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આમખુઆમખુ  

  

    છોટાઉદેપરુ જિલ્લો મળુ વડોદરા જિલ્લા માથી વવભાિન થઈ તા છોટાઉદેપરુ જિલ્લો મળુ વડોદરા જિલ્લા માથી વવભાિન થઈ તા ––  
૧૫/૦૮/૨૦૧૩૧૫/૦૮/૨૦૧૩ના રોિ નવીન જિલ્લો અસ્તતત્વમાાં આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જિલ્લામાાં ના રોિ નવીન જિલ્લો અસ્તતત્વમાાં આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જિલ્લામાાં 
આવબાર સાંભકિત આફતોને ધ્યાનમાાં રાખી જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના આવબાર સાંભકિત આફતોને ધ્યાનમાાં રાખી જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના 
તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. જેનો મખુ્ય આશય આવારનવાર સર્જાતી કુદરતી અને તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. જેનો મખુ્ય આશય આવારનવાર સર્જાતી કુદરતી અને 
માનવશિીત  આફતોથી થતા ર્જન માનવશિીત  આફતોથી થતા ર્જન ––  માલના નકુ્શાનનો ઘટાદો િરમાલના નકુ્શાનનો ઘટાદો િરવાનો છે.વાનો છે.  
    છોટાઉદેપરુ જિલ્લાએ છેલ્લા િેટલાિ વર્ષો દરમ્યાન વવવવધ પ્રિારની છોટાઉદેપરુ જિલ્લાએ છેલ્લા િેટલાિ વર્ષો દરમ્યાન વવવવધ પ્રિારની 
કુદરતી તથા માનવ સિીત આફતોનો સામનો િરેલ છે. છેલ્લા દસ વર્ષાનો ઈવતહાસ કુદરતી તથા માનવ સિીત આફતોનો સામનો િરેલ છે. છેલ્લા દસ વર્ષાનો ઈવતહાસ 
ચિાસીએ તો માલમુ પડે છે િે ચિાસીએ તો માલમુ પડે છે િે ૨૦૦૨૨૦૦૨થી વરસાદનુાં પ્રમાણ દર વરે્ષ સતત વધી રહ્ુાં થી વરસાદનુાં પ્રમાણ દર વરે્ષ સતત વધી રહ્ુાં 

છે. જેમાાં ગ્લોબલ વોવમિગની અસરો પણ િવાબદાછે. જેમાાં ગ્લોબલ વોવમિગની અસરો પણ િવાબદાર છે. આમર છે. આમ,,  બદલાયેલા સમયમાાં બદલાયેલા સમયમાાં 
આપવિ વ્યવતથાપન માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથી. અને વારાંવાર આપવિ વ્યવતથાપન માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથી. અને વારાંવાર 

ત્રાટિતી આપવિઓ સામે માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથીત્રાટિતી આપવિઓ સામે માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથી..  વારાંવાર વારાંવાર 
ત્રાટિતી આપવિઓ સામે ઝડપી પ્રવતસાદ આપવા આ પ્રિારની પવૂાતૈયારી અને ત્રાટિતી આપવિઓ સામે ઝડપી પ્રવતસાદ આપવા આ પ્રિારની પવૂાતૈયારી અને 
જિલ્લા આપવિ જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના તૈયાર િરવા ગાંભીરતા પવૂાિ વકહવટી તાંત્રને વ્યવતથાપન યોિના તૈયાર િરવા ગાંભીરતા પવૂાિ વકહવટી તાંત્રને 
પે્રરીત િયાા છે.પે્રરીત િયાા છે.  

    જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના છોટાઉદેપરુમજિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના છોટાઉદેપરુમ,,  જિલ્લામાાં આફતની જિલ્લામાાં આફતની 

પકરસ્તથવત પહલેાપકરસ્તથવત પહલેા,,  દરમ્યાનદરમ્યાન  અને આફત પછીની પકરસ્તથવતમાાં જિલ્લા આપવિ અને આફત પછીની પકરસ્તથવતમાાં જિલ્લા આપવિ 
વ્યવતથાપન તાંત્ર અને વવવવધ ટાતિફોસાને આિસ્તમિ સાંિોવ્યવતથાપન તાંત્ર અને વવવવધ ટાતિફોસાને આિસ્તમિ સાંિોગોમાાં ઝડપી પ્રવતભાવ ગોમાાં ઝડપી પ્રવતભાવ 
આપવા માટે માગાદશાિ રૂપ વનવડશે.આપવા માટે માગાદશાિ રૂપ વનવડશે.  

  

  

                  શ્રી વવિયકુમાર ખરાડીશ્રી વવિયકુમાર ખરાડી  
                          (આઈ.એ.એસ)(આઈ.એ.એસ)  
                      િલેક્ટર છોટાઉદેપરુ િલેક્ટર છોટાઉદેપરુ     
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ક્રમ 

ત્તવષયવસ્ત ુ

પાન 
ન ં

 

પ્રકરણ – ૧ 

   

સકંલ્પના અને નીત્તિ ૫ 

  

૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોિન ૫ 

૧.૨ હતે ુ ૫ 

૧.૩ સિામડંળની િવાબદારીઓ ૬ 

૧.૪ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સકંલ્પના ૬ 

૧.૫ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના અભિગમ ૭ 

૧.૬ નીત્તિ અને િવાબદારીઓ ૮ 

૧.૭ યોિના સધુારણા ૧૦ 

પ્રકરણ – ૨ 

 

આફિ સવેંદનશીલિા અને િોખમ ત્તવશ્ર્લેષણ ૧૧ 

  

૨.૧ આંકલન અને ઈત્તિહાસ ૧૪ 

૨.૨ પરુ સિંત્તવિ િોખમી સ્થાન ૧૫ 

૨.૩ કંુપ ૧૭ 

૨.૪ દુષ્કાળ ૧૭ 

૨.૫ વાવાઝોડા ૧૭ 

૨.૬ મેળા / ધાત્તમિક પ્રસગંો ૧૮ 

૩ HRVA ૧૮ 

૪ ક્ષમિાઓનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ, િોખમ અને સવેંદનશીલિા ૧૮ 

૫ સવેંદનશીલ ગામોની ત્તવગિ ૨૨ 

૬ સસંાધનોનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ ૨૨ 

૭ ક્ષમિાઓનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ ૨૨ 

૮ HRVA ત્તવશ્ર્લેષણ અંગેની િલામણો ૨૪ 
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પ્રકરણ – ૩ 

 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનુ ંમાળ  ુ– રાજ્ય – જિલ્લા કક્ષાએ ૨૫ 

  

૩.૧ DCMG ૨૬ 

૩.૨ ફાિર ઇમરિન્સીની ત્તવગિ ૨૭ 

૩.૩ ૧૦૮ની ત્તવગિ ૨૭ 

૩.૪ આગાહી અને પવુવ ચેિવણીની સસં્થા વ્યવસ્થા ૨૯ 

પ્રકરણ – ૪ 

રોકથામ અને ઉપશમન ૩૩ 

પ્રકરણ – ૫ 

પવુવ િૈયારી અને કાયવયોિના ૩૮ 

૧ ક્ષમિાવધવન ૩૮ 

૨ િાલીમ િરૂરીયાિ ત્તવશ્ર્લેષણ ૩૮ 

૩ િાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા ૩૯ 

૪ એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૦ 

૫ બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી ૪૦ 

૬ ચેિવણી િતં્રની ચકાસણી ૪૦ 

૭ ત્વરીિ પ્રત્તિસાદ ટીમોનુ ંસકંલન ૪૦ 

૮ સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓ સાથે સકંલન ૪૧ 

૯ પરુ – વાવાઝોડા દરમ્યાન ઋતગુિ પવૂવિૈયારી ૪૧ 

૧૦ પવૂવ ચેિવણી વ્યવસ્થા અને આપત્તિ બાદની સચુનાઓ. ૪૧ 

૧૧ આગોિરી વ્યવસ્થાઓ ૪૨ 

૧૨ સ દુાય જા તૃ્તિ, ત્તશક્ષણ અને પવુવિૈયારી ૪૩ 

૧૩ પ્રોક્યોરમેન્ટ(ટેન્ટ, ધાબડા અન્ય સાધનો) ૪૩ 

૧૪ SDRN અપડેશન ૪૩ 

૧૫ વીઆઈપી પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા ૪૩ 

૧૬ મીડડયા મેનેિમેન્ટ અને માડહિી પ્રસારણ ૪૪ 

૧૭ દસ્િાવેજીકરણ ૪૪ 
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પનુઃસ્સ્થત્તિ ૪૫ 

પ્રકરણ – ૭ 

સ્થળાિંર યોિના ૪૯ 

૭.૧ પશ ુસ્થળાિંર િથા અન્ય કાળજી ૫૦ 

પ્રકરણ – ૮ 

મેડડકલ અને હોસ્સ્પટલ મેનેિમેન્ટ ૫૮ 

પ્રકરણ – ૯ 

મીડડયા મેનેિમેન્ટ ૫૫ 

પ્રકરણ – ૧૦ 

બજેટ વ્યવસ્થા ૫૮ 
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યોિના અપડેશન ૬૦ 

 

પડરત્તશષ્ટ 

 

પડરત્તશષ્ટ – ૧  જિલ્લામા ંઆવેલ નદીઓની માડહિી િથા અસર કરિા ગામોની યાદી ૬૨ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨ જિલ્લામા ંઉપલબ્ધ સસંાધનોની ત્તવગિ ૬૬ 

પડરત્તશષ્ટ – ૩ સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓની યાદી ૭૧ 

પડરત્તશષ્ટ – ૪ રાહિ અને પનુઃસ્થાપનના ધોરણો ૭૫ 

પડરત્તશષ્ટ – ૫ ત્તનક્સાન આકારણી માટેનો ન નૂો ૮૦ 

પડરત્તશષ્ટ – ૬ SOP – જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કમીટી ૮૨ 

પડરત્તશષ્ટ – ૭ િાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદી (િરવૈયાની યાદી) ૮૬ 

પડરત્તશષ્ટ – ૮ અગ્તત્યના વ્યસ્ક્િઓની યાદી ૮૯ 

પડરત્તશષ્ટ – ૯ સરકારી ખાનગી દવાખાની યાદી ૯૪ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૦ એમ્બ્ લુન્સ અંગેની માડહિી ૧૦૦ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૧ મડંપ સત્તવિસ ધારકોની માડહિી ૧૦૨ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૨ મીનીબસ,ટેમ્પો,ટ્રકની માડહિી ૧૦૫ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૩ લોિ / હોટલ ની હકીકિ  દશાવવિી માડહિી ૧૧૩ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૪ અધવલશ્કરી દળોને રહવેામાટેની વ્યવસ્થા દશાવવિી માડહિી ૧૧૭ 
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પડરત્તશષ્ટ – ૧૫ સ્થાળાિંર કરેલ વ્યકત્તિઓને રાખવામા માટેની વ્યવસ્થા અંગેની માડહિી ૧૧૯ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૬ કેબલ ઓપરેટર/ટી.વી.ચેનલ ચલાવનારની ત્તવગિ ૧૨૧ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૭ પોલીસ સ્ટેશન કક્ષાએ પરુ ત્તનયતં્રણના સાધનોની ત્તવગિ ૧૨૩ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૮ અન્ન / ફુડ પેકેટ િૈયાર કરવા મદદ કરનાર વ્યસ્ક્િઓની માડહિી ૧૨૫ 

પડરત્તશષ્ટ – ૧૯ વાહન મદદ કરનાર વ્યસ્ક્િઓની માડહિી ૧૨૬ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨૦ ડેમ / િળાવની માડહિી ૧૨૯ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨૧ પોલીસ સ્ટેશન હદમા ંઆવેલ વાયરલેસ સેટની માડહિી ૧૩૧ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨૨ સિંવીિ પરુ અસગ્રસ્િ સ્થળાિંર કરવા લાયક ગામોની માડહિી  ૧૩૩ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨૩ નદી / કાસંના ંરૂટ અને રૂટમા ંઆવિા ગામોની માડહિી. ૧૩૫ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨૪ સપંકવ સચુી ૧૩૯ 

પડરત્તશષ્ટ – ૨૫ નકશા ૧૫૧ 
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૧.સકંલ્પના અને નીત્તિ.. 

 

 આપત્તિ ગમે ત્યારે ત્રાટકી શકે છે. તે નાના પાયે કે મોટા પાયે હોય શકે છે. આ સમયે 

જાન-માલ  ુ કુ્સાન ઓછામા ઓ  થાય તે માટે સજ્જતા અને આયોજનની જરૂર પડ ે છે. એ  ુ

નથી કે ુદરતી આપત્તિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે અજાણી બાબત છે. આ અગાઉના સમયમા 

પણ આપણે વધતી કે ઓછી સફળતા સાથે આપત્તિઓનો સામનો કયો છે. પરં  ુઇત્તતહાસ ઉપર 

નજર કરીએ તો તુકાળમા આખીને આખી સસં્ ૃત્તતઓના ઉન્ લૂન થી માડંીને આવી ઘણી 

આફતોમાથંી ઘ ુ ંબ  ુબચાવી લેતી આ તુ્તનક માનવ જાત્તત સક્ષમ છે. ુદરતી આપત્તિઓ મોટા 

ભાગે સપંણૂણ પણે ક્યારેય ત્તનવારી શકાતી નથી. પરં  ુતેનાથી થતી અસર તથા કુ્શાનમા ંઘટાડો 

જરૂરથી કરી શકાય છે . 

 આ તુ્તનક આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના ળુ આ પ્રકારના અ ભુવો તથા બોધથી  મળેલ છે. 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નીત્તત અને તેના માટે યોગ્ય અસરોને અંદાજીત યોગ્ય તૈયારીઓ ધ્વારા તેનો 

સામનો કરવા આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો વ્હહુાત્મક રષ્ટ ટકોણ અસરોને ઓછી કરી પવૂણવત 

પરરરસ્સ્થત્તતના ત્તનમાણણનો ધ્યેય આ સાથે જોડાયેલ છે. 

 

૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોિન : 

 છોટાઉદેપરુ જજલ્લા માટેનો જજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ખુ્ય ૧૧ ત્તવભાગ મા ં

વહેંચાયેલો છે. ખુ્ય ત્તવભાગોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે. 

 પ્રસ્તાવના, સકંલ્પના અને નીત્તત. 

 જોખમ અને સવેંદનશીલતા પથૃક્કરણ 

 પવૂણચેતવણી , રાહત અને પનુ:સ્થાપન (HRVA) 

 

૧.૨ હતે ુ: 

 આ લેખથી છોટાઉદેપરુ જજલ્લામા ંઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી આધાર તુ મારહતીની 

જોગવાઇ કરી છે. 
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 ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ અંગે જજલ્લાના નાગરીકો માટેના જોખમો અને સવંેદનશીલતા 

વ્યાખ્યાત્તયત કરી છે. 

 જજલ્લામા સભંત્તવત આપત્તિઓની અસર ત્તનવારવા /ટાળવા અથવા તેના શમન માટે આવા 

પક્ષકારોની તુ્તમકા અને જવાબદારીઓની ત્તવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ 

A. તાલકુા સ્તરે . 

B. ગ્રામ્ય તેમજ શહરેી સ્તરે  

  ચોક્ક્સ આપત્તિ પ્રત્તતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પણૂ ૅ થશે તે બાબતની પ્રમાણ તૂ 

સચંાલન કાયણરીત્તત (SOP) મારફતે ત્તવકસાવવામા ંઆવેલી છે. પ્રમાણ તૂ સચંાલન કાયણરીત્તતનો 

કુરર  અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકારોની જવાબદારી છે. 

 

૧.૩ : સિામડંળની િવાબદારીઓ : 

 

 જજલ્લા માટેની જરૂરીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ ,સન-૨૦૦૩ના જુરાત આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન સિામડંળ અત્તધત્તનયમના સિાત્તધકાર હઠેળ સદર ુ અત્તધત્તનયમ કલેક્ટરને આપત્તિ 

અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના પ્રયાસોમા અન્ય પક્ષકારોનો સહકાર અને સહાય તુ્તનત્તિત 

કરવા માટે અત્તધ ૃત કરવામા આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેક્ટર અને સામાન્ય રીતે સરકારના 

સિામડંળો, જુરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ,રાહત કત્તમશ્નર અને જરૂર જણાય તો અન્ય 

જાહરે તેમજ ખાનગી પક્ષકારોની સહાયથી જજલ્લાને પ્રત્તત ળૂ તૂ્તમકા , જવાબદારી અને ફરજો 

અત્તધત્તનયમમા ંત્તવગતવાર જાણાવવામા આવેલ છે અને તેને આ યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામા ંઆવે 

છે. 

 

૧.૪ : આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સકંલ્પના : 

 આપત્તિઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાડવાના પગલા ુ ં અમલીકરણ અને 

આયોજન. 

A. આપત્તિ ત્તવનાશકતા અથવા પરરણામો ઘટાડવાની. 

B. આકસ્સ્મક્તા અને આપત્તિઓ માટેની સજ્જતાની.. 
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C. આપત્તિની અસરોના લૂ્યાકંનની. 

D. સકંટકાલીન સહાય,બચાવ અને આપત્તિના પનુવણસન અને પનુ:ત્તનમાણણની જોગવાઇ 

કરવાની. 

આ ઉદે્દશોની ક્ષમતા ુ ંત્તનમાણણ કરવાની ત્તનરંતર અને આંતરરક પ્રરિયા છે. 

 તમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અત્તધકારરતાના ત્તવચારથી આપત્તિ વ્યવસ્થા 

આયોજન અને પ્રયાસો માટેનો પાયો પરૂો પાડે છે. તમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપનમા 

,જજલ્લાને અસર કરતા સભંત્તવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા માટેના આયોજનની 

ત્તવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

 અત્તધકારરતા એટલે નાગરરકોના જીવન અને જીવનત્તનવાણહને ખતરામા કેૂ તેવા તમામ 

જોખમો અને આપત્તિઓને પહોંચી વળવા માટેની સપંણૂણ જવાબદારી કોઇ વ્યસ્ક્તમા ંતબદીલી નથી 

પણ આપત્તિની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયાણરદત કરવા માટે જરૂર સાધનો અને સહાય દરેક 

વ્યસ્ક્ત ધરાવે છે તે ુ ં તુ્તનત્તિત કરવા માટેના અંત્તતમ પ્રયાસો છે.  

 જજલ્લા અને સહાયક યોજનાઓથી જોખમો અને આપત્તિઓનો સામનો કરવામા ં લોકોની 

સ્સ્થત્તતસ્થાપકતા બળવિર બનાવવા અન ેસવંેદનશીલતા ત્તસત્તમત કરવ ધાહુણ છે.સવેંદનશીલતાની 

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

અગાઉથી જ કરવામા ંઆવતી હોય છે. 

 આપત્તિની માત્રા અથવા સભંત્તવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને ક્ષમતાત્તનમાણણથી તેમજ 

પનુ:સ્થાપન પ્રરિયા ઝડપી તેમજ ઓછી ખચાણળ બનાવવામા ં સરળ બનાવે તેવી પધ્ધત્તતઓથી 

સ્સ્થત્તત સ્થાપકતા સગંીન બને છે. 

 

૧.૫ : આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અભિગમો . 

 જુરાત સરકાર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવણગ્રાહી અભભગમ ધરાવે છે.આપત્તિની અસરો 

ઘટાડવાની કામગીરી બે ત્તવસ્ તૃ કે્ષત્રોમા ંત્તવભાજીત કરવામા ંઆવી છે. 

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

વખતે તેના પ્રત્તતભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જરૂરી હોય તેવા આયોજન અને 

પગલાઓને કેન્રષ્મા ંરાખીને ચેતવણી,સહાય અને પનુ:સ્થાપન. 
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B. જોખમો અથવા તોળાઇ રહલેી આપત્તિઓના કારણે અથવા અસરો ,ત્તનવારણ અથવા ના દૂ 

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

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અભભગમ ૬ (છ) ઘટકો પર આધારરત હોય છે : 

1. જોખમ અને સવેંદનશીલતા  ુચોક્ક્સાઇ પવૂણક લૂ્યાકંન (HRVA) 

2. આયોજન અને સાધનોની પયાણપ્ત ફાળવણી  

3. ક્ષમતા ત્તનમાણણ અને તાલીમ  

4. પયાણપ્ત પ્રાપ્પ્તસ્થાનોની જોગવાઇ 

5. સામાન્ય તુ્તમકા અને જવાબદારીને (સામાન્ય રીતે)અ રુૂપ હોય તેવી આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન તૂ્તમકા અને જવાબદારીની સોંપણી. 

6. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઉદે્દશોને પરરપણૂણ કરવા માટે ુ ંત્તવભભન્ન કા નૂી અને કાયણલક્ષી 

વ્યવસ્થાતતં્રનો ઉપયોગ. 

 

૧.૬ : નીત્તિ અને િવાબદારીઓ : 

A. ચેતવણી , સહાય અને પનુ:સ્થાપન 

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

અને હાડમારી ઘટાડવાનો છે.જજલ્લા સ્તરના આયોજન અને પ્રમાણ તૂ સચંાલત કાયણરીત્તત (SOP) 

હાત્તન અને હાડમારી ત્તનવારવા અથવા ઘટાડવા માટે ચેતવણી, સહાય અને પનુ:સ્થાપન સહાયની 

શક્ય એટલી સરળ જોગવાઇ કરી છે. 

 પવૂણ ચેતવણી , સહાય  અને પવૂણવત સ્સ્થતી ુ ં કેન્રષ્ભબિં ુ  જજલ્લા કલેક્ટર છે. જે જજલ્લાની 

અંદરના આવા પ્રયાસોમા ં રદશા ચૂન અને સકંલન કરતા હોય છે.કલેક્ટર ચેતવણી, સહાય અને 

પવૂણવત સ્સ્થતી  ુસકંલન કરવા માટે આસપાસના જજલ્લા , જુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ(GSDMA) અને મહે લુી ત્તવભાગ સાથે એવી પ્ર તૃ્તિઓને સકંલન માટે જવાબદાર છે. 

 કલકે્ટર આપત્તિના સમયગાળામા ં સહાય પવૂણવત  સ્સ્થતી અને પનુવસણન માટેની લાબંા 

ગાળાની યોજનાઓ ત્તવકસાવવા માટે પણ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમા ં ભત્તવ યની 

આપત્તિઓની અસરો ઘટાડવા માટેના અને નીત્તત અને અમલીકરણ અ સુાર જુરાત રાજ્ય 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ સાથેના સકંલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 
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B. શમન , સજ્જતા અને ત્તનવારણ  

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

આપત્તિમાથંી ધારેલા કુ્શાન ુ ંપ્રમાણ (સવેંદનશીલતા અલ્પીકરણ) માટે આપત્તિની અગાઉથી જ 

લેવાના હોય છે.સવંેદનશીલતા ઘટાડવાની બાબતને ખતરા અલ્પીકરણ કરતા પણ અગ્રતા 

આપવામા ં આવે છે.જજલ્લાની ખતરા અને સવેંદનશીલતા ઘટાડવા માટે ચાર વ્યવસ્થાતતં્ર(એક 

અથવા ચાર) રાખી શકે છે. 

1. જજલ્લામા ંશમન, સજ્જતા અને ત્તનવારણ માટે ુ ંલાબંા ગાળા ુ ંઆયોજન. 

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

બજવણી 

3. ત્તવકાસ યોજનાઓની સત્તમક્ષા અને લૂ્યાકંન અને જોખમો અને સવેંદનશીલતા ઘટાડવા માટેની 

રીતો નક્કી કરવા માટેની પ્ર તૃ્તિઓ. 

4. ચેતવણી , રાહત અને પવૂણવત સ્સ્થત્તત સહાયની જોગવાઈ સરહત ક્ષમતાત્તનમાણણ અને જોખમો 

તેમજ સવેંદનશીલતા સામાજીક સ્તરે ઓળખી કાઢવા. 

a) કલેકટર , જજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીની સહાય લઈને ઉપર જણાવેલા વ્યવસ્થાતતં્રનો 

ઉપયોગ કરીને શમન, સજ્જતા અને ત્તનવારણને લગતી ત્તવકાસ યોજનાઓ અને પ્ર તૃ્તિઓ 

માટે જવાબદાર છે. 

b) જોખમ અને સવંેદનશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધારે શમન ,સજ્જતા અન ે

ત્તનવારણ માટે જજલ્લો ત્તનચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્રષ્ીત કરશે. 

i. જીવન જરૂરી પરુવઠા પધ્ધત્તત પનુ:સ્થાત્તપત કર .ુ(પાણી,વીજળી અને સચંારવ્યવસ્થા) 

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

iii. પરુ સભંત્તવત ત્તવસ્તારોમા ંસવેંદનશીલતા ઘટાડવી. 

iv. ચિવાતથી થતી સવંેદનશીલતા ઘટાડવી. 

v. ઔદ્યોભગક સ્થાનો નજીક આપત્તિ સજ્જતાની ધુારણા. 
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૧.૭ : યોિના િૈયાર કરવા બાબિ અને સધુારણા : 

 જજલ્લા કલેક્ટર , ત્તવભાગ અને જજલ્લામાની બીજી સસં્થાઓના સહયોગથી , જજલ્લા આપત્તિ 

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

A. કોઈ જોખમમા ંમહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

B. કોઈ આપત્તિ બાદ શીખવા મળેલ પાઠ પરથી, 

C. યોજનામા ં વ્યાખ્યા કરેલી સસં્થામા ં મહત્વના ફેરફાર અથવા કાયણત્તવશેષ દળ(Task 

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

D. કોઈ જોખમના પ્રકારમા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

 આ યોજનાની પ્રત્યેક વષે વાત્તષિક સમીક્ષા કરવામા આવશે અને તેને અદ્યતન 

બનાવવામા ંઆવશે અને ધુારેલી યોજના જુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ અને રાહત કત્તમશનરને સાદર કરવામા આવશે . 
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૨.આફત , સવંેદનશીલતા અને જોખમ ત્તવશ્ર્લેષણ (HRVA) 

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

ત્તનિઃસહાયતા ુ ં સકંભલત આંકલન હોય છે. આ મારહતીમા ં ઘ  ુ રસપ્રદ ત્તવશ્ર્લેષણ હોય છે, જેમા ં

જોખમ સભંત્તવત સ્થાન અને માળખા ંક્યા છે? અને જોખમ સભંત્તવત લોકો કોણ છે? ઉપરાતં કયા 

લોકો આપત્તિનો સામનો કરવા સક્ષમ છે. ત્તનિઃસહાયતા આંકલનમા ં આત્તથિક-સામાજજક 

ત્તનિઃસહાયતા,રહણેાકના અસલામત આવાસો,પયાણવરણની ત્તનિઃસહાયતા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 

આપત્તિ,જોખમ,ત્તનિઃસહાયતા(HRVA) આંકલનમા ં સસંોધનોની ભૂચ,પવૂણતૈયારીની વ્યવસ્થા ,સચંાર 

વ્યવસ્થા,જાહરે ત્તવતરણ વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પરરવહન,આરોગ્ય ,ફાયર સ્ટેશન,પરુ,વાવાઝોડામા ં

રહવેાની સલામત જગ્યાની ત્તવગતો હોય છે. ઉપરાતં ઈમરજન્સી રીસ્પોન્સને અસરકારક બાનાવવા 

માટે તાલકુામા ંકાયણરત સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ અને સ્વય ંસેવકોની ભૂચ હોય છે . 

 આપત્તિના સ્તર : 

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

તૈયારી       દશાણવે છે. 

L0 -  સામાન્ય સમય દશાણવવામા આવે છે .આ દરમ્યાન કુ્ષ્મ દેખરેખ 

દસ્તાવેજીકરણ,ત્તનવારણ,  પવુણતૈયારીની પ્ર તૃ્તતઓ હાથ ધરવામા ં આવે 

છે.તાલીમ,શોધબચાવ,કવાયત,સ્થળાતંર  અનેસશંાધનો અદ્યતન કરવા અંગેની 

કામગીરી કરવામા આવે છે. 

 L1 - કોઈ ચોક્કસ આપત્તિનો સામનો કરવા માટે જરૂરી પ્રબધં કરવા માટે જજલ્લા તતં્ર 

 સક્ષમ હોય છે. જ્યારે રાજ્ય અને કેન્રષ્ની આવશ્યકતા પડે તેવા સમયમા મદદ માટે તૈયાર 

 રહ ેછે.  

 L2 - આપત્તિ સમયે રાજ્ય અને કેન્રષ્ સ્તરેની મદદની જરૂરીયાત છે.અને રાજ્ય તેના 

 સસંાધનો પરુા પાડે છે . 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 12 

 

  

 L3 - આપત્તિ મોટા પ્રમાણમા હોય અને જજલ્લા/રાજ્ય તતં્રની ક્ષમતા બહાર હોય ત્યારે 

 કેન્્ની  દમ્યાનગીરી/મદદની જરૂરીયાત રહ ે છે.અને બચાવ/રાહત/પ્રત્તતષાદ પનુિઃસ્થાપન 

 કરે છે. 
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િોટાઉદેપરુ જિલ્લા રૂપરેખા 

િોટાઉદેપરુ જિલ્લો િા:૧૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧3 ના રોિ અસ્સ્િત્વમા ંઆવેલ િે. 

િમ ત્તવગત આંકડાકીય મારહતી 
૧ જજલ્લા  ુભૌગોભલક સ્થાન ૨૨.૨૦ ઉ.અક્ષાશં અને ૭૪.૦૧ રેખાશં 

૨ ુલ કે્ષત્રફળ ૩૪૩૬૧૬ ચો.મી 
૩ ખેડાણ હઠેળ ત્તવસ્તાર ૨૨૪૨૯૨ હકે્ટર 
૪ જગંલ ત્તવસ્તાર ૭૫૬૪૪ હકે્ટર 
૫ આબોહવા ગરમ 

૬ જમીન ઢાળવાળી,ડુગંરાળ,હલકાપ્રકારની,પથ્થરવાળી 
૭ નદીઓ ઓરસગં, રામી, ખુી, ઉછછ, હરેણ, ઢાઢર, કરા 
૮ પાક મકાઈ ,ચણા , અડદ ,કપાસ, વુર 
૯ ુલ ગામ ૮૯૪ 

૧૦ ુલ ગ્રામ પચંાયતો ૩૩૩ 

૧૧ મહાનગર પાલીકા ------- 

૧૨ પ્રાતં ૦૨-(છોટાઉદેપરુ , બોડેલી) 
૧૩ તાલકુા ૦૬-

(છોટાઉદેપરુ,કવાટં,જેતપરુપાવી,બોડેલી,સખંેડા,નસવાડી)  
૧૪ નગરપાલીકા ૦૧-(છોટાઉદેપરુ) ૦૭-વોડણ 
૧૫ વસ્તી(વષણ-૨૦૧૧) અ.ન.ં િાલકુો ગામોની 

સખં્ યા 
વસ્ િી વષવ - ૨૦૧૧ 
પ્રમાણે 

૧ છોટાઉદેપરુ ૧૪૪ ૨૪૧૯૭૩ 

૨ જેતપરુ 
પાવી 

૧૩૦ ૧૭૯૯૪૦ 

૩ કવાટં ૧૩૩ ૨૦૬૦૨૮ 

૪ બોડેલી ૨૧૯ ૧૮૨૪૬૧ 

૫ નસવાડી ૧૧૮ ૧૨૫૪૦૯ 

૬ સખંેડા ૧૫૨ ૧૦૦૪૨૫ 

ુલ.. ૮૯૬ ૧૦૩૬૨૩૬ 
 

૧૬ વસ્તી ગીચતા(દર ૧૭૮ 
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ચો.રક.મી.દીઠ) 
૧૭ જાત્તત પ્રમાણ દર હજાર પરુૂષોએ 

સ્ત્રી  ુપ્રમાણ (૨૦૧૧ પ્રમાણે) 
૯૫૬ 

૧૮ સાક્ષરતા પ્રમાણ(૨૦૧૧ પ્રમાણે) ૭૬.૮૭% 

૧૯ આરોગ્ય સવલતો (ગ્રામ્ય ત્તવસ્તાર) 
૧.ત્તસત્તવલ હોસ્સ્પટલ ૦૧ 

૨.સા હુીક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨ 

૩.પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૪૯ 

૪.પેટા આરોગ્ય કેન્રષ્ ૩૧૦ 

૨૦ પ ધુન(વષણ ૨૦૧૧-૧૨ જુબ) 
૧.ગાય ૩૩૪૨૨૦ 

૨.ભેંસ ૧૯૮૬૬૯ 

૩.અન્ય પ ધુન ૭૨૬૩૧૭ 

૨૧ પ્રાથત્તમક શાળા ૧૨૪૯ 

૨૨ માધ્યત્તમક શાળા ૧૧૮ 

૨૩ કોલેજ/ટેક્નીકલ શાળા ૧૩ 

૨૪ આંગણવાડી ૧૦૫૮ 

૨૫ સસ્તા અનાજની ુ કાન ૩૬૫ 

૨૬ રેલ્ વે ૫૬ કી.મી , ૧૧ સ્ટેશન  
૨૭ વરસાદ માપક યતં્રો  દરેક તાલકુામા ં મામલતદારશ્રીના સીઘા ત્તનયતં્રણ હઠેળ 

છે. 
 

૨.૧ : આપત્તિ આંકલન ,આપત્તિનો ઈત્તિહાસ 

 જુરાત રાજ્યની પવૂણ સરહદે આવેલો ળૂ વડોદરા જજલ્લામાથંી ત્તવભાજન થઈ નવીન 

છોટાઉદેપરુ જજલ્લો અસ્સ્તત્વમા આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જજલ્લાને અડીને મધ્યપ્રદેશ અને મહારા ર 

રાજ્યની સરહદો આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જજલ્લામા ુલ ૬ તાલકુાઓ છે. ચોમાસાની ઋ મુા ંવધતા 

ઓછા પ્રમાણમા ંવરસાદ પડવાના કારણે પરુ આવવાની સભાવના રહલેી છે. છોટાઉદેપરુ જજલ્લોએ 

કંૂપ ત્તસસત્તમક ઝોન ૨ અને ૩ મા ં સ્સ્થત છે. તેથી કંુપની પણ સાધારણ સભંાવના છે. પરં  ુ
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છેલ્લા ઘાણા વષોથી શહરેીકરણ થવાને કારણે આગ ,અકસ્માત ના બનાવો વધી ર ા છે. 

છોટાઉદેપરુ જજલ્લાનો મોટા ભાગનો ત્તવસ્તાર પથ્થર અને ઢોળાવવાળો હોવાથી અરહયા પાણીનો 

સગં્રહ પરુતા પ્રમાણમા ંકરી શકા  ુનથી. 

૨.૨ : પરુ સિંત્તવિ િોખમી સ્થાન  

 છોટાઉદેપરુ જજલ્લામા નીચે જુબના ૬ તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે. જેમા 

છોટાઉદેપરુ,સખંેડા,ક્વાટં, જેતપરુપાવી,નસવાડી અને એક નવા તાલકુાની રચના કરવામા આવી 

છે. જે  ુ નામ બોડેલી છે.  છોટાઉદેપરુ જજલ્લામા આવેલા તાલકુાની ભૌત્તતક પરરસ્સ્થત્તત જુબ 

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

આવેલા છે. તેમા ં ખુ્યત્વે ખુી ,ઓરસગં,ઉછછ,હરેણ,કરા,મેણ,ભારજ,ઢાઢર નો સમાવેશ થાય છે. 

સામાન્ય વરસાદ વરસાદથી વ  ુ વરસાદ પડવાથી અગમચેતીના સદેંશાઓ જુબ અતે્રના 

જજલ્લામા આવેલ ડેમ તથા નદી ત્તવસ્તારના લોકોને અગાઉથી જાણ કરી સહી સલામત સ્થળે ખસી 

જવાની જજલ્લા કક્ષાએથી તાલકુા કક્ષાએ મામલતદારશ્રીઓ તથા તાલકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓને 

તકેદારીના પગલા ંભરવા તારકદ કરવામા ંઆવે છે. 

૧.રામી નદી/રામી ડેમથી અસર પામતા ગામો.(તા.કવાટં) 
- ઝાલાવાટં,દેવધ,ભચલીયાવાટં,ડેરી,ત્તવજળી,ખડંીબારા,મોટીસાકંળ 

૨. ખુી નદી/ ખુી ડેમથી અસર પામતા ગામો.(તા.જેતપરુપાવી) 

-મોટીબેજ,ખારંડયા,અમાદર,કીકાવાડા, ુડ,વદેત્તસયા,મોટીરાસલી, ટુીયા,નાનીબેજ,ઠલકી,નાની રાસલી 

,સીથોલ , ડુગંરવાટં,કોલીયારી,લોઢણ,ગભંીરપરુા,ગડોથ,પાલીયા,સજોથ,સીથોલ 

 પરુ સભંત્તવત ગામોની યાદી તથા ઈત્તતહાસ 

ક્રમ  િાલકુા નદી / િળાવ  પરુ સિંવીિ ગામનુ ંનામ  

૧ િોટાઉદેપરુ  ઓરસગં નદી  ઘેલવાટં  

૨ કવાટં  કરા નદી ખાટીયાવાટં 

હરેણ નદી મોરાડુગંરી 

રામી નદી મોટાવાટંા,ઝાલાવાટં,દેવધ,ચીલીયાવાટં 
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ધામણી નદી ધનપરુ 

૩ નસવાડી  મેન નદી બારીમ ુડા, ુ ગ્ધા, તરોલ, લાવા ુઈ, 

છેવટમ, મોટીજરી, બીલગામ, બરવાડા, 
શુાલપરુા, છઠીઆમલી, રાયપરુા, 

ખભાયતા, આમરોલ, પાલા, સાઢંીયા  
અશ્વીન નદી નસવાડી., હરીપરુા, રામપરુી, ુનાખાણ, 

વાધીયામ ુડા, વેગનાર, પીપલજ, ઝેર 

૪ 

પાવીજેિપરુ  

ઓરસગં મેસરા, વાકંાઈ., રતનપરુ, જેતપરુ, 
ભેંસાવહી, બારાવાડ, ધેડીયા.  

ભારજ નદી ટુીયા, ગભંીરપરુા,નાનીબેજ, મોટીબેજ, 

કોલીયારી, ખાડંીયા અમાદર, 
ટુણવડ,સીહોદ, લોઢણ   

  ઉછછ નદી કાવરા, ચીખલી, ઝાબ, કરશન, કરાલી, 
ઉંડવા. 

હરેણ નદી મોરાડુગંરી , મોટીબેજ 

ખુીડેમ 

ડુગંરવાટં, ટુીયા, ગભંીરપરુ, નાનીબેજ, 

નાની રાસલી, સીથોલ, સીહોદ, ઠલકી   

૫ સખેંડા  ઓરસગં નદી સખંેડા, બહાદરપરુ 
   હરેણ નદી સજનપરુ 

    ઉછછ નદી સરસીન્ડા 

    ઢાઢર કોટેશ્વર , માલ ુ

૬ બોડેલી ઓરસગં ખડકલા, વાટંા, વડધરી, તાડકછલા, 
બોડેલી, ઢોકલીયા, પાટણા, પાણેજ 

    મેરીયા નદી અમલપરુ,ગડોથ, ટીમ્બા, ચાપરયોટા 
    ઉછછ નદી કડાછલા,ધેલપરુ, પાણેજ 

    હરેણ નદી કોસીંરષ્ા,ચીખોરષ્ા, બડાલીયા, સાલપરુા 
    ખુીડેમ ગડોથ 
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૨.૩ : કંુપ 

 કંુપની આગાહી શક્ય નથી તેથી તેની ત્તતવ્રતા અને કુશાન અંગેનો અંદાજ કરી શકાય 

નહી તથા આ બાબતે વ  ુકાળજી/તકેદારી લેવાય તે જરૂરી છે. છોટાઉદેપરુ જજલ્લો કંૂપના ઝોન- 

૨ અન ે૩ મા ંસ્સ્થત છે. તેથી કંુપની પણ સાધારણ સભંાવના છે. કંૂપના રષ્ટ ટકોણથી જોઈએતો 

જજલ્લામા શહરેી ત્તવસ્તારમા પાકા અને બ ુમાળી મકાનો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે. ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારમા ખાસ 

કરીને માટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાધંણી મોટા પ્રમાણમા જોવા મળે છે. આમ કંૂપના 

સદંભે શહરેી ત્તવસ્તારોમા ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારો કરતા વધારે અસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા જણાય છે. જો 

સ દુાયના લોકો કંૂપ પવેૂ ,દરમ્યાન , અન ે પછી આયોજન બધ્ધ રીતે બાધંકામ કરે તો 

કુશાનની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. 

 

૨.૪ : દુષ્કાળ  

 છોટાઉદેપરુ જજલ્લાનો મોટા ભાગનો ત્તવસ્તાર પથ્થર અને ઢોળાવ વાડો હોવાથી અરહયા 

પાણીનો સગં્રહ પરુતા પ્રમાણમા ંકરી શકાતો ન હોવાથી ુ  કાળની અસર જોવા મળે છે. વરસાદ 

ઓછો થવાથી ુ  કાળની સ્સ્થત્તત સજાણતા તાલકુા કક્ષાએ ઘાસના ડેપો શરૂ કરવામા આવે છે અને 

અન્ય ત્તવભાગ દ્વારા જરૂરી કામગીરી હાથ ધરવાની રહ ેછે. 

૨.૫ : વાવાઝોડુ  

 છોટાઉદેપરુ જજલ્લામા દરીયા રકનારો આવેલ ન હોવાથી ભારે વાવાઝોડુ આવવાની 

સભંાવના રહતેી નથી. પરં  ુવધતા ઓછા પ્રમાણમા પવન ફંકાવવાની સભંાવના રહલેી છે. અન ે

જો હવામાન ખાતા તરફથી આવી ચુના પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પ્રસાશનની મદદથી લોકોને નક્કી 

કરેલા આશ્રય સ્થાને સ્થળાતંર કરી દેવામા આવશે. જોકે અત્યાર ુધંી આવી કોઇ ઘટના બનેલ  

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

ક્રમ પ્રસગં/વાર સ્થળ અંદાજીિ 
લોકો 

િોખ
મ 

૧ હાટ બજાર દરેક તાલકુામા નક્કી થયેલ વાર અને જગ્યાએ 
ભરાય  

૧૦૦૦૦ 

ભા
ગદ

ોડ
 થ

વા
થી

 જા
ન-

મા
લને

 
ક્સ

ાન
 ૨ ઘેરનો મેળો કવાટં, તા.કવાટં , જજ.છોટાઉદેપરુ ૫૦૦૦૦ 

૩ મહા 
ત્તશવરાત્રીનો 
મેળો 

હાફેશ્વર,તા.કવાટં, જજ.છોટાઉદેપરુ ૧૦૦૦૦ 

૩ ચલુનો મેળો તા.જજ.છોટાઉદેપરુ ૨૦૦૦ 

૪ ભગંોરરયાનો 
મેળો 

તા.જજ.છોટાઉદેપરુ ૨૦૦૦૦ 

૫ જાગનાથ મરંદર તા.જજ.છોટાઉદેપરુ ૫૦૦૦ 

૬ વાઘસ્થળનો 
મેળો 

તા.જજ.છોટાઉદેપરુ ૫૦૦૦ 

૭ રાયત્તસિંગપરુા તા.જજ.છોટાઉદેપરુ ૪૦૦૦ 

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

 એચ.આર,વી.એ માટે ત્તવત્તવધ સદંભો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો જેમા ં વી.ડી.એમ.પી. , 

ટી.ડી.એમ.પી, એસ.ડી.આર.એન અને અન્ય ત્તવભાગના રીસ્પોન્સ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવામા 

આવ્યો છે. આ ઉપરાતં તાલકુા સ્તરેથી પણ ત્તવશ્ર્લે ણ કરી મારહતી એકત્રીત કરવામા ંઆવી છે. 

 

૪. ક્ષમિાઓનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ ,િોખમ અને સવેંદનશીલિા વગીકરણ. 

 જેમા આપત્તિનો ખતરો રહલેો છે એવા જોખમોનો સામનો છોટાઉદેપરુ જજલ્લો કરી ર ો છે. 

જોખમ અને સભંત્તવત અસર(સવેંદનશીલતા)જ ખરેખર આવા જોખમોમાથંી પેદા થતા હોય છે. જે 

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

માત્રા વધારે થાય છે. નીચે દશાણવેલ કો ટકમા ં છોટાઉદેપરુ જજલ્લાના જોખમો અને આપત્તિની 

અસરના ત્તવશ્ર્લેષણના પરરણામોનો ટૂંકો સાર દશાણવવામા આવ્યો છે. 
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 કો ટક -૧ જોખમ અને સવંેદનશીલતા વગીકરણ 

નોંધ :-ઉપરોક્ત કો ટક-૧જોખમ અને સવેંદનશીલતા વગીકરણ સમજવા માટે જરૂરી કો ટક૧.૧ , 
૧.૨ ,અને ૧.૩નો અભ્યાસ કરવો. 
 

  

િમ જોખમજોખમ  સભંાવસભંાવ
ના દરના દર  

અસરનો અસરનો 
દરદર  

સવંેદનશીલસવંેદનશીલ
તા ની કક્ષાતા ની કક્ષા  

સવેંદનશીલ ત્તવસ્તારો / તાલકુોસવેંદનશીલ ત્તવસ્તારો / તાલકુો  

૧ ુ  કાળુ  કાળ  ૩૩  ૩૩  ૫(૫(હાળવો)હાળવો)  સમગ્ર જજલ્લોસમગ્ર જજલ્લો  
૨ આગઆગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંશે ટા છવાયા શહરેી મહદંશે ટા છવાયા શહરેી 

ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સરહત)ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સરહત)  
૩ ઔદ્યોભગક ઔદ્યોભગક 

અકસ્માતોઅકસ્માતો  
૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંશેમહદંશે  

૪ કંૂપકંૂપ  ૧૧  ૪૪  ૫(૫(નીચો)નીચો)  સમગ્ર જજલ્લોસમગ્ર જજલ્લો  
૫ ગરમીગરમી,,((રહટવેવ)રહટવેવ)  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)  સમગ્ર જજલ્લોસમગ્ર જજલ્લો  
૬ રેલ્વેરેલ્વે  //  માગણમાગણ  

અકસ્માતઅકસ્માત  

૧૧  ૧૧  ૬(૬(નીચો)નીચો)  બરોડાથી બરોડાથી છોટાઉદેપરુ રેલ્વે લાઈનછોટાઉદેપરુ રેલ્વે લાઈન  

જજલ્લાના ં ખુ્ય માગણ જજલ્લાના ં ખુ્ય માગણ   
૭ પરૂપરૂ  ૩૩  ૨૨  ૫(૫(નીચો)નીચો)  ભારે વરસાદ અથવા બધં ટૂવાભારે વરસાદ અથવા બધં ટૂવા  

તળાવો ભરાવાથીપરૂ સભંવીત તળાવો ભરાવાથીપરૂ સભંવીત 
ગામો.ગામો.  

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

૯ મહત્વ ુ ંઆંતર મહત્વ ુ ંઆંતર 
માળ  ુ ટુી પડ .ુમાળ  ુ ટુી પડ .ુ  

૧૧  ૩૩  ૩(૩(નીચો)નીચો)  --  

૧૦ ઈમારત ટૂવીઈમારત ટૂવી  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)    

૧૧ કરા ુ ંતોફાનકરા ુ ંતોફાન  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

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

૧૩ ચેપી રોગચાળોચેપી રોગચાળો  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંશે ટા છવાયા શહરેી મહદંશે ટા છવાયા શહરેી 
ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સરહત)ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સરહત)  

૧૪ પ રુોગપ રુોગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૫ ખોરાકી ઝેરખોરાકી ઝેર  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
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કો ટક – ૧.૧ સભંત્તવતતા દર નક્કી કરવો : 
 જોખમોની શક્યતા અને આફતનો ઈત્તતહાસ ધ્યાનમા રાખીને આફતોની સભંત્તવતાને નીચ ે
જુબ કેુલ છે. 

 

િમ સભંાવના સભંાવના 
દર 

ત્તવગત 

૧ કાયમી સભંાવના ૫ અંદાજે વષણમા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૨ સભંત્તવત ૪ અંદાજે ૨વષણ મા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૩ હળવી સભંાવના ૩ અંદાજે પાચંવષણ મા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૪ ક્યારેક ૨ અંદાજે ૨૦ વષણમા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 
૫ ભાગ્યેજ ૧ અંદાજે ૨૦ થી ૫૦ વષણમા એકવાર અચકૂ ઘટતી 

ઘટના 
  
કો ટક – ૧.૨ અસરનો દર નક્કી કરવો : 
 દરેક જોખમની સભંત્તવત માત્રા અથવા અસર ુ ં લૂ્યાકંન કરી તુકાળમા ંઘટેલ ઘટનાઓ 
પ્રમાણે અસરના દરને દશાણવેલ છે. 
 

િમ અસર અસરનો 
દર 

ત્તવગત 

૧ ત્તવનાશક ૫ સા રૂહત અસલામતી ,ભારે જાનહાનીની સભંાવના,વસત્તતના મોટા 
રહસ્સા માટે ત્તવશાળ પ્રમાણમા ં સહાયની જરૂરીયાત ટેકનીકલ 
તજજ્ઞોની તાત્કાભલક જરૂરીયાત, ત્તવશાળ પ્રમાણમા ં સાધન 
સહાયની જરૂરીયાત. 

૨ માઠી ૪ સમસ્ત લોકોમા ં અસલામતીનો ભય,સવંેદનશીલ સ હૂો તથા 
નબળા લોકોને ત્તવષેશ અસર,આકસ્સ્મક સમયે લોકોના જીવ 
બચાવવાની જરૂરીયાત ઉભી થાય વધારાના વહીવટી આયોજન 
તથા ટેક્નીકલ તજજ્ઞની તાતી જરૂરીયાત વતાણય. 

૩ હળ ુ ં ૩ ચોક્ક્સ જૂથોને સલામતીનો ભય ,ચોક્કસ પ્રકારની 
દરમ્યાનગીરીની જરૂરીયાત, પોતામો બચાવ ન કરી શકે તેવા 
જૂથોને જોખમ. 
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૪ સામાન્ય ૨ સ્થાનીક લોકો તથા લોકલ પૃ રીસ્પોન્સ કરી શકે , ક્ષભણક 
અસલામતી, સ્થાત્તનક સસં્થાઓ સ્થાત્તનક સ દુાયને ટેકનીકલ 
સહાયથી પ્રત્તતભાવ કરાવી શકે. 

૫ નગણ્ય ૧ સામાન્ય પરરસ્સ્થત્તતમા સામાન્ય બદલાવ જાનમાલ ુ ં નહીવત 
,સામાન્ય ઈજા તથા ત્તમલ્કતને કુ્શાન. 

 

કો ટક – ૧.૩ સવંેદનશીલતાની કક્ષા નક્કી કરવી. 
 

 ઉપરોક્ત કો ટકોમા ં સભંત્તવતતા અને અસરના પ્રાપ્તાકંોના ણુાકાર કરી મળેલ અંક 
પ્રાથત્તમક સવંેદન ત્તશલતા દશાણવે છે.જેમા ં ૭ થી નીચેના પ્રાપ્તાકં મળે તો ઓછી સવંેદનશીલતા, 
૭થી૧૫ પ્રાપ્તાકં મળેતો મધ્યમ સવંેદનશીલતા તથા ૧૫ થી ઉપર પ્રાપ્તાકં મળેતો અત્યતં 
જોખમી સવંેદનશીલતા ચુવે છે. 
 

સભંાવના      અને         અસરનો દર અને પ્રાપ્તાકં 
િમ પ્રાપ્તાકં નગણ્ય(૧) સામાન્ય(૨) હળવો(૩) માઠી(૪) ત્તવનાશક(૫) 
૧ કાયમી 

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

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

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

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

 આ ત્રણ વગણ આપત્તિની સવંેદન શીલતાને લગતા છે. અને આપત્તિ સમયે પ્રત્તતભાવ તથા 
આયોજન માટે માગણદશણન પરુૂ પાડે છે. ઉપરોક્ત કો ટક જોતા સમજી શકાય જે સભંાવના અને 
અસર જેટલી વ  ુ તેટલી સવેંદનશીલતા વ  ુઅને સભંાવના અને અસર જેટલી ઓછી એટલી 
સવંેદનશીલતા ઓછી. 
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૫ – સવેંદનશીલ િાલકુા િથા ગામોની ત્તવગિ 

 છોટાઉદેપરુમા આવેલ તાલકુા અને ગામોના જોખમો અંગેની ત્તવગતો પરરત્તશ ટ – ૧ થી 

સમાત્તવ ટ છે. 

 

૬ – સસંાધનોનુ ંત્તવશ્લેષણ  

 જજલ્લામા ં ત્તવત્તવધ આફતો દરમ્યાન પ્રત્તતસાદ આપવા માટે ત્તવત્તવધ પ્રકારના બચાવ 

સાધનોની જરૂરીયાત પડતી હોય છે. જેની આફતો દરમ્યાન અદ્યતન અને સક્ષમ સાધનોની 

ઉઅપલબ્ધીની ત્તવગતો પરરત્તશ ટ – ૨ અને ુદરતી આપત્તિઓથી અસરગ્રસ્ત વ્યસ્ક્તઓને 

આપવાના થતા રાહતના લ િુમ ધોરણો અંગેની માગણદશીકા પરરત્તશ ટ – ૪ થી સામેલ કરેલ છે. 

 

૭. – ક્ષમિા ત્તવશ્ર્લેષણ 

ત્તવત્તવધ આપત્તિ સામેની ક્ષમતાઓની ભૂચ 

િમ ત્તવગતો સખં્યા 
૧ અન્ન જથ્થો (સસ્તા અનાજની ુ કાન ) ૩૬૫ 

૨ મશીન બોટ ૫ 

૩ સાદી બોટ ૪૯ 

૪ લાઈફ જેકેટ ૨૪૦ 

૫ રીંગો ૧૫૦ 

૬ આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૧૦ 

૭ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૪૯ 

૮ સા હુીક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨ 

૯ સબ રડટસ્રક્ટ હોસ્સ્પટલ ૦ 

૧૦ ત્તસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ 

૧૧ ખાનગી હોસ્સ્પટલ  

૧૨ ખાનગી લેબોરેટરી  

૧૩ પોસ્ટમોટણમ હતુ્તનટ ૮ 

૧૪ ડમ્પર ૧૫ 

૧૫ તાડપત્રી ૨૮૦ 
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૧૬ તં  ુ ૧૭૦ 

૧૭ દોરડા ૨૦૨ 

ઉપરના આંકલનમા ંએ જોવા મળે છે કે, પરંપરાગત રીતે સભંત્તવત સકંટો જેવા કે પરુ,વાવાઝોડુ 

અને કંુપ માટે તાલકુા સ્થળે ુશળ માનવ સપંાદન,યતં્રો અને સસંાધનો દ્વારા ક્ષમતા ત્તવકાસના 

પ્રયાશો પ્રગત્તતમા ંછે. 

 

 લોકોની પરંપરાગત રીતે આપત્તિનો સામનો કરવાની ક્ષમતા 

 

િમ આપત્તિ પવૂણ ચેતવણી પવૂણ તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 

૧ પરુ સ દુાય દ્વારા પાણીના 
સ્તર પર નજર રાખવી 

નજક્ક કરેલા ઉંચા સ્થળે 
સ્થળાતંર અને બચાવ 
ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાવ અન ે
પ્રાથત્તમક સારવાર 

૨ કંૂપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ અન ે
પ્રાથત્તમક સારવાર 

૩ ુ  કાળ પચંાગંના આધારે 
વરસાદ ુ ંઆંકલન , જેઠ 
મરહનામા ં પવન અન ે
વાદળની રદશા અને 
ગત્તતના આધારે આંકલન 

ઘાસચારા અને અનાજ 
સગં્રહ, ુવા અને તળાવ 
ના પાણીના વપરાશના 
ત્તનયમ ઘડવા 

પાજંરાપોળ , પરબ 
અને ઘાસચારા ડેપો 
શરૂ કરવા. 

૪ વાવાઝોડુ હવામાન ખાતા દ્વારા 
મારહતી મેળવવી 

સલામત સ્થળની ઓળખ 
અને સ્થળાતંર 

શોધ અને બચાવ અન ે
પ્રાથત્તમક સારવાર 
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૮. – HRVA ત્તવશ્ર્લેષણ અંગેની િલામણો 

 છોટાઉદેપરુ જજલ્લામા જોવા મળતા જોખમો સામે પવૂણ તૈયારી અને જોખમો સામે પ્રત્તતસાદ 

આપવા માટેની ક્ષમતા પર ત્તવશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂરીયાત છે. જજલ્લામા ંપરુ સામે પ્રત્તતસાદ 

આપવા માટેના સાધનો તથા માનવ સસંાધનોની ઊણપ વતાણય છે. આ ઉપરાતં જન સ દુાયમા ં

પવૂણ તૈયારી અંગે ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી સમજ ત્તવકસે તે પ્રકારેના પ્રયાશો આવકાયણ છે. જુરાત 

રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ દ્વારા રાજ્યમા ંઅમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન 

કાયણિમ અન્વયે યોજના તૈયાર કરવા ક્ષમતાવધણન લક્ષી તથા જન-જા તૃ્તતલક્ષી કામગીરી 

અમલમા ંછે. 
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૩.આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ુ ંમાળ ુ ંરાજ્ય અને જજલ્લા કક્ષાએ 
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ડીસ્ટ્રીક્ટ  ક્રાયસીસ મેનેિમેન્ટ પૃ િોટાઉદેપરુ 

 

િમ નામ હોદ્દો ડીસીજી 
હોદ્દો 

ફો.ન.ં 
(ઓરફસ)  

મોબાઈલ ન.ં 

૧ શ્રી ત્તવજય ખરાડી જજલ્લા કલેક્ટર અધ્યક્ષ ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૦૩ 

૯૯૭૮૪૦૫૩૩૭ 

૨ શ્રી.એ.કે.ઔરંગાબાદકર ડી.ડી.ઓ સભ્ય 
સભચવ 

૦૨૬૬૯-

૨૩૩૨૫૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૮ 

૩ શ્રી.પી.સી.બરંડા ડી.એસ.પી સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૭૭ 

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 

૪ શ્રી.આર.એસ.પારગી ત્તનવાસી અત્તધક 
કલેક્ટર 

કસ્ન્વનીયર ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૦૪ 

૯૮૨૪૦૪૮૪૩૦ 

૫ શ્રી.વી.ઝેડ.ચૌહાણ જજલ્લા પરુવઠા 
અત્તધકારી 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૨૬૨૬ 

૯૫૩૭૨૮૮૮૧૧ 

૬ શ્રી.કે.બી.ઢેબર કાયણપાલક 
ઈજનેર.MGVCL 

સભ્ય ૦૨૬૬૫-

૨૨૦૩૪૧ 

૯૯૨૫૨૦૮૬૨૨ 

૭ શ્રી ટી.જી.સાધીયા કાયણપાલક 
ઈજનેર.R&B 

સભ્ય ૦૨૬૫-

૨૩૫૧૯૧૧ 

૯૪૦૮૭૦૩૮૭૮ 

૮ શ્રી.એમ.આર.ચૌધરી ખુ્ય જજલ્લા 
આરોગ્ય અત્તધકારી 

સભ્ય  ૯૫૨૬૭૭૦૬૦૨ 

૭૫૬૭૮૬૬૫૯૮ 

૯ શ્રી.એસ.જે.બલેવીયા સહાયક મારહતી 
ત્તનયામક 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૨૦ 

૯૯૨૫૯૩૬૨૫૭ 

૧૦ શ્રી.પી.કે.તરપદા મામલતદાર 
છોટાઉદેપરુ 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૨૦૩૧ 

૯૮૨૫૩૭૭૨૭૭ 

૧૧ શ્રી.હ.ુએ.કારેલીયા (ઈ.ચા)એ.આર.ટી.ઓ સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૨૦૯૩ 

૭૪૯૦૮૪૫૧૫૦ 

૧૨ શ્રી.એફ.વી.રાઠવા ચીફ ઓરફસર, 
નગરપાભલકા 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૨૦૫૯ 

૯૪૨૭૦૧૫૯૩૪ 

૧૩ શ્રી.જે.કે.રાઠવા ના.મામલતદાર-
ડીઝાસ્ટર 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૨૨ 

૯૯૨૪૯૪૪૫૬૭ 
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જિલ્લામા ંઉપલ્બધ ફાયર ઈમરિન્સી સેલની ત્તવગિો 

િમ નામ હોદ્દો ઓરફસ મોબાઈલ ન.ં 
૧ શ્રી.એફ.વી.રાઠવા ચીફઓરફસર, નગરપાભલકા, 

છોટાઉદેપરુ 
૦૨૬૬૯-

૨૩૨૦૫૯ 

૯૪૨૭૦૧૫૯૩૪ 

 

જિલ્લામા ંઉપલબ્ધ આકસ્મીક સેવાઓની ત્તવગિો 

િમ વાહન નબંર સ્થળ વાહન પ્રકાર મોબાઈલ નબંર 
૧ GJ18GA1931 AMBALA FOREST BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૬૯ 

૨ GJ18GA8400 ATTHADUNGRI BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૪ 

૩ GJ18GA1932 BODELI BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૫ 

૪ GJ18GA3254 CHHOTAUDEPUR ALS (De.FEB) ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૦ 

૫ GJ18GA3099 DUNGARVAT BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૨ 

૬ GJ18GA1948 GADH BORIYAD BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૨ 

૭ GJ18GA1933 HANDOD BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૪૦ 

૮ GJ18GA3019 KANWAT BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૧ 

૯ GJ18GA8439 KALARANI BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૪ 

૧૦ GJ18GA3018 PANVAD BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૩ 

૧૧ GJ18GA3017 PAVI JETPUR ALS (De.FEB) ૭૪૩૩૯૭૫૪૭૩ 

૧૨ GJ18GA3218 TEJGADH BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૨ 

૧૩ GJ18GA3255 ZOZ BLS ૭૪૩૩૯૭૫૪૮૧ 

૧૪ GJ18GA3577 BACK UP BLS - 

 

જિલ્લામા ંઉપલબ્ધ આરોગ્તય સવલિો 

તાલકુા  ૦૬  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૧૦  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૪૯  

સા રુહક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 28 

 

  

સબ રડસ્રીકટ હોસ્સ્પટલ ૦  

જજલ્લા ત્તસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ જનરલ હોસ્પીટલ છોટાઉદેપરુ, 
તા.જી. છોટાઉદેપરુ 

ખાનગી હોસ્સ્પટલ   

ખાનગી લેબોરેટરી   

પોસ્ટમોટણમ હતુ્તનટ ૮ ૧)જનરલ હોસ્પીટલ, 
છોટાઉદેપરુ, ૨) ઝોઝ, 
સી.એચ.સી.,  
૩) પાવીજેતપરુ, સી.એચ.સી.,  
૪) જ ગુામ, સી.એચ.સી.,  
૫) કદવાલ, સી.એચ.સી.,  
૬) નસવાડી, સી.એચ.સી.,  
૭) સખંેડા, સી.એચ.સી,  
૮) કવાટં, સી.એચ.સી.,  

CMTC/NRC ૯/૧ ૧) જનરલ 
હોસ્પીટલ(એન.આર.સી.), 
૨) સી.એમ.ટી.સી. પાધરવાટં 
(છોટાઉદેપરુ), 
૩) સી.એમ.ટી.સી. રંગપરુ(સ) 
(છોટાઉદેપરુ),  
૪)   સી.એમ.ટી.સી. 
પાવીજેતપરુ,  
૫) સી.એમ.ટી.સી. નસવાડી,  
૬) સી.એમ.ટી.સી. તણખલા 
(નસવાડી), 
૭) સી.એમ.ટી.સી. કવાટં,  
૮) સી.એમ.ટી.સી. રંગપરુ 
(કવાટં), ૯) સી.એમ.ટી.સી. 
સખંેડા, ૧૦) સી.એમ.ટી.સી. 
યુાણઘોડા (બોડેલી)  
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આગાહી અને પવૂવ ચેિવણીની સસં્થા વ્યવસ્થા 

 

   

ઘટના ત્તનયતં્રણ સચંાર િતં્ર :  

 કોઈપણ આપત્તિના અસરકારક ત્તનયતં્રણ માટે સચંાર વ્યવસ્થા અત્યતં મહત્વની 
બાબત બની જાય છે. આપત્તિ દરમ્યાન આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામા ં
આવતી સચંાર વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચે આપેલી છે. 
 આપત્તિ પરરણામે કે તેની અસરને લીધે કોઈ સચંાર વ્યવસ્થા આંતરમાળ ુ ં
ખોરવાઈ જાય/ ટુી પડ ે તેવા સજંોગોમા,ં ૂર સચંાર કાયણત્તવશેષદળ ુ ં ને તૃ્વ લેતી કોઈ 
વ્યસ્ક્ત, આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલેલ કે અવરોધ વગરની 
સચંાર વ્યવસ્થા તુ્તનપ્શ્ર્ચત કરવા માટે આવી સવલતો કે આંતરમાળ ુ ં તાત્કાભલક 
પનુિઃસ્થાપન તુ્તનપ્શ્ર્ચત કરશે. 
એકી ૃત રેરડયો સચંાર વ્યવસ્થા(ત્તસન્થેસાઇઝડ રેરડયો ક્મ્હનેુકેશન) 

 ટેલીફોન – તમામ ત્તનયતં્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પરૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 
 વાયરલેસ વ્યવસ્થા – જજલ્લામા ંવાયરલેસ વ્યવસ્થા નીચે જુબ છે. 
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અ.ન ં સ્થળ 

૧ જજલ્લા પોલીસ કંરોલ રૂમ,છોટાઉદેપરુ 
૨ છોટાઉદેપરુ, પોલીસ સ્ટેશન 

૩ રંગપરુ, પોલીસ સ્ટેશન 

૪ જેતપરુ, પોલીસ સ્ટેશન 

૫ કદવાલ, પોલીસ સ્ટેશન 

૬ બોડેલી, પોલીસ સ્ટેશન 

૭ સખંેડા, પોલીસ સ્ટેશન 

૮ કરાલી, પોલીસ સ્ટેશન 

૯ નસવાડી, પોલીસ સ્ટેશન 

૧૦ કવાટં, પોલીસ સ્ટેશન 

૧૧ પાનવડ, પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ ઝોઝ રીઈન ગેજ સ્ટેશન 

૧૩ બોડેલી ડેમ સાઈટ 
૧૪ ખુી ડેમ સાઈટ, કદવાલ 

૧૫ રામી ડેમ સાઈટ, કવાટં 
  

ચેતવણી , રાહત અને પનુિઃસ્થાપન 

 ચેતવણી એ આપત્તિ પહલેાનંી પવૂણ તૈયારી સાથે સબંતં્તધત છે. આવનારી આફત પહલેા તેની 
સભંાવનાઓ ત્તવષે જાણકારી મળે તો આકસ્સ્મક આવી પડેલ આફતમાથંી બચી શકાય અને 
જાનમાલ ુ ં કુ્શાન ઓ  ં થાય છે. ડીસ્રીક્ટ ઓપરેશન સેન્ટર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સતત ૨૪ 
કલાક કંરોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફતો પહલેા સમયસર ચેતવણી 
ધ્વારા કુ્શાનની શક્યતામા ં ઘટાડો કરવાનો છે. જજલ્લામા ં કોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી 
કોઈપણ પ્રકારની ઘટના- ુ ઘણટના સામે પ્રત્તતસાદ પ્રરિયાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીરી ત્તવના 
ત્તવલબં ેઆરંભી શકાય તેમજ જજલ્લા તાલકુા સ્તરેના સબંતં્તધત તમામ આત્તધકારીશ્રીઓ સાથે જરૂરી 
સકંલન રાખી શકાય અને ત્વરીત અમલવારી હે ુ ંજરૂરી સકંલન માટે આ વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋ  ુ દરમ્યાન પરુ કે અત્તતભારે વરસાદની પરીસ્સ્થત્તતમા પહોંચી વળવા હે  ુ તાલકુા 
સ્તરે આગોતરા આયોજન અને પવૂણતૈયારીના ભાગરૂપે તાલકુા સ્તરે પણ કંરોલરૂમ પહલેી જૂનથી 
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શરૂ કરવામા ંઆવે છે. જ્યાથંી ગ્રામસ્તરે ચેતવણી અને સદેંશાવ્યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામા ં
આવે છે. આ દરમ્યાન તાલકુાસ્તરે સ્થાત્તનક કક્ષાએ તાલકુા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર 
કરવામા ં આવે છે. જેમા ં સ્થાત્તનક સસંાધનોની ઉપલબ્ધી શોધ-બચાવ અને રાહત કામગીરીની 
વ્હહૂરચના, મહત્વના નબંરોની ચુીનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. વ મુા ંઆ સમગ્ર યોજના ુ ં
એસ.ડી.આર.એન. પર પણ અપડેશન આ ગાળામા ંપણુણ કરવામા ંઆવે છે. 

 આફતો આવવાનો કોઈ ત્તનપ્શ્ર્ચત સમય હોતો નથી ત્યારે સ્થાત્તનક વરહવટી તતં્રની આંતરીક 
સકંલનની ચકાસણી હે  ુ મોકડ્રીલ  ુ આયોજન સમયાતંરે કરવામા ં આવે છે અને તે દરમ્યાન 
જણાતી ખામીઓ ક્ષત્તતઓની સત્તમક્ષા કરી ભત્તવ યમા ંતે પનૂરાવતીત ન થાય તે માટેની કાળજી 
રાખવામા ંઆવે છે. 

 કોઈ પણ આપત્તિ રોકી શકાતી નથી પરં  ુતેની સામેની પવૂણતૈયારી અને સજ્જતાથી તેની 
ભયાનક અસરો અને તીવ્રતામા ંઘટાડો જરૂર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પવૂણ તૈયારી એ જ 
એકમાત્ર ત્તવકલ્પ હોવાથી સ્થાત્તનક સ દુાયમા ંક્ષમતા વધણન થાય તે જરૂરી છે. જે અન્વયે જુરાત 
રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી 
સ દુાય સ્તરે ત્તવત્તવધ સ હુો માટે તાલીમ કાયણિમો ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં 
સમયાતંરે આફત સામે પવૂણતૈયારીના ત્તવચારને ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી જન-જા તૃ્તત લક્ષી ત્તવત્તવધ 
કાયણિમો દ્વારા લોકો વછચે પહોંચાડવામા આવે છે. 

 આ ઉપરાતં સબંતં્તધત ત્તવભાગો જેવા કે, પોલીસ, પચંાયત, માગણ અને મકાન, વન ત્તવભાગ, 

ત્તશક્ષણ, આરોગ્ય વગેરેને જરૂરી સકંલનમા ં રહી કામગીરી કરવા માટે ભૂચત કરવામા ંઆવે છે. 
તાલકુા સ્તરે તાત્કાભલક પ્રત્તતસાદ માટે લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમ ૂકં કરવામા આવે છે. 
તમામ લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓને આપત્તિના સમયે સજાગ અને સતકણ રહવેા તેમજ તાલકુાસ્તરે 
સકંલનમા ંરહવેા જણાવવામા ંઆવેલ છે. 

 રાહત એ આફત દરમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદનો તબક્કો છે. આફતથી થયેલ 
કુ્શાનના કારણે વ્યસ્ક્ત માનત્તસક, શારીરરક તથા આત્તથિક રીતે ભાગંી પડયો હોય છે. જે વ્યસ્ક્ત 

અથવા સ દુાયને સમાજમા ંફરીથી તે પગભર થઈ શકે તે માટે સરકારશ્રી ધ્વારા લેવામા આવતો 
ત્તનણણય સવોપરી છે. 

 પનુિઃસ્થાપન આ એક એવી પ્ર તૃ્તત છે કે જેમા ં જન-સ દુાયને આપત્તિ પછી, આપત્તિ 
પહલેાની પવુણવત પરરસ્સ્થત્તતમા ંલાવવા માટે કરવામા ંઆવતી તમામ પ્રકારની સહાયઓ સમાવેશ 
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થાય છે. આ પ્રરિયા ઘણા લાબંાગાળાની પ્ર તૃ્તત છે. અને તે ક્યારેક પાચં, દશ વષણ અથવા તેથી 
વ  ુપણ સમય વ્યત્તતત થઈ શકે છે.  
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૪.રોકથામ અને ઉપશમન કાયવયોિના 

 આપત્તિની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમનની કામગીરી અને ભબન 
માળખાગત કાયોમા ંજનજા તૃ્તત, ક્ષમતાવધણન, વ્યવહારમા ંબદલાવ, સલામતીના ત્તનયમો ઘડવા 
અને લા  ૂકરવા જેવા કાયો કરવામા ંઆવે છે. 

 ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કયો નીચે જુબ જે બે પ્રકારના છે. 
 માળખાગત કાયો: સ્થળ પર બાધંકામ અને એન્જેનીયરરિંગ,ભૌત્તતક કામ. 
 ભબન માળખાગત કાયો: અભ્યાસ, સશંોધન, ત્તનયમો, નીત્તતઓ, ક્ષમતાવધણન, 

જનજા તૃ્તતલક્ષી કામગીરી. દરેક ત્તવભાગ પોતાની કાયણ યોજનામા ંઆવા કાયો સમાત્તવ ટ કરે 
તે ુ ં સકંલન અમલ કરનાર કરી શકે. આવા કામોની વાત્તષિક સમીક્ષા કરી તેમા ં જરૂરી 
ધુારા વધારા કરવામા ંઆવશે. 

પરુના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓં. 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર 
ત્તવભાગ 

શરૂ 
કરવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કરવાનો 
સમય 

ફંડીગ 
સ્ત્રોત 

મરામત, 

સાફ-સફાઇ 

વરસાદના 
પાણીના ત્તનકાલ 
માટે ગટર,ડ્રેનેજ 
અને કેનાલની 
મરામત કરવી 

નગરપાભલકા, .ુપા 
અને ગ.વ્ય.બોડડણ      
નમણદા 
ત્તવભાગ,R&B સ્ટેટ 
અને પચંાયત 

મે  જુન મેન્ટેનન્સ 
ફંડ 

સ્થાત્તનક 
સસંાધનો 
ઓળખવા 
અને 
ત્તવકસાવવા  

પરંપરાગત 
સામનો કરવાના 
સાધનો અને 
કૌશલ્યોનો ત્તવકાસ 
કરવો 

DDMC ,હવુક 
મડંળો અને NGOs 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત DRMP ના 
તાલીમ 
અને 
ક્ષમતા 
વધણન 

પ  ુઆરોગ્ય પ ઓુની 
સલામતી અંગે 
જા તૃી 

પ પુાલન અને 
ગ્રામ ત્તવકાસ 
ત્તવભાગ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત રસીકરણ 
કાયણિમ 
હઠેળ 
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પરુના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓં. 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર 
ત્તવભાગ 

શરૂ 
કરવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કરવાનો 
સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

તાલીમ દ્વારા 
ુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

સ્વય ં સેવકો અને 
તરવૈયાની 
તક્નીકી 
ુશળતાઓ માટે 

ખાસ તાલીમ 
આયોજન કરી 
ક્ષમતા વધણન 
કર ુ ં અને 
ુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 
જી.એસ.ડી.એમ.એ, 

નગરપાભલકા, 
પોલીસ  

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત ડી.આર.એમ 
કાયણિમ 

આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપનને 
ખુ્ય પ્રવાહ 

સાથે જોડવા 

જજલ્લા સ્તરે 
ચાલતા સ દુાય 
આધારીત 
કાયણિમો સાથ ે
આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન 
કામગીરીના 
સકંલન અંગે 
તુ્તનશ્ર્ચીત કર .ુ 

 

જજલ્લાના તમામ 
લાઈન ડીપાટણમેન્ટ 
. 
DRDA/ICDS 

/ત્તશક્ષણ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત સબંધંીત 
કાયણિમની 
જોગવાઇઓ 
જુબ 

પવૂણ ચેતવણી પવૂણ ચેતવણીની 
વ્યવસ્થાને 
મજ તુ બનાવવી 

કલેક્ટર 
કચેરી,પ્રાતં,કચેરી, 
આઇ.એમ.ડી,DEOC 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત  

મોકડ્રીલ શાળાઓ,બ ુમાળી 
ભવનો 

કલેક્ટર કચેરી ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત  
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દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ 
કરવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કરવાનો 
સમય 

પાણી સગં્રહ  
પ્ર તૃ્તતઓને 
વેગ આપવો  

ુ ટંુબ સ્તરે મકાનમા ં અને 
જહરે ભવનોમા ં વરસાદી 
પાણીના સગં્રહ ુ ં બાધંકામ 
કરાવ ુ.ં 

વન ત્તવભાગ, ગ્રામ 
ત્તવકાસ અને પચંાયત 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

પાણીના 
સ્ત્રોત  ુ
સમારકામ 

સા દુાયીક સ્તરે વરસાદી 
પાણીના સગં્રહ માટે 
તળાવો, ખેત તલાવડી 
અને ચેકડેમો  ુ બાધંકામ 
કરાવ ુ.ં 

ગ્રામ ત્તવકાસ અન ે
ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ 

 ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

 

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ 
કરવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કરવાનો 
સમય 

ગામોની 
ઓળખ કરવી 

અછત અને ુ  કાળ 
ત્તનવારણના કામોની ભૂચ 
બનાવવી અન ે સ્થળ 
તારવવા 

ખેતીવાડી 
ત્તવભાગ,પચંાયત,વન 
ત્તવભાગ,મહે લુ ત્તવભાગ 

 ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

ૃત્તષ લક્ષી 
મારહતી 
આપવી 

ઓછા વરસાદમા ં ુ  કાળમા ં
ટકી શકે તેવા પાકો માટે 
ખેડતૂોને મારહતગાર કરવા 
અને પાણીના કરકસરહકુ્ત 
ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી ત્તવભાગ, 
પચંાયત, વન ત્તવભાગ, 
ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ 

 ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 
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વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર 
ત્તવભાગ 

શરૂ 
કરવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કરવાનો 
સમય 

ફંડીગ 
સ્ત્રોત 

સલામત 
બાધંકામ 

વાવાઝોડાથી 
અસલામત 
મકાનો અને જાહરે 
ભવનોની ઓળખ 
કરવી અને તેન ે
મજ તુ કરવી 

 

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

 એત્તપ્રલ જુન એ.ટી.વી.ટી 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ શરૂ 
કરવાનો 
સમય 

પણૂણ 
કરવાનો 
સમય 

સદેંશા 
વ્યવહારની 
પ્રધ્ધત્તત 
ત્તવકસાવવી 

DEOC/તાલકુા કંટોલરૂમ 
તથા ગામ કક્ષા ધુી પવૂણ 
ચેતવણી વ્યવસ્થાને 
મજ તૂ બનાવવી. 

તાલકુા કંરોલ રૂમ 
/TDMC  
,પચંાયત,ત્તસિંચાઇ 

 એત્તપ્રલ જુન 

 

કંુપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 

ક્ષમતા વધણન EOC /ERC ુ ં બાધંકામ તથા મજ તુી 
કરણ 

મહે લુ ત્તવભાગ, માગણ-મકાન, 
GSDMA  

મજ તૂીકરણ નબળા મકાનો અને ખાનગી 
ભબલ્ડીંગો(શાળા,બેન્ક,શોત્તપિંગ સેન્ટર વગેરે  ુ
રેરોફીટીંગ કરાવ ુ.ં 

મહે લુ ત્તવભાગ,માગણ-મકાન 

મજ તૂીકરણ અત્તત નબળા અને જર્જરીત મકાનો અન ે
ભબલ્ડીંગો ઓળખવા અને ધરાશાયી કરવા 

મહે લુ ત્તવભાગ, માગણ-મકાન 
અને પ્રાતં અત્તધકારી. 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 37 

 

  

કંુપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગિ પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્ર તૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 

તાલીમ કંૂપ પ્રત્તતરોધક બાબતો અંગે આરકિટેક્ટ, 
એન્જીનીયર, કરડયા-કારીગરો ુ ં
ક્ષમતાવધણન 

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

બીલ્ડીંગ કોડનો 
અમલ 

તમામ બાધંકામોમા ં કંુપીય સલામતી 
સબંતં્તધત નીત્તતત્તનયમો ુ ં ચસુ્ત પાલન 
કરાવ ુ.ં 

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

કવાયતો હાથ 
ધરવી 

શાળા , હોસ્પીટલ અને જાહરે ભવનો માટે 
મોકડ્રીલ કરાવી. 

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

૧. ક્ષમિાવધવન પ્લાન 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમા ંક્ષમતાવધણન માટે નીચે જુબની તાલીમો ુ ંઆયોજન કર ુ.ં 

 શોધ અને બચાવ 

 પ્રાથત્તમક સારવાર 

 પવૂણ ચેતવણી 

 સ્થળાતંર 

 કુશાન અને આકારણી 

૨. િાલીમની િરૂરીયાિનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ 

 તાલીમથી વ્યસ્ક્તને અને સ હૂના ં જ્ઞાન , આવડત અને વ્યવહારમા ં બદલાવ આવે છે. 
ભાવાત્મક અને જ્ઞાનાત્મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છે. જેથી વ્યસ્ક્ત અને સ હૂની કામગીરી વ ુ ં
સારી બને છે. આ માટે આગાઉથી તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના આધારે તાલીમ અને 
ક્ષમતાવધણન ુ ંઆયોજન કર ુ.ં 

 વતણમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી. 
 કાયણ ત્તવશ્ર્લષેણ(નવા અથવા વ્યવસ્થામા ંકરેલી ધુારાવધારા) 
 તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરવી. 
 તલીમની જરૂરીયાત ુ ંસરવૈહુ.ં 
 તાલીમની વૈકપ્લ્પક વ્યવસ્થા નજક્ક કરવી. 
 તાલીમ ખચણ – લાભ ુ ંત્તવશ્ર્લેષણ કર ુ.ં 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો માટે કરવાની તાલીમો. 

 ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોના ંઅત્તધકારીઓ અને કમણચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખીને તેના 
આધારે તેમના માટે તાલીમ કાયણિમો ગોઠવવામા ંઆવે છે. આ પ્રરિયાથી તાલીમ માટેના ં ત્તવષયો 
અને પ્રરિયાઓ તારવી શકાય. 

 દરેક ત્તવભાગે પોતાના સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાને મજ તુ કરવા માટેની તાલીમ કાયણિમોની 
ભૂચ અને સમયસારણી બનાવવા ંસરિય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રરિયા જજલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી 
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થાય છે. તાલકુા સ્તરે તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખી તે જુબની તાલીમ આયોજન કરી વ  ુસારી 
ણુવિાલક્ષી તાલીમ ુ ંઆયોજન થાય. 

 અત્યાર ધુીના અ ભુવોમાથંી દરેક ત્તવભાગો માટે નીચે જુબના તાલીમ કાયણિમો હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે. 

I. ત્તવત્તવધ સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઓરીયન્ટેશન. 
II. પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહે લુ, પચંાયત ગ્રામ ત્તવકાસ, વન ત્તવભાગ વગેરે માટે આગ સલામતી 

અંગેની કૌશલ્યવધણન તાલીમ કાયણિમ. 
III. ઈમરજન્સી રીસપોન્સ સાથે સકંળાયેલ ત્તવત્તવધ હતુ્તનટ જેવા ં કે,પોલીસ,નગરપાલીકા ફાયર 

ભિગેડ,હોમગાડણ,જી.આર.ડી ,એન.એસ.એસ. ,એન.સી.સી. વગેરે માટે શોધ અને બચાવ 
તાલીમ. 

IV. સાધનો અને યતં્રોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 
V. ત્તવત્તવધ સ હુો જેવા ં કે ત્તશક્ષક, આંગણવાડી કાયણકર, મ.ભ.યો સચંાલક, વ્યાજબી ભાવની 

ુ કાનદાર વગેરે માટે પ્રાથત્તમક સારવાર અને આરોગ્ય તાભલમ 

ખાસ તાલીમ : ત્તવભાભગય તાલીમો ત્તસિંચાઇ અન્ય રહતધારકો માટે પ્રાસ્તાત્તવક,પવૂણ તૈયારી, પ્રત્તતભાવ 
   ઉપશમન, રોકથામ વગેરે અંગે તાલીમો જી.આઈ.ડી.એમ ખાતે થાય છે. 

 પચંાયતો,સ દુાયો માટે, CBDP રાહત, કુ્શાન આકારણી ત્તનયમો અને તાલીમ. 
 NGOs અને CBOs/SHGs, CBDP, ત્તનિઃસહાયતા અને જોખમ આંકલન. 
 સ દૂાયના ં કાયણદળો માટે શોધ બચાવ,પ્રાથત્તમક સારવાર, સલામત સ્થળે ખસેડવાની 

પધ્ધત્તતઓ, પવૂણ ચેતવણી વગેરે અંગે. 

૩. િાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા. 

કાયણ પ્ર તૃ્તિ જવાબદાર ત્તવભાગ 

તાલીમની 
જરૂરીયાત ુ ં
ત્તવશ્ર્લેષણ 

આપત્તિ વ્યવસ્થાનમા ં ત્તવભાગોની તૂ્તમકા અન ે
જવાબદારીઓની ઓળખ કરવી. 

 મહે લુ અને ડેપ્હટુી કલેક્ટર 
 સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગ 

 મહે લુ ત્તવભાગ 

 GSDMA/GIDM 

 તમામ કાયણપ્રણાલી જુબના 
ત્તવભાગો 

 જાહરે કે્ષત્રો  

ત્તવભાગોની તૂ્તમકા અને જવાબદારીઓન ે
આગળ લઈ જવા માટે ત્તવત્તવધ રહતધારકોની 
ઓળખ કરવી. 
તાલીમ જરૂરીયાત ત્તવશ્ર્લેષણ સતત ચાલ ુ
રાખ ુ ં
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તાલીમની જરૂરીયાત જુબ તાલીમની રડઝાઇન 
તૈયાર કરવી. 

 ખાનગી ક્ષેત્રો 
 NGOs અને અન્ય સગંઠનો 

સસંાધનોની વ્યવસ્થા કરવી. 
તાલીમ કરવી. 

 

૪. એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા. 

 જજલ્લાની ક્ષમતા બહાર આપત્તિ સામનો કરવાનો આવશે. ત્યારે રાજ્ય તથા કેન્રષ્ સરકારની 
ઉપલબ્ધ અન્ય એજન્સી જેવી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની જરૂરી પ્રોટોકોલ 
સાથે રાજ્ય સ્થળે SEOC ના સપંણૂણ સકંલનમા ંરહી મદદ લેવામા આવશે. 

૫. બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી. 

 આપત્તિ પ્રત્તતસાદ માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત આપવામા આવેલ બચાવ 
સાધનો જેવા કે ફાયર વોટર બાઉઝર, ફાયર ટેન્ડર, ઈમરન્સી પોટેબલ લાઈટ, લાઈફ જેકેટ, 
જેસીબી,િેન, વગેરે જેવા સસંાધનોની યાદી તૈયાર કરી તેમની ઉપલબ્ધીની ભૌત્તતક અન ેકાયણરીત 
સ્સ્થત્તતમા ંરાખવામા ંઆવે છે. જેની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. 

૬. ચેિવણી િતં્રની ચકાસણી કરવી. 

 જજલ્લા કક્ષાના કંરોલ રૂમને મળતા પવૂણ ચેતવણી અંગેના સદેંશાઓ ચુારુ રૂપથી સ્પ ટ 
રીતે તાલકુા અને ગામ સ્તર ધુી પહોંચે તે માટેની 

1. રાજ્ય કંરોલરૂમ (SEOC) 

2. જજલ્લા કંરોલરૂમ (DEOC) 

3. તાલકુા કંરોલરૂમ (TEOC)  

તમામ કંરોલરૂમ વછચે આંતરીક સકંલનની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. 

૭. ત્વરીિ પ્રત્તિસાદ ટીમો વછચેનુ ંસકંલન 

 જજલ્લામા ં કોઈપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્યાન આપવાના થતા ં પ્રત્તતસાદ માટે નીચે 
જુબના ત્તવભાગો પાસે ઈમરજન્સી રટમો ુ ંઆંતરીક ચકાસણી 

1. આરોગ્ય ત્તવભાગ 
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2. પોલીસ ત્તવભાગ 

3. નગરપાભલકા –ફાયર ઈમરજન્સી ત્તવભાગ 

૮. સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓ અને અન્ય ડહિ ધારકો સાથે સકંલન 

 જજલ્લામા ંકોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન પ્રત્તતસાદ રાહત બચાવ પનુવણસન પ્રાથત્તમક સારવાર 
વગેરે જેવી કામગીરી દરમ્યાન સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ તથા અન્ય રહત ધારકોનો મહત્વ  ુયોગદાન 
રહે  ુહોય છે. જજલ્લામા આવેલા સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓને રહત ધારકોની યાદી પરરત્તશ ટમા સામેલ છે. 

૯. પરુ અને વાવાઝોડા સાથે ઋત ુગિ પવૂવ િૈયારી 

 પરૂ અને વાવાઝોડા સામ ેપવૂણ તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગ્રસ્ત બનતા સ્થળાતંર કરવાની 
જરૂરીયાત જણાય તેવા સજંોગોમા ં ગામ સ્થળે સ્થાત્તનક સ્થળે ઉપલબ્ધ વૈકપ્લ્પક સ્થાનોની પવૂણ 
ચકાસણી કરી લેવામા ં આવે અને કટોકટીના સમયે પરૂતી સાઘન પરુવઠાની પણ આગોતરી 
વ્યવસ્થા માટે તમામ પગલા ભરવામા ંઆવે છે. તેમજ જજલ્લા તાલકુા અને ગામ સ્થળેના આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન કામગીરી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્થળેના લોકો વછચે આંતરરક સકંલન વ  ુમજ તુ 
રીતે જોડવામા ંઆવે છે. 

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

 ઘણીવાર એ  ુબને કે આપત્તિ અંગેનો સદેંશો અને ચેતવણી અંતરરયાળ જગ્યાએ રહલેા 
લોકો ધુી સમયસર પહોંચાડી શકાતો નથી. અ કુવાર આપત્તિ પહલેા અને દરમ્યાન અફવાઓના 
કારણે પહોંચતી મારહતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પ ટ, 
યોગ્ય સ હૂને ચેતવણી સદેંશ પહોંચાડવાથી આપત્તિની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. ત્તવશ્વાસપાત્ર 
મારહતી સમયસર પહોંચાડવા માટે ICS (કમાન્ડ , કંરોલ અને કમ્હતુ્તનકેશન) મહત્વની છે. 

પવૂવ ચેિવણી કાયવ યોિના 

કાયણના 
પ્રકાર 

પરુ વાવાઝોડુ ઔદ્યોગીક/ 

કેમીકલ 

નુામી 

હાલની 
પવૂણ 

ચેતવણી 
વ્યવસ્થા 

ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ/ડેમ 
ઓથોરીટી/હવામાનખા

 ુ

 

કલેક્ટરશ્રી 

હવામાનખા  ુ

 

કલેક્ટરશ્રી 
 

મામલતદારશ્રી/ 

ઈન્ડરસ્રીઝ 
એસોત્તસએશન 

 

DCG 

 

હવામાનખા  ુ

 

કલેક્ટરશ્રી 
 

મામલતદારશ્રી
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મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
ગામો 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
 

ગામો 

LCG 

 

મામલતદારશ્રી 

/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
 

ગામો 
જવાબદા
ર ત્તવભાગ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી
/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 
 

સકંટના પ્રકાર પરુ વાવાઝોડુ કંુપ ુ  કાળ 

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

આવરી લીધેલ ગામ જે-તે સકંટના જોખમો સભંત્તવત ગામો. 
ચેતવણી અને સદેંશા ન પહોંચતા 
હોય તેવા ગામો/વસાહત 

જે તે સ દુાય ગામોમા ં ુ ર રહતેા હોય .દા.ત. – 
માછીમાર,મીઠા કારીગરો,માલધારી વગેરે 

સમયમયાણદામા ંચેતવણીના સદેંશા 
પહોંચાડવા માટેના જરૂરી 
પગલાઓ. 

કાયણદળોમા ંગામોમા ં ૂર વસવાટ કરતા પરરવારોનો સમાવેશ 
કરવો અને સદેંશા વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી 

 

૧૧. આગોિરી વ્યવસ્થા 

 જ્યારે આપત્તિ આવે ત્યારે સાધન-સામગ્રી ન હોય તો લોકોની જરૂરીયાતને પહોંચી 
વળવામા ંઅંતરાય આવ ેછે. આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી શુ્કેલીને મહદઅંશે ત્તનવારી શકાય છે. 
યોગ્ય રીતે સ્ટોક પાઈલ  કરવાથી ત્વરીત મદદ કરવામા ંસરળતા રહ ેછે. 

 ત્તવસ્તાર અને સકંટ અ સુાર જરૂરી સામગ્રીની ચુી તૈયાર કરવી. આ માટે ત્તવસ્તારના 
લોકોની ત્તનિઃસહાયતા, વપરાશ અને સસં્ ૃત્તતને ધ્યાને લેવા. 

 જે સાધન સામગ્રી એક્ઠી કરવાની છે તેની ણુવિા અને માનાકં ધ્યાન ેલેવા જોઈએ, 

જેથી ણુવિાવાળી સામગ્રી એકત્રીત થાય. 
 આવી સાધન-સામગ્રી પહોંચાડી શકે તેવા ત્તવિેતા અને સ્ત્રોત નક્કી કરવા. 
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 આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીના ંગોડાઉન, સપ્લાયસણ ુ ંનેટવકણ તૈયાર રાખ ુ ંજેથી 
સત્વરે સેવા પહોંચાડી શકાય. 

 તાલકુામા ં તાલકુા મથકે તથા જુદા-જુદા ક્લસ્ટર સ્તરે આવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. 
પચંાયત સ્તરે પણે આવી વ્યવસ્થા થાય તે માટે કામગીરી કરવી. 

૧૨. સ દુાય જા તૃ્તિ, ત્તશક્ષણ અને પવૂવિૈયારી.  

 કોઈપણ આપત્તિનો સામનો કરવા માટે પ્રાથત્તમક જાણકારી અને આપત્તિ દરમ્યાન ુ ંકર ુ ં
અને ુ ંન કર  ુતે અંગેની જાણકારી ત્તવત્તવધ માધ્યમો જેવા કે રેલી, ત્તવડીયો શો, ભીંત તુ્રો, શાળા 
કક્ષા, ભચત્ર તથા ત્તવત્તવધ તાલીમ દ્વારા જી.એસ.ડી.એમ.એ દ્વારા અમલી બનેલ ડી.આર.એમ કાયણિમ 
દ્વારા કામગીરી અમલમા ંછે. 

૧૩. પ્રોક્યોરમેન્ટ (ટેન્ટ, ધાબડા, સાધનો વગેરે) 

 પરૂ જેવી સ્સ્થત્તત દરમ્યાન સ્થાળાતંર સ્થીતી સજાણય ત્યારે સ્થળાતંરીત લોકો માટે ટેન્ટ, 
ધાબડા તથા અન્ય દૈત્તનક ઉપયોગી સાધનો માટે સ્થાત્તનક સ્થળે ઉપલબ્ધ સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ તથા 
સબંતં્તધત ત્તવભાગોના સહંકુ્ત વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવશે. 

૧૪. એસ.ડી.આર.એન. અપડશેન 

 એસ.ડી.આર.એન. પર ત્તવ.ડી.એમ.પી, ટી.ડી.એમ.પી તથા સી.ડી.એમ.પીને આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન લક્ષી તમામ ત્તવગતો મામલતદારાશ્રી, તાલકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી તથા ચીફ 
ઓફીસરશ્રી(નગરપાભલકા) દ્વારા પણૂણ કરવામા ંઆવશે. 

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

 તાલકુાની આપત્તિઓ અને તેની સભંાવના, ખતરા અંગે  VIP અને VVIP ને સત્વરે જાણ 
કરવી જોઈએ જેથી VIP વ્યસ્ક્તઓ સ દુાયમા ંગભરાટ ઓછી કરવામા ંઅને તતં્રને સાબ ુ  કરવામા ં
મદદરૂપ થાય. આવી મારહતીને આધારે VIP અને VVIP પોતાના આ કે્ષત્રના પ્રવાસ અંગે પણ ફેર 
ત્તવચારણા કરી શકે. 

 ઈમરજન્સી સમયે VIP અને VVIPની સ્થળ લુાકાતોથી શોધ અને બચાવ, પ્રાથત્તમક 
સારવાર જેવા કાયોમા ંઅવરોધ ન આવે તે ુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે છે 
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૧૬. મીડીયા મેનેિમેન્ટ અને માડહિી પ્રસાણ 

 ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેક્રોત્તનક મીરડયાની તૂ્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોંચાડવા 
માટે મહત્વની બની રહ ેછે. માધ્યમો આવા સમયે શાભલનતા પવૂણક વતી જન સ દુાયની તકલીફો 
ઓછી કરવામા ંમહત્વની તૂ્તમકા ભજવી શકે છે. આપત્તિ અંગે પવૂણતૈયારી, પ્રત્તતભાવની રીતો વગેરે 
અંગે બુ જ સારી મારહતી લોકો ધુી બહોળા પ્રકારથી પહોંચાડી શકે. સામાન્ય રીતે કોઇપણ સકંટ 
કે આપત્તિઓમા ંસ દુાયને સ્પ ટ અને સાચી જાણકારી મળે તે બુ જ જરૂરી છે. તેથી માધ્યમોની 
તૂ્તમકા ઘણી મહત્વની છે. રાજ્ય સ્તરની EOC મા ંમીરડયા સેલ શરૂ કરી માધ્યમો સાથે સકંલનની 

વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી છે. જે સતત કાયણરત છે. આપત્તિના ંસમયે અત્તધકારી દ્વારા ત્તપ્રન્ટ અન ે
ઈલેક્રોત્તનક મીરડયાને સમયાતંરે અપડેટ કરવામા ં આવે છે. જેથી ભબનજરૂરી અફવા અને ગરે 
જવાબદારીવાળી મારહતીનો પ્રસાર અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તરે પણ હોય 
છે,તેની મદદ લેવામા ંઆવે છે. 

૧૭. દસ્િાવેજી કરણ   

 જજલ્લામા ંબનતા કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન તેની સામે આપવામા આવેલ પ્રત્તતસાદ પ્રરિયા 
દરમ્યાન જોવા મળેલ ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોના, અસરગ્રસ્ત લોકોના અને અન્ય એજન્સીઓના પ્રત્તતભાવ 
અંગે દસ્તાવેજી કરણ થાય તે જરૂરી છે. જેથી કરી સમગ્ર પ્રરિયા દરમ્યાન તતં્ર દ્વારા રહી જવા 
પામેલ ક્ષત્તતઓને ઓળખી શકાય અને તેને ભત્તવ યમા ંપનૂરાવતીત થતી ટાળી શકાય. 
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૬.પનુિઃસ્સ્થત્તત  

 આપત્તિ અસરગ્રસ્ત ત્તવસ્તાર અને લોકોને પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ં આથવા વ  ુ સારી સ્સ્થત્તતમા ં
લાવવા ુ ં કાયણ આ પ્લાન ુ ં છે. આપત્તિને કારણે જરૂરી સેવાઓ,માળખા,લોકો ુ ં જીવનત્તનવાણહ, 
સ્વાસ્થ્ય અને સમગ્ર જીવનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વરે આ બધા પાસાઓ પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ં
લાવવા. ભૌત્તતક માળખાઓને અને જીવન જરૂરી સેવાઓ પનુિઃસ્સ્થત કરવા માટે આ જુબની 
રણનીત્તત ધ્યાને લેવી. 

 પહલેા કરતા વ  ુસારૂ બાધં  ુ : નવા બાધંકામ કાયો એવી રીતે કરવા કે જે પનુિઃ આવી 
આપત્તિઓમા ં કુ્શાન ન પામે. 

 સહભાગી યોજના : લોકોની સામાજીક અને સસં્ ૃત્તતક શૈલી અને જરૂરીયાતોન ેધ્યાનમા રાખી 
ફેર બાધંકામ અને કાયો કરવા. આ માટે આયોજનમા ંરહતધારકોને સહભાગીતા આવશ્યક છે. 

 સકંલન : પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ંલાવવા ુ ંઆયોજન ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સાથે સકંલન રૂપે તૈયાર કર ુ.ં 
આવા આયોજનો માટે ત્વરીત કુ્શાન ુ ંઆંકલન અને લોકોની જરૂરીયાત ુ ંઆંકલન અગત્ય ુ ં
પા  ુછે.  

 નીચે જુબના ત્તવત્તવધ કે્ષત્રોને પનુિઃસ્સ્થત કે કાયણરત કરવા. 
 મહત્વની સેવાઓ – વીજળી ,પાણી,સચંાર,વાહન વ્યવહાર,સ્વછછતા,સ્વાસ્થ્ય. 
 માળખા/બાધંકામ – આવાસ, જાહરે ભવન અને રસ્તા. 
 જીવનત્તનવાણહ – ૃત્તષ, ુ રટર ઉદ્યોગ, ુ કાન અને બજાર તથા રોજગાર. 

વીજળી, પાણી,સ્વછ્તા,ગદંાપાણીનો ત્તનકાલ વગેરે સેવાઓ તાત્કાભલક શરૂ કરવી. આવી સેવા શરૂ 
કરવા માટે વૈકપ્લ્પક રણનીત્તત અને કાયો અગાઉથી નજક્ક કરવા. જરૂર પડે સ્થાત્તનક સસં્થા, 
ત્તવભાગો, કોપોરેટની મદદ લેવી. 

 મહત્વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયણરત કરવી. 

નીચેના પત્રકોની ત્તવગતો આપત્તિની ઘટના બાદ સવે કરી ભરવી (ધારણા ચાલ ુવષણ જુબ) 

િ
મ 

મહત્વ
ની 
સેવાઓ 

સામગ્રી/ 

સેવાઓ 

કુ્શાન 
એકમ
ની 
સખં્યા 

અસરગ્ર
સ્ત 

ગામોની 
સખં્યા 

અસરગ્ર
સ્ત 

વસ્તી 

પનુિઃસ્સ્થત્તત
મા ં
આવવાના  
પગલાઓ 

અંદાજીત 
સમયગા
ળો 

બજે
ટ 
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૧ ત્તવજળી ફીડર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨  રાન્સફમણ
ર 

      

૩  HTલાઇન       

૪  LTલાઇન       

૫  થાભંલા       

૬  અન્ય       

 

સ્વાસ્થ્ય 

િમ ત્તવગત PHC 

(ગામ 
 ુ

નામ) 

CHC સબ 
સેન્ટર 

દવા 
સગં્રહ 

પનુિઃસ્સ્થત્તતમા  
આવવાના 
પગલાઓ 

અંદાજીત  
સમયગાળો 

બજેટ 

૧ કુ્શાન થયેલ 
ભવન 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ પહોંચી ન શકાય 
તેવા આરોગ્ય 
કેન્રષ્ો 

       

૩ દવા સગં્રહો અને 
મહત્વના સાધનોને 
કુ્શાન 

       

૪ નાશ થયેલ 
દવાઓ 

       

૫ કૂ્શાન થયેલ 
એમ્બ્હલુન્સની 
સખં્યા 
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સામાજિક 

િમ ત્તવગત ગા
મ 

પરુૂષ સ્ત્રી બાળ
કો 

ુ
લ 

પનુિઃસ્સ્થતી
ના  
પગલા 

જવાબદા
ર 
ત્તવભાગ 

અંદાજીત 

સમયગા
ળો 

બજેટ 

૧ મનોસામાજજ
ક સભંાળની 
જરૂરીયાત 
વાળા 
લોકોની 
સખં્યા 
(આપત્તિના 
કારણે) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ફ
ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ

આરોગ્ય   

 

પાણી પરુવઠો 
િમ કૂશાન ગામ ુ ં

નામ 
અને 
એકમની 
સખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 
ફભળયા/વસ્તી 

પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ં
આવવાના 
પગલાઓ 

ત્તવભાગ અંદાજીત 

સમયગાળો  
બજેટ 

૧ વૂા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨ બોરવેલ       

૩ તળાવ       

૪ પાણી પરુવઠો       

૫ ESR       

૬ GSR       

૭ સમ્પ       

૮ સ્ટેન્ડપોસ્ટ       

૯ હને્ડપોસ્ટ       

૧૦ પ  ુહવાડા       
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અન્ન પરુવઠો પહોંચાડી ન શકાય િેવા ગામોની યાદી 
ક્રમ િાલકુાન ુ

નામ 

અન્ન પરુવઠો પહોંચી ન શકે િેવા ગામો 

૧ છોટાઉદેપરુ ભોરદલી, બીલવાટં, ઓઢી, બદંલા, બાલાવાટં, રજુવાટં, મીઠીબોર, ુ ણ, માલ, 

કાકડ ુ ંડ,રીછવેલ, સીલાજા , મરચીપાણી, કોઠારા, ગદોલા, ઢોર ુવા, આંત્રોલી, 
ઉખલવાટં, ચં ુવાટં 

૨ જેતપરુપા
વી 

ુ ન્ડલ, વસતંગઢ 

૩ કવાટં છોડવાણી, તાડકાછલા, મોટી કઢાઈ, મોટી ઝડુલી, માણકા, ુડંમારીયા, ઉમઠી, 
રેણદી, હાફં, રુખેડા, મોગરા, નાખલ, પડવાણી, કોટબી, કરવી. 

૪ બોડેલી --------- 

૫ સખંેડા --------- 

૬ નસવાડી ઢાઢંડીયા, કેવડી, ુ મેઠા 
 

રસ્િાઓ (માગવ અને મકાન ત્તવિાગ-સ્ટેટ અને પચંાયિ) 
રસ્િાના 
પ્રકાર 

મધ્યમ 

નકુ્શાન 

કી.મી ગિંીર 

નકુ્શાન 

કી.મી તટૂી 
ગયેલ 

કી.મી. પનુઃસ્સ્થત્તિમા ં
આવવાના 
પગલા 

બજેટ 

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

રસ્તા 
૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

જજલ્લા 
રસ્તા 

        

સ્ટેટ 
રસ્તા 
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૭.સ્થળાતંર યોજના  
 

 જજલ્લામા ં નદી, વોકળા તથા ત્તનચાણવાળા ત્તવસ્તારો આવેલા છે. જ્યા ં ભારેથી અત્તતભારે 
વરસાદ દરમ્યાન અથવા ઉપર વાસમાથંી આવતા ં પાણીની વ  ુ આવકને કારણે સ્થળાતંર 
કરવાની જરૂરયાત પડી શકે છે. આ માટે સ્થાત્તનક જજલ્લા / તાલકુા તતં્ર સ્થળાતંર કરવા માટે 
રેકટર, રક, છકળા, જીપ જેવા વાહનોની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવા માટે સક્ષમ છે. જે માટે સ્થાત્તનક 
નગરપાભલકા, માગણ અન ેમકાન ત્તવભાગ તથા અન્ય ખાનગી એજન્સીઓની મદદ મળી શકે છે. 
પરરસ્સ્થત્તત ક્ષમતા બહાર હોય તેવા સમયે હલેીકોપ્ટર/મેજર સચણ ઓપરેશન જેવા સજંોગોમા ંસ્ટેટ 
ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના સકંલનમા રહી સ્થળાતંર કરવા આવશે. 
 સ્થળાતંર દરમ્યાન જે તે સ્થળો પર ઉપલબ્ધ રુભક્ષત આશ્રય સ્થાનો જેવા કે શાળા, 
કમ્હનુીટી હોલ, વાડી, કે અન્ય ધાત્તમિક પરરસરનો ઉપયોગ કરવામા ં આવશે. જે ત્તવગતો જેત ે
મામલતદારશ્રી ધ્વારા ટી.ડી.એમ.પી.મા ંસામેલ કરવી. સ્થળાતંરની સ્સ્થત્તત દરમ્યાન અસરગ્રસ્તોને 
ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગેરે જેવી આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે સ્વૈપ્છછક સસં્થાઓ, ધામીક સસં્થાઓ, 

પોલીસ/ જજલ્લા પરુવઠા ત્તવભાગ/ જજલ્લા આરોગ્ય ત્તવભાગ દ્વારા તાત્કાભલક ધોરણે જરૂરી 
સાધનસામગ્રી સ્થળ પર પહોંચાડવા અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 
 આ માટે સ્થાત્તનક સ્તરે સસ્તા અનાજની ુ કાનો પર એડવાન્સ પરુવઠો પરુો પાડવામા ં
આવશે. સલામત આશ્રય સ્થાનો પર પ્રાથત્તમક તુ્તવધાઓ પરુતી માત્રામા ંઉપલબ્ધ બને તે અંગે 
તાલકુા સ્તરેથી પ્રાતં અત્તધકારીશ્રી/ મામલતદારશ્રી/ તાલકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી/ ચીફ 
ઓરફસરશ્રી/ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી અને બ્લોક હલે્થ ઓરફસર દ્વારા પરુતી કાળજી લેવામા આવશે. 
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૭.૧ પ  ુસ્થળાતંર તથા અન્ય કાળજી 

 

 લોકોને ભારે વરસાદ અંગેની ચેતવણી દરમ્યાન પ ઓુ બાબતે સતકણ વ કાળજી લેવા 
અંગેની જાણ કરવી. 

 સ્થળાતંર કરવાની સ્સ્થત્તત દરમ્યાન પ ઓુને ખીલાથી ટા કરવા  ુ ન લેુ તે માટે 
અવારનવાર પચંાયત મારફતે જાહરેાત કરાશે. 

 સબંતં્તધત ઋ  ુ દરમ્યાન ફેલાતા પ  ુ રોગોને પહોંચી વળવા અંગે જજલ્લા પ પુાલન 
ત્તવભાગ પોતાની ટીમને તૈયાર રાખશે તથા દવાઓના પરુતા જથ્થાની ખત્રી કરશે. 

 જજલ્લા પ પુાલન ત્તવભાગ જજલ્લામા ંસિંમક રોગોની સભંાવનાવાળા ત્તવસ્તારોની ઓળખ 
કરી તે અંગેના પ  ુસારવાર કેમ્પ ુ ંઆયોજન કરી લોક જા તૃ્તત ફેલાવશે. 

 જજલ્લા પ પુાલન ત્તવભાગ જજલ્લામા ંરસીકરણ કાયણિમો કરશે. 
 વન ત્તવભાગ દ્વ્રારા જજલ્લામા ંઘાસની અછત સામે પહોંચી વળવા માટેના તમામ પગલા 

તથા ઘાસચારાની પ્રાપ્પ્તના સ્ત્રોતનો અગાઉથી આયોજન કરશે. 
 

જજલ્લા પ પુાલન ત્તવભાગના અત્તધકારીશ્રીઓ 

િમ અત્તધકારીશ્રી ુ ંનામ હોદ્દો હાલ ુ ંફરજ ુ ંસ્થળ સપંકણ નબંર 
૧ ડૉ.પી.આર.પટેલ નાયબ પ પુાલન 

ત્તનયામક 
જી.પ.છોટાઉદેપરુ 

પ પુાલન શાખા 
જી.પ.છોટાઉદેપરુ 

૯૪૨૭૩૪૧૨૮૭ 

 

પશસુારવાર સસં્થાઓ, પશભુચડકત્સા અત્તધકારીશ્રીઓના િથા િાલકુા નોડલ અત્તધકારીશ્રીઓની 
માડહિી 

િમ તાલકુા  ુ
નામ 

પ ભુચરકત્સા 
અત્તધકારીશ્રી ુ ંનામ 

હાલ ુ ંફરજ ુ ંસ્થળ તાલકુા નોડલ 
પ ભુચરકત્સા 

અત્તધકારીશ્રી સપંકણ 
નબંર 

૧ 

છોટાઉદેપરુ 

ડૉ .ધવલ  

એચ .માડંવીયા  

પ ભુચરકત્સા 
અત્તધકારી,છોટાઉદેપરુ 9427602154 

૨ છોટાઉદેપરુ ડૉ .દેવાગં  જે .પટેલ  પ ભુચરકત્સા અત્તધકારી, 9879979961 
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તેજગઢ 

૩ 

નસવાડી ડૉ .એસ.આર.ભાલજા  

પ ભુચરકત્સા 
અત્તધકારી,નસવાડી 9428166546 

૪ કવાટં ડૉ .ડી.વી.ચૌહાણ  પ ભુચરકત્સા અત્તધકારી,કવાટ 9825584857 

૫ 

સખંેડા 
ડૉ .ત્તવિાતં  કે 
ગરાસીયા પ ભુચરકત્સા અત્તધકારી,સખંેડા 9662936250 

૬ 

બોડેલી ડૉ .વી.એ.પઠાણ   

પ ભુચરકત્સા 
અત્તધકારી,ચલામલી 9979520982 

૭ પાવી 
જેતપરૂ ડૉ .સકેંત  એમ ભટ્ટ  

પ ભુચરકત્સા અત્તધકારી, પાવી 
જેતપરૂ  9409214228 

 

 જિલ્લા પચંાયિ સચંાભલિ કી વીલેિ સેન્ટર, પ્રાથત્તમક પશ ુ સારવાર કેન્વો િથા પશધુન 
ત્તનડરક્ષકશ્રીની માડહિી 

િમ તાલકુા  ુ
નામ 

પ ધુન 
ત્તનરરક્ષકશ્રી ુ ંનામ 

હાલ ુ ંફરજ ુ ંસ્થળ સપંકણ નબંર 

૧ 

છોટાઉદેપરુ રદનેશ પી .પટેલીયા  

પ ધુન ત્તનરક્ષક,પ્રા .પ.સા.કેન્રષ્ 
,ઝોઝ 9428171748 

૨ નસવાડી શ્રી 
એસ .વી.ગોસ્વામી  પ ધુન ત્તનરક્ષક, તણખલા 9825787169 

૩ 

સખંેડા 
અરત્તવિંદભાઈ જે 

રોરહત 

પ ધુન ત્તનરક્ષક,પ્રા .પ.સા.કેન્રષ્ 
,માકંણી 9825825919 

૪ 

બોડેલી એન .એચ.પટેલ  

પ ધુન 

ત્તનરક્ષક,પ્રા .પ.સા.કેન્રષ્ ,બોડેલી 9913918019 

૫ પાવી 
જેતપરૂ શ્રી કે એમ રાઠવા 

પ ધુન ત્તનરીક્ષક, એફએવીસી 
કરાલી  9998296230 
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૮.મેડીકલ અને હોસ્સ્પટલ મેનેજમેન્ટ 

 જજલ્લામા ં કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન આવશ્યક મેરડકલ સેવાઓ માટે જજલ્લા આરોગ્ય 
ત્તવભાગ પાસે નીચે જુબની ત્તવગતે ઈન્રાસ્રકચર ઉપલબ્ધ છે. 

તાલકુા  ૦૬  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૧૦  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૪૯  

સા રુહક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૧૨  

સબ રડસ્રીકટ હોસ્સ્પટલ ૦ (સ્થળ દશાણવ )ુ 

જજલ્લા ત્તસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ જનરલ હોસ્પીટલ છોટાઉદેપરુ, 
તા.જી. છોટાઉદેપરુ 

ખાનગી હોસ્સ્પટલ    --- ------- 

ખાનગી લેબોરેટરી    --- ------- 

પોસ્ટમોટણમ હતુ્તનટ ૮ ૧)જનરલ હોસ્પીટલ, 
છોટાઉદેપરુ, ૨) ઝોઝ, 
સી.એચ.સી.,  
૩) પાવીજેતપરુ, સી.એચ.સી.,  
૪) જ ગુામ, સી.એચ.સી.,  
૫) કદવાલ, સી.એચ.સી.,  
૬) નસવાડી ,સી.એચ.સી.,  
૭) સખંેડા, સી.એચ.સી,  
૮) કવાટં, સી.એચ.સી.,  

CMTC/NRC ૯/૧ ૧) જનરલ હોસ્પીટલ 
(એન.આર.સી.), 
૨) સી.એમ.ટી.સી. પાધરવાટં 
(છોટાઉદેપરુ), 
૩) સી.એમ.ટી.સી. રંગપરુ(સ) 
(છોટાઉદેપરુ),  
૪) સી.એમ.ટી.સી. 
પાવીજેતપરુ,  
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૫) સી.એમ.ટી.સી. નસવાડી,  
૬) સી.એમ.ટી.સી. તણખલા 
(નસવાડી), 
૭) સી.એમ.ટી.સી. કવાટં,  
૮) સી.એમ.ટી.સી. રંગપરુ 
(કવાટં), ૯) સી.એમ.ટી.સી. 
સખંેડા, ૧૦) સી.એમ.ટી.સી. 
યુાણઘોડા (બોડેલી)  

 

િાલકુા દીઠ આરોગ્તય સતુ્તવધા 

િમ તાલકુા  ુનામ CHCની સખં્યા PHCની સખં્યા SCની સખં્યા 
૧ છોટાઉદેપરુ ૨ ૧૧ ૭૨ 

૨ જેતપરુપાવી ૨ ૧૦ ૫૭ 

૩ કવાટં ૩ ૮ ૬૭ 

૪ બોડેલી ૨ ૭ ૪૪ 

૫ સખંેડા ૧ ૬ ૨૧ 

૬ નસવાડી ૨ ૭ ૪૯ 

 

ઉપલબ્ધ આરોગ્તય સતુ્તવધાઓ. 

િમ ત્તવગત ઉપલબ્ધ પલગંની સખં્યા 
AC Non AC ુલ 

૧ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૦ ૧૦ ૧૦ 

૨ સા રુહક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૦ ૩૦ ૩૦ 

૩ સબ રડસ્રીકટ હોસ્સ્પટલ ૦ ૦ ૦ 

૪ જજલ્લા ત્તસવીલ હોસ્સ્પટલ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

૫ ખાનગી હોસ્સ્પટલ    

૬ મેરડકલ કોલેજ    

૭ સ્વય ંસેવી સસં્થા    
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આરોગ્તય ત્તવિાગમા ંઉપલબ્ધ માનવ સસંાધન. 

માનવ સસંાધન 

િમ ત્તવગત આરોગ્ય સસં્થાઓ 

પ્રાથત્તમક 
આરોગ્ય કેન્રષ્ 

સા રુહક 
આરોગ્ય 
કેન્રષ્ 

સબ 
રડસ્રીકટ 
હોસ્સ્પટલ 

જજલ્લા 
ત્તસવીલ 
હોસ્સ્પટલ 

ખાનગી 
હોસ્સ્પટલ 

૧ સ્પેશીયાભલસ્ટ ડોક્ટર 0 0 0 ૫  

૨ મેરડકલ ઓરફસર ૨૬ ૨૯ 0 ૨  

૩ આહસુ ૫ આહષુ  
૨૪ 

આર.બી.એસ.કે 

૦ ૦ ૦  

૪ સ્ટાફ નસણ ૭૧ ૫૮ 0 ૨૭  

૫ પુવાણઇઝર 
(FHS/MPHS/SI.etc) 

૪૬ ૦ ૦ ૦  

૬ FHW ૨૬૬ ૦ ૦ ૦  

૭ MPHW ૨૮૩ ૦ ૦ ૦  

૮ ફામાણસીસ્ટ ૩૭ ૯ ૦ ૧  

૯ લેવ ટેક્નીશીયન ૩૯ ૧૧ ૦ ૪  

૧૦ આશા ૧૦૬૪ ૦ ૦ ૦  

૧૧ આંગણ વાડી વકણસણ      ૮૬૬     

૧૨ સ્વયમં સેવકો      

ુલ ૨૭૨૭ ૧૦૭ ૦ 39  
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૯.મીરડયા મેનેજમેન્ટ  

 ત્તપ્રન્ટ અને ઈલેકરોત્તનક મીરડયાની તૂ્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોંચાડવા 
માટે મહત્વની છે. પ્રસારણ માધ્યમો આવા સમયે શાભલનતા પવૂણક વતી જન સ દુાયની તકલીફો 
ઓછી કરવામા ંમહત્વની તૂ્તમકા ભજવી શકે. આપત્તિ અંગે પવૂણતૈયારી,પ્રત્તતભાવની રીતો,બચવાની 
રીતો વગેરે અંગે બૂ જ સારી મારહતી કોલો ધુી બહોળા પ્રકારથી પહોંચાડી શકે છે. સામાન્ય રીત ે
કોઈપણ સકંટ કે આપત્તિઓમા ંસ દુાયને સ્પ ટ અને સાચી જાણકારી મળે તે બુ જ જરૂરી છે. 
તેથી માધ્યમોની તૂ્તમકા ઘણી મહત્વની છે. આપત્તિના ં સમયે યોગ્ય અત્તધકારી દ્વારા ત્તપ્રન્ટ અન ે
ઈલેક્રોત્તનક મીરડયાને સમયાતંરે અપડેટ કરતા રહે ુ.ં જેથી ભબનજરૂરી અફવા અને ગરે 
જવાબદારીવાળી મારહતીનો પ્રસાર અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તરે પણ હોય 
છે.તેની મદદ લેવી. આ કામગીરી માટે નાયબ મારહતી ત્તનયામકશ્રીને નોડલ ઓરફસર તરરકે 
ત્તનહકુ્ત કરાશે. 

 િોટાઉદેપરુ જિલ્લામા ંકાયવરિ પત્રકારોની યાદી 
 

િમ નામ ત્તમડીયા કાયણકે્ષત્ર  મો.નબંર 

1 રાવળ સતંોષભાઈ સદેંશ/ જુરાત સમચાર છોટાઉદેપરુ 98265993
57 

2 ત્તવવેકભાઈ રાવળ રદવ્ય ભાસ્કર છોટાઉદેપરુ 97377778
59 

3 બા ભુાઈ પટેલ જુરાત સમાચાર છોટાઉદેપરુ 94265940
33 

4 કૌત્તશકભાઈ મહતં છોટાઉદેપરુ ટાઈમ્સ  છોટાઉદેપરુ 94273412
24 

5 સઈદભાઇ સોમરા છોટાઉદેપરુ સાપ્તારહક છોટાઉદેપરુ 94279538
00 

6 મજુંલાબેન રાઠવા અભભનદંન સમાચાર છોટાઉદેપરુ 94274456
15 

7 જફરભાઇ મકરાણી સ્વણીમ સમાચાર છોટાઉદેપરુ 97250637
77 

8 કેુશભાઈ અગ્રવાલ ઓરસગં સાપ્તારહક છોટાઉદેપરુ 94087335
46 

9 બા ભુાઈ દોશી ુ ંજજકા સાપ્તારહક છોટાઉદેપરુ 98255333
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05 
10 રાજેશભાઇ રાઠવા પીઠોરા સાપ્તારહક છોટાઉદેપરુ 94081535

71 
11 જારકરભાઇ અંધી વડોદરા સમાચાર છોટાઉદેપરુ 94280682

68 
12 આસીક ુસેન શેખ જુરાત ટુડે છોટાઉદેપરુ  

13 જમીલખાન પઠાણ ઈ.ટી.વી છોટાઉદેપરુ 94260224
29 

14 રરફકભાઇ મકરાણી જજ. ન્હઝુ છોટાઉદેપરુ 94295212
86 

15 સારહદભાઇ શેખ લોકસિા છોટાઉદેપરુ 94267623
65 

16 તોરફક ુસેન સેખ જુરાત ગાડીયન  છોટાઉદેપરુ 94291114
13 

17 અલ્લારખા પઠાન જુરાત ત્તમત્ર છોટાઉદેપરુ 99253924
69 

18 ઇકબાલભાઇ શેખ વેસ્ટનણ ટાઇમ્સ છોટાઉદેપરુ 94278991
64 

19 સારહરભાઇ મલેક જજ.ટી.વી  છોટાઉદેપરુ 99745528
50 

20 મોહસીન રુતી તેહલકા ન્હઝુ છોટાઉદેપરુ 98253385
38 

21 વરૂણ પટેલ જજ.એસ.ટીવી છોટાઉદેપરુ 99132838
88 

22 સલીમભાઇ મકરાણી વી એન એમ ન્હઝુ છોટાઉદેપરુ 94265994
86 

23 યશવતં ચૌહાણ જગે આરદવાસી સાપ્તારહક કવાટં 94281706
46 

24 ભાવેશ પચંાલ સદેંશ કવાટં 94277869
47 

25 ભચનટુ ત્તશકલગીર રદવ્ય ભાસ્કર કવાટં 94270752
57 

26 ત્તવવેક શાહ વડોદરા સમાચાર કવાટં 94263336
44 

27 ત્તવજય ડબગર જુરાત સમાચાર કવાટં 94275904
36 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 57 

 

  

28 પરાગ શાહ જુરાત સમાચાર કવાટં 94265993
63 

29 રાજેશ શાહ સદેંશ કવાટં 98983137
26 

30 ત્તમતેશભાઇ પટેલ  રદવ્ય ભાસ્કર જેતપરુપાવી 98797421
54 

31 અમીત શાહ યથાથણ દૈત્તનક જેતપરુપાવી 99244221
96 

32 રહતેશશાહ જુરાત સમાચાર જેતપરુપાવી 94273418
15 

33 ઇંરષ્વદન શાહ  લોકસિા જેતપરુપાવી 92765018
22 

34 પરીમલ પટેલ રદવ્ય ભાસ્કર ચલામલી 98794999
20 

35 સજંય રાણા રદવ્ય ભાસ્કર જ ગુામ 98793697
97 

36 મજજદભાઇ ખત્રી રદવ્ય ભાસ્કર તેજગઢ 99793445
10 

37 મ ુ દુન પચંોલી સદેંશ તેજગઢ 94280690
71 

38 પરેશ શાહ જુરાત સમાચાર તેજગઢ 99256698
49 

39 જુજબ ખત્રી રદવ્યભાસ્કર તેજગઢ 98793077
01 

40 વલ્લભ શાહ રદવ્યભાસ્કર તેજગઢ 98255410
31 

41 પરેશ ભાવશાર રદવ્યભાસ્કર તેજગઢ 94274605
55 

42 હુ શુભાઇ ખત્રી જુરાત સમાચાર બોડેલી  

43 ફ ુ ંહાઇ મન્ રુી વીએનએમ ચેનલ બોડેલી 99791917
36 

44 મક લુ મં રુી ટી.વી. ૯ બોડેલી 99780105
00 

45 બરક લુ્લા ખત્રી સદેંશ બોડેલી 98256429
24 
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46 રાકેશ ભગત ટી.એમ.એન બોડેલી 98255953
95 

47 અરત્તવિંદ શાહ સદેંશ કોત્તશન્રષ્ા 99093750
11 

48 સજંય ભાટીયા રદવ્ય ભાસ્કર સખંેડા 98799396
33 

49 સલીમ શેખ જુરાત મીત્ર સખંેડા 98256885
62 

50 રહરેન જોશી સદેંશ સખંેડા 99240256
35 

51 રાકેશ સોની વડોદરા સમાચાર સખંેડા 97275471
95 

52 મહરુ શેઠ મનમચં સાપ્તાહીક  સખંેડા 94273975
03 

53 ષુાર પટેલ  ૭:૩૦ ન્હઝુ બોડેલી 99792333
00 

54 રસ્શ્મકાતં જજષી સદેંશ નસવાડી 94263372
22 

55 રરફકભાઈ કણીવાલા જુરાત સમાચાર નસવાડી 94283052
09 

56 મૈહરુદ્દન રદવાન વડોદરા સમાચાર નસવાડી 99092078
65 

57 મહરુ શાહ રદવ્યભાસ્કર નસવાડી 97230874
35 

58 પુેંરષ્ સોલકંી જુરાત િાઇમ લેુટીન નસવાડી 99251813
29 

59 રીયાઝ મેમણ સદેંશ નસવાડી 94270751
42 

60 ઇરફાન મેમણ હગુ પ્રભાવ નસવાડી 94270755
18 

61 ધમેશ પચંાલ જુરાત દૈત્તનક  નસવાડી 94270751
57 

62 હરફઝ લહુાર નઈ ુ ત્તનયા નસવાડી 94273500
08 

63 રકરણ પચંાલ બપોર સમાચાર નસવાડી 99094603
80 
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64 ત્તવકાસ જયસ્વાલ રદવ્ય ભાસ્કર તણખલા 85110357
00 

65 જજતેંરષ્ પટેલ કટીબધ્ધ ન્હઝુ ચેનલ જેતપરુપાવી 94274047
74 

66 રદનેશ ગોડ કટીબધ્ધ ન્હઝુ નસવાડી 95376465
12 

67 ત્તવકાસ પટેલ  વડોદરા સમાચાર બોડેલી 98257542
02 

68 રકરણ મોચી લોકસિા નસવાડી 99795262
11 
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૧૦.બજેટ વ્યવસ્થા. 

 નાણંાકીય અંદાજ એ વાત્તષિક કાયણપ્રણાલી છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે બે પ્રકારના બજેટ 
કરી શકાય, એક ત્તવત્તવધ ત્તવભાગના પોતાના ત્તવભાગીય બજેટ અને બીજુ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે 
અલગથી જરૂરી હોય તેવા ખચણ માટે બજેટ. 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે જુબના ત્તવત્તવધ ખચણ માટે અલગ-અલગ સ્ત્રોતથી નાણાકંીય 
આયોજન કર .ુ 

 કેન્રષ્ અને રાજ્ય ડીઝાસ્ટર રીસ્પોંસ ફંડ 

નામ હે  ુ નાણંાકીય વ્યવસ્થા યોજના હઠેળ 
કરી શકાય 
તેવી પ્ર તૃીઓ 

 

કેન્રષ્ ડીઝાસ્ટર 
રીસ્પોંસ ફંડ 
(NDRF) 

રાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન્રષ્ સરકાર રોકડ પ્રકારની 
રાહત 

મહે લુ 
ત્તવભાગ 

રાજ્ય ડીઝાસ્ટર 
રીસ્પોંસ ફંડ 
(SDRF) 

રાહત સહયોગ ૨૫ ટકા કેન્રષ્ સરકાર, 
૨૫ ટકા રાજ્ય સરકાર 

રોકડ પ્રકારની 
રાહત 

મહે લુ 
ત્તવભાગ 

જજલ્લા 
આયોજન મડંળ 

ક્ષમતા વધણન ૧૦૦ ટકા કેન્રષ્ સરકાર તાલીમ, 
જનજા તૃી, 
શૈક્ષભણક 
સામગ્રી, મોક 
ડ્રીલ 

મહે લુ 
ત્તવભાગ 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો પવૂણ તૈયારી અને 
ઉપશમન 

ત્તવભાગના બજેટમાથંી ડી.આર.આર. , 

પવૂણ તૈયારી 
અને ઉપશમન 

ત્તવત્તવધ 
ત્તવભાગો 

જજલ્લા 
આયોજન મડંળ 

કોઈપણ જાહરે કાયણ એમ.પી અને ધારા 
સભ્ય અને ગ્રાન્ટ 

પવૂણતૈયારી, 
ક્ષમતાવધણન 
અને 
પનુિઃસ્થાપન 

સ્થાત્તનક 
સસં્થા અને 
ત્તવત્તવધ 
ત્તવભાગો 
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બહારની 
સસં્થાઓની 
સહાય 

પનૂિઃસ્થાપન, 
ઉપશમન, 

અને પવૂણતૈયારી 
માટે 
DRRના કાયણિમ 

બહારની સસં્થાઓની 
સહાય માથી દ્વદ્વપક્ષીય 
અથવા બ ુપક્ષીય 
વ્યવસ્થા કરવી 

DRR 

કાયણિમમા ં
માળખાગત 
તુ્તવધાઓમા ં
ધુારા, 

ટેક્નોલોજીનો 
હસ્તકે્ષપ  

મહે લુ 
ત્તવભાગ 

દાતા કોઈપણ તમામ દાન રોકડ 
અથવા અન્ય પ્રકારે 

કોઈ પણ DDMA/ 

TDMA 

CSR કોપોરેટ નફાના ત્રણ ટકા કોઈ પણ  

જાહરે અપીલ તત્કાલ રાહત પણૂણ અથવા અંશતિઃ 
બહાર ુ ંફંડ 

તત્કાલ રાહત 
અને 
પનુિઃત્તનમાણણ 

DDMA/ 

TDMA 
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૧૧.યોજના તૈયાર કરવી અને ધુારા 

 જજલ્લા કલેક્ટર કચેરી અને જજલ્લામાનંા અન્ય ત્તવભાગના સહયોગથી, જજલ્લા આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવા માટે અને તેમા ં ધુારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર છે. 

 કી જોખમમા ંમહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 
 કોઈ મોટી આપત્તિ બાદ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી, 
 યોઅજનામા ં વ્યાખ્યા કરેલી સસં્થામા ં મહત્વના ફેરફાર અથવા કાયણ ત્તવશેષ દળ(Task 

force) ના પ્રાથત્તમક સભ્યોની જવાબદારીમા ં થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. આવી 
યોજનાની વાત્તષિક સમીક્ષા કરવી અને તેને વખતોવખત ધુારવી. 

સદંિવ ત્તવિાગ:- 

 ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન એ જજલ્લામા ંકોઈ પણ આફતના સમયે એક માગણદશીકા તરીકે 
ઉપયોગી થાય છે. આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પધ્ધત્તત અલગ-

અલગ હોય છે. અને અ કુ ચોક્ક્સ ત્તવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને અ કુ આફતો સમગ્ર 
જજલ્લા તતં્ર ને અસર કરે છે. 

 તાલકુા રીસપોન્સ માટે તાલકુા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી) 
 શહરેી ત્તવસ્તાર માટે શહરેી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (સી.ડી.એમ.પી) 
 રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (એસ.ડી.એમ.પી ભાગ-૧ અને ભા-૨) 
 ત્તવત્તવધ પ્રકારના ત્તવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન , કન્ટીજન્સી પ્લાન 

 ફ્ફ્લડ મેમોરેન્ડમ 

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

સહાયક દસ્િાવેિો 

 કોમનીકેશન પ્લાન – ઈઓસી તથા મામલતદાર કક્ષાએ ઉપલબ્ધ 

 ત્તવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન 

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

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

 આ એક રાજ્ય કક્ષાએ આપત્તિ સ્ત્રોત માળખ ુ ં નેટવકણ છે. તે જરૂરી મારહતીને એકઠી કરી 
સગં્રહ કરે છે. અને ત્યાર બાદ રીપોટણના સ્વરૂપમા મારહતી પરુી પાડ ે છે. આ નેટવકણમા ં નાખેલ 
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મારહતી જીસ્વાન નેટવકણ પરથી http://117.239.205.164/sdrn_DSS વેબ એડ્રેસ પરથી તાલકુા, 
શહરે તથા ગામની સચોટ મારહતી મેળવી શકાય છે. જુરાત રાજ્યની બધી કચેરીઓને ફાયબર 
ઓપ્ટીક કેબલ દ્વારા જોડવામા ંઆવેલ છે. 

  

http://117.239.205.164/sdrn_DSS
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પડરત્તશષ્ટ – ૧ 

જિલ્લા મા ંઆવેલ નદીઓની માડહિી િથા અસર કરિા ગામોની યાદી 

ક્રમ  િાલકુા નદી / િળાવ  પરુ સિંવીિ ગામનુ ંનામ  

૧ િોટાઉદેપરુ  ઓરસગં નદી  ઘેલવાટં  

૨ કવાટં  કરા નદી ખાટીયાવાટં 

હરેણ નદી મોરાડુગંરી 

રામી નદી મોટાવાટંા,ઝાલાવાટં,દેવધ,ચીલીયાવાટં 

ધામણી નદી ધનપરુ 

૩ નસવાડી  મેન નદી બારીમ ુડા, ુ ગ્ધા, તરોલ, લાવા ુઈ, 

છેવટમ, મોટીજરી, બીલગામ, બરવાડા, 
શુાલપરુા, છઠીઆમલી, રાયપરુા, 

ખભાયતા, આમરોલ, પાલા, સાઢંીયા  
અશ્વીન નદી નસવાડી., હરીપરુા, રામપરુી, ુનાખાણ, 

વાધીયામ ુડા, વેગનાર, પીપલજ, ઝેર 

૪ 

પાવીજેિપરુ  

ઓરસગં મેસરા, વાકંાઈ., રતનપરુ, જેતપરુ, 
ભેંસાવહી, બારાવાડ, ધેડીયા.  

ભારજ નદી ટુીયા, ગભંીરપરુા,નાનીબેજ, મોટીબેજ, 

કોલીયારી, ખાડંીયા અમાદર, 
ટુણવડ,સીહોદ, લોઢણ   

  ઉછછ નદી કાવરા, ચીખલી, ઝાબ, કરશન, કરાલી, 
ઉંડવા. 

હરેણ નદી મોરાડુગંરી , મોટીબેજ 

ખુીડેમ 

ડુગંરવાટં, ટુીયા, ગભંીરપરુ, નાનીબેજ, 

નાની રાસલી, સીથોલ, સીહોદ, ઠલકી   
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૫ સખેંડા  ઓરસગં નદી સખંેડા, બહાદરપરુ 
   હરેણ નદી સજનપરુ 

    ઉછછ નદી સરસીન્ડા 

    ઢાઢર કોટેશ્વર , માલ ુ

૬ બોડેલી ઓરસગં ખડકલા, વાટંા, વડધરી, તાડકછલા, 
બોડેલી, ઢોકલીયા, પાટણા, પાણેજ 

    મેરીયા નદી અમલપરુ,ગડોથ, ટીમ્બા, ચાપરયોટા 
    ઉછછ નદી કડાછલા,ધેલપરુ, પાણેજ 

    હરેણ નદી કોસીંરષ્ા,ચીખોરષ્ા, બડાલીયા, સાલપરુા 
    ખુીડેમ ગડોથ 

જજલ્લામા ંબનેલ આફતનો ઈત્તતહાસ  

તારીખ 

કારણ અને 
સકંટ ુ ં ળૂ 

અસરગ્રસ્ત 
ગામો 

અસરગ્રસ્ત 
ુલ વસ્તી 

અસરગ્રસ્ત 
૦-૬ વષણના 

બાળકો 

અસરગ્રસ્ત 

એસ.સી વસ્તી 

અસરગ્રસ્ત 

એસ.ટી વસ્તી 

૨૦૦૧ ખુી ડેમ ડુગંરવાટં ૧૫૩૫ ૨૦૭ ૧૦ ૯૩૭ 

ગભીરપરુા ૭૯૫ ૧૬૪  ૭૩૮ 

ગડોથ ૧૦૨૦ ૧૪૨  ૧૦૧૨ 

નાનીબેજ ૧૪૯૬ ૨૫૩ ૫૫ ૧૧૭૨ 

સજોડ 609 90 4 603 

મોડીબેજ 3331 588 116 3185 

કોલીયારી 1790 260  1783 

પાલીયા 1062 142 7 1030 

ઠલકી 2288 390 46 2224 

નાનીરાસલી 1051 156 98 941 

લોઢણ 1174 184  1113 

મોટીરાસલી 1288 187 191 1097 
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સીથોલ 1576 219 43 1518 

ખાડંીયા 1482 235  1473 

સીહોદ 1113 153  1087 

મેસરા 667 113  667 

ખડકલા 788 109  476 

તાડકાછલા 1682 209 231 1414 

પાવી 892 134  873 

સુલાક 3557 516 26 3455 

ુકણા 946 168  393 

જ ગુામ 3737 422 194 1498 

ગૈડીયા 571 13  558 

ખાડંીયા 
અમાદર 

1197 277 148 1044 

ુટંણવડ 1778 265 16 1639 

કીકાવાડા 2018 331 389 1595 

૨૦૦૧ ઓરસગં નદી રતનપરુ 2302 360 5 2278 

ભેંસાવાહી 2137 333 33 1990 

બારાવાડ 1466 183 35 1375 

ગૈડીયા 1162 146  1162 

ઠલકી 2288 390 46 2224 

સીહોદ 1113 153  1087 

અમલપરુ 441 70  441 

ગડોથ 1020 142  1012 

ટીમ્બી 1309 165 84 1225 

ચાપરગોટા 865 120  864 

જીવનપરુા 216 27  97 

ભચમલી 1265 229  1247 
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સાલોજ 1239 143  1233 

ભીંડોલ 1287 189 63 294 

રાજપરુ 204 38  199 

કરસન 1961 281 17 1815 

કરાલી 2550 339 200 2212 

છત્રાલી 1074 100 36 685 

૨૦૦૧ ઉછછ નદી કડાછલ 3012 398 142 1139 

મોરા ુ ંગરી 1493 203 11 1142 

૨૦૦૧ હરેણ નદી નવા 
ટીમ્બેરવા 

1281 1734 15 837 

  બડાલીય 412 69 10 194 

  મોટીવાટં 684 82 10 475 

  જોગપરુા 491 102  490 

  નાનીખાડં 640 106 4 187 

  રાયપરુ 661 73 19 54 

૨૦૦૧ રામી ડેમ-

કાવાટં તાલકુા 

ઝાલાવાટં 781 140  776 

દેવધ 1542 308  1541 

ડેરી 164 23  164 

ભચલીયવાટં 1732 362 12 1715 

ત્તવજલી 392 72  392 

ખડંીબારા 994 200 23 971 

મોટીસાકંળ 1651 272  1637 

૨૦૦૧ અમલવાટં અમલવાટં 1032 189  1032 
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પડરત્તશષ્ટ - ૨ 

જિલ્લામા ંઉપલબ્ઘ સસંાધનોની ત્તવગિ  

 આપત્તિ દરમ્યાન બચાવ કામગીરી માટે ઉપલબ્ધ સસંાધનો નગરપાભલકા તથા 
મામલતદાર કક્ષાએ તથા તાલકુા સ્તરે ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો પાસે સાધનો ઉપલબ્ધ છે. 

મામલિદાર કચેરી ખાિે ઉપલબ્ધ સાધનોની માડહિી. 

અ.ન ં તાલકુો જનરેટર 
સેટ 

વરસાદ 
માપક 

યતં્ર(મેન્હલુ) 

ઓટોમેટીક 
વરસાદ 
માપક 
યતં્ર 

બચાવ સાધનો 

લાઇફ 
જેકેટ 

લાઇફ 
બોયા 

દોરડા 
૧૦૦ફૂટ 

દોરડા 
૨૦૦ફૂટ 

દોરડા 
૫૦૦ફૂટ 

૧ છોટાઉદેપરુ 1 1 0 10 10 3 1 0 

૨ જેતપરુ 

પાવી 

1 1 0 10 10 3 1 0 

૩ કવાટં 1 1 1 10 10 3 1 0 

૪ બોડેલી 1 0 1 10 10 3 1 0 

૫ નસવાડી 1 0 1 10 10 3 1 0 

૬ સખંેડા 1 0 1 10 10 3 1 0 

 

આરોગ્તય શાખાના સસંાધનોની માડહિી. 

તાલકુા ૦૬  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૩૧૦  

પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૪૯  

સા રુહક આરોગ્ય કેન્રષ્ ૧૦  

સબ રડસ્રીકટ હોસ્સ્પટલ ૦  

જજલ્લા ત્તસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ જનરલ હોસ્સ્પટલ છોટાઉદેપરુ 

ખાનગી હોસ્સ્પટલ -------- -------- 

ખાનગી લેબોરેટરી -------- -------- 
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પોસ્ટમોટણમ હતુ્તનટ ૮ ૧)જનરલ હોસ્પીટલ, 
છોટાઉદેપરુ, ૨) ઝોઝ 
સી.એચ.સી., 
૩) પાવીજેતપરુ સી.એચ.સી., 
૪) જ ગુામ સી.એચ.સી., 
૫) કદવાલ સી.એચ.સી., 
૬) નસવાડી સી.એચ.સી., 
૭) સખંેડા સી.એચ.સી, 
૮) કવાટં સી.એચ.સી., 

CMTC/NRC ૯/૧ ૧) જનરલ 
હોસ્પીટલ(એન.આર.સી.), 
૨) સી.એમ.ટી.સી. પાધરવાટં 
(છોટાઉદેપરુ), 
૩) સી.એમ.ટી.સી. રંગપરુ(સ) 
(છોટાઉદેપરુ), 
૪)   સી.એમ.ટી.સી. 
પાવીજેતપરુ, 
૫) સી.એમ.ટી.સી. નસવાડી, 
૬) સી.એમ.ટી.સી. તણખલા 
(નસવાડી), 
૭) સી.એમ.ટી.સી. કવાટં,  
૮) સી.એમ.ટી.સી. રંગપરુ 
(કવાટં), ૯) સી.એમ.ટી.સી. 
સખંેડા, ૧૦) સી.એમ.ટી.સી. 
યુણઘોડા (બોડેલી) 
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જિલ્લા પચંાયિ પાસે ઉપલબ્ધ ડડવોટરીંગ પપંની વ્યવસ્થા. 

ડી વોટડરિંગ પપંની માડહિી 

િમ તાલકુા ુ ંનામ 

ડી વોટરરિંગ પપં 

ડી વોટરરિંગ 
પપંની સખં્યા 

કયા સ્થળે છે તે 
? 

હાલ ની સ્સ્થતી 

૧ છોટાઉદેપરુ ૧ તાલકુા પચંાયત 
કચેરી 

ચાલ ુહાલતમા ં

૨ જેતપરુપાવી ૧ તાલકુા પચંાયત 
કચેરી 

ચાલ ુહાલતમા ં

૩ કવાટં 0 0 0 

૪ બોડેલી 0 0 0 

૫ સખંેડા ૧ તાલકુા પચંાયત 
કચેરી 

ચાલ ુહાલતમા ં

૬ નસવાડી 0 0 0 

ુલ 3 - - 

 

નગરપાભલકા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સાધનોની ત્તવગિ . 

Sr. 

No. 

Name of 

Municipal 

Corporation/ 

District/ 

Municipality/ 

GIDC 

Name of 

Equipmen

t/ Vehicle 

Condition 

of 

Equipmen

t/ Vehicle 

Quantity 

(In Nos.) 

 

Custodian/ 

Responsible Officer 

1 

Chhotaudepur 

Portabl

e 

Inflatabl

e 

Emerge

ncy 

Lighting 

Systems 

Good , In 

working 

condition 

2 

Chief officer 

Shri.F V Rathva 

9427015934 

2 
Fi  

T   

Good  

1 

Chief officer 

Shri.F V Rathva 

9427015934 
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3 
Wa  

B w   

Good  

1 

Chief officer 

Shri.F V Rathva 

9427015934 

.  

 ભારે વરસાદ/પરુ/વાવાઝોડુ/ કંુ૫ જેવી ુદરતી આફત સમયે જરૂર પડે જજલ્લામા 
કાયણપાલક ઈજનેરશ્રી, જજલ્લા માગણ અને મકાન ત્તવભાગ, છોટાઉદેપરુ હઠેળના માન્ય ઈજારદારો 
પાસે ઉપલબ્ધ મશીનરી/સાધનો   

િમ તાલકુો/પેવર 
પ્લાન્ટ  ુનામ અને  
સ્થળ 

ઈજારદારશ્રી  ુ
નામ 

ફોન  નબંર 

 ઉપલબ્ધ 
સાધનોની 
યાદી 

ઉપલબ્ધ મેન 
પાવરની ત્તવગત 

૧ રહમાલયા 
કન્સ્રકશન, 

ત્તસિંધી ુવા પ્લાન્ટ, 
તા નસવાડી 
જજ.છોટાઉદેપરુ 

શ્રી સચીનભાઈ ૯૯૭૪૪૯૯૯૩૧ જેસીબી 
નશીન – 
૦૧ 

રેક્ટર – ૦૧ 

ટેન્કર – ૦૧ 

રક – ૦૫ 

રોલર – ૦૧     

૨૦  
કામની સાઈટ 
ઉપર 
જજ.છોટાઉદેપરુ 

૨ મે.વી.એસ.શાહ 
એન્ડ કં. 
લોટીયા– 
બહાદરપરુ પ્લાન્ટ 
સાઈટ,તા.સખંેડા 
જજ.છોટાઉદેપરુ  

શ્રી પ્રશાતંભાઈ ૯૯૨૫૬૯૯૦૩૦ જેસીબી 
નશીન – 
૦૧ 

રેક્ટર – ૦૧ 

ટેન્કર – ૦૧ 

રક – ૦૫ 

રોલર – ૦૧     

૨૦  
કામની સાઈટ 
ઉપર 
જજ.છોટાઉદેપરુ 

૩ એકતા 
એસોસીએટસણ, 
મોડાસર ચોકડી 
પ્લાન્ટ સાઈટ, 
તા.બોડેલી 

શ્રી આધારભાઈ  ૯૯૦૯૯૫૬૧૩૧ જેસીબી 
નશીન – 
૦૧ 

રેક્ટર – ૦૧ 

ટેન્કર – ૦૧ 

૨૦  
કામની સાઈટ 
ઉપર 
જજ.છોટાઉદેપરુ 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 72 

 

  

જજ.છોટાઉદેપરુ રક – ૦૫ 

રોલર – ૦૧     
૪ ત્તવનોદ કન્સ્રકશન શ્રી રકશનભાઈ ૯૨૭૪૦૫૨૬૨૨ --- ૧૫ કામની સાઈટ 

ઉપર, ત્તવશ્રામ હૃ, 
કવાટં  

૫ અત્તમત એન શાહ શ્રી શાં ભુાઈ ૯૭૩૪૮૮૧૮૮૯ --- ૩૦ ત્તવશ્રામ હૃ, 
છોટાઉદેપરુ સામે, 
ગવણમેન્ટ બગં્લોઝ, 
સાઈટ 

૬ રુજ કોપોરેશન શ્રી રત્તવભાઈ ૯૩૨૮૭૫૫૭૫૬ --- ૨૦  
મલાજા ગામ, 
છોટાઉદેપરુ – ઝોઝ 
રોડ ન્હ ુ
એઆરટીઓ 
ઓફીસ ભબલ્ડીંગ 
સાઈટ પર 

૭ વેલભબલ્ટ(ઈન્ડીયા), 
રુત 

શ્રી પ્રફલભાઈ ૯૮૨૪૪૪૩૨૦૯ --- આદશણ ત્તનવાસી 
શાળા, વસેડી –
છોટાઉદેપરુ સાઈટ 
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પડરત્તશષ્ટ – ૩ 

સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓની યાદી 

િમ વ્યસ્ક્ત/સસં્થા/ત્તવભાગ ુ ંનામ સરના  ુ નબંર 
૧ ઈશ્વરીય ત્તવશ્વ ત્તવદ્યાલય સેવા કેન્રષ્, 

િ ા ુમારી હષાણબેન 

અલીપરુા,તા.બોડેલી ૯૦૯૯૭૨૦૯૮૩ 

૨ રદપક ફાઉન્ડેશન રસ્ટ, 
સહજાનદં પટેલ 

લક્ષ્મી સો.સા 
અલીપરુા,તા.બોડેલી 

૯૯૦૯૯૮૪૩૦૪ 

૩ રદપક ફાઉન્ડેશન રસ્ટ,  
ત્તપહષુભાઈ ભીખાભાઈ માછી, 
તાલકુા કો.ઓરડિનેટર 

જેતપરુપાવી,તા.જેતપરુ પાવી ૯૭૨૫૩૬૧૩૨૩ 

૪ શ્રોફ ફાઉન્ડેશન ,મહને્રષ્ભાઈ પટેલ જેતપરુપાવી, તા.જેતપરુ પાવી ૯૪૨૭૧૧૮૯૦૯ 

૫ પ્રજાત્તપતા િ ા ુમારી ઈશ્વરીય ત્તવશ્વ 
ત્તવદ્યાલય, નસવાડી.  
ુ ંજબીહારી શાહ 

નસવાડી  ,તા.નસવાડી ૦૨૬૬૫-

૨૭૨૦૩૯ 

૬ રદપલ ચેરીટેબલ રસ્ટ, 
સુ્તાક એમ વ્હોરા 

શ્રીજી રોડ, છોટાઉદેપરુ, 
તા.છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯-

૨૩૨૫૦૭ 

૭ પછાત સેવા મડંળ, 

અનીરૂધ્ધભાઈ પટેલ 

શાસ્ત્રીનગર સો.સા,છોટાઉદેપરુ 
તા:છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯-

૨૩૨૨૧૦ 

૮ ડોન બોસ્કો હથુ ક્લબ, 

ફાધર ઈશ્વર ડાભી 
ડોન બોસ્કો,છોટાઉદેપરુ 
તા:છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯-

૨૩૨૧૦૬ 

૯ રદપક ફાઉન્ડેશન રસ્ટ, 
શહજાનદં ચીમનભાઈ પટેલ 

કવાટં,તા:કવાટં ૦૨૬૬૯-

૨૫૪૩૧૦ 

૧૦ શ્રી જલારામ અન્ન મદંીર, 
શ્રી જલારામ સેવા મડંળ ટ્ર્સસ્ટ 
સચંાલીત 

.ુપો.બોડેલી.તા.બોડેલી ૯૯૭૯૭૯૧૪૧૪ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ સેવાભાવી 

સસં્થા ુ ંનામ 

સરના ુ ં સચંાલક/ 

આગેવાન ુ ંનામ 

મોબાઇલ 

નબંર 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 74 

 

  

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી જલારામ આઇ 

હોસ્ પીટલ 

રહ.ેજલારામ 

આઇ હોત્તસ્ પટલ 

કેમ્ પસ બોડેલી 

પ્ર ખુિઃ- રસીકલાલ 

વ્રજલાલ ઠક્કર 

૦૨૬૬૫ 

૨૨૦૫૯૧ 

૯૮૨૫૦૩૧

૬૯૧ 

૨ બોડેલી પ્રજાત્તપતા 

િહમા ુમારી 

ઇશ્ વરીય ત્તવશ્ વ 

ત્તવધ્ યાલય 

રહ.ેસેવા કેન્રષ્ 

મણીનગર 

અલીપરુા 

િહમા ુમારી 

હષાણબેન 

૦૨૬૬૫ 

૨૨૦ ૮૧૩ 

૯૦૯૯૭૨૦

૯૮૩ 

૩ બોડેલી બોડેલી ઢોકલીયા 

પબ્ લીક હોત્તસ્ પટલ 

બોડેલી 

રહ.ેકેમ્ પસમા ં વહીવટી અત્તધિઃ-

ત્તનમેષભાઇ 

ચં ુલાલ શાહ 

૦૨૬૬૫ 

૨૨૨ ૪૬૮  

૯૮૭૯૨૭૫

૪૬૮ 

૪ બોડેલી રદપક ફાઉન્ ડેશન 

અલીપરુા બોડેલી 

(ઓરફસ) લક્ષ્મી 

સો.સા અલીપરુા 

બોડેલી 

સજાનદં પટેલ ૯૯૦૯૯૮૪

૩૦૪ 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૫ જેતપરુપાવી. રદપક ફાઉન્ડેશન 

રસ્ટ 

જેતપરુપાવી. ત્તપહષુભાઇ 

ભીખાભાઇ માછી.  

તાલકુા 

કો.ઓરડિનેટર 

જેતપરુપાવી 

૯૭૨૫૩૬૧

૩૨૩ 

૬ જેતપરુપાવી. શ્રોફ ફાઉન્ડેશન જેતપરુપાવી. મહને્રષ્ભાઇ પટેલ ૯૪૨૭૧૧૮
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રસ્ટ ૯૦૯ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૭ નસવાડી પ્રજાત્તપતા 

િ ા ુમારી 

ઇશ્વરીય ત્તવશ્વ 

ત્તવદ્યાલ 

નસવાડી ુ ંજબીહારી શાહ 

રહ.ેશેઠ શેરી 

તા.નસવાડી 

૦૨૨૬૧ – 

૨૭૨૦૩૯ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૮ છોટાઉદેપરુ દીપક ચેરીટેબલ 

રસ્ ટ 

સુ્ તાક એમ 

વ્ હોરા 

રહ.ેશ્રીજી રોડ છો.ઉ ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૫૦૭ 

૯ છોટાઉદેપરુ પછાત વગૅ સેવા 

મડંળ 

અનીરૂધ્ ધભાઇ 

પટેલ 

રહ.ે શાસ્ ત્રીનગર 

સોસા. 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૨૧૦ 

૧૦ છોટાઉદેપરુ ડાનબોસ્ કો ખોસ 

વસેડી 

 રેકટર છો..ઉ ડોન બોસ્ કો 

સ્ ુલ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૧૦૬ 

૧૧ છોટાઉદેપરુ ત્તવકલ્ પ ફીમેલ 

ઓગેનાઇઝેસન 

જતીન સી. 

જોષી 

રહ.ે શ્રી.જી. સો.સા. 

છો.ઉ 

- 

૧૨ છોટાઉદેપરુ ડોનબોસ્ કો હથુ 

કલબ 

એજહકેુશન એન્ ડ 

હથુ ડેવલોપમેન્ ટ 

 રેકટર4 

ડોનબોસ્ કો હથુ 

કલબ 

એજહકેુશન 

એન્ ડ હથુ 

ડેવલોપમેન્ ટ  

છો..ઉ ડોન બોસ્ કો 

સ્ ુલ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૧૦૬ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 
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૧૩ કવાટં રદપક ફાઉન્ડેશન કવાટં બોડેલી 

રોડ કવાટં 

શહજાનદં 

ચીમનભાઇ પટેલ 

રહ.ે રદપક 

ફાઉન્ડેશન કવાટં 

૦૨૬૬૯ 

૨૫૪૩૧૦ 
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પડરત્તશષ્ટ – ૪ 

રાહિ અને પનુઃસ્થાપન  
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પડરત્તશષ્ટ :-૫ 

Format for Damage and Loss Assessment  
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પડરત્તશષ્ટ :-૬ 

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

િાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદી(િરવૈયાની યાદી) 

ક્રમ ગામ સરના  ુ મોબાઇલ 

1 એકથન મા રુાવ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસ,ેજુની બોડલેી   9586696513 

2 શીવજીરાવ માધવભાઈ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસ,ેજુની બોડલેી   9574803567 

3 સજંયભાઇ સાહબેરાવ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસ,ેજુની બોડલેી   9904948344 

4 કૌશીકભાઇ શીવાજીભાઈ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસ,ેજુની બોડલેી   7383159871 

5 રકશોર ુમાર સાહબેરાવ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   9529599471 

6 ધમેશભાઈ પનુમભાઈ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   9624941347 

7 પનૂમભાઈ બલીરામ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   9924012752 

8 સદંીપભાઈ આશારામ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   9723166408 

9 રા લુ ુમાર સખારામભાઈ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   9574661575 

10 મનોજભાઈ રમેશભાઈ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   8156034984 

11 સાહબેરાવ મા રુાવ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   9879599471 

12 પીન્ટુભાઈ દોલતભાઈ ભોઈ પોલીસ ક્વાટણર પાસે જુની બોડલેી   8140985785 

13 ભીમત્તસિંગભાઈ છગનભાઈ રાઠવા માણકા,તળાવ ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 8469424490 

14 રાજુભાઈ ગારધનભાઈ રાઠવા માણકા,તળાવ ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 9638448807 

15 કેુશભાઈ હરસીંગભાઈ રાઠવા ગાબડીયા,ત્તનશાળ ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 9712694402 

16 મં ભુાઈ જી રાઠવા ગાબડીયા,ત્તનશાળ ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 9586765732 

17 રામસીંગભાઈ બચભુાઈ રાઠવા જામલા,હોળી ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 9737893998 

18 ગોત્તવિંદભાઈ ખૂલાભાઈ રાઠવા જામલા,હોળી ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 9909877494 

19 મકનાભાઈ બચભુાઈ રાઠવા જામલા,હોળી ફળીહ,ુછોટાઉદેપરુ 9712851201 

20 રાજેશભાઈ રાવજીભાઈ રાઠવા આબલી,ખાડંીયાઅમાદર, જેતપરુપાવી 9638534024 

21 ગીરીશભાઈ ભભખાભાઈ રાઠવા નવી નગરી ખાડંીયાઅમાદર,જેતપરુપાવી 9979347443 

 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ તરવૈયા ુ ંનામ સરના ુ ં મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી જગનભાઇ મા ભુાઇ ભોઇ રહ.ેજુની બોડેલી 

તા.સખંેડા 

૯૯૦૯૪૫૧૭૫૩ 
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૨ બોડેલી સાહબેરાવ મા ભુાઇ ભોઇ રહ.ેજુની બોડેલી 

તા.સખંેડા 

૯૫૩૭૩૭૮૯૯૮ 

૩ બોડેલી એકનાથ મા ભુાઇ ભોઇ રહ.ેજુની બોડેલી 

તા.સખંેડા 

૯૭૨૪૫૮૯૭૮૧ 

૪ બોડેલી નવીનભાઇ બસંીભાઇ ભોઇ રહ.ેશીવાજીનગર 

બોડેલી 

૯૭૨૭૧૧૨૨૧૮૬ 

૫ બોડેલી લ ુભાઇ ઝગડુભાઇ ભોઇ રહ.ેશીવાજીનગર 

બોડેલી 

૯૯૦૪૯૫૮૮૪૪ 

૬ બોડેલી હવુરાજ ઝઘડુ ભોઇ રહ.ેશીવાજીનગર 

બોડેલી 

૯૯૭૮૧૫૮૧૭૫ 

૭ બોડેલી આનદંભાઇ એડુભાઇ ભોઇ રહ.ેશીવાજીનગર 

બોડેલી 

૯૯૨૫૩૨૫૯૩૦ 

૮ નસવાડી દશરથભાઇ રમણભાઇ 

ભીલ 

આનદંપરુી 

તા.નસવાડી 

૯૯૭૮૫૪૫૫૬૨ 

૯ નસવાડી પકંજભાઇ કોયજીભાઇ 

તડવી 

કેલનીયા 

તા.નસવાડી 

૮૪૬૯૯૦૪૬૬૬ 

૧૦ છોટાઉદેપરુ શેખ ભીખાભાઇ કાલભુાઇ રહ.ે તેજગઢ તા.છોઉ ૦૨૬૬૯ ૨૪૮૪૪૧ 

૧૧ છોટાઉદેપરુ રાઠવા જેઠાભાઇ આર. રહ.ે ડોબાચાપડા 

તા.છો.ઉ 

૯૪૨૭૦ ૭૫૪૧૬ 

૧૨ છોટાઉદેપરુ રાઠવા જ ભુાઇ જી. રહ.ે વનાર તા.છો.ઉ ૯૯૦૯૫ ૬૧૩૯૧ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 
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૧૩ કવાટં રં ભુાઇ ખાતરીયાભાઇ 

રાઠવા૧૫  સ.ંન.ં ૧૩ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૯૭૮૪૦૯૨૫૨ 

૧૪ કવાટં લુગંીભાઇ જેમલાભાઇ 

રાઠવા સ.ંન ં૨૧૭ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૪૨૮૯૭૨૫૯૬ 

૧૫ કવાટં મીરૂભાઇ રૂવજીભાઇ રાઠવા 

સ.ંન.ં૨૪૭ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૦૯૯૭૦૨૧૨૬ 

૧૬ કવાટં ચીમનભાઇ શકંરભાઇ 

રાઠવા સ.ંન૩ં૪૨ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૫૩૭૯૯૨૯૧૭ 

૧૭ કવાટં ઇશ્ વરભાઇ ળુીયાભાઇ 

રાઠવા સ.ંન૩ં૫૦ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૮૪૬૯૮૩૨૫૨૬ 

૧૮ કવાટં રતનભાઇ રજુભાઇ રાઠવા 

સ.ંન.ં૩૫૩ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૬૮૭૮૪૮૫૭૩ 

૧૯ કવાટં રતેસીંગ વાનજીભાઇ 

રાઠવા બ.ન.ં૩૫૫ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૭૫૬૭૯૬૩૩૫૨ 

૨૦ કવાટં પારીયાભાઇ કરપાભાઇ 

રાઠવા બ.ન.ં૩૭૬ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૭૧૨૪૫૨૯૮૬ 

૨૧ કવાટં અરત્તવિંદભાઇ મોહનભાઇ 

રાઠવા બ.ન.ં૩૯૧ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૯૭૨૬૭૩૬૧૧૨ 

૨૨ કવાટં રેુશભાઇ ઘુરાભાઇ 

રાઠવા બ.ન.ં૩૯૬ 

કવાટં હોમગાડડઝ 

હનુીટ 

૮૧૪૧૦૪૮૪૧૭ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૮ 

અગત્યની વ્યસ્ક્િના નામોની યાદી. 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ નામ સરના ુ ં મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી શીરીશભાઇ ર નુાથ પટેલ  
અલીપરુા 

રહ.ેઅલીપરુા 
તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૮ ૭૩૭૩૧ 

૨ બોડેલી મલગંભાઇ એહમદભાઇ 
મન્ રુી સામાજજક કાયણકર 

રહ.ેઅલીપરુા 
તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૫ ૪૧૦૩૬ 

૩ બોડેલી અનવર ુસેન અબ્ ુલભાઇ 
મન્ રુી આગેવાન 

રહ.ેઅલીપરુા 
તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૮ ૨૪૫૨૫ 

૪ બોડેલી અજીતત્તસિંહ ગોત્તવિંદત્તસિંહ લાકોડ 
આગેવાન 

રહ.ેઅલીપરુા 
તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૮ ૨૫૯૦૦ 

૫ બોડેલી મનોજભાઇ ત્તવશબંરદાસ 
અગ્રવાલ આગેવાન 

રહ.ેઅલીપરુા 
તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૩ ૧૯૦૮૭ 

૬ બોડેલી મનીષભાઇ જગદીશચનં્ રષ્ 
મહતેા સરપચં બોડેલી 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૩ ૨૨૮૨૫ 

૭ બોડેલી રકરીટભાઇ ચં ુભાઇ ગાધંી 
સામાજજક કાયણકર 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૭૯૮ ૪૩૮૪૨ 

૮ બોડેલી રાજુભાઇ કંચનલાલ સોની 
સામાજજક કાયણકર 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૭૯૯ ૪૨૪૦૨ 

૯ બોડેલી રાજુભાઇ શીવચરણ શાહ 
સામાજજક કાયણકર 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૩ ૧૯૦૭૬ 

૧૧ બોડેલી રદલીપભાઇ ત્તવઠ્ઠલભાઇ શાહ 
સામાજજક કાયણકર 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૪૨૭૦  ૩૩૫૧૩ 

૧૩ બોડેલી રજનીભાઇ રસીકલાલ ગાધંી 
ડે.સરપચં બોડેલી 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૦ ૬૦૩૮૭ 

૧૪ બોડેલી જનકભાઇ બચભુાઇ સઘંવી રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૩ ૧૯૮૭૪ 
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આગેવાન 

૧૫ બોડેલી કંચનભાઇ મણીભાઇ પટેલ 
આગેવાન 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૩ ૨૦૫૭૦ 

૧૬ બોડેલી નારણભાઇ જીવાભાઇ પટેલ 
આગેવાન 

રહ.ેબોડેલી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૩ ૨૧૫૫ 

૧૭ બોડેલી જનકભાઇ ત્તવઠ્ઠલદાસ શાહ 
વેપારી મડંળ પ્ર ખુ 

 ૯૯૦૯૫ ૧૮૭૯૦ 

૧૮ બોડેલી હસનભાઇ કાસમભાઇ કડીયા રહ.ેઢોકલીયા 
તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૦ ૪૪૬૧૯ 

૧૯ બોડેલી ત્તવજયભાઇ ભીખાભાઇ પટેલ 
આગેવાન (માકંણી ગામ) 

રહ.ેમાકંણી તા.સખેંડા ૯૮૨૫૨ ૧૩૭૫૦ 

૨૦ બોડેલી કમલેશભાઇ લક્ષ્ મીદાસ પટેલ 
આગેવાન (મોરખલા ગામ) 

રહ.ેમોરખલા 
તા.સખંેડા 

૯૮૭૯૦ ૨૦૯૯૯ 

૨૧ બોડેલી સોમનાથ રમેશભાઇ સોની 
સરપચં (કોસીન્ રષ્ા ગામ) 

રહ.ેકોસીન્ રષ્ા તા.સખંેડા ૯૮૨૫૦ ૩૫૩૩૫ 

૨૨ બોડેલી ભાસ્ કર ઉફે લાલાભાઇ 
ચં ુભાઇ દરજી આગેવાન 

(કોસીન્ રષ્ા ગામ) 

રહ.ેકોસીન્ રષ્ા તા.સખંેડા ૯૮૨૫૮ ૭૩૬૫૧ 

૨૩ બોડેલી શપાત્તસિંહ ગોત્તવિંદત્તસિંહ ઠાકોર 
આગેવાન 

રહ.ેલઢોદ તા.સખેંડા ૯૮૨૫૪ ૦૫૫૨૧ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૨૪ કદવાલ શ્રી મકરાણી મુતાજ અલી 

રુાદ અલી 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૫૮૬૯૨૮૧૮૦ 

૨૫ કદવાલ શ્રી મકરાણી અબ્ ુલકરીમ 

અબ્ ુલસિાર 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૭૫૬૭૯૨૪૮૦૭ 

૨૬ કદવાલ શ્રી બારીયા રમણભાઇ કદવાલ તા. ૯૯૨૫૧૮૬૫૦૧ 
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મન ખુભાઇ જેતપરુપાવી 

૨૭ કદવાલ શ્રી પરમાર લક્ષ્મણત્તસિંહ 

ભીમત્તસિંહ 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૭૨૬૭૨૬૪૫૦ 

૨૮ કદવાલ શ્રી ચૌહાણ ત્તવઠ્ઠલ્ત્તસિંહ અનત્તસિંહ કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૯૦૯૫૮૮૨૬૪ 

૨૯ કદવાલ શ્રી મકરાણી સોકતઅલી 

શહાદતઅલી 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૮૨૫૪૪૩૩૩૨ 

૩૦ કદવાલ શ્રી પરમાર ફતેત્તસિંહ જયત્તસિંહ કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૪૨૮૩૦૨૩૧૬ 

૩૧ કદવાલ શ્રી બારીયા લક્ષ્મણત્તસિંહ 

રતનત્તસિંહ 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૯૭૯૩૪૮૫૮૯ 

૩૨ કદવાલ શ્રી બારીયા સામતંત્તસિંહ 

પવણતત્તસિંહ 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૫૮૬૪૩૯૯૬૯ 

૩૩ કદવાલ શ્રી મકરાણી અમજદઅલી 

લુામનબી 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૯૨૪૪૭૦૮૦૧ 

૩૪ કદવાલ શ્રી રાઠવા કલત્તસિંગભાઇ 

મેઘજીભાઇ 

કદવાલ તા. 

જેતપરુપાવી 

૯૮૭૯૭૧૭૯૬૦ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૩૫ સખંેડા અભેત્તસિંગભાઇ ચં ુભાઇ તડવી સખંેડા તા.સખંેડા ૯૮૨૫૮૫૪૯૬૬ 

૩૬ સખંેડા અહમેદ ુસેન અબ્ ુલ મજીદ 

ઉફે દલ 

સખંેડા તા.સખંેડા ૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ 
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૩૭ સખંેડા ત્તનતીનભાઇ કંચનલાલ શાહ સખંેડા તા.સખંેડા ૯૮૨૫૨૫૪૮૫૨ 

૩૮ સખંેડા જયેશભાઇ જેઠ્ઠાભાઇ રોય સખંેડા તા.સખંેડા ૯૮૭૯૯૨૭૦૮૩ 

૩૯ સખંેડા અત્તનલભાઇ ભીખાભાઇ ખરાદી સખંેડા તા.સખંેડા ૯૮૭૯૦૮૮૯૫૯ 

૪૦ સખંેડા મે ુલભાઇ ક ભુાઇ પટેલ ટીંમ્બા હાલ હાડંોદ 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૫૧૩૦૫૧ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૪૧ નસવાડી શ્રી રામસીંગ રાઠવા 

(ભા.જ.પ.) 

સાસંદ છોટાઉદેપરુ 

અત્તમત નગર 

સોસાયટી વી.આઇ.પી. 

રોડ કારેલી બાગ 

વડોદરા 

૯૯૦૯૦૧૪૪૯૦ 

૦૨૬૫૨૪૮૪૧૧૧ 

૪૨ નસવાડી શ્રી ધીરૂભાઈ ચનુીલાલભાઈ 

ભીલ(કોગ્રેસ)ધારાસભ્ય 

નસવાડી  

.ુપો.કેશરાઉર, 

પો.મોગલા  

૦૨૬૬૧-૨૭૨૨૦૨ 

sDMf 

૯૯૨૫૨૨૩૪૪૫૨  

રંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૪૩ રંગપરુ રૂપસીંગભાઇ તેરસીંગભાઇ 

રાઠવા 

રહ.ેધોધાદેવ તા.જી –

છોટાઉદેપરુ 

૯૯૨૩૧૪૧૪૧૪ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૪૪ છોટાઉદેપરુ શ્રી નારણભાઇ જેમાભાઇ 

રાઠવા માજી સાસંદ 

રહ.ે પેલેસ રોડ 

છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૦ 

૪૫ છોટાઉદેપરુ શ્રી લુસીંગભાઇ રંગલાભાઇ 

રાઠવા ધારાસભ્ ય 

રહ.ે ઓલ્ ડ પેલેસ 

છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૩૭૫૮ 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 95 

 

  

૪૬ છોટાઉદેપરુ શ્રી ખુરામભાઇ હટીયાભાઇ 

રાઠવા માજી ધારાસભ્ ય 

રહ.ે છોટાઉદેપરુ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૮૨ 

૪૭ છોટાઉદેપરુ શ્રી છગનભાઇ પચાનભાઇ 

પટેલ 

રહ.ે નગર પાલીકા 

સામે છોટાઉદેપરુ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૪૪૩ 

૪૮ છોટાઉદેપરુ શ્રી બીલસીંગ ભગંડાભાઇ 

રાઠવા 

રહ.ે અછાલા તા.છો.ઉ ૯૪૨૮૦ ૬૮૨૨૭ 

૪૯ છોટાઉદેપરુ શ્રી મે ુલભાઇ હષૅદભાઇ પટેલ રહ.ે છો.ઉ ૯૪૨૬૦ ૨૭૧૦૯ 

૫૦ છોટાઉદેપરુ શ્રી ટપભુાઇ માકાભાઇ ગઢવી રહ.ે છો.ઉ ૯૪૨૬૯ ૮૧૭૧૫ 

૫૧ છોટાઉદેપરુ શ્રી ક ભુાઇ માકાભાઇ ગઢવી રહ.ે છો.ઉ ૯૪૨૬૫ ૯૯૩૧૫ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૫૨ કવાટં ગણપતભાએ કાનજીભાઇ 
વણકર  માજી સરપચં કવાટં 

રહ.ે પ  ુમાકેટ 
પાછળ કવાટં 

તા.કવાટં 

૯૪૨૬૭ ૬૫૮૩૩ 

૫૩ કવાટં શ્રી ગોરધનભાઇ જગનભાઇ 
રાઠવા તાલકુા પચંાયત 

પ્ર ખુ 

રહ.ેનસવાડી રોડ 
કવાટં તા.કવાટં 

૯૪૨૭૩ ૪૮૨૩૯ 

૫૪ કવાટં શ્રી રુતનભાઇ રૂમાલીયાભાઇ 
રાઠવા તાલકુા પચંાયત ઉપ 

પ્ર ખુ 

રહ.ેરાયસીગપરુા 
તા.કવાટં 

૯૪૨૭૩ ૫૦૬૩૭ 

૫૫ કવાટં શ્રી રદલીપ ુમાર કંચનલાલ 
પચંાલ તાલકુા પચંાયત સભ્ય 

રહ.ેકવાટં તા.કવાટં ૯૪૨૬૩ ૩૩૮૧૬ 

૫૬ કવાટં શ્રી સોકતભાઇ ર લુભાઇ શેખ 
રહ.ેકવાટં મસ્જીદ પાસે 

રહ.ેકવાટં મસ્જીદ 
પાસે તા.કવાટં 

૯૪૨૮૧ ૭૨૧૫૧ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૯ 

 

સરકારી, ખાનગી દવાખાનાની યાદી 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ દવાખાના ુ ંનામ ડોક્ટરશ્રી ુ ંનામ મો.નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી સવોદય હોસ્પીટલ ડૉ.શાનં્તીલાલ 

ૃદંાવન પટેલ 

02665.220511 

૨ બોડેલી રાધા ક્લીનીક અલીપરુા ડૉ.રાજેશ પી.પરમાર 02665 222421 

૩ બોડેલી આશીવાણદ હોસ્પીટલ ડૉ.હમેતંભાઈ પટેલ 02665 220512 

૪ બોડેલી દેવ હોસ્પીટલ ડૉ.રદલીપભાઈ એસ 

દેવડા 

02665 220956 

૫ બોડેલી પી.એસ.સી.બોડેલી ડૉ.નારાયણ યાદવ 02665 221358 

૬ બોડેલી શીવ ઓથોપેડીક હોસ્પીટલ ડૉ.તપન ભટ્ટ 02665 

222456/57 

૭ બોડેલી બોડેલી જનરલ હોસ્પીટલ ડૉ.જયતં ભૌત્તમક 02665 220712 

૮ બોડેલી બોડેલી ઢોકલીયા 

હોસ્પીટલ 

ડૉ.મોતીત્તસહ એ. 

રાઠવા 

02665 220468 

222468 

૯ બોડેલી જલારમ આઈ હોસ્પીટલ ડૉ.સ્નેહલ રાઠવા 02665  

220591 

૧૦ બોડેલી ખુી હોસ્પીટલ ઉસ્માન ગનીભાઈ 

ખત્રી 

02665 222568 

૧૧ બોડેલી પી.એચ.સી. વાસણા રાજેન્રષ્ત્તસહ એમ.રાઠોડ ૮૯૮૦૦૩૯૨૦૯ 
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જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ જેતપરુપાવી સા .ુઆ.કેન્રષ્. 

જેતપરુપાવી. 

ડો.. ગીરીષ.રાઠવા 7567867229 

૧૩ જેતપરુપાવી બી.એચ.ઓ. જેતપરુપાવી. ડો.ત્તવકાશ રંજન 8980039121 

૧૪ જેતપરુપાવી ડુગંરવાટં પ્રા.આ.કેન્રષ્. ડો.શૈલેશ.રાઠવા. 8980039159 

૧૫ જેતપરુપાવી મોટીઆમરોલ પ્રા.આ.કેન્રષ્. ડો.કમલેશ.શ્રીમાળી. 8980039219 

૧૬ જેતપરુપાવી પાધંરા પ્રા.આ.કેન્રષ્. ડો.ઉત્તમિલા રાઠવા. 8980039162 

૧૭ જેતપરુપાવી સુકાલ પ્રા.આ.કેન્રષ્. ડો.જ્યોત્તત.રાઠવા 8980039220 

૧૮ જેતપરુપાવી સુકાલ પ્રા.આ.કેન્રષ્. ડો. કેુશા.રાઠવા. 8980039163 

૧૯ જેતપરુપાવી ઉચાપાન પ્રા.આ.કેન્રષ્. ડો.નીલકમલત્તસિંગ 8980039164 

૨૦ જેતપરુપાવી અપણણ હોસ્સ્પટલ 

જેતપરુપાવી. 

ડો.અજય.ત્તસિંગ. 9925669339 

૨૧ જેતપરુપાવી સોની હોસ્સ્પટલ 

જેતપરુપાવી. 

ડો. કેુશ.કે.સોની. 9427356799 

૨૨ જેતપરુપાવી આસ્થા પ્ક્લનીક 

જેતપરુપાવી. 

ડો.કલ્પેશ.બી.પટેલ 9429368080 

૨૪ જેતપરુપાવી ત્તશવ પ્ક્લનીક જેતપરુપાવી. ડો.વી.આર.પટેલ 9825467100 

૨૫ જેતપરુપાવી આત્તશવાણદ પ્ક્લનીક 

જેતપરુપાવી. 

ડો.રકતી.પટેલ 9427353754 

૨૬ જેતપરુપાવી શ્રી હરી પ્ક્લનીક ડો.મહશે.ડી.રાઠવા 9913352726 
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જેતપરુપાવી. 

૨૭ જેતપરુપાવી વાણી ક્લીનીક 

જેતપરુપાવી. 

ડો.પ્રકાશ.બી.પટેલ. 9879526210 

૨૮ જેતપરુપાવી વાણી ક્લીનીક 

જેતપરુપાવી. 

ડો.પ્રણવ.બી.પટેલ. 9428696896 

૨૯ જેતપરુપાવી ઉત્તમિ ક્લીનીક જેતપરુપાવી. ડો.કશ્યપ. પરીખ. 9925015284 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૩૦ કદવાલ પ્રાથમીક આરોગ્ ય કેન્ રષ્  

કદવાલ 

ડો. અજય બાયસ ૮૯૮૦૦ ૩૯૧૨૧ 

૩૧ કદવાલ પ્રાથમીક આરોગ્ ય કેન્ રષ્  

વુાડા 

ડો. અજય બાયસ ૮૯૮૦૦ ૩૯૧૨૧ 

૩૨ કદવાલ પ્રાથમીક આરોગ્ ય કેન્ રષ્  

બાર 

ડો. ચૌહાણ સાહબે ૮૯૮૦૦ ૩૯૧૫૭ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૩૩ સખંેડા સા રૂહક આરોગ્ય કેન્દ્વ 

સખંેડા 

એસ.એસ.શીંગ સાહબે ૦૨૬૬૫ – ૨૪૩૩૦૩ 

૩૪ સખંેડા પી.એસ.સી.ભાટપરુ એચ.ડી.પટેલ સાહબે ૮૯૮૦૦૩૯૨૦૭ 

૩૫ સખંેડા પી.એસ.સી.બહાદરપરુ ત્તપ્રયકંાબેન કોલી ૮૯૮૦૦૩૯૨૦૬ 

૩૬ સખંેડા પી.એસ.સી.મગંલભારતી ડો.રાજીવ નયન ૯૬૦૧૭૨૯૬૬૨ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 99 

 

  

૩૭ નસવાડી અ  ુકલીનક શ્રી અરત્તવદભાઈ 

બલાભાઈ ૫ટેલ 

૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૨૮ 

૩૮ નસવાડી શુ્રી કલીનક શ્રી રુૂશ૨ણ મણીભાઈ 

૫ટેલ 

૦૨૬૬૧-૨૭૨૧૦૧ 

૩૯ નસવાડી શ્રીજી કલીનક શ્રી અજયભાઈ શાહ ૦૨૬૬૧-૨૭૨૩૩૨ 

૪૦ નસવાડી હાદીક હોસ્ પીટલ શ્રી નરેશભાઈ એસ 

આચાયણ 

૦૨૬૬૧-૨૭૨૧૪૨ 

૪૧ નસવાડી અજય કલીનક શ્રી જયતં્તતભાઈ એમ 

૫ટેલ 

૦૨૬૬૧-૨૭૨૦૯૪ 

૪૨ નસવાડી ખુી કલીનક શ્રી મક દુ એમ ુ રેશી ૯૪૨૬૫૦૫૨૬૨ 

૪૩ નસવાડી લકી કલીનીક શ્રી ઈમરાન ૨ઝાક 

મેમણ 

૯૪૨૬૨૭૭૬૯૯ 

૪૪ નસવાડી રામગો ુલ કલીનક શ્રી રા ુલ આ૨ ૫ટેલ ૯૯૦૯૨૧૪૦૮૫ 

૪૫ નસવાડી લકી કલીનીક શ્રી ઈમતીયાઝ ગફા૨ 

મેમણ 

૯૪૨૬૨૭૧૬૯૨ 

૪૬ નસવાડી નસવાડી સી.એચ.સી. શ્રી.હમેતંભાઇ ડી 

રાજપરુા 

૯૪૨૬૩૧૭૨૫ 

૪૭ નસવાડી ગઢબોરીયાદ પી.એચ.સી. શ્રી સદંીપભાઇ ઠા ુર ૯૪૨૮૦૦૫૭૬૭ 

૪૮ નસવાડી તણખલા પી.એચ.સી. શ્રી ણુવતભાઇ 

ઇસરવાડીયા 

૯૪૨૮૦૦૫૭૭૦ 
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૪૯ નસવાડી આમરોલી પી.એચ.સી. શ્રી મનીશભાઇ 

પરમાર 

૯૪૨૮૦૦૫૭૬૫ 

૫૦ નસવાડી ુ ગ્ધા પી.એચ.સી. શ્રી ડી.એન વાઘેલા ૯૪૨૮૦૦૫૭૬૬ 

૫૧ નસવાડી પલાસણી પી.એચ.સી. શ્રી કેુશ પટેલ ૯૪૨૮૦૦૫૭૬૯ 

રંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૫૨ રંગપરુ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્રષ્ 

રંગપરુ 

ડો.જયેશ.એમ.રાઠવા ૮૯૮૦૦૩૯૨૧૩ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૫૩ છોટાઉદેપરુ (સરકારી) રેફરલ હોસ્પીટલ 

છોટાઉદેપરુ 

ડો.આશીશ ઓ.સચદેવ 

અત્તધક્ષક શ્રી. 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૦૬૬ 

૫૪ છોટાઉદેપરુ કેસર હોસ્પીટલ 

છોટાઉદેપરુ રુૂ ૃપા સો.સા 

ડો.એ.રાજુભાઇ ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૫૭૧ 

મો.૯૭૨૬૫૮૪૦૦૫ 

૫૫ છોટાઉદેપરુ ય નુા કલીનીક એન્ડ 

ય નુા ડેન્ટલ કલીનીક 

છોટાઉદેપરુ સરકારી 

દવાખાના સામ ે

ડો. પી.એસ. રાજન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૫૮ 

૫૬ છોટાઉદેપરુ ક ભુાઇ આર શાહ.કલીનીક 

રજપતુ ફળીયા છો.ઉ 

ડો.ક ભુાઇ આર શાહ. ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૦૧૫ 

૫૭ છોટાઉદેપરુ ુ ંવરત્તસિંહ ડાવર કલીનીક 

કસ્બા પીકઅપ સ્ટેંડ પાસે 

ડો. ુ ંવરત્તસિંહ ડાવર ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૯૧ 

૫૮ છોટાઉદેપરુ ડો.હષૅદભાઇ  પટેલ 

કલીનીક લાઇિેરી રોડ 

ડો.હષૅદભાઇ  પટેલ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૭૮ 
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છો.ઉ 

૫૯ છોટાઉદેપરુ ફીજીસીયન એન્ડ સર્જન 

છો.ઉ સરદાર બાગ પાસે 

ડો.એમ.બી. મણીયાર ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૭૩૪ 

૬૦ છોટાઉદેપરુ મહાવીર કલીનીક છો.ઉ 

કલ્બ રોડ 

ડો. ણુવતં આર શાહ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૦૪૩ 

૬૧ છોટાઉદેપરુ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ 

તેજગઢ 

ડો. નીહાબેન ડી.ભટટ ૦૨૬૬૯ ૨૪૮૪૧૧ 

૬૨ છોટાઉદેપરુ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ 

ઝોઝ 

ડો બાયસ ૦૨૬૬૯ ૨૬૫૫૨૦ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૬૩ કવાટં કેસર  હોસ્પીટલ કવાટં 

બોડેલી રોડ કવાટં 

ડૉ. શ્રી એ. રાજુ. ૦૨૬૬૯ ૨૫૪૫૭૮ 

૯૪૨૮૫ ૨૦૪૧૫ 

૬૪ કવાટં સા રુહક આરોગ્ય કેંન્રષ્ 

કવાટં 

ડૉ. શ્રી પખંીલ પુ્તા ૭૫૬૭૦ ૦૦૧૬૩ 

ડૉ. શ્રી ચીરાગ રાઠવા ૯૮૭૯૯ ૩૮૦૭૧ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૦ 

એમ્બ્ લુન્સ અંગેની માડહિી 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

એમ્બ્હલુન્સ ધારક સસં્થા ુ ં

નામ 

સચંાલક ુ ંનામ, 

સરના ુ ં

મો. નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી પી.એચ.સી. અલીપરુા ૧૦૮ 

GJ 18 G 3334 

પી.એચ.સી. 

અલીપરુા ૧૦૮ 

૭૬૯૮૮૧૩૨૨૪ 

૨ બોડેલી બોડેલી જનરલ હોસ્પીટલ 

અલીપરુા બોડેલી 

GJ.6.Z.202 ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૭૧૨ 

૩ બોડેલી જલારામ આઇ હોસ્પીટલ 

બોડેલી 

GJ.6.X.921 ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૫૯૧ 

૪ બોડેલી બોડેલી ઢોકલીયા પબ્લીક 

હોસ્પીટલ 

GJ.6.X.૩2 ૦૨૬૬૫ ૨૨૨ ૪૬૮ 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૫ જેતપરુ પાવી સા રુહક આરોગ્ય કેન્રષ્ 

જેતપરુપાવી 

જેતપરુપાવી ૦૨૬૬૪-૨૪૨૧૫૬ 

૬ જેતપરુ પાવી બ્લોક હલે્થ ઓફીસ 

જેતપરુપાવી 

જેતપરુપાવી ૧૦૮ 

 

૭ જેતપરુ પાવી પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ 

ડુગંરવાટં 

ડુગંરવાટં ૧૦૮ 

૯ સખંેડા ૧૦૮ એમ્બ્હલુન્સ સખંેડા ૧૦૮ 
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નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૦ નસવાડી ૧૦૮ --  ૧૦૮ 

૧૧ નસવાડી સી.એચ.સી. નસવાડી સી.એચ.સી. 

નસવાડી 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૪૬ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ છોટાઉદેપરુ રેફરલ હોસ્પીટલ છો.ઉ 

એમ્બ્હલુન્સ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૦૬૬ 

(૧) જી.જે.૧૮.જી.૬૭૨૫ 

(૨) જી.જે.૧૮.જી.૬૮૦૮ 

૧૩ છોટાઉદેપરુ ૧૦૮ એમ્બ્હલુન્સ છો.ઉ 

(સી.એચ.સી) 

૧૦૮ (૧) જી.જે.૧૮.જી.૩૩૮૨ 

(૨) જી.જે.૧૮.જી.૩૬૦૪ 

(૩) જી.જે.૧૮.જી.૩૬૬૮ 

૧૪ છોટાઉદેપરુ નગર પાલીકા સેવાસદન 

છો.ઉ 

૧૦૧ 

૦૨૬૬૯-

૨૩૨૧૦૧ 

(૧) જી.જે.૬.ઝેડ.૬૧૫૧ 

(૨) 

જી.જે.૬.એકસ.૧૪૧૬ 

(૩) જી.જે.૬.ઝેડ.૧૦૧ 

૧૫ છોટાઉદેપરુ દીપક ફાઉન્ડેશન રસ્ટ છો.ઉ ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૫૦૭ 

(૧) જી.જે.૬.હ.ુ૧૯૯૩ 

(૨) જી.જે.૬.વાય.૦૦૦૮ 

૧૬ છોટાઉદેપરુ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ 

તેજગઢ 

૦૨૬૬૯ 

૨૪૮૪૧૧ 

(૧) જી.જે.૬.ઝેડ.૧૬૩૧ 

૧૭ છોટાઉદેપરુ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રષ્ ઝોઝ ૦૨૬૬૯ 

૨૬૫૫૨૦ 

(૧) જી.જે.૧૮.જી..૬૩૬૭ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૮ કવાટં ૧૦૮ જુરાત સરકાર ૧૦૮ - 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૧ 

 

મડંપ સત્તવિસ ધારકોની યાદી 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ મડંપ સત્તવિસ ુ ંનામ સચંાલક ુ ંનામ, 

સરના ુ ં

મો. નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી મહારાજા મડંપ સત્તવિસ 

અલીપરુા 

ભરતભાઇ પ્રાણલાલ 

ઠક્કર રહ.ેબોડેલી 

તા.સખંેડા 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ 

૯૨૫  ૯૮૨૫૩ 

૭૫૯૨૫ 

૨ બોડેલી ભુમ મડંપ સત્તવિસ 

ગોપાલ ટોરકઝ પાસે 

અલીપરુા 

રકશોરભાઇ મહાદેવ 

પ્રસાદ અગ્રવાલ 

રહ.ેમાધવ નગર 

સો.સા.અલીપરુા 

તા.સખંેડા 

૦૨૬૬૫ ૨૨૧ 

૨૪૪  ૯૪૨૮૧ 

૭૦૧૪૩ 

૩ બોડેલી અમન ફરાસખાના 

ુ ંભારવાડા 

ખત્રી વસીમભાઇ 

નાસીરભાઇ 

રહ.ે ુભારંવાડા બોડેલી 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૭ ૮૨૫૪૧ 

૪ બોડેલી વૈભવ મડંપ સત્તવિસ 

ડભોઇ રોડ 

બાલ ૃ  ણ 

િીજ ષુણલાલ લાલા 

રહ.ેદાલીયા કમ્ પાઉન્ ડ       

ગીતા નગર બોડેલી 

૯૨૨૮૩ ૧૨૪૨૦ 

૫ બોડેલી સ્ વામી મડંપ 

સત્તવિસરામજી મરંદર 

સામે ઢોકલીયા 

પચંાલ મોન્ ટુભાઇ રહ.ે 

ગરબીચોક બોડેલી 

૯૮૨૫૩ ૨૦૬૩૩ 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 
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૬ જેતપરુ પાવી ગાયત્રી ફરાસખાના 

જેતપરુપાવી 

મહને્રષ્ભાઇ કંચનલાલ 

પચંાલ રહ.ે 

જેતપરુપાવી 

૯૯૭૯૩૨૦૮૮૮ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૭ કદવાલ ગોપી ફરાસખાના ગોત્તવિંદભાઇ સાબ ભાઇ 

બારીયા રહ-ેકદવાલ 

૯૭૧૨૮૭૪૨૨૩ 

૮ કદવાલ રુૂક્રુપા ફરાસખાના ત્તવશાલભાઇ ર ભુાઇ 

બારીયા 

૯૭૨૭૩૫૩૩૧૪ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૯ સખંેડા લકી ફરાસખાના 

સખંેડા 

ત્તસ લુભાઇ રાજા પેન્ટર 

રહ.ેસખેંડા તા.સખેંડા 

૯૯૨૫૦૯૧૫૦૩ 

૧૦ સખંેડા જનતા ફરાસખાના 

સખંેડા 

રદનેશભાઇ મગનભાઇ 

તડવી રહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૯૨૪૦૫૮૪૯૧ 

૧૧ સખંેડા આશા ફરાસખાના 

સખંેડા 

મ ભુાઇ જોરાભાઇ 

બારીયા રહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૭૨૧૦૦૧૭૭૭ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ નસવાડી મોના સાઉન્ડ એન્ડ 

ફરાસખાના 

હરરકીશન ઉફે 

લાલાભાઇ અશોકભાઇ 

મોદી 

૯૪૨૭૩૪૯૪૨૯ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૩ છોટાઉદેપરુ ભુમં ફરાસખા ુ ં અત્તનલભાઇ રમણભાઇ 

અગ્રવાલ 

૯૪૨૭૫ 

૪૧૦૩૪ 

૧૪ છોટાઉદેપરુ સો  ુફરાસખા ુ ં ત્તવમલભાઇ દેસાઇ ૯૪૨૭૦ ૭૫૦૦૭ 

૧૫ છોટાઉદેપરુ સાઇ ફરાસખા ુ ં મનીષ રાજુભાઇ પરુાણી ૯૯૭૪૧ ૩૬૭૫૮ 
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૧૬ છોટાઉદેપરુ મહારાજા ફરાસખા ુ ં અશોકભાઇ રામપ્રસાદ 

અજમેરી 

૯૪૨૬૫ ૯૪૧૪૩ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૭ કવાટં ફરાસખાના કવાટં 

મહાકાળી માતાના 

મરંદર પાસે 

ચેતનભાઇ ભોગીલાલ 

પચંોલી રહ.ે કવાટં 

મહાકાળી માતાના 

મરંદર પાસે 

૯૪૨૭૩ ૪૫૩૧૨ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૨ 

 

મીનીબસ, ટેમ્પા, ટ્રકની માડહિી 

અ.

ન.ં 

પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

વાહન માભલક ુ ંનામ, 

સરના ુ ં

મો. નબંર વાહનનો 

પ્રકાર 

વાહન નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી ત્તસિંધાભાઇ નાજાભાઇ 

ભરવાડ 

૯૯૭૯૭ 

૨૬૭૨૧ 

આઇસર GJ.7.TT.5932 

૨ બોડેલી જગરદશભાઇ ગભંીરભાઇ 

સોમવશંી 

૯૮૭૯૧ 

૮૦૫૬૬ 

આઇસર GJ.6.TT.7263 

૩ બોડેલી ભારતભાઇ પ્રાણલાલ ઠક્કર ૯૮૨૫૩ 

૨૫૯૨૫ 

આઇસર GJ.6.TT.9925 

૪ બોડેલી ગણપતભાઇ મકાભાઇ 

બારીયા 

૯૮૭૯૬ 

૫૦૪૩૫ 

આઇસર GJ.6.Z.6249 

૫ બોડેલી જાકીરભાઇ ઇકબાલભાઇ 

મેમણ 

૯૯૨૫૯ 

૭૮૩૮૬ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.23.T.8373 

૬ 

 

બોડેલી સલીમભાઇ એસ.એસ ખોઝા ૯૮૨૫૬ 

૮૪૦૨૪ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.Y.5438 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.VV.9186 

આઇસર GJ.6.Z.6244 

૭ બોડેલી પ્રરદપસીંહ એસ મહારાવ ૯૮૨૫૭ 

૯૩૨૭૭ 

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

૫૩૨૫૧ 

આઇસર GJ.6.Y.7378 

૯ બોડેલી નાનજીભાઇ રેવાભાઇ 

ભરવાડ 

૯૯૭૯૧ 

૯૨૪૪૪ 

આઇસર GJ.6.X.7588 

૧૦ બોડેલી ભીમાભાઇ નાજાભાઇ 

ભરવાડ 

૯૯૨૫૧ 

૮૭૧૯૯ 

આઇસર GJ.16.X.7432 

૧૧ બોડેલી મહને્ રષ્ભાઇ રણજીતભાઇ 

બારીયા 

૯૮૨૫૫ 

૯૭૭૩૭ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.17.X.3583 

૧૨ બોડેલી ઐહબુભાઇ ઇિાહીમભાઇ 

મોલવી 

૯૭૨૭૧ 

૨૨૧૪૪ 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.Y.8961 

૧૩ 

 

બોડેલી રદપક ુમાર જગદીશ ચન્ રષ્ 

મહતેા 

૯૮૨૫૨ 

૨૧૫૨૫ 

આઇસર GJ.6.VV.4218 

આઇસર GJ.6.TT.9610 

આઇસર GJ.6.Z.7117 

રક GJRS 6179 

 

૧૪ બોડેલી મહે બુભાઇ અહમેદભાઇ 

મન્ રુી 

૯૮૨૫૮ 

૭૩૬૫૭ 

 રક GJ.1TT.9080 

 રક GJ.6.W.9060 

 રક GJ.1.V.6949 

આઇસર GJ.6.VV.6463 

૧૫ બોડેલી સરોજબેન તે સમદભાઇ ૯૮૨૫૦ આઇસર GJ.6.VV.6319 
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મન્ રુી ૪૦૨૭૮ રક GQB.7058 

 રક GJ.2.T.8260 

૧૬ બોડેલી ત્તનતીનભાઇ સેવતંીલાલ 

શાહ 

૯૫૮૬૧ 

૧૬૭૭૨ 

રક GJ.6.Z.6872 

રક GJ.1.TT.4610 

૧૭ બોડેલી રુશીદ અહમેદ સઇદ 

અહમેદ અન્ સારી 

૯૮૨૫૮ 

૯૪૪૭૮ 

રક GJ.17.X.2422 

રક GJ.6.VV.4225 

રક GJ.18.T.1500 

રક GJ.6.Z.6685 

૧૮ બોડેલી હશનભાઇ કાસમભાઇ 

કડીયા 

૯૮૨૫૦ 

૪૪૬૧૯ 

રક GJ.6.TT.5201 

૧૯ બોડેલી અકબરભાઇ કાસમભાઇ 

કડીયા 

૯૮૨૫૦ 
૪૪૬૧૯ 

રક GJ.7.Y.386 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૨૦ જેતપરુપા

વી 

રા ુલભાઇ નરેશચનં્રષ્ શાહ  

રહ ેજેતપરુ પાવી 

૯૪૨૮૮૭૯૪૪૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૭ એક્ષ 

૫૨૮૭ 

૨૧ જેતપરુપા

વી 

યા ુબ મહમંદ ખત્રી રહ ે

જેતપરુ પાવી 

૯૮૨૫૨૮૧૪૪૫ આયસર 

ટેમ્પો 

જીજે ૬ ટીટી 

૭૫૧૦ 

૨૨ જેતપરુપા

વી 

“-“ “-“ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૭ એક્ષ 

૩૭૫૧ 

૨૩ જેતપરુપા મકરાણી ઇરફાનઅલી ૯૯૦૯૫૫૦૧૬૩ આયસર જીજે ૯ વી ૨૦૫૮ 
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વી મુતાજઅલી રહ ેજેતપરુ 

પાવી 

ટેમ્પો 

૨૪ જેતપરુપા

વી 

સુાભાઇ અહમેદભાઇ મફત 

રહ ેજેતપરુ પાવી 

૯૪૨૭૦૭૫૩૯ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ વી ૭૩૯૬ 

૨૫ જેતપરુપા

વી 

ભબલાલભાઇ અહમેદ મફ્ફ્ત 

રહ ેજેતપરુ પાવી 

૯૪૨૮૩૦૩૭૪૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૫ એક્ષ 

૧૭૪૮ 

૨૬ જેતપરુપા

વી 

હત્તનફ ઇિારહમ શેખ રહ ે

જેતપરુ પાવી 

૯૭૧૪૬૯૫૩૪૮ ૭૦૯ ટેમ્પો જીજે ૬ ડબલ્હ ુ

૮૬૬૦ 

૨૭ જેતપરુપા

વી 

આરીફ સઇદભાઇ રુાબ રહ ે

જેતપરુ પાવી 

૯૪૨૭૦૭૫૩૯૩ ૭૦૯ ટેમ્પો જીજે ૧૭એક્ષ 

૫૯૯૦ 

 

૨૮ જેતપરુપા

વી 

મહે દુઅયાઝ મહફેજભાઇ 

રુાબ રહ ેજેતપરુ પાવી 

૯૯૭૯૧૯૨૨૦૬ રક જીજે ૭ વાય 

૧૫૬૨ 

૨૯ જેતપરુપા

વી 

પ્રકાશભાઇ રાયસીંગભાઇ 

રાઠવા રહ,ે અભણયારષ્ી 

૯૯૭૮૫૭૦૪૦૭ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ ઝેડ 

૬૧૨૭ 

૩૦ જેતપરુપા

વી 

પ્રફલચ6ન્રષ્ મભણલાલ શાહ 

રહ ેજેતપરુ પાવી 

૯૮૨૫૮૭૩૭૦૨ આયસર 

ટેમ્પો 

જીજે ૭ હ ુ૭૮૫૧ 

૩૧ જેતપરુપા

વી 

રુમહમદ ન્યાજમહમંદ 

મકરાણી રહ ેજેતપરુ પાવી 

૯૫૩૭૩૭૩૦૩૦ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૭ એક્ષ 

૬૪૧૬ 

૩૨ જેતપરુપા

વી 

રફરોજ અબ્ ુલ ચૌહાણ રહ ે

જેતપરુ પાવી 

૯૯૭૯૧૯૨૦૫૭ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ હ ુ૮૩૪૯ 

૩૩ જેતપરુપા મકાભાઇ મોહનભાઇ રાઠવા ૯૭૨૭૧૨૨૧૪૯ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ઝેડ ૪૯૫૬ 
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વી રહ ેમોટીરાસલી 

૩૪ જેતપરુપા

વી 

રમેશભાઇ મોહનભાઇ રહ ે

મોટીરાસલી 

૯૪૨૮૩૦૩૭૭૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૬ ડબ્લ્હ ુ

૭૮૬૭ 

૩૫ જેતપરુપા

વી 

આરરફ લુતાનજી ખત્રી રહ ે

જેતપરુ પાવી 

૯૪૦૯૩૭૧૮૦૧ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજે ૧૭એક્ષ 

૪૯૬૧ 

 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૩૬ સખંેડા અહમેદ ુસેન અબ્ ુલ 

મજીદ દલ રહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ ટેમ્પા -- 

૩૭ સખંેડા રફરોજભાઇ રહીમભાઇ 

મન્ રુી રહ.ેબહાદરપરુ 

તા.સખંેડા 

૯૯૦૯૫૩૨૩૩૨ રક -- 

૩૮ સખંેડા ત્તસદીકભાઇ અકબરભાઇ 

મલેક રહ.ે સખેંડા તા.સખેંડા 

૯૮૨૫૫૫૭૦૮૬ ટેમ્પા -- 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૩૯ નસવાડી અત્તમત ુમાર છત્રત્તસિંહ 

અસસરીયા રહ.ે કઠોલી 

તા.સખંેડા જજ.છોટાઉદેપરુ 

૯૭૨૬૭૩૫૫૪૪ કમાન્ડર 

જીપ 

GJ1AR6989. 

૪૦ નસવાડી સકીલભાઇ બસીરભાઇ 

મલેક રહ.ે અગર 

તા.ત્તતલકવાડા 

૯૪૨૪૦૭૦૬૬૭ કમાન્ડર 

જીપ 

GJ615C7253 
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૪૧ નસવાડી સાકીરભાઇ અબ્ ુલભાઇ 

શેખ રહ.ે નસવાડી 

૯૦૯૯૨૬૩૭૫૦ પીકઅપ GJ6XX9583 

૪૨ નસવાડી ઈમરાનભાઇ સફીમહમદ 

મેમણ રહ.ે નસવાડી 

૮૯૮૦૮૫૧૧૮૬ રેકક્ષ GJ6AH9129 

૪૩ નસવાડી રાઠવા ચનં્ રષ્કાતંભાઇ 

ગોકળભાઇ રહ.ે આમરોલી 

૯૭૨૬૨૮૫૨૪૮ ટેમ્પો GJ6TT5738 

૪૪ નસવાડી હાજીમહમદ ફારૂખદાઉદ 

દીવાન રહ.ે નસવાડી 

૯૪૨૭૦૭૬૪૧૭ ટેમ્પો GJ6U6178 

૪૫ નસવાડી શૈલેસભાઇ રેુશચનં્ દ્દ 

મહશે્વરી રહ.ે ત્તશવનગર 

૯૪૨૭૭૮૯૬૬૦ ટાટા મુો GJ 07 AG 4860 

૪૬ નસવાડી તૈયબભાઇ અબ્ ુલસલીમ 

બાડંી રહ.ે નસવાડી 

૯૯૭૯૪૨૩૩૭૭ આઈસર GJ16V3741 

૪૭ નસવાડી કાદરભાલ રજાકભાઇ મેમણ 

રહ.ે નસવાડી 

૯૯૦૯૮૩૫૯૭૭ ૪૦૭ ટેમ્પો GJ5V469 

૪૮ નસવાડી લાલભાઇ સાવલીયાભાઇ 

ડુ.ંભીલ રહ.ે તલાવ 

નસવાડી 

-- ૪૦૭ ટેમ્પો GJ5B4486 

રંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૪૯ રંગપરુ રાઠવા દરસીંગભાઇ 

મનસીંગભાઇ રહ.ેબલાવાટં 

તા.જી-છોઉ 

૮૯૮૦૨૮૨૪૩૯ ક્રુઝર જી.જે-૬ બી.બી 

૬૮૬૩ 

૫૦ રંગપરુ રાઠવા કાન્તીભાઇ ૮૨૩૮૨૯૮૦૬૦ ફુાન જી.જે-૬ એ.ટી 
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હીમલાભાઇ રહ.ેપાડલીયા 

તા.જી-છોઉ 

૩૬૧૩ 

૫૧ રંગપરુ લાલસીંગભાઇ લુીયાભાઇ 

રાઠવા રહ.ે કટારવાટં 

૯૫૮૬૦૯૦૭૩૭ ટેમ્પો ૪૦૭ જી.જે-૨૩   

૨૧૬૩ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૫૨ છોટાઉદેપરુ ગોપલભાઇ રુદનભાઇ 

શાહ 

૯૪૨૭૮ 

૪૩૯૦૯ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૬.વી.૫૭૦૭ 

૫૩ છોટાઉદેપરુ સાબીર એ. મકરાણી કસ્ બા 

પીકઅપ 

૯૪૨૭૮ 

૪૩૬૮૭ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૧૭.એકસ 

૩૯૩૬ 

૫૪ છોટાઉદેપરુ સાજીદઅલી કાસમઅલી 

મકરાણી 

૯૪૨૭૦ 

૩૩૧૬૩ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૬.વી.૬૦૨૪ 

૫૫ છોટાઉદેપરુ મજુંરઅલી એચ. બલોચ ૯૪૨૮૦ 

૭૦૯૦૭ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૭.એકસ.૫૫

૭ 

૫૬ 

 

છોટાઉદેપરુ નજરઅલી એમ. બલોચ ૯૪૨૯૧ 

૫૧૪૮૭ 

ટાટા ૪૦૭ જી.જે.૬.હહુ.ુ૭૩૯

૦ 

૫૭ છોટાઉદેપરુ દીલાવર ુસેન એહમદ 

ુસેન મણીયાર 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૨૧૬ 

મીની 

લકઝરી 

જી.જે.૬.ઝેડ.૩૮૪

૮ 

૫૮ છોટાઉદેપરુ ફારુક એ. ફોદા ૦૨૬૬૯ 

૨૩૩૧૬૦ 

મીની 

લકઝરી 

જી.જે.૬.ઝેડ.૩૧૧

૧ 

૫૯ છોટાઉદેપરુ હુ સુભાઇ કાલભુાઇ પઠણ ૯૪૨૬૫ 

૯૯૧૧૬ 

મીની 

લકઝરી 

જી.જે.૬.ઝેડ.૨૪૮

૬ 
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૬૦ છોટાઉદેપરુ મનીષ રમેશભાઇ શાહ ૯૮૨૪૧ 

૬૮૬૯૨ 

લકઝરી જી.જે.૬.ઝેડ.૩૪૩

૨ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૬૧ કવાટં ગોપાલભાઇ મોહનભાઇ 

વણકર રહ.ેકવાટં તા.કવાટં 

- ગામા જીપ જી.જે ૪ 

એમ.૧૫૯૨ 

૬૨ કવાટં શૈલેષભાઇ ગોત્તવિંદભાઇ 

રાઠવા રહ.ેઅભયરાજ 

કોલોની કવાટં તા.કવાટં 

- કમાન્ ડર 

જીપ 

જી.જે. ૬ એએ 

૩૭૯૨ 

૬૩ કવાટં શૈલેષભાઇ ચીમનભાઇ 

રાઠવા રહ.ેનસવાડી ચોકડી 

કવાટં તા.કવાટં 

- રેક્ષ જીપ. જી.જે.૬ 

એ.બી.૮૮૩૧ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧3 
 

લોિની હકીકિ દશાવવિી માડહિી 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ લોજ ુ ંનામ, 

સરના ુ ં

સચંાલક/માભલક ુ ં

નામ 

મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી પરુોહીતલોજ 

અલીપરુા 

સાવન વેલાજી પરુોહીત 99245 70643 

૨ બોડેલી શેરે પજંાબ 

લોજઅલીપરુા 
ભજનલાલ તરલોકત્તસહ સૈની 

99784 95265 

૩ બોડેલી લક્ષ્મી લોજ બોડેલી કીતી ુમારવ્રજલાલ ધં કુીયા 97278 49535 

૪ બોડેલી ગરીબી લોજ 

બોડેલી 

સબ્બીર ઈસ્માઈલ શેખ 98793 21141 

૫ બોડેલી શ્રાધ્ધા હોટલ 

અલીપરુા 

રામચનં્રષ્ ભોમાજી ભટ્ટ 98797 23923 

૬ બોડેલી બાદશાહ હોટલ અલ્તાફ ુસેન ઉફે બોબડો 

લુામ ર લુ ુરેશી 

98257 93286 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૭ જેતપરુપાવી હરી ઓમ લોજ  

જેતપરુપાવી 

અત્તનલભાઇ રમણભાઇ 

રાઠવા રહ.ેરતનપરુ 

તા.જેતપરુપાવી 

જજ.છોટાઉદેપરુ 

મો.ન.ં૯૯૭૮૫૧૦૪૪૩ 
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૮ જેતપરુપાવી પટેલ નાસ્તા હાઉસ 

એસ.સી.સ્ટેન્ડ પાસે 

જેતપરુપાવી 

મહશેભાઇ નગીનભાઇ પટેલ 

રહ.ેઉમરવા તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપરુ 

મો.ન.ં૯૪૨૭૮૩૬૧૫૮ 

૯ જેતપરુપાવી મોગલાઇ હોટલ 

જેતપરુપાવી હાઇવે 

રોડ ની બાજુમા ં

મહમદ હનીફ લેુમાન ખત્રી 

રહ.ે જેતપરુપાવી હાઇવે રોડ 

ની બાજુમા ં

મો.ન.ં૯૪૨૭૦૭૫૩૬૦ 

૧૦ જેતપરુપાવી શકંરત્તવજય નાસ્તા 

હાઉસ જેતપરુપાવી 

દાડંીયા બજાર 

ત્તનલેશભાઇ પરસોિમભાઇ 

પટેલ રહ.ેતારાપરુ તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપરુ 

મો.ન.ં૯૪૦૮૩૪૭૬૭૩ 

૧૧ જેતપરુપાવી અ તૃ ગાડણન હોટલ 

સ્ વામી નારાયણ 

મદંીરની બાજુમા ં

જે.પાવી 

પ્રકાશભાઇ બા લુાલ પટેલ 

ચાચક રહ.ેચાચક તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપરુ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૪૪૬૩૦૯ 

૧૨ જેતપરુપાવી રે  ુહોટલ રમેશભાઇ ભગવાનભાઇ 

પટેલ રહ.ેચાચક તા.જે.પા 

જજ.છોટાઉદેપરુ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૭૪૫૫૨૭ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૧૩ સખંેડા જલારામ 

ભોજનાલય, સખંેડા 

મહને્દ્વભાઇ ગોંત્તવદલાલ 

જોશી 

૯૮૭૯૧૨૭૯૪૯ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૪ નસવાડી ધુા રેસ્ટોરંટ 

જ.નાકા ન.૧ 

નસવાડી 

દેવકીનદંન રાધેશ્યામ શમાણ ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૧૫૮ 
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૧૫ નસવાડી ભવાની ૃપા 

રેસ્ટોરંટ રેલ્વે સ્ટેશન 

નસવાડી 

શાતંીલાલ ખેમચદં 

વસવાણી 

૯૪૨૬૫૩૭૨૬૦ 

૧૬ નસવાડી જલારામ રેસ્ટોરંટ 

નસવાડી 

મહશેભાઇ  ભીખાભાઇ રાણા ૯૪૨૭૩૪૯૪૦૭ 

૧૭ નસવાડી મહશે્ વરી રેસ્ટોરંટ 

સ્ટેશન રોડ 

નસવાડી 

સજંય ુમાર ઓમપ્રકાશ 

પુ્તા 

૯૮૭૯૯૫૬૧૦૮ 

૧૮ નસવાડી કીશાન રહન્ ુ  હોટલ 

સરકાર ફળીયા ચાર 

રસ્તા 

મહમંદ અબ્ ુલ કરીમ 

લાલવાલા રહ.ેનસવાડી 

૯૪૨૭૩૪૯૪૧૮ 

૧૯ નસવાડી મદીના રેસ્ટોરંટ 

એસ.ટી .ડેપો સામે 

નસવાડી 

લુાબશા ુરંશાહ દીવાન 

રહ.ેનસવાડી 

૯૯૦૪૬૬૨૪૪૩ 

૨૦ નસવાડી ગાયત્રી ૃપા 

લોજીગ એન્ડબોડીગ 

હાઉસ 

છોગારામ લા રુામ રાવલ 

રહ.ેનસવાડી રીટેનર 

રમેશભાઇ છોગારામ રાવલ 

૯૪૨૮૧૬૬૫૧૩ 

૨૧ નસવાડી કેસર ભવાની ૃપા 

લોજ 

તુ્તમત્રાબેન પ્રફલભાઇ પટેલ 

રહ.ેનસવાડી કન્ યા શાળા 

સામે 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૫૩૬ 

૨૨ નસવાડી શ્રીજી હોટલ જયશ્રીબેન જીજે્ઞશ ુમાર 

દેસાઇ 

૯૪૨૮૧૭૦૨૧૮ 

૨૩ નસવાડી હોટલ સ્ટીઈન ગેસ્ટ રશ્મીકાતં પરુસોિમભાઇ ૯૪૨૭૭૮૯૫૩૫ 
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હાઉસ નસવાડી જોષી 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૨૪ છોટાઉદેપરુ ગીતા લોજ શીવરામભાઇ ધનીરામ ભટટ 

રે.કલબ રોડ છો.ઉ 

૯૪૨૬૩ ૩૩૪૭૧ 

૨૫ છોટાઉદેપરુ ગોપાલ લોજ કાન્તીલાલ છગનલાલ જોષી 

રે.કલબ રોડ છો.ઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૩૪૨૨ 

૨૬ છોટાઉદેપરુ આદેશ હોટલ શૈલેન્રષ્ત્તસિંહ રાઠોડ રે. ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૯૯૪ 

૨૭ છોટાઉદેપરુ નીલમ હોટલ નારણદાસ હીરાનદં 

સીવનાની રહ.ેછો.ઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૬૬ 

૨૮ છોટાઉદેપરુ નીરા હોટલ અમીત એ પટેલ. રહ.ે છો.ઉ ૯૮૭૯૭૨૬૪૭૬ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૨૯ કવાટં દતાત્રેય હોટલ 

(નાસ્તા હાઉસ) 

સીતનાપ્રસાદ 

ભગવતીપ્રસાદ ત્તમશ્રા 

રહ.ેકવાટં 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૨૩૬ 

૩૦ કવાટં ચાર જુા હોટલ 

(નાસ્તા હાઉસ) 

શનાભાઇ ભટુભાઇ બારીયા 

રહ.ેકવાટં સૈડીવાસણ ચોકડી 

૯૪૨૭૭ ૮૯૯૪૫ 

૩૧ કવાટં અન્નપણુાણ લોજ કાતંાબેન બા ભુાઇ 

મેદાલાલ પડંીયા રહ.ેકવાટં 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૭૫૯   

૯૪૨૮૦ ૭૦૫૬૩ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૪ 

 

અધવલશ્કરી દળોને રહવેા માટેની વ્યવસ્થા અંગેની માડહિી 

અ.ન.ં પો.સ્ટે.નુ ંનામ રહવેાના સ્થળનુ ંનામ, 

સરના ુ ં

સચંાલકનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી શ્રી ઉદાભકત સમાજ મડંળ 

બોડેલી ભકતવાડી 

શ્રીઉદાભકત સમાજ મડંળ ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૭૯૯ 

૨ બોડેલી રજપતૂ સમાજવાડી રજપતૂ સમાજ ઉત્ કષણમડંળ 

અલીપરુા બોડેલી પ્ર ખુિઃ-

રાઉલજી ત્તવરેન્ રષ્સીંહ હરીસીંહ 

૯૯૦૯૯ ૦૦૪૯૬ 

૩ બોડેલી વૈ  ણવ સમાજની વાડી 

બોડેલી 

વૈ  ણવ સમાજનીવાડી રસ્ ટ 

બોડેલી                   

પ્ર ખુિઃ- હષણદભાઇ ળુજીભાઇ 

દેસાઇ 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૬૨૬   

૯૯૨૫૪ ૫૫૯૮૭ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ કદવાલ શ્રી ભીખાપરુા આદીવાસી 

સાવણજત્તનક હાઇસ્ ુલ 

,ભીખાપરુા 

આચાયણશ્રી-એમ.એસ.મકરાણી ૯૯૭૯૩૭૯૪૬૬ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૫ સખંેડા મગંળભારતી રકરીટભાઇ શાહ ૯૪૨૭૩૪૩૭૪૩ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 
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૬ નસવાડી જીન કંપાઉન્ ડ ઘનશ્ યામત્તસિંહજી છત્રત્તસિંહજી 

સોલકંી 

૯૪૨૭૭૮૯૭૨૩ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૭ છોટાઉદેપરુ બામણવાડી છો.ઉ પ્રદહમુનભાઇ પરુોહીત ૮૦૦૦૫૭૫૨૫૫ 

૮ છોટાઉદેપરુ આદડશ ત્તનવાસી શાળા 

વસેડી તા.છોઉ 

આદીજાતી ત્તવકાસ .ુરાજય 

ગાધંીનગર 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૮૪ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

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

 

ફસાયેલા વ્યસ્ક્િને રાખવા માટેની વ્યવસ્થાની માડહિી 

 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

રહવેા ુ ંસ્થળ, સરના ુ ં સચંાલક ુ ંનામ મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી શ્રી ઉદાભકત સમાજ મડંળ 

બોડેલી ભકતવાડી 

શ્રીઉદાભકત સમાજ મડંળ ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ 

૭૯૯ 

૨ બોડેલી રજપતૂ સમાજવાડી રજપતૂ સમાજ 

ઉતકષણમડંળ અલીપરુા 

બોડેલી પ્ર ખુિઃ-રાઉલજી 

ત્તવરેન્રષ્સીંહ હરીસીંહ 

૯૯૦૯૯ ૦૦૪૯૬ 

૩ બોડેલી વૈ ણવ સમાજની વાડી 

બોડેલી 

વૈ ણવ સમાજનીવાડી 

રસ્ટ બોડેલી                   

પ્ર ખુિઃ હષણદભાઇ 

ળુજીભાઇ દેસાઇ 

૯૯૨૫૪ ૫૫૯૮૭ 

૪ બોડેલી શેઠ 

એચ.એસ.શીરોલાવાલા 

હાઇસ્ ુલ બોડેલી 

શેઠ 

એચ.એસ.શીરોલાવાલા 

હાઇસ્ ુલ બોડેલી કત્તમટી 

રસ્ટી 

૦૨૬૬૫ ૨૨૨ 

૩૯૧ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 
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૫ કદવાલ જુરાતી પ્રાથત્તમક 

શાળા,કદવાલ 

આચાયણશ્રી-

આર.એ.બારીયા 

૯૮૨૫૪૮૭૭૪૫ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૬ છોટાઉદેપરુ પી.ડબલ   હ.ુડી.રે    ટ હાઉસ 

છો.ઉ 

મેનેજર છો.ઉ રેલ   વે સ્ટેશન ૦૨૬૬૯ ૨૫૬૦૭૮ 

૭ છોટાઉદેપરુ એસ.એફ.હાઇ    ુલ ત્તપ્ર    સીપાલ સા. ૯૯૭૯૩૯૬૪૧૧ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૮ કવાટં કોમ્હતુ્તનટી હોલ કવાટં કવાટં ગ્રામ પચંાયત 

હસ્તક 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૧૩૯ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૬ 

 

કેબલ ઓપરેટર / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનારની ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ કેબલ ઓપરેટર / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનાર ુ ં

નામ, સરના ુ ં

મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી હાજી મહમદં ઐહબુ ઇસ્ માઇલભાઇ મીઠાવાલા રહ ે

ુબેર નગર બોડેલી તા.સખેંડા 

૯૮૨૫૧ ૫૧૫૧૧ 

૨ બોડેલી રહતેન્ રષ્ ુમાર રમણલાલ ગૌસ્ વામી રહ.ેલક્ષ્ મી 

સો.સા.બ.ંન.ં૧ 

૯૮૨૫૧ ૫૩૧૫૬ 

૩ બોડેલી હરીશ ુમાર ચન્ ુલાલ દરજી રહ.ેરામજીમરંદર સામે 

બોડેલી 

૯૮૨૮૮ ૫૭૧૬૨ 

૪ બોડેલી પ્ યારેજી અકબર ુસૈન લુતાનજી રહ.ે રામનગર 

સો.સા.અલીપરુા 

૯૪૨૮૪ ૩૦૩૧૩ 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૫ જેતપરુપાવી મનહરલાલ મ રુદાસ શાહ  જ્યોત્તત કેબલ નેટવકણ 

જેતપરુપાવી 

૯૯૯૮૦૪૨૩૦૮ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૬ સખંેડા સખંેડા , જનેશભાઇ રમેશચન્દ્વ પડંયા રહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૮૪૫૭૬૭ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 
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૭ નસવાડી જાકીરભાઈ અનવરભાઈ ુ રેશી રહ.ે નસવાડી ૯૯૨૫૯૧૧૪૭૦ 

૮ નસવાડી ક ભુાઈ મણીલાલ શાહ રહ.ેતણખલા તા.નસવાડી ૦૨૬૬૧-૨૪૪૩૪૧ 

૯ નસવાડી અશોકભાઇ સોમાભાઇ મોચી રહ.ે ુ ંભારવાડા 

તા.નસવાડી 

૯૯૭૮૦૧૨૪૯૫ 

૧૦ નસવાડી મીનેશભાઇ છીતાભાઇ સોલકંી રહ.ેજકાત નાકા 

ન.ં૧ પાસે તા.નસવાડી 

૯૯૧૩૮૦૭૯૫૯ 

૧૧ નસવાડી પ્રકાશભાઇ ક ભુાઇ પાઠક રહ.ેમદનઝાપંા 

તા.નસવાડી 

૯૪૨૬૫૪૬૫૨૦ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ છોટાઉદેપરુ નીધી કેબલ સવીસ  નારણભાઇ ભાવસાર રે.છો.ઉ 

ઓલ્ ડ પેલેસ 

૯૪૨૬૫ ૯૯૦૮૮ 

૧૩ છોટાઉદેપરુ કસ્ બા ડીસ સવીસ મલેક એમ. ુસેન રહ.ેકસ્ બા 

છો.ઉ 

૯૪૨૬૫ ૯૯૦૭૬ 

૧૪ છોટાઉદેપરુ સ્ ટાર ડીસ સવીસ મલેક આઇ.બાલ સેુન રે.કસ્ બા 

છો.ઉ 

૯૪૨૭૮ ૪૩૮૮૬ 

૧૫ છોટાઉદેપરુ એકતા કેબલ નેટવકડ પઠાણ શાહનવાઝ રફીકખાન 

રે.છો.ઉ નજરબાગ 

૯૪૨૮૬ ૯૬૯૬૦ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૬ કવાટં ગોપાલભાઇ એમ. ભોઇ રહ ેપારસી ફળીયા કવાટં ૯૪૨૭૦ ૭૫૩૧૧ 

૧૭ કવાટં જોહરભાઇ એમ. વ્હોરા રહ.ેઠાણા રોડ કવાટં ૯૪૨૭૦ ૩૩૨૫૩ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૭ 

પોલીસ સ્ટેશનમા ંપરુ  ત્તનયત્રણ માટે ના સાધનોની ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

ત્તવગત સખં્યા રીમાકણસ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી બોડી પ્રોટેકટર ૫ - 

૨ બોડેલી રસ્સો મોટો ૧ - 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૩ જેતપરુ 

પાવી 

સરકારી વાહન ૧  

૪ જેતપરુ 

પાવી 

લાઇફ જેકેટ ૫  

૫ જેતપરુ 

પાવી 

રસ્સો ૧  

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૬ સખંેડા દોરડા ૨  

૭ સખંેડા બોડી પ્રોટેકટર ૨  

૮ સખંેડા બેટરી ૨  

૯ સખંેડા રીંગો તરવા માટેની ૨  
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કરાલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૦ કરાલી દોરડુ - ૧ - 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૧ નસવાડી દોરડા ૨  

૧૨ નસવાડી લાઇવ જેકેટ ૧૦  

૧૩ નસવાડી ટહબુ ૨  

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૪ છોટાઉદેપરુ દોરુ ૧  

૧૫ છોટાઉદેપરુ જેકેટ ૫  

૧૬ છોટાઉદેપરુ બેટરી ૨  

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૭ કવાટં રસ્સી (દોરડા) ૨  

 

  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  Page 

127 
 

  

પડરત્તશષ્ટ :-૧૮ 

 

પોલીસ સ્ટેશન ત્તવસ્િારમા ં મદદ કરનાર અન્ન/ ફ્રુડ પેકેટના ટ્રસ્ટીઓ ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

રસ્ટીઓ ના નામ, સરના ુ ં મોબાઇલ નબંર 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ જેતપરુ 

પાવી 

શાહ ઉમેશ ુમાર શાતંીલાલ ૯૮૨૫૦૪૪૪૫૫ 

૨ જેતપરુ 

પાવી 

શાહ અ લુ ુમાર રતનલાલ ૯૮૨૫૬૬૦૫૪૪ 

૩ જેતપરુ 

પાવી 

શાહ અંકીત(મોન્ ટુ) અશોક ુમાર ૯૪૨૮૯૭૨૫૫૫ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ છોટાઉદેપરુ સુ્તાક એમ વ્હોરા રહ.ેશ્રીજી રોડ છો.ઉ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૫૦૭ 

૫ છોટાઉદેપરુ અનીરૂધ્ધભાઇ પટેલ રહ.ે શાસ્ત્રીનગર સોસા. ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૦ 

૬ છોટાઉદેપરુ  રેકટર છો..ઉ ડોન બોસ્કો સ્ ુલ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૦૬ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૧૯ 

 

પોલીસ સ્ટેશન ત્તવસ્િારમા ં વાહન મદદ ની ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

વાહન માલીક ના નામ, સરના ુ ં મોબાઇલ નબંર 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી અંબીકા રાન્સપોટણ  જીગ્નેશભાઈ જગદીશભાઈ પચંાલ 

રહ.ેબોડેલી 

૯૮૨૫૩૨૨૮૨૫ 

૨ બોડેલી અમીના િીકસ હશનભાઈ કાશમભાઈ ધાબાવાલા 

રહ.ેઢોકલીયા તા.બોડેલી 

૯૮૨૫૦ ૪૪૬૧૯ 

૩ બોડેલી પટેલ હ્યમુ પાઈપ ફેકટરી કંચનભાઈ પટેલ  રહ.ે 

પટેલ કંમ્પાઉન્ડ બોડેલી 

૯૮૨૫૩૨૦૫૭૦ 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૪ જેતપરુ 

પાવી 

શાહ પ્રફલચનં્રષ્ મણીલાલ ૯૮૨૫૮૭૩૭૦૨ 

૫ જેતપરુ 

પાવી 

ધોબી શૈલેશ(રાજા) ત્તવઠઠલદાસ ૯૪૨૭૩૪૧૮૮૩ 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૬ સખંેડા અહમેદ ુસેન અબ્ ુલ મજીદ દલ રહ.ેસખેંડા 

તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ 

૭ સખંેડા રફરોજભાઇ રહીમભાઇ મન્ રુી રહ.ેબહાદરપરુ ૯૯૦૯૫૩૨૩૩૨ 
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તા.સખંેડા 

૮ સખંેડા ત્તસદીકભાઇ અકબરભાઇ મલેક રહ.ે સખેંડા તા.સખેંડા ૯૮૨૫૫૫૭૦૮૬ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૯ નસવાડી અત્તમત ુમાર છત્રત્તસિંહ અસસરીયા રહ.ે કઠોલી 

તા.સખંેડા જજ.છોટાઉદેપરુ 

૯૭૨૬૭૩૫૫૪૪ 

૧૦ નસવાડી સકીલભાઇ બસીરભાઇ મલેક રહ.ે અગર 

તા.ત્તતલકવાડા 

૯૪૨૪૦૭૦૬૬૭ 

૧૧ નસવાડી સાકીરભાઇ અબ્ ુલભાઇ શેખ રહ.ે નસવાડી ૯૦૯૯૨૬૩૭૫૦ 

૧૨ નસવાડી ઈમરાનભાઇ સફીમહમદ મેમણ રહ.ે નસવાડી ૮૯૮૦૮૫૧૧૮૬ 

૧૩ નસવાડી રાઠવા ચનં્ રષ્કાતંભાઇ ગોકળભાઇ રહ.ે આમરોલી ૯૭૨૬૨૮૫૨૪૮ 

૧૪ નસવાડી હાજીમહમદ ફારૂખદાઉદ દીવાન રહ.ે નસવાડી ૯૪૨૭૦૭૬૪૧૭ 

૧૫ નસવાડી શૈલેસભાઇ રેુશચનં્ દ્દ મહશે્વરી રહ.ે ત્તશવનગર ૯૪૨૭૭૮૯૬૬૦ 

૧૬ નસવાડી તૈયબભાઇ અબ્ ુલસલીમ બાડંી રહ.ે નસવાડી ૯૯૭૯૪૨૩૩૭૭ 

૧૭ નસવાડી કાદરભાલ રજાકભાઇ મેમણ રહ.ે નસવાડી ૯૯૦૯૮૩૫૯૭૭ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧ છોટાઉદેપરુ ગોપલભાઇ રુદનભાઇ શાહ ૯૪૨૭૮ ૪૩૯૦૯ 

૨ છોટાઉદેપરુ સાબીર એ. મકરાણી કસ્ બા પીકઅપ ૯૪૨૭૮ ૪૩૬૮૭ 

૩ છોટાઉદેપરુ સાજીદઅલી કાસમઅલી મકરાણી ૯૪૨૭૦ ૩૩૧૬૩ 

૪ છોટાઉદેપરુ મજુંરઅલી એચ. બલોચ ૯૪૨૮૦ ૭૦૯૦૭ 
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૬ છોટાઉદેપરુ નજરઅલી એમ. બલોચ ૯૪૨૯૧ ૫૧૪૮૭ 

૭ છોટાઉદેપરુ દીલાવર ુસેન એહમદ ુસેન મણીયાર ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૬ 

૮ છોટાઉદેપરુ ફારુક એ. ફોદા ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૬૦ 

૯ છોટાઉદેપરુ હુ સુભાઇ કાલભુાઇ પઠણ ૯૪૨૬૫ ૯૯૧૧૬ 

૧૦ છોટાઉદેપરુ મનીષ રમેશભાઇ શાહ ૯૮૨૪૧ ૬૮૬૯૨ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૧ કવાટં વરશનભાઇ ગમીરીયાભાઇ રાઠવા રહ.ેકવાટં 

તા.કવાટં 

૯૮૭૯૧૯૮૬૬૮ 

૧૨ કવાટં પ્રરદપભાઇ ગોત્તવિંદભાઇ રાઠવા રહ.ેકવાટં તા.કવાટં ૯૭૨૨૩૦૮૨૪૫ 

૧૩ કવાટં રાજુભાઇ હટીયાભાઇ રાઠવા રહ.ેહાથીખાણ તા.કવાટં ૭૮૭૪૯૬૯૦૧૧ 

૧૪ કવાટં આજમભાઇ દેવસીંગ રાઠવા રહ.ેરાયસીંગપરુા  

તા.કવાટં 

૯૦૯૯૭૨૫૧૨૮ 

૧૫ કવાટં ક ભુાઇ નાગલીયાભાઇ રાઠવા રહ.ેરાયસીંગપરુા  

તા.કવાટં 

૯૬૩૮૩ ૬૨૪૮૩ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૦ 

 

પોલીસ સ્ટેશન ત્તવસ્િારમા ં ડેમની ત્તવગિ 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં

નામ 

ડેમ ની મારહતી નામ તથા ઉચાઇ કયા ંઆવેલ છે. 

સ્થળ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી તરગોળ  તળાવ તરગોળ 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૨ જેતપરુ 

પાવી 

ખુી ડેમ ઉચાઇ ૧૪૭.૮૨ મીટર ડુગંરવાટં 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૧ કદવાલ ખુી-ડેમ ડુગંરવાટં 

૨ કદવાલ ભાભર  ડેમ ભાભર 

૩ કદવાલ ઝોઝા ડેમ  કદવાલ 

૪ કદવાલ ચલૂી ડેમ  ચલૂી 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧ છોટાઉદેપરુ નાનીઝેર  ડેમ નાનીઝેર 

૨ છોટાઉદેપરુ નાલેજ ડેમ નાલેજ 

૩ છોટાઉદેપરુ હરવાટં ડેમ  હરવાટં 

૪ છોટાઉદેપરુ જામલી ડેમ  જામલી 
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કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧ કવાટં રામી નદી ઉપર આવેલ રામી ડેમ જેની ઉંચાઇ 

૧૮૪.૦૦ 

ખડંીબારા ગામ ે
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૧ 

 

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

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ વાયરલેસ સેટ  ની મારહતી કયા ંઆવેલ છે. સ્થળ રાખેલ 

છે.અથવા રાખવામા ં

આવનાર છે. 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ જેતપરુ પાવી પરુ નીયત્રણ વખતે કુવામા 

આવનાર વા.સેટ 

 

ખુીડેમ,ઝોઝ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૨ કદવાલ સેટ-૧ ભીખાપરુા ચેક-પોસ્ટ  ખાતે 

રાખેલ છે. 

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૩ સખંેડા સખંેડા સખેંડા પો.સ્ટે. 

૪ સખંેડા બહાદરપરુ બહાદરપરુ આ.પો.મકાનમા ં

કરાલી પોલીસ સ્ટેશન 

૫ કરાલી 

 

કરાલી કરાલી 

 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 
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૬ નસવાડી બોરીયાદ આ.પો. બોરીયાદ 

૭ નસવાડી તણખલા આ.પો તણખલા 

૮ નસવાડી રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસ નસવાડી નસવાડી 

રંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૯ રંગપરુ રંગપરુ પોસ્ટેમા રંગપરુ 

 

૧૦ રંગપરુ ફેર ુવા ચેક  પોસ્ટ ફેર ુવા ચેક પોસ્ટ પર 

૧૧ છોટાઉદેપરુ છોટાઉદેપરુ પો.સ્ટે છોટાઉદેપરુ 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ છોટાઉદેપરુ તેજગઢ ઓ,પી તેજગઢ 

૧૩ છોટાઉદેપરુ ઝોઝ ઓ.પી ઝોઝ 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૪ કવાટં વાયરલેસ સેટ  પોઇન્ટ  ૩ કવાટં પોસ્ટે . રેણધા ચેક 

પોસ્ટે . પાનવડ આ.પો. 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૨ 

 

જિલ્લાના ંપો.સ   ટેની હદમા ંઆવેલ નદી  ત્તવસ્િારના ગામો ખસેડવા લાયક દશાવવત ુ ંપત્રક 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ંનામ નદી  ત્તવસ્તારના ખસેડવા લાયક 

ગામો ની મારહતી 

નદી  ુનામ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેશન 

૧ બોડેલી ઢોકલીયા નદી ફળીહ ુ ઓરંસગ નદી 

૨ બોડેલી પાણેજ.ઘેલપરુ . ખોડીયા ઉછ નદી 

જેતપરુ પાવી પોલીસ સ્ટેશન 

૩ જેતપરુ પાવી (૧) વાકંોલ (૨) હીરપરી (૩) મેસરા 

(૪) પાવી (૫) શકંર ટેકરી. ત્તસહોદ. 

સુ્કાલ 

 

ઓરસગં નદી 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ કદવાલ નીલ  

સખંેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૫ સખંેડા ચમરવાડા હરેણ 

૬ સખંેડા કંટેશ્વર ઢાઢર 

કરાલી પોલીસ સ્ટેશન 

૭ કરાલી (૧) મોરા ડુગંરી (૨) ચલામલી (૩) 

વણધા (૪) મોટીવાટં (૫) ઉન (૬) 

હરેણ નદી 
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ભીલવાણીયા (૭) રાજબોડેલી (૮) 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૮ નસવાડી આનદંપરુી અસ્સ્વન નદી 

૯ નસવાડી હરીપરુા મેણ નદી 

૧૦ નસવાડી ધામસીયા -- 

રંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૧ રંગપરુ નીલ -- 

છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ છોટાઉદેપરુ નીલ -- 

કવાટં પોલીસ સ્ટેશન 

૧૩ કવાટં ખડંીબારા.ઝાલાવાટં.દેવત.મોટી 

સાકંળ.ચીલીયાવાટં.ડેરી.વીજળી. 

મોટા વાટંા.આથાડુગંરી અમલવાટં 

રામી 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૩ 

 

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

િેના રૂટ ઉ૫ર કયા કયા ગામો આવેલ િે િેની ત્તવગિ. 

અ.ન.ં પો.સ્ટે. ુ ં
નામ 

નદીઓ/નહરેો/કાસં રૂટ ઉ૫ર આવતા 
ગામો ના નામ 

૧ સખંેડા ઓરસગં નદી બીલીયા લુવણ થી શરૂ થઈ 
કોટાલીપરુા પરુી થાય છે.  

વડેલી,નાનાઅખ
ત્યારપરુા,બહાદરપુ
ર,પી૫ળશટ,સખંેડા,
અરીઠા,કોઠીયા, 
રતનપરુ,દમોલી, 

ઉછછ નદી આમરોલી થી શરૂ થઈ સખેંડા કંઠેશ્વર 
પચેંશ્વર પરુી થાય છે. 

ટીંબી,શેરપરુા,ખડંપુ
રા,સરસીંડા,કાવીઠા,
છાછાના, ડુેર,માન
પરુ,હાડંોદ 

હરેણ નદી ૫ડવણ થી શરૂ થઈ ચમરવાડા ગામે પરુી 
થાય છે.  

કોઠીયા,ઈન્રષ્ાલ,સો
નગીર,સોયથા,શ્રી
ગામધાણકા,ઘરડા,
વેલપરુ,સઘંરા,કઠો
લી, 
વાલણ,સજાણપરુ, ુ
ધપરુ, 

ઢાઢર નદી માલ ુ ગામેથી શરૂ થઈ કંઠેશ્વર ગામ ની 
હદમા ંપરુી થાય છે. 

હરેશ્વર, હરેશ્વર 
વસાહત, કંઠેશ્વર 
વસાહત  

નહરે  

કરજણ િાન્ચ કેનાલ પાણીયા વસાહત થી શરૂ થઈ 
માજંરોલ પરુી થાય છે.  

ગોલાગામડી 

કેનાલ ભાટપરુથી શરૂ થઈ કઠોલી પરુી થાય છે.   ટીંબા,ઈન્રષ્ાલ,સોન
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ગીરી,શ્રીગામધાણકા
,ઘરડા,સઘંરા 

કાસં લુવણથી શરૂ થઈ વડવાણા પરુી થાય છે.  માજંરોલ, 

જોજવા, છાપરુા, 
ગોલાગામડી 
વસાહત 

 

૨ કરાલી  ઉછછ નદી કાવરાથી શરૂ થઈ કડાછલા 
ગામે પરુી થઈ સખેંડાની હદમા ંપ્રવેશે છે.  

સીમલઘોડા,ચીમલી,સાઢલી,ઘો
ડીયાલા,જંાબ,સાલોજ,ભીડોલ,રા
જપરુ,કરશન, કરાલી,છત્રાલી, 
અમાદરા, ભોરધા, 

  હરેણ નદી મોરાડુગંરી થી શરૂ થઈ ખરેડા 
ગામે પરુી થઈ બોડેલીની હદમા ં કોસીન્રષ્ા 
ગામે પ્રવેશે છે. 

નવાટીંબરવા,જુનાટીંબરવા,વધંા
,ચલામલી,મોટાવાટં,ભીલવાણી
યા,કાશીપરુા, 
સાલપરુા,રાજવાસણા, ઉન, 
રાજબોડેલી 

 નમણદા મેન કેનાલ રાજબોડેલીથી શરૂ થઈ 
ચુધેંલી ગામે પરુી થઈ બોડેલી ની હદમા ં
પ્રવેશે છે.  

સીમલઘોડા,ભોરદા,કડાછલા, 

૩ છોટાઉદેપરુ ઓરસગં નદી કાછેલ ગામથી શરૂ થઈ 
તેજગઢ ગામે પરુી થઈ જેતપરુ ગામે 
પ્રવેશે છે. 

છો×ઉ,પી૫લેજ,ઘેલવાટં,નાલેજ,

ઓળીઆંબા, પાધરવાટં, 
મોટી ુમાલી 

 આની નદી મોટી ુમાલી ગામથી શરૂ થઈ 
ઓરસગં નદીમા ંમળે છે 

બીજા કોઈ ગામો મા ં ૫સાર 
થતી નથી.  

૪ જેતપરુ ભારજ નદી ુટંણવડ થી શરૂ થઈ શીરોલી 
ગામે પરુી થાય છે.  

ડુગંરવાટં, ટુીયા,ગભંીરપરુા,ના
નીબેજ,મોટીબેજ,ખાડંીઅમાદર,
પાલીયા,નાની 
રાસલી,મોટીરાસલી, વાઘવા, 
સીહોદ 

 ઓરસગં નદી પાવી થી શરૂ થઈ જ ં ગુામ રતનપરુ,હીર૫રી,જેતપરુ પાવી, 
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પરુી થાય છે.  બારાવાડ, સુ્કાલ 

ખુી ડેમ રાયપરુ ગામ થી શરૂ થઈ 
લીબાણંી ગામે પરુી થાય છે. 

હાથી૫ગલા,મગંીયા,ભાણપરુ 

૫ બોડેલી ઓરસગં નદી ઢોકલીયાથી શરૂ થઈ 
ઢેબરપરુા ગામે પરુી થઈ સખેંડાની હદમા ં
પ્રવેશે છે.  

બોડેલી,જુનીબોડેલી,ઝાકંખરપરુા
,કડીલા,પાટણા,બામરોલી,જોજ
વા,પીઠા, ઝવેરપરુા, યુાણ, 
અલ્હાદપરુા, રાજનગર, 
પી વાડા 

 ઉછછ નદી ઘેલપરુ થી શરૂ થઈ સરસીંડા 
ગામે પરુી થઈ સખેંડા ની હદમા ંપ્રવેશે છે. 

પાણેજ,ખોડીયા,ધારોલી,છછાદ
રા,દેરોલી 

હરેણ નદી કોસીન્રષ્ાથી શરૂ થઈ તળેટી 
ગામે પરુી થઈ સખેંડાની હદમા ંપ્રવેશે છે. 

પાણેજ,વાસણા,લણુારષ્ા,ત્તસહારષ્ા, ુ
ઠીયા,૫રવેટા 

સરદાર સરોવર નમણદા નહરે સાતબેડીયા 
વસાહતથી શરૂ થઈ ખારા ુવા ગામે પરુી 
થઈ વાઘોડીયાની હદમા ંપ્રવેશે છે.  

ચીખોરષ્ા,પાણેજ,ગોત્તવન્દપરુા,તાં
દલજા,વણીયારષ્ી,અલ્હાદપરુા,જુ
નીબોડેલી, ચારોલા,નવાપરુા, 
કઠમાડંવા, 
રતનપરુ,ભગવાનપરુા,મોરખલા
,સણોલી, 
ુવરપરુા,કોલીયારી,કંબોઈ 

૪ કવાટં હરેણ નદી આમસોટાથી શરૂ થઈ 
મોરાડુગંરી પરુી થઈ કરાલી ની હદમા ં
પ્રવેશે છે.   

કીર ુઈ,રોડધા,રૂમડીયા,માનાવાં
ટ,ચાવરીયા,ખાટંીયાવાટં,મકંોડી,
મોટાવાટંા,   સોઢવડ, 
લાલપરુ,બગલીયા, 

 રામીડેમ સૈયડીવાસણ થી શરૂ થઈ 
આથાડુગંરી ગામે પરુી થઈ હરેણ નદીમા ં
મળે છે.   

ગેલેસર,ખડંીબારા,સાકળ, 

૫ નસવાડી મેણ નદી ગોયાવાટં થી શરૂ થઈ 
ધામસીયા ગામે પરુી થઈ ત્તતલકવાડા 
(જીલ્લો નમણદા) તાલકુાના અગર ગામે 
પ્રવેશે છે.  

ઈટાલી,જેમલગઢ,આમસોલી 
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 અત્તશ્વન નદી ભાખા ગામેથી શરૂ થઈ 
નસવાડી મા ં પરુી થઈ ત્તતલકવાડા ગામે 
પ્રવેશે છે.  

દમોલી,ચોરામલ,ખેરડા,૫લાસ
ણી,રતનપરુ,કોલબંા 

૬ રંગપરુ ઓરસગં નદી મોટારામપરુા થી શરૂ થઈ 
રુખેડા ગામે પરુી થઈ છોટાઉદેપરુ 

ત્તવસ્તાર મા ંપ્રવેશે છે.  

રોજવા,બીલવાટં,બદંલા,ભોરદ
લી,રજુવાટં,દીયાવાટં,મોટીકના
સ,હાસડા,ટીમલી, કોલીયાથર, 
વાગલવાડા, દેવહાટં, 
દડીગામ,ચઠાવાડા,ધમોડી 
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પડરત્તશષ્ટ :- ૨૪ 

સપંકવ સચૂી 

 

Sr.

No. 

Designation Name Office Residence Mobile Fax 

No. 

1 
Collector  Shri Vijaykumar L  

Kharadi, IAS 

02669-

233003 

02669-

232101 
9978405937 

02669-

233002 

2 

District Development 

Officer 

Shri A. K. 

Aurangabadakar, 

IAS 

02669-

233050 

- 9978406468 - 

3 
District Supretendent Of 

Police 

Shri P C Baranda, 

IPS 

02669-

233077 

- 9978405977 - 

4 
Resi.Addl.Collector Shri R S Pargi, 

GAS 

02669-

233004 
- 9879521965 

02669-

233002 

5 
DRDA Shri S P Bhagora  02669-

232755 
  9426892649 

  

6 
District Supply Officer Dr.V. Z. Chauhan  02669-

233015 
- 9537288811 

02669-

232626 

7 Dy.DDO (Revenue) Miss Gitanjali - - 9724331376 - 

8 
CDHO Shri 

M.R.Chaudhari 
- - 9426770602 - 

9 
DEO Shri Mahesh 

Prajapati (I/c) 

02669-

232137 
- 9898428163 - 

10 
DPEO Shri Mahesh 

Prajapati  
- - 9898428163 - 

11 
Gen. Manager DIC Shri S.T. Hathila 02669-

233642 
- 7574981647 - 

12 
Dy. Director Information Shri Surendra 

Baleviya 

02669-

233020 
- 9925936257 - 

13 
Chief Fire Officer 

Shri F.V Rathwa 

02669-

232059 
- 

9427015934 
- 

14 
Control Room  

Dy.Mam.Disa. 
Shri J.D Rohit 

02669-

233022 
- 9904138877 

02669-

233002 
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Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Chhota 

udepur 

Prant Officer Shri Pravin 

Chaudhari,IAS 2669 232010 9978405358 Chhotaud

epur 

02669-

232068 

Mamlatdar Shri 

P.K.Tarpada(I/c) 2669 232031 9825377227 

TDO  Shri B.P.Bariya 2669 232041 7567016448 

Chief Officer Shri F.V Rathwa 2669 232059 9427015934 

              

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Jetpur 

pavi 

Prant Officer Shri Pravin 

Chaudhari,IAS 2669 232010 9978405358 
Jetpur 

Pavi 

02669-

242133 

Mamlatdar Shri A T Rathod 2664 242828 9428962511 

TDO  Shri G C Nayaka 2664 242123 9427540714 

              

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Kawant 

Prant Officer Shri Pravin 

Chaudhari,IAS 2669 232010 9978405358 Kawant   

02669-

254133       

Mamlatdar Shri B. U. 

Rathava(I/c) 2669 254254 9537072756 

TDO  Shri Jagdish Rathva 2669 254595 9879671354 

              

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Nasvadi 

Prant Officer Shri M M Patel 2665 222040 9825841987 Nasvadi   

02661-

272033 

Mamlatdar Shri M N Vasava 2661 272021 9727077287 

TDO  Shri J D Rathva 2661 272032 9638789920 

              

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Bodeli 

Prant Officer Shri M M Patel 2665 222040 9825841987 Bodeli       

02665-

222533 

Mamlatdar Shri N M Vaghela 2665 222030 9978601660 

TDO  Shri Z.N Garasia 2665 221345 7069077568 

              

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Sankheda 

Prant Officer Shri M M Patel 2665 222040 9825841987 
Sankheda 

02665-

243233 

Mamlatdar Shri M D Joshi  2665 243159 9925481619 

TDO  Shri G C Nayaka 

(I/c) 2665 221345 9427540714 
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િોટાઉદેપરુ જીલ્લાના પોલીસ અત્તધકારીઓના સપંકવ  નબંર 

અ.નં
. 

પો.સ્ટે/શાખા/ક
ચેરી ુ ંનામ 

હો ૃ ો અત્તધકારી
શ્રી ુ ંનામ 

મોબાઇલ નબંર પો.સ્ટે./કચે
રીનો 

ટેલીફોન 

નબંર 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 

૦૧ છોટાઉદેપરુ S.P શ્રી 
પી.સી.બરંડા 

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૭૭ 

sp-cpr@gujarat.gov.in 

૦૨ છોટાઉદેપરુ A. SP શ્રી ધમેન્રષ્ 

શમાણ 
૯૯૭૮૪૦૮૭૯૮ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૮૧ 

dysp-cpr-

vad@gujarat.gov.in 

૦૩ છોટાઉદેપરુ DYSP શ્રી 
એચ.ડી.મેવા
ડા 

૯૯૭૮૪૦૮૧૯૪ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૮૧ 

dysp-admin-

cpr@gujarat.gov .in 

૦૪ છોટાઉદેપરુ 
(LCB ) 

PSI શ્રી બી.ડી.શાહ   ૭૩૫૯૯૯૩૯૯૯ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૭૮૯ 

lcb-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૦૫ છોટાઉદેપરુ 
(LIB ) 

PSI શ્રી 
વી.એન.તડ
વી 

૯૬૮૭૭૭૩૮૫૭ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૧૦૮ 

lib-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૦૬ બોડેલી/છોટાઉ
દેપરુ  

CPI શ્રી 
કે.પી.ગામીત 

૮૯૮૦૦૪૯૭૭૭ ૦૨૬૬૯- 

૨૨૨૫૩૩ 

cpi-bodeli-

vad@gujarat.gov.in 

૦૭ નસવાડી PSI શ્રી 
જે.એસ.વલ
વી 

૭૫૬૧૬૮૦૩૫૮ ૦૨૬૬૧- 

૨૭૨૦૩૩ 

polstn-nas-

vad@gujarat.gov.in 

૦૮ જેતપરુપાવી PSI શ્રી 
એચ.આઇ.ભા
ટી 

૯૪૦૮૪૦૯૦૨૧ ૦૨૬૬૯- 

૨૪૨૧૩૩ 

polstn-jet-

vad@gujarat.gov.in 

૦૯ કવાટં PSI શ્રી ૯૯૧૩૬૦૮૭૧૫ ૦૨૬૬૯- polstn-kaw-
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એ.હ.ુટાપરી
યા 

૨૫૪૧૩૩ vad@gujarat.gov.in 

૧૦ બોડેલી PSI શ્રીપી.એસ.બ
રંડા  

૯૮૯૮૦૦૬૨૫૩ ૦૨૬૬૫- 

૨૨૦૩૩૩ 

polstn-bodeli-

vad@gujarat.gov.in 

૧૧ કરાલી PSI શ્રી 
બી.આર.સગંા
ડા  

૯૫૭૪૯૮૦૮૦૬ ૦૨૬૬૯- 

૨૫૩૩૩૩ 

polstn-karali-

vad@gujarat.gov.in 

૧૨ રંગપરુ PSI શ્રી એસ એલ 

ગામીતી  
૮૯૮૦૦૪૭૯૭૪ ૦૨૬૬૯- 

૨૪૬૧૦૧ 

polstn-rang-

vad@gujarat.gov.in 

૧૩ છોટાઉદેપરુ PI શ્રી 
આર.એસ.બા
રીયા 

૯૯૨૫૦૩૫૮૩૩ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૬૮ 

polstn-cupur-

vad@gujarat.gov.in 

૧૪ સખંેડા PSI શ્રી 
એ.એસ.સોના
રા 

૯૯૭૯૧૦૦૦૪૫ ૦૨૬૬૫- 

૨૪૩૨૩૩ 

polstn-sank-

vad@gujarat.gov.in 

૧૫ કદવાલ PSI શ્રી 
એલ.જી.ન ુમ 

૯૬૮૭૬૫૪૪૮૮ ૦૨૬૬૯- 

૨૬૮૫૩૩ 

l g 

nakumb@gujarat.gov.i

n 

૧૬ પાનવડ PSI શ્રી 
એમ.એચ.ઝા
લા 

૯૮૭૯૨૯૧૧૧૧ ૦૨૬૬૯ 

૨૭૭૪૩૩ 

a p 

gadhvi@gujarat.gov.in  

૧૭ છોટાઉદેપરુ PSI શ્રી 
વી.પી.ચૈાહાણ 

૯૯૭૯૯૫૨૦૯૮ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૬૮ 

polstn-cupur-

vad@gujarat.gov.in 

૧૮ SOG PSI શ્રી 
વી.એન.તડ
વી 

૯૬૮૭૭૭૩૮૫૭ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૧૦૬ 

sog-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૧૯ કન્રોલ રૂમ     ૦૨૬૬૯ 

૨૩૩૧૦૧ 

control-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૨૦ હડેકવાટંસણ PSI શ્રી 
આર.સી.રાઠ

૯૯૧૩૦૩૦૧૧૫ ૦૨૬૬૯૨૩
૩૧૧૬ 
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વા 

 

જિલ્લા કક્ષાના ફોન નબંર 

ક્રમ VlWSFZLz
L 

GFD DMAF>, 
G\AZ 

SR[ZLG]\ 
GFD 

.v D[., OMG 
G\AZ 

1 S,[S8ZzL zL lJHIS]DFZ 
BZF0L 

sVF.PV[PV[;f 

9978405
937 

S,[S8Z 
SR[ZL4 
lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

collectorchhotaud

epur@gmail.com 

02669-

233003 

2 lH<,F 
lJSF; 

VlWSFZL
zL4 

zL 
V[PS[PVF{Z\

UFAFNSZ 
sVF.PV[PV[;f 

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૮ lH<,F 
5\RFIT 
SR[ZL4 

KM8FpN
[5]Z 

ddochhotaudepur

@gmail.com 
 

02669-

232250 

PA To 

DDOzL 

૮૧૪૧૫ 

૭૫૬૩૯ 

3 5M,L; 
VlW1FSz

L4 

zL 
5LP;LPAZ\0F 
sVF.P5LPV[;f 

9978405
977 

VM<0 
5[,[;4 

KM8FpN
[5]Z 

sp-

cpr@gujarat.gov.i

n  

02669-

233101, 

233102, 

233077 

4 lGJF;L 
VlWS 

S,[S8ZzL 

zLPVFZPV[;
P 

5FZUL 

9879521
965 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

 02669-

233004 

5 5|FIMHGF 
JCLJ8NF

ZzL 

zL 
ALP0LPlGGF

DF 

9978405
651 

5|FIMHG
F 

SR[ZL4K
M8FpN[

5]Z 

patddchhotaudep

ur@gmail.com 
 

02669-

232006 

6 lGIFDSzL
4 lH<,F 

zL 
V[;P5LPEUM

9426892
649 

lH<,F 
;[JF 

drdachhotaudepur

@gmail.com 

  

02669-

mailto:collectorchhotaudepur@gmail.com
mailto:collectorchhotaudepur@gmail.com
mailto:ddochhotaudepur@gmail.com
mailto:ddochhotaudepur@gmail.com
mailto:sp-cpr@gujarat.gov.in
mailto:sp-cpr@gujarat.gov.in
mailto:sp-cpr@gujarat.gov.in
mailto:patddchhotaudepur@gmail.com
mailto:patddchhotaudepur@gmail.com
mailto:drdachhotaudepur@gmail.com
mailto:drdachhotaudepur@gmail.com
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U|FD 
lJSF; 

V[Hg;L4 

ZF ;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

232755 

 

7 5|F\T 
VlWSFZL

zL4 
KM8FpN[

5]Z 

zL 5|JL6 
RF{WZLP 

sVF.PV[PV[;f 

9978405
358 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

sdm-chota-

vad@gujarat.gov.i

n  

02669-

232010 

8 5|F\T 
VlWSFZL

zL4 
AM0[,L 

zL 
V[DPV[DP58[

, 

9825841
987 

5|F\T 
SR[ZL4A

M0[,L 

prantofficebodeli

@gmail.com 

02665-

222040 

9 lH<,F 
5]ZJ9F 

VlWSFZL
zL 

zL 
JLPh[0PRF{

CF6 

9537288
811 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

dsochhota@gmail.

com 

 

02669-

233015 

 

10 GFIA 
S,[S8ZzL-

૧ 

zL 
VFZPVFZP 

J3F;LIF 

9909633
700 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

 02669-

233010 

11 GFIA 
lH<,F 
R]\86L 

VlWSFZL
zL4 

zL 
VF>PV[RP5\

RF, 

9978405
960 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

dydeochhotaudep

ur@gmail.com  

02669-

23023 

12 GFIA JG 
;\Z1FSzL 
sGMD",f 

zL 
V[;PS[P5]JFZ 

9426397
672 

;[S|[8ZL
V[8 

lA<0L\U
4 

KM8FpN
[5]Z 

dcfchhotaudepur

@gmail.com 

02669-

232032 

13 GFIA 
lH<,F 
lJSF; 

;]PzLPULTF\
H,L 

9724331
376 

lH<,F 
5\RFIT 

SR[ZL4K

ddochhotaudepur

@gmail.com 

  

mailto:sdm-chota-vad@gujarat.gov.in
mailto:sdm-chota-vad@gujarat.gov.in
mailto:sdm-chota-vad@gujarat.gov.in
mailto:prantofficebodeli@gmail.com
mailto:prantofficebodeli@gmail.com
mailto:dsochhota@gmail.com
mailto:dsochhota@gmail.com
mailto:dydeochhotaudepur@gmail.com
mailto:dydeochhotaudepur@gmail.com
mailto:dcfchhotaudepur@gmail.com
mailto:dcfchhotaudepur@gmail.com
mailto:ddochhotaudepur@gmail.com
mailto:ddochhotaudepur@gmail.com
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VlWSFZL
zL4 

M8FpN[
5]Z 

14 GFIA 
5M,L; 

VlW1FSz
L4 

zL 
V[RP0LPD[J

F0F 

9978408
194 

C[0 
SJF8"Z4 
KM8FpN

[5]Z 

Dysp-admin-

cpr@gujarat. 

gov.in 

02669-

233104 

15 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 

lJW]T  
sDF VG[ 

Df 

zL 
0LP0LPX[B0

LIF 

9825784
270 

DF VG[ 
D  

slJW]T 
f4 

J0MNZF 

 940870

3878 

16 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 

l;\RF. 
5\rFFIT 

KM8FpN[
5]ZP 

zL 
V[;PS[PXDF" 

9428005
956 

lH<,F 
5\RFIT 
SR[ZL4 

KM8FpN
[5]Z 

  02669-

232240 

17 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 

lH<,F  
sDF VG[ 
Df lJEFU  

:8[8 

zL 
8LPHLP;FlWI

F 

9408703
878 

¬;]5|eFF
T A\U,M 
¬ CM8, 
J[,SDGL 

5FK/4 
V,SF5]Z

L4 
J0MNZF 

rnb.vad@yahoo.in 

0265-

235191

1 

18 E}:TZXF:+
LzL4 

KM8FpN[
5]Z 

zL 
S[PV[DP58[, 

9727706
395 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

 02669-

232425 

19 GFIA 
pnMU 

SlDxGZ 
VG[ HGZ, 
D[G[HZ 

zL 
V[;P8LPC9L,

F 

7574981
647 

lH<,F  
pnMU 
S[gã4 

KM8FpN
[5]Z 

 02669-

233642 

mailto:rnb.vad@yahoo.in
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20 SFI"5F,S 
.HG[ZzL 
sIF\l+S f 

5F6L 
5]ZJ9F 

zL CQF"N 
5ZDFZ 

9978406
887 

HFC[Z 
VFZMuI 
IF\l+S 

lJEFU45
F6L 

5]ZJ9F 4 
AM0[,L 

demsdnbodeli@g

mail.com 

 02665-

221254 

21 lH<,F 
lX1F6FlW
SFZLzL 

શ્રી.મહશે પ્રજાપતી 
(ઈ.ચા) 

9898428
163 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

deochhotaudepur

@gmail.com 

02669-

232137 

22 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 

l;\RF. 

zL 
VFZPVFZPX

DF" 

9426741
465 

5F.5,F.G 
5|MH[S8 

lJEFU 
G\v!4 
zLÒ 

;M;FI8L4 
V,LZFH5

]Z 
ZM04KM
8FpN[5]

Z 

 02669-

232239 

23 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 
V[DÒJL;L

V[, 

zL S[PALP-
[AZ 

9925208
622 

lJEFULI 
SR[ZL4 
AM0[,L 
4CF,M, 
ZM04 

&& 
S[PJLP 
;A :8[XG 

5F;[4 
AM0[,L 

bodelimgvcl@gma

il.com 

02665-

220341 

24 lH<,F 
VFIMHG 
VlWSFZL

zL 
;LPALPUFDL

T 

9925983
003 

lH<,F 
;[JF 

;NG4 

   

mailto:demsdnbodeli@gmail.com
mailto:demsdnbodeli@gmail.com
mailto:deochhotaudepur@gmail.com
mailto:deochhotaudepur@gmail.com
mailto:bodelimgvcl@gmail.com
mailto:bodelimgvcl@gmail.com
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zL4 KM8FpN
[5]Z 

25 ;CFIS 
DFlCTL 

lGIFDSzL
4 

zL ;]Z[gãl;\C 
H[P A,[JLIF 

9925936
257 

H]GL 
GLZF 

CM8,GL 
;FD[4 

KM8FpN
[5]Z 

 02669-

233020 

26 5|FN[XLS 
JFCG 
jIJCFZ 

VlWSFZL
zL4 

શ્રી આર.પી.પટેલ 8141603
161 

VFZP8L
PVM 

SR[ZL4
OT[5]ZF

4 
KM8FpN

[5]ZP 

rtochhotaudepur3

4@yahoo.in 

  

27 D]biF 
lH<,F 

VFZMuI 
VlWSFZL
zL4 s;LP 
0LPV[RP

VMPf 

zL 
V[DPVFZPR

F{WZL 

9426770
602 

lH<,F 
5\RFIT 
SR[ZL4 

KM8FpN
[5]Z 

cdho.health.chhot

audepur@gmail.c

om 

  

28  
Dt:IMnMU 
lGIFDSzL

4 
KM8FpN[

5]Z 

zL 
VFZPVFZPp

G0S8 

8511198
156 

 
Dt:IMnM

U 
VlWSFZ

L 
s;Lf4 

A|FCD6J
F0LGL 
5F;[4 

GJF5]ZF
4 

KM8FpN
[5]Z 

 02669-

232894 

mailto:rtochhotaudepur34@yahoo.in
mailto:rtochhotaudepur34@yahoo.in
mailto:cdho.health.chhotaudepur@gmail.com
mailto:cdho.health.chhotaudepur@gmail.com
mailto:cdho.health.chhotaudepur@gmail.com
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29 lH<,F 
5|FYlDS 
lX1F6 

VlWSFZL
zL4 

શ્રી.મહશે પ્રજાપતી 

 

9898428
163 

lH<,F 
5\RFIT 
SR[ZL4 

KM8FpN
[5]Z 

   

30 GFIA 
AFUFIT 

lGIFDSzL
4 

58[, S°6F,PV[ 9825513
952 

SM9L 4 
ZFJ5]ZF

4 
J0MNZF

P 

chandni.krunal@g

mail.com 

  

31 lJEFULI 
lGIFDSzL

4 

zL 
V[PS[P5ZDF

Z 

9998953
076 

U]PZFP
DFPJFPj

IP 
lGUD4 

V[;P8LP
4 

J0MNZF
4 

Z[;SMQF
"4 

J0MNZF
P 

 0265-

234249

2 

32 lH<,F 
B[TLJF0L 
VlWSFZL

zL4 

zL 
5LPV[DPVF

RFI" 

8980027
892 

lH<,F 
5\RFIT 

SR[ZL4K
M8FpN[

5]Z 

daochhotaudepur

@gmail.com 

  

33 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 

l;\RF. 
IMHGF 
lJEFU 
gF\vZ 

s;]BLf4 
AM0[,L 

zL 
V[P;LP;M,\SL 

9427312
617 

V[P0LPV
[DP 

a,MS4 
V,LB[ZJ
F ZM04 

AM0[,L 4 
TFPAM0

[,L 
lHoKM8

ipdn2bodeli@gmai

l.com 

02665-

220433 

mailto:daochhotaudepur@gmail.com
mailto:daochhotaudepur@gmail.com
mailto:ipdn2bodeli@gmail.com
mailto:ipdn2bodeli@gmail.com
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FpN[5]Z 

34 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 
sAF\WSF
D lJEFU4 
KM8FpN[

5]Z   
 s 5F6L 
5]ZJ9F 
IMHGFf 

zL J;FJF 9978440
706 

HFC[Z 
VFZMuI 
;]BFSFZ
L 5[8F 
lJEFU4 

U]P5FP5
]P VG[ 
U8Z 

jIJ:YF 
AM0"4 
;ZSFZL 

RF,L 
5F;[4 
5[,[; 

ZM04 
G8JZ5]Z

F4 
KM8FpN

[5]ZP 
sAF\WS

FD 
lJEFUf 

deechhotaudepur

@gmail.com 

02669-

232143 

35 0[5M 
D[G[HZ4 
KM8FpN[

5]Z 

શ્રી.માલીવાડ 9998953
086 

V[;P8LP 
0[5M4 

KM8FpN
[5]]Z 

dmcpr@gsrtc.in 

02669- 

232168 

36 gFFIA 
5X]5F,G 

lGIFDSzL 

0MP5LPVFZ
P58[, 

9427341
287 

lH<,F 
5\RFIT 

SR[ZL4K
M8FpN[

5]Z 

ahchhotaudepurd

p@gmail.com  

02669-

232066 

mailto:deechhotaudepur@gmail.com
mailto:deechhotaudepur@gmail.com
mailto:dmcpr@gsrtc.in
mailto:ahchhotaudepurdp@gmail.com
mailto:ahchhotaudepurdp@gmail.com
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37 ;]l5|8[g0[g
8zL4 

;LV[R;L 
KM8FpN[

5]Z 

0MPIMU[X 
5ZDFZ 

9099971
818 

Z[OZ, 
CMl:58, 

VG[ 
;FD]lCS 
VFZMuI 
S[gã4 

KM8FN[
5]Z 

 0265-

243202

7 

38 GFIA 
SFI"5F,S 

>HG[ZzL4 
ZFQ8=LI 

nMZLDFU
" 

zL 
V[DPV[P59F

6 

9879318
651 

ZFQ8=LI 
nMZLDF

U"4 
AM0[,L 

   

39 SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 
5\rFFIT 

DFU" VG[ 
DSFG 
lJEFU4 

KM8FpN[
5]ZP 

zL J;FJF 9428694
599 

lH<,F 
5\RFIT 
SR[ZL4 

KM8FpN
[5]Z 

exnchhotaudepur

@gmail.com 

0265-

243264

3 

40 GFIA 
SFI"5F,S 
.HG[ZzL4 
DFU" VG[ 

DSFG 
5[8FlJEF

U4 
KM8FpN[

5]Z 

શ્રી હમેાગં શાહ  ;SL"8CF
p; 4 

KM8FpN
[5]Z 

 02669-

233962 

41 DFD,TNF
ZzL4 

KM8FpN[
5]Z 

zL પી.કે. તરપદા 
(ઈ.ચા) 

9427453
918 

KM8FpN
[5]Z 

mam-

chotaudaipur@guj

arat.gov.in 

02669-

232331 

mailto:exnchhotaudepur@gmail.com
mailto:exnchhotaudepur@gmail.com
mailto:mam-chotaudaipur@gujarat.gov.in
mailto:mam-chotaudaipur@gujarat.gov.in
mailto:mam-chotaudaipur@gujarat.gov.in
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42 TF,]SF 
lJSF; 

VlWSFZL
zL4 

KM8FpN[
5]Z 

શ્રી બી.પી.બારીયા 8141575
639 

KM8FpN
[5]Z 

tle.cho.vad@gmail

.com 

02669-

232041 

43 RLO 
VMOL;Zz

L 

શ્રી એફ.વી.રાઠવા 9427015
934 

KM8FpN
[5]Z 
GUZ 

;[JF;NG4 
KM8FpN

[5]Z 

np_cudepur@yah

oo.co.in 

02669-

232059, 

232359 

 

  

mailto:tle.cho.vad@gmail.com
mailto:tle.cho.vad@gmail.com
mailto:np_cudepur@yahoo.co.in
mailto:np_cudepur@yahoo.co.in
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રાજ્ય કક્ષાના નબંર :- 

િમ કંરોલ રૂમ સપંકણ નબંર ફેક્સ ઈ-મેલ  
૧ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી ૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૪, 

૨૩૨૫૧૯૦૦, 

૨૩૨૫૧૯૦૨, 

૨૩૨૫૧૯૦૭ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨, 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૨ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી-ટોલ રી  ૧૦૭૦ - - 

૩ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી 
સેટેલાઈટ ફોન નબંર 

૮૮૧૬૨૧૪૬૭૭૧૧ - - 

૪ રીલીફ કમીશ્નરશ્રી, 
ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

 

૫ ખુ્ય કારોબારી 
અત્તધકારીશ્રી. 
GSDMA ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

-૨૩૨૫૯૨૭ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

ceo@gsdma.org  

૬ રાહત ત્તનયામકશ્રી, 
ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૧ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૨ 

મો.૯૯૭૮૪૯૬૦૮૭ 

- dor@gujarat.gov.in  

૭ ત્તનયામકશ્રી, 
 GSDMA ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૩૦૨ 

director@gsdma.org  

૮ મામલતદારશ્રી SEOC 

ગાધંીનગ.ર 
૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૬ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૯ ઈન્ડીયન મેરોલોજીકલ  
ડીપાટણમેન્ટ,અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૦૭૯-૨૨૮૫૭૬૫૭ 

૦૭૯-૨૨૮૬૧૪૧૩ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૪૪૯ 

૦૭૯- 

૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૨૨૮૬૫૪૫૯ 

 

www.imd.gov.in  

૧૦ ઈન્સ્ટીટયટુ ઓફ 
સીસ્મોલોજીકલ રીસચણ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૧ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૨ 

૦૭૯-

૬૬૭૩૯૦૧૫ 

dg-isr@gujarat.gov.in 

dgisrgad@gmail.com  

mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
mailto:ceo@gsdma.org
mailto:dor@gujarat.gov.in
mailto:director@gsdma.org
mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
http://www.imd.gov.in/
mailto:dg-isr@gujarat.gov.in
mailto:dgisrgad@gmail.com
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િુરાિ સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનેિમેન્ટ ઓથોરીટી,ગાધંીનગર 

 

િમ હોદ્દો ફો.નબંર(ઓ) ફો.નબંર(રે) મોબાઈલ 

૧ ખુ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

૨૩૨૫૯૨૭૬ 

(ફેક્સ) 
૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૫ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૪૯૦૦ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૨ અત્તધક ખુ્ય કારોબારી 
અત્તધકારીશ્રી 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૦૩ 

૦૭૯-૨૩૨૫૩૫૪૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૩૫૪૦૪ 

૯૪૨૮૮૧૪૨૮૦ 

૩ ત્તનયામકશ્રી વહીવટ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-

૨૬૮૫૮૪૧૮ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૪ ત્તનયામકશ્રી ફાયનાન્સ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૮ - ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૫ 
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પડરત્તશષ્ટ :-૨૫  

 

નકશા :- 

િોટાઉદેપરુ જિલ્લાનો નકશો 
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િોટાઉદેપરુ જિલ્લામા ંઆવેલ ડેમ દશાવવિો નકશો. 
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િુરાિ રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 
સિામડંળ,ગાધંીનગર. 

 

 

 

 

જિલ્લા ઈમરિન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, 

કલેક્ટર કચેરી,િોટાઉદેપરુ. 
ફોન ન-ં૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૨,૨૩૩૦૨૧,૨૩૩૦૧૨ 

ફેક્સ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૨  


