
 

 

 

 

 

 

 

 

 

સંદેશ 

       

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના ૨૦૨૧ 
ગાંધીનગર ત્તજલ્લો 

જિલ્લા આપજિ 

વ્યવસ્થાપન અને 

વહીવટી તતં્ર 



ii 

 

 

ડો.કુલદીપ આયય, આઇ.એ.એસ. 

  સમયરેખા નાં પગલાં જોતાં જણાશે કે  ગાંધીનગર ત્તજલ્લાએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષો 

દરમ્યાન ત્તવત્તવધ કુદરતી તથા માનવ સર્જીત આફતોનો સામનો કયો છે. સાપં્રત સમયે આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનની કામગીરીઓ માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પૂરતી મયાયદીત રહે નહીં તે માટે જ ત્તજલ્લા 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર કાયયશીલ હોય છે. અવાર નવાર ત્રાટકતી આપત્તિઓ, હોનારતો કે કોરોના 

જેવી મહામારી સામે ઝડપી પ્રત્તતસાદ આપવા માટે સદુ્રઢ માળખંુ હોવું અત્તત આવશ્યક છે તે સાથે  

ત્તજલ્લાની જોખમ રેખાને અનુલક્ષીને સંકત્તલત માત્તહતી પણ હાથ ઉપર ઉપલબ્ધ હોવી તેટલી જ જરૂરી 

બની રહે છે. જેથી ઉભી થયેલ આફત સામે ત્વરરત અને અસરકારક કાયયવાહી શરૂ કરી  અને સંભત્તવત 

જોખમોને ત્તનવારી/ઘટાડી શકાય. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન  કામગીરી એ સતત ચાલતી  પ્રરિયા છે. તેનુ ં
સમયાંતરે મૂલ્યાકંન, સમીક્ષા અને અદ્યતત્તનકરણ કરવું આવશ્યક  છે. 

   આ પુત્તસ્તકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર સાથે જોડાયેલા તમામને ખુબ જ ઉપયોગી 

અને મદદરુપ બની રહેશે. તેવી અપકે્ષા અને શ્રધ્ધા છે. 

આભાર સહ... 

        કલેકટર, ગાંધીનગર 
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એચ.એમ.જાડેજા જી.એ.એસ. 

 

  ગાંધીનગર ત્તજલ્લો સમયાંતરે બહુત્તવધ આપત્તિઓની સંભાવના ધરાવતો ત્તજલ્લો બનેલ 

છે, ત્યારે તમામ સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, આપત્તિ ત્તનવારણ આયોજન તથા આફત સામે પૂવય તૈયારીના 

ત્તવચારને મહત્વ આપવામાં આવે તે અત્યંત જરૂરી છે. સાથો સાથ ડીસ્રીકટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, 

કલેકટર કચેરી, ગાંધીનગર ધ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના એ  આવતી 

આફતો સામે આગોતરું આયોજન અને પૂવય તૈયારી તરફનું પ્રથમ સોપાન છે. ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

યોજના એ સતત સંશોધન દ્વારા ત્તવકસીત કરવામાં આવે છે. ત્યારે આ યોજના સમયાંતરે અધતન કરવામાં 

આવે તે આવશ્યક છે. 

     આશા છે કે, આ યોજના થકી સબંત્તધત ત્તવભાગોની આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કામગીરી પરત્વેની 

તેઓની ભૂત્તમકા સ્પષ્ટ થશે અને આપત્તિ સમયે ઝડપી પ્રત્તતસાદ આપવા માટે કટીબધ્ધ બનશે. 

 

        ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટર,   
           ગાંધીનગર 

 

ત્તવર્ષય વસ્ત ુ
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પ્રકરણ -૧ 
 

 

  ગુજરાત રાજય છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અનેક પ્રકારની આપત્તિઓનો સામનો કરી રહ્ું છે. જેમા ં2001 નો 

ભૂકંપ, 1998 નુ ંવાવાઝોડુ ંઅન ે1979 નુ ંપૂર મહત્વની ગણી શકાય તેવી આપત્તિઓ હતી. 2001 ના ભયાનક ભકૂંપ બાદ 

ગુજરાત સરકાર ેરાજ્યમાં આફતોનુ સફળ સંચાલન કરવા માટે એક સંસ્થા સ્થાપી છે. જે ગજુરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિા મંડળ (GSDMA) તરીકે ઓળખાય છે.  

 છેલ્લા દશ વર્ષોમા ંઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન તૈયાર કરવા, લાગુ કરવા અને સમયાંતરે સુધારા વધારા કરવાની કામગીરી 

તે થકી થઇ છે. ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિા મંડળનો ઉદ્દેશ આયોજન, જોખમ અન ે ત્તન:સહાયતાન ુઆંકલન, 

રીસ્પોન્સ અને ઉપશમન (ત્તમટીગશેન)ના પગલાઓના ત્તવકાસના આયોજનમાં સમાવેશ અને સ્થાત્તનક સ્વરાજની સંસ્થાઓની 

ભાગીદારી વધારવાનો છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાની પ્રરિયા ગ્રામ્ય સ્તરેથી શરૂ કરી ઉિરોતર તાલુકા અન ેત્તજલ્લા સુધી 

ક્ર્મબધ્ધ કરવાની જરૂરીયાત જણાય છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાને ત્તજલ્લા સ્તર ેસુધારવાની આ પહેલથી આગળ જતા ગ્રામ્ય 

અને તાલુકા સ્તરની યોજનાઓમા ંજરૂરી ફેરફાર સાથે ત્રણેય સ્તરની યોજનાઓન ેસુસગંત કરી શકાય. વધમુાં એ પણ ત્તવચારાયંુ 

છે કે તાલુકા સ્તરના આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાન ેએવી રીતે તૈયાર કરવી જેથી ગ્રામ્ય સ્તરના યોજનાની ત્તવગતોન ેતાલુકા સ્તર ે

જોડી શકાય. 

  

આપત્તિ ગમે ત્યારે ત્રાટકી શકે છે ત ેનાના પાયે કે મોટા પાયે હોઇ શકે છે. આ સમયે જાનમાલનું નુકશાન ઓછામાં ઓછંુ 

થાય ત ેમાટ ેસજ્જતા અન ેઆયોજનની જરૂર પડે છે. એવુ ંનથી ક ેકુદરતી આપત્તિઓ આપણા માટ ેકોઇ નવી ક ેઅજાણી બાબત 

છે. આ અગાઉના સમયમા ંપણ આપણ ેવધ ુકે ઓછી સફળતા સાથ ેઆપત્તિઓનો સામનો કયો જ છે. પરંત ુઇત્તતહાસ ઉપર નજર 

નાખીએ તો ભૂતકાળમા ંઆખીન ેઆખી સંસ્કૃત્તતઓના ઉન્મૂલનથી માડંીન ેઆવી ઘણી આફતોમાંથી ઘણં બઘુ બચાવી લેતી 

આઘુત્તનક માનવ જાત્તત સક્ષમ છે. કદુરતી આપત્તિઓ મોટા ભાગે સપંણૂયપણ ેકયારેય ત્તનવારી શકાતી નથી. પરંત ુતનેાથી થતી અસર 

તથા નુકશાનમાં ઘટાડો જરૂરથી કરી શકાય છે.  

  

હાલનો “ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના-૨૦૨૧” ગજુરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ધારો-2003, તથા 

આપત્તિ વ્યસ્થાપન ધારો-2005 અન ેસહયોગ નીત્તતના માગયદશયક ત્તસદ્ધાંતોના સંદભ ેતૈયાર કરેલ છે.  

 

 

 

પ્રસ્તાવના 

૧.૧ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનાનું  આયોજન : 
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ગાંધીનગર ત્તજલ્લાનો આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મુખ્ય 11 ત્તવભાગ અને પરરત્તશષ્ટમાં વહેંચાયેલો છે. મુખ્ય ત્તવભાગોમાં નીચેનાનો 

સમાવેશ થાય છે.  

 
 આ યોજનામાં વપરાયેલા શબ્દ-પ્રયોગો, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિાંમંડળ અત્તધત્તનયમમાં વ્યાખ્યાત્તયત કરેલ છે, 

અને વાપરેલ છે તે શબ્દ પ્રયોગોને સુસંગત છે.  

૧.૨ હેતુ :  

 આ લેખથી  ગાંધીનગર ત્તજલ્લામાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી આધારભૂત માત્તહતીની જોગવાઇ કરી છે. 

 ત્તવત્તવઘ આપત્તિઓ અંગે ત્તજલ્લાના નાગરરકો માટેના જોખમો અને સંવેદનશીલતા વ્યાખ્યાત્તપત કરી છે.  

 ત્તજલ્લામાં સંભત્તવત આપત્તિઓની અસર ત્તનવારવા/ટાળવા અથવા તેના શમન માટે આવા પક્ષકારોએ લેવાના પગલાં વ્યાખ્યાત્તયત 

કયાય છે.  

 સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપત્તિઓના પ્રત્તતભાવમાં મુખ્ય અને સહાયક પક્ષકારોની ભૂત્તમકા અને જવાબદારીઓની ત્તવગતો 

આપી છે. આવી યોજનાઓ  

A. તાલુકા સ્તરે,  

B. ત્તજલ્લામાં આવલેા મહત્વના ઔદ્યોત્તગક સ્થાનો માટે,  
ચોકકસ આપત્તિ પ્રત્તતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પૂણય થશે તે બાબતની પ્રમાણભતૂ સંચાલન કાયયરીત્તત (SOP) મારફત ત્તવકસાવવામા ં

આવેલી છે. પ્રમાણભૂત સંચાલન કાયયરીત્તતનો મુકરર અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકારોની જવાબદારી છે.  

૧.૩ સિામડંળ અન ેજવાબદારીઓ 
 ત્તજલ્લા માટેની જરૂરીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના ગુજરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ અત્તઘત્તનયમના 

સિાત્તઘકાર હઠેળ સદરહુ અત્તઘત્તનયમથી કલેકટરશ્રીને આપત્તિની અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના પ્રયાસોમાં અન્ય પક્ષકારોનો 

સહકાર અને સહાય સુત્તનત્તશ્ચત  કરવા માટે અત્તઘકૃત કરવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેકટરશ્રી અને સામાન્ય રીતે સરકારના સિા ં
મંડળો, ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, રાહત કત્તમશ્નરશ્રી અને જરૂર જણાયે અન્ય જાહરે તેમજ ખાનગી પક્ષકારોની સહાયથી 

ત્તજલ્લાને પ્રત્તતકૂળ અસર કરતા જોખમો અને આપત્તિઓના વ્યવસ્થાપન માટે જવાબદાર છે. કલેકટરશ્રી અને અન્ય પક્ષકારોની ભૂત્તમકા, 
જવાબદારી અને ફરજો અત્તધત્તનયમમાં ત્તવગતવાર જણાવવામાં આવી છે અને તેને યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામાં આવે છે.   

૧.૪ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સકંલ્પના : 

 આપત્તિઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલાનું અમલીકરણ અને આયોજન.  

પ્રસ્તાવના, સકંલ્પના અને નીતત

જોખમ અને સવેંદનશીલતા પથૃકકરણ (HRVA)

પવૂવ ચેતવણી, રાહત અને પનુ:સ્થાપન કામગીરી 



10 

 

 આપત્તિ ત્તવનાશકતા અથવા પરરણામો ઘટાડવાની  
 આકત્તસ્મકતા અને આપત્તિઓ માટનેી સજજતાની  

 આપત્તિની અસરોના મૂલ્યાંકનની  

 સંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપત્તિના પુન:વસન  અને પુન:ત્તનમાયણની  
 તમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અત્તઘકારરતાના ત્તવચારથી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન આયોજન અને પ્રયાસો માટેનો 

પાયો પૂરો પાડે છે. તમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં, ત્તજલ્લાન ેઅસર કરતા સંભત્તવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા 

કરવા માટેના આયોજનની ત્તવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  
 અત્તઘકારરતા એટલે નાગરરકોના જીવન અને જીવનત્તનવાયહને ખતરામાં મૂકે તેવા તમામ જોખમો અને આપત્તિઓને પહોંચી 

વળવા માટે દરેક નાગરરકોને ત્તશક્ષણ, તાલીમ અને સહાયથી સક્ષમ બનાવવો. આવી અત્તઘકારરત એ આપત્તિની તજવીજ કરવા માટેની 

સંપૂણય જવાબદારી કોઇ વ્યરકતમાં તબદીલી નથી પણ આપત્તિની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયાયરદત કરવા માટે જરૂરી સાઘનો અન ે

સહાય દરેક વ્યરકત ઘરાવે છે તેવંુ સુત્તનત્તશ્ચત  કરવા માટેના અંત્તતમ પ્રયાસો છે.  

૧.૫ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો અત્તભગમ:-  
 ગુજરાત સરકાર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવયગ્રાહી અત્તભગમ ધરાવે છે. આપત્તિની અસરો ઘટાડવાની કામગીરી બે ત્તવસ્તૃત 

કે્ષત્રોમાં ત્તવભાજીત કરવામાં આવી છે.  

 તાત્કાત્તલક શરૂ થતી આપત્તિની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપત્તિની ધીમી શરૂઆત વખતે તેના પ્રત્તતભાવને વેગવાન બનાવવા 

માટે જરૂરી હોય તેવા આયોજન અને પગલાને કેન્દ્રમાં રાખીને ચતેવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન. 

 જોખમો અથવા તોળાઇ રહલેી આપત્તિઓના કારણે અથવા અસરો, ત્તનવારણ અથવા નાબૂદ કરવા માટે આયોજનો અથવા 

પગલાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને શમન, સજ્જતા અન ેત્તનવારણ. 

 

 આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અત્તભગમ ૬(છ) ઘટકો પર આધારરત હોય છે.  

 જોખમો અને સંવેદનશીલતાનુ ચોકકસાઇ પૂવયક મૂલ્યાકંન (HRVA)  

 આયોજન અને સાધનોની પયાયપ્ત ફાળવણી 

 ક્ષમતાવધયન  અને તાલીમ 

 પયાયપ્ત પ્રાત્તપ્તસ્થાનોની જોગવાઇ  

 સામાન્ય ભૂત્તમકા અને જવાબદારીને (સામાન્ય રીત)ે અનરુૂપ હોય તેવી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ભૂત્તમકા અને જવાબદારીની સોંપણી. 

 આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઉદ્દેશોને પરરપૂણય કરવા માટેસંક્ળાયેલા અન્ય કાનૂની અને કાયયક્ષમ વ્યવસ્થાતંત્રનો ઉપયોગ.  

૧.૬ નીત્તત અન ેજવાબદારીઓ :-  

૧.૬.૧ ચતેવણી, સહાય અન ેપનુ:સ્થાપન:-  
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 ચેતવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન પગલાનો ધ્યેય આપત્તિને લીધે જાનમાલની હાની અને હાડમારી ઘટાડવાનો છે. ત્તજલ્લા 

સ્તરના આયોજન અને પ્રમાણભૂત સંચાલત કાયયરીતી (SOP)  હાત્તન અને જોખમી કે્ષત્રોની  ત્તનવારવા અથવા ઘટાડવા માટે ચતેવણી, 

સહાય અને પુન:સ્થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ જોગવાઇ કરી છે.  
 પૂવય ચેતવણી, સહાય અને પૂવયવત ત્તસ્થત્તત માટેનુ કેન્દ્ર બબંદુ ત્તજલ્લા કલેકટરશ્રી છે જે ત્તજલ્લાની અંદરના આવા પ્રયાસોમા ં

રદશાસૂચન અને સંકલન કરતા હોય છે. ક્લેકટરશ્રી ચેતવણી, સહાય અને પૂવયવત ત્તસ્થત્તતનુ સંકલન કરવા માટે આસપાસના ત્તજલ્લા, 
ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંિામંડળ (જી.એસ.ડી.એમ.એ) અને મહેસુલી ત્તવભાગ સાથ ેએવી પ્રવૃત્તિઓને સંકલન માટ ે

જવાબદાર છે.  
 કલેકટરશ્રી, આપત્તિના સમયગાળામાં સહાય, પૂવયવત ત્તસ્થત્તત અને પુનવયસન માટેની લાંબા ગાળાની યોજનાઓ ત્તવકસાવવા 

માટે પણ વધુ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમાં ભત્તવષ્યની આપત્તિઓની અસરો ઘટાડવા માટેના અને નીત્તત અને અમલીકરણ 

અનુસાર ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સંિામંડળ સાથેના સંકલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

૧.૬.૨ શમન, સજજતા અન ેત્તનવારણ:-  
 શમન, સજજતા અને ત્તનવારણ પગલા આપત્તિની સંભત્તવતતા ઘટાડવા (જોખમ અલ્પીકરણ) માટ ે અથવા શકય 

આપત્તિમાંથી ઘારલેા નુકશાનનુ પ્રમાણ (સંવદનશીલતા અલ્પીકરણ) માટે આપત્તિની અગાઉથી જ લેવાના હોય છે. સંવદનશીલતા 

ઘટાડવાની બાબતને ખતરા અલ્પીકરણ કરતા પણ વધુ અગ્રતા આપવામાં આવે છે. ત્તજલ્લામાં ખતરો અને સંવેદનશીલતા ઘટાડવા માટ ે

ચાર વ્યવસ્થાતંત્ર (એક અથવા ચાર) રાખી શકે છે.  

1) ત્તજલ્લામાં શમન, સજજતા અને ત્તનવારણ રોકાણ માટેનુ લાંબા ગાળાનુ આયોજન 

2) ત્તવત્તનયમો ખાસ કરીને બાંધકામ અન ેસલામતી ત્તનયમો અને જમીન ઉપયોગ પ્લાનની અમલ બજવણી  

3) ત્તવકાસ યોજનાઓની સમીક્ષા અને મૂલ્યાંકન, જોખમો અને સંવદનશીલતા ઘટાડવા માટેની રીતો નકકી કરવા માટેની પ્રવૃત્તતઓ  

4) ચેતવણી, રાહત અને પૂવયવત ત્તસ્થત્તત સહાયની જોગવાઇ સત્તહત  ક્ષમતાત્તનમાયણ અને જોખમો તેમજ સંવેદનશીલતા સામાજીક 

સ્તરે ઓળખી કાઢવા.  

A. કલેકટરશ્રી, ત્તજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીની સહાય લઇને ઉપર જણાવેલા વ્યવસ્થા તંત્રનો ઉપયોગ કરીને શમન, સજજતા અન ે

ત્તનવારણને લગતી ત્તવકાસ યોજનાઓ અને પ્રવૃત્તતઓ માટે જવાબદાર છે . 

B. જોખમ અને સંવેદશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધાર,ે શમન, સજજતા અને ત્તનવારણ માટે ત્તજલ્લા તંત્ર નીચેના કે્ષત્રો 

પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરશે.  
 જીવન જરૂરી પુરવઠા પધ્ધ્તી પુન:સ્થાત્તપત કરવુ. (પાણી, વીજળી અન ેસંચાર વ્યવસ્થા)  

 આરોગ્ય સંભાળ, સવલતો, શાળા અને રસ્તાઓ પર આપત્તિની અસરો ઘટાડવી.  
 પૂર  સંભત્તવત ત્તવસ્તારોમાં સંવદનશીલતા ઘટાડવી. 

 ચ્રિવાતથી થતી સંવેદનશીલતા ઘટાડવી.  

૧.૭. યોજના તયૈાર કરવા બાબત અન ેસઘુારણા  
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 ત્તજલ્લા કલેકટરશ્રી ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટે અને તેમાં સુઘારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર 

છે. 

 મોટા ભાગે નીચે મુજબની પરરત્તસ્થત્તતમાં ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજનામાં સુધારો/ફેરફાર કરવામાં આવે છે. 

 કોઇ જોખમમાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

 કોઇ મોટી આપત્તિ બાદ શીખવા મેળવેલા પાઠ પરથી, અથવા 

 યોજનામાં વ્યાખ્યા કરલેી સંસ્થામાં મહત્વનાં ફેરફાર અથવા કાયયત્તવશેર્ષ દળ (Task Force) ના પ્રાથત્તમક સભ્યોની 

જવાબદારીમાં થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ નદીનુ ંનામ નદી રકનાર ેઆવલે ગામોની સખં્યા 

૧. ગાંધીનગર સાબરમતી ૨૩ 

૨. ગાંધીનગર ખારી ૦૬ 

૩. કલોલ સાબરમતી ૦૧ 

૪. માણસા સાબરમતી ૦૯ 

૫. દહેગામ મેશ્વો ૧૧ 

૬. દહેગામ ખારી ૦૬ 

૭. દહેગામ વાત્રક ૦૭ 
કુલ ૬૩ 

 

વરસાદના છેલ્લા દસ વર્ષયના આકંડાાઃ 
અ.ન ં તાલકુાનુ ંનામ 

૨૦૧૦ 

મી.મી. 
૨૦૧૧ 
મી.મી. 

૨૦૧૨ 
મી.મી. 

૨૦૧૩ 

મી.મી. 
૨૦૧૪ 

મી.મી. ૨૦૧૫ મી.મી. 
૨૦૧૬ 

મી.મી. 
૨૦૧૭ 

મી.મી. 
૨૦૧૮ 

મી.મી. 
૨૦૧૯ 

મી.મી. 
૨૦૨૦મ

ીી.મી. 
૧. ગાધંીનગર  ૬૧૧ ૯૧૩ ૮૧૯ ૯૩૪ ૫૫૯ ૫૫૮ ૫૭૭ ૭૩૩ ૩૧૦ ૬૭૫ ૮૯૭ 

૨. દહગેામ  ૪૨૪ ૮૯૭ ૫૫૦ ૧૨૬૩ ૬૬૧ ૬૬૯ ૮૧૨ ૧૦૫૭ ૪૪૯ ૧૦૦૫ ૯૯૫ 

૩. કલોલ  ૬૭૦ ૯૭૧ ૫૯૬ ૪૫૦ ૮૦૩ ૫૯૯ ૬૪૫ ૧૭૩૮ ૩૫૯ ૯૯૦ ૮૭૮ 

૪. માણસા  ૯૮૧ ૮૨૩ ૫૨૮ ૧૨૧૬ ૮૦૯ ૭૨૩ ૭૪૪ ૧૦૧૭ ૨૭૩ ૮૮૩ ૯૩૧ 

 
ભાર ેપરુ આવવાના કારણોાઃ 
     અત્રનેા ત્તજલ્લામા ંસામાન્ય-મધ્યમ વરસાદ પડતો હોય એકદંર ેભાર ેપરુની ત્તસ્થત્તત સજાયતી નથી. 

અ.ન.ં તાલકુાનુ ંનામ કલુ વર્ષય ૨૦૨૦ 
(મી.મી) 

સરરેાશ (મી.મી) 
(વર્ષય ૨૦૧૦થી ૨૦૧૯) 

કલુટકાવારી 
(મી.મી.) 

  ૧. ગાંધીનગર ૮૯૭ ૧૬૭૨.૨૫ ૧૮૬.૪૨ 
  ૨. દહેગામ ૯૯૫ ૧૯૪૬.૭૫ ૧૯૫.૬૫ 
  ૩. માણસા ૯૩૧ ૧૯૯૯.૨૫ ૨૧૪.૭૪ 
  ૪.     કલોલ ૮૭૮ ૧૯૫૫.૨૫ ૨૨૨.૬૯ 
 કલુ સરરેાશ ૯૨૫.૨૫ ૧૮૯૩.૩૭ ૨૦૪.૬૩ 
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પરુ અન ેઅત્તતવતૃ્તષ્ટનો ઈત્તતહાસ:- 
 ગાંધીનગર ત્તજલ્લામાથંી સાબરમતી, ખારી, મેશ્વો અને વાત્રક નદી પસાર થાય છે. ત્તજલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે સને 

૨૦૧૭ માં નીચાણવાળા કેટલાક ત્તવસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના બનાવો બનેલ. ૨૩૯૯ વ્યત્તક્તઓને સ્થળાતંર કરાવવામાં આવલે અન ે

તેઓને રહેવાની તથા જમવાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ. ચોમાસુ-૨૦૧૭ દરત્તમયાન તેઓને ૩૮૧૫ ફૂડ પેકેટ પૂરાં પડવામાં 

આવેલ. આ તમામ ઇસમોનું પુન સ્થાપન થઇ ગયેલ.તથા ચોમાસંુ-૨૦૨૦ ભારે વરસાદના કારણે માણસા ખાતે કુલ ૧૦૫ માણસોનુ ં

સ્ થળાતંર કરવામાં આવેલ તથા તમામને ુડડ પેકેટ આપવામાં આવેલ. તે ત્તસવાય અન્ ય કોઇ બનાવ બનવા પામેલ નહોતા. 

ગાંધીનગર ત્તજલ્લાની રૂપરેખા 
ગાંધીનગર ત્તજલ્લાનુ મુખ્ય મથક ગાંધીનગર 

અક્ષાંશ ૨૩૦  ૦૧૦ ઉિર અક્ષાંશ 

રેખાશં ૭૨૦  ૭૪૦ પૂવય અક્ષાંશ 

ભૌગોત્તલક ત્તવસ્તાર ૨૧૪૦.૬૯ ચો.કી.મી 

વસ્તી ૧૩.૯૧ લાખ 

સાક્ષરતા દર ૭૪.૦૪% 

સરેરાશ વરસાદ ૭૮૫ ત્તમ.ત્તમ. (૧૯૮૭-૨૦૧૭) 

ગામડાઓ ૩૦૨ 

ગ્રામ પંચાયતો ૩૦૨ 

નગરપાત્તલકાઓ ૦૪ 

આંગણવાડી કેન્દ્ર ૧૦૬૧ 

તાલુકાઓ ૦૪ 

પ્રાથત્તમક શાળાઓ ૬૨૮ 

માધ્યત્તમકઅને ઉછચતર માધ્યત્તમક   શાળાઓ ૨૮૫ 

મેડીકલ કોલેજ ૦૧ 

કોલેજો ૨૫ 

નદીઓ ૦૪ 

પ્રવાસન ધામો ૧૯ 

જળાશયો ૩૩ 

બસંચાઇ તળવો ૧૦૦ થી વધુ (ખેત તલાવડી સમાત્તવષ્ટ) 

વ્યાજબી ભાવની દુકાનો ૩૬૫ 
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સીવીલ હોત્તસ્પટલ ૦૧ 

સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૦૯ 

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૦ 

સબ સેન્ટર ૧૭૩ 

સબ ડીસ્રીક હોત્તસ્પટલ ૧ 

આયુવેરદક  સરકારી દવાખાના ૧૭ 

પોત્તલસ  સ્ટેશન ૧૪ 

પશુઓની સંખ્યાઓ ૭૧૮૩૯૩ 

દુધમંડળીઓ ૨૩૬૫ 

બસ ડેપો ૪ 

રસ્તાઓ ૧૬૧૩.૯૩ કી.મી. 

રાજય ધોરી માગય ૫૨૦ કી.મી 

મુખ્ય ત્તજલ્લા માગય ૩૬૫.૫૦કી.મી 

અન્ય ત્તજલ્લા માગય ૭૨.૫૦ કી.મી 

ગ્રામ્ય માગય ૧૧૭૫.૯૩ કી.મી 

પ્રાંત કચેરી ૦૨ 
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પ્રકરણ-૨ 

 

 

દરેક આપત્તત્ તમા સંકટ, જોખમ, ત્તન:સહાયતા, ક્ષમતા આંકલન (HRVA) માં ત્તવત્તવધ આપત્તિ માટે જોખમ અન ે

ત્તન:સહાયતાનું  સંકત્તલત આંકલન હોય છે. આ માત્તહતીમાં ઘણં રસપ્રદ ત્તવશ્લેર્ષણ હોય છે, જેમાં જોખમ સંભત્તવત સ્થાન અને માળખા ં

કયા છે, અને જોખમ સંભત્તવત લોકો કોણ છે? ઉપરાંત કયા લોકો આપત્તત્ તનો સામનો કરવા સક્ષમ છે? ત્તન:સહાયતા આંકલનમા ં

આર્થયક-સામાત્તજક ત્તન:સહાયતા, રહેણાંકના અસલામત આવાસો, પયાયવરણની ત્તન:સહાયતા વગેરેનો સમાવેશ થાય. 

 સંકટ, જોખમ, ત્તન:સહાયતા, ક્ષમતા (HRVA) આંકલનમા સંસાધનોની સૂત્તચ, પૂવય તૈયારીની વ્યવસ્થા, સંચાર વ્યવસ્થા, 
ગોડાઉન, પરરવહન, આરોગ્ય, ફાયર સ્ટેશન, વાવાઝોડામા રહેવાની સલામત જગ્યાની ત્તવગતો હોય છે. ઉપરાંત ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સન ે

અસરકારક બનાવવા માટે ત્તજલ્લામા કાયયરત સ્વૈત્તછછક સંસ્થાઓ અને સ્વંય સેવકોની સૂત્તચ હોય છે. 

૨.૧ આપત્તિ આકંલન, આપત્તિનો ઇત્તતહાસ : 
 ગાંધીનગર ત્તજલ્લાના તમામ તાલુકા ભૂકંપ ઝોન-૩ માં સમાત્તવષ્ ટ છે. જે ભૂકંપ માટેની સંવેદનશીલતા દશાયવે છે. ૨૦૦૧ 

માં ભૂકંપની અસરો અતે્રના ત્તજલ્ લામાં જોવા મળી ન હતી.  
૨.૧.૧ પરૂ  સભંત્તવત જોખમી સ્થાન :-- 
 આ ત્તજલ્ લામાંથી ૦૪ નદી પસાર છે. સાબરમતી નદી  અને મેશ્વો નદી એમ બે મોટી નદી અને ખારી અને વાત્રક એમ ચાર 

નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. જે પૈકી સાબરમતી નદી ગાંધીનગર ત્તજલ્લાના મધ્ય ભાગમાથંી પસાર થાય છે. જ્યારે ખારી નદી પૂવય થી 

દત્તક્ષણ તરફ વહે છે. ચાર તાલુકાઓ પૈકી દહેગામ તાલુકામાં ચોમાસા દરમ્યાન આવેલી તમામ નદીઓમાં પાણી વહે છે. ત્તશયાળા અન ે

ઉનાળામાં આ નદીઓમાં પાણી રહતેું નથી. ત્તજલ્લામાં કોઈ મોટા બંધ આવેલા નથી. 

૨.૧.૨ વાવાઝોડુ ં :- 
 ગાંધીનગર ત્તજલ્લાના ગામોમા સંભત્તવત ત્તવસ્ તારમાં ચોમાસા પહેલા અને પછી વાતાવરણમાં ૫૦ થી ૭૦ કલાકની ઝડપે 

૫વન ુડંકાવાની શકયતા રહેલી છે. રડઝાસ્ ટર કેલેન્ ડર પ્રમાણે મે થી નવેમ્ બર મત્તહનાઓ વાવાઝોડા સામેની તૈયારીના છે. નબળા 

બાંઘકામોને થયેલ નુકશાન જ (ખાસ કરીને નબળા તથા જોડાણવાળા છત) માલ ત્તમલકતોના બાઘંકામને તથા મૃત્ યુનુ ંકારણ બને છે. 

રહઠેાણોના બાંઘકામને થયેલ નુકશાની જ જાનહાત્તનમાં પરીણામે છે. માહે એત્તપ્રલ ૨૦૧૫ માં ભારે વાવાઝોડામાં ગાંધીનગર ત્તજલ્લામા ં

નાનુ મોટુ નુકશાન થવા પામેલ હત.ુ 

 ચાલું સાલે મે ૨૦૨૧ માં તાઉતે વાવાઝોડુ આવેલ. જેના લીધે પશુ મૃત્યુ થયેલ અને મકાન / ઝંૂપડાને નુકશાન થયેલ હતું.  

૨.૧.૩ ભકૂપં  :- 
 ભૂકંપની આગાહી શકય નથી તથેી તેની ત્તતવ્રતા અને નુકસાની અગેંનો અંદાજ મારી શકાય નહી. આ બાબતે વધ ુ

કાળજી/તકેદારી લેવાય તે જરૂરી છે. ગાંધીનગર  ત્તજલ્ લોએ ભૂકંપના ઝોન-૩ સમાત્તવષ્ટ ત્તજલ્ લો છે. ભૂકંપના દત્તષ્ટકોણથી જોઇએ તો 

ત્તજલ્ લામાં શહેરી ત્તવસ્ તારોમાં પાકા અને બહુમાળી મકાનો અત્તસ્તત્વ ઘરાવે છે. અને ગ્રામ્ ય ત્તવસ્ તારોમાં પાકા અને બહુમાળી મકાનો 

આફત, સવંેદનશીલતા અને જોખમ ત્તવશ્લરે્ષણ  (HRVA) 
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ઓછા અને ખાસ કરીને સીમેન્ ટ, માટી અન ેલાકડાના કાચા મકાનોની બાંઘણી મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળ ેછે. આમ ભૂકંપના સંદભ ે

શહરેી ત્તવસ્ તારો ગ્રામ્ ય ત્તવસ્ તારો કરતાં વઘારે અસરગ્રસ્ ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે. જો સમુદાયના લોક ભૂકં૫ પૂવે, દરમ્ યાન અન ે

પછી આયોજન બઘ્ ઘ રીતે બાંઘકામ તથા ભૂકં૫ સામે ટકી શકે તેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રેરોફીટીંગ બાંઘકામથી બનાવવામાં આવે 

તો નુકશાનના અસરો ઓછી  કરી શકાય છે.  

૨.૧.૪ દષુ્કાળ :- 
 ગાંધીનગર ત્તજલ્ લામાં સરરેાશ ત્રણ થી પાંચ વર્ષયમાં એકાદ વર્ષય દરમ્ યાન તાલુકાઓમાં ઓછા વરસાદને લીધે પાણીની અછત 

પેદા થાય છે. સને ૨૦૧૮ ની વર્ષાયઋતુ દરમ્ યાન વરસાદ ઓછો પડેલ હોવાથી આમ, તાલુકામાં કુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી ઘણા 

તાલુકાઓમાં પાણીની અને ઘાસચારાની સમસ્યા થયેલ હતી. 

૨.૧.૫ મહામારી :- 

ગાધંીનગર ત્તજલ્ લામાં સરરેાશ ૧પ માસથી સમગ્ર રાષ્ટ્રમા ં હાહાકાર મચાવનાર કોરોના (કોત્તવડ-૧૯)ની મહામારીને પહોંચી વળવા માટ ે

ત્તજલ્લા તંત્ર દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી. 

૨.૨.૬ એચ આર.વી.એ માટેની પઘ્ ઘત્તત (HRVA) 
એચ.આર.વી.એ. માટે ત્તવત્તવઘ સંદભયનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્ યો જેમા ંVDMP, TDMP, SDRN. અને અન્ ય ત્તવભાગોના 

રરસ્પોન્સ પ્ લાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્ યા છે. આ ઉપરાંત GSDMA ની વેબસાઇટ ઉપર ના ડેટા મેળવવામાં આવ્ યા છે. તાલુકા 

અને ત્તજલ્ લા સ્ તરેની ત્તવત્તવઘ મીટીંગો દરમ્ યાન ચચાય ત્તવમશય ઘ્ વારા પણ ત્તવશ્રલેષ્ ણ માત્તહતી એકત્તત્રત કરવામાં આવી છે.  

૨.૩ ક્ષમતાઓનું ત્તવશ્લરે્ષણ, જોખમ અન ેસવંદેનશીલતા વગીકરણ  
 જેમાં આપત્તિનો ખતરો તોળાઇ રહલેો હોય એવા અનેક જોખમોનો સામનો ગાંધીનગર ત્તજલ્ લો કરે છે. જોખમ અને સંભત્તવત 

અસર (સંવેદનશીલતા) જ ખરેખર આવા જોખમોમાંથી પેદા થતા હોય છે જે સમગ્ર રાજયને અસર કરતી ઘટના કરતા પણ એકાદ ગામ 

માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની માત્રા વઘારે થાય છે. આ ત્તવશ્લરે્ષણના આંકડા એવંુ દશાયવે છે કે, ગાંધીનગર જીલ્ લા સ્ તરે કરવાના 

આપત્તિ આયોજનમાં  મહામારી, ઘરતીકંપ અને પૂર  માટેના કાયયલક્ષી પ્રત્તતભાવ તરફ ઘ્ યાન પ્રથમ કેન્ દ્રીત કરવંુ જોઇએ. આવી ઘટના 

માટેનો કાયયલક્ષી પ્રત્તતભાવ તબીબી સેવાઓ, પૂર, વાવાઝોડા અને બંઘ તૂટવાની ઘટનાના પ્રત્તતભાવ સાથે સંકળાયેલો છે. આપત્તિની 

આવી ઘટનાઓના ચોકકસ પ્રત્તતભાવનો આગ, ઔદ્યોત્તગક અકસ્ માતો, મહત્ વના આંતરમાળખાની ત્તનષ્ ફળતા અને મકાન તૂટી પડવાની 

ઘટનાઓ દરમ્યાન પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. દુષ્ કાળ, ભૂકંપ તથા પૂર  જેવી ઘટના માટે ખાસ યોજનાઓ અત્તસ્ તત્ વમાં છે. રાસાયત્તણક 

અને ઔદ્યોત્તગક અકસ્ માતોની તજવીજ કરવી અન આવા જોખમો ત્તનવારણ માટે અથવા તેને લગતી જરૂરી ટેકત્તનકલ કાયયવાહી પર ઘ્ યાન 

કેન્દ્રીત કરવાની આવશ્ કતા રહી છે. 

૨.૪ સંસાધનોનુ ંત્તવશ્લરે્ષણ  
ત્તજલ્ લામાં ત્તવત્તવઘ આફતો દરમ્ યાન પ્રત્તતસાદ આપવા માટે ત્તવત્તવઘ પ્રકારના બચાવ સાઘનોની જરૂરીયાત પડતી હોય છે. જે 

ભૂકંપ આગ, પૂર, આકસ્ માત, વગેરે જેવી આફતો દરમ્ યાન અદ્યતન અને સક્ષમ સાઘનોની ઉપલબ્ ઘીની ત્તવગતો પરરત્તશષ્ ટ-૩ થી સામેલ 

કરેલ છે.   

૨.૫ ક્ષમતા ત્તવશ્લરે્ષણ   

 પૂર , વાવાઝોડા સામેની ક્ષમતાઓની સૂત્તચ  
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 ભૂકંપ સામે ક્ષમતાઓની સૂત્તચ         
િમ ત્તવગતો સંખ્યા 

1 ભૂકંપ સંભત્તવત ગામ સમગ્ર ત્તજલ્લો 

2 અન્ન સપ્લાયર સસ્તા અનાજની દકુાન ૩૬૫ 

3 ડમ્પર ૧૦૦ 

4 આરોગ્ય સબ સેન્ટર 
 

૧૭૩ 

5 પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર 
 

૩૦ 

6 સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર 
 

૯ 

7 સબ રડસ્રીકટ હોત્તસ્પટલ ૧ 

8 ત્તજલ્લા ત્તસત્તવલ હોત્તસ્પટલ ૧ 

9 ખાનગી હોત્તસ્પટલ ૩૦૬ 

10 ખાનગી લેબોરટેરી ૨૫ 

12 પોસ્ટમોટમ યુત્તનટ ૦૩ 

  

ઉપરના આંકલનમાં એ જોવા મળે છે કે, પરંપરાગત રીતે સંભત્તવત સંકટો જેવા કે, પૂર , વાવાઝોડંુ  અને ભૂકંપ માટે તાલુકા સ્થળે કુશળ 

માનવ સંપદા, યંત્રો અને સંસાધનો દ્વારા ક્ષમતા ત્તવકાસના પ્રયાસો પ્રગત્તતમાં છે.   

 લોકોની પરપંરાગત રીત ેઆપત્તિનો સામનો કરવાની ક્ષમતા  

િમ આપત્તત્ ત પૂવય ચેતવણી પૂવય તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 

૧ મહામારી/ 
રોગચાળો 

ગ્રામ્ય કક્ષાના આરોગ્ય કમીઓ દ્વારા 

પ્રાથમીક ઉપશમન  અને લાગત 

કામગીરી કરાવવી. 

નક્કી કરેલા આરોગ્ય કેંદ્રો ઊપર 

આરોગ્ય કમીઓ અને સહાયકો 

સાથે જરુરી તમામ તૈયારીઓ 

ઓળખ, ત્તનદાન અને પ્રાથમીક 

સારવાર. 

૨ પૂર સમુદાય દ્વારા પાણીના સ્તર પર નજર 

રાખવી 
નત્તક્ક કરેલા ઉંચા સ્થળે સ્થળાંતર  

અને બચાવ ટુકડીઓની તૈયારી 
શોધ અને બચાવ, પ્રાથત્તમક 

સારવાર 

અ.નં. તાલુકાનું નામ જનરેટર સેટ વરસાદ માપક 

યંત્ર(મેન્યુઅલ) 
ઓટોમેટીક 

વરસાદ માપક 

યંત્ર 

બચાવના સાધનો 
લાઇફ જેકેટ લાઇફ બોયા દોરડા 

૧. ગાંધીનગર ૧ ૧ - ૮ ૧૪ ૬ 

૨. દહેગામ ૩ ૧ - ૧૨ ૨૪ ૭ 

૩. કલોલ ૧ ૧ ૧ ૦ ૬ ૧૨ 

૪. માણસા ૧ ૧ ૧ ૧૦ ૧૫ ૨ 
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૩ વાવાઝોડંુ અગરીયાનોને રણમાં ન જવાં જાણ 

કરવી. 
સલામત સ્થળની ઓળખ, 

સ્થળાંતર 
શોધ અને બચાવ, પ્રાથત્તમક 

સારવાર 

૪ ભૂકંપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ, પ્રાથત્તમક 

સારવાર 
૫ દુષ્કાળ પંચાગના આધારે વરસાદનંુ આંકલન, 

જેઠ મત્તહનામાં પવન અને વાદળની 

રદશા અનેગત્તતના આધારે આંકલન 

ઘાસચારા અને અનાજ સંગ્રહ, 
કુવા અને તળાવ પાણીના 

વપરાશના ત્તનયમ ઘડવા, 

પાંજરાપોળ, પરબ અને 

ઘાસચારા ડેપો શરૂ કરવા 

૬ ઓદ્યોત્તગક / 

કેત્તમકલ 
આકત્તસ્ મક હોય છે. લોકોને સલામત સ્ થળે ખસી જવા 

તાકીદ કરવી. 
એન્ટીડોટસ/પ્રાથત્તમક સારવાર 

 

૨.૬ HRVA ત્તવશ્લરે્ષણ  અગંનેી ભલામણો  
 ગાંધીનગર ત્તજલ્ લામાં જોવા મળતાં જોખમો સામે પૂવય તૈયારી અને જોખમો સામે પ્રત્તતસાદ આપવા માટેની ક્ષમતા પર ત્તવશરે્ષ 

ઘ્ યાન આપવાની જરૂરીયાત છે. ગાધંીનગર ત્તજલ્ લો ભૂકંપ ઝોન-૩ માં સમાત્તવષ્ ટ છે. જેથી તેના મકાનો અને અન્ ય બાંઘકામ ભૂકંપ 

પ્રત્તતરોઘક બને તે પણ જરૂરી છે. ગાંધીનગર ત્તજલ્ લામાં પૂર સામે પ્રત્તતસાદ આપવા માટેના સાઘનો તથા માનવ સંસાઘનો ની ઉણપ 

વતાયય છે. જે પૂતયતા તરફ કામ થાય તે જરૂરી છે. આ ઉપરાતં જન સમુદાયમાં પૂવય તૈયારી અંગે ત્તવત્તવઘ માઘ્ યમો થકી સમજ ત્તવકશે ત ે

પ્રકારના પ્રયાસો આવકાયય છે. ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન મંડળધ્વારા રાજયમાં અમલી બનેલ આફત જોખમ વ્ યવસ્ થાપન 

કાયયિમ અન્ વયે યોજના તૈયાર કરવા લક્ષી, ક્ષમતાવધયનલક્ષી તથા જનજાગૃત્તતલક્ષી કામગીરી અમલમાં છે. 
 ગાંધીનગર એ રાજ્ય નું પાટનગર છે, અને રાજ્ય ના પાટનગરમાં બનેલ મહાત્મા મંરદર ખાતે રાજ્ય, રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય 

કક્ષા ના સમ્મેલનો યોજાય છે જેમાં અવાર નવાર દેશ ત્તવદેશથી મહાનભુાવો પધારે છે, તથા વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ના કાયયિમો ઘણા લાંબા 

સમય થી મહાત્મા મંરદર ખાતે યોજવામાં આવે છે, જેને અનુલક્ષી ન ેવહીવટી તંત્ર ને કાયયરત કરેલ જેનો સદર પ્લાન માં ત્તવત્તશષ્ટરૂપે 

સમાવેશ કરેલ છે.    
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પ્રકરણ ૩ 

.                                   

 

 

 

 

રાષ્ટ્રિય આપદા  પ્રબધંન સત્તા મડંળ

પ્રેસ/મીડીયા/ IMD

ગજુરાત રાજ્ય આપત્તત્ત વ્યવસ્થાપન  સત્તામડંળ

GSDMA 

DDMA

TDMA

VDMA

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનું માળખું રાજ્ય અને ત્તજલ્લા કક્ષાએ 
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 ડ્રીસ્રીકટ િાયસીસ મેનેજમેન્ ટ ગ્રુપ ગાંધીનગર 
 

ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાનને કાયયરત કરવા માટે સંસ્થારકય માળખુ ંત્તવચારવામા ંઆવ્યંુ છે. આ માળખામાં 
ત્તજલ્લા, તાલુકા, નગરપાત્તલકા, ગ્રામ વછચ ેસમન્વય કરી શકાય તેમજ ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સ્વયિતા સાથ ેપરસ્પર પૂરક 

બની તાલુકા અને રાજ્યના ંસિામંડળો સાથ ે સંકલન કરી શક ેએ અવધરણા છે. ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 
સત્તમત્તતની રચના આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અત્તધત્તનયમ ૨૦૦૩ મુજબ કરવામાં આવ ેછે. 
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Incident Commander 

(Collector/ DM) 

Finance/Admin 
Section 

(RAC 

Human 

Resources unit 

Procurement 

Unit 

Accounting and 

Records Unit 

Damage 
Assessment 
Survey 

Police Inquiries 

Outgoing Public 

Information 

Public Opinion 

Feedback 

Media Centre 

Press releases & 

Media Access 

Monitoring & 

Feedback 

Incident Command Structure – Gandhinagar  District 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Law & Order 
Section, 

including Law & 
Order Task 

Force 
DSP 

Police 

Functions 

Home 

Guards 

Volunteers 

Operations Section 
RAC 

 
 

Warning 

Task Force 

Search and 

Rescue Task 

Force 

Food and 

Relief 

Supplies Task 

Force 

Power Task 

Force 

Animal 

Health and 

Welfare Task 

Force 

Water 

Supply Task 

Force 

Shelter Task 

Force 

Public Works 

Task Force 

Public Health 

and 

Sanitation 

Task Force 

Telecommun

ications Task 

Force 

Planning Section,  
Collector 

 

 

Assessment & Planning Unit, 
including Damage and Loss 
Assessment Task Force 

Resources & Requirements 

Unit 

Management Information 
System Unit 

Demobilization Unit 

Documentation Unit 

Technical Specialist 

Logistic Section, 
including Logistics 

task Force 
DDO 

Facilities Unit 

Storage Unit 

Staff Support Unit 

Communications 

Unit 

Transportation 
Unit, including 
Transport Task 
Force 

Air transport 

Ground Transport 

 Water Transport 

Safety Unit  
Fire Officer 
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Abbreviations: - 
DSP - District Superintendent of Police 

RAC - Resident Additional Collector 

DDO - District Development Officer 
DIO - District Information Officer 
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ત્તજલ્ લામાં ઉપલબ્ ઘ ફાયર ઇમરજન્ સી સેલ ની ત્તવગતો 

અ.ન ં નામ હોદ્દો ઓરફસ મોબાઇલ નં. 

૧ શ્રી મહેશકુમાર મોઢ ફાયર ઓરફસરશ્રી ગાંધીનગર ૨૩૨૨૨૭૪૨ 
૨૩૨૨૨૧૪૧ 

૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 
૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨ 

૨ શ્રી રાકેશભાઈ ફાયરમેન દહેગામ ૦૨૭૧૬ 

૨૩૨૬૨૬ ૯૦૯૯૬૧૯૫૫૫ 

૩ શ્રીત્તસદ્ધરાજબસંહત્તબહ

ીોલા ફાયરમેન માણસા ૦૨૭૬૩ 

૨૭૩૦૦૧ ૯૪૦૮૮૩૫૮૫૬ 

૪ શ્રીલાલભાઈપટેલ ફાયરમેન કલોલ ૦૨૭૬૪ 

૨૨૩૩૩૩ ૬૩૫૯૮૭૬૨૩૩ 

૫ શ્રી સંદીપચૌહાણ ફાયર ઓરફસર મહાત્મા મંરદર 

ગાંધીનગર - ૭૩૮૩૨૦૯૧૧૧ 

૬ નયન ખરડયા જી.ઇ.બી. - ૯૯૨૫૨૧૦૭૩૧ 

૭ આર.કે.શમાય કલોલ - ૮૯૦૫૭૮૪૬૪૯ 

૮ ઓ.એન.જી.સી. કલોલ - ૮૪૨૮૩૩૧૨૦૦ 
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 ત્તજલ્લામા ંઉપલબ્ધ આકત્તસ્મક કરંોલરૂમ ત્તવગતો 
અ.નં. અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓફીસ નબંર 

૧ સ્ટેટ કરંોલરૂમ ૨૩૨૫૧૯૦૯, ૨૩૨૫૧૯૦૨ 

૨ કલકેટર કચરેી, ગાધંીનગર ર૩ર પ૬૭ર૦ / ૧૦૭૭ 

૩ ગાધંીનગર મહાનગરપાત્તલકા ૨૩૨ ૨૦૪૪૦ 

૪ ત્તજલ્લા પોલીસ અત્તધક્ષકની કચરેી ૯૯૭૮૪૦૫૯૬૮, ૨૩૨૧૦૧૦૮ 

પ આરોગ્ય અત્તધકારીની કચરેી, ત્તજલ્લા પચંાયત  ૨૩૨૫૬૯૪૧ 

૬ ત્તજલ્લા પચંાયત કચરેી, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૬૯૭૮ 

૭ ત્તસત્તવલ હોત્તસ્પટલ, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૧૨૩ 

૮ ફાયર સર્વયસ સ્ટશેન, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૨૭૪૨ 

૯ વન સરંક્ષકની કચરેી, ગાધંીનગર ૯૪૮૪૮૭૬૪૫૧ 

૧૦ કાયયપાલક ઇજનરે, પાટનગર યોજના ત્તવ.૩ ૨૩૨૫૯૧૬૫ 

૧૧ ધરોઇ ડમે સાઇટ ૦૨૭૬૧-૨૬૨૩૨૯/૨૯૫૦૦૫ 

૧૨ કરંોલરૂમ, પાણી પરુવઠા ૯૯૯૮૪૦૬૫૫૮ / ૨૩૨૨૦૮૫૯ / ૧૯૧૬ 

૧૩ કરંોલરૂમ, જી.ઇ.બી. થમયલ પાવર સ્ટશેન ૯૬૮૭૬૩૯૫૨૩ / ૯૬૮૭૬૩૯૫૨૪ 

૧૪ મામલતદાર, કલોલ ૦૨૪૬૪-૨૨૦૪૧૪ 

૧૫ મામલતદાર, માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 

૧૬ મામલતદાર, દહગેામ ૯૪૨૬૦૭૬૭૧૭ 

૧૭ મામલતદાર, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૦૭૪ 

૧૮ એન.ડી.આર.એફ. ૦૨૬૬૮-૨૭૪૨૪૫ 

 ત્તજલ્ લામા ંઉપલબ્ ઘ આરોગ્ ય ઇમરજન્ સી સવલતો 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોધ: - આરોગ્ ય ઇમરજન્ સી સવલતો માત્તહતી તાલકુાના મામલતદારશ્રીઓ પાસથેી પત્રક ધ્વારા મળેવલે 

ત્તવગતો દશાયવલે છે. 

 આગાહી અને પવૂય ચતેવણીની સસં્થા વ્યવસ્થા 
 ઘટના ત્તનયંત્રણ સંચાર તંત્ર: 
 કોઇ૫ણ આપત્તિના અસરકારક ત્તનયંત્રણ માટે સંચાર વ્યવસ્થા અત્યંત મહત્વની બાબત બની જાય છે. આપત્તિ 

દરમ્યાન આપત્તિ વ્યવસ્થા૫ન ટીમ દ્વારા અપનાવવામાં આવતી સંચાર વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચે આપલેી છે. આપત્તિના પરરણામે કે 

તેની અસરને લીઘે કોઇ સંચાર વ્યવસ્થા આંતરમાળખું ખોરવાઇ જાય/તટૂી પડે તેવા સંજોગોમાં, દૂર સંચાર કાયયત્તવશેર્ષ દળનું નેતૃત્વ 

લેતી વ્યરકત, આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલલે કે અવરોઘ વગરની સંચાર વ્યવસ્થા સુત્તનત્તશ્ચત  કરવા માટે 

આવી સવલત કે આંતર માળખાનુ તાત્કાત્તલક પુન:સ્થાપન સુત્તનત્તશ્ચત  કરશે: 

 એકીકૃત રેરડયો સંચાર વ્યવસ્થા (ત્તસન્થેસાઇઝડ રેરડયો કોમ્યુત્તનકેશન) 

 ટેલીફોન 
તમામ ત્તનયંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પૂરા પાડવામાં આવેલ છે. 

 વૈકત્તલ્પક સંચાર વ્યવસ્થા 

તાલુકા ૦૪ 

આરોગ્ ય સબ સેન્ ટર  ૧૭૩ 

પ્રાથર્મયક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર  ૩૦ 

સામુહીક આરોગ્ય કેન્દ્ર  ૦૯ 

સબ રડત્તસ્રક હોત્તસ્ પટલ  ૦૧ 

ત્તજલ્ લા ત્તસવીલ હોત્તસ્ પટલ  ૦૧ 

મેડીકલ કોલેજ  ૦૧ 

ખાનગી હોત્તસ્ પટલ ૩૦૬ 

ખાનગી લેબોરેટરી  ૨૫ 

પોસ્ટમોટમ યુત્તનટ  ૦૫ 
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 સંચાર વ્યવસ્થા સવલત/સંચાર વ્યવસ્થા આતંરમાળખું તૂટી પડવાને લીઘ ેતમામ વ્યવસ્થા સવલત અને સંચાર 

તંત્ર ઠપ્પ થઇ જાય એવી પણ પરરત્તસ્થત્તત ઉભી થવાની સંભાવના હોય છે. સંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઇ જાય તેવા પ્રસંગે 

આવી સંચાર સવલત/આતંરમાળખુ ંકાયયરત બને તે રીતે પુન:સ્થાત્તપત થઇ જાય ત્યાં સુઘી પરરત્તસ્થત્તતની ગંભીરતાને લક્ષમાં 

લઇને નીચેની વૈકત્તલ્પક વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે : 

 

સેટલેાઇટ સચંાર વ્યવસ્થા  : 
 એક વખત તમામ સંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઇ જાય તો તરત જ સેટેલાઇટ સંચાર વ્યવસ્થા ચાલુ કરી દેવામાં 

આવશે. આવી સવલત તમામ પ્રસંગે ચાલુ રહે છે  

 ચતેવણી, રાહત અન ેપનુાઃસ્થાપન 

 ચેતવણી એ આપત્તિ પહલેાની પૂવય તૈયારી સાથે સંબંત્તધત છે. આવનારી આફત પહેલા તેની સંભાવનાઓ ત્તવર્ષે જાણકારી 

મળે તો આકત્તસ્મક આવી પડેલ આફતમાંથી બચી શકાય અને જાનમાલનું નુકશાન ઓછંુ થાય છે. ડ્રીસ્રીક્ટ ઓપરેશન સેન્ટર કલેકટર 

કચેરી ગાંધીનગર ખાતે સતત ૨૪ કલાક કંરોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનોએક આશય આ પ્રકારની આફતો પહેલાં સમયસર ચતેવણી 

દ્વારા નુકશાનની શકયતામા ઘટાડો કરવાનો છે. ત્તજલ્લામાં કોઇ પણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી કોઇ પણ પ્રકારની ઘટના –દુઘયટના 

સામે પ્રત્તતસાદ પ્રરિયાને વેગ મળે રાહત બચાવની કામગીરી ત્તવના ત્તવલંબે આરંભી શકાય તેમજ ત્તજલ્લા તાલુકા સ્તરેના સંબોત્તધત 

તમામ અત્તધકારીશ્રીઓ સાથે જરૂરી સંકલન રાખી શકાય અને ત્વરીત અમલવારી હેતુ જરૂરી સંકલન માટેની આ વ્યવસ્થા છે.  

વર્ષાયઋતુ દરત્તમયાન પૂર  કે અત્તતભાર ેવરસાદની પરરત્તસ્થત્તતમાં પહોંચી વળવા હેતુ તાલુકા સ્તરે આગોતરા આયોજન અન ે

પૂવય તૈયારીના ભાગ રૂપે તાલુકા સ્તરે કંરોલ રૂમ ૧ જુનથી શરૂ કરવામાં આવે છે. જયાંથી ગ્રામ સ્તરે ચેતવણી અને સંદેશાવ્યવહારની 

કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. આ દરત્તમયાન તાલુકા સ્તરે સ્થાત્તનક કક્ષાએ તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવામા ં

આવે છે જેમાં સ્થાત્તનક સંસાધનોની ઉપલબ્ધી શોધ અન ેબચાવ અને રાહત કામગીરીની વ્યૂહ રચના, મહત્વના નંબરોની સુચીનો 

સમાવેશ કરવામાં આવે છે. વધુમાં આ સમગ્ર યોજનાનંુ એસ.ડી.આર,એન પર પણ અપડેશન આ ગાળામાં પુણય કરી લેવામાં આવે 

છે.  

આફત આવવાનો કોઇ ત્તનત્તશ્રત સમય હોતો નથી ત્યારે સ્થાબનંક વત્તહવટી તંત્રની આતરરક સંકલનની ચકાસણી હેત ુ

મોકડ્રીલનુ આયોજન સમયાંતરે કરવામાં આવે છે અને તે દરત્તમયાન જણાતી ખામીઓ ક્ષત્તતઓની સત્તમક્ષા કરી ભત્તવષ્યમાં ત ે

પુનરાવર્તયત ન થાય તે માટેની કાળજી રાખવામાં આવે છે.  

કોઇ પણ આપત્તિ રોકી શકાતી નથી પરંતુ તેની સામેની પૂવયતૈયારી અને સજજતાથી તેની ભયાનક અસરો તીવ્રતામા ઘટાડો 

જરૂર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પૂવય તૈયારી એ જ એકમાત્ર ત્તવકલ્પ હોવાથી સ્થાત્તનક સમુદાયમાં ક્ષમતા વધયન થાય તે જરૂરી 

છે.  જે અન્વયે ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિાંમંડળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયયિમ થકી 

સમુદાય સ્તરે ત્તવત્તવધ સમુહો માટે તાલીમ કાયયકમોનુ આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાતં સમયાંતરે આફત સામે પ્રવય તૈયારીના 

ત્તવચારને ત્તવત્તવધ માધ્યોમો થકી જનજાગૃત્તત લક્ષી ત્તવત્તવધ કાયયિમો દ્વારા લોકો વછચે પહોંચાડવામાં આવે છે.  
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આ ઉપરાતં સંબોત્તધત ત્તવભાગો જેવા કે પોત્તલસ, પંચાયત, માગય અન ેમકાન, વન ત્તવભાગ, ત્તશક્ષણ, આરોગ્ય વગેરેન ે

જરૂરી સંકલનમાં રહી કામગીરી કરવા માટે સૂત્તચ ત કરવામાં આવે છે, તાલુકા સ્તરે તાત્કાત્તલક પ્રત્તતસાદ માટે લાયઝન 

અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણક કરવામાં આવે છે. તમામ લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓને આપત્તિના સમયે સજાગ અને સતકય રહેવા 

જણાવવામાં આવે છે.  

તાલુકા સ્તરે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ શોધ અને બચાવના સાધનો લાઇફ જેકેટ, લાઇફ રીંગ, રોપ, જનરેટર, તેમજ 

વરસાદ માપક યંત્રને કાયાયત્તન્વત ત્તસ્થત્તતમાં હોય તે માટે તેની મામલતદારશ્રીઓ દ્વારા ભૌત્તતક ચકાસણી કરી લેવામાં આવે છે. રાહત 

એ આફત દરમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદ નો તબક્કો છે. આફતત્તથ થયેલ નુકશાનના કારણે વ્યરકત માનત્તસક, શારરરીક તથા 

આર્થયક રીતે ભાંગી પડ્યો હોય છે. જે વ્યત્તક્ત અથવા સમુદાય ને સમાજમાં ફરીથી તે પગભર થઇ શકે તે માટે સરકારશ્રીની દ્વારા 

લેવામાં આવતો ત્તનણયય સવોપરી 

 

 

 

 

પ્રકરણ- ૪ 

   

 

 

   

 

રોકથામ અને ઉપશમન કાયયયોજના 
(Prevention and Mitigation Measures) 



28 

 

આપત્તિની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીરી અને ત્તબન માળખાગત કાયો કરવા. માળખાગત કામમાં 

બાંધકામ અને આનુસંત્તગક કામગીરી જે જોખમ હળવુ કરવામાં મદદ કરે છે. ત્તબન માળખાગત કાયોમાં જનજાગૃત્તત, ક્ષમતાવધયન, 

વ્યવહારમાં બદલાવ, સલામતીના ત્તનયમો ઘડવા અને લાગૂ કરવા જેવા કાયો કરવામાં આવે છે.  
ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કાયો નીચ ેમુજબ છે જે બે પ્રકારના છે; 

 માળખાગત કાયો :  
સ્થળ પર બાંધકામ અને એન્જીનીયરીંગ, ભૌત્તતક કામ. 

 ત્તબન માળખાગત કાયો : 
અભ્યાસ, સંશોધન, ત્તનયમો, નીત્તતઓ, ક્ષમતાવધયન, જનજાગૃત્તતલક્ષી કામગીરી. 
 દરેક ત્તવભાગ પોતાની કાયય યોજનામાં આવા કાયો સમાત્તવષ્ટ કરે તેનું સંકલન અમલ કરનાર કરી શકે. આવા કામોની 

વાર્ર્ષયક સમીક્ષા કરી તેમાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવામાં આવશે.  
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 પરૂના ઉપશમન માટ ેમાળખાગત પગલાઓ   

ટાસ્ ક પ્રવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પણૂય કરવાની 

તારીખ 

મરામત, સાફ 
સફાઇ 

વરસાદના પાણીના ત્તનકાલ માટે ગટર, ડે્રનેજ 

અને કેનાલની મરામત કરવી 

નગરપાત્તલકા, ગુજરાત પાણી 

પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા 

બોડય, માગય અને મકાન 

ત્તવભાગ 

મે-૨૦૨૧ જુન – ૨૦૨૨ 

તાલીમ દ્રારા 

કુશળતા 

ત્તવકસાવવી 

સ્ યંમ સેવકો અને તરવૈયાની  તકનીકી 

કુશળતાઓ માટે ખાસ તાલીમ આયોજન 

કરી ક્ષમતા વઘયન કરવંુ અને કુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 
જી.એસ.ડી.એમ.એ  

નગરપાત્તલકા, પોલીસ 

એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

માચય – ૨૦૨૨ 

આપત્તિ 

વ્ યવસ્ થાપનને 
મુખ્ ય પ્રવાહ 

સાથે જોડવો 

ત્તજલ્ લા સ્ તરે ચાલતા સમુદાય આઘારરત 

િાયકમો સાથે આપત્તિ વ્ યવસ્ થાપન 

કામગીરીના સંકલન  અંગે સુત્તશ્વત કરવંુ 

તમામ લાઇન ડીપાટયમેન્ ટ 

મુખ્ યત્ વે  DRDA/ ICDS/ 
ત્તશક્ષણ 

એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

માચય- ૨૦૨૨ 

અલી વોનીંગ પૂવય ચેતવણી વ્ યવસ્ થાને મજબુત બનાવી 
કલેકટર કચરેી, પ્રાંત કચરેી, 
આઇ.એમ.ડી, ડી.ઇ.ઓ.સી 

એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

માચય- ૨૦૨૨ 

મોકરડ્રલ 
શાળાઓ, બહુમાળી ભવનો,  હોત્તસ્ પટલ 

અને સંભત્તવત જોખમ ઘરાવતા સ્ થળો પર 

કવાયયત હાથ ઘરવી 

કલેકટર કચરેી, ત્તશક્ષણ 

ત્તવભાગ, આરોગ્ ય ત્તવભાગ 
એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

માચય- ૨૦૨૨ 

સમુદાય 

આઘારરત 

આપત્તત્ ત 

વ્ યવસ્ થાપન 

સ્ થાત્તનક ત્તવભાગોમાં જોખમ અને 

સંવેદનશીલતા, આપત્તત્ ત ત્તનવારણની 

જરૂરીયાત,  પ્રત્તતસાદ આપવાની ક્ષમતા અને 

સમજ ત્તવકસાવવી 

મહેસુલ ત્તવભાગ, શહરેી 

ત્તવકાસ ત્તવભાગ, 
જી.એસ.ડી.એમ.એ  પંચાયત 

ત્તવભાગ 

એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

માચય – ૨૦૨૨ 

 પરૂના ઉપશમન )મીટીગશેન ( માટ ેત્તબન માળખાગત પગલાઓં  

ટાસ્ ક પ્રવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પણૂય કરવાની 

તારીખ 

મરામત, સાફ 

સફાઇ 

વરસાદના પાણીના ત્તનકાલ માટે 

ગટર, ડે્રનેજ અને કેનાલની મરામત 

કરવી 

નગરપાત્તલકા, ગુજરાત પાણી 

પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા 

બોડય, માગય અને મકાન 

ત્તવભાગ, સ્ટેટ, પંચાયત 

એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

જુન- ૨૦૨૧ 

સ્ થાત્તનક 

સંસાઘઘોનો 

ત્તવકસાવવા અને 

ઓળખવા 

પરંપરાગત સામનો કરવાના સાધનો 

અને કૌશલ્યોનો ત્તવકાસ કરવો. દા.ત. 
તરાપા, 

ત્તજલ્લા રડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

કત્તમટી, યુવક મંડળ અને 

એન.જી.ઓ. 

એત્તપ્રલ-  
૨૦૨૧ 

માચય – ૨૦૨૨ 

પશુ આરોગ્ ય પશુઓની સલામતી અંગે જાગૃત્તત પશુપાલન  અને ગ્રામ ત્તવકાસ 

ત્તવભાગ મે-૨૦૨૧ ઓગસ્ ટ ૨૦૨૧ 
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 વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક પ્રવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પણૂય કરવાની 

તારીખ 

સલામત 

બાંઘકામ  
વાવાઝોડાથી અસલામત મકાનો અને 

જાહેર ભવનોની ઓળખ કરવી અને તેનુ 

વાવાઝોડા સામે મજબુતી બક્ષવી  

માગય અને મકાન 

ટી.ડી.એમ.સી 

એસ.ડી.એમ . 
એત્તપ્રલ ૨૦૨૧  જુન-૨૦૨૧  

 વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે ત્તબન માળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક પ્રવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પણૂય કરવાની 

તારીખ 

સંદેશા વ્ યવહારની 

પ્રઘ્ ઘત્તત ત્તવકસાવવી 
ડીસ્રીકટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર 

અને તાલુકા કંરોલરૂમ તથા ગામ કક્ષા 

સુઘી પૂવય ચેતવણી વ્યવસ્થાને મજબૂત 

બનાવવી. 

તાલુકા કંરોલ રૂમ 

તાલુકા ડીઝાસ્ટર 

મેનેજમેન્ટ સત્તમત્તત/ 
પંચાયત, બસંચાઇ 

એત્તપ્રલ  – 
૨૦૨૧ 

જુન-
૨૦૨૧ 

મજબૂતી કરણ 
નબળી ગુણવિાવાળા ત્તબલ્ડીંગ/ હોડીંગ 

માટે નોટીસ આપવી અને ત્તનયંત્રણ કરવંુ. 
માગય અને મકાન 
નગરપાત્તલકા 

એત્તપ્રલ  – 
૨૦૨૧ 

જુન-
૨૦૨૧ 

 

 ભકૂપંના ઉપશમન (મીટીગશેન)માટ ેમાળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક પ્રવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પણૂય કરવાની 

તારીખ 

ક્ષમતા વઘયsન 
ઇમરજન્સી ઓપરેશન 

સેન્ટર/ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સ સને્ટરનુ ં

બાંઘકામ તથા મજબુતી કરણ 

મહેસુલ ત્તવભાગ માગય 

અન ેમકાન 

જી.એસ.ડી.એમ.એ. 
જાન્ યુઆરી ડીસેમ્ બર 

મજબતૂીકરણ 
નબળા મકાન અન ેખાનગી ત્તબલ્ડીંગો 

(શાળા, બેન્ક, શોપીંગ સેન્ટર વગરેે) નું 

રેરોફીટીંગ કરાવવું. 

મહેસુલ ત્તવભાગ માગય 

અન ેમકાન જાન્ યુઆરી ડીસેમ્ બર 
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મજબતૂીકરણ 
અત્તત નબળા અન ેજજયરીત મકાનો અને 

ત્તબલ્ડીંગો ઓળખવા અન ેધરાશાયી 

કરવા. 

મહેસુલ ત્તવભાગ માગય 

અન ેમકાન 
એસ.ડી.એમ 

જાન્ યુઆરી ડીસેમ્ બર 

 

 ભકૂપંના ઉપશમન (ત્તમરટગશેન)માટ ેત્તબન માળખાગત પગલાઓં  

ટાસ્ ક પ્રવૃત્તિ અમલ કરનાર 

ત્તવભાગ 
શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પૂણય કરવાની 

તારીખ 

તાલીમ 
ભૂકંપ પ્રત્તતરોધક બાબતો અગંે 

આર્કયટેક્ટ, એન્જીનીયર, કરડયા-
કારીગરોનુ ંક્ષમતાવધયન 

નગરપાત્તલકા, 
ડી.ડી.એમ.સી. અન ે

માગય અને મકાન 

એત્તપ્રલ  – 
૨૦૨૧ 

ફેબ્રુઆરી 

૨૦૨૨ 

બીલ્ ડીગ કોડનો 

અમલ 

તમામ બાંધકામોમાં ભૂકંપીય 

સલામતી સબંધીત નીત્તતત્તનયમોનું 

ચુસ્ત પાલન કરાવવું. 

નગરપાત્તલકા, 
ડી.ડી.એમ.સી અને 

માગય અને મકાન 

માચય-
૨૦૨૧ 

ફેબ્રુઆરી 

૨૦૨૨ 

કવાયતો હાથ 

ઘરવી 
શાળાઓ, હોસ્પીટલ અન ેજાહરે 

ભવનો માટે મોકડ્રીલ કરવી. 

ત્તજલ્લા પ્રાથત્તમક 

ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી/
મુખ્ય ત્તજલ્લા 

આરોગ્ય 

અત્તધકારીશ્રી/ 
ત્તજલ્લા 

ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી/ 
મામલતદાર 

માચય-
૨૦૨૧ 

ફેબ્રુઆરી 

૨૦૨૨ 

 

 દષુ્કાળના ઉપશમન (મીટીગશેન)માટ ેમાળખાગત પગલાંઓ  

ટાસ્ ક પ્રવૃત્તિ અમલ કરનાર 

ત્તવભાગ 
શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પૂણય કરવાની 

તારીખ 

પાણી સંગ્રહ અને 

પ્રવૃત્તતઓ ને વેગ 

આપવો 

કુટુંબ સ્તર ેમકાનમાં અન ેજાહેર 

ભવનોમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહનું 

બાંધકામ કરાવવ ુ

વન ત્તવભાગ, ગ્રામ 

ત્તવકાસ અને 

પંચાયત 
માચય ફેબ્રુઆરી 

પાણી સંગ્રહ અને 

પ્રવૃત્તતઓન ેવગે 

આપવો 

સામુદાત્તયક સ્તર ેવરસાદી પાણીના 

સંગ્રહ માટ ેતળાવો, ખેત તલાવડી અન ે

ચેકડેમોનુ ંબાંધકામ કરાવવુ. 

ગ્રામ ત્તવકાસ અન ે

બસંચાઇત્તવભાગ માચય ફેબ્રુઆરી 
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 દષુ્કાળના ઉપશમન (મીટીગશેન)માટ ેત્તબન માળખાગત પગલાઓં   

ટાસ્ ક પ્રવૃત્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 
શરૂ 

કરવાની 

તારીખ 
પૂણય કરવાની 

તારીખ 

ગામોની 

ઓળખ કરવી 
અછત અને દષુ્કાળ ત્તનવારણના કામોની 

સૂત્તચ બનાવવી અન ેસ્થળ તારવવા 
ખેતીવાડી ત્તવભાગ, 
પંચાયત, વન ત્તવભાગ 

માચય ફેબ્રુઆરી 

કુત્તર્ષ, લક્ષી, 
માત્તહતી 

આપવવી 

ઓછા વરસાદમા ંદુષ્કાળમાં ટકી શકે તેવા 

પાકો માટ ેખેડૂતોને માત્તહતગાર કરવા અન ે

પાણીના કરકસરયુક્ત ઉપયોગ માટ ે

ખેતીવાડી ત્તવભાગ, 
પંચાયત, વન ત્તવભાગ 
બસંચાઇ 

માચય ફેબ્રુઆરી 

 
 ઓદ્યોત્તગક માટ ેઉપશમન માટ ેમાળખાગત પગલાઓં  

ટાસ્ ક પ્રવૃત્તિ અમલ કરનાર 

ત્તવભાગ 
શરૂ કરવાની 

તારીખ 
પૂણય કરવાની 

તારીખ 

ઉદ્યોગોથી કુદરતી સંસાધનો 

ઉપર થતી ત્તવપરીત અસરોની 

દેખરેખ રાખવી (જમીન, 
પાણી અને હવા) 

ત્તનયત્તમત ડેટા કલેકશન અન ે

કુદરતી સંસાધનો પરની 

ત્તવપરીત અસરોનો અભ્યાસ 

ડીસ્રીકટ ડીઝાસ્ટર 

મેનજેમને્ટ 

સત્તમત્તત/ગજુરાત 

પ્રદુર્ષણ ત્તનયંત્રણ 

બોડય/ લોકલ 

િાઇસીસ ગપૃ 

માચય ફેબ્રુઆરી 

સેફ્ટી અસેસમને્ટ 
 

ઉદ્યોગોના કારણ ેઆસપાસના 

રહેણાંક ત્તવસ્તારોમાં થનાર 

જોખમો અગંે ઓરડટ 
ઇન્ડરસ્રીયલ સેફ્ટી 

ઓરફસર માચય ફેબ્રુઆરી 
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પ્રકરણ- ૫ 

 

 
ઇમરજન્સીમાં પૂવય અને બાદમા ંપ્રત્તતભાવ કરવો જરૂરી છે. પ્રત્તતભાવ કરવાના આયોજન માટે ઠોસ યચક તૈયાર કરવુ. 

ત્તવત્તવધ સંસ્થા, ત્તવભાગો સાથે સંકલન,માળખાગત અને ત્તબન માળખાગત કાયો વગેરે નત્તક્ક કરવામાં પૂવય તૈયારી ઉપયોગી રહે છે.     

૫.૧ ક્ષમતા વધયન પ્લાન 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં ક્ષમતાવધયન માટે નીચે મુજબની તાલીમોનું આયોજન કરવંુ  
 શોઘ અને બચાવ  
 પૂવય ચેતવણી  
 સ્ થળાતંર  
 નુકશાન અને આકારણી  

 

૫.૨ તાલીમ જરૂરીયાત ત્તવશ્ર્લરે્ષણ 

તાલીમથી વ્યત્તક્ત અને સમૂહનાં જ્ઞાન, આવડત અને વ્યવહારમાં બદલાવ આવે છે. ભાવાત્મક અને જ્ઞાનાત્મક પાસાઓમાં અસર 

થાય છે. જેથી વ્યત્તક્ત અને સમૂહની કામગીરી વધુ સારી બને છે. આ માટે અગાઉથી તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના 

આધારે તાલીમ અને ક્ષમતાવધયનનંુ આયોજન કરવુ.  

 વતયમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી 
 કાયય ત્તવશ્ર્લેર્ષણ (નવા અથવા વ્યવસ્થામાં કરલે સુધારાવધારા) 
 તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરવી 
 તાલીમની જરૂરીયાતનું સરવૈયુ 
 તાલીમની વૈકત્તલ્પક વ્યવસ્થા નત્તક્ક કરવી  
 તાલીમના ખચય-લાભ નુ ત્તવશ્ર્લેર્ષણ કરવંુ 

 ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો માટ ેકરવાની તાલીમો 

          ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોનાં અત્તધકારીઓ અને કમયચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખીને તેના આધારે તેમના માટે તાલીમ 

કાયયિમો ગોઠવવામાં આવે છે.  આ પ્રરિયાથી તાલીમ માટેનાં ત્તવર્ષયો અને પ્રરિયાઓ તારવી શકાય. 

દરેક ત્તવભાગે પોતાના સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે તાલીમ કાયયિમોની સૂત્તચ અને સમયસારણી બનાવવા સરિય છે. સામાન્ય 

રીતે આ પ્રરિયા ત્તજલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી થાય છે. તાલુકા સ્તરે તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખી તે મુજબની તાલીમ આયોજન કરી વધુ 

સારી ગુણવિાલક્ષી તાલમીનંુ આયોજન થાય છે. 

અત્યાર સુધીના અનુભવોમાંથી દરેક ત્તવભાગો માટે નીચે મુજબના તાલીમ કાયયિમો હાથ ધરવામાં આવે છે.  

 ત્તવત્તવધ સ્ તરે આપત્તિ વ્ યવસ્ થાપન ઓરીયન્ટેશન   

પૂવય તૈયારી કાયય યોજના 
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 પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહેસૂલ, પંચાયત ગ્રામ ત્તવકાસ, વન ત્તવભાગ વગેરે માટે, આગ સલામતી અંગેની  કૌશલ્ય વૃત્તધ્ધ તાલીમ 

કાયયિમ.  

 ઇમરજન્સી રીસપોન્ સ સાથે સંકળાયેલ ત્તવત્તવધ યુત્તનટ જેવાં કે, પોલીસ, નગરપત્તલકા ફાયર ત્તબ્રગેડ  હોમગાડય, જી.આર.ડી, 

એનસ.એસ.એસ. વગેરે માટે શોધ અને બચાવ તાત્તલમ  

 સાધનો અને યંત્રોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 

 ત્તવત્તવધ સમુહો જેવાં કે ત્તશક્ષક, આંગણવાડી કાયયકર, મ.ભો.યો સંચાલક, વ્ યાજબી ભાવના દુકાનદાર વગેરે માટે પ્રાથત્તમક સારવાર 

અને આરોગ્ ય તાત્તલમ 
 ખાસ તાલીમ: 

 ત્તવભાગીય તાલીમો બસચંાઇ અન્ય ત્તહતધારકો માટે પ્રાસ્તાત્તવક, પવૂય તૈયારી, પ્રત્તતભાવ ઉપશમન (મીટીગશેન) રોકથામ વગરે ે

અંગ ેતાલીમો જી.એમ. ખાતે થાય છે. ડી.આઇ. 

 પંચાયતો, સમુદાય માટ,ે CBDP રાહત નુકશાન આકારણી અન ેવળતરના ત્તનયમો અંગ ેતાલીમ. 

 NGOs અને CBOs / SHGs, CBDP, ત્તનાઃસહાયતા અન ેજોખમ આકંલન 

 સમદુાયના ંકાયયદળો માટ ેશોધ બચાવપૂવય, સલામત સ્થળ ેખસડેવાની પધ્ધત્તતઓ, પ્રાથત્તમક સારવાર, ચતેવણી વગરે ેઅગંે. 

૫.૩ તાલીમ આયોજન વ્ યવસ્ થા  

કાયય પ્રવૃત્તિ 
જવાબદાર ત્તવભાગ 

 
તાલીમ 

જરરીયાતનંુ 

ત્તવશ્ર્લેર્ષણ 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં ત્તવભાગોની ભૂત્તમકા અને જવાબદારીઓની 

ઓળખ કરવી. 
 સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગ 
 મહેસૂલ ત્તવભાગ 
 જી.એસ.ડી.એમ.એ./જી.આઇ.ડી.એમ. 
 તમામ કાયયપ્રણાલી મુજબના ત્તવભાગો 
 જાહેર કે્ષત્ર 
 ખાનગી કે્ષત્ર 
 એન.જી.ઓ. અને અન્ય સંગઠનો 

ત્તવભાગોની ભૂત્તમકા અને જવાબદારીઓને આગળ લઇ જવા માટે 

ત્તવત્તવધ ત્તહતધારકોની ઓળખ કરવી. 
તાલીમ જરૂરીયાત ત્તવશ્ર્લેર્ષણ સતત ચાલુ રાખવુ 
તાલીમની જરૂરીયાત મુજબ તાલીમની રડઝાઇન તૈયાર કરવી. 
સંસાધનોની વ્યવસ્થા કરવી 
તાલીમ કરવી 

૫.૪.એજન્ સીઓની મદદ દરમ્ યાન પ્રોટોકોલ વ્ યવસ્ થા   

 ત્તજલ્ લાની ક્ષમતા બહાર આપત્તિ સામનો કરવાનો આવશે ત્ યારે રાજય તથા કેન્ દ્ર સરકારની ઉપલબ્ ઘ અન્ ય એજન્ સી જેવી 

કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જરૂરી પ્રોટોકલ સાથે રાજય સ્ થળે SEOC ના સંપૂણય સંકલનમાં રહી 

મદદ લેવામા આવશ.ે  

 
૫.૫ બચાવ સાઘનોની ઓળખ અન ેજથ્ થોની ચકાસણી  
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 આપત્તિ પ્રત્તતસાદ માટે રાજય સરકારશ્રી દ્રારા વખતો વખત આપવામાં આવેલ બચાવ સાઘનો જેવા કે ફાયર વાટર 

બ્રાઉજર, ફાયર ટેન્ ટર, ઇમરજન્ સી પોટેબલ લાઇટ, લાઇફ જેકેટ, જેસીબી, િેન વગેરે જેવા સંસાઘનો ની યાદી તૈયાર કરી તેમની 

ઉપલબ્ ઘીની ભૌત્તતક અને કાયયરત ત્તસ્ થત્તતમાં રાખવામાં આવે છે. જેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે.  

 
૫.૬ ચતેવણી તતં્રની ચકાસણી કરવી  

 ત્તજલ્ લા કક્ષાના કંરોલ રૂમને મળતા પૂવય ચેતવણી અંગેના સંદેસાઓ સુચારુ રૂપથી સ્ પષ્ ટ રીતે તાલુકા અને ગામ સ્ તર સુઘી 

પહોંચે તે માટનેી  
 ૧. રાજય કંરોલ રૂમ (SEOC) 

 ૨. ત્તજલ્ લા કંરોલ રૂમ (DEOC) 
૩. તાલુકા કંરોલ રૂમ (TEOC)  

માટે તમામ કંરોલ રૂમ વછ ચે આતરીક સંકલનની ચકાસણી  કરવામાં આવ ેછે.  
 

૫.૭ ત્ વરીત પ્રત્તતસાદ ટીમો વછ ચનેુ ં સકંલન  
 ત્તજલ્લામાં કોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્ યાન આપવાના થતાં પ્રત્તતસાદ માટે નીચે મુજબના ત્તવભાગો પાસે ઇમરજન્ સી 

ટીમોનંુ આતરરક સંકલન ચકાસણી  
૧. આરોગ્ ય ત્તવભાગ  

૨. પોલીસ ત્તવભાગ, 

૩. મહાનગરપાત્તલકા/નગરપાત્તલકા – ફાયર ઇમરજન્ સી ત્તવભાગ  

૫.૮ સ્ વતૈ્તછ છક સસં્ થાઓ અન ેઅન્ ય ત્તહત ઘારકો સાથ ેસકંલન  
 ત્તજલ્ લામાં કોઇપણ આપત્તત્ ત દરમ્ યાન પ્રત્તતસાદ રાહત બચાવ પુનવયસન પ્રાથત્તમક સારવાર વગેરે જેવી કામગીરી દરમ્ યાન 

સ્ વૈત્તછ છક સ્ થાઓ તથા અન્ ય ત્તહત ઘારકોનો મહત્ વનું યોગદાન રહેતું હોય છે. ત્તજલ્ લામાં આવેલા સ્ વૈત્તછ છક સ્ થાઓને ત્તહત ઘારકોની 

યાદી પરરત્તશષ્ ટમાં સામેલ છે.   

 

૫.૯ પરૂ  અન ેવાવાઝોડા સાથ ેઋતગુત પવૂય તયૈારી  

 પૂર અને વાવાઝોડા સામે પૂવય તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગ્રસ્ ત બનતા ગામોમાં સ્ થાળતર કરવાની જરૂરીયાત જણાય તેવા 

સજોગોમાં ગામ સ્ થળે સ્ થાત્તનક સ્ થળે ઉપલબ્ ઘ વૈકત્તલ્ પક સ્ થાનોની પૂવય ચકાસણી કરી લેવામાં આવે અને કટોકટીના સમયે પૂરતી 

રાશન પુરવઠાની પણ આગોતરી વ્ યવસ્ થા માટે તમામ પગલા ભરવામાં આવે છે. તેમજ ત્તજલ્ લા તાલુકા અને ગામ સ્ થળેના આપત્તત્ ત 

વ્ યવસ્ થાપન કામગીરી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્ થળનેા લોકો વછ ચે આંતરરક સંકલન વઘુ મજબુત રીતે જોડવામાં આવે છે.  

 

૫.૧૦ પવૂય ચતેવણી વ્યવસ્થા (EWS)અન ેઆપત્તિ બાદની સચૂનાઓ  
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 ઘણીવાર એવુ બને કે આપત્તિ અંગેનો સંદેશો અને ચેતવણી અંતરરયાળ જગ્યાએ રહેલા લોકો સુધી સમયસર પહોંચાડી 

શકાતો નથી. અમુકવાર આપત્તિ પહેલા અને દરત્તમયાન અફવાઓના કારણે પહોંચતી માત્તહતી લોકોમાં ગભરાટ અને ગેર સમજ 

ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ, યોગ્ય સમૂહને ચેતવણી સંદેશ પહોંચાડવાથી આપત્તિની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. 

ત્તવશ્ર્વાસપાત્ર માત્તહતી સમયસર પહોંચાડવા માટે ઇન્સીડન્સ કમાન્ડ સીસ્ટમ મહત્વની છે. 
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પૂવય ચેતવણી કાયય યોજના 

કાયયના પ્રકાર પૂર વાવાઝોડા કેત્તમકલ અને ઔદ્યોત્તગક 

 
હાલનીપૂવય ચેતવણી 
વ્યવસ્થા જવાબદાર 
ત્તવભાગ 
 

 
બસંચાઇ ત્તવભાગ/ 
ડેમ ઓથોરીટી/હવામાન 

ખાતુ 
↓ 
કલેકટરશ્રી 
↓ 
મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
↓ 
તલાટી/તલાટી કમ મંત્રી 

હવામાન ખાત ુ
↓ 
કલેકટરશ્રી 
↓ 
મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
↓ 
તલાટી/તલાટી કમ મંત્રી 

હવામાન ખાત ુ
↓ 
કલેકટરશ્રી 
↓ 
મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 
↓ 
તલાટી/તલાટી કમ મંત્રી 

 

આપત્તિ બાદની સૂચનાઓ 

સંકટના પ્રકાર પૂર વાવાઝોડુ ં ભૂકંપ દુષ્કાળ કેત્તમકલ અન ેઔદ્યોત્તગક 

દુઘયટનાઓ 

જવાબદાર ત્તવભાગ DEOC, મામલતદાર કચેરી અન ેતાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી 

આવરી લીધેલ ગામો જે-ત ેસંકટના જોખમ સભંત્તવત ગામો 

ચેતવણી અન ેસંદેશા ન પહોંચતા હોય 

અથવા પહોંચાડવા મુશ્કેલ હોય તેવા 

ગામો/વસાહત.  

જે સમુદાય ગામોમા ંદૂર રહ ેછે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલધારી વગેર ે

સમય મયાયદામા ં ચેતવણીના સંદેશા 

પહોંચવા માટનેા   જરૂરી  પગલાઓ. 
કાયયદળોમાં ગામોમા ંદૂર વસવાટ કરતા પરરવારોનો સમાવેશ કરવો અન ેસંદેશા વ્યવહારની 

વ્યવસ્થા ગોઠવવી. 

 

૫.૧૧ આગોતરી વ્યવસ્થા 
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 જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે પૂર તી સાધન સામગ્રી, યંત્રો, સાધનો ન હોય તો લોકોની જરૂરીયાતને પહોંચી વળવામાં 

અંતરાય આવે છે. આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી મુશ્કેલીને મહદઅશંે ત્તનવારી શકાય છે. યોગ્ય રીતે “સ્ટોક પાઇલ” કરવાથી ત્વરીત મદદ 

કરવામાં સરળતા રહે છે. 
આગોતરી વ્યવસ્થા માટે મહત્વનાં પગલાં છે; 

 ત્તવસ્તાર અને સંકટ અનુસાર જરૂરી સામગ્રીની સૂત્તચ તૈયાર કરવી. આ માટે ત્તવસ્તારના લોકોની ત્તનાઃસહાયતા, વપરાશ અને 

સંસ્કૃત્તતને ધ્યાને લેવા. 
 જે સાધન સામગ્રી એકઠી કરવાની છે તેની ગુણવિા અને માનાંક ધ્યાને લેવા જોઇએ જેથી  ગુણવિાવાળી સામગ્રી એકત્રીત 

થાય. 
 આવી સાધન-સામગ્રી પહોંચાડી શક ેતેવા ત્તવિેતા અને શ્રોત નક્કી કરવા. 

 આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીનાં ગોડાઉન, સપ્લાયસયનું નેટવકય તૈયાર રાખવંુ જેથી સત્વરે સેવા પહોંચાડાય. 

 તાલુકામાં તાલુકા મથકે અને જુદા-જુદા ક્લસ્ટર સ્તરે આવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. પંચાયત સ્તરેપણઆવી વ્યવસ્થા થાય તે માટ ે

કામગીરી કરવાકેત્તમકલઅને ઔદ્યોત્તગક એકમ અને સંગ્રહ માટેના પૂવયતૈયારીના પગલાઓં 
 સલામતીના નીત્તતત્તનયમોને ત્તનયત્તમત રીતે દાખલ કરવા, સુધારા-વધારા કરવા. 
 અગત્યની યંત્રસામગ્રીની ત્તનયત્તમત જાળવણી કરવી અને ચકાસણી સુત્તનત્તશ્ર્ચત કરવી.  

 કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમાં દેખરખે કરવી અને અહેવાલ કરવો.  

 અકસ્માતનું રીપોટીંગ, છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય તે સુત્તનત્તશ્ર્ચત કરવુ. 
 સલામતીની સમજ વધે તે માટે અગાઉથી અને પ્રત્તતભાવ સ્વરૂપે પગલાં લેવા.  

૫.૧૨ સમદુાય જાગતૃ્તત અન ેત્તશક્ષણ અન ેપવૂયતયૈારી  

             કોઇપણ આપત્તિનો સામનો કરવા માટે પ્રાથત્તમક જાણકારી અને આપત્તિ દરમ્ યાન શું કરવુ અને શું ન કરવંુ તે અંગેની 

જાણકારી ત્તવત્તવઘ માઘ્ યમો જેવા કે રલેી, ત્તવડોયો શો, ભીતસુત્રો, શાળા કક્ષા, ત્તચત્ર, વિત ત્તવત્તવઘ તાલીમ દ્રારા જી.એસ.ડી.એમ.એ. 
દ્રારા અમલી બનેલ ડી.આર.એમ. પ્રોગ્રામ દ્રારા કામગીરી અમલમાં છે.  

૫.૧૩ પ્રોકયોરમને્ ટ (ટને્ ટ ઘાબળા , સાઘનો વગરે)ે  

પૂર જેવી ત્તસ્થતી દરમ્ યાન સ્થળાતરંની ત્તસ્થતી સજાયય ત્ યારે સ્ થાળતરં લોકો માટે ટેન્ ટ, ઘાબળા તથા અન્ ય દૈત્તનક ઉપયોગી 

સાંઘનો માટે સ્ થાત્તનક સ્ થળે ઉપલબ્ ઘ સ્ વૈત્તછ છક સંસ્ થાઓ તથા સંબંત્તઘત ત્તવભાગોના સંયુકતથી વ્ યવસ્ થા કરવામાં આવશે. 

૫.૧૪ એસ.ડી.આર.એન અપડશેન  

એસ.ડી.આર.એન પર ત્તવડીએમપી, ટીડીએમપી તથા સીડીએમપીન ે   આપત્તત્ ત વ્ યવસ્ થાપને લક્ષી તમામ ત્તવગતો મામલતદારશ્રી 

તાલુકા ત્તવકાસ અત્તઘકારીશ્રી તથા ચીફ ઓરફસર દ્રારા પૂણય કરવામાં આવે છે.   

૫.૧૫ મીડીયા મનેજેમને્ટ અન ેમાત્તહતી પ્રસારણ  
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 ત્તપ્રન્ટ અને ઇલેકરોત્તનક મીરડયાની ભૂત્તમકા આપત્તિની ચતેવણી અને ત્તવગતો પહોંચાડવા માટે મહત્વની બની રહે છે 

માધ્યમો આવા સમયે શાત્તલનતા પૂવયક વતી જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાં મહત્વની ભૂત્તમકા ભજવી શકે. આપત્તિ અંગે 

પૂવયતૈયારી, પ્રત્તતભાવની રીતો, બચવાની રીતો વગેરે અંગે ખૂબ જ સારી માત્તહતી લોકો સુધી બહોળા પ્રકારથી પહોંચાડી શકે. સામાન્ય 

રીતે કોઇ પણ સંકટ કે આપત્તિઓમા ંસમુદાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. તથેી માધ્યમોની ભૂત્તમકા ઘણી 

મહત્વની છે. રાજય સ્તરેની EOC માં મીરડયા સેલ શરૂ કરી માધ્યમો સાથે સંકલનની વ્યવસ્થા રાજય સરકારે કરી છે. જે સતત 

કાયયરત છે. આપત્તિઅના સમયે યોગ્ય અત્તધકારી દ્વારા ત્તપ્રન્ટ અને ઇલેકરોત્તનક મીરડયાને સ્મયાંતરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. જેથી 

ત્તબન જરૂરી અફવા અને ગેર જવાબદારી વાળી માત્તહતીનો પ્રસાર અટકે આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તરે પણ હોય 

છે, તેની મદદ લેવામાં આવે છે.   

૫.૧૬ દસ્તાવજેીકરણ  

 ત્તજલ્લામા ંબનતા કોઇપણ આપત્તિ દરમ્યાન તેની સામે આપવામાં આવલે પ્રત્તતસાદ પ્રરકયા દરમ્યાન જોવા મળેલ ત્તવત્તવધ 

ત્તવભાગોના, અસરગ્રસ્ત, લોકોના અને અન્ય એજંન્સીઓના પ્રત્તતભાવ અગે દ્સ્તાવેજીકરણ થાય તે જરૂરી છે, જેથી કરી સમગ્ર 

પ્રરકયા દરમ્યાન તંત્ર દ્વારા રહી જવા પામેલ ક્ષત્તતયોને ઓળખી શકાય અને તેને ભત્તવષ્યમાં પૂનાવયત્તતત થતી ટાળી શકાય.  
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પ્રકરણ-૬ 
 

 

 

 આપત્તિ અસરગ્રસ્ત ત્તવસ્તાર અને લોકોને પુનાઃત્તસ્થત્તતમાં અથવા વધુ સારી ત્તસ્થત્તતમાં લાવવાનું કાયય આ પ્લાનનું છે. 

આપત્તિને કારણે જરૂરી સેવાઓ, માળખા, લોકોનું જીવનત્તનવાયહ, સ્વાસ્થ્ય અને સમગ્ર જીવનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વર ેઆ 

બધા પાસાઓ પુનાઃત્તસ્થત્તતમાં લાવવા. ભૌત્તતક માળખાઓને અને જીવન જરૂરી સેવાઓ પુનાઃત્તસ્થત કરવા માટ ેઆ મુજબની રણનીત્તત 

ધ્યાને લેવી.  

 પહેલાં કરતા વધુ સારૂ બાંધવું : 
નવાં બાંધકામ કાયો એવી રીતે કરવા જે પુનાઃ આવી આપત્તિઓમાં નુકસાન ન પામે.  

 સહભાગી આયોજન :  
લોકોની સામાજીક અને સાંસ્કૃત્તતક શૈલી અને જરૂરીયાતોને ધ્યાનમાં રાખી ફેર બાંધકામ અને કાયો કરવા. આ માટે આયોજનમાં 

ત્તહતધારકોની સહભાગીતા આવશ્યક છે.  

 સંકલન : 

પુનાઃત્તસ્થત્તતમાં લાવવાનું આયોજન ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સાથે સંકલન રૂપે તૈયાર કરવંુ. આવા આયોજનો માટે ત્વરીત નુકસાનનંુ આંકલન 

અને લોકોની જરૂરીયાતનું આંકલન અગત્યનું પાસુ છે.  

 નીચે મુજબના ત્તવત્તવધ ક્ષેત્રોને પુનાઃત્તસ્થત કે કાયયરત કરવા . 

 મહત્વની સેવાઓ :  

વીજળી, પાણી, સંચાર, વાહનવ્યવહાર, સ્વછછતા, સ્વાસ્થ્ય. 

 માળખા / બાંધકામ :  

 આવાસ, જાહરે ભવન અને રસ્તા 

 જીવનત્તનવાયહ :  

કૃત્તર્ષ, કુરટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોજગાર. 

વીજળી, પાણી, સ્વછછતા, ગંદાપાણીનો ત્તનકાલ વગેરે સેવાઓ તાત્કાત્તલક શરૂ કરવી. આવી સેવા શરૂ કરવા માટે વૈકત્તલ્પક રણનીત્તત 

અને કાયો અગાઉથી નત્તક્ક કરવા. જરૂર પડે સ્થાત્તનક સંસ્થા, ત્તવભાગો, કોપોરેટની મદદ લેવી.  

 

પુનાઃત્તસ્થત્તત 
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પ્રકરણ- ૭ 

 

 

 

ત્તજલ્ લામાં ઘણા ગામો નદી, વોકળા, તથા ત્તનચાળવાળા ત્તવસ્ તારોમાં આવેલા છે. જયા ભારથેી અત્તતભારે વરસાદ 

દરમ્ યાન અથવા ઉપર વાસમાંથી આવતાં પાણીની વઘુ આવકને કારણે સ્ થળાતંર કરવાની જરૂરીયાત પડી શકે છે. આ માટે સ્ થાત્તનક 

ત્તજલ્ લા / તાલુકા તંત્ર પાસે સ્ થળાતંર કરવા માટે રેકટર, રક, છકળા, જેવા વાહનોને વ્ યવસ્ થા ઉપલબ્ ઘ કરવા માટે સક્ષમ છે. જે 

માટે સ્ થાત્તનક નગરપાત્તલકા,માગય અને મકાન પંચાયત, તથા અન્ ય  ખાનગી એજન્ સીઓની મદદ મળી શકે છે.પરરત્તસ્ થત્તત ક્ષમતા 

બહાર હોય તેવા સમયે હેલીકોપ્ ટર/ મેજર સચય ઓપરશેન જેવા સંજોગોમાં સ્ ટેટ ઇમરજન્ સી ઓપરશેન સ્ ટેન્ ટરના સંકલનમાં રહી 

સંકલન સ્ થળાતંર કરવામાં આવશ.ે  

સ્ થળાતંર દરમ્ યાન જે તે સ્ થાનો પર ઉપલબ્ ઘ સુરત્તક્ષત આશ્રય સ્ થાનો જેવા કે શાળા કમ્ યુનીટી હોલ વાડી, કે અન્ ય ઘાર્મયક 

પરરસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જે ત્તવગતો વીડીએપીમાં સમાત્તવષ્ ટ કરવામાં આવેલ છે. સ્ થળાતંરની ત્તસ્ થત્તત દરમ્ યાન 

અસરગ્રસ્ તોને ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગેરે જેવી આવશ્યક વ્ યવસ્ થા માટે પોલીસ/ત્તજલ્ લા પુરવઠા ત્તવભાગ/ત્તજલ્લા આરોગ્ ય 

ત્તવભાગ દ્રારા તાત્ કાત્તલક ધોરણે જરૂરી સાધનસામગ્રી સ્ થળ પર પહોંચાડવા અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેશે . 

પશુ સ્થળાંતર તથા અન્ય કાળજી  

 લોકોને ભારે વરસાદ અંગેની ચેતવણી દરમ્યાન પશુઓ બાબતે સતકય વ કાળજી લેવા અંગેની જાણ કરવી.  
 સ્થળાતંર કરવાની ત્તસ્થત્તત દરમ્યાન પશુઓને ત્તખલાથી છુટા કરવા અંગે ન ભૂલ પડે તે માટે અવારનવાર પંચાયત મારફત 

જાહેરાત કરશે.  
 સંબોત્તધત ઋતુ દરમ્યાન વકરતા પશુ રોગોને પહોંચી વળવા અંગે ત્તજલ્લા પશુપાલન ત્તવભાગ પોતાની ટીમને સાબુદ રાખશ ે

તથા દવાઓના પુરા જથ્થાની ખાત્રી કરશે.  
 ત્તજલ્લા પશુપાલન ત્તવભાગ ત્તજલ્લામાં રસીકરણના કાયયક્ર્મો કરશે.  
 વન ત્તવભાગ દ્વારા ત્તજલ્લામાં ઘાસની અછત સામે પહોંચી વળવા માટનેા તમામ પગલાં તથા ઘાસ પ્રાત્તપ્તના સ્ત્રોતનો 

અગાઉથી આયોજન કરશે.  

પશુપાલન શાખા, ત્તજલ્લા પચંાયત, ગાધંીનગરના પશતુ્તચરકત્સા અત્તધકારીઓની માત્તહતી 

િમ અત્તધકારીશ્રીન ુનામ પશ ુદવાખાનાનુ ંનામ હાલનુ ફરજન ુસ્થળ સંપકય નંબર 

૧ ડો. કે.જે.પટલે 

પશ ુદવાખાન,ુ 
સકેટર-૩૦, 
ગાધંીનગર 

ગાધંીનગર ૯૧૦૬૪૨૦૦૧ 

સ્ થળાંતર યોજના 
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૨ ડો. એચ.આર. પટલે પશ ુદવાખાનુ,ં છાલા ગાધંીનગર ૯૯૦૯૩૪૨૬૫૦ 

૩ ડો. એન.જે. રાવલ પશ ુદવાખાનુ,ં  કોબા ગાધંીનગર ૯૯૦૯૯૫૯૧૭૩ 

૪ ડો. એ. એન. દસેાઇ 
પશ ુદવાખાનુ,ં  

ડભોડા 
ગાધંીનગર 

૯૯૨૫૧૬૨૮૫૮ 

૫ ડો. એ.એમ. ચૌધરી પશ ુદવાખાનુ,ં  રૂપાલ ગાધંીનગર ૯૮૨૫૫૪૨૭૪૫ 

૬ ડો. કે. એમ. ઓઝા 
પશ ુદવાખાનુ,ં  

ઘમીજ 
દહગેામ 

૯૪૨૬૯૮૫૧૫૩ 

૭ ડો. જે. એસ. પટલે 
પશ ુદવાખાનુ,ં  

દહગેામ 

દહગેામ ૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮ 

૮ ડો. એસ. એસ. પ્રરજાપત્તત 
પશ ુદવાખાનુ,ં 

રખીયાલ 

દહગેામ ૯૮૯૮૨૭૩૭૩૩ 

૯ ડો. કે. બી. ઠાકોર પશ ુદવાખાનુ,ં નાદંોલ દહગેામ ૯૮૯૮૪૮૫૦૨૧ 

૧૦ ડો. એ. પી. ત્તત્રવદેી 
પશ ુદવાખાનુ,ં  

જીંડવા 

દહગેામ ૯૯૭૪૭૬૯૫૧૯ 

11 ડો. કે.એમ. પટલે 
પશ ુદવાખાનુ,ં 

પાલનુ્દ્રા 

દહગેામ ૯૪૦૮૮૯૩૮૩૦ 

12 ડો. એમ.ડી. મકવાણા પશ ુદવાખાનુ,ં મહુડી માણસા ૯૯૨૪૮૯૭૧૮૧ 

13 
ડો. એસ.જી.પરમાર 

પશ ુદવાખાનુ,ં સકેટર-
૩૦, ગાધંીનગર 

માણસા ૭૮૭૪૯૫૦૧૩૫ 

14 ડો. પી.જે.રાઠોડ પશ ુદવાખાનુ,ં છાલા માણસા ૯૯૭૭૮૭૪૪૭૩ 

15 ડો. વાય.આર. ચૌધરી પશ ુદવાખાનુ,ં કોબા માણસા ૬૩૫૩૪૩૬૮૧૫ 

16 ડો. એન.એન.પટલે પશ ુદવાખાનુ,ં ડભોડા માણસા ૭૯૮૪૪૦૪૫૧૮ 
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પ્રકરણ-૮ 

 

 

 

   

ત્તજલ્ લામાં કોઇપણ આપત્તિ દરમ્ યાન આવશ્ યક મેડીકલ સેવાઓ માટ ેત્તજલ્ લામાં આરોગ્ ય ત્તવભાગ પાસ ેનીચે મજુબની ત્તવગતે 

ઇન્ફાસ્રકચર ઉપલબ્ ઘ છે. 

ગાંધીનગર, કલોલ, માણસા, દહેગામ 

  

 

 

 

 

 

 

િમ ત્તવગત સંખ્યા 

૧ તાલુકા ૪ 

૨ આરોગ્ ય સબ સેન્ ટર ૧૭૧ 

૩ પ્રાથર્મયક આરોગ્ ય કેન્ દ્ર ૩૧ 

૪ સામુત્તહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૦૬ 

મેડીકલ અને હોત્તસ્ પટલ મેનેજમેન્ ટ 
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નોધ   
ઉપરોકત માત્તહતી તાલુકાના મામલતદારશ્રીઓ પાસેથી પત્રક દ્વારા મળેવેલ ત્તવગતો દશાયવેલ છે. 

  

૫ સબ રડત્તસ્રક હોત્તસ્ પટલ ૦૧ 

૬ ત્તજલ્ લા ત્તસવીલ હોત્તસ્ પટલ ૦૧ 

૭ મેડીકલ કોલેજ ૦૫ 

૮ ખાનગી હોત્તસ્ પટલ ૮૬ 

૯ ખાનગી લેબોરેટરી ૪૨ 

૧૦ પોસ્ટમોટમ યુત્તનટ ૦૫ 



45 

 

આરોગ્ય સવલતો 
ઉપર મુજબના સગવળો ઉપલબ્ ઘ છે. પરરત્તસ્ થત્તત ત્તજલ્ લા તંત્રની ક્ષમતા બહાર હોય તેવા સંજોગોમાં રાજય સ્ તરથેી સ્ ટેટ 

ઇમરજન્ સી ઓપરશેન સેન્ ટરના સંકલનમાં રહી જરૂરી મદદ લેવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સ્ થાત્તનક સ્ થળે આરોગ્ ય કે્ષતે્ર કાયયરત 

સ્ વૈત્તછ છક સંસ્ થા તથા કલબોની સંહયોગ લેવામાં આવશે. ઉપરાતં ઋતુની શરૂઆતમાં આવશ્ યક તમામ પ્રકારના આરોગ્ યલક્ષી પગલા 

ભરવા માટે આરોગ્ ય ત્તવભાગને જરૂરી સુચનાઓ સંમયાતરે પાઠવવામાં આવે છે.  

ગાંધીનગર મહાનગરપાત્તલકા એમ.ઓ.એચ. સ્ટાફ 

 

 

 

 

 

 

 

 

રડસ્પેન્સરી મેડીકલ ઓરફસર ત્તલસ્ટ 

અ.ન.ં  અબયન હલે્થ સને્ટર  મડેીકલ ઓરફસરન ુનામ ઓફીસ ફોન મોબાઇલ ન.ં 

૧ એમ.ઓ.એચ. 
મહાનગરપાત્તલકા  

ડો. કે.આઇ. ગોસ્વામી ૨૩૨૪૧૦૦૬ ૮૧૪૧૮૦૦૧૭૭ 
૯૭૨૭૭૪૨૨૩૭ 

૨ અબયન હેલ્થ સેન્ટર સેકટર-૨ ડૉ. ઇશા મારવાણી  ૯૪૦૯૫૨૬૨૭૩ 

૩ અબયન હેલ્થ સેન્ટર સેકટર-૨૪ ડૉ. દેવાંશી પટેલ  ૭૦૪૮૩૮૦૭૭૦ 

૪ અબયન હેલ્થ સેન્ટર સેકટર-૨૯ ડૉ. કકંજલ ઉંધાડ  ૯૪૦૮૬૬૯૭૩૨ 

૫ અબયન હેલ્થ સેન્ટર પાલજ  ડૉ. સુચી પટેલ  ૯૬૮૭૯૨૩૩૨૭ 



46 

 

અ.નં.  રડસપેન્સરી  મેડીકલ ઓરફસર  મોબાઇલ/ કચેરીનો ફોન નંબર 

૧. સેકટર-૨૧ ડૉ. દર્શયતભાઇ પટેલ  ૯૪૨૭૭૯૭૧૭૬ 

૨. સેકટર-૧૭ ડો. હસમુખ પરીખ  ૯૭૩૭૦૩૫૭૧૬ 

૩. સેકટર-૮ ડૉ. દેવાગં બી. શાહ  ૯૮૨૪૦૬૯૭૯૨ 

૪. સેકટર-૨૨ ડૉ. સાજીયાબેન મુલતાની  ૯૯૨૫૦૮૮૨૮૮ 

૫. સેકટર-૨૩ ડૉ. ગીતાબને ડામોર  ૯૯૭૮૪૪૨૯૧૧ 

૬. સેકટર-૨૭ ડો. હર્ષયલભાઇ પરીખ ૯૨૨૭૬૫૦૦૪૯ 

૭. સેકટર-૨૮ ડો. અત્તમબેન પરીખ ૯૯૨૪૩૪૩૭૮૪ 

૮. સેકટર-૩૦ ડૉ. દર્શયતભાઇ પટેલ  ૯૪૨૭૭૯૭૧૭૬ 

૯. સેકટર-૨૦ ડૉ. સાજીયાબેન મુલતાની  ૯૯૨૫૦૮૮૨૮૮ 

૧૦. સત્તચવાલય  ડો. તુશીતભાઇ શાહ ૯૮૭૯૨૬૨૦૯૯ 

૧૧ ESIS ડો. વી.પી. ભાવસાર ૯૮૨૫૪૮૪૪૯૬ 
ઓફીસ: ૨૩૨૩૩૧૮૯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ-૯ 

મીરડયા મેનેજમેન્ટ 
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ગાધંીનગર ત્તજલ્લાના કલોલ, માણસા અન ેદહગેામ તાલકુાના પત્રકારની યાદી 

પ્રકરણ-૧૦ 

 

 

 

િમ  પત્રકારનુ ંનામ  અખબારનુ ંનામ  મોબાઇલ નંબર  તાલુકો  

કલોલ તાલકુાના પત્રકારની યાદી 
૧  ત્તવષ્ણભાઇ પટેલ - કલોલ ન્યૂઝ  ૯૮૨૪૧ ૧૯૦૯૧ કલોલ 

૨  દાદા  રદપમાલા  ૯૯૦૯૬ ૮૮૨૮૦ કલોલ 
૩  જીતુભાઇ  ગુજરાત સમાચાર  ૯૧૦૬૮ ૪૬૨૯૮ કલોલ 
૪  ગુપ્તા પ્રકોપ ન્યૂઝ  ૮૭૫૮૬ ૩૩૮૩૧ કલોલ 
૫  ધમેન્દ્રભાઇ જોર્ષી  રદવ્ય ભાસ્કર  ૯૩૨૭૯ ૧૨૩૩૩ કલોલ 
૬  સુરેખાબેન  સંદેશ  ૮૨૩૮૬ ૫૧૬૬૪ કલોલ 
૭  ત્તહમાશું પટેલ  ઇન ટાઇમ્સ ન્યૂઝ  ૯૨૭૬૮ ૩૦૭૪૮ કલોલ 
૮  મહેન્દ્રભાઇ  દૂરદશયન  ૯૮૨૪૦ ૪૦૩૦૯ કલોલ 

માણસા તાલકુાના પત્રકારની યાદી 
૯  ઇશ્વરભાઇ ચૌધરી  ન્યૂઝ નેશન  ૯૯૯૮૫ ૨૬૮૪૩ માણસા 
૧૦ જયદેવભાઇ  સંદેશ ટી.વી. ૯૯૦૪૧ ૪૩૭૩૮ માણસા 

૧૧  મહેન્દ્રબસંહ  વીટીવી  ૯૭૨૩૮ ૨૮૮૮૫ માણસા 
૧૨  શુકલભાઇ  રદવ્ય ભાસ્કર  ૯૯૨૪૭ ૪૦૮૫૫ માણસા 
૧૩  જગદીશ ગોસ્વામી  હેલ્લો ગુજરાત  ૯૯૦૪૧ ૪૨૭૫૦ માણસા 
૧૪  ત્તવશાલ પંચાલ  ગુજરાત પ્રચાર  ૯૯૦૯૦ ૨૯૫૮૦ માણસા 

દહગેામ તાલકુાના પત્રકારની યાદી 
૧૫  અશોકભાઇ પટેલ  જીટીપીએલ/ટીવી- ૯  ૯૮૯૮૪ ૩૨૩૪૩ દહેગામ 

૧૬  શરીફભાઇ  રદવ્ય ભાસ્કર  ૯૮૨૫૯ ૭૧૮૯૭ દહેગામ 
૧૭  ગીરીશભાઇ પટેલ  સંદેશ  ૯૯૨૫૦ ૪૯૩૬૪ દહેગામ 
૧૮  અમૃતભાઇ દેસાઇ  નવગુજરાત સમય  ૯૮૭૯૬ ૪૮૮૮૮ દહેગામ 
૧૯  દહેગામ ન્યૂઝ લાઇવ 

ચેનલ  
૯૦૯૯૭ ૯૯૧૦૮ દહેગામ 

બજેટ વ્ યવસ્ થા 
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નાણાંકીય અંદાજ એ વાર્ર્ષયક કાયયપ્રણાલી છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે બે પ્રકારના બજેટ કરી શકાય, એક 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગના પોતાના ત્તવભાગીય બજેટ અને બીજુ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે અલગથી જરૂરી હોય તેવા ખચય 

માટે બજેટ. 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુજબના ત્તવત્તવધ ખચય માટે અલગ અલગ શ્રોતથી નાણાંકીય આયોજન કરવું. 

 કેન્ દ્ર અને રાજય ડીઝાસ્ ટર રીસ્ પોસ ફંડ  
 સ્ ટટે બજેટ  
 કેત્તન્ દ્રય પ્રોન્ સર યોજના  
 ત્તજલ્ લા આયોજન ફંડ  
 આમ ઉપર પ્રમાણેના નાંણાકીય સ્ ત્રોમાં ઉલેખ કરેલ નાંણાકીય ત્તનયમો મુજબ આપત્તિ વ્ યવસ્ થાપન દરમ્ યાન 

આવશ્ યક ત્તનવારણ લક્ષી પૂવય તૈયારી લક્ષી રાહત બચાવ લક્ષી જેવી કામગીરી દરમ્ યાનના મહત્ વના નાંણાકીય 

વ્ યવસ્ થાઓ સભંવ છે.  
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પ્રકરણ-૧૧ 

 

 

 

 ત્તજલ્લા કલેકટર ત્તજલ્લામાનંી બીજી સંસ્થાઓના સહયોગથી, ત્તજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના તયૈાર 

કરવા માટ ેઅન ેતેમા ંસુધારા/ફેરફાર કરવા માટ ેજવાબદાર છે.  

 કોઇ જોખમમાં મહિવના ફેરફાર થાય ત્યારે, 

 કોઇ મોટી આપત્તિ બદલ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી અથવા  
 યોજનામાં વ્યાખ્યા કરેલી સંસ્થામંાં મહિવનાં ફેરફાર અથવા કાયયત્તવર્ષેશ દળ ના પ્રાથત્તમક સભ્યોની જવાબદારીમાં 

થતા મહત્વનાં ફેરફાર થાય ત્યારે.  
આવી યોજનાની વાર્ર્ષયક સમીક્ષા કરવી અન ેતનેે વખતો વખત સુધારવી  

સંદભય ત્તવભાગ :-  

 રડઝાસ્ટર મેનજેમેન્ટ પ્લાન એ ત્તજલામાં કોઇપણ આફતના સમયે માગયદર્શયકા તરીક ેઉપયોગી થાય છે.  આમ અલગ 

અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પત્તદ્દ્ત અલગ અલગ હોય છે, અન ેઅમુક ચોક્કસ ત્તવભાગો સાથે જોડાયેલી 

હોય છે અમુક આફતો સમગ્ર ત્તજલ્લા તંત્રને અસર કર ેછે.  

 તાલુકા રરસ્પોન્સ માટ ેતાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી.)  

 શહેરી ત્તવસ્તાર માટ ેઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના. (વોડય રડઝાસ્ટર મનેેજમેન્ટ પ્લાન) 

 ગ્રામ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (વી.ડી.એમ.પી.) 

યોજના અપડેશન 
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પરરત્તશષ્ ટ – ૧ 

 
આપત્તિ નો ઇત્તતહાસ: છેલ્ લા વર્ષો દરમ્ યાન ત્તજલ્ લામાં ધટેલ આપત્તિની ત્તવગતો 
(પ્રત્ યેકવર્ષે ડેટા એકત્રીત કરવામાં આવે છે.) 

 ભૂકંપ  

વર્ષય તીવ્ર અસરગ્રસ્ ત 

ગામોની સખં્ યા 
માનવ મતૃ્ ય ુ

સખં્ યા 
પશ ુમતૃ્ યનુી 

સખં્ યા સપંત્તતનુ ંનકુશાન 
આર્થયક 

નકુશાન 

(લાખમાં) 

૨૦૧૪ 
થી  

૨૦૧૮ 
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

 પૂર  
વર્ષય કારણ અન ેસકંટનુ ંમળૂ સ્ થળાતંર માનવ 

મતૃ્ યસુખં્ યા 
પશમુતૃ્ યસું

ખ્ યા 
અશંત:/ પણૂય નકુશાન પામલે 

મકાન 
૨૦૧૪ ઉપરવાસમા ંથયલે ભાર ે

વરસાદ 
- - - ૧૨ 

૨૦૧૫ ઉપરવાસમા ંથયલે ભાર ે

વરસાદ 
૩૮૭ - - ૩૨૭ 

૨૦૧૬ - - - - - 

૨૦૧૭ ઉપરવાસમા ંથયલે ભાર ે

વરસાદ 
૨૪૦૦ - - ૬૯૬ 

૨૦૧૮ - - - - - 

૨૦૧૯ - - - - - 

૨૦૨૦ - ૧૦૫ - - - 

 વાવાઝોડુ ં
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વર્ષય કારણ અન ેસંકટનુ ંમૂળ સ્ થળાંતર માનવ મૃત્ યુ 
સંખ્ યા 

પશ ુમૃત્ યુ 
સંખ્ યા 

અંશત:/ પૂણય નુકશાન પામેલ 

મકાન/ઝંૂપડા 

૨૦૧૪ - - - - - 

૨૦૧૫ - - - - - 

૨૦૧૬ - - - - - 

૨૦૧૭ - - - - - 

૨૦૧૮  - - - - 

૨૦૧૯ - - - - - 

૨૦૨૦ - - - - - 

૨૦૨૧ તૌકતે વાવાઝોડ ુ - - ૪૬ ૬૩ 

 ત્તવજળી પડવી 
ત્તજલ્લામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષય દરમ્યાન આકાશી ત્તવજળી પડવાના કારણે નીચે મુજબની ત્તસ્થત્તતએ જાનહાની થયેલ છે. 

વર્ષય કુલ માનવ જાનહાની કુલ પશ ુજાનહાની 

૨૦૧૪ 0૭ 0૮ 

૨૦૧૫ 0૧ 0૩ 

૨૦૧૬ 0૧ 0૨ 

૨૦૧૭ 0૫ 0૧ 

૨૦૧૮ 0૧ 0૨ 

૨૦૧૯ 0 ૦૧ 

૨૦૨૦ ૦૩ ૦૪ 

 

પરરત્તશષ્ ટ–૨ 
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ગાધંીનગર ત્તજલ્લા નદી ક ેડમેથી અસરગ્રસ્ત ત્તજલ્ લાના પરૂ સવંદેનશીલ તાલકુા અન ેનદી રકનાર ેઆવલેા ગામોની યાદી  

(૧)  ગાધંીનગર તાલકુો 

િમ નદીનું નામ નદી રકનારે 

આવેલ ગામનું 

નામ 

સરપંચશ્રીનુ  નામ તથા મોબાઇલ નંબર તલાટીશ્રીનુ નામ તથા મોબાઇલ 

નંબર 
સરપંચશ્રીનુ નામ તથા મોબાઇલ 

નંબર 

નદી રકનારે થી 

ગામનુ 

અંદાજીત અંતર 

વધુ વરસાદ ને કારણે છેલ્લા 

પાંચ વર્ષયમાં ગામને કંઈ 

નુકશાન થયેલ છે કે કેમ? 

૧ સાબરમતી લીંબડીયા-કરાઈ હર્ષયદભાઇ પટેલ ૮૪૮૭૮૯૫૯૨૧ શ્રી બી.એમ.ઠાકોર 
૯૬૨૪૩૦૮૪૪૪ 

૧૦૦૦ ના 

૨ નવાધરમપુર અમરબસંહ રકશોરબસંહ 
રાણા 

૯૯૦૪૨૩૮૭૨૮ શ્રી કે.પી.પટેલ 
૯૭૧૨૯૦૭૨૫૧ 

૫૦૦ ના 

૩ લેકાવાડા પારસબેન અમરબસંહ 
વાઘેલા 

૯૭૨૭૨૪૦૫૮૧ શ્રી કે.પી.પટેલ 
૯૭૧૨૯૦૭૨૫૧ 

૫૦૦ ના 

૪ દો.વાસણા ત્તવરસંગજી બાબુજી 

ચૌહાણ 
૯૭૩૭૭૧૬૫૧૧ શ્રી વી.એન.પટેલ 

૯૭૩૭૯૦૨૯૫૫ 
૫૦૦ ના 

૫ સાદરા રેવાબેન ઘમયબસંહ 
દેસાઇ 

૯૮૨૪૭૩૯૯૯૯ શ્રી ભાવનાબેન રાઠોડ 
૯૭૩૭૦૯૮૪૧૭ 

૧૦૦૦ ના 

૬ પીંપળજ વાઘેલા કરણબસંહ 

ગગુજી 
૯૮૨૪૬૬૯૪૭૫ શ્રી પરેશભાઈ ચૌધરી 

૯૭૨૩૫૦૧૭૨૩ 
૫૦૦ ના 

૭ પીંડારડા વાઘેલા મહેન્દ્રબસંહ 
જી. 

૯૭૨૩૫૦૦૯૪૨ શ્રી પરેશભાઈ ચૌધરી 
૯૭૨૩૫૦૧૭૨૩ 

૫૦૦ ના 

૮ માધવગઢ શારદાબેન કાળાજી 
રાઠોડ 

૯૯૦૯૧૮૧૦૦૫ શ્રી ડી. .આર. શાહ 
૮૧૪૦૪૮૭૭૦૯ 

૫૦૦ ના 

૯ રાજપુર કમલેશકુમાર કોદરભાઇ 
૫ટેલ 

૯૮૯૮૫૪૧૩૫૧ શ્રીમતી પારૂલબેન ગોસાઇ 
૯૭૨૭૬૮૬૯૧૩ 

૧૦૦૦ ના 

૧૦ ચેખલારાણી શારદાબેન સુરેશજી 
ઠાકોર 

૯૭૧૪૯૮૮૬૩૮ શ્રીમતી પારૂલબેન ગોસાઇ 
૯૭૨૭૬૮૬૯૧૩ 

૧૦૦૦ ના 

૧૧ પાલજ ઠાકોર સેધાજી ગલાજી ૯૫૭૪૩૬૩૯૦૮ શ્રી કે.ડી.કરોવા 
૮૧૪૧૭૫૦૮૯૮ 

૫૦૦ ના 

૧૨ શાહપુર બાલુબેન બબાજી 

ઠાકોર 
૯૮૨૫૬૬૪૮૭૭ શ્રી અંરકતાબેન ચૌધરી 

૭૦૬૯૪૮૦૮૪૩ 
૫૦૦ ના 



53 

 

 

  

૧૩ ફીરોજપુર રાવજીભાઇ શકરાજી 
જાદવ 

૯૮૯૮૫૯૧૫૩૦ શ્રી ડી.એન.મોદી 
૯૪૨૬૫૦૭૮૦૨ 

૧૦૦૦ ના 

૧૪ વલાદ પંકજભાઈ વ્યાસ ૯૯૨૩૮૧૧૦૪૪ શ્રી આર.કે.પટેલ 
૯૮૯૮૧૯૪૩૬૫ 

૧૦૦૦ ના 

૧૫ ખારી નદી મગોડી કેશાજી નાથાજી ઠાકોર ૯૭૨૫૨૯૮૨૫૩ શ્રી એમ.પી.ત્તમસ્ત્રી 
૯૮૨૪૬૪૯૬૬૧ 

૫૦૦ ના 

૧૭ ડભોડા તખીબેન હાલુબસંહ 
સોલંકી 

૮૧૪૦૫૪૪૪૭૬ શ્રી બી.કે.દેસાઇ 
૯૮૯૮૬૬૬૬૦૭ 

૧૦૦૦ ના 

૧૮ વડોદરા નયનાબેન દીલીપકુમાર 
ઠાકોર 

૭૬૨૪૦૧૫૭૭૯ શ્રી પી.એસ.મકવાણા 
૮૧૬૦૨૩૬૩૫૮ 

૫૦૦ ના 

૧૯ વાંકાનેરડા ૫ન્ નાબેન અશ્ વીનભાઇ 
૫ટેલ 

૯૦૯૯૦૨૯૪૧૩ શ્રી અતુલભાઇ પ્રજા૫ત્તત 
૯૯૭૪૨૮૮૪૧૬ 

૫૦૦ ના 

૨૦ ત્તવરાતલાવડી મંજુલાબેન ત્તવનોદભાઇ 
૫રમાર 

૯૦૯૯૨૪૯૯૧૦ શ્રી અતુલભાઇ પ્રજા૫ત્તત 
૯૯૭૪૨૮૮૪૧૬ 

૧૦૦૦ ના 

૨૧ સોનારડા ચંરદ્રકાબેન ભરતભાઈ 

પટેલ 
૭૦૪૩૧૪૭૦૭૦ શ્રી એ.ડી.સુથાર 

૯૯૨૫૬૩૮૨૭૮ 
૫૦૦ ના 

૨૨ ગલુદણ બલદેવજી બબાજી 

ઠાકોર 
૯૮૭૯૮૧૧૭૫૬ શ્રી સોનલબેન વડેરા 

૯૭૨૬૫૭૪૭૮૫ 
૫૦૦ ના 

૨૩ રાયપુર લક્ષ્મણજી માધાજી 
ઠાકોર 

૯૮૨૫૧૧૦૪૪૧ શ્રી એમ.બી.મોદી 
૯૮૨૪૦૨૮૧૩૬ 

૫૦૦ ના 

૨૪ મેદરા જશુભાઇ ઘનજીભાઇ 
સોલંકી 

૯૭૨૩૨૨૮૮૭૯ શ્રીમતી એમ.બી.મોદી 
૯૮૨૪૦૨૮૧૩૬ 

૧૦૦૦ ના 
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(૨) માણસા તાલુકો 

ગામનું 
નામ 

પદાત્તઘકારી/ અત્તઘકારી/ 
કમયચાગામનું નામ 

નામ હોદો મોબાઇલ નંબર નદીથી અંતર 

૧ અમરાપુર(ગ્રા) આર.કે.રાવત તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૯૭૩૭૩૯૯૨૪૪ ૩ કી.મી. 

રાઠોડ શારદાબેન જીવણજી સરપંચશ્રી ૯૯૭૮૨૪૪૫૮૩ 

ગોત્તહલ કાંતાબેન રાજેશભાઇ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૯૦૪૮૩૭૧૨૧ 

૨ 
 

ડોડીપાળ સી.એમ.મુંગરા તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૬૩૫૪૭૩૩૨૧૨  

ચૌહાણ રકરબેન કે સરપંચશ્રી ૭૭૭૮૯ ૩૩૭૯૯ 

રાઠોડ કરણબસંહ શંકરબસંહ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૭૨૩૮ ૭૧૯૧૩ 

 અનોડીયા સી.એમ.મુંગરા તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૬૩૫૪૭૩૩૨૧૨  

રાઠોડ કીરણબસંહ વજેબસંહ સરપંચશ્રી ૯૯૨૪૫૦૪૬૬૩ 

રાઠોડ જીવાબેન અજમલબસંહ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૭૨૭૦૯૫૯૯૮ 

 કોટ સી.એમ.મુંગરા તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૬૩૫૪૭૩૩૨૧૨  

ચૌહાણ પુનમબેનમહેન્દ્રબસંહ સરપંચશ્રી ૯૯૨૪૭૯૨૦૨૪ 

રાઠોડ સુત્તમત્રાબેન રોહીતબસંહ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૭૧૨૫૫૭૯૬૭ 

 બદપુરા શ્રી.અશોકભાઇ કે ગાંધીયટ તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૯૯૭૮૨૪૩૭૮૨ ૫ કી.મી. 
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ચૌધરી કનુભાઇ એમ સરપંચશ્રી ૯૯૨૪૯૪૫૬૩૩ 

ચૌધરી અંબાલાલ રામાભાઇ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૭૦૪૬૫૯૪૯૮૬ 

 દેલવાડ શ્રી એસ.એસ.વાઘેલા તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૯૭૨૩૦૨૬૪૪૮ ૩ કી.મી. 

૫ટેલ મુકેશભાઇ ઇશ્વરભાઇ સરપંચશ્રી ૯૫૭૪૩૦૧૨૫૩ 

ઠાકોર હંસાબેન રમણજી ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૦૮૧૭૧૩૬૭૦ 

 મહુડી પારેખ રદપીકાબેન ડી તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૭૫૬૭૨૦૪૫૬૯ ૧.૫ કી.મી. 

રાઠોડ સંગીતાબેન રંગુબસંહ સરપંચશ્રી ૭૬૯૮૨૦૩૬૦૫ 

રાઠોડ નેનુબસંહ રામબસંહ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૭૨૩૦૮૭૪૪૨ 

 વરસોડા શ્રી.ટી.જી.જોર્ષી તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૯૪૨૬૯૪૭૫૦૬ ૨ કી.મી. 

જનકબા કેસરીબસંહ ચાવડા સરપંચશ્રી ૯૯૦૪૬૬૩૭૧૪ 

બળદેવભાઇ રબારી ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૮૭૯૧૬૧૨૬૨ 

 ખડાત શ્રી દેવાંગ દેસાઇ તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૯૭૩૭૩૯૯૯૯૯ ૧.૫ કી.મી. 

રાઠોડ બાબુબસંહ ચતુરબસંહ સરપંચશ્રી ૯૫૮૬૯૮૭૬૩૯ 

રાઠોડ બાલુબેન ભીમબસંહ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૭૨૩૩૪૭૨૩૭ 
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 ગુન્મા શ્રી.ટી.જી.જોર્ષી તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૯૪૨૬૯૪૭૫૦૬ ૨ કી.મી. 

શાંન્તાબેન પ્રહલાદભાઇ ચૌધરી સરપંચશ્રી ૯૯૦૪૦૧૪૯૫૩ 

ત્તબપીનભાઇ ચૌધરી ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૯૭૨૩૭૯૪૯૫૧ 

 અંબોડ વાઘેલા યોગેન્દ્રબસંહ જી તલાટી કમ મંત્રીશ્રી ૭૩૫૯૫૫૪૧૬૮ ૨ કી.મી. 

ચાવડા અજયબસંહ પ્રતા૫બસંહ સરપંચશ્રી ૯૫૭૪૯૬૫૦૭૧ 

ચાવડા મહાવીરબસંહ ઘનશ્યામબસંહ ગ્રામ પંચાયતના 

સભ્યશ્રી 
૭૬૯૮૪૯૪૬૪૪ 
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(૩) દહેગામ તાલુકો  
અ.ન.ં નદીનુ ં

નામ 

નદી રકનાર ે

આવલે ગામનુ ં

નામ 

સરપચંશ્રીનુ ંનામ તથા 

મોબાઇલ નબંર 

તલાટીશ્રીનુ ંનામ તથા 

મોબાઇલ નબંર 

નદી 

રકનારેથી 

ગામનુ ં

અદંાજીત 

અતંર 

વધ ુવરસાદન ે

કારણ ેછેલ્લા 

પાચં વર્ષયમા ં

ગામન ેકઇ 

નકુશાન થયલે 

છે ક ેકમે 

રીમાકયસ 

૧ 

ખારી 

બાબરા સરુશેકમુાર નાથભુાઇ 

ચૌધરી 

૯૯૭૪૫૪૨૩૫૧ 

શ્રીમતી શીતલ પ્રજાપત્તત 

૯૮૨૪૨૦૮૮૪૭ 

૨૦૦ મીટર ના  

૨ ધણીયોલ રદનશેસગં પ્રતાપસગં 

સોલકંી 

૯૭૨૬૯૬૪૦૪૩ 

૩૦૦ મીટર ના  

૩ ધારીસણા શલૈરે્ષભાઇ ગોબવંદભાઇ 

પટલે 

૯૯૧૩૯૨૯૦૪૨ 

૪૦૦ મીટર ના  

૪ સલકી રમીલાબને સોમાજી ઠાકોર 

૯૯૭૯૩૩૨૨૦૯ 
શ્રી સી.એ. પચંાલ 

૯૯૨૪૫૧૪૦૫૫ 
૮૦૦ મીટર ના  

૫ નાંદોલ મજુંલાબને ત્તવનોદચદં્ર 

પટલે 

૯૯૭૯૭૨૯૦૪૩ 

શ્રી જે.એમ.ચાવડા 

૯૯૯૮૪૬૨૫૪૨ 
પ૦૦ મીટર ના  

૬ ઝાકં સહુાગભાઇ ભરતભાઇ 

પચંાલ 

૯૯૭૯૭૭૦૮૮૭ 

શ્રી એ.કે. ઝાલા 

૯૯૭૯૫૫૮૯૬૧ 
૧૦૦ મીટર ના  

૭ ત્તબલમણા બળદેવજી ખોડાજી પરમાર 

૯૮૭૯૦૪૦૭૧૭ 
શ્રી વી.એલ. ચૌધરી 

૯૬૮૭૪૦૧૮૬૭ 
૧ કી.મી. ના  

૮ 

ખારી 

નાના જલનુ્દ્રા કાનાજી જુહાજી રાઠોડ 

૯૯૭૯૬૪૯૪૪૭ શ્રી જે.એચ.વાઘલેા 

૭૯૯૦૦૭૧૨૦૦ 

૧૦૦ મીટર ના  

૯ વડવાસા લીલાબને ભલુાજી ઠાકોર 

૮૧૪૧૪૩૩૭૪૮ 
૧૦૦ મીટર ના  

૧૦ 

મશે્વો 

દોડ નાથબુસહં કલ્યાણબસહં 

ઝાલા 

૯૯૭૯૧૫૨૭૭૦ શ્રી આર.આર.દસેાઇ 

૭૬૦૦૫૪૫૬૭૫ 

૧ કી.મી. ની 

વછચ ે
ના  

૧૧ વડોદ ભીખીબને બળદવેબસહં 

ઝાલા 

૯૯૭૮૮૫૨૪૪૯ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૨ સાહબેજીના 

મવુાડા 
લીલાબને ત્તવદરુબસહં ઝાલા 

૯૯૭૯૭૨૮૯૨૪ 
શ્રી સી.જે.બારોટ 

૯૬૮૭૪૦૧૮૬૭ 
૧૦૦ મીટર ના  

૧૩ કલ્યાણજીના 

મવુાડા 
દુરબસહં બાલુબસહં ઝાલા 

૯૯૭૮૮૬૦૭૯૧ 
શ્રી વરૂણ જે. પ્રજાપત્તત 

૯૭૨૩૯૫૬૪૧૫ 
૧૦૦ મીટર ના  

૧૪ નાગજીના 

મવુાડા 
સોનલબને પકંજભાઇ 

પટલે 

૯૯૦૯૦૩૨૧૫૩ શ્રી રોનક મોદી 

૯૬૨૪૧૫૦૬૨૦ 

૧૦૦ મીટર ના  

૧૫ જીવરાજના 

મવુાડા 
કમબુને પરબતબસહં ઝાલા 

૯૯૧૩૧૮૧૩૪૧ 
૧ કી.મી. ના  

૧૬ નારણાવટ પાલીબને પુજંાજી ઝાલા 

૯૯૨૪૧૯૭૯૨૬ શ્રી સહદેવ એલ. વાઘલેા 
૧૦૦ મીટર ના  
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૧૭ જેસા ચાદંના 

મવુાડા 
જયદીપબસહં મહોબતબસહં 

ઝાલા 

૯૦૯૯૧૬૭૪૪૪૪ 

૬૩૫૧૪૦૮૧૩૩ ૧૦૦ મીટર ના  

૧૮ મીઠાના મવુાડા દલપતબસહં ભવાનબસહં 

ઝાલા 

૮૯૮૦૮૧૩૮૮૩ 

શ્રી એમ.બી.તાબીયાડ 

૭૮૭૪૪૦૯૫૧૨ 
૧૦૦ મીટર ના  

૧૯ વલેપુરા ત્તશલ્પાબને ત્તવનભુાઇ 

રાઠોડ 

૯૭૧૨૭૨૬૩૧૮  

શ્રી એન.ડી.વસયૈા 

૬૩૫૫૪૫૮૪૬૭ 
૧૦૦ મીટર ના  

૨૦ આંત્રોલી સરુજબને મહને્દ્રબસહં 

સોલકંી 

૯૮૨૪૯૮૬૦૪૩ 

શ્રી એન.એ.પટલે 

૮૪૫૮૩૫૪૮૫૪ 
૧૦૦ મીટર ના  

૨૧ 

મશે્વો 

લાખાના મવુાડા બાબરભાઇ મરઘાભાઇ 

પટલે 

૯૫૭૪૦૩૦૮૨૮ 

શ્રી એ.એન.પટલે 

૯૯૯૮૭૫૯૨૪૩ 
૧ કી.મી. ના  

૨૨ લવાડ મત્તહપાલબસહં ત્તશવબસહં 

ચૌહાણ 

૯૮૭૯૧૧૩૦૯૫ 

શ્રી એ.યુ. જોશી 

૯૯૭૯૪૭૭૦૨૫ 
૧ કી.મી. ના   

૨૩ પાલુન્દ્રા લીલાબને માનબસહં 

ચૌહાણ 

૯૯૭૮૨૪૫૩૫૫ 

શ્રી એન.એ. પટલે 

૮૭૫૮૩૫૪૮૫૪ 
૧ કી.મી. ના  

૨૪ હરખજીના 

મવુાડા 
રોત્તહતબસહં જવાનબસહં 

ચૌહાણ 

૯૯૨૫૭૭૩૬૩૯ 

હબેલબા ચૌહાણ 

૮૭૫૮૩૫૪૮૫૪ 
૧ કી.મી. ના  

૨૫ અમરાજીના 

મવુાડા 
ચતેનાબને દેવરાજબસહં 

ચૌહાણ 

૯૯૭૯૧૨૭૬૩૪ 

શ્રી પી.બી. ચાવડા 

૯૮૨૮૯૮૦૦૫૬ 
૧ કી.મી. ના  

૨૬ હરસોલી સીતાબને દવેબસહં ચૌહાણ 

૯૬૨૪૪૮૬૭૭૨ 
શ્રી એચ.એમ.પટલે 

૯૯૦૯૦૭૭૦૮૨ 
૧ કી.મી. ના  

૨૭ બારડોલી કાઠંી મોનાબા છત્રબસહં ચૌહાણ 

૯૯૯૮૩૮૫૦૫૩ 
શ્રી વી.એન.કોટવાલ 

૯૬૮૭૮૦૩૦૮૨ 
૧.ર કી.મી. ના  

૨૮ કરોલી ગોપાલ ભરતભાઇ પટલે 

૯૯૯૮૩૮૫૦૫૩ 
શ્રી જે.બી.રાઠોડ 

૯૭૧૨૭૫૭૬૨૨ 
૧.પ કી.મી. ના  

૨૯ કોદરાલી સજનબને કશેાજી સોલકંી 

૭૩૫૯૩૮૦૩૯૩ 
શ્રી જે.એ. પટલે 

૯૯૯૮૦૯૭૮૭૪ 
૧.ર કી.મી. ના  

૩૦ વાત્રક પાવઠી મોટી ઇશ્વરજી રૂમાલજી ચૌહાણ 

૯૪૦૮૦૪૯૮૦૧ 
શ્રી આર.એમ. પારઘી 

૮૧૪૧૯૨૨૪૦૭ 
૧ કી.મી. ના  

૩૧  બારીયા વાલીબને ગુડલભાઇ 

રબારી 

૯૮૯૮૬૨૬૧૮૨ 

શ્રી એન.એ. પટલે 

૮૧૪૦૩૫૦૦૭૮ 
૧ કી.મી. ના  

૩૨  બારડોલી 

બારીયા 
ત્તપ્રયકંાબને રાજેન્દ્રકમુાર 

ચૌહાણ 

૯૭૨૭૮૪૭૨૬૯ 

શ્રી એમ.પી. પટલેીયા 

૯૪૨૭૬૯૯૫૧૪ 
૧ કી.મી. ના  
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અ.ન.ં નદીનુ ં

નામ ગામનુ ંનામ 

૧ ખારી બાબારા, ધણીયોલ, ધારીસણા, સલકી, નાંદોલ, ઝાકં 

૨ મેશ્વો 

દોડ, વડોદ, સાહેબજીના મુવાડા, કલ્યાણજીના મુવાડા, નાગજીના મુવાડા, જીવરાજના 

મુવાડા, નારણાવટ, જેસાચાંદાના મુવાડા, મીઠાના મુવાડા, વલેપુરા, આંત્રોલી, લાખાના 

મુવાડા, લવાડ, પાલુન્દા, હારખજીના મુવાડા, અમરાભાઇના મુવાડા, હરસોલી, બારડોલી 

કાંઠી, કરોલી 

૩ વાત્રક પાવઠી મોટી, બારીયા, બારડોલી બારીયા 
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પરરત્તશષ્ટ – ૩ 
ઔદ્યોત્તગક એકમોની માત્તહતી 

 ગાંધીનગર ત્તજલ્લામા ંઆવેલ મોટા ઔધોત્તગક એકમો જેમા ંવાયુ અન ેરસાયણો ઉપયોગ થાય છે. જે નીચે મજુબ છે.  

૧)  દહગેામ તાલકુામા ંઆવલે મોટા ઔધોત્તગક એકમો 

અ.ન.ં ઇન્ડસ્રી /ઔદ્યોત્તગક એકમ  એડ્રસે  સપંકય વ્યત્તક્ત/હોદ્દો ફોન ન.ં 

૧ જી.આઇ.ડી.સી. ઝાક ઝાકં સધુીરભાઇ , પ્રમખુ  ૯૮૨૫૪૭૧૩૦૬ 

 

૨)  માણસા તાલકુામા ંઆવલે મોટા ઔધોત્તગક એકમો 
 

૩) કલોલ તાલકુામા ંઆવલે મોટા ઔધોત્તગક એકમો 

૪) ગાધંીનગર તાલકુામા ંઆવલે મોટા ઔધોત્તગક એકમો 

 

નોંધ - ઔદ્યોત્તગક એકમોની માત્તહતી તાલકુાના મામલતદારશ્રીઓ પાસેથી પત્રક ધ્વારા મળેવલે   

        ત્તવગતો દશાયવલે છે. 
 

 

અ.ન.ં ઇન્ડસ્રી / ઔદ્યોત્તગક એકમ  એડ્રસે  સપંકય વ્યત્તક્ત/હોદ્દો ફોન ન.ં 
૧ જી.આઇ.ડી.સી માણસા- ત્તવસનગર રોડ માધવલાલ પટલે 

(પ્રમખુ) 
૮૧૫૪૮૬૭૬૫૯ 

અ.ન.ં ઇન્ડસ્રી / ઔદ્યોત્તગક એકમ એડ્રસે સપંકય વ્યત્તક્ત/હોદ્દો ફોન ન.ં 
૧ જી.આઇ.ડી.સી કલોલ ક.ેઆઇ.ભટ્ટ 

(મખુ્ય અત્તધકારી) 
૯૮૭૯૧૧૦૬૬૨ 

૨ જી.આઇ.ડી.સી છત્રાલ રમશેભાઇ એન. પટલે 
(પ્રમખુ) 

૯૮૭૯૫૭૦૨૬૪ 

અ.ન.ં ઇન્ડસ્રી / ઔદ્યોત્તગક એકમ એડ્રસે સપંકય વ્યત્તક્ત/હોદ્દો ફોન ન.ં 

૧ સકેટર-ર૮, જી.આઇ.ડી.સી. 
ગાધંીનગર 

સકેટર-ર૮, 
ગાધંીનગર 

-- -- 

૨ સકેટર-ર૬, જી.આઇ.ડી.સી. 
ગાધંીનગર 

સકેટર-ર૬, 
ગાધંીનગર 

-- -- 
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પરરત્તશષ્ટ – ૪ 
ત્તજલ્ લામા ંઉપલબ્ ઘ સસંાઘનોની ત્તવગત 

ત્તજલ્ લામાં કોઇપણ આપત્તત્ ત દરમ્ યાન બચાવ કામગીરી માટે જરૂરી સંસાધનો પૈકી કાલોલ, દહેગામ 

નગરપાત્તલકા તથા માણસા પાસે ઉપલબ્ ઘ છે. તદઉપરાંત તાલુકા સ્ તરે ત્તવત્તવઘ ત્તવભાગો પાસે ઉપલબ્ ઘ સાંઘનોની 

ત્તવગતો તાલુકા આપત્તત્ ત વ્ યવસ્ થાપન યોજનામાં સમાવેષ્ ટ કરેલ છે. જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્રારા ફાળવેલ બચાવ 

સાંઘનોના મામતલદાર કચેરી, તથા નગરપાત્તલકા પાસે નીચે મુજબની ત્તવગતે ઉપલબ્ ઘ છે.  

 મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉપલબ્ઘધ બચાવ સાઘનોની યાદી 
( ત્તસ્થત્તતમાચય-૨૦૨૧મુજબ) 

તાલુકો 
સાઘનોની ત્તવગત 

લાઇફ જેકટે લાઇફ રીંગ રોપ જનરટેર 

ગાંધીનગર ૧૦ ૦૮ ૦૫ ૦૧ 

કલોલ 

- 0૫ 0૫- મોટા 

 0૫-નાના 

૦૧ 

માણસા ૧૫ ૧૫ ૦૪ ૦૧ 

દહેગામ ૧૨ ૨૪ 0૭ 0૧ 

 

નોંધ - ઉપલબ્ઘધ બચાવ સાઘનોની યાદીનીમાત્તહતી તાલુકાના મામલતદારશ્રીઓ  

       પાસેથી પત્રક ધ્વારા મેળવેલ ત્તવગતો દશાયવેલ છે. 

 

 

નગરપાત્તલકા ખાતે ઉપલબ્ ઘ બચાવ સાઘનોની યાદી. 

( ત્તસ્થત્તતમાચય-૨૦૨૧મુજબ) 

નગરપાત્તલકા સાઘનોની ત્તવગત 
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નોધ:- ઉપલબ્ઘધ બચાવ સાઘનોની યાદીનીમાત્તહતી તાલુકાના ચીફ ઓરફસરશ્રી અને મહાનગરપાત્તલકાના ફાયર 

ઓરફસશ્રીઓ ધ્વારા પાસેથી પત્રક ધ્વારા મેળવેલ ત્તવગતો દશાયવેલ છે અને ઈ.ઓ .સી ગાંધીનગર ડી.પી.ઓ. ધ્વારા 

તપાસેલ. 

 

 

 

 

 

 

 

પરરત્તશષ્ટ – ૫ 
 ત્તજલ્લાના ફાયર ત્તબ્રગડેના સપંકય નબંર  

લાઇફ 

જેકેટ 
લાઇફ 

રીંગ રોપ જનરટેર ઇમરજન્ સી લાઇટ ફાયર 
બુલેટ mmફાયર ટેન્ડર વોટર 

બાઉઝર 

માણસા ૫ ૧૨ ૩ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

કલોલ 

3 3 3 

(૧૦૦ 

મીટર) 

૧ ૧ 3 ૧ ૨ 

દહેગામ 0 0 0 0 ૧ ૧ ૧ ૧ 

ગાંધીનગર 

મનપા 
૧૪ ૨૫ ૧ 3 3 3 ૨ ૪ 

ઇ.ઓ.સી – 
ગાંધીનગર 

૦ ૧૫ ૫ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 
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અ.નં.

  

તાલુકા ફાયર ત્તબ્રગડેનુ ંસરનામ ુ ફાયર ત્તબ્રગેડ ટેલીફોન નંબર મોબાઇલ નંબર 

૧ ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૪૨   

૦૭૯-૨૩૨૨૨૧૪૧ 
૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 
૯૮૯૮૮૩૨૨૨૨ 

ર માણસા ૦૨૭૬૩ ૨૭૩૦૦૧  ૯૪૦૮૮૩૫૮૫૬ 
૩ દહેગામ ૦૨૭૧૬ ૨૩૨૬૨૬ ૯૦૯૯૬૧૯૫૫૫ 
૪ કલોલ ૦૨૭૬૪ ૨૫૦૦૩૩ ૬૩૫૯૮૭૬૨૩૩ 
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પરરત્તશષ્ટ – ૬ 

ગાંધીનગર ત્તજલ્લાની સ્વૈછછીક સંસ્થાઓની યાદી 
દહગેામ તાલકુાની સ્થાત્તનક સ્વતૈ્તછછક સંસ્થાઓની ત્તવગતો 

સ્વતૈ્તછછક સસં્થાનુ ંનામ કામગીરીનુ ંક્ષતે્ર સપંકય વ્યત્તક્ત સરનામુ ં ટલેીફોન નબંર કોરોનામા ંકરલે કામગીરી 
જે.શી.આઇ દહગેામ દહગેામ જૈનીક શાહ અનરુાધા-૩ દહગેામ ૯૮૨૫૬૯૯૯૭૦ માસ્ક  ત્તવતરણ 

ઉકાળા ત્તવતરણ 
રોટરી કલબ દહગેામ દહગેામ નરશેભાઇ 

પટલે 
દહગેામ ૯૮૨૫૩૦૮૬૯૫ વતે્તક્સન ત્તવતરણ સને્ટર ધ્વારા 

રસીકરણ 
દહેગામ વપેારી 

મહામડંળ. 
દહગેામ પકંજભાઇ 

પટલે 
જુના બજાર ટાવર, 

દહગેામ 
૯૮૯૮૦૨૨૫૧૮ માસ્ક  ત્તવતરણ 

ઉકાળા ત્તવતરણ 
ઓત્તક્સજન મળી રહ ેત ેમાટ ે

મદદ કરલે. 
અખીલ ભારતીય માનવ 

ત્તવકાસ સસં્થા દહગેામ 
દહગેામ રત્તવન્દ્ર 

મરડીયા 
દહગેામ -  

ઓમ શાતંી પ્રજાપતી 

બ્રહમાકમુારી ઇશ્વરીય 

સસં્થા 

દહગેામ જયશ્રીબને અબુયદા સોસાયટી ૯૪૨૭૭૧૧૮૪૪ વતે્તક્સન ત્તવતરણ અવરેનશે 

પ્રોગમ. 
યોગા ઓનલાઇન ક્લાસીસ 

કરલે. 
માસ્ક  ત્તવતરણ 
ઉકાળા ત્તવતરણ 

દાદા ભગવાન દહગેામ પ્રરદપ શાહ અનરુાધા સોસાયટી ૯૯૭૯૧૪૯૩૨૮ માસ્ક  ત્તવતરણ 
ઉકાળા ત્તવતરણ 

ટીમ્બર માટય 

એસોશીયસેન દહગેામ 
દહગેામ પ્રભદુાન 

ગઢવી 
જવાહર માકટે દહગેામ ૯૭૨૫૪૩૩૦૦૧ માસ્ક  ત્તવતરણ 

ઉકાળા ત્તવતરણ 
વતે્તક્સન ત્તવતરણ અવરેનશે 

પ્રોગમ 
રામરોટી દહગેામ જીતભુાઇ 

પટલે 
જી.આઇ.ડીસી, દહગેામ -  

એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ માકટે 

કમીટી 
દહગેામ સમુરેૂભાઇ 

અમીન 
એપીએમસી, દહગેામ ૯૭૨૫૦૦૫૫૫૫ રટરફન ની વ્યવસ્થા 

માસ્ક ત્તવતરણ 

 

કલોલ તાલકુાની સ્વતૈ્તછછક સસં્થાઓની ત્તવગતો 

સ્વતૈ્તછછક સસં્થાનુ ંનામ કામગીરીનુ ં

ક્ષતે્ર 
સંપકય વ્યત્તક્ત સરનામુ ં ટલેીફોન નંબર કોરોનામા ંકરલે કામગીરી 

રોટરી ક્લબ  કલોલ કલોલ અશોક પ્રજાપત્તત રોટરી ક્લબ  

કલોલ 
 માસ્ક  ત્તવતરણ 

ઉકાળા ત્તવતરણ 
ઓત્તક્સજન મળી રહ ેત ેમાટ ેમદદ 

કરલે. 
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રોટરી ક્લબ ઓફ કલોલ સીટી કલોલ ત્તનલેર્ષભાઇ 

જાની 
રોટરી ક્લબ ઓફ 

કલોલ સીટી 
 માસ્ક  ત્તવતરણ 

ઉકાળા ત્તવતરણ 
ઓત્તક્સજન મળી રહ ેત ેમાટ ેમદદ 

કરલે. 

લાયન્સ ક્લબ ઓફ ગ્રટેર કલોલ કમલશેભાઇ 

એસ.શાહ 
ગોત્તવદ સાગર 

સોસાયટી, 
સાલીગ્રામ બંગલો 

પાસ,ે 

૯૮૨૫૧૭૦૪૨૯ 5 લીટર કેપસેીટીના 8 નંગ 

ઓત્તક્સજન મશીન રિ મા રને્ટ પર 

આપવામા આવ ેછે. નોત્તમનલ ચાજય 

100 રુત્તપયા લવેા આવ ેછે. 
ઓકત્તસજન રીરફત્તલગ. 

માસ્ક ત્તવતરણ. 

લાયન્સ ક્લબ મેંન કલોલ પ્રકાશભાઇ 

પટેલ 
32.સસ્િતુ્તત 

બગલો ,હોલી 

ચાઇલ્ડ સ્કલુ પાસે 

પચવટી એરીયા 

૯૩૨૭૩૧૧૭૫૪ 5 લીટર કેપસેીટીના 8 નંગ 

ઓત્તક્સજન મશીન રિ મા રને્ટ પર 

આપવામા આવ ેછે.નોત્તમનલચાજય 

100 રુત્તપયાલવેા આવ ેછે. 
ઓત્તક્સજન બોટલ ભરાવવાની કામ 

ગીરીપણ કરલે છે. ટીરફન વ્યવસ્થા. 

જાયન્ટ ગ્રપુ કલોલ 
અન ે

બોરીસના 

ભરતભાઇ પટલે જાયન્ટ ગ્રપુ ૯૮૨૪૧૩૨૨૬૬ Rtpcr   ટસે્ટ કરવા માટ ેમદદ કર ે

છે. ઉકાળાનુતં્તવતરણ. 
કોરોના અવરેનસે 

પ્રોગ્રામ માસ્કત્તવતરણ  કામગીરી કરલે 

છે. 

જે.સી.આઇ. કલોલ  ચરેીટબેલ 

રસ્ટ 
કલોલ સભુાર્ષભાઇ 

ગઠવી 
જે.સી.આઇ. 

કલોલ  ચરેીટબેલ 

રસ્ટ 

૯૮૨૫૦૭૩૨૯૭  

 

 

માણસાતાલકુાની સ્થાત્તનક સ્વતૈ્તછછક સસં્થાઓની ત્તવગતો 

સ્વતૈ્તછછક સસં્થાનુ ંનામ કામગીરીનુ ં

ક્ષતે્ર 
સંપકય વ્યત્તક્ત સરનામુ ં ટલેીફોન નંબર કોરોનામા ંકરલે કામગીરી 

જી.આઇ.ડી.સી. માણસા માણસા માધભુાઇ પટલે માણસા ૯૪૨૯૦ ૬૦૬૫૦ રટરફનની વ્યવસ્થા કરલે. 
રસીકરણ  2 કેમ્પ કયાય. 

સેનટેાઇઝ કરલે 
રોટરી કલબ માણસા માણસા ત્તવષ્ણભાઇ પટલે માણસા ૯૪૨૬૩૫૧૪૯૮ કોત્તવડ સ્મશાન ગ્રહુ છે. 

શબવાહીની 1શરૂ કરલે  છે. 
માસ્ક  ત્તવતરણ 

રફજીયોથરેાપી સેન્ટર 
ત્તશવને ફાઉન્ડશેન માણસા અત્તમતભાઇ ચૌધરી માણસા ૯૭૨૭૧૫૫૬૫૫ 

૯૯૭૮૪૪૪૯૫૪ 
નમો કોત્તવદ સને્ટર શરૂ કરલે છે. 

ત્તશક્ષાપત્રી ફાઉન્ડે શન ધ્વારા ૩૫૦૦૦ 

ટીફીન ડોર ટ ુડોર આપવામા ંઆવછેે. 



66 

 

સ્વામીનારાયણ મરંદર માણસા યાસીન પટલે માણસા ૯૮૨૪૯ ૨૨૮૨૦ પ્રથમ તબક્કામા ફાસ્ટુડડના ત્તવતરણ ની 

વ્યવસ્થા 

જલારામ ઠક્કર સવેા સમાજ માણસા ભાવશે ઠક્કર માણસા ૯૬૨૪૦ ૫૧૧૧૦ ઓકત્તસજન રીરફત્તલગ. 
જરૂરીયાતમદંને જમવાન ુઆપવાનુ ંછે. 

જય અબં ેગ્રુપ માણસા પરશે વ્યાસ માણસા ૯૯૭૮૯ ૧૮૦૫૯ નમો કોત્તવદ સને્ટર શરૂ કરલે છે. 
બ્લડ અન ેપ્લાઝમા ની વ્યવથા કરી 

આપ ેછે.ટીરફન ની વ્યવસ્થા કર ેછે. 
ઓત્તક્સજન બોટલ રરરફત્તલગ કરાવવાનુ 

કામ કર ે છે. 

જય ભોલ ેગ્રપુ માણસા રાહુલ પટલે માણસા ૮૧૪૦૭ ૦૯૭૩૮ માસ્ક ત્તવતરણ 
સતે્તનટાઇઝ કરાવલે આસપાસના 

ગામડાઓ મા 

મીનાક્ષી ગ્રપ માણસા ત્તબન્દર માણસા ૯૯૦૪૫ ૬૭૨૦૦ દધુ ત્તવતરણ 
રટરફન વ્યવસ્થા 

રાહમાગીઓ ન ેનાસ્તો અન ેજમવાન ુ

પુરુ પાડલે. 

 

ગાંધીનગર તાલકુાની સ્થાત્તનક સ્વૈત્તછછક સસં્થાઓની ત્તવગતો 

અ.ન.ં સસં્થા/એન.જી.ઓનુ ંનામ સસં્થાના પ્રમુખશ્રીનું 
નામ 

સંપણૂય સરનામુ ં મોબાઇલ નંબર રીમાકયસ 
(જે સહાય કરી હોય તેની ત્તવગત) 

૧ કડી કેમ્ પસ સવેા રસ્ ટ વલ્ લભભાઇ ધ-૬ પાસ,ે સેકટર-
૨૩, ગાંઘીનગર. 

૯૮૨૫૦૩૬૨૩૬ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ર૮૦ 

જેટલા શ્રત્તમકોને શલે્ટર હોમ ખાત ેરાખી 

તેઓન ેરહવેા જમવાનીતથા સ્વાસ્થ્યને 

લગતી સગવડ આપવામા ંઆવલે. 

૨ ઓમ ઇન્ ટરનશેલ સ્ કલુ રાવલભાઇ મોટાચીલોડા, તા.ત્તજ. 
ગાંઘીનગર. 

૯૪૨૬૦૪૯૦૯૮ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ૧૯૮ 

જેટલા શ્રત્તમકોને શલે્ટર હોમ ખાત ેરાખી 

તેઓન ેરહવેા, જમવાનીતથા સ્વાસ્થ્યને 

લગતી સગવડ આપવામા ંઆવલે 
૩ ગુરૂઘ્વારા સવેા ટ્સ્ટ ૫રમજીકૌર સેકટર-૩૦, 

ગાંઘીનગર. 
૮૨૦૦૬૦૨૦૩૪ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૩૪૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામાઆંવલે. 
તથા સવાર-સાંજ પ૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતુ ં
૪ મુકતાગૌરી સવેા રસ્ ટ  ગાંઘીનગર. ૯૮૨૪૦૨૯૯૦૨ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

પ૬૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામાં 
આવલે. તથા સવાર-સાજં ૭૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતુ ં
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૫ પંચદવે સવેા રસ્ ટ રવી, સુમન, વીિમ સેકટર-૨૨, 
ગાંઘીનગર. 

૯૨૭૫૧૯૦૯૯૨ 
૯૯૨૪૭૫૨૫૧૩ 
૮૦૦૦૦૪૧૧૮૦ 

લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૭પ૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામાં 
આવલે. તથા સવાર-સાજં ર૦૦૦ 

જેટલા વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન 

આપવામા ંઆવતુ ં
૬ ૫રચાઘામ રામપીર મરંદર 

રસ્ ટ 
મફાજીઠાકોર અડાલજ, 

તા.જી.ગાઘંીનગર. 
૯૮૯૮૬૭૭૦૧૩ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૧ર૦૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામાં 
આવલે. તથા સવાર-સાજં ૯૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતુ ં
૭ ત્તત્રમદંીર સવેા રસ્ ટ ત્તવશાલભાઇ અડાલજ, 

તા.જી.ગાઘંીનગર. 
૯૫૭૪૦૦૮૨૩૦ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૧૯૦૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામાં આવલે 
તથા સવાર સાજં ૧ર૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતુ ં
૮ લીમ્ બચ માતા રસ્ ટ કોબા સહદવેભાઇ કોબા, 

તા.જી.ગાઘંીનગર. 
૯૯૦૪૩૦૪૪૬૧ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૧૮૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
તથા સવાર સાજં ર૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતુ ં
૯ લાયન્ સ કલબ ઓફ 

ગાંઘીનગર 
ઉમંગ પડંયા સેકટર૨ ગાઘંીનગર ૯૯૦૯૯૭૩૭૭૧ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૬૦૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
તથા સવાર સાજં ર૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતું તથા શ્રત્તમકોન ેવતન પહોંચાડવા 

માટ ેવહીવટી તત્રને મદદ કરવામા ંઅવી 
૧૦ નથવાણી સવેા રસ્ ટ  ગાંઘીનગર ૯૪૨૬૦૧૦૨૨૩ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

રપ૦૦ જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ે

અનાજની કીટનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
તથા સવાર સાજં ૧પ૦ જેટલા 

વ્યરકતઓન ેસાદ ુભોજન આપવામા ં

આવતુ ં
૧૧ રાઘે રાઘ ે૫રીવાર ગપૃ, 

ગાંઘીનગર. 
રાહુલ સુખડીયા 

તન્ મય પટલે 
પ્ લોટનં.૩૪૫, સેકટર-

૧૭, ગાંઘીનગર. 
૮૭૮૦૭૮૭૮૧૮ 
૮૧૪૧૭૪૩૨૪૧ 

૧,૦૩,૪૬૦ જરૂરીયાતમંદ લોકોને 

કોરાનાની મહામારીમા ંસાદ ુભોજન 

પીરસવામા ંઆવલે. વઘમુાં કોરોના 

વોરીયસય એવા પોલીસ ફાયરબ્રીગેડ તથા 

૧૦૮ ના લોક ડાઉનના સમયગાળા 

દરમ્ યાન કમયચારીઓન ેભોજન ઉ૫રાતં 

માસ્ ક તમેજ સેનીટાઇઝર પરુા પાડવામાં 

આવલે 
૧૨ જય ભોલો જય મહાકાલી 

ગૃપ 
હીતેર્ષ જે પંડયા ન્ યુગ્રીન સીટી સકેટર 

૨૬ ગાઘંીનગર 
૯૮૯૮૮૫૪૭૪૭ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

બોરીજ ગામના જરૂરીયાતમંદન ેઆશર ે

૩૩ રદવસમા ં૯૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ે

ભોજન આપવામા ંઆવ્ય ુતથા ૭૦ 

જેટલી કીટોનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવ્યું 
૧૩ રામાપીર ઠાકોર સવેા 

સમાજ રસ્ ટ 
ત્તવષ્ ણજી ઠાકોર - ૯૯૦૯૦૨૦૫૦૪ લોકડાઉન દરમ્યાન સવાર સાંજ ૧પ૦૦ 

જેટલા જરૂરીયાત મદંોન ેભોજન 
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પીરસવામા ંઆવ્યુ જે અદંાજીત 

૧૬૮૦૦૦ જેટલા લાભાથીઓ થાય છે 

૧૪ ટીપી ૯ માનવ સવેા 

અત્તભયાન 
ત્તહમ્ મતભાઇ સરગાસણચોકડી 

ગાંઘીનગર 
૯૪૨૬૩૭૩૯૭૫ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૧૬૦૦૦ ુડડ પેકટેનુ ંત્તવતરણ કરવામા ં

આવ્ય ુતથા ર૪ રદવસ સધુી દરરોજ 

જરૂરીયાત મદંોને ુડડ પકેટે પહોંચાડવામાં 

આવલે. જેમા ં૧૦૦ રકલો ચણા અન ે

પ૦૦ પેકટે ત્તબસ્કીટ વાદંરા કતુરા તથા 

પત્તક્ષ ઓન ેખવડાવલે 
૧૫ માઘવ ગાડયન રસે્ ટોરન્ ટ 

અન ેબલુટે વલ્ ડ 
વનરાજસીંહ વાઘલેા અડાલજ ગાઘંીનગર ૯૦૩૩૫૫૦૦૦૭ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ધી 

રોજ બપોર ેરપ૦ વ્યરકતઓન ેપરુી, શાક 

તથા સાજેં ૩૦૦ વ્યરકતોઓન ેભોજન 

પુરૂ પાડવામા ંઆવલે 
૧૬ શીવ ગપૃ મહાવીરબસહં શકંરબસહં 

વાઘલેા 
પેથાપરુ ગાઘંીનગર ૯૯૦૪૧૨૫૯૫૧ લોક ડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ૩૬ 

રદવસ સવાર સાજં રોજ ૧પ૦ 

વ્યરકતઓન ેજમાવાનું આપવામા ંઆવલે. 
૧૧પ પરરવારોન ેઅનાજની રકટનું 

ત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે. તથા ૪પ 

મજુરોન ેવતન દાહોદ જવા માટ ે

વ્યવસ્થા કરી તમેજ પ૦૦ માસ્ક તથા 

૧૦૦ રકલો, ૧૦૦ રકલો શાકભાજીનુ ં

ત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
૧૭ મોક્ષતન યોગ કેન્ દ્ર નીરજા શુકલા સેકટર ૭ ગાઘંીનગર ૯૮૨૫૧૦૦૭૬૬ લોક ડાઉન દરમ્યાન રોજ ર૦૦ 

વ્યરકતઓન ે૧પ રદવસ માટ ેબટાકા 

પૌઆ આપવામા ંઆવલે. તમેજ યટુયબુ 

ઉપર િી યોગ ત્તશક્ષાની માત્તહતી 

આપવામા ંઆવલે 
૧૮ જય અબં ેહરત્તસઘ્ ઘનગર 

સવેા વસાહત રસ્ ટ 
અજયબસહં પી. ૫રમાર ૨૫૪ હરત્તસધ્ધનગર 

સેકટર ૨૪ ગાંઘીનગર 
૯૭૨૩૫૩૫૯૮૦ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૪૦૦ જેટલા લોકોન ેભોજન 

આપવામા ંઆવ્ય ુતથા માસ્ક, 
સેનીટાઈઝર તથા આયવુરેદક દવાઓનુ ં

ત્તવતરણ કરવામા ંઆવ્યું. ૧૦૦૦ જેટલા 

વ્યરકતઓને શાકભાજી પરુી પાડવામા ં

આવલે 
૧૯ ચહેર માતા સસં્ થા 

અડાલજ 
સતીર્ષ ભવુાજી અડાલજ ગાઘંીનગર ૯૯૦૪૭૪૮૫૩૨ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ પ૦૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ે

ભોજન પરુૂ પાડવામા ંઆવલે 
૨૦ રામાપીર ઓટલો કડુાસણ v કુડાસણ ગાઘંીનગર  લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૭૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 

પુરૂ પાડવામા ંઆવલે 
૨૧ અખીલ ભારતીય ત્તવશ્વ 

ગાયત્રી 
શ્રીગોબવદંભાઇ નાઈ સેકટર-૧, ગાધંીનગર ૯૪૨૭૩૫૯૩૬૪ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ પ૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 
પુરૂ પાડવામા ંઆવલે. તથા ૧પ૦૦ 

જેટલી કીટોનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 

શ્રી પ્રુડલભાઇ પટલે ૯૪૨૭૬૦૫૨૬૫ 

૨૨ શ્રીરગંાવધતુ પરીવાર રસ્ટ 

દિ મરંદર 
શ્રી નવીનભાઇ પાઠક સેકટર-૮, ગાધંીનગર ૨૩૨૧૦૬૪૨ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૩૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 
પુરૂ પાડવામા ંઆવલે. તથા પ૦૦ જેટલી 

કીટોનું ત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
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૨૩ માનવ કલ્યાણ ત્તવસામા 

રસ્ટ 
શ્રી રમણભાઇ ડી. 

પંચાલ 
બ્લોક ન.ં૧૧૧/૫, છ 

ટાઇપ, સેકટર-૨૨, 
ગાધંીનગર 

૨૩૨૪૩૩૦૦ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૬૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 

પુરૂ પાડવામા ંઆવલે 

૨૪ ભારતીય રકસાન સઘં, 
૧૪/૪ પાસે નવા સદસ્ય 

ત્તનવાસ, 

શ્રી પ્રુડલ્લભાઇ 

સેજલીયા 
સેક્ટર-૨૨, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૪૯૧૬ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૭૫૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 

પુરૂ પાડવામા ંઆવલે 

૨૫ ગાધંીનગર શહરે વસાહત 

મંડળ 
શ્રી અરૂણભાઇ બચુ સેકટર-૮, ગાધંીનગર ૨૩૨૬૦૩૬૦ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૧૬૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ે

ભોજન પરુૂ પાડવામા ંઆવલે 
૨૬ ગાયત્રી પરીવાર શ્રી બી.એસ.ઠક્કર સેકટર-૨, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૫૧૪૨ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્યાન સવાર 

સાંજ ૭૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 
પુરૂ પાડવામા ંઆવલે. તથા ર૦૦૦ 

જેટલી કીટોનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
૨૭ ગાધંીનગર કલ્ચરલ ફોરમ શ્રી કૃષ્ણકાતં ઝા ગાંઘીનગર. ૯૮૨૫૦૩૬૦૪૯ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ૧ર૦૦ 

જેટલી અનાજની કીટોનું ત્તવતરણ 
કરવામા ંઆવલે 

૨૮ સુમગંલમ રસ્ટ શ્રી કૃષ્ણકાતં ઝા ૬૮૪, સેકટર-૮, 
ગાધંીનગર 

૨૩૨૪૮૨૩૩ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ૮૦૦ 

જેટલી અનાજની કીટોનું ત્તવતરણ 
કરવામા ંઆવલે 

૨૯ જલારામ સવેા સમાજ સચીન ઠકકર સેકટર-૨૯, ગાધંીનગર ૯૭૨૩૨૩૫૬૭૮ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ર૦૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ે

ભોજન પુરૂ પાડવામા ંઆવલે. તથા 

૧૦૦૦૦ જેટલી કીટોનુ ંત્તવતરણ કરવામા ં

આવલે 
૩૦ અક્ષર પરુુર્ષોતમ સસં્થા, 

અક્ષરધામ મરંદર 
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેકટર-૩૦, 

ગાંઘીનગર. 
૨૩૨૨૦૬૭૮ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૧પ૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ે

ભોજન પુરૂ પાડવામા ંઆવલે. તથા 

૩૦૦૦ જેટલી કીટોનુ ંત્તવતરણ કરવામાં 

આવલે 
૩૧ સ્વામી નારાયણ મરંદર ઘ્યાની મહતં સ્વામી સેકટર-૨, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૪૦૦૬ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૧૪૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ે૮૫ 
રદવસ સઘુી એટલ ેક ે૧૧૯૦૦૦ 

જરૂરીયાત મદંોને ભોજન પુરૂ પાડવામાં 

આવલે. તથા ૧૮૦૦૦ જેટલી રાશન 

કીટો તમેજ ૫૦૦૦૦ વ્ યરકતઅન ે

શાકભાજીનુ ંત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
૩૨ સત કમય રસ્ટ શ્રી કનભુાઇ પટલે સેકટર-૨૨, 

ગાંઘીનગર. 
૨૩૨૨૨૯૪૮ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન સવાર 

સાંજ ૩૦૦ જેટલા વ્યરકતઓન ેભોજન 
પુરૂ પાડવામા ંઆવલે 

૩૩ ટીમ લાયબ્રરેી વીપલુ ડોડીયા સેકટર-૧૭, 
ગાંઘીનગર. 

૭૬૦૦૭૬૦૦૦૧ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન પ૦૦ 

જેટલા કટુુબંોને રાશન કીટ તથા૧૦૦૦ 

થી વધ ુકટુુબંોન ેશાકભાજી પહોંચાડવામાં 

આવલે 
૩૪ ગાંઘીનગર ઇલેકરોત્તનક 

ઝોન ઇન્ ડસ્ ટીઝ 

એસોસીએશન 

મીતરે્ષ પટલે જીઅઇડીસી સકેટર 

૨૫ ગાઘંીનગર 
૯૮૨૫૧૬૪૮૨૬ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન ૧ર૦૦ 

જેટલી રાશન કીટ તેમજ સમગ્ર 
એસ્ટટેમા ંઆવલે રોડ રસ્તાને 

સતે્તનટરાઈઝ કરવાની કામગીરી કરવામા ં

આવલે 
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૩૫ જે સી આઇ ગાંઘીનગર ૫દમબસહં ચૌહાણ સેકટર-૧૧ ગાઘંીનગર ૯૮૨૪૪૧૫૮૮૭ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમ્ યાન 

૧૦૦૦ વ્ યરકતઅન ેબે ટાઇમ ભોજન 

પુરૂપાડવામા ંઆવલે તથા ૧૧૫૦ 

૫રીવારન ેરાશન કીટ અપવામા ંઅવલે 

વઘુમા ંમાસ્ ક સેનીટાઇઝર ગ્ લોઝનું 

ત્તવતરણ કરવામા ંઆવલે 
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ગાંધીનગર ત્તજલ્લાની તરવૈયાઓ ની યાદી 
ફાયર એન્ડ ઇમરજયન્સી સર્વયસ ગાધંીનગરના કમયચારી તરવયૈાની યાદી 

િમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નબંર 
૧ શ્રી મહેશકમુાર આર.મોડ ફાયર ઓફીસર ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 

૨ શ્રી રાજકમુાર પી. રાજપૂત ઇ. સબ ફાયર ઓફીસર ૯૨૨૭૧૩૫૨૭૭ 

૩ શ્રી રાજેશકમુાર બી. પટેલ ઇ. જમાદાર ૯૭૧૪૫૫૪૧૮૬ 

૪ શ્રી ગૌતમકુમાર એ.પટેલ ઇ. જમાદાર ૯૮૯૮૦૭૬૩૫૮ 

૫ શ્રી નરેશ કે.પટેલ ઇ. જમાદાર ૮૪૦૧૮૮૪૦૯૨ 

૬ શ્રી રરચાડયસન એસ. રિસ્ટી ફાયરમેન ૯૭૨૬૫૬૭૬૦૬ 

૭ શ્શ્રી રદનેશભાઇ બી. ચૌધરી ફાયરમેન ૯૪૨૬૩૭૯૬૯૧ 

૮ શ્રી ફારુક એમ. શખે ફાયરમેન ૭૬૦૦૭૬૦૦૨૬ 

૯ શ્રી જયેશકમુાર એ. કોટવાલ ફાયરમેન ૮૪૬૯૩૧૫૮૨૩ 

૧૦ શ્રી ત્તહતેન્દ્ર એમ.ડામોર ફાયરમેન ૮૧૪૧૫૭૦૦૦૩ 

૧૧ શ્રી જાત્તબરહુસેન યુ.શેરસીયા ફાયરમેન ૭૬૯૮૦૩૫૨૩૫ 

૧૨ શ્રી સંજય વી. ભુરીયા ફાયરમેન ૯૯૧૩૬૬૩૫૩૧ 

૧૩ શ્રી તેજસ વી. પટેલ ફાયરમેન ૮૧૨૮૧૨૪૧૯૭ 

૧૪ શ્રી સંદીપ કે.પારગી ફાયરમેન ૯૬૩૮૦૨૦૭૪૧ 

૧૫ શ્રી અમનકમુાર કે. પટેલ ફાયરમેન ૯૯૧૩૫૧૯૮૧૯ 

૧૬ શ્રી ત્તહતેશ કે.ચારેલ ફાયરમેન ૯૫૮૬૭૫૬૮૦૭ 

૧૭ શ્રી અજય બી.પટેલ ફાયરમેન ૯૭૩૭૯૦૧૬૭૦ 

૧૮ શ્રી જીગર એન. વણકર ફાયરમેન ૭૦૧૬૩૪૯૦૨૨ 

૧૯ શ્રી અરબવંદભાઇ એમ.નીનામા ફાયરમેન ૯૦૯૯૫૨૭૧૦૮ 

૨૦ શ્રી ત્તહતશે આર.કોટવાલ ફાયરમેન ૯૮૯૮૧૨૯૬૪૫ 

૨૧ શ્રી મહાવીરત્તસહ જે. ચૌહાણ ફાયરમેન ૮૧૨૮૦૫૫૩૨૨ 

૨૨ શ્રી પૃથ્વીરાજબસંહ એમ. જાડજેા ફાયરમેન ૭૦૪૩૭૮૯૬૮૫ 

૨૩ શ્રી વીરાભાઇ એ. ચૌધરી ફાયરમેન ૬૩૫૫૭૩૦૬૬૧ 

૨૪ શ્રી જનકકમુાર ડી. રાજપુત ફાયરમેન ૭૯૮૪૦૮૦૨૨૭ 

૨૫ શ્રી જયદીપભાઇ એ. ઠાકોર ફાયરમેન ૯૫૭૪૮૧૮૪૩૦ 

૨૬ શ્રી પ્રભાતકુમાર એમ. દેશમુખ ફાયરમેન ૯૦૩૩૩૩૦૮૪૧ 

૨૭ શ્રી રત્તવરાજબસંહ બી. ચાવડા ફાયરમેન ૯૦૩૩૭૬૦૭૫૦ 

૨૮ શ્રી સુરેન્દ્રબસંહ એમ. રાઠોડ ફાયરમેન ૯૫૧૦૨૪૯૯૮૩ 
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૨૯ શ્રી ત્તવજયકુમાર એમ. ભુરીયા ફાયરમેન ૮૨૩૮૦૯૩૩૬૦ 

૩૦ શ્રી ત્તનમેર્ષકમુાર ડી. પંચાસરા ફાયરમેન ૭૮૭૪૭૦૫૨૧૪ 

૩૧ શ્રી રોત્તહતબસંહ બી. ડાભી ફાયરમેન ૯૬૮૭૦૩૦૦૧૪ 

૩૨ શ્રી કરણબસંહ બી. બારીયા ફાયરમેન ૭૨૦૨૯૫૯૬૮૬ 

૩૩ શ્રી સુત્તનલભાઇ બી. રબારી ફાયરમેન ૭૦૬૯૭૦૭૧૪૪ 

૩૪ શ્રી ધમને્દ્રબસંહ જી. જાડજેા ફાયરમેન ૭૮૭૪૦૫૦૯૯૯ 

૩૫ શ્રી અત્તનલભાઇ સી. ડામોર ફાયરમેન ૯૮૭૯૬૯૨૮૮૩ 

૩૬ શ્રી હાર્દયકકુમાર ડી. રાઠોડ ફાયરમેન ૯૯૧૬૩૬૫૬૩૦ 

૩૭ શ્રી હર્ર્ષયલ મહને્દ્રકમુાર સાધ ુ ફાયરમેન ૧૭૩૯૩૫૬૨૦ 
૩૮ શ્રી રોનક પરસોિમભાઇ મેડાત ફાયરમેન ૯૪૦૯૬૮૨૨૪૮ 
૩૯ શ્રી અજયકમુાર એસ. બારીયા ફાયરમેન ૯૯૭૮૫૬૯૪૯૮ 

૪૦ શ્રી અરબવંદભાઇ ડી. ચૌધરી ફાયરમેન ૯૭૨૭૬૦૫૨૨૫ 

૪૧ શ્રી નરબસંહજી બી. ઠાકોર ફાયરમેન ૯૫૭૪૯૬૧૩૦૯ 

૪૨ શ્રી હાર્દયકભાઇ એસ. ગજજર ફાયરમેન ૯૦૩૩૫૯૭૯૮૦ 

૪૩ શ્રી રોત્તહતકુમાર સી. દરજી ફાયરમેન ૯૫૭૪૫૦૭૩૪૭ 

૪૪ શ્રી હરપાલબસંહ બી. ચાવડા ફાયરમેન ૯૩૨૮૬૯૬૮૦૫ 

૪૫ શ્રી ત્તવરલબસંહ બી. પરમાર ફાયરમેન ૯૮૯૮૬૧૦૬૭૦ 

૪૬ શ્રી ભાગ્યેશકમુાર એસ. પરમાર ફાયરમેન ૭૬૦૦૯૯૬૪૪૮ 

૪૭ શ્રી વકતાજી એસ. પટેલ ફાયરમેન ૬૩૫૩૯૯૭૩૨૧ 

૪૮ શ્રી જલ્પેશકમુાર કે. રબારી ફાયરમેન ૮૪૦૧૨૧૫૫૩૫ 

૪૯ શ્રી પ્રત્તવણભાઇ ડી. પઢેરરયા ફાયરમેન ૮૪૦૧૨૧૫૫૩૫ 

૫૦ શ્રી ત્તહતેશભાઇ સી. મેર ફાયરમેન ૬૩૫૪૯૧૯૬૨૩ 

૫૧ શ્રી લાલજીભાઇ કે. મકવાણા ફાયરમેન ૯૬૮૭૩૨૮૨૫૩ 

૫૨ શ્રી સુરેશકુમાર એસ. વરેચા ફાયરમેન ૯૫૭૪૭૦૩૫૦૩ 

૫૩ શ્રી પારસભાઇ આઇ. ચૌધરી ફાયરમેન ૬૩૫૩૩૩૬૮૦૩ 

૫૪ શ્રી કુલદીપત્તસહ વી. રાઓલ ફાયરમેન ૮૮૬૬૮૯૯૦૯૮ 

૫૫ શ્રી મુકેશભાઇ બી. વરેચા ફાયરમેન ૯૬૨૪૯૫૨૫૧૪ 

૫૬ શ્રી ત્તનમયલબસંહ કે. ચૌહાણ ફાયરમેન ૭૪૯૦૯૭૯૨૫૬ 

૫૭ શ્રી હાર્દયકભાઇ બી. રબારી ફાયરમેન ૮૨૩૮૩૬૮૨૩૯ 

૫૮ શ્રી ઇલેશકુમાર કે. દવ ે ફાયરમેન ૮૪૬૦૩૩૫૨૦૭ 

૫૯ શ્રી મહને્દ્રભાઇ જે. વીરાસ ફાયરમેન ૯૭૨૭૬૧૪૨૧૬ 
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૬૦ શ્રી નમૈેશકુમાર એચ. પરમાર ફાયરમેન ૯૦૧૬૨૨૨૭૧૦ 

૬૧ શ્રી શૈલેર્ષકુમાર જે. સોલંકી ફાયરમેન  
૬૨ શ્રી સંદીપભાઇ આર. ચૌહાણ ફાયરમેન ૭૩૮૩૨૦૯૧૧૧ 

 

બહારની સ્વૈત્તછછક તરવૈયા ટીમ 

અ.નં. બત્તહયલ તરવૈયા ટીમના નામ મોબાઇલ નંબર 

૧ શ્રી કાંત્તતભાઇ  ૯૫૮૬૯૩૪૩૧૯ 
૨ શ્રી જ્યત્તતભાઇ ૯૭૨૬૧૯૪૦૭૬ 
૩ શ્રી પ્રુડલભાઇ ૯૫૭૪૮૮૦૫૬૨ 
૪ શ્રી દશરથભાઇ ૯૭૩૭૩૯૬૯૦૪ 
૫ શ્રી શનાભાઇ ૯૬૨૪૪૪૯૪૭૪ 
૬ શ્રી મફતભાઇ ૮૯૮૦૧૧૪૪૧૩ 
 

ગાધંીનગર તાલકુાના તાલીમ પામલેા તરવયૈાઓ ની યાદી 

િમ  નામ 
ઉંમર ગામનું નામ  સંપકય નં. 

૧ 
શ્રી અબ્દુલભાઇ રસુલભાઇ ત્તસપાઇ ૪૦ ગાંધીનગર ૭૬૦૦૭૩૫૪૦૫ 

૨ 
શ્રી કાળુભાઇ ગુલામણબી ખલીફા ૪૨ ગાંધીનગર 

૯૮૭૯૨૭૦૫૮૯ 

૩ 
શ્રી ભગાજી મલાસા ૩૫ ગાંધીનગર 

૭૮૭૪૧૫૯૩૭૪ 

૪ 
શ્રી આજમભાઇ બાપભુાઇ ૨૯ ગાંધીનગર 

૯૯૧૩૬૨૧૨૩૩ 

૫ 
શ્રી ઝારકરત્તમયા અહમદત્તમયા ૩૧ ગાંધીનગર 

૮૧૪૩૦૧૪૭૫૬ 
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દહગેામ તાલકુાના તરવયૈાની યાદી 
અ.ન.ં નામ ઉંમર રહઠેાણ ફોન ન.ં 

૧ શ્રી જગદીશભાઇ બારયૈા ૪૬ આથમણા દરવાજા, દહગેામ  ૭૬૯૮૪૬૪૦પપ  

ર શ્રી અકબરભાઇ બાદશાહ  પ૦ ખોખરવાસ, દહગેામ  ૦ર૭૧૬ ર૩રર૭પ 

૩ શ્રી સાબીરમીયા ંઉમરમીયા  પ૧ મલકેવાસ, દહગેામ  ૦ર૭૧૬ ર૩રર૭પ 

૪ શ્રી અસમક શખે  ૪૮ હોળીચકલા, દહગેામ  - 

પ શ્રી રસીદમીયા શખે  પર લવાડીયા ફળી, દહગેામ  - 

૬ શ્રી કાળાભાઇ જયતં્તતભાઇ  પ૦ વાલ્ મીકીવાસ,  દહગેામ  - 

                                    દહગેામ તાલકુાના તરવયૈાની યાદી 
િમ ગામનું નામ તરવૈયા નું નામ મોબાઈલ નંબર 

1 અરજણજીનામુવાડા શ્રી પરમાર બાલાજી કે. ૯૫૭૪૬૮૫૮૮૧ 

2 મોતીપુરામહુરડયા શ્રી બાદરજી અંદરજી ૯૭૨૩૧૩૬૧૪૩ 

3 ઇસનપુરડૉડીયા શ્રી શકરાજી ુડલાજી ૭૦૪૬૩૬૯૩૬૫ 

4 પાલુન્દ્રા શ્રી વાઘરી મેલાભાઈ ભરુાભાઈ ૯૭૧૪૧૭૩૬૨૯ 

5 મીરાંપુર શ્રી લાલાભાઈ વાઘેલા ૭૬૨૨૦૭૬૬૩૬ 

6 પલ્લાનોમઠ શ્રી વાઘેલાપ્રત્તવણબસંહ ૯૫૫૮૩૫૯૨૫૪ 

7 પસુણીયા શ્રી ઠાકોર મહશેભાઈ ૯૯૨૪૨૨૨૯૬૬ 

8 જલુંન્દ્રાનાના શ્રી ઠાકોર પ્રહલાદજી દાનાજી ૮૩૪૭૪૩૧૭૨૧ 

9 સાણોદા શ્રી ચૌહાણ ભરતજી ભીખાજી ૯૭૨૬૦૬૯૧૧૨ 

10 હરખજીના મુવાડા શ્રી રાવળ ગોવીન્દભાઈ એસ. ૭૪૯૦૯૧૨૪૮૧ 

11 મોરાલી શ્રી ચૌહાણ પ્રવીણબસંહ જે ૯૭૨૬૨૪૮૧૩૧ 
 

દહગેામ સીટી તાલીમ પામલે તરવયૈાઓની યાદી 

અ.નં. નામ ઉંમર રહઠેાણ ફોન ન.ં 

૧ જગદીશભાઇ બારૈયા ૪૬ આથમણા દરવાજા, દહેગામ  ૭૬૯૮૪૬૪૦પપ  

ર અકબરભાઇ બાદશાહ  પ૦ ખોખરવાસ, દહેગામ  ૦ર૭૧૬ ર૩રર૭પ 

૩ સાબીરમીયાં ઉમરમીયા  પ૧ મલેકવાસ, દહેગામ  ૦ર૭૧૬ ર૩રર૭પ 
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અ.નં ગામનુંનામ તરવૈયાન ુનામ મોબાઇલન ં

૧ અમરાપુરા (ગ્રા ડાભી બકાજી શંકરજી 

૬૩૫૫૧૬૭૬૯૫ ૨ અમરાપુરા (ગ્રા ડાભી ત્તપન્ટુજંી ચકજુી 

૩ અમરાપુરા (ગ્રા ડાભી મહેન્દ્રજી લક્ષ્મણજી 

૪ ખડાત રાઠોડ બાબુબસંહ ચતુરબસંહ ૮૩૪૭૬૬૪૧૭૨ 

૫ ખડાત રાઠોડ ગોંત્તવદબસંહ મોબતબસંહ ૯૭૧૪૦૧૦૬૮૪ 

૬ ખડાત રાઠોડ દોલતબસંહ કરબટબસંહ ૭૬૯૮૧૭૦૫૦૪ 

૭ વરસોડા ઠાકોર જગદીશ એચ ૯૯૦૪૪૩૧૪૩૯ 

૮ વરસોડા ઠાકોર કરશનજી બળદેવજી ૯૯૦૪૪૩૧૪૩૯ 

૯ અનોડીયા રાઠોડ મથરુબસંહ વેચાતજી ૯૯૦૪૫૦૪૬૬૩ 

૧૦ અનોડીયા રાઠોડ અજમેલબસંહ દાનબસંહ ૯૭૨૬૭૯૫૯૯૮ 

૧૧ અનોડીયા રાઠોડ વકીલબસંહ મુળબસંહ ૯૯૦૪૫૦૪૬૬૩ 

૧૨ અંબોડ ચાવડા પ્રદી૫બસંહ દશરથબસંહ ૮૧૬૦૬૯૪૧૯૪ 

૧૩ અંબોડ ચાવડા મહાવીરબસંહ ઘનશ્યામબસંહ ૬૩૫૨૩૪૯૦૯૩ 

૧૪ અંબોડ ચાવડા ત્તવરેન્દ્રબસંહ મહી૫તબસંહ ૯૯૨૪૮૯૩૬૭૩ 

૧૫ મહુડી રાઠોડ અભેંબસંહ કુબેરબસંહ ૭૬૯૮૨૦૩૬૦૫ 

૧૬ મહુડી રાઠોડ હાલુબસંહ પ્રતા૫બસંહ ૭૬૯૮૨૦૩૬૦૫ 

૧૭ મહુડી રાઠોડ અજુયનબસંહ રતેબસંહ ૭૮૭૪૦૮૪૮૪૬ 

૧૮ દેલવાડ ઠાકોર છગનજી કાંનાજી ૯૭૨૩૨૧૫૯૦૧ 

૧૯ દેલવાડ ઠાકોર શૈલરે્ષજી ચંદજુી ૯૯૦૪૯૧૦૯૫૦ 

૨૦ દેલવાડ ઠાકોર સુરશેજી રનેશજી ૭૦૯૬૨૭૯૮૫૬ 

૨૧ લાકરોડા મકવાણા સતુજીનવાજી ૯૯૨૪૭૪૦૭૦૭ 

૨૨ લાકરોડા મકવાણા મંગાજીઅમથાજી ૯૯૨૪૭૪૦૭૦૭ 

૨૩ લાકરોડા મકવાણા બોરાજી વેચાતજી ૭૦૪૬૮૨૪૩૬૪ 
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માણસા તાલકુાના તરવયૈા 
માણસા સીટી તાલીમ પામલેા તરવૈયાઓની યાદી 

અ.નં. નામ ઉંમર રહેઠાણ ફોન નં. 

૧ રાવળ પન્કેશકમુાર ૩૦ રાવળવાસ, ચારવડ, માણસા ૯૩૨૭૧૫૯૪૨૪ 

 

કલોલ તાલકુાના તાલીમ પામલેા તરવયૈાઓ ની યાદી 

અ.નં. નામ ઉંમર રહેઠાણ ફોન નં. 

૧ ઠાકોર ખુમાજી ભગવાનજી ૨૫ શનાવડ ૯૯૨૪૨૬૫૪૧ 

૨ ઠાકોર બળદેવજી શકરાજી ૨૮ શનાવડ ૯૯૨૪૨૬૫૪૧ 

૩ ઠાકોર ગોબવંદજી જયંત્તતજી  ૩૨ ખાત્રજ ૯૮૨૫૨૪૫૩૩૩ 

૪ મલેક અલ્લારખાં લાલભાઇ ૩૬ જેઠલજ ૯૮૨૪૩૧૦૪૬૫ 

૫ મલેક યુસુફભાઇ અલીભાઇ ૩૯ જેઠલજ ૯૭૧૪૧૮૩૮૪૭ 

૬ ૫રમાર નટવરભાઇ સોમાભાઇ ૩૯ જેઠલજ ૯૬૨૪૮૯૧૦૯૩ 

૭ વાઘરી ત્તવજયભાઇ મંગાભાઇ ૩૮ જેઠલજ ૯૯૨૪૦૧૬૭૨૮ 

૮ ઠાકોર મોહનજી ભીખાજી ૩૦ જાસપુર ૮૭૫૮૧૪૩૬૩૮ 

૯ ૫ઠાણ ફીરોજખાં ઇમામખાં ૩૬ જાસપુર ૯૬૨૪૦૪૪૦૬૦ 

૧૦ ઠાકોર મહેશજી ડોલાજી ૩૮ જાસપુર ૯૭૨૭૪૬૩૫૯૨ 

૧૧ ૫ટેલ ઇન્દ્રવદન અંબાલાલ ૩૦ જાસપુર ૯૭૨૬૬૪૩૮૪૮ 

૧૨ ૫ટેલ હસમુખભાઇ મંગળદાસ ૩૮ જાસપુર ૯૭૨૬૯૫૬૧૩૩ 

૧૩ ૫ટેલ હરીભાઇ ભોગીલાલ ૪૯ જાસપુર ૯૭૨૬૯૫૬૧૩૩ 

૧૪ પ્રજા૫ત્તત લાલાભાઇ ભલાભાઇ ૩૨ જાસપુર ૯૯૧૩૯૨૨૭૩૩૩ 

૧૫ ૫ટેલ ત્તચરાગ વાસુભાઇ ૩૦ જાસપુર ૯૯૧૩૪૧૫૩૨૩ 

૧૬ પ્રજા૫તી કાંત્તતભાઇ ગંગારામ ૨૮ મુબારકપુરા ૯૯૨૪૨૨૫૦૩૭ 

૧૭ ૫ટેલ જયંત્તતભાઇ ડાહયાભાઇ ૨૭ મુબારકપુરા ૭૫૬૭૩૦૧૫૧૬ 

૧૮ ઠાકોર ત્તવસાજી અમાજી ૩૬ સઇજ ૯૯૭૪૦૫૦૪૬૩ 

૧૯ ઠાકોર અશોકજી રામાજી ૩૧ સઇજ ૯૪૨૯૦૬૧૨૯૯ 

૨૦ રબારી નવીનભાઇ વાસીભાઇ ૨૬ બોરીસણા ૯૮૨૫૦૭૩૯૩૫ 

૨૧ ૫ટેલ અમરતભાઇ પંુજાભાઇ ૨૮ બોરીસણા ૯૯૭૪૯૪૨૮૧૭ 

૨૨ ઠાકોર બચુજી મફાજી ૩૫ બોરીસણા ૯૯૨૫૭૪૦૧૫૬ 

૨૩ ઠાકોર જયંત્તતજી સોનાજી ૩૯ બોરીસણા ૯૯૨૫૭૪૦૧૫૬ 

૨૪ ઠાકોર નવીનચંન્દ્ર  ૩૭ બોરીસણા ૯૭૧૪૧૫૭૦૬૦ 

૨૫ ૫ટેલ રદલી૫ભાઇ શંકરભાઇ ૨૮ છત્રાલ ૯૮૭૯૯૩૨૧૫૬ 

૨૬ ૫ટેલ સુરેશભાઇ બેચરદાસ ૨૯ છત્રાલ ૯૭૩૭૯૦૪૫૨૨ 
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૨૭ ભરવાડ રમેશભાઇ ગોબવંદભાઇ ૩૧ છત્રાલ ૦૨૭૬૪-૨૩૩૯૫૫ 

 

 

 

ગાંધીનગર ત્તજલ્લાના કટોકટી ના સમયે હંગામી આશ્રય સ્થાનની ત્તવગત 

1.ગાંધીનગર તાલુકા કટોકટીના સમયે હંગામી આશ્રયસ્થાનની ત્તવગત. 

અ.નં. આશ્રય સ્થાન માત્તલક/વ્યવસ્થાપક નુ ં

નામ 
ફોન નં. રૂમો ની 

સંખ્યા 
ક્ષમતા 

(વ્યત્તક્ત) 
બાથરૂમની  

સગવડ 

૧ સેકટર-૮, ગાંધીનગર આદશય ત્તનવાસી કન્યા 

શાળા 
૯૪૨૮૧૧૧૦૩૨ 

૦૭૯૨૩૨૨૦૧૬૬ 
૨૦૦   

૨ સેકટર-૮, ગાંધીનગર આદશય ત્તનવાસી કમુાર 

શાળા (અ.જા.) 
૯૪૨૮૧૧૧૦૩૨ 

૦૭૯૨૩૨૨૦૧૬૬ 
૨૦૦   

૩ અત્તધકારી ત્તનયામક (અ.જા.) નયનાબને શ્રીમાળી ૯૪૨૭૦૨૯૨૨૯ ૨૫૦   

૪ આદશય ત્તનવાસી શાળા રાયસણ આદશય ત્તનવાસી શાળા 

(આરદજાતી ત્તવકાસ) 
૯૮૨૭૦૩૯૨૨૧ ૧૫૦   

૫ સકારી કન્યા છાત્રાલય, 
રાયસણ 

સકારી કન્યા છાત્રાલય 

(આરદજાતી ત્તવકાસ) 
૯૮૨૭૦૩૯૨૨૧ ૨૫૦   

૬ આદશય ત્તનવાસી કન્યા શાળા, 
વાવોલ 

આદશય ત્તનવાસી કન્યા 

શાળા 
૯૮૨૫૯૩૮૫૬૩ 

 
   

૭ સરકારી કમુાર છાત્રાલય વાવોલ સરકારી કમુાર છાત્રાલય ૯૮૨૫૦૩૧૮૭૭    

૮ મદદનીશ કત્તમશ્નર આદીજાત્તત 

ત્તવકાસ 
સી.જી.રાબડીયા ૯૮૭૯૫૧૧૫૫૦    

૯ સ્વામીનારાયણ મંદીર, સે-૨, 
ગાંધીનગર 

પી.પી.સ્વાતી ૯૯૨૫૦૪૮૫૩૨    

૧૦ સ્વામીનારાયણ ધામ, વાસણ સ્વામીનારાયણ ધામ, 
વાસણ 

૯૯૯૮૮૭૬૪૭૦    

૧૧ ટહુકાની ચેહર સતીર્ષ ભવુા ૯૮૨૪૯૭૧૭૭૨    

૧૨ સ્વાગત ત્તબલ્ડસય હેમંતભાઇ મકવાણા ૯૪૨૭૦૨૯૨૨૯ ૨૦૦   
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૧૩ નહેરૂ યુવા કને્દ્ર, ગાંધીનગર ડો. વાય.એન. સથુાર ૨૩૨૬૨૦૦૫    

૧૪ યુત્તનસેફ, પ્લોટ નં.૭૦, 
સેકટર-૧૯, ગાંધીનગર 

ડો. વાય.એન. સથુાર ૨૩૨૨૫૩૬૬    

૧૫ અજુયન માનવ કલ્યાણ રસ્ટ, 
સેકટર-ર/બી, ગાંધીનગર 

શ્રી ત્તપયુર્ષકમુાર એન. 
ભાલકર 

૨૩૨૨૯૦૧૬    

૧૬ ગુજરાત ઇકોલોજીકલ 

એજયુકેશન એન્ડ રીસચય 

(ગીર) ફાઉન્ડેશન, સેકટર-૭, 
ગાંધીનગર 

શ્રી સી.એન. પાન્ડ ે ૯૯૭૮૪૦૬૧૯૩    
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2.દેહગામ તાલુકા કટોકટી ના સમયે હંગામી આશ્રય સ્થાનની ત્તવગત. 

િમ ગામ નું નામ 
ભારે વરસાદ, પુરમાં 

ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેવા 

આશ્રય સ્થાનની સંખ્યા 

આશ્રય સ્થાનનંુ નામ સરનામંુ 

જેવા કે શાળા સમાજવાડી 

ત્તવગેર ે
આશ્રય સ્થાનના સંપકય નંબર 

૧ અમરાજીના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૭૮૮૭૬૧૮ 
૨ હાથીજણ ૧ પ્રા શાળા ૯૬૩૮૭૬૭૯૨૧ 
૩ અરજણજીના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૮૧૪૧૪૧૨૯૮૫ 
૪ મોતીપુરામહુરડયા ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૭૩૬૩૫૭૧ 
૫ કડજોદરા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૨૫૩૧૯૯૫૧ 
૬ જેસાચાંદાનાં મુવાડા ૧ હનુમાનજીના મંરદર ૯૯૭૪૮૬૪૪૪૮ 
૭ નારણાવટ ખાપેશ્વર ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૮૧૦૯૯૨૫ 
૮ ઇસનપુર ડોડીયા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૮૫૨૧૫૭૦ 
૯ બારડોલી બારીયા ૧ પ્રા શાળા ૯૮૭૯૭૫૫૪૨૫ 

૧૦ ઉદણ ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૮૩૧૦૧૧૬ 
૧૧ ભાદરોડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૨૮૫૨૪૭ 
૧૨ ખારડયા ૧ પ્રા શાળા ૯૮૭૯૬૨૪૩૩૪ 
૧૩ ડંુમેચા ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૬૫૬૬૧૩૩ 
૧૪ કનીપુર ૧ પ્રા શાળા ૭૩૮૩૮૦૫૫૬૮ 
૧૫ ત્તહલોલ ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૭૧૯૨૨૩૧ 
૧૬ કમાલબંધ વાસણા ૧ પ્રા શાળા ૯૬૦૧૩૫૧૪૯૬ 
૧૭ કડાદરા ૧ પ્રા શાળા ૯૮૯૮૬૩૬૨૭૮ 
૧૮ કરોલી ૧ પ્રા શાળા ૯૬૦૧૨૬૨૨૮૨ 
૧૯ રામનગર ૧ પ્રા શાળા ૭૦૬૯૭૦૫૯૪૪ 
૨૦ કૃષ્ણનગર કાઠી ૧ પ્રા શાળા ૯૪૦૮૫૦૮૦૭૩ 
૨૧ બારડોલી કાઠી ૧ પ્રા શાળા ૯૮૭૯૨૮૧૦૩૧ 
૨૨ ખાનપુર ૧ પ્રા શાળા ૯૮૯૮૮૯૮૯૯૩ 
૨૩ જાત્તલયામઠ ૧ પ્રા શાળા ૮૧૪૧૪૬૫૧૦૦ 
૨૪ ચેખલાપગી ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૬૦૮૧૩૫ 
૨૫ વાચણાચૌધરી ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૫૫૧૦૮૬૦ 
૨૬ ઓતમપુરા ૧ પ્રા શાળા ૯૦૯૯૫૬૭૨૭૯ 
૨૭ ચામલા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૦૬૮૭૨૮ 
૨૮ ડેમાલીયા ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૪૧૯૩૩૧૫ 
૨૯ ત્તશયાપુરા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૩૨૮૪૧૦ 
૩૦ ચીસકારી ૧ પ્રા શાળા ૯૧૦૬૪૧૨૮૮૨ 
૩૧ લવાડ ૧ પ્રા શાળા ૯૮૨૫૫૨૧૧૧૭ 
૩૨ ત્તજડવા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૬૯૬૫૯૬ 
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૩૩ અંતોલી ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૮૫૩૪૦૫૨ 
૩૪ ઝાંક ૧ પ્રા શાળા ૯૭૧૨૭૧૦૧૩૫ 
૩૫ જલુન્દ્રા મોટા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૦૮૪૮૧૧ 
૩૬ ઘમીજ ૧ પ્રા શાળા ૯૭૧૨૯૭૨૪૬૩ 
૩૭ ત્તહલોલ વાસણા ૧ પ્રા શાળા ૯૨૬૫૧૨૩૮૨૧ 
૩૮ કોદરાલી ૧ પ્રા શાળા ૭૦૧૬૫૧૯૦૫૭ 
૩૯ ધારીસણા ૧ પ્રાશાળા /કોમ્યુનીટીહોલ ૮૮૪૯૮૮૦૯૧૭ 
૪૦ પાટનાકુવા ૧ પ્રા શાળા ૯૮૭૯૭૫૬૨૯૬ 
૪૧ ધણીયોલ ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૮૯૫૫૬૮૨ 
૪૨ બાબરા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૧૮૧૬૦૦ 
૪૩ રખીયાલ ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૯૬૨૧૦૮૭ 
૪૪ નવાનગર ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૧૫૪૯૧૪ 
૪૫ સગદલપુર ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૬૩૫૧૮૩૨ 
૪૬ બદપુર ૧ પ્રા શાળા   

૪૭ બારીયા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૪૩૬૦૪૪૪ 
૪૮ બીલમણા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૯૬૪૯૭૯૬ 
૪૯ કંથારપુર ૧ પ્રા શાળા ૯૮૯૮૬૭૩૦૨૮ 

૫૦ નાંદોલ ૧ પ્રા.શાળા  
સેવા સહકારી મંડળી 

૯૯૨૫૭૯૨૯૮૧ 

૫૧ બત્તહયલ ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૯૧૫૧૧૭૯ 
૫૨ ઝાલાના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૮૭૯૪૫૯૨૬૬ 
૫૩ દેવકરણના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૬૧૪૭૫૮ 
૫૪ પીંપલજ ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૬૯૧૬૮૪ 
૫૫ સાહેબજીના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૫૮૬૩૦૯૯૦૦ 
૫૬ પાલુન્દ્રા ૧ પ્રાશાળા /કોમ્યુનીટીહોલ ૯૭૨૪૪૦૯૮૮૩ 
૫૭ સલકી ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૭૩૩૪૯૧૪ 
૫૮ અહમદપુર ૧ પ્રા શાળા ૯૯૧૩૦૭૭૫૪૦ 
૫૯ વધાયના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૪૩૦૦૪૨૮ 
૬૦ અંગુથલા ૧ પ્રા શાળા ૬૩૫૨૨૭૨૭૨૬ 
૬૧ પાલૈયા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૦૭૭૬૨૦ 
૬૨ બારોટના મોસમપુરા ૧ પ્રા શાળા ૯૭૧૨૯૮૬૭૬૪ 
૬૩ મોટી પાવઠી ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૯૦૦૩૬૭૫ 
૬૪ માછંગ મોટી ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૮૬૧૧૧૪૭ 
૬૫ દોડ ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૭૩૫૫૫૪૨ 
૬૬ વડોદ ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૯૦૨૮૮૪૩ 
૬૭ મીરાંપુર ૧ પ્રા શાળા /દધૂ મંડળી ૯૮૭૯૦૨૫૮૫૫ 
૬૮ પલ્લાનો મઠ ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૧૦૫૩૭૧ 
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૬૯ પસુણીયા ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૮૦૪૫૭૧૦ 
૭૦ ત્તલહોડા ૧ પ્રાશાળા /કોમ્યુનીટીહોલ ૯૪૨૮૩૧૪૯૦૭ 
૭૧ પન્નાના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૬૯૭૭૦૩ 
૭૨ લાખાના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૫૯૧૧૧૬ 
૭૩ જીવરાજના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૪૯૬૬૮૦૧ 
૭૪ નાગજીના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૮૨૬૨૧૫૪ 

૭૫ પહાડીયા સુજાના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૯૮૭૬૨૨૩ 

૭૬ વડવાસા ૧ પ્રા શાળા ૮૪૬૯૧૦૬૩૧૩ 
૭૭ જલુંન્દ્રા નાના ૧ પ્રા શાળા ૯૯૨૫૭૩૧૯૨૦ 
૭૮ સાણોદા ૧ ભકતસેવા સમાજ આશ્રમ ૯૮૨૪૦૬૬૯૮૧ 
૭૯ ત્તશયાવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૬૦૧૩૫૧૩૯૬ 
૮૦ વાસણા સોગઠી ૧ પ્રા શાળા ૯૬૬૨૦૬૨૪૭૯ 
૮૧ વટવા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૦૯૪૨૨૯૪૦ 
૮૨ વાસણા રાઠોડ ૧ પ્રા શાળા ૭૬૦૦૦૧૪૦૧૫ 

૮૩ હરસોલી જીવાજીની મુવાડી ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૯૩૩૩૪૨૭ 

૮૪ સાંપા ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૬૯૬૪૬૪૩ 
૮૫ હાલીસા ૧ પ્રા શાળા ૯૭૨૬૬૫૦૭૭૭ 
૮૬ સામેત્રી ૧ પ્રા શાળા ૯૮૨૫૩૦૩૨૦૨ 
૮૭ કલ્યાણજીના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૨૫૮૭૮૦૦૪ 
૮૮ ખાખરા ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૬૫૪૫૧૧૧૫ 
૮૯ વેલપુરા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૯૮૬૨૨૦૦૧ 
૯૦ આંતરોલી ૧ પ્રા શાળા ૯૪૨૪૫૯૮૯૬૨ 
૯૧ મીઠાના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા ૯૯૭૯૦૬૭૧૮૫ 
૯૨ હરખજીના મુવાડા ૧ પ્રા શાળા /પંચાયત ૯૪૨૯૨૧૩૧૭૧ 
૯૩ મોરાલી ૧ પ્રા શાળા ૮૧૪૧૪૯૦૩૬૭૧ 

 

દહગેામ નગરપાત્તલકા કટોકટી ના સમય ેહગંામી આશ્રય સ્થાન ની ત્તવગત 

અ.ન.ં આશ્રય સ્થાન માત્તલક/વ્યવસ્થાપક નુ ંનામ ફોન નં. રૂમો ની 

સંખ્યા 
ક્ષમતા 

(વ્યત્તક્ત) 
બાથરૂમની  

સગવડ 

૧ ધમયશાળા દહેગામ નગરપાત્તલકા   ૦ર૭૧૬ 

ર૩રર૭પ ૪ ૮૦ હા 

ર મ્ યુ.હાઇસ્ કલુ  દહેગામ નગરપાત્તલકા   ૦ર૭૧૬ 

ર૩રર૭પ ર૪ ૪૦૦ હા 

૩ કોમ્ યનુીટી હોલ  દહેગામ નગરપાત્તલકા   ૦ર૭૧૬ 

ર૩રર૭પ ૩ ૧ર૦ હા 

૪ દહેગામ કોલજે  ત્તવઠલૃભાઇ ફાઉન્ ડશેન  ૯૮રપ૪ 

૮૪૮૮ર ૧૧ ૧૧૦૦ હા 
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પ જૈનવાડી  દહેગામ જૈન સમાજ  ૭૬૦૦૮ 

૬૯૯રપ ૧ ૩૦૦ હા 

૬ અમીન સમાજ વાડી  અમીન સમાજ દહગેામ  ૯૮રપ૬ 

૩૮૩૩ર ૧ ૩૦૦ હા 

૭ મહાસખુનાથજી વાડી  વષૈ્ ણવ સમાજ  - ૧ ૩૦૦ હા 

૮ કછ છ કડવા પાટીદાર સમાજ 

વાડી  કછ છ કડવા પાટીદાર સમાજ ૯૮૭૯૦ 

૯૬૦૦૮ ૧ ૩૦૦ હા 

૯ શીવમ હોલ  ભીખાભાઇ જયસ્ વાલ  ૯૮રપ૮ 

૭૯૧ર૧  ૧ ૩૦૦ હા 

૧૦ સાથયક પાટી પ્ લોટ  નરેન્ દ્રભાઇ અમીન  - ૧ ૩૦૦ હા 

૧૧ બી.એન.શાહ હાઇસ્ કલુ  નૈનરે્ષભાઇ શાહ - ૧ ર૦૦ હા 
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3.માણસા તાલુકા કટોકટી ના સમયે હંગામી આશ્રય સ્થાન ની ત્તવગત. 

માણસા સીટીમાં કટોકટી ના સમયે હંગામી આશ્રય સ્થાન ની ત્તવગત 

અ.ન.ં આશ્રય સ્થાન માત્તલક/ 
વ્યવસ્થાપકનું 

નામ 

ફોન નં. રૂમો ની 

સંખ્યા 
ક્ષમતા 

(વ્યત્તક્ત) 
બાથરૂમની  

સગવડ 

૧ સમૂદાયખંડ (કોમ્યુનીટી હોલ-૪) માણસા 

નગરપાલીકા 
૨૭૦૩૬૯ ૪ ૨૦૦ હા 

૨ પ્રાથત્તમક શાળા-૧૨ - - ૯૮ ૫૦૦ હા 

૩ આંગણવાડી-૧૯ માણસા 

નગરપાલીકા 
૨૭૦૩૬૯ ૧૯ ૫૦ હા 

૪ જ્ઞાત્તતની વાડી-૭ - - ૭ ૩૦૦ હા 

 

 

માણસા તાલકુામા ંકટોકટી ના સમય ેહગંામી આશ્રય સ્થાન ની ત્તવગત 

અ.નં. આશ્રય સ્થાન માત્તલક/ વ્યવસ્થાપકનું નામ ફોન ન.ં રૂમોની 

સંખ્યા 
ક્ષમતા 

(વ્યત્તક્ત) 
બાથરૂમની  

સગવડ 

૧ કોમ્યુત્તનટીહોલ ગ્રામ પંચાયત, મંડાલી  ૨ ૫૦ હા 
 

૨ પ્રાથત્તમક શાળા, હાઇસ્કુલ, આચાયયશ્રી, પ્રાત્તથક શાળા, ત્તવહાર  ૧૬ ૪૦૦ હા 

૩ પ્રાથત્તમક શાળા, હાઇસ્કુલ, 
નરમેશ્વર મહાદેવ સંકુલ 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ચડાસણા 

 ૨૫ ૬૨૫ હા 

૪ પ્રાથત્તમ કશાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પાલડી વ્યાસ 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૫ પ્રાથત્તમકશાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પાલડી રાઠોડ 

 ૩ ૭૫ હા 

૬ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ત્તબલોદરા 

 ૧૨ ૩૦૦ હા 

૭ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
બહંમતપુરા (ત્તબ) 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૮ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ઉત્તમયાનગર (ત્તબ) 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૯ શ્રી બ્રહમાણી માતાના મંરદર 
કે. જી. હાઇસ્કુલ, પ્રાથત્તમક 

શાળા 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ચરાડા 
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૧૦ પ્રાથત્તમકશાળા, હાઇસ્કુલ આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
દેલવાડા 

 ૧૭ ૪૨૫ હા 

૧૧ પ્રાથત્તમક શાળા,  
ભીમનાથ મંરદર 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
હરણાહોડા 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૧૨ વૈધનાથ મહાદેવનો ચોળો ગ્રામ પંચાયત, સમૌ  ૪ ૧૦૦ હા 
 

૧૩ કોમ્યુત્તનટી હોલ,  
પ્રાથત્તમક શાળા 

ગ્રામ પંચાયત, ગોબવંદપુરા (સમૌ)  ૯ ૨૨૫ હા 

૧૪ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પડુસ્મા 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૧૫ પ્રાથત્તમક શાળા, આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
સોલૈયા 

 ૬ ૧૫૦ હા 

૧૬ હાઇસ્કુલ આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ખરણા 

 ૧૧ ૨૭૫ હા 

૧૭ પ્રાથત્તમક શાળા, કોમ્યુનીટી 
હોલ 

ગ્રામ પંચાયત,  
અમરાપુરા (ખ) 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૧૮ કોમ્યુત્તનટી હોલ, પ્રાથત્તમક 
શાળા, હાઇસ્કુલ 

ગ્રામ પંચાયત, પારસા  ૧૮ ૪૫૦ હા 

૧૯ પ્રાથત્તમક શાળા, રામજી મંરદર આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ખાટાઆંબા  

 ૮ ૨૦૦ હા 

૨૦ હાઇસ્કુલ, પ્રાથત્તમકશાળા, 
મહાદેવનુંમંરદર 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, બોરૂ  ૨૩ ૫૭૫ હા 

૨૧ હાઇસ્કુલ, પ્રાથત્તમક આરોગ્ય 

કેન્દ્ર, ખોડીયાર માતાનું મંરદર 
આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 

ઇટાદરા 

 ૨૨ ૫૫૦ હા 

૨૨ દુધ મંડળી તથા ગ્રામ પંચાયત, 
પ્રાથત્તમક શાળા 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ગુલાબપુરા 

 ૮ ૨૦૦ હા 

૨૩ દુધ મંડળી, પ્રા.શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ફતેપુરા 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૨૪ હાઇસ્કુલ, પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પરબતપુરા 

 ૧૮ ૪૫૦ હા 

૨૫ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ભીમપુરા 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૨૬ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
રામપુરા 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૨૭ પ્રાથત્તમક શાળા, દુધ મંડળી, 
સમાજ વાડી 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
રાજપુરા 

 ૯ ૨૨૫ હા 

૨૮ પ્રાથત્તમક શાળા, બાલમંરદર આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ઇન્દ્રપુરા 

 ૮ ૨૦૦ હા 

૨૯ પ્રાથત્તમક શાળા, દુધ મંડળી આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ધોળાકુવા 

 ૮ ૨૦૦ હા 
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૩૦ પ્રાથત્તમક શાળા, હાઇસ્કુલ, 
કાલી માતાનુ ંમંરદર 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
રીદ્રોલ 

 ૨૦ ૫૦૦ હા 

૩૧ પ્રાથત્તમક શાળા, રાજીવ ગાંધી 
ભવન, ડેરીનુંમકાન 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ધમેડા 

 ૯ ૨૨૫ હા 

૩૨ નીલકંઠ મહાદેવ, ગ્રામ પંચાયત, બાપુપુરા  ૪ ૧૦૦ હા 

૩૩ પ્રાથત્તમક શાળા, ધારેશ્વર 
મહાદેવ, રામજીમંરદર 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પાટણપુરા 

 ૧૨ ૩૦૦ હા 

૩૪ પ્રાથત્તમક શાળા, હાઇસ્કુલ, 
સંસ્કારતીથય 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
આજોલ 

 ૧૭ ૪૨૫ હા 

૩૫ પ્રાથત્તમક શાળા,  
રાજીવ ગાંધી ભવન 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, વેડા  ૯ ૨૨૫ હા 

૩૬ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
આનંદપુરા (વે) 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૩૭ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
મોતીપુરા (વે) 

 ૩ ૭૫ હા 

૩૮ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પે્રમપુરા (વે) 

 ૮ ૨૦૦ હા 

૩૯ હાઇસ્કુલ આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પંુધરા 

 ૨૦ ૫૦૦ હા 

૪૦ પ્રાથત્તમક શાળા,  
જૈન મંરદર, હાઇસ્કુલ 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
મહુડી 

 ૩૨ ૮૦૦ હા 

૪૧ પ્રાથત્તમક શાળા, ૪ આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ખડાત 

 ૧૭ ૪૨૫ હા 

૪૨ પ્રાથત્તમક શાળા,  
પંચાયત ઘર 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
અનોડીયા 

 ૬ ૧૫૦ હા 

૪૩ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ડોડીપાળ 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૪૪ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
લાકરોડા 

 ૧૨ ૩૦૦ હા 

૪૫ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
બહમંતપરુા (લા) 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૪૬ પ્રાથત્તમક શાળા,  
મંરદર,  દુધ મંડળી 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
કંુવાદરા 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૪૭ દુધ મંડળી ગ્રામ પંચાયત,  
ત્તવજયનગર (કુ) 

 ૩ ૭૫ હા 

૪૮ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
અરરાપરુા 

 ૫ ૧૨૫ હા 
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૪૯ પ્રાથત્તમક શાળા, હાઇસ્કુલ, આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
રગંપરુ 

 ૧૪ ૩૫૦ હા 

૫૦ પીટીસી કોલેજ, હાઇસ્કુલ આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
લોદરા 

 ૨૦ ૫૦૦ હા 

૫૧ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ગલથરા 

 ૬ ૧૫૦ હા 

૫૨ હાઇસ્કુલ આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
પ્રતાપનગર 

 ૧૦ ૨૫૦ હા 

૫૩ હાઇસ્કુલ, જૈન દેરાસર આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
માણેકપુર 

 ૧૫ ૩૭૫ હા 

૫૪ સમાજવાડી ગ્રામ પંચાયત, મકાખાડ  ૫ ૧૨૫ હા 

૫૫ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
બદપરુા 

 ૭ ૧૭૫ હા 

૫૬ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ઇશ્વરપરુા 

 ૬ ૧૫૦ હા 

૫૭ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
વરસોડા 

 ૧૧ ૨૭૫ હા 

૫૮ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ગનુ્મા 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૫૯ પ્રાથત્તમક શાળા, કોમ્યુત્તનટી 
હોલ 

ગ્રામ પંચાયત દેલવાડ  ૮ ૨૦૦ હા 

૬૦ પ્રાથત્તમક શાળા, સમાજવાડી 
હોલ, 

ગ્રામ પંચાયત, અંબોડ  ૯ ૨૨૫ હા 

૬૧ પ્રાથત્તમક શાળા, સમાજવાડી, 
આંગણવાડી 

ગ્રામ પંચાયત,  
આનંદપુરા (અ)ં 

 ૬ ૧૫૦ હા 

૬૨ દુધ મંડળી ગ્રામ પંચાયત,  
અમરાપુરા (ગ્રા) 

 ૨ ૫૦ હા 

૬૩ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
આનંદપુરા (સો) 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૬૪ દુધ મંડળી ગ્રામ પંચાયત, બળીયાનગર (મા)  ૨ ૫૦ હા 

૬૫ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
ઉત્તમયાનગર (દે) 

 ૪ ૧૦૦ હા 

૬૬ પ્રાથત્તમક શાળા,  
રાજીવ ગાંધી ભવન 

આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
કોટવાસ 

 ૫ ૧૨૫ હા 

૬૭ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી, પ્રાથત્તમક શાળા, 
લીંબોદ્રા 

 ૭ ૧૭૫ હા 
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4. કલોલ તાલુકા કટોકટીના સમયે હંગામી આશ્રય સ્થાનની ત્તવગત. 

કટોકટીના સમય ેહગંામી આશ્રય સ્થાનની ત્તવગત 

અ.નં. ગામનંુ 
નામ 

આશ્રય સ્થાન માત્તલક/વ્યવસ્થાપક નંુ નામ ફોન નં. રૂમોની 

સંખ્યા 
ક્ષમતા 

(વ્યત્તક્ત) 
બાથરૂમની  

સગવડ 

1 પલોડીયા પ્રાથત્તમક શાળા રબારી શંભુભાઇ આચાયયશ્રી ૯૯૨૫૪૮૮૩૪૬ ૯ ૨૨૫ બે 

2 બ્રહ્માણી માતાનંુ મંરદર પ્રભાતપુરી ગોસ્વામી ૯૮૨૫૭૯૧૪૬૨ ૨ ૧૦૦ - 

3 ખોડીયાર માતાનંુ મંરદર વાડીજી ઠાકોર ૯૮૨૫૭૯૧૪૬૨ ૨ ૧૦૦ - 

4 છત્રાલ 
 
 

ઝવેરી હાઇસ્કૂલ મહેન્દ્રભાઇ બાવસીયા ૯૮૨૫૬૩૪૨૫૬ ૧૭ ૪૫૦ હા 

5 શાહ રમણીકલાલ કસ્તુરચંદ 

હાઇસ્કૂલ 
મહેન્દ્રભાઇ બાવસીયા ૯૮૨૫૬૩૪૨૫૬ ૧૬ ૪૩૦ હા 

6 પગાર કેન્દ્ર પ્રાથત્તમક શાળા ભાવેશભાઇ પટેલ ૯૯૦૪૬૬૫૭૮૩ ૧૨ ૩૫૦ હા 

7 વડનગરપુરા પ્રાથત્તમક શાળા ઠાકોર જીવણજી પંુજાજી ૯૮૨૪૧૪૧૧૭૨ ૪ ૧૧૦ હા 

8 ધાનોટ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી પ્રાથત્તમક શાળા ૭૩૫૯૫૦૯૧૩૯ ૬ ૪૦૦ હા 

9 ગ્રામ પંચાયત ઠાકોર કૈલાસબેન ડાહ્ાજી ૯૭૨૩૭૩૪૭૮૮ ૧ ૫૦ હા 

10 ત્તબલેશ્વપુરા પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી પ્રાથત્તમક શાળા ૭૩૮૩૭૮૯૨૨૪ ૮ ૪૦૦ હા 

11 ગ્રામ પંચાયત ઠાકોર ગંભીરજી છનાજી ૯૮૯૮૪૧૨૧૬૧ ૩ ૨૦૦ હા 

12 ખાત્રજ પ્રાથત્તમક શાળા સરકારશ્રી ૯૯૨૪૬૨૪૦૩૦ ૫ ૨૫૦ હા 

13 આલ્ફા કોલેજ પટેલ લક્ષ્મણભાઇ ૯૫૩૭૬૭૭૧૬૨ ૧૧ ૫૫૦ હા 

14 સનાવડ પ્રાથત્તમક શાળા સરકારશ્રી ૭૩૮૩૫૧૧૧૩૫ ૨ ૧૦૦ હા 

15 ત્તવજય ટંડન ટંડન ત્તવશેર્ષ ૯૮૨૫૦૦૭૪૮૮ ૨૦ ૧૫૦૦ હા 

16 સ્વીટન 
(સંત કોબર સ્કૂલ) 

ટંડન ત્તવશેર્ષ ૯૮૨૫૦૦૭૪૮૮ ૨૦ ૧૫૦૦ હા 

17 ભોયણમોટી પ્રાથત્તમક શાળા-૧ જયેશભાઇ ધ્રુવ-ત્તશક્ષક ૯૮૭૯૭૮૦૨૮ ૧૩ ૩૨૫ હા 

18 પ્રાથત્તમક શાળા-૨ ત્તવપુલભાઇ પંડયા-ત્તશક્ષક ૯૮૯૮૪૪૦૩૬ ૧૩ ૩૨૫ હા 

19 કોમ્યુનીટી હોલ સરપંચશ્રી ભોયણમોટી ૯૮૭૯૪૬૩૫૧૯ ૧ ૧૦૦ ના 

20 રામાપીર મંરદર ઠાકોર પ્રહલાદ એસ ૯૯૨૪૭૪૧૭૧૬ ૧ ૫૦ હા 

21 વાંસજડા (ક) વેરાઇ માતાજી વાડી સરપંચશ્રી વાસંજડા-ક ૯૨૭૫૭૦૩૪૮૧ ૧ ૫૦ હા 

22 પ્રાથત્તમક શાળા 

વાંસજડા(ક) 
આચાયયશ્રી  

પ્રાથત્તમક શાળા 
૯૯૧૩૯૨૭૦૭૫ ૪ ૨૦૦ - 

23 પ્રાથત્તમક આચાયયશ્રી  
પ્રાથત્તમક શાળા 

૯૯૧૩૯૨૭૦૭૫ ૪ ૨૦૦ - 

  શાળા -ગણેશપુરા      

24 કારોલી મહાકાળી માતાજી વાડી સરપંચશ્રી કારોલી ૯૮૭૯૧૬૧૩૯૧ ૨ ૫૦ હા 

25 પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી કારોલી ૯૫૭૪૯૭૨૨૮૩ ૫ ૨૫૦ હા 
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26 વેડા સરકારી પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી - ૧૦ ૫૦૦ હા 

27 ગોબવંદપુરા સરકારી પ્રાથત્તમક શાળા-
ગોત્તવદપુરા-વેડા 

આચાયયશ્રી - ૧૦ ૫૦૦ હા 

28 બહંમતપુરા સરકારી પ્રાથત્તમક શાળા- 
ત્તહમંતપુરા વેડા 

આચાયયશ્રી - ૫ ૨૫૦ હા 

29 બોરીસણા પ્રાથત્તમક શાળા નં. આચાયયશ્રી ૯૮૨૪૫૭૫૬૧૬ ૧૨ ૦ હા 

30  ગોપાલ  
પ્રાથત્તમક શાળા 

આચાયયશ્રી ૯૮૨૪૫૭૫૬૧૬ ૬ ૦ હા 

31 ન્યુ લક્ષ્મી  
પ્રાથત્તમક શાળા 

આચાયયશ્રી ૯૮૨૪૫૭૫૬૧૬ ૨ ૦ હા 

32 નારદીપુર સતદેવલ મંદીર પટેલ ભીખાભાઇ નાથાલાલ ૨૭૬૪૨૮૯૮૧૩ ૧ ૨૦૦૦ હા 

33  કુમાર શાળા નારદીપુર પટેલ પ્રત્તવણભાઇ નાથાલાલ ૯૯૨૫૭૫૦૯૭૬ ૧૪ ૮૦૦ હા 

34  રાધાિૂષ્ણા આશ્રમ પટેલ ભોગીલાલ શંકરલાલ ૯૯૭૭૪૬૮૫૧૪ ૨ ૨૦૦૦ હા 

35 ખોરજડાભી પ્રાથત્તમક શાળા 

ખોરજડાભી 
આચાયય પ્રાથત્તમકશાળા ૯૭૨૭૬૯૧૨૮૨ ૧૨ ૮૦૦ હા 

36 ભાઉપુરા પ્રાથત્તમક શાળા ભાઉપુરા ઠાકોર અંબાલાલ ચતુરજી 
પટેલ શર્મયષ્ઠાબેન 

ભાગેશભાઇ 

૯૫૩૭૧૪૬૧૦ ૮ ૪૫૦ હા 

37 ડીગંુચા પ્રાથત્તમક શાળા પરમાર મનુભાઇ ૭૮૭૪૧૨૧૩૯૭ ૧૨ ૬૦૦ હા 

38 દુધ ઉત્પાદક મંડળી ઠાકોર રમેશજી પદાજી ૯૯૧૩૬૩૩૧૦૯ ૩ ૨૫૦ હા 

39 ગ્રામ પંચાયત ઠાકોર મથુરજી સેધાજી ૮૪૮૫૯૦૩૨૧૦ ૫ ૧૫૦ હા 

40 પટેલ 

એસ.એન.ડી.હાઇસ્કૂલ 
પટેલ જશવંતભાઇ 

રણછોડભાઇ 
૭૯૮૪૮૪૬૨૦૬ ૧૦ ૧૨૦૦ હા 

41 બ્રહ્માણી માતાનંુ મંરદરની 

વાડી 
પટેલ મંગળભાઇ ૯૭૨૩૩૫૮૪૪૬ ૪ ૧૫૦૦ હા 

42 જેઠલજ પ્રાથત્તમક શાળા જેઠલજ સરકારી પ્રાથત્તમક શાળા ૯૯૦૪૪૨૧૩૧ ૧૦ ૫૦૦ હા 

43 ઇસંડ પ્રાથત્તમક શાળા સરકારી ૯૮૯૮૪૭૨૯૬૧ ૮ ૪૦૦ હા 

44 સરકારી દવાખાનું સરકારી ૯૯૯૮૩૦૬૩૦૬ ૪ ૨૦૦ હા 

45 અંકલેશ્વર મહાદેવ વાડી કડવેશયર મહાદેવ રસ્ટ ૯૭૨૫૩૯૧૫૯૦ ૧ ૩૦૦ હા 

46 કોમ્યનીટી હોલ ઇસંડ ગ્રામ પંચાયત ૯૭૨૫૩૯૧૫૯૦ ૧ ૩૦૦ હા 

47 હાજીપુર પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી હાજીપુર ૯૭૧૨૯૦૬૯૩૧ ૧૧ ૫૫૦ હા 

48 મંથન અપંગ સ્કૂલ વરુભાઇ રાવલ ૯૭૨૬૪૪૩૪૫૫ ૫૦ ૨૫૦૦ હા 

49 સાંતેજ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી ૯૪૦૮૧૨૦૦૫૧ ૧૫ ૫૦ હા 

50 વાંસજડા ઢે ગ્રામ પંચાયત ત્તવભનજી એસ.ઠાકોર ૯૯૧૩૦૧૪૦૩૪ ૨ ૫૦ હા 

51 પ્રાથત્તમકશાળા કલ્પેશભાઇ ગોસ્વામી ૭૯૮૪૨૯૬૯૩૧ ૧૦ ૩૦૦ હા 

52 શરકત માતાનંુ મંરદર ગલબાજી કાળાજી ઠાકોર ૯૯૦૯૭૬૩૪૧૮ ખુલ્લી 

જગ્યા 
૫૦૦ હા 

53 મોટો વાસ રામાજી કાળાજી ૯૯૦૪૭૨૫૨૬૬ ખુલ્લી 

જગ્યા 
૪૦૦ ના 
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54 ઉનાલી ગ્રામ પંચાયત સરપંચશ્રી ૮૮૬૬૮૨૮૯૯૩ ૨ ૧૦૦ હા 

55 પોલીગોલ્ડ કંપની રાજેન્દ્રભાઇ ૭૬૯૮૨૯૭૭૧૫ ૩૦ ૫૦૦ હા 

56 નીલકંઠ વાડી મહેન્દ્રભાઇ પટેલ ૯૮૨૫૦૬૧૭૦૩ ૬ ૫૦૦ હા 

57 ધાનજ પ્રાથત્તમક શાળા -૧ ઇલાબેન પંચાલ ૯૯૦૯૮૭૧૨૭૨ ૩ ૧૦૦ હા 

58 પ્રાથત્તમક શાળા -૧ જલ્પાબેન પટેલ ૯૪૨૬૩૫૫૨૩૮ ૮ ૨૮૦ હા 

59 રામજી મંરદર પંચાયત ઓફીસ ૯૭૨૬૧૭૦૦૦૧ ૨ ૭૫ હા 

60 પંચાયત ઓફીસ પરમાર પ્રત્તવણભાઇ 

કેશાભાઇ 
૯૪૨૭૦૫૦૫૦૯ ૧ ૪૦ હા 

61 સબાસપુર પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી ૯૯૨૪૨૧૪૨૪૨ ૮ ૨૪૦ હા 

62 આંગણવાડી કાયયકરશ્રી ૯૯૭૪૪૬૧૩૭૧ ૨ ૪૦ હા 

63 કોમ્યુનીટી હોલ સબાસપુર ગ્રામ પંચાયત ૯૯૦૯૧૦૭૦૩૧ ૧ ૨૦ ના 

64  પંચાયત હોલ સબાસપુર ગ્રામ પંચાયત ૯૯૦૯૧૦૭૦૩૧ ૧ ૩૦ હા 

65 ઉસ્માનાબાદ પ્રાથત્તમક શાળા આચાયયશ્રી ૯૭૨૫૪૬૫૯૬૦ ૮ ૨૪૦ હા 

66 આંગણવાડી કાયયકરશ્રી ૯૧૭૩૮૮૦૦૩૮ ૧ ૨૦ હા 

67 કોમ્યુનીટી હોલ ગ્રામ પંચાયત ૯૮૨૪૧૫૧૭૩૬ ૧ ૨૦ હા 

68 મહાદેવ મંરદર રોડ ગ્રામ પંચાયત ૯૮૨૪૧૫૧૭૩૬ ૧ ૧૫૦ હા 

69 નવા પ્રાથત્તમક શાળા મનુભાઇ મોચી ૯૭૨૭૫૪૨૭૦૫ ૩ ૫૦ હા 

70 પાટી પ્લોટ રદલીપબસંહ વાઘેલા ૯૯૨૫૪૫૨૦૫૮ ૨ ૧૫૦ હા 

71 કાંઠા પ્રાથત્તમક શાળા સંચાલકશ્રી ૯૯૨૫૩૨૦૬૩૬ ૫ ૫૦ હા 

72 કે.એન.પટેલ હાઇસ્કૂલ સંચાલકશ્રી ૯૯૨૪૩૨૦૦૩૩ ૫ ૫૦ હા 

73 ગોલથરા પ્રાથત્તમક કુમાર શાળા સરપંચશ્રી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ ૪૦ ૫૦૦ હા 

74 લક્ષ્મીપુરા પ્રા.શાળા સરપંચશ્રી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ ૩૫ ૫૦૦ હા 

75 મહાકાળી માતાજીના મંરદર સરપંચશ્રી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ ખુલ્લી 

જગ્યા 
૫૦૦ ના 

76 નીલકંઠ મહાદેવ મંરદર રોડ સરપંચશ્રી ૯૯૦૯૩૧૬૭૫૮ ખુલ્લી 

જગ્યા 
૫૦૦ ના 

77 રાંચરડા રાંચરડા પગાર કેન્દ્ર શાળા સરકારી ૮૧૬૦૬૦૨૮૪૩ ૧૦ ૫૦૦ હા 

78 સમાજવાડી સરકારી ૯૯૨૫૮૮૫૩૫૪ ૫ ૧૫૦ હા 

79 હાઇસ્કૂલ શાળા શેઠ એન.એમ.પટેલ ૯૩૨૭૦૬૩૯૩૪ ૧૫ ૧૨૦૦ હા 

80 સી.આર.ભવન સરકારી - ૩ ૫૦ હા 

81 ભીમાસણ નીલ નીલ નીલ નીલ નીલ નીલ 

82 કલોલ વખારીયાની વાડી કેતનભાઇ શાહ ૯૮૨૫૦૩૮૫૬૬ ૧ ૪૦૦ હા 

83 અંબાજી મંરદરની વાડી રમેશભાઇ માણેકલાલ શાહ ૯૪૨૯૨૨૮૭૯૮ ૧ ૫૦૦ હા 

84 માતરી માતાની વાડી કાંતીલાલ ૯૫૫૮૪૫૩૭૬૧ ૧ ૫૦૦ હા 

85 શાળા નં.૯ ત્તપ્રત્તત ગાંધી ૯૭૧૨૯૭૧૧૦૯ ૧ ૪૦૦ હા 
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86    ૯૮૨૫૨૬૩૦૩૭ ૧ ૧૦૦ હા 

87  શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન ડાય. અતુલભાઇ ક.ેપટેલ ૯૯૦૯૯૯૬૭૦૭ ૧ ૨૦૦ હા 

88  કલોલ નગરપાત્તલકા શ્રી પ્રત્તવણભાઇ પટેલ 

(વ્યવસ્થાપક ) 
૯૪૨૯૧૦૨૧૦૨ ગેલરી 

પાર્કયગ 
૫૦ હા 
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                            પરરત્તશષ્ ટ – ૭                    
રાહત અને પુનાઃ સ્થાપના ના ધોરણો 
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લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તવગત 

 આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની કામગીરી જેવી કે તાલુકાવાર લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણક કરવામાં આવેલ હોય 

છે. પૂર  વાવાઝોડંુ , આગ, અક્સ્માત, ભૂકંપ કે અન્ય કોઇ આપત્તિ માટે કામગીરી કરવા માટે આપત્તિ વ્યવસ્તાપન ઉપરાંત 

તાલુકામાં મહિવની કામગીરીઓ માટે તમામ કચેરીઓ વછચે જરૂરી સંકલન  રહે તથા કામગીરી સુચારૂ રૂપે થઇ શકે તે માટે 

ત્તજલ્લાના તાલુકાવાર લાયઝોન અત્તધકારીશ્રીઓની નીચે મુજબની ત્તવગતે ત્તનમણંક કરવામા આવી છે.  
 

અ નં તાલુકાનુ નામ લાયઝન અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો સંપકય નંબર 

૧ ગાંધીનગર પ્રાત અત્તધકારીઅને સબ રડવીઝન મેજીસ્રેટશ્રી ગાંધીનગર ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ 

૨ દહેગામ નાયબ ત્તજલ્લા અત્તધકારી શ્રી (મહેસુલ) ગાંધીનગર ૯૯૭૮૦૪૦૮૦૦ 

૩ કલોલ પ્રાત અત્તધકારીઅને સબ રડવીઝન મેજીસ્રેટશ્રી કલોલ  ૭૫૬૭૦૦૮૭૬૦ 

૪ માણસા ત્તજલ્લા પુરવઠા અત્તધકારીશ્રી ગાંધીનગર ૮૪૬૦૧૫૨૬૪૧ 

 

 ફ્લડ સલે : 
તાલુકા કક્ષાના ફલ્ડ કંરોલ રૂમના નંબરોની ત્તવગત નીચે મુજબ છે 

અ.નં તાલુકાનુ નામ ટેત્તલફોન નંબર 

૧ ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૨૦ 

૨ દહેગામ  ૦૨૭૧૬-૨૩૨૦૦૨ 

૩ કલોલ ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ 

૪ માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 

પરરત્તશષ્ ટ – ૮ 
સંપકય સૂત્તચ 
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અગત્યના ટલેીફોન નબંર 
ત્તજલ્લા અગત્યના કરંોલ રૂમ 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓફીસ નબંર 

૧ 
સ્ટટે કરંોલરૂમ ૨૩૨૫૧૯૦૯, ૨૩૨૫૧૯૦૨ 

૨ કલકેટર કચરેી, ગાધંીનગર ર૩ર પ૬૭ર૦ / ૧૦૭૭ 
૩ ગાધંીનગર મહાનગરપાત્તલકા ૨૩૨૨૦૪૪૦ 
૪ ત્તજલ્લા પોલીસ અત્તધક્ષકની કચરેી ૯૯૭૮૪૦૫૯૬૮, ૨૩૨૧૦૧૦૮ 
પ આરોગ્ય અત્તધકારીની કચરેી, ત્તજલ્લા પચંાયત  ૨૩૨૫૬૯૪૧ 
૬ ત્તજલ્લા પચંાયત કચરેી, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૬૯૭૮ 
૭ ત્તસત્તવલ હોત્તસ્પટલ, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૧૨૩ 
૮ ફાયર સર્વયસ સ્ટશેન, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૨૭૪૨ 
૯ વન સરંક્ષકની કચરેી, ગાધંીનગર ૯૪૮૪૮૭૬૪૫૧ 

૧૦ કાયયપાલક ઇજનરે, પાટનગર યોજના ત્તવ.૩ ૨૩૨૫૯૧૬૫ 
૧૧ ધરોઇ ડમે સાઇટ ૦૨૭૬૧-૨૬૨૩૨૯/૨૯૫૦૦૫ 
૧૨ કરંોલરૂમ, પાણી પરુવઠા ૯૯૯૮૪૦૬૫૫૮ / ૨૩૨૨૦૮૫૯ / ૧૯૧૬ 
૧૩ કરંોલરૂમ, જી.ઇ.બી. થમયલ પાવર સ્ટશેન ૯૬૮૭૬૩૯૫૨૩ / ૯૬૮૭૬૩૯૫૨૪ 
૧૪ મામલતદાર, કલોલ ૦૨૪૬૪-૨૨૦૪૧૪ 
૧૫ મામલતદાર, માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૬૬૨ 
૧૬ મામલતદાર, દહગેામ ૯૪૨૬૦૭૬૭૧૭ 
૧૭ મામલતદાર, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૯૦૭૪ 

૧૮ એન.ડી.આર.એફ. ૦૨૬૬૮-૨૭૪૨૪૫ 

 
 
 

ફાયર ત્તબ્રગડે 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનુનંામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો મોબાઇલ નબંર 

૧ શ્રી કે.કે ત્તબસનોઇ ડાયરેકટર ફાયર સર્વયસ, ગુજરાત ૯૮૭૯૫૩૧૧૦૧ 
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૨ શ્રીમહેશ મોડ ચીફ ફાયર ઓફીસર, ગાંધીનગર ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 

૩ શ્રી રાજકમુાર સબ-ફાયર ઓરફસર, ગાંધીનગર ૯૨૨૭૧૩૫૨૭૭ 

 

ગજુરાતઇત્તન્સ્ટટ્યટૂ ઓફ રડઝાસ્ટર મનેજેમને્ટ 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નબંર મોબાઇલ નબંર 

1  શ્રી પી કે તનજેા  
          IAS (Rtd) 

 ડાયરેક્ટર જનરલ   ૨૩૨૭૫૮૦૧ 

/૮૦૪ 
૯૯૭૮૪૦૬૧૪૬ 

 

એન. ડી. આર. ઍફ 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નબંર મોબાઇલ નબંર 

૧ શ્રી  રણત્તવજય  બસઘં ડપે્યટુી કમાડન્ટ  ૯૪૨૭૦૫૦૯૮૪, 
૮૩૨૦૪૫૯૯૫૮ 

૨ કરોલ રૂમ વડોદરા   ૬ બટાત્તલયન  ૦૨૬૬૮૨૭૪૨૪૫ ૯૭૨૩૬૩૨૧૬૬ 
૩ શ્રી અજય કમુાર   ડપે્યટુી કમાડન્ટ  ૭૯૭૪૩૯૬૪૪૭ 

૭૩૫૦૦૬૩૭૫૯ 
૪ શ્રી બલત્તજત ત્તશગ ઈસ્પકેટર   ૮૭૫૦૦૫૯૦૦૪ 

૫ અરૂણ કમુાર ઈસ્પકેટર   ૯૪૨૬૦૨૫૧૦૦ 
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ગાધંીનગર ત્તજલ્લાના અગત્યના નબંરો  

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનું નામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મઇેલ એડ્રેસ 

1 શ્રી ડો.કુલદીપ આયય કલેકટરશ્રી, ગાંધીનગર 079232 
59030 

9978406209 collector-
gnr@gujarat.gov.in 

2 ડો. રતનકંુવર એચ. 
ગઢવીચારણ 

મ્યુત્તન.કત્તમશ્નરશ્રી ગાંધીનગર 
મહાનગર પાત્તલકા 

 9978400531 Gmc8gandhinagar@g
mail.com 

3 શ્રી અભયબસંહ ચુડાસમા આઈ.જી. 
ગાંધીનગરરેન્જ 

23260171 9978406362  

4 શ્રી મયુર જે. ચાવડા ત્તજલ્લા પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી, 
ગાંધીનગર 

23222618   

5 શ્રી ત્તજલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, 
ગાંધીનગર 

59035 9978405181 ddo-
gnr@gujarat.gov.in 

6 શ્રી  જાનવી પટેલ નાયબ ત્તજલ્લા ત્તવકાસ 
અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર 

23256985 
23256978 

7567017487  

7 શ્રી એચ એમ જાડેજા ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટરશ્રી, 
ગાંધીનગર 

23259035 9978405181 rdc-
gnr@gujarat.gov.in 

8 શ્રી જે.બી.વદર ત્તનયામકશ્રી, ત્તજલ્લા ગ્રામ 

ત્તવકાસ એજન્સી, ગાંધીનગર 
9408600045 997840800 drda.gnr@gmail.com 

9 શ્રી પી. સી. દવે નાયબ મ્યુત્તન. કત્તમશ્નરશ્રી, 
ગાંધીનગર મહાનગરપાત્તલકા 

 9978407123 gmcgandhinagar@gm
ail.com 

10 શ્રી જે.એમ.ભોરણીયા પ્રાંત અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર 59093 9978405756 po-gnr@gujarat.gov.in 

11 શ્રી એ.ડી.જોશી પ્રાંત અત્તધકારીશ્રી,  કલોલ 2764-
222333 

7567008760 pokalol2011@gmail.co
m 

 
12 

શ્રી વી.એ.પરમાર જનસંપકય અત્તધકારી, 
ગાંધીનગર 

 

 8160230114  

13 શ્રી એ.આર.ઝાલા નાયબ કલેકટરશ્રી, 
જ.સુ.અપીલ, ગાંધીનગર 

23253033 9824582106  

14 શ્રી જે.એન. ડાંગોદરા ઇ.ચા. નાયબ કલેકટરશ્રી 
(મભોયો), ગાંધીનગર 

59015 9662439440 midday-
gnr@gujarat.gov.in 

mailto:collector-gnr@gujarat.gov.in
mailto:collector-gnr@gujarat.gov.in
mailto:ddo-gnr@gujarat.gov.in
mailto:ddo-gnr@gujarat.gov.in
mailto:rdc-gnr@gujarat.gov.in
mailto:rdc-gnr@gujarat.gov.in
mailto:drda.gnr@gmail.com
mailto:gmcgandhinagar@gmail.com
mailto:gmcgandhinagar@gmail.com
mailto:po-gnr@gujarat.gov.in
mailto:cmpadalia2004@gmail.com
mailto:cmpadalia2004@gmail.com
mailto:midday-gnr@gujarat.gov.in
mailto:midday-gnr@gujarat.gov.in
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15 શ્રી નીરૂપા ગઢવી ત્તજલ્લા પુરવઠા અત્તધકારીશ્રી, 
ગાંધીનગર 

59182 8460152641  

16 શ્રી વી.એમ.ઠકકર નાયબ ત્તજલ્લા ચૂંટણી 

અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર 
51246 9978405283 dydeognroffice@gmail.

com 

17 શ્રીમતી જે.એમ.વેગડા નાયબ કલેકટરશ્રી, સ્ ટેમ્ પ 

ડયુટી, ગાંધીનગર 
 9925014830/98

25349710 
 

18 શ્રી મૃણાલી ગોત્તહલ ખાસ જમીન સંપાદન 

અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર 
 9408911422  

19 શ્રી કે.ટી. મેણાત ત્તચટનીશ ટુ કલેકટરશ્રી, 
ગાંધીનગર 

59039 9825315764 chitnis-
gnr@gujarat.gov.in 

20 શ્રી જેત્તનલ શાહ મામલતદારશ્રી (દબાણ), 
ગાંધીનગર 

52558 9904096457  

21 શ્રી રદત્તપકાબેન પંચાલ મામલતદારશ્રી,  
(જમીન ફાળવણી) ગાંધીનગર 

59184 9925025948  

22 શ્રી વી.એ.પરમાર ઇ.ચા. મામલતદારશ્રી, 
ગાંધીનગર 

59075 8160230114 mam-
gandhinagar@gujarat.

gov.in 

23 શ્રી એચ.એલ.રાઠોડ મામલતદારશ્રી, દહેગામ 02716-
232002 

7567002566 
8160351129 

mam-
dehgam@gujarat.gov.i

n 

24 શ્રી રદવ્યેશ પટેલ મામલતદારશ્રી 
કલોલ સીટી 

02764-
220414 

9426150328 mam-
kalol@gujarat.gov.in 

25 શ્રી મયંક પટેલ મામલતદારશ્રી, કલોલ 02764-
220414 

8733087047 mam-
Mansa@gujarat.gov.in 

26 શ્રીમતી નયનાબેન પટેલ મામલતદાર (ચુંટણી) 51246 9428404994  

27 શ્રી ત્તવશાલ પટેલ મામલતદારશ્રી, માણસા  9724531114  

28 શ્રી એમ.કે રાણા ત્તવભાગીય નાયબ પોલીસ 

અત્તધક્ષકશ્રી, ગાંધીનગર 
 9978408590  

29 શ્રી વી.એન. સોલંકી નાયબ પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી 

કલોલ 
 9978408589  

30 શ્રી બી.જે.ચૌધરી નાયબ પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી, 
એચ.સી.એચ.ટી સેલ 

 9512336099  

mailto:dydeognroffice@gmail.com
mailto:dydeognroffice@gmail.com
mailto:chitnis-gnr@gujarat.gov.in
mailto:chitnis-gnr@gujarat.gov.in
mailto:mam-gandhinagar@gujarat.gov.in
mailto:mam-gandhinagar@gujarat.gov.in
mailto:mam-gandhinagar@gujarat.gov.in
mailto:mam-dehgam@gujarat.gov.in
mailto:mam-dehgam@gujarat.gov.in
mailto:mam-dehgam@gujarat.gov.in
mailto:mam-kalol@gujarat.gov.in
mailto:mam-kalol@gujarat.gov.in
mailto:mam-Mansa@gujarat.gov.in
mailto:mam-Mansa@gujarat.gov.in
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31 શ્રી એમ.જે.સોલંકી નાયબ પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી, હેડ 
ક્વાટૅસ 

 9426309758  

32 શ્રી જાનવી પટેલ નાયબ ત્તજલ્લા ત્તવકાસ 

અત્તધકારીશ્રી (મહેસુલ) 
 7567017487  

33 શ્રી એન.જી. પટેલ ત્તજલ્લા આયોજન અત્તધકારીશ્રી  9426272264  

34 શ્રી સી.પી.ગાંધી ડી.આઇ.એલ.આર.શ્રી, 
ગાંધીનગર 

 9624382427 dilr-
gnr@gujarat.gov.in 

35 શ્રી ઘનશ્યામ એ. ધાંધલ્યા તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, 
ગાંધીનગર 

 7567013167 
9737283393 

tlprh.gnr@gmail.com 

36 શ્રીમતી આર.એન. 
રાજપૂત 

તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, 
દહેગામ 

 8849627783 tdo-
dehgam@gujarat.gov.i

n 

37 સુ.શ્રી ત્તમનાબેન પટેલ તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, 
કલોલ 

223950 7567013119 kaloltaluka@gmail.co
m 

38 સુ.શ્રી જયાબેન કાપરડયા 
 

તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, 
માણસા 

270970 7567013177 tdo-
mansa@gujarat.gov.in 

39 શ્રી કે.એન.રાવત કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, 
પા.યો.ત્તવ.૧, ગાંધીનગર 

53510 9909010890 execp1-
rnb@gujarat.gov.in 

40 શ્રી કે.એન.રાવત કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, 
પા.યો.ત્તવ.૨, ગાંધીનગર 

 

59159 9909910890 execpdiv1@gmail.com 

41 શ્રી કે.ડી પટેલ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, 
પા.યો.ત્તવ.૩, ગાંધીનગર 

59193 9428422483 cpdiv2pb@gmail.com 

42 શ્રી કે.કે.ઓઝા કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી,, 
પાટનગર યોજના ઇલેકરીક 

 9738957132 execp2-
rnb@gujarat.gov.in 

43 શ્રી એન.એન. પટેલ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી,  
પા.યો.ત્તવ.૪, ગાંધીનગર 

  
9727933269 

 

44 શ્રી વી.પી. બાવીસી કા.પા.ઇ.શ્રી, મા.મ. પંચાયત 

ત્તજલ્લા પંચાયત, ગાંધીનગર 
 9898309318 execp3-

rnb@gujarat.gov.in 

45 ડૉ.એમ.એચ. સોલંકી ત્તજલ્લાઆરોગ્ય અત્તધકારીશ્રી, 
ગાંધીનગર 

 9909942202 cpd4@outlook.com 

mailto:tlprh.gnr@gmail.com
mailto:kaloltaluka@gmail.com
mailto:kaloltaluka@gmail.com
mailto:tdo-mansa@gujarat.gov.in
mailto:tdo-mansa@gujarat.gov.in
mailto:execp1-rnb@gujarat.gov.in
mailto:execp1-rnb@gujarat.gov.in
mailto:execp1-rnb@gujarat.gov.in
mailto:cpdiv2pb@gmail.com
mailto:execp2-rnb@gujarat.gov.in
mailto:execp2-rnb@gujarat.gov.in
mailto:execp3-rnb@gujarat.gov.in
mailto:execp3-rnb@gujarat.gov.in
mailto:cpd4@outlook.com
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46 ડો. ત્તનયતીબેન લાખાણી સીવીલ સજયનશ્રી, ગાંધીનગર  9978405056 execp4-
rnb@gujarat.gov.in 

47 શ્રી રોમીલ રાવલ નાયબ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, 
પીઆઈયુ 

 9978407902 dipalshah2406@gmail
.com 

48 શ્રી સુધાબેન શમાય આર.એમ.ઓ. 
ત્તસત્તવલ હોત્તસ્પટલ ગાંધીનગર 

 9909942207 ddo.swo.gnr@gujarat.
gov.in  

49 ડૉ.એમ.એચ. સોલંકી અત્તધક ત્તજલ્લા આરોગ્ય 

અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર 
 9909942202  

50 ડૉ.ભરત વાઢેર ત્તજલ્લા ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી, 
ગાંધીનગર 

56955 9909970227  

51 શ્રીમતી અચયના વી. 
પ્રજાપત્તત 

ત્તજલ્લાપ્રાથત્તમક 
ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી 

 9909971673  

52 શ્રી સાક્યબસંહ ચાવડા નાયબત્તનયામકશ્રી 
(અન.ુ જાત્તત) 

59061 9898400034  

 

 

  

mailto:dipalshah2406@gmail.com
mailto:dipalshah2406@gmail.com
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ગાધંીનગર તાલકુો 

અ.નં. અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ એડે્રસ 

1 શ્રી જે .એમ. ભોરણીયા પ્રાંત અત્તધકારી અને લાયઝન 

અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર 
૨૩૨-૫૯૦૩૦ ૯૯૭૮૪૦૫૭૫૬ po-gnr@gujarat.gov.in 

2 કુ. વી.એ.પરમાર ઇ.ચા. મામલતદારશ્રી, 
ગાંધીનગર 

૨૩૨૫૯૦૭૫ ૮૧૬૦૨૩૦૧૧૪ mam-
gandhinagar.gujarat.gov.in 

3 શ્રી મનીર્ષભાઇ કડીયા ના.મામ મહેસૂલ ૨૩૨૫૯૦૭૪ ૯૪૦૯૧૧૨૨૬૦ mam-
gandhinagar.gujarat.gov.in 

4 શ્રી આઇ વી.દેસાઇ સકયલ ઓરફસર  ૬૩૫૯૩૫૫૬૧૭ mam-
gandhinagar.gujarat.gov..in 

5 શ્રી જી.એ.ધાંધલીયા તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી ૨૩૨-૨૦૭૯૫ ૯૭૩૭૨૮૩૩૯૩ tlprh.gnr@gmail.com 

6 શ્રી એમ.બી.ભરવાડ પી.આઈ. સેકટર-૨૧ ૨૩૨ ૨૧૦૨૧, 
૨૩૨ ૫૩૭૨૨ 

૬૩૫૯૬૨૪૯૦૫  

7 શ્રીએસ.એસ.૫વાર પી.આઈ.સે.૭ ૨૩૨૪૯૮૦૫ ૬૩૫૯૬૨૪૯૧૫  

8 શ્રી પી.પી વાઘેલા પી.આઈ. ઈન્ફોસીટી ૨૩૨-૩૬૧૬૧ ૯૦૯૯૯૫૨૭૧૩ 
 

 

9 શ્રી આઇ.એમ. હુદડ પી.આઈ. ત્તચલોડા ૨૩૨૭૩૬૦૦, 
૨૩૨૭૩૭૩૭ 

૬૩૫૯૬૨૪૯૨૪  

10 શ્રી વી.બી.૫રમાર પી.એસ.આઈ. પેથાપુર ૨૩૨૧૬૫૩૩, 
૨૩૨૧૫૨૩૫ 

૬૩૫૯૬૨૪૯૩૯  

11 શ્રી એલ.એચ.મસાણી પી.એસ.આઈ ડભોડા ૨૩૯-૫૫૫૪૨, 
૨૩૯-૫૪૭૪૭ 

૬૩૫૯૬૨૪૯૨૯  

12 શ્રી જે.એમ.બસંધવ પી.આઇ. અડાલજ ૨૩૯-૭૧૩૩૫, 
૨૩૯-૭૦૭૮૪ 

૬૩૫૯૬૨૪૯૪૨  

13 શ્રી મહેશકુમાર આર. મોડ ફાયર ઓરફસરશ્રી  ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧  

14 શ્રી બી.એન.દેસાઇ આર.એફ.ઓ.(બોરીજ)  ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮  

15 શ્રી મહેશભાઈ ભૂપતકર ના.કા.ઇ.શ્રી, 
યુ.જી.વી.સી.એલ. 

 ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૮  

16 ડૉ. રકરણભાઈ પટેલ વેટરનરી ડોક્ટર, 
સેકટર-૩૦ 

૨૩૨૬૦૨૦૪ ૯૪૨૮૦૬૨૧૬૧  

mailto:tlprh.gnr@gmail.com


104 

 

 

દહગેામ તાલકુો 

અ.નં. અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નંબર મોબાઇલ નંબર 

1 શ્રી જે.બી. વદર નાયબ ત્તજલ્લા ત્તવકાસ અત્તઘકારીશ્રી, 
ગાંઘીનગર 

 ૯૯૭૮૪૦૮૦૦૦ 

2 શ્રી જેત્તનલ શાહ (I/C) મામલતદારશ્રી, દહેગામ ૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨ ૯૯૦૪૦૯૬૪૫૭ 

3 શ્રી રૂત્તબબસંગ રાજપુત તાલુકાત્તવકાસ અત્તઘકારીશ્રી, ૨૭૧૬૨૩૨૬૨૭ ૮૮૪૯૬૨૭૭૮3 

4 શ્રી બી.ડી.ચાવડા ના.મામ.(મહેસુલ), દહેગામ ૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨ ૯૮૨૪૨૩૩૨૪૨ 

5 શ્રી એન.બી.રબારી સકયલઓરફસર, દહેગામ ૨૭૧૬૨૩૨૦૦૨ ૯૯૭૯૨૯૦૦૧૩ 

6 શ્રી આર.જે. હુજડ ચીફ ઓરફસરશ્રી, દહેગામ ૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬ ૯૯૨૫૨૦૦૦૨૫ 

7 શ્રી જે.કે.રાઠોડ પી.આઇ. દહેગામ ૨૭૧૬૨૩૨૬૩૨ ૯૭૩૭૦૪૦૦૯૪ 

8 શ્રી એ.જે.શાહ પી.એસ.આઇ, રખીયાલ ૨૭૧૬૨૬૭૫૩૩ ૮૪૬૯૭૮૪૯૦૫ 

9 શ્રી સુયયદેવત્તસહ ફાયરમેન ૨૭૧૬૨૩૨૬૨૬ ૯૦૯૯૫૯૩૯૯૫ 

10 શ્રી એમ.એસ.ખાંટ ૫રરકે્ષત્ર વન અત્તઘકારી, દહેગામ ૨૭૬૪૨૩૩૦૭૪ ૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫ 

11 શ્રી જે.એસ.૫ટેલ વેટેનરી ડોકટર,દહેગામ ૨૭૧૬૨૩૨૨૭૬૧ ૮૧૪૧૪૯૩૩૭૮ 
૮૧૪૦૩૯૩૩૭૮ 
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કલોલ તાલુકો 

અ.નં. અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નંબર મોબાઇલ નંબર 

1 શ્રી એ.ડી જોર્ષી  પ્રાંત અત્તધકારી અને લાયઝન અત્તધકારીશ્રી, 
કલોલ 

૦૨૭૬૪-૨૨૨૩૩૩ ૭૫૬૭૦૦૮૭૬૦ 

2 શ્રી.એમ.એમ.પટેલ મામલતદારશ્રી, કલોલ (ગ્રામ્ય) ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ ૮૭૩૩૦૮૭૦૪૭ 

3 શ્રી.ડી.આર .પટેલ મામલતદારશ્રી, કલોલ (ગ્રામ્ય) ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ ૯૪૨૭૩૦૪૯૧૫ 

4 
શ્રી પ્રત્તવણભાઇ પરમાર 

નાયબ મામલતદારશ્રી, 
 મહેસૂલ (ગ્રામ્ય) 

૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ ૮૮૪૯૬૮૦૨૫૪ 

5 
શ્રી આર.પી.ઠાકોર 

નાયબ મામલતદારશ્રી,  
 મહેસૂલ, કલોલ (સીટી) 

૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ ૮૨૦૦૫૫૧૯૪૮ 

6 શ્રી આર.સી.રાઓલ સકયલ ઓરફસરશ્રી (નારદીપુર) ૦૨૭૬૪-૨૨૦૪૧૪ ૯૮૯૮૦૪૦૫૮૫ 

7 શ્રી ત્તમનાબેન પટેલ તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, કલોલ - ૯૯૨૫૭૦૨૬૮૭ 

8 શ્રી ત્તનત્તતન એન. બોડાત ચીફ ઓફીસરશ્રી, કલોલ નગરપાત્તલકા ૨૫૦૦૩૩ ૬૩૫૯૮૭૬૨૦૩ 

9 શ્રી ઓ.બી.મગુલ પી.આઈ.કલોલ (શહેર) ૨૨૩૩૯૨ ૭૬૯૮૯૮૭૮૬૯ 

10 શ્રી કે.કે.દેસાઇ પી.આઈ. કલોલ તાલુકા ૨૨૧૩૯૪ ૯૮૭૯૧૫૫૩૧૫ 

11 શ્રી વી.એસ.માંજરીયા પી.આઈ. સાંતેજ ૨૮૬૧૯૦ ૯૪૨૬૯૮૯૯૧૦ 

12 શ્રી લાલભાઇ કે.પટેલ ફાયર ઓફીસરશ્રી ( વાહન ઇન્ચાજય ) ૦૨૭૬૪-૨૫૦૦૩૩ ૬૩૫૯૮૭૬૨૩૩ 

13 શ્રી પી.એસ.પટેલ આર.એફ.ઓ. - ૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯ 

14 શ્રી એમ.એચ.પટેલ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, ય.ુજી.વી.સી.એલ. - ૯૯૨૫૨૧૨૬૬૪ 

15 ડૉ. એમ.જે.પટેલ વેટરનરી ડોક્ટર, કલોલ - ૯૮૨૪૨૮૩૨૦૦ 
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ગાંધીનગર ત્તજલ્લા પોત્તલસ 

ગાંધીનગર જીલ્લા પોલીસના અગત્યના ટેલીફોન નંબર        sp-gnr@gujarat.gov.in 

અ.નં નામ પોલીસ સ્ટેશન ના નામ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર કોલ સાઇન 

* શ્રી અભય ચુડાસમા IGP GNR 232 60615 99784 06362 ડીક્સન 

૧ શ્રી મયુરબસંહ ચાવડા IPS  S.P 232 10901 9978405070 કીંગ 

૨ શ્રી એમ.કે.રાણા ં GNR Divi 232 32668 9978408590 
9825454156 
9726000150 

લાયન 

૩ શ્રી વી.એન.સોલંકી SDPO કલોલ 02764 221139 9978408589 ટાઇગર 

૪ શ્રી એમ.જે.સોલંકી Dysp/ HQ  9426309758 સાજયન્ટ 

૫ શ્રી આર.આર.ચૌધરી Dysp/ સત્તચ 232 50550 9824863399 પ્રોટકશન-૧ 
૬ શ્રી બી.જે.ચોઘરી DyspSC/ST  

 
9512336099 
8401787371 

પેન્થર 

૭ શ્રી બી.એ.ચુડાસમા Dysp/ સુરક્ષા 232 56275 9904172895 કમાન્ડો 

૮ શ્રી જે.સી. જોર્ષી O.S 232 10106 9925635844 - 

૯ શ્રી પી.સી.વલેરા PA To SP 232 10901 9824037382 - 
૧૦ શ્રી જે.બી.પંરડત P.I. કંરોલરૂમ 232 10108  

23210914 
9825322101 કંરોલ 

૧૧ શ્રી ડી.જી.તડવી 
 

P.I. L.I.B 232 10109 94280 27176 L.I.B 

૧૨ શ્રી જે.જી.વાઘેલા P.I L.C.B-૧ 232 10658 
232 12584 

9825448798 િાઇમ- ૧ 

૧૩ શ્રી એચ.પી.ઝાલા P.I 
 

L.C.B-૨ 9824193333 િાઇમ- ૨ 

૧૪ શ્રી એમ.આર.પુવાર P.I. રારફક શાખા 232 30684 9099939749 રારફક 

૧૫ શ્રી એ.એ. વછેટા P.I. રીડર 232 10107 96380 90711 રીડર 

૧૬ શ્રી ડી.બી.વાળા P.I. SOG 232 61623 9904343144 SOG 
૧૭ શ્રી એમ.બી.ભરવાડ P.I. સેકટર-૨૧ 

6359624905 
232 21021 9913000356 પીટર-૧ 
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૧૮ શ્રી એસ.એસ.પવાર I-  P.I સેકટર-૭ 
63596 24915 

232-20827 9426831199 પીટર-૨ 
૧૯  II- P.I  સે-૭ સેકન્ડ 
૨૦ શ્રી પી.પી.વાઘેલા I- P.I ઇન્િોસીટી 

63596 24921 
232-36161 90999 52713 ઇન્િો-૧ 

 II- P.I  ઇન્િો-૨ 
૨૧ શ્રી આઇ.એમ. હુદડ I- P.I ત્તચલોડા 

63596 24924 
232-73600 8140061444 ત્તચલોડા-૧ 

૨૨ શ્રી ઓ.બી.મજગુલ I- P.I કલોલ સીટી 
63596 24956 

02764-227023 
02764-223392 

6353406016 પીટર-૩ 

૨3 શ્રી કે.કે.દેસાઇ P.I કલોલતાલુકા 
63596 24967 

02764-221394 9879155315 પીટર-૪ 

૨૫ શ્રી વી.એસ.માંજરીયા P.I સાંતેજ 
63596 24970 

02764-286190 9426989910 સાંતેજ-૧ 

૨૬ શ્રી જતીન પ્રજાપત્તત P.I માણસા 
63596 24954 

02763-270401 
02763-270052 

9825500364 માણસા-૧ 

૨૭ શ્રી જે.કે.રાઠોડ I- P.I દહેગામ 
63596 24932 

02716-232632 9737040094 દહેગામ-૧ 

૨૮ શ્રી જે.એચ.બસંધવ 
 

I- P.I 
 

અડાલજ 
63596 24942 

239-71335 
239-70784 

9558303352 
 

અડાલજ-૧ 
અડાલજ-૨ 

૨૯ શ્રી વી.બી.પરમાર W.P.S.I પેથાપુર 
63596 24939 

232-16533 9725918584 પેથાપુર-૧ 

૩૦ શ્રી એલ.એચ.મસાણી P.S.I ડભોડા 
63596 24929 

239-55542 
239-55747 

9879618449 ડભોડા-૧ 

૩૧ શ્રી એ.જે.શાહ P.S.I રખીયાલ 
63596 24936 

02716-267533 77779 85111 
84697 84905 

રખીયાલ-૧ 

૩૨ 
૩૩ 

૩૪ 

શ્રી ડી.એ.ચૌધરી 
શ્રી એસ.એમ.ચોધરી 

PI 
W.P.S.I 

 

મહીલા પો.સ્ટે 232-38182 9925020066 
8849089262 

 

મહીલા-૧ 
મહીલા-૨ 

૩૫ શ્રી કે.આર.ડીમરી P.I C.P.I - 9925187027 ચાલી-૧ 
૩૬ શ્રી ડી.જી.ટુંડીયા R.P.I H.Q 232-59078 9586401111 RSI 
૩૭ શ્રી બી.વી. વાયડા PSI વાયરલેસ 232-10898 9913950310 - 
૩૮ શ્રી ત્તહના પટેલ W.P.S.I. -II-  9429459771 - 
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૩૯ શ્રી બી.ડી.કોટક PSI ANTI.SUBO.  9428363970 - 
૪૦ શ્રી આશાબેન પટેલ W.P.S.I. COMPUTER - 7433037203 COMPUTER 

૪૧ શ્રી જે.કે. ચૌધરી PSI MOB - 99250 33277 - 
૪૨ શ્રી એસ.બી.ત્તનનામા PI સત્તચ.સંકુલ 232-50550 8469064011 - 
૪૩ શ્રી એમ.એસ. ચુડાસમા PSI માઉન્ટેડ  9925938585 - 
૪૪ શ્રી એચ.એચ.પરમાર PSI QRT 232-21390 9375508748 - 
૪૫ શ્રી એ.જી.મકવાણા PSI QRT  9909924876 - 
૪૬ શ્રી નયનભાઇ PSI MT 232-10757 8200349104 - 
૪૭ શ્રી કે.એમ.બલાત PSI બેન્ડ  8160864820 - 
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પોલીસ સ્ટશેનમા ં ફાળવલે મોબાઇલ ફોન નંબરનુ ંપત્રક 

અ.ન. પોલીસ સ્ટશેન ફાળવણી કરલે મોબાઇલ નબંર 

૧ કરંોલરૂમ 99784 05368 

૨ સકેટર-ર૧ 63596 24905 

૩ સકેટર-૭ 63596 24915 

૪ ઇન્ ફોસીટી 63596 24921 

૫ પથેાપરુ 6359624939 

૬ ત્તચલોડા 6359624924 

૭ ડભોડા 6359624929 

૮ દહગેામ 6359624932 

૯ રત્તખયાલ 6359624937 

૧૦ કલોલ તાલકુા 6359624967 

૧૧ કલોલ શહરે 6359624956 

૧૨ અડાલજ 6359624942 

૧૩ સાતંજે 6359624970 

૧૪ માણસા 63596 24954 

૧૫ મત્તહલા 99178407774 
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ધરોઇ ડમે 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નબંર મોબાઇલ નબંર 

1 શ્રી ડી. સી. પટેલ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, ધરોઇ ડેમ ૨૭૬૧-૨૬૨૦૦૧ 
૯૪૨૬૩૯૧૭૬૫ 

2 શ્રી એન.એસ. પટેલ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, ધરોઇ ડેમ ૦૨૭૬૧-૨૬૨૩૪૨ 
૭૩૮૩૬૮૩૫૨૧ 

4 શ્રી ડી. સી. પટેલ 
નાયબ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી ૦૨૭૬૪-૨૬૨૪૮૨ 

૭૮૭૪૨૮૪૩૮૦ 
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ફોરસે્ટ ત્તવભાગ 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નબંર મોબાઇલ નંબર 

1 શ્રી એસ.એમ.ડામોર નાયબવન સરંક્ષકશ્રી,  
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચરેી, 

ગાઘંીનગર વન ત્તવભાગ, સ.ે૧૭, 
તા.જી.ગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૯૦૯૨૩૮૨૦૫ 
૯૪૨૭૦ ૭૯૬૭૩ 

2 શ્રી બી.એન.દસેાઇ 

(ઇનચાજય) 
મદદનીશવન સરંક્ષકશ્રી,  

નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચરેી, ગાઘંીનગર 

વન ત્તવભાગ, સ.ે૧૭, તા.જી.ગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮ 

3 શ્રી કે.એસ.પરમાર  
(ઇનચાજય) 

કચરેી અત્તધક્ષકશ્રી,  
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચરેી, ગાઘંીનગર 

વન ત્તવભાગ, સ.ે૧૭, તા.જી.ગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૧૨૬૦ ૯૮૨૪૦૪૪૪૨૧ 

4 શ્રી બી.એન.દસેાઇ પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારી, 
પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારીશ્રીની કચરેી, 
બોરીજ રને્જ, તા.જી.ગાઘંીનગર 

૨૩૨૨૩૯૩૬ ૯૭૨૬૯૫૦૭૫૮ 

5 શ્રી આર.જી.જોર્ષી પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારી, 
પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારીશ્રીની કચરેી, ઉજાય 

રને્જ, તા.જી.ગાઘંીનગર 

૨૩૨૪૬૯૨૨ ૯૭૨૪૩૪૨૧૪૦ 

6 શ્રીમત્તત એમ.એસ.ખાટં પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારી, 
પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારીશ્રીની કચરેી, 

દહગેામ રને્જ, તા.દહેગામ, 
જી.ગાઘંીનગર 

૨૭૧૬૨૩૩૦૭૪ ૯૪૨૯૧૭૯૦૨૫ 

7 શ્રી એસ.બી.ડામોર પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારી, 
પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારીશ્રીની કચરેી, 

માણસા રને્જ, તા.માણસા, 
જી.ગાઘંીનગર 

૨૭૬૩૨૭૦૯૩૪ ૯૨૬૫૧૯૪૫૭૩ 

8 શ્રી પી.એમ.પટેલ પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારી, 
પરરક્ષેત્ર વન અત્તધકારીશ્રીની કચરેી, કલોલ 

રને્જ, તા.કલોલ, જી.ગાઘંીનગર 

૨૭૬૪૨૨૨૧૫૨ ૯૫૮૬૨૮૦૨૯૯ 
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ત્તજલ્લા પચંાયત કચરેી, ગાધંીનગર ચોમાસુ ં૨૦૨૧ 

અ.ન.ં અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો ઓરફસ નંબર મોબાઇલ નંબર 

1 સ.ુશ્રી શાત્તલની દહુાન 

(આઇ.એ.એસ.) 
ત્તજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, ગાંધીનગર ૨૩૨-૨૨૬૧૮ 

૨૩૨-૫૬૯૮૧ 
૯૯૭૮૪૦૬૨૩૪ 

2 શ્રી જીતને્દ્ર વદર 

 
ઇ.ચા. ત્તનયામકશ્રી, ત્તજલ્લા ગ્રામ ત્તવકાસ 

એજન્સી, ગાધંીનગર 
૨૩૨૫૯૦૫૨ 
૨૩૨૪૬૧૫૩ 

૭૫૬૭૦૩૫૨૧૩ 

3 શ્રી જીતને્દ્ર વદર નાયબ ત્તજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી 

(મહસેલુ/ત્તવકાસ) 
૨૩૨૫૬૯૮૪ ૭૫૬૭૦૧૭૪૮૫ 

4 સ.ુશ્રી જાનવીબને પટલે નાયબ ત્તજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, ગાધંીનગર ૨૩૨૫૬૯૮૫ 
૨૩૨૫૬૯૭૮ 

૭૫૬૭૦૧૭૪૮૭ 

5 શ્રી એચ.કે. પ્રજાપત્તત ત્તજલ્લા આકંડા અત્તધકારીશ્રી, આકંડા શાખા ૨૩૨૫૬૯૮૦ ૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬ 

6 શ્રી ડી.પી. જાદવ ત્તજલ્લા ખેતીવાડી અત્તધકારીશ્રી, ખતેીવાડી 

શાખા 
૨૩૨૫૬૯૪૯ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ 

7  

ડો. એમ.એચ.સોલંકી 
મુખ્ય ત્તજલ્લા આરોગ્ય અત્તધકારીશ્રી, આરોગ્ય/ 
આર.સી.એચ./કુ.ક./ મલેરેીયા, આરોગ્ય શાખા 

૨૩૨૫૬૯૪૨ 
 

૯૯૦૯૯૪૨૨૦૨ 

8 ડો.આર.એસ. નાયક આર.સી.ઓ.  ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧ 

9 સ.ુશ્રી એ.વી. પ્રજાપત્તત ત્તજલ્લા પ્રાથત્તમક ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી, ત્તશક્ષણ 

શાખા 
૨૩૨૫૬૯૫૫ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૩ 

 

10 શ્રી હમેાંગ ભટ્ટ નાયબ ત્તજલ્લા પ્રાથત્તમક ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી, 
ત્તશક્ષણ શાખા 

૨૩૨૫૬૯૫૫ ૯૮૭૦૦૯૩૨૨૭ 

11 શ્રી પી.એલ. શ્રીમાળી ત્તજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અત્તધકારીશ્રી, સમાજ 

કલ્યાણ શાખા 
૨૩૨૫૬૯૫૯ ૮૭૮૦૬૧૭૫૩૧ 

12 શ્રી મમતા દતાણી ઇ.ચા. ત્તજલ્લા મલેરેીયા અત્તધકારીશ્રી, મેલરેીયા 

શાખા 
૨૩૨૫૬૯૪૭ 
૨૩૨૫૬૯૪૮ 

૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪ 

13 શ્રી ડો. બી.ટી. પટલે ત્તજલ્લા આયવુરેદક અત્તધકારીશ્રી, 
આયવુદે શાખા 

૨૩૨૫૬૯૯૧ ૯૪૨૮૭૩૦૫૯૯ 

14 શ્રીમતી ત્તમિલ વાળા પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી, આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા ૨૩૨૫૬૯૬૨ ૯૬૬૪૬૬૩૫૨૪ 

15 શ્રી બચતંન જોર્ષી નાયબ કાયયપાલક ઇજનશે્રી, બસચંાઇ પટેા 

ત્તવભાગ-૧, સેકટર-૧૩ 
૨૩૨૪૯૫૪૮  
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16 શ્રી બચતંન સથુાર નાયબ કાયયપાલક ઇજનશે્રી, બસચંાઇ પટેા 

ત્તવભાગ-૧, સેકટર-૭ 
૨૩૨૪૫૧૯૭  

17 શ્રી ડી.પી. જાદવ ઇ.ચા. મદદનીશ ત્તજલ્લા રજીસ્રાશ્રી, સહકાર 

શાખા 
૨૩૨૫૬૯૩૯ ૯૯૦૯૯૮૨૯૯૯ 

18 શ્રી આર.બી. ચૌહાણ નાયબ ત્તચટનીશ, 
મહેસલુ-ર શાખા 

૨૩૨૫૬૯૭૮ ૭૫૬૭૪૯૫૭૪૭ 

19 શ્રી એ.પી. ચૌધરી જુનીયર કલાકય, 
મહેસલુ-ર શાખા 

૨૩૨૫૬૯૭૮ ૭૫૬૭૮૬૦૬૮૮ 

20 શ્રી ઘનશ્યામભાઇ ઘાંઘલીયા તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, ગાધંીનગર ૨૩૨૨૬૧૮, 
૨૩૨૫૬૯૮૧ 

૯૭૩૭૨૮૩૩૯૩ 

21 સ.ુશ્રી રૂત્તબબસહં એન. 
રાજપતૂ 

તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, દહેગામ ૦૨૭૧૬-૨૩૨૨૬૨૭ ૮૮૪૯૬૨૭૭૮૩ 

22 શ્રીમતી જે.એચ. કાપડીયા તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, માણસા ૦૨૭૬૩-૨૭૦૦૮૨/ 
૨૭૦૦૮૨ 

૭૫૬૭૦૧૩૧૭૭ 

23 શ્રીમતી મીનાબને પટલે ઇ.ચા. તાલુકા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, કલોલ ૦૨૭૬૪-૨૨૩૯૫૦/ 
૨૨૫૫૨ 

૭૫૬૭૦૧૩૧૧૯ 

24 ડો.રાજેશ ભાઇ તાલુકા આરોગ્ય  અત્તધકારી, ગાધંીનગર  ૯૮૨૫૬૪૫૦૪૨ 

25 ડો.બીના પટલે તાલુકા આરોગ્ય  અત્તધકારી,  
માણસા 

 ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૦ 

26 આર.કે. પટલે તાલુકા આરોગ્ય  અત્તધકારી,  
દહેગામ 

 ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૭ 

27 હમેાંગીની પટલે તાલુકા આરોગ્ય  અત્તધકારી,  
કલોલ 

 ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૦ 
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ગાધંીનગર ત્તજલ્લાના કલોલ, માણસા અન ેદહગેામ તાલકુાના પત્રકારની યાદી 

િમ પત્રકારનુ ંનામ અખબારનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર તાલકુો 
૧ ત્તવષ્ણભાઇ પટેલ - કલોલ ન્યૂઝ ૯૮૨૪૧ ૧૯૦૯૧ કલોલ 

૨ દાદા રદપમાલા ૯૯૦૯૬ ૮૮૨૮૦ કલોલ 
૩ જીતુભાઇ ગુજરાત સમાચાર ૯૧૦૬૮ ૪૬૨૯૮ કલોલ 
૪ ગુપ્તા પ્રકોપ ન્યૂઝ ૮૭૫૮૬ ૩૩૮૩૧ કલોલ 
૫ ધમેન્દ્રભાઇજોર્ષી રદવ્ય ભાસ્કર ૯૩૨૭૯ ૧૨૩૩૩ કલોલ 
૬ સુરેખાબેન સંદેશ ૮૨૩૮૬ ૫૧૬૬૪ કલોલ 
૭ ત્તહમાશું પટેલ ઇન ટાઇમ્સ ન્યૂઝ ૯૨૭૬૮ ૩૦૭૪૮ કલોલ 
૮ મહેન્દ્રભાઇ દૂરદશયન ૯૮૨૪૦ ૪૦૩૦૯ કલોલ 
૯ ઇશ્વરભાઇ ચૌધરી ન્યૂઝ નેશન ૯૯૯૮૫ ૨૬૮૪૩ માણસા 

૧૦ જયદેવભાઇ સંદેશ ટી.વી. ૯૯૦૪૧ ૪૩૭૩૮ માણસા 

૧૧ મહેન્દ્રબસંહ વીટીવી ૯૭૨૩૮ ૨૮૮૮૫ માણસા 
૧૨ શુકલભાઇ રદવ્ય ભાસ્કર ૯૯૨૪૭ ૪૦૮૫૫ માણસા 
૧૩ જગદીશ ગોસ્વામી હેલ્લો ગુજરાત ૯૯૦૪૧ ૪૨૭૫૦ માણસા 
૧૪ ત્તવશાલ પંચાલ ગુજરાત પ્રચાર ૯૯૦૯૦ ૨૯૫૮૦ માણસા 
૧૫ અશોકભાઇ પટેલ જીટીપીએલ /ટીવી-૯ ૯૮૯૮૪ ૩૨૩૪૩ દહેગામ 

૧૬ શરીફભાઇ રદવ્ય ભાસ્કર ૯૮૨૫૯ ૭૧૮૯૭ દહેગામ 
૧૭ ગીરીશભાઇ પટેલ સંદેશ ૯૯૨૫૦ ૪૯૩૬૪ દહેગામ 
૧૮ અમૃતભાઇ દેસાઇ નવગુજરાત સમય ૯૮૭૯૬ ૪૮૮૮૮ દહેગામ 
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ગાંધીનગર મહાનગરપાત્તલકા  
 

અ.નં. અત્તધકારીશ્રીનંુ નામ અત્તધકારીશ્રીનો હોદ્દો મોબાઇલ નંબર 

1.  ડો. રતનકંુવર એચ. ગઢવીચારણ મ્યુત્તનત્તસપલ કત્તમશ્નરશ્રી ૯૯૭૮૪૪૫૧૩૫ 

2.  શ્રી પી.સી. દવે નાયબ મ્યુત્તનત્તસપલ કત્તમશ્નરશ્રી ૯૯૭૮૪૦૭૧૨૩ 

3.  શ્રી અત્તમત અશોક બસંધાઇ વહીવટી અત્તધકારીશ્રી, ઇડીપી શાખા, આધાર 

નોધણી, વહીવટ/મહેકમ, 
નોડલ અત્તધકારી 

૯૯૦૯૯૫૪૭૦૯ 

4.  ડો. કલ્પેશભાઇ આઇ. ગોસ્વામી મેડીકલ ઓફીસરશ્રી, હેલ્થ ૮૧૪૧૮૦૦૧૭૭ 

5.  શ્રી એ.એમ. વ્હોરા ત્તહસાબી અત્તધકારીશ્રી ૯૯૦૪૬૫૦૨૨૦ 

6.  શ્રી મહેશકુમાર આર. મોડ ફાયર ઓફીસરશ્રી ૯૪૨૭૯૫૫૫૫૧ 

7.  શ્રી રાજકુમાર પી. રાજપૂત ઇ.ચા. સબ ફાયર ઓફીસરશ્રી ૯૨૨૭૧૩૫૨૭૭ 

8.  શ્રી ભાત્તવનકુમાર ત્તત્રવેદી આસીસ્ટન્ટ મ્યુત્તનત્તસપલ સેિેટરીશ્રી ૮૧૪૧૮૦૦૧૭૪ 

9.  શ્રી નરેન્દ્રભાઇ પટેલ બાયોલોજીસ્ટશ્રી (આ.સો.) ૯૯૨૪૭૧૫૫૦૫ 

10.  શ્રી બી.કે. પંડયા સીટી ઇજનેરશ્રી (આ.સો.) ૯૯૭૮૪૪૭૭૧૭ 

11.  શ્રી એમ.કે. પટેલ સીનીયર એન્જીયર (આ.સો.) ૯૪૨૭૦૫૯૬૧૯ 

12.  શ્રી ઉપેન્દ્રભાઇ કે. સુતરીયા ટેક્ષ ઓફીસરશ્રી ૯૭૨૩૨૨૭૭૪૦ 
૯૦૯૯૯૫૬૯૫૫ 

13.  શ્રી પાયલબેન એ. શાહ મેનેજરશ્રી, પયાયવરણ ૯૯૨૪૦૯૫૪૭૦ 

14.  શ્રી કૌત્તશકભાઇ એલ. સોની હાઉસ ટેક્ષ ઓફીસરશ્રી ૯૮૨૫૪૬૮૨૫૪ 

15.  શ્રીમતી શ્રીદેવીબેન એમ. પટેલ જુનીયર ટાઉન પ્લાનરશ્રી ૯૬૬૨૯૦૯૨૨૭ 

16.  શ્રી પેરેજ ડેત્તવડ રિત્તશ્ચયન જુનીયર ટાઉન પ્લાનરશ્રી ૯૫૧૦૧૩૧૦૨૭ 

17.  શ્રી મૌત્તલકકુમાર પી. પટેલ વેટરનરી ઓફીસરશ્રી ૯૭૨૩૨૭૭૯૩૦૪ 

18.  શ્રી પાથય જેબસંગભાઇ ચૌધરી વેટરનરી ઓફીસરશ્રી ૯૪૨૭૭૪૯૬૭૩ 

19.  શ્રીમતી શ્રૃત્તત ડી. ઉપાધ્યાય ચીફ ઓફીસરશ્રી ૮૧૬૦૬૬૫૦૮૫ 
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20.  શ્રી ભરતભાઇ પટેલ નાયબ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી (ત્તવધુત) ૭૮૦૧૮૩૦૧૦૭ 

21.  શ્રી એ.એ. રતાણી એડીશનલ સીટી ઇજનેરશ્રી ૯૮૨૫૦૩૩૯૭૭ 

22.  શ્રી જગન્નાથ એન. ખાસનીશ ત્તવજીલન્સ ઓફીસરશ્રી ૯૭૧૪૫૦૦૩૭૦ 

23.  શ્રી ધમેશભાઇ છાયા નાયબ કાયયપાલક ઇજનેરશ્રી, મીકેનીકલ ૯૭૨૭૭૭૧૯૫૭ 

24.  શ્રી સંદીપબસંહ સી. ગોત્તહલ સેનીટેશન સુત્તપ્રટેન્ડેન્ટશ્રી ૮૫૧૧૨૩૨૨૨૨ 

25.  શ્રી શૈલેર્ષભાઇ બારીયા સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૧ ૯૪૨૮૯૭૨૫૨૩ 

26.  શ્રી વસંતકુમાર પરમાર સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૨ ૯૮૨૪૯૪૯૮૬૮ 

27.  શ્રી સુત્તનલભાઇ સોલંકી સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૩ ૯૮૨૪૫૦૦૬૨૦ 
૯૦૯૯૯૧૪૪૫૯ 

28.  શ્રી શૈલેર્ષભાઇ સોમચંદ્ર સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૪ ૯૦૯૯૯૭૩૩૯૧ 

29.  શ્રી સુરેશભાઇ ભરવાડ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૫ ૭૬૯૮૮૪૨૪૨૯ 

30.  શ્રી રાજકુમાર રાણા સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૬ ૭૯૮૪૪૫૮૩૨૫ 

31.  શ્રીમતી ભૂત્તમબેન ચૌહાણ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૭ ૭૬૦૦૦૧૧૮૧૯ 

32.  શ્રી યોગેશગીરી ગોસ્વામી સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરશ્રી, વોડય નં.૮ ૯૮૭૯૦૯૮૫૦૭ 

33.  શ્રી તેજશભાઇ ઠકકર સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર- ગ્રામ્ય ૯૪૨૭૬૬૯૯૯૩ 

34.  શ્રીમતી હીરાબેન એમ. પટેલ સબ રજીસ્રારશ્રી, લગ્ન નોધણી ૯૬૮૭૬૦૦૧૫૧ 

35.  શ્રી જે.બી. પંચાલ સીનીયર કલાકય કમ રજીસ્રાર જન્મ મરણ નોધણી ૯૪૨૮૭૩૫૬૧૨ 

36.  શ્રી નંદન એસ. જાની સીસ્ટમ એનાલીસ્ટ/સીનીયર પ્રોગ્રામર ૯૦૩૩૭૬૦૭૦૭ 

37.  શ્રી જી.કે. કાપડીયા સુપીરીયર ફીલ્ડ વકયર શ.મે. યોજના ૯૪૨૮૩૫૨૩૩૫ 

38.  શ્રી રણભા જે. વાઘેલા હાઉસ ટેક્ષ ઇન્સ્પેકટર ૯૪૨૮૦૪૫૧૭૦ 

39.  શ્રી પ્રકાશકુમાર પી. પટેલ હાઉસ ટેક્ષ ઇન્સ્પેકટર ૯૮૭૯૨૦૪૦૩૮ 
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Sr. 
No. 

Name of Volunteer Gender Knowledge 
of 

Swimming 

Concerned 
Taluka/ District 

Phone Number 

1. Solanki Prakash A. Male Yes Gandhinagar 9974995889 
2. Rathava Sandip Male Yes Gandhinagar 9723156652 
3. Patel Vardhak B. Male Yes Gandhinagar 8000433449 
4. Amal Nicholson Male Yes Gandhinagar 8469950862 
5. Nimavat Mahavir C. Male Yes Gandhinagar 9978408938 
6. Vaishnav Jeni K. Female Yes Gandhinagar 8733039860 

7. Chaudhary Sanidhya  S. Male Yes Gandhinagar 9824514466 
8. Chaudhari Shivani S. Female Yes Gandhinagar 7203811462 
9. Gupta Utkarsh R. Male Yes Gandhinagar 9998592318 
10. Shaikh Samir Male Yes Gandhinagar 7878898700 
11. Prajapati Yashvant S. Male Yes Gandhinagar 9979871242 
12. Vaghela Indrasinh V. Male Yes Gandhinagar 9865324777 
13. Bihola Virendrasinh K. Male Yes Gandhinagar 8128460606 
14. Vaghela Parikshit R. Male Yes Gandhinagar 9974803379 
15. Shah Indrajeet M. Male Yes Gandhinagar 9723894230 
16. Thakor Kirankumar R. Male Yes Mansa 8734908656 
17. Raval Rasikbhai N. Male Yes Mansa 9898588074 
18. Bihola Sidhdharajsinh D. Male Yes Mansa 9408835856 
19. Vaghela Jigneshsinh G. Male Yes Mansa 9723530143 
20. Raval Pareshkumar D. Male Yes Mansa 8347990918 
21. Hasmi Kalim Hanif Abdulrasid Male Yes Mansa 8320346822 
22. Shah Jitendrakumar V. Male Yes Kalol 9574605762 

23. Vaghela Nareshbhai M. Male Yes Kalol 9904453352 
24. Thakor Sunil R. Male Yes Kalol 8347447230 
25. Pathan Faizalkhan F. Male Yes Dehgam 7383843246 
26. Pathan Amir Khan B. Male Yes Dehgam 9173774524 
27. Zala Mahendrasinh H. Male Yes Dehgam 7600265966 
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28. Bharavad Tejabhai K. Male Yes Dehgam 9586929603 
29. Solanki SunilKumar N. Male Yes Dehgam 8141587686 
30. Chauhan Harpalsinh D. Male Yes Dehgam 9624744978 
31 Pravin vihabhai chaudhry Male Yes Gandhinagar 9327739664 
32 Dhirajbhai sendhabhai Male Yes Gandhinagar 6355042553 
33 Shivaniben shambhubhai female Yes Kalol 9429937061 
34 Alpeshbhai Ganeshji Male Yes Gandhinagar 6355982114 
35 Miteshbhai Rameshbhai Male Yes Gandhinagar 9099302907 
36 Chandrakkumar nagabhai Male Yes Gandhinagar 6353904698 

37 Sankarbhai Ranaji Male Yes Gandhinagar 8155830313 
38 Dharubhai Dineshbhai Male Yes Gandhinagar 6359696742 
39 Smitbhai Ashokbhai Male Yes Gandhinagar 9327401406 
40 Brueshbhai Ashokbhai Male Yes Gandhinagar 8128191708 
41 Prakashichand Ashokchand Male Yes Gandhinagar 7096451977 
42 Parth Arunbhai Male Yes Gandhinagar 7984269571 
43 Nehaben Kalpeshbhai Male Yes Gandhinagar 7801997262 
44 Mandipshinh Dilipshinh Male Yes Gandhinagar 9429792773 

 
 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

નકશાઓ 
ગાંધીનગર જીલ્લો 
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માણસા તાલકુો 
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કલોલ તાલકુો 
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દહેગામ તાલકુો 
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ગાધંીનગર તાલકુો 
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ત્તજલ્લા ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સ સને્ટર, 

કલકેટર કચેરી, ગાધંીનગર 
સરનામુ- ઉદ્યોગ ભવન પાસે, હડે પોસ્ટ ઓફીસની બાજુમા,ં સેકટર-૧૧, ગાધંીનગર 

ફોન નં. ૨૩૨૫૬૭૨૦, ૨૩૨૫૬૬૩૯  ફકે્સ નં.- ૨૩૨ ૪૫૮૭ 
પત્ર િમાંક -ડીઝાસ્ટર/ડીડીએમપી /૨૦૨૧                               તારીખ-      -૦૫-૨૦૨૧ 

પ્રત્તત  
મુખ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી, 
GSDMA,ગાંધીનગર. 
રાહત ત્તનયામકશ્રી 
સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર,ગાંધીનગર  
 

                            ત્તવર્ષય-જીલ્લા આપત્તતવ્યવસ્થાપન યોજના ૨૦૨૧ મોકલવા બાબત.  

      

સત્તવનય  ઉપરોક્ત ત્તવર્ષય અને  સંદભય પરત્વે  જણાવવાનંુ કે  ગાંધીનગર ત્તજલ્લા વહીવટી તંત્ર ધ્વારા કુદરતી કે 

માનવસર્જયત આપત્તતઓ ના પ્રત્તતકાર માટે તંત્ર ધ્વારા  ત્તજલ્લા આપત્તત વ્યવસ્થાપન યોજના-૨૦૨૧)District Disaster 
Management Plan-૨૦૨૧) તૈયાર કરવામાં આવેલ છે  જે આ સાથે સામેલ છે જે આપશ્રી ને ત્તવરદત થવા ત્તવનંતી છે  

 

ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટર, 
ગાંધીનગર 

 

 સામેલ-જીલ્લા આપત્તત વ્યવસ્થાપન યોજના- ૨૦૨૧ 

        )સોફ્ટ  અને  હાડય કોપી  (  
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