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૧.સંકલ્પના અને નીજત.. 

 

 આપરિ ગમે ત્યાિ ેત્રાટકી િકે છે. તે નાના પાયે કે મોટા પાયે હોય િકે છે. આ સમયે જાન-

માલનુ નુક્સાન ઓછામા ઓછુ થાય તે માટે સજ્જતા અને આયોજનની જરૂિ પડે છે. એવુ નથી કે 

કુદિતી આપરિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે અજાણી બાબત છે. આ અગાઉના સમયમા પણ આપણે 

વધતી કે ઓછી સફળતા સાથે આપરિઓનો સામનો કયો છે. પિંતુ ઇરતહાસ ઉપિ નજિ કિીએ તો 

ભુતકાળમા આખીને આખી સંસ્કૃરતઓના ઉન્મૂલન થી માંડીને આવી ઘણી આફતોમાંથી ઘણું બધુ 

બચાવી લેતી આધુરનક માનવ જારત સક્ષમ છે. કુદિતી આપરિઓ મોટા ભાગે સંપૂણણ પણે ક્યાિયે 

રનવાિી િકાતી નથી. પિંતુ તેનાથી થતી અસિ તથા નુક્િાનમાં ઘટાડો જરૂિથી કિી િકાય છે . 

 આધુરનક આપરિ વ્યવસ્થાપનના મુળ આ પ્રકાિના અનુભવો તથા બોધથી  મળેલ છે. આપરિ 

વ્યવસ્થાપન નીરત અને તેના માટે યોગ્ય અસિોને અંદાજીત યોગ્ય તૈયાિીઓ ધ્વાિા તેનો સામનો કિવા 

આપરિ વ્યવસ્થાપનનો વ્યુહાત્મક દ્રરષ્ટકોણ અસિોને ઓછી કિી પૂવણવત પિરિરસ્થરતના રનમાણણનો 

ધ્યેય આ સાથે જોડાયેલ છે. 

 

૧.૧ પ્લાનનું આયોિન : 

 છોટાઉદેપુિ રજલ્લા માટેનો રજલ્લા આપરિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મુખ્ય ૧૧ રવભાગ માં વહેંચાયેલો 

છે. મુખ્ય રવભાગોમાં નીચેનાનો સમાવેિ થાય છે. 

• પ્રસ્તાવના, સંકલ્પના અને નીરત. 

• જોખમ અને સંવેદનિીલતા પૃથક્કિણ 

• પૂવણચેતવણી , િાહત અને પુન:સ્થાપન (HRVA) 

 

૧.૨ હેતુ : 

 આ લેખથી છોટાઉદેપુિ રજલ્લામાં આપરિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂિી આધાિભુત મારહતીની 

જોગવાઇ કિી છે. 

• રવરવધ આપરિઓ અંગે રજલ્લાના નાગિીકો માટેના જોખમો અને સંવેદનિીલતા વ્યાખ્યારયત 

કિી છે. 

• રજલ્લામા સંભરવત આપરિઓની અસિ રનવાિવા /ટાળવા અથવા તેના િમન માટે આવા 

પક્ષકાિોની ભુરમકા અને જવાબદાિીઓની રવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ 

A. તાલુકા સ્તિ ે. 

B. ગ્રામ્ય તેમજ િહેિી સ્તિ ે 

  ચોક્ક્સ આપરિ પ્રરતભાવ કામગીિી કઇ િીતે પણૂણણ થિે તે બાબતની પ્રમાણભૂત 

સંચાલન કાયણિીરત (SOP) માિફતે રવકસાવવામાં આવેલી છે. પ્રમાણભૂત સંચાલન કાયણિીરતનો મુકિિ  

અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકાિોની જવાબદાિી છે. 

 

૧.૩ : સિામંડળની િવાબદારીઓ : 
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 રજલ્લા માટેની જરૂિીયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ ,સન-૨૦૦૩ના ગજુિાત આપરિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ અરધરનયમના સિારધકાિ હેઠળ સદિહુ અરધરનયમ કલેક્ટિને આપરિ અસિો ટાળવા 

અથવા ઓછી કિવાના પ્રયાસોમા અન્ય પક્ષકાિોનો સહકાિ અને સહાય સુરનરિત કિવા માટે અરધકૃત 

કિવામા આવેલ છે. ખાસ કિીને કલેક્ટિ અને સામાન્ય િીતે સિકાિના સિામંડળો,ગજુિાત આપરિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળ,િાહત કરમશ્નિ અને જરૂિ જણાય તો અન્ય જાહેિ તમેજ ખાનગી પક્ષકાિોની 

સહાયથી રજલ્લાને પ્રરતકૂળ ભૂરમકા , જવાબદાિી અને ફિજો અરધરનયમમાં રવગતવાિ જાણાવવામા 

આવેલ છે અને તેને આ યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામાં આવે છે. 

 

૧.૪ : આપજિ વ્યવસ્થાપનની સંકલ્પના : 

 આપરિઓના જોખમો હળવા કિવાના અથવા ઘટાડવાના પગલાનંુ અમલીકિણ અને 

આયોજન. 

A. આપરિ રવનાિકતા અથવા પરિણામો ઘટાડવાની. 

B. આકરસ્મક્તા અને આપરિઓ માટેની સજ્જતાની.. 

C. આપરિની અસિોના મૂલ્યાંકનની. 

D. સંકટકાલીન સહાય,બચાવ અને આપરિના પુનવણસન અને પુન:રનમાણણની જોગવાઇ કિવાની. 

આ ઉદે્દિોની ક્ષમતાનંુ રનમાણણ કિવાની રનિંતિ અને આંતરિક પ્રરિયા છે. 

 તમામ પ્રકાિના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અરધકારિતાના રવચાિથી આપરિ વ્યવસ્થા આયોજન 

અને પ્રયાસો માટેનો પાયો પૂિો પાડે છે. તમામ પ્રકાિના જોખમ વ્યવસ્થાપનમા ,રજલ્લાને અસિ કિતા 

સંભરવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કિવા માટેના આયોજનની રવચાિણા અને લેવાના 

પગલાનો સમાવેિ થાય છે. 

 અરધકારિતા એટલે નાગરિકોના જીવન અને જીવનરનવાણહને ખતિામા મૂકે તેવા તમામ જોખમો 

અને આપરિઓને પહોચંી વળવા માટેની સંપૂણણ જવાબદાિી કોઇ વ્યરક્તમાં તબદીલી નથી પણ 

આપરિની અસિ ઘટાડવા અથવા તેને મયાણરદત કિવા માટે જરૂિ સાધનો અને સહાય દિકે વ્યરક્ત 

ધિાવે છે તેવું સુરનરિત કિવા માટેના અંરતમ પ્રયાસો છે.  

 રજલ્લા અને સહાયક યોજનાઓથી જોખમો અને આપરિઓનો સામનો કિવામાં લોકોની 

રસ્થરતસ્થાપકતા બળવિિ બનાવવા અને સંવેદનિીલતા રસરમત કિવ ધાયુણ છે.સંવેદનિીલતાની 

કામગીિી સામાન્ય િીતે આવનાિ આપરિ માટેની તકો ઘટાડવા માટેના પગલા માિફત આપરિની 

અગાઉથી જ કિવામાં આવતી હોય છે. 

 આપરિની માત્રા અથવા સંભરવત અસિો ઘટાડવાના પગલા અને ક્ષમતારનમાણણથી તેમજ 

પુન:સ્થાપન પ્રરિયા ઝડપી તેમજ ઓછી ખચાણળ બનાવવામાં સિળ બનાવે તેવી પધ્ધરતઓથી રસ્થરત 

સ્થાપકતા સંગીન બને છે. 

 

૧.૫ : આપજિ વ્યવસ્થાપન અજિગમો . 

 ગજુિાત સિકાિ આપરિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવણગ્રાહી અરભગમ ધિાવે છે.આપરિની અસિો 

ઘટાડવાની કામગીિી બે રવસ્તૃત કે્ષત્રોમાં રવભાજીત કિવામાં આવી છે. 
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A. તાત્કારલક િરૂ થતી આપરિની અસિો ઘટાડવા માટે અથવા આપરિની  ધીમી િરૂઆત 

વખતે તેના પ્રરતભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જરૂિી હોય તેવા આયોજન અને પગલાઓને 

કેન્દ્રમાં િાખીને ચેતવણી,સહાય અને પુન:સ્થાપન. 

B. જોખમો અથવા તોળાઇ િહેલી આપરિઓના કાિણ ેઅથવા અસિો ,રનવાિણ અથવા નાબૂદ 

કિવા માટે આયોજનો અથવા પગલાઓને કેન્દ્રમા  િાખીને િમન ,સજ્જતા અને રનવાિણ. 

આપરિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અરભગમ ૬ (છ) ઘટકો પિ આધારિત હોય છે : 

1. જોખમ અને સંવેદનિીલતાનુ ચોક્ક્સાઇ પૂવણક મૂલ્યાંકન (HRVA) 

2. આયોજન અને સાધનોની પયાણપ્ત ફાળવણી  

3. ક્ષમતા રનમાણણ અને તાલીમ  

4. પયાણપ્ત પ્રારપ્તસ્થાનોની જોગવાઇ 

5. સામાન્ય ભુરમકા અને જવાબદાિીને (સામાન્ય િીતે)અનુરૂપ હોય તેવી આપરિ 

વ્યવસ્થાપન ભૂરમકા અને જવાબદાિીની સોપંણી. 

6. આપરિ વ્યવસ્થાપન ઉદે્દિોને પરિપૂણણ કિવા માટેનુ ં રવરભન્ન કાનૂની અને કાયણલક્ષી 

વ્યવસ્થાતંત્રનો ઉપયોગ. 

 

૧.૬ : નીજત અન ેિવાબદારીઓ : 

A. ચેતવણી , સહાય અને પુન:સ્થાપન 

 ચેતવણી સહાય અને પુન:સ્થાપન પગલાઓ ધ્યેય આપરિને લીધે થતી જાનમાલની હાની અને 

હાડમાિી ઘટાડવાનો છે.રજલ્લા સ્તિના આયોજન અને પ્રમાણભૂત સંચાલત કાયણિીરત (SOP) હારન અન ે

હાડમાિી રનવાિવા અથવા ઘટાડવા માટે ચેતવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન સહાયની િક્ય એટલી 

સિળ જોગવાઇ કિી છે. 

 પૂવણ ચેતવણી , સહાય  અને પૂવણવત રસ્થતીનંુ કેન્દ્રરબંદુ રજલ્લા કલેક્ટિ છે. જ ેરજલ્લાની અંદિના 

આવા પ્રયાસોમાં રદિાસૂચન અને સંકલન કિતા હોય છે.કલેક્ટિ ચેતવણી, સહાય અને પૂવણવત રસ્થતીનુ 

સંકલન કિવા માટે આસપાસના રજલ્લા , ગજુિાત િાજ્ય આપરિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ(GSDMA) 

અને મહેસુલી રવભાગ સાથે એવી પ્રવૃરિઓને સંકલન માટે જવાબદાિ છે. 

 કલેક્ટિ આપરિના સમયગાળામાં સહાય પૂવણવત  રસ્થતી અને પુનવસણન માટેની લાંબા ગાળાની 

યોજનાઓ રવકસાવવા માટે પણ જવાબદાિ છે. આવી યોજનાઓમાં ભરવષ્યની આપરિઓની અસિો 

ઘટાડવા માટેના અને નીરત અને અમલીકિણ અનુસાિ ગજુિાત િાજ્ય આપરિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ 

સાથેના સંકલનના પગલાનો સમાવેિ થાય છે. 

B. િમન , સજ્જતા અને રનવાિણ  

 િમન , સજ્જતા અને રનવાિણ પગલા આપરિની સંભરવતા ઘટાડવા માટે અથવા િક્ય 

આપરિમાંથી ધાિલેા નુક્િાનનું પ્રમાણ (સંવેદનિીલતા અલ્પીકિણ) માટે આપરિની અગાઉથી જ 

લેવાના હોય છે.સંવેદનિીલતા ઘટાડવાની બાબતને ખતિા અલ્પીકિણ કિતા પણ અગ્રતા આપવામાં 

આવે છે.રજલ્લાની ખતિા અને સંવેદનિીલતા ઘટાડવા માટે ચાિ વ્યવસ્થાતંત્ર(એક અથવા ચાિ) િાખી 

િકે છે. 

1. રજલ્લામાં િમન, સજ્જતા અને રનવાિણ માટેનું લાંબા ગાળાનંુ આયોજન. 
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2. રવરનયમો ખાસ કિીને બાંધકામ અને સલામતી રનયમો અને જમીન ઉપયોગ પ્લાનની અમલ 

બજવણી 

3. રવકાસ યોજનાઓની સરમક્ષા અને મૂલ્યાંકન અને જોખમો અને સંવેદનિીલતા ઘટાડવા માટેની 

િીતો નક્કી કિવા માટેની પ્રવૃરિઓ. 

4. ચેતવણી , િાહત અને પૂવણવત રસ્થરત સહાયની જોગવાઈ સરહત ક્ષમતારનમાણણ અને જોખમો તેમજ 

સંવેદનિીલતા સામાજીક સ્તિ ેઓળખી કાઢવા. 

a) કલેકટિ , રજલ્લા રવકાસ અરધકાિીની સહાય લઈને ઉપિ જણાવેલા વ્યવસ્થાતંત્રનો ઉપયોગ 

કિીને િમન, સજ્જતા અને રનવાિણને લગતી રવકાસ યોજનાઓ અને પ્રવૃરિઓ માટે 

જવાબદાિ છે. 

b) જોખમ અને સંવેદનિીલતાની વચગાળાની આકાિણીના આધાિ ેિમન ,સજ્જતા અને રનવાિણ 

માટે રજલ્લો રનચેની બાબતો પિ ધ્યાન કેન્દ્રીત કિિે. 

i. જીવન જરૂિી પુિવઠા પધ્ધરત પુન:સ્થારપત કિવુ.(પાણી,વીજળી અને સંચાિવ્યવસ્થા) 

ii. આિોગ્ય સંભાળ , સવલતો ,િાળા અને િસ્તાઓ પિ આપરિની અસિો ઘટાડવી. 

iii. પુિ સંભરવત રવસ્તાિોમાં સંવેદનિીલતા ઘટાડવી. 

iv. ચિવાતથી થતી સંવેદનિીલતા ઘટાડવી. 

v. ઔદ્યોરગક સ્થાનો નજીક આપરિ સજ્જતાની સુધાિણા. 
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૧.૭ : યોિના તૈયાર કરવા બાબત અને સુધારણા : 

 રજલ્લા કલેક્ટિ , રવભાગ અને રજલ્લામાની બીજી સંસ્થાઓના સહયોગથી , રજલ્લા આપરિ 

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

A. કોઈ જોખમમાં મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિ.ે 

B. કોઈ આપરિ બાદ િીખવા મળેલ પાઠ પિથી, 

C. યોજનામાં વ્યાખ્યા કિલેી સંસ્થામાં મહત્વના ફેિફાિ અથવા કાયણરવિેષ દળ(Task 

Force)ના પ્રાથરમક સભ્યોની જવાબદાિીમા થતા મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિ.ે 

D. કોઈ જોખમના પ્રકાિમા મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિ.ે 

• આ યોજનાની પ્રત્યેક વષે વારષણક સમીક્ષા કિવામા આવિે અને તેને અદ્યતન 

બનાવવામાં આવિે અને સુધાિલેી યોજના ગજુિાત િાજ્ય આપરિ વ્યવસ્થાપન 

સિામંડળ અને િાહત કરમિનિને સાદિ કિવામા આવિે . 
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૨.આફત , સંવેદનિીલતા અને જોખમ રવશ્ર્લેષણ (HRVA) 

 આપરિ , જોખમ ,રનિઃસહાયતા (HRVA) આંકલનમાં રવરવધ આપરિ માટે જોખમ અને 

રનિઃસહાયતાનંુ સંકરલત આંકલન હોય છે. આ મારહતીમાં ઘણુ િસપ્રદ રવશ્ર્લેષણ હોય છે, જમેાં જોખમ 

સંભરવત સ્થાન અને માળખાં ક્યા છે? અને જોખમ સંભરવત લોકો કોણ છે? ઉપિાંત કયા લોકો 

આપરિનો સામનો કિવા સક્ષમ છે. રનિઃસહાયતા આંકલનમાં આરથણક-સામારજક 

રનિઃસહાયતા,િહેણાકના અસલામત આવાસો,પયાણવિણની રનિઃસહાયતા વગેિનેો સમાવેિ થાય છે. 

આપરિ,જોખમ,રનિઃસહાયતા(HRVA) આંકલનમાં સંસોધનોની સૂરચ,પૂવણતૈયાિીની વ્યવસ્થા ,સંચાિ 

વ્યવસ્થા,જાહેિ રવતિણ વ્યવસ્થા, ગોડાઉન, પરિવહન,આિોગ્ય ,ફાયિ સ્ટેિન,પુિ,વાવાઝોડામાં 

િહેવાની સલામત જગ્યાની રવગતો હોય છે. ઉપિાંત ઈમિજન્સી િીસ્પોન્સને અસિકાિક બાનાવવા માટે 

તાલુકામાં કાયણિત સ્વૈરછછક સંસ્થાઓ અને સ્વયં સેવકોની સૂરચ હોય છે . 

▪ આપરિના સ્તિ : 

L -  આ ખ્યાલ દિમ્યાન રવરવધ આપરિઓની ઓળખ પ્રરતસાદ અને સુરવધા માટેની 

તૈયાિી       દિાણવે છે. 

L0 -  સામાન્ય સમય દિાણવવામા આવે છે .આ દિમ્યાન સુક્ષ્મ દેખિખે 

દસ્તાવેજીકિણ,રનવાિણ,  પુવણતૈયાિીની પ્રવૃરતઓ હાથ ધિવામાં આવે 

છે.તાલીમ,િોધબચાવ,કવાયત,સ્થળાંતિ  અનેસંિાધનો અદ્યતન કિવા અંગેની કામગીિી 

કિવામા આવે છે. 

 L1 - કોઈ ચોક્કસ આપરિનો સામનો કિવા માટે જરૂિી પ્રબંધ કિવા માટે રજલ્લા તંત્ર 

 સક્ષમ હોય છે. જ્યાિ ે િાજ્ય અને કેન્દ્રની આવશ્યકતા પડે તેવા સમયમા મદદ માટે તૈયાિ 

 િહે છે.  

 L2 - આપરિ સમયે િાજ્ય અને કેન્દ્ર સ્તિનેી મદદની જરૂિીયાત છે.અને િાજ્ય તેના 

 સંસાધનો પુિા પાડે છે . 

 L3 - આપરિ મોટા પ્રમાણમા હોય અને રજલ્લા/િાજ્ય તંત્રની ક્ષમતા બહાિ હોય ત્યાિ ે

 કેન્ર્ની  દમ્યાનગીિી/મદદની જરૂિીયાત િહે છે.અને બચાવ/િાહત/પ્રરતષાદ પુનિઃસ્થાપન 

 કિ ેછે. 
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િોટાઉદેપુર જિલ્લા રૂપરખેા 

િોટાઉદેપુર જિલ્લો તા:૧૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧3 ના રોિ અજસ્તત્વમાં આવેલ િે. 

િમ રવગત આંકડાકીય મારહતી 

૧ રજલ્લાનુ ભૌગોરલક સ્થાન ૨૨.૨૦ ઉ.અક્ષાંિ અને ૭૪.૦૧ િખેાંિ 

૨ કુલ કે્ષત્રફળ ૩૪૩૬૧૬ ચો.મી 

૩ ખેડાણ હેઠળ રવસ્તાિ ૨૨૪૨૯૨ હેક્ટિ 

૪ જંગલ રવસ્તાિ ૭૫૬૪૪ હેક્ટિ 

૫ આબોહવા ગિમ 

૬ જમીન ઢાળવાળી,ડંુગિાળ,હલકાપ્રકાિની,પથ્થિવાળી 

૭ નદીઓ ઓિસંગ, િામી, સુખી, ઉછછ, હેિણ, ઢાઢિ, કિા 

૮ પાક મકાઈ ,ચણા , અડદ ,કપાસ, તુવિ 

૯ કુલ ગામ ૮૯૪ 

૧૦ કુલ ગ્રામ પંચાયતો ૩૩૩ 

૧૧ મહાનગિ પાલીકા ------- 

૧૨ પ્રાંત ૦૨-(છોટાઉદેપુિ , બોડેલી) 

૧૩ તાલુકા ૦૬-

(છોટાઉદેપુિ,કવાંટ,જતેપુિપાવી,બોડેલી,સંખેડા,નસવાડી)  

૧૪ નગિપાલીકા ૦૧-(છોટાઉદેપુિ) ૦૭-વોડણ  

૧૫ વસ્તી(વષણ-૨૦૧૧) અ.નં. તાલુકો ગામોની 

સંખ્ યા 

વસ્ તી વષિ - ૨૦૧૧ 

પ્રમાણે 

૧ છોટાઉદેપુિ ૧૪૪ ૨૪૧૯૭૩ 

૨ જતેપુિ 

પાવી 

૧૩૦ ૧૭૯૯૪૦ 

૩ કવાંટ ૧૩૩ ૨૦૬૦૨૮ 

૪ બોડેલી ૨૧૯ ૧૮૨૪૬૧ 

૫ નસવાડી ૧૧૮ ૧૨૫૪૦૯ 

૬ સંખેડા ૧૫૨ ૧૦૦૪૨૫ 

કુલ.. ૮૯૬ ૧૦૩૬૨૩૬ 
 

૧૬ વસ્તી ગીચતા(દિ ચો.રક.મી.દીઠ) ૧૭૮ 

૧૭ જારત પ્રમાણ દિ હજાિ પુરૂષોએ 

સ્ત્રીનુ પ્રમાણ (૨૦૧૧ પ્રમાણે) 

૯૫૬ 

૧૮ સાક્ષિતા પ્રમાણ(૨૦૧૧ પ્રમાણે) ૭૬.૮૭% 

૧૯ આિોગ્ય સવલતો (ગ્રામ્ય રવસ્તાિ) 

૧.રસરવલ હોરસ્પટલ ૦૧ 

૨.સામુહીક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨ 

૩.પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૪૯ 

૪.પેટા આિોગ્ય કેન્દ્ર ૩૧૦ 

૨૦ પિુધન(વષણ ૨૦૧૧-૧૨ મુજબ) 

૧.ગાય ૩૩૪૨૨૦ 
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૨.ભેંસ ૧૯૮૬૬૯ 

૩.અન્ય પિુધન ૭૨૬૩૧૭ 

૨૧ પ્રાથરમક િાળા ૧૨૪૯ 

૨૨ માધ્યરમક િાળા ૧૧૮ 

૨૩ કોલજે/ટેક્નીકલ િાળા ૧૩ 

૨૪ આંગણવાડી ૧૦૫૮ 

૨૫ સસ્તા અનાજની દુકાન ૩૬૫ 

૨૬ િલે્ વ ે ૫૬ કી.મી , ૧૧ સ્ટેિન  

૨૭ વિસાદ માપક યંત્રો  દિકે તાલકુામાં મામલતદાિશ્રીના સીઘા રનયંત્રણ હેઠળ છે. 

 

૨.૧ : આપજિ આંકલન ,આપજિનો ઈજતહાસ 

 ગજુિાત િાજ્યની પૂવણ સિહદે આવેલો મૂળ વડોદિા રજલ્લામાંથી રવભાજન થઈ નવીન 

છોટાઉદેપુિ રજલ્લો અરસ્તત્વમા આવેલ છે. છોટાઉદેપુિ રજલ્લાને અડીને મધ્યપ્રદેિ અને મહાિાષ્ટર  

િાજ્યની સિહદો આવેલ છે. છોટાઉદેપુિ રજલ્લામા કુલ ૬ તાલુકાઓ છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વધતા 

ઓછા પ્રમાણમાં વિસાદ પડવાના કાિણે પુિ આવવાની સભાવના િહેલી છે. છોટાઉદેપુિ રજલ્લોએ 

ભૂકંપ રસસરમક ઝોન ૨ અને ૩ માં રસ્થત છે. તેથી ભુકંપની પણ સાધાિણ સંભાવના છે. પિંતુ છેલ્લા 

ઘાણા વષોથી િહેિીકિણ થવાને કાિણે આગ ,અકસ્માત ના બનાવો વધી િહ્યા છે. છોટાઉદેપુિ 

રજલ્લાનો મોટા ભાગનો રવસ્તાિ પથ્થિ અને ઢોળાવવાળો હોવાથી અરહયા પાણીનો સંગ્રહ પુિતા 

પ્રમાણમાં કિી િકાતુ નથી. 

૨.૨ : પુર સંિજવત િોખમી સ્થાન  

 છોટાઉદેપુિ રજલ્લામા નીચે મુજબના ૬ તાલુકાનો સમાવેિ થાય છે. જમેા 

છોટાઉદેપુિ,સંખેડા,ક્ાંટ, જતેપુિપાવી,નસવાડી અને એક નવા તાલુકાની િચના કિવામા આવી છે. જનેુ 

નામ બોડેલી છે.  છોટાઉદેપુિ રજલ્લામા આવેલા તાલુકાની ભૌરતક પરિરસ્થરત મુજબ રજલ્લાની જમીન 

ડંુગિાળ અને ખડકાળ છે. રજલ્લામા નાની મોટી નદીઓ તેમજ નાના મોટા ડેમ આવેલા છે. તેમા ં

મુખ્યત્વે સુખી ,ઓિસંગ,ઉછછ,હેિણ,કિા,મેણ,ભાિજ,ઢાઢિ નો સમાવેિ થાય છે. સામાન્ય વિસાદ 

વિસાદથી વધુ વિસાદ પડવાથી અગમચેતીના સંદેિાઓ મુજબ અત્રેના રજલ્લામા આવેલ ડેમ તથા નદી 

રવસ્તાિના લોકોને અગાઉથી જાણ કિી સહી સલામત સ્થળે ખસી જવાની રજલ્લા કક્ષાએથી તાલુકા 

કક્ષાએ મામલતદાિશ્રીઓ તથા તાલુકા રવકાસ અરધકાિીશ્રીઓને તકેદાિીના પગલાં ભિવા તારકદ 

કિવામાં આવે છે. 

૧.િામી નદી/િામી ડેમથી અસિ પામતા ગામો.(તા.કવાંટ) 

- ઝાલાવાંટ,દેવધ,રચલીયાવાંટ,ડેિી,રવજળી,ખડંીબાિા,મોટીસાંકળ 

૨.સુખી નદી/સુખી ડેમથી અસિ પામતા ગામો.(તા.જતેપુિપાવી) 

-મોટીબજે,ખાંરડયા,અમાદિ,કીકાવાડા,હુડ,વદેરસયા,મોટીિાસલી,ઘુટીયા,નાનીબજે,ઠલકી,નાની િાસલી 

,સીથોલ , ડંુગિવાંટ,કોલીયાિી,લોઢણ,ગંભીિપુિા,ગડોથ,પાલીયા,સજોથ,સીથોલ 

▪ પુિ સંભરવત ગામોની યાદી તથા ઈરતહાસ 
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ક્રમ  તાલુકા નદી / તળાવ  પુર સંિવીત ગામનું નામ  

૧ િોટાઉદેપુર  ઓિસંગ નદી  ઘેલવાંટ  

૨ કવાંટ  કિા નદી ખાટીયાવાંટ 

હેિણ નદી મોિાડંુગિી 

િામી નદી મોટાવાંટા,ઝાલાવાંટ,દેવધ,ચીલીયાવાંટ 

ધામણી નદી ધનપુિ 

૩ નસવાડી  મેન નદી બાિીમહુડા,દુગ્ધા, તિોલ, લાવાકુઈ, 

છેવટમ, મોટીજિી, બીલગામ, બિવાડા, 

ખુિાલપુિા, છઠીઆમલી, િાયપુિા, 

ખભાયતા, આમિોલ, પાલા, સાંઢીયા  

અશ્વીન નદી નસવાડી., હિીપુિા, િામપુિી, કુનાખાણ, 

વાધીયામહુડા, વેગનાિ, પીપલજ, ઝેિ 

૪ 

પાવીિતેપુર  

ઓિસંગ મેસિા, વાંકાઈ., િતનપુિ, જતેપુિ, 

ભેંસાવહી, બાિાવાડ, ધેડીયા.  

ભાિજ નદી ઘુટીયા, ગંભીિપુિા,નાનીબજે, મોટીબજે, 

કોલીયાિી, ખાંડીયા અમાદિ, 

ઘુટણવડ,સીહોદ, લોઢણ   

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

ઉંડવા. 

હેિણ નદી મોિાડંુગિી , મોટીબજે 

સુખીડેમ 

ડંુગિવાંટ, ઘુટીયા, ગંભીિપુિ, નાનીબજે, 

નાની િાસલી, સીથોલ, સીહોદ, ઠલકી   

૫ સંખેડા  ઓિસંગ નદી સંખેડા, બહાદિપુિ 

   હેિણ નદી સજનપુિ 

    ઉછછ નદી સિસીન્ડા 

    ઢાઢિ કોટેશ્વિ , માલુ 
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૬ બોડેલી ઓિસંગ ખડકલા, વાંટા, વડધિી, તાડકછલા, 

બોડેલી, ઢોકલીયા, પાટણા, પાણજે 

    મેિીયા નદી અમલપુિ,ગડોથ, ટીમ્બા, ચાપિયોટા 

    ઉછછ નદી કડાછલા,ધેલપુિ, પાણજે 

    હેિણ નદી કોસીદં્રા,ચીખોદ્રા, બડાલીયા, સાલપુિા 

    સુખીડેમ ગડોથ 

 

૨.૩ : િુકંપ 

 ભુકંપની આગાહી િક્ય નથી તેથી તેની રતવ્રતા અને નુકિાન અંગેનો અંદાજ કિી િકાય નહી 

તથા આ બાબતે વધુ કાળજી/તકેદાિી લેવાય તે જરૂિી છે. છોટાઉદેપુિ રજલ્લો ભૂકંપના ઝોન- ૨ અને ૩ 

માં રસ્થત છે. તેથી ભુકંપની પણ સાધાિણ સંભાવના છે. ભૂકંપના દ્રરષ્ટકોણથી જોઈએતો રજલ્લામા 

િહેિી રવસ્તાિમા પાકા અને બહુમાળી મકાનો અરસ્તત્વ ધિાવે છે. ગ્રામ્ય રવસ્તાિમા ખાસ કિીને માટી 

અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાંધણી મોટા પ્રમાણમા જોવા મળે છે. આમ ભૂકંપના સંદભે િહેિી 

રવસ્તાિોમા ગ્રામ્ય રવસ્તાિો કિતા વધાિ ેઅસિગ્રસ્ત થવાની િક્યતા જણાય છે. જો સમુદાયના લોકો 

ભૂકંપ પૂવે ,દિમ્યાન , અને પછી આયોજન બધ્ધ િીતે બાંધકામ કિ ેતો નુકિાનની અસિો ઓછી કિી 

િકાય છે. 

 

૨.૪ : દુષ્કાળ  

 છોટાઉદેપુિ રજલ્લાનો મોટા ભાગનો રવસ્તાિ પથ્થિ અને ઢોળાવ વાડો હોવાથી અરહયા 

પાણીનો સંગ્રહ પુિતા પ્રમાણમાં કિી િકાતો ન હોવાથી દુષ્કાળની અસિ જોવા મળે છે. વિસાદ ઓછો 

થવાથી દુષ્કાળની રસ્થરત સજાણતા તાલુકા કક્ષાએ ઘાસના ડેપો િરૂ કિવામા આવે છે અને અન્ય રવભાગ 

દ્વાિા જરૂિી કામગીિી હાથ ધિવાની િહે છે. 

૨.૫ : વાવાઝોડુ  

 છોટાઉદેપુિ રજલ્લામા દિીયા રકનાિો આવેલ ન હોવાથી ભાિ ેવાવાઝોડુ આવવાની સંભાવના 

િહેતી નથી. પિંતુ વધતા ઓછા પ્રમાણમા પવન ફંુકાવવાની સંભાવના િહેલી છે. અને જો હવામાન 

ખાતા તિફથી આવી સુચના પ્રાપ્ત થાય ત્યાિ ેપ્રસાિનની મદદથી લોકોને નક્કી કિલેા આશ્રય સ્થાને 

સ્થળાંતિ કિી દેવામા આવિે. જોકે અત્યાિ સુંધી આવી કોઇ ઘટના બનેલ  નથી. 
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૨.૬ : મેળા/ધાજમિક પ્રસંગો – એક સાથે ઘણા બધા લોકો િેગા થાય ત્યાર ેિોખમ. 

ક્રમ પ્રસંગ/વાર સ્થળ અંદાજીત 

લોકો 

િોખ

મ 

૧ હાટ બજાિ દિકે તાલકુામા નક્કી થયેલ વાિ અને જગ્યાએ 

ભિાય  

૧૦૦૦૦ 

ભ
ાગ

દ
ોડ

 થ
વ

ાથ
ી 

જા
ન

-મ
ાલ

ન
ે ન

ુક્
સ

ાન
 

૨ ઘેિનો મેળો કવાંટ, તા.કવાંટ , રજ.છોટાઉદેપુિ ૫૦૦૦૦ 

૩ મહા 

રિવિાત્રીનો 

મેળો 

હાફેશ્વિ,તા.કવાંટ, રજ.છોટાઉદેપુિ ૧૦૦૦૦ 

૩ ચુલનો મેળો તા.રજ.છોટાઉદેપુિ ૨૦૦૦ 

૪ ભંગોરિયાનો 

મેળો 

તા.રજ.છોટાઉદેપુિ ૨૦૦૦૦ 

૫ જાગનાથ મંરદિ તા.રજ.છોટાઉદેપુિ ૫૦૦૦ 

૬ વાઘસ્થળનો 

મેળો 

તા.રજ.છોટાઉદેપુિ ૫૦૦૦ 

૭ િાયરસંગપુિા તા.રજ.છોટાઉદેપુિ ૪૦૦૦ 

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

 એચ.આિ,વી.એ માટે રવરવધ સંદભો ઉપયોગ કિવામા આવ્યો જમેાં વી.ડી.એમ.પી. , 

ટી.ડી.એમ.પી, એસ.ડી.આિ.એન અને અન્ય રવભાગના િીસ્પોન્સ પ્લાનનો ઉપયોગ કિવામા આવ્યો છે. 

આ ઉપિાંત તાલુકા સ્તિથેી પણ રવશ્ર્લેષ્ણ કિી મારહતી એકત્રીત કિવામાં આવી છે. 

 

૪. ક્ષમતાઓનું જવશ્ર્લેષણ ,િોખમ અને સંવદેનશીલતા વગીકરણ. 

 જમેા આપરિનો ખતિો િહેલો છે એવા જોખમોનો સામનો છોટાઉદેપુિ રજલ્લો કિી િહ્યો છે. 

જોખમ અને સંભરવત અસિ(સંવેદનિીલતા)જ ખિખેિ આવા જોખમોમાંથી પેદા થતા હોય છે. જ ેસમગ્ર 

િાજ્યને અસિ કિતી ઘટનાઓ કિતા પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસિની માત્રા વધાિ ે

થાય છે. નીચે દિાણવેલ કોષ્ટકમાં છોટાઉદેપુિ રજલ્લાના જોખમો અને આપરિની અસિના રવશ્ર્લેષણના 

પરિણામોનો ટંૂકો સાિ દિાણવવામા આવ્યો છે. 

▪ કોષ્ટક -૧ જોખમ અને સંવેદનિીલતા વગીકિણ 

િમ જોખમજોખમ  સંભાવસંભાવ

ના દિના દિ  

અસિનો અસિનો 

દિદિ  

સંવેદનિીલસંવેદનિીલ

તા ની કક્ષાતા ની કક્ષા  

સંવેદનિીલ રવસ્તાિો / તાલુકોસંવેદનિીલ રવસ્તાિો / તાલુકો  

૧ દુષ્કાળદુષ્કાળ  ૩૩  ૩૩  ૫(૫(હાળવો)હાળવો)  સમગ્ર રજલ્લોસમગ્ર રજલ્લો  

૨ આગઆગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંિે છૂટા છવાયા િહેિી મહદંિે છૂટા છવાયા િહેિી 

રવસ્તાિ(ગ્રામીણ રવસ્તાિો સરહત)રવસ્તાિ(ગ્રામીણ રવસ્તાિો સરહત)  

૩ ઔદ્યોરગક ઔદ્યોરગક 

અકસ્માતોઅકસ્માતો  

૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંિેમહદંિે  

૪ ભૂકંપભૂકંપ  ૧૧  ૪૪  ૫(૫(નીચો)નીચો)  સમગ્ર રજલ્લોસમગ્ર રજલ્લો  

૫ ગિમીગિમી,,((રહટવેવ)રહટવેવ)  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)  સમગ્ર રજલ્લોસમગ્ર રજલ્લો  

૬ િલે્વેિલે્વે  //  માગણમાગણ  ૧૧  ૧૧  ૬(૬(નીચો)નીચો)  બિોડાથી બિોડાથી છોટાઉદેપુિ િલે્વે લાઈનછોટાઉદેપુિ િલે્વે લાઈન  
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નોધં :-ઉપિોક્ત કોષ્ટક-૧જોખમ અને સંવેદનિીલતા વગીકિણ સમજવા માટે જરૂિી કોષ્ટક૧.૧ , ૧.૨ 

,અને ૧.૩નો અભ્યાસ કિવો. 

 

  

અકસ્માતઅકસ્માત  રજલ્લાનાં મુખ્ય માગણ રજલ્લાનાં મુખ્ય માગણ   

૭ પૂિપૂિ  ૩૩  ૨૨  ૫(૫(નીચો)નીચો)  ભાિ ે વિસાદ અથવા બંધ તૂટવાભાિ ે વિસાદ અથવા બંધ તૂટવા  

તળાવો ભિાવાથીપૂિ સંભવીત ગામો.તળાવો ભિાવાથીપૂિ સંભવીત ગામો.  

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

૯ મહત્વનું આંતિ મહત્વનું આંતિ 

માળખુ તુટી પડવુ.માળખુ તુટી પડવુ.  

૧૧  ૩૩  ૩(૩(નીચો)નીચો)  --  

૧૦ ઈમાિત તૂટવીઈમાિત તૂટવી  ૧૧  ૨૨  ૨(૨(નીચો)નીચો)    

૧૧ કિાનું તોફાનકિાનું તોફાન  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૨ જમીન સિકવીજમીન સિકવી  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૩ ચેપી િોગચાળોચેપી િોગચાળો  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)  મહદંિે છૂટા છવાયા િહેિી મહદંિે છૂટા છવાયા િહેિી 

રવસ્તાિ(ગ્રામીણ રવસ્તાિો સરહત)રવસ્તાિ(ગ્રામીણ રવસ્તાિો સરહત)  

૧૪ પિુિોગપિુિોગ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    

૧૫ ખોિાકી ઝેિખોિાકી ઝેિ  ૧૧  ૧૧  ૧(૧(નીચો)નીચો)    
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કોષ્ટક – ૧.૧ સંભરવતતા દિ નક્કી કિવો : 

 જોખમોની િક્યતા અને આફતનો ઈરતહાસ ધ્યાનમા િાખીને આફતોની સંભરવતાને નીચે 

મુજબ મુકેલ છે. 

 

િમ સંભાવના સંભાવના દિ રવગત 

૧ કાયમી સંભાવના ૫ અંદાજ ેવષણમા એકવાિ અચૂક ઘટતી ઘટના 

૨ સંભરવત ૪ અંદાજ ે૨વષણ મા એકવાિ અચૂક ઘટતી ઘટના 

૩ હળવી સંભાવના ૩ અંદાજ ેપાંચવષણ મા એકવાિ અચૂક ઘટતી ઘટના 

૪ ક્યાિકે ૨ અંદાજ ે૨૦ વષણમા એકવાિ અચૂક ઘટતી ઘટના 

૫ ભાગ્યજે ૧ અંદાજ ે૨૦ થી ૫૦ વષણમા એકવાિ અચૂક ઘટતી ઘટના 

  

કોષ્ટક – ૧.૨ અસિનો દિ નક્કી કિવો : 

 દિકે જોખમની સંભરવત માત્રા અથવા અસિનું મૂલ્યાંકન કિી ભતુકાળમાં ઘટેલ ઘટનાઓ 

પ્રમાણે અસિના દિને દિાણવેલ છે. 

 

િમ અસિ અસિનો દિ રવગત 

૧ રવનાિક ૫ સામૂરહત અસલામતી ,ભાિ ે જાનહાનીની સંભાવના,વસરતના મોટા 

રહસ્સા માટે રવિાળ પ્રમાણમાં સહાયની જરૂિીયાત ટેકનીકલ 

તજજ્ઞોની તાત્કારલક જરૂિીયાત, રવિાળ પ્રમાણમાં સાધન સહાયની 

જરૂિીયાત. 

૨ માઠી ૪ સમસ્ત લોકોમાં અસલામતીનો ભય,સંવેદનિીલ સમૂહો તથા નબળા 

લોકોને રવષેિ અસિ,આકરસ્મક સમયે લોકોના જીવ બચાવવાની 

જરૂિીયાત ઉભી થાય વધાિાના વહીવટી આયોજન તથા ટેક્નીકલ 

તજજ્ઞની તાતી જરૂિીયાત વતાણય. 

૩ હળવું ૩ ચોક્ક્સ જૂથોને સલામતીનો ભય ,ચોક્કસ પ્રકાિની દિમ્યાનગીિીની 

જરૂિીયાત, પોતામો બચાવ ન કિી િકે તેવા જૂથોને જોખમ. 

૪ સામાન્ય ૨ સ્થાનીક લોકો તથા લોકલ ગૃપ િીસ્પોન્સ કિી િકે , ક્ષરણક 

અસલામતી, સ્થારનક સંસ્થાઓ સ્થારનક સમુદાયને ટેકનીકલ 

સહાયથી પ્રરતભાવ કિાવી િકે. 

૫ નગણ્ય ૧ સામાન્ય પરિરસ્થરતમા સામાન્ય બદલાવ જાનમાલનું નહીવત 

,સામાન્ય ઈજા તથા રમલ્કતને નુક્િાન. 

 

કોષ્ટક – ૧.૩ સંવેદનિીલતાની કક્ષા નક્કી કિવી. 

 

 ઉપિોક્ત કોષ્ટકોમાં સંભરવતતા અને અસિના પ્રાપ્તાંકોના ગુણાકાિ કિી મળેલ અંક પ્રાથરમક 

સંવેદન રિલતા દિાણવે છે.જમેાં ૭ થી નીચેના પ્રાપ્તાંક મળે તો ઓછી સંવેદનિીલતા, ૭થી૧૫ પ્રાપ્તાંક 

મળેતો મધ્યમ સંવેદનિીલતા તથા ૧૫ થી ઉપિ પ્રાપ્તાંક મળેતો અત્યંત જોખમી સંવેદનિીલતા સુચવે 

છે. 

 

સંભાવના      અને         અસિનો દિ અને પ્રાપ્તાંક 

િમ પ્રાપ્તાંક નગણ્ય(૧) સામાન્ય(૨) હળવો(૩) માઠી(૪) રવનાિક(૫) 
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૧ કાયમી સંભાવના(૫) નીચો(૫) મધ્યમ(૧૦) મધ્યમ(૧૫) ઉંચો(૨૦) ઉંચો(૨૫) 

૨ સભરવત(૪) નીચો(૪) મધ્યમ(૮) મધ્યમ(૧૨) ઉંચો(૧૬) ઉંચો(૨૦) 

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

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

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

 

 આ ત્રણ વગણ આપરિની સંવેદન િીલતાને લગતા છે. અને આપરિ સમયે પ્રરતભાવ તથા 

આયોજન માટે માગણદિણન પુરૂ પાડે છે. ઉપિોક્ત કોષ્ટક જોતા સમજી િકાય જ ેસંભાવના અને અસિ 

જટેલી વધુ તેટલી સંવેદનિીલતા વધુ અને સંભાવના અને અસિ જટેલી ઓછી એટલી સંવેદનિીલતા 

ઓછી. 
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૫ – સંવદેનશીલ તાલુકા તથા ગામોની જવગત 

 છોટાઉદેપુિમા આવેલ તાલુકા અને ગામોના જોખમો અંગેની રવગતો પરિરિષ્ટ – ૧ થી સમારવષ્ટ 

છે. 

 

૬ – સંસાધનોનું જવશ્લેષણ  

 રજલ્લામાં રવરવધ આફતો દિમ્યાન પ્રરતસાદ આપવા માટે રવરવધ પ્રકાિના બચાવ સાધનોની 

જરૂિીયાત પડતી હોય છે. જનેી આફતો દિમ્યાન અદ્યતન અને સક્ષમ સાધનોની ઉઅપલબ્ધીની રવગતો 

અને કુદિતી આપરિઓથી અસિગ્રસ્ત વ્યરક્તઓને આપવાના થતા િાહતના લઘુિમ ધોિણો અંગેની 

માગણદિીકા પરિરિષ્ટ માં સામેલ કિલે છે. 

 

૭. – ક્ષમતા જવશ્ર્લેષણ 

રવરવધ આપરિ સામેની ક્ષમતાઓની સૂરચ (રજલ્લા પંચાયત હસ્તક) 

િમ રવગતો સંખ્યા 

૧ અન્ન જથ્થો (સસ્તા અનાજની દુકાન ) ૩૬૫ 

૨ મિીન બોટ ૫ 

૩ સાદી બોટ ૪૯ 

૪ લાઈફ જકેેટ ૨૪૦ 

૫ િીગંો ૧૫૦ 

૬ આિોગ્ય સબ સેન્ટિ ૩૧૦ 

૭ પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૫૦ 

૮ સામુહીક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨ 

૯ રસવીલ હોરસ્પટલ ૧ 

૧૦ ખાનગી હોરસ્પટલ ૨૯૧ 

૧૧ પોસ્ટમોટણમ યુરનટ ૮ 

૧૨ ડમ્પિ ૯ 

૧૩ તાડપત્રી ૨૮૦ 

૧૪ તંબુ ૧૭૦ 

૧૫ દોિડા ૨૦૨ 

ઉપિના આંકલનમાં એ જોવા મળે છે કે, પિંપિાગત િીતે સંભરવત સંકટો જવેા કે પુિ,વાવાઝોડુ અને 

ભુકંપ માટે તાલુકા સ્થળે કુિળ માનવ સંપાદન,યંત્રો અને સંસાધનો દ્વાિા ક્ષમતા રવકાસના પ્રયાિો 

પ્રગરતમાં છે. 

 

▪ લોકોની પિંપિાગત િીતે આપરિનો સામનો કિવાની ક્ષમતા 

 

િમ આપરિ પૂવણ ચેતવણી પૂવણ તૈયાિી િરૂઆતનો િીસપોન્સ 

૧ પુિ સમુદાય દ્વાિા પાણીના 

સ્તિ પિ નજિ િાખવી 

નરક્ક કિલેા ઉંચા સ્થળે 

સ્થળાંતિ અને બચાવ 

ટુકડીઓની તૈયાિી 

િોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથરમક સાિવાિ 
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૨ ભૂકંપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ િોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથરમક સાિવાિ 

૩ દુષ્કાળ પંચાંગના આધાિ ે

વિસાદનું આંકલન , જઠે 

મરહનામાં પવન અને 

વાદળની રદિા અને 

ગરતના આધાિ ેઆંકલન 

ઘાસચાિા અને અનાજ 

સંગ્રહ, કુવા અને તળાવ 

ના પાણીના વપિાિના 

રનયમ ઘડવા 

પાજંિાપોળ , પિબ અને 

ઘાસચાિા ડેપો િરૂ 

કિવા. 

૪ વાવાઝોડુ હવામાન ખાતા દ્વાિા 

મારહતી મેળવવી 

સલામત સ્થળની ઓળખ 

અને સ્થળાંતિ 

િોધ અને બચાવ અને 

પ્રાથરમક સાિવાિ 
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૮. – HRVA જવશ્રલ્ેષણ અંગેની િલામણો 

 છોટાઉદેપુિ રજલ્લામા જોવા મળતા જોખમો સામે પૂવણ તૈયાિી અને જોખમો સામે પ્રરતસાદ 

આપવા માટેની ક્ષમતા પિ રવિેષ ધ્યાન આપવાની જરૂિીયાત છે. રજલ્લામાં પુિ સામે પ્રરતસાદ 

આપવા માટેના સાધનો તથા માનવ સંસાધનોની ઊણપ વતાણય છે. આ ઉપિાંત જન સમુદાયમાં પૂવણ 

તૈયાિી અંગે રવરવધ માધ્યમો થકી સમજ રવકસે તે પ્રકાિનેા પ્રયાિો આવકાયણ છે. ગજુિાત િાજ્ય 

આપરિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ દ્વાિા િાજ્યમાં અમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયણિમ 

અન્વયે યોજના તૈયાિ કિવા ક્ષમતાવધણન લક્ષી તથા જન-જાગૃરતલક્ષી કામગીિી અમલમાં છે. 
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૩.આપરિ વ્યવસ્થાપનનું માળખું િાજ્ય અને રજલ્લા કક્ષાએ 

 

 

ડીસ્ટર ીક્ટ  ક્રાયસીસ મેનિેમેન્ટ ગપૃ િોટાઉદેપુર 
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િમ નામ હોદ્દો ડીસીજી હોદ્દો ફો.નં. (ઓરફસ)  મોબાઈલ નં. 

૧ શ્રી સજુલ મયાત્રા રજલ્લા કલેક્ટિ અધ્યક્ષ ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૩ ૯૯૭૮૪૦૫૩૩૭ 

૨ શ્રી િરચત િાજ ડી.ડી.ઓ સભ્ય સરચવ ૦૨૬૬૯-

૨૩૩૨૫૦ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૮ 

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

૨૩૩૦૭૭ 

૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 

૪ શ્રી.આિ.એસ.પાિગી રનવાસી અરધક 

કલેક્ટિ 

કરન્વનીયિ ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૪ ૯૮૨૪૦૪૮૪૩૦ 

૫ કુ. અંરકતા કે.પિમાિ રજલ્લા પુિવઠા 

અરધકાિી 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-૨૩૨૬૨૬ ૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫ 

૬ શ્રી એમ.ડી. િાઠવા કાયણપાલક 

ઈજનેિ.MGVCL 

સભ્ય ૦૨૬૬૫-૨૨૦૩૪૧ ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૮ 

૭ શ્રી ટી.એમ.તહેલીયાણી કાયણપાલક 

ઈજનેિ.R&B 

સભ્ય ૦૨૬૫-૨૩૫૧૯૧૧ ૯૯૨૫૪૭૧૭૭૬ 

૮ શ્રી એમ.આિ.ચૌધિી મુખ્ય રજલ્લા આિોગ્ય 

અરધકાિી 

સભ્ય  ૯૫૨૬૭૭૦૬૦૨ 

૭૫૬૭૮૬૬૫૯૮ 

૯ શ્રી એસ.જ.ેબલેરવયા સહાયક મારહતી 

રનયામક 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૦ ૯૯૨૫૯૩૬૨૫૭ 

૧૦ શ્રી બી.એમ.મકવાણા મામલતદાિ 

છોટાઉદેપુિ 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૩૧ ૭૫૭૫૮૦૬૬૩૨ 

૧૧ શ્રી બી.કે.પિાજીયા એ.આિ.ટી.ઓ(ઈ.ચા) સભ્ય ૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૯૩ ૯૪૨૭૨૭૨૩૨૩ 

૧૨ શ્રી.એફ.વી.િાઠવા ચીફ ઓરફસિ, 

નગિપારલકા 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-

૨૩૨૦૫૯ 

૯૪૨૭૦૧૫૯૩૪ 

૧૩ શ્રી એન.ટી.િાઠવા મામલતદાિ-

ડીઝાસ્ટિ(ઈ.ચા) 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૨ ૯૮૨૫૮૩૬૯૧૧ 

૧૪ શ્રી મયુિ સંગાડા ના.મામલતદાિ-

ડીઝાસ્ટિ(ઈ.ચા) 

સભ્ય ૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૨ ૯૫૮૬૨૮૧૯૯૯ 

જિલ્લામાં ઉપલ્બધ ફાયર ઈમરિન્સી સેલની જવગતો 

િમ નામ હોદ્દો ઓરફસ મોબાઈલ નં. 

૧ શ્રી.એફ.વી.િાઠવા ચીફઓરફસિ, નગિપારલકા, 

છોટાઉદેપુિ 

૦૨૬૬૯-૨૩૨૦૫૯ ૯૪૨૭૦૧૫૯૩૪ 

 

જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ (૧૦૮)આકસ્મીક સેવાઓની જવગતો 

િમ વાહન નંબિ સ્થળ વાહન પ્રકાિ મોબાઈલ નંબિ 

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 
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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 - 

 

 

 

 

 

આગાહી અને પૂવિ ચતેવણીની સંસ્થા વ્યવસ્થા 

 

   

ઘટના જનયંત્રણ સંચાર તતં્ર :  
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 કોઈપણ આપરિના અસિકાિક રનયંત્રણ માટે સંચાિ વ્યવસ્થા અત્યંત મહત્વની બાબત 

બની જાય છે. આપરિ દિમ્યાન આપરિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વાિા અપનાવવામાં આવતી સંચાિ 

વ્યવસ્થા પ્રણાલી નીચે આપેલી છે. 

 આપરિ પરિણામે કે તેની અસિને લીધે કોઈ સંચાિ વ્યવસ્થા આંતિમાળખું ખોિવાઈ 

જાય/તુટી પડે તેવા સજંોગોમાં, દૂિ સંચાિ કાયણરવિેષદળનું નેતૃત્વ લતેી કોઈ વ્યરક્ત, આપરિ 

વ્યવસ્થાપનની અસિકાિક કામગીિી માટે ખલેલ કે અવિોધ વગિની સંચાિ વ્યવસ્થા 

સુરનશ્ર્રચત કિવા માટે આવી સવલતો કે આંતિમાળખું તાત્કારલક પુનિઃસ્થાપન સુરનશ્ર્રચત 

કિિે. 

એકીકૃત િરેડયો સંચાિ વ્યવસ્થા(રસન્થેસાઇઝડ િરેડયો ક્મ્યુનેકેિન) 

• ટેલીફોન – તમામ રનયંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પૂિા પાડવામાં આવેલ છે. 

 

 

• વાયિલેસ વ્યવસ્થા – રજલ્લામાં વાયિલેસ વ્યવસ્થા નીચે મુજબ છે. 

અ.નં સ્થળ 

૧ રજલ્લા પોલીસ કંટર ોલ રૂમ,છોટાઉદેપુિ 

૨ છોટાઉદેપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૩ િંગપિુ પોલીસ સ્ટેિન 

૪ જતેપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૫ કદવાલ પોલીસ સ્ટેિન 

૬ સંખેડા પોલીસ સ્ટેિન 

૭ કિાલી પોલીસ સ્ટેિન 

૮ નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૯ કવાટં પોલીસ સ્ટેિન 

૧૦ ઝોઝ િીઈન ગજે સ્ટેિન 

૧૨ સુખી ડેમ સાઈટ, કદવાલ 

૧૩ િામી ડેમ સાઈટ, કવાટં 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ચેતવણી , િાહત અને પુનિઃસ્થાપન 

 ચેતવણી એ આપરિ પહેલાંની પૂવણ તૈયાિી સાથે સંબંરધત છે. આવનાિી આફત પહેલા તેની 

સંભાવનાઓ રવષે જાણકાિી મળે તો આકરસ્મક આવી પડેલ આફતમાંથી બચી િકાય અને જાનમાલનું 

નુક્િાન ઓછંુ થાય છે. ડીસ્ટર ીક્ટ ઓપિિેન સેન્ટિ કલેક્ટિ કચેિી ખાતે સતત ૨૪ કલાક કંટર ોલ રૂમ 

ચલાવવા પાછળનો એક આિય આ પ્રકાિની આફતો પહેલા સમયસિ ચેતવણી ધ્વાિા નુક્િાનની 

િક્યતામાં ઘટાડો કિવાનો છે. રજલ્લામાં કોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી કોઈપણ પ્રકાિની ઘટના-

દુઘણટના સામે પ્રરતસાદ પ્રરિયાને વેગ મળે િાહત બચાવ કામગીિી રવના રવલંબે આિંભી િકાય તેમજ 

રજલ્લા તાલુકા સ્તિનેા સબંંરધત તમામ આરધકાિીશ્રીઓ સાથે જરૂિી સંકલન િાખી િકાય અને ત્વિીત 

અમલવાિી હેતું જરૂિી સંકલન માટે આ વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋતુ દિમ્યાન પુિ કે અરતભાિ ે વિસાદની પિીરસ્થરતમા પહોચંી વળવા હેતુ તાલુકા સ્તિ ે

આગોતિા આયોજન અને પૂવણતૈયાિીના ભાગરૂપે તાલુકા સ્તિ ે પણ કંટર ોલરૂમ પહેલી જૂનથી િરૂ 

કિવામાં આવે છે. જ્યાંથી ગ્રામસ્તિ ેચેતવણી અને સંદેિાવ્યવહાિની કામગીિી હાથ ધિવામાં આવે છે. 

આ દિમ્યાન તાલકુાસ્તિ ેસ્થારનક કક્ષાએ તાલુકા આપરિ વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાિ કિવામાં આવે છે. 

જમેાં સ્થારનક સંસાધનોની ઉપલબ્ધી િોધ-બચાવ અને િાહત કામગીિીની વ્યૂહિચના, મહત્વના 
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નંબિોની સુચીનો સમાવેિ કિવામાં આવે છે. વધુમાં આ સમગ્ર યોજનાનું એસ.ડી.આિ.એન. પિ પણ 

અપડેિન આ ગાળામાં પુણણ કિવામાં આવે છે. 

 આફતો આવવાનો કોઈ રનશ્્રરચત સમય હોતો નથી ત્યાિ ે સ્થારનક વરહવટી તંત્રની આંતિીક 

સંકલનની ચકાસણી હેતુ મોકડર ીલનુ આયોજન સમયાંતિ ે કિવામાં આવે છે અને તે દિમ્યાન જણાતી 

ખામીઓ ક્ષરતઓની સરમક્ષા કિી ભરવષ્યમાં તે પૂનિાવતીત ન થાય તે માટેની કાળજી િાખવામાં આવ ે

છે. 

 કોઈ પણ આપરિ િોકી િકાતી નથી પિંતુ તેની સામેની પૂવણતૈયાિી અને સજ્જતાથી તેની 

ભયાનક અસિો અને તીવ્રતામાં ઘટાડો જરૂિ કિી િકાય છે. વળી આફત સામે પૂવણ તૈયાિી એ જ 

એકમાત્ર રવકલ્પ હોવાથી સ્થારનક સમુદાયમાં ક્ષમતા વધણન થાય તે જરૂિી છે. જ ેઅન્વયે ગજુિાત િાજ્ય 

આપરિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ દ્વાિા અમલી બનેલ આફત વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી સમુદાય સ્તિ ે

રવરવધ સમુહો માટે તાલીમ કાયણિમોનંુ આયોજન કિવામાં આવે છે. આ ઉપિાંત સમયાંતિ ેઆફત સામે 

પૂવણતૈયાિીના રવચાિને રવરવધ માધ્યમો થકી જન-જાગૃરત લક્ષી રવરવધ કાયણિમો દ્વાિા લોકો વછચે 

પહોચંાડવામા આવે છે. 

 આ ઉપિાંત સંબંરધત રવભાગો જવેા કે, પોલીસ, પંચાયત, માગણ અને મકાન, વન રવભાગ, 

રિક્ષણ, આિોગ્ય વગેિનેે જરૂિી સંકલનમાં િહી કામગીિી કિવા માટે સૂરચત કિવામાં આવે છે. તાલકુા 

સ્તિ ેતાત્કારલક પ્રરતસાદ માટે લાયઝન અરધકાિીશ્રીઓની રનમણૂંક કિવામા આવે છે. તમામ લાયઝન 

અરધકાિીશ્રીઓને આપરિના સમયે સજાગ અને સતકણ  િહેવા તેમજ તાલુકાસ્તિ ે સંકલનમાં િહેવા 

જણાવવામાં આવેલ છે. 

 િાહત એ આફત દિમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદનો તબક્કો છે. આફતથી થયેલ નુક્િાનના 

કાિણે વ્યરક્ત માનરસક, િાિીરિક તથા આરથણક િીતે ભાંગી પડ્યો હોય છે. જ ેવ્યરક્ત અથવા સમુદાયને 

સમાજમાં ફિીથી તે પગભિ થઈ િકે તે માટે સિકાિશ્રી ધ્વાિા લેવામા આવતો રનણણય સવોપિી છે. 

 પુનિઃસ્થાપન આ એક એવી પ્રવૃરત છે કે જમેાં જન-સમુદાયને આપરિ પછી, આપરિ પહેલાની 

પુવણવત પરિરસ્થરતમાં લાવવા માટે કિવામાં આવતી તમામ પ્રકાિની સહાયઓ સમાવેિ થાય છે. આ 

પ્રરિયા ઘણા લાંબાગાળાની પ્રવૃરત છે. અને તે ક્યાિકે પાંચ, દિ વષણ અથવા તેથી વધુ પણ સમય 

વ્યરતત થઈ િકે છે.  
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૪.રોકથામ અને ઉપશમન કાયિયોિના 

 આપરિની અસિો ઘટાડવા માટે િોકથામ અને ઉપિમનની કામગીિી અને રબન માળખાગત 

કાયોમાં જનજાગૃરત, ક્ષમતાવધણન, વ્યવહાિમાં બદલાવ, સલામતીના રનયમો ઘડવા અને લાગૂ કિવા 

જવેા કાયો કિવામાં આવે છે. 

• ઉપિમન(મીટીગેિન)ના કયો નીચે મુજબ જ ેબે પ્રકાિના છે. 

− માળખાગત કાયો: સ્થળ પિ બાંધકામ અને એન્જનેીયરિંગ,ભૌરતક કામ. 

− રબન માળખાગત કાયો: અભ્યાસ, સંિોધન, રનયમો, નીરતઓ, ક્ષમતાવધણન, જનજાગૃરતલક્ષી 

કામગીિી. દિકે રવભાગ પોતાની કાયણ યોજનામાં આવા કાયો સમારવષ્ટ કિ ેતેનું સંકલન અમલ 

કિનાિ કિી િકે. આવા કામોની વારષણક સમીક્ષા કિી તેમાં જરૂિી સુધાિા વધાિા કિવામાં 

આવિે. 

પુરના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટે માળખાગત પગલાંઓ. 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ 

રવભાગ 

િરૂ 

કિવાનો 

સમય 

પૂણણ 

કિવાનો 

સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

મિામત, 

સાફ-સફાઇ 

વિસાદના પાણીના 

રનકાલ માટે 

ગટિ,ડર ેનજે અને 

કેનાલની મિામત 

કિવી 

નગિપારલકા,ગ.ુપા 

અને ગ.વ્ય.બોડણણ       

નમણદા 

રવભાગ,R&B સ્ટેટ 

અને પંચાયત 

મે  જુન મેન્ટેનન્સ 

ફંડ 

સ્થારનક 

સંસાધનો 

ઓળખવા 

અને 

રવકસાવવા  

પિંપિાગત સામનો 

કિવાના સાધનો 

અને કૌિલ્યોનો 

રવકાસ કિવો 

DDMC ,યુવક 

મંડળો અને NGOs 

રનયરમત રનયરમત DRMP ના 

તાલીમ 

અને ક્ષમતા 

વધણન 

પિુ આિોગ્ય પિુઓની 

સલામતી અંગે 

જાગૃતી 

પિુપાલન અને 

ગ્રામ રવકાસ 

રવભાગ 

રનયરમત રનયરમત િસીકિણ 

કાયણિમ 

હેઠળ 
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પુરના ઉપશમન(મીટીગશેન)માટે જબન માળખાગત પગલાંઓ. 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ 

રવભાગ 

િરૂ 

કિવાનો 

સમય 

પૂણણ 

કિવાનો 

સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

તાલીમ દ્વાિા 

કુિળતા 

રવકિાવવી 

સ્વયં સેવકો અને 

તિવૈયાની તક્નીકી 

કુિળતાઓ માટે 

ખાસ તાલીમ 

આયોજન કિી 

ક્ષમતા વધણન કિવું 

અને કુિળતા 

રવકિાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 

જી.એસ.ડી.એમ.એ, 

નગિપારલકા, 

પોલીસ  

રનયરમત રનયરમત ડી.આિ.એમ 

કાયણિમ 

આપરિ 

વ્યવસ્થાપનને 

મુખ્ય પ્રવાહ 

સાથે જોડવા 

રજલ્લા સ્તિ ેચાલતા 

સમુદાય આધાિીત 

કાયણિમો સાથે 

આપરિ 

વ્યવસ્થાપન 

કામગીિીના સંકલન 

અંગે સુરનશ્ર્ચીત 

કિવુ. 

 

રજલ્લાના તમામ 

લાઈન ડીપાટણમેન્ટ . 

DRDA/ICDS 

/રિક્ષણ 

રનયરમત રનયરમત સંબંધીત 

કાયણિમની 

જોગવાઇઓ 

મુજબ 

પૂવણ ચેતવણી પૂવણ ચેતવણીની 

વ્યવસ્થાને મજબુત 

બનાવવી 

કલેક્ટિ 

કચેિી,પ્રાંત,કચેિી, 

આઇ.એમ.ડી,DEOC 

રનયરમત રનયરમત  

મોકડર ીલ િાળાઓ,બહુમાળી 

ભવનો 

કલેક્ટિ કચેિી રનયરમત રનયરમત  

 

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ રવભાગ િરૂ 

કિવાનો 

સમય 

પૂણણ 

કિવાનો 

સમય 

પાણી સંગ્રહ  

પ્રવૃરતઓને 

વેગ આપવો  

કુટંુબ સ્તિ ે મકાનમાં અને 

જહેિ ભવનોમાં વિસાદી 

પાણીના સંગ્રહનું બાંધકામ 

કિાવવું. 

વન રવભાગ, ગ્રામ 

રવકાસ અને પંચાયત 

રનયરમત રનયરમત 

પાણીના 

સ્ત્રોતનુ 

સમાિકામ 

સામુદાયીક સ્તિ ે વિસાદી 

પાણીના સંગ્રહ માટે તળાવો, 

ખેત તલાવડી અને ચેકડેમોનુ 

બાંધકામ કિાવવું. 

ગ્રામ રવકાસ અને 

રસંચાઈ રવભાગ 

 રનયરમત રનયરમત 
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દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે જબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ રવભાગ િરૂ 

કિવાનો 

સમય 

પૂણણ 

કિવાનો 

સમય 

ગામોની 

ઓળખ કિવી 

અછત અને દુષ્કાળ 

રનવાિણના કામોની સૂરચ 

બનાવવી અને સ્થળ 

તાિવવા 

ખેતીવાડી 

રવભાગ,પંચાયત,વન 

રવભાગ,મહેસુલ રવભાગ 

 રનયરમત રનયરમત 

કૃરષ લક્ષી 

મારહતી 

આપવી 

ઓછા વિસાદમાં દુષ્કાળમાં 

ટકી િકે તેવા પાકો માટે 

ખેડૂતોને મારહતગાિ કિવા 

અને પાણીના કિકસિયકુ્ત 

ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી રવભાગ, 

પંચાયત, વન રવભાગ, 

રસંચાઈ રવભાગ 

 રનયરમત રનયરમત 
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વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ 

રવભાગ 

િરૂ 

કિવાનો 

સમય 

પૂણણ 

કિવાનો 

સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

સલામત 

બાંધકામ 

વાવાઝોડાથી 

અસલામત મકાનો 

અને જાહેિ 

ભવનોની ઓળખ 

કિવી અને તેને 

મજબુત કિવી 

 

માગણ અને મકાન 

રવભાગ, 

ટી.ડી.એમ.સી, 

એસ.ડી.એમ 

 એરપ્રલ જુન એ.ટી.વી.ટી 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે જબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ રવભાગ િરૂ 

કિવાનો 

સમય 

પૂણણ 

કિવાનો 

સમય 

સંદેિા 

વ્યવહાિની 

પ્રધ્ધરત 

રવકસાવવી 

DEOC/તાલુકા કંટોલરૂમ 

તથા ગામ કક્ષા સુધી પૂવણ 

ચેતવણી વ્યવસ્થાને મજબૂત 

બનાવવી. 

તાલુકા કંટર ોલ રૂમ 

/TDMC  

,પંચાયત,રસંચાઇ 

 એરપ્રલ જુન 

 

િુકંપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ રવભાગ 

ક્ષમતા વધણન EOC /ERCનું બાંધકામ તથા મજબુતી કિણ મહેસુલ રવભાગ, માગણ-મકાન, 

GSDMA  

મજબૂતીકિણ નબળા મકાનો અને ખાનગી 

રબલ્ડીગંો(િાળા,બેન્ક,િોરપંગ સેન્ટિ વગેિનેુ 

િટેર ોફીટીગં કિાવવંુ. 

મહેસુલ રવભાગ,માગણ-મકાન 

મજબૂતીકિણ અરત નબળા અને જજણિીત મકાનો અને 

રબલ્ડીગંો ઓળખવા અને ધિાિાયી કિવા 

મહેસુલ રવભાગ, માગણ-મકાન અને 

પ્રાંત અરધકાિી. 

િુકંપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે જબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવૃરિ અમલ કિનાિ રવભાગ 

તાલીમ ભૂકંપ પ્રરતિોધક બાબતો અંગે આરકણ ટેક્ટ, 

એન્જીનીયિ, કરડયા-કાિીગિોનંુ ક્ષમતાવધણન 

નગિપારલકા, ડી.ડી.એમ.સી  

માગણ અને મકાન 

બીલ્ડીગં કોડનો 

અમલ 

તમામ બાંધકામોમાં ભુકંપીય સલામતી 

સંબંરધત નીરતરનયમોનું ચુસ્ત પાલન કિાવવું. 

નગિપારલકા,ડી.ડી.એમ.સી  

માગણ અને મકાન 

કવાયતો હાથ 

ધિવી 

િાળા , હોસ્પીટલ અને જાહેિ ભવનો માટે 

મોકડર ીલ કિાવી. 

DEO,DPEO,CDHO,મામલતદાિ 
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૫.પૂવિ તૈયારી કાયિ યોિના 

૧. ક્ષમતાવધિન પ્લાન 

આપરિ વ્યવસ્થાપનમાં ક્ષમતાવધણન માટે નીચે મુજબની તાલીમોનંુ આયોજન કિવું. 

▪ િોધ અને બચાવ 

▪ પ્રાથરમક સાિવાિ 

▪ પૂવણ ચેતવણી 

▪ સ્થળાંતિ 

▪ નુકિાન અને આકાિણી 

૨. તાલીમની િરૂરીયાતનું જવશ્ર્લેષણ 

 તાલીમથી વ્યરક્તને અને સમૂહનાં જ્ઞાન , આવડત અને વ્યવહાિમાં બદલાવ આવે છે. ભાવાત્મક 

અને જ્ઞાનાત્મક પાસાઓમાં અસિ થાય છે. જથેી વ્યરક્ત અને સમૂહની કામગીિી વધંુ સાિી બને છે. આ 

માટે આગાઉથી તાલીમની જરૂિીયાતો ઓળખવી અને તેના આધાિ ે તાલીમ અને ક્ષમતાવધણનનું 

આયોજન કિવું. 

▪ વતણમાન તાલીમની સમીક્ષા કિવી. 

▪ કાયણ રવશ્ર્લેષણ(નવા અથવા વ્યવસ્થામાં કિલેી સુધાિાવધાિા) 

▪ તાલીમની જરૂિીયાતની ઓળખ કિવી. 

▪ તલીમની જરૂિીયાતનું સિવૈયું. 

▪ તાલીમની વૈકરલ્પક વ્યવસ્થા નરક્ક કિવી. 

▪ તાલીમ ખચણ – લાભનું રવશ્ર્લેષણ કિવુ.ં 

રવરવધ રવભાગો માટે કિવાની તાલીમો. 

 રવરવધ રવભાગોનાં અરધકાિીઓ અને કમણચાિીઓની તાલીમની જરૂિીયાત ઓળખીને તેના 

આધાિ ેતેમના માટે તાલીમ કાયણિમો ગોઠવવામાં આવે છે. આ પ્રરિયાથી તાલીમ માટેનાં રવષયો અને 

પ્રરિયાઓ તાિવી િકાય. 

 દિકે રવભાગે પોતાના સ્તિ ેઆપરિ વ્યવસ્થાને મજબુત કિવા માટેની તાલીમ કાયણિમોની સૂરચ 

અને સમયસાિણી બનાવવાં સરિય છે. સામાન્ય િીતે આ પ્રરિયા રજલ્લા કે િાજ્ય સ્તિથેી થાય છે. 

તાલુકા સ્તિ ેતાલીમની જરૂિીયાત ઓળખી તે મુજબની તાલીમ આયોજન કિી વધુ સાિી ગુણવિાલક્ષી 

તાલીમનું આયોજન થાય. 

 અત્યાિ સુધીના અનુભવોમાંથી દિકે રવભાગો માટે નીચે મુજબના તાલીમ કાયણિમો હાથ 

ધિવામાં આવે છે. 

I. રવરવધ સ્તિ ેઆપરિ વ્યવસ્થાપન ઓિીયન્ટેિન. 

II. પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહેસુલ, પંચાયત ગ્રામ રવકાસ, વન રવભાગ વગેિ ેમાટે આગ સલામતી અંગેની 

કૌિલ્યવધણન તાલીમ કાયણિમ. 

III. ઈમિજન્સી િીસપોન્સ સાથે સંકળાયેલ રવરવધ યુરનટ જવેાં કે,પોલીસ,નગિપાલીકા ફાયિ 

રિગેડ,હોમગાડણ ,જી.આિ.ડી ,એન.એસ.એસ. ,એન.સી.સી. વગેિ ેમાટે િોધ અને બચાવ તાલીમ. 
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IV. સાધનો અને યંત્રોની જાળવણી અને ઉપયોગ. 

V. રવરવધ સમુહો જવેાં કે રિક્ષક, આંગણવાડી કાયણકિ, મ.ભ.યો સંચાલક, વ્યાજબી ભાવની 

દુકાનદાિ વગેિ ેમાટે પ્રાથરમક સાિવાિ અને આિોગ્ય તારલમ 

ખાસ તાલીમ : રવભારગય તાલીમો રસંચાઇ અન્ય રહતધાિકો માટે પ્રાસ્તારવક,પૂવણ તૈયાિી, પ્રરતભાવ  

  ઉપિમન, િોકથામ વગેિ ેઅંગે તાલીમો જી.આઈ.ડી.એમ ખાતે થાય છે. 

▪ પંચાયતો,સમુદાયો માટે, CBDP િાહત, નુક્િાન આકાિણી રનયમો અને તાલીમ. 

▪ NGOs અને CBOs/SHGs, CBDP, રનિઃસહાયતા અને જોખમ આંકલન. 

▪ સમૂદાયનાં કાયણદળો માટે િોધ બચાવ,પ્રાથરમક સાિવાિ, સલામત સ્થળે ખસેડવાની 

પધ્ધરતઓ, પૂવણ ચેતવણી વગેિ ેઅંગે. 

૩. તાલીમ આયોિન વ્યવસ્થા. 

કાયણ પ્રવૃરિ જવાબદાિ રવભાગ 

તાલીમની 

જરૂિીયાતનુ ં

રવશ્ર્લેષણ 

આપરિ વ્યવસ્થાનમાં રવભાગોની ભૂરમકા અને 

જવાબદાિીઓની ઓળખ કિવી. 

• મહેસુલ અને ડેપ્યુટી કલેક્ટિ 

• સામાન્ય વહીવટ રવભાગ 

• મહેસુલ રવભાગ 

• GSDMA/GIDM 

• તમામ કાયણપ્રણાલી મુજબના 

રવભાગો 

• જાહેિ કે્ષત્રો  

• ખાનગી કે્ષત્રો 

• NGOs અને અન્ય સંગઠનો 

રવભાગોની ભૂરમકા અને જવાબદાિીઓને આગળ 

લઈ જવા માટે રવરવધ રહતધાિકોની ઓળખ 

કિવી. 

તાલીમ જરૂિીયાત રવશ્ર્લેષણ સતત ચાલુ િાખવું 

તાલીમની જરૂિીયાત મુજબ તાલીમની રડઝાઇન 

તૈયાિ કિવી. 

સંસાધનોની વ્યવસ્થા કિવી. 

તાલીમ કિવી. 

 

૪. એિન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યવસ્થા. 

 રજલ્લાની ક્ષમતા બહાિ આપરિ સામનો કિવાનો આવિે. ત્યાિ ે િાજ્ય તથા કેન્દ્ર સિકાિની 

ઉપલબ્ધ અન્ય એજન્સી જવેી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની જરૂિી પ્રોટોકોલ સાથે 

િાજ્ય સ્થળે SEOC ના સંપૂણણ સંકલનમાં િહી મદદ લેવામા આવિે. 

૫. બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી. 

 આપરિ પ્રરતસાદ માટે િાજ્ય સિકાિશ્રી દ્વાિા વખતો વખત આપવામા આવેલ બચાવ સાધનો 

જવેા કે ફાયિ વોટિ બાઉઝિ, ફાયિ ટેન્ડિ, ઈમિન્સી પોટેબલ લાઈટ, લાઈફ જકેેટ, જસેીબી,િેન, વગિે ે

જવેા સંસાધનોની યાદી તૈયાિ કિી તેમની ઉપલબ્ધીની ભૌરતક અને કાયણિીત રસ્થરતમાં િાખવામાં આવ ે

છે. જનેી ચકાસણી કિવામાં આવે છે. 

૬. ચેતવણી તંત્રની ચકાસણી કરવી. 

 રજલ્લા કક્ષાના કંટર ોલ રૂમને મળતા પૂવણ ચેતવણી અંગેના સંદેિાઓ સુચારુ રૂપથી સ્પષ્ટ િીતે 

તાલુકા અને ગામ સ્તિ સુધી પહોચંે તે માટેની 

1. િાજ્ય કંટર ોલરૂમ (SEOC) 
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2. રજલ્લા કંટર ોલરૂમ (DEOC) 

3. તાલુકા કંટર ોલરૂમ (TEOC)  

તમામ કંટર ોલરૂમ વછચે આંતિીક સંકલનની ચકાસણી કિવામાં આવે છે. 

૭. ત્વરીત પ્રજતસાદ ટીમો વછચેનું સંકલન 

 રજલ્લામાં કોઈપણ સમયે ઘટતી ઘટના દિમ્યાન આપવાના થતાં પ્રરતસાદ માટે નીચે મુજબના 

રવભાગો પાસે ઈમિજન્સી રટમોનંુ આંતિીક ચકાસણી 

1. આિોગ્ય રવભાગ 

2. પોલીસ રવભાગ 

3. નગિપારલકા –ફાયિ ઈમિજન્સી રવભાગ 

૮. સ્વૈજછિક સંસ્થાઓ અને અન્ય જહત ધારકો સાથે સંકલન 

 રજલ્લામાં કોઈપણ આપરિ દિમ્યાન પ્રરતસાદ િાહત બચાવ પુનવણસન પ્રાથરમક સાિવાિ વગિે ે

જવેી કામગીિી દિમ્યાન સ્વૈરછછક સંસ્થાઓ તથા અન્ય રહત ધાિકોનો મહત્વનુ યોગદાન િહેતુ હોય છે. 

રજલ્લામા આવેલા સ્વૈરછછક સંસ્થાઓને રહત ધાિકોની યાદી પરિરિષ્ટમા સામેલ છે. 

૯. પુર અન ેવાવાઝોડા સાથે ઋતુ ગત પવૂિ તૈયારી 

 પૂિ અને વાવાઝોડા સામે પૂવણ તૈયાિીના ભાગ રૂપે અસિગ્રસ્ત બનતા સ્થળાંતિ કિવાની 

જરૂિીયાત જણાય તેવા સજંોગોમાં ગામ સ્થળે સ્થારનક સ્થળે ઉપલબ્ધ વૈકરલ્પક સ્થાનોની પૂવણ 

ચકાસણી કિી લેવામાં આવે અને કટોકટીના સમયે પૂિતી સાઘન પુિવઠાની પણ આગોતિી વ્યવસ્થા 

માટે તમામ પગલા ભિવામાં આવે છે. તેમજ રજલ્લા તાલુકા અને ગામ સ્થળેના આપરિ વ્યવસ્થાપન 

કામગીિી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્થળેના લોકો વછચે આંતરિક સકંલન વધુ મજબુત િીતે જોડવામાં આવે 

છે. 

૧૦. પૂવિ ચેતવણી વ્યવસ્થા (EWS) અને આપજિ બાદની સૂચનાઓ.  

 ઘણીવાિ એવુ બને કે આપરિ અંગેનો સંદેિો અને ચેતવણી અંતરિયાળ જગ્યાએ િહેલા લોકો 

સુધી સમયસિ પહોચંાડી િકાતો નથી. અમુકવાિ આપરિ પહેલા અને દિમ્યાન અફવાઓના કાિણ ે

પહોચંતી મારહતી લોકોમાં ગભિાટ અને ગેિ સમજ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ, યોગ્ય સમૂહને 

ચેતવણી સંદેિ પહોચંાડવાથી આપરિની અસિો ઓછી કિી િકાય છે. રવશ્વાસપાત્ર મારહતી સમયસિ 

પહોચંાડવા માટે ICS (કમાન્ડ , કંટર ોલ અને કમ્યુરનકેિન) મહત્વની છે. 

પૂવિ ચેતવણી કાયિ યોિના 

કાયણના 

પ્રકાિ 

પુિ વાવાઝોડુ ઔદ્યોગીક/ 

કેમીકલ 

સુનામી 

હાલની 

પૂવણ 

ચેતવણી 

વ્યવસ્થા 

રસંચાઈ રવભાગ/ડેમ 

ઓથોિીટી/હવામાનખા

તુ 

 

કલેક્ટિશ્રી 

હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટિશ્રી 

 

મામલતદાિશ્રી/ 

ઈન્ડિસ્ટર ીઝ 

એસોરસએિન 

 

DCG 

 

હવામાનખાતુ 

 

કલેક્ટિશ્રી 

 

મામલતદાિશ્રી/ 
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મામલતદાિશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

ગામો 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

LCG 

 

મામલતદાિશ્રી 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

જવાબદાિ 

રવભાગ 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદાિશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

સંકટના પ્રકાિ પુિ વાવાઝોડુ ભુકંપ દુષ્કાળ 

જવાબદાિ રવભાગ DEOC .મામલતદાિ કચેિી અને તા.રવ.અ 

આવિી લીધેલ ગામ જ-ેતે સંકટના જોખમો સંભરવત ગામો. 

ચેતવણી અને સંદેિા ન પહોચંતા 

હોય તેવા ગામો/વસાહત 

જ ેતે સમુદાય ગામોમાં દુિ િહેતા હોય .દા.ત. – માછીમાિ,મીઠા 

કાિીગિો,માલધાિી વગેિ ે

સમયમયાણદામાં ચેતવણીના સંદેિા 

પહોચંાડવા માટેના જરૂિી 

પગલાઓ. 

કાયણદળોમાં ગામોમાં દૂિ વસવાટ કિતા પરિવાિોનો સમાવેિ 

કિવો અને સંદેિા વ્યવહાિની વ્યવસ્થા ગોઠવવી 

 

૧૧. આગોતરી વ્યવસ્થા 

 જ્યાિ ેઆપરિ આવે ત્યાિ ેસાધન-સામગ્રી ન હોય તો લોકોની જરૂિીયાતને પહોચંી વળવામાં 

અંતિાય આવે છે. આગોતિી વ્યવસ્થા કિવાથી મુશ્કેલીને મહદઅંિે રનવાિી િકાય છે. યોગ્ય િીતે 

“સ્ટોક પાઈલ” કિવાથી ત્વિીત મદદ કિવામાં સિળતા િહે છે. 

• રવસ્તાિ અને સંકટ અનુસાિ જરૂિી સામગ્રીની સુચી તૈયાિ કિવી. આ માટે રવસ્તાિના લોકોની 

રનિઃસહાયતા, વપિાિ અને સંસ્કૃરતને ધ્યાને લેવા. 

• જ ે સાધન સામગ્રી એક્ઠી કિવાની છે તેની ગુણવિા અને માનાંક ધ્યાને લેવા જોઈએ, જથેી 

ગુણવિાવાળી સામગ્રી એકત્રીત થાય. 

• આવી સાધન-સામગ્રી પહોચંાડી િકે તેવા રવિેતા અને સ્ત્રોત નક્કી કિવા. 

• આગોતિી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીનાં ગોડાઉન, સપ્લાયસણનું નેટવકણ  તૈયાિ િાખવું જથેી 

સત્વિ ેસેવા પહોચંાડી િકાય. 

• તાલુકામાં તાલુકા મથકે તથા જુદા-જુદા ક્લસ્ટિ સ્તિ ેઆવી વ્યવસ્થા કિી િકાય. પંચાયત સ્તિ ે

પણે આવી વ્યવસ્થા થાય તે માટે કામગીિી કિવી. 

૧૨. સમુદાય જાગજૃત, જશક્ષણ અને પવૂિતૈયારી.  

 કોઈપણ આપરિનો સામનો કિવા માટે પ્રાથરમક જાણકાિી અને આપરિ દિમ્યાન િું કિવું અને 

િું ન કિવુ તે અંગેની જાણકાિી રવરવધ માધ્યમો જવેા કે િલેી, રવડીયો િો, ભીતંસુત્રો, િાળા કક્ષા, રચત્ર 

તથા રવરવધ તાલીમ દ્વાિા જી.એસ.ડી.એમ.એ દ્વાિા અમલી બનેલ ડી.આિ.એમ કાયણિમ દ્વાિા કામગીિી 

અમલમાં છે. 

૧૩. પ્રોક્યોરમેન્ટ (ટેન્ટ, ધાબડા, સાધનો વગેર)ે 
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 પૂિ જવેી રસ્થરત દિમ્યાન સ્થાળાંતિ સ્થીતી સજાણય ત્યાિ ેસ્થળાંતિીત લોકો માટે ટેન્ટ, ધાબડા 

તથા અન્ય દૈરનક ઉપયોગી સાધનો માટે સ્થારનક સ્થળે ઉપલબ્ધ સ્વૈરછછક સંસ્થાઓ તથા સંબંરધત 

રવભાગોના સંયુક્ત વ્યવસ્થા કિવામાં આવિે. 

૧૪. એસ.ડી.આર.એન. અપડેશન 

 એસ.ડી.આિ.એન. પિ રવ.ડી.એમ.પી, ટી.ડી.એમ.પી તથા સી.ડી.એમ.પીને આપરિ વ્યવસ્થાપન 

લક્ષી તમામ રવગતો મામલતદાિાશ્રી, તાલુકા રવકાસ અરધકાિીશ્રી તથા ચીફ ઓફીસિશ્રી(નગિપારલકા) 

દ્વાિા પૂણણ કિવામાં આવિે. 

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

 તાલુકાની આપરિઓ અને તેની સંભાવના, ખતિા અંગે  VIP અને VVIP ને સત્વિ ેજાણ કિવી 

જોઈએ જથેી VIP વ્યરક્તઓ સમુદાયમાં ગભિાટ ઓછી કિવામાં અને તંત્રને સાબદુ કિવામાં મદદરૂપ 

થાય. આવી મારહતીને આધાિ ેVIP અને VVIP પોતાના આ કે્ષત્રના પ્રવાસ અંગે પણ ફેિ રવચાિણા કિી 

િકે. 

 ઈમિજન્સી સમયે VIP અને VVIPની સ્થળ મુલાકાતોથી િોધ અને બચાવ, પ્રાથરમક સાિવાિ 

જવેા કાયોમાં અવિોધ ન આવે તેનું ધ્યાન િાખવામાં આવે છે 
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૧૬. મીડીયા મેનિેમેન્ટ અને માજહતી પ્રસાણ 

 રપ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોરનક મીરડયાની ભૂરમકા આપરિની ચેતવણી અને રવગતો પહોચંાડવા માટે 

મહત્વની બની િહે છે. માધ્યમો આવા સમયે િારલનતા પૂવણક વતી જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી 

કિવામાં મહત્વની ભૂરમકા ભજવી િકે છે. આપરિ અંગે પૂવણતૈયાિી, પ્રરતભાવની િીતો વગેિ ેઅંગે ખુબ 

જ સાિી મારહતી લોકો સુધી બહોળા પ્રકાિથી પહોચંાડી િકે. સામાન્ય િીતે કોઇપણ સંકટ કે 

આપરિઓમાં સમુદાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકાિી મળે તે ખુબ જ જરૂિી છે. તેથી માધ્યમોની ભૂરમકા 

ઘણી મહત્વની છે. િાજ્ય સ્તિની EOC માં મીરડયા સેલ િરૂ કિી માધ્યમો સાથે સંકલનની વ્યવસ્થા 

િાજ્ય સિકાિ ેકિી છે. જ ેસતત કાયણિત છે. આપરિનાં સમયે અરધકાિી દ્વાિા રપ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોરનક 

મીરડયાને સમયાંતિ ે અપડેટ કિવામાં આવે છે. જથેી રબનજરૂિી અફવા અને ગેિ જવાબદાિીવાળી 

મારહતીનો પ્રસાિ અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપરિ દિમ્યાન DEOC સ્તિ ેપણ હોય છે,તેની મદદ લેવામાં 

આવે છે. 

૧૭. દસ્તાવજેી કરણ   

 રજલ્લામાં બનતા કોઈપણ આપરિ દિમ્યાન તેની સામે આપવામા આવેલ પ્રરતસાદ પ્રરિયા 

દિમ્યાન જોવા મળેલ રવરવધ રવભાગોના, અસિગ્રસ્ત લોકોના અને અન્ય એજન્સીઓના પ્રરતભાવ અંગે 

દસ્તાવેજી કિણ થાય તે જરૂિી છે. જથેી કિી સમગ્ર પ્રરિયા દિમ્યાન તતં્ર દ્વાિા િહી જવા પામેલ 

ક્ષરતઓને ઓળખી િકાય અને તેને ભરવષ્યમાં પૂનિાવતીત થતી ટાળી િકાય. 
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૬.પુનિઃરસ્થરત  

 આપરિ અસિગ્રસ્ત રવસ્તાિ અને લોકોને પુનિઃરસ્થરતમાં આથવા વધુ સાિી રસ્થરતમાં લાવવાનું 

કાયણ આ પ્લાનનું છે. આપરિને કાિણે જરૂિી સેવાઓ,માળખા,લોકોનંુ જીવનરનવાણહ, સ્વાસ્થ્ય અને 

સમગ્ર જીવનિૈલી અસિ પામે છે. તેથી સત્વિ ે આ બધા પાસાઓ પુનિઃરસ્થરતમાં લાવવા. ભૌરતક 

માળખાઓને અને જીવન જરૂિી સેવાઓ પુનિઃરસ્થત કિવા માટે આ મુજબની િણનીરત ધ્યાને લેવી. 

 પહેલા કિતા વધુ સારૂ બાંધવુ : નવા બાંધકામ કાયો એવી િીતે કિવા કે જ ે પુનિઃ આવી 

આપરિઓમા ંનુક્િાન ન પામે. 

 સહભાગી યોજના : લોકોની સામાજીક અને સંસ્કૃરતક િૈલી અને જરૂિીયાતોને ધ્યાનમા િાખી 

ફેિ બાંધકામ અને કાયો કિવા. આ માટે આયોજનમાં રહતધાિકોને સહભાગીતા આવશ્યક છે. 

 સંકલન : પુનિઃરસ્થરતમાં લાવવાનું આયોજન રવરવધ રવભાગો સાથે સંકલન રૂપે તૈયાિ કિવું. 

આવા આયોજનો માટે ત્વિીત નુક્િાનનું આંકલન અને લોકોની જરૂિીયાતનું આંકલન અગત્યનું પાસ ુ

છે.  

− નીચે મુજબના રવરવધ કે્ષત્રોને પુનિઃરસ્થત કે કાયણિત કિવા. 

• મહત્વની સેવાઓ – વીજળી ,પાણી,સંચાિ,વાહન વ્યવહાિ,સ્વછછતા,સ્વાસ્થ્ય. 

• માળખા/બાંધકામ – આવાસ, જાહેિ ભવન અને િસ્તા. 

• જીવનરનવાણહ – કૃરષ, કુરટિ ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાિ તથા િોજગાિ. 

વીજળી, પાણી,સ્વછ્તા,ગદંાપાણીનો રનકાલ વગેિ ેસેવાઓ તાત્કારલક િરૂ કિવી. આવી સેવા િરૂ 

કિવા માટે વૈકરલ્પક િણનીરત અને કાયો અગાઉથી નરક્ક કિવા. જરૂિ પડે સ્થારનક સંસ્થા, રવભાગો, 

કોપોિટેની મદદ લેવી. 

− મહત્વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયણિત કિવી. 

નીચેના પત્રકોની રવગતો આપરિની ઘટના બાદ સવે કિી ભિવી (ધાિણા ચાલુ વષણ મુજબ) 

િમ મહત્વની 

સેવાઓ 

સામગ્રી/ 

સેવાઓ 

નુક્િાન 

એકમની 

સંખ્યા 

અસિગ્રસ્ત 

ગામોની 

સંખ્યા 

અસિગ્રસ્ત 

વસ્તી 

પુનિઃરસ્થરતમા ં

આવવાના  

પગલાઓ 

અંદાજીત 

સમયગાળો 

બજટે 

૧ રવજળી ફીડિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨  ટર ાન્સફમણિ       

૩  HTલાઇન       

૪  LTલાઇન       

૫  થાંભલા       

૬  અન્ય       

 

સ્વાસ્થ્ય 

િમ રવગત PHC 

(ગામ 

નુ નામ) 

CHC સબ 

સેન્ટિ 

દવા 

સંગ્રહ 

પુનિઃરસ્થરતમા  

આવવાના 

પગલાઓ 

અંદાજીત  

સમયગાળો 

બજટે 

૧ નુક્િાન થયેલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ભવન 

૨ પહોચંી ન િકાય 

તેવા આિોગ્ય કેન્દ્રો 

       

૩ દવા સગં્રહો અને 

મહત્વના સાધનોને 

નુક્િાન 

       

૪ નાિ થયેલ દવાઓ        

૫ નૂક્િાન થયેલ 

એમ્બ્યુલન્સની 

સંખ્યા 
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સામાજિક 

િ

મ 

રવગત ગા

મ 

પુરૂ

ષ 

સ્ત્રી બાળ

કો 

કુ

લ 

પુનિઃરસ્થતી

ના પગલા 

જવાબદાિ 

રવભાગ 

અંદાજીત 

સમયગાળો 

બજટે 

૧ મનોસામારજ

ક સંભાળની 

જરૂિીયાત 

વાળા લોકોની 

સંખ્યા 

(આપરિના 

કાિણે) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ફ

ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ્ફ 

આિોગ્ય   

 

પાણી પુરવઠો 

િમ નૂકિાન ગામનું 

નામ અને 

એકમની 

સખ્યા 

અસિગ્રસ્ત 

ફરળયા/વસ્તી 

પુનિઃરસ્થરતમા ં

આવવાના 

પગલાઓ 

રવભાગ અંદાજીત 

સમયગાળો  

બજટે 

૧ કૂવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦  

૨ બોિવેલ       

૩ તળાવ       

૪ પાણી પુિવઠો       

૫ ESR       

૬ GSR       

૭ સમ્પ       

૮ સ્ટેન્ડપોસ્ટ       

૯ હેન્ડપોસ્ટ       

૧૦ પિ ુહવાડા       
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રસ્તાઓ (માગિ અને મકાન જવિાગ-સ્ટેટ અને પંચાયત) 

રસ્તા

ના 

પ્રકાર 

મધ્યમ 

નુક્શાન 

કી.

મી 

ગંિીર 

નુક્શાન 

કી.

મી 

તૂટી 

ગયેલ 

કી.મી

. 

પુનઃજસ્થજત

માં 

આવવાના 

પગલા 

બિે

ટ 

અંતર/સ્થ

ળ 

કી.

મી 

અંતર/સ્થ

ળ 

કી.

મી 

અંતર/સ્થ

ળ 

કી.મી 

ગ્રામ્ય 

િસ્તા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦   

રજલ્લા 

િસ્તા 

        

સ્ટેટ 

િસ્તા 

        

 

અન્ન પુરવઠો પહોચંાડી ન શકાય તેવા ગામોની યાદી 

ક્રમ તાલુકાનુ 

નામ 

અન્ન પુરવઠો પહોચંી ન શકે તેવા ગામો 

૧ છોટાઉદેપુિ ભોિદલી, બીલવાંટ, ઓઢી, બંદલા, બાલાવાંટ, િજુવાંટ, મીઠીબોિ, દુણ, માલ, 

કાકડકંુડ,િીછવલે, સીલાજા , મિચીપાણી, કોઠાિા, ગદોલા, ઢોિકુવા, આંત્રોલી, 

ઉખલવાંટ, ચંદુવાંટ 

૨ જતેપુિપાવી કુન્ડલ, વસંતગઢ 

૩ કવાંટ છોડવાણી, તાડકાછલા, મોટી કઢાઈ, મોટી ઝડુલી, માણકા, ભુંડમાિીયા, ઉમઠી, 

િણેદી, હાંફ, તુિખેડા, મોગિા, નાખલ, પડવાણી, કોટબી, કિવી. 

૪ બોડેલી --------- 

૫ સંખેડા --------- 

૬ નસવાડી ઢાંઢડીયા, કેવડી, કુમેઠા 
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૭.સ્થળાતંિ યોજના  

 

 રજલ્લામાં નદી, વોકળા તથા રનચાણવાળા રવસ્તાિો આવેલા છે. જ્યાં ભાિથેી અરતભાિ ેવિસાદ 

દિમ્યાન અથવા ઉપિ વાસમાંથી આવતાં પાણીની વધુ આવકને કાિણે સ્થળાંતિ કિવાની જરૂિયાત 

પડી િકે છે. આ માટે સ્થારનક રજલ્લા / તાલુકા તતં્ર સ્થળાંતિ કિવા માટે ટર ેકટિ, ટરક, છકળા, જીપ જવેા 

વાહનોની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કિવા માટે સક્ષમ છે. જ ે માટે સ્થારનક નગિપારલકા, માગણ અને મકાન 

રવભાગ તથા અન્ય ખાનગી એજન્સીઓની મદદ મળી િકે છે. પરિરસ્થરત ક્ષમતા બહાિ હોય તેવા સમયે 

હેલીકોપ્ટિ/મજેિ સચણ ઓપિિેન જવેા સજંોગોમાં સ્ટેટ ઈમિજન્સી ઓપિિેન સેન્ટિના સંકલનમા િહી 

સ્થળાંતિ કિવા આવિે. 

 સ્થળાંતિ દિમ્યાન જ ેતે સ્થળો પિ ઉપલબ્ધ સુિરક્ષત આશ્રય સ્થાનો જવેા કે િાળા, કમ્યુનીટી 

હોલ, વાડી, કે અન્ય ધારમણક પરિસિનો ઉપયોગ કિવામાં આવિે. જ ેરવગતો જતેે મામલતદાિશ્રી ધ્વાિા 

ટી.ડી.એમ.પી.માં સામેલ કિવી. સ્થળાંતિની રસ્થરત દિમ્યાન અસિગ્રસ્તોને ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગિે ે

જવેી આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે સ્વૈરછછક સંસ્થાઓ, ધામીક સંસ્થાઓ, પોલીસ/ રજલ્લા પુિવઠા રવભાગ/ 

રજલ્લા આિોગ્ય રવભાગ દ્વાિા તાત્કારલક ધોિણે જરૂિી સાધનસામગ્રી સ્થળ પિ પહોચંાડવા અંગેની 

કામગીિી હાથ ધિવામાં આવિે. 

 આ માટે સ્થારનક સ્તિ ેસસ્તા અનાજની દુકાનો પિ એડવાન્સ પુિવઠો પુિો પાડવામાં આવિે. 

સલામત આશ્રય સ્થાનો પિ પ્રાથરમક સુરવધાઓ પુિતી માત્રામાં ઉપલબ્ધ બને તે અંગે તાલુકા સ્તિથેી 

પ્રાંત અરધકાિીશ્રી/ મામલતદાિશ્રી/ તાલુકા રવકાસ અરધકાિીશ્રી/ ચીફ ઓરફસિશ્રી/ પોલીસ 

ઈન્સ્પેક્ટિશ્રી અને બ્લોક હેલ્થ ઓરફસિ દ્વાિા પુિતી કાળજી લેવામા આવિે. 
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૭.૧ પિુ સ્થળાંતિ તથા અન્ય કાળજી 

 

• લોકોને ભાિ ેવિસાદ અંગેની ચેતવણી દિમ્યાન પિુઓ બાબતે સતકણ  વ કાળજી લેવા અંગેની 

જાણ કિવી. 

• સ્થળાંતિ કિવાની રસ્થરત દિમ્યાન પિુઓને ખીલાથી છુટા કિવાનુ ન ભુલે તે માટે 

અવાિનવાિ પંચાયત માિફતે જાહેિાત કિાિે. 

• સંબંરધત ઋતુ દિમ્યાન ફેલાતા પિુ િોગોને પહોચંી વળવા અંગે રજલ્લા પિુપાલન રવભાગ 

પોતાની ટીમને તૈયાિ િાખિે તથા દવાઓના પુિતા જથ્થાની ખત્રી કિિે. 

• રજલ્લા પિુપાલન રવભાગ રજલ્લામાં સંિમક િોગોની સંભાવનાવાળા રવસ્તાિોની ઓળખ 

કિી તે અંગેના પિુ સાિવાિ કેમ્પનું આયોજન કિી લોક જાગૃરત ફેલાવિે. 

• રજલ્લા પિુપાલન રવભાગ રજલ્લામાં િસીકિણ કાયણિમો કિિે. 

• વન રવભાગ દ્વ્વ્રાિા રજલ્લામાં ઘાસની અછત સામે પહોચંી વળવા માટેના તમામ પગલા તથા 

ઘાસચાિાની પ્રારપ્તના સ્ત્રોતનો અગાઉથી આયોજન કિિે. 

 

રજલ્લા પિુપાલન રવભાગના અરધકાિીશ્રીઓ 

િમ અરધકાિીશ્રીનંુ નામ હોદ્દો હાલનું ફિજનું સ્થળ સંપકણ  નંબિ 

૧ ડૉ.પી.આિ.પટેલ નાયબ પિુપાલન 

રનયામક 

જી.પ.છોટાઉદેપુિ 

પિુપાલન િાખા 

જી.પ.છોટાઉદેપુિ 

૯૪૨૭૩૪૧૨૮૭ 

૨ ડૉ. એસ.પી. ગારવત મદદનીિ પિુપાલન 

રનયામક 

જી.પ.છોટાઉદેપુિ 

પિુપાલન િાખા 

જી.પ.છોટાઉદેપુિ 

૯૪૨૭૫૩૨૬૫૬ 

 

 

 

 

 

પશુસારવાર સંસ્થાઓ, પશુજચજકત્સા અજધકારીશ્રીઓના તથા તાલુકા નોડલ અજધકારીશ્રીઓની 

માજહતી 

િમ તાલુકાનુ 

નામ 

પિુરચરકત્સા 

અરધકાિીશ્રીનંુ નામ 

હાલનું ફિજનું સ્થળ તાલુકા નોડલ 

પિુરચરકત્સા 

અરધકાિીશ્રી 

સંપકણ  નંબિ 

૧ 

છોટાઉદેપુિ 

ડૉ. .ધવલ  એચ. 

.માંડવીયા  

પિુરચરકત્સા 

અરધકાિી,છોટાઉદેપુિ 9427602154 

૨ છોટાઉદેપુિ ડૉ. .દેવાંગ  જ.ે પટેલ  પિુરચરકત્સા અરધકાિી, તજેગઢ 9879979961 

૩ નસવાડી ડૉ. .એસ.આિભાલજા  પિુરચરકત્સા અરધકાિી,નસવાડી 9428166546 
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૪ કવાંટ ડૉ. નેહલકુમાિી િાઠવા પિુરચરકત્સા અરધકાિી,કવાંટ 9409831444 

૫ કવાંટ ડૉ. ચૌહાણ.ડી.વી પિુરચરકત્સા અરધકાિી,કવાંટ 9825584857 

૬ 

સંખેડા 

ડૉ. .રવિાંત  કે 

ગિાસીયા પિુરચરકત્સા અરધકાિી,સંખેડા 9662936250 

૭ બોડેલી ડૉ પઠાણ.વી.એ .   પિુરચરકત્સા અરધકાિી,ચલામલી 8401777085 

૮ પાવી 

જતેપૂિ ડૉ. .સંકેત  એમ ભટ્ટ  

પિુરચરકત્સા અરધકાિી, પાવી 

જતેપૂિ  9409214288 
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૮.મેડીકલ અને હોરસ્પટલ મેનજેમેન્ટ 

 રજલ્લામાં કોઈપણ આપરિ દિમ્યાન આવશ્યક મેરડકલ સેવાઓ માટે રજલ્લા આિોગ્ય રવભાગ 

પાસે નીચે મુજબની રવગતે ઈન્રાસ્ટરકચિ ઉપલબ્ધ છે. 

તાલુકા  ૦૬  

આિોગ્ય સબ સેન્ટિ ૩૧૦  

પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૫૦  

સામુરહક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨  

રજલ્લા રસવીલ હોરસ્પટલ ૧ જનિલ હોસ્પીટલ છોટાઉદેપુિ, 

તા.જી. છોટાઉદેપુિ 

ખાનગી હોરસ્પટલ    ૨૯૧  

પોસ્ટમોટણમ યુરનટ ૮ ૧)જનિલ હોસ્પીટલ, 

છોટાઉદેપુિ, ૨) ઝોઝ, 

સી.એચ.સી.,  

૩) પાવીજતેપુિ, સી.એચ.સી.,  

૪) જબુગામ, સી.એચ.સી.,  

૫) કદવાલ, સી.એચ.સી.,  

૬) નસવાડી ,સી.એચ.સી.,  

૭) સંખેડા, સી.એચ.સી,  

૮) કવાંટ, સી.એચ.સી.,  

CMTC/NRC ૯/૧ ૧) જનિલ હોસ્પીટલ 

(એન.આિ.સી.), 

૨) સી.એમ.ટી.સી. પાધિવાંટ 

(છોટાઉદેપુિ), 

૩) સી.એમ.ટી.સી. િંગપુિ(સ) 

(છોટાઉદેપુિ),  

૪) સી.એમ.ટી.સી. પાવીજતેપુિ,  

૫) સી.એમ.ટી.સી. નસવાડી,  

૬) સી.એમ.ટી.સી. તણખલા 

(નસવાડી), 

૭) સી.એમ.ટી.સી. કવાંટ,  

૮) સી.એમ.ટી.સી. િંગપુિ 

(કવાંટ), ૯) સી.એમ.ટી.સી. 

સંખેડા, ૧૦) સી.એમ.ટી.સી. 

સુયાણઘોડા (બોડેલી)  

 

તાલુકા દીઠ આરોગ્ય સુજવધા 

િમ તાલુકા નુ નામ CHCની સંખ્યા PHCની સંખ્યા SCની સંખ્યા 

૧ છોટાઉદેપુિ ૨ ૧૧ ૭૨ 

૨ જતેપુિપાવી ૨ ૧૦ ૫૭ 
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૩ કવાંટ ૩ ૧૦ ૬૭ 

૪ બોડેલી ૨ ૮ ૪૪ 

૫ સંખેડા ૧ ૪ ૨૧ 

૬ નસવાડી ૨ ૭ ૪૯ 

 

ઉપલબ્ધ આરોગ્ય સજુવધાઓ. 

િમ રવગત ઉપલબ્ધ પલંગની સંખ્યા 

AC Non AC કુલ 

૧ પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૦ ૨૮૦ ૨૮૦ 

૨ સામુરહક આિોગ્ય કેન્દ્ર ૦ ૩૬૦ ૩૬૦ 

૩ સબ રડસ્ટર ીકટ હોરસ્પટલ ૦ ૦ ૦ 

૪ રજલ્લા રસવીલ હોરસ્પટલ ૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

૫ ખાનગી હોરસ્પટલ ૨૬ ૨૨૫ ૨૫૧ 

૬ કોમ્યુનીટી હોલ ૦ ૬ ૬ 

૭ સ્વયં સેવી સંસ્થા ૦ ૧૫૦ ૧૫૦ 

 

 

આરોગ્ય જવિાગમાં ઉપલબ્ધ માનવ સંસાધન. 

િમ રવગત સંખ્યા 

૧ સ્પેિીયારલસ્ટ ડોક્ટિ ૦ 

૨ મેરડકલ ઓરફસિ ૪૯ 

૩ આયુસ ૭ 

૪ સ્ટાફ નસણ ૬૩ 

૫ સુપવાણઇઝિ 

(FHS/MPHS) 

૨૨+૧૦= ૩૨ 

૬ FHW ૨૯૩ 

૭ MPHW ૨૫૮ 

૮ ફામાણસીસ્ટ ૪૭ 

૯ લેવ ટેક્નીિીયન ૪૮ 

૧૦ આિા ૧૦૯૨ 

૧૧ સ્વયંમ સેવકો ૭૦ 
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૯.મીરડયા મેનજેમેન્ટ  

 રપ્રન્ટ અને ઈલેકટર ોરનક મીરડયાની ભૂરમકા આપરિની ચેતવણી અને રવગતો પહોચંાડવા માટે 

મહત્વની છે. પ્રસાિણ માધ્યમો આવા સમયે િારલનતા પૂવણક વતી જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી 

કિવામાં મહત્વની ભૂરમકા ભજવી િકે. આપરિ અંગે પૂવણતૈયાિી,પ્રરતભાવની િીતો,બચવાની િીતો વગેિ ે

અંગે ખૂબ જ સાિી મારહતી કોલો સુધી બહોળા પ્રકાિથી પહોચંાડી િકે છે. સામાન્ય િીતે કોઈપણ સંકટ 

કે આપરિઓમાં સમુદાયને સ્પષ્ટ અને સાચી જાણકાિી મળે તે ખુબ જ જરૂિી છે. તેથી માધ્યમોની 

ભૂરમકા ઘણી મહત્વની છે. આપરિનાં સમયે યોગ્ય અરધકાિી દ્વાિા રપ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોરનક મીરડયાને 

સમયાંતિ ેઅપડેટ કિતા િહેવું. જથેી રબનજરૂિી અફવા અને ગેિ જવાબદાિીવાળી મારહતીનો પ્રસાિ 

અટકે. આવી વ્યવસ્થા આપરિ દિમ્યાન DEOC સ્તિ ેપણ હોય છે.તેની મદદ લેવી. આ કામગીિી માટે 

નાયબ મારહતી રનયામકશ્રીને નોડલ ઓરફસિ તરિકે રનયુક્ત કિાિે. 

• િોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કાયિરત પત્રકારોની યાદી 

િમ  પત્રકાિનું નામ  રપ્રન્ટ અને ઇલેકટર ોનીક 

રમડીયાનું નામ  

સિનામુ  મોબાઇલ નંબિ  

૧  શ્રી સંતોષભાઇ િાવલ  સંદેિ, ગજુિાત સમાચાિ  નવાપુિા ચાખંડી, િામણ વાડી પાસે, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૬૫૯૯૩૫૭ 

૨  શ્રી રવવેક િાવલ  રદવ્યભાસ્કિ નવાપુિા ચાખંડી, િામણ વાડી પાસે, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૭૩૭૭૭૭૮૫૯ 

૩  શ્રી તૌફીક િેખ  

 

વડપ્રદ ટૂડે દૈરનક 

જી.ટી. ન્યુઝ  

કસબા જલે િોડ, છોટાઉદેપુિ  ૯૪૨૯૧૧૧૪૧૩ 

૪  સજંય સોની  લોકસિા દૈરનક  લાઇિેિી િોડ,નવાપુિા,છોટાઉદેપુિ  ૯૪૨૬૫૯૯૪૫૧ 

૫ શ્રી જાકીિ આંધી  

 

વડોદિા સમાચાિ દૈરનક  સ્ટેિન િોડ, કાગડી મહોલ્લા, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૮૦૬૮૨૬૮ 

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

છોટાઉદેપુિ  

૯૯૨૫૩૯૨૪૬૯ 

૭ શ્રી ધમેિ ચૌહાણ  ગજુિાત રમત્ર  લાયિેિી િોડ, છોટાઉદેપુિ  ૯૯૨૪૩૭૧૧૦૦  

૮  શ્રી ભાવેિ જી. પંચાલ સંદેિ બસ સ્ટેિન પાસે, મુ.કવાંટ 

જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૭૭૮૬૯૪૭ 

૯  શ્રી પિાગ િાહ  ગજુિાત સમાચાિ  નવા થાણા િોડ, પોસ્ટ ઓરફસની 

બાજુમાં કવાંટ જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૬૫૯૯૩૬૩ 

૧૦ શ્રી ઇિફાન મેમણ રદવ્ય ભાસ્કિ/સંદેિ નસવાડી  ૯૪૨૭૦૭૫૫૧૮ 

૧૧ શ્રી રવવેક િાહ  વડોદિા સમાચાિ  મઇન બજાિ ચાિ િસ્તા નજીક, મુ. 

કવાંટ જી.છોટાઉદેપુિ   

૯૪૨૬૩૩૩૬૪૪  

૧૨  શ્રી રમતેિભાઇ પટેલ  રદવ્યભાસ્કિ  જુની પોસ્ટ ઓરફસપાસે, રકિોિ મીલ 

િોડ, મુ.જતેપુિપાવી જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૮૭૯૭૪૨૧૫૪ 

૧૩ શ્રી િાજિેભાઇ િાહ  સંદેિ બેડા ફળીયુ, મહેિભાઇ ડોકટિની 

સામે, મુ.જતેપુિપાવી જી.છોટાઉદેપુિ 

૯૮૯૮૩૧૩૭૨૬ 

૧૪ રહતેિભાઇ િાહ  ગજુિાત સમાચાિ  બસ સ્ટેિન સામે, મુ.જતેપુિપાવી 

જી.છોટાઉદેપુિ 

૯૪૨૭૩૪૧૮૧૫ 

૧૫ શ્રી માજીદભાઇ ખત્રી  રદવ્યભાસ્કિ  લીમંડી બજાિ  

મુ.તેજગઢ તા.જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૯૭૯૩૭૪૫૧૦ 

૧૬ શ્રી મજુીબ ખત્રી  રદવ્યભાસ્કિ  મુ.તેજગઢ તા.જી.છોટાઉદેપુિ  ૯૮૭૯૩૦૭૭૦૧ 

૧૭  શ્રી પિિે િાહ  ગજુિાત સમાચાિ  નીચલી બજાિ મુ.તેજગઢ 

તા.જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૯૨૫૬૬૯૮૪૯ 

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

જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૮૨૫૫૪૧૦૩૧ 
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૧૯  શ્રી બિકતુલ્લા ખત્રી  સંદેિ  િરવિંકિ િોડ, મુ.તા.બોડેલી, 

જી.છોટાઉદેપુિ 

૯૮૨૫૬૪૨૯૨૪ 

૨૦  શ્રી સુલેમાન ખત્રી  વડપ્રદ ટૂડે   

 

 

૨૧  શ્રી પિભેાઇ ભાવસાિ  ગજુિાત રમત્ર  ૫-બાપુનગિ સાસાયટી, 

ડભાઇ િોડ, મુ.બોડેલી, જી.છોટાઉદેપુિ 

૯૪૨૭૪૬૦૫૫૫ 

૨૨ શ્રી કે.કે. સૈયદ  ગજુિાત મેસજે  કસબા ફલીયા જબુગામ, તા.બોડેલી 

જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૯૭૯૨૫૧૬૮૭ 

૨૩ શ્રી સજંયભાઇ ભાટીયા  રદવ્યભાસ્કિ  મુ.પો.તા. સંખેડા જી.છોટાઉદેપુિ  ૯૮૭૯૯૩૯૬૩૩ 

૨૪ શ્રી  િાકેિ સોની  સંદેિ  બજાિ િોડ, મુ.પો.તા. સંખેડા 

જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૭૨૭૫૪૭૧૯૫ 

૨૫ શ્રી વેચાતભાઇ તડવી  યુગપ્રભાવ દૈરનક  િજપુત ફળીયા, પુલ ફેકટિી સામે, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૭૮૫૧૮૭૩ 

૭૩૫૯૩૧૮૬૬૨ 

૨૬ શ્રી  મજુંલા બને િાઠવા  અરભનંદન સમાચાિ 

સાપ્તારહક તંત્રી  

કલબ િોડ, છોટાઉદેપુિ  ૯૭૨૭૪૪૫૬૧૫ 

૨૭ શ્રી કૌરિકભાઇ મહંત  છોટાઉદેપુિ ટાઇમ્સ 

સાપ્તારહક તંત્રી   

નવાપુિા ફળીયા, છોટાઉદેપુિ  ૯૪૨૭૩૪૧૨૨૪ 

૨૮ શ્રી સઇદભાઇ સોમિા  છોટાઉદેપુિ આજતક 

સાપ્તારહક તંત્રી  

કસબા જલે િોડ, છોટાઉદેપુિ  ૯૪૨૭૯૫૩૮૦૦ 

૨૯ શ્રી જફિભાઇ મકિાની  સ્વરણણમ સમાચાિ 

સાપ્તારહક તંત્રી  

મકિાણી મહોલ્લા, છોટાઉદેપુિ   ૯૭૨૫૦૬૩૭૭૭  

૩૦ શ્રી મયુિભાઇ િેઠ  મનમંચ સાપ્તારહક તંત્રી  મુ.પો.બહાદિપુિ તા.સંખેડા 

જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૭૩૯૭૫૦૩ 

૩૧ શ્રી મુકેિભાઇ અગ્રવાલ  ઓિસંગ  સમાચાિ 

સાપ્તારહક તંત્રી  

ઓિસંગ એકસપે્રસ, બજાિ િોડ, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૪૦૮૭૩૩૫૪૬ 

3૨ શ્રી ગોસાઇ સુિજગીિી  સત્યના રિખિ ે છોટાઉદેપુિ ૯૯૭૯૪૭૦૯૧૧ 

33 શ્રી યિવંત ચૌહાણ  જંગે આરદવાસી 

સાપ્તારહક તંત્રી  

નવા થાણા િોડ, પોસ્ટ ઓરફસની 

બાજુમાં કવાંટ જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૮૧૭૦૬૪૬ 

૩૪ શ્રી જમીલભાઇ પઠાણ  ઇ.ટીવી.,  દુિદિણન ચેનલ  સ્ટેટ બેંકની પાછળ, છોટાઉદેપુિ  ૯૪૨૬૦૨૨૪૨૯ 

૩૫ શ્રી માજીદખાન પઠાણ  એ.બી.પી. ન્યુઝ ચેનલ  સ્ટેિન ટેલીફોન ઓરફસની બાજુમાં, 

છોટાઉદેપુિ  

૮૪૮૭૮૭૦૦૪૦ 

૩૬ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ  વી.એન.એમ. ચેનલ  પુિોરહત ફળીયા, છોટાઉદેપુિ  ૯૪૨૬૫૯૪૦૩૩ 

૩૭ શ્રી ઇકબાલ િેખ  ટી.એન.એન ચેનલ 

ડી.એન. ટીવી. ચેનલ 

કસબા જલે િોડ, મેડીકલ સ્ટોિ, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૭૮૯૯૧૬૪ 

૩૮ શ્રી િફીકભાઇ મકિાણી  આઇ.બી.એન. ન્યુઝ  રનઝામી સોસાયટી, જલે સામે, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૪૨૯૫૨૧૨૮૬  

૩૯ શ્રી મોહસીન સુિતી  આઇ.બી.એન. ન્યુઝ 

કેમેિામેન  

સ્ટેિન િોડ, કાગડી મહોલ્લા, 

છોટાઉદેપુિ  

૯૮૨૫૩૩૮૫૩૮ 

૪૦ શ્રી અમીત પટેલ  સંદેિ નયુઝ ચેનલ  જુની પોસ્ટ ઓરફસપાસે, રકિોિ મીલ 

િોડ, મુ.જતેપુિપાવી જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૮૯૮૩૧૩૭૨૬ 

૪૧ શ્રી અરમત િાહ  આઇ.બી.એન. ન્યુઝ 

ચેનલ  

એસ.બી.આઇ બેંક પાસે, 

મુ.જતેપુિપાવી જી.છોટાઉદેપુિ 

૭૩૮૩૭૩૦૧૪૯ 

૪૨ શ્રી મકબુલ મનસુિી  ટી.વી. ૯ ચેનલ  િામનગિ સોસાયટી, મુ.તા.બોડેલી, 

જી.છોટાઉદેપુિ 

૯૯૭૮૦૧૦૫૦૦ 

૪૩ શ્રી િાકેિ ભગત  ટી.એન.એન. ન્યુઝ ચેનલ  ભગતવાડી િોડ, ગણેિ સ્ટુડીયો, 

ઢોકલીયા િોડ, મુ.બોડેલી, 

જી.છોટાઉદેપુિ 

૯૮૨૫૫૯૫૩૯૫ 

૪૪ શ્રી િફીક ડણીવાલા  જી.એસ.ટીવી  સિકાિ ફળીયાચાિ િસ્તા, મુ.તા. 

નસવાડી  

૯૪૨૭૩૦૫૨૦૯ 
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જી.છોટાઉદેપુિ  

૪૫ શ્રી રકિણ પંચાલ  મંતવ્ય ન્યુઝ ચેનલ  આઝાદ ચોક, મહાદેવ મંરદિ સામે, 

મુ.પો.નસવાડી, જી.છોટાઉદેપુિ  

૯૫૩૭૦૪૭૦૭૨ 

૪૬ શ્રી મહેિભાઇ  ભીલ  વી.ટીવી ચેનલ  મુ.પો.નસવાડી  

જી. છોટાઉદેપુિ  

 

  

૧૦.બજટે વ્યવસ્થા. 

 નાંણાકીય અંદાજ એ વારષણક કાયણપ્રણાલી છે. આપરિ વ્યવસ્થાપન માટે બે પ્રકાિના બજટે કિી 

િકાય, એક રવરવધ રવભાગના પોતાના રવભાગીય બજટે અને બીજુ આપરિ વ્યવસ્થાપન માટે 

અલગથી જરૂિી હોય તેવા ખચણ માટે બજટે. 

આપરિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુજબના રવરવધ ખચણ માટે અલગ-અલગ સ્ત્રોતથી નાણાંકીય આયોજન 

કિવુ. 

• કેન્દ્ર અને િાજ્ય ડીઝાસ્ટિ િીસ્પોસં ફંડ 

નામ હેતુ નાંણાકીય વ્યવસ્થા યોજના હેઠળ 

કિી િકાય તેવી 

પ્રવૃતીઓ 

 

કેન્દ્ર ડીઝાસ્ટિ 

િીસ્પોસં ફંડ 

(NDRF) 

િાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સિકાિ િોકડ પ્રકાિની 

િાહત 

મહેસુલ 

રવભાગ 

િાજ્ય ડીઝાસ્ટિ 

િીસ્પોસં ફંડ 

(SDRF) 

િાહત સહયોગ ૨૫ ટકા કેન્દ્ર સિકાિ, ૨૫ 

ટકા િાજ્ય સિકાિ 

િોકડ પ્રકાિની 

િાહત 

મહેસુલ 

રવભાગ 

રજલ્લા 

આયોજન મંડળ 

ક્ષમતા વધણન ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સિકાિ તાલીમ, 

જનજાગૃતી, 

િૈક્ષરણક 

સામગ્રી, મોક 

ડર ીલ 

મહેસુલ 

રવભાગ 

રવરવધ રવભાગો પૂવણ તૈયાિી અને 

ઉપિમન 

રવભાગના બજટેમાંથી ડી.આિ.આિ. , 

પૂવણ તૈયાિી અને 

ઉપિમન 

રવરવધ 

રવભાગો 

રજલ્લા 

આયોજન મંડળ 

કોઈપણ જાહેિ કાયણ એમ.પી અને ધાિા સભ્ય 

અન ેગ્રાન્ટ 

પૂવણતૈયાિી, 

ક્ષમતાવધણન 

અને 

પુનિઃસ્થાપન 

સ્થારનક 

સંસ્થા અને 

રવરવધ 

રવભાગો 

બહાિની 

સંસ્થાઓની 

સહાય 

પૂનિઃસ્થાપન, 

ઉપિમન, 

અને પૂવણતૈયાિી માટે 

DRRના કાયણિમ 

બહાિની સંસ્થાઓની 

સહાય માથી રદ્વપક્ષીય 

અથવા બહુપક્ષીય 

વ્યવસ્થા કિવી 

DRR કાયણિમમાં 

માળખાગત 

સુરવધાઓમાં 

સુધાિા, 

ટેક્નોલોજીનો 

મહેસુલ 

રવભાગ 
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હસ્તકે્ષપ  

દાતા કોઈપણ તમામ દાન િોકડ અથવા 

અન્ય પ્રકાિ ે

કોઈ પણ DDMA/ 

TDMA 

CSR કોપોિટે નફાના ત્રણ ટકા કોઈ પણ  

જાહેિ અપીલ તત્કાલ િાહત પૂણણ અથવા અંિતિઃ 

બહાિનું ફંડ 

તત્કાલ િાહત 

અને 

પુનિઃરનમાણણ 

DDMA/ 

TDMA 
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૧૧.યોજના તૈયાિ કિવી અને સુધાિા 

 રજલ્લા કલેક્ટિ કચેિી અને રજલ્લામાંના અન્ય રવભાગના સહયોગથી, રજલ્લા આપરિ 

વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાિ કિવા માટે અને તેમાં સુધાિા/ફેિફાિ કિવા માટે જવાબદાિ છે. 

• કી જોખમમાં મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિ.ે 

• કોઈ મોટી આપરિ બાદ િીખવા મળેલા પાઠ પિથી, 

• યોઅજનામાં વ્યાખ્યા કિલેી સંસ્થામાં મહત્વના ફેિફાિ અથવા કાયણ રવિેષ દળ(Task force) ના 

પ્રાથરમક સભ્યોની જવાબદાિીમાં થતા મહત્વના ફેિફાિ થાય ત્યાિ.ે આવી યોજનાની વારષણક 

સમીક્ષા કિવી અને તેને વખતોવખત સુધાિવી. 

સંદિિ જવિાગ:- 

 ડીઝાસ્ટિ મેનજેમેન્ટ પ્લાન એ રજલ્લામાં કોઈ પણ આફતના સમયે એક માગણદિીકા તિીકે 

ઉપયોગી થાય છે. આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કિવાની પધ્ધરત અલગ-અલગ 

હોય છે. અને અમુક ચોક્ક્સ રવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને અમુક આફતો સમગ્ર રજલ્લા તંત્ર ન ે

અસિ કિ ેછે. 

• તાલુકા િીસપોન્સ માટે તાલુકા આપરિ વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી) 

• િહેિી રવસ્તાિ માટે િહેિી આપરિ વ્યવસ્થાપન યોજના (સી.ડી.એમ.પી) 

• િાજ્ય આપરિ વ્યવસ્થાપન યોજના (એસ.ડી.એમ.પી ભાગ-૧ અને ભા-૨) 

• રવરવધ પ્રકાિના રવભાગીય િીસપોન્સ પ્લાન , કન્ટીજન્સી પ્લાન 

• ફ્ફ્લડ મેમોિને્ડમ 

• જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્વાિા તૈયાિ કિવામા આવેલ આઈ.ઈ.સી મટીિીયલ 

સહાયક દસ્તાવિેો 

• કોમનીકેિન પ્લાન – ઈઓસી તથા મામલતદાિ કક્ષાએ ઉપલબ્ધ 

• રવભાગીય િીસપોન્સ પ્લાન 

• એસ.ડી.આિ.એન.ડેટાબેઝની રવગતો અને ઈન્વેન્ટિી  

એસ.ડી.આર.એન (સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર રીસોસિ નેટવકિ ) 

 આ એક િાજ્ય કક્ષાએ આપરિ સ્ત્રોત માળખનું નેટવકણ  છે. તે જરૂિી મારહતીને એકઠી કિી 

સંગ્રહ કિ ેછે. અને ત્યાિ બાદ િીપોટણના સ્વરૂપમા મારહતી પુિી પાડે છે. આ નેટવકણમાં નાખેલ મારહતી 

જીસ્વાન નેટવકણ  પિથી http://117.239.205.164/SDRN_NEW/ વેબ એડર ેસ પિથી તાલુકા, િહેિ તથા 

ગામની સચોટ મારહતી મેળવી િકાય છે. ગજુિાત િાજ્યની બધી કચેિીઓને ફાયબિ ઓપ્ટીક કેબલ 

દ્વાિા જોડવામાં આવેલ છે. http://117.239.205.164/SDRN_NEW/ 
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પજરજશષ્ટ – ૧ 

જિલ્લા માં આવલે નદીઓની માજહતી તથા અસર કરતા ગામોની યાદી 

ક્રમ  તાલુકા નદી / તળાવ  પુર સંિવીત ગામનું નામ  

૧ િોટાઉદેપુર  ઓિસંગ નદી  ઘેલવાંટ  

૨ કવાંટ  કિા નદી ખાટીયાવાંટ 

હેિણ નદી મોિાડંુગિી 

િામી નદી મોટાવાંટા,ઝાલાવાંટ,દેવધ,ચીલીયાવાંટ 

ધામણી નદી ધનપુિ 

૩ નસવાડી  મેન નદી બાિીમહુડા,દુગ્ધા, તિોલ, લાવાકુઈ, 

છેવટમ, મોટીજિી, બીલગામ, બિવાડા, 

ખુિાલપુિા, છઠીઆમલી, િાયપુિા, 

ખભાયતા, આમિોલ, પાલા, સાંઢીયા  

અશ્વીન નદી નસવાડી., હિીપુિા, િામપુિી, કુનાખાણ, 

વાધીયામહુડા, વેગનાિ, પીપલજ, ઝેિ 

૪ 

પાવીિતેપુર  

ઓિસંગ મેસિા, વાંકાઈ., િતનપુિ, જતેપુિ, 

ભેંસાવહી, બાિાવાડ, ધેડીયા.  

ભાિજ નદી ઘુટીયા, ગંભીિપુિા,નાનીબજે, મોટીબજે, 

કોલીયાિી, ખાંડીયા અમાદિ, 

ઘુટણવડ,સીહોદ, લોઢણ   

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

ઉંડવા. 

હેિણ નદી મોિાડંુગિી , મોટીબજે 

સુખીડેમ 

ડંુગિવાંટ, ઘુટીયા, ગંભીિપુિ, નાનીબજે, 

નાની િાસલી, સીથોલ, સીહોદ, ઠલકી   

૫ સંખેડા  ઓિસંગ નદી સંખેડા, બહાદિપુિ 

   હેિણ નદી સજનપુિ 

    ઉછછ નદી સિસીન્ડા 
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    ઢાઢિ કોટેશ્વિ , માલુ 

૬ બોડેલી ઓિસંગ ખડકલા, વાંટા, વડધિી, તાડકછલા, 

બોડેલી, ઢોકલીયા, પાટણા, પાણજે 

    મેિીયા નદી અમલપુિ,ગડોથ, ટીમ્બા, ચાપિયોટા 

    ઉછછ નદી કડાછલા,ધેલપુિ, પાણજે 

    હેિણ નદી કોસીદં્રા,ચીખોદ્રા, બડાલીયા, સાલપુિા 

    સુખીડેમ ગડોથ 

રજલ્લામા ંબનેલ આફતનો ઈરતહાસ  

તાિીખ 
કાિણ અને 

સંકટનું મૂળ 

અસિગ્રસ્ત 

ગામો 

અસિગ્રસ્ત 

કુલ વસ્તી 

અસિગ્રસ્ત 

૦-૬ વષણના 

બાળકો 

અસિગ્રસ્ત 

એસ.સી વસ્તી 

અસિગ્રસ્ત 

એસ.ટી વસ્તી 

૨૦૦૧ સુખી ડેમ ડંુગિવાંટ ૧૫૩૫ ૨૦૭ ૧૦ ૯૩૭ 

ગભીિપુિા ૭૯૫ ૧૬૪  ૭૩૮ 

ગડોથ ૧૦૨૦ ૧૪૨  ૧૦૧૨ 

નાનીબેજ ૧૪૯૬ ૨૫૩ ૫૫ ૧૧૭૨ 

સજોડ 609 90 4 603 

મોડીબેજ 3331 588 116 3185 

કોલીયાિી 1790 260  1783 

પાલીયા 1062 142 7 1030 

ઠલકી 2288 390 46 2224 

નાનીિાસલી 1051 156 98 941 

લોઢણ 1174 184  1113 

મોટીિાસલી 1288 187 191 1097 

સીથોલ 1576 219 43 1518 

ખાંડીયા 1482 235  1473 

સીહોદ 1113 153  1087 

મેસિા 667 113  667 

ખડકલા 788 109  476 

તાડકાછલા 1682 209 231 1414 

પાવી 892 134  873 

સુસલાક 3557 516 26 3455 

કુકણા 946 168  393 
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જબુગામ 3737 422 194 1498 

ગૈડીયા 571 13  558 

ખાંડીયા 

અમાદિ 

1197 277 148 1044 

ઘુંટણવડ 1778 265 16 1639 

કીકાવાડા 2018 331 389 1595 

૨૦૦૧ ઓિસંગ નદી િતનપુિ 2302 360 5 2278 

ભેંસાવાહી 2137 333 33 1990 

બાિાવાડ 1466 183 35 1375 

ગૈડીયા 1162 146  1162 

ઠલકી 2288 390 46 2224 

સીહોદ 1113 153  1087 

અમલપુિ 441 70  441 

ગડોથ 1020 142  1012 

ટીમ્બી 1309 165 84 1225 

ચાપિગોટા 865 120  864 

જીવનપુિા 216 27  97 

રચમલી 1265 229  1247 

સાલોજ 1239 143  1233 

ભીડંોલ 1287 189 63 294 

િાજપુિ 204 38  199 

કિસન 1961 281 17 1815 

કિાલી 2550 339 200 2212 

છત્રાલી 1074 100 36 685 

૨૦૦૧ ઉછછ નદી કડાછલ 3012 398 142 1139 

મોિાદંુગિી 1493 203 11 1142 

૨૦૦૧ હેિણ નદી નવા ટીમ્બેિવા 1281 1734 15 837 

  બડાલીય 412 69 10 194 

  મોટીવાંટ 684 82 10 475 

  જોગપુિા 491 102  490 

  નાનીખાંડ 640 106 4 187 

  િાયપુિ 661 73 19 54 

૨૦૦૧ િામી ડેમ-

કાવાંટ તાલુકા 

ઝાલાવાંટ 781 140  776 

દેવધ 1542 308  1541 
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ડેિી 164 23  164 

રચલીયવાંટ 1732 362 12 1715 

રવજલી 392 72  392 

ખંડીબાિા 994 200 23 971 

મોટીસાંકળ 1651 272  1637 

૨૦૦૧ અમલવાંટ અમલવાંટ 1032 189  1032 

 

 

 

પજરજશષ્ટ - ૨ 

જિલ્લામાં ઉપલબ્ઘ સંસાધનોની જવગત  

 આપરિ દિમ્યાન બચાવ કામગીિી માટે ઉપલબ્ધ સંસાધનો નગિપારલકા તથા મામલતદાિ 

કક્ષાએ તથા તાલુકા સ્તિ ેરવરવધ રવભાગો પાસે સાધનો ઉપલબ્ધ છે. 

મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉપલબ્ધ સાધનોની માજહતી. 

અ.નં તાલુકો જનિટેિ 

સેટ 

વિસાદ 

માપક 

યંત્ર(મેન્યુલ) 

ઓટોમેટીક 

વિસાદ 

માપક યંત્ર 

બચાવ સાધનો 

લાઇફ 

જકેેટ 

લાઇફ 

બોયા 

દોિડા 

૧૦૦ફૂટ 

દોિડા 

૨૦૦ફૂટ 

દોિડા 

૫૦૦ફૂટ 

૧ છોટાઉદેપુિ 1 1 0 10 10 3 1 0 

૨ જતેપુિ 

પાવી 

1 1 0 10 10 3 1 0 

૩ કવાંટ 1 1  1 8 15 6 8 0 

૪ બોડેલી 1 1 0 10 10 1  1 0 

૫ નસવાડી 1 1 0 15 15 5 5 0 

૬ સંખેડા 1 1 0 10 10 3 1 0 

 

  



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 54 

 
  

જિલ્લા પંચાયત પાસે ઉપલબ્ધ જડવોટરીગં પંપની વ્યવસ્થા. 

ડી વોટજરંગ પપંની માજહતી 

િમ તાલુકાનંુ નામ 

ડી વોટરિંગ પંપ 

ડી વોટરિંગ પંપની 

સંખ્યા 
કયા સ્થળે છે તે ? હાલ ની રસ્થતી 

૧ છોટાઉદેપુિ ૧ તાલુકા પંચાયત 

કચેિી 

ચાલુ હાલતમાં 

૨ જતેપુિપાવી ૧ તાલુકા પંચાયત 

કચેિી 

ચાલુ હાલતમાં 

૩ કવાંટ 0 0 0 

૪ બોડેલી 0 0 0 

૫ સંખેડા ૧ તાલુકા પંચાયત 

કચેિી 

ચાલુ હાલતમાં 

૬ નસવાડી 0 0 0 

કુલ 3 - - 

 

નગરપાજલકા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સાધનોની જવગત . 

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 
Fire 

Tender  

Good  

1 

Chief officer 

Shri.F V Rathva 

9427015934 

3 
Water 

Bowser  

Good  

1 

Chief officer 

Shri.F V Rathva 

9427015934 

.  
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 ભાિ ેવિસાદ/પુિ/વાવાઝોડુ/ભુકં૫ જવેી કુદિતી આફત સમયે જરૂિ પડે રજલ્લામા કાયણપાલક 

ઈજનેિશ્રી, રજલ્લા માગણ અને મકાન રવભાગ, છોટાઉદેપુિ હેઠળના માન્ય ઈજાિદાિો પાસે ઉપલબ્ધ 

મિીનિી/સાધનો   

િમ વાહન નો પ્રકાિ ડર ાઇવિ નું નામ વાહન નંબિ 

૧ જ.ેસી.બી પ્રવીણભાઇ GJ6DX185 

૨ જ.ેસી.બી ભગવાનભાઈ GJ6DX1433 

૩ જ.ેસી.બી મહેિભાઈ GJ6TT6534 

૪ જ.ેસી.બી કનુભાઈ GJ6TT6525 

૫ ડમ્પિ લાલાભાઈ GJ6VV6275 

૬ ડમ્પિ બાબુભાઈ GJ6VV8276 

૭ ડમ્પિ રવિમભાઈ GJ6VV8284 

૮ ડમ્પિ સુિરસંગ GJ6VV8298 

૯ ડમ્પિ બચુભાઈ GJ6ZZ8698 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

પજરજશષ્ટ – ૩ 

સ્વૈજછિક સંસ્થાઓની યાદી 

અ.નં. સેવાિાવી સંસ્થાનું નામ સરનામુ ં સંચાલક/આગેવાનનુ ં

નામ 

મોબાઇલ નંબર 

બોડલેી  

૧ િલારામ આઇ હોજસ્પટલ રહે.િલારામ પ્રમુખઃ- રસીકલાલ ૦૨૬૬૫ 
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આઇ 

હોજસ્પટલ 

કેમ્પસ 

બોડલેી 

વ્રિલાલ ઠક્કર ૨૨૦૫૯૧ 

૯૮૨૫૦૩૧૬૯૧ 

૨ પ્રજાજપતા બ્રહમાકુમારી 

ઇશ્વરીય જવશ્વ જવધ્યાલય 

રહે.સેવા કેન્ર 

મણીનગર 

અલીપુરા 

બ્રહમાકુમારી 

હષાિબેન 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ 

૮૧૩ 

૯૦૯૯૭૨૦૯૮૩ 

૩ બોડલેી ઢોકલીયા પબ્લીક 

હોસ્પીટલ બોડલેી 

રહે.કેમ્પસ મા ં વહીવટી અજધઃ-

જનમષેિાઇ ચંદુલાલ 

શાહ 

૦૨૬૬૫ ૨૨૨ 

૪૬૮  

૯૮૭૯૨૭૫૪૬૮ 

૪ જદપક ફાઉન્ડેશન અલીપુરા 

બોડલેી 

(ઓજફસ) 

લક્ષ્મી સો.સા 

અલીપુરા 

બોડલેી 

સજાનંદ પટેલ ૯૯૦૯૯૮૪૩૦૪ 

િતેપરુ પાવી 

૫ જદપક ફાઉન્ડેશન ટરસ્ટ િતેપરુપાવી. જપયષુિાઇ 

િીખાિાઇ માિી.  

તાલુકા 

કો.ઓજડિનેટર 

િતેપરુપાવી 

૯૭૨૫૩૬૧૩૨૩ 

૬ શ્રોફ ફાઉન્ડેશન ટરસ્ટ િતેપરુપાવી. મહેન્રિાઇ પટેલ ૯૪૨૭૧૧૮૯૦૯ 

નસવાડી  

૭ પ્રજાજપતા બ્રહ્માકુમારી 

ઇશ્વરીય જવશ્વ જવદ્યાલ 

નસવાડી કંુિબીહારી શાહ 

રહે.શેઠ શેરી 

તા.નસવાડી 

૦૨૨૬૧ – 

૨૭૨૦૩૯ 

િોટાઉદેપુર 
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૮ દીપક ચેરીટેબલ ટરસ્ટ મુસ્તાક એમ 

વ્હોરા 

રહે.શ્રીજી રોડ િો.ઉ ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૫૦૭ 

૯ પિાત વગૅ સવેા મંડળ અનીરૂધિાઇ 

પટેલ 

રહે. શાસ્ત્રીનગર 

સોસા. 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૨૧૦ 

૧૦ ડાનબોસ્કો ખોસ વસેડી ફાધર િમે્સ 

રકેટર 

િો..ઉ ડોન બોસ્કો 

સંકુલ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૧૦૬ 

૧૧ જવકલ્પ ફીમેલ 

ઓગનેાઇઝેસન 

િતીન સી. 

િોષી 

રહે. શ્રી.જી. સો.સા. 

િો.ઉ 

- 

૧૨ ડોનબોસ્કો યુથ કલબ 

એિયુકેશન એન્ડ યથુ 

ડેવલોપમેંટ 

ફાધર િમે્સ 

રકેટર 

િો..ઉ ડોન બોસ્કો 

સંકુલ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૧૦૬ 

કવાંટ  

૧૩ જદપક ફાઉન્ડેશન કવાંટ બોડલેી 

રોડ કવાંટ 

શહજાનંદ 

ચીમનિાઇ પટેલ 

રહે. જદપક 

ફાઉન્ડેશન કવાંટ 

૦૨૬૬૯ 

૨૫૪૩૧૦ 
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પજરજશષ્ટ – ૪ 

રાહત અને પુનઃસ્થાપન  
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પજરજશષ્ટ :-૫ 

Format for Damage and Loss Assessment  
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પજરજશષ્ટ :-૬ 

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

તાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદી(તરવૈયાની યાદી) 

અ.નં. તરવયૈાનું નામ સરનામુ ં મોબાઇલ નંબર 

બોડલેી  

૧ િગનિાઇ માધુિાઇ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૯૦૯૪૫૧૭૫૩ 

૨ જહરાલાલ માધુિાઇ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

- 

૩ સાહેબરાવ માધુિાઇ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૫૩૭૩૭૮૯૯૮ 

૪ રમેશિાઇ માધુિાઇ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

- 

૫ શીવાજીિાઇ માધુિાઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

- 

૬ ગોરખિાઇ િયરામ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

- 

૭ એકનાથ માધુિાઇ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૭૨૪૫૮૯૭૮૧ 

૮ સિંયિાઇ સાહેબરાવ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

- 

૯ પુનમિાઇ બલીરામ િોઇ રહે.િુની બોડલેી 

તા.સંખેડા 

- 

૧૦ ઉકાિાઇ ધુળકુિાઇ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

- 

૧૧ નવીનિાઇ બંસીિાઇ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

૯૭૨૭૧૧૨૨૧૮૬ 

૧૨ રજવનંદ એડુ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

- 
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૧૩ બબલુિાઇ િીખાિાઇ િોઇ રહે.વધિમાનનગર 

બોડલેી 

- 

૧૪ પીન્ટુ મિીદર િોઇ રહે.વધાિમાનનગર 

બોડલેી 

- 

૧૫ લહુિાઇ ઝગડુિાઇ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

૯૯૦૪૯૫૮૮૪૪ 

૧૬ યુવરાિ ઝઘડુ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

૯૯૭૮૧૫૮૧૭૫ 

૧૭ તુકારામ મધુકર િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

- 

૧૮ ગોકુળ રાજારામ િોઇ રહે.વધિમાનનગર 

બોડલેી 

- 

૧૯ રજવિાઇ િીખાિાઇ િોઇ રહે.વધિમાનનગર 

બોડલેી 

- 

૨૦ આનંદિાઇ એડુિાઇ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

૯૯૨૫૩૨૫૯૩૦ 

૨૧ પ્રજવણિાઇ એડુિાઇ િોઇ રહે.શીવાજીનગર 

બોડલેી 

- 

૨૨ અમરિાઇ તલુસીરામ િોઇ રહે.વધિમાનનગર 

બોડલેી 

- 

િતેપરુ પાવી  

૨૩ અલજસગંિાઇ િટીયાિાઇ રાઠવા રહે.ગિરા 

તા.િતેપરુપાવી 

- 

૨૪ ખાપરીયાિાઇ ધનીયાિાઇ રાઠવા 

 

રહે.ગિરા 

તા.િતેપરુપાવી 

- 

૨૫ રમેશિાઇ શનાિાઇ રાઠવા રહે.ગિરા 

તા.િતેપરુપાવી 

- 
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૨૬ રમેશિાઇ મોહનિાઇ રાઠવા રહે.ગિરા 

તા.િતેપરુપાવી 

- 

૨૭ રમેશિાઇ િુખણિાઇ રાઠવા રહે.તંબોડીયા  - 

૨૮ ગણપતિાઇ રામાિાઇ નાયક રહે.મોટીબિે  - 

૨૯ જવનુિાઇ મગંળિાઇ રાઠવા રહે.કોલીયારી  - 

૩૦ ગણપતિાઇ િગાિાઇ રાઠવા રહે.કોલીયારી  - 

૩૧ હરજસંગિાઇ તેરજસંગિાઇ રાઠવા રહે.વાંકી 

તા.િતેપરુપાવી 

- 

૩૨ િશવતંિાઇ િુરજસંગિાઇ રાઠવા 

 

રહે. કલારાણી  - 

સંખેડા  

૩૩ લક્ષ્મણિાઇ િીખાિાઇ પરમાર બંગલી તા.સંખેડા  

૩૪ પ્રિાતિાઇ િીખાિાઇ પરમાર બંગલી તા.સંખેડા  

૩૫ ગણપતિાઇ રામસીગંિાઇ પરમાર બંગલી તા.સંખેડા  

નસવાડી  

૩૬ ઉમેશિાઇ કાનજીિાઇ બારીયા જામલી 

તા.નસવાડી 

૯૫૩૭૬૭૪૮૦૯ 

૩૭ રણજીિાઇ રામાિાઇ બારીયા જામલી 

તા.નસવાડી 

-- 

૩૮ કાંન્તીિાઇ કાદવાિાઇ રાઠવા જામલી 

તા.નસવાડી 

-- 

૩૯ પરિુિાઇ સુખરામિાઇ બારીયા જામલી 

તા.નસવાડી 

-- 

૪૦ અમૃતિાઇ માનજીિાઇ રાઠવા જામલી 

તા.નસવાડી 

-- 
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૪૧ દશરથિાઇ રમણિાઇ િીલ આનંદપુરી 

તા.નસવાડી 

૯૯૭૮૫૪૫૫૬૨ 

૪૨ પંકિિાઇ કોયજીિાઇ તડવી કેલનીયા 

તા.નસવાડી 

૮૪૬૯૯૦૪૬૬૬ 

૪૩ રૂસ્તમિાઇ ચંન્દુિાઇ િીલ નન્ નુપુરા 

તા.નસવાડી 

-- 

૪૪ રમણિાઇ કોયજીિાઇ િીલ અનંદપુરી 

તા.નસવાડી 

-- 

િોટાઉદેપુર 

૧ રાઠવા કનુિાઇ હીરાિાઇ રહે. નાલિે 

તા.િો.ઉ 

- 

૨ રાઠવા અંબુિાઇ જી. રહે. ઓળીઆંબા 

તા.િો.ઉ 

- 

૩ રાઠવા પુનીયાિાઇ ખલીયાિાઇ રહે. સીલોિ 

તા.િો.ઉ 

- 

૪ શેખ િીખાિાઇ કાલુિાઇ રહે. તિેગઢ 

તા.િોઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૪૮૪૪૧ 

૫ રાઠવા અંબુિાઇ વાય. રહે. ઝીઝંરવાણી 

તા. િોઉ. 

- 

૬ રાઠવા િઠેાિાઇ આર. રહે. ડોબાચાપડા 

તા.િો.ઉ 

૯૪૨૭૦ ૭૫૪૧૬ 

૭ રાઠવા િસુિાઇ જી. રહે. વનાર 

તા.િો.ઉ 

૯૯૦૯૫ ૬૧૩૯૧ 

૮ રાઠવા િદાિાઇ એસ. રહે ઝોઝ 

તા.િો.ઉ 

- 

૯ રાઠવા રમેશિાઇ બી. રહે. અિાલા 

તા.િો.ઉ 

- 
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૧૦ રાઠવા હીતીયાિાઇ બી. રહે. અિાલા 

તા.િો.ઉ 

- 

૧૧ રાઠવા અિુિનિાઇ એફ. રહે. અલસીપરુ 

તા.િો.ઉ 

- 

૧૨ રાઠવા પારસીગંિાઇ સનાિાઇ રહે. ખુટાલીયા 

તા.િો.ઉ 

- 

૧૩ રાઠવા ફલુસીગંિાઇ જી. રહે. કીકાવાડા 

તા.િો.ઉ 

- 

કવાંટ 

૧ રંગુિાઇ ખાતરીયાિાઇ રાઠવા૧૫  

સં.નં. ૧૩ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૯૭૮૪૦૯૨૫૨ 

૨ સુલંગીિાઇ િમેલાિાઇ રાઠવા સં.નં 

૨૧૭ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૪૨૮૯૭૨૫૯૬ 

૩ મીરૂિાઇ રૂવજીિાઇ રાઠવા 

સં.નં.૨૪૭ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૦૯૯૭૦૨૧૨૬ 

૪ ચીમનિાઇ શંકરિાઇ રાઠવા 

સં.નં૩૪૨ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૫૩૭૯૯૨૯૧૭ 

૫ ઇશ્વરિાઇ મુળીયાિાઇ રાઠવા 

સં.નં૩૫૦ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૮૪૬૯૮૩૨૫૨૬ 

૬ રતનિાઇ રિુિાઇ રાઠવા સં.નં.૩૫૩ કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૬૮૭૮૪૮૫૭૩ 

૭ રતેસીગં વાનજીિાઇ રાઠવા 

બ.નં.૩૫૫ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૭૫૬૭૯૬૩૩૫૨ 

૮ પારીયાિાઇ કરપાિાઇ રાઠવા 

બ.નં.૩૭૬ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૭૧૨૪૫૨૯૮૬ 

૯ અરજવંદિાઇ મોહનિાઇ રાઠવા 

બ.નં.૩૯૧ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૯૭૨૬૭૩૬૧૧૨ 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 74 

 
  

૧૦ સુરશેિાઇ ઘુઘરાિાઇ રાઠવા 

બ.નં.૩૯૬ 

કવાંટ હોમગાડૅઝ 

યુનીટ 

૮૧૪૧૦૪૮૪૧૭ 
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પજરજશષ્ટ :-૮ 

અગત્યના વ્યજિના નામ ની યાદી 

અ.નં. તાલુકા નામ સરનામુ ં મોબાઇલ નંબર 

બોડલેી  

૧ બોડલેી શીરીશિાઇ રઘુનાથ 

પટેલ  અલીપરુા 

રહે.અલીપરુા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૮ ૭૩૭૩૧ 

૨ બોડલેી મલગંિાઇ એહમદિાઇ 

મન્સુરી સામાજિક 

કાયિકર 

રહે.અલીપરુા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૫ ૪૧૦૩૬ 

૩ બોડલેી અનવરહુસેન 

અબ્ દુલિાઇ મન્સુરી 

આગવેાન 

રહે.અલીપરુા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૮ ૨૪૫૨૫ 

૪ બોડલેી અજીતજસહં ગોજવંદજસંહ 

લાકોડ આગેવાન 

રહે.અલીપરુા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૮ ૨૫૯૦૦ 

૫ બોડલેી મનોિિાઇ 

જવશંબરદાસ અગ્રવાલ 

આગવેાન 

રહે.અલીપરુા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૩ ૧૯૦૮૭ 

૬ બોડલેી મનીષિાઇ 

િગદીશચંન્ ર મહેતા 

સરપચં બોડલેી 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૩ ૨૨૮૨૫ 

૭ બોડલેી જકરીટિાઇ ચદુંિાઇ 

ગાંધી સામાજિક કાયિકર 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૭૯૮ ૪૩૮૪૨ 

૮ બોડલેી રાિુિાઇ કંચનલાલ 

સોની સામાજિક કાયિકર 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૭૯૯ ૪૨૪૦૨ 

૯ બોડલેી રાિુિાઇ શીવચરણ 

શાહ સામાજિક કાયિકર 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૩ ૧૯૦૭૬ 

૧૦ બોડલેી ફિલિાઇ િીખાિાઇ 

મન્સુરી સામાજિક 

કાયિકર 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 
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૧૧ બોડલેી જદલીપિાઇ જવઠ્ઠલિાઇ 

શાહ સામાજિક કાયિકર 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૪૨૭૦  ૩૩૫૧૩ 

૧૨ બોડલેી શ્રીમતી હસમુજતબને 

જદલીપિાઇ શાહ 

જીલ્લા પચંાયત સભ્ય 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

 

૧૩ બોડલેી રિનીિાઇ રસીકલાલ 

ગાંધી ડે.સરપચં બોડલેી 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૦ ૬૦૩૮૭ 

૧૪ બોડલેી િનકિાઇ બચુિાઇ 

સંઘવી આગવેાન 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૩ ૧૯૮૭૪ 

૧૫ બોડલેી કંચનિાઇ મણીિાઇ 

પટેલ આગવેાન 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૩ ૨૦૫૭૦ 

૧૬ બોડલેી નારણિાઇ જીવાિાઇ 

પટેલ આગવેાન 

રહે.બોડલેી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૩ ૨૧૫૫ 

૧૭ બોડલેી િનકિાઇ જવઠ્ઠલદાસ 

શાહ વેપારી મંડળ 

પ્રમુખ 

 ૯૯૦૯૫ ૧૮૭૯૦ 

૧૮ બોડલેી હસનિાઇ કાસમિાઇ 

કડીયા 

રહે.ઢોકલીયા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૦ ૪૪૬૧૯ 

૧૯ બોડલેી મહેશિાઇ શનાિાઇ 

બારીયા આગેવાન 

રહે.ઢોકલીયા 

તા.સંખેડા 

 

૨૦ બોડલેી જવિયિાઇ િીખાિાઇ 

પટેલ આગવેાન 

(માંકણી ગામ) 

રહે.માંકણી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૨ ૧૩૭૫૦ 

૨૧ બોડલેી કમલેશિાઇ લક્ષ્ મીદાસ 

પટેલ આગવેાન 

(મોરખલા ગામ) 

રહે.મોરખલા 

તા.સંખેડા 

૯૮૭૯૦ ૨૦૯૯૯ 

૨૨ બોડલેી સોમનાથ રમેશિાઇ 

સોની સરપંચ (કોસીન્ રા 

ગામ) 

રહે.કોસીન્ રા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૦ ૩૫૩૩૫ 

૨૩ બોડલેી િાસ્ કર ઉફે લાલાિાઇ રહે.કોસીન્ રા ૯૮૨૫૮ ૭૩૬૫૧ 
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ચંદુિાઇ દરજી 

આગવેાન (કોસીન્ રા 

ગામ) 

તા.સંખેડા 

૨૪ બોડલેી શપાજસહં ગોજવંદજસહં 

ઠાકોર આગેવાન 

રહે.લઢોદ 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૪ ૦૫૫૨૧ 

િતેપરુ પાવી 

૨૫ િતેપરુપાવી. SG]EF.DMCGEF. ZF9JF pRF5FG  

૨૬ િતેપરુપાવી. ZW]EF. ZTGEF. AFZLIF  Z6E]G TF 

H[T5]Z5FJL 
 

૨૭ િતેપરુપાવી. 5ZQMFTDEF. WGFEF. 

ZF9JF 

DM8F A]8LIF5]ZF  
 

૨૮ િતેપરુપાવી. ZD[TEF. HLJFEF. ZF9JF v;NZv  

૨૯ િતેપરુપાવી. HI\TLEF. GDFEF. ZF9JF 5F8LIF TF 

H[T5]Z5FJL 

 

૩૦ િતેપરુપાવી. 5|lJ6EF. ;]SHLEF. ZF9JF H[T5]Z5FJL 8FpGG  

૩૧ િતેપરુપાવી. RDZLIF pO["AL5LG 

G8JZ,F,  

JFJ TF H[T5]Z5FJL  

૩૨ િતેપરુપાવી. Z;],BFG ;FC[ABFG 59F6 pRF5FG                   

૩૩ િતેપરુપાવી. DGMHEF. SF\TL,F, XFC H[T5]Z5FJL 8FpG  

૩૪ િતેપરુપાવી. VDZl;\C -[0]EF. ZF9JF JF,M9L TF 

H[T5]Z5FJL 

 

૩૫ િતેપરુપાવી. A,;L\UEF. U,FEF. ZF9JF v;NZv  

 

કદવાલ  

૩૧ િતેપરુપાવી શ્રી મકરાણી મુમતાિ કદવાલ તા. ૯૫૮૬૯૨૮૧૮૦ 
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અલી મુરાદ અલી િતેપરુપાવી 

૩૨ િતેપરુપાવી શ્રી મકરાણી 

અબ્દુલકરીમ 

અબ્દુલસિાર 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૭૫૬૭૯૨૪૮૦૭ 

૩૩ િતેપરુપાવી શ્રી બારીયા રમણિાઇ 

મનસુખિાઇ 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૯૨૫૧૮૬૫૦૧ 

૩૪ િતેપરુપાવી શ્રી પરમાર લક્ષ્મણજસહં 

િીમજસંહ 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૭૨૬૭૨૬૪૫૦ 

૩૫ િતેપરુપાવી શ્રી ચૌહાણ જવઠ્ઠઠ્ઠલજસંહ 

અનજસહં 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૯૦૯૫૮૮૨૬૪ 

૩૬ િતેપરુપાવી શ્રી મકરાણી સોકતઅલી 

શહાદતઅલી 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૮૨૫૪૪૩૩૩૨ 

૩૭ િતેપરુપાવી શ્રી મકરાણી 

મહેબુબઅલી 

કલંદરઅલી 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

 

૩૮ િતેપરુપાવી શ્રી પરમાર ફતજેસહં 

િયજસહં 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૪૨૮૩૦૨૩૧૬ 

૩૯ િતેપરુપાવી શ્રી બારીયા લક્ષ્મણજસંહ 

રતનજસહં 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૯૭૯૩૪૮૫૮૯ 

૪૦ િતેપરુપાવી શ્રી બારીયા સામંતજસહં 

પવિતજસહં 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૫૮૬૪૩૯૯૬૯ 

૪૧ િતેપરુપાવી શ્રી મકરાણી 

અમિદઅલી 

ગુલામનબી 

કદવાલ તા. 

િતેપરુપાવી 

૯૯૨૪૪૭૦૮૦૧ 

૪૨ િતેપરુપાવી શ્રી રાઠવા કલજસંગિાઇ કદવાલ તા. ૯૮૭૯૭૧૭૯૬૦ 
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મેઘજીિાઇ િતેપરુપાવી 

સંખેડા  

૪૩ સંખેડા અિેજસંગિાઇ ચદુંિાઇ 

તડવી(ધારાસભ્ય સંખેડા 

)  

સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૨૫૮૫૪૯૬૬ 

૪૪ સંખેડા અહેમદ હુસેન અબ્દુલ 

મજીદ ઉફે દલ 

સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ 

૪૫ સંખેડા જનતીનિાઇ કંચનલાલ 

શાહ 

સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૨૫૨૫૪૮૫૨ 

૪૬ સંખેડા િયેશિાઇ િઠે્ઠાિાઇ 

રોય 

સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૭૯૯૨૭૦૮૩ 

૪૭ સંખેડા અજનલિાઇ િીખાિાઇ 

ખરાદી 

સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૭૯૦૮૮૯૫૯ 

૪૮ સંખેડા િગજદશિાઇ કાલીદાસ 

ખરાદી 

સંખેડા તા.સંખેડા -- 

૪૯ સંખેડા મેહુલિાઇ કનુિાઇ 

પટેલ 

ટીમં્બા હાલ 

હાંડોદ તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૫૧૩૦૫૧ 

કરાલી  

૫૦ િતેપરુ-

પાવી 

ગીરીશિાઇ ઢોર કોળી કરાલી - 

૫૧ િતેપરુ-

પાવી 

મુબારકિાઇ 

ઇરીશિાઇ ખત્રી 

કલારાણી - 

૫૨ િતેપરુ-

પાવી 

િગુિાઇ પંચોલી ચલામલી - 
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૫૩ િતેપરુ-

પાવી 

જહરણેિાઇ તીવારી કંુદનપુર - 

નસવાડી  

૫૪ નસવાડી શ્રી રામસીગં રાઠવા 

(િા.િ.પ.) 

સાંસદ િોટાઉદેપુર 

અજમત નગર 

સોસાયટી 

વી.આઇ.પી. રોડ 

કારલેી બાગ 

વડોદરા 

૯૯૦૯૦૧૪૪૯૦ 

૦૨૬૫૨૪૮૪૧૧૧ 

૫૫ નસવાડી zL WL~EF. R]GL,F, EL, 

sSMU|[;f 

માજી WFZF;eI G;JF0L 

D]P5MPS[XZ5]ZF4 

5MPDMU,F  

_Z&&!vZ*ZZ_Z 

sDMf 

))Z5Z#$$5Z 

રંગપરુ  

૫૬ િોટાઉદેપુર રૂપસીગંિાઇ 

તેરસીગંિાઇ રાઠવા 

રહે.ધોધાદેવ તા.જી 

–િોટાઉદેપુર 

૯૯૨૩૧૪૧૪૧૪ 

૫૭ િોટાઉદેપુર િેરૂિાઇ રતનીયાિાઇ 

રાઠવા 

રહે.મોટારામપુરા  

તા.જી –

િોટાઉદેપુર 

 

િોટાઉદેપુર  

૫૮ િોટાઉદેપુર શ્રી નારણિાઇ 

િમેાિાઇ રાઠવા 

રિયસિા  સાંસદ 

રહે. પલેેસ રોડ 

િોટાઉદેપુર 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૩૦૦ 

૫૯ િોટાઉદેપુર શ્રી ગુલસીગંિાઇ 

રંગલાિાઇ રાઠવા માજી 

ધારાસભ્ય 

રહે. ઓલ્ ડ પેલેસ 

િોટાઉદેપુર 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૩૭૫૮ 

૬૦ િોટાઉદેપુર શ્રી સુખરામિાઇ 

હટીયાિાઇ રાઠવા 

રહે. િોટાઉદેપુર ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૮૨ 
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ધારાસભ્ય 

૬૧ િોટાઉદેપુર શ્રી િગનિાઇ 

પચાનિાઇ પટેલ 

રહે. નગર પાલીકા 

સામે િોટાઉદેપુર 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૪૪૩ 

૬૨ િોટાઉદેપુર શ્રી નરનેિાઇ 

ગુણવતંલાલ િયસ્વાલ 

રહે. નવાપુર િો.ઉ - 

૬૩ િોટાઉદેપુર શ્રી બીલસીગં 

િંગડાિાઇ રાઠવા 

રહે. અિાલા 

તા.િો.ઉ 

૯૪૨૮૦ ૬૮૨૨૭ 

૬૪ િોટાઉદેપુર શ્રી મેહુલિાઇ 

હષદૅિાઇ પટેલ 

રહે. િો.ઉ ૯૪૨૬૦ ૨૭૧૦૯ 

૬૫ િોટાઉદેપુર શ્રી ટપુિાઇ માકાિાઇ 

ગઢવી 

રહે. િો.ઉ ૯૪૨૬૯ ૮૧૭૧૫ 

૬૬ િોટાઉદેપુર શ્રી કનુિાઇ માકાિાઇ 

ગઢવી 

રહે. િો.ઉ ૯૪૨૬૫ ૯૯૩૧૫ 

કવાંટ  

૧ કવાંટ ગણપતિાએ 

કાનજીિાઇ વણકર  

માજી સરપચં કવાંટ 

રહે. પશુ માકેટ 

પાિળ કવાંટ 

તા.કવાંટ 

૯૪૨૬૭ ૬૫૮૩૩ 

૨ કવાંટ શ્રી ગોરધનિાઇ 

િગનિાઇ રાઠવા 

તાલુકા પંચાયત પ્રમખુ 

રહે.નસવાડી રોડ 

કવાંટ તા.કવાંટ 

૯૪૨૭૩ ૪૮૨૩૯ 

૩ કવાંટ શ્રી સુરતનિાઇ 

રૂમાલીયાિાઇ રાઠવા 

તાલુકા પંચાયત ઉપ 

પ્રમુખ 

રહે.રાયસીગપરુા 

તા.કવાંટ 

૯૪૨૭૩ ૫૦૬૩૭ 

૪ કવાંટ શ્રી જદલીપકુમાર 

કંચનલાલ પંચાલ તાલકુા 

પંચાયત સભ્ય 

રહે.કવાંટ 

તા.કવાંટ 

૯૪૨૬૩ ૩૩૮૧૬ 
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૫ કવાંટ શ્રી ગણપતજસહ 

ઉદેજસહ પુવાર રહે.સડૈી 

વાસણ ચોકડી  કવાંટ 

રહે.સૈડી વાસણ 

ચોકડી  કવાંટ 

તા.કવાંટ 

- 

૬ કવાંટ શ્રી સોકતિાઇ 

રસુલિાઇ શેખ 

રહે.કવાંટ મસ્જીદ પાસ ે

રહે.કવાંટ મસ્જીદ 

પાસે તા.કવાંટ 

૯૪૨૮૧ ૭૨૧૫૧ 

૭ કવાંટ શ્રી હાજીમહંમદહુસેન 

મહંમદ કુરશેી 

રહે.કવાંટ મસ્જીદ 

પાસે તા.કવાંટ 

- 

                                                                                                                                 પજરજશષ્ટ :-૯ 

સરકારી, ખાનગી દવાખાનાની યાદી 

અ.નં

. 

તાલુકા દવાખાનાનું નામ ડોક્ટરશ્રીનું નામ મો.નંબર 

બોડલેી  

૧ બોડલેી સવોદય હોસ્પીટલ ડૉ.શાંન્તીલાલ 

વૃંદાવન પટેલ 

02665.220511 

૨ બોડલેી રાધા ક્લીનીક 

અલીપુરા 

ડૉ.રાિશે 

પી.પરમાર 

02665 222421 

૩ બોડલેી આશીવાિદ હોસ્પીટલ ડૉ.હેમંતિાઈ 

પટેલ 

02665 220512 

૪ બોડલેી દેવ હોસ્પીટલ ડૉ.જદલીપિાઈ 

એસ દેવડા 

02665 220956 

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

૬ બોડલેી શીવ ઓથોપેડીક 

હોસ્પીટલ 

ડૉ.તપન િટ્ટ 02665 222456/57 

૭ બોડલેી બોડલેી િનરલ 

હોસ્પીટલ 

ડૉ.િયંત િૌજમક 02665 220712 
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૮ બોડલેી બોડલેી ઢોકલીયા 

હોસ્પીટલ 

ડૉ.મોતીજસહ એ. 

રાઠવા 

02665 220468 

222468 

૯ બોડલેી િલારમ આઈ 

હોસ્પીટલ 

ડૉ.સ્નેહલ રાઠવા 02665  220591 

૧૦ બોડલેી સુખી હોસ્પીટલ ઉસ્માન ગનીિાઈ 

ખત્રી 

02665 222568 

૧૧ બોડલેી પી.એચ.સી. વાસણા રાિને્રજસહ 

એમ.રાઠોડ 

૮૯૮૦૦૩૯૨૦૯ 

િતેપરુ પાવી  

૧૨ િતેપરુપાવી સામુ.આ.કેન્ર. 

િતેપરુપાવી. 

ડો.. ગીરીષ.રાઠવા 7567867229 

૧૩ િતેપરુપાવી બી.એચ.ઓ. 

િતેપરુપાવી. 

ડો.જવકાશ રંિન 8980039121 

૧૪ િતેપરુપાવી ડંુગરવાંટ 

પ્રા.આ.કેન્ર. 

ડો.શૈલેશ.રાઠવા. 8980039159 

૧૫ િતેપરુપાવી મોટીઆમરોલ 

પ્રા.આ.કેન્ર. 

ડો.કમલેશ.શ્રીમા

ળી. 

8980039219 

૧૬ િતેપરુપાવી પાંધરા પ્રા.આ.કેન્ર. ડો.ઉજમિલા રાઠવા. 8980039162 

૧૭ િતેપરુપાવી સુસકાલ પ્રા.આ.કેન્ર. ડો.જ્યોજત.રાઠવા 8980039220 

૧૮ િતેપરુપાવી સુસકાલ પ્રા.આ.કેન્ર. ડો.સુકેશા.રાઠવા. 8980039163 

૧૯ િતેપરુપાવી ઉચાપાન 

પ્રા.આ.કેન્ર. 

ડો.નીલકમલજસંગ 8980039164 

૨૦ િતેપરુપાવી અપિણ હોજસ્પટલ 

િતેપરુપાવી. 

ડો.અિય.જસગં. 9925669339 
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૨૧ િતેપરુપાવી સોની હોજસ્પટલ 

િતેપરુપાવી. 

ડો.મુકેશ.કે.સોની. 9427356799 

૨૨ િતેપરુપાવી આસ્થા જક્લનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.કલ્પેશ.બી.પટે

લ 

9429368080 

૨૩ િતેપરુપાવી શ્રધ્ધા જક્લનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.અલ્પેશિાઇ.પ

ટેલ 

- 

૨૪ િતેપરુપાવી જશવ જક્લનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.વી.આર.પટેલ 9825467100 

૨૫ િતેપરુપાવી આજશવાિદ જક્લનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.જકતી.પટેલ 9427353754 

૨૬ િતેપરુપાવી શ્રી હરી જક્લનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.મહેશ.ડી.રાઠવા 9913352726 

૨૭ િતેપરુપાવી વાણી ક્લીનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.પ્રકાશ.બી.પટેલ

. 

9879526210 

૨૮ િતેપરુપાવી વાણી ક્લીનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.પ્રણવ.બી.પટેલ

. 

9428696896 

૨૯ િતેપરુપાવી ઉજમિ ક્લીનીક 

િતેપરુપાવી. 

ડો.કશ્યપ. પરીખ. 9925015284 

કદવાલ  

૩૦ િતેપરુ-

પાવી 

પ્રાથમીક આરોગ્ ય 

કેન્ર  કદવાલ 

ડો. અિય બાયસ ૮૯૮૦૦ ૩૯૧૨૧ 

૩૧ િતેપરુ-

પાવી 

પ્રાથમીક આરોગ્ ય 

કેન્ર  મુવાડા 

ડો. અિય બાયસ ૮૯૮૦૦ ૩૯૧૨૧ 

૩૨ િતેપરુ-

પાવી 

પ્રાથમીક આરોગ્ ય 

કેન્ર  બાર 

ડો. ચૌહાણ 

સાહેબ 

૮૯૮૦૦ ૩૯૧૫૭ 
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સંખેડા 

૩૩ સંખેડા સામૂજહક આરોગ્ય કેન્વ 

સંખેડા 

એસ.એસ.શીગં 

સાહેબ 

૦૨૬૬૫ – 

૨૪૩૩૦૩ 

૩૪ સંખેડા પી.એસ.સી.િાટપુર એચ.ડી.પટેલ 

સાહેબ 

૮૯૮૦૦૩૯૨૦૭ 

૩૫ સંખેડા પી.એસ.સી.બહાદરપરુ જપ્રયંકાબેન કોલી ૮૯૮૦૦૩૯૨૦૬ 

૩૬ સંખેડા પી.એસ.સી.મંગલિાર

તી 

ડો.રાજીવ નયન ૯૬૦૧૭૨૯૬૬૨ 

કરાલી  

૩૭ િતેપરુ-

પાવી 

પ્રા.આ. કેન્ર કલારાણી ડો. વસીમ ખત્રી - 

નસવાડી  

૩૮ નસવાડી અસ ુકલીનક શ્રી અરજવદિાઈ 

બલાિાઈ ૫ટેલ 

૨૭૨૦૨૮ 

૩૯ નસવાડી શુશ્રી કલીનક શ્રી ગુરૂશ૨ણ 

મણીિાઈ ૫ટેલ 

૨૭૨૧૦૧ 

૪૦ નસવાડી શ્રીજી કલીનક શ્રી અિયિાઈ 

શાહ 

૨૭૨૩૩૨ 

૪૧ નસવાડી હાદીક હોસ્ પીટલ શ્રી નરશેિાઈ એસ 

આચાયિ 

૨૭૨૧૪૨ 

૪૨ નસવાડી અિય કલીનક શ્રી િયંજતિાઈ 

એમ ૫ટેલ 

૨૭૨૦૯૪ 

૪૩ નસવાડી સુખી કલીનક શ્રી મકસુદ એમ 

કુરશેી 

૯૪૨૬૫૦૫૨૬૨ 
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૪૪ નસવાડી લકી કલીનીક શ્રી ઈમરાન ૨ઝાક 

મેમણ 

૯૪૨૬૨૭૭૬૯૯ 

૪૫ નસવાડી રામગોકુલ કલીનક શ્રી રાહુલ આ૨ 

૫ટેલ 

૯૯૦૯૨૧૪૦૮૫ 

૪૬ નસવાડી લકી કલીનીક શ્રી ઈમતીયાઝ 

ગફા૨ મમેણ 

૯૪૨૬૨૭૧૬૯૨ 

૪૭ નસવાડી નસવાડી સી.એચ.સી. શ્રી.હેમતંિાઇ ડી 

રાિપરુા 

૯૪૨૬૩૧૭૨૫ 

૪૮ નસવાડી ગઢબોરીયાદ 

પી.એચ.સી. 

શ્રી સંદીપિાઇ 

ઠાકુર 

૯૪૨૮૦૦૫૭૬૭ 

૪૯ નસવાડી તણખલા પી.એચ.સી. શ્રી ગુણવતિાઇ 

ઇસરવાડીયા 

૯૪૨૮૦૦૫૭૭૦ 

૫૦ નસવાડી આમરોલી 

પી.એચ.સી. 

શ્રી મનીશિાઇ 

પરમાર 

૯૪૨૮૦૦૫૭૬૫ 

૫૧ નસવાડી દુગ્ ધા પી.એચ.સી. શ્રી ડી.એન વાઘેલા ૯૪૨૮૦૦૫૭૬૬ 

૫૨ નસવાડી પલાસણી પી.એચ.સી. શ્રી મુકેશ પટેલ ૯૪૨૮૦૦૫૭૬૯ 

રંગપરુ  

૫૩ િોટાઉદેપુ

ર 

પ્રાથમીક આરોગ્ય 

કેન્ર રંગપરુ 

ડો.િયેશ.એમ.રાઠ

વા 

૮૯૮૦૦૩૯૨૧૩ 

િોટાઉદેપુર  

૫૪ િોટાઉદેપુ

ર 

(સરકારી) રફેરલ 

હોસ્પીટલ 

િોટાઉદેપુર 

ડો.આશીશ 

ઓ.સચદેવ 

અજધક્ષક શ્રી. 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૦૬૬ 

૫૬ િોટાઉદેપુ કેસર હોસ્પીટલ 

િોટાઉદેપુર ગુરૂકૃપા 

ડો.એ.રાિુિાઇ ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૫૭૧ 

મો.૯૭૨૬૫૮૪૦૦
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ર સો.સા ૫ 

૫૭ િોટાઉદેપુ

ર 

યમનુા કલીનીક એન્ડ 

યમનુા ડેન્ટલ કલીનીક 

િોટાઉદેપુર સરકારી 

દવાખાના સામ ે

ડો. પી.એસ. રાિન ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૫૮ 

૫૮ િોટાઉદેપુ

ર 

કનુિાઇ આર 

શાહ.કલીનીક રિપતુ 

ફળીયા િો.ઉ 

ડો.કનુિાઇ આર 

શાહ. 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૦૧૫ 

૫૯ િોટાઉદેપુ

ર 

કંુવરજસહં ડાવર 

કલીનીક કસ્બા 

પીકઅપ સ્ટેંડ પાસે 

ડો. કંુવરજસંહ 

ડાવર 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૯૧ 

૬૦ િોટાઉદેપુ

ર 

ડો.હષૅદિાઇ  પટેલ 

કલીનીક લાઇબે્રરી 

રોડ િો.ઉ 

ડો.હષૅદિાઇ  

પટેલ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૭૮ 

૬૧ િોટાઉદેપુ

ર 

ફીજીસીયન એન્ડ 

સિનૅ િો.ઉ સરદાર 

બાગ પાસે 

ડો.એમ.બી. 

મણીયાર 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૭૩૪ 

૬૨ િોટાઉદેપુ

ર 

મહાવીર કલીનીક 

િો.ઉ ક્લબ રોડ 

ડો.ગુણવંત આર 

શાહ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૦૪૩ 

૬૩ િોટાઉદેપુ

ર 

પ્રાથજમક આરોગ્ય 

કેન્ર તિેગઢ 

ડો. નીહાબેન 

ડી.િટટ 

૦૨૬૬૯ ૨૪૮૪૧૧ 

૬૪ િોટાઉદેપુ

ર 

પ્રાથજમક આરોગ્ ય 

કેન્ર ઝોઝ 

ડો બાયસ ૦૨૬૬૯ ૨૬૫૫૨૦ 

કવાંટ  

૬૫ કવાંટ કેસર  હોસ્પીટલ 

કવાંટ બોડલેી રોડ 

ડૉ. શ્રી એ. રાિુ. ૦૨૬૬૯ ૨૫૪૫૭૮ 

૯૪૨૮૫ ૨૦૪૧૫ 
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કવાંટ 

૬૬ કવાંટ સામુજહક આરોગ્ય 

કેં ન્ર કવાંટ 

ડૉ. શ્રી પંખીલ 

ગુપ્તા 

૭૫૬૭૦ ૦૦૧૬૩ 

ડૉ. શ્રી ચીરાગ 

રાઠવા 

૯૮૭૯૯ ૩૮૦૭૧ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૦ 

એમ્બ્યુલન્સ અગંેની માજહતી 

અ.નં. તાલુકા એમ્બ્યુલન્સ ધાિક સંસ્થાનંુ 

નામ 

સંચાલકનું નામ, 

સિનામંુ 

મો. નંબિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી પી.એચ.સી. અલીપુિા ૧૦૮ 

GJ 18 G 3334 

પી.એચ.સી. 

અલીપુિા ૧૦૮ 

૭૬૯૮૮૧૩૨૨૪ 

૨ બોડેલી બોડેલી જનિલ હોસ્પીટલ 

અલીપુિા બોડેલી 

GJ.6.Z.202 ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૭૧૨ 

૩ બોડેલી જલાિામ આઇ હોસ્પીટલ 

બોડેલી 

GJ.6.X.921 ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૫૯૧ 

૪ બોડેલી બોડેલી ઢોકલીયા પબ્લીક 

હોસ્પીટલ 

GJ.6.X.૩2 ૦૨૬૬૫ ૨૨૨ ૪૬૮ 

જતેપુિ પાવી  

૫ જતેપુિ પાવી સામુરહક આિોગ્ય કેન્દ્ર 

જતેપુિપાવી 

જતેપુિપાવી ૦૨૬૬૪-૨૪૨૧૫૬ 

૬ જતેપુિ પાવી બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ 

જતેપુિપાવી 

જતેપુિપાવી ૧૦૮ 

 

૭ જતેપુિ પાવી પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર 

ડંુગિવાંટ 

ડંુગિવાંટ ૧૦૮ 

૯ સંખેડા ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ સંખેડા ૧૦૮ 

નસવાડી  

૧૦ નસવાડી ૧૦૮ --  ૧૦૮ 

૧૧ નસવાડી સી.એચ.સી. નસવાડી સી.એચ.સી. 

નસવાડી 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૦૪૬ 

છોટાઉદેપુિ  
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૧૨ છોટાઉદેપુિ િફેિલ હોસ્પીટલ છો.ઉ 

એમ્બ્યુલન્સ 

૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૦૬૬ 

(૧) જી.જ.ે૧૮.જી.૬૭૨૫ 

(૨) જી.જ.ે૧૮.જી.૬૮૦૮ 

૧૩ છોટાઉદેપુિ ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સ છો.ઉ 

(સી.એચ.સી) 

૧૦૮ (૧) જી.જ.ે૧૮.જી.૩૩૮૨ 

(૨) જી.જ.ે૧૮.જી.૩૬૦૪ 

(૩) જી.જ.ે૧૮.જી.૩૬૬૮ 

૧૪ છોટાઉદેપુિ નગિ પાલીકા સેવાસદન છો.ઉ ૧૦૧ 

૦૨૬૬૯-૨૩૨૧૦૧ 

(૧) જી.જ.ે૬.ઝેડ.૬૧૫૧ 

(૨) જી.જ.ે૬.એકસ.૧૪૧૬ 

(૩) જી.જ.ે૬.ઝેડ.૧૦૧ 

૧૫ છોટાઉદેપુિ દીપક ફાઉન્ડેિન ટરસ્ટ છો.ઉ ૦૨૬૬૯ 

૨૩૨૫૦૭ 

(૧) જી.જ.ે૬.યુ.૧૯૯૩ 

(૨) જી.જ.ે૬.વાય.૦૦૦૮ 

૧૬ છોટાઉદેપુિ પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર તજેગઢ ૦૨૬૬૯ ૨૪૮૪૧૧ (૧) જી.જ.ે૬.ઝેડ.૧૬૩૧ 

૧૭ છોટાઉદેપુિ પ્રાથરમક આિોગ્ય કેન્દ્ર ઝોઝ ૦૨૬૬૯ 

૨૬૫૫૨૦ 

(૧) જી.જ.ે૧૮.જી..૬૩૬૭ 

કવાંટ  

૧૮ કવાંટ ૧૦૮ ગજુિાત સિકાિ ૧૦૮ - 

 

પજરજશષ્ટ :-૧૧ 

મંડપ સજવિસ ધારકોની યાદી 

અ.નં. તાલુકા મંડપ સરવણસનું નામ સંચાલકનું નામ, સિનામંુ મો. નંબિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી મહાિાજા મંડપ સરવણસ 

અલીપુિા 

ભિતભાઇ પ્રાણલાલ 

ઠક્કિ િહે.બોડેલી 

તા.સંખેડા 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૯૨૫  

૯૮૨૫૩ ૭૫૯૨૫ 

૨ બોડેલી સુભમ મંડપ સરવણસ 

ગોપાલ ટોરકઝ પાસે 

અલીપુિા 

રકિોિભાઇ મહાદેવ 

પ્રસાદ અગ્રવાલ 

િહે.માધવ નગિ 

સો.સા.અલીપુિા 

તા.સંખેડા 

૦૨૬૬૫ ૨૨૧ ૨૪૪  

૯૪૨૮૧ ૭૦૧૪૩ 

૩ બોડેલી અમન ફિાસખાના 

કંુભાિવાડા 

ખત્રી વસીમભાઇ 

નાસીિભાઇ 

િહે.કુભાંિવાડા બોડેલી 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૭ ૮૨૫૪૧ 
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૪ બોડેલી વૈભવ મંડપ સરવણસ 

ડભોઇ િોડ 

બાલકૃષ્ ણ 

િીજભુષણલાલ લાલા 

િહે.દાલીયા કમ્ પાઉન્ ડ       

ગીતા નગિ બોડેલી 

૯૨૨૮૩ ૧૨૪૨૦ 

૫ બોડેલી સ્ વામી મંડપ 

સરવણસિામજી મંરદિ 

સામે ઢોકલીયા 

પંચાલ મોન્ ટુભાઇ િહે. 

ગિબીચોક બોડેલી 

૯૮૨૫૩ ૨૦૬૩૩ 

જતેપુિ પાવી  

૬ જતેપુિ પાવી ગાયત્રી ફિાસખાના 

જતેપુિપાવી 

મહેન્દ્રભાઇ કંચનલાલ 

પંચાલ િહે. જતેપુિપાવી 

૯૯૭૯૩૨૦૮૮૮ 

કદવાલ  

૭ જતેપુિ-પાવી ગોપી ફિાસખાના ગોરવંદભાઇ સાબ ભાઇ 

બાિીયા િહે-કદવાલ 

૯૭૧૨૮૭૪૨૨૩ 

૮ જતેપુિ-પાવી ગુરૂિુપા ફિાસખાના રવિાલભાઇ િઘુભાઇ 

બાિીયા 

૯૭૨૭૩૫૩૩૧૪ 

સંખેડા  

૯ સંખેડા લકી ફિાસખાના સંખેડા રસગુલભાઇ િાજા પેન્ટિ 

િહે.સંખેડા તા.સંખેડા 

૯૯૨૫૦૯૧૫૦૩ 

૧૦ સંખેડા જનતા ફિાસખાના 

સંખેડા 

રદનેિભાઇ મગનભાઇ 

તડવી િહે.સંખેડા 

તા.સંખેડા 

૯૯૨૪૦૫૮૪૯૧ 

૧૧ સંખેડા આિા ફિાસખાના 

સંખેડા 

મનુભાઇ જોિાભાઇ 

બાિીયા િહે.સંખેડા 

તા.સંખેડા 

૯૭૨૧૦૦૧૭૭૭ 

નસવાડી  

૧૨ નસવાડી મોના સાઉન્ડ એન્ડ 

ફિાસખાના 

હરિકીિન ઉફે 

લાલાભાઇ અિોકભાઇ 

મોદી 

૯૪૨૭૩૪૯૪૨૯ 

છોટાઉદેપુિ  

૧૩ છોટાઉદેપુિ સુભંમ ફિાસખાનંુ અરનલભાઇ િમણભાઇ 

અગ્રવાલ 

૯૪૨૭૫ 

૪૧૦૩૪ 

૧૪ છોટાઉદેપુિ સોનુ ફિાસખાનંુ રવમલભાઇ દેસાઇ ૯૪૨૭૦ ૭૫૦૦૭ 

૧૫ છોટાઉદેપુિ સાઇ ફિાસખાનુ ં મનીષ િાજુભાઇ પુિાણી ૯૯૭૪૧ ૩૬૭૫૮ 

૧૬ છોટાઉદેપુિ મહાિાજા ફિાસખાનંુ અિોકભાઇ િામપ્રસાદ 

અજમેિી 

૯૪૨૬૫ ૯૪૧૪૩ 

કવાંટ  
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૧૭ કવાંટ ફિાસખાના કવાંટ 

મહાકાળી માતાના 

મંરદિ પાસે 

ચેતનભાઇ ભોગીલાલ 

પંચોલી િહે. કવાંટ 

મહાકાળી માતાના મંરદિ 

પાસ ે

૯૪૨૭૩ ૪૫૩૧૨ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૨ 

મીનીબસ, ટેમ્પા, ટર કની માજહતી 

અ.

નં. 

તાલુકા વાહન મારલકનું નામ, 

સિનામંુ 

મો. નંબિ વાહનનો 

પ્રકાિ 

વાહન નંબિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી રસંધાભાઇ નાજાભાઇ 

ભિવાડ 

૯૯૭૯૭ ૨૬૭૨૧ આઇસિ GJ.7.TT.5932 

૨ બોડેલી જગરદિભાઇ ગંભીિભાઇ 

સોમવંિી 

૯૮૭૯૧ ૮૦૫૬૬ આઇસિ GJ.6.TT.7263 

૩ બોડેલી ભાિતભાઇ પ્રાણલાલ ઠક્કિ ૯૮૨૫૩ ૨૫૯૨૫ આઇસિ GJ.6.TT.9925 

૪ બોડેલી ગણપતભાઇ મકાભાઇ 

બાિીયા 

૯૮૭૯૬ ૫૦૪૩૫ આઇસિ GJ.6.Z.6249 

૫ બોડેલી જાકીિભાઇ ઇકબાલભાઇ 

મેમણ 

૯૯૨૫૯ ૭૮૩૮૬ ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.23.T.8373 

૬ 

 

બોડેલી સલીમભાઇ એસ.એસ ખોઝા ૯૮૨૫૬ ૮૪૦૨૪ ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.Y.5438 

ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.VV.9186 

આઇસિ GJ.6.Z.6244 

૭ બોડેલી પ્રરદપસીહં એસ મહાિાવ ૯૮૨૫૭ ૯૩૨૭૭ ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.W.8699 

૮ બોડેલી પિિેભાઇ નટુભાઇ તડવી ૯૯૨૫૬ ૫૩૨૫૧ આઇસિ GJ.6.Y.7378 

૯ બોડેલી નાનજીભાઇ િવેાભાઇ 

ભિવાડ 

૯૯૭૯૧ ૯૨૪૪૪ આઇસિ GJ.6.X.7588 

૧૦ બોડેલી ભીમાભાઇ નાજાભાઇ 

ભિવાડ 

૯૯૨૫૧ ૮૭૧૯૯ આઇસિ GJ.16.X.7432 

૧૧ બોડેલી મહેન્ દ્રભાઇ િણજીતભાઇ 

બાિીયા 

૯૮૨૫૫ ૯૭૭૩૭ ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.17.X.3583 

૧૨ બોડેલી ઐયુબભાઇ ઇિાહીમભાઇ 

મોલવી 

૯૭૨૭૧ ૨૨૧૪૪ ટેમ્પો ૪૦૭ GJ.6.Y.8961 
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૧૩ 

 

બોડેલી રદપકકુમાિ જગદીિ ચન્ દ્ર 

મહેતા 

૯૮૨૫૨ ૨૧૫૨૫ આઇસિ GJ.6.VV.4218 

આઇસિ GJ.6.TT.9610 

આઇસિ GJ.6.Z.7117 

ટરક GJRS 6179 

 

૧૪ બોડેલી મહેબુબભાઇ અહેમદભાઇ 

મન્ સિુી 

૯૮૨૫૮ ૭૩૬૫૭  ટરક GJ.1TT.9080 

 ટરક GJ.6.W.9060 

 ટરક GJ.1.V.6949 

આઇસિ GJ.6.VV.6463 

૧૫ બોડેલી સિોજબેન તે સમદભાઇ 

મન્ સિુી 

૯૮૨૫૦ ૪૦૨૭૮ આઇસિ GJ.6.VV.6319 

ટરક GQB.7058 

 ટરક GJ.2.T.8260 

૧૬ બોડેલી રનતીનભાઇ સેવંતીલાલ િાહ ૯૫૮૬૧ ૧૬૭૭૨ ટરક GJ.6.Z.6872 

ટરક GJ.1.TT.4610 

૧૭ બોડેલી ખુિિીદ અહેમદ સઇદ 

અહેમદ અન્ સાિી 

૯૮૨૫૮ ૯૪૪૭૮ ટરક GJ.17.X.2422 

ટરક GJ.6.VV.4225 

ટરક GJ.18.T.1500 

ટરક GJ.6.Z.6685 

૧૮ બોડેલી હિનભાઇ કાસમભાઇ 

કડીયા 

૯૮૨૫૦ 

૪૪૬૧૯ 

ટરક GJ.6.TT.5201 

૧૯ બોડેલી અકબિભાઇ કાસમભાઇ 

કડીયા 

૯૮૨૫૦ ૪૪૬૧૯ ટરક GJ.7.Y.386 

જતેપુિ પાવી  

૨૦ જતેપુિપાવી િાહુલભાઇ નિિેચંન્દ્ર િાહ  ૯૪૨૮૮૭૯૪૪૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૧૭ એક્ષ 
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િહે જતેપુિ પાવી ૫૨૮૭ 

૨૧ જતેપુિપાવી યાકુબ મહંમદ ખત્રી િહે 

જતેપુિ પાવી 

૯૮૨૫૨૮૧૪૪૫ આયસિ 

ટેમ્પો 

જીજ ે૬ ટીટી ૭૫૧૦ 

૨૨ જતેપુિપાવી “-“ “-“ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૧૭ એક્ષ 

૩૭૫૧ 

૨૩ જતેપુિપાવી મકિાણી ઇિફાનઅલી 

મુમતાજઅલી િહે જતેપુિ 

પાવી 

૯૯૦૯૫૫૦૧૬૩ આયસિ 

ટેમ્પો 

જીજ ે૯ વી ૨૦૫૮ 

૨૪ જતેપુિપાવી મુસાભાઇ અહેમદભાઇ 

મફત િહે જતેપુિ પાવી 

૯૪૨૭૦૭૫૩૯ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૬ વી ૭૩૯૬ 

૨૫ જતેપુિપાવી રબલાલભાઇ અહેમદ મફ્ફ્ત 

િહે જતેપુિ પાવી 

૯૪૨૮૩૦૩૭૪૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૧૫ એક્ષ 

૧૭૪૮ 

૨૬ જતેપુિપાવી હરનફ ઇિારહમ િેખ િહે 

જતેપુિ પાવી 

૯૭૧૪૬૯૫૩૪૮ ૭૦૯ ટેમ્પો જીજ ે૬ ડબલ્યુ 

૮૬૬૦ 

૨૭ જતેપુિપાવી આિીફ સઇદભાઇ તુિાબ 

િહે જતેપુિ પાવી 

૯૪૨૭૦૭૫૩૯૩ ૭૦૯ ટેમ્પો જીજ ે૧૭એક્ષ 

૫૯૯૦ 

૨૮ જતેપુિપાવી મહેમુદઅયાઝ મહેફુજભાઇ 

તુિાબ િહે જતેપુિ પાવી 

૯૯૭૯૧૯૨૨૦૬ ટરક જીજ ે૭ વાય ૧૫૬૨ 

૨૯ જતેપુિપાવી પ્રકાિભાઇ િાયસીગંભાઇ 

િાઠવા િહે, અરણયાદ્રી 

૯૯૭૮૫૭૦૪૦૭ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૬ ઝેડ ૬૧૨૭ 

૩૦ જતેપુિપાવી પ્રફુલચ6ન્દ્ર મરણલાલ િાહ 

િહે જતેપુિ પાવી 

૯૮૨૫૮૭૩૭૦૨ આયસિ 

ટેમ્પો 

જીજ ે૭ યુ ૭૮૫૧ 

૩૧ જતેપુિપાવી નુિમહમદ ન્યાજમહંમદ 

મકિાણી િહે જતેપુિ પાવી 

૯૫૩૭૩૭૩૦૩૦ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૭ એક્ષ ૬૪૧૬ 

૩૨ જતેપુિપાવી રફિોજ અબ્દુલ ચૌહાણ િહે 

જતેપુિ પાવી 

૯૯૭૯૧૯૨૦૫૭ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૬ યુ ૮૩૪૯ 

૩૩ જતેપુિપાવી મકાભાઇ મોહનભાઇ 

િાઠવા િહે મોટીિાસલી 

૯૭૨૭૧૨૨૧૪૯ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૬ઝેડ ૪૯૫૬ 
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૩૪ જતેપુિપાવી િમેિભાઇ મોહનભાઇ િહે 

મોટીિાસલી 

૯૪૨૮૩૦૩૭૭૪ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૬ ડબ્લ્યુ 

૭૮૬૭ 

૩૫ જતેપુિપાવી આરિફ સુલતાનજી ખત્રી 

િહે જતેપુિ પાવી 

૯૪૦૯૩૭૧૮૦૧ ૪૦૭ ટેમ્પો જીજ ે૧૭એક્ષ 

૪૯૬૧ 

સંખેડા 

૩૬ સંખેડા અહેમદ હુસેન અબ્દુલ મજીદ 

દલ િહે.સંખેડા તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ ટેમ્પા -- 

૩૭ સંખેડા રફિોજભાઇ િહીમભાઇ 

મન્સુિી િહે.બહાદિપુિ 

તા.સંખેડા 

૯૯૦૯૫૩૨૩૩૨ ટરક -- 

૩૮ સંખેડા રસદીકભાઇ અકબિભાઇ 

મલેક િહે. સંખેડા તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૫૫૭૦૮૬ ટેમ્પા -- 

નસવાડી  

૩૯ નસવાડી અરમતકુમાિ છત્રરસંહ 

અસસિીયા િહે. કઠોલી 

તા.સંખેડા રજ.છોટાઉદેપુિ 

૯૭૨૬૭૩૫૫૪૪ કમાન્ડિ જીપ GJ1AR6989. 

૪૦ નસવાડી સકીલભાઇ બસીિભાઇ મલેક 

િહે. અગિ તા.રતલકવાડા 

૯૪૨૪૦૭૦૬૬૭ કમાન્ડિ જીપ GJ615C7253 

૪૧ નસવાડી સાકીિભાઇ અબ્ દુલભાઇ 

િેખ િહે. નસવાડી 

૯૦૯૯૨૬૩૭૫૦ પીકઅપ GJ6XX9583 

૪૨ નસવાડી ઈમિાનભાઇ સફીમહમદ 

મેમણ િહે. નસવાડી 

૮૯૮૦૮૫૧૧૮૬ ટરેકક્ષ GJ6AH9129 

૪૩ નસવાડી િાઠવા ચંન્ દ્રકાંતભાઇ 

ગોકળભાઇ િહે. આમિોલી 

૯૭૨૬૨૮૫૨૪૮ ટેમ્પો GJ6TT5738 

૪૪ નસવાડી હાજીમહમદ ફારૂખદાઉદ 

દીવાન િહે. નસવાડી 

૯૪૨૭૦૭૬૪૧૭ ટેમ્પો GJ6U6178 

૪૫ નસવાડી િૈલેસભાઇ સુિિેચંન્ દ્દ 

મહેશ્વિી િહે. રિવનગિ 

૯૪૨૭૭૮૯૬૬૦ ટાટા સુમો GJ 07 AG 4860 
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૪૬ નસવાડી તૈયબભાઇ અબ્ દુલસલીમ 

બાંડી િહે. નસવાડી 

૯૯૭૯૪૨૩૩૭૭ આઈસિ GJ16V3741 

૪૭ નસવાડી કાદિભાલ િજાકભાઇ મેમણ 

િહે. નસવાડી 

૯૯૦૯૮૩૫૯૭૭ ૪૦૭ ટેમ્પો GJ5V469 

૪૮ નસવાડી લાલભાઇ સાવલીયાભાઇ 

ડંુ.ભીલ િહે. તલાવ નસવાડી 

-- ૪૦૭ ટેમ્પો GJ5B4486 

િંગપુિ  

૪૯ છોટાઉદેપુિ િાઠવા દિસીગંભાઇ 

મનસીગંભાઇ િહે.બલાવાંટ 

તા.જી-છોઉ 

૮૯૮૦૨૮૨૪૩૯ િુઝિ જી.જ-ે૬ બી.બી 

૬૮૬૩ 

૫૦ છોટાઉદેપુિ િાઠવા કાન્તીભાઇ 

હીમલાભાઇ િહે.પાડલીયા 

તા.જી-છોઉ 

૮૨૩૮૨૯૮૦૬૦ તુફાન જી.જ-ે૬ એ.ટી 

૩૬૧૩ 

૫૧ છોટાઉદેપુિ લાલસીગંભાઇ ગુલીયાભાઇ 

િાઠવા િહે. કટાિવાંટ 

૯૫૮૬૦૯૦૭૩૭ ટેમ્પો ૪૦૭ જી.જ-ે૨૩   ૨૧૬૩ 

છોટાઉદેપુિ  

૫૨ છોટાઉદેપુિ ગોપલભાઇ ભુિદનભાઇ 

િાહ 

૯૪૨૭૮ ૪૩૯૦૯ ટાટા ૪૦૭ જી.જ.ે૬.વી.૫૭૦૭ 

૫૩ છોટાઉદેપુિ સાબીિ એ. મકિાણી કસ્ બા 

પીકઅપ 

૯૪૨૭૮ ૪૩૬૮૭ ટાટા ૪૦૭ જી.જ.ે૧૭.એકસ 

૩૯૩૬ 

૫૪ છોટાઉદેપુિ સાજીદઅલી કાસમઅલી 

મકિાણી 

૯૪૨૭૦ ૩૩૧૬૩ ટાટા ૪૦૭ જી.જ.ે૬.વી.૬૦૨૪ 

૫૫ છોટાઉદેપુિ મંજુિઅલી એચ. બલોચ ૯૪૨૮૦ ૭૦૯૦૭ ટાટા ૪૦૭ જી.જ.ે૭.એકસ.૫૫

૭ 

૫૬ 

 

છોટાઉદેપુિ નજિઅલી એમ. બલોચ ૯૪૨૯૧ ૫૧૪૮૭ ટાટા ૪૦૭ જી.જ.ે૬.યુય.ુ૭૩૯૦ 

૫૭ છોટાઉદેપુિ દીલાવિ હુસેન એહમદ 

હુસેન મણીયાિ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૬ મીની 

લકઝિી 

જી.જ.ે૬.ઝેડ.૩૮૪૮ 
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૫૮ છોટાઉદેપુિ ફારુક એ. ફોદા ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૬૦ મીની 

લકઝિી 

જી.જ.ે૬.ઝેડ.૩૧૧૧ 

૫૯ છોટાઉદેપુિ યુનુસભાઇ કાલુભાઇ પઠણ ૯૪૨૬૫ ૯૯૧૧૬ મીની 

લકઝિી 

જી.જ.ે૬.ઝેડ.૨૪૮૬ 

૬૦ છોટાઉદેપુિ મનીષ િમેિભાઇ િાહ ૯૮૨૪૧ ૬૮૬૯૨ લકઝિી જી.જ.ે૬.ઝેડ.૩૪૩૨ 

કવાંટ  

૬૧ કવાંટ ગોપાલભાઇ મોહનભાઇ 

વણકિ િહે.કવાંટ તા.કવાંટ 

- ગામા જીપ જી.જ ે૪ એમ.૧૫૯૨ 

૬૨ કવાંટ િૈલેષભાઇ ગોરવંદભાઇ 

િાઠવા િહે.અભયિાજ 

કોલોની કવાંટ તા.કવાંટ 

- કમાન્ ડિ જીપ જી.જ.ે ૬ એએ 

૩૭૯૨ 

૬૩ કવાંટ િૈલેષભાઇ ચીમનભાઇ 

િાઠવા િહે.નસવાડી ચોકડી 

કવાંટ તા.કવાંટ 

- ટરેક્ષ જીપ. જી.જ.ે૬ 

એ.બી.૮૮૩૧ 



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 99 

 
  

પજરજશષ્ટ :-૧3 

લોિની હકીકત દશાિવતી માજહતી 

અ.નં. તાલુકા લોજનું નામ, સિનામંુ સંચાલક/મારલકનું નામ મોબાઇલ નંબિ 

બોડેલી 

૧ બોડેલી પુિોહીતલોજ 

અલીપુિા 

સાવન વેલાજી પુિોહીત 99245 70643 

૨ બોડેલી િેિ ેપજંાબ 

લોજઅલીપુિા 
ભજનલાલ તિલોકરસહ સૈની 

99784 95265 

૩ બોડેલી લક્ષ્મી લોજ બોડેલી કીતીકુમાિવ્રજલાલ ધંધુકીયા 97278 49535 

૪ બોડેલી ગિીબી લોજ બોડેલી સબ્બીિ ઈસ્માઈલ િેખ 98793 21141 

૫ બોડેલી શ્રાધ્ધા હોટલ 

અલીપુિા 

િામચંન્દ્ર ભોમાજી ભટ્ટ 98797 23923 

૬ બોડેલી બાદિાહ હોટલ અલ્તાફહુસેન ઉફે બોબડો 

ગુલામ િસુલ કુિિેી 

98257 93286 

જતેપુિ પાવી 

૭ જતેપુિપાવી હિી ઓમ લોજ  

જતેપુિપાવી 

અરનલભાઇ િમણભાઇ િાઠવા 

િહે.િતનપુિ તા.જતેપુિપાવી 

રજ.છોટાઉદેપુિ 

મો.નં.૯૯૭૮૫૧૦૪૪૩ 

૮ જતેપુિપાવી પટેલ નાસ્તા હાઉસ 

એસ.સી.સ્ટેન્ડ પાસે 

જતેપુિપાવી 

મહેિભાઇ નગીનભાઇ પટેલ 

િહે.ઉમિવા તા.જ.ેપા 

રજ.છોટાઉદેપુિ 

મો.નં.૯૪૨૭૮૩૬૧૫૮ 

૯ જતેપુિપાવી મોગલાઇ હોટલ 

જતેપુિપાવી હાઇવે 

િોડ ની બાજુમાં 

મહમદ હનીફ સુલેમાન ખત્રી 

િહે. જતેપુિપાવી હાઇવે િોડ 

ની બાજુમાં 

મો.નં.૯૪૨૭૦૭૫૩૬૦ 

૧૦ જતેપુિપાવી િંકિરવજય નાસ્તા 

હાઉસ જતેપુિપાવી 

દાંડીયા બજાિ 

રનલેિભાઇ પિસોિમભાઇ 

પટેલ િહે.તાિાપુિ તા.જ.ેપા 

રજ.છોટાઉદેપુિ 

મો.નં.૯૪૦૮૩૪૭૬૭૩ 

૧૧ જતેપુિપાવી અમૃત ગાડણન હોટલ પ્રકાિભાઇ બાબુલાલ પટેલ મો.નં.૯૮૭૯૪૪૬૩૦૯ 
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સ્ વામી નાિાયણ 

મંદીિની બાજુમાં 

જ.ેપાવી 

ચાચક િહે.ચાચક તા.જ.ેપા 

રજ.છોટાઉદેપુિ 

૧૨ જતેપુિપાવી િનેુ હોટલ િમેિભાઇ ભગવાનભાઇ 

પટેલ િહે.ચાચક તા.જ.ેપા 

રજ.છોટાઉદેપુિ 

મો.નં.૯૮૭૯૭૪૫૫૨૭ 

સંખેડા  

૧૩ સંખેડા જલાિામ ભોજનાલય, 

સંખેડા 

મહેન્દ્વભાઇ ગોરંવદલાલ જોિી ૯૮૭૯૧૨૭૯૪૯ 

નસવાડી  

૧૪ નસવાડી સુધા િસે્ટોિંટ 

જ.નાકા ન.૧ 

નસવાડી 

દેવકીનંદન િાધેશ્યામ િમાણ ૦૨૬૬૧ ૨૭૨૧૫૮ 

૧૫ નસવાડી ભવાની કૃપા િસે્ટોિંટ 

િલે્વે સ્ટેિન નસવાડી 

િાંતીલાલ ખેમચંદ વસવાણી ૯૪૨૬૫૩૭૨૬૦ 

૧૬ નસવાડી જલાિામ િસે્ટોિંટ 

નસવાડી 

મહેિભાઇ  ભીખાભાઇ િાણા ૯૪૨૭૩૪૯૪૦૭ 

૧૭ નસવાડી મહેશ્ વિી િસે્ટોિંટ 

સ્ટેિન િોડ નસવાડી 

સજંયકુમાિ ઓમપ્રકાિ ગુપ્તા ૯૮૭૯૯૫૬૧૦૮ 

૧૮ નસવાડી કીિાન રહન્દુ હોટલ 

સિકાિ ફળીયા ચાિ 

િસ્તા 

મહંમદ અબ્ દુલ કિીમ 

લાલવાલા િહે.નસવાડી 

૯૪૨૭૩૪૯૪૧૮ 

૧૯ નસવાડી મદીના િસે્ટોિંટ 

એસ.ટી .ડેપો સામે 

નસવાડી 

ગુલાબિા નુંિિાહ દીવાન 

િહે.નસવાડી 

૯૯૦૪૬૬૨૪૪૩ 

૨૦ નસવાડી ગાયત્રી કૃપા લોજીગ 

એન્ડબોડીગ હાઉસ 

છોગાિામ લાધુિામ િાવલ 

િહે.નસવાડી િીટેનિ 

િમેિભાઇ છોગાિામ િાવલ 

૯૪૨૮૧૬૬૫૧૩ 

૨૧ નસવાડી કેસિ ભવાની કૃપા સુરમત્રાબેન પ્રફુલભાઇ પટેલ 

િહે.નસવાડી કન્ યા િાળા 

૦૨૬૬૧ ૨૭૨૫૩૬ 
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લોજ સામે 

૨૨ નસવાડી શ્રીજી હોટલ જયશ્રીબેન જીજે્ઞિકુમાિ 

દેસાઇ 

૯૪૨૮૧૭૦૨૧૮ 

૨૩ નસવાડી હોટલ સ્ટીઈન ગેસ્ટ 

હાઉસ નસવાડી 

િશ્મીકાંત પુિસોિમભાઇ 

જોષી 

૯૪૨૭૭૮૯૫૩૫ 

છોટાઉદેપુિ 

૨૪ છોટાઉદેપુિ ગીતા લોજ િીવિામભાઇ ધનીિામ ભટટ 

િ.ેકલબ િોડ છો.ઉ 

૯૪૨૬૩ ૩૩૪૭૧ 

૨૫ છોટાઉદેપુિ ગોપાલ લોજ કાન્તીલાલ છગનલાલ જોષી 

િ.ેકલબ િોડ છો.ઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૩૪૨૨ 

૨૬ છોટાઉદેપુિ આદેિ હોટલ િૈલેન્દ્રરસંહ િાઠોડ િ.ે ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૯૯૪ 

૨૭ છોટાઉદેપુિ નીલમ હોટલ નાિણદાસ હીિાનંદ 

સીવનાની િહે.છો.ઉ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૬૬ 

૨૮ છોટાઉદેપુિ નીિા હોટલ અમીત એ પટેલ. િહે. છો.ઉ ૯૮૭૯૭૨૬૪૭૬ 

કવાંટ 

૨૯ કવાંટ દતાત્રેય હોટલ 

(નાસ્તા હાઉસ) 

સીતનાપ્રસાદ ભગવતીપ્રસાદ 

રમશ્રા િહે.કવાંટ 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૨૩૬ 

૩૦ કવાંટ ચાિભજુા હોટલ 

(નાસ્તા હાઉસ) 

િનાભાઇ ભટુભાઇ બાિીયા 

િહે.કવાંટ સૈડીવાસણ ચોકડી 

૯૪૨૭૭ ૮૯૯૪૫ 

૩૧ કવાંટ અન્નપુણાણ લોજ કાંતાબેન બાબુભાઇ મેદાલાલ 

પંડીયા િહે.કવાંટ 

૦૨૬૬૯ ૨૫૪૭૫૯   

૯૪૨૮૦ ૭૦૫૬૩ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૪ 

અધિલશ્કરી દળોન ેરહેવા માટેની વ્યવસ્થા અંગેની માજહતી 

અ.નં. તાલુકા રહેવાના સ્થળનુ ંનામ, 

સરનામું 

સંચાલકનું નામ મોબાઇલ નંબર 

બોડેલી  

૧ બોડેલી શ્રી ઉદાભકત સમાજ મંડળ 

બોડેલી ભકતવાડી 

શ્રીઉદાભકત સમાજ મંડળ ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૭૯૯ 

૨ બોડેલી િજપૂત સમાજવાડી િજપૂત સમાજ ઉત્ કષણમંડળ 

અલીપુિા બોડેલી પ્રમુખિઃ-

િાઉલજી રવિને્ દ્રસીહં હિીસીહં 

૯૯૦૯૯ ૦૦૪૯૬ 

૩ બોડેલી વૈષ્ ણવ સમાજની વાડી 

બોડેલી 

વૈષ્ ણવ સમાજનીવાડી ટર સ્ ટ 

બોડેલી                   પ્રમુખિઃ- 

હષણદભાઇ મુળજીભાઇ દેસાઇ 

૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૬૨૬   

૯૯૨૫૪ ૫૫૯૮૭ 

કદવાલ 

૪ જતેપુિ-પાવી શ્રી ભીખાપુિા આદીવાસી 

સાવણજરનક હાઇસ્કુલ 

,ભીખાપુિા 

આચાયણશ્રી-એમ.એસ.મકિાણી ૯૯૭૯૩૭૯૪૬૬ 

સંખેડા  

૫ સંખેડા મંગળભાિતી રકિીટભાઇ િાહ ૯૪૨૭૩૪૩૭૪૩ 

નસવાડી  

૬ નસવાડી જીન કંપાઉન્ ડ ઘનશ્ યામરસંહજી છત્રરસંહજી 

સોલંકી 

૯૪૨૭૭૮૯૭૨૩ 

છોટાઉદેપુિ  

૭ છોટાઉદેપુિ બામણવાડી છો.ઉ પ્રદયુમનભાઇ પુિોહીત ૮૦૦૦૫૭૫૨૫૫ 

૮ છોટાઉદેપુિ આદણિ રનવાસી િાળા 

વસેડી તા.છોઉ 

આદીજાતી રવકાસ ગુ.િાજય 

ગાંધીનગિ 

૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૮૪ 

કવાંટ  
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૯ કવાંટ કોમ્યુરનટી હોલ કવાંટ કવાંટ ગ્રામ પંચાયત હસ્તક ૦૨૬૬૯ ૨૫૪૧૩૯ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૫ 

ફસાયેલા વ્યજિન ેરાખવા માટેની વ્યવસ્થાની માજહતી 

અ.નં. પો.સ્ટે.નુ ં

નામ 

િહેવાનું સ્થળ, સિનામંુ સંચાલકનું નામ મોબાઇલ નંબિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી શ્રી ઉદાભકત સમાજ મંડળ 

બોડેલી ભકતવાડી 

શ્રીઉદાભકત સમાજ મંડળ ૦૨૬૬૫ ૨૨૦ ૭૯૯ 

૨ બોડેલી િજપૂત સમાજવાડી િજપૂત સમાજ 

ઉતકષણમંડળ અલીપિુા 

બોડેલી પ્રમુખિઃ-િાઉલજી 

રવિને્દ્રસીહં હિીસીહં 

૯૯૦૯૯ ૦૦૪૯૬ 

૩ બોડેલી વૈષ્ણવ સમાજની વાડી 

બોડેલી 

વૈષ્ણવ સમાજનીવાડી ટરસ્ટ 

બોડેલી                   પ્રમુખિઃ 

િજનીભાઇ ગાંધી 

૯૯૨૫૪ ૫૫૯૮૭ 

(કનુભાઇ) 

૪ બોડેલી િેઠ 

એચ.એસ.િીિોલાવાલા 

હાઇસ્કુલ બોડેલી 

િેઠ 

એચ.એસ.િીિોલાવાલા 

હાઇસ્કુલ બોડેલી કરમટી 

ટર સ્ટી 

૯૪૨૭૦૭૮૯૭૦ 

કદવાલ  

૫ જતેપુિ-પાવી ગજુિાતી પ્રાથરમક 

િાળા,કદવાલ 

આચાયણશ્રી-

આિ.સી.બાિીયા 

૯૮૨૫૪૮૭૭૪૫ 

છોટાઉદેપુિ  

૬ છોટાઉદેપુિ PWD િસે્ટ હાઉસ છો.ઉ મેનજેિ છો.ઉ િલે્ વે સ્ટેિન ૦૨૬૬૯ ૨૫૬૦૭૮ 

૭ છોટાઉદેપુિ એસ.એફ.હાઇસ્ કુલ રપ્રન્ સીપાલ સા. ૯૯૭૯૩૯૬૪૧૧ 

કવાંટ  

૮ કવાંટ કોમ્યુરનટી હોલ કવાંટ કવાંટ ગ્રામ પંચાયત હસ્તક ૦૨૬૬૯ ૨૫૪૧૩૯ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૬ 

કેબલ ઓપરટેર / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનારની જવગત 

અ.નં. તાલુકા કેબલ ઓપિટેિ / ટી.વી. ચેનલ ચલાવનાિનું નામ, 

સિનામંુ 

મોબાઇલ નંબિ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી હાજી મહમંદ ઐયુબ ઇસ્ માઇલભાઇ મીઠાવાલા િહે 

કુબેિ નગિ બોડેલી તા.સખંેડા 

૯૮૨૫૧ ૫૧૫૧૧ 

૨ બોડેલી રહતેન્ દ્રકુમાિ િમણલાલ ગૌસ્ વામી િહે.લક્ષ્ મી 

સો.સા.બં.નં.૧ 

૯૮૨૫૧ ૫૩૧૫૬ 

૩ બોડેલી હિીિકુમાિ ચન્ દુલાલ દિજી િહે.િામજીમંરદિ સામે 

બોડેલી 

૯૮૨૮૮ ૫૭૧૬૨ 

૪ બોડેલી પ્ યાિજેી અકબિ હુસૈન સુલતાનજી િહે. િામનગિ 

સો.સા.અલીપુિા 

૯૪૨૮૪ ૩૦૩૧૩ 

જતેપુિ પાવી  

૫ જતેપુિપાવી મનહિલાલ મથુિદાસ િાહ  જ્યોરત કેબલ નેટવકણ  

જતેપુિપાવી 

૯૯૯૮૦૪૨૩૦૮ 

સંખેડા  

૬ સંખેડા સંખેડા , જનેિભાઇ િમેિચન્દ્વ પંડ્યા િહે.સંખેડા 

તા.સંખેડા 

૯૮૨૫૮૪૫૭૬૭ 

નસવાડી  

૭ નસવાડી જાકીિભાઈ અનવિભાઈ કુિિેી િહે. નસવાડી ૯૯૨૫૯૧૧૪૭૦ 

૮ નસવાડી કનુભાઈ મણીલાલ િાહ િહે.તણખલા તા.નસવાડી ૦૨૬૬૧-૨૪૪૩૪૧ 

૯ નસવાડી અિોકભાઇ સોમાભાઇ મોચી િહે.કંુભાિવાડા 

તા.નસવાડી 

૯૯૭૮૦૧૨૪૯૫ 

૧૦ નસવાડી મીનેિભાઇ છીતાભાઇ સોલંકી િહે.જકાત નાકા નં.૧ 

પાસે તા.નસવાડી 

૯૯૧૩૮૦૭૯૫૯ 

૧૧ નસવાડી પ્રકાિભાઇ કનુભાઇ પાઠક િહે.મદનઝાંપા ૯૪૨૬૫૪૬૫૨૦ 
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તા.નસવાડી 

છોટાઉદેપુિ  

૧૨ છોટાઉદેપુિ નીધી કેબલ સવીસ  નાિણભાઇ ભાવસાિ િ.ેછો.ઉ 

ઓલ્ ડ પેલેસ 

૯૪૨૬૫ ૯૯૦૮૮ 

૧૩ છોટાઉદેપુિ કસ્ બા ડીસ સવીસ મલેક એમ.હુસેન િહે.કસ્ બા છો.ઉ ૯૪૨૬૫ ૯૯૦૭૬ 

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

છો.ઉ 

૯૪૨૭૮ ૪૩૮૮૬ 

૧૫ છોટાઉદેપુિ એકતા કેબલ નેટવકણ  પઠાણ િાહનવાઝ િફીકખાન 

િ.ેછો.ઉ નજિબાગ 

૯૪૨૮૬ ૯૬૯૬૦ 

કવાંટ  

૧૬ કવાંટ ગોપાલભાઇ એમ. ભોઇ િહે પાિસી ફળીયા કવાંટ ૯૪૨૭૦ ૭૫૩૧૧ 

૧૭ કવાંટ જોહિભાઇ એમ. વ્હોિા િહે.ઠાણા િોડ કવાંટ ૯૪૨૭૦ ૩૩૨૫૩ 

 

 

પજરજશષ્ટ :-૧૭ 

પોલીસ સ્ટેશનમાં પુર  જનયત્રણ માટે ના સાધનોની જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ રવગત સંખ્યા િીમાકણસ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ બોડેલી બોડી પ્રોટેકટિ ૫ - 

૨ બોડેલી િસ્સો મોટો ૧ - 

જતેપુિ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૩ જતેપુિ પાવી સિકાિી વાહન ૧  

૪ જતેપુિ પાવી લાઇફ જકેેટ ૫  

૫ જતેપુિ પાવી િસ્સો ૧  

સંખેડા પોલીસ સ્ટેિન 
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૬ સંખેડા દોિડા ૨  

૭ સંખેડા બોડી પ્રોટેકટિ ૨  

૮ સંખેડા બેટિી ૨  

૯ સંખેડા િીગંો તિવા માટેની ૨  

 

કિાલી પોલીસ સ્ટેિન 

૧૦ કિાલી દોિડુ - ૧ - 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૧૧ નસવાડી દોિડા ૨  

૧૨ નસવાડી લાઇવ જકેેટ ૧૦  

૧૩ નસવાડી ટયુબ ૨  

છોટાઉદેપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૪ છોટાઉદેપુિ દોિડા ૧  

૧૫ છોટાઉદેપુિ જકેેટ ૫  

૧૬ છોટાઉદેપુિ બેટિી ૨  

કવાંટ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૭ કવાંટ િસ્સી (દોિડા) ૨  
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પજરજશષ્ટ :-૧૮ 

 

પોલીસ સ્ટેશન જવસ્તારમાં  મદદ કરનાર અન્ન/ ફ્રડુ પેકેટના ટરસ્ટીઓ જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ ટરસ્ટીઓ ના નામ, સિનામંુ મોબાઇલ નંબિ 

જતેપુિ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ જતેપુિ પાવી િાહ ઉમેિકુમાિ િાંતીલાલ ૯૮૨૫૦૪૪૪૫૫ 

૨ જતેપુિ પાવી િાહ અતુલકુમાિ િતનલાલ ૯૮૨૫૬૬૦૫૪૪ 

૩ જતેપુિ પાવી િાહ અંકીત(મોન્ ટુ) અિોકકુમાિ ૯૪૨૮૯૭૨૫૫૫ 

છોટાઉદેપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૪ છોટાઉદેપુિ મુસ્તાક એમ વ્હોિા િહે.શ્રીજી િોડ છો.ઉ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૫૦૭ 

૫ છોટાઉદેપુિ અનીરૂધ્ધભાઇ પટેલ િહે. િાસ્ત્રીનગિ સોસા. ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૦ 

૬ છોટાઉદેપુિ  િકેટિ છો..ઉ ડોન બોસ્કો સ્ કુલ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૧૦૬ 
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પજરજશષ્ટ :-૧૯ 

 

પોલીસ સ્ટેશન જવસ્તારમાં  વાહન મદદ ની જવગત 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ વાહન માલીક ના નામ, સિનામંુ મોબાઇલ નંબિ 

બોડેલી પોલીસ સ્ટેિન 

૧ બોડેલી અંબીકા ટર ાન્સપોટણ  જીગ્નેિભાઈ જગદીિભાઈ પંચાલ 

િહે.બોડેલી 

૯૮૨૫૩૨૨૮૨૫ 

૨ બોડેલી અમીના િીકસ હિનભાઈ કાિમભાઈ ધાબાવાલા 

િહે.ઢોકલીયા તા.બોડેલી 

૯૮૨૫૦ ૪૪૬૧૯ 

૩ બોડેલી પટેલ હ્યમુ પાઈપ ફેકટિી કંચનભાઈ પટેલ  િહે. પટેલ 

કંમ્પાઉન્ડ બોડેલી 

૯૮૨૫૩૨૦૫૭૦ 

જતેપુિ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 

૪ જતેપુિ પાવી િાહ પ્રફુલચંન્દ્ર મણીલાલ ૯૮૨૫૮૭૩૭૦૨ 

૫ જતેપુિ પાવી ધોબી િૈલેિ(િાજા) રવઠઠલદાસ ૯૪૨૭૩૪૧૮૮૩ 

સંખેડા પોલીસ સ્ટેિન 

૬ સંખેડા અહેમદ હુસેન અબ્દુલ મજીદ દલ િહે.સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૨૫૨૪૬૩૪૩ 

૭ સંખેડા રફિોજભાઇ િહીમભાઇ મન્સુિી િહે.બહાદિપુિ 

તા.સંખેડા 

૯૯૦૯૫૩૨૩૩૨ 

૮ સંખેડા રસદીકભાઇ અકબિભાઇ મલેક િહે. સંખેડા તા.સંખેડા ૯૮૨૫૫૫૭૦૮૬ 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૯ નસવાડી અરમતકુમાિ છત્રરસંહ અસસિીયા િહે. કઠોલી 

તા.સંખેડા રજ.છોટાઉદેપુિ 

૯૭૨૬૭૩૫૫૪૪ 

૧૦ નસવાડી સકીલભાઇ બસીિભાઇ મલેક િહે. અગિ 

તા.રતલકવાડા 

૯૪૨૪૦૭૦૬૬૭ 

૧૧ નસવાડી સાકીિભાઇ અબ્ દુલભાઇ િેખ િહે. નસવાડી ૯૦૯૯૨૬૩૭૫૦ 

૧૨ નસવાડી ઈમિાનભાઇ સફીમહમદ મેમણ િહે. નસવાડી ૮૯૮૦૮૫૧૧૮૬ 
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૧૩ નસવાડી િાઠવા ચંન્ દ્રકાંતભાઇ ગોકળભાઇ િહે. આમિોલી ૯૭૨૬૨૮૫૨૪૮ 

૧૪ નસવાડી હાજીમહમદ ફારૂખદાઉદ દીવાન િહે. નસવાડી ૯૪૨૭૦૭૬૪૧૭ 

૧૫ નસવાડી િૈલેસભાઇ સુિિેચંન્ દ્દ મહેશ્વિી િહે. રિવનગિ ૯૪૨૭૭૮૯૬૬૦ 

૧૬ નસવાડી તૈયબભાઇ અબ્ દુલસલીમ બાંડી િહે. નસવાડી ૯૯૭૯૪૨૩૩૭૭ 

૧૭ નસવાડી કાદિભાલ િજાકભાઇ મેમણ િહે. નસવાડી ૯૯૦૯૮૩૫૯૭૭ 

છોટાઉદેપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૧ છોટાઉદેપુિ ગોપાલભાઇ ભુિદનભાઇ િાહ ૯૪૨૭૮ ૪૩૯૦૯ 

૨ છોટાઉદેપુિ સાબીિ એ. મકિાણી કસ્ બા પીકઅપ ૯૪૨૭૮ ૪૩૬૮૭ 

૩ છોટાઉદેપુિ સાજીદઅલી કાસમઅલી મકિાણી ૯૪૨૭૦ ૩૩૧૬૩ 

૪ છોટાઉદેપુિ મંજુિઅલી એચ. બલોચ ૯૪૨૮૦ ૭૦૯૦૭ 

૬ છોટાઉદેપુિ નજિઅલી એમ. બલોચ ૯૪૨૯૧ ૫૧૪૮૭ 

૭ છોટાઉદેપુિ દીલાવિ હુસેન એહમદ હુસેન મણીયાિ ૦૨૬૬૯ ૨૩૨૨૧૬ 

૮ છોટાઉદેપુિ ફારુક એ. ફોદા ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૬૦ 

૯ છોટાઉદેપુિ યુનુસભાઇ કાલુભાઇ પઠણ ૯૪૨૬૫ ૯૯૧૧૬ 

૧૦ છોટાઉદેપુિ મનીષ િમેિભાઇ િાહ ૯૮૨૪૧ ૬૮૬૯૨ 

કવાંટ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૧ કવાંટ વિિનભાઇ ગમીિીયાભાઇ િાઠવા િહે.કવાંટ તા.કવાંટ ૯૮૭૯૧૯૮૬૬૮ 

૧૨ કવાંટ પ્રરદપભાઇ ગોરવંદભાઇ િાઠવા િહે.કવાંટ તા.કવાંટ ૯૭૨૨૩૦૮૨૪૫ 

૧૩ કવાંટ િાજુભાઇ હટીયાભાઇ િાઠવા િહે.હાથીખાણ તા.કવાંટ ૭૮૭૪૯૬૯૦૧૧ 

૧૪ કવાંટ આજમભાઇ દેવસીગં િાઠવા િહે.િાયસીગંપુિા  

તા.કવાંટ 

૯૦૯૯૭૨૫૧૨૮ 

૧૫ કવાંટ કનુભાઇ નાગલીયાભાઇ િાઠવા િહે.િાયસીગંપુિા  

તા.કવાંટ 

૯૬૩૮૩ ૬૨૪૮૩ 
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પજરજશષ્ટ :-૨૦ 

ડેમની જવગત 

અ.નં. તાલુકા ડેમ ની મારહતી નામ તથા ઉચાઇ કયાં આવેલ છે.  

બોડેલી  

૧ બોડેલી તિગોળ  તળાવ તિગોળ 

જતેપુિ  

૨ જતેપુિ પાવી સુખી ડેમ ઉચાઇ ૧૪૭.૮૨ મીટિ ડંુગિવાંટ 

કદવાલ  

૧ જતેપુિ પાવી સુખી-ડેમ ડંુગિવાંટ 

૨ જતેપુિ પાવી ભાભિ  ડેમ ભાભિ 

૩ જતેપુિ પાવી ઝોઝા ડેમ  કદવાલ 

૪ જતેપુિ પાવી ચૂલી ડેમ  ચૂલી 

છોટાઉદેપુિ  

૧ છોટાઉદેપુિ નાનીઝેિ  ડેમ નાનીઝેિ 

૨ છોટાઉદેપુિ નાલજે ડેમ નાલજે 

૩ છોટાઉદેપુિ હિવાંટ ડેમ  હિવાંટ 

૪ છોટાઉદેપુિ જામલી ડેમ  જામલી 

કવાંટ  

૧ કવાંટ િામી નદી ઉપિ આવેલ િામી ડેમ જનેી ઉંચાઇ ૧૯૬.૩૫ ખંડીબાિા ગામે 

 

પજરજશષ્ટ :-૨૧ 

જિલ્લાનાં પો.સ્ટે.ની હદમાં આવેલ વાયરલેસ સેટની માજહતી દશાિવતું પત્રક 

અ.નં. પો.સ્ટે.નું નામ વાયિલેસ સેટ  ની મારહતી કયાં આવેલ છે. સ્થળ િાખલે 

છે.અથવા િાખવામાં 

આવનાિ છે. 

જતેપુિ પાવી પોલીસ સ્ટેિન 
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૧ જતેપુિ પાવી પુિ નીયંત્રણ વખતે મુકવામા 

આવનાિ વા.સેટ 

 

સુખીડેમ,ઝોઝ 

કદવાલ પોલીસ સ્ટેિન 

૨ કદવાલ સેટ-૧ ભીખાપુિા ચેક-પોસ્ટ  ખાતે 

િાખેલ છે. 

સંખેડા પોલીસ સ્ટેિન 

૩ સંખેડા સંખેડા સંખેડા પો.સ્ટે. 

૪ સંખેડા બહાદિપુિ બહાદિપુિ આ.પો.મકાનમાં 

કિાલી પોલીસ સ્ટેિન 

૫ કિાલી 

 

કિાલી કિાલી 

 

નસવાડી પોલીસ સ્ટેિન 

૬ નસવાડી બોિીયાદ આ.પો. બોિીયાદ 

૭ નસવાડી તણખલા આ.પો તણખલા 

૮ નસવાડી િેંજ ફોિસે્ટ ઓફીસ નસવાડી નસવાડી 

િંગપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૯ િંગપુિ િંગપુિ પોલીસ સ્ટેિન િંગપુિ 

 

૧૦ િંગપુિ ફેિકુવા ચેક  પોસ્ટ ફેિકુવા ચેક પોસ્ટ પિ 

૧૧ છોટાઉદેપુિ છોટાઉદેપુિ પો.સ્ટે છોટાઉદેપુિ 

છોટાઉદેપુિ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૨ છોટાઉદેપુિ તજેગઢ ઓ,પી તજેગઢ 

૧૩ છોટાઉદેપુિ ઝોઝ ઓ.પી ઝોઝ 
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કવાંટ પોલીસ સ્ટેિન 

૧૪ કવાંટ વાયિલેસ સેટ  પોઇન્ટ  ૩ કવાંટ પોસ્ટે . િણેધા ચેક 

પોસ્ટે . પાનવડ આ.પો. 
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પજરજશષ્ટ :-૨૨ 

જિલ્લામાં આવેલ નદી  જવસ્તારના પુર સંિવીત ગામો દશાિવતું પત્રક 

અ.નં. તાલુકા નદી  રવસ્તાિના ખસેડવા લાયક ગામો 

ની મારહતી 

નદી ન ુનામ 

બોડેલી  

૧ બોડેલી ઢોકલીયા નદી ફળીયુ ઓિંસગ નદી 

૨ બોડેલી પાણજે.ઘેલપુિ . ખોડીયા ઉછ નદી 

જતેપુિ  

૩ જતેપુિ પાવી (૧) વાંકોલ (૨) હીિપિી (૩) મેસિા (૪) 

પાવી (૫) િંકિ ટેકિી. રસહોદ. સુસ્કાલ 

 

ઓિસંગ નદી 

સંખેડા 

૪ સંખેડા ચમિવાડા હેિણ 

૫ સંખેડા કંટેશ્વિ ઢાઢિ 

કિાલી  

૬ જતેપુિ-પાવી (૧) મોિા ડંુગિી (૨) ચલામલી (૩) 

વણધા (૪) મોટીવાંટ (૫) ઉન (૬) 

ભીલવાણીયા (૭) િાજબોડેલી (૮) 

હેિણ નદી 

નસવાડી  

૭ નસવાડી આનંદપુિી અરસ્વન નદી 

૮ નસવાડી હિીપુિા મેણ નદી 

૯ નસવાડી ધામસીયા -- 

કવાંટ 

૧૦ કવાંટ ખંડીબાિા.ઝાલાવાંટ.દેવત.મોટી 

સાંકળ.ચીલીયાવાંટ.ડેિી.વીજળી. 

મોટા વાંટા.આથાડંુગિી અમલવાંટ 

િામી 
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પજરજશષ્ટ :-૨૩ 

પો.સ્ટે. જવસ્તારમાં ૫સાર થતી નદીઓ, નહેરો, કાંસ કયાંથી શરૂ થાય િે અને કયા પુરી થાય િે. 

અને તેના રૂટ ઉ૫ર કયા કયા ગામો આવેલ િે તેની જવગત. 

અ.નં. પો.સ્ટે. નું 

નામ 

નદીઓ/નહેિો/કાંસ રૂટ ઉ૫િ આવતા ગામો ના 

નામ 

૧ સંખેડા ઓિસંગ નદી બીલીયાભુલવણ થી િરૂ થઈ 

કોટાલીપુિા પુિી થાય છે.  

વડેલી,નાનાઅખત્યાિપિુા,બ

હાદિપુિ,પી૫ળિટ,સંખેડા,

અિીઠા,કોઠીયા, 

િતનપુિ,દમોલી, 

ઉછછ નદી આમિોલી થી િરૂ થઈ સંખેડા કંઠેશ્વિ 

પંચેશ્વિ પુિી થાય છે. 

ટીબંી,િેિપુિા,ખંડપુિા,સિ

સીડંા,કાવીઠા,છાછાના,ગુડેિ,

માનપુિ,હાંડોદ 
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હેિણ નદી ૫ડવણ થી િરૂ થઈ ચમિવાડા ગામે 

પુિી થાય છે.  

કોઠીયા,ઈન્દ્રાલ,સોનગીિ,સો

યથા,શ્રીગામધાણકા,ઘિડા,વે

લપુિ,સંઘિા,કઠોલી, 

વાલણ,સજાણપુિ,દુધપુિ, 

ઢાઢિ નદી માલુ ગામેથી િરૂ થઈ કંઠેશ્વિ ગામ ની 

હદમાં પુિી થાય છે. 

હિશે્વિ, હિશે્વિ વસાહત, 

કંઠેશ્વિ વસાહત  

કિજણ િાન્ચ કેનાલ પાણીયા વસાહત થી િરૂ 

થઈ માજંિોલ પુિી થાય છે.  

ગોલાગામડી 

કેનાલ ભાટપુિથી િરૂ થઈ કઠોલી પુિી થાય છે.   ટીબંા,ઈન્દ્રાલ,સોનગીિી,શ્રી

ગામધાણકા,ઘિડા,સંઘિા 

કાંસ ભુલવણથી િરૂ થઈ વડવાણા પુિી થાય છે.  માજંિોલ, જોજવા,છુછાપુિા, 

ગોલાગામડી વસાહત 

૨ જતેપુિ-પાવી ઉછછ નદી કાવિાથી િરૂ થઈ કડાછલા ગામે પુિી 

થઈ સંખેડાની હદમાં પ્રવેિે છે.  

સીમલઘોડા,ચીમલી,સાઢલી,

ઘોડીયાલા,જાંબ,સાલોજ,ભી

ડોલ,િાજપુિ,કિિન, 

કિાલી,છત્રાલી, અમાદિા, 

ભોિધા, 

  હેિણ નદી મોિાડંુગિી થી િરૂ થઈ ખિડેા ગામે 

પુિી થઈ બોડેલીની હદમાં કોસીન્દ્રા ગામે પ્રવેિે છે. 

નવાટીબંિવા,જુનાટીબંિવા,

વંધા,ચલામલી,મોટાવાંટ,ભી

લવાણીયા,કાિીપુિા, 

સાલપુિા,િાજવાસણા, ઉન, 

િાજબોડેલી 

 નમણદા મેન કેનાલ િાજબોડેલીથી િરૂ થઈ ચુંધેલી 

ગામે પુિી થઈ બોડેલી ની હદમાં પ્રવેિે છે.  

સીમલઘોડા,ભોિદા,કડાછલા

, 

૩ છોટાઉદેપુિ ઓિસંગ નદી કાછેલ ગામથી િરૂ થઈ તજેગઢ 

ગામે પુિી થઈ જતેપુિ ગામે પ્રવેિે છે. 

છો×ઉ,પી૫લજે,ઘેલવાંટ,ના

લજે,ઓળીઆંબા, 

પાધિવાંટ, મોટીદુમાલી 

 આની નદી મોટી દુમાલી ગામથી િરૂ થઈ 

ઓિસંગ નદીમાં મળે છે 

બીજા કોઈ ગામો માં ૫સાિ 

થતી નથી.  

૪ જતેપુિ ભાિજ નદી ઘંુટણવડ થી િરૂ થઈ િીિોલી ગામે 

પુિી થાય છે.  

ડંુગિવાંટ,ઘુટીયા,ગંભીિપુિા,

નાનીબજે,મોટીબજે,ખાંડી

અમાદિ,પાલીયા,નાની 

િાસલી,મોટીિાસલી, વાઘવા, 

સીહોદ 

 ઓિસંગ નદી પાવી થી િરૂ થઈ જંબુગામ પુિી 

થાય છે.  

િતનપુિ,હીિ૫િી,જતેપુિ 

પાવી, બાિાવાડ,સુસ્કાલ 

સુખી ડેમ િાયપુિ ગામ થી િરૂ થઈ લીબાંણી ગામે 

પુિી થાય છે. 

હાથી૫ગલા,મંગીયા,ભાણપિુ 

૫ બોડેલી ઓિસંગ નદી ઢોકલીયાથી િરૂ થઈ ઢેબિપુિા ગામે બોડેલી,જુનીબોડેલી,ઝાંકખ
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પુિી થઈ સંખેડાની હદમાં પ્રવેિે છે.  િપુિા,કડીલા,પાટણા,બામિો

લી,જોજવા,પીઠા, 

ઝવેિપુિા,સુયાણ, અલ્હાદપુિા, 

િાજનગિ, પીછુવાડા 

 ઉછછ નદી ઘેલપુિ થી િરૂ થઈ સિસીડંા ગામે પુિી 

થઈ સંખેડા ની હદમાં પ્રવેિે છે. 

પાણજે,ખોડીયા,ધાિોલી,છ

છાદિા,દેિોલી 

હેિણ નદી કોસીન્દ્રાથી િરૂ થઈ તળેટી ગામે પુિી 

થઈ સંખેડાની હદમાં પ્રવેિે છે. 

પાણજે,વાસણા,લણુાદ્રા,રસ

હાદ્રા,કુઠીયા,૫િવેટા 

સિદાિ સિોવિ નમણદા નહેિ સાતબેડીયા 

વસાહતથી િરૂ થઈ ખાિાકુવા ગામે પુિી થઈ 

વાઘોડીયાની હદમાં પ્રવેિે છે.  

ચીખોદ્રા,પાણજે,ગોરવન્દપિુા

,તાંદલજા,વણીયાદ્રી,અલ્હાદ

પુિા,જુનીબોડેલી, 

ચાિોલા,નવાપુિા, કઠમાંડવા, 

િતનપુિ,ભગવાનપુિા,મોિખ

લા,સણોલી, 

કુવિપુિા,કોલીયાિી,કંબોઈ 

૪ કવાંટ હેિણ નદી આમસોટાથી િરૂ થઈ મોિાડંુગિી પુિી 

થઈ કિાલી ની હદમાં પ્રવેિે છે.   

કીિકુઈ,િોડધા,રૂમડીયા,મા

નાવાંટ,ચાવિીયા,ખાંટીયાવાં

ટ,મંકોડી,મોટાવાંટા,   

સોઢવડ, લાલપુિ,બગલીયા, 

 િામીડેમ સૈયડીવાસણ થી િરૂ થઈ આથાડંુગિી 

ગામે પુિી થઈ હેિણ નદીમાં મળે છે.   

ગેલેસિ,ખડંીબાિા,સાકળ, 

૫ નસવાડી મેણ નદી ગોયાવાંટ થી િરૂ થઈ ધામસીયા ગામે 

પુિી થઈ રતલકવાડા (જીલ્લો નમણદા) તાલુકાના 

અગિ ગામે પ્રવેિે છે.  

ઈટાલી,જમેલગઢ,આમસોલી 

 અરશ્વન નદી ભાખા ગામેથી િરૂ થઈ નસવાડી માં 

પુિી થઈ રતલકવાડા ગામે પ્રવેિે છે.  

દમોલી,ચોિામલ,ખેિડા,૫લા

સણી,િતનપુિ,કોલંબા 

૬ િંગપુિ ઓિસંગ નદી મોટાિામપુિા થી િરૂ થઈ સુિખેડા 

ગામે પુિી થઈ છોટાઉદેપુિ રવસ્તાિ માં પ્રવેિે છે.  

િોજવા,બીલવાંટ,બંદલા,ભોિ

દલી,િજુવાંટ,દીયાવાંટ,મોટી

કનાસ,હાસડા,ટીમલી, 

કોલીયાથિ, વાગલવાડા, 

દેવહાંટ, 

દડીગામ,ચઠાવાડા,ધમોડી 

 

સંપકિ  સુજચ 

પજરજશષ્ટ :- ૨૪ 

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Chhota 
Prant Officer Shri M.M.Patel(I/C) 2669 232010 9825841987 

Chhotaud
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udepur Mamlatdar Shri B.M. Makawana 2669 232031 7575806632 epur 

02669-

232068 TDO  Shri J.D.Rathwa 2669 232041 9638189920 

Chief Officer Shri F.V.Rathwa 2669 232059 9427015934 

            

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Jetpur 

pavi 

Prant Officer Shri M.M.Patel(I/C) 2669 232010 9825841987 
Jetpur 

Pavi 

02669-

242133 

Mamlatdar Shri P.G.Naik 2664 242828 8141087272 

TDO  Shri T.N.Rathva 2664 242123 9408151831 

            

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Kawant 

Prant Officer Shri M.M.Patel(I/C) 2669 232010 9825841987 

Kawant   

02669-

254133        

Mamlatdar Shri R.C.Mahajan 2669 254254 9825167681 

TDO  Shri Hasmukh Rathva 2669 254595 9408928092 

            

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Nasvadi 

Prant Officer Shri M.M.Patel(I/C) 2665 222040 9825841987 

Nasvadi   

02661-

272033 

Mamlatdar Shri N.F.Vasava(I/C) 2661 272021 9428340133 

TDO  Shri D.M.Tadvi 2661 272032 9427131637 

            

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Bodeli 

Prant Officer Shri M.M.Patel(I/C) 2665 222040 9825841987 

Bodeli       

02665-

222533 

Mamlatdar Shri N.F.Vasava 2665 222030 9428340133 

TDO  Shri Z.N.Garasiya 2665 221345 7069077568 

            

Taluka 

Name 

Designation Officer Name Code Office Mobile Police 

Station 

Sankheda 

Prant Officer Shri M.M.Patel(I/C) 2665 222040 9825841987 Sankheda 

02665-

243233 
Mamlatdar Shri K.P.Padvala 2665 243159 9427692033 
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TDO  Shri K.A.Vasava 2665 221345 9408550129 

 

િોટાઉદેપુર જીલ્લાના પોલીસ અજધકારીઓના સંપકિ  નંબર 

અ.નં. પો.સ્ટે/િા

ખા/કચેિીનુ ં

નામ 

હોદો અજધકારીશ્રીનું 

નામ 

મોબાઇલ નબંર પો.સ્ટે./કચે

િીનો 

ટેલીફોન 

નંબિ 

ઇ-મઇેલ એડરસ 

૦૧ છોટાઉદેપુિ 
S.P 

શ્રી 

એમ.એસ.િાિોર 
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 

૦૨૬૬૯-

૨૩૩૦૭૭ 

sp-cpr@gujarat.gov.in 

૦૨ છોટાઉદેપુિ 
A. SP શ્રી ધમેન્ર શમાિ ૯૯૭૮૪૦૮૭૯૮ 

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૮૧ 

dysp-cpr-

vad@gujarat.gov.in 

૦૩ છોટાઉદેપુિ 
DYSP શ્રી મધેા.તેવાર  ૯૪૨૯૫ ૩૪૪૧૪  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૮૧ 

dysp-admin-

cpr@gujarat.gov.in 

૦૪ છોટાઉદેપુિ 

(LCB ) 

PI શ્રી એ.વી.કાટકડ ૯૪૨૭૮૭૮૬૯૬ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૭૮૯ 

lcb-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૦૫ છોટાઉદેપુિ 

(LIB ) 

PI શ્રી કે.પી.ગામેતી  ૮૯૮૦૦૪૯૭૭૭ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૧૦૮ 

lib-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૦૬ છોટાઉદેપુિ  
CPI શ્રી બી.ડી.સોલકંી    ૮૯૮૦૦૧૯૧૬૭ 

૦૨૬૬૯- 

૨૨૨૫૩૩ 

cpi-bodeli-

vad@gujarat.gov.in 

૦૭ નસવાડી 
CPI શ્રી બી.આર.િીલ    ૯૪૨૭૫૩૮૩૯૮ 

૦૨૬૬૧- 

૨૭૨૦૩૩ 

cpi-cpr-vad 

@gujarat.gov.in 

૦૮ િીડિ 
PSI શ્રી  વl.એસ.ગાજવત  ૯૫૩૭૦૮૯૮૯૧  

૦૨૬૬૯- 

૨૪૨૧૩૩ 

rdr-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૦૯ નસવાડી 
PSI 

શ્રી.એમ.એસ.સરવૈ

યા   
૯૯૯૮૪૬૪૩૫૩  

૦૨૬૬૯- 

૨૫૪૧૩૩ 

polstn-nas-

vad@gujarat.gov.in 

૧૦ જતેપુિ 

પાવી 
PSI શ્રી એ.એલ.િટૃ  ૯૯૦૯૨ ૦૩૧૭૬  

૦૨૬૬૫- 

૨૨૦૩૩૩ 

polstn-jet-

vad@gujarat.gov.in 

૧૧ કવાંટ PSI શ્રી આર.જી.બારોટ  ૭૩૬૭૮૮૬૬૯૯  ૦૨૬૬૯- 

૨૫૩૩૩૩ 

polstn-kaw-

vad@gujarat.gov.in 

૧૨ બોડેલી 
PSI શ્રી જવ.આર.વસાવા  ૯૯૭૯૭૭૨૪૩૬  

૦૨૬૬૯- 

૨૪૬૧૦૧ 

polstn-bodeli-

vad@gujarat.gov.in 

૧૩ કિાલી 
PSI 

શ્રી 

એચ.એમ.રાઉલજી  
૯૮૨૫૨૪૦૩૫૬  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૬૮ 

polstn-karali-

vad@gujarat.gov.in 

૧૪ િંગપુિ 
PSI શ્રી િ.ેબી.િરવાડ  ૯૯૨૪૭૯૨૯૨૨ 

૦૨૬૬૫- 

૨૪૩૨૩૩ 

polstn-rang-

vad@gujarat.gov.in 

૧૫ છોટાઉદેપુિ 
PI 

શ્રી 

એ.એન.તાવીયાડ  
૯૫૮૬૫૭૯૭૩૯  

૦૨૬૬૯- 

૨૬૮૫૩૩ 

polstn-cupur-

vad@gujarat.gov.in 

૧૬ સંખેડા 
PSI શ્રી ડી.જી.તડવી  ૯૪૨૮૦૨૭૧૭૬  

૦૨૬૬૯ 

૨૭૭૪૩૩ 

polstn-sank-

vad@gujarat.gov.in 
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૧૭ કદવાલ 
PSI શ્રી  િ.ેપી.કટારા  ૮૪૭૯૦૮૧૭૩૧  

૦૨૬૬૯- 

૨૩૨૦૬૮ 

Postn-

kadwal@gujarat.gov.i

n 

૧૮ પાનવડ 
PSI 

શ્રી 

એમ.કે.ગોસ્વામી  

૯૮૯૮૨૨૧૧૬૩ ૦૨૬૬૯- 

૨૩૩૧૦૬ 

Postn-

pan@gujarat.gov.in  

૧૯ છોટાઉદેપુિ 
PSI શ્રી જી.એન.પરમાર  

૯૯૭૮૨૦૯૪૪૪  ૦૨૬૬૯ 

૨૩૩૧૦૧ 

polstn-cupur-

vad@gujarat.gov.in 

૨૦ SOG 
PSI શ્રી પી.એસ.બરંડા  ૯૮૯૮૦૦૬૨૫૩ 

૦૨૬૬૯૨૩

૩૧૧૬ 

sog-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૨૧ હેડકવાટણસણ PSI શ્રી બી.એસ.રાવળ  ૯૪૨૭૩૩૧૪૩૯   hq-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

૨૨ કંટર ોલ રૂમ    ૦૨૬૬૯ 

૨૩૩૧૦૧ 

control-sp-

cpr@gujarat.gov.in 

 

 

જિલ્લા કક્ષાના ફોન નંબર 

ક્ર

મ 

અજધકારીશ્રીનો હોદ્દો અજધકારીશ્રીનું નામ  મોબાઈલ નંબર કચેરીનું નામ 

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

છોટાઉદેપુિ  

૨ રજલ્લા રવકાસ અરઘકાિીશ્રી  શ્રી િરચત િાજ (IAS) ૯૯૭૮૪૦૬૪૬૮ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૩ પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી  
શ્રી એમ.એસ 

ભાભોિ(IPS)  
૯૯૭૮૪૦૫૯૭૭ 

પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, ઓલ્ડ 

પેલેસ િોડ, છોટાઉદેપુિ  

૪ રનવાસી અરઘક કલેકટિશ્રી  
શ્રી આિ.એસ.પાિગી 

(GAS)  
૯૮૭૯૫૨૧૯૬૫ 

કલેકટિ કચિેી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપુિ  

૫ પ્રાયોજના વહીવટદાિશ્રી  શ્રી બી.ડી નીનામા (GAS)  ૯૯૭૮૪૦૫૬૫૧ પ્રાયોજના કચિેી, છોટાઉદેપિુ  

૬ નાયબ વન સિંક્ષકશ્રી  શ્રી એસ.કે પવુાિ  ૯૪૨૬૩૯૭૬૭૨ સેિેટિીએટ રબલ્ડીગં, છોટાઉદેપિુ  

૭ 
રનયામકશ્રી, રજલ્લા ગ્રામ 

રવકાસ એજન્સી  

શ્રી આિ.એમ. પગી 

(GAS)  
૯૪૨૮૧૩૨૩૧૧ 

રજલ્લા ગ્રામ રવકાસ એજન્સી, રજલ્લા 

સેવાસદન છોટાઉદેપુિ  

૮ નાયબ કલકેટિ-૧(I/C) 
કુ.અરંકતા કે. પિમાિ 

(GAS)  
૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫ 

કલેકટિ કચિેી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપુિ  
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૯ નાયબ કલેકટિ-૨ 
કુ.અરંકતા કે. પિમાિ 

(GAS)  
૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫ 

કલેકટિ કચિેી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપુિ  

૧૦ પ્રાંત અરઘકાિીશ્રી, બોડેલી  શ્રી એમ.એમ પટેલ (GAS)  ૯૮૨૫૮૪૧૯૮૭ 
પ્રાંત કચેિી, રજલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપુિ  

૧૧ પ્રાંત અરઘકાિીશ્રી, બોડેલી  શ્રી એમ.એમ પટેલ (GAS)  ૯૮૨૫૮૪૧૯૮૭ પ્રાંત કચેિી, રજલ્લા સવેાસદન, બોડેલી  

૧૨ 
નાયબ રજલ્લા ચૂંટણી 

અરઘકાિીશ્રી  

શ્રી આઈ.એચ પચંાલ 

(GAS)  
૯૯૭૮૪૦૫૯૬૦ રજલ્લા સવેાસદન, છોટાઉદેપિુ  

૧૩ 
મદદનીિ પોલીસ 

અરઘક્ષકશ્રી  
શ્રી ઘમને્દ્ર િમાણ (IPS)  ૯૯૭૮૪૦૮૭૯૮ 

પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, ઓલ્ડ 

પેલેસ િોડ, છોટાઉદેપુિ  

૧૪ 
નાયબ રજલ્લા રવકાસ 

અરઘકાિીશ્રી (પંચાયત) (I/C)  
સુ.શ્રી.સુઘાબને વસાવા  ૭૦૬૯૦૭૭૫૬૩ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૧૫ 
નાયબ રજલ્લા રવકાસ 

અરઘકાિીશ્રી (મહેસુલ)  
સુ.શ્રી.સુઘાબને વસાવા  ૭૦૬૯૦૭૭૫૬૩ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૧૬ 
નાયબ પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી       

(હેડ કવાણટિ)  
સુ.શ્રી મેઘા તેવાિ  ૯૯૭૮૪૦૮૧૯૪ 

પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, ઓલ્ડ 

પેલેસ િોડ, છોટાઉદેપુિ  

૧૭ 
નાયબ પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી        

એસ.સી/એસ.ટી) (I/C)  
સુ.શ્રી મેઘા તેવાિ  ૯૯૭૮૪૦૮૧૯૪ 

પોલીસ અરઘક્ષકશ્રી ની કચિેી, ઓલ્ડ 

પેલેસ િોડ, છોટાઉદેપુિ  

૧૮ 
રજલ્લા પુિવઠા અરઘકાિીશ્રી 

(I/C)  

કુ.અરંકતા કે. પિમાિ 

(GAS)  
૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫ 

કલેકટિ કચિેી, જીલ્લા સવેાસદન 

છોટાઉદેપુિ  

૧૯ સુરપ્રટેન્ડેન્ટ ઓફ લેન્ડ િકેોડણ  શ્રી કે.બી ભમાત  ૯૮૨૫૩૧૯૪૬૩  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૨૦ રજલ્લા રતજોિી અરઘકાિીશ્રી  શ્રી એસ.આિ સોલંકી  ૭૫૬૭૮૯૮૦૪૫  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૨૧ 
રજલ્લા આયોજન 

અરઘકાિીશ્રી(I/C)   

કુ.અરંકતા કે. પિમાિ 

(GAS)  
૯૯૨૫૦૦૭૪૦૫  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૨૨ રવભાગીય રનયામકશ્રી  શ્રી િાજયગરુૂ  ૯૯૯૮૯૫૩૦૯૮ 
ગુ.િા.મા.વા.વ્ય. રનગમ, એસટી, 

વડોદિા  
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૨૩ 
મદદનીિ કરમશ્નિશ્રી 

(આરદજારત)(I/C)   
શ્રી એમ.ડી ડામોિ ૯૭૨૪૩૯૯૪૩૨  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૨૪ ભૂસ્તિિાસ્ત્રીશ્રી,  શ્રી કે.એમ પટેલ  ૯૮૭૯૫૧૯૦૨૦  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૨૫ રવદ્યુત રનિીક્ષકશ્રી  શ્રી વી.કે પુિોરહત  ૯૮૭૯૫૯૭૬૭૧ 
નમણદા ભુવન, બી-બ્લોક સાતમો માળ, 

જલે િોડ, વડોદિા 

૨૬ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી,         

(રવદ્યુત મા અને મ)  
શ્રી ડી.ડી િેખડીયા  ૯૮૨૫૭૮૪૨૭૦ મા અને મ (રવદ્યુત) વડોદિા 

૨૭ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી,        

(એમજીવીસીએલ)   
શ્રી એમ.ડી િાઠવા  ૯૯૨૫૨૦૮૨૯૮ રવભાગીય કચેિી, બોડેલી,  

૨૮ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, માગણ 

અને મકાન રવભાગ (સ્ટેટ)   
શ્રી ટી.એમ તહેલીયાણી  ૯૯૨૫૪૭૧૭૭૬ રવશ્રામ ગૃહની બાજુમાં છોટાઉદેપિુ  

૨૯ 

કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, માગણ 

અને મકાન રવભાગ 

(પચંાયત)   

શ્રી એચ.એસ વસાવા  ૯૪૨૮૬૯૪૫૯૯ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૩૦ 

કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, 

(બાંઘકામ રવભાગ, પાણી 

પુિવઠા યોજના, 

છોટાઉદેપુિ)   

શ્રી જી.બી વસાવા  ૯૯૭૮૪૪૦૭૦૬ 

જાહેિ આિોગ્ય સુખાકાિી 

પેટારવભાગ, ગુ.પા.પુ અને ગટિ 

વ્યવસ્થા બોડણ , સિકાિી ચાલી પાસે 

પેલેસ િોડ છોટાઉદેપિુ  

૩૧ 

કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, 

રસચાઈ યોજના રવભાગ નં.૨ 

(સુખી) બોડેલી (I/C)   

શ્રી િાઠોડ (ડીઈ)  ૯૫૮૬૬૧૧૪૫૩ 
એ.ડી.એમ બ્લોક, અલીખેિવા િોડ, 

બોડેલી 

૩૨ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, િાષ્ટર ીય 

ઘોિીમાગણ  બોડેલી 
શ્રી એ.જ ેપટેલ  ૯૮૨૫૧૬૪૭૦૧ િાષ્ટર ીય ઘોિીમાગણની કચિેી, બોડેલી 

૩૩ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી 

(યારંત્રક) પાણી પુિવઠા (I/C)  
શ્રી હષણદ પિમાિ  ૯૯૭૮૪૦૬૮૮૭ 

જાહેિ આિોગ્ય યારંત્રક વભાગ, પાણી 

પુિવઠા, બોડેલી 
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૩૪ 

કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, 

રસંચાઈ પચંાયત છોટાઉદેપુિ 

(I/C)  

શ્રી એચ.એસ વસાવા  ૯૪૨૮૬૯૪૫૯૯ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૩૫ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, 

રસંચાઈ   
શ્રી આિ.આિ િમાણ  ૯૪૨૬૭૪૧૪૬૫ 

પાઈપ લાઈન પ્રોજકેટ રવભાગ નં-૧, 

શ્રીજી સોસાયટી, છોટાઉદેપિુ  

૩૬ 
કાયણપાલક ઈજનિેશ્રી, નમણદા 

યોજના, ડભોઈ (I/C)  
શ્રી રવજય િાહ  ૯૯૭૯૮૫૧૧૬૧ નમણદા યોજના ડભોઈ 

  નગિ રનયોજક છોટાઉદેપુિ  શ્રી પી.એમ દેસાઈ  ૯૨૬૫૫૩૮૨૭૭ વડોદિા 

૩૭ રજલ્લા રિક્ષણારઘકાિીશ્રી  શ્રી ડી.જી પટેલ  ૯૯૦૯૫૧૯૯૨૪  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૩૮ 
રજલ્લા 

પ્રા.રિક્ષણારઘકાિીશ્રી  
શ્રી મહેિ પ્રજાપરત ૯૮૯૮૪૨૮૧૬૩ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૩૯ 
રજલ્લા ખેતીવાડી 

અરઘકાિીશ્રી  
શ્રી પી.એમ આચાયણ 

૮૯૮૦૦૨૭૮૯૨, 

૯૯૨૫૦૪૫૧૦૩ 
રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૪૦ 
મદદનીિ ચેિીટી કરમશ્નિશ્રી, 

છોટાઉદેપુિ(I/C)  
શ્રી કે.એન દહેિિીયા  ૯૮૯૮૦૯૬૬૭૫ તાલુકા પંચાયતની સામે  કવાટસણ  

૪૧ 
સુરપ્રટેન્ડેન્ટશ્રી, સીએચસી, 

છોટાઉદેપુિ  
ડાણ. યોગેિ પિમાિ  ૯૦૯૯૯૭૧૮૧૮ 

િફેિલ હોરસ્પટલ અને સામરૂહક 

આિોગ્ય કેન્દ્ર છોટાઉદેપિુ  

૪૨ 
રજલ્લા િજીસ્ટર ાિશ્રી સહકાિી 

મંડળીઓ, છોટાઉદેપિુ  
શ્રી ડી.આિ ખાંટ ૯૬૮૭૬૨૭૨૧૭  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૪૩ 

મુખ્ય રજલ્લા આિોગ્ય 

અરઘકાિીશ્રી 

(સી.ડી.એચ.ઓ)  

શ્રી એમ.આિ ચૌઘિી  ૯૪૨૬૭૭૦૬૦૨ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૪૪ 
રજલ્લા પ્રોગ્રામ ઓરફસિ 

(આઈ.સી.ડી.એસ) (I/C)  
શ્રી એમ.આિ ચૌઘિી  ૯૪૨૬૭૭૦૬૦૨ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  



જિલ્લા આપજિ વ્યવસ્થાપન યોિના-૨ 
 

 

  
Page 125 

 
  

૪૫ 
રજલ્લા િમતગમત 

અરઘકાિીશ્રી  
શ્રી લક્ષ્મણરસંહ ચૌહાણ  ૭૮૭૪૬૦૬૭૬૭  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૪૬ 
િોજગિા અરઘકાિીશ્રી 

(જનિલ)  
શ્રી એમ.જ ેપ્રજાપરત  ૯૮૨૫૦૦૯૭૪૨  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૪૭ 
નગિ િોજગાિ અરઘકાિીશ્રી 

(I/C)  
શ્રી એમ.જ ેપ્રજાપરત  ૯૮૨૫૦૦૯૭૪૨  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૪૮ 
નાયબ પિપુાલન 

રનયામકશ્રી  
ડાણ. પી.આિ પટેલ   ૯૪૨૭૩૪૧૨૮૭ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૪૯ 
રજલ્લા આંકડા અરઘકાિીશ્રી, 

છોટાઉદેપુિ (I/C)  
ડો.પી.આિ પટેલ  ૯૪૨૭૩૪૧૨૮૭ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૫૦ 
રજલ્લા આયુવદે 

અરઘકાિીશ્રી(I/C)  
ડો.કે.પી પટેલ  ૯૯૨૫૯૮૧૦૩૭ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૫૧ 

રજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 

અરઘકાિીશ્રી (પંચાયત) 

છોટાઉદેપુિ (I/C)  

શ્રી ભઈલાલ બાિીઆ  ૯૯૨૫૪૯૮૮૬૬ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૫૨ 

રજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 

અરઘકાિીશ્રી (રવકસતી 

જારત) છોટાઉદેપિુ (I/C)  

શ્રી એ.બી.ચનીયાિા  ૯૯૯૮૯૮૧૭૨૬ રજલ્લા પંચાયત કચેિી, છોટાઉદેપિુ  

૫૩ 

નાયબ ઉદ્યોગ કરમશ્નિ અને 

જનિલ મેનજેિ છોટાઉદેપિુ 

(I/C)  

શ્રી એસ.ટી હઠીલા  ૭૫૭૪૯૮૧૬૪૭ 
રજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, તાલુકા પચંાયતની 

બાજુમાં, છોટાઉદેપુિ  

૫૪ 
રજલ્લા સમાજ સુિક્ષા 

અરઘકાિીશ્રી  
શ્રી એચ.એસ નાયકા  ૯૯૧૩૩૪૬૨૫૧ આરદવાસી અરતરથ ગહૃ, છોટાઉદેપિુ  

૫૫ 

નાયબ રનયામકશ્રી 

(બાગાયત) છોટાઉદેપિુ 

(I/C)  

શ્રી હસમુખ એમ પિમાિ  ૯૮૨૪૪૯૩૭૦૯  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૫૬ 

નાયબ રનયામકશ્રી 

(અનુ.જારત) છોટાઉદેપુિ 

(I/C)  

શ્રી જી.ટી મકવાણા  ૯૯૨૫૪૮૧૯૦૧ આરદવાસી અરતરથ ગહૃ, છોટાઉદેપિુ  

૫૭ ડેઝીગ્નેિન ઓરફસિ  શ્રી એન.વી મહેતા  ૯૮૨૪૧૬૫૩૫૯ ફુડ અન્ડ ડરગસની કચેિી વડોદિા  

૫૮ સહાયક મારહતી રનયામકશ્રી  
શ્રી સુિને્દ્રરસહં જ ે

બલેવીયા  
૯૯૨૫૯૩૬૨૫૭  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૫૯ 
મદદનીિ પ્રાયોજના 

અરઘકાિીશ્રી (વન) (I/C) 
શ્રી એન.પી સિુતી  ૯૯૭૪૫૪૨૪૫૯ 

પ્રાયોજના વહીવટદાિશ્રીની, 

છોટાઉદેપુિ  

૬૦ 
મદદનીિ પ્રાદેરિક વાહન 

વ્યવહાિ અરઘકાિીશ્રી (I/C)  
શ્રી બી.કે પિારજયા  ૯૪૨૭૨૭૨૩૨૩ 

આિ.ટી.ઓ કચેિી, ફતેપુિા, 

છોટાઉદેપુિ  
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૬૧ 
મદદનીિ મત્સ્યોદ્યોગ 

રનયામકશ્રી  
શ્રી આિ.આિ.ઉનડકટ  ૮૫૧૧૧૯૮૧૫૬ 

િાહ્મણ વાડી પાસે, નવાપિુા, 

છોટાઉદેપુિ  

૬૨ 
મદદનીિ રનયામકશ્રી, 

જમીન સંિક્ષણ   
શ્રી કે.જ ેઉપાઘ્યાય  ૯૭૩૭૮૪૭૯૫૫ 

જી.એલ.ડી.સી, િાણી બંગ્લો, 

છોટાઉદેપુિ  

૬૩ 
રજલ્લા બાળસુિક્ષા 

અરઘકાિીશ્રી  
શ્રી બાલભદ્ર ગઢવી  ૯૭૧૨૨૮૧૫૨૮ આદીવાસી અરતરથગુહ, છોટાઉદેપુિ  

  
રજલ્લા દહેજ પ્રરતબંઘક 

અરઘકાિી  
શ્રીમરત રકિણબેન તિાલ  ૯૪૨૭૫૧૫૯૨ આરદવાસી અરતરથ ગહૃ, છોટાઉદેપિુ  

૬૪ ચીટનીિ ટુ કલેકટિશ્રી  શ્રી પી.કે તિબદા  ૯૮૨૫૩૭૭૨૨૭  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૬૫ મામલતદાિશ્રી, છોટાઉદેપિુ  શ્રી બી.એમ મકવાણા  ૭૫૭૫૮૦૬૬૩૨ મામલતદાિ કચિેી, છોટાઉદેપુિ  

૬૬ મામલતદાિશ્રી, કવાંટ  શ્રી આિ.સી મહાજન  ૯૮૨૫૧૬૭૬૮૧ મામલતદાિ કચિેી, કવાટં   

૬૭ મામલતદાિશ્રી, જતેપુિપાવી  શ્રી પી.જી નાયક  ૮૧૪૧૦૮૭૨૭૨ મામલતદાિ કચિેી, જતેપિુપાવી  

૬૮ મામલતદાિશ્રી, બોડેલી  શ્રી અન.એફ વસાવા  
૯૪૨૮૩૪૦૧૩૩  

૯૮૨૫૧૦૭૦૨૩ 
મામલતદાિ કચિેી, બોડેલી  

૬૯ મામલતદાિશ્રી, સંખેડા  શ્રી કે.પી પડવાલા  ૯૪૨૭૬૯૨૦૩૩ મામલતદાિ કચિેી, સંખેડા  

૭૦ 
મામલતદાિશ્રી, નસવાડી  
(I/C)  

શ્રી અન.એફ વસાવા  
૯૪૨૮૩૪૦૧૩૩  

૯૮૨૫૧૦૭૦૨૩ 
મામલતદાિ કચિેી, નસવાડી 

૭૧ 
તાલુકા રવકાસ અરઘકાિીશ્રી, 

છોટાઉદેપુિ (I/C)  
શ્રી જ.ેડી િાઠવા  ૯૬૩૮૧૮૯૯૨૦ તાલુકા પંચાયત કચિેી, છોટાઉદેપિુ  

૭૨ 
તાલુકા રવકાસ અરઘકાિીશ્રી, 

કવાટં(I/C)  
શ્રી હસમુખભાઈ િાઠવા  ૯૪૦૮૯૨૮૦૯૨ તાલુકા પંચાયત કચિેી, કવાટં   

૭૩ 
તાલુકા રવકાસ અરઘકાિીશ્રી, 

જતેપુિપાવી (I/C)   
શ્રી ટી.એન િાઠવા  ૯૪૦૮૧૫૧૮૩૧ તાલુકા પંચાયત કચિેી, જતેપિુ પાવી   

૭૪ 
તાલુકા રવકાસ 

અરઘકાિીશ્રી,બોડેલી   
શ્રી ગિાસીયા  ૭૦૬૯૦૭૭૫૬૮ તાલુકા પંચાયત કચિેી, બોડેલી  

૭૫ 
તાલુકા રવકાસ અરઘકાિીશ્રી, 

સંખેડા   
શ્રી કે.એ વસાવા  ૯૪૦૮૫૫૦૧૨૯ તાલુકા પંચાયત કચિેી, સંખેડા   

૭૬ 
તાલુકા રવકાસ અરઘકાિીશ્રી, 

નસવાડી  
શ્રી ડી.એમ.તડવી  ૯૪૨૭૧૩૧૬૩૭ તાલુકા પંચાયત કચિેી, નસવાડી  
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૭૭ ચીફ ઓરફસિ છોટાઉદેપિુ  શ્રી એફ.વી િાઠવા  ૯૪૨૭૦૧૫૯૩૪ નગિ સવેાસદન, છોટાઉદેપિુ  

૭૮ લીડ બેન્ક મેનજેિ  શ્રી કે.સી પાઠક  ૮૯૮૦૦૧૩૮૦૨ બેંક ઓફ બિોડા, છોટાઉદેપિુ  

૭૯ 
રજલ્લા જમીન રનિીક્ષકશ્રી 

(I/C)  
શ્રી પાદિીયા  ૯૮૨૪૧૬૪૧૪૫  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૮૦ 
સીટી સવ ેસપુ્રીટેન્ડેન્ટશ્રી 

(I/C)  
શ્રી ઠાકોિ  ૯૯૯૮૭૬૦૫૬૨  જીલ્લા સેવાસદન છોટાઉદેપિુ  

૮૧ 
સબ િજીસ્ટર ાિશ્રી, 

છોટાઉદેપુિ  
શ્રી એચ.ડી ફળરુપ  ૯૪૨૭૧૮૨૯૪૯ સેિેટિીએટ રબલ્ડીગં, છોટાઉદેપિુ  

૮૨ એસી બી   પી આઈ  શ્રી એન એલ પાંડોિ  ૯૭૧૪૨૪૦૫૯૦ રવશ્રામ ગૃહની બાજુમાં છોટાઉદેપિુ  

૮૩ 
આઈ.ટી.આઈ (આચાયણ), 

છોટાઉદેપુિ  
શ્રી મયિુ નાયક  ૯૬૬૨૫૩૦૫૨૦ તાલુકા પંચાયતની સામે છોટાઉદેપુિ  

 

 

રાજ્ય કક્ષાના નંબર :- 

િમ કંટર ોલ રૂમ સંપકણ  નંબિ 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 નંબિ 

૮૮૧૬૨૧૪૬૭૭૧૧ - - 

૪ િીલીફ કમીશ્નિશ્રી, 

ગાંધીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૬૧૨૩ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

 

૫ મુખ્ય કાિોબાિી 

અરધકાિીશ્રી. 

GSDMA ગાંધીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

-૨૩૨૫૯૨૭ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

ceo@gsdma.org  

૬ િાહત રનયામકશ્રી, 

ગાંધીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૧ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૨ 

મો.૯૯૭૮૪૯૬૦૮૭ 

- dor@gujarat.gov.in  

૭ રનયામકશ્રી, 

 GSDMA ગાંધીનગિ 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ 

મો.૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૩૦૨ 

director@gsdma.org  

૮ મામલતદાિશ્રી SEOC 

ગાંધીનગ.િ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪ 

મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

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
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મો.૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ ૨૩૨૫૧૯૧૬ 

૯ ઈન્ડીયન મેટર ોલોજીકલ  

ડીપાટણમેન્ટ,અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૦૭૯-૨૨૮૫૭૬૫૭ 

૦૭૯-૨૨૮૬૧૪૧૩ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૪૪૯ 

૦૭૯- 

૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૨૨૮૬૫૪૫૯ 

 

www.imd.gov.in  

૧૦ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ 

સીસ્મોલોજીકલ િીસચણ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૧ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૨ 

૦૭૯-

૬૬૭૩૯૦૧૫ 

dg-isr@gujarat.gov.in 

dgisrgad@gmail.com  

ગિુરાત સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનિેમેન્ટ ઓથોરીટી,ગાંધીનગર 

 

િમ હોદ્દો ફો.નંબિ(ઓ) ફો.નંબિ(િ)ે મોબાઈલ 

૧ મુખ્ય કાિોબાિી અરધકાિીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

૨૩૨૫૯૨૭૬ 

(ફેક્સ) 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૫ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૪૯૦૦ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૨ 

૨ અરધક મુખ્ય કાિોબાિી 

અરધકાિીશ્રી 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૦૩ 

૦૭૯-૨૩૨૫૩૫૪૬ 

૦૭૯-

૨૩૨૩૫૪૦૪ 

૯૪૨૮૮૧૪૨૮૦ 

૩ રનયામકશ્રી વહીવટ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-

૨૬૮૫૮૪૧૮ 

૯૯૭૮૪૦૭૦૦૬ 

૪ રનયામકશ્રી ફાયનાન્સ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૮ - ૯૯૭૮૪૦૭૦૦૫ 

 

http://www.imd.gov.in/
mailto:dg-isr@gujarat.gov.in
mailto:dgisrgad@gmail.com
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પજરજશષ્ટ :-૨૫  

નકશા :- 

િોટાઉદેપુર જિલ્લાનો નકશો 

 

 

િોટાઉદેપુર જિલ્લામાં આવેલ ડેમ દશાિવતો નકશો. 
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ગિુરાત રાજ્ય 

આપજિ 

વ્યવસ્થાપન સિામંડળ,ગાંધીનગર. 

 

 

 

 

જિલ્લા ઈમરિન્સી ઓપરશેન સેન્ટર, 

કલેક્ટર કચેરી,િોટાઉદેપુર. 

ફોન નં-૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૨,૨૩૩૦૨૧,૨૩૩૦૧૨ 

ફેક્સ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૨  


