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પ્રક-૧ – પ્રસ્તસ 

         આપરી ગમે ત્સાર તસરાટ શાર છે. રે તસતસ પસ્ે અગા મોરસ પસ્ે હોઇ શાર છે. આ સમ્ે 

�ત મસલ �ુ ં�ાુશસત ઓછસમસં ઓ�ં થસ્ રે મસરર સજજરસ અતે આ્ોજતતી જ�ા પડર છે. એ�ુ ં

તથી ાર �ુદારી આપિરઓ આપણસ મસરર ાોઇ ત્ી ાર અ�ણી બસબર. છે. આ અગસઉતસ સમ્મસ ં

પણ આપણે ્ઘરી ાર ઓછટ સફળરસ સસથે આપરીઓતો સસમતો ા્સર જ છે.પાં� ુ ંઇિરહસસ ઉપા 

તજા તસખીએરો �રુાસળમસ ં આખીતે આખી સં્ ��િરઓતસ ઉન્ �લત થી મસડંટતે આ્ી ઘણી 

આફરોમસથંી ઘ�ુ ં બ� ુ બચસ્ી લેરી આ�િુતા મસત્ �િર સમક છે. �ુદારી આપિરઓ મોરસ 

ભસગે સ�ં �ણર પણે ા્સાર્ િત્સાટ શાસરી તથી.પાં� ુ ંરેતસથી થરી અસા રથસ �ાુશસતમસ ંઘરસડો 

જ�ાથી ાાટ શાસ્ છે.  

૧.૧ પલસત�ુ ંઆ્ોજત : 

       �લલસ આપિ� વ્્્થસપત પલસત ્ખુ્ 11 િ્ભસગ અતે પ�ાિશષર-11 મસ ં

્હ�ચસ્ેલો છે. ્ખુ્ િ્ભસગોમસ ંતીચેતસતો સમસ્ેશ થસ્ છે.  

• પ્રસ્તસ, સાંલપતસ અતે તીિર 

• જોખમ અતે સં્ ેદતશીલરસ � �થાાાણ (HRVA) 

• � �્ ર ચેર્ણી, ાસહર અતે �તુ:્થસપત ાસમગીાટ  

આ ્ોજતસમસ ં ્પાસ્ેલસ શબદો પ્ોગો, �જુાસર ાસજ્ આપિ� વ્્્થસપત 

સ�સમંડંળ અિધિત્મમસ ંવ્સખ્સિ્ર ાારલ છે, અતે ્સપારલ છે રે શબદ પ્ોગોતે 

�સુગંર છે.  

૧.૨  હર� ુ :   

આ લેખથી   �લલસમસ ંઆપિ� વ્્્થસપત મસરર જ�ાટ આઘસા�રુ મસ�હરીતી જોગ્સઇ 

ાાટ છે,. 

• િ્િ્ઘ આપિ�ઓ �ગે �લલસતસ તસગ�ાાો મસરરતસ જોખમો અતે સં્ ેદતશીલરસ 

વ્સખ્સિપર ાાટ છે,. અતે  

• �લલસમસ ંસભંિ્ર આપિ�ઓતી અસા િત્સા્સ/રસળ્સ અથ્સ રેતસ શમત મસરર આ્સ 

પકાસાોએ લે્સતસ પગલસ વ્સખ્સિ્ર ા્સર છે.  

સહસ્ા ્ોજતસઓથી ચોાાસ આપિ�ઓતસ પિરભસ્મસ ં્ખુ્ અતે સહસ્ા પકાસાોતી 

�િુમાસ અતે જ્સબદસાટઓતી િ્ગરો આપી છે. આ્ી ્ોજતસઓ  



A. રસ�ાુસ ્રાર.,  

B. �લલસમસ ંઆ્ેલસ મહત્તસ ઔદોયગા ્થસતો મસરર.,  

ચોાાસ આપિ� પિરભસ્ ાસમગીાટ ાઇ ાટરે � �ણર થશે રે બસબરતી પમસણ� �ર 

સચંસલત ાસ ર્ાટિર (SOP) મસાફર િ્ાસસ્્સમસ ંઆ્ેલી છે. પમસણ� �ર સચંસલત 

ાસ ર્ાટિરતો ્ાુાા અથ્સ સહસ્ા ાસ્� અતે પકાસાોતી જ્સબદસાટ છે.  

૧.૩. સ�સમડંળ અતે જ્સબદસાટઓ  :   

                              �લલસ મસરરતી જ�ાટ્સરો અતે ગૌણ ્ોજતસઓ, સત ૨૦૦૩તસ �જુાસર આપિ� 

વ્્્થસપત સ�સમડંળ અિઘિત્મતસ સ�સિઘાસા હરઠળ સદા�ુ અિઘિત્મથી ાલેારાતે 

આપિ�તી અસાો રસળ્સ અથ્સ ઓછટ ાા્સતસ પ્સસોમસ ંઅન્ પકાસાોતો સહાસા અતે સહસ્ 

�િુતિ�ર ાા્સ મસરર અિઘ��ર ાા્સમસ ં આ્ેલ છે. ખસસ ાાટતે ાલેારા અતે સસમન્ ાટરે 

સાાસાતસ સ�સમંડંળો, �જુાસર ાસજ્ આપિ� વ્્્થસપત, ાસહર ાિમશતા અતે જ�ા જણસ્ે 

અન્ �હરા રેમજ ખસતગી પકાસાોતી સહસ્થી �લલસતે પિર�ુળ અસા ાારસ જોખમો અતે 

આપિ�ઓતસ વ્્્થસપત મસરર જ્સબદસા છે. ાલેારા અતે  અન્ પકાસાોતી �િુમાસ, 

જ્સબદસાટ અતે ફાજો અિધિત્મમસ ં િ્ગર્સા જણસ્્સમસ ં આ્ી છે અતે રેતે ્ોજતસતસ 

ભસગ�પે ગણ્સમસ ંઆ્ે છે.   

૧.૪. આપિ� વ્્્થસપતતી સાંલપતસ :  

આપિ�ઓતસ જોખમો હળ્સ ાા્સતસ અથ્સ ઘરસ્સતસ પગલસ�ુ ં અમલીાાણ અતે 

આ્ોજત.  

I. આપિ� િ્તસશારસ અથ્સ પ�ાણસમો ઘરસડ્સતી  

II. આા�્મારસ અતે આપિ�ઓ મસરરતી સજજરસતી  

III. આપિ�તી અસાોતસ ્ �લ્સાંતતી  

   રમસમ પાસાતસ જોખમ વ્્્થસપત અતે અિઘાસ�ારસતસ િ્ચસાથી આપિ� વ્્થસ 

આ્ોજત અતે પ્સસો મસરરતો પસ્ો � �ાો પસડર છે. રમસમ પાસાતસ જોખમ વ્્્થસપતમસં, 

�લલસતે અસા ાારસ સભંિ્ર રમસમ જોખમો રસળ્સ અથ્સ હળ્સ ાા્સ મસરરતસ આ્ોજતતી 

િ્ચસાણસ અતે લે્સતસ પગલસતો સમસ્ેશ થસ્ છે.  

  અિઘાસ�ારસ એરલે તસગ�ાાોતસ �્ત અતે �્તિત્સરહતે ખરાસમસ ં ્ �ાર રે્સ રમસમ 

જોખમો અતે આપિ�ઓતે પહ�ચી ્ળ્સ મસરર દારા તસગ�ાાોતે િશકણ, રસલીમ અતે સહસ્થી 

સમક બતસ્્ો. આ્ી અિઘાસ�ાર એ આપિ�તી રજ્ીજ ાા્સ મસરરતી સ�ં �ણર જ્સબદસાટ ાોઇ 



વ્�ારમસ ંરબદટલી તથી પણ આપિ�તી અસા ઘરસડ્સ અથ્સ રેતે મ્સર�દર ાા્સ મસરર જ�ા 

સસઘતો અતે સહસ્ દારા વ્�ાર ઘાસ્ે છે રે�ુ ં�િુતિ�ર ાા્સ મસરરતસ �િરમ પ્સસો છે.  

૧.૫    આપિ� વ્્્થસપતતો અયભગમ:-  

�જુાસર સાાસા આપિ� વ્્્થસપત પત્ે સ ર્્સહટ અયભગમ ધાસ્ે છે. 

આપિ�તી અસાો ઘરસડ્સતી ાસમગીાટ બે િ્્� �ર કેતોમસ ંિ્ભસ�ર ાા્સમસ ંઆ્ી છે.  

I. રસતાસયલા શ� થરી આપિ�તી અસાો ઘરસડ્સ મસરર અથ્સ આપિ�તી ધીમી શ�આર 

્ખરે રેતસ પિરભસ્તે ્ેગ્સત બતસ્્સ મસરર જ�ાટ હો્ રે્સ આ્ોજત અતે પગલસતે 

ારન્મસ ંાસખીતે ચેર્ણી, સહસ્ અતે �તુ:્થસપત  

II. જોખમો અથ્સ રોળસઇ ાહરલી આપિ�ઓતસ ાસાણે અથ્સ અસાો, િત્સાણ અથ્સ તસ� �દ 

ાા્સ મસરર આ્ોજતો અથ્સ પગલસઓતે ારન્મસ ંાસખીતે શમત, સજજરસ અતે િત્સાણ, 

આપિ� વ્્્થસપતતો સમ્ અભગમ ૬ (છ) ઘરડો પા આધસ�ાર હો્ છે. 

III. જોખમો અતે સં્ ેદતશીલરસ� ુચોાાસસઇ� �્ રા ્ �લ્સાંત (HRVA)  

IV. આ્ોજત અતે સસધતોતી પ્સરપર ફસળ્ણી 

V. કમરસ િતમસરણ અતે રસલીમ 

VI. પ્સરપર પસરપર્થસતોતી જોગ્સઇ  

VII. સસમસન્ �િુમાસ અતે જ્સબદસાટતે ( સસમસન્ ાટરે) અ��ુપ હો્ રે્ી આપિ� 

વ્્્થસપત �િુમાસ અતે જ્સબદસાટતી સ�પણી અતે. 

VIII. આપિ� વ્્્થસપત ઉદેશોતે પ�ા� �ણર ાા્સ મસરર� ુ િ્યબ� ાસ�તુી અતે ાસ ર્લકી 

વ્્્થસરતંતો ઉપ્ોગ.  

૧.૬ તીિર અતે જ્સબદસાટઓ :-   

૧.૬.૧     ચેર્ણી, સહસ્ અતે �તુ:્થસપત:-  

   ચેર્ણી, સહસ્ અતે �તુ:્થસપત પગલસતો ધ્ે્ આપિ�તે લીધે �તમસલતી હસતી અતે 

હસડમસાટ ઘરસડ્સતો છે. �લલસ ્રાતસ આ્ોજત અતે પમસણ�રુ સચંસલર ાસ ર્ાટરી (SOP)  હસિત 

અતે હસડમસાટ િત્સા્સ અથ્સ ઘરસડસ્સ મસરર ચેર્ણી, સહસ્ અતે �તુ:્થસપત સહસ્તી શા્ 

એરલી સાળ જોગ્સઇ ાાટ છે.  

   � �્ રચેર્ણી, સહસ્ અતે � �્ ર્ર �્થરી મસરર� ુારન્યબર�ુ �લલસ ાલેારા છે � �લલસતી 

�દાતસ આ્સ પ્સસોમસ ં �દશસ� �ચત અતે સાંલત ાારસ હો્ છે. કલેારા ચેર્ણી, સહસ્ અતે 

� �્ ર્ર �્થિર� ુ સાંલત ાા્સ મસરર આસપસસતસ �લલસ, �જુાસર ાસજ્ આપિ� વ્્્થસપત 



સ�ંસમડંળ (�.એસ.ડટ.એમ.એ) અતે મહર�લુી િ્ભસગ સસથે એ્ી પ� �િરઓતે સાંલત મસરર જ્સબદસા 

છે,  

   ાલેારા, આપિ�તસ સમ્ગસળસમસ ંસહસ્, � �્ ર્ર �્થિર અતે �તુ ર્સત મસરરતી લસબંસ 

ગસળસતી ્ોજતસઓ િ્ાસસ્્સ મસરર પણ ્� ુ જ્સબદસા છે. આ્ી ્ોજતસઓમસં ભિ્ષ્તી 

આપિ�ઓતી અસાો ઘરસડ્સ મસરરતસ અતે તીિર અતે અમલીાાણ અ�સુસા �જુાસર ાસજ્ આપિ� 

વ્્્થસપત સ�ંસમડંળ સસથેતસ સાંલતતસ પગલસતો સમસ્ેશ થસ્ છે.  

 

૧.૬.૨    શમત, સજજરસ અતે િત્સાણ:-  

   શમત, સજજરસ અતે િત્સાણ પગલસ આપિ�તી સભંિ્રરસ ઘરસડ્સ ( જોખમ 

અલપીાાણ) મસરર અથ્સ શા્ આપિ�મસથંી ઘસારલસ �ાુશસત� ુપમસણ (સં્ દતશીલરસ અલપીાાણ) 

મસરર આપિ�તી અગસઉથી જ લે્સતસ હો્ છે. સં્ દતશીલરસ ઘરસડ્સતી બસબરતે ખરાસ અલપીાાણ 

ાારસ પણ ્� ુઅ્રસ આપ્સમસ ંઆ્ે છે. �લલો ખરાો અતે સં્ દતશીલરસ ઘરસડ્સ મસરર ચસા 

વ્્્થસરતં (એા અથ્સ ચસા) ાસખી શાર છે.  

I. �લલસમસ ંશમત, સજજરસ અતે િત્સાણ ાોાસણ મસરર� ુલસબંસ ગસળસ� ુઆ્ોજત  

II. િ્િત્મો ખસસ ાાટતે બસધંાસમ અતે સલસમરી િત્મો અતે જમીત ઉપ્ોગ પલસતતી અમલ 

બજ્ણી  

III. િ્ાસસ ્ોજતસઓતી સમીકસ અતે ્ �લ્સાંત, જોખમો અતે સં્ દતશીલરસ ઘરસડ્સ મસરરતી 

ાટરો તાાટ ાા્સ મસરરતી પ� �િરઓ  

IV. ચેર્ણી, ાસહર અતે � �્ ર્ર �્થિર સહસ્તી જોગ્સઇ સ�હર  કમરસિતમસરણ અતે જોખમો 

રેમજ સં્ ેદતશીલરસ સસમસ�ા ્રાર ઓળખી ાસઢ્સ.  

A. ાલેારા, �જલલસ િ્ાસસ અિધાસાટતી સહસ્ લઇતે ઉપા જણસ્ેલસ 

વ્્્થસરતંતો ઉપ્ોગ ાાટતે શમત, શજજરસ અતે િત્સાણતે લગરી િ્ાસસ 

્ોજતસઓ અતે પ� �િરઓ મસરર જ્સબદસા છે.  

B. જોખમ અતે સં્ ેદશીલરસતી ્ચગસળસતી આાસાણીતસ આધસાર, શમત, સજજરસ 

અતે િત્સાણ મસરર �લલો તીચેતસ કેતો પા ધ્સત ારન્ીર ાાશે.  

૧.  �્તજ�ાટ �ાુ્ઠસ પધધરી �તુ:્થસિપર ાા�.ુ ( પસણી,્ીજળટ અતે સચંસા 

વ્્્થસ)  

૨.  આાોગ્ સભંસળ, સ્લરો, શસળસ અતે ા્રસઓ પા આપિ�તી અસાો 

ઘરસડ્ી.  



૩. �ાુ સભંિ્ર િ્્રસાોમસ ંસં્ દતશીલરસ ઘરસડ્ી. 

૪. ચ્્સરથી થરી સં્ દતશીલરસ ઘરસડ્ી. 

૧.૭. ્ોજતસ રૈ્સા ાા્સ બસબર અતે �ઘુસાણસ   

�લલસ ાલેારા, િ્ભસગ અતે �લલસમસતંી બી� સં્ થસઓતસ સહ્ોગથી, �લલસ આપિ� 

વ્્્થસપત ્ોજતસ રૈ્સા ાા્સ મસરર અતે રેમસ ં�ઘુસાસ/ફરાફસા ાા્સ મસરર જ્સબદસા છે. 

I. ાોઇ જોખમમસ ંમહત્તસ ફરાફસા થસ્ ત્સાર. 

II. ાોઇ મોરટ આપિ� બસદ શીખ્સ મેળલસ પસઠ પાથી, અથ્સ 

III. ્ોજતસમસ ંવ્સખ્સ ાારલી સં્ થસમસ ંમહત્તસ ંફરાફસા અથ્સ ાસ ર્િ્શેે દળ (Task Force) 

તસ પસથિમા સભ્ોતી જ્સબદસાટમસ ંથરસ મહત્તસ ફરાફસા થસ્ ત્સાર. 

IV. ાોઇ જોખમતસ પાસામસ ંમહત્તો ફરાફસા થસ્ ત્સાર  

V. ાોઇ મોરટ આપ�ી પછટ મળેલસ બોધપસઠતસ આઘસાર  
 

     

 

 

 

 

 

 



કરણ- 2 સકંટ, જોખમ, િન:સહાયતા અને મતા 

(HRVC) કલન 

DC[;F6F HL<,F DF8[ HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 

  H[DF\ VF5l¿GM BTZM TM/F. ZC[,M CMI V[JF VG[S HMBDMGM ;FDGM DC[;F6F 
Ò<,M SZ[ K[P BTZM sHMBDf VG[ ;\ElJT V;Z s;\J[NGXL,TFf H[ BZ[BZ VFJF 
HMBDMDF\YL 5[NF YTF CMI K[ H[ ;DU| ZFHIG[ V;Z SZTL 38GFVM SZTF 56 V[SFN UFD 
DF8[ YTL GFGL 38GFGL V;ZGL DF+F JWFZ[ YFI K[P  

  GLR[ NXF"J[, SMQ8SDF\ DC[;F6F Ò<,FGF HMBDM4 BTZF VG[ VF5l¿GL V;ZGF 
lJ`,[QF6GF 5lZ6FDMGM 8}\S ;FZ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF lJ`,[QF6GF VF\S0F V[J]\ NXF"J[ K[ 
S[ DC[;F6F Ò<,F :TZ[ SZJFGF VF5l¿ VFIMHGDF\ RS|JFT VG[ NlZIF. N]3"8GF DF8[GF 
SFI",1FL 5|lTEFJ TZO wIFG 5|YD S[lgãT SZJ]\ HM.V[P VFJL 38GF DF8[GM SFI",1FL 5|lTEFJ 
5}Z4 SZFGF TMOFG VG[ A\W T}8JFGL 38GFGF 5|lTEFJ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VF5l¿GL VFJL 
38GFVMGF RMSS; 5|lTEFJGM VFU4 VF{nMlUS VS:DFTM4 DCtJGF VF\TZDF/BFGL 
lGQO/TF VG[ DSFG T}8L 50JFGL 38GFVMDF\ 56 p5IMU SZL XSFI K[P  

  N]QSF/4 T[, -M/FJFGL VG[ HCFH 0}AJFGL 38GF DF8[ BF; IMHGFVM Vl:TtJDF\ K[P 
ZF;FIl6S VG[ VF{nMlUS VS:DFTMGL THJLH SZJL VG[ VFJF HMBDM lGJFZ6 DF8[ VYJF 
T[G[ ,UTL H~ZL 8[SlGS, SFI"JFCL 5Z wIFG S[lgãT SZTL BF; IMHGF 56 Vl:TtJDF\ K[P  

SMQ8Sv! HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 sDC[;F6F Ò<,Ff  

HMBD  ;\EF
JGF 
NZ  

V;Z
GM NZ  

;\J[NGXL,TF
GL S1FF  

;\J[NGXL, 
lJ:TFZMqTF,]SF  

;\J[NGXL, 
J;TL   

5JG O}\SFJM  !  !  ! sGLRMf    

;D]ãL DMHF           

N]QSF/  #  #  ) sC/JMf ;DU| HL<,M   

VFU  Z  Z  $ sGLRMF DCNV\X[ K]8FKJFIF 
XC[ZL VG[ VF{nMULS 
lJ:TFZM sU|FlD6 lJ:TFZM 

  



HMBD  ;\EF
JGF 
NZ  

V;Z
GM NZ  

;\J[NGXL,TF
GL S1FF  

;\J[NGXL, 
lJ:TFZMqTF,]SF  

;\J[NGXL, 
J;TL   

;lCTf 

 VF{nMlUS 
VS:DFTM  

Z  #  & sGLRMf G.I.D.C.  
O.N.G.C. lJ:TFZ   

  

T[, -M/FJ]\  !  !  ! sGLRMf S0L TF,]SM VG[ 
O.N.G.C. lJ:TFZ  

  

E}S\5  !  5  5 sGLRMf    

UZDL  !  Z  Z sGLRMf ;DU| HL<,M   

Z[,J[4 DFU"4  
VS:DFT  

!  $  $ sGLRMf DC[;F6Fvp\hF,F.G4S0L
vp\hF CF.J[  

  

5}Z  #  Z  & sGLRMf ;FAZDTL GNL SF\9[4 WZM. 
A\W lJ:TFZ T}8JFG[4 
T/FJM EZJFG[ SFZ6[ 
;\EFJGF4 ;FAZDTL GNL 
lJ:TFZ  

  

+F;JFN  !  #  # sGLRMf    

DCtJG]\ 
VF\TZDF/
B]\ T}8L 
50J]\P  

!  #  # sGLRMf    

HCFH 0}AJ]\          

BF6DF\ 
,FUTL 
VFUqBF6 
W;L 50JL  

Z  !  Z sGLRMf    



HMBD  ;\EF
JGF 
NZ  

V;Z
GM NZ  

;\J[NGXL,TF
GL S1FF  

;\J[NGXL, 
lJ:TFZMqTF,]SF  

;\J[NGXL, 
J;TL   

.DFZT T}8L 
50JL  

!  Z  Z sGLRMf    

SZFG]\ 
TMOFG  

!  !  ! sGLRMf    

HDLG 
;ZSJL  

!  !  ! sGLRMf    

R[5L 
ZMURF/M  

!  !  ! sGLRMf    

5X]ZMU  !  !  ! sGLRMf    

BMZFSL h[Z  !  !  ! sGLRMf    

A\W T}8JF  !  !  ! sGLRMf HL<,FDF\ WZM. A\W 
VFJ[, K[   

  

VF\TlZS 
VXF\lT  

!  !  ! sGLRMf    

  

 મતાઓ ુ ંિવ લેષણ  

લોકોની પરંપરાગત રીતે સકંટનો સામનો કરવાની ક્ષમતા  

સકંટ પવૂર્ ચેતવણી પવૂર્ તૈયારી શ આતનો રીસપો સ 

પરુ િવભાગ,સમદુાય ારા પાણીના 

તર પર નજર રાખવી 

નિક્ક કરેલા ઉંચા થળે 

થળાતંર  અને બચાવ 

ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાવ, 

પ્રાથિમક સારવાર 

વાવાઝોડુ  ારા માિહતી મેળવવી સલામત થળની 

ઓળખ, થળાતંર 

શોધ અને બચાવ, 

પ્રાથિમક સારવાર 



ભકંૂપ ના સલામત થળની 

ઓળખ 

શોધ અને બચાવ, 

પ્રાથિમક સારવાર 

દુ કાળ પચંાગના આધારે વરસાદનુ ં

આંકલન, ઠ મિહનામા ં પવન 

અને વાદળની િદશા અને ગિતના 

આધારે આંકલન 

ઘાસચારા અને અનાજ 

સગં્રહ, કુવા અને 

તળાવ પાણીના 

વપરાશના િનયમ 

ઘડવા,   

પાજંરાપોળ, પરબ 

અને ઘાસચારા ડેપો 

શ  કરવા 

ઓ ોિગક / કેિમકલ લોકોને આ અંગે અનભુવ નથી 

 

 

GNLVM VG[ A\WM  

           VF Ò<,FDF\ ;FAZDTL DM8L GNL K[P ;FAZDTL GNLGM 5|JFC p¿Z[ VG[ 
JFIjI[ VDNFJFN TZO JC[ K[P DM;DL GNLVMDF\ ~5[64 5]Q5FJTL4 VG[ BFZL GNLGM ;DFJ[X 
YFI K[PDC[;F6F Ò<,FDF\ WZM. A\W TFP ;T,F;6F BFT[ VFJ[, K[P ZFHI l;\RF. lJEFUGF 
lGI\+6 C[9/ V[SH T/FJ YM/ TFP S0L BFT[ VFJ[,]\ K[P 

       GNL             TF,]SF[           ;\ElJT V;Z 5FD[ UFDF[ 
 
!P;FAZDTL GNL !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 

 
$P 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 

 
!P~5[6 GNL  !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 
*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 

 
!PBFZL GNL  !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 
)PSZ;G5]ZF sJ[65]ZFf 
!_PUDFG5]ZF 
!!P.H5]ZF 
!ZP5F,H 

                                                                                           !#PDUન।  

 

 
 



પ્રક-3   સસં્થ્ક�ય થાળ�ય અનય પથઅ 

 આપિ�યવ�યસ્થપઅપ� ં થાળ�યરથજ�ય્કથષય 

 

 
 

 

 



State Disaster Response Structure           
    માહ�તી� ુઆદન પદાન- ચેતવણી 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDMC 
Nodal Officer(RAC)

Dy Collector-Prant Officer

Block Level Line 
Department Mamlatdar

Line Department (Distt)

Irrigation

Road  & Building (State & 
Panchayat)

Forest

UGVCL 

Distt Health Officer

Water Supply

Transportation

Police 

Central Department

Western Railway

NHAI

 �જલપથયઆપિ�યવ�યસ્થપઅપ�યંસસં્થ્ક�ય થાળ� ં

 

  

 

 



િનમનનીી�ત િવવાાગ આઆિિ  વવયવાઆન પન વામાક રન વ ં�તે ્ામ ્ંતા િવવાાગ ાે. આ  

િવવાાગના પિતનીનીધને આઆિિ  વવયવાઆન રિમતીમાક રામેન ્ંવા.   

ક ય હોદો આપિ�યવ�યસ્થપઅય થમાય્થ�ા 

1 કને્કંરી આઆિિ  વવયવાઆનની રમસ પ્ રિિધ�ુક  વવયવાઆન 

2 િનવારી અિન્ ્ને્કં 

રી/નગડન અિન્ાં� રી 

�ખુવ રક્ નન અને  વવયવાઆનમાક રહવગા ્ંવગ. 

3 પ��ુરી ્રીના આકચાવત  ્ામાીં�ના અમન માક� ્રીના યતંના તમામ િવવાાગ 

રાવે રક્ નન ્ં્ુક. 

4 નાવબ ્ને્કં  નગડન અિન્ાં� રી ને રક્ નન અને  વવયવાઆનમાક 

રહવગા ્ંવગ. 

5 ્રીના િવ્ાર અિન્ાં� ્ને્કંરી રાવે ંહ� ્ામાીં� માક� રક્ નન અને 

 વવયવા ્ંવી. 

6 ્ાવરઆાન્  રનેં - 

માાર અને મ્ાન (ંા�વ)  

માાર અને મ્ાન રબકનીત ્ામાીં�ની દ�� �ં� ્ંવી. 

�ાર ્ં�ને � ૂ્ શાન આ્ાંણી, ં�આેં�ા�ુક આવગરન 

રનામતી ધનડક વાે �ં.  

7  ્ાવરઆાન્  રનેં - માાર 

અને મ્ાન (આકચાવત)  

સામવ િવયતાંમાક માાર અને મ્ાન રબકનીત ્ામાીં�ની 

દ�� �ં� ્ંવી. 

8 ્ાવરઆાન્  રનેં (િર�ચા ) ડ�મ, રળાશવગ, �્નાન અને અનવ િર�ચા ના માળ�ા અને 

િમી્તગ રબકનીત ્ામાીં�ની દ�� �ં� ંા�વી અને 

 વવયવા ્ંવી.  

9  ્ાવરઆાન્ રનેં 

(�.ુ�.વી.રી.એન.) 

વીર રેવાધ અને તેની િમી્તગની દ�� �ં� ંા�વી અને 

 વવયવા ્ંવી. 

10  ્ાવરઆાન્  રનેં (આાણી 

�ું વઠગ) 

આાણી �ું વઠા રેવાધ અને તેની િમી્તગની દ�� �ં� 

ંા�વી અને  વવયવા ્ંવી. 

11 રનંન મેનેરં - �ૂંરકચાં  �ૂંરકચાં રેવાધ અને તેની િમી્તગની દ�� �ં� ંા�વી 

અને  વવયવા ્ંવી. 

12 ્રીના હ�ીવ ધનઓરં (CDHO) યવાયસવ રેવાધ,  મંરનરી રેવાધ, દવાનગ �ું વઠગ 



અને આંગગવ રકવાળની  િુવનાધની દ�� �ં� અને 

રક્ નન ્ં્.ુ 

13  આું�નક�નડનક ધઓ આગનીર નાાનં્ગની  ું કા, રનામતી, અને ્ાવદગ- વવયવા�ુક 

આાનન ્ંાવ્ુક.  

14 ્રીના િશકણાિન્ાં� આઆિિના રમવમાક શૈકીણ્ પ્ રિિધની દ�� �ં� ્ંવી. 

15 �ીનાાગડાાન મેનેરં – �હ�ં  

�ું વઠા ્ગઆ� �ંશન 

રક્ કની �વૂર તૈવાં�માક અને આઆિિ દંમવાન અ  

�ું વઠગ અને અનવ મહહવની રામસીધ આહઓચાડવાની 

 વવયવા ્ંવી. 

16 આગકર  ધનઓરં યવાિન્ રિામકડળગ રાવે ંહ� આઆિિ  વવયવાઆનની 

પ્ રિિધ માક� નગ�યક�્ રહવગા આઆવગ. આગકર  

િવયતાંમાક ્ામ ્ંતા નગ્ગની રનામતી માક�  વવયવા 

્ંવી.  

17 �ીના વનરકં ક્ યવાિન્ રિામકડળગને નગ�યક�્ અને ક�્ની્ન રહવગા 

આઆવગ. ઓગ �ંયક નડઆાકર મેનક અને ઓગ �ંયક િવયતાંની 

િમી્તગની રનામતી બાબતે દ�� �ં� ંા�વી. 

18 ચેંમેન-રામા્ર્ નવાવ ંાહત અને �નુઃવરરન ્ામાીં��ુક િનં�કણ અને 

રામા્ર્ નવાવ  વવયવાની દ�� �ં�. 

19 

 

 

નાંારભવરી  ંારનૈિત્ અને વહ�વક� પ્નગના હન ્ં� આઆિિ 

 વવયવાઆનની ્ામાીં�ને રંળ ્ંવા પવારગ ્ંવા. 

રહ્ાં અને રક્ નન માક� નગ્ગને પેનંત ્ંવા.   

20 રકરદ રભવરી નીિત િવષવ્ પ્નગમાક ંા�વ અને �્ન� રં્ાં રાવે 

રક્ નન 

 

21 ્રીના આકચાવતમાકવી બે મનહના 

પિતિનનીધ 

આઆિિ  વવયવાઆનમાક ્રીનાના તક ને રહવગા ્ંવગ 

મનહનાધના પ્નગ અને ેનડં રયક�ર આં  વાન 

આઆ્.ુ 

22 નાાનં્ રમાર રકાઠનના બે �વૂર ચેતવણી વાે �ં ેવી ્ામાીં� વવમુાક વવ ુનગ્ગ 



પિતિનનીધ   નુી આહઓચે તે માક� યવાિન્ રિામકડળગ રાવે રક્ નન 

્ં્ુક. આઆિિ  વવયવાઆનની પ્ રિિધમાક ર�દુાવની 

રામેનાીં� અને વાાીદાં� વનાંવી. રં્ાંરીને 

િવિવન આઆિિ  વવયવાઆન ્ાવર મગમાક વગગવ અીવામ 

�ાે  અીવપાવ આઆવા.  

23 દ �ં્ નાિમ�્  રકયવાધના એ્-

એ્ પિતિનની  

રિામકડળગ રાવે મળ�ને મહહવની માનહતીને નગ્ગ  નુી 

આહઓચાડવામાક મદદ ્ંવી, રાવ રહ્ાં માક� નગ્ગને 

માારદશરન આઆ્ુક અને આઆિિ રમવે રમારમાક શાકિત 

અને રૌહાદર� ુક વાતાવંણ બનાવી ંા�વામાક રહવગા 

્ંવગ.    

24 વેઆાં� એશગરીએશનના બે 

પિતિનનીધ 

્કગ્ક�ના રમવમાક ંાહત રામસી એ્ઠ� ્ંવામાક અને 

નગ્ગ  નુી આહઓચાડવાની  વવયવા ્ંવામાક રં્ાં અને 

અનવ એરનરીધને નગ�યક�્ રહવગા આઆવગ અને આ 

રમવ દંમવાન રમા�ગં� ન વાવ અને ન્�મતગ  બૂ ર 

વની ન �વ તે� ુ વાન ંા�્.ુ  

 

 અિનિનવમનગ રકદવર  

આઆિિ  વવયવાઆન નનાન બનાવવગ એ  રુંાત આઆિિ  વવયવાઆન અિનિનવમ 2003 અને ંાષ્�વ 

આઆિિ  વવયવાઆન અિનિનવમ 2005 હ�ઠળ ઓં�વાત ાે. ત�્ાઆંાકત ંાષ્�વ આઆિિ  વવયવાઆન 

રિામકડળ દાંા દ �ં્ ંા�વને આઆિિ  વવયવાઆન નનાન બનાવવા માક�  ચૂના અને માારદિશ�્ા 

આઆેન ાે. 

 રુંાત આઆિિ  વવયવાઆન અિનિનવમ 2003 �રુબ પ્ંણ 6 માક ્નમ 15, આેકા ્નમ (1,2 અને 

3) રિામકડળના ્ાવ�માક આઆિિ  વવયવાઆન નનાન અને ંણનીિતની માારદિશ�્ા �ડવા �ાે  ચૂના 

આઆવામાક આવી ાે. 

1.ંાષ્�વ આઆિિ  વવયવાઆન અિનિનવમ 2005 �રુબ  આ અિનિનવમની ્નમ 18 માક આેકા ્નમ 

(1,2 અને 3) �રુબ ંા�વ રિામકડળે આઆિિ  વવયવાઆન �ાે નીિત અને નનાન બનાવવાના ંહ�શે.  



્રીના આઆિિ  વવયવાઆન નનાનમાક ્રીના અને ંા�વના રિામકડળના ક�્નગ-નીાન આનંઆેક રકદવર 

અને રં્ાંરીના અનવ અિનિનવમ અને નીિતધને  વાનમાક નેવાના ંહ�શે. રમવાકત �ં બદનાતી 

નીિતધ, િનવમનગની રમીકા ્ં� ર ં�  નુાંા ્ંવાના ંહ�શે. નનાનને ્ાવરંત ્ંવા માક�ની 

રગાવા   રુંાત આઆિિ  વવયવાઆન અિનિનવમ 2003 ના પ્ંણ 13, ્નમ 32 �રુબ ્ગ આણ 

િવયતાંને આઆિિસયત �્ આઆિિ રકવિવત �હ�ં  ્ંવા માક�  વવયવાઆન નનાનમાક ર ં� રગાવા  

 ચૂવવામાક આવી ાે. આ રગાવા ધ નીચે �રુબ ાે ;�વાક આઆિિ આવી હગવ અવવા તગ આઆિિનગ 

�તંગ હગવ  

અ. આ િવયતાં એ્વી વના �ં ્રીનામાક પરંાવેન હગવ તગ ્િમ્નંરી અને બ. એ્ ્રીનામાક ર 

પરંાવેન હગવ તગ ્ને્કંરી રહવ �ં તેનગ અહ�વાન ંા�વ રં્ાંને મગ્નશે. ંા�વ રં્ાં આ 

અહ�વાનના આના �ં રં્ાં� �હ�ં નામા દાંા અવવા તગ બહગળ� પરાં નંાવતા રમાચાં આ ગ દાંા 

આઆિિસયત અવવા આઆિિ રકવિવતની �ગષણા �ાે �હ�ં ના� ુબહાં આાડશે. રબકનીત રિામકડળગ 

(ંા�વ રિામકડળ, ્િમ્નંરી, ્ને્કંરી, િવવાાગ અને અનવ એરનરી) �ગષણા ્વારના રમવવી �ત 

 નુી અવવા રમવાાળગ વનાંવામાક આવે તે દંમવાન આણ આઆિિ  વવયવાઆનના રકદવરવી આગતાની 

ઓંર િનવાવશે. ્િમ્નંરી, ્ને્કંરી અને એરનરીના વડા આઆિિને  વાનમાક ંા�ીને આગતાના 

ંગરબંગરના ્ાવ� �નુતવી ંા�ી શ �્ અવવા ંદ ્ં� શ્શે. ્ગ આણ �ાર ્રીના અવવા એ્ �્ બે 

્રીનામાક ્ગ આણ આઆિિની  નાણ દ��ાવ અવવા આઆિિ આવે તગ પાકત અિન્ાં�રી અને અવવા 

્ને્કંરી રબકનીત ્રીના રિામકડળના રક્ નનવી ્રીનાના િવયતાંને આઆિિસયત �્ આઆિિ 

રકવિવત �હ�ં  ્ં� શ્શે.  

ઘમઅથયિઅ�તંકયસસંથરયરતં: 

્ોઇ૫કયઆ૫િરઅથય સર્થર્યિઅ�તંકય થમાયસસંથરયવ�યસ્થય થ�રંય હથયઅમયતથતરય

તઅમય��યછન. આ૫િરયદરમ�થઅયઆ૫િરયવ�યસ્થ૫અયમક યઘયથરથય પઅથયયથ થયંઆયરમયસસંથરય

વ�યસ્થયપકથપમયઅમસનયઆપનપમયછન. 

આપિ�અથયપ�રકથ નય ા્યરનઅમય સરઅનયપમઘનય્ોઇયસસંથરયવ�યસ્થયારર થાળ�યંંોરયથઇય

��/��મકયપડાયરનયથયસજંોગો થ,ં �ૂરયસસંથરય્થ�રિયવનેદાપ�યંઅન� �થયયપનરમયવ��્ર, આપિ�ય

વ�યસ્થપઅઅમય સર્થર્ય્થ ગમરકય થમાયંપનપય ા્ય યરોઘયયગરઅમયસસંથરયવ�યસ્થય્�િઅ�રય

્રયથય થમાયઆયમયસયપરય ા્યારરય થાંથપ�યરથથ્થાપ્ય �અ:સ્થપઅય્�િઅિ�રય્રવન: 

ષ્ક��રયરા�ડ�ોયસસંથરયવ�યસ્થય(િસન ન્સથઇઇડયરા�ડ�ોય્ોમમ�િઅ ા્વઅ) 

 માપમફોઅ 



ર થ યિઅ�તંકય્કયંથરનયમાપમફોઅય રૂથયપથડયથ થયંઆયનપયછન. 

 યૈ્�લપ્યસસંથરયવ�યસ્થ 

સસંથરયવ�યસ્થયસયપર/સસંથરયવ�યસ્થયારર થાળ�યં�મૂકયપડયથઅનયપમઘનય

ર થ યવ�યસ્થયસયપરય અનયસસંથરયરતંયત પય્ઇય��યષયમયપકયપ�રણસ્િરય

ઉભમય્યથઅમયસભંથયઅથયહો�યછન. સસંથરયવ�યસ્થયંોરયથઇય��યરનયથયપસગંનય

આયમયસસંથરયસયપર/ારર થાળ�યં્થ�રરરયતઅનયરનયરકરનય �અ:સ્થિપરય્ઇય��ય

થ�થયં્�ઘમયપ�રણસ્િરઅમયગભંમરરથઅનયપક થયંપઇઅનયઅમસનઅમયયૈ્�લપ્યવ�યસ્થઅોય

ઉપ�ોગય્રયથ થયંઆયવનય: 

 સનમાપથઇમયસસંથરયવ�યસ્થય: ષ્યયંરયર થ યસસંથરયવ�યસ્થયંોરયથઇય��ય ા્યરરરય

જયસનમાપથઇમયસસંથરયવ�યસ્થયસથચ�ય્રકયદાયથ થયંઆયવન. આયમયસયપરયર થ યપસગંનય

સથચ�યરહાયછનય 
 

સનરયકમ, રથહર  અનય �અ: સ્થપઅય 

યસનરયકમયષયઆપિ�યપહાપથઅમય યૂરયરૈ�થરકયસથ ન્યસતંોિિરયછન . આયઅથરકયઆફરય

પહાપથયરનઅમયસભંથયઅથયઓયિય નેય�ક્થરકય ાન યરોયઆ્ણસ ્યઆયમયપડાપયઆફર થં્ મયતસમય

વ્થ�ય અનય�અ થપપ�યંપ �્ વથઅયઓ�ંય્થ�યછન. ડકસ�ક્મયઓપરાવઅયસનનમરય્પન્મરય્સનરકય

 હકસથગરયંથરનયસરરય૨૪ય્પથ્ય્ં�ોપયલ યસપથયયથયપથછાઓયષ્યઆવ�યઆયપ્થરઅમય

આફરોયપહાપથયંસ �સરયસનરયકમયદથરથયપ�્ વથઅઅમયવ્�રથ થયઘમથડોય્રયથઅોયછન. �જલપથ થયં

્ોઇયપકયસ્ાનય અનયસ �નયઘમરમય્ોઇયપકયપ્થરઅમયઘમઅથય –��ઘરમઅથયસથ નયપિરસથદયપ�ક�થઅનય

યનગય ાનયરથહરયતસથયઅમય્થ ગમરકયિયઅથયિયપતંનયઆરંભમયવ્થ�યરન જય�જલપથયરથચ�્ થયસરરાઅથય

સતંોિિરયર થ ય િિ્થરકશમઓયસથ ન્યજલરકયસં્ પઅયરથંમયવ્થ�ય અનયથયરકરય  પયથરકયહા� �ય

જલરકયસં્ પઅય થમાઅમયઆયવ�યસ્થયછન.  

યેથર્� �યદરિ �થઅય �રય ા્ય િરભથરાયયરસથદઅમયપ�રણસ્િર થયંપહપસમયયાયથયહા� �ય

રથચ�્ થયસરરાયઆગોરરથયઆ�ોજઅય અનય યૂરયરૈ�થરકઅથયભથગયલપનયરથચ�્ થયસરરાય્ં�ોપયલ ય૧ય

��અ્મયવલય્રયથ થયંઆયનયછન. જ�થં્ મયગથ યસરરાયસનરયકમય અનયસદંાવથવ�યહથરઅમય્થ ગમરકય

હથ્યિરયથ થયંઆયનયછન. આયદરિ �થઅયરથચ�્ થયસરરાયસ્થિઅ્ય્કથષયરથચ�્ થયઆપિ�ય

વ�યસ્થપઅય�ોજઅથયરૈ�થરય્રયથ થયંઆયનયછનયે થયંસ્થિઅ્યસસંથિઅોઅમયઉપપઉિમયવોિય અનય

તસથયય અનયરથહરય્થ ગમરકઅમયવમહૂયરસઅથ ,  હથયઅથયઅતંરોઅમય્�સમઅોયસ થયનવય્રયથ થયં



આયનયછન. ય�� થયંઆયસ ગય�ોજઅથપ�યંષસ.ડક.આર ,ષઅયપરયપકય પડાવઅયઆયગથાથ થયં �કરય

્રકયપનયથ થયંઆયનયછન.  

આફરયઆયયથઅોય્ોઇયિઅિશરયસ �યહોરોયઅ્મયથ�થરાયસ્થિઅથ્યય�હયમકયરતંઅમય

આર�ર્યસં્ પઅઅમયસ્થસકમયહા� �ય ો્ડકપપ�યઆ�ોજઅયસ �થરંરાય્રયથ થયંઆયનયછનય અનયરનય

દરિ �થઅયજકથરમયંથ મઓયકિરઓઅમયસિ કથય્રકયભિય � થયંરનય �અરથયિરરરયઅય્થ�યરનય

 થમાઅમય્થા�યરથંયથ થયંઆયનયછન.  

્ોઇયપકયઆપિ�યરો્કયવ્થરમયઅ્મયપરં� �યરનઅમયસથ નઅમય �યરરૈ�થરકય અનયસજજરથ્મય

રનઅમયભ�થઅ્ય સરોયરમવરથ થયઘમથડોયજલરય્રકયવ્થ�યછન. યાકયઆફરયસથ નય યૂરયરૈ�થરકયષય

જયષ્ થતયિય્લપયહોયથ્મયસ્થિઅ્યસન�દથ� થયંક રથયયિરઅય્થ�યરનયજલરકયછન.  ેય નય�નય

��જરથરયરથજ�યઆપિ�યવ�યસ્થપઅયસ�થ ંડંાયદથરથય  પમયતઅનપયઆફરયજોં ય

વ�યસ્થપઅય્થ�રક ય્્કયસન�દથ�યસરરાયિયિયિયસન�હોય થમાયરથપમ ય્થ�ર્ ોપ�યઆ�ોજઅય

્રયથ થયંઆયનયછન. આયઉપરથરંયસ �થરંરાયઆફરયસથ નયપયરયરૈ�થરકઅથયિયસથરઅનયિયિયિય

 થધ�ો ોય્્કયજઅ���િરયપકમયિયિયિય્થ�રક ોયદથરથયપો્ોયયાસનયપહપસથડયથ થયંઆયનયછન.  

આયઉપરથરંયસતંોિિરયિયભથગોયેયથય ા્યપોાપસ , પસંથ�ર,  થગરય અનય ્થઅ , યઅય

િયભથગ, િવકક, આરોગ�યયગનરાઅનયજલરકયસં્ પઅ થયંરહકય્થ ગમરકય્રયથય થમાય્�ાસરય્રયથ થયં

આયનયછન , રથચ�્ થયસરરાયરથથ્થાપ્યપિરસથદય થમાયપથ�ઇઅય િિ્થરકશમઓઅમયિઅ ન�્ ય્રયથ થયં

આયનયછન. ર થ યપથ�ઇઅય િિ્થરકશમઓઅનયઆપિ�અથયસ �નયસ�ગય અનયસર ર્યરહાયથય

જકથયયથ થયંઆયનયછન.  

રથચ�્ થયસરરાયઉપપઉિય્રયથ થયંઆયનપયવોિય અનયતસથયઅથયસથિઅોયપથઇફયે ા્મ , 

પથઇફયર�ગ, રોપ, જઅરામર, રન જયયરસથદય થપ્ય�તંઅનય્થ�થરણનયરયણસ્િર થયંહો�યરનય થમાયરનઅમય

 થ પરદથરશમઓયદથરથયભરિર્યસ્થસકમય્રકયપનયથ થયંઆયનયછન.  

રથહરયષયઆફરયદરમ�થઅયર્થયઆફરયતથમરથયતથદયઅોયરત ોયછન. આફરિ્ય્�નપય

પ�્ વથઅઅથય્થરકનયવ��્રય થઅિસ્, વથ�રરક્યર્થયઆિ ર્્યરકરનયભથગંમયપડ�ોયહો�યછન. ેયવ�ણ્રય

 ્યથયસન�દથ�યઅનયસ થજ થયંફરક્મયરનયપગભરય્ઇયવ ા્યરનય થમાયસર્થરશમઅમયદથરથયપનયથ થયં

આયોયિઅકર�યસયાપરકયછન.  

 

 

 

                                            



કરણ-4 –રોકથામ અને ઉપશમની કાયયોજના 

            આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમન(મીટીગેશન)ની કામગીરી અને િબન 

માળખાગત કાય  કરવા. માળખાગત કામમા ંબાધંકામ અને આનસુિંગક કામગીરી  જોખમ હળવ ુ

કરવામા ં મદદ કરે. િબન માળખાગત કાય મા ં જનજાગિૃત, ક્ષમતાવધર્ન, યવહારમા ં બદલાવ, 

સલામતીના િનયમો ઘડવા અને લાગ ૂકરવા વા કાય  કરવા. 

ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કાય  નીચે મજુબ  બે પ્રકારના છે; 

1. માળખાગત કાય  : થળ પર બાધંકામ અને એ જીનીયરીંગ, ભૌિતક કામ. 

2. િબન માળખાગત કાય  : અ યાસ, સશંોધન, િનયમો, નીિતઓ, ક્ષમતાવધર્ન વગેરે કામગીરી. 

DDMP મા ં દરેક સકંટ સબંિંધત આવા કાય નુ ંઆયોજન કરી િવિવધ િવભાગના ં કાયર્ક્રમોમા ંસાકંળી 

શકાય. દા.ત. મનરેગાના ંકાય મા ંપરુ રક્ષકપાળા, વકૃ્ષા રોપણ વગેરે કરવાની પરુ િ થિતને અટકાવી 

શકાય. આવાસ બાધંકામમા ંસલામતીના ંધોરણો દાખલ કરવાથી ભકંૂપની અસર ઓછી કરી શકાય.  

દરેક િવભાગ પોતાની કાયર્ યોજનામા ંઆવા કાય  સમાિવ ટ કરે તેનુ ંસકંલન DDMP અમલ કરનાર 

કરી શકે. આવા કામોની વાિષર્ક સમીક્ષા કરી તેમા ંજ રી સધુારા વધારા કરતા રહવે ુ.ં  

 િવકાસલ ી કાય મોમા ંDRR ની કામગીર નો સમાવેશ 
િવકાસના કાયર્ક્રમોમા ંDRR ની કામગીરી સાકંળી લેવાથી જાનમાલના ંનકુસાનને ઓ  કરવામા ંમદદ 

થઇ શકે. આ ઉપરાતં જીવનિનવાર્હની કામગીરી મજબતૂ કરવામા,ં તાલીમો અને ક્ષમતાવધર્ન ારા 

માનવ સસંાધન સહાય કરવામા,ં વા ય, પાણી, આવાસ વગેરે કાયર્ક્રમો ારા આપિ ઓનુ ંજોખમ 

ઓ  કરવામા ંસહયોગ મેળવવો. 

રા ટ્રીય અને રા યની િવિવધ િવકાસલક્ષી યોજનાઓ સમદુાયનો સામાજીક-આિથર્ક િવકાસ કરવામા ં

મદદ પ થઇ શકે. આવી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાકંીય સહયોગ ારા ઘણા લોકોને આવરી લઇ 

શકાય તેથી DRR ને મખુ્ય પ્રવાહમા ંલાવવાથી િવકાસની યોજનાઓ ારા સલામતી, જોખમ અને 

િનવારણમા ંઘણુ ંયોગદાન મળી શકે. 

રા ટ્રીય અને રા યની યોજનાઓને સાકંળી લેવા માટે નીચે મજુબ કામગીરી કરવી.   

િવકાસ યોજનાઓમા ંઆપિ  જોખમ ઘટાડાને સાકંળી લેવાની શક્યતાઓ  

 



િવભાગ/રા ટ્રીય અને રા યની 

યોજનાઓ 
કાયર્ પગલાઓ (સભંિવત) 

આવાસ અને જાહરે િનમાર્ણ 

ઇ દીરા આવાસ યોજના, 

સરદાર આવાસ યોજના  

અ ય આવાસલક્ષી કાયર્ક્રમો 

સવર્ િશક્ષા અિભયાન િમશન 

આપિ  જોખમ યવ થાપન કાયર્ક્રમ 

સલામતી ઓિડટ 

લોક િશક્ષણ અને જાગિૃત માટે ટેકનોલોજીના િનદશર્નો તૈયાર કરવા. 

કિડયા કારીગરોને સલામત બાધંકામ અંગે પ્રમાિણત કરવા. 

આ અંગેના તાલીમકારોની સપંકર્ સિૂચ તૈયાર કરવી.   

સકંટ સભંિવત િવ તારોમા ંસલામત બાધંકામ અંગેના નીિત િનયમો 

ઘડવા અને લાગ ૂકરવા. 

બધા જાહરે િનમાર્ણ અને આવાસ કાયર્ક્રમોમા ંિવશેષ જ રીયાતવાળા 

જૂથો માટે ખાસ બાધંકામ સગવડ ઉભી કરવી.  

 

પાણી અને વ છતા 

રાટ્રીય ગ્રામીણ પેયજલ કાયર્ક્રમ.  

વજલ ધારા, 

સપંણૂર્ વ છતા અિભયાન.  

વરસાદી પાણીનો સગં્રહ 

ભગૂભર્ જળ સચંય અને સગં્રહ  

પરુ રક્ષક િદવાલો, આડાશ પાળાનુ ંબાધંકામ વગેરે 

રોજગાર અને કુદરતી સસંાધનોનુ ં

યવ થાપન 

પ્રધાનમતં્રી ગ્રામો ોગ યોજના  

મહા મા ગાધંી રા ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર 

ગેરંટી યોજના. 

સકંિલત જળ ાવ િવકાસ કાયર્ક્રમ.  

મનરેગા તથા સકંિલત જળ ાવ િવકાસ કાયર્ક્રમ હઠેળ પરુ 

િનયતં્રણ,  

દુ કાળ િનયતં્રણ, વકૃ્ષારોપણ ારા જમીન સધુારણા,  

જૂના પરંપરાત પાણીના ોતોને પનુઃજીિવત કરવા  

વરસાદી પાણીના સગં્રહ વા કામોને પ્રાથિમકતા આપવી.  

  

આરોગ્ય  

 રા ટ્રીય ગ્રામીણ વા ય િમશન, કામના 

બદલામા ંઅનાજ,  

 રા ટ્રીય અ  સરુક્ષા િમશન,  

 108 એ યલુ સ સેવા,  

 રા ય એઇ સ િનયતં્રણ કાયર્ક્રમ.  

આપિ  અંગે ઇમરજ સી લાન તૈયાર કરવા  

હો પીટલોમા ંમોકડ્રીલ કરાવવા.  

આરોગ્ય અને અ  સરુક્ષા યોજના હઠેળ ચાલતી પ્રવિૃ ઓનુ ં

સમદુાય ારા દેખરેખ કરાવવી. 

 



િવભાગ/રા ટ્રીય અને રા યની 

યોજનાઓ 
કાયર્ પગલાઓ (સભંિવત) 

 િશક્ષણ 

સવર્ િશક્ષા અિભયાન  

 

માળખાગત સિુવધાઓમા ંસધુારો કરવો.  

િવશેષ જ રીયાત વાળા જૂથો તથા િવકલાગં બાળકો સિહતના જૂથો 

માટે યોગ્ય સગવડો તથા શૈક્ષિણક પ ધિતમા ંસધુારો કરવો.  

જોખમ િનવારણની જાગિૃત માટે શૈક્ષિણક સાિહ ય તૈયાર કરવ ુઅને 

તેન ુિવ તરણ કરવ.ુ 

િશક્ષકોને તાલીમ આપતી સં થાના અ યાસક્રમોમા ં આપિ  

યવ થાપનના િવષયને સામેલ કરવા.  

િવ ાથીર્ઓ, િશક્ષકો અને શાળાના વહીવટી કમર્ચારીઓને જીવન 

રક્ષક તાલીમો વી કે પ્રાથિમક સારવાર, શોધ અને બચાવ તથા 

તરવૈયાની તાલીમો આપવી. 

શાળા યવ થાપન કિમટી ારા આપિ  યવ થાપન લાન 

બનાવવા અને મોકડ્રીલો કરવી. 

 

 જોખમ ુ ંહ તાતંરણ 

આપિ ઓના સભંિવત જોખમનુ ંહ તાતંરણ કરવા માટે વીમા યોજનાઓની ભિૂમકા મહ વની છે. છે લા ં

દાયકામા ં કુદરતી અને અ ય આપિ ઓ સામે જાન-માલના રક્ષણ માટેની િવિવધ વીમા યોજનાઓનો 

પ્રચાર-પ્રસાર વ યો છે. જાન-માલ, િમ કત, વા ય, મજૂર ક યાણ અંગેની િવિવધ સરકારી 

સહાયવાળી વીમા યોજનાઓનો પ્રસાર થયો છે. આવી યોજનાઓ મખુ્ય વે યિક્ત, કુટંુબ અને િમ કતને 

લગતી હોય છે. DDMP ના ં આયોજનમા ં આવી િવિવધ યોજનાઓને સાકંળી લઇ સમદુાય આવી 

યોજનાઓને જાણે અને ઉપયોગ કરે તે માટે પ્રય નો કરવા. ખાસ કરીને સરકાર પ્રાયોજીત વીમા 

યોજનાઓ િવશે સમદુાય જાણે અને જોડાય તેવા પ્રયાસો કરવા. જાગિૃત અને ક્ષમતાવધર્નમા ંપણ આવી 

માિહતી આપવી.  

 સં થાગત આયોજનો 
આપિ ના અિધિનયમ મજુબ દરેક િવભાગ પોતાની પ્રવિૃ  અંગે આપિ  યવ થાપન લાન 

બનાવવાના હોય છે. નુ ં  DDMC સાથે સકંલન કરવુ.ં આ ઉપરાતં િજ લામા ંઆવેલ િવિવધ ભવન, 



થળ યા ંઘણી સખં્યામા ંલોકો ભેગા થતા હોય અને સકંટની સભંાવના હોય તેના અલગથી સલામતી 

ઓિડટ અને આયોજન થાય તે જ રી છે. આવા થળો નીચે મજુબ હોઇ શકે.  

િજ લા કક્ષાના તમામ િવભાગો ારા િજ લા આપિ  યવ થાપિજ લા કક્ષાના તમામ િવભાગો ારા િજ લા આપિ  યવ થાપન સિમતીના સકંલનથી લાન ન સિમતીના સકંલનથી લાન 

બનાવવાના રહશેેબનાવવાના રહશેે. . મા ંઉપશમનમા ંઉપશમન((મીટીગેશનમીટીગેશન)), , પવૂર્તૈયારી અને પ્રિતભાવનો સમાવેશ કરવાનો પવૂર્તૈયારી અને પ્રિતભાવનો સમાવેશ કરવાનો 

રહશેેરહશેે. .   
 શાળા સલામતી લાન 

શાળા સકુંલ બાળકો માટે સૌથી સલામત થળ હોવુ ંજોઇએ. િજ લામા ં િશક્ષણનો અિધકાર 2008 હઠેળ 

SMC બનેલી હોય છે. તેના સકંલનમા ં રહી દરેક શાળામા ંસલામતી લાન બનાવવા. આવા લાન 

હઠેળ શાળાઓ સલામત બને અને િવ ાથીર્ઓ અને િશક્ષકોનુ ંક્ષમતાવધર્ન થાય તે માટે DDMP મા ં
આવા શાળા તરના લાનની િવગતો સામેલ કરવી.રા ટ્રીય શાળા સલામતી કાયર્ક્રમ હઠેળ શાળાના 

િવ ાથીર્ઓ, િશક્ષકો અને વાલીઓની સહભાગીતાથી દરેક શાળા આપિ  યવ થાપન લાન 

બનાવવાનો હોય છે. આ લાનના મખુ્ય હતેઓુ નીચે મજુબ છે:   

 શાળાના ભવનનુ ંજોખમ, િનઃસહાયતા અને ક્ષમતાઓનુ ંઆંકલન કરવુ.ં  
 શાળાની આસપાસની મદદ પ સં થાઓ ઓળખવી  આપિ મા ંમદદ પ થઇ શકે. 
 શાળા સલામતી માટે તાલીમ, મોકડ્રીલના િવષયો અને સમયસિૂચ તૈયાર કરવી.   

 ઇમરજ સીમા ંબાળકોને સલામત રીતે બહાર નીકળવા માટેનુ ંઆયોજન તૈયાર કરવુ.ં  

 આગ, લેબોરેટરી વગેરેની સપંણૂર્ સલામતી માટેની કાયર્ પ ધિત અને પગલા ંનક્કી કરવા.    
 શાળા તરે અગ યના ટેિલફોન નબંર, સપંકર્ યિક્ત અને સેવા આપનારના ંસરનામાની સિૂચ 

તૈયાર કરવી. 
 સલામતી માટેના સાધનો, યતં્રો, દવાઓ, પ્રાથિમક સારવાર, કપડા વગેરે એકત્રીત કરવી સગં્રહ 

કરવો થી આપિ  દરિમયાન ઉપયોગ કરી શકાય.. 

         િજ લા તરના શાળા સલામતી ફોરમે શાળા શાળા વ ચે શીખવાની પ્રિક્રયા, અનભુવોની આપ 

-લે અને શાળા સલામતીની સારી કામગીરીને વધારવી તથા તેને પ્રો સાહન આપવ.ુ  

      આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીરી અને િબન માળખાગત 

કાય  કરવા  .માળખાગત કામમા ંબાધંકામ અને આનસુિંગક કામગીરી  જોખમ હળવ ુકરવામા ંમદદ 

કરે છે  .િબન માળખાગત કાય મા ંજનજાગિૃત ,ક્ષમતાવધર્ન ,યવહારમા ંબદલાવ ,સલામતીના િનયમો 

ઘડવા અને લાગ ૂકરવ◌ા વા કાય  કરવા .મા ંઆવે છે .  



પરૂના ઉપશમન માટે બીન માળખાગત પગલાઓં   

ટા  ક પ્રવિૃ  ત 
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તારીખ 

પણૂર્ કરવાની 
તારીખ 

મરામત ,
સાફફાય  

વરસાદના પાણીના િનકાલ માટે 
ગટર  ,ડે્રનેજ અને કેનાલની 
મરામત કરવી 

નગરપાિલકા ,
ગુ.પા.અને 

ગ. ય.બોડર્ નમર્દા 
િવભાગ ,

આર.અ◌ેમ.બી .  

મે- ૨૦૧૬ જુન – ૨૦૧૬ 

તાલીમ 
દ્રારા 
કુશળતા 
િવકશાવવી  

 યમં સેવકો અને તરવૈયાની  
તકનીકી કુશળતાઓ માટે ખાસ 
તાલીમ આયોજન કરી ક્ષમતા 
વઘર્ન કરવુ ંઅને કુશળતા 
િવકશાવવી   

ડી .ડી.એમ.સી ,  
જી .એસ.ડી.એમ.એ  
નગરપાિલકા ,

પોલીસ ,અને  

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

માચર્ ૨૦૧૭  

આપિ  ત 
 યવ  થાપ
ને મખુ્ ય 
પ્રવાહ સાથે 
જોડવો  

જી  લા  તરે ચાલતા સમદુાય 
આઘાિરત ક્રાયકમો સાથે આપિ  ત 
 યવ  થાપન કામગીરીના સકંલન  
અંગે સિુ ત કરવુ ં 

તમામ લાઇન 
ડીપાટમે  ટ મખુ્ ય  વે  
DRDA/ICDS 

/િશક્ષણ  

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

માચર્ ૨૦૧૭  

EW 
પવૂર્ ચેતવણી  યવ  થાને મજબતુ 
બનાવી  

કલેકટર કચેરી  ,પ્રાતં 
કચેરી ,આઇ.એમ.ડી ,

ડી.ઇ.ઓ.સી  

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

માચર્ ૨૦૧૭  

મોકડીલ  

શાળાઓ  ,બહુમાળી ભવનો  ,
હોિ  પટલ અને સભંિવત જોખમ 

ઘરાવતા  થળો પર કવાયર્ત હાથ 
ઘરવી  

કલેકટર કચેરી ,
િશક્ષણ િવભાગ ,

આરોગ્ ય િવભાગ  

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

માચર્ ૨૦૧૭  

સમદુાય 
આઘાિરત 
આપિ  ત 
 યવ  થાપ

 થાિનક િવભાગોમા ંજોખમ અને 
સવેંદનશીલતા  ,આપિ  ત 
િનવારણની જ રીયાત પ્રિતસાદ 
આપવાની ક્ષમતા અને સમજ 

મહસેલુ િવભાગ ,
શહરેી િવકાસ 
િવભાગ ,

જી.એસ.ડી.એમ.એ  

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

માચર્ ૨૦૧૭  



ન િવકસાવવી   પચંાયત િવભાગ   

 

પરુના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે િબન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  
કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ કરવાની 
તારીખ  

મરામત ,
સાફફાય  

વરસાદના પાણીના 
િનકાલ માટે ગટર ,
ડે્રનેજ અને કેનાલની 
મરામત કરવી 

નગરપાિલકા  ,ગુ.પા.અને 
ગ. ય.બોડર્ નમર્દા િવભાગ ,

આર.એ  ડ બી. ટેટ 
અનેપચંાયત   

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

જુન ૨૦૧૭ 

 થાિનક 
સસંાઘઘોનો 
િવકસાવવા 
અને 
અ◌ોળખવા  

પરંપરાગત સામનો 
કરવાના સાધનો અને 
કૌશ યોનો િવકાસ 
કરવો  .દા.ત .તરાપા,  

DDMC, યવુક મડંળ અને 
એન .જી.ઓ.  

એિપ્રલ -  
૨૦૧૬  

માચર્ ૨૦૧૭ 

પશ ુઆરોગ્ ય  
પશઓુની સલામતી 
અંગે જાગિૃત 

પશપુાલન  અને ગ્રામ િવકાસ 
િવભાગ 

મે -૨૦૧ ૬   
ઓગ  ટ – 
૨૦૧૭ 

 

વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  

કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ 
કરવાની 
તારીખ  

સલામત 
બાઘંકામ  

વાવાઝોડાથી અસલામત 
મકાનો અને જાહરે ભવનોની 
ઓળખ કરવી અને તેન ુ
વાવાઝોડા સામે મજબતુી 
બક્ષવી  

માગર્ અને મકાન 
ટી .ડી.એમ.સી 

એસ.ડી.એમ .  

એિપ્રલ-
૨૦૧૬   

જુન - 
૨૦૧૭ 

 



વાવાઝોડાના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે િબન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ 
કરવાની 
તારીખ  

સદેંશા 
 યવહારની 
પ્રઘ્ ઘિત 
િવકસાવવી   

DEOC/ અને તાલકુા કંટ્રોલ મ 
તથા ગામ કક્ષા સઘુી પવૂર્ ચેતવણી 
યવ થાને મજબતૂ બનાવવી. 

તાલકુા કંટ્રોલ મ 
TDMC/ 

પચંાયત ,િસંચાઇ  

એિપ્રલ  – 
૨૦૧૬  

જુન - 
૨૦૧૭ 

મજબતૂી 
કરણ  

નબળી ગણુવ ાવાળા િબ ડીંગ/ 
હોડ ગ માટે નોટીસ આપવી અને 

િનયતં્રણ કરવુ.ં 

માગર્ અને મકાન 

નગરપાિલકા  

એિપ્રલ  – 
૨૦૧૬  

જુન - 
૨૦૧૭  

 

ભકંૂપના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ 
કરવાની 
તારીખ  

ક્ષમતા વઘર્ન  EOC/ERC નુ ંબાઘંકામ તથા 
મજબતુી કરણ  

મહસેલુ િવભાગ 
માગર્ અને મકાન 
જી .એસ.ડી.એમ.એ .  

જા  યઆુરી
  

ડીસે  બર  

મજબતૂીકરણ  નબળા મકાન અને ખાનગી 
િબ ડીંગો )શાળા ,બે ક ,શોપીંગ 

સે ટર વગેરે (નુ ંરેટ્રોફીટીંગ 
કરાવવું.  

મહસેલુ િવભાગ 
માગર્ અને મકાન  જા  યઆુરી

  
ડીસે  બર  

મજબતૂીકરણ  અિત નબળા અને જ રીત મકાનો 
અને િબ ડીંગો ઓળખવા અને 
ધરાશાયી કરવા. 

મહસેલુ િવભાગ 
માગર્ અને મકાન  

એસ .ડી.એમ  

જા  યઆુરી
  

ડીસે  બર  

 

 



ભકંૂપના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે િબન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ કરવાની 
તારીખ  

તાલીમ  

ભકંૂપ પ્રિતરોધક બાબતો અંગે 
આિકર્ટેક્ટ  ,એ જીનીયર ,કિડયા -
કારીગરોનુ ંક્ષમતાવધર્ન 

નગરપાિલકા ,
ડી.ડી.અ◌ેમ.સી .

અને માગર્ અને 
મકાન  

એિપ્રલ  – 
૨૦૧૬ 

ફે આુરી 
૨૦૧૭  

બી  ડીગ 
કોડનો અમલ  

તમામ બાધંકામોમા ં ભકંૂપીય 
સલામતી સબધંીત 
નીિતિનયમોનુ ં ચુ ત પાલન 
કરાવવુ ં. 

નગરપાિલકા ,
ડી.ડી.અ◌ેમ.સી .

અને માગર્ અને 
મકાન 

માચર્ -૨૦૧ ૬  
ફે આુરી 
૨૦૧૭ 

કવાયતો હાથ 
ઘરવી  

શાળાઓ  ,હો પીટલ અને જાહરે 
ભવનો માટે મોકડ્રીલ કરવી .  

DPEO/ 

CDHO/DEO/
મામલતદાર  

માચર્ -૨૦૧ ૬  
ફે આુરી 
૨૦૧૭ 

 

દુ કાળના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ 
કરવાની 
તારીખ  

પાણી સગં્રહ 
અને 
પ્રવિૃતઅ◌ોને 
વેગ આપવો  

કુટંુબ તરે મકાનમા ંઅને જાહરે 
ભવનોમા ંવરસાદી પાણીના 
સગં્રહનુ ંબાધંકામ કરાવવ ુ

વન િવભાગ ,
ગ્રામ િવકાસ 
અને પચંાયત 

માચર્  ફે આુરી  

પાણી સગં્રહ 
અને 
પ્રવિૃતઅ◌ોને 
વેગ આપવો 

સામદુાિયક તરે વરસાદી પાણીના 
સગં્રહ માટે તળાવો  ,ખેત તલાવડી 
અને ચેકડેમોનુ ંબાધંકામ કરાવવુ.  

ગ્રામ િવકાસ 
અને 
િસંચાઇિવભાગ 

માચર્  ફે આુરી  

 



દુ કાળના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે િબન માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ 
કરવાની 
તારીખ  

ગામોની 
અ◌ોળખ 
કરવી  

અછત અને દુ કાળ િનવારણના 
કામોની સિૂચ બનાવવી અને થળ 
તારવવા 

ખેતીવાડી િવભાગ ,
પચંાયત ,વન 

િવભાગ 
માચર્  ફે આુરી  

કુિષ  ,લક્ષી ,
માિહતી 
આપવવી  

ઓછા વરસાદમા ંદુ કાળમા ંટકી 
શકે તેવા પાકો માટે ખેડૂતોને 
માિહતગાર કરવા અને પાણીના 
કરકસરયકુ્ત ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી િવભાગ ,
પચંાયત ,વન 

િવભાગ  

િસંચાઇ  

માચર્  ફે આુરી  

 

ઓ ોિગક માટે ઉપશમન માટે માળખાગત પગલાઓં  

ટા  ક  પ્રવિૃ  ત  
અમલ કરનાર 
િવભાગ 

શ  
કરવાની 
તારીખ  

પણૂર્ 
કરવાની 
તારીખ  

ઉ ોગોથી કુદરતી 
સસંાધનો ઉપર થતી 
િવપરીત અસરોની 
દેખરેખ રાખવી  )જમીન ,
પાણી અને હવા(  

િનયિમત ડેટા કલેકશન 
અને કુદરતી સસંાધનો 
પરની િવપરીત અસરોનો 
અ યાસ 

DDMC, 

 LCG, 

GPCB, 

IS&H 

માચર્  ફે આુરી  

સે ટી અસેસમે ટ 

 

ઉ ોગોના કારણે 
આસપાસના રહણેાકં 
િવ તારોમા ંથનાર જોખમો 
અંગે ઓિડટ 

DISH, LCG 
ઇ ડર ટ્રીયલ 
સે ટી ઓિફસર 

માચર્  ફે આુરી  

 

 



        પ્રક- ૫ - �વૂર  તૈયરર ્ય રૈ ૈ યોય 

 ૧. ક્ યવારો ્નયો    

આપિ� વૈવવસયપો્યમ ક્ યવારો ્ય ન્ ોાટ� નીયેોા  યના્ ાીમ આૈ યો ્રજીમ  

 શ ઘ અો� ેટયવ  

 �વૂર ટ� વકા  

 વ્થય મર  

 ાી્ શયો અો� આ્યરકા  

૨.  યના્ ય�રરૈય  િવ�ન�ષક    

 યના્સા વૈય�  અો� ેન�ૂોયમ ંયો, આવડ  અો� વૈવ�યર્યમ ેબનયવ આવ�  �. ભયવયત્્ 

અો� ંયોયત્્ પયેયા્યમ અેર સયૈ  �. �સા વૈય�  અો� ેન�ૂોા ્ય્ાારર વ ી ેયરર ેો� 

 �. આ ્ય ન્ અાયઉસા  યના્ોા ય�રરૈય   ાથખવા અો�  �ોય આાયરન  યના્ અો� 

ક્ યવારોાીમ આૈ યો ્રજી.  

 વ ર્યો  યના્ોા ે્ાકય ્રવા 

 ્ય રૈ િવ�ન�ષક (ોવય અસવય વૈવવસય્યમ ્રનન લીાયરયવાયરય) 

  યના્ોા ય�રરૈય ોા ાથખ ્રવા 

  યના્ોા ય�રરૈય ાીમ ેરવત�ી 

  યના્ોા વત્�લપ્ વૈવવસય ોા  ્રવા  

  યના્ોય ખટર-નયભ ાી િવ�ન�ષક ્રજીમ 

િવિવા િવભયા  ્ય ન્ ્રવયોા  યના્  

િવિવા િવભયા ોયમ અિા્યરરા અો� ્ ર્ટયરરાોા  યના્ોા ય�રરૈય   ાથખાો�  �ોય 

આાયરન  �્ોય ્ય ન્  યના્ ્ય રૈ્્  ા  વવય્યમ આવ�  �.  આ પ્્ૈયસા  યના્ ્ય ન્ોયમ 

િવષૈ  અો� પ્્ૈયા  યરવા શ્યૈ. 

બરન્ િવભયા� પ  યોય વ રન આપિ� વૈવવસયો� ્ય  ૂ ્રવય ્ય ન્  યના્ ્ય રૈ્્ ોા લોૂટ 

અો� ે્ૈેયરકા ેોયવવય ે્્ૈ  �. ેય્યનૈ રર � આ પ્્ૈય ાયલનય ન્ રય ૈ વ રનસા સયૈ 

 �.  ય�ી્ ય વ રન  યના્ોા ય�રરૈય  ાથખા  � નીયેોા  યના્ આૈ યો ્રર વ ી ેયરર 

�ીકવ�યનકા  યન્ાાીમ આૈ યો સયૈ  �.  .  



અતૈયર લીાાોય અાીભવ ્યમસા બરન્ િવભયા  ્ય ન્ ોાટ� નીયેોય  યના્ ્ય રૈ્્  �યસ 

ારવય્યમ આવ�  �.  

I. િવિવા વ ભરન આપિ� વૈ્વવસયયપો ારરૈન ન્શો   

II. પ નાે, વવયવ્ૈ, ્�નલનૂ, પમટયૈ  ગય્ િવ્યે, વો િવભયા વા�રન ્ય ન્ , આા 

ેનય્ ા �ા�ોા  ્ૌશલૈ જ ���ા  યના્ ્ય રૈ્્.  

III. ઇ્રયનેા રરેપ નલ ્ેયસ� ેમ્ થય �ૈન િવિવા �ીિો્ �વયમ ન્, પ નાે, ોારપોન્ય 

ફયૈર ોબા�ડ  � ્ાયડર, �.આર.ડર, એોે.એે.એે. વા�રન ્ય ન્ શ ા અો� ેટયવ 

 યોન્  

IV. ેયાો  અો� ૈમત ોા ીથવકા અો� ઉપૈ ા. 

V. િવિવા ેની�  �વયમ ન્ િશક્, �ાકવયડર ્ય રૈ્ર, ્.ભ .ૈ  ેમટયન્, વૈયા�યેા ભયવોય 

�ી ્યોબયર વા�રન ્ય ન્ પયસિ્્ ેયરવયર અો� આર રૈન  યોન ્

ખયે  યના્ : િવભયાાૈ  યના્  િ �ેટયઇ અનૈ ્� ાયર્  ્ય ન્ પયવ યિવ્, 

�વૂર  તૈયરર, પિ ભયવ,   

                ઉપશ્ો(્ા્રા�શો), ર ્સય્ વા�રન �ા�  યના્  �.આઇ.ડર.એ્ ખય � સયૈ  �.  

 પમટયૈ  , ેનીબયૈ ્ય ન્, CBDP રય� , ાી્ ેયો �્યરકા અો� વથ રોય િોૈ્  

�ા�  યના્. 

 NGOs, અો� CBOs / SHGs, CBDP, િોઃે�યૈ ય અો� ય ખ્ �્નો 

 ેનીબયૈોયમ ્ય રૈબથ  ્ય ન્ શ ા ેટયવ, પયસિ્્ ેયરવયર, ેનય્  વસથ� ખ �ેડવયોા 

પ�ાિ ા, �વૂર ટ� વકા વા�રન �ા�.  

૩.  યના્ આૈ યો વ્વવસય   

્ય રૈ પજ �િ� યવયેબયર િવભયા 

 
 
 
 
 
 યના્ 

યરરરૈય ાીમ 

િવ�ન�ષક 

આપિ� વૈવવસયપો્યમ િવભયા ોા 

�િૂ્્ય અો� યવયેબયરરાોા ાથખ 

્રવા.  

• ્�નલનૂ અો� ડન્�ી્ ર ્ન�્્ર 

• ેય્યનૈ વ�રવ્ િવભયા 

• ્�નલનૂ િવભયા 

• �.એે.ડર.એ્.એ./�.આઇ.ડર.એ્. 

•  ્ય્ ્ય રૈપકયના નીયેોય 

િવભયા  

• ી�નર ક�ત 

• ખયોાા ક�ત 

િવભયા ોા �િૂ્્ય અો� 

યવયેબયરરાો� આાથ નઇ યવય 

્ય ન્ િવિવા ્� ાયર્ ોા ાથખ 

્રવા.  

 યના્ ય�રરૈય  િવ�ન�ષક ે   



ટય�ી રયખજી • એો.�.ા. અો� અનૈ ેમા ો  

 યના્ોા ય�રરૈય  નીયે 

 યના્ોા ્ડઝયઇો  તૈયર ્રવા.  

ેમે યાો ોા વૈવવસય ્રવા  

 યના્ ્રવા 
 

૪. એયનેાેાોા ્બબ બરરૈય ો પ ્ ્ ન વૈયવવસયન   

 �લનયોોા ક્ ય ે�યર આપિ� ેય્ો  ્રવયો  આવશ�. તૈયસરન રયયૈ  સય ન્નન્ ેર્યરોા 

ઉપનબઘન અનૈો એયનેા  �વા ન્ NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ોા ય�રર પ ્ ્ન 

ેયસ� રયયૈ વસ થ�  SEOC ોય ેમપકર ેમ્ નો્યમ ર�ર ્બબ ન�વય્ય આવશ�.  

૫. ેટયવ ેયઘો ોા ાથખ અો� ય્સ પોા ટ્યેકા  

આપિ� પિ ેયબ ્ય ન્ રયયૈ ેર્યરાા નયરય વખ   વખ  આપવય્યમ આવ�ન ેટયવ ેયઘો  

�વય ન્ ફયૈર અા ્ર બયઉયર ફયૈર ન્ન્બર ઇ્રયનેાાય પ ન્ેન નયઇ્, નયઇફ � ન્્,�ેાેા 

ન્ો વા�રન �વય ેમે યઘો  ોા ૈયબર  તૈયર ્રર  �્ોા ઉપનબઘાાયોા ભ િ ્ અો� ્ય રૈરર  

યવસવિ ્યમ રયખવય્યમ આવ�  �. �ોા ટ્યેકા ્રવય્યમ આવ�  �.  

૬. ટ� વકા  મતોા ટ્યેકા ્રવા  

�લનયા� ્કયોય મ્  ન �્ો� ્થ ય �વૂર ટ� વકા �ા�ોય ેમબનેયઅા  લીટયોીમ  �પસા વપ થ્સ રર � 

 ય�ી્ ય અો� ાય્ વ ષરન લીઘા પ�હટ�  � ્ય ન્ોા  

 ૧. રયયૈ મ્  ન �્ (SEOC) 

 ૨. �લનયમ મ્  ન �્  (DEOC) 

૩.  ય�ી્ ય મ્  ન �્  (TEOC) ્ય ન્  ્ય્ મ્  ન �્ વ ટ�ર આ રર્ ેમ્ નોોા 

ટ્યેકા  ્રવય્યમ આવ�  �.  

૭. તવયરર  પિ ેયબ ્ર્  વ ટ�(ાીમ  ેમ્ નો  

�લનય ્યમ ્ ઇપક ે્ �ૈ ઘ્ ા ઘ્ોય બરરૈયDો આપવયોય સ યમ પિ ેયબ ્ય ન્ ોાટ� નીયેોય 

િવભયા  પય �ે ઇ્રયનેાઇ ્ર્ ાીમ આ ્ર્ ેમ્ નો ટ્યેકા  



 ૧. આર રૈર િવભયા  

 ૨. પ નાે િવભયા ,                   

             ૩ ોારપયોન્ય – ફયૈર ઇ્રયનેા  િવભયા  

૮. વવત �  િા્ વસય ા અો� અનૈ  ્�  ઘયર્  ેયસ� ેમ્ નો  

�લનય ્યમ ્ ઇપક આપિ�  બરરૈયાયો પિ ેયબ રય�  ેટયવ �ીોવરેો પયસિ્્ ેયરવયર 

વા�રન �વા ્ય્ાારર બરરૈયપો વવતર�  ો્ વસય ા  સય અનૈસ ્�  ઘયર્ ો  ્�તવ ાીમ ૈ ાબયો 

ર�ન� ીમ � ૈ  �. �લનય ્યમ આવ�નય વવત �  સ્ વસય ાો� ્�  ઘયર્ ોા ૈયબર પ્રિશથ્વ્યમ ેય �્ન  �.   

૯. �ીર અો� વયવયઝ ડય ેયસ� ોી� ી ા  �વૂર  તૈયરર  

�રૂ અો� વયવયઝ ડય ેય �્ �વૂર  તૈયરરોય ભયા �પ� અેરગવ   ેો ય ાય્ ્યમ વસય થ ર 

્રવયોા ય�રરૈય  યકયૈ  �વય ેય ા ્યમ ાય્ વ્થૂ�  વસય િો્ વસ્થ� ઉપનબઘથ વત્�લપ ્ 

વસયોો ોા �વૂર ટ્યેકા ્રર ન�વય્યમ આવ� અો� ્્ ્્રોય ે્ �ૈ �રૂ ા રયશો �ીરવ યોા પક 

આા  રર વૈરવવસય્ ્ય ન્  ્ય્ પાનય ભરવય્યમ આવ�  �.  �્ય �લનયર  ય�ી્ ય અો� ાય્ 

વસ થ�ોય આપિ�  વૈયવવસય્પો ્ય્ાારર ેયસ� ય ડય �ૈન  ્ય્ વસ થ�ોય ન ્  વ ટ�  � ્ર્ 

ેમ્ નો વ�ી ્ય ી  રર � ય ડવય્યમ આવ�  �.  

૧૦.  �વૂર ટ� વકા વૈવવસય (EWS) અો� આપિ� ેયબોા લટૂોયા    

ઘકાવયર એજી ેો� ન્ આપિ� �ા�ો  ેમબનશ  અો� ટ� વકા � ્રૈયથ યરૈયએ ર�નનય ન ્  

લીાા ે્ૈેર પ�હટયડર શ્ય   ોસા. અની્ વયર આપિ� પ�નનય અો� બરિ્ૈયો અફવયાોય 

્યરક� પ�હટ ા ્ય્� ા ન ્ ્યમ ાભરય્ અો� ા�ર ે્ય ફનનયવ�  �.  �સા ૈ રૈ ે્ �ૈ, વપથ્, 

ૈ રૈ ેન�ૂો� ટ� વકા ેમબનશ પ�હટયડવયસા આપિ�ોા અેર  ા ર ્રર શ્યૈ  �. 

િવ�વયેપયત ્ય્� ા ે્ૈેર પ�હટયડવય ્ય ન્ ICS ્�તવોા  �.  

�વૂર ટ� વકા ્ય રૈ ૈ યોય:-  

્ય રૈોય પ્યર            �ીર  વયવયઝ ડય ન્િ્્ન અો� 

ઔદ ોા્  



 
�યનોા �વૂર 

ટ� વકા 

વૈવવસય  
 
 
 

 
 
યવયેબયર િવભયા 

 

 

િ �ેટયઇ િવભયા/ 

ડન્ ાસ રર્ર/�વય્યો 

ખય� ી  
          ↓ 
      ્ન�્્રાા  
          ↓ 
્ય્ન બયર/ ્ર.ડર.ા  
          ↓ 
ાય્  / DEOC 

્ય્ન બયર/ ્ર.ડર.ા 

   �વય્યો ખય� ી  
          ↓ 
      ્ન�્્રાા  
          ↓ 
્ય્ન બયર/ 

્ર.ડર.ા  
          ↓ 
ાય્  / DEOC 

્ય્ન બયર/ 

્ર.ડર.ા 
 
 
 
 
 
 

 

ઇનડરવ રઝ 

એે િે �ેશો 
  ↓ 

 
DCG 

  ↓ 
 

LCG 
 

↓ 
 

DEOC 
્ય્ન બયર/ 

્ર.ડર.ા 

 

આપિ� ેયબોા લટૂોયા 

ેમ્ ્ોય પ્યર �ીર વયવયઝ �ી � ૂ્ મપ �ી થ્યથ ન્િ્્ન અો� ઔદ ોા્ 

�ીઘર્ોયા 

યવયેબયર િવભયા DEOC, ્ય્ન બયર ્ટ�રર અો�  ય.િવ.અ. 

આવરર નાા�ન ાય્  �- � ેમ્ ્ોય ય ખ્ ેમભિવ  ાય્  

ટ� વકા અો� ેમબનશય ો 

પ�હટ ય � ૈ અસવય 

પ�હટયડવય નીશ ન્ન � ૈ  �વય 

ાય્ /વેય� .  

� ેનીબયૈ ાય્ ્યમ �ૂર ર�ન  � બય. . ્ય ર્યર, ્ા ય 

્યરરાર , ્યનાયરર વા�રન 

ે્ૈ્ૈયરબય્યમ ટ� વકાોય 

ેમબનશય પ�હટવય ્ય ન્ોય   

ય�રર  પાનયા. 

્ય રૈબથ ્યમ ાય્ ્યમ �ૂર વેવય્ ્ર ય પ્રવયર ો  ે્યવ�શ 

્રવ  અો� ેમબનશય વૈવ�યરોા વૈવવસય ા  વવા. 

 



૧૧. આા  રર વૈવવસય   

 ૈયરન આપિ� આવ� તૈયરન �ીર ા ેયાો ેય્ગા, ૈમત , ેયાો  ો � ૈ    ન ્ ોા 

ય�રરૈય ો� પ�હટા વથવય્યમ � રયૈ આવ�  �. આા  રર વૈવવસય ્રવયસા નીશ ન્નાો� 

્�બ�શ� િોવયરર શ્યૈ  �. ૈ રૈ રર � “વ્ ્ પયઇન ” ્રવયસા તવરર  ્બબ ્રવય્યમ 

ેરથ ય ર�ન  �. 

આા  રર વૈવવસય ્ય ન્ ્�તવોયમ ટયર પાનયમ  �; 

 િવવ યર અો� ેમ્ ્ અાીે યર ય�રર ેય્ગાોા લોૂટ  તૈયર ્રવા. આ ્ય ન્ િવવ યરોય 

ન ્ ોા િોઃે�યૈ ય, વપરયશ અો� ેમવ્�િ ો� �ૈયો� ન�વય. 

 � ેયાો ેય્ગા એ્ ર ્રવયોા  �  �ોા �ીકવ�ય અો� ્યોયમ્  �ૈયો� ન�વય ય ઇએ �સા  

�ીકવ�યવયથર ેય્ગા એ્તા  સયૈ. 

 આવા ેયાો-ેય્ગા પ�હટયડર શ ન્  �વય િવ ન્ ય અો� ા   ો ર ્રવય. 

 આા  રર વૈવવસયોા ેયાો ેય્ગાોયમ ા ડયઉો, ે્નયૈ રેાીમ ો�્વ ર્  તૈયર રયખજીમ �સા 

ેતવરન �ેવય પ�હટયડયૈ. 

  ય�ી્ ય્યમ  ય�ી્ ય ્સ ન્ અો� �ીબય-�ીબય �નવ્ર વ રન આવા વૈવવસય ્રર શ્યૈ. પમટયૈ  

વ રન પક આવા વૈવવસય સયૈ  � ્ય ન્ ્ય્ાારર ્રવા.  

ન્િ્્ન અો� ઔદ ોા્ એ્્ અો� ેમગ� ્ય ન્ોય �વૂર તૈયરરોય પાનયમા 

 ેનય્ ાોય ોાિ િોૈ્ ો� િોૈિ્  રર � બયખન ્રવય, લીાયરય-વાયરય ્રવય. 

 અાતૈોા ૈમતેય્ગાોા િોૈિ્  ીથવકા ્રવા અો� ટ્યેકા લીિો��ટ  ્રવા.  

 ્યૈબયો� ના ા ેયે  સા અ્ના્રક્યમ બનખરનખ ્રવા અો� અ�નવયન ્રવ .  

 અ્વ્ય ાીમ રરપ ્ટા,  કયવ્ અો� ્યરક ોા  પયે સયૈ  � લીિો��ટ  ્રજી. 

 ેનય્ ાોા ે્ય વા�  � ્ય ન્ અાયઉસા અો� પિ ભયવ વવ�પ� પાનયમ ન�વય.  

૧૨. ેનીબયૈ ી��િ  અો� િશકક અો� �વૂર તૈયરર  

્ ઇપક આપિ�ેો  ેય્ો  ્રવય ્ય ન્ પયસિ િ્્ ીક્યરર અો� આપિ�શ બરરૈયાયો લી ્રજી 

અો� �ીમ ો ્રજીમ  � �ા�ોા ીક્યરર િવિવઘ ્યઘૈસ્  �વય ન્ રનના, િવડ ૈ  શ , ભા લીત , 

શયથય ્કય, ોટત, વ્  િવિવઘ  યના્ નયરય �.એે.ડર.એ્.એ. નયરય અ્ના ેો�ન 

ડર.આર.અા�્. પ ારય્ નયરય ્ય્ાારર અ્ન્યમ  �.  

૧૩.  પ ્ૈ ર �્ન્્ ( ન્ન્બ ઘયેડય, ેયઘો  વા�રન)  



�રૂ યવા વસર ા બરરૈયાયો વસય(થ મર વસઘ ા ેીરૈ તૈયોરન વસય થ મર ન ્  ્ય ન્ ન્ન્ર, 

ઘયેડય  સય અનૈમ બદ િો્ ઉપૈ ાા ેયમઘો  ્ય ન્ વસય્િો્ વસડથ� ઉપનબઘય વવત્�  થ્ ેમવસયા�ા 

 સય ેમે મિઘ  િવભયા ોય ેમ�ી્  સા વૈોવવસયથ ્રવય્યમ આવશ�.   

૧૪. એે.ડર.આર.એો અપડનશો  

                          એે..ડર.આર.એો પર િવડરએ્પા ્રડરએ્પા  સય ેાડરએ્પાો� આપિ�� 

વૈ વવસય પો� નકા  ્ય્ િવા   ્ય્ન બયરાા  ય�ી્ ય િવ્યે અિઘ્યરરાા  સય ટાફ 

ા્ફેર નયરય �કૂર ્રવય્યમ આવ�  �.   

૧૫.     ્ાડરૈય �્ો�ય �્ન્ અો� ્ય્� ા પેયરક  

 િપન્ અો� ઇન�્  િો્ ્ા્ડૈયોા �ીિ્્ય આપિ�ોા ટ� વકા અો� િવા   પ�હટયડવય 

્ય ન્ ્�તવોા ેોા ર�ન  � ્ય�ૈ્  આવય ે્ �ૈ શયોનો ય �વૂર્ વ   યો ેનીબયૈોા 

 ્નાફ  ા ર ્રવય્યમ ્�તવોા �ીિ્્ય ભયવા શ ન્. આપિ� �ા� �વૂર તૈયરર , પિ ભયવોા 

રર  , ેટવયોા રર   વા�રન �ા� � ૂે  ય ેયરર ્ય્� ા ન ્  લીાા ે� થય પ્યરસા પ�હટયડર 

શ ન્. ેય્યનૈ રર � ્ ઇ પક ેમ્ ્ ન્ આપિ�ા્યમ ેનીબયૈો� વપથ્ અો� ેયટા ીક્યરર ્થ�  

 � � ૂે  ય ય�રર  �.  �સા ્ય�ૈ્ ોા �ીિ્્ય ઘકા ્�તવોા  �. રયયૈ વ રનોા EOC ્યમ 

્ા્ડૈય �ેન શ� ્રર ્ય�ૈ્  ેયસ� ેમ્ નોોા વૈવવસય રયયૈ ેર્યરન ્રર  �. � ે   

્ય રૈર   �. આપિ�અોય ે્ �ૈ ૈ રૈ અિા્યરર  યરય િપન્ અો� ઇન�્  િો્ ્ા્ડૈયો� 

વ્ૈયમ રન અપડન્ ્રવય્યમ આવ�  �. �સા ોેો ય�રર અફવય અો� ા�ર યવયેબયરર વયથર 

્ય્� ાો  પેયર અ્ ન્ આવા વૈવવસય આપિ� બરરૈયો DEOC વ રન પક � ૈ  � ,  �ોા ્બબ 

ન�વય્યમ આવ�  �. 

૧૬.    બવ યવ�� ્રક  

 ાયલનય્યમ ેો ય ્ ઇપક આપિ� બરરૈયો  �ોા ેય �્ આપવય્યમ આવ�ન પિ ેયબ 

પ્્ૈય બરરૈયો ય વય ્થ�ન િવિવા િવભયા ોય , અેરગવ , ન ્ ોય અો� અનૈ એય મે ાાોય 

પિ ભયવ અા� ેવ યવ�� ્રક સયૈ  � ય�રર  � , �સા ્રર ે્ગ પ્્ૈય બરરૈયો  મત  યરય 

ર�ર યવય પય �્ન કિ ૈ ો� ાથખા શ્યૈ અો�  �ો� ભિવથૈ્યમ �ોૂયવરિ   સ ા ્યથર શ્યૈ.  

 

 

 

 



પ્રક-૬- �નુઃ�સ્થિ 

આપથ� અસરગસિ થતસિવર અનર અન્નનર �નુઃ�સ્થિસવથ અ્તવ તથ ુસવરુ �સ્થિસવથ 

અવતતવ�ુથ ્વયર આ  અવન�ુથ રં. આપથ�નર ્વરકર જ�રુ સરતવઓ, સવળખવ, અન્ન�ુથ �તનથનતવર્, 

સતવસસય અનર સસગ �તનર અવ અસર પવસર રં. િર્વ સતતરર આ  બવ પવસવઓ �નુઃ�સ્થિસવથ 

અવતતવ. ભૌથિ્ સવળખવઓનર અનર �તન જ�રુ સરતવઓ �નુઃ�સ્િ ્રતવ સવાર આ  જુ નવ 

રકનવથિ ધયવનર અરતવ.  

પ્રઅવથ ્રિવ તથ ુસવ�  વથબ�ુથ : નતવથ  વથબ્વસ ્વય� એતવ રુિર ્રતવ � �નુઃ આતવ 

આપથ�ઓસવથ �ુ્ સવન ન પવસર. સ્ભવગવ આયનજન – અન્નનવ સવસવ�્ અનર સવથસ્�થિ્ ર અવ 

અનર જ�રુયવિનનર ધયવનસવથ રવખવ  રર  વથબ્વસ અનર ્વય� ્રતવ. આ સવાર આયનજનસવથ 

�્િબવર્નનવ સ્ભવગવિવ આતશય્ રં.  

સથ્ અન : �નુઃ�સ્થિસવથ અવતતવ�ુથ આયનજન થતથતબ થતભવગન સવ ર્ સથ્ અન �પર િ યવર ્ર�ુથ. 

આતવ આયનજનન સવાર તતરુિ �ુ્ સવન�ુથ  ્અન અનર અન્નનવ જ�રુયવિ�ુથ  ્અન અગતય�ુથ 

પવ� ુ રં.  

નવચર  જુ નવ થતથતબ કરષનનર �નુઃ�સ્િ ર્ ્વયરરિ ્રતવ.  

 સ્તતનવ સરતવઓ – તવજળુ, પવકવ, સથચવર, તવ્નવયત્વર, સતવંિવ, સતવસસય. 

 સવળખવ /  વથબ્વસ – આતવસ, �્રર ભતન અનર રસિવ 

 �તનથનતવર્ – ્�થષ, ્ુ�ાર ઉદનગ, �ુ્વન અનર  �ર િ્વ રનજગવર. 

તવજળુ, પવકવ, સતવંિવ, ગથદવપવકવનન થન્વઅ તગરરર સરતવઓ િવત્વાઅ્ ર� ્રતવ. આતવ સરતવ 

ર� ્રતવ સવાર ત ્�લપ્ રકનવથિ અનર ્વય� અગવઉ્વ નન� ્રતવ. જ�ર પડર સ્વથન્ સથસ્વ, 

થતભવગન, ્નપ�રરાનવ સદદ અરત 

સ્તતનવ સરતવઓ અનર સવળખવગિ  વ િન ્વયરરિ ્રતવ  

S|
D 
સ્તત

નવ 

સરતવઓ 

સવસગવ/ 

સરતવઓ 

� ૂ્ સવ

ન 

એ્સ

નવ 

સથખયવ 

અસરગ

સિ 

ગવસનનવ 

સથખયવ 

અસરગ

સિ તસિવ 

�નુઃ�સ્થિ

સવથ 

આતતવનવ 

પગઅવથઓ 

�દવ�િ 

સસયગવ

ળન 

 �

ા 



1 તવજળુ  ુડર          

2   ટવરસ સરર          

3   HT અવઇન          

4   LT અવઇન          

5    ્વથભઅવ          

6    અરય          

 

સતવસસય 

S|D થતગિ PHC 

(ગવસ�ુથ 

 

CHC સ  

સરરાર 

દતવ 

સથગ્ 

�નુઃ�સ્થિસવથ 

આતતવનવ 

 

�દવ�િ 

સસયગવળન 

 �ા 

1 � ૂ્ રવન ્યરઅવ 

ભતનન 

       

2 પ્�ચવ ન ર્વય 

િરતવ આરનગય ર્રનન 

       

3 દતવ સથગ્ અનર 

સ્તતનવ સવબનનનર 

  

       

4 નવર ્યરઅ 

દતવઓ  

       

5 � ૂ્ સવન ્યરઅ 

એમ્બઅુરસનવ 

થ  

       

 

સવસવનજ્ 

S|
D 

થતગિ ગવ

સ 

��ુ

ષ 

�વ  વળ

્ન 

્ુ

અ 

�નુઃ�સ્થિ

નવ પગઅવ 

જતવ દવ

ર 

થતભવગ 

�દવ�િ 

સસયગવ

ળન 

 �

ા 



1 સનનસવસવનજ્ 

રસથભવળનવ 

�રિતવળવ 

અન્નનવ 

સથખયવ 

(આપથ�નર 

્વરકર) 

         

 

પવકવ �રુતઠન 

S|D � ૂ્ સવન ગવસ� ુ

નવસ 

અનર 

એ્સનવ 

સથખયવ 

અસરગસિ 

 ાળયવ/તસિવ 

�નુઃ�સ્થિસવથ 

આતતવનવ 

પગઅવથઓ 

થતભવગ �દવ�િ 

સસયગવળન 

 �ા 

1 ્તૂવ       

2  નરતરઅ       

3 િળવત       

4 પવકવ 

�રુતઠવનર  

      

5 ESR       

6 GSR       

7 સમપ       

8 સારરડપનસા       

9 ્રરડપથપ       

10 પ�ુ્ તવડવ       



            અસરકારક પ્રિાભ વામા � સન્ મ કવા ્ ્સ્મવિન ્ટમમ  ભાપષાર  સાબદિન 

રચિા  �ર  છદ. ષરાક કાયરષદિા કવા ્રિદ ચ ચસ પકારિન રાીનવ લટન સપ  કરભા. 

� લીા ્રરિા � સન્ મ કવા ્રા (પારર અ્અકાર રન / કીદકમરરન) � રદ મા્કક સરિા 

કવા ્રિદ લટ્િ સવયદ અસરકારક પ્રિાભ વામા ્િયર SOP � ુપ કાયરભાા  કરભા 

�ચૂિા લટભન. લટ્િ ષરમયાિ ષરાક મા્કક સરિા ભ્ા � સન્ મ કવા ્રિદ ર ટ મર  કરા અિદ 

સરક�ીર લય  િ પવામદ કાવાનર  કરભન.  

• ાવસ્ નસરનવ  યવદુ  

કવ મા્કક સર 
� લીા ્રરિા 

ક -ઓ્�િદમર 
સાય ાન સભય  અિદ ્ભિાા  

1 લય  િ અિદ ક -

ઓ્�િદશિ 

(ભા ભમ,કાયષ  અિદ 

વયભ્બા, પ મ ક ી 

અિદ વન�્યા) 

િ ્ી ઓ�કસર કીદકમરરનિનકચદર ,પારરિાયપકીદકમર,વાવીરષાર 

રા.્ભ.અ.વા�ારન ્ભિાા અિદ સપરઅનર ્ભિાા  

2 �ભૂર ચદરભમન, ્બદ 

ખાીન કરાભભા  અિદ 

સરષાશાવયભાાર 

િ ્ી ઓ�કસર 

, કીદકમરરન 

અિદ  

વાવીરષાર 

કીદકમરરનિન કચદર ,  વાવીરષાર ્સ�ચા� 

્ભિાા,રા.્ભ.અ. અિદ સપરઅનર ્ભિાા 

3 શ અ અિદ પચાભ 

 

િ ્ી ઓ�કસર 

, કીદકમરરન 

અિદ  

વાવીરષાર 

કીદકમરરનિન કચદર , વાવીરષાર-

ા વાા ર્,એિસનસન,એિદસદસ  રા.્ભ.અ. અિદ 

સપરઅનર ્ભિાા  

4 �કૂસાિ લકરમન, 

સભ� અિદ 

ષ્રાભદેકરમ 

િ ્ી 

ઓ�કસર, 

કીદકમરરન  

કીદકમરરનિન કચદર , વાાર-વકાિ ્ભિાા 

વાવીરષાર  રા.્ભ.અ. અિદ સપરઅનર ્ભિાા 



 

ાવસ્ નસર નવ ્વય� 

ાવસ્ નસર -  1: આયનજન અનર ્ન-ઓડ�નરરન (ત્ુતા,્વયદન અનર વયતસ્વ, પનાન્નઅ અનર 

સવ�ડયવ) 

સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય 

સવય  

 

 

 

DDMC િા સભય  સાબદ વા્સક ્વમટા, લટ્િ વયભ્બાટિિા ��ુાઓ દાદ ચચાર, 

સવનકા અિદ લય  િ. 

સરટકર સરિાવા �અુારભા, સરસાઅિ િન ��ૂચ �અુારભન, વ્ાૂાાવક લા રર  વયભ્બાિન 

ષાખરાખ, કાયર ય  િાિન સવયારરરા ષાખરાખ 

ી ે્મ કક સરસાઅિ , સપીાયર શ અભા અિદ રદિદ વદદભભા વામાિન પ�કયા કરભન. 

ભા ભમ  અિદ િામારક ય વર�ૂર ઓ ીદભન.  

 વાવીરષાર 

5 રાાર ્શ�પર 

વયભ્બાટિ (ારાાવન 

લભાસ , ખ રાક, 

ટામન, 

િ ્ી ઓ�કસર કીદકમરરનિન કચદર ,  વાવીરષાર,�રુભઠા્ભિાા 

રા.્ભ.અ. અિદ સપરઅનર ્ભિાા 

6 �ાાર લર ગય અિદ 

્ભવછરા  

િ ્ી ઓ�કસર કીદકમરરનિન કચદર , વાવીરષાર  રા.્ભ.અ. 

THO, ્સભની સ�િ અિદ સપરઅનર ્ભિાા 

7 અ્ર ્િકસાાય ્ભશદષ 

�ૂબ િન સરિાદ 

િ ્ી ઓ�કસર કીદકમરરનિન કચદર , વાવીરષાર  રા.્ભ.અ. અિદ 

સપરઅનર ્ભિાા 

8 

 

ટ� ુલર ગય અિદ 

કલયામ  

િ ્ી ઓ�કસર વાવીરષાર રા.્ભ.અ. અિદ ટ� ુ્ કમર  



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

 

 

 

ટ �ીસ ષદ સાબદ સરકીિ, કાયષ  અિદ વયભ્બા વામા ટન.એસ.લ�., ટન.લ�. અિદ 

ા વાા�્રસ સાબદ સરકીિ. 

વન�્યા ક -ઓ્�િદશિ, વા�ારનિ  પસારિન વયભ્બા, ષ્રાભદેકરમિન વયભ્બા. 

 

�ભૂર 

 

લટ્િ વયભ્બાટિ વામા �ી્મરિન  ભાપષાર ઓ ભાાચભન. 

્ભ્ભઅ ્ભિાા  અિદ ટ �ીસષદ સાબદ પદઠક , સરકીિ અિદ SOP રૈયાર કરભન.  

� લીા ્રરિન ર સટ  સ મ વ િદ રૈયાર રાખભન.  

લર ગય અિદ ેભિ ્િભારા �ભન રાાકા�ીક અસર કરિાર  સદભાઓિન લા રર  

વયભ્બા કરભન.  

ષરમયાિ SOP પવામદ કાવાનર િન ષાખરાખ 

પાષવાર  ્ભિાાનય કાવાનર િન સ�ટમન  

ભન.લ�.ટન.િન �ીુાકારિન વયભ્બા અિદ રાાર વયભ્બા 

રાારિન પ્ ર્િઓ�ુર લય  િ અિદ ષાખરાખ 

ર કભર  પીાિ રૈયાર કરભ  અિદ કાવાનર  કરભન 

 રાાર કામટ અિદ અસરર્ર ્ભ્રાર વાર કાયષ  અિદ વયભ્બા �દભભા. 

 

ાવસ્ નસર - 2: �તૂર ચરિતકવ, સ્ળ ખવઅવ ્રવતતવ અનર સથદરરવવયત્વર 

સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય 

સવય  

 

 

ી ક  ્ટમમ સવે શકા  રદભા અબરથમિ સાબદ વે�ખક કા �ીદકલ ્િક �ભૂર ચદરભમન 

છદલીા ્બદ �અુન ટા�ચદ રદભન વયભ્બા ્િન કરભન.   

�ભૂર ચદરભમન ાાવ �અુન ટા�ચન શકા રદ વામા ાાવ સાબદ ક િબન સરટકર શકા રદભન 

વયભ્બા કરભન.  

રાીનવન અ્અકાર ઓ / ્ભયર સદભક  �ભૂર ચદરભમનિદ ી ક  �અુન ટા�ચા્ા રદભન 

વયભ્બા કરભન.  

સરિ્ભર   ખવ, �ભૂરરૈયાર  અિદ સાભચદરનિા ટાીાર દાદ ી ક ��ર્ર કરભન. 

કાયરષદ  રૈયાર કરભા, રાીનવ  કરભન, સાઅિ  અિદ યરત િન વરાવર કર  રૈયાર 

રાખભા, સાય ાન એ  સનઓિન ��ૂચ રૈયાર કરભન અિદ સરટકરવાર રાા્ ુ ર. 

શ અ પચાભ અિદ �ભૂર ચદરભમન, ્બદ ખાીન કરાભભા અિદ સરષાશાવયભાાર દાદ 

્ભ્ભઅ �ારઅારક  સાબદ પદઠક કરભન અિદ લય  િ અટ્ામ કર્ુર. 

 રા્્ ુસદલમર (પચાભ લભાસ) િદ ઓદખભા અિદ રાાઠામ, િ  િ, સેચાીય અિદ 

અ ય  �ર  વયભ્બાઓ કરભન. (વાિભ અિદ ટ� ુપ�દ વામા) 

72 બન 48 

કીાક 

(લકરિા 

3 �ષભસ 

ટાાીા) 

 

વદદભદીન ચદરભમન ચકાસભન અિદ સવ ભન 

ાાવ ટરચાયર અિદ � લીા કકાએ કાયરરર સરચાર અિદ ચદરભમન વયભ્બાિન ચકાસમન 

કરભન. 

સીાવર ્બદદ ખસદ્િાર મ વિદ  �ર  યરત  અિદ સાઅિ  સાબદ થમિા ્બદદ વ કીભા.  

સીાવર ્બદદ ખસદ્િાર મ વિદ રૈયાર કર  ્ભ્ભઅ �ી્મર ્રરા વ કીન લટભા.  

મ વ અિદ સ�ષુાય પ�દ વામા ભાાિ િન વયભ્બા કરભન. 

અસરર્ર સ�ષુાય અિદ ટ�ઓુ વામા સીાવર રા્્ ુસદલમર અિદ  ગયાઓ ટસરષ 



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

કરભન. 

્બા્િક  ્બ્ર દાદ � લીા અિદ રા યિા � લીા �વરપ સન ઓટરાશિ સદ મરિદ �મ 

કરભન. 

ચદરભમનઓિા સરષાશાઓ રૈયાર કરભા 

છદલીાર ્બદ �અુન ્બા્િક િાષાવાર �ભૂર ચદરભમન ટા�ચા્ભન. વે�ખક ર રદ ક િબન, 

મા�ી્ભઝિબન, રા�્ય ,  ્ઝૂ ટદટરિા વાાયવિ  ્ટય ા કરભ . ભન દ િા લઅાર 

્ભિાિન વયભ્બાઓિ  (વાાયાવ િ ) ્ટય ા ટમ કરભ . (કામીારક સવયિા ્ભરાવ 

ટછ  ચદરભમનઓિદ ભારરભાર �િુ:પસા�રર કરરા રાા્ ુ ર.) 

માીનક િ સરટકર ��ૂચ અિદ કાયરષદિન SOP અટ્ામ છદ કા િ�ા રદિન ખાતન કર  ીદભન.  

અ ય મા્કક સર સાબદ સરકીિ કર્ુર. (શ અ અિદ પચાભ, �ાાર લર ગય, કાયષ  અિદ 

વયભ્બા અિદ ટામન �રુભઠ ) 

સરિ્ભર સરકમ ્ભશદ � લીા અિદ રા ય સિા્અકાર ઓિદ �મ કરભન. 

્બા્િક ્રરિન રૈયાર ઓિન ચકાસમન કરભન અિદ � સન્ મ કવા ્ર અ્અકાર િદ 

�મ કરભન.  

D-48  to 

24 hours  

(Before 2 

days of 

Disaster) 

� લીા ્રરા લકર વયભ્બાટિ ક્વમ  અિદ �વર  સન ર સટ  સ વદિદ વદ મ 

ક્વમ એ  ્બ્ર ટર ્િયરતમ રાખ્.ુ  

ટાાીા �ાાર કરાીા સિાભાર �ભૂર ચદરભમનઓિા સરષાશાઓિદ લભરા 24 કીાક વામા 

અટ્ામ કર  �ાાર કરરા રાા્ .ુ  

�ભૂર ચદરભમન ટા�ચન છદ રદિ  પ્રિાભ વદદભભ  અિદ ્બા્િક ટ�ર ્બ્રિન વા�ારન 

વદદભભા વામા અ્અકાર ઓિદ રા�કષ કરભા.  

્બા્િક ્રરિન રૈયાર ઓિન ચકાસમન કરભન અિદ � સન્ મ કવા ્રિદ ર ટ મર  કરભ .  



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

   ી ક િદ સીાવર ્બદદ ી�  ભાિન  �ર ા ય ર  િ�અ ીદભન. 

 રા્્ ુસદલમર અિદ   ખવન  ગયાઓએ  �ર  સાઅિ િન વયભ્બા કરભન (પ મ, 

રરભૈયા, પાબ્વક સારભાર, પાદલાાર, િસ�ા, ટનભા�ુર ટામન, ખ રાક, શેચાીય 

અિદ થિ કચરા ્િકાીિન વયભ્બા)  

   ખવિા ્બદદ ટા�ચભા વામાિા ભૈકકલટક ર્રા િ�ચ કરભા 

 ્બા્િક ્રરિન રૈયાર ઓિન ચકાસમન કરભન અિદ � સન્ મ કવા ્રિદ ર ટ મર  કરભ . 

 �ભૂર ચદરભમન ખાસ ્િકસાાય સ�ાૂ (વાછ વાર,વાીઅાર , દરર યાદવાર રાારા ષ�ીર 

અિદ લ�ષભાસન) �અુન ટા�ચન છદ રદિન ખાતન કરભન.  

D-24 to 

12  hours 

સરિ્ભર સરકમિન  ્બ્ર ્ભશદિા અટ્ામ રૈયાર કરભા  

ીદમા્મ  ્બ્ર ્ભશદ ્બા્િક િાષાવાર �ભૂર ચદરભમન ટા�ચરન કરભન. અાા્  માવયા 

� ુપિા વાાયવ િ  ્ટય ા કરભ . 

સરકમ ટ�ર ્બ્ર ્ભશદિન ્ભારભાર વા�ારન પચાભ મા્કક સર અિદ અ ય મા્કક સરિદ 

લટભન. 

દ્રવ ્બદ �અુન �ભૂર ચદરભમન ટા�ચન કા િ�ા રદિન ચકાસમન કરભન. 

પચાભ �ુક્ ઓિદ એકશિ વામા રૈયાર રાખભન. ષરાક �ુક્ િદ   ખવિા ્બદ અિદ �િ  

પચાભ કરભાિ  છદ ાયાર ટા�ચભાિા ર્રા ્ભશદ �મ કરભન.  

પચાભ �ુક્ ઓ વામા ખ રાક, રાાભાિન અિદ �રુકાિન વયભ્બા કરભન. 

ષરાક પચાભ �ુક્ િન ાીચીિન �મકાર  ીદભન અિદ ્ટર  અ્અકાર િદ ષર છ કીાકા 

 માભભન. 

D-12 to 0 

hous 

�ભૂર ચદરભમન દાદિા સરષાશાઓ સરર ટા�ચન રરાર છદ કા િ�ા રદિન ખાતન કરભન.  

ટ�ર ્બ્ર ટર ષાખરાખ રાખભન અિદ રદિા ્ભશદિ  ીદમા્મ ર ટ મર  ્વચ 

અ્અકાર �રનઓશિદ, � લીા કમાકમરરન અિદ લટ્િ વયભ્બાટિ સિા વર્ દિદ કરભ .  



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

D+1 to 12 

hous 

પચાભ �ુક્ િન કાવાનર િન ષાખરાખ કરભન અિદ ્ભશદષ યરત , વશનિર , કેશયલયપાઅ 

વય �રઓ, ષભાઓ ભાદરાિન  �ર યારિન ��ૂચ રૈયાર કરભન. 

  �ર  સાઅિ સાવરન એકતનર કર  થમિા ્રરા ટા�ચા્ભન.  

 ટ �ીસ અિદ ્બા્િક લાદભાિ  સાબદ સરકીિ વામા એક અ્અકાર િદ ્િ્�ુર કરભા � 

� રરષાા િન ય ગય રટાસ અિદ િ�અમન પાષ ્િકાી કરાભદ. 

 ખ રાક અિદ ટામનિન ્ભશદષ  �ર યાર  વામા � લીા ્રરાબન વષષ વામા DEOC સાબદ 

સરકીિ કર્ુર. 

 ભઅારાિન �ુક્ ઓ રૈયાર રાખભન �બન ભારાકરરન લરાવ વદ  શકા.  

D+12 to 

24 hous 

શ અ અિદ પચાભિન કાવાનર  ચા� ુરાખભન અિદ અસરર્ર િદ  �ર � ુપ સીાવર 

્બદદ/ષભાખાિદ/ર ીનક કામટવાર ી�  ભા.  

 અસરર્ર િદ ્ભશદષ પકારિન રપનપન સારભારિન  �ર ા ય ર  DEOC સાબદ સરકીિ 

કર  વયભ્બા કરભન. 

  �ર ા ય ર  ાભા� વાાયવ બન (એર ડ ટ) દારા સદભાઓ લટભન. 

 ાાલટ ીા�િ િરપર અિદ સાય ા કા ન  શ� કરભા. 

 �ી્મર ્રરા ્બા્િક ી ક  સાબદ ્વમટા કર   ્બ્ર�ુર તકીિ કર્ુર અિદ � લીા 

અ્અકાર િદ ર   સાર� અાાભાી કરભ . 

 

 

 

ાવસ્ નસર - 3:  રનબ અનર  ચવત  



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય 

સવય  

 

 

 

 

 

 

 િ ��ર્રિા કાયરકવ  કરભા 

સરટકર સરિાવા �અુારભા, સરસાઅિ િન ��ૂચ �અુારભન, વ્ાૂાાવક લા રર  વયભ્બાિન 

ષાખરાખ, કાયર ય  િાિન સવયારરરા ષાખરાખ 

્િય્વર ર રદ સાઅિ . યરત િન વરાવર અિદ �દભમન કરભન, ખાસ યરત િન ખર ષ . 

ખાસ મ વ  અિદ ્ભયર સદભક િન રાીનવ અિદ કવરાભઅરિ  

 

D-72 

બન D 0 

 

શ અ અિદ પચાભ વામા કાવાનર �ુર લય  િ 

  ખવ�ુર તકીિ કરરા  ્ુર અિદ કાવાનર  કરરા  ્ુર. 

્ભ્ભઅ ્ભિાા  સાબદ સરકીિ શ અ અિદ પચાભ વામા ્ભશદષ ષદિન  �ર યાર ા ય ર  

વયભ્બા કરભન.  

ષરમયાિ કરલ ી �વ�ુર સ રચાીિક પાારિા ્િમમારર િન મ વ, ીશકર  �ુક્ , કાયર ્ભિાા, ્સ્ભી 

્ કા સ, ટ �ીસષદ ભાદરા સાબદ સરકીિ અિદ કાવાનર . 

D+1 બન 

24 

લા રર  ચદરભમન ભારિ  સરકમ ા ય ર  પચાભ ષદ િદ રદવિા સાઅિ અિદ યરત  સાબદ 

થમિા ્બદદ રરર   ટા�ચભા રાક ષ કરભા. 

 થમિા ્બદિદ  �ર ા ય ર  ક ર્િ કર  ીદભ . 

 લભદી લટ્િ સરષિ� ષરાક ્રરિન મા્કક સરિદ રાક ષ કરભન. (� લીા, � લીા અિદ 

ાાવ) 

 શ અ પચાભ અિદ સીાવર ્બદદ ખસદ્ભાિન કાવાનર  શ� કરભન. 

 ી ક િા મ દાિદ કા�વૂાર ીદભાિન વયભ્બા કરભન. 



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

 અસરર્ર િદ સીાવર ્બદદ ી�  ભા 

 ્બા્િક ્રરિન રૈયાર ઓિન ચકાસમન કરભન અિદ � સન્ મ કવા ્રિદ ર ટ મર  કરભ . 

D+24 

બન 

લાદ 

 

મા્કક સરિન કાવાનર  દાદ ્િય્વર અાાભાી રૈયાર કરભ . 

્માક�ુર ર માશિ ચા� ુરાખ્ુર 

કાવાનર િન સરર સવનકા અિદ તકીિ કર્ુર 

કા�િી ર ટ મર  રૈયાર કરભ . ્ભ્ભઅ �ારઅારક િ  રદવિા સાય ા પષી લિાર 

વાિભ  

 

ાવસ્ નસર - 4:  � ૂ્ સવન આ્રકવ, સત� અનર દસિવતર�્રક 

સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય 

 ્બ્રવાર  

રા યિન ઓબ ર મ  દારા રૈયાર કરભાવાર લભદીા �કુસાિ લકારમન ટતક વદદભભા 

અિદ લકારમન કરભા વામા  ભાપષાર અ્અકાર  રદવ  િાા�રક િન મ વ રૈયાર કરભન. 

લકારમન કરભા વામા  ચાર પકારિન મ વ પિાભભન. 1) ખાિાન િભિ અિદ વકાિ 2) 

ર્રા, �ીુ, માીનક િ સરષાશાવયભાાર રદવ  �ાાર િભિ   3) ખદરન અિદ  દ સરસાઅિ 

4) ્દ ા અિદ વયાટાર 

�કુસાિ લકારમન કર  શકા રદભા વય �રઓિા સરિાવાર અિદ માીનક િ િરપર સ�ારિન 

યાષ  રૈયાર કરભન. 

D + 24 

hour 

�કુસાિનિા તકીિ વામા વય �રાર અિદ પન�  �ર  સરસાઅિ �ુર દષાેર ખચર ટતક 

પિાભ્ુર. 

�કુસાિન�ુર તકીિ કરિાર મ વ �કુસાિન�ુર પાબ્વક તકીિ રૈયાર કરશદ. તકીિ 

વામાિા �ભૂર રૈયાર  ક વ�મિ  ્ટય ા કરભ .   



પાબ્વક �કુસાિનિા તકીિિ  ર ટ મર  ્ટર  સિાવર્ દિદ વ કીભ .   

પાબ્વક તકીિવાર �અુારા ભઅારા અિદ �કુસાિનિન  �મીરા ્ભશદિા અ�િપાય  

વદદભભા. તકીિિન ્ભાર વાર ક �ટમ પકારિન ્ટમમરા વામા ્ટર  સિાવર્ દિદ �મ 

કરભન 

D +24 

to + 72 

hours 

and 

beyond 

�કુશાિન તકીિ વામા મ વ રૈયાર કરભન અિદ ચ ચસ �કુસાિનભાદા ્ભ્રાર કાદભભા. 

�કુસાિનિા તકીિ સવયદ ક �ટમ પકારિન માકિનકી વા�ારનિન  �ર વામા તકીિ 

કરારિદ એક વા�ારનિન િકી લટભન �િા લઅારા રદ ્બદ ટર   ી ક િા પ િ �ુર 

્િરાકરમ કર  શકા.  

�કુસાિન તકીિિા ્ામા (વા�ારનિદ) કમ્મુરા�ઝ કરભા ્ામા ઓટરામરિન મ વ 

પિાભભન અિદ રદઓ ્ભિા ્ભીરપદ ્ામા એ લ  કર  ષા. 

� લીા ્રરા ક�રયાષ િ�અભા અિદ ક�રયાષ ્િભારમિન વયભ્બા કરભન.  

 યાર �અુન કાવ ��ુ િ બાય ાયાર �અુન સરર ર વ્ુર અિદ તકીિ કરરા રાા્ ુ ર.  

્ટર  સિાઅનકાર િદ અ્અ�રર ર રદ કા�િી ર ટ મર   વા કરાભભ  

 

 

ાવસ્ નસર - 5:  રવ્િ થરા ર વયતસ્વપન  

(ારાાવન લભાસ , ખ રાક, ટામન, ભન દ , લર ગય) વિ સાવા� ક સરિાદ) 

સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય 

સવયવાર  

રાાર કામટિન  ગયા િ�ચ કરભન અિદ રદિન કવરા અિદ ્ટી અ વાદખાાર 

�ુ્ભઅાઓ�ુર ટતક પિાભ્ુર.  

સ�ષુાયિા સભય વારબન, અા્વ�ક સર્ બાઓ, ક ટ�રામ કદતવારબન � ્ભૈકવછક ર રદ રદવિન 

સદભાઓ રાાર કામટિન વયભ્બાવાર લટભા �વ ક ા ય રદભા ી ક િન મ વ પિાભભન. 

રદવિા િાવ અિદ સરટકરિન યાષ  પિાભભન. 



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

રાાર કામટ વયભ્બાવાર વ�ાીાઓ, પાદક , ્ભકીારા , ્ રાઅ , ષ�ીર અિદ ી�વુ્ર 

સ�ષુાય ઓ પાયદ સરભદષિશનીરા ભઅદ રદ વામા કાયરશાદા�ુર લય  િ કર્ુર 

રાાર કામટિા ્બદદ વાદખાાર �ુ્ભઅાઓિા �અુારા-ભઅારા વામા સરકાર  કાયરકવ  અિદ 

અ ય �ારઅારક  સાબદ   ્ામ કર્ુર. 

D-24 

hours 

્સિનયર ્ભયરસદભક િન ્વ�મ�ા પ ીભભન અિદ રદઓિદ રાાર કામટિન  ગયા અિદ પચાભ 

લભાસિન  ્બ્રિન ચકાસમન કરભા વ કીભા.  

્ભયરસદભક િા ર ટ મરિા લઅારા  �ર  સાઅિસાવરનિદ એકઠ  કરભન.  

રાાર કામટિન વયભ્બા વામા ્બા્િક મ વ પિાભભન.  

 ટામન �રુભઠા, ્ભા્સય, ભન દ  ્ભિાાિા અ્અકાર ઓ સાબદ રાાર ્શ�પરિા ્બદદ 

રદવિન સદભાઓ ીદભા વામા વન�મ�ા કરભન. 

 લભાસ અિદ વિ સાવા� ક સરિાદ વામા ખાસ મ વ પિાભભન 

D 0 to 

D + 24 

hrs 

ચ ચસ ્બદ એ રાાર કામટ વયભ્બા વામા ્વ�મ�ા  કરભન અિદ ્બા્િક સર્ બાઓ અિદ 

્ભયર સદભક  સાબદ  ભાપષાર  િચ  કરભન. ્બા્િક  �રલર  ્ભશદ અાાભાી �ાાર 

કરભ .  

ખ રાક અિદ અ ય  �ર  સાવરન લટભા વામા ્બા્િક સર્ બાઓિદ ્ભિરરન વ કીભન. 

રવાવ ભારિા લસરર્ર િન  �ર યાર િા સાય ા વામા પાબ્વક દષા ટતક રૈયાર 

કર્ુર. ટામન, લર ગય અિદ ્ભવછરા, �ા�સા અિદ િદષિાભ �ભન વાિભનય સરપરઅનર 

સવ્યાઓિન  ્બ્રિન ચકાસમન કરભન   

રાાર ્બદિન  ્બ્ર � ુપ સરસાઅિ  ખર ષભા   

એક �ષભસવાર એક મ વિદ સરર 12 કીાકબન ભ� ુસવય વામા કાવ િ કર્ુર ટ્ા રદ વામા 

વય �રાર અિદ  �ર  સરસાઅિ �ુર દષા ટતક પિાભ્ુર.  

વ�ાીાઓ, પાદક  અિદ ્ રાઅ સભય િદ સાવદી કર  ્બા્િક  મ વ પિાભભન �  રાાર 

કામટિા કાયર અસરકારક અિદ િદષિાભ ર�ાર બાય છદ કા િ�ા રદિન ષાખરાખ રાખશદ.  



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

વયભ્બાવાર લભર  ીનઅદી અિદ િભન  �ર ર િદ ટા�ચા્ભાિન પાપર  દાદિા સાય ા 

વામાિ  ષ� ્િક ર ટ મર  રૈયાર કરભ  અિદ રદિદ ્ટર  અ્અકાર િદ વ કીભ .  

 ્ભા્સય, ટામન �રુભઠા, વિ  સાવા� ક સરિાદ અિદ લભાસ વામા �ુક્ ઓ પિાભભન.  

D + 1 

day 

and 

ahead 

રાાર કામટિન  �ર યાર છદ કા પરઅ કરભ  છદ રદ દાદ ્બા્િક ી ક  સાબદ ્ભચાર ્ભવશર 

કર  િા્ભ કાયર િ�ચ કર્ુર.  

રાાર કાયર ચા� ુા ય ાયારા િ�ચ કરાીા ટાાીારિા રવાવ કાય� કરભા.  

વિ  સાવા� ક સરિાદ અિદ ્ભા્સય દાદિા સાપરા�ાક અિદ ટખભા�્ક અાાભાી રૈયાર 

કરભા. 

ાવસ્ નસર - 6:  �્રર આરનગય અનર સતવંિવ 

સવય 

ટતક 
 િ લર ગય અિદ ્ભવછરા 

સાવા ય 

 ્બ્રવાર  

્ કમર, િસર, પા�ભદમ અિદ સરકાર  ષભાખાિા અિદ ા ્ટનમી , પદ્ અિદ એમ ્ીુ સ 

્ટી અરા દાદિન સરિાવાર અિદ સરટકરિન વા�ારન�ુર ટતક પિાભ્ુર. 

પાબ્વક સારભારિન સદભાઓ વામા રાીનવન ્ભરયસદભક િન યાષ  પિાભભન.  

D - 24 

hours  

 

 િ લર ગય અિદ ્ભવછરાિન પાપર  ્ભશદ વન�મ�ા કરભન રબા રદિન વય �રાર અિદ 

સરસાઅિ િન  �ર યાર �ુર દષા  ટતક પિાભ્ુર.   

કામટ વયભ્બા મા્કક સર સાબદ   ્ામ કર   �ર  ્ભયર સદભક , પાબ્વક સારભાર ક મ અિદ 

અ ય ્ભવછરા સદભાઓ �રુ  ટા્ભન. 

સરરા વામા ્ભ્ભઅ સાવરનઓ�ુર ીન્મ પિાભ્ુર અિદ વર�ૂર  વદદભભન. 

D+24 

hours 

� લીા �ુુ ય વબકા લર ગય અિદ ્ભવછરા ક્વમ  પિાભભન.  

રવાવ ્બદ એ લર ગય અિદ ્ભવછરાિન ટ�ર ્બ્ર ્ભશદ ષાખરાખ કર  ષ� ્િક ર ટ મર  

પિાભભ . � લીા ાા્ �ભામર ખારદ ષ� ્િક ્વ�મ�ા કર  ટ�ર ્બ્ર સવ ભન અિદ ર ્ટ  સ 



પીાિ રૈયાર કરભ .  

ટામન સપીાય, ્ભવછરાિદ પ ાસાાિ, પાદ સરિાદ અિદ અ ય  �ર રવરષ ી ક િન 

 �ર લર વામા� ુર દષા ટતક સાબદ ર ટ મર  રૈયાર કરભ .  

   રદઓિદ સાય ાિન  �રર ા ય ર  � લીા ઓબ ર મ િદ સાય ા વામા ્ભિરરન ટત 

ીખભ .  

પચાભ ષદ અિદ કામટ સરચાીક  સાબદ સરકીિ કર્ ુકારમ કા  િ લર ગય સાબદ 

  ્ાયદીા પ િ   દાદ ક � સવાઅાિ િ કર્ુર �ભા કા, ્ભવછ ટામન, ્ભવછરા સદભાઓ, 

થિ કચરાિ  ય ગય ્િકાી અિદ સવર ્ભ્રારિા ભારાભરમિદ પનૂ્ષર કરરા પ િ . 

રાાર કામટ અિદ અ ય ભસાાર વાર પાબ્વક  �ર લર  (�ભન કા  િ લર ગય અિદ 

્ભવછરા ભાદરા) �રુ  ટા્ભન અિદ વદ  છદ કા િ�ા રદિન ખાતન કરભન.  

D + 

Day 2 

and 

ahead 

લર ગયિદ �ુ્ભઅા લટરા િે્રક વાદખાઓિદ    �કુસાિ બ્ ુા ય ર  રદિદ કર બન 

્બા્ટર કરભા. 

સકા� �ુક્  પિાભનિદ ્ભવછરા અ�િયાિ ચીાભ્ુર.  

કાયર� ુર સરર ર વ્ુર અિદ �િુકતકીિ કરરા રાા્ ુ ર.  

 યાર �અુન ટ�ર ્બ્ર સાવા ય િ પિદ ાયા �અુન રવાવ સદભાઓ અ્ભરર ચા� ુરાખભન. 

રવાવ �ારઅારક  સાબદ ્વ�મ�ા કર   િ લર ગય સદભાઓ સવાપર કરભન.   

કા�િી ર ટ મર  રૈયાર કરભ . 

 

ાવસ્ નસર - 7:   અથિ થનઃસ્વય થતરરષ �ૂ્નનવ સથભવળ  

સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય 

સવય  

 

્ભ્ભઅ ્ભિાા , સ�ષુાય પ્ર્િઅનઓિદ ્ભશદષ  �ર યાર ભાદા �ૂબ  પાયદ સરભદષિશની 

કરભા. 

્ભશદષ  �ર યાર ભાદા �ૂબ િન ખાસ  �ર યાર  દાદ �ાવાયર અિદ લય  િ કર્ુર. 



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

 

 

 

 

 

DDMC િન પદઠક વાર   ્ભશદષ  �ર યાર ભાદા �ૂબ િન ખાસ  �ર યાર  દાદ ચચાર અિદ 

કાવાનર �ુર લય  િ કર્.ુ          

્ભશદષ  �ર યાર ભાદા �ૂબ િન ઓદખ કરભન અિદ યાષ  કરભન. 

વાિભનય વષષિા ્સાઅારર  અિદ અ�િાવ િ�ચ કરભા. 

 

D-48 બન 

D 0 

 

્ભશદષ  �ર યાર ભાદા �ૂબ િન ખાસ  �ર યાર  ઓદખભન યાષ  કરભન. 

સીાવરન અિદ રાાર વામા સરસાઅિ  એકતનર કરભા. 

�ભૂર ચદરભમનિન વયભ્બા   ભન અિદ સીાવર ્બદદ ખસદ્ભાિન વયભ્બા કરભન.  

ષરમયાિ 

D 0  બન 

D +72  

 

પ્રિાભ અિદ રાારિન વયભ્બા દાદ ્ભશદષ  �ર યાર ભાદા �ૂબ િદ ખાસ પાબ્વકરા 

લટભન, એિ.ે.ઓ. અિદ ્ભષય ્િમમારર  સાબદ લભા �ૂબ િન  �ર યાર  દાદ સરકીિ 

કર્ુર.   

પાષવાર  

D +72 

બન 

લાદ 

 

રાાર ્ભરરમ વયભ્બાિન ષાખરાખ કરભન.  

સપરઅનર સિાવર્ દવાર �ાવાયર કરભન. 

લભા સ�ાૂ િા સભય િન યાષ  અટ્ામ કરભન. 

ાવસ્ નસર - 8:  પ� ુઆરનગય અનર ્લયવક  

સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સાવા ય ટ�ઓુિન યાષ  અિદ રદવિા ્ભા્સય સપરઅન ્ભાર  રૈયાર કરભન અિદ રકાષાર િા 



સવય 

ટતક 
પ્ ર્િઓ 

સવય  

 

 

 

ટાીાર ીદભા. 

ટદરા ટ� ુ્ભા્સય કવ ઓિન ��ૂચ અિદ સરટકર રૈયાર કરભા.  

ટ�ઓુિન ા ્માી અિદ ટાર રાટ દિન યાષ  રૈયાર કરભન. 

ભનવા દાદ પચાર પસાર કરભ . 

 ્િકસાાય ્બદ  ઓદખભા અિદ ર સટ  સ વામા રમિન્ર રૈયાર કરભન. 

ષરમયાિ 

D 0  બન 

D +72  

 

અસરર્ર ટ�ઓુિદ કારભભા વામા લા સટ માશિિન વયભ્બા. 

ટ�ઓુ દાદ રાાર, થાસચાર , ટામન અિદ ષભાિન વયભ્બા અાદ ષાખરાખ રાખભન.  

ટ�ઓુવાર વાાવાર  િ કાીાય રદ દાદ રકાષાર  

પાષવાર  

D +72 

બન 

લાદ 

ર સટ  સ કાવાનર િન સવનકા કરભન. 

લટ્િિન ટ�ઓુ અિદ સપરઅનર ેભિ્િભારા ટર અસર�ુર ષ્રાભદેકરમ અિદ કાસ 

્મ્  કર્ુર. 

 

 

 

 

 



પ્રક- ૭ - સ્થઆળાં રર યોજળ 

 

�લ્ળાસળાર �્ળર ળસયરજનદ, વય્આળ, ં્ળરિજચળઆવળઆળરિવસંળજરયસળારથવવ્ળર વ. ો ળર

ભળર�્ીરઅંીભળર�રવરાળનરનરમ ળાયજરઅ્વળર ઉરરવળાસળા્ ીરથવંળારઉળકીજીરવવ�રથવ્જવર

્ળરકવરસ્ીઆળાં રર્રવળજીરોજરદ ળંરઉપદર �્ર વ. થરસળ��રસ્ળથિજ્ર ોલ્ળંર/ ંળ��્ ળરંાતરઉળાવર

સ્કઆળાં રર્રવળરસળ��ર �્�ર,  ્, ્આળ,  વળરવળહજયજવરવ ્વસ્ળચર ઉ્પલઉર્રવળરસળ��રા�સર

 વ.  રસળ��રસ્ળરિજ્રજ રઉળા્્ળ,સળ રરઅજવરસ્ળજરઉાચળ ં, ં્ળરઅન રરર ળજ ીર

એોનાીાસજીરસનનરસઆદર �્ર વ.ઉ�ર�સ્્િંર�સંળરતહળરરહય ર વંવળરાસ વરહ�્ ી્યી�ંર/ સવોરર

ાચરરસઉર� જર વળરાાોય યસળારસ��ાવ�રટસરોનાી્રસઉર� જરસ��ાવન�્રજળરાા્ ્જસળારરહદરાા્ ્જર

સ્ચઆળાં રર્રવળસળારથવ વ.  

સ્ચઆળાં રરનરમ ળાજર ર વંરસ્ળિાજયરઉરર ઉ્પલવર્�રા�ંરથક રસ્ળરજયર વળર �્ર ળઆળર

્મ્�સજી�દરહય્રવળપદ, �્રઅન ્રલળિસમ્રઉ�રારજયર ઉ ય ર્રવળસળારથવ વ.  રિવ ંયર

વીપદએઉીસળારાસળિવષ�હર્રવળસળારથવવ્ર વ. �સ્આળાં રજીર�સ્ળિંરનરમ ળાયજરઅારઅસંયરજવર

ભયોજ/ઉળકી/સવપદ્્રવ વર�ર વીરથવશ ્રવ .વસ્ળઉરસળ��રઉય્ીા/ ોલ્ળરર �રવવળર

િવભળ / ોલ્ળરથરયો વરિવભળ રગળરળરંળા્ળરા્્ર યરકવરોજરદરાળ જાળસઅીર�સ્આરઉરર

ઉહ�ચળપવળર� વજીર્ળસ ીરદરહળ્ર રવળસળારથવવ વર. 

ઉ��રસ્આળાં રરં્ળરઅન ર્ળઆ�ર 

• ્ય્યજવ ભળર� વરાળન � વજી ચવંવકી નરમ ળજ ઉ��સ તળત વં ાં ર્ વ ્ળઆ� 

વ્વળ � વજી �ક ્રવી.  

• સ્આળાં રર્રવળજીર�સ્િંરનરમ ળજરઉ��સજવરા ્ળ્ીરથ�ળર્રવળર� વરજર ન્ રઉપ�ર વંર

સળ��રઅવળરજવળરરઉાચળ ંરસળરફંર�હ�રળંર્ર વ.  

• ાાતયિ ંરઋ��રનરમ ળજરવ્રંળરઉ��રરય યજવરઉહ�ચીરવઆવળર� વર ોલ્ળરઉ��ઉળ્જર

િવભળ રઉયંળજીર�દસજવરાળ��નરરળ  વરં્ળરનવળસજળર �રળરોથ્ળજીર ળતીર્ર વ.  

•  ોલ્ળરઉ��ઉળ્જરિવભળ ર ોલ્ળસળારરાી્રકજળર્ળ રયસયર્ર વ.  

• વજરિવભળ રદળરળર ોલ્ળસળારલળાજીરઅ ંરાળસવરઉહ�ચીરવઆવળરસળ��જળરંસળસરઉ ્ળાર

ં્ળરલળારપળરીંજળરનયંજયરઅ ળ ્ીરથ યોજર્ર વ.  
 

 

 



પ્રક - ૮ - નાકંા અને બ�ટ 

         નાકાં્ �ય �દાજ એ �જલ્ા ્કાના વાિષ�્  ્ાયરપકા્ા છે. આપિ� વયવવસાપન માટ� બે પ્ારના 

બ�ટ ્ર� શ્ાય, એ્ િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગાય બ�ટ અને બા�ુ આપિ� વયવવસાપન માટ� 

અ્ગસા જ�ર� હોય તેવા ખચર માટ� બ�ટ.આપિ� વયવવસાપન માટ� નાચે �જુબના િવિવધ ખચર માટ� 

અ્ગ અ્ગ શોતસા નાકાં્ �ય આયોજન ્ર�ુ.ં 

 

નામ  હ��  ુ નાકંા્�ય વયવવસા  યોજના હ�ઠળ ્ર� 

શ્ાય તેવા પ� રિ�િ  
જવાબદાર 

િવભાગ  

NDRF 
(NCCF)   

  

રાહત સહયોગ  100 ટ્ા �્ન્ સર્ાર  રો્ડ પ્ારના રાહત  મહ�� ૂ્  િવભાગ  

SDRF (CRF)  રાહત સહયોગ  75 ટ્ા �્ન્ સર્ાર, 

25 ટ્ા રા�ય   
રો્ડ પ્ારના રાહત  મહ�� ૂ્  િવભાગ  

આયોજન મડંળ  કમતાવધરન  100% Centre    

100 ટ્ા �્ન્ સર્ાર  
તા્ામો, જન��રિત 

માટ� શૈક્ક્ સામગા, 

મો્ ડ�્  

મહ�� ૂ્  િવભાગ  

િવિવધ િવભાગો  �વૂરતૈયાર� અને 

ઉપશમન   
િવભાગના 

બ�ટમાસંા  
ડ�.આર.આર., �વૂર 

તૈયાર� અને ઉપશમન  
િવિવધ િવભાગો  

�જલ્ા 

આયોજન મડંળ  
્ોઇપક �હ�ર 

્ાયર  
એમ.પા અને 

ધારાસભય મદદ અને 

ગાનટ  

�વૂરતૈયાર�, 

કમતાવધરન અને 

�નુઃવસાપન  

વસાિન્ સવંસા 

અને િવિવધ 

િવભાગ  

બહારના 

સવંસાિના 

સહાય  

�નુઃવસાપન, 

ઉપશમન અને 

�વૂરતૈયાર� માટ� 

DRRના ્ાયર્મો  

બહારના, �દપકા 

અસવા બ� ુ પકાય 

વયવવસા ્રવા  

DRR ્ાયર્મમા ં

માળખાગત 

�િુવધાિમા ં �ધુારા, 

ટ�્નો્ો�નો 

હવતકેપ અને ત્િન્� 

અભયાસો   

મહ�� ૂ્  િવભાગ  

દાતા  ્ોઇપક  તમામ દાન રો્ડ ્ોઇપક  DDMA/TDMA   



અસવા અનય પ્ાર�   

CSR  ્ોપ�ર�ટ  નફાના તક ટ્ા  ્ોઇપક  ચેર�ટ� ્િમ�નર 

અને ્ોપ�ર�ટ  

�હ�ર અપા્  તત્ા્ રાહત   �કુર અસવા �શતઃ 

બહાર�ુ ંફંડ  
તત્ા્ રાહત અને 

�નુઃિનમારક   

DDMA/TDMA  

  

�જલ્ા વતર� DDMP ના િવિવધ પ� રિ�િ માટ� નાકાં્ �ય બ�ટ � તે િવભાગાય બ�ટમાસંા ્ર� શ્ાય. 

એવા પ� રિ�િ �નાસા ઉપશમન(માટ�ગેશન), કમતાવધરન, �નુઃવસાપન સનાર હોય તેને િનમન્ા્ખત 

પત્મા ંભર� શ્ાય....�દાજપત (્્ે્ટરશાના ્ચેર�એ DDMPના ખચરના �દાજ �જુબ તૈયાર ્ર� ુ

આવશય્તા  િવવરક  �રમા ર્   

માનવસસંાધન      

1.�જલ્ા ્કાએ આપિ� વયવવસાપન 

અિધ્ાર�શા    
DDMPને અમ્ ્રવા માટ� �કૂર સમયના 

્મરચાર�.  
સર્ાર� 

ધોરકો 

�જુબ  

૨.આ�દ�િત પયોજના ્ચેર� ખેડબ્ા ધવારા 

ટાયબ્ ના ં તા�ુ્ ાિ માટ� િવશેસ ગાનટ 

ફાળવવા  

તા�ુ્ ાિ ના ંએમડ�એમ સેનટરો,શાળાિં તસા 

એફપાએસ �્ન્ો માટ� અગનાસમન યતંો 

વસાવવા  

  

સવર િસકા અ્ભયાન િમશન �તગરત ગાનટ 

ફાળવવા  
દર�્શાળાિમાિંનયિમતર�તેમોક્ા્ોયો�ય 

,અગનાવમનસાધનો�ુિંનયિમત ર�તે મરામત 

સાય ર�ફ�્�ગ સાય  

  

નગરપા્્્ા ફાયર િવભાગને કમતાવિધ�ત 

્રવો  
સાધનોના ખર�દ�,વટાફના ભરતા,સતત તા્ામ 

અને �લૂયાં્ ન  
  

તા�ુ્ ા ્કાએ ટ�ઈિસા   �લ્ા ના �મ તા�ુ્ ા ્કાએ પક ઈિસા �ુ ં

િનમારક સ�ુ ંજોઈશે  
  

 

       નાકાં્ �ય �દાજ એ વાિષ�્  ્ાયરપકા્ા છે  .આપિ� વયવવસાપન માટ� બે પ્ારના બ�ટ ્ર� 

શ્ાય ,એ્ િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગાય બ�ટ અને બા�ુ આપિ� વયવવસાપન માટ� અ્ગસા 

જ�ર� હોય તેવા ખચર માટ� બ�ટ.  



આપિ� વયવવસાપન માટ� નાચે �જુબના િવિવધ ખચર માટ� અ્ગ અ્ગ શોતસા નાકાં્ �ય આયોજન ્ર�ુ.ં 

 ��્્ા ર��્પોસ ફંડ  

 ��્્ા માટ�ગેશન 

 �્�્્ અને રાજય ડ�ઝા�્ટર માટ�ગેશન ફંડ  

 �્�્્ અને રાજય ડ�ઝા�્ટર ર��્પોસ ફંડ  

 �્ટ�ટ બ�ટ  

 �્�્�્ય પો�્સર યોજના  

 ��્્ા આયોજન ફંડ  

 આફત િવમા યોજના  

 માઇ્� ફાઇના�્સાગ  

આમ ઉપર પમાકેના નાકંા્�ય �્તોમા ં ઉ્ેખ ્ર�્ નાકંા્�ય િનયમો �જુબ આપ�્િત 

�્યવ�્સાપન દર�્યાન આવ�્ય્ િનવારક્કા �વૂરતૈયાર� ્કા રાહત બચાવ ્કા �વા 

્ામગાર� દર�્યાન ના મહ�્વના નાકંા્�ય �્યવ�્સાિ છે . 



પ્રક - ૯ -યોજના અપડ�શન 

   

�જલ્ા ્ લ્્કર  િવાા અનલ �જલ્ાલામનં ીંબ �મસંા્ના �ાયોાંં , બલ્ા  પ િ 

વયિસંાપન યોજના ા યાર ્રિા લાક� અનલ ાલલામ ં  �ારા/ફ�રફાર ્રિા લાક� જિાીદાર છલ.  

• ્ોઇ જોખલલામ લાિિના ફ�રફાર ંાય તયાર�, 

• ્ોઇ લોક�  પ િ ીદ્ શંખિા લળલ્ા પાઠ પરંં અંિા  

• યોજનાલામ વયાાયા ્ર�્ં �મસંામલામ લાિિનામ ફ�રફાર અંિા ્ાયક િરલશ દળ ના 

પાં લ્ � યોનં જિાીદાર�લામ ંાા લાિિનામ ફ�રફાર ંાય તયાર�.  

 િં યોજનાનં િા ર�્ �લંકા ્રિં અનલ ાલનલ િખાોિખા ં �ારિં  

�મદવક  િવાા :-  

 ડ�ઝાસકર લલનલજલલેક ટ્ાન ા �જ્ાલામ ્ોઇ પક  ફાના �લયલ લાાકદ શ�્ા ાર� �્ 

ઉપયોાં ંાય છલ .   લ અ્ા અ્ા  ફાોના �લયલ ાલનો �ાલનો ્રિાનં પદ ્ા અ્ા 

અ્ા ્ય છલ , અનલ અ� ્  ચો��  િવાાો �ા લં જોડાયલ્ં ાોય છલ અ� ્   ફાો �લગ 

�જલ્ા ામં નલ અ�ર ્ર� છલ.  

• ાા� ્ ા �ર�ોપે� લાક� ાા� ્ ા  પ િ વયિસંાપન યોજના (ક�.ડ�.ાલ.પં)  

• શા�ર�  િસાાર લાક�  પ િ વયિસંાપન  

 



પ�રિશષ્ટટ–ટ૧ટટટ 

 DC[;F6F Ò<,F GL ~5Z[BF 

 
      DC[;F6F Ò<,M  U]HZFT ZFHIGF DwI :YFG[ VFJ[,M K[P T[GM E}lDEFU sE}B\0f Z#P_Z VG[ 
Z$P_) p¿Z V1FF\X VG[ *!PZ! VG[ *5P5Z Z[BF\X JrR[ lJ:TZ[,M K[P p¿Z[ AGF;SF\9F4 Nl1F6[ 
UF\WLGUZ VG[ VDNFJFN Ò<,M4 5}J"DF\ ;FAZSF\9F Ò<,M VG[ 5lüD[ 5F86 VG[ ;]Z[gãGUZ HL<,M 
VFJ[, K[P 1F[+O/ VG[ lJ:TFZGL älQ8V[ VF Ò<,M $4$)4$5Z C[S8Z 1F[+O/ WZFJ[ K[P H[ ZFHIGL S], 

HDLGGM ZPZ$ 8SF lC:;M WZFJ[ K[P Ò<,FGL S], J;TL ૨૦,૩૫,૦૬૪ sZ_!!GL J;TL U6TZL 

VG];FZf K[P Ò<,FGL VFXZ[ ૧૫,૨૦,૭૩૪ J;TL  U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[ K[P Ò<,FGM ;F1FZTF NZ 

XC[ZL lJ:TFZDF\ (5P( 8SF TYF U|FdI lJ:TFZDF\ *ZP& 8SF D/L HL<,FGM S], ;F1FZTF NZ *5PZ 8SF K[P  

5X] WG  

              5X] ;\5l¿ Ò<,FGF U|FDL6 VY"T\+DF\ lG6F"IS :YFG WZFJ[ K[P Ò<,FGF 5X]WGGL l:YlT  TYF 
;FZJFZ S[gN| GL lJUT GLR[ D]HA K[P  

VPG\  5X] WGGL 
lJUT 

;\bIF 5X];FZJFZ ;\:YFGL lJUT ;\bIF  

! UFI JU¶ Z!&Z$Z 5X] NJFBFGF #! 
Z E[; JU¶ 5&*&_5 OZT] 5X] NJFBFGF # 
# W[8F ASZF !_#Z)Z 5|FYlDS 5X] ;FZJFZ S[gN| ZZ 
$ VgI JU¶ (!##! S]l+D ALHNFG S[gN|M & 

S], )&*5*_ S], &Z 
  
llJJ::TTFFZZ  VVGG[[  JJCCLLJJ88   

VF Ò<,FDF\ ૧૦ sદશf TF,]SF VFJ[,F  K[P H[GL lJUT GLR[ D]HA K[P  

VG]S|DF\S  TF,]SFG]\ GFD  UFDGL ;\bIF  

!P  A[RZFHL  5Z  

ZP  S0L  ૧૧૦  

#P  B[ZF,]  5Z  

$P  DC[;F6F  ૯૪  

5P  J0GUZ  $&  

&P  lJHF5]Z  ૬૩  



*P  lJ;GUZ  ૫૮  

(P  ;T,F;6F  *#  

)P  p\hF  #Z  

    !_  HM8F6F  ૩૩  

  S],PP  ૬૧૩  

&!# UFD 5{SLGF &!Z J;TL JF/F VG[ ! J;TL  JUZGF spHH0f UFD K[P                                                                                                                          
DDCC[[;;FF66FF  XXCC[[ZZ  ÒÒ<<,,FFGG]] \\   DD]]bbII  DDYYSS  KK[[PP  VVFF  ÒÒ<<,,FFDDFF\\  **  GGUUZZ55FFll,,SSFFVVMM  KK[[PP  DDCC[[;;FF66FF  HHLL<<,,FFDDFF\\   SS00LL44  
DDCC[[;;FF66FF44  llJJHHFF55]]ZZ  llJJ;;GGUUZZ44  BB[[ZZFF,,]]44  pp\\hhFF  VVGG[[  JJ00GGUUZZGGMM  GGUUZZ55FFll,,SSFFDDFF\\   ;;DDFFJJ[[XX  YYFFII  KK[[PP    

 
       VFAMCJF VF Ò<,FGL VFAMCJF pGF/FDF\ UZD VG[ lXIF/FDF\  9\0L ZC[ K[P DC[;F6F Ò<,F D]bI 
DYSG]\ pGF/FDF\ $5_ ;[lg8U|[0YL JWFZ[ VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL GLR] TF5DFG !5_ ;[lg8U|[0 ;]WLG]\ ZC[ K[P 
;Z[ZFX JFlQF"S JZ;FN (&#P() DLPDLP ZC[ K[P Ò<,FGL HDLGG[ D]bItJ[ SF/L4 UMZF0] VG[  Z[TF/ 
HDLGDF\ JUL"S'T SZL XSFIP  

pnMUM  
          EFZTGF SFZBFGF VlWlGID C[9/ GM\WFI[,F !& SFZBFGF K[ H[DF\ #_$# 
jIlSTVMG[ ZMHUFZ 5Z ZFB[,F K[P HL<,FDF\ VMPV[GPHLP;LP GF T[,1F[+M q U[; 1F[+M VFJ[,F 
K[P T[DH ZF.; DL,M VG[ BFnT[,GL DL,M VFJ[, K[P TN]5ZF\T4 VF Ò<,M cc 0[ZL pnMU DF8[ 
5|bIFT K[P Ò<,FDF\ S], *!(# GM\WFI[, GFGF 5FIFGF VF{nMlUS V[SD K[P H[DF\ 5Z&*$ 
jIlSTVMG[ ZMHUFZ 5Z ZFB[,F K[P  

Z:TF VG[ Z[,J[  

             VF HL<,FGF TDFD UFDM 5FSF Z:TFVMYL HM0FI[, K[P p5ZF\T ;DU| 
lH<,M lH<,FvTF,]SFvU|FdI DFUM"YL HM0FI[, K[P  VF Ò<,M4 Ò<,FGF TDFD UFDqGUZMG[ 
HM0TF !Z** lSPDLP ,F\AF 5FSF Z:TF WZFJ[ K[P HL<,FGF TDFD UFD 5FSF ZM0YL HM0FI[,F 
K[ VG[ HL<,FDF\ RMDF;F l;JFIGL kT]DF\ H H. XSFI T[J]\ SM. UFD GYLP J;TL JF/F S], 
5)# UFD0FDF\YL TDFD UFD0F ZFHI DFU" 5lZJCG ;J,TMYL ;\S/FI[,F K[P  

VF HL<,FDF\ GLR[ D]HA WMZL DFU" K[P  

 !P VDNFJFN4 DC[;F6F4 NL<CL sRFZ DFUL"f 

ZP  DC[;F6F4 lJ;GUZ4 B[ZF,]4 V\AFHL 

#P  DC[;F6F4 lJHF5]Z4 lC\DTGUZ 

$P  DC[;F6F4 A[RZFHL 



5P  DC[;F6F4 HM8F6F4 S0L 

&P  DC[;F6F4 G\NF;64 S0L 

*P  DC[;F6F4 UMhFZLIF4 UF\WLGUZ 

          VF Ò<,FDF\ DC[;F6F TYF VF\A,LIF;6 Z[<J[G]\ H\SXG S[gã K[P H[DF\ A|M0U[H T[DH 
DL8ZU[H Z[<J[ ,F.GM K[P  

lH<,FDF\ GLR[ D]HA Z[<J[ DFUM" K[P  

!PVDNFJFN4 DC[;F6F4 5F,G5]Z A|M0U[h Z[<J[ ,F.G 

ZPDC[;F6F4lJ;GUZ4J0GUZ4B[ZF,]4TFZ\UF sTFP ;T,F;6Ff DL8ZU[h Z[<J[ ,F.G 

#PDC[;F6F 5F86 A|M0U[h Z[<J[ ,F.G K[P  

$PDC[;F6F S8M;6 ZM04 lJZDUFD A|M0U[h Z[<J[ ,F.G K[P  

5PVF\A,LIF;64 lJHF5]Z DL8ZU[h Z[<J[ ,F.G K[P  

GFUlZS 5]ZJ9F lJTZ6 

Ò<,FGL GFUlZS 5]ZJ9F lJTZ6 jIJ:YF GLR[ D]HA K[P  

!PJFHAL EFJGL N]SFGGL ;\bIF o   *_Z   

ZPU[; V[Hg;LGL ;\bIF  o    !&   

#P5[8=M, 5\5GL ;\bIF            o   !__    

$PZ[XG SF0"GL ;\bIF q HG ;\bIF GL lJUT   

VPG\ 5|SFZ Z[XGSF0¶GL ;\bIF HG ;\bIF 

! UZLAL Z[BF p5ZGF #$&Z)) !&)_)_& 

Z UZLAL Z[BF C[9/GF 5)#&# #$_!#$ 

# V\tIMNI SF0 !Z&*Z 5)Z5( 

S], $!(##$ Z_)_Z)( 

 

VFZMuI ;J,TM  



VFZMuI  

,MSMG[ VFZMuI ;J,T 5}ZL 5F0JF DF8[ Ò<,FDF\ $ CMl:58,4 5_ 5|FYlDS VFZMuI S[gã VG[ !_ 

;FD]lCS VFZMuI S[gãM [CHC] K[P ;LJL, CMl:58, DC[;F6F4 HGZ, ,FIg; CM:5L8, DC[;F6F4 

;F\.lS|QGF CMl:58, DC[;F6F4 G}TG HGZ, CM:5L8, vlJ;GUZ4 HLJGWFZF CMl:58,v;T,F;6F 

lJU[Z[ DM8L CMl:58, VFJ[,L K[P H]NF H]NF TF,]SFDF\ VFJ[,F ;FD]lCS VFZMuI S[gãM [CHC] VG[ 

5|FYlDS VFZMuI S[gãMGF :Y/ GLR[ 5|DF6[ K[P 

VG]S|DF\S TF,]SF ;FD]lCS VFZMuI 
S[gãG]\ GFD 

5|FYlDS VFZMuI S[gãG]\ GFD 

!P AA[[RRZZFFHHLL  AA[[RRZZFFHHLL  DM-[ZF4 VFlNJF0F4 GNF;F4 ZF\T[H 

ZP SS00LL  S0L4 YM/ G\NF;64 BFJ04 D[0FVFNZH4 ZFH5]Z4 D[-F4 

S<IF65]ZF4 ;]ZH4 0F\UZJF 

#P BB[[ZZFF,,]]  B[ZF,] 5FgKF4 0EM0F 

$P DDCC[[;;FF66FF  ,F\36H4 pN,5]Z K9LIFZ0F4 HM8F6F4 ,L\R4 HU]N64 

VF\A,LIF;64 VFBH4 B[ZJF4 AFDM;6F4 

A,M,4 DL9F 

5P JJ00GGUUZZ  J0GUZ ;]\l-IF4 XFC5]ZsJ0f4 J,F;6F4 l;5MZ4 

SZA8LIF 

&P llJJHHFF55]]ZZ  llJJHHFF55]]ZZ  J;.4 S]SZJF0F4 l5,JF.4 O,]4 ;ZNFZ5]Z4 
,F0M,4 BZM0 

*P llJJ;;GGUUZZ  lJ;GUZ UM9JF4 BZJ0F4 S\;FZFS].4 pDTF4 N[654 JF,D 

(P ;;TT,,FF;;66FF  ;;TT,,FF;;66FF  RF6;M,4 C0M,4 ;]NF;6F 

)P pp\\hhFF    SSCCMM00FF  SFD,L4 pGFJF4 p5[ZF4 S\YZFJL4 E]6FJ 

�લ્લાન  લાલાન[ �૫ ર�ખલ 

  



તલ�કુલ ાહ� લણલ, �ઝલ, િવ ાગ૨, વડાગ૨,િવ��૨ુ, બેચરલ�, કડ�, ખેરલ�,ુ  ત્લ ણલ. 

�ુ્ ગલાોાન  ખંનલZ ૬૦૪ (૧૦ ઉજજડ ) 

શહ�રોાન  ખંનલ  તતલ ાલા 

્ખવલ ૭ (ાહ� લણલ, �ઝલ, િવ ાગ૨, વડાગ૨, િવ��૨ુ, કડ�, ખેરલ� ુ) 

વસતના �ુ્ ૧૮૩૭૮૯૨ ��ુષ ૯૫૩૮૪૨ �ન૨ ૮૮૪૦૫૦ 

અકરષલા �ુ્ ૭૨.૫૭ ટકલ ��ુષ ૮૫.૦૬ ટકલ �ન્  ૬૦.૦૯ ટકલ 

ભૌગો્નક સતલ૦ા અકલશં ૨૩.૧૫° તન ૨૩.૫૩° ઉ. ર�ખલશં ૭૨.૦૭° તન ૭૨.૪૬° �.ૂ 

ર�લવે  ૨૦ �ક.ાન. 

રસતલાેા  રલજન ઘોર� ાલગ� ાતન પચંલનત ાલગ� ૧૭૧૨ �ક.ાન. 

ાદ�ઓ  લબ૨ાતન, �પેણ તતલ 

૫વૅતો આરલ�રુ� ૫વરતાન ૫વરતાલાલ,  ત્લ ણલ તલ�કુલાલ ં

પલક બલજર�, �ુવલ૨, ઘ�, એરંડલ, કપલ , ��, વર�નલા�, ઈ બ�ુ્ , રલનડો અાે ડલગં૨ 

પલણન બાદ, ગલન, ભ� , ઘોડલ, ઘેટલ,ં બકરલ,ં �ટ, ા૨ઘલ ંવગેર�  

૫હ�રવેશ પેાટ-શટર , ધોતન-ઝભભો,  લડ� 

ખાનજો 
ખાનજતે્, �ુદરતન વલ�,ુ �ચાલઈ ાલટ�, ગેાલઈટ, ્લઈાસટોા, �બલડડગ સટોા, 

ફલનર ક્ે. 

િવસતલ્ર ભૌગો્નક િવસતલરર ૪૩૦૧પ૩ હ�કટર જગં્ િવસતલ્ર ૭૧૭પ હ�કટર 

  
ખેતનાન જાના ૩૬૮૩૭૧ હ�કટર 

ગેઝડગ ્ેાડક 

(ગૌચર) ૩ર૩૪૭ હ�કટર 



  િ �ચલઇ િવસતલડર ૧૮૧૬૯૮ હ�કટર     

આપિ�ટનોટઇિતહાસટછેલ્ાા◌ટ વષટ રરમાાાનટન લ્ા્લાટટા  ્્ટઆપિ�નિટિ  તોટ:  

(પ્નેતક પલચં વષ  ડ�ટલ એક નત કરવલાલ ંઆવે  ે.) 

�કૂટપટ 

તાર�ખ,ટલાસ,ટ

 વરટ

િતવ�ાટ અસરગ્તટટ

 ાલોનિટ

સટખમાટ 

લાન ટ

�તૃ્◌ાૃટ

સટખમાાૃ 

પ�◌ટ

�તૃ્◌તનિટ

સટખમાત 

સટપિત�◌ટટ

� ◌કશાન 

આિથ�કટ

�◌કશાનટ

(્ાખલાટ) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ટ ટ ટ ટ ટ ટ ટ

 

�◌રટ 

તાર�ખ કારણટ

અનેટ

સટક્�◌ટટ

�ળૂ 

અસર 

્ત ટ

 ાલોનિટ

સટખમાટ 

અસરગ

્ત ટ

પ�ર ારો

નિટસટખમાાૂ 

લાન ટ

�તૃ્◌ટુ

સટખમાુ 

પ�◌ટ

�તૃ્◌ટુ

સટ

ખમામ 

�શત:ટ

�◌કશાનટ

પાલે્ટલકાન 

�ણૂરટ

�◌કશાનટ

થમે્ટ

લકાન 

    -  -  કાચા પા

કા 

કા

ચા 

પા

કા 

ટ  ટ  

૨૦૧૫ટ ભાર ટ

 રસા ટ

-ટ -ટ - -  ૦ટ ૦ટ ૦ટ - ટ

 

 ા ાઝો�◌.ટ 



તાર�ખ 

કારણટ

અનેટ

સટક્�◌ટટ

�ળૂ 

અસર 

્ત ટ

 ાલોનિટ

સટખમાટ 

અસરગ

્ત ટ

પ�ર ારો

નિટસટખમાાૂ 

લાન ટ

�તૃ્◌ટુ

સટખમાુ 

પ�◌ટ

�તૃ્◌ટુ

સટખમાુ 

�શત:ટ

�◌કશાનટ

પાલે્ટલકાન 

�ણૂરટ

�◌કશાનટ

થમે્ટ

લકાન 

૨૦૧૪ 

 ા ાઝોડા

લાટટઝાડટ

ઉપરટ

પડ ાથિટ 

૦ ૦  -  

કાચા 
પા

કા 
કાચા 

પા

કા 

ટ  ટ  

૨૦૧૫ટ

ઉપર ાસ

લાટટથમે્ટ

ભાર ટ

 રસા ટ

૬૦ટ ૧૦૦૦ટ ૬ -  ૦ટ ૦ટ ૦ટ - ટ

 

િ  ળ�ટપડ િટ:- 

�લ્ાલાટટછેલ્ાટપાટચટ વરટ રરમાનટઆકાશિટિ  ળ�ટપડ ાના  રણેટનિચેટ�◌ બનિટ�્થિતતટ

�નટહાનિટથમે્ટછે. 

 વર �◌્ટબના ો �◌્ટલાન ટ�નહાનિ �◌્ટપ�◌ટ�નહાનિ 

૨૦૧૫ ૧ ૬ ૧૧૮૫ 

�◌્ટ:-ટ ૧ટ ૬ટ ૧૧૮૫ટ

 

આ ટ 

 વર �◌્ટઅક્લાનતટબના ો �◌્ટ�નટહનિ �◌્ટ�◌કશાન 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

ટટટ 



પ�રિશષ્H – ૨- �લ્લ;નલ HMBD સવેંદનશી્ તલ�કુલ અને 

નદ� �કનલર� આવે્લ ગલમોની યલદ� 

DC[;F6F HL<,F DF8[ HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 

  H[DF\ VF5l¿GM BTZM TM/F. ZC[,M CMI V[JF VG[S HMBDMGM ;FDGM DC[;F6F Ò<,M 
SZ[ K[P BTZM sHMBDf VG[ ;\ElJT V;Z s;\J[NGXL,TFf H[ BZ[BZ VFJF HMBDMDF\YL 5[NF 
YTF CMI K[ H[ ;DU| ZFHIG[ V;Z SZTL 38GFVM SZTF 56 V[SFN UFD DF8[ YTL GFGL 38GFGL 
V;ZGL DF+F JWFZ[ YFI K[P  

  GLR[ NXF"J[, SMQ8SDF\ DC[;F6F Ò<,FGF HMBDM4 BTZF VG[ VF5l¿GL V;ZGF 
lJ`,[QF6GF 5lZ6FDMGM 8}\S ;FZ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF lJ`,[QF6GF VF\S0F V[J]\ NXF"J[ K[ S[ 
DC[;F6F Ò<,F :TZ[ SZJFGF VF5l¿ VFIMHGDF\ RS|JFT VG[ NlZIF. N]3"8GF DF8[GF SFI",1FL 
5|lTEFJ TZO wIFG 5|YD S[lgãT SZJ]\ HM.V[P VFJL 38GF DF8[GM SFI",1FL 5|lTEFJ 5}Z4 SZFGF 
TMOFG VG[ A\W T}8JFGL 38GFGF 5|lTEFJ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VF5l¿GL VFJL 38GFVMGF 
RMSS; 5|lTEFJGM VFU4 VF{nMlUS VS:DFTM4 DCtJGF VF\TZDF/BFGL lGQO/TF VG[ DSFG 
T}8L 50JFGL 38GFVMDF\ 56 p5IMU SZL XSFI K[P  

  N]QSF/4 T[, -M/FJFGL VG[ HCFH 0}AJFGL 38GF DF8[ BF; IMHGFVM Vl:TtJDF\ K[P 
ZF;FIl6S VG[ VF{nMlUS VS:DFTMGL THJLH SZJL VG[ VFJF HMBDM lGJFZ6 DF8[ VYJF 
T[G[ ,UTL H~ZL 8[SlGS, SFI"JFCL 5Z wIFG S[lgãT SZTL BF; IMHGF 56 Vl:TtJDF\ K[P  

SMQ8Sv! HMBD VG[ ;\J[NGXL,TF JUL"SZ6 sDC[;F6F Ò<,Ff  

HMBD  ;\EF
JGF 
NZ  

V;Z
GM NZ  

;\J[NGXL,TF
GL S1FF  

;\J[NGXL, 
lJ:TFZMqTF,]SF  

;\J[NGXL, 
J;TL   

5JG O}\SFJM  !  !  ! sGLRMf      

;D]ãL DMHF             

N]QSF/  #  #  ) sC/JMf  ;DU| HL<,M    

VFU  Z  Z  $ sGLRMF  DCNV\X[ K]8FKJFIF 
XC[ZL VG[ VF{nMULS 
lJ:TFZM sU|FlD6 lJ:TFZM 
;lCTf  

  



HMBD  ;\EF
JGF 
NZ  

V;Z
GM NZ  

;\J[NGXL,TF
GL S1FF  

;\J[NGXL, 
lJ:TFZMqTF,]SF  

;\J[NGXL, 
J;TL   

 VF{nMlUS 
VS:DFTM  

Z  #  & sGLRMf  G.I.D.C.  
O.N.G.C. lJ:TFZ   

  

T[, -M/FJ]\  !  !  ! sGLRMf  S0L TF,]SM VG[ 
O.N.G.C. lJ:TFZ  

  

E}S\5  !  5  5 sGLRMf      

UZDL  !  Z  Z sGLRMf  ;DU| HL<,M    

Z[,J[4 DFU"4  
VS:DFT  

!  $  $ sGLRMf  DC[;F6Fvp\hF,F.G4S0L
vp\hF CF.J[  

  

5}Z  #  Z  & sGLRMf  ;FAZDTL GNL SF\9[4 WZM. 
A\W lJ:TFZ T}8JFG[4 
T/FJM EZJFG[ SFZ6[ 
;\EFJGF4 ;FAZDTL GNL 
lJ:TFZ  

  

+F;JFN  !  #  # sGLRMf      

DCtJG]\ 
VF\TZDF/
B]\ T}8L 
50J]\P  

!  #  # sGLRMf      

HCFH 0}AJ]\            

BF6DF\ 
,FUTL 
VFUqBF6 
W;L 50JL  

Z  !  Z sGLRMf      

.DFZT T}8L 
50JL  

!  Z  Z sGLRMf      



HMBD  ;\EF
JGF 
NZ  

V;Z
GM NZ  

;\J[NGXL,TF
GL S1FF  

;\J[NGXL, 
lJ:TFZMqTF,]SF  

;\J[NGXL, 
J;TL   

SZFG]\ 
TMOFG  

!  !  ! sGLRMf      

HDLG 
;ZSJL  

!  !  ! sGLRMf      

R[5L 
ZMURF/M  

!  !  ! sGLRMf      

5X]ZMU  !  !  ! sGLRMf      

BMZFSL h[Z  !  !  ! sGLRMf      

A\W T}8JF  !  !  ! sGLRMf  HL<,FDF\ WZM. A\W 
VFJ[, K[   

  

VF\TlZS 
VXF\lT  

!  !  ! sGLRMf      

 

�લ્લMનલ �રુગ્ત સવેંદનશી્ તલ�કુલ અને નદ� �કનલર� આવે્લ ગલમોની યલદ� 

 
  GNL             TF,]SF[           ;\ElJT V;Z 5FD[ UFDF[ 
 
!P;FAZDTL GNL !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 

 
$P 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 

 
 
 
!P~5[6 GNL  !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 
*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 

 
!PBFZL GNL  !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 
)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 
 



 

પ�રિશષ્ટ–ટ૩ટટ-  �લ્લJમલટંઉપ્બ્sટસસંલ્નોનીટિવગત 

Sr.No Name of 
Department 

Name of Equipment/ 
Vehicle 

Condition of 
Equipment/ Vehicle 

Quantity Custodian / 
Responsible Officer 

Remarks 
 
 

1 Mamlatdar 
Mehsana 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar Mehsana Working 
Condition 

2 Mamlatdar  
Visnagr 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
Visnagr 

Working 
Condition 

3 Mamlatdar  
Vadnagar 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
Vadnagar 

Working 
Condition 

4 Mamlatdar  
kheralu 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
kheralu 

Working 
Condition 

5 Mamlatdar  
Unjza 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
Unjza 

Working 
Condition 

6 Mamlatdar  
Satlasana 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
Satlasana 

Working 
Condition 

7 Mamlatdar  
jotana 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
jotana 

Working 
Condition 

8 Mamlatdar 
kadi  

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar 
kadi  

Working 
Condition 

9 Mamlatdar  
Vijapur 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
Vijapur 

Working 
Condition 

10 Mamlatdar  
Bechraji 

Portable Generator Set 
(Honda) 

Good 1 Mamlatdar  
Bechraji 

Working 
Condition 

11 District Collector 
Office 

Portable Inflatable 
Emergency lighting System 

 
Good 

3 Mamlatdar Disaster Working 
Condition 



 

S.N 
 

District  
 

TemporaryInstantShelter 

Number Useable  Not Useable 

1 Mehsana 1500 -- 1500 
 

 

 

 

S.
N 
 

District  
 

Life Jackets Life Buoy PP Ropes 
100 ft. 

PP Ropes 
200 ft. 

Portable 
Inflatable 
emergency 
lighting 
System 

Numb
er 

Useab
le  

Not 
Useab
le 

Nu
mbe
r 

Useab
le  

Not 
Useab
le 

Numb
er 

Useab
le  

Not 
Useab
le 

Numb
er 

Useab
le  

Not 
Useab
le 

Numb
er 

Useab
le 

1 Mahes
ana 

120 -- 120 120 -- 120 24 -- 24 12 -- 12 3 3 

S.
N 
 

District  
 

LDPETent 

Number Useable  Not Useable 

1 Mehsana 1500 -- 1500 



5lZlXQ8 ov ૩ sSf –   ;FWGMGL lJUT  

 

J:T]G]\ GFD 
J:T]GL 

U]6J¿F VG[ 
I]lG8 

HM BFTFDF\ p5,aW G CMI TM RMSS; :Y/ NXF"JM 
p5,laW 

sRMSS; DF; 
NXF"JMf 

VM5Z[8ZGL 
;[JF VF5L XS[ 

m 
sCFqGFf 

U[; S8Z 24 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

SM<0 S8Z 19 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

AM<8 S8Z (Shears) 19 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

.,[S8=LS 0=L, 56 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

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

35 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 
!Z DF; CF 

RL5L\U C[DZ 24 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

R[.G ;M v 0FIDg0 17 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

gI]D[8LS RL;[, 1 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F !Z DF; CF 



TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

S8;" v CF.0=M,LS 31 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

S8;" v A[8ZL 20 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

:5|[0;" CF.0=M,LS 
VM5Z[8[0 20 

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

!Z DF; CF 

:5|[0;" A[8ZL VM5Z[8[0 5 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 
!Z DF; CF 

V[Z ,LO8L\U A[u; 
sl0OZg8 

S[5[;L8Lfq8]<; 
- 

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

!Z DF; CF 

H[S JLY OF.J 8G 
,LO8 

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

!Z DF; CF 

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

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

!Z DF; CF 

:,[H C[DZ 40 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

C[JL V[S; 52 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 

8] C[g0[0 S|M; S8 ;M 20 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 

!Z DF; CF 



.gO,[8[A, ,F.8 
8FJZ 51 

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

!Z DF; CF 

,F.8 DF:S - 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 
!Z DF; CF 

;R" ,F.8 2 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP! 
!Z DF; CF 

.,[S8=LS HGZ[8Z 251 

DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 

5FZ[B HGZ[8Z 
sDMP9825025491f 

!Z DF; CF 

8=S; v V[ZLI, ,LO8 22 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ 
!Z DF; CF 

A],0Mh;" jCL<0qR[.G - 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ 
!Z DF; CF 

0d5Z 15 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ 
!Z DF; CF 

VY" D]J;" 8 
DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

G8ZFH S\:8=SXG s9825070123 f 
J~6 5|FPl, s9825070123 f 

!Z DF; CF 

S|[.g;vC[JL 0I]8L OMS" 
8F.5 11 

DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
VMD ALP EUJTL S|[G ;lJ"; s9824679130 f 

U]HZFT  S|[G ;lJ"; s9427483385 f 
!Z DF; CF 

8L5ZvC[JL 0I]8L 8 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F !Z DF; CF 



ZLSJZL JFg; v ALD 
8F.5 

- v !Z DF; CF 

:GM AL8;" jCL<0 - v !Z DF; CF 

XMW VG[ ARFJ 
8LDvSM,[%; :8=SRZ 

DF8[ 
4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 

VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

;R" V[g0 Z[:SI] 8LD 
JLY S[GL; 

4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

Z[;SI] A[S AM0"; - v   
V\0Z JM8Z ALPV[P;[8 4 VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

,F.O aI]IMZ 23 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

,F.O H[S[8 1100 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
   

AF:A[8 :8[RZ 1 v   
.gO,[8[A, AM8 s!Z 

jIlSTf 
- v   

DM8Z AM8 1 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
   

CYM0F 40 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP!   

BF,L 0=D s%,F:8LS 170 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F   



,MB\0f  
BF,L l;D[g8 A[U 1500 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 

TYF 
G8ZFH S\:8=SXG s9825070123 f 

  
,[0Z slG;Z6Lf 52   

0LvJM8ZL\U 5\5 23 

DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 

5FZ[B HGZ[8Z 
sDMP9825025491f 

  

:8=[RZ sGMD",f 27 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

5]bTJIGF DF8[GF 
.gSI]A[8Z 22 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 

TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   
AF/SM DF8[GF 
.gSI]A[8;" 14 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 

TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

;L8L :S[G 2 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

V[DPVFZPVF.P 2 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

5M8["A, VMS;LhG 
;L,Lg0Z 21 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 

TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

5M8["A, J[g8L,[8Z 3 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

5M8["A, V[S;vZ[ 2 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   



5M8["A, .P;LPÒP 4 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

5M8["A, ;1FG I]lG8 9 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

DLS[GLS, J[g8L,[8;" 13 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

0[OLA|L,[8;" 4 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

DMAF., VMP8LP I]lG8 -    

DMAF., a,0 A[gS 3 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

DMAF., CMl:58, - v   

DMAF., D[0LS, JFG 25 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

8[g8qD\05 35 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 

V[GP S[P V[G8Z5|F.h s8866440233 f 
HI V\A[ 8=[0L\U S\5GL s9824966545 f 

 

  
TF05+L 550   

%,F:8LS XL8 350   
5F[,LYLG XL8 350   

OMZ jCL, 0=F.J jCLS, 9 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

D[8F0MZ 9 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   



8=S 55 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

VFZP8LPJLP - DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

DLGLA; 20 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

A; 60 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfP$   

8=[S8Z 35 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

8=[.,Z 35 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

C[JL 8=S 13 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

,F.8 V[daI],g; JFG 5 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

DL0LID V[daI],g; 
JFG 

5 ,FIg; CF[l:58, TYF l;JL, CF[l:58, DC[;F6F 
TYF VgI 5|F.J[8 CF[l:58,   

.SJL5D[g8 8M.\U 
8[g0Z 

 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

DMAL,F.h[XG 8=S  DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

JM8Z 8[gSZ DL0LID 13 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   



S[5[;L8L 

JM8Z 8[gSZ ,FH" 
S[5[;L8L 

8 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F 
TYF 5|F.J[8 s8[A,vZsSfPZ   

:I]8vOFIZ V[g8=L 4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

:I]8vOFIZ 5|M1FLDL8L 4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

:I]8vOFIZ V[5|MR 4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

S,MYL\UvS[DLS, 
5|M8[S8LJ sV[PALP;LPf 

5 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

A|LYL\U V[5F8"];v;[<O 
Sg8[.g0 

4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

A|LYL\U 
V[5F8"];vSMd5|[;Z 

4 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

5d5vCF. 5|[;Z4 
5M8["A, 

9 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

V[18[g;G ,[0Z 7 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   



V[PALP;LP 8F.5 250 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0 TYF 5|F.J[8   

CO2 8F.5 200 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0 TYF 5|F.J[8   

OMD 8F.5 200 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0 TYF 5|F.J[8   

0LP;LP5LP 8F.5 300 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0 TYF 5|F.J[8   

OFIZ 8[g0Z 9 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

OMD 8[g0Z 6 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

Z[;SI] 8[g0Z - v   

CF.0=Ml,S %,[8OMD" - v   

8G" 8[A, ,[0Z 5 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

0LP;LP5LP 8[g0Z 18 DC[;F6F GUZ5Fl,SF4 DC[;F6F OFIZ XFBF 
VMPV[GP HL[ ;LP OFIZ lA|U[0   

 
8[A,v ૩sSfP! 

VPG\ lJUT DMAF., G\AZ 

1 GJN]UF" S8L\U4 DC[;F6F 
 258791 



2 DC[`JZL 5|MOFL, S8L\U4 DC[;F6F 
 9925146763 

3 R[d5LIG 5|MOFL, S8L\U4 DC[;F6F 
 9879964850 

4 U]HZFT 5|MOFL, S8L\U4 DC[;F6F 
 9825270882 

8[A,v ૩sSfPZ 

VPG\ lJUT DMAF., G\AZ 

1 ;FAZ 8=Fg;5M8" 9228063470 
2 Z\UM,L 8=Fg;5M8" 9879307418 
3 GJXlST 8=Fg;5M8" 9825544713 
4 ;\ULTF 8=Fg;5M8" 9426334364 
5 gI] AGF; 8=Fg;5M8" 9825478861 
6 lJSFX 8=Fg;5M8" 9427615472 
7 HI V\A[ 8=Fg;5M8" 9925403219 
8 RFD]\0F 8=Fg;5M8" 9428461709 
9 ;F\.S'5F 8=Fg;5M8" 9377711327 
10 gI] EJFGL  8=Fg;5M8" 9825508267 
11 DC[;F6F 8=Fg;5M8" 253344 
12 lA,[`JZ 8=Fg;5M8" 9712956516 
13 HLT[gN= 8=Fg;5M8" 253138 



14 HI5]Z UM<0G 8=Fg;5M8" 384002 
15 ZFH[`JZL 8=Fg;5M8" 9825734466 
16 HIMlT 8=Fg;5M8" 251301 
17 UFI+L 8=Fg;5M8" 9825324849 
18 U/LIF 8=Fg;5M8" 231711 
19 ,F,FHL D]/HL 8=Fg;5M8" 243823 
20 D[,0L S'5F 8=Fg;5M8" 90996440059 
21 HI U6[X 8=Fg;5M8" 251883 
22 AFAF ZFDN[J 8=Fg;5M8" 9904428429 
23 U6[X 8=Fg;5M8" 240103 
24 ;NU]~ 8=Fg;5M8" 250514 

 



 

પ રિશ  ટ – 4 –HL<,FDF\ VFJ[, DF/BFUT  ;]lJnF 
VPG\

P 
DF/BFUT 

;]lJnFના 
5|SFZ 

B\0MGL ;\bIF 1FDTF DFl,SLGL lJUT 

;ZSFZL 

SR[ZLG]\ GFD4 
;ZGFD]\4 8[PG\P 

BFGUL 

DFl,SG]\ GFD4 
;ZGFD]\4 8[PG\P

!P ;D}NFI B\0 
sSMdI]lG8L CM,f 

! B\0 

--s O}8f 

5000 jIlST A[;L XS[P 

7000jIlST pEL ZCL XS[P  

-- jIlST ;}. XS[P 

v ;FWGF CM, 

;\:SFZ CM, 

V<5[X E]JG 

ZP 5|FYlDS XF/F !! B\0  

sZ_ X Z_ O}8f 

1000 jIlST A[;L XS[P 

1300jIlST pEL ZCL XS[P  

-- jIlST ;}. XS[P 

5|FYDLS XF/F  
G\P ! GJL 
5F:8 VMOL; 
;FD[4 )$Z(Z 
Z$_&!   

v 

#P VF\U6JF0L Z_ B\0 

s!5 X Z_ O}8f

#_ jIlST A[;L XS[P 

5_ jIlST pEL ZCL XS[P  

!# jIlST ;}. XS[P 

v v 

$P R\5FA[G 
ZlT,F, 58[, 
8FpGCM, 

! B\0 5___ jIlST A[;L XS[P 

*___ jIlST pEL ZCL 
XS[P  

-- jIlST ;}. XS[P 

;ZSFZL v 



5P 7FlTGL JF0L -- B\0  

--s O}8f 

!$5_ jIlST A[;L XS[P 

!(__ jIlST pEL ZCL 
XS[P  

!Z__ jIlST ;}. XS[P 

v !PAFCD6 
JF0L 

ZPl;\W[`JZLD
FTF GL JF0L 

#P;NDFTFGL 
JF0L 

&P 5F8L" %,M8 -- B\0  

--s O}8f 

10000  jIlST A[;L XS[P 

15000 jIlST pEL ZCL 
XS[P  

&5__ jIlST ;}. XS[P 

v !PT[H[`JZ 

ZP;MCHL OFD" 

#PR\NG 

$P5|;U 

5PS]DS]D 

&PVJ;Z 

*Pz[IF 

(P;MD[`JZ 

)P lJJFC 

*P S,A -- B\0  

--s O}8f 

-- jIlST A[;L XS[P 

--jIlST pEL ZCL XS[P  

-- jIlST ;}. XS[P 

v v 

(P BFGUL CM8, -- B\0  

--s O}8f 

!5_ jIlST A[;L XS[P 

Z5_ jIlST pEL ZCL 
XS[P  

*5 jIlST ;}. XS[P 

v !PZ[0 SF5"[8 

ZPU\UM+L 

)P U[:8 CFp; -- B\0  

--s O}8f 

-- jIlST A[;L XS[P 

--jIlST pEL ZCL XS[P  

-- jIlST ;}. XS[P 

Z[:8 CFp; v 

!_ VgI -- B\0  

sZ_ X Z_ O}8f 

-- jIlST A[;L XS[P 

--jIlST pEL ZCL XS[P  

-- jIlST ;}. XS[P 

v v 

  



!P ;D}NFI B\0 
sSMdI]lG8L 
CM,f 

1 B\0 

15 s O}8f 

30  jIlST A[;L XS[P 

45 jIlST pEL ZCL XS[P  

15  jIlST ;}. XS[P 

ન.પા ખેરાલુ 
231021 

- 

ZP 5|FYlDS XF/F 85  B\0  

sZ_ X Z_ O}8f 

1500 jIlST A[;L XS[P 

3000 jIlST pEL ZCL XS[P  

750 jIlST ;}. XS[P 

મ્યુ.હાઇ.ખેરાલુ, 
ડી.બી ગલ્સર્ 
ખેરાલુ, કન્યા-
1, 2, કુમાર- 
1,2,3  

 

#P VF\U6JF0L 17 B\0 

s!5 X Z_ O}8f 

180 jIlST A[;L XS[P 

280 jIlST pEL ZCL XS[P  

120 jIlST ;}. XS[P 

કેન્દર્- 1, 
2,4,5,8,9,
10,11,12,
13,14,15,
16,17,19,
20,21 

 

$P 7FlTGL JF0L 26 B\0  

2015 s O}8f 

720 jIlST A[;L XS[P 

1500 jIlST pEL ZCL XS[P  

361 jIlST ;}. XS[P 

 

 સથવારા, દેસાઇ, મોદી, 
બર્હ્મભટ્ટ િસન્ધી 
સમાજના ભાઇની વાડી 

5P 5F8L" %,M8 3  નંગ 

3600 ચો. O}8 

1840 jIlST A[;L XS[P 

3600 jIlST pEL ZCL XS[P 
920  jIlST ;}. XS[P 

 મા પાટ  પ્લોટ, 

શીવ ગંગા, પાટ  પોલ્ટ 

સ્વાગત પાટ  પ્લોટ 

&P S,A   B\0  

 s O}8f 

  jIlST A[;L XS[P 

......jIlST pEL ZCL XS[P  

.....jIlST ;}. XS[P 

- - 



*P BFGUL CM8, - 

8 

16  B\0  

1400 s O}8f 

700 jIlST A[;L XS[P 

1400 jIlST pEL ZCL XS[P  

350 jIlST ;}. XS[P 

 1. અન્નપુણાર્, 2 મા 
દુગાર્, 3 દશર્ન, 4 મયુર, 
5 નવજીવન, 6 ચેતન, 
7 રંગોલી, 8 ગોગા,  

(P U[:8 CFp; - 1 4  B\0  

400 s O}8f 

200 jIlST A[;L XS[P 

400 jIlST pEL ZCL XS[P  

100 jIlST ;}. XS[P 

- દશર્ન ગેસ્ટ હાઉસ 

)P VgI B\0 sZ_ X Z_ 
O}8f 

..... jIlST A[;L XS[P 

..... jIlST pEL ZCL XS[P  

..... jIlST ;}. XS[P 

- - 

VVFF{{nnMMllUUSS  VV[[SSDDMMGGLL  llJJUUTTMM    

 

GFD CMN'M q SR[ZL VMOL;  

OMG G\AZ

ZC[9F6  

OMG G\AZ

ZC[9F6G]\ ;ZGFD]\ 

zL 0FCIFEF. 58[, 
VG[ VgI 

ZFHF .g0:8=LH S0L Z&ZZZ! _ ;ZNFZ ;MP S0L 

zL lG,[X V[D 58[, V[GPS[P .g0:8=LH S0L Z*$Z!$ _ VDNFJFN 

zL ;{FZLGEF. XFC lT~5lT .g0:8=LH S]\0F/ Z$Z#(_ _ VDNFJFN 



 

 VVFF{{nnMMllUUSS  VV[[SSDDMMGGLL  llJJUUTTMM    

VF{nMlUS 

V[SDG]\ GFD 

pnMUGM 5|SFZ :Y/ pt5FlNT J:T]G]\ 

GFD 

pt5FNG 1FDTF ;\5S" jIlST ;\5S" G\AZ 

ZFHF 
.g0:8=Lh4 
S0L 

VM., DL, 
V[g0 HLGL\U 
5|[;L; O\S8ZL

G\NF;6 
ZM04 S0L 

S5F;LIF 
T[, 

v 
zLNL,L5EF. 

5LP 58[, 
)(Z5_&!Z*_

V[GPS[P 
.g0:8=Lh4 
S0L 

BFn T[, YM/ZM0 S0L S5F;LIF 
T[, 

v 
zLGL,[;EF. 

V[DP 58[, 
Z*$Z!$ 

V\A]HF 
V[S;5M8 
5|FP,LP 

BFn T[, YM/ZM0 S0L S5F;LIF 
T[, 

v 
zL;LPV[DPXDF" )(*)!!$#ZZ

 

DF/BFUT ;]lJnFVMGL lJUT  

*;J,TqDF/BFUT 
;]lJnFGM 5|SFZ  

*:Y/ *;\5S" jIlST CMN'M * OMGqO[S; G\AZ 

પોલીસ સ્ ટેશન  ખરેાલ ુ ી એ.એન ગઢવી 
ી કે. એલ રબારી

પોલીસ ઇન્ સપેકટર 02761-230078

હોસ્ પીટલ ખરેાલ ુ ડો હષર્દભાઇ વૈધ, ગાયનેક

રાજેન્ દર્ નાયક 

રાજુભાઇ ચૌધરી 

સરફરાજ મેમણ 

િનપલુભાઇ નાયક 

જીતેન્ દર્કુમાર મીના 

ડ કટર 9426366660 

9898980989 

9998266481 

9727636634 
9426895015 

9909177102 

9879817309 



ભાનુપર્સાદ આચાયર્

કીરીટ પર્જાપિત 

9427376775 

સામુિહક આરોગ્ય કેન્ દર્ ખરેાલ ુ ડ  પી.કે. આનંદ ડ કટર 02761-231149

પશુ દવાખાનુ ં ખરેાલ ુ ડ  વી.કે પટેલ ડ કટર 02761-231189 

કલીનીક/ડીસ્ પેન્ સરી  ખરેાલ ુ ડો હષર્દભાઇ વૈધ

રાજેન્ દર્ નાયક 

રાજુભાઇ ચૌધરી 

સરફરાજ મેમણ 

િનપલુભાઇ નાયક 

જીતેન્ દર્કુમાર મીના 

ભાનુપર્સાદ આચાયર્ 

કીરીટ પર્જાપિત 

ડ કટર 9426366660

9898980989 

9998266481 

9727636634 
9426895015 

9909177102 

9879817309 

9427376775 

ઓપરશેન થીયેટર ખરેાલ ુ ડો હષર્દભાઇ વૈધ

રાજેન્ દર્ નાયક 

ડ કટર 9426366660 

9898980989 

આઇ.સી.યંુ યુનીટ ખરેાલ ુ ડો હષર્દભાઇ વૈધ

રાજેન્ દર્ નાયક 

ડ કટર 9426366660

9898980989 

એકસ રે કલીનીક  ખરેાલ ુ ડો હષર્દભાઇ વૈધ

રાજેન્ દર્ નાયક 

રાજુભાઇ ચૌધરી 

સરફરાજ મેમણ, 

િનપલુભાઇ નાયક 

જીતેન્ દર્કુમાર મીના 

ભાનુપર્સાદ આચાયર્ 

કીરીટ પર્જાપિત 

ડ કટર 9426366660 

9898980989 

9998266481 

9727636634 
9426895015 

9909177102 

9879817309 

9427376775 

પથંોલોજી લેબ  ખરેાલ ુ િવપુલભાઇ પટેલ
જયેશભાઇ જોષી

એમ.એસ.સી  



બાયોલોજી

સોનાગર્ાફી સેન્ ટર ખરેાલ ુ અલકા હોસ્ પીટલ 

ધ્ ધા હોસ્ પીટલ 

ડ કટર ગાયનેક 9426366660 

9727636634 

દવાની દુકાનો ખરેાલ ુ પાશ્વનાથ મેડીકલ

નવજીવ મેડીકલ 

સીમ મેડીકલ 

હ ગળાજ મેડીકલ 

લીરોય મેડીકલ 

દેસાઇ કેિમસ્ટર્ી 

મેડીકલ સ્ટોર 9424637995 

9825563020 

9426272840 

9428392130 

9427039635 

9879853916 

જાહેર શૌચાલય  ખરેાલ ુ ખરેાલુ નગરપાિલકા સરકારી 02761 231021 

પંચાયત ચલાવતી બંધ ગટર લાઇન ખરેાલ ુ એ.એસ.ચૌધરી સેનીટરી ઇન્સ્પેક્ટર 9427683600 

દુધ શીતકેન્દર્ ખરેાલ ુ ી િવનુભાઇ દેસાઇ પ્લાન્ટ ઇન્ચાજર્ - 

માકટ યાડર્ ખરેાલ ુ ી ચૌધરી ચેરમને - 

પોલીસ સ્ટેશન ખરેાલ ુ ી જે.ટી રાણા 

ી પી.એ ગજ્જર 

ી એમ.એમ પરમાર 

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 

સબ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 

સબ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 

02761 230078

પેટર્ોલ પપં ખરેાલ ુ ી એચ.સી. િતર્વેદી 

ી બી.પી દેસાઇ 

ી જે.બી બારોટ 

ી ડી.બી બારોટ 

ી એસ.કે. દેસાઇ 

ગાયતર્ી પેટર્ોલીયમ 

માં પેટર્ોલીયમ 

અક્ષર સાંઇ પટેર્ોલીયમ 

રૂદર્ાક્ષ પેટર્ોલીયમ 

શીત્તલ પટર્ોલીયમ 

02761 231030 

9426035396 

9426035299 

 

8460461660 

રાંધણ ગેસ એજન્સી ખરેાલ ુ એલ.જે ડોડીયાર અંિબકા ગેસ એજન્સી  



નાગરીક પરુવઠા િનગમ ગોડાન ખરેાલ ુ વી.ડી બારોટ ગોડાઉન મેનજેર 9978308194 

સહકારી/ખાનગી બક ખરેાલ ુ મેનેજર ી 

મેનેજર ી 

મેનેજર ી 

નાગરીક બક 

મહેસાણા િડસ્ટર્ી.બક 

અબન બક 

 

 

 

રાષ્ટર્ીયક઼ૃત બક ખરેાલ ુ મેનેજર ી 

મેનેજર ી 

મેનેજર ી 

મેનેજર ી 

દેના બક, 

બક ઓફ ઇિન્ડયા 

બક ઓફ બરોડા 

એસ.બી.આઇ 

 

 

 

02761 231041 

રેસ્ટ હાઉસ/સક ટ હાઉસ/પિથકા મ ખરેાલ ુ ી દેસાઇ એસ.ઓ - 

એસ.ટી ડેપો ખરેાલ ુ જે.કે પટલે ડેપો મેનેજન 9918953164 

તબંુ/મંડપ સિવસ ખરેાલ ુ જનક ચૌધરી 

જયેશ શુક્લ 

પી.કે દેસાઇ િવગેર(3) 

 

જયઅંબે મંડપ ડેકોસેશન 

મા મંડપ 

અબુર્દા ડેકોરેશન 

- 

 

  



  

  

VVFF55ll¿¿qqSS88MMSS88LLGGFF  ;;DDII[[  CC\\UUFFDDLL  VVFFzzII  ::YYFFGGGGLL  pp55,,llaaWW  SSZZFFJJLL  XXSSFFII  TT[[JJFF  VVFFzzII  ::YYFFGGMMGGLL  llJJUUTT  NNXXFF""JJTT]] \\   55++SS    

VVFFzzIIGG]] \\   GGFFDD  DDFFll,,SS  VVGG[[  
jjIIJJ::YYFF55SSGG]] \\   GGFFDD  

DDFFll,,SS  VVGG[[  
jjIIJJ::YYFF55SSGG]] \\   ZZCC[[99FF66GG]] \\   

;;ZZGGFFDD]] \\   

88[[,,LLOOMMGG  GG\\AAZZ  VVGG[[  
DDMMAAFF..,,  GG\\AAZZ  

~~DDGGLL  
;;\\bbIIFF  

11FFDDTTFF  ssjjIIllSSTTff  

મ્યુમ્યુ..હાઇહાઇ..ખરેાલુખરેાલુ  ઉઉ..િવિવ..કેકે..મં ખેરાલુમં ખેરાલુ  દેસાઇવાડો ખેરાલુદેસાઇવાડો ખેરાલુ  0276123103102761231031  3355  11550000 

ડીડી..બીબી..ઠક્કર ગલ્સર્ ઠક્કર ગલ્સર્ 
હાઇહાઇ..ખરેાલુખરેાલુ  

સદરસદર  સદરસદર  સદરસદર  1133  440000  

કન્યા શાળા નંકન્યા શાળા નં..11  તાલુકા પંચાયત તાલુકા પંચાયત 
ખરેાલુખરેાલુ  

તાલુકા પંચાયત ખરેાલુતાલુકા પંચાયત ખરેાલુ  0276123102802761231028  1122  335500  

કુમાર શાળા નંકુમાર શાળા નં..11 સદરસદર  સદરસદર સદરસદર 1100  330000  

કુમાર શાળા નંકુમાર શાળા નં..22 સદરસદર સદરસદર સદરસદર 77  220000  

કન્યા શાળા નંકન્યા શાળા નં..22 સદરસદર સદરસદર સદરસદર 44  110000  

કુકુમારમાર  શાળા નંશાળા નં..33 સદરસદર સદરસદર સદરસદર 44  110000  

બગીચાની દુકાનોબગીચાની દુકાનો નગરપાિલકા ખેરાલુનગરપાિલકા ખેરાલુ  નગરપાિલકા ખેરાલુનગરપાિલકા ખેરાલુ  0276123102102761231021  1155  440000  

 

 



પ�રિશષ્" – 5- તાલીમ પામેલ માનવ બળની યાદ� અને 

તરવૈયા 

 

TZJ{IFG]\ GFD 
XC[ZG]\ 
GFD 

;ZGFD]\ 
HF[  OF[G CF[I TF[ 
8[,LOF[G G\AZ SFDGF :Y/G]\ GFD 

zLP  G8]HLP V[DP 9FSMZ DC[;F6F D]P ZFD5]ZF4 DC[;F6F 221463,222128 
9737638797 

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

zLP  pNFHLP  ALP 9FSMZ DC[;F6F 5N]QF65ZF4 ;F.AFAF 
ZM04 DC[;F6F 

221463,222128 
9722580377 

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

zLP XLB]EFP VFZP ZF9F[0 DC[;F6F UHFG\N ZMvCFp;4 
pRZ5L ZM04 DC[;F6F 

221463,222128 
99135318 

 

CF[D UF0" VF[OL; 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 

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

zLPVSAZEF. V[GPRF{CF6 S0L D]\P VFN]\NZF4 S0L 221463,222128 
9638628777 

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

zLP S[XLEF. JLP AHF6LIF S0L D]\P ;]HFT5]ZF4 S0L 221463,222128 
9925869112 

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

zLP G8JZEF. 0LP 5ZDFZ S0L D]\P GUZF;64 S0L 221463,222128 
9624161154 

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

zLP D\UFHL S[P 9FSMZ S0L D]\P VFN]\NZF4 S0L 221463,222128 
7359001437 

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

zLP 5|TF5EF. ALP J;FJF S0L D]\P S0L 221463,222128 
9879993103 

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

zLP lNJFGHL V[;P 9FSMZ S0L D]\P A,F;Z4 S0L 221463,222128 
9099514083 

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

zLP HI\lTEF. V[;P 9FSMZ ;]\-LIF ;]\-LIF 221463,222128 
9925328295 

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

zLP ZFC],HL 0LP 9FSMZ ;]\-LIF ;]\-LIF 221463,222128 
7383534702 

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

zLP 5YL"HL H[P 9FSMZ ;]\-LIF ;]\-LIF 221463,222128 
8128162260 

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

zLP UF[JL\NHL V[;P 9FSMZ ;]\-LIF ;]\-LIF 221463,222128 
9909827299 

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



zLP lJQ6]HL V[DP 0FEL l;5MZ l;5MZ 221463,222128 
9574045164 

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

zLP ZFDFHL S[P 0FEL l;5MZ l;5MZ 221463,222128 
9909817893 

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

zLP ZH]HL VFZP 0FEL l;5MZ l;5MZ 221463,222128 
9726213552 

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

zLP hFSLZC];[G V[P Dg;]ZL l;5MZ l;5MZ 221463,222128 
973708403 

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

zLP lJQ6]HL V[DP 9FSF[Z l;5MZ l;5MZ 221463,222128 
9574762213 

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

zLP 5M58HL 0LP 9FSF[Z J0GUZ VH]"G,F8L NZJFHM4 
9FSMZ JF;4 J0GUZ 

221463,222128 
9724648774 

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

zLP E,FHL V[;P 9FSF[Z J0GUZ VH]"G,F8L NZJFHM4 
9FSMZ JF;4 J0GUZ 

221463,222128 
9724648774 

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

zLP ZFS[XS]DFZ V[DP EM. J0GUZ ;DTM, NZJFHM4 EM. 
JF;4 J0GUZ 

221463,222128 
9624181616 

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

zLP lJS|DHL V[DP 9FSF[Z J0GUZ VH]"G,F8L NZJFHM4 
9FSMZ JF;4 J0GUZ 

221463,222128 
9724609494 

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

zLP AF5F,F, 0LP EM. J0GUZ ;DTM, NZJFHM4 EM. 
JF;4 J0GUZ 

221463,222128 
9624181616 

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

zLP TBTl;\C V[P DSJF6F l5,JF. J[0Fv 9FSMZJF; 221463,222128 
9624983644 

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

zLP VGL,EF. 0LP DSJF6F DC[;F6F ZMCLT GUZ ;M;FI8L4 
DC[;F6F 

9662641902 IMZM S,A4 DC[;F6F 

zLP ;],TFGEF. V[;P 
VNF;L 

DC[;F6F DMTL;FUZ ;M;FI8L4 
ZFDM;6F RMS0L4 
DC[;F6F 

8460177719 IMZM S,A4 DC[;F6F 

R\N=SFgTEF. SFSF DC[;F6F Jl6SZ S,A 221093 Jl6SZ S,A 

A/N[JEF. N[;F. DC[;F6F Jl6SZ S,A 221093 Jl6SZ S,A 

JF3]EF. lJZDEF. DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

lJZDEF. lJCFEF. DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

DC[XS]DFZ DF[TLEF. DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

NLG[XEF. U6[XEF. DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

lC\DT;L\C SF/]l;\C DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

D6L,F, B[DHLEF. DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

5\SHS]DFZ ,F,HLEF. DC[;F6F 5F[,L; C[0 SJF8"Z 222128 5F[,L; C[0 SJF8"Z 

VFG\NS]DFZ V[;P AFZ{IF DC[;F6F DC[;F6F GUZ5Fl,SF 9099306101 DC[;F6F GUZ5Fl,SF 

D[C],NFG V[DP U-JL DC[;F6F DC[;F6F GUZ5Fl,SF 9099169101 DC[;F6F GUZ5Fl,SF 

lSTL"S]DFZ VFZP 58[, DC[;F6F DC[;F6F GUZ5Fl,SF 9099183101 DC[;F6F GUZ5Fl,SF 

CZ[XEF. ALP 58[, DC[;F6F DC[;F6F GUZ5Fl,SF 9099284101 DC[;F6F GUZ5Fl,SF 



પ�રિશષ્h – ૬ –HL<,FDF\ VFJ[, ;[JFEFJL ;\:YFVMGL IFNL 

G\ :J{lrKS ;\:YFVF[G]\ 
GFD 

SFDULZLG]\ 
GFD 

;\5S" jIlST ;ZGFD]\ 8[,LOF[G 
G\AZ 

1 ,FIg; S,A 
R[ZL8[A, 8=:8 

DC[;F6F 
XC[Z 

V[GP5LP58[, H[, ZF[0 ,FIg; 
CF[l:58, DC[;F6F 

251033 

2 ZF[8ZL S,A 8=:8 
DC[;F6F 

DC[;F6F 
XC[Z 

0F"P;]GL,EF.  
V[;PXFC 

Z!4 
CZLGUZ;F[;FI8L 

CF.J[ ZF[0 
DC[;F6F 

253253 

3 UFI+L5ZLJFZ 8=:8 DC[;F6F 
XC[Z 

0F"PlJQ6]EF. 
ZFJ, 

#)4 ;J"DFGUZ 
;F[;FI8L4 
DC[;F6FP 

- 

4 J6LSZ S,A DC[;F6F 
XC[Z 

 SLZ6EF. 
5LP58[, 

ZFHSD, JrR[4 
DC[;F6F 

221301 

5 U]~wJFZF 8=:8 DC[;F6F 
XC[Z 

CZEHG;L\U VG[ 
;TGFD;L\U 

CF[8, HG5Y 
DC[;F6F 

250729 

6 HFIg8 U|]5 DC[;F6F 
XC[Z 

lNG[XEF. DC[;F6F 246672 

7 DFGJptYFG ;[JF 
;lDTL 

DC[;F6F 
XC[Z 

S[;ZLEF.Ò lJ;GUZ ZF[04 
DC[;F6FP 

251895 

 

List of NGO in Mahesana: 

Name Registration No. Address 
Shree 
Harsiddh 
Education 
Trust 

F/191/BK (05-12-
1990) 

Shree Harsiddh Education 
Trust S-27/Yogeshwar Flats, 
Opt. Reliance Petrol pump, 
High Tension Road, 
Subhanpura, Vadodara � 390 
023 

Vanita Shishu F-115 (01-03-1990) Vanita Shishu Vihar, Hanuman 

http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shree-harsiddh-education-trust-9858/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shree-harsiddh-education-trust-9858/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shree-harsiddh-education-trust-9858/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shree-harsiddh-education-trust-9858/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/vanita-shishu-vihar-10376/


Vihar Tekri, Opp. Nilkanth mahadev 
mandir, Aburoad Highway, 
Palanpur Dist. BanasKantha, 
pin-385001 

Sevashrya 
Vikas Sanstha 

F/3593 
guj/3608/25/09/07 
(25-09-2007) 

A/1 Shahil Duplex, Near 
Madina Park, Visanagar Road, 
Mehsana-384001 

Pujya 
Mahatma 
Gandhi Ravat 
Sewa Trust 

F/1067/MAHESANA 
(21-10-1994) 

MO-PO- MANDALI,BLOCK - 
KHERALU,DIST-MAHESANA-
384130 

Gujarat Action 
Committee 

E3145 (19-09-1988) Gujarat Action Committee At - 
Adundara, Ta.-Kadi, Dist.-
Mehsana, Gujarat, India Pin - 
382715 

Doctor 
Nakadar 
Charitable 
Trust 

F 2689/ Mahesana 
(10-03-2003) 

Dr. Nakadar Charitable Trust 
N.B.Complex, Pir Bordi, At 
Post, Kadi, Ta. Kadi Mahesana 
pin: 382715 

Sanskar 
Education 
Trust 

F457 (31-12-1990) The Navjyot Mills Chal, Nr 
Railway Crossing,Kadi, Dist.-
Mehsana, North Gujarat Pin 
382715 

Shrree Banas 
Vikas Jagruti 
Mandal 
Punjpurdanta 

F400/BK-
GUJRAT413/BK (23-
01-1995) 

SHREE BANAS VIKAS 
JAGRUTY MANDAL 
PUNJPUR, At&Po.DANTA, 
OPP.MAMLATDAR KACHERI 
DANTA(B.K.) 

Manav Kalyan 
Trust 

305/Meh (16-08-
1984) 

Bhaktinagar, Opp: Tapodhan 
Samaj Wadi, Pin code: 383 255 

Krishna 
Foundation 

F 3736/MAHESANA 
(13-01-2009) 

KRISHNA FOUNDATION 45 - 
TIRUPATI MALL , KANSA 
ROAD , VISNAGAR - 384315 
DIST. - MAHESANA( N. GUJ ) 

Adwait 
Sarvajanik 
Trust 

E-869 (02-12-1997) ADWAIT SARVAJANIK TRUST 
AT-JASARA, TA-DEESA, 
DIST.-BANASKANTHA:385535 
(NORTH GUJARAT) 

Amar 
Education 
Trust 

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

At Bhasariya, Taluka & District : 
Mehesana 

Bhartiya Reg.No. F/2731 & Ambedkar Nagar Society B/h. 

http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sevashrya-vikas-sanstha-9716/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sevashrya-vikas-sanstha-9716/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/pujya-mahatma-gandhi-ravat-sewa-trust-9483/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/pujya-mahatma-gandhi-ravat-sewa-trust-9483/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/pujya-mahatma-gandhi-ravat-sewa-trust-9483/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/pujya-mahatma-gandhi-ravat-sewa-trust-9483/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/gujarat-action-committee-8852/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/gujarat-action-committee-8852/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/doctor-nakadar-charitable-trust-8735/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/doctor-nakadar-charitable-trust-8735/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/doctor-nakadar-charitable-trust-8735/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/doctor-nakadar-charitable-trust-8735/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sanskar-education-trust-9628/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sanskar-education-trust-9628/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sanskar-education-trust-9628/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shrree-banas-vikas-jagruti-mandal-punjpurdanta-10186/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shrree-banas-vikas-jagruti-mandal-punjpurdanta-10186/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shrree-banas-vikas-jagruti-mandal-punjpurdanta-10186/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shrree-banas-vikas-jagruti-mandal-punjpurdanta-10186/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/manav-kalyan-trust-9217/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/manav-kalyan-trust-9217/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/krishna-foundation-9113/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/krishna-foundation-9113/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/adwait-sarvajanik-trust-8459/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/adwait-sarvajanik-trust-8459/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/adwait-sarvajanik-trust-8459/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/amar-education-trust-8498/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/amar-education-trust-8498/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/amar-education-trust-8498/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/bhartiya-mahilavikas-parishad-8621/


Mahilavikas 
Parishad 

Guj/2247 (01-04-
2003) 

Water Tube Well Tekra 
Nr.Khari River Lakhvadi Bhagol 
Mahesana. 384001 (N.Guj) 

Shri Janvikas 
Trust 

F.1041/Patan (01-07-
2003) 

Lalbhai Hirani Society, 
CHANASMA-384220 

G M 
Foundation 

F3692/MAHESANA 
(22-08-2008) 

G M Foundation At - Chalasan, 
Ta. - Kadi, Dist. - Mehsana 
Gujarat 

Sudarshan 
Gram Vikas 
Trust 

f/3826/mahesana 
(13-10-2009) 

ff-40,tirupati moll ,kansa 
road,visnagar, pin-384315 

Balkalyans 
Angh 

f/154 (17-05-1991) 7/modheswari society modhera 
road mahesana-2 pin-384002 

Catholic 
Ashram 

E-549-B.K. (07-09-
1988) 

At+Po= Limboi, Taluka-
Vadgam, Dist-Banaskantha 

Gunja Jain 
Mahajan 
Sarvajanik 
Pustkalay Trust 

E-3753 (07-08-1995) Gunja Jain Mahajan Sarvajanik 
Pustkalay, Gunja. Pin – 384315 

Sarvoday 
Vikas Trust 

F-2566 (09-12-2002) 21, Srijibapanagar Sociaty, 
Opp. Swaminarayan Mandir, 
Modhera Road, Mahesana-
384002 

 

 

 

http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shri-janvikas-trust-10078/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/shri-janvikas-trust-10078/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/g-m-foundation-8789/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/g-m-foundation-8789/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sudarshan-gram-vikas-trust-10240/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sudarshan-gram-vikas-trust-10240/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sudarshan-gram-vikas-trust-10240/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/balkalyans-angh-8577/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/balkalyans-angh-8577/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/catholic-ashram-8647/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/catholic-ashram-8647/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/gunja-jain-mahajan-sarvajanik-pustkalay-trust-8879/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/gunja-jain-mahajan-sarvajanik-pustkalay-trust-8879/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/gunja-jain-mahajan-sarvajanik-pustkalay-trust-8879/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/gunja-jain-mahajan-sarvajanik-pustkalay-trust-8879/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sarvoday-vikas-trust-9690/
http://www.indiamapped.com/ngo-in-gujarat/mahesana/sarvoday-vikas-trust-9690/


પ�રિશષ્ટ – ૭- ઇમરજન્સીી ઉપયોીમમાટી આપ્રમ�નયનસી

 ઉલબ્ઘમ  

નબંર  આપરયીં

નમમ 

મમ�લકીઅનેી

�વપય્રમથયઉકરી

નમમ 

મમ�લકીઅનેી

�વપય્રમથયઉકરી

રહટઠમણરયીં

્રનમ�ય ં

ાટલસફયનીનબંરી

અનેીમયબમઈલી

નબંર 

�મનસી

્ખંપમ ્

કમઘમી

(વપમાકઘ) 

્ડંમ્ી

અનેી

બમર�મનસી

્ોયડી

 ઉલબ્ઉી

છે? 

1 યડનોરી

ઉમા�દમરી

બયડ�ો 

ન�યભમઈી

ઉાટલ 

ઘય્કયળીોેા,ી

યડનોર 

- 15 100 હમ 

2 રટ્ાળીહમ  ્  ર.એનડ .બસ. ોજંીબ�રી

યડનોર 

222952 4 50 હમ 

3 ખરયમડ ો�દભમઈ નમોયરયમડ 223901 25 125 હમ 

4 બોસચમ નોરઉમલસકમ દરબમર,ી

યડનોર 

222052 50 250 નમ 

5 લે યમી

ઉમા�દમરી

યમડ� 

ડ�.બસ.ઉાટલ અ�ય રનબમર�ી

ઉરમ,ી

યડનોર 

9825579925 4 50 હમ 

6 હમાકટ�ીરી

્ં્ રમાન 

ો�યભમઈી

ઉાટલ 

હમાકટ�ીરી

મહમદટય,ી

યડનોર 

222916 12 100 હમ 

7 મનસલમલી

જમનમદમ્ી

ચેર�ાટબલી

ટ્ાબ 

- ્ાટી નીરયડી

યડનોર 

- 6 50 હમ 

8 નયસની્યરી

િય્મલપ 

ભયોસભમઈી

ઉાટલ 

્બલ�યર 222064 20 100 હમ 



9 બસ.એન.ી

હમઈ્ ય્ીલ 

- યડનોર 222069 25 200 હમ 

10  ાર્ીએનડટી

કયમ ર્ીકયલેજ 

- યડનોર 223617 20 200 હમ 

11 નોરઉમલસકમી

કયમ્યસનસા�ી

હયલ 

નોરઉમલસકમી

યડનોર 

નદ�ઓળ,ી

યડનોર 

222052 - 300 હમ 

12  િમપમીમમઘમી

માંદરીહયલ 

રમણસકભમઇી

ઉાટલીી 

િયજપઉ� ૨૨૦૧૩૫ 

૯૪૨૯૪૮૨૫૨૬ 

૧ ૫૦૦ હમ 

13 �ોણયમડ� ઘમ�યકમી

ઉચંમપઘ 

ઘમ�યકમી

ઉચંમપઘ 

૨25586 
211666 

૩૫ ૪૫ી*ી

૩૫ 

હમ 

14 પમ. મળમ - ૨૩ ૨૦ી*ી

૨૩ 

હમ 

15 હર�હરી્ેયમી

મડંળ 

�બમલમલી

ઉાટલ 

ફઘેહી

દરયમ� 

૯૬૨૪૮૨૭૭૧૫ ૪ ૫૦૦ી*ી

૪ 

હમ 

16 ફઘેહી

દરયમ�ી

કયમ્યિના�ી

હયલ 

ન.ઉમ.કચેર� ચસફીઓફ�્ર ૨૩૦૩૫૧ ૧ ૧૦૦ હમ 

17 મમરયમડ�ી

યમ્ી

કયમ્યિના�ી

હયલ 

૨૩૦૩૫૧ ૧ ૨૫૦ હમ 

18 પમ. મળમીન.ંી

૪ીજયમહરી

્ય્મપા� 

 ચમપરઆસ દોમલમીરયડ,ી

િય્નોર 
- 30 360 હમ 

19 મમધપિમકી

 મળમી દ રી

હમઇ્ ય્લ 

હર�ભમઇી

ચય્ર� 

િય્નોર - 45 450 હમ 

20 ડ�.ડ�.ીકનપમી

િયદમલપ,ી

- િય્નોર - 50 500 હમ 



િય્નોર 

21 રયઘની્યરી

િયદમલપ,ી

િય્નોર 

ભયળમભમઇી

ઉાટલ 

િય્નોર ૯૯૨૫૯૩૦૯૪૫ 80 800 હમ 

22 નમ.િય.ીકનપમી

િયદમલપ,ી

કડમરયડ 

- કડમીરયડ,ી

િય્નોર 
- 20 200 હમ 

23 ોયિય�દચકલમ,ી

ઉાટલીયમડ�ી

-ી િય્ોનરી -ટ 1ટ 250ટ હમી

 

 

 
 

24ી ્મયરજિનકી

િયદમ્ં્ યલી

કટમઉ્,ી

મહટ્ મણમી

િમલનભમઇી

�.ીચૌ્ર�ી

મહટ્ મણમી ૮૦ી ૫૦૦૦ી હમી

25 

 

ય ર્મમની

િયદમલપ,ી

મહટ્ મણમી

ાદલસઉભમઇી

�.ીચૌ્ર�ી

મહટ્ મણમી ૫૦ી ૩૦૦૦ી હમી



પ�રિશષ્ટ - ૮ - મેડ�કલ અને હો�્િપ્લ મેનેજમે�્્ 

આરોગ્ય શાશય .પ.ં-મહ�સશણશ 

વષશરય ઋ�ુ નય અ�ુ લકયષપનએ�મક�ય(રોગચશળો)ય�ંટોુય–ય૨૦૧૭દરમ્શુય�રવશુકયઆરોગ્યયવષ્�ય

�શમગકર�ુોયષ� ુયપુશઅ� 
 
 
• વષશર ઋ�ુ નય અ�ુ લક નુયનેુ-૨૦૧૭થકયઓ�ટોબર-૨૦૧૭ય��ઘકયસતતય૨૪ય(ચોવકસ)ય�ુશ�ય�ંટોુોમય

ચશ��યરશાકયરોગચશળશય ટ�શ્તકય�શમગકર�ય�રવશમશયંઆવનયછન. 

•  લુશય�લશષયર�પકએયીર પોસસયટ�મય�શ ર્રતયછન , ��રતશયપમશણમશયંંોર�યદવશઓુોયં થોયતો્શરય

રશાકયઇમરંસસકયટ�મોયતો્શરય�રવશમશયંઆવનયછન. 

• �એ�ય�વશય��ર ,ય  યત��ૃષટય  તયતશ���શમશયંઇમરંસસકયટ�મો નુયમો�ુકયરોગચશળશય ટ�શ્તકય

�શમગકર�ય�રવશમશયંઆવ ન. 

•  યત��ૃષટય સર  તયતશ���શઓુકય થળશતંરય�ર�ુયવ તકઓ નુયઆરોગ્યયવષ્�યસનવશઓય થળયા૫રય

��ર�યપશએવશમશયંઆવ ન. 

• ��રય યત��ૃષટય  તયતશ���શુશયતમશમયગશમોુશયો�વશયતથશયપકવશુશયપશણકુકયટશ�ં�ઓઅ�યંયુ્યમત૫ણનય

�ુોર�ુ ુય�રવશમશયંઆવનયછન, તનુકયયુ્યમતયચ�શસણકય�રવશમશયંઆવનયછન. 

• �ુોર� નુ ુયમશટ�યવ૫રશતોયટ�.સક.ષુ.યપશવએરય યતયંોર�્શતવશળશયગશમો નુય�ુોર� નુ ુુકય

�શમગકર�યમશટ�ય��રોયયપશએવશમશયંઆવ ન. 

• �ય થળોષયપકવશઅ�યંપશણકયપશઇવનટયબોરય��યસકઘશય પશઋ �યંહો્યતનવશય થળોષયરોગચશળશય ટ�શ્તકય

�શમગકર�ુશયભશગોપનયંોર�્શતય��ં બય�ુોર�ુયગોળ�ઓઅ�યંયવતરણય�રવશમશયંઆવ ન. 

• સશમશસ્ય શએશ,ય શએશ-ાલટ�ુશય��સો નુયઓ.આર.ષસ.ુશયપન��ટોુકયવહ�ચણકય�ર�યરોગચશળશય ટ�શ્તકય

�શમગકર�ય�રવશમશયંઆવ ન. 

• મનુનર�્શય  તય�એ�/બનચરશ યતશ���શમશયંમનુનથકઓુય�વકયંઋં �ુ શ �યદવશઓુોયછટં�શવયઘનર-ઘનરય

�રવશમશયંઆવનયછન. 

•  લુશમશયંપોરશભલ�યગપપકયમશછુકઓયપશઆ��સરુકયહ� ર�મશં , તળશવોમશયંતથશયપશણકુશયમોટશય

ાશએશઓમશયં��ેશવકયમચછરય ટ�શ્તકય�શમગકર�ય�રવશમશયંઆવ ન. 

• ુશુયાશએશઓયતથશયાશબો�ચ્શમશયંમનુનર�્ુયઓઇુુોયછટં�શવય�રવશમશયંઆવ ન. 

• સમ યરંલુશમશયંંોીર્શતયમદંયુો�ો નુયમચછરદશુકુોયા૫્ોગય�રતશયુશભશથ�ઓ નુયદવશમશયંબોળનુકય

મચછરદશુકઓઅ�યંયવતરણય�રવશમશયંઆવ ન. 

• મનુનર�્શય ટ�શ્તકય�શમગકર�ય�તે�શળમશયં�રવશમશયંઆવતકયહતક.યચશ��યવષ�યંોરયંણશ ન્યઆય

�શમગકર�ય�રવશમશયંઆવ ન.ય 

• મહ�સશણશયરંલુશમશથંકયવવ�ય યત��ૃષટ  તય સ્યરંલુશમશયંમનએ��ુયઓીડસરલકયતથશયપનરશયમનએ��ુય

 ટશડ નુયવશહુયસશથનય�યમમરલક ,ય ગશઘંકુગરુકય�ચેુશય��ં બયરવશુશય�રવશમશયંઆવનયછન.ય�ય�ગનય

યવગતવશરયઆ્ોંુય�રવશમશયંઆવ ન. 

(પટછળ....) 



ય
 
• સમ યરંલુશમશયં શમયપચંશ્તય�ચનર�યતથશયુગરપશ�ુ�શય�ચનર�યમશરડતનયપકવશુશયપશણકુકય

ટશ�ં�ઓુકય વચછતશય�રશવવશમશયંઆવનયછન.યતનુકયસઘુયચ�શસણકય�રશવવશમશયંઆવ ન. 

• સમ યરંલુશમશયંપકવશુશયપશણકુકયપશઇ૫ુશઇુયુક��ંોય ોઘકયસતવર�ય શમયપચંશ્તય�ચનર�યતથશય

ુગરપશ�ુ�શય�ચનર�યમશરડતનયર�પનર�ગય�રશવનુયછન.યતનુકયસઘુયચ�શસણકય�રશવવશમશયંઆવ ન. 

• રંલુશુશયતમશમયપશથયમ�યઆરોગ્ય��સરો , સશ��ીહ�યઆરોગ્ય��સરો ,યંુરુયહો� પટુો નુય��રશયસમ્ય

મશટ�યતથશયઇમરંસસકયસમ ન્ય �લુશયંરશાકયઆાટએોરયતથશયઇસએોરયદદ ઓ નુયસમ્સરયસશરવશરય

આ૫વશમશયંઆવનયછન. 

• રંલુશુશયતમશમયગશમોમશયંપશથયમ�યસશરવશરુકયસશમશસ્યદવશઓયપાંુોય નુયઆ૫વશયમશટ�યઆ શય

બહ�ુ ો,ય�ગણવશએ�ય�શ ર્�રય��ય વ્સંનવ�ો નુય૫હ�ચતકય�રવશમશયંઆવ ન. 

• રંલુશુશયપશથયમ�યઆરોગ્ય��સર ,યસશ��ીહ�યઆરોગ્ય��સરો ,યંુરુયહો� પટુમશથંકય ેરય અવશએ� ન્ય

આઇ.એ�.ષસ.પક.ય�શ ર્્મય�તગરતયરોગચશળશય ટ�શ્તકય�શમગકર�ુકય��એશ��્યમશીહતકયષ�ીય�ર�ય

તનઅ�યં��લ્શ�ંુય નુયચ�શસણકય�ર�યરશં્ય�લશષયમો�ુકય ૫વશમશયંઆવનયછનય નુયવવ�યપએતશય��સોય

ં્શયંં્શયંંોવશયમળનયત્શયં�વેરયઆ્ોંુયોપનયસઘુયસવ�ુસસુકય�શમગકર�ય�ર�યપાંુો નુયઘયુષટય

સશરવશરયઆ૫વશમશયંઆવ ન. 

•  શમયપચંશ્તય�ચનર�મશયંતથશયુગરપશ�ુ�શય�ચનર�મશયંરોગચશળશય ટ�શ્તકય�શમગકર�યમશટ�યવાતોય

વાતયમકટ�ગોય્ોંવશમશયંઆવનયછન.યરંલુશય�લશષથકયાુશળશુક ,યચોમશસશુકય ઋ�યતથશય યત��ૃષટ નુય

ઘ્શ નુયરશાકય૫ીર૫ીોય�ર�ુયછનય�ય�યતનયસબંયંઘતય યઘ�શર�લકઓ નુયમો�ુકયઆ૫વશમશયંઆવનુયછન. 

• વષશરય ઋ�ય નુય યત��ૃષટય નુય અ�ુ લકયમન.ય�ુન�ટરયસશહ�બુશય ઘ્લય થશ નુયતમશમયુગરય

પશુકઓુશયચકડયઓડ�સરલકઓય નુયરંલુશુશયવગર-૧ય નુયવગર-૨યુશયરોગચશળશય ટ�શ્તકય

�શમગકર�યસશથનયસ�ંળશ ન્ુશય યઘ�શર�લકઓ નુયસચંશર�યરોગય ટ�શ્તકુકયઆગશમકયમકટ�ગમશયંબોુશવકય

રોગચશળશય ટ�શ્તકય�શમગકર�ય�રવશય��ચુશઓયઆ૫વશમશયંઆવનુયછન. 

• વષશરય ઋ�ુ નય અ�ુ લકય�એ�યતથશયથ શયતશ���શમશયંતશ���શય�લશષયઆરોગ્યયવભશગુશયતમશમય

 યઘ�શરલકયતથશયુગરપશ�ુ�શઓુશયચકડયઓડ�સરલક નુયતશ���શુશય૫દશયઘ�શરલકઓુકયવશહ�ંસ્ય

રોગય ટ�શ્તકય�શમગકર�ુકય�શ ર્ય બકરયરશાકયરોગચશળશય ટ�શ્તકય�શમગકર�ય�રવશયસબંયંઘતય

 યઘ�શર�લકઓ નુય��ચુશઓયઆ૫વશમશયંઆવનુયછન. 

આમ, વષરય૨૦૧૫યદરમ્શુયરોગચશળશય ટ�શ્તકય�શમગકર�ુોયષ� ુયપુશુય�રવશમશયંઆવનયછન.યય
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બલોક��ીુ

નટમ 

આરોગ્ી��િિવટીકક�ન 

�જલલટી

હો�સપ્લ 

તટ��કટ 

હો�સપ્લ 

સટ.આ.કક. પટ.આ.કક. પે્ટીકક�ન 

૧ મહ�સશણશ ૧ય ૦ય ૨ય ૭ય ૩૬ય

૨ય બનચરશ ય ૦ય ૦ય ૧ય ૯ય ૪૩ય

૩ય યવસુગરય ૦ય ૧ય ૧ય ૭ય ૩૫ય

૪ય થ શય ૦ય ૧ય ૧ય ૫ય ૨૫ય

૫ય વએુગરય ૦ય ૧ય ૦ય ૫ય ૨૨ય

૬ય ાનરશ��ય ૦ય ૦ય ૧ય ૪ય ૨૦ય

૭ય યવા��રય ૦ય ૦ય ૩ય ૭ય ૪૫ય

૮ય �એ�ય ૦ય ૦ય ૪ય ૮ય ૪૭ય

૯ય સતુશસણશય ૦ય ૦ય ૧ય ૩ય ૧૫ય

ો�ુય:ય ૧ય ૩ય ૧૪ય ૫૫ય ૨૮૮ય
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તટ��કટીહકલ્ી

કચેર� 

પટ.આ.કક. ��ીુ

નટમ 

જનરલ 

હો�સપ્લી

સટ.આ.કક�ની��ીુ

નટમી

એલોપે્નક 

દિટખટનટી

આ��િ�દ�કી

દિટખટનટી

મોબટઇલી 

��િન્ી

મહ�સશણશય ં��દણય મહ�સશણશય ુશઘંણંય -ય ં.હો.યમહ�સશણશય -ય

ય ાનરવશય -ય -ય -ય અ�ગર, ુશગુ��રય -ય

ય ુ�ચય -ય -ય -ય ગોરશદય -ય

ય �બુક્શસણય -ય -ય -ય પક��દરશય -ય

ય છઅ�્શરએશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય બશમોસણશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય આાંય -ય -ય -ય -ય -ય

યવસુગરય ગોઅવશય યવસુગરય ાદુ��રય -ય �શસંશય -ય

ય વશુમય -ય -ય -ય ો�વશસણશય -ય

ય દ�ણ૫યય -ય -ય -ય રંગશો�ઇય -ય

ય ામતશય -ય -ય -ય તરભય -ય

ય �ંસશરશો�ઇય -ય -ય -ય -ય -ય

ય ારવએશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય �શસંશય -ય -ય -ય -ય -ય

યવા��રય ારોએય -ય �ોુવએશય મશુોસણશય ગનર�તશય -ય

ય વસઇય -ય ો��રવશએશય આગુોએય ટ�ચશવશય -ય

ય સરદશર��રય -ય યવા��રય -ય ીહર��રશય -ય

ય યપુવશઇય -ય -ય -ય -ય -ય

ય ુશએોુય -ય -ય -ય -ય -ય

ય ડ��ય -ય -ય -ય -ય -ય

ય સોાએશય -ય -ય -ય -ય -ય

�એ�ય ાશવએય -ય �એ�ય -ય સક.ષચ.સક.ય�એ�ય �લ્શણ��રશય

ય મનઢશય -ય થોળય -ય સશદરશય -ય

ય મનએશઆદરંય -ય �લ્શણ��રશય -ય ઘરમ��રય -ય

ય �રણુગરય -ય ુદંશસણય -ય -ય -ય

ય રશં��રય -ય -ય -ય -ય -ય

ય �રેંયય -ય -ય -ય -ય -ય

ય એશગંરવશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય �ુશસણય -ય -ય -ય -ય -ય
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જનરલ 

હો�સપ્લી

સટ.આ.કક�ની��ીુ

નટમી

એલોપે્નક 

દિટખટનટી

આ��િ�દ�કી

દિટખટનટી

મોબટઇલી 

��િન્ી

મહ�સશણશય ં��દણય મહ�સશણશય ુશઘંણંય -ય ં.હો.યમહ�સશણશય -ય

ય ાનરવશય -ય -ય -ય અ�ગર, ુશગુ��રય -ય

ય ુ�ચય -ય -ય -ય ગોરશદય -ય

ય �બુક્શસણય -ય -ય -ય પક��દરશય -ય

ય છઅ�્શરએશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય બશમોસણશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય આાંય -ય -ય -ય -ય -ય

યવસુગરય ગોઅવશય યવસુગરય ાદુ��રય -ય �શસંશય -ય

ય વશુમય -ય -ય -ય ો�વશસણશય -ય

ય દ�ણ૫યય -ય -ય -ય રંગશો�ઇય -ય

ય ામતશય -ય -ય -ય તરભય -ય

ય �ંસશરશો�ઇય -ય -ય -ય -ય -ય

ય ારવએશય -ય -ય -ય -ય -ય
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યવા��રય ારોએય -ય �ોુવએશય મશુોસણશય ગનર�તશય -ય

ય વસઇય -ય ો��રવશએશય આગુોએય ટ�ચશવશય -ય

ય સરદશર��રય -ય યવા��રય -ય ીહર��રશય -ય

ય યપુવશઇય -ય -ય -ય -ય -ય

ય ુશએોુય -ય -ય -ય -ય -ય

ય ડ��ય -ય -ય -ય -ય -ય

ય સોાએશય -ય -ય -ય -ય -ય

�એ�ય ાશવએય -ય �એ�ય -ય સક.ષચ.સક.ય�એ�ય �લ્શણ��રશય

ય મનઢશય -ય થોળય -ય સશદરશય -ય

ય મનએશઆદરંય -ય �લ્શણ��રશય -ય ઘરમ��રય -ય

ય �રણુગરય -ય ુદંશસણય -ય -ય -ય

ય રશં��રય -ય -ય -ય -ય -ય

ય �રેંયય -ય -ય -ય -ય -ય

ય એશગંરવશય -ય -ય -ય -ય -ય

ય �ુશસણય -ય -ય -ય -ય -ય
 
 
 
 
 



 
 
 

REPID RESPONSE TEAM – DISTRICT 
   

Sr. 
No. 

Desig. Name Address Contact No. 
Office Mobile 

1 CDHO Dr. T. K. SONI Health 
Branch, D.P. 

Mehsana 

02762- 
232324 

9909966907 

2 RCHO Dr. V.A. PATEL R.C.H.O. D.P. 
Mehsana 

02762- 
235220 

9727721377 

3 EMO Dr. G.R. 
PARMAR 

Health  
Branch, D.P. 

Mehsana 

02762- 
220282 

9909966911 

4 Physician -- Gen. Hospital, 
Mehsana 

02762- 
221108 

-- 

5 Pediatrician Dr. Dinesh Amin Gen. Hospital, 
Mehsana 

02762- 
221108 

9727737970 

6 Microbiologist Dr. KOMAL 
PATEL 

Gen. Hospital, 
Mehsana 

02762- 
221108 

9727737932 

7 Pathologist Dr. D.P. VYAS Gen. Hospital, 
Mehsana 

02762- 
221108 

9727737938 

8 Lab Tech Divyesh Pandya Gen. Hospital, 
Mehsana 

02762- 
221108 

-- 

9 Entomologist Shri. Dipak Patel Malaria 
Branch, D.P.  

Mehsana 

02762- 
251500 

9909966910 

10 Public Health 
Specialist 

(form PSM Deptt.) 

Head Off P.S.M. 
Dept. 

B.J.Medical 
College, Civil 

Hospital, 
Ahmedabad. 

02762- 
251500 

-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

�લલટીપચુટ્તીઆરોગ્ીિિિટભનટી�લલટીકાટનટીઅિવકટર�ઘનાીત્ટી

��૫રિટઇઝરઘનાનટીનટમીઅનેીસ૫ુકર ીનબુરય
 

 .ુ.ંય  યઘ�શર�લકઅ�યંુશમ હોદો ��ખ્ 

મથ� 

ડોુયુબંર 

ઓડ�સ 

ડ��સય

ુબંર 

મોબશઇુયુબંર 

૧ એશર.યટ�.��.સોુક ��ખ્યરંલુશયઆરોગ્ય યઘ�શર� મહ�સશણશ ૦૨૭૬૨-ય

૨૨૨૩૨૪ 

૨૨૦૨૮૨ ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૦૭ 

૨ય એશર.યવક.ષ.ય૫ટ�ુય રંલુશયઆરસકષચય યઘ�શર�ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૨૦૨૮૨ય

૨૨૦૨૮૨ય ૯૭૧૭૭૨૧૩૭૭ય

૩ય એશર.યગોરશગંય૫રમશરય ષપનએ�મક�યમનએ��ુયઓડ�સરય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૨૦૨૮૨ય

૨૨૦૨૮૨ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૧ય

૪ય એશર.ય�મુન ય૫ટ�ુય રંલુશયલ્ય યઘ�શર�ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૫૩૩૯૯ય

૨૫૩૩૯૯ય ૮૯૮૦૦૪૧૦૧૮ય

૫ય એશર.યએ�.ષુ.ય૫ટ�ુય રંલુશયમનુનર�્શય યઘ�શર�ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૫૧૫૦૦ય

૨૫૧૫૦૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૦ય

૬ય લકયએ�.ષુ.૫ટ�ુય રંલુશયમનુનર�્શય યઘ�શર�ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૫૧૫૦૦ય

૨૫૧૫૦૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૦ય

૭ય લકયપક.બક.યુશ્કય રંલુશયઆઇઇસકયઓડ�સરય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૨૨૩૨૨ય

૨૨૦૨૮૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૪ય

૮ય લકય��ર� ય૫ટ�ુય  લુશયડશમશરસક ટય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨ય–ય

૨૨૦૨૮૨ય

૨૨૦૨૮૨ય ૯૯૨૫૦૭૫૮૮૦ય

૯ય લકયવક.��.ય૫રમશરય ષસ.ષસ.આઇ.ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨ય-ય

૨૨૦૨૮૨ય

૨૨૦૨૮૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૯ય

૧૦ય લકય��.પક.ય૫ટ�ુય  શ.આ.યમદદુક ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૨૦૨૮૨ય

૨૨૦૨૮૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૯૦ય

૧૧ય લકયી�.પક.યઅશ�ોરય ષમ.ષસ.આઇ.ય મહ�સશણશય ૦૨૭૬૨-ય

૨૫૧૫૦૦ય

૨૫૧૫૦૦ય ૯૯૦૯૯૫૨૮૪૪ય

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

કચેર�નટીઅિવકટર�ઘની/ કમરચટર�ાનટીમોબટઇલીનબુરનની્ટદ� 

આરોગ્શટખટ, �જ.પ.ુ મહકસટણટ. 
 
અ.ન.ુ કમરચટર�ઘન��ીુનટમ હોદો ક્લનફોની/ મોબટઇલી

નબુર 

૧ લકયએશર.યટ�.��.યસશુક ��ખ્યરંલુશયઆરોગ્ય યઘ�શર� ૯૯૦૯૯૬૬૯૦૭ 

૨ય લકયબક.એ�.યપએં્શય વહ�વટ�ય યઘ�શર�ય(આરોગ્)ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૭ય

૩ય એશર.ય .આર.ય૫રમશરય ઇ.ષમ.ઓ.ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧ય

૪ય લકયએ�.ષસ.યુશ્કય ુશ્બયચકટુક ય ૯૮૨૫૮૧૪૦૭૨ય

૫ય લકયબક.ષુ.યચૌઘર�ય સકુક્રય�ુશ�રય ૯૪૨૭૩૭૨૯૯૯ય

૬ય લકયપક.ષમ.ય૫રમશરય સકુક્રય�ુશ�રય ૮૦૦૦૨૬૧૧૯૫ય

૭ય લકયબક.આર.યરશવળય સકુક્રય�ુશ�રય ૯૮૨૪૫૫૦૯૧૪ય

૮ય લકયષ.પક.યઅશ�ોરય સકુક્રય�ુશ�રય ૯૮૯૮૨૩૫૩૬૯ય

૯ય લકયઆર.બક.ય૫ટ�ુય સકુક્રય�ુશ�રય(૫ગશરયસનુ)ય ૯૯૨૪૪૨૩૨૮૮ય

૧૦ય લકયઆર.વક.યપા૫યતય સકુક્રય�ુશ�રય(૫ગશરયસનુ)ય ૯૭૨૫૨૯૯૪૯૨ય

૧૧ય લકયએ�.ષમ.ય૫ટ�ુય ��એશયમદદુક ય ૯૮૭૯૬૮૨૩૬૭ય

૧૨ય લકયવક.ય��.ય૫રમશરય  શળશયઆરોગ્યયુર�લ�ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૯ય

૧૩ય લકય��.પક.ય૫ટ�ુય  શળશયઆરોગ્યમદદુક ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૯૦ય

૧૪ય લકયષસ.આઇ.ય૫ટ�ુય ન�ુક્રયડશમશરસક ટય( ટોર)ય ૯૯૨૫૦૭૫૮૮૦ય

૧૫ય લકયઆર.ષસ.ય૫રમશરય ડશ્વરય ૯૯૭૪૭૯૯૮૭૨ય

૧૬ય લકયપક.ષુ.યરશવળય ડશ્વરય ૯૨૩૮૦૬૯૯૬૬ય

૧૭ય લકયવક.આર.યઆચશ ર્ય  �ોએયમં �રય( ટોરયયવભશગ)ય ૯૮૭૯૧૮૯૮૧૬ય

૧૮ય લકયએ�. .યરશવળય ૫ટશવશળશય ૯૭૧૨૧૫૭૮૫૧ય

૧૯ય લકમશળ�ય�મળશબનુયષચ.યસોુ�ં�ય ૫ટશવશળશય ૯૯૧૩૫૨૩૮૫૮ 

૯૭૨૭૯૧૦૧૭૮ય
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
કચેર�નટીઅિવકટર�ઘની/ કમરચટર�ાનટીમોબટઇલીનબુરનની્ટદ� 

����ુબીકલ્ટણશટખટ, �જ.પ.ુ મહકસટણટ. 
 
અ.ન.ુ કમરચટર�ઘન��ીુનટમ હોદો ક્લનફોની/ મોબટઇલી

નબુર 

૧ લકયએશર.યવક.ષ.ય૫ટ�ુ રંલુશયઆર.સક.ષચ.ય યઘ�શર� ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭ 

૨ય લકયએશર.યવક.ષ.ય૫ટ�ુય �/ચશ.ય યઘ�યરંલુશયઆરોગ્ય યઘ�શર�ય ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭ય

૩ય એશર.ય .આર.ય૫રમશરય �ી�.ષમ.ઓ.ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧ય

૪ય લકયબક.એ�.યપએં્શય �/ચશ.યવહ�વટ�ય યઘ�શર�ય(ો�.�.)ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૭ય

૫ય લકયપક.ષુ.યબશરોટય ઓ૫ર� ુયમન નુંરય(આરસકષચ)ય ૯૮૯૮૦૭૧૨૭૩ય

૬ય લકય��.��.યઓ શય સકુક્રય�ુશ�રય ૯૮૭૯૮૨૦૦૨૮ય

૭ય લકયપક.વક.યરશંગોરય સકુક્રય�ુશ�રય ૯૯૭૮૩૭૫૦૭૬ય

૮ય લકયબક.એ�.યપા૫યતય ��ં રશતકય ટ�ુો શડરય ૯૪૨૬૫૦૯૬૧૩ય

૯ય લકમતકયષચ.ી�.ુશ્�ય પક.ષચ.ષુ.ઓ.ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૯૩ય

૧૦ય લકયષસ.ષુ.યપા૫યતય ન�ુક્રય�ુશ�રય ૯૮૯૮૭૬૭૧૦૯ય

૧૧ય લકય��.ષમ.યપા૫યતય ન�ુક્રય�ુશ�રય ૯૭૧૨૧૪૧૭૬૧ય

૧૨ય લકયપક.બક.યુશ્કય એ�.આઇ.ઇ.સક.ઓ.ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૪ય

૧૩ય લકયવક.ષડ.યએશ્સય ડશ્વરય ૯૮૨૪૩૩૯૬૪૪ય

૧૪ય લકયષુ.ષચ.યઅશ�ોરય ૫ટશવશળશય ૮૧૨૮૨૧૭૯૦૧ય

૧૫ય લકયષસ.પક.ય૫ટ�ુય ૫ટશવશળશય ૯૫૮૬૬૫૦૩૧૨ય
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



તટ��કટીહકલ્ીાફ�સરઘનાનટીનટમીઅનેીસ૫ુકર ીનબુર 
 

અ.ન.ુ અિવકટર���ીુનટમી ��ખ્ીમ્કી ફોનીનબુ 

ાફ�સ 

ફકકસીનબુરી
 

ક્લનફોની/ મોબટઇલી

નબુર 

૧ એશર.યએ�.એ�.ય૫ટ�ુ મહ�સશણશ (૦૨૭૬ર)ય૨૨૦૧૨૮ ૨૨૦૧૨૮ ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૨ 

૨ય એશર.યઆર.એ�.ય૫ટ�ુય યવસુગરય (૦૨૭૬૫)ય૨૨૦૩૦૧ય ૨૨૦૩૦૧ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૩ય

૩ય એશર.યષચ.��.ય૫ટ�ુય વએુગરય (૦૨૭૬૧)ય૨૨૩૯૭૨ય ૨૨૩૯૭૨ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૪ય

૪ય એશર.યવક.�.ય૫ટ�ુય યવા��રય (૦૨૭૬૩)ય૨૨૨૨૫૩ય ૨૨૨૨૫૩ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૭ય

૫ય એશર.યષસ.ષ.યરશવુય થ શય (૦૨૭૬૭)ય૨૫૦૧૫૨ય ૨૫૦૧૫૨ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૬ય

૬ય એશર.યએ�.ષ.યરશવુય ાનરશ��ય (૦૨૭૬૧૯ય૨૩૧૩૧૮ય/ય૨૩૧૦૪૯ય ૨૩૧૦૪૯ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૬૯૧૫ય

૭ય એશર.ય��.ષમ.યસોુ�ં�ય �એ�ય (૦૨૭૬૪)ય૨૬૨૩૦૩ય ૨૬૨૩૦૩ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૮ય

૮ય એશર.ય� �હશગયલકમશળ�ય બનચરશ ય (૦૨૭૩૪)ય૨૮૬૩૪૦ય (૦૨૭૩૪) 

૨૮૬૩૪૦ય

૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૯ય

૯ય એશર.યએ�.ષ.યરશવુય સતુશસણશય --ય --ય ૯૯૦૯૯ય૬૬૯૧૫ય
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�જલલટનનીરકફરલીહો�સપ્લીઆરોગ્ીકક�નનટીઅિવકટર�ઘનનટીનટમીઅનેીકો� ક્ક્ીનબુર 
 

અ.ન.ુ જ.હો. / કો.હો./ 

સટ.આ.કક�ન��ીુનટમી

અિવાકઘન��ીુનટમી ક્લનફોનીકોડીનબુર ક્લનફોની

નબુરી
 

મોબટઇલીનબુર 

૧ ંુરુયહો� પટુ એશર.યી�.બક.ગશઘંકય 

(યસયવુયસ�ુ)ય

એશર.આર.ષુ.ય૫ટ�ુ 

(આર.ષમ.ઓ..) 

એશર.તુવન�ર/એશર.સગંકતશ�ુ 

મન.યઓ.પક.પક.ી�યુટ 
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૨૨૧૨૧૭ 

૨૨૧૧૦૮ 

૨૨૧૭૮૪ 

૨૨૧૭૮૪ 

૯૯૨૭૭૩૭૯૫૯ 

૯૯૨૭૭૩૭૯૭૩ 

૯૭૨૭૭૩૭૯૬૧ 

૯૭૨૭૭૩૭૯૬૦ 

૨ય ુશ્સસય�ુબયહો.ય એશર.યરશ�� ય૫ટવશ 

(આર.ષમ.ઓ.)ય

૦૨૭૬૨ય ૨૫૧૩૦ય ૯૮૯૮૬૩૦૪૦૩ય

૩ય ુશઘંણંયય એશર.યષમ.��.ય�ુશય ૦૨૭૬૨ય ૨૮૭૧૦૦ય ૯૬૮૭૬૩૦૨૫૫ય

૪ય ંોટશણશય એશર.યુર�સરયચૌઘર�ય ૦૨૭૬૨ય ૨૬૫૧૨૫ય ૯૦૯૯૦૬૯૭૫૪ય

૫ય બનચરશ ય એશર.યસક.��.યગો વશમકય ૦૨૭૩૪ય ૨૮૬૩૪૦ય ૯૦૯૯૦૨૨૪૦૫ય

૬ય યવા��રય એશર.યષુ.ટ�.યદ�સશઇય ૦૨૭૬૩ય ૨૨૦૧૫૪ય ૯૯૯૮૮૧૫૦૯૩ય

૭ય �ોુવએશય એશર.યસંં ્ય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૩ય ૨૪૬૬૨૧ય ૯૬૮૭૬૩૦૨૪૭ય

૮ય ો��રવશએશય એશર.યષુ.ટ�.યદ�સશઇય ૦૨૭૬૩ય ૨૫૨૦૩૨ય ૯૯૯૮૮૧૫૦૯૩ય

૯ય યવસુગરય એશર.યપશોુય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૫ય ૨૨૧૩૬૪ય ૯૮૨૫૦૬૬૦૩૦ય

૧૦ય ાદુ��રય એશર.યષમ.��.ય�ુશય ૦૨૭૬૫ય ૨૮૨૫૦૨ય ૯૬૮૭૬૩૦૨૫૫ય

૧૧ય �ોટ�ંયથ શય એશર.યવક.��.યઆચશ ર્ય ૦૨૭૬૭ય ૨૫૪૦૨૯ય ૯૭૨૭૭૭૬૩૧૪ય

૧૨ય �હોએશય એશર.યષસ.ષમ.યરશવુય ૦૨૭૬૭ય ૨૮૫૪૦૭ય ૯૬૮૭૬૩૦૨૫૧ય

૧૩ય વએુગરય એશર.યષ.બક.યસોુ�ં�ય ૦૨૭૬૧ય ૨૨૩૩૩૦ય ૯૮૨૪૧૬૯૯૮૪ય

૧૪ય ાનરશ��ય એશર.યપક.��.યઆુદંય ૦૨૭૬૧ય ૨૩૧૧૪૯ય ૯૭૨૭૮૨૯૫૯૯ય

૧૫ય સતુશસણશય એશર.યમહ�સરયુ�બશચક્શય ૦૨૭૬૧ય ૨૫૯૩૪૪ય ૯૪૨૭૩૭૮૧૪૨ય

૧૬ય �એ�ય એશર.યભી�તભશઇયપા૫યતય ૦૨૭૬૪ય ૨૪૨૪૮૪ય ૯૪૨૯૧૫૭૯૦૫ય

૧૭ય થોળય એશર.ય��.સક.યઅશ�ોરય ૦૨૭૬૪ય ૨૭૪૫૫૩ય ૯૮૭૯૫૬૦૨૪૬ય

૧૮ય ુદંશસણય એશર.યગોયવ�દભશઇય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૪ય ૨૭૩૨૨૨ય ય

૧૯ય �લ્શણ��રશય એશર.યયવ શુયમલહોીશય ૦૨૭૪ય ૨૯૨૭૪ય ય
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અ.ન.ુ જ.હો./ સટ.આ.કક. ��ીુનટમ ક્લનફોનીનબુર 

૧ મહ�સશણશય-યંુરુયહો� પટુ ૦૨૭૬૨ય-ય૨૨૧૭૮૪ 

૦૨૭૬૨ય-ય૨૨૦૬૨૦ 

૦૨૭૬૨ય-ય૨૨૧૨૧૭ 

૨ય યવસુગરય-યંુરુયહો� પટુય ૦૨૭૬૫ય-ય૨૨૧૩૬૪ય

૩ય વએુગરય-યંુરુયહો� પટુય ૦૨૭૬૧ય-ય૨૨૩૩૩૦ય

૪ય થ શય-ય�ોટ�ંયહો� પટુય ૦૨૭૬૭ય-ય૨૫૪૦૨૯ય

૫ય �એ�ય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૪ય-ય૨૪૨૪૮૪ય

૬ય યવા��રય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૩ય-ય૨૨૦૧૫૪ય

૭ય ાનરશ��ય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૧ય-ય૨૩૧૧૪૯ય

૮ય બનચરશ ય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૩૪ય-ય૨૮૬૩૪૦ય

૯ય ુશઘંણંય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૨ય-ય૨૮૭૧૦૦ય

૧૦ય �ોુવએશય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૩ય-ય૨૪૬૬૨૧ય

૧૧ય થોળય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૪ય-ય૨૭૪૫૫૩ય

૧૨ય �હોએશય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૭ય-ય૨૮૫૪૦૭ય

૧૩ય સતુશસણશય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૧ય-ય૨૫૯૩૪૩ય

૧૪ય ો��રવશએશય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૩યય-૨૫૨૨૩૯ય

૧૫ય ાદુ૫◌�રય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૫ય-ય૨૮૨૫૦૨ય

૧૬ય ંોટશણશય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૨ય-ય૨૬૫૧૨૫ય

૧૭ય ુદંશસણય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૪ય-ય૨૭૩૨૨૨ય

૧૮ય �લ્શણ��રશય-યસશ.આ.ય��સરય ૦૨૭૬૪ય-ય૨૯૨૭૪૦ય
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 .ુ.ં પશ.આ.��સર  યઘ�શર�લકઅ�યંુશમ �ોએયુબંર ટ�ુકડોુયુબંર મોબશઇુયુબંર 

૧ ં��દણ એશર.યડશલ��ુ કય૫રમશર ૦૨૭૬૨ ૨૮૫૩૩૮ ૯૯૦૯૯૬૬૯૨૯ 

૨ય આાંય એશર.યએ�.એ�.ય૫ટ�ુય ય ૨૭૬૬૬૩ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૧૯ય

૩ય ાનરવશય એશર.યઆઇ.આર.યસોુ�ં�ય ય ૨૮૬૪૧૫ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૦ય

૪ય �બુક્શસણય એશર.યં્ય૫ટ�ુય ય ૨૮૩૨૭૧ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૨૮ય

૫ય છઅ�્શરએશય એશર.યબકુશબનુય�શ૫એ�્શય ય ૨૮૪૨૨૮ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૨૬ય

૬ય બશમોસણશય એશર.યરશ��ુ યપક.યચૌહશણય ય ૨૭૫૨૩૯ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૨૭ય

૭ય મોઢ�રશય એશર.યબક.ષ.યરશવળય ૦૨૭૩૪ય ૨૮૪૩૩૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૩ય

૮ય રશતંનંય એશર.યયુ�� યહ���ય ય ૩૧૪૬૩૧ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૪ય

૯ય આદ�વશએશય ાશુકયંગ્શય ય ય ય

૧૦ય ગશ�ં�ય એશર.યદ�વશગંયચૌઘર�ય ય ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૨૯ય

૧૧ય સશથંુય એશર.યયમુવય૫ટ�ુય ય ૨૬૫૩૨૬ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૦ય

૧૨ય બુોુય એશર.યીદપશુકય શહય ય ૨૮૮૩૩૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૧ય

૧૩ય ુ�ચય એશર.ય��ુ કુય�.યવશળંદય ય ૨૮૨૫૯૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૨ય

૧૪ય મકઅશય એશર.ય ુ�શબનુયએ�.ય૫ટ�ુય ય ૨૭૨૦૪૬ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૧ય

૧૫ય ુદશસશય ાશુકયંગ્શય ય ય ય

૧૬ય �ુોએશય એશર.યઇુશ.યઆર.યુશ્�ય ય ય ૭૫૭૪૮૮૪૦૪૨ય

૧૭ય ુશએોુય એશર.યયુમરુશયબક.ય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૩ય ૨૩૬૦૫૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૭ય

૧૮ય ારોએય એશર.યસયમરયબક.ય૫ટ�ુય ય ૨૩૩૨૧૬ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૮ય

૧૯ય પકુવઇય એશર.યરશ વયષમ.યદર ય ય ૨૨૧૨૪૭ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૯ય

૨૦ય ડ��ય ાશુકયંગ્શય ય ૨૮૩૭૯૮ય ય

૨૧ય સોાએશય એશર.યપક.આર.ય૫ટ�ુય ય ૨૫૨૨૩૯ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૧ય

૨૨ય સરદશર��રય એશર.યાયમ�ુશયઓ શય ય ૨૩૨૨૪૬ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૨ય

૨૩ય વસઇય એશર.યસંં ્ય�.યપા૫યતય ય ૨૪૫૭૭૬ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૩ય

૨૪ય ગોઅવશય એશર.યદય �તય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૫ય ૨૮૧૦૪૬ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૫ય

૨૫ય વશુમય એશર.યદ�ુશય૫રમશરય ય ૨૮૫૦૧૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૬ય

૨૬ય ારવએશય એશર.યીદ૫�ય૫ટ�ુય ય ૨૮૩૬૩૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૭ય

૨૭ય ામતશય એશર.યવક.ષમ.યલકમશળ�ય ય ૨૮૪૬૪૫ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૮ય

૨૮ય �ંસશરશોઇેય એશર.યઆર.યએ�.૫ટ�ુય ય ૨૮૧૬૧૮ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૯યય

૨૯ય દ�ણ૫ય એશર.ય�.એ�.યાપશઘ્શ્ય ય ૨૮૪૧૧૮ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૨ય

૩૦ય �શસંશય એશર.ય જન ય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૫ય ય ૯૯૦૯૭૯૧૯૯૧ય

૩૧ય �શમુકયય એશર.યપશથરયઆર.યઓ શય ૦૨૭૬૭ય ૨૭૯૪૦૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૩ય

૩૨ય ��ણશવય એશર.યપ�ંંયષમ.યપચંશુય ય ૨૭૩૬૦૭ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૪ય

૩૩ય ાપનરશય એશર.યસક.�.યભોં�ય ય ૨૭૮૪૨૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૫ય



૩૪ય ાુશવશય એશર.યષસ.ષસ.ય૫ટ�ુય ય ૨૫૭૦૨૫ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૬ય

૩૫ય �ંથરશવકય એશર.યહષરયંોષકયય ૦૨૭૬૬ય ૨૭૬૮૮૨ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૬ય

૩૬ય � ેીંઢ્શય એશર.યસક.ષમ.ય�એ�્શય ૦૨૭૬૧ય ૨૭૩૪૩૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૦ય

૩૭ય યસપોરય ાશુકયંગ્શય ય ૨૭૨૬૩૦ય -ય

૩૮ય  શહ��રયવએય એશર.ય્ોગન ય૫ટ�ુય ય ૨૭૧૫૬૫ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૩ય

૩૯ય �રબટ�્શય ાશુકયંગ્શય ય ૨૭૪૫૧૫ય --ય

૪૦ય વુશસણશય એશર.યભરતયચૌઘર�ય ય ૨૬૪૧૧૯ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૫ય

૪૧ય પશસછશય એશર.ય��તુયએ�.ય૫ટ�ુય ૦૨૭૬૧ય ૨૫૪૧૧૬ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૨ય

૪૨ય ચશણસોુય એશર.પક.એ�.યપશટ�ુય ય ૨૫૮૩૩૬ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૫ય

૪૩ય ચશએય એશર.યવક.એ�.ય��થશરય ય ય ૯૫૮૬૯૮૮૬૫૯ય

૪૪ય એભોએશય એશર.યવોણ.યસક.ય���રય ય ૨૫૭૧૬૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૬ય

૪૫ય હએોુય એશર.યપક.પક.ય૫ટ�ુય ય ૨૬૫૧૧૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૩ય

૪૬ય ��દશસણશય એશર.યદ�વશય ષયરશવુય ય ૨૫૬૩૩૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૪ય

૪૭ય ભશ��સણશય ાશુકયંગ્શય ય ય ય

૪૮ય ાશવએય એશર.યદલ્ભશઇયમોદ�ય ૦૨૭૬૪ય ૨૭૨૪૮૮ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૪ય

૪૯ય ��રંય ાશુકયંગ્શય ય ૨૭૫૨૩૪ય ય

૫૦ય રશં��રય એશર.ય��તુયસોુ�ં�ય ય ૨૭૮૨૨૪ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૬ય

૫૧ય એશગંરવશય એશર.ય��ાય૫ટ�ુય ય ૨૮૨૨૦૩ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૭ય

૫૨ય મનઢશય એશર.ય ં્યપશર�ાય ય ૨૬૬૧૭૦ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૮ય

૫૩ય �રણુગરય એશર.ય૫રશગયષમ.ય૫ટ�ુય ય ૨૭૩૨૨૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૯ય

૫૪ય �ુશસણય એશર.યમશુસકય શહય ય ૨૭૧૩૦૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૦ય

૫૫ય મનએશઆદરંય એશર.યયુુન ય૫ટ�ુય ય ૨૮૫૫૨૨ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૧ય
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�જલલટીકાટનટીઅિવકટર�ઘનનટીિટહનનનીમટ�હતન 
 
અ.ન.ુ અિવકટર�ઘનનોીહોદો િટહનીનબુર 

૧ ��ખ્યરંલુશયઆરોગ્ય યઘ�શર�લક  .�.૧૮ય .૫૯૩૬ 

૨ય આર.સક.ષચ.ય યઘ�શર�લકય  .�.ય૧૮ય .ય૧૫૯૭ય

૩ય  યઘ�યરંલુશયઆરોગ્ય યઘ�શર�લકય  .�.ય૧૮ય .ય૧૩૯૭ય

૪ય ષપકએ�મક�યમનએ��ુયઓીડસરલકય  .�.ય૧૮ય .ય૧૩૯૬ય

૫ય રંલુશયમન નુર�્શય યઘ�શર�લકય  .�.યરયષ.૫૩૧૭ય

 

• તશ���શયહ�લથયઓડ�સરલકઓયપશસનયહશ્રય�ર�ુયવશહુયતમશમયતશ���શમશયંા૫ુબઘયછન. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પટ.આ. કક�નીનટીિટહનનનીમટ�હતનય
 

અ.ન.ુ તટ��કો 

( ક્લનફોની

કોડીનબુર) 

પટ.આ. કક�ન 

��ીનટમ 

િટહનનોીપકટર િટહનીનબુર િટહની 

ચટ��/ 

બવુ 

િટહનીમટ ક્નોી 

સ૫ુકર  

નબુરી

૧ મહ�સશણશ ાનરવશ ટશટશયવ�ગર  .�ય૧૮ય ય૮૨૩૫ ચશ�� ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૦ 

૨ય ુ�ચય મકુકયષમબી�.ય  .�.૧૮ય ય૬૩૧૭ય ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૨ય

૩ય વએુગરય � ેીંઢ્શય ટશટશયવ�ગરય  .�.ય૧૮ય ય

૮૨૬૪ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૪૦ય

૪ય �એ�ય ાશવએય ટશટશયવ�ગરય  .�.ય૧૮ય ય

૮૨૫૯ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૪ય

૫ય મનઢશય ટશટશયવ�ગરય  .�.ય૧૮ય ય

૮૨૪૮ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૮ય

૬ય એશગંરવશય મહ�સરશય ૫ય  .�.ય૧૮ય ય

૬૨૫૯ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૫૭ય

૭ય થ શય ાુશવશય ટશટશયવ�ગરય  .�.ય૧૮ય ય

૮૨૩૮ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૬ય

૮ય ��ણશવય મહ�સરશય ૫ય  .�.ય૧૮ય ય

૧૦૯૪ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૪ય

૯ય �શમુકય  ૫યય ---ય ચશ��ય ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૩ય

૧૦ય બનચરશ ય સશથંુય ટશટશયવ�ગરય  .�.ય૧૮ય ય

૮૨૪૮ય

ચશ��ય ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૦ય

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૦૮ીમોબટઇલીસેિટાનનીમટ�હતન 
 

અ.ન.ુ બલોક��ીુનટમી ૧૦૮ીમોબટઇલીિટનીઉિની

રરહકીછેીતેીભટમ��ીુ/  

શહકર��ીુનટમ 

સ્ળ 

૧ મહ�સશણશ મહ�સશણશ રશઘુ��રયચશરયર તશ, મહ�સશણશ 

૨ય મહ�સશણશય મહ�સશણશય મશુવયઆલમયચો�એ�, મહ�સશણશય

૩ય મહ�સશણશય ગો શર�્શય યસઘઘુશથયપનટોુપ૫ં, હશઇવનયરોએ, ��.ગો શર�્શય

૪ય થ શય થ શય ડશ્રય ટ� ુ, હશઇવન ચો�એ�, થ શ.ય

૫ય યવસુગરય યવસુગરય  શ.પ.ંય-ય�શસંશયષુ.ષ.ય

૬ય વએુગરય વુએગરય ર�લવનયડશટ�, ્ોયસ�ગુકયબશન�મશ ં -યવએુગરય

૭ય ાનરશ��ય ાનરશ��ય � ૃદંશવુયચો�એ�, ાનરશ��ય

૮ય ાનરશ��ય સતુશસણશય બસય ટ�સએ, સતુશસણશય

૯ય યવા��રય યવા��રય ષ.પક.ષમ.સક.યમશ��ટય(ગંં બાર), યવા��રય

૧૦ય યવા��રય સરદશર��રય પક.ષચ.સક.યસરદશર��રય

૧૧ય બનચરશ ય બનચરશ ય ર�લવનય્ોયસ�ગ, ગશ્ીકયમીંદરુકયબશન� , બનચરશ ય



૧૨ય બનચરશ ય ંોટશણશય સશવરંયુ�યહો� પટુ, ંોટશણશ.ય

૧૩ય �એ�ય �એ�ય સ� ટયહશાસ, ભશગ્ોદ્યહો� પટુુકયબશન�મશ, �એ�ય

૧૪ય �એ�ય ુદંશસણય હશઇવનય�ુયદ�રશસર, ુદંશસણય

૧૫ય વએુગરય વુશસણશય પક.ષચ.સક.યવુશસણશય

કો� ક્ક્ીનબુરી: સબનરીદોરડટિટલટી(ડ�સ્�ક્ીકો.આડ�ને્રી૧૦૮ીમોબટઇલીસેિટા) ૮૨૩૮૦૮૮૭૧૦ 
 
 
 
 
 
 
 



�લલટનટીસટ.આ. કક�ની/ પટ.આ.કક�નીકાટએીજનરક્રનનીટ્િસ્ટ 
 

અ.ન.ુ ીતટ��કો સટ.આ. કક�ની/ પટ.આ.કક�ન��ીુનટમ જનરક્રનનીટ્િસ્ટ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ય મહ�સશણશય ં.હો.યમહ�સશણશય ંુર�ટરયા૫ુબઘયછન.ય

રય �એ�ય સશ.આ.ય��સર, �એ�ય ''ય

૩ય થોળય સશ.આ.��સરયથોળય '' 

૪ય વએુગરય સશ.આ.��સર, વુએગરય '' 

૫ય સતુશસણશય સશ.આ.ય��સર, સતુશસણશય '' 

૬ય ાનરશ��ય સશ.આ.ય��સર, ાનરશ��ય '' 

૭ય યવા��રય સશ.આ.ય��સર, યવા��રય '' 

૮ય યવા��રય સશ.આ.��સર, �ોુવએશય '' 

૯ય થ શય �ો.હો.યથ શય '' 

૧૦ય થ શય સશ.આ.��સર, �હોએશય '' 

૧૧ય યવસુગરય ં.હો.યયવસુગરય '' 

૧૨ય થ શય પશ.આ.ય��સર, �શમુકય '' 

૧૩ય યવા��રય સશ.આ.ય��સર, ો��રવશએશય '' 

૧૪ય �એ�ય સશ.આ.ય��સર, ુદંશસણય '' 

૧૫ય �એ�ય પશ.આ.ય��સર, ાશવએય '' 

૧૬ય મહ�સશણશય  .પ.ંયઆરોગ્ય ષઘય ટોરય '' 
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પ�રિશષ્3-૯ - મી�ડયા મેનેજમેન્ 

મહ�સાણા �જલ્ાાા  પતારકારાા ીાની 2017 

અ�ું

ા ં

ાામ અખબાર ત� સસં્ા�ુ ં

ાામ  

સ ંતર ાબંર મેઇ્ એડસ એક�-તાડર 

ાબંર 

 મા�હતા તચરેી મહ�સણાાા સ ંાના શાખાાાઅિધતારીકાર ,તમરચારીકાર 
1 કા  ર�શ શાહ ાાીબ મા�હતા િાીામત ૯૪૨૬૩૨૨૭૫૦ ddiparesh@gmail.com મા�હતા તચેરી 

2 કા ડી. ા.રાજ�તૂ સહાીત મા�હતા િાીામત 9427514033 cdmo-meh@gujarat.gov.in મા�હતા તચેરી 
3 કા ાર�ન્ ડી  ડંપા મા�હતા મનનાાશ ૯૮૯૮૯૧૧૦૯૧ naren_2832@yahoo.com મા�હતા તચેરી 
4 કા આર.ડી.િસધધ�રુા  ત�મરેામાે ૯૯૯૮૩૦૧૯૬૨ Siddhapura4u@rediffmail.com,yahoo.co.in મા�હતા તચેરી 
5 કા એસ.આર.શઠેીીા ફોટોગાફર 2૩૭૪૭૫ cdmo-meh@gujarat.gov.in મા�હતા તચેરી 
                                                ન� િાત અખબારાા અક��ડટ�શા તાડર ધરાધતા  પતારકાર  

1.  કા ધાર�ા ચૌધરી સનં�શ ૯૪૨૬૦૫૬૧૧૧ dhiru_sandesh@yahoo.com DC0116002 

2.  કા ન�ધને્ તારત�સ �નવી ભાસતર ૯૯૦૯૦૦૯૭૨૦ ngdbmehsana@gmail.com D0116001 

3.  કા રઇસ સ ીન �જુરાત �ુડ� ૯૮૨૫૪૬૨૫૨૧ rais_vjp@yahoo.co.in DC0116005 

4.  કા ચચુંભાઇ  ટ�્ સનં�શ ફોટોગાફ ૯૪૨૬૦૫૫૮૫૫ Chandupatel.sandesh@gmail.com DP0116001 

5.  કા િધર�ન્ રામા  જાસ�ા ૯૪૨૮૦૮૯૧૯૪ virendraramimehsana2@gmail.com DP0116003 

6.  કા મહ�શ આઇ બારોટ ગાધંાાગર સમાચાર ૯૯૭૯૪૦૨૫૩૩ m_barot@ymail.com DC0116006 

7.  કા રો�હત  ટ�્ �નવી ભાસતર ફોટો ૯૯૭૮૪૬૧૭૭૭ rohitmpatel@gmail.com DP0116004 

8.  કા અરિધિન ડી સાસ ુ સમાચાર મ� આગે 9824799908 samacharmeaage@yahoo.co.in DE0116002 

9.  કા આિશિ  ટ�્ પભાત ૯૮૨૪૬૮૨૮૮૪ ashish_82884@yahoo.co.in DC0116003 

10.  કા મા�રુી �ુ્ ામ એહમન �જુરાત �ુડ� ફોટો ૯૯૨૫૩૧૫૮૯૧ gujarattodyadaily@gmail.com 
visnagar.today@gmail.com 

DP0116005 

11.  કા સજંી એમ ��ુતા ગરધા �જુરાત 9825799909 garvigujarat2007@yahoo.com DC0116004 

12.  કા પમોન ત� શાહ જાસ�ે ુ ંન� િાત ૯૮૨૫૧૨૬૧૨૪ Shahpramod11@yahoo.com 

DP0116002 

13.  કા ીજઉધ્ વીાસ ચૌ ા્ ન� િાત 9879306699 ujawal276@gmail.com DC0116001 

                                                                 ઇ્કે્ોિાત િમડીીાાા  પતારકાર   
1 કા માાિ િમિા ઇ.ટીધા �જુરાતા ૯૪૨૯૦૬૦૦૧૩ manishmistri.etv@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

2 કા �રુ�શ ધણો્ ટી.ધા ૯ �જુરાતા ૯૯૦૯૯૭૩૧૭૩ sureshvanol@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
3 કા તમ્શે રાધ્ ધા.ટીધા �જુરાતા ૯૦૯૯૯૦૭૧૨૧ Kav030980@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
4 કા મ રુ રાધ્ �.ટી. ા.એ્ �જુરાતા ૯૯૭૯૮૭૬૧૧૮ mayur.rvl72@gmail .com ા્ા ધરાધતા 
5 કા સતં�ત િસડાાા �જુરાત સમાચાર ટીધા ૯૮૨૫૦૬૧૨૨૧ sanket.gstv@gmail .com ા્ા ધરાધતા 
6 કાહાહા ાાગોરી સનં�શ ટી.ધા 9825570150 harunn597@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
7 કા ્ મણિસિહ રાજ�તુ એા.�.ન ુુ  ૯૮૨૪૭૯૯૯૯૯ laxmanrajputng@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
8 કા ત�નાર આચાીર સહારા સમી ૯૯૭૯૮૮૫૫૩૮ Kedaracharya1970@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
9 કા ીીિંતભાઇ ચૌધરી એ.આઇ.આર ૯૪૨૯૦૬૦૫૫૫ Vkc_vsn@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 
10 કા પિધણ સો્તંી ચુરનશરા ૯૯૨૫૬૩૭૫૯૯ pmehsana@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
11 કા અિઅા  ચંા્  ા-૭,�.ટી. ા.એ્ ૯૪૨૬૩૭૮૦૭૬ ashwin063@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

mailto:ddiparesh@gmail.com
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mailto:Siddhapura4u@rediffmail.com
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mailto:rais_vjp@yahoo.co.in
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mailto:virendraramimehsana2@gmail.com
mailto:m_barot@ymail.com
mailto:rohitmpatel@gmail.com
mailto:samacharmeaage@yahoo.co.in
mailto:ashish_82884@yahoo.co.in
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mailto:sureshvanol@gmail.com
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12 કા જીને્ ્દભર  ન ુુ  ૨૪ એફ.એમ.તોમ ૯૪૨૭૬૭૫૯૯૯ 

9824164667 

Jayendra_bh@yahoo.co.in ા્ા ધરાધતા 

13 કા ધમધન્  ટ�્ ્ાઇધ ઇ�નડીા ૯૮૨૫૧૯૭૯૭૪  ા્ા ધરાધતા 
14 કા  તંજ ાાીત આઇ.બા.એા ૭ ૯૭૧૪૧૦૧૪૧૦ Pankaj_14101410@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 
15 કામતા તામાાાબાે આચાીર આજતત 9825561922  ા્ા ધરાધતા 

                                                        
                                                                             એક��ડટ�શા તાડરિધાાાા ન� િાત  પતારકાર  
1 કા �નાસ �તુરીીા �જુરાત સમાચાર ૯૮૭૯૨૮૩૭૧૬ dinesh.uttargujarat@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
2 કા ગારીશ�ુમાર જોિા �જુરાત સમાચાર 7600783277 girishkumarjoshi5@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

2 કા ી�મ સો્તંી �જુરાત સમાચાર ૯૨૭૭૬૫૭૧૭૦ uttamsolanki416@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 
3 કા હર�શ �ુ્ ાર �નવી ભાસતર ૯૪૨૬૪૨૬૨૨૮ Suthar.haresh@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
4 કા તાિમાાબાે આચાીર  �નવી ભાસતર ૯૯૭૯૮૮૫૫૩૮ ngdbmehsana@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
5 કા રારન્  ટ�્ �નવી ભાસતર ૯૮૨૫૦૨૫૪૯૮ rajumhs@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
6 કા તમ્શે ડી રાધ્ સતીરાજ ૯૪૨૯૩૧૯૬૨૬ satayraj@yahoo.in ા્ા ધરાધતા 

7 કા જગનીશભાઇ રામા સનં�શ ૯૪૨૯૭૪૦૪૪૪ JRami425@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
8 કા �િુા્ મધેાડા �જુરાત સમાચાર ફોટો ૯૮૨૫૩૧૪૧૮૯ meera.publicity@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
9 કા િારધ શાહ �જુરાત સમાચાર ફોટો ૯૩૭૬૩૨૭૩૭૨ niravpro@yahoo.co.in ા્ા ધરાધતા 
10 કા અ અત મધેાડા ટાઇમસરફ ઇ�નડીા ફોટો ૯૮૨૫૭૦૮૮૬૪ amritmewada@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
13 કા પતાશ ભાડ�  બાાસ સ�ે ુ ં ૯૮૨૫૩૭૭૩૭૪ banassetu@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

15 કા  ટ�્ રિધ�ુમાર હસ ખુભાઇ ધસેટાર ટાઇમસ ૯૭૨૩૮૨૨૭૮૪ wester@icenet.net ા્ા ધરાધતા 

17 કા િધશા્  ડંપા �જુરાત િમસાઇ્ 7600021422 gujaratmissile@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 

18 કા ધમરન્ રામા જાસ�ે ુ ં�ર ોટરર ૯૪૨૭૩૨૪૫૯૭ jansetu@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

20 કા ચચુંભાઇ રાધ્ િાભાધ 9879159420 nibhavdaily@hotmail.com ા્ા ધરાધતા 

21 કા બાબભુાઇ એમ ચૌધરી �બનચુ 9825333033 babulalmchaudhari@gmail.com 
 

ા્ા ધરાધતા 

23 કા પતાશ એ  ટ�્ �જુરાત કાઇમ બુ્ ટેીા ૯૯૭૯૮૯૮૯૦૧  ા્ા ધરાધતા 

24 કા િધતાસ ન�સાઇ સરહનાો સાન ૯૪૨૭૪૬૧૦૮૬  ા્ા ધરાધતા 

25 કા સ�ચા એસ  ટ�્ ્ોતપમે- પતાર 99025016509 dailylokprem_meh@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 

26 કા માાિ રાજગોર ્ોતપમે- ફોટોગાફર 9067020138 dailylokprem_meh@yahoo.com 
 

ા્ા ધરાધતા 

27 કા ભૌિમત�ુમાર સા વીાસ �જુરાત સોાાાા નડી 9725566599 gujaratsd121@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 

                                                                                                એક��ડટ�શા તાડર ધરાધતા સા�તા�હત- ા�કત 

1.  કા ીીામ �ુનંર ્દભર પચાર િધસાગર ૯૩૭૭૧૭૧૦૦૦ pracharster@gmail.com WE0116017 

2.  કા ્ માબાે  ટ�્ ત�તારધ િધસાગર ૯૪૨૮૬૬૫૭૩૧ gaurangchief@gmail.com WE0116004 

3.  કાજીશે  ા વીાસ ્ોતશાહી સમ્રા િધસા ૯૯૨૪૦૭૦૩૯૯ Jayeshvyas1416@gmail.com WE0116007 

4.  કા બા્ તુનન્દભર  પસાર પચાર િધસા ૯૩૭૭૭૭૦૭૭૭ pracharster@gmail.com WE0116018 

5.  કા મહ�ન્ ત�  ટ�્ ��ુશ મહ�સાણા ૯૮૨૪૫૪૫૭૬૫ ankush.weekly@gmail.com WE0116014 

6.  કાઇનચુ�ુમાર ્દભર ધે્ તમ મહ�સાણા ૯૮૯૮૬૬૮૭૮૨ welcome_mehsana@yahoo.in WE0116022 

7.  કામતા ીગિતબાે નાણા પગિત �ુા ૯૪૨૮૮૪૮૪૭૦ jagrutibendanai@gmail.com WE0116008 

8.  કા  તુ�શ બા પી િત િધત�નડ ન ુુ  તડી ૯૩૨૭૯૧૨૦૦૦ weekendnews_kadi@yahoo.co.in WE0116005 

9.  કા ીીિંતભાઇ બા પી િત જીરાજ તડી ૯૯૨૫૧૨૨૮૮૮ Jayraj_kadi@yahoo.com WE0116006 

10.  કા ી ને્ ગોસધામા  �ુહકપે તડી ૯૮૨૫૦૩૯૯૦૯ Kurukshetra_news@yahoo.com WE0116021 
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11.  કા અ�ુ્ ભાઇ ી ાધીાી પીપહરી મહ�સાણા ૯૮૨૪૩૭૬૩૯૬ prajapraharisamachar@gmail.com WE0116011 

12.  કા ફાહત મમેણ  પચારત ખરેા�ુ ં ૯૪૨૭૩૭૨૭૮૫ farukmemon01@yahoo.in WE0116019 

13.  કા પહ્ાન એા ચૌહાણ નીાી ીીોત ૯૪૨૬૩૩૩૯૧૫ nyayjyot@yahoo.com WE0116001 

14.  કા જગનીશગારી ગોસધામા ર્ ધ બસેટ તડી ૯૮૯૮૮૨૯૦૭૧ allthebest_weekly@yahoo.com WE0116023 

15.  કા ાર�શ સો્તંી ધોઇસ રફ તડી ૯૯૨૪૨૧૮૯૨૦ voiceofkadi@gmail.com WE0116027 

16.  કા ધમધન્  ટ�્ પી સનં�શ મહ�સાણા ૯૮૨૫૧૯૭૯૭૪ prajasandesh.meh@gmail.com WE0116002 

17.  કા જગનીશ �ુ્ ાર ાારન િધસાગર ૯૫૮૬૭૩૯૦૭૮ visit_moment@yahoo.co.in WE0116003 

18.  કા ત�ુભંાઇ ન�સાઇ હ�લ્ો ખરેા�ુ ં ૯૪૦૮૬૦૬૯૪૧ hellokheralu@yahoo.com WE0116020 

19.  કાઇસમાઇ્ �મુરા અ�ભીાા ખરેા�ુ ં ૯૪૨૭૨૮૫૭૫૦ abhiyaankheralu@yahoo.com WE0116025 

20.  કા અમાત સા  ટ�્ �ક�એટીધ ન ુુ  ૯૮૨૪૪૦૨૫૬૭ ankush.weekly@gmail.com WE0116013 

21.  કા �િુા્ભાઇ બાધા ગાધંાગારી મહ�સાણા ૯૮૨૪૦૬૨૫૪૧ gandhigirinews@yahoo.com WE0116015 

22.  કા ભાખાભાઇ પી િત   ાઢ  પતાર તડી ૯૩૨૭૯૧૦૬૫૫ MR.RAKESH10@YAHOO.COM VJ0116001 

23.  કા �તતકિસિહુા્ા શ�કતમાા મહ�સાણા ૯૯૨૫૬૮૮૪૬૨ Shaktimanweekly@gmial.com WE0116028 

24.  કા મહ�શ મતેાીા �ધા સ�ે ુ ંિધસાગર ૯૩૨૭૫૩૮૪૭૦ jivansetu@yahoo.com WE0116032 

25.  કા હરગોિધિનભાઇ  ટ�્ આાતર �િુમ મહ�સણા ૯૮૭૯૫૯૭૩૭૮ anartabhoomi@gmail.com WE0116029 

26.  કા ચં્ તાનત ચૌહાણ ધોઇસ રફ રિધ  ા�કત ૯૮૨૪૭૩૯૮૬૬ voiceofravi@yahoo.com FE0116001 

27.  કા રારશ ીોગા િાભરી માગર  9909978904 nirbhay_marg@live.in WE0116036 
28.  કા ાર�ન્ બારોટ હ�લ્ો મહ�સાણા ૮૭૩૪૯૫૧૭૧૭ hellomehsana@yahoo.co.in WE0116037 

29.  કા ીીિંતમા�ંડ્ત ર ોચ ુરિાટી સા�તા�હત ૯૪૨૯૧૫૭૪૫૦ Jmandlik427@gmail.com WE0116012 
30.  કા ાીા મતધાણા પી નરબાર ૯૯૦૪૨૦૪૩૩૧ Hiren.makwana50@yahoo.co.in WE0116031 
31.  કામતા  લ્ધાબાે સાસુ ં સમાચાર મ� આગે ૯૮૪૫૭૯૯૯૯૦૮ samacharmeaage@yahoo.co.in WE0116016 

                                               એક��ડટ�શા િધાાાા સા�તા�હત  ા�કતાા તપંાકાર 

32.  કા પતાશ ચૌધરી ગરધા તાતાત મહ�સાણા ૯૪૨૬૫૮૧૫૫૫ grvitakat_4782@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 

33.  કા મા�ખુભાઇ  ટ�્ સહારા સનં�શ િધી�રુ ૯૪૨૬૦૩૧૦૦૬  ા્ા ધરાધતા 

34.  કા અશોતભાઇ  ચંા્ અધર ન ુુ  ૯૪૨૮૩૮૫૭૩૪ ashokournews@gmail.com 
 

ા્ા ધરાધતા 

35.  કા હિારબાે  ચંા્ ધકત તી  હ�ચાા ૦૨૭૬૫-

૨૨૧૨૭૬ 

waqtkipehchan@ymail.com ા્ા ધરાધતા 

36.  કા આર�ફા મા�રુી ધડાગર સમાચાર 9898445631  ા્ા ધરાધતા 

37.  કા ધારાજ ચૌધરી ગામ િધચાર ૯૪૨૬૭૪૪૪૨૪  ા્ા ધરાધતા 

38.  કા તમ્શે વીાસ ્ોતશાહી સમ્રા ૯૮૨૫૨૬૩૭૧૮ Kvyas870@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

39.  કા રીત એ મા્ધા સધરાજીાપા 9737509086 arazakmalvireporter@gmail.com 
 

ા્ા ધરાધતા 

40.  કા જતાા બારોટ મહ�સાણા હતીતત ૯૯૦૪૩૨૯૫૯૪ mehhakikatnews@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

41.  કા �તને્ ્દભર �નવી આ�નદી ૯૯૦૪૧૫૦૩૦૩  ા્ા ધરાધતા 

42.  કા તૌ�ફત મા�રુી િાધનેા ન ુુ  ૯૯૦૪૬૪૮૧૪૧  ા્ા ધરાધતા 

43.  કા િધ�ુ્  બારોટ ી�ર �જુરાત ૨૪૩૯૯૩  ા્ા ધરાધતા 

44.  કા �અ�ણતાનત મહ�તા ી�ર �જુરાત એકસપસે ૯૮૨૫૫૨૬૫૪૩  ા્ા ધરાધતા 

45.  કા મહ�શ  રમાર િધી�રુ સનં�શ ૯૮૨૫૩૪૩૦૦૦  ા્ા ધરાધતા 

46.  કા અભી શાહ રદાત�ણતા ૯૯૭૮૯૧૩૩૫૪  ા્ા ધરાધતા 

47.  કા તૌિશત બારોટ સાગર ધોઇસ ૯૪૨૯૫૨૯૯૦૯  ા્ા ધરાધતા 

48.  કા તૌશ્ ન�સાઇ  ત� ાટ્ સમાચાર ૯૮૨૫૪૮૪૭૬૬  ા્ા ધરાધતા 
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49.  કા ાર�શ ાાીત મહ�સાણા રી ોટરર ૯૮૯૮૨૯૦૫૯૫  ા્ા ધરાધતા 

50.  કા  ા.ડી.મહ�તા આનીાાી ન ુુ  ૯૯૯૮૬૪૫૬૧૧ aadinath1008news@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

51.  કા ાર�ન્ મહ�તા િતહ િત ટાઇમસ બચેરા� ૯૭૧૨૯૩૬૩૧૯  ા્ા ધરાધતા 

52.  કા અિઅા િપ. ચંા્ િાભરી ત્મ ૯૯૭૯૮૭૬૧૧૭ ashwin063@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

53.  કા બાબુ્ ા્  રમાર સમાજસપંા ૯૭૨૪૧૭૧૭૩૯ idmakwana@rediffmail.com ા્ા ધરાધતા 

54.  કા અ ચુ્ાખાા બાબા  ધુમનેટ રફ ઇ�નડીા ૮૮૬૬૦૭૭૧૭૩ movement.of.in@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

55.  કા રમશેભાઇ આચાીર સધ�ણણમ તડી ૯૯૨૫૦૪૦૫૬૩ swarnimkadi@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

56.  કા ધહાબ શખે પીસધેત સા�તા�હત 9824560083 prajasevaknews@gmail.com ા્ા ધરાધતા 

57.  કા ગૌતમ રાધત પીશા�હ સા�તા�હત 9825458234 prajashahi@yahoo.com ા્ા ધરાધતા 

58.  કા તહણ બા  ટ�્ માાધટ�્ 7600015127 manavtelweekly01@gmail.c
om 
 

 

59.  કા જીને્ ્દભર  જાસ ંતર  ૯૪૨૭૬૭૫૯૯૯ 

9824164667 

Jayendra_bh@yahoo.co.in ા્ા ધરાધતા 

                                                         અની �જલ્ામાં્ ા પિસધધ ્તા સા�તા�હતાા તપંાકાર 

60.  કા ભરત�ુમાર રકુ્ કાઇમ ન ુુ  9427050625 bharatshukla913@gmail.com ા્ા ધરાધતા 
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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 

: :  A P P L I C A T I O N    F O R M  : : 

1. Name of Applicant 

2. Name of Village & Location  of  House / Hut  

3.  a. Ward No.                   Block No.     House No. 

 b. Area  

   c. Valuation Register No. 

1. Total No. of Family Member of Applicant  
Sr. No. Name Age Relation 

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) 

 

 



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………………… 



Type of House : Kacha / Packa / Hut 

 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

East 

South N
or

th
 

West 



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 



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: 
 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 
 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. 

 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. 

 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 
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. 

 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. 

 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 
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. 

 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. 

 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 
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 
 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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District Name  : Mehsana    &   STD Code : 02762 
 

Sr.No. Designation Name Office Resi Mobile Fax 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Collector Alok Kumar 222200/ 

222211 

253365/ 

222201 

9978406214 222202 

2 DDO G.D.Patel sir 222301/ 

222302 

222304 9978406239 

 

221447 

 

3 DSP (Rural) Chaitanya 

R.Mandalik 

222122 222123 9978405074 222125 

 

4 Resi.Addl. 

Collector 

Ramesh Merja 222203/ 

222204 

222205 

 

9978405213 

 

222202 

 

5 DRDA A.M.Bharada 222328/ 

222329 

232638 

 

9979861690 222330 

 

6 DSO B.A.Patel  222208 ---- 9978405349 

7767022373 

222209 

 

7 Dy.DDO 

(Revenue) 

R.D.Barot 221866 --- 9925599977, 

7567020025 

221447 

8 CDHO Dr Tushar K. Soni 222324 - 9909966907 220282 

 

9 DEO J.D.Patel 221171  9909970213 221171 

 

10 DPEO J.D.Patel (ic) 222320 - 9909971684 -- 

 

11 General 

Manager-DIC 

T.T.Tadavi 257409 - 9428417215, 

9824260270 

254924 

12 Deputy 

Director 

(Information) 

Paresh Shah 221888 

 

 9426322750, 

9427606478 

 

221617 

 

13 Chief Fire 

Officer 

H.S.Shahu 

 

225606   

 

 9428518001 

 

225705 

15 District Project 

Officer 

Anjela Gamdiya 222220 ---- 9898283817 222202 

 
 



Unjha

VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 0 0 0 0 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 4 2 8 0 10
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0 1 0 0 2
૪ ,[ZLgUM:SM5 0 1 1 0 1
૫ 0[O|LZ[8Z 0 0 0 0 3
૬ Z[O|LHZ[8Z 5 2 4 2 13
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 0 1 0 0 6
૮ V[daI] A[U 3 1 3 2 6
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 0 1 0 1 2
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 0 1 1 2 11
૧૧ .;LHL DXLG 0 1 1 0 9
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0 0 0 0 0
૧૩ :8[=R;" 0 0 3 0 2
૧૪ lJCLS, R[Z 2 2 3 5 12
૧૫ 5<; DMGL8Z 3 1 0 2 6
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0 0 0 0
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 1 0 0
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0 0 2 6
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 2 0 1 0 1
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 1 2 1 5
૨૧ HGZ[8Z 2 1 1 1 8
૨૨ VgI 0 0 0 0

Kadi
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 1 0 0 0 0 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 8 6 0 0 3 0
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 1 0 0 0 0 0
૪ ,[ZLgUM:SM5 1 0 0 0 0 0
૫ 0[O|LZ[8Z 1 0 0 0 0 0
૬ Z[O|LHZ[8Z 5 8 0 0 1 0
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 1 0 0 0 0 0
૮ V[daI] A[U 2 12 0 0 6 0
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 1 5 0 0 2 0
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 3 0 0 0 4 0
૧૧ .;LHL DXLG 3 0 0 0 2 0
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 1 0 0 0 0 0
૧૩ :8[=R;" 5 0 0 0 3 0
૧૪ lJCLS, R[Z 5 0 0 0 4 0
૧૫ 5<; DMGL8Z 1 0 0 0 3 0
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0 0 0 0 0
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 0 0 0 0 0
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0 0 0 0 0
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 0 0 0 0 1 0

તાલકુો
સરકારી દવાખાના/હોિ પટલમાં ઉપલ ધ સાધનોની માહીતી



૨૦ V[S;vZ[ DXLG 2 0 0 0 1 0
૨૧ HGZ[8Z 2 2 0 0 1 0
૨૨ VgI 0 0 0 0 0 0

Kheralu
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ

ુલ
૧ J[g8L,[8Z 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 3
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0
૪ ,[ZLgUM:SM5 0
૫ 0[O|LZ[8Z 0
૬ Z[O|LHZ[8Z 6
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 0
૮ V[daI] A[U 0
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 0
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 0
૧૧ .;LHL DXLG 0
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0
૧૩ :8[=R;" 3
૧૪ lJCLS, R[Z 0
૧૫ 5<; DMGL8Z 0
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 2
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 2
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0
૨૧ HGZ[8Z 0
૨૨ VgI 0

Satlasana
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 0 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 2 1
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0 1
૪ ,[ZLgUM:SM5 0 1
૫ 0[O|LZ[8Z 0 0
૬ Z[O|LHZ[8Z 3 1
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 0 0
૮ V[daI] A[U 1 1
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 0 0
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 1 1
૧૧ .;LHL DXLG 0 1
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0 1
૧૩ :8[=R;" 1 1
૧૪ lJCLS, R[Z 1 1
૧૫ 5<; DMGL8Z 0 1
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 0



૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 1 1
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 1
૨૧ HGZ[8Z 0 1
૨૨ VgI 0 0

Vadnagar
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 1 1 1 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 7 4 1 1
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0 1 0 0
૪ ,[ZLgUM:SM5 0 3 0 0
૫ 0[O|LZ[8Z 1 0 0 0
૬ Z[O|LHZ[8Z 5 2 5 4
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 0 0 1 1
૮ V[daI] A[U 5 3 1 1
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 2 0 1 1
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 4 1 2 2
૧૧ .;LHL DXLG 0 1 1 2
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0 7 0 0
૧૩ :8[=R;" 1 6 1 1
૧૪ lJCLS, R[Z 1 1 1 1
૧૫ 5<; DMGL8Z 0 1 1 1
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0 1 1
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 0 0 0
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0 1 1
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 1 0 1 0
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 1 1 0
૨૧ HGZ[8Z 1 1 1 3
૨૨ VgI

Vijapur
VPG\ ;FWGMG]\ GFD ;LPV[RP;L lJH ;LPV[RP;L SM,;LPV[RP;L S]SZJ ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 0 ૧ ૦ 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 6 ૧ ૨ 3
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 2 0 ૦ 0
૪ ,[ZLgUM:SM5 1 ૧ ૧ 0
૫ 0[O|LZ[8Z 3 ૧ ૧ 0
૬ Z[O|LHZ[8Z 8 ૧ ૩ 2
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 1 ૧ ૦ 0
૮ V[daI] A[U 4 ૧ ૨ 2
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 2 ૧ ૦ 0
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 2 ૧ ૧ 2
૧૧ .;LHL DXLG 0 ૧ ૧ 1
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0 0 ૦ 0
૧૩ :8[=R;" 1 ૧ ૨ 2
૧૪ lJCLS, R[Z 0 ૧ ૧ 1
૧૫ 5<; DMGL8Z 0 ૧ ૧ 0
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 ૧ ૦ 0



૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 ૧ ૦ 0
૧૮ V[GvZ5 DF:S 1 0 ૦ 0
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 2 ૧ ૧ 1
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 ૧ ૧ 1
૨૧ HGZ[8Z 0 ૧ ૧ 1
૨૨ VgI 0 0 0

Visnagar
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 0 0 1 0 2 15
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 7 1 2 0 2 21
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0 1 1 0 0 16
૪ ,[ZLgUM:SM5 0 1 1 0 1 5
૫ 0[O|LZ[8Z 0 0 0 0 0 2
૬ Z[O|LHZ[8Z 7 1 1 0 3 22
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 7 1 1 0 2 2
૮ V[daI] A[U 7 1 1 0 2 2
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 7 1 1 0 2 2
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 0 0 0 0 2 2
૧૧ .;LHL DXLG 0 1 1 0 2 16
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0 1 1 0 2 8
૧૩ :8[=R;" 7 3 3 0 5 22
૧૪ lJCLS, R[Z 1 2 2 0 3 19
૧૫ 5<; DMGL8Z 0 0 0 0 0 0
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0 0 0 2 9
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 0 0 0 2 10
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0 0 0 2 16
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 2 0 0 0 2 22
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 1 1 0 2 18
૨૧ HGZ[8Z 1 0 0 0 2 19
૨૨ VgI 0 0 0 0 0 0

Becharaji
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ
૧ J[g8L,[8Z 0 0
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 7 6
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0 0
૪ ,[ZLgUM:SM5 1 1
૫ 0[O|LZ[8Z 0 0
૬ Z[O|LHZ[8Z 9 4
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 1 0
૮ V[daI] A[U 3 3
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 1 0
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 2 4
૧૧ .;LHL DXLG 0 2
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 1 0

૧૩ :8[=R;" 2 6
૧૪ lJCLS, R[Z 2 6
૧૫ 5<; DMGL8Z 1 1



૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 0
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 3 0
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 3
૨૧ HGZ[8Z 0 2
૨૨ VgI 0 0

Mehsana
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L

૧ J[g8L,[8Z 0 1
૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 3 6
૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 0 0
૪ ,[ZLgUM:SM5 0 1
૫ 0[O|LZ[8Z 1 1
૬ Z[O|LHZ[8Z 7 3
૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 0 0
૮ V[daI] A[U 5 2
૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 0 1
૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 0 1
૧૧ .;LHL DXLG 0 1
૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 0 2
૧૩ :8[=R;" 1 1
૧૪ lJCLS, R[Z 0 2
૧૫ 5<; DMGL8Z 0 1
૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 0
૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 0 0
૧૮ V[GvZ5 DF:S 0 0
૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 2 1
૨૦ V[S;vZ[ DXLG 0 1
૨૧ HGZ[8Z 1 1
૨૨ VgI 1

Dist-Mehsana
VPG\ ;FWGMG]\ GFD 5LPV[RP;L ;LPV[RP;L SDH DH ટ હો પટલ ખાનગી હો પટલ

૧ J[g8L,[8Z 2 2 2 0 3 15

૨ VMlS;HG l;,Lg0Z 47 23 16 3 6 32

૩ V[gS=MrI]I, 8I]A 3 3 2 0 0 18

૪ ,[ZLgUM:SM5 3 6 6 0 1 6

૫ 0[O|LZ[8Z 6 2 1 0 0 5

૬ Z[O|LHZ[8Z 55 20 10 2 11 39

૭ ,[gU[|H DF:S V[ZJ[ 10 3 1 0 3 9

૮ V[daI] A[U 30 21 9 2 11 9

૯ 5;"G, 5|LJ[gXG 13 9 1 0 6 5

૧૦ 5<; VMS;LD[8Z 12 8 3 2 10 15



૧૧ .;LHL DXLG 3 7 4 1 5 27

૧૨ V[g0MrI]I, 8I]A 2 4 8 0 2 8

૧૩ :8[=R;" 21 12 14 2 9 25

૧૪ lJCLS, R[Z 12 14 7 1 13 32

૧૫ 5<; DMGL8Z 5 5 2 0 6 7

૧૬ ;lJ"S, SM,Z 0 1 0 0 3 10

૧૭ ,MgU l:5|\U AM0" 2 2 0 0 2 10

૧૮ V[GvZ5 DF:S 1 0 0 0 5 23

૧૯ VM8MV[GF,F.hZ 15 3 2 1 4 23

૨૦ V[S;vZ[ DXLG 2 8 5 1 5 23

૨૧ HGZ[8Z 7 8 3 1 5 30

૨૨ VgI 1 0 0 0 0 0



અનું લડ બેંકનુ ંનામ લડ બેંકનું સરનામુ લડ બેંકનો સપંકર્ નબંર
1 ;ZNFZ a,0 A[gS p\hF 5}GD SMd5,[1F O,S] GF/F 5F;[  p\hF 02767-248755  DMP 9825377216
૨ અ કા હો પીટલ ખેરાલુ ખારીકુઇ ખેરાલ ુ 02761-230405 9099166660

૩ િવસનગર લડ બેંક લાવારીસ બસ ટે ડ િવસનગર 02765-230530

૪ વોલે ટરી બ ડ બેંક જ.હો.મહસેાણા 02762-297301,221108

૫ સવ દય વોલે ટરી બ ડ બેંક રીંકુ સપુરમાકટ ડેરી રોડ મહસેાણા  02762-251252

લડ બેંકની માહીતી  જી.મહસેાણા



VPG\ CMl:58,G]\ GFD 0F"S8ZG]\ GFD ;ZGFD]\ 8[,LOMG G\AZ DMAF., G\AZ

1 DF pDF D<8L:5[xIF,L:8 CMP p\hF 0MP S<ULA[G .XFGEF.  XFC V\ALSF DM, CF>J[4 A; :8[g0 5F;[ p\hF 02767-258258 9662889553
2 DF pDF D<8L:5[xIF,L:8 CMP p\hF 0MP .XFGEF. 5LP XFC V\ALSF DM, CF>J[4 A; :8[g0 5F;[ p\hF 02767-258258 9662889553
3 zLHL CMl:58,4 p\hF 0MP0LPHLPEFJ;FZ zL HL CMl:58,4 DlC,F SM,[H 5F;[  p\hF 9825795590
4 D{+[IL CMl:58,4 p\hF 0MP X{, V[GP 58[, D{+[IL CMl:58,4 WZTL SMd5,[1F p\hF 9825267670
5 CZl;wW CMl:58,4 p\hF 0MPVD'TEF. V[DP58[, CZl;wW CMl:58,4 5|TF5  R[dA;"  p\hF 9825267822
6 XFZNF CMl:58,4 p\hF 0MPD]S]\NEF. ALP 58[, XFZNF CMl:58,4 zLHL ;]5Z DFS"[8 p\hF 02767-254530 9825015063
7 zwWF CMl:58,4 p\hF 0MPZD[XEF. ;LP 58[, zwWF CMl:58,4 5|TF5 R[dAZ p\hF 02767-254448 9825267899
8 ;\TMSAF CMl:58,4 p\hF 0MP AFA]EF. H[P 58[, ;\TMSAF CMl:58,4HI lJHI ;M;FP p\hF 02767-252554 9825377216
9 JZNFG CMl:58, p\hF 0MP SD,[X 58[, JZNFG CMl:58, 5|TF5 R[dAZ p\hF 02767-253660 9427013766
10 A[ALS[Z CM:5L8, p\hF 0M H{lDG 58[, A[ALS[Z CM:5L8, 5|TF5 R[dAZ p\hF 02767-256011
11 HI CQF" CMl:58,4 p\hF 0MP ;LPS[PZFJ, HI CQF" CMl:58,4 5|TF5 R[dAZ p\hF 02767-254572 9427679940
12 GJlN5 CM:5L8, p\hF 0MPVD'TEF.V[RP58[, GJlN5 CM:5L8, p\hF 02767-253830 9825234167
13 ;\HLJGL CMl:58,4 p\hF 0MP SGS 5LP XFC ;\HLJGL CMl:58,4 ;ZNFZ RMS p\hF 9898053686
14 ;\TMS CMl:58,4 p\hF 0MP EMUL,F, JLP 58[, ;\TMS CMl:58,4zLHL ;]5Z DFS"[8 p\hF 9825014736
15 ;]lJWF CMl:58,4 p\hF 0MP Vl`JG H[P 58[, ;]lJWF CMl:58,4 N[GF A[\S 5F;[  p\hF 02767-248354 9825265265
16 VF\BGL CMl:58,4 p\hF 0MP HI\lTEF. V[RP58[, VF\BGL CMl:58,4 WZTL SMd5,[1F ;FD[  p\hF 9824719791
17 G}TG CM:5L8,4 p\hF 0MP G[CF 58[, NZHL RS,M SM8S]JF 5F;[P p\hF 02767-251076
18 EFuIMNI HGZ, CMl:58, v S0L :8[XG ZM0 02764-262555
19 ZC[DFGL CMl:58, v H]GL DFS["8IF0"4 S0L 02764-290774
20 zLDTL 5LPV[RPEUJTL ;FJ"HlGS CMl:58, v HF;,5]Z 02764-270159
21 ;MCD ;HL"S, CMl:58, 0MPS[TG HLPE88 A; :8[XG 5F;[4 S0L 02764-265036 9824367519
22 DF~lT 5|;]lTU'C 0MPH[PH[PCF,F6L ULZLZFH SMd%,[1F4 S0L 02764-264454 9824056671
23 DCF,1DL ;HL"S, CMl:58, 0MPZFH[gN= V[GPGFIS BM0LIFZ R[dAZ4 S0L 02764-263010 9826352185
24 ;JM"NI D[8ZGL8L V[g0 ;HL"S, CMl:58, 0MPVFXF 5LP58[, 58[, E]JG4 S0L 02764-244428 9428818450
25 lS|QGF CMl:58, 0MPDC[gN= ALP58[, N[+MH ZM04 S0L 02764-244500 9426346007
26 GJHLJG D[8ZGL8L CMD 0MP5|C,FN S[P58[, :8[XG ZM04 S0L 02764-262640 9824091004
27 l;wWFY" CMl:58, V[g0 ;MGMU|FOL ;[g8Z 0MPpNIG V[;PXFC GL, SMd%,[1F4 S0L 02764-262044 9879764459
28 5]HF D[8ZGL8L V[g0 G;L"U CMD 0MP0MPVFZPVFZPl+J[NL UF\WLRMS4 S0L 02764-263026 9427680315
29 અલકા હોિ પટલ ખેરાલુ ડો. હષર્દ વૈધ ખારીકૂઈ, ખેરાલુ 02761-230405 9099166660
30 જીવનદીપ હોિ પટલ ખેરાલુ ડો.જીતે દ્ર જી.મીના ખારીકૂઈ, ખેરાલુ 02761-231720 9998266481
31 ા હોિ પટલ ખેરાલુ ડો.જીગર એમ.દેસાઈ ખારીકૂઈ, ખેરાલુ 02761-231231 9727636634
32 જતન ચી ડ્રન હોિ પટલ ખેરાલુ ડો.િનપલુ ડીયનાયક કલરવ કો પલેક્ષ, મયરુ હોટલની બાજુમા ખેરાલુ 02761-231244 9426895015
33 માનવ ક યાણ હોિ પટલ ડો.સદંીપ રાવલ કલરવ કો પલેક્ષ, મયરુ હોટલની બાજુમા ખેરાલુ 9157383838
34 પ્રાથર્ના હોિ પટલ ખેરાલુ ડો.રવી પટેલ ગાયત્રી પેટ્રોલપપંની પાસે, સતલાસણા-ખેરાલ ુહાઈવે રોડ 9998442400
35 આનદં હો પીટલ ડો. રા દ્ર કા તીલાલ આનદં હો પીટલ 02761-231920 9898980989
36 lN5 CMl:58,  ;T,F;6F 0F"P HXJ\T I]P D[JF0F lN5 CMl:58,4U\H AHFZ 5F;[4 ;T,F;6F 02761-259141 9426554668

ખાનગી હો પટલની માહ તી , :-મહસાણા



VPG\ CMl:58,G]\ GFD 0F"S8ZG]\ GFD ;ZGFD]\ 8[,LOMG G\AZ DMAF., G\AZ

37 EFJGF CMl:58, ;T,F;6F 0F" V<5[X V[GP 58[, EFJGF CMl:58,4 A; :8[XG 5F;[4 ;T,F;6F 02761-253350 9979272555
38 ZLxJF AF/SMGL CMl:58, ;T,F;6F 0F"P5|uG[X 5LP 58[, ZLxJF AF/SMGL CMl:58,4U]%TF DFS"84 U\H AHFZ 5F;[4;T,F- 9727829599
39 EFJGF CMl:58, J0GUZ 0MP 5|lN5 VFZP VMhF ALPV[GPCF>:S], 5F;[ J0GUZ 02761 228789 9426384540
40 J;\T5|EF CMl:58, 0MP EZTEF> 58[, lJ;GUZ ZM0 J0GUZ 02761 222025 9727772506
41 NlQ8 CMl:58, 0MP JLP0LP58[, 5'yJL CM8, p5Z J0GUZ 02761 223005
42 ;ZNFZ 58[, CMl:58, 0MP DGMHl;\C GFUlZS D\0/ CMP S[d5; 02761 222808 9825019784
43 ZL,LO CMl:58, 0MP E]NZEF> 58[, A;:8[XG ;FD[ J0GUZ 2761222440 9427676075
44 lCZJF6L G;L"\U CMD 0MP V[PV[OPD[D6 ALPV[GPCF>:S], 5F;[ J0GUZ 02761 222866
45 મકરાની દરવાજાની પાસે વોડર્ ન-ં૨ િવજાપરુ ડાર્ મઘભુાઇ 9879566054
46 નવજીવન ક્લીનીક વોડર્ ન-ં૩ િવજાપરુ ડાર્ રફીક મેમન 9898289123
47 ડાર્ ગનીભાઇનુ દવાખાનુ ડાર્ જયદેવભાઇ રાવલ 9714871430
48 દોશીવાડા પાસે િવજાપરુ ડાર્ જીગર શકુલા 9429156234
49 યશ હોિ પટલ, ચક્કર પાસે, િવજાપરુ ડાર્ હાિદર્ક શાહ  02763-220191 9429211669
50 જીવનિદપ હોિ પટલ , સી.એચ.સી.િવજાપરુ ડાર્ હસમખુ ગો વામી
51 અંકુર બાળકોની હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ મહશે ઓઝા
52 લેખા હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ મકુુંદ નાયક 9825305813
53 ધનિવ ા હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ િકતીર્દાબેન ટલી 02763-220441
54 િદપ હોિ પટલ ગાયત્રી મિંદર પાસે િવજાપરુ ડાર્ ભરતભાઇ પટેલ 02763-223582 9898326548
55 ગજુન હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ પરેશ શાહ 9824600837
56 જીવન યોત હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ ઠકરાલ
57 ટી.બી.હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ અ ણભાઇ ગોસાઇ 02763-220171
58 નમ્રતા હોિ પટલ , રામ બ્રગ પાસે િવજાપરુ ડાર્ ભરતભાઇ પટેલ 02763-220850 9825394393
59 દશર્ના હોિ પટલ રામ બ્રગ પાસે િવજાપરુ ડાર્ પરેશ પટેલ 02763-222552 9825393393
60 ભાિવન ક્લીનીક,રામ બ્રગ પાસે િવજાપરુ ડાર્ લાલભાઇ શાહ 9825245199
61 આશીશ ક્લીનીક, રામ બ્રગ પાસે િવજાપરુ ડાર્ ધીરેન યાસ 9825478187
62 પજા હોિ પટલ ,ટીબી રોડ િવજાપરુ ડાર્ દશર્ન પવાર
63 શકંુંતલ હોિ પટલ ટીબી રોડ િવજાપરુ ડાર્ િદપક એસ. પટેલ 9825337675
64 આ થા હોિ પટલ,ટીબી રોડ િવજાપરુ ડાર્ મનીશા સથુાર 02763-220850
65 ખશુી હોિ પટલ, બેંક ઓફ બરોડા પાસે િવજાપરુ ડાર્ િનતીનભાઇ બારોટ 02763-221900 9898097204
66 રાધે વમુન હોિ પટલ, ટીબી રોડ િવજાપરુ ડાર્ રાકેશ ચૌહાણ 02763-224935
67 િક્ર ણા ઓથોપેડીક હોિ પટલ ટીબી રોડ િવજાપરુ ડાર્ કૌિશક પટેલ  9898707681
68 િક્ર ણા ઓથોપેડીક હોિ પટલ ટીબી રોડ િવજાપરુ ડાર્ સજંયભાઇ પટેલ
69 કબીર હોિ પટલ, રામ બઝુ, િવજાપરુ ડાર્ ભાવેશભાઇ પટેલ 02763-221222
70 નવિદપ હોિ પટલ ,િવસનગર રોડ િવજાપરુ ડાર્ રમેશભાઇ પટેલ 02763-220358
71 હરીકૃપા હોિ પટલ, ગાયત્રી મિંદર પાસે િવજાપરુ ડાર્ સભુાશ દવે 02763-220607
72 પ્રસંા હોિ પટલ િવજાપરુ ડાર્ સી.કે.બારોટ
73 વાસદુેવ ક્લીનીક, રે વે ફાટક પાસે િવજાપરુ ડાર્ ગોપાલભાઇ 02763-329588 9825270727
74 કમલ હોિ પટલ, પો ટ ઓિફસ પાસે, િવજાપરુ ડાર્ એમ.એમ.શાહ 9825412157
75 ચક્કર પાસે િવજાપરુ ડાર્ અમતૃભાઇ પટેલ 9925451261
76 જીવનિદપ હોિ પટલ.િવજાપરુ ડાર્ જીગર/ ર ા પટેલ 9925240060
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77 યામ ડે ટલ ક્લીનીક ડાર્ ધવલ કે પટેલ 7567457200
78 ક્રી ણા ડે ટલ ક્લીનીક ડાર્ કૌિશક એસ.પટેલ 9898337681
79 બસ ટેશન પાસે, કુકરવાડા, ધનવતંરી હોિ પટલ ડાર્ ગૌતમ સથુાર 2763525580 9426589170
80 બસ ટેશન પાસે, કુકરવાડા, િન  મેટરનીટી  હોિ પટલ ડાર્ િવ ણ ુએન.પટેલ 9426279910

81 બસ ટેશન પાસે, કુકરવાડા, શીતલ મેટરનીટી  
હોિ પટલ ડાર્ સમીર પટેલ 2763252355

82 એપ્રરોચ, કુકરવાડા ડાર્ ઇ રભાઇ પટેલ 9427019722
83 પચંાયત પાસે ,કુકરવાડા ડાર્ ચરુ ત યાજ્ઞિનક 

84 ;FJ"HlGS CMl:58, 0F"PT[H; A,;FZF J;F. 9099042913
85 યશ પ્રસિુતગહૃ, િવસનગર ડાર્. િવપલુભાઇ એન.૫ટેલ યશ પ્રસિુતગહૃ, િવસનગર 02765-221111 9824778165
86 પાથર્ હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. મણીલાલ બી.૫ટેલ પાથર્ હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-222476 9925637542
87 એષા હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. િબપીનભાઇ વી. ૫ટેલ એષા હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-222201 9898529697
88 નવનીિઘ હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. ડી.સી.૫ટેલ નવનીિઘ હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-220971 9898170021
89 આનીર્ હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. કા◌ૈશલભાઇ બી.૫ટેલ આનીર્ હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-233610 9429735069
90 ી સદગુ હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. મયરુીબેન અમ. પડંયા ી સદગુ હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-230521 9879002612
91 રીઘમ વમુન  હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. િવરલ અન. ૫ટેલ રીઘમ વમુન  હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-222021 -
92 શારદા હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. ભગભુાઇ ચા◌ૈઘરી શારદા હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-220073 9898329056
93 જીવન યોગ નસીર્ગ હોમ,િવસનગર ડાર્. મહશેભાઇ ટી.ગાધંી જીવન યોગ નસીર્ગ હોમ,િવસનગર 02765-220282 9824077044
94 આનદં હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. .સી.૫ટેલ આનદં હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-230082 9825162400
95 વ  સલ હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. શૈલેષભાઇ કે.પ્રજાપિત વ  સલ હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-223377 9424066199
96 ી સદગુ હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. મેહુલભાઇ પી. પડંયા ી સદગુ હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-230521 9426086492
97 િપ્રયદ  ત િચ  ડન  હોિ  પટલ, િવસનગર ડાર્. પ્ર લભાઇ વી.નાયક િપ્રયદ  ત િચ  ડન  હોિ  પટલ, િવસનગર 02765-220981 9824406899
98 તાલકુા પચંાયત સામે ડાર્. નરેશભાઇ બી. િત્રવેદી તાલકુા પચંાયત સામે 02765-221534 9824066277
99 રે વે ક્રોિસંગ ડાર્. મિહપતભાઇ પટેલ રે વે ક્રોિસંગ 2765231109 9426385848
100 શીવ માકટ ડાર્. ભરતભાઇ પટેલ શીવ માકટ 2765221584 9825343051
101 ીજી માકટ ડાર્. કેતનભાઇ જોષી ીજી માકટ 2765232381 9824160844
102 આઇટીઆઇ સામે ડાર્. પ્રિદપભાઇ સાડંેસરા આઇટીઆઇ સામે 2765230932 9426025866
103 શીવ માકટ ડાર્. પ્રકાશ મોદી શીવ માકટ 2765221102 9824072936
104 શીવ માકટ ડાર્. અશોક પટેલ શીવ માકટ 2765230809 9173621699
105 સી વરબીચ કો લેક્ષ ડાર્. અ ણ રાજપતુ સી વરબીચ કો લેક્ષ 2765222115 9824093067
106 ટેશન રોડ ડાર્. િકરણ એન પટેલ ટેશન રોડ 2765220335 9825592122
107 તાલકુા પચંાયત સામે ડૉ યોતીંદ્ર એન ઝવેરી તાલકુા પચંાયત સામે - 9825323810
108 બીએડ કોલેજની સામે ડાર્. શૈલેશ એ પ્રજપતી બીએડ કોલેજની સામે - 9426029336
109 ૩ ટાવર પાસે ડૉ કાતંી એ પટેલ ૩ ટાવર પાસે - 9829424206
110 ગુદંીખાડ ડૉ પ્રહલાદ બી પટેલ ગુદંીખાડ - 9825028132
111 માયાબજાર ડો લક્ષમણ કે પટેલ માયાબજાર - 9824644663
112 માયાબજાર ડૉ ડા ા બી પટેલ માયાબજાર - 9869377339
113 સખુિનવાસ કો પલેક્ષ ડૉ જયતંીભાઇ આઇ પટેલ સખુિનવાસ કો પલેક્ષ - 9979877482
114 બી એડ કોલે ની પાસે ડૉ નરદ્ર બી ચૌધરી બી એડ કોલે ની પાસે - 9408921599
115 ચદંન પાકર્ સો ડૉ મનસગંભાઇ એલ ચૌધરી ચદંન પાકર્ સો - 9925798332
116 તાલકુા પચંાયત સામે ડૉ અિનલ ડી સથુાર તાલકુા પચંાયત સામે - 9825017005



VPG\ CMl:58,G]\ GFD 0F"S8ZG]\ GFD ;ZGFD]\ 8[,LOMG G\AZ DMAF., G\AZ
117 શીવ માકટ ડો ક પેશ આર પટેલ શીવ માકટ - 9824014464
118 નાનક લાઝા4 એસટી ડેપો રોડ ડૉ યોગેશ એન પટેલ નાનક લાઝા4 એસટી ડેપો રોડ - 9824034619
119 નતુન હાઇ કુલ સામે ડૉ રજની બી પટેલ નતુન હાઇ કુલ સામે - 9898630438
120 સવાલા દરવાજા ડૉ િનલેષ પી  સથુાર સવાલા દરવાજા - 9824257177
121 ઉમા માકટ ડૉ સરુેશભાઇ પડંયા ઉમા માકટ - 9824065901
122 lN5F,L NJFBFG\] TYF 5|;}lTU'C 0F"PDG]EF. V[; 58[, A[RZFHL 7405588451
123 pDF G;L\U CMD V[g0 ;HL"S, CM:5L8, 0F"P DFW]EF. V[D 58[, A; :8[XG ;FD[ A[RZFHL 9879586632
124 DM-[ZF 0MPV<5[X 58[, DM-[ZF 9898300357
125 DM-[ZF 0MP5JG 58[, DM-[ZF
126 DM-[ZF 0MPCLT[gN= 58[, DM-[ZF
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૧ બ્રી શ પ્રહલાદ પટેલ ઉઝા ૭૬૦૦૫૬૫૪૪૩
૨ કીરણ બાબલુાલ પટેલ ઉઝા ૯૭૨૫૭૭૨૭૧૭
૩ ભરમલજી વદાજી ઠાકોર ઉઝા ૯૦૧૬૯૨૪૧૦૪
૪ જતીન પ્રકાશ રાવલ ઉઝા ૮૫૧૧૨૧૦૯૫૪
૫ હષર્દ શૈલેષ પટેલ ઉઝા ૯૭૨૫૪૯૧૬૬૫
૬ હીતેશ શકંર પ્રજાપતી િસ ધપરુ ૮૧૪૧૯૫૩૩૭૬
૭ મીહીર કમલેશ પટેલ ઉઝા ૯૫૩૭૧૭૦૩૦૦
૮ પ્રકાશ રામસગં ચૌધરી િસ ધપરુ ૯૯૦૪૮૩૯૭૮૦
૯ હીમતં ભપુતિસહ રાજપતુ િસ ધપરુ ૯૫૮૬૩૫૭૫૨૩
૧૦ િદલીપ નારાયણ ખત્રી ઉઝા ૯૭૨૬૬૩૦૦૮૪
૧૧ સજંય તલાજી ઠાકોર ઉઝા ૯૫૩૭૫૫૯૮૭૪
૧૨ પ્રિવણજી ચેહરાજી ઠાકોર ઉઝા ૮૧૨૮૩૩૫૬૯૯
૧૩ પીયષુ કાિંતલાલ ચૌધરી ઉઝા ૯૫૮૬૨૬૩૪૧૫
૧૪ આશા અમરત પટેલ કરલી ૯૫૭૪૩૮૫૧૭૭
૧૫ મહીપતિસહ િદલીપ રાજપતુ ઉઝા ૮૬૯૦૮૪૫૮૪૮
૧૬ ભાિવક િવ લભાઇ પરમાર ઉઝા ૭૬૨૪૦૭૦૪૨૪
૧૭ સજંય મહે દ્ર પરમાર ઉઝા ૮૦૦૦૬૨૭૭૭૨
૧૮ લલીત કુબેર પરમાર ઉઝા ૯૬૬૨૩૯૭૦૯૬
૧૯ હાિદર્ક જીતે દ્ર ઉઝાકર ઉઝા ૯૧૯૩૧૪૨૪૪૦
૨૦ સમુીત શૈલેષ પટેલ ઉઝા ૯૬૩૮૫૨૫૫૨૧
૨૧ મનોજ કરણજી ઠાકોર ઉઝા ૮૦૦૦૭૫૩૦૦૯
૨૨ કનજુી તલાજી ભીલ િસ ધપરુ ૭૫૬૭૭૧૬૨૪૦
૨૩ સખુદેવ જીવરામ જોષી ઉઝા ૯૯૦૯૩૮૮૫૩૭
૨૪ ઘન યામ ચેલાભાઇ પટેલ િસ ધપરુ ૯૯૯૮૦૩૯૪૪૪
૨૫ િબ ી િદલીપ પટેલ કોહડા ૯૯૧૩૨૮૬૧૩૪
૨૬ ધારા શૈલેશ પટેલ ઉઝા ૯૯૯૮૦૫૮૫૭૬
૨૭ અિનતા મહે દ્ર સોલકંી ઉઝા ૯૪૨૬૩૭૮૩૧૧
૨૮ રાજકુમાર નિવન પટેલ ઉઝા ૭૭૭૯૦૧૯૫૪૧
૨૯ રજીત હમેેંતજી ઠાકોર િસ ધપરુ ૯૫૩૭૬૨૦૭૫૦
૩૦ જાનકી રમણ પટેલ ઉઝા ૯૭૨૫૪૨૭૧૬૫
૩૧ ભાવેશ રા શ રામી િસ ધપરુ ૯૭૩૭૩૭૬૭૩૩
૩૨ રાહલુ અશોકિસહ ઝાલા ઉઝા ૯૬૮૭૨૩૯૮૮૦
૩૩ પાથર્ રતીલાલ પટેલ ઉઝા ૭૦૪૧૨૨૮૨૨૩

ર તદાતાઓની માહ તી, :-મહસાણા



૩૪ િવપલુ બાબભુાઇ રાવલ ઉઝા ૯૧૭૩૨૪૦૧૮૨
૩૫ સરેુ દ્ર અમરિસહ રાજપતુ િસ ધપરુ ૭૩૫૯૭૫૫૭૭૬
૩૬ ગોિવંદિસહ બાબિુસહ રાજપતુ િસ ધપરુ ૯૯૨૫૨૬૫૦૬૭
૩૭ કમલેશ ચેનાજી ઠાકોર િસ ધપરુ ૯૭૨૬૬૨૫૦૫૪
૩૮ અજયિસહ .રાજપતુ િસ ધપરુ ૯૯૧૩૦૧૩૭૦૧
૩૯ ગોિવદં સી.રાજપતુ િસ ધપરુ ૮૩૪૭૪૪૩૫૮૬
૪૦ તષુાર કે.પટેલ ઉઝા ૯૭૨૪૫૩૫૨૫૫
૪૧ િદલીપ અંબાલાલ પ્રજાપતી િસ ધપરુ ૮૪૬૯૦૨૮૨૯૨
૪૨ િદપક એલ.ટેકચદંાણી ઉઝા ૭૬૯૮૯૯૬૧૧૩
૪૩ િહરલ િવજય આચાયર્ ઉઝા ૯૪૨૮૭૫૧૧૮૬
૪૪ ગર જી.પરમાર ઉઝા ૭૮૦૨૯૨૨૫૦૬
૪૫ ચીરાગ એમ.પરમાર પાટણ ૯૫૭૪૧૯૮૬૫૮
૪૬ પાયલ વી.રાવલ ઉઝા ૮૪૮૭૦૭૦૧૪૭
૪૭ અિકત પી.પટેલ િસ ધપરુ ૯૮૯૮૩૪૦૨૯૪
૪૮ જીગ્નેશ આર.પટેલ િસ ધપરુ ૯૫૫૮૯૫૫૦૩૩
૪૯ પાચન બી.મોિદ િસ ધપરુ ૯૫૩૭૫૬૨૮૦૬
૫૦ િવનોદ જી.નાઇ ઉઝા ૯૯૭૮૭૬૮૮૯૫
૫૧ S[PV[DP0FEL 0F\UZJF ૯૯૭૪૭૦૮૬૨૧
૫૨ V[GPV[P;{IN G\NF;6 ૯૬૦૧૬૫૬૦૯૨
૫૩ 0LP5LP5|HF5lT h],F;6 ૯૯૨૫૨૭૧૮૫૨
૫૪ V[GPALP58[, J0] ૯૯૨૪૩૦૨૦૬૯
૫૫ V[;PJLPE,UFDF ZFH5]Z ૯૯૦૯૦૫૩૩૩૫
૫૬ V[RPH[P58[, DFYF;]Z ૯૯૨૫૬૧૨૪૪૮
૫૭ 5|SFX GFIL HF;,5]Z ૯૯૦૪૯૯૭૭૫૭
૫૮ AFZ0 VHIl;\C ALP D,FJ ૯૭૨૫૮૭૪૬૧૮
૫૯ ZFJ, X{,[QFEF. V[DP lJHF5]Z ૯૭૨૩૮૮૫૫૪૫
૬૦ 58[, S[TGEF. V[DP ZFD5]Z ૯૯૭૯૦૫૬૩૧૩
૬૧ ZF9M0 B]XF,EF. V[RP DM-[ZF ૯૮૭૯૧૧૫૧૫૩
૬૨ ZF9M0 IMU[gN=EF. V[RP DM-[ZF ૯૫૫૮૧૮૬૮૫૭



VPG\
૧ 5||FPVFPS[gN=4 BFJ0 GJ-2 18G-8259
૨ 5||FPVFPS[gN=4 D[-F GJ-2 18G-8248
૩ ;LPV[RP;LPS0L GJ-18G-7986
૪ ;LPV[RP;LPYM/ GJ-18G-6699
૫ ;LPV[RP;LPS<IF65]ZF GJ-18G-7797
૬ ;LPV[RP;LPG\NF;6 GJ-18G-8107
૭ DMAF., I]GL84 S<IF65]ZF GJ-18G-3154
૮ સીએચસી ખેરાલુ 02761-231149
૯ ;LPV[RP;L ;T,F;6F GJ 18 G 8658 
૧૦ સરકારી વાહન- ટાટા વડનગર GJ 18 G 8264
૧૧  વડનગર GJ18GA3056
૧૨ લાડોલ હરિસ ધ માતા ના મિંદરની 
૧૩ સા.આ.કે દ્ર િવજાપરુ 8F8F ;]DM 
૧૪ સા.આ.કે દ્ર કોલવડા GJ-18 G A 0902
૧૫ સા.આ.કે દ્ર કુકરવાડા GJ-18-G 7942
૧૬ જ.હો. િવસનગર િવસનગર
૧૭ ;LV[R;L HF[8F6F GJ-18-G 7904
૧૮ ;LV[R;L A[RZFHL GJ-18-G 8659
૧૯ 5LV[R;L ;F\Y, GJ-18-G-8234
૨૦ SM8[H CM:5L8, p\hF Z V[daI],g; 9979599478
૨૧ ;FPVFPS[P SCM0F ! V[daI],g; 02767-285407
૨૨ GUZ 5F,LSF p\hF ! V[daI],g; 9879510859
૨૩ V[P5LPV[DP;LP p\hF 02767-253608
૨૪ DF pDF D<8L :5[;LIF,L:8 CMP p\hF 02767-258258
૨૫ 5|FPVFPS[P pGFJF 9909966966
૨૬ HGZ, CMl:58, DC[;F6FvZ 02762-221108
૨૭ ,FIg; HGZ, CMl:58, 02762-251130
૨૮ DC[;F6F GUZ5Fl,SF 02762-254568

     એ બલુ સ માહીતી   જી:-મહસેાણા
V[daI],g; DFlCTL



ી સ બીર દોરડાવાલા કોઓડ નેટર ૮૨૩૮૦૮૮૭૧૦
અ  ુનં થળ ગામ શહર તાલકુો
૧ જી.હો.હોિ પટલ િવસનગર િવસનગર
૨ સરકીટ હાઉસ મહસેાણા મહસેાણા
૩ માનવ આ મ ચાર ર તા મહસેાણા મહસેાણા
૪ જોટાણા સાવર્જનીક દવાખાના પાસે જોટાણા મહસેાણા
૫ આઇ ઓ સી પેટ્રોલ પપં ગોઝારીયા મહસેાણા
૬ ગાયત્રી મદંીર બેચરાજી બેચરાજી
૭ સરકીટ હાઉસ કડી કડી
૮ ન દેરાસળ પાસે નદંાસન કડી
૯ સરકીટ હાઉસ વડનગર વડનગર
૧૦ પ્રા આ કે વલાસણા વલાસણા વડનગર
૧૧ સરકીટ હાઉસ ખેરાલુ ખેરાલુ
૧૨ એપી એમ સી માકટ િવજાપરુ િવજાપરુ
૧૩ પ્રા આ કે સરદારપરુ સરદારપરુ િવજાપરુ
૧૪ તાલકુા પચંાયત સતલાસણા સતલાસણા
૧૫ ફાયર બ્રીગેડ ટેશન હાઇવે ઉંઝા ઉંઝા

VPG\

૧ DC[;F6F GUZ5Fl,SF ૯૯૨૫૦૪૯૩૭૭ મહસેાણા
;AJFlCGL DC[;F6F

!_( ;lJ"; DC[;F6F



અ  ુનં અિધકાર ી/કમચાર ી  ુનામ હો ો મોબાઇલ નં
૧ ડૉ.ટી.કે.સોની મખુ્ય જી લા આરોગ્ય અિધકારી ૯૯૦૯૯૬૬૯૦૭
૨ ડૉ.િવ.એ.પટેલ જી લા આર.સી.એચ.અિધકારી ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭
૩ ડૉ.ગૌરાગં પરમાર એપેડેિમક મેડીકલ ઓફીસર ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧
૪ ડૉ.ગૌરાગં પરમાર ક્વોલીટી એ.મેડીકલ ઓફીસર ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧
૫ ડૉ.મનોજ પટેલ સી.મે.ઓ. જી લા તાલીમ કે દ્ર ૯૯૦૯૯૫૨૮૪૨
૬ ી દીપક પટેલ જી લા મેલેરીયા અિધકારી ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૦

૭ ી.પી.એન.બારોટ વહીવટી અિધકારી, 
એન.આર.એચ.એમ. ૯૮૯૮૦૭૧૨૭૩

૮ ી.બી.ડી.પડંયા
વહીવટી અિધકારી, આરોગ્ય શાખા ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૬

૯ પટેલ િનિધ િવનો કુમાર નાયબ િચટનીશ ૯૯૭૪૬૨૩૩૪૭
૧૦ ી આર.એસ. પટેલ સીનીયર ક્લાકર્ ૯૪૨૬૩૫૦૩૯૮
૧૧ ી પી.ડી.સોલકંી સીનીયર ક્લાકર્ ૮૭૫૮૩૯૩૫૨૪
૧૨ ી ભરતભાઇ રાવળ સીનીયર ક્લાકર્ ૯૮૨૪૫૫૦૯૧૪
૧૩ ી એસ.વી.પ્રજાપતી સીનીયર ક્લાકર્ ૯૪૨૮૨૨૪૫૩૬
૧૪ ી રમેશભાઇ પટેલ સીનીયર ક્લાકર્ ૯૮૭૯૮૦૫૩૫૮
૧૫ ી વી.કે.પરમાર શાળા આરોગ્ય નીરીક્ષક ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૯
૧૬ ી એમ.એસ. દેસાઇ શાળા આરોગ્ય મદદનીશ ૯૯૦૯૯૬૬૯૯૦
૧૭ ી એ.પી.ઠાકોર સીનીયર ક્લાકર્ ૯૮૯૮૨૩૫૩૭૯
૧૮ ી ત ણ વી.પટેલ જુનીયર ક્લાકર્ ૯૮૬૬૮૦૩૯૭૪
૧૯ ી આર.એસ.પરમાર ડ્રાઇવર ૯૯૭૪૭૯૯૮૭૨
૨૦ ી વી.આર.આચાયર્ પટાવાળા ૯૮૭૯૧૮૯૮૧૬
૨૧ ી ડી.જી.રાવળ પટાવાળા ૯૭૧૨૧૫૭૮૫૧
૨૨ ીમતી કે.એસ.સોલકંી પટાવાળા ૯૯૧૩૫૨૩૮૫૮
૨૩ ી ડી.કે.ચાવડા સીનીયર ક્લાકર્ ૯૮૯૮૩૨૪૨૭૩
૨૪ ી આર.જી.પ્રજાપતી એસ.એ. ૯૮૭૯૫૪૧૨૯૩
૨૫ ી પી.બી.નાઇ બી.આઇ.ઇ.સી.ઓ ૯૯૦૯૯૬૬૯૮૪
૨૬ ી કે.એમ.પ્રજાપતી જુનીયર ક્લાકર્ ૯૭૧૨૧૪૧૭૬૧
૨૭ ી એસ.એન.પ્રજાપતી જુનીયર ક્લાકર્ ૯૮૯૮૭૬૭૧૦૯
૨૮ ી વી.એફ.ડાયસ ડ્રાઇવર ૯૮૨૪૩૩૯૬૪૪
૨૯ ી એમ.આર.ઠાકોર ડ્રાઇવર ૯૭૨૬૬૭૦૯૮૭
૩૦ ી એસ.પી.પટેલ પટાવાળા ૯૫૮૬૬૫૦૧૩૨
૩૧ ી ડી.બી.વાઘલેા પટાવાળા ૭૩૫૯૧૪૪૦૦૮
૩૨ ી એસ.પી.પટેલ પટાવાળા ૯૫૮૬૬૫૦૧૩૨

 કચેરીના અિધકારી ી/ કમર્ચારી ીનુ નામ,હો ો અને સપંકર્ નબંર 



VPG\P TF,]SFG]\ GFD 5|FPVFPS[gN=q;PNPG]\ GFD D[0LS, VMlO;ZzLG]\GFD SR[ZLGM G\AZ DMAF., G\AZ .vD[., V[0=[;

1 p\hF E]6FJ 0MP SxI5  ALP EMHS 02767-273607 9909966964 phcbhunav.health.mehsana@gmail.com

2 p\hF SFD,L 0MP 5FY" VF[hF 02767-279403 9909966963 phckamali.health.mehsana@gmail.com

3 p\hF S\YZFJL 0MP lNGFA[G 5ZDFZ 9909987026 phckanthravi.health.mehsana@gmail.com

4 p\hF pGFJF 0MP WD"[gN| 0LP58[, 02767-257025 9909966966 phcunava.health.mehsana@gmail.com

5 p\hF p5[ZF 0MP;LPH[P EMHS 02767-278423 9909966965 phcupera.health.mehsana@gmail.com

6 કડી SZ6GUZ 0F"P 5ZFU 58[, 02764 273222 9909966959 phckarannagar.health.mehsana@gmail.com

7 કડી BFJ0 0F"P N1FIP5LPDMNL 02764 272488 9909966954 phckhavad.health.mehsana@gmail.com

8 કડી D[-F 0F"P VHI ALP5FZ[B 02764 266170 9909966958 phcmedha.health.mehsana@gmail.com

9 કડી D[0F VFNZH 0F"PlG,[QF 58[, 02764 285522 9909966961 phcmedaadraj.health.mehsana@gmail.com

10 કડી ZFH5]Z 0F"P S[TG ;M,\SL 02764 278224 9909966956 phcrajpur.health.mehsana@gmail.com

11 કડી ;]ZH ખાલી જગ્યા 02764 275234 9909966955 phcsuraj.health.mehsana@gmail.com

12 કડી 0F\UZJF 0F" H[PALP58[, 02764 282203 9909966957 phcdagharva.health.mehsana@gmail.com

13 કડી h],F;6 0F" DFG;L XFC 02764 271302 9909966960 phcjulasan.health.mehsana@gmail.com
14 ખેરાલુ ચાણસોલ ડો.પ્રિવણચદ્ર ડી.પાટીલ 02761-258336 9909966945 phcchansol.health.mehsana@gmail.com
15 ખેરાલુ ડભોડા ખાલી જગ્યા 02761-257163 7574884240 phcdabhoda.health.mehsana@gmail.com
16 ખેરાલુ પા છા ડો.કેતનભાઈ ડી.પટેલ 02761-254116 9909966915 phcpanchha.health.mehsana@gmail.com
17 ખેરાલુ ચાડા ડો.વી.ડી.સથુાર 02761-252239 7574884239 phcchada.health.mehsana@gmail.com
18 સતલાસણા સદુાસણા ખાલી જગ્યા 2761-256330 9099961253 phcsudasana.health.mehsana@gmail.com
19 સતલાસણા ભાલસુણા ડો યુ એમ ઓજા 2761-260330 8238049287 phcbhalusana.health.mehsana@gmail.com
20 સતલાસણા હડોલ ડો આઇ આઇ પટેલ 2761-265110 9909966943 phchadol.health.mehsana@gmail.com
21 વડનગર સુિંઢયા ડૉ સી એન કિડયા 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 િસપોર ડો કેતલુ એમ પટેલ ૦૨૭૬૧ ૨૭૨૬૩૦ 9909966941 phcsipor.health.mehsana@gmail.com

24 વડનગર J,F;6F 0MP ALPJLP RF{WZL ૦૨૭૬૧ ૨૬૪૧૧૯ 9909987025 phcvalasana.health.mehsana@gmail.com

25 વડનગર SZA8LIF 0F"P WZTLA[G RF{WZL ૨૭૬૧૨૭૪૫૧૫ 9909987024 phckarbatiya.health.mehsana@gmail.com

26 િવજાપરુ O,] 0F"P V[G V[G  RM[CF6 02763-283798 9909966950 phcfalu.health.mehsana@gmail.com

27 િવજાપરુ BZM0 0F"P ;DLZ AL 58[, 02763-233216 7874883907 phckharod.health.mehsana@gmail.com

28 િવજાપરુ ;MB0F 0F"P 5|lJ6 VFZ 58[, 02763-252239 9909966951 phcsokhada.health.mehsana@gmail.com

29 િવજાપરુ ,F0M, 0F"P R\N[=X H[ 58[, 02763-236052 9909966947 phcladol.health.mehsana@gmail.com

D[0LS, VMlO;ZzLGL DFCLTL



VPG\P TF,]SFG]\ GFD 5|FPVFPS[gN=q;PNPG]\ GFD D[0LS, VMlO;ZzLG]\GFD SR[ZLGM G\AZ DMAF., G\AZ .vD[., V[0=[;

30 િવજાપરુ l5,JF. 0F"P ZFHLJ V[D NZHL 02763-289247 9909966949 phcpilvai.health.mehsana@gmail.com

31 િવજાપરુ ;ZNFZ5]Z 0F"P Jt;, 58[, 02763-232246 9909966952 phcsardarpur.health.mehsana@gmail.com

32 િવજાપરુ J;. 0F"P S[XJ 58[, 02763-245776 9909966953 phcvasai.health.mehsana@gmail.com

33 િવસનગર N[65 0F"PH[P0LPp5FNIFI 02765 284118 99099 87022 phcdenap.health.mehsana@gmail.com

34 િવસનગર UM9JF 0F"P HI5|SFX 5LP58[, 02765 281046 99099 66935 phcgothava.health.mehsana@gmail.com

35 િવસનગર S\;FZFS]. 0F"PVFZP0LP58[, 02765 281618 99099 66939 phckansarakui.health.mehsana@gmail.com

36 િવસનગર BZJ0F 0F"P0LP5LP58[, 02765 283630 96876 88487 phckharavada.health.mehsana@gmail.com

37 િવસનગર pDTF 0F"P JLPV[DPzLDF/L 02765 284645 99099 66938 phcumta.health.mehsana@gmail.com

38 િવસનગર JF,D 0F"P CQF" HMQFL 02765 285010 99099 66936 phc.valam.health.mehsana@gmail.com

39 િવસનગર SF\;F 0F"P H[PS[P58[, 02765 223332 75748 84639 phckansa.health.mehsana@gmail.com

40 A[RZFHL VFlNJF0F ખાલી જગ્યા 2734268200 9909966933 phcadivada.health.mehsana@gmail.com

41 A[RZFHL SGM0F 0F"P .,FA[G VFZ GFIS 02734-266355 7574884041 phckanoda.health.mehsana@gmail.com

42 A[RZFHL ZF\T[H 0F"P lGS[TEF. P0LPCLU]\ 02734-267200 9909966934 phcrantej.health.mehsana@gmail.com

43 A[RZFHL UF\E] 0F" N[JF\U 0L RF[WZL 02734 282544 9727798859 phcgambhu.health.mehsana@gmail.com

44 A[RZFHL DM-[ZF 0F" ALPV[PZFJ/ 02734 284333 9909966933 phcmodhera.health.mehsana@gmail.com 

45 DC[;F6F A,M, 0F"PlN5F,L XFC 02762 288333 9909966931 phcbalol.health.mehsana@gmail.com

46 DC[;F6F DL9F 0M V[ 0L 58[, 02762-272950 9909987021 phcmitha.health.mehsana@gmail.com

47 HF[8F6F GNF;F 0F" S[T], 58[, 02762-272951 9909966921 phcnadasa.health.mehsana@gmail.com 

48 HF[8F6F ;F\Y, 0MPlD,J V[ 58[, 02762-265326 9909987020 phcsanthal.health.mehsana@gmail.com
49 DC[;F6F VFBH 0MPALGF SF50LIF 2762276077 9909987019 phcakhaj.health.mehsana@gmail.com
50 DC[;F6F VF\A,LIF;6 0F"PV<5[X 58[, 2762283271 9909966928 phcambaliyasan.health.mehsana@gmail.com
51 DC[;F6F AFDM;6F 0F"PZFC], 5L RF{WZL 2762275239 9909966927 phcbamosana.health.mehsana@gmail.com
52 DC[;F6F K9LIFZ0F 0F  X{,[QF V[; 58[, 2762284228 9909966926 phcchhathiyarda.health.mehsana@gmail.com
53 DC[;F6F HU]N6 0F"POF<U]GL V[G 5ZDFZ 2762285338 9909966929 phcjagudan.health.mehsana@gmail.com
54 DC[;F6F B[ZJF 0F"PVF.PVFZP;M,\SL 2762286415 9909966930 phckherva.health.mehsana@gmail.com
55 DC[;F6F ,L\R 0F"P;]H, XFC 2762282593 9909966932 phclinch.health.mehsana@gmail.com
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P
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SR[ZLGM G\AZ DMAF., G\AZ .vD[., V[0=[;

1 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP SF{XLS V[DP 58[, 02767 254029 97277 76314 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
2 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP 5LPV[DP58[, 02767 254029 97277 95342 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
3 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP V[;PV[;P5ZDFZ 02767 254029 97277 95341 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
4 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP ALPV[DP DG;]ZL 02767 254029 97277 76316 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
5 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP S[P H[P T[ZDF 02767 254029 97277 76313 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
6 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MPV[GPV[P 58[, 02767 254029 97277 76312 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
7 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP8LP;L 58[, 02767 254029 97277 95345 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
8 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP V[RPS[P 58[, 02767 254029 97277 76311 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com
9 p\hF SM8[H CM:5L8,4 p\hF 0MP V[DP0LP58[, 02767 254029 97277 76317 sdhunjha.health.mehsana@gmail.com

10 p\hF ;FPVFPS[P SCM0F 0MP V[;PV[DPZFJ, 02767-285407 ૯૬૮૭૬૩૦૨૬૬ chckahoda.health.mehsana@gmail.com
11 p\hF ;FPVFPS[P SCM0F 0MP T]QFFZ V[G 58[, 02767-285407 ૯૬૮૭૬૩૦૨૫૨ chckahoda.health.mehsana@gmail.com
12 p\hF ;FPVFPS[P SCM0F 0MP V\lST VFZP 58[, 02767-285407 ૯૪૨૮૫૫૧૯૮૪ chckahoda.health.mehsana@gmail.com
13 કડી કડી ડ  આર.જી.પરમાર 242484 ૯૮૨૫૮૦૩૨૦૪ chckadi.health.mehsana@gmail.com
14 કડી નદંાસણ ડ  કેતન એ. પ્રજાપતી 273222 ૯૦૯૯૯૫૧૯૫૩ chcnandasan.health.mehsana@gmail.com
15 કડી થોળ ડ  કાપડીયા 274553 ૯૬૮૭૬૩૦૧૯૪ chcthol.health.mehsana@gmail.com
16 કડી ક યાણપરુા ડ  િવશાલ મ હોત્રા 292740 ૯૦૯૯૦૬૯૭૫૮ chckalyanpura.health.mehsana@gmail.com
17 કડી કડી ડ  બી.વી.પ્રજાપતી 242484 ૯૬૮૭૬૩૦૨૩૮ chckadi.health.mehsana@gmail.com
18 કડી કડી ડ  બી.પી.પટેલ 242484 ૯૪૨૬૫૨૦૭૨૭ chckadi.health.mehsana@gmail.com
19 કડી નદંાસણ ડ  રોમીન પટેલ 273222 ૯૭૧૨૯૪૯૨૦૫ chckalyanpura.health.mehsana@gmail.com
20 કડી નદંાસણ ડ  રી ધી શાહ 273222 ૯૯૨૫૮૦૨૬૪૬ chckalyanpura.health.mehsana@gmail.com
21 કડી થોળ ડ  પી.આર. ચૌધરી 274553 ૯૬૮૭૬૩૦૧૯૫ chcthol.health.mehsana@gmail.com
22 કડી થોળ ડ  આનતં જી.ગોહીલ 274553 ૯૬૮૭૬૩૦૧૯૬ chcthol.health.mehsana@gmail.com
23 ખેરાલુ ખેરાલુ ડો.પી.કે.આનદં 02761-231149 ૯૬૮૭૬૩૦૨૪૩ chckheralu.health.mehsana@gmail.com
24 ખેરાલુ ખેરાલુ ડો.બી.એસ.આચાયર્ 02761-231149 ૯૬૮૭૬૩૦૨૪૪ chckheralu.health.mehsana@gmail.com
25 સતલાસણા સતલાસણા ડૉ.એમ.એ.લી બાચીયા ૦૨૭૬૧-૨૫૯૩૪૪ ૯૬૮૭૬૩૦૨૩૧ chcsatlasana.health.mehsana@gmail.com
26 સતલાસણા સતલાસણા ડૉ.આર.ક.પટલ ૦૨૭૬૧-૨૫૯૩૪૪ ૯૬૮૭૬૩૦૨૩૨ chcsatlasana.health.mehsana@gmail.com
27 સતલાસણા સતલાસણા ડૉ.વી.એ. પિત ૦૨૭૬૧-૨૫૯૩૪૪ ૯૬૮૭૬૩૦૧૯૯ chcsatlasana.health.mehsana@gmail.com

VlW1FS TYF VgI JU"v!4ZGF D[0LS, VMlO;ZzLGL DFCLTL
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VlW1FS TYF VgI JU"v!4ZGF D[0LS, VMlO;ZzLGL DFCLTL

28 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  એ.બી.સોલકંી 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૭૭ abs2051955@gmail.com 
29 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  પી. .ઓઝા 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૭૨ ozaparul79@gmail.com
30 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  પ્રજ્ઞા ખ ા 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૭૫ drpragyakhanna@gmail.com
31 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  બી.વી.નાયક 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૭૪ -
32 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  એસ.એસ.પટેલ 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૭૩ sspatel.ral@gmail.com
33 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  .આર.મોદી 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૮૨ jignesh.modi72@gmail.com
34 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  એન.પી.મકવાણા 02761 223330 ૯૬૮૭૬૮૮૬૭૬ drnayanm@gmail.com
35 વડનગર જ.હો.વડનગર ડ  મીરા એમ.ગાઘંી 02761 223330 ૮૪૬૦૮૪૧૪૭૨ drmeera8049@gmail.com
36 lJHF5]Z ;FPVFPS[PlJHF5]Z 0MPV[;PS[P58[, _Z*&# ZZ_!5& )&(*&#_Z&_ chcvijapur.health.mehsana@gmail.com

37 lJHF5]Z ;FPVFPS[PlJHF5]Z 0MPVFZPVFZPRF{WZL TPVJU"vZ _Z*&# ZZ_!5& )&(*&#_Z&! chcvijapur.health.mehsana@gmail.com

38 lJHF5]Z ;FPVFPS[PlJHF5]Z 0MPVF.PH[P58[, _Z*&# ZZ_!5& )&(*&#_Z5) chcvijapur.health.mehsana@gmail.com
39 lJHF5]Z ;FPVFPS[PlJHF5]Z 0MPS[PVFZPRF{WZL _Z*&# ZZ_!5& )&(*&#_Z5( chcvijapur.health.mehsana@gmail.com
40 lJHF5]Z કોલવડા ડો એસ એન પટેલ ૦૨૭૬૩ ૨૪૬૬૨૧ ૯૬૮૭૬૩૦૨૪૭ snp11481@gmail.com
41 lJHF5]Z કોલવડા ડૉ એ એચ કુનપર ૯૬૮૭૬૩૦૨૪૮ amitkumarkunpara@gmail.com
42 lJHF5]Z કોલવડા ડૉ સી બી ઠક્કર ૯૪૨૮૩૫૨૦૫૨ tchintanb@yahoo.com
43 lJHF5]Z S]SZJF0F 0F"PALPH[P58[, 2763252032 9099069755 chckukarwada.health.mehsana@gmail.com
44 lJHF5]Z S]SZJF0F 0F"PV[;P0LPRF{WZL 2763252032 9099069757 chckukarwada.health.mehsana@gmail.com
45 lJHF5]Z S]SZJF0F 0F"P;LPALP5|HF5lT 2763252032 9099064554 chckukarwada.health.mehsana@gmail.com
46 િવસનગર ઉદલ રુ ડો.મહશેભાઈ જુલા 02765 282502 ૯૬૮૭૬૩૦૨૫૫ chcudalpur.healh.mehsana@gmail.com

47 જોટાણા જોટાણા 
ડૉ.એન.એસ.ચૌધરી 
(ઇ.ચા.અિધક્ષક ી )

(૦૨૭૬૨)૨૬૫૧૨૫ ૯૦૯૯૦૬૯૭૫૪ chcjotana.health.mehsana@gmail.com

48 જોટાણા જોટાણા ડૉ.ડી.કે.ગઢવી (૦૨૭૬૨)૨૬૫૧૨૫ ૯૦૯૯૦૬૯૭૬૪ chcjotana.health.mehsana@gmail.com
49 જોટાણા જોટાણા ડૉ.બી.ડી.પટેલ (૦૨૭૬૨)૨૬૫૧૨૫ ૯૦૯૯૯૫૧૯૪૬ chcjotana.health.mehsana@gmail.com
50 A[RZFHL A[RZFHL 0F"P;LPS[PUM:JFDL 2734 286340 9099022405 chcbecharaji.heath.mehsana@gmail.com
51 A[RZFHL A[RZFHL 0F"P8LPALPXFC 9687630191 chcbecharaji.heath.mehsana@gmail.com
52 A[RZFHL A[RZFHL 0F"PV[DPV[ 58[, 9687630192 chcbecharaji.heath.mehsana@gmail.com
53 DC[;F6F ,F\36H 0MP UMlJNEF. 2762287100 9687630255 chclanghanj.health.mehsana@gmail.com



૧ ડાર્ કીરીટ આર. પાલા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર જગદુન ૭૫૭૪૮૮૩૭૯૦
૨ ડૉ.પા લ પ્રજાપતી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર આખજ ૭૫૬૭૨૨૯૧૨૧
3 ડૉ.લીના સથુાર આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ખેરવા ૯૦૯૯૦૪૨૯૫૩
૪ ડૉ.રેખા ગો વામી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર લીંચ ૯૯૦૯૯૬૬૯૩૨
૫ ડૉ.જાગતૃી પ્રજાપતી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર આંબલીયાસણ ૭૫૬૭૮૮૯૧૪૭
૬ ડૉ.હીરલ દવે આયષુ મેડીકલ ઓફીસર છઠીયારડા ૭૫૬૭૮૮૯૧૯૧
૭ ડૉ.જયે દ્ર રાવલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર બામોસણા ૭૫૬૭૮૮૯૧૭૧
૮ ડૉ.શૈલેશ શાહ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સુઢંીયા ૭૫૬૭૮૯૩૦૧૧
૯ ડૉ.મ.ઇરફાન મ સરુી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સીપોર ૭૫૬૭૮૯૩૦૧૩
૧૦ ડૉ.ચીરાગ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કરબટીયા ૭૫૬૭૮૯૩૦૧૫
૧૧ ડૉ.રીટા પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર વલાસણા ૮૨૩૮૦૫૫૯૭૦
૧૨ ખાલી ગ્યા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર શાહપરુ વડ ૭૫૬૭૮૯૩૦૧૨
૧૩ ડૉ. પલ ઉપા યાય આયષુ મેડીકલ ઓફીસર પાછંા ૯૪૨૯૯૩૬૧૯૪
૧૪ ડૉ.કમલેશ ીમાળી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ચાણસોલ ૯૪૩૯૮૩૨૭૬૯
૧૫ ડૉ.નીલેશ મહતેા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ડભોડા ૯૦૯૯૯૬૩૭૮૦
૧૬ ડૉ.વીજય સથુાર આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ભાલસુાણા ૯૦૯૯૯૬૧૧૭૭
૧૭ ખાલી ગ્યા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર હડોલ -
૧૮ ડૉ.જયેશ ીમાળી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સદુાસણા ૯૦૯૯૯૬૧૨૫૩
૧૯ ડાર્ રવીકુમાર સી. પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સોખડા ૭૫૬૭૮૮૯૬૦૧
૨૦ ડૉ.કમલેશ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ખરોડ ૯૫૮૬૮૨૨૫૭૮
૨૧ ડૉ.િદ યા રાણા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર વસઇ ૯૯૧૩૩૮૮૬૨૪
૨૨ ડૉ.ચીરાગ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સરદારપરુ ૭૫૬૭૮૮૯૬૫૨
૨૩ ડૉ.ત ૃ તી પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર પીલવાઇ ૯૬૮૭૬૫૮૯૬૧
૨૪ ડૉ.જય ી પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર લાડોલ ૯૬૮૭૬૫૮૯૩૫
૨૫ ડૉ.દક્ષા પ્રજાપતી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ફલુ ૭૫૬૭૮૮૯૬૨૭
૨૬ ડૉ.મુ તાકઅલી પઠાણ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ગોઠવા ૭૫૬૭૮૮૮૯૬૩
૨૭ ડૉ.અમીત પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર વાલમ ૯૮૯૮૪૭૮૦૦૮
૨૮ ડૉ.અ પેશ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર દેણપ ૭૫૬૭૮૮૯૦૦૬
૨૯ ડૉ.અવતંીકા પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ઉમતા ૭૫૬૭૮૮૮૯૮૨
૩૦ ડૉ.નરે દ્ર પરમાર આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ખરવડા ૭૫૬૭૮૮૯૦૩૪
૩૧ ડૉ.રીટા પ્રીયદશીર્ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કંસારાકુઇ ૭૮૭૪૫૯૫૬૬૯
૩૨ ડૉ.મનીષા શાહ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કરણનગર ૯૯૭૯૮૪૩૬૨૫
૩૩ ડૉ.દીપક નાયક આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ખાવડ ૭૫૬૭૮૮૯૫૩૩
૩૪ ડૉ.રાજલ સતુરીયા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર મેઢા ૯૦૯૯૯૪૨૫૩૪

ા.આ.ક.ના આ.મે.ઓ. ી ની મા હતી

અ.ન.ં અિધકારી ી/કમર્ચારીનુ ંનામ હો ો હડેક્વાટર્ર અિધકારી ી/કમર્ચારી
નો મોબાઇલ ન.ં



ા.આ.ક.ના આ.મે.ઓ. ી ની મા હતી

અ.ન.ં અિધકારી ી/કમર્ચારીનુ ંનામ હો ો હડેક્વાટર્ર અિધકારી ી/કમર્ચારી
નો મોબાઇલ ન.ં

૩૫ ડૉ.વષાર્ ચૌધરી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર મેઢા આદરજ ૭૫૬૭૮૮૯૫૫૭
૩૬ ડૉ.સેજલ પારેખ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર રાજપરુ ૯૯૦૯૯૪૭૧૫૮
૩૭ ડૉ.ભરત પ્રજાપતી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સરૂજ ૯૯૦૯૯૮૧૯૩૭
૩૮ ડો.હતેલ લીં બાચીયા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ડાગંરવા ૭૫૬૭૮૮૯૫૧૬
૩૯ ડૉ.ભાવેશ પ્રજાપતી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર લાસણ ૯૦૯૯૯૬૩૭૯૪
૪૦ ડૉ.કંુજલ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કામલી ૮૯૮૦૦૪૬૮૬૨
૪૧ ડૉ.રાકેશ ચૌહાણ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ઉપેરા ૭૫૬૭૮૮૯૦૪૬
૪૨ ડૉ. રાગીણી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ઉનાવા ૭૫૬૭૮૮૯૦૬૦
૪૩ ડૉ.કૃણાલ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ભણુાવ ૮૯૮૦૦૪૬૮૬૨
૪૪ ડૉ.યોગેશ પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કંથરાવી ૯૦૯૯૦૬૪૧૬૮
૪૫ ડૉ.નેહા મલીક આયષુ મેડીકલ ઓફીસર બલોલ ૯૪૨૮૮૫૨૭૬૩
૪૬ ડૉ.મો ટી પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર મીઠા ૭૫૬૭૩૫૧૦૦૩
૪૭ ડૉ.વીજય ચૌધરી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર રાતંેજ ૯૬૮૭૬૧૦૬૨૬
૪૮ ડૉ.વીનોદ ગો વામી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર મોઢેરા ૯૯૦૯૭૪૩૬૯૭
૪૯ ડૉ.નીલમ પ્રજાપતી આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કનોડા ૮૯૮૦૦૪૬૮૬૨
૫૦ ડૉ.ચેતના ઓઝા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર નદાસા ૯૮૯૮૦૮૭૨૭૭
૫૧ ખાલી ગ્યા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર આદીવાડા -
૫૨ ડૉ.શૈલેષ ચાવડા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર સાથંલ ૯૯૦૪૪૮૪૯૯૪
૫૩ ડૉ.ભાવીતા પટેલ આયષુ મેડીકલ ઓફીસર કાસંા ૯૯૦૯૭૯૧૯૯૧
૫૪ ખાલી ગ્યા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ગાભંુ -

૫૫ ખાલી ગ્યા આયષુ મેડીકલ ઓફીસર ચાડા -



૧ ડૉ.ટી.કે.સોની મખ્ય જી લા આરોગ્ય અિધકારી મહસેાણા ૯૯૦૯૯૬૬૯૦૭
૨ ડૉ.િવ.એ.પટેલ જી લા આર.સી.એચ.અિધકારી મહસેાણા ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭
૩ ડૉ.કમલેશ પટેલ જી લા ક્ષય અિધકારી મહસેાણા ૮૯૮૦૦૪૧૦૦૧
૪ ડૉ.જી.આર.પરમાર એપેડેિમક મેડીકલ ઓફીસર મહસેાણા ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧
૫ ડૉ.જી.આર.પરમાર ક્વોલીટી એ.મેડીકલ ઓફીસર મહસેાણા ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૧
૬ ી દીપક પટેલ જી લા મેલેરીયા અિધકારી મહસેાણા ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૦

૧ ડૉ.એસ.એસ.પટેલ તાલકુા હે થ ઓિફસર મહસેાણા ૯૯૦૯૯૮૭૦૧૯
૨ ડૉ.કોકીલાબેન સોલકંી તાલકુા હે થ ઓિફસર કડી ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૮
3 ડૉ.સહુાગ ીમાળી તાલકુા હે થ ઓિફસર બેચરાજી ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૯
૪ ડૉ.શકુલાબેન રાવલ તાલકુા હે થ ઓિફસર ઉંઝા ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૬
૫ ડૉ.આર.ડી.પટેલ તાલકુા હે થ ઓિફસર િવસનગર ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૩
૬ ડૉ.હરેશ પટેલ તાલકુા હે થ ઓિફસર વડનગર ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૪
૭ ડૉ.કે.ડી.પટેલ તાલકુા હે થ ઓિફસર ખેરાલુ ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૫
૮ ડૉ.કે.ડી.પટેલ તાલકુા હે થ ઓિફસર સતલાસણા ૯૦૯૯૯૬૧૧૧૭
૯ ડૉ.િવજય પટેલ તાલકુા હે થ ઓિફસર િવજાપરુ ૯૯૦૯૯૬૬૯૧૭

તા કુા હ થ ઓફસર ીઓ ની મા હતી

અ.ન.ં અિધકારી ી/કમર્ચારીનુ ંનામ હો ો હડેક્વાટર્ર અિધકારી ી/કમર્ચારીનો મોબાઇલ ન.ં

લા હ થ ઓફસર ીઓ ની મા હતી
અ.ન.ં અિધકારી ી/કમર્ચારીનુ ંનામ હો ો હડેક્વાટર્ર અિધકારી ી/કમર્ચારીનો મોબાઇલ ન.ં



૧ ડૉ.નીતેશ મોદી અબર્ન હે થ ઓિફસર મહસેાણા માનવ આ મ ૯૬૮૭૬૭૨૬૯૬
૨ ડૉ.નેહા મલીક અબર્ન હે થ ઓિફસર મહસેાણા નાગલપરુ ૭૫૬૭૯૫૮૪૨૬
૩ ડૉ.નરદ્ર પરમાર અબર્ન હે થ ઓિફસર લાખવડી ભાગોળ ૭૫૬૭૮૮૯૦૩૪
૪ ડૉ.ભાવેશ પટેલ અબર્ન હે થ ઓિફસર કડી ૯૯૦૯૯૬૬૯૭૧
૫ ડૉ.પ્રિતક પટેલ અબર્ન હે થ ઓિફસર િવજાપરુ ૯૯૦૯૯૬૬૯૭૦
૬ ડૉ.િદપક . પટેલ અબર્ન હે થ ઓિફસર ઉંઝા ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૯
૭ ડૉ.સોહલે રંગરેજ અબર્ન હે થ ઓિફસર િવસનગર ૯૯૦૯૯૬૬૯૬૭
૮ ડૉ.યોગેશ પટેલ અબર્ન હે થ ઓિફસર વડનગર ૯૯૦૯૯૮૭૦૨૩
૯ ડૉ.જયેશ એ. ીમાળી અબર્ન હે થ ઓિફસર ખેરાલુ ૯૯૦૯૯૬૧૨૫૩

અબન  હ થ ઓફસર ીઓ ની મા હતી

અ.ન.ં અિધકારી ી/કમર્ચારીનુ ંનામ હો ો હડેક્વાટર્ર અિધકારી ી/કમર્ચારીનો મોબાઇલ ન.ં



પત્ર-ર૧ 

�લ્લાનર સલટાનરીલમા�ન 
અ.

ા.ં 

અિઘ્લર��ુરંાલી ાોદો ઓટ�સાોરટોાર 

ાબંર 

ીોબલ્રાબંર ઘર�ુરંસરાલ�ુ ં

૧ ડાર. ક�.�. ત્રીવે �/ચા ના.૫.પા.િન. �.પ.ં મહ�સાણા. ૨૨૨૪૮૧ ૯૮૭૯૪૩૮૬૯૧ રગર-ર �લ્ા પચંાાય કરાાસર 

મહ�સાણા 

૨ ડાર. સ્.�. ચૌઘરે ના.૫.પા.િન.  

ઘ.૫.�.ુાોજના મહ�સાણા 

૨૯૨૨૩૩ ૯૪૨૯૦૫૯૧૮૨ ૪૨, ાોગી�ર સોસાાાે, નાગ્�રુ, 

મહ�સાણા. 

૩ ડાર. ડે.એ્. ઉપાઘાાા મ.૫.પા.િન. ઘ.૫.�.ુાોજના મહ�સાણા ૨૯૨૨૩૩ ૯૮૨૫૩૨૮૬૫૦ એ/બ્-૧૪ અકરઘામ મ ી્ા, મા્ 

ગોડાઉન રોડ, મહ�સાણા. 

૪ ડાર. ડે.સ્. ૫ા�્ મ.૫.પા.િન., એ.ડે.આઇ.નો મહ�સાણા ૨૯૨૨૩૩ ૯૯૭૯૬૧૪૧૮ મહ�સાણા. 

૫ ડાર. ડે.સ્. ૫ા�્ ઇ/ચા મ.૫.પા.િન. મરઘા િરકાસ ઘાક 

મહ�સાણા 

૨૫૩૫૩૩ ૯૯૭૯૬૨૧૪૧૮ મહ�સાણા 

૬ ડાર. પ્.સ્. જોષ્ ના.પ.પા.િન., રીા પો્્ક્્ન્ક 

્ાખરડ 

 ૯૮૨૫૭૬૦૬૧૦ સરાગય બંં ્ોલ, રામોસણા જકાય 

નાકા પાસી, મહ�સાણા. 

૭ ડાર. ર્.આર. ૫ા�્ મ.૫.પા.િન., રીા પો્્ક્્ન્ક 

્ાખરડ 

 ૯૮૨૫૩૪૫૭૯૪ મહ�સાણા. 

 
 
 
 
 
 
 
 



પત્ર-ર૩ 

�લ્લીલરં૫�પુલ્ારશલખલર�થલરરલજયર્કલાનર્ કર�રા �્ાલરનલાાોાનરિન � 
અ.

ા.ં 

�લ�ુ્ ો નલાાાનરિન � નલાાર્ઇરસ ંથલ�ુરં ક નલાજાનરટલળનણનાનર

િન � 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ મહ�સાણા �૫ ��.ર�. ૭૦૭૫ (ડા�)ુ �.પ.ં મહ�સાણા, ૫�પુા્નશાખા  
2 મહ�સાણા �૫ �સ્બ્ ૯૪૩૭ ૫�રુોગ સશંોઘન અિઘકારે મહ�સાણા  

૩ મહ�સાણા �૫ �� ર�. ૫૧૪ નાાબ ૫�પુા્ન િનાામકશ્, ઘ.૫.�.ુ ાોજના મહ�સાણા.  

૪ મહ�સાણા �૫ �� ર�. ૭૨૭ નાાબ ૫�પુા્ન િનાામકશ્, ઘ.૫.�.ુાોજના મહ�સાણા.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�લ્લરપ ંલય�રીાહસલણલરા �્ાલર૫��ુ મ્તસલરઅિઘ્લર��નાનરીલમા�નરદશલદનારુ૫ત્ર  
અ.ા ં ાલી ૫�દુનલખલાલ�ુરંાલી �લ�ુ્ ો ીોબલઇ્રાબંર રાહઠલણ�ુરંસરાલ�ુ ં

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ ડાર.એ.એ.પા�્ (ચા�) મહ�સાણા મહ�સાણા ૯૮૨૫૦૬૮૫૯

૭ 

૭૧, ઘરય્ ર�સ્ડનસ્, િરસનગર રોડ �લા 

૨ ડાર.ર્.�.૫ા�્ જોાાણા મહ�સાણા ૯૪૨૭૦૦૩૦૨

૩ 

એ-૫, કૌશલા બંં ્ોલ, નાન્કડે રોડ, કડે. 

૩ ડાર. એ.એ. ૫ા�્ો યારડેાા મહ�સાણા ૯૮૨૫૦૬૮૫૯

૭ 

૭૧, ઘરય્ ર�સ્ડનસ્, િરસનગર રોડ, �લા 

૪ ડાર. �.ર્. ૫ા�્ ્ાઘંણજ મહ�સાણા ૯૮૨૪૮૨૮૮૭

૨ 

૨૬, િસઘઘરાજનગર સો. રાઘન�રુ રોડ, િરસનગર. 

૫ ડાર. એમ.ક�. ૫ા�્ રડનગર રડનગર ૯૪૨૯૧૫૫૫૯

૧ 

એ-૪, સરકારે રસાહય, રડનગર 

૬ ડાર. �.�. ઓલા મીઘાઅ્્ાાસણ મહ�સાણા ૯૯૭૯૬૩૨૭૬

૬ 

૩૯, શ�કય�ૃપા બંં ્ોલ, ચરી્્નગર, એરોડામન્ પાપા, 

રાઘન�રુ રોડ. 

૭ ડાર. એસ.આઇ.૫ા�્ િરસનગર િરસનગર ૯૪૨૭૦૪૯૦૬

૩ 

૧૭, સસંકાર સો. ગાાત્ મ�ંવર પાસી, િરસનગર. 

૮ ડાર. ક�.ક�. ૫ા�્ �ય્રાસણા િરસનગર ૯૫૩૭૭૭૩૦૬

૩ 

૨૩, મોઢ�રા નગર સો. ્કેપાકરન્ પાપા, મહ�સાણા. 

૯ ડાર. પ્.એમ. ૫ા�્ રંગ�રુ િરસનગર ૯૮૨૪૯૫૩૮૮

૧ 

૧૦, �બારાડે�,ુ  ગાાત્ મ�ંવર પાપા, િરસનગર. 

૧૦ ડાર. બ્.એ. પ્૫િય રા્મ િરસનગર ૯૯૦૯૦૨૩૯૮

૨ 

૫૩, શિન બંં ્ોલ, થ્ોાા રોડ, િરસનગર. 

૧૧ ડાર. �.ક�. ૫ા�્ ઘામણરા િરસનગર ૯૮૨૫૪૦૬૬૧

૫ 

એ/૬, �૫ુર �કુન બંં ્ોલ િરસનગર. 



૧૨ ડાર. એમ.ર્. પ્સાણ્ાા ડભોડા ખીરા� ુ ૭૫૬૭૦૨૪૪૨

૧ 

�.ુ ર�ુ્ �રુ, યા. ખીરા� ુ

૧૩ ડાર. એ.એસ. રાર્ �ુડા-(અ.્) ખીરા� ુ ૯૯૨૪૮૬૮૮૮

૭ 

�.ુપો. �ુડા, યા.ખીરા� ુ

૧૪ ડે.એમ.બ્. ૫ા�્ ખીરા� ુ ખીરા� ુ ૯૮૨૫૩૭૬૬૦

૩ 

૪૮, શાામ િરહાર ર�સ્ડ�નસ્, કાસંા રોડ, િરસનગર. 

૧૫ ડાર. એમ.એચ. ૫ા�્ મઢાસણા ખીરા� ુ ૯૪૨૮૬૬૫૩૫

૮ 

�.ુ મઢાસણા, યા. ખીરા�.ુ 

૧૬ ડાર. બ્.એમ.વ�સાઇ (ચા�) સય્ાસણા સય્ાસણા ૯૪૨૬૪૩૬૦૯

૫ 

િરસામો મામર-સય્ાસણા 

૧૭ ડાર. બ્.એમ. વ�સાઇ ભા�સુણા (અ.્) સય્ાસણા ૯૪૨૬૪૩૬૦૯

૫ 

િરસામો મામર-સય્ાસણા 

૧૮ ડાર. આર.એમ. ૫ા�્ �લા �લા ૯૯૧૩૧૭૦૬૯

૬ 

૨૧, ��ુષોયમ નગર સો. �લા. 

૧૯ ડાર. એ.ર્. ૫ા�્ �ણુક �લા ૯૯૦૪૭૧૨૮૯

૫ 

ચૌ.્ર� ક�શર, �થુારેાા, ��ુઢાારોડ� ્

૨૦ ડાર. એ.સ્. ૫ા�્ િર્�રુ િર્�રુ ૯૯૭૯૩૧૬૮૫

૦ 

૯-૧૦૧્ �કુન આઇ એપાારમીના, મ્ડ્ હોા્ સામી, ગાઘં્નગર. 

૨૧ ડાર.એસ.પ્. ૫ા�્ રસાઇ િર્�રુ ૯૯૨૫૩૧૩૭૫

૭ 

ગોલારેાા, ૫�વુરાખાના જોડ�, �ાામા ં

૨૨ ડાર. બ્.ડે.અમ્ન �ુકરરાડા િર્�રુ ૯૪૨૮૩૫૭૭૨

૩ 

૫�વુરાખાના કરાાસર �ુકરરાડા 

૨૩ ડાર. એ.આર. ૫ા�્ વગારાડેાા િર્�રુ ૮૩૪૭૧૫૮૬૩

૪ 

ડે-૩૪્ ર્આઇપ્ નગર, મોઢ�રા રોડ, મહ�સાણા. 

૨૪ ડાર. આર.�.૫ા�્ ્ાડો્ િર્�રુ ૯૫૩૭૧૨૯૩૦

૫ 

�.ુ બા�ુ�રુા, યા. િરસનગર 



૨૫ ડાર. એસ.આર. ૫ા�્ (ચા�) કડે કડે ૯૪૨૬૩૭૪૫૪

૦ 

�.ુપો. કરણનગર, યા. કડે. 

૨૬ ડાર. એસ.આર. ૫ા�્ કરણનગર કડે ૯૪૨૬૩૭૪૫૪

૦ 

�.ુપો. કરણનગર, યા.કડે. 

૨૭ ડાર. આર.એસ.૫ા�્ મીડા આવરજ કડે ૯૯૨૪૭૭૭૪૭૬ મીડાઆવરજ, યા. કડે. 

૨૮ ડાર. એન.એન. ૫ા�્ રાજ�રુ (અ.્) કડે ૯૪૨૮૩૮૪૪૧

૫ 

ખોડેાાર૫�, �.ુપી. રાજ�રુ 

૨૯ ડાર. ર્.પ્. કારીચ્ાા ખારડ કડે ૯૪૨૮૪૮૯૫૭

૯ 

�.ુ ખારડ, લા્ોડેાારાસ, યા. કડે. 

૩૦ ડાર. એસ.આઇ. ૫ા�્ બીચરા� બીચરા� ૯૯૭૯૧૩૩૨૦

૭ 

૧૨, સોમી�ર બંં ્ોલ, ા�કુો પાા� પ્ોાન્ સામી, મહ�સાણા. 

૩૧ ડાર. ક�.એમ. ૫ા�્ મોઢ�રા બીચરા� ૭૫૬૭૮૫૧૯૨

૭ 

�.ુપો. મોઢ�રા, યા. બીચરા�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

�લ્લરપ ંલય�રીાહસલણલરા �્ાલર૫�ઘુારિાર�ક્�નાનરીલમા�નરદશલદનારુ૫ત  ્
અ.ા ં ૫�ઘુારિાર�ક્�ન�ુરંાલી હ્ન્�ુરં થળ હ્ન્ાનરિન � �લ�ુ્ લ�ુરંાલી ીોબલઇ્રાબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ શ્ �.પ્. મોવે �બ્્ાાસણ પા.૫.સા.ક�ન્ મહ�સાણા સ્, ૩૬-વરકાર સો.થ્ોાા રોડ, �.ુપો.યા. િરસનગર રોડ 

૨ શ્ પ્.ક�. ૫ા�્ મોાેવાઉ પા.૫.સા.ક�ન્ મહ�સાણા રર, ��ુષથરનગર સો.ઓમ કા્ી�ર મહાવ�રના મ�ંવર પાસી, દારકા�રુે મ્ીા રોડ, રાઘન�રુ. 

૩ શ્ એસ.બ્.૫ા�્ મીઉ પા.૫.સા.ક�ન્ મહ�સાણા ૧, સહજર્્ સો.., રાઘન�રુ રોડ, મહ�સાણા. 

૪ શ્ એ.સ્.ઠાકોર કાોસણ પા.૫.સા.ક�ન્ મહ�સાણા �રુ�ખાનગર, માનર આશમ ચાક�ડે, મહ�સાણા. 

૫ શ્ એ.આર.૫ા�્ બ્ો્ પા.૫.સા.ક�ન્ મહ�સાણા ડે-૫૧, ર્.આઇ.પ્.નગર, મોઢ�રા રોડ, મહ�સાણા-૨ 

૬ શ્ �.ર્. િમ�્ �રુજ પા.૫.સા.ક�ન્ કડે �.ુપો. ગોઠરા, યા. િરસનગર. 

૭ શ્ એસ.ડે. કા૫ડેાા થોા પા.૫.સા.ક�ન્ કડે થોા, યા.કડે. 

૮ શ્ એમ.આઇ. પ્૫િય ડાગંરરા પા.૫.સા.ક�ન્ કડે �.ુ ઉમાનગર, પો. નવંાસણ, યા. કડે. 

૯ ખા્્ ઇ.ચા/શ્ એસ.ડે. કા૫ડેાા ચં્ ાસણ પા.૫.સા.ક�ન્ કડે --- 

૧૦ શ્ ડે.પ્. ૫ા�્ અગો્ પા.૫.સા.ક�ન્ કડે �.ુપો. કો્ાવ, યા. કડે. 

૧૧ ખા્્ ઇ.ચા/શ્ એ.આર. રબારે �્ાસણ કે.િર્ીજ ક�ન્ કડે --- 

૧૨ શ્ એમ.બ્. ૫ા�્ ક�ા્ કે.િર્ીજ ક�ન્ કડે બ્-૬૧, િય�૫િય શાહેબાગ ાાઉનશ્૫ મહ�સાણા. 

૧૩ શ્ એ.આર. રબારે ર�ુ કે.િર્ીજ ક�ન્ કડે �.ુ ર�ુ, યા. કડે. 

૧૪ શ્ આર.સ્. ચૌઘરે આવેરાડા પા.૫.સા.ક�ન્ બીચરા� પા.૫.સા. ક�ન્, આ�વરાડા. 

૧૫ શ્ એચ.એ. ૫ા�્ કનોડા શાખા ૫� ુવરાખા� ુ બીચરા� બ્-૧૫, ય્�૫િય �કુન બંં ્ોલ, રાઘન�રુ રોડ, મહ�સાણા. 

૧૬ શ્ એ.એચ. ગઢર્ વ�થ્્ કે.િર્ીજ ક�ન્ બીચરા� ૯-િશરમ બંં ્ોલ, �.ુપો. બીચરા�. 

૧૭ શ્ �.પ્. ઠાકોર રણપોડ�રુા પા.૫.સા.ક�ન્ �લા �.ુપો. ગોઠરા, યા. િરસનગર. 

૧૮ શ્ આર.બ્. ૫ા�્ �ુવંર�રુ પા.૫.સા.ક�ન્ િર્�રુ �.ુ મણ્�રુ, યા. િર્�રુ. 

૧૯ શ્ પ્.એન. ૫ા�્ બ્્્ાા કે.િર્ીજ ક�ન્ િર્�રુ �.ુ બ્્્ાા, યા. િર્�રુ. 

૨૦ શ્ એચ.બ્. પ્૫િય બામંણરા શાખા ૫� ુવરાખા�ુ ં િર્�રુ ૨૬, સતામીર સો. કાસંા અની એ િરસયાર િરસનગર. 

૨૧ શ્ બ્.આર. ૫ા�્ ઉવ્�રુ પા.૫.સા.ક�ન્ િરસનગર ૨૬, �ુ્ પાકર સો.�.ુ �ુકરરાડા. 

૨૨ શ્ એસ.એમ. ૫ા�્ વ�ણ૫ પા.૫.સા.ક�ન્ િરસનગર એ-૩૦્ �કુન બંં ્ોલ, િરસનગર 

૨૩ ખા્્ ઇ.ચા/શ્ એસ.એમ. ૫ા�્ ઉમરે પા.૫.સા.ક�ન્ સય્ાસણા --- 

૨૪ શ્ એન.એ. ૫ા�્ હડો્ પા.૫.સા.ક�ન્ સય્ાસણા બ્-૪્ સોના બંં ્ોલ, કાસંા અની િરસનગર. 



૨૫ ખા્્ ઇ.ચા/શ્ એન.એ. ૫ા�્ ઉઢાઇ પા.૫.સા.ક�ન્ રડનગર --- 

૨૬ શ્ એમ.એ. ૫ઠાણ �ુ્ યાન�રુ કે.િર્ીજ ક�ન્ રડનગર �.ુ૫◌ો. �ું્ , યા. િરસનગર. 

૨૭ ખા્્ ઇ.ચા/શ્ એમ.એ. ૫ઠાણ ચાડા પા.૫.સા.ક�ન્ ખીરા� ુ --- 

૨૮ ખા્્ ઇ.ચા/શ્ �.પ્. ઠાકોર મડંા્્ પા.૫.સા.ક�ન્ ખીરા� ુ --- 

પત્ર-ર૬ 
રારાલોડા અિય��ૃષા, �રૂ �ર્ ૫રે�સથય્ રખયી ૫�પુા્ન ખાયાન્ કામગ્રે માા� યા�કુા વેઠ ્ાાલન અિઘકારેન્ ાાવે. 

અ.

ા.ં 

�લ�ુ્ લ�ુરંાલી ૫�રુદનલખલાલ�ુરંાલી ૫��ુ મ્તસલર

અિઘ્લર��ન�ુરંાલી 

ીોબલ્રાબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ મહ�સાણા મહ�સાણા ડાર. એ.એ. ૫ા�્ ૯૮૨૫૦૬૮૫૯૭ 

૨ જોાાણા જોાાણા ડાર. ર્.�. ૫ા�્ ૯૪૨૭૦૦૩૦૨૩ 

૩ રડનગર રડનગર ડાર. એમ.ક�. ૫ા�્ ૯૪૨૯૧૫૫૫૯૧ 

૪ િરસનગર િરસનગર ડાર. એસ.આઇ. ૫ા�્ ૯૪૨૭૦૪૯૦૬૩ 

૫ ખીરા� ુ ખીરા� ુ ડે.એમ.બ્. ૫ા�્ ૯૮૨૫૩૭૬૬૦૩ 

૬ સય્ાસણા સય્ાસણા ડાર. બ્.એમ. વ�સાઇ ૯૪૨૬૪૩૬૦૯૫ 

૭ �લા �લા ડાર. આર.એમ. ૫ા�્ ૯૯૧૩૧૭૦૬૯૬ 

૮ િર્�રુ િર્�રુ ડાર. એ.સ્. ૫ા�્ ૯૯૭૯૩૧૬૮૫૦ 

૯ કડે કડે ડાર. એસ.આર. ૫ા�્ ૯૪૨૬૩૭૪૫૪૦ 

૧૦ બીચરા� બીચરા� ડાર. એસ.આઇ. ૫ા�્ ૯૯૭૯૧૩૩૨૦૭ 
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