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સદંશે 

 
ી આર.બી.બારડ (IAS) 
 

  મહીસાગર િજ લાએ છે લા કેટલાક વષ  દર યાન િવિવધ કુદરતી તથા માનવ સ ત આફતોનો સામનો કય  છે. 

બદલાયેલ સમયમાં આપિ  યવ થાપન કામગીરીએ મા  ચોમાસાના ચાર માસ પુરતી મયાદીત રહી નથી. અવાર નવાર ાટકતી 

આપિ ઓ સામે ઝડપી િતસાદ આપવા માટે સુ ઢ માળખુ ંહોવુ ંઆવ યક છે. સાથોસાથ િજ લાની જોખમ પરેખાને અનુલ ીને 

સંકલીત માિહતી ઉપલ ધ હોવી તેટલી જ જ રી છે.  આ યોજનાનો હેતુ આફતોથી થતાં નકુશાનનો ઘટાડો કરવાનો તથા વરીત 

િતસદની યાને સરળ તથા ઝડપી બનાવવાનો છે. આપિ  યવ થાપન કામગીરીએ સતત યા છે. યારે આ યોજનાનુ ંસમયાંતર ે

અપડેશન કરવામાં આવ ેતે અં યત આવ યક છે.  

                 ધા છે ક,ે િજ લા આપિ  યવ થાપન યોજના-૨૦૨૧ મહીસાગર િજ લામાં આફતની પ રિ થિત પહેલા, 

દર યાન અન ેપછીની પ રિ થિતમાં િજ લા આપિ  યવ થાપન તં  અને િવિવધ ટા કફોસને આકિ મક સંજોગોમા ંઝડપી િતભાવ 

આપવા માટ ેમાગદશક પ િનવડશે.  

 

 આભાર સહ ......  

 

 

તારીખ:-  ૩૧/૦૫/૨૦૨૧                                                                                કલેકટર 
                                                                                                                                મહીસાગર,લુણાવાડા   
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કરણ ૧ 

તાવના :- 

ગુજરાત રાજય છે લા કેટલાક વષ થી અનેક કારની આપિ ઓનો સામનો કરી રહયુ છે. જેમાં ૨૦૦૧નો ભૂકંપ, ૧૯૯૮નું 

વાવાઝોડંુ અને ૧૯૭૮નંુ પુર મહ વના ગણાવી શકાય તવેી આપિ ઓ હતી. ૨૦૦૧ના ભયાનક ભૂકપં બાદ ગુજરાત સરકાર ેરા યમા 

આફતોન ુસફળ સચંાલન કરવા માટે એક સં થા થાપી છે. જે ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ા મડંળ (GSDMA)તરીકે 

ઓળખાય છે.  

છે લા દસ વષ મા આપિ  યવ થાપન લાન તૈયાર કરવા, લાગુ કરવા અને સમયાંતરે સધુારા વધારા કરવાની યા થઇ છે. 

ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ા મડંળનો ઉદેશ આયોજન, જોખમ અન ેિન:સહાયતાન ુઆંકલન, રી પો સ અને ઉપશમન 

(િમટીગેશન)ના પગલાઓના િવકાસના આયોજનમા સમાવેશ અન ે થાિનક વરાજની સં થાઓની ભાગીદારી વધારવાનો છે.આપિ  

યવ થાપન યોજનાની યા ા ય તરેથી શ  કરી ઉ રોતર તાલુકા અને િજ લા સિુધ મબ ધ કરવાની જ રીયાત જણાય છે. 

આપિ  યવ થાપન યોજનાને િજ લા તરે સધુારવાની આ પહેલથી આગળ જતા ા ય અને તાલુકા તરની યોજનાઓમા જ રી 

ફેરફાર સાથ ે ણયે તરની યોજનાઓને સસંુગત કરી શકાય. એ પણ િવચારાય ુછે ક,ે તાલુકા તરના આપિ  યવ થાપન યોજનાન ેએવી 

રીત ેતયૈાર કરવા જેથી ા ય તરના યોજનાની િવગતો ન ેતાલુકા તરે જોડી શકાય.  

આપિ  ગમે યારે ાટકી શકે છે. તે નાના પાયે અગર મોટા પાયે હોઇ શકે છે.આ સમયે ન માલ નું નુકશાન ઓછામાં ઓછંુ 

થાય ત ેમાટ ેસજજતા અન ેઆયોજનની જ ર પડેછે. એવું નથી કે કુદરતી આપિ ઓ આપણા માટે કોઇ નવી ક ેઅ ણી બાબત. છે. 

આ અગાઉના સમયમા ં પણ આપણે વઘતી ક ે ઓછી સફળતા સાથ ે આપિ ઓ નો સામનો કયાજ છે.પરંતુ ં ઇિતહાસ ઉપર નજર 

નાખીએતો ભુતકાળમા ંઆખીને આખી સં કિૃતઓના ઉ મૂલન થી માંડીને આવી ઘણી આફતોમાથંી ઘ ં બઘુ બચાવી લેતી આઘુિનક 

માનવ િત સમ  છે. કુદરતી આપિતઓ મોટા ભાગે સંપણૂ પણે કયારયે િનવારી શકાતી નથી.પરંતું તનેાથી થતી અસર તથા નુકશાનમા ં

ઘટાડો જ રથી કરી શકાય છે.  

હાલનો “ િજ લા આપિ  યવ થાપન યોજના-૨૦૨૧” ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન ધારો-૨૦૦૩ ,તથા આપિ  

ય થાપન ધારો-૨૦૦૫ અને સહયોગ નીિતના માગદશક િસ ધાંતોના સંદભ તયૈાર કરેલ છે.  

 

૧.૧ લાનનંુ આયોજન: 

 મિહસાગર લાનો આપિ  યવ થાપન લાન મુ ય ૧૧ િવભાગ અને પ રિશ -૧૨ મા ંવહચાયલેો છે. મુ ય િવભાગોમા ં

નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.  

 તાવના  ,સંક પના અને નીિત  

 જોખમ અને સંવદેનશીલતા પથૃકકરણ (HRVA) 

 પવૂ ચેતવણી, રાહત અને પુન :થાપન કામગીરી  
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આ યોજનામા ં વપરાયેલા શ દો યોગો, ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામંંડળ અિધિનયમમાં યા યાિયત કરેલ છે, અને 

વાપરેલ છે તે શ દ યોગોન ેસસંુગત છે.  

૧.૨  હતે ુ:  

આ લેખથી મિહસાગર િજ લામા ંઆપિ  યવ થાપન માટ ેજ રી આઘારભુત માિહતીની જોગવાઇ કરી છે. 

 િવિવઘ આપિ ઓ અંગે લાના નાગ રકો માટેના જોખમો અને સવંેદનશીલતા યા યાિપત કરી છે ,.  

 લામા ંસંભિવત આપિ ઓની અસર િનવારવા /ટાળવા અથવા તનેા શમન માટ ેઆવા પ કારોએ લેવાના પગલા ◌ં યા યાિયત 

કયા છે . 

 સહાયક યોજનાઓથી ચોકકસ આપિ ઓના િતભાવમા ંમુ ય અને સહાયક પ કારોની ભુિમકા અને જવાબદારીઓની િવગતો 

આપી છે  .આવી યોજનાઓ  

A. તાલુકા તરે. 

B. લામાં આવેલા મહ વના ઔ ોિગક થાનો માટ.ે ચોકકસ આપિ  િતભાવ કામગીરી કઇ રીત ે પણૂ થશ ે ત ે બાબતની 

માણભૂત સચંાલન કાયરીિત (SOP) મારફત િવકસાવવામાં આવલેી છે . 

૧.૩ સ ા મંડળ અન ેજવાબદારીઓ : 

લા માટેની જ રીયાતો અન ેગૌણ યોજનાઓ, સન ૨૦૦૩ના ગુજરાત આપિ  યવ થાપન સ ામંડળ અિઘિનયમના 

સ ાિઘકાર હેઠળ સદરહંુ અિઘિનયમથી કલકેટરન ેઆપિ ની અસરો ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના યાસોમા ંઅ ય પ કારોનો સહકાર 

અને સહાય સુિનિ વત કરવા માટ ેઅિઘકતૃ કરવામાં આવેલ છે. ખાસ કરીને કલેકટર અને સામ ય રીતે સરકારના સ ાંમડંળો, ગુજરાત 

રાજય આપિ  યવ થાપન, રાહત કિમશનરઅન ે જ ર જણાય ે અ ય હેર તેમજ ખાનગી પ કારોની સહાયથી લાને િતકળુ 

અસર કરતા જોખમો અનેઆપિ ઓના યવ થાપન માટ ેજવાબદાર છે. કલેકટર અન ે  અ ય પ કારોની ભુિમકા, જવાબદારી અને 

ફરજો અિધિનયમમાં િવગતવાર જણાવવામાં આવી છે અને તેને યોજનાના ભાગ પ ેગણવામાં આવ ેછે.   

૧.૪. આપિ  યવ થાપનની સકં પના : 

આપિ ઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાવાના પગલાનું અમલીકરણ અન ેઆયોજન.  

 આપિ  િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવાની  

 આકિ મકતા અને આપિ ઓ માટનેી સજજતાની  

 આપિ ની અસરોના મૂ યાકંનની  

 સંકટકાલીન સહાય,બચાવ અન ેઆપિ ના પુન:વસન  અને પુન:િનમાણની  

 તમામ કારના જોખમ યવ થાપન અને અિઘકા રતાના િવચારથી આપિ  યવ થાપન આયોજન અન ે યાસો માટેનો પાયો 

પરૂો પાડે છે. તમામ કારના જોખમ યવ થાપનમાં, લાન ે અસર કરતા સંભિવત તમામ જોખમો ટાળવા અથવા હળવા કરવા 

માટેના આયોજનની િવચારણા અને લવેાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

 અિઘકા રતા એટલ ેનાગ રકોના વન અને વનિનવાહને ખતરામાં મૂકે તવેા તમામ જોખમો અને આપિ ઓને પહ ચી 

વળવા માટે દરકે નાગ રકોન ેિશ ણ, તાલીમ અને સહાયથી સ મ બનાવવો. આવી અિઘકા રત એ આપિ ની તજવીજ કરવા માટનેી 
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સંપૂણ જવાબદારી કોઇ ય કતમા ંતબદીલી નથી પણ આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા માટ ેજ રી સાઘનો અને 

સહાય દરેક ય કત ઘરાવ ેછે તવેું સુિનિ વત કરવા માટેના અિંતમ યાસો છે.  

 

૧.૫    આપિ  યવ થાપનનો અિભગમ:-  

ગુજરાત સરકાર આપિ  યવ થાપન ય ે સવ ાહી અિભગમ ધરાવ ે છે. આપિ ની અસરો ઘટાડવાની કામગીરી બ ે િવ તૃત 

ે ોમા ંિવભા ત કરવામાં આવી છે.  

 તા કાિલક શ  થતી આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપિ ની ધીમી શ આત વખતે તેના િતભાવને વેગવાન બનાવવા 

માટે જ રી હોય તવેા આયોજન અને પગલાને કે માં રાખીન ેચેતવણી, સહાય અને પુન: થાપન  

 જોખમો અથવા તોળાઇ રહેલી આપિ ઓના કારણે અથવા અસરો, િનવારણ અથવા નાબદૂ કરવા માટે આયોજનો અથવા 

પગલાઓને કે માં રાખીન ેશમન, સ જતા અન ેિનવારણ. 

આપિ  યવ થાપનનો સમ  અભગમ ૬ (છ) ઘટકો પર આધા રત હોય છે. 

૧) જોખમો અન ેસવંેદનશીલતાનુ ચોકકસાઇપૂવક મૂ યાકંન (HRVA)  

૨) આયોજન અન ેસાધનોની પયા ત ફાળવણી 

૩) મતા િનમાણ અને તાલીમ 

૪) પયા ત ાિ ત થાનોની જોગવાઇ  

૫) સામા ય ભુિમકા અને જવાબદારીને (સામા ય રીત)ે અનુ પ હોય તેવી આપિ  યવ થાપન ભુિમકા અન ેજવાબદારીની સ પણી 

અન.ે 

૬) આપિ  યવ થાપન ઉ ેશોને પ રપૂણ કરવા માટેનુ િવિભ ન કાનુની અને કાયલ ી યવ થાતં નો ઉપયોગ.  

૧.૬ નીિત અને જવાબદારીઓ :-  

૧.૬.૧ ચતેવણી, સહાય અન ેપુન: થાપન:-  

   ચેતવણી, સહાય અને પુન: થાપન પગલાનો યયે આપિ ને લીધે નમાલની હાની અને હાડમારી ઘટાડવાનો છે. લા 

તરના આયોજન અન ે માણભતુ સચંાલત કાયરીતી (SOP) હાિન અને હાડમારી િનવારવા અથવા ઘટાડાવા માટે ચેતવણી, સહાય અને 

પુન: થાપન સહાયની શકય એટલી સરળ જોગવાઇ કરી છે.  

   પવૂ ચેતવણી, સહાય અને પૂવવત િ થતી માટેનુ કે બદ ુ લા કલેકટર છે, જે લાની અંદરના આવા યાસોમા ં

દશાસચુન અને સંકલન કરતા હોય છે. લેકટર ચેતવણી, સહાય અને પવૂવત િ થિતનુ સંકલન કરવા માટે આસપાસના લા, ગુજરાત 

રાજય આપિ  યવ થાપન સં ામંડળ ( .એસ.ડી.એમ.એ) અને મહેસુલી િવભાગ સાથ ેએવી વૃિતઓને સકંલન માટે જવાબદાર છે,  
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   કલેકટર, આપિ ના સમયગાળામા ંસહાય, પવૂવત િ થિત અને પુનવસન માટેની લાબંા ગાળાની યોજનાઓ િવકસાવવા માટે 

પણ વધ ુ જવાબદાર છે. આવી યોજનાઓમા ં ભિવ યની આપિ ઓની અસરો ઘટાડવા માટેના અન ે નીિત અન ે અમલીકરણ અનુસાર 

ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સં ામંડળ સાથેના સંકલનના પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  

૧.૬.૨  શમન, સજજતા અન ેિનવારણ:-  

   શમન, સજજતા અન ેિનવારણ પગલા આપિ ની સંભિવતતા ઘટાડવા (જોખમ અ પીકરણ) માટે અથવા શકય આપિ માંથી 

ઘારેલા નુકશાનન ુ માણ (સવંદનશીલતા અ પીકરણ) માટે આપિ ની અગાઉથી જ લેવાના હોય છે. સંવદનશીલતા ઘટાડવાની બાબતને 

ખતરા અ પીકરણ કરતા પણ વધ ુઅ તા આપવામા ંઆવે છે. લામા ંખતરો અને સવંદેનશીલતા ઘટાડવા માટે ચાર યવ થાતં  (એક 

અથવા ચાર) રાખી શકે છે.  

I. લામા ંશમન, સજજતા અન ેિનવારણ રોકાણ માટેન ુલાંબા ગાળાનુ આયોજન  

II. િવિનયમો ખાસ કરીને બાંધકામ અને સલામતી િનયમો અન ેજમીન ઉપયોગ લાનની અમલ બજવણી  

III. િવકાસ યોજનાઓની સમી ા અન ેમૂ યાકંન, જોખમો અને સવંદનશીલતા ઘટાડવા માટેની રીતો નકકી કરવા માટેની વિૃતઓ  

IV. ચેતવણી, રાહત અને પૂવવત િ થિત સહાયની જોગવાઇ સિહત  મતા િનમાણ અને જોખમો તેમજ સંવેદનશીલતા સામા ક 

તર ેઓળખી કાઢવા.  

A  કલેકટર, િજ લા િવકાસ અિધકારીની સહાય લઇને ઉપર જણાવલેા યવ થાતં નો ઉપયોગ કરીન ેશમન, શજજતા અન ેિનવારણને 

લગતી િવકાસ યોજનાઓ અને વિૃતઓ માટે જવાબદાર છે.  

B. જોખમ અને સવંેદશીલતાની વચગાળાની આકારણીના આધારે, શમન, સજજતા અને િનવારણ માટે લો નીચેના ે ો પર 

યાન કે ીત કરશે.  

 વનજ રી પુરવઠા પ તી પનુ: થાિપત કરવ.ુ (પાણી,વીજળી અન ેસંચાર યવ થા)  

 આરો ય સંભાળ, સવલતો, શાળા અન ેર તાઓ પર આપિ ની અસરો ઘટાડવી.  

 પરુ સંભિવત િવ તારોમા ંસવંદનશીલતા ઘટાડવી. 

 વાતથી થતી સંવદનશીલતા ઘટા વી.  

 

૧.૭. યોજના તયૈાર કરવા બાબત અન ેસઘુારણા    

લા કલેકટર, િવભાગ અને લામાંની બી  સં થાઓના સહયોગથી, લા આપિ  યવ થાપન યોજના તયૈાર કરવા માટે 
અને તેમા ંસુઘારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર છે. 
 કોઇ જોખમમા ંમહ વના ફેરફાર થાય યારે. 
 કોઇ મોટી આપિ  બાદ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી, અથવા 

 યોજનામાં યા યા કરલેી સં થામાં મહ વનાં ફેરફાર અથવા કાયિવશષે દળ (Task Force) ના ાથિમકસ યોની જવાબદારીમા ં

થતા મહ વના ફેરફાર થાય યાર.ે 
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કરણ-૨ 

સંકટ, જોખમ,િન:સહાયતા અન ે મતા આકંલન (HRVA) : 

દરેક આપિ મા સંકટ, જોખમ, િન:સહાયતા, મતાઆંકલન (HRVA)માં િવિવધ આપિ  માટે જોખમ અને િન:સહાયતાનંુ  

સંકિલત આંકલન હોય છે. આ માિહતીમાં ઘ ં રસ દ િવ લેષણ હોય છે, જેમાં જોખમ સંભિવત થાન અને માળખાં કયા છે? અને 

જોખમ સંભિવત લોકો કોણ છે ? ઉપરાંત કયા લોકો આપિ  ત નો સામનો કરવા સ મ છે. િન:સહાયતા આંકલનમા ંઆ થક-સામાિજક 

િન:સહાયતા, રહેણાંકના અસલામત આવાસો, પયાવરણની િન:સહાયતા વગેરેનો સમાવેશ થાય. 

સંકટ, જોખમ, િન:સહાયતા, મતા(HRVA) આંકલનમા સસંાધનોની સુિચ, પવુ તયૈારીની યવ થા, સંચાર યવ થા, 

ગોડાઉન, પ રવહન, આરો ય, ફાયર ટેશન, વાવાઝોડામા રહવેાની સલામત જ યાની િવગતો હોય છે. ઉપરાંત ઇમરજ સી રી પો સન ે

અસરકારક બનાવવા માટે િજ લામા કાયરત વિૈ છક સં થાઓ અન ે વયં સવેકોની સિૂચ હોય છે.  

 

૨.૧ આપિ  આકંલન, આપિ  નો ઇિતહાસ:- 

મહીસાગર લાના તમામ તાલુકા ભુકંપ ઝોન-૩ માં સમાિવ  ટ છે. જે ભુકંપ માટેની સંવેદનશીલતા દશાવે છે. ૨૦૦૧ મા ં

ભૂકપંની અસરો અ ેના  લામાકંોઇ પણ અસર જોવા મળી ન હતી. 

૨.૨ પરુ સભંિવત જોખમી થાન :-- 

 

આ  લામાંથી ૦૮ નદી પસાર છે. આ િજ લામાં મહી નદી અને પાનમ નદી એમ બે મોટી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે અન ે

મહી નદી પર કડાણા ડેમ તથા પાનમ નદી પર પાનમ ડેમ બાંધવામા ંઆવેલા છે. 

જો રાજ થાનમાં ઉપરવાસમા ં વધાર ે વરસાદ પડ ે તો ડેમમાથંી પાણી વધાર ે છોડવામા ં આવ ે કે પછી વધાર ે વરસાદ પડવાથી સામેલ 

પ રિસ  ગામોમા ંપુરની િ થિત િનમાણ થઇ શક ેછે. ગામોના નામ પ રિશ -૩ (પાના નં- ૫૨)   મા ંસામેલ છે. 
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સંભિવતજોખ
મી થાન 

થળ જવાબદારિવ
ભાગ 

જોખમી 
ગામોની 
સં યા 

જોખમી 
ખેતી 

િવ તાર 
(હ.ે) 

કુલવ તીને
જોખમ 

કલુપશુઓને
જોખમ 

િવિવધ ડેમો  કડાણા અને પાનમ ડેમના ન ક ના 
ગામો તથા નદી કનારાના ગામો  

સચાઇ 
િવભાગ 

૧૩૪ ૧૨૦૦ ૧૦૦૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦ 

 

૨.૩ વાવાઝોડુ :- 

મહીસાગર િજ લાના ગામોમા સિંભવત િવ  તારમા ં ચોમાસા પહેલા અને પછી વાતાવરણમા ં ૫૦ થી ૭૦ કલાકની ઝડપ ે

૫વન ંકાવાની શકયતા રહેલી છે. ડીઝા  ટર કેલે  ડર માણે મે થી નવે  બર મિહનાઅઓ વાવાઝોડા સામેની તૈયારીના છે.  

 

નબળા બાંઘકામોન ેથયેલ નકુશાન જ  (ખાસ કરીને નબળા તથા જોડાણવાળા છત) માલ િમલકતોના બાઘંકામને થઇ નકુશાન 

પાછળનંુ મૃ  ય ુ કારણ બને છે. રહેઠાણોના બાંઘકામને થયેલ નુકશાની જ નહાિનમાં પરીણામે છે. માહે મે-૨૦૨૧ માં તૌ ત ે

વાવાઝોડામાં મહીસાગર િજ લામા ંનાનુ મોટુ નુકશાન પામેલ હત.ુ 

 

૨.૪ ભકૂપં  :- 

ભુકપંની આગાહી શકય નથી તેથી તેની િત તા અન ે નુકસાની અંગેનો અંદાજ મારી શકાય નહી તથેી આ બાબત ે વધુ 

કાળ /તકેદારી લવેાય તે જ રી છે. મહીસાગર  િજ  લોએ ભૂકંપના ઝોન-૩ સમાિવ  િજ  લો છે.  
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ભૂકપંના દિ કોણથી જોઇએ તો િજ  લામાં શહેરી િવ  તારોમા ંપાકા અન ેબહુમાળી મકાનો અ તી  વ ઘરાવે છે. અન ે ા  ય િવ  તારોમા ં

પાકા અન ેબહુમાળી મકાનો ઓછા અને ખાસ કરીન ેસીમે  ટ,માટી અને લાકડાના કાચા મકાનોની બાઘંણી મોટા માણમાં જોવા મળે 

છે. આમ ભૂકંપના સદંભ શહેરી િવ  તારોમાં ા  ય િવ  તારો કરતા ંવઘારે અસર  ત થવાની શકયતાવાળા જણાય છે. જો સમુદાયના 

લોક ભૂકં૫ પવૂ, દર  યાન અને પછી આયોજન બ  ઘ રીતે બાંઘકામ ભૂક૫ં સામે ટકી શકે તવેી ટેકનોલો  રેક ોફીટ ગ બાકંકામથી 

બનાવવામાં આવ ેતો નુકશાનના અસરો ઓછી  કરી શકાય છે.  

૨.૫ દુ કાળ  :- 

 મહીસાગર  લામા ં સરરેાશ ણ થી પાંચ વષમાં એકાદ વષ દર  યાન સતંરામપુર, કડાણા, ખાનપુર, િવરપરુ અન ે

બાલાિસનોરના સરહદી તાલુકાઓમાં ઓછા વરસાદને લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે.  

સન ે૨૦૧૫ ની વષાઋતુ દર  યાન વરસાદ ઓછો પડેલ હોવાથી આમ, તાલુકામાં કુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી નીચે મુજબના 

તાલુકાઓમાં પાણીની અન ેઘાસ ચારાની સમ યા આવી હતી  

સંતરામપુર કડાણા 

ખાનપુર  િવરપુર 
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૨.૬ સનુામી : 
             સુનામી એ અસાધારણ ાકિૃતક ઘટના છે. સુનામી ન ેઘણીવાર ભરતીના મો ં કહેવામાં આવે છે. પરંત ુ ખરેખર સુનામીને 
દુિનક સામિૂહક ભરતી સાથે કોઈ જ સંબધં નથી. 
 

 

 
ખરેખર તો  સુનામી  ખુ  લા સમુ માં કલાકદીઠ સરેરાશ ૪પ૦ ( અન ે૬૦૦ ) માઈલ સુધીની ઝડપે વાસ કરતા ંમો ની હારમાળા છે. 
સુનામી મોટે ભાગેસમધુના તળીયે ભૂકંપની  અસરથી પદેા થાય છે. ૬.પ થી વધુ મે નીટયુડ (તી તા) ધરાવતા ભૂકંપ સુનામી પેદા કરવા 
માટે િનણાયક ગણાય છે. 
 

૩. એચ આર.વી.એ માટનેી પ  ઘિત (HRVA):- 

એચ.આર.વી.એ માટે િવિવઘ સદંભનો ઉપયોગ કરવામાં આ  યો જેમાં વી.ડી.એમ.પી., ટી.ડી.એમ.પી.. એસ.ડી.આર.એન 

અને અ  ય િવભાગોના રી  પો સ  લાનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ  યા છે. આ ઉપરાંત .એસ.ડી.એમ.એ ની વેબસાઇટ ઉપર ના ડેટા 
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મેળવવામા ંઆ  યા છે. તાલુકા  લા  તરેની િવિવઘ મીટ ગો દર  યાન ચચા િવમશ  વારા પણ િવ લે  ણ માિહતી એક ીત કરવામા ં

આવી. છે.  

૪. મતાઓનું િવ લષેણ ,જોખમ અન ેસવંદેનશીલતા વગ કરણ :- 

 જેમાં આપિ  ખતરો તોળાઇ રહલેો હોય એવા અનેક જોખમોનો સામનો મહીસાગર  લો કરે છે. જોખમ અને સંભિવત 

અસર (સવંેદનશીલતા) જ ખરેખર આવા જોખમોમાથંી પેદા થતા હોય છે જે સમ  રાજયને અસર કરતી ઘટનાએ કરતા પણ એકાદ 

ગામ માટે થતી નાની ઘટનાની અસરની મા ા વઘારે થાય છે. નીચે દશાવેલ કો કમાં મહીસાગર  લાના જોખમો, ખતરા અને 

આપિ ની અસરના િવ લષેણના પ રણામોનો ટુંક સાર દશાવવામા આ  યો છે. આ િવ લષેણના આંકડા એવુ ંદશાવ ેછે. ક,ે મહીસાગર 

 લા  તર ેકરવાના આપિ  આયોજનમાં ઘરતીકંપ અન ેપરુ માટેના કાયલ ી િતભાવ તરફ  યાન થમ કે  ીત કરવું જોઇએ આવી 

ઘટના માટેનો કાયલ ી િતભાવ પુર,વાવાઝોડા અને બંઘ તટૂવાની ઘટનાના િતભાવ સાથ ે સંકળાયેલો છે. આપિ ની આવી 

ઘટનાઓના ચોકકસ િતભાવનો આગ, ઔ ોિગક અક  માતો, મહ  વના આંતરમાળખાની િન  ફળતા અને મકાન તૂટી પડવાની ઘટનાઓ 

પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. દુ  કાળ, ભૂકપ તથા પરુ જેવી ઘટના માટે ખાસ યોજનાઓ અિ  ત  વમાં છે. રાસાયિણક અને ઔ ોિગક 

અક  માતોની તજવીજ કરવી અન આવા જોખમો િનવારણ માટે અથવા તેન ેલગતી જ રી ટેકિનકલ કાયવાહી પર  યાન કે  ીત કરવાની 

આવ  કતા રહી છે.  

૫. સસંાઘનોનુ ંિવ  લષેણ: 

 લામાં િવિવઘ આફતો દર  યાન િતસાદ આપવા માટે િવિવઘ કારના બચાવ સાઘનોની જ રીયાત પડતી હોય છે. જે 

ભૂકપં આગ, પૂર, આક  માત, વગેરે જેની આફતો દર  યાન અ તન અને સ મ સાઘનોની ઉપલ  ઘીની િવગતો પ રિશ  ટ– ૪ (પાના 

નંબર -૫૮) થી સામેલ કરેલ છે.   

૬. મતા િવ લષેણ  :- 

પરુ, વાવાઝોડા સામનેી મતાઓની સૂિચ : 

મ િવગતો સં યા 

૧ જોખમી ગામો (પ રિશ  ટ-૩, પાના નબંર -૫૨ )  ૧૩૪ 

૨ સરકારી ઘાસચારા સ લાયર ૦૦ 

૩ અ ન જ થો (સ તા અનાજની દકુાન)  ૩૨૩ 

૪ મશીન બોટ ૦૨ 

૫ સાદી બોટ ૦૦ 

૬ બોટ ઓપરેટર ૦૪ 

૭ લાઇફ જેકટે ૧૨૬ 

૮ ર ગો ૧૦૯ 
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ભકૂંપ સામ ે મતાઓની સિૂચ     

મ  િવગતો સં યા 

૧ ભકૂંપ સભંિવત ગામ  ૦ 

૨ અ ન સ લાયર સ તા અનાજની દકુાન ૩૨૩ 

૩ ડ પર ૬૬ 

૪ આરો ય સબ સે ટર  ૨૨૪ 

૫ ાથિમક આરો ય કે  ૩૫ 

૬ સામિુહક આરો ય કે  ૦૮ 

૭ સબ ડ ીકટ હોિ પટલ  ૦૧ 

૮ િજ લા િસિવલ હોિ પટલ  ૦૧ 

૯ ખાનગી હોિ પટલ  ૧૩ 

૧૦ ખાનગી લબેોરેટરી   ૨૨  

૧૧ પો ટમોટમ યિુનટ  ૨૫ 

ઉપરના આંકલનમા ંએ જોવા મળ ેછે ક,ે પરપંરાગત રીતે સંભિવત સંકટો જેવા કે, પરુ, વાવાઝોડ ુઅને ભૂકંપ માટે તાલુકા થળે કુશળ 

માનવ સંપદા, યં ો અને સંસાધનો ારા મતા િવકાસના યાશો ગિતમા ંછે.   

લોકોની પરપંરાગત રીત ેઆપિ નો સામનો કરવાની મતા : 

મ  આપિ   પૂવ ચતેવણી પવૂ તયૈારી શ આતનો રીસપો સ 

૧ પુર સમદુાય વારા પાણીના તર 

પર નજર રાખવી 

નિ ક કરેલા ચા થળ ે થળાંતર  

અને બચાવ ટુકડીઓની તયૈારી 

શોધ અને બચાવ, ાથિમક 

સારવાર 

૨ વાવાઝોડ ુ અગરીયાનોન ે રણમા ં ન જવા ં

ણ કરવી.  

સલામત થળની ઓળખ, 

થળાંતર 

શોધ અને બચાવ, ાથિમક 

સારવાર 

૩ ભૂકંપ ના સલામત થળની ઓળખ શોધ અને બચાવ, ાથિમક 

સારવાર 

૪ દુ કાળ પંચાગના આધાર ે વરસાદનુ ં

આંકલન, જેઠ મિહનામાં પવન 

અન ે વાદળની દશા અન ે

ગિતના આધાર ેઆંકલન 

ઘાસચારા અને અનાજ સં હ, 

કુવા અને તળાવ પાણીના 

વપરાશના િનયમ ઘડવા,   

પાંજરાપોળ, પરબ અન ે

ઘાસચારા ડેપો શ  કરવા 

૫ ઓ ોિગક 

/કિેમકલ 

આકિ  મક હોય છે.  લોકોન ેસલામત  થળ ેખસી જવા 

તાકીદ કરવી.  

એન.ટી.ડોટસ/ ાથિમક 

સારવાર 
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૭. HRVA િવ  લેષણ અંગેની ભલામણો : 

 મહીસાગર  લામા ંજોવા મળતા ંજોખમો સામે પૂવ તૈયારી અને જોખમો સામે િતસાદ આપવા માટેની મતા પર િવશષે 

 યાન આપવાની જ રીયાત છે. મહીસાગર  લો જયારે ભૂકંપ ઝોન-૩ માં સમાિવ  ટ છે.  યાર ેતેના મકાનો અને અ  ય બાંઘકામ ભૂકપં 

િતરોઘક બને તે પણ જ રી છે. મહીસાગર  લામાં પરુ સામ ે િતસાદ આપવા માટેના સાઘનો તથા માનવ સંસાઘનો ની ઉણપ વતાય 

છે. જે તતા તરફ કામ થાય ત ેજ રી છે. આ ઉપરાંત જન સમદુાયમા ંપવૂ તયૈારી અંગે િવિવઘ મા  યમો થકી સમજ િવકશ ેત ે કારેના 

યાશો આવકાય છે. ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન મંડળ ારા રાજયમાં અમલી બનેલ આફત જોખમ  યવ  થાપન કાય મ 

અ  વય ેયોજના તૈયાર કરવા લ ી, મતાવધનલ ી તથા જન ગૃિતલ ી કામગીરી અમલમાં છે.  
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કરણ- ૩ 

આપિ   યવ  થાનુ ંમાળખંુ રાજય અન ે  લા ક ાએ : 

 

 

 

 

 

 

 

State Disaster Response  Structure 
માહીતીનુ આદન દાન- ચેતવણી 
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ી ીકટ ાયસીસ મનેજેમે  ટ ગપૃ મહીસાગર:- 

 

 

 

 

 

અ

ન ં

નામ હો ો ડીસી  હો ો ઓ ફસ મોબાઇલ 

૧.

  

ી.આર.બી.બારડ  િજ લા કલેકટર  ચેરમેન  ૦૨૬૭૪- ૨૫૦૬૬૪ 

૨૫૦૬૬૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૯૩૬ 

૨.

  

ી.ક ેડી લાખાણી  િજ લા િવકાસ અિધકારી 

  

વાઇસ ચરેમેન  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫  ૯૯૭૮૪૦૫૯૮૦ 

૩.

  

ી  આર.પી.બારોટ  એસ.પી.  સ ય  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૮૦૫  ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭ 

૪.

  

ી.જે કે દવ  િનવાસી અિઘક કલકેટર 

(ઇ.ચા)  

 કિ  વનીયર   ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૫  ૯૭૨૭૭૬૩૯૫૦ 

૫..

  

ી. એચ.ટી. મકવાણા ડે યટુી કલેકટર  સ ય  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૬૩ ૯૪૦૯૧૪૨૪૦૪ 

૬.

  

ીમતી સી.એન.ભાભોર નાયબ િજ લા િવકાસ 

અિધકારી 

મે બર સે ેટરી  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૬ ૯૪૨૮૪૪૬૨૪૪ 

૭.

  

ી િવકાસ પટેલ મામલતદાર ડીઝા ટર  સ ય  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૬૬૬  ૯૯૯૮૦૫૯૯૦૧ 

૮.

  

ી સંજય શાહ સહાયક િજ લા માિહતી 

અિધકારી  

સ ય  ૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૫૧ ૯૮૭૯૯૬૧૪૪૧ 

૯.

  

ી.એસ.બી.શાહ  િજ લા મુ ય આરો ય 

અિઘકારી  

સ ય  ૦૨૬૭૪-૨૫૨૭૦૨ ૭૫૭૩૦૦૬૯૭૮ 

૧૦

  

ડો. જે ક ેપટેલ સીવીલ સજન  સ ય  ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૦૮ ૬૩૫૧૨૫૭૩૪૮ 
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 લામા ંઉપલ  ઘ ફાયર ઇમરજ  સી સલે ની િવગતો:- 

અ.નં નામ હો ો ઓ ફસ મોબાઇલ નં. 

૧ ી ણવ ચૌધરી  મુ  ય અિઘકારી નગરપાિલકા, લણુાવાડા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૦૬ ૯૯૭૮૯૨૦૯૭૧ 

૨ ી. દપ સહ હ ઠલા  મુ યઅિધકારી ી નગરપાિલકા સતંરામપરુ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૫૫ ૯૭૨૪૧૧૧૦૦૧ 

૩ ી ભ ેશ પટેલ  મુ  ય અિઘકારી નગરપાિલકા, બાલાિસનોર ૦૨૬૯૦-૨૬૬૧૮૮ ૮૧૨૮૮૮૭૨૭૧ 

 

િજ લામા ંઉપલ ધ આકિ મક સવેાઓની િવગતો:- 

થળ સંપક નંબર સપંક યિ ત 

ડીટવાસ  ૭૫૭૩૦૧૪૨૬૭ 

ી ભુપે  સઘ 
(ઇમરજ સી મેનેજમે ટ એિ ઝ યુ ટવ-૧૦૮ )  

૯૯૦૯૬૩૬૧૦૮ 

સંતરામપુર ૯૫૩૭૩૦૯૧૨૬ 

કડાણા  
૭૫૭૪૮૯૩૦૨૭ 

 

ગોધર  ૭૫૭૩૦૪૧૯૮૬ 

વડાગામ  ૯૬૮૭૬૮૪૩૯૦ 

લુણાવાડા  ૮૨૩૮૦૯૩૫૧૪ 

વરધરી ૯૬૮૭૬૮૧૩૦૪ 

કોઠંબા ૮૨૩૮૦૧૬૭૨૯ 

બાલાિશનોર  ૭૦૬૯૦૭૧૬૨૩ 

િવરપરુ 
 

૯૭૧૨૯૦૧૪૮૪ 

બટકવાડા  ૭૦૬૯૦૮૩૧૨૬ 

પાંડવા 
 

૯૦૯૯૩૫૮૧૪૬ 
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 લામા ંઉપલ  ઘ આરો  ય ઇમરજ  સી સવલતો:- 

તાલુકો  ૦૬  

આરો  ય સબ સે  ટર  ૨૨૪ 

 

 

ાથ મક આરો  ય કે    ૩૫  

સામુહીક આરો ય કે   ૮  

સબ ડિ ક હોિ  પટલ  ૧ સંતરામપરુ  

 લા િસવીલ હોિ  પટલ  ૧ લુણાવાડા  

મેડીકલ કોલજે  ૦  

ખાનગી હોિ  પટલ ૧૩  

ખાનગી લેબોરેટરી  ૨૨  

પો ટમોટમ યિુનટ  ૨૫  

CMTC/NRC ૬  

આગાહી અને પવૂ ચતેવણીની સં  થા  યવ  થા:- 

ઘટના િનયં ણ સચંાર તં : 

કોઇ૫ણ આ૫િ ના અસરકારક િનયં ણ માટે સચંાર યવ થા અ યતં મહ વની બાબત બની ય છે. આ૫િ  દર યાન 

આ૫િ  યવ થા૫ન ટીમ વારા અપનાવવામા ંઆવતી સંચાર યવ થા ણાલી નીચ ેઆપેલી છે.આપિ ના પ રણામે કે તેની અસરને 

લીઘે કોઇ સંચાર યવ થા આંતરમાળખુ ંખોરવાઇ ય/તુટી પડે તવેા સજંોગોમાં, દૂર સંચાર કાયિવશેષદળનું નતેૃ વ લેતી ય કત, આપિ  

યવ થાપનની અસરકારક કામગીરી માટ ે ખલેલ ક ે અવરોઘ વગરની સંચાર યવ થા સિુન વત કરવા માટે આવી સવલત કે આંતર 

માળખાનુ તા કાિલક પુન: થાપન સુિનિ વત કરશ:ે 

એકીકતૃ રે ડયો સંચાર યવ થા (િસ થેસાઇઝડ રે ડયો કો યિુનકેશન) 

 ટેલીફોન 

 તમામ િનયં ણ ક  ખાતે ટેલીફોન પરૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 

 વૈકિ પક સંચાર યવ થા 

         સંચાર યવ થા સવલત/સચંાર યવ થા આંતરમાળખું તટૂી પડવાને લીઘે તમામ યવ થા સવલત અને સંચાર તં  ઠ પ થઇ ય 

એવી પણ પ રિ થિત ઉભી થવાની સંભાવના હોય છે. સંચાર યવ થા ખોરવાઇ ય તવેા સંગે આવી સંચાર સવલત/આંતરમાળખુ ં
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કાયરત બને તે રીતે પુન: થાિપત થઇ ય યાં સુઘી પ રિ થિતની ગંભીરતાને લ માં લઇને નીચેની વૈકિ પક યવ થાનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવશે . 

 સેટેલાઇટ સંચાર યવ થા :  

એક વખત તમામ સંચાર યવ થા ખોરવાઇ ય કે તરતજ સેટેલાઇટ સંચાર યવ થા સતત ચાલુ કરી દેવામા ંઆવશે.  

આગાહી અને પૂવ ચતેવણીની સં થા યવ થા :- 

 ચેતવણી એ આપિ  પહેલાની પવૂ તૈયારી સાથ ેસંબોિધત છે. આવનારી આફત પહેલા તેની સંભાવના ઓ િવષ ે ણકારી મળ ે

તો આકિ મક આવી પડેલ આફતમાંથી બચી શકાય અને નમાલનંુ નકુશાન ઓછંુ થાય છે. ી ી ટ ઓપરેશન સે ટર કલકેટર કચેરી 

મહીસાગર ખાતે સતત ૨૪ કલાક કં ોલ મ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ કારની આફતો પહલેાં સમયસર ચેતવણી વારા 

નુકશાનની શકયતામા ઘટાડો કરવાનો છે. િજ લામા ંકોઇ પણ થળે અને સમયે ઘટતી કોઇ પણ કારની ઘટના –દુઘટના સામે િતસાદ 

યાન ેવગે મળે રાહત બચાવની કામગીરી િવના િવલબંે આરંભી શકાય તમેજ િજ લા તાલુકા તરેના સંબોિધત તમામ અિધકારી ીઓ 

સાથે જ રી સકંલન રાખી શકાય અને વરીત અમલવારી હેત ુજ રી સંકલન માટેની આ યવ થા છે.  

વષાઋત ુદરિમયાન પરુ ક ેઅિતભારે વરસાદની પ રિ થિતમા ંપહ ચી વળવા હેતુ તાલુકા તરે આગોતરા આયોજન અને પૂવ 

તૈયારીના ભાગ પ ેતાલુકા તરે કં ોલ મ ૧ જુનથી શ  કરવામા ંઆવે છે. જયાંથી ામ તરે ચેતવણી અને સંદેશા યવહારની કામગીરી 

હાથ ધરવામા ંઆવે છે. આ દરિમયાન તાલુકા તર ે થાિનક ક ાએ તાલુકા આપિ  યવ થાપન યોજના તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે જેમા ં

થાિનક સંસાધનોની ઉપલ ધી શોધ અન ેબચાવ અન ે રાહત કામગીરીની યૂહ રચના, મહ વના નંબરોની સુચીનો સમાવેશ કરવામા ં

આવે છે. વધુમાં આ સમ  યોજનાનું એસ.ડી.આર.એન પર પણ અપડેશન આ ગાળામાં પુણ કરી લવેામાં આવે છે.  

આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી યારે થા નક વિહવટી તં ની આત રક સકંલનની ચકાસણી હેત ુમોક ીલન ુ

આયોજન સમયાંતર ેકરવામા ંઆવ ેછે અને તે દરિમયાન જણાતી ખામીઓ િતઓની સિમ ા કરી ભિવ યમા ંતે પુનરાવ તત ન થાય ત ે

માટેની કાળ  રાખવામાં આવે છે.  

કોઇ પણ આપિ  રોકી શકાતી નથી પરંત ુતેની સામેની પુવતયૈારી અને સજજતાથી તેની ભયાનક અસરો તી તામા ઘટાડો 

જ ર કરી શકાય છે. વળી આફત સામ ેપવૂ તયૈારી એ જ એકમા  િવક પ હોવાથી થાિનક સમદુાયમાં મતા વધન થાય તે જ રી છે.  

જે અ વયે ગુજરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ાંમડંળ વારા અમલી બનેલ આફત જોખમ યવ થાપન કાય મ થકી સમદુાય તરે 

િવિવધ સમહુો માટે તાલીમ કાયકમોનુ આયોજન કરવામા ંઆવ ેછે. આ ઉપરાંત સમયાંતર ેઆફત સામે વ તૈયારીના િવચારને િવિવધ 

મા યોમો થકી જન ગૃિત લ ી િવિવધ કાય મો વારા લોકો વ ચે પહ ચાડવામા ંઆવે છે.  

આ ઉપરાંત સંબોિધત િવભાગો જેવા કે પોિલસ, પચંાયત, માગ અને મકાન, વન િવભાગ, િશ ણ, આરો ય વગેરેને જ રી 

સંકલનમાં રહી કામગીરી કરવા માટે સિુચત કરવામા ંઆવ ેછે, તાલુકા તર ેતા કાિલક િતસાદ માટ ેલાયઝન અિધકારી ીઓની િનમ ક 

કરવામા ંઆવે છે. તમામ લાયઝન અિધકારી ીઓને આપિ ના સમયે સ ગ અને સતક રહેવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

તાલુકા તર ેઉપલ ધ કરવામાં આવેલ શોધ અન ેબચાવના સાધનો લાઇફ જેકેટ, લાઇફ ર ગ, રોપ, જનરેટર, તેમજ વરસાદ 

માપક યં ને કાયાિ વત િ થિતમાં હોય ત ેમાટે તેની મામલતદાર ીઓ વારા ભૌિતક ચકાસણી કરી લેવામા ંઆવે છે.  
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રાહત એ આફત દર યાન તથા આફત ાટ યા બાદ નો તબ કો છે. આફતિથ થયેલ નુકશાનના કારણે ય કત માનિસક, શા રરીક 

તથા આ થક રીત ેભાંગી પ યો હોય છે. જે યિ ત અથવા સમુદાય ને સમાજમાં ફરીથી તે પગભર થઇ શકે તે માટે સરકાર ીની વારા 

લેવામા ંઆવો િનણય સવ પરી છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

23 
 

કરણ- ૪ 

રોકથામ અને ઉપશમન કાયયોજના (Prevention and Mitigation Measures) : 

િજ લામા ં આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે રોકથામ અન ે ઉપશમન ની કામગીરી અન ે િબન માળખાગત કાય  કરવા. 

માળખાગત કામમાં બાંધકામ અન ેઆનુસંિગક કામગીરી જે જોખમ હળવુ કરવામાં મદદ કરે છે.  િબન માળખાગત કાય માં જન ગૃિત, 

મતાવધન, યવહારમાં બદલાવ, સલામતીના િનયમો ઘડવા અને લાગૂ કરવા જેવા કાય  કરવા.માં આવે છે.  

ઉપશમન(મીટીગેશન)ના કાય  નીચે મુજબ જે બે કારના છે. 

 માળખાગત કાય  : થળ પર બાંધકામ અને એ નીયર ગ, ભૌિતક કામ. 

 િબન માળખાગત કાય  : અ યાસ, સંશોધન, િનયમો, નીિતઓ, મતાવધન, જન ગૃિતલ ી કામગીરી. 

દરેક િવભાગ પોતાની કાય યોજનામાં આવા કાય  સમાિવ  કરે તેનંુ સંકલન અમલ કરનાર કરી શક.ે આવા કામોની વા ષક સમી ા કરી 

તેમાં જ રી સધુારા વધારા કરવામા ંઆવશે.  

 પરૂના ઉપશમનમાટ ેમાળખાગત પગલાઓં :-  

ટા  ક વૃિત  અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ 

પણૂ કરવાની 

તારીખ 

મરામત, સાફ 

સફાઇ  

વરસાદના પાણીના િનકાલ માટે ગટર, 

ેનેજ અને કેનાલની મરામત કરવી 

નગરપાિલકા, ગુ.પા.અને 

ગ.  ય.બોડ નમદા િવભાગ, 

માગ અને મકાન.  

મે-૨૦૨૧ જુન – ૨૦૨૧ 

તાલીમ ારા 

કુશળતા 

િવકશાવવી  

 વય ંસવેકો અન ેતરવયૈાની  તકનીકી 

કુશળતાઓ માટે ખાસ તાલીમ આયોજન 

કરી મતા વઘન કરવું અને કુશળતા 

િવકશાવવી   

ડી.ડી.એમ.સી 

, .એસ.ડી.એમ.એ  

નગરપાિલકા, પોલીસ, અને  

એિ લ-  ૨૦૨૧ માચ- ૨૦૨૨ 

આપિ  

 યવ  થાપનને 

મુ  ય વાહ 

સાથે જોડવો  

 લા  તર ેચાલતા સમુદાય આઘા રત 

ાયકમો સાથ ેઆપિ   યવ  થાપન 

કામગીરીના સંકલન અંગે સુિ વત કરવું  

તમામ લાઇન ડીપાટમે  ટ 

મુ  ય  વે  DRDA / ICDS 

/િશ ણ  

એિ લ- ૨૦૨૧ માચ- ૨૦૨૨ 

પવૂ ચેતવણી 

યવ થા  
પવૂ ચેતવણી  યવ  થાને મજબુત બનાવી  

કલેકટર કચેરી, ાંત કચેરી, 

આઇ.એમ.ડી, ડી.ઇ.ઓ.સી  
એિ લ- ૨૦૨૧ માચ- ૨૦૨૨ 

મોક લ  

શાળાઓ, બહુમાળી ભવનો,  હોિ  પટલ 

અને સભંિવત જોખમ ઘરાવતા  થળો પર 

કવાયત હાથ ઘરવી  

કલેકટર કચેરી, િશ ણ 

િવભાગ, આરો  ય િવભાગ  
એિ લ- ૨૦૨૧ માચ- ૨૦૨૨ 
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સમદુાય 

આઘા રત 

આપિ   

 યવ  થાપન 

 થાિનક િવભાગોમાં જોખમ અન ે

સંવેદનશીલતા, આપિ  ત િનવારણની 

જ રીયાત િતસાદ આપવાની મતા 

અને સમજ િવકસાવવી   

મહેસુલ િવભાગ, શહેરી 

િવકાસ િવભાગ, 

.એસ.ડી.એમ.એ  પંચાયત 

િવભાગ   

એિ લ- ૨૦૨૧ માચ – ૨૦૨૨ 

 

પરુના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેિબન માળખાગત પગલાઓં:-  

ટા  ક  વૃિત  અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

મરામત તથા સાફ 

સફાઇ  

વરસાદના પાણીના િનકાલ માટે ગટર, 

ેનેજ અન ેકેનાલની મરામત કરવી 

નગરપાિલકા, ગુ.પા.અને 

ગ.  ય.બોડ નમદા િવભાગ, 

આર.એ  ડ બી.  ટેટ અન ે

પચંાયત   

મ-ે ૨૦૨૧ જુન- ૨૦૨૧ 

 થાિનક સંસાધનો 

િવકસાવવા અને 

ઓળખવા  

પરંપરાગત સામનો કરવાના સાધનો 

અને કૌશ યોનો િવકાસ કરવો. દા.ત. 

તરાપા, 

DDMC, યવુક મંડળ અન ે

એન. .ઓ. 
એિ લ-  ૨૦૨૧ માચ – ૨૦૨૨ 

પશુ આરો  ય  પશુઓની સલામતી અંગે ગૃિત 
પશુપાલન  અન ે ામ િવકાસ 

િવભાગ 
મ-ે ૨૦૨૧ 

ઓગ  ટ- 

૨૦૨૨ 

 

વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેમાળખાગત પગલાંઓ :- 

ટા  ક  વિૃત અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

સલામત બાંઘકામ  

વાવાઝોડાથી અસલામત મકાનો અને 

હેર ભવનોની ઓળખ કરવી અને 

તેન ુવાવાઝોડા સામે મજબતુી બ વી  

માગ અને મકાન 

ટી.ડી.એમ.સી એસ.ડી.એમ . 
એિ લ ૨૦૨૧ જુન- ૨૦૨૨ 
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વાવાઝોડાના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેિબન માળખાગત પગલાઓં :- 

ટા  ક  વિૃત અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

સંદેશા  યવહારની 

 ઘિત 

િવકસાવવી    

DEOC/ અને તાલુકા કં ોલ મ તથા ગામ ક ા 

સુઘી પવૂ ચેતવણી યવ થાને મજબતૂ 

બનાવવી. 

તાલુકા કં ોલ મ 

TDMC/ 

પચંાયત, સચાઇ  

એિ લ  – 

૨૦૨૧ 
જુન-૨૦૨૧ 

મજબતૂી કરણ  
નબળી ગુણવ ાવાળા િબ ડ ગ/ હોડ ગ માટે 

નોટીસ આપવી અને િનયં ણ કરવુ.ં 

માગ અને મકાન  

નગરપાિલકા  

એિ લ  – 

૨૦૨૧ 
જુન-૨૦૨૧  

 

ભકૂંપના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેમાળખાગત પગલાઓં :- 

ટા  ક  વિૃત અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

મતા વઘન  EOC/ERC નું બાંઘકામ તથા મજબુતી 

કરણ  

મહેસુલ િવભાગ માગ 

અને મકાન 

.એસ.ડી.એમ.એ.  

 યઆુરી

  
ડીસે  બર  

મજબતૂીકરણ  નબળા મકાન અને ખાનગી િબ ડ ગો 

(શાળા, બે ક, શોપ ગ સે ટર વગેર)ે નંુ 

રે ોફીટ ગ કરાવવુ.ં 

મહેસુલ િવભાગ, માગ 

અને મકાન  
 યઆુરી

  
ડીસે  બર  

મજબતૂીકરણ  અિત નબળા અને જજરીત મકાનો અને 

િબ ડ ગો ઓળખવા અને ધરાશાયી કરવા. 

મહેસુલ િવભાગ માગ 

અને મકાન  

એસ.ડી.એમ  

 યઆુરી

  
ડીસે  બર  

 

ભકૂંપના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેિબન માળખાગત પગલાઓં :- 

ટા  ક  વિૃત અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

તાલીમ  
ભૂકંપ િતરોધક બાબતો અંગે આ કટે ટ, 

એ નીયર, ક ડયા-કારીગરોનું મતાવધન 

નગરપાિલકા, 

ડી.ડી.એમ.સી. અને 

માગ અને મકાન  

માચ – ૨૦૨૧ 
ફે ુઆરી-

૨૦૨૨ 
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બી  ડીગ કોડનો 

અમલ  

તમામ બાધંકામોમા ં ભૂકંપીય સલામતી 

સબંધીત નીિતિનયમોનું ચુ ત પાલન 

કરાવવું.  

નગરપાિલકા, 

ડી.ડી.એમ.સી અને 

માગ અને મકાન 

માચ-૨૦૨૧ 
ફે ુઆરી 

૨૦૨૨ 

કવાયતો હાથ 

ઘરવી  

શાળાઓ, હો પીટલ અને હેર ભવનો 

માટે મોક ીલ કરવી.  

DPEO/ 

CDHO/DEO/મામલ

તદાર  

માચ-૨૦૨૧ 
ફે ુઆરી 

૨૦૨૨ 

 

દુ કાળના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેમાળખાગત પગલાઓં :- 

ટા  ક  વિૃત 
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  કરવાની 

તારીખ  

પૂણ કરવાની 

તારીખ  

પાણી સં હ અન ે

વૃિતઅ◌ોન ેવેગ 

આપવો  

કુટંુબ તર ેમકાનમાં અને હેર ભવનોમાં 

વરસાદી પાણીના સં હનંુ બાધંકામ કરાવવ ુ

વન િવભાગ, ામ 

િવકાસ અને 

પચંાયત 

માચ  ફે ુઆરી  

પાણી સં હ અન ે

વૃિતઓને વેગ 

આપવો 

સામુદાિયક તર ેવરસાદી પાણીના સં હ 

માટે તળાવો, ખેત તલાવડી અને ચેકડેમોનું 

બાધંકામ કરાવવ.ુ 

ામ િવકાસ અન ે

સચાઇિવભાગ 
માચ  ફે ુઆરી  

 

દુ કાળના ઉપશમન(મીટીગશેન) માટ ેિબન માળખાગત પગલાઓં :- 

ટા  ક  વૃિ  ત  અમલ કરનાર િવભાગ 
શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

ગામોની ઓળખ 

કરવી  

અછત અને દુ કાળ િનવારણના કામોની સિૂચ 

બનાવવી અને થળ તારવવા 

ખેતીવાડી િવભાગ, 

પચંાયત, વન િવભાગ 
માચ  ફે ુઆરી  

કુિષ, લ ી, 

માિહતી આપવવી  

ઓછા વરસાદમાં દુ કાળમાં ટકી શકે તેવા 

પાકો માટે ખડેૂતોન ેમાિહતગાર કરવા અને 

પાણીના કરકસરયુ ત ઉપયોગ માટે 

ખેતીવાડી િવભાગ, 

પચંાયત, વન િવભાગ 

સચાઇ  

માચ  ફે ુઆરી  
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ઓ ોિગક માટ ેઉપશમન માટ ેમાળખાગત પગલાઓં :- 

ટા  ક  વિૃ  ત  
અમલ કરનાર 

િવભાગ 

શ  કરવાની 

તારીખ  

પણૂ કરવાની 

તારીખ  

ઉ ોગોથી કુદરતી સસંાધનો ઉપર 

થતી િવપરીત અસરોની દેખરેખ 

રાખવી  

( જમીન, પાણી અન ેહવા) 

િનયિમત ડેટા કલેકશન અન ેકુદરતી 

સંસાધનો પરની િવપરીત અસરોનો 

અ યાસ 

DDMC, 

 LCG, 

GPCB, 

 

માચ ફે ુઆરી 

સે ટી અસેસમે ટ 

 

ઉ ોગોના કારણે આસપાસના 

રહેણાંક િવ તારોમાં થનાર જોખમો 

અંગે ઓ ડટ 

ઇ ડર ીયલ સે ટી 

ઓ ફસર 
માચ ફે ુઆરી 
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કરણ- ૫ 

પવૂ તયૈારી કાય યોજના : 

ઇમરજ સીમા ંપૂવ અને બાદમાં િતભાવ કરવો જ રી છે. િતભાવ કરવાના આયોજન માટે ઠોસ યચક તયૈાર કરવુ. િવિવધ 

સં થા, િવભાગો સાથે સંકલન,માળખાગત અન ેિબન માળખાગત કાય  વગેરે નિ ક કરવામા ંપુવ તૈયારી ઉપયોગી રહે છે.     

૧. મતાવધન લાન 

આપિ  યવ થાપનમાં મતાવધન માટે નીચે મજુબની તાલીમોનું આયોજન કરવું  

 શોઘ અને બચાવ  

 પવૂ ચેતવણી  

  થળાતરં  

 નુકશાન અને આકારણી  

૨. તાલીમ જ રીયાત િવ લેષણ 

તાલીમથી યિ ત અન ેસમૂહનાં ાન, આવડત અને યવહારમાં બદલાવ આવે છે. ભાવા મક અને ાના મક પાસાઓમાં અસર 

થાય છે. જેથી યિ ત અને સમૂહની કામગીરી વધ ુસારી બને છે. આ માટે અગાઉથી તાલીમની જ રીયાતો ઓળખવી અને તેના આધારે 

તાલીમ અન ે મતાવધનનું આયોજન કરવુ.  

 વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી 

 કાય િવ લેષણ (નવા અથવા યવ થામાં કરેલ સધુારાવધારા) 

 તાલીમની જ રીયાતની ઓળખ કરવી 

 તાલીમની જ રીયાતનંુ સરવયૈ ુ

 તાલીમની વૈકિ પક યવ થા નિ ક કરવી  

 તાલીમના ખચ-લાભ નુ િવ લેષણ કરવુ ં

િવિવધ િવભાગો માટ ેકરવાની તાલીમો : 

િવિવધ િવભાગોના ં અિધકારીઓ અન ે કમચારીઓની તાલીમની જ રીયાતો ઓળખીને તેના આધાર ે તેમના માટે તાલીમ 

કાય મો ગોઠવવામાં આવ ેછે.  આ યાથી તાલીમ માટેનાં િવષયો અન ે યાઓ તારવી શકાય. 

દરેક િવભાગે પોતાના તરે આપિ  યવ થાને મજબૂત કરવા માટે તાલીમ કાય મોની સિૂચ અને સમયસારણી બનાવવા સ ય છે. 

સામા ય રીત ેઆ યા િજ લા કે રા ય તરથેી થાય છે. તાલુકા તરે તાલીમની જ રીયાત ઓળખી ત ેમુજબની તાલીમ આયોજન 

કરી વધુ સારી ગુણવ ાલ ી તાલમીનું આયોજન થાય છે.  .  

અ યાર સુધીના અનુભવોમાથંી દરકે િવભાગો માટે નીચ ેમુજબના તાલીમ કાય મો હાથ ધરવામાં આવે છે.  

 િવિવધ  તર ેઆપિ   યવ  થાપન ઓરીય ટેશન   

 પોલીસ, મહેસૂલ, વન િવભાગ, પચંાયત ામ િવકાસ વગેરે માટે વા ય અને આગ સલામતી અગંેની કૌશ ય વિૃ ધ તાલીમ કાય મ 
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 ઈમરજ સી રી પો સ સાથ ે સકંળાયેલા િવિવધ યિુનટ જેવા કે નગરપાિલકા, ફાયરિ ગેડ, હોમગાડ, .આર.ડી અને  

એન.એસ.એસ. વગેરે માટે શોધ અન ેબચાવ તાિલમ કાય મ. 

 સાધનો અન ેયં ોની ળવણી અને ઉપયોગ. 

 િવિવધ સમૂહો જેવા કે િશ ક, યાજબી ભાવના દુકાનદાર, મ યાહન ભોજન સંચાલક, આંગણવાડી કાયકર વગેરે માટે ાથિમક 

સારવાર અને આરો ય તાિલમ કાય મ 

ખાસ તાલીમ : 

િવભાગીય તાલીમો સચાઇ અ ય િહતધારકો માટે ા તાિવક, પવૂ તયૈારી, િતભાવ,ઉપશમન(મીટીગેશન), રોકથામ વગેરે અંગે તાલીમો 

.આઇ.ડી.એમ ખાતે થાય છે.  

 પચંાયતો, સમદુાય માટે, CBDP રાહત, નુકસાન આંકારણી અને વળતરના િનયમો અંગે તાલીમ. 

 NGOs, અને CBOs / SHGs, CBDP,િનઃસહાયતા અન ેજોખમ આંકલન 

 સમદુાયના ંકાયદળો માટે શોધ બચાવ, ાથિમક સારવાર, સલામત થળ ેખસડેવાની પ ધિતઓ, પવૂ ચેતવણી વગેરે અંગે.  

 

૩. તાલીમ આયોજન  યવ  થા :- 

કાય વિૃ  જવાબદાર િવભાગ 

 

 

તાલીમ 

જરરીયાતનંુ 

િવ લેષણ 

આપિ  યવ થાપનમા ં િવભાગોની ભૂિમકા અન ે

જવાબદારીઓની ઓળખ કરવી.  

 મહેસૂલ અને ડે યુટી કલેકટર 

 સામા ય વહીવટ િવભાગ 

 મહેસૂલ િવભાગ 

 .એસ.ડી.એમ.એ./ .આઇ.ડી.એમ. 

 તમામ કાય ણાલી મુજબના િવભાગો 

 હેર ે  

 ખાનગી ે  

 એન. .ઓ. અને અ ય સંગઠનો 

િવભાગોની ભિૂમકા અન ે જવાબદારીઓને આગળ લઇ 

જવા માટ ેિવિવધ િહતધારકોની ઓળખ કરવી. 

તાલીમ જ રીયાત િવ લષેણ સતત ચાલ ુરાખવ ુ

તાલીમની જ રીયાત મુજબ તાલીમની ડઝાઇન તયૈાર 

કરવી.  

સંસાધનોની યવ થા કરવી  

તાલીમ કરવી 

૪. એજ  સીઓની મદદ દર  યાન ોટોકોલ  યવ  થા :-  

        લાની મતા બહાર આપિ  સામનો કરવાનો આવશ.ે  યાર ે રાજય તથા કે   સરકારની ઉપલ  ઘ અ  ય એજ  સી જેવી કે 

NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIRFORCE ની જ રી ોટોકલ સાથે રાજય  થળ ેSEOC ના સપંણ સંકલનમાં રહી મદદ લવેામા 

આવશ.ે  
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૫.  બચાવ સાઘનોની ઓળખ અન ેજ  થોની ચકાસણી :- 

આપિ  િતસાદ માટે રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત આપવામા ંઆવેલ બચાવ સાઘનો જેવા ક ેફાયર ાઉજર ફાયર 

ટે ડર, ઇમરજ  સી ોટેબલ લાઇટ, લાઇફ જેકટે, જેસીબી, ેન વગેરે જેવા સસંાઘનો ની યાદી તયૈાર કરી તેમની ઉપલ  ઘીની ભૌિતક 

અને કાયરત િ  થિતમાં રાખવામા ંઆવ ેછે. જેની ચકાસણીકરવામા ંઆવે છે.  

૬. ચતેવણી તં ની ચકાસણી કરવી  

 લા ક ાના કં ોલ મન ે મળતા પવૂ ચેતવણી અંગેના સંદેશાઓ સચુા ં પથી  પ  ટ રીતે તાલકુા અને ગામ  તરે સુઘી 

પહ ચે ત ેમાટેની  

૧. રાજય કં ોલ મ (SEOC) 

૨.  લા કં ોલ મ (DEOC) 

૩. તાલુકા કં ોલ મ (TEOC) માટે તમામ કં ોલ મ વ  ચે આતરીક સંકલનની ચકાસણી  કરવામાં આવ ેછે.  

૭.   વરીત િતસાદ ટીમો વ  ચેનંુ  સંકલન  

 લામા ં કોઇપણ સમય ેઘટતી ઘટના દર  યાન આપવાના થતા ં િતસાદ માટ ે નીચ ેમજુબના િવભાગો પાસ ેઇમરજ  સી 

ટીમોનું આત રક સંકલન ચકાસણી  

૧. આરો  ય િવભાગ  

૨.પોલીસ િવભાગ,                   

૩.નગરપાિલકા – ફાયર ઇમરજ  સી િવભાગ  

૮.   વિૈ  છક સં  થાઓ અને અ  ય િહત ઘારકો સાથ ેસંકલન :- 

 લામાં કોઇપણ આપિ  ત દરમ્ યાન િતસાદ રાહત બચાવ પુનવસન ાથિમક સારવાર વગેરે જેવી કામગીરી દર  યાન 

 વૈિ  છક  થાઓ તથા અ  ય િહત ઘારકોનો મહ  વનું યોગદાન રહેતું હોય છે.  લામાં આવેલા  વિૈ  છક  થાઓન ેિહત ઘારકોની યાદી 

પ રિશ  ટમાં સામલે છે.   

૯. પરુ અન ેવાવાઝોડા સાથ ેઋતુગત પવૂ તયૈારી :- 

પરૂ અને વાવાઝોડા સામે પૂવ તયૈારીના ભાગ પ ે અસર  ત બનતા ગામોમા ં  થાળતર કરવાની જ રીયાત જણાય તવેા 

સજોગોમાં ગામ  થળ ે  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ વૈકિ  પક  થાનોની પૂવ ચકાસણી કરી લેવામાં આવ ેઅને કટોકટીના સમયે પૂરતી રાશન 

પરુવઠાની પણ આગોતરી  યવ  થા માટે તમામ પગલા ભરવામાં આવે છે. તેમજ  લા તાલકુા અને ગામ  થળેના આપિ   યવ  થાપન 

કામગીરી સાથે જોડાયેલ તમામ  થળેના લોકો વ  ચ ેઆંત રક સંકલન વઘુ મજબુત રીત ેજોડવામાં આવે છે.  

૧૦. પવૂ ચતેવણી યવ થા (EWS)અન ેઆપિ  બાદની સચૂનાઓ :- 

ઘણીવાર એવ ુબને ક ેઆપિ  અંગેનો સદંેશો અને ચેતવણી અંત રયાળ જ યાએ રહેલા લોકો સુધી સમયસર પહ ચાડી શકાતો 

નથી. અમુકવાર આપિ  પહેલા અને દરિમયાન અફવાઓના કારણ ેપહ ચતી માિહતી લોકોમાં ગભરાટ અને ગેર સમજ ફેલાવે છે. તેથી 

યો ય સમયે, પ , યો ય સમૂહને ચેતવણી સદંેશ પહ ચાડવાથી આપિ ની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. િવ વાસપા  માિહતી સમયસર 

પહ ચાડવા માટે ICS મહ વની છે. 
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પવૂ ચતેવણી કાય યોજના:-  

કાયના કાર પુર                 વાવાઝોડા કિેમકલ અન ેઔ ોિગક 

હાલની પવૂ ચતેવણી 

યવ થા 

 

 

જવાબદાર િવભાગ 

 

સચાઇ િવભાગ/ 

ડમે ઓથોરીટી/હવામાન ખાતુ 

↓ 

કલકેટર ી 

↓ 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

હવામાન ખાતુ 

↓ 

કલકેટર ી 

↓ 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

↓ 

ગામો / DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

 

 

ઇ ડર ીઝ એસોિસસશેન 
↓ 

DCG 
↓ 

LCG 
↓ 

DEOC 

મામલતદાર/ ટી.ડી.ઓ 

 
 

 

આપિ  બાદની સચૂનાઓ :- 

સકંટના કાર પરુ વાવાઝોડુ ભૂકંપ દુ કાળ કિેમકલ અન ેઔ ોિગક દઘુટનાઓ 

જવાબદાર િવભાગ DEOC, મામલતદાર કચરેી અને તા.િવ.અ. 

આવરી લીધલે ગામો જે-ત ેસકંટના જોખમ સંભિવત ગામો 

ચતેવણી અન ે સંદેશા ન પહ ચતા હોય 

અથવા પહ ચાડવા મુ કલે હોય તવેા 

ગામો/વસાહત.  

જે સમદુાય ગામોમા ંદરૂ રહ ેછે દા.ત. માછીમાર, મીઠા કારીગરો, માલધારી વગરેે  

સમયમયાદામા ં ચતેવણીના સદંશેા 

પહ ચવા માટનેા   જ રી પગલાઓ. 

કાયદળોમા ંગામોમા ંદરૂ વસવાટ કરતા પ રવારોનો સમાવશે કરવો અન ેસદંશેા યવહારની 

યવ થા ગોઠવવી. 
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૧૧.આગોતરી યવ થા :- 

યાર ેઆપિ  આવે યારે પરુતી સાધન સામ ી, યં ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની જ રીયાતને પહ ચી વળવામાં અતંરાય 

આવ ેછે. આગોતરી યવ થા કરવાથી મુ કલેીને મહદઅંશ ે િનવારી શકાય છે. યો ય રીત ે“ ટોક પાઇલ” કરવાથી વરીત મદદ કરવામા ં

સરળતા રહ ેછે. 

 

આગોતરી યવ થા માટ ેમહ વના ંચાર પગલા ંછે. 

 િવ તાર અન ેસકંટ અનુસાર જ રી સામ ીની સિૂચ તયૈાર કરવી. આ માટ ેિવ તારના લોકોની િનઃસહાયતા, વપરાશ અન ેસં કિૃતન ે

યાને લવેા. 

 જે સાધન સામ ી એકઠી કરવાની છે તેની ગુણવ ા અને માનાંક યાને લવેા જોઇએ જેથી  ગુણવ ાવાળી સામ ી એક ીત થાય. 

 આવી સાધન-સામ ી પહ ચાડી શકે તેવા િવ ેતા અને ોત ન કી કરવા. 

 આગોતરી યવ થાની સાધન સામ ીના ંગોડાઉન, સ લાયસનંુ નટેવક તયૈાર રાખવુ ંજેથી સ વરે સેવા પહ ચાડાય. 

 તાલુકામાં તાલુકા મથકે અને જુદા-જુદા લ ટર તરે આવી યવ થા કરી શકાય. પંચાયત તર ેપણ આવી યવ થા થાય ત ેમાટે 

કામગીરી કરવી.  

કેિમકલ અન ેઔ ોિગક એકમ અને સં હ માટનેા પવૂતયૈારીના પગલાઓં 

 સલામતીના નીિતિનયમોન ેિનયિમત રીતે દાખલ કરવા, સુધારા-વધારા કરવા. 

 અગ યની યં સામ ીની િનયિમત ળવણી કરવી અને ચકાસણી સિુનિ ચત કરવી.  

 કાયદાને લગતી બાબતોથી અમલીકરણમા ંદેખરેખ કરવી અને અહવેાલ કરવો.  

 અક માતનું રીપોટ ગ, છણાવટ અને કારણોની તપાસ થાય ત ેસુિનિ ચત કરવુ. 

 સલામતીની સમજ વધે ત ેમાટે અગાઉથી અન ે િતભાવ વ પ ેપગલાં લવેા.  

૧૨. સમદુાય ગિૃત અને િશ ણ અન ેપવૂતયૈારી 

કોઇપણ આપિ નો સામનો કરવા માટે ાથિમક ણકારી અન ેઆપિ  દર  યાન શુ ંકરવ ુઅને શંુ ન કરવું તે અગંેની ણકારી 

િવિવઘ મા  યમો જેવા કે રેલી, િવડોયો શો, ભીતસુ ો, શાળા ક ા, િચ , વ ત િવિવઘ તાલીમ ારા .એસ.ડી.એમ.એ. ારા અમલી 

બનલે ડી.આર.એ.મ. ો ામ ારા કામગીરી અમલમાં છે.  

૧૩. ોકયોરમે  ટ (ટે  ટ ઘાબડા, સાઘનો વગરેે)  

પરૂ જેવી િ થતી દર  યાન થળાતંરની િ થતી સ ય  યારે  થાળતંર લોકો માટે ટે  ટ, ઘાબડા તથા અ  ય દૈિનક ઉપયોગી 

સાંઘનો માટે  થાિનક  થળે ઉપલ  ઘ  વિૈ  છક સં  થાઓ તથા સંબંિઘત િવભાગોના સંયુકતથી  યવ  થા કરવામાં આવશે.   

૧૪. એસ.ડી.આર.એન અપડશેન  

એસ.ડી.આર.એન પર િવડીએમપી, ટીડીએમપી તથા સીડીએમપીને આપિ   યવ  થાપન ેલ ી તમામ િવગતો મામલતદાર ી 

તાલુકા િવકાસ અિઘકારી ી તથા ચીફ ઓ ફસર ારા પૂણ કરવામા ંઆવે છે.   
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૧૫.  મીડીયા મનેેજમે ટ અન ેમાિહતી સારણ : 

 િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાની ભુિમકા આપિ ની ચતેવણી અને િવગતો પહ ચાડવા માટ ેમહ વની બની રહે છે મા યમો 

આવા સમયે શાિલનતા પૂવક વત  જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાં મહ વની ભુિમકા ભજવી શક.ે આપિ  અંગે પૂવતયૈારી, 

િતભાવની રીતો, બચવાની રીતો વગેરે અંગે ખબૂ જ સારી માિહતી લોકો સુધી બહોળા કારથી પહ ચાડી શક.ે સામા ય રીતે કોઇપણ 

સંકટ કે આપિ ઓમાં સમુદાયને પ  અન ેસાચી ણકારી મળે તે ખૂબ જ જ રી છે. તથેી મા યમોની ભુિમકા ઘણી મહ વની છે. 

રાજય તરેની SEOC માં મી ડયા સેલ શ  કરી મા યમો સાથ ે સંકલનની યવ થા રાજય સરકારે કરી છે. જે સતત કાયરત છે. 

આપિ અના સમય ે યો ય અિધકારી વારા િ ટ અને ઇલેક ોિનક મી ડયાને મયાંતરે અપડેટ કરવામાં આવ ે છે. જેથી િબન જ રી 

અફવા અન ે ગેર જવાબદારી વાળી માિહતીનો સાર અટકે આવી યવ થા આપિ  દર યાન DEOC તર ેપણ હોય છે, તેની મદદ 

લેવામા ંઆવે છે.  

૧૬. દ તાવે કરણ : 

 િજ લામા ં બનતા કોઇપણ આપિ  દર યાન તેની સામ ે આપવામા ં આવેલ િતસાદ કયા દર યાન જોવા મળેલ િવિવધ 

િવભાગોના, અસર ત, લોકોના અને અ ય એજ સીઓના િતભાવ અગે તાવે કરણ થાય તે જ રી છે, જેથી કરી સમ  કયા 

દર યાન તં  વારા રહી જવા પામલે િતયોને ઓળખી શકાય અન ેતેને ભિવ યમાં પૂનાવિતત થતી ટાળી શકાય.  
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કરણ-૬  

પનુઃિ થિત : 

આપિ  અસર ત િવ તાર અન ેલોકોન ેપનુઃિ થિતમા ંઅથવા વધ ુસારી િ થિતમા ંલાવવાનું કાય આ લાનનું છે. આપિ ને 

કારણે જ રી સવેાઓ, માળખા, લોકોનંુ વનિનવાહ, વા ય અને સમ  વનશૈલી અસર પામ ેછે. તેથી સ વર ેઆ બધા પાસાઓ 

પનુઃિ થિતમાં લાવવા. ભૌિતક માળખાઓને અને વન જ રી સેવાઓ પનુઃિ થત કરવા માટે આ મજુબની રણનીિત યાને લવેી.  

 પહેલા ંકરતા વધ ુસા  બાધંવુ ં: 

નવા ંબાંધકામ કાય  એવી રીત ેકરવા જે પુનઃ આવી આપિ ઓમા ંનુકસાન ન પામે.  

 સહભાગી આયોજન: 

લોકોની સામા ક અને સાં કિૃતક શૈલી અને જ રીયાતોન ે યાનમા ં રાખી ફેર બાંધકામ અને કાય  કરવા. આ માટે આયોજનમા ં

િહતધારકોની સહભાગીતા આવ યક છે.  

 સકંલન : 

પનુઃિ થિતમા ંલાવવાનંુ આયોજન િવિવધ િવભાગો સાથે સંકલન પ ેતયૈાર કરવું. આવા આયોજનો માટે વરીત નુકસાનનું આંકલન 

અને લોકોની જ રીયાતનંુ આંકલન અગ યનું પાસ ુછે.  

નીચ ેમજુબના િવિવધ ે ોન ેપુનઃિ થત કે કાયરત કરવા.  

 મહ વની સવેાઓ : 

વીજળી, પાણી, સંચાર, વાહન યવહાર, વ છતા, વા ય. 

 માળખા / બાધંકામ : 

 આવાસ, હેર ભવન અને ર તા 

 વનિનવાહ  : 

કૃિષ, કુ ટર ઉ ોગ, દુકાન અન ેબ ર તથા રોજગાર.વીજળી, પાણી, વ છતા, ગંદા પાણીનો િનકાલ વગેરે સેવાઓ તા કાિલક 

શ  કરવી. આવી સેવા શ  કરવા માટે વૈકિ પક રણનીિત અને કાય  અગાઉથી નિ ક કરવા. જ ર પડે થાિનક સં થા, િવભાગો, 

કોપ રેટની મદદ લેવી.  
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મહ વની સવેાઓ અને માળખાગત બાબતો કાયરત કરવી :-  

મ  મહ વની 

સવેાઓ 

સામ ી/સવેાઓ નકૂસાન 

એકમની 

સં યા 

અસર ત 

ગામોની 

સં યા 

અસર ત 

વ તી 

પુનઃિ થિતમા ં

આવવાના 

પગલાઓં 

અદંા ત 

સમયગાળો 

બજેટ 

૧  

 

 

વીજળી 

  

 

  

  

ફીડર          

૨ ા સફમર          

૩ HT લાઇન          

૪ LT લાઇન          

૫  થાંભલા          

૬  અ ય          

 

વા ય:- 

મ િવગત PHC CHC સબ 

સે ટર 

દવા 

સં હ 

પુનઃિ થિતમા ં

આવવાના 

અદંા ત 

સમયગાળો 

બજેટ 

૧ નૂકશાન થયેલા ભવનો        

૨ પહ ચી ન શકાય તવેા આરો ય 

કે ો 

       

૩ દવા સં હ અને મહ વના 

સાધનોને નકુશાન  

       

૪ નાશ થયેલ દવાઓ         

૫ નૂકસાન થયેલ એ યુલ સની 

સં યા 
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સામાિજક:- 

મ િવગત ગામ પુ ષ ી બાળકો કલુ પુનઃિ થિતના 

પગલા 

જવાબદાર 

િવભાગ 

અદંા ત 

સમયગાળો 

બજેટ 

૧ મનોસામાિજક 

રસંભાળની રતવાળા 

લોકોની સં યા 

(આપિ ને કારણ)ે 

         

પાણી પરુવઠો:- 

મ નૂકસાન ગામનુ નામ અન ે

એકમની સં યા 

અસર ત 

ફિળયા/વ તી 

પુનઃિ થિતમા ં

આવવાના પગલાઓં 

િવભાગ અદંા ત 

સમયગાળો 

બજેટ 

૧ કવૂા       

૨ બોરવેલ       

૩ તળાવ       

૪ પાણી 

પુરવઠાને  

      

૫ ESR       

૬ GSR       

૭ પ પ       

૮ ટે ડપો ટ       

૯ હે ડપંપ       

૧૦ પશુહવાડા       
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કરણ- ૭  

 થળાતંર યોજના : 

 લામા ંજેટલા ગામો નદી, વોકળા, તથા િનચાળવાળા િવ  તારોમાં આવલેા છે. જયા ભારેથી અતીભારે વરસાદ દર  યાન 

અથવા ઉપરવાસમાંથી આવતા ં પાણીની વઘુ આવકને કારણ ે  થળાતંર કરવાની જ રીયાત પડી શક ે છે. આ માટે  થાિનક િજ  લા / 

તાલુકા તં  પાસ ે  થળાતંર કરવા માટે ેકટર, ક, છકળા જેવા વાહનોને  યવ  થા ઉપલ  ઘ કરવા માટ ેસ મ છે. જે માટે  થાિનક 

નગરપાિલકા, માગ અને મકાન પચંાયત, તથા અ  ય  ખાનગી એજ  સીઓની મદદ મળી શકે છે. પ રિ  થિત મતા બહાર હોય તવેા 

સમયે હેલીકો  ટર/ મેજર સચ ઓપરેશન જેવા સજંોગોમા ં  ટટે ઇમરજ  સી ઓપરેશન  ટે  ટરના સંકલનમા ં રહી સંકલન  થળાતંર 

કરવામા ંઆવશે.  

 થળાતંર દર  યાન જે તે  થાનો પર ઉપલ  ઘ સુરિ ત આ ય  થાનો જેવા કે શાળા, ક  યનુીટી હોલ, વાડી, ક ેઅ  ય ઘા મક 

પ રસરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશ.ે જે િવગતો વીડીએપીમા ંસમાિવ  ટ કરવામાં આવેલ છે.  થળાતંરની િ  થિત દર  યાન અસર  તોને 

ભોજન/પાણી/મેડીકલ વગેરે જેવી આવ યક  યવ  થા માટે પોલીસ/િજ  લા પુરવઠા િવભાગ/િજ લા આરો  ય િવભાગ ારા તા  કાિલક 

ધોરણે જ રી સાધનસામ ી  થળ પર પહ ચાડવા અંગેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેશે . 

પશ ુ થળાતંર તથા અ ય કાળ  :- 

 લોકોને ભાર ેવરસાદ અંગેની ચેતવણી દર યાન પશુઓ બાબત ેસતક વ કાળ  લેવા અંગેની ણ કરવી.  

 થળાંતર કરવાની િ થિત દર યાન પશુઓને િખલાથી છુટા કરવા અંગે  ભૂલ ન પડે તે માટે અવારનવાર પંચાયત મારફત હેરાત 

કરશે.  

 સંબોિધત ઋતુ દર યાન વકરતા પશુ રોગોને પહ ચી વળવા અંગે િજ લા પશુપાલન િવભાગ પોતાની ટીમન ેસાબુદ રાખશે તથા 

દવાઓના પુરા જ થાની ખા ી કરશ.ે  

 િજ લા પશુપાલન િવભાગ િજ લામાં રસીકરણના કાય મો કરશે.  

 વન િવભાગ વારા િજ લામા ંઘાસની અછત સામે પહ ચી વળવા માટેના તમામ પગલાં તથા ઘાસ ાિ તના ોતનો અગાઉથી 

આયોજન કરશે.  
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મહીસાગર િજ લાના પશુપાલન િવભાગના અિધકારી ીઓ 

મ અિધકારી ીન ુનામ હો ો હાલનુ ફરજનુ થળ સપંક નબંર 

૧ ડો. એમ  ચાવડા નાયબ પશુપાલન િનયામક િજ લાપંચાયત, પશુપાલનશાખા, 
મહીસાગર-લુણાવાડા 

૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૨ 
૯૪૨૬૩૫૮૭૨૯ 

૨ ડો. જે.ડી.કંસારા પશિુચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, લુણાવાડા (ઈ.ચા) ૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૨ 
૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૩ ડો. જે.ડી.કંસારા પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, વરધરી (ઇન ચાજ) ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૪ ડો. જે.ડી.કંસારા પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, શેનાદરીયા ગોરાડા 

(ઇન ચાજ)   

૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૫ ડો. જે.ડી.કંસારા પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, કોઠં બા 

(ઇન ચાજ)  

૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૬ ડો. જે.ડી.કંસારા પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના,ચાવડીબાઇનામુવાડા 
(ઇન ચાજ) 

૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૭ ડો. જે એમ પટેલ પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, વડાગામ 
(ઇન ચાજ)  

૯૯૨૫૧૦૭૬૬૦ 

૮ ડો. ડી.એ.ખાંટ પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, સંતરામપુર ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૯ ડો. ડી.એ.ખાંટ પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, મુનપુર કડાણા (ઇન 
ચાજ) 

૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૧૦ ડો. જે બી પટેલ પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, બાલાિસનોર 
(ઇન ચાજ) 

૭૬૦૦૦૨૯૯૫૦ 

૧૧ ડો. કે.જે.ચૌહાણ પશુિચ ક સા અિધકારી, પશુદવાખાના, િવરપુર 
(ઇન ચાજ) 

૯૦૧૬૧૭૬૨૦૦ 
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કરણ-૮ 

મડેીકલ અન ેહોિ  પટલ મનેજેમે  ટ :  

  લામાં કોઇપણ આપિ  દર  યાન આવ  યક પરથી મેડીકલ સવેાઓ માટે  લામાં આરો  ય િવભાગ પાસ ેનીચે મુજબની 

િવગતે ઇ  ફા  ટકચર ઉપલ  ઘ છે.  

તાલુકો ૬ મહીસાગર 

આરો  ય સબ સે  ટર  ૨૨૪  

ાથ મક આરો  ય કે   ૩૫  

સામહુીક આરો ય કે   ૮  

સબ ડિ ક હોિ  પટલ  ૧ સતંરામપરુ 

 લા િસવીલ હોિ  પટલ  ૧ લણુાવાડા  

મડેીકલ કોલજે  ૦  

ખાનગી હોિ  પટલ ૧૩  

ખાનગી લબેોરટેરી  ૨૨  

પો ટમોટમ યિુનટ  ૨૫  

CMTC/NRC ૬  

HEALTH FACILITIES 

SR.NO  NAME OF TALUKA NO.OF CHCS NO. OF PHCS NO. OF SCS 

1 Lunawada 01 07 45 

2 Khanpur 01 03 16  

3 Kadana 02 06 43 

4 Santrampur 02 12 82 

5 Balasinor 01 04 21 

6 Virpur 01 03 17 

 TOTAL 08 35 224 

ઉપર મજુબના સગવળો ઉપલ  ઘ છે. પ રિ  થિત  લા તં ની મતા બહાર હોય તવેા સજંોગોમાં રાજય  તરેથી  ટેટ 

ઇમરજ  સી ઓપરેશન સે  ટરના સકંલનમાં રહી જ રી મદદ લેવામાં આવશ.ે આ ઉપરાંત  થાિનક  થળે આરો  ય ે  ેકાયરત  વિૈ  છક 
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સં  થાઓ તથા કલબોની સહયોગ લેવામા ંઆવશે. ઉપરાંત ઋતુની શ આતમા ંઆવ  યક તમામ કારના આરો  ય લ ી પગલા ભરવા 

માટે આરો  ય િવભાગને જ રી સચુનાઓ સંમયાતરે પાઠવવામા ંઆવે છે.  

 

 

Sr.No 

 

Institution  

Bed strength 

Available Extensible Total 

AC Non Ac Total 

1 PHC 0 180 180 180 360 

2 CHC 0 120 120 120 240 

3 SDH 0 56 56 80 136 

4 DH 0 50 50 100 150 

5 NGOs(KMG 

Hosp.Bala.) 

10 70 80 100 180 

6 Private Hospitals 9 125 134 0 134 

 

Sr. 
No. Institution 

Vehicle On Road 
Ambulance  

with 
Ventilator 

Ambulance 
without 

Ventilator Total 
Other 

Vehicle Total 
1 PHC 0 15 15 0 15 
2 CHC 0 11 11 0 11 
3 SDH 0 2 2 1 3 
4 DH 0 2 2 0 2 
5 Medical College Not Available  
6 108 2 13 13 0 13 
7 NGOs (KMG HO.) 0 2 2 0 2 
8 Private Hospital 0 1 0 1 1 
9 Other 0 0 0 0 0 

10 SANJIVNI RATH 0 2 2 0 2 
11 KHILKHILAT 0 1 1 0 1 
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HUMAN RESOURCE :- 

Sr. 

No. Cadre 

Institution 

PHC CHC SDH DH 

Medical  

College 

NGO

s 

Private  

Hospital 

Educ

ation 

Depa

rtme

nt  

Other 

 if any 

pls 

specify

) 

1 Specialist Doctors 3 2 4 10 0 0 78 0 0 

2 Medical Officer 51 24 4 4 0 0 0 0 0 

3 AYUSH 19 0 0 2 0 0 0 0 0 

4 BPNA Staff 42 54 20 23 0 0 16 0 0 

5 

Supevisors(FHS/ 

MPHS/SI/MS etc) 
50 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 FHW 256 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 MPHW 224 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Pharmacist 37 3 2 4 0 0 0 0 0 

9 Lab Technician 35 8 2 3 0 0 0 0 0 

10 ASHA 1134 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Anganwadi Worker 1265 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Volunteers 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Other ( if any pls 

specify)Asha and 

CHO /FHW 

RBSK/Pharmacy 

RBSK/RBSK Ayush 

231 0 0 0 0 0 0 0 0 
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કરણ-૯ 
મી ડયા મનેજેમે ટ:- 

 

મિહસાગર િજ લાના િ  ટ િમડીયાના મા ય પ કારોનંુ લી ટ 
લણુાવાડા તાલકુો 

 

મ નામ દિૈનક- સા તાિહકનુ ંનામ સરનામુ ં મોબાઇલ નબંર 

૧ ી મિનષ દવ ે
 

સંદેશ 
ેસફોટો ાફર 

નગરપાિલકાપાસ ે
લુણાવાડા 
 

૯૮૨૫૦૪૯૪૨૪ 
૯૧૦૪૧૦૯૧૯૧ 

૨ ી શૈલેશ સોલકંી તં ી ી,જય પંચમહાલ. 
(સા  તાહીક) લુણાવાડા 

 ૯૪૨૬૫૮૧૯૬૪ 
ફોન-૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૧૬ 

૩ િચરાગ.બી.દવ ે નયા પડકાર કોરશપો ડે ટ  ૯૯૯૮૦૪૭૪૪૭ 

૪ હીતેશ.આર.પટેલ નયા પડકાર  ફોટો ાફર  ૯૪૨૭૩૮૭૦૮૭ 

૫ ી અિ વનભાઇ એન.રાવલ વે  ટન ટાઇ  સ ડંુગરાભીત,લુણાવાડા ૯૯૭૮૦૩૮૬૦૫ 
૬ ી અશરફભાઇ પટેલ ગુજરાત સમાચાર મધવાસ દરવા  

પાસ,ે લુણાવાડા 
૯૮૨૫૧૯૧૯૧૦ 

૭ ી ચતન શાહ ગુજરાત સમાચાર સુપર માકટ પાછળ 
લુણાવાડા 

૯૮૯૮૦૨૬૨૫૮ 

૮ ી જગદીશ ક.ેિ વેદી ગુજરાત સમાચાર મુ.પો.ખારોલ, 
તા.લુણાવાડા 

૯૯૭૯૧૯૦૫૯૧ 

૯ ી હલાદ સહ .ગઢવી ગુજરાત સમાચાર/ 
મહીસાગર ોગેસ 

ગગડીયા, 
તા.લુણાવાડા 

૯૯૦૯૮૪૯૩૫૫ 

૧૦ ી નઇમ શેખ (ખારોલવાલા) ગુજરાત સમાચાર/ 
યવુા પડકાર 

મધવાસ દરવા  
લુણાવાડા 

૯૮૯૮૬૧૧૮૨૨ 

૧૧ ી ગર જે.સોની ગુજરાત સમાચાર 
 

સોનીવાડ, 
લુણાવાડા 

૯૯૨૪૩૨૨૨૨૨ 

૧૨ ી ધમ  સહ રણા સંદેશ, 
લુણાવાડા 

લુહાર ચોક રાઇફલ 
હાઉસપાછળ  
લુણાવાડા 

૯૯૨૪૨૦૬૬૫૧ 

૧૩ ી  હ રષ ઝાલા ગુજરાત િમ  કાકિચયા લુણાવાડા ૯૯૦૯૮૪૯૩૫૮ 
૧૪ ી રાવલ દનેશકુમાર મહીસાગર ો ેસ મલેકપરુ તા-લુણાવાડા ૯૮૨૪૨૬૧૫૬૭ 
૧૫ ી અિ વનભાઇ પં યા તં ી ી મહીસાગર 

એ સ ેસ (સા તાિહક) 
ડીડી ગીરનાર/ 

ઘાંટી 
લુણાવાડા 

૯૪૨૮૪૪૮૯૫૯ 

૧૬ ી બી.એન.શાહ તં ી ી યુવા પડકાર 
(સા  તાિહક) 

મુ-ખારોલ 
તા-લુણાવાડા 

૯૩૭૪૪૯૬૪૨૩ 
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૧૭ ીપચંાલ િહમાંશકુમુાર તં ી ી વંદે ગુજરાત 
સા તાિહક 

ગોકુલ સોસાયટી 
લુણાવાડા 

૯૭૨૭૪૪૬૨૪૩ 

૧૮ મુળ ભાઇ પટેલ ાઇમ ે ોલ ગ 
યુરો ચીફ મહીસાગર 

મલેકપુર ૯૯૦૯૪૫૫૪૫૦ 

૧૯ પાથ સેવક મહીસાગર એ સ ે સ 
ફોટો ાફર 

લુણાવાડા ૮૨૩૮૮૫૭૫૮૩ 

૨૦ દલીપભાઇ  પટેલ ફોટો ાફર  કોઠંબા ૯૪૨૬૦૪૬૪૩૨ 
૨૧ સોલંકી ભ પાલ સહ  

નરે સહ 
શંદેશ લણુાવાડા  

૨૨ આિસફ શેખ યૂઝ ઓ ઝવર નાના ડબગરવાડા, 
લુણાવાડા 

૯૫૭૪૪૬૯૨૦૬ 

૨૩ આરીફખાન ઇનાયત પઠાન પોલીસ ફાઇલ સા તાિહક દા  ગરામહો લો 
લુણાવાડા 

૭૬૨૧૯૧૯૪૮૬ 
૯૭૨૬૫૮૮૭૦૮ 

૨૪ અિતરેક એન શાહ  પંચમહાલ િવકાસ લુણાવાડા ૯૯૭૮૯૫૧૭૮૫ 
૨૫ આિશસ ઠાકર  એબીપી યઝુ  લુણાવાડા  
૨૬ અમીત કોઠારી ટીવી ૯૨, 

અબતક સાં ય દૈિનક, 

સંતરામપુર ૯૨૬૫૭૭૫૬૩૭ 

૨૭ અષોક ક ેહોતવાણી તં ી માલીક ધ ાઇમ 
ચેલે ચ 

સંતરામપુર ૯૬૩૮૩૭૯૫૯૩ 

૨૮ ી િવરેન ક ેજોષી ડીડી િગરનાર/આજતક/ 
યુઝ ૨૪ 

લુણાવાડા ૯૯૯૮૯૭૮૫૫૧ 

૨૯ ી િવણ સહ સોલંકી યુઝ ચેનલ 
કટીબંધ/GTPL 

લુણાવાડા ૯૮૭૯૬૨૯૦૭૧ 

૩૦ ી સં દપ દવેા ી લાઇવ ગુજરાત યઝુ લણુાવાડા ૯૮૯૮૯૯૮૮૫૨ 

૩૧ ી ભુપે સહ ડ સોલંકી TV9 ગુજરાતી મહીસાગર લુણાવાડા ૯૯૨૫૧૮૧૩૨૯ 

૩૨ ી મેહુલ પટેલ GSTV મહીસાગર લુણાવાડા ૯૯૦૯૫૩૮૯૦૦ 

૩૩ ી િહરેન પં યા INDIA News ગુજરાતી લુણાવાડા ૯૭૨૩૪૪૮૨૫૧ 

૩૪ ી કૌિશક જોષી Sandesh News ખાનપુર  ૯૭૩૭૨૧૮૦૩૨ 

૩૫ ી િમતેશ ભાટીયા VTV Gujarati ખાનપુર ૯૭૨૬૦૪૦૨૦૦ 

૩૬ ી આિશષ ઠાકર ABP Ashmita લુણાવાડા ૯૯૨૫૮૮૨૪૨૪ 

૩૭ ી અ પશે સથુાર Zee 24 ગુજરાતી ખાનપુર ૯૮૨૫૭૨૬૫૭૭ 
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કરણ -૧૦ 

નાણા ંઅન ેબજેટ  યવ  થા :- 

નાણાંકીય અંદાજ એ વા ષક કાય ણાલી છે. આપિ  યવ થાપન માટે બ ે કારના બજેટ કરી શકાય, એક િવિવધ િવભાગના 

પોતાના િવભાગીય બજેટ અન ેબીજુ આપિ  યવ થાપન માટે અલગથી જ રી હોય તવેા ખચ માટે બજેટ. 

આપિ  યવ થાપન માટ ેનીચે મજુબના િવિવધ ખચ માટ ેઅલગ અલગ ોતથી નાણાંકીય આયોજન કરવું. 

નામ હતે ુ નાંણાકીય  યવ  થા યોજના હઠેળ કરી શકાય 
તવેી વૃિતઓ 

જવાબદાર િવભાગ 

NDRF 

(NCCF) 

રાહત સહયોગ ૧૦૦% કે   સરકાર રોકડ કારની રાહત મહેસલુ િવભાગ 

SDRF(CRF) રાહત સહયોગ ૭પ % કે   સરકાર, રપ% 
રાજય સરકાર 

રોકડ કારની રાહત મહેસલુ િવભાગ 

આયોજન મડંળ મતાવધન ૧૦૦ ટકા કે   સરકાર તાલીમો, જન ગૃિત માટે 

શૈ િણક સામ ી,મોક ીલ 

મહેસુલ િવભાગ 

િવિવધ િવભાગો પૂવ તૈયારી અને ઉપશમન િવભાગના બજેટમાંથી ડી.આર.આર., પૂવ તૈયારી 
અને ઉપશમન 

િવિવધ િવભાગો 

િજ  લા આયોજન મંડળ કોઈપણ હેર કાય એમ.પી અને ધારાસ  ય  
અને ા  ટ 

પૂવતૈયારી, મતાવધન 
અને પુનઃ  થાપન 

 થાિનક સં  થા ને િવિવધ 
િવભાગ  

બહારની સં  થાઓની 
સહાય 

પુનઃ  થાપન ઉપશમન અને 
પૂવતયૈારી માટે  
DRRના કાય મો 

બહારના િ વપ ી અથવા 
બહુપ ીય  યવ  થા કરવી 

DRR કાય મમાં 
માળખાગત સુિવધાઓમાં 
સુધારા, ટેકનોલો નો 
હ  ત ેપ અને તકનીકી 
અ  યાસો 

મહેસુલ િવભાગ  

દાતા કોઈપણ તમામ દાન રોકડ અથવા 
અ  ય કાર ે

કોઈ પણ DDMA/TDMA 

CSR કોપ રેટ નફાના ણ ટકા કોઈપણ ચેરીટી કિમ નરર અને 
કોપ રેટ 

હેર અપીલ ત  કાલ રાહત પૂણ અથવા અંશતઃ 
બહારનુ ફંડ 

ત  કાલ રાહત અને 
પુનઃિનમાણ 

DDMA/TDMA 

 

આમ ઉપર માણેના નાણંાકીય  ોમા ં ઉલેખ કરલે નાંણાકીય િનયમો મુજબ આપિ  ત  યવ  થાપન દર  યાન આવ  યક 

િનવારણલ ી પવૂતયૈારી લ ી રાહત બચાવ લ ી જેવી કામગીરી દર  યાન ના મહ  વના નાંણાકીય  યવ  થાઓ સંભવછે.  
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કરણ -૧૧ 

યોજના અપડશેન:- 

િજ લા કલેકટર િવભાગ અને િજ લામાંની બી  સં થાઓના સહયોગથી, લા આપિ  યવ થાપન યોજના તયૈાર કરવા માટે 

અને તેમા ંસુધારા/ફેરફાર કરવા માટે જવાબદાર છે.  

 કોઇ જોખમમા ંમહ વના ફેરફાર થાય યાર.ે 

 કોઇ મોટી આપિ  બદલ શીખવા મળેલા પાઠ પરથી અથવા  

 યોજનામા ં યા યા કરેલી સં થાંમાં મહ વના ંફેરફાર અથવા કાયિવષશે દળ ના ાથિમક સ યોની જવાબદારીમા ંથતા મહ વના ં

ફેરફાર થાય યારે.  

આવી યોજનાની વા ષક સમી ા કરવી અને તેને વખતોવખત સધુારવી  

સદંભ િવભાગ :-  

 ડીઝા ટર મેનજેમે ટ લાન એ િજલામાં કોઇ પણ આફતના સમય ેમાગદ શકા તરીકે ઉપયોગી થાય છે. આમ અલગ અલગ 

આફતોના સમયે તેનો સામનો કરવાની પિ ત અલગ અલગ ઓય છે, અને અમકુ ચો કસ િવભાગો સાથે જોડાયેલી હોય છે અમકુ 

આફતો સમ  િજ લા તં ન ેઅસર કરે છે.  

 તાલુકા આપિ  યવ થાપન યોજના (ટી.ડી.એમ.પી)  

 શહેર આપિ  યવ થાપન યોજના( સી.ડી.એમ.પી) 

 ા ય આપિ  યવ થાપન યોજના (વી.ડી.એમ.પી) 

 રા ય આપિ  ય થાપન યોજના (ભાગ-૧ અને ભાગ-૨) 

 િવિવધ િવભાગોના કં ટીજ સી લાન  

 લડ મેમોરે ડમ 

 .એસ.ડી.એમ.એ વારા તયૈાર કરવામાં આવેલ આઇ.ઇ.સી. મટીરીય સ. 

સહાયક દ તાવજેો: 

 કો યિુનકેશન લાન –ઇ.ઓ.સી તથા મામલતદાર કચેરી  

 િવભાગીય રી પો સ 

 એસ.ડી.આર.એન. ડેટાબઝેની િવગતો. 

એસ.ડી.આર.એન : 

          એસ.ડી.આર.એન. એ રાજય ક ાએ રાજય આપિ  ોત માળખાનુ ં નેટવક છે. ત ેજ રી માહીતીન ેએકઠી કરીન ે

સં હ કર ે છે, અન ે યારબાદ રીપોટના વ પમા ં માહીતી પુરી પાડે છે. આ નેટવકમા ં નાંખેલી માહીતી વાન નેટવક પરથી 

http://sdrn.gsdma.org/login.aspx વેબ એ ેસ પરથી મેળવી શકાય છે. 
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પ રિશ  ટ – ૧ 

મહીસાગર િજ લા પરેખા : 

મહીસાગર િજ લો તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૩ના રોજ પંચમહાલ તથા ખેડા િજ લામાંથી િવભા ત થઇ અિ ત વમાં આવેલ છે. 

લુણાવાડા આ િજ લાન ુ મુ ય મથક છે. િજ લામા ં કુલ છ(૬) લુણાવાડા, સતંરામપુર,બાલાિશનોર,ખાનપુર,કડાણા અને િવરપુર 

તાલુકાઓનો સમાવેશ થાય છે. િજ લામા ંમુ ય વે મહી, પાનમ, ભાદર, સુકી, ચીબોટા, શેઢી, ઝરમર અને લાવડી જેવી નદીઓ તથા 

મોટા તળાવો આવેલા છે. આ ઉપરાંત િવરપુર, ખાનપુર, સંતરામપુર અને કડાણા જેવા તાલુકા ગાઢ જંગલ િવ તાર ધરાવે છે જયાં મોટા 

માણમા ંઆ દવાસી  વસવાટ કર ેછે.  

 

મ ન.ં  મહીસાગર િજ લાન ુમુ ય મથક લુણાવાડા  

૧ અ ાંશ ૨૩◌ ં૦૭◌ં  ઉ ર અ ાંશ  

૨ રેખાંશ ૭૩◌.ં ૩૪◌ં  પવૂ અ ાંશ 

૩ ભૌગોિલક િવ તાર ૨૫૭૬૬૧ હે ટર  

૪ ખેતી લાયક વાવેતર િવ તાર  ૧૮૫૧૧૦ હે ટર  

૫ વ તી ૯૯૪૬૨૪ 

૬ સા રતા દર ૭૩.૪૮ ટકા 

૭ સરરેાશ વરસાદ ૭૪૨ મીમી. 

૮ ગામડાઓ ૭૧૭ 

૯ ામ પંચાયતો ૩૨૫ 

૧૦ નગરપાિલકાઓ ણ (લુણાવાડા, સતંરામપુર અને બાલાિસનોર)  

૧૧ ાથિમક શાળાઓ ૧૨૨૩ 

૧૨ મા યિમક શાળાઓ ૨૪૦ 

૧૩ ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ ૧૧૯ 

૧૪ પી.ટી.સી કોલેજો ૦૨ 

૧૫ એ.ટી.ડી. કોલેજો ૦૩ 

૧૬ પોલેટકેિનક કોલજે ૦૧ 

૧૭ નસ ગ કોલેજ  ૦૧ 

૧૮ બી.એડ.કોલેજ ૦૪ 
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૧૯ આઇ.ટી.આઇ કોલેજ ૦૬ 

૨૦ પવતો માનગઢ 

૨૧ વાસન ધામો  લુણે વર મહાદવે, મહાકાળી મં દર, કાકચીયા િ વેણી સંગમ, માનગઢ 

હીલ, કડાણા ડેમ, સાત કુડા,ં મુનપુરીયા મહાદવે, ડાયનાસોર ફોિસલ પાક 

રૈયોલી, મહીસાગરતીથ  

૨૨ જળાશયો ૦૩ 

૨૩ સચાઇ તળવો ૨૧ 

૨૪ યાજબી ભાવની દુકાનો ૩૨૩ 

૨૫ સામુિહક આરો ય કે  ૦૮ 

૨૬ ાથિમક આરો ય કે  ૩૫  

૨૭ સબ સે ટર ૨૨૪ 

૨૮ ડિ ટ અને સબ ડી ીક 

હોિ પટલ 

૦૨ 

૨૯ પોિલસ મથક  ૦૮ 

૩૦ પેટા િવભાગ ૦૧  

૩૧ સી.પી.આઇ ૦૧ 

૩૨ રીઝવ ફોરે ટ ૫૨૮૦૭ હેકટર  

૩૩ ોટેકટર ફોરે ટ ૫૦૯૬૮ હેકટર 

૩૪ ફોરે ટ િવ તાર ૧૫૧૬ હેકટર 

૩૫ પશુઓની સં યાઓ ૮૧૦૫૬૫ 

૩૬ દુધ મંડળીઓ ૧૩૯૯ 

૩૮ બસ ડેપો ૦૩ 

૩૯ ર તાઓ ૨૪૨૪ ક.મી 

૪૦ રાજય ધોરી માગ  ૩૬૯ ક.મી 

૪૧ મુ ય િજ લા માગ ૧૩.૫૦ ક.મી 

૪૨ અ ય િજ લા માગ ૪૩.૫૦ ક.મી 

૪૩ ા ય માગ ૬.૨૦ ક.મી 

૪૪ ાંત કચેરી ૦૩ (લુણાવાડા, સંતરામપુર અન ેબાલાિસનોર)  
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 િજ લાની વ તી: 

સન-ે૨૦૧૧ ની ગણતરી મજુબ િજ લાની કુલ વ તી ૯,૯૪,૬૨૪ છે. 

 સને-૨૦૧૧ ગણતરી મજુબ િજ લામા ંઆવલે નગરપાિલકા વાર વ તી. 

 

મ ન ં નગરપાિલકા પુ ષ ી કુલ વ તી વ તી દર ચો.કીમી 

૧ લણુાવાડા ૧૯,૧૬૬ ૧૭,૭૮૮ ૩૬,૯૫૪ ૯૨૮ ૧૨.૭૭ 

૨ સતંરામપુર ૧૦,૦૬૬ ૯,૩૯૯ ૧૯,૪૫૬ ૯૩૪ ૩૯.૭૫ 

૩ બાલાિશનોર ૨૦,૨૮૨ ૧૯,૦૪૮ ૩૯,૩૩૩ ૯૫૯ ૧૬.૦૦ 

કલુ ૪૯,૫૧૪ ૪૬,૨૩૫ ૯૫,૭૪૩ - ૬૮.૫૨ 

 

 તાલકુાવાર વ તી નીચ ેમજુબ છે. 

મ ન.ં તાલુકા પુ ષ ી કુલ વ તી વ તી દર 

૧ બાલાિશનોર ૭૫,૪૮૦ ૭૦,૩૪૩ ૧,૪૫,૮૨૩ ૯૩૨ 

૨ કડણા  ૬૬,૩૯૯ ૬૩,૧૪૬ ૧,૨૯,૫૪૫ ૯૫૧ 

૩ ખાનપુર ૪૯,૦૨૩ ૪૭,૦૧૮ ૯૬,૦૪૧ ૯૫૯ 

૪ લણુાવાડા ૧,૩૨,૪૪૪ ૧,૨૪,૭૮૪ ૨,૫૭,૨૨૮ ૯૪૨ 

૫ સંતરામપુર  ૧,૩૫,૮૫૬ ૧,૨૯,૮૩૮ ૨,૬૫,૬૯૪ ૯૫૬ 

૬ િવરપુર ૫૧,૭૪૨ ૪૮,૫૫૧ ૧,૦૦,૨૯૩ ૯૩૮ 

કુલ ૯,૯૪,૬૨૪ ૯૪૬ 

 

 શહરેી/ ા ય વ તી નીચ ેમજુબ છે. 

અન.ુન ં િવગતવાર વ તી ચો.કીમી 

૧ શહેરી િવ તાર ૯૫,૭૪૩ ૬૮.૫૨ 

૨ ા ય િવ તાર ૮,૯૮,૮૮૧ ૨૧૯૨.૧૨ 

કુલ  ૯,૯૪,૬૨૪ ૨,૨૬૦.૬૪ 
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 િજ લામાં નીચ ેમુજબ તાલકુા-ગામ સમાિવ  થાય છે. 

 
મ 

ન.ં તાલુકાનંુ નામ  ગામની સં યા  

૧ બાલાિશનોર ૪૭ 
૨ કડણા  ૧૩૬ 
૩ ખાનપુર ૮૬ 
૪ લુણાવાડા ૨૪૩ 
૫ સતંરામપુર  ૧૫૩ 
૬ િવરપરુ ૫૨ 

કુલ ૭૧૭ 

 
 િજ લામા ંછે લા પાંચ વષ દર યાન ન ધાયલે વરસાદની િવગત. 

મન ં તાલકુા ન ુનામ  વરસાદ વરસાદ વરસાદ વરસાદ વરસાદ 

૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ બાલાિશનોર ૧૦૦૬ ૯૫૬ ૬૬૪ ૯૫૫ ૫૯૭ 

૨ કડાણા ૭૦૧ ૪૮૪ ૪૦૧ ૮૧૧ ૬૪૭ 

૩ ખાનપુર ૭૬૦ ૫૦૧ ૪૧૧ ૯૭૩ ૬૯૧ 

૪ લણુાવાડા ૫૭૬ ૫૭૧ ૪૬૬ ૮૩૪ ૮૨૧ 

૫ સંતરામપુર ૬૩૨ ૬૫૦ ૫૫૩ ૬૮૭ ૬૫૭ 

૬ િવરપુર ૬૫૦ ૪૭૬ ૩૯૩ ૮૦૯ ૭૨૮ 

કલુ વરસાદ ૪૦૨૬ ૨૮૬૭ ૪૩૨૫ ૩૬૮૬ ૪૧૪૧ 

કલુ સરેરાશ વરસાદ ૬૭૧.૦ ૪૭૭.૮ ૭૨૦.૮ ૬૦૬.૩ ૬૯૦.૧૬ 

 

 િજ લાન ેઅસર કરતા મુ ય ડમેોની િવગત :  

અ નેા મહીસાગર િજ લામા ંમુ ય વ ે ણ ડમેો અસર કરે છે, જેની િવગત નીચ ેમજુબ છે.  

મ ડમેનુ ંનામ 
મહ મ જળાશય સપાટી ( ટ) મહ મ જળાશય 

સપાટી (મીટર) 

૧ કડાણા ડેમ ૪૧૯ ૧૨૭.૭૧ 

૨ પાનમ ડેમ ૪૧૮ ૧૨૭.૪૦ 

૩ ભાદર ડેમ ૪૦૫.૯૦ ૧૨૩.૭૧ 
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પ રિશ  ટ–૨ 

આપિ  નો ઇિતહાસ છે  લા વષ  દર  યાન િજ  લામાં ધટલે આપિ ની િવગતો : 

(  યેક પાચં વષ ડટેા એક ીત કરવામાં આવ ેછે.) 

ભકૂંપ :- 

વષ િત તા  અસર  ત 

ગામોની સં  યા 

માનવ મૃ  ય ુ

સં  યા 

પશ ુમૃ  યનુી 

સં  યા 

સપંિતનુ ંનકુશાન આ થક નકુશાન 

(લાખમાં) 

૨૦૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પરુ :- 

તારીખ કારણ અન ે

સકંટનુ ંમૂળ 

અસરગ  ત 

ગામોની 

સં  યા 

અસર  ત 

પ રવારોની 

સં  યા 

માનવ 

મૃ  ય ુ

સં  યા 

પશ ુ

મૃ  ય ુ

સં  યા 

અશંત: નુકશાન 

પામેલ મકાન 

પૂણ નકુશાન 

થયલે મકાન 

૧૯૭૩ ઉપરવાસમા ં

થયલે ભાર ે

વરસાદ 

૨૭ ૩૩૭૫ -  - કાચા પાકા કાચા પાકા 

૧૩૩૬ ૭૮ ૭  

૨૦૧૩ ઉપરવાસમા ં

થયલે ભાર ે

વરસાદ 

૬ ૮૩ - - ૦ ૦ ૦ - 

૨૦૧૭ ભાર ેવરસાદ ૦ ૦ ૨   ૮ ૧૦૬૭ ૦ ૧૨ ૧ 

૨૦૧૮ ભાર ેવરસાદ ૦ ૦ ૪ ૧૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૯ ભાર ેવરસાદ ૦ ૦ ૧ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૨૦ ભાર ેવરસાદ ૦ ૦ ૦ ૧૭ ૩૩ ૦ ૦ ૦ 

 

વાવાઝોડુ.  

તારીખ 
કારણ અન ે

સકંટનંુ મૂળ 

અસરગ  ત 

ગામોની 

સખં્  યા 

અસર  ત 

પ રવારોની 

સં  યા 

માનવ 

મૃ  ય ુ

સં  યા 

પશ ુ

મૃ  ય ુ

સં  યા 

અશંત: નુકશાન 

પામેલ મકાન 

પણૂ નુકશાન 

થયલે મકાન 

૨૦-૦૪-

૨૦૧૪ 

વાવાઝોડામાં 

ઝાડ ઉપર 

પડવાથી  

૦ ૦ ૨ - 

કાચા પાકા કાચા પાકા 
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૨૦૧૩ 

ઉપરવાસમાં 

થયેલ ભાર ે

વરસાદ 

૬ ૮૩  - ૦ ૦ ૦ - 

૨૦૨૦ - ૦ ૦ ૦ - ૦ ૦ ૦ - 

 

િવજળી પડવી :- 

લામા ંછે લા પાચં વષ દર યાન આકાશી િવજળી પડવાનારણ ેનીચ ેમજુબની િ થિતએ ન હાની થયલે છે. 

વષ કલુ બનાવો કલુ માનવ નહાની કલુ પશ ુ નહાની 

૨૦૧૫ ૧ ૦ ૩ 

૨૦૧૮ ૪ ૧ ૬ 

૨૦૧૯ ૫ ૦ ૫ 

૨૦૨૦ ૧૦ ૦ ૧૫ 

કુલ :- ૧ ૧ ૨૯ 

 

િહટ વવે :- 

લામા ંછે લા પાચં વષ દર યાન હીટ-વેવના કારણે નીચ ેમજુબની િ થિતએ ન હાની થયલે છે. 

વષ કલુ બનાવો કલુ માનવ નહાની કલુ પશ ુ નહાની 

૨૦૨૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ :- ૦ ૦ ૦ 
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પ રિશ  ટ–૩ 

િજ લામા ંઆવલે ડમેમાથંી પાણી છોડવાના સગં:ે- 

અ ેના મહીસાગર િજ લામાં કડાણા ડેમમાથી પાણી છોડવામા આવે યાર ેિજ લાના કુલ ૭૧૭ ગામો પૈકી લુણાવાડા તાલુકા 

ના ૬૩, ડાણા તાલુકાના ૨૭, ખાનપુર તાલુકા ૧૬ મળી કુલ ૧૦૬ ગામોન ેઅસર થાય છે.  

ત ેજ રીત ે પંચમહાલ િજ લામા આવેલ પાનમ ડેમમાથી પાણી છોડવામા આવ ે યારે લુણાવાડા તાલકુાના ૧૮, સંતરામપરુ 

તાલુકાના ૪ મળી કુલ ૨૨ ગામોને અસર થાય છે.  

ત ેજ રીતે ભાદર ડેમમાથી પાણી છોડવામા આવ ે યારે ખાનપુર તાલુકાના ૬ ગામોને અસર થાય છે.  

          જયારે યારે પાણી છોડવામા આવ ે યારે યારે કડાણા િવભાગ તથા પાનમ િવભાગ તરફથી િજ લાન ેમાિહતી મળે કે તુતજ 

િજ લા ડઝા ટર કં ોલ મ વારા િજ લાના સબંિધત તાલુકાના લાયઝન અિધકારી ીઓ, મામલતદાર ીઓ, ટી.ડી.ઓ ી અને િજ લા 

િવકાસ અિધકારી ી ને ણ કરાય છે.  આ ઉપરાંત પોલીસ ખાત,ુ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર માગ અને મકાન,વનિવભાગ, એસ.ટી. 

ખાત ુ િવગેરેન ે ણ કરવામા આવ ેછે. 

એક તબ ક ેકડાણા ડેમમાંથી નીચ ે મુજબના જ થામા ં  પાણી છોડવામા આવ ે યારે તેની સામે દશાવેલ સં યાની િવગતવાળા ગામોન ે

અસર થાય છે.  

(૧) હાઇટ િસ નલ – એલટ  

(૨) ય ુિસ નલ – થળાતંર માટ ેતયૈાર 

 (૩) રડે િસ નલ – તા કાલીક થળાતંર  

અનુ મ 

નબંર 

ડમેમાથંી છોડવામા આવનાર 

પાણીનો જ થો ( યસકેમા)ં  

અસર કરતા 

તાલુકાન ુનામ 

ગામોની 

સં યા  

હાઇટ 

િસ નલ 

ય ુિસ નલ  રેડ િસ નલ  

૧ ૧,૭૭,૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ૧,૭૭,૫૦૦ થી ૧,૯૯,૧૭૦ લુણાવાડા ૩ ૩ ૦ ૦ 

૩ ૧,૯૯,૧૭૦ થી ૨,૬૬,૦૦૦ લુણવાડા ૩ ૩ ૦ ૦ 

૪ ૨,૬૬,૦૦૦ થી ૩,૫૩,૦૦૦ લુણાવાડા 

ખાનપુર 

કડાણા 

૩ 

૫ 

૨૭ 

૩ 

૫ 

૨૭ 

- 

- 

૬ 

- 

- 

- 

૫ ૩,૫૩,૦૦૦ થી ૭,૩૦,૦૦૦ લુણાવાડા 

ખાનપુર 

કડાણા 

૩ 

૫ 

૨૭ 

૩ 

૫ 

૨૭ 

- 

- 

૬ 

- 

- 

- 
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૬ ૭,૩૦,૭૫૦ થી ૧૦,૫૦,૦૦૦ લુણાવાડા 

ખાનપુર 

કડાણા 

૬૪ 

૧૬ 

૨૭ 

૦ 

૦ 

૦ 

૫૯ 

૧૬ 

૨૭ 

૫ 

- 

- 

૭ ૧૦,૫૦,૦૦૦ થી વધાર ે લુણાવાડા 

ખાનપુર 

કડાણા 

૬૪ 

૧૬ 

૨૭ 

૦ 

૦ 

૦ 

- 

- 

- 

૬૪ 

૧૬ 

૨૭ 

 

એક તબ ક ેપાનમ ડમેમાથંી નીચ ેમજુબના જ થામા ંપાણી છોડવામા આવ ે યાર ે તનેી સામે દશાવલે સં યાની િવગતવાળા ગામોન ે 

અસર થાય છે.  

અનુ મ 

નબંર 

ડમેમાથંી છોડવામા આવનાર 

પાણીનો જ થો ( યસકેમા)ં  

અસર કરતા 

તાલુકાન ુનામ 

ગામોની 

સં યા  

હાઇટ 

િસ નલ 

ય ુિસ નલ  રડે િસ નલ  

૧ ૧,૫૦,૫૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ૧,૫૦,૦૦૦ થી ૨,૮૦,૦૦૦  સંતરામપુર  

લુણાવાડા 

૪ 

૧૮ 

૪ 

૧૮ 

૦ 

૦ 

૦ 

૦ 

૩ ૨,૮૦,૦૦૦ થી ૩,૫૦,૦૦૦ 

 

સંતરામપુર  

લુણાવાડા 

૪ 

૧૮ 

૦ 

૦ 

૪ 

૧૮ 

૦ 

૦ 

૪ ૩,૫૦,૦૦૦ થી ૩,૯૩,૦૦૦ લુણાવાડા  

સંતરામપુર 

૧૮ 

૪ 

૦ 

૦ 

૦ 

૦ 

૧૮ 

૪ 

 

 કડાણા ડેમમાથંી પાણી છોડતા ડબુાણમા ંજતા પલુ ની િવગત : 

કડાણા ડેમમાંથી યાર ેવધાર ેપાણી છોડવામા ંઆવે છે યારે નીચેની િવગતે આપેલ પુલ (િ જ) ડુબાણમાં ય છે. 

મ નંબર  નીચવાસમા ંઆવલે પલુની િવગત  કડાણા ડેમથી અતંર (કી.મી)  અસર કરતો ડ ચાજ (કયસુકે)  

૧ ઘોડીયાર િ જ ૧.૫૦  ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

૨ તાં ોલી િ જ ૧૪.૦૦ ૩,૦૦,૦૦૦ 

૩ મધવાસ િ જ ૩૫.૦૦ ૧૨,૫૦,૦૦૦ 

૪ હાડોડ િ જ  ૪૬.૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૫ આગરવાડા િ જ  ૫૫.૦૦  ૧૨,૫૦,૦૦૦ 
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કડાણા ડેમથી અસર ત  લાના પરુસંવદેનશીલ તાલકુા અન ેનદી કનારે આવલેા ગામોની યાદી :- 

 

 લણુાવાડા તાલકુા 

 

મ ગામન ુનામ મ ગામન ુનામ 

૧ થાણા સાવલી ૧૮ કછોટીયાના મવુાડા  

૨ રાબડીયા  ૧૯ જુના કારવા  

૩ ટ ટોઇ ૨૦ માળીયા 

૪ મધવાસ  ૨૧ ધોળી 

૫ ભમરા  ૨૨ મોરાઈ 

૬ િલ બો ા  ૨૩ સાધકપુર  

૭ પ ટણ  ૨૪ કડીયા(વખતપુર)  

૮ કાંકચીયા ૨૫ ખેમપુર  

૯ લાડવલે ૨૬ પાનમપ લા 

૧૦ ખારોલ ૨૭ વાળીનાથ  

૧૧ ફતેપુરા  ૨૮ ચવુાણના મુવાડા 

૧૨ કોઠંબા પા લા ૨૯ કીડીયા  

૧૩ ગુવાલીયા  ૩૦ હાડોડ  

૧૪  ચારણગામ  ૩૧ કોલવણ  

૧૫ આગરવાડા  ૩૨ મેઘવાડા 

૧૬ દલવાઇ સાવલી  ૩૩ સીમલીયા 

૧૭ ચાંપલી ૩૪ સડા 
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૩૫ ઘંટીયાળા ૫૩ નાની ચરલે 

૩૬ રાજગઢ  ૫૪ મોટી ચરેલ 

૩૭ નાના વડદલા ૫૫ બામણવાડ 

૩૮ હાડાના મુવાડા ૫૬ વેરામા 

૩૯ હ દોલીયા ૫૭ ડોકલેાવ 

૪૦ ગોલના પા લા ૫૮ વાકંા 

૪૧ ત તા ના પા લા ૫૯ મોતીઘોડા  

૪૨ કાકાના ભસાવાડા ૬૦ ડોકલેીયના મવુાડા  

૪૩ સેમરાના મુવાડા ૬૧ સાલાવાડા 

૪૪ ચંદપુર ૬૨ અરીઠા  

૪૫ ગધનપુર ૬૩  કોઠા 

૪૫ મહુડીયા    

૪૭ વાઘ  બા રયાના મુવાડા   

૪૮ ઝરખવાડા   

૪૯ ચોપડા   

૫૦ ચનસર   

૫૧ આંબલી મુવાડા   

૫૨ મોટા ડોકવા    
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કડાણા તાલકુા 

મ ગામન ુનામ મ ગામન ુનામ 

૧ વાગડીયાની અંધારી ૧૫ ઘોડીયાર  

૨ ચારણની મવુાડી ૧૬ આગરવાડા  

૩ ચોપડ દેવી  ૧૭ વાઘડુંગરી  

૪ માળ ૧૮ માછીના ના ા  

૫ બલુ ના મુવાડા  ૧૯ દેદાવાડા  

૬ નાના રાજનપુર  ૨૦ અનોપપરુ 

૭ મોટા રાજનપુર  ૨૧ ખાતવા  

૮ દવડા  ૨૨ લાડુ ડામોરના વાટંા  

૯ કડાણા  ૨૩ મુનપુર  

૧૦ ઠાકોરના ના ા  ૨૪ આંટલવાડા  

૧૧ દધાલીયા  ૨૫ મઠ (માળની પાસે)  

૧૨ ખરાવાડા  ૨૬ વેલણવાડા  

૧૩ તાંતરોલી  ૨૭ ડોડીયા  

૧૪ પ ા ના મુવાડા    

ખાનપરુ તાલકુા  

મ ગામનુ નામ મ ગામનુ નામ 

૧ ડોલરીયા ૯ ઝારા 

૨ નાના ખાનપુર      ૧૦ મુડાવડેખ 

૩ રહમેાન ૧૧ િવરપરાના મવુાડા 

૪ મણેા ૧૨ કાનેસર 

૫ બામરોડા ૧૩ ઝેર 

૬ સાંપડીયા ૧૪ ભુવાબર 

૭ 

૮ 

પાતાપરુ 

દોલતપુર 

૧૫ 

૧૬ 

નરોડા  

ઘોઘાવાડા 
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પાનમ ડેમથી અસર ત  લાના પરુ સવંદેનશીલ તાલકુા અન ેનદી કનાર ેઆવેલા ગામોની યાદી :- 

લણુાવાડા તાલકુા 

 

મ ગામનુ નામ મ ગામનુ નામ 

૧ ચોપડા  ૧૦ જમાપગી ના મવુાડા  

૨ વરેમા  ૧૧ ચનસર  

૩ નાથુ ના મવુાડા  ૧૨ દરા  

૪ નવા મુવાડા  ૧૩ કેણા બારીયાના મુવાડા  

૫ ગંટાવ  ૧૪ લણુાવાડા  

૬ મોતીઘોડા  ૧૫ જેસ ગપુર  

૭ ડોકેલાવ  ૧૬ મેદ ઓના મુવાડા  

૮ પાનમ પ લા ૧૭ ડોકલીયા ના મુવાડા  

૯ આમલી મુવાડા  ૧૮ નાનીચરેલ  

 

સંતરામપરુ તાલકુા :- 

મ ગામનુ નામ મ ગામનુ નામ 

૧ આમિલયાત  ૩ નાન સલાઇ  

૨ જોટંગીયા  ૪ રાજબારી  

 
 
 

ભાદર ડમેથી અસર ત  લાના પરુ સવંદેનશીલ તાલકુા અન ેનદી કનાર ેઆવલેા ગામોની યાદી :- 

ખાનપરુ તાલકુા 

મ ગામનુ નામ મ ગામનુ નામ 

૧ ખાનપરુ ૪ આંકલીયા  

૨ મોટા ખાનપુર ૫ રેહમાન  

૩ નાના ખાનપુર  ૬ મણેા 
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પ રિશ – ૪ 

 લામાં ઉપલ  ઘ સસંાઘનોની િવગત :-  

 લામાં કોઇપણ આપિ  ત દર  યાન બચાવ કામગીરી માટે જ રી સાંઘનો ૩ ( ણ ) નગરપાિલકા લુણાવડા, સંતરામપરુ તથા 

બાલાિશનોર પાસ ેઉપલ  ઘ છે. તદઉપરાંત તાલુકા  તરે િવિવઘ િવભાગો પાસ ેઉપલ  ઘ સાંઘનોની િવગતો તાલકુા આપિ  ત  યવ  થાપન 

યોજનામા ંસમાવે  ટ કરેલ છે. .એસ.ડી.એમ.એ. ારા ફાળવેલ બચાવ સાંઘનોના મામતલદાર કચેરી, તથા નગરપાિલકા પાસ ેનીચ ે

મુજબની િવગતે ઉપલ  ઘ છે.  

(િ  થિત માચ-૨૦૨૧ મુજબ) મામલતદાર કચેરી, ખાતે ઉપલ  ઘ બચાવ સાઘનોની યાદી ) 

તાલુકો    સાઘનોની િવગત 

લાઇફ જેકેટ, લાઇફ ર ગ રોપ (૧૦૦ ટ) રોપ (૨૦૦ ટ) જનરેટર 
લુણાવાડા  ૧૮ ૨૫ ૦૧ ૦૨ ૧ 

ખાનપુર ૧૦ ૧૦ ૦૧ ૦૧ ૧ 

કડાણા  ૧૨ ૧૦ ૦૧  ૦૧ ૧ 

સંતરામપુર  ૦૪ ૨૪  ૦૩  ૦૦ ૧ 

બલાિસનોર  ૨૦ ૨૦ ૦૧ ૦૧ ૧ 

િવરપુર  ૧૦ ૧૦ ૦૨ ૦૦ ૧ 

કલેકટર કચેરી  ૦૧  ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦ 

આપદાિમ  ૪૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦ 

કુલ ૧૧૭ ૧૦૦ ૦૯ ૦૫ ૬ 

 

નગરપાિલકા ખાત ેઉપલ  ઘ બચાવ સાઘનોની યાદી :-  

 

નગકારપાિલ 

સાઘનોની િવગત  

લાઇફ 

જેકેટ 

લાઇફ 

ર ગ  

રોપ  જનરેટર  ઇમરજ  સી 

લાઇટ 

ફાયરબલુટે ફાયરટે  ટર વોટરબાઉઝર 

લુણાવાડા  ૧ ૨ ૨ ૦ ૨ ૧ ૧ ૧ 

સંતરામપુર  ૨ ૨ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧ ૧ 

બાલાિસનોર  ૪ ૪ ૩ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

DEOC ૨ ૧ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૯ ૯ ૫ ૦ ૮ ૩ ૩ ૩ 
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Health : 

Sr. 

No. Institution 

Vehicle On Road 

Ambulance  

with Ventilator 

Ambulance without 

Ventilator Total 

Other 

Vehicle Total 

1 PHC 0 15 15 0 15 

2 CHC 0 11 11 0 11 

3 SDH 0 2 2 1 3 

4 DH 0 2 2 0 2 

5 Medical College NOT AVAILABLE  

6 108 2 13 13 0 13 

7 

NGOs (KMG 

HO.) 0 2 2 0 2 

8 Private Hospital 0 1 0 1 1 

9 Other 0 0 0 0 0 

10 SANJIVNI RATH 0 2 2 0 2 

11 KHILKHILAT 0 2 2 0 2 

 

Key Equipments 

Sr.  

No

. 

Name of Equipment 

No of Instrument available at Institute 

Medical 

College 

District 

Hospital 

Municipal 

Hospital 
SDH 

CH

C 
PHC 

Trust  

Hospitals 

KMG 

Hospital 

Balasinor 

Privat

e  

Hospit

al 

1 Ventilator 

N
O

 A
N

Y
 M

ED
IC

AL
 C

O
LL

AG
E 

IN
 

M
AH

IS
A

G
A

R
 D

IS
TR

IC
T 

 

20 

N
O

 A
N

Y
 M

U
N

IC
IP

A
LH

O
S

PI
TA

L 

IN
 M

AH
IS

AG
A

R
 D

IS
TR

IC
T 

1 0 0 1 0 

2 O2 Cylinder 16 7 10 66 48 28 

3 Enchotrachal tube 1 5 0 0 1 39 

4 Laryngoscope 1 1 0 0 2 39 

5 Defibrication 2 1 0 0 1 0 

6 Refrigerator 0 3 5 33 20 26 

7 Lagrange Mask Airway 2 1 0 0 9 26 

8 Ambu Bag 0 2 5 3 3 26 
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9 

PPE (Personnel Prevention 

Examination) Kit. 2 5 5 378 1 13 

10 Pulse Oximeter 2 4 5 489 5 78 

11 ECG Machine 0 1 0 12 5 18 

12 Endotrachal tube 7 5 0 0 2 13 

13 Straturas 3 0 10 33 4 15 

14 Vehicle Chair 1 2 10 33 7 15 

15 Pulse Monitor 0 2 5 3 4 26 

16 Cervical Coller 0 0 0 0 2 0 

17 Long Spring Board 0 0 0 0 1 26 

18 N – 95 Masks 0 500 0 3500 5 0 

19 Autoanalyser 0 0 0 0 2 2 

20 X – ray Machine 0 2 2 0 1 5 

21 Generator 2 2 5 33 1 26 

 

Sr. 

No.  

 

Institution  

 

Bed Strength 

Available Extensible Total 

AC Non AC Total 

1 PHC 0 180 180 180 360 

2 CHC 0 120 120 120 240 

3 SDH 3 56 56 80 112 

4 DH 0 50 50 100 150 

5 Medical College 0 0 0 0 0 

6 NGOs 10 70 80 100 180 

7 Private Hospital 9 125 134 0 134 
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Name of 

Municipality 

Name of Equipment/ Vehicle 

 

Condition of 

Equipment/ 

Vehicle 

Quantity (in Nos.) 

(refer Annexure-1 

& Indicate the 

Custodian/ 

Responsible 

Officer 

Lunawada 

Portable Inflatable Emergency 

Lighting Systems 
Working 02 

Chief Officer- 

Shri Pranav 

Chaudhary 

9586935654 

02674 250006 

 

 

Mini Fire Tender Working 01 

Water browser Working 01 

Motor-cycled Mounted Water Mist Working 01 

Life jeacket 0 01 

Life bouy 0 02 

Santrampur 

Portable Inflatable Emergency 

Lighting Systems 
Not Working 02 

Chief Officer- 

Shri Dipsinh 

Hathila  

9724111001 

02675-220055 

Mini Fire Tender Working 01 

Water browser Repair work 01 

Motor-cycled Mounted  Water Mist Working 01 

Life jeacket 2 2 

Life bouy 2 2 

Balasinor 

Portable Inflatable Emergenc 

Lighting Systems 
Not Working 01 Chief Officer 

Shri Bhadresh 

Patel 

8128887271 

02690-266188 

 

 

Mini Fire Tender Working 01 

Water browser Working 01 

Motor-cycled Mounted Water Mist Not Working 01 

Life jeacket  Working 04 

Life bouy Working 04 
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ખાનગી માિલકીના સાધનો ની િવગત:-  

મ માિલકનુ નામ મોબાઇલ નંબર સાધનો 

ડ પર જેસીબી/લોડર પાવડા િ કમ 

૧ ી ક પશેભાઇ જે પટેલ ૯૭૨૫૯૦૮૧૪૩ - ૧ ૩૦ ૧૦ 

૨ ી િચમનભાઇ એસ પટેલ ૯૪૨૬૩૯૯૮૮૬ ૧ ૧ ૨૫ ૧૦ 

૩ ી મહાવીર જૈન ૯૯૦૪૧૨૩૧૪૬ ૧ ૧ ૨૦ ૧૦ 

૪ શૈલેષભાઇ એલ પટલે ૯૯૨૪૨૭૬૯૨૧ - ૧ ૧૫ ૧૫ 

૫ આિશષ ીજકોન ૭૩૫૯૮૭૭૧૧૭ ૨ ૧ ૧૦ ૫ 

૬ સી.આર.પી ઇ ા કચર ૯૮૨૫૧૨૮૬૨૭ ૦ ૦ ૨૦ ૨૫ 

૭ ી ચી ા કં કશન ૭૦૪૩૬૧૫૭૪૬ ૧ ૧ ૨૨ ૬ 

૮ કોઇન સાઇડ ઇ ા ચર ૭૬૯૮૮૮૯૮૬૮ ૧ ૧ ૨૫ ૧૦ 

૯ એસ.બી.પટલે ૯૯૨૫૨૪૪૧૮૨ ૨૦ ૫ ૧૦૦ ૫૦ 

૧૦ િશવમ કં કશન ૯૭૨૫૦૨૬૨૧૪ ૨૩ ૪ ૭૦ ૫૬ 

૧૧ િશવાલય ઇ ા ા.લી. ૯૨૬૫૫૧૦૯૦ ૧૦ ૨ ૨૦ ૧૫ 

૧૨ મોહનદાસ વી.રા ણી ૯૮૨૫૨૧૮૭૫૨ ૭ ૪ ૪૦ ૬૦ 

કલુ ૬૬ ૨૨ ૩૯૭ ૨૭૨ 
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પ રિશ  ટ –૫ 

આપદાિમ  :- 

ગુજરાત રા ય સ ામડંળ ગાધંીનગર વારા ‘આપદા િમ ’ ોજેકટ શ  કરવામા ં આવેલ છે, જેનો મુ ય હેત ુ થાનીક 

સમદુાયમાથી વયંસવેકો પસદં કરી તેમન ેપાયાની શોધ અને બચાવની તાલીમ આપી સસુ જ કરવા કે જેથી કરીન ેતેઓ િજ લામાં 
આવેલ કોઇપણ આપિ  ના સમયે આપિ  ને પહોચી વળવા િજ લા વહીવટી તં ને મદદ પ થઇ શકે. વધુમા ંઆપદા િમ  કાય મ 
અતંગત અ ેના િજ લામા ં આવલે તમામ તાલુકામાથી તાલુકા દઠ છ (૬) અને િજ લાના છ(૬)એમ કુલ ૪૨ ામ ર ક દળ ના 
સ યોની વય ંસવેક તરીકે પસંદગી કરવામાં આવલે હતી. 

                         “આપદા િમ -૨૦૧૮” કાય મનો ઉ ઘાટન સમારોહ માન. મુ યમં ી ી િવજયભાઇ પાણીના વરદ 

હ ત ે તા.૦૨/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ મહા મા મં દર,ગાંધીનગર ખાતે યોજવામા ં આવેલ હતો.વધુમા ં પસંદગી પામેલ વય ં સવેક માટે 

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૮ થી ૧૩/૦૫/૨૦૧૮ સુધી બ ેસ તાહ( દન-૧૪) માટે શોધ અને બચાવની તાલીમનુ આયોજન રાજય અનામત 

પોલીસ દળ (SRPF), જુથ નં -૧, લાલબાગ,વડોદરા ખાત ેકરવામાં આવેલ. જેમાં અ ેના િજ લામાંથી પસદંગી પામેલ ૪૪ વયં 

સેવકોએ  સફળતા પવુક ૧૪ દવસની તાલીમ લીધેલ છે. 
                         “આપદા િમ -૨૦૧૯” પસંદગી પામલે વય ં સવેક માટે તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૯ થી ૧૪/૦૯/૨૦૧૯ 

સુધી બ ે સ તાહ( દન-૧૪) માટ ે શોધ અન ે બચાવની તાલીમનુ આયોજન રાજય અનામત પોલીસ દળ (SRPF), જુથ નં -૧૨, 

ગાંધીનગર ખાત ેકરવામા ંઆવેલ. જેમાં અ ેના િજ લામાંથી પસંદગી પામલે ૪૧ વયં સવેકોએ  સફળતા પવુક ૧૪ દવસની તાલીમ 
લીધેલ છે. 

આપદા િમ  વય ંસવેકોની િવગત નીચ ેમુજબ છે. 

 

આપદાિમ  વય ંસવેકોની યાદી-મહીસાગર (૨૦૧૯) 
અન ુ
ન ં

આપદાિમ નુ નામ ગામ તાલુકો મોબાઇલ નંબર 

૧ બીપીનભાઈ રામાભાઇ રાવળ હરદાસપુર લુણાવાડા ૮૧૫૪૯૮૭૩૯૩ 
૨ નેષભાઈ કા તીભાઇ રાવળ હરદાસપુર લુણાવાડા ૯૬૩૮૧૮૨૧૮૧ 
૩ નર ભાઇ અમરાભાઇ રાવળ  રાણપુર લુણાવાડા ૮૯૮૦૫૪૬૬૪૩ 
૪ િહરેનભાઇ કાળુભાઇ રાણપુરા રાણપુર લુણાવાડા ૯૫૧૦૪૦૯૨૩૦ 
૫ મંગળભાઇ પાભાઇ તલાર  ગોડારીયા લુણાવાડા ૮૧૪૦૮૪૮૮૬૦ 
૬ િવ ભાઇ દનેશભાઇ પટિેલયા પાનમપ લ લુણાવાડા ૯૮૯૮૨૯૩૨૭૭ 
૭ દનેશભાઇ મગનભાઇ પારગી નવડ સંતરામપુર ૬૩૫૫૫૬૫૭૯૩ 
૮ બાબુભાઇ રાયિસહ બારીયા નાના ઓરા સંતરામપુર ૯૩૨૮૨૧૩૫૮૯ 
૯ ગણપતભાઇ નાર સહ ડામોર સુરપરુ સંતરામપુર ૮૧૪૧૪૯૫૬૧૨ 
૧૦ ક પેશભાઇ મોતીભાઇ કટારા ઉખરલેી સંતરામપુર ૭૫૭૨૯૧૮૮૭૫ 
૧૧ રમણભાઇ ચીમનભાઇ મછાર થમપુર સંતરામપુર ૯૭૨૭૩૪૪૫૧૬ 
૧૨ શૈલેષભાઇ દેવાભાઇ પારગી નવડ સંતરામપુર ૯૮૭૯૧૯૨૨૫૯ 
૧૩ ચંદુભાઇ પુ ભાઇ ડામોર અમથાણી કડાણા ૮૧૪૧૯૮૧૩૩૨ 
૧૪ નવીનભાઇ મોતીભાઇ માછી માછીના ના ા કડાણા ૯૫૧૨૧૭૭૭૮૭ 
૧૫ અિ વનભાઇ જગાભાઇ માછી રાજનપુર કડાણા ૮૩૨૦૨૯૨૬૨૭ 
૧૬ શનાભાઇ મંગળભાઇ વાગડીયા બચુાવાડા કડાણા ૯૭૨૭૪૦૯૫૩૪ 
૧૭ અમરતભાઇ શનાભાઇ વાગડીયા બુચાવાડા કડાણા ૮૨૩૮૩૫૫૫૬૧ 
૧૮ ેમચંદભાઇ શનાભાઇ વાગડીયા કુરેટા કડાણા ૮૭૫૮૧૬૨૫૦૧ 
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૧૯  નરેશભાઇ ભુલાભાઇ સોલંકી બાકોર બાકોર ૯૫૩૭૯૯૫૩૯૫ 
૨૦ ન સહ ઇ સહ સોલંકી બાકોર બાકોર ૯૫૩૭૨૪૨૧૬૯ 
૨૧ િહતે કુમાર બાબભુાઇ ચમાર બાકોર બાકોર ૯૯૧૩૪૬૨૪૨૯ 
૨૨ રીટાબેન ઉદાભાઇ માલીવાડા બાકોર બાકોર ૭૦૬૯૬૧૨૮૦૨ 
૨૩ ભાવનાબેન બાબુભાઇ માલીવાડ બાકોર બાકોર ૯૯૦૯૦૭૭૬૯૬ 
૨૪ િવનભુાઇ લાભાઇ ઠાકોર િવરપુર િવરપુર ૯૩૧૬૧૫૩૮૪૯ 
૨૫ રાજેશભાઇ સરદારભાઇ ઠાકોર િવરપરુ િવરપુર ૮૨૩૮૭૩૮૬૨૮ 
૨૬ સરુશેભાઇ કાળુભાઇ સોલંકી િવરપરુ િવરપરુ ૯૬૩૮૦૦૪૯૩૬ 
૨૭ સગંીતાબેન મોહનભાઇ ઠાકોર િવરપુર િવરપુર ૭૫૬૭૧૩૨૮૨૭ 
૨૮ વષાબેન નવનીતભાઇ બા રયા િવરપરુ િવરપુર ૯૭૨૭૫૮૦૧૭૮ 
૨૯ અ ણાબેન ડા ાભાઇ ખાંટ િવરપુર િવરપુર ૯૭૨૭૯૦૬૮૬૭ 
૩૦ કંકુબેન વાઘાભાઇ પગી કોઠંબા કોઠબંા ૭૨૮૩૯૫૧૫૪૪ 
૩૧ જૈનબબેન ફકીરમહંમદ ખાટકી કોઠંબા કોઠંબા ૭૫૭૨૮૧૭૧૦૧ 
૩૨ મુ તાકભાઇ દશવતભાઇ મલેક કોઠંબા કોઠંબા ૭૦૯૬૫૯૪૪૯૫ 
૩૩ મોબીનભાઇ મ તભાઇ મલેક કોઠંબા કોઠંબા ૭૮૭૪૫૬૨૮૬૭ 
૩૪ બાબુભાઇ જેઠાભાઇ વણકર કોઠંબા કોઠંબા ૯૯૭૮૫૭૯૬૧૫ 
૩૫ શનાભાઈ વાઘાભાઇ પગી કોઠબંા કોઠંબા ૯૬૩૮૧૭૨૩૫૪ 
૩૬ રમણભાઇ વેચાતભાઇ ધામા બાલાિસનોર બાલાિસનોર ૮૯૮૦૪૬૫૮૭૯ 
૩૭ કરીટકમુાર રમશેભાઇ ચૌહાણ કેસરપુરા બાલાિસનોર ૯૭૨૬૫૪૧૨૧૯ 
૩૮ નરે ભાઇ નાનાભાઇ ઠાકોર નવામવુાડા બાલાિસનોર ૯૮૭૯૦૯૭૧૫૩ 
૩૯ અ તભાઇ જે સગભાઇ ઠાકોર નવામવુાડા બાલાિસનોર ૮૧૪૦૯૯૬૧૭૧ 
૪૦ મોહબતભાઇ નરવતભાઇ ઠાકોર સુતારીયા બાલાિસનોર ૮૧૪૧૧૮૩૩૪૩ 
૪૧ લ સહ નરવત સહ ઠાકોર ભાથલા બાલાિસનોર ૯૯૨૪૪૯૪૬૨૬ 
૪૨ હ રશચં  ભરત સહ ચૌહાણ ખાડંીવાવ બાલાિસનોર ૯૭૨૬૫૪૧૨૧૯ 

 

 

આપદાિમ  વય ંસવેકોની યાદી-મહીસાગર (૨૦૧૮) 
મ 

નબંર 
આપદાિમ નુ નામ ગામન ુનામ  તાલકુો મોબાઇલ નબંર 

૧ ભારત સહ ભુર સહ ચારેલ લુણાવાડા લુણાવાડા ૯૫૮૬૪૧૯૪૧૯ 
૨ ઉદે સહ વેચાત સહ સોલંકી બાલાિશનોર  બાલાિશનોર ૮૭૩૪૮૮૦૮૭૦ 
૩ કાિંતભાઇ લાભાઇ પગી કોલવણ  લુણાવાડા ૭૫૬૭૭૨૮૭૫૬ 
૪ મગનભાઇ સખુાભાઇ પગી ઉદરા લુણાવાડા ૮૧૫૩૮૯૩૮૨૪ 
૫ અભાભાઇ લમભાઇ પગી કોલવણ લુણાવાડા ૮૪૬૯૨૨૨૬૨૫ 
૬ જયિંતભાઇ નાનાભાઇ માછી  દોલતપરુા લુણાવાડા ૯૫૮૬૦૬૯૧૫૫ 
૭ જયિંતભાઇ માનાભાઇ ધામોત  ખંુધી લુણાવાડા ૯૫૩૭૦૩૦૧૮૧  
૮ અિનલભાઇ કીરીટભાઇ ભોઇ  નાની દવેના મુવાડા લુણાવાડા ૯૭૧૨૪૨૧૬૩૨ 
૯ અયબુભાઇ દશવતભાઇ મલેક  બઢેીયા લુણાવાડા ૮૭૫૮૮૭૮૨૫૫ 
૧૦ જયદીપભાઇ ફતાભાઇ બારીયા  િસ નલી  લુણાવડા ૯૬૩૮૦૦૭૪૭૩ 
૧૧ કાિંતભાઇ ધળુાભાઇ માછી નાળના મવુાડા લુણાવાડા ૯૯૭૯૭૪૯૫૬૮  
૧૨ બશીરભાઇ કીમભાઇ મલેક   બેઢીયા  લુણાવાડા ૯૭૨૫૮૫૭૭૯૪  
૧૩ હસમુખભાઇ કનભુાઇ ચૌહાણ  નમનાર લુણાવાડા ૯૫૩૭૯૪૫૪૩૧ 
૧૪ જગદીશભાઇ પુ ભાઇ વણકર નમનાર લુણાવાડા ૮૪૬૯૨૨૧૫૪૫  
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૧૫ િવ મભાઇ રાય સગભાઇ બારીયા નાના ઓરા   સંતરામપુર ૭૪૩૪૯૬૯૯૦૨ 
૧૬ અ પશેભાઇ તાપ સહ બારીયા  નાના ઓરા  સંતરામપુર  ૮૭૫૮૫૮૩૩૮૨ 
૧૭ િવ મભાઇ જે સગભાઇ બારીયા  વાંકડી સતંરામપુર ૯૯૧૩૯૬૪૦૫૫ 
૧૮ સુિમ ાબેન માન ભાઇ પારગી બટકવાડા  સંતરામપરુ ૭૫૬૭૯૭૮૦૨૩ 
૧૯ અ કાબેન મોતીભાઇ કટારા ઉખરેલી સંતરામપરુ ૯૬૮૭૧૪૦૪૯૭ 
૨૦ મંજુલાબેન મગનભાઇ ખરાડી  વાંકડી સંતરામપરુ ૭૫૬૭૮૮૩૧૯૩ 
૨૧ માધવ સહ જવાન સહ સોલંકી ભાથલા બાલાિશનોર ૮૧૪૦૮૧૮૭૫૨  
૨૨ િસ ધરાજ સહ કનક સહ ચૌહાણ  કેવડીયા બાલાિશનોર  ૯૬૮૭૭૨૮૪૬૬  
૨૩ મનહરભાઇ મંગળભાઇ ચૌહાણ  કેવડીયા બાલાિશનોર ૮૧૫૩૦૦૯૨૭૩ 
૨૪ િહ મત સહ રતન સહ સોલંકી ભાથલા બાલાિશનોર  ૮૩૪૭૪૦૯૫૫૬  
૨૫ રાહુલભાઇ ભવાનભાઇ સોલંકી  ભાથલા બાલાિશનોર ૯૯૦૯૬૭૦૫૧૦ 
૨૬ હરીશચં સહ અ ત સહ ચૌહાણ  ખાડીવાવ બાલાિશનોર  ૯૯૦૯૧૩૪૪૩૩  
૨૭ જવાનભાઇ જેમાભાઇ તલાર લ ભોલા  િવરપુર  ૯૭૨૬૫૨૭૭૧૯ 
૨૮ મુકેશભાઇ તાપભાઇ તલાર લ ભોલા  િવરપુર  ૯૭૨૬૫૨૭૭૧૯ 
૨૯ અિભમ યુકુમાર નગીન સહ ઠાકોર ખાંટા િવરપુર ૭૫૬૭૩૯૫૪૫૯ 
૩૦ અમતૃાબેન રામાભાઇ ઠાકોર સરાડીયા  િવરપુર  ૭૫૭૬૭૨૮૩૫૭  
૩૧ સિવતાબેન પુનમભાઇ સોલંકી   સરાડીયા  િવરપરુ  ૯૭૧૨૮૬૫૬૪૭  
૩૨ વષાબેન રતન સહ પરમાર જોધપુર  િવરપરુ ૮૪૬૯૩૨૯૭૫૦  
૩૩ ચંદુભાઇ ચથુાભાઇ માછી વાઘડંુગરી કડાણા  ૯૬૨૪૭૮૪૦૪૮  
૩૪ ર નાભાઇ લ મણભાઇ ડામોર અમથાણી કડાણા ૯૯૭૮૫૭૩૮૨૬  
૩૫ શંકરભાઇ લ મણભાઇ વાઘડીયા  બુચાવાડા  કડાણા ૯૮૭૯૪૯૧૬૬૭ 
૩૬ ચંપાબેન િવજયભાઇ માછી. વાઘડંુગરી કડાણા ૯૭૧૨૮૭૫૮૯૦  
૩૭ રમીલાબેન નિવનભાઇ માછી.  ઘોડીયાર કડાણા ૯૭૨૭૬૦૩૮૪૭  
૩૮ જશોદાબને લાલાભાઇ માછી વાઘડંુગરી કડાણા ૯૬૨૪૭૮૪૦૪૮  

3૯ જયિંતભાઇ ગલાભાઇ માલીવાડ  કસલાવટી  ખાનપુર  ૯૭૨૬૨૫૯૮૫૮ 

૪૦ િભખાભાઇ જવાનભાઇ માલીવાડ  કસલાવટી ખાનપુર ૭૦૬૭૯૯૦૪૬૩ 
૪૧ મુકેશભાઇ જવાનભાઇ માલીવાડ  કસલાવટી ખાનપુર ૯૭૩૭૨૫૨૮૪૮  
૪૨ મનહરભાઇ ધળુાભાઇ સોલંકી  લ બડીયા ખાનપુર ૮૪૬૯૮૦૬૪૪૭  
૪૩ હરીશભાઇ દાનાભાઇ સોલંકી  લ બડીયા ખાનપુર ૯૯૭૮૧૭૭૭૬૪  
૪૪ જગદીશભાઇ જયિંતભાઇ બામણીયા  બાકોર ખાનપુર  ૯૭૨૬૨૫૯૮૫૮  

 

તરવૈયાઓની યાદી  

અ.ન ં નામ સરનામું તાલુકો સંપક નંબર 

૧ રિવકુમાર એ. ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૭૧૪૫૩૦૦૫૭ 

૨ અિમત આર ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૯૨૫૨૫૫૫૭૦ 

૩ નરે  જે ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૪૨૮૦૩૦૫૯૯ 

૪ કૃણાલ એસ.ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૮૭૯૭૨૪૯૧૧ 

૫ યોગેશ એ ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૭૨૩૯૩૧૮૨૩ 

૬ કશોર એચ ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૪૨૭૦૫૭૨૨૮ 
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૭ પનુમચંદ એન ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૪૨૭૩૯૯૪૦૨ 

૮ અશોક એલ ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૯૦૯૭૩૪૨૩૭ 

૯ બકલુભાઇ એન ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૪૨૭૩૫૯૭૮૫ 

૧૦ અંબાભાઇ એમ. ભોઇ સંતરામપુર સંતરામપુર ૯૪૨૭૩૫૯૭૯૪ 

૧૧ વાગડીયા ઉદાભાઇ હીરાભાઇ  વાગડીયાની મુવાડી કડાણા ૯૯૭૮૦૩૨૭૯૭ 

૧૨ વાગડીયા દલાભાઇ તા૫ભાઇ  વાગડીયાની મુવાડી કડાણા ૭૫૬૭૪૨૭૮૭૪ 

૧૩ વાગડીયા હીરાભાઇ કાળભુાઇ  વાગડીયાની મુવાડી કડાણા ૮૨૩૮૪૦૧૩૯૧ 

૧૪ વાગડીયા ઘાભાઇ ભલાભાઇ  વાગડીયાની મવુાડી કડાણા ૯૦૯૯૧૪૮૧૯૬ 

૧૫ વાગડીયા કાળુભાઇ સોમાભાઇ  રાઠડા  કડાણા ૯૬૩૮૫૬૦૩૩૩ 

૧૬ વાગડીયા ભગાભાઇ મસુરભાઇ  રાઠડા  કડાણા ૯૦૯૯૧૮૨૫૨૬ 

૧૭ વાગડીયામણીભાઇ નાનાભાઇ  રાઠડા  કડાણા ૮૯૮૦૦૯૨૧૧૩ 

૧૮ વાગડીયા કુશાલભાઇ વીરાભાઇ  રાઠડા  કડાણા ૯૬૮૭૧૩૯૭૫૩ 

૧૯ વાગડીયા ઝવરાભાઇ સળુભાઇ  ચાંદરી કડાણા ૯૯૦૯૨૬૪૦૬૭ 

૨૦ ૫ગી પાભાઇ અખમાભાઇ  ચાંદરી કડાણા ૯૬૩૮૦૦૬૨૫૭ 
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પ રિશ  ટ –૬ 

મહીસાગર િજ લામા ંઆવલે સવેાભાવી સં થાઓની યાદી:- 

અ.નં  

એન ઓનુ નામ 

એન ઓની સંપક અંગેની િવગત 

એસટીડી કોડ  ફોન નંબર વિહવટકતા/ સંચાલક ી/ 
ટી ી નુ નામ 

હો ો 

૧ નવ વન ચેરીટેબલ ટ 
બાલાિસનોર 

- ૯૪૨૬૦૩૩૮૩૩ ી સલીમ શખે મુખ ી 

૨ એકતા ચેરીટેબલ ટ 
બાલાિસનોર  

 ૯૫૭૪૭૫૧૪૩૭ ી રયાઝ શેખ  મુખ ી 

૩ લાય સ લબ ઓફ લુણાવાડા  ૯૪૨૮૭૮૨૫૮૮ ી સમીર મહેતા  મુખ ી   

 ૪ મિહસાગર િજ લા વ કલ મંડળ  ૦૨૬૭૪ ૨૫૦૬૭૪ ી મનોજ આર પટલે  મુખ ી 

૫ વેપારી એસોસીએશન મંડળ, 

લુણાવાડા  

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૧૬૧ 
૯૮૭૯૩૯૧૨૫૧ 

ી રાજેશ જોષી  મં ી ી 

૬ પરમે વર ચેરીટેબલ ટ, 

લુણાવાડા  

૦૨૬૭૪ ૨૫૨૪૭૮ ીમતી ગૃિતબને દવે  મુખ ી 

૭ રેડ ોસ સોસાયટી, લુણાવાડા - ૯૪૨૭૪૮૫૨૧૭ ી સજંયભાઇ એ શાહ  સે ેટરી  

૮ જે.સી.આઇ લબ, લુણાવાડા  ૯૮૯૮૮૮૯૦૪૮ ી હેમાંગ પટેલ  મુખ ી 

૯ િબઇ ગ ુમન ુપ, લુણાવાડા  - ૮૯૮૦૫૧૫૦૦૧ ી ક પશેભાઇ પટલેીયા  મૂખ ી  

૧૦ સારથી સં થા, ગોધર ૦૨૬૭૫ ૨૩૯૩૭૦ 
૯૮૨૫૫૯૪૫૭૦ 

િનમલ કુમારી મુખ ી 

૧૧ જેસીસ લબ,િવરપુર  ૦૨૬૯૦ ૨૭૭૫૧૧ - - 

૧૨ મિહલા ઉ કષ મંડળ, િવરપુર  ૦૨૬૯૦ ૨૭૭૫૪૦ - - 

૧૩ મે ડકલ એશોિસએશન, 

લુણાવાડા 

૦૨૬૭૪ ૨૫૦૧૦૪ 
/૨૫૦૬૧૦  

ડૉ. હષદભાઇ ઠકકર  મખુ ી. 

૧૪ જન ક યાણ ચેરીટેબલ ટ  ૯૭૧૨૯૯૬૫૬૭ ી મયંક જોષી મખુ ી 
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પ રિશ  ટ –૭ 

 

રાહત અને પનુ: થાપના ધોરણો :-  
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પ રિશ  ટ –૮ 

 

નકુશાન આકારણી પ ક :- 
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પ રિશ  ટ –૯ 

 

Standard Operating Procedure for District Disaster Management Committee and Teams 

and its members 

Standard Operating procedure for the DDMC: 
Normal Time:  
 

 Responsible for DDMP preparation  

 DMT formation  

 Training of DMT members  

 Identification of senior officers for deployment at various vulnerable pockets during any event  

 Mock drill  

 Updation of DDMP  

 Linkage with developmental programme  

 Fund allocation for mitigation activities  

 Procurement and deployment of equipments  
 

Pre [after warning]:  
 

 Check the plan is up dated or not  

 Up date the resource inventory  

 Coordination with all for various activities  

 See the proper warning dissemination  

 Functional of all control room  
 

During:  
 

 Situation analysis  

 Coordination with all DMTs for effective response  

 Coordination with state if the situation is worst  

 Coordination with nearest district for more resources  

 Suggest appropriate steps to minimise the loss and early recovery  

 

Post disaster:  
 

 Assessment of damages  

 Request for more resources for reconstruction  

 Promotion of disaster mitigation activities  
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Hazard specific SOPs for DMT – Information Management, Search and Rescue Emergency Health 

Management, Relief (food, Feed, fodder and Civil Supplies), Transportation Management, 

Infrastructure Management and Animal Resource Management, and Law and Order DMT 

 

Information Management Team:  
 

Normal time:  
 

 Develop the communication strategy from district to village  

 Plan for set up a alternate communication net work to ensure proper warning dissemination 

and information flow  

 Plan for setting up the control room at district level as well as down below  

 Identification and training of control room officials  

 Development of job chart/ roster  

 Plan for various equipments  

 Training for use of the equipments  

 Plan for a mobile / alternate control room for emergency  

 Up dation of information in the control room i.e. telephone numbers, list of volunteers, maps, 

equipment list etc.  

 Coordination with block control room  
 

Pre [after warning]  
 

 Ensure the functionality of the control room  

 Ensure the presence duty officers / volunteers  

 Functional of the equipments  

 Assess the areas likely to be affected have communication facilities  

 Ensure the proper dissemination of warning to vulnerable groups  

 Communication linkage with the state and blocks  

 Maintenance of the information records and proper information flow 

 

During:  
 

 Keep communication intake, if required use the alternative control room  

 Information management – flow of information from state to down below  

 Transfer the information to concern desk  

 Dissemination of up date information  

 

Post disaster:  
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 De-warning  

 Information dissemination regarding the entitlements for the victims  

 Information flow for other dangers  

 Sharing of information civil society/ media  
 

Search and Rescue Team:  

 

Normal time:  
 

 Identification of the vulnerable pockets and groups based on the hazard based on the block 

need  

 Assess the need of equipments for evacuation based on the need of the blocks  

 Identification training need and provision of training  

 Identification of safe or alternate route to the vulnerable blocks  

 Coordination with block DMT for support  

 Coordination with state SAR team for other skills and equipments  

 

Pre [After warning]:  
 

 Chalk out the plan for rescue as per the vulnerability of the district and severity of the situation  

 Alert the district SAR for early deployment  

 Deployment of staff and equipments for early evacuation as per the requirement of blocks  

 Coordination with state SAR team for more equipments and skilled people  

 Coordination with block DMT for support and early evacuation  

 

During:  
 

 Chalk out the plan based on the situation and support the block team  

 If required the send more teams to the area affected  

 

Post disaster:  
 

 Support the block team for safe return of the people to their home  

 Warn the community for future danger  

Emergency health management Team:  

 

Normal Time:  
 

 Capability analysis of staff and stock position at various PHC/CHC  
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 Identification of vulnerable pockets  

 Setting up a mobile health units to support  

 Identification of staff for deployment  

 Plan for control room at district hospital  

 Coordination with state health team for more drugs and staff  

 List of drug stockist  

 Preparation of drug and equipments indent and submission to state  

 Trained the staff for daily surveillance reporting  

 Trained the PHC/CHC DMT to carry out their work effectively  

 Develop the plan for health education for the community  

 Keep the list of NGO who are involved in health activities  

 Have coordination meeting with them for any eventuality  

 Provide support to PHC/CHC for maintenance of infrastructure  

 Plan for Pre- disaster immunisation programme before disaster season  

 Plan for keep cold chain maintenance for the vaccine  

Pre [after warning]:  
 

 Assess the need of the each PHC/CHC for support  

 Coordination with PHC/CHC to control epidemic  

 Generate awareness among community to take safety precaution  

 Provide necessary drugs and staff to the need areas  

 Keep ready the mobile health unit for deployment  

 Alert all PHC/CHC for emergency  

 Coordination with state for more staff and drugs  

 Activate the control room  

 Check the stock position of medicines and equipments  

 Keep ready the stock as per the requirement  

 Plan for immunisation before disaster strikes  

 Coordination with district administration for transportation and vehicle  

 Coordination/ alert NGO and Civil Society for HR and medicine support  

 

During:  
 

 Keep contact with all PHC/CHC  

 Contact the control rooms for information  

 Keep contact with state  

 Awareness generation through mass media for health safety tips  

Post disaster:  
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 Collection of daily surveillance report to assess the situation  

 If required provide HR and other support to the affected areas  

 Deploy the mobile team  

 Arrange medicine and staff based on the disaster for deployment  

 Generate awareness on health safety tips  

 Provide sufficient disinfectant to the affected areas and coordinate with water supply deptt.  

 Keep the contact with state team for support  

 Coordination with district relief team  

 Coordination with NGO and CS for control of epidemics and health support to the victims  

 Restore the immunisation programme post disaster  

 

 

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

 

Normal Time: 
 

 Based on the DDMP chalk out the food and fodder requirements for various disasters  

 Identification of stockist/ dealers for procurement during the time of need  

 Identification of godown for pre-positioning  

 Identification of truck association who will provide trucks for transportation  

 Coordination with FCI and State for additional requirement  
 

Pre [after warning]:  
 

 Provide sufficient stocks to the blocks for pre -positioning  

 Coordination with state and blocks for additional requirement  

 Coordination with Animal Resource deptt. For supply of fodder  

  

During:  
 

 Coordination with other deptt. For supply of food and fodder  

 Arrange to air dropping – if required  

  

Transportation Management Team:  

Normal time:  
 

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

 Find out the optimum utilisation of existing vehicle  

 Find out the other source for more vehicle  

 List of transport association  

 Meeting with transport association for support  

 Arrangement for POL  
 

 

Pre[after warning]:  
 

 Plan for deployment of vehicle  

 Meeting with association for more vehicle  

 Alert all vehicle for service  

 Provide vehicle to the vulnerable blocks for evacuation and transportation of food grains and 

fodders  

 Arrange necessary support for vehicle movement  

 

During:  
 

 Coordination with all support functionaries for the need of vehicles and its deployment  

 

Post Disaster: 

 

 Arrangement for the transportation of relief materials  

 Control the price of POL and fare  

 Coordination with check gates for free transportation of relief materials  

 

Infrastructure Management Team:  

 

Normal time:  

 

 Identification of various materials and dealers for temporary shelter  

 Inform the rescue team for shelter points  
 

Pre[after warning]:  
 

 Check the suitability of the shelter for evacuees  

 If required arrangement of basic services at shelter points for the temporary period  

 List of temporary shelter materials dealers  

 Arrangement for drinking water facilities  
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During: 

 

 Arrangement of temporary shelter materials  

 Transportation the affected areas  

 

Post disaster:  
 

 Need assessment of construction materials  

 Arrangement for construction materials  

 If required arrangement for more mason and engineers  

 Arrangement for supply of drinking water  
 

Animal Resource Management Team:  

 

Normal time:  
 

 Listing of various type of domestic animals  

 Requirement of feed and fodders  

 Requirement of medical aids  

 Vaccination before disaster season  

 Assessment of staff for emergency  

 Assessment for drugs and vaccine  

 Animal health education 
 

Pre [after warning]:  
 

 Awareness generation to protect animals  

 Stock piling of drugs and vaccines  

 Deployment of staffs  

 Stock pilling of feed and fodders  

  

Post disaster:  
 

 Arrangement for treatment of affected animals  

 Provision of feed and fodders  

 Vaccination of animal  
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પ રિશ  ટ –૧૦ 

હીટવવે 

હીટ વવે એટલ ેશુ ં:  
 

િહટ વેવ એટલે લાબંા સમય સુધી સામા ય કરતાં વધારે તપમાન જળવાઇ રહે તો હીટ વવેની સમ યા ઉદભવ ેછે. હીટ વેવ 

વા તવમા ંતે થાનન ુવા તાિવક તાપમાન અન ે થાનના સામ ય તાપમાનના વ ચેના અંતરથી બને છે. IMD ના એક રપોટ અનસુાર 

એક મેદાની િવ તારનુ ઓછામાં ઓછુ તાપમાન ૪૦ સ.ે અને પવતીય િવ તારન ુ૩૦ સે સધુી પહ ચી ય તેને હીટ વવે કહેવાય છે. જો 
તાપમાનમાં વધારો ૬.૪ સ ેથી વધારે અને વા તિવક તાપમન ૪૫ સે સુધી પહ ચી ય તો એન ેએક ગંભીર હીટ વેવ કહેવાય છે.  

 

 િહટ વવે માટનેા માપદડં )ભારતીય હવામાન ખાત વારા િનધા રત(  
o મેદાની િવ તારમાં ઓછામાં ઓછુ ૪૦ સે અન ેપહાડી િવ તારમા ંઓછામા ંઓછુ ૩૦ સે તાપમાન હોય તેને જ િહટ વવે કહી 

શકય છે . 
o સામા ય તાપમાન ૫ સે  .થી ૬ સે .નો વધારો હીટ વવે કહી શકાય  
o સામા ય તાપમાનમા ં૭ સે અથવા તનેાથી વધુ વધારો થાય તો ત ે ગંભીર હીટવેવ બને છે અને તે યાન ુતાપમાન સામા ય 

તાપમાન કરતા ૪૦ સ.ે વધ ુહોય તો.  
o સામા ય તાપમાનમાં ૪ સે  .થી પ સે.નો વધારો હીટવવે છે .  
o જો સામા ય તાપમાન ૬ સે  .થી વધાર ેહોય તો ગંભીર હીટવેવ છે .  
o જો સામા ય ઉ ચતમ તાપમાનથી વા તિવક ઉ ચતમ તાપમાન ૪૫ સે  .અથવા તેનાથી વધાર ેહોય તો હીટવવે હેર કરી શકાય .  

 

 હીટ વવે એલટ માટ ેકલર િસ નલ : 

IMD વારા Color signals system બનાવવામા ંઆવે છે. જે અલગ અલગ કલર વારા નીચે અનુસાર હીટવવેની આગાિહ દશાવ ે

છે.  
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 હીટવવે માટ ે”શુ ંકરવુ ંઅન ેશુ ંન કરવું “ 

 
હીટવવેથી માનિસક તાણ થાય છે અન ેમૃ યુની પણ સંભાવના રહે છે. હીટવેવ દર યાન તેની અસરને ઓછી કરવા માટે નીચેના પગલા ં
સહાયક બનશે.  
 
શુ ંકરવુ.ં........  
o હીટવવે દર યાન મોસમની આગાહી ણવા માટે િનરતંર રે ડયો સાભંળવુ,ં ટીવી જોવું અને સમાચારપ  વાંચતા રહવેું. 

o તરસ ના લાગી હોય તો પણ થોડા થોડા સમયે પાણી પીતા રહવેુ. 

o હલકા રંગના ઢીલા અન ેહળવા સુતરાઉ કપડા ંપહેરવા, કારણવશ બહાર જવાનંુ થાય તો ચ મા, છ ી, ટોપી, બટુ અને ચંપલનો 

ઉપયોગ કરવો. 
o મુસાફરી દર યાન સાથ ેપીવાનું પાણી રાખવું. 

o સૂયનાં સીધા કાશમાં કામ કરવાનુ ંથાય યારે છ ી તથા ટોપીનો ઉપયોગ કરવો તથા માથા, ગળા અને ચેહરા પર ભીનંુ કપડું રાખવું. 

o ઘરે બનાવેલ પીણા ંજેવા ંક,ે લ સી, કાં , લ બુ પાણી, છાશ વગેરેનો વધુ ઉપયોગ કરવુ.ં 

o હીટવવેની અસર દર યાન નાયનુુ ંખચાવ,ુ શરીર પર ફો લી થવી, કમજોરી આવવી, ચ કર આવવી, માથુ ંદુખવ,ુ ઉબકા આવવા, 

વધારે પરસવેો થવો, શરીર જકડન જેવાં લ ણો જોવા મળે છે  .જો નબળાઇ અથવા બીમારી જેવું લાગે તો તરત જ ડો ટરનો સંપક 

કરવો .  
o પશુ પખંીઓન ેશેડની નીચે /છાયંામા ંરાખો અને પીવા માટે પુરતા માણમાં પાણી આપતા રહો . ઘરને ઠંડુ રાખવા માટે પડદા અન ે

શટરનો ઉપયોગ કરો અને વારંવાર ઠંડા પાણીથી નાહવો. 

 

o કામના થળ પાસ ેઠંડા પાણીની યવ થા રાખો . 
o કામદારો સૂયનાં સીધા તાપમાં કાન ન કર ેતેની સાવધાની રાખો. 
o વધાર ે મવાળુ કામ કરનાર ેઠડંા હોરમાં કામ કરવાનુ ંટાઇમ ટેબલ બનાવવું . 
o બહાર કામ કરવાવાળાઓએ વારેવાર ેલાબંો આરામ લેવો . 
o સગભા કામદારો ઉપર વધાર ે યાન આપવુ ં. 

 
શુ ંન કરવુ.ં......... 
 
o બાળકો અને પાળેલાં ાણીઓને ઉભા રાખેલા વાહનોમાં એકલા ંછોડવાં નહી. 

o સૂયનાં તાપમા ંજવાનું ટાળો, ખાસ કરીને બપોર ે૧૨ :૦૦  થી ૦૩ :૦૦ દર યાન  

o ભડકાઉ કલરના, ટાઇટ, રશેમી તથા ભાર ેકપડાં પહેરવાનંુ ટાળો. 

o બહારનુ ંતાપમાન વધાર ેહોય યાર ેવધારે મહેનતવાળુ ંકામ ન કરો, ખાસ કરીન ેબપોર ે૧૨ :૦૦ થી ૦૩:૦૦ દર યાન.  

o તાપમાન વધાર ેહોય યાર ેરસોઇ ઘરમાં ઓછા સમય રહો. 

o ચા, કોફી, આ કોહોલ અન ેકાબ નટેેડ સો ટ ક લેવાનું ટાળો. 

o વધાર ે ોટીનયુ ત ખોરાક તથા ઉતરી ગયેલ ખા  પદાથ લેવાનું ટાળો . 
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પ રિશ  ટ–૧૧ 

 

આપિ  સમય ેશુ ંકરવ ુઅન ેશુ ંના કરવું?  (Do’s & Don’ts):- 

કુદરતી અને માનવસ જત કેટલીક આપિ ઓમાં કઇ કઇ બાબતોનો યાલ રાખવો જોઇએ અન ે આવી આપિ  પહેલા,ં 

આપિ  દર યાન અન ેઆપિ  પછી શુ ં કરવુ ંઅને શુ ં ન કરવું ? તનેી માગદશન આપિ  પરેખા અ ે ટાંકવા યાસ કય  છે, જેનો 

ઉપયોગ કરવા ન  અનુરોધ છે.     

વાવઝોડું 
 

આટલંુ તો જ ર કરો.......... 

વાવાઝોડા પહલેાં.........  

 આગાહી માટે રેડીયો, ટી .વી .સમાચારો , હેરાતોનાં સંપકમાં રહવેુ.ં 

 માછીમારો દ રયામાં જવું નહ , સલામત  થળ ેબોટને લાંગરવી. 

 દ રયાકાઠાંના અગરીયાઓએ સલામત  થળે ખસી જવુ.ં 

 ઘરના બારી બારણા ંઅન ેછાપરાનંુ મજબુતીકરણ કરવું. 

 ફાનસ, ટોચ, ખાવાની વસ્  તુઓ, પાણી, કપડા, રેડીયો જેવી તા  કાિલક જ રીયાતની વ  તઓુ ભેગી કરી તયૈાર રાખવી. 

 જ રી અને કમતી સામાન  લા  ટીકમાં પેક કરી શકય હોય તો ઉપરના માળે ખસેડી લેવો. 

 વાહનો ચાલી શક ેતવેી િ  થિતમા ંરાખવા. 

 જ રી જણાય ેસલામત  થળે લઈ જવા.ં 

વાવાઝોડા દર યાન..... 

 પાણીના  ોતથી દુર ચા  યા જવુ ંતથા ઝાડ ક ેથાંભલાઓ પાસ ેઉભા ન રહેવું. 

 ઘરની બહાર નીકળવુ ંનહ . 

 વીજ વાહ તથા ગેસ કનેકશન બધં કરી દેવા. 

 ઘરના તમામ બારી બારણા બંધ કરી દેવા.  

 ટેલીફોન  વારા શકય હોય તો કં ોલ મમાંથી સાચી માિહતી મેળવવી અને અફવાઓથી દૂર રહવેું 

વાવાઝોડા બાદ....... 

 સુચના મ  યા પછી જ બહાર નીકળવું. 

 અ  યા પાણીમાથંી પસાર થવું નહ . 

 ઈ  પામેલાઓન ે ાથિમક સારવાર આપી દવાખાને ખસડેવા. 

 કાટમાળમાં ફસાયેલાઓનો તા  કાિલક બચાવ કરો. 
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 ખુ  લા છુટા પડેલા વાયરોને અડકવુ ંનહી. 

 ભયજનક અિત નુકશાન પામેલ મકાનને તાત્  કાિલક ઉતારી લેવા. 

 કલોરીનયુકત પીવાના પાણીનો ઉપયોગ કરવો . 

 ગંદા ભરાયેલા પાણીમા ંદવાનો છંટકાવ કરવો. 

 

પરૂ 
આટલુ ંતો જ ર કરો.......... 
 
પરૂ પહેલા.ં..... 

 નદી, વોકળા, દ રયાકાંઠાંના િવ  તારમા ં ચી  લી  થવાળા મકાનો બાધંવા. 

 પરૂ  ત િવ  તારના લોકોએ તરતાં શીખવું જોઈએ. 

 આગાહીઓ માટે રેડીયો, ટી.વી., સમાચાર સાંભળતા રહો. 

 તં ની સુચના મુજબ ભયજનક  થળ ખાલી કરી સુરિ ત  થળ ેજવુ.ં 

 સલામત  થળ ેજતી વખત ેફનસ, ટોચ, ખાવાની વ  તઓુ, પાણી, કપડા ઘર ખાલી કરતી વખતે કમતી સામાન તથા દ  તાવેજ 

લઈ લેવા. 

 પ રવારના દરેક સ  ય પાસે ઓળખાણ સૂચક કાગળ રાખવા. 

 શકય હોય તો નીચેના માળથી સામાન ઉપરના માળ ઉપર ખસેડવા. 

 ાણીઓને સલામત  થળે ખસેડવા. 

પરૂ દર  યાન...... 

 સલામત અને સરંિ ત  થળોએ બસેી રહેવુ.ં 

 સાચી માિહતી મેળવવાનો ય  ન કરવો. 

 સલામત  થળ ેખસવા અંગેની સરકારી હેરાતને આપી અનુસરવુ.ં 

 વીજ પુરવઠો બધં કરવો, ખુ લા વાયરોને અડવુ નહી.. 

પરૂ બાદ...... 

 તરતા આવડતું હોય તો ડૂબતાન ેબચાવવાં. 

 ડા અ  યા પાણીમાં વશેવું નહી. 

 પરૂના પાણી ઓસરી ગયા બાદ નદીના કાંઠાળા િવ  તારમા ંજવુ ંનહી. 

 કલોરીનયકુત પાણી પીવું. 

 પાણી ઉકાળીન ેપીવ,ુ સુરિ ત ખોરાક જ ખાવો. 

 ગંદા ભરાયેલા પાણીમા ંદવાનો છંટકાવ કરવો. 

 રાહત સવ ટુકડીઓને નકુશાનની સાચી િવગતો આપી સહકાર આપવો. 
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 રાહત સામ ીના યો  ય િવતરણ માટે  થાિનક સિમિત/ ય ંસવેક ટુકડીઓ પાડી આવ ય તા મુજબ યવિ થત િવતરણ કરવુ.ં 

 ભયજનક  - નુકશાન પામલે મકાનમાં વેશ કરવો નહી. 

Terminology-Rain 
વરસાદની આગાહીમા ંવપરાતા વણના મક શ દો 
 

અનુ.ન ં વરસાદન ુ માણ (મી.મી) Terminology (પ રભાષા) 

1 ૦.૧ થી ૨.૪ (મી.મી) Very Light Rain (અ યંત હળવો વરસાદ) 

2 ૨.૫ થી ૭.૫ (મી.મી) Light Rain (હળવો વરસાદ) 

3 ૭.૬ થી ૩૪.૯ (મી.મી) Light to moderate Rain ( માફકસરનો વરસાદ) 

4 ૩૫.૦ થી ૬૪.૯ (મી.મી) Moderate Rain( કંઇક અંશે ભારે વરસાદ) 

5 ૬૫.૦ થી ૧૨૪.૯ (મી.મી) Heavy Rain (ભારે વરસાદ) 

6 ૧૨૫.૦ થી વધારે (મી.મી) Very Heavy Rain (અિત ભારે વરસાદ)  

7 ૨૪૫ અને તેથી વધાર ે Extremely Heavy Rain (ભારે થી અિત ભારે વરસાદ)  
 
 

અન.ુન ં િવ તારનુ ં માણ  Terminology (પ રભાષા) 

1 ૧ થી ૨૫ % Isolated Places (એક-બે જ યા પર) 

2 ૨૬ થી ૫૦% Scattered/Few Places (છુટુ છવાયુ)ં 

3 ૫૧ થી ૭૫%  Fairly Widespread/ Many Places ( ઘણી બધી જ યા પર) 

4 ૭૬ થી ૧૦૦% Widespread/Most Places ( બધીજ જ યા પર) 
 

Terminology-Cyclone 
વાવઝોડાની આગાહીમા ંવપરાતા વણના મક શ દો 

અન.ુન ં Terminology (પ રભાષા) કે મા ંપવનની ગિત (કી.મી િત કલાક) 

1 Low Pressure Area( ળવા દબાણનો િવ તાર) ૩૧ KMPH ( લાકથી ઓછી) 

2 Depression ( દબાણનો િવ તાર) ૩૧-૫૧ KMPH 

3 Deep Depression (ભારે દબાણનો િવ તાર) ઉડુ દબાણ ૫૨-૬૨ KMPH 

4 Cyclonic Storm(વાવાઝોડાનુ તોફાન)-ઝંઝાવાતી તોફાન ૬૩-૮૭ KMPH 

5 Severe Cyclonic Storm (ગંભીર વાવઝોડાનંુ તોફાન)-ભયંકર 
ઝંઝાવતી તોફાન 

૮૮-૧૧૭ KMPH 

6 Very Severe Cyclonic Storm (ગંભીર વાવઝોડાનંુ તોફાન)-ભયંકર 
ઝંઝાવતી તોફાન 

૧૧૮-૨૨૧ KMPH 

7 Super Cyclonic Storm (અિતગંભીર વાવઝોડાનું તોફાન)-
મહાિવનાશક વાવાઝોડુ 

૨૨૨ KMPH થી વધાર ે

 

 
ભકૂપં 
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ભકૂંપ પહલેાં...... 

 કુટુંબીજનો સાથ ેભૂકંપ િવષેની સાચી માિહતીની ચચા કરી ણકારી આપવી. 

 નવા મકનો ભૂકંપ સુર ીત બનાવવા અન ેજૂના મકનોનું મજબૂતીકરણ કરવું 

 તમારા મકાન અન ેકુટુંબના વીમા કરાવવા. 

 અભરાઈઓ પર ભારે અને નાજુક વ  તઓુ મુકવી નિહ. 

 િતવાળા વીજ કનકેશન તથા લીકજે ગેસ કનેકશન તરત રીપરે કરાવવા. 

 

ભકૂપં દર  યાન...... 

 ગભરાહટમાં ખોટી દોડા દોડી કરવી નિહ. 

 ઘરમાંથી ખુ  લી જ  યામા ંદોડી જવું. 

 ઈમારતમા ંલીફટનો ઉપયોગ ન કરતા, દાદરાથી નીચે ઉતરવું. 

 મજબતૂ ટેબલ નીચ ેકે મજબતૂ દવાલ પાસે માથુ ંસાચવી બેસી રહવેું. 

 

ભકૂપં બાદ...... 

 ભૂકંપ પછીના સામા  ય આંચકાઓથી ગભરાવું નિહ. 

 રે ડયો,ટી.વી. ક ેઅ  ય મા  યમોથી સરકારી હેરાતો સાંભળવી. 

 ખોટી દોડાદોડી કરવી નિહ, અને કઠેડ/અગાસી ઉપર ઉભા રહેવું નિહ. 

 ઈ ઓ માટે ાથિમક સારવાર મેળવો અને અ  યોને મદદ કરો. 

 અસરુિ ત લાગતાં મકાનોમા ં વેશવું નિહ. 

 પાણી,વીજળી અને ગેસ બધં કરી દો. 

 

ઔ ોિગક ક ેરાસાયણીક અક માત  

આટલંુ તો જ ર કરો.......... 

 જો વાતાવરણમાં ઝેરી વાયુ ફેલાયા હોવાનું જણાય તો સૌ થમ ખુ  લા િવ  તારમાં આવી જવુ.ં 

 જે દશામાં પવન વહી રહયો હોય તેની િવ  ધ દશામા ંઝડપથી નીકળી કોઈ સરુિ ત  થળ ેજવુ.ં 

 ગેસ લીકેજની ણ થાય કે તુરતં જ ણ કરો. 

 મ  પર ભીનો માલ બાંધવો. 

 ફસાયેલા માણસોની કામગીરી , ઈ  પામલેાઓને હોિ  પટલ પહ ચાડવા. 

 િબનજ રી  ય કતઓન ેઅસર  ત િવ  તારમાં જતા ંરોકવા. 
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દુ કાળ 

 પાણી અમુ ય ધન છે, તેનો કરકસરયુ ત ઉપયોગ કરો. 

 પાણીનો બગાડ અટકાવો. 

 પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે. 

 મકાન સાથ ેભૂગભ ટાંકા બનાવી વરસાદી પાણીનો સં હ કરો. 

 પાણીના માટે ભૂગભ ટાંકા બનાવીએ, ઘેર ઘેર ગંગા વહાવીએ. 

 વપરાયેલ પાણીનો યો ય રીતે પુન: ઉપયોગ કરો. 

 વારા ક ેટપક પ ધિત જેવી સચાઇ પ ધિતનો મહ મ ઉપયોગ કરો.  

 વરસાદી પાણીન ેદ રયામા ંવહી જતું અટકાવો. 

 ઓછા પાણીથી ઓછા સમયમાં તયૈાર થાય તવેા પાક ઉગાડવા. 

 ખેત તલાવડી, નાના ચેક ડેમ અન ેબંધપાળા બાંધી જળ સં હના સસંાધનો સાચવવા તેમજ જમીનનંુ ધોવાણ અટકાવવું. 

 કુવા અને પાતાળ કુવા રીચા ગ કરી ભુગભ જળની સમૃિ ધમાં વધારો કરવો. 

 ખેતપાળા બાધંવા અને જમીન સમતલીકરણ કરવુ.ં  

 તળાવો ચેકડેમ, ગરનાળાનો કાંપ કાઢી લઇ ડા કરો. 

 પશુઓને રસીકરણ કરી યો ય માવજત કરવી. 

 ઘાસચારાનો બગાડ અટકાવો, યરુીયા-મોલાસીસની ીટમે ટ આપી ઘાસચારાની ગુણવ ા અને પોષકતા વધારો. 

 કુદરતી ખાતરનો મહ મ ઉપયોગ કરવો. 

 પાકોની ફેરબદલી કરી જમીનની ફળ પતા ળવો. 

 પડતર જમીનોમાં વધારાનુ ંઘાસ ઉગાડો.  

 ઉપયોગી અનાજનો સં હ કરો. 

 વધ ુવૃ ો વાવો, પયાવરણ બચાવો. 

 

રોગચાળો  

 પીવાનું પાણી હંમશેા ગાળીન,ે વ છ કરીને પીવું. 

 પાણીના વાસણો હંમેશા વ છ રાખવા. 

 પીવાના પાણીમાં લોરીનની ટીકળી નાંખવી.. 

 પાણીને ઉકાળીને પીવુ ંતથા તાજો ખોરાક જ લેવો. 

 ઝાડા-ઉલટીના ક સાઓમાં વાહી ખોરાક જ લેવો. 
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 ગંદકી દૂર કરો. 

 ઘરની આજુબાજુમા ંકુડો –કચરો જમા થયેલ હોય તો તા કાિલક હટાવી લઇને પયાવરણ વ છ રાખવુ.ં 

 મ છરોની ઉ પિત અટકાવવા પગલાં લો.  

 સૂયા ત અને સયૂ દય સમય ેબારી બારણાં બધં રાખો. 

 મ છર અગરબ ી કે લીમડાના પાનનો ધુમાડો કરી મ છરોન ેદૂર રાખો. 

 આપના િવ તારમા ંદવા છાંટવા આવે યાર ેઘરમા ંપણ દવા છંટકાવ કરાવી લવેી.  

 ટી.બી, પોલીયો, િ ગુણી અને ઓરીની રોગ- િતકારક રસી મકુાવો. 

 પીવાના પાણીના લીકેજ શોધી તા કાલીક રીપેર કરવા. 

 ઘરની આજુબાજુના પાણીના ખાબોચીયા ખાલી કરાવી, દવાનો છંટકાવ કરાવવો. 

 ઘર ગ થુ વપરાસ માટેના પાણીના સાધનો અઠવાડીયે ખાલી કરી સાફ કરવા. 

 રા ે સૂતી વખતે મ છર દાનીનો ઉપયોગ કરવો.  

 ભરાયેલા પાણી ઉપર કરેોસીન, બળેલુ ુડ ઓઇલ ક ેઅ ય તેલનો છંટકાવ કરવો. 

 તાવ આવ ે યારે લોહીની તપાસ કરાવો. 

 બીન જ રી દવાઓ ન લવેી. દા તરની સલાહ અનસુાર રોગ માણે દવા લવેી.   

 

આકશી િવજળી/તોફાન દર યાન યાનમા ંરાખવાની બાબતો. 

ઘરની અદંર હોવ તો.... 
 તોફાન આવે તે પહેલાં બધા ઇલિે કલ સાધનોન ેઅન લગ કરો તાર વાળા(વાયર)  ટિેલફોનનો ઉપયોગ કરશો નહ  
 બારી અને દરવા થી દૂર રહો  .વરંડા બંધ રાખો  
 લ બગ અન ેમેટલ પાઈપોન ે પશ કરશો નહ  .ચાલતા પાણીનો ઉપયોગ કરશો નહ  

ઘરની બહાર હોવ તો... 
 ઘર / મકાન અંદર આસરો મળેવો. ટીનના છત / લોખંડવાળા માળખાથી દૂર રહો 
 જો ખુ લા આકાશમાં હોય, તો જમીન ઉપર ન સુવું અથવા તમા  માથુ ંજમીન પર ન મૂકો 

 ઝાડની ન ક / નીચે આ ય ન લો, ભીડમા ંનો ફેલાવો કરવો નથી 
 જો તમે કોઈ કાર / બસ / ઢંકાયેલ વાહનોની અંદર હોવ તો યા ંજ સુર ીત રહો 
 પાણી હોય તો  બહાર નીકળો, તળાવો કે અ ય પાનીમા ંનાની નૌકાઓમાં હોય તો કનાર ેઆવી ઓ. 

 
અસર ત સારવાર 
 

 જો જ રી હોય, તો CPR  (કા ડયો પ મોનરી રસિુસટેશન) આપવુ.ં 
 તા કાિલક તિબિબ સારવાર આપવી. 
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પ રિશ  ટ –૧૨ 
સંપક સચુી :-  

District Name:   Mahisagar                                                                                               STD Code :02674 

S.No. Designation Name Office  Mobile Fax 

1 Collector Shri R B Barad 250664 9978405936 250655 

2 SP Shri R P Barot 254001 9978405980 250816 

3 D D O Shri K D Lakhani 250945 9978406497 250946 

4 Resident Additional 
Collector (I/c) 

Shri J K Jadav 250165 9727763950 250655 

5 
Executive Engineer, 
R & B Shri. S K Patel 250486 8980194535   

6 DSO Shri R B Asari 252722 7574898793 250655 

7 CDHO Dr. S.B.Shah 252702 7573006978 - 

8 DEO Shri P N Modi 250901 7984221249 - 

9 DPEO Shri P N Modi (I/C) 255590 7984221249 253350 

10 General Manager 
DIC 

Shri D.B.Parmar 294234 6357150215 242271 

11 Dy. Director 
Information 

Shri Sanjay Shah 254051 9879961441 - 

12 Disaster 
Mamlatdar 

Shri V A Patel (I/C) 252300 9998059901 250655 

13 
District Project 
Officer-(GSDMA) 

Shri. Jigar Makwana 252301 9898100757 - 
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Taluka Level Officer Contact Details 

Taluka Name Designation Officer Name Code (O) Mobile 

Lunawada 

Prant Officer Shri B B Modiya 

2674 

252042 7567010750 
Mamlatdar Shri I H Patel 250013 9737911666 
TDO Shri C D Bhagora 250012 9879882983 
Chief Officer Shri Pranav Chaudhari 250006 9586935654 

Khanpur 

Prant Officer Shri B B Modiya 

2674 
252042 7567010750 

Mamlatdar Shri H T Makwana 286451 9409142404 
TDO Shri K R Damor 286596 7900564444 

Santrampur 

Prant Officer Shri Kaushik Jadav 

2675 

221026 7567010791 
Mamlatdar Shri K J Vaghela 220026 9913439266 
TDO Shri A J Bharwad 220133 9586868403 
Chief Officer Shri Dipsinh Hathila 220055 9724111001 

Kadana 
  
  

Prant Officer Shri Kaushik Jadav 

2675 
221026 7567010791 

Mamlatdar Shri R P Baria 237701 9427489217 
TDO Shri R D Ganava 237045 8160676929 

Balasinor 
  
  
  

Prant Officer Shri Vimal Chaudhari 

2690 

266500 7567010709 
Mamlatdar Shri R P Dindor 267200 9427533585 

TDO Shri S K Manat 266005 9426515632 
Chief Officer Shri Bhadresh Patel 266188 8128887271 

Virpur 
  
  

Prant Officer Shri Vimal Chaudhari 

2690 
266500 7567010709 

Mamlatdar Shri Himanshu Solanki 277400 7575804287 

TDO Shri B K Katara 277262 7283806147 

 
State Emergency Operation Centre (SEOC) Telephone Number 

મ હો ો કચરેી નો નબંર મોબાઇલ નબંર ફે સ નબંર 

૧ રા ત કિમ નર અન ેસિચવ ી, મ. િવ  ૨૩૨૫૧૫૦૯ ૯૯૭૮૪૦૫૬૦૦ ૨૩૨૫૧૬૮ 

૨ રાહત િનયામક ી, મ. િવ. ગાધંીનગર ૨૩૨૫૧૬૧૧ ૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭ ૨૩૨૫૧૬૮ 

૩ નાયબ કલકેટર ી, રાહત ૨૩૨૫૬૩૩૫ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૧ ૨૩૨૫૧૫૬૮ 

૪ ઉપસિચવ ી, કં ોલ ગ ઓ ફસર એસ.૧ 

થી એસ. ૪ મ. િવ.  

૨૩૨૫૧૬૧૫ ૯૩૨૭૫૪૭૩૨૨ ૨૩૨૫૧૫૬૮ 

૫ મામલતદાર ી ડઝા ટર  ૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૪ ૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૬ મામલતદાર ી, ડઝા ટર ૨૩૨૫૧૯૦૭ ૯૯૭૮૪૦૫૭૪૫ ૨૩૨૫૧૯૧૨ 

૭ Emergency Operation Centre ૨૩૨૫૧૯૦૦ 
૨૩૨૫૧૯૦૨ 
૨૩૨૫૧૯૦૭ 

 ૨૩૨૫૧૯૧૨ 
૨૩૨૫૧૯૧૬ 
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મહીસાગર-લણુાવાડા િજ લાના પોલીસ અિધકારી ીઓના ટલેીફોન નબંરનુ ંપ ક 

અ.ન.ં અિધકાર ી ુ ંનામ હો ૃ ો ઓ ફસ નબંર 
મોબાઇલ 

નબંર 

૧ ી રાકશ પી.બારોટ  IPS પોલીસ અિધ ક ી મ હસાગર  02674-254001 9978405980 

૨ ડૉ.હા દક એન. પિત નાયબ પોલીસ અિધ ક  02674-254002 9978408064 

૩ ી એન.વી.પટલ નાયબ પોલીસ અિધ ક  02674-254009 9825847400 

૪ ી ડ .પી.ભ ૃ નાયબ પોલીસ અિધ ક  02674-254008 7874000100 

૫ ી વી.ડ .ધોરડા પોલીસ  ઇ પેકટર   02674-254007 9925962399 

૬ ી ક.એન.રાઠવા પોલીસ  ઇ પેકટર  02674-252522 9824625116 

૭ ી ક.સી.પારગી   પોલીસ સબ  ઇ સ.  02674-252522 9913692336 

૮ ી એમ.બી.મછાર  પોલીસ ઇ પેકટર  02674-254006 9426340490 

૯ ી એસ.એલ.કલાસવા પોલીસ સબ ઇ પેકટર 02674-254004 9727718466 

૧૦ ી એસ.એલ.કલાસવા  I/cપોલીસ સબ ઇ પેકટર  02674-254014 9727718466 

૧૧ ી ક.એસ.રાઠોડ પોલીસ સબ ઇ પેકટર  02674-250128 9825069196 

૧૨ ી ડ .બી.પટલ  પોલીસ ઇ પેકટર  02674-250199 9909377300 

૧૩ ી પી.પી.ભોઇ પોલીસ ઇ પેકટર  

02675-220138 

9998504610 

૧૪ ી ડ .એચ.રાઠોડ પોલીસ સબ ઇ પેકટર  8980045954 

૧૫ ુ. આર.આર.મોડ યા પોલીસ સબ ઇ પેકટર  9662460854 

૧૬ ી આર.ડ .ભરવાડ  પોલીસ  ઇ પેકટર  

02674-250033 

9712213721 

૧૭ .ુ ી .સી.માતંગ પોલીસ સબ ઇ પેકટર  8200279935 

૧૮ ી એસ.એમ.પરમાર  પોલીસ સબ ઇ પેકટર  8780907012 

૧૯ ી એમ.સી.પરમાર પોલીસ ઇ પેકટર  02675-236883 9879487999 

૨૦ ી એમ.વી.ભગોરા  પોલીસ  ઇ પેકટર  
02690-267201 

9998969966 

૨૧ ી એમ.બી.ખરાડ  પોલીસ સબ ઇ પેકટર  8980049912 

૨૨ ી એસ.એલ.કામોળ  પોલીસ સબ ઇ પેકટર  02674-230533 9726771466 
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૨૩ ી એચ.વી.છાસટ યા પોલીસ સબ ઇ પેકટર  02690-277433 9099558900 

૨૪ ી એમ.બી.વાછાણી પોલીસ સબ ઇ પેકટર  02674-286733 9714827205 

૨૫ ી ક.બી. ડડોર  પોલીસ સબ ઇ પેકટર  02675-244033 8141209477 

૨૬ .ુ ી એલ.બી.બગડા  પોલીસ સબ ઇ પેકટર  02674-254009 8849799698 

૨૭ ી એ.ટ .પટલ પોલીસ ઇ પેકટર  
02674-250128 

9898543078 

૨૮ ી એમ.સી.તાવીયાડ પોલીસ ઇ પેકટર  9714844119 

૨૯ ીમતી ક.સી.ઝાલા પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  02674-254013  8141505687 

૩૦ ી એસ.ડ .બામણીયા ર ઝવ પોલીસ સબ ઇ સપેકટર  

02674-250920 

9913045186 

૩૧ ી એમ.આર.વણકર પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  9825066988 

૩૨ ી બી.એસ.પટલ પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  9426752996 

૩૩ ી એસ.એ.બાર આ પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  9978189757 

૩૪ ી એમ.સી.પાડંોર પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  9712949452 

૩૫ ી આર.પી.બાર આ વાયરલેસ પોલીસ સબ ઇ સપેકટર  

02674-250128 

9924928994 

૩૬ ી એસ.આર.રાઠોડ વાયરલેસ પોલીસ સબ ઇ સપેકટર  9925502867 

૩૭ ી .ક.રોત વાયરલેસ પોલીસ સબ ઇ સપેકટર  9913340814 

૩૮ ી ક.એ.બાર આ પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  02674-250920 9925924991 

૩૯ ી આર.ડ .ડામોર પોલીસ  સબ ઇ પેકટર  .  02675-236883 9913663224 

૪૦ પોલીસ કં ોલ મ 02674-250128/250129 /250130 ફકસ નબંર. 02674-250816 
 

ન કના ફાયર ટશેન :- 

મ ફાયર ટશેનન ુનામ સપંક નબંર 

૧ ગોધરા ૦૨૬૭૨-૨૪૦૦૪૩  

૨ મોડાસા ૦૨૭૭૨-૨૪૬૨૦૯ 
૩ દાહોદ ૦૨૬૭૩-૨૪૫૩૩૩  

૪ કપડવજં ૦૨૬૯૧-૨૪૪૦૩૨  
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ફાયરિ ગડે ના નબંરો :  

મ તાલુકાના નામ/ફાયર ઓ ફસરન ુનામ ઓ ફસ ન ં મોબાઇલ નં 

૧ ી દલીપ સહ ગોિહલ  
લણુાવાડા/ખાનપુર 

૦૨૬૭૫-
૨૫૦૦૦૬ 

૯૫૩૭૮૫૪૯૫૩ 

૨ ી પી.આર. સોલકંી  
ી બાબભુાઇ ખાટં  
ી તાપ બારીયા  

સતંરામપુર/કડાણા 

૦૨૬૭૫-
૨૨૦૦૫૫  

૮૧૪૧૫૭૩૩૦૧ 
૯૬૩૮૫૧૩૯૦૩ 
૯૭૨૬૫૪૧૯૩૨ 

૩ ી પવનકમુાર/રણ ત સહ  
બાલાિસનોર/િવરપરુ 

૦૨૬૯૦-
૨૬૬૧૮૮  

૯૮૭૯૦૨૧૬૯૫ 
૯૭૧૨૮૩૯૪૭૪ 

 

લાયઝન અિધકારી ીઓની િવગત 

                    આપિ  યવ થાપનની કામગીરી જેવી કે પુર વાવાઝોડુ, આગ, અ માત, ભુકંપ કે અ ય કોઇ આપિ  માટે કામગીરી 

કરવા માટે તાલુકાવાર લાયઝન અિધકારી ીઓની િનમ ક કરવામાં આવેલ હોય છે. આપિ  યવ તાપન ઉપરાંત તાલુકામાં મહ વની 
કામગીરીઓ માટે તમામ કચેરીઓ વ ચે જ રી સંકલન રહે તથા કામગીરી સચુા  પ ેથઇ શકે ત ેમાટે િજ લાના તાલુકા વાર લાયઝોન 

અિધકારી ીઓની નીચે મુજબની િવગતે િનમ ંક કરવામા આવી છે. 

અ નં તાલકુાન ુનામ લાયઝન અિધકારી ીન ુનામ લાયઝન અિધકારી ીનો હો ો સપંક નબંર 

૧ લણુાવાડા ી.બી.બી.મો ડયા ાતં અિધકારી ી,લુણાવાડા ૭૫૬૭૦૧૦૭૫૦ 

૨   સતંરામપરુ ી કૌિશક દવ ાતં અિધકારી ી, સતંરામપુર  ૭૫૬૭૦૧૦૭૯૧ 

૩ બાલાિસનોર ી િવમલ ચૌધરી ાતં અિધકારી ી, બાલાિસનોર  ૭૫૬૭૦૧૦૭૦૯ 

૪ કડાણા ી આર બી અસારી િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી મહીસાગર ૭૫૭૪૮૯૮૭૯૩ 

૫ ખાનપરુ ી એમ.જે.ચાવડા નાયબ પશપુાલન િનયામક ી, મહીસાગર   ૯૯૨૪૪૩૯૦૬૯ 

૬ િવરપરુ ીમતી સી.એન.ભાભોર નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, મહીસાગર ૯૪૨૮૪૪૬૨૪૪ 

 

તાલકુા ક ાના ફ ડ કં ોલ મના નબંરોની િવગત નીચ ેમજુબ છે : 

અ.ન ં તાલકુાનુ નામ ટિેલફોન નબંર 

૧ લુણાવાડા ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૧૩ 

૨ ખાનપરુ ૦૨૬૭૪-૨૮૬૪૫૧ 

૩ કડાણા ૦૨૬૭૫-૨૩૭૭૦૧ 

૪ સતંરામપરુ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૨૬ 

૫ બાલાિસનોર ૦૨૬૯૦-૨૬૭૨૦૦ 

૬ િવરપરુ ૦૨૬૯૦-૨૭૭૪૦૦ 
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ડમે સાઈડ કં ોલ નબંર : 

 

મ ડમેન ુનામ સપંક નંબર 

૧ ફ ડ કં ોલ ન-ં દવડા કોલોની, કડાણા ૦૨૬૭૫-૨૩૭૬૨૭ 

૨ કડાણા ડેમ ૦૨૬૭૫-૨૩૭૬૨૭ 

૩ પાનમ ડમે ૦૨૬૭૨-૨૪૨૬૪૮ 

૪ ભાદર ડમે ૯૭૨૭૨૮૫૦૨૪ 

 

 
િશ ણ િવભાગ, મહીસાગર 

મ અિધકારી ીન ુનામ  હો ો ઓ ફસ ન ં મોબાઇલ ન ં 

1 ી પી.એન.મોદી િજ લા િશ ણાિધકારી ી  02674-250901 7984221249 

2 ી પી.એન.મોદી િજ લા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી 02674-255590 7567804983 

3 ીમિત કોકીલાબને. 
પિત  

તાલુકા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી,ખાનપરુ   9624972397 

4 ીમિત કોકીલાબને. 
પિત  

તાલુકા ાથિમક િશ ણ 
અિધકારી ી,સતંરામપરુ 

 9624972397 

5 ીમિત કોકીલાબને. 
પિત 

તાલુકા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી, કડાણા   9624972397 

6 ી બી.એલ.માલીવાડ  તાલુકા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી, 
બાલાિસનોર  

 9687249152 

7 ી બી.એલ.માલીવાડ તાલુકા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી, િવરપરુ   9687249152 

8 ી બી.એલ.માલીવાડ તાલુકા ાથિમક િશ ણ અિધકારી ી, 
લણુાવાડા 

 9687249152 

િજ લા ખતેીવાડી શાખા –મહીસાગર-લણુાવાડા 
 

મ અિધકારી ીનુ/કમચારી ી
ન ુ નામ  

હો ો ઓ ફસ ન ં મોબાઇલ ન ં 

૧ ી એસ.જે.પટલે િજ લા ખતેીવાડી અિધકારી ી  ૦૨૬૭૪-૨૫૨૧૭૦ ૯૬૦૧૨૬૯૪૬૧ 
૨ ી ડી.ડી.સોલકંી   મદદનીશ ખતેી િનયામક   ૯૯૯૮૦૪૪૫૧૮ 
૩ ી ટી.ડી.પટલે મદદનીશ ખેતી િનયામક  ૭૯૯૯૦૮૩૯૭૪ 
૪ ીમિત કે એન રાજગોર નાયબ િચટનીશ  ૮૨૩૮૪૮૯૯૯૫ 
૫ ી એમ.એસ.પટલે િવ તરણ અિધકારી (ખતેી) સતંરામપુર   ૯૯૭૪૮૫૩૮૮૬ 
૬ ી એ વાય દાવડા િવ તરણ અિધકારી (ખતેી) િવરપરુ  ૯૬૬૨૩૪૫૬૭૩ 
૭ કુ. એચ.બી.બરડંા જુ. લાક  ૭૬૨૪૦૪૦૪૮૮ 
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મહીસાગર પશપુાલન શાખા હઠેળ ફરજ બ વતા પશિુચ ક સા અિધકારી તથા પશધુન િનરી ક માિહતી દશાવતુ ંપ ક 
 

મ અિધકારી / કમચારીનુ ંનામ હો ો 
હાલની િનમ ંકની ફરજનંુ 

થળ તાલુકાનંુ નામ મો.નબંર 

૧ ડૉ. જે. ડી. કસંારા પ.િચ.અ. પ.દ. લુણાવાડા લુણાવાડા ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૨ ડૉ. જે. ડી. કસંારા પ.િચ.અ. પ.દ. સે.ગોરાડા (ચાજમા)ં લણુાવાડા ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨       
૩ ડૉ. જે. ડી. કસંારા પ.િચ.અ. પ.દ. વરધરી (ચાજમા)ં લુણાવાડા ૯૪૨૭૩૨૬૭૩૨ 

૪ ડૉ. એ જે. કસંારા પ.િચ.અ. પ.દ. કોઠબંા લુણાવાડા ૯૪૨૮૦૪૬૬૦૨ 
૫ ડૉ. કે. એ. ગરાસીયા પ.િચ.અ. પ.દ.ચાવડીબાઈના મવુાડા લુણાવાડા ૯૪૨૯૭૭૮૨૮૯ 
૬ ી એચ.બી. પટલે પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે ધામોદ લુણાવાડા ૯૪૨૭૩૭૧૬૨૨ 
૭ ી એમ.બી.ઠાકોર પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે દરા લુણાવાડા ૮૧૪૧૧૭૭૧૫૯ 

૮ ી એચ.બી. પટલે પ.ધ.િન 
ા.પ.સા.ક.ે પાંચ મહુડીયા 

(ચાજમા)ં 
લુણાવાડા ૭૦૪૬૫૩૮૬૨૨ 

૯ ી બી. આઈ. રાઠોડ પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે શ ગનલી 
(ચાજમા)ં લુણાવાડા ૯૯૨૫૯૮૧૭૩૪ 

૧૦ ડૉ. જે. એમ.પટલે પ.િચ.અ. પ.દ.બાકોર  ખાનપરુ ૯૯૨૫૧૦૭૬૬૦ 
૧૧ ડૉ. જે. એમ.પટલે પ.િચ.અ. પ.દ.વડાગામ, (ચાજમાં) ખાનપરુ ૯૯૨૫૧૦૭૬૬૦ 

૧૨ ડૉ. જે. એમ.પટલે પ.િચ.અ. પ.દ. પાડંરવાડા (ચાજમાં) ખાનપરુ ૯૯૨૫૧૦૭૬૬૦ 
૧૩ ી બી. આઈ. રાઠોડ પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે ખાનપરુ ખાનપરુ ૯૯૨૫૯૮૧૭૩૪ 
૧૪ ડૉ. ડી.એ.ખાંટ પ.િચ.અ. પ.દ.સતંરામપરુ સતંરામપરુ ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૧૫ ડૉ. ડી.એ.ખાંટ પ.િચ.અ. પ.દ.કાળીબલે, (ચાજમાં) સતંરામપરુ ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૧૬ ડૉ. ડી.એ.ખાંટ પ.િચ.અ. પ.દ.બટકવાડા, (ચાજમા)ં સતંરામપરુ ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૧૭ ી એસ.એસ.વડેરા પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે ગોઠીબ 
(ચાજમા)ં સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૧૮ ી એસ. એસ. વડરેા પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે નાની સરસણ 
(ચાજમા)ં 

સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૧૯ ી એસ. એસ. વડરેા પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે બાબરોલ 
(ચાજમા)ં 

સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૦ ી એસ. એસ. વડરેા પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે મોટી ભગેૂડી સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 
૨૧ ી એસ. એસ.વડરેા પ.ધ.િન પટેા પ.દ. રાફઈ (ચાજમા)ં સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૨ ી એસ. એસ. વડરેા પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે ઉખરલેી 
(ચાજમા)ં 

સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૩ ી એસ. એસ. વડરેા પ.ધ.િન 
ા.પ.સા.ક.ે ખડેાપા 

(ચાજમા)ં 
સતંરામપરુ ૯૪૨૭૩૯૯૦૪૩ 

૨૪ ડૉ. ડી.એ.ખાંટ પ.િચ.અ. પ.દ.નાની રાઠ  કડાણા ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 
૨૫ ડૉ. ડી.એ.ખાંટ પ.િચ.અ. પ.દ. મનુપરુ (ચાજમા)ં કડાણા ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૨૬ ડૉ. ડી.એ.ખાંટ પ.િચ.અ. પ.દ. માલવણ (ચાજમાં) કડાણા ૯૯૨૫૮૬૪૦૭૦ 

૨૭ ી એ.એલ. ખાટં પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે ડીટવાસ કડાણા ૯૬૮૭૮૯૩૦૯૫ 

૨૮ ી એ.એલ. ખાટં પ.ધ.િન 
ા.પ.સા.ક.ે સરસવા (ઉ.) 

(ચાજમા)ં 
કડાણા ૯૬૮૭૮૯૩૦૯૫ 

૨૯ ી એ.એલ. ખાટં પ.ધ.િન 
ા.પ.સા.ક.ે કાજળી 

(ચાજમા)ં કડાણા ૯૬૮૭૮૯૩૦૯૫ 
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૩૦ ડૉ. કે.જે.ચૌહાણ પ.િચ.અ. પ.દ. વીરપુર વીરપરુ ૯૦૧૬૧૭૬૨૦૦ 
૩૧ ડૉ. કે.જે.ચૌહાણ પ.િચ.અ. પ.દ. ડભેારી (ચાજમા)ં વીરપુર ૯૦૧૬૧૭૬૨૦૦ 
૩૨ ી ડી.એમ. પટલે પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે કોયડમ વીરપુર ૯૮૨૫૪૪૬૧૯૦ 
૩૩ ડૉ. જે. બી. પટલે પ.િચ.અ. પ.દ. બાલાિસનોર બાલાિસનોર ૭૬૦૦૦૨૯૯૫૦ 

૩૪ ડૉ. જે. બી. પટલે પ.િચ.અ. પ.દ. જનોડ (ચાજમા)ં બાલાિસનોર ૭૬૦૦૦૨૯૯૫૦ 
૩૫ ી કે. ડી. પટલે પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે દવે બાલાિસનોર ૯૮૨૫૭૭૪૧૪૩ 
૩૬ ી એ. એ. શખે પ.ધ.િન ા.પ.સા.ક.ે પરબીયા બાલાિસનોર ૯૪૨૭૩૮૭૯૭૫ 
૩૭ ી .એસ શખે પ.ધ.િન કૃ.બી.કે. વડદલા બાલાિસનોર ૯૪૨૭૩૮૯૧૪૧ 

 
માગ અન ેમકાન પટેા િવભાગ( ટેટ)લણુાવાડા- મહીસાગર 

 

મ કમચારી/અિધકારી ીન ુ
નામ 

હો ો તાલકુાનુ નામ ઓ ફસ નબંર 

૧ ી એસ.ક.ેપટલે  કાયપાલક ઇજનરે ી  લણુાવાડા/ 
સતંરાપરુ 

૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૮૬ 
૮૯૮૦૧૯૪૫૩૫ 

ી ગર પટલે ના.કાયપાલક ઇજનેર 
લણુાવાડા પટેા િવભાગ  

૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૭૬ 
૯૮૨૫૧૯૮૦૬૬ 

ી ક.ેઆઇ.પટલે મ.ઇજનેર ( લણુાવાડા )   ૭૫૭૫૦૭૭૪૭૦  
ી એચ.આર.બીલવાલ મ.ઇજનેર ( ખાનપરુ)   ૯૭૨૬૭૦૮૫૮૨  
ી યુ.પી.ચૌધરી  અિધક મ.ઇજનરે(સંતરામપરુ )  ૯૯૨૫૨૫૧૮૨૨  

સુ ી માલિવકા ચૌધરી અિધક મ.ઇજનરે ૯૯૨૫૨૫૧૮૨૨ 
ી ડી.એમ.ડામોર વક આસી ટ ટ ૯૯૨૪૧૪૩૯૮૫ 
ી જે એલ વાગડીયા  સી. લાક ૯૭૨૭૧૬૫૧૮૩ 
ી .એમ.પટલેીયા સી. લાક ૯૭૧૨૩૩૦૧૭૫ 
ી મયરુ એન પટલે જુ. લાક ૯૮૨૫૨૬૪૨૯૫ 

૨ ી ડી.એમ ભ ટ ના.કા.ઇજનેર ી બાલાિસનોર/િવરપુર ૯૪૨૮૩૦૩૩૩૬ 
ી આસલ િસ ધરાજ મ.ઇજનેર ી ૮૭૫૮૦૪૩૯૪૮ 
ી બી બી પગી સી લાક ૭૦૬૯૭૮૮૧૨૬ 
ી એમ ક ેપટલે જુ લાક ૯૭૨૩૨૩૭૬૬૧ 

૩ ી એચ આર બીલવાલ મ ઇજનેર કડાણા/ખાનપરુ ૯૭૨૭૪૪૬૧૬૨ 
ી ડી એમ ડામોર વક આસી ટ ટ ૯૯૨૪૧૪૩૯૮૫ 

માગ અન ેમકાન પટેા િવભાગ(પચંાયત) લણુાવાડા- મહીસાગર 
 

મ કમચારી/અિધકારી ીન ુનામ હો ો મોબાઇલ ન ં ઓ ફસ નબંર 

૧  
ી એસ ક ેપટલે (ઇ.ચા) 

કાયપાલક ઇજનરે ી  ૮૯૮૦૧૯૪૫૩૫ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૮૬ 

૨  હે વીકમુારી એચ પટલે મદદનીશ ઇજનેર ૯૫૭૪૯૨૧૫૧૧ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૨૫  

૩ ી જે ક ેપટલે (ઇ.ચા) િવભાગીય િહશાબનીસ ૯૮૭૯૭૮૧૩૯૫  

૪ ી ક ેપી પારગી નાયબ ચીટનીશ ૮૩૨૦૬૦૮૫૦૬  

૫ ીમિત પી બી માળી અ.મદદનીશ ઇજનરે ૭૦૪૩૩૯૭૨૫૯  
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૬ ીમતી એન આર પટલે િસનીયર લાક ૯૭૧૪૩૭૯૪૬૦  

ના.કા.ઇ લણુાવાડા ફોન.ન ં૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૨૫ 

૧ ી વી.બી. પટલે નાયબ કાયપાલક ઇજનરે  ૯૮૭૮૫૨૮૮૯૭ ૦૨૬૭૪-૨૫૦૦૨૫ 
૨ ી િમતશેભાઈ.આર.ગરાિસયા  મદદનીશ ઇજનેર  ૯૫૩૭૮૪૭૨૧૧  

૩ ી.સી.એલ.ગામીત  અ.મ.ઇ લુણાવાડા  ૯૬૨૪૬૦૧૧૬૦   

૪ ી એમ  બોદર િસનીયર લાક ૯૯૭૮૧૯૫૧૮૪  

ના.કા.ઇ બાલાિસનોર ફોન.ન ં૦૨૬૯૦-૨૬૬૦૯૭ 

૧ ી આર ય ુઠાકોર (ઇ.ચા) ના.કાયપાલક ઇજનરે ૯૫૩૭૮૮૫૦૧૬ ૦૨૬૯૦-૨૬૬૦૯૭ 

૨ ી િવવકે અ ણ દબુ ે મદદનીશ ઇજનેર ૯૫૧૦૨૪૨૦૪૧  

૩ ી આર.યુ.ઠાકોર અ.મ.ઇ બાલિસનોર ૯૫૩૭૮૮૫૦૧૬  

૪ ી રાજેશભાઇ પી વાળદં િસનીયર લાક ૯૯૭૯૩૨૫૮૩૮  

ના.કા.ઇ સતંરામપરુ ફોન.ન ં૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૪૨ 

૧ ી સજંય પલાસ (ઇ.ચા) નાયબ કાયપાલક ઇજનરે ૯૫૩૭૬૩૬૦૮૬ ૦૨૬૭૫-૨૨૦૦૪૨ 

૨ ી સજંય પલાસ મદદનીશ ઇજનેર ૯૫૩૭૬૩૬૦૮૬  

૯  ી પાથ અશોકભાઇ ચૌધરી અ.મ.ઇજનેર ૮૧૪૧૦૫૬૦૫૫  

૧૦ ી ક.ેએસ.પારગી િસનીયર લાક ૯૭૧૨૫૬૭૮૮૯  

 
 
 
 

સકંલન અિધકારી ીઓ :-  

મ નામ હો ો ઓ ફસ ન.ં મોબાઇલ ન ં

૧ ી આર.બી.બારડ (IAS) કલકેટર ી, મહીસાગર  02674-250664 9978405936 

૨ ી આર પી બારોટ (IPS) િજ લા પોિલસ અિધ ક ી, મહીસાગર 02674-254001 9978405980 

૩ ી ક ેડી લાખાણી (IAS) િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, મહીસાગર 02674-250945 9978406497 

૪ ી આર.આર ઠકકર િનવાસી અિધક કલકેટર ી, મહીસાગર 02674-250165 9879524643 

9727763950 

૫ ી જે.ક ે દવ  િનયામક ી, ડીઆરડીએ  02674 251123 7990935524 

૬ ી ક.ેપી.પાટીદાર ાયોજનના વહીવટદાર ી (ઇ.ચા) 02674-251178 6355820607 

૭ ી િ જેશ મોડીયા  ાંત અિધકારી ી લણુાવાડા.  
 

02674-252042 7567010750 

9898127128 
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7567555002 

૮ ી કૌિશક દવ ાંત અિધકારી ી સતંરામપરુ.  
 

02675-221026 7567010791 

૯ ી િવમલ ચૌધરી ાંત અિધકારી ી બાલાિસનોર 02690-266500 7567010709 

9429236898 

૧૦ ી િવકાસ પટલે મામલતદાર ી-૧-૨ કલે ટર કચરેી (ઇ.ચા)  02674-250666 9998059901 

૧૧ ીમિત ચં ીકાબને ભાભોર  નાયબ િજ લા િવકાસ અિઘકારી (મહકેમ)  9428446244 

૧૨ ી એસ.ક.ેપટેલ  નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી પચંાયત  02674-250946 7043061112 

૧૩ ી આઇ.એચ.પટલે મામલતદાર ી લણુાવાડા 02674-250013 9737911666 

9328750875 

૧૪ ી એચ.ટી.મકવાણા મામલતદાર ી ખાનપરુ 02674-286451 94091 42404 

૧૫ ી ક.ેજે.વાઘલેા મામલતદાર ી સતંરામપુર 02675-220026 9913439266 

૧૬ ી આર.પી.બારીયા મામલતદાર ી કડાણા 02675-237701 94274 89217 

૧૭ ી આર.પી. ડડોર મામલતદાર ી બાલાિસનોર 02690-267200 94275 33585 

૧૮ ી િહમાશં ુસોલંકી મામલતદાર ી િવરપરુ 02690-277400 7575804287 

૧૯ ી સી.ડી ભગોરા તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી લુણાવાડા 02674-250012 987982983 

૨૦ ી ક ેઆર ડામોર તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી ખાનપરુ 02674-286596 7900564444 

૨૧ ી એ જે ભરવાડ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી સતંરામપરુ 02675-220133 9586868403 

૨૨ ી આર ડી ગણાવા તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી કડાણા 02675-237045 8160676929 

૨૩ ી એસ.ક ેમનાત તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી બાલાિસનોર 02690-266005 9426515632 

૨૪ ી બી ક ેકટારા તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી િવરપરુ 02690-277262 7283806147 

૨૫ ી ણવ ચૌધરી ચીફ ઓ ફસર ી નગર પાિલકા લણુાવાડા 02674-250006 9586935654 

૨૬ ી દપ સહ હઠીલા ચીફ ઓ ફસર ી નગર પાિલકા સતંરામપરુ 02675-220055 9724111001 

૨૭ ી ભ શે પટલે ચીફ ઓ ફસર ી નગર પાિલકા બાલાિશનોર 02690-266188 9724111001 

૨૮ ડો. એમ.જે.ચાવડા  નાયબ પશપુાલન િનયામક ી  02674-250144 9924439069 

9826358729 

૨૯ ી ક.ેઆર ૫તી  ડી.આઇ.એલ.આર.અિધકારી ી (ઇ.ચા)  9429621397 

૩૦ ી એસ.આર.પટલે િજ લા ર ાર સહકારી મડંળી 
અિધકારી ી 

02674-250525 9586868782 

૩૧ ી એન.ડી.સતુરીયા નગર િનયોજક ી 02674-255601 9408614201   

૩૨ ી એસ.ક.ેપટેલ કાયપાલક ઇજનરે ી, R&B ( ટટે)/પચંાયત 02674-250486 8980194535 
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૩૩ ી ગર પટલે  નાયબ કા.ઇ. R&B ( ટટે) લણુાવાડા  

(ડે યટુી એ નીયર ટટે)  

- 9825198066 

૩૩ ી આર. .ધનગર અિધ ક ઇજનરે ી (કડાણા) યોજના વતળુ  02674-251550 9978405563 

૩૫ ી એસ.ટી.ગામીત  કાયપાલક ઇજનરે (કડાણા યોજના)  02675-237674 9879566722 

૩૬ ી પી બી ગામીત નાની સચાઇ, પચંાયત   - 9879795143 

૩૭ ડો.એસ.બી.શાહ િજ લા મુ ય આરો ય અિધકારી ી  02674-252702 7573006978 

૩૮ ડો. બીરે  સગ કવોિલટી ઇ યોર સ આરો ય અિધકારી ી, 
મહીસાગર  

- 7573006973 

૩૯ ડો. ડી.ડી.ચૌહાણ  રોગચાળા િનયં ણ અિધકારી ી  - 7573006974 

૪૦ ડો.સી.આર.પટલેીયા  િજ લા મલરેીયા અિધકારી ી 02674-250830 7567893358 

૪૧  ડો.એચ.વી.પરમાર િજ લા ય િનવારણઅિધકારી ી 02674-250809 9825844300 

૪૨  ડો.મહરેા સાહબે િજ લા રકતિપ અિધકારી ી 02674-250008 7573006976 

૪૩ ી આર એસ પવુાર  નાયબ વન સરં ક(ફોરે ટ),સા.વ મહીસાગર  02674-251154 9898332501 

૪૪ ી રાજ પટલે ડી.સી.એફ.(ફોરે ટ), મહીસાગર  02674-251154 9825168118 

૪૫ ી વી.એન.હારે   આર.એફ.ઓ. લુણાવાડા  - 9424027555 

૪૬ ીમતી િશ પાબને ડામોર  િજ લા  ો ામ ઓફીસર  આઇ.સી.ડી.એસ   02674-252995 9925443497 

૪૭ ી પી એન મોદી  િજ લા િશ ાણાિધકારી ી 02674-250901 7984221249 

૪૮ ી પી એન મોદી (ઇચ) િજ લા ાથિમક િશ ણઅિધકારી ી 02674-255590 7984221249 

૪૯ ી આર.બી.અસારી િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી  02674-250722 7574898793 

૫૦ ી જે.પી.પરમાર કા.ઇ. ી, પા.પ.ુઅન ેગ. ય.બોડ(બાધંકામ) 02674-251580 9978406601 

૫૧ ી પી પી પીઠવા કા.ઇ. ી, પા.પ.ુઅન ેગ. ય.બોડ(યાં ીક)  02674-250308 9978406620 

૫૨ ી રાજપરા 
ી નીકુજં શમા  

 

યિુનટ મેનજેર (વા મો) 
િજ લા કોડ નટેર  

02674-250471 9712997437 
7574834572 

૫૩ ી ગર મકવાણા  િજ લા ોજેકટ અિધકારી ી (GSDMA) 02674-252300 9898100757 

૫૪ ી એમ એમ મ સરુી િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી 
(િવ. )  

02674-250818 9426370299 

૫૫ ી રે કા મહીડા  િજ લા સમાજસરુ ા અિધકારી ી 02674- 252968 9265223803 

૫૬ ી રમશેભાઇ ચૌધરી (ઇચા) િજ લા દહજે િતબઘંક  અિઘકારી  8141185878 

૫૭ ી જે એન વમા   નાયબ િનયામક અનસુિુચત િત યાણ 
અિધકારી ી 

02674-251151 9737903484 

૫૮ ી આર.એચ.રાજ   નાયબ િનયામક અનસુિુચત િત યાણ 
અિધકારી ી 

02674-251151 9979040728 
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૫૯ ી િનરવભાઇ  િજ લા બાળ સરુ ા અિધકારી ી 02674-250531 9737687300 

૬૦ ી સિમત પટલે (ઇ.ચા)  નાયબ ખતેી િનયામક ી  02674-250195 9601269461 

૬૧ ી જે ડી પટલે નાયબ બાગાયત િનયામક ી(િવ તરણ) 02674-250425 9726340496 

૬૨ એમ.એચ.પટલે  મદદિનશ કિમ નર ( મ) - 9898632257 

૬૩ ી એલ. .મિુનયા  િજ લા મ આયુ ત અિધકારી ી - 9978558278 

૬૪ ી ભપૂે કમુાર  ો ામ મનેેજર 108 - 9909636108 

૬૫ ી હમેલ સોની િજ લા ોજેકટ મનેજેર ી ઇ-સવેા - 9375950851 

૬૬ ી ડી એ વસાવા  િજ લા િતજોરી અિધકારી ી 02674-250449 

251149 

8141896929 

૬૭ ી એસ.આર.પટલે િજ લા ર ાર સહકારી મડંળી 
અિધકારી ી 

02674-250525 9586868782 

૬૮ ી એમ.જે. પિત િજ લા રોજગાર અિધકારી ી 02674-250306 9825009742 

૬૯ ી ડી.પી.મોદી કાયપાલક ઇજનરે (MGVCL)  9925208895 

૭૦ ી વી.જે.મકવાણા  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (MGVCL) 02674-251641 9925208152 

૭૧ ી વી એ ગામીત ાદિેશક વાહન યવહાર અિધકારી ી, 
મહીસાગર 

02674-252119 9420213291 

૭૨ ી ડી એમ દસેાઇ નાયબ િજ લા ચટુણી અિધકારી ી 02674-250163 

02674-255633 

9978405954 

૭૩ ી સજંય શાહ (ઇ.ચા) િજ લા સહાયક માહીતી િનયામક ી 
 

02674-254051 9879961441 

8238155847 

૭૪ ી ભાભોર સાહબે (ઇ.ચા)  િજ લા આયોજન અિધકારી ી 02674-252160 9427619804 

૭૫ ી એ ક ે સઘ મદદનીશ ભૂ તરશા ી ખાણ અને 
ખનીજઅિધકારી ી 

02674-250701 9924678517 

૭૬ ી મીનેષભાઇ પટલે લીડ િજ લા મેનેજર ી (એલ.ડી.એમ)  02674-252186 9099979190 

૭૭ કુ. મયરુબાલા ગોિહલ િજ લા રમત ગમતઅિધકારી ી 02674-254415 8469976840 

૭૮ ી ડી બી પરમાર  િજ લા ઉ ોગ કે  અિધકારી ી  9427532100 
૭૯ ી એસ.ડી.રાઠોડ  મ યોધોગ અિઘ ક, કડાણા  02675-237512 9427364716 

૮૦ ી એચ.આર.પટલે  ડપેો મેનજેર એસ.ટી.લણુાવાડા  02674-250001 9998953133 

 

 

 

 

 

 



  
   

102 
 

આરો ય િવભાગ 
District Level Health Officer 

 

Sr.No Name of Officer Designation 
Mobile No 

1 2 3 4 
1 Mr.K D Lakhani IAS DDO 9978406497 

2 Dr. S. B. SHAH CDHO 7573006978 
3 Dr. BIRENDRA SINH ADHO 7573006973 
4 Dr. DHARMENDRA CHUHAN RCHO 7573006974 
5 Dr.DHARMENDRA CHUHAN DSO/EMO 7573006974 
7 Dr. BIRENDRA SINH ADHO 7573006973 
9 DrArun Kumar (I/C) DLO 7567894400 

10 Dr.J.P. PARMAR DTO 9825844300 
11 I/c.Dr.C.R. PATELIYA DMO/VBO 7567893358 
12 Shri A.M.Kaka (I/C) DIECO 9909214746 
13 PATEL JANAK DPC 7567895116 
19 PATEL JANAK DUPCI/C 7567890470 
20 PATEL JANAK DPO-RSBY I/C 8347864757 
21 DR. HANIF SHAIKH  EPIDEMIOELOGIST 8140716698 
22 MANISH PARMAR DFO 7567893302 
23 SHEKH SAID DATA MANAGER 9925255729 
24 DESAI RINKI DPA(IDSP) 9725752066 
25 I/C P. K.  SHAH  DSI 7567893278 

 
 

Taluka Health Officer Contact List 
 

SN Taluka Name of Officer Designation 
Phone no. (Landline) 

Mobile No 
STD code Number 

1 2 3 4 6 7 8 
1 Lunawada Dr. J.K.PATEL(i/c) THO 02674 250428 7567893532 
2 Kadana Dr S. C Dhaka(i/c) THO 02675 236885 7567893634 
3 Santrampur Dr. N. S. Gosai(i/c) THO 02675 221852 7567893633 
4 Khanpur Dr.C.R. Pateliya (i/c) THO 02675 236885 7567893358 
5 Balasinor Dr. J. P. Parmar THO 02690 268151 7567863357 
6 Virpur Dr. Malivad (i/c) THO 02690 268151 7567863369 

 
GENERAL HOSPITAL 
 

SN       SDH Name of 
Superintendent  

Designation 
Phone no.  

STD 
Code 

Number Mobile No 

1 2 3 4 6 7 8 

2 Cottage Hospital Dr. J K Patel SDH-Supt 02674 250008 6351257348 

3 State Hosp. Santrampur DR. L. N. VANKAR SDH-Supt 02675 220046 7567893531 
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CHC TELEPHONE NUMBER 
 

SN CHC Name of Superintendent  Designation 
Phone no.  

STD 
Code Number Mobile No 

1 2 3 4 6 7 8 

1 BAKOR DR. K.G.PUVAR(I/C) CHC-Supt   9925489809 

2 KADANA Dr. N. S.PARGI(I/C) CHC-Supt 02675 238564 7567867199 

3 KOTHAMBA Dr. Pranav R Talsania (I/C) CHC-Supt 02674 230343 8160053647 

4 BALASINOR DR JYOTI G AMIN(I/C) CHC-Supt 02690 266099 9099064152 

5 VIRPUR Dr.KiranP.Parmar(I/C) CHC-Supt 02690 277473 9099064242 

6 DITAWAS Dr.S.C.Dhaka (I/C) CHC-Supt   7567893634 

7 GOTHIB DrAmishaChandna (I/C) CHC-Supt   7984820677 

8 
CHUTHANA 
MUVADA 

Dr.MaulikMahera (I/C) CHC-Supt   9725730183 

 
TALUKA R.R.T TEAM 
 

BHO NAME CONTECT NO. M.O. NAME MOBILE NO. L. T. NAME MOBILE NO. 
1. LunawadaTaluka 
Dr. J. K. Patel 7567893532 Dr. J.K. Patel 7567893532 Shri BhavinMachi 9408121168 
2. KadanaTaluka 
Dr.Subhashchandra 
C Dhaka (I/C ) 

7567893634 D.r Sanjay Patel 8155092297 MinaxibenMaliwa
d 

9925963087 

3. SantrampurTaluka 
Dr. N.S. Gosai(I/C ) 7567893633 Dr. Damore 7567893375 ThakoreVimal 6351518267 
4. KhanpurTaluka 
Dr. C.R. Pateliya(I/C 
) 

7069083872 Dr.Dipak Patel 9428132265 SarfarajKakroliya 9825378694 

5. Balasinor Taluka 
Dr. J. P. Parmar 7567863357 Dr. Vataliya 7567863366 Shri Rajubhai 9427403353 
6. VirpurTaluka 
Dr. Malivad(I/C ) 7567863369 Dr. Amit Shihora 7567863363 Smt. Stuttiben 9426693911 

 
 
 
 
MEDICAL OFFICER -PHC TELEPHONE LIST 
 

S
N Taluka PHC Name 

MBBS
/ 

AYUS
H MO 

Mobile No 
STD 

Code 
Landline 

No 

1 Balasinor Janod Dr. Deepak Vataliya MBBS 7567863366 02690 242331 

2 Balasinor Janod Dr.Devendra Shah AYUSH 7567863367 02690 242331 

3 Balasinor Othvad Dr.RajeshSaxena MBBS 7567863360 02690 290208 

4 Balasinor Othvad Dr.Dvani Shah AYUSH 7567863361 02690 290208 
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5 Balasinor Pandva Dr. Archna Amin MBBS 9586667953 02690 255555 

6 Balasinor Pandva Dr. Urvi Patel AYUSH   02690 255555 

7 Balasinor Gunthali Dr.Anant Shah AYUSH 7567863364     

8 Virpur Bar Dr VaisaliPateliya MBBS 7567863370     

9 Virpur Debhari Dr. Amit Sihora MBBS 7567863363 02690 227038 

10 Virpur Debhari Dr.Hetalsolanki AYUSH 9104130717 02690 227038 

11 Virpur Bar Dr.MehulPateliya AYUSH 9586598984   

12 Virpur Salaiya Dr.BabuMaliwad MBBS 7567863369 02690 237473 

13 Virpur Salaiya Dr.DharmeshThakor AYUSH 7567863373 02690 237473 

18 Kadana Amthani Dr Rashmika Patel AYUSH 7567893636 02675 237503 

15 Kadana Munpur Dr. Sanjay Patel MBBS 9512007745 02675 237502 

17 Kadana Ditvas Dr Subhash Dhaka MBBS 7567893634 02675 244176 

19 Kadana Malvan Dr.NilayKasbati MBBS 9586036697 02675 238535 

20 Kadana Munpur Dr.Sanjay  Patel MBBS 9512007745 02675 237502 

14 Kadana Sanghari Dr Ramesh Sangada MBBS 7567893635 02675 293490 

22 Kadana Amthani Dr BhupatSangada MBBS 7567893641 02675 237503 

24 Khanpur Khanpur Dr. Nikunj Joshi MBBS 7567893540 02674 288444 

25 Khanpur Pandarvada Dr. Anil Ninama MBBS 9824795660 02674 286561 

26 Khanpur Vadagam Dr Dipak  Patel AYUSH 7567893558 02674 281112 

27 Khanpur Vadagam 
Dr. 
ChhatrasinhPateliya 

MBBS 7069083872 02674 281112 

29 Lunavada Hathivan Dr.R. R. Sangada MBBS 7567893635 02674 230104 

31 Lunavada Kharol Dr DhaneshBaroliya MBBS 7567893537 02647 230683 

32 Lunavada Madhvas Dr Sumitra Panchal MBBS 7567893538 02674 247574 

33 Lunavada Malekpur Dr.AlpeshChaudhari MBBS 
7567893536 

 
9726545005 

02674 233322 

34 Lunavada Malekpur Dr Vijay Gadhvi AYUSH 8980298086 02674 233322 

35 Lunavada Undara Dr Ravi Sheth MBBS 7567893536 02674 285566 

36 Lunavada Vardhari Dr.ManjuMeena MBBS 7567893535 02674 238604 

37 Lunavada Vardhari Dr.RekhaGosai AYUSH 6357074661 02674 238604 
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38 Lunavada Viraniya Dr Jayantilal Patel MBBS 7567893532 02674 238208 

39 Lunavada Viraniya Dr Maya Makvana AYUSH 7567893533 02674 238208 

40 Santrampur Batakvada Dr.NirubenS.Pargi MBBS 7567893409     

42 Santrampur Chitva Dr.NehalChavada MBBS 7203052705     

43 Santrampur ChuthanaMuvada DR.Shehnazshaikh AYUSH 9173849100 02675 239316 

44 Santrampur Doli Dr Binalben Solanki MBBS 9913203320 02675 241068 

45 Santrampur Gadiya Dr.RutulMaheta MBBS 8732961916     

46 Santrampur Gothib DrPragneshD.Bhuriya MBBS 
9537361317

  
02675 231308 

47 Santrampur Khedapa Dr.VijaykumarDamor MBBS 7567893375     

48 Santrampur 
Rambhen Na 
Muvada 

Dr.HansrajsinhChuaha
n 

MBBS 6355823659     

49 Santrampur Sarsan Dr.Dhruvin Patel MBBS 9624414925 02674 254841 

50 Santrampur Sarsan Dr. Shailiben  Patel AYUSH 7567403443 02674 254841 

51 Santrampur Ukhreli Dr.PankajDama MBBS 7567893419     

52 Santrampur Umber Dr DhrmisthaDamor MBBS 7573986013     

53 Santrampur Umber Dr.PriyabenPadvani AYUSH 9574401404     

30 Santrampur Vankadi Dr.SunilParmar MBBS 7567893399     

 Lunavada Urban Dr Bahagora MBBS 7567893808 02674 247574 

 
PRIVATE SPECIALIST DOCTORS IN MAHISAGAR 
 

S.N Hospital Taluka SPECIALIZATION Mobile No  

1 Shah Orthopaedic Hospital Lunawada Orthopaedic 9825437798 

2 Shanjivni Hospital Lunawada Gynaecologist  9426023456 

3 Bhagat Hospital Lunawada Gynaecologist  9825031904 

4 Navjivan Hospital Lunawada Gynaecologist  9824392496 

5 Haley Maternity And Nursing Home Lunawada Gynaecologist  9426511156 

6 Jeevandeep Hospital Lunawada Gynaecologist  9427398681 

7 Aarohi Maternity Hospital Lunawada Gynaecologist  9909913833 

8 Krishana Surgical Hospital Lunawada Surgeon 9426023455 

9 Shuvidha Hospital Lunawada Gynaecologist  2674250603 

10 Sainath Hospital Lunawada Gynaecologist  9979108989 

11 Jalaram Hospital Lunawada Gynaecologist  2674255755 

12 Subbheccha Hospital Lunawada Gynaecologist  9978918409 

13 VinayakOrthopedic Hospital Lunawada Orthopaedic 9099030980 
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14 Mamata Hospital Lunawada Gynaecologist  9426540479 

15 DrashtiNetralay Lunawada Ophthalmologist 7698615980 

16 Lilawati Hospital Lunawada Physician 9979210098 

17 Jay Surgical  Lunawada Surgeon 9909285100 

18 Pooja Hospital  Lunawada Gynaecologist  2674250104 

19 Sraddha Hospital Lunawada Physician 9426549558 

20 Shifa hospital Lunawada Surgeon 2674250478 

21 Ayush Children Lunawada Pediatrics 2674251730 

22 Chirayu Children  Lunawada Pediatrics  6352449378 

23 J. K. Hospital Lunawada Physician 9601111312 

24 Bhakti Hospital  Lunawada Physician 9879518324 

25 Surekhaba hospital Santrampurr Gynaecologist  7096853270 

26 
Shraddha Maternity & Nursing 
Hospital Santrampurr Gynaecologist  9879724323 

27 Meera Hospital Santrampurr Gynaecologist  9825660640 

28 Sukulanandi Hospital Santrampurr Physician - 

29 Riddhi Siddhi Hospital Santrampurr Physician 9428446479 

30 Parasmani Hospital Santrampurr Physician 8141571515 

31 Dr Modi Hospital  Santrampurr Orthopaedic 9428367300 

32 Sarvoday Hospital Balasinor Gynaecologist  9925106118 

33 K.M.G Hospital Balasinor Multi Specialist  9375850339 

34 Sagar Hospital Balasinor Surgeon 9879793088 

35 Mina Hospital Balasinor Gynaecologist  9427853766 

36 Shilpi Hospital Balasinor Gynaecologist  9979230323 

37 Gujarat Hospital  Balasinor Orthopaedic 9825978477 
 
 
BLOOD DONERS LIST 
 

S
N NAME MOBILE NO  

B-
Grou

p 
SN NAME MOBILE NO  

B-
Group 

1 KOTHARI AZAZ ISHAK 9624500353 B+VE 51 SHAH DEVANSHU YOGESH 9426274050 AB+VE 
2 PATHAN FIROZ KHAN  9574280034 O+VE 52 GAJI TALHA NISHARBHAI 9979989799 A+VE  
3 VANKAR SHANTILA 9687107611 B+VE 53 DAUD SALIM SAFIBHAI 9426540470 B+VE 
4 PATEL TAUFIK USMAN 8238394386 A+VE  54 BHURA SALIM ISHAKBHAI 9979277929 AB+VE 
5 LACHAVANI AMIT R 9427034166 A+VE  55 PATEL SOYEB SALAMBHAI 9428012849 O+VE 

6 PATHAN IMARAN  8347630909 O+VE 56 
HARUN ASFAK GULAM 
BHAI 

9979066303 O+VE 

7 
MULTANI BHURA 
HUSAIN 9712283942 B+VE 57 SIBHAI JIYAUL FARUKBHAI 9429560305 A+VE  

8 
MULTANI YUNUS 
ABDUL 9712283942 B+VE 58 

KOTHARI JHAHIR 
IQBALBHAI 9429851718 O+VE 

9 MULTANI AJIT ALAM 9638465145 B+VE 59 SHAIKH AKTHAR 9979960777 A+VE  
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HANIFBHAI 

10 
KOTHARI VASIM 
AKRAM  728956650 O+VE 60 ARAB SADDAM YUSUF 8156068197 AB+VE 

11 
KHEDAPAWALA 
ASFAK S 

9427660853 O-VE 61 
SHAIKH RIZWAN 
ISHAKBHAI  

9974094820 A+VE  

12 KABAJI ILYAS A 9824792279 A+VE  62 GAZI MAKSUD GULAM 9427036025 O+VE 

13 GATALI ILYAS K 9427399468 AB+V
E 63 KOTHARI RAUF 

SALAMBHAI 9429349986 O+VE 

14 METRALVALA JAVED I  9898825077 B+VE 64 GATALI VASIM HANIF 9586057026 B+VE 
15 BHURA RAIYAN  9825816423 O+VE 65 FRUITWALA RIZAWAN  9574273400 A+VE  

16 PATEL FIROJ A 9428917863 A-VE 66 SHAIKH MO RIZAWAN 
ILIYAS 

9429348456 O+VE 

17 METRAVALA SOYEB 9429054869 A+VE  67 
SHAIKH FURKAN 
SATTARBHAI 

7359032099 O+VE 

18 GAZI SALIMBHAI R 9427813675 O+VE 68 KOTHARI MO JILANI S 9723722342 A+VE  
19 MO RAMJANI DAUD 9714091140 O+VE 69 PINZARA MOSHIN ISHAK 9664917026 O+VE 
20 PATHAN PARVEZ A 9723282506 O+VE 70 GAZI SOYEB A.SALAM 9725142552 B+VE 
21 ARAB MOSIN AJEET 9586562303 A+VE  71 TOL DILDAR HANIFBHAI 9664796429 B+VE 

22 DAUD MOYUDDIN A 9428012470 
AB+V
E 

72 TENI ILYASH A.SALAM 9428132622 B+VE 

23 
PUWAR 
CHANDRASINH  9727101009 O+VE 73 SHIBHAI ASHIF HANIF 9824984005 A+VE  

24 ALTAF MORAVALA 9727650194 
AB+V
E 74 MUSA SOHEL FARUKBHAI 9879325649 A+VE  

25 VANAKAR KISHOR  9427078880 A+VE  75 PATEL ALISH RAHIMBHAI 9879747446 A+VE  

26 MUSA NADIM ILIYAS 9428753741 
AB+V
E 

76 MUSA JAVED ARIF 9426663349 A+VE  

27 PRAJAPATI DIPESH 9427813939 B+VE 77 SHIBHAI MOSHIN MAKSUD  7046120020 B+VE 
28 PARAMAR DILIP  9825904242 O+VE 78 KOTHARI SHABAN S 8980585851 O+VE 

29 
GAJI SALIMBHAI 
GULAM 

9427533147 A+VE  79 
KOTHARI JHAKARIYA 
MAKSUD 

9726823111 O+VE 

30 GAJI SALIM VAHID 9624013564 A+VE  80 KOTHARI MAKSUD 
A.SALAM 9726442577 O+VE 

31 DIVAN RASEED  9586145999 B+VE 81 KOTHARI ASFAK H. 8140554343 O+VE 
32 GAJI MO. ASAD 7623050840 B+VE 82 PATEL RAIYAN M 9727931135 B+VE 

33 
SHAIKH SOHEL 
MUSTAK 9429851271 

AB+V
E 83 

MORAVALA RAIYAN 
MAKSUD 9429291186 A+VE  

34 DIVAN NAYEEM RASID  9737677876 B+VE 84 ARAB SAMIR UMARBHAI 9909444883 O+VE 
35 MUSA IQBAL  9429349664 B+VE 85 GAZI ANVAR  9825512015 B+VE 

36 PATHAN SAFIKKHAN Y 9586074888 
AB+V
E 86 HARUD SHAKIL AB.SALAM 9427231732 O+VE 

37 ARAF AFTAG YUSUF 898087166 B+VE 87 SHAIKH MO.IRAFAN 9825608518 O+VE 
38 ARAB ANASBI ISMAIL 7698250679 O+VE 88 AKHALI SHEBAZ SABBIR 9737554802 B+VE 

39 SHERAWALA ABRAR 9574999472 O+VE 89 METRALVWALA MADANI 
M 

9537551906 B+VE 

40 SHAIKH IKRAR 
HUSAIMN 

9714861236 O+VE 90 GAJI FAIZAN YUSUF 9879723324 O+VE 

41 
HARUD M JHAKAR 
ISHAK 

9409189111 B+VE 91 
KOTHARI ILYASH 
SALAMBHAI 

9879767666 O+VE 
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42 HAJI YUNUS MUSA 9099886363 
AB+V
E 92 

PATHAN IMRANKHAN 
YUSUF 9913295222 B+VE 

43 TOL MO ILIYAS A 9427665034 B+VE 93 TOL FARUK ABDUL KAIYUM 9879724900 O+VE 

44 
KOTHARI AFAZAL 
ANAVAR 

9904831347 B+VE 94 SHAIKH SHEBAZ MUSTAK 8140964316 A+VE  

45 KOTHARI VASIM F 9427222672 O+VE 95 PATEL VARIS FARUK 8141719417 O+VE 
46 MUSA FIROJ ARIFBHAI 9426383449 O+VE 96 SHAIKH MO. M 9426532371 B+VE 

47 
GAJI MANAN 
SABBIRBHAI  

9428779465 O+VE 97 MUSA VASIM ISHAK  9714794749 A+VE  

48 
GAJI ISHAK 
GULAMBHAI 9427750668 O+VE 98 KHEDAPAWALA IRFAN 8141833345 O+VE 

49 TOL IRFAN HANIF 9978573864 A+VE  99 DAUD JAVED SABBIRBHAI 9265198284 B+vE 

50 BHURA RIZAVAN R 9427078693 A+VE  
10
0 

SHEKH SAID S 9925255729 O+VE 

 

MGVCL 
 

 NAME OF 
NODAL OFFICER 

DESI PLACE OF WORKING 
PHONE NO 

MOBILE STD 
CODE 

PHONE 
NO. 

SHRI D P MODI EE  LUNAWADA DIVISION 2674 250553 9925208895 

SHRI V J 
MAKAWANA 

D E LUNAWADA DIVISION 2674 250553 9925208152 

SHRI G B PATELIA D E LUNAWADA DIVISION     9925208169 

SHRI R.B.MALIVAD D E 
LUNAWADA -1 SUB 
DIVISION 02674 250553 9925208106 

SHRI G V BAMANIYA 
SHRI R K GOHIL 

D E LUNAWADA -2/BAKOR  SUB 
DIVISION 

02674 250153 9925208120/ 
9879611873 

SHRI H U KALAL D E SANTRAMPUR-1 SUB 
DIVISION 

02675 220023 9925208136 

SHRI N K .GARVAL D E SANTRAMPUR-2 SUB 
DIVISION 

02675 220107 9925208383 

SHRI P A KADAM D E KOTHAMBA SUB DIVISION 02674 230022 9978934305 

SHRI C J PATEL D E KADANA SUB DIVISION 02675 237023 9925208133 

SHRI A A QURESHI D E VIRPUR SUB DIVISION 02690 277977 9925208145 
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વન િવભાગના કં ોલ મોની િવગત લણુાવાડા- મહીસાગર 
 

મ કમચારી/અિધકારી ીનુ નામ થળ  તાલુકો કં ોલ મ  નબંર 
૧
  

ી જે.એમ સવુરેા (ઇચા) 
પ.વ.અ. ી િવ.રજ લુણાવાડા 

િજ લા ક ાનો કં ોલ મ.. 
પરી ે  વન અિધકારી ીની કચરેી, 

સતંરામપરુ રોડ, લણુાવાડા    

લુણાવાડા (૦૨૬૭૪) ૨૫૨૨૭૪ 
/ 
૯૭૨૭૩૨૧૪૪૪ 

૨ ી નરે સ દવ (ઇચા) 
પ.વ.અ. ી મો. કો લણુાવાડા(નોમલ) 

પરી ે  વન અિધકારી ીની 
કચરેી,િવરપરુ િતલકચોક પાસે સરાડીયા 

રોડ    

િવરપરુ ૯૭૨૬૩૧૯૦૯૯ 

૩
  

ી એ.એન.બારીયા વનપાલ 
બાલાિસનોર(નોમલ)   

પરી ે  વન અિધકારી ીની કચરેી, 
બાલાિસનોર, અમદાવાદ રોડ    

બાલાિસનોર (૦૨૬૯૦) ૨૬૭૭૧૪   
૮૯૮૦૧૦૭૨૭૩ 

૪
  

ી આર વી વાઘલેા  
પ.વ.અ. ી ખાનપરુ(નોમલ) 

મુપો બાકોર, તા ખાનપરુ ખાનપુર (૦૨૬૭૪) ૨૮૮૪૨૧  
૯૦૬૭૬૮૧૭૨૨ 

૫
  

ી એસ જે ભનુતેર (ઇચા) 
પ.વ.અ. ી િવ.રજ કડાણા 

પરી ે  વન અિધકારી ીની કચરેી, 
િવ તરણ રજ કડાણા મ ુ દવડા કોલોની 
તા કડાણા 

કડાણા (૦૨૬૭૫) ૨૪૦૦૨૫ 
૭૫૬૭૫૧૪૨૮૮ 

૬
  

ી આર એચ પટલે (ઇચા) 
પ.વ.અ. ી સતંરામપરુ 

પરી ે  વન અિધકારી ીની કચરેી, 
િવ તરણ રજ સતંરામપુર    

સતંરામપરુ (૦૨૬૭૫)૨૨૦૨૧૩  
૯૯૯૮૨૬૭૬૮૩ 

 

 
 

મહીસાગર િજ લામા ંિવભાગ વાર કમચારી ીઓની માિહતી  

લો :-મહીસાગર    િવભાગનુ ંનામ :-
મહીસાગર વન 
િવભાગ લણુાવાડા  

    

અ.નં.  અિધકારી ીનુ ંઆખ ુનામ  હો ો  મોબાઇલ નબંર  ફરજનું થળ  તાલકુાનુ ંનામ  

૧ ી અશોકકમુાર મોતીભાઇ દેસાઇ  
પ ર ે  વન 
અિધકારી  ૯૭૨૫૯૬૮૧૯૧ ડીટવાસ  

કડાણા 

૨ ી ઇરફાનખાન નાઝીરખાન સીધી  
પ ર ે  વન 
અિધકારી  ૯૪૨૮૪૮૫૬૪૭ મનુપરુ  

કડાણા 

૩ ીમતી મીના ીબને િવરાભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૫૮૬૧૯૬૦૫૧ મુનપરુ બીટ  કડાણા 

૪ ી યોગરાજ સહ કરીટ સહ પવુાર  વનર ક  ૯૯૦૯૮૩૧૪૧૬ આગરવાડા બીટ  કડાણા 

૫ ી દશરથભાઇ ચમનાભાઇ ચૌધરી  વનર ક  ૭૨૦૧૦૨૬૦૨૦ ઘાસવાડા બીટ  કડાણા 

૬ ી દનશેકમુાર જશવતંભાઇ ચૌધરી  વનર ક  ૮૭૫૮૭૮૭૫૬૯ પછેર-બીટ  કડાણા 

૭ ીમતી રખેાબેન ભારતભાઇ ડો ઢયાર  વનર ક  ૮૭૮૦૫૪૦૯૦૦ કડાણા-બીટ  કડાણા 

૮ ી અમર સહ રમણભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૭૧૨૫૭૪૬૯૬ દવડા-બીટ  કડાણા 

૯ ી અિ વનકમુાર હઠે સહ ઠાકોર  વનર ક  ૭૮૭૪૧૦૬૧૨૧ વડાઝાપા-બીટ  કડાણા 

૧૦ ી ક પશેકુમાર ચપંાભાઇ તાિવયાડ  વનર ક  ૬૩૫૨૨૫૮૯૧૭ કળેામળુ-બીટ  કડાણા 

૧૧ ી પવત સહ કાળુ સહ વાગડીયા  વનર ક  ૮૨૩૮૪૬૭૮૭૯ ઢ ગલવાડા-બીટ  કડાણા 
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૧૨ ી સાવનકમુાર જયિંતભાઇ વણકર  વનર ક  ૭૬૨૨૮૫૩૫૨૧ રણકપરુ-બીટ  કડાણા 

૧૩ ી લાલાભાઇ તાપભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૬૩૮૭૬૦૦૫૧ ડીટવાસ-બીટ  કડાણા 

૧૪ ી ભલાભાઇ તાપભાઇ બારયૈા  વનર ક  ૭૦૬૯૧૭૫૮૫૬ બચકરીયા-બીટ  કડાણા 

૧૫ ી સરુશેભાઇ અજનભાઇ ડાભી  વનર ક  ૮૨૩૮૧૬૬૩૦૦ બચકરીયા પ-બીટ  કડાણા 

૧૬ ી બાવકભુાઇ સવિશભાઇ મકવાણા  વનર ક  ૮૪૬૯૯૮૯૦૭૪ ઝાલાસાગ-બીટ  કડાણા 

૧૭ ી કા તીભાઇ ર નાભાઇ વાગડીયા  વનર ક  ૯૫૧૨૮૫૬૭૨૭ વાછંલવાડા-બીટ  કડાણા 

૧૮ ી રા ભાઇ જેશંગભાઇ ભરવાડ  વનર ક  ૯૬૩૮૫૭૬૫૬૨ ગોધર-બીટ  કડાણા 

૧૯ ીમતી વષાબને વેચાતભાઇ ડામોર  વનર ક  ૮૪૬૯૫૬૬૭૧૦ પડાદરા-બીટ  કડાણા 

૨૦ ી કાશભાઇ દલ સગભાઇ પલાસ  વનર ક  ૯૫૧૨૬૫૭૬૭૧ સરસવા ઉ ર-બીટ  કડાણા 

૨૧ ી પારસભાઇ સોનાભાઇ વણ રા  વનર ક  ૯૬૩૮૦૬૮૮૯૫ સરસવા દિ ણ-બીટ  કડાણા 

૨૨ ી ગણપતભાઇ કોયાભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૯૦૯૮૫૨૭૫૨ સરસડી-બીટ  કડાણા 

૨૩ ી સરદારભાઇ ધળુાભાઇ ડામોર  વનર ક  ૭૪૩૩૮૩૩૭૮૦ મોટીરાઠ-બીટ  કડાણા 

૨૪ ીમતી સોનલબહને અભે સહ ખાટં  વનર ક  ૬૩૫૫૨૮૬૩૭૮ અ બો -બીટ કડાણા 

૨૫ ી રાજે સહ િવ મ સહ વાઘલેા  
પ ર ે  વન 
અિધકારી  ૯૦૬૭૬૮૧૭૨૨ ખાનપરુ  ખાનપુર  

૨૬ ી ચં સહ રાય સહ પટલે  ફોરે ટર  ૮૪૬૯૨૩૪૭૫૩ રા.ફો.ખાનપરુ  ખાનપરુ  

૨૭ ી િહતશેકુમાર મનજુદાન ગઢવી  વનર ક  ૯૬૮૭૧૧૮૮૧૫ મણેા-બીટ  ખાનપરુ  

૨૮ ી હાથીભાઇ જે સગભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૫૩૭૩૬૨૦૩૦ કનોડ-બીટ  ખાનપરુ  

૨૯ ીમતી િઝ નતબહને ઇસબુભાઇ મનસરુી  વનર ક  ૭૦૯૬૨૨૮૩૭૦ બાકોર-બીટ  ખાનપરુ  

૩૦ ી કાળભુાઇ ઉદાભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૬૩૮૨૮૧૫૦૧ વાવકવુા-બીટ  ખાનપરુ  

૩૧ ી લાભાઇ સુરમાભાઇ માલીવાડ  વનર ક  ૮૧૪૧૬૮૨૫૩૧ ઢોલખાખરા-બીટ  ખાનપરુ  

૩૨ ી દલીપભાઇ માલભાઇ ડામોર  વનર ક  ૮૯૮૦૯૭૯૭૬૨ પાદંરવાડા-બીટ  ખાનપરુ  

૩૩ ી જગ દશકુમાર દપ સહ ઝાલા  વનર ક  ૯૪૦૮૪૨૬૪૬૨ ઝેર-બીટ  ખાનપરુ  

૩૪ ી િધરે સહ દિલપ સહ ગોિહલ  વનર ક  ૯૭૨૬૨૩૫૪૦૪ નરોડા-બીટ  ખાનપરુ  

૩૫ ી જસપાલ સહ િભમ સહ ગોિહલ  વનર ક  ૯૭૧૪૧૪૭૦૭૮ ધળુટેા-બીટ  ખાનપરુ  

૩૬ ી સભુાષભાઇ તાપભાઇ િસસોદીયા  વનર ક  ૯૭૭૪૦૬૦૦૬૫ લ મડીયા-બીટ ખાનપરુ  

૩૭ ી કોદરભાઇ િહરાભાઇ પટલે  ફોરે ટર  ૯૭૨૬૨૮૩૬૨૯ રા.ફો.ગોધર  કડાણા 

૩૮ ી અનોપ સહ નાર સહ બારીયા  ફોરે ટર  ૮૯૮૦૧૦૭૨૭૩ રા.ફો.બાલાિશનોર  બાલાિશનોર  

૩૯ ી મણીયાભાઇ ભુદરભાઇ નાયક  ફોરે ટર  ૯૯૨૬૩૯૬૮૮૦ રા.ફો.િવરપરુ  બાલાિશનોર  

૪૦ કુ અ કાબને ચં સહ ઝાલા  વનર ક  ૯૭૧૨૦૩૦૦૪૩ બાલાિશનોર-બીટ  બાલાિશનોર  

૪૧ ી ભરત વજ સગભાઇ વ   વનર ક  ૮૧૫૩૦૬૪૫૪૪ સરોડા-બીટ  બાલાિશનોર  

૪૨ ીમતી રજંનાબને ગલેાભાઇ સલસરા  વનર ક  ૯૮૭૯૭૬૩૨૬૨ વસાદરા-બીટ  બાલાિશનોર  

૪૩ ી િચમનભાઇ ર નાભાઇ ડામોર  વનર ક  ૭૦૧૯૨૦૩૦૮૯ િવરપરુ-બીટ  બાલાિશનોર  

૪૪ ી ધવલકમુાર િવનભુાઇ દર   વનર ક  ૯૫૩૭૯૨૯૭૪૦ સારીયા-બીટ  બાલાિશનોર  
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૪૫ ી સિુનલકમુાર લાલ ભાઇ ચૌધરી  વનર ક  ૯૯૨૪૪૦૨૧૮૩ કોયડમ-બીટ  બાલાિશનોર  

૪૬ ી અિનલભાઇ ગણશેભાઇ વાઢેર વનર ક  ૯૫૫૭૦૦૧૯૨૭ વઘાસ-બીટ  બાલાિશનોર  

૪૭ ી દનશેભાઇ અમરાભાઇ પાંડોર  વનર ક  ૭૫૬૭૭૩૨૦૦૬ ઘાટડા-બીટ બાલાિશનોર  

૪૮ ી દ વીજય સહ િવ મ સહ સોલકંી  ફોરે ટર  ૬૩૫૧૦૨૭૦૭૭ રા.ફો.મુનપરુ  કડાણા 

૪૯ ી ભીખાભાઇ રણછોડભાઇ માછી  ફોરે ટર  ૭૫૭૩૮૪૧૧૪૫ રા.ફો.ઘાસવાડા  કડાણા 

૫૦ ી પવતભાઇ કાળભુાઇ પાદરીયા  ફોરે ટર  ૭૦૬૯૫૬૦૩૭૩ રા.ફો.છાજલી  કડાણા 

૫૧ ી મહશેકુમાર ખમેાભાઇ પટલે  ફોરે ટર  ૯૯૭૮૫૭૯૬૫૪ રા.ફો.મોટીરાઠ  કડાણા 

૫૨ ી રાજચં  બાલભુાઇ પટલે  
નાયબ વન 
સરં ક  ૮૭૮૦૪૧૬૧૪૬ મહીસાગર-ડીવીઝન  લુણાવાડા  

૫૩ ી માગંભુાઇ માન સગભાઇ ભાભોર મદદનીશ વન 
સરં ક  

૯૪૨૬૫૫૫૧૬૯ મહીસાગર-ડીવીઝન  લુણાવાડા  

૫૪ ી વભૈવ નારણભાઇ હારે  પ ર ે  વન 
અિધકારી  

૯૪૨૭૦૨૭૫૫૫ લણુાવાડા  લુણાવાડા  

૫૫  ી અરજનભાઇ અખમાભાઇ ખાટા  િહસાબનીશ  ૭૫૬૭૬૨૩૧૮૬ 
ડીવીઝન કચરેી-
લણુાવાડા  

લુણાવાડા  

૫૬ ી કમલશેકુમાર િવ ઠલદાસ દવે  લાક  ૯૫૭૪૨૨૭૧૬૯ 
ડીવીઝન કચરેી-
લણુાવાડા  

લુણાવાડા  

૫૭ ી ડા ાભાઇ મણીભાઇ પટલે  લાક  ૮૯૮૦૬૬૬૭૯૨ 
ડીવીઝન કચરેી-
લણુાવાડા  લુણાવાડા  

૫૮ ી અભયકુમાર દશરથ સહ પવુાર  લાક  ૯૭૧૨૧૧૦૬૪૦ ડીવીઝન કચરેી-
લણુાવાડા  

લુણાવાડા  

૫૯ ી વીરાભાઇ નાનાભાઇ પટલેીયા  લાક  ૬૩૫૯૭૯૨૩૯૫ 
ડીવીઝન કચરેી-
લણુાવાડા  

લુણાવાડા  

૬૦ ી મકુશેભાઇ ગલાભાઇ રાવત  સવયર  ૯૬૩૮૭૪૦૪૯૯ 
ડીવીઝન કચરેી-
લણુાવાડા  લુણાવાડા  

૬૧ ી સજંયકમુાર જગ દશભાઇ સેનવા  ફોરે ટર  ૯૯૦૯૩૩૬૪૦૦ રા.ફો.કોઠબંા  લુણાવાડા  

૬૨ ી નરે સહ રતન સહ દવ ફોરે ટર  ૯૭૨૬૩૧૯૦૯૯ રા.ફો.હવેલી  લુણાવાડા  

૬૩ 
ી કલુ દપ સહ સુય સહ સોલંકી  

વનર ક  ૯૮૨૪૨૯૩૦૬૬ 
રામપટલેના મવુાડા-
બીટ  

લુણાવાડા  

૬૪ ી ગમીર સહ મકન સહ િવરપરુા  વનર ક  ૯૭૨૬૦૦૪૪૬૮ ચનસર-બીટ  લુણાવાડા  

૬૫ કુ.હસંાબેન રામાભાઇ બારીયા  વનર ક  ૯૯૭૯૭૩૮૬૬૯ હવલેી-બીટ  લુણાવાડા  

૬૬ ી ભુપે કમુાર નાન ભાઇ તરાળ  વનર ક  ૯૪૨૮૯૬૨૦૧૮ કાકાના ભેસાવાડા-
બીટ  

લુણાવાડા  

૬૭ કુ.િવણાબહને ફતાભાઇ પગી  વનર ક  ૯૬૮૭૧૯૮૨૪૬ નાની પા લી-બીટ  લુણાવાડા  

૬૮ ી મહશેભાઇ બીજલભાઇ ઝેઝરીયા  વનર ક  ૯૭૧૨૭૫૨૨૩૩ પાદરડી-બીટ  લુણાવાડા  

૬૯ ી અંબાલાલ કબુરેભાઇ વાળદં  વનર ક  ૭૫૬૭૭૩૩૩૨૧ ડઝેર-બીટ  લુણાવાડા  

૭૦ ી સજંયકમુાર િહરાલાલ બામણીયા  વનર ક  ૮૯૮૦૩૯૬૭૫૪ ચલુડીયા-બીટ  લુણાવાડા  

૭૧ ી અશોકભાઇ ભારતભાઇ ધખડા  વનર ક  ૯૫૫૮૯૪૪૮૮૩ િશ નલી-બીટ  લુણાવાડા  

૭૨ ી વરાજભાઇ લ મણભાઇ ગઢવી  વનર ક  ૭૮૭૪૧૬૭૭૨૫ સાતતલાવ-બીટ  લુણાવાડા  

૭૩ ી િવણકમુાર સકંળાભાઇ ડામોર  વનર ક  ૯૮૭૯૩૨૩૮૮૪ ડોકેલાવ-બીટ  લુણાવાડા  
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૭૪ ી િવ ંભાઇ વડ  પું રા  વનર ક  ૮૮૪૯૬૦૬૪૧૦ ચમારીયા-બીટ  લુણાવાડા  

૭૫ ી સમીરખાન મનુીરખાન પઠાણ  વનર ક  ૯૬૩૮૧૭૪૫૧૧ નવામુવાડા-બીટ  લુણાવાડા  

૭૬ ી માનવે  મહે સહ રાઠોડ  વનર ક  ૯૭૧૨૬૦૪૦૧૨ કોઠબંા-બીટ  લુણાવાડા  

૭૭ ી સરુપાલ સહ માધુ સહ રાઠોડ  વનર ક  ૮૧૪૧૧૫૭૬૭૨ ધામોદ-બીટ  લુણાવાડા  

૭૮ ી મહશેભાઇ ઓધાભાઇ સરવયૈા  વનર ક  ૭૦૪૬૦૧૮૦૩૮ વરધરી-બીટ  લુણાવાડા  

૭૯ ી સરુશેભાઇ શકંરભાઇ પટલે  લાક  ૯૦૯૯૪૭૪૫૩૮ સતંરામપરુ પવુ રજ  સતંરામપરુ  

૮૦ ી લ મણભાઇ દલાભાઇ તાિવયાડ  લાક  ૯૭૧૨૩૨૭૨૦૭ 
સતંરામપરુ પિ ચમ 
રજ  સતંરામપરુ  

૮૧ ી કાનાભાઇ િહરાભાઇ ડામોર  ફોરે ટર  ૯૯૦૯૮૪૮૮૮૯ રા.ફો.સીમલીયા   સતંરામપરુ  

૮૨ ી ભુભાઇ ભરુકાભાઇ વસયૈા  ફોરે ટર  ૯૮૭૯૦૬૫૧૨૬ રા.ફો.સતં  સતંરામપરુ  

૮૩ ી કરણકમુાર િવજયભાઇ ભોઇ  ફોરે ટર  ૯૮૭૯૫૨૦૮૯૪ રા.ફો.રામપરુ 
પિ ચમ  

સતંરામપરુ  

૮૪ ી જયિંતલાલ િહરાભાઇ પટલે  ફોરે ટર  ૯૮૭૯૧૬૧૯૬૩ રા.ફો.આજંણવા  સતંરામપરુ  

૮૫ ી મહાિવર સહ િવણ સહ ઠાકોર  વનર ક  ૯૯૧૩૬૬૭૫૪૫ મો. કવોડ-
સતંરામપરુ  

સતંરામપરુ  

૮૬ 
ી િવર સગ ભરુાભાઇ બારીયા  

વનર ક  ૯૮૨૫૪૩૬૬૨૫ 
મો. કવોડ-
સતંરામપરુ  

સતંરામપરુ  

૮૭ ી ઇ વરભાઇ મગંળાભાઇ તાિવયાડ  
પ ર ે  વન 
અિધકારી  

૮૪૬૯૧૨૬૭૦૧ સતંરામપરુ પિ ચમ  
સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૮૮ 
ી મકુશેકમુાર લખાભાઇ તાિવયાડ  

વનર ક  ૯૬૩૮૧૭૭૭૫૫ વાકંડી-બીટ  
સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૮૯ કુ. કો કલાબને લ મણભાઇ ડામોર  વનર ક  ૮૨૩૮૭૨૬૭૬૨ ગોઢીબડા-બીટ  સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૦ 
ી િવશાલ દપ જગ વનદાસ રિવભાણ  

વનર ક  ૮૧૪૦૪૦૦૭૫૮ 
રામભમેના મવુાડા-
બીટ  

સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૧ 
ી ધરમે કુમાર સોમાભાઇ ભેદી  

વનર ક  ૯૯૭૯૩૬૫૪૫૮ ઓરા-બીટ  
સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૨ 
ી અર વદભાઇ ભરુાભાઇ ખાટં  

વનર ક  ૮૭૫૮૫૧૧૫૩૪ મ ચોડ-બીટ  
સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૩ ી હરેશકમુાર ચદંુ  બારયૈા  વનર ક  ૮૧૪૧૩૦૧૮૫૩ આબંલીયાત-બીટ  સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૪ ી હસમખુભાઇ માન સગભાઇ પારગી  વનર ક  ૮૪૬૯૮૨૬૪૨૦ રામપરુ-બીટ  સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૫ 
ી લિલતભાઇ વર સગભાઇ ભાભોર  

વનર ક  ૬૩૫૫૯૭૩૮૯૨ ટ ભરવા-બીટ  
સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૬ 
ીમતી સિુશલાબેન રામ ભાઇ પારગી  

વનર ક  ૯૬૩૮૯૫૬૯૦૪ ડપેોગાડ  
સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૭ ી નરે સહ મહે સહ પુવાર  વનર ક  ૮૧૪૧૩૮૦૬૦૩ ઓ ફસગાડ  સતંરામપરુ 
પિ ચમ  

૯૮ ી જય દપ સહ કરણ સહ સોલંકી  પ ર ે  વન 
અિધકારી  

૯૯૨૫૮૯૯૦૮૮ સતંરામપરુ પવુ  સતંરામપરુ પુવ  

૯૯ ી લાલાભાઇ ઉદે સહ ડામોર  વનર ક  ૯૭૨૬૯૩૮૫૭૯ ડોળી-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  
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૧૦૦ ીમતી માલતીબને લ મણભાઇ કલાસવા  વનર ક  ૮૧૬૦૯૪૯૩૫૪ નવડ-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૧ ી ગુલાબ સહ ક યાણ સહ તાિવયાડ  વનર ક  ૮૯૮૦૨૦૦૦૫૮ સગવડીયા-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૨ ી ગોરાભાઇ તે ભાઇ ભરવાડ  વનર ક  ૯૨૬૫૧૬૧૭૬૮ સતં-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૩ ી ધમ ભાઇ સવ ભાઇ પરમાર  વનર ક  ૮૭૮૦૬૧૭૯૪૫ ચીતવા-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૪ ી ભાત સહ મગંળભાઇ પાડંોર  વનર ક  ૯૯૦૯૭૬૫૨૮૩ ઉખરલેી-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૫ ી હરેશકમુાર ગનાથ સહ પાડંોર  વનર ક  ૯૭૧૨૩૩૧૨૩૫ મોટી યાર-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૬ ી શલૈષેકમુાર પવત સહ ડામોર  વનર ક  ૯૫૭૪૪૦૩૭૨૬ સીમયીલા-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૭ ી જશવતંકમુાર પવત સહ ડામોર  વનર ક  ૯૯૭૮૦૨૭૧૬૬ ખડેાપા-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૮ ીમતી સિુમ ાબને રમણભાઇ પટલેીયા  વનર ક  9879723933 કોતરા-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  

૧૦૯ ી ખાતભુાઇ સોમાભાઇ બારીયા  વનર ક  ૯૯૭૮૫૭૯૧૪૬ બટકવાડા-બીટ  સતંરામપરુ પુવ  
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 નકશાઓ: 

મહીસાગર િજ લો :  
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લણુાવાડા તાલુકો-  
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ખાનપુર તાલુકો:-  
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કડાણા તાલુકો:- 

 

સંતરામપુર તાલુકો:-  
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બાલાિસનોર તાલુકો:-  

 

 



  
   

120 
 

િવરપુર તાલુકો:- 

 


