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પ્રકરણ -૧–  

પ્રસ્િાવના 

         આપિી ગમે ત્યાર ેત્રાટકી શકે છે. િે નાના પાયે અગર મોટા પાયે હોઇ શકે છે. 

આ સમયે જાન માલ નું નુકશાન ઓછામાં ઓછંુ થાય િે માટે સજજિા અને આયોજનની 

જરૂર પડે છે. એવું નથી કે કુદરિી આપતિઓ આપણા માટે કોઇ નવી કે અજાણી બાબિ. 

છે. આ અગાઉના સમયમાં પણ આપણે વઘિી કે ઓછી સફળિા સાથે આપિીઓનો 

સામનો કયાય જ છે.પરંિું ઇતિહાસ ઉપર નજર નાખીએિો ભુિકાળમાં આખીને આખી 

સંસ્કૃતિઓના ઉન્મૂલન થી માંડીને આવી ઘણી આફિોમાંથી ઘણું બઘુ બચાવી લેિી 

આઘુતનક માનવ જાતિ સમક્ષ છે. કુદરિી આપતિઓ મોટા ભાગે સંપૂણય પણે કયારયે 

તનવારી શકાિી નથી.પરંિું િેનાથી થિી અસર િથા નુકશાનમાં ઘટાડો જરૂરથી કરી 

શકાય છે.  

૧.૧ પ્લાનનું આયોજન : 

       જીલ્લા આપતિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મુખ્ય 11 તવભાગ અને પતરતશષ્ટ 11 માં 

વહેંચાયેલો છે. મુખ્ય તવભાગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.  

• પ્રસ્િાવના, સંકલ્પના અને નીતિ 

• જોખમ અને સંવેદનશીલિા પૃથકકરણ (HRVA) 

• પૂવય ચેિવણી, રાહિ અને પુન:સ્થાપન કામગીરી  

આ યોજનામાં વપરાયેલા શબ્દો પ્રયોગો, ગુજરાિ રાજય આપતિ 

વ્યવસ્થાપન સિાંમંડળ અતિતનયમમાં વ્યાખ્યાતયિ કરલે છે, અને વાપરલે 

છે િે શબ્દ પ્રયોગોને સુસંગિ છે.  

૧.૨  હેિુ  :   

આ લેખથી   જીલ્લામાં આપતિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી આઘારભુિ માતહિીની 

જોગવાઇ કરી છે,. 

• તવતવઘ આપતિઓ અંગે જીલ્લાના નાગતરકો માટેના જોખમો અને સંવેદનશીલિા 

વ્યાખ્યાતપિ કરી છે,. અને  

• જીલ્લામાં સંભતવિ આપતિઓની અસર તનવારવા/ટાળવા અથવા િેના શમન 

માટે આવા પક્ષકારોએ લેવાના પગલા વ્યાખ્યાતયિ કયાય છે.  

સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપતિઓના પ્રતિભાવમા ં મુખ્ય અને સહાયક 

પક્ષકારોની ભુતમકા અને જવાબદારીઓની તવગિો આપી છે. આવી યોજનાઓ  

A. િાલુકા સ્િર.ે,  

B. જીલ્લામાં આવેલા મહત્વના ઔદ્યોતગક સ્થાનો માટે.,  

ચોકકસ આપતિ પ્રતિભાવ કામગીરી કઇ રીિે પૂણય થશે િે બાબિની 

પ્રમાણભૂિ સંચાલન કાયયરીતિ (SOP) મારફિ તવકસાવવામાં આવેલી છે. 
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પ્રમાણભૂિ સંચાલન કાયયરીતિનો મુકરર અથવા સહાયક કાયો અને 

પક્ષકારોની જવાબદારી છે.  

૧.૩. સિામંડળ અને જવાબદારીઓ  :   

                              જીલ્લા માટેની જરૂરીયાિો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના ગુજરાિ 

આપતિ વ્યવસ્થાપન સિામંડળ અતઘતનયમના સિાતઘકાર હેઠળ સદરહુ અતઘતનયમથી 

કલેકટરને આપતિની અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના પ્રયાસોમાં અન્ય પક્ષકારોનો 

સહકાર અને સહાય સુતનતિિ કરવા માટે અતઘકૃિ કરવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને 

કલેકટર અને સામન્ય રીિે સરકારના સિાંમંડળો, ગુજરાિ રાજય આપતિ વ્યવસ્થાપન, 

રાહિ કતમશનર અને જરૂર જણાયે અન્ય જાહેર િેમજ ખાનગી પક્ષકારોની સહાયથી 

જીલ્લાને પ્રતિકુળ અસર કરિા જોખમો અને આપતિઓના વ્યવસ્થાપન માટે જવાબદાર 

છે. કલેકટર અને  અન્ય પક્ષકારોની ભુતમકા, જવાબદારી અને ફરજો અતિતનયમમાં 

તવગિવાર જણાવવામાં આવી છે અને િેને યોજનાના ભાગરૂપે ગણવામાં આવ ેછે.   

૧.૪. આપતિ વ્યવસ્થાપનની સંકલ્પના :  

આપતિઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલાનું અમલીકરણ 

અને આયોજન.  

I. આપતિ તવનાશકિા અથવા પતરણામો ઘટાડવાની  

II. આકતસ્મકિા અને આપતિઓ માટેની સજજિાની  

III. આપતિની અસરોના મૂલ્યાંકનની  

   િમામ પ્રકારના જોખમ વ્યવસ્થાપન અને અતઘકાતરિાના તવચારથી આપતિ 

વ્યવથા આયોજન અને પ્રયાસો માટેનો પાયો પૂરો પાડે છે. િમામ પ્રકારના જોખમ 

વ્યવસ્થાપનમાં, જીલ્લાને અસર કરિા સંભતવિ િમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા 

કરવા માટેના આયોજનની તવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

  અતઘકાતરિા એટલે નાગતરકોના જીવન અને જીવનતનવાયહને ખિરામાં મૂકે િેવા 

િમામ જોખમો અને આપતિઓને પહોચંી વળવા માટે દરકે નાગતરકોને તશક્ષણ, િાલીમ 

અને સહાયથી સમક્ષ બનાવવો. આવી અતઘકાતરિ એ આપતિની િજવીજ કરવા માટેની 

સંપૂણય જવાબદારી કોઇ વ્યતકિમાં િબદીલી નથી પણ આપતિની અસર ઘટાડવા અથવા 

િેને મયાયતદિ કરવા માટે જરૂર સાઘનો અને સહાય દરકે વ્યતકિ ઘરાવે છે િેવું સુતનતિિ 

કરવા માટેના અંતિમ પ્રયાસો છે.  

૧.૫    આપતિ વ્યવસ્થાપનનો અતભગમ:-  

ગુજરાિ સરકાર આપતિ વ્યવસ્થાપન પ્રત્યે સવયગ્રાહી અતભગમ િરાવ ેછે. 

આપતિની અસરો ઘટાડવાની કામગીરી બે તવસ્િૃિ ક્ષેત્રોમાં તવભાજીિ કરવામાં 

આવી છે.  

I. િાત્કાતલક શરૂ થિી આપતિની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપતિની િીમી 

શરૂઆિ વખિે િેના પ્રતિભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જરૂરી હોય િેવા 

આયોજન અને પગલાને કેન્રમાં રાખીને ચેિવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન  

II. જોખમો અથવા િોળાઇ રહેલી આપતિઓના કારણે અથવા અસરો, તનવારણ 

અથવા નાબૂદ કરવા માટે આયોજનો અથવા પગલાઓન ે કેન્રમાં રાખીને શમન, 
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સજ્જિા અને તનવારણ, આપતિ વ્યવસ્થાપનનો સમગ્ર અભગમ ૬ (છ) ઘટડો પર 

આિાતરિ હોય છે. 

III. જોખમો અને સંવેદનશીલિાનુ ચોકકસાઇપૂવયક મૂલ્યાકંન (HRVA)  

IV. આયોજન અને સાિનોની પયાયપ્ત ફાળવણી 

V. ક્ષમિા તનમાયણ અને િાલીમ 

VI. પયાયપ્ત પ્રાતપ્તસ્થાનોની જોગવાઇ  

VII. સામાન્ય ભુતમકા અને જવાબદારીને (સામાન્ય રીિે) અનુરૂપ હોય િેવી આપતિ 

વ્યવસ્થાપન ભુતમકા અને જવાબદારીની સોપંણી અને. 

VIII. આપતિ વ્યવસ્થાપન ઉદે્દશોન ે પતરપૂણય કરવા માટેનુ તવતબન્ન કાનુની અન ે

કાયયલક્ષી વ્યવસ્થાિંત્રનો ઉપયોગ.  

૧.૬ નીતિ અને જવાબદારીઓ :-   

૧.૬.૧     ચેિવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન:-  

   ચેિવણી, સહાય અને પુન:સ્થાપન પગલાનો ધ્યેય આપતિને લીિે જાનમાલની 

હાની અને હાડમારી ઘટાડવાનો છે. જીલ્લા સ્િરના આયોજન અને પ્રમાણભુિ સંચાલિ 

કાયયરીિી (SOP)  હાતન અને હાડમારી તનવારવા અથવા ઘટાડાવા માટે ચેિવણી, સહાય 

અને પુન:સ્થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ જોગવાઇ કરી છે.  

   પૂવયચેિવણી, સહાય અને પૂવયવિ તસ્થિી માટેન ુ કેન્રતબંદુ જીલ્લા કલેકટર છે જ ે

જીલ્લાની અંદરના આવા પ્રયાસોમાં તદશાશૂચન અને સંકલન કરિા હોય છે. ક્લેકટર 

ચેિવણી, સહાય અને પૂવયવિ તસ્થતિનુ સંકલન કરવા માટે આસપાસના જીલ્લા, ગુજરાિ 

રાજય આપતિ વ્યવસ્થાપન સંિામંડળ (જી.એસ.ડી.એમ.એ) અને મહેસુલી તવભાગ સાથે 

એવી પ્રવૃતિઓને સંકલન માટે જવાબદાર છે,  

   કલેકટર, આપતિના સમયગાળામાં સહાય, પૂવયવિ તસ્થતિ અને પુનવયસન માટેની 

લાંબા ગાળાની યોજનાઓ તવકસાવવા માટે પણ વિુ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમાં 

ભતવષ્યની આપતિઓની અસરો ઘટાડવા માટેના અને નીતિ અને અમલીકરણ અનુસાર 

ગુજરાિ રાજય આપતિ વ્યવસ્થાપન સંિામંડળ સાથેના સંકલનના પગલાનો સમાવેશ થાય 

છે.  

 

 

 

૧.૬.૨    શમન, સજજિા અને તનવારણ:-  

   શમન, સજજિા અને તનવારણ પગલા આપતિની સંભતવિિા ઘટાડવા (જોખમ 

અલ્પીકરણ) માટે અથવા શકય આપતિમાંથી ઘારલેા નુકશાનનુ પ્રમાણ (સંવદનશીલિા 

અલ્પીકરણ) માટે આપતિની અગાઉથી જ લેવાના હોય છે. સંવદનશીલિા ઘટાડવાની 

બાબિને ખિરા અલ્પીકરણ કરિા પણ વિુ અગ્રિા આપવામાં આવ ેછે. જીલ્લો ખિરો અને 

સંવદનશીલિા ઘટાડવા માટે ચાર વ્યવસ્થાિંત્ર (એક અથવા ચાર) રાખી શકે છે.  

I. જીલ્લામાં શમન, સજજિા અને તનવારણ રોકાણ માટેનુ લાંબા ગાળાનુ આયોજન  
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II. તવતનયમો ખાસ કરીને બાંિકામ અને સલામિી તનયમો અને જમીન ઉપયોગ 

પ્લાનની અમલ બજવણી  

III. તવકાસ યોજનાઓની સમીક્ષા અને મૂલ્યાંકન, જોખમો અને સંવદનશીલિા ઘટાડવા 

માટેની રીિો નકકી કરવા માટેની પ્રવૃતિઓ  

IV. ચેિવણી, રાહિ અને પૂવયવિ તસ્થતિ સહાયની જોગવાઇ સતહિ  ક્ષમિાતનમાયણ 

અને જોખમો િેમજ સંવેદનશીલિા સામાજીક સ્િર ેઓળખી કાઢવા.  

A. કલેકટર, તજલ્લા તવકાસ અતિકારીની સહાય લઇને ઉપર જણાવેલા 

વ્યવસ્થાિંત્રનો ઉપયોગ કરીને શમન, શજજિા અને તનવારણને લગિી 

તવકાસ યોજનાઓ અને પ્રવૃતિઓ માટે જવાબદાર છે.  

B. જોખમ અને સંવેદશીલિાની વચગાળાની આકારણીના આિાર,ે શમન, 

સજજિા અને તનવારણ માટે જીલ્લો નીચેના ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્રીિ કરશે.  

૧.  જીવનજરૂરી પુરવઠા પધ્ધ્િી પુન:સ્થાતપિ કરવુ. (પાણી,વીજળી અને સંચાર 

વ્યવસ્થા)  

૨.  આરોગ્ય સંભાળ, સવલિો, શાળા અને રસ્િાઓ પર આપતિની અસરો 

ઘટાડવી.  

           ૩. પુર સંભતવિ તવસ્િારોમાં સંવદનશીલિા ઘટાડવી. 

           ૪. ચ્રક્રવાિથી થિી સંવદનશીલિા ઘટાડ્વી. 

૧.૭. યોજના િૈયાર કરવા બાબિ અને સુઘારણા   

જીલ્લા કલેકટર, તવભાગ અને જીલ્લામાંની બીજી સંસ્થાઓના સહયોગથી, જીલ્લા 

આપતિ વ્યવસ્થાપન યોજના િૈયાર કરવા માટે અને િેમા ં સુઘારા/ફેરફાર કરવા 

માટે જવાબદાર છે. 

I. કોઇ જોખમમાં મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

II. કોઇ મોટી આપતિ બાદ શીખવા મેળલા પાઠ પરથી, અથવા 

III. યોજનામાં વ્યાખ્યા કરલેી સંસ્થામાં મહત્વનાં ફેરફાર અથવા કાયયતવશેષ દળ (Task 

Force) ના પ્રાથતમક સભ્યોની જવાબદારીમાં થિા મહત્વના ફેરફાર થાય ત્યાર.ે 

IV. કોઇ જોખમના પ્રકારમાં મહત્વનો ફેરફાર થાય ત્યાર ે 

V. કોઇ મોટી આપિી પછી મળેલા બોિપાઠના આઘાર ે 
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પ્રકરણ-૨ 

સંકટ, જોખમ તન:સહાયિા અન ેક્ષમિા (HRVC) 

આંકલન 

મહેસાણા જીલ્લા માટે જોખમ અને સંવેદનશીલિા 

વગીકરણ 
 
 જમેાં આપતિનો ખિરો િોળાઇ રહેલો હોય એવા અનેક જોખમોનો 

સામનો મહેસાણા જીલ્લો કર ે છે. ખિરો (જોખમ) અને સંભતવિ અસર 

(સંવેદનશીલિા) જ ેખરખેર આવા જોખમોમાંથી પેદા થિા હોય છે જ ેસમગ્ર 

રાજ્યને અસર કરિી ઘટનાઓ કરિા પણ એકાદ ગામ માટે થિી નાની 

ઘટનાની અસરની માત્રા વિાર ેથાય છે. 

 નીચે દશાયવેલ કોષ્ટકમા ં મહેસાણા જીલ્લાના જોખમો, ખિરા અને 

આપતિની અસરના તવષ્લષેણના પતરણામોનો ટંુકસાર દશાયવવામા ં આવ્યો 

છે. આ તવ સ્લેષણના આંકડા એવું દશાયવે છે કે મહેસાણા જીલ્લા સ્િર ે

કરવાના આપતિ આયોજનમા ં ચક્રવાિ અને દતરયાઇ દુિયટ્ના માટેના 

કાયયલક્ષી પ્રતિભાવ િરફ ધ્યાન પ્રથમ કેન્રીિ કરવુ ં જોઇએ. આવી ઘટના 

માટેનો કાયયલક્ષી પ્રતિભાવ પૂર, કરાના િોફાન અને બંિ િૂટવાની ઘટનાના 

પ્રતિભાવ સાથે સંકળાયેલો છે. આપતિની આવી ઘટનાઓના ચોક્ક્સ 

પ્રતિભાવનો ભાગ ઔિોતગક અકસ્માિો મહત્વના આંિરમાળખાની 

તનષ્ફળિા અને મકાન િૂટી પડવાની ઘટનાઓમા ં  પણ ઉપયોગ કરી શકાય 

છે. 

      દુષ્કાળ િેલ ઢોળાવાની અને જહાજ ડુબવા ઘટના માટે ખાસ 

યોજનાઓ અતસ્િત્વમાં છે.  રાસાયતણક અને ઔિોતગક અકસ્માિોની 

િજવીજ કરવી અન ેઆવા જોખમો તનવારણ માટે અથવા િેન ેલગિી જરૂરી 

ટેકનીકલ કાયયવાહી પર ધ્યાન કેન્રીિ કરિી ખાસ યોજના પણ અતસ્િત્વમાં 

છે.  

કોષ્ટક-૧ જોખમ અને સંવેદનશીલિા વગીકરણ (મહેસાણા જીલ્લા) 
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જોખમજોખમ  સંભાિનાસંભાિના  

દરદર    

અસરઅસર

નોનો  દરદર    

સંિેદનશીસંિેદનશી

લતાનીલતાની  

કક્ષાકક્ષા    

સંિેદનશીલસંિેદનશીલ  વિસ્તારોવિસ્તારો//  તાલુકાતાલુકા  સંિેદનશીસંિેદનશી

લલ  િસતીિસતી    

પિનપિન  ફંુકાિોફંુકાિો    ૧૧  ૧૧  ૧૧((નીચોનીચો) )       

સમુદ્રીસમુદ્રી  મોજામોજા              

દુષ્કાળદુષ્કાળ    ૩૩  ૩૩  ૯૯((હળિોહળિો) )   સમગ્રસમગ્ર  જીલ્લોજીલ્લો    

આગઆગ    ૨૨  ૨૨  ૪૪((નીચોનીચો) )   મહદઅશંેમહદઅશંે  છુટાછિાયાછુટાછિાયા  શહેરીશહેરી  અનેઅને  

ઔધોગીકઔધોગીક  વિસ્તારોવિસ્તારો  ((ગ્રાવમણગ્રાવમણ  

વિસ્તારોવિસ્તારો  સવહતસવહત) )   

  

ઔધોગીકઔધોગીક  

અકસ્માતોઅકસ્માતો  

૨૨  ૩૩  ૬૬((નીચોનીચો) )       

તેલતેલ  ઢોળાિુંઢોળાિું    ૧૧  ૧૧  ૧૧  ((નીચોનીચો) )   કડીકડી  તાલુકાતાલુકા      

ભુકંપભુકંપ    ૧૧  ૫૫  ૫૫) () (નીચોનીચો))      

ગરમીગરમી    ૧૧  ૨૨  ૨૨  ((નીચોનીચો))  સમગ્રસમગ્ર  જીલ્લોજીલ્લો      

રલે્િેરલે્િેમાગગમાગગ      

અકસ્માતઅકસ્માત  

૧૧  ૪૪  ૪૪  ((નીચોનીચો) )   મહેસાણામહેસાણા--ઉંઝાઉંઝા  લાઇનલાઇનકડીકડી  ઉંઝાઉંઝા  

હાઇિેહાઇિે    

  

પૂરપૂર    ૩૩  ૨૨  ૬૬  ((નીચોનીચો) )     નદીકાંઠેનદીકાંઠેધરોઇધરોઇ  બંધબંધ  વિસ્તારવિસ્તાર  

નેને  તળાિોતળાિો  ભરિાનેભરિાને  કારણેકારણેસભંાિનાસભંાિના  

સાબરમતીસાબરમતી  નદીનદી    

વિસ્તારવિસ્તાર  

  

ત્રાસિાદત્રાસિાદ  ૧૧ ૩૩ ૩૩  ((નીચોનીચો))      

મહત્િનુંમહત્િનું  આંતરઆંતર  

માળખંુમાળખંુ  તૂટીતૂટી  

પડિૂંપડિૂં. .   

૧૧ ૩૩ ૩૩  ((નીચોનીચો))      

જહાજજહાજ  ડૂબિુંડૂબિું..    ૧૧         

ખાણમાંખાણમાં  

લાગતીલાગતી  

આગઆગ//ખાણખાણ  

ધસીધસી  પડિીપડિી  

૧૧ ૧૧  ૨૨  ((નીચોનીચો))      

ઇમારતતૂટીઇમારતતૂટી  

પડિીપડિી  

૧૧ ૨૨  ૨૨  ((નીચોનીચો))      

કરાનુંકરાનું  તોફાનતોફાન    ૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો) )      

જમીનજમીન  સરકિીસરકિી    ૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો) )      

ચેપીચેપી  રોગચાળોરોગચાળો    ૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો))     

પશરુોગપશરુોગ    ૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો) )      

ખોરાકીખોરાકી  ઝેરઝેર    ૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો) )      

બંધબંધ    તૂટિાતૂટિા    ૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો) )  જીલ્લામાંજીલ્લામાં  ધરોઇધરોઇ  બંધબંધ  આિેલઆિેલ  છેછે      

આંતરીકઆંતરીક  અશાંઅશાં

તીતી  

૧૧ ૧૧ ૧૧  ((નીચોનીચો) )      
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➢ ક્ષમિાઓનું તવશ્ર્લષેણ  

લોકોની પરંપરાગત રીતે સંકટનો સામનો કરિાની ક્ષમતા  

સંકટ પૂિગ ચેતિણી પૂિગ તૈયારી 
શરૂઆતનો 

રીસપોન્સ 

પુર વિભાગ,સમદુાય દ્વારા પાણીના 

સ્તર પર નજર રાખિી 

નવિ કરલેા ઉંચા સ્થળે 

સ્થળાંતર  અને બચાિ 

ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અને બચાિ, 

પ્રાથવમક સારિાર 

િાિાઝોડુ  દ્વારા માવહતી મેળિિી સલામત સ્થળની ઓળખ, 

સ્થળાંતર 

શોધ અને બચાિ, 

પ્રાથવમક સારિાર 

ભૂકંપ ના સલામત સ્થળની ઓળખ શોધ અને બચાિ, 

પ્રાથવમક સારિાર 

દુષ્કાળ પંચાગના આધાર ે િરસાદનુ ં

આંકલન, જઠે મવહનામાં પિન 

અને િાદળની વદશા અન ે

ગવતના આધાર ેઆંકલન 

ઘાસચારા અન ે અનાજ સગં્રહ, 

કુિા અન ે તળાિ પાણીના 

િપરાશના વનયમ ઘડિા,   

પાંજરાપોળ, પરબ 

અન ે ઘાસચારા ડેપો 

શરૂ કરિા 

ઓદ્યોવગક 

કેવમકલ 

લોકોન ેઆ અંગે અનુભિ નથી 

 

નદીઓ અને બંિો  

આ જીલ્લામાં સાબરમતી મોટી નદી છે. સાબરમતી નદીનો પ્રિાહ ઉતર ેઅન ે

િાયવ્યે અમદાિાદ તરફ  િહે છે. મોસમી નદીઓ રૂપેણ  પુષ્પાિતી અન ે

ખારી નદીઓ સમાિેશ થાય છે. મહેસાણા જીલ્લામાં ધરોઇ બંધ 

તા.સતલાસણામા આિેલ છે.રાજય વસંચાઇ વિભાગના વનયંત્રણ હેઠળ એક જ 

તળાિ થોળ તા.કડી ખાતે આિેલું છે.  

 
નદી તાલુકો સંભાવિત  અસર પામે ગામો 

૧. સાબરમતી નદી ૧. સતલાસણા ૧ છેલપુર 

ર. ગમાનપુર 

૩. જુની હાડોલ 

૪. ખોડામલી 

૫. ફતેપુરા/ જિાનપુરા 

૬. ઘરોઇ 

 ર. ખેરાલ ે ૧. દેદાસણ 

 ૩. િડનગર ૧. ઉડણી 
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ર. જુની િાગડી 

૩. નિી િાગડી 

૪. ગણેશપુરા 

૫. િકતાપુર 

૬. િલાસણ 

 ૪. વિજાપુર ૧.ડેરીયા 

ર. ટેચાિા 

૩. રણસીપુરા 

૪. જુના રામપુરા 

૫. જુના  ફુદેડા 

૬. પેઢામલી 

૭. સોજા 

૮. જપેુર 

૯. ગઢડા 

૧૦. આગલોડા 

૧૧. દેિપુરા 

૧ર. રણછોડપુરા 

૧૩. ઘનપુરા 

૧૪. જુના સંઘપુરા 

૧. રૂપેણ નદી ૧. વિસનગર ૧. ઉમતા 

ર. મહમદપુરા 

૩. ખદલપુરા 

૪. કાજીઅલીયાસણ 

૫. રાજગઢ 

૬. ખંડોસણ 

૭. રામપુરા કાંસા 

૮. િાલમ 

૯. ઇયાસરા 

૧૦. ૫દુગામ 

૧૧. રંડાલા  

 ર. મહેસાણા ૧. બામોસણા 

ર. પીલુદરા 

૩. નાનીદાઉ 

૪. પાંચોટ 

૫. મોટીદાઉ 

૬. અલોડા 

૭. હરદેસણ 
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૮. છઠીયારડા 

 ૩. બહુચરાજી ૧. મોટ૫ 

ર. રણેલા 

૩. કનોડા 

૪. દેલિાડા 

૫. એદલા 

૬. ડોડીિાડા 

૭. ઘારપુરા-ખાંટ 

૮. કરણસગર 

૯. માત્રાસણ 

૧૦. િેણપુર 

૧૧. મોઢેરા 

૧ર. જતેપુર 

૧૩. રણછોડપુરા 

 ૪. ખેરાલ ુ ૧. ખેરાલ ુ

ર. સમોજા 

૩.લાલિાડા 

૪. ગઠામણ 

૫. નાનીિાડા કાદરપુર 

૧. ખારી નદી ૧. વિસનગર ૧. કુિાસણ 

ર. સદુથલા 

૩. રાિળ૫રા 

૪. કમાણા 

૫. બાસણા 

૬. વચત્રોડીપુરા 

 ર. મહેસાણા ૧. દેલોલી 

ર. સામેત્રા 

૩. પાલાિાસણા 

૪. દેલા 

૫. ઉચરપી 

૬. મહેસાણા 

૭. હેડુિા 

૮. નાગલપુર 

૯. કરસનપુરા (િેણપુરા) 

૧૦. ગમાનપુરા 

૧૧. ઇજપુરા 

૧ર. પાલજ 
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૧૩. મગુના 

  ૧. ઉમતા 

ર. મહમદપુરા 

૩. ખદલપુરા 

૪. કાજીઅલીયાસણા 

૫. રાજગઢ 

૬. ખંડોસણ 

૭. રામપુરા કાંસા 

૮. િાલમ 

૯. ઇયાસરા 

૧૦. ૫દુગામ 

૧૧.રંડાલા 
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પ્રકરણ-3   સંસ્થાકીય માળખ ુઅને પ્લાન 

❖ આપતિ વ્યવસ્થાપનું માળખ ુરાજય કક્ષાએ  
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State Disaster Response Structure 
માહીતીનુ આદન પ્રદાન- ચેતિણી 
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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

 

❖ તજલ્લા આપતિ વ્યવસ્થાપનનું સંસ્થાકીય માળખું 
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વનમ્નલીવખત વિભાગો આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્રવિયામા ં સવિય રીતે કામ કરતા વિભાગો છે. આ  

વિભાગોના પ્રવતનીધીઓને આપવિ વ્યિસ્થાપન સવમતીમાં સામેલ કરિા.   

ક્રમ હોદ્દો આપતિ વ્યવસ્થાપન માટે કાયો 

1 ક્લેકટરશ્રી આપવિ વ્યિસ્થાપનની સમગ્ર પ્રિૃવિઓનું વ્યિસ્થાપન 

2 વનિાસી અવધક કલેકટર 

શ્રી/નોડલ અવધકારી શ્રી 

મુખ્ય સંકલન અન ેવ્યિસ્થાપનમાં સહયોગ કરિો. 

3 પ્રમુખશ્રી વજલ્લા પંચાયત  કામગીરીના અમલ માટે વજલ્લા સ્તરના તમામ વિભાગો 

સાથે સંકલન કરિું. 

4 નાયબ કલેકટર નોડલ અવધકારીશ્રી ને સંકલન અને વ્યિસ્થાપનમાં 

સહયોગ કરિો. 

5 વજલ્લા વિકાસ અવધકારી કલેકટરશ્રી સાથે રહી કામગીરી માટે સંકલન અને 

વ્યિસ્થા કરિી. 

6 કાયગપાલક ઇજનેર - 

માગગ અન ેમકાન (રાજ્ય)  

માગગ અન ે મકાન સબંધીત કામગીરીની દેખરખે કરિી. 

ખાસ કરીન ે નૂકશાન આકારણી, રીપેરીગંનંુ આયોજન 

સલામતી ઓવડટ િગેર.ે  

7  કાયગપાલક ઇજનેર - માગગ અન ે

મકાન (પંચાયત)  

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માગગ અને મકાન સબંધીત કામગીરીની 

દેખરખે કરિી. 

8 કાયગપાલક ઇજનેર (વસંચાઇ) ડેમ, જળાશયો, કેનાલ અન ે અન્ય વસંચાઇના માળખા 

અન ેવમલ્કતો સબંધીત કામગીરીની દેખરખે રાખિી અને 

વ્યિસ્થા કરિી.  

9  કાયગપાલકઇજનેર 

(યુ.જી.િી.સી.એલ.) 

િીજ સેિાઓ અન ેતેની વમલ્કતોની દેખરખે રાખિી અન ે

વ્યિસ્થા કરિી. 

10  કાયગપાલક ઇજનેર (પાણી 

પુરિઠો) 

પુરિઠા સેિાઓ અન ે તેની વમલ્કતોની દેખરખે રાખિી 

અન ેપાણી વ્યિસ્થા કરિી. 

11 જનરલ મેનેજર - દૂરસંચાર  દૂરસંચાર સેિાઓ અને તેની વમલ્કતોની દેખરખે રાખિી 

અન ેવ્યિસ્થા કરિી. 

12 વજલ્લા હેલ્થ ઓવફસર 

(CDHO) 

સ્િાસ્્ય સેિાઓ, ઇમરજન્સી સેિાઓ, દિાનો પુરિઠો 

અન ે આરોગ્ય સંભાળની સુવિધાઓની દેખરખે અન ે

સંકલન કરિુ. 

13 સુપરીન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ નાગવરકોની સુરક્ષા, સલામતી, અન ે કાયદો-વ્યિસ્થાનંુ 

પાલન કરાિિુ.ં  

14 વજલ્લા વશક્ષણાવધકારી આપવિના સમયમાં શૈક્ષવણક પ્રિૃવિઓની દેખરખે 

કરિી. 

15 જીલ્લાગોડાઉન મેનેજર – 

જાહેર પુરિઠા કોપોરશેન 

સંકટની પૂિગ તૈયારીમા ં અન ે આપવિ દરમ્યાન અન્ન 

પુરિઠો અન ે અન્ય મહત્િની સામગ્રીઓ પહોચંાડિાની 

વ્યિસ્થા કરિી. 
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16 પોટગ ઓવફસર સ્થાવનક સિામંડળો સાથે રહી આપવિ વ્યિસ્થાપનની 

પ્રિૃવિઓ માટે લોજીસ્ટીક સહયોગ આપિો. પોટગ  

વિસ્તારમાં કામ કરતા લોકોની સલામતી માટે વ્યિસ્થા 

કરિી.  

17 જીલ્લા િનસંરક્ષક સ્થાવનક સિામંડળોને લોજીસ્ટીક અન ેટેકનીકલ સહયોગ 

આપિો. ફોરસે્ટ વડપાટગમેન્ટ અને ફોરસે્ટ વિસ્તારની 

વમલ્કતોની સલામતી બાબતે દેખરખે રાખિી. 

18 ચેરમેન-સામાવજક ન્યાય રાહત અન ે પુનઃિસગન કામગીરીનું વનરીક્ષણ અને 

સામાવજક ન્યાય વ્યિસ્થાની દેખરખે. 

19 

 

 

ધારાસભ્યશ્રી  રાજનૈવતક અન ે િહીિટી પ્રશ્્રનોના હલ કરી આપવિ 

વ્યિસ્થાપનની કામગીરીન ે સરળ કરિા પ્રયાસો કરિા. 

સહકાર અન ેસંકલન માટે લોકોને પ્રેવરત કરિા.   

20 સંસદ સભ્યશ્રી નીવત વિષયક પ્રશ્્રનોમા ં રાજ્ય અન ે કેન્દ્ર સરકાર સાથે 

સંકલન 

 

21 વજલ્લા પંચાયતમાંથી બે 

મવહલા પ્રવતવનધીઓ 

આપવિ વ્યિસ્થાપનમાં વજલ્લાના તંત્રને સહયોગ કરિો 

મવહલાઓના પ્રશ્્રનો અને જને્ડર જસ્ટીસ પર ધ્યાન 

આપિુ. 

22 નાગવરક સમાજ સંગઠનના બે 

પ્રવતવનધીઓ  

પૂિગ ચેતિણી િગેર ેજિેી કામગીરી િધુમાં િધુ લોકો સુધી 

પહોચંે ત ે માટે સ્થાવનક સિામંડળો સાથે સંકલન કરિું. 

આપવિ વ્યિસ્થાપનની પ્રિૃવિઓમાં સમુદાયની 

સામેલગીરી અન ેભાગીદારી િધારિી. સરકારશ્રીન ેવિવિધ 

આપવિ વ્યિસ્થાપન કાયગિમોમાં યોગ્ય અવભગમ અંગે  

અવભપ્રાય આપિા.  

23 દરકે ધાવમગક સંસ્થાઓના એક-

એક પ્રવતવનધી  

સિામંડળો સાથે મળીને મહત્િની માવહતીન ેલોકો સુધી 

પહોચંાડિામાં મદદ કરિી, સાથ સહકાર માટે લોકોને 

માગગદશગન આપિું અન ે આપવિ સમયે સમાજમાં શાંવત 

અન ે સૌહાદગનું િાતાિરણ બનાિી રાખિામા ં સહયોગ 

કરિો.    

24 િેપારી એશોસીએશનના બે 

પ્રવતવનધીઓ 

કટોકટીના સમયમાં રાહત સામગ્રી એકઠી કરિામાં અન ે

લોકો સુધી પહોચંાડિાની વ્યિસ્થા કરિામા ંસરકાર અને 

અન્ય એજન્સીઓને લોજીસ્ટીક સહયોગ આપિો અને 

આ સમય દરમ્યાન જમાખોરી ન થાય અન ેવકંમતો ખૂબ 

જ િધી ન જાય તેન ુધ્યાન રાખિુ.  

 

 

❖ અતિતનયમનો સંદભય  

આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિો એ ગુજરાત આપવિ વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2003 અને 

રાષ્ટ્ર ીય આપવિ વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2005 હેઠળ ફરજીયાત છે. તદ્ઉપરાંત રાષ્ટ્ર ીય 
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આપવિ વ્યિસ્થાપન સિામંડળ દ્વારા દરકે રાજ્યને આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાન બનાિિા માટે 

સૂચના અને માગગદવશગકા આપેલ છે. 

ગુજરાત આપવિ વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2003 મુજબ પ્રકરણ 6 મા ં કલમ 15, પેટા કલમ 

(1,2 અને 3) સિામંડળના કાયોમાં આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાન અને રણનીવતની માગગદવશગકા 

ઘડિા અંગે સૂચના આપિામાં આિી છે. 

1.રાષ્ટ્ર ીય આપવિ વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2005 મુજબ આ અવધવનયમની કલમ 18 માં પેટા 

કલમ (1,2 અન ે 3) મુજબ રાજ્ય સિામંડળે આપવિ વ્યિસ્થાપન અંગે નીવત અને પ્લાન 

બનાિિાના રહેશે.  

વજલ્લા આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાનમા ં વજલ્લા અને રાજ્યના સિામંડળના ટેકનો-લીગલ 

પવરપેક્ષ સંદભગ અને સરકારશ્રીના અન્ય અવધવનયમ અને નીવતઓને ધ્યાનમાં લેિાના રહેશ.ે 

સમયાંતર ેબદલાતી નીવતઓ, વનયમનોની સમીક્ષા કરી જરૂરી સુધારા કરિાના રહેશ.ે પ્લાનને 

કાયગરત કરિા માટેની જોગિાઇ ગુજરાત આપવિ વ્યિસ્થાપન અવધવનયમ 2003 ના પ્રકરણ 

13, કલમ 32 મુજબ કોઇપણ વિસ્તારને આપવિગ્રસ્ત કે આપવિ સંભવિત જાહેર કરિા માટે 

વ્યિસ્થાપન પ્લાનમાં જરૂરી જોગિાઇ સૂચિિામાં આિી છે. આ જોગિાઇઓ નીચ ે મુજબ 

છે;જ્યા ંઆપવિ આિી હોય અથિા તો આપવિનો ખતરો હોય  

અ. આ વિસ્તાર એકથી િધાર ે વજલ્લામાં પ્રસરાયેલ હોય તો કવમશ્ર્નરશ્રી અને બ. એક 

વજલ્લામાં જ પ્રસરાયેલ હોય તો કલેકટરશ્રી સત્િર ેતેનો અહેિાલ રાજ્ય સરકારન ે મોકલશે. 

રાજ્ય સરકાર આ અહેિાલના આધાર ેસરકારી જાહેરનામા દ્વારા અથિા તો બહોળી પ્રસાર 

ધરાિતા સમાચાર પત્રો દ્વારા આપવિગ્રસ્ત અથિા આપવિ સંભવિતની ઘોષણા અંગે 

જાહેરનામુ બહાર પાડશ.ે સબંધીત સિામંડળો (રાજ્ય સિામંડળ, કવમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી, 

વિભાગો અન ે અન્ય એજન્સી) ઘોષણા કયાગના સમયથી અંત સુધી અથિા સમયગાળો 

િધારિામાં આિે તે દરમ્યાન પણ આપવિ વ્યિસ્થાપનના સંદભગથી પોતાની ફરજ વનભાિશ.ે 

કવમશ્ર્નરશ્રી, કલેકટરશ્રી અન ે એજન્સીના િડા આપવિને ધ્યાનમાં રાખીન ે પોતાના 

રોજબરોજના કાયો મુલતિી રાખી શકે અથિા રદ કરી શકશ.ે કોઇપણ ખાસ વજલ્લા અથિા 

એક કે બે વજલ્લામાં કોઇપણ આપવિની એધંાણ દેખાય અથિા આપવિ આિે તો પ્રાંત 

અવધકારીશ્રી અને અથિા કલેકટરશ્રી સબંધીત વજલ્લા સિામંડળના સંકલનથી વજલ્લાના 

વિસ્તારને આપવિગ્રસ્ત કે આપવિ સંભવિત જાહેર કરી શકશ.ે  

 

 

ઘટના તનયંત્રણ સંચાર િંત્ર: 

કોઇ૫ણ આ૫વતના અસરકારક વનયંત્રણ માટે સંચાર વ્યિસ્થા અત્યંત મહત્િની 

બાબત બની જાય છે. આ૫વત દરમ્યાન આ૫વત વ્યિસ્થા૫ન ટીમ ઘ્િારા અપનાિિામાં 

આિતી સંચાર વ્યિસ્થા પ્રણાલી નીચ ેઆપેલી છે. 

આપવિના પવરણામે કે તેની અસરને લીઘે કોઇ સંચાર વ્યિસ્થા આંતરમાળખું ખોરિાઇ 

જાય/તુટી પડે તેિા સંજોગોમા,ં દૂર સંચાર કાયગવિશેષદળનું નેતૃત્િ લેતી વ્યવકત, આપવિ 
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વ્યિસ્થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલેલ કે અિરોઘ િગરની સંચાર વ્યિસ્થા સુવનશ્વત 

કરિા માટે આિી સિલત કે આંતર માળખાનુ તાત્કાવલક પુન:સ્થાપન સુવનવશ્વત કરશ:ે 

એકીકૃત રવેડયો સંચાર વ્યિસ્થા (વસન્થેસાઇઝડ રવેડયો કોમ્યુવનકેશન) 

▪ ટેલીફોન 

તમામ વનયંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પૂરા પાડિામા ંઆિેલ છે. 

▪ િૈકવલ્પક સંચાર વ્યિસ્થા 

▪ સંચાર વ્યિસ્થા સિલત /સંચાર વ્યિસ્થા આંતરમાળખું તૂટી પડિાને લીઘે તમામ 

વ્યિસ્થા સિલત અન ેસંચાર તંત્ર ઠપ્પ થઇ જાય એિી પણ પવરવસ્થવત ઉભી થિાની 

સંભાિના હોય છે .સંચાર વ્યિસ્થા ખોરિાઇ જાય તેિા પ્રસંગે આિી સંચાર 

સિલત/આતંરમાળખું કાયગરત બને ત ે રીતે પુન:સ્થાવપત થઇ જાય ત્યા ં સુઘી 

પવરવસ્થવતની ગંભીરતાને લક્ષમા ંલઇને નીચેની િૈકવલ્પક વ્યિસ્થાનો ઉપયોગ કરિામાં 

આિશે : 

▪ સેટેલાઇટ સંચાર વ્યિસ્થા : એક િખત તમામ સંચાર વ્યિસ્થા ખોરિાઇ જાય કે તરત 

જ સેટેલાઇટ સંચાર વ્યિસ્થા ચાલુ કરી દેિામાં આિશે. આિી સિલત તમામ પ્રસંગે 

ચાલુ રહે છે  
 

ચેિવણી,રાહિઅને પુન: સ્થાપન  

 ચેતિણી એ આપવિ પહેલાની પૂિગ તૈયારી સાથે સંબોવધત છે. આિનારી આફત 

પહેલા તેની સંભાિના ઓ વિષે જાણકારી મળે તો આકવસ્મક આિી પડેલ આફતમાંથી બચી 

શકાય અન ે જાનમાલનું નુકશાન ઓછંુ થાય છે. ડર ીસ્ટર ીક્ટ ઓપરશેન સેન્ટર કલેકટર કચેરી 

મહીસાગર ખાતે સતત ૨૪ કલાક કંટર ોલ રૂમ ચલાિિા પાછળઓ એક આશય આ પ્રકારની 

આફતો પહેલાં સમયસર ચેતિણી દ્વારા નુકશાનની શકયતામા ઘટાડો કરિાનો છે. વજલ્લામા ં

કોઇ પણ સ્થળે અને સમયે ઘટતી કોઇ પણ પ્રકારની ઘટના –દુઘગટના સામે પ્રવતસાદ પ્રવિયાને 

િેગ મળે રાહત બચાિની કામગીરી વિના વિલંબે આરંભી શકાય તેમજ વજલ્લા તાલુકા સ્તરનેા 

સંબોવધત તમામ અવધકારીશ્રીઓ સાથે જરૂરી સંકલન રાખી શકાય અને ત્િરીત અમલિારી 

હેતુ જરૂરી સંકલન માટેની આ વ્યિસ્થા છે.  

િષાગઋતુ દરવમયાન પુર કે અવતભાર ે િરસાદની પવરવસ્થવતમાં પહોચંી િળિા હેતુ 

તાલુકા સ્તર ેઆગોતરા આયોજન અન ેપૂિગ તૈયારીના ભાગ રૂપે તાલુકા સ્તર ે કંટર ોલ રૂમ ૧ 

જુનથી શરૂ કરિામાં આિ ેછે. જયાંથી ગ્રામ સ્તર ેચેતિણી અન ેસંદેશાવ્યિહારની કામગીરી 

હાથ ધરિામાં આિે છે. આ દરવમયાન તાલુકા સ્તર ે સ્થાવનક કક્ષાએ તાલુકા આપવિ 

વ્યિસ્થાપન યોજના તૈયાર કરિામાં આિે છે જમેાં સ્થાવનક સંસાધનોની ઉપલબ્ધી શોધ અને 

બચાિ અન ે રાહત કામગીરીની વ્યૂહ રચના, મહત્િના નંબરોની સુચીનો સમાિેશ કરિામા ં

આિે છે. િધુમાં આ સમગ્ર યોજનાનું એસ.ડી.આર,એન પર પણ અપડેશન આ ગાળામાં પુણગ 

કરી લેિામા ંઆિે છે.  

આફત આિિાનો કોઇ વનવશ્રત સમય હોતો નથી ત્યાર ે સ્થાવનંક િવહિટી તંત્રની 

આતવરક સંકલનની ચકાસણી હેતુ મોકડર ીલનુ આયોજન સમયાંતર ેકરિામાં આિે છે અન ેતે 

દરવમયાન જણાતી ખામીઓ ક્ષવતઓની સવમક્ષા કરી ભવિષ્યમાં તે પુનરાિવતગત ન થાય તે 

માટેની કાળજી રાખિામાં આિ ેછે.  
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કોઇ પણ આપવિ રોકી શકાતી નથી પરંતુ તેની સામેની પુિગતૈયારી અન ેસજજતાથી 

તેની ભયાનક અસરો તીવ્રતામા ઘટાડો જરૂર કરી શકાય છે. િળી આફત સામે પૂિગ તૈયારી એ 

જ એકમાત્ર વિકલ્પ હોિાથી સ્થાવનક સમુદાયમાં ક્ષમતા િધગન થાય ત ેજરૂરી છે.  જ ેઅન્િયે 

ગુજરાત રાજય આપવિ વ્યિસ્થાપન સિાંમંડળ દ્વારા અમલી બનેલ આફત જોખમ 

વ્યિસ્થાપન કાયગિમ થકી સમુદાય સ્તર ે વિવિધ સમુહો માટે તાલીમ કાયગકમોનુ આયોજન 

કરિામા ં આિ ે છે. આ ઉપરાંત સમયાંતર ે આફત સામે પ્રિગ તૈયારીના વિચારને વિવિધ 

માધ્યોમો થકી જનજાગૃવત લક્ષી વિવિધ કાયગિમો દ્વારા લોકો િચ્ચ ેપહોચંાડિામાં આિે છે.  

આ ઉપરાંત સંબોવધત વિભાગો જિેા કે પોવલસ, પંચાયત, માગગ અને મકાન, િન 

વિભાગ, વશક્ષણ, આરોગ્ય િગેરનેે જરૂરી સંકલનમાં રહી કામગીરી કરિા માટે સુવચત કરિામાં 

આિે છે, તાલુકા સ્તર ેતાત્કાવલક પ્રવતસાદ માટે લાયઝન અવધકારીશ્રીઓની વનમણુક કરિામાં 

આિે છે. તમામ લાયઝન અવધકારીશ્રીઓને આપવિના સમયે સજાગ અને સતકગ  રહેિા 

જણાિિામા ંઆિે છે.  

તાલુકા સ્તર ે ઉપલબ્ધ કરિામા ં આિેલ શોધ અને બચાિના સાધનો લાઇફ જકેેટ, 

લાઇફ રીગં, રોપ, જનરટેર, તેમજ િરસાદ માપક યંત્રને કાયાગવન્િત વસ્થવતમાં હોય ત ેમાટે તેની 

મામલતદારશ્રીઓ દ્વારા ભૌવતક ચકાસણી કરી લેિામાં આિે છે.  

રાહત એ આફત દરમ્યાન તથા આફત ત્રાટક્યા બાદ નો તબિો છે. આફતવથ થયેલ 

નુકશાનના કારણે વ્યવકત માનવસક, શાવરરીક તથા આવથગક રીતે ભાંગી પડ્યો હોય છે. જ ે

વ્યવિ અથિા સમુદાય ને સમાજમાં ફરીથી ત ેપગભર થઇ શકે તે માટે સરકારશ્રીની દ્વારા 

લેિામા ંઆિો વનણગય સિોપરી છે.  
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પ્રકરણ -૪– 

રોકથામ અને ઉપશમની કાયયયોજના 

            આપવિની અસરો ઘટાડિા માટે રોકથામ અન ેઉપશમન(મીટીગશેન)ની કામગીરી અન ેવબન 

માળખાગત કાયો કરિા. માળખાગત કામમા ંબાંધકામ અન ેઆનસુંવગક કામગીરી જ ેજોખમ હળિુ 

કરિામાં મદદ કર.ે વબન માળખાગત કાયોમા ં જનજાગવૃત, ક્ષમતાિધગન, વ્યિહારમાં બદલાિ, 

સલામતીના વનયમો ઘડિા અન ેલાગ ૂકરિા જિેા કાયો કરિા. 

ઉપશમન(મીટીગશેન)ના કાયો નીચ ેમુજબ જ ેબે પ્રકારના છે; 

1. માળખાગત કાયો : સ્થળ પર બાંધકામ અન ેએન્જીનીયરીગં, ભૌવતક કામ. 

2. વબન માળખાગત કાયો : અભ્યાસ, સશંોધન, વનયમો, નીવતઓ, ક્ષમતાિધગન િગરે ેકામગીરી. 

DDMPમાં દરકે સંકટ સંબવંધત આિા કાયોનું આયોજન કરી વિવિધ વિભાગના ંકાયગિમોમા ંસાંકળી 

શકાય. દા.ત. મનરગેાના ંકાયોમા ંપુર રક્ષકપાળા, િૃક્ષા રોપણ િગેર ે કરિાની પુર વસ્થવતન ે અટકાિી 

શકાય. આિાસ બાંધકામમા ંસલામતીનાં ધોરણો દાખલ કરિાથી ભૂકંપની અસર ઓછી કરી શકાય.  

દરકે વિભાગ પોતાની કાયગ યોજનામા ંઆિા કાયો સમાવિષ્ટ્ કર ે તેનુ ંસંકલન DDMP અમલ કરનાર 

કરી શકે. આિા કામોની િાવષગક સમીક્ષા કરી તેમાં જરૂરી સુધારા િધારા કરતા રહેિું.  

• તવકાસલક્ષી કાયયક્રમોમાં DRR ની કામગીરીનો સમાવેશ 

વિકાસના કાયગિમોમા ંDRR ની કામગીરી સાંકળી લેિાથી જાનમાલનાં નુકસાનન ેઓછુ કરિામા ંમદદ 

થઇ શકે. આ ઉપરાંત જીિનવનિાગહની કામગીરી મજબતૂ કરિામાં, તાલીમો અન ે ક્ષમતાિધગન દ્વારા 

માનિ સંસાધન સહાય કરિામાં, સ્િાસ્્ય, પાણી, આિાસ િગરે ેકાયગિમો દ્વારા આપવિઓનુ ંજોખમ 

ઓછુ કરિામા ંસહયોગ મળેિિો. 

રાષ્ટ્ર ીય અન ેરાજ્યની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓ સમુદાયનો સામાજીક-આવથગક વિકાસ કરિામા ં

મદદરૂપ થઇ શકે. આિી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાકંીય સહયોગ દ્વારા ઘણા લોકોને આિરી લઇ 

શકાય તેથી DRR ન ે મુખ્ય પ્રિાહમા ં લાિિાથી વિકાસની યોજનાઓ દ્વારા સલામતી, જોખમ અન ે

વનિારણમા ંઘણું યોગદાન મળી શકે. 

રાષ્ટ્ર ીય અને રાજ્યની યોજનાઓને સાંકળી લેિા માટે નીચ ેમુજબ કામગીરી કરિી.   

વિકાસ યોજનાઓમાં આપવિ જોખમ ઘટાડાન ેસાંકળી લેિાની શક્યતાઓ   

 

વિભાગ/રાષ્ટ્ર ીય અને રાજ્યની યોજનાઓ કાયગ પગલાઓ (સંભવિત) 

આિાસ અને જાહેર વનમાગણ 

1. ઇન્દીરા આિાસ યોજના, 

2. સરદાર આિાસ યોજના  

3. અન્ય આિાસલક્ષી કાયગિમો 

4. સિગ વશક્ષા અવભયાન વમશન 

5. આપવિ જોખમ વ્યિસ્થાપન કાયગિમ 

• સલામતી ઓવડટ 

• લોક વશક્ષણ અન ેજાગૃવત માટે ટેકનોલોજીના વનદશગનો તૈયાર 

કરિા.  

• કવડયા કારીગરોન ેસલામત બાંધકામ અંગ ેપ્રમાવણત કરિા. 

• આ અંગનેા તાલીમકારોની સપંકગ સૂવચ તૈયાર કરિી.   

• સંકટ સંભવિત વિસ્તારોમાં સલામત બાંધકામ અંગેના નીવત 

વનયમો ઘડિા અને લાગ ૂકરિા. 

• બધા જાહેર વનમાગણ અને આિાસ કાયગિમોમા ં વિશષે 

જરૂરીયાતિાળા જૂથો માટે ખાસ બાંધકામ સગિડ ઉભી 

કરિી.  
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વિભાગ/રાષ્ટ્ર ીય અને રાજ્યની યોજનાઓ કાયગ પગલાઓ (સંભવિત) 

 

પાણી અને સ્િચ્છતા 

1. રાટર ીય ગ્રામીણ પેયજલ કાયગિમ.  

2. સ્િજલ ધારા, 

3. સંપણૂગ સ્િચ્છતા અવભયાન.  

• િરસાદી પાણીનો સંગ્રહ 

• ભૂગભગ જળ સંચય અન ેસંગ્રહ  

• પુર રક્ષક વદિાલો, આડાશ પાળાનુ ંબાંધકામ િગેર ે

રોજગાર અને કુદરતી સંસાધનોનું 

વ્યિસ્થાપન 

1. પ્રધાનમંત્રી ગ્રામોદ્યોગ યોજના  

2. મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ રોજગાર 

ગેરંટી યોજના. 

3. સંકવલત જળસ્ત્રાિ વિકાસ કાયગિમ.  

• મનરગેા તથા સંકવલત જળસ્ત્રાિ વિકાસ કાયગિમ હેઠળ પરુ 

વનયંત્રણ,  

• દુષ્કાળ વનયંત્રણ, િૃક્ષારોપણ દ્વારા જમીન સુધારણા,  

• જૂના પરંપરાત પાણીના શ્રોતોન ેપનુઃજીવિત કરિા  

• િરસાદી પાણીના સંગ્રહ જિેા કામોને પ્રાથવમકતા આપિી.  

આરોગ્ય  

રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ સ્િાસ્્ય વમશન, કામના 

બદલામા ંઅનાજ,  

1. રાષ્ટ્ર ીય અન્ન સુરક્ષા વમશન,  

2. 108 એમ્બ્યુલન્સ સિેા,  

3. રાજ્ય એઇડ્સ વનયંત્રણ કાયગિમ.  

• આપવિ અંગે ઇમરજન્સી પ્લાન તૈયાર કરિા  

• હોસ્પીટલોમાં મોકડર ીલ કરાિિા.  

• આરોગ્ય અન ેઅન્ન સુરક્ષા યોજના હેઠળ ચાલતી પ્રિૃવિઓનુ ં

સમુદાય દ્વારા દેખરખે કરાિિી. 

 

 વશક્ષણ 

સિગ વશક્ષા અવભયાન  

 

• માળખાગત સવુિધાઓમા ંસધુારો કરિો.  

• વિશેષ જરૂરીયાત િાળા જૂથો તથા વિકલાંગ બાળકો 

સવહતના જૂથો માટે યોગ્ય સગિડો તથા શૈક્ષવણક પધ્ધવતમા ં

સુધારો કરિો.  

• જોખમ વનિારણની જાગવૃત માટે શૈક્ષવણક સાવહત્ય તૈયાર 

કરિ ુઅને તેનુ વિસ્તરણ કરિુ. 

• વશક્ષકોને તાલીમ આપતી સંસ્થાના અભ્યાસિમોમાં આપવિ 

વ્યિસ્થાપનના વિષયન ેસામલે કરિા.  

• વિદ્યાથીઓ, વશક્ષકો અને શાળાના િહીિટી કમગચારીઓન ે

જીિન રક્ષક તાલીમો જિેી કે પ્રાથવમક સારિાર, શોધ અન ે

બચાિ તથા તરિયૈાની તાલીમો આપિી. 

• શાળા વ્યિસ્થાપન કવમટી દ્વારા આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાન 

બનાિિા અન ેમોકડર ીલો કરિી. 

જોખમનું હસ્િાંિરણ 

આપવિઓના સંભવિત જોખમનું હસ્તાંતરણ કરિા માટે િીમા યોજનાઓની ભૂવમકા મહત્િની છે. 

છેલ્લાં દાયકામા ં કુદરતી અન ે અન્ય આપવિઓ સામે જાન-માલના રક્ષણ માટેની વિવિધ િીમા 

યોજનાઓનો પ્રચાર-પ્રસાર િધ્યો છે. જાન-માલ, વમલ્કત, સ્િાસ્્ય, મજૂર કલ્યાણ અંગેની વિવિધ 

સરકારી સહાયિાળી િીમા યોજનાઓનો પ્રસાર થયો છે. આિી યોજનાઓ મુખ્યત્િ ેવ્યવિ, કુટંુબ અન ે

વમલ્કતને લગતી હોય છે. DDMP ના ંઆયોજનમાં આિી વિવિધ યોજનાઓન ેસાકંળી લઇ સમુદાય 

આિી યોજનાઓને જાણ ેઅને ઉપયોગ કર ેતે માટે પ્રયત્નો કરિા. ખાસ કરીને સરકાર પ્રાયોજીત િીમા 

યોજનાઓ વિશે સમુદાય જાણ ે અન ે જોડાય તેિા પ્રયાસો કરિા. જાગૃવત અને ક્ષમતાિધગનમા ં પણ 

આિી માવહતી આપિી.  

• સંસ્થાગિ આયોજનો 
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આપવિના અવધવનયમ મુજબ દરકે વિભાગ પોતાની પ્રિવૃિ અંગ ેઆપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાન 

બનાિિાના હોય છે. જનેું  DDMC સાથે સંકલન કરિું. આ ઉપરાંત વજલ્લામાં આિલે વિવિધ ભિન, 

સ્થળ જ્યાં ઘણી સંખ્યામા ંલોકો ભેગા થતા હોય અને સંકટની સંભાિના હોય તેના અલગથી સલામતી 

ઓવડટ અન ેઆયોજન થાય તે જરૂરી છે. આિા સ્થળો નીચ ેમુજબ હોઇ શકે.  

વજલ્લાવજલ્લા  કક્ષાનાકક્ષાના  તમામતમામ  વિભાગોવિભાગો  દ્વારાદ્વારા  વજલ્લાવજલ્લા  આપવિઆપવિ  વ્યિવ્યિસ્થાપનસ્થાપન  સવમતીનાસવમતીના  સંકલનથીસંકલનથી  પ્લાનપ્લાન  

બનાિિાનાબનાિિાના  રહેશેરહેશે. . જમેાંજમેાં  ઉપશમનઉપશમન((મીટીગેશનમીટીગેશન), ), પૂિગતૈયારીપૂિગતૈયારી  અનેઅને  પ્રવતભાિનોપ્રવતભાિનો  સમાિેશસમાિેશ  કરિાનોકરિાનો  

રહેશેરહેશે. .   

• શાળા સલામિી પ્લાન 

શાળા સંકુલ બાળકો માટે સૌથી સલામત સ્થળ હોિું જોઇએ. વજલ્લામાં વશક્ષણનો અવધકાર 2008 

હેઠળ SMC બનેલી હોય છે. તેના સંકલનમાં રહી દરકે શાળામાં સલામતી પ્લાન બનાિિા. આિા પ્લાન 

હેઠળ શાળાઓ સલામત બને અન ેવિદ્યાથીઓ અને વશક્ષકોનુ ંક્ષમતાિધગન થાય તે માટે DDMP મા ં

આિા શાળા સ્તરના પ્લાનની વિગતો સામેલ કરિી.રાષ્ટ્ર ીય શાળા સલામતી કાયગિમ હેઠળ શાળાના 

વિદ્યાથીઓ, વશક્ષકો અન ે િાલીઓની સહભાગીતાથી દરકે શાળા આપવિ વ્યિસ્થાપન પ્લાન 

બનાિિાનો હોય છે. આ પ્લાનના મુખ્ય હેતુઓ નીચ ેમુજબ છે:   

• શાળાના ભિનનું જોખમ, વનઃસહાયતા અને ક્ષમતાઓનું આંકલન કરિું.  

• શાળાની આસપાસની મદદરૂપ સંસ્થાઓ ઓળખિી જ ેઆપવિમા ંમદદરૂપ થઇ શકે. 

• શાળા સલામતી માટે તાલીમ, મોકડર ીલના વિષયો અને સમયસૂવચ તૈયાર કરિી.   

• ઇમરજન્સીમાં બાળકોને સલામત રીતે બહાર નીકળિા માટેનું આયોજન તૈયાર કરિું.  

• આગ, લેબોરટેરી િગેરનેી સંપૂણગ સલામતી માટેની કાયગ પધ્ધવત અને પગલાં નિી કરિા.    

• શાળા સ્તર ેઅગત્યના ટેવલફોન નંબર, સંપકગ  વ્યવિ અને સેિા આપનારના ંસરનામાની સૂવચ 

તૈયાર કરિી. 

• સલામતી માટેના સાધનો, યંત્રો, દિાઓ, પ્રાથવમક સારિાર, કપડા િગેર ેએકત્રીત કરિી સંગ્રહ 

કરિો જથેી આપવિ દરવમયાન ઉપયોગ કરી શકાય.. 

         વજલ્લા સ્તરના શાળા સલામતી ફોરમે શાળા શાળા િચ્ચે શીખિાની પ્રવિયા, અનુભિોની આપ 

-લે અને શાળા સલામતીની સારી કામગીરીને િધારિી તથા તેન ેપ્રોત્સાહન આપિ.ુ  

      આપવિની અસરો ઘટાડિા માટે રોકથામ અને ઉપશમન ની કામગીરી અને વબન માળખાગત 

કાયો કરિા   . મદદ કરિામાં હળિુ જોખમ જે કામગીરી આનુસવંગક અને બાંધકામ કામમાં માળખાગત

 વનયમો સલામતીના, બદલાિ વ્યિહારમાં, ક્ષમતાિધગન, ગૃવતજનજા કાયોમાં માળખાગત વબન.  છે કરે

કરિ લાગૂ અને ઘડિા ાા જિેા કાયો કરિા .મા આિે છે. 

પૂરના ઉપશમન માટે બીન માળખાગિ પગલાઓં   

ટાસ્ ક પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ 

પૂણગ કરિાની 

તારીખ 

મરામત  ,

સાફફાય   

િરસાદના પાણીના વનકાલ માટે 

ગટર  , કેનાલની અને ડર ેનેજ

કરિી મરામત  

નગરપાવલકા  ,

 બોડગ.વ્ ય.ગ અને.પા.ગુ

, વિભાગ નમગદા

બી.અામે.આર  .  

મ-ે ૨૦૨૧ જુન – ૨૦૨૧ 

તાલીમ 

દ્રારા 

સ્ યંમ સેિકો અને તરિૈયાની  

તકનીકી કુશળતાઓ માટે ખાસ 

ડી .સી.એમ.ડી ,  

જી .  એ.એમ.ડી.એસ

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
માચગ ૨૦૨૧ 
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કુશળતા 

વિકશાિ

િી  

તાલીમ આયોજન કરી ક્ષમતા 

િઘગન કરિું અન ેકુશળતા 

વિકશાિિી   

, નગરપાવલકા

અને, પોલીસ   

આપવત્ ત 

વ્ યિસ્ થાપ

ન ેમખુ્ ય 

પ્રિાહ 

સાથ ે

જોડિો  

જીલ્ લા સ્ તર ેચાલતા સમદુાય 

આઘાવરત િાયકમો સાથ ે

આપવત્ ત વ્ યિસ્ થાપન 

કામગીરીના સંકલન  અગં ેસવુશ્વત 

કરિુ ં 

તમામ લાઇન 

ડીપાટમને્ ટ મુખ્ યત્ િે  

DRDA/ICDS 

/વશક્ષણ  

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
માચગ ૨૦૨૧ 

EW 
પૂિગ ચેતિણી વ્ યિસ્ થાન ેમજબુત 

બનાિી  

કલેકટર કચેરી   , પ્રાંત

, ડી.એમ.આઇ, કચેરી

સી.ઓ.ઇ.ડી   

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
માચગ ૨૦૨૧ 

મોકડીલ  

શાળાઓ  ,,  ભિનો બહુમાળી

 જોખમ સંભવિત અને ટલહોવસ્ પ

 હાથ કિાયગત પર ળોસ્ થ ઘરાિતા

ઘરિી   

કલેકટર કચેરી  ,

, વિભાગ વશક્ષણ

વિભાગ આરોગ્ ય   

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
માચગ ૨૦૨૧ 

સમુદાય 

આઘાવરત 

આપવત્ ત 

વ્ યિસ્ થાપ

ન 

સ્ થાવનક વિભાગોમાં જોખમ અન ે

સંિેદનશીલતા  , આપવત્ ત

 પ્રવતસાદ જરૂરીયાત વનિારણની

 સમજ અને ક્ષમતા આપિાની

વિકસાિિી    

મહેસુલ વિભાગ  ,

 વિકાસ શહેરી

, વિભાગ

  એ.એમ.ડી.એસ.જી

વિભાગ પંચાયત    

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
માચગ ૨૦૨૧ 

 

 

પુરના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે તબન માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિવૃત્ ત  અમલ કરનાર વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ કરિાની 

તારીખ  

મરામત  ,

સાફફાય   

િરસાદના પાણીના 

વનકાલ માટે ગટર  ,

 કેનાલની અને ડર ેનેજ

કરિી મરામત  

નગરપાવલકા  , અને.પા.ગુ

, વિભાગ નમગદા બોડગ.વ્ ય.ગ

 ટસ્ ટે.બી એન્ ડ.આર

અનપેંચાયત    

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
જુન ૨૦૨૧ 

સ્ થાવનક 

સંસાઘઘોનો 

વિકસાિિા 

અન ે

અાોળખિા  

પરંપરાગત સામનો 

કરિાના સાધનો અને 

કૌશલ્યોનો વિકાસ 

કરિો  .તરાપા. ત.દા  ,  

DDMC, યુિક મંડળ અને 

એન  .ઓ.જી .  

એવપ્રલ -  

૨૦૨૧ 
માચગ ૨૦૨૧ 

પશ ુઆરોગ્ ય  
પશુઓની સલામતી 

અંગે જાગવૃત 

પશપુાલન  અન ેગ્રામ વિકાસ 

વિભાગ 
મ-ે૨૦૨૧  

ઓગસ્ ટ – 

૨૦૨૧ 

 

વાવાઝોડાના ઉપશમન  )મીટીગેશન ( માટે માળખાગિ પગલાઓં  
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ટાસ્ ક  પ્રિુગવત  અમલ કરનાર વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ 

કરિાની 

તારીખ  

સલામત 

બાંઘકામ  

િાિાઝોડાથી અસલામત 

મકાનો અને જાહેર ભિનોની 

ઓળખ કરિી અને તેન ુ

િાિાઝોડા સામે મજબતુી 

બક્ષિી  

માગગ અને મકાન 

ટી . સી.એમ.ડી

એમ.ડી.એસ  .  

એવપ્રલ-

૨૦૨૧  

જુન- 

૨૦૨૧ 

વાવાઝોડાના ઉપશમન  )મીટીગેશન ( માટે તબન માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ 

કરિાની 

તારીખ  

સંદેશા 

વ્ યિહારની 

પ્રઘ્ ઘવત 

વિકસાિિી    

DEOC/ અને તાલુકા કંટર ોલરૂમ 

તથા ગામ કક્ષા સુઘી પિૂગ ચતેિણી 

વ્યિસ્થાન ેમજબૂત બનાિિી. 

તાલુકા કંટર ોલ 

રૂમ TDMC/ 

પંચાયત  ,વસચંાઇ   

એવપ્રલ  – 

૨૦૨૧ 
જુન- ૨૦૨૧ 

મજબૂતી 

કરણ  

નબળી ગણુિિાિાળા વબલ્ડીગં/ 

હોડીંગ માટે નોટીસ આપિી અને 

વનયંત્રણ કરિું . 

માગગ અને મકાન  

નગરપાવલકા  

એવપ્રલ  – 

૨૦૨૧ 
જુન- ૨૦૨૧ 

 

ભૂકંપના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ 

કરિાની 

તારીખ  

ક્ષમતા િઘગન  EOC/ERC નું બાંઘકામ તથા 

મજબુતી કરણ  

મહેસુલ વિભાગ 

માગગ અને મકાન 

જી .એ.એમ.ડી.એસ  .  

જાન્ યુઆરી

  
ડીસેમ્ બર  

મજબૂતીકરણ  નબળા મકાન અન ેખાનગી 

વબલ્ડીગંો  ) શોપીગં, બેન્ક, શાળા

 રટેર ોફીટીગં નું) િગેર ે સેન્ટર

કરાિિું .  

મહેસુલ વિભાગ 

માગગ અને મકાન  જાન્ યુઆરી

  
ડીસેમ્ બર  

મજબૂતીકરણ  અવત નબળા અને જજગરીત 

મકાનો અન ેવબલ્ડીગંો ઓળખિા 

અન ેધરાશાયી કરિા . 

મહેસુલ વિભાગ 

માગગ અને મકાન 

એસ .એમ.ડી   

જાન્ યુઆરી

  
ડીસેમ્ બર  

 

ભૂકંપના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે તબન માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ કરિાની 

તારીખ  

તાલીમ  

ભૂકંપ પ્રવતરોધક બાબતો અંગે 

આવકગટેક્ટ   ,-કવડયા, એન્જીનીયર

ક્ષમતાિધગન કારીગરોનું  

નગરપાવલકા  ,

. સી.અામે.ડી.ડી

 અને માગગ અને

મકાન   

એવપ્રલ  – 

૨૦૨૧ 

ફેબ્રુઆરી 

૨૦૨૧ 

બીલ્ ડીગ 

કોડનો અમલ  

તમામ બાંધકામોમાં ભૂકંપીય 

સલામતી સબધંીત 

નીવતવનયમોનુ ં ચુસ્ત પાલન 

નગરપાવલકા  ,

. સી.અામે.ડી.ડી

 અને માગગ અને

માચગ--૨૦૨૧ 
ફેબ્રુઆરી 

૨૦૨૧ 
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કરાિિું . મકાન 

કિાયતો હાથ 

ઘરિી  

શાળાઓ   , જાહેર અને હોસ્પીટલ

કરિી મોકડર ીલ માટે ભિનો  .  

DPEO/ 

CDHO/DEO/

મામલતદાર  

માચગ--૨૦૨૧ 
ફેબ્રુઆરી 

૨૦૨૧ 

 

દુષ્કાળના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ 

કરિાની 

તારીખ  

પાણી સગં્રહ 

અન ે

પ્રિવૃતઅાોને 

િેગ આપિો  

કુટંુબ સ્તર ેમકાનમાં અન ેજાહેર 

ભિનોમાં િરસાદી પાણીના 

સંગ્રહનુ ંબાંધકામ કરાિિ ુ

િન વિભાગ  ,

 વિકાસ ગ્રામ

પચંાયત અને  

માચગ  ફેબ્રુઆરી  

પાણી સગં્રહ 

અન ે

પ્રિવૃતઅાોને 

િેગ આપિો 

સામદુાવયક સ્તર ેિરસાદી પાણીના 

સંગ્રહ માટે તળાિો  , તલાિડી ખેત

કરાિિુ બાંધકામ ચેકડેમોનું અને .  

ગ્રામ વિકાસ 

અન ે

વસંચાઇવિભાગ 

માચગ  ફેબ્રુઆરી  

દુષ્કાળના ઉપશમન )મીટીગેશન ( માટે તબન માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ 

કરિાની 

તારીખ  

ગામોની 

અાોળખ 

કરિી  

અછત અને દુષ્કાળ વનિારણના 

કામોની સૂવચ બનાિિી અન ેસ્થળ 

તારિિા 

ખેતીિાડી વિભાગ  ,

 િન, પંચાયત

વિભાગ 

માચગ  ફેબ્રુઆરી  

કુવષ  ,, લક્ષી

 માવહતી

આપિિી   

ઓછા િરસાદમાં દુષ્કાળમા ંટકી 

શકે તેિા પાકો માટે ખેડૂતોન ે

માવહતગાર કરિા અને પાણીના 

કરકસરયુિ ઉપયોગ માટે 

ખેતીિાડી વિભાગ  ,

 િન, પંચાયત

વિભાગ 

વસંચાઇ  

માચગ  ફેબ્રુઆરી  

ઓદ્યોતગક માટે ઉપશમન માટે માળખાગિ પગલાઓં  

ટાસ્ ક  પ્રિુગવત 
અમલ કરનાર 

વિભાગ 

શરૂ 

કરિાની 

તારીખ  

પૂણગ 

કરિાની 

તારીખ  

ઉદ્યોગોથી કુદરતી 

સંસાધનો ઉપર થતી 

વિપરીત અસરોની 

દેખરખે રાખિી  ), જમીન

હિા અને પાણી (  

વનયવમત ડેટા કલેકશન 

અન ેકુદરતી સંસાધનો 

પરની વિપરીત અસરોનો 

અભ્યાસ 

DDMC, 

 LCG, 

GPCB, 

માચગ  ફેબ્રુઆરી  
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IS&H 

સેફ્ટી અસેસમેન્ટ 

 

ઉદ્યોગોના કારણે 

આસપાસના રહેણાકં 

વિસ્તારોમા ંથનાર જોખમો 

અંગે ઓવડટ 

DISH, LCG 

ઇન્ડસ્ટર ીયલ 

સેફ્ટી ઓવફસર 

માચગ  ફેબ્રુઆરી  
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પ્રકરણ - ૫ - 

પૂવય િયૈારી કાયય યોજના 

૧. ક્ષમિાવિયન પ્લાન 

આપવિ વ્યિસ્થાપનમાં ક્ષમતાિધગન માટે નીચે મુજબની તાલીમોનંુ આયોજન કરિું  

▪▪  શોઘશોઘ  અનેઅને  બચાિબચાિ    

▪▪  પૂિગપૂિગ  ચેતિણીચેતિણી    

▪▪  સ્ થસ્ થળાતંરળાતંર    

▪▪  નુકશાનનુકશાન  અનેઅને  આકારણીઆકારણી    

૨. િાલીમ જરૂરીયાિ તવશ્ર્લેષણ 

તાલીમથી વ્યવિ અને સમૂહના ંજ્ઞાન, આિડત અન ેવ્યિહારમા ંબદલાિ આિે છે. ભાિાત્મક 

અન ેજ્ઞાનાત્મક પાસાઓમાં અસર થાય છે. જથેી વ્યવિ અને સમૂહની કામગીરી િધુ સારી 

બન ેછે. આ માટે અગાઉથી તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખિી અને તેના આધાર ેતાલીમ અન ે

ક્ષમતાિધગનનું આયોજન કરિુ.  

▪ િતગમાન તાલીમની સમીક્ષા કરિી 

▪ કાયગ વિશ્ર્લેષણ (નિા અથિા વ્યિસ્થામાં કરલે સુધારાિધારા) 

▪ તાલીમની જરૂરીયાતની ઓળખ કરિી 

▪ તાલીમની જરૂરીયાતનું સરિૈયુ 

▪ તાલીમની િૈકવલ્પક વ્યિસ્થા નવિ કરિી  

▪ તાલીમના ખચગ-લાભ નુ વિશ્ર્લેષણ કરિું 

વિવિધ વિભાગો માટે કરિાની તાલીમો 

વિવિધ વિભાગોનાં અવધકારીઓ અન ેકમગચારીઓની તાલીમની જરૂરીયાતો ઓળખીને તેના 

આધાર ે તેમના માટે તાલીમ કાયગિમો ગોઠિિામાં આિે છે.  આ પ્રવિયાથી તાલીમ માટેનાં 

વિષયો અન ેપ્રવિયાઓ તારિી શકાય. 

દરકે વિભાગે પોતાના સ્તર ેઆપવિ વ્યિસ્થાને મજબૂત કરિા માટે તાલીમ કાયગિમોની સૂવચ 

અન ેસમયસારણી બનાિિા સવિય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રવિયા વજલ્લા કે રાજ્ય સ્તરથેી થાય 

છે. તાલુકા સ્તર ેતાલીમની જરૂરીયાત ઓળખી ત ેમુજબની તાલીમ આયોજન કરી િધુ સારી 

ગુણિિાલક્ષી તાલમીનું આયોજન થાય છે.  .  

અત્યાર સુધીના અનુભિોમાંથી દરકે વિભાગો માટે નીચ ે મુજબના તાલીમ કાયગિમો હાથ 

ધરિામા ંઆિ ેછે.  

I. વિવિધ સ્ તર ેઆપવિ વ્ યિસ્ થાપન ઓરીયન્ટેશન   

II. પોલીસ, સ્િાસ્્ય, મહેસૂલ, પંચાયત ગ્રામ વિકાસ, િન વિભાગ િગેર ે માટે , આગ 

સલામતી અંગેની  કૌશલ્ય િૃવધ્ધ તાલીમ કાયગિમ.  

III. ઇમરજન્સી રીસપોન્ સ સાથે સંકળાયેલ વિવિધ યુવનટ જિેાં કે, પોલીસ, નગરપવલકા 

ફાયર વબ્રગેડ  હોમગાડગ , જી.આર.ડી, એનસ.એસ.એસ. િગેર ે માટે શોધ અને બચાિ 

તાવલમ  

IV. સાધનો અને યંત્રોની જાળિણી અન ેઉપયોગ. 
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V. વિવિધ સમુહો જિેાં કે વશક્ષક, આંગણિાડી કાયગકર, મ.ભો.યો સંચાલક, વ્ યાજબી 

ભાિના દુકાનદાર િગેર ેમાટે પ્રાથવમક સારિાર અને આરોગ્ ય તાવલમ 

ખાસ તાલીમ : વિભાગીય તાલીમો વસંચાઇ અન્ય વહતધારકો માટે પ્રાસ્તાવિક, 

પૂિગ તૈયારી, પ્રવતભાિ, ઉપશમન(મીટીગેશન), રોકથામ િગેર ે અંગે તાલીમો 

જી.આઇ.ડી.એમ ખાતે થાય છે.  

▪ પંચાયતો, સમુદાય માટે, CBDP રાહત, નુકસાન આંકારણી અને િળતરના વનયમો 

અંગે તાલીમ. 

▪ NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP,વનઃસહાયતા અન ેજોખમ આંકલન 

▪ સમુદાયનાં કાયગદળો માટે શોધ બચાિ, પ્રાથવમક સારિાર, સલામત સ્થળે ખસેડિાની 

પધ્ધવતઓ, પૂિગ ચેતિણી િગેર ેઅંગે.  

૩. િાલીમ આયોજન વ્ યવસ્ થા  

કાયય પ્રવૃતિ જવાબદાર તવભાગ 

 

 

 

તાલીમ 

જરરીયાતનું 

વિશ્ર્લેષણ 

આપવિ વ્યિસ્થાપનમા ં વિભાગોની 

ભૂવમકા અને જિાબદારીઓની 

ઓળખ કરિી.  

• મહેસૂલ અને ડેપ્યુટી કલેકટર 

• સામાન્ય િહીિટ વિભાગ 

• મહેસૂલ વિભાગ 

• જી.એસ.ડી.એમ.એ./જી.આઇ.ડી.એમ. 

• તમામ કાયગપ્રણાલી મુજબના 

વિભાગો 

• જાહેર કે્ષત્ર 

• ખાનગી કે્ષત્ર 

• એન.જી.ઓ. અને અન્ય સંગઠનો 

વિભાગોની ભૂવમકા અને 

જિાબદારીઓને આગળ લઇ જિા 

માટે વિવિધ વહતધારકોની ઓળખ 

કરિી. 

તાલીમ જરૂરીયાત વિશ્ર્લેષણ સતત 

ચાલુ રાખિુ 

તાલીમની જરૂરીયાત મુજબ 

તાલીમની વડઝાઇન તૈયાર કરિી.  

સંસાધનોની વ્યિસ્થા કરિી  

તાલીમ કરિી 
 

૪. એજન્ સીઓની મદદ દરમ્ યાન પ્રોટોકોલ વ્ યવસ્ થા   

 જીલ્ લાની ક્ષમતા બહાર આપવિ સામનો કરિાનો આિશે. ત્ યાર ેરાજય તથા કેન્ દ્ર સરકારની 

ઉપલબ્ ઘ અન્ ય એજન્ સી જિેી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જરૂરી 

પ્રોટોકલ સાથે રાજય સ્ થળે SEOC ના સંપણગ સંકલનમાં રહી મદદ લેિામા આિશે.  

૫. બચાવ સાઘનોની ઓળખ અને જથ્ થોની ચકાસણી  

આપવિ પ્રવતસાદ માટે રાજય સરકારશ્રી દ્રારા િખતો િખત આપિામા ંઆિેલ બચાિ સાઘનો 

જિેા કે ફાયર અાોટર બ્રાઉજર ફાયર ટેન્ ટર ઇમરજન્ સી પ્રોટેબલ લાઇટ, લાઇફ જકેેટ,જસેીબી 

કેન િગેર ે જિેા સંસાઘનો ની યાદી તૈયાર કરી તેમની ઉપલબ્ ઘીની ભોવતક અન ે કાયગરીત 

વસ્ થવતમાં રાખિામાં આિ ેછે. જનેી ચકાસણી કરિામા ંઆિે છે.  

૬. ચેિવણી િંત્રની ચકાસણી કરવી  

જીલ્ લા કક્ષાના કંટર ોલ રૂમને મળતા પૂિગ ચેતિણી અંગેના સંદેસાઅાો સુચારં રૂપથી સ્ પષ્ ટ 

રીતે તાલુકા અન ેગામ સ્ તર ેસુઘી પહોચંે ત ેમાટેની  

 ૧. રાજય કંટર ોલ રૂમ (SEOC) 
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 ૨. જીલ્ લા કંટર ોલ રૂમ (DEOC) 

૩. તાલુકા કંટર ોલ રૂમ (TEOC) માટે તમામ કંટર ોલ રૂમ િચ્ ચે આતરીક સંકલનની 

ચકાસણી  કરિામાં આિે છે.  

૭. ત્ વરીિ પ્રતિસાદ ટીમો વચ્ ચેનું  સંકલન  
જીલ્ લામા ંકોઇપણ સમયે ઘટતી ઘટના દરમ્ યાન આપિાના થતા ંપ્રવતસાદ માટે નીચ ેમુજબના 

વિભાગો પાસ ેઇમરજન્ સી ટીમોનંુ આતવરક સંકલન ચકાસણી  

 ૧. આરોગ્ ય વિભાગ  

 ૨. પોલીસ વિભાગ,                   

           ૩. નગરપાવલકા – ફાયર ઇમરજન્ સી વિભાગ  

૮. સ્ વૈતચ્ છક સ્ થાઓ અન ેઅન્ ય તહિ ઘારકો સાથે સંકલન  

જીલ્ લામા ં કોઇપણ આપવત્ ત દરમ્ યાન પ્રવતસાદ રાહત બચાિ પુનિગસન પ્રાથવમક સારિાર 

િગેર ેજિેી કામગીરી દરમ્ યાન સ્ િવૈચ્ છક સ્ થાઓ તથા અન્ ય વહત ઘારકોનો મહત્ િનુ ંયોગદાન 

રહેતું હોય છે. જીલ્ લામા ંઆિેલા સ્ િવૈચ્ છક સ્ થાઓને વહત ઘારકોની યાદી પવરવશષ્ ટમાં સામેલ 

છે.   

૯. પુર અને વાવાઝોડા સાથે રુિુ ગિ પવૂય િયૈારી  

પૂર અન ે િાિાઝોડા સામે પૂિગ તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગ્રસ્ ત બનતા ગામોમા ં સ્ થાળતર 

કરિાની જરૂરીયાત જણાય તેિા સજોગોમાં ગામ સ્ થળે સ્ થાવનક સ્ થળે ઉપલબ્ ઘ િૈકવલ્ પક 

સ્ થાનોની પૂિગ ચકાસણી કરી લેિામા ંઆિે અને કટોકટીના સમયે પૂરતી રાશન પુરિઠાની પણ 

આગોતરી વ્ યિસ્ થા માટે તમામ પગલા ભરિામાં આિે છે. તેમજ જીલ્ લા તાલુકા અન ે ગામ 

સ્ થળેના આપવત્ ત વ્ યિસ્ થાપન કામગીરી સાથે જોડાયેલ તમામ સ્ થળેના લોકો િચ્ ચ ેઆંતવરક 

સંકલન િઘુ મજબુત રીતે જોડિામા ંઆિે છે.  

૧૦. પૂવય ચિેવણી વ્યવસ્થા (EWS)અને આપતિ બાદની સૂચનાઓ  

ઘણીિાર એિુ બને કે આપવિ અંગેનો સંદેશો અને ચેતિણી અંતવરયાળ જગ્યાએ રહેલા લોકો 

સુધી સમયસર પહોચંાડી શકાતો નથી. અમુકિાર આપવિ પહેલા અન ેદરવમયાન અફિાઓના 

કારણે પહોચંતી માવહતી લોકોમા ંગભરાટ અને ગેર સમજ ફેલાિે છે. તેથી યોગ્ય સમયે, સ્પષ્ટ્, 

યોગ્ય સમૂહને ચેતિણી સંદેશ પહોચંાડિાથી આપવિની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. 

વિશ્ર્િાસપાત્ર માવહતી સમયસર પહોચંાડિા માટે ICSમહત્િની છે. 

પૂવય ચેિવણી કાયય યોજના:-  

કાયયના પ્રકાર            પુર  વાવાઝોડા કેતમકલ અને 

ઔદ્યોતગક  

હાલની પૂિગ 

ચેતિણી 

વ્યિસ્થા  

વસંચાઇ વિભાગ/ 

ડેમ ઓથોરીટી/હિામાન 

ખાતુ            ↓ 

   હિામાન ખાતુ  

           ↓ 

      કલેકટરશ્રી  

 

ઇન્ડરસ્ટર ીઝ 

એસોવસસેશન 
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જિાબદાર 

વિભાગ 

 

      કલેકટરશ્રી  

           ↓ 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ  

          ↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

           ↓ 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ  

          ↓ 

 ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ 

 

             ↓ 

DCG 

    ↓ 

LCG 

↓ 

DEOC 

મામલતદાર/ 

ટી.ડી.ઓ 

 

આપતિ બાદની સૂચનાઓ 

સંકટના પ્રકાર પુર િાિાઝોડુ ભૂકંપ દુષ્કાળ કેવમકલ અન ે

ઔદ્યોવગક દુઘગટનાઓ 

જિાબદાર વિભાગ DEOC, મામલતદાર કચેરી અન ેતા.વિ.અ. 

આિરી લીધેલ ગામો જ-ેતે સંકટના જોખમ સંભવિત ગામો 

ચેતિણી અન ે સંદેશા ન 

પહોચંતા હોય અથિા 

પહોચંાડિા મુશ્કેલ હોય તેિા 

ગામો/િસાહત.  

જ ે સમુદાય ગામોમા ં દૂર રહે છે દા.ત. માછીમાર, મીઠા 

કારીગરો, માલધારી િગેર ે

સમયમયાગદામા ં ચેતિણીના 

સંદેશા પહોચંિા માટેના   

જરૂરી પગલાઓ. 

કાયગદળોમાં ગામોમાં દૂર િસિાટ કરતા પવરિારોનો સમાિેશ 

કરિો અને સંદેશા વ્યિહારની વ્યિસ્થા ગોઠિિી. 

  

 

૧૧. આગોિરી વ્યવસ્થા 

જ્યાર ે આપવિ આિ ે ત્યાર ે પુરતી સાધન સામગ્રી, યંત્રો, સાધનો ન હોય તો લોકોની 

જરૂરીયાતને પહોચંી િળિામાં અંતરાય આિે છે. આગોતરી વ્યિસ્થા કરિાથી મુશ્કેલીને 

મહદઅંશ ે વનિારી શકાય છે. યોગ્ય રીતે “સ્ટોક પાઇલ” કરિાથી ત્િરીત મદદ કરિામાં 

સરળતા રહે છે. 

આગોતરી વ્યિસ્થા માટે મહત્િનાં ચાર પગલાં છે; 
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▪ વિસ્તાર અને સંકટ અનુસાર જરૂરી સામગ્રીની સૂવચ તૈયાર કરિી. આ માટે વિસ્તારના 

લોકોની વનઃસહાયતા, િપરાશ અન ેસંસ્કૃવતને ધ્યાન ેલેિા. 

▪ જ ેસાધન સામગ્રી એકઠી કરિાની છે તેની ગુણિિા અન ેમાનાંક ધ્યાને લેિા જોઇએ જથેી  

ગુણિિાિાળી સામગ્રી એકત્રીત થાય. 

▪ આિી સાધન-સામગ્રી પહોચંાડી શકે તેિા વિિેતા અને શ્રોત નિી કરિા. 

▪ આગોતરી વ્યિસ્થાની સાધન સામગ્રીનાં ગોડાઉન, સપ્લાયસગનુ ંનેટિકગ  તૈયાર રાખિું જથેી 

સત્િર ેસેિા પહોચંાડાય. 

▪ તાલુકામા ંતાલુકા મથકે અન ેજુદા-જુદા ક્લસ્ટર સ્તર ેઆિી વ્યિસ્થા કરી શકાય. પંચાયત 

સ્તર ેપણ આિી વ્યિસ્થા થાય ત ેમાટે કામગીરી કરિી.  

      કેવમકલ અને ઔદ્યોવગક એકમ અન ેસંગ્રહ માટેના પૂિગતૈયારીના પગલાંઓ 

▪ સલામતીના નીવતવનયમોને વનયવમત રીતે દાખલ કરિા, સુધારા-િધારા કરિા. 

▪ અગત્યની યંત્રસામગ્રીની વનયવમત જાળિણી કરિી અન ેચકાસણી સુવનશ્ર્વચત કરિી.  

▪ કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમાં દેખરખે કરિી અને અહેિાલ કરિો.  

▪ અકસ્માતનું રીપોટીંગ, છણાિટ અન ેકારણોની તપાસ થાય ત ેસુવનશ્્રવચત કરિુ. 

▪ સલામતીની સમજ િધે તે માટે અગાઉથી અન ેપ્રવતભાિ સ્િરૂપે પગલાં લેિા.  

૧૨. સમુદાય જાગતૃિ અને તશક્ષણ અને પૂવયિયૈારી  

કોઇપણ આપવત્ તનો સામનો કરિા માટે પ્રાથવમગક જાણકારી અને આપવત્ ત દરમ્ યાન સુ કરિુ 

અન ેશુ ંન કરિું તે અંગેની જાણકારી વિવિઘ માઘ્ યમો જિેા કે રલેી, વિડોયો શો, ભીતસુત્રો, 

શાળા કક્ષા, વચત્ર, િિત વિવિઘ તાલીમ દ્રારા જી.એસ.ડી.એમ.એ. દ્રારા અમલી બનેલ 

ડી.આર.અામે. પ્રોગરામ દ્રારા કામગીરી અમલમાં છે.  

૧૩.  પ્રોકયોરમેન્ ટ (ટેન્ ટ ઘાબડા, સાઘનો વગેર)ે  

પૂર જિી સ્ થતી દરમ્ યાન સ્ થાળતંર સ્ થતી સજાગય ત્ યાર ે સ્ થાળતંર લોકો માટે ટેન્ ટ, 

ઘાબડા તથા અન્ ય દૈવનક ઉપયોગી સાંઘનો માટે સ્ થાવનક સ્ થળે ઉપલબ્ ઘ સ્ િવૈચ્ છક સંસ્ થાઓ 

તથા સંબંવઘત વિભાગોના સંયુકતથી વ્ યિસ્ થા કરિામા ંઆિશે.   

૧૪. એસ.ડી.આર.એન અપડેશન  

 એસ..ડી.આર.એન પર વિડીએમપી ટીડીએમપી તથા સીડીએમપીને આપવત્ ત વ્ યિસ્ થાપન ે

લક્ષી તમામ વિગતો મામલતદારશ્રી તાલુકા વિકાસ અવઘકારીશ્રી તથા ચીફ ઓવફસર દ્રારા પૂણગ 

કરિામા ંઆિ ેછે.   

૧૫.     મીડીયા મેનેજમેન્ટ અને માતહિી પ્રસારણ  
 વપ્રન્ટ અને ઇલેકટર ોવનક મીવડયાની ભુવમકા આપવિની ચેતિણી અન ે વિગતો 

પહોચંાડિા માટે મહત્િની બની રહે છે માધ્યમો આિા સમયે શાવલનતા પૂિગક િતી જન 

સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરિામા ંમહત્િની ભુવમકા ભજિી શકે. આપવિ અંગે પૂિગતૈયારી, 

પ્રવતભાિની રીતો, બચિાની રીતો િગેર ે અંગે ખૂબ જ સારી માવહતી લોકો સુધી બહોળા 

પ્રકારથી પહોચંાડી શકે. સામાન્ય રીતે કોઇ પણ સંકટ કે આપવિઓમાં સમુદાયને સ્પષ્ટ્ અને 

સાચી જાણકારી મળે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. તેથી માધ્યમોની ભુવમકા ઘણી મહત્િની છે. રાજય 

સ્તરનેી EOC માં મીવડયા સેલ શરૂ કરી માધ્યમો સાથે સંકલનની વ્યિસ્થા રાજય સરકાર ેકરી 

છે. જ ે સતત કાયગરત છે. આપવિઅના સમયે યોગ્ય અવધકારી દ્વારા વપ્રન્ટ અન ે ઇલેકટર ોવનક 

મીવડયાન ેસ્મયાંતર ેઅપડેટ કરિામાં આિે છે. જથેી વબન જરૂરી અફિા અને ગેર જિાબદારી 
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િાળી માવહતીનો પ્રસાર અટકે આિી વ્યિસ્થા આપવિ દરમ્યાન DEOC સ્તર ેપણ હોય છે, 

તેની મદદ લેિામાં આિ ેછે. 

૧૬.    દસ્િાવજેી કરણ  
 વજલ્લામાં બનતા કોઇપણ આપવિ દરમ્યાન તેની સામે આપિામાં આિેલ પ્રવતસાદ 

પ્રવકયા દરમ્યાન જોિા મળેલ વિવિધ વિભાગોના, અસરગ્રસ્ત, લોકોના અને અન્ય 

એજંસીઓના પ્રવતભાિ અગે દ્સસ્તાિેજી કરણ થાય તે જરૂરી છે, જથેી કરી સમગ્ર પ્રવકયા 

દરમ્યાન તંત્ર દ્વારા રહી જિા પામેલ ક્ષવતયોને ઓળખી શકાય અને તેને ભવિષ્યમાં પૂનાિગવતત 

થતી ટાળી શકાય.   
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પ્રકરણ -૬- 

પુનઃતસ્થતિ 

આપવિ અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર અન ેલોકોને પુનઃવસ્થવતમાં અથિા િધુ સારી વસ્થવતમાં 

લાિિાનું કાયગ આ પ્લાનનું છે. આપવિને કારણે જરૂરી સેિાઓ, માળખા, લોકોનંુ 

જીિનવનિાગહ, સ્િાસ્્ય અને સમગ્ર જીિનશૈલી અસર પામે છે. તેથી સત્િર ેઆ બધા પાસાઓ 

પુનઃવસ્થવતમાં લાિિા. ભૌવતક માળખાઓને અન ેજીિન જરૂરી સેિાઓ પુનઃવસ્થત કરિા માટે 

આ મુજબની રણનીવત ધ્યાન ેલેિી.  

પહેલાં કરતા િધુ સારૂ બાંધિુ ં :નિાં બાંધકામ કાયો એિી રીતે કરિા જ ે પુનઃ આિી 

આપવિઓમાં નુકસાન ન પામે. સહભાગી આયોજન – લોકોની સામાજીક અન ે સાંસ્કૃવતક 

શૈલી અને જરૂરીયાતોને ધ્યાનમા ંરાખી ફેર બાંધકામ અને કાયો કરિા. આ માટે આયોજનમાં 

વહતધારકોની સહભાગીતા આિશ્યક છે.  

સંકલન :પુનઃવસ્થવતમાં લાિિાનું આયોજન વિવિધ વિભાગો સાથે સંકલન રૂપે તૈયાર કરિું. 

આિા આયોજનો માટે ત્િરીત નુકસાનનુ ં આંકલન અન ે લોકોની જરૂરીયાતનું આંકલન 

અગત્યનું પાસ ુછે.  

નીચ ેમુજબના વિવિધ કે્ષત્રોને પુનઃવસ્થત કે કાયગરત કરિા.  

▪ મહત્િની સેિાઓ – િીજળી, પાણી, સંચાર, િાહનવ્યિહાર, સ્િચ્છતા, સ્િાસ્્ય. 

▪ માળખા / બાંધકામ – આિાસ, જાહેર ભિન અને રસ્તા 

▪ જીિનવનિાગહ – કૃવષ, કુવટર ઉદ્યોગ, દુકાન અને બજાર તથા રોજગાર. 

િીજળી, પાણી, સ્િચ્છતા, ગંદાપાણીનો વનકાલ િગેર ેસેિાઓ તાત્કાવલક શરૂ કરિી. આિી 

સેિા શરૂ કરિા માટે િૈકવલ્પક રણનીવત અન ે કાયો અગાઉથી નવિ કરિા. જરૂર પડે 

સ્થાવનક સંસ્થા, વિભાગો, કોપોરટેની મદદ લેિ 

મહત્િની સેિાઓ અન ેમાળખાગત બાબતો કાયગરત કરિી  
S
|
D 

મહત્વ

ની 

સેવાઓ 

સામગ્રી/સે

વાઓ 

નૂકસા

ન 

એકમ

ની 

સંખ્યા 

અસરગ્ર

સ્િ 

ગામોની 

સંખ્યા 

અસરગ્ર

સ્િ વસ્િી 

પુનઃતસ્થતિ

માં 

આવવાના 

પગલાઓં 

અંદાજીિ 

સમયગા

ળો 

બજે

ટ 

1 િીજળી ફીડર          

2   ટર ાન્સફમગર          

3   HT 

લાઇન 

         

4   LT લાઇન          

5    થાંભલા          
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6    અન્ય          

 

સ્વાસ્થ્ય 

S|
D 

તવગિ PHC 

(ગામ

નું 

નામ) 

CH
C 

સબ 

સેન્ટ

ર 

દવા 

સંગ્ર

હ 

પુનઃતસ્થતિ

માં 

આવવાના 

પગલાંઓ 

અંદાજીિ 

સમયગા

ળો 

બજે

ટ 

1 નૂકશાન 

થયેલા ભિનો 

       

2 પહોચંી ન 

શકાય તેિા 

આરોગ્ય કેન્દ્રો 

       

3 દિા સંગ્રહ 

અન ે

મહત્િના 

સાધનોન ે

નુકશાન  

       

4 નાશ થયેલ 

દિાઓ  

       

5 નૂકસાન 

થયેલ 

એમ્બ્યુલન્સ

ની સંખ્યા 

       

 

સામાતજક 

S
|
D 

તવગિ ગા

મ 

પુરૂ

ષ 

સ્ત્રી બાળ

કો 

કુ

લ 

પુનઃતસ્થતિ

ના પગલા 

જવાબદા

ર 

તવભાગ 

અંદાજીિ 

સમયગા

ળો 

બજે

ટ 

1 મનોસામા

વજક 

રસંભાળની 

રૂરતિાળા 

લોકોની 

સંખ્યા 

(આપવિને 

કારણે) 

         

 

પાણી પુરવઠો 

S|
D 

નૂકસાન ગામન ુ

નામ 

અને 

એકમ

ની 

સંખ્યા 

અસરગ્રસ્િ 

ફતળયા/વ

સ્િી 

પુનઃતસ્થતિ

માં 

આવવાના 

પગલાંઓ 

તવભા

ગ 

અંદાજીિ 

સમયગા

ળો 

બજે

ટ 
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1 કૂિા       

2 બોરિેલ       

3 તળાિ       

4 પાણી 

પુરિઠાને  

      

5 ESR       

6 GSR       

7 સમ્પ       

8 સ્ટેન્ડપો

સ્ટ 

      

9 હેન્ડપંપ       

10 પશુહિાડા       

 

અસરકારક પ્રવતભાિ માટે ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડ વસસ્ટમની સ્પષ્ટ્ જિાબદારી સાથેની રચના 

જરૂરી છે. દરકે કાયગદળના કમાન્ડરને ચોિસ પ્રકારની તાલીમ આપી સજ્જ કરિા. વજલ્લા 

સ્તરના ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડર ે (પ્રાંત અવધકારીશ્રી / કલેકટરશ્રી) જ ે તે ટાસ્કફોસગના કમાન્ડરને 

આપવિ સમયે અસરકારક પ્રવતભાિ માટે વનયત SOP મુજબ કાયગિાહી કરિા સૂચના આપિી. 

આપવિ દરમ્યાન દરકે ટાસ્કફોસગના િડા ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટગ કર ે અને સંકવલત 

આયોજન પ્રમાણે કામગીરી કરિી.  

• ટાસ્કફોસયની  યાદી  

ક્રમ ટાસ્કફોસય 
તજલ્લા સ્િરના 

કો-ઓડીનેટર 
સહયોગી સભ્યો અને તવભાગો 

1 આયોજન અને કો-

ઓડીનેશન 

(િહીિટ,કાયદો અને 

વ્યિસ્થા, પ્રોટોકોલ 

અન ેમીવડયા) 

નોડલ ઓવફસર કલેકટરશ્રીનીકચેરી,પ્રાંતનાયબકલેકટર,મામલતદાર 

તા.વિ.અ.માવહતી વિભાગ અન ેસબંધીત વિભાગ  

2 પૂિગ ચેતિણી, સ્થળ 

ખાલી કરાિિા  અને 

સંદેશાવ્યિહાર 

નોડલ ઓવફસર , 

કલેકટરશ્રી અન ે 

મામલતદાર 

કલેકટરશ્રીની કચેરી,  મામલતદાર વસંચાઇ 

વિભાગ,તા.વિ.અ. અન ેસબંધીત વિભાગ 
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ટાસ્કફોસય ના કાયો 

ટાસ્કફોસય - 1: આયોજન અને કો-ઓડીનેશન (વહીવટ,કાયદો અને વ્યવસ્થા, પ્રોટોકોલ 

અને મીતડયા) 

સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

 

 

 

 

 

DDMC ના સભ્યો સાથે માવસક વમટીગં, આપવિ વ્યિસ્થાપનના મુદ્દાઓ અંગે ચચાગ, 

સમીક્ષા અન ેઆયોજન. 

સંપકગ  સરનામા સુધારિા, સંસાધનોની સૂવચ સુધારિી, વ્યૂહાત્મક આગોતરી 

વ્યિસ્થાની દેખરખે, કાયગ યોજનાની સમયાંતર ેદેખરખે 

લોજીસ્ટીકઃ સંસાધનો, સપ્લાયર શોધિા અને તેન ે મેળિિા માટેની પ્રવિયા કરિી. 

િહીિટી અન ેનાણાંકીય મંજૂરીઓ લેિી.  

પોવલસ દળ સાથે સંકલન, કાયદો અન ેવ્યિસ્થા માટે પી.એસ.આઇ., પી.આઇ. અન ે

હોમગાડ્સગ સાથે સંકલન. 

મીવડયા કો-ઓડીનેશન, માવહતીનો પ્રસારની વ્યિસ્થા, દસ્તાિેજીકરણની વ્યિસ્થા. 

 

પૂિગ 

આપવિ વ્યિસ્થાપન માટે ક્લસ્ટરની જિાબદારીઓ િહેચિી. 

વિવિધ વિભાગો અન ેપોવલસદળ સાથે બેઠકો, સંકલન અને SOP તૈયાર કરિી.  

3 શોધ અને બચાિ 

 

નોડલ ઓવફસર 

, કલેકટરશ્રી 

અન ે 

મામલતદાર 

કલેકટરશ્રીની કચેરી, મામલતદાર-

હોમગાડગ ,એનસીસી,એનેસેસ  તા.વિ.અ. અને 

સબંધીત વિભાગ  

4 નૂકસાન આકરણી, 

સિે અને 

દસ્તાિેજીકરણ 

નોડલ 

ઓવફસર, 

કલેકટરશ્રી  

મામલતદાર 

કલેકટરશ્રીની કચેરી, માગગ-મકાન વિભાગ 

મામલતદાર  તા.વિ.અ. અને સબંધીત વિભાગ 

5 રાહત વશવબર 

વ્યિસ્થાપન (હંગામી 

આિાસો,ખોરાક, પાણી) 

નોડલ ઓવફસર કલેકટરશ્રીની કચેરી,  મામલતદાર,પુરિઠાવિભાગ 

તા.વિ.અ. અન ેસબંધીત વિભાગ 

6 જાહેર આરોગ્ય અન ે

સ્િચ્છતા  

નોડલ ઓવફસર કલેકટરશ્રીની કચેરી, મામલતદાર  તા.વિ.અ. 

THO, વસિીલ સજગન અને સબંધીત વિભાગ 

7 અવત વનઃસહાય 

વિશેષ જૂથોની 

સંભાળ 

નોડલ ઓવફસર કલેકટરશ્રીની કચેરી, મામલતદાર  તા.વિ.અ. અને 

સબંધીત વિભાગ 

8 

 

પશુ આરોગ્ય અને 

કલ્યાણ  

નોડલ ઓવફસર મામલતદાર તા.વિ.અ. અને પશુ ડોકટર  
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સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

 વજલ્લા સ્તરની રીસપોન્સ ટીમોને તૈયાર રાખિી.  

આરોગ્ય અને જીિન વનિાગહ જિેી તાત્કાવલક અસર કરનારી સેિાઓની આગોતરી 

વ્યિસ્થા કરિી.  

દરમ્યાન SOP પ્રમાણે કામગીરીની દેખરખે 

બાદમા ં વિભાગીય કામગીરીની સોંપણી  

િી.આઇ.પી.ની મુલાકાતની વ્યિસ્થા અન ેરાહત વ્યિસ્થા 

રાહતની પ્રિૃવિઓનુ ંઆયોજન અને દેખરખે 

રીકિરી પ્લાન તૈયાર કરિો અને કામગીરી કરિી 

 રાહત કેમ્પ અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કાયદો અને વ્યિસ્થા જાળિિા. 

 

ટાસ્કફોસય -2: પૂવય ચેિવણી, સ્થળ ખાલી કરાવવા અને સંદેશાવ્યવહાર 

સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

 

લોકો સ્પષ્ટ્ સમજી શકે  તેિા અથગઘટન સાથે મૌવખક કે ઇલેકટર ોવનક પૂિગ ચેતિણી 

છેલ્લા સ્થળ સુધી પહોંચ ેતેિી વ્યિસ્થા ઉભી કરિી.   

પૂિગ ચેતિણી ગામ સુધી પહોચંી શકે ત ે માટે ગામ સાથે ફોનથી સંપકગ  શકે તેિી 

વ્યિસ્થા કરિી.  

તાલીમી અવધકારીઓ / સ્િયં સેિકો પૂિગ ચેતિણીને લોકો સુધી પહોંચાડે તેિી 

વ્યિસ્થા કરિી.  

સંભવિત જોખમ, પૂિગતૈયારી અને સાિચેતીના પગલાં અંગે લોક જાગૃવત કરિી. 

કાયગદળો તૈયાર કરિા, તાલીમો કરિી, સાધનો અને યંત્રોની મરામત કરી તૈયાર 

રાખિા, સહયોગી એજન્સીઓની સૂવચ તૈયાર કરિી અન ેસંપકગમાં રહેિુ.ં 

શોધ બચાિ અન ે પૂિગ ચેતિણી, સ્થળ ખાલી કરાિિા અને સંદેશાવ્યિહાર અંગે 

વિવિધ વહતધારકો સાથે બેઠક કરિી અન ેઆયોજન અપડેટ કરિું. 

 રસે્ક્યુ સેલ્ટર (બચાિ આિાસ) ને ઓળખિા અન ેરહેઠાણ, ભોજન, સૌચાલય અન ે

અન્ય જરૂરી વ્યિસ્થાઓ કરિી. (માનિ અને પશુ બન્ન ેમાટે) 
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સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

72 થી 48 

કલાક 

(આફતના 

3 વદિસ 

પહેલા) 

 

મેળિેલી ચેતિણી ચકાસિી અને સમજિી 

ગામ પંચાયત અને વજલ્લા કક્ષાએ કાયગરત સંચાર અને ચેતિણી વ્યિસ્થાની 

ચકાસણી કરિી. 

સલામત સ્થળે ખસેડનાર ટીમને જરૂરી યંત્રો અને સાધનો સાથે ઘટના સ્થળે 

મોકલિા.  

સલામત સ્થળે ખસેડનાર ટીમને તૈયાર કરી વિવિધ ક્લસ્ટર સ્તર ેમોકલી આપિા. 

ટીમ અને સમુદાય બન્ન ેમાટે િાહનોની વ્યિસ્થા કરિી. 

અસરગ્રસ્ત સમુદાય અન ેપશુઓ માટે સલામત રસે્ક્યુ સેલ્ટર અને જગ્યાઓ પસંદ 

કરિી. 

સ્થાવનક વસ્થવત અંગે વજલ્લા અને રાજ્યના વજલ્લા ઇમરજ્નન્સી ઓપરશેન સેન્ટરને 

જાણ કરિી. 

ચેતિણીઓના સંદેશાઓ તૈયાર કરિા 

છેલ્લાં સ્થળ સુધી સ્થાવનક ભાષામા ંપૂિગ ચેતિણી પહોચંાડિી. મૌવખક રીતે ફોનથી, 

ટેવલવિઝનથી, રવેડયો, ન્યૂઝ પેપરના માધ્યમનો ઉપયોગ કરિો. િીજળીના આધાર 

વિનાની વ્યિસ્થાઓનો (માધ્યામોનો) ઉપયોગ પણ કરિો. (કેટલાંક સમયના વિરામ 

પછી ચેતિણીઓને િારંિાર પુન:પ્રસાવરત કરતા રહેિુ.ં) 

ટેલીફોનસંપકગ  સૂવચ અન ેકાયગદળની SOP અપડેટ છે કે નવહ તેની ખાત્રી કરી લેિી.  

અન્ય ટાસ્કફોસગ સાથે સંકલન કરિું. (શોધ અને બચાિ, જાહેર આરોગ્ય, કાયદો અન ે

વ્યિસ્થા અને પાણી પુરિઠો) 

સંભવિત સંકટ વિશ ેવજલ્લા અને રાજ્ય સિાવધકારીઓને જાણ કરિી. 

સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અને ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડર અવધકારીન ે

જાણ કરિી.  

D-48  to 

24 hours  

(Before 2 

days of 

વજલ્લા સ્તર ે આફત વ્યિસ્થાપન કવમટી અને ઇમરજન્સી રીસપોન્સ મેનેજમેન્ટ 

કવમટીએ વસ્થવત પર વનયંત્રણ રાખિુ.  

પહેલા જાહેર કરલેા સિાિાર પૂિગ ચેતિણીઓના સંદેશાઓને આિતા 24 કલાક 

માટે અપડેટ કરી જાહેર કરતા રહેિુ.  
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સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

Disaster) પૂિગ ચેતિણી પહોચંી છે તેનો પ્રવતભાિ મેળિિો અને સ્થાવનક પવરવસ્થવતની 

માવહતી મેળિિા માટે અવધકારીઓને તાવકદ કરિા.  

સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અન ે ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટગ 

કરિો.  

જો લોકોને સલામત સ્થળે લઇ જિાની જરૂર હોય તો નોધં લેિી. 

 રસે્ક્યુ સેલ્ટર અન ે જોખમી જગ્યાઓએ જરૂરી સાધનોની વ્યિસ્થા કરિી (બોટ, 

તરિૈયા, પ્રાથવમક સારિાર, બાળઆહાર, નસીંગ, પીિાનંુ પાણી, ખોરાક, શૌચાલય 

અને ઘન કચરા વનકાલની વ્યિસ્થા)  

 જોખમના સ્થળે પહોચંિા માટેના િૈકવલ્પક રસ્તા નવિ કરિા 

 સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અન ે ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરને રીપોટગ 

કરિો. 

 પૂિગ ચેતિણી ખાસ વનઃસહાય સમૂહ (માછીમાર,માલધારી, અંતરીયાળમાં રહેતા 

દવલત અન ેઆવદિાસી) સુધી પહોચંી છે તેની ખાત્રી કરિી.  

D-24 to 

12  hours 

સંભવિત સંકટની વસ્થવત વિશેના અપડેટ તૈયાર કરિા  

લેટેસ્ટ વસ્થવત વિશ ે સ્થાવનક ભાષામા ં પૂિગ ચેતિણી પહોચંતી કરિી. અગાઉ 

જણાવ્યા મુજબના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરિો. 

સંકટ પવરવસ્થવત વિશેની વિગતિાર માવહતી બચાિ ટાસ્કફોસગ અને અન્ય 

ટાસ્કફોસગને આપિી. 

અંવતમ સ્થળ સુધી પૂિગ ચેતિણી પહોચંી કે નવહ તેની ચકાસણી કરિી. 

બચાિ ટુકડીઓને એકશન માટે તૈયાર રાખિી. દરકે ટુકડીને જોખમના સ્થળ અન ે

જનેો બચાિ કરિાનો છે ત્યા ંપહોચંિાના રસ્તા વિશે જાણ કરિી.  

બચાિ ટુકડીઓ માટે ખોરાક, રહેિાની અન ેસુરક્ષાની વ્યિસ્થા કરિી. 

દરકે બચાિ ટુકડીની હલચલની જાણકારી લેિી અન ે ઉપરી અવધકારીન ે દર છ 

કલાકે જણાિિી. 

D-12 to 0 

hous 

પૂિગ ચેતિણી અંગેના સંદેશાઓ સતત પહોચંી રહ્ા ંછે કે નવહ તેની ખાત્રી કરિી.  

પવરવસ્થવત પર દેખરખે રાખિી અન ે તેના વિશેનો લેટેસ્ટ રીપોટગ ઉચ્ચ 
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સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

અવધકારીક્શ્રીઓશને, વજલ્લા કટેકટરશ્રી અન ે આપવિ વ્યિસ્થાપન સિા મંડળન ે

કરિો. 

D+1 to 

12 hous 

બચાિ ટુકડીની કામગીરીની દેખરખે કરિી અન ે વિશેષ યંત્રો, મશીનરી, 

કૌશ્યલ્યબધ્ધ વ્યવિઓ, દિાઓ િગેરનેી જરૂરીયાતની સૂવચ તૈયાર કરિી. 

 જરૂરી સાધન સામગ્રી એકત્રીત કરી ઘટના સ્તર ેપહોચંાડિી.  

 પોવલસ અને સ્થાવનક આગેિાનો સાથે સંકલન માટે એક અવધકારીને વનયુિ કરિા 

જ ેમૃતદેહોની યોગ્ય તપાસ અને નોંધણી બાદ વનકાલ કરાિે. 

 ખોરાક અન ેપાણીની વિશેષ જરૂરીયાતો માટે વજલ્લા સ્તરથેી મદદ માટે DEOC 

સાથે સંકલન કરિું. 

 િધારાની ટુકડીઓ તૈયાર રાખિી જથેી િારાફરતી આરામ મળી શકે.  

D+12 to 

24hous 

શોધ અને બચાિની કામગીરી ચાલુ રાખિી અને અસરગ્રસ્તોને જરૂર મુજબ 

સલામત સ્થળે/દિાખાને/રીલીફ કેમ્પમાં લઇ જિા.  

 અસરગ્રસ્તોને વિશેષ પ્રકારની તબીબી સારિારની જરૂર હોય તો DEOC સાથે 

સંકલન કરી વ્યિસ્થા કરિી. 

 જરૂર હોય તો હિાઇ માધ્યમોથી (એર ડર ોપ) દ્વારા સેિાઓ આપિી. 

 હેલ્પ લાઇન નંબર અન ેસહયોગ કેન્દ્રો શરૂ કરિા. 

 ક્લસ્ટર સ્તર ેસ્થાવનક લોકો સાથે વમટીગં કરી વસ્થવતનું આંકલન કરિું અન ેવજલ્લા 

અવધકારીને રોજ સાંજ ેઅહેિાલ કરિો. 

ટાસ્કફોસય -3:  શોિ અને બચાવ  

સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

જન જાગૃવતના કાયગિમો કરિા 

સંપકગ  સરનામા સુધારિા, સંસાધનોની સૂવચ સુધારિી, વ્યૂહાત્મક આગોતરી 

વ્યિસ્થાની દેખરખે, કાયગ યોજનાની સમયાંતર ેદેખરખે 

વનયવમત રીતે સાધનો. યંત્રોની મરામત અન ેજાળિણી કરિી, ખાસ યંત્રોની ખરીદી. 

ખાસ ટીમો અને સ્િયં સેિકોની તાલીમ અન ેક્ષમતાિધગન 

 

D-72 થી 

શોધ અને બચાિ માટે કામગીરીનું આયોજન 

જોખમનુ ંઆંકલન કરતા જિુ ંઅને કામગીરી કરતા જિુ.ં 
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સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

D 0 

 

વિવિધ વિભાગો સાથે સંકલન શોધ અને બચાિ માટે વિશેષ દળની જરૂરીયાત હોય 

તો વ્યિસ્થા કરિી.  

દરમ્યાન કંટર ોલ રૂમનુ ં સંચાલનઃ બહારના વનષ્ણાંતોની ટીમ, લશ્કરી ટુકડી, ફાયર વિભાગ, 

વસવિલ ડીફેન્સ, પોવલસદળ િગેર ેસાથે સંકલન અને કામગીરી. 

D+1 થી 

24 

આગોતરી ચેતિણી િગરનો સંકટ હોય તો બચાિ દળોને તેમના સાધન અને યંત્રો 

સાથે ઘટના સ્થળે તરત જ પહોચંિા તાકીદ કરિા. 

 ઘટના સ્થળન ેજરૂર હોય તો કોડગન કરી લેિો. 

 આિેલ આપવિ સંદભે દરકે સ્તરની ટાસ્કફોસગને તાકીદ કરિી. (વજલ્લા, વજલ્લા અન ે

ગામ) 

 શોધ બચાિ અને સલામત સ્થળે ખસેડિાની કામગીરી શરૂ કરિી. 

 લોકોના ટોળાને કાબૂમા ંલેિાની વ્યિસ્થા કરિી. 

 અસરગ્રસ્તોને સલામત સ્થળે લઇ જિા 

 સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરિી અન ે ઇન્સીડન્ટ કમાન્ડરન ે રીપોટગ 

કરિો. 

D+24થી 

આગળ 

 

ટાસ્કફોસગની કામગીરી અંગે વનયવમત અહેિાલ તૈયાર કરિો. 

સ્ટાફનું રોટેશન ચાલુ રાખિુ ં

કામગીરીની સતત સમીક્ષા અન ેઆંકલન કરિું 

ફાઇનલ રીપોટગ તૈયાર કરિો. વિવિધ વહતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ આભાર 

માનિો 

 

 

ટાસ્કફોસય -4:  નૂકસાન આકરણી, સવે અને દસ્િાવેજીકરણ 

સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

વસ્થવતમાં  

રાજ્યની ઓથોરીટી દ્વારા દ્વારા તૈયાર કરિામા ં આિેલા નુકસાન આકારણી પત્રક 

મેળિિા અને આકારણી કરિા માટે જિાબદાર અવધકારી તેમજ નાગવરકોની ટીમ 

તૈયાર કરિી. આકારણી કરિા માટે  ચાર પ્રકારની ટીમ બનાિિી. 1) ખાનગી ભિન 
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અન ેમકાન 2) રસ્તા, પુલ, ટેલીફોન સંદેશાવ્યિહાર તેમજ જાહેર ભિનો  3) ખેતી અન ે

જળ સંસાધન 4) ઉદ્યોગ અન ેવ્યાપાર 

નુકસાન આકારણી કરી શકે તેિા વ્યવિઓના સરનામાં અન ે ટેલીફોન નંબર 

સવહતની યાદી તૈયાર કરિી. 

D + 24 

hour 

નુકસાનીના આંકલન માટે વ્યવિગત અન ેબીજા જરૂરી સંસાધનોનું અંદાજીત ખચગ 

પત્રક બનાિિુ.ં 

નુકસાનીનંુ આંકલન કરનાર ટીમ નુકસાનીનંુ પ્રાથવમક આંકલન તૈયાર કરશ.ે આંકલન 

માટેના પૂિગ તૈયારી ફોમેટનો ઉપયોગ કરિો.   

પ્રાથવમક નુકસાનીના આંકલનનો રીપોટગ ઉપરી સિામંડળને મોકલિો.   

પ્રાથવમક આંકલનમાં સુધારા િધારા અને નુકસાનીની જવટલતા વિશેના અવભપ્રાયો 

મેળિિા. આંકલનની વિગતોમા ં કોઇપણ પ્રકારની સ્પષ્ટ્તા માટે ઉપરી સિામંડળને 

જાણ કરિી 

D +24 

to + 72 

hours 

and 

beyond 

નુકશાની આંકલન માટે ટીમ તૈયાર કરિી અન ે ચોિસ નુકસાનીિાળા વિસ્તાર 

ફાળિિા. 

નુકસાનીના આંકલન સમયે કોઇપણ પ્રકારની ટેકનીકલ માવહતીની જરૂર માટે 

આંકલન કતાગને એક માવહતીની નકલ આપિી જનેા આધાર ેતે સ્થળ પર જ લોકોના 

પ્રશ્્રનોનું વનરાકરણ કરી શકે.  

નુકસાની આંકલનના ડેટા (માવહતીને) કમ્યુટરાઇઝ કરિા ડેટા ઓપરટેરની ટીમ 

બનાિિી અને તેઓ વિના વિલંબે ડેટા એન્ટર ી કરી દે. 

વજલ્લા સ્તર ેફવરયાદ નોંધિા અને ફવરયાદ વનિારણની વ્યિસ્થા કરિી.  

જ્યા ંસુધી કામ પુરૂ ન થાય ત્યા ંસુધી સતત રીવ્યું અન ેઆંકલન કરતા રહેિુ.ં  

ઉપરી સિાધીકારીન ેઅવધકૃત રીતે ફાઇનલ રીપોટગ જમા કરાિિો 

 

 

 

 

 

 

ટાસ્કફોસય -5:  રાહિ તશતબર વ્યવસ્થાપન  

(હંગામી આિાસો, ખોરાક, પાણી, િીજળી, આરોગ્ય) મનોસામાવજક સંભાળ) 

સમયપત્રક પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

સમયમાં  

રાહત કેમ્પની જગ્યા નવિ કરિી અન ે તેની ક્ષમતા અને ઉપલબ્ધ માળખાગત 

સુવિધાઓનું પત્રક બનાિિું.  

સમુદાયના સભ્યોમાંથી, ધાવમગક સંસ્થાઓ, કોપોરટે કે્ષત્રમાંથી જ ેસ્િૈવચ્છક રીતે તેમની 

સેિાઓ રાહત કેમ્પની વ્યિસ્થામાં આપિા ઇચ્છુક હોય તેિા લોકોની ટીમ બનાિિી. 
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સમયપત્રક પ્રિૃવિઓ 

તેમના નામ અન ેસંપકગની યાદી બનાિિી. 

રાહત કેમ્પ વ્યિસ્થામાં મવહલાઓ, બાળકો, વિકલાંગો, િૃધ્ધો, દવલત અને લઘુમવત 

સમુદાયોઓ પ્રત્યે સંિેદનશીલતા િધે તે માટે કાયગશાળાનંુ આયોજન કરિું 

રાહત કેમ્પના સ્થળે માળખાગત સુવિધાઓના સુધારા-િધારા માટે સરકારી કાયગિમો 

અન ેઅન્ય વહતધારકો સાથે જોડાણ કરિું. 

D-24 

hours 

વસનીયર સ્િયંસેિકોની વમવટંગ બોલિિી અન ે તેઓને રાહત કેમ્પની જગ્યા અને 

બચાિ આિાસની વસ્થવતની ચકાસણી કરિા મોકલિા.  

સ્િયંસેિકોના રીપોટગના આધાર ેજરૂરી સાધનસામગ્રીને એકઠી કરિી.  

રાહત કેમ્પની વ્યિસ્થા માટે સ્થાવનક ટીમ બનાિિી.  

 પાણી પુરિઠા, સ્િાસ્્ય, િીજળી વિભાગના અવધકારીઓ સાથે રાહત વશવબરના 

સ્થળે તેમની સેિાઓ લેિા માટે મીવટંગ કરિી. 

 આિાસ અન ેમનોસામાવજક સંભાળ માટે ખાસ ટીમ બનાિિી 

D 0 to 

D + 24 

hrs 

ચોિસ સ્થળોએ રાહત કેમ્પ વ્યિસ્થા માટે વમવટંગો કરિી અન ેસ્થાવનક સંસ્થાઓ 

અન ેસ્િયં સેિકો સાથે જિાબદારી નિી કરિી. સ્થાવનક જરૂરઆતો વિશ ેઅહેિાલ 

જાહેર કરિો.  

ખોરાક અને અન્ય જરૂરી સામગ્રી આપિા માટે સ્થાવનક સંસ્થાઓને વિનંતી 

મોકલિી. 

તમામ િગગના આસરગ્રસ્તોની જરૂરીયાતોના સહયોગ માટે પ્રાથવમક અંદાજપત્રક 

તૈયાર કરિું. પાણી, આરોગ્ય અને સ્િચ્છતા, વહંસા અન ે ભેદભાિ જિેી માનિીય 

સંબંધીત સમસ્યાઓની વસ્થવતની ચકાસણી કરિી   

રાહત સ્થળની વસ્થવત મુજબ સંસાધનો ખરીદિા   

એક વદિસમા ંએક ટીમને સતત 12 કલાકથી િધુ સમય માટે કામ ન કરિું પડે ત ે

માટે વ્યવિગત અન ેજરૂરી સંસાધનોનું અંદાજપત્રક બનાિિું.  

મવહલાઓ, બાળકો અને િૃધ્ધ સભ્યોન ે સામેલ કરી સ્થાવનક  ટીમ બનાિિી જ ે 

રાહત કેમ્પના કાયગ અસરકારક અન ેભેદભાિ રવહત થાય છે કે નવહ તેની દેખરખે 

રાખશે.  

વ્યિસ્થામાં આિરી લીધેલ અને નિી જરૂરીતોને પહોચંાડિાની બાબતો અંગેના 

સહયોગ માટેનો દૈવનક રીપોટગ તૈયાર કરિો અન ેતેને ઉપરી અવધકારીને મોકલિો.  

 સ્િાસ્્ય, પાણી પુરિઠા, મનો સામાવજક સંભાળ અન ે આિાસ માટે ટુકડીઓ 

બનાિિી.  

D + 1 રાહત કેમ્પની જરૂરીયાત છે કે બંધ કરિો છે ત ેઅંગે સ્થાવનક લોકો સાથે વિચાર 
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સમયપત્રક પ્રિૃવિઓ 

day and 

ahead 

વિમશગ કરી ભાવિ કાયગ નવિ કરિું.  

રાહત કાયગ ચાલુ હોય ત્યાર ેનવિ કરલેા પહેલાંના તમામ કાયો કરિા.  

મનો સામાવજક સંભાળ અન ે સ્િાસ્્ય અંગેના સાપ્તાવહક અને પખિાવડક અહેિાલ 

તૈયાર કરિા. 

 

ટાસ્કફોસય -6:  જાહેર આરોગ્ય અને સ્વચ્છિા 

સમય પત્રક જન આરોગ્ય અન ેસ્િચ્છતા 

સામાન્ય 

વસ્થવતમાં  

ડોકટર, નસગ, પ્રાઇિેટ અન ે સરકારી દિાખાના અન ે હોસ્પીટલો, બેડ અન ે

એમ્બ્યુલન્સ ઉપલબ્ધતા અંગેની સરનામાં અને સંપકગની માવહતીનું પત્રક બનાિિુ.ં 

પ્રાથવમક સારિારની સેિાઓ માટે તાલીમી સ્િંયસેિકોની યાદી બનાિિી.  

D - 24 

hours 

 

જન આરોગ્ય અન ેસ્િચ્છતાની બાબતો વિશ ેમીવટંગ કરિી તથા તેની વ્યવિગત 

અને સંસાધનોની જરૂરીયાતોનું અંદાજ પત્રક બનાિિુ.ં   

કેમ્પ વ્યિસ્થા ટાસ્કફોસગ સાથે જોડાણ કરી જરૂરી સ્િયં સેિકો, પ્રાથવમક સારિાર 

કીટ અન ેઅન્ય સ્િચ્છતા સેિાઓ પુરી પાડિી. 

સંગ્રહ માટે વિવિધ સામગ્રીઓનું લીસ્ટ બનાિિુ ંઅને મંજૂરી મેળિિી. 

D+24 

hours 

વજલ્લા મુખ્ય મથકે આરોગ્ય અને સ્િચ્છતા કવમટી બનાિિી.  

તમામ સ્થળોએ આરોગ્ય અને સ્િચ્છતાની પવરવસ્થવત વિશે દેખરખે કરી દૈવનક 

રીપોટગ બનાિિો. વજલ્લા હેડક્વાટર ખાતે દૈવનક વમવટંગ કરી પવરવસ્થવત સમજિી 

અને રીસ્પોન્સ પ્લાન તૈયાર કરિો.  

પાણી સપ્લાય, સ્િચ્છતાને પ્રોત્સાહન, બાળ સંભાળ અન ેઅન્ય જરૂરીતમંદ લોકોની 

જરૂરીઆત માટેનું અંદાજપત્રક સાથે રીપોટગ  તૈયાર કરિો.  

જો તેઓને સહયોગની જરૂરત હોય તો વજલ્લા ઓથોરીટીને સહયોગ માટે વિનંતી 

પત્ર લખિો.  

બચાિ દળ અન ે કેમ્પ સંચાલકો સાથે સંકલન કરિુ કારણ કે જન આરોગ્ય સાથે 

જોડાયેલા પ્રશ્્રનો  અંગે કોઇ સમાધાન ન કરિું જિેા કે, સ્િચ્છ પાણી, સ્િચ્છતા 

સેિાઓ, ઘન કચરાનો યોગ્ય વનકાલ અને સમગ્ર વિસ્તારના િાતાિરણને પ્રદૂવષત 

કરતા પ્રશ્્રનો. 

રાહત કેમ્પ અને અન્ય િસાહતોમાં પ્રાથવમક જરૂરીઆતો (જિેી કે જન આરોગ્ય 

અને સ્િચ્છતા િગેર)ે પુરી પાડિી અન ેમળી છે કે નવહ તેની ખાત્રી કરિી.  

D + આરોગ્યને સુવિધા આપતા ભૌવતક માળખાઓને જો નુકસાન થયુ હોય તો તેન ે
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Day 2 

and 

ahead 

ફરીથી સ્થાવપત કરિા. 

સફાઇ ટુકડી બનાિીને સ્િચ્છતા અવભયાન ચલાિિુ.ં  

કાયગનું સતત રીવ્યું અન ેપુનઃઆંકલન કરતા રહેિુ.ં  

જ્યાં સુધી પવરવસ્થવત સામાન્ય ન બન ે ત્યા સુધી તમામ સેિાઓ અવિરત ચાલ ુ

રાખિી. તમામ વહતધારકો સાથે વમવટંગ કરી જન આરોગ્ય સેિાઓ સમાપ્ત કરિી.   

ફાઇનલ રીપોટગ તૈયાર કરિો. 

 

ટાસ્કફોસય -7: અતિ તનઃસહાય તવશેષ જૂથોની સંભાળ 

સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

 

 

 

 

 

 

વિવિધ વિભાગો, સમુદાય પ્રવતવનધીઓને વિશેષ જરૂરીયાતોિાળા જૂથો પ્રત્યે 

સંિેદનશીલ કરિા. 

વિશેષ જરૂરીયાતોિાળા જૂથોની ખાસ જરૂરીયાતો અંગે વહમાયત અન ે આયોજન 

કરિું. 

DDMC ની બેઠકોમા ંવિશેષ જરૂરીયાતોિાળા જૂથોની ખાસ જરૂરીયાતો અંગે ચચાગ 

અન ેકામગીરીનું આયોજન કરિુ. 

વિશેષ જરૂરીયાતોિાળા જૂથોની ઓળખ કરિી અને યાદી કરિી. 

માનિીય મદદના વસધ્ધાંતો અન ેઅવભગમ નવિ કરિા. 

 

D-48થી 

D 0 

 

વિશેષ જરૂરીયાતોિાળા જૂથોની ખાસ જરૂરીયાતો ઓળખિી યાદી કરિી. 

સલામતી અન ેરાહત માટે સંસાધનો એકત્રીત કરિા. 

પૂિગ ચેતિણીની વ્યિસ્થા જોિી અને સલામત સ્થળે ખસેડિાની વ્યિસ્થા કરિી.  

દરમ્યાન 

D 0થી 

D +72  

પ્રવતભાિ અન ે રાહતની વ્યિસ્થા અંગે વિશેષ જરૂરીયાતોિાળા જૂથોને ખાસ 

પ્રાથવમકતા આપિી, એન.જી.ઓ. અન ે વિષય વનષ્ણાંતો સાથે આિા જૂથોની 

જરૂરીયાતો અંગે સંકલન કરિું.   

બાદમા ં 

D +72 

થી 

આગળ 

 

રાહત વિતરણ વ્યિસ્થાની દેખરખે કરિી.  

સબંધીત સિામંડળમાં વહમાયત કરિી. 

આિા સમૂહોના સભ્યોની યાદી અપડેટ કરિી. 

ટાસ્કફોસય -8:  પશુ આરોગ્ય અને કલ્યાણ  

સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

સામાન્ય 

સમય  

પશુઓની યાદી અને તેમના સ્િાસ્્ય સબંધી વિગતો તૈયાર કરિી અન ેતકેદારીના 

પગલાં લેિા. 
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સમય 

પત્રક 
પ્રિૃવિઓ 

 

 

 

પેરા પશુ સ્િાસ્્ય કમીઓની સૂવચ અન ેસંપકગ  તૈયાર કરિા.  

પશુઓની હોસ્ટેલ અન ેપાંજરાપોળની યાદી તૈયાર કરિી. 

િીમા અંગે પ્રચાર પ્રસાર કરિો. 

 વનઃસહાય સ્થળો ઓળખિા અને રીસપોન્સ માટે રણનીવત તૈયાર કરિી. 

દરમ્યાન 

D 0થી D 

+72  

 

અસરગ્રસ્ત પશુઓન ેફેરિિા માટે ટર ાન્સપોટેશનની વ્યિસ્થા. 

પશુઓ અંગે રાહત, ઘાસચારો, પાણી અન ેદિાની વ્યિસ્થા અગે દેખરખે રાખિી.  

પશુઓમાં મહામારી ન ફેલાય તે અંગે તકેદારી 

બાદમા ં 

D +72 

થી 

આગળ 

રીસપોન્સ કામગીરીની સમીક્ષા કરિી. 

આપવિની પશુઓ અન ે સબંધીત જીિનવનિાગહ પર અસરનું દસ્તાિેજીકરણ અને 

કેસ સ્ટડી કરિું. 

  

 

                                          પ્રકરણ -૭ 

સ્ થળાંિર યોજના 
જીલ્ લામાં જટેલા ગામો નદી, િોકળા, તથા વનચાળિાળા વિસ્ તારોમાં આિેલા છે. જયા 

ભારથેી અતીભાર ેિરસાદ દરમ્ યાન અથિા ઉપર િાસમાંથી આિતાં પાણીની િઘુ આિકને 

કારણે સ્ થળાંતર કરિાની જરૂરીયાત પડી શકે છે. આ માટે સ્ થાવનક વજલ્ લા / તાલુકા તંત્ર 

પાસ ે સ્ થળાંતર કરિા માટે ટરેકટર, ટરક,છકળા, જિેા િાહનોને વ્ યિસ્ થા ઉપલબ્ ઘ કરિા માટે 

સક્ષમ છે. જ ે માટે સ્ થાવનક નગરપાવલકા,માગગ અને મકાન પંચાયત, તથા અન્ ય  ખાનગી 

એજન્ સીઓની મદદ મળી શકે છે.પવરવસ્ થવત ક્ષમતા બહાર હોય તેિા સમયે હેલીકોપ્ ટર/ મેજર 

સચગ ઓપરશેન જિેા સંજોગોમા ંસ્ ટેટ ઇમરજન્ સી ઓપરશેન સ્ ટેન્ ટરના સંકલનમાં રહી સંકલન 

સ્ થળાંતર કરિામાં આિશે.  

સ્ થળાંતર દરમ્ યાન જ ેતે સ્ થાનો પર ઉપલબ્ ઘ સુરવક્ષત આશ્રય સ્ થાનો જિેા કે શાળા 

કમ્ યુનીટી હોલ િાડી, કે અન્ ય ઘાવમગક પવરસરનો ઉપયોગ કરિામાં આિશે. જ ે વિગતો 

િીડીએપીમાં સમાવિષ્ ટ કરિામાં આિેલ છે. સ્ થળાંતરની વસ્ થવત દરમ્ યાન અસરગ્રસ્ તોને 

ભોજન/પાણી/મેડીકલ િગેર ે જિેી આિશ્યક વ્ યિસ્ થા માટે પોલીસ/વજલ્ લા પુરિઠા 

વિભાગ/વજલ્લા આરોગ્ ય વિભાગ દ્રારા તાત્ કાવલક ધોરણે જરૂરી સાધનસામગ્રી સ્ થળ પર 

પહોચંાડિા અંગેની કામગીરી હાથ ધરિામાં આિેશે . 

પશુ સ્થળાંિર િથા અન્ય કાળજી  
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• લોકોનેભારિેરસાદઅંગેનીચેતિણીદરમ્યાનપશુઓબાબતેસતકગિકાળજીલેિાઅંગેનીજા

ણકરિી.  

• સ્થળાંતર કરિાની વસ્થવત દરમ્યાન પશુઓને વખલાથી છુટા કરિા અંગે ન ભૂલ પડે તે 

માટે અિારનિાર પંચાયત મારફત જાહેરાત કરશ.ે  

• સંબોવધત ઋતુ દરમ્યાન િકરતા પશુ રોગોન ેપહોચંી િળિા અંગે વજલ્લા પશુપાલન 

વિભાગ પોતાની ટીમને સાબુદ રાખશે તથા દિાઓના પુરા જ્થાની ખાત્રી કરશ.ે  

• વજલ્લા પશુપાલન વિભાગ વજલ્લામા ંરસીકરણના કાયગિ્મો કરશે.  

• િન વિભાગ દ્વારા વજલ્લામા ંઘાસની અછત સામે પહોચંી િળિા માટેના તમામ પગલા ં

તથા ઘાસ પ્રાવપ્તના સ્ત્રોતનો અગાઉથી આયોજન કરશ.ે  
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પ્રકરણ - ૮ - 

નાંણા અને બજટે 

 નાણાકંીય અંદાજ એ વજલ્લા કક્ષાની િાવષગક કાયગપ્રણાલી છે. આપવિ વ્યિસ્થાપન માટે બે 

પ્રકારના બજટે કરી શકાય, એક વિવિધ વિભાગના પોતાના વિભાગીય બજટે અને બીજુ આપવિ 

વ્યિસ્થાપન માટે અલગથી જરૂરી હોય તેિા ખચગ માટે બજટે.આપવિ વ્યિસ્થાપન માટે નીચે મુજબના 

વિવિધ ખચગ માટે અલગ અલગ શ્રોતથી નાણાંકીય આયોજન કરિુ.ં 

નામ  હેિુ  નાંણાકીય 

વ્યવસ્થા  
યોજના હેઠળ કરી 

શકાય િેવી 

પ્રવૃતિઓ  

જવાબદાર 

તવભાગ  

NDRF (NCCF)   

  

રાહત સહયોગ  100 ટકા કેન્દ્ર 

સરકાર  
રોકડ પ્રકારની રાહત  મહેસૂલ વિભાગ  

SDRF (CRF)  રાહત સહયોગ  75 ટકા કેન્દ્ર 

સરકાર, 25 ટકા 

રાજ્ય   

રોકડ પ્રકારની રાહત  મહેસૂલ વિભાગ  

આયોજન મંડળ  ક્ષમતાિધગન  100% Centre  
100 ટકા કેન્દ્ર 

સરકાર  

તાલીમો, જનજાગવૃત 

માટે શૈક્ષવણક 

સામગ્રી, મોક ડર ીલ  

મહેસૂલ વિભાગ  

વિવિધ 

વિભાગો  
પૂિગતૈયારી અન ે

ઉપશમન   
વિભાગના 

બજટેમાંથી  
ડી.આર.આર., પિૂગ 

તૈયારી અન ે

ઉપશમન  

વિવિધ વિભાગો  

વજલ્લા 

આયોજન મંડળ  
કોઇપણ જાહેર 

કાયગ  
એમ.પી અન ે

ધારાસભ્ય મદદ અન ે

ગ્રાન્ટ  

પૂિગતૈયારી, 

ક્ષમતાિધગન અન ે

પુનઃસ્થાપન  

સ્થાવનક સંસ્થા 

અન ે વિવિધ 

વિભાગ  
બહારની 

સંસ્થાઓની 

સહાય  

પુનઃસ્થાપન, 

ઉપશમન અન ે

પૂિગતૈયારી માટે 

DRRના કાયગિમો  

બહારના, વદ્વપક્ષી 

અથિા બહુ પક્ષીય 

વ્યિસ્થા કરિી  

DRR કાયગિમમા ં

માળખાગત 

સુવિધાઓમા ંસુધારા, 

ટેકનોલોજીનો 

હસ્તકે્ષપ અન ે

તકવનકી અભ્યાસો   

મહેસૂલ વિભાગ  

દાતા  કોઇપણ  તમામ દાન રોકડ 

અથિા અન્ય પ્રકાર ે 
કોઇપણ  DDMA/TDMA   

CSR  કોપોરટે  નફાના ત્રણ ટકા  કોઇપણ  ચેરીટી કવમશ્ર્નર 

અન ેકોપોરટે  
જાહેર અપીલ  તત્કાલ રાહત   પુણગ અથિા અશંતઃ 

બહારનું ફંડ  
તત્કાલ રાહત અન ે

પુનઃવનમાગણ   
DDMA/TDMA  

  

વજલ્લા સ્તર ે DDMP ની વિવિધ પ્રિૃવિઓ માટે નાણાકંીય બજટે જ ે તે વિભાગીય બજટેમાંથી કરી 

શકાય. એિી પ્રિૃવિઓ જનેાથી ઉપશમન(મીટીગેશન), ક્ષમતાિધગન, પનુઃસ્થાપન થનાર હોય તેન ે

વનમ્નલીવખત પત્રકમાં ભરી શકાય....અદંાજપત્ર (કલેકટરશ્રીની કચરેીએ DDMPના ખચગના અંદાજ મુજબ 

તૈયાર કરિ ુ
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આવશ્યકિા  તવવરણ  તરમાકય   

માનવસંસાિન      

1.વજલ્લા કક્ષાએ આપવિ વ્યિસ્થાપન 

અવધકારીશ્રી    
DDMPન ે અમલ કરિા માટે પૂણગ સમયના 

કમગચારી.  
સરકારી 

ધોરણો 

મુજબ  
૨.આવદજાવત પ્રયોજના કચેરી ખેડબ્રહ્મા 

ધ્િારા ટર ાયબલ ના ં તાલકુાઓ માટે વિશેસ 

ગ્રાન્ટ ફાળિિી  

તાલુકાઓ નાં એમડીએમ સેન્ટરો,શાળાંઓ 

તથા એફ્પીએસ કેન્દ્રો માટે અગ્નીસમન યંત્રો 

િસાિિા  

  

સિગ વસક્ષા અવભયાન વમશન અંતગગત ગ્રાન્ટ 

ફાળિિી  
દરકેશાળાઓમાંવનયવમતરીતેમોક્દ્રીલોયોજાય 

,અગ્નીસ્મનસાધનોનુવંનયવમત રીતે મરામત 

થાય રીફીલીગં થાય  

  

નગરપાવલકા ફાયર વિભાગને ક્ષમતાિવધગત 

કરિો  
સાધનોની ખરીદી,સ્ટાફની ભરતી,સતત 

તાલીમ અને મૂલ્યાંકન  
  

તાલુકા કક્ષાએ ટીઈઓસી   જીલ્લા ની જમે તાલુકા કક્ષાએ પણ ઈઓસી 

નું વનમાગણ થિુ ંજોઈશે  
  

નાણાકંીય અદંાજ એ િાવષગક કાયગપ્રણાલી છે   . બજટે પ્રકારના બે માટે વ્યિસ્થાપન આપવિ

પોતાના વિભાગના વિવિધ એક, શકાય કરી  વિભાગીય બજટે અન ેબીજુ આપવિ વ્યિસ્થાપન માટે 

અલગથી જરૂરી હોય તેિા ખચગ માટે બજટે .  

આપતિ વ્યવસ્થાપન માટે નીચે મુજબના તવતવિ ખચય માટે અલગ અલગ શ્રોિથી નાણાંકીય 

આયોજન કરવુ ં. 

▪ જીલ્ લા રીસ્ પોસ ફંડ  

▪ જીલ્ લા મીટીગશેન 

▪ કેન્ દ્ર અન ેરાજય ડીઝાસ્ ટર મીટીગશેન ફંડ  

▪ કેન્ દ્ર અન ેરાજય ડીઝાસ્ ટર રીસ્ પોસ ફંડ  

▪ સ્ ટેટ બજટે  

▪ કેવન્ દ્રય પ્રોન્ સર યોજના  

▪ જીલ્ લા આયોજન ફંડ  

▪ આફત વિમા યોજના  

▪ માઇકો ફાઇનાન્ સીગ  

આમ ઉપર પ્રમાણનેા નાણંાકીય સ્ ત્રોમાં ઉલેખ કરલે નાણંાકીય વનયમો મુજબ આપવત્ ત 

વ્ યિસ્ થાપન દરમ્ યાન આિશ્ યક વનિારણલક્ષી પૂિગતયૈારી લક્ષી રાહત બચાિ લક્ષી જિેી 

કામગીરી દરમ્ યાન ના મહત્ િના નાંણાકીય વ્ યિસ્ થા અંગ ેછે .  



 
 
 

51 
 

પ્રકરણ - ૯ -  

યોજના અપડશેન 

 વજલ્લા કલેકટર વિભાગ અન ે વજલ્લામાંની બીજી સંસ્થાઓના સહયોગથી, જીલ્લા 

આપવિ વ્યિસ્થાપન યોજના તૈયાર કરિા માટે અન ે તેમાં સુધારા/ફેરફાર કરિા માટે 

જિાબદાર છે.  

• કોઇ જોખમમાં મહિિના ફેરફાર થાય ત્યાર,ે 

• કોઇ મોટી આપવિ બદલ શીખિા મળેલા પાઠ પરથી અથિા  

• યોજનામાં વ્યાખ્યા કરલેી સંસ્થાંમાં મહિિનાં ફેરફાર અથિા કાયગવિષેશ દળ 

ના પ્રાથવમક સભ્યોની જિાબદારીમાં થતા મહિિનાં ફેરફાર થાય ત્યાર.ે  

આિી યોજનાની િાવષગક સમીક્ષા કરિી અન ેતેન ેિખતોિખત સુધારિી  

સંદભય તવભાગ :-  

 ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન એ વજલામાં કોઇ પણ આફતના સમયે માગગદવશગકા તરીકે 

ઉપયોગી થાય છે.  આમ અલગ અલગ આફતોના સમયે તેનો સામનો કરિાની પવદ્સદ્સત અલગ 

અલગ ઓય છે, અને અમુક ચોિસ વિભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે અમુક આફતો સમગ્ર 

વજલ્લા તંત્રને અસર કર ેછે.  

• તાલુકા વરસોપન્સ માટે તાલુકા આપવિ વ્યિસ્થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી)  

• શહેરી વિસ્તાર માટે આપવિ વ્યિસ્થાપન  
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૫તરતશષ્ટ-૧-મહેસાણા જીલ્લાની રૂ૫રખેા 
 

❖ મહેસાણા  

જીલ્લાની રૂ૫રખેા 

 મહેસાણા જીલ્લો ગુજરાત રાજયના જીલ્લો અન ે૫વિમે પાટણ અને સુરને્દ્દનગર જીલ્લો 

આિેલ છે. કે્ષત્રફળ અન ેવિસ્તારની દ્વવષ્ટ્એ આ જીલ્લો ૪,૪૯,૪૫ર હેકટર કે્ષત્રફળ ઘરાિ ેછે. જ ે

રાજયની કુલ જમીનનો ર.ર૪ ટકા વહસ્સો ઘરાિે છે. જીલ્લાની કુલ િસ્તી ર૦,૩૫,૦૬૪ (ર૦૧૧ ની 

િસ્તી ગણતરી અનુસાર) છે. જીલ્લાની આ શર ે૧૫,ર૦,૭૩૪ િસ્તી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહે છે. 

જીલ્લાનો સારક્ષરતા દર શહેરી વિસ્તારમાં ૮૫.૮ ટકા તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૭ ર.૬ ટકા મળી 

જીલ્લાનો કુલ સાક્ષરતા દર ૭૫.ર કા છે. 

૫શ ુઘન 

 ૫શુ સં૫વિ જીલ્લાના ગ્રામીણ અથગતંત્રમાં વનણાગયક સ્થાન ઘરાિ ે છે. જીલ્લાના 

૫શુઘનની વસ્થવત તથા સારિાર કેન્દ્દની વિગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. ૫શુ ઘનની તવગિ સંખ્યા ૫શુ સારવાર સંસ્થાની 

તવગિ 

સંખ્યા 

૧ ગાય િગગ ર૧૬ર૪ર ૫શ ુદિાખાના ૩૧ 

ર ભેસ િગગ ૫૬૭૬૦૫ ફરતુ ૫શુ દિાખાના ૩ 

૩ ઘેટા બકરા ૧૦૩ર૯ર પ્રાથવમક ૫શુ સારિાર કેન્દ્દ  ૬ 

૪ અન્ય િગગ ૮૧૩૩૧ કુવત્રમ બીજદાન કેન્દ્દો ૬ 

કુલ ૯૬૭૫૭૦ કુલ ૬ર 

તવસ્િાર અને વહીવટ 

આ જીલ્લામાં ૧૦ (દશ) તાલુકા આિેલા  છે. જનેી વિગત નીચ ેમુજબ છે. 

અનુક્રમાંક િાલુકાનું નામ ગામની સંખ્યા 

૧ બેચરાજી ૫ર 

ર કડી ૧૧૦ 

૩ ખેરાલ ુ ૫ર 

૪ મહેસાણા ૯૪ 

૫ િડનગર ૪૬ 

૬ વિજાપુર ૬૩ 

૭ વિસનગર ૫૮ 

૮ સતલાસણા ૭૩ 

૯ ઉંઝા ૩ર 

૧૦ જોટાણા ૩૩ 

 કુલ ૬૧૩ 

 

૬૧૩ ગામ પૈકીના ૬૧ર િિસ્તી િાળા અન ે૧ િસ્તી િગરના (ઉજજડ) ગામ છે. 
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 મહેસાણા શહેર જીલ્લાનંુ મુખ્ય મથક છે. આ જીલ્લામા ં૭ નગરપાવલકા છે. મહેસાણા 

જીલ્લામાં કડી, મહેસાણા, વિજાપુર, ખેરાલુ, ઉંઝા,વિસનગર અન ેિડનગરનો નગરપાવલકામાં 

સમાિેશ થાય છે. 

 

આબોહવા 

 આ જીલ્લાની આબોહિા ઉનાળામાં ગરમ અને વશયાળામાં ઠંડી રહે છે. મહેસાણા 

જીલ્લા મુખ્ય મથકનું ઉનાળામા ં ૪૫૦ સેવન્ટગ્રેડથી િઘાર ે અન ે વશયાળામાં સૌથી નીચું 

તાપમાન ૧૫૦ સેવન્ટગ્રેડ સુઘીનંુ રહે છે. સરરેાશ િાવષગક િરસાદ ૮૬૩.૮૯ મી.મી. રહે છે. 

જીલ્લાની જમીનને મુખ્યત્િે કાળી, ગોરાડુ અને રતેાળ જમીનમાં િગીકૃત કરી શકાય. 

 

ઉદ્યોગો 

 ભારતના કારખાના અવઘવનયમ હેઠળ નોઘંાયેલા ૧૬ કારખાના છે જમેા ં ૩૦૪૩ 

વ્યવકતઓને રોજગાર ૫ર રાખેલા છે. જીલ્લામાં ઓ.એન.જી.સી.ના તેલકે્ષત્રો/ ગસે કે્ષત્રો આિેલા 

છે. તદુ૫રાંત, આ જીલ્લો '' ડેરી ઉદ્યોગ માટે પ્રખ્યાત છે. જીલ્લા મા ંકુલ ૭૧૮૩ નોઘંાયેલ નાના 

પાયાના ઔદ્યોવગક એકમ છે. જમેા ં૫ર૬૭૪ વ્યવકતઓને રોજગાર ૫ર રાખેલ છે.  

 

રસ્િા અને રલે્વે  

 આ જીલ્લાના તમામ ગામો પાકા રસ્તાઓથી જોડાયેલ છે. ઉ૫રાંત સમગ્ર જીલ્લો 

જીલ્લા-તાલુકા-ગ્રામ્ય માગોથી જોડાયેલ છે. આ જીલ્લો, જીલ્લાના તમામ ગામ/ નગરોને 

જોડતા ૧ર૭૭ વક.મી. લાંબા પાકા રસ્તા ઘરાિ ે છે. જીલ્લાના તમામ ગામ પાકા રોડથી 

જોડાયેલા છે અને જીલ્લામાં ચોમાસા વસિાયની ઋતુમા ંજ જઇ શકાય તેિુ ંકોઇ ગામ નથી. 

િસતી િાળા કુલ ૫૯૩ ગામડામાંથી તમામ ગામડા રાજય માગગ ૫વરિહન સિલતોથી 

સંકળાયેલા છે.  

આ જીલ્લામાં નીચે મુજબ ઘોરી માગય છે. 

૧. અમદાિાદ, મહેસાણા, વદલ્હી (ચાર માગી)  

ર. મહેસાણા, વિસનગર, ખેરાલું, અંબાજી 

૩. મહેસાણા, વિજાપુર, વહંમતનગર 

૪. મહેસાણા, બેચરાજી 

૫. મહેસાણા, જોટાણા, કડી 

૬. મહેસાણા, નંદાસણ, કડી 

૭. મહેસાણા, ગોઝારીયા, ગાંઘીનગર. 

 આ જીલ્લામાં મહેસાણા તથા આંબલીયાસણ રલે્િનેું જંકશન કેન્દ્દ છે. જમેા ંબ્રોડગેજ 

તેમજજ મીટર ગેજ રલે્િે લાઇનો છે.  

 

જીલ્લામા ંનીચે મુજબ રલે્વ ેમાગો છે.  

૧. અમદાિાદ, મહેસાણા, પાલનપુર બ્રોડગેઝ રલે્િે લાઇન 
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ર. મહેસાણા, વિસનગર, િડનગર, ખેરાલું, તારંગા (તા. સતલાસણા) મીટર ગઝે રલે્િે 

લાઇન. 

૩. મહેસાણા પાટણ બ્રોડગેઝ રલે્િે લાઇન છે. 

૪. મહેસાણા કટોસણ રોડ, વિરમગામ બ્રોડગેઝ રલે્િે લાઇન છે. 

૫. આંબલીયાસણ, વિજાપુર મીટરગેઝ રલે્િે લાઇન છે. 

નાગતરક પરુવઠા તવિરણ 

 જીલ્લાની નાગવરક પુરિઠા વિતરણ વ્યિસ્થા નીચ ેમુજબ છે. 

૧. વ્યાજબી ભાિની દુકાનની સંખ્યા : ૭૦ર 

ર. ગેસ એજન્સીની સંખ્યા : ૧૬ 

૩. પેટર ોલ પં૫ની સંખ્યા : ૧૦૦૦ 

અ.નં. પ્રકાર રશેન કાડગની સંખ્યા જન સંખ્યા 

૧ ગરીબી રખેા  ઉ૫રના ૩૪૬ર૯૯ ૧૬૯૦૯૦૬ 

ર ગરીબી રખેા હેઠળના ૫૯૩૬૩ ૩૪૦૧૩૪ 

૩ અંત્યોદય કાંડ ૧ર૬૭ર ૫૯ર૫૮ 

કુલ ૪૧૮૩૩૪ ર૦૯૦ર૯૮ 

 

આરોગ્ય સવલિો 

આરોગ્ય  

 લોકોને આરોગ્ય સિલત પૂરી પાડિા માટે જીલ્લામાં ૪ હોવસ્પટલ, ૫૦ પ્રાથવમક 

આરોગ્ય કેન્દ્દ અને ૧૦ સામુવહક આરોગ્ચ કેન્દ્દો છે. સીિીલ હોવસ્પટલ મહેસાણા, જનરલ 

લાયન્સ હોવસ્પટલ મહેસાણા, સાંઇવિષ્ના હોવસ્પટલ મહેસાણા, નૂતન જનરલ હોવસ્પટલ- 

વિસનગર, જીિનઘારા હોવસ્પટલ-સતલાસણા વિગેર ે મોટી હોવસ્પટલ આિેલી છે. જુદા જુદા 

તાલુકામા ંઆિલેા સામુવહક આરોગ્ય કેન્દ્દો હજહુ અને પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્દ્દોના સ્થળ નીચ ે

પ્રમાણે છે. 

 

અનુ 

ક્રમાંક 

જોટાણા 

િાલુકા 

સામુતહક 

આરોગ્ય કેન્દ્દનું 

નામ 

પ્રાથતમક આરોગ્ય કેન્દ્દનું નામ 

૧ બેચરાજી બેચરાજી મોઢેરા, આવદિાડા, નદાસા, રાંતેજ 

ર કડી કડી, થોળ નંદાસણ, ખાિડ, મેડાઆદરજ, રાજુપુર, મેઢા, 

કલ્યાણપુરા, સુરજ, ડાંગરિા 

૩ ખેરાલ ુ ખેરાલ ુ પાન્છા, ડભોડા 

૪ મહેસાણા લાંઘણજ, ઉદલપુર છઠીયારડા, જોટાણા, લીચં, જગુદણ, 

આંબલીયાસણ, આખજ, ખેરિિા, બામોસણા, 

બલોલ, મીઠા 

૫ િડનગર િડનગર સુંવઢયા, શાહપુર(િડ), િલાસણા, વસપોર, 
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કરબટીયા 

૬ વિજાપુર વિજાપુર િસઇ, કુકરિાડા, વપલિાઇ, ફલુ, સરદારપુર, 

લાડોલ, ખરોડ 

૭ વિસનગર વિસનગર ગોઠિા, ખરિડા, કંસારાકુઇ, ઉમતા, દેણ૫, 

િાલમ 

૮ સતલાસણ સતલાસણ ચાણસોલ, હડોલ, સુદાસણા 

૯ ઉંઝા કહોડા કામલી, ઉનાિા, ઉપેરા, કંથરાિી, ભુણાિ 

૧૦ જોટાણા   

 

જીલ્લાની સામાન્ય રૂ૫ રખેા 

તાલુકા મહેસાણા, ઉંઝા, વિસનગર, િડનગર, વિજાપુર, બચેરાજી, કડી, ખેરાલું, 

સતલાસણા, જોટાણા 

કુલ ગામોની સંખ્યા ૬૦૪  

શહેરોની સંખ્યા 

તથા નામ લખિા 

૭ (મહેસાણા, ઉંઝા, વિસનગર, િડનગર, વિજાપુર, કડી, ખેરાલુ) 

િસ્તી કુલ ૧૮૩૭૮૯ર પુરૂષ ૯૫૩૮૪ર સ્ત્રી ૮૮૪૦૫૦ 

અક્ષરજ્ઞાન કુલ ૭ર.૫૭ 

ટકા 

પુરૂષ ૮૫.૦૬ ટકા સ્ત્રી ૬૦.૦૯ ટકા 

ભૌગૌલીક સ્થાન અક્ષાંશ ર૩.૧૫૦થી ર૩.૫૩૦ ઉ. રખેાંશ ૭ર.૦૭૦ થી ૭ર.૪૬૦પૂ. 

રલે્િે ર૦ વક.મી. 

રસ્તા રાજય ઘોરી માગો નથી પંચાયત માગો ૧૭૧ર.વક.મી. 

નદીઓ સાબરમતી , રૂપેણ તથા 

૫િગતો આરાસુરી ૫િગતની ૫િગતમાળા, સતલાસણા તાલુકામાં 

પાક બાજરી, જુિાર, ઘઉં, એરંડા, કપાસ, જીરૂ, િરીયાળી, ઇસબગુલ, રાયડો 

અન ેડાંગર 

પ્રાણી બળદ, ગાય, ભેંસ, ઘોડા, ઘેટા,ં બકરાં, ઉંટ, મરઘાં િગેર ે

૫હેરિેશ પેન્ટ-શટગ , ઘોતી-ઝભ્ભો, સાડી, ડર ેસ 

ખનીજા ખનીજતેલ, કુદરતીિાયુ, વચનાઇ માટી, ગ્રેનાઇટ, લાઇમસ્ટોન, વબલ્ડીગં 

સ્ટોન, ફાયર કલે. 
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વિસ્તાર ભૌગોલીક 

વિસ્તાર 

૪૩૦૧૫૩ હેકટર જંગલ વિસ્તાર ૭૧૭૫ હેકટર 

 ખેતીની જમીન  ૩૬૮૩૭૧ હેકટર ગ્રેઝીગં લેન્ડ 

(ગૌચર) 

૩ર૩૪૭ હેકટર 

 વસંચાઇ વિસ્તાર ૧૮૧૬૯૮ હેટકર   

 

આ૫વિનો ઇવતહાસ છેલ્લા િષો દરમ્યાન જીલ્લામાં ઘટેલ આ૫વિની વિગતો: 

(પ્રત્યેક પાંચ િષે ડેટા એકત્રીત કરિામા ંઆિે છે.) 

તારીખ, 

માસ, 

િષગ 

વતવ્રિા અસરગ્રસ્ત 

ગામોની 

સંખ્યા 

માનિ 

મૃત્યુ 

સંખ્યા 

૫શ ુ 

મૃત્યુની 

સંખ્યા 

સં૫વતનું 

નુકશાન 

આવથગક 

નુકશાન 

(લાખમાં) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

તારીખ કારણ 

અન ે

સંકટનું 

મૂળ 

અસર 

ગ્રસ્ત 

ગામોની 

સંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

૫વરિારોની 

સંખ્યા 

માનિ 

મૃત્યુ 

સંખ્યા 

૫શુ 

મૃત્યુ 

સંખ્યા 

અંશત: 

નુકશાન 

પામેલ 

મકાન 

પૂણગ નુકશાન 

થયેલ મકાન 

      કાચા પાકા કાચા પાકા 

ર૦૧૫ ભાર ે

િારસાદ 

- - - - ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

વાવોઝોડંુ 

તારીખ કારણ અન ે

સંકટનું મૂળ 

અસર 

ગ્રસ્ત 

ગામોની 

સંખ્યા 

અસરગ્રસ્ત 

૫વરિારોની 

સંખ્યા 

માનિ 

મૃત્યુ 

સંખ્યા 

૫શ ુ

મૃત્યુ 

સંખ્યા 

અંશત: 

નુકશાન 

પામેલ 

મકાન 

પૂણગ 

નુકશાન 

થયેલ મકાન 

કાચા પાકા કાચા પાકા 

ર૦૧૪ િાિોઝોડામાં 

ઝાડ ઉ૫ર 

૫ડિાથી 

૦ ૦  -     
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ર૦૧૫ ઉ૫રિાસમાં 

થયેલ ભાર ે

િરસાદ 

૬૦ ૧૦૦૦ ૬ - ૦ ૦ ૦ - 

 

તવજળી ૫ડવી:- 

જીલ્લામાં છેલ્લા પાંચ િષગ દરમ્યાન આકાશી વિજળી ૫ડિાના રણે નીચે મુજબની વસ્થવતએ 

જાન હાની થયેલ છે. 

વષય કુલ બનાવો કુલ માનવ જાનહાની કુલ ૫શુ જાનહાની 

ર૦૧૫ ૧ ૬ ૧૧૮૫ 

કુલ ૧ ૬ ૧૧૮૫ 

 

આગ:- 

વષય કુલ અકસ્માિ 

બનાવો 

કુલ જાન હની કુલ નુકશાન 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૦ ૦ ૦ ૦ 
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૫તરતશષ્ટ – ર – જીલ્લાના જોખમ સંવેદનશીલ િાલુકા અને નદી 

તકનાર ેઆવેલા ગામોની યાદી મહેસાણા જીલ્લા માટે જોખમ અને 

સંવેદનશીલિા વગીકરણ 

 

 જમેા ંઆ૫વિનો ખતરો તોળાઇ રહેલો હોય એિા અનેક જોખમોનો સામનો મહેસાણા 

જીલ્લા કર ે છે. ખતરો (જોખમ) અને સંભવિત અસર (સંિેદનશીલતા) જ ે ખરખેર આિા 

જોખમોમાંથી પેદા થતાં હોય છે જ ેસમગ્ર રાજયને અસર કરતી ઘટનાઓ કરતા ૫ણ એકાદ 

ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની માત્રા િઘાર ેથાય  છે. 

 નીચ ેદશાગિેલ કોષ્ટ્કમાં મહેસાણા જીલ્લાના જોખમો, ખતરા અને આ૫વિની અસરના 

વિશ્લેષણના ૫વરણામોને ટંુકસાર દશાગિિામાં આવ્યો છે. આ વિશ્લેષણના આંકડા એિુ ંદશાગિે 

છે કે મહેસાણા જીલ્લા સ્તર ે કરિાના આ૫વિ આયોજનમાં ચિિાત અન ે દવરયાઇ દુઘગટના 

માટેના કાયગલક્ષી પ્રવતભાિ તરફ ઘ્યાન પ્રથમ કેવન્દ્દત કરિું જોઇએ. આિી ઘટના માટેનો 

કાયગલક્ષી પ્રવતભાિ પૂર, કરાના તોફાન અને બંઘ તૂટિાની ઘટનાના પ્રવતભાિ સાથે સંકળાયેલો 

છે. આ૫વિની આિી ઘટનાઓના ચોકકસ પ્રવતભાિનો અાાગ, ઔદ્યોવગક અકસ્માતો, 

મહત્િના આંતરમાળખાની વનષ્ફળતા અન ેમકાન તૂટી ૫ડિાની ઘટનાઓમાં ૫ણ ઉ૫યોગ 

કરી શકાય છે. 

 દુષ્કાળ, તેલ ઢોળાિાની અન ે જહાજ ડૂબિાની ઘટના માટે ખાસ યોજનાઓ 

અવસ્તત્િમાં છે. રાસાયવણક અન ેઔદ્યોવગક અકસ્માતોની તજિીજ કરિી અન ેઆિા જોખમો 

વનિારણ માટે અથિા તેને લગતી જરૂરી ટેકવનકલ કાયગિાહી ૫ર ઘ્યાન કરતી ખાસ યોજના 

૫ણ અવસ્તત્િમાં છે.  

 

કોષ્ટ્ક-૧ જોખમ અન ેસંિેદનશીલતા િગીકરણ (મહેસાણા જીલ્લા) 

જોખમ સંભાવના 

દર 

અસરનો 

દર 

સંવેદન 

શીલિાની 

કક્ષા 

સંવેદનશીલ તવસ્િારો/ 

િાલુકા 

સંવેદનશીલ 

વસ્િી 

૫િન ફંૂકાિો ૧ ૧ ૧ (નીચો)   

સમુદ્દી મોજા      

દુષ્કાળ ૩ ૩ ૯(હળિો)  સમગ્ર જીલલો  

આગ ર ર ૪ (નીચો) મહદઅંશ ે છુટાછિાયા 

શહેર અન ે ઔદ્યોવગક 

વિસ્તારો (ગ્રાવમણ 

વિસ્તારો સવહત) 

 

ઔદ્યોવગક 

અકસ્માતો 

ર ૩ ૬(નીચો) G.I.D.C. O.N.G.C. 

વિસ્તાર 

 

તેલ ઢોળાિંુ ૧ ૧ ૧ (નીચો) કડી તાલુકો અને 

O.N.G.C. વિસ્તાર 

 

ભૂકં૫ ૧ ૫ ૫(નીચો)   

ગરમી ૧ ર ર (નીચો) સમગ્ર જીલ્લો  
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રલે્િે, માગગ, 

અકસ્માત 

૧ ૪ ૪ (નીચો) મહેસાણા-ઉંઝા લાઇન, 

કડી-ઉંઝા હાઇિે 

 

પૂર ૩ ર ૬ (નીચો) સાબરમતી નદી કાંઠે, 

ઘરોઇ બંઘ વિસ્તાર 

તૂટિાને, તળાિો 

ભરિાન ે કારણે 

સંભાિના, સાબરમતી 

નદી વિસ્તાર 

 

ત્રાસિાદ ૧ ૩ ૩ (નીચો)   

મહત્િનુ ં

આંતર 

માળખું તૂટી 

૫ડિું 

૧ ૩ ૩ (નીચો)   

જહાજ ડૂબિુ ં      

ખાણમાં 

લાગતી 

આગ/ ખાણ 

ઘસી ૫ડિી 

ર ૧ ર (નીચો) સતલાસણા  

ઇમારત તૂટી 

૫ડિી 

૧ ર ર (નીચો) તમામ  

કરાનુ ંતોફાન ૧ ૧ ૧ (નીચો)   

જમીન 

સરકિી 

૧ ૧ ૧ (નીચો) તમામ  

ચેપી 

રોગચાળો 

૧ ૧  ૧ (નીચો) તમામ તાલુકા  

૫શુરોગ ૧ ૧ ૧ (નીચો) તમામ તાલુકા  

ખોરાકી ઝેર ૧ ૧ ૧ (નીચો) તમામ તાલુકા  

બંઘ તૂટિા ૧ ૧  ૧ (નીચો) જીલ્લામાં ઘરોઇ બંઘ 

આિેલ છે. 

 

આંતવરક 

અશાંવત 

૧ ૧ ૧ (નીચો) તમામ તાલુકા  

 

જીલ્લાના પુરગ્રસ્િ સંવેદનશીલ િાલુકા અને નદી તકનાર ેઆવેલા ગામોની યાદી 

 

નદી તાલુકો સંભાવિત  અસર પામે ગામો 

૧. સાબરમતી નદી ૧. સતલાસણા ૧ છેલપુર 

ર. ગમાનપુર 

૩. જુની હાડોલ 

૪. ખોડામલી 

૫. ફતેપુરા/ જિાનપુરા 

૬. ઘરોઇ 
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 ર. ખેરાલ ે ૧. દેદાસણ 

 ૩. િડનગર ૧. ઉડણી 

ર. જુની િાગડી 

૩. નિી િાગડી 

૪. ગણેશપુરા 

૫. િકતાપુર 

૬. િલાસણ 

 ૪. વિજાપુર ૧.ડેરીયા 

ર. ટેચાિા 

૩. રણસીપુરા 

૪. જુના રામપુરા 

૫. જુના  ફુદેડા 

૬. પેઢામલી 

૭. સોજા 

૮. જપેુર 

૯. ગઢડા 

૧૦. આગલોડા 

૧૧. દેિપુરા 

૧ર. રણછોડપુરા 

૧૩. ઘનપુરા 

૧૪. જુના સંઘપુરા 

૧. રૂપેણ નદી ૧. વિસનગર ૧. ઉમતા 

ર. મહમદપુરા 

૩. ખદલપુરા 

૪. કાજીઅલીયાસણ 

૫. રાજગઢ 

૬. ખંડોસણ 

૭. રામપુરા કાંસા 

૮. િાલમ 

૯. ઇયાસરા 

૧૦. ૫દુગામ 

૧૧. રંડાલા  

 ર. મહેસાણા ૧. બામોસણા 

ર. પીલુદરા 

૩. નાનીદાઉ 

૪. પાંચોટ 

૫. મોટીદાઉ 
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૬. અલોડા 

૭. હરદેસણ 

૮. છઠીયારડા 

 ૩. બહુચરાજી ૧. મોટ૫ 

ર. રણેલા 

૩. કનોડા 

૪. દેલિાડા 

૫. એદલા 

૬. ડોડીિાડા 

૭. ઘારપુરા-ખાંટ 

૮. કરણસગર 

૯. માત્રાસણ 

૧૦. િેણપુર 

૧૧. મોઢેરા 

૧ર. જતેપુર 

૧૩. રણછોડપુરા 

 ૪. ખેરાલ ુ ૧. ખેરાલ ુ

ર. સમોજા 

૩.લાલિાડા 

૪. ગઠામણ 

૫. નાનીિાડા કાદરપુર 

૧. ખારી નદી ૧. વિસનગર ૧. કુિાસણ 

ર. સદુથલા 

૩. રાિળ૫રા 

૪. કમાણા 

૫. બાસણા 

૬. વચત્રોડીપુરા 

 ર. મહેસાણા ૧. દેલોલી 

ર. સામેત્રા 

૩. પાલાિાસણા 

૪. દેલા 

૫. ઉચરપી 

૬. મહેસાણા 

૭. હેડુિા 

૮. નાગલપુર 

૯. કરસનપુરા (િેણપુરા) 

૧૦. ગમાનપુરા 
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૧૧. ઇજપુરા 

૧ર. પાલજ 

૧૩. મગુના 

  ૧. ઉમતા 

ર. મહમદપુરા 

૩. ખદલપુરા 

૪. કાજીઅલીયાસણા 

૫. રાજગઢ 

૬. ખંડોસણ 

૭. રામપુરા કાંસા 

૮. િાલમ 

૯. ઇયાસરા 

૧૦. ૫દુગામ 

૧૧.રંડાલા 
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૫તરતશષ્ટ-૩-જીલ્લામાં ઉ૫લબ્ઘ સસંાઘનોની  તવગિ 

૫રતશષ્ટ-૩ (ક) સાઘનોની તવગિ 

વસ્િુનું નામ વસ્િુની 

ગુણવિા 

અને યુતનટ 

જો ખાિામાં ઉ૫લબ્ઘ ન 

હોય િો ચોકકસ સ્થળ 

દશાયવો 

ઉ૫લતબ્ઘ 

(ચોકકસ 

માસ 

દશાયવો) 

ઓ૫રટેરની  

સેવા આપી 

શકે  ? (હા/ 

ના) 

ગેસ કટર ર૪ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

કોલ્ડ કટર ૧૯ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક), ૧ 

૧ર માસ હા 

બોલ્ટ કટર 

(Shears) 

૧૯ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

ઇલેકટર ીક ડર ીલ ૫૬ મહેસાણા  નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

સકયુગલર સો િીથ 

ડાયમન્ડ બ્લેડ 

(ઇલેકટર ીક) 

૩૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક), ૧ 

૧ર માસ હા 

ચીપીગં હેમર ર૪ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક), ૧ 

૧ર માસ હા 

ચેઇન સો- 

ડાયમન્ડ 

૧૭ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

ન્યુમેટીક ચીસેલ ૧ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

૧ર માસ હા 

કટસગ- હાઇડર ોલીક ૩૧ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

કટસગ-બેટરી ર૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા 

પ્રાઇિેટ(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

સ્પ્રેડસગ હાઇડર ોલીકં 

ઓ૫રટેેડ 

ર૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

સ્પ્રેડસગ બેટરી 

ઓ૫રટેેડ 

૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 
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એર લીફટીગં 

બેગ્સ (વડફરન્ટ કે 

પેસીટી) ટુલ્સ 

- મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ 

(ટેબલ-ર (ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

 

જકે િીથ ફાઇિ 

ટન લીફટ 

- મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

આયનગ શોડ 

લીિસગ-૧૦ ફુટ 

લંબાઇ 

૧૧૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

સ્લેજ હેમર ૪૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

હેિી એકસ ૫ર મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

ટુ હેન્ડેડ િોસ કટ 

સો 

ર૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

ઇન્ફલેટેબલ 

લાઇટ ટાિર 

૫૧ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

લાઇટ માસ્ક - મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

સચગ લાઇટ ર મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

ઇલેકટર ીક 

જનરટેર 

ર૫૧ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પારખે જનરટેર 

(મો.નં. 9825025491) 

૧ર માસ હા 

ટરકસ- એરીયલ 

લીફટ 

રર મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

બુલડોઝસગ 

વ્હીલ્ડ/ચેઇન 

- મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

ડમ્પર ૧૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧ 

૧ર માસ હા 

અથગ મુિસગ ૮ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા નટરાજ કંસ્ટર કશન 

૧ર માસ હા 
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(9825070123)િરૂ૫ પ્રા.વલ. 

(9825070123) 

િેઇન્સ-હેિી 

ડયુટી ફોકગ  ટાઇ૫ 

૧૧ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા ઓમ.બી. ભગિતી િેન  

સવિગસ (9824679130) ગુજરાત 

િેનસવિગસ (9427483385) 

૧ર માસ હા 

ટી૫ર-હેિી ડયુટી ૮ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

૧ર માસ હા 

રીકિરી િાન્સઅ 

બીમ ટાઇ૫ 

- - ૧ર માસ હા 

સ્નો બીટસગ 

વ્હીલ્ડ 

- - ૧ર માસ હા 

શોઘ અને બચાિ 

ટીમ-કોલેપ્સ 

સ્ટરકચર માટે 

૪ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા ફાયર શાખા 

ઓ.એન.જી.સી. ફાયર વબ્રગેડ 

  

સચગ એન્ડ રસે્કયુ 

ટીમ  િીથ કેનીસ 

૪ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા ફાયર શાખા 

ઓ.એન.જી.સી.ફાયર વબ્રગેડ 

  

રસેકયુ બેક 

બોડગસ 

- -   

અંડર િોટર 

બી.એ.સેટ 

૪ ઓ.એન.જી.સી. ફાયર વબ્રગેડ   

લાઇફ  બ્યુયોર ર૩ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણાફાયર શાખા 

ઓ.એન.જી.સી. ફાયર વબ્રગેડ 

  

બાસ્બેટ સ્ટેચર ૧ -   

ઇન્ફલેટેબલ બોટ 

(૧ર વ્યવકત) 

- -   

મોટર બોટ ૧ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા ફાયર શાખા 

  

હથોડા ૪૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર 

(ક) ૧  

  

ખાી ડરમ 

(પ્લાસ્ટીક લોખંડ) 

૧૭૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

  

ખાલી વસમેન્ટ 

બેગ 

૧૫૦૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

તથા  

નટરાજ કંસ્ટર કશન 

(9825070123) 

  

લેડર ૫ર   

 

ડી-િોટરીગં પં૫ ર૩ મહેસાણા નગરપાવલકા,   
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મહેસાણા 

તથા પારખે જનરટેર 

(મો. 9825025491) 

સ્ટરેચર (નોમગલ)  ર૭ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ  

  

પુખ્ત િયના માટેના 

ઇન્કયુબેટર 

રર લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

બાળકો માટેના 

ઇન્કયુબેટસગ 

૧૪ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

સીટી સ્કેન ર લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

એમ.આર.આઇ. ર લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

પોટેબલ 

ઓકસીઝન 

સીલીન્ડર 

ર૧ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

પોટેબલ િેન્ટીલેટર ૩ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

પોટેબલ એકસ-ર ે ર લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

પોટેબલ ઇ.સી.જી. ૪ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

પોટેબલ સક્ષન 

સક્ષન યુવનટ 

૯ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

મીકેનીકલ 

િેન્ટીલેટસગ 

૧૩ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

ડેફીબ્રીલેટસગ ૪ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

મોબાઇલ 

ઓ.ટી.યુવનટ 

-    

મોબાઇલ બ્લડ ૩ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ   
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બેન્ક હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

મોબાઇલ હોવસ્પટલ - -   

મોબાઇલ મેડીકલ 

િાન 

ર૫ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટેન્ટ/મંડ૫ ૩૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા  

તથા પ્રાઇિેટ  

એન.કે. એન્ટરપ્રાઇઝ 

(8866440233) 

જય અંબે ટરેડીગં કં૫ની ( 

9824966545) 

  

તાડ૫ત્રી ૫૫૦   

પ્લાસ્ટીક શીટ ૩૫૦   

પોલીથીનશીટ ૩૫૦   

ફોર વ્હીલ ડર ાઇિ 

વ્હીકલ 

૯ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-

ર (ક) ર 

  

મેટડોર ૯ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

ટરક ૫૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

આર.ટી.િી. - મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

મીનીબસ ર૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

બસ ૬૦ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).૪ 

  

ટરેકટર ૩૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

ટરેઇલર ૩૫ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 
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 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

હેિી ટરક ૧૩ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

લાઇટ એમ્બ્યુલન્સ 

િાન 

૫ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

મીડીયમ 

એમ્બ્યુલન્સ િાન 

૫ લાયન્સ હોવસ્પટલ તથા વસિીલ 

હોવસ્પટલ મહેસાણા તથા અન્ય 

પ્રાઇિેટ હોવસ્પટલ 

  

ઇકિી૫મેન્ટ ટોઇગ 

ટેન્ડર 

 મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

મોબીલાઇઝેશન 

ટરક 

 મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

િોટર ટેન્કર 

મીડીયમ કેપેસીટી 

૧૩ મહેસાણા નગરપાવલકા, 

મહેસાણા 

 તથા પ્રાઇિેટ (ટેબલ-ર (ક).ર 

  

 

 

 

 

 

 

ટેબલ -૩ (ક) .૧ 

અ.નં. તવગિ મોબાઇલ નંબર 

૧ નિદુગાગ કટીગં, મહેસાણા ર૫૮૭૯૧ 

ર મહેશ્વરી પ્રોફીલ કટીગં, મહેસાણા ૯૯ર૫૧૪૬૭૬૩ 

૩ ચેમ્પીયન પ્રોફીલ કટીગં,મહેસાણા ૯૮૭૯૯૬૪૮૫૦ 

૪ ગુજરાત પ્રોફીલ કટીગં, મહેસાણા ૯૮ર૫ર૭૦૮૮ર 

 

ટેબલ -૩ (ક).ર 

અ.નં. તવગિ મોબાઇલ નંબર 

૧ સાબર ટર ાન્સપોટગ  ૯રર૮૦૬૩૪૭૦ 

ર રંગોલી ટર ાન્સપોટગ  ૯૮૭૯૩૦૭૪૧૮ 

૩ નિશવકત ટર ાન્સપોટગ  ૯૮ર૫૫૪૪૭૧૩ 

૪ સંગીતા ટર ાન્સપોટગ  ૯૪ર૬૩૩૪૩૬૪ 

૫ ન્યુ બનાસ ટર ાન્સપોટગ  ૯૮ર૫૪૭૮૮૬૧ 

૬ વિકાસ ટર ાન્સપોટગ  ૭૪ર૭૬૧૫૪૭ર 
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૭ જય અંબે  ટર ાન્સપોટગ  ૯૯ર૫૪૦૩ર૧૯ 

૮ ચામંુડા ટર ાન્સપોટગ  ૯૪ર૮૪૬૧૭૦૯ 

૯ સાંઇકૃપા ટર ાન્સપોટગ  ૯૩૭૭૭૧૧૩ર૭ 

૧૦ ન્યુ ભિાની ટર ાન્સપોટગ  ૯૮ર૫૫૦૮ર૬૭ 

૧૧ મહેસાણા ટર ાન્સપોટગ  ર૫૩૩૪૪ 

૧ર વબલેશ્વર ટર ાન્સપોટગ  ૯૭૧ર૯૫૬૫૧૬ 

૧૩ જીતેન્દ્દ ટર ાન્સપોટગ  ર૫૩૧૩૮ 

૧૪ જયપુર ગોલ્ડન ટર ાન્સપોટગ  ૩૮૪૦૦ર 

૧૫ રાજશે્વરી ટર ાન્સપોટગ  ૯૮ર૫૭૩૪૪૬૬ 

૧૬ જયોવત ટર ાન્સપોટગ  ર૫૧૩૦૧ 

૧૭ ગાયત્રી ટર ાન્સપોટગ  ૯૮ર૫૩ર૪૮૪૯ 

૧૮ ગળીયા ટર ાન્સપોટગ  ર૩૧૭૧૧ 

૧૯ લાલાજી મુળજી ટર ાન્સપોટગ  ર૪૩૮ર૩ 

ર૦ મેલડી કૃપા ટર ાન્સપોટગ  ૯૦૯૯૬૪૪૦૦૫૯ 

ર૧ જય ગણેશ ટર ાન્સપોટગ  ર૫૧૮૮૩ 

રર બાબા રામદેિ ટર ાન્સપોટગ  ૯૯૦૪૪ર૮૪ર૯ 

ર૩ ગણેશ ટર ાન્સપોટગ  ર૪૦૧૦૩ 

ર૪ સદગુરૂ ટર ાન્સપોટગ  ર૫૦૫૧૪ 
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૫તરતશષ્ટ-૪ -જીલ્લામાં આવેલ માળખાગિ સુતવઘા 

અ.ન.ં માળખાગિ 

સુતવઘાના 

પ્રકાર 

ખંડોની 

સંખ્યા 

ક્ષમિા માતલકીની તવગિ 

સરકારી 

કચેરીનુ ંનામ, 

સરનામંુ, ટે.નં. 

ખાનગી 

માવલકનુ ંનામ, 

સરનામંુ, ટે.નં. 

૧ સમૂદાય 

ખંડ 

(કોમ્યુવનટી 

હોલ)  

૧ ખંડ (ફુટ) વ્યવકત બેસી શકે. 

વ્ચવકત ઉભી રહી શકે. 

વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- સાઘનાહોલ 

સંસ્કાર હોલ 

અલ્પેશ ભુિન 

ર પ્રાથવમક 

શાળા 

૧૧ ખંડ (ર૦ x 

ર૦ ફુટ) 

વ્યવકત બેસી શકે. 

વ્યવકત ઉભી રહી શકે. 

વ્યવકત સૂઇ શકે. 

પ્રાથવમક 

શાળા નં.૧ 

નિી પોસ્ટ 

ઓફીસ સામે, 
94282 24061 

- 

૩ આંગણિાડી ર૦ ખંડ (૧૫ X 

ર૦ ફુટ) 

૩૦ વ્યવકત બેસી શકે. 

૫૦ વ્ચવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૧૩ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- - 

૪ ચંપાબેન 

રવતલાલ 

૫ટેલ 

ટાઉનહોલ 

૧  ખંડ ૫૦૦૦ વ્યવકત બેસી શકે. 

૭૦૦૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

વ્યવકત સુઈ શકે. 

સરકારી - 

૫ જ્ઞાવતની 

િાડી 

ખંડ (ફુટ) ૧૪૫૦ વ્યવકત બેસી શકે 

૧૮૦૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૧ર૦૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- ૧ બ્રાહ્મણ િાડી  

ર.વસઘેશ્વરી 

માતાની િાડી 

૩. સદમાતાની 

િાડી  

૬ પાટી પ્લોટ ખંડ (ફુટ) વ્યવકત બેસી શકે. 

વ્યવકત ઉભી રહી શકે. 

૬૫૦૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- ૧. તેજશે્વર 

ર. સોહજી ફામગ 

૩. ચંદન 

૪. પ્રસગ 

૫. કુમકુમ 

૬. અિસર 

૭. શ્રેયા 

૮. સોમેશ્વર 

૯. વિિાહ 

૭ કલબ ખંડ (ફુટ) વ્યવકત બેસી શકે. 

વ્યવકત  ઉભી રહી શકે. 

વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- - 
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૮ ખાનગી 

હોટલ 

ખંડ (ફુટ) ૧૫૦ વ્યવકત બેસી શકે. 

ર૫૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૭૫ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- ૧. રડે કાપેટ 

ર. ગંગોત્રી 

૯ ગેસ્ટ હાઉસ ખંડ (ફુટ) વ્યવકત બેસી શકે. 

વ્યવકત ઉભી રહી શકે. 

વ્યવકત સૂઇ શકે. 

રસે્ટ હાઉસ - 

૧૦ અન્ય ખંડ (ર૦ X ર૦ 

ફુટ) 

વ્ચવકત બેસી શકે. 

વ્યવકત ઉભી રહી શકે. 

વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- - 

 

૧ સમુદાય 

ખંડ 

(કોમ્યુવનટી 

હોલ) 

૧ ખંડ 

૧૫ (ફુટ) 

૩૦ વ્યવકત બેસી શકે. 

૪૫ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૧૫ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

ન.પા.ખેરાલ ુ

ર૩૧૦ર૧ 

- 

ર પ્રાથવમક 

શાળા 

૮૫ ખંડ  

(ર૦ X ર૦ 

ફુટ) 

૧૫૦૦ વ્યવકત બેસી શકે. 

૩૦૦૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૭૫૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

મ્યુ.હાઇ.ખેરાલું 

ડી.બી.ગલ્સ ૅ

ખેરાલુ, કન્યા, 

૧,ર, કુમાર 

૧,ર,૩ 

 

૩. આંગણિાડી ૧૭ ખંડ 

(૧૫ X ર૦ 

ફુટ) 

૧૮૦ વ્યવકત બેસી શકે.  

ર૮૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૧ર૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

કેન્દ્દ ૧,ર,૪, 

૫,૮, ૯, ૧૦,૧૧, 

૧ર, ૧૩,૧૪,૧૫, 

૧૬ ,૧૭,૧૯, ર૦, 

ર૧ 

 

૪. જ્ઞાવતની 

િાડી 

ર૬ ખંડ 

ર૦૧૫ (ફુટ) 

૭ર૦ વ્યવકત બેસી શકે 

૧૫૦૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૩૬૧ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

 સથિારા, દેસાઇ, 

મોદી, બ્રહ્મભટ્ટ 

વસન્ઘી સમાજના 

ભાઇની િાડી 

૫ પાટી પ્લોટ નંગ ૩૬૦૦ 

ચો.ફુટ 

૧૮૪૦ વ્ચવકત બેસી શકે. 

૩૬૦૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે. 

૯ર૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

 મા પાટી પ્લોટ, 

શીિ ગંગા, પાટી 

પોલ્ટ સ્િાગત 

પાટી પ્લોટ 

૬. કલબ ....ખંડ.... 

..(ફુટ) 

............વ્યવકત બેસી શકે 

.....વ્યવકત ઉભી રહી શકે. 

........વ્યવકત સૂઇ શકે 

  

૭. ખાનગી 

હોટલ- ૮ 

૧૬ ખંડ 

૧૪૦૦ (ફૂટ) 

૭૦૦ વ્યવકત બેસી શકે. 

૧૪૦૦ વ્યવકત ઉભી રહી 

શકે 

 ૧.અન્નપૂણાગ, ર.મા 

દુગાગ,૩.દશગન, 

૪.મયુર, 
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૩૫૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. ૫.નિજીિન, 

૬.ચેતન ,૭-રંગોલી, 

૯ ગોગા 

૮ ગેસ્ટ 

હાઉસ-૧ 

૪ ખંડ  

૪૦૦ (ફુટ) 

ર૦૦ વ્યવકત બેસી શકે 

૪૦૦ વ્યવકત ઉભી 

રહીશકે 

૧૦૦ વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- દશગન ગેસ્ટ હાઉસ 

૯ અન્ય ખંડ 

(ર૦xર૦ 

ફુટ) 

.......વ્ચવકત બેસી શકે. 

.......વ્યવકત ઉભી રહી શકે 

......વ્યવકત સૂઇ શકે. 

- - 

 

ઔદ્યોતગક એકમોની તવગિો 

નામ હોદ્દો/ કચેરી ઓફીસ 

ફોન નંબર 

રહેઠાણ 

ફોન નંબર 

રહેઠાણનું 

સરનામું 

શ્રી ડાહયાભાઇ ૫ટેલ 

અન ેઅન્ય  

રાજા ઇન્ડસ્ટર ીજ કડી ર૬રરર૧ ૦ સરદાર સો.કડી 

શ્રી વનલેશ એમ ૫ટેલ એન.કે.ઇન્ડસ્ટર ીજ કડી ર૭૪ર૧૪ ૦ અમદાિાદ 

શ્રી સૌરીનભાઇ શાહ વતરૂ૫વત ઇન્ડસ્ટર ીજ 

કંુડાળ 

ર૪ર૩૮૦ ૦ અમદાિાદ 

 

ઔદ્યોતગક એકમોની તવગિ 

ઔદ્યોતગક 

એકનું નામ 

ઉદ્યોગનો 

પ્રકાર 

સ્થળ ઉત્પાતદિ 

વસ્િુનું 

નામ 

ઉત્પાદન 

ક્ષમિા 

સં૫કય  વ્યતકિ સં૫કય  નંબર 

રાજા ઇન્ડસ્ટર ીજ 

કડી 

ઓઇલ 

મીલ એન્ડ 

જીનીગં 

પ્રેસીસ 

ફેકટરી 

નંદાસણ 

રોડ, કડી 

કપાસીયા 

તેલ 

- શ્રી દીલી૫ભાઇ 

પી.૫ટેલ 

૯૮ર૫૦૬૧ર૭૦ 

એન.કે.ઇન્ડસ્ટર ીજ 

કડી 

ખાદ્ય તેલ થોળ 

રોડ કડી 

કપાસીયા 

તેલ 

- શ્રી વનલેશભાઇ 

એમ ૫ટેલ 

ર૭૪ર૧૪ 

અંબુજા 

એકસપોટ પ્રા.લી. 

ખાદ્ય તેલ થોળ 

રોડ, કડી 

કપાસીયા 

તેલ 

- શ્રી 

સી.એમ.શમાગ 

૯૮૭૯૧૧૪૩રર 
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િરવૈયાનુ ંનામ શહેરનું 

નામ 

સરનામું જો ફોન હોય િ 

ટેલીફોન  નંબર 

કામના સ્થળનું 

નામ 

શ્રી નટુજી એમ. ઠાકોર મહેસાણા મુ.રામપુરા, 

મહેસાણા 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૩૭૬૩૮૭૯૭ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી ઉદાજી બી.ઠાકોર મહેસાણા પદુષણ ૫રા, 

સાઇબાબા રોડ, 

મહેસાણા 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૨૨૫૮૦૩૭૭ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી શીખુભા આર. રાઠોડ મહેસાણા ગજાનંદ રો-

હાઉસ, ઉચર 

પી.રોડ, 

મહેસાણા 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૯૧૩૫૩૧૮ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી સી.એસ.૫ટેલ કુકરિાડા કુકરિાડા ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૯૨૪૪૬૨૯૭૬ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી ડાહયાભાઇ આર. 

રાિળ 

વિજાપુર દેિપુરા, 

તા.વિજાપુર 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૮૪૭૮૦૮૨૪૩ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી અકબરભાઇ એન. 

ચૌહાણ 

કડી મંુ. આદુદરા, 

કડી 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૬૩૮૬૨૮૭૭૭ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી કેશીભાઇ િી. 

બજાણીયા 

કડી મંુ. સુજાતપુરા, 

કડી 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૯૨૫૮૬૯૧૧૨  

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી નટિરભાઇ ડી.૫રમાર કડી મુ. નગરાસણ, 

કડી 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૬૨૪૧૬૧૧૫૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી મંગાજી કે. ઠાકોર કડી મંુ. આદુદરા, 

કડી 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૭૩૫૯૦૦૧૪૩૭ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી પ્રતા૫ભાઇ 

બી.િસાિા 

કડી મંુ. કડી ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૮૭૯૯૯૩૧૦૩ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી વદિાનજી  એસ. 

ઠાકોર 

કડી મંુ. બલાસર, કડી ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૦૯૯૫૧૪૦૮૩ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી જયંવતભાઇ એસ.  

ઠાકોર 

સુંઢીયા સુંઢીયા ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૯૨૫૩૨૮૨૯૫ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 
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શ્રી રાહુલજી  ડી.ઠાકોર સુંઢીયા સુંઢીયા ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૭૩૮૩૫૩૪૭૦૨ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી ૫થીજી જ.ે ઠાકોર સુંઢીયા સુંઢીયા ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૮૧૨૮૧૬૨૨૬૦ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી  ગોવિંદજી  એસ. 

ઠાકોર 

સુંઢીયા સુંઢીયા ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૯૦૯૮૨૭૨૯૯ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી વિષ્ણુજી એમ. ડાભી વસપોર વસપોર ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૫૭૪૦૪૫૧૬૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી રામાજી કે. ડાભી વસપોર વસપોર ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૯૦૯૮૧૭૮૯૩ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી રજુજી આર. ડાભી વસપોર વસપોર ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૨૬૨૧૩૫૫૨ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી ઝાકીરહુસેન  એ. 

મન્સુરી 

વસપોર વસપોર ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૩૭૦૮૪૦૩ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી વિષ્ણુજી એમ. ઠાકોર વસપોર વસપોર ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૫૭૪૭૬૨૨૧૩ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી પો૫ટજી ડી.ઠાકોર િડનગર અજુગનલાટી 

દરિાજો, ઠાકોર 

િાસ, િડનગર 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૨૪૬૪૮૭૭૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી ભલાજી એસ.  ઠાકોર િડનગર અજુગનલાટી 

દરિાજો, ઠાકોર 

િાસ, િડનગર 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૨૪૬૪૮૭૭૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી રાકેશકુમાર એમ. 

ભોઇ 

િડનગર સમતોલ 

દરિાજો, ભોઇ  

િાસ,  

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૨૪૬૦૯૪૯૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી વિિમજી  એમ. ઠાકોર િડનગર અજુગનલાટી 

દરિાજો, ઠાકોર 

િાસ, િડનગર 

૨૨૧૪૬૩, ૨૨૨૧૨૮ 

૯૭૨૪૬૦૯૪૯૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી બાપાલાલ ડી.  ભોઇ િડનગર સમતોલ 

દરિાજો, ભોઇ 

િાસ, િડનગર 

૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૬૨૪૧૮૧૬૧૬ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 
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શ્રી તખતવસંહ એ. 

મકિાણા 

વપલિાઇ િેડા-ઠાકોર િાસ ૨૨૧૪૬૩, 

૨૨૨૧૨૮ 

૯૬૨૪૯૮૩૬૪૪ 

હોમ ગાડગ ઓફીસ 

મહેસાણા 

શ્રી અનીલભાઇ ડી.  

મકિાણા 

મહેસાણા રોહોતનગર 

સોસાયટી, 

મહેસાણા 

૯૬૬૨૬૪૧૯૦૨ યોરો કલબ, 

મહેસાણા 

શ્રી સુલતાનભાઇ એસ. 

અદાસી 

મહેસાણા મોતીસાગર 

સોસાયટી,  

રામોસણા 

ચોકડી, 

મહેસાણા 

૮૪૬૦૧૭૭૭૧૯ યોરો કલબ, 

મહેસાણા 

ચંદ્દકાન્તભાઇ કાકા મહેસાણા િવણકરકલબ ૨૨૧૦૯૩ િવણકર કલબ 

બળદેિભાઇ દેસાઇ મહેસાણા િવણકરકલબ ૨૨૧૦૯૩ િવણકર કલબ 

િાઘુભાઇ વિરમભાઇ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

વિરમભાઇ વિહાભાઇ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

મહેશકુમાર મોતીભાઇ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

વદનેશભાઇ ગણેશભાઇ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

વહંમતસીહં કાળુવસંહ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

મણીલાલ ખેમજીભાઇ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

પંકજકુમાર લાલજીભાઇ મહેસાણા પોલીસ હેડ 

કિાટગર 

૨૨૨૧૨૮ પોલીસ હેડ કિાટગર 

આનંદકુમાર એસ. 

બારયૈા 

મહેસાણા મહેસાણા 

નગરપાવલકા 

૯૦૯૯૩૦૬૧૦૧ મહેસાણા  

નગરપાવલકા 

મેહુલદાન એમ.ગઢિી મહેસાણા મહેસાણા 

નગરપાવલકા 

૯૦૯૯૧૬૯૧૦૧ મહેસાણા  

નગરપાવલકા 

વકતીકુમાર  આર.૫ટેલ મહેસાણા મહેસાણા  

નગરપાવલકા 

૯૦૯૯૧૮૩૧૦૧ મહેસાણા  

નગરપાવલકા 

હરશેભાઇ બી.૫ટેલ મહેસાણા મહેસાણા  

નગરપાવલકા 

૯૦૯૯૨૮૪૧૦૧ મહેસાણા  

નગરપાવલકા 
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૫તરતશષ્ટ-૬- જીલ્લામાં આવેલ સેવાભાવી સંસ્થાઓની  યાદી 

નં. સ્વૈતચ્છક સંસ્થાઓનું 

નામ 

કામગીરીનુ ં

નામ 

સંપકય  વ્યતકિ સરનામું ટેલીફોન 

નંબર 

૧ લાયન્સ કલબ ચેરીટેબલ 

ટરસ્ટ 

મહેસાણા 

શહેર 

એન.પી.૫ટેલ જલે રોડ લાયન્સ 

હોવસ્પટલ 

મહેસાણા 

૨૫૧૦૩૩ 

૨ રોટરી કલબ ટરસ્ટ 

મહેસાણા 

મહેસાણા 

શહેર 

ડાગ.સુનીલભાઇ 

એસ.શાહ 

ર૧, હરીનગર 

સોસાયટી હાઇિે 

રોડ, મહેસાણા 

૨૫૩૨૫૩ 

૩ ગાયત્રી ૫રીિાર ટરસ્ટ મહેસાણા 

શહેર 

ડાગ.વિષ્ણુભાઇ 

રાિલ 

૩૯, સિગમાનગર 

સોસાયટી, 

મહેસાણા 

- 

૪ િણીકર કલબ મહેસાણા 

શહેર 

વકરણભાઇ 

પી.૫ટેલ 

રાજકમલ િચ્ચે, 

મહેસાણા 

૨૨૧૩૦૧ 

૫ ગુરૂદ્વારા ટરસ્ટ મહેસાણા 

શહેર 

હરભજ 

નસીગં અને 

સતનામસીગં 

હોટલ જન૫થ 

મહેસાણા 

૨૫૦૭૨૯ 

૬ જાયન્ટ ગ્રુ૫ મહેસાણા 

શહેર 

વદનેશભાઇ મહેસાણા ૨૪૬૬૭૨ 

૭ માનિ ઉત્થાન સેિા 

સવમવત 

મહેસાણા 

શહેર 

કેસરીભાઇજી વિસનગર રોડ, 

મહેસાણા 

૨૫૧૮૯૫ 

 

એન.જી.ઓ.યાદી, મહેસાણા 

નામ રજીસ્ટર નં. સરનામું 

શ્રી હરવસઘ્ઘ એજયુકેશન ટરસ્ટ એફ/૧૯૧/બીકે(૦૫-૧૨-૧૯૯૦) શ્રી હરવસઘ્ઘ એજયુકેશન ટરસ્ટ 

એસ-૨૭/ યોગેશ્વરી ફલેટ, 

રીલાયન્સ પેટર ોલ પં૫ પાસ,ે હાઇ 

ટેન્શન રોડ, સુભાનપુરા, િડોદરા-

૩૯૦૦૨૩ 

િનીતા શીશુ વિહાર એફ/૧૧૫ (૦૧-૦૩-૧૯૯૦) િનીતા શીશુ વિહાર, હનુમાન 

ટેકરી, વનલકંઠ મહાદેિ મંવદર 
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પાસ,ે અબુરોડ હાઇિે, પાલનપુર, 

જીલ્લા બનાસકાંઠા-૩૮૫૦૦૧  

સેિાઆશ્રમ વિકાસ સંસ્થા એફ/૩૫૯૩ ગુજ/૩૬૦૮/ ૨૫/ 

૦૯/૦૭ (૨૫/૦૯/૨૦૦૭ 

એ/૧, શાહી ડુપ્લેક્ષ, માદીના પાક 

સામે, વિસનગર રોડ, મહેસાણા-

૩૮૪૦૦૧  

પ્રીયા મહાત્માગાંઘી રાિત સેિા 

ટરસ્ટ 

એફ/૧૦૬૭/મહેસાણા  

(૨૧-૧૦-૧૯૯૪) 

મંુ.પો.મંડાલી, બ્લોક, ખેરાલુ, જી. 

મહેસાણા-૩૮૪૧૩૦ 

ગુજરાત એકશન કોમીનીટી ઇ-૩૧૪૫ (૧૯-૦૯-૧૯૮૮) ગુજરાત એકશન કોમીનીટી, 

મંુ.અડુદરા, તા.કડી, જી. મહેસાણા, 

ગુજરાત, ઇવન્ડયા-૩૮૨૭૧૫ 

ડાગકટર નકાદર ચેરીટેબલ ટરસ્ટ એફ-૨૬૮૯/ મહેસાણા (૧૦-

૦૩-૨૦૦૩) 

ડાગ. નકાદર ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, 

એન.બી.કોમ્પ્લેક્ષ, પીર બોરડી, 

મંુ.પો. કડી, તા. કડી, મહેસાણા-

૩૮૨૭૧૫ 

સંસ્કાર એજયુકેશન ટરસ્ટ એફ-૪૫૭ (૩૧-૧૨-૧૯૯૦) ઘી નિજોત મીલ ચાલ, રલે્િે 

િોસીગં, કડી, જી. મહેસાણા, ઉિર 

ગુજરાત-૩૮૨૭૧૫ 

શ્રી બનાસ વિકાસ, જાગૃતી 

મંડલ, પુજપુર,  દાંતા 

એફ-૪૦૦/બી.કે. ગુજરાત 

૪૧૩/ બીકે. (ર૩-૦૧-૧૯૯૫) 

શ્રી બનાસ વિકાસ જાગૃવત મંડલ, 

પુજપુર, મંુ.પો. દાંતા મામલતદાર 

કચેરી પાસ,ે દાંતા (બી.કે.) 

માનિ કલ્યાણ ટરસ્ટ ૩૦૫/ મહે (૧૬-૦૮-૧૯૮૪) ભવકતનગર,  તપોઘન સમાજ 

િાડી પાસ,ે -૩૮૩૨૫૫ 

વકષ્ના ફાઉન્ડેશન એફ ૩૭૩૬/મહેસાણા (૧૩-

૦૧-૨૦૦૯) 

વકષ્ના ફાઉન્ડેશન, ૪૫, વતરૂ૫વત 

મોલ, કાંસા રોડ, વિસનગર -

૩૮૪૩૧૫,  જી. મહેસાણા 

અડિીત સાિગજવનક ટરસ્ટ ઇ-૮૬૯ (૦૨-૧૨-૧૯૯૭) અડિીત સાિગજવનક ટરસ્ટ, મંુ. 

જસરા, તા. ડીસા, જી. બનાસકાંઠા 

-૩૮૫૫૩૫ (ઉિર ગુજરાત) 

અમર એજયુકેશન ટરસ્ટ ઇ/૩૧૮૫/મહેસાણા (૨૧-૦૧-

૧૯૮૯) 

મંુ. ભાસરીયા, તા. જી. મહેસાણા 

ભારતીય મવહલા વિકાસ ૫રીષદ રજી.નં.એફ/૨૭૩૧ એન્ડ 

ગુજ./૨૨૪૭ (૦૧-૦૪-૨૦૦૩) 

ખારી નદી, લાખિડી ભાગોળ, 

મહેસાણા-૩૮૪૦૦૧ (ઉ.ગુજ) 

શ્રી જાન વિકાસ ટરસ્ટ એફ ૧૦૪૧/પાટણ (૦૧-૦૭-

૨૦૦૩) 

લાલભાઇ હીરાની સોસાયટી, 

ચાણસ્મા-૩૮૪૨૨૦ 

જી.એમ. ફાઉન્ડેશન એફ-૩૬૯૨/મહેસાણા (૨૨-

૦૮-૨૦૦૮) 

જી.એમ.ફાઉન્ડેશન, મંુ. ચલાસણ, 

તા. કડી, જી. મહેસાણા ગુજરાત 

સુંદશગન ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ એફ/૩૮૨૬/મહેસાણા (૧૩-

૧૦-૨૦૦૯ 

એ-૪૦, વતરૂ૫વત મોલ, કાંસા રોડ, 

વિસનગર-૩૮૪૩૧૫ 

બલકલીયાસ અગ એ/૧૫૪ (૧૭-૦૫-૧૯૯૧) ૭/ મોઢેશ્વરી સોસાયટી, મોઢેરા 
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રોડ, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨ 

કસ્ટોલીક આશ્રમ ઇ-૫૪૯-બી.કે. (૦૭-૦૯-

૧૯૮૮) 

મંુ.પો. લીબંો, તા. િડગામ, 

જી.બનાસકાંઠા 

ગંુજા જનૈ મહાજન સાિગજવનક 

પુસ્તકાલય ટરસ્ટ 

ઇ-૩૭૫૩ (૦૭-૦૮-૧૯૯૫) ગંુજા જનૈ મહાજન સાિગજવનક 

પુસ્તકાલય, ગંુજા-૩૮૪૩૧૫ 

સિોદય વિકાસ ટરસ્ટ એફ-૨૫૬૬ (૦૯-૧૨-૨૦૦૨) ૨૧, શ્રીજીબાપા નગર સોસાયટી, 

સ્િામીનારાયણ મંવદર, મોઢેરા 

રોડ, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨ 
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૫તરતશષ્ટ-૭ - ઇમરજન્સી ઉ૫યોગ માટે આશ્રયસ્થાનોની ઉ૫લબ્ઘિા 

નંબર આશ્રયનુ ં

નામ 

માવલક અન ે

વ્યિસ્થા૫કનું 

નામ 

માવલક અન ે

વ્યિસ્થા૫કનું 

રહેઠાણનું 

સરનામંુ 

ટેલીફોન નંબર 

અન ેમોબાઇલ 

નંબર 

રૂમની 

સંખ્યા 

ક્ષમતા 

(વ્યવકત) 

સંડાસ અન ે

બાથરૂમની 

સગિડ 

ઉ૫લબ્ઘ 

છે? 

૧ િડનગર 

પાટીદાર 

બોડીંગ 

નટુભાઇ 

૫ટેલ 

ઘોસકોળ 

ગેટ, િડનગર 

- ૧૫ ૧૦૦ હા 

ર રસે્ટ હાઉસ આર.એન્ડ 

બી. 

ગંજ બજાર 

િડનગર 

૨૨૨૯૫૨ ૪ ૫૦ હા 

૩ ખરિાડ ગજને્દ્દભાઇ નાગોરિાડ ૨૨૩૯૦૧ ૨૫ ૧૨૫ હા 

૪ બગીચા નગરપાવલકા દરબાર, 

િડનગર 

૨૨૨૦૫૨ ૫૦ ૨૫૦ ના 

૫ લેઉિા 

પાટીદાર 

િાડી 

ડી.બી.૫ટેલ અજુગનબારી 

પરા, 

િડનગર 

૯૮૨૫૫ 

૭૯૯૨૫ 

૪ ૫૦ હા 

૬ હાટકેશ્વર 

સંસ્થાન 

ગજુભાઇ 

૫ટેલ 

હાટકેશ્વર 

મહાદેિ, 

િડનગર 

૨૨૨૯૧૬ ૧૨ ૧૦૦ હા 

૭ મનીલાલ 

જમનાદાસ 

ચેરીટેબલ 

ટરસ્ટ 

- સ્ટેશન રડ 

િડનગર 

- ૬ ૫૦ હા 

૮ નિીન સિગ 

વિદ્યાલય 

ભોગીભાઇ 

૫ટેલ 

સબલપુર ૨૨૨૦૬૪ ૨૦ ૧૦૦ હા 

૯ બી.એન. 

હાઇસ્કુલ 

- િડનગર ૨૨૨૦૬૯ ૨૫ ૨૦૦ હા 

૧૦ આટગસ 

એન્ડ કોમસગ 

કોલેજ 

- િડનગર ૨૨૩૬૧૭ ૨૦ ૨૦૦ હા 

૧૧ નગરપાવલકા 

કોમ્યુનીટી 

હોલ 

નગરપાવલકા 

િડનગર 

નદીઓળ, 

િડનગર 

૨૨૨૦૫૨ - ૩૦૦ હા 

૧૨ ઉવમયા 

માતા મંવદર 

હોલ 

રમણીકભાઇ 

૫ટેલ 

વિજય૫રૂ ૨૨૦૧૩૫ 

૯૪૨૯૪૮૨૫૨૬ 

૧ ૫૦૦ હા 

૧૩ આંગણિાડી તાલુકા 

પંચાયત 

તાલુકા 

પંચાયત 

૨૨૫૫૮૬ 

૨૧૧૬૬૬ 

૩૫ ૪૫ 

૩૫ 

હા 
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૧૪ પ્રા.શાળા   - ૨૩ ૨૦ 

૨૩ 

હા 

૧૫ હરીહર સેિા 

મંડળ 

અંબાલાલ 

૫ટેલ 

ફતેહ 

દરિાજા 

૯૬૨૪૮૨૭૭૧૫ ૪ ૫૦૦ 

૪ 

હા 

 

૧૬ ફતેહ દરિાજા 

કોમ્યુવનટીહોલ 

ન.પા.કચેરી ચીફ 

ઓફીસર  

૨૩૦૩૫૧ ૧ ૧૦૦ હા 

૧૭ મારિાડી િાસ 

કોમ્યુનીટીહોલ 

  ૨૩૦૩૫૧ ૧ ૨૫૦ હા 

૧૮ પ્રા.શાળા નં. ૪ 

જિાહર 

સોસાયટી 

આચાયગશ્રી દગાલા 

રોડ,વિસનગર 

- ૩૦ ૩૬૦ હા 

૧૯ માઘ્યવમક 

શાળા આદશગ 

હઇસ્કુલ 

હરીભાઇ 

ચૌઘરી 

વિસનગર - ૪૫ ૪૫૦ હા 

૨૦ ડી.ડી.કન્યા 

વિદ્યાલય, 

વિસનગર 

- વિસનગર - ૫૦ ૫૦૦ હા 

૨૧ નુતન સિગ 

વિદ્યાલય, 

વિસનગર 

ભોળાભાઇ 

૫ટેલ 

વિસનગર ૯૯૨૫૯૩૦૯૪૫ ૮૦ ૮૦૦ હા 

૨૨ ના.વિ.કન્યા 

વિદ્યાલય, 

કડારોડ 

- કડા રોડ, 

વિસનગર 

- ૨૦ ૨૦૦ હા 

૨૩ ગોવિંદ  

ચકલા, ૫ટેલ 

િાડી 

- વિસનગર - ૧ ૨૫૦ હા 

૨૪ સાિગજવનક 

વિદ્યાસંકુલ 

કેમ્પસ, 

મહેસાણા 

વમલનભાઇ 

જ.ેચૌઘરી 

મહેસાણા ૮૦ ૫૦૦૦ હા 

૨૫ િઘગમાન 

વિદ્યાલય, 

મહેસાણા 

વદલી૫ભાઇ 

જ.ે ચૌઘરી 

મહેસાણા ૫૦ ૩૦૦૦ હા 

 

પતરતશષ્ ટ-8 - મીતડયા મેનેજમેન્ટ 
મહેસાણા વજલ્લાના પત્રકારશ્રીઓની યાદી  
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અનું

ન ં

નામ અખબાર કે 

સંસ્થાનુ ંનામ  

સંપકગ નંબર મેઇલ એડરસ એિે-કાડગ 

નંબર 

માવહતી કચેરી મહેસણાના સંપાદન શાખાનાઅવધકારીશ્રીઓ,કમગચારીશ્રીઓ 

1 શ્રી પરશે શાહ નાયબ માવહતી 

વનયામક 

૯૪૨૬૩૨૨૭૫૦ ddiparesh@gmail.com માવહતી કચેરી 

2 શ્રી ડી.પી.રાજપૂત સહાયક માવહતી 

વનયામક 

9427514033 cdmo-meh@gujarat.gov.in માવહતી કચેરી 

3 શ્રી નરને્દ્ર ડી પંડ્યા માવહતી મદદનીશ ૯૮૯૮૯૧૧૦૯૧ naren_2832@yahoo.com માવહતી કચેરી 

4 શ્રી 

આર.ડી.વસધ્ધપુરા  

કેમેરામેન ૯૯૯૮૩૦૧૯૬૨ Siddhapura4u@rediffmail.com,yahoo.co.in માવહતી કચેરી 

5 શ્રી 

એસ.આર.શેઠીયા 

ફોટોગ્રાફર 2૩૭૪૭૫ cdmo-meh@gujarat.gov.in માવહતી કચેરી 

દૈતનક અખબારના અકે્રતડટેશન કાડય િરાવિા પત્રકારશ્રીઓ 

1.  શ્રી ધીરને ચૌધરી સંદેશ ૯૪૨૬૦૫૬૧૧૧ dhiru_sandesh@yahoo.com DC0116002 

2.  શ્રી દેિેન્દ્ર તારકેસ વદવ્ય ભાસ્કર ૯૯૦૯૦૦૯૭૨૦ ngdbmehsana@gmail.com D0116001 

3.  શ્રી રઇસ સૈયદ ગજુરાત ટુડે ૯૮૨૫૪૬૨૫૨૧ rais_vjp@yahoo.co.in DC0116005 

4.  શ્રી ચંદુભાઇ પટેલ સંદેશ ફોટોગ્રાફ ૯૪૨૬૦૫૫૮૫૫ Chandupatel.sandesh@gmail.com DP0116001 

5.  શ્રી વિરને્દ્ર રામી  જનસિા ૯૪૨૮૦૮૯૧૯૪ virendraramimehsana2@gmail.com DP0116003 

6.  શ્રી મહેશ આઇ 

બારોટ 

ગાંધીનગર સમાચાર ૯૯૭૯૪૦૨૫૩૩ m_barot@ymail.com DC0116006 

7.  શ્રી રોવહત પટેલ વદવ્ય ભાસ્કર ફોટો ૯૯૭૮૪૬૧૭૭૭ rohitmpatel@gmail.com DP0116004 

8.  શ્રી અરવિંદ ડી 

સાધુ 

સમાચાર મેં આગે 9824799908 samacharmeaage@yahoo.co.in DE0116002 

9.  શ્રી આવશષ પટેલ પ્રભાત ૯૮૨૪૬૮૨૮૮૪ ashish_82884@yahoo.co.in DC0116003 

10.  શ્રી મનસુરી ગુલામ 

એહમદ 

ગજુરાત ટુડે ફોટો ૯૯૨૫૩૧૫૮૯૧ gujarattodyadaily@gmail.com 

visnagar.today@gmail.com 

DP0116005 

11.  શ્રી સજંય એમ ગુપ્તા ગરિી ગજુરાત 9825799909 garvigujarat2007@yahoo.com DC0116004 

12.  શ્રી પ્રમોદ કે શાહ જનસેતંુ દૈવનક ૯૮૨૫૧૨૬૧૨૪ Shahpramod11@yahoo.com  

DP0116002 

13.  શ્રી ઉજજ્નિલ વ્યાસ ચૌપાલ દૈવનક 9879306699 ujawal276@gmail.com  DC0116001 

mailto:ddiparesh@gmail.com
mailto:cdmo-meh@gujarat.gov.in
mailto:naren_2832@yahoo.com
mailto:naren_2832@yahoo.com
mailto:Siddhapura4u@rediffmail.com
mailto:cdmo-meh@gujarat.gov.in
mailto:dhiru_sandesh@yahoo.com
mailto:ngdbmehsana@gmail.com
mailto:rais_vjp@yahoo.co.in
mailto:Chandupatel.sandesh@gmail.com
mailto:virendraramimehsana2@gmail.com
mailto:m_barot@ymail.com
mailto:rohitmpatel@gmail.com
mailto:samacharmeaage@yahoo.co.in
mailto:ashish_82884@yahoo.co.in
mailto:gujarattodyadaily@gmail.com
mailto:visnagar.today@gmail.com
mailto:garvigujarat2007@yahoo.com
mailto:Shahpramod11@yahoo.com
mailto:ujawal276@gmail.com
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પતરતશષ્ ટ-9 - ફોરમેટ (તરપોટય   નુકશાન  લોસ એસેસમેન્ટ)   

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 ? 
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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 

 
East 

So
u

th
 N

o
rt

h
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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 : 

 

 

 

 

  

West 
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પતરતશષ્ટ — 10 —એસ.ઓ.પી. 

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 
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/ 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, 
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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. 
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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. 
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➢ 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: 
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➢ 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. 
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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. 
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➢ 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 
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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 
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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. 
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➢ 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. 
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➢ 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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પરીતશષ્ટ-૧૧-સમ્પકય  સુતચ  

પ્રાંત અધિકરરીશ્રીનર સાંપકક  નાંબર અને ધિગત. 

અ.

નં 
તાલુકાનું નામ 

 પ્ાંત 

અજિકારીશ્રીના 

નામ 

મોબાઇલ 

નંબર 

કચેરીનો ફોન 

નંબર 
ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 

૧ મહેસરણર,ઉાંઝર 
શ્રીમતી કેતકી વ્યરસ 

(ઇ.ચર.) 

972505922
8 

2762223283 
np_mahesana@yahoo.

co.in 

૨ 
કડી,બચેરરજી,જોટર

ણર 
શ્રીમતી કેતકી વ્યરસ 7567008421 2764240193 

prantofficekadi@yahoo.c

om 

૩ ધિસનગર,ધિજાપુર શ્રી સી.સી.પટેલ 9978405349 2765223913 
sdm-visn-

meh@gujarat.gov.in 

૪ 
ખેરરલ,ુિડનગર,સત

લરસણર 
શ્રી એમ.એન.ડોડીયર 

898010861
6 

2763222741 
nagarpalikavijapur@g

mail.com 

 
મહેસરણર ધજલ્લરનર તરલુકર મરમલતદરરશ્રીનર સાંપકક  નાંબર અને ધિગત. 
 

અ.

નાં. 
તરલુકરનુાં નરમ 

મરમલતદરરશ્રીનુાં 

નરમ  

મોબરઇલ 

નાંબર 

કચેરીનો ફોન 

નાંબર 
ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 

૧ બેચરરજી શ્રી િી.ઓ.પટેલ 9825386683 2734286622 
mam-

becharaji@gujarat.gov.in 

૨ ઉાંઝર  શ્રી એ.પી.ઝરલર 9558788003 2767250970 zalaanilsinh19@gmail.com 

૩ સતલરસણર કુ.જી.બી.રરઠિર 9512763093 2761253333 
mam-

satlasana@gujarat.gov.in 

૪ ધિજાપુર  કુ.આર.એમ.શુકલ 9408757549 2763220027 
mam-

vijapur@gujarat.gov.in 
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૫ ખેરરલ ુ
શ્રી િી.એસ. 

કટેરીયર 
7567004124 2761230071 

mam-

kheralu@gujarat.gov.in 

૬ કડી 
શ્રી 

એમ.એચ.ગોસ્િરમી 
9879388803 2764296355 mam-kadi@gujarat.gov.in 

૭ િડનગર શ્રી આર.ડી.અઘરરર 8200845662 2761222150 
mam-

vadnagar@gujarat.gov.in 

૮ જોટરણર શ્રી એસ.કે.ડરભી 9376117736 2762266167 
mam-jot-
meh@gujarat.gov.in 

૯ ધિસનગર શ્રી બી.જી.પરમરર 9825431551 2765231351 mam-visnagar@gov.in 

૧૦ 
મહેસરણર(શહે

રી) 
શ્રી આર.કે.પાંચરલ 9909232900 2762236386 

mam-

mehsanacity@gujarat.gov.

in 

૧૧ 
મહેસરણર(ગ્રર

મ્ય) 

શ્રી 

એન.આર.રરજગોર 

9265401049 

2762236386 

mam-

mehsanacity@gujarat.gov.

in 
9898844090 

  
મહેસરણર ધજલ્લરનર ધિકરસ અધિકરરીશ્રીનર સાંપકક  નાંબર અને ધિગત 

 

અ.નાં

. 

તરલુકરનુાં 

નરમ 

તરલુકર ધિકરસ 

અધિકરરીશ્રીનુાં નરમ  

મોબરઇલ 

નાંબર 

કચેરીનો ફોન 

નાંબર ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 

૧ બેચરરજી ડો.આર.િી.ઠરકોર 9428371244 2734286477 

tdo-

becharaji@gujarat.gov.i

n 

૨ ઉાંઝર  ડો.આર.એમ.પટેલ 9913170696 2762250989 
tdo-

unjha@gujarat.gov.in 

mailto:mam-jot-meh@gujarat.gov.in
mailto:mam-jot-meh@gujarat.gov.in
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૩ સતલરસણર 
શ્રીમતી ગીતરબેન 

ઠરકોર 
8849203986 2761259054 

tdo-

satlasana@gujarat.gov.i

n 

૪ ધિજાપુર  શ્રી.પી.એ.મીશ્રર 9825995555 2763220012 
tdo-

vijapur@gujarat.gov.in 

૫ ખેરરલ ુ શ્રી એ. એમ. પાંડ્યર 9879424006 2761231028 
tdo-

kheralu@gujarat.gov.in 

૬ કડી શ્રી એમ. િી. ઝરલર 8320662391 2764242485 tdo-kadi@gujarat.gov.in 

૭ િડનગર શ્રી એસ.પી.દુદખીયર 9712222737 2761222911 

tdo-

vadnagar@gujarat.gov.i

n 

૮ જોટરણર શ્રી સુદીપ ડી શરહ 7778881269 2762266167 jotana.tle@gmail.com 

૯ ધિસનગર શ્રી મનુભરઈ પટેલ 9727692445 2765230100 tdo-visnagar@gov.in 

૧૦ મહેસરણર શ્રી એ.ડી. ગઢિી 9924028341 2762297190 

tdo-

mehsana@gujarat.gov.i

n 

 

મહેસરણર ધજલ્લરનર મુખ્ય અધિકરરીશ્રીનર સાંપકક  નાંબર અને ધિગત. 

અ.નાં. તરલુકરનુાં 

નરમ 

મુખ્ય 

અધિકરરીશ્રીનુાં 

નરમ  

મોબરઇલ 

નાંબર 

કચેરીનો ફોન 

નાંબર 
ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 

૧ ધિસનગર 
શ્રી 

એ.આર.પરઠક 
9054064888 2765230351 municipalityvisnagar@gamil.com 

૨ મહેસરણર 
અલ્પશેકુમરર 

એન.પટેલ 
9825183100 2762254568 np_mahesana@yahoo.co.in 

૩ કડી 
નરશેભરઈ આર 

પટેલ 
9998000301 2764242414 np_kadi@yahoo.co.in 
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૪ િડનગર 
શ્રી ચાંન્દ્રકરન્દ્ત 

દેસરઈ 
9429420308 2761222052 vadnagarnp@gmail.com 

૫ ધિજાપુર 
શ્રી માંટીલકુમરર 

કે.પટેલ 
9974610348 2763222741 nagarpalikavijapur@gmail.com 

૬ ખેરરલ ુ
સુશ્રી ઉમર એમ. 

રરમીણર 
8200951599 2761231021 np_kheralu@yahoo.co.in 

૭ ઉાંઝર 
શ્રી ચાંરકરાંત 

દેસરઇ 
9879510859 2767247501 np_unja@yahoo.co.in 

 
 

મહેસરણર ધજલ્લરનર ફરયરઅધિકરરીશ્રીનર સાંપકક  નાંબર અને ધિગત. 
અ.

નાં. 

તરલુકરનુાં 
નરમ 

ફરયર અધિકરરીશ્રીનુાં 

નરમ 

મોબરઇલ 

નાંબર 

કચેરીનો ફોન 

નાંબર 
ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. 

૧ મહેસરણર શ્રી હરશે બી.પટેલ 9725059228 2762223283 np_mahesana@yahoo.co.in 

૨ કડી શ્રી િી.એમ. બરરોટ 9662537617 2764265236 np_kadi@yahoo.co.in 

૩ િડનગર શ્રી ચાંન્દ્રકરન્દ્ત દેસરઈ 9429420308 2761222052 vadnagarnp@gmail.com 

૪ ધિજાપુર શ્રી બી.એ.રરઠોડ 8980108616 2763222741 
nagarpalikavijapur@gmail.c

om 

૫ ધિસનગર શ્રી જયેશભરઈ પટેલ 9726030221 2765235101 
municipalityvisnagar@gamil

.com 

 

 

 
 

 આરોગ્ય ધિભગ  

કોધિડ અાંતગકત તરલુકરનર નોડલ અધિકરરીશ્રી 

અ

.નાં 

તરલુકર નોડલ અધિકરરીશ્રીનુાં 

નરમ,હોદ્દો, અને મો.નાં. 

તરલુકર

નુાં નરમ 
મરમલતદરરશ્રીનુાં નરમ 

તરલુકર ધિકરસ 

અધિકરરીશ્રીનુાં 

નરમ 

ચીફ 

ઓફીસરશ્રી

નુાં નરમ 

તરલુકર હેલ્થ 

ઓફીસરશ્રી

નુાં નરમ 
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૧ 

શ્રીમતી કેતકી વ્યરસ,પ્રાંત 

અધિકરરીશ્રી,કડી,મો.નાં.૭૫૬૭

૦૦૮૪૨૧. 

કડી 

શ્રી 

એમ.એચ.ગોસ્િરમી, 

મો.નાં.૯૮૭૯૩૮૮૮૦૩ 

શ્રી 

એમ.િી.ઝરલર, 

મો.નાં.૯૯૨૫૩૪૪

૯૭૨. 

શ્રી નરશેભરઇ 

પટેલ, 

મો.નાં.૯૯૯૮૦

૦૦૩૦૧. 

ડો.કોકીલરબે

ન સોલાંકી, 

મો.નાં.૯૯૦૯

૯૬૬૯૧૮. 

૨ 

શ્રીમતી મધનષરબેન 

પટેલ,નરયબ ધજલ્લર ધિકરસ 

અધિકરરીશ્રી( મહેસુલ)ધજલ્લર 

પાંચરયત,મહેસરણર,મો.નાં.૯૦૯

૯૦૫૦૮૭૦ 

મહેસર

ણર 

શ્રી 

આર.કે.પાંચરલ,મરમલ

તદરર(શહેરી), 

મો.નાં,૯૯૦૯૨૩૨૯૦૦,   

શ્રી 

એન.સી.રરજગોર(ગ્રર

મ્ય), 

મો.નાં.૯૮૯૮૮૪૪૦૯૦

. 

શ્રી પી.કેગઢિી, 

મો.નાં.૯૯૨૪૦૨૮

૩૪૧. 

શ્રી 

એ.એન.પટેલ, 

મો.નાં.૯૮૨૫૧

૮૩૧૦૦. 

ડો.સુહરગ 

શ્રીમરળી, 

મો.નાં.૯૯૦૯

૯૬૬૯૧૯ 

૩ 

શ્રીમતી અમીબેન પટેલ,નરયબ 

ધજલ્લર ધિકરસ અધિકરરીશ્રી( 

પાંચરયત)ધજલ્લર 

પાંચરયત,મહેસરણર,મો.નાં.૯૪૦

૯૨૮૬૪૪૬. 

ઉાંઝર 
શ્રી એ.પી.ઝરલર, 

મો.નાં.૯૫૫૮૭૮૮૮૦૩ 

ડો.આર.એમ.પટે

લ, 

મો.નાં.૯૯૧૩૧૭૦૬

૯૬. 

શ્રી ચાંરકરાંત 

દેસરઇ, 

મો.નાં.૯૮૭૯

૫૧૦૮૫૯. 

ડો.શુકલર, 

મો.નાં.૯૯૦૯

૯૬૬૯૧૯. 

૪ 

શ્રી સી.સી.પટેલ,પ્રાંત 

અધિકરરીશ્રી,ધિસનગર.મો.નાં.

૯૯૭૮૪૦૫૩૪૯. 

ધિસન

ગર 

શ્રી બી.જી.પરમરર, 

મો.નાં.૭૯૮૪૨૧૮૬૦૯. 

શ્રી મનુભરઇ 

પટેલ, 

મો.નાં.૯૭૨૭૬૯૨

૪૪૫. 

શ્રી 

એ.આર.પરઠ

ક, 

મો.નાં.૯૯૫૪૦

૬૪૮૮૮. 

ડો.શુકલર, 

મો.નાં.૯૯૦૯

૯૬૬૯૧૯. 

૫ 

શ્રી એમ.એન.ડોડીયર,પ્રાંત 

અધિકરરીશ્રી,ખેરરલુ,મો.નાં.૯૯

૯૮૯૭૫૩૯૯. 

ખેરરલુ 
શ્રી િી.એસ. કટેરીયર    

7567004124 

શ્રી એ. એમ. 

પાંડ્યર 

9879424006 

સુશ્રી ઉમર 

એમ. 

રરમીણર 

8200951599 

  

૬ 

શ્રીમતી એસ.એન.મલેક,ખરસ 

જમીન સાંપરદન 

અધિકરરીશ્રી,મો.નાં૯૮૭૯૭૯૨

૭૨૧. 

બેચરર

જી 

શ્રી િી.એ.પટેલ, 

મો.નાં.૯૮૨૫૩૮૬૬૮૩ 

શ્રી 

આર.િી.ઠરકોર, 

મો.નાં.૯૪૨૮૩૭૧૨

૪૪ 

  

ડો.પ્ધતક 

સુથરર, 

મો.નાં.૯૯૯૮

૭૪૨૧૩૧ 

૭ 

શ્રી.બી.જ.ેજોષી,ધજલ્લર 

ખેતીિરડી 

અધિકરરીશ્રી,મહેસરણર,મો.નાં.

૯૮૯૮૦૦૦૩૫૬. 

ધિજાપુ

ર 
સુ શ્રી.ધરધિ શુકલ શ્રી પરથક ધમશ્રર 

શ્રી માંટીલ 

પટેલ, 

મો.નાં.૯૯૭૪૬

૧૦૩૪૮. 

ડો.ધિજય 

પટેલ, 

મો.નાં૯૯૦૯૯

૬૬૯૧૭. 

૮ 

ડો.ભરત એમ.દેસરઇ,નરયબ 

પશુપરલન 

અધિકરરીશ્રી,મહેસરણર,મો.નાં.

૯૯૭૮૩૧૦૨૪૯. 

સતલર

સણર 

સુ શ્રી ગ્રીષ્મર 

રરઠિર,મો.નાં. 

શ્રીમતી ગીતરબેન 

ઠરકોર,મો.નાં.૮૮૪

૯૨૦૩૯૮૬. 

  

ડો.હરશેભરઇ 

પટેલ, 

મો.નાં.૯૯૦૯

૯૬૬૦૧૪. 
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૯ 

શ્રી એ.આર.ગરમી,નરયબ 

ખેતી 

ધનયરમકશ્રી(ધિ),મહેસરણર.મો.

નાં.૯૪૨૮૯૭૪૯૬૪. 

જોટર

ણર 

શ્રી એસ.કે.ડરભી, 

મો.નાં.૯૩૭૬૧૧૭૭૩૬

. 

શ્રી એસ.ડી,શરહ, 

મો.નાં.૮૩૨૦૦૮૩૯

૮૯. 

  

ડો.કેતુલ 

પટેલ, 

મો.નાં.૯૯૦૯

૯૬૬૯૨૧. 

૧૦ 

શ્રીમતી ધદપ્તીબેન 

પ્જાપધત,નરયબ ધજલ્લર 

ચ ાંટણી 

અધિકરરીશ્રી,મહેસરણર.૯૯૭૯

૧૧૬૮૦૫. 

િડનગ

ર 

શ્રી આર.ડી.અઘરરર, 

મો.નાં.૯૭૧૨૧૧૮૫૪૩. 

શ્રી 

એસ.બી.દુદધખયર

, 

મો.નાં.૯૭૧૨૨૨૨૭

૩૭. 

શ્રી ચાંરકરાંત 

દેસરઇ, 

મો.નાં.૯૪૨૯૪

૨૦૩૦૮. 

ડો.ધિજય 

પટેલ, 

મો.નાં૯૯૦૯૯

૬૬૯૧૭. 

 

 

 

 

 

કોધિડ કેર સેન્દ્ટર અને તેનર નોડલ અધિકરરીશ્રીની ધિગત. 

અ.નાં. 
તરલુકરનુાં 

નરમ 
કોધિડ કેર સેન્દ્ટરનુાં નરમ નોડલ આરોગ્ય અધિકરરીશ્રીનુાં નરમ અને હોદ્દો 

૧ મહેસરણર ગીતરાંજલી હોસ્ટેલ ખેરિર,તર.મહેસરણર ડો.આઇ.આર.સોલાંકી,એમ,ઓ. ખેરિર. 

૨ મહેસરણર 
જી.આઇ.ડી.સી. હોલ,મોઢેરર 

રોડ,મહેસરણર,મહેસરણર-૨ 
ડો.રરહુલ ચૌિરી,એમ.ઓ.બરમોસણર. 

૩ મહેસરણર સરકરરી આયિુેધદક હોધસ્પટલ,ખેરિર. 

િૈિ રોનકગીરી 

ગોસરઇ,આર.એમ.ઓ.,સરકરરી આયિુધેદક 

હોધસ્પટલ,ખેરિર. 

૪ કડી મેઘનર છરત્રરલય,નરની કડી ડો.ધદધિત પટેલ,યુ.એચ.ઓ.,યુ.પી.એચ.સી.કડી. 
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૫ ધિસનગર 
કુમરર સરકરરી છરત્રરલય,કમરણર 

રોડ,ધિસનગર. 
ડો.જ.ેકે.પટેલ,એમ.ઓ.,કરાંસર. 

૬ ધિસનગર 
મચકન્દ્ટ ટરસ્ટ,આયુિધેદક 

હોધસસટલ,બરસણર,તર.ધિસનગર. 

િૈિ મધનષરબેન પરમરર,એમ.ઓ.સરકરરી 

આયુિધેદક દિરખરનુ,ધપલુદરર. 

૭ ઉાંઝર ઉધમયર યરત્રી ભિન ડો.મેહુલપટેલ,યુ.એચ.ઓ.,યુ.પી.એચ.સી.કડી. 

 

 

 

 

 
Medi. Superintendent-Medical College & Hospital (Govt., GMERS, Mental) 

SN Distirct 
Hospital 

Name 
 Name Mobile No 

Landline No Fax 

 Number STD Code Number 

1 Mehsana 
GMERS 

Vadnagar 

Dr. Mukesh 

Dinkar  
9978962024 02761 223455 223330 

 
CHC Superintendent 

  

S

N 
District Taluka CHC Name Mobile No 

Landline No FAX  

 

Numb

er 

STD 

Cod

e 

Numb

er 

1 
Mehsa

na 

Bechar

aji 
Becharaji Dr.Navinchandra.J.Pa

rikh (I/C) 

97125334

33 

273

4 
286340 

28634

0 

2 
Mehsa

na 
Jotana Jotana Dr. D K Gadhavi 

(I/C) 

97730240

42 

276

2 
265125 

26512

5 

3 
Mehsa

na 
Kadi 

Kalyanpu

ra Dr.B.P.Patel (I/C) 

96876302

39 

276

4 
271461   
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4 
Mehsa

na 
Kadi Nandasan Dr.Chetan Prajapati 

(I/C) 

99041658

95 

276

4 
273222   

5 
Mehsa

na 
Kadi Thol Dr. Pankaj Chaudhari 

(I/C) 

96876301

95 

276

4 
274553   

6 
Mehsa

na 

Mehsan

a 

Langhana

j 
Dr.A.B.Chaudhary 

(I/C) 

99099291

05 

276

2 
287100   

7 
Mehsa

na 

Visnag

ar 
Udalpur 

Dr.S.S.Patel(I/C) 

96876302

54 

276

5 
282502   

 
Covid Private Hospital 

Sr. 
No 

Hospital Name Doctor Name 

Docto
r 

Mobil
e 

Hospit
al 

Phone 
No 

Taluk
a  

Hospital 
Type 

(GOVT/PR
IVATE) 

1 2 3 4 5 9 13 

1 
Heer Heart & Medical 

Hospital-Mehsana 
Dr Mitesh Patel 

982523
4194 

9106151
135 

Mehsa
na 

Private 

2 
Abhay Medical Hospital-

Mehsana 

Dr Ketan 

Chaudhari 

990953
4554 

02762-
244324 

Mehsa
na 

Private 

3 
Shree Harikrupa 

Hospital-Mehsana 
Dr Bhavasar 

942602
3325 

02762-
233851 

Mehsa
na 

Private 

4 
Vinit Heart & Medical 

Hospital-Mehsana 
Dr Ashok R Desai 

982501
6230 

02762-
027555 

Mehsa
na 

Private 

5 Doctor House-Mehsana 
Dr Vaubhav 

Chaudhari 

982481
5023 

02762-
255500 

Mehsa
na 

Private 
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6 
Shree Nidhi Heart & 

Medical Hospital-

Mehsana 

Dr Alpesh Patel 
982526

0157 
02762-
232157 

Mehsa
na 

Private 

7 
Holistick Hospital-

Mehsana 

Dr Kashyap D 

Bhojak 

722706
9089 

8.238E+
09 

Mehsa
na 

Private 

8 
Holistick Hospital-

Mehsana 

Dr Kashyap D 

Bhojak 

722706
9089 

8.238E+
09 

Mehsa
na 

Private 

9 
Mena Amba Hospital-

Mehsana 
Dr Umesh Patel 

997960
7612 

02762-
240822 

Mehsa
na 

Private 

10 
Neha Medical & Heart 

Center-Mehsana 

Dr Vishnubhai 

Patel 

942761
8800 

02762-
251200 

Mehsa
na 

Private 

11 
Medicare ICU & 

Hospital-Mehsana 

Dr Alpesh 

Patel,Dr Ashok R 

Desai, Dr Apurv 

P Nayak  

982526
0157 

9.979E+
09 

Mehsa
na 

Private 

12 
Pulse Heart & Medical 

Hospital & ICU-

Mehsana 

Dr Jatin Patel 
992454

5797 
7.778E+

09 
Mehsa

na 
Private 

13 
Harsh Heart & Medical 

Hospital-Mehsana 

Dr Apurv P 

Nayak 

982538
8446 

9825388
446 
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14 
Life Line ICU & 

Hospital-Mehsana 

Dr Kartik Patel, 

Dr Pranav Patel,      

Dr Tanmay Patel 

990995
2810 

2762230
999 

Mehsa
na 

Private 

15 
Deep ICU & Emergency 

Hospital-Mehsana 

Dr Hardik Sony, 

Dr Nikul 

Prajapati, Dr 

Sanjay Prajapati 

997872
8757 

02762-
247248 

Mehsa
na 

Private 

16 Holistick ICU-Mehsana Dr Purvesh Modi 
997855

7343 
9924295

938 
Mehsa

na 
Private 

17 
Sarvoday Medical 

Hospital-Mehsana  
Dr Nishit Khamar 

972222
1177 

9.978E+
09 

Mehsa
na 

Private 

18 Paliba Hospital-Mehsana Dr Narendra Patel  
982506

1834 
02762-
254858 

Mehsa
na 

Private 

19 
Samved ICU & Hospital-

Mehsana 

Dr Sunil Daraji, 

Dr Bhavesh 

Modi, Dr Kaushik 

Prajapati 

990991
7838 

02762-
255888 

Mehsa
na 

Private 

20 
Lions General Hospital  

Mehsana 

Dr Rakesh P 

Patava 

898057
1077 

02762-
251130 

Mehsa
na 

Private 

21 
Lions General Hospital  

Mehsana 

Dr Rakesh P 

Patava 

898057
1077 

02762-
251130 

Mehsa
na 

Governmen
t 

22 Navajivan ICU Mehsana Dr Kautuk Patel 
846996

7984 
9.978E+

09 
Mehsa

na 
Private 
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23 
Shankuj Hospital 

Mehsana 

Dr Dhvani Patel ,                                

Dr Girish 

Chaudhari 

991058
6891 

02762-
2265000 

Mehsa
na 

Private 

24 
Abhay Hospital Mehsana 

& ICU 

Dr Ketan 

Chaudhari,Dr 

Dipesh Chaudhari 

990953
4554 

7.86E+0
9 

Mehsa
na 

Private 

25 Abhay Hospital Mehsana 
Dr Ketan 

Chaudhari 

990953
4554 

7.86E+0
9 

Mehsa
na 

Private 

26 
Bhagyoday Hospital 

Mehsana 

Dr Babubhai M 

Patel 

982539
6955 

02762-
254832 

Mehsa
na 

Private 

27 
Galaxy Hearth  Hospital 

Mehsana 

Dr Nihar Patel, 

Dr Nikul Patel, 

Dr vaibhav 

Chaudhari 

982419
1201 

02762-
220888 

Mehsa
na 

Private 

28 
Krishana Children 

Hospital Mehsana 
Dr Jayesh Patel 

816091
9094 

8.161E+
09 

Mehsa
na 

Private 

29 
Nest Children Hospital, 

Mehsana 

Dr Ashish A 

Chaudhari  

635423
0495 

6.354E+
09 

Mehsa
na 

Private 

30 Rajesvar ICU, Mehsana 
Dr Babubhai M 

Patel 

701639
0432 

7.016E+
09 

Mehsa
na 

Private 

31 
Bharat Hospital , 

Mehsana 
Dr Parth Patel 

942626
4600 

9.426E+
09 

Mehsa
na 

Private 

32 
Safal Multispeciality , 

Mehsana 

Dr Sonal 

Chaudhari 

958696
8929 

02762-
252627 

Mehsa
na 

Private 
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33 
General  Hospital 

Mehsana 
Dr  D.P.Vyas 

972773
7938 

9727737
953 

Mehsa
na 

Governmen
t 

34 
Saikrishna Hospital 

Mehsana 
Dr Harshd Parmar  

972773
7934 

9727737
934 

Mehsa
na 

Governmen
t 

35 
Sarvjanik Hospital 

Gojariya, 

Dr Pratik V 
Dholakiya 

942651
9834 

9.974E+
09 

Mehsa
na 

Private 

36 
Devans ICU & Medical 

Hospital-Kadi 

Dr Rajesh I 

Raiyani 

960106
7698 

2764242
577 

Kadi Private 

37 
Rhydhm Medical & 

Heart Hospital-Kadi 

Dr Alpesh 

Prajapati 

997984
6925 

2764242
450 

Kadi Private 

38 
Foram Medical & Heart 

Hospital-Kadi 

Dr Yagnesh M 

Trivedi 

901692
9705 

2764263
553 

Kadi Private 

39 
Ashirvad Multispeciality 

Kadi 

Dr Alpesh N 

Prajapati 

997984
6925 

2764242
450 

Kadi Private 

40 
Bhagyoday Hospital 

Kadi  

DR ANAND BHAI 
PATEL 

968763
1800 

2764262
555 

Kadi Private 

41 SDH Kadi Dr V.A Patel 
992546

7876 
7940393

905 
Kadi 

Governmen
t 

42 
Maa Uma Hospital-

Unjha 
Dr Kalagi Shah  

990998
2281 

2767258
258 

Unjha Private 

43 
Vinayak Heart & 

Medical Hospital-Unjha 

Dr Sidhdharth 

Patel 

991397
2679 

2767255
455 

Unjha Private 

44 Suvidha Hospital Unjha  Dr Ashvin Patel 
982526

5265 
7947103

142 
Unjha Private 
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45 Nootan Hospital Unjha  Dr Nishith Patel 
982450

6270 
7947103

431 
Unjha Private 

46 SDH Unjha Dr Rekhaben Kela  
942694

8839 
0276725

4029 
Unjha 

Governmen
t 

47 
Khushi Medical 

Hospital- Vijapur 
Dr Nitin Barot 

989809
7204 

7947104
089 

Vijapu
r 

Private 

48 
Darshna Hospital 

Vijapur  
Dr Paresh Patel 

982539
3393 

9825393
393 

Vijapu
r 

Private 

49  Bhavik Clinic Vijapur 

Dr Lalbhai Patel                       

dr  vijaybhai a 

patel  

832087
6500 

2763220
278 

Vijapu
r 

Private 

50 T.B Hospital Vijapur 
DR ROHAN 

MODIYA  
991318

4193 
2763220

171 
Vijapu

r 
Private 

51 
Visvash Hospital 

Visanagar 

Dr Bharat M 

Chaudhari 

909902
9418 

7947106
574 

Visana
gar 

Private 

52 
Ankur Hospital 

Visanagar 

Dr Narendra 

Chaudhari 

942612
4580 

2765356
142 

Visana
gar 

Private 

53 SDH Visanagar 

Dr. Nehaben Shah 
I/C. 

Dr. Gargiben 
P.Patel- RMO 

997898
3945 

997898
3763 

02765-
221364 

Visana
gar 

Governmen
t 

54 
Nootan General Hospital 

Visnagar 

Dr Pankaj 

Nimarakar 

884924
3651 

9081323
100 

Visana
gar 

Private 

55 
Nootan General Hospital 

Visnagar 

Dr Pankaj 

Nimarakar 

884924
3651 

9081323
100 

Visana
gar 

Private 

56 GMERS Vadnagar 
Dr.Hitesh 
Bhabhor 

785984
7527 

2761 - 
223330, 
223331 

Vadna
gar 

Governmen
t 
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57 
VASANT PRABHA 

AYURVEDIC HOSPITAL 
VADNAGAR 

DR . 
NARENDRASINH 

THAKOR  

910667
8051 

2761222
977 

VADN
AGAR 

PRIVATE  

DR. ANUPRIYA 
GAMIT  

798498
4331 

DR. HASTI 
NINAMA  

926516
0622 

DR. VICKY PATEL  
903375

6804 

DR.MUKESH  
797269

4058 

DR. LAXMI  
895546

3853 

58 
Shaishav Hospital 

Kheralu 

Dr Bharat 

Prajapati 

982593
2353 

9537942
458 

Kheral
u 

Private 

59 
K.B Patel Hospital  

Bechraji 
Dr Janak Patel 

846040
6291 

9978991
418 

Bechar
aji 

Private 

60 Mavatar Hospital & ICU Dr Shailesh Patel 
942875

6563 
9427851

497 
Satalas

ana 
Private 

 
PHC Medical Officer (MBBS MO, AYUSH MO) 

Sr. 
No 

Taluka PHC Name MO 1 Mobile No Name  MO 2 Mobile No 
     

1 Becharaji Adivada 
Dr. Parina B 

Trivedi 
MBBS 9909987027 Vacant     

     

2 Becharaji Gambhu 
Dr Pratik K 

Suthar 
MBBS 9909952845 Vacant     

     

3 Becharaji Kanoda 
Dr.Ila R 

Nayak 
MBBS 7574884041 

Prajapati 

Nilamben 
AYUSH 7574884042 

     

4 Becharaji Modhera 
Dr.Sandip.P.

Patel 
MBBS 9909966933 

Patel 

Jalpaben 
AYUSH 7574884066 

     

5 Becharaji Rantej 
Dr. Vikash S 

Priyadarshi  
MBBS 9099610999 

Vaidh 

Vijaybhai 

B 

Chaudhar

y 

AYUSH 9687610626 

     

6 Jotana Nadasa 
Dr.Ketul D 

Patel 
MBBS 9909966921 

Dr.Chetan

aben J 

Oza 

AYUSH 7574884183 

     

7 Jotana Santhal 

Dr. 

Jagrutiben G 

Prjapati  

MBBS 9909987020 
Dr.Binalb

en D Patel 
AYUSH 7574884204 

     

8 Jotana Suraj 
Dr. Vijay R 

Chaudhary 
MBBS 9909966955 

Dr.Sajanb

en P Balat 
AYUSH 9726425091 
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9 Kadi Adraj 
Dr.Nilesh K 

Patel 
MBBS 9909966961 

Dr.Kamal

esh I.Patel 
AYUSH 7567889557 

     

10 Kadi Dangarva 
Dr.Beena 

D.Kapadia 
MBBS 9909966957 

Dr.Hetal 

Limbachi

ya 

AYUSH 7567889516 

     

11 Kadi Jhulasan 
Dr. Mansiben 

V. Shah 
MBBS 9909966960 

Dr Dipak 

Nayak 
AYUSH 7574884461 

     

12 Kadi 
Karannaga

r 

Dr.Parag 

M.Patel 
MBBS 9909966959 

Vaidh. 

M.V.Shah 
AYUSH 9979843625 

     

13 Kadi Khavad 
Dr.Nilesh 

Prjapati 
MBBS 

9909966954 

Dr.Kirit 

Rupala  
AYUSH 9913510225 

     

14 Kadi Medha 
Dr.Ajay 

B.Parekh 
MBBS 9909966958 

Dr.Rajal 

P.Sutariya 
AYUSH 7574884338 

     

15 Kadi Rajpur 
Dr.Ketan.P.S

olanki 
MBBS 9909966956 

Dr.Sejalbe

n.G.Parek

h 

AYUSH 9909947158 

     

16 Kadi Visatpura 
Dr. Sweta J. 

Chaudhari 
MBBS 9909966944 

Dr. Bharat 

B. 

Prajapati 

AYUSH 9909981937 

     

17 Mahesana Akhaj Dr. D D Patel MBBS 9909987019 

Dr.Parul 

R.Prajapat

i 

AYUSH 7567889121 

     

18 Mahesana 
Ambaliyas

an 

Dr. Purvesh 

M. Patel 
MBBS 9909966928 

Dr. Jagruti 

H. 

Prajapati 

AYUSH 7567889147 

     

19 Mahesana Balol 
Dr.Sujalkuma

r R.Shah 
MBBS 9909966931 

Dr.Neha S 

Malik 
AYUSH 7567958426 

     

20 Mahesana Bamosana 

Dr.Rahulkum

ar P 

Chaudhary 

MBBS 9909966927 

Dr.Jayend

ra D 

Raval 

AYUSH 7567889171 

     

21 Mahesana 
Chhathiya

rda 
Dr. S.S. Patel MBBS 9909966926 

Dr. Hiral 

Dave 
AYUSH 7567889191 

     

22 Mahesana Jagudan 
Dr.Falguni N. 

Parmar 
MBBS 9909966929 Vacant AYUSH 7574883790 

     

23 Mahesana Kherva 
Dr.I.R.Solank

i 
MBBS 9909966930 

Dr. 

Vaidehi P 

Vyas 

AYUSH 9099034454 

     

24 Mahesana Linch 
Dr.Monali 

Patel  
MBBS 9909966932 Vacant 

AYUSH 7574883790      

25 Mahesana Mitha 
Dr.Alkaben D 

Patel 
MBBS 9909987021 

Dr.Montib

en K.Patel 
AYUSH 7574884128 

     

26 Visnagar Denap 
Dr.J.D.Upadh

yay 
MBBS 9909987022 

Dr 

R.B.Upad

hyay 

AYUSH 7567889006 

     

27 Visnagar Gothva Dr K.D.Patel MBBS 9909966935 

Dr 

M.H.Path

an 

AYUSH 7567888963 

     

28 Visnagar Kansa Dr. J.K. Patel MBBS 7574884639 

Dr 

Bhavita K 

Patel 

AYUSH 8238007254 

     

29 Visnagar 
Kansaraku

i 
Dr R.D.Patel MBBS 9909966939 

Dr.Reetab

en 

C.Priyadrs

hi 

AYUSH 7574884601 
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30 Visnagar Kharvada Dr. D.P.Patel MBBS 9687688487 

Dr. 

N.J.Parma

r 

AYUSH 7567889034 

     

31 Visnagar Umta 
Dr.C.J.Bhoja

k 
MBBS 9909966938 

Dr.V.M.C

haudhary 
AYUSH 7567888982 

     

32 Visnagar Valam 
Dr K.R 

Gajjar 
MBBS 9909966936 

Dr.A.B.Pa

tel 
AYUSH 7574884555 

     

 

Gov. Ambulance  Information  Patrak-1 Dist-Mehsana 
 

  Ambulance 
Registration 
No. 

Type ICU     Owner 
Name/Hospital 
Name 

No OW / 
Ambulance 

Driver Name Cotact 
Number 

1 GJ-18-GB-
1379 

Ambulance Mahendrasinh 
Vaghela 

9998085699 GMERS Vadnagar 

2 GJ-18-GB-
1364 

Ambulance Arvindbhai 
Makwana 

9601612170 GMERS Vadnagar 

3 GJ-18-GA-
3056 

Ambulance Kuldip Barot 9924352748 GMERS Vadnagar 

4 GJ-02-GA-
0478 

Ambulance Dharmendra 
Prajapati 

9510662757 GMERS Vadnagar 

5 GJ-18-G-3956 ICU OW D.K.Ninama 9426039492 GH Mehsana 

6 GJ-18-G-996 Ambulance D.I.Makwana 9727737954 GH Mehsana 

7 GJ-2-G-358 Ambulance M.D.Makwana 9727737924 GH Mehsana 

8 GJ-18-G-5122 Ambulance M.H.Makwana 9624656792 GH Mehsana 

9 GJ-18-G-3985 Ambulance Pravin Parmar 9978599478 SDH Unjha 

10 GJ-18-G-3984 Ambulance Dharamshih 
Vishol 

9978983953 SDH Visnagar 

11 GJ-02-XX-
2043 

Ambulance Dharamshih 
Vishol 

9978983953 SDH Visnagar 

12 GJ-18-G-8113 Ambulance Hiteshbhai 
Sadhu 

9879596488 SDH Kadi 

13 GJ-18-G-7943 Ambulance Rameshgiri 
Goswami 

9099237056 CHC Kukarvada 

14 GJ-18-GA-
0901 

Ambulance Kanubhai K 
Chaudhari 

9723165048 CHC Kolavada 

15 GJ-18-GB-
1747 

Ambulance Nikeshkumar 
Thakor 

9537736271 CHC Vijapur 

16 GJ-18-GA-
0902 

Ambulance M.S. Patel 8980605286 CHC Laghanaj 

17 GJ-18-GA-
3433 

Ambulance Baldevji Thakor 7069750856 CHC Thol 

18 GJ-18-G-7977 Ambulance Muljibhai 
Thakor 

9106462264 CHC Kalyanpura 

19 GJ-18-G-8107 Ambulance Shakid Saiyad 9898255628 CHC Nandasan 
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20 GJ-18-G-0921 Ambulance Govind Thakor 9724085780 CHC Kahoda 

21 GJ-18-G-8112 Ambulance R.M. Patel 9426578177 CHC Kherlau 

22 GJ-18-G-8658 Ambulance D.L. Thakor 9687129053 CHC Satlasana 

23 GJ-18-G-7946 Ambulance Akash Thakor 9723888132 CHC Udalpur 

24 GJ-18-G-8679 Ambulance J. F. Makrani 9427650216 CHC Becharaji 

25 GJ-18-G-7904 Ambulance Driver Not 
Available 

- CHC Jotana 

26 GJ-18-G8248 Ambulance Dahyabhai 
Raval 

9537664077 PHC Medha 

27 GJ-18-G-3154 Ambulance Shakaraji 
Thakor 

9723592961 Mobile Unit 

28 GJ-18-G-8235 Ambulance Ayubhai 
Pathan 

9924412927 PHC Kherva 

29 GJ-18-G-8264 Ambulance Satishbhai 
Solanki 

9601588235 PHC Sundhiya 

30 GJ-18-G-8238 Ambulance Ashish Parmar 8780726287 PHC Unava 

       
Private Ambulance  Information  Patrak-2 Dist-Mehsana  

    Type ICU 
OW / 

Ambulance 

      

  Ambulance 
Registration 
No. 

Driver Name Cotact Number Owner Name/Hospital 
Name 

No         

1 GJ 2 VV 8653 Ambulance Kalubhai 8347844251 Deep ICU Mehsana 

          Harshdbhai Patel 

2 GJ-9-AU-1183 ICU OW Pravinbhai 
Prajapati 

9558511372 Mehsana (Private 
Owner) 

          Harshdbhai Patel 

3 GJ-2-XX-5332 ICU OW Alpeshbhai 
Goswami 

9724877566 Mehsana (Private 

          Owner) 

          Harshdbhai Patel 

4 GJ-2-XX-5938 Ambulance Rajubhai 9478666182 Mehsana (Private 
Owner) 

5 GJ-02-VV-
7765 

Ambulance Jigneshbhai 
Rabari 

7990775485 Vibrant Hospital 

Mehsana 

6 GJ-02-XX-
1560 

Ambulance Babubhai 
Rabari 

2764242450 Rhydham Hospital 

Kadi 

7 GJ-02-ZZ-
4485 

Ambulance Chandreshgiri 9537942458 Shaisav Hospital 

Kheralu 

8 GJ-09-Z-8018 Ambulance Akbar 
Mansuri 

9428665986   

Jatan Hospital 
Kheralu 
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9   Ambulance     Dr Harshdbhai 

GJ-02 VV 
4773 

Narendrakum
ar Parmar 

9428851444 Kheralu 

10   Ambulance     Dr Harshdbhai 

GJ-02 VV 
4779 

Yatinkumar 
Parmar 

9824257863 Kheralu 

      
  

NGO Ambulance  Information  Patrak-3 Dist-Mehsana  

    Type ICU 
OW / 

Ambulance 

      

  Ambulance 
Registration 
No. 

Driver Name Cotact 
Number 

Owner 
Name/Hospital 
Name 

No         

1 GJ-2-XX-1828 Ambulance Mahendrabhai 
Thakor 

9537920065 Lions Hospital 

Mehsana 

2 GJ-2-XX-2464 Ambulance Khodabhai 
Patel 

9978753969 Lions Hospital 

Mehsana 

3 GJ-2-XX-2491 Ambulance Nagjibhai Rana 9904113072 Lions Hospital 

Mehsana 

4 GJ-38-T-6088 ICU OW Salimbhai 9428955886 Lions Hospital 

Mehsana 

5 GJ-02-XX-
8960 

Ambulance Gopalbhai Jani 8238888957 Smt.S.C.& Sheth 
D.M. 

Hosp. Gojariya 

6 GJ-02-ZZ-
7770 

ICU OW Shaileshbhai 9624825254 Nootaln Visanagar 

7 GJ-02-ZZ-
6583 

Ambulance Deujibhai 9638725950 Nootaln Visanagar 

8 Regi. Pending Ambulance Maheshbhai 
Rami 

9924901900 Rotary Club 
Visnagar 

9 GJ-02-VV-
8135 

Ambulance Vikram Thakor 9727785099 Shankuj Medicity 

Mehsana 

10 GJ-02-VV-
1667 

Ambulance Ramesh 
Thakor 

9727785099 Shankuj Medicity 

Mehsana 

11 GJ-02-VV-
8391 

Ambulance Vikramsinh 
Solanki 

9825408945 Bhagyoday Kadi 

12 GJ-02-XX-
5386 

ICU OW Jayesh Suthar 6353581279 Bhagyoday Kadi 

13 GJ-12-XX-
3670 

Ambulance Hargovindbhai 
Desai 

02763-
220171 

Swamiramanand 

Vijapur 
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14 Regi. Pending Ambulance Dinesbhai 
Parmar 

02763-
220171 

Swamiramanand 

Vijapur 

15 GJ-02-G-7121 Ambulance Kildp G Patel 7802035620 Nagarpalika Vijapur 

16 GJ-02-EZ-
7522 

Ambulance Ashok G Nayi 9429197652 APMC Vijapur 

17 GJ-02-VV-
3178 

Ambulance Driver Not 
Available 

9725944208 Swa.Puriben Patel 

Trut Vijapur 

18 GJ-02-ZZ-
1406 

Ambulance Netusinh 
Thakor 

9824345626 Rotary Children 
Hosp. 

Unjha 

19 GJ-02-GA-
1057 

Ambulance Rameshbhai 
Patel 

9228815467 AAA Group Unjha 

20 GJ-02-XX-
9976 

Ambulance Gajendrabhai 
Patel 

9726594707 AAA Group Unjha 

21 GJ-02-ZZ-
4248 

Ambulance Kirtibhai Patel 7203028000 APMU Unjha 

 
િન ધિભરગ તરલુકો – મહેસરણર 

ક્રમ ટીમ નાં કમકચરરીનુાં નરમ હોદ્દો મોબરઇલ નાં રીમરર્કસક 

૧ ટીમ નાં - 

૧ 
શ્રી એ એ િરઘેલર 

િનપરલ 

આાંબધલયરસણ ૯૪૨૭૨૮૫૯૯૦ 

  

૨ 
પી.એમ ગોસ્િરમી િનરિક લી ાંચ ૯૯૭૯૮ ૮૫૭૦૮ 

  

૩ 
શ્રી અશોકજી એ. 

ઠરકોર 

િનરિક 

આાંબધલયરસણ ૯૭૨૫૯ ૦૬૨૪૬ 

  

૪ 
એ.એન.ચૌિરી િનરિક િીસીકે ૮૭૮૦૩ ૪૫૯૬૫ 

  

૫ ટીમ નાં - 

૨ 
શ્રી એન.એચ.પટેલ િનપરલ મહેસરણર ૯૮૯૮૭ ૫૩૪૯૮ 

  

૬ 
શ્રી કે.એન.પ્જાપધત િનરિક મોટીદરઉ ૭૦૪૩૪૦૬૨૦૨ 

  

૭ 
શ્રી કે.એન.ચૌિરી િનરિક પરાંચોટ ૭૬૦૦૨૬૪૨૬૯ 

  

૮ 
શ્રીમતી 

એસ.કે.ચૌિરી િનપરલ લી ાંચ ૬૩૫૩૭૪૨૬૮૧ 

  

તરલુકો – જોટરણર 

૧ ટીમ નાં - 

૩ 
શ્રી ડી .જી બરિર િનપરલ ગોજારીયર ૯૯૧૩૯ ૩૧૩૮૮ 

  

૨ 
શ્રી બી. એચ. 

ચૌિરી િનરિક બલોલ ૯૪૨૭૪૬૫૩૯૬ 

  

૩ 
શ્રી  ધદધિતકુમરર 

એ. ચૌિરી િનરિક ગોજારીયર ૯૮૨૪૪ ૭૮૩૭૭ 
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૪ 
શ્રી અાંધકતકુમરર કે. 

ચૌિરી િનરિક મહેસરણર ૯૬૩૮૪ ૪૮૩૪૮ 

  

તરલુકો – ધિસનગર 

૧ ટીમ નાં - 

૧ 

શ્રી 

એન.એન.ચૌિરી 

િનપરલ ધિસનગર ૯૯૭૪૦૧૪૫૦૬   

૨ શ્રી િી.આર.રબરરી િનરિક ઉમતર ૮૨૦૦૨૩૦૭૭૫   

૩ શ્રી સુરશેકુમરર કે. 

ગજજર 

કરયમી રોજમદરર ૯૮૨૪૦૨૦૪૬૯   

૪ ટીમ નાં - 

૨ 

શ્રી ડી.કે.મોદી િનપરલ ગોઠિર ૯૯૦૯૯૨૯૮૮૭   

૫ શ્રી કે.ડી.પ્જાપધત િનરિક ગોઠિર ૭૩૮૩૩૮૪૬૯૭   

૬ શ્રી નરેંરધસાંહ 

ગોપરળજી ચૌહરણ 

કરયમી રોજમદરર ૯૯૭૮૯૫૦૫૪૯   

૭ ટીમ નાં - 

૩ 

શ્રી ટી.જી.રબરરી િનપરલ ભરન્દ્ડુ ૯૯૭૯૩૧૪૧૩૯   

૮ શ્રીમતી 

આર.એ.પટેલ 

િનરિક િરલમ ૯૫૩૭૫૫૪૩૬૩   

૯ શ્રી જાિેદભરઇ 

હરરૂનભરઇ મેમણ 

કરયમી રોજમદરર ૯૯૭૯૩૧૪૧૩૯   

તરલુકો – િડનગર 

૧ 
ટીમ નાં - 

૧ 
શ્રી બી.એસ.દેસરઇ િનપરલ િડનગર ૯૪૨૬૫૪૧૬૧૨ 

  

૨ શ્રી પી.કે.રરજપુત િનરિક િડનગર ૯૭૧૪૧૫૭૨૪૪ 
  

૩ શ્રી બી.એસ.ઠરકોર િનરિક સુાંઢીયર ૮૨૦૦૫૭૭૫૩૫ 
  

૪ 
ટીમ નાં - 

૨ 
શ્રી એ.ડી.પરમરર િનપરલ િલરસણર ૯૪૨૬૪૪૧૨૬૦ 

  

૫ શ્રી જી.આર.ઠરકોર કરયમી રોજમદરર ૯૯૨૪૫૦૮૭૧૬ 
  

૬ શ્રી આર.ઓ.ઠરકોર કરયમી રોજમદરર ૯૭૨૩૭૧૧૨૪૧ 
  

તરલુકો – ખેરરલુ 

૧ 
ટીમ નાં - 

૧ 
શ્રી જ.ેજી.ચૌિરી િનપરલ ખેરરલુ ૯૪૦૯૪૬૬૯૧૪ 

  

૨ 

શ્રીમતી 

એ.એલ.ચૌિરી િનપરલ ડભોડર ૯૯૨૪૮૮૮૦૫૮ 

  

૩ 

શ્રી 

િરય.એચ.રરજપુત િનરિક ખેરરલુ ૮૩૪૭૪૪૧૬૯૧ 

  

૪ શ્રી કે.બી.ચૌિરી િનરિક ડભોડર ૮૧૨૮૭૬૩૫૬૬ 
  

તરલુકો – સતલરસણર 
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૧ 

ટીમ નાં - 

૧ શ્રી 

એચ.સી.હડીયોલ િનપરલ કોઠરસણર ૯૪૨૬૨૭૩૮૮૧ 

  

૨ શ્રી એન.કે.પટેલ િનરિક સુદરસણર ૯૭૧૨૮૦૧૧૮૩ 
  

૩ શ્રી પી.જી.પટેલ િનરિક હડોલ ૯૭૩૭૩૨૦૯૬૬ 
  

૪ 

શ્રીમતી 

જી.િી.ચૌિરી િનરિક શરહુપુરર ૯૯૦૯૪૫૬૩૯૦ 

  

૫ 

શ્રીમતી 

એસ.કે.ચૌિરી િનરિક િરિ ૯૭૭૩૧૦૬૧૬૨ 

  

તરલુકો – બેચરરજી 

૧ 
ટીમ નાં - 

૧ 

શ્રી િી.ડી.ચૌિરી ઇ.િનપરલ બેચરરજી ૭૬૯૮૭૦૦૫૦૨   

૨ 
શ્રી બી.બી.દેસરઇ િનરિક ખરાંભેલ ૯૭૨૭૬૧૮૪૬૧   

૩ 
શ્રી ડી.કે.ઠરકોર રોજમદરર ૯૭૨૫૨૨૩૨૯૩   

૪ 
ટીમ નાં - 

૨ 

શ્રી િી.ડી.ચૌિરી િનપરલ મોઢેરર ૭૬૯૮૭૦૦૫૦૨   

૫ 
શ્રી એ.પી.રરજપુત િનરિક મોઢેરર ૯૯૨૫૦૫૫૫૩૭   

૬ 

શ્રી 

આર.બી.દરબરર 

રોજમદરર ૯૭૨૩૨૮૪૮૪૨   

તરલુકો – ધિજાપુર 

૧ ટીમ નાં - 

૧ 

શ્રી.એમ.આઈ. 

ચરિડર 

િનપરલ-ધિજાપુર ૮૧૨૮૨૦૮૪૭૪   

૨ શ્રીમતી.આર.જ.ે 

પટેલ 

િનરિક-ધિજાપુર ૯૮૯૮૯૦૬૮૧૭   

૩ શ્રી.એમ.એ. પટેલ િનરિક-રણછોડપુરર ૯૧૦૬૬૪૯૨૯૮   

૪ ટીમ નાં - 

૨ 

શ્રીમતી કે.જી. 

ચૌિરી 

િનપરલ-કુકરિરડર ૯૭૨૭૯૨૨૮૨૩   

૫ શ્રી.સી.આર.પટેલ િનરિક-કુકરિરડર ૭૨૦૨૦૯૮૦૬૦   

૬ ટીમ નાં - 

૩ 

શ્રી.ધિ.એ.રરઠોડ િનપરલ-સુાંદરપુર ૭૯૮૪૯૯૮૩૭૩   

૭ શ્રી.િી.ટી.ઠરકોર િનરિક-ખરોડ ૭૦૪૧૪૨૩૨૦૭   

તરલુકો – કડી 

૧ ટીમ નાં - 

૧ 
જ.ેિી.ઠરકોર 

િનપરલ - મેડર 

આદરજ ૯૯૭૪૫૪૯૬૩૯ 

  

૨ 

પરયલ એ.૫ટેલ 

બીટગરડક-મેડર 

આદરજ ૭૬૯૮૨૧૪૨૪૩ 

  

૩ 
િરય.એમ.ગોસ્િરમી બીટગરડક- મેઢર ૮૧૨૮૪૨૯૧૩૪ 
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૪ ટીમ નાં - 

૨ 
એસ.જી.ચૌઘરી િનપરલ-કડી ૯૬૬૪૫૯૮૦૯૮ 

  

૫ 
એમ.જી.ચૌઘરી બીટગરડક-કડી ૯૦૯૯૬૧૩૨૪૦ 

  

૬ 
એમ.આર.૫રમરર બીટગરડક  - સુરજ ૯૯૧૩૪૨૯૦૯૭ 

  

૭ ટીમ નાં - 

૩ 
આઇ.િરય.બહેલીમ િનપરલ-નાંદરસણ ૯૯૦૯૯૫૭૧૪૩ 

  

૮ 
એચ.એમ.ચૌઘરી બીટગરડક  -નાંદરસણ ૯૭૩૭૪૩૮૦૪૦ 

  

૯ ટીમ નાં - 

૪ એફ.એન.૫રમરર 

ઇન્દ્ચર.િનપરલ - 

ખરિડ ૯૨૭૬૮૦૦૮૬૧ 

  

૧૦ 

િી.િી.ચરિડર બીટગરડક  - ખરિડ ૬૩૫૨૪૯૮૦૭૨ 

 
 
  

તરલુકો – ઉાંઝર 

૧ ટીમ નાં - 

૧ 
એન.એસ.ચૌિરી િનપરલ ઉાંઝર ૮૨૦૦૨૫૪૦૩૩ 

  

૨ શ્રી 

એમ.એમ.ચૌિરી 

િનરિક 

બ્રરહમણિરડર 

૮૮૪૯૩૦૬૭૨૧   

૩ શ્રી એસ.ડી.ચૌિરી િનરિક ઉાંઝર ૮૮૪૯૨૩૪૭૧૫   

૪ ટીમ નાં - 

૨ 

શ્રી િી.જી.પ્જાપધત િનરિક કહોડર ૯૨૬૫૦૨૧૯૪૦   

૫ શ્રી ઉમેદજી 

ધક્રશ્નરજી ઠરકોર 

રોજમદરર ૯૫૩૭૯૩૯૫૯૦   

૬ શ્રી ધદધલપજી 

ધક્રશ્નરજી ઠરકોર 

રોજમદરર ૮૩૪૭૭૪૮૪૪૫   

 

 

 

મહેસાણા વનજવભાગ 

અ.નાં. 
જીલ્લરનુાં 

નરમ 

તરલુકરનુાં 

નરમ 

તરલુકરિરઇઝ 

બનરિેલ 

ટીમની સાંખ્યર 

તરલુકરિરઇઝ ઉપલબ્િ મશીનરીની 

સાંખ્યર જિેી કે જ.ેસી.બી./ડમ્પર/કટ્ટર 

ધિગેર.ે. જ.ેસી.બી./ટર ેર્કટર 

ડર રયિર મરધલકનો મો.નાં  
ઇજારદરરનુાં નરમ  

જ.ેસી.બી. ટરેકટર 
કટ્ટર/અન્દ્ય 

સરિનો  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ 

મહેસરણર 

મહેસરણર ૨ ૨ ૨ ૧ 

જ.ેસી.બી 

૮૧૫૩૮૫૩૧૯૫/ 

૯૮૨૫૬૬૮૭૬૩ ટર ેર્કટર  

૯૯૦૪૧૧૨૫૭૨, 

૮૪૬૯૩૫૩૯૮૯ 

જ.ેસી.બી ભરતજી ઠરકોર/ 

રમેશભરઇ િણઝરરર ટર ેર્કટર 

પ્હલરદજી ઠરકોર/ ચેતનભરઇ 

પ્જાપધત  

૨ ઉાંઝર ૨ ૧ ૨ ૨ 

જ.ેસી.બી. 

૯૮૨૪૫૪૯૫૨૫ ટર ેકટર 

૭૬૨૨૮૧૧૦૫૨ / 

૯૭૨૬૯૯૯૬૯૫ 

જ.ેસી.બી િણઝરરર નરનજી 

ટર ેર્કટર ધિક્રમજી ઠરકોર / 

પોપટજી ઠરકોર  
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૩ ધિજાપુર ૩ ૩ ૩ ૩ 

જ.ેસી.બી 

૯૫૮૬૯૯૩૮૭૪, 

૬૩૫૨૩૩૯૮૨૬, 

૯૯૨૫૦૧૩૭૫૦ ટર ેર્કટર 

૯૯૧૩૦૩૫૦૦૮, 

૯૯૧૩૩૮૯૫૪૨, 

૯૯૧૩૨૩૯૪૫૩  

જ.ેસી.બી. અબ્દુલભરઇ ધસન્દ્િી, 

મહેશભરઇ ચૌિરી, 

જગધદશભરઇ પટેલ ટર ેકટર 

હરજીભરઇ ધસન્દ્િી, ધસન્દ્િી 

બલીભરઇ  

૪ ધિસનગર ૫ ૧ ૧ ૫ 

જ.ેસી.બી. 

૭૩૫૯૯૪૨૩૨૬ ટર ેર્કટર 

૭૨૬૫૦૭૮૨૦૩  

જય અાંબે એન્દ્ટરપ્રઇસ  

૫ િડનગર ૨ ૩ ૩ ૬ 

જ.ેસી.બી. 

૯૭૨૫૩૬૫૩૨૧ / 

૯૮૨૫૮૦૩૨૪૯ / 

૯૯૭૪૯૧૮૬૪૩ ટર ેર્કટર 

૯૯૭૯૯૨૭૪૬૯ / 

૯૭૭૩૦૬૨૭૫૮ / 

૯૪૨૯૯૩૬૧૨૦ 

જ.ેસી.બી. છગનભરઇ 

િણઝરરર, પ્જાપધત 

િસાંતભરઇ, રરજુભરઇ પટેલ 

ટર ેર્કટર મનસુરી જલરભરઇ, 

ઠરકોર રમેશજી, ઠરકોર 

ભોળરજી ણળરજી  

૬ ખેરરલ ુ ૧ ૨ ૨ ૧૧ 

જ.ેસી.બી. 

૯૯૭૪૬૫૯૫૨૨, 

૮૧૨૮૨૪૨૮૬૧ ટર ેર્કટર 

૯૯૭૯૯૨૭૪૬૯, 

૯૯૭૮૭૭૦૨૮૫ 

જ.ેસી.બી. પરમરર 

અધમતભરઇ, આત્મરરરમ 

િણઝરરર ટર ેર્કટર જલરઉદ્દીન 

ધસપરહી, ઠરકોર લરલરજી  

૭ સતલરસણર ૧ ૨ ૨ ૫ 

જ.ેસી.બી. 

૯૪૨૮૮૪૮૫૭૯, 

૯૪૨૬૨૭૨૭૨૮,  

કુલદીપભરઇ ચૌહરણ, 

દશરથભરઇ ચૌિરી, 

૮ કડી ૨ ૨ ૨ ૭ 

જ.ેસી.બી. 

૯૭૨૩૮૮૧૪૧૭ / 

૯૬૨૪૬૦૩૯૨૮ ટર ેર્કટર 

૯૭૨૩૮૮૧૪૧૭ / 

૯૭૧૨૧૪૩૬૬૮ 

જ.ેસી.બી. અજુકનજી મફરજી / 

ખોડરજી જિરનજી ટર ેર્કટર 

અજુકનજી મફરજી / આનાંદજી 

ઠરકોર  

૯ જોટરણર ૧ ૨ ૨ ૦ 

જ.ેસી.બી. 

૮૧૫૩૮૫૩૧૯૫ / 

૯૮૭૯૨૧૨૭૧૦ ટર ેર્કટર 

૯૭૨૬૧ ૧૩૮૪૯ / 

૯૯૨૫૬૭૬૭૧૬ 

જ.ેસી.બી. ભરતભરઇ 

િણઝરરર, શાંકરભરઇ િણઝરરર 

ટર ેર્કટર પ્હલરદજી ઠરકોર / 

મહરદેિભરઇ જાકરસણર  

૧૦ બેચરરજી ૨ ૨ ૨ ૦ 

જ.ેસી.બી. 

૯૯૧૬૬૯૬૦૩૦, 

૯૬૦૧૫૬૬૦૩૬ ટર ેર્કટર 

૯૬૮૭૭૬૩૯૧૦ , 

૯૭૨૩૧૦૮૨૦૦ 

જ.ેસી.બી. ધજતુભરઇ 

િણઝરરર, રધિરરજધસાંહ 

સોલાંકી ટર ેર્કટર લરલરભરઇ 

જાડેજા, અજમલજી ઠરકોર  

 

કાર્યપાલક ઈિનેરશ્રી, માગય અને મકાન (સ્ટેટ) 

      
૧ મહેસરણર મહેસરણર 

અને ઉાંઝર  

શ્રી ડી.આર. 

પટેલ  

નર.કર.ઈ.  ૯૯૭૯૪૦૨૫૩૦ 

૨ શ્રી િી.આર. 

સુથરર  

અ.મ.ઈ.  ૯૮૭૯૪૬૩૧૯૮ 

૩ શ્રી જ.ેપી. 

ગૌસ્િરમી  

િકક . આસી.  ૯૩૨૭૬૦૮૨૩૬ 

૪ શ્રી એસ.ડી. 

પટેલ  

િકક . આસી. ૯૪૨૯૩૮૪૪૧૪ 



 
 
 

120 
 

૫ ધિજાપુર  શ્રી જ.ેએફ. 

રરિલ  

અ.મ.ઈ.  ૯૮૨૫૬૫૮૧૩૧ 

૬ શ્રી સી.એમ. 

િીરરણીયર  

િકક . આસી. ૯૮૯૮૭૬૩૨૭૮ 

૭ ધિસનગર  ધિસનગર, 

ખેરરલુ અન ે

સતલરસણર  

શ્રી એમ.જી. 

ચૌિરી  

નર.કર.ઈ. ૯૯૭૮૯૧૪૩૫૨ 

૮ શ્રી એ.આર. 

દેસરઈ  

મ.ઈ.  ૯૬૮૭૬૬૬૨૦૫ 

૯ શ્રી ટી.જ.ે પટેલ  િકક . આસી.  ૮૨૦૦૧૦૮૧૧૬ 

૧૦ િડનગર  શ્રી જ.ેએફ. 

રરિલ  

અ.મ.ઈ.  ૯૮૨૫૬૫૮૧૩૧ 

૧૧ કડી  કડી  શ્રી જ.ેએસ. 

પટેલ  

નર.કર.ઈ.  ૯૯૯૮૨૬૬૫૫૩ 

૧૨   શ્રી 

જ.ેએસ.પટેલ  

મ.ઈ.  ૯૦૩૩૦૫૫૮૨૧ 

૧૩ જોટરણર  શ્રી એચ.જ.ે 

પટેલ 

મ.ઈ.  ૯૯૭૮૪૬૩૦૦૧ 

૧૪ બેચરરજી  શ્રી એન.જ.ે 

પટેલ  

મ.ઈ.  ૯૫૩૭૧૩૮૫૦૨ 

 

પોલીસ જવભાગ 

નં શાખા હોદ્દો    અધિશ્રીનુાં નરમ ઓજફસ નંબર મોબાઇલ નંબર 

૧ 
Supdt. Of  Police 

(S.PSir,) 

S.P. Sir 

શ્રી 

ડો.પરથકરરજધસાંહ  

ગોહીલ 

૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૨૨ ૯૯૭૮૪૦૫૦૭૪ 

ચેમ્ બર-૨૨૦૧૨૩ રસેી. ૨૨૨૧૨૩ 

PA TO SP શ્રી.એ.એમ.પટેલ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૨૨ ૯૯૨૫૭૪૬૮૫૨ 

૨ કચેરી અધિિક OS શ્રી એફ.એમ.કુરશેી ૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૩૪ 

૯૦૯૯૧૯૮૭૮૬ 

૯૯૨૪૮૪૧૪૫૬ 
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૩ DYSP HQ DYSP  સુ.શ્રી બી.કે.ઠરકર 
૨૨૨૧૨૮/રસેી. 

૨૨૧૧૩૦ 
૯૯૭૮૪૦૭૩૯૧ 

૪ 
SDPO 

MEHSANA 

DYSP 
શ્રી 

આર.આઇ.દેસરઇ 
૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૨૭ 

૯૯૭૮૪૦૮૧૫૦ / 

૯૮૨૫૦૫૨૪૦૬ 

RIDER PSI શ્રી એચ.ટી.દેસરઇ  -!!- ૭૦૬૯૮૧૬૧૪૬ 

૫ 
SDPO 

VISNAGAR 

DYSP શ્રી એ.બી.િરળાંદ  ૦૨૭૬૫-૨૨૩૮૨૭ 

૯૯૭૮૪ ૦૮૧૮૦ 

૯૯૨૫૦ ૪૧૪૧૩  

RIDER PSI શ્રી બી.િી.ભગોરર  ૯૭૨૬૯૬૧૨૨૩ - 

૬ 
DYSP SC/ ST 

MEHSANA 

DYSP 
શ્રી 

આર.આર.આહીર 

૨૨૨૧૨૬, 

રસેી.૨૨૦૭૧૩ 

૯૯૭૮૪ ૪૫૬૯૬   

૯૫૧૨૪ ૬૬૪૮૮ 

RIDER PSI 
શ્રી 

એમ.બી.િરઘેલર  
- ૭૬૯૮૪૩૬૩૯૪ 

૭ PRO. DYSP  - 
શ્રી મયરુધસાંહ 

પરમરર  
- ૮૮૪૯૨૦૧૬૭૦ 

૮ PRO. PI 

PI 
શ્રી એન એસ. 

ઘેટીયર  
  ૯૭૩૭૮૨૮૨૪૨ 

PI 
શ્રી આર એસ 

પરમરર  
  ૯૯૦૪૯ ૯૭૫૩૨ 

PI 
સુ શ્રી આર.જ ે

ગડુક 
  ૮૨૦૦૦ ૦૫૦૪૫ 

  

રીડર ટુાં  એસ.પી. RIDER  PSI 
શ્રી 

એલ.એસ.ચોિરી  
૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૩૪ 

૯૯૭૮૬૯૩૧૯૯ 

૬૩૫૧૩૫૦૫૮૮  
૯ 

  

  SOG 

PI શ્રી એ.એમ.િરળર ૦૨૭૬૨-૨૨૨૦૫૯ ૯૯૭૯૧૨૭૧૭૧ 

PSI શ્રી એ. યુ  રોઝ ૮૭૫૮૧૬૦૦૦૭   

  

LCB 

PI શ્રી બી.એચ. રરઠોડ 
૦૨૭૬૨-

૨૨૨૧૩૧/૨૨૦૩૮૦ 
૮૯૮૦૦૩૬૪૪૬ 

૧૧ PSI શ્રી એ.કે.િરઘેલર  - ૯૬૨૪૫૯૨૭૨૮ 
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  PSI શ્રી એસ.ડી.રરતડર  ૮૪૬૯૪૨૭૮૮૮ - 

  PSI શ્રી એસ.બી.ઝરલર  ૯૯૨૫૦૨૫૩૧૫   

૧૨ પેરોલ ફલો સ્ કોડ PSI શ્રી ડી.એન.િરઝર  ૯૫૧૦૯૯૧૬૭૨ - 

૧૩ LIB PI શ્રી જી.એસ.પટેલ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૩૦ ૯૮૨૫૧૧૧૪૯૮ 

૧૫ BDDS PSI 
 ચરજક-શ્રી બી.કે. 

ઠરકોર 
૯૯૭૯૫ ૫૨૪૭૨   

  

RPSI RPSI શ્રી િી.એમ.પટેલ ૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૩૬ ૯૮૨૫૦૩૮૬૫૩ 
૧૬ 

  

QRT. PSI શ્રી પી.બી.ઠરકોર  - ૯૭૨૬૦૭૧૮૫૩ 
૧૭ 

૧૮ MT PSI શ્રી એસ.એમ.જાટ ૦૨૭૬૨-૨૨૧૧૮૩ ૯૯૯૮૪૯૭૬૯૯ 

૧૯ માઉન્ ટેડ PSI શ્રી એસ.જી.િણકર - ૯૨૬૫૨૦૧૫૦૮ 

૨૦ GRD PSI   શ્રી બી.કે. ઠરકોર ૯૯૭૯૫ ૫૨૪૭૨   

૨૧ MOB PSI શ્રી.િી.એન.રરઠોડ ૯૯૨૫૦૨૫૭૧૫ ૯૩૧૩૦૬૫૮૫૫ 

૨૨ કોમ્ ્  રુ્ટર PSI 
શ્રી ધનલમ 

પી.સોલાંકી  
૦૨૭૬૨-૨૨૨૧૩૨ ૮૯૮૦૧૦૦૧૯૯ 

  કમાન્ડ કંટર ોલ  PSI શ્રી સી.એચ.જોષી ૦૨૭૬૨-૨૨૨૨૩૩   

૮૧૬૦૮૫૮૭૮૮ 

૭૫૭૪૮ ૩૮૯૧૯   

૨૩ િરયલેસ િકકશોપ Si.PWSI 
શ્રી 

એમ.કે.પ્જાપતી  
  ૯૮૯૮૦૭૦૮૧૭ 

૨૪ સાર્બર ક્રાઇમ PSI 
શ્રી 

આઇ.બી.ચૌિરી 
- ૯૬૨૪૪૬૦૨૮૯ 

  

જીલ્ લા ટર ાજફક 

PSI 
સુ.શ્રી 

ડી.એમ.દેસાઇ  
૯૪૨૯૨૬૨૭૫૮ ૮૩૨૦૧૩૩૧૪૦ 

  ASI 
શ્રી િરં્તીજી 

ઠાકોર  
- ૯૮૨૫૪૨૭૭૦૧ 

૨૩ HC શ્રી દીતુભા - ૯૮૨૫૮૮૩૧૯૨ 

  

હાઇવે ટર ાફીક 

PSI 
ચાિય સુ.શ્રી 

ડી.એમ.દેસાઇ  
૯૪૨૯૨૬૨૭૫૮ ૮૩૨૦૧૩૩૧૪૦ 

  ASI શ્રી મુકેશભાઇ - ૯૮૯૮૯૭૯૬૨૫ 
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મણીલાલ 

  

સીટી ટર ાફીક PSI શ્રી વી.પી.સોલંકી - ૯૨૬૫૧૦૭૦૪૩ 

૨૪ 

૨૫ મજહલા પો.સ્ ટે. PI 
સુ.શ્રી.- 

બી.એલ.મહેરીર્ા   
૦૨૭૬૨ ૨૨૧૮૨૦ ૮૮૪૯૬૫૭૧૭૭ 

  

ડી.આઇ.જી.પી.શ્રી 

ગાંિીનગર 

ડી.આઇ.જી.પી 
શ્રી અભર્ 

ચુડાસમા  
૦૭૯૨૩૨ ૬૦૬૧૫ ૯૯૭૮૪ ૦૬૩૬૨ 

૨૮ PA શ્રી બીપીનભાઇ  ૦૭૯૨૩૨ ૬૦૧૭૧ ૯૯૨૫૨ ૯૧૧૧૬ 

  રીડર PI 
શ્રી 

એસ.એન.ચૌિરી 
-!!- ૯૮૭૯૫ ૦૫૬૧૦ 

  આઇ.જી.પી કાંટર ોલ ૦૭૯૨૩૨ ૬૦૬૧૫ 
FAX-

૦૭૯૨૩૨૬૧૭૨૯ 

૨૯ 
કોમ્સયુટર 

એન્દ્જીનીયર 
૧૦૦ શ્રી હષક પરીખ -!!- ૯૮૨૪૫ ૫૯૨૭૬ 

૩૦ કાંટર ોલરૂમ -!!- 
ઇ-મેઇલ 

એડર ેસ/િોટસઅપ 

Dsp-

meh@gujarat.gov.in 
૮૨૩૮૦૪૧૦૯૧ 

 

  

 

 

 
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS OF FIELD OFFICERS OF UGVCL 

SRN
O 

NAMEO
F 

DIVISIO
N 

NAMEO
F 

SUB-
DIVISIO

N 

NAMEO
F 

OFFICE
R 

DE 
SIG 

PHONENOS. 

MOBIL
E 

E-MAIL COD
E 

PHO
NE 

Mehsana Circle 

1 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Shri CJ 
Rajpal 

Sup. 
Engineer 

    
97266414

71 
semsn@ugvcl.com 

2 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Mr  D N 
Patel 

Dy. 
Engineer 

    
98794475

49 
de2msn@ugvcl.com 
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3 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Smt  U A 
Parmar 

Dy. 
Engineer 

    
99131484

65 
de1msn@ugvcl.com 

4 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Mr  J P 
Patel 

Dy. 
Engineer 

    
75678942

76 
demsnrso@ugvcl.com 

5 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Smt  K M 
Patel 

Jr. Engineer     
99252125

54 
je2msnco@ugvcl.com 

6 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Miss D M 
Nariya 

Jr. Engineer     
63599601

20 
je1msnco@ugvcl.com 

7 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Mr  N A 
Raval 

Jr. Engineer     
99252132

33 
je3msnco@ugvcl.com 

8 
Mehsana 
CO 

Mehsana 
CO 

Mr  K I 
Patel 

Jr. Engineer     
99252180

37 
jemsnrso@ugvcl.com 

9 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  H R 
Jha 

Ex. 
Engineer 

02762 222055 
98792024

25 
eemsndo@ugvcl.com 

10 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  N B 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02762 222055 
99252126

43 
demsndo@ugvcl.com 

11 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  K A 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02762 222055 
99252127

22 
kapatel@ugvclmail.com 

12 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  G J 
Modi 

Jr. Engineer 02762 222055 
99252126

44 
ghanshyam.modi@ugvclmail.c
om 

13 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  A S 
Raval 

Jr. Engineer 02762 222055 
99252126

46 
amit.raval@ugvclmail.com 

14 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  R R 
Modi 

Jr. Engineer 02762 222055 
63599601

18 
rajeshkumar.modi@ugvclmail.
com 

15 Mehsana 
Mehsana 
DO 

Mr  M J 
Tetar 

Jr. Engineer 02762 222055 
96876569

08 
mihir.tetar@ugvclmail.com 

16 Mehsana  
Mehsana 
Rural 

Mr  B S 
Chaudhari 

Dy. 
Engineer 

02762 235101 
99252126

36 
demsnr@ugvcl.com 

17 Mehsana  
Mehsana 
Rural 

Mr  K G 
Panchal 

Jr. Engineer 02762 235101 
99252125

53 
mihir.tetar@ugvclmail.com 

18 Mehsana  
Mehsana 
Rural 

Mr  P R 
Bosmiya 

Jr. Engineer 02762 235101 
75748519

15 
  

19 Mehsana  
Mehsana 
City 

Mr  J P 
Prajapati 

Dy. 
Engineer 

02762 235100 
90990273

91 
jatinkumar.prajapati@ugvclmai
l.com 

20 Mehsana  
Mehsana 
City 

Mr  P K 
PARMAR 

Jr. Engineer 02762 235100 
99252126

26 
je2msntown@ugvcl.com 

21 Mehsana  
Mehsana 
City 

Mr  M K 
Patel 

Jr. Engineer 02762 235100 
99252126

27 
je1msntown@ugvcl.com 

22 Mehsana  
Mehsana 
Highway 

Mr  M R 
Parmar 

Dy. 
Engineer 

02762 254502 
99252126

28 
mukundbhai.paramar@ugvclm
ail.com 

23 Mehsana  
Mehsana 
Highway 

Mr  V O 
Jani 

Jr. Engineer 02762 254502 
99252126

30 
viralkumar.jani@ugvclmail.co
m 

24 Mehsana  
Mehsana 
Highway 

Mr  H R 
Patel 

Jr. Engineer 02762 254502 
99252126

29 
hareshkumar.patel 
@ugvcl.com 

25 Mehsana  
Mehsana 
Ind. 

Mr  V T 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02762 254504 
99252126

33 
vtpatel@ugvclmail.com 

26 Mehsana  
Mehsana 
Ind. 

Mr  H C 
Oza 

Jr. Engineer 02762 254504 
99252126

32 
hiren.oza@ugvclmail.com 

27 Mehsana  
Mehsana 
Ind. 

Mr  D M 
Nariya 

Jr. Engineer 02762 254504 
63599601

20 
drashtiben.nariya@ugvclmail.c
om 

28 Mehsana  Jotana 
Mr  T M 
Saiyad 

Dy. 
Engineer 

02762 265384 
99252126

20 
taufikhusen.saiyed@ugvcl.co
m 

29 Mehsana  Jotana 
Mr  H R 
PATEL 

Jr. Engineer 02762 265384 
99252126

37 
je2jotana@ugvcl.com 

30 Mehsana  Jotana 
Mr  A K 
PATEL 

Jr. Engineer 02762 265384 
90999582

67 
je1jotana@ugvcl.com 

31 Mehsana  Jagudan 
Mr  H M 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02762 285350 
99252126

38 
hmpatel@ugvclmail.com 

32 Mehsana  Jagudan 
Mr  P S 
Chaudhar
y 

Jr. Engineer 02762 285350 
96876632

24 
prvinbhai.chaudhari@ugvclmai
l.com 

33 Mehsana  Jagudan 
Mr  P Y 
Rajwadi 

Jr. Engineer 02762 285350 
99252126

39 
pritesh.rajwadi@ugvclmail.co
m 

34 Mehsana  Dhinoj 
Mr  V A 
BARAND
A 

Dy. 
Engineer 

02734 263397 
75679559

38 
pritesh.rami @ugvclmail.com 

35 Mehsana  Dhinoj 
Mr  S J 
Patel 

Jr. Engineer 02734 263397 
90999582

68 
subhash.patel@ugvcl.com 

mailto:je1msntown@ugvcl.com
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36 Mehsana  Dhinoj Vacant Jr. Engineer 02734 263398     

37 Kadi Kadi DO 
Mr  S R 
Patel 

Ex. 
Engineer 

02764 242841 
99252125

50 
eekadido@ugvcl.com 

38 Kadi Kadi DO 
Mr  D N 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02764 242841 
98794475

49 
dekadido@ugvcl.com 

39 Kadi Kadi DO   
Dy. 

Engineer 
02764 242841   de1kadido@ugvcl.com 

40 Kadi Kadi DO 
Mr  H J 
Kandoi 

Dy. 
Engineer 

02764 242841 
99252126

55 
delabkadido@ugvcl.com 

41 Kadi Kadi DO 
Mr  T K 
Shah 

Jr. Engineer 02764 242841 
99252126

54 
je1kadido@ugvcl.com 

42 Kadi Kadi DO 
Mr  P S 
Patel 

Jr. Engineer 02764 242841 
99252127

25 
jetmskadi@ugvcl.com 

43 Kadi Kadi DO 
Mr  S J 
Kathwadiy
a  

Jr. Engineer 02764 242841 
99252126

56 
jersokadi@ugvcl.com 

44 Kadi Kadi-1 
Mr  S P 
Thakor  

Dy. 
Engineer 

02764 262476 
99252126

50 
dekadi1@ugvcl.com  

45 Kadi Kadi-1 
Mr  H B 
Thakor 

Jr. Engineer 02764 262476 
99252126

58 
je1kadi1@ugvcl.com 

46 Kadi Kadi-1 
Mr  V G 
Prajapati 

Jr. Engineer 02764 262476 
99252126

59 
je2kadi1@ugvcl.com 

47 Kadi Kadi-2 
Mr  M P 
Trivedi 

Dy. 
Engineer 

02764 242813 
99252126

51 
dekadi2@ugvcl.com 

48 Kadi Kadi-2 
Mr  M K 
Vaghela 

Jr. Engineer 02764 242813 
99252126

60 
je1kadi2@ugvcl.com 

49 Kadi Kadi-2 
Mr  F P 
Barot 

Jr. Engineer 02764 242813 
99252126

62 
je2kadi2@ugvcl.com 

50 Kadi Kadi-T 
Mr J B 
THAKOR 

Dy. 
Engineer 

02764 242692 
99252127

26 
dekadit@ugvcl.com  

51 Kadi Kadi-T 
Mr  M R 
Chouhan 

Jr. Engineer 02764 242692 
99252126

52 
je1kadit@ugvcl.com 

52 Kadi Kadi-T 
Mr  C O 
Yadav 

Jr. Engineer 02764 242692 
99789340

63 
je2kadit@ugvcl.com 

53 Kadi Detroj 
Mr  R B 
Kharadi 

Dy. 
Engineer 

02715 255560 
99252126

53 
dedetroj@ugvcl.com 

54 Kadi Detroj 
Mr  M A 
Patel 

Jr. Engineer 02715 255560 
99252126

57 
je2detroj@ugvcl.com 

55 Kadi Detroj Vacant Jr. Engineer 02715 255560   je1detroj@ugvcl.com 

56 Kadi Bechraji 
B C 
KAPADIY
A 

Dy. 
Engineer 

02734 286396 
99252127

23 
debechraji@ugvcl.com 

57 Kadi Bechraji 
Mr  C Y 
Kadiwala 

Jr. Engineer 02734 286396 
99252126

61 
je1bechraji@ugvcl.com 

58 Kadi Bechraji 
M K 
PATEL 

Jr. Engineer 02734 286396 
99252127

24 
je3bechraji@ugvcl.com 

59 Kadi Bechraji 
Mr  H P 
Patel 

Jr. Engineer 02734 286396 
99252132

34 
je2bechraji@ugvcl.com 

60 Vijapur 
Vijapur 
DO 

  
Ex. 

Engineer 
02763 220131 

99793216
11 

eevijdo@ugvcl.com 

61 Vijapur 
Vijapur 
DO 

Mr  R P 
Mistri 

Dy. 
Engineer 

02763 220131 
99252126

65 
dinesh.patel@ugvclmail.com 

62 Vijapur 
Vijapur 
DO 

Mrs  S P 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02763 220131 
99252120

94 
detechvijdo@ugvcl.com 

63 Vijapur 
Vijapur 
DO 

Mr  A A 
Patel 

Jr. Engineer 02763 220131 
99252126

68 
anilkumar.patel2@ugvclmail.c
om 

64 Vijapur 
Vijapur 
DO 

Mr  R K 
Patel 

Jr. Engineer 02763 220131 
99252126

67 
rohitkumar.patel@ugvclmail.co
m 

65 Vijapur 
Vijapur 
DO 

Mr  J R 
Patel 

Jr. Engineer 02763 220131 
99099399

02 
jayeshkumar.patel2@ugvclmai
l.com 

66 Vijapur 
Vijapur 
DO 

Mr  S K 
Karamata 

Jr. Engineer 02763 220131 
95589353

65 
samat.karamata@ugvclmail.co
m 

67 Vijapur 
Kukarwad
a 

Mr  H M 
Oza 

Dy. 
Engineer 

02763 252291 
63598695

46 
hardik.oza@ugvclmail.com 

68 Vijapur 
Kukarwad
a 

Mr  A D 
Patel 

Jr. Engineer 02763 252291 
99252126

80 
alpeshkumar.patel1@ugvclmai
l.com 
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69 Vijapur 
Kukarwad
a 

Mr  H J 
Patel 

Jr. Engineer 02763 252291 
96876348

09 
  

70 Vijapur Lodra 
Mr  S A 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02763 285520 
99252126

72 
sanjaybhai.patel@ugvclmail.co
m 

71 Vijapur Lodra 
Mr  A V 
Patel 

Jr. Engineer 02763 285520 
99252126

73 
ankitkumar.patel1@ugvclmail.
com 

72 Vijapur Lodra 
Mr  P B 
Patel 

Jr. Engineer 02763 285520 
99789340

41 
pareshkumar.patel1@ugvclma
il.com 

73 Vijapur Gozaria 
Mr  R C 
Gadhvi   

Dy. 
Engineer 

02763 263080 
99252 
12677 

rajeshkumar.gadhavi@ugvclm
ail.com 

74 Vijapur Gozaria 
Mr  H S 
Patel 

Jr. Engineer 02763 263080 
89800317

85 
  

75 Vijapur Gozaria 
Mr  C D 
Goswami 

Jr. Engineer 02763 263080 
74348052

86 
chiraggiri.goswami@ugvclmail.
com 

76 Vijapur Vijapur 
Mr  A R 
Solanki 

Dy. 
Engineer 

02763 220024 
99252126

69 
a.solanki@ugvclmail.com 

77 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Mr  K J 
Darji 

Ex. 
Engineer 

02765 232375 
99252125

73 
eevisnagardo@ugvcl.com 

78 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Smt S S 
Prajapati 

Dy. 
Engineer 

02765 232375 
99252125

59 
de2visnagardo@ugvcl.com 

79 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Mr  V H 
Parmar 

Dy. 
Engineer 

02765 232375 
99252125

60 
de1vsndo@ugvcl.com 

80 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Mr  C K 
Maliwad 

Jr. Engineer 02765 232375 
99252125

61 
chandubhai.maliwad@ugvclm
ail.com 

81 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Smt G D 
Chaudhar
y 

Jr. Engineer 02765 232375 
99252125

62 
gitaben.chaudhary@ugvclmail.
com 

82 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Mr  
H.R.Modi 

Jr. Engineer 02765 232375 
99252125

63 
jelabvsndo@ugvcl.com 

83 Visnagar 
Visnagar 
DO 

Mr  A R 
Patel 

Jr. Engineer 02765 232375 
99252127

14 
jetmsvsndo@ugvcl.com 

84 Visnagar 
Visnagar 
City 

Mr  M D 
Prajapati 

Dy. 
Engineer 

02765 230600 
99252125

68 
m.prajapati@ugvclmail.com 

85 Visnagar 
Visnagar 
City 

Mr  P V 
Parmar 

Jr. Engineer 02765 230600 
99252126

24 
piyushkumar.parmar@ugvclm
ail.com 

86 Visnagar 
Visnagar 
City 

Mr  V C 
Patel 

Jr. Engineer 02765 230600 
99252125

69 
vijay@ugvcl.com 

87 Visnagar 
Visnagar 
No:I 

Mr  K J 
Prajapati 

Dy. 
Engineer 

02765 231601 
99252125

64 
kaushikbhai.prajapati@ugvclm
ail.com 

88 Visnagar 
Visnagar 
No:I 

Mr  N A 
Devada 

Jr. Engineer 02765 231601 
99789341

14 
nileshdevada@gmail.com 

89 Visnagar 
Visnagar 
No:I 

Smt C L 
Suthar 

Jr. Engineer 02765 231601 
99252125

65 
clsuthar@ugvcl.com 

90 Visnagar 
Visnagar 
No:II 

Mr  
P.I.Oza 

Dy. 
Engineer 

02765 230650 
99252126

31 
dineshbhai.patel@ugvclmail.c
om 

91 Visnagar 
Visnagar 
No:II 

Vacant Jr. Engineer 02765 230650 
99252125

70 
  

92 Visnagar 
Visnagar 
No:II 

Mr  P V 
Dariyani 

Jr. Engineer 02765 230650 
99252125

67 
pareshkumar.dariyani@ugvcl
mail.com 

93 Visnagar 
Kheralu 
No:I 

Mr  
V.G.Patel 

Dy. 
Engineer 

02761 231060 
99252125

72 
vvambekar@ugvclmail.com 

94 Visnagar 
Kheralu 
No:I 

Mr  C A 
Patel 

Jr. Engineer 02761 231060 
99789340

99 
je1kheralu1@ugvcl.com 

95 Visnagar 
Kheralu 
No:I 

Mr  J I 
Yadav 

Jr. Engineer 02761 231060 
99252127

15 
jitendrakumar.yadav@ugvclma
il.com 

96 Visnagar 
Kheralu 
No:II 

Mr  T N 
Patel 

Dy. 
Engineer 

02761 231072 
75748416

58 
dekheralu2@ugvcl.com  

97 Visnagar 
Kheralu 
No:II 

Mr  S J 
Chauhan 

Jr. Engineer 02761 231072 
70690698

43 
sandipkumar.chauhan@ugvcl
mail.com 

98 Visnagar 
Kheralu 
No:II 

Mr  V H 
Modi 

Jr. Engineer 02761 231072 
74348798

57 
  

99 Visnagar Vadnagar 
Mr  
V.V.Ambe
kar 

Dy. 
Engineer 

02761 222015 
99252125

66 
mahendrakumar.patel@ugvcl
mail.com 

100 Visnagar Vadnagar 
Mr  V M 
Rana 

Jr. Engineer 02761 222015 
99099364

61 
je1vadnagar@ugvcl.com 

101 Visnagar 
Vadnagar 
SO 

Smt N J 
Patel 

Jr. Engineer 02761 222860 
99252125

71 
je1vadnagar@ugvcl.com 
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102 Visnagar Satlasana 
Mr 
Kalpesh 
Suthar 

Dy. 
Engineer 

02761 253329 
99252125

75 
desatlasana@ugvcl.com 

103 Visnagar Satlasana 
Mr  S M 
Patel 

Jr. Engineer 02761 253329 
99252125

76 
  

104 Visnagar Satlasana 
Mr  D R 
Kachhia 

Jr. Engineer 02761 253329 
99252125

74 
je1satlasana@ugvcl.com 

 

TELEPHONE NUMBERSOF LABORATORY OF UGVCL 

SR. 
NO. 

DIVISION 
NAME 

OF 
OFFICER 

DE 
SIG 

PHONE NOS. 
MOBILE E-MAIL 

CODE PHONE 

Mehsana Circle 

1 Kadi H J Kandoi 
Dy. 

Engineer 
02764 242841 9925212655 delabkadido@ugvcl.com 

2 Mehsana A S Raval 
Jr. 

Engineer 
02762 222055 9925212646 jelabmsn@ugvcl.com 

3 Vijapur R K Patel 
Jr. 

Engineer 
02763 220131 9925212667 jelabvjp@ugvcl.com 

4 Visnagar H R Modi 
Jr. 

Engineer 
02765 232375 9925212563 jelabvsndo@ugvcl.com 

 

TELEPHONE NUMBERS 

OF STORE OFFICES (DIVISIONAL STORES) – UGVCL 

SR. 
NO. 

NAME OF 
DIVISION 

NAME OF 
OFFICER 

DE 
SIG 

PHONE NOS. 
MOBILE E-MAIL 

CODE PHONE 

Mehsana Circle 

1 Mehsana R R Modi Jr. Engineer     6359960118 jestore@ugvcl.com 

2 Vijapur R K Patel Jr. Engineer     9925212667 jestorevjp@ugvcl.com 

3 Kadi 
S J 
Kathvadiya 

Jr. Engineer     9925212656 jersokadi@ugvcl.com 

4 Visnagar V H Parmar Dy. Engineer     9925212560 de1visnagardo@ugvcl.com 

IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS OF 

SUB STATION OFFICERS – UGVCL 

SR. 
NO. 

NAME OF THE 
OFFICE 

NAME OF OFFICER DESI 
PHONE NOS. 

MOBILE 
CODE PHONE 

Mehsana Circle 

1 220Kv Mehsana R H Patel DE      9925212247 

2 66 Kv Kherva Ss N R Rathod JE     9879668369 

3 66 Kv Linch Ss P D Jain JE     9925211789 

4 66 Kv Akhaj Ss N H Yogi JE     9925212699 

5 66 Kv Nagalpur P D Jain JE     9925211789 

6 66 Kv Palavasana P D Jain JE     9925211789 

7 220 Kv Mehsana Ss V K Patel EE   9925212414 9925212375 

8 66 Kv Dhinoj Ss Nr Rathod JE 02734 263316 9909938105 

mailto:je1satlasana@ugvcl.com
mailto:delabkadido@ugvcl.com
mailto:jelabmsn@ugvcl.com
mailto:jelabvjp@ugvcl.com
mailto:jelabvsndo@ugvcl.com
mailto:jestore@ugvcl.com
mailto:jestorevjp@ugvcl.com
mailto:jersokadi@ugvcl.com
mailto:de1visnagardo@ugvcl.com
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9 66 Kv Motap Ss Nr Rathod JE     9909938097 

10 66 Kv Bhandu Ss Nr Rathod JE     9909938106 

11 66 Kv Manund Ss Nr Rathod JE     9909494815 

12 66 Kv Jotana P D Jain JE     9925211789 

13 66 Kv Mitha K K Raval  JE     9987662081 

14 66 Kv Balol V K Dave  JE     9925212248 

15 66 Kv Mudarda  P D Jain JE     9925211789 

16 Vihar K B Patel JE     9925212288 

17 Pilwai A K Patel JE     9925212288 

18 Vasai K B Patel JE     9925212288 

19 Vadasan A K Patel JE     9925212288 

20 Tatosan Soni JE     9925208509 

21 66 Kv Ranasan Sub Station T K Patel JE     9687662811 

22 66 Kv Tatosan Ss Shri N M Soni JE     9925208509 

23 132 Kv Visnagar Ss Shri P P Patel JE     9925208581 

24 Gozaria K B Patel JE 02763 26330 9925212281 

25 Gozaria Gidc K B Patel JE     9925212281 

26 Boru K V Joshi JE     9925211971 

27 Udalpur N R Rathod JE     9726433160 

28 Vasai K B Patel JE 02763 245643 9925212281 

29 Laghanaj N H Yogi JE 02762 291938 9925212699 

30 Vadasma P K Patel JE     9687662811 

31 Meu N H Yogi JE     9925212699 

32 Charada K B Patel JE     9925212281 

33 66Kv Mansa Ss A V Joshi JE 02763   9925211971 

34 66Kv Gozariya Ss K B Patel JE 02763   9925212288 

35 Exe. Engineer 220 Kv Vijapur P N Chauhan  EE     9925212237 

36 66 Kv Vijapur Ss T K Patel JE     9687662811 

37 66 Kv Sanghpur Ss T K Patel JE     9687662811 

38 66 Kv Ranasan Ss T K Patel JE     9687662811 

39 66 Kv Tatosan Ss N M Soni JE     9925208509 

40 66 Kv Hirpura Ss N M Soni JE     9925208509 

41 66 Kv Malosan Ss N M Soni JE     9925208509 

42 66 Kv Sundarpur Ss N M Soni JE     9925208509 

43 66 Kv Bechraji V K Dave JE     9925212248 

44 66 Kv Modhera V K Dave JE     9925212248 

45 66 Kv Asjol V K Dave JE     9925212248 

46 66 Kv Motap N R Rathod JE     9726433160 

47 66 Kv Hansalpur V K Dave JE     9925212248 

48 220 Kv Bechraji V K Dave JE     9925212248 

49 66 Kv Maniyari V K Dave JE     9925212248 
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50 66 Kv Karannagar Ss R R Prajapati JE   9909938895 9925212284 

51 66 Kv Indrad Ss R R Prajapati JE     7574859810 

52 66 Kv Suraj Ss Aspak Mandali JE     9687663370 

53 66 Kv Katosan Road Ss Aspak Mandali JE     9687663370 

54 66Kv Kanz Ss N D Patel JE     7984300501 

55 66Kv Vithalapur Ss N D Patel JE     7984300501 

56 66Kv Sadra Ss R R Prajapati JE     9925212284 

57 66Kv Rangpurda Ss R R Prajapati JE     9925212284 

58 66Kv Medha R R Prajapati JE     9925212284 

59 66Kv Khavad N D Patel JE     9898083763 

60 66Kv Meda Adraj P D Patel JE     9925219519 

61 66 Kv Kadi Sub Station R R Prajapati JE 02764 262644 9909938894 

62 66 Kv Laxmipura Sub Station A I Mandali JE     9512003904 

63 66 Kv Vadnagar P V Patel JE 02761 222032,9909950318 9925212732 

64 66Kv Khanpur P V Patel JE   9909950312 9925212732 

65 66 Kv Undhai P V Patel JE   9909047916 9925212732 

66 De Getco 132Kv Visnagar Shri D M Patel DE     9978936223 

67 Visnagar Ss D M Patel DE   9909937980 9978936223 

68 Basana Ss N R Rathod JE   9909938104 9879668369 

69 Bhalak Ss D M Patel DE   9909937983 9978936223 

70 Kada Ss D M Patel DE   9909937981 9978936223 

71 Kamana Ss D M Patel DE   8469087413 9978936223 

72 Tatosan Ss N M Sony JE   9909937979 9925208509 

73 Udalpur Ss N R Rathod JE   9909938104 9879668369 

74 Gothava Ss N M Sony JE   7574887068 9925208509 

75 Satlasana Ss  Y C Patel Je JE   9909950315 9979865487 

76 Dharoi Ss Y C Patel Je JE   9909047917 9979865487 

77 Varetha Ss  Y C Patel Je JE   9909938994 9979865487 

78 Hotalpur Ss P V Patel Je JE   9909047919 9925212732 

79 Sudasana Ss  P V Patel Je JE   7574860272 9925212732 

80 66 Kv Kheralu S/S Y C Patel JE 02761 231059 9979865487 

81 66 Kv Varetha S/S Y C Patel JE     9979865487 

82 Ugvcl Sdn Kheralu-1 V V Ambekar DE 02761 231060 9925212572 

83 Ugvcl Sdn Kheralu-1 J I Yadav JE 02761 231060 9925212715 

84 Ugvcl Sdn Kheralu-1 C A Patel JE 02761 231060 9978934099 

85 66Kv Mandaliss Smt  Priyankaben Patel JE 02761 292354 9925212732 

86 66Kv Sakari Ss Shri Y C Patel JE     9979865487 

87 Visnagr Ss D M Patel DE     9978936223 

88 Valam Ss,Thalota,Bhalak Ss T P Patel JE     992508581 

89 Umata Ss P V Patel JE     9925212732 
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IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS 

OF SENIOR OFFICERS – GETCO 

SR 
NO 

NAME OF 
THE OFFICE 

NAME OF 
OFFICER 

DESIGNATION 

PHONE NOS. 

MOBILE E-MAIL COD
E 

PHONE 

1 
CORPORATE 
OFFICE 

B N TRIVEDI 
CE(TR)& 

I/C CE(PROJ) 
265 

2310583/84/
85 

9925210017 ceproject.getco@gebmail.com 

2 
CORPORATE 
OFFICE 

N P JADAV CE(R&C) 265 
2310583/84/

85 
9978934978 serc.getco@gebmail.com 

3 
CORPORATE 
OFFICE 

K H RATHOD ACE(PROC) 265 
2310583/84/

85 
9925212250 aceproc.getco@gebmail.com 

4 
CORPORATE 
OFFICE 

NIMESH 
PATEL 

GM(F) 265 
2310583/84/

85 
9879200726 gmfa.getco@gebmail.com 

5 
CORPORATE 
OFFICE 

GARAUNG 
THAKKAR 

CAO &  
I/C CFM  

265 
2310583/84/

85 
9099051584 cfmpc@gebmail.com 

6 
CORPORATE 
OFFICE 

NIMESH 
PATEL 

I/C GM(HR) 265 
2310583/84/

85 
9879200726 gmhr.getco@gebmail.com 

7 
CORPORATE 
OFFICE 

A J TRIVEDI AGM (HR) 265 
2310583/84/

85 
9879200674 a.trivedi@getcogujarat.com 

8 
CORPORATE 
OFFICE 

S A PATEL DGM(HR) 265 
2310583/84/

85 
9879200711 saeed.patel@getcogujarat.com 

9 
CORPORATE 
OFFICE 

P P MUNSIF ACE(TR) 265 
2310583/84/

85 
9925208070 setr1.getco@gebmail.com 

10 
CORPORATE 
OFFICE 

Y V JOSHI ACE(ENG) 265 
2310583/84/

85 
9925208091 

yvj.eurja@gebmail.com 
aceengg.getco@gebmail.com 

11 
CORPORATE 
OFFICE 

N H GOSWAMI 
SE 

(IT & E-URJA)  
265 2352019 9925208662 seit.getco@gebmmail.com 

12 
CORPORATE 
OFFICE 

N K PATEL 
SE 

(PLANNING) 
265 

2310583/84/
85 

9925211149 eetr3.getco@gebmail.com 

13 
CORPORATE 
OFFICE 

ALKA SHAH SE(STU & R&M) 265 
2310583/84/

85 
9925208078 stu.getco@gebmail.com 

14 
CORPORATE 
OFFICE 

A J CHAVDA SE(TESTING) 265 
2310583/84/

85 
9925209590 acetel.getco@gebmail.com 

15 
CORPORATE 
OFFICE 

P K SHAH SE(PROJ) 265 
2310583/84/

85 
9925208472 setrv.getco@gebmail.com 

16 
CORPORATE 
OFFICE 

S N KHIANI SE(CIVIL) 265 
2310583/84/

85 
9925208737 secivil.getco@gebmail.com 

17 
CORPORATE 
OFFICE 

S R PARMAR  EE(PROC) 265 
2310583/84/

85 
9925208631 

eeprocure2.getco@gebm
ail.com  

18 
CORPORATE 
OFFICE 

A J PATEL 
EE  

(ISO&GOV. REF) 
265 

2310583/84/
85 

9925208097 mr.getco@gebmail.com 

19 
CORPORATE 
OFFICE 

Y J GAMIT EE(AUDIT) 265 
2310583/84/

85 
9925212840 eeaudit.getco@gebmail.com 

20 
CORPORATE 
OFFICE 

MS VENU 
BIRAPPA 

EE(R&C) 265 
2310583/84/

85 
9925208077 trvenu@gebmail.com 

21 
CORPORATE 
OFFICE 

S J PARMAR EE(R&C) 265 
2310583/84/

85 
9925208600 de1rc.getco@gebmail.com 

22 
CORPORATE 
OFFICE 

R J PARIKH 
EE 

(LINE) 
265 

2310583/84/
85 

9925208461 
eeprojectline.getco@gebmail.co
m 

23 
CORPORATE 
OFFICE 

K S PATEL EE(SS) 265 
2310583/84/

85 
9925208886 eetrv.getco@gebmail.com 

24 
CORPORATE 
OFFICE 

D B 
BRAHMBHATT 

EE(CIVIL/ 
PROJ.) 

265 
2310583/84/

85 
9925208627  eecivilproj.getco@gebmail.com 

25 
CORPORATE 
OFFICE 

V R SHAH EE(CIVIL) 265 
2310583/84/

85 
9925211080  decivil4.getco@gebmail.com 

mailto:eeprocure2.getco@gebmail.com
mailto:eeprocure2.getco@gebmail.com
mailto:eeprojectline.getco@gebmail.com
mailto:eeprojectline.getco@gebmail.com
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26 SLDC B B MEHTA CE(SLDC) 265 2353171 9879200736 celd@gebmail.com 

27 SLDC A B RATHOD ACE(SLDC) 265 2352019 9925218526 acesldc.getco@gebmail.com 

28 SLDC S H PATEL SE(SCADA) 265 2352019 9925212401 sldcscada.getco @gebmail.com 

29 SLDC M G GADHVI 
SE 

(OPERATION) 
265 2352019 9925212401 seopsldc.getco @gebmail.com 

30 
ZONAL OFFICE 
MEHSANA 

V G 
PARADKAR 

ACE(TR)     9925208758 
acemehsanazone.getco@gebm
ail.com 

31 
TR CIRCLE 
MEHSANA 

C V SAMRAT SE     9925212400 
setrmehsana.getco@gebmail.co
m 

 

NAME OF FEEDERS FEEDING  

POWER SUPPLY TO THE HOSPITALS IN UGVCL AREA 

SR. 
NO 

HOSPITAL ADDRESS FEEDER 
SUB 

DIVISION 
DIVISION 

NAME OF 
SDN DE 

MOBILE 
NO. 

Mehsana Circle  

1 
CIVIL 
HOSPITAL,Mehsana 

Mehsana 
MEHSANA 
CITY-1 

Mehsana 
City 

Mehsana J.P.PRAJAPATI 9099027391 

2 REFRAL HOSPITAL Jotana P&T JOTANA Jotana Mehsana T M SAIYAD 9925212620 

3 LIONS HOSPITAL 
JAIL ROAD  
MEHSANA 

HIGHWAY 
Mehsana 
Highway 

Mehsana M R PARMAR 9925212628 

4 
SAI KRISHNA 
HOSPITAL 

RADHANPUR 
ROAD 

NAGALPUR 
Mehsana 
Highway 

Mehsana M R PARMAR 9925212628 

5 
GOVERMENT 
HOSPITAL    

AT KOLVADA TA 
VIJAPUR 

KOLAVDA Kukarvada Vijapur H M OZA 6359869546 

6 

SAMUHIK AROGYA 
KENDRA REFRAL 
HOSPITAL, 
KUKARWADA   

P.H & C.H.C 
KUKARWADA 

KUKARWADA Kukarvada Vijapur H M OZA 6359869546 

7 
PRATHMIK 
AROGYA KENDRA 
(P.H.C) SOKHADA   

P.H & C.H.C 
SOKHADA 

SOKHADA Kukarvada Vijapur H M OZA 6359869546 

8 
MEDICAL  OFFICER  
SUB CENTER  
BILODARA   

AT-NEAR HIGH 
SCHOOL 
BILODARA 

BILODRA Kukarvada Vijapur H M OZA 6359869546 

9 
GOZARIA 
SARVAJANIK 
HOSPITAL 

GOZARIA GOZARIA JGY Gozaria Vijapur R. C GADHAVI 9925212677 

10 
T B 
HOSPITAL,VIJAPUR 

VIJAPUR BHAVSOR Vijapur Vijapur A R SOLANKI 9925212669 

11 
REFERAL 
HOSPITAL , 
VIJAPUR 

KHATRIKUVA , 
VIJAPUR 

MANIPURA Vijapur Vijapur A R SOLANKI 9925212669 

12 CIVIL HSPITAL SHANKHALPUR SHANKHALPUR Bechraji Kadi R.V.BARIYA 9925212723 

13 ZYDUS HOSPITAL 
HARIJ 
ROAD,BECHRAJI 

BECHRAJI CITY Bechraji Kadi R.V.BARIYA 9925212723 

14 KARANNAGAR PHC 
KARANNAGAR 
PHC 

KARANNAGAR 
JGY 

Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

15 INDRAD PHC INDRAD PHC INDRAD JGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

16 WAMAJ PHC WAMAJ PHC FULETRA Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

mailto:acemehsanazone.getco@gebmail.com
mailto:acemehsanazone.getco@gebmail.com
mailto:setrmehsana.getco@gebmail.com
mailto:setrmehsana.getco@gebmail.com
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17 JASALPUR PHC JASALPUR PHC ALDESAN JGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

18 DEUSANA PHC DEUSANA PHC ASHRAM JGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

19 UNTAVA PHC UNTAVA PHC ALDESAN JGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

20 SURAJ PHC SURAJ PHC ASHRAM JGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

21 
KATOSAN ROAD 
PHC 

KATOSAN ROAD 
PHC 

KATOSAN 
URBAN 

Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

22 SUNVALA PHC SUNVALA PHC SUNVALAJGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

23 BHOYANI PHC BHOYANI PHC 
JADAVPURA 
JGY 

Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

24 NAGARASAN PHC 
NAGARASAN 
PHC 

ASHRAM JGY Kadi-2 Kadi M P TRIVEDI 9925212651 

25 CHC  DETROJ KUKVAV Detroj Kadi R B KHARADI 9925212653 

26 CHC MEDA ADRAJ MEDA ADRAJ JETPURA JGY Kadi-1 Kadi S P THAKOR  9925212650 

27 CHC THOL THOL THOL JGY Kadi-1 Kadi S P THAKOR  9925212650 

28 CHC KHAVAD KHAVAD 
KALYANPURA 
JGY 

Kadi-1 Kadi S P THAKOR  9925212650 

29 
AAROGYA 
HOSPITAL 

KALYANPURA 
KALYANPURA 
JGY 

Kadi-1 Kadi S P THAKOR  9925212650 

30 
C.H.C. 
(Govt.Hospital) 

Kundal  
11 KV ITI 
Feeder 

Kadi Town Kadi G.M.Patel 9925212726 

31 Bhagyoday Hospital 
Station Road 
,Kadi 

11 kV Railway 
feeder 

Kadi Town Kadi G.M.Patel 9925212726 

32 GMERS,Vadnagar VADNAGAR MEDICAL Vadnagar Visnagar V.V.Ambekar 9925212566 

33 CIVIL HOSPITAL 
NR. THREE 
TOWER 

11KV CITY-2 
Visnagar 
city 

Visnagar 
SHRI 
M.D.PRAJAPATI 

9925212568 

34 
NOOTAN 
HOSPITAL 

S.K.UNIVERCITY 
CAMPUS 

11KV COLLAGE 
Visnagar 
city 

Visnagar 
SHRI 
M.D.PRAJAPATI 

9925212568 

35 
KRISHANA 
HOSPITAL 

DHAROI ROAD 11KV SP. MILL 
Visnagar 
city 

Visnagar 
SHRI 
M.D.PRAJAPATI 

9925212568 

36 
CIVIL HOSPITAL 
SATLASANA  

NR TALUKA 
PANCHAYAT 
OFFICE ,AT-
SATLASANA,TA-
SATLASANA-
384330 

SARVOTTAM 
URBAN  

Satlasana Visnagar Kalpesh SutharI 9925212575 

37 CIVIL HOSPITAL NR.SHITKENDRA BALAPIR Kheralu-1 Visnagar V.G.patel 9925212572 

 


