મહેસાણા જિલ્ા આપતિ વ્યળસ્થાપન
યોિના ૨૦૧૮

ુ રાિ રાજ્ય આપતિ ળયળત્સસ્થાપન સિા મંડલ
ગિ

ઇમરજન્સિ ઓપરે શન િેસટર ક્લેક્ટર કચેરી , મહેિાણા

અનુક્રમણિકા
૧

પ્રકરિ૧-

પ્રસ્તાળના

૧

૨

પ્રકરિ-૨

સંકટિન ,મખોજ ,:સહાયતા ને ક્ષજતા

૬

૩

પ્રકરિ-૩

સંસ્થાકીય જાલખ ુ ને પ્ાન

૧૩

૪

પ્રકરિ-૪

રખકથાજ ને ઉજની કાયયયખમના

૨૨

૫

પ્રકરિ-૫

પ ૂળય તૈયારી કાયય યખમના

૩૧

૬

પ્રકરિ-૬

ુ ઃસ્સ્થિત
પન

૩૮

૭

પ્રકરિ-૭

સ્થલાંતર યખમના

૫૬

૮

પ્રકરિ-૮

નાંણા ને ફજેટ

૫૭

૯

પ્રકરિ-૯

યખમના ડેન

૬૦

૧૦

રરિષ્ટ – ૧

જહેસાણા જમલ્ાની રૂરે ોા

૬૧

૧૧

રરિષ્ટ –૨

જીલ્ાના પરુ રસ્સ્ત સંળેદની તાકકુ ા ને નદી રકનારે

૬૯

અળેા ગાજખની યાદી
૧૨

રરિષ્ટ –૩

જીલ્ાજાં ઉ

સંસા નખની િળગત

૧૩

રરિષ્ટ –૩(ક)

જીલ્ાજાં ઉ

સાધનખની િળગત

૧૪

રરિષ્ટ –૪

જીલ્ાજા અળે જાલોાગત સિુ ળધા

૧૫

રરિષ્ટ –૫

તાીજ ાજે જાનળ ફલની યાદી ને તરળૈયા

૧૬

રરિષ્ટ –૬

HL<,FDF\ VFJ[, ;[JFEFJL ;\:YFVMGL IFNL

૧૭

રરિષ્ટ –૭

આજરમસ્સસ ઉયખગ જાટે અશ્રય સ્થાનો ની ઉલબ્ધતા

૧૦૩

૧૮

રરિષ્ટ –૮

જેડીક ને હખસ્સ્ટ જેનેમજેસટ

૧૦૬

૧૯

રરિષ્ટ –૯

જીડીયા જેનેમજેસટ

૧૨૬

૨૦

રરિષ્ટ – ૧૦

Format (Report, Damage & Loss Assessment)

૧૩૦

૨૧

રરિષ્ટ – ૧૧

SOP- Roll of Each Department

૧૩૩

૨૨

રરિષ્ટ – ૧૨

જહેસાણા જીલ્ાના ાયઝન િધકારીશ્રી, જાજતદાર, તાકકુ ા

૧૪૭

૭૬
૮૯
૯૮
૧૦૦

િળકાસ િધકારીશ્રી તથા તાકકુ ા કક્ષાના સય િધકારીશ્રીઓના
પખન નંફર
૨૩

રરિષ્ટ – ૧૨.૧

District Name: Mehsana & STD Code: 02762

૧૫૭

૨૪

રરિષ્ટ – ૧૨.૨

સય જેડીક ઓપીસરશ્રીની જારહતી

૧૫૮

૨૫

રરિષ્ટ – ૧૨.૩

જીલ્ાના સ્ટાપની જારહતી

૧૬૧

મહેસાણા જિલ્ા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના

૨૦૧૮

પ્રકરણ-૧ – પ્રસ્તાલના
આતી ગભે ત્માયે ત્રાટકી ળકે છે . તે નાના ામે અગય ભોટા ામે શોઇ ળકે છે . આ
વભમે જાન ભાર ન ુંુ નકુ ળાન ઓછાભાું ઓછું થામ તે ભાટે વજજતા અને આમોજનની જરૂય ડે
છે . એવ ુંુ નથી કે કુ દયતી આતતઓ આણા ભાટે કોઇ નલી કે અજાણી ફાફત. છે . આ
અગાઉના વભમભાું ણ આણે લઘતી કે ઓછી વપતા વાથે આતીઓનો વાભનો કમાા જ
ુ કાભાું આખીને આખી વુંસ્કતૃ તઓના ઉન્મ ૂરન થી
છે .યું ત ુંુ ઇતતશાવ ઉય નજય નાખીએતો ભત
ભાુંડીને આલી ઘણી આપતોભાુંથી ઘણુંુ ફઘ ુ ફચાલી રેતી આઘતુ નક ભાનલ જાતત વભક્ષ છે .
કુ દયતી આતતઓ ભોટા બાગે વું ૂણા ણે કમાયે મ તનલાયી ળકાતી નથી.યું ત ુંુ તેનાથી થતી
અવય તથા નકુ ળાનભાું ઘટાડો જરૂયથી કયી ળકામ છે .
૧.૧ પ્રાનન ુંુ આમોજન :
ુ મ 11 તલબાગ અને રયતળષ્ટ-11 ભાું
જીલ્રા આતિ વ્મલસ્થાન પ્રાન મખ્
ુ મ તલબાગોભાું નીચેનાનો વભાલેળ થામ છે .
લશેંચામેરો છે . મખ્


પ્રસ્તાલના, વુંકલ્ના અને નીતત



જોખભ અને વુંલેદનળીરતા  ૃથકકયણ (HRVA)



ુ :સ્થાન કાભગીયી
 ૂલા ચેતલણી, યાશત અને ન
ુ યાત યાજમ આતિ વ્મલસ્થાન
આ મોજનાભાું લયામેરા ળબ્દો પ્રમોગો, ગજ
વિાુંભડ
ું  અતધતનમભભાું વ્માખ્માતમત કયે ર છે , અને લાયે ર છે તે ળબ્દ
ુ ગ
પ્રમોગોને સવ
ું ત છે .

૧.૨ શેત ુ :
આ રેખથી

ુ ભારશતીની
જીલ્રાભાું આતિ વ્મલસ્થાન ભાટે જરૂયી આઘાયભત

જોગલાઇ કયી છે ,.


તલતલઘ આતિઓ અંગે જીલ્રાના નાગરયકો ભાટે ના જોખભો અને વુંલેદનળીરતા
વ્માખ્માતત કયી છે ,. અને



જીલ્રાભાું વુંબતલત આતિઓની અવય તનલાયલા/ટાલા અથલા તેના ળભન ભાટે
આલા ક્ષકાયોએ રેલાના ગરા વ્માખ્માતમત કમાા છે .
વશામક મોજનાઓથી ચોકકવ આતિઓના પ્રતતબાલભાું મખ્ુ મ અને વશામક ક્ષકાયોની
ભતુ ભકા અને જલાફદાયીઓની તલગતો આી છે . આલી મોજનાઓ
1

મહેસાણા જિલ્ા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના
A.

તાલકુ ા સ્તયે .,

B.

જીલ્રાભાું આલેરા ભશત્લના ઔદ્યોગગક સ્થાનો ભાટે.,

૨૦૧૮

ચોકકવ આતિ પ્રતતબાલ કાભગીયી કઇ યીતે  ૂણા થળે તે ફાફતની પ્રભાણભ ૂત
વુંચારન કામાયીતત (SOP) ભાયપત તલકવાલલાભાું આલેરી છે . પ્રભાણભ ૂત
ુ યય અથલા વશામક કામો અને ક્ષકાયોની જલાફદાયી
વુંચારન કામાયીતતનો મક
છે .
૧.૩. વિાભુંડ અને જલાફદાયીઓ :
ુ યાત
જીલ્રા ભાટે ની જરૂયીમાતો અને ગૌણ મોજનાઓ, વન ૨૦૦૩ના ગજ
આતિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ અતઘતનમભના વિાતઘકાય શેઠ વદયહુ અતઘતનમભથી
કરેકટયને આતિની અવયો ટાલા અથલા ઓછી કયલાના પ્રમાવોભાું અન્મ ક્ષકાયોનો
વશકાય અને વશામ સતુ નતિત કયલા ભાટે અતઘકત
ૃ કયલાભાું આલેર છે . ખાવ કયીને કરેકટય
ુ યાત યાજમ આતિ વ્મલસ્થાન, યાશત કતભળનય
અને વાભન્મ યીતે વયકાયના વિાુંભડ
ું ો, ગજ
અને જરૂય જણામે અન્મ જાશેય તેભજ ખાનગી ક્ષકાયોની વશામથી જીલ્રાને પ્રતતકુ  અવય
કયતા જોખભો અને આતિઓના વ્મલસ્થાન ભાટે જલાફદાય છે . કરેકટય અને

અન્મ

ક્ષકાયોની ભતુ ભકા, જલાફદાયી અને પયજો અતધતનમભભાું તલગતલાય જણાલલાભાું આલી છે
અને તેને મોજનાના બાગરૂે ગણલાભાું આલે છે .
૧.૪. આતિ વ્મલસ્થાનની વુંકલ્ના :
આતિઓના જોખભો શલા કયલાના અથલા ઘટાલાના ગરાન ુંુ અભરીકયણ અને
આમોજન.
I.
II.
III.

આતિ તલનાળકતા અથલા રયણાભો ઘટાડલાની
આકસ્સ્ભકતા અને આતિઓ ભાટે ની વજજતાની
આતિની અવયોના મ ૂલ્માુંકનની
તભાભ પ્રકાયના જોખભ વ્મલસ્થાન અને અતઘકારયતાના તલચાયથી આતિ વ્મલથા

આમોજન અને પ્રમાવો ભાટે નો ામો  ૂયો ાડે છે . તભાભ પ્રકાયના જોખભ વ્મલસ્થાનભાું,
જીલ્રાને અવય કયતા વુંબતલત તભાભ જોખભો ટાલા અથલા શલા કયલા ભાટે ના
આમોજનની તલચાયણા અને રેલાના ગરાનો વભાલેળ થામ છે .
અતઘકારયતા એટરે નાગરયકોના જીલન અને જીલનતનલાા શને ખતયાભાું મ ૂકે તેલા તભાભ
જોખભો અને આતિઓને શોંચી લલા ભાટે દયે ક નાગરયકોને તળક્ષણ, તારીભ અને વશામથી
વભક્ષ ફનાલલો. આલી અતઘકારયત એ આતિની તજલીજ કયલા ભાટે ની વું ૂણા જલાફદાયી
2

મહેસાણા જિલ્ા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના

૨૦૧૮

કોઇ વ્મરકતભાું તફદીરી નથી ણ આતિની અવય ઘટાડલા અથલા તેને ભમાા રદત કયલા ભાટે
જરૂય વાઘનો અને વશામ દયે ક વ્મરકત ઘયાલે છે તેવ ુંુ સતુ નતિત કયલા ભાટે ના અંતતભ પ્રમાવો
છે .
૧.૫

આતિ વ્મલસ્થાનનો અગબગભ:ુ યાત વયકાય આતિ વ્મલસ્થાન પ્રત્મે વલાગ્રાશી અગબગભ ધયાલે છે .
ગજ
આતિની અવયો ઘટાડલાની કાભગીયી ફે તલસ્ત ૃત ક્ષેત્રોભાું તલબાજીત કયલાભાું આલી
છે .

I.

તાત્કાગરક ળરૂ થતી આતિની અવયો ઘટાડલા ભાટે અથલા આતિની ધીભી ળરૂઆત
લખતે તેના પ્રતતબાલને લેગલાન ફનાલલા ભાટે જરૂયી શોમ તેલા આમોજન અને
ુ :સ્થાન
ગરાને કેન્રભાું યાખીને ચેતલણી, વશામ અને ન

II.

જોખભો અથલા તોાઇ યશેરી આતિઓના કાયણે અથલા અવયો, તનલાયણ અથલા
નાબ ૂદ કયલા ભાટે આમોજનો અથલા ગરાઓને કેન્રભાું યાખીને ળભન, વજ્જતા અને
તનલાયણ, આતિ વ્મલસ્થાનનો વભગ્ર અબગભ ૬ (છ) ઘટડો ય આધારયત શોમ છે .

III.

જોખભો અને વુંલેદનળીરતાન ુ ચોકકવાઇ ૂલાક મ ૂલ્માકું ન (HRVA)

IV.

આમોજન અને વાધનોની માાપ્ત પાલણી

V.

ક્ષભતા તનભાાણ અને તારીભ

VI.

માાપ્ત પ્રાપ્પ્તસ્થાનોની જોગલાઇ

VII.

વાભાન્મ ભતુ ભકા અને જલાફદાયીને (વાભાન્મ યીતે) અનરૂુ  શોમ તેલી આતિ
વ્મલસ્થાન ભતુ ભકા અને જલાફદાયીની વોંણી અને.

VIII.

ુ ી અને કામારક્ષી
આતિ વ્મલસ્થાન ઉદ્દે ળોને રય ૂણા કયલા ભાટે ન ુ તલગફન્ન કાનન
વ્મલસ્થાતુંત્રનો ઉમોગ.

૧.૬ નીતત અને જલાફદાયીઓ :૧.૬.૧

ુ :સ્થાન:ચેતલણી, વશામ અને ન
ુ :સ્થાન ગરાનો ધ્મેમ આતિને રીધે જાનભારની શાની
ચેતલણી, વશામ અને ન

ુ વુંચારત કામાયીતી (SOP)
અને શાડભાયી ઘટાડલાનો છે . જીલ્રા સ્તયના આમોજન અને પ્રભાણભત
ુ :સ્થાન વશામની
શાતન અને શાડભાયી તનલાયલા અથલા ઘટાડાલા ભાટે ચેતલણી, વશામ અને ન
ળકમ એટરી વય જોગલાઇ કયી છે .
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 ૂલાચેતલણી, વશામ અને  ૂલાલત સ્સ્થતી ભાટેન ુ કેન્રગફિંદુ જીલ્રા કરેકટય છે જે
જીલ્રાની અંદયના આલા પ્રમાવોભાું રદળાશ ૂચન અને વુંકરન કયતા શોમ છે . ક્રેકટય ચેતલણી,
ુ યાત યાજમ આતિ
વશામ અને  ૂલાલત સ્સ્થતતન ુ વુંકરન કયલા ભાટે આવાવના જીલ્રા, ગજ
ુ ી તલબાગ વાથે એલી પ્રવ ૃતતઓને વુંકરન
વ્મલસ્થાન વુંિાભુંડ (જી.એવ.ડી.એભ.એ) અને ભશેસર
ભાટે જલાફદાય છે ,
ુ લાવન ભાટે ની રાુંફા
કરેકટય, આતિના વભમગાાભાું વશામ,  ૂલાલત સ્સ્થતત અને ન
ગાાની મોજનાઓ તલકવાલલા ભાટે ણ લધ ુ જલાફદાય છે . આલી મોજનાઓભાું બતલષ્મની
ુ ાય ગજ
ુ યાત યાજમ
આતિઓની અવયો ઘટાડલા ભાટે ના અને નીતત અને અભરીકયણ અનવ
આતિ વ્મલસ્થાન વુંિાભુંડ વાથેના વુંકરનના ગરાનો વભાલેળ થામ છે .

૧.૬.૨

ળભન, વજજતા અને તનલાયણ:ળભન, વજજતા અને તનલાયણ ગરા આતિની વુંબતલતતા ઘટાડલા (જોખભ

અલ્ીકયણ) ભાટે અથલા ળકમ આતિભાુંથી ઘાયે રા નકુ ળાનન ુ પ્રભાણ (વુંલદનળીરતા
અલ્ીકયણ) ભાટે આતિની અગાઉથી જ રેલાના શોમ છે . વુંલદનળીરતા ઘટાડલાની ફાફતને
ખતયા અલ્ીકયણ કયતા ણ લધ ુ અગ્રતા આલાભાું આલે છે . જીલ્રો ખતયો અને વુંલદનળીરતા
ઘટાડલા ભાટે ચાય વ્મલસ્થાતુંત્ર (એક અથલા ચાય) યાખી ળકે છે .
I.

જીલ્રાભાું ળભન, વજજતા અને તનલાયણ યોકાણ ભાટે ન ુ રાુંફા ગાાન ુ આમોજન

II.

તલતનમભો ખાવ કયીને ફાુંધકાભ અને વરાભતી તનમભો અને જભીન ઉમોગ પ્રાનની
અભર ફજલણી

III.

તલકાવ મોજનાઓની વભીક્ષા અને મ ૂલ્માુંકન, જોખભો અને વુંલદનળીરતા ઘટાડલા
ભાટેની યીતો નકકી કયલા ભાટે ની પ્રવ ૃતતઓ

IV.

ચેતલણી, યાશત અને  ૂલાલત સ્સ્થતત વશામની જોગલાઇ વરશત

ક્ષભતાતનભાા ણ અને

જોખભો તેભજ વુંલેદનળીરતા વાભાજીક સ્તયે ઓખી કાઢલા.
A. કરેકટય,

જજલ્રા

તલકાવ

અતધકાયીની

વશામ

રઇને

ઉય

જણાલેરા

વ્મલસ્થાતુંત્રનો ઉમોગ કયીને ળભન, ળજજતા અને તનલાયણને રગતી તલકાવ
મોજનાઓ અને પ્રવ ૃતતઓ ભાટે જલાફદાય છે .
B. જોખભ અને

વુંલેદળીરતાની લચગાાની આકાયણીના આધાયે , ળભન,

વજજતા અને તનલાયણ ભાટે જીલ્રો નીચેના ક્ષેત્રો ય ધ્માન કેન્રીત કયળે.
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૨૦૧૮

ુ :સ્થાતત કયવ.ુ (ાણી,લીજી અને વુંચાય
૧. જીલનજરૂયી યુ લઠા ધ્ધ્તી ન
વ્મલસ્થા)
૨.

આયોગ્મ વુંબા, વલરતો, ળાા અને યસ્તાઓ ય આતિની અવયો

ઘટાડલી.
૩. યુ વુંબતલત તલસ્તાયોભાું વુંલદનળીરતા ઘટાડલી.
૪. ચ્રક્રલાતથી થતી વુંલદનળીરતા ઘટા્લી.
૧.૭.

ુ ાયણા
મોજના તૈમાય કયલા ફાફત અને સઘ
જીલ્રા કરેકટય, તલબાગ અને જીલ્રાભાુંની ફીજી વુંસ્થાઓના વશમોગથી, જીલ્રા
ુ ાયા/પેયપાય કયલા ભાટે
આતિ વ્મલસ્થાન મોજના તૈમાય કયલા ભાટે અને તેભાું સઘ
જલાફદાય છે .

I.

કોઇ જોખભભાું ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે .

II.

કોઇ ભોટી આતિ ફાદ ળીખલા ભેરા ાઠ યથી, અથલા

III.

મોજનાભાું વ્માખ્મા કયે રી વુંસ્થાભાું ભશત્લનાું પેયપાય અથલા કામાતલળે દ (Task
Force) ના પ્રાથતભક વભ્મોની જલાફદાયીભાું થતા ભશત્લના પેયપાય થામ ત્માયે .

IV.

કોઇ જોખભના પ્રકાયભાું ભશત્લનો પેયપાય થામ ત્માયે

V.

કોઇ ભોટી આિી છી ભે રા ફોધાઠના આઘાયે
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પ્રકરણ- ૨ સંકટ, જોખમ, નિ:સહાયતા અિે ક્ષમતા
(HRVC) આંકિ
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 ક્ષમતાઓન ં નિશ્ર્ેષણ
ોકોની રં રાગત રીતે સંકટનો સામનો કરળાની ક્ષમતા
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પ ૂળવ ચેતળણી

સંકટ
પુર

ત્તળભાગ,સમુદાય

દ્વારા

પ ૂળવ તૈયારી
ાણીના

સ્તર ર નિર રાખળી

2018

રૂઆતનો રીસોન્સ

નજિ કરે ા ઉંચા સ્થલે

ોધ

અને

બચાળ,

સ્થલાંતર અને બચાળ પ્રાથત્તમક સારળાર
ટુકડીઓની તૈયારી

ળાળાઝોડુ

દ્વારા માહહતી મેલળળી

સામત

સ્થલની ોધ

ઓલખ, સ્થલાંતર
ભ ૂકં

ના

સામત

ંચાગના

આધારે

સ્થલની ોધ

અને

ળરસાદનુ ં ઘાસચારા અને અનાિ ાંિરાોલ,

રબ

કુળા

ડેો

આંકન, જેઠ મહહનામાં ળન

સંગ્રહ,

અને ળાદલની હદા અને ગત્તતના

તલાળ

આધારે આંકન

ળરાના

અને અને

ઘાસચારા

ાણીના રૂ કરળા
ત્તનયમ

ોકોને આ અંગે અનુભળ નથી

GNL
!P;FAZDTL GNL

!P

બચાળ,

પ્રાથત્તમક સારળાર

ઘડળા,
ઓદ્યોગગક / કેત્તમક

બચાળ,

પ્રાથત્તમક સારળાર

ઓલખ
દુષ્કાલ

અને

TF,]SF[

;\ElJT V;Z 5FD[ UFDF[

;T,F;6F

!PK[,5]Z
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ZPUDFG5]ZF
#PH]GL CF0F[,
$PBF[0FD,L
5POT[5]ZFqHJFG5]ZF
&PWZF[.
ZP

B[ZF,]

!PN[NF;6

#P

J0GUZ

!Pp06L
ZPH]GL JFU0L
#PGJL JFU0L
$PU6[X5]ZF
5PJSTF5]Z
&PJ,F;6F

$P

!P~5[6 GNL

lJHF5]Z

!P0[ZLIF
ZP8[RFJF
#PZ6;L5]ZF
$PH]GF ZFD5]ZF
5PH]GF O]N[0F
&P5[-FD,L
*P;F[HF
(PH[5]Z
)PU-0F
!_PVFU,F[0F
!!PN[J5]ZF
!ZPZ6KF[05]ZF
!#PWG5]ZF
!$PH]GF ;\W5]ZF

!PlJ;GUZ

!PpDTF
ZPDCDN5]ZF
#PBN,5]Z
$PSFHLV,LIF;6
5PZFHU&PB\0F[;6
*PZFD5]ZF SF\;F
(PJF,D
)P.IF;ZF
!_P5N]UFD
!!PZ\0F,F
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!PBFZL GNL

ZPDC[;F6F

!PAFDF[;6F
ZP5L,]NZF
#PGFGLNFp
$P5F\RF[8
5PDF[8LNFp
&PV,F[0F
*PCZN[X6
(PK9LIFZ0F

#PAC]RZFHL

!PDF[85
ZPZ6[,F
#PSGF[0F
$PN[,JF0F
5PV[N,F
&P0F[0LJF0F
*PWFZ5]ZFvBF\8
(PSZ6;FUZ
)PDF+F;6
!_PJ[65]Z
!!PDF[-[ZF
!ZPH[T5]Z
!#PZ6KF[05]ZF

$PB[ZF,]

!PB[ZF,]
ZP;DF[HF
#P,F,FJF0F
$PU9FD6
5PGFGLJF0F SFNZ5]Z

!PlJ;GUZ

!PS]JF;6
ZP;N]Y,F
#PZFJ/5ZF
$PSDF6F
5PAF;6F
&PlR+F[0L5]ZF

ZPDC[;F6F

!PN[,F[,L
ZP;FD[+F
#P5F,FJF;6F
$PN[,F
5PpRZ5L
&PDC[;F6F
*PC[0]JF
(PGFU,5]Z
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)PSZ;G5]ZF sJ[65]ZFf
!_PUDFG5]ZF
!!P.H5]ZF
!ZP5F,H
!#PDUન।
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પ્રકયણ-3

વંસ્થાકીમ ભાખ ુ અને પ્રાન

 આત્તિ વ્મલસ્થાનન ંુ ભાખ ુ યાજમ કક્ષાએ
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State Disaster Response Structure
ભાશીતીનુ આદન પ્રદાન- ચેતલણી
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 જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાનન ંુ વંસ્થાકીમ ભાખ ંુ
DDMC

Line Department (Distt)

Nodal Officer(RAC)
Irrigation

Dy Collector-Prant Officer
Block Level Line
Department

Road & Building (State &
Panchayat)

Mamlatdar
Forest
UGVCL
Distt Health Officer
Water Supply

Transportation
Police

Central Department
Western Railway
NHAI
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2018

ત્તનમ્નરીખિત ત્તલબાગો આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રક્રિમાભાાં વક્રિમ યીતે કાભ કયતા ત્તલબાગો છે . આ
ત્તલબાગોના પ્રત્તતનીધીઓને આત્તિ વ્મલસ્થાન વત્તભતીભાાં વાભેર કયલા.

ક્રભ

શોદ્દો

1

ક્રેકટયશ્રી

2

ત્તનલાવી

આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે કામો
આત્તિ વ્મલસ્થાનની વભગ્ર પ્રવ ૃત્તિઓનુ ાં વ્મલસ્થાન

અત્તધક

કરેકટય મુખ્મ વાંકરન અને વ્મલસ્થાનભાાં વશમોગ કયલો.

શ્રી/નોડર અત્તધકાયી શ્રી
3

પ્રમુિશ્રી જજલ્રા ાંચામત

કાભગીયીના અભર ભાટે જજલ્રા સ્તયના તભાભ ત્તલબાગો
વાથે વાંકરન કયવુ.ાં

4

નામફ કરેકટય

નોડર અત્તધકાયી શ્રી ને વાંકરન અને વ્મલસ્થાનભાાં
વશમોગ કયલો.

5

જજલ્રા ત્તલકાવ અત્તધકાયી

કરેકટયશ્રી વાથે યશી કાભગીયી ભાટે વાંકરન અને
વ્મલસ્થા કયલી.

6

કામયારક ઇજનેય -

ભાગય અને ભકાન વફાંધીત કાભગીયીની દે િયે િ કયલી.

ભાગય અને ભકાન (યાજ્મ)

િાવ કયીને ન ૂકળાન આકાયણી, યીેયીંગનુ ાં આમોજન
વરાભતી ઓક્રડટ લગેયે.

7

8

કામયારક

ઇજનેય

-

ભાગય ગ્રામ્મ ત્તલસ્તાયભાાં ભાગય અને ભકાન વફાંધીત કાભગીયીની

અને ભકાન (ાંચામત)

દે િયે િ કયલી.

કામયારક ઇજનેય (ત્તવિંચાઇ)

ડેભ, જાળમો, કેનાર અને અન્મ ત્તવિંચાઇના ભાિા અને
ત્તભલ્કતો વફાંધીત કાભગીયીની દે િયે િ યાિલી અને
વ્મલસ્થા કયલી.

9

કામયારકઇજનેય

લીજ વેલાઓ અને તેની ત્તભલ્કતોની દે િયે િ યાિલી અને

(યુ.જી.લી.વી.એર.)
10

11

કામયારક

ઇજનેય

વ્મલસ્થા કયલી.
(ાણી ાણી ુયલઠા વેલાઓ અને તેની ત્તભલ્કતોની દે િયે િ

ુયલઠો)

યાિલી અને વ્મલસ્થા કયલી.

જનયર ભેનેજય - દૂ યવાંચાય

દૂ યવાંચાય વેલાઓ અને તેની ત્તભલ્કતોની દે િયે િ યાિલી
16
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અને વ્મલસ્થા કયલી.
12

જજલ્રા શેલ્થ ઓક્રપવય (CDHO)

સ્લાસ્્મ વેલાઓ, ઇભયજન્વી વેલાઓ, દલાનો ુયલઠો
અને આયોગ્મ વાંબાની સુત્તલધાઓની દે િયે િ અને
વાંકરન કયવુ.

13

સુયીન્ટે ન્ડન્ટ ઓપ ોરીવ

નાગક્રયકોની સુયક્ષા, વરાભતી, અને કામદો-વ્મલસ્થાનુ ાં
ારન કયાલવુ.ાં
આત્તિના વભમભાાં ળૈક્ષખણક પ્રવ ૃત્તિઓની દે િયે િ કયલી.

14

જજલ્રા ત્તળક્ષણાત્તધકાયી

15

જીલ્રાગોડાઉન ભેનેજય – જાશેય વાંકટની  ૂલય તૈમાયીભાાં અને આત્તિ દયમ્માન અન્ન
ુયલઠા કોોયે ળન

ુયલઠો અને અન્મ ભશત્લની વાભગ્રીઓ શોંચાડલાની
વ્મલસ્થા કયલી.

16

ોટય ઓક્રપવય

સ્થાત્તનક વિાભાંડો વાથે યશી આત્તિ વ્મલસ્થાનની
પ્રવ ૃત્તિઓ

ભાટે

રોજીસ્ટીક

વશમોગ

આલો.

ોટય

ત્તલસ્તાયભાાં કાભ કયતા રોકોની વરાભતી ભાટે વ્મલસ્થા
કયલી.
17

જીલ્રા લનવાંયક્ષક

સ્થાત્તનક વિાભાંડોને રોજીસ્ટીક અને ટે કનીકર વશમોગ
આલો. પોયે સ્ટ ક્રડાટય ભેન્ટ અને પોયે સ્ટ ત્તલસ્તાયની
ત્તભલ્કતોની વરાભતી ફાફતે દે િયે િ યાિલી.

18

ચેયભેન-વાભાજજક ન્મામ

યાશત

અને

ુનઃલવયન

કાભગીયીનુ ાં ત્તનયીક્ષણ

અને

વાભાજજક ન્મામ વ્મલસ્થાની દે િયે િ.
19

ધાયાવભ્મશ્રી

યાજનૈત્તતક અને લશીલટી પ્રશ્ર્નોના શર કયી આત્તિ
વ્મલસ્થાનની કાભગીયીને વય કયલા પ્રમાવો કયલા.
વશકાય અને વાંકરન ભાટે રોકોને પ્રેક્રયત કયલા.

20

વાંવદ વભ્મશ્રી

નીત્તત ત્તલમક પ્રશ્ર્નોભાાં યાજ્મ અને કેન્ર વયકાય વાથે
વાંકરન

21

જજલ્રા ાંચામતભાાંથી ફે ભક્રશરા આત્તિ વ્મલસ્થાનભાાં જજલ્રાના તાંત્રને વશમોગ કયલો
પ્રત્તતત્તનધીઓ

ભક્રશરાઓના પ્રશ્ર્નો અને જેન્ડય જસ્ટીવ ય ધ્માન
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આવુ.
22

નાગક્રયક વભાજ વાંગઠનના ફે  ૂલય ચેતલણી લગેયે જેલી કાભગીયી લધુભાાં લધુ રોકો
પ્રત્તતત્તનધીઓ

સુધી શોંચે તે ભાટે સ્થાત્તનક વિાભાંડો વાથે વાંકરન
કયવુ.ાં આત્તિ વ્મલસ્થાનની પ્રવ ૃત્તિઓભાાં વમુદામની
વાભેરગીયી

અને

બાગીદાયી

લધાયલી.

વયકાયશ્રીને

ત્તલત્તલધ આત્તિ વ્મલસ્થાન કામયિભોભાાં મોગ્મ અખબગભ
અંગે અખબપ્રામ આલા.
23

દયે ક ધાત્તભિક વાંસ્થાઓના એક- વિાભાંડો વાથે ભીને ભશત્લની ભાક્રશતીને રોકો સુધી
એક પ્રત્તતત્તનધી

શોંચાડલાભાાં ભદદ કયલી, વાથ વશકાય ભાટે રોકોને
ભાગયદળયન આવુ ાં અને આત્તિ વભમે વભાજભાાં ળાાંત્તત
અને વૌશાદય નુ ાં લાતાલયણ ફનાલી યાિલાભાાં વશમોગ
કયલો.

24

લેાયી

એળોવીએળનના

પ્રત્તતત્તનધીઓ

ફે કટોકટીના વભમભાાં યાશત વાભગ્રી એકઠી કયલાભાાં અને
રોકો સુધી શોંચાડલાની વ્મલસ્થા કયલાભાાં વયકાય અને
અન્મ એજન્વીઓને રોજીસ્ટીક વશમોગ આલો અને આ
વભમ દયમ્માન જભાિોયી ન થામ અને ક્રકિંભતો ખ ૂફ જ
લધી ન જામ તેન ુ ધ્માન યાિવુ.



અત્તધત્તનમભનો વાંદબય
આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ફનાલલો એ ગુજયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2003 અને યાષ્ટ્રીમ
આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2005 શેઠ પયજીમાત છે . તદ્ ઉયાાંત યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન
વિાભાંડ દ્વાયા દયે ક યાજ્મને આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન ફનાલલા ભાટે સ ૂચના અને ભાગયદત્તળિકા
આેર છે .
ગુજયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2003 મુજફ પ્રકયણ 6 ભાાં કરભ 15, ેટા કરભ (1,2 અને
3) વિાભાંડના કામોભાાં આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન અને યણનીત્તતની ભાગયદત્તળક
િ ા ઘડલા અંગે સ ૂચના
આલાભાાં આલી છે .
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1.યાષ્ટ્રીમ આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2005 મુજફ આ અત્તધત્તનમભની કરભ 18 ભાાં ેટા કરભ
(1,2 અને 3) મુજફ યાજ્મ વિાભાંડે આત્તિ વ્મલસ્થાન અંગે નીત્તત અને પ્રાન ફનાલલાના યશેળે.
જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાનભાાં જજલ્રા અને યાજ્મના વિાભાંડના ટેકનો-રીગર ક્રયેક્ષ વાંદબય
અને વયકાયશ્રીના અન્મ અત્તધત્તનમભ અને નીત્તતઓને ધ્માનભાાં રેલાના યશેળે. વભમાાંતયે ફદરાતી
નીત્તતઓ, ત્તનમભનોની વભીક્ષા કયી જરૂયી સુધાયા કયલાના યશેળે. પ્રાનને કામયયત કયલા ભાટેની
જોગલાઇ ગુજયાત આત્તિ વ્મલસ્થાન અત્તધત્તનમભ 2003 ના પ્રકયણ 13, કરભ 32 મુજફ કોઇણ
ત્તલસ્તાયને આત્તિગ્રસ્ત કે આત્તિ વાંબત્તલત જાશેય કયલા ભાટે વ્મલસ્થાન પ્રાનભાાં જરૂયી જોગલાઇ
સ ૂચલલાભાાં આલી છે . આ જોગલાઇઓ નીચે મુજફ છે ;જ્માાં આત્તિ આલી શોમ અથલા તો આત્તિનો
િતયો શોમ
અ. આ ત્તલસ્તાય એકથી લધાયે જજલ્રાભાાં પ્રવયામેર શોમ તો કત્તભશ્ર્નયશ્રી અને ફ. એક જજલ્રાભાાં જ
પ્રવયામેર શોમ તો કરેકટયશ્રી વત્લયે તેનો અશેલાર યાજ્મ વયકાયને ભોકરળે. યાજ્મ વયકાય આ
અશેલારના આધાયે વયકાયી જાશેયનાભા દ્વાયા અથલા તો ફશોી પ્રવાય ધયાલતા વભાચાય ત્રો દ્વાયા
આત્તિગ્રસ્ત અથલા આત્તિ વાંબત્તલતની ઘોણા અંગે જાશેયનામુ ફશાય ાડળે. વફાંધીત વિાભાંડો
(યાજ્મ વિાભાંડ, કત્તભશ્ર્નયશ્રી, કરેકટયશ્રી, ત્તલબાગો અને અન્મ એજન્વી) ઘોણા કમાયના વભમથી અંત
સુધી અથલા વભમગાો લધાયલાભાાં આલે તે દયમ્માન ણ આત્તિ વ્મલસ્થાનના વાંદબયથી ોતાની
પયજ ત્તનબાલળે. કત્તભશ્ર્નયશ્રી, કરેકટયશ્રી અને એજન્વીના લડા આત્તિને ધ્માનભાાં યાિીને ોતાના
યોજફયોજના કામો મુરતલી યાિી ળકે અથલા યદ કયી ળકળે. કોઇણ િાવ જજલ્રા અથલા એક કે ફે
જજલ્રાભાાં કોઇણ આત્તિની એંધાણ દે િામ અથલા આત્તિ આલે તો પ્રાાંત અત્તધકાયીશ્રી અને અથલા
કરેકટયશ્રી વફાંધીત જજલ્રા વિાભાંડના વાંકરનથી જજલ્રાના ત્તલસ્તાયને આત્તિગ્રસ્ત કે આત્તિ
વાંબત્તલત જાશેય કયી ળકળે.

ઘટના ત્તનમંત્રણ વંચાય તંત્ર:
કોઇ૫ણ આ૫ત્તતના અવયકાયક ત્તનમંત્રણ ભાટે વંચાય વ્મલસ્થા અત્મંત ભશત્લની ફાફત
ફની જામ છે . આ૫ત્તત દયમ્માન આ૫ત્તત વ્મલસ્થા૫ન ટીભ ઘ્લાયા અનાલલાભાં આલતી વંચાય
વ્મલસ્થા પ્રણારી નીચે આેરી છે .
આત્તિના રયણાભે કે તેની અવયને રીઘે કોઇ વંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખ ંુ ખોયલાઇ
ુ ડે તેલા વંજોગોભાં, દૂ ય વંચાય કામયત્તલળેદન ંુ નેત ૃત્લ રેતી વ્મરકત, આત્તિ
જામ/તટી
વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી ભાટે ખરેર કે અલયોઘ લગયની વંચાય વ્મલસ્થા સત્તુ નશ્વત
ુ :સ્થાન સત્તુ નત્તશ્વત કયળે:
કયલા ભાટે આલી વલરત કે આંતય ભાખાન ુ તાત્કાલરક ન
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એકીકૃત યે રડમો વંચાય વ્મલસ્થા (ત્તવન્થેવાઇઝડ યે રડમો કોમ્યત્તુ નકેળન)


ટેરીપોન
તભાભ ત્તનમંત્રણ કક્ષ ખાતે ટે રીપોન  ૂયા ાડલાભાં આલેર છે .



લૈકલ્લ્ક વંચાય વ્મલસ્થા
વંચાય વ્મલસ્થા વલરત/વંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખ ંુ ત ૂટી ડલાને રીઘે
તભાભ વ્મલસ્થા વલરત અને વંચાય તંત્ર ઠપ્ થઇ જામ એલી ણ રયસ્સ્થત્તત
ઉબી થલાની વંબાલના શોમ છે . વંચાય વ્મલસ્થા ખોયલાઇ જામ તેલા પ્રવંગે
ુ :સ્થાત્તત થઇ જામ
આલી વંચાય વલરત/આંતયભાખ ંુ કામયયત ફને તે યીતે ન
ુ ી રયસ્સ્થત્તતની ગંબીયતાને રક્ષભાં રઇને નીચેની લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થાનો
ત્માં સઘ
ઉમોગ કયલાભાં આલળે :



વેટેરાઇટ વંચાય વ્મલસ્થા : એક લખત તભાભ વંચાય વ્મલસ્થા ખોયલાઇ જામ કે તયત
જ વેટેરાઇટ વંચાય વ્મલસ્થા ચાલ ુ કયી દે લાભાં આલળે. આલી વલરત તભાભ પ્રવંગે
ચાલ ુ યશે છે

ુ : સ્થાન
ચેતલણી, યાશત અને ન
ચેતલણી એ આત્તિ શેરાની  ૂલય તૈમાયી વાથે વંફોત્તધત છે . આલનાયી આપત શેરા
તેની વંબાલના ઓ ત્તલે જાણકાયી ભે તો આકસ્સ્ભક આલી ડેર આપતભાંથી ફચી ળકામ
અને જાનભારન ંુ નકુ ળાન ઓછં થામ છે . ડ્રીસ્રીક્ટ ઓયે ળન વેન્ટય કરેકટય કચેયી ભશીવાગય
ખાતે વતત ૨૪ કરાક કં રોર રૂભ ચરાલલા ાછઓ એક આળમ આ પ્રકાયની આપતો શેરાં
વભમવય ચેતલણી દ્વાયા નકુ ળાનની ળકમતાભા ઘટાડો કયલાનો છે . જજલ્રાભાં કોઇ ણ સ્થે
અને વભમે ઘટતી કોઇ ણ પ્રકાયની ઘટના –દુઘયટના વાભે પ્રત્તતવાદ પ્રરક્રમાને લેગ ભે યાશત
ફચાલની કાભગીયી ત્તલના ત્તલરંફે આયં બી ળકામ તેભજ જજલ્રા તાલકુ ા સ્તયે ના વંફોત્તધત તભાભ
અત્તધકાયીશ્રીઓ વાથે જરૂયી વંકરન યાખી ળકામ અને ત્લયીત અભરલાયી શેત ુ જરૂયી વંકરન
ભાટેની આ વ્મલસ્થા છે .
લાય ઋત ુ દયત્તભમાન યુ કે અત્તતબાયે લયવાદની રયસ્સ્થત્તતભાં શોંચી લલા શેત ુ
તાલકુ ા સ્તયે આગોતયા આમોજન અને  ૂલય તૈમાયીના બાગ રૂે તાલકુ ા સ્તયે કં રોર રૂભ ૧
જુનથી ળરૂ કયલાભાં આલે છે . જમાંથી ગ્રાભ સ્તયે ચેતલણી અને વંદેળાવ્મલશાયની કાભગીયી
શાથ ધયલાભાં આલે છે . આ દયત્તભમાન તાલકુ ા સ્તયે સ્થાત્તનક કક્ષાએ તાલકુ ા આત્તિ
વ્મલસ્થાન મોજના તૈમાય કયલાભાં આલે છે જેભાં સ્થાત્તનક વંવાધનોની ઉરબ્ધી ળોધ અને
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ુ ીનો વભાલેળ કયલાભાં
ફચાલ અને યાશત કાભગીયીની વ્ય ૂશ યચના, ભશત્લના નંફયોની સચ
ુ ાં આ વભગ્ર મોજનાન ંુ એવ.ડી.આય,એન ય ણ અડેળન આ ગાાભાં ણ
ુ ય
આલે છે . લધભ
કયી રેલાભાં આલે છે .
આપત આલલાનો કોઇ ત્તનત્તશ્રત વભમ શોતો નથી ત્માયે સ્થાત્તનિંક લરશલટી તંત્રની
આતરયક વંકરનની ચકાવણી શેત ુ ભોકડ્રીરન ુ આમોજન વભમાંતયે કયલાભાં આલે છે અને તે
ુ યાલત્તતિત ન થામ તે
દયત્તભમાન જણાતી ખાભીઓ ક્ષત્તતઓની વત્તભક્ષા કયી બત્તલષ્મભાં તે ન
ભાટેની કાજી યાખલાભાં આલે છે .
ુ યતૈમાયી અને વજજતાથી
કોઇ ણ આત્તિ યોકી ળકાતી નથી યં ત ુ તેની વાભેની લ
તેની બમાનક અવયો તીવ્રતાભા ઘટાડો જરૂય કયી ળકામ છે . લી આપત વાભે  ૂલય તૈમાયી એ
ુ ામભાં ક્ષભતા લધયન થામ તે જરૂયી છે . જે અન્લમે
જ એકભાત્ર ત્તલકલ્ શોલાથી સ્થાત્તનક વમદ
ુ યાત યાજમ આત્તિ વ્મલસ્થાન વિાંભડ
ગજ
ં  દ્વાયા અભરી ફનેર આપત જોખભ
ુ ામ સ્તયે ત્તલત્તલધ વમશ
ુ ો ભાટે તારીભ કામયકભોન ુ આમોજન
વ્મલસ્થાન કામયક્રભ થકી વમદ
કયલાભાં આલે છે . આ ઉયાંત વભમાંતયે આપત વાભે પ્રલય તૈમાયીના ત્તલચાયને ત્તલત્તલધ
ભાધ્મોભો થકી જનજાગૃત્તત રક્ષી ત્તલત્તલધ કામયક્રભો દ્વાયા રોકો લચ્ચે શોંચાડલાભાં આલે છે .
આ ઉયાંત વંફોત્તધત ત્તલબાગો જેલા કે ોલરવ, ંચામત, ભાગય અને ભકાન, લન
ત્તલબાગ, ત્તળક્ષણ, આયોગ્મ લગેયેને જરૂયી વંકરનભાં યશી કાભગીયી કયલા ભાટે સલુ ચત કયલાભાં
ુ કયલાભાં
આલે છે , તાલકુ ા સ્તયે તાત્કાલરક પ્રત્તતવાદ ભાટે રામઝન અત્તધકાયીશ્રીઓની ત્તનભણક
આલે છે . તભાભ રામઝન અત્તધકાયીશ્રીઓને આત્તિના વભમે વજાગ અને વતકય યશેલા
જણાલલાભાં આલે છે .
તાલકુ ા સ્તયે ઉરબ્ધ કયલાભાં આલેર ળોધ અને ફચાલના વાધનો રાઇપ જેકેટ,
રાઇપ યીંગ, યો, જનયે ટય, તેભજ લયવાદ ભાક મંત્રને કામાય સ્ન્લત સ્સ્થત્તતભાં શોમ તે ભાટે તેની
ભાભરતદાયશ્રીઓ દ્વાયા બૌત્તતક ચકાવણી કયી રેલાભાં આલે છે .
યાશત એ આપત દયમ્માન તથા આપત ત્રાટક્યા ફાદ નો તફક્કો છે . આપતત્તથ થમેર
નકુ ળાનના કાયણે વ્મરકત ભાનત્તવક, ળારયયીક તથા આત્તથિક યીતે બાંગી ડયો શોમ છે . જે વ્મસ્ક્ત
ુ ામ ને વભાજભાં પયીથી તે ગબય થઇ ળકે તે ભાટે વયકાયશ્રીની દ્વાયા રેલાભાં
અથલા વમદ
આલો ત્તનણયમ વલોયી છે .
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પ્રકરણ-૪ –રોકથામ અને ઉપવમની કાર્યર્ોજના
આત્તિની અવયો ઘટાડલા ભાટે યોકથાભ અને ઉળભન(ભીટીગેળન)ની કાભગીયી અને બફન
ભાખાગત કામો કયલા. ભાખાગત કાભભાાં ફાાંધકાભ અને આનુવબાં ગક કાભગીયી જે જોખભ શવુ
કયલાભાાં ભદદ કયે . બફન ભાખાગત કામોભાાં જનજાગૃત્તત, ક્ષભતાલધધન, વ્મલશાયભાાં ફદરાલ,
વરાભતીના ત્તનમભો ઘડલા અને રાગ ૂ કયલા જેલા કામો કયલા.
ઉળભન(ભીટીગેળન)ના કામો નીચે મુજફ જે ફે પ્રકાયના છે ;
1. ભાખાગત કામો : સ્થ ય ફાાંધકાભ અને એન્જીનીમયીંગ, બૌત્તતક કાભ.
2. બફન ભાખાગત કામો : અભ્માવ, વાંળોધન, ત્તનમભો, નીત્તતઓ, ક્ષભતાલધધન લગેયે કાભગીયી.
DDMP ભાાં દયે ક વાંકટ વાંફત્તાં ધત આલા કામોનુ ાં આમોજન કયી ત્તલત્તલધ ત્તલબાગનાાં કામધક્રભોભાાં વાાંકી
ળકામ. દા.ત. ભનયે ગાનાાં કામોભાાં પુય યક્ષકાા, વ ૃક્ષા યોણ લગેયે કયલાની પુય સ્સ્થત્તતને અટકાલી
ળકામ. આલાવ ફાાંધકાભભાાં વરાભતીનાાં ધોયણો દાખર કયલાથી ભ ૂકાંની અવય ઓછી કયી ળકામ.
દયે ક ત્તલબાગ ોતાની કામધ મોજનાભાાં આલા કામો વભાત્તલષ્ટ કયે તેન ુ ાં વાંકરન DDMP અભર કયનાય
કયી ળકે. આલા કાભોની લાત્તિક વભીક્ષા કયી તેભાાં જરૂયી સુધાયા લધાયા કયતા યશેવ.ુ ાં

 વકાસલક્ષી કાર્યક્રમોમાાં DRR ની કામગીરીનો સમાેવ
ત્તલકાવના કામધક્રભોભાાં DRR ની કાભગીયી વાાંકી રેલાથી જાનભારનાાં નુકવાનને ઓછુ કયલાભાાં ભદદ
થઇ ળકે. આ ઉયાાંત ીલનત્તનલાધશની કાભગીયી ભજબ ૂત કયલાભાાં, તારીભો અને ક્ષભતાલધધન દ્વાયા
ભાનલ વાંવાધન વશામ કયલાભાાં, સ્લાસ્્મ, ાણી, આલાવ લગેયે કામધક્રભો દ્વાયા આત્તિઓનુ ાં જોખભ
ઓછુ કયલાભાાં વશમોગ ભેલલો.
યાષ્રીમ અને યાજ્મની ત્તલત્તલધ ત્તલકાવરક્ષી મોજનાઓ વમુદામનો વાભાીક-આત્તથિક ત્તલકાવ કયલાભાાં
ભદદરૂ થઇ ળકે. આલી મોજનાઓ ઘણી ફધી નાણાાંકીમ વશમોગ દ્વાયા ઘણા રોકોને આલયી રઇ
ળકામ તેથી DRR ને મુખ્મ પ્રલાશભાાં રાલલાથી ત્તલકાવની મોજનાઓ દ્વાયા વરાભતી, જોખભ અને
ત્તનલાયણભાાં ઘણુ ાં મોગદાન ભી ળકે.
યાષ્રીમ અને યાજ્મની મોજનાઓને વાાંકી રેલા ભાટે નીચે મુજફ કાભગીયી કયલી.
ત્તલકાવ મોજનાઓભાાં આત્તિ જોખભ ઘટાડાને વાાંકી રેલાની ળક્યતાઓ
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મોજનાઓ
આલાવ અને જાશેય ત્તનભાધણ
1. ઇન્જદીયા આલાવ મોજના,
2. વયદાય આલાવ મોજના
3. અન્જમ આલાવરક્ષી કામધક્રભો
4. વલધ ત્તળક્ષા અબબમાન ત્તભળન
5. આત્તિ જોખભ વ્મલસ્થાન કામધક્રભ

2018



વરાભતી ઓડડટ



રોક ત્તળક્ષણ અને જાગૃત્તત ભાટે ટેકનોરોીના ત્તનદળધનો તૈમાય કયલા.



કડડમા કાયીગયોને વરાભત ફાાંધકાભ અંગે પ્રભાબણત કયલા.



આ અંગેના તારીભકાયોની વાંકધ સ ૂબચ તૈમાય કયલી.



વાંકટ વાંબત્તલત ત્તલસ્તાયોભાાં વરાભત ફાાંધકાભ અંગેના નીત્તત ત્તનમભો
ઘડલા અને રાગ ૂ કયલા.



ફધા જાશેય ત્તનભાધણ અને આલાવ કામધક્રભોભાાં ત્તલળે જરૂયીમાતલાા
જૂથો ભાટે ખાવ ફાાંધકાભ વગલડ ઉબી કયલી.

ાણી અને સ્લચ્છતા
1. યારીમ ગ્રાભીણ ેમજર કામધક્રભ.
2. સ્લજર ધાયા,



લયવાદી ાણીનો વાંગ્રશ



ભ ૂગબધ જ વાંચમ અને વાંગ્રશ



પુય યક્ષક ડદલારો, આડાળ ાાનુ ાં ફાાંધકાભ લગેયે

3. વાંપ ૂણધ સ્લચ્છતા અબબમાન.
યોજગાય

અને

કુદયતી

વાંવાધનોનુ
 ાં ભનયે ગા તથા વાંકબરત જસ્ત્રાલ ત્તલકાવ કામધક્રભ શેઠ પુય

વ્મલસ્થાન
1. પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભોદ્યોગ મોજના

ત્તનમાંત્રણ,


દુષ્કા ત્તનમાંત્રણ, વ ૃક્ષાયોણ દ્વાયા જભીન સુધાયણા,

 જૂના યાં યાત ાણીના શ્રોતોને પુનઃીત્તલત કયલા
2. ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્રીમ ગ્રાભીણ યોજગાય
 લયવાદી ાણીના વાંગ્રશ જેલા કાભોને પ્રાથત્તભકતા આલી.
ગેયાંટી મોજના.
3. વાંકબરત જસ્ત્રાલ ત્તલકાવ કામધક્રભ.
આયોગ્મ



આત્તિ અંગે ઇભયજન્જવી પ્રાન તૈમાય કયલા

 શોસ્ીટરોભાાં ભોકડ્રીર કયાલલા.
1. યાષ્રીમ ગ્રાભીણ સ્લાસ્્મ ત્તભળન, કાભના
 આયોગ્મ અને અન્ન સુયક્ષા મોજના શેઠ ચારતી પ્રવ ૃત્તિઓનુ ાં
ફદરાભાાં અનાજ,
વમુદામ દ્વાયા દે ખયે ખ કયાલલી.
2. યાષ્રીમ અન્ન સુયક્ષા ત્તભળન,
3. 108 એમ્બ્યુરન્જવ વેલા,
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કામધ ગરાઓ (વાંબત્તલત)

મોજનાઓ
4. યાજ્મ એઇડ્વ ત્તનમાંત્રણ કામધક્રભ.
ત્તળક્ષણ
વલધ ત્તળક્ષા અબબમાન



ભાખાગત સુત્તલધાઓભાાં સુધાયો કયલો.



ત્તલળે જરૂયીમાત લાા જૂથો તથા ત્તલકરાાંગ ફાકો વડશતના જૂથો
ભાટે મોગ્મ વગલડો તથા ળૈક્ષબણક ધ્ધત્તતભાાં સુધાયો કયલો.



જોખભ ત્તનલાયણની જાગૃત્તત ભાટે ળૈક્ષબણક વાડશત્મ તૈમાય કયવુ અને
તેન ુ ત્તલસ્તયણ કયવુ.



ત્તળક્ષકોને

તારીભ

આતી

વાંસ્થાના

અભ્માવક્રભોભાાં

આત્તિ

વ્મલસ્થાનના ત્તલમને વાભેર કયલા.


ત્તલદ્યાથીઓ, ત્તળક્ષકો અને ળાાના લશીલટી કભધચાયીઓને ીલન
યક્ષક તારીભો જેલી કે પ્રાથત્તભક વાયલાય, ળોધ અને ફચાલ તથા
તયલૈમાની તારીભો આલી.



ળાા વ્મલસ્થાન કત્તભટી દ્વાયા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન
ફનાલલા અને ભોકડ્રીરો કયલી.



જોખમન ાં હસ્ાાં્રણ
આત્તિઓના વાંબત્તલત જોખભનુ ાં શસ્તાાંતયણ કયલા ભાટે લીભા મોજનાઓની ભ ૂત્તભકા ભશત્લની છે . છે લ્રાાં
દામકાભાાં કુદયતી અને અન્જમ આત્તિઓ વાભે જાન-ભારના યક્ષણ ભાટેની ત્તલત્તલધ લીભા મોજનાઓનો
પ્રચાય-પ્રવાય લધ્મો છે . જાન-ભાર, ત્તભલ્કત, સ્લાસ્્મ, ભજૂય કલ્માણ અંગેની ત્તલત્તલધ વયકાયી
વશામલાી લીભા મોજનાઓનો પ્રવાય થમો છે . આલી મોજનાઓ મુખ્મત્લે વ્મસ્તત, કુટુાંફ અને ત્તભલ્કતને
રગતી શોમ છે . DDMP નાાં આમોજનભાાં આલી ત્તલત્તલધ મોજનાઓને વાાંકી રઇ વમુદામ આલી
મોજનાઓને જાણે અને ઉમોગ કયે તે ભાટે પ્રમત્નો કયલા. ખાવ કયીને વયકાય પ્રામોીત લીભા
મોજનાઓ ત્તલળે વમુદામ જાણે અને જોડામ તેલા પ્રમાવો કયલા. જાગૃત્તત અને ક્ષભતાલધધનભાાં ણ આલી
ભાડશતી આલી.



સાંસથાગ્ આર્ોજનો
આત્તિના અત્તધત્તનમભ મુજફ દયે ક ત્તલબાગ ોતાની પ્રવ ૃત્તિ અંગે આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન
ફનાલલાના શોમ છે . જેનુ ાં DDMC વાથે વાંકરન કયવુ.ાં આ ઉયાાંત જજલ્રાભાાં આલેર ત્તલત્તલધ બલન,
24

ભશેવાણા જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન મોજના

2018

સ્થ જ્માાં ઘણી વાંખ્માભાાં રોકો બેગા થતા શોમ અને વાંકટની વાંબાલના શોમ તેના અરગથી વરાભતી
ઓડડટ અને આમોજન થામ તે જરૂયી છે . આલા સ્થો નીચે મુજફ શોઇ ળકે.

જજલ્રા કક્ષાના તભાભ ત્તલબાગો દ્વાયા જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન
વ્મલસ્થાન વત્તભતીના વાંકરનથી પ્રાન
ફનાલલાના યશેળે. જેભાાં ઉળભન(ભીટીગેળન), પ ૂલધતૈમાયી અને પ્રત્તતબાલનો વભાલેળ કયલાનો
યશેળે.

 વાળા સલામ્ી પ્લાન
ળાા વાંકુર ફાકો ભાટે વૌથી વરાભત સ્થ શોવુ ાં જોઇએ. જજલ્રાભાાં ત્તળક્ષણનો અત્તધકાય 2008 શેઠ
SMC ફનેરી શોમ છે . તેના વાંકરનભાાં યશી દયે ક ળાાભાાં વરાભતી પ્રાન ફનાલલા. આલા પ્રાન
શેઠ ળાાઓ વરાભત ફને અને ત્તલદ્યાથીઓ અને ત્તળક્ષકોનુ ાં ક્ષભતાલધધન થામ તે ભાટે DDMP ભાાં
આલા ળાા સ્તયના પ્રાનની ત્તલગતો વાભેર કયલી.યાષ્રીમ ળાા વરાભતી કામધક્રભ શેઠ ળાાના
ત્તલદ્યાથીઓ, ત્તળક્ષકો અને લારીઓની વશબાગીતાથી દયે ક ળાા આત્તિ વ્મલસ્થાન પ્રાન
ુ નીચે મુજફ છે :
ફનાલલાનો શોમ છે . આ પ્રાનના મુખ્મ શેતઓ



ળાાના બલનનુાં જોખભ, ત્તનઃવશામતા અને ક્ષભતાઓનુ ાં આંકરન કયવુ.ાં



ળાાની આવાવની ભદદરૂ વાંસ્થાઓ ઓખલી જે આત્તિભાાં ભદદરૂ થઇ ળકે.



ળાા વરાભતી ભાટે તારીભ, ભોકડ્રીરના ત્તલમો અને વભમસ ૂબચ તૈમાય કયલી.



ઇભયજન્જવીભાાં ફાકોને વરાભત યીતે ફશાય નીકલા ભાટે ન ુ ાં આમોજન તૈમાય કયવુ.ાં



આગ, રેફોયે ટયી લગેયેની વાંપ ૂણધ વરાભતી ભાટે ની કામધ ધ્ધત્તત અને ગરાાં નક્કી કયલા.



ળાા સ્તયે અગત્મના ટે બરપોન નાંફય, વાંકધ વ્મસ્તત અને વેલા આનાયનાાં વયનાભાની સ ૂબચ
તૈમાય કયલી.



વરાભતી ભાટે ના વાધનો, માંત્રો, દલાઓ, પ્રાથત્તભક વાયલાય, કડા લગેયે એકત્રીત કયલી વાંગ્રશ
કયલો જેથી આત્તિ દયત્તભમાન ઉમોગ કયી ળકામ..
જજલ્રા સ્તયના ળાા વરાભતી પોયભે ળાા ળાા લચ્ચે ળીખલાની પ્રડક્રમા, અનુબલોની આ
-રે અને ળાા વરાભતીની વાયી કાભગીયીને લધાયલી તથા તેને પ્રોત્વાશન આવુ.
આત્તિની અવયો ઘટાડલા ભાટે યોકથાભ અને ઉળભન ની કાભગીયી અને બફન ભાખાગત
કામો કયલાભાખાગત કાભભાાં ફાાંધકાભ અને આનુવબાં ગક કાભગીયી જે જોખભ શવુ કયલાભાાં ભદદ .
ભાખાગત કામોભાાં જનજાગૃત્તત, ક્ષભતાલધધન, વ્મલશાયભાાં ફદરાલ, વરાભતીના ત્તનમભો કયે છે . બફન
ઘડલા અને રાગ ૂ કયલાા જેલા કામો કયલા .ભાાં આલે છે .
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પ ૂયના ઉળભન ભાટે ફીન ભાખાગત ગરાાંઓ

ટાસ્ક

અભર કયનાય

પ્રવ ૃત્તત્ત

ત્તલબાગ

ળરૂ
કયલાની
તાયીખ

પ ૂણધ કયલાની
તાયીખ

નગયાબરકા ,
ભયાભત ,
વાપપામ

લયવાદના ાણીના ત્તનકાર ભાટે

ગુ.ા.અને

ગટયડ્રેનેજ અને કેનારની ,

.ફોડધ નભધદા ગ.વ્મ

ભયાભત કયલી

ત્તલબાગ,

ભે- ૨૦૧૬

જુન –૨૦૧૬

.આય.અાેભ.ફી
તારીભ
દ્રાયા
કુળતા
ત્તલકળાલલી
આત્તત્ત
વ્મલસ્થા
ને મુખ્મ
પ્રલાશ વાથે
જોડલો

EW

સ્માંભ વેલકો અને તયલૈમાની
તકનીકી કુળતાઓ ભાટે ખાવ
તારીભ આમોજન કયી ક્ષભતા
લઘધન કયવુ ાં અને કુળતા

ભોકડીર

ીએવ.ડી.એભ.એ .
નગયાબરકા,

એત્તપ્રર ૨૦૧૬

ભાચધ ૨૦૧૭

ોરીવ, અને

ત્તલકળાલલી
ીલ્રા સ્તયે ચારતા વમુદામ
આઘાડયત ક્રામકભો વાથે આત્તત્ત
વ્મલસ્થાન કાભગીયીના વાંકરન
અંગે સુત્તિત કયવુ ાં

તભાભ રાઇન
ડીાટભેન્જટ મુખ્મત્લે

DRDA/ICDS

એત્તપ્રર ૨૦૧૬

ભાચધ ૨૦૧૭

/ત્તળક્ષણ

પ ૂલધ ચેતલણી વ્મલસ્થાને ભજબુત
ફનાલી
ળાાઓફ ભ
ુ ાી બલનો,

ડી, ડી.એભ.વી.

કરેકટય કચેયીપ્રાાંત ,
કચેયી, આઇ.એભ.ડી,
ડી.ઇ.ઓ.વી

,

ટર અને વાંબત્તલત જોખભ શોત્તસ્
ો ય કલામધત શાથ ઘયાલતા સ્થ
ઘયલી

વમુદામ

સ્થાત્તનક ત્તલબાગોભાાં જોખભ અને

આઘાડયત

વાંલેદનળીરતા આત્તત્ત ,

આત્તત્ત

ત્તનલાયણની જરૂયીમાત પ્રત્તતવાદ

વ્મલસ્થા

આલાની ક્ષભતા અને વભજ

કરેકટય કચેયી ,
ત્તળક્ષણ ત્તલબાગ,
ત્તલબાગઆયોગ્મ
ુ ત્તલબાગ ,
ભશેસર
ળશેયી ત્તલકાવ
ત્તલબાગ,
ી.એવ.ડી.એભ.એ
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એત્તપ્રર ૨૦૧૬

એત્તપ્રર ૨૦૧૬

એત્તપ્રર ૨૦૧૬

ભાચધ ૨૦૧૭

ભાચધ ૨૦૧૭

ભાચધ ૨૦૧૭
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ત્તલકવાલલી

2018

ાંચામત ત્તલબાગ

પુયના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે બફન ભાખાગત ગરાાંઓ
ળરૂ
ટાસ્ક

પ્રવ ૃત્તત્ત

અભર કયનાય ત્તલબાગ

કયલાની
તાયીખ

લયવાદના ાણીના

નગયાબરકાગુ.ા.અને ,

ભયાભત ,

ત્તનકાર ભાટે ગટય ,

.ફોડધ નભધદા ત્તલબાગ, ગ.વ્મ

એત્તપ્રર -

વાપપામ

ડ્રેનેજ અને કેનારની

ટ ફી.સ્ટેઆય.એન્જડ

૨૦૧૬

ભયાભત કયલી
સ્થાત્તનક
વાંવાઘઘોનો
ત્તલકવાલલા
અને
અાોખલા
શુ આયોગ્મ

પ ૂણધ કયલાની
તાયીખ

જુન ૨૦૧૭

અનેચ
ાં ામત

યાં યાગત વાભનો
કયલાના વાધનો અને

DDMC, યુલક ભાંડ અને

એત્તપ્રર -

કૌળલ્મોનો ત્તલકાવ

એન.ી.ઓ.

૨૦૧૬

ભાચધ ૨૦૧૭

કયલો,દા.ત. તયાા .
શુઓની વરાભતી

શુારન અને ગ્રાભ ત્તલકાવ

અંગે જાગૃત્તત

ત્તલબાગ

ભે૨૦૧-૬

ઓગસ્ટ –
૨૦૧૭

લાલાઝોડાના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે ભાખાગત ગરાાંઓ

પ્રવ ૃત્તત્ત

ટાસ્ક

લાલાઝોડાથી
વરાભત
ફાાંઘકાભ

અભર કયનાય ત્તલબાગ

અવરાભત

ભકાનો અને જાશેય બલનોની
ઓખ
લાલાઝોડા

કયલી
વાભે

અને

ભાગધ અને ભકાન
ટીડી.એભ.વી .

તેન ુ

. એવ.ડી.એભ

ભજબુતી

ફક્ષલી
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ળરૂ

પ ૂણધ

કયલાની

કયલાની

તાયીખ

તાયીખ

એત્તપ્રર-

જુન-

૨૦૧૬

૨૦૧૭
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લાલાઝોડાના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે બફન ભાખાગત ગરાાંઓ

પ્રવ ૃત્તત્ત

ટાસ્ક

વાંદેળા
વ્મલશાયની
પ્રઘ્ઘત્તત
ત્તલકવાલલી
ભજબ ૂતી
કયણ

અભર કયનાય
ત્તલબાગ

DEOC/ અને તાલુકા કાંરોરરૂભ

તાલુકા કાંરોર રૂભ

તથા ગાભ કક્ષા સુઘી પ ૂલધ ચેતલણી

TDMC/

વ્મલસ્થાને ભજબ ૂત ફનાલલી.

ાંચામત ત્તવચચાઇ,

નફી ગુણલિાલાા બફલ્ડીંગ/

ભાગધ અને ભકાન

શોડીંગ ભાટે નોટીવ આલી અને
ત્તનમાંત્રણ કયવુ.ાં

નગયાબરકા

ળરૂ

પ ૂણધ

કયલાની

કયલાની

તાયીખ

તાયીખ

એત્તપ્રર

–

૨૦૧૬

એત્તપ્રર

જુન૨૦૧૭

–

૨૦૧૬

જુન૨૦૧૭

ભ ૂકાંના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે ભાખાગત ગરાાંઓ

પ્રવ ૃત્તત્ત

ટાસ્ક

ક્ષભતા લઘધન

ભજબ ૂતીકયણ

અભર કયનાય
ત્તલબાગ
ુ ત્તલબાગ
ભશેસર

EOC/ERC નુાં ફાાંઘકાભ તથા
ભજબુતી કયણ

ભાગધ અને ભકાન

નફા ભકાન અને ખાનગી

ુ ત્તલબાગ
ભશેસર

બફલ્ડીંગો ળાા, ફેન્જક, ળોીંગ )

ભાગધ અને ભકાન

ળરૂ

પ ૂણધ

કયલાની

કયલાની

તાયીખ

તાયીખ

જાન્જયુઆયી

ડીવેમ્બફય

ી .એવ.ડી.એભ.એ.

જાન્જયુઆયી

વેન્જટય લગેયે) નુ ાં યે રોપીટીંગ

ડીવેમ્બફય

.કયાલવુ ાં
ભજબ ૂતીકયણ

અત્તત નફા અને જર્જયીત ભકાનો

ુ ત્તલબાગ
ભશેસર

અને બફલ્ડીંગો ઓખલા અને

ભાગધ અને ભકાન

ધયાળામી કયલા.

એવ ડી.એભ.
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ભ ૂકાંના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે બફન ભાખાગત ગરાાંઓ
પ્રવ ૃત્તત્ત

ટાસ્ક

ફીલ્ડીગ
કોડનો અભર

વરાભતી
નીત્તતત્તનમભોનુ ાં

ઘયલી

તાયીખ

એત્તપ્રર

–

૨૦૧૬

ુ યી
પેબ્રઆ
૨૦૧૭

નગયાબરકા ,

ભ ૂકાંીમ

ડી.ડી.અાેભ.વી.
અને ભાગધ અને

ારન

ભાચધ૨૦૧-૬

ુ યી
પેબ્રઆ
૨૦૧૭

ભકાન

કયાલવુ ાં .
કલામતો શાથ

તાયીખ

ભકાન

વફાંધીત
ચુસ્ત

ત્તલબાગ

અને ભાગધ અને

કાયીગયોનુ ાં ક્ષભતાલધધન

ફાાંધકાભોભાાં

પ ૂણધ કયલાની

ડી.ડી.અાેભ.વી.

આડકિટેતટ-એન્જીનીમય, કડડમા ,

તભાભ

ળરૂ કયલાની

નગયાબરકા ,

ભ ૂકાં પ્રત્તતયોધક ફાફતો અંગે
તારીભ

અભર કયનાય

DPEO/

ળાાઓશોસ્ીટર અને જાશેય ,
.બલનો ભાટે ભોકડ્રીર કયલી

CDHO/DEO/

ભાચધ૨૦૧-૬

ભાભરતદાય

ુ યી
પેબ્રઆ
૨૦૧૭

દુષ્કાના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે ભાખાગત ગરાાંઓ

ટાસ્ક

ાણી વાંગ્રશ
અને
પ્રવ ૃત્તતઅાોને

પ્રવ ૃત્તત્ત

કુટુાંફ સ્તયે ભકાનભાાં અને જાશેય
બલનોભાાં લયવાદી ાણીના

અભર કયનાય

ળરૂ કયલાની

ત્તલબાગ

તાયીખ

ગ્રાભ ત્તલકાવ
અને ાંચામત

ાણી વાંગ્રશ

વામુદાત્તમક સ્તયે લયવાદી ાણીના

ગ્રાભ ત્તલકાવ

અને

વાંગ્રશ ભાટે તાલોત તરાલડી ખે ,

પ્રવ ૃત્તતઅાોને

.અને ચેકડેભોનુ ાં ફાાંધકાભ કયાલવુ
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કયલાની
તાયીખ

લન ત્તલબાગ ,

વાંગ્રશનુ ાં ફાાંધકાભ કયાલવુ

લેગ આલો

પ ૂણધ

અને
ત્તવચચાઇત્તલબાગ

ભાચધ

ુ યી
પેબ્રઆ

ભાચધ

ુ યી
પેબ્રઆ
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લેગ આલો
દુષ્કાના ઉળભન (ભીટીગેળન)ભાટે બફન ભાખાગત ગરાાંઓ

ટાસ્ક

ગાભોની
અાોખ
કયલી
કુત્તરક્ષી, ,
ભાડશતી
આલલી

અભર કયનાય

પ્રવ ૃત્તત્ત

ત્તલબાગ

ળરૂ

પ ૂણધ

કયલાની

કયલાની

તાયીખ

તાયીખ

ભાચધ

ુ યી
પેબ્રઆ

ભાચધ

ુ યી
પેબ્રઆ

ળરૂ

પ ૂણધ

કયલાની

કયલાની

તાયીખ

તાયીખ

ભાચધ

ુ યી
પેબ્રઆ

ભાચધ

ુ યી
પેબ્રઆ

ખેતીલાડી ત્તલબાગ ,

અછત અને દુષ્કા ત્તનલાયણના
કાભોની સ ૂબચ ફનાલલી અને સ્થ

ાંચામત, લન
ત્તલબાગ

તાયલલા

ખેતીલાડી ત્તલબાગ ,

ઓછા લયવાદભાાં દુષ્કાભાાં ટકી

ાંચામત, લન

ૂ ોને
ળકે તેલા ાકો ભાટે ખેડત

ત્તલબાગ

ભાડશતગાય કયલા અને ાણીના
કયકવયયુતત ઉમોગ ભાટે

ત્તવચચાઇ

ઓદ્યોબગક ભાટે ઉળભન ભાટે ભાખાગત ગરાાંઓ

ટાસ્ક

ઉદ્યોગોથી કુદયતી
વાંવાધનો ઉય થતી
ત્તલયીત અવયોની
દે ખયે ખ યાખલી જભીન, )
(ાણી અને શલા

વેફ્ટી અવેવભેન્જટ

અભર કયનાય

પ્રવ ૃત્તત્ત

ત્તલબાગ

ત્તનમત્તભત ડેટા કરેકળન
અને કુદયતી વાંવાધનો
યની ત્તલયીત અવયોનો
અભ્માવ

DDMC,
LCG,
GPCB,
IS&H

ઉદ્યોગોના કાયણે

DISH, LCG

આવાવના યશેણાાંક
ત્તલસ્તાયોભાાં થનાય જોખભો
અંગે ઓડડટ
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પ્રકયણ- ૫
૧.

-

2018

 ૂલવ તૈમાયી કામવ મોજના

ક્ષભતાલધવન પ્રાન

ુ ફની તારીભોન ાંુ આમોજન કયવ ાંુ
આત્તિ વ્મલસ્થાનભાાં ક્ષભતાલધવન ભાટે નીચે મજ


ળોઘ અને ફચાલ



 ૂલવ ચેતલણી



સ્થાતાંય



નકુ ળાન અને આકાયણી

૨.

તારીભ જરૂયીમાત ત્તલશ્ર્રેણ

તારીભથી વ્મક્તત અને વમ ૂશનાાં જ્ઞાન, આલડત અને વ્મલશાયભાાં ફદરાલ આલે છે . બાલાત્ભક
અને જ્ઞાનાત્ભક ાવાઓભાાં અવય થામ છે . જેથી વ્મક્તત અને વમ ૂશની કાભગીયી લધ ુ વાયી ફને
છે . આ ભાટે અગાઉથી તારીભની જરૂયીમાતો ઓખલી અને તેના આધાયે તારીભ અને
ક્ષભતાલધવનન ાંુ આમોજન કયવ.ુ


લતવભાન તારીભની વભીક્ષા કયલી



ુ ાયાલધાયા)
કામવ ત્તલશ્ર્રેણ (નલા અથલા વ્મલસ્થાભાાં કયે ર સધ



તારીભની જરૂયીમાતની ઓખ કયલી



તારીભની જરૂયીમાતન ાંુ વયલૈય ુ



તારીભની લૈકલ્પક વ્મલસ્થા નક્કિ કયલી



તારીભના ખચવ-રાબ ન ુ ત્તલશ્ર્રેણ કયવ ાંુ
ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો ભાટે કયલાની તારીભો

ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોનાાં અત્તધકાયીઓ અને કભવચાયીઓની તારીભની જરૂયીમાતો ઓખીને તેના
આધાયે તેભના ભાટે તારીભ કામવક્રભો ગોઠલલાભાાં આલે છે .

આ પ્રક્રક્રમાથી તારીભ ભાટે નાાં

ત્તલમો અને પ્રક્રક્રમાઓ તાયલી ળકામ.
દયે ક ત્તલબાગે ોતાના સ્તયે આત્તિ વ્મલસ્થાને ભજબ ૂત કયલા ભાટે તારીભ કામવક્રભોની સ ૂચચ
અને વભમવાયણી ફનાલલા વક્રક્રમ છે . વાભાન્મ યીતે આ પ્રક્રક્રમા ક્કજપરા કે યાજ્મ સ્તયે થી થામ
ુ ફની તારીભ આમોજન કયી લધ ુ વાયી
છે . તાલકુ ા સ્તયે તારીભની જરૂયીમાત ઓખી તે મજ
ુ લિારક્ષી તારભીન ાંુ આમોજન થામ છે . .
ગણ
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ુ ીના અનબ
ુ લોભાાંથી દયે ક ત્તલબાગો ભાટે નીચે મજ
ુ ફના તારીભ કામવક્રભો શાથ
અત્માય સધ
ધયલાભાાં આલે છે .
I.

ત્તલત્તલધ સ્તયે આત્તિ વ્મલસ્થાન ઓયીમન્ટે ળન

II.

ોરીવ, સ્લાસ્્મ, ભશેસ ૂર, ાંચામત ગ્રાભ ત્તલકાવ, લન ત્તલબાગ લગે યે ભાટે , આગ
વરાભતી અંગેની કૌળપમ વ ૃલ્ધધ તારીભ કામવક્રભ.
ઇભયજન્વી યીવોન્વ વાથે વાંકામેર ત્તલત્તલધ યત્તુ નટ જેલાાં કે, ોરીવ, નગયચરકા

III.

શોભગાડવ , જી.આય.ડી, એનવ.એવ.એવ. લગે યે ભાટે ળોધ અને ફચાલ

પામય ચિગેડ
તાચરભ
IV.

વાધનો અને માંત્રોની જાલણી અને ઉમોગ.

V.

ુ ો જેલાાં કે ત્તળક્ષક, આંગણલાડી કામવકય, ભ.બો.મો વાંચારક, વ્માજફી બાલના
ત્તલત્તલધ વમશ
દુકાનદાય લગે યે ભાટે પ્રાથત્તભક વાયલાય અને આયોગ્મ તાચરભ
ખાવ તારીભ : ત્તલબાગીમ તારીભો ત્તવિંચાઇ અન્મ ક્રશતધાયકો ભાટે પ્રાસ્તાત્તલક,
 ૂલવ તૈમાયી, પ્રત્તતબાલ,
ઉળભન(ભીટીગેળન), યોકથાભ લગે યે અંગે તારીભો જી.આઇ.ડી.એભ ખાતે થામ છે .



ુ ામ ભાટે, CBDP યાશત, નકુ વાન આંકાયણી અને લતયના ત્તનમભો
ાંચામતો, વમદ
અંગે તારીભ.



NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP, ત્તનિઃવશામતા અને જોખભ આંકરન



ુ ામનાાં કામવદો ભાટે ળોધ ફચાલ, પ્રાથત્તભક વાયલાય, વરાભત સ્થે ખવેડલાની
વમદ
ધધત્તતઓ,  ૂલવ ચેતલણી લગે યે અંગે .

૩.

તારીભ આમોજન વ્મલસ્થા
પ્રવ ૃત્તિ

કામવ

જલાફદાય ત્તલબાગ
ત્તલબાગોની



ભશેસ ૂર અને ડેપ્યટુ ી કરેકટય

ભ ૂત્તભકા અને જલાફદાયીઓની ઓખ



વાભાન્મ લશીલટ ત્તલબાગ

કયલી.



ભશેસ ૂર ત્તલબાગ

અને



જી.એવ.ડી.એભ.એ./જી.આઇ.ડી.એભ.

જયયીમાતન ાંુ જલાફદાયીઓને આગ રઇ જલા



તભાભ

આત્તિ

વ્મલસ્થાનભાાં

તારીભ

ત્તલબાગોની

ત્તલશ્ર્રેણ

ભાટે

ત્તલત્તલધ

ભ ૂત્તભકા
ક્રશતધાયકોની

ત્તલબાગો

ઓખ


કયલી.

32

જાશેય ક્ષેત્ર

કામવપ્રણારી

ુ ફના
મજ

મહેસાણા જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના

2018

તારીભ જરૂયીમાત ત્તલશ્ર્રેણ વતત



ખાનગી ક્ષેત્ર

ચાલ ુ યાખવ ુ



એન.જી.ઓ. અને અન્મ વાંગઠનો

તારીભની

જરૂયીમાત

ુ ફ
મજ

તારીભની ક્રડઝાઇન તૈમાય કયલી.
વાંવાધનોની વ્મલસ્થા કયલી
તારીભ કયલી

૪.

એજન્વીઓની ભદદ દયમાન પ્રોટોકોર વ્મલસ્થા

જીપરાની ક્ષભતા ફશાય આત્તિ વાભનો કયલાનો આલળે. ત્માયે યાજમ તથા કેન્ર વયકાયની
ઉરબ્ઘ અન્મ એજન્વી જેલી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જરૂયી પ્રોટોકર
વાથે યાજમ સ્થે SEOC ના વાંણવ વાંકરનભાાં યશી ભદદ રેલાભા આલળે.

૫.

ફચાલ વાઘનોની ઓખ અને જ્થોની ચકાવણી

આત્તિ પ્રત્તતવાદ ભાટે યાજમ વયકાયશ્રી રાયા લખતો લખત આલાભાાં આલેર ફચાલ વાઘનો
જેલા કે પામય અોોટય િાઉજય પામય ટે ન્ટય ઇભયજન્વી પ્રોટેફર રાઇટ, રાઇપ જેકેટ,જેવીફી
કેન લગેયે જેલા વાંવાઘનો ની માદી તૈમાય કયી તેભની ઉરબ્ઘીની બોત્તતક અને કામવયીત
ત્તસ્થત્તતભાાં યાખલાભાાં આલે છે . જેની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે .

૬.

ચેતલણી તાંત્રની ચકાવણી કયલી

ુ ાં ાં ુ રૂથી સ્ષ્ટ યીતે
જીપરા કક્ષાના કાં રોલોર રૂભને ભતા  ૂલવ ચેતલણી અંગે ના વાંદેવાઅોો સચ
ુ ી શચચે તે ભાટે ની
તાલકુ ા અને ગાભ સ્તયે સઘ
૧.

યાજમ કાં રોલોર રૂભ (SEOC)

૨.

જીપરા કાં રોલોર રૂભ (DEOC)

૩.

તાલકુ ા કાં રોલોર રૂભ (TEOC) ભાટે તભાભ કાં રોલોર રૂભ લચ્ચે આતયીક વાંકરનની
ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે .

૭.

ત્લયીત પ્રત્તતવાદ ટીભો લચ્ચેન ાંુ વાંકરન

ુ ફના
જીપરાભાાં કોઇણ વભમે ઘટતી ઘટના દયમાન આલાના થતાાં પ્રત્તતવાદ ભાટે નીચે મજ
ત્તલબાગો ાવે ઇભયજન્વી ટીભોન ાંુ આતક્રયક વાંકરન ચકાવણી
33
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૧.

આયોગ્મ ત્તલબાગ

૨.

ોરીવ ત્તલબાગ,

૩

૮.

2018

નગયાચરકા – પામય ઇભયજન્વી ત્તલબાગ

સ્લૈત્તચ્છક સ્થાઓ અને અન્મ ક્રશત ઘાયકો વાથે વાંકરન

ુ લવવન પ્રાથત્તભક વાયલાય
જીપરાભાાં કોઇણ આત્તત્ત દયમાન પ્રત્તતવાદ યાશત ફચાલ ન
લગેયે જેલી કાભગીયી દયમાન સ્લૈત્તચ્છક સ્થાઓ તથા અન્મ ક્રશત ઘાયકોનો ભશત્લન ાંુ મોગદાન
યશેત ાંુ શોમ છે . જીપરાભાાં આલેરા સ્લૈત્તચ્છક સ્થાઓને ક્રશત ઘાયકોની માદી ક્રયત્તળષ્ટભાાં વાભેર છે .

૯.

યુ અને લાલાઝોડા વાથે ં ુત ુ ગત  ૂલવ તૈમાયી

 ૂય અને લાલાઝોડા વાભે  ૂલવ તૈમાયીના બાગ રૂે અવયગ્રસ્ત ફનતા ગાભોભાાં સ્થાતય
કયલાની જરૂયીમાત જણામ તેલા વજોગોભાાં ગાભ સ્થે સ્થાત્તનક સ્થે ઉરબ્ઘ લૈકત્તપક
સ્થાનોની  ૂલવ ચકાવણી કયી રેલાભાાં આલે અને કટોકટીના વભમે  ૂયતી યાળન યુ લઠાની ણ
આગોતયી વ્મલસ્થા ભાટે તભાભ ગરા બયલાભાાં આલે છે . તેભજ જીપરા તાલકુ ા અને ગાભ
સ્થે ના આત્તત્ત વ્મલસ્થાન કાભગીયી વાથે જોડામેર તભાભ સ્થે ના રોકો લચ્ચે આંતક્રયક
ુ યીતે જોડલાભાાં આલે છે .
વાંકરન લઘ ુ ભજબત

૧૦.

 ૂલવ ચેતલણી વ્મલસ્થા (EWS) અને આત્તિ ફાદની સ ૂચનાઓ

ઘણીલાય એવ ુ ફને કે આત્તિ અંગે નો વાંદેળો અને ચેતલણી અંતક્રયમા જગ્માએ યશેરા રોકો
ુ ી વભમવય શચચાડી ળકાતો નથી. અમક
ુ લાય આત્તિ શેરા અને દયત્તભમાન અપલાઓના
સધ
કાયણે શચચતી ભાક્રશતી રોકોભાાં ગબયાટ અને ગે ય વભજ પેરાલે છે . તેથી મોગ્મ વભમે, સ્ષ્ટ,
મોગ્મ વમ ૂશને ચેતલણી વાંદેળ શચચાડલાથી આત્તિની અવયો ઓછી કયી ળકામ છે .
ત્તલશ્ર્લાવાત્ર ભાક્રશતી વભમવય શચચાડલા ભાટે ICS ભશત્લની છે .
 ૂલવ ચેતલણી કામવ મોજના:કામવના પ્રકાય

યુ

લાલાઝોડા

કેત્તભકર અને
ઔદ્યોચગક
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શારની

2018

શલાભાન ખાત ુ

 ૂલવ

↓
કરેકટયશ્રી

ત્તવિંચાઇ ત્તલબાગ/

ચેતલણી

ડેભ

વ્મલસ્થા

ઓથોયીટી/શલાભાન

ઇન્ડયસ્રોલીઝ
એવોત્તવવેળન
↓

↓
ભાભરતદાય/

ખાત ુ

↓
કરેકટયશ્રી
↓
ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ
જલાફદાય ત્તલબાગ
↓
ગાભો / DEOC

DCG
↓

ટી.ડી.ઓ

↓
ગાભો / DEOC

LCG

ભાભરતદાય/

↓

ટી.ડી.ઓ

ભાભરતદાય/ ટી.ડી.ઓ

DEOC
ભાભરતદાય/
ટી.ડી.ઓ

આત્તિ ફાદની સ ૂચનાઓ
યુ

વાંકટના પ્રકાય

લાલાઝોડુ

ભ ૂકાં 

દુષ્કા

કેત્તભકર અને ઔદ્યોચગક
દુઘવટનાઓ

જલાફદાય ત્તલબાગ

DEOC, ભાભરતદાય કચેયી અને તા.ત્તલ.અ.

આલયી રીધેર ગાભો

જે-તે વાંકટના જોખભ વાંબત્તલત ગાભો

ચેતલણી
શચચતા

અને

વાંદેળા

ુ ામ ગાભોભાાં દૂ ય યશે છે દા.ત. ભાછીભાય, ભીઠા
ન જે વમદ

અથલા કાયીગયો, ભારધાયી લગેયે

શોમ

શચચાડલા મશ્ુ કેર શોમ તેલા
ગાભો/લવાશત.
વભમભમાવદાભાાં
વાંદેળા

ચેતલણીના કામવદોભાાં ગાભોભાાં દૂ ય લવલાટ કયતા ક્રયલાયોનો વભાલેળ

શચચલા

ભાટે ના કયલો અને વાંદેળા વ્મલશાયની વ્મલસ્થા ગોઠલલી.

જરૂયી ગરાઓ.
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૧૧. આગોતયી વ્મલસ્થા
જ્માયે આત્તિ આલે ત્માયે યુ તી વાધન વાભગ્રી, માંત્રો, વાધનો ન શોમ તો રોકોની
જરૂયીમાતને શચચી લલાભાાં અંતયામ આલે છે . આગોતયી વ્મલસ્થા કયલાથી મશ્ુ કેરીને
ભશદઅંળે ત્તનલાયી ળકામ છે . મોગ્મ યીતે “સ્ટોક ાઇર” કયલાથી ત્લયીત ભદદ કયલાભાાં
વયતા યશે છે .
આગોતયી વ્મલસ્થા ભાટે ભશત્લનાાં ચાય ગરાાં છે ;


ુ ાય જરૂયી વાભગ્રીની સ ૂચચ તૈમાય કયલી. આ ભાટે ત્તલસ્તાયના
ત્તલસ્તાય અને વાંકટ અનવ
રોકોની ત્તનિઃવશામતા, લયાળ અને વાંસ્કૃત્તતને ધમાને રેલા.



ુ લિા અને ભાનાાંક ધમાને રેલા જોઇએ જેથી
જે વાધન વાભગ્રી એકઠી કયલાની છે તેની ગણ
ુ લિાલાી વાભગ્રી એકત્રીત થામ.
ગણ



આલી વાધન-વાભગ્રી શચચાડી ળકે તેલા ત્તલક્રેતા અને શ્રોત નિી કયલા.



આગોતયી વ્મલસ્થાની વાધન વાભગ્રીનાાં ગોડાઉન, વપ્રામવવન ાંુ નેટલકવ તૈમાય યાખવ ાંુ જેથી
વત્લયે વેલા શચચાડામ.



તાલકુ ાભાાં તાલકુ ા ભથકે અને જુદા-જુદા તરસ્ટય સ્તયે આલી વ્મલસ્થા કયી ળકામ. ાંચામત
સ્તયે ણ આલી વ્મલસ્થા થામ તે ભાટે કાભગીયી કયલી.

કેત્તભકર અને ઔદ્યોચગક એકભ અને વાંગ્રશ ભાટે ના  ૂલવતૈમાયીના ગરાાંઓ


ુ ાયા-લધાયા કયલા.
વરાભતીના નીત્તતત્તનમભોને ત્તનમત્તભત યીતે દાખર કયલા, સધ



અગત્મની માંત્રવાભગ્રીની ત્તનમત્તભત જાલણી કયલી અને ચકાવણી સત્તુ નલ્શ્ર્ચત કયલી.



કામદાને રગતી ફાફતોથી અભરીકયણભાાં દે ખયે ખ કયલી અને અશેલાર કયલો.



અકસ્ભાતન ાંુ યીોટીંગ, છણાલટ અને કાયણોની તાવ થામ તે સત્તુ નલ્શ્ર્ચત કયવ.ુ



વરાભતીની વભજ લધે તે ભાટે અગાઉથી અને પ્રત્તતબાલ સ્લરૂે ગરાાં રેલા.

ુ ામ જાગૃત્તત અને ત્તળક્ષણ અને  ૂલવતૈમાયી
૧૨. વમદ
કોઇણ આત્તત્તનો વાભનો કયલા ભાટે પ્રાથત્તભક જાણકાયી અને આત્તત્ત દયમાન સ ુ કયવ ુ
ુ ો,
અને શાંુ ન કયવ ાંુ તે અંગે ની જાણકાયી ત્તલત્તલઘ ભાઘ્મભો જેલા કે યે રી, ત્તલડોમો ળો, બીતસત્ર
ળાા કક્ષા, ચચત્ર, લક્રત ત્તલત્તલઘ તારીભ રાયા જી.એવ.ડી.એભ.એ. રાયા અભરી ફનેર
ડી.આય.અોેભ. પ્રોગયાભ રાયા કાભગીયી અભરભાાં છે .

૧૩. પ્રોકમોયભેન્ટ (ટે ન્ટ ઘાફડા, વાઘનો લગે યે)
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 ૂય જલી સ્થતી દયમાન સ્થાતાંય સ્થતી વજાવમ ત્માયે સ્થાતાંય રોકો ભાટે ટે ન્ટ,
ઘાફડા તથા અન્મ દન ત્તનક ઉમોગી વાાંઘનો ભાટે સ્થાત્તનક સ્થે ઉરબ્ઘ સ્લૈત્તચ્છક વાંસ્થાઓ
તથા વાંફત્તાં ઘત ત્તલબાગોના વાંયકુ તથી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલળે.

૧૪. એવ.ડી.આય.એન અડેળન
એવ..ડી.આય.એન

ય

ત્તલડીએભી

ટીડીએભી

તથા

વીડીએભીને

આત્તત્ત

વ્મલસ્થાને રક્ષી તભાભ ત્તલગતો ભાભરતદાયશ્રી તાલકુ ા ત્તલકાવ અત્તઘકાયીશ્રી તથા ચીપ
ઓક્રપવય રાયા  ૂણવ કયલાભાાં આલે છે .

૧૫.

ભીડીમા ભેનેજભેન્ટ અને ભાક્રશતી પ્રવાયણ
ત્તપ્રન્ટ અને ઇરેકરોલોત્તનક ભીક્રડમાની ભત્તુ ભકા આત્તિની ચેતલણી અને ત્તલગતો શચચાડલા

ુ ામની
ભાટે ભશત્લની ફની યશે છે ભાધમભો આલા વભમે ળાચરનતા  ૂલવક લતી જન વમદ
તકરીપો ઓછી કયલાભાાં ભશત્લની ભત્તુ ભકા બજલી ળકે. આત્તિ અંગે  ૂલવતૈમાયી, પ્રત્તતબાલની
ુ ી ફશોા પ્રકાયથી શચચાડી
યીતો, ફચલાની યીતો લગે યે અંગે ખ ૂફ જ વાયી ભાક્રશતી રોકો સધ
ુ ામને સ્ષ્ટ અને વાચી જાણકાયી ભે
ળકે. વાભાન્મ યીતે કોઇ ણ વાંકટ કે આત્તિઓભાાં વમદ
તે ખ ૂફ જ જરૂયી છે . તેથી ભાધમભોની ભત્તુ ભકા ઘણી ભશત્લની છે . યાજમ સ્તયે ની EOC ભાાં
ભીક્રડમા વેર ળરૂ કયી ભાધમભો વાથે વાંકરનની વ્મલસ્થા યાજમ વયકાયે કયી છે . જે વતત
કામવયત છે . આત્તિઅના વભમે મોગ્મ અત્તધકાયી દ્વાયા ત્તપ્રન્ટ અને ઇરેકરોલોત્તનક ભીક્રડમાને
સ્ભમાાંતયે અડેટ કયલાભાાં આલે છે . જેથી ચફન જરૂયી અપલા અને ગે ય જલાફદાયી લાી
ભાક્રશતીનો પ્રવાય અટકે આલી વ્મલસ્થા આત્તિ દયમાન DEOC સ્તયે ણ શોમ છે , તેની ભદદ
રેલાભાાં આલે છે .

૧૬.

દસ્તાલેજી કયણ
ક્કજપરાભાાં ફનતા કોઇણ આત્તિ દયમાન તેની વાભે આલાભાાં આલેર પ્રત્તતવાદ

પ્રક્રકમા દયમાન જોલા ભે ર ત્તલત્તલધ ત્તલબાગોના, અવયગ્રસ્ત, રોકોના અને અન્મ એજ ાંવીઓના
પ્રત્તતબાલ અગે દ્સસ્તાલેજી કયણ થામ તે જરૂયી છે , જેથી કયી વભગ્ર પ્રક્રકમા દયમાન તાંત્ર દ્વાયા
યશી જલા ાભેર ક્ષત્તતમોને ઓખી ળકામ અને તેને બત્તલષ્મભાાં  ૂનાલવત્તતત થતી ટાી ળકામ.
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ુ ઃસ્થિતિ
પ્રકયણ-૬- ન
ુ ઃસ્થિતિભાાં અિલા લધ ુ વાયી સ્થિતિભાાં
આતિ અવયગ્રથિ તલથિાય અને રોકોને ન
રાલલાન ાંુ કામય આ પ્રાનન ાંુ છે . આતિને કાયણે જરૂયી વેલાઓ, ભાખા, રોકોન ાંુ જીલનતનલાય શ,
ુ ઃસ્થિતિભાાં
થલાથ્મ અને વભગ્ર જીલનળૈરી અવય ાભે છે . િેિી વત્લયે આ ફધા ાવાઓ ન
ુ ઃસ્થિિ કયલા ભાટે આ મજ
ુ ફની
રાલલા. બૌતિક ભાખાઓને અને જીલન જરૂયી વેલાઓ ન
યણનીતિ ધ્માને રેલી.
ુ ઃ આલી
શેરાાં કયિા લધ ુ વારૂ ફાાંધવ ાંુ : નલાાં ફાાંધકાભ કામો એલી યીિે કયલા જે ન
આતિઓભાાં નકુ વાન ન ાભે. વશબાગી આમોજન – રોકોની વાભાજીક અને વાાંથકૃતિક ળૈરી
અને જરૂયીમાિોને ધ્માનભાાં યાખી પેય ફાાંધકાભ અને કામો કયલા. આ ભાટે આમોજનભાાં
હશિધાયકોની વશબાગીિા આલશ્મક છે .
ુ ઃસ્થિતિભાાં રાલલાન ાંુ આમોજન તલતલધ તલબાગો વાિે વાંકરન રૂે િૈમાય કયવ.ાંુ
વાંકરન : ન
આલા આમોજનો ભાટે ત્લયીિ નકુ વાનન ાંુ આંકરન અને રોકોની જરૂયીમાિન ાંુ આંકરન અગત્મન ાંુ
ાસ ુ છે .
ુ ફના તલતલધ ક્ષેત્રોને ન
ુ ઃસ્થિિ કે કામયયિ કયલા.
નીચે મજ


ભશત્લની વેલાઓ – લીજી, ાણી, વાંચાય, લાશનવ્મલશાય, થલચ્છિા, થલાથ્મ.



ભાખા / ફાાંધકાભ – આલાવ, જાશેય બલન અને યથિા



જીલનતનલાયશ – કૃત, કુ હટય ઉદ્યોગ, દુકાન અને ફજાય િિા યોજગાય.

લીજી, ાણી, થલચ્છિા, ગાંદાાણીનો તનકાર લગે યે વેલાઓ િાત્કાલરક ળરૂ કયલી. આલી વેલા
ળરૂ કયલા ભાટે લૈકલ્પક યણનીતિ અને કામો અગાઉિી નક્કિ કયલા. જરૂય ડે થિાતનક વાંથિા,
તલબાગો, કોોયે ટની ભદદ રેલ

ભશત્લની વેલાઓ અને ભાખાગિ ફાફિો કામયયિ કયલી
S
|
D

ભશત્લ

વાભગ્રી/

ન ૂકવા

અવયગ્ર

અવયગ્ર

ુ ઃસ્થિતિ
ન

અંદાજીિ

ફજે

ની

વેલાઓ

ન

થિ

થિ લથિી

ભાાં

વભમગા

ટ

એકભ

ગાભોની

આલલાના

ો

ની

વાંખ્મા

ગરાાંઓ

વેલાઓ

વાંખ્મા
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લીજી

2018

પીડય

2

ટ્રાન્વપભયય

3

HT રાઇન

4

LT રાઇન

5

િાાંબરા

6

અન્મ

થલાથ્મ
S|D

1

PHC

તલગિ

CHC

િમેરા

દલા

વેન્ટય વાંગ્રશ

(ગાભન ાંુ
ન ૂકળાન

વફ

ુ ઃસ્થિતિભાાં
ન

અંદાજીિ

આલલાના

વભમગાો

ફજેટ

ગરાાંઓ

નાભ)

બલનો
2

શોંચી ન ળકામ
િેલા

3

આયોગ્મ

કેન્રો
દલા વાંગ્રશ અને
ભશત્લના

4

વાધનોને
નાળ
નકુ ળાન
દલાઓ

5

ન ૂકવાન

િમેર

િમેર

ુ ન્વની
એમ્બ્યર
વાંખ્મા
વાભાક્કજક
S
|
D

તલગિ

ગા

રૂુ

ભ



સ્ત્રી

ફા

કુ

ુ ઃસ્થિતિ
ન

જલાફદા

અંદાજીિ

ફજે

કો

ર

ના ગરા

ય

વભમગા

ટ

તલબાગ

ો
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2018

ભનોવાભાક્કજક
યવાંબાની
રૂયિલાા
રોકોની
વાંખ્મા
(આતિને
કાયણે)

ાણી યુ લઠો
S|D

ન ૂકવાન

ગાભન ુ

અવયગ્રથિ

ુ ઃસ્થિતિભાાં તલબાગ અંદાજીિ
ન

નાભ

પલમા/લથિી આલલાના

અને

ગરાાંઓ

એકભની
વાંખ્મા
1

કલ
ૂ ા

2

ફોયલેર

3

િાલ

4

ાણી
ુ લઠાને
ય

5

ESR

6

GSR

7

વમ્બ

8

થટેન્ડોથટ

9

શેન્ડાં

10

ુ લાડા
શશ

40
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અવયકાયક પ્રત્તિબાલ ભાટે ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડ ત્તવસ્ટભની સ્ષ્ટ જલાફદાયી વાથેની
યચના જરૂયી છે . દયે ક કામયદના કભાન્ડયને ચોક્કવ પ્રકાયની િારીભ આી વજ્જ કયલા.
જજલ્રા સ્િયના ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયે (પ્રાાંિ અત્તધકાયીશ્રી / કરેકટયશ્રી) જે િે ટાસ્કપોવયના
કભાન્ડયને આત્તિ વભમે અવયકાયક પ્રત્તિબાલ ભાટે ત્તનમિ SOP મુજફ કામયલાશી કયલા
સ ૂચના આલી. આત્તિ દયમ્માન દયે ક ટાસ્કપોવયના લડા ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયને યીોટય કયે અને
વાંકલરિ આમોજન પ્રભાણે કાભગીયી કયલી.
ટાથકપોવયની માદી



ક્રભ
1

જજલ્રા સ્િયના

ટાસ્કપોવય
આમોજન

અને

વશમોગી વભ્મો અને ત્તલબાગો

કો-ઓડીનેટય
કો- નોડર ઓડપવય

ઓડીનેળન

કરેકટયશ્રીનીકચેયી,પ્રાાંિનામફકરેકટય,ભાભરિદાય
િા.ત્તલ.અ.ભાડશિી ત્તલબાગ અને વફાંધીિ ત્તલબાગ

(લશીલટ,કામદો
વ્મલસ્થા,

અને

પ્રોટોકોર

અને ભીડડમા)
2

 ૂલય ચેિલણી, સ્થ નોડર ઓડપવય કરેકટયશ્રીની
ખારી કયાલલા
વાંદેળાવ્મલશાય

અને ,

કચેયી,

ભાભરિદાય

ત્તવિંચાઇ

કરેકટયશ્રી ત્તલબાગ,િા.ત્તલ.અ. અને વફાંધીિ ત્તલબાગ

અને
ભાભરિદાય

3

ળોધ અને ફચાલ

નોડર ઓડપવય કરેકટયશ્રીની
,

કચેયી,

કરેકટયશ્રી શોભગાડય ,એનવીવી,એનેવેવ

અને

ભાભરિદાયિા.ત્તલ.અ.

અને

વફાંધીિ ત્તલબાગ

ભાભરિદાય
4

ન ૂકવાન

આકયણી, નોડર

વલે
દસ્િાલેજીકયણ

અને ઓડપવય,

કરેકટયશ્રીની

કચેયી,

ભાગય-ભકાન

ત્તલબાગ

ભાભરિદાય િા.ત્તલ.અ. અને વફાંધીિ ત્તલબાગ

કરેકટયશ્રી
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ભાભરિદાય
5

યાશિ

ત્તળલફય નોડર ઓડપવય

વ્મલસ્થાન (શાંગાભી
આલાવો,

કરેકટયશ્રીની કચેયી,

ભાભરિદાય,ુયલઠાત્તલબાગ

િા.ત્તલ.અ. અને વફાંધીિ ત્તલબાગ

ખોયાક,

ાણી,
6

7

8

જાશેય આયોગ્મ અને નોડર ઓડપવય

કરેકટયશ્રીની

સ્લચ્છિા

THO, ત્તવલીર વર્જન અને વફાંધીિ ત્તલબાગ

અત્તિ ત્તનઃવશામ ત્તલળે નોડર ઓડપવય

કરેકટયશ્રીની કચેયી, ભાભરિદાય િા.ત્તલ.અ. અને

જૂથોની વાંબા

વફાંધીિ ત્તલબાગ

શુ

આયોગ્મ

અને નોડર ઓડપવય

કચેયી, ભાભરિદાય

િા.ત્તલ.અ.

ભાભરિદાય િા.ત્તલ.અ. અને શુ ડોકટય

કલ્માણ

ટાથકપોવય ના કામો
ટાથકપોવય - 1: આમોજન અને કો-ઓડીનેળન (લશીલટ,કામદો અને વ્મલથિા, પ્રોટોકોર અને
ભીહડમા)
વભમ

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
વાભાન્મ

DDMC ના વભ્મો વાથે ભાત્તવક ત્તભટીંગ, આત્તિ વ્મલસ્થાનના મુદ્દાઓ અંગે ચચાય,

વભમ

વભીક્ષા અને આમોજન.
વાંકય વયનાભા સુધાયલા, વાંવાધનોની સ ૂલચ સુધાયલી, વ્ય ૂશાત્ભક આગોિયી વ્મલસ્થાની
દે ખયે ખ, કામય મોજનાની વભમાાંિયે દે ખયે ખ
રોજીસ્ટીકઃ વાંવાધનો, વપ્રામય ળોધલા અને િેને ભેલલા ભાટે ની પ્રડક્રમા કયલી.
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

લશીલટી અને નાણાાંકીમ ભાંજૂયીઓ રેલી.
ોલરવ દ વાથે વાંકરન, કામદો અને વ્મલસ્થા ભાટે ી.એવ.આઇ., ી.આઇ. અને
શોભગાર્્ય વ વાથે વાંકરન.
ભીડડમા કો-ઓડીનેળન, ભાડશિીનો પ્રવાયની વ્મલસ્થા, દસ્િાલેજીકયણની વ્મલસ્થા.
આત્તિ વ્મલસ્થાન ભાટે ક્રસ્ટયની જલાફદાયીઓ લશેચલી.
 ૂલય

ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો અને ોલરવદ વાથે ફેઠકો, વાંકરન અને SOP િૈમાય કયલી.
જજલ્રા સ્િયની યીવોન્વ ટીભોને િૈમાય યાખલી.
આયોગ્મ અને જીલન ત્તનલાયશ જેલી િાત્કાલરક અવય કયનાયી વેલાઓની આગોિયી
વ્મલસ્થા કયલી.

દયમ્માન

SOP પ્રભાણે કાભગીયીની દે ખયે ખ

ફાદભાાં

ત્તલબાગીમ કાભગીયીની વોંણી
લી.આઇ.ી.ની મુરાકાિની વ્મલસ્થા અને યાશિ વ્મલસ્થા
યાશિની પ્રવ ૃત્તિઓનુાં આમોજન અને દે ખયે ખ
યીકલયી પ્રાન િૈમાય કયલો અને કાભગીયી કયલી
યાશિ કેમ્ અને અવયગ્રસ્િ ત્તલસ્િાયોભાાં કામદો અને વ્મલસ્થા જાલલા.

ટાથકપોવય - 2:  ૂલય ચેિલણી, થિ ખારી કયાલલા અને વાંદેળાવ્મલશાય
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
વાભાન્મ

રોકો સ્ષ્ટ વભજી ળકે

િેલા અથયઘટન વાથે ભૌલખક કે ઇરેકટ્રોત્તનક  ૂલય ચેિલણી

વભમ

છે લ્રા સ્થ સુધી શોંચે િેલી વ્મલસ્થા ઉબી કયલી.
 ૂલય ચેિલણી ગાભ સુધી શોંચી ળકે િે ભાટે ગાભ વાથે પોનથી વાંકય ળકે િેલી
વ્મલસ્થા કયલી.
િારીભી અત્તધકાયીઓ / સ્લમાં વેલકો  ૂલય ચેિલણીને રોકો સુધી શોંચાડે િેલી
વ્મલસ્થા કયલી.
વાંબત્તલિ જોખભ,  ૂલયિૈમાયી અને વાલચેિીના ગરાાં અંગે રોક જાગૃત્તિ કયલી.
કામયદો િૈમાય કયલા, િારીભો કયલી, વાધનો અને માંત્રોની ભયાભિ કયી િૈમાય
યાખલા, વશમોગી એજન્વીઓની સ ૂલચ િૈમાય કયલી અને વાંકય ભાાં યશેવ.ુ ાં
ળોધ ફચાલ અને  ૂલય ચેિલણી, સ્થ ખારી કયાલલા અને વાંદેળાવ્મલશાય અંગે
ત્તલત્તલધ ડશિધાયકો વાથે ફેઠક કયલી અને આમોજન અડેટ કયવુ.ાં
યે સ્યુ વેલ્ટય (ફચાલ આલાવ) ને ઓખલા અને યશેઠાણ, બોજન, વૌચારમ અને
અન્મ જરૂયી વ્મલસ્થાઓ કયલી. (ભાનલ અને શુ ફન્ને ભાટે )

72 થી 48 ભેલેરી ચેિલણી ચકાવલી અને વભજલી
કરાક
(આપિના
3

ડદલવ

શેરા)

ગાભ ાંચામિ અને જજલ્રા કક્ષાએ કામયયિ વાંચાય અને ચેિલણી વ્મલસ્થાની ચકાવણી
કયલી.
વરાભિ સ્થે ખવેડનાય ટીભને જરૂયી માંત્રો અને વાધનો વાથે ઘટના સ્થે ભોકરલા.
વરાભિ સ્થે ખવેડનાય ટીભને િૈમાય કયી ત્તલત્તલધ ક્રસ્ટય સ્િયે ભોકરી આલા.
ટીભ અને વમુદામ ફન્ને ભાટે લાશનોની વ્મલસ્થા કયલી.
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

અવયગ્રસ્િ વમુદામ અને શુઓ ભાટે વરાભિ યે સ્યુ વેલ્ટય અને જગ્માઓ વાંદ
કયલી.
સ્થાત્તનક સ્સ્થત્તિ અંગે જજલ્રા અને યાજ્મના જજલ્રા ઇભયજ્ન્વી ઓયે ળન વેન્ટયને જાણ
કયલી.
ચેિલણીઓના વાંદેળાઓ િૈમાય કયલા
છે લ્રાાં સ્થ સુધી સ્થાત્તનક બાાભાાં  ૂલય ચેિલણી શોંચાડલી. ભૌલખક યીિે પોનથી,
ટે લરત્તલઝનથી, યે ડડમો, ન્ય ૂઝ ેયના ભાધ્મભનો ઉમોગ કયલો. લીજીના આધાય
ત્તલનાની વ્મલસ્થાઓનો (ભાધ્માભોનો) ઉમોગ ણ કયલો. (કેટરાાંક વભમના ત્તલયાભ
છી ચેિલણીઓને લાયાં લાય ુન:પ્રવાડયિ કયિા યશેવ.ુ ાં )
ટે રીપોન વાંકય સ ૂલચ અને કામયદની SOP અડેટ છે કે નડશ િેની ખાત્રી કયી રેલી.
અન્મ ટાસ્કપોવય વાથે વાંકરન કયવુ.ાં (ળોધ અને ફચાલ, જાશેય આયોગ્મ, કામદો અને
વ્મલસ્થા અને ાણી ુયલઠો)
વાંબત્તલિ વાંકટ ત્તલળે જજલ્રા અને યાજ્મ વિાત્તધકાયીઓને જાણ કયલી.
સ્થાત્તનક સ્િયની િૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડય અત્તધકાયીને
જાણ કયલી.
D-48

to જજલ્રા સ્િયે આપિ વ્મલસ્થાન કત્તભટી અને ઇભયજન્વી યીવોન્વ ભેનેજભેન્ટ

24 hours

કત્તભટીએ સ્સ્થત્તિ ય ત્તનમાંત્રણ યાખવુ.

(Before 2 શેરા જાશેય કયે રા વિાલાય  ૂલય ચેિલણીઓના વાંદેળાઓને આલિા 24 કરાક ભાટે
days

of અડેટ કયી જાશેય કયિા યશેવ.ુ

Disaster)

 ૂલય ચેિલણી શોંચી છે િેનો પ્રત્તિબાલ ભેલલો અને સ્થાત્તનક ડયસ્સ્થત્તિની ભાડશિી
ભેલલા ભાટે અત્તધકાયીઓને િાડકદ કયલા.
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

સ્થાત્તનક સ્િયની િૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયને યીોટય કયલો.
જો રોકોને વરાભિ સ્થે રઇ જલાની જરૂય શોમ િો નોંધ રેલી.
યે સ્યુ વેલ્ટય અને જોખભી જગ્માઓએ જરૂયી વાધનોની વ્મલસ્થા કયલી (ફોટ,
િયલૈમા, પ્રાથત્તભક વાયલાય, ફાઆશાય, નવીંગ, ીલાનુ ાં ાણી, ખોયાક, ળૌચારમ
અને ઘન કચયા ત્તનકારની વ્મલસ્થા)
જોખભના સ્થે શોંચલા ભાટે ના લૈકલ્લ્ક યસ્િા નજક્ક કયલા
સ્થાત્તનક સ્િયની િૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયને યીોટય કયલો.
 ૂલય ચેિલણી ખાવ ત્તનઃવશામ વમ ૂશ (ભાછીભાય,ભારધાયી, અંિયીમાભાાં યશેિા દલરિ
અને આડદલાવી) સુધી શોંચી છે િેની ખાત્રી કયલી.
D-24

to વાંબત્તલિ વાંકટની સ્સ્થત્તિ ત્તલળેના અડેટ િૈમાય કયલા

12 hours

રેટેસ્ટ સ્સ્થત્તિ ત્તલળે સ્થાત્તનક બાાભાાં  ૂલય ચેિલણી શોંચિી કયલી. અગાઉ જણાવ્મા
મુજફના ભાધ્મભોનો ઉમોગ કયલો.
વાંકટ ડયસ્સ્થત્તિ ત્તલળેની ત્તલગિલાય ભાડશિી ફચાલ ટાસ્કપોવય અને અન્મ ટાસ્કપોવયને
આલી.
અંત્તિભ સ્થ સુધી  ૂલય ચેિલણી શોંચી કે નડશ િેની ચકાવણી કયલી.
ફચાલ ટુકડીઓને એકળન ભાટે િૈમાય યાખલી. દયે ક ટુકડીને જોખભના સ્થ અને જેનો
ફચાલ કયલાનો છે ત્માાં શોંચલાના યસ્િા ત્તલળે જાણ કયલી.
ફચાલ ટુકડીઓ ભાટે ખોયાક, યશેલાની અને સુયક્ષાની વ્મલસ્થા કયલી.
દયે ક ફચાલ ટુકડીની શરચરની જાણકાયી રેલી અને ઉયી અત્તધકાયીને દય છ કરાકે
જણાલલી.

D-12 to 0  ૂલય ચેિલણી અંગેના વાંદેળાઓ વિિ શોંચી યહ્ાાં છે કે નડશ િેની ખાત્રી કયલી.
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વભમ

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
hous

2018

ડયસ્સ્થત્તિ

ય

દે ખયે ખ

યાખલી

અને

િેના

ત્તલળેનો

રેટેસ્ટ

યીોટય

ઉચ્ચ

અત્તધકાયીક્શ્રીઓળને, જજલ્રા કટે કટયશ્રી અને આત્તિ વ્મલસ્થાન વિા ભાંડને કયલો.
D+1 to 12 ફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દે ખયે ખ કયલી અને ત્તલળે માંત્રો, ભળીનયી, કૌશ્મલ્મફધ્ધ
hous

વ્મસ્ક્િઓ, દલાઓ લગેયેની જરૂયીમાિની સ ૂલચ િૈમાય કયલી.
જરૂયી વાધન વાભગ્રી એકત્રીિ કયી ઘટના સ્િયે શોંચાડલી.
ોલરવ અને સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વાંકરન ભાટે એક અત્તધકાયીને ત્તનયુક્િ કયલા જે
મ ૃિદે શોની મોગ્મ િાવ અને નોંધણી ફાદ ત્તનકાર કયાલે.
ખોયાક અને ાણીની ત્તલળે જરૂયીમાિો ભાટે જજલ્રા સ્િયે થી ભદદ ભાટે DEOC વાથે
વાંકરન કયવુ.ાં
લધાયાની ટુકડીઓ િૈમાય યાખલી જેથી લાયાપયિી આયાભ ભી ળકે.

D+12
24 hous

to ળોધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલુ યાખલી અને અવયગ્રસ્િોને જરૂય મુજફ વરાભિ
સ્થે /દલાખાને/યીરીપ કેમ્ભાાં રઇ જલા.
અવયગ્રસ્િોને ત્તલળે પ્રકાયની િફીફી વાયલાયની જરૂય શોમ િો DEOC વાથે વાંકરન
કયી વ્મલસ્થા કયલી.
જરૂય શોમ િો શલાઇ ભાધ્મભોથી (એય ડ્રો) દ્વાયા વેલાઓ આલી.
શેલ્ રાઇન નાંફય અને વશમોગ કેન્રો ળરૂ કયલા.
ક્રસ્ટય સ્િયે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તભટીંગ કયી સ્સ્થત્તિનુ ાં આંકરન કયવુ ાં અને જજલ્રા
અત્તધકાયીને યોજ વાાંજે અશેલાર કયલો.

ટાથકપોવય - 3: ળોધ અને ફચાલ
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વભમ

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
વાભાન્મ
વભમ

2018

જન જાગૃત્તિના કામયક્રભો કયલા
વાંકય વયનાભા સુધાયલા, વાંવાધનોની સ ૂલચ સુધાયલી, વ્ય ૂશાત્ભક આગોિયી વ્મલસ્થાની
દે ખયે ખ, કામય મોજનાની વભમાાંિયે દે ખયે ખ
ત્તનમત્તભિ યીિે વાધનો. માંત્રોની ભયાભિ અને જાલણી કયલી, ખાવ માંત્રોની ખયીદી.
ખાવ ટીભો અને સ્લમાં વેલકોની િારીભ અને ક્ષભિાલધયન

ળોધ અને ફચાલ ભાટે કાભગીયીનુ ાં આમોજન
D-72
થી D 0

જોખભનુ ાં આંકરન કયિા જવુ ાં અને કાભગીયી કયિા જવુ.ાં
ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો વાથે વાંકરન ળોધ અને ફચાલ ભાટે ત્તલળે દની જરૂયીમાિ શોમ િો
વ્મલસ્થા કયલી.

દયમ્માન

કાંટ્રોર રૂભનુાં વાંચારનઃ ફશાયના ત્તનષ્ણાાંિોની ટીભ, રશ્કયી ટુકડી, પામય ત્તલબાગ, ત્તવત્તલર
ડીપેન્વ, ોલરવદ લગેયે વાથે વાંકરન અને કાભગીયી.

D+1 થી આગોિયી ચેિલણી લગયનો વાંકટ શોમ િો ફચાલ દોને િેભના વાધન અને માંત્રો વાથે
24

ઘટના સ્થે િયિ જ શોંચલા િાકીદ કયલા.
ઘટના સ્થને જરૂય શોમ િો કોડય ન કયી રેલો.
આલેર આત્તિ વાંદબે દયે ક સ્િયની ટાસ્કપોવયને િાકીદ કયલી. (જજલ્રા, જજલ્રા અને
ગાભ)
ળોધ ફચાલ અને વરાભિ સ્થે ખવેડલાની કાભગીયી ળરૂ કયલી.
રોકોના ટોાને કાબ ૂભાાં રેલાની વ્મલસ્થા કયલી.
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
અવયગ્રસ્િોને વરાભિ સ્થે રઇ જલા

સ્થાત્તનક સ્િયની િૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયને યીોટય કયલો.
D+24
થી
આગ

ટાસ્કપોવયની કાભગીયી અંગે ત્તનમત્તભિ અશેલાર િૈમાય કયલો.
સ્ટાપનુાં યોટે ળન ચાલુ યાખવુ ાં
કાભગીયીની વિિ વભીક્ષા અને આંકરન કયવુ ાં
પાઇનર યીોટય િૈમાય કયલો. ત્તલત્તલધ ડશિધાયકોનો િેભના વશમોગ ફદર આબાય
ભાનલો

ટાથકપોવય - 4: ન ૂકવાન આકયણી, વલે અને દથિાલેજીકયણ
વભમ

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
વાભાન્મ

યાજ્મની ઓથોયીટી દ્વાયા િૈમાય કયલાભાાં આલેરા નુકવાન આકાયણી ત્રક ભેલલા

સ્સ્થત્તિભાાં

અને આકાયણી કયલા ભાટે જલાફદાય અત્તધકાયી િેભજ નાગડયકોની ટીભ િૈમાય કયલી.
આકાયણી કયલા ભાટે ચાય પ્રકાયની ટીભ ફનાલલી. 1) ખાનગી બલન અને ભકાન 2)
યસ્િા, ુર, ટેરીપોન વાંદેળાવ્મલશાય િેભજ જાશેય બલનો 3) ખેિી અને જ વાંવાધન
4) ઉદ્યોગ અને વ્માાય
નુકવાન આકાયણી કયી ળકે િેલા વ્મસ્ક્િઓના વયનાભાાં અને ટે રીપોન નાંફય વડશિની
માદી િૈમાય કયલી.

D + 24 નુકવાનીના આંકરન ભાટે વ્મસ્ક્િગિ અને ફીજા જરૂયી વાંવાધનોનુ ાં અંદાજીિ ખચય ત્રક
hour

ફનાલવુ.ાં
નુકવાનીનુ ાં આંકરન કયનાય ટીભ નુકવાનીનુ ાં પ્રાથત્તભક આંકરન િૈમાય કયળે. આંકરન
ભાટેના  ૂલય િૈમાયી પોભેટનો ઉમોગ કયલો.
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2018

પ્રાથત્તભક નુકવાનીના આંકરનનો યીોટય ઉયી વિાભાંડને ભોકરલો.
પ્રાથત્તભક આંકરનભાાં સુધાયા લધાયા અને નુકવાનીની જડટરિા ત્તલળેના અલબપ્રામો
ભેલલા. આંકરનની ત્તલગિોભાાં કોઇણ પ્રકાયની સ્ષ્ટિા ભાટે ઉયી વિાભાંડને જાણ
કયલી
D

+24 નુકળાની આંકરન ભાટે ટીભ િૈમાય કયલી અને ચોક્કવ નુકવાનીલાા ત્તલસ્િાય પાલલા.

to + 72
hours
and
beyond

નુકવાનીના આંકરન વભમે કોઇણ પ્રકાયની ટે કનીકર ભાડશિીની જરૂય ભાટે આંકરન
કિાયને એક ભાડશિીની નકર આલી જેના આધાયે િે સ્થ ય જ રોકોના પ્રશ્ર્નોનુ ાં
ત્તનયાકયણ કયી ળકે.
નુકવાની આંકરનના ડેટા (ભાડશિીને) કમ્યુટયાઇઝ કયલા ડેટા ઓયે ટયની ટીભ
ફનાલલી અને િેઓ ત્તલના ત્તલરાંફે ડેટા એન્ટ્રી કયી દે .
જજલ્રા સ્િયે પડયમાદ નોંધલા અને પડયમાદ ત્તનલાયણની વ્મલસ્થા કયલી.
જ્માાં સુધી કાભ ુરૂ ન થામ ત્માાં સુધી વિિ યીવ્યુ ાં અને આંકરન કયિા યશેવ.ુ ાં
ઉયી વિાધીકાયીને અત્તધકૃિ યીિે પાઇનર યીોટય જભા કયાલલો

ટાથકપોવય - 5: યાશિ તળલફય વ્મલથિાન
(શાંગાભી આલાવો, ખોયાક, ાણી, લીજી, આયોગ્મ) ભનોવાભાજજક વાંબા)
વભમ

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

વાભાન્મ યાશિ કેમ્ની જગ્મા નજક્ક કયલી અને િેની ક્ષભિા અને ઉરબ્ધ ભાખાગિ
વભમભાાં સુત્તલધાઓનુાં ત્રક ફનાલવુ.ાં
વમુદામના વભ્મોભાાંથી, ધાત્તભિક વાંસ્થાઓ, કોોયે ટ ક્ષેત્રભાાંથી જે સ્લૈલ્ચ્છક યીિે િેભની
વેલાઓ યાશિ કેમ્ની વ્મલસ્થાભાાં આલા ઇચ્ુક શોમ િેલા રોકોની ટીભ ફનાલલી.
િેભના નાભ અને વાંકય ની માદી ફનાલલી.
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

યાશિ કેમ્ વ્મલસ્થાભાાં ભડશરાઓ, ફાકો, ત્તલકરાાંગો, વ ૃધ્ધો, દલરિ અને રઘુભત્તિ
વમુદામોઓ પ્રત્મે વાંલેદનળીરિા લધે િે ભાટે કામયળાાનુ ાં આમોજન કયવુ ાં
યાશિ કેમ્ના સ્થે ભાખાગિ સુત્તલધાઓના સુધાયા-લધાયા ભાટે વયકાયી કામયક્રભો અને
અન્મ ડશિધાયકો વાથે જોડાણ કયવુ.ાં
D-24

ત્તવનીમય સ્લમાંવેલકોની ત્તભડટિંગ ફોરલલી અને િેઓને યાશિ કેમ્ની જગ્મા અને ફચાલ

hours

આલાવની સ્સ્થત્તિની ચકાવણી કયલા ભોકરલા.
સ્લમાંવેલકોના યીોટય ના આધાયે જરૂયી વાધનવાભગ્રીને એકઠી કયલી.
યાશિ કેમ્ની વ્મલસ્થા ભાટે સ્થાત્તનક ટીભ ફનાલલી.
ાણી ુયલઠા, સ્લાસ્્મ, લીજી ત્તલબાગના અત્તધકાયીઓ વાથે યાશિ ત્તળલફયના સ્થે
િેભની વેલાઓ રેલા ભાટે ભીડટિંગ કયલી.
આલાવ અને ભનોવાભાજજક વાંબા ભાટે ખાવ ટીભ ફનાલલી

D 0 to ચોક્કવ સ્થોએ યાશિ કેમ્ વ્મલસ્થા ભાટે ત્તભડટિંગો કયલી અને સ્થાત્તનક વાંસ્થાઓ અને
D + 24 સ્લમાં વેલકો વાથે જલાફદાયી નક્કી કયલી. સ્થાત્તનક જરૂયઆિો ત્તલળે અશેલાર જાશેય
hrs

કયલો.
ખોયાક અને અન્મ જરૂયી વાભગ્રી આલા ભાટે સ્થાત્તનક વાંસ્થાઓને ત્તલનાંિી ભોકરલી.
િભાભ લગયના આવયગ્રસ્િોની જરૂયીમાિોના વશમોગ ભાટે પ્રાથત્તભક અંદાજત્રક િૈમાય
કયવુ.ાં ાણી, આયોગ્મ અને સ્લચ્છિા, ડશિંવા અને બેદબાલ જેલી ભાનલીમ વાંફધ
ાં ીિ
વભસ્માઓની સ્સ્થત્તિની ચકાવણી કયલી
યાશિ સ્થની સ્સ્થત્તિ મુજફ વાંવાધનો ખયીદલા
એક ડદલવભાાં એક ટીભને વિિ 12 કરાકથી લધુ વભમ ભાટે કાભ ન કયવુ ાં ડે િે ભાટે
વ્મસ્ક્િગિ અને જરૂયી વાંવાધનોનુ ાં અંદાજત્રક ફનાલવુ.ાં
ભડશરાઓ, ફાકો અને વ ૃધ્ધ વભ્મોને વાભેર કયી સ્થાત્તનક
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

કેમ્ના કામય અવયકાયક અને બેદબાલ યડશિ થામ છે કે નડશ િેની દે ખયે ખ યાખળે.
વ્મલસ્થાભાાં આલયી રીધેર અને નલી જરૂયીિોને શોંચાડલાની ફાફિો અંગેના વશમોગ
ભાટે નો દૈ ત્તનક યીોટય િૈમાય કયલો અને િેને ઉયી અત્તધકાયીને ભોકરલો.
સ્લાસ્્મ, ાણી ુયલઠા, ભનો વાભાજજક વાંબા અને આલાવ ભાટે ટુકડીઓ ફનાલલી.
D + 1 યાશિ કેમ્ની જરૂયીમાિ છે કે ફાંધ કયલો છે િે અંગે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તલચાય ત્તલભળય
day
and
ahead

કયી બાત્તલ કામય નજક્ક કયવુ.ાં
યાશિ કામય ચાલુ શોમ ત્માયે નજક્ક કયે રા શેરાાંના િભાભ કામો કયલા.
ભનો વાભાજજક વાંબા અને સ્લાસ્્મ અંગેના વાપ્િાડશક અને ખલાડડક અશેલાર િૈમાય
કયલા.

ટાથકપોવય - 6: જાશેય આયોગ્મ અને થલચ્છિા
વભમ
ત્રક
વાભાન્મ

જન આયોગ્મ અને સ્લચ્છિા
ડોકટય, નવય, પ્રાઇલેટ અને વયકાયી દલાખાના અને શોસ્ીટરો, ફેડ અને એમ્બ્યુરન્વ

સ્સ્થત્તિભાાં ઉરબ્ધિા અંગેની વયનાભાાં અને વાંકય ની ભાડશિીનુ ાં ત્રક ફનાલવુ.ાં
પ્રાથત્તભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે િારીભી સ્લાંમવેલકોની માદી ફનાલલી.
D - 24 જન આયોગ્મ અને સ્લચ્છિાની ફાફિો ત્તલળે ભીડટિંગ કયલી િથા િેની વ્મસ્ક્િગિ અને
hours

વાંવાધનોની જરૂયીમાિોનુાં અંદાજ ત્રક ફનાલવુ.ાં
કેમ્ વ્મલસ્થા ટાસ્કપોવય વાથે જોડાણ કયી જરૂયી સ્લમાં વેલકો, પ્રાથત્તભક વાયલાય કીટ અને
અન્મ સ્લચ્છિા વેલાઓ ુયી ાડલી.
વાંગ્રશ ભાટે ત્તલત્તલધ વાભગ્રીઓનુ ાં રીસ્ટ ફનાલવુ ાં અને ભાંજૂયી ભેલલી.

D+24
hours

જજલ્રા મુખ્મ ભથકે આયોગ્મ અને સ્લચ્છિા કત્તભટી ફનાલલી.
િભાભ સ્થોએ આયોગ્મ અને સ્લચ્છિાની ડયસ્સ્થત્તિ ત્તલળે દે ખયે ખ કયી દૈ ત્તનક યીોટય
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ફનાલલો. જજલ્રા શેડક્લાટય ખાિે દૈ ત્તનક ત્તભડટિંગ કયી ડયસ્સ્થત્તિ વભજલી અને યીસ્ોન્વ
પ્રાન િૈમાય કયલો.
ાણી વપ્રામ, સ્લચ્છિાને પ્રોત્વાશન, ફા વાંબા અને અન્મ જરૂયીિભાંદ રોકોની
જરૂયીઆિ ભાટે ન ુાં અંદાજત્રક વાથે યીોટય િૈમાય કયલો.
જો િેઓને વશમોગની જરૂયિ શોમ િો જજલ્રા ઓથોયીટીને વશમોગ ભાટે ત્તલનાંિી ત્ર
રખલો.
ફચાલ દ અને કેમ્ વાંચારકો વાથે વાંકરન કયવુ કાયણ કે જન આયોગ્મ વાથે
જોડામેરા પ્રશ્ર્નો અંગે કોઇ વભાધાન ન કયવુ ાં જેલા કે, સ્લચ્છ ાણી, સ્લચ્છિા વેલાઓ,
ઘન કચયાનો મોગ્મ ત્તનકાર અને વભગ્ર ત્તલસ્િાયના લાિાલયણને પ્રદૂ ત્તિ કયિા પ્રશ્ર્નો.
યાશિ કેમ્ અને અન્મ લવાશિોભાાં પ્રાથત્તભક જરૂયીઆિો (જેલી કે જન આયોગ્મ અને
સ્લચ્છિા લગેયે) ુયી ાડલી અને ભી છે કે નડશ િેની ખાત્રી કયલી.
D+
Day

આયોગ્મને સુત્તલધા આિા બૌત્તિક ભાખાઓને જો નુકવાન થયુ શોમ િો િેને પયીથી
2

and
ahead

સ્થાત્તિ કયલા.
વપાઇ ટુકડી ફનાલીને સ્લચ્છિા અલબમાન ચરાલવુ.ાં
કામયન ુાં વિિ યીવ્યુાં અને ુનઃઆંકરન કયિા યશેવ.ુ ાં
જ્માાં સુધી ડયસ્સ્થત્તિ વાભાન્મ ન ફને ત્મા સુધી િભાભ વેલાઓ અત્તલયિ ચાલુ યાખલી.
િભાભ ડશિધાયકો વાથે ત્તભડટિંગ કયી જન આયોગ્મ વેલાઓ વભાપ્િ કયલી.
પાઇનર યીોટય િૈમાય કયલો.

ટાથકપોવય - 7:

અતિ તનઃવશામ તલળે જૂિોની વાંબા

વભમ

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
વાભાન્મ

ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો, વમુદામ પ્રત્તિત્તનધીઓને ત્તલળે જરૂયીમાિોલાા જૂથો પ્રત્મે વાંલેદનળીર

વભમ

કયલા.
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક

ત્તલળે જરૂયીમાિોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાિો અંગે ડશભામિ અને આમોજન કયવુ.ાં
DDMC ની ફેઠકોભાાં

ત્તલળે જરૂયીમાિોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાિો અંગે ચચાય અને

કાભગીયીનુ ાં આમોજન કયવુ.
ત્તલળે જરૂયીમાિોલાા જૂથોની ઓખ કયલી અને માદી કયલી.
ભાનલીમ ભદદના ત્તવધ્ધાાંિો અને અલબગભ નજક્ક કયલા.

ત્તલળે જરૂયીમાિોલાા જૂથોની ખાવ જરૂયીમાિો ઓખલી માદી કયલી.
D-48 થી વરાભિી અને યાશિ ભાટે વાંવાધનો એકત્રીિ કયલા.
D0

 ૂલય ચેિલણીની વ્મલસ્થા જોલી અને વરાભિ સ્થે ખવેડલાની વ્મલસ્થા કયલી.

દયમ્માન

પ્રત્તિબાલ અને યાશિની વ્મલસ્થા અંગે ત્તલળે જરૂયીમાિોલાા જૂથોને ખાવ પ્રાથત્તભકિા

D 0 થી આલી, એન.જી.ઓ. અને ત્તલમ ત્તનષ્ણાાંિો વાથે આલા જૂથોની જરૂયીમાિો અંગે વાંકરન
D +72

કયવુ.ાં

ફાદભાાં

યાશિ ત્તલિયણ વ્મલસ્થાની દે ખયે ખ કયલી.

D

+72 વફાંધીિ વિાભાંડભાાં ડશભામિ કયલી.

થી
આગ

આલા વમ ૂશોના વભ્મોની માદી અડેટ કયલી.

ટાથકપોવય - 8: શ ુ આયોગ્મ અને કપમાણ
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વભમ

2018

પ્રવ ૃત્તિઓ

ત્રક
વાભાન્મ

શુઓની માદી અને િેભના સ્લાસ્્મ વફાંધી ત્તલગિો િૈમાય કયલી અને િકેદાયીના

વભમ

ગરાાં રેલા.
ેયા શુ સ્લાસ્્મ કભીઓની સ ૂલચ અને વાંકય િૈમાય કયલા.
શુઓની શોસ્ટેર અને ાાંજયાોની માદી િૈમાય કયલી.
લીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલો.
ત્તનઃવશામ સ્થો ઓખલા અને યીવોન્વ ભાટે યણનીત્તિ િૈમાય કયલી.

દયમ્માન
D 0 થી
D +72

અવયગ્રસ્િ શુઓને પેયલલા ભાટે ટ્રાન્વોટે ળનની વ્મલસ્થા.
શુઓ અંગે યાશિ, ઘાવચાયો, ાણી અને દલાની વ્મલસ્થા અગે દે ખયે ખ યાખલી.
શુઓભાાં ભશાભાયી ન પેરામ િે અંગે િકેદાયી

ફાદભાાં
D

યીવોન્વ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલી.

+72 આત્તિની શુઓ અને વફાંધીિ જીલનત્તનલાય શ ય અવયનુ ાં દસ્િાલેજીકયણ અને કેવ

થી

સ્ટડી કયવુ.ાં

આગ
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પ્રકરણ- ૭ - સ્થળાંતરરોજનાં
જીલ્લંમાંંત ટલાલંમંમાંજા, વકજકળાંવરથંચાળંળાકંળાં ચકસ્રંરજમાંંત ેકાલં .ા જ નોં
ભંરે થી અરીભંરે  કરસં, ,રમ્ોંા અથકં ર ર કંસમાંંતથી ેકરંત ંણીાી ક આ ેકકાા
કંરણા સ્થળાંતરરકરકંાીનૂરર ોંર ી કકે .ા જેમાંંાે  સ્થંચાકલનલ્લંતરંકકઆ ંરતર પ ંસા
સ્થળાંતરર કરકં માંંાે ્ેકારવ ્કવ.કળાંવ ટલકં કંોાજાા ોકસ્થં ર લ  કરકં માંંાે સ્ષમમાં
.ા જ ટલ માંંાે  સ્થંચાક ામર ંકલકંવમાંંમઅ  અાા માંકંા

ળ
ત ંોરવ રથં અો  ાંામી

એનસીઓનીાી માં,, માંળા  કકે .ા જ સરચસ્થચર ્ષમમાંરં ાોંર ોજો રાકં સમાંોા ોેલીકજારત માંાનર
સળઅ ઓની રે કા ટલકં સતનજમજમાંંત સ્ાેારમાંરનસી ઓની રે કા સ્ાેારાંસતકલામાંંત રો સતકલા
સ્થળાંતરરકરકંમાંંતેકકાજ
સ્થળાંતરર ,રમ્ોંા ટલ રા સ્થંાજ ર ર લ  ુરઆ ક્ષમર ે્રયો સ્થંાજ ટલકં કે કંળાં
આ ીા  ોજલ કંી વ કે અો
કમ્યા

ંચમાંકક

સરસરાજ ર ોજમ કરકંમાંંત ેકકાજ ટલ ચકમરજ

કીી એ ીમાંંત સમાંંચકષ્ા કરકંમાંંત ેકાલ .ા જ સ્થળાંતરરાી ચસ્થચર ,રમ્ોંા અસરરસ્સ્રજાા
ભજનાત ંણીતમાંાી કલ કમા રે ટલકી ેકશ્ોક ોકસ્થં માંંાે 

જલીસતલનલ્લં રરઆ ક ં

ચકભંમતલનલ્લં ેરજગ્ો ચકભંમ ્ંરં રં્કંકલક રજરણા નૂરર  સંરાસંમાંરસ્ી સ્થળા

ર

ોોંળંીકંઅંમા ાીકંમાંમીર ોંથરરકંમાંંતેકાકા જ

શઆ સ્થળાંતરરરથંઅોકંળાજી


લજકજાા ભંરે કરસં, અંમા ાી ળારકણી ,રમ્ોંા

આ
શઓની
ાંારા સરકઅ ક કંળાજી

લાકં અંમા ાી જાણ કરકી.


આ ાાકાલંથીછુાંકરકંઅંમા ાભ ૂલ ીેરા
સ્થળાંતરરકરકંાીસ્સ્થચર,રમ્ોંા શઓની
માંંાે અકંરાકંર ળ
ત ંોરમાંંરફરજાોેરંરકરકાજ



આ
સતાજચરરઋત,રમ્ોંાકકરરં
શઆ રજમજાા ોોંળીકળાકંઅંમા લનલ્લં શ આ ંલા
આ રંાકારથં,કંઓનીાંરરઆ ંનથ્થંાીાંર પીકરકાજ
ચકભંમ જરંાીા માંાાસંબ,



લનલ્લં શ આ ંલાચકભંમલનલ્લંમાંંતરસીકરણાંકંોઅક્ર્માંજકરકાજ



કાચકભંમદ્વંરંલનલ્લંમાંંત ંસાીઅ.રસંમાંા ોોંળીકળાકંમાંંાે ાંરમાંંમાં મલંત
રથં ંસપ્રંપ્રાંસ્ત્રજરાજઅમંરથીેોજનાકરકાજ
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પ્રકયણ - ૮ - નાાંણા અને ફજેટ
નાણાાંકીમ અંદાજ એ જજલ્રા કક્ષાની લાર્િક કામયપ્રણારી છે . આર્િ વ્મલસ્થાન ભાટે ફે
પ્રકાયના ફજેટ કયી ળકામ, એક ર્લર્લધ ર્લબાગના ોતાના ર્લબાગીમ ફજેટ અને ફીજુ આર્િ
ુ ફના
વ્મલસ્થાન ભાટે અરગથી જરૂયી શોમ તેલા ખર્ય ભાટે ફજેટ.આર્િ વ્મલસ્થાન ભાટે નીર્ે મજ
ર્લર્લધ ખર્ય ભાટે અરગ અરગ શ્રોતથી નાણાાંકીમ આમોજન કયવ.ાંુ

શેત ુ

નાભ

NDRF (NCCF)

નાાંણાકીમ વ્મલસ્થા

યાશત વશમોગ

મોજના શેઠ કયી

જલાફદાય

ળકામ તેલી પ્રવ ૃર્િઓ

ર્લબાગ

કેન્દ્ર યોકડ પ્રકાયની યાશત

ભશેસ ૂર ર્લબાગ

75 ટકા કેન્દ્ર વયકાય, યોકડ પ્રકાયની યાશત

ભશેસ ૂર ર્લબાગ

100

ટકા

વયકાય

SDRF (CRF)

યાશત વશમોગ

25 ટકા યાજ્મ
આમોજન ભાંડ

ક્ષભતાલધયન

તારીભો, જનજાગૃર્ત ભશેસ ૂર ર્લબાગ

100% Centre
100

ટકા

કેન્દ્ર

વયકાય
ર્લર્લધ ર્લબાગો

પ ૂલયતૈમાયી

અને

ઉળભન

ભાટે

ળૈક્ષણણક

વાભગ્રી, ભોક ડ્રીર

ર્લબાગના

ડી.આય.આય.,

પ ૂલય

ફજેટભાાંથી

તૈમાયી

અને

ર્લર્લધ ર્લબાગો

ઉળભન
જજલ્રા

કોઇણ

આમોજન ભાંડ

કામય

જાશેય એભ.ી

અને

પ ૂલયતૈમાયી,

સ્થાર્નક

ધાયાવભ્મ

ભદદ ક્ષભતાલધયન

અને ગ્રાન્દ્ટ

ુ ઃસ્થાન
પન

ફશાયની

ુ ઃસ્થાન,
પન

વાંસ્થાઓની

ઉળભન

અને

અથલા ફહુ ક્ષીમ ભાખાગત

વશામ

પ ૂલયતૈમાયી

ભાટે

વ્મલસ્થા કયલી

ફશાયના,

દ્વિક્ષી DRR

DRRના કામયક્રભો

અને

કામયક્રભભાાં ભશેસ ૂર ર્લબાગ

ટેકનોરોજીનો
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ુ ાયા,
સર્ુ લધાઓભાાં સધ
શસ્તક્ષે

અને

વાંસ્થા

અને
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તકર્નકી અભ્માવો
દાતા

કોઇણ

તભાભ

દાન

યોકડ કોઇણ

DDMA/TDMA

અથલા અન્દ્મ પ્રકાયે
CSR

કોોયે ટ

નપાના ત્રણ ટકા

કોઇણ

ર્ેયીટી કર્ભશ્ર્નય
અને કોોયે ટ

જાશેય અીર

ુ ય અથલા અંળતઃ તત્કાર
પણ

તત્કાર યાશત

ફશાયન ાંુ પાં ડ

યાશત

અને

DDMA/TDMA

ુ ઃર્નભાય ણ
પન

જજલ્રા સ્તયે DDMP ની ર્લર્લધ પ્રવ ૃર્િઓ ભાટે નાણાાંકીમ ફજેટ જે તે ર્લબાગીમ ફજેટભાાંથી કયી ળકામ.
ુ ઃસ્થાન થનાય શોમ તેને ર્નમ્નરીણખત
એલી પ્રવ ૃર્િઓ જેનાથી ઉળભન(ભીટીગે ળન), ક્ષભતાલધયન, પન
ુ ફ તૈમાય કયવ ુ
ત્રકભાાં બયી ળકામ....અંદાજત્ર (કરેકટયશ્રીની કર્ેયીએ DDMPના ખર્યના અંદાજ મજ
આલશ્મકતા

ર્લલયણ

રયભાકય

ભાનલવાંવાધન
1.જજલ્રા

કક્ષાએ

આર્િ

વ્મલસ્થાન DDMPને અભર કયલા ભાટે પ ૂણય વભમના વયકાયી

અર્ધકાયીશ્રી

કભયર્ાયી.

ધોયણો
ુ ફ
મજ

૨.આરદજાર્ત

પ્રમોજના

કર્ેયી

ુ ાઓ નાાં એભડીએભ વેન્દ્ટયો,ળાાાંઓ
ખેડબ્રહ્મા તાલક

ુ ાઓ ભાટે ર્લળેવ તથા એફ્ીએવ કેન્દ્રો ભાટે અગ્નીવભન માંત્રો
ધ્લાયા ટ્રામફર નાાં તાલક
ગ્રાન્દ્ટ પાલલી

લવાલલા

વલય ર્વક્ષા અણબમાન ર્ભળન અંતગય ત ગ્રાન્દ્ટ દયે કળાાઓભાાંર્નમર્ભતયીતેભોક્દ્રીરોમોજામ
પાલલી

,અગ્નીસ્ભનવાધનોનર્ાંુ નમર્ભત યીતે ભયાભત
થામ યીપીરીંગ થામ

નગયાણરકા પામય ર્લબાગને ક્ષભતાલર્ધિત વાધનોની

ખયીદી,સ્ટાપની

બયતી,વતત

કયલો

તારીભ અને મ ૂલ્માાંકન

ુ ા કક્ષાએ ટીઈઓવી
તાલક

ુ ા કક્ષાએ ણ ઈઓવી
જીલ્રા ની જેભ તાલક
ન ાંુ ર્નભાય ણ થવ ાંુ જોઈળે
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નાણાાંકીમ અંદાજ એ લાર્િક કામયપ્રણારી છે આર્િ વ્મલસ્થાન ભાટે ફે પ્રકાયના .
ફજેટ કયી ળકામ, એક ર્લર્લધ ર્લબાગના ોતાનાર્લબાગીમ ફજેટ અને ફીજુ આર્િ વ્મલસ્થાન
ભાટે અરગથી જરૂયી શોમ તેલા ખર્ય ભાટે ફજેટ.
ુ ફના ર્લર્લધ ખર્ય ભાટે અરગ અરગ શ્રોતથી નાણાાંકીમ આમોજન
આર્િ વ્મલસ્થાન ભાટે નીર્ે મજ
કયવ.ાંુ


જીલ્રા યીસ્ોવ પાં ડ



જીલ્રા ભીટીગે ળન



કેન્દ્ર અને યાજમ ડીઝાસ્ટય ભીટીગે ળન પાં ડ



કેન્દ્ર અને યાજમ ડીઝાસ્ટય યીસ્ોવ પાં ડ



સ્ટેટ ફજેટ



કેર્ન્દ્રમ પ્રોન્દ્વય મોજના



જીલ્રા આમોજન પાં ડ



આપત ર્લભા મોજના



ભાઇકો પાઇનાન્દ્વીગ
ુ ફ આર્ત્ત
આભ ઉય પ્રભાણેના નાાંણાકીમ સ્ત્રોભાાં ઉરેખ કયેર નાાંણાકીમ ર્નમભો મજ
વ્મલસ્થાન દયમ્માન આલશ્મક ર્નલાયણરક્ષી પ ૂલયતૈમાયી રક્ષી યાશત ફર્ાલ રક્ષી જેલી
કાભગીયી દયમ્માન ના ભશત્લના નાાંણાકીમ વ્મલસ્થાઅ ો s>wv છે .
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પ્રકયણ -૯ -મોજના અડેળન

જજલ્રા કરેકટય વલબાગ અને જજલ્રાભાાંની ફીજી વાંસ્થાઓના વશમોગથી, જીલ્રા આવિ
ુ ાયા/પેયપાય કયલા ભાટે જલાફદાય છે .
વ્મલસ્થાન મોજના તૈમાય કયલા ભાટે અને તેભાાં સધ


કોઇ જોખભભાાં ભશિલના પેયપાય થામ ત્માયે ,



કોઇ ભોટી આવિ ફદર ળીખલા ભે રા ાઠ યથી અથલા



મોજનાભાાં વ્માખ્મા કયે રી વાંસ્થાાંભાાં ભશિલનાાં પેયપાય અથલા કામયવલેળ દ ના
પ્રાથવભક વભ્મોની જલાફદાયીભાાં થતા ભશિલનાાં પેયપાય થામ ત્માયે .
ુ ાયલી
આલી મોજનાની લાવિક વભીક્ષા કયલી અને તેને લખતોલખત સધ

વાંદબય વલબાગ :ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ પ્રાન એ જજરાભાાં કોઇ ણ આપતના વભમે ભાગય દવળિકા તયીકે
્ અરગ
ઉમોગી થામ છે . આભ અરગ અરગ આપતોના વભમે તેનો વાભનો કયલાની દ્દવત
ુ ચોક્કવ વલબાગો વાથે જોડામેરી શોમ છે અમક
ુ આપતો વભગ્ર
અરગ ઓમ છે , અને અમક
જજલ્રા તાંત્રને અવય કયે છે .


તાલકુ ા રયવોન્વ ભાટે તાલકુ ા આવિ વ્મલસ્થાન મોજના (ટી.ડી.એભ.ી)



ળશેયી વલસ્તાય ભાટે આવિ વ્મલસ્થાન
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પરરશષ્ટ–૧


૨૦,૩૫,૦૬૪
૧૫,૨૦,૭૩૪

૧૦ દળ

૧૧૦

૯૪
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A,M,4 DL9F
5P

;]\l-IF4

XFC5]ZsJ0f4

J,F;6F4

l;5MZ4

SZA8LIF
&P

J;.4 S]SZJF0F4 l5,JF.4 O,]4 ;ZNFZ5]Z4
,F0M,4 BZM0

*P

UM9JF4 BZJ0F4 S\;FZFS].4 pDTF4 N[654 JF,D

(P

RF6;M,4 C0M,4 ;]NF;6F

)P

SFD,L4 pGFJF4 p5[ZF4 S\YZFJL4 E]6FJ

જીલ્રાની વાભાન્મ ૂ૫ યે ખા

તાલુકા

ભશેવાણા, ઉંઝા, ત્તલવનગ૨, લડનગ૨,ત્તલજાપુ૨, ફેચયાજી, કડી, ખેયાલુ, વતરાવણા.

કુ ર ગાભોની વંખ્મા

૬૦૪ (૧૦ ઉિિડ )

ળશેયોની વંખ્મા તથા નાભ
રખલા

૭ (ભશેવાણા, ઉંઝા, ત્તલવનગ૨, લડનગ૨, ત્તલજાપુ૨, કડી, ખેયાલુ )

લસ્તી

કુ ર

૧૮૩૭૮૯૨

પુૂ

૯૫૩૮૪૨

સ્રી

૮૮૪૦૫૦

અક્ષયજ્ઞાન

કુ ર

૭૨.૫૭ ટકા

પુૂ

૮૫.૦૬ ટકા

સ્રી

૬૦.૦૯ ટકા

બૌગોરીક સ્થાન

અક્ષાંળ ૨૩.૧૫° થી ૨૩.૫૩° ઉ.

યે લ્લે

૨૦ કક.ભી.

યસ્તા

યાિમ ઘોયી ભાગોઁ

નથી
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યે ખાંળ ૭૨.૦૭° થી ૭૨.૪૬° પ ૂ.

ંચામત ભાગોઁ

૧૭૧૨ કક.ભી.
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નદીઓ

વાફ૨ભતી, ૂેણ તથા

૫લૅતો

આયાસુયી ૫લવતની ૫લવતભાા, વતરાવણા તાલુકાભાં

ાક

ફાિયી, જુ લા૨, ઘઉં, એયં ડા, કાવ, જીૂ, લયીમાી, ઈવફગુર, યામડો અને ડાંગ૨

પ્રાણી

ફદ, ગામ, બેંવ, ઘોડા, ઘેટાં, ફકયાં, ઉંટ, ભ૨ઘાં લગેયે

૫શેયલેળ

ેન્ટ-ળટવ , ધોતી-ઝભ્બો, વાડી
ખનીિતેર, કુ દયતી લાયુ, ચચનાઈ ભાટી, ગ્રેનાઈટ, રાઈભસ્ટોન, ચફલ્ડીંગ સ્ટોન,

ખનીિો

પામય કરે.

ત્તલસ્તાય

બૌગોરીક ત્તલસ્તાય

૪૩૦૧૩ શેકટય

િગર
ં
ત્તલસ્તાય

૭૧૭ શેકટય

ગ્રેઝીંગ રેન્ડ
ખેતીની િભીન

૩૬૮૩૭૧ શેકટય

ત્તવિંચાઇ ત્તલસ્તાય

૧૮૧૬૯૮ શેકટય

(ગૌચય)

૩ય૩૪૭ શેકટય

આપશિનો ઇઇશિષ શલ્  ળવદમરય નો લ્ મ ધ ેટઆપશીનો વશળોિઇ:

(પ્રય્ક પપ વ
ધ ળવડટટ તક પરીતવિક પરળ મ ધ આળ્લ્ )
ભ ૂક પધ પ
િ રીખ,મ શ,

શિવ્રિ

ળવષ

૦

પશુ

શધપશિનધુ

આશથિક પ

મૃ યુ

ુ વ
મૃ યનો 

નક પુ  નો 

નક પુ  નો 

શધખ્ય

શધખ્ય

શધખ્ય

૦

૦

૦

અશરગ્રસ્િ
ો મઇનો વ

૦

મ નો ળ

ુ 
પર
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િ રીખ

ક પ રણ

અશરો

અશરગ્ર

અનો ્

સ્િ

સ્િ

મૃ યુ

શધક પટનધુ

ો મઇનો વ

પરરળ રઇ

શધખ્ય

મ ૂલ

શધખ્ય

મ નો ળ

નો વશધખ્ય

ભ ર

-

અંિ:

પ ૂણષ

ૃ ુ
મય

નક પુ  નો 

નક પુ  નો 

શધ

પ મ્મક પ નો 

થય્

ખ્ય
-

૨૦૧૫

પશુ

-

-

-

2018

-

મક પ નો 
ક પ વ

૦

પ

ક પ

પ

ક પ

વ

ક પ

૦

૦

-

૦

-

૦

ળરશ મ

ળ ળ ઝઇડુ 

િ રીખ

ક પ રણ

અશરો

અશરગ્ર

અનો ્

સ્િ

સ્િ

શધક પટનધુ

ો મઇનો વ

પરરળ રઇ

મ ૂલ

શધખ્ય

નો વશધખ્ય

મ નો ળ

પશુ

મૃ યુ

મ ૃયુ

નક પુ  નો 

શધખ્ય

શધખ્ય

પ મ્મક પ નો 

ળ ળ ઝઇટ
૨૦૧૪

મ ધ ઝ ટ
ઉપર

અંિ:

ક પ વ
૦

૦

-

પ
ક પ

પ ૂણષ
નક પુ  નો 
થય્
મક પ નો 
ક પ વ

પ
ક પ

પટળ થવ
ઉપરળ શ
૨૦૧૫

મ ધ થય્
ભ ર

૬૦

૧૦૦૦

૬

ળરશ મ

શળ્લીપટળવ:67

-

૦

૦

૦
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ુ બનો વ સ્સ્થશિત
જી મ ધ લ્   પ વ
ધ  ળવષ મરય નો  આક પ વ શળ્લી પટળ નો  રણ્ નો વવ્ મ્
જાનો ષ નો વથય્લ્
ળવષ

કુ બનો  ળઇ

કુ મ નો ળજાનો ષ નો વ

કુ પશુ જાનો ષ નો વ

૨૦૧૫

૧

૬

૧૧૮૫

કુ :-

૧

૬

૧૧૮૫

ળવષ

કુ અક પસ્મ િબનો  ળઇ

કુ જાનો ષનો વ

કુ નક પુ  નો 

0

0

0

0

0

0

0

0

આો
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પરિશિષ્ટ – ૨- જીલ્લાના ાખમ

2018

સંવેદના િીલતાલકુ ાઅના ેના દી

રકના ાિે આવેલાગા મના ીયાદી
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G.I.D.C.
O.N.G.C.
O.N.G.C.
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2018

જીલ્લાના ારિુ રસ્ત તસંવેદના િીલતાલકુ ાઅના ેના દીરકના ાિે આવેલાગા મના ીયાદી

GNL
!P;FAZDTL GNL

TF,]SF[

;\ElJT V;Z 5FD[ UFDF[

!P

;T,F;6F

!PK[,5]Z
ZPUDFG5]ZF
#PH]GL CF0F[,
$PBF[0FD,L
5POT[5]ZFqHJFG5]ZF
&PWZF[.

ZP

B[ZF,]

!PN[NF;6

#P

J0GUZ

!Pp06L
ZPH]GL JFU0L
#PGJL JFU0L
$PU6[X5]ZF
5PJSTF5]Z
&PJ,F;6F
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$P

!P~5[6 GNL

lJHF5]Z

!P0[ZLIF
ZP8[RFJF
#PZ6;L5]ZF
$PH]GF ZFD5]ZF
5PH]GF O]N[0F
&P5[-FD,L
*P;F[HF
(PH[5]Z
)PU-0F
!_PVFU,F[0F
!!PN[J5]ZF
!ZPZ6KF[05]ZF
!#PWG5]ZF
!$PH]GF ;\W5]ZF

!PlJ;GUZ

!PpDTF
ZPDCDN5]ZF
#PBN,5]Z
$PSFHLV,LIF;6
5PZFHU&PB\0F[;6
*PZFD5]ZF SF\;F
(PJF,D
)P.IF;ZF
!_P5N]UFD
!!PZ\0F,F

ZPDC[;F6F

!PAFDF[;6F
ZP5L,]NZF
#PGFGLNFp
$P5F\RF[8
5PDF[8LNFp
&PV,F[0F
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*PCZN[X6
(PK9LIFZ0F

!PBFZL GNL

#PAC]RZFHL

!PDF[85
ZPZ6[,F
#PSGF[0F
$PN[,JF0F
5PV[N,F
&P0F[0LJF0F
*PWFZ5]ZFvBF\8
(PSZ6;FUZ
)PDF+F;6
!_PJ[65]Z
!!PDF[-[ZF
!ZPH[T5]Z
!#PZ6KF[05]ZF

$PB[ZF,]

!PB[ZF,]
ZP;DF[HF
#P,F,FJF0F
$PU9FD6
5PGFGLJF0F SFNZ5]Z

!PlJ;GUZ

!PS]JF;6
ZP;N]Y,F
#PZFJ/5ZF
$PSDF6F
5PAF;6F
&PlR+F[0L5]ZF

ZPDC[;F6F

!PN[,F[,L
ZP;FD[+F
#P5F,FJF;6F
$PN[,F
5PpRZ5L
&PDC[;F6F
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*PC[0]JF
(PGFU,5]Z
)PSZ;G5]ZF sJ[65]ZFf
!_PUDFG5]ZF
!!P.H5]ZF
!ZP5F,H
!#PDU]GF
!PpDTF
ZPDCDN5]ZF
#PBN,5]Z
$PSFHLV,LIF;6
5PZFHU&PB\0F[;6
*PZFD5]ZF SF\;F
(PJF,D
)P.IF;ZF
!_P5N]UFD
!!PZ\0F,F
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પરિશિષ્ટ – ૩ - જીલ્લામાંાઉ લપલ

2018

ંઉંા ોનો શગત

Sr.No Name of
Department

Name of Equipment/
Vehicle

Condition of
Equipment/ Vehicle

Quantity Custodian /
Responsible Officer

Remarks

1

Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set
(Honda)
Portable Generator Set

Good

1

Mamlatdar Mehsana

Good

1

Good

1

Good

1

Good

1

Good

1

Good

1

Good

1

Good

1

Good

1

Mamlatdar
Visnagr
Mamlatdar
Vadnagar
Mamlatdar
kheralu
Mamlatdar
Unjza
Mamlatdar
Satlasana
Mamlatdar
jotana
Mamlatdar
kadi
Mamlatdar
Vijapur
Mamlatdar

Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working
Condition
Working

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mamlatdar
Mehsana
Mamlatdar
Visnagr
Mamlatdar
Vadnagar
Mamlatdar
kheralu
Mamlatdar
Unjza
Mamlatdar
Satlasana
Mamlatdar
jotana
Mamlatdar
kadi
Mamlatdar
Vijapur
Mamlatdar
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11

S.
N

Bechraji
(Honda)
District Collector Portable Inflatable
Office
Emergency lighting System Good

District Life Jackets

Num
ber
1

Mahes 120
ana
S.N District

1

Mehsana

S.N District

1

Mehsana

Usea
ble
--

Life Buoy

Not
Usea
ble
120

Num
ber

Usea
ble

120

--

Not
Usea
ble
120

Bechraji
Mamlatdar Disaster

3

PP Ropes
100 ft.

PP Ropes
200 ft.

Num
ber

Usea
ble

24

--

Not
Usea
ble
24

2018

Num
ber

Usea
ble

12

--

Not
Usea
ble
12

Portable
Inflatable
emergency
lighting
System
Num Usea
ber
ble
3

TemporaryInstantShelter
Number

Useable

Not Useable

1500

--

1500

LDPETent
Number

Useable

Not Useable

1500

--

1500
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Condition
Working
Condition
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5lZlXQ8 ov ૩ sSf – ;FWGMGL lJUT

J:T]G]\ GFD

J:T]GL
U]6J¿F
VG[ I]lG8

U[; S8Z

24

SM<0 S8Z

19

AM<8 S8Z (Shears)

19

.,[S8=LS 0=L,

56

;SI]",Z ;M JLY
0FIDg0 a,[0
s.,[S8=LSf

35

RL5L\U C[DZ

24

R[.G ;M v 0FIDg0

17

gI]D[8LS RL;[,

1

HM BFTFDF\ p5,aW G CMI TM RMSS; :Y/ NXF"JM
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
78

p5,laW
sRMSS; DF;
NXF"JMf

VM5Z[8ZGL
;[JF VF5L
XS[ m
sCFqGFf

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF
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S8;" v CF.0=M,LS

31

S8;" v A[8ZL

20

:5|[0;" CF.0=M,LS
VM5Z[8[0

20

:5|[0;" A[8ZL VM5Z[8[0

5

V[Z ,LO8L\U A[u;
sl0OZg8 S[5[;L8Lfq8]<;

-

H[S JLY OF.J 8G ,LO8

-

VFIG" XM0 ,LJ;"v!_
O]8 ,\AF.

110

:,[H C[DZ

40

C[JL V[S;

52

8] C[g0[0 S|M; S8 ;M

20

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!
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!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF

!Z DF;

CF
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ોરીવ સ્ટેળન

ખેયારુ

શોસ્ીટર

ખેયારુ

;\5S" jIlST
શ્રી એ.એન ગઢલી
શ્રી કે. એર યફાયી
ડો શસદબાઇ લૈધ, ગામનેક
યાજે ન્ર નામક
યાજુ બાઇ ચૌધયી

CMN'M

OMGqO[S; G\AZ

ોરીવ ઇન્વેકટય

02761-230078

ડોકટય

9426366660
9898980989
9998266481

વયપયાજ ભેભણ

9727636634
9426895015

સનુરબાઇ નામક

9909177102
9879817309
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જીતેન્રકુભાય ભીના

9427376775

બાનુપ્રવાદ આચામસ
કીયીટ પ્રજાસત
વાભુસશક આયોગ્મ કેન્ર

ખેયારુ

ડો ી.કે. આનંદ

ડોકટય

02761-231149

ળુ દલાખાનું

ખેયારુ

ડો લી.કે ટેર

ડોકટય

02761-231189

કરીનીક/ડીસ્ેન્વયી

ખેયારુ

ડો શસદબાઇ લૈધ

ડોકટય

9426366660

યાજે ન્ર નામક

9898980989

યાજુ બાઇ ચૌધયી

9998266481

વયપયાજ ભેભણ

9727636634
9426895015

સનુરબાઇ નામક

9909177102

જીતેન્રકુભાય ભીના

9879817309

બાનુપ્રવાદ આચામસ

9427376775

કીયીટ પ્રજાસત
ઓયેળન થીમેટય

ખેયારુ

ડો શસદબાઇ લૈધ

ડોકટય

9898980989

યાજે ન્ર નામક
આઇ.વી.મું મુનીટ

ખેયારુ

ડો શસદબાઇ લૈધ

ડોકટય

ખેયારુ

ડો શસદબાઇ લૈધ

9426366660
9898980989

યાજે ન્ર નામક
એકવ યે કરીનીક

9426366660

ડોકટય

9426366660

યાજે ન્ર નામક

9898980989

યાજુ બાઇ ચૌધયી

9998266481

વયપયાજ ભેભણ,

9727636634
9426895015

સનુરબાઇ નામક
જીતેન્રકુભાય ભીના
બાનુપ્રવાદ આચામસ
કીયીટ પ્રજાસત
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9909177102
9879817309
9427376775

ંથોરોજી રેફ

વોનાગ્રાપી વેન્ટય

ખેયારુ

ખેયારુ

સલુરબાઇ ટેર
જમેળબાઇ જોી

એભ.એવ.વી

અરકા શોસ્ીટર

ડોકટય ગામનેક

ફામોરોજી

શ્રધ્ધા શોસ્ીટર
દલાની દુકાનો

ખેયારુ

ાશ્લનાથ ભેડીકર

9426366660
9727636634

ભેડીકર સ્ટોય

નલજીલ ભેડીકર

9424637995
9825563020

વીભ ભેડીકર
9426272840

શીંગાજ ભેડીકર
રીયોમ ભેડીકર

9428392130

દેવાઇ કેસભસ્રી

9427039635
9879853916

જાશેય ળૌચારમ

ખેયારુ

ખેયારુ નગયાસરકા

વયકાયી

02761 231021

ંચામત ચરાલતી ફંધ ગટય રાઇન

ખેયારુ

એ.એવ.ચૌધયી

વેનીટયી ઇન્સ્ેક્ટય

9427683600

દુધ ળીતકેન્ર

ખેયારુ

શ્રી સલનુબાઇ દેવાઇ

પ્રાન્ટ ઇન્ચાજસ

-

ભાકેટ માડસ

ખેયારુ

શ્રી ચૌધયી

ચેયભેન

-

ોરીવ સ્ટેળન

ખેયારુ

શ્રી જે .ટી યાણા

ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય

02761 230078

શ્રી ી.એ ગજ્જય

વફ ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય

શ્રી એભ.એભ યભાય

વફ ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય

શ્રી એચ.વી. સિલેદી

ગામિી ેરોરીમભ

02761 231030

શ્રી ફી.ી દેવાઇ

ભાં ેરોરીમભ

9426035396

શ્રી જે .ફી ફાયોટ

અક્ષય વાંઇ ેરોરીમભ

9426035299

શ્રી ડી.ફી ફાયોટ

રૂરાક્ષ ેરોરીમભ

શ્રી એવ.કે. દેવાઇ

ળીત્તર રોરીમભ

ેરોર ં

ખેયારુ

95

8460461660

યાંધણ ગેવ એજન્વી

ખેયારુ

એર.જે ડોડીમાય

અંસફકા ગેવ એજન્વી

નાગયીક ુયલઠા સનગભ ગોડાન

ખેયારુ

લી.ડી ફાયોટ

ગોડાઉન ભેનેજય

વશકાયી/ખાનગી ફેંક

ખેયારુ

ભેનેજયશ્રી

નાગયીક ફેંક

ભેનેજયશ્રી

ભશેવાણા ડડસ્રી.ફેંક

ભેનેજયશ્રી

અફેન ફેંક

ભેનેજયશ્રી

દેના ફેંક,

ભેનેજયશ્રી

ફેંક ઓપ ઇસન્ડમા

ભેનેજયશ્રી

ફેંક ઓપ ફયોડા

ભેનેજયશ્રી

એવ.ફી.આઇ

યાષ્ટ્રીમકષત ફેંક

ખેયારુ

9978308194

02761 231041

યેસ્ટ શાઉવ/વકીટ શાઉવ/સથકાશ્રભ

ખેયારુ

શ્રી દેવાઇ

એવ.ઓ

-

એવ.ટી ડેો

ખેયારુ

જે .કે ટેર

ડેો ભેનેજન

9918953164

તંફુ/ભંડ વર્વલવ

ખેયારુ

જનક ચૌધયી

જમઅંફે ભંડ ડેકોવેળન

-

જમેળ ળુક્ર

ભા ભંડ

ી.કે દેવાઇ સલગેય(3)

અફુસદા ડેકોયેળન

VF5l¿qS8MS8LGF ;DI[ C\UFDL VFzI :YFGGL p5,laW SZFJL XSFI T[JF VFzI :YFGMGL lJUT NXF"JT]\ 5+S
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DFl,S VG[
jIJ:YF5SG]\ GFD

DFl,S VG[
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1FDTF sjIlSTf

મ્મુ.શાઇ.ખેયારુ

ઉ.સલ.કે.ભં ખેયારુ

દેવાઇલાડો ખેયારુ

02761231031

35

1500

ડી.ફી.ઠક્કય ગર્લવસ

વદય

વદય

વદય

13

400

શાઇ.ખેયારુ
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કન્મા ળાા નં.1

તારુકા ંચામત

તારુકા ંચામત ખેયારુ

02761231028

12

350

ખેયારુ
કુભાય ળાા નં.1

વદય

વદય

વદય

10

300

કુભાય ળાા નં.2

વદય

વદય

વદય

7

200

કન્મા ળાા નં.2

વદય

વદય

વદય

4

100

કુભાય
ભાય ળાા નં.3

વદય

વદય

વદય

4

100

ફગીચાની દુકાનો

નગયાસરકા ખેયારુ

નગયાસરકા ખેયારુ

02761231021

15

400
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પરરશષ્ટ – 5- તાીમ પામે માનળ બલની યાદી અને તરળૈયા
zLP G8]HLP V[DP 9FSMZ

XC[ZG]\
GFD
DC[;F6F

zLP pNFHLP ALP 9FSMZ

DC[;F6F

5N]QF65ZF4 ;F.AFAF
ZM04 DC[;F6F

zLP XLB]EFP VFZP ZF9F[0

DC[;F6F

UHFG\N
ZMvCFp;4
pRZ5L ZM04 DC[;F6F

zLP ;LP V[;P58[,

S]SZJF0F

S]SZJF0F

221463,222128
9924462976

CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F

zLP 0FCIFEF. VFZP
ZFJ/

lJHF5]Z

N[J5]ZF4 TFvlJHF5]Z

221463,222128
9847808243
221463,222128
9638628777
221463,222128
9925869112
221463,222128
9624161154
221463,222128
7359001437
221463,222128
9879993103
221463,222128
9099514083
221463,222128
9925328295
221463,222128
7383534702
221463,222128
8128162260
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9909827299
221463,222128
9574045164
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;]\-LIF
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;]\-LIF

zLP lJQ6]HL V[DP 0FEL
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zLP ZFDFHL S[P 0FEL
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l;5MZ
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HF[ OF[G CF[I TF[
8[,LOF[G G\AZ
221463,222128
9737638797
221463,222128
9722580377
221463,222128
99135318

SFDGF :Y/G]\ GFD
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CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
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zLP ZH]HL VFZP 0FEL

l;5MZ
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zLP hFSLZC];[G V[P Dg;]ZL
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zLP lJQ6]HL V[DP 9FSF[Z
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l;5MZ

zLP 5M58HL 0LP 9FSF[Z

J0GUZ

VH]"G,F8L NZJFHM4
9FSMZ JF;4 J0GUZ

zLP E,FHL V[;P 9FSF[Z

J0GUZ

VH]"G,F8L NZJFHM4
9FSMZ JF;4 J0GUZ

zLP ZFS[XS]DFZ V[DP EM.

J0GUZ

;DTM, NZJFHM4 EM.
JF;4 J0GUZ

zLP lJS|DHL V[DP 9FSF[Z

J0GUZ

VH]"G,F8L NZJFHM4
9FSMZ JF;4 J0GUZ

zLP AF5F,F, 0LP EM.

J0GUZ

;DTM, NZJFHM4 EM.
JF;4 J0GUZ

zLP TBTl;\C V[P DSJF6F

l5,JF.

J[0Fv 9FSMZJF;

zLP VGL,EF. 0LP
DSJF6F
zLP ;],TFGEF. V[;P
VNF;L

DC[;F6F

R\N=SFgTEF. SFSF
A/N[JEF. N[;F.
JF3]EF. lJZDEF.
lJZDEF. lJCFEF.
DC[XS]DFZ DF[TLEF.
NLG[XEF. U6[XEF.
lC\DT;L\C SF/]l;\C
D6L,F, B[DHLEF.
5\SHS]DFZ ,F,HLEF.
VFG\NS]DFZ V[;P AFZ{IF
D[C],NFG V[DP U-JL
lSTL"S]DFZ VFZP 58[,
CZ[XEF. ALP 58[,

DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F

ZMCLT GUZ ;M;FI8L4
DC[;F6F
DMTL;FUZ ;M;FI8L4
ZFDM;6F
RMS0L4
DC[;F6F
Jl6SZ S,A
Jl6SZ S,A
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
DC[;F6F GUZ5Fl,SF
DC[;F6F GUZ5Fl,SF
DC[;F6F GUZ5Fl,SF
DC[;F6F GUZ5Fl,SF

DC[;F6F

99

221463,222128
9726213552
221463,222128
973708403
221463,222128
9574762213
221463,222128
9724648774
221463,222128
9724648774
221463,222128
9624181616
221463,222128
9724609494
221463,222128
9624181616
221463,222128
9624983644
9662641902
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CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
CF[D UF0" VF[OL; DC[;F6F
IMZM S,A4 DC[;F6F

8460177719

IMZM S,A4 DC[;F6F
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221093
222128
222128
222128
222128
222128
222128
222128
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9099183101
9099284101

Jl6SZ S,A
Jl6SZ S,A
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
5F[,L; C[0 SJF8"Z
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List of NGO in Mahesana:

Name

Registration No.

Shree
Harsiddh
Education
Trust

F/191/BK (05-121990)

Vanita Shishu
Vihar

F-115 (01-03-1990)
100

Address
Shree Harsiddh Education
Trust S-27/Yogeshwar Flats,
Opt. Reliance Petrol pump,
High Tension Road,
Subhanpura, Vadodara � 390
023
Vanita Shishu Vihar, Hanuman
Tekri, Opp. Nilkanth mahadev
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Sevashrya
Vikas Sanstha
Pujya
Mahatma
Gandhi Ravat
Sewa Trust
Gujarat Action
Committee

F/3593
guj/3608/25/09/07
(25-09-2007)
F/1067/MAHESANA
(21-10-1994)

E3145 (19-09-1988)

2018

mandir, Aburoad Highway,
Palanpur Dist. BanasKantha,
pin-385001
A/1 Shahil Duplex, Near
Madina Park, Visanagar Road,
Mehsana-384001
MO-PO- MANDALI,BLOCK KHERALU,DIST-MAHESANA384130

Doctor
Nakadar
Charitable
Trust
Sanskar
Education
Trust

F 2689/ Mahesana
(10-03-2003)

Shrree Banas
Vikas Jagruti
Mandal
Punjpurdanta

F400/BKGUJRAT413/BK (2301-1995)

Manav Kalyan
Trust
Krishna
Foundation

305/Meh (16-081984)
F 3736/MAHESANA
(13-01-2009)

Adwait
Sarvajanik
Trust

E-869 (02-12-1997)

Amar
Education
Trust
Bhartiya
Mahilavikas

E/3185/mahesana
(21-01-1989)

Gujarat Action Committee At Adundara, Ta.-Kadi, Dist.Mehsana, Gujarat, India Pin –
382715
Dr. Nakadar Charitable Trust
N.B.Complex, Pir Bordi, At
Post, Kadi, Ta. Kadi Mahesana
pin: 382715
The Navjyot Mills Chal, Nr
Railway Crossing,Kadi, Dist.Mehsana, North Gujarat Pin
382715
SHREE BANAS VIKAS
JAGRUTY MANDAL
PUNJPUR, At&Po.DANTA,
OPP.MAMLATDAR KACHERI
DANTA(B.K.)
Bhaktinagar, Opp: Tapodhan
Samaj Wadi, Pin code: 383 255
KRISHNA FOUNDATION 45 TIRUPATI MALL , KANSA
ROAD , VISNAGAR - 384315
DIST. - MAHESANA( N. GUJ )
ADWAIT SARVAJANIK TRUST
AT-JASARA, TA-DEESA,
DIST.-BANASKANTHA:385535
(NORTH GUJARAT)
At Bhasariya, Taluka & District :
Mehesana

Reg.No. F/2731 &
Guj/2247 (01-04-

Ambedkar Nagar Society B/h.
Water Tube Well Tekra

F457 (31-12-1990)
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Parishad
Shri Janvikas
Trust
GM
Foundation
Sudarshan
Gram Vikas
Trust
Balkalyans
Angh
Catholic
Ashram
Gunja Jain
Mahajan
Sarvajanik
Pustkalay Trust
Sarvoday
Vikas Trust

2018

2003)

Nr.Khari River Lakhvadi Bhagol
Mahesana. 384001 (N.Guj)
F.1041/Patan (01-07- Lalbhai Hirani Society,
2003)
CHANASMA-384220
F3692/MAHESANA
G M Foundation At - Chalasan,
(22-08-2008)
Ta. - Kadi, Dist. - Mehsana
Gujarat
f/3826/mahesana
ff-40,tirupati moll ,kansa
(13-10-2009)
road,visnagar, pin-384315
f/154 (17-05-1991)
E-549-B.K. (07-091988)
E-3753 (07-08-1995)

F-2566 (09-12-2002)

102

7/modheswari society modhera
road mahesana-2 pin-384002
At+Po= Limboi, TalukaVadgam, Dist-Banaskantha
Gunja Jain Mahajan Sarvajanik
Pustkalay, Gunja. Pin – 384315

21, Srijibapanagar Sociaty,
Opp. Swaminarayan Mandir,
Modhera Road, Mahesana384002
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પરિશિષ્ટ – ૭- ઇભયજન્સી ઉમોગ ભા ે આરયસમસ્થાનોની
ઉરબ્ઘતા
નંફય આરયસમન ં
નાભ

ભાલરક અને

ભાલરક અને

ેરીપોન નંફય

વ્મલસ્થાકન ં વ્મલસ્થાકન ં અને ભોફાઈર
નાભ

યહેઠાણન ં

રૂભની

ક્ષભતા

સંખ્મા (વ્મકિકત

નંફય

સંડાસ
અને
ફાથરૂભની

સયનામ ં

સગલડ
ઉરબ્ધ

1

2
3
4
5

6

7

-

15

100

222952

4

50

હા

223901
222052

25
50

125
250

હા

9825579925

4

50

હા

222916

12

100

હા

-

6

50

હા

સફરપય

222064

20

100

હા

લડનગય

222069

25

200

હા

લડનગય

નટબાઈ

ઘોસકો ગે ,

ા ીદાય

 ેર

લડનગય

ફોડીગ
યે સ્ હાઉસ

આય.એન્ડ.ફી. ગંજ ફજાય
લડનગય

ખયલાડ

ગજેદ્રબાઈ

નાગોયલાડ

ફગીચા

નગયારીકા

દયફાય,
લડનગય

રેઉલા

ડી.ફી. ેર

અર્ ુનફાયી

ા ીદાય

યા,

લાડી

લડનગય

હા કેશ્લય

ગર્બાઈ

હા કેશ્લય

સંસ્થાન

 ેર

ભહાદે લ,
લડનગય

ભનીરાર

-

જભનાદાસ

છે ?

સ્ ેળન યોડ

હા

ના

લડનગય

ચેયી ેફર

8
9

ટ્રસ્
નલીન સલુ

બોગીબાઈ

ત્તલધારમ

 ેર

ફી.એન.

-
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10
11

12

13
14
15

16

હાઈસ્કર

2018

-

લડનગય

223617

20

200

હા

નગયારીકા

નગયારીકા

નદીઓ,

222052

-

300

હા

કોમ્યની ી

લડનગય

લડનગય

ઉત્તભમા ભાતા

યભણીકબાઇ

ત્તલજમરૂ

૨૨૦૧૩૫

૧

૫૦૦

હા

ભંકિદય હોર

 ેર

આંગણલાડી

તાલકા

તાલકા

૩૫

૪૫ *

હા

ંચામત

ંચામત

આ ુ સ એન્ડ
કોભસુ કોરેજ

હોર
૯૪૨૯૪૮૨૫૨૬

૨25586

211666

પ્રા.ળાા

-

૩૫
૨૩

૨૦ *

હા

૨૩
૯૬૨૪૮૨૭૭૧૫

હયીહય સેલા

અંફારાર

પતેહ

ભંડ

 ેર

દયલાજા

પતેહ

ન.ા.કચેયી

ચીપ ઓપીસય

૪

૫૦૦ *

હા

૪
૨૩૦૩૫૧

૧

૧૦૦

હા

૨૩૦૩૫૧

૧

૨૫૦

હા

-

30

360

હા

ત્તલસનગય

-

45

450

હા

ત્તલસનગય

-

50

500

હા

દયલાજા
કોમ્યત્તન ી
17

હોર
ભાયલાડી
લાસ
કોમ્યત્તન ી

18

હોર
પ્રા.ળાા નં.

આચામુરયસી

૪ જલાહય

19

20

દગારા યોડ,
ત્તલસનગય

સોસામ ી
ભાધ્મત્તભક

હયીબાઇ

ળાા આદળુ

ચોધયી

હાઇસ્કર
ડી.ડી. કન્મા

-

ત્તલદ્યારમ,
ત્તલસનગય
104
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21

22

નતન સલુ

બોાબાઇ

ત્તલદ્યારમ,

 ેર

24

૯૯૨૫૯૩૦૯૪૫

80

800

હા

કડા યોડ,

-

20

200

હા

ત્તલસગનય

-

1

250

હા

ભહેસાણા

૮૦

૫૦૦૦

હા

ભહેસાણા

૫૦

૩૦૦૦

હા

ત્તલસનગય
ના.ત્તલ. કન્મા

-

ત્તલદ્યારમ,

23

ત્તલસનગય

ત્તલસનગય

કડાયોડ
ગોત્તલિંદચકરા,  ેર લાડી
સાલુજત્તનક

ત્તભરનબાઇ

ત્તલદ્યાસંકર

જે. ચૌધયી

કેમ્સ,
ભહેસાણા

25

લધુભાન

કિદરીબાઇ

ત્તલદ્યારમ,

જે. ચૌધયી

ભહેસાણા
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પરરશષ્ટ - ૮ - મેડીક અને હોસશપટ મેનેજમેનટ
આરોગ્ય ાખા જી.પં.-મષેશાણા
ે ીક (રોગચાલો) કંટ્રો – ૨૦૧૭દરમ્યાન કરળાની આરોગ્ય ત્તળવયક
ળવાા ઋતુને અનુક્ષી એપેડમ
કામગીરીનો એકન પ્ાન્


ળવાાઋતુને અનુક્ષીને જૂન-૨૦૧૭થી ઓકટોબર-૨૦૧૭ સુઘી શતત ૨૪ (ચોળીશ) કાક કંટ્રોમમ
ચાલુ રાખી રોગચાલા અટકાયતી કામગીરી કરળામાં આળે છે .



જીલ્ા કક્ષાએ રે પીડ રરસ્પોન્શ ટીમ કાયારત છે , પુરતા પ્રમાણમાં જમરી દળાઓનો જથ્થો તૈયાર
રાખી ઇમરજન્શી ટીમો તૈયાર કરળામાં આળે છે .



કડી જેળા પુર, અત્તતવ ૃષ્ટટ ગ્રસ્ત તાલુકામાં ઇમરજન્શી ટીમોને મોકી રોગચાલા અટકાયતી
કામગીરી કરળામાં આળે.



અત્તતવ ૃષ્ટટ અશરગ્રસ્ત તાલુકાઓની સ્થલાંતર કરે  ળસ્તીઓને આરોગ્ય ત્તળવયક શેળાઓ સ્થલ ઉ૫ર
પુરી પાડળામાં આળે.



પુર અત્તતવ ૃષ્ટટ ગ્રસ્ત તાલુકાના તમામ ગામોના કુળા તથા પીળાના પાણીની ટાંકીઓનુ ં ત્તનયત્તમત૫ણે
કોરીનન કરળામાં આળે છે , તેની ત્તનયત્તમત ચકાશણી કરળામાં આળે છે .



કોરીનેન માટે ળ૫રાતો ટી.શી.એ. પાળડર અત્તત જમરીયાતળાલા ગામોને કોરીનેનની
કામગીરી માટે પુરો પાડળામાં આળે.



જે સ્થલોએ પીળાનુ ં પાણી પ્રાઇળેટ બોર કે શીઘા અપાતુ ં ષોય તેળા સ્થલોએ રોગચાલા અટકાયતી
કામગીરીના ભાગમપે જમરીયાત મુજબ કોરીન ગોલીઓનુ ં ત્તળતરણ કરળામાં આળે.



શામાન્ય ઝાડા, ઝાડા-ઉલ્ટીના કેશોને ઓ.આર.એશ.ના પેકેટોની ળષેંચણી કરી રોગચાલા અટકાયતી
કામગીરી કરળામાં આળે.



મેેરીયા ગ્રસ્ત કડી/બેચરાજી તાલુકામાં મેથ
ે ીઓન જેળી જતુ
ં નાક દળાઓનો છંટકાળ ઘેર-ઘેર
કરળામાં આળે છે .



જીલ્ામાં પોરાભક્ષક ગપ્પી માછીઓ પ્રાઆકેન્રની ષેઝરીમાં, તલાળોમાં તથા પાણીના મોટા
ખાડાઓમાં મ ૂકાળી મચ્છર અટકાયતી કામગીરી કરળામાં આળે.



નાન ખાડાઓ તથા ખાબોચચયામાં મેેરીય ઓઇનો છંટકાળ કરળામાં આળે.



શમગ્ર જજલ્ામાં જમરરયાત મંદ ોકોને મચ્છરદાનીનો ઉ૫યોગ કરતા ાભાથીઓને દળામાં બોલે ી
મચ્છરદાનીઓનુ ં ત્તળતરણ કરળામાં આળે.



મેેરીયા અટકાયતી કામગીરી ભ ૂતકાલમાં કરળામાં આળતી ષતી. ચાલુ ળવે જમર જણાયે આ
કામગીરી કરળામાં આળે.
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મષેશાણા જજલ્ામાંથી ળઘુ અત્તતવ ૃષ્ટટગ્રસ્ત અન્ય જજલ્ામાં મેડીક ઓરિશરશ્રી તથા પેરા મેડીક
સ્ટાિને ળાષન શાથે કત્તમશ્નરશ્રી, ગાંઘીનગરની સ ૂચના મુજબ રળાના કરળામાં આળે છે . જે અંગે
ત્તળગતળાર આયોજન કરળામાં આળે.
(પાછલ....)



શમગ્ર જજલ્ામાં ગ્રામ પંચાયત કચેરી તથા નગરપાચકા કચેરી મારિતે પીળાના પાણીની
ટાંકીઓની સ્ળચ્છતા કરાળળામાં આળે છે . તેની શઘન ચકાશણી કરાળળામાં આળે.



શમગ્ર જજલ્ામાં પીળાના પાણીની પાઇ૫ાઇન ીકેજો ોઘી શત્ળરે ગ્રામ પંચાયત કચેરી તથા
નગરપાચકા કચેરી મારિતે રીપેરીંગ કરાળે છે . તેની શઘન ચકાશણી કરાળળામાં આળે.



જજલ્ાના તમામ પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્રો, શામુરષક આરોગ્ય કેન્રો, જનર ષોસ્સ્પટોને પુરા શમય
માટે તથા ઇમરજન્શી શમયે ખુલ્ાં રાખી આઉટડોર તથા ઇન્ડોર દદીઓને શમયશર શારળાર
આ૫ળામાં આળે છે .



જજલ્ાના તમામ ગામોમાં પ્રાથત્તમક શારળારની શામાન્ય દળાઓ પ્રજાજનો ને આ૫ળા માટે આા
બષેનો, આંગણળાડી કાયાકર કે સ્ળયંશેળકોને ૫ષોંચતી કરળામાં આળે.



જજલ્ાના પ્રાથત્તમક આરોગ્ય કેન્ર, શામુરષક આરોગ્ય કે ન્રો, જનર ષોસ્સ્પટમાંથી દૂ ર અઠળાડીયે
આઇ.ડી.એશ.પી. કાયાક્રમ અંતગાત રોગચાલા અટકાયતી કામગીરીની આંકડાકીય મારષતી એકત્ર કરી
તેન ુ ં મુલ્યાંકન અને ચકાશણી કરી રાજય કક્ષાએ મોકી અ૫ળામાં આળે છે અને ળઘુ પડતા કેશો
જયાં જયાં જોળા મલે ત્યાં પ ૂળા આયોજન મપે શઘન શળેન્શની કામગીરી કરી પ્રજાજનોને ઘત્તનટટ
શારળાર આ૫ળામાં આળે.



ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં તથા નગરપાચકા કચેરીમાં રોગચાલા અટકાયતી કામગીરી માટે ળખતો
ળખત મીટીંગો યોજળામાં આળે છે . જજલ્ા કક્ષાએથી ઉનાલાની, ચોમાશાની ઋતુ તથા અત્તતવ ૃષ્ટટને
ઘ્યાને રાખી ૫રર૫ત્રો કરે  છે જે જે તે શંબત્તં ઘત અત્તઘકારીશ્રીઓને મોકી આ૫ળામાં આળે છે .



ળવાા ઋતુ અને અત્તતવ ૃષ્ટટ ને અનુક્ષી મે. કેકટર શાષેબના અઘ્યક્ષ સ્થાને તમામ નગર
પાીઓના ચીિ ઓિીશરશ્રીઓ અને જજલ્ાના ળગા-૧ અને ળગા-૨ ના રોગચાલા અટકાયતી
કામગીરી શાથે શંકલાયેા અત્તઘકારીશ્રીઓને શંચારી રોગ અટકાયતીની આગામી મીટીંગમાં બોાળી
રોગચાલા અટકાયતી કામગીરી કરળા સુચનાઓ આ૫ળામાં આળે છે .



ળવાા ઋતુને અનુક્ષી કડી તથા ઉંઝા તાલુકામાં તાલુકા કક્ષાએ આરોગ્ય ત્તળભાગના તમામ
અત્તઘકારશ્રી તથા નગરપાચકાઓના ચીિ ઓિીશરશ્રીને તાલુકાના ૫દાત્તઘકારશ્રીઓની ળાષકજન્ય
રોગ અટકાયતી કામગીરીની કાયાત્તબીર રાખી રોગચાલા અટકાયતી કામગીરી કરળા શંબત્તં ઘત
અત્તઘકારીશ્રીઓને સુચનાઓ આ૫ળામાં આળે છે .
આમ, ળવા ૨૦૧૫ દરમ્યાન રોગચાલા અટકાયતી કામગીરીનો એકન પ્ાન કરળામાં આળે છે .
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આરોગ્યની સશુ ળઘાઓન ુંુ માલખ ુંુ
બ્ોકન ુંુ

અ.નું.

નામ

આરોગ્ય સશુ ળઘા કેન્દ્ર
જજલ્ા

ુ ા
તાલક

હોસ્પપટ

હોસ્પપટ

સા.આ.કે.

પ્રા.આ.કે.

પેટા કેન્દ્ર

૧

મષેશાણા

૧

૦

૨

૭

૩૬

૨

બેચરાજી

૦

૦

૧

૯

૪૩

૩

ત્તળશનગર

૦

૧

૧

૭

૩૫

૪

ઉંઝા

૦

૧

૧

૫

૨૫

૫

ળડનગર

૦

૧

૦

૫

૨૨

૬

ખેરાલુ

૦

૦

૧

૪

૨૦

૭

ત્તળજાપુર

૦

૦

૩

૭

૪૫

૮

કડી

૦

૦

૪

૮

૪૭

૯

શતાશણા

૦

૦

૧

૩

૧૫

૧

૩

૧૪

૫૫

૨૮૮

કુ :
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આરોગ્યની સશુ ળઘાઓન ુંુ માલખ ુંુ
તાલુકા હેલ્થ

પ્રા.આ.કે. નુું

જનર

સા.આ.કે ન્દ્ર નુું

એોપેથીક

આયુળેદીક

મોબાઇ

કચેરી

નામ

હોસ્પપટ

નામ

દળાખાના

દળાખાના

યુશનટ

મષેશાણા

જગુદણ

મષેશાણા

ાંઘણજ

-

જ.ષો. મષેશાણા

-

ખેરળા

-

-

-

નુગર, નાગપુર

-

ીંચ

-

-

-

ગોરાદ

-

આંબીયાશણ

-

-

-

પીલુદરા

-

છઠીયારડા

-

-

-

-

-

બામોશણા

-

-

-

-

-

આખજ

-

-

-

-

-

ગોઠળા

ત્તળશનગર

ઉદપુર

-

કાંશા

-

ળામ

-

-

-

કુ ળાશણા

-

દે ણ૫

-

-

-

રં ગાકુ ઇ

-

ઉમતા

-

-

-

તરભ

-

કંશારાકુ ઇ

-

-

-

-

-

ખરળડા

-

-

-

-

-

કાંશા

-

-

-

-

-

ખરોડ

-

કોળડા

માોશણા

ગેરીતા

-

ળશઇ

-

કુ કરળાડા

આગોડ

ટે ચાળા

-

શરદારપુર

-

ત્તળજાપુર

-

રષરપુરા

-

ત્તપળાઇ

-

-

-

-

-

ાડો

-

-

-

-

-

િલુ

-

-

-

-

-

શોખડા

-

-

-

-

-

ખાળડ

-

કડી

-

શી.એચ.શી. કડી

કલ્યાણપુરા

ત્તળશનગર

ત્તળજાપુર

કડી
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મેઢા

-

થોલ

-

શાદરા

-

મેડાઆદરજ

-

કલ્યાણપુરા

-

ઘરમપુર

-

કરણનગર

-

નંદાશણ

-

-

-

રાજપુર

-

-

-

-

-

સ ૂરજ

-

-

-

-

-

ડાંગરળા

-

-

-

-

-

ઝુાશણ

-

-

-

-

-

આરોગ્યની સશુ ળઘાઓન ુંુ માલખ ુંુ
તાલુકા હેલ્થ

પ્રા.આ.કે. નુું

જનર

સા.આ.કે ન્દ્ર નુું

એોપેથીક

આયુળેદીક

મોબાઇ

કચેરી

નામ

હોસ્પપટ

નામ

દળાખાના

દળાખાના

યુશનટ

મષેશાણા

જગુદણ

મષેશાણા

ાંઘણજ

-

જ.ષો. મષેશાણા

-

ખેરળા

-

-

-

નુગર, નાગપુર

-

ીંચ

-

-

-

ગોરાદ

-

આંબીયાશણ

-

-

-

પીલુદરા

-

છઠીયારડા

-

-

-

-

-

બામોશણા

-

-

-

-

-

આખજ

-

-

-

-

-

ગોઠળા

ત્તળશનગર

ઉદપુર

-

કાંશા

-

ળામ

-

-

-

કુ ળાશણા

-

દે ણ૫

-

-

-

રં ગાકુ ઇ

-

ઉમતા

-

-

-

તરભ

-

કંશારાકુ ઇ

-

-

-

-

-

ખરળડા

-

-

-

-

-

કાંશા

-

-

-

-

-

ખરોડ

-

કોળડા

માોશણા

ગેરીતા

-

ળશઇ

-

કુ કરળાડા

આગોડ

ટે ચાળા

-

શરદારપુર

-

ત્તળજાપુર

-

રષરપુરા

-

ત્તપળાઇ

-

-

-

-

-

ાડો

-

-

-

-

-

િલુ

-

-

-

-

-

ત્તળશનગર

ત્તળજાપુર
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કડી

શોખડા

-

-

-

-

-

ખાળડ

-

કડી

-

શી.એચ.શી. કડી

કલ્યાણપુરા

મેઢા

-

થોલ

-

શાદરા

-

મેડાઆદરજ

-

કલ્યાણપુરા

-

ઘરમપુર

-

કરણનગર

-

નંદાશણ

-

-

-

રાજપુર

-

-

-

-

-

સ ૂરજ

-

-

-

-

-

ડાંગરળા

-

-

-

-

-

ઝુાશણ

-

-

-

-

-

REPID RESPONSE TEAM – DISTRICT
Sr.
No.
1

Desig.

Name

Address

CDHO

Dr. T. K. SONI

2

RCHO

Dr. V.A. PATEL

3

EMO

Dr. G.R.
PARMAR

4

Physician

--

5

Pediatrician

Dr. Dinesh Amin

6

Microbiologist

7

Pathologist

Dr. KOMAL
PATEL
Dr. D.P. VYAS

8

Lab Tech

Divyesh Pandya

9

Entomologist

Shri. Dipak Patel

10

Public Health
Specialist

Head Off P.S.M.
Dept.

Health
Branch, D.P.
Mehsana
R.C.H.O. D.P.
Mehsana
Health
Branch, D.P.
Mehsana
Gen. Hospital,
Mehsana
Gen. Hospital,
Mehsana
Gen. Hospital,
Mehsana
Gen. Hospital,
Mehsana
Gen. Hospital,
Mehsana
Malaria
Branch, D.P.
Mehsana
B.J.Medical
College, Civil

111

Contact No.
Office
Mobile
027629909966907
232324
02762235220
02762220282

9727721377

02762221108
02762221108
02762221108
02762221108
02762221108
02762251500

--

02762251500

9909966911

9727737970
9727737932
9727737938
-9909966910

--
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(form PSM Deptt.)

Hospital,
Ahmedabad.

જીલ્ા પુંચાયત આરોગ્ય શળભાગના જીલ્ા કક્ષાના અશઘકારીશ્રીઓ તથા
ુ રળાઇઝરશ્રીઓના નામ અને સું૫કક નુંબર
સ૫
અ.નં.
૧

અત્તઘકારીશ્રીનુ ં નામ
ડાા. ટી.કે.શોની

ષોદો
મુખ્ય જજલ્ા આરોગ્ય અત્તઘકારી

મુખ્ય

િોન નંબર

િેકશ

મોબાઇ નંબર

મથક

ઓિીશ

નંબર

મષેશાણા

૦૨૭૬૨-

૨૨૦૨૮૨

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૦૭

૨૨૦૨૮૨

૯૭૧૭૭૨૧૩૭૭

૨૨૦૨૮૨

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૧

૨૫૩૩૯૯

૮૯૮૦૦૪૧૦૧૮

૨૫૧૫૦૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૧૦

૨૫૧૫૦૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૧૦

૨૨૦૨૮૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૮૪

૨૨૨૩૨૪
૨

ડાા. ળી.એ. ૫ટે

જજલ્ા આરશીએચ અત્તઘકારી

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૨૦૨૮૨

૩

ડાા. ગૈરાંગ ૫રમાર

ે ીક મેડકી ઓિીશર
એપેડમ

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૨૦૨૮૨

૪

ડાા. કમે ૫ટે

જજલ્ા ક્ષય અત્તઘકારી

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૫૩૩૯૯

૫

ડાા. ડી.એન. ૫ટે

જજલ્ા મેેરીયા અત્તઘકારી

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૫૧૫૦૦

૬

શ્રી ડી.એન.૫ટે

જજલ્ા મેેરીયા અત્તઘકારી

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૫૧૫૦૦

૭

શ્રી પી.બી. નાયી

જજલ્ા આઇઇશી ઓિીશર

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૨૨૩૨૨
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૮

શ્રી સુરે ૫ટે

જીલ્ા િામાાશીસ્ટ

મષેશાણા

૦૨૭૬૨ –

૨૨૦૨૮૨

૯૯૨૫૦૭૫૮૮૦

૨૨૦૨૮૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૮૯

૨૨૦૨૮૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૯૦

૨૫૧૫૦૦

૯૯૦૯૯૫૨૮૪૪

૨૨૦૨૮૨
૯

શ્રી ળી.કે. ૫રમાર

એશ.એશ.આઇ.

મષેશાણા

૦૨૭૬૨ ૨૨૦૨૮૨

૧૦

શ્રી કે.પી. ૫ટે

ા.આ. મદદની

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૨૦૨૮૨

૧૧

શ્રી યુ.પી. ઠાકોર

એમ.એશ.આઇ.

મષેશાણા

૦૨૭૬૨૨૫૧૫૦૦

કચેરીના અશઘકારીશ્રી / કમકચારીઓના મોબાઇ નુંબરની યાદી
આરોગ્યાખા, જજ.પું. મહેસાણા.
અ.નું.

કમકચારીશ્રીન ુંુ નામ

હોદો

ટેીફોન / મોબાઇ
નુંબર

૧

શ્રી ડાા . ટી.કે. શાની

મુખ્ય જજલ્ા આરોગ્ય અત્તઘકારી

૯૯૦૯૯૬૬૯૦૭

૨

શ્રી બી.ડી. પંડયા

ળષીળટી અત્તઘકારી (આરોગ્ય)

૯૯૦૯૯૬૬૯૮૭

૩

ડાા. જી.આર. ૫રમાર

ઇ.એમ.ઓ.

૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧

૪

શ્રી ડી.એશ. નાયી

નાયબ ચીટની

૯૮૨૫૮૧૪૦૭૨

૫

શ્રી બી.એ. ચૌઘરી

શીનીયર કાકા

૯૪૨૭૩૭૨૯૯૯

૬

શ્રી પી.એમ. ૫રમાર

શીનીયર કાકા

૮૦૦૦૨૬૧૧૯૫

૭

શ્રી બી.આર. રાળલ

શીનીયર કાકા

૯૮૨૪૫૫૦૯૧૪

૮

શ્રી એ.પી. ઠાકોર

શીનીયર કાકા

૯૮૯૮૨૩૫૩૬૯

૯

શ્રી આર.બી. ૫ટે 

શીનીયર કાકા (૫ગાર શે)

૯૯૨૪૪૨૩૨૮૮

૧૦

શ્રી આર.ળી. પ્રજા૫ત્તત

શીનીયર કાકા (૫ગાર શે)

૯૭૨૫૨૯૯૪૯૨

૧૧

શ્રી ડી.એમ. ૫ટે 

આંકડા મદદની

૯૮૭૯૬૮૨૩૬૭
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૧૨

શ્રી ળી. કે. ૫રમાર

ાલા આરોગ્ય ત્તનરીક્ષક

૯૯૦૯૯૬૬૯૮૯

૧૩

શ્રી કે.પી. ૫ટે 

ાલા આરોગ્ય મદદની

૯૯૦૯૯૬૬૯૯૦

૧૪

શ્રી એશ.આઇ. ૫ટે 

જુનીયર િામાા શીસ્ટ (સ્ટોર)

૯૯૨૫૦૭૫૮૮૦

૧૫

શ્રી આર.એશ. ૫રમાર

ડ્રાયળર

૯૯૭૪૭૯૯૮૭૨

૧૬

શ્રી પી.એન. રાળલ

ડ્રાયળર

૯૨૩૮૦૬૯૯૬૬

૧૭

શ્રી ળી.આર. આચાયા

સ્કોડ મજદુર (સ્ટોર ત્તળભાગ)

૯૮૭૯૧૮૯૮૧૬

૧૮

શ્રી ડી.જી. રાળલ

૫ટાળાલા

૯૭૧૨૧૫૭૮૫૧

૧૯

શ્રીમાલી કમલાબેન એચ. શોંકી

૫ટાળાલા

૯૯૧૩૫૨૩૮૫૮
૯૭૨૭૯૧૦૧૭૮

કચેરીના અશઘકારીશ્રી / કમકચારીઓના મોબાઇ નુંબરની યાદી
કુ ટુંુ બ કલ્યાણાખા, જજ.પું. મહેસાણા.
અ.નું.

કમકચારીશ્રીન ુંુ નામ

હોદો

ટેીફોન / મોબાઇ
નુંબર

૧

શ્રી ડાા. ળી.એ. ૫ટે 

જજલ્ા આર.શી.એચ. અત્તઘકારી

૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭

૨

શ્રી ડાા. ળી.એ. ૫ટે 

ઇં/ચા. અત્તઘક જજલ્ા આરોગ્ય અત્તઘકારી

૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭

૩

ડાા. જી.આર. ૫રમાર

કયુ.એમ.ઓ.

૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧

૪

શ્રી બી.ડી. પંડયા

ઇં/ચા. ળષીળટી અત્તઘકારી (કુ.ક.)

૯૯૦૯૯૬૬૯૮૭

૫

શ્રી પી.એન. બારોટ

ઓ૫રે ન મેનેજર (આરશીએચ)

૯૮૯૮૦૭૧૨૭૩

૬

શ્રી કે.કે. ઓઝા

શીનીયર કાકા

૯૮૭૯૮૨૦૦૨૮

૭

શ્રી પી.ળી. રાજગોર

શીનીયર કાકા

૯૯૭૮૩૭૫૦૭૬

૮

શ્રી બી.ડી. પ્રજા૫ત્તત

ગુજરાતી સ્ટે નોગ્રાિર

૯૪૨૬૫૦૯૬૧૩

૯

શ્રીમતી એચ.યુ.નાયક

પી.એચ.એન.ઓ.

૯૯૦૯૯૬૬૯૯૩

૧૦

શ્રી એશ.એન. પ્રજા૫ત્તત

જુનીયર કાકા

૯૮૯૮૭૬૭૧૦૯
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૧૧

શ્રી કે.એમ. પ્રજા૫ત્તત

જુનીયર કાકા

૯૭૧૨૧૪૧૭૬૧

૧૨

શ્રી પી.બી. નાયી

ડી.આઇ.ઇ.શી.ઓ.

૯૯૦૯૯૬૬૯૮૪

૧૩

શ્રી ળી.એિ. ડાયશ

ડ્રાયળર

૯૮૨૪૩૩૯૬૪૪

૧૪

શ્રી એન.એચ. ઠાકોર

૫ટાળાલા

૮૧૨૮૨૧૭૯૦૧

૧૫

શ્રી એશ.પી. ૫ટે 

૫ટાળાલા

૯૫૮૬૬૫૦૩૧૨

તાલકુ ા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીઓના નામ અને સું૫કક નુંબર
અ.નું.

અશઘકારીનુું નામ

મુખ્ય મથક

ફોન નુંબ

ફેકસ નુંબર

ઓફીસ

ટે ીફોન / મોબાઇ
નુંબર

૧

ડાા . ડી.ડી. ૫ટે 

મષેશાણા

(૦૨૭૬ર) ૨૨૦૧૨૮

૨૨૦૧૨૮

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૨

૨

ડાા . આર.ડી. ૫ટે 

ત્તળશનગર

(૦૨૭૬૫) ૨૨૦૩૦૧

૨૨૦૩૦૧

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૩

૩

ડાા . એચ.કે. ૫ટે 

ળડનગર

(૦૨૭૬૧) ૨૨૩૯૭૨

૨૨૩૯૭૨

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૪

૪

ડાા . ળી.જે. ૫ટે 

ત્તળજાપુર

(૦૨૭૬૩) ૨૨૨૨૫૩

૨૨૨૨૫૩

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૭

૫

ડાા . એશ.એ. રાળ

ઉંઝા

(૦૨૭૬૭) ૨૫૦૧૫૨

૨૫૦૧૫૨

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૬

૬

ડાા . ડી.એ. રાળ

ખેરાલુ

(૦૨૭૬૧૯ ૨૩૧૩૧૮ / ૨૩૧૦૪૯

૨૩૧૦૪૯

૯૯૦૯૯ ૬૬૬૯૧૫

૭

ડાા . કે.એમ. શોંકી

કડી

(૦૨૭૬૪) ૨૬૨૩૦૩

૨૬૨૩૦૩

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૮

૮

ડાા . સુષાગ શ્રીમાલી

બેચરાજી

(૦૨૭૩૪) ૨૮૬૩૪૦

(૦૨૭૩૪)

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૯

૨૮૬૩૪૦
૯

ડાા . ડી.એ. રાળ

શતાશણા

--

115

--

૯૯૦૯૯ ૬૬૯૧૫

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપનયોજના ૨૦૧૮

જજલ્ાની રે ફર હોસ્પપટ આરોગ્ય કેન્દ્રના અશઘકારીશ્રીના નામ અને કોન્દ્ટેકટ નુંબર
અ.નું.

જ.હો. / કો.હો./

અશઘક્ષકશ્રીન ુંુ નામ

ટેીફોન કોડ નુંબર

સા.આ.કેન્દ્રન ુંુ નામ
૧

જનર ષોસ્સ્પટ

ટેીફોન

મોબાઇ નુંબર

નુંબર
ડાા. યુ.બી.ગાંઘી

૨૨૧૨૧૭

૯૯૨૭૭૩૭૯૫૯

૨૨૧૧૦૮

૯૯૨૭૭૩૭૯૭૩

ડાા.આર.એન. ૫ટે

૨૨૧૭૮૪

૯૭૨૭૭૩૭૯૬૧

(આર.એમ.ઓ..)

૨૨૧૭૮૪

૯૭૨૭૭૩૭૯૬૦

૦૨૭૬૨

૨૫૧૩૦

૯૮૯૮૬૩૦૪૦૩

૦૨૭૬૨

૨૮૭૧૦૦

૯૬૮૭૬૩૦૨૫૫

૦૨૭૬૨

(ત્તશત્તળ શજૉન)

ડાા.તળેકર/ડાા.શંગીતાજૈન
મે. ઓ.પી.પી.યુત્તનટ
૨

ાયન્શ કબ ષો.

ડાા. રાકે ૫ટળા
(આર.એમ.ઓ.)

૩

ાંઘણજ

ડાા. એમ.કે. ઝુા
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૪

જોટાણા

ડાા. નરે ન્ર ચૌઘરી

૦૨૭૬૨

૨૬૫૧૨૫

૯૦૯૯૦૬૯૭૫૪

૫

બેચરાજી

ડાા. શી.કે. ગોસ્ળામી

૦૨૭૩૪

૨૮૬૩૪૦

૯૦૯૯૦૨૨૪૦૫

૬

ત્તળજાપુર

ડાા. એન.ટી. દે શાઇ

૦૨૭૬૩

૨૨૦૧૫૪

૯૯૯૮૮૧૫૦૯૩

૭

કોળડા

ડાા. શંજય ૫ટે

૦૨૭૬૩

૨૪૬૬૨૧

૯૬૮૭૬૩૦૨૪૭

૮

કુકરળાડા

ડાા. એન.ટી. દે શાઇ

૦૨૭૬૩

૨૫૨૦૩૨

૯૯૯૮૮૧૫૦૯૩

૯

ત્તળશનગર

ડાા. પામ ૫ટે

૦૨૭૬૫

૨૨૧૩૬૪

૯૮૨૫૦૬૬૦૩૦

૧૦

ઉદપુર

ડાા. એમ.કે. ઝુા

૦૨૭૬૫

૨૮૨૫૦૨

૯૬૮૭૬૩૦૨૫૫

૧૧

કોટેજ ઉંઝા

ડાા. ળી.કે. આચાયા

૦૨૭૬૭

૨૫૪૦૨૯

૯૭૨૭૭૭૬૩૧૪

૧૨

કષોડા

ડાા. એશ.એમ. રાળ

૦૨૭૬૭

૨૮૫૪૦૭

૯૬૮૭૬૩૦૨૫૧

૧૩

ળડનગર

ડાા. એ.બી. શોંકી

૦૨૭૬૧

૨૨૩૩૩૦

૯૮૨૪૧૬૯૯૮૪

૧૪

ખેરાલુ

ડાા. પી.કે. આનંદ

૦૨૭૬૧

૨૩૧૧૪૯

૯૭૨૭૮૨૯૫૯૯

૧૫

શતાશણા

ડાા. મષેન્ર ીંબાચીયા

૦૨૭૬૧

૨૫૯૩૪૪

૯૪૨૭૩૭૮૧૪૨

૧૬

કડી

ડાા. ભરકતભાઇ પ્રજા૫ત્તત

૦૨૭૬૪

૨૪૨૪૮૪

૯૪૨૯૧૫૭૯૦૫

૧૭

થોલ

ડાા. કે.શી. ઠાકોર

૦૨૭૬૪

૨૭૪૫૫૩

૯૮૭૯૫૬૦૨૪૬

૧૮

નંદાશણ

ડાા. ગોત્તળિંદભાઇ ૫ટે

૦૨૭૬૪

૨૭૩૨૨૨

૧૯

કલ્યાણપુરા

ડાા. ત્તળા મલ્ષોત્રા

૦૨૭૪

૨૯૨૭૪

મહેસાણા જીલ્ાની સરકારી હોસ્પપટો તથા સા.આ.કે. ની મારહતી
અ.નું.

જ.હો./ સા.આ.કે. ન ુંુ નામ

ટેીફોન નુંબર

૧

મષેશાણા - જનર ષોસ્સ્પટ

૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૭૮૪
૦૨૭૬૨ - ૨૨૦૬૨૦
૦૨૭૬૨ - ૨૨૧૨૧૭

૨

ત્તળશનગર - જનર ષોસ્સ્પટ

૦૨૭૬૫ - ૨૨૧૩૬૪

૩

ળડનગર - જનર ષોસ્સ્પટ

૦૨૭૬૧ - ૨૨૩૩૩૦

૪

ઉંઝા - કોટે જ ષોસ્સ્પટ

૦૨૭૬૭ - ૨૫૪૦૨૯

૫

કડી - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૪ - ૨૪૨૪૮૪

૬

ત્તળજાપુર - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૩ - ૨૨૦૧૫૪
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૭

ખેરાલુ - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૧ - ૨૩૧૧૪૯

૮

બેચરાજી - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૩૪ - ૨૮૬૩૪૦

૯

ાંઘણજ - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૨ - ૨૮૭૧૦૦

૧૦

કોળડા - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૩ - ૨૪૬૬૨૧

૧૧

થોલ - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૪ - ૨૭૪૫૫૩

૧૨

કષોડા - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૭ - ૨૮૫૪૦૭

૧૩

શતાશણા - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૧ - ૨૫૯૩૪૩

૧૪

કુકરળાડા - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૩ -૨૫૨૨૩૯

૧૫

ઉદ૫ુુર - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૫ - ૨૮૨૫૦૨

૧૬

જોટાણા - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૨ - ૨૬૫૧૨૫

૧૭

નંદાશણ - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૪ - ૨૭૩૨૨૨

૧૮

કલ્યાણપુરા - શા.આ. કેન્ર

૦૨૭૬૪ - ૨૯૨૭૪૦

જજલ્ાના મેડીક ઓફીસરશ્રીના નામ અને કોન્દ્ટેકટ નુંબર
અ.નં.

પ્રા.આ.કેન્ર

અત્તઘકારીશ્રીનુ ં નામ

કોડ નંબર

ટેીિોન નંબર

મોબાઇ નંબર

૧

જગુદણ

ડાા. િાલ્ગુની ૫રમાર

૦૨૭૬૨

૨૮૫૩૩૮

૯૯૦૯૯૬૬૯૨૯

૨

આખજ

ડાા. ડી.ડી. ૫ટે

૨૭૬૬૬૩

૯૯૦૯૯૮૭૦૧૯

૩

ખેરળા

ડાા. આઇ.આર. શોંકી

૨૮૬૪૧૫

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૦

૪

આંબીયાશણ

ડાા. જય ૫ટે

૨૮૩૨૭૧

૯૯૦૯૯૬૬૯૨૮

૫

છઠીયારડા

ડાા. બીનાબેન કા૫ડીયા

૨૮૪૨૨૮

૯૯૦૯૯૬૬૯૨૬

૬

બામોશણા

ડાા. રાહ
ુ પી. ચૌષાણ

૨૭૫૨૩૯

૯૯૦૯૯૬૬૯૨૭

૭

મોઢેરા

ડાા. બી.એ. રાળલ

૨૮૪૩૩૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૩

૦૨૭૩૪
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૮

રાંતેજ

ડાા. ત્તનકે ષીંગુ

૩૧૪૬૩૧

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૪

૯

આદીળાડા

ખાી જગ્યા

૧૦

ગાંભ ુ

ડાા. દે ળાંગ ચૌઘરી

૧૧

શાંથ

ડાા. ત્તમળ ૫ટે

૨૬૫૩૨૬

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૦

૧૨

બો

ડાા. રદપાી ાષ

૨૮૮૩૩૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૧

૧૩

ીંચ

ડાા. સુની જે. ળાલંદ

૨૮૨૫૯૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૨

૧૪

મીઠા

ડાા. અકાબેન ડી. ૫ટે

૨૭૨૦૪૬

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૧

૧૫

નદાશા

ખાી જગ્યા

૧૬

કનોડા

ડાા. ઇા. આર. નાયક

૧૭

ાડો

ડાા. ત્તનમાા બી. ૫ટે

૧૮

ખરોડ

૧૯

૯૯૦૯૯૬૬૯૨૯

૭૫૭૪૮૮૪૦૪૨
૦૨૭૬૩

૨૩૬૦૫૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૭

ડાા. શત્તમર બી. ૫ટે

૨૩૩૨૧૬

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૮

પીળઇ

ડાા. રાજીળ એમ. દરજી

૨૨૧૨૪૭

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૯

૨૦

િલુ

ખાી જગ્યા

૨૮૩૭૯૮

૨૧

શોખડા

ડાા. પી.આર. ૫ટે

૨૫૨૨૩૯

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૧

૨૨

શરદારપુર

ડાા. ઉત્તમિા ઓઝા

૨૩૨૨૪૬

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૨

૨૩

ળશઇ

ડાા. શંજય જે. પ્રજા૫ત્તત

૨૪૫૭૭૬

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૩

૨૪

ગોઠળા

ડાા. દત્તિત ૫ટે

૨૮૧૦૪૬

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૫

૨૫

ળામ

ડાા. દીના ૫રમાર

૨૮૫૦૧૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૬

૨૬

ખરળડા

ડાા. રદ૫ક ૫ટે

૨૮૩૬૩૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૭

૨૭

ઉમતા

ડાા. ળી.એમ. શ્રીમાલી

૨૮૪૬૪૫

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૮

૨૮

કંશારાકૂઇ

ડાા. આર. ડી.૫ટે

૨૮૧૬૧૮

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૯

૨૯

દે ણ૫

ડાા. જે.ડી. ઉપાઘ્યાય

૨૮૪૧૧૮

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૨

૩૦

કાંશા

ડાા. જીજ્ઞે ૫ટે

૦૨૭૬૫

૩૧

કામી

ડાા. પાથા આર. ઓઝા

૦૨૭૬૭

૩૨

ભુણાળ

૩૩

૦૨૭૬૫

૯૯૦૯૭૯૧૯૯૧
૨૭૯૪૦૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૩

ડાા. પંકજ એમ. પંચા

૨૭૩૬૦૭

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૪

ઉપેરા

ડાા. શી.જે. ભોજક

૨૭૮૪૨૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૫

૩૪

ઉનાળા

ડાા. એશ.એશ. ૫ટે

૨૫૭૦૨૫

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૬

૩૫

કંથરાળી

ડાા. ષવા જોવી

૦૨૭૬૬

૨૭૬૮૮૨

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૬

૩૬

સરઢયા
ંૂ

ડાા. શી.એમ. કડીયા

૦૨૭૬૧

૨૭૩૪૩૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૦

૩૭

ત્તશપોર

ખાી જગ્યા

૨૭૨૬૩૦

-

૩૮

ાષપુર ળડ

ડાા. યોગે ૫ટે

૨૭૧૫૬૫

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૩

૩૯

કરબટીયા

ખાી જગ્યા

૨૭૪૫૧૫

--

૪૦

ળાશણા

ડાા. ભરત ચૌઘરી

૨૬૪૧૧૯

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૫
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૪૧

પાન્છા

ડાા. કેતન ડી. ૫ટે

૦૨૭૬૧

૨૫૪૧૧૬

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૨

૪૨

ચાણશો

ડાા.પી.ડી. પાટી

૨૫૮૩૩૬

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૫

૪૩

ચાડ

ડાા. ળી.ડી. સુથાર

૪૪

ડભોડા

ડાા. ળમણ. શી. ગુજૉર

૨૫૭૧૬૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૬

૪૫

ષડો

ડાા. પી.પી. ૫ટે

૨૬૫૧૧૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૩

૪૬

સુદાશણા

ડાા. દે ળાત્તવ રાળ

૨૫૬૩૩૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૪

૪૭

ભાલુશણા

ખાી જગ્યા

૪૮

ખાળડ

ડાા. દક્ષયભાઇ મોદી

૨૭૨૪૮૮

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૪

૪૯

સુરજ

ખાી જગ્યા

૨૭૫૨૩૪

૫૦

રાજપુર

ડાા. કેતન શોંકી

૨૭૮૨૨૪

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૬

૫૧

ડાંગરળા

ડાા. પુજા ૫ટે

૨૮૨૨૦૩

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૭

૫૨

મેઢા

ડાા. અજય પારે ખ

૨૬૬૧૭૦

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૮

૫૩

કરણનગર

ડાા. ૫રાગ એમ. ૫ટે

૨૭૩૨૨૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૯

૫૪

ઝુાશણ

ડાા. માનશી ાષ

૨૭૧૩૦૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૦

૫૫

મેડાઆદરજ

ડાા. ત્તને ૫ટે

૨૮૫૫૨૨

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૧

૯૫૮૬૯૮૮૬૫૯

૦૨૭૬૪

જજલ્ા કક્ષાના અશઘકારીશ્રીના ળાહનની મારહતી
અ.નું.
૧

અશઘકારીશ્રીનો હોદો

ળાહન નુંબર

મુખ્ય જજલ્ા આરોગ્ય અત્તઘકારીશ્રી

જી.જે.૧૮ જી.૫૯૩૬
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૨

આર.શી.એચ. અત્તઘકારીશ્રી

જી.જે. ૧૮ જી. ૧૫૯૭

૩

અત્તઘક જજલ્ા આરોગ્ય અત્તઘકારીશ્રી

જી.જે. ૧૮ જી. ૧૩૯૭

૪

એપીડેમીક મેડીક ઓરિશરશ્રી

જી.જે. ૧૮ જી. ૧૩૯૬

૫

જજલ્ા મેેરીયા અત્તઘકારીશ્રી

જી.જે. ર એ.૫૩૧૭

તાલુકા ષેલ્થ ઓિીશરશ્રીઓ પાશે ષાયર કરે  ળાષન તમામ તાલુકામાં ઉ૫બ્ઘ છે .

પ્રા.આ. કેન્દ્ર ના ળાહનની મારહતી
અ.નું.

તાલકુ ો

પ્રા.આ. કેન્દ્ર

ળાહનનો પ્રકાર

ળાહન નુંબર
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ળાહન

ળાહન માટે નો
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(ટેીફોન

ન ુ નામ

કોડ નુંબર)
૧

મષેશાણા

૨
૩

ળડનગર

ચાલ/ુ

સું૫કક

બુંઘ

નુંબર

ખેરળા

ટાટા ળીંગર

જી.જે ૧૮ જી ૮૨૩૫

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૦

ીંચ

મીની એમ્બ્યુ.

જી.જે.૧૮ જી ૬૩૧૭

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૩૨

સરઢયા
ંૂ

ટાટા ળીંગર

જી.જે. ૧૮ જી

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૪૦

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૪

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૮

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૫૭

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૬

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૪

૮૨૬૪
૪

કડી

ખાળડ

ટાટા ળીંગર

જી.જે. ૧૮ જી
૮૨૫૯

૫

મેઢા

ટાટા ળીંગર

જી.જે. ૧૮ જી
૮૨૪૮

૬

ડાંગરળા

મષીન્રા જી૫

જી.જે. ૧૮ જી
૬૨૫૯

૭

ઉંઝા

ઉનાળા

ટાટા ળીંગર

જી.જે. ૧૮ જી
૮૨૩૮

૮

ભુણાળ

મષીન્રા જી૫

જી.જે. ૧૮ જી
૧૦૯૪

૯
૧૦

બેચરાજી

કામી

જી૫

---

ચાલુ

૯૯૦૯૯૬૬૯૬૩

શાંથ

ટાટા ળીંગર

જી.જે. ૧૮ જી

ચાલુ

૯૯૦૯૯૮૭૦૨૦

૮૨૪૮
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૧૦૮ મોબાઇ સેળાઓની મારહતી
અ.નું.

બ્ોકન ુંુ નામ

૧૦૮ મોબાઇ ળાન ઉભી

પથલ

રરહે છે તે ગામન ુંુ /
હેરન ુંુ નામ
૧

મષેશાણા

મષેશાણા

રાઘનપુર ચાર રસ્તા, મષેશાણા

૨

મષેશાણા

મષેશાણા

માનળ આશ્રમ ચોકડી, મષેશાણા

૩

મષેશાણા

ગોઝારીયા

૪

ઉંઝા

ઉંઝા

૫

ત્તળશનગર

ત્તળશનગર

ગ્રા.પં. - કાંશા એન.એ.

૬

ળડનગર

ળનડગર

રે લ્ળે િાટક, ક્રોત્તશિંગની બાજુમાં - ળડનગર

૭

ખેરાલુ

ખેરાલુ

વદાળન
ંૃ
ચોકડી, ખેરાલુ

૮

ખેરાલુ

શતાશણા

બશ સ્ટે ન્ડ, શતાશણા

૯

ત્તળજાપુર

ત્તળજાપુર

૧૦

ત્તળજાપુર

શરદારપુર

૧૧

બેચરાજી

બેચરાજી

ત્તશઘ્ઘનાથ પેટ્રોપં૫, ષાઇળે રોડ, મુ.ગોઝારીયા
િાયર સ્ટેન, ષાઇળે ચોકડી, ઉંઝા.

એ.પી.એમ.શી. માકે ટ (ગંજબજાર), ત્તળજાપુર
પી.એચ.શી. શરદારપુર
રે લ્ળે ક્રોત્તશિંગ, ગાયત્રી મંરદરની બાજુ, બેચરાજી
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૧૨

બેચરાજી

જોટાણા

શાળાજત્તનક ષોસ્સ્પટ, જોટાણા.

૧૩

કડી

કડી

૧૪

કડી

નંદાશણ

ષાઇળે જૈન દે રાશર, નંદાશણ

૧૫

ળડનગર

ળાશણા

પી.એચ.શી. ળાશણા

શકીટ ષાઉશ, ભાગ્યોદય ષોસ્સ્પટની બાજુમા, કડી

કોન્દ્ટેકટ નુંબર : સબીર દોરડાળાા (ડીપરીકટ કો.આડીનેટર ૧૦૮ મોબાઇ સેળાઓ) ૮૨૩૮૦૮૮૭૧૦
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જીલ્ાના સા.આ. કેન્દ્ર / પ્રા.આ.કેન્દ્ર કક્ષાએ જનરે ટરની વ્યળપથા
અ.નું.

તાલકુ ો

સા.આ. કેન્દ્ર / પ્રા.આ.કેન્દ્રન ુંુ નામ

જનરે ટરની વ્યળપથા

૧

૨

૩

૪

૧

મષેશાણા

જ.ષો. મષેશાણા

જનરે ટર ઉ૫બ્ઘ છે .

ર

કડી

શા.આ. કેન્ર, કડી

''

૩

થોલ

શા.આ.કેન્ર થોલ

''

૪

ળડનગર

શા.આ.કેન્ર, ળનડગર

''

૫

શતાશણા

શા.આ. કેન્ર, શતાશણા

''

૬

ખેરાલુ

શા.આ. કેન્ર, ખેરાલુ

''

૭

ત્તળજાપુર

શા.આ. કેન્ર, ત્તળજાપુર

''

૮

ત્તળજાપુર

શા.આ.કેન્ર, કોળડા

''

૯

ઉંઝા

કો.ષો. ઉંઝા

''

૧૦

ઉંઝા

શા.આ.કેન્ર, કષોડા

''

૧૧

ત્તળશનગર

જ.ષો. ત્તળશનગર

''

૧૨

ઉંઝા

પ્રા.આ. કેન્ર, કામી

''

૧૩

ત્તળજાપુર

શા.આ. કેન્ર, કુકરળાડા

''

૧૪

કડી

શા.આ. કેન્ર, નંદાશણ

''

૧૫

કડી

પ્રા.આ. કેન્ર, ખાળડ

''

૧૬

મષેશાણા

જી.પં. આરોગ્ય ઔવઘ સ્ટોર

''
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પરરશિષ્ટ-૯- મીરિયામેનેજમેન્ટ
ભહેસાણા જિલ્રાના ત્રકાયશ્રીઓની માદી 2017
અન ું

નાભ

નું

અખફાય કે સુંસ્થાન ું

સુંકક નુંફય

ભેઇર એડ્રસ

નાભ

એક્રે-કાડક
નુંફય

ભાહહતી કચેયી ભહેસણાના સુંાદન શાખાનાઅધધકાયીશ્રીઓ,કભકચાયીશ્રીઓ
1

શ્રી યે શ શાહ

નામફ ભાહહતી ધનમાભક

૯૪૨૬૩૨૨૭૫૦

ddiparesh@gmail.com

ભાહહતી કચેયી

2

શ્રી ડી.ી.યાિ ૂત

સહામક ભાહહતી ધનમાભક

9427514033

cdmo-meh@gujarat.gov.in

ભાહહતી કચેયી

3

શ્રી નયે ન્દ્ર ડી ુંડયા

ભાહહતી ભદદનીશ

૯૮૯૮૯૧૧૦૯૧

naren_2832@yahoo.com

ભાહહતી કચેયી

4

શ્રી આય.ડી.ધસધ્ધયા

કે ભય
ે ાભેન

૯૯૯૮૩૦૧૯૬૨

Siddhapura4u@rediffmail.com,yahoo.co.in

ભાહહતી કચેયી

5

શ્રી એસ.આય.શેઠીમા

પોટોગ્રાપય

2૩૭૪૭૫

cdmo-meh@gujarat.gov.in

ભાહહતી કચેયી

દૈ ધનક અખફાયના અક્રે હડટે શન કાડક ધયાવતા ત્રકાયશ્રીઓ
1. શ્રી ધીયે ન ચૌધયી

સુંદેશ

૯૪૨૬૦૫૬૧૧૧

dhiru_sandesh@yahoo.com

DC0116002

2. શ્રી દે વન્દ્ે ર તાયકે સ

હદવ્મ બાસ્કય

૯૯૦૯૦૦૯૭૨૦

ngdbmehsana@gmail.com

D0116001

3. શ્રી યઇસ સૈમદ

ગિયાત ટડે

૯૮૨૫૪૬૨૫૨૧

rais_vjp@yahoo.co.in

DC0116005

4. શ્રી ચુંદબાઇ ટે ર

સુંદેશ પોટોગ્રાપ

૯૪૨૬૦૫૫૮૫૫

Chandupatel.sandesh@gmail.com

DP0116001

5. શ્રી ધવયે ન્દ્ર યાભી

િનસત્તા

૯૪૨૮૦૮૯૧૯૪

virendraramimehsana2@gmail.com

DP0116003

6. શ્રી ભહેશ આઇ ફાયોટ

ગાુંધીનગય સભાચાય

૯૯૭૯૪૦૨૫૩૩

m_barot@ymail.com

DC0116006

7. શ્રી યોહહત ટે ર

હદવ્મ બાસ્કય પોટો

૯૯૭૮૪૬૧૭૭૭

rohitmpatel@gmail.com

DP0116004

8. શ્રી અયધવિંદ ડી સાધ

સભાચાય ભેં આગે

9824799908

samacharmeaage@yahoo.co.in

DE0116002

9. શ્રી આધશષ ટે ર

પ્રબાત

૯૮૨૪૬૮૨૮૮૪

ashish_82884@yahoo.co.in

DC0116003

10. શ્રી ભનસયી ગરાભ એહભદ

ગિયાત ટડે પોટો

૯૯૨૫૩૧૫૮૯૧

gujarattodyadaily@gmail.com

DP0116005

11. શ્રી સુંિમ એભ ગપ્તા

ગયવી ગિયાત

9825799909

garvigujarat2007@yahoo.com

DC0116004

12. શ્રી પ્રભોદ કે શાહ

િનસેત ું દૈ ધનક

૯૮૨૫૧૨૬૧૨૪

Shahpramod11@yahoo.com

DP0116002

13. શ્રી ઉિજ્વર વ્માસ

ચૌાર દૈ ધનક

9879306699

ujawal276@gmail.com

DC0116001

visnagar.today@gmail.com

ઇરેક્ટ્રોધનક ધભડીમાના ત્રકાયશ્રીઓ
1

શ્રી ભનીષ ધભસ્ત્રી

ઇ.ટીવી ગિયાતી

૯૪૨૯૦૬૦૦૧૩

manishmistri.etv@gmail.com

નથી ધયાવતા

2

શ્રી સયે શ વણોર

ટી.વી ૯ ગિયાતી

૯૯૦૯૯૭૩૧૭૩

sureshvanol@gmail.com

નથી ધયાવતા

3

શ્રી કભરેશ યાવર

વી.ટીવી ગિયાતી

૯૦૯૯૯૦૭૧૨૧

Kav030980@gmail.com

નથી ધયાવતા

4

શ્રી ભયય યાવર

જી.ટી.ી.એર ગિયાતી

૯૯૭૯૮૭૬૧૧૮

mayur.rvl72@gmail.com

નથી ધયાવતા

5

શ્રી સુંકેત ધસડાના

ગિયાત સભાચાય ટીવી

૯૮૨૫૦૬૧૨૨૧

sanket.gstv@gmail.com

નથી ધયાવતા

6

શ્રીહારૂન નાગોયી

સુંદેશ ટી.વી

9825570150

harunn597@gmail.com

નથી ધયાવતા

7

શ્રી રક્ષ્ભણધસિંહ યાિત

એન.જી.ન્દ્યઝ

૯૮૨૪૭૯૯૯૯૯

laxmanrajputng@gmail.com

નથી ધયાવતા

8

શ્રી કે દાય આચામક

સહાયા સભમ

૯૯૭૯૮૮૫૫૩૮

Kedaracharya1970@gmail.com

નથી ધયાવતા

9

શ્રી જ્મુંધતબાઇ ચૌધયી

એ.આઇ.આય

૯૪૨૯૦૬૦૫૫૫

Vkc_vsn@yahoo.com

નથી ધયાવતા

10

શ્રી પ્રધવણ સોરુંકી

દયદશકન

૯૯૨૫૬૩૭૫૯૯

pmehsana@gmail.com

નથી ધયાવતા
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11

શ્રી અધિન ુંચાર

ી-૭,જી.ટી.ી.એર

૯૪૨૬૩૭૮૦૭૬

ashwin063@gmail.com

નથી ધયાવતા

12

શ્રી િમેન્દ્ર બ્રહ્મબટ્ટ

ન્દ્યઝ ૨૪ એપ.એભ.કોભ

૯૪૨૭૬૭૫૯૯૯

Jayendra_bh@yahoo.co.in

નથી ધયાવતા

9824164667
13

શ્રી ધભેન્દ્ર ટે ર

રાઇવ ઇન્ન્દ્ડમા

૯૮૨૫૧૯૭૯૭૪

14

શ્રી ુંકિ નામક

આઇ.ફી.એન ૭

૯૭૧૪૧૦૧૪૧૦

15

શ્રીભતી કાભીનીફેન આચામક

આિતક

9825561922

નથી ધયાવતા

Pankaj_14101410@yahoo.com

નથી ધયાવતા
નથી ધયાવતા

એક્રે હડટે શન કાડક ધવનાના દૈ ધનક ત્રકાયશ્રીઓ
1

શ્રી હદનસ સતયીમા

ગિયાત સભાચાય

૯૮૭૯૨૮૩૭૧૬

dinesh.uttargujarat@gmail.com

નથી ધયાવતા

2

શ્રી ગીયીશકભાય િોષી

ગિયાત સભાચાય

7600783277

girishkumarjoshi5@gmail.com

નથી ધયાવતા

2

શ્રી ઉત્તભ સોરુંકી

ગિયાત સભાચાય

૯૨૭૭૬૫૭૧૭૦

uttamsolanki416@yahoo.com

નથી ધયાવતા
નથી ધયાવતા

3

શ્રી હયે શ સથાય

હદવ્મ બાસ્કય

૯૪૨૬૪૨૬૨૨૮

Suthar.haresh@gmail.com

4

શ્રી કાધભનીફેન આચામક

હદવ્મ બાસ્કય

૯૯૭૯૮૮૫૫૩૮

ngdbmehsana@gmail.com

નથી ધયાવતા

5

શ્રી યાજેન્દ્ર ટે ર

હદવ્મ બાસ્કય

૯૮૨૫૦૨૫૪૯૮

rajumhs@gmail.com

નથી ધયાવતા

6

શ્રી કભરેશ ડી યાવર

સતમયાિ

૯૪૨૯૩૧૯૬૨૬

satayraj@yahoo.in

નથી ધયાવતા
નથી ધયાવતા

7

શ્રી િગદીશબાઇ યાભી

સુંદેશ

૯૪૨૯૭૪૦૪૪૪

JRami425@gmail.com

8

શ્રી સધનર ભેવાડા

ગિયાત સભાચાય પોટો

૯૮૨૫૩૧૪૧૮૯

meera.publicity@gmail.com

નથી ધયાવતા

9

શ્રી ધનયવ શાહ

ગિયાત સભાચાય પોટો

૯૩૭૬૩૨૭૩૭૨

niravpro@yahoo.co.in

નથી ધયાવતા

10

શ્રી અમ ૃત ભેવાડા

ટાઇમ્સઓપ ઇન્ન્દ્ડમા પોટો

૯૮૨૫૭૦૮૮૬૪

amritmewada@gmail.com

નથી ધયાવતા
નથી ધયાવતા

13

શ્રી પ્રકાશ બીંડે

ફનાસ સેત ું

૯૮૨૫૩૭૭૩૭૪

banassetu@gmail.com

15

શ્રી ટે ર યધવકભાય હસમખબાઇ

વેસ્ટનક ટાઇમ્સ

૯૭૨૩૮૨૨૭૮૪

wester@icenet.net

નથી ધયાવતા

17

શ્રી ધવશાર ુંડયા

ગિયાત ધભસાઇર

7600021422

gujaratmissile@yahoo.com

નથી ધયાવતા

18

શ્રી ધભકન્દ્ર યાભી

િનસેત ું હયોટક ય

૯૪૨૭૩૨૪૫૯૭

jansetu@gmail.com

નથી ધયાવતા

20

શ્રી ચુંદબાઇ યાવર

ધનબાવ

9879159420

nibhavdaily@hotmail.com

નથી ધયાવતા

21

શ્રી ફાબબાઇ એભ ચૌધયી

બફન્દ્દ

9825333033

babulalmchaudhari@gmail.com

નથી ધયાવતા

23

શ્રી પ્રકાશ એ ટે ર

ગિયાત ક્રાઇભ બરેટીન

૯૯૭૯૮૯૮૯૦૧

નથી ધયાવતા

24

શ્રી ધવકાસ દે સાઇ

સયહદનો સાદ

૯૪૨૭૪૬૧૦૮૬

નથી ધયાવતા

25

શ્રી સબચન એસ ટે ર

રોકપ્રેભ-ત્રકાય

99025016509

dailylokprem_meh@yahoo.com

નથી ધયાવતા

26

શ્રી ભનીષ યાિગોય

રોકપ્રેભ- પોટોગ્રાપય

9067020138

dailylokprem_meh@yahoo.com

નથી ધયાવતા

27

શ્રી બૌધભકકભાય સી વ્માસ

ગિયાત સોનાની દડી

9725566599

gujaratsd121@yahoo.com

નથી ધયાવતા

એક્રે હડટે શન કાડક ધયાવતા સાપ્તાહહક-ાબિક
1. શ્રી શ્માભ સ ુંદય બ્રહ્મબટ્ટ

પ્રચાય ધવસનગય

૯૩૭૭૧૭૧૦૦૦

pracharster@gmail.com

WE0116017

2. શ્રી રક્ષ્ભીફેન ટે ર

કે કાયવ ધવસનગય

૯૪૨૮૬૬૫૭૩૧

gaurangchief@gmail.com

WE0116004

3. શ્રીિમેશ ી વ્માસ

રોકશાહી સભથકન ધવસન

૯૯૨૪૦૭૦૩૯૯

Jayeshvyas1416@gmail.com

WE0116007

4. શ્રી ફારમકન્દ્દબ્રહ્મબટ્ટ

પ્રસાય પ્રચાય ધવસન

૯૩૭૭૭૭૦૭૭૭

pracharster@gmail.com

WE0116018

5. શ્રી ભહેન્દ્ર કે ટે ર

અંકશ ભહેસાણા

૯૮૨૪૫૪૫૭૬૫

ankush.weekly@gmail.com

WE0116014

6. શ્રીઇન્દ્દકભાય બ્રહ્મબટ્ટ

વેરકભ ભહેસાણા

૯૮૯૮૬૬૮૭૮૨

welcome_mehsana@yahoo.in

WE0116022
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7. શ્રીભતી જાગધતફેન દાણી

પ્રગધત ઉંઝા

૯૪૨૮૮૪૮૪૭૦

jagrutibendanai@gmail.com

WE0116008

8. શ્રી મકે શ ફી પ્રજાધત

ધવકે ન્દ્ડ ન્દ્યઝ કડી

૯૩૨૭૯૧૨૦૦૦

weekendnews_kadi@yahoo.co.in

WE0116005

9. શ્રી જ્મુંધતબાઇ ફી પ્રજાધત

િમયાિ કડી

૯૯૨૫૧૨૨૮૮૮

Jayraj_kadi@yahoo.com

WE0116006

10. શ્રી ઉેન્દ્ર ગોસ્વાભી

કરૂિેત્ર કડી

૯૮૨૫૦૩૯૯૦૯

Kurukshetra_news@yahoo.com

WE0116021

11. શ્રી અતરબાઇ ઉાધ્મામ

પ્રજાપ્રહયી ભહેસાણા

૯૮૨૪૩૭૬૩૯૬

prajapraharisamachar@gmail.com

WE0116011

12. શ્રી પારૂક ભેભણ

પ્રચાયક ખેયાલ ું

૯૪૨૭૩૭૨૭૮૫

farukmemon01@yahoo.in

WE0116019

13. શ્રી પ્રહરાદ એન ચૌહાણ

ન્દ્મામ જ્મોત

૯૪૨૬૩૩૩૯૧૫

nyayjyot@yahoo.com

WE0116001

14. શ્રી િગદીશગીયી ગોસ્વાભી

ઓર ધ ફેસ્ટ કડી

૯૮૯૮૮૨૯૦૭૧

allthebest_weekly@yahoo.com

WE0116023

15. શ્રી નયે શ સોરુંકી

વોઇસ ઓપ કડી

૯૯૨૪૨૧૮૯૨૦

voiceofkadi@gmail.com

WE0116027

16. શ્રી ધભેન્દ્ર ટે ર

પ્રજા સુંદેશ ભહેસાણા

૯૮૨૫૧૯૭૯૭૪

prajasandesh.meh@gmail.com

WE0116002

17. શ્રી િગદીશ સથાય

નાયદ ધવસનગય

૯૫૮૬૭૩૯૦૭૮

visit_moment@yahoo.co.in

WE0116003

18. શ્રી કન ુંબાઇ દે સાઇ

હેલ્રો ખેયાલ ું

૯૪૦૮૬૦૬૯૪૧

hellokheralu@yahoo.com

WE0116020

19. શ્રીઇસ્ભાઇર સભયા

અબબમાન ખેયાલ ું

૯૪૨૭૨૮૫૭૫૦

abhiyaankheralu@yahoo.com

WE0116025

20. શ્રી અભીત સી ટે ર

હક્રે એટીવ ન્દ્યઝ

૯૮૨૪૪૦૨૫૬૭

ankush.weekly@gmail.com

WE0116013

21. શ્રી સધનરબાઇ ફાવા

ગાુંધીગીયી ભહેસાણા

૯૮૨૪૦૬૨૫૪૧

gandhigirinews@yahoo.com

WE0116015

22. શ્રી બીખાબાઇ પ્રજાધત

ીઢ ત્રકાય કડી

૯૩૨૭૯૧૦૬૫૫

MR.RAKESH10@YAHOO.COM

VJ0116001

23. શ્રી હકતીધસિંહઝારા

શક્ક્ટ્તભાન ભહેસાણા

૯૯૨૫૬૮૮૪૬૨

Shaktimanweekly@gmial.com

WE0116028

24. શ્રી ભહેશ ભેતીમા

જીવન સેત ું ધવસનગય

૯૩૨૭૫૩૮૪૭૦

jivansetu@yahoo.com

WE0116032

25. શ્રી હયગોધવિંદબાઇ ટે ર

આનતક ભધભ ભહેસણા

૯૮૭૯૫૯૭૩૭૮

anartabhoomi@gmail.com

WE0116029

26. શ્રી ચુંરકાન્દ્ત ચૌહાણ

વોઇસ ઓપ યધવ ાબિક

૯૮૨૪૭૩૯૮૬૬

voiceofravi@yahoo.com

FE0116001

27. શ્રી યાજેશ મોગી

ધનબકમ ભાગક

9909978904

nirbhay_marg@live.in

WE0116036

28. શ્રી નયે ન્દ્ર ફાયોટ

હેલ્રો ભહેસાણા

૮૭૩૪૯૫૧૭૧૭

hellomehsana@yahoo.co.in

WE0116037

29. શ્રી જ્મુંધતભાુંહડરક

ઓોર્ચયધક નટી સાપ્તાહહક

૯૪૨૯૧૫૭૪૫૦

Jmandlik427@gmail.com

WE0116012
WE0116031

30. શ્રી નમન ભકવાણા

પ્રજા દયફાય

૯૯૦૪૨૦૪૩૩૧

Hiren.makwana50@yahoo.co.in

31. શ્રીભતી લ્રવીફેન સાધ ું

સભાચાય ભેં આગે

૯૮૪૫૭૯૯૯૯૦૮

samacharmeaage@yahoo.co.in

WE0116016

grvitakat_4782@yahoo.com

નથી ધયાવતા

એક્રે હડટે શન ધવનાના સાપ્તાહહક ાબિકના તુંત્રીશ્રીઓ
32. શ્રી પ્રકાશ ચૌધયી

ગયવી તાકાત ભહેસાણા

૯૪૨૬૫૮૧૫૫૫

33. શ્રી ભનસખબાઇ ટે ર

સહાયા સુંદેશ ધવજાય

૯૪૨૬૦૩૧૦૦૬

34. શ્રી અશોકબાઇ ુંચાર

અવય ન્દ્યઝ

૯૪૨૮૩૮૫૭૩૪

ashokournews@gmail.com

નથી ધયાવતા

35. શ્રી હષાકફન
ે ુંચાર

વક્ટ્ત કી હેચાન

૦૨૭૬૫-

waqtkipehchan@ymail.com

નથી ધયાવતા

નથી ધયાવતા

૨૨૧૨૭૬
36. શ્રી આયે પા ભનસયી

વડનગય સભાચાય

9898445631

નથી ધયાવતા

37. શ્રી વનયાિ ચૌધયી

ગ્રાભ ધવચાય

૯૪૨૬૭૪૪૪૨૪

નથી ધયાવતા

38. શ્રી કભરેશ વ્માસ

રોકશાહી સભથકન

૯૮૨૫૨૬૩૭૧૮

Kvyas870@gmail.com

નથી ધયાવતા

39. શ્રી યજાક એ ભારવી

સ્વયાિમાત્રા

9737509086

arazakmalvireporter@gmail.com

નથી ધયાવતા

40. શ્રી િતીન ફાયોટ

ભહેસાણા હકીકત

૯૯૦૪૩૨૯૫૯૪

mehhakikatnews@gmail.com

નથી ધયાવતા
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41. શ્રી જીતેન્દ્ર બ્રહ્મબટ્ટ

હદવ્મ આહદત્મ

૯૯૦૪૧૫૦૩૦૩

નથી ધયાવતા

42. શ્રી તૌહપક ભનસયી

ધનવેદન ન્દ્યઝ

૯૯૦૪૬૪૮૧૪૧

નથી ધયાવતા

43. શ્રી ધવર ફાયોટ

ઉત્તય ગિયાત

૨૪૩૯૯૩

નથી ધયાવતા

44. શ્રી કૃષ્ણકાન્દ્ત ભહેતા

ઉત્તય ગિયાત એક્ટ્સપ્રેસ

૯૮૨૫૫૨૬૫૪૩

નથી ધયાવતા

45. શ્રી ભહેશ યભાય

ધવજાય સુંદેશ

૯૮૨૫૩૪૩૦૦૦

નથી ધયાવતા

46. શ્રી અબમ શાહ

યત્નકબણકા

૯૯૭૮૯૧૩૩૫૪

નથી ધયાવતા

47. શ્રી કૌધશક ફાયોટ

સાગય વોઇસ

૯૪૨૯૫૨૯૯૦૯

નથી ધયાવતા

48. શ્રી કૌશર દે સાઇ

કે ીટર સભાચાય

૯૮૨૫૪૮૪૭૬૬

નથી ધયાવતા

49. શ્રી નયે શ નામક

ભહેસાણા યીોટક ય

૯૮૯૮૨૯૦૫૯૫

નથી ધયાવતા

50. શ્રી ી.ડી.ભહેતા

આદીનામ ન્દ્યઝ

૯૯૯૮૬૪૫૬૧૧

51. શ્રી નયે ન્દ્ર ભહેતા

ધતરૂધત ટાઇમ્સ ફેચયાજી

૯૭૧૨૯૩૬૩૧૯

52. શ્રી અધિન ધત્ર.ુંચાર

ધનબકમ કરભ

૯૯૭૯૮૭૬૧૧૭

ashwin063@gmail.com

નથી ધયાવતા

53. શ્રી ફાબરાર યભાય

સભાિસુંત્રી

૯૭૨૪૧૭૧૭૩૯

idmakwana@rediffmail.com

નથી ધયાવતા

54. શ્રી અબ્દરાખાન ફાફી

મવભેન્દ્ટ ઓપ ઇન્ન્દ્ડમા

૮૮૬૬૦૭૭૧૭૩

movement.of.in@gmail.com

નથી ધયાવતા

55. શ્રી યભેશબાઇ આચામક

સ્વબણિભ કડી

૯૯૨૫૦૪૦૫૬૩

swarnimkadi@gmail.com

નથી ધયાવતા

56. શ્રી વહાફ શેખ

પ્રજાસેવક સાપ્તાહહક

9824560083

prajasevaknews@gmail.com

નથી ધયાવતા

57. શ્રી ગૌતભ યાવત

પ્રજાશાહહ સાપ્તાહહક

9825458234

prajashahi@yahoo.com

નથી ધયાવતા

58. શ્રી તરૂણ ફી ટે ર

ભાનવટે ર

7600015127

manavtelweekly01@gmail.c
om

59. શ્રી િમેન્દ્ર બ્રહ્મબટ્ટ

િનસુંકક

૯૪૨૭૬૭૫૯૯૯

Jayendra_bh@yahoo.co.in

નથી ધયાવતા

bharatshukla913@gmail.com

નથી ધયાવતા

aadinath1008news@gmail.com

નથી ધયાવતા
નથી ધયાવતા

9824164667
અન્દ્મ જિલ્રાભાુંથી પ્રધસધ્ધ થતા સાપ્તાહહકના તુંત્રીશ્રીઓ

60. શ્રી બયતકભાય શક્ટ્ર

ક્રાઇભ ન્દ્યઝ

9427050625
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મહેસાણા જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોિના

2018

Format (Reports, Damage and Loss Assessment):
 Standard damage assessment form:

Application form for Government helps for to Repair / Rebuilt House/Huts
Damaged during the Natural calamities of Earthquake on date 26.01.2001
:: APPLICATION
1.

Name of Applicant

2.

Name of Village & Location of House / Hut

3.

a. Ward No.

Block No.

FORM ::

House No.

b. Area
c. Valuation Register No.
1. Total No. of Family Member of Applicant
Sr. No.
Name

Age

1
2
3

2. Annual Income of Applicant family
3. (A) Ownership of House :
House owner / House Tenant Name and Address :
4. House / Hut Party damage or fully damage
5. Damage estimate cost (In Rupees)
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Relation
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6. Amount Damaged for to Repair / Rebuilt House / Hut.
7. Fully damage House/ Hut is on official place or not ? If not then Rebuilt House / Hut is on
official place ?
Place :

Signature of Applicant

Date :
Rojkam
Shri ………………………………………………………..resident of Amreli has residential building /
Hut which is demolished heavy damage during the ………………………….(type of Calamities). Which
has seen by us and the estimated damage cost is Rs……………... is true for that we punch sign under
this .
1.
2
3
In presence of Team leader
Agreement
I shri ……………………………………………………. living in village ……………… Taluka
………………… Agree to write agreement that in referce to my application what over the help given to me
by Government according to his rules, I spend it for rebuilt house / hut. If I fail to do so I repaid the help
to Government .
Witness :

Name :

Dates :

Applicant Signature

In presence of Ten leaders.
In accordance with the Application of Shri…………………………………………… for to repair / rebuilt
residential building / kacha / packa / Hut. I personally verified the damage. In accordance with damage of
……………….. situation of applicant . I agree to give him help according to rule. His valuation register No.
is …………………..

Date:

Team Leader : Signagture

Shri…………………………………………………….. Residence……………………………. house / hut
damage details
Ward No…………………..
House No…………………
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Type of House : Kacha / Packa / Hut

South

North

East

West
Height of building :
Plinth Area :
Walls

:

Cellar

:

Roof detail

: Tiles / Slash

Approximate damage :
(Repairing cost )
Categon of Damage :
% damage :

Engineer's Sign / Officer's Sign
Name :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Looking to the
above detail Rs. ……………………..is sranted as a help for to repair / rebuilt . House / Hut.

Date :

Mamlatdar

Place :
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SOP-Roll of Each Department:
1. Each Department and Govt. agency involved in Disaster Mgmt and Mitigation will:
 Designate a Nodal officer for emergency response and will act as the contact person for that
department/agency.
 Ensure establishment of fail-safe two-way communication with the state, district and other
emergency control rooms and within the organization.
 Emphasis on communication systems used regularly during LO with more focus on the use
of VHFs with automatic repeaters, mobile phones with publicized numbers, HF radio sets
etc. It should be remembered that SAT phones fail during prolonged emergencies and
electric failure if the phones cannot be re-charged.
 Work under the overall supervision of the IC / the District Collectors during emergencies.
2. Agriculture
 Prevention Activities:
 Awareness generation regarding various plant diseases, alternate cropping practices in
disaster-prone areas, Crop Insurance, provision of credit facilities, proper storage of seeds,
etc.
 Hazard area mapping (identification of areas endemic to pest infections, drought, flood, and
other hazards).
 Develop database village-wise, crop-wise, irrigation source wise, insurance details, credit
facilities, etc.
 Regular monitoring at block level; the distribution and variation in rainfall. Prepare the
farmers and department officers to adopt contingency measures and take up appropriate
course of action corresponding to the different emerging conditions.
 Detail response manuals to be drawn up for advising the farmers for different types of
disasters, e.g., rain failure in July or September & development of a dynamic response plan
taking into account weekly rainfall patterns.
 Develop IEC materials to advise the farming communities on cropping practices and
precautionary measures to be undertaken during various disasters.
 Improving irrigation facilities, watershed management, soil conservation and other soil, water
and fertility management
 Measures keeping in mind the local agro climatic conditions and the proneness of the area
to specific hazards.
 Promotion of alternative crop species and cropping patterns keeping in mind the
vulnerability of areas to specific hazards.
 Surveillance for pests and crop diseases and encourage early reporting.
 Encourage promotion of agro service outlets/enterprise for common facilities, seed and agro
input store and crop insurance.
 Preparedness Activities before disaster seasons
 Review and update precautionary measures and procedures and especially ascertain that
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adequate stock of seeds and other agro inputs are available in areas prone to natural
calamities.
 Review the proper functioning of rain gauge stations, have stock for immediate replacement
of broken / non-functioning gadgets/equipments, record on a daily basis rainfall data,
evaluate the variation from the average rainfall and match it with the rainfall needs of
existing crops to ensure early prediction of droughts.
 Response Activities:
 Management of control activities following crop damage, pest infestation and crop disease
to minimize losses.
 Collection, laboratory testing and analysis of viruses to ensure their control and eradication.
 Pre-positioning of seeds and other agro inputs in strategic points so that stocks are readily
available to replace damage caused by natural calamities.
 Rapid assessment of the extent of damage to soil, crop, plantation, irrigation systems,
drainage, embankment, other water bodies and storage facilities and the requirements to
salvage, re-plant, or to compensate and report the same for ensuring early supply of seeds
and other agro inputs necessary for re-initiating agricultural activities where crops have been
damaged.
 Establishment of public information centers with appropriate and modern means of
communication, to assist farmers in providing information regarding insurance,
compensation, repair of agro equipments and restarting of agricultural activities at the
earliest.
 Recovery Activities
 Arrange for early payment of compensation and crop insurance dues.
 Facilitate provision of seeds and other agro inputs.
 Promotion of drought and flood tolerant seed varieties.
 Review with the community, the identified vulnerabilities and risks for crops, specific
species, areas, which are vulnerable to repetitive floods, droughts, other natural hazards,
water logging, increase in salinity, pest attacks etc. and draw up alternative cropping plans
to minimize impacts to various risks.
 Facilitate sanctioning of soft loans for farm implements.
 Establishment of a larger network of soil and water testing laboratories.
 Establishment of pests and disease monitoring system.
 Training in alternative cropping techniques, mixed cropping and other agricultural practices
which will minimize crop losses during future disasters.

3. Health Department
3.1. Disaster Events
 Prevention Activities:
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 Assess preparedness levels at State, District and Block levels.
 Identification of areas endemic to epidemics and natural disasters.
 Identification of appropriate locations for testing laboratories.
 Listing and networking with private health facilities.
 Developing a network of volunteers for blood donation with blood grouping data.
 Strengthening of disease surveillance, ensuring regular reporting from the field level workers
(ANMs/LHV etc) and its compilation and analysis at the PHC and District levels, on a weekly
basis (daily basis in case of an epidemic or during natural disasters), forwarding the same to
the State Disease Surveillance Cell and monthly feedback from the State to the district and
from the District to the PHC.
 Formation of adequate number of mobile units with trained personnel, testing facilities,
communication systems and emergency treatment facilities.
 Identification of locations in probable disaster sites for emergency operation camps.
 Awareness generation about various infectious diseases and their prevention.
 Training and IEC activities
 Training of field personnel, Traditional Birth Attendants, community leaders, volunteers,
NGOs and CBOs in first aid, measures to be taken to control outbreak of epidemics during
and after a disaster, etc.
 Arrangement of standby generators for every hospitals.
 Listing of vehicles, repair of departmental vehicles that will be requisitioned during
emergencies for transport of injured.
 Preparedness Activities before Disaster Seasons
 For heat wave :
 Preparation and distribution of IEC materials, distribution of ORS and other life-saving
drugs, training of field personnel on measures to be taken for management of patients
suspected to be suffering from heatstroke;
 For flood and cyclone: Assessment and stock piling of essential medicines, anti snake
venom, halogen tablets, bleaching powders. ORS tablets, Pre-positioning of mobile units at
vulnerable and strategic points.
 Response activities:
 Stock piling of life-saving drugs, detoxicants, anesthesia, Halogen tablets in vulnerable
areas.
 Strengthening of drug supply system with powers for local purchase during LO.
 Situational assessment and reviewing the status of response mechanisms in known
vulnerable pockets.
 Ensure adequate availability of personnel in disaster sites.
 Review and update precautionary measures and procedures, and apprise the personnel
who will be implementing those.
 Sanitation
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 Dispensing with post-mortem activities during L1, L2 and L3 when the relatives and/or the
competent authority is satisfied about cause of death.
 Disinfections of water bodies and drinking water sources.
 Immunization against infectious diseases.
 Ensure continuous flow of information.
 Recovery Activities
 Continuation of disease surveillance and monitoring.
 Continuation of treatment, monitoring and other epidemic control activities till the situation is
brought under control and the epidemic eradicated.
 Trauma counselling.
 Treatment and socio-medical rehabilitation of injured or disabled persons.
 Immunization and nutritional surveillance.
 Long term plans to progressively reduce various factors that contribute to high level of
vulnerability to diseases of population affected by disasters.
3.2 Epidemics
 Preventive Activities:
 Supply of safe drinking water, water quality monitoring and improved sanitation.
 Vector Control programme as a part of overall community sanitation activities.
 Promotion of personal and community latrines.
 Sanitation of sewage and drainage systems.
 Development of proper solid waste management systems.
 Surveillance and spraying of water bodies for control of malaria.
 Promoting and strengthening Primary Health Centres with network of paraprofessionals to
improve the capacity of surveillance and control of epidemics.
 Establishing testing laboratories at appropriate locations to reduce the time taken for early
diagnosis and subsequent warning.
 Establishing procedures and methods of coordination with the Health Department, other
local authorities/departments and NGOs to ensure that adequate prevention and
preparedness measures have been taken to prevent and / or minimise the probable
outbreak of epidemics.
 Identification of areas prone to certain epidemics and assessment of requirements to control
and ultimately eradicate the epidemic.
 Identification of appropriate locations and setting up of site operation camps for combating
epidemics.
 Listing and identification of vehicles to be requisitioned for transport of injured animals.
 Vaccination of the animals and identification of campsites in the probable areas.
 Promotion of animal insurance.
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 Tagging of animals
 Arrangement of standby generators for veterinary hospitals.
 Provision in each hospital for receiving large number of livestock at a time.
 Training of community members in carcasses disposal.
 Preparedness activities before disaster seasons
 Stock piling of water, fodder and animal feed.
 Pre-arrangements for tie-up with fodder supply units.
 Stock-piling of surgical packets.
 Construction of mounds for safe shelter of animals.
 Identification of various water sources to be used by animals in case of prolonged hot and
dry spells.
 Training of volunteers & creation of local units for carcass disposal.
 Municipalities / Gram Panchayats to be given responsibility for removing animals likely to
become health hazards.
 Response Activities:
 Eradication and control of animal diseases, treatment of injured animals ~ Protection of
abandoned and lost cattle.
 Supply of medicines and fodder to affected areas.
 Ensure adequate availability of personnel and mobile team.
 Disposal of carcasses ensuring proper sanitation to avoid outbreak of epidemics.
 Establishment of public information centre with a means of communication, to assist in
providing an organised source of information.
 Mobilizing community participation for carcass disposal.
 Recovery Activities:
 Assess losses of animals assets and needs of persons and communities.
 Play a facilitating role for early approval of soft loans for buying animals and ensuring
insurance coverage and disaster proof housing or alternative shelters/ mounds for animals
for future emergencies.
 Establishment of animal disease surveillance system.
5. Water Supplies and Sanitation (GWSSB)
 Prevention Activities:
 Provision of safe water to all habitats.
 Clearance of drains and sewerage systems, particularly in the urban areas.
 Preparedness Activities for disaster seasons
 Prior arrangement of water tankers and other means of distribution and storage of water.
 Prior arrangement of stand-by generators.
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 Adequate prior arrangements to provide water and halogen tablets at identified sites to used
as relief camps or in areas with high probability to be affected by natural calamities.
 Raising of tube-well platforms, improvement in sanitation structures and other infrastructural
measures to ensure least damages during future disasters.
 Riser pipes to be given to villagers.
 Response Activities:
 Disinfections and continuous monitoring of water bodies.
 Ensuring provision of water to hospitals and other vital installations.
 Provision to acquire tankers and establish other temporary means of distributing water on an
emergency basis.
 Arrangement and distribution of emergency tool kits for equipments required for dismantling
and assembling tube wells, etc.
 Carrying out emergency repairs of damaged water supply systems.
 Disinfection of hand pumps to be done by the communities through prior awareness
activities & supply of inputs.
 Recovery Activities:
 Strengthening of infrastructure.
 Sharing of experiences and lessons learnt.
 Training to staff, Review and documentation.
 Development of checklists and contingency plans.
6. Police:
 Prevention Activities:
 Keep the force in general and the GSDRAF in particular fighting fit for search, rescue,
evacuation and other emergency operations at all times through regular drills.
 Procurement and deployment of modern emergency equipments while modernising existing
infrastructure and equipments for disaster response along with regular training and drills for
effective handling of these equipments.
 Focus on better training and equipments for GSDRAF for all types of disasters, e.g. diving
equipments.
 Rotation of members of GSDRAF so that the force remains fighting fit.
 Ensure that all communication equipments including wireless are regularly functioning and
deployment of extra wireless units in vulnerable pockets.
 Ensure inter changeability of VHF communication sets of police and GSDMA supplied units,
if required.
 Keeping close contact with the District Administration & Emergency Officer.
 Superintendent of Police be made Vice Chairperson of District Natural Calamity Committee.
 Involvement of the local army units in response planning activities and during the
preparation of the annual contingency plans to ensure logistics and other support to armed
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forces during emergencies.
 Response Plan:
 Security arrangements for relief materials in transit and in camps etc.
 Senior police officers to be deployed in control rooms at State & district levels during L 1
level deployment onwards.
 Deploy personnel to guard vulnerable embankments and at other risk points.
 Arrangement for the safety.
 Coordinate search, rescue and evacuation operations in coordination with the administration
 Emergency traffic management.
 Maintenance of law and order in the affected areas.
 Assist administration in taking necessary action against hoarders, black marketers etc.
7. Civil Defence
 Prevention Activities
 Organise training programmes on first-aid, search, rescue and evacuation.
 Preparation and implementation of first aid, search and rescue service plans for major public
events in the State.
 Remain fit and prepared through regular drills and exercises at all times.
 Response Activities
 Act as Support agency for provision of first aid, search and rescue services to other
emergency service agencies and the public.
 Act as support agency for movement of relief.
 Triage of casualties and provision of first aid and treatment.
 Work in co-ordination with medical assistance team.
 Help the Police for traffic management and law and order.
8. Fire Services:
 Prevention Activities:
 Development/enforcement of relevant legislations and regulations to enhance adoption of
fire safety measures.
 Modernisation of fire-fighting equipments and strengthening infrastructure.
 Identification of pockets, industry , etc. which highly susceptible to fire accidents or areas,
events which might lead to fires, building collapse, etc. and educate people to adopt safety
measures. Conduct training and drills to ensure higher level of prevention and
preparedness.
 Building awareness in use of various fire protection and preventive systems.
 Training the communities to handle fire emergencies more effectively.
 VHF network for fire services linked with revenue & police networks.
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 Training of masons & engineers in fireproof techniques.
 Making clearance of building plans by fire services mandatory.
 Response Activities:
 Rescue of persons trapped in burning, collapsed or damaged buildings, damaged vehicles,
including motor vehicles, trains and aircrafts, industries, boilers and pressure vessels,
trenches and tunnels.
 Control of fires and minimising damages due to explosions.
 Control of dangerous or hazardous situations such as oil, gas and hazardous materials spill.
 Protection of property and the environment from fire damage.
 Support to other agencies in the response to emergencies.
 Investigation into the causes of fire and assist in damage assessment.
9. Civil Supplies:
 Preventive Activities
 Construction and maintenance of storage godowns at strategic locations.
 Stock piling of food and essential commodities in anticipation of disaster.
 Take appropriate preservative methods to ensure that food and other relief stock are not
damaged during storage, especially precautions against moisture, rodents and fungus
infestation.
 Response Activities
 Management of procurement
 Management of material movement
 Inventory management
 Recovery Activities
 Conversion of stored, unutilized relief stocks automatically into other schemes like Food for
Work. Wherever, it is not done leading to damage of stock, it should be viewed seriously.
10. Works/ Rural Development Departments
 Prevention Activities :
 Keep a list of earth moving and clearing vehicles / equipments (available with Govt.
Departments, PSUs, and private contractors, etc.) and formulate a plan to mobilize those at
the earliest.
 Inspection and emergency repair of roads/ bridges, public utilities and buildings.
 Response Activities
 Clearing of roads and establish connectivity. Restore roads, bridges and where necessary
make alternate arrangements to open the roads to traffic at the earliest.
 Mobilization of community assistance for clearing blocked roads.
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 Facilitate movement of heavy vehicles carrying equipments and materials.
 Identification and notification of alternative routes to strategic locations.
 Filling of ditches, disposal of debris, and cutting of uprooted trees along the road.
 Arrangement of emergency tool kit for every section at the divisional levels for activities like
clearance (power saws), debris clearance (fork lifter) and other tools for repair and
maintenance of all disaster response equipments.
 Recovery Activities:
 Strengthening and restoration of infrastructure with an objective to eliminate the factor(s)
which caused the damage.
 Sharing of experiences and lessons learnt.
 Training to staff, Review and documentation.
 Development of checklists and contingency plans.
11. Energy:
 Prevention Activities:
 Identification of materials/tool kits required for emergency response.
 Ensure and educate the minimum safety standards to be adopted for electrical installation
and equipments and organize training of electricians accordingly.
 Develop and administer regulations to ensure safety of electrical accessories and electrical
installations.
 Train and have a contingency plan to ensure early electricity supply to essential services
during emergencies and restoration of electric supply at an early date.
 Develop and administer code of practice for power line clearance to avoid electrocution due
to broken / fallen wires.
 Strengthen high-tension cable towers to withstand high wind speed, flooding and
earthquake, modernize electric installation, strengthen electric distribution system to ensure
minimum damages during natural calamities.
 Conduct public/industry awareness campaigns to prevent electric accidents during normal
times and during and after a natural disaster.
 Response Activities:
 Disconnect electricity after receipt of warning.
 Attend sites of electrical accidents and assist in undertaking damage assessment.
 Stand-by arrangements to ensure temporary electricity supply.
 Prior planning & necessary arrangements for tapping private power plants like those
belonging to ICCL, NALCO, RSP during emergencies to ensure uninterrupted power supply
to the Secretariat, SRC, GSDMA, Police Headquarters, All India Radio, Doordarshan,
hospitals, medical colleges, Collectorate Control Rooms and other vital emergency
response
agencies.
v
Inspection
and
repair
of
high
tension
lines
/substations/transformers/poles etc.
 Ensure the public and other agencies are safeguarded from any hazards, which may have
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occurred because of damage to electricity distribution systems.
 Restore electricity to the affected area as quickly as possible.
 Replace / restore of damaged poles/ salvaging of conductors and insulators.
12. Water Resources Department:
 Prevention Activities:
 Assess preparedness level.
 Annual assessment of danger levels & wide publicity of those levels.
 Identify flood prone rivers and areas and activate flood monitoring mechanisms.
 Provide water level gauge at critical points along the rivers, dams and tanks.
 Identify and maintain of materials/tool kits required for emergency response.
 Stock-pile of sand bags and other necessary items for breach closure at the Panchayat
level.
 Response Activities:
 Monitoring flood situation.
 Dissemination of flood warning.
 Ensure accurate dissemination of warning messages naming GPs & Taluka with details of
flow & likely damage.
 Monitoring and protection of irrigation infrastructures.
 Inspection of bunds of dams, irrigation channels, bridges, culverts, control gates and
overflow channels.
 Inspection and repair of pumps, generator, motor equipments, station buildings.
 Community mobilization in breach closure
 Recovery Activities:
 Strengthening of infrastructure and human resources.
 Review and documentation.
 Sharing of experiences and lessons learnt.
 Training of staff.
 Development of checklists and contingency plans.
13. Fisheries
 Prevention Activities
 Registration of boats and fishermen.
 Building community awareness on weather phenomena and warning system especially on
Do's and Don'ts on receipt of weather related warnings.
 Assist in providing life saving items like life jackets, hand radios, etc.
 Certifying the usability of all boats and notifying their carrying capacities.
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 Capacity building of traditional fishermen and improvisation of traditional boats which can be
used during emergencies.
 Train up young fishermen in search & rescue operation and hire their services during
emergency.
 Response Activities
 Ensure warning dissemination to fishing communities living in vulnerable pockets.
 Responsible for mobilising boats during emergencies and for payment of wages to boatmen
hired during emergencies.
 Support in mobilization and additional deployment of boats during emergencies.
 Assess the losses of fisheries and aquaculture assets and the needs of persons and
communities affected by emergency.
 Recovery Activities
 Provide compensations and advice to affected individuals, community.
 Plan for rehabilitation in the long run of the fisher folk including resettlement, insurance,
better boats, nets, etc., improved communication system as a part of the communication hub
for warning dissemination, especially for marine fishermen and fishing communities residing
in high-risk areas.
14. Forest Department
 Prevention activities
 Promotion of shelter belt plantation.
 Publishing for public knowledge details of forest cover, use of land under the forest
department, the rate of depletion and its causes.
 Keep saws (both power and manual) in working conditions.
 Provision of seedling to the community and encouraging plantation activities, promoting
nurseries for providing seedlings in case of destruction of trees during natural disasters.
15. Transport Department:
 Prevention Activities
 Listing of vehicles which can be used for emergency operation.
 Safety accreditation, enforcement and compliance.
 Ensuring vehicles follow accepted safety standards.
 Build awareness on road safety and traffic rules through awareness campaign, use of
different IEC strategies and training to school children.
 Ensure proper enforcement of safety regulations Response Activities.
 Requisition vehicles, trucks, and other means of transport to help in the emergency
operations.
 Participate in post impact assessment of emergency situation.
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 Support in search, rescue and first aid.
 Failure to cooperate and misappropriation of relief materials to invite disqualification from
the post.
 Recovery Activities
 Provision of personal support services e.g. Counseling.
 Repair/restoration of infrastructure e.g. roads, bridges, public amenities.
 Supporting the GPs in development of storage and in playing a key role and in the
coordination of management and distribution of relief and rehabilitation materials.
 The G.P. members to be trained to act as an effective interface between the community,
NGOs, and other developmental organizations.
 Provide training so that the elected representatives can act as effectives supportive
agencies for reconstruction and recovery activities.
16. Panchayati Raj
 Preventive Activities
 Develop prevention/mitigation strategies for risk reduction at community level.
 Training of elected representatives on various aspects of disaster management.
 Public awareness on various aspects of disaster management.
 Organise mock drills.
 Promote and support community-based disaster management plans.
 Support strengthening response mechanisms at the G.P. level (e.g., better communication,
local storage, search & rescue equipments, etc.).
 Clean drainage channels, organise through community participation trimming of branches
before cyclone season.
 Ensure alternative routes/means of communication for movement of relief materials and
personnel to marooned areas or areas likely to be marooned.
 Assist all the government departments to plan and prioritise prevention and preparedness
activities while ensuring active community participation.
 Response Activities
 Train up the G.P. Members and Support for timely and appropriate delivery of warning to the
community.
 Clearance of blocked drains and roads, including tree removal in the villages.
 Construct alternative temporary roads to restore communication to the villages.
 PRls to be a part of the damage survey and relief distribution teams to ensure popular
participation.
 Operationalise emergency relief centres and emergency shelter.
 Sanitation, drinking water and medical aid arrangements.
 IEC activities for greater awareness regarding the role of trees and forests for protection
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during emergencies and also to minimise environmental impact which results owing to
deforestation like climate change, soil erosion, etc.
 Increasing involvement of the community, NGOs and CBOs in plantation, protection and
other forest protection, rejuvenation and restoration activities.
 Plan for reducing the incidence, and minimise the impact of forest fire.
 Response Activities :
 Assist in road clearance.
 Provision of tree cutting equipments.
 Units for tree cutting and disposal to be put under the control of GSDMA, SRC, Collector
during L1.
 Provision of building materials such as bamboos etc for construction of shelters.
 Recovery Activities :
 Take up plantation to make good the damage caused to tree cover.
17. Information & Public Relations Department
 Prevention Activities
 Creation of public awareness regarding various types of disasters through media
campaigns.
 Dissemination of information to public and others concerned regarding doís and doníts of
various disasters.
 Regular liaisoning with the media.
 Response Activities
 Setting up of a control room to provide authentic information to public regarding impending
emergencies.
 Daily press briefings at fixed times at state & district levels to provide official version (during
LO also).
 Media report & feedback to field officials on a daily basis from L1 onwards.
 Keep the public informed about the latest of the emergency situation (area affected, lives
lost, etc).
 Keep the public informed about various post-disaster assistances and recovery
programmes.
18. Revenue Department
 Co-ordination with Govt. of Gujarat Secretariat and Officers of Govt. of India
 Overall control & supervision
 Damage assessment, finalization of reports and declaration of L1/L2 disasters
 Mobilization of finance
 19. Home Department
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 Requisition, deployment and providing necessary logistic support to the armed forces.
 Provide maps for air dropping, etc.
20. Gujarat Disaster Rapid Action Force
 Response
 To be trained and equipped as an elite force within the Police Department and have the
capacity to immediately respond to any emergency.
 Unit to be equipped with life saving, search & rescue equipments, medical supplies, security
arrangements, communication facilities and emergency rations and be self-sufficient.
 Trained in latest techniques of search, rescue and communication in collaboration with
international agencies.
 Co-opt doctors into the team.
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8

99784

98250 35349

7623015501 7623015501

9426487104 99798

9428063793 9979116805 9898128442 9879560790

95007

zL V[;P 5LP
JF6\N

zL V[GPV[;P0LIF

zL
V[DPV[RPUF{:JFD
L

02762 236386

02767

02764

02734

250970

242355

286622

9574575360

9879388803 9974009847
8

9426487104 9428135835 99790
97475

]zL એ.કે. 58[,

zL JLPVFZPRMWZL

7567004106
TF,]SF lJSF;
VlW zL

J0GUZ

5|FgT VlWSFZLzL
S0L

05186
DFD,TNFZz
L

lJHF5]Z

zL JLP V[;P
S8[ZLIF

zLDTL V[DP 8LP
ZFH5]T

zL ALP V[;P
DSJF6F
sRFH"f

02765

02763

02761

02761

0276125333

02762 266167

231351

220027

222150

230071

3

9586456812 9879645655 9429435817
zL S[PV[RPp5,F6F

zL
ALPALP5ZDFZ

0276523010

0276322001

0276122291

0276123102

0276125905

7

0

2

1

8

4

૭૫૬૭૦ ૧૪૨૯૫

૭૫૬૭૦ ૧૪૩૩૯

૮૨૩૮૦ ૯૨૨૨૦

૯૫૬૭૦ ૧૪૨૭૯

9408168823 9054088900 9426328196

(ઇ.ચા)

(ઇ.ચા)

zL
V[GPVFZP0M0LIF

02767253989

0276424248

0273428647

5

9825247744

૯૯૧૩૧ ૭૦૬૯૬

zL JLP H[P ;[9

zL
V[;P5LPN]NBLIF

zL આર.એમ.પટે

૯૫૬૭૦ ૨૫૩૭૯

zL HLPS[P58[,

શ્રી વી.આર.બારોટ

zL દિીપ.એસ.પટે

222533

zL V[P V[GP
;M,\SL

zL ALP V[;P
GFIS

(ઇ.ચા)
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zL V[DP5LPHMQFL

02762265366

૯૭૧૨૬ ૪૭૦૦૬

RLO
VMOL;ZzL

zL V[;P 5LP JF6\N

zL ;LP0LPN[;F.

zL V<5[XEF. 58[,

zL કલ્પેશભાઇ.ભટ્ટ

શ્રી િયેશ બી.પટે

શ્રી ચંદ્રકાન્ત.િે સાઇ

zL CZLX VU|JF,

vv

253375,25456

02767

0276424241

02765

0276322274

0276122205

0276123102

0

8

247501

4

230351

1

2

1

98251 83100

98795 10859

99254

૯૦૯૯૦ ૬૪૮૪૭

૯૯૭૯૬ ૭૫૭૫૮

૯૪૨૯૪ ૨૦૩૦૮

૮૨૩૮૦ ૧૫૯૦૭

0

74374
JG BFT]

5M,L; :8[XG

;ZSFZL
NJFBFGF
;FAZDTL
U[;

221103

02767224046

0276424285

0273428952

0276522259

0276322094

0276122246

0276123128

0276123128

2

7

0

8

7

0

8

8

99247 14012

9909947737

9924714012

9825096971

9427369974

9925099009

9426342965

9426547834

9426547834

V[P0LP Z#&$*$

02767 247871

S0Lv Z$Z&)_

02734 286406 02765
231300

lJHF5]Z
ZZ__!&

02761222033

02761230078 02761222533 ;F\Y,vZ&5#5&

ALP0LP Z$5###

pGFJFv Z5#)__

AFJ,]vZ&&__)

J;F. Z$5*#Z

TF,]SFv Z5#$5Z,,F\W6Hv Z(*##*

G\NF;6v
Z*#Z&!
AFJ,]vZ&&__)

220128

02767

0276426230

0273428972

0276522030

0276322225

0276122397

0276123131

0276123131

250152

3

4

1

3

2

8

8

99047 43004

98798 96932

99133 77907

98983 95456

96018 69616

97277 50672

87350 48996

96875 22022

lJ;PTF,]SF
Z#!!__
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District Name : Mehsana & STD Code : 02762
No
1
1

2

Designation
2
Collector

DDO

Name
3
Mr. H. K . Patel

Mr. J. B. Patel

Office

Resi

4
222200/

5
253365/

222211

222201

222301/

Mobile

Fax

6
9978406214

7
222202

222304

9978406239

221447

222122

222123

9978405074

222125

222205

9978405213

222202

232638

9979861690,

222330

222302
3

DSP (Rural)

Mr. Chaitanya
R.Mandalik

4

5

Resi.Addl.

Mr. Ramesh

222203/

Collector

Merja

222204

Mr. S. K. Rathod

222328/

DRDA

222329
6

DSO

Mr. B. A. Patel

222208

----

7567022373

222209

7

Dy.DDO

Ms. R. D. Barot

221866

----

7567020025

221447

G.D. Patel

221171

----

9909970213

221171

Ms.Smitaben

222320

----

9909971684

--

221888

----

9426322750,

221617

(Revenue)
9

DEO

10 DPEO

Patel
11 Deputy

Mr. Paresh Shah

Director

9427606478

(Information)
12 Fire Inspector Mr. Haresh Patel

253375,

(Nagar Palika

254568,

Mahesana)

221345

13 Chief Fire

----

9099284101,
9725059228

Mr. N. B. Signe

225606

----

9969228348

225705

Anjela Gamdiya

222220

----

9898283817

222202

Officer(O N
G C)
15 District
Project
Officer
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D[0LS, VMlO;ZzLGL DFCLTL
TF,]SFG]\
GFD

5|FPVFPS[gN=q;PNPG]\
D[0LS, VMlO;ZzLG]\GFD SR[ZLGM G\AZ
GFD
0MP 5FY" VF[hF

6

કડી

7

કડી

8

કડી

9

કડી

10

કડી

11

કડી

12

કડી

13

કડી

E]6FJ
SFD,L
S\YZFJL
pGFJF
p5[ZF
SZ6GUZ
BFJ0
D[-F
D[0F VFNZH
ZFH5]Z
;]ZH
0F\UZJF
h],F;6

0MP SxI5 ALP EMHS

5

p\hF
p\hF
p\hF
p\hF
p\hF

14

ખેરાલુ

15

VPG\P
1
2
3

DMAF., G\AZ

.vD[., V[0=[;

02767-273607

9909966964

phcbhunav.health.mehsana@gmail.com

02767-279403

9909966963

phckamali.health.mehsana@gmail.com

9909987026

phckanthravi.health.mehsana@gmail.com

0MP lNGFA[G 5ZDFZ
0MP WD"[gN| 0LP58[,

02767-257025

9909966966

phcunava.health.mehsana@gmail.com

0MP;LPH[P EMHS
0F"P 5ZFU 58[,

02767-278423
02764 273222

9909966965

phcupera.health.mehsana@gmail.com

9909966959

phckarannagar.health.mehsana@gmail.com

0F"P N1FIP5LPDMNL

02764 272488

9909966954

phckhavad.health.mehsana@gmail.com

0F"P VHI ALP5FZ[B

02764 266170

9909966958

phcmedha.health.mehsana@gmail.com

0F"PlG,[QF 58[,

02764 285522

9909966961

phcmedaadraj.health.mehsana@gmail.com

0F"P S[TG ;M,\SL

02764 278224

9909966956

phcrajpur.health.mehsana@gmail.com

ખાી જગ્યા

02764 275234

9909966955

phcsuraj.health.mehsana@gmail.com

0F" H[PALP58[,

02764 282203

9909966957

phcdagharva.health.mehsana@gmail.com

0F" DFG;L XFC

02764 271302

9909966960

phcjulasan.health.mehsana@gmail.com

ચાણસો

ડો.પ્રત્તવણચંદ્ર ડી.પાટી

02761-258336

9909966945

phcchansol.health.mehsana@gmail.com

ખેરાલુ

ડભોડા

ખાી જગ્યા

02761-257163

7574884240

phcdabhoda.health.mehsana@gmail.com

16

ખેરાલુ

પાન્છા

ડો.કેતનભાઈ ડી.પટે

02761-254116

9909966915

phcpanchha.health.mehsana@gmail.com

17

ખેરાલુ

ચાડા

ડો.વી.ડી.સુથાર

02761-252239

7574884239

phcchada.health.mehsana@gmail.com

4

158

મહેસાણા જીલ્ા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના

2018

18

સતાસણા સુદાસણા

ખાી જગ્યા

2761-256330

9099961253

phcsudasana.health.mehsana@gmail.com

19

સતાસણા ભાલુસણા

ડો યુ એમ ઓજા

2761-260330

8238049287

phcbhalusana.health.mehsana@gmail.com

20

સતાસણા હડો

ડો આઇ આઇ પટે

2761-265110

9909966943

phchadol.health.mehsana@gmail.com

21

વડનગર

સુઢિયા
ં

ડૉ સી એન કઢડયા

૨૭૬૧૨૭૩૪૩૦

9909966940

phcsundhiya.health.mehsana@gmail.com

22

વડનગર

XFC5]Z J0

0MP IMU[X 58[,

૦૨૭૬૧ ૨૭૧૫૬૬ 9909987023

phcshahpur.health.mehsana@gmail.com

23

વડનગર

ત્તસપોર

ુ એમ પટે
ડો કેત

૦૨૭૬૧ ૨૭૨૬૩૦ 9909966941

phcsipor.health.mehsana@gmail.com

24

વડનગર

phcvalasana.health.mehsana@gmail.com

વડનગર

૨૭૬૧૨૭૪૫૧૫

9909987024

phckarbatiya.health.mehsana@gmail.com

26

ત્તવજાપુર

02763-283798

9909966950

phcfalu.health.mehsana@gmail.com

27

ત્તવજાપુર

02763-233216

7874883907

phckharod.health.mehsana@gmail.com

28

ત્તવજાપુર

02763-252239

9909966951

phcsokhada.health.mehsana@gmail.com

29

ત્તવજાપુર

02763-236052

9909966947

phcladol.health.mehsana@gmail.com

30

ત્તવજાપુર

02763-289247

9909966949

phcpilvai.health.mehsana@gmail.com

31

ત્તવજાપુર

02763-232246

9909966952

phcsardarpur.health.mehsana@gmail.com

32

ત્તવજાપુર

02763-245776

9909966953

phcvasai.health.mehsana@gmail.com

33

ત્તવસનગર

02765 284118

99099 87022

phcdenap.health.mehsana@gmail.com

34

ત્તવસનગર

99099 66935

phcgothava.health.mehsana@gmail.com

35

ત્તવસનગર

02765 281618

99099 66939

phckansarakui.health.mehsana@gmail.com

36

ત્તવસનગર

0MP ALPJLP RF{WZL
0F"P WZTLA[G RF{WZL
0F"P V[G V[G RM[CF6
0F"P ;DLZ AL 58[,
0F"P 5|lJ6 VFZ 58[,
0F"P R\N[=X H[ 58[,
0F"P ZFHLJ V[D NZHL
0F"P Jt;, 58[,
0F"P S[XJ 58[,
0F"PH[P0LPp5FNIFI
0F"P HI5|SFX
5LP58[,
0F"PVFZP0LP58[,
0F"P0LP5LP58[,

૦૨૭૬૧ ૨૬૪૧૧૯ 9909987025

25

J,F;6F
SZA8LIF
O,]
BZM0
;MB0F
,F0M,
l5,JF.
;ZNFZ5]Z
J;.
N[65

02765 283630

96876 88487

phckharavada.health.mehsana@gmail.com

UM9JF
S\;FZFS].
BZJ0F

02765 281046

159

મહેસાણા જીલ્ા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના

37

ત્તવસનગર

38

ત્તવસનગર

39

ત્તવસનગર

40

A[RZFHL

pDTF
JF,D
SF\;F
VFlNJF0F

A[RZFHL

SGM0F

A[RZFHL

ZF\T[H

43

A[RZFHL

44

A[RZFHL

45

DC[;F6F

46

DC[;F6F

47

HF[8F6F

48
49
50
51
52
53
54
55

HF[8F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F
DC[;F6F

UF\E]
DM-[ZF
A,M,
DL9F
GNF;F
;F\Y,

0F"P .,FA[G VFZ
GFIS
0F"P lGS[TEF.
P0LPCLU]\
0F" N[JF\U 0L RF[WZL
0F" ALPV[PZFJ/
0F"PlN5F,L XFC
0M V[ 0L 58[,
0F" S[T], 58[,
0MPlD,J V[ 58[,

VFBH
VF\A,LIF;6
AFDM;6F
K9LIFZ0F
HU]N6
B[ZJF
,L\R

0MPALGF SF50LIF
0F"PV<5[X 58[,
0F"PZFC], 5L RF{WZL
0F X{,Q[ F V[; 58[,
0F"POF<U]GL V[G 5ZDFZ
0F"PVF.PVFZP;M,\SL
0F"P;]H, XFC

41
42

2018

0F"P JLPV[DPzLDF/L
0F"P CQF" HMQFL
0F"P H[PS[P58[,

02765 284645

99099 66938

phcumta.health.mehsana@gmail.com

02765 285010

99099 66936

phc.valam.health.mehsana@gmail.com

02765 223332

75748 84639

phckansa.health.mehsana@gmail.com

ખાી જગ્યા

2734268200

9909966933

phcadivada.health.mehsana@gmail.com

7574884041

phckanoda.health.mehsana@gmail.com

9909966934

phcrantej.health.mehsana@gmail.com

02734 282544

9727798859

phcgambhu.health.mehsana@gmail.com

02734 284333

9909966933

phcmodhera.health.mehsana@gmail.com

02762 288333

9909966931

phcbalol.health.mehsana@gmail.com

02762-272950

9909987021

phcmitha.health.mehsana@gmail.com

02762-272951

9909966921

phcnadasa.health.mehsana@gmail.com

02762-265326
2762276077
2762283271
2762275239
2762284228
2762285338
2762286415
2762282593

9909987020
9909987019
9909966928
9909966927
9909966926
9909966929
9909966930
9909966932

phcsanthal.health.mehsana@gmail.com

02734-266355
02734-267200
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phcakhaj.health.mehsana@gmail.com
phcambaliyasan.health.mehsana@gmail.com
phcbamosana.health.mehsana@gmail.com
phcchhathiyarda.health.mehsana@gmail.com
phcjagudan.health.mehsana@gmail.com
phckherva.health.mehsana@gmail.com
phclinch.health.mehsana@gmail.com
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પત્રક - ૧
જીલ્ાની સ્ટાફની માહિતી
અ.

અઘઘકારીન ં નામ

િોદો

ઓફીસનો ફોન

નં.
૧

મોબા નંબર

ઘરન ં સરનામ ં

નંબર
ડાા. કે.જી. ત્રીળેદી

ઇં/ચા ના.૫.પા.ત્તન. જી.પં. મષેશાણા.

૨૨૨૪૮૧

૯૮૭૯૪૩૮૬૯૧ ળગા-ર જીલ્ા પંચાયત કળાટશા
મષેશાણા

૨

ડાા. શી.જી. ચૌઘરી

ના.૫.પા.ત્તન.

૨૯૨૨૩૩

૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨ ૪૨, યોગેશ્વર શોશાયટી, નાગપુર,

ઘ.૫.સુ.યોજના મષેશાણા
૩

ડાા. ડી.એ. ઉપાઘ્યાય

મષેશાણા.

મ.૫.પા.ત્તન. ઘ.૫.સુ.યોજના મષેશાણા

૨૯૨૨૩૩

૯૮૨૫૩૨૮૬૫૦ એ/બી-૧૪ અક્ષરઘામ ફેટ, મા
ગોડાઉન રોડ, મષેશાણા.

૪

ડાા. ડી.શી. ૫ટે 

મ.૫.પા.ત્તન., એ.ડી.આઇ.નો મષેશાણા

૨૯૨૨૩૩

૫

ડાા. ડી.શી. ૫ટે 

ઇ/ચા મ.૫.પા.ત્તન. મરઘા ત્તળકાશ ઘટક

૨૫૩૫૩૩

૯૯૭૯૬૧૪૧૮

મષેશાણા.

૯૯૭૯૬૨૧૪૧૮ મષેશાણા

મષેશાણા
૬

ડાા. પી.શી. જોવી

ના.પ.પા.ત્તન., ળેટ પોીકીનીક

૯૮૨૫૭૬૦૬૧૦ સ્ળાગત બંગ્ોઝ, રામોશણા જકાત

ાખળડ
૭

ડાા. ળી.આર. ૫ટે 

નાકા પાશે, મષેશાણા.

મ.૫.પા.ત્તન., ળેટ પોીકીનીક

૯૮૨૫૩૪૫૭૯૪ મષેશાણા.

ાખળડ
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પત્રક - ૩
જીલ્ામાં ૫શપાન ાખા તથા રાજય કક્ષાની કચેરી િસ્તકના ળાિનોની ઘળગત
અ.

તાલકો

ળાિનની ઘળગત

ળાિન કઇ સંસ્થાન ં છે

નં.

ળાિજની ફાલળણીની
ઘળગત

૧

૨

૩

૪

૧
2

મષેશાણા

જી૫ જીજે.રજી. ૭૦૭૫ (ડાલુ)

જી.પં. મષેશાણા, ૫શુપાનાખા

મષેશાણા

જી૫ જીશીબી ૯૪૩૭

૫શુરોગ શંોઘન અત્તઘકારી મષેશાણા

૩

મષેશાણા

જી૫ જીજે રજી. ૫૧૪

નાયબ ૫શુપાન ત્તનયામકશ્રી, ઘ.૫.સુ. યોજના મષેશાણા.

૪

મષેશાણા

જી૫ જીજે રજી. ૭૨૭

નાયબ ૫શુપાન ત્તનયામકશ્રી, ઘ.૫.સુ.યોજના મષેશાણા.
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૫

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપન યોજના ૨૦૧૮

જીલ્ા પંચાયત મિેસાણા િસ્તકના ૫શચચહકત્સા અઘઘકારીશ્રીની માહિતી દાા ળત ૫ત્રક
અ.નં

નામ

૫શદળાખાનાન ં નામ

તાલકો

મોબાઇ નંબર

રિેઠાણન ં સરનામ ં

૧

૨

૩

૪

૫

૬

મષેશાણા

મષેશાણા

૯૮૨૫૦૬૮૫૯

૧

ડાા.એ.એ.પટે (ચાર્જ)

૭૧, ઘરતી રે શીડન્શી, ત્તળશનગર રોડ ઉંઝા

૭
૨

ડાા.ળી.જી.૫ટે

જોટાણા

મષેશાણા

૯૪૨૭૦૦૩૦૨

એ-૫, કૌલ્ય બંગ્ોઝ, નાનીકડી રોડ, કડી.

૩
૩

ડાા. એ.એ. ૫ટેો

તાળડીયા

મષેશાણા

૯૮૨૫૦૬૮૫૯

૭૧, ઘરતી રે શીડન્શી, ત્તળશનગર રોડ, ઉંઝા

૭
૪

ડાા. જે.ળી. ૫ટે

ાંઘણજ

મષેશાણા

૯૮૨૪૮૨૮૮૭

૨૬, ત્તશઘ્ઘરાજનગર શો. રાઘનપુર રોડ, ત્તળશનગર.

૨
૫

ડાા. એમ.કે. ૫ટે

ળડનગર

ળડનગર

૯૪૨૯૧૫૫૫૯

એ-૪, શરકારી ળશાષત, ળડનગર

૧
૬

ડાા. જી.જે. ઓઝા

મેઘાઅીયાશણ

મષેશાણા

૯૯૭૯૬૩૨૭૬
૬

૭

ડાા. એશ.આઇ.૫ટે

ત્તળશનગર

ત્તળશનગર

૯૪૨૭૦૪૯૦૬
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૩૯, કકતકૃપા બંગ્ોઝ, ચળેીનગર, એરોડ્રામની પાછલ,
રાઘનપુર રોડ.
૧૭, શંસ્કાર શો. ગાયત્રી મંકદર પાશે, ત્તળશનગર.

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપન યોજના ૨૦૧૮
૩
૮

ડાા. કે.કે. ૫ટે

જેતળાશણા

ત્તળશનગર

૯૫૩૭૭૭૩૦૬

૨૩, મોઢેરા નગર શો. કીપાકા ની પાછલ, મષેશાણા.

૩
૯

ડાા. પી.એમ. ૫ટે

રં ગપુર

ત્તળશનગર

૯૮૨૪૯૫૩૮૮

૧૦, આંબાળાડીયુ, ગાયત્રી મંકદર પાછલ, ત્તળશનગર.

૧
૧૦

ડાા. બી.એ. પ્રજા૫ત્તત

ળામ

ત્તળશનગર

૯૯૦૯૦૨૩૯૮

૫૩, ત્તન બંગ્ોઝ, થોટા રોડ, ત્તળશનગર.

૨
૧૧

ડાા. જે.કે. ૫ટે

ઘામણળા

ત્તળશનગર

૯૮૨૫૪૦૬૬૧

એ/૬, સુ૫ર શુકન બંગ્ોઝ ત્તળશનગર.

૫
૧૨

ડાા. એમ.ળી. પશાણીયા

ડભોડા

ખેરાલુ

૭૫૬૭૦૨૪૪૨

મુ. રસુપુર, તા. ખેરાલુ

૧
૧૩

ડાા. એ.એશ. રાળ

કુડા-(અ.જા)

ખેરાલુ

૯૯૨૪૮૬૮૮૮

મુ.પો. કુડા, તા.ખેરાલુ

૭
૧૪

ડી.એમ.બી. ૫ટે

ખેરાલુ

ખેરાલુ

૯૮૨૫૩૭૬૬૦

૪૮, શ્યામ ત્તળષાર રે શીડેન્શી, કાંશા રોડ, ત્તળશનગર.

૩
૧૫

ડાા. એમ.એચ. ૫ટે

મઢાશણા

ખેરાલુ

૯૪૨૮૬૬૫૩૫

મુ. મઢાશણા, તા. ખેરાલુ.

૮
૧૬

ડાા. બી.એમ.દે શાઇ (ચાર્જ)

શતાશણા

શતાશણા

૯૪૨૬૪૩૬૦૯

ત્તળશામો ફામા-શતાશણા

૫
૧૭

ડાા. બી.એમ. દે શાઇ

ભાલુશણા (અ.જા)

શતાશણા

૯૪૨૬૪૩૬૦૯

ત્તળશામો ફામા-શતાશણા

૫
૧૮

ડાા. આર.એમ. ૫ટે

ઉંઝા

ઉંઝા

૯૯૧૩૧૭૦૬૯
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૨૧, પુરૂવોતમ નગર શો. ઉંઝા.

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપન યોજના ૨૦૧૮
૬
૧૯

ડાા. એ.ળી. ૫ટે

સુણક

ઉંઝા

૯૯૦૪૭૧૨૮૯

ચૌ.ળજી કેર, સુથારીયા, સુકઢયારોડશ્

૫
૨૦

ડાા. એ.શી. ૫ટે

ત્તળજાપુર

ત્તળજાપુર

૯૯૭૯૩૧૬૮૫

૯-૧૦૧ શુકન આઇ એપાટા મેન્ટ, મીડ ષોટ શામે, ગાંઘીનગર.

૦
૨૧

ડાા.એશ.પી. ૫ટે

ળશાઇ

ત્તળજાપુર

૯૯૨૫૩૧૩૭૫

ગોઝારીયા, ૫શુદળાખાના જોડે, આંટામાં

૭
૨૨

ડાા. બી.ડી.અમીન

કુકરળાડા

ત્તળજાપુર

૯૪૨૮૩૫૭૭૨

૫શુદળાખાના કળાટશા કુકરળાડા

૩
૨૩

ડાા. એ.આર. ૫ટે

દગાળાડીયા

ત્તળજાપુર

૮૩૪૭૧૫૮૬૩

ડી-૩૪ ળીઆઇપી નગર, મોઢેરા રોડ, મષેશાણા.

૪
૨૪

ડાા. આર.જે.૫ટે

ાડો

ત્તળજાપુર

૯૫૩૭૧૨૯૩૦

ુ ા, તા. ત્તળશનગર
મુ. બાજુપર

૫
૨૫

ડાા. એશ.આર. ૫ટે (ચાર્જ)

કડી

કડી

૯૪૨૬૩૭૪૫૪

મુ.પો. કરણનગર, તા. કડી.

૦
૨૬

ડાા. એશ.આર. ૫ટે

કરણનગર

કડી

૯૪૨૬૩૭૪૫૪

મુ.પો. કરણનગર, તા.કડી.

૦
૨૭

ડાા. આર.એશ.૫ટે

મેડા આદરજ

કડી

૯૯૨૪૭૭૭૪૭૬

મેડાઆદરજ, તા. કડી.

૨૮

ડાા. એન.એન. ૫ટે

રાજપુર (અ.જા)

કડી

૯૪૨૮૩૮૪૪૧

ખોડીયાર૫રૂ, મુ.પે. રાજપુર

૫
૨૯

ડાા. ળી.પી. કાળેચીયા

ખાળડ

કડી

૯૪૨૮૪૮૯૫૭
૯

165

મુ. ખાળડ, ઝાોડીયાળાશ, તા. કડી.

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપન યોજના ૨૦૧૮
૩૦

ડાા. એશ.આઇ. ૫ટે

બેચરાજી

બેચરાજી

૯૯૭૯૧૩૩૨૦

૧૨, શોમેશ્વર બંગ્ોઝ, ટહક
ુ ો પાટી પ્ોટની શામે, મષેશાણા.

૭
૩૧

ડાા. કે.એમ. ૫ટે

મોઢેરા

બેચરાજી

૭૫૬૭૮૫૧૯૨

મુ.પો. મોઢેરા, તા. બેચરાજી.

૭

જીલ્ા પંચાયત મિેસાણા િસ્તકના ૫શઘન ઘનરીક્ષકશ્રીની માહિતી દાા ળત ૫ત્રક
અ.નં

૫શઘન ઘનરીક્ષકશ્રીન ં નામ

કે ન્દ્રન ં સ્થલ

કે ન્દ્રની ઘળગત

તાલકાન ં નામ

166

મોબાઇ નંબર

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપન યોજના ૨૦૧૮
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૧

શ્રી જી.પી. મોદી

આંબીયાશણ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

મષેશાણા

શી, ૩૬-દરકાર શો.થોટા રોડ, મુ.પો.તા. ત્તળશનગર રોડ

૨

શ્રી પી.કે . ૫ટે 

મોટીદાઉ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

મષેશાણા

રર, પુરૂવથાનગર શો.ઓમ કાેશ્વર મષાદે ળના મંકદર પાશે, દ્વારકાપુરી ફેટ રોડ, રાઘનપુર.

૩

શ્રી એશ.બી.૫ટે 

મેઉ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

મષેશાણા

૧, શષજળી શો.., રાઘનપુર રોડ, મષેશાણા.

૪

શ્રી એ.શી.ઠાકોર

કટોશણ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

મષેશાણા

સુરેખાનગર, માનળ આશ્રમ ચાકે ડી, મષેશાણા.

૫

શ્રી એ.આર.૫ટે 

બો

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

મષેશાણા

ડી-૫૧, ળી.આઇ.પી.નગર, મોઢેરા રોડ, મષેશાણા-૨

૬

શ્રી જે.ળી. ત્તમસ્ત્રી

સુરજ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

કડી

મુ.પો. ગોઠળા, તા. ત્તળશનગર.

૭

શ્રી એશ.ડી. કા૫ડીયા

થોલ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

કડી

થોલ, તા.કડી.

૮

શ્રી એમ.આઇ. પ્રજા૫ત્તત

ડાંગરળા

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

કડી

મુ. ઉમાનગર, પો. નંદાશણ, તા. કડી.

૯

ખાી ઇ.ચા/શ્રી એશ.ડી. કા૫ડીયા

ચંરાશણ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

કડી

---

૧૦

શ્રી ડી.પી. ૫ટે 

અગો

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

કડી

મુ.પો. કોાદ, તા. કડી.

૧૧

ખાી ઇ.ચા/શ્રી એ.આર. રબારી

ઝુાશણ

કી.ત્તળેજ કે ન્ર

કડી

---

૧૨

શ્રી એમ.બી. ૫ટે 

કૈ ય

કી.ત્તળેજ કે ન્ર

કડી

બી-૬૧, ત્તતરૂ૫ત્તત ાષીબાગ ટાઉની૫ મષેશાણા.

૧૩

શ્રી એ.આર. રબારી

ળડુ

કી.ત્તળેજ કે ન્ર

કડી

મુ. ળડુ , તા. કડી.

૧૪

શ્રી આર.શી. ચૌઘરી

આદીળાડા

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

બેચરાજી

પ્રા.૫.શા. કે ન્ર, આકદળાડા.

૧૫

શ્રી એચ.એ. ૫ટે 

કનોડા

ાખા ૫શુ દળાખાનુ

બેચરાજી

બી-૧૫, તીરૂ૫ત્તત શુકન બંગ્ોઝ, રાઘનપુર રોડ, મષેશાણા.

૧૬

શ્રી એ.એચ. ગઢળી

દે થી

કી.ત્તળેજ કે ન્ર

બેચરાજી

૯-ત્તળમ બંગ્ોઝ, મુ.પો. બેચરાજી.

૧૭

શ્રી જે.પી. ઠાકોર

રણછોડપુરા

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ઉંઝા

૧૮

શ્રી આર.બી. ૫ટે 

સુદરપુ
ં
ર

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ત્તળજાપુર

મુ. મણીપુર, તા. ત્તળજાપુર.

૧૯

શ્રી પી.એન. ૫ટે 

બીીયા

કી.ત્તળેજ કે ન્ર

ત્તળજાપુર

મુ. બીીયા, તા. ત્તળજાપુર.

૨૦

શ્રી એચ.બી. પ્રજા૫ત્તત

બાંમણળા

ાખા ૫શુ દળાખાનું

ત્તળજાપુર

૨૬, શત્યમેળ શો. કાંશા અને એ ત્તળસ્તાર ત્તળશનગર.

૨૧

શ્રી બી.આર. ૫ટે 

ઉદપુર

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ત્તળશનગર

૨૬, પુજાપાકા શો.મુ. કુ કરળાડા.

૨૨

શ્રી એશ.એમ. ૫ટે 

દે ણ૫

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ત્તળશનગર

એ-૩૦ શુકન બંગ્ોઝ, ત્તળશનગર

૨૩

ખાી ઇ.ચા/શ્રી એશ.એમ. ૫ટે 

ઉમરી

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

શતાશણા

---

૨૪

શ્રી એન.એ. ૫ટે 

ષડો

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

શતાશણા

બી-૪ શોના બંગ્ોઝ, કાંશા અને ત્તળશનગર.

૨૫

ખાી ઇ.ચા/શ્રી એન.એ. ૫ટે 

ઉઢાઇ

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ળડનગર

---

૨૬

શ્રી એમ.એ. ૫ઠાણ

સુતાનપુર

કી.ત્તળેજ કે ન્ર

ળડનગર

મુ.૫ોો. ગુજા
ં , તા. ત્તળશનગર.
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મુ.પો. ગોઠળા, તા. ત્તળશનગર.
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૨૭

ખાી ઇ.ચા/શ્રી એમ.એ. ૫ઠાણ

૨૮

ખાી ઇ.ચા/શ્રી જે.પી. ઠાકોર

ચાડા

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ખેરાલુ

---

મંડાી

પ્રા.૫.શા.કે ન્ર

ખેરાલુ

---

પત્રક - ૬
ળાળાઝોડા અત્તતવ ૃષ્ટટ, પ ૂર જેળી ૫રીસ્સ્થતી ળખતે ૫શુપાન ખાતાની કામગીરી માટે તાલુકા દીઠ ાયઝન અત્તઘકારીની યાદી.

અ.

તાલકાન ં નામ

૫શ દળાખાનાન ં નામ

નં.

૫શચચહકત્સા

મોબા નંબર

અઘઘકારીશ્રીન ં નામ

૧

૨

૩

૪

૫

૧

મષેશાણા

મષેશાણા

ડાા. એ.એ. ૫ટે

૯૮૨૫૦૬૮૫૯૭

૨

જોટાણા

જોટાણા

ડાા. ળી.જી. ૫ટે

૯૪૨૭૦૦૩૦૨૩

૩

ળડનગર

ળડનગર

ડાા. એમ.કે. ૫ટે

૯૪૨૯૧૫૫૫૯૧

૪

ત્તળશનગર

ત્તળશનગર

ડાા. એશ.આઇ. ૫ટે 

૯૪૨૭૦૪૯૦૬૩

૫

ખેરાલુ

ખેરાલુ

ડી.એમ.બી. ૫ટે

૯૮૨૫૩૭૬૬૦૩

૬

શતાશણા

શતાશણા

ડાા. બી.એમ. દે શાઇ

૯૪૨૬૪૩૬૦૯૫

૭

ઉંઝા

ઉંઝા

ડાા. આર.એમ. ૫ટે 

૯૯૧૩૧૭૦૬૯૬

૮

ત્તળજાપુર

ત્તળજાપુર

ડાા. એ.શી. ૫ટે 

૯૯૭૯૩૧૬૮૫૦

૯

કડી

કડી

ડાા. એશ.આર. ૫ટે 

૯૪૨૬૩૭૪૫૪૦

168

મષેશાણા જજલ્ા આપત્તિ વ્યળસ્થાપન યોજના ૨૦૧૮

૧૦ બેચરાજી

બેચરાજી

ડાા. એશ.આઇ. ૫ટે 
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૯૯૭૯૧૩૩૨૦૭

