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ઝાલોદ રોડ છાપરી,દહોદ 

આમખુ 

ગુજરાતમાાં અિારનિાર આિતી કુદરતી તેમજ માનિસર્જિત આપવિઓને કાયાિત્મક સ્ટ્િરૂપે સામનો કરિાની 

સાથે માનિી હાંમેશા કાંઈક શીખતો રહ્યો છે. સરકારે આપવિ વ્યિસ્ટ્થાપન સિામાંડળની રચના તેમજ વ્યિસ્ટ્થાપન 

અવિવનયમ બનાિીને િૈિાવનક માળખુ ઉભુ કરિામાાં દેશને આપવિ વ્યિસ્ટ્થાપન અાંગે નિી દદશા આપી છે. 

આપવિની અસરને ઘટાડિા માટે સમયસરનુાં તેમજ પધ્િવતસરનુાં આયોજન હોિુાં જરૂરી છે. દાહોદ વજલ્લામાાં 

ગુજરાત સ્ટ્ટેટ દડઝાસ્ટ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટીના સહકારથી Disaster Risk Management Programme  

અમલીકૃત થયેલ છે. જે અાંતગતિ વજલ્લામાાં વિવિિ સ્ટ્તરના પ્લાન બનાિિા, પ્રાથવમક સારિાર, શોિ – બચાિ, મકાન 

બાાંિકામ પધ્િવત, ચેતિણી અને સાંદેશા વ્યિહારની તાલીમો તેમજ લોકોના ક્ષમતાિિિન, જન-જાગૃવતકરણના વિવિિ 

કાયિક્રમ અવિરત પણે વજલ્લામાાં દડઝાસ્ટ્ટર મેનેજમેન્ટ સેલ ધ્િારા કરિામાાં આિી રહ્યા છે. 

દાહોદ ખાતે ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર તેમજ રાજ્ય સરકાર ધ્િારા આપિામાાં આિેલ અવત આિુવનક 

િાહનો આપવિના સમયે ત્િરીત પ્રવતભાિ માટે ઉપયોગી થઈ શકશે. વજલ્લા આપવિ વ્યિસ્ટ્થાપન યોજનામાાં આપવિ 

સમયે એસઓપી મુજબની કામગીરી આ યોજનામાાં દશાિિિામાાં આિી છે. આ યોજનામાાં વજલ્લા કક્ષાએ ફરજ 

બજાિતા વિવિિ અવિકારીશ્રીઓએ આફત દરમ્યાન અને આફત પછીના વિકટ પદરવસ્ટ્સ્ટ્થવતમાાં કેિા પ્રકારની કામગીરી 

કરિી તેનો ઉલ્લેખ કરિામાાં આિેલ છે. તેમજ આ યોજનામાાં  ઈન્સીડન્ટ રીસ્ટ્પોન્સ સીસ્ટ્ટમનો પણ સમાિેશ કરિામાાં 

આિેલ છે. જે પ્રવતભાિકોને મદદરૂપ તેમજ માગિદશિક બનશે, પદરણામ સ્ટ્િરૂપે આપવિના કારણે થનાર નુક્શાનન ે

યોગ્ય પ્રમાણમાાં ઘટાડી કે વનિારી શકાશે. 

પ્રસ્ટ્તુત વજલ્લા આપવિ પ્રવતભાિ યોજનાની ચકાસણી તથા પ્લાનને િિારે અસરકારક બનાિિા માટે િર્િમાાં 

મોકડ્રીલ એટલે કે કૃવિમ કિાયત કરિામાાં આિશે. તેમજ સમાયાાંતરે પ્લાન અદ્યતન કરિામાાં આિશે. આ સાંકલન 

પુવસ્ટ્તકા તમામ સાંબાંિકતાિઓને ઉપયોગી વનિડશે અને િિુ કાયિક્ષમ સેિાઓ આપિા માટે આપનો સહયોગ અને સુચનો 

આિકાયિ છે. 
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પ્રકરણ:-૧.સકંલ્પના અને નીવત.. 

 

 આપત્તિ ગમે ત્યારે ત્રાટકી શકે છે. તે નાના પાયે કે મોટા પાયે હોઈ શકે છે. આ સમયે જાન-

માલન ુનકુ્સાન ઓછામા ઓછુ થાય તે માટે સજ્જતા અને આયોજનની જરૂર પડે છે. એવ ુનથી કે 

કુદરતી આપત્તિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે અજાણી બાબત છે. આ અગાઉના સમયમા પણ આપણે 

વધતી કે ઓછી સફળતા સાથે આપત્તિઓનો સામનો કયો છે. પરંત ુઇત્તતહાસ ઉપર નજર કરીએ તો 

ભતુકાળમા આખીને આખી સસં્કૃત્તતઓના ઉન્મલૂન થી માડંીને આવી ઘણી આફતોમાથંી ઘણુ ંબધ ુબચાવી 

લેતી આધતુ્તનક માનવ જાત્તત સક્ષમ છે. કુદરતી આપત્તિઓ મોટા ભાગે સપંણૂણ પણે ક્યારેય ત્તનવારી શકાતી 

નથી. પરંત ુતેનાથી થતી અસર તથા નકુ્શાનમા ંઘટાડો જરૂરથી કરી શકાય છે . 

 આધતુ્તનક આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના મળુ આ રકાકારના અનભુવો તથા બોધથી  મળેલ છે. આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન નીત્તત અને તેના માટે યોગ્ય અસરોને અંદાજીત યોગ્ય તૈયારીઓ ધ્વારા તેનો સામનો કરવા 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનો વ્યહુાત્મક દ્રષ્ટટકોણ અસરોને ઓછી કરી પવૂણવત પરરરસ્સ્થત્તતના ત્તનમાણણનો ધ્યેય 

આ સાથે જોડાયેલ છે. 

 
૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોજન : 

 દાહોદ જજલ્લા માટેનો જજલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ત્તવત્તવધ ભાગ મા ંવહેંચાયેલો છે. મખુ્ય 

ત્તવભાગોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે. 

 રકાસ્તાવના, સકંલ્પના અને નીત્તત. 

 જોખમ અને સવેંદનશીલતા પથૃક્કરણ 

 પવૂણચેતવણી , રાહત અને પનુ:સ્થાપન (HRVA) 
 

૧.૨ હતે ુ: 

 આ લેખથી દાહોદ જજલ્લામા ંઆપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી આધારભતુ મારહતીની જોગવાઇ 

કરી છે. 

 ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ અંગે જજલ્લાના નાગરીકો માટેના જોખમો અને સવેંદનશીલતા વ્યાખ્યાત્તયત 

કરી છે. 

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

પક્ષકારોની ભતુ્તમકા અને જવાબદારીઓની ત્તવગતો આપી છે. આવી યોજનાઓ 
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A. તાલકુા સ્તરે . 

B. ગ્રામ્ય તેમજ શહરેી સ્તરે  

  ચોક્ક્સ આપત્તિ રકાત્તતભાવ કામગીરી કઇ રીતે પણૂણ થશે તે બાબતની રકામાણભતૂ સચંાલન 

કાયણરીત્તત (SOP) મારફતે ત્તવકસાવવામા ંઆવેલી છે.  

 
 

૧.૩ : સત્તામડંળની જિાબદારીઓ : 

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

સિામડંળ અત્તધત્તનયમના સિાત્તધકાર હઠેળ સદરહુ અત્તધત્તનયમ કલેક્ટરને આપત્તિ અસરો ટાળવા અથવા 

ઓછી કરવાના રકાયાસોમા અન્ય પક્ષકારોનો સહકાર અને સહાય સતુ્તનત્તિત કરવા માટે અત્તધકૃત કરવામા 

આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેક્ટર અને સામાન્ય રીતે સરકારના સિામડંળો,ગજુરાત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ,રાહત કત્તમશ્નર અને જરૂર જણાય તો અન્ય જાહરે તેમજ ખાનગી પક્ષકારોની સહાયથી જજલ્લાને 

રકાત્તતકળૂ ભતૂ્તમકા, જવાબદારી અન ેફરજો અત્તધત્તનયમમા ં ત્તવગતવાર જાણાવવામા આવેલ છે અને તને ે

આ યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામા ંઆવે છે. 
 

૧.૪ : આપવત્ત વ્યિસ્થાપનની સકંલ્પના : 

 આપત્તિઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાડવાના પગલાનુ ંઅમલીકરણ અને આયોજન. 

A. આપત્તિ ત્તવનાશકતાણ અથવા પરરણામો ઘટાડવાની. 

B. આકસ્સ્મકતા અને આપત્તિઓ માટેની સજ્જતાની.. 

C. આપત્તિની અસરોના મલૂ્યાકંનની. 

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

આ ઉદે્દશોની ક્ષમતાનુ ંત્તનમાણણ કરવાની ત્તનરંતર અને આંતરરક રકારિયા છે. 

 તમામ રકાકારના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અત્તધકારરતાના ત્તવચારથી આપત્તિ વ્યવસ્થા આયોજન 

અને રકાયાસો માટેનો પાયો પરૂો પાડે છે. તમામ રકાકારના જોખમ વ્યવસ્થાપનમા ,જજલ્લાને અસર કરતા 

સભંત્તવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા માટેના આયોજનની ત્તવચારણા અને લેવાના 

પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

 અત્તધકારરતા એટલે નાગરરકોના જીવન અને જીવનત્તનવાણહને ખતરામા મકેૂ તેવા તમામ જોખમો 

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



- 9 - 
 

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

ધરાવે છે તેવુ ંસતુ્તનત્તિત કરવા માટેના અંત્તતમ રકાયાસો છે.  

 જજલ્લા અને સહાયક યોજનાઓથી જોખમો અને આપત્તિઓનો સામનો કરવામા ં લોકોની 

સ્સ્થત્તતસ્થાપકતા બળવિર બનાવવા અને સવંેદનશીલતા ત્તસત્તમત કરવા ધાયુણ છે.સવેંદનશીલતાની 

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

અગાઉથી જ કરવામા ંઆવતી હોય છે. 

 આપત્તિની માત્રા અથવા સભંત્તવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને ક્ષમતા ત્તનમાણણથી તેમજ 

પનુ:સ્થાપન રકારિયા ઝડપી તેમજ ઓછી ખચાણળ બનાવવામા ંસરળ બનાવ ેતેવી પધ્ધત્તતઓથી સ્સ્થત્તત- 

સ્થાપકતા સગંીન બને છે. 

 
૧.૫ : આપવત્ત વ્યિસ્થાપન અભિગમો . 

 ગજુરાત સરકાર આપત્તિ વ્યવસ્થાપન રકાત્યે સવણગ્રાહી અભભગમ ધરાવે છે.આપત્તિની અસરો 

ઘટાડવાની કામગીરી બે ત્તવસ્તતૃ કે્ષત્રોમા ંત્તવભાજીત કરવામા ંઆવી છે. 

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

તેના રકાત્તતભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જરૂરી હોય તેવા આયોજન અને પગલાઓને કેન્દ્રમા ં

રાખીને ચેતવણી,સહાય અને પનુ:સ્થાપન. 

B. જોખમો અથવા તોળાઇ રહલેી આપત્તિઓના કારણે અથવા અસરો ,ત્તનવારણ અથવા નાબદૂ કરવા 

માટે આયોજનો અથવા પગલાઓને કેન્દ્રમા  રાખીને શમન ,સજ્જતા અને ત્તનવારણ. 

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

1. જોખમ અને સવેંદનશીલતાન ુચોક્ક્સાઇ પવૂણક મલૂ્યાકંન (HRVA) 

2. આયોજન અને સાધનોની પયાણપ્ત ફાળવણી  

3. ક્ષમતા ત્તનમાણણ અને તાલીમ  

4. પયાણપ્ત રકાાપ્પ્તસ્થાનોની જોગવાઇ 

5. સામાન્ય ભતુ્તમકા અને જવાબદારીને (સામાન્ય રીતે)અનરુૂપ હોય તેવી આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન ભતૂ્તમકા અને જવાબદારીની સોંપણી. 

6. આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઉદે્દશોને પરરપણૂણ કરવા માટેનુ ં ત્તવભભન્ન કાનનૂી અને કાયણલક્ષી 

વ્યવસ્થાતતં્રનો ઉપયોગ. 
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૧.૬ : નીવત અને જિાબદારીઓ : 

A. ચેતવણી , સહાય અને પનુ:સ્થાપન 

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

હાડમારી ઘટાડવાનો છે.જજલ્લા સ્તરના આયોજન અને રકામાણભતૂ સચંાલત કાયણરીત્તત (SOP) હાત્તન અન ે

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

સરળ જોગવાઇ કરી છે. 

 પવૂણ ચેતવણી , સહાય  અને પવૂણવત સ્સ્થતીનુ ંકેન્દ્રભબિંદુ જજલ્લા કલેક્ટર છે. જે જજલ્લાની અંદરના 

આવા રકાયાસોમા ંરદશાસચૂન અને સકંલન કરતા હોય છે.કલેક્ટર ચેતવણી, સહાય અન ેપવૂણવત સ્સ્થતીન ુ

સકંલન કરવા માટે આસપાસના જજલ્લા , ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ(GSDMA) 

અને મહસેલુી ત્તવભાગ સાથે એવી રકાવતૃ્તિઓને સકંલન માટે જવાબદાર છે. 

 કલેક્ટર આપત્તિના સમયગાળામા ંસહાય પવૂણવત  સ્સ્થતી અને પનુવસણન માટેની લાબંા ગાળાની 

યોજનાઓ ત્તવકસાવવા માટે પણ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમા ંભત્તવટયની આપત્તિઓની અસરો 

ઘટાડવા માટેના અને નીત્તત અને અમલીકરણ અનસુાર ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સિામડંળ 

સાથેના સકંલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે. 

B. શમન , સજ્જતા અને ત્તનવારણ  

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

આપત્તિમાથંી ધારેલા નકુ્શાનનુ ં રકામાણ (સવેંદનશીલતા અલ્પીકરણ) માટે આપત્તિની અગાઉથી જ 

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

આવે છે.જજલ્લાની ખતરા અને સવેંદનશીલતા ઘટાડવા માટે ચાર વ્યવસ્થાતતં્ર(એક અથવા ચાર) રાખી 

શકે છે. 

1. જજલ્લામા ંશમન, સજ્જતા અને ત્તનવારણ માટેનુ ંલાબંા ગાળાનુ ંઆયોજન. 

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

બજવણી 

3. ત્તવકાસ યોજનાઓની સત્તમક્ષા અને મલૂ્યાકંન અને જોખમો અને સવેંદનશીલતા ઘટાડવા માટેની રીતો 

નક્કી કરવા માટેની રકાવતૃ્તિઓ. 

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

સવેંદનશીલતા સામાજીક સ્તરે ઓળખી કાઢવા. 
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a) કલેકટર , જજલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીની સહાય લઈને ઉપર જણાવેલા વ્યવસ્થાતતં્રનો ઉપયોગ 

કરીને શમન, સજ્જતા અને ત્તનવારણને લગતી ત્તવકાસ યોજનાઓ અને રકાવતૃ્તિઓ માટે જવાબદાર 

છે. 

b) જોખમ અને સવેંદનશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધારે શમન ,સજ્જતા અને ત્તનવારણ 

માટે જજલ્લો નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરશે. 

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

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

iii. પરુ સભંત્તવત ત્તવસ્તારોમા ંસવેંદનશીલતા ઘટાડવી. 

iv. ચિવાતથી થતી સવંેદનશીલતા ઘટાડવી. 

v. ઔદ્યોભગક સ્થાનો નજીક આપત્તિ સજ્જતાની સધુારણા. 
૧.૭ : યોજના તૈયાર કરિા બાબત અને સધુારણા : 

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

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

A. કોઈ જોખમમા ંમહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

B. કોઈ આપત્તિ બાદ શીખવા મળેલ પાઠ પરથી, 

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

રકાાથત્તમક સભ્યોની જવાબદારીમા થતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

D. કોઈ જોખમના રકાકારમા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

 આ યોજનાની રકાત્યેક વષે વાત્તષિક સમીક્ષા કરવામા આવશે અને તેને અદ્યતન 

બનાવવામા ંઆવશે અને સધુારેલી યોજના ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ અને રાહત કત્તમશનરને સાદર કરવામા આવશે . 
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પ્રકરણ:-૨.આફત , સિેંદનશીલતા અને જોખમ વિશ્ર્લેષણ (HRVA) 

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

ત્તનિઃસહાયતાનુ ંસકંભલત આંકલન હોય છે. આ મારહતીમા ંઘણ ુરસરકાદ ત્તવશ્ર્લેષણ હોય છે, જેમા ંજોખમ 

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

સામનો કરવા સક્ષમ છે. ત્તનિઃસહાયતા આંકલનમા ંઆત્તથિક-સામાજજક ત્તનિઃસહાયતા,રહણેાકના અસલામત 

આવાસો,પયાણવરણની ત્તનિઃસહાયતા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આપત્તિ,જોખમ,ત્તનિઃસહાયતા(HRVA) 

આંકલનમા ં સસંોધનોની સભૂચ,પવૂણતૈયારીની વ્યવસ્થા ,સચંાર વ્યવસ્થા,જાહરે ત્તવતરણ વ્યવસ્થા, 

ગોડાઉન, પરરવહન,આરોગ્ય ,ફાયર સ્ટેશન,પરુ,વાવાઝોડામા ંરહવેાની સલામત જગ્યાની ત્તવગતો હોય 

છે. ઉપરાતં ઈમરજન્સી રીસ્પોન્સને અસરકારક બાનાવવા માટે તાલકુામા ંકાયણરત સ્વૈપ્છિછક સસં્થાઓ 

અને સ્વય ંસેવકોની સભૂચ હોય છે . 

 આપત્તિના સ્તર : 

L -  આ ખ્યાલ દરમ્યાન ત્તવત્તવધ આપત્તિઓની ઓળખ રકાત્તતસાદ અને સતુ્તવધા માટેની તૈયારી      

 દશાણવે છે. 

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

દસ્તાવેજીકરણ,ત્તનવારણ,  પવુણતૈયારીની રકાવતૃ્તતઓ હાથ ધરવામા ં આવે 

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

કરવામા આવે છે. 

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

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

 રહ ેછે.  

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

 સસંાધનો પરુા પાડે છે . 

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

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

છે. 
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દાહોદ જજલ્લા રૂપરેખા 

િમ ત્તવગત આંકડાકીય મારહતી 

૧ જજલ્લાન ુભૌગોભલક સ્થાન ૭૩.૧૫ થી ૭૪.૩૦ અક્ષાશં અન ે ૨૦.૩૦ થી ૨૩.૩૦ રેખાશં 
વછિચ ે

૨ કુલ ત્તવસ્તાર ૩૬૪૨ ચો કી.મી 

૩ ખેડાણ હઠેળ ત્તવસ્તાર ૨૨૪૯૧૯ હકે્ટર 

૪ આબોહવા ગરમ 

૫ જમીન ઢાળવાળી,ડુગંરાળ,હલકારકાકારની,પથ્થરવાળી 

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

૭ પાક મકાઈ ,ચણા , અડદ ,કપાસ, તવુર, ડાગંર 

૮ કુલ ગામ ૬૯૭ 

૯ કુલ ગ્રામ પચંાયતો ૫૫૭ 

૧૦ મહાનગર પાલીકા ------- 

૧૧ રકાાતં ૦૪-(દાહોદ,દે.બારીયા,ઝાલોદ,લીમખેડા) 

૧૨ તાલકુા ૦૯-(દાહોદ,ઝાલોદ,લીમખેડા,ફતેપરુ,ધાનપરુ,દે.બારીયા, 

ગરબાડા,સજંેલી,સીંગવડ) 

૧૩ નગરપાલીકા ૦૩ 

દાહોદ – ૦૯-વોડણ 

ઝાલોદ– ૦૭-વોડણ 

દે.બારીયા – ૦૬-વોડણ 
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૧૪ વસ્તી(વષણ-૨૦૧૧) અ.ન.ં તાલકુો ગામોની 

સખં્ યા 

િસ્ તી િષવ –  

૨૦૧૧ પ્રમાણે 

૧. દાહોદ ૮૭ ૪૮૦૮૪૫ 

૨. ઝાલોદ/ 

સજંેલી 
૧૫૧ ૪૭૩૨૭૩ 

૩. લીમખેડા/ 

સીંગવડ 
૧૫૨ ૩૦૬૨૬૯ 

૪. દેવગઢ 

બારીયા 

૮૭ ૨૪૯૩૩૫ 

૫. ગરબાડા ૩૪ ૧૯૮૮૭૯ 

૬. ધાનપરુ ૯૦ ૧૮૦૩૬૯ 

૭. ફતેપરુા ૯૬ ૨૩૮૧૧૬ 

કુલ ૬૯૭ ૨૧૨૭૦૮૬ 
 

૧૫ આરોગ્ય સવલતો (ગ્રામ્ય ત્તવસ્તાર) 

૧.ત્તસત્તવલ હોસ્સ્પટલ ૦૧ 

૨.સામહુીક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧ 

૩.રકાાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭ 

૧૬ પશધુન(વષણ ૨૦૧૯ - ૨૦૨૦ મજુબ) 

 ૧.ગાય ૬,૫૬,૨૨૩ 

 ૨.ભેંસ ૫,૨૪,૫૨૧ 

 ૩.ઘેટા – બકરા  ૮,૩૫,૫૯૪ 

 ૫.અન્ય પશધુન ૯૩ 
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૧૭ રકાાથત્તમક શાળા ૧૬૪૮ 

૧૮ માધ્યત્તમક શાળા ૩૪૩ 

૧૯ સસ્તા અનાજની દુકાન ૫૯૯ 

૨૦ રેલ્ વે રેલવે કુલ લબંાઈ – ૭૮ રક.મી  

૨૧ વરસાદ માપક યતં્રો  દરેક તાલકુામા ંમામલતદારશ્રીના સીઘા ત્તનયતં્રણ હઠેળ છે. 
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૨.૧ : આપવત્ત આંકલન ,આપવત્તનો ઈવતહાસ 

ગજુરાત રાજ્યની પવૂણ સરહદે આવેલ દાહોદ જજલ્લાને અડીને મધ્યરકાદેશ અને રાજસ્થાન રાજ્યની 

સરહદો આવેલ છે. દાહોદ જજલ્લામા કુલ ૯ તાલકુાઓ છે. જેમા ંદાહોદ, ગરબાડા, દે.બારીયા, ધાનપરુ, 

લીમખેડા, ઝાલોદ, ફતેપરુા, સજંેલી અને એક નવા તાલકુાની રચના કરવામા ંઆવી છે જેનુ ં નામ 

સીંગવડ છે. દાહોદ જજલ્લામા ંઆવેલ તાલકુાની ભૌત્તતક પરરસ્સ્થત્તત મજુબ જજલ્લામા ંઆવેલ જમીન 

ડુગંરાડ અને ખડકાળ છે. ચોમાસાની ઋતમુા ં વધતા ઓછા રકામાણમા ં વરસાદ પડવાના કારણે પરુ 

આવવાની સભાવના ઘણી જ ઓછી અહલેી છે. દાહોદ જજલ્લોએ ભકંૂપ ત્તસસત્તમક ઝોન ૨ મા ંસ્સ્થત છે. 

તેથી ભકંુપની પણ સભંાવના નરહવત છે. પરંત ુછેલ્લા ઘાણા વષોથી શહરેીકરણ થવાને કારણે આગ, 

અકસ્માત તથા અન્ય બનાવો વધી ર્ા છે. દાહોદ જજલ્લાનો મોટા ભાગનો ત્તવસ્તાર પથ્થર અને 

ઢોળાવવાળો હોવાથી અરહયા પાણીનો સગં્રહ પરુતા રકામાણમા ંકરી શકાત ુનથી જેના કારણે ઉનળામા ં

પાણી તગંી સજાણય છે. 

૨.૨ : પરુ સિંવિત જોખમી સ્થાન  

 દાહોદ જજલ્લામા નીચે મજુબના ૯ તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે. દાહોદ જજલ્લામા આવેલા 

તાલકુાની ભૌત્તતક પરરસ્સ્થત્તત મજુબ જજલ્લાની જમીન ડુગંરાળ અને ખડકાળ છે. જજલ્લામા નાની મોટી 

નદીઓ તેમજ નાના મોટા ડેમ આવેલા છે. તેમા ંમખુ્યત્વે કબતુરી નદી, દુધમતી નદી, માછણ નદી, 

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

પડવાથી અગમચેતીના સદેંશાઓ મજુબ અતે્રના જજલ્લામા આવેલ ડેમ તથા નદી ત્તવસ્તારના લોકોને 

અગાઉથી જાણ કરી સહી સલામત સ્થળે ખસી જવાની જજલ્લા કક્ષાએથી તાલકુા કક્ષાએ 

મામલતદારશ્રીઓ તથા તાલકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓને તકેદારીના પગલા ંભરવા તારકદ કરવામા ં

આવે છે. દાહોદ જજલ્લામા ં નાના-મોટાના ડેમ આવેલા છે જેમા ં કાળી – ૨, માછણનાળા યોજના, 

પાટંાડુનગરી યોજના, મવુાલીયા ત્તસિંચાઈ તળાવ, વાકંલેશ્વર ભે.ત્તસિંચાય યોજના, અદલવાડા ત્તસિંચાય 

યોજના, ઉમરીયા ત્તસિંચાય યોજના, કબતુરી ત્તસિંચાય યોજના વગેરેનો સમવેશ થાય છે. 
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 પરુ સભંત્તવત ગામોની યાદી 

ક્રમ  તાલકુા નદી / તળાિ  પરુ સિંિીત ગામનુ ંનામ  

૧ દાહોદ મવુાલીયા જળાશય  દાહોદ કસ્બા  

૨ ઝાલોદ  છબલી નદી પીપલેટ, પેથાપરુ, ખાખરીયા, વગેલા, 
બલેંડીયા, ચાકલીયા, ઘોરડયા, તીમાસી, 
રામપરુ, રાયપરુા 

માછણ નદી ,નાનસલાઈ  મેલણીયા, થેરકા, મનુખોસલા, ભચત્રોદીયા, 
ધાવડીયા, માડં્લીખટુા, ખરસાણા, મહડુી 

૩ ગરબાડા ખાન નદી- 
પાટાડુગંરી જળાશય 

યોજના,ટંુકીવીજ 

સહાડા, ગરબાડા, ગુગંરડી, નલવાઈ, 
ગાગંરડી, ટંુકીવીજ, ટૂંકીઅનોપ,નાદંવા 

૪ દેિગઢ બારીયા બેડ નદી, 
વાકંલેશ્વર ભે.ત્તસિંચાઈ 
યોજના, મોટી ખજુરી 

કેલીયા, દેગાવાડા, ઝાબીયા, વાદંર 

૫ ધાનપરુ નાળેશ્વર નાળા, 
અદલવાળા ત્તસિંચાઈ 

યોજના,મોઢવા 

બોગડવા, અદલવાડા, ખોખરા, મોઢવા, 
રામપરુ, વેડ 

૬ લીમખેડા હડફ નદી 
ઉમરીયા ત્તસિંચાઈ 
યોજના,પટવન 

પટવણ, અગારા, કુણધા, ખાખરીયા, આંધારી, 
કંુડલી, ટીંબા, ત્તવસલધંા 

૭ સીંગિડ કબતુરી નદી 
કબતુરી ત્તસિંચાઈ યોજના, 

ચુદંડી  

સીંગવડ વાલાગોટા,ચુદંડી 

મોરવા(હ) વદેંલી, કુવાઝર, ચેનપરુ 

૮ સજંેલી ભચબોટા રકાતાપરુા,ચારમારીયા,ઢઢેસયા,નેનકી,જીતપરુા  

૯ ફતેપરુા ખારીયા ઢઢેલી,મોટીઢઢેલી,બોરીદા,ઘાણીખુટં,વરૂણા,સખુસર   

 ૬૦ પરુ સભંવીત ગામ 
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૨.૩ : ભકંુપ 

 ભકંુપની આગાહી શક્ય નથી તેથી તેની ત્તતવ્રતા અને નકુશાન અંગેનો અંદાજ કરી શકાય નહી 

તથા આ બાબતે વધ ુકાળજી/તકેદારી લેવાય તે જરૂરી છે. દાહોદ જજલ્લો ભકંૂપના ઝોન- ૨  મા ંસ્સ્થત 

છે. તેથી ભકંુપની પણ સાધારણ સભંાવના છે. ભકંૂપના દ્રષ્ટટકોણથી જોઈએતો જજલ્લામા શહરેી ત્તવસ્તારમા 

પાકા અને બહુમાળી મકાનો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે. ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારમા ખાસ કરીને માટી અને લાકડાના કાચા 

મકાનોની બાધંણી મોટા રકામાણમા જોવા મળે છે. આમ ભકંૂપના સદંભે શહરેી ત્તવસ્તારોમા ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારો 

કરતા વધારે અસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા જણાય છે. જો સમદુાયના લોકો ભકંૂપ પવેૂ ,દરમ્યાન , અન ે

પછી આયોજન બધ્ધ રીતે બાધંકામ કરે તો નકુશાનની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. 

 
૨.૪ : દુષ્કાળ  

 દાહોદ જજલ્લાનો મોટા ભાગનો ત્તવસ્તાર પથ્થર અને ઢોળાવ વાડો હોવાથી અરહયા પાણીનો સગં્રહ 

પરુતા રકામાણમા ંકરી શકાતો ન હોવાથી દુટકાળની અસર જોવા મળે છે. વરસાદ ઓછો થવાથી દુટકાળની 

સ્સ્થત્તત સજાણતા તાલકુા કક્ષાએ ઘાસના ડેપો શરૂ કરવામા આવે છે અને અન્ય ત્તવભાગ દ્વારા જરૂરી કામગીરી 

હાથ ધરવાની રહ ેછે. 

 

૨.૫ : િાિાઝોડુ  

 દાહોદ જજલ્લામા દરીયા રકનારો આવેલ ન હોવાથી ભારે વાવાઝોડુ આવવાની સભંાવના રહતેી 

નથી. પરંત ુવધતા ઓછા રકામાણમા પવન ફંકાવવાની સભંાવના રહલેી છે. અને જો હવામાન ખાતા 

તરફથી આવી સચુના રકાાપ્ત થાય ત્યારે રકાસાશનની મદદથી લોકોને નક્કી કરેલા આશ્રય સ્થાને સ્થળાતંર 

કરી દેવામા આવશે. જોકે અત્યાર સુધંી આવી કોઇ ઘટના બનેલ  નથી. 
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૩. એચ.આર.િી.સી.એ માટેની પધ્ધવત (HRVA) 

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

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

આ ઉપરાતં તાલકુા સ્તરેથી પણ ત્તવશ્ર્લેટણ કરી મારહતી એકત્રીત કરવામા ંઆવી છે. 
૪. ક્ષમતાઓનુ ંવિશ્ર્લેષણ ,જોખમ અને સિેંદનશીલતા િગીકરણ. 

 જેમા આપત્તિનો ખતરો રહલેો છે એવા જોખમોનો સામનો દાહોદ જજલ્લો કરી ર્ો છે. જોખમ 

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

અસર કરતી ઘટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની માત્રા વધારે થાય 

છે. નીચ ેદશાણવેલ કોટટકમા ંદાહોદ જજલ્લાના જોખમો અને આપત્તિની અસરના ત્તવશ્ર્લેષણના પરરણામોનો 

ટૂંકો સાર દશાણવવામા આવ્યો છે. 

 કોટટક -૧ જોખમ અને સવંેદનશીલતા વગીકરણ 

નોંધ :-ઉપરોક્ત કોટટક-૧જોખમ અને સવેંદનશીલતા વગીકરણ સમજવા માટે જરૂરી કોટટક૧.૧ , ૧.૨ 
,અને ૧.૩નો અભ્યાસ કરવો. 

િમ જોખમ સભંાવના 

દર 

અસરનો 

દર 

સવંેદનશીલતા 

ની કક્ષા 

સવેંદનશીલ ત્તવસ્તારો / તાલકુો 

૧ દુટકાળ ૩ ૩ ૯(મધ્યમ) સમગ્ર જજલ્લો 

૨ આગ ૧ ૧ ૧(નીચો) મહદંશે છૂટા છવાયા શહરેી 

ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સરહત) 

૩ ઔદ્યોભગક 

અકસ્માતો 

૧ ૧ ૧(નીચો) મહદંશ ે

૪ ભકંૂપ ૧ ૪ ૪(નીચો) સમગ્ર જજલ્લો 

૫ ગરમી,(રહટવેવ) ૧ ૨ ૨(નીચો) સમગ્ર જજલ્લો 

૬ રેલ્વે / માગણ 

અકસ્માત 

૧ ૧ ૧(નીચો) ગોધરા થી દાહોદ રેલ્વે લાઈન 

જજલ્લાના ંમખુ્ય માગણ  
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કોટટક – ૧.૧ સભંત્તવતતા દર નક્કી કરવો : 

 જોખમોની શક્યતા અને આફતનો ઈત્તતહાસ ધ્યાનમા રાખીને આફતોની સભંત્તવતાને નીચે મજુબ 
મકેુલ છે. 
િમ સભંાવના સભંાવના દર ત્તવગત 

૧ કાયમી સભંાવના ૫ અંદાજે વષણમા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 

૨ સભંત્તવત ૪ અંદાજે ૨વષણ મા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 

૩ હળવી સભંાવના ૩ અંદાજે પાચંવષણ મા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 

૪ ક્યારેક ૨ અંદાજે ૨૦ વષણમા એકવાર અચકૂ ઘટતી ઘટના 

૫ ભાગ્યેજ ૧ અંદાજે ૨૦ થી ૫૦ વષણમા એકવાર અચકૂ ઘટતી 

ઘટના 

૭ પરૂ ૩ ૨ ૬(નીચો) ભારે વરસાદ અથવા બધં તટૂવા 

તળાવો ભરાવાથીપરૂ સભંવીત ગામો. 

૮ ત્રાસવાદ ૧ ૧ ૧(નીચો)  

૯ મહત્વનુ ંઆંતર 

માળખ ુતટુી પડવ.ુ 

૧ ૩ ૩(નીચો) - 

૧૦ ઈમારત તટૂવી ૧ ૨ ૨(નીચો)  

૧૧ કરાનુ ંતોફાન ૧ ૧ ૧(નીચો)  

૧૨ જમીન સરકવી ૧ ૧ ૧(નીચો)  

૧૩ ચેપી રોગચાળો ૧ ૧ ૧(નીચો) મહદંશે છૂટા છવાયા શહરેી 

ત્તવસ્તાર(ગ્રામીણ ત્તવસ્તારો સરહત) 

૧૪ પશરુોગ ૧ ૧ ૧(નીચો)  

૧૫ ખોરાકી ઝેર ૧ ૧ ૧(નીચો)  
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કોટટક – ૧.૨ અસરનો દર નક્કી કરવો : 
 દરેક જોખમની સભંત્તવત માત્રા અથવા અસરનુ ંમલૂ્યાકંન કરી ભતુકાળમા ંઘટેલ ઘટનાઓ રકામાણે 
અસરના દરને દશાણવેલ છે. 
 

િમ અસર અસરનો દર ત્તવગત 

૧ ત્તવનાશક ૫ 

સામરૂહત અસલામતી ,ભારે જાનહાનીની સભંાવના,વસત્તતના મોટા 

રહસ્સા માટે ત્તવશાળ રકામાણમા ં સહાયની જરૂરીયાત ટેકનીકલ 

તજજ્ઞોની તાત્કાભલક જરૂરીયાત, ત્તવશાળ રકામાણમા ંસાધન સહાયની 

જરૂરીયાત. 

૨ માઠી ૪ 

સમસ્ત લોકોમા ં અસલામતીનો ભય,સવંેદનશીલ સમહૂો તથા 

નબળા લોકોને ત્તવષેશ અસર,આકસ્સ્મક સમયે લોકોના જીવ 

બચાવવાની જરૂરીયાત ઉભી થાય વધારાના વહીવટી આયોજન 

તથા ટેક્નીકલ તજજ્ઞની તાતી જરૂરીયાત વતાણય. 

૩ હળવુ ં ૩ 

ચોક્ક્સ જૂથોને સલામતીનો ભય ,ચોક્કસ રકાકારની 

દરમ્યાનગીરીની જરૂરીયાત, પોતામો બચાવ ન કરી શકે તેવા 

જૂથોને જોખમ. 

૪ સામાન્ય ૨ 

સ્થાનીક લોકો તથા લોકલ ગપૃ રીસ્પોન્સ કરી શકે , ક્ષભણક 

અસલામતી, સ્થાત્તનક સસં્થાઓ સ્થાત્તનક સમદુાયને ટેકનીકલ 

સહાયથી રકાત્તતભાવ કરાવી શકે. 

૫ નગણ્ય ૧ 
સામાન્ય પરરસ્સ્થત્તતમા સામાન્ય બદલાવ જાનમાલનુ ં નહીવત 

,સામાન્ય ઈજા તથા ત્તમલ્કતને નકુ્શાન. 

 
કોટટક – ૧.૩ સવંેદનશીલતાની કક્ષા નક્કી કરવી. 
 
 ઉપરોક્ત કોટટકોમા ંસભંત્તવતતા અને અસરના રકાાપ્તાકંોના ગણુાકાર કરી મળેલ અંક રકાાથત્તમક 
સવંેદન ત્તશલતા દશાણવે છે.જેમા ં૭ થી નીચેના રકાાપ્તાકં મળે તો ઓછી સવંેદનશીલતા, ૭થી૧૫ રકાાપ્તાકં 
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મળેતો મધ્યમ સવંેદનશીલતા તથા ૧૫ થી ઉપર રકાાપ્તાકં મળેતો અત્યતં જોખમી સવેંદનશીલતા સચુવે 
છે. 
 

સભંાવના અને અસરનો દર અને રકાાપ્તાકં 

િમ રકાાપ્તાકં નગણ્ય(૧) સામાન્ય(૨) હળવો(૩) માઠી(૪) ત્તવનાશક(૫) 

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

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

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

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

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

 
 આ ત્રણ વગણ આપત્તિની સવંેદન શીલતાને લગતા છે. અને આપત્તિ સમયે રકાત્તતભાવ તથા 
આયોજન માટે માગણદશણન પરુૂ પાડે છે. ઉપરોક્ત કોટટક જોતા સમજી શકાય જે સભંાવના અને અસર 
જેટલી વધ ુતેટલી સવેંદનશીલતા વધ ુઅને સભંાવના અને અસર જેટલી ઓછી એટલી સવેંદનશીલતા 
ઓછી. 
 
૫ – સિેંદનશીલ તાલકુા તથા ગામોની વિગત 

 દાહોદમા આવેલ તાલકુા અને ગામોના જોખમો અંગેની ત્તવગતો પરરત્તશટટ – ૧ થી સમાત્તવટટ છે. 
 

પરંપરાગત રીતે સભંત્તવત સકંટો જેવા કે પરુ,વાવાઝોડુ અને ભકંુપ માટે તાલકુા સ્થળે કુશળ 

માનવ સપંાદન,યતં્રો અને સસંાધનો દ્વારા ક્ષમતા ત્તવકાસના રકાયાશો રકાગત્તતમા ંછે. 

 

 લોકોની પરંપરાગત રીતે આપત્તિનો સામનો કરવાની ક્ષમતા 

 

િમ આપત્તિ પવૂણ ચેતવણી પવૂણ તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 
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૧ પરુ સમદુાય દ્વારા પાણીના 

સ્તર પર નજર રાખવી 

નજક્ક કરેલા ઉંચા સ્થળે 

સ્થળાતંર અને બચાવ 

ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાવ અન ે

રકાાથત્તમક સારવાર 

૨ ભકંૂપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ અન ે

રકાાથત્તમક સારવાર 

૩ દુટકાળ પચંાગંના આધારે 

વરસાદનુ ંઆંકલન , જેઠ 

મરહનામા ં પવન અન ે

વાદળની રદશા અને 

ગત્તતના આધારે આંકલન 

ઘાસચારા અને અનાજ 

સગં્રહ, કુવા અને તળાવ 

ના પાણીના વપરાશના 

ત્તનયમ ઘડવા 

પાજંરાપોળ , પરબ 

અને ઘાસચારા ડેપો શરૂ 

કરવા. 

૪ વાવાઝોડુ હવામાન ખાતા દ્વારા 

મારહતી મેળવવી 

સલામત સ્થળની ઓળખ 

અને સ્થળાતંર 

શોધ અને બચાવ અન ે

રકાાથત્તમક સારવાર 

 

૬. – HRVA વિશ્ર્લેષણ અંગેની િલામણો 

 દાહોદ જજલ્લામા જોવા મળતા જોખમો સામ ેપવૂણ તૈયારી અને જોખમો સામે રકાત્તતસાદ આપવા 

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

સાધનો તથા માનવ સસંાધનોની ઊણપ વતાણય છે. આ ઉપરાતં જન સમદુાયમા ંપવૂણ તૈયારી અંગે 

ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી સમજ ત્તવકસે તે રકાકારેના રકાયાશો આવકાયણ છે. ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામડંળ દ્વારા રાજ્યમા ંઅમલી બનેલ આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાયણિમ અન્વયે યોજના તૈયાર 

કરવા ક્ષમતાવધણન લક્ષી તથા જન-જાગતૃ્તતલક્ષી કામગીરી અમલમા ંછે. 
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પ્રકરણ:-૩.આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનુ ંમાળખુ ંરાજ્ય અને જજલ્લા કક્ષાએ 
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ડીસ્રીક્ટ  ક્રાયસીસ મેનેજમેન્ટ ગપૃ દાહોદ 

િમ નામ હોદ્દો ડીસીજી 

હોદ્દો 

ફો.ન.ં 

(ઓરફસ)  

મોબાઈલ ન.ં 

૧ શ્રી વિજય ખરાડી IAS 

 

જજલ્લા કલેક્ટર શ્રી અધ્યક્ષ 02673 

239001 

99784 06207 

 

૨ શ્રી રુભચત રાજ IAS 

 

ડી.ડી.ઓ શ્રી સભ્ય 

સભચવ 

02673 

293066 

99784 06232 

૩ શ્રી હત્તષિત ગોસાવી IAS રકાાદેત્તશક 

મ્યતુ્તનસીપલ 

કત્તમશ્નરશ્રી,વડોદરા 

સભ્ય  0265 

2493315 

9978408708 

૪ શ્રી રહતેશ જોયસર IPS એસ.પી શ્રી સભ્ય 02673 

222300 

99784 05068 

 

૫ zL એમ.જે.દવ ેGAS 

 

ત્તનવાસી અત્તધક 

કલેક્ટર શ્રી 

કસ્ન્વનીયર 02673 

239111 

 

99784 05179 

 

૬ શ્રી આર.બી ગામેતી GAS 

(I/C)\ 
જજલ્લા પરુવઠા 

અત્તધકારી શ્રી 

સભ્ય 02673 

239250 

8238528429 

૭ શ્રી.પી એન થનાવાલા કાયણપાલક ઈજનેર 

શ્રી.MGVCL 

સભ્ય 02673 

240918 

9925208146 

૮ શ્રી ત્તવજય ભાભોર  (ઈ.ચા) 

 
કાયણપાલક ઈજનેર 

શ્રી.R&B 

સભ્ય 02673 

266994 

9428367574 

૯ ડો. સી આર પટેલ મખુ્ય જજલ્લા 

આરોગ્ય અત્તધકારી 
શ્રી 

સભ્ય 02673 

239130 

7567895502 
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૧૦ શ્રી જે એસ બલેવીયા નાયબ મારહતી 

ત્તનયામક શ્રી 

સભ્ય 02673 

239242 
 

9925936257 

 

૧૧ શ્રી જે એસ ડાભી મામલતદારશ્રી 

દાહોદ 

સભ્ય 02673  

220020 
9978748657 

૧૨ શ્રી પી બી કંુભાણી મામલતદાર-

ડીઝાસ્ટર શ્રી 

સભ્ય ૦૨૬૭૩ 

૨૩૯૨૭૭ 

9879836437 

૧૩ શ્રી વી કે પરમાર 

 
એ.આર.ટી.ઓ શ્રી સભ્ય 243200 9727444455 

 

૧૪ શ્રી નવનીત પટેલ ચીફ ઓરફસર શ્રી, 
નગરપાભલકા 

સભ્ય ૦૨૬૭૩ 

૨૨૫૨૬૯ 
9586905554  

જજલ્લામા ંઉપલ્બધ ફાયર ઈમરજન્સી સેલની વિગતો 

િમ નામ હોદ્દો ઓરફસ મોબાઈલ ન.ં 

૧ શ્રી.રદપેશભાઈ જૈન  ચીફ ફાયર ઓરફસર (I/C), 
ફાયર સ્ટેશન દાહોદ 

૦૨૬૭૩-

૨૪૫૩૩૩,૨૨૨૧૦૦ 

૭૮૭૮૭૪૦૪૦૦૦ 

૨ શ્રી.મયરુભાઈ ચૌહાન ચીફ ફાયર ઓરફસર,ફાયર 
સ્ટેશન દે.બારીયા 

૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૫૫ ૯૭૨૩૬૮૦૨૪૪ 

૩ શ્રી.રદલીપભાઈ ચીફ ફાયર ઓરફસર,ફાયર 
સ્ટેશન ઝાલોદ 

૯૪૨૯૯૪૯૯૦૦ ૮૧૪૧૮૨૧૫૯૫ 
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આગાહી અને પિૂવ ચેતિણીની સસં્થા વ્યિસ્થા 

 
   

ઘટના વનયતં્રણ સચંાર તતં્ર :  

 કોઈપણ આપત્તિના અસરકારક ત્તનયતં્રણ માટે સચંાર વ્યવસ્થા અત્યતં મહત્વની બાબત 
બની જાય છે. આપત્તિ દરમ્યાન આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામા ંઆવતી સચંાર 
વ્યવસ્થા રકાણાલી નીચે આપેલી છે. 
 આપત્તિ પરરણામે કે તેની અસરને લીધે કોઈ સચંાર વ્યવસ્થા આંતરમાળખુ ંખોરવાઈ 
જાય/તટુી પડે તેવા સજંોગોમા,ં દૂર સચંાર કાયણત્તવશેષદળનુ ંનેતતૃ્વ લેતી કોઈ વ્યસ્ક્ત, આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલેલ કે અવરોધ વગરની સચંાર વ્યવસ્થા 
સતુ્તનપ્શ્ર્ચત કરવા માટે આવી સવલતો કે આંતરમાળખુ ંતાત્કાભલક પનુિઃસ્થાપન સતુ્તનપ્શ્ર્ચત કરશે. 
એકીકૃત રેરડયો સચંાર વ્યવસ્થા(ત્તસન્થેસાઇઝડ રેરડયો ક્મ્યનેુકેશન) 

 ટેલીફોન – તમામ ત્તનયતં્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પરૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 
 વાયરલેસ વ્યવસ્થા – જજલ્લામા ંવાયરલેસ વ્યવસ્થા નીચે મજુબ છે. 

1 1 
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2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

 

ચેતવણી , રાહત અને પનુિઃસ્થાપન 
   ચેતવણી એ આપત્તિ પહલેાનંી પવૂણ તૈયારી સાથે સબંતં્તધત છે. આવનારી આફત 
પહલેા તેની સભંાવનાઓ ત્તવષે જાણકારી મળે તો આકસ્સ્મક આવી પડેલ આફતમાથંી બચી શકાય અને 
જાનમાલનુ ંનકુ્શાન ઓછુ ંથાય છે. ડીસ્રીક્ટ ઓપરેશન સેન્ટર કલેક્ટર કચેરી ખાતે સતત ૨૪ કલાક 
કંરોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ રકાકારની આફતો પહલેા સમયસર ચેતવણી ધ્વારા 
નકુ્શાનની શક્યતામા ંઘટાડો કરવાનો છે. જજલ્લામા ંકોઈપણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી કોઈપણ રકાકારની 
ઘટના-દુઘણટના સામે રકાત્તતસાદ રકારિયાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીરી ત્તવના ત્તવલબંે આરંભી શકાય 
તેમજ જજલ્લા તાલકુા સ્તરેના સબંતં્તધત તમામ આત્તધકારીશ્રીઓ સાથે જરૂરી સકંલન રાખી શકાય અને 
ત્વરીત અમલવારી હતે ુ ંજરૂરી સકંલન માટે આ વ્યવસ્થા છે. 

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

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

 કોઈ પણ આપત્તિ રોકી શકાતી નથી પરંત ુ તેની સામેની પવૂણતૈયારી અને સજ્જતાથી તેની 
ભયાનક અસરો અને તીવ્રતામા ંઘટાડો જરૂર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પવૂણ તૈયારી એ જ એકમાત્ર 
ત્તવકલ્પ હોવાથી સ્થાત્તનક સમદુાયમા ંક્ષમતા વધણન થાય તે જરૂરી છે. જે અન્વયે ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન સિામડંળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી સમદુાય સ્તરે ત્તવત્તવધ 
સમહુો માટે તાલીમ કાયણિમોનુ ં આયોજન કરવામા ં આવે છે. આ ઉપરાતં સમયાતંરે આફત સામે 
પવૂણતૈયારીના ત્તવચારને ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી જન-જાગતૃ્તત લક્ષી ત્તવત્તવધ કાયણિમો દ્વારા લોકો વછિચે 
પહોંચાડવામા આવે છે. 

 આ ઉપરાતં સબંતં્તધત ત્તવભાગો જેવા કે, પોલીસ, પચંાયત, માગણ અને મકાન, વન ત્તવભાગ, 
ત્તશક્ષણ, આરોગ્ય વગેરેને જરૂરી સકંલનમા ંરહી કામગીરી કરવા માટે સભૂચત કરવામા ંઆવે છે. તાલકુા 
સ્તરે તાત્કાભલક રકાત્તતસાદ માટે લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણ ૂકં કરવામા આવે છે. તમામ લાયઝન 
અત્તધકારીશ્રીઓને આપત્તિના સમયે સજાગ અને સતકણ રહવેા તેમજ તાલકુાસ્તરે સકંલનમા ં રહવેા 
જણાવવામા ંઆવેલ છે. 

 રાહત એ આફત દરમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદનો તબક્કો છે. આફતથી થયેલ નકુ્શાનના 
કારણે વ્યસ્ક્ત માનત્તસક, શારીરરક તથા આત્તથિક રીતે ભાગંી પડયો હોય છે. જે વ્યસ્ક્ત અથવા સમદુાયને 
સમાજમા ંફરીથી તે પગભર થઈ શકે તે માટે સરકારશ્રી ધ્વારા લેવામા આવતો ત્તનણણય સવોપરી છે. 

 પનુિઃસ્થાપન આ એક એવી રકાવતૃ્તત છે કે જેમા ંજન-સમદુાયને આપત્તિ પછી, આપત્તિ પહલેાની 
પવુણવત પરરસ્સ્થત્તતમા ંલાવવા માટે કરવામા ંઆવતી તમામ રકાકારની સહાયઓ સમાવેશ થાય છે. આ 
રકારિયા ઘણા લાબંાગાળાની રકાવતૃ્તત છે. અને તે ક્યારેક પાચં, દશ વષણ અથવા તેથી વધ ુપણ સમય 
વ્યત્તતત થઈ શકે છે.  
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પ્રકરણ – ૪.રોકથામ અને ઉપશમન કાયવયોજના 

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

 ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કયો નીચે મજુબ જે બે રકાકારના છે. 
 માળખાગત કાયો: સ્થળ પર બાધંકામ અને એન્જીનીયરરિંગ,ભૌત્તતક કામ. 
 ભબન માળખાગત કાયો: અભ્યાસ, સશંોધન, ત્તનયમો, નીત્તતઓ, ક્ષમતાવધણન, જનજાગતૃ્તતલક્ષી 

કામગીરી. દરેક ત્તવભાગ પોતાની કાયણ યોજનામા ંઆવા કાયો સમાત્તવટટ કરે તેનુ ંસકંલન અમલ 
કરનાર કરી શકે. આવા કામોની વાત્તષિક સમીક્ષા કરી તેમા ંજરૂરી સધુારા વધારા કરવામા ંઆવશે. 

પરુના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓં. 

ટાસ્ક પ્રવવૃત્ત 
અમલ કરનાર 

વિિાગ 

શરૂ 
કરિાનો 
સમય 

પણૂવ 
કરિાનો 
સમય 

ફંડીગ 
સ્ત્રોત 

મરામત, 
સાફ-સફાઇ 

વરસાદના 
પાણીના ત્તનકાલ 
માટે ગટર,ડ્રેનેજ 
અને કેનાલની 
મરામત કરવી 

નગરપાભલકા,ગ.ુપા 
અને ગ.વ્ય.બોડડણ 

નમણદા 
ત્તવભાગ,R&B સ્ટેટ 

અને પચંાયત 

મે જુન 
મેન્ટેનન્સ 

ફંડ 

સ્થાત્તનક 
સસંાધનો 
ઓળખવા 

અને 
ત્તવકસાવવા 

પરંપરાગત 
સામનો કરવાના 

સાધનો અને 
કૌશલ્યોનો ત્તવકાસ 

કરવો 

DDMC ,યવુક 
મડંળો અને NGOs 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

DRMP ના 
તાલીમ 
અને 

ક્ષમતા 
વધણન 

પશ ુઆરોગ્ય 
પશઓુની 

સલામતી અંગે 
જાગતૃી 

પશપુાલન અને 
ગ્રામ ત્તવકાસ 

ત્તવભાગ 
ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

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

ટાસ્ક પ્રવવૃત્ત 
અમલ કરનાર 

વિિાગ 

શરૂ 

કરિાનો 

સમય 

પણૂવ 

કરિાનો 

સમય 

ફંડીગ સ્ત્રોત 

તાલીમ દ્વારા 

કુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

સ્વય ંસેવકો અને 

તરવૈયાની 

તક્નીકી 

કુશળતાઓ માટે 

ખાસ તાલીમ 

આયોજન કરી 

ક્ષમતા વધણન 

કરવુ ંઅને 

કુશળતા 

ત્તવકશાવવી 

ડી.ડી.એમ.સી, 
જી.એસ.ડી.એમ.એ, 

નગરપાભલકા, 
પોલીસ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 
ડી.આર.એમ 

કાયણિમ 

આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપનને 

મખુ્ય રકાવાહ 

સાથે જોડવા 

જજલ્લા સ્તરે 

ચાલતા સમદુાય 

આધારીત 

કાયણિમો સાથે 

આપત્તિ 

વ્યવસ્થાપન 

કામગીરીના 

સકંલન અંગે 

સતુ્તનશ્ર્ચીત કરવ.ુ 

 

જજલ્લાના તમામ 

લાઈન ડીપાટણમેન્ટ 

. 

DRDA/ICDS 

/ત્તશક્ષણ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

સબંધંીત 

કાયણિમની 

જોગવાઇઓ 

મજુબ 

પવૂણ ચેતવણી 
પવૂણ ચેતવણીની 

વ્યવસ્થાને 
મજબતુ બનાવવી 

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

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત  
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મોકડ્રીલ શાળાઓ,બહુમાળી 
ભવનો 

કલેક્ટર કચેરી ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત  

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવવૃત્ત અમલ કરનાર વિિાગ 

શરૂ 

કરિાનો 

સમય 

પણૂવ 

કરિાનો 

સમય 

પાણી સગં્રહ  

રકાવતૃ્તતઓને 

વેગ આપવો 

કુટંુબ સ્તરે મકાનમા ંઅને 

જાહરે ભવનોમા ંવરસાદી 

પાણીના સગં્રહનુ ંબાધંકામ 

કરાવવુ.ં 

વન ત્તવભાગ, ગ્રામ 

ત્તવકાસ અને પચંાયત 
ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

પાણીના 

સ્ત્રોતન ુ

સમારકામ 

સામદુાયીક સ્તરે વરસાદી 

પાણીના સગં્રહ માટે 

તળાવો, ખેત તલાવડી 

અને ચેકડેમોન ુબાધંકામ 

કરાવવુ.ં 

ગ્રામ ત્તવકાસ અને 

ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ 
ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

દુષ્કાળના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવવૃત્ત અમલ કરનાર વિિાગ 

શરૂ 

કરિાનો 

સમય 

પણૂવ 

કરિાનો 

સમય 

ગામોની 

ઓળખ કરવી 

અછત અને દુટકાળ 

ત્તનવારણના કામોની સભૂચ 

બનાવવી અને સ્થળ 

તારવવા 

ખેતીવાડી 

ત્તવભાગ,પચંાયત,વન 

ત્તવભાગ,મહસેલુ ત્તવભાગ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 
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કૃત્તષ લક્ષી 

મારહતી 

આપવી 

ઓછા વરસાદમા ંદુટકાળમા ં

ટકી શકે તેવા પાકો માટે 

ખેડતૂોને મારહતગાર કરવા 

અને પાણીના કરકસરયકુ્ત 

ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી ત્તવભાગ, 

પચંાયત, વન ત્તવભાગ, 

ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ 

ત્તનયત્તમત ત્તનયત્તમત 

િાિાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવવૃત્ત 
અમલ કરનાર 

વિિાગ 

શરૂ 

કરિાનો 

સમય 

પણૂવ 

કરિાનો 

સમય 

ફંડીગ 

સ્ત્રોત 

સલામત 

બાધંકામ 

વાવાઝોડાથી 

અસલામત 

મકાનો અને જાહરે 

ભવનોની ઓળખ 

કરવી અને તેને 

મજબતુ કરવી 

 

માગણ અને મકાન 

ત્તવભાગ, 

ટી.ડી.એમ.સી, 

એસ.ડી.એમ 

એત્તરકાલ જુન એ.ટી.વી.ટી 

 

િાિાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક પ્રવવૃત્ત અમલ કરનાર વિિાગ 

શરૂ 

કરિાનો 

સમય 

પણૂવ 

કરિાનો 

સમય 

સદેંશા 

વ્યવહારની 

પધ્ધત્તત 

ત્તવકસાવવી 

DEOC/તાલકુા કંટોલરૂમ 

તથા ગામ કક્ષા સધુી પવૂણ 

ચેતવણી વ્યવસ્થાને 

મજબતૂ બનાવવી. 

તાલકુા કંરોલ રૂમ 

/TDMC  

,પચંાયત,ત્તસિંચાઇ 

એત્તરકાલ જુન 
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ભકંુપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક રકાવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 

ક્ષમતા વધણન EOC /ERCનુ ં બાધંકામ તથા મજબતુી 

કરણ 

મહસેલુ ત્તવભાગ, માગણ-મકાન, 

GSDMA  

મજબતૂીકરણ નબળા મકાનો અને ખાનગી 

ભબલ્ડીંગો(શાળા,બેન્ક,શોત્તપિંગ સેન્ટર વગેરેન ુ

રેરોફીટીંગ કરાવવુ.ં 

મહસેલુ ત્તવભાગ,માગણ-મકાન 

મજબતૂીકરણ અત્તત નબળા અને જર્જરીત મકાનો અન ે

ભબલ્ડીંગો ઓળખવા અને ધરાશાયી કરવા 

મહસેલુ ત્તવભાગ, માગણ-મકાન અને 

રકાાતં અત્તધકારી. 

 

ભકંુપ ઉપશમન(મીટીગેશન)માટે ભબન માળખાગત પગલાઓ 

ટાસ્ક રકાવતૃ્તિ અમલ કરનાર ત્તવભાગ 

તાલીમ ભકંૂપ રકાત્તતરોધક બાબતો અંગે આરકિટેક્ટ, 

એન્જીનીયર,કરડયા-કારીગરોનુ ંક્ષમતાવધણન 

નગરપાભલકા, ડી.ડી.એમ.સી  

માગણ અને મકાન 

બીલ્ડીંગ કોડનો 

અમલ 

તમામ બાધંકામોમા ં ભકંુપીય સલામતી 

સબંતં્તધત નીત્તતત્તનયમોનુ ં ચસુ્ત પાલન 

કરાવવુ.ં 

નગરપાભલકા,ડી.ડી.એમ.સી  

માગણ અને મકાન 

કવાયતો હાથ 

ધરવી 

શાળા , હોસ્પીટલ અને જાહરે ભવનો માટે 

મોકડ્રીલ કરાવી. 

DEO,DPEO,CDHO,મામલતદાર 
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પ્રકરણ – ૫.પિૂવ તૈયારી કાયવ યોજના 

૧. ક્ષમતાિધવન પ્લાન 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમા ંક્ષમતાવધણન માટે નીચે મજુબની તાલીમોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 

 શોધ અને બચાવ 

 રકાાથત્તમક સારવાર 

 પવૂણ ચેતવણી 

 સ્થળાતંર 

 નકુશાન અને આકારણી 
૨. તાલીમની જરૂરીયાતનુ ંવિશ્ર્લેષણ 
 તાલીમથી વ્યસ્ક્તને અને સમહૂના ંજ્ઞાન , આવડત અને વ્યવહારમા ંબદલાવ આવે છે. ભાવાત્મક 
અને જ્ઞાનાત્મક પાસાઓમા ંઅસર થાય છે. જેથી વ્યસ્ક્ત અને સમહૂની કામગીરી વધુ ંસારી બને છે. આ 
માટે આગાઉથી તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના આધારે તાલીમ અને ક્ષમતાવધણનનુ ં
આયોજન કરવુ.ં 

 વતણમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી. 
 કાયણ ત્તવશ્ર્લેષણ(નવા અથવા વ્યવસ્થામા ંકરેલી સધુારાવધારા) 
 તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરવી. 
 તલીમની જરૂરીયાતનુ ંસરવૈયુ.ં 
 તાલીમની વૈકપ્લ્પક વ્યવસ્થા નક્કી કરવી. 
 તાલીમ ખચણ – લાભનુ ંત્તવશ્ર્લેષણ કરવુ.ં 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો માટે કરવાની તાલીમો. 
 ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોના ં અત્તધકારીઓ અને કમણચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખીને તેના 
આધારે તેમના માટે તાલીમ કાયણિમો ગોઠવવામા ંઆવે છે. આ રકારિયાથી તાલીમ માટેના ંત્તવષયો અને 
રકારિયાઓ તારવી શકાય. 
 દરેક ત્તવભાગે પોતાના સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાને મજબતુ કરવા માટેની તાલીમ કાયણિમોની સભૂચ 
અને સમયસારણી બનાવવા ંસરિય છે. સામાન્ય રીતે આ રકારિયા જજલ્લા કે રાજ્ય સ્તરેથી થાય છે. 
તાલકુા સ્તરે તાલીમની જરૂરીયાત ઓળખી તે મજુબની તાલીમ આયોજન કરી વધ ુસારી ગણુવિાલક્ષી 
તાલીમનુ ંઆયોજન થાય. 

 અત્યાર સધુીના અનભુવોમાથંી દરેક ત્તવભાગો માટે નીચે મજુબના તાલીમ કાયણિમો હાથ ધરવામા ં
આવે છે. 

I. ત્તવત્તવધ સ્તરે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ઓરીયન્ટેશન. 
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II. પોલીસ, સ્વાસ્થ્ય, મહસેલુ, પચંાયત ગ્રામ ત્તવકાસ, વન ત્તવભાગ વગેરે માટે આગ સલામતી 
અંગેની કૌશલ્યવધણન તાલીમ કાયણિમ. 

III. ઈમરજન્સી રીસપોન્સ સાથે સકંળાયેલ ત્તવત્તવધ યતુ્તનટ જેવા ં કે,પોલીસ,નગરપાલીકા ફાયર 
ભિગેડ,હોમગાડણ,જી.આર.ડી ,એન.એસ.એસ. ,એન.સી.સી. વગેરે માટે શોધ અને બચાવ તાલીમ. 

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

વગેરે માટે રકાાથત્તમક સારવાર અને આરોગ્ય તાભલમ 

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

 પચંાયતો,સમદુાયો માટે, CBDP રાહત, નકુ્શાન આકારણી ત્તનયમો અને તાલીમ. 
 NGOs અને CBOs/SHGs, CBDP, ત્તનિઃસહાયતા અને જોખમ આંકલન. 
 સમદૂાયના ંકાયણદળો માટે શોધ બચાવ,રકાાથત્તમક સારવાર, સલામત સ્થળે ખસેડવાની પધ્ધત્તતઓ, 

પવૂણ ચેતવણી વગેરે અંગે. 

૩. તાલીમ આયોજન વ્યિસ્થા. 

કાયણ રકાવતૃ્તિ જવાબદાર ત્તવભાગ 

તાલીમની 

જરૂરીયાતનુ ં

ત્તવશ્લેષણ  

આપત્તિ વ્યવસ્થાનમા ં ત્તવભાગોની ભતૂ્તમકા અન ે

જવાબદારીઓની ઓળખ કરવી. 

 મહસેલુ અને ડેપ્યટુી કલેક્ટર 

 સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગ 

 મહસેલુ ત્તવભાગ 

 GSDMA/GIDM 

 તમામ કાયણરકાણાલી મજુબના 

ત્તવભાગો 

  

  

 જાહરે કે્ષત્રો  

 ખાનગી ક્ષેત્રો 

 NGOs અને અન્ય સગંઠનો 

ત્તવભાગોની ભતૂ્તમકા અને જવાબદારીઓને આગળ 

લઈ જવા માટે ત્તવત્તવધ રહતધારકોની ઓળખ 

કરવી. 

તાલીમ જરૂરીયાત ત્તવશ્લેષણ સતત ચાલ ુરાખવુ ં

તાલીમની જરૂરીયાત મજુબ તાલીમની રડઝાઇન 

તૈયાર કરવી. 

સસંાધનોની વ્યવસ્થા કરવી. 

તાલીમ કરવી. 
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૪. એજન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોટોકોલ વ્યિસ્થા. 

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

૫. બચાિ સાધનોની ઓળખ અને જથ્થાની ચકાસણી. 

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

૬. ચેતિણી તતં્રની ચકાસણી કરિી. 

 જજલ્લા કક્ષાના કંરોલ રૂમને મળતા પવૂણ ચેતવણી અંગેના સદેંશાઓ સચુારુ રૂપથી સ્પટટ રીતે 
તાલકુા અને ગામ સ્તર સધુી પહોંચે તે માટેની 

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

તમામ કંરોલરૂમ વછિચે આંતરીક સકંલનની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે. 

૭. ત્િરીત પ્રવતસાદ ટીમો િછચેનુ ંસકંલન 

 જજલ્લામા ંકોઈપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્યાન આપવાના થતા ંરકાત્તતસાદ માટે નીચે મજુબના 
ત્તવભાગો પાસે ઈમરજન્સી રટમોનુ ંઆંતરીક ચકાસણી 

1. આરોગ્ય ત્તવભાગ 
2. પોલીસ ત્તવભાગ 
3. નગરપાભલકા –ફાયર ઈમરજન્સી ત્તવભાગ 

૮. સ્િૈચ્છિક સસં્થાઓ અને અન્ય ડહત ધારકો સાથે સકંલન 

 જજલ્લામા ંકોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન રકાત્તતસાદ રાહત બચાવ પનુવણસન રકાાથત્તમક સારવાર વગેરે 
જેવી કામગીરી દરમ્યાન સ્વૈપ્છિછક સસં્થાઓ તથા અન્ય રહત ધારકોનો મહત્વન ુયોગદાન રહતે ુહોય છે. 
જજલ્લામા આવેલા સ્વૈપ્છિછક સસં્થાઓને રહત ધારકોની યાદી પરરત્તશટટમા સામેલ છે. 
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૯. પરુ અને િાિાઝોડા સાથે ઋત ુગત પિૂવ તૈયારી 

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

૧૦. પિૂવ ચેતિણી વ્યિસ્થા (EWS) અને આપવત્ત બાદની સચૂનાઓ.  

 ઘણીવાર એવ ુબને કે આપત્તિ અંગેનો સદેંશો અને ચેતવણી અંતરરયાળ જગ્યાએ રહલેા લોકો 
સધુી સમયસર પહોંચાડી શકાતો નથી. અમકુવાર આપત્તિ પહલેા અને દરમ્યાન અફવાઓના કારણે 
પહોંચતી મારહતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પટટ, યોગ્ય સમહૂને 
ચેતવણી સદેંશ પહોંચાડવાથી આપત્તિની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. ત્તવશ્વાસપાત્ર મારહતી સમયસર 
પહોંચાડવા માટે ICS (કમાન્ડ , કંરોલ અને કમ્યતુ્તનકેશન) મહત્વની છે. 

પિૂવ ચેતિણી કાયવ યોજના 

કાયણના 

રકાકાર 

પરુ વાવાઝોડુ ઔદ્યોગીક/ 

કેમીકલ 

સનુામી 

હાલની 

પવૂણ 

ચેતવણી 

વ્યવસ્થા 

ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ/ડેમ 

ઓથોરીટી/હવામાનખાત ુ

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

ગામો 

હવામાનખાત ુ

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 

ઈન્ડરસ્રીઝ 

એસોત્તસએશન 

 

DCG 

 

LCG 

 

મામલતદારશ્રી 

હવામાનખાત ુ

 

કલેક્ટરશ્રી 

 

મામલતદારશ્રી

/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

ગામો 
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જવાબદાર 

ત્તવભાગ 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

DEOC 

મામલતદારશ્રી

/ 

ટી.ડી.ઓશ્રી 

 

 

સકંટના રકાકાર પરુ વાવાઝોડુ ભકંુપ દુટકાળ 

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

આવરી લીધેલ ગામ જે-તે સકંટના જોખમો સભંત્તવત ગામો. 

ચેતવણી અને સદેંશા ન પહોંચતા 

હોય તેવા ગામો/વસાહત 

જે તે સમદુાય ગામોમા ંદુર રહતેા હોય .દા.ત. – માછીમાર,મીઠા 

કારીગરો,માલધારી વગેરે 

સમયમયાણદામા ંચેતવણીના સદેંશા 

પહોંચાડવા માટેના જરૂરી 

પગલાઓ. 

કાયણદળોમા ંગામોમા ંદૂર વસવાટ કરતા પરરવારોનો સમાવેશ 

કરવો અને સદેંશા વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી 

 

૧૧. આગોતરી વ્યિસ્થા 

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

 ત્તવસ્તાર અને સકંટ અનસુાર જરૂરી સામગ્રીની સચુી તૈયાર કરવી. આ માટે ત્તવસ્તારના લોકોની 
ત્તનિઃસહાયતા, વપરાશ અને સસં્કૃત્તતને ધ્યાને લેવા. 

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

 આવી સાધન-સામગ્રી પહોંચાડી શકે તેવા ત્તવિેતા અને સ્ત્રોત નક્કી કરવા. 
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 આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સામગ્રીના ં ગોડાઉન, સપ્લાયસણનુ ં નેટવકણ તૈયાર રાખવુ ં જેથી 
સત્વરે સેવા પહોંચાડી શકાય. 

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

૧૨. સમદુાય જાગવૃત, વશક્ષણ અને પિૂવતૈયારી.  

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

૧૩. પ્રોક્યોરમેન્ટ (ટેન્ટ, ધાબડા, સાધનો િગેરે) 

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

૧૪. એસ.ડી.આર.એન. અપડશેન 

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

૧૫. િી.આઈ.પી માટે ખાસ વ્યિસ્થા અને પ્રોટોકોલ 

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

 ઈમરજન્સી સમયે VIP અને VVIPની સ્થળ મલુાકાતોથી શોધ અને બચાવ, રકાાથત્તમક સારવાર 
જેવા કાયોમા ંઅવરોધ ન આવે તેનુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે છે 

૧૬. મીડીયા મેનેજમેન્ટ અને માડહતી પ્રસારણ 

 ત્તરકાન્ટ અને ઈલેક્રોત્તનક મીરડયાની ભતૂ્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોંચાડવા માટે 
મહત્વની બની રહ ેછે. માધ્યમો આવા સમયે શાભલનતા પવૂણક વતી જન સમદુાયની તકલીફો ઓછી 
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કરવામા ંમહત્વની ભતૂ્તમકા ભજવી શકે છે. આપત્તિ અંગે પવૂણતૈયારી, રકાત્તતભાવની રીતો વગેરે અંગે ખબુ 
જ સારી મારહતી લોકો સધુી બહોળા રકાકારથી પહોંચાડી શકે. સામાન્ય રીતે કોઇપણ સકંટ કે આપત્તિઓમા ં
સમદુાયને સ્પટટ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખબુ જ જરૂરી છે. તેથી માધ્યમોની ભતૂ્તમકા ઘણી મહત્વની 
છે. રાજ્ય સ્તરની EOC મા ંમીરડયા સેલ શરૂ કરી માધ્યમો સાથ ેસકંલનની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરી 
છે. જે સતત કાયણરત છે. આપત્તિના ંસમયે અત્તધકારી દ્વારા ત્તરકાન્ટ અને ઈલેક્રોત્તનક મીરડયાને સમયાતંરે 
અપડેટ કરવામા ંઆવે છે. જેથી ભબનજરૂરી અફવા અને ગેર જવાબદારીવાળી મારહતીનો રકાસાર અટકે. 
આવી વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તરે પણ હોય છે,તેની મદદ લેવામા ંઆવે છે. 

૧૭. દસ્તાિેજી કરણ   

 જજલ્લામા ંબનતા કોઈપણ આપત્તિ દરમ્યાન તેની સામે આપવામા આવેલ રકાત્તતસાદ રકારિયા 
દરમ્યાન જોવા મળેલ ત્તવત્તવધ ત્તવભાગોના, અસરગ્રસ્ત લોકોના અને અન્ય એજન્સીઓના રકાત્તતભાવ અંગે 
દસ્તાવેજી કરણ થાય તે જરૂરી છે. જેથી કરી સમગ્ર રકારિયા દરમ્યાન તતં્ર દ્વારા રહી જવા પામેલ ક્ષત્તતઓન ે
ઓળખી શકાય અને તેને ભત્તવટયમા ંપનૂરાવતીત થતી ટાળી શકાય. 
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પ્રકરણ – ૬.પનુઃસ્સ્થવત  

 આપત્તિ અસરગ્રસ્ત ત્તવસ્તાર અને લોકોને પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ંઅથવા વધ ુસારી સ્સ્થત્તતમા ંલાવવાનુ ં
કાયણ આ પ્લાનનુ ંછે. આપત્તિને કારણે જરૂરી સેવાઓ,માળખા,લોકોનુ ંજીવનત્તનવાણહ, સ્વાસ્થ્ય અને સમગ્ર 
જીવનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્વરે આ બધા પાસાઓ પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ંલાવવા. ભૌત્તતક માળખાઓને 
અને જીવન જરૂરી સેવાઓ પનુિઃસ્સ્થત કરવા માટે આ મજુબની રણનીત્તત ધ્યાને લેવી. 

 પહલેા કરતા વધ ુ સારૂ બાધંવ ુ : નવા બાધંકામ કાયો એવી રીતે કરવા કે જે પનુિઃ આવી 
આપત્તિઓમા ંનકુ્શાન ન પામે. 

 સહભાગી યોજના : લોકોની સામાજીક અને સસં્કૃત્તતક શૈલી અને જરૂરીયાતોને ધ્યાનમા રાખી ફરી 
બાધંકામ અને કાયો કરવા. આ માટે આયોજનમા ંરહતધારકોને સહભાગીતા આવશ્યક છે. 

 સકંલન : પનુિઃસ્સ્થત્તતમા ંલાવવાનુ ંઆયોજન ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સાથે સકંલન રૂપે તૈયાર કરવુ.ં 
આવા આયોજનો માટે ત્વરીત નકુ્શાનનુ ંઆંકલન અને લોકોની જરૂરીયાતનુ ંઆંકલન અગત્યનુ ંપાસ ુ
છે.  

 નીચે મજુબના ત્તવત્તવધ કે્ષત્રોને પનુિઃસ્સ્થત કે કાયણરત કરવા. 
 મહત્વની સેવાઓ – વીજળી ,પાણી,સચંાર,વાહન વ્યવહાર,સ્વછિછતા,સ્વાસ્થ્ય. 
 માળખા/બાધંકામ – આવાસ, જાહરે ભવન અને રસ્તા. 
 જીવનત્તનવાણહ – કૃત્તષ, કુરટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોજગાર. 

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

 મહત્વની સેવાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયણરત કરવી. 
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પ્રકરણ – ૭.સ્થળાતંર યોજના  

 
 જજલ્લામા ંજ્યા નદી, વોકળા તથા ત્તનચાણવાળા ત્તવસ્તારો આવેલા છે. જ્યા ંભારેથી અત્તતભારે 
વરસાદ દરમ્યાન અથવા ઉપર વાસમાથંી આવતા ંપાણીની વધ ુઆવકને કારણે સ્થળાતંર કરવાની 
જરૂરયાત પડી શકે છે. આ માટે સ્થાત્તનક જજલ્લા / તાલકુા તતં્ર સ્થળાતંર કરવા માટે રેકટર, રક, છકળા, 
જીપ જેવા વાહનોની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવા માટે સક્ષમ છે. જે માટે સ્થાત્તનક નગરપાભલકા, માગણ અન ે
મકાન ત્તવભાગ તથા અન્ય ખાનગી એજન્સીઓની મદદ મળી શકે છે. પરરસ્સ્થત્તત ક્ષમતા બહાર હોય તેવા 
સમયે હલેીકોપ્ટર/મેજર સચણ ઓપરેશન જેવા સજંોગોમા ંસ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના સકંલનમા 
રહી સ્થળાતંર કરવા આવશે. 
 સ્થળાતંર દરમ્યાન જે તે સ્થળો પર ઉપલબ્ધ સરુભક્ષત આશ્રય સ્થાનો જેવા કે શાળા, કમ્યનુીટી 
હોલ, વાડી, કે અન્ય ધાત્તમિક પરરસરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. જે ત્તવગતો જેતે મામલતદારશ્રી ધ્વારા 
ટી.ડી.એમ.પી.મા ં સામેલ કરવી. સ્થળાતંરની સ્સ્થત્તત દરમ્યાન અસરગ્રસ્તોને ભોજન/પાણી/મેડીકલ 
વગેરે જેવી આવશ્યક વ્યવસ્થા માટે સ્વૈપ્છિછક સસં્થાઓ, ધામીક સસં્થાઓ, પોલીસ/ જજલ્લા પરુવઠા 
ત્તવભાગ/ જજલ્લા આરોગ્ય ત્તવભાગ દ્વારા તાત્કાભલક ધોરણે જરૂરી સાધનસામગ્રી સ્થળ પર પહોંચાડવા 
અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામા ંઆવશે. 
 આ માટે સ્થાત્તનક સ્તરે સસ્તા અનાજની દુકાનો પર એડવાન્સ પરુવઠો પરુો પાડવામા ંઆવશે. 
સલામત આશ્રય સ્થાનો પર રકાાથત્તમક સતુ્તવધાઓ પરુતી માત્રામા ંઉપલબ્ધ બને તે અંગે તાલકુા સ્તરેથી 
રકાાતં અત્તધકારીશ્રી/ મામલતદારશ્રી/ તાલકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી/ ચીફ ઓરફસરશ્રી/ પોલીસ 
ઈન્સ્પેક્ટરશ્રી અને બ્લોક હલે્થ ઓરફસર દ્વારા પરુતી કાળજી લેવામા આવશે. 
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૭.૧ પશ ુસ્થળાતંર તથા અન્ય કાળજી 
 

 લોકોને ભારે વરસાદ અંગેની ચેતવણી દરમ્યાન પશઓુ બાબતે સતકણતા તથા કાળજી લેવા 
અંગેની જાણ કરવી. 

 સ્થળાતંર કરવાની સ્સ્થત્તત દરમ્યાન પશઓુને ખીલાથી છુટા કરવાન ુ ન ભલેુ તે માટે 
અવારનવાર પચંાયત મારફતે જાહરેાત કરાશે. 

 સબંતં્તધત ઋત ુદરમ્યાન ફેલાતા પશ ુરોગોને પહોંચી વળવા અંગે જજલ્લા પશપુાલન ત્તવભાગ 
પોતાની ટીમને તૈયાર રાખશે તથા દવાઓના પરુતા જથ્થાની ખાત્રી કરશે. 

 જજલ્લા પશપુાલન ત્તવભાગ જજલ્લામા ંસિંમક રોગોની સભંાવનાવાળા ત્તવસ્તારોની ઓળખ કરી 
તે અંગેના પશ ુસારવાર કેમ્પનુ ંઆયોજન કરી લોક જાગતૃ્તત ફેલાવશે. 

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

ઘાસચારાની રકાાપ્તીના સ્ત્રોતનો અગાઉથી આયોજન કરશે. 

જજલ્લા પશપુાલન ત્તવભાગના અત્તધકારીશ્રીઓ 

િમ અત્તધકારીશ્રીનુ ંનામ હોદ્દો હાલનુ ંફરજનુ ંસ્થળ સપંકણ નબંર 

૧ ડો.કે.એલ.ગોસાઈ નાયબ પશપુાલન ત્તનયામક 

જજ..પ.દાહોદ (ઈ/ચા) 

પશપુાલન શાખા 

જજ.પ.દાહોદ 

૯૪૨૬૦૬૧૨૧૯ 

 

પશસુારિાર સસં્થાઓ, પશભુચડકત્સા અવધકારીશ્રીઓના તથા તાલકુા નોડલ અવધકારીશ્રીઓની માડહતી 

ક્રમ તાલકુાનુનંામ 
પશભુચડકત્સાઅવધકારીશ્રીનુ ં

નામ 
હાલનુ ંફરજનુસં્થળ 

તાલકુા 
નોડલપશભુચડકત્સા 
અવધકારીશ્રી સપંકવ  

નબંર 

૧ દાહોદ 
ડો.જે.આર.પચંાલ 

ઈ/ચા પશદુિાખાના દાહોદ 
૯૪૨૯૧૪૬૮૯૪ 

પશદુિાખાના કતિારા દાહોદ 
ડો. જે. ડી નીનામા ફરતા પશ ુદિાખાના દાહોદ ૭૮૭૪૪૨૬૭૯૭ 

૨ ગરબાડા ડો.ય.ુઆર.બાડરઆ 
ઈ/ચા પશદુિાખાના ગરબાડા ૯૯૦૯૮૮૦૪૯૭ 
પશ ુદિાખાના પાટીયા ૯૯૦૯૮૮૦૪૯૭ 

૩ ઝાલોદ 
ડો.એન.કે.પ્રજાપવત 

પશદુિાખના ઝાલોદ ૯૫૮૬૭૯૯૩૯૨ 
ઈ/ચા પશદુિાખના મહડુી ૯૫૮૬૭૯૯૩૯૨ 

ડો.કે.કે.પ્રજાપવત ઈ/ચા પશદુિાખના લીમડી ૯૫૮૬૨૧૫૬૪૭ 
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૪ સજંેલી ડો.એસ.એસ.દેિડા પશદુિાખાના સજંેલી ૯૪૨૮૦૭૬૩૦૩ 

૫ ફતેપરુા 
ડો.એન.એમ.સગંાડા 

ઈ/ચા પશદુિાખાના ફતેપરુા ૮૭૩૩૯૭૫૯૨૧ 
ઈ/ચા પશ ુદિાખાના ગઢરા  ૮૭૩૩૯૭૫૯૨૧ 
ઈ/ચા પશ ુદિાખાના ઘઘુસ ૮૭૩૩૯૭૫૯૨૧ 
પશ ુદિાખાના સખુસર ૮૭૩૩૯૭૫૯૨૧ 

ડો.િી.એ.પટેલ પશદુિાખાના જિેશી ૮૮૪૯૮૬૩૬૦૪ 

૬ લીમખેડા 
ડો.િાય.િી.નાયક ફરતા પશદુિાખના લીમખેડા ૯૪૨૬૪૯૮૫૯૭ 
ડો.એ.એમ.પચંાલ પશદુિાખના લીમખેડા ૯૬૨૪૬૬૪૬૦૪ 

૭ વસિંગિડ ડો.કે.કે.પ્રજાપવત પશદુિાખના રણધીકપરુ ૯૫૮૬૨૧૫૬૪૭ 

૮ દે.બાડરઆ ડો.કે.કે.પ્રજાપવત 
ઈ/ચા પશદુિાખાના દે.બાડરઆ ૯૫૮૬૨૧૫૬૪૭ 
ઈ/ચા પશદુિાખાના પીપલોદ ૯૫૮૬૨૧૫૬૪૭ 

૯ ધાનપરુ ડો.એ.એમ.પચંાલ 
ઈ/ચા પશદુિાખાના ધાનપરુ ૯૬૨૪૬૬૪૬૦૪ 
ઈ/ચા પશદુિાખાના મડંોર ૯૬૨૪૬૬૪૬૦૪ 

 

જજલ્લા પચંાયત સચંાભલત કી િીલેજ સેન્ટર, પ્રાથવમક પશ ુસારિાર કેન્વો તથા પશધુન વનડરક્ષકશ્રીની 
માડહતી 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ પશધુન વનરીક્ષકશ્રીનુ ંનામ હાલનુ ંફરજનુ ંસ્થળ સપંકવ  નબંર 

૧ દાહોદ 

શ્રી બી.ડી.િરપોડા 
પ્રા.પ.સા.કેન્ર અનાસ તા.દાહોદ ૯૮૯૮૬૫૨૬૨૧ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર કઠલા તા.દાહોદ ૯૮૯૮૬૫૨૬૨૧ 

શ્રી જે.એમ.િટ્ટ ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર રામપરુા તા.દાહોદ ૯૪૨૬૩૯૦૮૯૨ 
શ્રી િી.એન.પટેલ ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર રાણાપરુ તા.દાહોદ ૯૪૨૬૩૯૦૬૯૪ 
શ્રી એસ.એમ.બારીયા ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્રબોરડી તા.દાહોદ ૯૮૨૫૨૯૪૨૭૮ 

૨ ગરબાડા 

શ્રીએન.જે.બામણીયા પ્રા.પ.સા.કેન્ર જેસાિાડા તા.ગરબાડા ૯૪૨૭૭૧૭૭૫૫ 
શ્રીએન.જે.બામણીયા ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર અિલોડ તા.ગરબાડા ૯૪૨૭૭૧૭૭૫૫ 

શ્રી િી.એન.પટેલ 
પશધુન ઉત્પાદન કેંર ગાગંરડા 
તા.ગરબાડા 

૯૪૨૬૩૯૦૬૯૪ 

૩ દે.બાડરઆ શ્રીબી.એમ.પટેલીયા 
પ્રા.પ.સા.કેન્ર સેિવનયાતા.દે.બાડરઆ ૯૪૨૬૫૮૧૮૨૬ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર સાગટાળા 
તા.દે.બાડરઆ 

૯૪૨૬૫૮૧૮૨૬ 

૪ ધાનપરુ શ્રીઆર.એમ.પ્રજાપવત 
પ્રા.પ.સા.કેન્ર દુધામલી તા.ધાનપરુ ૯૪૨૭૦૩૫૩૭૨ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર ઝાબ ુતા.ધાનપરુ ૯૪૨૭૦૩૫૩૭૨ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર કંજેટા તા.ધાનપરુ ૯૪૨૭૦૩૫૩૭૨ 

૫ લીમખેડા શ્રીપી.એમ.વનનામા 
પ્રા.પ.સા.કેન્ર ચીલાકોટા તા.લીમખેડા ૮૧૪૧૯૧૧૫૨૧ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર ઢઢેલા તા.લીમખેડા ૮૧૪૧૯૧૧૫૨૧ 

૬ ઝાલોદ શ્રીએ.ડી.ડક્રશ્ચન પ્રા.પ.સા.કેન્ર ચાકલીયાતા.ઝાલોદ ૯૪૨૭૬૯૭૬૪૧ 
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ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર ગલુતોરા તા.ઝાલોદ ૯૪૨૭૬૯૭૬૪૧ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર ગામડી તા.ઝાલોદ ૯૪૨૭૬૯૭૬૪૧ 

શ્રી જે.એમ.િટ્ટ ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર ભબલિાણી તા.ઝાલોદ ૯૪૨૬૩૯૦૮૯૨ 
શ્રીએસ.એમ.બારીયા પ્રા.પ.સા.કેન્ર વમરાખેડી તા.ઝાલોદ ૯૮૨૫૨૯૪૨૭૮ 

૭ સજંેલી શ્રી.બી.પી.વનનામા 
પ્રા.પ.સા.કેન્ર ડહરોલા તા.સજંેલી ૯૮૨૫૪૪૩૫૭૪ 
ઈ/ચા પ્રા.પ.સા.કેન્ર માડંલી તા.સજંેલી ૯૮૨૫૪૪૩૫૭૪ 

૮ ફતેપરુા શ્રીઆર.ડી.ગામીતી પ્રા.પ.સા.કેન્ર બલૈયા તા.ફતેપરુા ૯૪૨૭૦૫૬૨૫૧ 
૯ સીંગિડ શ્રી જે એમ િટ્ટ પ્રા.પ.સા.કેન્ર મનુાિણી તા.વસિંગિડ ૯૪૨૬૩૯૦૮૯૨ 
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પ્રકરણ:-૮.મેડીકલ અને હોસ્સ્પટલ મેનેજમેન્ટ 

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

તાલકુા ૦૯  

આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૬૩૭  

રકાાથત્તમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૯૭  

સામરુહક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૧  

જજલ્લા ત્તસવીલ હોસ્સ્પટલ ૧ ઝાયડસ હોસ્પીટલ દાહોદ, 

તા.જી. દાહોદ  
 

તાલકુા દીઠ આરોગ્ય સવુિધા 

િમ તાલકુા ન ુનામ CHCની સખં્યા PHCની સખં્યા 
૧ દાહોદ ૩ ૧૮ 
૨ દે.બારીયા ૨ ૧૧ 
૩ ધાનપરુ ૨ ૯ 
૪ ફતેપરુા ૩ ૧૩ 
૫ ગરબાડા ૨ ૧૦ 
૬ લીમખેડા ૩ ૭ 
૭ ઝાલોદ ૪ ૧૬ 
૮ સજંેલી ૧ ૫ 
૯ સીંગવડ ૧ ૮ 
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રકાકરણ:-૯.મીરડયા મેનેજમેન્ટ  

 ત્તરકાન્ટ અને ઈલેકરોત્તનક મીરડયાની ભતૂ્તમકા આપત્તિની ચેતવણી અને ત્તવગતો પહોંચાડવા માટે 
મહત્વની છે. રકાસારણ માધ્યમો આવા સમયે શાભલનતા પવૂણક વતી જન સમદુાયની તકલીફો ઓછી 
કરવામા ંમહત્વની ભતૂ્તમકા ભજવી શકે. આપત્તિ અંગે પવૂણતૈયારી,રકાત્તતભાવની રીતો,બચવાની રીતો વગેરે 
અંગે ખબૂ જ સારી મારહતી બહોળા રકાકારથી પહોંચાડી શકે છે. સામાન્ય રીતે કોઈપણ સકંટ કે 
આપત્તિઓમા ંસમદુાયને સ્પટટ અને સાચી જાણકારી મળે તે ખબુ જ જરૂરી છે. તેથી માધ્યમોની ભતૂ્તમકા 
ઘણી મહત્વની છે. આપત્તિના ંસમયે યોગ્ય અત્તધકારી દ્વારા ત્તરકાન્ટ અને ઈલેક્રોત્તનક મીરડયાને સમયાતંરે 
અપડેટ કરતા રહવે ુ.ં જેથી ભબનજરૂરી અફવા અને ગેર જવાબદારીવાળી મારહતીનો રકાસાર અટકે. આવી 
વ્યવસ્થા આપત્તિ દરમ્યાન DEOC સ્તરે પણ હોય છે.તેની મદદ લેવી. આ કામગીરી માટે નાયબ મારહતી 
ત્તનયામકશ્રીને નોડલ ઓરફસર તરરકે ત્તનયકુ્ત કરાશે. 
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પ્રકરણ:-૧૦.બજેટ વ્યિસ્થા. 

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

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મજુબના ત્તવત્તવધ ખચણ માટે અલગ-અલગ સ્ત્રોતથી નાણાકંીય આયોજન 
કરવ.ુ 

 કેન્દ્ર અને રાજ્ય ડીઝાસ્ટર રીસ્પોંસ ફંડ 

નામ હતે ુ નાણંાકીય વ્યવસ્થા યોજના હઠેળ 

કરી શકાય 

તેવી રકાવતૃીઓ 

જવાબદાર 

ત્તવભાગ 

કેન્દ્ર ડીઝાસ્ટર 

રીસ્પોંસ ફંડ 

(NDRF) 

રાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર રોકડ રકાકારની 

રાહત 

મહસેલુ 

ત્તવભાગ 

રાજ્ય ડીઝાસ્ટર 

રીસ્પોંસ ફંડ 

(SDRF) 

રાહત સહયોગ ૭૫ ટકા કેન્દ્ર સરકાર, 

૨૫ ટકા રાજ્ય સરકાર 

રોકડ રકાકારની 

રાહત 

મહસેલુ 

ત્તવભાગ 

જજલ્લા 

આયોજન મડંળ 

ક્ષમતા વધણન ૧૦૦ ટકા કેન્દ્ર સરકાર તાલીમ, 

જનજાગતૃી, 

શૈક્ષભણક 

સામગ્રી, મોક 

ડ્રીલ 

મહસેલુ 

ત્તવભાગ 

ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો પવૂણ તૈયારી અને 

ઉપશમન 

ત્તવભાગના બજેટમાથંી ડી.આર.આર. , 

પવૂણ તૈયારી 

અને ઉપશમન 

ત્તવત્તવધ 

ત્તવભાગો 
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જજલ્લા 

આયોજન મડંળ 

કોઈપણ જાહરે કાયણ એમ.પી અને ધારા 

સભ્ય અને ગ્રાન્ટ 

પવૂણતૈયારી, 

ક્ષમતાવધણન 

અને 

પનુિઃસ્થાપન 

સ્થાત્તનક 

સસં્થા અને 

ત્તવત્તવધ 

ત્તવભાગો 

બહારની 

સસં્થાઓની 

સહાય 

પનૂિઃસ્થાપન, 

ઉપશમન, 

અને પવૂણતૈયારી માટે 

DRRના કાયણિમ 

બહારની સસં્થાઓની 

સહાય માથી દ્વદ્વપક્ષીય 

અથવા બહુપક્ષીય 

વ્યવસ્થા કરવી 

DRR 

કાયણિમમા ં

માળખાગત 

સતુ્તવધાઓમા ં

સધુારા, 

ટેક્નોલોજીનો 

હસ્તકે્ષપ  

મહસેલુ 

ત્તવભાગ 

દાતા કોઈપણ તમામ દાન રોકડ 

અથવા અન્ય રકાકારે 

કોઈ પણ DDMA/ 

TDMA 

CSR કોપોરેટ નફાના ત્રણ ટકા કોઈ પણ  

જાહરે અપીલ તત્કાલ રાહત પણૂણ અથવા અંશતિઃ 

બહારનુ ંફંડ 

તત્કાલ રાહત 

અને 

પનુિઃત્તનમાણણ 

DDMA/ 

TDMA 
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પ્રકરણ:-૧૧.યોજના તૈયાર કરિી અને સધુારા 

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

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

રકાાથત્તમક સભ્યોની જવાબદારીમા ંથતા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. આવી યોજનાની વાત્તષિક 
સમીક્ષા કરવી અને તેને વખતોવખત સધુારવી. 

સદંિવ વિિાગ:- 

 ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન એ જજલ્લામા ં કોઈ પણ આફતના સમયે એક માગણદશીકા તરીકે 
ઉપયોગી થાય છે. આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પધ્ધત્તત અલગ-અલગ 
હોય છે. અને અમકુ ચોક્ક્સ ત્તવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે. અને અમકુ આફતો સમગ્ર જજલ્લા તતં્ર ને 
અસર કરે છે. 

 તાલકુા રીસપોન્સ માટે તાલકુા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી) 
 શહરેી ત્તવસ્તાર માટે શહરેી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (સી.ડી.એમ.પી) 
 રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના (એસ.ડી.એમ.પી ભાગ-૧ અને ભા-૨) 
 ત્તવત્તવધ રકાકારના ત્તવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન , કન્ટીજન્સી પ્લાન 
 ફ્લડ મેમોરેન્ડમ 
 જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્વારા તૈયાર કરવામા આવેલ આઈ.ઈ.સી મટીરીયલ 

સહાયક દસ્તાિેજો 

 કોમ્યનુીકેશન પ્લાન  
 ત્તવભાગીય રીસપોન્સ પ્લાન 
 એસ.ડી.આર.એન.ડેટાબેઝની ત્તવગતો અને ઈન્વેન્ટરી  

 

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

 આ એક રાજ્ય કક્ષાએ આપત્તિ સ્ત્રોત માળખનુ ંનેટવકણ છે. તે જરૂરી મારહતીને એકઠી કરી સગં્રહ 
કરે છે. અને ત્યાર બાદ રીપોટણના સ્વરૂપમા મારહતી પરુી પાડે છે. આ નેટવકણમા ંનાખેલ મારહતી જીસ્વાન 
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નેટવકણ પરથી વેબ એડ્રેસ પરથી તાલકુા, શહરે તથા ગામની સચોટ મારહતી મેળવી શકાય છે. ગજુરાત 
રાજ્યની બધી કચેરીઓને ફાયબર ઓપ્ટીક કેબલ દ્વારા જોડવામા ંઆવેલ છે. 
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પડરવશષ્ટ – ૧ 

જજલ્લામા ંઆિેલ નદીઓની માડહતી તથા અસર કરતા ગામોની યાદી 

ક્રમ  તાલકુા નદી / તળાિ  પરુ સિંિીત ગામનુ ંનામ  

૧ દાહોદ મવુાલીયા જળાશય  દાહોદ કસ્બા  

૨ ઝાલોદ  છબલી નદી પીપલેટ, પેથાપરુ, ખાખરીયા, વગેલા, 
બલેંડીયા, ચાકલીયા, ઘોરડયા, તીમાસી, 
રામપરુ, રાયપરુા 

માછણ નદી 
,નાનસલાઈ  

મેલણીયા, થેરકા, મનુખોસલા, ભચત્રોદીયા, 
ધાવડીયા, માડં્લીખટુા, ખરસાણા, મહુડી 

૩ ગરબાડા ખાન નદી- 
પાટાડુગંરી જળાશય 

યોજના,ટંુકીવીજ 

સહાડા, ગરબાડા, ગુગંરડી, નલવાઈ, 
ગાગંરડી, ટંુકીવીજ, ટૂંકીઅનોપ,નાદંવા 

૪ દેિગઢ 
બારીયા 

બેડ નદી, 
વાકંલેશ્વર ભે.ત્તસિંચાઈ 
યોજના, મોટી ખજુરી 

કેલીયા, દેગાવાડા, ઝાબીયા, વાદંર 

૫ ધાનપરુ નાળેશ્વર નાળા, 
અદલવાળા ત્તસિંચાઈ 

યોજના,મોઢવા 

બોગડવા, અદલવાડા, ખોખરા, મોઢવા, 
રામપરુ, વેડ 

૬ લીમખેડા હડફ નદી 
ઉમરીયા ત્તસિંચાઈ 
યોજના,પટવન 

પટવણ, અગારા, કુણધા, ખાખરીયા, 
આંધારી, કંુડલી, ટીંબા, ત્તવસલધંા 

૭ વસિંગિડ કબતુરી નદી 
કબતુરી ત્તસિંચાઈ 
યોજના, ચુદંડી  

લીમખેડા વાલાગોટા,ચુદંડી 

મોરવા(હ) વદેંલી, કુવાઝર, ચાનપરુ 

૮ સજંેલી ભચબોટા રકાતાપરુા,ચારમારીયા,ઢઢેસયા,નેનકી,જીતપરુા  
૯ ફતેપરુા ખારીયા ઢઢેલી,મોટીઢઢેલી,બોરીદા,ઘાણીખુટં,વરૂણા,સખુસર   
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પડરવશષ્ટ – ૨ 
દાહોદ વસિંચાઈ વિિાગ,દાહોદ (સ્ટેટ)ની મડહતી  
જજલ્લા તેમજ તાલકુા કાક્ષાના અવધકારીશ્રીની યાડદ 

ક્રમ 
અવધકારી/કમવચારીનુ ં

નામ 
કચેરીનુ ંનામ/નબંર 

અવધકારીનો 

મોબાઈલ નબર 

તાલકુાની તાબા 

હઠેળની કચેરી 

નામ/નબર 

૧ શ્રી આર.એમ.ડામોર 

કાયણપાલક ઈજનેરશ્રી 

 

દહોદ ત્તસિંચાઈ ત્તવભાગ. 

ફો.૦૨૬૭૩-૨૨૪૫૨૫ 

ફેક્સ-૨૨૪૫૨૬ 

૯૮૭૯૧૭૩૩૨૩  

૨ શ્રી 

એલ.ડી.દાદલ,નાયબ 

કાયણપાલક ઈજનેર 

પાટાડુગંરી જળાશય 

પેટા ત્તવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૨૦૦૫૪  

૯૪૨૬૫૩૩૮૩૩ પાટાડુગંરી  જળાશય 

ત્તસિંચાઈ યોજના 

ફો.૨૨૦૦૫૪ 

૩ શ્રી સી એસ.ગોહીલ 

ના.કા.ઈ 

ઉમરીયા પેટા 

ત્તવભાગ,દાહોદ 

ફો.૨૪૬૪૨૭ 

૯૪૦૮૮૭૪૭૮૧ ઉમરીયા ત્તસિંચાઇ યોજના 

ફો.૨૪૬૪૨૭ 

૪ શ્રી પી.જી.લવાણા. 

ના.કા.ઈ 

હડફ નહરે પેટા 
ત્તવભાવ ન ં– ૫ 
લીમખેડા 
ફો.૦૨૬૭૭-૨૨૨૨૦૯ 

૯૪૨૬૫૯૨૪૫૮ કબતુરી ત્તસિંચાઈ યોજના  

૫ શ્રી.બી.ડી.બારીયા 

ના.કા.ઈ 

કોલીયારી પેટા 
ત્તવભાગ  
ન૧ં,દે.બારીયા 
ફો.૦૨૬૭૮-૨૨૦૨૧૮ 

૯૪૨૬૮૪૦૧૭૬ વાકંલેશ્વર ભે ત્તસિંચાઈ 

યોજના., અદલવાડા 

ત્તસિંચાઈ યોજના  

૬ શ્રી 

એચ.એલ.પટેલીયા, 

માછણનાળા પેટા 

ત્તવભાગ,ઝાલોદ 
૯૯૭૮૫૭૯૨૨૫ માછણનાળા ત્તસિંચાઈ 

યોજના,કાલી – ૨ 

ત્તસિંચાઈ યોજના.  
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નાયબા કાયણપાલક 

ઇજનેર 

ફોન.ન ં૦૨૬૭૯-

૨૨૪૩૨૩ 

વસિંચાઈ તળાિ તેમજ ડેમોની વિગત દશાવિત ુ ંપત્રક 

ક્રમ વિગત 
સ્થળ/ 

ગામ 

િયજનક 
સપાટી 

(મી) 

ઓિર 
ફ્લોની 
સપાટી 

(મી) 

અસરકરતા 
ગામોના નામ 
અને ફળીયાના 

નામ 

ડેમોના 
હિાલાના 

સપુરિાઈઝર
નુ ંનામ/નબંર 

અવધકારીશ્રી
નુ ં

નામ/નબંર 

૧ પાટાડુગંરી 
જળાશય 
યોજના 

પાટાડુગંરી ૧૭૨.૯૭ ૧૭૦.૮૪ તા.ગરબાડા 

સહાડા,દેવધા, 
પાચંવાડા, 

તા.દાહોદ 

વરમખેડા,બોરખે
ડા,જાલત, 

મોટીખરજ, 

પસુરી,દાહોદ 
કસ્બા 

શ્રી. 
એસ.એન. 
દેસાઈ 
ઓવરસીયર 
૯૪૨૬૦ 
૧૭૬૫૫ 

શ્રી 
એલ.ડી.દાદલ 
ના.કા.ઈ 
૯૪૨૬૫ 
૩૩૮૩૩ 

૨ વાકલેશ્વર. 
ભે ત્તસચાઈ 
યોજના, તા. 
દે.બારીયા 

મોટીખજુરી ૨૨૪.૨૫ ૨૨૩.૫૭ તા.દે.બારીયા 
કેલીયા,દેગાવાડા
,કોલીના,મવુાડા,
નાની 
ખજુરી,મોટી 
ખજુરી,બેડાત, 
ચોરબારીયા,બો
ગાવાડા,રઈ 

શ્રી, 
ડી.કે.દરજી મઈ 
૯૪૨૬૮ 
૪૧૦૭૯ 

શ્રી બી.ડી. 
બારીયા 
ના.કા.ઈ 
૯૪૨૬૮ 
૪૦૧૭૬ 
 
૮૯૮૦૦ 
૬૦૨૯૨ 

૩ અદલવાડા 
ત્તસિંચાઈ 
યોજના, 

અદલવાડા ૨૩૮.૭૮ ૨૩૭.૩૦ તા.ધાનપરુ 

ભોરવા,અદલવા
ડા,મોઢવા,રામપુ

શ્રી વી.એસ. 
નીનામા 
મ.ઈ. 

શ્રી બી.ડી. 
બારીયા, 
ના.કા.ઈ 
૯૪૨૬૮ 
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તા.ધાનપરુ રા,વેડ,નળુ,દુધા
મણી 

૯૪૨૯૦ 
૭૯૭૮૯ 

૪૦૧૭૬ 
૮૯૮૦૦ 
૬૦૨૯૨ 

૪ ઉમરીયા 
ત્તસિંચાઈ 
યોજના, 

તા.લીમખેડા 

પટવણ ૨૮૪.૨૪ ૨૮૦.૦૦ તા.લીમખેડા 

ઉમરીયા,બધુપરુ
,બોર,મહુનાળા,મ
ાાાંડવ, 
પટવણ,અગરા,કુ
ણધા,અંધારી 
ખાખરીયા,ટીંબા 
કંુડલી,ત્તવસલગા 

શ્રી.પી.એ.શેઠ 
અમઈ 
૯૪૨૯૨ 
૯૪૪૭૭ 

શ્રી.સી એલ. 
ગોહીલ 
૯૪૦૮૮ 
૭૪૭૮૧ 
 

૫ કબતુરી 
ત્તસિંચાઈ 
યોજના 
તા.ત્તસિંગવડ 

ચુદંડી ૧૮૯.૫૬ ૧૮૬.૩૦ તા.લીમખેડા 
વાલાગોટા, 
ચુદંડી, 
તા.મોરિા(હ) 

વદેલી,કુવાઝર 
ચેનપરુ 

શ્રી.એસ.કે. 
હઠીલા,મ.ઈ 
૯૨૬૫૧ 
૫૮૯૧૬ 

શ્રીપી જી 
લવાણા 
નાકાઈ 
૯૪૨૬૫ 
૯૨૪૫૮ 

૬ મવુાલીયા 
ત્તસિંચાઈ 
તળાવ  
તા.દાહોદ 

મવુાલીયા ૧૫૨.૫૧ ૧૫૦.૬૮ તા.દાહોદ 

દાહોદ કસ્બા 

શ્રી.જે એન 
પરમાર 
૯૦૯૯૨ 
૦૧૯૮૫ 

શ્રી એલ.ડી. 
દાદલ-નાકાઈ 
૯૪૨૬૫ 
૩૩૮૩૩ 

૭ માછણનાળા 
ત્તસિંચાઈ 
યોજના,તા.
ઝાલોદ  

નાનસલાઈ ૨૮૧.૩૩ ૨૭૭.૬૪ તા.ઝાલોદ 
ભાણપરુ,ભચત્રોડી
યા,થાવડીયા,મહુ
ડી,માડંલીખુટંા,મુ
નખોસલા, 
થેરકા 

શ્રી  
વી એસ. 
રકશોરી, 
અ મ ઈ 
૯૯૨૫૧ 
૮૫૦૯૩  

શ્રી એચ 
એલ 
પટેલીયા 
૯૯૭૮૫ 
૭૯૨૫૫ 

૮ કાલી – ૨ 
ત્તસિંચાઈ 
યોજના 
તા.ઝાલોદ 

સાબલી ૨૬૧.૯૦ ૨૫૭.૦૦ તા.ઝાલોદા 
કાકરાકુવા,દાતંગ
ઢ,બબેન્ડીયા,ધો
ડીયા, 
પડાલીયા, 

શ્રી વી એસ 
ગરાસીયા, 
અમઈ 
૯૯૦૪૭ 
૬૬૩૭૫ 

શ્રી એચ 
એલ 
પટેલીયા 
૯૯૭૮૫ 
૭૯૨૫૫ 
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ખાખરીયા,પીપલોદ   
સોસવ : વસિંચાઈ વિિાગ,દાહોદ 
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વસિંચાઈ શાખા , નહરે,કેનાલ,પેટા નહરેની વિગત દશાવિત ુપત્રક 

ક્રમ 

વિગત 

નહરે/કેનાલ/ 

પેટા નહરે 

સ્થળ/ગમનુ ંનામ સપુરિાઈઝર નામ/નબંર 
સબંધકતાવ 

અવધકારી/કમવચારી 
નામ/નબંર 

૧ 

પાટાડંુગરી જળાશય યોજનાતા.ગરબાડા પાટાડંુગરી 

મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના 
નામ(નહરે 
લબંાઈ ૪૦.૩૯ 
કી.મી) 

સહાડા,પાચંવાડા,દેવધા,દશ
લા,ગમલા,નવાગામ,બોરડી, 
ઈનામી,બોરડી 
સરકારી,કોટડા 
બઝુગણ,વરમખેડા,ત્તવજાગઢ,
મોટી ખરજ,નગરાલા 

(૧) શ્રી એસ.એન.દેસાઈ 
૯૪૨૬૦૧૭૬૫૫ 
(ર) શ્રી જે એન 
પરમાર,૯૦૯૯૨૦૧૯૮૫ 
(૩)વી એન 
ગરાસીયા,૯૯૦૪૭૬૬૩૭
૫                    
(૪) શ્રી આર. ડી. રજાત, 
મ.ઇ., 
૭૫૭૫૦૪૯૭૯૨ 

શ્રી એલ.ડી.દાદલ 
ના.કા.ઈ 
૯૪૨૬૫૩૩૮૩૩ 

પેટા નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના 
નામ(નહરેની 
લબંાઈ ૫૮.૩૧ 
કી.મી) 

બોરીયાલા,લીલર,બોરખેડા, 
જાલત,તરવાડીયા,વજા,ભા
ઉ, 
વનભોર,ભભંોરી,ધામરડા, 
ડુગંરપરુ,માડાવાવ,સવુાળી, 
નાની ખરજ 

(૧) શ્રી એસ.એન.દેસાઈ 
૯૪૨૬૦૧૭૬૫૫ 
(ર) શ્રી જે એન 
પરમાર,૯૦૯૯૨૦૧૯૮૫ 
(૩)વી એન 
ગરાસીયા,૯૯૦૪૭૬૬૩૭
૫                    
(૪) શ્રી આર. ડી. રજાત, 
મ.ઇ., 
૭૫૭૫૦૪૯૭૯૨ 

શ્રી એલ.ડી.દાદલ 
નાયબ કાયણપાલક 
ઇજનેર. 
૯૪૨૬૫૩૩૮૩૩ 

૨ 

િાક્લેશ્વર િે વસિંચઈ યોજના તા.દે.બારીયા 

મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના 
નામ(નહરે 

મોટી ખજુરી,નાની ખજુરી, 
રૂવાબરી,ઉધાવાડા.બારીયા, 

શ્રી ડી. કે. દરજી, મ.ઇ., 
૯૪૨૬૮૪૧૦૭૯ 

શ્રી બી.ડી. 
બારીયા, નાયબ 
કાયણપાલક 
ઇજનેર. 
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લબંાઈ ૧૨.૩૩ 
કી.મી) 

૯૪૨૬૮૪૦૧૭૬ 
૮૯૮૦૦૬૦૨૯૨ 

પેટા નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના નામ  

મોટી ખજુરી, નાની ખજુરી, 
દેગાવાડા,ડુખડી,મવુાળા, 

ઝાબીયા 

શ્રી ડી. કે. દરજી, મ.ઇ., 
૯૪૨૬૮૪૧૦૭૯ 

શ્રી બી.ડી. 
બારીયા, નાયબ 
કાયણપાલક 
ઇજનેર. 
૯૪૨૬૮૪૦૧૭૬ 
૮૯૮૦૦૬૦૨૯૨ 

૩ 

અદલિાડા વસિંચાઈ યોજના તા.ધાનપરુ 

મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના 
નામ(નહરેની 
લાબાઈ ૧૩.૯૨ 
કી,મી)  

બોગડવા, રામપરુ,વેડ શ્રી.વી.એસ.નીનામા 

મ.ઈ 

૯૪૨૯૦૭૯૭૮૯ 

શ્રી બી ડી 
બારીયા 
નાકાઈ 

૯૪૨૬૮૪૦૧૭૬ 

૮૯૮૦૦૬૦૨૯૨ 

પેટા નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના નામ 
(નહરેની 
લબંાઈ ૧૪.૨૧ 
કી.મી) 

બોગડવા,રામપરુ,વેડ, 
ગઢા ખોખરા 

શ્રી.વી.એસ.નીનામા 

મ.ઈ 

૯૪૨૯૦૭૯૭૮૯ 

શ્રી બી ડી 
બારીયા 
નાકાઈ 

૯૪૨૬૮૪૦૧૭૬ 

૮૯૮૦૦૬૦૨૯૨ 

 

 

 
ઉમરીયા વસિંચાઈ યોજના તા.લીમખેડા 

૪ 
મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના 
નામ(નહરેની 

પટવાન,આંબા,અગારા,નીન
ાામાનાખાખરીયા,કુણધા,ટીં
બા, 

શ્રી પી.વી.ડામોર 
અમઈ 
૯૭૧૨૮૬૭૨૯૭ 
શ્રી પી.એ.શેઠ,અમઈ 

શ્રી સી એલ 
ગોહીલ,નાકઈ 

૯૪૦૮૮૭૪૭૮૧ 
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લાબાઈ ૨૦.૨૫ 
કી,મી)  

ચૈડીયા,વીસલગંા,પ.ખાખરી
યા,આંબાપાડોલા,અંધારી,ના
ન ખાખરીયા 

૯૪૨૯૨૯૪૪૭૭ 
 

પેટા નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના નામ 
(નહરેની 
લબંાઈ ૩૧.૦૬ 
કી.મી) 

 

 

પટવાન,આંબા,અગારા,કૃણ
ધા,ચૈડીયા,પ.ખાખરીયા,દેવ
ધા, 
દેવધા,ખીખરાઈ 

શ્રી પી.વી.ડામોર 
અમઈ 
૯૭૧૨૮૬૭૨૯૭ 
શ્રી પી.એ.શેઠ,અમઈ 
૯૪૨૯૨૯૪૪૭૭ 
 

શ્રી સી એલ 
ગોહીલ,નાકઈ 
૯૪૦૮૮૭૪૭૮૧ 

૫ 

કબતુરી વસચાઇ યોજના, તા.સીંગિડ 

મખુ્ ય નહરે 
પસાર થતા 
ગામોના નામ 
(નહરેની 
લબાઇ ૧૩.૯૦ 
કી.મી.)  

વાલાગોટા, ચુદંડી, મેથાણ, 
વદેંલી, ખદુરા 

શ્રી એ. ડી. ૫ટેલ, 
અ.મ.ઇ. ૯૯૨૫૨૩૦૩૬૧ 
શ્રી એસ કે હઠીલા  મ.ઇ., 
૯૨૬૫૧૫૮૯૧૬ 

શ્રી 
પી.જી.લવાણા,  
નાયબ કાયણપાલક 
ઇજનેર 
૯૪૨૬૫૯૨૪૫૮ 
  

પેટા  નહરે 
પસાર થતા 

ગામોના નામ 
(નહરેની 

લબાઇ ૨૫.૦૦ 
કી.મી.)  

વાલાગોટા, ચુદંડી, મેથાણ, 
વદેંલી, ખદુરા 

શ્રી એ. ડી. ૫ટેલ, 
અ.મ.ઇ. ૯૯૨૫૨૩૦૩૬૧ 
શ્રી એસ કે હઠીલા  મ.ઇ., 
૯૨૬૫૧૫૮૯૧૬ 

શ્રી પી.જી.લવાણા 
નાયબ કાયણપાલક 
ઇજનેર 
૯૪૨૬૫૯૨૪૫૮  
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૬ 

મિુાલીયા વસચાઇ તળાિ, તા.દાહોદ  

મખુ્ ય નહરે 
પસાર થતા 

ગામોના નામ 
(નહરેની 

લબાઇ ૭.૪૦ 
કી.મી.)  

નસીરપરુ, પસુરી, દાહોદ 
કસ્ બા  

 

શ્રી જે એન પરમાર 
મઈ-૯૦૯૯૨૦૧૯૮૫ 

શ્રી એચ. એસ. 
ભટટ,  

નાયબ કાયણપાલક 
ઇજનેર. 

૯૪૨૮૭૮૧૬૬૮ 

પેટા  નહરે 
પસાર થતા 

ગામોના નામ 
(નહરેની 

લબાઇ ૧.૦૦ 
કી.મી.)  

 
શ્રી જે એન પરમાર 

મઈ-૯૦૯૯૨૦૧૯૮૫ 

શ્રી એચ. એસ. 
ભટટ,  

નાયબ કાયણપાલક 
ઇજનેર. 

૯૪૨૮૭૮૧૬૬૮ 

માછણનળા ત્તસિંચાઈ યોજના  
૭ જમણા કાઠંા 

મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 

ગામોના નામ 
 

થેરકા, ભચત્રોડીયા, 
મનુખોસલા, 

ખરસાણા,મહુડી  

શ્રી વી એસ રકશોરી 
અમઈ 

૯૯૨૫૧૮૫૦૯૩ 
 

શ્રી એચ.એલ. 
પટેલીયા નાકાઈ 
૯૯૭૮૫૭૯૨૫૫ 

 

ડાબા કાઠંા 
મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 

ગામોના નામ 

નાનસલાઈ,મેલણીયા,ઝાલો
દ,ધાવડીયા,અનવરપરુા 

શ્રી વી એસ રકશોરી 
અમઈ 

૯૯૨૫૧૮૫૦૯૩ 

શ્રી એચ.એલ. 
પટેલીયા નાકાઈ 
૯૯૭૮૫૭૯૨૫૫ 

 

કાલી – ૨ ત્તસિંચાઈ યોજના 
૮ 

મખુ્ય નહરે 
પસાર થતા 

ગામોના નામ 

હડમતખુટંા, મઘાનીસર, 
છાસીયા, ગામડી, ઘસેવા, 
ફલપરુા, રામપરુા, ટીમાસી, 
ઘોડીયા, ખાખરીયા, રાયપરુા 

શ્રી વી એસ રકશોરી 
અમઈ 

૯૯૨૫૧૮૫૦૯૩ 

શ્રી એચ.એલ. 
પટેલીયા નાકાઈ 
૯૯૭૮૫૭૯૨૫૫ 
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પડરવશષ્ટ - ૩ 

જજલ્લામા ંઉપલબ્ઘ સસંાધનોની વિગત  
 આપત્તિ દરમ્યાન બચાવ કામગીરી માટે ઉપલબ્ધ સસંાધનો નગરપાભલકા તથા મામલતદાર 
કક્ષાએ તથા તાલકુા સ્તરે ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો પાસે સાધનો ઉપલબ્ધ છે. 
નગરપાભલકા કક્ષાએ ઉપલબ્ધ સાધનોની વિગત . 

 

ક્રમ. 
નગરપાલીકાન ુ

નામ 

સાધન/ 

િાહનનુ ંનામ 

સાધનો/ 

િાહનોની 

સખં્યા 

સાધન/િાહનની 

હાલની પડરસ્સ્થતી 

જિાબદારા 

કમવચારી/અવધકારી 

નામ/નબંર 

૧ 

 

 

દાહોદ 

ઈમરજન્સી 

લાઈટ 
૧ ચાલ ુ

રદપેશભાઈ જૈન- 

ફાયર ઓરફસર 

૭૮૭૮૭૪૦૪૦૦ 

 

ફાયર ટેન્ડર 

૧-મીની 

ટેન્ડર 
ચાલ ુ

૨-વોટર 

ટેન્ડર 
૨ – ચાલ ુ

વોટર 

બાઉઝર 
૧ ચાલ ુ

ફાયર બલુેટ ૧ ચાલ ુ

૨ 

 

 

ઝાલોદ 

ઈમરજન્સી 

લાઈટ 
૧ ચાલ ુ

રદલીપભાઈ – 

ફાયર ઓરફસર 

૮૧૪૧૮૨૧૫૯૫ 

ફાયર ટેન્ડર ૧- મીની 

ટેન્ડર 
ચાલ ુ

૧- વોટર 

ટેન્ડર 
ચાલ ુ

વોટર 

બાઉઝર 
૧ ચાલ ુ

ફાયર બલેુટ ૧ ચાલ ુ
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૩ 

 

 

દેવગઢ-બારીયા 

ઈમરજન્સી 

લાઈટ 
૧ ચાલ ુ

મયરુભાઈ ચૌહાણ 

ફાયર ઓરફસર 

૯૯૭૯૦૫૫૮૫૬ 

ફાયર ટેન્ડર ૧ ચાલ ુ

વોટર 

બાઉઝર 
૧ ચાલ ુ

ફાયર બલેુટ ૦ - 

બોટ 
૧ 

ચાલ ુ
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પડરવશષ્ટ – ૪ 

સ્િૈચ્છિક સસં્થાઓની યાદી 

દાહોદ જજલ્લામા ંઆિેલ  સ્િૈચ્છિક સસં્થાઓની યાદી 

િમ એન.જી.ઓ.નુ ં
નામ 

તાલકુાન ુનામ મખુ્ય સચંાલકનુ ં
નામ 

મોબાઈલ ન ં એન.જી.ઓ. સેવાઓ 

૧ રામરોટી સસં્થા  દાહોદ મહશેભાઇ દેસાઇ  9426085656 ફૂડ પેકેટ બનાવી આપવાની 
કામગીરી 

૨ ગ્રાત્તમણ ત્તવકાસ 
રસ્ટ  

દાહોદ શીતલભાઈ  7573045801 રાશન કીટ 

૩ સતગરુૂ 

ફાઉંડેશન  

દાહોદ શત્તમિટટાબેન 9825038601 રાશન કીટ 

૪ રોટરી સેવા 
સસં્થા દાહોદ  

દાહોદ નરેશભાઈ ચાવડા 9426592496 ફૂડ પેકેટ બનાવી આપવાની 
કામગીરી 

૫ ઉડાન 
ચેરીટેબલ રસ્ટ  

દાહોદ રકાત્તતક જૈન 9428546285 ફૂડ પેકેટ તથા અન્ય મેડીકલ 
સહાયની કામગીરી 

૬ નહરેૂ યવુા કેંદ્ર  દાહોદ અજીત જૈન,(DYO) 7069081000  

૭ NSS, દાહોદ દાહોદ સરેુશભાઇ મેડા, 9427596557  

૮ ત્તવવેકાનદં યવુક 
મડંળ 

દાહોદ સનુીલભાઈ પટેલ  
જજલ્લા સયંોજક 

9979580091  

૯ અગ્રવાલ સેવા 
સધં ઝાલોદ 

ઝાલોદ ગોપાલભાઈ 

અગ્રવાલ  

8200553580 ફૂડ પેકેટ બનાવી આપવાની 
કામગીરી 

૧૦ રામરોટી 
ચેરીટેબલ રસ્ટ 
ઝાલોદ  

ઝાલોદ જગદીશ અગ્રવાલ  9426383839 ફૂડ પેકેટ બનાવી આપવાની 
કામગીરી 

૧૧ ગરુુકુલ સસં્થા  દે.બારીયા સદુીપ સોની 9879496644 ફૂડ પેકેટ બનાવી આપવાની 
કામગીરી 
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પડરવશષ્ટ – ૫ 

રાહત અને પનુઃસ્થાપન  
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પડરવશષ્ટ – ૬ 
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પડરવશષ્ટ :- ૭ 

Format for Damage and Loss Assessment  

 



- 90 - 
 

 
  



- 91 - 
 

પડરવશષ્ટ :-૮ 

Standard Operating Procedure for District Disaster Management Committee  
Normal Time:  
 

 
 

 
any event  

 
 

 
 

 
 
Pre [after warning]:  
 

 
 

 
 

 
 
During:  
 

 
 

 with state if the situation is worst  
 

 
 
Post disaster:  
 

 
 

 
 
Hazard specific SOPs for DMT – Information Management, Search and Rescue Emergency Health 
Management, Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies), Transportation Management, Infrastructure 
Management and Animal Resource Management, and Law and Order DMT  
Information Management Team:  
 

Normal time:  
 

 

information flow  
 

 
elopment of job chart/ roster  

 
 

 
 equipment list 

etc.  
 

 

Pre [after warning]  
 

 
 

 
have communication facilities  
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During:  
 

, if required use the alternative control room  
– flow of information from state to down below  

 
 

 
Post disaster:  
 

-warning  
 

 
 

 
Search and Rescue Team:  
Normal time:  
 

d on the hazard based on the block need  
 

 
 

ination with block DMT for support  
 

 
Pre [After warning]:  
 

 
 for early deployment  

 
 

 
 
During:  
 

 
 

 
Post disaster:  
 

 
 

 
Emergency health management Team:  
Normal Time:  
 

 
 

 
fication of staff for deployment  

 
 

 
 

f for daily surveillance reporting  
 

 
 

m for any eventuality  
 

- disaster immunisation programme before disaster season  
 

 
Pre [after warning]:  
 

 of the each PHC/CHC for support  
 

 



- 93 - 
 

 
Provide necessary drugs and staff to the need areas  
 

 
 

 
 

 
 

er strikes  
 

 
During:  
 

 
 

 
 

 
Post disaster:  
 

 
 

 mobile team  
 

 
 

 for support  
 

 
 

 
Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies) Team:  
Normal Time;  
 

 
 

-positioning  
sociation who will provide trucks for transportation  

 
 
Pre [after warning]:  
 

-positioning  
requirement  

 
 
During:  
 

 
– if required  

 
Transportation Management Team:  
Normal time:  
 

requirement of vehicle for managing any situation  
– water, rail way, local method to reach the cut off areas  

 
 

 
 

 
 

 

Pre[after warning]:  
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le to the vulnerable blocks for evacuation and transportation of food grains and fodders  

 
 

During:  
 

 
 
Post Disaster: 
Arrangement for the transportation of relief materials  

 
 

 
Infrastructure Management Team:  
Normal time:  
 

tructures require to manage any disaster such as safe shelter, drinking 
water etc.  

 
 

m for shelter points  
 

Pre[after warning]:  
 

 
 

 
 

 
During:  

 
 

 

Post disaster:  
 

 
 

 arrangement for more mason and engineers  
 

 
Animal Resource Management Team:  
Normal time:  
 

 
 

 
ination before disaster season  

 
 

 
 

Pre [after warning]:  
 

 
 

 
 

 

Post disaster:  
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પડરવશષ્ટ :-૯ 

જજલ્લાના નક્કી કરેલા આપદા વમત્રની યાદી (તરિૈયાની યાદી) 

Aapdamitra List - District : Dahod 

Sr. 
No 

Name of Volunteer Sex 
Concerned 

Taluka/ 
District 

Phone 
Number 

1 Sarlaben Ratnavben Ninama Female Dahod 7984037313 

2 priyaben bharatsinh meda Female Dahod 9265363322 

3 kanaben mansukhbhai mavi Female Dahod 9537641833 

4 niteshkumar bapubhai mavi male  Dahod 9727010137 

5 dilipbhai vajesinh sangada male  Dahod 8160497733 

6 Minama Ashmitaben S Female Dahod 8780120147 

7 Damor Papitaben R Female Dahod 7573839253 

8 Palas Mamtaben M Female Dahod 7041824990 

9 Chauhan Bhavsharbhai N Male Dahod 9687283120 

10 Bilval Sureshbhai R Male Dahod 8141091484 

11 Rathod Vikrambhai B Male Dahod 8347623533 

12 sankarbhai sbubhai damor male  Dahod 6353368927 

13 rathod vasantaben ranchodbhai Female sanjeli 7573920934 

14 taviyad pravinaben samjibhai Female sanjeli 9687976388 

15 rajat trushben kalubhai Female sanjeli 8238201327 

16 rathod anilbhai rameshbhai male  sanjeli 6351173320 

17 Bariya rajeshbhai bharatbhai male  sanjeli 8238174998 

18 Katija dineshbhai varjibhai male  sanjeli 9726038408 

19 Taviyad Ramanbhai R Male sanjeli 7567545080 

20 Palas Anursinh L Male sanjeli 7874212547 

21 Bhedi Sureshbhai B Male sanjeli 9726457315 

26 Dangi rajeshbhai manubhai male  jhalod 3638423802 

27 Damor alpeshbhai lalsingbhai male  jhalod 8320692324 

29 Damor mansiben babubhai Female jhalod 8238964927 

30 Bhuriya sitalben ramsingbhai Female jhalod 9099851833 

31 Kishori Rahulbhai M Male jhalod 9664815399 

32 Vasaiya Manubhai B Male jhalod 9726306394 

33 Kalara Shaileshbhai C Male jhalod 9879643529 

34 Vasaiya Ushaben T Female jhalod 9638541615 

35 Kamol Varshaben M Female jhalod 8758130255 
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36 Bhabhor Sumitaben G Female jhalod 7575084257 

37 Bhuriya mithabhai lalubhai male  Garbada 9726769460 

38 Bhuriya najubhai ramsingbhai male  Garbada 9879124973 

39 Bhuriya maheshbhai chiniyabhai male  Garbada 8141892022 

40 Parmar rasilaben dalsingbhai Female Garbada 9979782376 

41 Mavi santaben thavariyabhai Female Garbada 9909736085 

42 Mavi priyankaben badarbhai Female Garbada 7069180600 

43 Bhabhor Ajaykumara V Male Garbada 8469138200 

44 Parmar Chunilal B Male Garbada 8141119702 

45 Mori Prakashkumar H Male Garbada 8153057811 

46 Solanki Gayatriben H Female Garbada 9998209091 

47 Parmar Naynaben M Female Garbada 9898044310 

48 Rathod Bhavnaben K Female Garbada 9099233616 

49 Rana babubhai kamjibhai male  Fatepura 9913692841 

50 Machhar narsinbhai matabhai male  Fatepura 9537905801 

51 Damor sursingbhai vestabhai male  Fatepura 6338071833 

52 Bamaniya lalitaben lalsingbhai Female Fatepura 9978310397 

53 Bhuriya vanitaben varsingbhai Female Fatepura 8238842761 

54 Garasiya jalpaben lalsingbhai Female Fatepura 7874089823 

55 Machhar Prakashbhai K Male Fatepura 9512967462 

56 Dindor Anilbhai V Male Fatepura 9726467186 

57 Taviyad Sureshbhai J Male Fatepura 9712457508 

58 Bhabhor Anitaben K Female Fatepura 9977580570 

59 Pargi Amrutaben K Female Fatepura 8141855286 

60 Pargi Umaben B Female Fatepura 8141855286 

61 Chauhan sureshbhai maniyabhai male  Limkheda 9638023800 

62 Malivad kiritbhai dhanabhai male  Limkheda 8469250357 

63 Ravat hasmukhbhai dhanabhai male  Limkheda 9586119402 

64 Ravat balvantbhai naniyabhai male  Limkheda 9512156735 

65 Ravat gulabbhai mathurbhai male  Limkheda 9586816922 

66 Chauhan pintubhai babubhai male  Limkheda 6355035458 

67 Ravat Hasmukhbhai S Male Limkheda 9638023800 

68 Baria Gulab M Male Limkheda 9586819622 

69 Malaviya Kirit D Male Limkheda 8469250357 

70 Ravat Balvantbhai N Male Limkheda 9512156735 

71 Patel kanubhai nansingbhai male  Devgadh Bariya 9726390119 

72 Patel subhasbhai balvantbhai male  Devgadh Bariya 8238834754 

73 Bariya maheshbhai limbabhai male  Devgadh Bariya 9926987098 

74 Suthar rekhaben dhirabhai Female Devgadh Bariya 9727545747 

75 Patel sarojben ranchhodbhai Female Devgadh Bariya 6355751377 

76 Pateliya urmilaben kumarsingbhai Female Devgadh Bariya 8141190946 
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77 Baria Prakashbhai L Male Devgadh Bariya 9712706142 

79 Patel Narsinhbhai P Male Devgadh Bariya   

80 Meghval Bhurabhai S Male Devgadh Bariya 8141867711 

81 Baria Pushpaben K Female Devgadh Bariya 9099290523 

82 Baria Anitaben M Female Devgadh Bariya 8758483529 

83 Suthar Rekhaben H Female Devgadh Bariya 9099504321 

84 Bariya ajaybhai kamjibhai male  Dahod-dist 9687764234 

85 Bilwal arpanbhai rameshbhai male  Dahod-dist 9879673598 

86 Bhuriya mukeshbhai sanubhai male  Dahod-dist 9537458075 

87 Sangada Mehulabhai Vagbubhai male  Dahod-dist 9687974977 

88 Jadav Prakashbhai Hirabhai male  Dahod-dist 9537042340 

89 Makavana Akshaybhai Devchandbhai male  Dahod-dist 8320697918 

90 Bhabhor Hinmatbhai R Male Dahod-dist 7984106849 

91 Baberia Ramsubhai B Male Dahod-dist 9726481472 

92 Bhabhor Kavabhai S Male Dahod-dist 9537573427 

93 Bhuria Nainaben J Female Dahod-dist 8141461848 

94 Bhuria Asha J Female Dahod-dist 8469738132 

95 Bhabhor Pinalben R Female Dahod-dist 7984106849 

96 Rathod Mittalben Dhirubhai Female Dhanpur 9712048942 

97 Rathod Surekhaben Mohanbhai Female Dhanpur 9727044369 

98 Rathod Jyotshnaben Natubhai Female Dhanpur 9537093619 

99 Mohaniya Dineshbhai PangalabhaI male  Dhanpur 6355696401 

100 Parmar Vipulkumar Ratilalbhai  male  Dhanpur 9773257410 

101 Patel Alkeshkumar P Male Dhanpur 8238363340 

102 Rathod Pravinkumar J Male Dhanpur 9886858479 

103 Rathod Subhashbhai M Male Dhanpur 9099468001 

104 Rathod Mittalben D Female Dhanpur 9712048942 

105 Meda Sonalben P Female Dhanpur 9726695854 

106 Meda Nileshwari B Female Dhanpur 8238413519 

107 Bariya Aaratabhai Himatbhai  male  Singvad 9687471467 

108 Bariya Prabhatbhai Bijalbhai male  Singvad 9726085989 

109 Bariya Bhupendrabhai Juvansinh male  Singvad 9099503105 

110 Bariya Sushilaben Virashingbhai Female Singvad 7567085859 

111 Bariya Kailashben Babubhai Female Singvad 9499598852 

112 Bariya Sangitaben Karsanbhai  Female Singvad 9909207912 
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પડરવશષ્ટ :- ૧૦ 

સપંકવ સચૂી 

Sr. 

No. 
Designation Name Office Mobile Fax 

Email ID  

1 Collector 
Shri Vijay Kharadi- 

IAS 
239001 9978406207 239005 

collector-dah@gujarat.gov.in  

2 D D O  
Shri Ruchit  Raj-
IAS 

293066 9978406232 293066 
ddodahod@gmail.com  

3 DSP (Rural)  
Shri Hitesh Joysar-

IPS  
222300 9978405068 220800 

dahodsp@gmail.com 

4 
Resi. 

Addl.Collector 

Shri M J Dave- 

GAS 
239111 9978405179 239005 

racdahod@gmail.com 

5 DRDA Shri C B Balat-GAS 239055 7567033431 239050 drdadahod1@gmail.com 

6 DSO 
Shri R B Gameti -

GAS   (I/C) 
239250 8238528429 239250 

dsodahod@gmail.com 

7 Dy. DDO (Rev)  Smt.N P Patdiya  239150 9925232356  dyddorevdahod@gmail.com 

8 Dy. DDO (PAN)  Smt.M K Rathod   239150 9099058122  dyddopandahod@gmail.com 

9 CDHO C R Patel 239130 
7567895502 

 
 

cdmodahod@gmail.com 

10 DEO 
Smt. Kajalben 

Dave 
239100 

9909970224 
 

 
deodahod1@gmail.com 

11 DPEO 
Shri Mayur S 

Parekh (I/c) 
239113 9909971662  

dpeodahod@gmail.com  

12 
General 

Manager DIC 
Shri S J Takor 266086 7567528160 267416 

gm-dic-dah@gujarat.gov.in 

13 Dy.Dir.Info S J Baleviya 239242 9925936257  ddinfodahod@gmail.com 

14 
 Mamlatdar 

Disaster 
Shri P B Kumbhani 239277 9879836437 239277 

dismgmt-dah@gujarat.gov.in 

mailto:ddodahod@gmail.com
mailto:dahodsp@gmail.com
mailto:racdahod@gmail.com
mailto:dsodahod@gmail.com
mailto:cdmodahod@gmail.com
mailto:dpeodahod@gmail.com
mailto:ddinfodahod@gmail.com
mailto:dismgmt-dah@gujarat.gov.in
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Taluka 

Name 

 

Designation 

 

Officer Name 

 

Code 

 

(O) 

 

Mobile 

Police 

Station 
Email ID 

D.Baria 

Prant 

Officer 

Miss Jasmine 

Hasrat 

02678 

221075 
99784 

05339 

221300 

prantdevgadhbaria

@gmail.com 

Mamlatdar Shri P K Damor 220222 99799 
61021 

mam-

devgadhbaria@guja

rat.gov.in 

TDO 
Shri J R Rathva 

220228 
98796 

71354 

tdodevgadhbaria1

@gmail.com 

Chief 

Officer 

Shri Vijay 

Italiya 
221710 72650 

53316 

codevgadhbaria@g

mail.com 

Dahod 

Prant 

Officer 

Shri M M 

Ganashva 

02673 

220080 
99784 

05340 

222300 

prantdahod@gmail.

com 

Mamlatdar Shri. J S Dabhi 220020 
99787 

48657 

mam-

dahod@gujarat.gov

.in 

TDO 
Shri B Y 

Vasava 
247126 

99097 
77089 

tdodahod1@gmail.c

om  

Chief 

Officer 

Shri Navnit 

Patel 
220511 95869 

05554 

codahod@gmail.co

m 

Dhanpur 

Prant 

Officer 

Shri M M 

Ganashva 

02677 

229212 
99252 

44179 

237333 

prantlimkheda@gm

ail.com 

Mamlatdar 
Shri G R Baria 

237331 95867 
78791 

mam-

dhanpur@gujarat.g

ov.in 

TDO Shri K S Desai 247590 98989 
51616 

tdo-

dhanpur@gujarat.g

ov.in 

Fatepura 

Prant 

Officer 

Shri.S D 

Chaudhari 

02675 

225700 
98256 

42382 

233333 

prantfatepura@gm

ail.com 

Mamlatdar Shri P N 

Parmar 

233566 99049 
28411 

mam-

fatepura@gujarat.g

ov.in 

mailto:prantdevgadhbaria@gmail.com
mailto:prantdevgadhbaria@gmail.com
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:mam-devgadhbaria@gujarat.gov.in
mailto:codevgadhbaria@gmail.com
mailto:codevgadhbaria@gmail.com
mailto:prantdahod@gmail.com
mailto:prantdahod@gmail.com
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:mam-dahod@gujarat.gov.in
mailto:tdodahod1@gmail.com
mailto:tdodahod1@gmail.com
mailto:codahod@gmail.com
mailto:codahod@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:mam-dhanpur@gujarat.gov.in
mailto:prantfatepura@gmail.com
mailto:prantfatepura@gmail.com
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
mailto:mam-fatepura@gujarat.gov.in
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TDO Shri P S 
Amaliyar-I/C 

233637 99256 
55356 

tdo-

fatepura@gujarat.g

ov.in  

Garbada 

Prant 

Officer 

Shri M M 

Ganashva 

02673 

233322 
99784 

05340 

233200 

prantgarabada@gm

ail.com 

Mamlatdar Shri G R Baria 233480 
95867 
78791 

mam-

garbada@gujarat.g

ov.in 

TDO 

Shri 

Maheshbhai 

Patel 

233322 96386 
70427 

tdogarbada111@g

mail.com 

Jhalod 

Prant 

Officer 

Shri.S D 

Chaudhari 

02679 

225700 
98256 

42382 

224333 

225399 

prantzalod@gmail.c

om 

Mamlatdar Shri P N 
Parmar-i/c 

224140 99049 
28411 

mamzalod@gujarat.

gov.in 

TDO Smt. D N Patel 
233637 

 

98255 

85757 

tdojhalod1@gmail.c

om 

Chief 

Officer 

Shri Dipsinh 

Hathila (i/c) 
225269 97241 

11001 

cojhalod@gmail.co

m 

Limkheda 

Prant 

Officer 

Shri M M 

Ganashva-i/c 

02677 

222121 
99252 

44179 

222633 

prantlimkheda@gm

ail.com 

Mamlatdar 
Shri R K 

Gautam 
222621 

89796 
29837 

mam-

limkheda@gujarat.g

ov.in 

TDO 
Shri F V Baria 

237344 
247590 

99782 
37953 

tdolimkheda1@gma

il.com 

Sanjeli 

Prant 

Officer 

Shri.S D 

Chaudhari 

02679 

225700 
98256 

42382 

227550 

prantsanjeli@gmail.

com 

Mamlatdar Shri.P I Patel 227550 94268 
97505 

mam-

sanjeli@gujarat.gov

.in 

mailto:prantgarabada@gmail.com
mailto:prantgarabada@gmail.com
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:mam-garbada@gujarat.gov.in
mailto:tdogarbada111@gmail.com
mailto:tdogarbada111@gmail.com
mailto:prantzalod@gmail.com
mailto:prantzalod@gmail.com
mailto:mamzalod@gujarat.gov.in
mailto:mamzalod@gujarat.gov.in
mailto:cojhalod@gmail.com
mailto:cojhalod@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
mailto:mam-limkheda@gujarat.gov.in
mailto:prantsanjeli@gmail.com
mailto:prantsanjeli@gmail.com
mailto:mam-sanjeli@gujarat.gov.in
mailto:mam-sanjeli@gujarat.gov.in
mailto:mam-sanjeli@gujarat.gov.in
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િષવઋત ુદરમ્યાના તાલકુિાર નક્કી કરેલ લાયઝન અવધકારીશ્રી 

ક્રમ લાયઝન અવઘકારીશ્રીનુ નામ હોદો 

અને  કચેરીનુ સરનામુ 

ફાળિેલ 

તાલુકાનુાંનામ 

કચેરીનો ફોન 

નાંબર અને 

ફેકસ નાંબર 

મોબાઇલ 

નાંબર 

(િોટસઅ૫ 

નાંબર) 

ઇ-મેઇલ એડ્રસ 

1 2 3 4 5 6 

૧ 

શ્રી એમ.એમ.ગણાસિા 

નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાાંત 

અવિકારીશ્રી,દાહોદ 

દાહોદ 

 

૦૨૬૭૩ 

૨૨૦૦૮૦ 

૯૯૭૮૪ 

૦૫૩૪૦ 

 

prantdahod@gmail.com 

૨ 

 

 

શ્રી આર.બી.ગામેતી 

વજલ્લા પુરિઠા 

અવિકારીશ્રી(ઈ/ચા),દાહોદ 

ગરબાડા  

૯૬૩૮૬ 

૬૫૦૬૪ 

 

dsodahod@gmail.com 

 

૩ 

 

શ્રી એસ ડી ચૌિરી 

નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાાંત 

અવિકારીશ્રી,ઝાલોદ 

ઝાલોદ 

 

૨૦૨૬૭૯ 

૨૨૫૭૦૦ 

૭૫૬૭૦ 

૧૦૯૨૯ 

 

sdmjhalod@gmail.com 

૪ 

 

શ્રી આર.બી.ગામેતી 

નાયબ કલેક્ટર(મ.ભો.યો)કલેક્ટર 

કચેરી,દાહોદ 

ફતેપુરા 

 

૦૨૬૭૩ 

૨૩૯૦૬૫ 

૯૬૩૮૬ 

૬૫૦૬૪ 

 

dcmdmdahod@gmail.com 

૫ 

 

શ્રી રાહુલ ગુપ્તા 

વજલ્લા આાંકડા અવિકારીશ્રી,વજલ્લા 

પાંચાયત,દાહોદ 

સાંજેલી 

 
 

૯૪૨૯૧ 

૨૦૦૧૯ 

 

dso-ddo-dah@gujarat.gov.in 

૬ 

 

શ્રી એમ.એમ.ગણાસિા લીમખેડા  

 
૯૯૭૮૪ 

૦૫૩૪૦ 

prantlimkheda@gmail.com 

 

TDO 
Shri H T 

Makwana 
224134 

94091 
42404 

tdosanjeli1@gmail.c

om 

Singvad 

Prant 

Officer 

Shri M M 

Ganashva-i/c 

02677 

 75670 

10980  

prantlimkheda@gm

ail.com 

Mamlatdar 
Shri Y D Ghadvi 

 
81413 
74557  

mamsingvad@gmail

.com 

TDO 
Shri R K 

Makwana 

 . 89806 
04081 

 tdosingvad1@gmail

.com 

mailto:tdosanjeli1@gmail.com
mailto:tdosanjeli1@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:prantlimkheda@gmail.com
mailto:mamsingvad@gmail.com
mailto:mamsingvad@gmail.com
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 નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાાંત 

અવિકારીશ્રી(ઈ/ચા),લીમખેડા 

 

૭ 

 

શ્રીમતી એન.પી.પાટડીયાનાયબ 

વજલ્લા વિકાસ 

અવિકારીશ્રી(મહેસુલ),વજલ્લા 

પાંચાયત,દાહોદ 

િાનપુર 
૦૨૬૭૩ 

૨૩૯૧૫૦ 

૯૯૨૫૨ 

૩૨૩૫૬ 

 

dyddorevdahod@gmail.com 

૮ 

 

શ્રી એમ.કે.રાઠોડ નાયબ વજલ્લા 

વિકાસ અવિકારીશ્રી(પાંચાયત), 

વજલ્લા પાંચાયત,દાહોદ 

 સસાંગિડ  

૯૦૯૯૦ 

૫૮૧૨૨ 

 

dyddopandahod@gmail.com 

૯ 

 

શ્રીમતી જવસ્ટ્મન હસરત 

આવસસ્ટ્ટન્ટ કલેક્ટર અને પ્રાાંત 

અવિકારીશ્રી,દે.બારીઆ 

દે.બારીઆ 
૦૨૬૭૮ 

૨૨૧૦૭૫ 

૯૯૭૮૪ 

૦૫૩૩૯ 

 

prantdevgadhbaria@gmail.com 
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જજલ્લા કક્ષાના ફોન નબંર 

અ.ન ં અવધકારીશ્રીનુ ંનામ હોદ્દો કચેરીનુ ંસરનામ ં
કચેરીનો 
ટેલીફોન 
નબંર 

ફેક્સ નબંર 
મોબાઈલ 
નબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ શ્રી ત્તવજય ખરાડી IAS કલેક્ટરશ્રી  કલેક્ટર કચેરી 
૦૨૬૭૩-
૨૩૯૦૦૧ ૨૩૯૦૦૫ 

૯૯૭૮૪ 
૦૬૨૦૭ 

  

૨ શ્રી રુભચત રાજ IAS 
જજલ્લા ત્તવકાસ 
અત્તધકારીશ્રી 

જજલ્લા પચંાયત કચેરી, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૦૬૬ 

૨૩૯૧૩૮ 
૯૯૭૮૪ 
૦૬૨૩૨ ૦૨૬૭૩-

૨૩૯૧૯૯ 

૩ 
શ્રી રહતેશ જોયસર 

IPS 
જજલ્લા પોલીસ 
અત્તધક્ષકશ્રી 

જજલ્લા પોલીસ 
અત્તધકારીની કચેરી 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૨૨૩૦૦ 

૨૨૦૮૦૦ 
૯૯૭૮૪ 
૦૫૦૬૮ 

૪ શ્રી એમ.જે.દવે GAS 
ત્તનવાસી અત્તધક ત્તનવાસી 

કલેક્ટરશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૩૪ 

૨૩૯૦૦૫ 
૯૯૭૮૪ 
૦૫૧૭૯ 

૬ શ્રી એમ.કે.ખાટં ચીટનીશ ટુ કલેક્ટર કલેક્ટર કચેરી 
૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૩૪ 

૨૩૯૦૦૫ 
૯૯૭૯૦ 
૦૫૦૭૦ 

૭ શ્રી બી.ડી.નીનામા 
રકાાયોજના 

વહીવટદારશ્રી 
રાયબલ સબ-પ્લાનની 

કચેરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૨૦૧૦૨ 

૨૨૦૧૦૨ 
૯૯૭૮૪ 
૦૫૬૪૩ ૦૨૬૭૩-

૨૨૨૮૧૬ 

૮ શ્રી કે.એસ.ગેલાત 
. જજલ્લા આયોજન 

અત્તધકારીશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૧૫૧ 

  
૯૮૨૫૭ 
૫૦૬૧૮ 

૯ શ્રી સી.બી.બલાત 
ત્તનયામકશ્રી જજલ્લા 

ગ્રામ ત્તવકાસ એજન્ સી  
છાપરી દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૦૫૫ 

૨૩૯૦૫૦ 
૭૫૬૭૦ 
૩૩૪૩૧ 
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૧૦ શ્રી આર એમ પરમાર  
નાયબ વન સરંક્ષરક, 

દાહોદ 

ઝાલોદ રોડ, 
આ.ટી.આઈ સામ,ે 

દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૬૬૧૩૭ 

૨૬૦૪૭૩ 
૯૭૨૭૭ 
૫૨૦૯૭ 

૧૧ 
શ્રી આર.બી.ગામેતી 

ઈ.ચા 
જજલ્લા પરુવઠા 
અત્તધકારીશ્રી 

કલેક્ટર કચેરી 
૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૫૦ 

૨૩૯૨૫૦ 

૮૩૩૮૫ 
૨૮૪૨૯ 
૯૬૩૮૬ 
૬૫૦૬૪ 

૧૨ શ્રી આર.બી.ગામેતી 
 નાયબ કલકે્ટરશ્રી, 

મ.ભ.યો 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૦૬૫ 

૨૩૯૨૨૨ 

૮૩૩૮૫ 
૨૮૪૨૯ 
૯૬૩૮૬ 
૬૫૦૬૪ 

૧૩ શ્રી એન.જી.કંુપાવત 
નાયબ જજલ્લા ચ ૂટંણી 

અત્તધકારીશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૪૪ 

૨૩૯૨૩૦ 
૯૯૭૮૪ 
૦૫૨૯૫ 

૧૪ શ્રી એમ એમ ગનાસ્વા 
રકાાતં અત્તધકારીશ્રી, 

દાહોદ 
ગડી રોટણ , દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૨૦૦૮૦ 

૨૪૮૧૦૫ 
૯૯૭૮૪ 
૦૫૩૪૦ 

૧૫ કુ.જાસ્સ્મન હસરત 
રકાાતં અત્તધકારીશ્રી, 
દેવગઢ-બારીયા 

દે.બારીયા તા. દેવગઢ 
બારીયા 

૦૨૬૭૮-
૨૨૧૦૭૫ 

૨૨૧૦૭૫ 
૯૯૭૮૪ 
૦૫૩૩૯ 

૧૬ 
શ્રી એમ એમ ગનાસ્વા 

ઈ.ચા 
રકાાતં અત્તધકારીશ્રી, 

લીમખેડા 
લીમખેડા તા. લીમખેડા 

૦૨૬૭૭-
૨૨૨૧૨૧ 

 

૭૫૬૭૦ 
૧૦૯૮૦ 
૯૯૨૫૨ 
૪૪૧૭૯ 

૧૭ શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી 
રકાાતં અત્તધકારીશ્રી, 

ઝાલોદ 
ઝાલોદ તા. ઝાલોદ 

૦૨૬૭૯-
૨૨૫૭૦૦ 

  

૯૮૨૫૬ 
૪૨૩૮૨ 
૭૫૬૭૦ 
૧૦૯૨૯ 

૧૮ શ્રી જે એસ ડાભી મામલતદારશ્રી, દાહોદ ગડી રોટણ , દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૨૦૦૨૦ 

  
૯૯૭૮૭ 
૪૮૬૫૭ 

૧૯ 
શ્રી જી.આર.બારીયા 

i/C 
મામલતદારશ્રી, 

ગરબાડા 
મામલતદાર કચેરી, 

ગરબાડા 
૦૨૬૭૩-
૨૩૩૪૮૦ 

૨૩૩૯૮૪ 
૯૫૮૬૭ 
૭૮૭૯૧ 

૨૦ શ્રી પી કે ડામોર 
મામલતદારશ્રી, દેવગઢ 

બારીયા 
મામલતદાર કચેરી, 
દેવગઢ બારીયા 

૦૨૬૭૮-
૨૨૦૨૨૨ 

  
૯૭૨૭૮ 
૭૮૩૦૬ 
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૨૧ 
શ્રી પી એન પરમાર –
ઈ.ચા 

મામલતદારશ્રી, ઝાલોદ 
મામલતદાર કચેરી, 

ઝાલોદ 
૦૨૬૭૯-
૨૨૬૧૪૦ 

  
૯૯૭૮૩ 
૩૧૪૪૪ 

૨૨ શ્રી પી આઈ પટેલ મામલતદારશ્રી, સજંેલી 
મામલતદાર કચેરી, 

સજંેલી 
૦૨૬૭૯-
૨૨૭૫૫૦ 

  
૯૪૨૬૮ 
૯૭૫૦૫ 

૨૩ શ્રી પી એન પરમાર 
મામલતદારશ્રી, 

ફતેપરુા 
મામલતદાર કચેરી, 

ફતેપરુા 
૦૨૬૭૫-
૨૩૩૫૬૬ 

  
૯૯૭૮૩ 
૩૧૪૪૪ 

૨૪ શ્રી આર કે ગૌતમ 
મામલતદારશ્રી, 

લીમખેડા 
મામલતદાર કચેરી, 

લીમખેડા 
૦૨૬૭૭-
૨૨૯૬૨૧ 

  
૮૯૭૯૬ 
૨૯૮૩૭ 

૨૫ 
શ્રી યવુરાજ ઘડવી 

(I/C) 
મામલતદારશ્રી, 
સીંગવડ (ઈ.ચા) 

મામલતદાર કચેરી, 
સીંગવડ 

    
૮૧૪૧૩ 
૭૪૫૫૭ 

૨૬ શ્રી જી.આર.બારીયા 
મામલતદારશ્રી, 

ધાનપરુ 
મામલતદાર કચેરી, 

ધાનપરુ 
૦૨૬૭૭-
૨૩૭૩૩૧ 

 
૯૫૮૬૭ 
૭૮૭૯૧  

૨૭ 
શ્રી આર એમ પરમાર 

(ઈ.ચા)  
નાયબવન સરંક્ષકશ્રી, 

દેવગઢ બારીયા 
દેવગઢ બારીયા 

૦૨૬૭૮-
૨૨૦૪૨૫ 

  
 

૯૭૨૭૭ 
૫૨૦૯૭ 

૨૮ શ્રીમતી કજલબેન દવ ે
જજલ્લા  

ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી, 
દાહોદ 

કલેક્ટર કચેરી, દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૩૯૧૦૦ 

  
૯૯૦૯૯ 
૭૦૨૨૪ 

૨૯ શ્રી મયરુ પારેખ 
જજલ્લા રકાાથત્તમક 
ત્તશક્ષણાત્તધકારીશ્રી, 

દાહોદ 

જજલ્લા પ.ં કચેરી, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૧૧૩  

  
૯૯૦૯૯ 
૭૧૬૬૨ 

૩૦ 
શ્રી ત્તવજય ભાભોર – 

ઈ.ચા 
કા.ઈ.શ્રી (મા.મ.) રાજ્ય 

દાહોદ 
સરકારી પોલીટેકનીક 

પાસે દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૬૬૯૯૪ 

૨૫૧૯૨૨ 
 

૯૬૬૨૦ 
૩૫૮૯૩ 

૩૧ શ્રી આર.વી.પટેલ  
કા.ઈ.શ્રી (મા.મ.) 
પચંાયત બાધંકામ 

ત્તવભાગ 

જજલ્લા પચંાયત કચેરી, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૩૭ 

/ 
૨૩૯૧૭૦ 

૨૫૧૯૨૨ 

૯૪૨૭૭ 
૮૨૪૮૦ 
૭૯૮૪૨ 
૭૧૨૬૮ 

૩૨ શ્રી એમ ડી ભાટીયા 

ના.કા.ઈશ્રી  
 જાહરે આરોગ્ય યાતં્રીક 

ત્તવભાગ  
ગ.ુપા.પ ુઅને 
ગ.વ્ય.બોડણ 

જલ ભવન 
એલ.આઈ.સી.ઓફીસ 

સામે દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૫૦૮૫૬ 

  
૯૯૭૮૪ 
૦૬૬૮૫ 
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૩૩ 
શ્રી એ એ પટેલ  

 

કા.ઈ.શ્રી, જાહરે 
આરોગ્ય બાધંાકામ  

ગ.ુપા.પ ુઅને 
ગ.વ્ય.બોડણ દાહોદ 

જલ ભવન 
એલ.આઈ.સી.ઓફીસ 

સામે દાહોદ 
    

૯૯૭૮૪ 
૪૬૬૫૨ 

૩૪ 
શ્રી એમ.એ. 
કટલરીવાલા 

ના.કા.ઈ.શ્રી, નેશનલ 
હાઈવ,ે દાહોદ 

કલેક્ટર કચેરી દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૧૧ 

  
૯૮૨૫૧ 
૬૪૭૦૧ 

૩૫ શ્રી આર.એમ.ડામોર 
કા.ઈ.શ્રી, ત્તસિંચાઈ 
(સ્ટેટ) ત્તવ.દાહોદ 

માછણનાળા કોલોની, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૨૪૫૨૫ 

૨૨૪૫૨૬ 
૯૭૩૭૯ 
૮૩૪૬૮ 

૩૬ શ્રી પી.એન.થનાવાલા   
કા.ઈ.શ્રી મધ્ય ગજુરાત 

ત્તવ.કં.લી.દાહોદ 
પડાવ, માકેટયાડણ 

સામ,ે દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૪૦૯૧૭ 

૨૪૩૬૧૮ 
૯૯૨૫૨ 
૦૮૧૪૬  

૩૭ શ્રી રાહલુ  ગપુ્તા 
જજલ્લા આંકડા 
અત્તધકારીશ્રી 

જજલ્લા પ.ં કચેરી, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૧૫૦ 

૨૩૯૧૩૮ 
૯૪૨૯૧ 
૨૦૦૧૯ 

૩૮ ડો.સી આર પટેલ  
 મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય 
અત્તધકારીશ્રી, દાહોદ 

જજલ્લા પ.ં કચેરી, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૧૭૦ 

  
૭૫૬૭૮ 
૯૫૫૦૨ 

૩૯ ડો સધં્યા જોશી 
ત્તસવીલ સજને, ત્તસવીલ 

હોસ્સ્પટલ 
દાહોદ(CDMO) 

જનરલ હોસ્સ્પટલ 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૪૬૫૪૮ 

  
૭૫૬૭૮ 
૬૭૪૮૬ 

૪૦ એસ. જે. બળેવીયા 
નાયબ મારહતી 

ત્તનયામકશ્રી, દાહોદ 
કલેક્ટર કચેરી 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૨૪૨ 

  
૯૯૨૫૯ 
૩૬૨૫૭ 

૪૧ શ્રી જે એચ સથુાર 
ઈ.ચા. જજલ્લા 

ખેતીવાડી 
અત્તધકારીશ્રી,દાહોદ 

જજલ્લા પ.ં કચેરી, 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૩૯૧૦૭ 

  

૯૩૨૭૭ 
૬૭૮૧૧ 
૯૪૨૮૧ 
૭૭૦૪૮ 

૪૨ શ્રી ત્તવરલ ચૌધરી 
જજલ્લા રમત ગમત 

અત્તધકારીશ્રી 
કલેક્ટર કચેરી દાહોદ     

૯૬૩૮૫ 
૦૩૮૨૫ 

૪૩ શ્રી એસ.કે.સોલકંી 
જજલ્લા રહસાબી 

અત્તધકારીશ્રી, દાહોદ 
જજલ્લા પ.ં કચેરી, 

દાહોદ 
    

૭૦૪૬૫ 
૬૮૬૩૨ 

૪૪ શ્રી એસ જે ઠાકોર 
જનરલ મેનેજરશ્રી, 
જજલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ દ્ર 

જી.આઈ.ડી.સી. 
કોમ્યતુ્તનટી હોલ દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૬૬૦૮૬ 

૨૬૭૪૧૬ 
૭૫૬૭૫ 
૨૮૧૬૦ 



જજલ્લા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન યોજના દાહોદ િાગ-૨ 
 
 

 
107 

૪૫ શ્રી વી કે પરમાર 
સહાયક રકાાદેશીક વાહન 
વ્યવહાર અત્તધકારીશ્રી, 

દાહોદ 

ઈન્ દોર હાઈવે રોડ 
ગરબાડા ચોકડી 

આર.ટી.ઓ કચેરીની 
બાજુમા ં 

૨૪૩૨૦૦   
૯૭૨૭૪ 
૪૪૪૫૫ 

૪૬ શ્રી જે આર બચુ ડપેો મેનેજરશ્રી, દાહોદ ગોધરા 
૦૨૬૭૨-
૨૬૧૯૧૩ 

  
૬૩૫૯૯ 
૧૮૪૭૪ 

૪૭ શ્રી એસ.બી.રામ 
મદદનીશ કત્તમશનરશ્રી, 
ખોરાક અને ઔષધ 
ત્તનયમન તતં્ર, દાહોદ 

મદદનીશ કત્તમ.શ્રી. ની 
કચેરી જજલ્લા સેવા 
સદન ૨ ત્રીજો માળ 
સેવા સદન ગોધરા 

૦૨૮૭૩-
૨૩૯૦૨૪ 

  
૯૧૭૩૭ 
૦૧૪૧૮ 

૪૮ શ્રી એમ એન ચારેલ 
આચાયણશ્રી સરકારી 
પોલીટેકનીક દાહોદ 

સરકારી પોલીટેકનીક 
દાહોદ 

૦૨૬૭૩-
૨૬૩૭૮૦ 

  
૯૯૦૪૧ 
૩૩૪૯૫ 

૪૯ શ્રી પી કે િહ્મભટ્ટ 
આચાયણશ્રી સરકારી 

ઈજનેર કોલેજ દાહોદ 
સરકારી ઈજનેર કોલેજ 

દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૬૩૮૦ 

  
૯૯૦૪૧ 
૩૩૪૯૫ 

૫૦ શ્રી કે.બી.કણઝરીયા 
આચાયણશ્રી ઔધોગીક 
તાલીમ સસં્થા, દાહોદ 

ઝાલોદ રોડ, દાહોદ 
૦૨૬૭૩-
૨૫૦૧૮૪ 

  
૮૫૨૫૭ 
૨૮૪૭૬ 

૫૧ શ્રી એસ.ડી.રાઠોડ 
મદદનીશ મત્સઉદ્યોગ 
ત્તનયામકશ્રી, દાહોદ 

કલેક્ટર કચેરી દાહોદ ૨૩૯૦૩૭   
૯૪૨૭૩ 
૬૪૭૧૬ 

૫૨ શ્રી ગલુામ મોઈયદુ્દીન  
સબડીવીશન ટેલીકોમ 

ઓરફસર,BSNL 
ઠક્કર બાપા 
ચોક,દાહોદ 

    
૯૪૨૮૮ 
૨૦૫૨૦ 
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રાજ્ય કક્ષાના નબંર  

િમ કંરોલ રૂમ સપંકણ નબંર ફેક્સ ઈ-મેલ  

૧ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી ૦૭૯-
૨૩૨૫૧૯૧૪, 
૨૩૨૫૧૯૦૦, 
૨૩૨૫૧૯૦૨, 
૨૩૨૫૧૯૦૭ 

૦૭૯-

૨૩૨૫૧૯૧૨, 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

૨ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી-ટોલ 

રી  

૧૦૭૦ - - 

૩ સ્ટેટ ઈ.ઓ.સી 

સેટેલાઈટ ફોન 

નબંર 

૮૮૧૬૨૧૪૬૭૭૧૧ - - 

૪ રીલીફ કમીશ્નરશ્રી, 

ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૯ 

 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

 

૫ મખુ્ય કારોબારી 

અત્તધકારીશ્રી. 

GSDMA 

ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

-૨૩૨૫૯૨૭ 

 

૦૭૯-

૨૩૨૫૯૨૭૫ 

ceo@gsdma.org  

૬ રાહત ત્તનયામકશ્રી, 

ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૧ 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૧૨ 

- dor@gujarat.gov.in  

૭ ત્તનયામકશ્રી, 

 GSDMA 

ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-

૨૩૨૫૯૩૦૨ 

director@gsdma.org  

૮ મામલતદારશ્રી SEOC 
ગાધંીનગર 

૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૪ 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


જજલ્લા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન યોજના દાહોદ િાગ-૨ 
 
 

 
109 

૨૩૨૫૧૯૧૬ 

૯ ઈન્ડીયન 
મેરોલોજીકલ  
ડીપાટણમેન્ટ, 
અમદાવાદ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૦૭૯-૨૨૮૫૭૬૫૭ 

૦૭૯-૨૨૮૬૧૪૧૩ 

૦૭૯-૨૨૮૬૫૪૪૯ 

૦૭૯- 

૨૨૮૬૫૧૬૫ 

૨૨૮૬૫૪૫૯ 

 

www.imd.gov.in  

www.imdahm.gov.in 

૧૦ ઈન્સ્ટીટયટુ ઓફ 

સીસ્મોલોજીકલ 

રીસચણ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૧ 

૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૦૨ 

૦૭૯-

૬૬૭૩૯૦૧૫ 

dg-isr@gujarat.gov.in 

dgisrgad@gmail.com  

 

  

http://www.imd.gov.in/
mailto:dg-isr@gujarat.gov.in
mailto:dgisrgad@gmail.com
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ગજુરાત સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી,ગાધંીનગર 

 

િમ હોદ્દો ફો.નબંર(ઓ) ફો.નબંર(રે) 

૧ મખુ્ય કારોબારી અત્તધકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૫૯૫૦૨ 

૨૩૨૫૯૨૭૬(ફેક્સ) 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૫ 

૦૭૯-૨૩૨૫૪૯૦૦ 

૨ અત્તધક મખુ્ય કારોબારી 

અત્તધકારીશ્રી 

૦૭૯-૨૩૨૫૯૩૦૩ 

૦૭૯-૨૩૨૫૩૫૪૬ 

૦૭૯-૨૩૨૩૫૪૦૪ 

૩ ત્તનયામકશ્રી વહીવટ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૧૯ ૦૭૯-૨૬૮૫૮૪૧૮ 

૪ ત્તનયામકશ્રી ફાયનાન્સ ૦૭૯-૨૩૨૫૯૨૭૮ - 
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પડરવશષ્ટ :-૧૧ 

િાિાઝોડા પહલેા ,દરમ્યાન અને િાિઝોડા પિી...ધ્યાનમા ંરાખિાની બાબતો. 

વાવાઝોડા પહલેા... 
 અફવા ફેલાવશો નરહ,શાતં રહો,ગભરાટ કરશો નરહ. 
 સમાચારો અને ચેતવણીઓ સતત સાભંળતા રહો. 
 ઢોર-ઢોંખરને ખ ૂટંાથી છૂટા કરી રાખો. 
 સકુો નાસ્તો,પાણી,ધાબળા,કપડાનંે રકાાથત્તમક સારવારની કીટ સાથે રાખો. 
 અગત્ય ટેલીફોન નબંર હાથ વગા રાખવા. 

િાિાઝોડા દરમ્યાન... 
 જર્જરીત મકાન કે વકૃ્ષ નીચે આશ્રય લેશો નહી. 
 બહુમાળી મકાનો ઉપર કે મકાનોની છત પર રહવે ુનહી. 
 ખલુ્લી જગ્યામા ંસપડાયેલા હોવ તો સલામત આશરો શોધો. 
 વાહન હકંારતા હોય તો અટ્કી જાવ,વાહનમાજં સલામત સ્થળે ઉભારહી જાવ. 
 માછીમારોએ દરીયામા ન જવુ ંઅને હોડીઓ સલામત સ્થળે રાખી આશરો મેળવવો. 

િાિાઝોડા બાદ... 
 નકુ્શાનગ્રસ્ત મકાનોની અંદર જવાનો રકાયાસ ન કરો,ફોનનો ઉપયોગ જરૂર પરુતો જ કરો. 
 બહાર નીકળતા ંપહલેા વાવાઝોડુ ંપસાર થઈ ચકૂ્ુ ંછે તેની ખાતરી કરીને જ બહાર 

નીકળવુ.ં 
 કાટમાળમાથંી પસાર થતા પતરા,ંકાચના ટુકડા,સાપ જેવ ઝેરી જીવજતંથુી સવધાન રહો.  
 બચાવ કમગીરી માટે ફાયર ભિગેડ,પોલીસ,જજલ્લા રડઝાસ્ટર કંરોલ રૂમનો સપંકણ કરવો. 
 બચાવની કમગીરી તાત્કાભલક ધોરણે યોગ્ય એજન્સીની મદદથી હાથ ધરવી, 
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પડરવશષ્ટ :-૧૨ 

આકશી વિજળી / તોફાન દરમ્યાન ધ્યાનમા ંરાખિાની બાબતો. 

ઘરની અંદર હોિ તો.... 

 તોફાન આવે તે પહલેા ંબધા ઇલેષ્ક્રકલ સાધનોને અનપ્લગ કરો. તાર(વાયર) વાળા 

ટેભલફોનનો ઉપયોગ કરશો નહીં 

 બારી અને દરવાજાથી દૂર રહો. વરંડા બધં રાખો 
 પ્લપ્મ્બિંગ અને મેટલ પાઈપોને સ્પશણ કરશો નહીં. ચાલતા પાણીનો ઉપયોગ કરશો નહીં 

ઘરની બહાર હોિ તો... 

 ઘર / મકાન અંદર આસરો મેળવો. ટીનના છત / લોખડંવાળા માળખાથી દૂર રહો 
 જો ખલુ્લા આકાશમા ંહોય, તો જમીન ઉપર ન સવુુ ંઅથવા તમારુ માથુ ંજમીન પર ન મકૂો 
 ઝાડની નજીક / નીચે આશ્રય ન લો, ભીડમા ંનો ફેલાવો કરવો નથી 
 જો તમે કોઈ કાર / બસ / ઢંકાયેલ વાહનોની અંદર હોવ તો ત્યા ંજ સરુક્ષીત રહો 
 પાણી હોય તો  બહાર નીકળો, તળાવો કે અન્ય પાણીમા ંનાની નૌકાઓમા ંહોય તો રકનારે 

આવી જાઓ. 
 

અસરગ્રસ્ત સારિાર 

 

 જો જરૂરી હોય, તો CPR  (કારડિયો પલ્મોનરી રરસતુ્તસટેશન) આપવુ.ં 
 તાત્કાભલક તભબભબ સારવાર આપવી. 
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પડરવશષ્ટ :-૧૩ 

રોગચાળા અંગેની આગોતરી સાિચેતીઓ 

 પીવાનુ ંપાણી હમેંશા ગાળીને ,સ્વછિછ કરીને પીવુ.ં 
 પાણીના વાસણો હમંેશા ંસ્વછિછ રાખવા.ં 
 પીવાના પાણીમા ંક્લોરીનની ટીકડી નાખવી. 
 ગદંકી  દૂર કરવી તથા તાજો ખોરક જ લેવો 
 ઝાડા-ઉલટીના રકસ્સાઓમા ંરકાવાહી ખોરક લવો. 
 ઘરની આજુબાજુ જમા થયેલ કચરાને તાત્કાભલક હટાવી પયાણવરણ સ્વછિછ રાખવ.ુ 
 મછિછરોની ઉત્પત્તત અટકાવવા પગલા લો. 
 સયૂાણસ્ત અને સયૂોદય સમયે બારી બારણા બધં રાખો.  
 ભરાયેલા પાણી ઉપર કેરોસીન ,બળેલા ક્રુડ ઓઈલ કે અન્ય તેલનો છટંકાવ કરવો. 
 બીન જરૂરી દવાઓ ન લેવી .દાકતરની સલાહ અનસુાર રોગ રકામાણે સવા લેવી. 

 

 આગ અંગેની આગોતરી સાિચેતીઓ 

 રસોડામા ંચસૂ્ત કપડા ંપહરેવા.કપડાનો છેડો ચલૂા અથવા સ્ટવમા ંપકડાય નહી તેનુ ંધ્યાન 
રાખવુ.ં 

 આગ બઝુાવવા માટે પાણી ઉપરાતં રેતી અને ધાબળાનો ઉપયોગ કરી શકાય. 
 પેરોલ પપં કે ગેસ ગોડાઉન પાસે ધમુ્રપાન કરવ ુનહી. 
 અસ્ગ્નશમન ત્તસભલન્ડર વસાવી તેનો ઉપયોગ શીખી લેવો. 
 ચામડી બળવાથી થયેલા ફોલ્લા ફોડ્વા નહીં.તેનાથી શરીરને નકુશાન થય છે,ચેપ લાગી 

શકે છે. 
 ઘરમા ંઆગ લાગી હોય અને ધમુાડો ભરાઈ ગયો હોય ત્યારે નીચે બેસી અથવા સરકીને 

બહાર નીકળવાનો રકાયત્નો કરવાથી શ્વાસ લેવામા આસાની રહ ેછે. 
 આગ લાગેલી હોય તેવા મકાનમા જવ ુનહી. 
 દાઝી ગયેલી વ્યસ્ક્તને તાત્કાભલક દવાખાને ખસેડવા.  
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પડરવશષ્ટ :-૧૪ 

માગવ અક્સાત અંગેની આગોતરી સાિચેતીઓ 

 આપનુ ંવાહન હમેંશા સારી સ્સ્થત્તતમા ંરાખો. 

 રકાાથત્તમક સારવાર અને ઈમર્જન્સી માટેના ંનાના સાધનો વાહનમા ંસાથે રાખવા.ં 

 બ્લડગપૃની ત્તવગતોના કાગળ સાથે રાખવા. 

 સીટ બેલ્ટ બાધંીને વાહન ચલાવવુ.ં 

 યોગ્ય રેકમા6 જ વાહન ચલાવવુ ં, ખોટી રદશામા ંવાહન ચલાવવુ ંનરહ. 

 ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ સાથે રાખવુ.ં 

 ત્તનયતં્રીત ગત્તતથી વાહન ચલાવવુ.ં 

 અકસ્માત થયે માનત્તસક સ્વસ્થતા જાળવી રાખી પોલીસ અને એમ્બ્યલુન્સ માટે ફોન કરવા 

અથવા જાણ કરવી. 

 ઘાયલ વ્યસ્ક્તઓને બહાર કાઢી રકાાથત્તમક સારવાર આપીને તાત્કાભલક દવાખાને પહોચાડવા. 

 રારફક જામ ન થાય તે માટે તાત્કાભલક પગલા લેવા. 

 અકસ્માતના સ્થળે માલ સામનની સલામતીની વ્યસ્થા કરવી. 
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પડરવશષ્ટ :-૧૫ 

ભકંૂપ પહલેા ,દરમ્યાન અને ભકંૂપ પિી...ધ્યાનમા ંરાખિાની બાબતો. 

ભકંુપ પહલેા ....  

 ધરતીકંપના કારણો અને અસરો અંગે જાણકારી મળેવવી. 
 તમારા કામના સ્થળે નામ,સરનામા અને કુટંુબના સભ્યોના ફોટો સાથેની ડાયરી રખો,તેમા 

તમારી શારીરીક સ્વાસ્થ્યની ત્તવગત નોંધી રખો. 
 અગત્યના દસ્તાવેજો પાણીથી બગડે નરહ તેવી કોથળીમા ંરાખો.તેની નકલો કરાવી અન્ય 

સ્થ્ળે પણ રખો. 
 નજીકના ંઆરોગ્ય કેન્દ્ર,અસ્ગ્નશમન કેન્દ્ર,પોલીસ ચોકી ત્તવગેરેની મારહતી તથા જાણકારી 

રખવી.  
ભકંુપ દરમ્યાન ....  

 ગભરાસો નરહ,સ્વસ્થ રહો અને ખોટી દોડાદોડી કરવી નહી 
 ઘરમાથી ખલુ્લી જગ્યામા ંદોડી જવુ.ં 
 ઘર કે કચેરી કોઈપણ મકાનમાથંી બહાર જવાના માગણ તરફ દોડવુ ંનરહ, લીફ્ટનો ઉપયોગ 

કરવો નરહ તેમજ બારીઓ , કાચના બરણા,ંઅરરસા , ફનીચર ત્તવગેરેથી દુર રહવે ુ.ં 
 બારણાની રેમ નીચે , મજબતુ ટેબલ નીચે કે મજબતુ રદવાલ પાસે માથુ ંસાચવી બેસી જવુ.ં  

ભકંુપ બાદ ....  
 અફવા ફેલાવસો નરહ ,સરકારી જાહરેાતો કે સચુના મળે તો અમલ કરવાનો રકાયત્ન કરો.  
 ભકંૂપ પછીના સામાન્ય આંચકાઓથી ગભરાવુ ંનહી. 
 શુ ંબન્ય ુછે તે જોવા શેરીમા ંઆંટા ફેરા ન કરો ,બચાવ વાહનોને પસાર થવા માગણ ખલુ્લા 

રાખો. 
 ખોટી દોડા દોડી ન કરો અને કઠેડા તથા અગાસી ઉપર ઉભા ન રહો. 
 ઈજા માટે રકાાથત્તમક સારવાર મેળવો અને અન્યોને મદદ કરો.  
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પડરવશષ્ટ :-૧૬ 
ડહટિેિ અંગેની ધ્યાનમા ંરાખિાની બાબતો. 
આરોગ્યલક્ષી સચુનો 

 હીટ િેિ દરમ્યાન બહાર નીકળિાનુ ંટાળવુ,ં આખુ ંશરીર અને માથુ ંઢંકાઈ તે રીતે સફેદ 
સતુારાઉના ખલુતા કપડા પહરેિા, ટોપી ચશ્મા, િત્રીનો ઉપયોગ કરિો. 

 નાના બાળકો, સગિાવ માતાઓ, વધૃ્ધો તથા અશક્ત અને ભબમાર વ્યસ્ક્તઓએ તડકામા ં
વિશેષ કાળજી લેિી. 

 સીધા સયૂવપ્રકાશથી બચો. 
 િીના કપડાથી માથુ ંઢાકંી રાખો અિાર-નિાર િીના કપડાથી શરીર લિુો િારંિાર ઠંડુ 

પાણી પીવુ.ં 
 લીંબ ુશરબત, મોળી િાશ, તાડફળી અને નાભળયેરનુ ંપાણી, ખડંમીઠાનુ ંરાિણ, 

ઓ.આર.એસ. િગેરે પષુ્કળ પ્રમાણમા ંપીવ.ુ 
 બાળકો માટે કેસડુાના ફુલ તથા લીમડાના પાનનો નાહિામા ંઉપયોગ કરિો. 
 ગરમીમા ંબહારથી ઘરે આવ્યા બાદ શરીરનુ ંતાપમાન નીચુ ંઆિે ત્યારે જ નહાવુ.ં શક્ય 

હોયતો ઘરની બારી-બારણા સાથે ખરની પટ્ટી પાણી નાખંી બાધંી રાખિી. 
 ડદિસ દરમ્યાન ઝાડ નીચે, ઠંડક અને િયામા ંજ રહવે ુ.ં 
 ઉપિાસ કરિાનુ ંટાળવુ,ં સિારનુ ંિોજન ૧૨:૦૦ િાગ્યા સુધંીમા ંકરી લેવ.ુ 
 ચા-કોફી અને દારૂના સેિનથી લ ૂલાગિાની શક્યતા િધે િે, તેથી તેનુ ંસેિન ટાળવુ.ં  

લ ૂલાગિા (હીટ િેિ) ન લક્ષણો.  

 માથં ુદુ:ખવુ,ં પગની પીડીઓમા ંદુ:ખાવો થવો. 
 શરીરનુ ંતાપમાન વધી જવુ.ં 
 ખબૂ તરસ લાગવી,શરીરમાથંી પાણી ઓછુ થઈ જવુ.ં 
 ઉલ્ટી થવી, ઉબકા આવવા, ચક્કર આવવા, આંખે અંધારા આવવા 
 બેભાન થઈ જવ,ુ સધુ-બધુ ગમુાવી દેવી,અતી ગભંીર રકસ્સામા ંખેંચ આવવી. 
 િરીયાળી,કાચી કેરી,ગલુાબ,ખસ(િાળા), અને કાળી વાક્ષનુ ંશરબત લ ૂલાગિાના ડકસ્સામા ં
લઈ શકાય, રાતે્ર ૧૦ નગં કાળી રાક્ષ પાણીમા ંપલાળી સિારે આ પાણી પીવુ ંઅને રાક્ષ ખાિી. 
તરબચુનો ઉપયોગ સિારે અને બપોરે કરિો.  
 હીટિેિની ચેતિણીના ડદિસોમા ંબપોરના ૦૨:૦૦ થી ૦૪:૦૦ િાગ્યા સધુી બહાર 
વનકળિાનુ ંટાળવ.ુ  
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પરૂ પહલેા ,દરમ્યાન અને પરુ પિી...ધ્યાનમા ંરાખિાની બાબતો. 

પરુ પહલેા... 
 નદી, વોંકળા, દરરયાકાઠંાના ત્તવસ્તારોમા ંઉંચી પ્લીંથવાળા મકાનો બાધંવા. 
 પરુ ગ્રસ્ત ત્તવસ્તારોના લોકોએ તરવાનુ ંશીખવુ ંજોઈએ. 
 આગાહી માટે રેડીયો. / ટી.વી સમાચાર સાભંળતા રહો. 
 તતં્રની સચુના મળતા ંજ ભયજનક સ્થળ ખાલી કરી સરુક્ષીત સ્થળે જવુ ં 

પરુ દરમ્યાન... 
 સલામત અને સરુભક્ષત સ્થળોએ બેસી રહવે ુ.ં 
 સાચી મારહતી મેળવવાનો રકાયત્ન કરવો. 
 સલામત સ્થળે ખસવા અંગેની સરકારી જાહરેાતને મહત્વ આપી અનસુરવુ.ં 
 વીજ પરૂવઠો બધં કરવો – ખલુ્લા વાયરોને અડ્વુ ંનહીં. 

પરુ પિી... 

 તરતા ંઆવડતુ ંહોય તો જ ડુબતાને બચાવવા. 

 ઉંડા અજાણ્યા પાણીમા ંરકાવેશવુ ંનહી. 

 કાઠંા વાળા ત્તવસ્તારમા ંજવુ ંનહી. 

 ક્લોરીનયકુ્ત પાણી પીવુ.ં 

 પાની ઉકાળીને પીવુ ં– સરુભક્ષત ખોરાક જ ખાવો. 

 ગદંા ભરાયેલા પાણીમા ંદવાઓ છાટંવી. 
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નકશા :- 

દાહોદ જજલ્લાનો નકશો 
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દાહોદ તાલકુાનો નકશો 
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ઝાલોદ તાલકુાનો નકશો  
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લીમખેડા તાલકુનો નકશો  
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સજંેલી તાલકુાનો નકશો 
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ફતેપરુા તાલકુાનો નકશો  
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દેિગઢ બારીયા તાલકુાનો નકશો 
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ધાનપરુ તાલકુાનો નકશો 
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ગરબાડા તાલકુાનો નકશો  
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દાહોદ જજલ્લામા ંઆિેલ ડેમ દશાવિતો નકશો. 

   



જજલ્લા આપવત્ત વ્યિસ્થાપન યોજના દાહોદ િાગ-૨ 
 
 

 
128 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ગજુરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 
સિામડંળ,ગાધંીનગર. 

 
 

 


