયાિની 
ચકાસણી 

પુંચાયિ અને 
આરોગ્ય 
ત્તવભાગ 

રાહિ કેમ્પની િરૂરીયાઅ છે કે બુંધ કરવો છે િે 
અંગે સ્થાત્તનક લોકો સાથે ત્તવચાર ત્તવમશણ કરી 
ભાત્તવ કાયણ નજક્ક કરવુું. 

૧૯ રાહિ કાયણ ચાલ ુહોય ત્યારે નજક્ક કરેલા 
પહલેાના િમામ કાયો કરવા. 

૨૦ સમાિ સરુક્ષા 
અત્તધકારી 

મમોસામજિક સુંભાળ અને સ્વાસ્્ય અંગેના 
સાપ િાહહક અને પખવાહડક અહવેાલ િૈયાર 
કરવા. 

 

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

પરુા પાડ ેછે. સામારય િબીબી સુંભાળ વ્યવસ્થાિુંત્ર પનુઃસ્થાત્તપિ કરે છે. 
કાયયદળનુ ંનેતતૃ્વ લેનાર અતધકારી : મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અતધકારી. 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિ 
D-24 
hours 

િબીબી 
આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

આરોગ્ય 
ત્તવભાગ 

ડોતટર, નસણ, ખાનગી અને સરકારી દવાખાના 
સરનામા અને સુંપકણની માહહિી િથા બેડ અને 
એમ્બ્યલુરસની ઉપલબ્ધિા અંગેની માહહિીનુું 
પત્રક બનાવવુું.  

૨    પ્રાથત્તમક સારવારની સેવાઓ માટે િાલીમ 
પામેલ સ્વયુંસવેકોની યાદી બનાવવી. 

૩    િન આરોગ્ય અને સ્વચ્છિાની બાબિો ત્તવશે 
મીટીંગ કરવી િથા િેની વ્યક્તિગિ અને 
સુંસાધનોની િરૂરીયાિોનુું અંદાિ પત્રક 
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બનાવવુું. 
૪    કેમ્પ વ્યવસ્થા ટાસ્કફોસણ સાથે િોડાણ કરી િરૂરી 

સ્વયુંસેવકો, પ્રાથત્તમક સારવા કીટ અને અરય 
સ્વચ્છિા સેવાઓ પરુી પાડવી. પોલીસ અને 
સ્થાત્તનક આગેવાનો સાથે સુંકલન માટે એક 
અત્તધકારીને ત્તનયતુિ કરવા. જે મિૃદેહોની યોગ્ય 
િપાસ અને નોંધણી બાદ ત્તનકાલ કરાવે. િમામ 
પી.એમ. યતુ્તનટ ખાિે ત્તવદ્યિુ િોડાણની વૈતલત્તપક 
વ્યવસ્થા કરવી. 

૫ 

D+24 
hours 

કાયણ વહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

ટી.એચ.ઓ અને  
પી.એચ.સી 

સ્િરે 

જિલ્લા મખુ્ય મથકે આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા 
કત્તમટી બનાવવી. 

૬ િમામ સ્થળોએ આરોગ્ય અને સ્વચ્છિાની 
પહરક્સ્થત્તિ ત્તવશે દેખરેખ કરી દૈત્તનક રીપોટણ 
બનાવવો. જિલ્લા મથક ખાિે દૈત્તનક ત્તમહટિંગ કરી 
પહરક્સ્થત્તિ સમિવી અને રીસ્પોરસ પ લાન િૈયાર 
કરવો. 

૭ પાણી સપ લાય, સ્વચ્છિાને પ્રોત્સાહન,બાળ 
સુંભાળ અને અરય િરૂરીયાિમુંદ લોકોની 
િરૂરીયાિ માટેનુું અંદાિપત્રક સાથે રીપોટણ 
િૈયાર કરવો. 

૮ િો િેઓને સહયોગની િરૂરીયાિ હોય િો 
જિલ્લા ઓથોરીટીને સહયોગ માટે ત્તવનુંિી પત્ર 
લખવો. 

૯ બચાવ દળ અને કેમ્પ સુંચાલકો સાઅથે સુંકલન 
કરવ ુકારણ કે િન આરોગ્ય સાથે િોડાયેલા 
પ્રશ્નો (જેવા કે સ્વચ્છ પાણી, સ્વચ્છિા, સેવાઓ, 
ઘન કચરાનો યોગ્ય ત્તનકાલ) અંગે કોઈ 
સમાધાન ન કરવુું.  

૧૦ રાહિ કેમ્પ અને અરય વસાહિોમાું પ્રાથત્તમક 
િરૂરીયાિો(જેવી કે િન આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા 
વગેરે)પરુી પાડવી. 

૧૧ D+ Day 2 રીપોટીંગ અને સી.ડી.એચ.ઓ , આરોગ્યની સતુ્તવધા આપિા ભૌત્તિક માળખાઓને 
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and 
ahead 

ફાઈનલ 
દસ્િાવેજી કરણ 

બી.એચ.ઓ 
અને મેડીકલ 
ઓહફસર 

િો નતુસાન થય ુહોય િો િેની ખાત્રી કરવી. 
૧૨ સફાઈ ટુકડી બનાવીને સ્વચ્છિા અલભયાન 

ચલાવવુું. 
૧૩ કાયણનુું સિિ રીવ્યુું અને પનુઃઆંકલન કરિા 

રહવે.ુ 
૧૪ જયાું સધુી પહરક્સ્થત્તિ સામારય ન બને ત્યાું સધુી 

િમામ સેવાઓ અત્તવરિ ચાલ ુરાખવી.િમામ 
હહિધારકો સાથે ત્તમટીંગ કરી િન આરોગ્ય 
સેવાઓ સમાપ િ કરવી. 

૧૫ ફાઈનલ રીપોટણ િૈયાર કરવો. 
 

ટાસ્કફોસણ – પશ ુઆરોગ્ય અને કલ્યાણ – આપત્તિગ્રસ્િ પ્રાણીઓના આરોગ્ય અને અરય સુંભાળની િોગવાઈ  

કાયણદળનુું નેતતૃ્વ લેનાર અત્તધકારી :- નાયબ ત્તનયામક પશ ુપાલન  

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
સમય  

  પશઓુની યાદી અને િેમના સ્વાસ્્ય સુંબુંધીિ 
ત્તવગિો િયૈાર કરવી અને િકેદારીના પગલા 
લેવા. 

૨ પશ ુસ્વાસ્્ય કમીઓની સચૂી અને સુંપકણ યાદી 
િૈયાર કરવા. 

૩ પશઓુ માટે પાુંિરાપોળની યાદી િૈયાર કરવી.  
૪ વીમા અંગે પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 
૫ ત્તનઃસહાય સ્થળો ઓળખવા અને રીસ્પોરસ માટે 

રણનીત્તિ િૈયાર કરવી. 
૬ દરમ્યાન 

D 0 થી 
D+72 
hours 

  અસરગ્રસ્િ પશઓુને ફેરવવા માટે 
ટ્રારસપોટેશનની વ્યવસ્થા. 

૭ િ્થાની 
ચકાસણી 

નાયબ 
ત્તનયામકશ્રી,પશુ
પાલન 

પશઓુ અંગ ેરાહિ, ઘાસચારો,પાણી અને 
દવાની વ્યવસ્થા અંગ ે 

૮ પશઓુમાું મહામારી ન ફેલાય િે અંગ ેિકેદારી 
૯    રીસપોરસ કામગીરીની સમીક્ષા કરવી 
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૧૦    આપત્તિની પશઓુ અને સુંબુંધીિ જીવનત્તનવાણહ 
પર અસરનુું દસ્િાવેજીકરણ અને કેસ સ્ટડી 
કરવ.ુ 

 

ટાસ્કફોસણ – પાણી પરુવઠા ત્તવભાગ – પાણીની િોગવાઈ કરવી. 

કાયણદળનુું નેતતૃ્વ લેનાર અત્તધકારી :- કાયણપાલક ઈિનેર-પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડટ 

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમય 

પાણીના 
આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

પાણી પરુવઠા 
ત્તવભાગ 

પાણી પ્રાપ યિા, ક્ષમિા અને શધુ્ધિાનુું  સ્થાપન 
(કાયણદળ) 

૨ પાણી ત્તવિરણ અને સુંગ્રહ માટેના વૈતલત્તપક 
યોિના(કાયણદળ) 

૩ નવી અને વધારાની સાધનસામગ્રી સતુ્તનલ્ચચિ 
કરવી (કાયણદળ) 

૪ રસાયણો વાપરવા યોગ્ય પરુવઠા અને 
સાધનસામગ્રીનો વધારનો િ્થો 
રાખવો.(કાયણદળ) 

૫ કમણચારીઓની િમવાળી અને પાળી પધ્ધત્તિ 
૬ પાણીના વપરાશ અંગ ેલોકજાગતૃ્તિ કરવી. 
૭ પાણીના પરુવઠાના સુંરક્ષણ અંગે સરકારી અને 

ખાનગી ક્ષતે્રોને સચુના આપવી.(કાયણદળ) 
૮ કાયણ ત્તવશેષ દળના સભ્યોને સાબદા કરવા 
૯ વધારાના સહાયક િુંત્ર કમણચારીગણ અને 

વાહનો ચકાસણી કરવી (સહાયક િુંત્ર કાયણદળ) 
૧૦ વીિ પરુવઠાનુું અને અરય કાયણત્તવશેષદળ સાથે 

સુંકલન 
૧૧ પાણીના સ્ત્રોિની ક્સ્થિી અને સુંરક્ષણ(કાયણ 

ત્તવશેષ દળ) 
૧૨ D+24 

hours  
કાયણ વહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 

પાણી પરુવઠા 
અને ગ.વ્ય.બોડણ 

પાણી પરુવઠાનુું આયોિન અને પાણીના 
વપરાશકારોની અગ્રિા (કાયણદળ) 
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૧૩ ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

પાણી પરુવઠાનુું િુંત્રની ક્સ્થત્તિ અને નતુસાનની 
આકારણી(કાયણદળ) 

૧૪ પાણી ટેરકરો કામે લગાડવા(કાયણદળ) 
૧૫ પાણી પરુવઠા િુંત્રનુું 

સમારકામ/પનુઃસ્થાપન(યોિના આધાહરિ) 
૧૬ પરુવઠા મથકો / ત્તવિરણ સલામિીના ત્તવિરણ 
૧૭ પાણી ત્તવિરણ વ્યવસ્થા કાયણદળ ખાિરી કરવી. 
૧૮ પાણીના ત્તવિરણ અન ેસુંગ્રહ અને પાણીના 

સલામિ વપરાશની માહહિી પરુી પાડવાનુું 
સુંકલન. 

૧૯ D + Day 
2 and 
ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઈનલ 
દસ્િાવેજી કરણ 

પાણી પરુવઠા 
અને ગ.વ્ય.બોડણ 

કામચલાઉ પાણી પરુવઠા િુંત્ર સ્થાપવુું.                              
૨૦ કાયમી પાણી પરુવઠા િ્થા િરફ ધ્યાન 

આપવુું. 
૨૧ લાુંબા ગાળાની પનુઃસ્થાપન યોિના અને 

િરૂરીયાિો પણુણ કરવી. (કાયણદળ) 
૨૨ રીપોટીંગ અને દસ્િાવેજીકરણ શરૂ 

કરવુું.(કાયણદળ) 
૨૩ બોધપાઠ બેઠક (કાયણદળ અને અરય) 
૨૪ આખરી અહવેાલ (કાયણદળ) 
 

ટાસ્કફોસણ – વીિપરુવઠો – અસરગ્રસ્િ ત્તવસ્િારમાું સામારય વીિપરુવઠો પનુઃસ્થાત્તપિ કરવા માટે 

કાયણદળનુું નેતતૃ્વ લેનાર અત્તધકારી : અત્તધક્ષક ઈિનેર એમ.જી.વી.સી.એલ ગિુરાિ ત્તવદ્યિુ બોડણ. 

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

 એમ.જી.વી.સી.
એલ ગિુરાિ 
ત્તવદ્યિુ બોડણ 

વીિ પરુવઠા િુંત્ર અને પ્રાલ્પ િ સ્થાનોની 
વિણમાન ક્સ્થત્તિની યાદી ત્તવકસાવવી 

૨ માહહક બેઠકો યોિવી  
૩ સુંપકણ યાદી ત્તવકસાવવી 
૪ અનૌપચારીક િોખમો અને ખિરા આકારણી / 

મલુ્યાુંકન હાથ ધરવુું 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના ભાગ-૧ 

 
 

  Page 
24 

 
  

૫ આપત્તિ આયોિન ત્તવકસાવવુું. 
૬ D-24 

hours  
આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

એમ.જી.વી.સી.
એલ ગિુરાિ 
ત્તવદ્યિુ બોડણ 

પ્રમાણભિુ સુંચાલન કાયણરીિી પ્રમાણે અસરોનુું 
મલુ્યાુંકન કરવુું. 

૭ પ્રત્તિભાવ પગલાને અગ્રિા આપવી 
૮ ત્તવિપરુવઠો ખોરવાઈ નહી િેની િકેદારી રાખવા 

િરૂરી પગલા લેવાું. 
૯ વધારાની સાધન સમગ્રી / સ્ત્રોિ સાબદા કરવા 
૧૦    અણધારી આકક્સ્મકિા અંગ ેખાિરી કરવી 
૧૧ D+24 

hours  
કાયણ વહેંચણી 
અને િરૂયાિ 
ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

એમ.જી.વી.સી.
એલ ગિુરાિ 
ત્તવદ્યિુ બોડણ 

કામગીરી થય ેમાહહિી અને મલુ્યાુંકનના આધારે 
યોિનામાું સધુારા કરવા. 

૧૨ પગલાની / કાયણવાહીની ક્સ્થત્તિની દેખરેખ  
૧૩ માહહિીનો લોકોમા પ્રસાર કરવો. 
૧૪ િરૂરીયાિો મિુબ સલામિી સતુ્તનલ્ચચિ કરવી. 
૧૫ િરૂરીયાિો , આવશ્યકિાઓ અને પ્રાલ્પ િસ્થાનો 

અંગે ત્તનયુંત્રણ કક્ષ અન ેગ.ત્તવ.બોડણના મખુ્ય 
મથક સાથે સિિ સુંપકણ સ્થાપવો. 

૧૬ પ્રયાસોમાું સધુારણ માટે ચકાસણી કરવી. 
૧૭ મદ્યવિી સુંકલન સુંગીન બનાવવુું. 
૧૮ ભતુ્તમકા ભિવનાર અરય પરીબળો સાથે 

ત્તનયત્તમિ સુંકલન બેઠકો યોિવી. 
૧૯ પ્રયાસોન ુઔપચારીક દસ્િાવેજીકરણ શરૂ કરવુું. 
૨૦ રાહિ ત્તશબીર / આશ્રય સ્થાનો પર વીિ 

પરુવઠોની વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરવી. 
૨૧    સલામિી માટે આયોિનમાું ફેરફાર માટેની 

સમીક્ષા 
૨૨    િરૂરી હોય િો વધારાની સલામિી સહહિ 

ક્સ્થત્તિને સામારય કરવા માટેની યોિના. 
 

ટાસ્કફોસણ :- જાહરેહરે બાુંધકામ – સામારય રીિે ચાલિા આંિર માળખાને પનુઃ સ્થાપીિ કરવા માટે સ્થાનીક 

પ્રયાસોમાું સહાય કરવા માટે િરૂરી કમણચારી ગણ અને સાધન સુંપત્તિ પરુા પાડશે. 
કાયણદળનુું નેતતૃ્વ લેનાર અત્તધકારી  કાયણપાલક ઇિનેર માગણ અને મકાન 
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ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિમા 

  કમણચારીગણ, સાધનસામગ્રી અને આંિર 
માળખાની સચુી િૈયાર કરવી  

૨ વાહનવ્યવહાર માટે વૈકલ્લ્પક રસ્િાઓ નજક્ક 
કરવા અને નકશાઓ રજુ કરવા. 

૩ આંિર માળખાનુું આપત્તિ પછી અગ્રિાના ધોરણ ે
ઈરસપેતશન હાથ ધરવુું. 

૪ સાધનસુંપત્તિ અને કમણચારીગણના આયોિન 
અને ત્તનભાવ 

૫ સ્વચ્્િા અને આશ્રય માટેની અરય સવલિોની 
િોગવાઈ કરવી. 

૬ 
D – 24 
hours  

આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

 કમણચારી અને કાયણદળોને સાબદા કરવા. 
૭ નીયુંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 
૮ જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ સાથે સુંપકણ રાખવો. 
૯ D + 24 

hours 
કાયણવહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 
ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

 ટીમોને અગ્રિાના ધોરણે સાબદી રાખવી અને 
રવાના કરવી. 

૧૦  નતુશાન આકારણી અને ત્તનરીક્ષણ શરૂ કરવુું. 
૧૧  કામગીરી યોિના ત્તવકસાવવી અને ત્તનયુંત્રણ કક્ષ 

સાથે સુંપકણ રાખવો. 
૧૨  કમણચારી ગણની િમવાળી પધ્ધત્તિ અન ેમાનવ 

શક્તિ આયોિન શરૂ કરવુું. 
૧૩  નીયુંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 
૧૪  રસ્િા, પ્રવેશ અને આંિરમાળખાને લગિી 

માહહિી પરુી પાડવી.  
૧૫ D + Day 

2 and 
ahead 

રીપોટીંગ અને 
દસ્િાવેજી કરણ 

(આશ્રય 
વ્યવસ્થાપકો) 

ત્તવગિવાર મોંિણી હથ ધરવી. 
૧૬ સાધનો અને અરય સાધન સુંપત્તિની સધુારણા 

સમારકામ અને ફેરબદલી 
૧૭ બોધપાઠ બેઠક  
૧૮ ફાઈનલ રીપોટણ િૈયાર કરવો. 
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ટાસ્કફોસણ - આશ્રય : આપત્તિગ્રસ્િ િન સમદુાયને કામચલાઉ આશ્રય આપવા માટે સાધનસામગ્રી અને 

પરુવઠો પરૂો પાડ ેછે. 

કાયણદળનુું નેતતૃ્વ લેનાર અત્તધકારી : જિલ્લા પ્રાથત્તમક ત્તશક્ષણ અત્તધકારી. 

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

કાયણવહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

 આશ્રય સ્થાનનાું સુંચાલન માટેની કાયણ પધ્ધત્તિ 
ત્તવકસાવવી. 

૨ આશ્રય સ્થાનોના સ્થળ ,ક્ષમિા વગેરેની યાદી 
ત્તવકસાવવી. 

૩ અરય કાયણદળના અત્તધકારીઓને આશ્રયસ્થાનો 
અંગે માહહિી પરૂી પાડવી. 

૪ આશ્રય સ્થાનના સુંચાલન માટેની કાયણપધ્ધત્તિ 
ત્તવકસાવવી. 

૫ 

D – 24 
hours 

આશ્રય સ્થાનોના વ્યવસ્થાપકોને સાબદા 
કરવા(કાયણદળ) 

૬ સચૂના મિુબ આશ્રય સ્થાન શરૂ કરવા 
૭ આશ્રય સ્થાન અને છાવણીઓ માટે વધારાના 

સ્ત્રોિને કામે લાગાવડા. 
૮ આશ્રસ્થાનોના સ્થાળ અન ેક્સ્થત્તિ અંગે લોકોને 

વાકેફ કરવા. 
૯ આશ્રય સ્થાન વ્યવસ્થાપકોને સાબદા કરવા. 
૧૦ સચૂના મિુબ આશ્રય સ્થાન શરૂ કરવા. 
૧૧ 

D + 24 
hours 

રીપોટીંગ અને 
દસ્િાવેજી કરણ 

(આશ્રય 
વ્યવસ્થાપકો) 

આત્તશ્રિોન ેઆશ્રય સ્થાનમાું દાખલ કરવાની 
કામગીરી શરૂ કરવી. 

૧૨ આશ્રય સ્થાનના ઉપયોગની અગ્રિા માટેની 
યોિના કરવી. 

૧૩ પાણી પરુવઠા, ખોરાક, આરોગ્યની સલામિી, 
માટે અરય કાયણદળ સાથે સુંકલન (કાયણદળ) 

૧૪ આત્તશ્રિોને સહાય અને મદદ પરૂી પાડવી. 
૧૫ કામગીરી ચાલ ુરાખવી (કાયણદળ) 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના ભાગ-૧ 

 
 

  Page 
27 

 
  

૧૬ 

D + Day 
2 and 
ahead 

  

આશ્રય સ્થાનોની ક્સ્થત્તિ અને લોકોની અવર-
િવર પર દેખરેખ રાખવી (કાયણદળ) 

૧૭ વધારાની સાધન સામગ્રી કામે લગાડવી 
૧૮ યોગ્ય િણાય િે મિુબ સાધનસામગ્રી િૈયાર 

કરવી.(કાયણદળ) 
૧૯ આશ્રય સ્થાનોની ક્સ્થત્તિમાું સધુારણા / 

સમારકામ શરૂ કરવુું.(કાયણદળ) 
૨૦ બોધપાઠ 
૨૧ આખરી અહવેાલ  
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ગિુરાિ રાજ્ય આિતિ વ્યવસ્થાિન 
સિામડંળ,ગાધંીનગર. 

 

 

 

 

જિલ્લા ઈમરિન્સી ઓિરેશન સેન્ટર, 

કલે્ટર કચેરી,છોટાઉદેપરુ. 
ફોન ન-ં૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૨,૨૩૩૦૨૧,૨૩૩૦૧૨ 

ફે્સ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૨  



 

Gujarat State Disaster 

Management Authority 
 

 

 

District Disaster Management Plan 

Year -2021 

Part-II 
 
 

      District Emergency Operation Centre 

Chhotaudepur 

Phone: - 02669-233012, 233021, 1077 (Toll free) 



આમખુ  

    છોટાઉદેપરુ જિલ્લો મળૂ વડોદરા જિલ્લામાાંથી વવભાિન થઈ તારીખ: 
૧૫/૦૮/૨૦૧૩ના રોિ નવીન જિલ્લો અસ્તતત્વમાાં આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જિલ્લામાાં 
આવનાર સાંભવવત આફતોને ધ્યાનમાાં રાખી જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના તૈયાર 
કરવામાાં આવેલ છે. જેનો મખુ્ય આશય અવારનવાર સર્જાતી કુદરતી અને માનવસજિત 
આફતોથી થતાાં ર્જન-માલના નકુશાનનો ઘટાડો કરવાનો છે.  

    છોટાઉદેપરુ જિલ્લાએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષો દરવમયાન વવવવધ પ્રકારની 
કુદરતી અને માનવસજિત આફતોનો સામનો કરેલ છે. છેલ્લા દસ વર્ષાનો ઈવતહાસ ચકાસીએ 
તો માલમૂ પડ ે કે ૨૦૦૨થી વરસાદનુાં પ્રમાણ દર વરે્ષ સતત વધી રહ્ુાં છે. જેમાાં ગ્લોબલ 
વોવમિંગની અસરો પણ િવાબદાર છે. આમ બદલાયેલા સમયમાાં આપવિ વ્યવતથાપન માત્ર 
ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુાં મયાાદદત નથી. વારાંવાર ત્રાટકતી આપવિઓ સામે ઝડપી 
પ્રવતસાદ આપવા આ પ્રકારની પવૂાતૈયારી અને જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના તૈયાર 
કરવા ગાંભીરતાપવૂાક વહીવટી તાંત્રને પ્રેરીત કયાા છે. 

      જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના છોટાઉદેપરુ જિલ્લામાાં આફતની 

પદરસ્તથવત પહલેા, દરમ્યાન અને આફત પછીની પદરસ્તથવતમાાં જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન 
તાંત્ર અને વવવવધ ટાતકફોસાને આકસ્તમક સાંિોગોમાાં ઝડપી પ્રવતભાવ આપવા માટે માગાદશાકરૂપ 
નીવડશે.  
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ક્રમ 

ત્તવષયવસ્ત ુ
પાન 
ન ં

 
પ્રકરણ – ૧ 

   
સકંલ્પના અને નીત્તિ ૫ 
  
૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોિન ૫ 
૧.૨ હતે ુ ૫ 
૧.૩ સિામડંળની િવાબદારીઓ ૬ 
૧.૪ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સકંલ્પના ૬ 
૧.૫ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના અભિગમ ૭ 
૧.૬ નીત્તિ અને િવાબદારીઓ ૮ 
૧.૭ યોિના સધુારણા ૧૦ 

પ્રકરણ – ૨ 
 

આફિ સવેંદનશીલિા અને િોખમ ત્તવશ્ર્લેષણ ૧૧ 
  

૨.૧ આંકલન અને ઈત્તિહાસ ૧૪ 
૨.૨ વરસાદ ના ંઆંકડા ૧૫ 
૨.૩  પરુ સિંત્તવિ િોખમી સ્થાન ૧૬  
૨.૪  ભકંુપ ૧૮ 
૨.૫  દુષ્કાળ ૧૮  
૨.૬ વાવાઝોડા ૧૮  
૨.૭  મેળા / ધાત્તમિક પ્રસગંો ૧૯  
૨.૮  HRVA ૧૯  
૨.૯  ક્ષમિાઓનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ, િોખમ અને સવેંદનશીલિા ૧૯  
૨.૧૦  સવેંદનશીલ ગામોની ત્તવગિ ૨૩  
૨.૧૧  સસંાધનોનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ ૨૩  
૨.૧૨  ક્ષમિાઓનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ ૨૩  
૨.૧૩  HRVA ત્તવશ્ર્લેષણ અંગેની િલામણો ૨૫  
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પ્રકરણ – ૩ 
 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનુ ંમાળખ ુ– રાજ્ય – જિલ્લા કક્ષાએ ૨૬ 
  

૩.૧ DCMG ૨૬ 
૩.૨ ફાયર ઇમરિન્સીની ત્તવગિ ૨૭ 
૩.૩ ૧૦૮ની ત્તવગિ ૨૭ 
૩.૪ આગાહી અને પવૂવ ચેિવણીની સસં્થા વ્યવસ્થા ૨૮ 

પ્રકરણ – ૪ 
રોકથામ અને ઉપશમન ૩૨ 

પ્રકરણ – ૫ 
પવૂવ િૈયારી અને કાયવયોિના ૩૬ 
૧ ક્ષમિાવધવન ૩૬ 
૨ િાલીમ િરૂરીયાિ ત્તવશ્ર્લેષણ ૩૬ 
૩ િાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા ૩૮ 
૪ એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૩૯ 
૫ બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી ૩૯ 
૬ ચેિવણી િતં્રની ચકાસણી ૩૯ 
૭ ત્વરીિ પ્રત્તિસાદ ટીમોનુ ંસકંલન ૩૯ 
૮ સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓ સાથે સકંલન ૪૦ 
૯ પરુ – વાવાઝોડા દરમ્યાન ઋતગુિ પવૂવિૈયારી ૪૦ 
૧૦ પવૂવ ચેિવણી વ્યવસ્થા અને આપત્તિ બાદની સચુનાઓ. ૪૦ 
૧૧ આગોિરી વ્યવસ્થાઓ ૪૧ 
૧૨ સમદુાય જાગતૃ્તિ, ત્તશક્ષણ અને પવુવિૈયારી ૪૨ 
૧૩ પ્રોક્યોરમેન્ટ(ટેન્ટ, ધાબડા અન્ય સાધનો) ૪૨ 
૧૪ SDRN અપડેશન ૪૨ 
૧૫ વીઆઈપી પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૨ 
૧૬ મીડડયા મેનેિમેન્ટ અને માડહિી પ્રસારણ ૪૩ 
૧૭ દસ્િાવેજીકરણ ૪૩ 
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પ્રકરણ – ૬ 
પનુઃસ્સ્થત્તિ ૪૪ 

પ્રકરણ – ૭ 
સ્થળાિંર યોિના ૪૮ 
૭.૧ પશ ુસ્થળાિંર િથા અન્ય કાળજી ૪૯ 

પ્રકરણ – ૮ 
મેડડકલ અને હોસ્સ્પટલ મેનેિમેન્ટ ૫૧ 

પ્રકરણ – ૯ 
મીડડયા મેનેિમેન્ટ ૫૪ 

પ્રકરણ – ૧૦ 
બજેટ વ્યવસ્થા ૫૭ 

પ્રકરણ – ૧૧ 
યોિના િૈયાર કરવી અને સધુારા ૫૯ 

 
પરિશિષ્ટ 

 
પડરત્તશષ્ટ – ૧  જિલ્લામા ંઆવેલ નદીઓની માડહિી િથા અસર કરિા ગામોની યાદી ૬૨ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨ જિલ્લામા ંઉપલબ્ધ સસંાધનોની ત્તવગિ ૬૬ 
પડરત્તશષ્ટ – ૩ સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓની યાદી ૭૦ 
પડરત્તશષ્ટ – ૪ રાહિ અને પનુઃસ્થાપનના ધોરણો ૭૧ 
પડરત્તશષ્ટ – ૫ નકુસાનની આકારણી માટેનો નમનૂો ૭૬ 
પડરત્તશષ્ટ – ૬ SOP – જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કમીટી ૭૮ 
પડરત્તશષ્ટ – ૭ િાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદી (િરવૈયાની યાદી) ૮૨ 
પડરત્તશષ્ટ – ૮ અગત્યના વ્યસ્તિઓની યાદી ૮૬ 
પડરત્તશષ્ટ – ૯ સરકારી/ખાનગી દવાખાની યાદી ૮૭ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૦ એમ્બ્યલુન્સ અંગેની માડહિી ૮૮ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૧ મડંપ સત્તવિસ ધારકોની માડહિી ૮૯ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૨ મીનીબસ,ટેમ્પો,ટ્રકની માડહિી ૯૨ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૩ લોિ / હોટલ ની હકીકિ  દશાવવિી માડહિી ૧૦૦ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૪ અધવલશ્કરી દળોને રહવેામાટેની વ્યવસ્થા દશાવવિી માડહિી ૧૦૪ 
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પડરત્તશષ્ટ – ૧૫ સ્થાળાિંર કરેલ વ્યકત્તિઓને રાખવામા માટેની વ્યવસ્થા અંગેની માડહિી ૧૦૬ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૬ કેબલ ઓપરેટર/ટી.વી.ચેનલ ચલાવનારની ત્તવગિ ૧૦૮ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૭ પોલીસ સ્ટેશન કક્ષાએ પરુ ત્તનયતં્રણના સાધનોની ત્તવગિ ૧૧૦ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૮ અન્ન / ફુડ પેકેટ િૈયાર કરવા મદદ કરનાર વ્યસ્તિઓની માડહિી ૧૧૨ 
પડરત્તશષ્ટ – ૧૯ વાહન મદદ કરનાર વ્યસ્તિઓની માડહિી ૧૧૩ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૦ ડેમની માડહિી ૧૧૬ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૧ પોલીસ સ્ટેશન હદમા ંઆવેલ વાયરલેસ સેટની માડહિી ૧૧૭ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૨ સિંવીિ પરુ અસગ્રસ્િ સ્થળાિંર કરવા લાયક ગામોની માડહિી  ૧૧૯ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૩ નદી / કાસંના ંરૂટ અને રૂટમા ંઆવિા ગામોની માડહિી. ૧૨૧ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૪ સપંકવ સચુી ૧૨૪ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૫ જિલ્લાની સરહદ ની નજીક આવેલ જીલાની સપંકવ  યાદી ૧૩૩ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૬ રાિય કક્ષાની સપંકવ  યાદી  ૧૩૯ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૭ નકશા ૧૪૧ 
પડરત્તશષ્ટ – ૨૮ આપદાત્તમત્રની યાદી  ૧૪૩ 
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૧.સકંલ્પના અને નીત્તિ.. 
 

 આપશિ ગમે ત્યાિે ત્રાટકી િકે છે. તે નાના પાયે કે મોટા પાયે હોય િકે છે. આ સમયે 

જાન-માલન ુનકુ્સાન ઓછામા ઓછુ થાય તે માટે સજ્જતા અને આયોજનની જરૂિ પડ ે છે. એવ ુ

નથી કે કુદિતી આપશિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે અજાણી બાબત છે. આ અગાઉના સમયમા 

પણ આપણે વધતી કે ઓછી સફળતા સાથે આપશિઓનો સામનો કયો છે. પિંત ુઇશતહાસ ઉપિ 

નજિ કિીએ તો ભતુકાળમા આખીને આખી સસં્કૃશતઓના ઉન્મલૂન થી માડંીને આવી ઘણી 

આફતોમાથંી ઘણુ ંબધ ુબચાવી લેતી આધશુનક માનવ જાશત સક્ષમ છે. કુદિતી આપશિઓ મોટા 

ભાગે સપંણૂણ પણે ક્યાિેય શનવાિી િકાતી નથી. પિંત ુતેનાથી થતી અસિ તથા નકુ્િાનમા ંઘટાડો 

જરૂિથી કિી િકાય છે . 

 આધશુનક આપશિ વ્યવસ્થાપનના મળુ આ પ્રકાિના અનભુવો તથા બોધથી  મળેલ છે. 

આપશિ વ્યવસ્થાપન નીશત અને તેના માટે યોગ્ય અસિોને અંદાજીત યોગ્ય તૈયાિીઓ ધ્વાિા તેનો 

સામનો કિવા આપશિ વ્યવસ્થાપનનો વ્હહુાત્મક રષ્ટષ્ટકોણ અસિોને ઓછી કિી પવૂણવત 

પિરિસ્સ્થશતના શનમાણણનો ધ્યેય આ સાથે જોડાયેલ છે. 

 

૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોિન : 
 છોટાઉદેપિુ જજલ્લા માટેનો જજલ્લા આપશિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મખુ્ય ૧૧ શવભાગ મા ં

વહેંચાયેલો છે. મખુ્ય શવભાગોમા ંનીચેનાનો સમાવેિ થાય છે. 

 પ્રસ્તાવના, સકંલ્પના અને નીશત. 

 જોખમ અને સવેંદનિીલતા પથૃક્કિણ 

 પવૂણચેતવણી , િાહત અન ેપનુ:સ્થાપન (HRVA) 
 

૧.૨ હતે ુ: 

 આ લેખથી છોટાઉદેપિુ જજલ્લામા ંઆપશિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂિી આધાિભતુ મારહતીની 

જોગવાઇ કિી છે. 
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 શવશવધ આપશિઓ અંગે જજલ્લાના નાગિીકો માટેના જોખમો અને સવંેદનિીલતા 

વ્યાખ્યાશયત કિી છે. 

 જજલ્લામા સભંશવત આપશિઓની અસિ શનવાિવા /ટાળવા અથવા તેના િમન માટે આવા 

પક્ષકાિોની ભશુમકા અને જવાબદાિીઓની શવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ 

A. તાલકુા સ્તિે . 

B. ગ્રામ્ય તેમજ િહિેી સ્તિે  

  ચોક્ક્સ આપશિ પ્રશતભાવ કામગીિી કઇ િીતે પણૂ ૅ થિે તે બાબતની પ્રમાણભતૂ 

સચંાલન કાયણિીશત (S O P) માિફતે શવકસાવવામા ંઆવેલી છે. પ્રમાણભતૂ સચંાલન કાયણિીશતનો 

મકુિિ  અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકાિોની જવાબદાિી છે. 
 

૧.૩ : સિામડંળની િવાબદારીઓ : 
 

 જજલ્લા માટેની જરૂિીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ ,સન-૨૦૦૩ના ગજુિાત આપશિ 

વ્યવસ્થાપન સિામડંળ અશધશનયમના સિાશધકાિ હઠેળ સદિહુ અશધશનયમ કલેક્ટિને આપશિ 

અસિો ટાળવા અથવા ઓછી કિવાના પ્રયાસોમા અન્ય પક્ષકાિોનો સહકાિ અને સહાય સશુનશિત 

કિવા માટે અશધકૃત કિવામા આવેલ છે. ખાસ કિીને કલેક્ટિ અને સામાન્ય િીતે સિકાિના 

સિામડંળો,ગજુિાત આપશિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ,િાહત કશમશ્નિ અને જરૂિ જણાય તો અન્ય 

જાહિે તેમજ ખાનગી પક્ષકાિોની સહાયથી જજલ્લાને પ્રશતકળૂ ભશૂમકા , જવાબદાિી અને ફિજો 

અશધશનયમમા ંશવગતવાિ જાણાવવામા આવેલ છે અને તેને આ યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામા ંઆવે 

છે. 
 

૧.૪ : આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સકંલ્પના : 

 આપશિઓના જોખમો હળવા કિવાના અથવા ઘટાડવાના પગલાનુ ં અમલીકિણ અને 

આયોજન. 

A. આપશિ શવનાિકતા અથવા પરિણામો ઘટાડવાની. 

B. આકસ્સ્મક્તા અને આપશિઓ માટેની સજ્જતાની.. 
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C. આપશિની અસિોના મલૂ્યાકંનની. 

D. સકંટકાલીન સહાય,બચાવ અને આપશિના પનુવણસન અને પનુ:શનમાણણની જોગવાઇ 

કિવાની. 

આ ઉદે્દિોની ક્ષમતાનુ ંશનમાણણ કિવાની શનિંતિ અને આંતરિક પ્રરિયા છે. 

 તમામ પ્રકાિના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અશધકારિતાના શવચાિથી આપશિ વ્યવસ્થા 

આયોજન અને પ્રયાસો માટેનો પાયો પિૂો પાડે છે. તમામ પ્રકાિના જોખમ વ્યવસ્થાપનમા 

,જજલ્લાને અસિ કિતા સભંશવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કિવા માટેના આયોજનની 

શવચાિણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેિ થાય છે. 

 અશધકારિતા એટલે નાગરિકોના જીવન અને જીવનશનવાણહને ખતિામા મકેૂ તેવા તમામ 

જોખમો અને આપશિઓને પહોંચી વળવા માટેની સપંણૂણ જવાબદાિી કોઇ વ્યસ્ક્તમા ંતબદીલી નથી 

પણ આપશિની અસિ ઘટાડવા અથવા તેને મયાણરદત કિવા માટે જરૂિ સાધનો અને સહાય દિેક 

વ્યસ્ક્ત ધિાવે છે તેવુ ંસશુનશિત કિવા માટેના અંશતમ પ્રયાસો છે.  

 જજલ્લા અને સહાયક યોજનાઓથી જોખમો અને આપશિઓનો સામનો કિવામા ં લોકોની 

સ્સ્થશતસ્થાપકતા બળવિિ બનાવવા અન ેસવંેદનિીલતા શસશમત કિવ ધાહુણ છે.સવેંદનિીલતાની 

કામગીિી સામાન્ય િીતે આવનાિ આપશિ માટેની તકો ઘટાડવા માટેના પગલા માિફત આપશિની 

અગાઉથી જ કિવામા ંઆવતી હોય છે. 

 આપશિની માત્રા અથવા સભંશવત અસિો ઘટાડવાના પગલા અને ક્ષમતાશનમાણણથી તેમજ 

પનુ:સ્થાપન પ્રરિયા ઝડપી તેમજ ઓછી ખચાણળ બનાવવામા ં સિળ બનાવે તેવી પધ્ધશતઓથી 

સ્સ્થશત સ્થાપકતા સગંીન બને છે. 

 
૧.૫ : આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અભિગમો . 

 ગજુિાત સિકાિ આપશિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવણગ્રાહી અભભગમ ધિાવે છે.આપશિની અસિો 

ઘટાડવાની કામગીિી બે શવસ્તતૃ કે્ષત્રોમા ંશવભાજીત કિવામા ંઆવી છે. 

A. તાત્કાભલક િરૂ થતી આપશિની અસિો ઘટાડવા માટે અથવા આપશિની  ધીમી િરૂઆત 

વખતે તેના પ્રશતભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જરૂિી હોય તેવા આયોજન અન ે

પગલાઓને કેન્રષ્મા ંિાખીને ચેતવણી,સહાય અને પનુ:સ્થાપન. 
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B. જોખમો અથવા તોળાઇ િહલેી આપશિઓના કાિણે અથવા અસિો ,શનવાિણ અથવા નાબદૂ 

કિવા માટે આયોજનો અથવા પગલાઓને કેન્રષ્મા  િાખીને િમન ,સજ્જતા અને શનવાિણ. 

આપશિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અભભગમ ૬ (છ) ઘટકો પિ આધારિત હોય છે : 

1. જોખમ અને સવેંદનિીલતાન ુચોક્ક્સાઇ પવૂણક મલૂ્યાકંન (HRVA) 

2. આયોજન અને સાધનોની પયાણપ્ત ફાળવણી  

3. ક્ષમતા શનમાણણ અને તાલીમ  

4. પયાણપ્ત પ્રાપ્પ્તસ્થાનોની જોગવાઇ 

5. સામાન્ય ભશુમકા અને જવાબદાિીને (સામાન્ય િીતે)અનરુૂપ હોય તેવી આપશિ 

વ્યવસ્થાપન ભશૂમકા અને જવાબદાિીની સોંપણી. 

6. આપશિ વ્યવસ્થાપન ઉદે્દિોને પરિપણૂણ કિવા માટેનુ ંશવભભન્ન કાનનૂી અને કાયણલક્ષી 

વ્યવસ્થાતતં્રનો ઉપયોગ. 

 
૧.૬ : નીત્તિ અને િવાબદારીઓ : 

A. ચેતવણી , સહાય અને પનુ:સ્થાપન 

 ચેતવણી સહાય અને પનુ:સ્થાપન પગલાઓ ધ્યેય આપશિને લીધે થતી જાનમાલની હાની 

અને હાડમાિી ઘટાડવાનો છે.જજલ્લા સ્તિના આયોજન અને પ્રમાણભતૂ સચંાલત કાયણિીશત (SOP) 

હાશન અને હાડમાિી શનવાિવા અથવા ઘટાડવા માટે ચેતવણી, સહાય અને પનુ:સ્થાપન સહાયની 

િક્ય એટલી સિળ જોગવાઇ કિી છે. 

 પવૂણ ચેતવણી , સહાય  અને પવૂણવત સ્સ્થતીનુ ં કેન્રષ્ભબિંદુ જજલ્લા કલેક્ટિ છે. જે જજલ્લાની 

અંદિના આવા પ્રયાસોમા ં રદિાસચૂન અને સકંલન કિતા હોય છે.કલેક્ટિ ચેતવણી, સહાય અને 

પવૂણવત સ્સ્થતીન ુસકંલન કિવા માટે આસપાસના જજલ્લા , ગજુિાત િાજ્ય આપશિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ(GSDMA) અને મહસેલુી શવભાગ સાથે એવી પ્રવશૃિઓને સકંલન માટે જવાબદાિ છે. 

 કલેક્ટિ આપશિના સમયગાળામા ં સહાય પવૂણવત  સ્સ્થતી અને પનુવસણન માટેની લાબંા 

ગાળાની યોજનાઓ શવકસાવવા માટે પણ જવાબદાિ છે. આવી યોજનાઓમા ં ભશવષ્યની 

આપશિઓની અસિો ઘટાડવા માટેના અને નીશત અને અમલીકિણ અનસુાિ ગજુિાત િાજ્ય 

આપશિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ સાથેના સકંલનના પગલાનો સમાવેિ થાય છે. 
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B. િમન , સજ્જતા અને શનવાિણ  

 િમન , સજ્જતા અને શનવાિણ પગલા આપશિની સભંશવતા ઘટાડવા માટે અથવા િક્ય 

આપશિમાથંી ધાિેલા નકુ્િાનનુ ંપ્રમાણ (સવેંદનિીલતા અલ્પીકિણ) માટે આપશિની અગાઉથી જ 

લેવાના હોય છે.સવંેદનિીલતા ઘટાડવાની બાબતને ખતિા અલ્પીકિણ કિતા પણ અગ્રતા 

આપવામા ં આવે છે.જજલ્લાની ખતિા અને સવેંદનિીલતા ઘટાડવા માટે ચાિ વ્યવસ્થાતતં્ર(એક 

અથવા ચાિ) િાખી િકે છે. 

1. જજલ્લામા ંિમન, સજ્જતા અને શનવાિણ માટેનુ ંલાબંા ગાળાનુ ંઆયોજન. 

2. શવશનયમો ખાસ કિીને બાધંકામ અને સલામતી શનયમો અને જમીન ઉપયોગ પ્લાનની અમલ 

બજવણી 

3. શવકાસ યોજનાઓની સશમક્ષા અને મલૂ્યાકંન અને જોખમો અને સવેંદનિીલતા ઘટાડવા માટેની 

િીતો નક્કી કિવા માટેની પ્રવશૃિઓ. 

4. ચેતવણી , િાહત અને પવૂણવત સ્સ્થશત સહાયની જોગવાઈ સરહત ક્ષમતાશનમાણણ અને જોખમો 

તેમજ સવેંદનિીલતા સામાજીક સ્તિે ઓળખી કાઢવા. 

a) કલેકટિ , જજલ્લા શવકાસ અશધકાિીની સહાય લઈને ઉપિ જણાવેલા વ્યવસ્થાતતં્રનો 

ઉપયોગ કિીને િમન, સજ્જતા અને શનવાિણને લગતી શવકાસ યોજનાઓ અને પ્રવશૃિઓ 

માટે જવાબદાિ છે. 

b) જોખમ અને સવંેદનિીલતાની વચગાળાની આકાિણીના આધાિે િમન ,સજ્જતા અન ે

શનવાિણ માટે જજલ્લો શનચેની બાબતો પિ ધ્યાન કેન્રષ્ીત કિિે. 

i. જીવન જરૂિી પિુવઠા પધ્ધશત પનુ:સ્થાશપત કિવ.ુ(પાણી,વીજળી અને સચંાિવ્યવસ્થા) 

ii. આિોગ્ય સભંાળ , સવલતો ,િાળા અને િસ્તાઓ પિ આપશિની અસિો ઘટાડવી. 

iii. પિુ સભંશવત શવસ્તાિોમા ંસવેંદનિીલતા ઘટાડવી. 

iv. ચિવાતથી થતી સવંેદનિીલતા ઘટાડવી. 

v. ઔદ્યોભગક સ્થાનો નજીક આપશિ સજ્જતાની સધુાિણા. 
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૧.૭ : યોિના િૈયાર કરવા બાબિ અને સધુારણા : 

 જજલ્લા કલેક્ટિ , શવભાગ અને જજલ્લામાની બીજી સસં્થાઓના સહયોગથી , જજલ્લા આપશિ 

વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાિ કિવા માટે અને તેમા સધુાિા/ફેિફાિ કિવા માટે જવાબદાિ છે. 

A. કોઈ જોખમમા ંમહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિે. 

B. કોઈ આપશિ બાદ િીખવા મળેલ પાઠ પિથી, 

C. યોજનામા ં વ્યાખ્યા કિેલી સસં્થામા ં મહત્વના ફેિફાિ અથવા કાયણશવિેષ દળ(Task 

Force)ના પ્રાથશમક સભ્યોની જવાબદાિીમા થતા મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિે. 

D. કોઈ જોખમના પ્રકાિમા મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિે. 

 આ યોજનાની પ્રત્યેક વષે વાશષિક સમીક્ષા કિવામા આવિે અને તેને અદ્યતન 

બનાવવામા ંઆવિે અને સધુાિેલી યોજના ગજુિાત િાજ્ય આપશિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ અને િાહત કશમિનિને સાદિ કિવામા આવિે . 
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૨.આફત , સવંેદનિીલતા અને જોખમ શવશ્ર્લેષણ (HRVA) 

 આપશિ , જોખમ ,શનિઃસહાયતા (HRVA) આંકલનમા ં શવશવધ આપશિ માટે જોખમ અને 

શનિઃસહાયતાનુ ં સકંભલત આંકલન હોય છે. આ મારહતીમા ં ઘણ ુ િસપ્રદ શવશ્ર્લેષણ હોય છે, જેમા ં

જોખમ સભંશવત સ્થાન અને માળખા ંક્યા છે? અને જોખમ સભંશવત લોકો કોણ છે? ઉપિાતં કયા 

લોકો આપશિનો સામનો કિવા સક્ષમ છે. શનિઃસહાયતા આંકલનમા ં આશથિક-સામાજજક 

શનિઃસહાયતા,િહણેાકના અસલામત આવાસો,પયાણવિણની શનિઃસહાયતા વગેિેનો સમાવેિ થાય છે. 

આપશિ,જોખમ,શનિઃસહાયતા(HRVA) આંકલનમા ંસસંોધનોની સભૂચ,પવૂણતૈયાિીની વ્યવસ્થા ,સચંાિ 

વ્યવસ્થા,જાહિે શવતિણ વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પરિવહન,આિોગ્ય ,ફાયિ સ્ટેિન,પિુ,વાવાઝોડામા ં

િહવેાની સલામત જગ્યાની શવગતો હોય છે. ઉપિાતં ઈમિજન્સી િીસ્પોન્સને અસિકાિક બાનાવવા 

માટે તાલકુામા ંકાયણિત સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ અને સ્વય ંસેવકોની સભૂચ હોય છે . 

 આપશિના સ્તિ : 

L -  આ ખ્યાલ દિમ્યાન શવશવધ આપશિઓની ઓળખ પ્રશતસાદ અને સશુવધા માટેની 

તૈયાિી       દિાણવે છે. 

L0 -  સામાન્ય સમય દિાણવવામા આવે છે .આ દિમ્યાન સકુ્ષ્મ દેખિેખ 

દસ્તાવેજીકિણ,શનવાિણ,  પવુણતૈયાિીની પ્રવશૃતઓ હાથ ધિવામા ં આવે 

છે.તાલીમ,િોધબચાવ,કવાયત,સ્થળાતંિ  અનેસિંાધનો અદ્યતન કિવા અંગેની 

કામગીિી કિવામા આવે છે. 

 L1 - કોઈ ચોક્કસ આપશિનો સામનો કિવા માટે જરૂિી પ્રબધં કિવા માટે જજલ્લા તતં્ર 

 સક્ષમ હોય છે. જ્યાિે િાજ્ય અને કેન્રષ્ની આવશ્યકતા પડે તેવા સમયમા મદદ માટે તૈયાિ 

 િહ ેછે.  

 L2 - આપશિ સમયે િાજ્ય અને કેન્રષ્ સ્તિેની મદદની જરૂિીયાત છે.અને િાજ્ય તેના 

 સસંાધનો પિુા પાડે છે . 
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 L3 - આપશિ મોટા પ્રમાણમા હોય અને જજલ્લા/િાજ્ય તતં્રની ક્ષમતા બહાિ હોય ત્યાિે 

 કેન્્ની  દમ્યાનગીિી/મદદની જરૂિીયાત િહ ે છે.અને બચાવ/િાહત/પ્રશતષાદ પનુિઃસ્થાપન 

 કિે છે. 
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િોટાઉદેપરુ જિલ્લા રૂપરેખા 

િોટાઉદેપરુ જિલ્લો િા:૧૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧3 ના રોિ અસ્સ્િત્વમા ંઆવેલ િે. 

િમ શવગત આંકડાકીય મારહતી 
૧ જજલ્લાન ુભૌગોભલક સ્થાન ૨૨.૨૦ ઉ.અક્ષાિં અને ૭૪.૦૧ િેખાિં 
૨ કુલ કે્ષત્રફળ ૩૪૩૬૧૬ ચો.મી 
૩ ખેડાણ હઠેળ શવસ્તાિ ૨૨૪૨૯૨ હકે્ટિ 
૪ જગંલ શવસ્તાિ ૭૫૬૪૪ હકે્ટિ 
૫ આબોહવા ગિમ 
૬ જમીન ઢાળવાળી,ડુગંિાળ,હલકાપ્રકાિની,પથ્થિવાળી 
૭ નદીઓ ઓિસગં, િામી, સખુી, ઉછછ, હિેણ, ઢાઢિ, કિા 
૮ પાક મકાઈ ,ચણા , અડદ ,કપાસ, તવુિ 
૯ કુલ ગામ ૮૯૪ 
૧૦ કુલ ગ્રામ પચંાયતો ૩૩૩ 
૧૧ મહાનગિ પાલીકા ------- 
૧૨ પ્રાતં ૦૨-(છોટાઉદેપિુ , બોડેલી) 
૧૩ તાલકુા ૦૬-

(છોટાઉદેપિુ,કવાટં,જેતપિુપાવી,બોડેલી,સખંેડા,નસવાડી)  
૧૪ નગિપાલીકા ૦૧-(છોટાઉદેપિુ) ૦૭-વોડણ 
૧૫ વસ્તી(વષણ-૨૦૧૧) અ.ન.ં િાલકુો ગામોની 

સખં્ યા 
વસ્ િી વષવ -૨૦૧૧ 
પ્રમાણે 

૧ છોટાઉદેપિુ ૧૪૪ ૨૪૧૯૭૩ 
૨ જેતપિુ 

પાવી 
૧૩૦ ૧૭૯૯૪૦ 

૩ કવાટં ૧૩૩ ૨૦૬૦૨૮ 
૪ બોડેલી ૨૧૯ ૧૮૨૪૬૧ 
૫ નસવાડી ૧૧૮ ૧૨૫૪૦૯ 
૬ સખંેડા ૧૫૨ ૧૦૦૪૨૫ 

કુલ.. ૮૯૬ ૧૦૩૬૨૩૬ 
 

૧૬ વસ્તીગીચતા(દિ ચો.રક.મી.દીઠ) ૧૭૮ 
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૧૭ જાશત પ્રમાણ દિ હજાિ પરુૂષોએ 
સ્ત્રીન ુપ્રમાણ (૨૦૧૧ પ્રમાણે) 

૯૫૬ 

૧૮ સાક્ષિતા પ્રમાણ(૨૦૧૧ પ્રમાણે) ૭૬.૮૭% 
૧૯ આિોગ્ય સવલતો (ગ્રામ્ય શવસ્તાિ) 

૧.શસશવલ હોસ્સ્પટલ ૦૧ 
૨.સામહુીક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨ 
૩.પ્રાથશમક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૪૯ 
૪.પેટા આિોગ્ય કેન્રષ્ ૩૧૦ 

૨૦ પશધુન(વષણ ૨૦૧૧-૧૨ મજુબ) 
૧.ગાય ૩3૪૪૨૫ 
૨.ભેંસ ૨૦૮૬૬૯ 
૩.અન્ય પશધુન ૭૩૬૪૧૮ 

૨૧ પ્રાથશમક િાળા ૧૨૪૯ 
૨૨ માધ્યશમક િાળા ૧૧૮ 
૨૩ કોલેજ/ટેક્નીકલ િાળા ૧૩ 
૨૪ આંગણવાડી ૧૦૫૮ 
૨૫ સસ્તા અનાજની દુકાન ૩૬૫ 
૨૬ િેલ્ વે ૫૬ કી.મી , ૧૧ સ્ટેિન  
૨૭ વિસાદ માપક યતં્રો  દિેક તાલકુામા ં મામલતદાિશ્રીના સીઘા શનયતં્રણ હઠેળ 

છે. 
 

૨.૧ : આપત્તિ આંકલન ,આપત્તિનો ઈત્તિહાસ 

 ગજુિાત િાજ્યની પવૂણ સિહદે આવેલો મળૂ વડોદિા જજલ્લામાથંી શવભાજન થઈ નવીન 

છોટાઉદેપિુ જજલ્લો અસ્સ્તત્વમા આવેલ છે. છોટાઉદેપિુ જજલ્લાને અડીને મધ્યપ્રદેિ અને મહાિાષ્ર 

િાજ્યની સિહદો આવેલ છે. છોટાઉદેપિુ જજલ્લામા કુલ ૬ તાલકુાઓ છે. ચોમાસાની ઋતમુા ંવધતા 

ઓછા પ્રમાણમા ંવિસાદ પડવાના કાિણે પિુ આવવાની સભાવના િહલેી છે. છોટાઉદેપિુ જજલ્લોએ 

ભકંૂપ શસસશમક ઝોન ૨ અને ૩ મા ં સ્સ્થત છે. તેથી ભકંુપની પણ સાધાિણ સભંાવના છે. પિંત ુ

છેલ્લા ઘાણા વષોથી િહિેીકિણ થવાને કાિણે આગ ,અકસ્માત ના બનાવો વધી િહ્યા છે. 
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છોટાઉદેપિુ જજલ્લાનો મોટા ભાગનો શવસ્તાિ પથ્થિ અને ઢોળાવવાળો હોવાથી અરહયા પાણીનો 

સગં્રહ પિુતા પ્રમાણમા ંકિી િકાત ુનથી. 

૨.૨ : સન ૨૦૧૦ થી સન ૨૦૨૦ સધુીના ંિોટાઉદેપરુ જીલ્લાના ંવરસાદના ંઆંકડા નીચે દશાવવ્યા    

 મિુબ િે.  

અ.
ન.ં\ 

િાલકુાનુ ં
નામ 

૨૦૧૦ 
મીમી 

૨૦૧૧ 
મીમી 

૨૦૧૨ 
મીમી 

૨૦૧૩ 
મીમી 

૨૦૧૪ 
મીમી 

૨૦૧૫ 
મીમી 

૨૦૧૬ મીમી ૨૦૧૭ 
મીમી 

૨૦૧૮ 
મીમી 

૨૦૧૯
મીમી 

૨૦૨૦ 

મીમી 

૧ ૨ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૧ િોટાઉદેપરુ ૮૭૬ ૭૨૦ ૫૦૩ ૧૩૩૯ ૮૩૮ ૬૨૧ ૮૮૧ ૯૧૬ ૯૩૮ ૨૪૮૫ ૧૦૨૯ 
૨ જેિપરુ પાવી ૧૨૧૪ ૧૦૦૫ ૯૮૬ ૧૫૪૧ ૮૬૮ ૪૫૯ ૯૪૩ ૮૩૬ ૮૮૦ ૧૪૯૨ ૧૧૧૪ 

૩ કવાટં ૬૯૪ ૩૩૯ ૩૮૯ ૧૫૨૦ ૫૯૯ ૮૮૯ ૭૬૨ ૬૧૫ ૭૦૧ ૨૪૪૫ ૮૧૭ 
૪ બોડેલી બોડેલી નવીન િાલકુાન ુત્તવિાિન ૨૦૧૩મા કરવામા 

આવ્ય ુ

૧૦૭૪ ૬૩૦ ૧૦૫૧ ૯૯૦ ૬૫૬ ૧૫૭૬ ૯૫૨ 

૫ નસવાડી ૮૨૫ ૧૨૭૦ ૪૭૧ ૧૨૪૯ ૭૯૦ ૪૨૬ ૬૦૭ ૫૫૭ ૫૫૯ ૧૪૨૩ ૭૨૦ 
૬ સખેંડા ૧૫૧૨ ૧૦૫૨ ૧૧૧૩ ૨૧૮૪ ૧૨૧૬ ૪૭૬ ૭૬૪ ૧૦૯૬ ૮૧૦ ૧૩૫૦ ૮૪૬ 

 

 

S], ૫૧૨૧ ૪૩૮૬ ૩૪૬૨ ૭૮૩૩ ૫૩૮૪ ૩૫૦૧ ૫૦૦૮ ૫૦૧૦ ૪૫૪૪ 

 
૧૦૭૭૧ 

 
૫૪૭૮ 

 

સરેરાશ વરસાદ ૮૫૩ ૭૩૧ ૫૭૭ ૧૩૦૬ ૮૯૭ ૫૮૪ ૮૩૫ ૮૩૫ ૭૫૭ 

 
૧૭૯૫ 

 
૯૧૩ 
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૨.૩  : પરુ સિંત્તવિ િોખમી સ્થાન  

 છોટાઉદેપિુ જજલ્લામા નીચે મજુબના ૬ તાલકુાનો સમાવેિ થાય છે. જેમા 

છોટાઉદેપિુ,સખંેડા,ક્વાટં, જેતપિુપાવી,નસવાડી અને એક નવા તાલકુાની િચના કિવામા આવી 

છે. જેન ુ નામ બોડેલી છે.  છોટાઉદેપિુ જજલ્લામા આવેલા તાલકુાની ભૌશતક પરિસ્સ્થશત મજુબ 

જજલ્લાની જમીન ડુગંિાળ અને ખડકાળ છે. જજલ્લામા નાની મોટી નદીઓ તેમજ નાના મોટા ડેમ 

આવેલા છે. તેમા ંમખુ્યત્વે સખુી ,ઓિસગં,ઉછછ,હિેણ,કિા,મેણ,ભાિજ,ઢાઢિ નો સમાવેિ થાય છે. 

સામાન્ય વિસાદ વિસાદથી વધ ુ વિસાદ પડવાથી અગમચેતીના સદેંિાઓ મજુબ અતે્રના 

જજલ્લામા આવેલ ડેમ તથા નદી શવસ્તાિના લોકોને અગાઉથી જાણ કિી સહી સલામત સ્થળે ખસી 

જવાની જજલ્લા કક્ષાએથી તાલકુા કક્ષાએ મામલતદાિશ્રીઓ તથા તાલકુા શવકાસ અશધકાિીશ્રીઓને 

તકેદાિીના પગલા ંભિવા તારકદ કિવામા ંઆવે છે. 

૧.   િામી નદી/િામી ડમેથી અસિ પામતા ગામો.(તા.કવાટં) 
      - ઝાલાવાટં,દેવધ,ભચલીયાવાટં,ડેિી,શવજળી,ખડંીબાિા,મોટીસાકંળ 
૨.   સખુી નદી/સખુી ડેમથી અસિ પામતા ગામો.(તા.જેતપિુપાવી) 

      -મોટીબેજ,ખારંડયા,અમાદિ,કીકાવાડા,હુડ,વદેશસયા,મોટીિાસલી,ઘટુીયા,નાનીબેજ,ઠલકી,નાની      

       િાસલી ,સીથોલ , ડુગંિવાટં,કોલીયાિી,લોઢણ,ગભંીિપિુા,ગડોથ,પાલીયા,સજોથ,સીથોલ 

 

 પિુ સભંશવત ગામોની યાદી તથા ઈશતહાસ 

ક્રમ  િાલકુા નદી / િળાવ  પરુ સિંવીિ ગામનુ ંનામ  

૧ છોટાઉદેપિુ  ઓિસગં નદી  ઘેલવાટં  

 
 
૨ 

 
 

કવાટં 

 કિા નદી ખાટીયાવાટં 

હિેણ નદી મોિાડુગંિી 

િામી નદી મોટાવાટંા,ઝાલાવાટં,દેવધ,ચીલીયાવાટં 

ધામણી નદી ધનપિુ 
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૩ 

 
 

નસવાડી  

મેન નદી બાિીમહુડા,દુગ્ધા, તિોલ, લાવાકુઈ, 
છેવટમ, મોટીજિી, બીલગામ, બિવાડા, 
ખિુાલપિુા, છઠીઆમલી, િાયપિુા, 
ખભાયતા, આમિોલ, પાલા, સાઢંીયા  

અશ્વીન નદી નસવાડી., હિીપિુા, િામપિુી, કુનાખાણ, 
વાધીયામહુડા, વેગનાિ, પીપલજ, ઝેિ 

 
 
 
 
 
૪ પાવીજેતપિુ  

ઓિસગં મેસિા, વાકંાઈ., િતનપિુ, જેતપિુ, 
ભેંસાવહી, બાિાવાડ, ધેડીયા.  

ભાિજ નદી ઘટુીયા, ગભંીિપિુા,નાનીબેજ, મોટીબેજ, 
કોલીયાિી, ખાડંીયા અમાદિ, 
ઘટુણવડ,સીહોદ, લોઢણ   

  ઉછછ નદી કાવિા, ચીખલી, ઝાબ, કિિન, કિાલી, 
ઉંડવા. 

હિેણ નદી મોિાડુગંિી , મોટીબેજ 

સખુીડેમ 
ડુગંિવાટં, ઘટુીયા, ગભંીિપિુ, નાનીબેજ, 
નાની િાસલી, સીથોલ, સીહોદ, ઠલકી   

 
 
૫ 

  
  
  

 
 

સખંેડા  
  
  

ઓિસગં નદી સખંેડા, બહાદિપિુ 
હિેણ નદી સજનપિુ 

ઉછછ નદી સિસીન્ડા 

ઢાઢિ કોટેશ્વિ , માલ ુ

 
૬ 

  
  
  
  

 
બોડેલી 

  
  
  
  

ઓિસગં ખડકલા, વાટંા, વડધિી, તાડકછલા, 
બોડેલી, ઢોકલીયા, પાટણા, પાણેજ 

મેિીયા નદી અમલપિુ,ગડોથ, ટીમ્બા, ચાપિયોટા 
ઉછછ નદી કડાછલા,ધેલપિુ, પાણેજ 
હિેણ નદી કોસીંરષ્ા,ચીખોરષ્ા, બડાલીયા, સાલપિુા 
સખુીડેમ ગડોથ 
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૨.૪  : ભકંુપ 

 ભકંુપની આગાહી િક્ય નથી તેથી તેની શતવ્રતા અને નકુિાન અંગેનો અંદાજ કિી િકાય 

નહી તથા આ બાબતે વધ ુકાળજી/તકેદાિી લેવાય તે જરૂિી છે. છોટાઉદેપિુ જજલ્લો ભકંૂપના ઝોન- 

૨ અન ે૩ મા ંસ્સ્થત છે. તેથી ભકંુપની પણ સાધાિણ સભંાવના છે. ભકંૂપના રષ્ટષ્ટકોણથી જોઈએતો 

જજલ્લામા િહિેી શવસ્તાિમા પાકા અને બહુમાળી મકાનો અસ્સ્તત્વ ધિાવે છે. ગ્રામ્ય શવસ્તાિમા ખાસ 

કિીને માટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાધંણી મોટા પ્રમાણમા જોવા મળે છે. આમ ભકંૂપના 

સદંભે િહિેી શવસ્તાિોમા ગ્રામ્ય શવસ્તાિો કિતા વધાિે અસિગ્રસ્ત થવાની િક્યતા જણાય છે. જો 

સમદુાયના લોકો ભકંૂપ પવેૂ ,દિમ્યાન , અન ે પછી આયોજન બધ્ધ િીતે બાધંકામ કિે તો 

નકુિાનની અસિો ઓછી કિી િકાય છે. 
૨.૫: દુષ્કાળ  

 છોટાઉદેપિુ જજલ્લાનો મોટા ભાગનો શવસ્તાિ પથ્થિ અને ઢોળાવ વાડો હોવાથી અરહયા 

પાણીનો સગં્રહ પિુતા પ્રમાણમા ંકિી િકાતો ન હોવાથી દુષ્કાળની અસિ જોવા મળે છે. વિસાદ 

ઓછો થવાથી દુષ્કાળની સ્સ્થશત સજાણતા તાલકુા કક્ષાએ ઘાસના ડેપો િરૂ કિવામા આવે છે અને 

અન્ય શવભાગ દ્વાિા જરૂિી કામગીિી હાથ ધિવાની િહ ેછે. 

૨.૬ : વાવાઝોડુ  

 છોટાઉદેપિુ જજલ્લામા દિીયા રકનાિો આવેલ ન હોવાથી ભાિે વાવાઝોડુ આવવાની 

સભંાવના િહતેી નથી. પિંત ુવધતા ઓછા પ્રમાણમા પવન ફંકાવવાની સભંાવના િહલેી છે. અન ે

જો હવામાન ખાતા તિફથી આવી સચુના પ્રાપ્ત થાય ત્યાિે પ્રસાિનની મદદથી લોકોને નક્કી 

કિેલા આશ્રય સ્થાને સ્થળાતંિ કિી દેવામા આવિે. જોકે અત્યાિ સુધંી આવી કોઇ ઘટના બનેલ  

નથી. 

  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 19 

 
  

૨.૭ : મેળા/ધાત્તમિક પ્રસગંો – એક સાથે ઘણા બધા લોકો િેગા થાય ત્યારે િોખમ. 

ક્રમ પ્રસગં/વાર સ્થળ અંદાજીિ 
લોકો 

િોખ
મ 

૧ હાટ બજાિ દિેક તાલકુામા નક્કી થયેલ વાિ અને જગ્યાએ 
ભિાય  

૧૦૦૦૦ 

ભા
ગદ

ોડ 
થવ

ાથ
ી જા

ન-
મા

લને
 ન

ક્સ
ાન

 ૨ ઘેિનો મેળો કવાટં, તા.કવાટં , જજ.છોટાઉદેપિુ ૫૦૦૦૦ 
૩ મહા 

શિવિાત્રીનો 
મેળો 

હાફેશ્વિ,તા.કવાટં, જજ.છોટાઉદેપિુ ૧૦૦૦૦ 

૩ ચલુનો મેળો તા.જજ.છોટાઉદેપિુ ૨૦૦૦ 
૪ ભગંોરિયાનો 

મેળો 
તા.જજ.છોટાઉદેપિુ ૨૦૦૦૦ 

૫ જાગનાથ મરંદિ તા.જજ.છોટાઉદેપિુ ૫૦૦૦ 
૬ વાઘસ્થળનો 

મેળો 
તા.જજ.છોટાઉદેપિુ ૫૦૦૦ 

૭ િાયશસિંગપિુા તા.જજ.છોટાઉદેપિુ ૪૦૦૦ 
 

૨.૮ એચ.આર.વી.સી.એ માટેની પધ્ધત્તિ (HRVA) 

 એચ.આિ,વી.એ માટે શવશવધ સદંભો ઉપયોગ કિવામા આવ્યો જેમા ં વી.ડી.એમ.પી. , 

ટી.ડી.એમ.પી, એસ.ડી.આિ.એન અને અન્ય શવભાગના િીસ્પોન્સ પ્લાનનો ઉપયોગ કિવામા 

આવ્યો છે. આ ઉપિાતં તાલકુા સ્તિેથી પણ શવશ્ર્લેષ્ણ કિી મારહતી એકત્રીત કિવામા ંઆવી છે. 
 

૨.૯ . ક્ષમિાઓનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ ,િોખમ અને સવેંદનશીલિા વગીકરણ. 

 જેમા આપશિનો ખતિો િહલેો છે એવા જોખમોનો સામનો છોટાઉદેપિુ જજલ્લો કિી િહ્યો છે. 

જોખમ અને સભંશવત અસિ(સવેંદનિીલતા)જ ખિેખિ આવા જોખમોમાથંી પેદા થતા હોય છે. જે 

સમગ્ર િાજ્યને અસિ કિતી ઘટનાઓ કિતા પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસિની 
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માત્રા વધાિે થાય છે. નીચે દિાણવેલ કોષ્ટકમા ં છોટાઉદેપિુ જજલ્લાના જોખમો અને આપશિની 

અસિના શવશ્ર્લેષણના પરિણામોનો ટૂંકો સાિ દિાણવવામા આવ્યો છે. 

 કોષ્ટક -૧ જોખમ અને સવંેદનિીલતા વગીકિણ 

નોંધ :-ઉપિોક્ત કોષ્ટક-૧જોખમ અને સવેંદનિીલતા વગીકિણ સમજવા માટે જરૂિી કોષ્ટક૧.૧ , 
૧.૨ ,અને ૧.૩નો અભ્યાસ કિવો. 

િમ જોખમજોખમ  સભંાવસભંાવ
ના દિના દિ  

અસિનો અસિનો 
દિદિ  

સવંેદનિીલસવંેદનિીલ
તા ની કક્ષાતા ની કક્ષા  

સવેંદનિીલ શવસ્તાિો / તાલકુોસવેંદનિીલ શવસ્તાિો / તાલકુો  

૧ દુષ્કાળદુષ્કાળ  ૩૩  ૩૩  ૫(૫(હાળવો)હાળવો)  સમગ્ર જજલ્લોસમગ્ર જજલ્લો  
૨ આગઆગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંિે છૂટા છવાયા િહિેી મહદંિે છૂટા છવાયા િહિેી 

શવસ્તાિ(ગ્રામીણ શવસ્તાિો સરહત)શવસ્તાિ(ગ્રામીણ શવસ્તાિો સરહત)  
૩ ઔદ્યોભગક ઔદ્યોભગક 

અકસ્માતોઅકસ્માતો  
૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંિેમહદંિે  

૪ ભકંૂપભકંૂપ  ૧૧  ૪૪  ૫(૫(નીચો)નીચો)  સમગ્ર જજલ્લોસમગ્ર જજલ્લો  
૫ ગિમીગિમી,,((રહટવેવ)રહટવેવ)  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)  સમગ્ર જજલ્લોસમગ્ર જજલ્લો  
૬ િેલ્વેિેલ્વે  //  માગણમાગણ  

અકસ્માતઅકસ્માત  
૧૧  ૧૧  ૬(૬(નીચો)નીચો)  બિોડાથી છોટાઉદેપિુ િેલ્વે લાઈનબિોડાથી છોટાઉદેપિુ િેલ્વે લાઈન  

જજલ્લાના ંમખુ્ય માગણ જજલ્લાના ંમખુ્ય માગણ   
૭ પિૂપિૂ  ૩૩  ૨૨  ૫(૫(નીચો)નીચો)  ભાિે વિસાદ અથવા બધં તટૂવાભાિે વિસાદ અથવા બધં તટૂવા  

તળાવો ભિાવાથીપિૂ સભંવીત તળાવો ભિાવાથીપિૂ સભંવીત 
ગામો.ગામો.  

૮ ત્રાસવાદત્રાસવાદ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
૯ મહત્વનુ ંઆંતિ મહત્વનુ ંઆંતિ 

માળખ ુતટુી પડવ.ુમાળખ ુતટુી પડવ.ુ  
૧૧  ૩૩  ૩(૩(નીચો)નીચો)  --  

૧૦ ઈમાિત તટૂવીઈમાિત તટૂવી  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)    
૧૧ કિાનુ ંતોફાનકિાનુ ંતોફાન  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
૧૨ જમીન સિકવીજમીન સિકવી  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
૧૩ ચેપી િોગચાળોચેપી િોગચાળો  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંિે છૂટા છવાયા િહિેી મહદંિે છૂટા છવાયા િહિેી 

શવસ્તાિ(ગ્રામીણ શવસ્તાિો સરહત)શવસ્તાિ(ગ્રામીણ શવસ્તાિો સરહત)  
૧૪ પશિુોગપશિુોગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
૧૫ ખોિાકી ઝેિખોિાકી ઝેિ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
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કોષ્ટક – ૧.૧ સભંશવતતા દિ નક્કી કિવો : 

 જોખમોની િક્યતા અને આફતનો ઈશતહાસ ધ્યાનમા િાખીને આફતોની સભંશવતાને નીચ ે
મજુબ મકેુલ છે. 
 
િમ સભંાવના સભંાવના 

દિ 
શવગત 

૧ કાયમી સભંાવના ૫ અંદાજે વષણમા એકવાિ અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૨ સભંશવત ૪ અંદાજે ૨વષણ મા એકવાિ અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૩ હળવી સભંાવના ૩ અંદાજે પાચંવષણ મા એકવાિ અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૪ ક્યાિેક ૨ અંદાજે ૨૦ વષણમા એકવાિ અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૫ ભાગ્યેજ ૧ અંદાજે ૨૦ થી ૫૦ વષણમા એકવાિ અચકૂ ઘટતી 

ઘટના 
  
કોષ્ટક – ૧.૨ અસિનો દિ નક્કી કિવો : 
 દિેક જોખમની સભંશવત માત્રા અથવા અસિનુ ંમલૂ્યાકંન કિી ભતુકાળમા ંઘટેલ ઘટનાઓ 
પ્રમાણે અસિના દિને દિાણવેલ છે. 
 
િમ અસિ અસિનો 

દિ 
શવગત 

૧ શવનાિક ૫ સામરૂહત અસલામતી ,ભાિે જાનહાનીની સભંાવના,વસશતના મોટા 
રહસ્સા માટે શવિાળ પ્રમાણમા ં સહાયની જરૂિીયાત ટેકનીકલ 
તજજ્ઞોની તાત્કાભલક જરૂિીયાત, શવિાળ પ્રમાણમા ં સાધન 
સહાયની જરૂિીયાત. 

૨ માઠી ૪ સમસ્ત લોકોમા ં અસલામતીનો ભય,સવંેદનિીલ સમહૂો તથા 
નબળા લોકોને શવષેિ અસિ,આકસ્સ્મક સમયે લોકોના જીવ 
બચાવવાની જરૂિીયાત ઉભી થાય વધાિાના વહીવટી આયોજન 
તથા ટેક્નીકલ તજજ્ઞની તાતી જરૂિીયાત વતાણય. 

૩ હળવુ ં ૩ ચોક્ક્સ જૂથોને સલામતીનો ભય ,ચોક્કસ પ્રકાિની 
દિમ્યાનગીિીની જરૂિીયાત, પોતામો બચાવ ન કિી િકે તેવા 
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જૂથોને જોખમ. 
૪ સામાન્ય ૨ સ્થાનીક લોકો તથા લોકલ ગપૃ િીસ્પોન્સ કિી િકે , ક્ષભણક 

અસલામતી, સ્થાશનક સસં્થાઓ સ્થાશનક સમદુાયને ટેકનીકલ 
સહાયથી પ્રશતભાવ કિાવી િકે. 

૫ નગણ્ય ૧ સામાન્ય પરિસ્સ્થશતમા સામાન્ય બદલાવ જાનમાલનુ ં નહીવત 
,સામાન્ય ઈજા તથા શમલ્કતને નકુ્િાન. 

 
કોષ્ટક – ૧.૩ સવંેદનિીલતાની કક્ષા નક્કી કિવી. 
 
 ઉપિોક્ત કોષ્ટકોમા ં સભંશવતતા અને અસિના પ્રાપ્તાકંોના ગણુાકાિ કિી મળેલ અંક 
પ્રાથશમક સવંેદન શિલતા દિાણવે છે.જેમા ં ૭ થી નીચેના પ્રાપ્તાકં મળે તો ઓછી સવંેદનિીલતા, 
૭થી૧૫ પ્રાપ્તાકં મળેતો મધ્યમ સવંેદનિીલતા તથા ૧૫ થી ઉપિ પ્રાપ્તાકં મળેતો અત્યતં 
જોખમી સવંેદનિીલતા સચુવે છે. 
 

સભંાવના      અને         અસિનો દિ અને પ્રાપ્તાકં 
િમ પ્રાપ્તાકં નગણ્ય(૧) સામાન્ય(૨) હળવો(૩) માઠી(૪) શવનાિક(૫) 
૧ કાયમી 

સભંાવના(૫) 
નીચો(૫) મધ્યમ(૧૦) મધ્યમ(૧૫) ઉંચો(૨૦) ઉંચો(૨૫) 

૨ સભશવત(૪) નીચો(૪) મધ્યમ(૮) મધ્યમ(૧૨) ઉંચો(૧૬) ઉંચો(૨૦) 
૩ હળવી સભંાવના(૩) નીચો(૩) નીચો(૬) મધ્યમ(૯) મધ્યમ(૧૨) મધ્યમ(૧૫) 

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

૫ ભાગ્યેજ(૧) નીચો(૧) નીચો(૨) નીચો(૩) નીચો(૪) નીચો(૫) 
 
 આ ત્રણ વગણ આપશિની સવંેદન િીલતાને લગતા છે. અને આપશિ સમયે પ્રશતભાવ તથા 
આયોજન માટે માગણદિણન પરુૂ પાડે છે. ઉપિોક્ત કોષ્ટક જોતા સમજી િકાય જે સભંાવના અને 
અસિ જેટલી વધ ુ તેટલી સવેંદનિીલતા વધ ુઅને સભંાવના અને અસિ જેટલી ઓછી એટલી 
સવંેદનિીલતા ઓછી. 
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૨.૧૦  – સવેંદનશીલ િાલકુા િથા ગામોની ત્તવગિ 

 છોટાઉદેપિુમા આવેલ તાલકુા અને ગામોના જોખમો અંગેની શવગતો પરિશિષ્ટ – ૧ થી 

સમાશવષ્ટ છે. 
 

૨.૧૧  – સસંાધનોનુ ંત્તવશ્લેષણ  

 જજલ્લામા ં શવશવધ આફતો દિમ્યાન પ્રશતસાદ આપવા માટે શવશવધ પ્રકાિના બચાવ 

સાધનોની જરૂિીયાત પડતી હોય છે. જેની આફતો દિમ્યાન અદ્યતન અને સક્ષમ સાધનોની 

ઉઅપલબ્ધીની શવગતો અને કુદિતી આપશિઓથી અસિગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓને આપવાના થતા 

િાહતના લઘિુમ ધોિણો અંગેની માગણદિીકા પરિશિષ્ટ મા ંસામેલ કિેલ છે. 
 

૨.૧૨ – ક્ષમિા ત્તવશ્ર્લેષણ 

શવશવધ આપશિ સામેની ક્ષમતાઓની સભૂચ (જજલ્લા પચંાયત હસ્તક) 

ક્રમ ત્તવગિો સખં્યા 
૧ અન્ન જથ્થો (સસ્તા અનાજની દુકાન ) ૩૬૫ 
૨ મિીન બોટ ૫ 
૩ સાદી બોટ ૪૯ 
૪ લાઈફ જેકેટ ૨૪૦ 
૫ િીંગો ૧૫૦ 
૬ આિોગ્ય સબ સેન્ટિ ૩૧૦ 
૭ પ્રાથશમક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૫૦ 
૮ સામહુીક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨ 
૯ શસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ 
૧૦ ખાનગી હોસ્સ્પટલ ૨૯૧ 
૧૧ પોસ્ટમોટણમ હશુનટ ૮ 
૧૨ ડમ્પિ ૯ 
૧૩ તાડપત્રી ૨૮૦ 
૧૪ તબં ુ ૧૭૦ 
૧૫ દોિડા ૨૦૨ 
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ઉપિના આંકલનમા ંએ જોવા મળે છે કે, પિંપિાગત િીતે સભંશવત સકંટો જેવા કે પિુ,વાવાઝોડુ 

અને ભકંુપ માટે તાલકુા સ્થળે કુિળ માનવ સપંાદન,યતં્રો અને સસંાધનો દ્વાિા ક્ષમતા શવકાસના 

પ્રયાિો પ્રગશતમા ંછે. 

 

 લોકોની પિંપિાગત િીતે આપશિનો સામનો કિવાની ક્ષમતા 

 

િમ આપશિ પવૂણ ચેતવણી પવૂણ તૈયાિી િરૂઆતનો િીસપોન્સ 
૧ પિુ સમદુાય દ્વાિા પાણીના 

સ્તિ પિ નજિ િાખવી 
નજક્ક કિેલા ઉંચા સ્થળે 
સ્થળાતંિ અને બચાવ 
ટુકડીઓની તૈયાિી 

િોધ અને બચાવ અન ે
પ્રાથશમક સાિવાિ 

૨ ભકંૂપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ િોધ અને બચાવ અન ે
પ્રાથશમક સાિવાિ 

૩ દુષ્કાળ પચંાગંના આધાિે 
વિસાદનુ ંઆંકલન , જેઠ 
મરહનામા ં પવન અન ે
વાદળની રદિા અને 
ગશતના આધાિે આંકલન 

ઘાસચાિા અને અનાજ 
સગં્રહ, કુવા અને તળાવ 
ના પાણીના વપિાિના 
શનયમ ઘડવા 

પાજંિાપોળ , પિબ 
અને ઘાસચાિા ડેપો 
િરૂ કિવા. 

૪ વાવાઝોડુ હવામાન ખાતા દ્વાિા 
મારહતી મેળવવી 

સલામત સ્થળની ઓળખ 
અને સ્થળાતંિ 

િોધ અને બચાવ અન ે
પ્રાથશમક સાિવાિ 
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૨.૧૩ – HRVA ત્તવશ્ર્લેષણ અંગેની િલામણો 

 છોટાઉદેપિુ જજલ્લામા જોવા મળતા જોખમો સામે પવૂણ તૈયાિી અને જોખમો સામે પ્રશતસાદ 

આપવા માટેની ક્ષમતા પિ શવિેષ ધ્યાન આપવાની જરૂિીયાત છે. જજલ્લામા ંપિુ સામે પ્રશતસાદ 

આપવા માટેના સાધનો તથા માનવ સસંાધનોની ઊણપ વતાણય છે. આ ઉપિાતં જન સમદુાયમા ં

પવૂણ તૈયાિી અંગે શવશવધ માધ્યમો થકી સમજ શવકસે તે પ્રકાિેના પ્રયાિો આવકાયણ છે. ગજુિાત 

િાજ્ય આપશિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ દ્વાિા િાજ્યમા ંઅમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન 

કાયણિમ અન્વયે યોજના તૈયાિ કિવા ક્ષમતાવધણન લક્ષી તથા જન-જાગશૃતલક્ષી કામગીિી 

અમલમા ંછે. 
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૩.આપશિ વ્યવસ્થાપનનુ ંમાળખુ ંિાજ્ય અને જજલ્લા કક્ષાએ 
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ડીસ્ટ્રીતટ  ક્રાયસીસ મેનેિમેન્ટ ગપૃ િોટાઉદેપરુ 

ક્રમ નામ હોદ્દો ડીસીજી હોદ્દો ફો.ન.ં (ઓડફસ) મોબાઈલ ન.ં 
૧ શ્રી સજુલ મયાત્રા જજલ્લા કલેક્ટિ અધ્યક્ષ ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૦૩ 
૯૯૭૮૪૦૫૩૩૭ 

૨ શ્રી શમહીિ પટેલ ડી.ડી.ઓ સભ્ય સભચવ ૦૨૬૬૯-
૨૩૩૨૫૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૮ 

૩ શ્રી એમ.એસ.ભાભોિ ડી.એસ.પી સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૩૦૭૭ 

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 

૪ શ્રી.કે.એસ.વસાવા  શનવાસી અશધક 
કલેક્ટિ 

કસ્ન્વનીયિ ૦૨૬૬૯-
૨૩૩૦૦૪ 

૭૭૭૮૮૮૫૫૮૧ 

૫ કુ. અંરકતા કે.પિમાિ જજલ્લા પિુવઠા 
અશધકાિી 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૨૬૨૬ 

૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫ 

૬ શ્રી ડી.પી.મોદી કાયણપાલક 
ઈજનેિ.MGVCL 

સભ્ય ૦૨૬૬૫-
૨૨૦૩૪૧ 

૯૯૨૫૨૦૮૮૯૫ 

૭ શ્રી આિ.ડી.પટેલ કાયણપાલક 
ઈજનેિ.R&B 

સભ્ય ૦૨૬૫-
૨૩૫૧૯૧૧ 

૯૮૨૫૮૦૧૮૧૭ 

૮ શ્રી એમ.આિ.ચૌધિી મખુ્ય જજલ્લા આિોગ્ય 
અશધકાિી 

સભ્ય  ૯૫૨૬૭૭૦૬૦૨ 
૭૫૬૭૮૬૬૫૯૮ 

૯ શ્રી સી.એફ.વસાવા સહાયક મારહતી 
શનયામક 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૩૦૨૦ 

૯૯૭૮૪૪૦૮૭૮ 

૧૦ શ્રી કે.ડી.તડવી મામલતદાિ 
છોટાઉદેપિુ 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૨૦૩૧ 

૯૯૭૮૪૩૯૩૨૫ 

૧૧ શ્રી બી.કે.પિાજીયા એ.આિ.ટી.ઓ(ઈ.ચા) સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૨૦૯૩ 

૯૪૨૭૨૭૨૩૨૩ 

૧૨ શ્રી શિવહિી િમાણ ચીફ ઓરફસિ, 
નગિપાભલકા 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૨૦૫૯ 

૯૭૩૭૨૮૨૮૮૮ 

૧૩ શ્રી આિ.કે.પિમાિ મામલતદાિ- 
ડીઝાસ્ટિ 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૩૦૨૧ 

૯૯૨૪૩૨૭૮૦૦ 

૧૪ શ્રી એચ.વી.પાવાગઢી ના.મામલતદાિ-
ડીઝાસ્ટિ 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-
૨૩૩૦૨૧ 

૯૪૨૯૨૭૩૬૪૫ 
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જિલ્લામા ંઉપલ્બધ ફાયર ઈમરિન્સી સેલની ત્તવગિો 

િમ નામ હોદ્દો ઓરફસ મોબાઈલ ન.ં 
૧ શ્રી શિવહિી 

િમાણ 
ચીફ ઓરફસિ, નગિપાભલકા, 
છોટાઉદેપિુ 

૦૨૬૬૯-
૨૩૨૦૫૯ 

૯૭૩૭૨૮૨૮૮૮ 

 

જિલ્લામા ંઉપલબ્ધ (૧૦૮)આકસ્મીક સેવાઓની ત્તવગિો 

િમ વાહન નબંિ સ્થળ વાહન પ્રકાિ મોબાઈલ નબંિ 
૧ GJ18GA1931 AMBALA FOREST BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૬૯ 
૨ GJ18GA8400 ATTHADUNGRI BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૪ 
૩ GJ18GA1932 BODELI BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૫ 
૪ GJ18GA3254 CHHOTAUDEPUR ALS (De.FEB) ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૦ 
૫ GJ18GA3099 DUNGARVAT BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૨ 
૬ GJ18GA1948 GADH BORIYAD BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૨ 
૭ GJ18GA1933 HANDOD BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૦ 
૮ GJ18GA3019 KANWAT BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૧ 
૯ GJ18GA8439 KALARANI BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૪ 
૧૦ GJ18GA3018 PANVAD BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૩ 
૧૧ GJ18GA3017 PAVI JETPUR ALS (De.FEB) ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૩ 
૧૨ GJ18GA3218 TEJGADH BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૨ 
૧૩ GJ18GA3255 ZOZ BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૧ 
૧૪ GJ18GA3577 BACK UP BLS - 
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આગાહી અને પવૂવ ચેિવણીની સસં્થા વ્યવસ્થા 

 
   

ઘટના ત્તનયતં્રણ સચંાર િતં્ર :  

 કોઈપણ આપશિના અસિકાિક શનયતં્રણ માટે સચંાિ વ્યવસ્થા અત્યતં મહત્વની 
બાબત બની જાય છે. આપશિ દિમ્યાન આપશિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વાિા અપનાવવામા ં
આવતી સચંાિ વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચે આપેલી છે. 
 આપશિ પરિણામે કે તેની અસિને લીધે કોઈ સચંાિ વ્યવસ્થા આંતિમાળખુ ં
ખોિવાઈ જાય/તટુી પડ ે તેવા સજંોગોમા,ં દૂિ સચંાિ કાયણશવિેષદળનુ ં નેતતૃ્વ લેતી કોઈ 
વ્યસ્ક્ત, આપશિ વ્યવસ્થાપનની અસિકાિક કામગીિી માટે ખલેલ કે અવિોધ વગિની 
સચંાિ વ્યવસ્થા સશુનપ્શ્ર્ચત કિવા માટે આવી સવલતો કે આંતિમાળખુ ં તાત્કાભલક 
પનુિઃસ્થાપન સશુનપ્શ્ર્ચત કિિે. 
એકીકૃત િેરડયો સચંાિ વ્યવસ્થા(શસન્થેસાઇઝડ િેરડયો ક્મ્હનેુકેિન) 
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 ટેલીફોન – તમામ શનયતં્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પિૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 
 

 
 વાયિલેસ વ્યવસ્થા – જજલ્લામા ંવાયિલેસ વ્યવસ્થા નીચે મજુબ છે. 

અ.ન ં સ્થળ 
૧ જજલ્લા પોલીસ કંરોલ રૂમ,છોટાઉદેપિુ 
૨ છોટાઉદેપિુ પોલીસ સ્ટેિન 
૩ િંગપિુ પોલીસ સ્ટેિન 
૪ જેતપિુ પોલીસ સ્ટેિન 
૫ કદવાલ પોલીસ સ્ટેિન 
૬ સખંેડા પોલીસ સ્ટેિન 
૭ કિાલી પોલીસ સ્ટેિન 
૮ નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 
૯ કવાટં પોલીસ સ્ટેિન 
૧૦ ઝોઝ િીઈન ગેજ સ્ટેિન 
૧૨ સખુી ડમે સાઈટ, કદવાલ 
૧૩ િામી ડમે સાઈટ, કવાટં 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ચેતવણી , િાહત અને પનુિઃસ્થાપન 

 ચેતવણી એ આપશિ પહલેાનંી પવૂણ તૈયાિી સાથે સબંશંધત છે. આવનાિી આફત પહલેા તેની 
સભંાવનાઓ શવષે જાણકાિી મળે તો આકસ્સ્મક આવી પડેલ આફતમાથંી બચી િકાય અને 
જાનમાલનુ ં નકુ્િાન ઓછુ ં થાય છે. ડીસ્રીક્ટ ઓપિેિન સેન્ટિ કલેક્ટિ કચેિી ખાતે સતત ૨૪ 
કલાક કંરોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનો એક આિય આ પ્રકાિની આફતો પહલેા સમયસિ ચેતવણી 
ધ્વાિા નકુ્િાનની િક્યતામા ં ઘટાડો કિવાનો છે. જજલ્લામા ં કોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી 
કોઈપણ પ્રકાિની ઘટના-દુઘણટના સામે પ્રશતસાદ પ્રરિયાને વેગ મળે િાહત બચાવ કામગીિી શવના 
શવલબેં આિંભી િકાય તેમજ જજલ્લા તાલકુા સ્તિેના સબંશંધત તમામ આશધકાિીશ્રીઓ સાથે જરૂિી 
સકંલન િાખી િકાય અને ત્વિીત અમલવાિી હતે ુ ંજરૂિી સકંલન માટે આ વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋત ુ દિમ્યાન પિુ કે અશતભાિે વિસાદની પિીસ્સ્થશતમા પહોંચી વળવા હતે ુ તાલકુા 
સ્તિે આગોતિા આયોજન અને પવૂણતૈયાિીના ભાગરૂપે તાલકુા સ્તિે પણ કંરોલરૂમ પહલેી જૂનથી 
િરૂ કિવામા ંઆવે છે. જ્યાથંી ગ્રામસ્તિે ચેતવણી અને સદેંિાવ્યવહાિની કામગીિી હાથ ધિવામા ં
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આવે છે. આ દિમ્યાન તાલકુાસ્તિે સ્થાશનક કક્ષાએ તાલકુા આપશિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાિ 
કિવામા ં આવે છે. જેમા ં સ્થાશનક સસંાધનોની ઉપલબ્ધી િોધ-બચાવ અને િાહત કામગીિીની 
વ્હહૂિચના, મહત્વના નબંિોની સચુીનો સમાવેિ કિવામા ંઆવે છે. વધમુા ંઆ સમગ્ર યોજનાનુ ં
એસ.ડી.આિ.એન. પિ પણ અપડેિન આ ગાળામા ંપણુણ કિવામા ંઆવે છે. 

 આફતો આવવાનો કોઈ શનપ્શ્ર્ચત સમય હોતો નથી ત્યાિે સ્થાશનક વરહવટી તતં્રની આંતિીક 
સકંલનની ચકાસણી હતે ુ મોકડ્રીલન ુ આયોજન સમયાતંિે કિવામા ં આવે છે અને તે દિમ્યાન 
જણાતી ખામીઓ ક્ષશતઓની સશમક્ષા કિી ભશવષ્યમા ંતે પનૂિાવતીત ન થાય તે માટેની કાળજી 
િાખવામા ંઆવે છે. 

 કોઈ પણ આપશિ િોકી િકાતી નથી પિંત ુતેની સામેની પવૂણતૈયાિી અને સજ્જતાથી તેની 
ભયાનક અસિો અને તીવ્રતામા ંઘટાડો જરૂિ કિી િકાય છે. વળી આફત સામે પવૂણ તૈયાિી એ જ 
એકમાત્ર શવકલ્પ હોવાથી સ્થાશનક સમદુાયમા ંક્ષમતા વધણન થાય તે જરૂિી છે. જે અન્વયે ગજુિાત 
િાજ્ય આપશિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ દ્વાિા અમલી બનેલ આફત વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી 
સમદુાય સ્તિે શવશવધ સમહુો માટે તાલીમ કાયણિમોનુ ંઆયોજન કિવામા ંઆવે છે. આ ઉપિાતં 
સમયાતંિે આફત સામે પવૂણતૈયાિીના શવચાિને શવશવધ માધ્યમો થકી જન-જાગશૃત લક્ષી શવશવધ 
કાયણિમો દ્વાિા લોકો વછચે પહોંચાડવામા આવે છે. 

 આ ઉપિાતં સબંશંધત શવભાગો જેવા કે, પોલીસ, પચંાયત, માગણ અને મકાન, વન શવભાગ, 
શિક્ષણ, આિોગ્ય વગેિેને જરૂિી સકંલનમા ં િહી કામગીિી કિવા માટે સભૂચત કિવામા ંઆવે છે. 
તાલકુા સ્તિે તાત્કાભલક પ્રશતસાદ માટે લાયઝન અશધકાિીશ્રીઓની શનમણ ૂકં કિવામા આવે છે. 
તમામ લાયઝન અશધકાિીશ્રીઓને આપશિના સમયે સજાગ અને સતકણ િહવેા તેમજ તાલકુાસ્તિે 
સકંલનમા ંિહવેા જણાવવામા ંઆવેલ છે. 

 િાહત એ આફત દિમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદનો તબક્કો છે. આફતથી થયેલ 
નકુ્િાનના કાિણે વ્યસ્ક્ત માનશસક, િાિીરિક તથા આશથિક િીતે ભાગંી પડયો હોય છે. જે વ્યસ્ક્ત 
અથવા સમદુાયને સમાજમા ંફિીથી તે પગભિ થઈ િકે તે માટે સિકાિશ્રી ધ્વાિા લેવામા આવતો 
શનણણય સવોપિી છે. 

 પનુિઃસ્થાપન આ એક એવી પ્રવશૃત છે કે જેમા ં જન-સમદુાયને આપશિ પછી, આપશિ 
પહલેાની પવુણવત પરિસ્સ્થશતમા ંલાવવા માટે કિવામા ંઆવતી તમામ પ્રકાિની સહાયઓ સમાવેિ 
થાય છે. આ પ્રરિયા ઘણા લાબંાગાળાની પ્રવશૃત છે. અને તે ક્યાિેક પાચં, દિ વષણ અથવા તેથી 
વધ ુપણ સમય વ્યશતત થઈ િકે છે.  
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૪.રોકથામ અને ઉપશમન કાયવયોિના 

 આપશિની અસિો ઘટાડવા માટે િોકથામ અને ઉપિમનની કામગીિી અને ભબન 
માળખાગત કાયોમા ંજનજાગશૃત, ક્ષમતાવધણન, વ્યવહાિમા ંબદલાવ, સલામતીના શનયમો ઘડવા 
અને લાગ ૂકિવા જેવા કાયો કિવામા ંઆવે છે. 

 ઉપિમન(મીટીગેિન)ના કયો નીચે મજુબ જે બે પ્રકાિના છે. 
 માળખાગત કાયો: સ્થળ પિ બાધંકામ અને એન્જેનીયરિિંગ,ભૌશતક કામ. 
 ભબન માળખાગત કાયો: અભ્યાસ, સિંોધન, શનયમો, નીશતઓ, ક્ષમતાવધણન, 

જનજાગશૃતલક્ષી કામગીિી. દિેક શવભાગ પોતાની કાયણ યોજનામા ંઆવા કાયો સમાશવષ્ટ કિે 
તેનુ ં સકંલન અમલ કિનાિ કિી િકે. આવા કામોની વાશષિક સમીક્ષા કિી તેમા ં જરૂિી 
સધુાિા વધાિા કિવામા ંઆવિે. 

પરુના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓં. 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ 
શવભાગ 

િરૂ 
કિવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કિવાનો 
સમય 

ફંડીગ 
સ્ત્રોત 

મિામત, 
સાફ-સફાઇ 

વિસાદના 
પાણીના શનકાલ 
માટે ગટિ,ડ્રેનેજ 
અને કેનાલની 
મિામત કિવી 

નગિપાભલકા,ગ.ુપા 
અને ગ.વ્ય.બોડડણ      
નમણદા 
શવભાગ,R&B સ્ટેટ 
અને પચંાયત 

મે  જુન મેન્ટેનન્સ 
ફંડ 

સ્થાશનક 
સસંાધનો 
ઓળખવા 
અને 
શવકસાવવા  

પિંપિાગત 
સામનો કિવાના 
સાધનો અને 
કૌિલ્યોનો શવકાસ 
કિવો 

DDMC ,હવુક 
મડંળો અને NGOs 

શનયશમત શનયશમત DRMP ના 
તાલીમ 
અને 
ક્ષમતા 
વધણન 

પશ ુઆિોગ્ય પશઓુની 
સલામતી અંગે 
જાગતૃી 

પશપુાલન અને 
ગ્રામ શવકાસ 
શવભાગ 

શનયશમત શનયશમત િસીકિણ 
કાયણિમ 
હઠેળ 
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પરુના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓં. 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ 
શવભાગ 

િરૂ 
કિવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કિવાનો 
સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

તાલીમ દ્વાિા 
કુિળતા 
શવકિાવવી 

સ્વય ં સેવકો અને 
તિવૈયાની 
તક્નીકી 
કુિળતાઓ માટે 
ખાસ તાલીમ 
આયોજન કિી 
ક્ષમતા વધણન 
કિવુ ં અને 
કુિળતા 
શવકિાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 
જી.એસ.ડી.એમ.એ, 
નગિપાભલકા, 
પોલીસ  

શનયશમત શનયશમત ડી.આિ.એમ 
કાયણિમ 

આપશિ 
વ્યવસ્થાપનને 
મખુ્ય પ્રવાહ 
સાથે જોડવા 

જજલ્લા સ્તિે 
ચાલતા સમદુાય 
આધાિીત 
કાયણિમો સાથે 
આપશિ 
વ્યવસ્થાપન 
કામગીિીના 
સકંલન અંગે 
સશુનશ્ર્ચીત કિવ.ુ 

 
જજલ્લાના તમામ 
લાઈન ડીપાટણમેન્ટ . 
DRDA/ICDS 

/શિક્ષણ 

શનયશમત શનયશમત સબંધંીત 
કાયણિમની 
જોગવાઇઓ 
મજુબ 

પવૂણ ચેતવણી પવૂણ ચેતવણીની 
વ્યવસ્થાને 
મજબતુ બનાવવી 

કલેક્ટિ 
કચેિી,પ્રાતં,કચેિી, 
આઇ.એમ.ડી,DEOC 

શનયશમત શનયશમત  

મોકડ્રીલ િાળાઓ,બહુમાળી 
ભવનો 

કલેક્ટિ કચેિી શનયશમત શનયશમત  
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દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ શવભાગ િરૂ 
કિવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કિવાનો 
સમય 

પાણી સગં્રહ  
પ્રવશૃતઓને 
વેગ આપવો  

કુટંુબ સ્તિે મકાનમા ં અને 
જહિે ભવનોમા ં વિસાદી 
પાણીના સગં્રહનુ ં બાધંકામ 
કિાવવુ.ં 

વન શવભાગ, ગ્રામ 
શવકાસ અને પચંાયત 

શનયશમત શનયશમત 

પાણીના 
સ્ત્રોતન ુ
સમાિકામ 

સામદુાયીક સ્તિે વિસાદી 
પાણીના સગં્રહ માટે 
તળાવો, ખેત તલાવડી 
અને ચેકડેમોન ુ બાધંકામ 
કિાવવુ.ં 

ગ્રામ શવકાસ અન ે
શસિંચાઈ શવભાગ 

 શનયશમત શનયશમત 

 

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ શવભાગ િરૂ 
કિવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કિવાનો 
સમય 

ગામોની 
ઓળખ કિવી 

અછત અને દુષ્કાળ 
શનવાિણના કામોની સભૂચ 
બનાવવી અન ે સ્થળ 
તાિવવા 

ખેતીવાડી 
શવભાગ,પચંાયત,વન 
શવભાગ,મહસેલુ શવભાગ 

 શનયશમત શનયશમત 

કૃશષ લક્ષી 
મારહતી 
આપવી 

ઓછા વિસાદમા ંદુષ્કાળમા ં
ટકી િકે તેવા પાકો માટે 
ખેડતૂોને મારહતગાિ કિવા 
અને પાણીના કિકસિહકુ્ત 
ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી શવભાગ, 
પચંાયત, વન શવભાગ, 
શસિંચાઈ શવભાગ 

 શનયશમત શનયશમત 
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વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ 
શવભાગ 

િરૂ 
કિવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કિવાનો 
સમય 

ફંડીગ 
સ્ત્રોત 

સલામત 
બાધંકામ 

વાવાઝોડાથી 
અસલામત 
મકાનો અને જાહિે 
ભવનોની ઓળખ 
કિવી અને તેન ે
મજબતુ કિવી 

 
માગણ અને મકાન 
શવભાગ, 
ટી.ડી.એમ.સી, 
એસ.ડી.એમ 

 એશપ્રલ જુન એ.ટી.વી.ટી 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ શવભાગ િરૂ 
કિવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કિવાનો 
સમય 

સદેંિા 
વ્યવહાિની 
પ્રધ્ધશત 
શવકસાવવી 

DEOC/તાલકુા કંટોલરૂમ 
તથા ગામ કક્ષા સધુી પવૂણ 
ચેતવણી વ્યવસ્થાને 
મજબતૂ બનાવવી. 

તાલકુા કંરોલ રૂમ 
/TDMC  

,પચંાયત,શસિંચાઇ 

 એશપ્રલ જુન 

 

ભકંુપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ શવભાગ 
ક્ષમતા વધણન EOC /ERCનુ ં બાધંકામ તથા મજબતુી 

કિણ 
મહસેલુ શવભાગ, માગણ-મકાન, 
GSDMA  

મજબતૂીકિણ નબળા મકાનો અને ખાનગી 
ભબલ્ડીંગો(િાળા,બેન્ક,િોશપિંગ સેન્ટિ વગેિેન ુ
િેરોફીટીંગ કિાવવુ.ં 

મહસેલુ શવભાગ,માગણ-મકાન 

મજબતૂીકિણ અશત નબળા અને જર્જિીત મકાનો અન ે
ભબલ્ડીંગો ઓળખવા અને ધિાિાયી કિવા 

મહસેલુ શવભાગ, માગણ-મકાન 
અને પ્રાતં અશધકાિી. 
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ભકંુપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવશૃિ અમલ કિનાિ શવભાગ 
તાલીમ ભકંૂપ પ્રશતિોધક બાબતો અંગે આરકિટેક્ટ, 

એન્જીનીયિ, કરડયા-કાિીગિોનુ ં
ક્ષમતાવધણન 

નગિપાભલકા, ડી.ડી.એમ.સી  
માગણ અને મકાન 

બીલ્ડીંગ કોડનો 
અમલ 

તમામ બાધંકામોમા ં ભકંુપીય સલામતી 
સબંશંધત નીશતશનયમોનુ ં ચસુ્ત પાલન 
કિાવવુ.ં 

નગિપાભલકા,ડી.ડી.એમ.સી  
માગણ અને મકાન 

કવાયતો હાથ 
ધિવી 

િાળા , હોસ્પીટલ અને જાહિે ભવનો માટે 
મોકડ્રીલ કિાવી. 

DEO,DPEO,CDHO,મામલતદાિ 
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૫.પવૂવ િૈયારી કાયવ યોિના 

૧. ક્ષમિાવધવન પ્લાન 

આપશિ વ્યવસ્થાપનમા ંક્ષમતાવધણન માટે નીચે મજુબની તાલીમોનુ ંઆયોજન કિવુ.ં 

 િોધ અને બચાવ 

 પ્રાથશમક સાિવાિ 

 પવૂણ ચેતવણી 

 સ્થળાતંિ 

 નકુિાન અને આકાિણી 

૨. િાલીમની િરૂરીયાિનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ 

 તાલીમથી વ્યસ્ક્તને અને સમહૂના ં જ્ઞાન , આવડત અને વ્યવહાિમા ં બદલાવ આવે છે. 
ભાવાત્મક અને જ્ઞાનાત્મક પાસાઓમા ંઅસિ થાય છે. જેથી વ્યસ્ક્ત અને સમહૂની કામગીિી વધુ ં
સાિી બને છે. આ માટે આગાઉથી તાલીમની જરૂિીયાતો ઓળખવી અને તેના આધાિે તાલીમ અને 
ક્ષમતાવધણનનુ ંઆયોજન કિવુ.ં 

 વતણમાન તાલીમની સમીક્ષા કિવી. 
 કાયણ શવશ્ર્લષેણ(નવા અથવા વ્યવસ્થામા ંકિેલી સધુાિાવધાિા) 
 તાલીમની જરૂિીયાતની ઓળખ કિવી. 
 તલીમની જરૂિીયાતનુ ંસિવૈહુ.ં 
 તાલીમની વૈકપ્લ્પક વ્યવસ્થા નજક્ક કિવી. 
 તાલીમ ખચણ – લાભનુ ંશવશ્ર્લેષણ કિવુ.ં 

શવશવધ શવભાગો માટે કિવાની તાલીમો. 

 શવશવધ શવભાગોના ંઅશધકાિીઓ અને કમણચાિીઓની તાલીમની જરૂિીયાત ઓળખીને તેના 
આધાિે તેમના માટે તાલીમ કાયણિમો ગોઠવવામા ંઆવે છે. આ પ્રરિયાથી તાલીમ માટેના ં શવષયો 
અને પ્રરિયાઓ તાિવી િકાય. 

 દિેક શવભાગે પોતાના સ્તિે આપશિ વ્યવસ્થાને મજબતુ કિવા માટેની તાલીમ કાયણિમોની 
સભૂચ અને સમયસાિણી બનાવવા ંસરિય છે. સામાન્ય િીતે આ પ્રરિયા જજલ્લા કે િાજ્ય સ્તિેથી 
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થાય છે. તાલકુા સ્તિે તાલીમની જરૂિીયાત ઓળખી તે મજુબની તાલીમ આયોજન કિી વધ ુસાિી 
ગણુવિાલક્ષી તાલીમનુ ંઆયોજન થાય. 

 અત્યાિ સધુીના અનભુવોમાથંી દિેક શવભાગો માટે નીચે મજુબના તાલીમ કાયણિમો હાથ 
ધિવામા ંઆવે છે. 

I. શવશવધ સ્તિે આપશિ વ્યવસ્થાપન ઓિીયન્ટેિન. 
II. પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહસેલુ, પચંાયત ગ્રામ શવકાસ, વન શવભાગ વગેિે માટે આગ સલામતી 

અંગેની કૌિલ્યવધણન તાલીમ કાયણિમ. 
III. ઈમિજન્સી િીસપોન્સ સાથે સકંળાયેલ શવશવધ હશુનટ જેવા ં કે,પોલીસ,નગિપાલીકા ફાયિ 

ભિગેડ,હોમગાડણ,જી.આિ.ડી ,એન.એસ.એસ. ,એન.સી.સી. વગેિે માટે િોધ અને બચાવ 
તાલીમ. 

IV. સાધનો અને યતં્રોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 
V. શવશવધ સમહુો જેવા ં કે શિક્ષક, આંગણવાડી કાયણકિ, મ.ભ.યો સચંાલક, વ્યાજબી ભાવની 

દુકાનદાિ વગેિે માટે પ્રાથશમક સાિવાિ અને આિોગ્ય તાભલમ 

ખાસ તાલીમ : શવભાભગય તાલીમો શસિંચાઇ અન્ય રહતધાિકો માટે પ્રાસ્તાશવક,પવૂણ તૈયાિી, પ્રશતભાવ 
   ઉપિમન, િોકથામ વગેિે અંગે તાલીમો જી.આઈ.ડી.એમ ખાતે થાય છે. 

 પચંાયતો,સમદુાયો માટે, CBDP િાહત, નકુ્િાન આકાિણી શનયમો અને તાલીમ. 
 NGOs અને CBOs/SHGs, CBDP, શનિઃસહાયતા અને જોખમ આંકલન. 
 સમદૂાયના ં કાયણદળો માટે િોધ બચાવ,પ્રાથશમક સાિવાિ, સલામત સ્થળે ખસેડવાની 

પધ્ધશતઓ, પવૂણ ચેતવણી વગેિે અંગે. 

૩. િાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા. 

કાયણ પ્રવશૃિ જવાબદાિ શવભાગ 
તાલીમની 
જરૂિીયાતનુ ં
શવશ્ર્લેષણ 

આપશિ વ્યવસ્થાનમા ં શવભાગોની ભશૂમકા અન ે
જવાબદાિીઓની ઓળખ કિવી. 

 મહસેલુ અને ડેપ્હટુી કલેક્ટિ 
 સામાન્ય વહીવટ શવભાગ 
 મહસેલુ શવભાગ 
 GSDMA/GIDM 

 તમામ કાયણપ્રણાલી મજુબના 
શવભાગો 

 જાહિે કે્ષત્રો  

શવભાગોની ભશૂમકા અને જવાબદાિીઓન ે
આગળ લઈ જવા માટે શવશવધ રહતધાિકોની 
ઓળખ કિવી. 
તાલીમ જરૂિીયાત શવશ્ર્લેષણ સતત ચાલ ુ
િાખવુ ં
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તાલીમની જરૂિીયાત મજુબ તાલીમની રડઝાઇન 
તૈયાિ કિવી. 

 ખાનગી ક્ષેત્રો 
 NGOs અને અન્ય સગંઠનો 

સસંાધનોની વ્યવસ્થા કિવી. 
તાલીમ કિવી. 

 

૪. એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા. 

 જજલ્લાની ક્ષમતા બહાિ આપશિ સામનો કિવાનો આવિે. ત્યાિે િાજ્ય તથા કેન્રષ્ સિકાિની 
ઉપલબ્ધ અન્ય એજન્સી જેવી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની જરૂિી પ્રોટોકોલ 
સાથે િાજ્ય સ્થળે SEOC ના સપંણૂણ સકંલનમા ંિહી મદદ લેવામા આવિે. 

૫. બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી. 

 આપશિ પ્રશતસાદ માટે િાજ્ય સિકાિશ્રી દ્વાિા વખતો વખત આપવામા આવેલ બચાવ 
સાધનો જેવા કે ફાયિ વોટિ બાઉઝિ, ફાયિ ટેન્ડિ, ઈમિન્સી પોટેબલ લાઈટ, લાઈફ જેકેટ, 
જેસીબી,િેન, વગેિે જેવા સસંાધનોની યાદી તૈયાિ કિી તેમની ઉપલબ્ધીની ભૌશતક અને કાયણિીત 
સ્સ્થશતમા ંિાખવામા ંઆવે છે. જેની ચકાસણી કિવામા ંઆવે છે. 

૬. ચેિવણી િતં્રની ચકાસણી કરવી. 

 જજલ્લા કક્ષાના કંરોલ રૂમને મળતા પવૂણ ચેતવણી અંગેના સદેંિાઓ સચુારુ રૂપથી સ્પષ્ટ 
િીતે તાલકુા અને ગામ સ્તિ સધુી પહોંચે તે માટેની 

1. િાજ્ય કંરોલરૂમ (SEOC) 
2. જજલ્લા કંરોલરૂમ (DEOC) 
3. તાલકુા કંરોલરૂમ (TEOC)  

તમામ કંરોલરૂમ વછચે આંતિીક સકંલનની ચકાસણી કિવામા ંઆવે છે. 

૭. ત્વરીિ પ્રત્તિસાદ ટીમો વછચેનુ ંસકંલન 

 જજલ્લામા ં કોઈપણ સમયે ઘટતી ઘટના દિમ્યાન આપવાના થતા ં પ્રશતસાદ માટે નીચે 
મજુબના શવભાગો પાસે ઈમિજન્સી રટમોનુ ંઆંતિીક ચકાસણી 

1. આિોગ્ય શવભાગ 
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2. પોલીસ શવભાગ 
3. નગિપાભલકા –ફાયિ ઈમિજન્સી શવભાગ 

૮. સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓ અને અન્ય ડહિ ધારકો સાથે સકંલન 

 જજલ્લામા ંકોઈપણ આપશિ દિમ્યાન પ્રશતસાદ િાહત બચાવ પનુવણસન પ્રાથશમક સાિવાિ 
વગેિે જેવી કામગીિી દિમ્યાન સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ તથા અન્ય રહત ધાિકોનો મહત્વન ુયોગદાન 
િહતે ુહોય છે. જજલ્લામા આવેલા સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓને રહત ધાિકોની યાદી પરિશિષ્ટમા સામેલ છે. 

૯. પરુ અને વાવાઝોડા સાથે ઋત ુગિ પવૂવ િૈયારી 

 પિૂ અને વાવાઝોડા સામ ેપવૂણ તૈયાિીના ભાગ રૂપે અસિગ્રસ્ત બનતા સ્થળાતંિ કિવાની 
જરૂિીયાત જણાય તેવા સજંોગોમા ં ગામ સ્થળે સ્થાશનક સ્થળે ઉપલબ્ધ વૈકપ્લ્પક સ્થાનોની પવૂણ 
ચકાસણી કિી લેવામા ં આવે અને કટોકટીના સમયે પિૂતી સાઘન પિુવઠાની પણ આગોતિી 
વ્યવસ્થા માટે તમામ પગલા ભિવામા ંઆવે છે. તેમજ જજલ્લા તાલકુા અને ગામ સ્થળેના આપશિ 
વ્યવસ્થાપન કામગીિી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્થળેના લોકો વછચે આંતરિક સકંલન વધ ુમજબતુ 
િીતે જોડવામા ંઆવે છે. 

૧૦. પવૂવ ચેિવણી વ્યવસ્થા (EWS) અને આપત્તિ બાદની સચૂનાઓ.  

 ઘણીવાિ એવ ુબને કે આપશિ અંગેનો સદેંિો અને ચેતવણી અંતરિયાળ જગ્યાએ િહલેા 
લોકો સધુી સમયસિ પહોંચાડી િકાતો નથી. અમકુવાિ આપશિ પહલેા અને દિમ્યાન અફવાઓના 
કાિણે પહોંચતી મારહતી લોકોમા ંગભિાટ અને ગેિ સમજ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ, 
યોગ્ય સમહૂને ચેતવણી સદેંિ પહોંચાડવાથી આપશિની અસિો ઓછી કિી િકાય છે. શવશ્વાસપાત્ર 
મારહતી સમયસિ પહોંચાડવા માટે ICS (કમાન્ડ , કંરોલ અને કમ્હશુનકેિન) મહત્વની છે. 

પવૂવ ચેિવણી કાયવ યોિના 

કાયણના 
પ્રકાિ 

પિુ વાવાઝોડુ ઔદ્યોગીક/ 
કેમીકલ 

સનુામી 

હાલની 
પવૂણ 

ચેતવણી 
વ્યવસ્થા 

શસિંચાઈ શવભાગ/ડેમ 
ઓથોિીટી/હવામાનખા

ત ુ
 

કલેક્ટિશ્રી 

હવામાનખાત ુ
 

કલેક્ટિશ્રી 
 

મામલતદાિશ્રી/ 

ઈન્ડિસ્રીઝ 
એસોશસએિન 

 
DCG 

 

હવામાનખાત ુ
 

કલેક્ટિશ્રી 
 

મામલતદાિશ્રી
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મામલતદાિશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
ગામો 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
 

ગામો 

LCG 

 
મામલતદાિશ્રી 

/ 
ટી.ડી.ઓશ્રી 

 
ગામો 

જવાબદા
િ શવભાગ 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 
ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 
ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 
ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી
/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
 

સકંટના પ્રકાિ પિુ વાવાઝોડુ ભકંુપ દુષ્કાળ 
જવાબદાિ શવભાગ DEOC .મામલતદાિ કચેિી અને તા.શવ.અ 
આવિી લીધેલ ગામ જે-તે સકંટના જોખમો સભંશવત ગામો. 
ચેતવણી અને સદેંિા ન પહોંચતા 
હોય તેવા ગામો/વસાહત 

જે તે સમદુાય ગામોમા ં દુિ િહતેા હોય .દા.ત. – 
માછીમાિ,મીઠા કાિીગિો,માલધાિી વગેિે 

સમયમયાણદામા ંચેતવણીના સદેંિા 
પહોંચાડવા માટેના જરૂિી 
પગલાઓ. 

કાયણદળોમા ંગામોમા ંદૂિ વસવાટ કિતા પરિવાિોનો સમાવેિ 
કિવો અને સદેંિા વ્યવહાિની વ્યવસ્થા ગોઠવવી 

 

૧૧. આગોિરી વ્યવસ્થા 

 જ્યાિે આપશિ આવે ત્યાિે સાધન-સામગ્રી ન હોય તો લોકોની જરૂિીયાતને પહોંચી 
વળવામા ંઅંતિાય આવ ેછે. આગોતિી વ્યવસ્થા કિવાથી મશુ્કેલીને મહદઅંિે શનવાિી િકાય છે. 
યોગ્ય િીતે “સ્ટોક પાઈલ” કિવાથી ત્વિીત મદદ કિવામા ંસિળતા િહ ેછે. 

 શવસ્તાિ અને સકંટ અનસુાિ જરૂિી સામગ્રીની સચુી તૈયાિ કિવી. આ માટે શવસ્તાિના 
લોકોની શનિઃસહાયતા, વપિાિ અને સસં્કૃશતને ધ્યાને લેવા. 

 જે સાધન સામગ્રી એક્ઠી કિવાની છે તેની ગણુવિા અને માનાકં ધ્યાન ેલેવા જોઈએ, 
જેથી ગણુવિાવાળી સામગ્રી એકત્રીત થાય. 

 આવી સાધન-સામગ્રી પહોંચાડી િકે તેવા શવિેતા અને સ્ત્રોત નક્કી કિવા. 
 આગોતિી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીના ંગોડાઉન, સપ્લાયસણનુ ંનેટવકણ તૈયાિ િાખવુ ંજેથી 

સત્વિે સેવા પહોંચાડી િકાય. 
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 તાલકુામા ં તાલકુા મથકે તથા જુદા-જુદા ક્લસ્ટિ સ્તિે આવી વ્યવસ્થા કિી િકાય. 
પચંાયત સ્તિે પણે આવી વ્યવસ્થા થાય તે માટે કામગીિી કિવી. 

૧૨. સમદુાય જાગતૃ્તિ, ત્તશક્ષણ અને પવૂવિૈયારી.  

 કોઈપણ આપશિનો સામનો કિવા માટે પ્રાથશમક જાણકાિી અને આપશિ દિમ્યાન શુ ંકિવુ ં
અને શુ ંન કિવ ુતે અંગેની જાણકાિી શવશવધ માધ્યમો જેવા કે િેલી, શવડીયો િો, ભીંતસતુ્રો, િાળા 
કક્ષા, ભચત્ર તથા શવશવધ તાલીમ દ્વાિા જી.એસ.ડી.એમ.એ દ્વાિા અમલી બનેલ ડી.આિ.એમ કાયણિમ 
દ્વાિા કામગીિી અમલમા ંછે. 

૧૩. પ્રોક્યોરમેન્ટ (ટેન્ટ, ધાબડા, સાધનો વગેરે) 

 પિૂ જેવી સ્સ્થશત દિમ્યાન સ્થાળાતંિ સ્થીતી સજાણય ત્યાિે સ્થળાતંિીત લોકો માટે ટેન્ટ, 
ધાબડા તથા અન્ય દૈશનક ઉપયોગી સાધનો માટે સ્થાશનક સ્થળે ઉપલબ્ધ સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ તથા 
સબંશંધત શવભાગોના સહંકુ્ત વ્યવસ્થા કિવામા ંઆવિે. 

૧૪. એસ.ડી.આર.એન. અપડશેન 

 એસ.ડી.આિ.એન. પિ શવ.ડી.એમ.પી, ટી.ડી.એમ.પી તથા સી.ડી.એમ.પીને આપશિ 
વ્યવસ્થાપન લક્ષી તમામ શવગતો મામલતદાિાશ્રી, તાલકુા શવકાસ અશધકાિીશ્રી તથા ચીફ 
ઓફીસિશ્રી(નગિપાભલકા) દ્વાિા પણૂણ કિવામા ંઆવિે. 

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

 તાલકુાની આપશિઓ અને તેની સભંાવના, ખતિા અંગે  VIP અને VVIP ને સત્વિે જાણ 
કિવી જોઈએ જેથી VIP વ્યસ્ક્તઓ સમદુાયમા ંગભિાટ ઓછી કિવામા ંઅને તતં્રને સાબદુ કિવામા ં
મદદરૂપ થાય. આવી મારહતીને આધાિે VIP અને VVIP પોતાના આ કે્ષત્રના પ્રવાસ અંગે પણ ફેિ 
શવચાિણા કિી િકે. 

 ઈમિજન્સી સમયે VIP અને VVIPની સ્થળ મલુાકાતોથી િોધ અને બચાવ, પ્રાથશમક 
સાિવાિ જેવા કાયોમા ંઅવિોધ ન આવે તેનુ ંધ્યાન િાખવામા ંઆવે છે 
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૧૬. મીડીયા મેનેિમેન્ટ અને માડહિી પ્રસાણ 

 શપ્રન્ટ અને ઈલેક્રોશનક મીરડયાની ભશૂમકા આપશિની ચેતવણી અને શવગતો પહોંચાડવા 
માટે મહત્વની બની િહ ેછે. માધ્યમો આવા સમયે િાભલનતા પવૂણક વતી જન સમદુાયની તકલીફો 
ઓછી કિવામા ંમહત્વની ભશૂમકા ભજવી િકે છે. આપશિ અંગે પવૂણતૈયાિી, પ્રશતભાવની િીતો વગેિે 
અંગે ખબુ જ સાિી મારહતી લોકો સધુી બહોળા પ્રકાિથી પહોંચાડી િકે. સામાન્ય િીતે કોઇપણ સકંટ 
કે આપશિઓમા ંસમદુાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકાિી મળે તે ખબુ જ જરૂિી છે. તેથી માધ્યમોની 
ભશૂમકા ઘણી મહત્વની છે. િાજ્ય સ્તિની EOC મા ંમીરડયા સેલ િરૂ કિી માધ્યમો સાથે સકંલનની 
વ્યવસ્થા િાજ્ય સિકાિે કિી છે. જે સતત કાયણિત છે. આપશિના ંસમયે અશધકાિી દ્વાિા શપ્રન્ટ અન ે
ઈલેક્રોશનક મીરડયાને સમયાતંિે અપડેટ કિવામા ં આવે છે. જેથી ભબનજરૂિી અફવા અને ગિે 
જવાબદાિીવાળી મારહતીનો પ્રસાિ અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપશિ દિમ્યાન DEOC સ્તિે પણ હોય 
છે,તેની મદદ લેવામા ંઆવે છે. 

૧૭. દસ્િાવેજી કરણ   

 જજલ્લામા ંબનતા કોઈપણ આપશિ દિમ્યાન તેની સામે આપવામા આવેલ પ્રશતસાદ પ્રરિયા 
દિમ્યાન જોવા મળેલ શવશવધ શવભાગોના, અસિગ્રસ્ત લોકોના અને અન્ય એજન્સીઓના પ્રશતભાવ 
અંગે દસ્તાવેજી કિણ થાય તે જરૂિી છે. જેથી કિી સમગ્ર પ્રરિયા દિમ્યાન તતં્ર દ્વાિા િહી જવા 
પામેલ ક્ષશતઓને ઓળખી િકાય અને તેને ભશવષ્યમા ંપનૂિાવતીત થતી ટાળી િકાય. 

  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 45 

 
  

૬.પનુિઃસ્સ્થશત  

 આપશિ અસિગ્રસ્ત શવસ્તાિ અને લોકોને પનુિઃસ્સ્થશતમા ં આથવા વધ ુ સાિી સ્સ્થશતમા ં
લાવવાનુ ં કાયણ આ પ્લાનનુ ં છે. આપશિને કાિણે જરૂિી સેવાઓ,માળખા,લોકોનુ ં જીવનશનવાણહ, 
સ્વાસ્થ્ય અને સમગ્ર જીવનિૈલી અસિ પામે છે. તેથી સત્વિે આ બધા પાસાઓ પનુિઃસ્સ્થશતમા ં
લાવવા. ભૌશતક માળખાઓને અને જીવન જરૂિી સેવાઓ પનુિઃસ્સ્થત કિવા માટે આ મજુબની 
િણનીશત ધ્યાને લેવી. 

 પહલેા કિતા વધ ુસારૂ બાધંવ ુ : નવા બાધંકામ કાયો એવી િીતે કિવા કે જે પનુિઃ આવી 
આપશિઓમા ંનકુ્િાન ન પામે. 

 સહભાગી યોજના : લોકોની સામાજીક અને સસં્કૃશતક િૈલી અને જરૂિીયાતોન ેધ્યાનમા િાખી 
ફેિ બાધંકામ અને કાયો કિવા. આ માટે આયોજનમા ંરહતધાિકોને સહભાગીતા આવશ્યક છે. 

 સકંલન : પનુિઃસ્સ્થશતમા ંલાવવાનુ ંઆયોજન શવશવધ શવભાગો સાથે સકંલન રૂપે તૈયાિ કિવુ.ં 
આવા આયોજનો માટે ત્વિીત નકુ્િાનનુ ંઆંકલન અને લોકોની જરૂિીયાતનુ ંઆંકલન અગત્યનુ ં
પાસ ુછે.  

 નીચે મજુબના શવશવધ કે્ષત્રોને પનુિઃસ્સ્થત કે કાયણિત કિવા. 
 મહત્વની સેવાઓ – વીજળી ,પાણી,સચંાિ,વાહન વ્યવહાિ,સ્વછછતા,સ્વાસ્થ્ય. 
 માળખા/બાધંકામ – આવાસ, જાહિે ભવન અને િસ્તા. 
 જીવનશનવાણહ – કૃશષ, કુરટિ ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાિ તથા િોજગાિ. 

વીજળી, પાણી,સ્વછ્તા,ગદંાપાણીનો શનકાલ વગેિે સેવાઓ તાત્કાભલક િરૂ કિવી. આવી સેવા િરૂ 
કિવા માટે વૈકપ્લ્પક િણનીશત અને કાયો અગાઉથી નજક્ક કિવા. જરૂિ પડે સ્થાશનક સસં્થા, 
શવભાગો, કોપોિેટની મદદ લેવી. 

 મહત્વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયણિત કિવી. 
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નીચેના પત્રકોની શવગતો આપશિની ઘટના બાદ સવે કિી ભિવી (ધાિણા ચાલ ુવષણ મજુબ) 

િ
મ 

મહત્વ
ની 
સેવાઓ 

સામગ્રી/ 
સેવાઓ 

નકુ્િાન 
એકમ
ની 
સખં્યા 

અસિગ્ર
સ્ત 
ગામોની 
સખં્યા 

અસિગ્ર
સ્ત 
વસ્તી 

પનુિઃસ્સ્થશત
મા ં
આવવાના  
પગલાઓ 

અંદાજીત 
સમયગા
ળો 

બજે
ટ 

૧ શવજળી ફીડિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨  રાન્સફમણ

િ 
      

૩  HTલાઇન       
૪  LTલાઇન       
૫  થાભંલા       
૬  અન્ય       
 
સ્વાસ્થ્ય 
િમ શવગત PHC 

(ગામ ન ુ
નામ) 

CHC સબ 
સેન્ટિ 

દવા 
સગં્રહ 

પનુિઃસ્સ્થશતમા  
આવવાના 
પગલાઓ 

અંદાજીત  
સમયગાળો 

બજેટ 

૧ નકુ્િાન થયેલ 
ભવન 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ પહોંચી ન િકાય 
તેવા આિોગ્ય 
કેન્રષ્ો 

       

૩ દવા સગં્રહો અને 
મહત્વના સાધનોને 
નકુ્િાન 

       

૪ નાિ થયેલ 
દવાઓ 

       

૫ નકૂ્િાન થયેલ 
એમ્બ્હલુન્સની 
સખં્યા 
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સામાજિક 

િમ શવગત ગા
મ 

પરુૂષ સ્ત્રી બાળકો કુ
લ 

પનુિઃસ્સ્થતી
ના પગલા 

જવાબદાિ 
શવભાગ 

અંદાજીત 
સમયગાળો 

બજેટ 

૧ મનોસામાજજ
ક સભંાળની 
જરૂિીયાત 
વાળા 
લોકોની 
સખં્યા 
(આપશિના 
કાિણે) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ફ
ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ 

આિોગ્ય   

 
પાણી પરુવઠો 
િમ નકૂિાન ગામનુ ં

નામ 
અને 
એકમની 
સખ્યા 

અસિગ્રસ્ત 
ફભળયા/વસ્તી 

પનુિઃસ્સ્થશતમા ં
આવવાના 
પગલાઓ 

શવભાગ અંદાજીત 
સમયગાળો  

બજેટ 

૧ કવૂા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  
૨ બોિવેલ       
૩ તળાવ       
૪ પાણી પિુવઠો       
૫ ESR       
૬ GSR       
૭ સમ્પ       
૮ સ્ટેન્ડપોસ્ટ       
૯ હને્ડપોસ્ટ       
૧૦ પશ ુહવાડા       
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રસ્િાઓ (માગવ અને મકાન ત્તવિાગ-સ્ટેટ અને પચંાયિ) 
રસ્િાના 
પ્રકાર 

મધ્યમ 
નતુશાન 

કી.મી ગિંીર 
નતુશાન 

કી.મી તટૂી 
ગયેલ 

કી.મી. પનુઃસ્સ્થત્તિમા ં
આવવાના 
પગલા 

બજેટ 

અંિર/સ્થળ કી.મી અંિર/સ્થળ કી.મી અંિર/સ્થળ કી.મી 
ગ્રામ્ય 
િસ્તા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

જજલ્લા 
િસ્તા 

        

સ્ટેટ 
િસ્તા 

        

 
અન્ન પરુવઠો પહોંચાડી ન શકાય િેવા ગામોની યાદી 
ક્રમ િાલકુાન ુ

નામ 
અન્ન પરુવઠો પહોંચી ન શકે િેવા ગામો 

૧ છોટાઉદેપિુ ભોિદલી, બીલવાટં, ઓઢી, બદંલા, બાલાવાટં, િજુવાટં, મીઠીબોિ, દુણ, માલ, 
કાકડકંુડ,િીછવેલ, સીલાજા , મિચીપાણી, કોઠાિા, ગદોલા, ઢોિકુવા, આંત્રોલી, 
ઉખલવાટં, ચદુંવાટં 

૨ જેતપિુપાવી કુન્ડલ, વસતંગઢ 
૩ કવાટં છોડવાણી, તાડકાછલા, મોટી કઢાઈ, મોટી ઝડુલી, માણકા, ભુડંમાિીયા, 

ઉમઠી, િેણદી, હાફં, તિુખેડા, મોગિા, નાખલ, પડવાણી, કોટબી, કિવી. 
૪ બોડેલી --------- 
૫ સખંેડા --------- 
૬ નસવાડી ઢાઢંડીયા, કેવડી, કુમેઠા 
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૭.સ્થળાતંિ યોજના  
 
 જજલ્લામા ં નદી, વોકળા તથા શનચાણવાળા શવસ્તાિો આવેલા છે. જ્યા ં ભાિેથી અશતભાિે 
વિસાદ દિમ્યાન અથવા ઉપિ વાસમાથંી આવતા ં પાણીની વધ ુ આવકને કાિણે સ્થળાતંિ 
કિવાની જરૂિયાત પડી િકે છે. આ માટે સ્થાશનક જજલ્લા / તાલકુા તતં્ર સ્થળાતંિ કિવા માટે 
રેકટિ, રક, છકળા, જીપ જેવા વાહનોની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કિવા માટે સક્ષમ છે. જે માટે સ્થાશનક 
નગિપાભલકા, માગણ અન ેમકાન શવભાગ તથા અન્ય ખાનગી એજન્સીઓની મદદ મળી િકે છે. 
પરિસ્સ્થશત ક્ષમતા બહાિ હોય તેવા સમયે હલેીકોપ્ટિ/મેજિ સચણ ઓપિેિન જેવા સજંોગોમા ંસ્ટેટ 
ઈમિજન્સી ઓપિેિન સેન્ટિના સકંલનમા િહી સ્થળાતંિ કિવા આવિે. 
 સ્થળાતંિ દિમ્યાન જે તે સ્થળો પિ ઉપલબ્ધ સિુભક્ષત આશ્રય સ્થાનો જેવા કે િાળા, 
કમ્હનુીટી હોલ, વાડી, કે અન્ય ધાશમિક પરિસિનો ઉપયોગ કિવામા ં આવિે. જે શવગતો જેત ે
મામલતદાિશ્રી ધ્વાિા ટી.ડી.એમ.પી.મા ંસામેલ કિવી. સ્થળાતંિની સ્સ્થશત દિમ્યાન અસિગ્રસ્તોને 
ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગેિે જેવી આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ, ધામીક સસં્થાઓ, 
પોલીસ/ જજલ્લા પિુવઠા શવભાગ/ જજલ્લા આિોગ્ય શવભાગ દ્વાિા તાત્કાભલક ધોિણે જરૂિી 
સાધનસામગ્રી સ્થળ પિ પહોંચાડવા અંગેની કામગીિી હાથ ધિવામા ંઆવિ.ે 
 આ માટે સ્થાશનક સ્તિે સસ્તા અનાજની દુકાનો પિ એડવાન્સ પિુવઠો પિુો પાડવામા ં
આવિે. સલામત આશ્રય સ્થાનો પિ પ્રાથશમક સશુવધાઓ પિુતી માત્રામા ંઉપલબ્ધ બને તે અંગે 
તાલકુા સ્તિેથી પ્રાતં અશધકાિીશ્રી/ મામલતદાિશ્રી/ તાલકુા શવકાસ અશધકાિીશ્રી/ ચીફ 
ઓરફસિશ્રી/ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટિશ્રી અને બ્લોક હલે્થ ઓરફસિ દ્વાિા પિુતી કાળજી લેવામા આવિે. 
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૭.૧ પશ ુસ્થળાતંિ તથા અન્ય કાળજી 
 

 લોકોને ભાિે વિસાદ અંગેની ચેતવણી દિમ્યાન પશઓુ બાબતે સતકણ વ કાળજી લેવા 
અંગેની જાણ કિવી. 

 સ્થળાતંિ કિવાની સ્સ્થશત દિમ્યાન પશઓુને ખીલાથી છુટા કિવાન ુ ન ભલેુ તે માટે 
અવાિનવાિ પચંાયત માિફતે જાહિેાત કિાિે. 

 સબંશંધત ઋત ુ દિમ્યાન ફેલાતા પશ ુ િોગોને પહોંચી વળવા અંગે જજલ્લા પશપુાલન 
શવભાગ પોતાની ટીમને તૈયાિ િાખિે તથા દવાઓના પિુતા જથ્થાની ખત્રી કિિે. 

 જજલ્લા પશપુાલન શવભાગ જજલ્લામા ંસિંમક િોગોની સભંાવનાવાળા શવસ્તાિોની ઓળખ 
કિી તે અંગેના પશ ુસાિવાિ કેમ્પનુ ંઆયોજન કિી લોક જાગશૃત ફેલાવિે. 

 જજલ્લા પશપુાલન શવભાગ જજલ્લામા ંિસીકિણ કાયણિમો કિિે. 
 વન શવભાગ દ્વ્રાિા જજલ્લામા ંઘાસની અછત સામે પહોંચી વળવા માટેના તમામ પગલા 

તથા ઘાસચાિાની પ્રાપ્પ્તના સ્ત્રોતનો અગાઉથી આયોજન કિિે. 
 

જજલ્લા પશપુાલન શવભાગના અશધકાિીશ્રીઓ 
િમ અશધકાિીશ્રીનુ ંનામ હોદ્દો હાલનુ ંફિજનુ ંસ્થળ સપંકણ નબંિ 
૧ ડૉ.ડી.એચ.માડંવીયા  નાયબ પશપુાલન 

શનયામક (ઈ/ચાર્જ) 
જી.પ.છોટાઉદેપિુ 

પશપુાલન િાખા 
જી.પ.છોટાઉદેપિુ 

૯૪૨૭૬૦૨૧૫૪  
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પશ ુ સારવાર સસં્થાઓ, પશ ુ ભચડકત્સા અત્તધકારીશ્રીઓના િથા િાલકુા નોડલ અત્તધકારીશ્રીઓની 
માડહિી 

િમ તાલકુાન ુ
નામ 

પશભુચરકત્સા 
અશધકાિીશ્રીનુ ંનામ 

હાલનુ ંફિજનુ ંસ્થળ તાલકુા નોડલ 
પશભુચરકત્સા 
અશધકાિીશ્રી 
સપંકણ નબંિ 

૧ 

છોટાઉદેપિુ 

ડૉ. .ધવલ  એચ. 
.માડંવીયા  

પશભુચરકત્સા 
અશધકાિી,છોટાઉદેપિુ 9427602154 

૨ છોટાઉદેપિુ ડૉ. .દેવાગં  જે. પટેલ  પશભુચરકત્સા અશધકાિી, તેજગઢ 9879979961 

૩ નસવાડી ડૉ. ભાલજા.એસ.આિ  પશભુચરકત્સા અશધકાિી,નસવાડી 9428166546 

૪  કવાટં ડૉ.ડી.વી.ચૌહાણ  પશભુચરકત્સા અશધકાિી,કવાટં 9825584857 

૫  
સખંેડા 

ડૉ. .શવિાતં  કે 
ગિાસીયા પશભુચરકત્સા અશધકાિી,સખંેડા 9662936250 

૬  બોડેલી ડૉ પઠાણ.વી.એ .   પશભુચરકત્સા અશધકાિી,ચલામલી 8401777085 

૭  પાવી 
જેતપિૂ ડૉ. .સકેંત  એમ ભટ્ટ  

પશભુચરકત્સા અશધકાિી, પાવી 
જેતપિૂ  9409214288 
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૮.મેડીકલ અને હોસ્સ્પટલ મેનેજમેન્ટ 

 જજલ્લામા ં કોઈપણ આપશિ દિમ્યાન આવશ્યક મેરડકલ સેવાઓ માટે જજલ્લા આિોગ્ય 
શવભાગ પાસે નીચે મજુબની શવગતે ઈન્રાસ્રકચિ ઉપલબ્ધ છે. 

તાલકુા ૦૬  
આિોગ્ય સબ સેન્ટિ ૩૧૦  

પ્રાથશમક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૫૦  
સામરુહક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨  

જજલ્લા શસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ જનિલ હોસ્પીટલ છોટાઉદેપિુ, 
તા.જી. છોટાઉદેપિુ 

ખાનગી હોસ્સ્પટલ ૨૯૧  
પોસ્ટમોટણમ હશુનટ ૮ ૧)જનિલ હોસ્પીટલ, 

છોટાઉદેપિુ, ૨) ઝોઝ, 
સી.એચ.સી.,  
૩) પાવીજેતપિુ, સી.એચ.સી.,  
૪) જબગુામ, સી.એચ.સી.,  
૫) કદવાલ, સી.એચ.સી.,  
૬) નસવાડી ,સી.એચ.સી.,  
૭) સખંેડા, સી.એચ.સી,  
૮) કવાટં, સી.એચ.સી.,  

CMTC/NRC ૯/૧ ૧) જનિલ હોસ્પીટલ 
(એન.આિ.સી.), 

૨) સી.એમ.ટી.સી. પાધિવાટં 
(છોટાઉદેપિુ), 

૩) સી.એમ.ટી.સી. િંગપિુ(સ) 
(છોટાઉદેપિુ), 

૪) સી.એમ.ટી.સી. 
પાવીજેતપિુ, 

૫) સી.એમ.ટી.સી. નસવાડી, 
૬) સી.એમ.ટી.સી. તણખલા 
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(નસવાડી), 
૭) સી.એમ.ટી.સી. કવાટં,  
૮) સી.એમ.ટી.સી. િંગપિુ 
(કવાટં), ૯) સી.એમ.ટી.સી. 
સખંેડા, ૧૦) સી.એમ.ટી.સી. 

સયુાણઘોડા (બોડેલી) 
 

િાલકુા દીઠ આરોગ્ય સતુ્તવધા 

ક્રમ િાલકુા ન ુનામ CHCની સખં્યા PHCની સખં્યા SCની સખં્યા 
૧ છોટાઉદેપિુ ૨ ૧૧ ૭૨ 
૨ જેતપિુપાવી ૨ ૧૦ ૫૭ 
૩ કવાટં ૩ ૧૦ ૬૭ 
૪ બોડેલી ૨ ૮ ૪૪ 
૫ સખંેડા ૧ ૪ ૨૧ 
૬ નસવાડી ૨ ૭ ૪૯ 

 

ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સતુ્તવધાઓ. 

િમ શવગત ઉપલબ્ધ પલગંની સખં્યા 
AC Non AC કુલ 

૧ પ્રાથશમક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૦ ૨૮૦ ૨૮૦ 
૨ સામરુહક આિોગ્ય કેન્રષ્ ૦ ૩૬૦ ૩૬૦ 
૩ સબ રડસ્રીકટ હોસ્સ્પટલ ૦ ૦ ૦ 
૪ જજલ્લા શસવીલ હોસ્સ્પટલ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
૫ ખાનગી હોસ્સ્પટલ ૨૬ ૨૨૫ ૨૫૧ 
૬ કોમ્હનુીટી હોલ ૦ ૬ ૬ 
૭ સ્વય ંસેવી સસં્થા ૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 
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આરોગ્ય ત્તવિાગમા ંઉપલબ્ધ માનવ સસંાધન. 

િમ શવગત સખં્યા 
૧ સ્પેિીયાભલસ્ટ ડોક્ટિ ૦ 
૨ મેરડકલ ઓરફસિ ૪૯ 
૩ આહસુ ૭ 
૪ સ્ટાફ નસણ ૬૩ 
૫ સપુવાણઇઝિ 

(FHS/MPHS) 

૨૨+૧૦= ૩૨ 

૬ FHW ૨૯૩ 
૭ MPHW ૨૫૮ 
૮ ફામાણસીસ્ટ ૪૭ 
૯ લેવ ટેક્નીિીયન ૪૮ 
૧૦ આિા ૧૦૯૨ 
૧૧ સ્વયમં સેવકો ૭૦ 
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૯.મીરડયા મેનેજમેન્ટ  

 શપ્રન્ટ અને ઈલેકરોશનક મીરડયાની ભશૂમકા આપશિની ચેતવણી અને શવગતો પહોંચાડવા 
માટે મહત્વની છે. પ્રસાિણ માધ્યમો આવા સમયે િાભલનતા પવૂણક વતી જન સમદુાયની તકલીફો 
ઓછી કિવામા ંમહત્વની ભશૂમકા ભજવી િકે. આપશિ અંગે પવૂણતૈયાિી,પ્રશતભાવની િીતો,બચવાની 
િીતો વગેિે અંગે ખબૂ જ સાિી મારહતી કોલો સધુી બહોળા પ્રકાિથી પહોંચાડી િકે છે. સામાન્ય િીત ે
કોઈપણ સકંટ કે આપશિઓમા ંસમદુાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકાિી મળે તે ખબુ જ જરૂિી છે. 
તેથી માધ્યમોની ભશૂમકા ઘણી મહત્વની છે. આપશિના ં સમયે યોગ્ય અશધકાિી દ્વાિા શપ્રન્ટ અન ે
ઈલેક્રોશનક મીરડયાને સમયાતંિે અપડેટ કિતા િહવે ુ.ં જેથી ભબનજરૂિી અફવા અને ગિે 
જવાબદાિીવાળી મારહતીનો પ્રસાિ અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપશિ દિમ્યાન DEOC સ્તિે પણ હોય 
છે.તેની મદદ લેવી. આ કામગીિી માટે નાયબ મારહતી શનયામકશ્રીને નોડલ ઓરફસિ તરિકે 
શનહકુ્ત કિાિે. 

 િોટાઉદેપરુ જિલ્લામા ંકાયવરિ પત્રકારોની યાદી 

િમ પત્રકાિનુ ંનામ શપ્રન્ટ અને ઇલેકરોનીક 
શમડીયાનુ ંનામ 

સિનામ ુ મોબાઇલ નબંિ 

૧ શ્રી સતંોષભાઇ િાવલ સદેંિ, ગજુિાત સમાચાિ નવાપિુા ચાખડંી, િામણ વાડી પાસે, 
છોટાઉદેપિુ 

૯૪૨૬૫૯૯૩૫૭ 

૨ શ્રી શવવેક િાવલ રદવ્યભાસ્કિ નવાપિુા ચાખડંી, િામણ વાડી પાસે, 
છોટાઉદેપિુ 

૯૭૩૭૭૭૭૮૫૯ 

૩ શ્રી તૌફીક િેખ 
 

વડપ્રદ ટડેૂ દૈશનક 
જી.ટી. ન્હઝુ 

કસબા જેલ િોડ, છોટાઉદેપિુ ૯૪૨૯૧૧૧૪૧૩ 

૪ સજંય સોની લોકસિા દૈશનક લાઇિેિી િોડ,નવાપિુા,છોટાઉદેપિુ ૯૪૨૬૫૯૯૪૫૧ 
૫ શ્રી જાકીિ આંધી 

 
વડોદિા સમાચાિ દૈશનક સ્ટેિન િોડ, કાગડી મહોલ્લા, 

છોટાઉદેપિુ 
૯૪૨૮૦૬૮૨૬૮ 

૬ શ્રી અલ્લાિખ્ખા પઠાણ બપોિ સમાચાિ પાવિ હાઉસ, અજમેિી મહોલ્લા, 
છોટાઉદેપિુ 

૯૯૨૫૩૯૨૪૬૯ 

૭ શ્રી ધમેિ ચૌહાણ ગજુિાત શમત્ર લાયિેિી િોડ, છોટાઉદેપિુ ૯૯૨૪૩૭૧૧૦૦ 
૮ શ્રી ભાવેિ જી. પચંાલ સદેંિ બસ સ્ટેિન પાસે, મ.ુકવાટં 

જી.છોટાઉદેપિુ 
૯૪૨૭૭૮૬૯૪૭ 

૯ શ્રી પિાગ િાહ ગજુિાત સમાચાિ નવા થાણા િોડ, પોસ્ટ ઓરફસની 
બાજુમા ંકવાટં જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૪૨૬૫૯૯૩૬૩ 

૧૦ શ્રી ઇિફાન મેમણ રદવ્ય ભાસ્કિ/સદેંિ નસવાડી ૯૪૨૭૦૭૫૫૧૮ 
૧૧ શ્રી શવવેક િાહ વડોદિા સમાચાિ મઇન બજાિ ચાિ િસ્તા નજીક, મ.ુ ૯૪૨૬૩૩૩૬૪૪ 
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કવાટં જી.છોટાઉદેપિુ 
૧૨ શ્રી શમતેિભાઇ પટેલ રદવ્યભાસ્કિ જુની પોસ્ટ ઓરફસપાસે, રકિોિ મીલ 

િોડ, મ.ુજેતપિુપાવી જી.છોટાઉદેપિુ 
૯૮૭૯૭૪૨૧૫૪ 

૧૩ શ્રી િાજેિભાઇ િાહ સદેંિ બેડા ફળીહ,ુ મહિેભાઇ ડોકટિની 
સામે, મ.ુજેતપિુપાવી જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૮૯૮૩૧૩૭૨૬ 

૧૪ રહતેિભાઇ િાહ ગજુિાત સમાચાિ બસ સ્ટેિન સામે, મ.ુજેતપિુપાવી 
જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૪૨૭૩૪૧૮૧૫ 

૧૫ શ્રી માજીદભાઇ ખત્રી રદવ્યભાસ્કિ લીંમડી બજાિ 
મ.ુતેજગઢ તા.જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૯૭૯૩૭૪૫૧૦ 

૧૬ શ્રી મજુીબ ખત્રી રદવ્યભાસ્કિ મ.ુતેજગઢ તા.જી.છોટાઉદેપિુ ૯૮૭૯૩૦૭૭૦૧ 
૧૭ શ્રી પિેિ િાહ ગજુિાત સમાચાિ નીચલી બજાિ મ.ુતેજગઢ 

તા.જી.છોટાઉદેપિુ 
૯૯૨૫૬૬૯૮૪૯ 

૧૮ શ્રી વલ્લભ િાહ રદવ્યભાસ્કિ ૨૦-જામનગિ 
સોસાયટી,મ.ુતા.બોડેલી, 

જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૮૨૫૫૪૧૦૩૧ 

૧૯ શ્રી બિકતલુ્લા ખત્રી સદેંિ િશવિકંિ િોડ, મ.ુતા.બોડેલી, 
જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૮૨૫૬૪૨૯૨૪ 

૨૦ શ્રી સલુેમાન ખત્રી વડપ્રદ ટડેૂ  
 

 

૨૧ શ્રી પિેભાઇ ભાવસાિ ગજુિાત શમત્ર ૫-બાપનુગિ સાસાયટી, 
ડભાઇ િોડ, મ.ુબોડેલી, 

જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૪૨૭૪૬૦૫૫૫ 

૨૨ શ્રી કે.કે. સૈયદ ગજુિાત મેસેજ કસબા ફલીયા જબગુામ, તા.બોડેલી 
જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૯૭૯૨૫૧૬૮૭ 

૨૩ શ્રી સજંયભાઇ ભાટીયા રદવ્યભાસ્કિ મ.ુપો.તા. સખંેડા જી.છોટાઉદેપિુ ૯૮૭૯૯૩૯૬૩૩ 
૨૪ શ્રી  િાકેિ સોની સદેંિ બજાિ િોડ, મ.ુપો.તા. સખંેડા 

જી.છોટાઉદેપિુ 
૯૭૨૭૫૪૭૧૯૫ 

૨૫ શ્રી વેચાતભાઇ તડવી હગુપ્રભાવ દૈશનક િજપતુ ફળીયા, પલુ ફેકટિી સામે, 
છોટાઉદેપિુ 

૯૪૨૭૮૫૧૮૭૩ 
૭૩૫૯૩૧૮૬૬૨ 

૨૬ શ્રી  મજુંલા બને િાઠવા અભભનદંન સમાચાિ 
સાપ્તારહક તતં્રી 

કલબ િોડ, છોટાઉદેપિુ ૯૭૨૭૪૪૫૬૧૫ 

૨૭ શ્રી કૌશિકભાઇ મહતં છોટાઉદેપિુ ટાઇમ્સ 
સાપ્તારહક તતં્રી 

નવાપિુા ફળીયા, છોટાઉદેપિુ ૯૪૨૭૩૪૧૨૨૪ 

૨૮ શ્રી સઇદભાઇ સોમિા છોટાઉદેપિુ આજતક 
સાપ્તારહક તતં્રી 

કસબા જેલ િોડ, છોટાઉદેપિુ ૯૪૨૭૯૫૩૮૦૦ 

૨૯ શ્રી જફિભાઇ મકિાની સ્વભણિમ સમાચાિ મકિાણી મહોલ્લા, છોટાઉદેપિુ ૯૭૨૫૦૬૩૭૭૭ 
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સાપ્તારહક તતં્રી 
૩૦ શ્રી મહિુભાઇ િેઠ  મનમચં સાપ્તારહક તતં્રી  મ.ુપો.બહાદિપિુ તા.સખંેડા 

જી.છોટાઉદેપિુ  
૯૪૨૭૩૯૭૫૦૩ 

૩૧ શ્રી મકેુિભાઇ અગ્રવાલ  ઓિસગં  સમાચાિ 
સાપ્તારહક તતં્રી  

ઓિસગં એકસપે્રસ, બજાિ િોડ, 
છોટાઉદેપિુ  

૯૪૦૮૭૩૩૫૪૬ 

3૨ શ્રી ગોસાઇ સિુજગીિી  સત્યના શિખિે છોટાઉદેપિુ ૯૯૭૯૪૭૦૯૧૧ 
33 શ્રી યિવતં ચૌહાણ  જગેં આરદવાસી 

સાપ્તારહક તતં્રી  
નવા થાણા િોડ, પોસ્ટ ઓરફસની 
બાજુમા ંકવાટં જી.છોટાઉદેપિુ  

૯૪૨૮૧૭૦૬૪૬ 

૩૪ શ્રી જમીલભાઇ પઠાણ  ઇ.ટીવી.,  દુિદિણન 
ચેનલ  

સ્ટેટ બેંકની પાછળ, છોટાઉદેપિુ  ૯૪૨૬૦૨૨૪૨૯ 

૩૫ શ્રી માજીદખાન પઠાણ  એ.બી.પી. ન્હઝુ ચેનલ  સ્ટેિન ટેલીફોન ઓરફસની બાજુમા,ં 
છોટાઉદેપિુ  

૮૪૮૭૮૭૦૦૪૦ 

૩૬ શ્રી બાબભુાઇ પટેલ  વી.એન.એમ. ચેનલ  પિુોરહત ફળીયા, છોટાઉદેપિુ  ૯૪૨૬૫૯૪૦૩૩ 
૩૭ શ્રી ઇકબાલ િેખ  ટી.એન.એન ચેનલ 

ડી.એન. ટીવી. ચેનલ 
કસબા જેલ િોડ, મેડીકલ સ્ટોિ, 
છોટાઉદેપિુ  

૯૪૨૭૮૯૯૧૬૪ 

૩૮ શ્રી િફીકભાઇ મકિાણી  આઇ.બી.એન. ન્હઝુ  શનઝામી સોસાયટી, જેલ સામે, 
છોટાઉદેપિુ  

૯૪૨૯૫૨૧૨૮૬  

૩૯ શ્રી મોહસીન સિુતી  આઇ.બી.એન. ન્હઝુ 
કેમેિામેન  

સ્ટેિન િોડ, કાગડી મહોલ્લા, 
છોટાઉદેપિુ  

૯૮૨૫૩૩૮૫૩૮ 

૪૦ શ્રી અમીત પટેલ  સદેંિ નહઝુ ચેનલ  જુની પોસ્ટ ઓરફસપાસે, રકિોિ મીલ 
િોડ, મ.ુજેતપિુપાવી જી.છોટાઉદેપિુ  

૯૮૯૮૩૧૩૭૨૬ 

૪૧ શ્રી અશમત િાહ  આઇ.બી.એન. ન્હઝુ 
ચેનલ  

એસ.બી.આઇ બેંક પાસે, 
મ.ુજેતપિુપાવી જી.છોટાઉદેપિુ 

૭૩૮૩૭૩૦૧૪૯ 

૪૨ શ્રી મકબલુ મનસિુી  ટી.વી. ૯ ચેનલ  િામનગિ સોસાયટી, મ.ુતા.બોડેલી, 
જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૯૭૮૦૧૦૫૦૦ 

૪૩ શ્રી િાકેિ ભગત  ટી.એન.એન. ન્હઝુ 
ચેનલ  

ભગતવાડી િોડ, ગણેિ સ્ટુડીયો, 
ઢોકલીયા િોડ, મ.ુબોડેલી, 
જી.છોટાઉદેપિુ 

૯૮૨૫૫૯૫૩૯૫ 

૪૪ શ્રી િફીક ડણીવાલા  જી.એસ.ટીવી  સિકાિ ફળીયાચાિ િસ્તા, મ.ુતા. 
નસવાડી  
જી.છોટાઉદેપિુ  

૯૪૨૭૩૦૫૨૦૯ 

૪૫ શ્રી રકિણ પચંાલ  મતંવ્ય ન્હઝુ ચેનલ  આઝાદ ચોક, મહાદેવ મરંદિ સામે, 
મ.ુપો.નસવાડી, જી.છોટાઉદેપિુ  

૯૫૩૭૦૪૭૦૭૨ 

૪૬ શ્રી મહિેભાઇ  ભીલ  વી.ટીવી ચેનલ  મ.ુપો.નસવાડી  
જી. છોટાઉદેપિુ  
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૧૦.બજેટ વ્યવસ્થા. 

 નાણંાકીય અંદાજ એ વાશષિક કાયણપ્રણાલી છે. આપશિ વ્યવસ્થાપન માટે બે પ્રકાિના બજેટ 
કિી િકાય, એક શવશવધ શવભાગના પોતાના શવભાગીય બજેટ અને બીજુ આપશિ વ્યવસ્થાપન માટે 
અલગથી જરૂિી હોય તેવા ખચણ માટે બજેટ. 

આપશિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મજુબના શવશવધ ખચણ માટે અલગ-અલગ સ્ત્રોતથી નાણાકંીય 
આયોજન કિવ.ુ 

 કેન્રષ્ અને િાજ્ય ડીઝાસ્ટિ િીસ્પોંસ ફંડ 

નામ હતે ુ નાણંાકીય વ્યવસ્થા યોજના હઠેળ 
કિી િકાય 
તેવી પ્રવતૃીઓ 

 

કેન્રષ્ ડીઝાસ્ટિ 
િીસ્પોંસ ફંડ 
(NDRF) 

િાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન્રષ્ સિકાિ િોકડ પ્રકાિની 
િાહત 

મહસેલુ 
શવભાગ 

િાજ્ય ડીઝાસ્ટિ 
િીસ્પોંસ ફંડ 
(SDRF) 

િાહત સહયોગ ૨૫ ટકા કેન્રષ્ સિકાિ, 
૨૫ ટકા િાજ્ય સિકાિ 

િોકડ પ્રકાિની 
િાહત 

મહસેલુ 
શવભાગ 

જજલ્લા 
આયોજન મડંળ 

ક્ષમતા વધણન ૧૦૦ ટકા કેન્રષ્ સિકાિ તાલીમ, 
જનજાગતૃી, 
િૈક્ષભણક 
સામગ્રી, મોક 
ડ્રીલ 

મહસેલુ 
શવભાગ 

શવશવધ શવભાગો પવૂણ તૈયાિી અને 
ઉપિમન 

શવભાગના બજેટમાથંી ડી.આિ.આિ. , 
પવૂણ તૈયાિી 
અને ઉપિમન 

શવશવધ 
શવભાગો 

જજલ્લા 
આયોજન મડંળ 

કોઈપણ જાહિે કાયણ એમ.પી અને ધાિા 
સભ્ય અને ગ્રાન્ટ 

પવૂણતૈયાિી, 
ક્ષમતાવધણન 
અને 
પનુિઃસ્થાપન 

સ્થાશનક 
સસં્થા અને 
શવશવધ 
શવભાગો 

બહાિની પનૂિઃસ્થાપન, બહાિની સસં્થાઓની DRR મહસેલુ 
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સસં્થાઓની 
સહાય 

ઉપિમન, 
અને પવૂણતૈયાિી 
માટે 
DRRના કાયણિમ 

સહાય માથી દ્વદ્વપક્ષીય 
અથવા બહુપક્ષીય 
વ્યવસ્થા કિવી 

કાયણિમમા ં
માળખાગત 
સશુવધાઓમા ં
સધુાિા, 
ટેક્નોલોજીનો 
હસ્તકે્ષપ  

શવભાગ 

દાતા કોઈપણ તમામ દાન િોકડ 
અથવા અન્ય પ્રકાિે 

કોઈ પણ DDMA/ 

TDMA 

CSR કોપોિેટ નફાના ત્રણ ટકા કોઈ પણ  

જાહિે અપીલ તત્કાલ િાહત પણૂણ અથવા અંિતિઃ 
બહાિનુ ંફંડ 

તત્કાલ િાહત 
અને 
પનુિઃશનમાણણ 

DDMA/ 

TDMA 

 

  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 60 

 
  

૧૧.યોજના તૈયાિ કિવી અને સધુાિા 

  

 જજલ્લા કલેક્ટિ કચેિી અને જજલ્લામાનંા અન્ય શવભાગના સહયોગથી, જજલ્લા આપશિ 
વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાિ કિવા માટે અને તેમા ંસધુાિા/ફેિફાિ કિવા માટે જવાબદાિ છે. 

 કી જોખમમા ંમહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિે. 
 કોઈ મોટી આપશિ બાદ િીખવા મળેલા પાઠ પિથી, 
 યોઅજનામા ં વ્યાખ્યા કિેલી સસં્થામા ં મહત્વના ફેિફાિ અથવા કાયણ શવિેષ દળ(Task 

force) ના પ્રાથશમક સભ્યોની જવાબદાિીમા ં થતા મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિે. આવી 
યોજનાની વાશષિક સમીક્ષા કિવી અને તેને વખતોવખત સધુાિવી. 

સદંિવ ત્તવિાગ:- 

 ડીઝાસ્ટિ મેનેજમેન્ટ પ્લાન એ જજલ્લામા ંકોઈ પણ આફતના સમયે એક માગણદિીકા તિીકે 
ઉપયોગી થાય છે. આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કિવાની પધ્ધશત અલગ-
અલગ હોય છે. અને અમકુ ચોક્ક્સ શવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને અમકુ આફતો સમગ્ર 
જજલ્લા તતં્ર ને અસિ કિે છે. 

 તાલકુા િીસપોન્સ માટે તાલકુા આપશિ વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી) 
 િહિેી શવસ્તાિ માટે િહિેી આપશિ વ્યવસ્થાપન યોજના (સી.ડી.એમ.પી) 
 િાજ્ય આપશિ વ્યવસ્થાપન યોજના (એસ.ડી.એમ.પી ભાગ-૧ અને ભા-૨) 
 શવશવધ પ્રકાિના શવભાગીય િીસપોન્સ પ્લાન , કન્ટીજન્સી પ્લાન 
 ફ્ફ્લડ મેમોિેન્ડમ 
 જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્વાિા તૈયાિ કિવામા આવેલ આઈ.ઈ.સી મટીિીયલ 

 

સહાયક દસ્િાવેિો 

 કોમનીકેિન પ્લાન – ઈઓસી તથા મામલતદાિ કક્ષાએ ઉપલબ્ધ 
 શવભાગીય િીસપોન્સ પ્લાન 
 એસ.ડી.આિ.એન.ડેટાબેઝની શવગતો અને ઈન્વેન્ટિી  
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એસ.ડી.આર.એન (સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર રીસોસવ નેટવકવ ) 

 આ એક િાજ્ય કક્ષાએ આપશિ સ્ત્રોત માળખનુ ં નેટવકણ છે. તે જરૂિી મારહતીને એકઠી કિી 
સગં્રહ કિે છે. અને ત્યાિ બાદ િીપોટણના સ્વરૂપમા મારહતી પિુી પાડ ે છે. આ નેટવકણમા ં નાખેલ 
મારહતી જીસ્વાન નેટવકણ પિથી http://sdrn.gsdm a.org  વેબ એડ્રેસ પિથી તાલકુા, િહિે તથા 
ગામની સચોટ મારહતી મેળવી િકાય છે. ગજુિાત િાજ્યની બધી કચેિીઓને ફાયબિ ઓપ્ટીક 
કેબલ દ્વાિા જોડવામા ંઆવેલ છે. http://sdrn.gsdm a.org  
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પડરત્તશષ્ટ – ૧ 

જિલ્લામા ંઆવેલ નદીઓની માડહિી િથા અસર કરિા ગામોની યાદી 

ક્રમ  િાલકુા નદી / િળાવ  પરુ સિંવીિ ગામનુ ંનામ  

૧ છોટાઉદેપિુ  ઓિસગં નદી  ઘેલવાટં  

 
 
૨ 

 
 

કવાટં 

 કિા નદી ખાટીયાવાટં 

હિેણ નદી મોિાડુગંિી 

િામી નદી મોટાવાટંા,ઝાલાવાટં,દેવધ,ચીલીયાવાટં 

ધામણી નદી ધનપિુ 

 
 
 
૩ 

 
 
 

નસવાડી  

મેન નદી બાિીમહુડા,દુગ્ધા, તિોલ, લાવાકુઈ, 
છેવટમ, મોટીજિી, બીલગામ, બિવાડા, 
ખિુાલપિુા, છઠીઆમલી, િાયપિુા, 
ખભાયતા, આમિોલ, પાલા, સાઢંીયા  

અશ્વીન નદી નસવાડી., હિીપિુા, િામપિુી, કુનાખાણ, 
વાધીયામહુડા, વેગનાિ, પીપલજ, ઝેિ 

 
 
 
 
 
૪ પાવીજેતપિુ  

ઓિસગં મેસિા, વાકંાઈ., િતનપિુ, જેતપિુ, 
ભેંસાવહી, બાિાવાડ, ધેડીયા.  

ભાિજ નદી ઘટુીયા, ગભંીિપિુા,નાનીબેજ, મોટીબેજ, 
કોલીયાિી, ખાડંીયા અમાદિ, 
ઘટુણવડ,સીહોદ, લોઢણ   

  ઉછછ નદી કાવિા, ચીખલી, ઝાબ, કિિન, કિાલી, 
ઉંડવા. 

હિેણ નદી મોિાડુગંિી , મોટીબેજ 

સખુીડેમ 
ડુગંિવાટં, ઘટુીયા, ગભંીિપિુ, નાનીબેજ, 
નાની િાસલી, સીથોલ, સીહોદ, ઠલકી   
 

૫ સખંેડા  ઓિસગં નદી સખંેડા, બહાદિપિુ 
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   હિેણ નદી સજનપિુ 

    ઉછછ નદી સિસીન્ડા 

    ઢાઢિ કોટેશ્વિ , માલ ુ

 
૬ 

  
  
  
  

 
બોડેલી 

  
  
  
  

ઓિસગં ખડકલા, વાટંા, વડધિી, તાડકછલા, 
બોડેલી, ઢોકલીયા, પાટણા, પાણેજ 

મેિીયા નદી અમલપિુ,ગડોથ, ટીમ્બા, ચાપિયોટા 
ઉછછ નદી કડાછલા,ધેલપિુ, પાણેજ 
હિેણ નદી કોસીંરષ્ા,ચીખોરષ્ા, બડાલીયા, સાલપિુા 
સખુીડેમ ગડોથ 

જજલ્લામા ંબનેલ આફતનો ઈશતહાસ  

તાિીખ 
કાિણ અને 
સકંટનુ ંમળૂ 

અસિગ્રસ્ત 
ગામો 

અસિગ્રસ્ત 
કુલ વસ્તી 

અસિગ્રસ્ત 
૦-૬ વષણના 

બાળકો 

અસિગ્રસ્ત 

એસ.સી વસ્તી 

અસિગ્રસ્ત 

એસ.ટી વસ્તી 

૨૦૦૧ સખુી ડેમ ડુગંિવાટં ૧૫૩૫ ૨૦૭ ૧૦ ૯૩૭ 

ગભીિપિુા ૭૯૫ ૧૬૪  ૭૩૮ 

ગડોથ ૧૦૨૦ ૧૪૨  ૧૦૧૨ 

નાનીબેજ ૧૪૯૬ ૨૫૩ ૫૫ ૧૧૭૨ 

સજોડ 609 90 4 603 

મોડીબેજ 3331 588 116 3185 

કોલીયાિી 1790 260  1783 

પાલીયા 1062 142 7 1030 

ઠલકી 2288 390 46 2224 

નાનીિાસલી 1051 156 98 941 

લોઢણ 1174 184  1113 

મોટીિાસલી 1288 187 191 1097 

સીથોલ 1576 219 43 1518 
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ખાડંીયા 1482 235  1473 

સીહોદ 1113 153  1087 

મેસિા 667 113  667 

ખડકલા 788 109  476 

તાડકાછલા 1682 209 231 1414 

પાવી 892 134  873 

સસુલાક 3557 516 26 3455 

કુકણા 946 168  393 

જબગુામ 3737 422 194 1498 

ગૈડીયા 571 13  558 

ખાડંીયા 
અમાદિ 

1197 277 148 1044 

ઘુટંણવડ 1778 265 16 1639 

કીકાવાડા 2018 331 389 1595 

૨૦૦૧ ઓિસગં નદી િતનપિુ 2302 360 5 2278 

ભેંસાવાહી 2137 333 33 1990 

બાિાવાડ 1466 183 35 1375 

ગૈડીયા 1162 146  1162 

ઠલકી 2288 390 46 2224 

સીહોદ 1113 153  1087 

અમલપિુ 441 70  441 

ગડોથ 1020 142  1012 

ટીમ્બી 1309 165 84 1225 

ચાપિગોટા 865 120  864 

જીવનપિુા 216 27  97 

ભચમલી 1265 229  1247 

સાલોજ 1239 143  1233 
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ભીંડોલ 1287 189 63 294 

િાજપિુ 204 38  199 

કિસન 1961 281 17 1815 

કિાલી 2550 339 200 2212 

છત્રાલી 1074 100 36 685 

૨૦૦૧ ઉછછ નદી કડાછલ 3012 398 142 1139 

મોિાદંુગિી 1493 203 11 1142 

૨૦૦૧ હિેણ નદી નવા 
ટીમ્બેિવા 

1281 1734 15 837 

  બડાલીય 412 69 10 194 

  મોટીવાટં 684 82 10 475 

  જોગપિુા 491 102  490 

  નાનીખાડં 640 106 4 187 

  િાયપિુ 661 73 19 54 

૨૦૦૧ િામી ડેમ-

કાવાટં તાલકુા 

ઝાલાવાટં 781 140  776 

દેવધ 1542 308  1541 

ડેિી 164 23  164 

ભચલીયવાટં 1732 362 12 1715 

શવજલી 392 72  392 

ખડંીબાિા 994 200 23 971 

મોટીસાકંળ 1651 272  1637 

૨૦૦૧ અમલવાટં અમલવાટં 1032 189  1032 
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પડરત્તશષ્ટ - ૨ 

જિલ્લામા ંઉપલબ્ઘ સસંાધનોની ત્તવગિ  

 આપશિ દિમ્યાન બચાવ કામગીિી માટે ઉપલબ્ધ સસંાધનો નગિપાભલકા તથા 
મામલતદાિ કક્ષાએ તથા તાલકુા સ્તિે શવશવધ શવભાગો પાસે સાધનો ઉપલબ્ધ છે. 

મામલિદાર કચેરી ખાિે ઉપલબ્ધ સાધનોની માડહિી. 

અ.ન ં તાલકુો જનિેટ
િ સેટ 

વિસાદ 
માપક 

યતં્ર(મેન્હલુ) 

ઓટોમેટીક 
વિસાદ 
માપક 
યતં્ર 

બચાવ સાધનો 

લાઇફ 
જેકેટ 

લાઇફ 
બોયા 

દોિડા 
૧૦૦ફૂટ 

દોિડા 
૨૦૦ફૂટ 

દોિડા 
૫૦૦ફૂટ 

૧ છોટાઉદેપિુ 1 1 0 20 15 15 30 0 

૨ જેતપિુ 

પાવી 

1 1 0 10 10 3 1 0 

૩ કવાટં 1 1  1 8 15 6 8 0 

૪ બોડેલી 1 1 0 10 10 1  1 0 

૫ નસવાડી 1 1 0 15 15 5 5 0 

૬ સખંેડા 1 1 0 10 10 3 1 0 
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જિલ્લા પચંાયિ પાસે ઉપલબ્ધ ડડવોટરીંગ પપંની વ્યવસ્થા. 

ડી વોટડરિંગ પપંની માડહિી 

િમ તાલકુાનુ ંનામ 
ડી વોટરિિંગ પપં 

ડી વોટરિિંગ 
પપંની સખં્યા 

કયા સ્થળે છે તે 
? 

હાલ ની સ્સ્થતી 

૧ છોટાઉદેપિુ ૧ તાલકુા પચંાયત 
કચેિી 

ચાલ ુહાલતમા ં

૨ જેતપિુપાવી ૧ તાલકુા પચંાયત 
કચેિી 

ચાલ ુહાલતમા ં

૩ કવાટં 0 0 0 
૪ બોડેલી 0 0 0 
૫ સખંેડા ૧ તાલકુા પચંાયત 

કચેિી 
ચાલ ુહાલતમા ં

૬ નસવાડી 0 0 0 
કુલ 3 - - 
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નગરપાભલકા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સાધનોની ત્તવગિ 

 

Sr. 
No. 

Name of 
Municipal 

Corporation/ 
District/ 

Municipality/ 
GIDC 

Name of 
Equipment

/ Vehicle 

Condition of 
Equipment/ 

Vehicle 

Quantity 
(In Nos.) 

 

Custodian/ 
Responsible Officer 

1 

Chhotaudepur 

Portable 
Inflatable 
Emergenc
y Lighting 
Systems 

Good , In 
working 

condition 2 

Chief officer 

Shri.Shivhari Sharma 

9737282888 

 

2 
Fire 

Tender  

Good 

1 

Chief officer 

Shri.Shivhari Sharma 

9737282888 

 

3 
Water 
Bowser  

Good 

1 

Chief officer 

Shri.Shivhari Sharma 

9737282888 

 

4 
Inflatable 

Boat 
Good 

working 
condition 

1 

Chief officer 

Shri.Shivhari Sharma 

9737282888 

.  
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ભાિે વિસાદ/પિુ/વાવાઝોડુ/ભકંુ૫ જેવી કુદિતી આફત સમયે જરૂિ પડે જજલ્લામા કાયણપાલક 
ઈજનેિશ્રી, જજલ્લા માગણ અને મકાન શવભાગ, છોટાઉદેપિુ હઠેળના માન્ય ઈજાિદાિો પાસે ઉપલબ્ધ 
મિીનિી/સાધનો   

ક્રમ વાહન નો પ્રકાર ડ્રાઇવર નુ ંનામ વાહન નબંર 
૧ જે.સી.બી પ્રવીણભાઇ GJ6DX185 
૨ જે.સી.બી ભગવાનભાઈ GJ6DX1433 
૩ જે.સી.બી મહિેભાઈ GJ6TT6534 
૪ જે.સી.બી કનભુાઈ GJ6TT6525 
૫ ડમ્પિ લાલાભાઈ GJ6VV6275 
૬ ડમ્પિ બાબભુાઈ GJ6VV8276 
૭ ડમ્પિ શવિમભાઈ GJ6VV8284 
૮ ડમ્પિ સિુશસિંગ GJ6VV8298 
૯ ડમ્પિ બચભુાઈ GJ6ZZ8698 
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પડરત્તશષ્ટ – ૩ 

સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓની યાદી 

સેવાભાવી સસં્થાઓની માહિતી 

અ.નં. પો.સ્ટે. ન ં 

નામ 

સેવાભાવી સસં્થાન ં 

નામ 

સરનામ  ં સંચાલક/આગેવાનન ં 

નામ 

મોબાઇલ નંબર 

૧ છોટાઉદેપુર દીપક ચેરીટેબલ ટરસ્ ટ રહે.શ્રીજી રોડ 

છો.ઉ 

મુસ્ તાક  મ  હોરા  ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૫૦૭ 

૨ છોટાઉદેપુર પછાત વગૅ સેવા 

મંડળ 

રહે. 

શાસ્ રીનગર 

સોસા. 

અનીરૂધ્ ધભાા  પટેલ  ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૨૧૦ 

૩ છોટાઉદેપુર ડાનબોસ્ કો સોસ 

વસેડી  

છો..ઉ ડોન 

બોસ્ કો સ્ કુલ 

ફાધર જમે્ સ રેકટર 

છો..ઉ  

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૧૦૬ 

૪ છોટાઉદેપુર વવકલ્ પ ફીમેલ 

ઓગેના ઝેસન 

શ્રી.જી. 

સો.સા. છો.ઉ 

જતીન સી. જોષી  ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૭૦૬ 

૫ છોટાઉદેપુર આરાધના સદન 

સોસ વસેડી 

સોસ વસેડી 

તા.જી.છો.ઉ. 

ફાધર જમે્ સ રેકટર 

છો..ઉ  

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૧૨૪ 

 

૬ છોટાઉદેપુર ચારભુાજા સેવા ટરસ્ટ નવાપુરા 

તા.જી.છો.ઉ. 

અશોકભાા  અજમેરા  ૯૪૨૬૫૯૪૧૪૩ 

૭ છોટાઉદેપુર હમદદદ ચેરીટેબલ 

ટરસ્ટ 

સ્ટેશન વવસ્તાર 

તા.જી.છો.ઉ. 

ફેજલ મલા ૯૪૨૮૮૭૯૩૩૮ 
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પડરત્તશષ્ટ – ૪ 

રાહિ અને પનુઃસ્થાપન  
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પડરત્તશષ્ટ :-૫ 

Format for Damage and Loss Assessment  
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પડરત્તશષ્ટ :-૬ 

Standard Operating Procedure for District Disaster Management Committee  
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પડરત્તશષ્ટ :-૭ 

િાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદી(િરવૈયાની યાદી) 
અ .નં.  પો .સ્ટે.નું 

નામ 
તરવૈયાનું નામ સરનામુ ં મોબા લ નંબર 

૧ છોટાઉદેપુર રાઠવા શુકલાભાા    મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૬૮ ૩૧૨૦૬ 
૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા ભાોટીયાભાા   મ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૮૯૮૦૨ ૯૩૬૨૩ 
૩ છોટાઉદેપુર રાઠવા જગ્ ગુભાા   ફ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૭૯ ૧૮૩૩૦ 
૪ છોટાઉદેપુર  કાલે    સુનીલભાા  જી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી ૯૮૯૮૩ ૫૧૨૭૫ 
૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા  ગુલાબભાા   સ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  - 
૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા  ભાીમસીગભાા  સી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૭૪ ૬૬૪૯૦ 
૭ છોટાઉદેપુર રાઠવા  નીતીનભાા  સી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૬૮૭૮ ૨૪૮૯૬ 
૮ છોટાઉદેપુર રાઠવા  કન્ દુભાા  કે છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી - 
૯ છોટાઉદેપુર રાઠવા  દેસીગભાા  આર છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૪૪ ૮૦૬૪૧ 
૧૦ છોટાઉદેપુર રાઠવા   રાજુભાા   જી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૬૩૮૪ ૪૮૮૦૭ 
૧૧ છોટાઉદેપુર પરમાર  નરેશભાા   સ    છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૪૨૬૭ ૬૩૫૩૩ 
૧૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા  અભાેસીગભાા   સ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૯૦૯૧ ૦૯૯૭૮ 
૧૩ છોટાઉદેપુર રાઠવા   ભાુરસીગભાા  વી છો .ઉ હોમગાડદ કચેરી  ૯૬૩૮૪ ૪૮૬૦૯ 
૧૪ છોટાઉદેપુર રાઠવા   રમેશભાા  ટી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૬૮ ૩૬૮૩૨ 
૧૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા   નંદુભાા   સ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૪૨૯૮ ૨૪૯૩૪ 
૧૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા   વરસનભાા   ન છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૬૩૮૪ ૪૮૬૦૯ 
૧૭ છોટાઉદેપુર મકરાણી    રસનભાા     છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૮૧૨૮૧ ૩૦૨૯૯ 
૧૮ છોટાઉદેપુર રાઠવા    સમાનભાા  આ   છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  - 
૧૯ છોટાઉદેપુર રાઠવા    ચંદુંભાા  સી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૪૨૯૫ ૩૬૫૨૧ 
૨૦ છોટાઉદેપુર વણકર  મહેન્ રભાા  વી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૬૮ ૬૪૭૪૧ 
૨૧ છોટાઉદેપુર રાઠવા   લવીનભાા   ફ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૯૭૮૦ ૧૪૮૮૭ 
૨૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા   રણછોડભાા   લ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૮૭૫૮૧ ૦૯૪૧૨ 
૨૩ છોટાઉદેપુર રાઠવા    મંગુભાા  જી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૪૨૮૪ ૨૭૨૬૪ 
૨૪ છોટાઉદેપુર રાઠવા    મકનભાા   બી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૭૮૭૪૦ ૬૦૯૬૨ 
૨૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા    ભાગાભાા  ડી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૫૩૭૫ ૫૭૪૭૧ 
૨૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા   ગોવીન્ દભાા    ન છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૬૫ ૮૪૦૦૬ 
૨૭ છોટાઉદેપુર રાઠવા   ગોવીન્ દભાા   બી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી - 
૨૮ છોટાઉદેપુર રાઠવા જનેતીભાા   સ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૯૯૮૪ ૧૭૬૧૦ 
૨૯ છોટાઉદેપુર રાઠવા  ગેમલાભાા  કે છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૭૫૬૭૧ ૨૯૯૨૦ 
૩૦ છોટાઉદેપુર રાઠવા  મોહનભાા   સ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 
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૩૧ છોટાઉદેપુર વણકર મુકેશભાા    આર છો .ઉ હોમગાડદ કચેરી ૯૬૦૧૭ ૨૬૫૭૪ 
૩૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા  પારીયાભાા   મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૭૪ ૮૬૩૪૫ 
૩૩ છોટાઉદેપુર રાઠવા  ગુલસીગભાા   જ ે છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૩૪ છોટાઉદેપુર રાઠવા  દેસીગભાા    લ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૩૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા   હીરાભાા    મ છો .ઉ હોમગાડદ કચેરી -- 

૩૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા   રમેશભાા   આર છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૬૩૮૪ ૪૮૭૧૮ 
૩૭ છોટાઉદેપુર રાઠવા    મુકેરભાા   મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૯૭૯૧ ૮૫૨૦૧ 
૩૮ છોટાઉદેપુર રાઠવા ભાણતાભાા   બી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૮૩૪૭૦ ૭૨૨૭૬ 
૩૯ છોટાઉદેપુર રાઠવા  વવનભાા    ન  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી ૯૮૭૯૨ ૫૫૫૨૧ 
૪૦ છોટાઉદેપુર રાઠવા  જને્ તીભાા   આ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૬૩૮૪ ૩૯૯૧૧ 
૪૧ છોટાઉદેપુર રાઠવા  હરસીગભાા    ન  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 
૪૨ છોટાઉદેપુર હરીજન  રામાભાા    ટી    છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૫૮૬૦ ૯૦૫૧૪ 
૪૩ છોટાઉદેપુર પુરાણી  બાલકૃષ્ ણ   ન  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૮૭૯૨ ૪૮૬૯૨ 
૪૪ છોટાઉદેપુર રાઠવા  ગણપતભાા  જી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 
૪૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા  ભાારસીગભાા   આ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૯૭૯૭ ૪૬૯૮૩ 
૪૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા   સોમસીગભાા   લ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૫૭૪૨  ૯૧૬૫૮ 

૪૭ છોટાઉદેપુર રાઠવા  વકશોરભાા  ડી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૭૮૭૪૮ ૪૨૨૮૬ 

૪૮ છોટાઉદેપુર રાઠવા  રેજુભાા    મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૪૯ છોટાઉદેપુર રાઠવા   પ્રવવણભાા   જ ે છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૫૦ છોટાઉદેપુર રાઠવા    બચલાભાા   ડી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૭૯ ૧૮૩૩૦ 

૫૧ છોટાઉદેપુર રાઠવા   રમણભાા   જ ે છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૭૫ ૯૩૬૯૨ 

૫૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા   ચીમળીયાભાા  કે છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૫૩ છોટાઉદેપુર રાઠવા    વવઠલભાા    વી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૫૪ છોટાઉદેપુર રાઠવા    ભાારસીગભાા    મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૧૪૬ ૩૫૯૯૧ 

૫૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા    વવનોદભાા   ન  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૮૯૮૦૩ ૦૬૮૨૩ 

૫૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા  લાલજીભાા   વી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૫૭ છોટાઉદેપુર રાઠવા   સરજુભાા  જી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૦૯૯૨ ૩૪૭૭૬ 

૫૮ છોટાઉદેપુર ભાંગી  ગોવીન્ દભાા  જી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૬૮ ૦૩૬૮૧ 

૫૯ છોટાઉદેપુર વણકર  હરેશભાા   મ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૧૨૧ ૩૭૨૨૩ 

૬૦ છોટાઉદેપુર રાઠવા   અરવીન્ દભાા  બી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૬૧ છોટાઉદેપુર રાઠવા     પ્રવવણભાા  બી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૬૦૧૯ ૯૫૭૩૪ 

૬૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા    નરેશભાા  સી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૫૩૭૧ ૬૮૩૬૭ 

૬૩ છોટાઉદેપુર નાયકા  નવસીગભાા   ન છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૯૭૮૧ ૯૪૪૬૯ 

૬૪ છોટાઉદેપુર વસાવા  જયેશભાા    મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૭૨૭૮ ૫૨૦૯૦ 

૬૫ છોટાઉદેપુર રાઠવા   વાલસીગભાા    ચ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 
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૬૬ છોટાઉદેપુર રાઠવા  કરસનભાા  કે  છો .ઉ હોમગાડદ કચેરી ૯૭૨૬૮ ૦૧૮૮૫ 

૬૭ છોટાઉદેપુર રાઠવા  રમણભાા  જી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૭૫૬૭૩ ૦૫૬૧૧ 

૬૮ છોટાઉદેપુર રાઠવા   સુરેશભાા  આર  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૯૫૩૭૫ ૫૭૪૯૩ 

૬૯ છોટાઉદેપુર રાઠવા   નરસીહભાા  બી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૭૦ છોટાઉદેપુર રાઠવા  કરણભાા  બી છો .ઉ હોમગાડદ કચેરી ૯૭૧૨૬ ૯૯૦૪૫ 

૭૧ છોટાઉદેપુર રાઠવા   રાકેશભાા   સ છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  ૭૮૭૪૦ ૨૮૪૮૬ 

૭૨ છોટાઉદેપુર રાઠવા    વજસેીગભાા   મ  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૭૩ છોટાઉદેપુર રાઠવા    સેવજીભાા  ડી  છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી  -- 

૭૪ છોટાઉદેપુર રાઠવા    રાજુભાા   વી છો .ઉ હોમગાડદ  કચેરી -- 
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ક્રમ હોદો નામ  બ.ક.ન ં મોબાઇલ નં  પોસ્ટે  

1 HG રાઠવા મુકેશભાઇ ચમાયડાભાઇ  ૧૦૯૩ ૯૬૩૮૪૪૦૬૦૩ છો.પુર  

2 HG રાઠવા ભીમસીગંભાઇ છગનભાઇ  ૧૦૪૧ ૯૫૧૨૯૦૧૦૦૨ છો.પુર  

3 HG રાઠવા મહેસભાઇ કાંતીભાઇ  ૧૧૧૦ ૯૯૭૮૦૧૬૧૩૨ છો.પુર  

૪ HG રાઠવા જગદીશભાઇ તેરસીગંભાઇ  ૧૧૪૩ ૯૯૨૫૪૪૪૩૦૨ છો.પુર  

૫ HG રાઠવા રમેશભાઇ તેરસીગંભાઇ  ૧૦૭૫ ૯૭૨૬૮૩૬૮૩૨ છો.પુર  

૬ HG રાઠવા કલજીભાઇ રમતીયાભાઇ  ૧૧૪૦ ૯૦૧૬૪૯૮૬૩૮ છો.પુર  

૭ HG રાઠવા ભારસીગંભાઇ  મસલાભાઇ  ૧૦૫૮ ૯૦૯૯૬૪૬૦૦૫ છો.પુર  

૮ HG રાઠવા મુકેશભાઇ  હરસીગંભાઇ  ૧૦૪૫ ૭૫૭૪૦૦૮૦૫૪ છો.પુર  

૯ HG રાઠવા રામસીગંભાઇ બચભુાઇ  ૧૦૪૯ ૯૯૭૮૧૯૪૫૦૨ છો.પુર  

૧૦ HG રાઠવા ગોવીદંભાઇ ભુખલાભાઇ  ૧૦૬૨ ૯૩૨૭૩૪૩૦૧૧ છો.પુર  

૧૧ HG મકરાણી ઇરફાણભાઈ અલારખા  ૧૦૬૮ ૮૧૨૮૧૩૦૨૯૯ છો.પુર  

૧૨ GRD રાઠવા રમેશભાઇ દીતીયાભાઇ  --- --- છો.પુર  

૧૩ GRD રાઠવા ભણતાભાઇ નારસીગંભાઇ --- --- છો.પુર  

૧૪ GRD રાઠવા હહંન્દુભાઇ દલભુાઇ  --- --- છો.પુર  

૧૫ GRD રાઠવા ભારસીગંભાઇ નદુંભાઇ  --- --- છો.પુર  

૧૬ GRD રાઠવા જશુભાઇ નરુજીભાઇ  --- --- છો.પુર  

૧૭ GRD નાયકા હવઠલભાઇ મજંીભાઇ  --- --- છો.પુર  

૧૮ GRD રાઠવા પ્રવીણભાઇ બચભુાઇ  --- --- છો.પુર  

૧૯ GRD રાઠવા ભુરસીગંભાઇ ગમજીભાઇ  --- --- છો.પુર  

૨૦ GRD રાઠવા હરશેભાઇ દેવલાભાઇ  --- --- છો.પુર  

૨૧ GRD રાઠવા હવક્રમભાઇ છગનભાઇ  --- --- છો.પુર  
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પડરત્તશષ્ટ :-૮ 

અગત્યના વ્યસ્તિના નામની યાદી 
અ .નં.  પો .સ્ ટેન  

નામ 
સ્ થાનિકનક આગેવાનન  નામ સરનામ  ટેલીફોન  /મોબાઇલ 

 નંબર  
૧ છોટાઉદેપુર નરેનભાા  ગણુવંતલાલ 

જયસ્વાલ  
નવાપુરા છો .ઉ.  ૯૪૨૬૫૯૯૧૦૧ 

૨ છોટાઉદેપુર જસુભાા  ભાીલુભાા  રાઠવા  વસેડી છો .ઉ .  ૯૭૧૪૫૭૪૮૬૭ 

૩ છોટાઉદેપુર રાજુભાા  વીરવસંગભાા  રાઠવા  સનીજ કંપાઉંડ  ૯૭૧૨૧૮૭૮૭૮ 

૪ છોટાઉદેપુર શીરાજઅલી અહેમદઅલી 
મકરાણી   

કસ્બા છો .ઉ  ૦૨૬૬૯૨૩૯૫૭૪ 

૫ છોટાઉદેપુર ફારૂકભાા  હાજી મહમંદ ફોદા   કસ્બા રોડ છો .ઉ  ૦૨૬૬૯૨૮૯૨૦૭ 

૬ છોટાઉદેપુર આદમભાા  યુસુફભાા   સુરતી  રેલ્વે સ્ટેશન છો .ઉ  ૦૨૬૬૯૨૩૨૫૩૬ 

૭ છોટાઉદેપુર  રસાદઅલી મહેબુબઅલી સૈયદ  જાફરી મહોલ્લો છો .ઉ  ૦૨૬૬૯૨૩૬૫૩૯ 

૮ છોટાઉદેપુર નીશાર અહેમદ ભાગત  છો .ઉ જલે રોડ  ૯૯૦૫૪૮૨૫૨૯ 

૯ છોટાઉદેપુર અશોકભાા  અમ્રુતભાા   ધોબી ધોબી ફળીયા છો .ઉ .  ૯૪૨૭૦૩૩૧૯૯ 
૧૦ છોટાઉદેપુર સૌરભાભાા  કનુભાા  શાહ  નીમદળ સોસાયટી ૯૯૨૫૬૬૯૯૦૦ 
૧૧ છોટાઉદેપુર પ્રશાતભાા  ભારતભાા  પટેલ  નીમદળ સોસાયટી  ૯૪૨૭૦૭૫૧૧૧ 
૧૨ છોટાઉદેપુર યુસુફભાા  સુલેમાન મેમણ નીજામી મહોલ્લા ૯૪૨૬૫૯૪૦૦૭ 
૧૩ છોટાઉદેપુર નારણભાા  જમેલાભાા  રાઠવા  પેલેસ રોડ છો .ઉ  ૯૪૨૭૮૩૬૦૯૬ 
૧૪ છોટાઉદેપુર દીનેશભાા  ડી રાઠવા  રાઠવા સોસાયટી છો .ઉ.  ૯૭૧૪૫૭૪૮૬૫ 

૧૫ છોટાઉદેપુર બીલસીંગ ભાંગડાભાા  રાઠવા  રહે  .અછાલા તા.છો.ઉ  ૯૪૨૮૦ ૬૮૨૨૭ 

૧૬ છોટાઉદેપુર મેહુલભાા  હષૅદભાા  પટેલ  રહે .ઘેલવાંટ તા .જી .છો.ઉ  ૯૪૨૬૦ ૨૭૧૦૯ 

૧૭ છોટાઉદેપુર ટપુભાા  માકાભાા  ગઢવી  રહે  .ફતેપુરા તા.જી.છો.ઉ  ૯૪૨૬૯ ૮૧૭૧૫ 

૧૮ છોટાઉદેપુર કનુભાા  માકાભાા  ગઢવી  રહે  .ગુ ાુપા તા.જી.છો.ઉ  ૯૪૨૬૫ ૯૯૩૧૫ 

૧૯ છોટાઉદેપુર શંકરભાા  વીછીયાભાા  રાઠવા  રહે .ગુ ાુપાસો.સા.તા.જી.છો.ઉ .  ૯૪૨૬૩૭૬૦૯૬ 

૨૦ છોટાઉદેપુર દદનેશભાા  ડી રાઠવા જીલ્લા 

પંચાયત સદસ્ય  

રહે.વનાર તા.જી.છોટાઉદેપુર  ૯૭૧૪૫૭૪૮૬૫ 

૨૧ છોટાઉદેપુર ઉમેશભાા  સોમાભાા  રાઠવા  રહે.રાઠવા 

સો.સા.તા.જી.છોટાઉદેપુર  

૯૭૧૨૪૮૮૮૫૮ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૯ 

સરકારી, ખાનગી દવાખાનાની યાદી 

અ ન  પો.સ્ટેન .નામ દવાખાના ન  નામ ડોક્ટર શ્રી ન  નામ ટેલીફોન નં  /
મોબાઇલ નંબર 

૧ છોટાઉદેપુર  જનરલ હોવસ્પટલ  ૧.યોગેશભાા  વાય પરમાર           
              MBBS 

૦૨૬૬૯૨૩૨૦૬૬ 
૭૫૬૭૮૬૭૨૨૦ 

૨.ભાાગદવ દવે   MBBS   
૩. ડો. ગીરીશ રાઠવા MBBS 

૪. ડો. સતીષ પ્રસાદ MBBS  

૫.ડો વવલ્યેશ ઘેટીયા ગાયનેક  

૯૫૮૬૭૯૮૭૦૫ 
૭૫૬૭૮૬૭૨૨૧ 
૯૭૨૩૯૩૩૭૫૩ 
૭૫૬૭૮૬૭૨૨૨ 
૭૯૮૪૩૩૩૭૮૯ 

૨ છોટાઉદેપુર સામુહીક આરોગ્ય કેન્ર 
ઝોઝ  

ડૉ.શ્રી નંદલાલ રજક  
ડો.શ્રી જી.જી.નાયક  

૦૨૬૬૯ 
૨૬૫૫૨૦ 

૭૫૭૩૯૧૪૨૨૫ 

૩ છોટાઉદેપુર સામુહીક આરોગ્ય કેન્ર 
તેજગઢ   

ડૉ.શ્રી વનલેશ રાઠવા   ૮૪૬૯૦૬૫૯૨૧ 
૦૨૬૬૯૨૪૮૪૧૧ 

૪  પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ર 
પાધરવાંટ  

ડો.કલ્યાણ દાષ્ના પાંડે  ૯૭૧૨૮૫૭૭૫૯ 

૫ છોટાઉદેપુર આયુષ્ય મલ્ટી 
સ્પેશીયાલીટી હોવસ્પટલ 
વસલ્વર પ્લાઝા 
 સ.બી.આ .સામે  છો.ઉ.  

ડૉ.આવશષ લક્કડ MD   ૯૦૩૩૬૧૬૧૧૩ 
૯૩૧૬૩૩૦૯૪૦ 

૬ છોટાઉદેપુર ગુજરાત હોવસ્પટલ 
 રાણી બંગલો છો.ઉ.  

ડો.વવનોદ ચાહર MS ortho ૯૫૩૭૭૫૯૧૦૦ 
૯૮૨૫૯૭૮૪૭૭ 

૭ છોટાઉદેપુર મેડીટોપ હોવસ્પટલ લા ફ 
કેર હોવસ્પટલ સરકારી 
દવાસાના સામે છોટાઉદેપુર  

ડો.રમેશ પટેલ MD ૯૩૨૭૦૦૫૧૮૫ 

૮ છોટાઉદેપુર દેવવષદ હોવસ્પટલ બજાર 
સવમતી સામે છો.ઉ. 

ડો.રોહન દરજી ઓથોપેટીક  ૯૫૩૭૮૦૬૫૧૫ 

૯ છોટાઉદેપુર કેસર સજીકલ હોવસ્પટલ 
બજાર સવમતી સામે છો.ઉ.  

ડો. .રાજુ  મ.ડી. ૦૨૬૬૯૨૩૨૫૭૧ 

૧૦ છોટાઉદેપુર મલા કલીનીક નશાબંધી 
ઓફીસ ની બાજુમાં છો.ઉ.  

ડૉ.સાજીદ મલા 
બી. . મ. ચ  

૦૨૬૬૯૨૩૨૩૫૦ 
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૧૧ છોટાઉદેપુર શારદા મેડીકલ કોલેજ સામે  ડૉ રૂપીન પંચાલ  ૦૨૬૬૯૨૩૨૮૭૫ 

૧૨ છોટાઉદેપુર યમુના કલીનીક સ્ટેટ બેંક 
ની બાજુમાં  

ડો .પી. સ.રાજન  ૦૨૬૬૯૨૩૨૧૫૮ 

૧૩ છોટાઉદેપુર કનુભાા  આર શાહ  ડો.કનુભાા  આર શાહ ૦૨૬૬૯૨૩૨૨૪૬ 

૧૪ છોટાઉદેપુર ડો.કુવંરસીહ ડાવર. કસ્બા 
વપકઅપ સ્ટેંડ  

ડો.કુવંરસીહ ડાવર. કસ્બા 
વપકઅપ સ્ટેંડ  

૦૨૬૬૯૨૩૨૨૯૧ 

૧૫ છોટાઉદેપુર ડો .હષદદભાા  પટેલ સ્ટેટર 
બેન્ક પાછળ  

ડો .હષદદભાા  પટેલ  ૦૨૬૬૯૨૩૨૧૭૮ 

૧૬ છોટાઉદેપુર સ્વામી કલીનીક  ડો .સ્વામી રામાનંદ  ૦૨૬૬૯૨૩૨૮૯૯ 

૧૭ છોટાઉદેપુર ફ્રીઝીશીયન  ન્ડ સજદન  ડો . મ.બી.મણીયાર  ૦૨૬૬૯૨૩૨૭૩૪ 

૧૮ છોટાઉદેપુર દાંતનું દવાસાનું  સો.અમીન દરજી  ૮૭૫૮૧૭૫૨૯૭ 

૧૯ છોટાઉદેપુર ડો.સ્ નેહલ રણછોડભાા  
રાઠવા મેડીશન  

રહે ગુરૂકૃપા સોસાયટી  ૯૮૭૯૬૧૬૫૬૬ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૦ 

એમ્બ્યલુન્સ અંગેની માડહિી 

અ .નં.  પો .સ્ટે.   મ્્યુલન્સ ધારક સંસ્થા સંચાલકનું નામ સંપકદ  નંબર 
૧ છોટાઉદેપુર જનરલ હોસ્પીટલ છોટાઉદેપુર  ડો .શ્રી યોગેશભાા  પરમાર   ૦૨૬૬૯૨૩૨૦૬૬ 
૨ છોટાઉદેપુર કેસર હોસ્પીટલ  ડો .શ્રી રાજુભાા     ૦૨૬૬૯૨૩૨૫૭૧ 
૩ છોટાઉદેપુર શારદા મેડીકલ  ડો .શ્રી રૂપીન પંચાલ    ૦૨૬૬૯૨૩૨૮૭૫ 
૪ છોટાઉદેપુર નગર પાલીકા છોટાઉદેપુર  શ્રી જાકીરહુસૈન મહમદ 

યુસુફ દડી  
૦૨૬૬૯૨૩૨૧૦૧ 
૯૪૨૭૦૫૩૭૭૮ 

૫ છોટાઉદેપુર સી . ચ.સી ઝોઝ  ડૉ .શ્રી નંદલાલ રજક  
ડો .શ્રી જી.જી.નાયક  

૦૨૬૬૯ ૨૬૫૫૨૦ 
૭૫૭૩૯૧૪૨૨૫ 

૬ છોટાઉદેપુર સી . ચ.સી તેજગઢ  ડૉ .શ્રી વનલેશ રાઠવા   ૮૪૬૯૦૬૫૯૨૧ 
૦૨૬૬૯૨૪૮૪૧૧ 

૭ છોટાઉદેપુર દેવષી ઓથોપેટીક હોવસ્પટલ  
બજાર સવમતી સામે છો .ઉ.  

ડો .રોહન દરજી   ૯૫૩૭૮૦૬૫૧૫ 

૮ છોટાઉદેપુર મેડીટોપ લા ફ કેર હોવસ્પટલ 
નગર પાલીકા અવિશામક કેંરની 
બાજુમાં છો .ઉ.  

ડો .રમેશ પટેલ MD   ૯૩૨૭૦૦૫૧૮૫ 

૯ છોટાઉદેપુર ગુજરાત હોવસ્પટલ 
 રાણી બંગલો છો .ઉ .  

 ડો .વવનોદ ચાહર  MS 
ortho  

૯૫૩૭૭૫૯૧૦૦ 
૯૮૨૫૯૭૮૪૭૭ 

૧૦ છોટાઉદેપુર આયુષ્ય મલ્ટી સ્પેશીયાલીટી 
હોવસ્પટલ વસલ્વર પ્લાઝા 
 સ .બી.આ .સામે  છો.ઉ .  

ડૉ .આવશષ લક્કડ MD  ૯૦૩૩૬૧૬૧૧૩ 
૯૩૧૬૩૩૦૯૪૦ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૧ 

મડંપ સત્તવિસ ધારકોની યાદી 

અ.ન.ં તાલકુા મડંપ સશવિસનુ ંનામ સચંાલકનુ ંનામ, 

સિનામુ ં

મો. નબંિ 

બોડેલી  
૧ બોડેલી મહાિાજા મડંપ સશવિસ 

અલીપિુા 

ભિતભાઇ પ્રાણલાલ 

ઠક્કિ િહ.ેબોડેલી 

તા.સખંેડા 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ 

૯૨૫  ૯૮૨૫૩ 

૭૫૯૨૫ 
૨ બોડેલી સભુમ મડંપ સશવિસ 

ગોપાલ ટોરકઝ પાસે 

અલીપિુા 

રકિોિભાઇ મહાદેવ 

પ્રસાદ અગ્રવાલ 

િહ.ેમાધવ નગિ 

સો.સા.અલીપિુા 

તા.સખંેડા 

૦૨૬૬૫ ૨૨૧ 

૨૪૪  ૯૪૨૮૧ 

૭૦૧૪૩ 

૩ બોડેલી અમન ફિાસખાના 

કંુભાિવાડા 

ખત્રી વસીમભાઇ 

નાસીિભાઇ 

િહ.ેકુભાિંવાડા બોડેલી 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૭ ૮૨૫૪૧ 

૪ બોડેલી વૈભવ મડંપ સશવિસ 

ડભોઇ િોડ 

બાલકૃષ્ ણ 

િીજભષુણલાલ લાલા 

િહ.ેદાલીયા કમ્ પાઉન્ ડ       

ગીતા નગિ બોડેલી 

૯૨૨૮૩ ૧૨૪૨૦ 

૫ બોડેલી સ્ વામી મડંપ 

સશવિસિામજી મરંદિ 

સામે ઢોકલીયા 

પચંાલ મોન્ ટુભાઇ િહ.ે 

ગિબીચોક બોડેલી 

૯૮૨૫૩ ૨૦૬૩૩ 

જેતપિુ પાવી  
૬ જેતપિુ પાવી ગાયત્રી ફિાસખાના મહને્રષ્ભાઇ કંચનલાલ ૯૯૭૯૩૨૦૮૮૮ 
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જેતપિુપાવી પચંાલ િહ.ે 

જેતપિુપાવી 

કદવાલ  
૭ જેતપિુ-પાવી ગોપી ફિાસખાના ગોશવિંદભાઇ સાબ ભાઇ 

બાિીયા િહ-ેકદવાલ 

૯૭૧૨૮૭૪૨૨૩ 

૮ જેતપિુ-પાવી ગરુૂક્રુપા ફિાસખાના શવિાલભાઇ િઘભુાઇ 

બાિીયા 

૯૭૨૭૩૫૩૩૧૪ 

સખંેડા  
૯ સખંેડા લકી ફિાસખાના 

સખંેડા 

શસગલુભાઇ િાજા પેન્ટિ 

િહ.ેસખેંડા તા.સખેંડા 

૯૯૨૫૦૯૧૫૦૩ 

૧૦ સખંેડા જનતા ફિાસખાના 

સખંેડા 

રદનેિભાઇ મગનભાઇ 

તડવી િહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૯૨૪૦૫૮૪૯૧ 

૧૧ સખંેડા આિા ફિાસખાના 

સખંેડા 

મનભુાઇ જોિાભાઇ 

બાિીયા િહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૭૨૧૦૦૧૭૭૭ 

નસવાડી  
૧૨ નસવાડી મોના સાઉન્ડ એન્ડ 

ફિાસખાના 

હરિકીિન ઉફે 

લાલાભાઇ અિોકભાઇ 

મોદી 

૯૪૨૭૩૪૯૪૨૯ 

છોટાઉદેપિુ  

૧૩ છોટાઉદેપિુ સભુમં ફિાસખાનુ ં અશનલભાઇ િમણભાઇ 

અગ્રવાલ 

૯૪૨૭૫ 

૪૧૦૩૪ 

૧૪ છોટાઉદેપિુ સોન ુફિાસખાનુ ં શવમલભાઇ દેસાઇ ૯૪૨૭૦ ૭૫૦૦૭ 

૧૫ છોટાઉદેપિુ સાઇ ફિાસખાનુ ં મનીષ િાજુભાઇ પિુાણી ૯૯૭૪૧ ૩૬૭૫૮ 

૧૬ છોટાઉદેપિુ મહાિાજા ફિાસખાનુ ં અિોકભાઇ િામપ્રસાદ ૯૪૨૬૫ ૯૪૧૪૩ 
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અજમેિી 

કવાટં  

૧૭ કવાટં ફિાસખાના કવાટં 

મહાકાળી માતાના 

મરંદિ પાસે 

ચેતનભાઇ ભોગીલાલ 

પચંોલી િહ.ે કવાટં 

મહાકાળી માતાના 

મરંદિ પાસ ે

૯૪૨૭૩ ૪૫૩૧૨ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૨ 

મીનીબસ, ટેમ્પા, ટ્રકની માડહિી 

અ.નં

. 

તાલકુા વાહન માભલકનુ ંનામ, 

સિનામુ ં

મો. નબંિ વાહનનો 

પ્રકાિ 

વાહન નબંિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી શસિંધાભાઇ નાજાભાઇ 

ભિવાડ 

૯૯૭૯૭ 

૨૬૭૨૧ 

આઇસિ GJ.7.TT.5932 

૨ બોડેલી જગરદિભાઇ ગભંીિભાઇ 

સોમવિંી 

૯૮૭૯૧ 

૮૦૫૬૬ 

આઇસિ GJ.6.TT.7263 

૩ બોડેલી ભાિતભાઇ પ્રાણલાલ ઠક્કિ ૯૮૨૫૩ 

૨૫૯૨૫ 

આઇસિ GJ.6.TT.9925 

૪ બોડેલી ગણપતભાઇ મકાભાઇ 

બાિીયા 

૯૮૭૯૬ 

૫૦૪૩૫ 

આઇસિ GJ.6.Z.6249 

૫ બોડેલી જાકીિભાઇ ઇકબાલભાઇ 

મેમણ 

૯૯૨૫૯ 

૭૮૩૮૬ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.23.T.8373 

૬ 

 

બોડેલી સલીમભાઇ એસ.એસ ખોઝા ૯૮૨૫૬ 

૮૪૦૨૪ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.Y.5438 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.VV.9186 

આઇસિ GJ.6.Z.6244 

૭ બોડેલી પ્રરદપસીંહ એસ મહાિાવ ૯૮૨૫૭ 

૯૩૨૭૭ 

 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.W.8699 
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૮ બોડેલી પિેિભાઇ નટુભાઇ તડવી ૯૯૨૫૬ 

૫૩૨૫૧ 

આઇસિ GJ.6.Y.7378 

૯ બોડેલી નાનજીભાઇ િેવાભાઇ 

ભિવાડ 

૯૯૭૯૧ 

૯૨૪૪૪ 

આઇસિ GJ.6.X.7588 

૧૦ બોડેલી ભીમાભાઇ નાજાભાઇ 

ભિવાડ 

૯૯૨૫૧ 

૮૭૧૯૯ 

આઇસિ GJ.16.X.7432 

૧૧ બોડેલી મહને્ રષ્ભાઇ િણજીતભાઇ 

બાિીયા 

૯૮૨૫૫ 

૯૭૭૩૭ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.17.X.3583 

૧૨ બોડેલી ઐહબુભાઇ ઇિાહીમભાઇ 

મોલવી 

૯૭૨૭૧ 

૨૨૧૪૪ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.Y.8961 

૧૩ 

 

બોડેલી રદપકકુમાિ જગદીિ ચન્ રષ્ 

મહતેા 

૯૮૨૫૨ 

૨૧૫૨૫ 

આઇસિ GJ.6.VV.4218 

આઇસિ GJ.6.TT.9610 

આઇસિ GJ.6.Z.7117 

રક GJRS 6179 

 

૧૪ બોડેલી મહબેબુભાઇ અહમેદભાઇ 

મન્ સિુી 

૯૮૨૫૮ 

૭૩૬૫૭ 

 રક GJ.1TT.9080 

 રક GJ.6.W.9060 

 રક GJ.1.V.6949 

આઇસિ GJ.6.VV.6463 

૧૫ બોડેલી સિોજબેન તે સમદભાઇ ૯૮૨૫૦ આઇસિ GJ.6.VV.6319 
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મન્ સિુી ૪૦૨૭૮ રક GQB.7058 

 રક GJ.2.T.8260 

૧૬ બોડેલી શનતીનભાઇ સેવતંીલાલ 

િાહ 

૯૫૮૬૧ 

૧૬૭૭૨ 

રક GJ.6.Z.6872 

રક GJ.1.TT.4610 

૧૭ બોડેલી ખિુિીદ અહમેદ સઇદ 

અહમેદ અન્ સાિી 

૯૮૨૫૮ 

૯૪૪૭૮ 

રક GJ.17.X.2422 

રક GJ.6.VV.4225 

રક GJ.18.T.1500 

રક GJ.6.Z.6685 

૧૮ બોડેલી હિનભાઇ કાસમભાઇ 

કડીયા 

૯૮૨૫૦ 
૪૪૬૧૯ 

રક GJ.6.TT.5201 

૧૯ બોડેલી અકબિભાઇ કાસમભાઇ 

કડીયા 

૯૮૨૫૦ 
૪૪૬૧૯ 

રક GJ.7.Y.386 

જેતપિુ પાવી  

૨૦ જેતપિુપાવી િાહુલભાઇ નિેિચનં્રષ્ િાહ  

િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૪૨૮૮૭૯૪૪૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૭ એક્ષ 

૫૨૮૭ 

૨૧ જેતપિુપાવી યાકુબ મહમંદ ખત્રી િહ ે

જેતપિુ પાવી 

૯૮૨૫૨૮૧૪૪૫ આયસિ 

ટેમ્પો 

જીજે ૬ ટીટી 

૭૫૧૦ 

૨૨ જેતપિુપાવી “-“ “-“ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૭ એક્ષ 

૩૭૫૧ 

૨૩ જેતપિુપાવી મકિાણી ઇિફાનઅલી ૯૯૦૯૫૫૦૧૬૩ આયસિ જીજે ૯ વી ૨૦૫૮ 
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મમુતાજઅલી િહ ેજેતપિુ 

પાવી 

ટેમ્પો 

૨૪ જેતપિુપાવી મસુાભાઇ અહમેદભાઇ 

મફત િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૪૨૭૦૭૫૩૯ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ વી ૭૩૯૬ 

૨૫ જેતપિુપાવી ભબલાલભાઇ અહમેદ મફ્ફ્ત 

િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૪૨૮૩૦૩૭૪૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૫ એક્ષ 

૧૭૪૮ 

૨૬ જેતપિુપાવી હશનફ ઇિારહમ િેખ િહ ે

જેતપિુ પાવી 

૯૭૧૪૬૯૫૩૪૮ ૭૦૯ ટેમ્પો જીજે ૬ ડબલ્હ ુ

૮૬૬૦ 

૨૭ જેતપિુપાવી આિીફ સઇદભાઇ તિુાબ 

િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૪૨૭૦૭૫૩૯૩ ૭૦૯ ટેમ્પો જીજે ૧૭એક્ષ 

૫૯૯૦ 

૨૮ જેતપિુપાવી મહમેદુઅયાઝ મહફેજભાઇ 

તિુાબ િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૯૭૯૧૯૨૨૦૬ રક જીજે ૭ વાય 

૧૫૬૨ 

૨૯ જેતપિુપાવી પ્રકાિભાઇ િાયસીંગભાઇ 

િાઠવા િહ,ે અભણયારષ્ી 

૯૯૭૮૫૭૦૪૦૭ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ ઝેડ 

૬૧૨૭ 

૩૦ જેતપિુપાવી પ્રફલચ6ન્રષ્ મભણલાલ 

િાહ િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૮૨૫૮૭૩૭૦૨ આયસિ 

ટેમ્પો 

જીજે ૭ હ ુ૭૮૫૧ 

૩૧ જેતપિુપાવી નિુમહમદ ન્યાજમહમંદ 

મકિાણી િહ ેજેતપિુ 

પાવી 

૯૫૩૭૩૭૩૦૩૦ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૭ એક્ષ 

૬૪૧૬ 

૩૨ જેતપિુપાવી રફિોજ અબ્દુલ ચૌહાણ િહ ે

જેતપિુ પાવી 

૯૯૭૯૧૯૨૦૫૭ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ હ ુ૮૩૪૯ 

૩૩ જેતપિુપાવી મકાભાઇ મોહનભાઇ ૯૭૨૭૧૨૨૧૪૯ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ઝેડ ૪૯૫૬ 
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િાઠવા િહ ેમોટીિાસલી 

૩૪ જેતપિુપાવી િમેિભાઇ મોહનભાઇ િહ ે

મોટીિાસલી 

૯૪૨૮૩૦૩૭૭૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ ડબ્લ્હ ુ

૭૮૬૭ 

૩૫ જેતપિુપાવી આરિફ સલુતાનજી ખત્રી 

િહ ેજેતપિુ પાવી 

૯૪૦૯૩૭૧૮૦૧ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૭એક્ષ 

૪૯૬૧ 

સખંેડા 

૩૬ સખંેડા અહમેદ હુસેન અબ્દુલ 

મજીદ દલ િહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ ટેમ્પા -- 

૩૭ સખંેડા રફિોજભાઇ િહીમભાઇ 

મન્સિુી િહ.ેબહાદિપિુ 

તા.સખંેડા 

૯૯૦૯૫૩૨૩૩૨ રક -- 

૩૮ સખંેડા શસદીકભાઇ અકબિભાઇ 

મલેક િહ.ે સખેંડા તા.સખેંડા 

૯૮૨૫૫૫૭૦૮૬ ટેમ્પા -- 

નસવાડી  

૩૯ નસવાડી અશમતકુમાિ છત્રશસિંહ 

અસસિીયા િહ.ે કઠોલી 

તા.સખેંડા જજ.છોટાઉદેપિુ 

૯૭૨૬૭૩૫૫૪૪ કમાન્ડિ 

જીપ 

GJ1AR6989. 

૪૦ નસવાડી સકીલભાઇ બસીિભાઇ 

મલેક િહ.ે અગિ 

તા.શતલકવાડા 

૯૪૨૪૦૭૦૬૬૭ કમાન્ડિ 

જીપ 

GJ615C7253 

૪૧ નસવાડી સાકીિભાઇ અબ્ દુલભાઇ ૯૦૯૯૨૬૩૭૫૦ પીકઅપ GJ6XX9583 
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િેખ િહ.ે નસવાડી 

૪૨ નસવાડી ઈમિાનભાઇ સફીમહમદ 

મેમણ િહ.ે નસવાડી 

૮૯૮૦૮૫૧૧૮૬ રેકક્ષ GJ6AH9129 

૪૩ નસવાડી િાઠવા ચનં્ રષ્કાતંભાઇ 

ગોકળભાઇ િહ.ે આમિોલી 

૯૭૨૬૨૮૫૨૪૮ ટેમ્પો GJ6TT5738 

૪૪ નસવાડી હાજીમહમદ ફારૂખદાઉદ 

દીવાન િહ.ે નસવાડી 

૯૪૨૭૦૭૬૪૧૭ ટેમ્પો GJ6U6178 

૪૫ નસવાડી િૈલેસભાઇ સિેુિચનં્ દ્દ 

મહશે્વિી િહ.ે શિવનગિ 

૯૪૨૭૭૮૯૬૬૦ ટાટા સમુો GJ 07 AG 4860 

૪૬ નસવાડી તૈયબભાઇ અબ્ દુલસલીમ 

બાડંી િહ.ે નસવાડી 

૯૯૭૯૪૨૩૩૭૭ આઈસિ GJ16V3741 

૪૭ નસવાડી કાદિભાલ િજાકભાઇ મેમણ 

િહ.ે નસવાડી 

૯૯૦૯૮૩૫૯૭૭ ૪૦૭ ટેમ્પો GJ5V469 

૪૮ નસવાડી લાલભાઇ સાવલીયાભાઇ 

ડુ.ંભીલ િહ.ે તલાવ 

નસવાડી 

-- ૪૦૭ ટેમ્પો GJ5B4486 

િંગપિુ  

૪૯ છોટાઉદેપિુ િાઠવા દિસીંગભાઇ 

મનસીંગભાઇ િહ.ેબલાવાટં 

તા.જી-છોઉ 

૮૯૮૦૨૮૨૪૩૯ ક્રુઝિ જી.જે-૬ બી.બી 

૬૮૬૩ 

૫૦ છોટાઉદેપિુ િાઠવા કાન્તીભાઇ 

હીમલાભાઇ િહ.ેપાડલીયા 

૮૨૩૮૨૯૮૦૬૦ તફુાન જી.જે-૬ એ.ટી 

૩૬૧૩ 
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તા.જી-છોઉ 

૫૧ છોટાઉદેપિુ લાલસીંગભાઇ ગલુીયાભાઇ 

િાઠવા િહ.ે કટાિવાટં 

૯૫૮૬૦૯૦૭૩૭ ટેમ્પો ૪૦૭ જી.જે-૨૩   

૨૧૬૩ 

છોટાઉદેપિુ  

૫૨ છોટાઉદેપિુ ગોપલભાઇ ભિુદનભાઇ 

િાહ 

૯૪૨૭૮ 

૪૩૯૦૯ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૬.વી.૫૭૦૭ 

૫૩ છોટાઉદેપિુ સાબીિ એ. મકિાણી કસ્ બા 

પીકઅપ 

૯૪૨૭૮ 

૪૩૬૮૭ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૧૭.એકસ 

૩૯૩૬ 

૫૪ છોટાઉદેપિુ સાજીદઅલી કાસમઅલી 

મકિાણી 

૯૪૨૭૦ 

૩૩૧૬૩ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૬.વી.૬૦૨૪ 

૫૫ છોટાઉદેપિુ મજુંિઅલી એચ. બલોચ ૯૪૨૮૦ 

૭૦૯૦૭ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૭.એકસ.૫૫

૭ 

૫૬ 

 

છોટાઉદેપિુ નજિઅલી એમ. બલોચ ૯૪૨૯૧ 

૫૧૪૮૭ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૬.હહુ.ુ૭૩૯

૦ 

૫૭ છોટાઉદેપિુ દીલાવિ હુસેન એહમદ 

હુસેન મણીયાિ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૨૧૬ 

મીની 

લકઝિી 

જી.જે.૬.ઝેડ.૩૮૪

૮ 

૫૮ છોટાઉદેપિુ ફારુક એ. ફોદા ૦૨૬૬૯ 

૨૩૩૧૬૦ 

મીની 

લકઝિી 

જી.જે.૬.ઝેડ.૩૧૧

૧ 

૫૯ છોટાઉદેપિુ હનુસુભાઇ કાલભુાઇ પઠણ ૯૪૨૬૫ 

૯૯૧૧૬ 

મીની 

લકઝિી 

જી.જે.૬.ઝેડ.૨૪૮

૬ 

૬૦ છોટાઉદેપિુ મનીષ િમેિભાઇ િાહ ૯૮૨૪૧ લકઝિી જી.જે.૬.ઝેડ.૩૪૩
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૬૮૬૯૨ ૨ 

કવાટં  

૬૧ કવાટં ગોપાલભાઇ મોહનભાઇ 

વણકિ િહ.ેકવાટં તા.કવાટં 

- ગામા જીપ જી.જે ૪ 

એમ.૧૫૯૨ 

૬૨ કવાટં િૈલેષભાઇ ગોશવિંદભાઇ 

િાઠવા િહ.ેઅભયિાજ 

કોલોની કવાટં તા.કવાટં 

- કમાન્ ડિ 

જીપ 

જી.જે. ૬ એએ 

૩૭૯૨ 

૬૩ કવાટં િૈલેષભાઇ ચીમનભાઇ 

િાઠવા િહ.ેનસવાડી ચોકડી 

કવાટં તા.કવાટં 

- રેક્ષ જીપ. જી.જે.૬ 

એ.બી.૮૮૩૧ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧3 

લોિની હકીકિ દશાવવિી માડહિી 

અ.ન.ં તાલકુા લોજનુ ંનામ, 

સિનામુ ં

સચંાલક/માભલકનુ ંનામ મોબાઇલ નબંિ 

બોડેલી 

૧ બોડેલી પિુોહીતલોજ 

અલીપિુા 

સાવન વેલાજી પિુોહીત 99245 70643 

૨ બોડેલી િેિે પજંાબ 

લોજઅલીપિુા 
ભજનલાલ તિલોકશસહ સૈની 

99784 95265 

૩ બોડેલી લક્ષ્મી લોજ બોડેલી કીતીકુમાિવ્રજલાલ ધધંકુીયા 97278 49535 

૪ બોડેલી ગિીબી લોજ બોડેલી સબ્બીિ ઈસ્માઈલ િેખ 98793 21141 

૫ બોડેલી શ્રાધ્ધા હોટલ 

અલીપિુા 

િામચનં્રષ્ ભોમાજી ભટ્ટ 98797 23923 

૬ બોડેલી બાદિાહ હોટલ અલ્તાફહુસેન ઉફે બોબડો 

ગલુામ િસલુ કુિેિી 

98257 93286 

જેતપિુ પાવી 

૭ જેતપિુપાવી હિી ઓમ લોજ  

જેતપિુપાવી 

અશનલભાઇ િમણભાઇ 

િાઠવા િહ.ેિતનપિુ 

તા.જેતપિુપાવી 

જજ.છોટાઉદેપિુ 

મો.ન.ં૯૯૭૮૫૧૦૪૪૩ 

૮ જેતપિુપાવી પટેલ નાસ્તા હાઉસ 

એસ.સી.સ્ટેન્ડ પાસે 

મહિેભાઇ નગીનભાઇ પટેલ 

િહ.ેઉમિવા તા.જે.પા 

મો.ન.ં૯૪૨૭૮૩૬૧૫૮ 
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જેતપિુપાવી જજ.છોટાઉદેપિુ 

૯ જેતપિુપાવી મોગલાઇ હોટલ 

જેતપિુપાવી હાઇવે 

િોડ ની બાજુમા ં

મહમદ હનીફ સલેુમાન ખત્રી 

િહ.ે જેતપિુપાવી હાઇવે િોડ 

ની બાજુમા ં

મો.ન.ં૯૪૨૭૦૭૫૩૬૦ 

૧૦ જેતપિુપાવી િકંિશવજય નાસ્તા 

હાઉસ જેતપિુપાવી 

દાડંીયા બજાિ 

શનલેિભાઇ પિસોિમભાઇ 

પટેલ િહ.ેતાિાપિુ તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપિુ 

મો.ન.ં૯૪૦૮૩૪૭૬૭૩ 

૧૧ જેતપિુપાવી અમતૃ ગાડણન હોટલ 

સ્ વામી નાિાયણ 

મદંીિની બાજુમા ં

જે.પાવી 

પ્રકાિભાઇ બાબલુાલ પટેલ 

ચાચક િહ.ેચાચક તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપિુ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૪૪૬૩૦૯ 

૧૨ જેતપિુપાવી િેન ુહોટલ િમેિભાઇ ભગવાનભાઇ 

પટેલ િહ.ેચાચક તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપિુ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૭૪૫૫૨૭ 

સખંેડા  

૧૩ સખંેડા જલાિામ 

ભોજનાલય, સખંેડા 

મહને્દ્વભાઇ ગોંશવદલાલ જોિી ૯૮૭૯૧૨૭૯૪૯ 

નસવાડી  

૧૪ નસવાડી સધુા િેસ્ટોિંટ 

જ.નાકા ન.૧ 

નસવાડી 

દેવકીનદંન િાધેશ્યામ િમાણ ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૧૫૮ 

૧૫ નસવાડી ભવાની કૃપા 

િેસ્ટોિંટ િેલ્વે સ્ટેિન 

િાતંીલાલ ખેમચદં વસવાણી ૯૪૨૬૫૩૭૨૬૦ 
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નસવાડી 

૧૬ નસવાડી જલાિામ િેસ્ટોિંટ 

નસવાડી 

મહિેભાઇ  ભીખાભાઇ િાણા ૯૪૨૭૩૪૯૪૦૭ 

૧૭ નસવાડી મહશે્ વિી િેસ્ટોિંટ 

સ્ટેિન િોડ નસવાડી 

સજંયકુમાિ ઓમપ્રકાિ 

ગપુ્તા 

૯૮૭૯૯૫૬૧૦૮ 

૧૮ નસવાડી કીિાન રહન્દુ હોટલ 

સિકાિ ફળીયા ચાિ 

િસ્તા 

મહમંદ અબ્ દુલ કિીમ 

લાલવાલા િહ.ેનસવાડી 

૯૪૨૭૩૪૯૪૧૮ 

૧૯ નસવાડી મદીના િેસ્ટોિંટ 

એસ.ટી .ડેપો સામે 

નસવાડી 

ગલુાબિા નુિંિાહ દીવાન 

િહ.ેનસવાડી 

૯૯૦૪૬૬૨૪૪૩ 

૨૦ નસવાડી ગાયત્રી કૃપા લોજીગ 

એન્ડબોડીગ હાઉસ 

છોગાિામ લાધિુામ િાવલ 

િહ.ેનસવાડી િીટેનિ 

િમેિભાઇ છોગાિામ િાવલ 

૯૪૨૮૧૬૬૫૧૩ 

૨૧ નસવાડી કેસિ ભવાની કૃપા 

લોજ 

સશુમત્રાબેન પ્રફલભાઇ પટેલ 

િહ.ેનસવાડી કન્ યા િાળા 

સામે 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૫૩૬ 

૨૨ નસવાડી શ્રીજી હોટલ જયશ્રીબેન જીજે્ઞિકુમાિ 

દેસાઇ 

૯૪૨૮૧૭૦૨૧૮ 

 

૨૩ નસવાડી હોટલ સ્ટીઈન ગેસ્ટ 

હાઉસ નસવાડી 

િશ્મીકાતં પિુસોિમભાઇ 

જોષી 

૯૪૨૭૭૮૯૫૩૫ 

છોટાઉદેપિુ 
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૨૪ છોટાઉદેપિુ ગીતા લોજ િીવિામભાઇ ધનીિામ ભટટ 

િે.કલબ િોડ છો.ઉ 

૯૪૨૬૩ ૩૩૪૭૧ 

૨૫ છોટાઉદેપિુ ગોપાલ લોજ કાન્તીલાલ છગનલાલ જોષી 

િે.કલબ િોડ છો.ઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૩૪૨૨ 

૨૬ છોટાઉદેપિુ આદેિ હોટલ િૈલેન્રષ્શસિંહ િાઠોડ િે. ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૯૯૪ 

૨૭ છોટાઉદેપિુ નીલમ હોટલ નાિણદાસ હીિાનદં 

સીવનાની િહ.ેછો.ઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૬૬ 

૨૮ છોટાઉદેપિુ નીિા હોટલ અમીત એ પટેલ. િહ.ે છો.ઉ ૯૮૭૯૭૨૬૪૭૬ 

કવાટં 

૨૯ કવાટં દતાત્રેય હોટલ 

(નાસ્તા હાઉસ) 

સીતનાપ્રસાદ 

ભગવતીપ્રસાદ શમશ્રા 

િહ.ેકવાટં 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૨૩૬ 

૩૦ કવાટં ચાિભજુા હોટલ 

(નાસ્તા હાઉસ) 

િનાભાઇ ભટુભાઇ બાિીયા 

િહ.ેકવાટં સૈડીવાસણ ચોકડી 

૯૪૨૭૭ ૮૯૯૪૫ 

૩૧ કવાટં અન્નપણુાણ લોજ કાતંાબેન બાબભુાઇ મેદાલાલ 

પડંીયા િહ.ેકવાટં 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૭૫૯   

૯૪૨૮૦ ૭૦૫૬૩ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૪ 

અધવલશ્કરી દળોને રહવેા માટેની વ્યવસ્થા અંગેની માડહિી 

અ.ન.ં િાલકુા રહવેાના સ્થળનુ ંનામ, 

સરનામુ ં

સચંાલકનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી  

૧ બોડેલી શ્રી ઉદાભકત સમાજ મડંળ 

બોડેલી ભકતવાડી 

શ્રીઉદાભકત સમાજ મડંળ ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૭૯૯ 

૨ બોડેલી િજપતૂ સમાજવાડી િજપતૂ સમાજ ઉત્ કષણમડંળ 

અલીપિુા બોડેલી પ્રમખુિઃ-

િાઉલજી શવિેન્ રષ્સીંહ હિીસીંહ 

૯૯૦૯૯ ૦૦૪૯૬ 

૩ બોડેલી વૈષ્ ણવ સમાજની વાડી 

બોડેલી 

વૈષ્ ણવ સમાજનીવાડી રસ્ ટ 

બોડેલી                   

પ્રમખુિઃ- હષણદભાઇ મળુજીભાઇ 

દેસાઇ 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૬૨૬   

૯૯૨૫૪ ૫૫૯૮૭ 

કદવાલ 

૪ જેતપિુ-પાવી શ્રી ભીખાપિુા આદીવાસી 

સાવણજશનક હાઇસ્કુલ 

,ભીખાપિુા 

આચાયણશ્રી-એમ.એસ.મકિાણી ૯૯૭૯૩૭૯૪૬૬ 

સખંેડા  

૫ સખંેડા મગંળભાિતી રકિીટભાઇ િાહ ૯૪૨૭૩૪૩૭૪૩ 

નસવાડી  
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૬ નસવાડી જીન કંપાઉન્ ડ ઘનશ્ યામશસિંહજી છત્રશસિંહજી 

સોલકંી 

૯૪૨૭૭૮૯૭૨૩ 

છોટાઉદેપિુ  

૭ છોટાઉદેપિુ બામણવાડી છો.ઉ પ્રદહમુનભાઇ પિુોહીત ૮૦૦૦૫૭૫૨૫૫ 

૮ છોટાઉદેપિુ આદિણ શનવાસી િાળા 

વસેડી તા.છોઉ 

આદીજાતી શવકાસ ગ.ુિાજય 

ગાધંીનગિ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૮૪ 

કવાટં  

૯ કવાટં કોમ્હશુનટી હોલ કવાટં કવાટં ગ્રામ પચંાયત હસ્તક ૦૨૬૬૯ ૨૫૪૧૩૯ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૫ 

ફસાયેલા વ્યસ્તિને રાખવા માટેની વ્યવસ્થાની માડહિી 

અ.ન.ં પો.સ્ટે.નુ ં

નામ 

િહવેાનુ ંસ્થળ, સિનામુ ં સચંાલકનુ ંનામ મોબાઇલ નબંિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી શ્રી ઉદાભકત સમાજ 

મડંળ બોડેલી ભકતવાડી 

શ્રીઉદાભકત સમાજ મડંળ ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ 

૭૯૯ 

૨ બોડેલી િજપતૂ સમાજવાડી િજપતૂ સમાજ 

ઉતકષણમડંળ અલીપિુા 

બોડેલી પ્રમખુિઃ-િાઉલજી 

શવિેન્રષ્સીંહ હિીસીંહ 

૯૯૦૯૯ ૦૦૪૯૬ 

૩ બોડેલી વૈષ્ણવ સમાજની વાડી 

બોડેલી 

વૈષ્ણવ સમાજનીવાડી 

રસ્ટ બોડેલી                   

પ્રમખુિઃ િજનીભાઇ ગાધંી 

૯૯૨૫૪ ૫૫૯૮૭ 

(કનભુાઇ) 

૪ બોડેલી િેઠ 

એચ.એસ.િીિોલાવાલા 

હાઇસ્કુલ બોડેલી 

િેઠ 

એચ.એસ.િીિોલાવાલા 

હાઇસ્કુલ બોડેલી કશમટી 

રસ્ટી 

૯૪૨૭૦૭૮૯૭૦ 

કદવાલ  

૫ જેતપિુ-

પાવી 

ગજુિાતી પ્રાથશમક 

િાળા,કદવાલ 

આચાયણશ્રી-

આિ.સી.બાિીયા 

૯૮૨૫૪૮૭૭૪૫ 

છોટાઉદેપિુ  
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૬ છોટાઉદેપિુ PWD િેસ્ટ હાઉસ છો.ઉ મેનેજિ છો.ઉ િેલ્ વે સ્ટેિન ૦૨૬૬૯ 

૨૫૬૦૭૮ 

૭ છોટાઉદેપિુ એસ.એફ.હાઇસ્ કુલ શપ્રન્ સીપાલ સા. ૯૯૭૯૩૯૬૪૧૧ 

કવાટં  

૮ કવાટં કોમ્હશુનટી હોલ કવાટં કવાટં ગ્રામ પચંાયત 

હસ્તક 

૦૨૬૬૯ 

૨૫૪૧૩૯ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૬ 

કેબલ ઓપરેટર / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનારની ત્તવગિ 

અ.ન.ં તાલકુા કેબલ ઓપિેટિ / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનાિનુ ં

નામ, સિનામુ ં

મોબાઇલ નબંિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી હાજી મહમદં ઐહબુ ઇસ્ માઇલભાઇ મીઠાવાલા િહ ે

કુબેિ નગિ બોડેલી તા.સખેંડા 

૯૮૨૫૧ ૫૧૫૧૧ 

૨ બોડેલી રહતેન્ રષ્કુમાિ િમણલાલ ગૌસ્ વામી િહ.ેલક્ષ્ મી 

સો.સા.બ.ંન.ં૧ 

૯૮૨૫૧ ૫૩૧૫૬ 

૩ બોડેલી હિીિકુમાિ ચન્ દુલાલ દિજી િહ.ેિામજીમરંદિ સામે 

બોડેલી 

૯૮૨૮૮ ૫૭૧૬૨ 

૪ બોડેલી પ્ યાિેજી અકબિ હુસૈન સલુતાનજી િહ.ે િામનગિ 

સો.સા.અલીપિુા 

૯૪૨૮૪ ૩૦૩૧૩ 

જેતપિુ પાવી  

૫ જેતપિુપાવી મનહિલાલ મથિુદાસ િાહ  જ્યોશત કેબલ નેટવકણ 

જેતપિુપાવી 

૯૯૯૮૦૪૨૩૦૮ 

સખંેડા  

૬ સખંેડા સખંેડા , જનેિભાઇ િમેિચન્દ્વ પડંયા િહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૮૪૫૭૬૭ 

નસવાડી  

૭ નસવાડી જાકીિભાઈ અનવિભાઈ કુિેિી િહ.ે નસવાડી ૯૯૨૫૯૧૧૪૭૦ 
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૮ નસવાડી કનભુાઈ મણીલાલ િાહ િહ.ેતણખલા તા.નસવાડી ૦૨૬૬૧-૨૪૪૩૪૧ 

૯ નસવાડી અિોકભાઇ સોમાભાઇ મોચી િહ.ેકંુભાિવાડા 

તા.નસવાડી 

૯૯૭૮૦૧૨૪૯૫ 

૧૦ નસવાડી મીનેિભાઇ છીતાભાઇ સોલકંી િહ.ેજકાત નાકા 

ન.ં૧ પાસે તા.નસવાડી 

૯૯૧૩૮૦૭૯૫૯ 

૧૧ નસવાડી પ્રકાિભાઇ કનભુાઇ પાઠક િહ.ેમદનઝાપંા 

તા.નસવાડી 

૯૪૨૬૫૪૬૫૨૦ 

છોટાઉદેપિુ  

૧૨ છોટાઉદેપિુ નીધી કેબલ સવીસ  નાિણભાઇ ભાવસાિ િે.છો.ઉ 

ઓલ્ ડ પેલેસ 

૯૪૨૬૫ ૯૯૦૮૮ 

૧૩ છોટાઉદેપિુ કસ્ બા ડીસ સવીસ મલેક એમ.હુસેન િહ.ેકસ્ બા 

છો.ઉ 

૯૪૨૬૫ ૯૯૦૭૬ 

૧૪ છોટાઉદેપિુ સ્ ટાિ ડીસ સવીસ મલેક આઇ.બાલહુસેન િે.કસ્ બા 

છો.ઉ 

૯૪૨૭૮ ૪૩૮૮૬ 

૧૫ છોટાઉદેપિુ એકતા કેબલ નેટવકડ પઠાણ િાહનવાઝ િફીકખાન 

િે.છો.ઉ નજિબાગ 

૯૪૨૮૬ ૯૬૯૬૦ 

કવાટં  

૧૬ કવાટં ગોપાલભાઇ એમ. ભોઇ િહ ેપાિસી ફળીયા કવાટં ૯૪૨૭૦ ૭૫૩૧૧ 

૧૭ કવાટં જોહિભાઇ એમ. વ્હોિા િહ.ેઠાણા િોડ કવાટં ૯૪૨૭૦ ૩૩૨૫૩ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૭ 

પોલીસ સ્ટેશનમા ંપરુ  ત્તનયત્રણ માટેના સાધનોની ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે.નુ ં

નામ 

શવગત સખં્યા િીમાકણસ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ બોડેલી બોડી પ્રોટેકટિ ૫ - 

૨ બોડેલી િસ્સો મોટો ૧ - 

જેતપિુ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૩ જેતપિુ 

પાવી 

સિકાિી વાહન ૧  

૪ જેતપિુ 

પાવી 

લાઇફ જેકેટ ૫  

૫ જેતપિુ 

પાવી 

િસ્સો ૧  

સખંેડા પોલીસ સ્ટેિન 

૬ સખંેડા દોિડા ૨  

૭ સખંેડા બોડી પ્રોટેકટિ ૨  

૮ સખંેડા બેટિી ૨  

૯ સખંેડા િીંગો તિવા માટેની ૨  
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કિાલી પોલીસ સ્ટેિન 

૧૦ કિાલી દોિડુ - ૧ - 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૧૧ નસવાડી દોિડા ૨  

૧૨ નસવાડી લાઇવ જેકેટ ૧૦  

૧૩ નસવાડી ટહબુ ૨  

છોટાઉદેપિુ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૪ છોટાઉદેપિુ દોિડા ૧  

૧૫ છોટાઉદેપિુ જેકેટ ૫  

૧૬ છોટાઉદેપિુ બેટિી ૨  

કવાટં પોલીસ સ્ટેિન 

૧૭ કવાટં િસ્સી (દોિડા) ૨  
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૮ 

પોલીસ સ્ટેશન ત્તવસ્િારમા ં મદદ કરનાર અન્ન/ ફ્રુડ પેકેટના ટ્રસ્ટીઓ ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે.નુ ં

નામ 

રસ્ટીઓ ના નામ, સિનામુ ં મોબાઇલ નબંિ 

જેતપિુ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ જેતપિુ 

પાવી 

િાહ ઉમેિકુમાિ િાતંીલાલ ૯૮૨૫૦૪૪૪૫૫ 

૨ જેતપિુ 

પાવી 

િાહ અતલુકુમાિ િતનલાલ ૯૮૨૫૬૬૦૫૪૪ 

૩ જેતપિુ 

પાવી 

િાહ અંકીત(મોન્ ટુ) અિોકકુમાિ ૯૪૨૮૯૭૨૫૫૫ 

છોટાઉદેપિુ પોલીસ સ્ટેિન 

૪ છોટાઉદેપિુ મસુ્તાક એમ વ્હોિા િહ.ેશ્રીજી િોડ છો.ઉ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૫૦૭ 

૫ છોટાઉદેપિુ અનીરૂધ્ધભાઇ પટેલ િહ.ે િાસ્ત્રીનગિ સોસા. ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૦ 

૬ છોટાઉદેપિુ  િેકટિ છો..ઉ ડોન બોસ્કો સ્ કુલ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૦૬ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૯ 

પોલીસ સ્ટેશન ત્તવસ્િારમા ં વાહન મદદ ની ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે.નુ ં

નામ 

વાહન માલીક ના નામ, સિનામુ ં મોબાઇલ નબંિ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ બોડેલી અંબીકા રાન્સપોટણ  જીગ્નેિભાઈ જગદીિભાઈ પચંાલ 

િહ.ેબોડેલી 

૯૮૨૫૩૨૨૮૨૫ 

૨ બોડેલી અમીના િીકસ હિનભાઈ કાિમભાઈ ધાબાવાલા 

િહ.ેઢોકલીયા તા.બોડેલી 

૯૮૨૫૦ ૪૪૬૧૯ 

૩ બોડેલી પટેલ હ્યમુ પાઈપ ફેકટિી કંચનભાઈ પટેલ  િહ.ે 

પટેલ કંમ્પાઉન્ડ બોડેલી 

૯૮૨૫૩૨૦૫૭૦ 

જેતપિુ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૪ જેતપિુ 

પાવી 

િાહ પ્રફલચનં્રષ્ મણીલાલ ૯૮૨૫૮૭૩૭૦૨ 

૫ જેતપિુ 

પાવી 

ધોબી િૈલેિ(િાજા) શવઠઠલદાસ ૯૪૨૭૩૪૧૮૮૩ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેિન 

૬ સખંેડા અહમેદ હુસેન અબ્દુલ મજીદ દલ િહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ 

૭ સખંેડા રફિોજભાઇ િહીમભાઇ મન્સિુી િહ.ેબહાદિપિુ 

તા.સખંેડા 

૯૯૦૯૫૩૨૩૩૨ 
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૮ સખંેડા શસદીકભાઇ અકબિભાઇ મલેક િહ.ે સખેંડા તા.સખંેડા ૯૮૨૫૫૫૭૦૮૬ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૯ નસવાડી અશમતકુમાિ છત્રશસિંહ અસસિીયા િહ.ે કઠોલી 

તા.સખંેડા જજ.છોટાઉદેપિુ 

૯૭૨૬૭૩૫૫૪૪ 

૧૦ નસવાડી સકીલભાઇ બસીિભાઇ મલેક િહ.ે અગિ 

તા.શતલકવાડા 

૯૪૨૪૦૭૦૬૬૭ 

૧૧ નસવાડી સાકીિભાઇ અબ્ દુલભાઇ િેખ િહ.ે નસવાડી ૯૦૯૯૨૬૩૭૫૦ 

૧૨ નસવાડી ઈમિાનભાઇ સફીમહમદ મેમણ િહ.ે નસવાડી ૮૯૮૦૮૫૧૧૮૬ 

૧૩ નસવાડી િાઠવા ચનં્ રષ્કાતંભાઇ ગોકળભાઇ િહ.ે આમિોલી ૯૭૨૬૨૮૫૨૪૮ 

૧૪ નસવાડી હાજીમહમદ ફારૂખદાઉદ દીવાન િહ.ે નસવાડી ૯૪૨૭૦૭૬૪૧૭ 

૧૫ નસવાડી િૈલેસભાઇ સિેુિચનં્ દ્દ મહશે્વિી િહ.ે શિવનગિ ૯૪૨૭૭૮૯૬૬૦ 

૧૬ નસવાડી તૈયબભાઇ અબ્ દુલસલીમ બાડંી િહ.ે નસવાડી ૯૯૭૯૪૨૩૩૭૭ 

૧૭ નસવાડી કાદિભાલ િજાકભાઇ મેમણ િહ.ે નસવાડી ૯૯૦૯૮૩૫૯૭૭ 

છોટાઉદેપિુ પોલીસ સ્ટેિન 

૧ છોટાઉદેપિુ ગોપાલભાઇ ભિુદનભાઇ િાહ ૯૪૨૭૮ ૪૩૯૦૯ 

૨ છોટાઉદેપિુ સાબીિ એ. મકિાણી કસ્ બા પીકઅપ ૯૪૨૭૮ ૪૩૬૮૭ 

૩ છોટાઉદેપિુ સાજીદઅલી કાસમઅલી મકિાણી ૯૪૨૭૦ ૩૩૧૬૩ 

૪ છોટાઉદેપિુ મજુંિઅલી એચ. બલોચ ૯૪૨૮૦ ૭૦૯૦૭ 

૬ છોટાઉદેપિુ નજિઅલી એમ. બલોચ ૯૪૨૯૧ ૫૧૪૮૭ 
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૭ છોટાઉદેપિુ દીલાવિ હુસેન એહમદ હુસેન મણીયાિ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૬ 

૮ છોટાઉદેપિુ ફારુક એ. ફોદા ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૬૦ 

૯ છોટાઉદેપિુ હનુસુભાઇ કાલભુાઇ પઠણ ૯૪૨૬૫ ૯૯૧૧૬ 

૧૦ છોટાઉદેપિુ મનીષ િમેિભાઇ િાહ ૯૮૨૪૧ ૬૮૬૯૨ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેિન 

૧૧ કવાટં વિિનભાઇ ગમીિીયાભાઇ િાઠવા િહ.ેકવાટં 

તા.કવાટં 

૯૮૭૯૧૯૮૬૬૮ 

૧૨ કવાટં પ્રરદપભાઇ ગોશવિંદભાઇ િાઠવા િહ.ેકવાટં તા.કવાટં ૯૭૨૨૩૦૮૨૪૫ 

૧૩ કવાટં િાજુભાઇ હટીયાભાઇ િાઠવા િહ.ેહાથીખાણ તા.કવાટં ૭૮૭૪૯૬૯૦૧૧ 

૧૪ કવાટં આજમભાઇ દેવસીંગ િાઠવા િહ.ેિાયસીંગપિુા  

તા.કવાટં 

૯૦૯૯૭૨૫૧૨૮ 

૧૫ કવાટં કનભુાઇ નાગલીયાભાઇ િાઠવા િહ.ેિાયસીંગપિુા  

તા.કવાટં 

૯૬૩૮૩ ૬૨૪૮૩ 

 

  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  Page 
117 

 
  

પડરત્તશષ્ટ :-૨૦ 

ડેમની ત્તવગિ 

અ.ન.ં તાલકુા ડેમ ની મારહતી નામ તથા ઉચાઇ કયા ંઆવેલ છે.  

બોડેલી  

૧ બોડેલી તિગોળ  તળાવ તિગોળ 

જેતપિુ  

૨ જેતપિુ 
પાવી 

સખુી ડેમ ઉચાઇ ૧૪૭.૮૨ મીટિ ડુગંિવાટં 

કદવાલ  

૧ જેતપિુ પાવી સખુી-ડેમ ડુગંિવાટં 

૨ જેતપિુ પાવી ભાભિ  ડેમ ભાભિ 

૩ જેતપિુ પાવી ઝોઝા ડેમ  કદવાલ 

૪ જેતપિુ પાવી ચલૂી ડેમ  ચલૂી 

છોટાઉદેપિુ  

૧ છોટાઉદેપિુ નાનીઝેિ  ડેમ નાનીઝેિ 

૨ છોટાઉદેપિુ નાલેજ ડેમ નાલેજ 

૩ છોટાઉદેપિુ હિવાટં ડેમ  હિવાટં 

૪ છોટાઉદેપિુ જામલી ડેમ  જામલી 

કવાટં  

૧ કવાટં િામી નદી ઉપિ આવેલ િામી ડેમ જેની ઉંચાઇ 
૧૯૬.૩૫ 

ખડંીબાિા ગામ ે
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૧ 

જિલ્લાના ંપો.સ્ટે.ની હદમા ંઆવેલ વાયરલેસ સેટની માડહિી દશાવવત ુ ંપત્રક 

અ.ન.ં પો.સ્ટે.નુ ંનામ વાયિલેસ સેટ  ની મારહતી કયા ંઆવેલ છે. સ્થળ િાખેલ 

છે.અથવા િાખવામા ં

આવનાિ છે. 

જેતપિુ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ જેતપિુ પાવી પિુ નીયતં્રણ વખતે મકુવામા 

આવનાિ વા.સેટ 

 

સખુીડેમ,ઝોઝ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેિન 

૨ કદવાલ સેટ-૧ ભીખાપિુા ચેક-પોસ્ટ  ખાતે 

િાખેલ છે. 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેિન 

૩ સખંેડા સખંેડા સખેંડા પો.સ્ટે. 

૪ સખંેડા બહાદિપિુ બહાદિપિુ આ.પો.મકાનમા ં

કિાલી પોલીસ સ્ટેિન 

૫ કિાલી 

 

કિાલી કિાલી 

 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૬ નસવાડી બોિીયાદ આ.પો. બોિીયાદ 
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૭ નસવાડી તણખલા આ.પો તણખલા 

૮ નસવાડી િેંજ ફોિેસ્ટ ઓફીસ નસવાડી નસવાડી 

િંગપિુ પોલીસ સ્ટેિન 

૯ િંગપિુ િંગપિુ પોલીસ સ્ટેિન િંગપિુ 

 

૧૦ િંગપિુ ફેિકુવા ચેક  પોસ્ટ ફેિકુવા ચેક પોસ્ટ પિ 

૧૧ છોટાઉદેપિુ છોટાઉદેપિુ પો.સ્ટે છોટાઉદેપિુ 

છોટાઉદેપિુ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૨ છોટાઉદેપિુ તેજગઢ ઓ,પી તેજગઢ 

૧૩ છોટાઉદેપિુ ઝોઝ ઓ.પી ઝોઝ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેિન 

૧૪ કવાટં વાયિલેસ સેટ  પોઇન્ટ  ૩ કવાટં પોસ્ટે . િેણધા ચેક 

પોસ્ટે . પાનવડ આ.પો. 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૨ 

જિલ્લામા ંઆવેલ નદી  ત્તવસ્િારના પરુ સિંવીિ ગામો દશાવવત ુ ંપત્રક 

અ.ન.ં તાલકુા નદી  શવસ્તાિના ખસેડવા લાયક 

ગામો ની મારહતી 

નદી ન ુનામ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી ઢોકલીયા નદી ફળીહ ુ ઓિંસગ નદી 

૨ બોડેલી પાણેજ.ઘેલપિુ . ખોડીયા ઉછ નદી 

જેતપિુ  

૩ જેતપિુ પાવી (૧) વાકંોલ (૨) હીિપિી (૩) મેસિા 

(૪) પાવી (૫) િકંિ ટેકિી. શસહોદ. 

સસુ્કાલ 

 

ઓિસગં નદી 

સખંેડા 

૪ સખંેડા ચમિવાડા હિેણ 

૫ સખંેડા કંટેશ્વિ ઢાઢિ 

કિાલી  

૬ જેતપિુ-પાવી (૧) મોિા ડુગંિી (૨) ચલામલી (૩) 

વણધા (૪) મોટીવાટં (૫) ઉન (૬) 

ભીલવાણીયા (૭) િાજબોડેલી (૮) 

હિેણ નદી 

નસવાડી  

૭ નસવાડી આનદંપિુી અસ્સ્વન નદી 
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૮ નસવાડી હિીપિુા મેણ નદી 

૯ નસવાડી ધામસીયા -- 

કવાટં 

૧૦ કવાટં ખડંીબાિા.ઝાલાવાટં.દેવત.મોટી 

સાકંળ.ચીલીયાવાટં.ડેિી.વીજળી. 

મોટા વાટંા.આથાડુગંિી અમલવાટં 

િામી 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૩ 

પો.સ્ટે. ત્તવસ્િારમા ં૫સાર થિી નદીઓ, નહરેો, કાસં કયાથંી શરૂ થાય િે અને કયા પરુી થાય િે. 

અને િેના રૂટ ઉ૫ર કયા કયા ગામો આવેલ િે િેની ત્તવગિ. 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. નુ ં
નામ 

નદીઓ/નહિેો/કાસં રૂટ ઉ૫િ આવતા ગામો ના 
નામ 

૧ સખંેડા ઓિસગં નદી બીલીયાભલુવણ થી િરૂ થઈ 
કોટાલીપિુા પિુી થાય છે.  

વડેલી,નાનાઅખત્યાિપિુા,
બહાદિપિુ,પી૫ળિટ,સખંે
ડા,અિીઠા,કોઠીયા, 
િતનપિુ,દમોલી, 

ઉછછ નદી આમિોલી થી િરૂ થઈ સખેંડા કંઠેશ્વિ 
પચેંશ્વિ પિુી થાય છે. 

ટીંબી,િેિપિુા,ખડંપિુા,સિ
સીંડા,કાવીઠા,છાછાના,ગડુેિ
,માનપિુ,હાડંોદ 

હિેણ નદી ૫ડવણ થી િરૂ થઈ ચમિવાડા ગામ ે
પિુી થાય છે.  

કોઠીયા,ઈન્રષ્ાલ,સોનગીિ,
સોયથા,શ્રીગામધાણકા,ઘિ
ડા,વેલપિુ,સઘંિા,કઠોલી, 
વાલણ,સજાણપિુ,દુધપિુ, 

ઢાઢિ નદી માલ ુગામેથી િરૂ થઈ કંઠેશ્વિ ગામ 
ની હદમા ંપિુી થાય છે. 

હિેશ્વિ, હિેશ્વિ વસાહત, 
કંઠેશ્વિ વસાહત  

કિજણ િાન્ચ કેનાલ પાણીયા વસાહત થી િરૂ 
થઈ માજંિોલ પિુી થાય છે.  

ગોલાગામડી 

કેનાલ ભાટપિુથી િરૂ થઈ કઠોલી પિુી થાય છે.   ટીંબા,ઈન્રષ્ાલ,સોનગીિી,શ્રી
ગામધાણકા,ઘિડા,સઘંિા 

કાસં ભલુવણથી િરૂ થઈ વડવાણા પિુી થાય છે.  માજંિોલ, 
જોજવા,છુછાપિુા, 
ગોલાગામડી વસાહત 

૨ જેતપિુ-
પાવી 

ઉછછ નદી કાવિાથી િરૂ થઈ કડાછલા ગામે પિુી 
થઈ સખંેડાની હદમા ંપ્રવેિે છે.  

સીમલઘોડા,ચીમલી,સાઢલી
,ઘોડીયાલા,જંાબ,સાલોજ,
ભીડોલ,િાજપિુ,કિિન, 
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કિાલી,છત્રાલી, અમાદિા, 
ભોિધા, 

  હિેણ નદી મોિાડુગંિી થી િરૂ થઈ ખિેડા ગામે 
પિુી થઈ બોડેલીની હદમા ંકોસીન્રષ્ા ગામે પ્રવેિે 
છે. 

નવાટીંબિવા,જુનાટીંબિવા,
વધંા,ચલામલી,મોટાવાટં,
ભીલવાણીયા,કાિીપિુા, 
સાલપિુા,િાજવાસણા, ઉન, 
િાજબોડેલી 

 નમણદા મેન કેનાલ િાજબોડેલીથી િરૂ થઈ 
ચુધેંલી ગામે પિુી થઈ બોડેલી ની હદમા ંપ્રવેિે 
છે.  

સીમલઘોડા,ભોિદા,કડાછ
લા, 

૩ છોટાઉદેપિુ ઓિસગં નદી કાછેલ ગામથી િરૂ થઈ તેજગઢ 
ગામે પિુી થઈ જેતપિુ ગામે પ્રવેિે છે. 

છો×ઉ,પી૫લેજ,ઘેલવાટં,ના
લેજ,ઓળીઆંબા, 
પાધિવાટં, મોટીદુમાલી 

 આની નદી મોટી દુમાલી ગામથી િરૂ થઈ 
ઓિસગં નદીમા ંમળે છે 

બીજા કોઈ ગામો મા ં૫સાિ 
થતી નથી.  

૪ જેતપિુ ભાિજ નદી ઘુટંણવડ થી િરૂ થઈ િીિોલી ગામે 
પિુી થાય છે.  

ડુગંિવાટં,ઘટુીયા,ગભંીિપુ
િા,નાનીબેજ,મોટીબેજ,ખાડંી
અમાદિ,પાલીયા,નાની 
િાસલી,મોટીિાસલી, 
વાઘવા, સીહોદ 

 ઓિસગં નદી પાવી થી િરૂ થઈ જબંગુામ પિુી 
થાય છે.  

િતનપિુ,હીિ૫િી,જેતપિુ 
પાવી, બાિાવાડ,સસુ્કાલ 

સખુી ડેમ િાયપિુ ગામ થી િરૂ થઈ લીબાણંી 
ગામે પિુી થાય છે. 

હાથી૫ગલા,મગંીયા,ભાણપુ
િ 

૫ બોડેલી ઓિસગં નદી ઢોકલીયાથી િરૂ થઈ ઢેબિપિુા 
ગામે પિુી થઈ સખેંડાની હદમા ંપ્રવેિે છે.  

બોડેલી,જુનીબોડેલી,ઝાકંખ
િપિુા,કડીલા,પાટણા,બામ
િોલી,જોજવા,પીઠા, 
ઝવેિપિુા,સયુાણ, 
અલ્હાદપિુા, િાજનગિ, 
પીછુવાડા 
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 ઉછછ નદી ઘેલપિુ થી િરૂ થઈ સિસીંડા ગામે 
પિુી થઈ સખેંડા ની હદમા ંપ્રવેિે છે. 

પાણેજ,ખોડીયા,ધાિોલી,છ
છાદિા,દેિોલી 

હિેણ નદી કોસીન્રષ્ાથી િરૂ થઈ તળેટી ગામે પિુી 
થઈ સખંેડાની હદમા ંપ્રવેિે છે. 

પાણેજ,વાસણા,લણુારષ્ા,શસ
હારષ્ા,કુઠીયા,૫િવેટા 

સિદાિ સિોવિ નમણદા નહિે સાતબેડીયા 
વસાહતથી િરૂ થઈ ખાિાકુવા ગામે પિુી થઈ 
વાઘોડીયાની હદમા ંપ્રવિેે છે.  

ચીખોરષ્ા,પાણેજ,ગોશવન્દપુ
િા,તાદંલજા,વણીયારષ્ી,અ
લ્હાદપિુા,જુનીબોડેલી, 
ચાિોલા,નવાપિુા, 
કઠમાડંવા, 
િતનપિુ,ભગવાનપિુા,મોિ
ખલા,સણોલી, 
કુવિપિુા,કોલીયાિી,કંબોઈ 

૪ કવાટં હિેણ નદી આમસોટાથી િરૂ થઈ મોિાડુગંિી પિુી 
થઈ કિાલી ની હદમા ંપ્રવેિે છે.   

કીિકુઈ,િોડધા,રૂમડીયા,મા
નાવાટં,ચાવિીયા,ખાટંીયા
વાટં,મકંોડી,મોટાવાટંા,   
સોઢવડ, 
લાલપિુ,બગલીયા, 

 િામીડેમ સૈયડીવાસણ થી િરૂ થઈ આથાડુગંિી 
ગામે પિુી થઈ હિેણ નદીમા ંમળે છે.   

ગેલેસિ,ખડંીબાિા,સાકળ, 

૫ નસવાડી મેણ નદી ગોયાવાટં થી િરૂ થઈ ધામસીયા ગામ ે
પિુી થઈ શતલકવાડા (જીલ્લો નમણદા) તાલકુાના 
અગિ ગામે પ્રવેિે છે.  

ઈટાલી,જેમલગઢ,આમસો
લી 

 અશશ્વન નદી ભાખા ગામથેી િરૂ થઈ નસવાડી મા ં
પિુી થઈ શતલકવાડા ગામે પ્રવેિે છે.  

દમોલી,ચોિામલ,ખેિડા,૫
લાસણી,િતનપિુ,કોલબંા 

૬ િંગપિુ ઓિસગં નદી મોટાિામપિુા થી િરૂ થઈ સિુખેડા 
ગામે પિુી થઈ છોટાઉદેપિુ શવસ્તાિ મા ં પ્રવેિે 
છે.  

િોજવા,બીલવાટં,બદંલા,ભો
િદલી,િજુવાટં,દીયાવાટં,મો
ટીકનાસ,હાસડા,ટીમલી, 
કોલીયાથિ, વાગલવાડા, 
દેવહાટં, 
દડીગામ,ચઠાવાડા,ધમોડી 
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સપંકવ સભુચ 

પડરત્તશષ્ટ :- ૨૪ 

District Administration  

Chhotaudepur  (STD Code : 02669   ) 

Sr. 

No. 
Designation Name Office Resi Mobile Fax 

Email ID  

1 Collector 
Shri Sujal J 

Mayatra,IAS 
233003 233003 9978405937 233002 

collector-cho@gujarat.gov.in 

2 DSP 
Shri 

M.S.Bhabhor(IPS) 
233077  9978405977  

control-sp-cpr@gujarat.gov.in 

3 D D O 
Shri Mihir 

Patel,IAS 
233050 240005 9978406468 233251 

ddochhotaudepur@gmail.com 

5 DSP (Rural)  Shri  J.G.Chavda 233104  9978408194   

6 
Resi. 

Addl.Collector 
Shri K.S.Vasava 233004  7574953262 233002 

collector-cho@gujarat.gov.in 

7 DRDA Shri.P.A.Gamit 232755  9909289180  drdachhotaudepur@gmail.com 

8 DSO 
Miss.Ankita K. 

Parmar(GAS) 
232626  9925007405  

dsochhota@gmail.com 

9 
Dy. DDO 

(Revenue)  
Shri P.M.Acharya 233023  9925045103  

daochhotaudepur@gmail.com 

10 CDHO 
Shri 

M.R.Chaudhary 
  9426770602  

dho.health.chhotaudepur@gmail.com 

11 DEO Shri.B.D.Bariya 232137  9909976194  deochhotaudepur@gmail.com 

12 DPEO Shri.B.D.Bariya 232137  9909976194  dpochhotaudepur@gmail.com 

13 
General 

Manager DIC 
Shri P.B.Patel 233640  8128991427  

gm-dic-chh@gujarat.gov.in 

14 Dy.Dir.Info Shri.C.F.Vasava   9978440878  infochhota@gmail.com 

15 
Chief Fire 

Officer  

Shri Shivhari 

Sharma 
232059  9737282888  

Np.cudepur@yahoo.com 

16 
Control Room 

Mam.Disa.  

Miss.Riddhi K 

Parmar 
233022,233021  9428832579  

disasterchhotaudepur@gmail.com 

17 DPO 
Miss  Kinjal D. 

Pandya 
233022,233021  

9426185224 

8200688146 
 

pandyakinjald@gmail.com 

disasterchhotaudepur@gmail.com 
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Taluka 

Name 
Designation Officer Name  Code (O) Mobile Police Station 

Email ID 

Chhota 

udepur 

Prant 

Officer Shri Kalpesh Unadkat 

02669 

233010 9898161463 

Chhotaudepur  

02669-232068 

prantofficechhotaudepur@gmail.com 

Mamlatdar Shri.K.D.tadvi 232031 9978439325 mam-chotaudepur@gujarat.gov.in 

TDO Miss  M.V.Leuva 232041 9484665655 tdo-chhotaudepur@gmail.com 

Chief 

Officer 
Shri Shivhari Sharma 232059 9737282888 

np_cudepur@yahoo.com 

Jetpur 

Pavi 

 

Prant 

Officer Shri Kalpesh Unadkat 
02669 232010 9898161463 

Jetpur Pavi 

02664-242133 

prantofficechhotaudepur@gmail.com 

Mamlatdar Shri P.G. Naik 

02664 

242828 7574953450 mam-jetpur-pavi@gujarat.gov.in 

TDO 

 
Shri Samir Mojnidar  242123 8758588154 

tdo-jetpur@gujarat.gov.in 

Kavant 

Prant 

Officer Shri Pritesh Patel 
02669  7829844207 

Kavant 

02669-246101 

 

Mamlatdar Shri K.V.Khant 
02669 

254254 7574953394 mam-kwant@gujarat.gov.in 

TDO Shri Bhavesh Vasava 254595 9909777098 Tdo-kawant @gujarat.gov.in 

Bodeli 

Prant 

Officer Shri.Shivani Goyal 
02665 222040 7574953288 

Bodeli 

02665-220333 

prantofficebodeli@gmail.com 

Mamlatdar Shri.Gopal Harsadani 
02665 

222030 9427692033 mamlatdarofficebodeli@gmail.com 

TDO Shri  Hashmukh Rathva 221345 7069077568 Tdo-bodeli@gujarat.gov.in 

Nasvadi 

Prant 

Officer Shri.Umesh Shah 
02669 232010 9638134772 

Nasvadi 

02665-220333 

 

Mamlatdar Shri.Gopal Harsadani 
02665 

9909215077 9427056297 mam-nasvadi@gujarat.gov.in 

TDO Shri.S.J.Chudhary 272032 9904400939 tdo-nasvadi@gujarat.gov.in 

Sankheda 

Prant 

Officer Shri.Shivani Goyal 
02665 222040 7574953288 

Sankheda 

02665-243233 

prantofficebodeli@gmail.com 

Mamlatdar ShriK.P.Padwala 
02665 

243159 9427692033 mam-sankheda@gujarat.gov.in 

TDO Shri S.M.Rathva 243228 7874134570 tdo-sankheda@gujarat.gov.in 
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િોટાઉદેપરુ જીલ્લાના પોલીસ અત્તધકારીઓના સપંકવ  નબંર 

અ.નં
. 

પો.સ્ટે/િાખા/
કચેિીનુ ંનામ 

હોદૃો અત્તધકારીશ્રીનુ ં
નામ 

મોબાઇલ નબંર પો.સ્ટે./કચે
િીનો 

ટેલીફોન 

નબંિ 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 

૦૧ છોટાઉદેપિુ 
S.P 

શ્રી 
એમ.એસ.િાિોર 

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 
૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૭૭ 

sp-cpr@gujarat.gov.in 

૦૨ છોટાઉદેપિુ 
DYSP શ્રી એ.વી.કાટકડ  ૯૪૨૭૮૭૮૬૯૬  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૮૧ 

dysp-cpr-
vad@gujarat.gov.in 

૦૩ છોટાઉદેપિુ 
DYSP શ્રી જે.જી.ચાવડા  ૯૪૨૫૦૫૨૫૨૫  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૮૧ 

dysp-admin-
cpr@gujarat.gov.in 

૦૪ છોટાઉદેપિુ  
DYSP શ્રી એ.એસ .પટણી  ૮૯૮૦૦૪૭૧૫૪ 

૦૨૬૬૯-
૨૩૩૧૧૪  

sc/st-cpr@gujarat.gov.in 
 

૦૫  છોટાઉદેપિુ 
(LCB ) 

PIS શ્રી 
એ.એસ.સરવૈયા  

૯૯૯૮૮૧૩૬૫૩  ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૭૮૯ 

lcb-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૦૬  છોટાઉદેપિુ 
(LIB ) 

PIS શ્રી એચ.પી.ગામીિ   ૯૯૭૮૭૯૮૪૫૫  ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૧૦૮ 

lib-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૦૭  છોટાઉદેપિુ  
CPI શ્રી કે.પી.ગામેિી  ૮૯૮૦૦૪૯૭૭૭  

૦૨૬૬૫- 

૨૨૨૫૩૩ 

cpi-cpr-
vad@gujarat.gov.in 

૦૮  બોડેલી 
CPI શ્રી બી.આર.િીલ  ૯૪૨૭૫૩૮૩૯૭   

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૧૬૯  
cpi-bodeli-

vad@gujarat.gov.in 

૦૯  િીડિ 
PSI શ્રી  વી.એસ.પટેલ   ૯૬૦૦૦૫૬૫૭૦  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૧૦૯  
rdr-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૧૦  નસવાડી 
PSI શ્રી.જી.બી.િરવાડ  ૯૯૨૪૭૯૨૯૨૨   

૦૨૬૬૧- 

૨૭૨૦૩૩ 

polstn-nas-
vad@gujarat.gov.in 

૧૧  જેતપિુ 
પાવી 

PSI 
શ્રી 
એસ.આર.િરવાડ  

૯૯૨૪૦૪૪૨૭૭  
૦૨૬૬૯- 

૨૪૨૧૩૩  
polstn-jet-

vad@gujarat.gov.in 

૧૨ કવાટં PSI શ્રી પી.વી.વસાવા  ૭૯૮૪૬૭૭૫૧૫ ૦૨૬૬૯- 

૨૫૪૧૩૩  
polstn-kaw-

vad@gujarat.gov.in 
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૧૩ બોડેલી 
PSI શ્રી સી.ડી.પટેલ  ૯૬૮૭૬૨૪૬૦૯  

૦૨૬૬૯- 

૨૨૦૩૩૩   
polstn-bodeli-

vad@gujarat.gov.in 

૧૪ કિાલી 
PSI શ્રી વાય.ડી.િોગી ૯૮૨૫૨૪૦૩૫૬  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૬૮ 

polstn-karali-
vad@gujarat.gov.in 

૧૫  િંગપિુ 
PSI શ્રી ડી.એમ.વસાવા  ૯૫૫૮૨૯૧૧૧  

૦૨૬૬૫- 

૨૪૬૧૦૧  
polstn-rang-

vad@gujarat.gov.in 

૧૬  છોટાઉદેપિુ 
PSI શ્રી સી.કે.નીનામા   ૯૮૯૮૦૨૮૮૨૦   

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૬૮  
polstn-cupur-

vad@gujarat.gov.in 

૧૭  સખંેડા 
PSI શ્રી એન.કે.ડાિી  ૯૦૯૯૦૩૮૯૯૧  

૦૨૬૬૫  

૨૪૩૨૩૩  
polstn-sank-

vad@gujarat.gov.in 

૧૮  કદવાલ 
PSI 

શ્રી  
એસ.આઇ.પટેલ  

૯૮૯૮૧૨૯૯૨૦  
૦૨૬૬૯- 

૨૬૮૫૩૩  
Postn-

kadwal@gujarat.gov.in 

૧૯  પાનવડ 
PSI શ્રી બી.જી.ઇસરાણી  

૯૮૨૫૪૨૧૩૨૫  ૦૨૬૬૯- 

૨૭૭૪૩૩  
Postn-

pan@gujarat.gov.in  

૨૦  મીસીંગ સેલ  
PSI શ્રી જી.એન.પરમાર  

૯૯૭૮૨૦૯૪૪૪  ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૦૬૮  
control-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૨૧  SOG 

PSI 
શ્રી 
એ.એસ.સરવૈયા  

૯૯૯૮૮૧૩૬૫૩  
૦૨૬૬૯ 
૨૩૩૧૦૬ 

sog-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૨૨  હડેકવાટણસણ PSI શ્રી બી.એસ.રાવળ  ૯૪૨૭૩૩૧૪૩૯  ૦૨૬૬૯ 
૨૩૩૧૧૬  

hq-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૨૩  પેિોલ ફલો 
સ્કોડ  

PSI શ્રી વી.એસ.પટેલ  ૯૬૦૦૫૬૫૭૦  ૦૨૬૬૯ 
૨૩૩૧૦૯  

rdr-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૨૪ મરહલા 
પો.સ્ટે.  

PSI શ્રી.એસ.એન.પટેલ  ૯૯૭૬૮૯૨૫૧૫  ૦૨૬૬૯ 
૨૩૨૯૬૮ 

polstn-mahila-
cpr@gujarat.gov.in 

૨૫ BDDS PSI શ્રી આર.ટી.રાઠવા  ૯૭૩૭૨૬૭૫૪૭ ૦૨૬૬૯ 
૨૩૩૧૧૬ 

hq-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૨૬  QRT  PSI શ્રી જી.બી.રાઠવા  ૯૭૨૬૮૬૫૭૯૨  ૦૨૬૬૯ 
૨૩૩૧૧૬ 

hq-sp-
cpr@gujarat.gov.in 

૨૭   કંટ્રોલ રૂમ    ૦૨૬૬૯ 
૨૩૩૧૦૧ 

control-sp-
cpr@gujarat.gov.in 
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જિલ્લા કક્ષાના ફોન નબંર 

ક્રમ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ મોબાઈલ નબંર કચેરીનુ ંનામ 

૧ કલેકટિશ્રી શ્રી સજુલ મયાત્રા (IAS) ૯૯૭૮૪૦૫૯૩૭ 
કલેકટિ કચેિી, જીલ્લા સેવાસદન 

છોટાઉદેપિુ 

૨ જજલ્લા શવકાસ અશઘકાિીશ્રી શ્રી શમરહિ પટેલ(IAS) ૯૯૭૮૪૦૬૪૬૮ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૩ પોલીસ અશઘક્ષકશ્રી શ્રી એમ.એસ ભાભોિ(IPS) ૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 
પોલીસ અશઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, 
ઓલ્ડ પલેેસ િોડ, છોટાઉદેપિુ 

૪ શનવાસી અશઘક કલેકટિશ્રી શ્રી.કે.એસ .વસાવા(GAS) ૭૫૭૪૩૫૩૨૭ 
કલેકટિ કચેિી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપિુ 

૫ પ્રાયોજના વહીવટદાિશ્રી શ્રી વી.સી.ગામીત (GAS) ૯૯૭૮૪૦૫૬૫૧ પ્રાયોજના કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૬ નાયબ વન સિંક્ષકશ્રી શ્રી શનલેિ પડંયા ૭૫૭૪૯૫૦૧૫૪ સેિેટિીએટ ભબલ્ડીંગ, છોટાઉદેપિુ 

૭ 
શનયામકશ્રી, જજલ્લા ગ્રામ 

શવકાસ એજન્સી 
શ્રી પી.એ.ગામીત ૯૯૦૯૨૮૯૧૮૦ 

જજલ્લા ગ્રામ શવકાસ એજન્સી, 
જજલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૮ નાયબ કલેકટિ-૧(I/C) 
કુ.અંરકતા કે. પિમાિ 

(GAS) 
૭૫૭૪૯૫૩૨૮૮ 

કલેકટિ કચેિી, જીલ્લા સવેાસદન 
છોટાઉદેપિુ 

૯ નાયબ કલેકટિ-૨ સશુ્રી. સધુાબેન વસાવા ૭૫૭૪૯૫૩૨૯૬ 
કલેકટિ કચેિી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપિુ 

૧૦ 
પ્રાતં અશઘકાિીશ્રી, 

છોટાઉદેપિુ 
શ્રી કલ્પેિ ઉનડ્કક્ટ(GAS) ૯૮૯૮૧૬૧૪૬૩ 

પ્રાતં કચેિી, જજલ્લા સેવાસદન 
છોટાઉદેપિુ 

૧૧ પ્રાતં અશઘકાિીશ્રી, બોડલેી કુ.શિવાની ગોયલ(IAS) ૭૫૭૪૯૫૩૨૮૭ 
પ્રાતં કચેિી, જજલ્લા સેવાસદન, 

બોડલેી 

૧૨ 
નાયબ જજલ્લા ચ ૂટંણી 

અશઘકાિીશ્રી 
શ્રી કે.જે.જાડજેા(GAS) ૯૯૭૮૪૦૫૯૬૦ જજલ્લા સેવાસદન, છોટાઉદેપિુ 

૧૩ 
મદદનીિ પોલીસ 

અશઘક્ષકશ્રી 
શ્રી એ.વી.કાટકિ(IPS) ૯૪૨૭૮૭૮૬૯૬ 

પોલીસ અશઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, 
ઓલ્ડ પલેેસ િોડ, છોટાઉદેપિુ 

૧૪ 

નાયબ જજલ્લા શવકાસ 
અશઘકાિીશ્રી (પચંાયત) 

(I/C) 

શ્રી.પી.એમ.આચાયણ ૯૯૨૫૦૪૫૧૦૩ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 
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૧૫ 
નાયબ જજલ્લા શવકાસ 
અશઘકાિીશ્રી (મહસેલુ) 

શ્રી.એમ.આિ. વસાવા ૯૦૧૬૦૦૯૯૪૭ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૧૬ 

નાયબ પોલીસ 
અશઘક્ષકશ્રી       (હડે 

કવાણટિ) 

શ્રી જે.જી.ચાવડા  ૯૯૨૫૦૫૨૫૨૫  
પોલીસ અશઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, 
ઓલ્ડ પલેેસ િોડ, છોટાઉદેપિુ 

૧૭ 

નાયબ પોલીસ 
અશઘક્ષકશ્રી        

એસ.સી/એસ.ટી)  

શ્રી.એ.એસ.પટણી  ૮૯૮૦૦૪૭૧૫૪  
પોલીસ અશઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, 
ઓલ્ડ પલેેસ િોડ, છોટાઉદેપિુ 

૧૮ 
જજલ્લા પિુવઠા 

અશઘકાિીશ્રી (I/C) 

કુ.અંરકતા કે. પિમાિ 
(GAS) 

૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫ 
કલેકટિ કચેિી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપિુ 

૧૯ 
સશુપ્રટેન્ડને્ટ ઓફ લેન્ડ 

િેકોડણ 
શ્રી કે.વી.ભમાત ૯૮૨૫૩૧૯૪૬૩ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૨૦ 
જજલ્લા શતજોિી 
અશઘકાિીશ્રી 

શ્રી એન.એસ.ચૌધિી ૯૯૦૪૪૪૫૭૫૧ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૨૧ 
જજલ્લા આયોજન 

અશઘકાિીશ્રી 
કુ.એસ.બી.ડાભી (GAS) ૯૭૨૫૫૩૧૬૬૨ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૨૨ શવભાગીય શનયામકશ્રી શ્રી આિ.ડી.ગલચિ ૬૩૫૯૯૧૯૦૩૦ 
ગ.ુિા.મા.વા.વ્ય. શનગમ, એસટી, 

વડોદિા 

૨૩ 
મદદનીિ કશમશ્નિશ્રી 
(આરદજાશત)(I/C) 

શ્રી ભિપોડા ૯૪૨૬૩૭૫૭૬૮ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૨૪ ભસૂ્તિિાસ્ત્રીશ્રી, શ્રી નીિવ બાિોટ ૯૭૨૭૭૦૬૩૫૬ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૨૫ શવદ્યતુ શનિીક્ષકશ્રી શ્રી વી.કે પિુોરહત ૯૮૭૯૫૯૭૬૭૧ 
નમણદા ભવુન, બી-બ્લોક સાતમો 

માળ, જેલ િોડ, વડોદિા 

૨૬ 
કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી,         
(શવદ્યતુ મા અને મ) 

શ્રી ડી.ડી િેખડીયા ૯૮૨૫૭૮૪૨૭૦ મા અને મ (શવદ્યતુ) વડોદિા 
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૨૭ 
કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી,        

(એમજીવીસીએલ) 
શ્રી ડી.પી.મોદી ૯૯૨૫૨૦૮૮૫ શવભાગીય કચેિી, બોડલેી, 

૨૮ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 
માગણ અને મકાન શવભાગ 

(સ્ટેટ) 

શ્રી આિ.ડી.પટેલ ૯૮૨૫૮૦૧૮૧૭ શવશ્રામ ગહૃની બાજુમા ંછોટાઉદેપિુ 

૨૯ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 
માગણ અને મકાન શવભાગ 

(પચંાયત) 

શ્રી એચ.એસ.વસાવા ૯૯૭૮૯૧૫૫૮૯ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૩૦ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 
(બાઘંકામ શવભાગ, પાણી 

પિુવઠા યોજના, 
છોટાઉદેપિુ) 

શ્રી કે.એસ.બાિૈયા ૯૯૭૮૯૧૫૫૮૯ 

જાહિે આિોગ્ય સખુાકાિી 
પેટાશવભાગ, ગ.ુપા.પ ુઅને ગટિ 

વ્યવસ્થા બોડણ, સિકાિી ચાલી પાસે 
પેલેસ િોડ છોટાઉદેપિુ 

૩૧ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 
શસચાઈ યોજના શવભાગ 
ન.ં૨ (સખુી) બોડલેી (I/C) 

શ્રી જે.આિ.ચૌધિી ૯૭૨૫૪૨૬૬૮૪ 
એ.ડી.એમ બ્લોક, અલીખેિવા િોડ, 

બોડલેી 

૩૨ 
કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 

િાષ્રીય ઘોિીમાગણ  બોડલેી 
શ્રી એ.જે પટેલ ૯૮૨૫૧૬૪૭૦૧ િાષ્રીય ઘોિીમાગણની કચેિી, બોડલેી 

૩૩ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી 
(યાશંત્રક) પાણી પિુવઠા 

(I/C) 

શ્રી હષણદ પિમાિ ૯૯૭૮૪૦૬૮૮૭ 
જાહિે આિોગ્ય યાશંત્રક વભાગ, 

પાણી પિુવઠા, બોડલેી 

૩૪ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 
શસિંચાઈ પચંાયત 
છોટાઉદેપિુ (I/C) 

શ્રી એચ.એસ ચતવેુદી ૯૯૭૪૬૩૯૮૮૮ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૩૫ 
કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 

શસિંચાઈ 
શ્રી સતુિીયા ૮૧૫૫૯૫૦૧૬૧ 

પાઈપ લાઈન પ્રોજેકટ શવભાગ ન-ં
૧, શ્રીજી સોસાયટી, છોટાઉદેપિુ 

૩૬ 

કાયણપાલક ઈજનેિશ્રી, 
નમણદા યોજના, ડભોઈ 

(I/C) 

શ્રી શવજય િાહ ૯૯૭૯૮૫૧૧૬૧ નમણદા યોજના ડભોઈ 
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૩૭ 
નગિ શનયોજક 
છોટાઉદેપિુ 

શ્રી પી.એમ દેસાઈ ૯૨૬૫૫૩૮૨૭૭ વડોદિા 

૩૮ જજલ્લા શિક્ષણાશઘકાિીશ્રી શ્રી બી.ડી.બાિીયા ૯૯૦૯૯૭૬૧૯૪ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૩૯ 
નાયબ જજલ્લા 

પ્રા.શિક્ષણાશઘકાિીશ્રી 
શ્રી નગીનભાઈ િાઠવા ૯૨૭૪૪૯૪૧૬૭ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૪૦ 
જજલ્લા ખેતીવાડી 

અશઘકાિીશ્રી 
શ્રી પી.એમ આચાયણ 

૮૯૮૦૦૨૭૮૯૨, 

૯૯૨૫૦૪૫૧૦૩ 
જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૪૧ 

મદદનીિ ચેિીટી 
કશમશ્નિશ્રી, 

છોટાઉદેપિુ(I/C) 

શ્રી વસાવા 
 

તાલકુા પચંાયતની સામે  કવાટસણ 

૪૨ 
સશુપ્રટેન્ડને્ટશ્રી, સીએચસી, 

છોટાઉદેપિુ 
ડાણ. યોગેિ પિમાિ ૯૦૯૯૯૭૧૮૧૮ 

િેફિલ હોસ્સ્પટલ અને સામરૂહક 
આિોગ્ય કેન્રષ્ છોટાઉદેપિુ 

૪૩ 

જજલ્લા િજીસ્રાિશ્રી 
સહકાિી મડંળીઓ, 

છોટાઉદેપિુ 

શ્રી એચ.એન.િાઠવા ૯૯૦૯૦૧૬૭૩૪ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૪૪ 

મખુ્ય જજલ્લા આિોગ્ય 
અશઘકાિીશ્રી 

(સી.ડી.એચ.ઓ) 

શ્રી એમ.આિ ચૌઘિી ૯૪૨૬૭૭૦૬૦૨ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૪૫ 
જજલ્લા પ્રોગ્રામ ઓરફસિ 

(આઈ.સી.ડી.એસ) 
શ્રીમતી ઉષાબેન ગજ્જિ ૯૪૦૮૦૨૦૩૬૪ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૪૬ 
જજલ્લા િમતગમત 

અશઘકાિીશ્રી 
શ્રી લક્ષ્મણશસિંહ ચૌહાણ ૭૮૭૪૬૦૬૭૬૭ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૪૭ 
િોજગિા અશઘકાિીશ્રી 

(જનિલ) 
શ્રી િમણ પિમાિ  ૯૮૭૦૦૩૫૬૧૯ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૪૮ 
નગિ િોજગાિ 

અશઘકાિીશ્રી (I/C) 
શ્રી અલ્પેિ ચૌહાણ ૯૭૨૬૭૩૩૭૧૨ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૪૯ 
નાયબ પશપુાલન 

શનયામકશ્રી 
ડાણ.ડી.એચ.માડંવીયા ૯૪૨૭૬૦૨૧૫૪ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 
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૫૦ 

જજલ્લા આંકડા 
અશઘકાિીશ્રી, છોટાઉદેપિુ 

(I/C) 

શ્રી સી.આિ.ભબિાઈ ૯૮૨૫૬૦૪૫૦૩ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૫૧ 
જજલ્લા આહવેુદ 
અશઘકાિીશ્રી(I/C) 

ડો.ભવુનશસિંહ િાઠવા ૯૭૨૭૧૬૬૪૭૦ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૫૨ 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશઘકાિીશ્રી (પચંાયત) 

છોટાઉદેપિુ (I/C) 

શ્રી સી.આિ.ભબિાઈ ૯૮૨૫૬૦૪૫૦૩ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૫૩ 

જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અશઘકાિીશ્રી (શવકસતી 
જાશત) છોટાઉદેપિુ (I/C) 

શ્રી એચ.એમ.સાવલીયા ૯૯૭૪૬૫૫૭૦૮ જજલ્લા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૫૪ 

નાયબ ઉદ્યોગ કશમશ્નિ 
અને જનિલ મેનજેિ 

છોટાઉદેપિુ  

શ્રી પી.બી.પટેલ ૮૧૨૮૯૯૧૪૨૭ 
જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્રષ્, તાલકુા 

પચંાયતની બાજુમા,ં છોટાઉદેપિુ 

૫૪ 
જજલ્લા સમાજ સિુક્ષા 

અશઘકાિીશ્રી 
શ્રીમતી ભાગણવી શનનામા ૯૦૯૯૮૯૭૮૯૯ આરદવાસી અશતશથ ગહૃ, છોટાઉદેપિુ 

૫૫ 

નાયબ શનયામકશ્રી 
(બાગાયત) છોટાઉદેપિુ 

(I/C) 

શ્રી કૃણાલ એ પટેલ ૯૮૨૫૫૧૩૯૫૨ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૫૬ 

નાયબ શનયામકશ્રી 
(અન.ુજાશત) છોટાઉદેપિુ 

(I/C) 

શ્રી ઘનશ્યામ વાઘલેા ૯૯૭૪૮૨૫૪૯૦ આરદવાસી અશતશથ ગહૃ, છોટાઉદેપિુ 

૫૭ ડઝેીગ્નેિન ઓરફસિ શ્રી એન.વી મહતેા ૯૮૨૪૧૬૫૩૫૯ ફડ અન્ડ ડ્રગસની કચેિી વડોદિા 

૫૮ 
સહાયક મારહતી 

શનયામકશ્રી 
શ્રી સી.એફ.વસાવા ૯૯૭૮૪૪૦૮૭૮ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૫૯ 
મદદનીિ પ્રાયોજના 

અશઘકાિીશ્રી (વન) (I/C) 
શ્રી ડી.કે.ચૌધિી ૭૦૪૬૩૮૫૨૫૭ 

પ્રાયોજના વહીવટદાિશ્રીની, 
છોટાઉદેપિુ 

૬૦ 

મદદનીિ પ્રાદેશિક વાહન 
વ્યવહાિ અશઘકાિીશ્રી 

(I/C) 

શ્રી એસ.બી.કાચા ૭૫૭૫૮૨૬૯૭૩ 
આિ.ટી.ઓ કચેિી, ફતેપિુા, 

છોટાઉદેપિુ 

૬૧ 
મદદનીિ મત્સ્યોદ્યોગ 

શનયામકશ્રી 
શ્રી આિ.આિ.ઉનડકટ ૮૫૧૧૧૯૮૧૫૬ 

િાહ્મણ વાડી પાસ,ે નવાપિુા, 
છોટાઉદેપિુ 
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૬૨ 
મદદનીિ શનયામકશ્રી, 

જમીન સિંક્ષણ 
શ્રી કે.જે ઉપાઘ્યાય ૯૭૩૭૮૪૭૯૫૫ 

જી.એલ.ડી.સી, િાણી બગં્લો, 
છોટાઉદેપિુ 

૬૩ 
જજલ્લા બાળસિુક્ષા 

અશઘકાિીશ્રી 
શ્રી બાલભરષ્ ગઢવી ૯૭૧૨૨૮૧૫૨૮ આદીવાસી અશતશથગહુ, છોટાઉદેપિુ 

૬૪ 
જજલ્લા દહજે પ્રશતબઘંક 

અશઘકાિી 
શ્રીમશત રકિણબેન તિાલ ૯૪૨૭૫૧૫૮૯૨ આરદવાસી અશતશથ ગહૃ, છોટાઉદેપિુ 

૬૫ ચીટનીિ ટુ કલેકટિશ્રી કુ.કે.બી.સોલકંી ૭૫૭૪૯૫૩૩૬૭ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૬૬ 
મામલતદાિશ્રી, 

છોટાઉદેપિુ 
શ્રી કે.ડી.તડવી ૯૯૭૮૪૩૯૩૨૫ મામલતદાિ કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૬૭ મામલતદાિશ્રી, કવાટં શ્રી કે.વી.ખાટં ૯૯૧૩૬૧૨૯૮૬ મામલતદાિ કચેિી, કવાટં 

૬૮ 
મામલતદાિશ્રી, 
જેતપિુપાવી 

શ્રી પી.જી નાયક ૮૧૪૧૦૮૭૨૭૨ મામલતદાિ કચેિી, જેતપિુપાવી 

૬૯ મામલતદાિશ્રી, બોડલેી શ્રી ગોપાલ હિદસાણી(i/c) ૯૪૨૭૦૫૬૨૯૭ મામલતદાિ કચેિી, બોડલેી 

૭૦ મામલતદાિશ્રી, સખંેડા શ્રી કે.પી પડવાલા ૯૪૨૭૬૯૨૦૩૩ મામલતદાિ કચેિી, સખંેડા 

૭૧ મામલતદાિશ્રી, નસવાડી શ્રી ગોપાલ હિદસાણી ૯૪૨૭૦૫૬૨૯૭ મામલતદાિ કચેિી, નસવાડી 

૭૨ 
તાલકુા શવકાસ 

અશઘકાિીશ્રી, છોટાઉદેપિુ 
કુ.એમ.જે.લેઉઆ ૯૪૮૪૬૬૫૬૫૫ તાલકુા પચંાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ 

૭૩ 
તાલકુા શવકાસ 

અશઘકાિીશ્રી, કવાટં 
શ્રી ભાવેિભાઇ વસાવા ૭૫૬૭૦૭૬૪૫૨ તાલકુા પચંાયત કચેિી, કવાટં 

૭૪ 
તાલકુા શવકાસ 

અશઘકાિીશ્રી, જેતપિુપાવી 
શ્રી સમીિભાઇ મોજણીદાિ ૮૭૫૮૫૮૮૭૫૪ 

તાલકુા પચંાયત કચેિી, જેતપિુ 
પાવી 

૭૫ 
તાલકુા શવકાસ 

અશઘકાિીશ્રી,બોડલેી 
શ્રી હિમખુ િાઠવા ૭૦૬૯૦૭૭૫૬૮ તાલકુા પચંાયત કચેિી, બોડલેી 

૭૬ 
તાલકુા શવકાસ 

અશઘકાિીશ્રી, સખંેડા 
શ્રીએસ.એમ.િાઠવા ૭૮૭૪૧૩૪૫૭૦ તાલકુા પચંાયત કચેિી, સખંેડા 

૭૭ 
તાલકુા શવકાસ 

અશઘકાિીશ્રી, નસવાડી 
શ્રી એસ.જે.ચૌધિી ૯૯૦૪૪૦૦૯૩૯ તાલકુા પચંાયત કચેિી, નસવાડી 

૭૮ ચીફ ઓરફસિ છોટાઉદેપિુ શ્રી શિવહિી િમાણ ૯૭૩૭૨૮૨૮૮૮ નગિ સેવાસદન, છોટાઉદેપિુ 
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૭૯ લીડ બેન્ક મેનેજિ શ્રી કે.સી પાઠક ૮૯૮૦૦૧૩૮૦૨ બેંક ઓફ બિોડા, છોટાઉદેપિુ 

૮૦ જજલ્લા જમીન શનિીક્ષકશ્રી  કુ.અવની એમ. ચૌહાણ ૯૫૧૨૦૦૩૧૩૧ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૮૧ સીટી સવે સપુ્રીટેન્ડને્ટશ્રી  કુ.અવની એમ. ચૌહાણ ૯૫૧૨૦૦૩૧૩૧ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

૮૨ 
સબ િજીસ્રાિશ્રી, 

છોટાઉદેપિુ 
શ્રી એન.એમ.ભટ્ટ ૯૯૭૪૫૪૬૫૪૧ સેિેટિીએટ ભબલ્ડીંગ, છોટાઉદેપિુ 

૮૩ એસી બી   પી આઈ શ્રી એન એલ પાડંોિ ૯૭૧૪૨૪૦૫૯૦ શવશ્રામ ગહૃની બાજુમા ંછોટાઉદેપિુ 

૮૪ 
આઈ.ટી.આઈ (આચાયણ), 

છોટાઉદેપિુ 
શ્રી મોદી ૯૭૨૫૦૨૧૮૨૧ 

તાલકુા પચંાયતની સામે 
છોટાઉદેપિુ 

૮૫ 
ડી.પી.ઑ 

જી.એસ.ડી.એમ.એ 
કુ.રકિંજલ દેવકુમાિ પડંયા ૮૨૦૦૬૮૮૧૪૬ જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  Page 
136 

 
  

પડરત્તશષ્ટ :-૨૫ 

જિલ્લાની સરહદની નજીકના જીલ્લા કક્ષાના નબંર: 

૧.વડોદરા 

કંટ્રોલ રૂમ નબંર-૦૨૬૫-૨૪૨૭૫૯૨ 

ક્રમ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ મોબાઈલ નબંર કચેરીના સમ્પકવ નબંર 

૧. કલેતટરશ્રી સશુ્રી શાલીની 
અગ્રવાલ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૨૪ ૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૦૦ 

૨. મ્યતુ્તનત્તસપલ કમીશ્નરશ્રી શ્રી નભલન ઉપાધ્યાય  ૯૯૭૮૪૦૫૨૯૯ ૦૨૬૫-૨૪૩૩૩૪૪ 

૩. પોલીસ કમીશ્નરશ્રી શ્રી અનપુમત્તસન્હ 
ગેહલોત ્

૯૯૭૮૪૦૬૯૮૫ ૦૨૬૫-૨૪૩૧૪૧૪ 

૪. ડી.ડી.ઓ શ્રી શ્રી ડકરણ ઝવેરી ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૯ ૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૨૭ 

૫. ત્તનવાસી અત્તધક 
તલેતટરશ્રી 

શ્રી ડી.આર.પટેલ ૯૯૭૮૪૦૫૧૯૬ ૦૨૬૫-૨૪૧૯૭૦૦ 

૬. ચીફ ફાયર ઓફીસરશ્રી શ્રી પાથવ બ્રહ્મિટ્ટ ૯૯૨૪૦૨૫૦૯૪ ૦૨૬૫-૨૪૨૦૮૮૧ 

૭. મામલિદાર 
ડડઝાસ્ટરશ્રી 

શ્રીમિી રેખા શોઢા ૯૭૧૪૫૫૬૨૬૪ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૫૯૨ 

૮. ડી.પી.ઓ  શ્રીમિી શ્લેશા ત્તમસ્ત્રી ૯૭૩૭૯૮૮૮૯૧ ૦૨૬૫-૨૪૨૭૫૯૨ 

૯. પી.ઓ કુ.ભચરાસ્સ્મિા  ૯૭૩૭૪૭૮૦૮૮ ૦૨૬૫-૨૪૧૩૬૩૫ 
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૨.નમવદા 

કંટ્રોલ રૂમ નબંર-૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૧,૨૨૪૦૦૨ 

ક્રમ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ મોબાઈલ નબંર કચેરીના સમ્પકવ નબંર 

૧. કલેતટરશ્રી શ્રી ડી. એ. શાહ  ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૨ 

૨. ડી.ડી.ઓ શ્રી ડો. જિન્સી ત્તવલીયમ  ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦ 

૩. એસ.પી શ્રી શ્રી ડહમકર ત્તસન્હ  ૯૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૩૧૬ 

૪. ત્તનવાસી અત્તધક 
તલેતટરશ્રી 

શ્રી એચ. કે. વ્યાસ  ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ ૦૨૬૪૦-૨૨૨૩૨૬ 

૫. મામલિદારશ્રી 
ડડઝાસ્ટર 

શ્રી એસ.એન. સોની ૯૮૨૫૮૭૫૫૫૯ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૧ 
 

૬. ડી.પી.ઓ  શ્રી શેબલ સરકાર  ૯૭૧૭૩૯૩૩૧૦ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૯૧૧ 

૭. નાયબ મામલિદારશ્રી શ્રી ગણેશ ચૌધરી ૯૪૨૯૧૨૧૦૫૭ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૨ 
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૩.પચંમહાલ 

ક્રમ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ મોબાઈલ નબંર કચેરીના સમ્પકવ નબંર 

૧. કલેતટરશ્રી શ્રી અત્તમિ અરોરા ૯૯૭૮૪૦૬૨૧૭ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૮૦૦ 

૨. ડી.ડી.ઓ શ્રી શ્રી એ.જે.શાહ  ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૨ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૩૭૭ 

૩. એસ.પી શ્રી ડો.લીના પાટીલ  ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૭ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૪૫૦ 

૪. ત્તનવાસી અત્તધક 
તલેતટરશ્રી 

શ્રી એમ.એલ.નાલવ્યા ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૯ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૪૫૦ 

૫. મામલિદારશ્રી 
ડડઝાસ્ટર 

શ્રી વી.કે.અિીયા ૮૩૨૦૧૧૯૪૪૩ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૫૩૬ 

૬. ડી.પી.ઓશ્રી  શ્રી ત્તવરલ 
ડક્રશ્ચયન(ઇનચાર્જ) 

૯૫૧૦૮૪૩૮૭૩ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૫૩૬ 

૭. નાયબ મામલિદારશ્રી સશુ્રી આશા પટેલ  ૯૦૯૯૭૪૫૭૪૭ ૦૨૬૭૨-૨૪૨૫૩૬ 
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૪.દાહોદ 

ક્રમ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ મોબાઈલ નબંર કચેરીના સમ્પકવ નબંર 

૧. કલેતટરશ્રી શ્રી ત્તવિય ખરાડી ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૭ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૦૦૧ 

૨. ડી.ડી.ઓ શ્રી શ્રી રભચિ  રાિ  ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૨ ૦૨૬૭૩-૨૯૩૦૬૬ 

૩. એસ.પી શ્રી શ્રી ડહિેશ િોયસર ૯૯૭૮૪૦૫૦૬૮ ૦૨૬૭૩-૨૨૨૩૦૦ 

૪. ત્તનવાસી અત્તધક 
તલેતટરશ્રી 

શ્રી એમ.જે.દવે ૯૯૭૮૪૦૫૧૭૯ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૧૧૧ 

૫. મામલિદારશ્રી 
ડડઝાસ્ટર 

શ્રી પી.બી.કંુિાણી ૯૮૭૯૮૩૬૪૩૭ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૭૭ 

૬. ડી.પી.ઓશ્રી  શ્રી ત્તવરલ 
ડક્રશ્ચયન(ઇનચાર્જ) 

૯૫૧૦૮૪૩૮૭૩ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૭૭ 

૭. નાયબ મામલિદારશ્રી સશુ્રી હીમા ૭૬૦૦૩૭૬૨૬૧ ૦૨૬૭૩-૨૩૯૨૭૭ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૬ 

રાજ્ય કક્ષાના નબંર :- 

િમ કંરોલ રૂમ સપંકણ નબંિ ફેક્સ ઈ-મેલ 
૧ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી ૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૪, 
૨૩૨૫૧૯૦૦, 
૨૩૨૫૧૯૦૨, 
૨૩૨૫૧૯૦૭ 

૦૭૯-
૨૩૨૫૧૯૧૨, 
૨૩૨૫૧૯૧૬ 

 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૨ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી-ટોલ રી ૧૦૭૦ - - 

૩ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી 
સેટેલાઈટ ફોન નબંિ 

૮૮૧૬૨૧૪૬૭૭૧૧ - - 

૪ િીલીફ કમીશ્નિશ્રી, 
ગાધંીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૯ 
મો.૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩ 

૦૭૯-
૨૩૨૫૯૨૭૫ 

 

૫ મખુ્ય કાિોબાિી 
અશધકાિીશ્રી. 

GSDMA ગાધંીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 
-૨૩૨૫૯૨૭ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૦૭૯-
૨૩૨૫૯૨૭૫ 

ceo@gsdma.org 

૬ િાહત શનયામકશ્રી, 
ગાધંીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૧ 
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૨ 
મો.૯૯૭૮૪૯૬૦૮૭ 

- dor@gujarat.gov.in 

૭ શનયામકશ્રી, 
GSDMA ગાધંીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ 
મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૦૭૯-
૨૩૨૫૯૩૦૨ 

director@gsdma.org 

૮ મામલતદાિશ્રી SEOC 
ગાધંીનગ.િ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪ 
મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૬ 
મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ 

૦૭૯-
૨૩૨૫૧૯૧૨ 
૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૯ ઈન્ડીયન મેરોલોજીકલ 
ડીપાટણમેન્ટ,અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૧૬૫ 
૦૭૯-૨૨૮૫૭૬૫૭ 
૦૭૯-૨૨૮૬૧૪૧૩ 
૦૭૯-૨૨૮૬૫૪૪૯ 

૦૭૯- 
૨૨૮૬૫૧૬૫ 
૨૨૮૬૫૪૫૯ 

 

www.imd.gov.in 

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

dgisrgad@gmail.com 

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


જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  Page 
141 

 
  

સીસ્મોલોજીકલ િીસચણ ૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૨ ૬૬૭૩૯૦૧૫ 
 

ગિુરાિ સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ ઓથોરીટી,ગાધંીનગર 

ક્રમ હોદ્દો ફો.નબંર(ઓ) ફો.નબંર(રે) મોબાઈલ 
૧ મખુ્ય કાિોબાિી અશધકાિીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

૨૩૨૫૯૨૭૬ 
(ફેક્સ) 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૫ 

૦૭૯-
૨૩૨૫૪૯૦૦ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૨ અશધક મખુ્ય કાિોબાિી 
અશધકાિીશ્રી 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૦૩ 
૦૭૯-૨૩૨૫૩૫૪૬ 

૦૭૯-
૨૩૨૩૫૪૦૪ 

૯૪૨૮૮૧૪૨૮૦ 

૩ શનયામકશ્રી વહીવટ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-
૨૬૮૫૮૪૧૮ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૪ શનયામકશ્રી ફાયનાન્સ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૮ - ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  Page 
142 

 
  

 

     પડરત્તશષ્ટ :-૨૭ 

નકશા :- 

િોટાઉદેપરુ જિલ્લાનો નકશો 
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િોટાઉદેપરુ જિલ્લામા ંઆવેલ ડેમ દશાવવિો નકશો.
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૮: આપદા ત્તમત્ર ની યાદી 

Sr.No. Aapda Mitra Name Father Name Mobile No. District Taluka 

1 Rathva Mukeshbhai Chamaydabhai 9638440603 Chhotaudepur Chhotaudepur 

2 Rathva Jagdishbhai Tersingbhai 9925444302 Chhotaudepur Chhotaudepur 

3 Rathva Maheshbhai Kantibhai 9978016132 Chhotaudepur Chhotaudepur 

4 Rathva Naranbhai Govindbhai 9426828221 Chhotaudepur Tejagadh 

5 Rathva Sanjaybhai Himmatbhai 9904034402 Chhotaudepur Tejagadh 

6 Rathva Rajeshbhai Rameshbhai 9726975352 Chhotaudepur Tejagadh 

7 Rathva Arvindbhai Bachubhai 9537172625 Chhotaudepur Tejagadh 

8 Rathva Udesingbhai Naykabhai 9909352711 Chhotaudepur Tejagadh 

9 Rathva Ashokbhai Gokalbhai 8238654101 Chhotaudepur Jetpurpavi 

10 Rathva Shaileshbhai Budhiyabhai 9099203191 Chhotaudepur Jetpurpavi 

11 Rathva Ashokbhai Kanubhai 7567041407 Chhotaudepur Jetpurpavi 

12 Rathva Dilipbhai Rameshbhai 9638203444 Chhotaudepur Jetpurpavi 

13 Parmar Dolatasinh B. 9510261443 Chhotaudepur Kadval 

14 Baria Narendrabhai G. 7574959162 Chhotaudepur Kadval 

15 Rathva Sanjaybhai B. 9712829491 Chhotaudepur Kadval 

16 Baria Vipinsinh V. 9510680662 Chhotaudepur Kadval 

17 Nayka Ashwinbhai D. 9727806266 Chhotaudepur Kadval 

18 Tadvi Sanjaybhai Ashokbhai 8238697498 Chhotaudepur Bodeli 

19 Rathva Sarjanbhai Mohanbhai 9099408113 Chhotaudepur Bodeli 

20 Rathva Ajitbhai Dhanjibhai 9537555752 Chhotaudepur Bodeli 

21 Rathva Ajaybhai Mahendrabhai 7874265675 Chhotaudepur Bodeli 

22 Rathva Kalpeshbhai Vechatbhai 9727546138 Chhotaudepur Bodeli 

23 Tadvi Bhaljibhai Mohanbhai 9537439906 Chhotaudepur Sankheda 

24 
Tadvi 
Parasottambhai Somabhai 

9978439907 Chhotaudepur 
Sankheda 

25 Tadvi Vinodbhai Naginbhai 9624571702 Chhotaudepur Sankheda 

26 Bhil Arjunbhai Dasharathbhai 7574049200 Chhotaudepur Nasvadi 

27 Bhil Rakeshbhai Jayantibhai 9512488602 Chhotaudepur Nasvadi 

28 Bhil Prakashbhai Chimanbhai 9016928313 Chhotaudepur nasvadi 

29 Tadvi Mineshbhai Himmatbhai 9510253820 Chhotaudepur Nasvadi 

30 Rathva Maheshbhai Bhalsingbhai 9016855699 Chhotaudepur Kavant 

31 Rathva Vijaybhai Manabhai 9687050878 Chhotaudepur Kavant 

32 Rathva Amrubhai Jandubhai 6355650472 Chhotaudepur Kavant 

33 Rathva Ishwarbhai Parashubhai 9499618994 Chhotaudepur Kavant 

34 Rathva Arvindbhai Bhanjibhai 9909892839 Chhotaudepur Kavant 

35 Rathva Ravajibhai Pragajibhai 9016582760 Chhotaudepur Bahadarpur 

36 Vasava Kalidas Bhalubhai 9978823532 Chhotaudepur Bahadarpur 

37 Solanki Yogendrasinh Naginbhai 8347914583 Chhotaudepur Bahadarpur 
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Sr.No. Aapda Mitra Name Father Name Mobile No. District Taluka 

1 Rathva Makanbhai Bachubhai 9712851201 Chhotaudepur Chhotaudepur 

2 Rathva Vinodbhai Jagubhai 9638810217 Chhotaudepur Chhotaudepur 

3 Rathva Rameshbhai Tersingbhai 9726836832 Chhotaudepur Chhotaudepur 

4 Tadvi Ritaben Nanubhai 7575810596 Chhotaudepur Chhotaudepur 

5 Rathva Vinaben Parsingbhai 7069493640 Chhotaudepur Chhotaudepur 

6 Rathva Anitaben Raysingbhai 9687133210 Chhotaudepur Chhotaudepur 

7 Rathva Bhimsingbhai Chhaganbhai 8469424490 Chhotaudepur Chhotaudepur 

8 Rathva Kaljibhai Ramatiyabhai 9714298453 Chhotaudepur Chhotaudepur 

9 Rathva Gayatriben Kamleshbhai 9574234903 Chhotaudepur Chhotaudepur 

10 Rathva Sitaben Kailashchandra 9638811749 Chhotaudepur Chhotaudepur 

11 Rathva Ushaben Gujalabhai 9512854759 Chhotaudepur Chhotaudepur 

12 Rathva Sanjaybhai Vinubhai 9913780129 Chhotaudepur Jetpurpavi 

13 Rathva Sandipkumar Koyajibhai 9913182251 Chhotaudepur Jetpurpavi 

14 Koli Maheshkumar Budhiyabhai 9726233597 Chhotaudepur Jetpurpavi 

15 Rathva Daxaben Rangudiyabhai 9638409269 Chhotaudepur Kavant 

16 Rathva Kanubhai Desaibhai 9737841397 Chhotaudepur Bodeli 

17 Rathva Ashwinbhai Raysingbhai 9924962452 Chhotaudepur Bodeli 

18 Rathva Pravinbhai Shanabhai 9913916250 Chhotaudepur Bodeli 

19 Vasava Fatesinh Govindbhai 9979395458 Chhotaudepur Sankheda 

20 Tadvi Satishbhai Somabhai 9624521451 Chhotaudepur Sankheda 

21 Rathva Maheshbhai Nagajibhai 7673981004 Chhotaudepur 

22 Bhil Rakeshbhai Hasmukhbhai 7874869076 Chhotaudepur Nasvadi 

23 Bhil Dipakbhai Laxmanbhai 9979504823 Chhotaudepur Nasvadi 

24 Bhil Alpeshbhai Mahendrabhai 7572873551 Chhotaudepur Nasvadi 

25 Bhil Tejalben Maheshbhai 8238979307 Chhotaudepur Nasvadi 

26 Bhil Kajalben Mahesbhai 9512486063 Chhotaudepur Nasvadi 

27 Bhil Sudhaben Laxmanbhai 9979504823 Chhotaudepur Nasvadi 

28 Bhoi Chetanbhai Gopalbhai 9726875664 Chhotaudepur Sankheda 

29 Bhoi Jitendra Rajubhai 9909329942 Chhotaudepur Sankheda 

30 Tadvi Kiranbhai Naginbhai 9737607798 Chhotaudepur Sankheda 

31 Rathva Maheshbhai Fakirbhai 9726875664 Chhotaudepur Sankheda 

32 Rathva Hetalben Rameshbhai 9687765308 Chhotaudepur Jetpurpavi 

33 Rathva Bhavnaben Bhagabhai 9913587845 Chhotaudepur Jetpurpavi 

34 Tadvi Laxmiben Shaileshbhai 8469753843 Chhotaudepur Jetpurpavi 

35 Rathva Rajeshbhai Devsingbhai 9913525380 Chhotaudepur Kavant 

36 Rathva Dhiranbhai Jangubhai 9099712994 Chhotaudepur Kavant 

37 Rathva Dharmeshbhai Jangubhai 9099712994 Chhotaudepur Kavant 

38 Rathva Varshaben Hamirbhai 8141679320 Chhotaudepur Kavant 

39 Rathva Pinkalben Pravinbhai 9537656444 Chhotaudepur Kavant 

40 Rathva Raginiben Punambhai 9727580204 Chhotaudepur Bodeli 

41 Tadvi Varshaben Rajubhai 9979015434 Chhotaudepur Bodeli 

42 Vankar Gitaben Chunilal 8238985931 Chhotaudepur Bodeli 
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 ગિુરાિ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 
સિામડંળ,ગાધંીનગર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જિલ્લા ઈમરિન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, 

કલેતટર કચેરી,િોટાઉદેપરુ. 
ફોન ન-ં૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૧,૨૩૩૦૧૨ 

ફેતસ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૨  


