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કલેકટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટની કચેરી                                                  બી કે કુમાર ( IAS ) 
            આહવા-ડાાંગ                                                                                                                                        

આમખુ  
                 
                ગિુરાતમાાં અવારનવાર આવતી કુદરતી તેમિ  માનવસજિત  આપત્તિઓનો 
ત્તવધેયાત્ મક સ્ટ્ વરૂપપે સામનો કરતાાંની સાેે માનવી હાંમેાા કાંકક ાીખતો રહયો ેે. સરકારે આપત્તિ 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સિા માંડીની રચના તેમિ આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન અત્તધત્તનયમ બનાવીને વાધાત્તનક માી  ુ
ઉભ ુકરવામાાં દેાને આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ગેગે નવી શદાા આપી ેે. 
                ડાાંગ જિલ્લા ખાતે કમરિન સી ઓપરેાન સેન ટર તેમિ રાિય સરકાર ્ારા આપવામાાં 
આવેલ સાધનો આપત્તિના સમયે ત્ વશરત ્રતત્તતાાવ માટે ઉપયોગી ેક ાકાે. જીલ્ લા આપત્તિ 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન યોિનામાાં આપતી સમયે ઓસઓપી મિુબની કામગીરી આ યોિના માાં દાાવવવામાાં આવી 
ેે. આ યોિના જીલ્ લા કક્ષાઓ ફરિ બજાવતા ત્તવત્તવધ અત્તધકારીશ્રીઓઓ આફત દરમ્ યાન અને આફત 
પેીની ત્તવકટ પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તતમાાં કેવા ્રતકારની કામગીરી કરવી તેનો ઉલ્ લેખ કરવામાાં આવેલ ેે. તેમિ આ 
યોિનામાાં કન સીડન ટ રીસ્ટ્ પોન સ સીસ્ટ્ ટમના પ  સમાવેા કરવામાાં આવેલ ેે ે  ્રતત્તતાાવકોને મદદરૂપપ 
તેમિ માગવદાવક બનાે, પશર ામ સ્ટ્ વરૂપપે આપત્તિના કાર ે ેનાર ુકુસાનને યો્ ય ્રતમા માાં ટટાડી કે  
ત્તનવારી ાકાાે. 
                જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્ટ્ેાપન યોિના ડાાંગ જિલ્લામાાં આફતની પશરસ્સ્ટ્ેત્તત પહલેા, 
દરમ્યાન અને પેીની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્ટ્ેાપન તાંત્ર અને ત્તવત્તવધ ટાસ્ટ્કફોસવને આકસ્સ્ટ્મક 
સાંિોગોમાાં ઝડપી ્રતત્તતાાવ આપવા માટે માગવદાવક રૂપપ ત્તનવડાે. 
આાાર સહ ......  
તારીખ:-    / ૦૫/૨૦૧૮ 
                                                                                     બી કે કુમાર ( IAS )  
                                                                         કલેકટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ  

            આહવા-ડાાંગ  
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ક્રમ   ત્તવગત પાના નાંબર 

૧  નેાનલ શડઝાસ્ટ્ટર મેનેિમેનટ ઓેોશરટી (NDMA)  ૬ 

૨  ્રતસ્ટ્તાવના  ૮ 

૩  જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાનના (DDMP) ઉદે્દાો  ૧૦ 

 ૩.૧ અભાગમ અને માગવદાવક ત્તસઘ ધાાંતો ૧૦ 

 ૩.૨ આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનની સાંકલ્ પના ૧૧ 

 ૩.૩ આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનની સાંકલ્ પના ૧૨ 

 ૩.૪ સતામાંડી અને િવાબદારીઓ ૧૨ 

 ૩.૫ સાંસ્ટ્ ે ાશકય માી  ુઅને લ લાન ૧૩ 

 ૩.૬ લ લાનને કાયવરત કરવા માટેની િોગવાક ૧૭ 
૪  સાંકટ, િોખમ, ત્તનિઃસહાયતા અને ક્ષમતા (HRVC) આંકલન  ૧૮ 
 ૪.૧ વાવાઝોડુ ૧૮ 
 ૪.૨ પરુ  ૨૫ 
 ૪.૩ ભકૂાંપ  ૨૯ 
 ૪.૪ દુષ્કાી  ૩૨ 
 ૪.૫ ત્સનુામી  ૩૪ 
 ૪.૬ હીટવેવ  ૩૫ 
 ૪.૭ ઔધ્યોભગક અને રાસાયભ ક અકસ્ટ્માત  ૩૭ 
 ૪.૮ રોડ અકસ્ટ્માત  ૩૮ 
 ૪.૯ આગ  ૪૦ 
૫  સાંસ્ટ્ેાકીય માી ુાં  ૪૧ 
 ૫.૧ રાજ્ય સ્ટ્તરુુાં સાંસ્ટ્ેાકીય માી ુાં  ૪૧ 
 ૫.૨ જીલ્લા  સ્ટ્તરુુાં સાંસ્ટ્ેાકીય માી ુાં ૪૨ 
 ૫.૩ જીલ્લા કક્ષાઓ ક્રાઇત્તસસ મેનેમિમેનટ  ૪૩ 
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 ૫.૪ ક્રાઇત્તિિ મેનેમિમેન્ટ ગપૃ  ૪૪ 
 ૫.૫ જીલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્ટ્ેાપન સત્તમત્તત  ૪૫ 
 ૫.૬ ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇમરિનસી ઓપરેાન સેનટરની વ્યવસ્ટ્ેા  ૪૯ 
૬  પ્રત્તિભાવ માટેની પવુવ િૈયારી  ૫૦ 
 ૬.૧ પવુવ ચેતવ ી કાયવ યોિના  ૫૦ 
 ૬.૨ આગોતરી વ્યવસ્ટ્ેા  ૫૩ 
 ૬.૩ ત્તવકાસલક્ષી કયવક્રમો (DRR)  ૫૪ 
 ૬.૪ િોખમોુુાં હસ્ટ્તાાંતર   ૫૬ 
 ૬.૫ સાંસ્ટ્ેાગત યોિના  ૫૬ 
૭  ્રતત્તતાાવ યોિના  ૫૭ 
 ૭.૧  આપત્તિ વ્યવસ્ટ્ેાપન દરમ્યાન સાંચાર વ્યવસ્ટ્ેાપન તાંત્ર ફ્લો-ચાટવ   ૫૭ 
 ૭.૨ ટાસ્ટ્ક ફોસવની યાદી  ૫૮ 
 ૭.૩ ટાસ્ટ્ક ફોસવના કાયો  ૬૦ 
 ૭.૪ ્રતોટોકોલ  ૬૯ 
૮  ના ાાં અને બે ટ  ૭૦ 

૯  ક્ષમતાવધવન  ૭૨ 
 ૯.૧ મોકડ્રીલ અને ત્તસમ્યલેુસન  ૭૪ 
૧૦  ડાાંગ જિલ્લાની ્રતાેત્તમક માશહતી  ૭૮ 
 ૧૦.૧ ડાાંગ જિલ્લાની આંકડાકીય માશહતી  ૮૦ 
 ૧૦.૨   જુદા જુદા ત્તવાાગોઓ કરવાની ેતી કામગીરી  ૯૮ 
 ૧૦.૩ આશ્રય સ્ટ્ેાનો અને રાહત કેનરો  ૧૧૫ 
 ૧૦.૪ જીલ્લા કક્ષાના લાયઝન અત્તધકારીની ત્તનમણ ૂાંક  ૧૨૧ 
 ૧૦.૫ રૂપટ અત્તધકીરી  ૧૨૩ 
 ૧૦.૬ રાહત ટીમ  ૧૨૭ 
 ૧૦.૭ રાહત કામગીરીનાાં સાધનો  ૧૩૧ 
 ૧૦.૮  જીલ્લામાાં વરસાદનાાં આંકડા  ૧૩૪ 
 ૧૦.૯ તરવાયાની યાદી  ૧૩૬ 
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 ૧૦.૧૦ ગ્રામ પાંચાયત સરપાંચશ્રીઓની યાદી  ૧૩૭ 
 ૧૦.૧૧ NGOની ત્તવગત ૧૪૧ 
 ૧૦.૧૨ રેવનય ુતલાટી, સકવલ ઓફીસરની ત્તવગત  ૧૪૭ 
 ૧૦.૧૩ તલાટી કમ માંત્રીની ત્તવગતો  ૧૪૯ 
 ૧૦.૧૪ ડાાંગ જીલાના આપદા ત્તમત્ર સ્ટ્વયાં સેવકોની યાદી ૧૪૫ 
 ૧૦.૧૫ જીલ્લાના અગત્યના ફોન નાંબરો  ૧૫૨ 
 ૧૦.૧૬ સપાંકવ  સચુી (કલેકટરશ્રી / ડી.ડી.ઓશ્રી ગિુરાત)  ૧૫૭ 
 ૧૦.૧૭ રાજ્ય કક્ષાના નાંબરો  ૧૬૩ 
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List of Abbreviations 
 
 

 
 
 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome  

APMC Agricultural Produce Market Committee  

AE Assistant Engineer  

ATI Administrative Training Institute  

ATS Anti Terrorist Squad  

ATVT Apno Taluko Vibrant Taluko  

BPL Below Poverty Line  

CBO Community Based Organization  

CHC Community Health Center  

CRF Calamity Relief Fund  

CSO Civil Society Organization  

DCG District Crisis Group  

DDMA District Disaster Management Authrrity  

DDMP District Disaster Management Plan  

DDO District Development Officer  

DEOC District Emergency Operation Centre  

DGVCL Dakshin Gujarat Vij Company Limited  

DISH Directorate of Industrial Safety and Health  

DM Disaster Management  

DPO District Project Officer  

DRM Disaster Risk Management  

DRR Disaster Risk Reduction  

DSP Deputy Superintendent of Police  

Dy. Eng. Deputy Engineer  

Dy- SP Deputy Superintendent of Police  

EMRI Emergency Management & Research Institute  

ESR Elevated Surface Reservoir  

EWS Early Warning System  

Ex.Eng. Executive Engineer  

FCI Food Corporation of India  

FPS Fair Price Shop  

FWP Food for Work Program  

GDCR General Development Control Regulation  

GIDM Gujarat Institute of Disaster Management  

GLR Ground Level Reservoir  

GMB Gujarat Maritime Board  

GoI Government of India  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       6 
 

G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L sNDMAf 

 

                      VF5l¿VMV[ JT"DFG ;DIGF 5lZ5[1IDF\ ÒJ DF+ 

;FY[ J,F. UI[,L K[PEFZT ;ZSFZ[ VF lJQFI J:T]G[ B]A H U\ELZTFYL 

,. VMUQ8 !))) DF\ V[S High – Powered Committee (HPC)GL 

ZRGF SZL VG[ Z__! GF U]HZFT E}S\5 AFN VF5l¿ jIJ:YF5G 

%,FGG[ V[S DL8LU[XG DLS[GLhG TZLS[ :JLS'T SZJFDF\ VFjI]\P             

                                               Z# l0;[dAZ Z__5 GF ZMH EFZT ;ZSFZ äFZF 

l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8 v Z__5 GL ZRGF SZJFDF\ VFJL4VG[ T[ D]HA J0F5|WFGGF J056 C[9/ 

G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMZL8L sNDMAf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZFHIM DF8[ 

D]bID\+LGF J056 C[9/ :8[8 l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L GL ZRGF ;]RFZ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[ 

SZJFGM GLWF"Z SZJFDF\ VFjIMP  

                      NDMA äFZF VF5l¿VMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lJlJW SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ lZ:S 

lZ0SXG4lZC[AL,[XG H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[PVF p5ZF\T G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8 

Z__5 DF\ S]NZTL VG[ DFGJ ;Ò"T VF5l¿VMGF ;\NE"DF\ H~ZL DFU"NX"G SFINFSLI :J~5DF\ 

VF5JFDF\ VFjIF K[P 
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NDMAન ુમાળખ ુ
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       ગિુરાત રાિયઓ ેેલ્ લા કેટલાક વષોમોમાાં અનેક ્રતકારની આપત્તત્ તઓનો 

સામનો કયો ેે.ે માાં ર૦૦૧ નો ભકૂાંપ,૧૯૯૮ ુુાં વાવાઝોડુાં અને ૧૯૭૮ ુુાં પરૂ 

મહત્ વની ગ ાવી ાકાય તેવી આફતો હતી.ર૦૦૧ના ાયાનક ભકૂાંપ બાદ 

ગિુરાત સરકારે રાિયમાાં આફતોુુાં સફી સાંચાલન કરવા માટે ઓક મઘ યમ 

સાંસ્ટ્ ે ા સ્ટ્ ે ાપી ેે.ે  ગિુરાત રાિય આપત્તત્ ત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સત્ તા માંડી તરીકે 

ઓીખાય ેે. 

                      ેેલ્ લા દસ વષોમવમાાં આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન તાયાર કરવા, લાગ ુ કરવા અને 

સમયાાંતરે સધુારા વધારા કરવાની ્રતશક્રયા  ેક ેે. ગિુરાત રાિય આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 

સતામાંડી(નકમોબ૯ નો ઉદેા આયોિનની ્રતશક્રયા િોખમ અને ત્તનિઃસહાયતાુ ુઆંકલન, શરસ્ટ્ પોન સ અને 

ઉપામન(મીટીગેાન) ના પગલાઓનો ત્તવકાસના આયોિનમાાં સમાવેા અને સ્ટ્ ે ાનીક સ્ટ્ વરાિની 

સાંસ્ટ્ ે ાઓ તેમિ નાગરીક સમાિની સાંસ્ટ્ ે ાઓની ાાગીદારી વધારવાનો ેે. આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 

લ લાનની ્રતશક્રયા ગ્રામ સ્ટ્ તરેેી ારૂપ કરી ઉતરોતર તાુકુા અને જિલ્ લા સધુી ક્રમબઘ ધ કરવાની િરૂપરીયાત 

િ ાય ેે.આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાનને જિલ્ લા સ્ટ્ તરે સધુારવાની આ પહલેેી આગી િતા ગ્રામ અને 

તાુકુા સ્ટ્ તરના લ લાનમાાં િરૂપરી ફેરફાર સાેે ત્ર ેય સ્ટ્ તરનાાં લ લાનખે સસુાંગત કરી ાકાય. ઓ પ  

ત્તવચારાય ુ ેે કે, તાુકુા સ્ટ્ તરના આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાનને ઓવી રીતે તાયાર કરવા ે ેી ગ્રામ 

સ્ટ્ તરના લ લાનની ત્તવગતોને તાુકુા સ્ટ્ તરે િોડી ાકાય. 

                   ગિુરાત રાિય આપત્તત્ ત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સત્ તામાંડી GSDMA આપત્તત્ ત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનના 

સમગ્રલક્ષી માીખાને ઘ યાનમાાં રાખવાનો ત્તવસ્ટ્ ૃ સત અભાગમ રાય યો ેે.આ સાંસ્ટ્ ે ા ફકત રાહત 

કામમાાં,પનુિઃસ્ટ્ ે ાપન કે આપત્તિમાાેં ી બે ા ેવા માટેની બાબતો િ નેી િોતી બલ્ કે આગોતરી તાયારીઓ 

કેવી રીતે કરવી તેની વ્ યહૂરચના અને આયોિન પ  તાયાર કરે ેે. 

                     ગિુરાત આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સિા માંડીની રચના ેક ત્ યારેી આપત્તિ 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન કે્ષતે્ર આ સાંસ્ટ્ ે ા સતત કામ કરતી આવી ેે.રાિયના જુદા જુદા ત્તવાાગો સાેે રાહત 
કામગીરી અને પનુિઃવસવાટ પરૂતી કામગીરી મયાવશદત ન રાખતાાં આફત સામેની આગોતરી તાયારીને 
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લગતાાં કાયવક્રમો હાે ધરે ેે,અને લાાંબા ગાીાુુાં આયોિન ત્તવચાર માાં લે ેે.આ ઘ યેયને નિર સમક્ષ 
રાખીને ગિુરાત આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સિા માંડીે રાિયના ત્તવકાસને અવરોધક બનતી કુદરતી 
આફતોના િોખમોના વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનને લ 
ગતો કાયવક્રમ સાંયકુત રીતે હાે ધરેલ ેે. આ કાયવક્રમમાાં અનેક્રતવ સત્તતઓનો સમાવેા ેાય ેે.ે વી કે 
આપત્તિની આગોતરી તાયારી કરવી,લોકોમાાં જાગસત્તત કેીવવી,તાલીમાેીઓને તાલીમ આપવી  અને 
સ્ટ્ ે ત્તનક સ્ટ્ વરાિય સાંસ્ટ્ ે ાના સમિ ના સ્ટ્ તરને વધારવુાં વગેરે ગ ાવી ાકાય. આપત્તિની આગોતરી 
તાયારી અને તેની સામે આપ ા ્રતત્તતાાવના ઓક ાાગ તરીકે ડી.આર.ઓમ.્રતોગ્રામમાાં સમદુાય આધાશરત 
આપત્તિ સામે આગોતરી તાયારીનો વ્ યહૂ અપનાવવામાાં આવ્ યો ેે. 
                 આ જિલ્ લા આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન તાયાર કરતી વખતે જિલ્ લામાાેં ી ઓકત્તત્રત કરેલ 
માશહતીને ઝી વટપવૂવક ચકાસવામાાં આવી હતી અને જિલ્ લા કક્ષના તમામ ત્તવાાગોઓ પોતના 
ખાતા/ત્તવાાગને લગતી માશહતી અને તાુકુા લ લાનને લગતી માશહતી પરૂી પાડેલ. 
                 ડાાંગ  જિલ્ લામાાં ત્તવત્તવધ ાકય આફતોને ઘ યાનમાાં રાખી જિલ્ લા આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 
યોિના તાયાર કરવામાાં આવેલ ેે. ે નો મયુ ય આાય અવારનવાર સજાવત્તત કુદરતી અને માનવ સિીત 
આફતોેી ેતા જાન માલના ુકુાાનનો ટટાડો કરવાનો ેે. 
                   ડાાંગ  જિલ્ લાઓ ેેલ્ લા કેટલાક વષોમો દરમ્ યાન ત્તવત્તવધ ્રતકારની કુદરતી તેા માનવ 
સિીત આફતોનો સામનો કરેલ ેે. ેેલ્ લા દસ વષોમવનો કત્તતહાસ ચકાસીઓ તો માુમુ પડે ેે કે ર૦૦ર ેી 
વરસાદુુાં ્રતમા  દર વષેોમ સતત વધી રહયુાં ેે. ે માાં ્ લોબલ વોત્તનનગની અસરો પ  િવાબદાર ેે. 
આમ, બદલાયેલા સમયમાાં આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુૃ ુમયાવશદત નેી. અને 
વારાંવાર ત્રાટકતી આપત્તિઓ સામે ઝડપી ્રતત્તતસાદ આપવા આ ્રતકારની પવૂવતાયારી અને જિલ્ લા 
આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન યોિના તાયાર કરવા ગાંાીરતા પવૂવક વશહવટી તાંત્રને  પેે્રરીત કયાવ ેે.  
                  જિલ્ લા આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન યોિના ડાાંગ  જિલ્ લામાાં આફતની પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત પહલેા, 
દરમ્ યાન અને આફત પેીની પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તતમાાં જિલ્ લા આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન તાંત્ર અને ત્તવત્તવધ ટાસ્ટ્ કફોસવને 
આકત્તસ્ટ્ મક સાંિોગોમાાં ઝડપી ્રતત્તતાાવ આપવા માટે માગવદાવક રૂપપ ત્તનવડાે. ડાાંગ જિલ્ લાની આપત્તિ 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન યોિનામાાં જિલ્ લાની કેટલીક અગત્ યની માશહતી,િોખમો અને િોખમો સામેની 
તાયારી,આફતના સાંિોગોમાાં ્રતત્તતશક્રયા,્રતત્તતાાવ તેા આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન-આફત સમયની વ્ યહૂરચના 
કત્ યાશદ ત્તવગતોનો સમાવેા કરવાનો ્રતયત્ ન કરવામાાં આવેલ ેે.આ કાયવ સમયાાંતરે “અદ્યતન” કરવાુુાં 
રહાેે.ે ેી ક્ષત્તતઓ,ભલૂોને સધુારી બોધપા  લક ાકાય.હાલનો જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન 
ગિુરાત રાિય આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ધારો ર૦૦૩, આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ધારો ર૦૦પ અને રાિય 
આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ત્તનતી ર૦૦ર  અન વયે તાયાર કરવામાાં આવ્ યો ેે.  
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                 જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન, જિલ્ લા સ્ટ્ તરના આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનની ્રતવ સત્તતઓુ ુ

આયોિન અને અમલ કરવામાાં મદદરૂપપ ેાે. ે ના ઉદેશ્ યો આ ્રતમા ે ેે. 
 

 િોખમી અને ત્તનિઃસહાય ત્તવસ્ટ્ તાર, વસ્ટ્ તી અને ત્તમલ્ કતોને તારવવા 

 આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે િરૂપરી સાંસાધનોને ઓીખવા અને ઓકત્રીત કરવા 

 ત્તવત્તવધ ત્તવાાગો અને સતામાંડીો વચ્ ચે પરસ્ટ્ પર સાંકલન માટે સહયોગ પરુો પાડવો. 

 તાુકુા સ્ટ્ તરના સતામાંડી અને ત્તવત્તવધ ત્તવાાગના કાયોને સભૂચત કરવા. 

 પવૂવ તાયારી, ્રતત્તતાાવ, રોકેામ, અને ઉપામન(મીટીગેાન) માટે નકકર પગલાાં સચૂવવા 

 સતામાંડી અને સમદુાયની ક્ષમતા વધવન માટેની િરૂપરીયાતો ઓીખવી 

 ત્તવકાસના કાયવક્રમોના આયોિનમાાં(DRR), ને મયુ ય ્રતવાહમાાં લાવવા માટે સાંદાવ સચૂવવા 
 

 

 

 જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન (DDMP) આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ધારો ગિુરાત ર૦૦૩, 

રાષ્ રીય આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ધારો ર૦૦પ અને હયોગો નીત્તતના માગવદાવક ત્તસઘ ધાાંતોના સાંદાે 

તાયાર કરવો. 

 જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન (DDMP) તાયાર કરવામાાં લોકોની સહાાગીતા, ત્તવકેન રીત 

સ્ટ્ વાાન,  સ્ટ્ ત્રી-પરુુષોમ સમાનતા,  સામાજિક ન યાય, માનવ અત્તધકાર અને સામાજિક સમાવેાીના 

માનવીય ત્તસઘ ધાાંતોને ઘ યાને લેવ.ુ 

 જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન(DDMP)રાિય આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન(SDMP)અને 

રાષ્ રીય આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન(NDMP)ને પરુક અને મદદરૂપપ ેાય તેવી રીતે તાયાર કરવો. 

 જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન (DDMP) ત્તવત્તવધ સાંકટની કાયવ યોિના બનાવવામાાં મદદરૂપપ 

ેવો જાકઓ. આ લ લાનમાાં પવૂવ તાયારી, રોકેામ, ્રતત્તતકારના પાસાાંઓને અલગેી નોંધવા અને 

ત્તવત્તવધ ત્તવાાગોને અલગ-અલગ નકકર કાયો સોંપવા. 

 

અભાગમ અને માગવદાવક ત્તસઘ ધાાંતો 
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 આપત્તિઓના િોખમો હીવા કરવાના અેવા ટટાડવાના પગલાુુાં અમલીકર  અને આયોિન. 

 આપત્તિ  ની ત્તવનાાકતા અેવા પશર ામો ટટાડવા. 

 આકત્તસ્ટ્ મકતા અને આપત્તિઓ માટેની સિિતા. 

 આપત્તિની અસરોુુાં મલૂ્ યાાંકન. 

 સાંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપત્તિના પનુિઃવસવન અને પનુિઃત્તનમાવ   

             આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ત્તનરાંતર ્રતઠ્ઠિયા ેે, તમામ ્રતકારના િોખમ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન અને 

અત્તધકાશરતાના ત્તવચારેી આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન, આયોિન અને ્રતયાસો માટેનો પાયો પરૂો પાડ ેેે.  

              તમામ ્રતકારના િોખમ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનમાાં, જીલ્ લાને અસર કરતા સાંાત્તવત તમામ િોખમો 

ટાીવા અેવા હીવા કરવા માટેના આયોિનની ત્તવચાર ા અને લેવાના પગલાનો સમાવેા ેાય ેે. 

અત્તધકાશરતા ઓટલે નાગશરકોના જીવન અને જીવનત્તનવાવહને ખતરામાાં મકેૂ તેવા તમામ િોખમો અને 

આપત્તિઓને પહોંચી વીવા માટે દરેક નાગશરકને ત્તાક્ષ , તાલીમ અને સહાયેી સક્ષમ બનાવવો. આવી 

અત્તધકાશરતા ઓ આપત્તિનો તિવીિ કરવા માટેની સાંપ ૂવ િવાબદારી કોક વ્ યશકતમાાં તબદીલી નેી પ  

આપત્તિની અસર ટટાડવા અેવા તેને મયાવશદત કરવા માટે િરૂપરી સાધનો અને સહાય દરેક વ્ યશકત 

ધરાવે ેે તેવુાં સતુ્તનત્તિત કરવા માટેના ગેત્તતમ ્રતયાસો ેે. 

              આપત્તિની માત્રા અેવા સાંાત્તવત અસરો ટટાડવાના પગલા અને ક્ષમતાત્તનમાવ ેી તેમિ 

પનુિઃસ્ટ્ ે ાપન ્રતઠ્ઠિયા ઝડપી તેમિ ઓેી ખચાવી બનાવવામાાં સરી બનાવે તેવી પધતિત્તતઓેી ત્તસ્ટ્ ે ત્તત 

સ્ટ્ ે ાપકતા સાંગીન બને ેે. 

 

 

 

 

 

આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનની સાંકલ્ પના 
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                ગિુરાત સરકાર આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ્રતત્ યે સવવગ્રાહી અભાગમ ધરાવે ેે. આપત્તિની 

અસરો ટટાડવાની કામગીરી બે ત્તવસ્ટ્ ૃ સત કે્ષત્રોમાાં ત્તવાાજીત કરવામાાં આવી ેે :  

તાત્ કાભલક ારૂપ ેતી આપત્તિની અસરો ટટાડવા માટે અેવા આપત્તિની ધીમી ારૂપઆત વખતે તેના 

્રતત્તતાાવને વેગવાન બનાવવા માટે િરૂપરી હોય તેવા આયોિન અને પગલાને કેન રમાાં રાખીને ચેતવ ી, 

સહાય અને પનુિઃસ્ટ્ ે ાપન. 

 િોખમો અેવા તોીાક રહલેી આપત્તિઓના કાર ે ેતીઅસરો નો ત્તનવાર  અેવા નાબદૂ કરવા 

માટે આયોિનો કે  પગલાઓને કેન રમાાં રાખીને ામન, સિિતા અને ત્તનવાર .આપત્તિ 

વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સમગ્ર અભાગમ ૬(ે) ટટકો પર આધાશરત હોય ેે : 

 િોખમ અને સાંવેદનાીલતાુુાં ચોકકસાકપવૂવક મલૂ્ યાાંકન 

 આયોિન અને સાધનોની પયાવલ ત ફાીવ ી 

 ક્ષમતા ત્તનમાવ  અને તાલીમ 

 પયાવલ ત ્રતાત્તલ તસ્ટ્ ે ાનોની િોગવાક 

 આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન ભતૂ્તમકા અને િવાબદારીની સોંપ ી 

 
 

                

               જીલ્ લા માટેની િરૂપશરયાતો અને ગ   યોિનાઓ, સન ર૦૦૩ના ગિુરાત આપત્તિ 

વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સિામાંડી અત્તધત્તનયમના સિાત્તધકાર હ ેી ગિુરાત રાિય આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સિામાંડી 

(GSDMA)  ધ્વારા નકકી કરવામાાં આવે ેે. સદરહુ અત્તધત્તનયમેી કલેકટરને આપત્તિની અસરો ટાીવા 

અેવા ઓેી કરવાના ્રતયાસોમાાં અન ય પક્ષકારોનો સહકાર અને સહાય સતુ્તનત્તિત કરવા માટે અત્તધકસત 

કરવામાાં આવેલ ેે.  

ખાસ કરીને કલેકટર અને સામાન ય રીતે સરકારના સિામાંડીો, ગિુરાત રાિય આપત્તિ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 

સિામાંડી, રાહત કત્તમશ્ નર અને િરૂપર િ ાયે અન ય જાહરે તેમિ ખાનગી પક્ષકારોની સહાયેી જીલ્ લાને 

આપત્તિ વ્ યવસ્ થાપનનો િગભગમ 
 

સતામાંડી અને િવાબદારીઓ 
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્રતત્તતકીૂ અસર કરતા િોખમો અને આપત્તિઓના વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે િવાબદાર ેે. કલેકટર અને અન ય 

પક્ષકારોની ભતૂ્તમકા, િવાબદારી અને ફરિો અત્તધત્તનયમમાાં ત્તવગતવાર િ ાવવામાાં આવી ેે અને તેને 

આ યોિનાના ાાગરૂપપે ગ વામાાં આવે ેે.  

 

             

 

                  જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાનને કાયવરત કરવા માટે સાંસ્ટ્ ે ાકીય માી  ુ

ત્તવચારવામાાં આવ્ ય ુ ેે.આ માીખામાાં ગ્રામ્ ય ત્તવસ્ટ્ તાર અને તાુકુા મેક તેમિ જિલ્ લા વચ્ ચે સમન વય 

કરી ાકાય તેમિ ત્તવત્તવધ ત્તવાાગો સ્ટ્ વાયતતા સાેે પરસ્ટ્ પર પરૂક બની જિલ્ લા અને રાિયના સતામાંડીો 

સાેે સાંકલન કરી ાકે ઓ અવધાર ા ેે. જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સત્તમતીની રચના ગિુરાત રાિય 

આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન અત્તધત્તનયમ મિુબ કરવામાાં આવી ેે. જિલ્ લા સ્ટ્ તરની  આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 

કામગીરીમાાં ત્તનમ્ નભલભખત ત્તવાાગો અને અત્તધકારીઓ મયુ ય શહતધારકો નીચે મિુબ ેે. 

ક્રમ હોદો આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે 
કાયો /કાયવદી  

સહાય કરતા સભ્ યો /સાંગ નો  

૧ કલેટર સાંકલન અને આયોિન  જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી, જીલ્ લા 
પોલીસ અત્તધક્ષક, અત્તધક જીલ્ લા 
કલેકટર, મામલતદાર 

ર અત્તધક જીલ્ લા કલેકટર વહીવટી અને ્રતોટોકોલ  જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી, જીલ્ લા 
પોલીસ અત્તધક્ષક, અત્તધક જીલ્ લા 
કલેકટર, મામલતદાર 

૩ અત્તધક જીલ્ લા કલેકટર ુકુસાન આકાર ી /મોિ ી  નાયબ જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી, 
કાયવપાલક કિનેર )મા.મ .રાિય અને 
પાંચાયત(  

૪ નાયબ કલેકટર ચેતવ ી નાયબ કલેકટર, મામલતદાર-
ડીઝાસ્ટ્ ટર , ડે .મામલતદાર-ત્તનયાંત્ર  કક્ષ  

પ ડે .કલેકટર , નાગરીક 
સાંરક્ષ  

ાોધ અને બચાવ મામલતદાર, તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારી, 
પોલીસ, કાયવપાલક કિનેર, 
અસ્્નાામક દી -ડાાંગ , આરો્ ય 

સાંસ્ટ્ ે ાશકય માી  ુઅને લ લાન 
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ત્તવાાગ, હોમગાડવ , ઓસઆરપીઓફ -ડાાંગ  

૬ નાયબ કલેકટર સાંચાર વ્ યવસ્ટ્ ે ા ડે .મામલતદાર , મોબાકલ ઓપરેટર, 
ટીવી રેડીયો, બાંદર કચેરી, પોલીસ, 
વન 

૭ જીલ્ લા માશહતી 
અત્તધકારી 

માઘ યમ મરે્ુુુે  માઘ યમ, ટીવી, પત્રકારો, 
બીન સરકારી સાંગ નો 

૮ જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી સહાયક તાંત્ર )લોજીસ્ટ્ ટીક(  આરટીઓ, જીલ્ લા પરુવ ા અત્તધકારી, 
ખાનગી અને જાહરે કે્ષત્રો, મામલતદાર, 
મામલતદાર પરુવ ા 

૯ જીલ્ લા પોલીસ અત્તધક્ષક કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા નાયબ પોલીસ અત્તધક્ષક, ગસહ રક્ષક 
દી સેનાપતી, બીન સરકારી સાંગ ન, 
અધવલશ્ કરી દી અને સાસ્ટ્ ત્ર દી 

૧૦ કાયવપાલક કિનેર 
)મા.મ).રાિય(  

જાહરે બાાંધકામ ત્તસિંચાક કાયવપાલક કિનેર, પા ી 
પરુવ ા બોડવ, નગરપાલીકાઓ, 
પાંચાયત, પોલીસ, ગસહ રક્ષક દી 

૧૧ જીલ્ લા ્રતાેમીક અને 
માઘ યમીક ત્તાક્ષ  
અત્તધકારી 

આશ્રય ાાીાના આચાયવ, ત્તાક્ષકો, ્રતાેમીક 
આરો્ ય  કેન રો, રાિય પરીવહન, માગવ 
પરીવહન કચેરી, મામલતદાર, તાુકુા 
ત્તવકાસ અત્તધકારી 

૧ર કાયવપાલક કિનેર 
ગુ .પા.પુ .અને 

ગ.વ્ ય.બોડવ અને 
કાયવપાલક કિનેર 
વોટરવકવસ ડાાંગ 

પા ી પરુવ ો નાયબ કાયવપાલક કિનેર, તલાટી, 
મામલતદાર, તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારી, 
આરો્ ય,  

૧૩ જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકાર /
જીલ્ લા પરુવ ા 

અત્તધકારી 

ખોરાક અને રાહત પરુવ ો સબડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્ રેટ, બીન સરકારી 
સાંગ નો, પા ી પરુવ ો, આરો્ ય, 
ડીઆરડીઓ, નગરપાલીકા 

૧૪ અત્તધક્ષક કિનેર વીિીી કાયવપાલક કિનેર, નાયબ કાયવપાલક 
કિનેર, ટેકનીકલ  
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૧પ સીડીઓચઓ જાહરે આરો્ ય  અને 
સ્ટ્ વરેતા 

સતુ્ત્રતન ટેન ટ સીવીલ હોસ્ટ્ પીટલ -ડાાંગ , 
્રતાેમીક આરો્ ય કેન રો, સીઓચસી, 
નગરપાલીકા, રેડક્રોસ, બીન સરકારી 
સાંગ નો, ડોકટરો, તાુકુા ત્તવકાસ 
અત્તધકારી, મામલતદાર 

૧૬ નાયબ ત્તનયામક 
પશસુાંવધવન 

પશ ુઆરો્ ય  અને કલ્ યાન વેટનરી કન સ્ટ્ પેકટર, બીન સરકારી 
સાંગ નો 

૧૭ સાંસાંદ સભ્ યશ્રી - નીતી ત્તવષોમયક ્રતશ્ નોમાાં રાિય અને 
કેન ર સરકાર સાેે સાંકલન 

૧૮  ધારા સભ્ યશ્રી  - રાિ નાત્તતક  અને વહીવટી ્રતશ્ નો હલ 
કરી આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનની 
કામગીરીને સરી કરવા ્રતયાસો કરવા .
સહકાર અને સાંકલન માટે લાકોને 
્ેરતરીત કરવા.  

૧૯ નાગરીક સમાિ 
સાંગ નના બે 
્રતત્તતનીધીઓ  

- પવૂવ ચેતવ ી વગેરે ે વી કામગીરી 
વધમુાાં વધ ુલાકો સધુી પહોચેં તે માટે 
સ્ટ્ ે ાનીક સતાાંડીો સાેે સાંકલન કરવુાં .

આપતી  વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનની ્રતવ સત્તતઓમાાં 
સમદુાયની સામેલગીરી અને ાાગીદારી 

વધારવી .સરકારશ્રીને ત્તવત્તવધ આપતી 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન કાયવકે્ રમોમાાં યો્ ય 

અત્તધગમ ગેગે અભા્રતાય આપવા. 
જિલ્ લા સ્ટ્ તરે રીસ્ટ્ પોન સ અને ઉપામન(મીટીગેાન) ના પગલાાં સહીતનો આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન 

તાયાર કરવાડાવાની િવાબદારી જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સત્તમત્તત (DDMC) તરફેી જિલ્ લા         

કલેકટરશ્રીની ેે. આ લ લાનમાાં ે  તે સાંકટ ના સાંદાે િોખમી અને ત્તનિઃસહાય ત્તવસ્ટ્ તારો ઓીખેલા હોય 

અને તે ગેગે રોકેામ તેમિ ઉપામ(મીટીગેાન) ના પગલાાં સાંબાંત્તધત ત્તવાાગના ત્તવકાસલક્ષી 

આયોિનમાાં સમાત્તવષ્ ટ હોય. ત્તવત્તવધ કાયવદીો અન વયે તાયાર કરેલ કાયવ વ્ યવસ્ટ્ ે ાપને વખતોવખત 

સમીક્ષા કરવી અને તેમાાં સધુારા કરવા. આપતી દરમ્ યાન બચાવ, રાહત અને હાંગામી કેમ્ પ માટે 
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ઉપયોગમાાં લક ાકાય તેવા ાવનો અને િ્ યાઓ ઓીખવી, તેમિ િરૂપરી માીખાગત સતુ્તવધાઓ ઉાી 

કરવી. ગ્રામ તેમિ તાુકુા સ્ટ્ તરે કાયવરત સ્ટ્ વાશરેક સામાજીક કલ્ યા કારી સાંસ્ટ્ ે ાઓને પવૂવ ચેતવ ી, 

રાહત અને ઉપામન(મીટીગેાન) ની કામગીરી માટે સહયોગ કરવા ્રતાત્ સાશહત કરવી. 

કલેકટરશ્રી જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાનના મયુ ય કમાન ડર ેે, ે ઓ ચ ૂાંટાયેલા પદાત્તધકારીઓ 

સશહતના ત્તવત્તવધ શહતધારકોને આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાન તાયાર કરવા અને સમીક્ષાની ્રતશક્રયા સામેલ 

કરાે. ે ેી ત્તવત્તવધ શહતધારકોમાાં આ ગેગે જાગસત્તત વધરે તેમિ પવૂવતાયારી, શરસ્ટ્ પોન સ અને 

ઉપામન(મીટીગેાન)ની કામગીરીમાાં સહાાગીતા વધાે. લાાંબાગાીે આવા ્રતયાસોેી જિલ્ લામાાં સરુક્ષા 

અને સલામતીુુાં વાતાવર  તાયાર ેાે. 
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                          ગિુરાત રાિય આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન અત્તધત્તનયમ ર૦૦૩ ના ્રતકર  ૧૩, કલમ 

૩ર મિુબ કોકપ  ત્તવસ્ટ્ તારને આપતીગ્રસ્ટ્ ત કે સાંાવીત જાહરે કરવા માટે વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન લ લાનમાાં િરૂપરી 

િોગવાક સચૂવવામાાં આવી ેે. આ િોગવાકઓ નીચે મિુબ ેે. 

અ. આ ત્તવસ્ટ્ તાર ઓકેી વધારે જિલ્ લામાાં ્રતસરાયેલા હોય તો કત્તમશ્ ે્રનરશ્રી અને 

બ. ઓક જિલ્ લામાં િ ્રતસરાયેલ હોય તો કલેકટરશ્રી સત્ વરે તેના અહવેાલ રાિય સરકારને મોકલાે. 

              રાિય સરકાર આ અહવેાલના આધારે સરકારી જાહરેનામા ધ્વારા અેવા તો બહોીી 

્રતસાર ધરાવતા સમાચાર પત્રો ધ્વારા આપતીગ્રસ્ટ્ ત અેવા આપતી સાંાત્તવતની ટોષોમ ા ગેગે જાહરેનામ ુ

બહાર પાડાે. સબાંત્તધત સતામાંડીો (રાિય સતામાંડી, કત્તમશ્ ે્રનરશ્રી, કલેકટરશ્રી, ત્તવાાગો અને અન ય 

ઓિન સી) ટોષોમ ા કયાવના સમયેી ગેત સધુી અેવા સમયગાીો વધારવામાાં આવે તે દરમ્ યાન પ  

આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનના સાંદાવેી પોતાની ફરિ ત્તનાાવાે. કત્તમશ્ ે્રનરશ્રી, કલેકટરશ્રી, અને અન ય 

ઓિન સીના વડા આપીતીને ઘ યાનમાાં રાખીને પોતાના રોિબરોિના કાયો મલુતવી રાખી ાકે અેવા રદ 

કરી ાકેાે. કોક પ  ખાસ તાુકુા અેવા ઓક કે બે તાુકુામાાં કોક પ  આપતી એંધા  દેખાય 

અેવા આપતી આવે તો ્રતાાંત અત્તધકારીશ્રી અને અેવા મામલતદારશ્રી સબાંત્તધત જિલ્ લા સતામાંડીના 

સાંકલનેી તાુકુાના ત્તવસ્ટ્ તારને અેવા તો જિલ્ લાના ત્તવસ્ટ્ તારને આપતીગ્રસ્ટ્ ત જાહરે કરી ાકાે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

લ લાનને કાયવરત કરવા માટેની િોગવાક 
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                         સાંકટ, િોખમે, ત્તનિઃસહાયતા અને ક્ષમતા (HRVC) આંકલનમાાં ત્તવત્તવધ સાંકટ માટે 

િોખમ અને ત્તનિઃસહાયતાનાં સાંકભલત આંકલન હોય ેે. આ માશહતીમાાં ટણુાં રસ્રતદ ત્તવશ્ ે્રલેષોમ  હોય ેે, 

ે માાં િોખમ સાંાત્તવત સ્ટ્ ે ાન અને માીખાાં કયા ેે અને િોખમ સાંાત્તવત લાકો કો  ેે? ઉપરાાંત કયા 

લાકે સાંકટનો સામનો કરવા સક્ષમ ેે. ત્તનિઃસહાયતા આંકલનમાાં આત્તેિક-સામાજિક ત્તનિઃસહાયતા, રહ ેાાંકના 

અસલામત આવાસો, પયાવવર ની ત્તનિઃસહાયતા વગેરેનો સમાવેા ેાય ેે. સાંકટ, િોખમે, ત્તનિઃસહાયતા 

અને ક્ષમતા (HRVC)આંકલનમાાં સાંસાધનોને સાંસાધનોને સચુી, પવૂવ તાયારીની વ્ યવસ્ટ્ ે ા, જાહોર ત્તવતર  

વ્ યવસ્ટ્ ે ા, ગોડાઉન, પરીવહન, આરે્ ય, ફાયર સ્ટ્ ટેાન, વાવાઝોડામાાં રહવેાની િ્ યાની ત્તવગતો હોય ેે, 

ઉપરાાંત કમરિન સી રીસ્ટ્ પોન સને અસરકારક માટે તાુકુામાાં કાયવરત સ્ટ્ વાશરેક સાંસ્ટ્ ે ાઓ અને સ્ટ્ વયાં 

સેવકોની સભૂચ હોય ેે. 

 

 

               

             વાવઝોડુ ઓ વૃુવીાકાર ઘમુતો અને વેગેી ફાંકાૃ ુાં હવાુ ુતોફાન ેે. ે  દશરયામાાેં ી પેદા 

ેક િમીન ઉપર આવે ેે. વાતાવર માાં હીવા દબા ના કાર ે અરબી સમરુમાાં કે બાંગાીાના 

અખાતમાાં સજાવતા આ વૃુવીાકાર પવનો સામાન ય રીતે ઉતર પત્તશ્ વમ શદાામાાં આગી વધી દશરયામાાેં ી 

િમીન પર ત્રાટકે ેે. વાવઝોડાની અસર તીે ાારેેી અત્તતાારે વરસાદ ેક ાકે  ેે. 

 ઉતર- પત્તશ્ વમ ાારતમાાં ્રતચાંડ ગરમીુુાં મોજુ ાં વાવાઝોડાને પદા કરૃ ુપશરબી ેે. 

 હવા ગરમ ેવાેી હલકી ેાય ેે. ઉપર ઉ ે ેે. ે ેી ઓેા ્ેરતસરે (હીવા દબા ) ુુાં કે્ષત્ર 

સજાવય ેે. આ િ્ યા ારવા બીજા પવન આ બાજુ આગી વધે ેે. 

 આ રીતે અરબી સમરુમાાેં ી વરાી સાેેિુુાં વાદીોુુાં ્રતચાંડ સમહુ આગી ગત્તત કરી દશરયાકાાં ા 

ઉપરેી દબા  કે્ષત્રની તરફ વધે ેે. 
 

સાંકટુ ુઆંકલન 
 

૧. વાવાઝોડુ 
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                વાવઝોડુાં ટશડયાીનાાં કાાંટાની વીઘ ધી શદાામાાં ગોી ફરે ેે તે દશરયાની સપાટીઓ ૮  ેી 

૧ર શક.મી. ઉંચાક સધુીુુાં પ  હાક ાકે ેે. વાવઝોડની પહોીાક ર૦ ેી પ૦ શક.મી. ની હોક ાકે ેે. 

વાવઝોડાની વચ્ ચે આવેલ ાાાંત કેન રને વાવઝોડાની " આંખ " કહવેાય ેે. આંખ, ગેદરુુાં વૃ ુવી અને 

બહારુ ુવૃ ુવી ઓ વાવઝોડાનો િ ાાગ ગ ાય. પવનની ગત્તત અને શદાાના આધારે વાવઝોડુાં કયારે 

અને કયાાં િમીનની સપાટી પર ત્રાટકી ાકે ેે. તેની ગ તરીમાાં માાંડી હવામાન ખાૃ ુચેતવ ી આપે ેે. 

               ગિુરાતમાાં મોટે ાાગે અરબી સમરુમાાેં ી વાવઝોડુાં આવે ેે અને ઉતર પત્તશ્ વ શદાામાાં 

આગી વધે ેે. તે મોટે ાાગે દશરયાક કાાં ાના ત્તવસ્ટ્ તારો અને ખાડી ત્તવસ્ટ્ તારોના ્રતદેામાાં ્રતત્તતકુી અસર 

કરે ેે. ે માાં કરે, જામનગર, પોરબાંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ાાવનગર, આ ાંદ, સરુત, વલસાડ 

જિલ્ લાના ત્તવસ્ટ્ તારોનો સમાવેા ેાય ેે.  

                વાવઝોડાનો કોક ચોકકસ સમયગાીો હાતો નેી. ગિુરાતમાાં વાવઝોડુાં ચોમાસા પવેૂ કે 

પેી આવવાની ાકયતા વધારે રહલેી ેે. ઓટલે કે મે મહીનાેી ઓકટોબર મહીના સધુી વાવઝોડાનો 

ાય વધારે હોય ેે. સામાન ય રીતે ૧પ-રપ શક.મી. ની ઝડપે વાવાઝોડુાં ઝડપે આગી વધે ેે. ગત્તત 

દશરયામાાં ઓેી હોય ેે. િયારે િમીન પર આવતાની સાેે ગત્તત વધે ેે. પ  ટ ી વખત વાવાઝોડુાં 

ઓક િ િ્ યાઓ લાાંબા સમય સધુી સ્ટ્ ે ાયી ેયાના બનાવ બને ેે. આ બાબતમાાં હવામાન ખાતાની 
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આગાહી અુસુરવી શહતાવહ ેે. સ્ટ્ ે ાનીક રીતે ચોકકસ આગાહી ન કરી ાકાય. વાવઝોડાની મઘ યરેખા 

પસાર તેા ત્તવસ્ટ્ તારોમાાં પવનની શદાા ઓક બાજુેી બીજી બાજુ બદલાય ેે અને વચ્ ચેના સમયગાીામાાં 

પવન ાાાંત પડી િતો હોય ેે. ે ેી વધ ુકાીજી રાખવી શહતાવહ ેે. 

 વાવાઝોડાની સાંાવીત અસરવાીા ગામોિઃ- 

૧. દગડપાડા  ૨૪. ટોડી  

૨. ભરુાેંડી   ૨૫. ટોટલપાડા  

૩. ખીરમા ી   ૨૬. કુામાી  

૪. બારખાાંધ્યા   ૨૭. કોયલીપાડા  

૫. ભચબમ   ૨૮. ગોદડીયા  

૬. રાંાાસ   ૨૯. ખાતી  

૭. ડોકપાતી   ૩૦. વાાંઝટઆંબા  

૮. વાનરચોંડ   ૩૧. કાકરદા  

૯. ઉંગા   ૩૨. જામનપાડા  

૧૦. આંબાપાડા   ૩૩. કાલીબેલ  

૧૧. દોડીપાડા   ૩૪. ાાલખેત  

૧૨. વટઇ   ૩૫. ભજુાડ  

૧૩. બોરપાડા   ૩૬. ાેસકાત્રી  

૧૪. બરડા   ૩૭. ઓન્નિનપાડા  

૧૫. ઝરીયા(ડુાંગરડા)  ૩૮. ધલુ્દા  

૧૬. કુડકસ   ૩૯. બરડીપાડા  

૧૭. બોરીગાાંવ ા  ૪૦. સાજુપાડા  

૧૮. કુકડનખી   ૪૧. ખોખરી  

૧૯. દાબદર  ૪૨. કોાીમદા  
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૨૦. ભચકાર   ૪૩. સાવરખડી  

૨૧. ઝાવડા   ૪૪. દરડી  

૨૨. પીંપરી   ૪૫. સાપતુારા  

૨૩. ચીચીનાગાાંવ ા   ૪૬. માલેગાાંવ  

૪૭. બરમ્યાવડ   ૫૬. સપુદહાડ  

૪૮. હુાંબાપાડા   ૫૭. બરડા  

૪૯. લહાનમાળાંગા   ૫૮. ગદુવહી  

૫૦. બોંડારમાી   ૫૯. ાાપખલ  

૫૧. ત્તનિંબારપાડા   ૬૦. બોરીપાડા  

૫૨. માનમોડી   ૬૧. બોરીનાગાાંવ ા  

૫૩. ધોડવહી   ૬૨. દગનુયા  

૫૪. નડગચોંડ   ૬૩. ાદરપાડા  

૫૫. મરુાંબી   ૬૪. સીલોટમાી  

   ૬૫. ચીચોંડ  

             ડાાંગ જિલ્ લામાાં વાવઝોડુ આવવાની ાકયતાઓ ઓેી ેે કાર કે ડાાંગ જિલ્ લામાાં દશરયો 

આવેલ નેી માટે વાવાઝોડાની ાકયતાઓ ઓેી ેે. 

વાવઝોડુાં   

તારીખ કાર  
અને 
સાંકટુ ુ
મીુ 

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
ગામોની 
સાંય યા  

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
કુલ વસ્ટ્ તી  

માનવ 
મ સત્ ય ુ
સાંય યા  

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
પશઓુની 
સાંય યા  

ગેાતિઃ 
ક્ષત્તતગ્રસ્ટ્ ત 
મકાનોની 
સાંય યા  

પ ૂવ ક્ષત્તતગ્રસ્ટ્ ત 
મકાનોને 
સાંય યા  

      કાચા  પાકા કાચા પાકા 
ડાાંગ જિલ્ લામાાં મોટા વાવઝોડાની ટટના બનેલ નેી  ેે. 
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(બ) વાવાઝોડા ગેગેની ચેતવ ીિઃ 
(હવામાન ખાતા તરફેી ્રતેમ તબકકાની ચેતવ ી વખતે) 

       હવામાન ખાતા તરફેી સાંાત્તવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવ ી બે તબકકામાાં 

આપવામાાં આવે ેે તેમાાં ્રતેમ તબકકાની ચેતવ ીની યાદી હવામાન ખાતા તરફેી ૪૮ કલાક પહલેા 

સામાનય રીતે આપવામાાં આવે ેે. 

       સાયકલોન ાબ્દ ગ્રીક ાબ્દ ઉપરેી આવેલ ેે. તેનો અ વે સાપુ ુગુાંચળ ઓવો ેાય ેે. 

વાવાઝોડુ ઓ પવનનો વાંટોી અેવા ઉગ્ર ચક્રવાત ેે. ે  ગોી ગોી ઘમુરાયા કરે ેે. ઉિરે ગોીાધવમાાં 

ટડીયાીના કાાંટાની ત્તવરૂપધ્ધમાાં ફરે ેે. વાવાઝોડુાં ાારે નીચે દબા નો ત્તવસ્ટ્તાર ેે ે ના કેનરની બહારની 

શદાામાાં દબા  વધૃ ુિ ાય ેે. કેનરમાાં ટટૃ ુાં દબા  અને બહારની બાજુઓ કેટલા દરેી દબા  વધે ેે 

તેના પરેી વાવાઝોડાની ઉગ્રતા અને પવનના િોરનો યયાલ આવે ેે. ઉષ્ કટીબાંધ ત્તવસ્ટ્તારના આગી 

વધીને તે ૧૫૦ ેી ૮૦૦ કી.મી. ના ત્તવસ્ટ્તારમાાં ૧૦ ેી ૧૭ કી.મી. ઉપર ાારે વેગવાીો વાંટોી ઉાા કરે 

ેે. અને કેનરની આજુ બાજુ ઘમુરડી લે ેે. આ ચક્રવાત શદવસના ૩૦૦ ેી ૫૦૦ કી.મી.ના વેગે દરીયાની 

સપાટી ઉપર આગી વધે ેે અને કેનરના ૫૦ ેી ૧૦૦ શક.મી.ના ગેતરના ાારે તોફાનવાીા પવનમાાં 

ઝડપેી ઘરુમડી લે ેે તેની સાેે પવન પ  ઓેો વધતો ્રતચાંડ હોય ેે સાેે ાારે વરસાદ પ  લઇ 

આવે ેે. આવા તોફાનો સાેે દરીયામાાં ાારે તોફાનો અને ારતી આવે ેે. વાવાઝોડુાં િમીન ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

પસાર ેાય ત્યારે તેની તીવ્રતાના આધારે જાનમાલને અને ત્તમલ્કતોને ુકુાાન કરી ાકે. 

       મરીન ઓનડ વોટર રીસોસીંઝ ડીવીઝન ઓફ ધી નેવીકેાન સેનટર ઇસ.રો. અમદાવાદની 

ઓક નોંધ આધાશરત હવાની ગત્તતને લક્ષમાાં લઇને વાવાઝોડાના પાડવામાાં આવેલ ્રતકારો નીચે મિુબ ેે. 
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ક્રમ ્રતકાર ઓસોસીઓટેડ હવાની ગત્તત સાંાત્તવત ેનાર ુકુાાન 

૧. લો ્ેરતસર ઓરીયા  ૩૨ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે તેા તેનાેી 

નીચેની હવાની ગત્તત  

-- 

૨. ડી્ેરતાન  ૩૨ ેી ૫૦ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે હવાની 

ગતી.  

 

૩. ડીપ ડી્ેરતાન  ૫૧ ેી ૬૧ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે હવાની 

ગતી. 

 

૪. સાયકલોનીક સ્ટ્ટોમવ  ૬૨ ેી ૮૮ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે હવાની 

ગતી. 

વ સક્ષોની ાાખાઓ ૃટુી 

િવી તેા કાચા મકાનોને 

ગેાતિઃ ુકુાાન ેવુાં.  

૫. સીવીયર 

સાયકલોનીક સ્ટ્ટોમવ  

૧૧૮ શક.મી. ્રતત્તતકલાકેી વધારે 

હવાની ગત્તત. 

વ સક્ષોુુાં પડી િવુાં, પાકા 

મકાનોને ુકુાાન ેવુાં 

તેા સાંદેાાવ્યવહાર 

ખોરવાઇ િવો. 

૬. સોવીયર 

સાયકલોનીક સ્ટ્ટોમવ 

તેા ફોર ઓફ ફેરી 

કેનવીનડમ  

૧૧૮ શક.મી. ્રતત્તતકલાકેી વધારે 

હવાની ગત્તત. 

વ સક્ષોુુાં પડી િવુાં, પાકા 

મકાનોને ુકુાાન ેવુાં 

તેા સાંદેાાવ્યવહાર 

ખોરવાઇ િવો. 

૭. સપુર સાયકલોન  ૧૧૯ શક.મી. ્રતત્તતકલાકેી વધારે 

હવાની ગત્તત. 

મોટા વ સક્ષોુુાં ૃટુી પાડવુાં, 

કાચા પાકા મકાન તેા 

મોટા સાંસ્ટ્ેાનોને ુકુાાની 

ેવી તેા સાંદેાાવ્યવહાર 

સાંપ ૂવ ખોરવાઇ િવો. 

 
  



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       24 
 

આટુુાં તો િરૂપર કરો.......... 
 વાવાઝોડા પહલેાાં.........  

 આગાહી માટે રેડીયો, ટી.વી. સમાચારો, જાહરેાતોનાાં સાંપકવમાાં રહવે ુાં. 
 માેીમારો દશરયામાાં િવુાં નહીં, સલામત સ્ટ્ ે ીે બોટને લાાંગરવી. 
 દશરયાકા ાાંના અગરીયાઓઓ સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસી િવુાં. 
 ટરના બારી બાર ાાં અને ેાપરાુુાં મિબતુીકર  કરવુાં.  
 ફાનસ, ટોચવ, ખાવાની વસ્ટ્ ૃ ઓુ, પા ી, કપડા, રેડીયો ે વી તાત્ કાભલક િરૂપરીયાતની વસ્ટ્ ૃ ઓુ ાેગી 
કરી તાયાર રાખવી. 

 િરૂપરી અને શકિંમતી સામાન લ લાસ્ટ્ ટીકમાાં પેક કરી ાકય હોય તો ઉપરના માીે ખસેડી લેવો. 
 વાહનો ચાલી ાકે તેવી ત્તસ્ટ્ ે ત્તતમાાં રાખવા. 
 િરૂપરી િ ાયે સલામત સ્ટ્ ે ીે લક િવાાં 

                
 વાવાઝોડા દરમ્યાન ....... 

 પા ીના સ્ટ્ ત્રોતેી દુર ચાલ્ યા િવુાં તેા ઝાડ કે ેાાંાલાઓ પાસે ઉાા ન રહવે ુાં. 
 ટરની બહાર નીકીવુાં નહીં. 
 વીિ ્રતવાહ તેા ગેસ કનેકાન બાંધ કરી દેવા. 
 ટરના તમામ બારી બાર ા બાંધ કરી દેવા. 
 ટેલીફોન ઘ વારા ાકય હોય તો કાંરોલ રૂપમમાાેં ી સાચી માશહતી મેીવવી અને અફવાઓેી દૂર 
રહવે ુાં. 

 વાવાઝોડા બાદ....... 
 સચુના મળ યા પેી િ બહાર નીકીવુાં. 
 અજાણ્ યા પા ીમાાેં ી પસાર ેવુાં નહીં. 
 કજા પામેલાઓને ્રતાેત્તમક સારવાર આપી દવાખાને ખસેડવા. 
 કાટમાીમાાં ફસાયેલાઓનો તાત્ કાભલક બચાવ કરો. 
  લુ્ લા ટાટા પડેલા વાયરોને અડકવુાં નહી. 
 ાયિનક અત્તત ુકુાાન પામેલ મકાનને તાત્ કાભલક ઉતારી લેવા. 
 કલોરીનયકુત પીવાના પા ીનો ઉપયોગ કરવો.  
 ગાંદા ારાયેલા પા ીમાાં દવાનો ાેંટકાવ કરવો. 
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            પરૂ ઓ મોટે ાાગે ચોમાસાની ઋૃ ુ દરમ્ યાનની ઓક સવવ સામાન ય કુદરતી આપત્તિ ેે. 

કોકપ  ત્તવસ્ટ્ તારમાાં જુદા જુદા કાર ોસર પરૂની પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત સજાવક ાકે ેે. આ પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત માટે નીચેના 

પાકીના ઓક કે તેેી વધ ુપશરબીો િવાબદાર હોક ાકે ેે.  પરૂની પશરસે્  ત્તેત્તત ઝડપેી કે ધીમી રીતે 

સજાવક ાકે ેે. 

(૧) ાારે વરસાદ ેવાેી. 

(ર) ઉપરવાસના ડેમોમાાેં ી પા ી ેોડવાેી કે ડેમ ૃટુવાેી. 

(૩) પા ીની ત્તનકાસ અટકી િવાેી. 
 

 

 

 

 

૨. પરુ 
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 નદી શકનારાના ગામોિઃ- 

 ડાાંગ જીલ્લામાાેં ી ગીરા નદી, પ ુાવ નદી, ખાપરી નદી અને ગેબીકા નદીઓ નીકીી નજીકના 

સરુત, નવસારી જીલ્લાઓમાાેં ી પસાર ેાય ેે. આ નદીઓનો ્રતવાહ પવૂવેી પત્તિમ શદાા તરફ જાય ેે. 

ે  સરુત, નવસારી જીલ્લાના દશરયા કાાં ાઓ અરબી સમરુને મીે ેે. આ નદીઓના શકનારે આવેલા ગામો 

૧. ગીરા નદી : ટેમ્રનુટટાવ, જામનયામાી, ગાાંવદહાડ, ગીરમાી, ધલુદા, બાંધપાડા, 
સાજુપાડા, સાવરખડી, દરડી     ( સોનગઢ તરફ ) 
 

૨. પ ુાવ નદી : ચીંચલી, ગાડવીહીર, વાયદુન, કરાંિડા, વાાંઝીટટેમ્રનુ, સાદડવીહીર, 
ટાાંકલીપાડા, બોકડમાી, ધડુા, હીંદીા, ચીખલી, પાદલખડી, લવચાલી, 
બરડા, બીજુરપાડા, ચીંચવીહીર, મોટીઝાડદર, ગવ્હા , પીપલદહાડ, 
િોગેવા, પાાંઢરમાી, જારસોી, કરાંિડા, ઉગા, દહરે ટા ા, મોટીકસાડ, 
લહાનકસાડ, મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દીવડયાવન, ખાતી, 
ખોપરીઆંબા, પાતીી, ટેકપાડા, પાાંઢરમાી, કોલબારી, વાાંકન, ાોંગડયા, 
ઓનજીનપાડા, કાકરદા(વ્યારા તરફ) 
 

૩. ખાપરી નદી : ઉમયાવ, પાયરપાડા, વાાંકી, ચીચપાડા, ધમુખલ, લહાનદાાસ, મોટીદાાસ, 
ઉમરપાડા, ટીંબરગાેા, ચોકયા, ઇસદર, રાવચોંડ, ગાયખાસ, સુાંદા, 
ખાપરી, કુતરનાચ્યા, સતી, ાવાનદગડ, ધીુચોંડ, ાવાડી, કુડકસ, ગીરા, 
દાબદર, કોસીમપાતી,બોરીગાાંવ ા, (વ્યારા તરફ) 
 

૪. ગેબીકા નદી : િોગબારી, ગોટયામાી, ાામગહાન, ાાપખલ, ભરુાપા ી, બારીપાડા, 
ચીરાપાડા, બોરીગાાંવ ા, ચીખલી, આંબાપાડા, બરડપા ી, બરમ્યાવડ, 
હુાંબાપાડા, બોંડારમાી, બોરદહાડ, કુમારબાંધ, ચીખલદા, બરડા, દગનુયા, 
ાદરપાડા, ધાાંગડી, સાદડમાી, સાકરપાતી, કુાંડા, સસુરદા, ચીકાર, 
બારખાાંધ્યા, રાંાાસ, ડોકપાતી, ચીચપાડા, આંબાપાડા, વટઇ ( વાાંસદા 
તરફ) 
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 ાયિનક ત્તવસ્ટ્તારિઃ- 

 

નદી શકનારાના ાયિનક ગામો ે વા કે 

ગીરા નદી  : બાંધપાડા, ધલુદા. 

પ ૂાવ નદી : મહાલ, મોટીકસાડ, સાવરદાકસાડ, ખોપરીઆંબા, કોલબારી,  

ાોંગડયા. 

ખાપરી નદી : :       સતી, વાાંગ , વાાંવદા, કુતરનાચ્યા, આમસરવલ . 

ગેબીકા નદી : દેવીપાડા, ડોકપાતી, ડુાંગરડા. 

 

 ે  ગામોને અગાઉેી સરુક્ષા વ્યવસ્ટ્ેા ેઇ ાકે તે માટે િયાાં નદી ઉપર પલુો આવેલ ેે ત્યાાં 

પા ીની સપાટી દાાવવતા નીાાન માટે માપપટી લગાવવી અને ાયિનક િ ાય તો સરુક્ષા માટે 

અગાઉેી વ્યવસ્ટ્ેા કરી ાકાય તે માટે કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, માગવ અને મકાન ત્તવાાગ, પાંચાયત માગવ 

અને મકાન ત્તવાાગ તેા નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, સશરતા માપક પેટા ત્તવાાગ, નવસારીને 

િવાબદારી સોંપી ચાાંપતી િનર રાખીને સમગ્ર પરુરાહતની કામગીરીુુાં નીરીક્ષ  કરવામાાં આવાે. 
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આટુુાં તો િરૂપર કરો.......... 
 પરૂ પહલેાાં...... 

 નદી, વોકીા, દશરયાકાાં ાાંના ત્તવસ્ટ્ તારમાાં ઉંચી લ લીન ે વાીા મકાનો બાાંધવા. 

 પરૂગ્રસ્ટ્ ત ત્તવસે્ તારના લોકોઓ તરતાાં ાીખવુાં િોકઓ. 

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

 તાંત્રની સચુના મિુબ ાયિનક સ્ટ્ ે ી ખાલી કરી સરુભક્ષત સ્ટ્ ે ીે િવુાં. 

 સલામત સ્ટ્ ે ીે િતી વખતે ફનસ, ટોચવ, ખાવાની વસ્ટ્ ૃ ઓુ, પા ી, કપડા ટર ખાલી કરતી વખતે 

શકિંમતી સામાન તેા દસ્ટ્ તાવેિ લક લેવા. 

 પશરવારના દરેક સભ્ ય પાસે ઓીખા  સચૂક કાગી રાખવા. 

 ાકય હોય તો નીચેના માીેી સામાન ઉપરના માી ઉપર ખસેડવા. 

 ્રતા ીઓને સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસેડવા. 

 પરૂ દરમ્ યાન...... 
 સલામત અને સાંરભક્ષત સ્ટ્ ે ીોઓ બેસી રહવે ુાં. 

 સાચી માશહતી મેીવવાનો ્રતયત્ ન કરવો. 

 સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસવા ગેગેની સરકારી જાહરેાતને આપી અુસુરવુાં. 

 વીિ પરુવ ો બાંધ કરવો- લુ્ લા વાયરોને અડવુાં નહી. 

 પરૂ બાદ...... 
 તરતા આવડૃુાં હોય તો ડબૂતાને બચાવવાાં. 

 ઉંડા અજાણ્ યા પા ીમાાં ્રતવેાવુાં નહી. 

 પરૂના પા ી ઓસરી ગયા બાદ નદીના કાાં ાીા ત્તવસ્ટ્ તારમાાં િવુાં નહી. 

 કલોરીનયકુત પા ી પીવુાં. 

 પા ી ઉકાીીને પીવુાં - સાંરભક્ષત ખોરાક િ ખાવો. 

 ગાંદા ારાયેલા પા ીમાાં દવાનો ાેંટકાવ કરવો. 

 રાહત સવે ટુકડીઓને ુકુાાનની સાચી ત્તવગતો આપી સહકાર આપવો. 
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 રાહત સામગ્રીના યો્ ય ત્તવતર  માટે સ્ટ્ ે ાત્તનક સત્તમત્તત / સ્ટ્ વયાં સેવક ટુકડીઓ પાડી આવશ્ યકતા 

મિુબ વ્ યવત્તસ્ટ્ ે ત ત્તવતર  કરવુાં. 

 ાયિનક- ુકુાાન પામેલ મકાનમાાં ્રતવેા કરવો નહી. 

 

 

            ડાાંગ જિલ્ લો ઓ ઝોન ર માાં આવે ેે. આત્ત િેક કાર ો અને રૂપશઢગત ય યાલોને કાર ે મકાનોના 

બાાંધકામમાાં વાપરવામાાં આવતી સાધન સામગ્રીની ગ ુવિા પ  સારી હોતી નેી. આ કાર ોસર આવા 

બાાંધકામો ભકૂાંપના મોટા આંચકાઓ સામે ટકી ાકતા નેી. ડાાંગમાાં આવેલ બહુમાીી ઇમારતોમાાં રહતેા 

રહવેાસીઓને ભકૂાંપની અસર ેઇ ાકે ેે. આ ત્તસવાય ડાાંગ જિલ્ લામાાં આવેલ જુની પરુા ી ઇમારતોના 

કાર ે પ  અસર ેઇ ાકે ેે. 

 

 

 

૩. ભકુાંપ  
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 ભકૂાંપ 

તારીખ ફોલ્ ટ 
લાકન 
ઓપી 
સેન ટર  

તીવત્રા 
)રીકટર 
સ્ટ્ કેલ  (  

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
કુલ વસ્ટ્ તી  

માનવ 
મ સત્ ય ુ
સાંય યા  

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
પશઓુની 
સાંય યા  

ગેાતિઃ 
ક્ષત્તતગ્રસ્ટ્ ત 
મકાનોની 
સાંય યા  

પ ૂવ 
ક્ષત્તતગ્રસ્ટ્ ત 
મકાનોને 
સાંય યા  

      કાચા  પાકા કાચા પાકા 
જાન યઆુરી  
ર૦૦૧  

કચ્ ે  
લોડાક 
ગામ  

૬ .૯ 
રીકટર 
સ્ટ્ કેલ  

ના  ના  ના  ના  ના  ના  ના 

 

                 તારીખ ર૬/૦૧/ર૦૦૧ ના રોિ ગિુરાત રાિયમાાં આવેલ મહાત્તવનાાક ભકૂાંપ દેાના 

અન ય ાાગમાાં આવેલ ભકૂાંપ કરતા વધ ુતીવ્રતાવાીો તેમિ અસરવાીો હતો.રાિયના ર૬ જીલ્ લાઓ 

પાકી ર૧ જીલ્ લાઓ રરપ તાુકુાઓ પાકી ૧૮૧ તાુકુાઓ અને રાિયના ૧૮૩પ૬ ગામો પાકી ૭૩૬૩ 

ગામો તેા રાિયની પ.૦પ કરોડ વસ્ટ્ તી પાકી ૧.પ૯ કરોડની વસ્ટ્ તીને તેમિ રાિયનો કુલ ૧૯૬૦ર૪ 

ચો.મી. ત્તવસ્ટ્ તારને ભકૂાંપની અસર ેક. 
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આટુુાં તો િરૂપર કરો......... 
 

 ભકૂાંપ પહલેાાં...... 
 કુટુાંબીિનો સાેે ભકૂાંપ ત્તવષેોમની સાચી માશહતીની ચચાવ કરી જા કારી આપવી. 

 નવા મકનો ભકૂાંપ સરુક્ષીત બનાવવા અને જૂના મકનોુુાં મિબતૂીકર  કરવુાં 

 તમારા મકાન અને કુટુાંબના વીમા કરાવવા. 

 અારાકઓ પર ાારે અને નાજુક વસ્ટ્ ૃ ઓુ મકુવી નશહ. 

 ક્ષત્તતવાીા વીિ કનેકાન તેા લીકેિ ગેસ કનેકાન તરત રીપેર કરાવવા. 

 

 ભકૂાંપ દરમ્ યાન...... 
 ગારાહટમાાં ખોટી દોડા દોડી કરવી નશહ. 

 ટરમાાેં ી  લુ્ લી િ્ યામાાં દોડી િવુાં. 

 કમારતમાાં લીફટનો ઉપયોગ ન કરતા, દાદરાેી નીચે ઉતરવુાં. 

 મિબતૂ ટેબલ નીચે કે મિબતૂ શદવાલ પાસે માથુાં સાચવી બેસી રહવે ુાં. 

 

 ભકૂાંપ બાદ...... 
 ભકૂાંપ પેીના સામાન ય આંચકાઓેી ગારાવુાં નશહ. 

 રેશડયો,ટી.વી. કે અન ય માઘ યમોેી સરકારી જાહરેાતો સાાંાીવી. 

 ખોટી દોડાદોડી કરવી નશહ, અને ક ેડ/અગાસી ઉપર ઉાા રહવે ુાં નશહ. 

 કજાઓ માટે ્રતાેત્તમક સારવાર મેીવો અને અન યોને મદદ કરો. 

 અસરુભક્ષત લાગતાાં મકાનોમાાં ્રતવેાવુાં નશહ. 

 પા ી,વીિીી અને ગેસ બાંધ કરી દો. 
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             સામાન ય રીતે દુષ્ કાીની  આપત્તતુુાં પનુરાવતવન ગિુરાતમાાં ેૃ ુરહ ેેે. અન ય આપત્તતઓની 

સરખામ ીઓ દુષ્ કાી ની ચેતવ ી ન ી  વખત વહલેી મીી જાય ેે. રાિય લગાગ દર  ત્રીજા વષેોમ 

દુષ્ કાી નો સામનો કરૃ ુાં  હોય ેે. દુષ્ કાી લગાગ વરસાદના ્રતમા ,તરાહ અને તેના સમયગાીાને 

આધાશરત હોય ેે. પરાંૃ ુદુષ્ કાીમાાં કયારેક નીચે મિુબની પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તતુુાં ત્તનમાવ  ેાય ેે. 

 વરસાદ ટ ો ઓેો હોય પરાંૃ ુફીધપુ િમીન હોય અને ઓેા પા ીની િરૂપશરયાતવાીા પાકોુુાં 

વાવેતર દુષ્ કાી ને ત્તનવારે ેે. 

 વરસાદ ્રતમા સર હોય ેતાાં પા ીના સ્ટ્ તર અને ્રતાત્તલ તમાાં ટટાડો ેયો હોય. 

 બધુાં િ ્રતમા સર હોય પરાંૃ ુ બે વરસાદ વચ્ ચેના સમયગાીા અને ચોમાસાની મોડી ારૂપઆત  

અગર વહલેી સમાત્તલ તના કાર ે ખેતી ત્તવષોમયક દુષ્ કાી ની પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તતુુાં ત્તનમાવ . 
 

 
 

 

 

૪. દુષ્ કાળ 
 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       33 
 

વષોમવ /મહીનો  જાહરે કરેલ ગામોની 
સાંય યા  

કાર  અને સાંકટુ ુમીૂ સાંકટની ટટનાનો 
સમયગાીો 

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
વસ્ટ્ તી 

ડાાંગ જિલ્ લામાાં સનુામીની કોક ટટના  બનેલ નેી. 
 

અસર ત્તનવારવા કે ઓેી કરવાનાાં પગલાાં.............. 
 દુષ્ કાીનો સમયસર અ સાર અને ચેતવ ી મેીવવી. 

 ત્તવકાસની યોિનાઓમાાં દુષ્ કાી ત્તનવાર ની યોિનાઓનો સમાવેા . 

 પીવાના તેા ત્તસિંચાકનાાં પા ીુુાં ત્તનયાંત્ર  ત્તવતર . 

 િીસાંગ્રાહક યોિનાઓુુાં અમલીકર . 

 િમીનુુાં ધોવા  અટકાવી ાેિ સાંગ્રહ કરે તેવી િમીન સધુાર ાની યોિનાઓ. 

 વરસાદ ,િમીનની ગ ુવતા અને ાેિ સાંગ્રાહક ાશકત ્રતમા ે પાકના વાવેતરુુાં આયોિન. 

 ત્તાક્ષ  અને જાગરૂપપતા વધે તેવાાં પગલાાં 
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             સનુામી ઓ અસાધાર  ્રતાકસત્તતક ટટના ેે. સનુામી ને ટ ીવાર “ ારતીના મોજાાં ” 

કહવેામાાં આવે ેે. પરાંૃ ુ ખરેખર સનુામીને દુત્તનક સામશૂહક ારતી સાેે કોક િ સાંબાંધ નેી. ખરેખર તો 

“ સનુામી ”  લુ્ લા સમધુમાાં કલાકદી  સરેરાા ૪પ૦ ( અને ૬૦૦ ) માકલ સધુીની ઝડપે ્રતવાસ કરતાાં 

મોજાની હારમાીા ેે. સનુામી મોટે ાાગેસમધુના તીીયે ભકૂાંપની  અસરેી પેદા ેાય ેે. ૬.પ ેી વધ ુ

મે્નીટયડુ (તીવ્રતા) ધરાવતા ભકૂાંપ સનુામી પેદા કરવા માટે ત્તન ાવયક ગ ાય ેે. 

 
 સનુામી  
મહીનો વષોમવ કાર  અને સાંકટ 

ુુાં મીૂ  
અસરગ્રસ્ટ્ ત 
કુલ ત્તવસ્ટ્ તાર 

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
ગામોની 
સાંય યા 

અસરગ્રસ્ટ્ ત 
કુલ વસ્ટ્ તી 

ત્તમલ્ કતને 
અસર 

ડાાંગ જિલ્ લામાાં સનુામીની કોક ટટના  બનેલ નેી. 

૫. ત્સનુામી 
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 હીટવેવ ઓટલે શુાં અને તે કયા કાર ોેી ઉદાવે ેે :-  

લાાંબા સમય સધુી સામાન ય કરતાાં વધારે તાપમાન િીવાક રહતેાાં હીટ વેવની સમસ્ટ્ યા ઉદાવે ેે. હીટ 

વેવ વાસ્ટ્ તવમાાં તે સ્ટ્ ે ાનુુાં વાસ્ટ્ તત્તવક તાપમાન અને સ્ટ્ ે ાનના સામાન ય તાપમાનના વચ્ ચેના ગેતરેી 

બને ેે. કત્તન ડયા મેરોલોજીકલ ડીપાટવ મેન ટના ઓક રીપોટવ  અુસુાર ઓક મેદાની ત્તવસ્ટ્ તારુુાં ઓેામાાં ઓટા 

તાપમાન ૪૦° સે. અને પવવતીય કે્ષત્રુુાં ૩૦° સે. સધુી પહોંચી જાય તેને હીટ વેવ કહવેાય ેે. િો 

તાપમાનમાાં વધારો ૬.૪° સે. ેી વધારે અને વાસ્ટ્ તત્તવક તાપમાન ૪પ° સે. સધુી પહોંચી જાય તો ઓને 

ઓક ગાંાીર હીટ વેવ કહવેાય ેે. તટીય કે્ષત્રમાાં તાપમાન ૪પ° સે. વધી જાય અેવા તાપમાન ૩૭ુાં સે. 

સધુી પહોંચી જાય ત્ યારે હીટ વેવ ચાુ ુેક ઓમ કહી ાકાય. 

 હીટ વેવને સામાન યતિઃ ઓક વાતાવર  સબાંત્તધત ટટના તરીકે િોક ાકાય ેે. પરાંૃ ુ આમા 

આસપાસુુાં પયાવવર ીય કાર  પ  મહત્ વપ ૂવ ાાગ ાિવે ેે. ઉચ્ ચ વાય ુમાંડીીય હવાને ્રત ાલી 

વાયમુાંડીના ઉપરની સ્ટ્ તર પર રહલે  હવાઓને નીચે લાવે ેે. આનાેી હવાના સાંકુચનને કાર ે 

તાપમાનમાાં વધારો ેાય ેે. અને હવા ત્ યાાેં ી નીકીી ાકતી નેી. અને તેના કાર ે હીટવેવ તેટલા 

શદવસો સધુી તે ત્તવસ્ટ્ તારમાાં રહ ેેે.  

્ લોબલ વોત્તમનગ અને હીટ વેવ વચ્ ચે ઓક સકારાત્ મક સબાંધ િોક ાકાય ેે. પરાંૃ ુઆ બાંને વચ્ ચે 

અત્ યાર સધુી કોક ્રતત્ યક્ષ સબાંધ સાભબત ેયો નેી. ્ લોબલ વોત્તમનગ ત્તવજ્ઞાન અુસુાર ે મ ે મ પ સથ વી 

ગરમ ેક રહી ેે તે અુસુાર ાત્તવષ્ યમાાં હીટ વેવ ેવાની સાંાાવના મિબતુ બની રહી ેે.  

ાારતમાાં ગ્રીષ્ મ ઋૃમુાાં હીટ વેવ ઓક સામાન ય બાબત ેે. ચોમાસાની ઋૃ ુ(જુન મહીના) ના ારૂપઆતના 

પહલે મશહનાઓમાાં દેાના ટ ાાં ખરા ત્તવસ્ટ્ તારો હીટ વેવનો સામનો કરે ેે.  

 
 
 
 

૬. હીટવેવ 
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 હીટવેવ માટે શુાં કરવુાં અને શુાં ન કરવુાં 

 હીટવેવેી માનત્તસક તા  ેાય ેે. અને મ સત્ યનુી પ  સાંાાવના રહ ેેે. હીટવેવ દરમ્ યાન તેની 
અસરને ઓેી કરવા માટે નીચેના પગલાાં સહાયક બનાે. 

 શુાં કરવુાં. :... 

 હીટવેવ દરમ્ યાન મોસમની આગાહી જા વા માટે ત્તનરાંતર રેશડયો સાાંાીવુાં, ટીવી િોવુાં અને 
સમાચાર પત્ર વાાંચતા રહવે ુાં. 

 તરસ ના લાગી હોય તો પ  ેોડા ેોડા સમયે પા ી પીતા રહવે ુાં. 

 હલકા રાંગના ઢીલા અને હીવા સતુરાઉ કપડાાં પહરેવા, કાર વા બહાર િવાુુાં ેાય તો ચશ્ મા, 
ેત્રી, ટોપી, બટુ અને ચાંપલનો ઉપયોગ કરવો.  

 મસુાફરી દરમ્ યાન સાેે પીવાુુાં પા ી રાખવુાં. 

 સયૂવના સીધા ્રતકાામાાં કામ કરવાુુાં ેાય ત્ યારે ેત્રી તેા ટોપીનો ઉપયોગ કરવો. તેા માેા, 
ગીા અને ચેહરા પર ાીુુાં કપડુાં રાખવુાં. 

 ટરે બનાવેલ પી ાાં ે વાાં કે લસ્ટ્ સી, કાાંજી, લીંબ ુપા ી, ેાા વગેરેનો વધ ુઉપયોગ કરવો. 

 હીટવેવની અસર દરમ્ યાન સ્ટ્ નાયુુ ુાં ખેંચાવુાં, ારીર પર ફોલ્ લી ેવી, કમિોરી આવવી, ચકકર 
આવવી, માથુાં દુખવુાં, ઉબકા આવવા, વધારે પરસેવો ેવો, ારીર િકડન ે વાાં લક્ષ ો િોવા 
મીે ેે. િો નબીાક અેવા બીમારી ે વુાં લાગે તો તરત િ ડોકટર નો સાંપકવ  કરવો. 

 પશ ુપાંખીઓને ાેડની નીચે/ ેાાંયામાાં રાખો. અને પીવા માટે પરુતા ્રતમા માાં પા ી આપતા રહો. 

 ટરને  ાંડુ રાખવા માટે પડદા અને ાટરનો ઉપયોગ કરો. અને રાતે્ર બારીઓ ખોલી દો. 

 ટરમાાં પાંખા તેા ાીંના કપડાનો ઉપયોગ કરો. અને વારાંવાર  ાંડા પા ીેી નાહવો. 

 કામના સ્ટ્ ે ી પાસે  ાંડા પા ીની વ્ યવસ્ટ્ ે ા રાખો. 

 કામદારો સયૂવના સીધા તાપમાાં કામ ન કરે તેની સાવધાની રાખો.  
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 વધારે શ્રમવાળ કામ કરનારે  ાંડા પહોરમાાં કામ કરવાુુાં ટાકમ ટેબલ બનાવવુાં. 

 બહાર કામ કરવાવાીાઓઓ વારેવારે લાાંબો આરામ લેવો. 

 

 

            ઔદ્યોભગક ઓકમો - વીિ ઉપકર ોના ઉત્ પાદન ઓકમો, ત્તવસ્ટ્ ફોટક પદાેોનો વપરાા ધરાવતા 

ઓકમો, પેરોલીયમ ્રતોડકટસ - તેા ઓવા િોખમી ઔદ્યોભગક ઓકમમાાં ેતાાં અકસ્ટ્ મગાત.આવા અકસ્ટ્ માત 

િોખમી રસાય ો - િવલનાીલ પદાેો - ્રતવાહીના સાંગ્રહ, વપરાા, ્રતશક્રયા અને હરેફેર દરમ્ યાન 

કાબબૂહારના સાંિોગોમાાં િથ ે ો, પવન, વાહન ચાલકની ભલુ, તાપમાનમાાં અટશટત ફેરફાર, કામકાિની 

ભલુ, યાાંત્તત્રક ખામી, ાોટવસકીટ, ગેસ લીકેિ, ધડાકા, ત્રાસવાદી હુમલા, આકાામાાં ત્તવમાન કે હલેીકોલ ટર 

ૃટુી પડતાાં કે કુદરતી આફતો ે વી કે ભકૂાંપ, વાવાઝોડુાં, પરુ, અત્તતવ સત્તષ્ ટ વધારે પડતી ગરમી, ુ,ુ 

કત્ યાદીને કાર ે ઔદ્યોગીક અકસ્ટ્ માત ેક ાકે ેે.  અકસ્ટ્ માતનો ાોગ ઔદ્યોગીક ઓકમમાાં અકસ્ટ્ માતના 

કાર ે જાનમાલ ત્તમલકતને ટુાંકાગાીાુુાં કે લાાંબાગાીાુુાં અેવા ેોડુાં કે વધારે ુકુાાન ેાય ત્ યારે તેને 

ઔદ્યોગીક અકસ્ટ્ માત ગ ી ાકાય ેે.  
 

 ઔદ્યોગીક અકસ્ટ્ માત ેાય તો શુાં ેાય ....... 
 

           ઔદ્યોગીક ઓકમની આસપાસના ત્તવસ્ટ્ તારમાાં આગ લાગી ાકે આગ સાેે મોટો ત્તવસ્ટ્ ફોટ ેક 

ાકે.  મોટો ધડાકો કે ત્તવસ્ટ્ ફોટ ેક ાકે તેની સાેે સાેે આગ પ  લાગી ાકે.  ઓકમમાાં ભબલ્ ડીંગ, 

માીનરી ટસી પડે તેમિ આસપાસના ત્તવસ્ટ્ તારમાાં બારી બાર ાાં મકાન કે સ્ટ્ રકચર ધરાાાયી ેક ાકે.  

આસપાસમાાં ગેસ ગીતર ેાય ગેસના ્રતસર ાાંક તેા હવામાન અને હવાની શદાામાાં ગેસ ઝડપેી 

આગી વધે બોકલર / ટાાંકા ે વા પાત્ર / વેસલમાાં ત્તવસ્ટ્ ફોટ ેાય તો આસપાસના ત્તવસ્ટ્ તારમાાં તેની અસર 

ેાય. ગેસની ુકુાાનકારક વાસના કાર ે ે  - તે ત્તવસ્ટ્ તારની જિવન સ સત્તષ્ ટ નાા પામે તેા 

શ્ વાચ્ ે ોસ્ટ્ વાસની ાારીરીક તકલીફ ઉાી ેાય.  અકસ્ટ્ માતના કાર ે ગારાટ ફેલાક ાકે. િવલનાીલ 

્રતવાહી ઢોીાક ાકે, ત્તવિ પરુવ ામાાં ાાંગા  સજાવક ાકે.  વાતાવાર માાં ્રતદુષોમ  ફેલાક ાકે.   ઝેરી 

સાય ોના કાર ે કજા પહોચી ાકે.  
 

૬. ઔદ્યોગગક િને રાિાયગિક િકસ્ માિ  
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 ઔદ્યોગીક અકસ્ટ્ માતની અસર કોને ેાય........ 
                  ઔદ્યોગીક અકસ્ટ્ માતના પશર ામે ત્તવસ્ટ્ ફોટ, ધડાકો ેતાાં ધ્રજુારી કે કાંપન ેી બારી 

બાર ાાં મકાન, ાેડ ધરાાાયી ેાય તો નજીકમાાં કામ કરતાાં મા સો કામદારોને ગાંાીર કજા ેક ાકે 

અેવા મ સત્ ય ુ ેક ાકે.  ઓકમની આસપાસની વસ્ટ્ તીને પ  ત્તવસ્ટ્ ફોટેી અસર ેક ાકે.  ઓકમની 

આજુબાજુેી પસાર ેતાાં રાહદારીઓને પ  કજા ેક ાકે.  ઝેરી ગેસ કે ઝેરી રસાય ના લીકેિના 

શકસ્ટ્ સામાાં આવા તત્ વોની તીવ્રતા અને પવનની શદાા ઇત્ યાદી પશરબીોના અુસુાંધાને ઓકમની નજીક 

વધ ુ ત્તવસ્ટ્ તારોમાાં વસ્ટ્ તા લોકો માટે ખતરા રૂપપ બની ાકે ેે.  િવલનાીલ પદાેો િોખમી ઉપકર ોને 

કાર ે અેવા તો તેની આજુ બાજુના બીજા ઓકમો કે રાહદારી વાહનો માટે ખતરો ઉત્ પન ન ેક ાકે 

ેે.દાી મીલ, કવોરી, સોુુાં ચાાંદીના િવેરાત, હને ડીક્રાફટ રેડીમેડ ગારમેન ટસ, દવાઓ, ખા ી - પી ીની 

વસ્ટ્ ૃ ઓુ ે મ કે પાપડ, મ ીયા, ૃવેુરદાી, ચીકી - ફરસા , દૂધની બનાવટની વસ્ટ્ ૃ ઓુ, ખેત 

ઉૃે્  પાદનની ત્તવત્તવધ વસ્ટ્ ૃ ઓુ માટે ડાાંગ  જા ીૃ ુાં ેે. જીલ્ લામાાં આવેલ ઓમ.ઓ.ઓચ. યનુીટ કાર ે 

સજાવતી પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તતઓના ત્તનકાલ માટે શડસ્ટ્ રીક િાયસીસ ગસપની રચના કરવામાાં આવેલ ેે. કેમીકલ 

ઓકસીડન ટ કલમ ૧૯૯૬ મિુબ ડલે યટુી ડાયરેકટર કન ડસ્ટ્ રીયલ સેફટી ઓન ડ હલે્ ે ના માગવદાવન હ ેી 

ઓન સાકટ તેમિ ઓફ સાકટ લ લાન બનાવી ત્તનયત્તમત રીતે મોકડ્રીલ કરવામાાં આવે ેે. તાુકુા સ્ટ્ તરે 

લોકલ ક્રાકસીસ ગસપ ઓસ.ડી.ઓમ.ની અઘ યક્ષતામાાં બનાવવામાાં આવેલા ેે. 
  

 

               

                 ડાાંગ જિલ્ લામાાેં ી મયુય માગો અને આંતરીક માગો  હાકવે પસાર ેાય ેે. તેમિ 

રાિય ધોરી માગવ, જિલ્લા માગવ આવેલા ેે. આ માગો પર વધતા િતાાં વાહન વ્ યવહારના કાર ે રોડ 

અકસ્ટ્ માત ેવાની ાકયતાઓ રહલેી ેે. ેેલ્ લા કેટલાક સમયેી રોડ અકસ્ટ્ માતમાાં નોંધ પાત્ર વધારો 

િોવા મીી રહ્યો ેે. 

 

 

 

૭. રોડ અકસ્ટ્ માત 
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 જીલ્લાના મયુય માગો અને આંતરીક માગોિઃ 
 ાારે વરસાદ ેવાના કાર ે કે પરુ આવવાના ્રતસાંગોઓ જીલ્લો અનય જીલ્લાઓના સાંપકવમાાં ન 

રહ ેતેવા સાંિોગો િો ઉાા ેાય તો રસ્ટ્તા અવરોધના બનવો બને ત્યારે પાંચાયત ત્તવાાગ તેમિ રાિય 

સરકાર હસ્ટ્કતના માગોઅને મકાન ત્તવાાગના કાયવપાલક ઇિનેરશ્રીઓને તમામ રસ્ટ્તાઓ વાહન વ્યવહાર 

માટે સતત ચાુ ુરહ ે તે માટે આયોિન ગો વવા િરૂપરી માંજુરી સાધનો વાહનો રાખી રસ્ટ્તાઓ બાંધ ન 

ેઇ જાય તેની તકેદારી રાખાે. 

 જીલ્લામાાં આવેલ મયુય પલુ ઉપર ાારે વરસાદ કે પરુના પા ીની સપાટી ના માપન ગેગે 

નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી સશરતામાપન પેટા ત્તવાાગ નવસારી હસ્ટ્તક ત્તનયમન ેાે. 

 રાિય ધોરી માગવિઃ 
૧. વટઇ-ાામગહાન-સાપતુારા-નાત્તાક રોડ(વટઇ, આંબાપાડા, સસુરદા, કુાંડા, સાકરપાતી 

ગામે પલુ ) 

ર. વટઇ-પીંપરી-આહવા-સબુીર-ત્તાિંગા ા-નવાપરુ રોડ (કુડકસ, ાવાડી, ચીકટીયા, 

ાવાનદગડ, લશ્કયાવ, લવચાલી ગામે) 

 ૩. આહવા-ચીંચલી-બાબલુટાટ રોડ ( ગાડત્તવશહર) 

 ૪. પીંપરી-કાલીબેલ-વ્યારા રોડ ( ટેકપાડા ગામે ) 

 ૫. આહવા-ગલકુાંડ-ાામગહાન રોડ ( ટાાંકલીપાડા, ચીચપાડા, જાખાના ગામે ) 

 જીલ્લા માગવિઃ 
 ૧. વટઇ-ાેસકાત્રી રોડ ( બોરીગાાંવ ા, કાકરદા ગામે ) 

 ૨. પીપલ્યામાી-ગાઢવી-મહાલ રોડ ( સાવરદાકસાડ ગામે ) 

 ૩. ચીકટીયા-ગાઢવી રોડ ( ચીકટીયા, ાવાનદગડ, ઇસદર ગામે) 

 ૪. ાીંગા ા-ખોખરી સોનગઢ રોડ ( ગાાંવદહાડ, ધલુ્દા, સાજુપાડા ગામે) 

 ૫. સબુીર-મહાલ-સોનગઢ રોડ  

 ૬. કાલીબેલ – ખોખરી રોડ 

 ૭. સબુીર-ગવ્હા -આમેવા-વારસા રોડ. 

 ૮. ગારખડી-મહારદર રોડ (હારપાડા ગામે) 
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         કોકપ  વ્ યશકત અને તેના પશરવાર માટે ટર ઓ ઓક સલામત સ્ટ્ ે ી ેે. પ  બેદરકારીના 

કાર ે અેવા તો નાની બાબતો ્રતત્ યે દુલવક્ષ સેવાના કાર ે ટરમાાં આગ ે વા અકસ્ટ્ માત સજાવય ેે. 

આપ ે ટરમાાં કલેકરીક કે કલેકરોનીક ઉપકર ો રાખીઓ ેીઓ. પરાંૃ ુ સલામતીની ઉપેક્ષા કરવાેી 

ટરમાાં આગ લાગે ેે. ે  પોતાની બેદરકારીના કાર ે ાકય બને ેે. િો કાીજી પવૂવક ઉપરોકત 

સાંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે તો આગ ે વી અકસ્ટ્ માતને ટાીી ાકાય ેે. ાહરેમાાં ગીચ વસ્ટ્ તી, 

ઔદ્યોગીક ઓકમો તેમિ િવલનાીલ રસાય ોના રાન સપોટટેશાનના કાર ે આગ અકસ્ટ્ માત સજાવવવાની 

ાકયતાઓ  

     રહલેી ેે.  ાહરેના ફરતે ત્તવત્તવધ ગોડાઉનોમાાં િવલનાીલ રસાય ોુુાં સાંગ્રહ, ગેસ ગોડાઉન ાહરેની 

નજીક આવેલ હોવાના કાર ે આગ-અકસ્ટ્ માતની ાકયતાઓ વધી રહી ેે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૮. આગ 
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Chief Minister -Ministry of Home Affairs 

-NDMA 

-Ministry of Defense 

-Ministry of IT & 

Communication 

-Ministry of Agriculture 

-Ministry of Environment & 

Forest 

-Ministry of Health & Family 

Welfare 

-Ministry of Railways 

-Ministry of Water Resources 

-Ministry of Atomic Aviation 

-All India Radio 

-Doordarshan 

Sate Cabinet 

Crisis Management Group   

(Chief Secretary) 

-IMD 

-Central Water 

Commission 

-ISR 

 

NGOs International Agencies Public 

& Private Sector Undertakings 

Revenue Department 

COR 

Gov. of Gujarat.        

Line Dep. 

GSDMA 

Municipal Commissioner 

State EOC ERCs 

District Collector (DEOC)                

District Devel. Officer 

Prant Officer-Taluka, Lision Officer 

District DM 

Committee 

Mamlatdar                                         

Taluka Development Officer             

Chief Officer (Municipality) 

District Heads Line 

Departments 

રાિય સ્ટ્ તરુ ુસાંસ્ટ્ ે ાકીય માી  ુ
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રાિય કાંટ્રોલ રૂમ-

ગાાંધીનગર 

હવામાન ખાત(ુIMD)  ત્તિિંચાઈ ત્તવભાગ િેન્ ટ્રલ વોટર 
કત્તમશન 

મખુ્ ય િગચવ  િગ્રિગચવ-મહસેલુ 

રાહાિ કત્તમશ્ નર 

જીએિડીએમએ 

સ્ ટેટ કાંટ્રોલ રૂમ આકાિવા
િી 
દૂરદશવન, 
વિવમાન 
પત્રો,       
બીજા 
માહીિી 
િાંત્રો 

કલેકટર િથવા મહાનગરપાલીકા,                   

જિલ્ લા કાંટ્રોલરૂમ,                                         

જિલ્ લા ત્તવકાિ િત્તધકારીશ્રી,                           

જિલ્ લા લાઈન ડીપાટવમેન્ ટ િને િેના 

કાંટ્રોલ રૂમ 

ZFHI S1FFGF lJlJW 

S\8=F[, ~D 

U°ClJEFU S\8=F[,~D 

vl;\RF. 

vHL.AL 

vVFZF[uI  

vA\NZF[  GMB 

v5F6L 5]ZJ9F 

vDFU" VG[ DSFG 

vS°lQF 

મામલિ દાર િાલકુા કાંટ્રોલ રૂમ 

િાલકુા ત્તવકાિ િત્તધકારીશ્રી િિરપામી શકે િેવા  

ભાગના ઈન્ ચાર્જ  

આથોરીટી/ 
કાંપનીઆ/ 

િત્તધકારીઓ 
િિરપામી શકે િેવા 
ત્તવસ્ િારો/ િમદુાયો, 
િગરીયા, બાંદર 
કામદારો, માછીમારો, 
નીચાિવાડા ત્તવસ્ િારો 

િરપાંચ-િલાટી 
ગ્રામ પાંચાયિો 

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટુકડીઓ   
[ 

પ્રાાંિ 
ઓફીિર 

જિલ્ લા સ્ટ્ તરુ ુસાંસ્ટ્ ે ાકીય 

માી  ુ
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District Collector (District Emergency 

Authority) DCG 

Dy. Director, Industrial Safety & 

Health Labour Department     Member 

Secretary DCG 

Chief Fire 

Officer 

Chief District 

Health Officer 
Superintendent of 

Police 

Regional officer Gujarat 

Pollution Control Board 

Ass. Regional 

Transport 

officer 

Transport 

Department 

Commandant SRPF 

Group 12 
Executive Engineer 

Public Health Engg. 

Department 
Director of 

Information  

Supdt. 

Engineer 

(Electrical) 

MGVCL 

Rescue Coordinator 

General Manager 

department of 

Telecom 

communication  

District 

Development officer 

District Agriculture 

officer 

જીલ્લા કક્ષાઓ ક્રાઇસીસ મેનેિમેનટ 
ગસપિઃ 
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ક્રાઇિીિ મેનેિમેન્ટ ગપૃઃ 
 

                    ગાંાીર પશર ામે સિતી અને માટી જા હાની સિતી માનવસજિત આપતીઓ ે વી 

કે આંતકવાદી હુમલા, કોમી તોફાનો, મોટા આગના બનાવો, બોંબ ત્તવસ્ટ્ ફોટ, ગેસ દટવના, માગવ 

અકસ્ટ્ માતો/રેલવે અકસ્ટ્ માતો, તેા રાસાય ી પદાેો લીક ેવાેી  ેતી દૂટવનાના સાંિોગામાાં તાત્ કાલીક 

્રતત્તતશક્રયા આપવાના સાંિોગો ઉપત્તસ્ટ્ ે ત ેાય ેે અને ઝડપી ્રતત્તતાાવ તેા અસરકારક ત્તન વયાશકત 

અત્તનવાયવ બને ેે. 

                    આ બાબતો નિર સમક્ષ રાખીને રાિય સરકારે આવી તશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત સામે ્રતત્તતશક્રયા 

વ્ યકત કરીને આયોિન અમલમાાં મકૂવા મયુ ય સભચવશ્રીના અઘ યક્ષપદે રાિય કક્ષના ક્રાઇસીસ 

મેનેિમેનટ ગ સપ ની રચના  કરેલ ેે. 

 જીલ્લા કક્ષાઓ ક્રાઇસીસ મેનેિમેનટ ગ સપિઃ 
જીલ્લા કક્ષાઓ નીચે મિુબના ક્રાઇસીસ મેનેિમેનટ ગ સપમાાં નીચે મિુબના સભ્યો રહાેે. 

૧. કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, ડાાંગ  અધ્યક્ષ 

૨. જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૩. જીલ્લા પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૪. ્રતાાંત અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૫. જીલ્લા હોમગાડવઝ કમાનડનટશ્રી, વલસાડ, ડાાંગ  સભ્ય 

૬. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, માગવ અને મકાન ત્તવાાગ, ડાાંગ સભ્ય 

૭. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, સાંચાલન અને ત્તનાાગ ત્તવાાગ, નવસારી સભ્ય 

૮. અત્તધક જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ સભ્ય 

૯. ત્તસત્તવલ સિનશ્રી, ત્તસત્તવલ હોસ્સ્ટ્પટલ, આહવા-ડાાંગ સભ્ય 

૧૦. ્રતાદેત્તાક વાહન વ્યવહાર અત્તધકારીશ્રી, વલસાડ-ડાાંગ સભ્ય 

૧૧. ત્તવાાગીય ત્તનયામકશ્રી, ઓસ.ટી. ડીવીઝન, વલસાડ-ડાાંગ સભ્ય 

૧૨. ફેકટરી ઇનસ્ટ્પેકટરશ્રી, વલસાડ-ડાાંગ  સભ્ય 

૧૩. અત્તધક જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને ત્તનવાસી અધીક કલેકટરશ્રી, ડાાંગ સભ્ય – સભચવ 
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         ડાાંગ જીલ્લા મયુય મેક આહવા ખાતે કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીના અધ્યક્ષપ ા 

હ ેી જીલ્લા કક્ષાઓ ક્રાઇસીસ મેનેિમેનટ ગ સપની સ્ટ્ેાયી સત્તમત્તત કામગીરી બજાવાે અને માનવજિત 

આપત્તિઓ ે વી કે આંતકવાદી હુમલાઓ, કોમી તોફાનો, મોટા આગના બનાવો, બોમ્બ ત્તવસ્ટ્ફોટ, ગેસ 

દુટવટના, માગવ અકસ્ટ્માત, રેલ્વે અકસ્ટ્માત તેા રાસાયભ ક પદાેો લીક ેવાેીબનતી દુટવટનાના 

સાંિોગોમાાં તાત્કાભલક ્રતત્તતશક્રયા આપવાના સાંિોગો ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય અને ઝડપી ્રતત્તતાાવ તેા અસરકારક 

ત્તન વય તાત્કાલીક લઇ ાકાય તે હેૃ ુે ી સરકારશ્રીના મહસેલૂ ત્તવાાગના તારીખ ૧૬/૧૦/૨૦૦૨ના  રાવ 

ક્રમાાંક સીઓલઓસ-૧૦૨૦૦૨-૨૮૮૫-સ.૩ેી મીેલ સચૂનાુસુાર ક્રાઇસીસ મેનેિમેનટ ગ સપની રચના 

કરવામાાં આવેલ ેે. અને સદરહુાં ગ સપના સભ્યોની સમયાાંતરે બે ક યોજી હુકમો અને કામગીરી કરાે. 
 

 જીલ્લા કક્ષાની કુદરતી આપત્તિ ત્તનવાર  સત્તમત્તત : 
 ડાાંગ જીલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે ડીઝાસ્ટ્ટર મેનેિમેનટ ાાખા ધ્વારા આપત્તિ ્રતસાંગે િરૂપરી તાયારી 

માટે બચાવ કામગીરી માટે રાહત કામગીરી માટે તેા પનુિઃવસનની કામગીરી માટેની રચના ત્તનયાંત્ર  

કરવા તેા તેના ઉપર દેખરેખ રાખવા અને િરૂપરી પગલાાં લેવા માટે કામગીરી કરાે. અને રાિય 

સરકારના મહસેલૂ ત્તવાાગ તરફેી મીતી સચુના ્રતમા ે કામગીરી બજાવાે. જીલ્લા કક્ષાની કુદરતી 

આપત્તિ અને ત્તનવાર  સત્તમત્તત નીચે મિુબના સભ્યોની બનેલી રહાેે. 

 

૧. કલેકટરશ્રી, ડાાંગ  અધ્યક્ષ 

૨. જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૩. જીલ્લા પોલીસ અત્તધક્ષકશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૪. ્રતાાંત અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૫. અત્તધક જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૬. ત્તસત્તવલ સિનશ્રી, ત્તસત્તવલ હોસ્સ્ટ્પટલ, આહવા-ડાાંગ  સભ્ય 

૭. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, માગવ અને મકાન ત્તવાાગ, ડાાંગ સભ્ય 

૮. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, પાંચાયત માગવ અને મકાન ત્તવાાગ, ડાાંગ  સભ્ય 

૯. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, પાંચાયત ત્તસિંચાઇ ત્તવાાગ, ડાાંગ  સભ્ય 

૧૦. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી,પા ી પરુવ ા અને ગટરવ્યવસ્ટ્ેા બોડવ , ડાાંગ  સભ્ય 
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૧૧. કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, સાંચાલન અને ત્તનાાગ ત્તવાાગ, નવસારી  સભ્ય 

૧૨. જીલ્લા ખેતીવાડી અત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૧૩. મદદનીા પશપુાલન ત્તનયામકશ્રી, ડાાંગ જીલ્લા પાંચાયત, આહવા  સભ્ય 

૧૪. જીલ્લા ત્તાક્ષ ાત્તધકારીશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૧૫. જીલ્લા ્રતાેત્તમક ત્તાક્ષ ાત્તધકારીશ્રી, જી. પાં., આહવા – ડાાંગ  સભ્ય 

૧૬. ડેપો મેનેિરશ્રી, ઓસ.ટી., આહવા-ડાાંગ  સભ્ય 

૧૭. ઓસ.ડી.ઓ.ટી.શ્રી, આહવા-ડાાંગ  સભ્ય 

૧૮. સહાયક માશહતી ત્તનયામકશ્રી, ડાાંગ  સભ્ય 

૧૯. ત્તનવાસી અધીક કલેકટરશ્રી, ડાાંગ સભ્ય – સભચવ 

 

 ડાાંગ જીલ્લા મયુય મેક આહવા ખાતે જીલ્લા કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષપ ા હ ેી જીલ્લા કક્ષાઓ 

સ્ટ્ેાયી સત્તમત્તત કામગીરી બજાવાે. ે  આપત્તિને લગતી તમામ કાયવવાહી કરાે. પરુ, વાવાઝોડુાં અને 

અનય આપત્તિ વેીા આ સત્તમત્તત ચોમાસા પવેૂ અને સલટેમ્બર માસમાાં અચકુ મીાે. વાવાઝોડા પરુની 

આગાહી મીતા િ સત્તમત્તતની બે ક તરત મીાે. વાવાઝોડા ગેગેની પશરસ્સ્ટ્ેત્તત સજાવતા તેા તે ચાુ ુ

રહતેા ઉપરોકત સત્તમત્તત દરરોિ પશરસ્સ્ટ્ેત્તત બાબતે દેખરેખ રાખવા અને તે ગેગે િરૂપરી માગવદાવન 

કાયવવાહી હુકમો બહાર પાડાે. 

 ઉપરોકત દરેક ખાતાના વડાઓ ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટરશ્રીને કામગીરીમાાં દેખરેખ રાખવા માટે 

સીનીયર અત્તધકારીશ્રી લાયઝન અત્તધકારી તરીકે ત્તનમણ ૂાંક કરવાની રહાેે. આ અત્તધકારીઓઓ તેમના 

તાબાના અત્તધકારીઓને કુદરતી આપત્તિ અગાઉ આપત્તિ બાબતે તેા આપત્તિ બાદ તેમની ફરિો 

કામગીરી સાંબાંધે િરૂપરી સચૂનાઓ આપવાની રહાેે. લાયઝન અત્તધકારીઓઓ ત્તનવાસી અત્તધક 

કલેકટરશ્રીના સતત સાંપકવમાાં રહવે ુાં િરૂપરી માશહતી તેા આંકડાકીય બાબતોને લગતી ત્તવગતો ઝડપેી 

રાિય સરકારની પહોંચાડવા માટે ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટરશ્રીને આપવાની રહાેે. 
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જિલ્ લા આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સત્તમત્તત (District Disaster Manegement Committie) 
ક્રમ હોદો આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે 

કાયો /કાયવદી  

સહાય કરતા સભ્ યો /સાંગ નો  

૧ કલેટર સાંકલન અને આયોિન  જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી, જીલ્ લા 
પોલીસ અત્તધક્ષક, અત્તધક જીલ્ લા 
કલેકટર, મામલતદાર 

ર અત્તધક જીલ્ લા કલેકટર વહીવટી અને ્રતોટોકોલ  જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી, જીલ્ લા 
પોલીસ અત્તધક્ષક, અત્તધક જીલ્ લા 
કલેકટર, મામલતદાર 

૩ અત્તધક જીલ્ લા કલેકટર ુકુસાન આકાર ી /મોિ ી  નાયબ જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી, 
કાયવપાલક કિનેર )મા.મ .રાિય 
અને પાંચાયત(  

૪ નાયબ કલેકટર ચેતવ ી નાયબ કલેકટર, મામલતદાર-
ડીઝાસ્ટ્ ટર , ડે .મામલતદાર-ત્તનયાંત્ર  
કક્ષ 

પ ડે .કલેકટર , નાગરીક 
સાંરક્ષ  

ાોધ અને બચાવ મામલતદાર, તાુકુા ત્તવકાસ 
અત્તધકારી, પોલીસ, કાયવપાલક 
કિનેર, અસ્્નાામક દી -ડાાંગ , 
આરો્ ય ત્તવાાગ, હોમગાડવ , 
ઓસઆરપીઓફ -ડાાંગ  

૬ નાયબ કલેકટર સાંચાર વ્ યવસ્ટ્ ે ા ડે .મામલતદાર , મોબાકલ ઓપરેટર, 
ટીવી રેડીયો, બાંદર કચેરી, પોલીસ, 
વન 

૭ જીલ્ લા માશહતી અત્તધકારી માઘ યમ ટીવી, પત્રકારો, બીન સરકારી 
સાંગ નો 

૮ જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકારી સહાયક તાંત્ર )લોજીસ્ટ્ ટીક(  આરટીઓ, જીલ્ લા પરુવ ા 
અત્તધકારી, ખાનગી અને જાહરે કે્ષત્રો, 
મામલતદાર, મામલતદાર પરુવ ા 

૯ જીલ્ લા પોલીસ અત્તધક્ષક કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા નાયબ પોલીસ અત્તધક્ષક, ગસહ રક્ષક 
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દી સેનાપતી, બીન સરકારી 
સાંગ ન, અધવલશ્ કરી દી અને 
સાસ્ટ્ ત્ર દી 

૧૦ કાયવપાલક કિનેર 
)મા.મ).રાિય(  

જાહરે બાાંધકામ ત્તસિંચાક કાયવપાલક કિનેર, પા ી 
પરુવ ા બોડવ , નગરપાલીકાઓ, 
પાંચાયત, પોલીસ, ગસહ રક્ષક દી 

૧૧ જીલ્ લા ્રતાેમીક અને 
માઘ યમીક ત્તાક્ષ  
અત્તધકારી 

આશ્રય ાાીાના આચાયવ, ત્તાક્ષકો, ્રતાેમીક 
આરો્ ય  કેન રો, રાિય પરીવહન, 
માગવ પરીવહન કચેરી, મામલતદાર, 
તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારી 

૧ર કાયવપાલક કિનેર 
ગુ .પા.પુ .અને ગ.વ્ ય.બોડવ 
અને કાયવપાલક કિનેર 
વોટરવકવસ ડાાંગ 

પા ી પરુવ ો નાયબ કાયવપાલક કિનેર, તલાટી, 
મામલતદાર, તાુકુા ત્તવકાસ 
અત્તધકારી, આરો્ ય,  

૧૩ જીલ્ લા ત્તવકાસ અત્તધકાર /
જીલ્ લા પરુવ ા અત્તધકારી  

ખોરાક અને રાહત પરુવ ો સબડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્ રેટ, બીન 
સરકારી સાંગ નો, પા ી પરુવ ો, 
આરો્ ય, ડીઆરડીઓ, નગરપાલીકા 

૧૪ અત્તધક્ષક કિનેર વીિીી કાયવપાલક કિનેર, નાયબ 
કાયવપાલક કિનેર, ટેકનીકલ  

૧પ સીડીઓચઓ જાહરે આરો્ ય  અને 
સ્ટ્ વરેતા 

સતુ્ત્રતન ટેન ટ સીવીલ હોસ્ટ્ પીટલ -ડાાંગ , 
્રતાેમીક આરો્ ય કેન રો, સીઓચસી, 
નગરપાલીકા, રેડક્રોસ, બીન 
સરકારી સાંગ નો, ડોકટરો, તાુકુા 
ત્તવકાસ અત્તધકારી, મામલતદાર 

૧૬ નાયબ ત્તનયામક 
પશસુાંવધવન 

પશ ુઆરો્ ય  અને કલ્ યાન વેટનરી કન સ્ટ્ પેકટર, બીન સરકારી 
સાંગ નો 

 

 

 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       49 
 

 ડીસ્ટ્ રીકટ કમરિન સી ઓપરેાન સેન ટરની વ્ યવસ્ટ્ ે ા 
                    આપતી ેાય ત્ યારે ગિુરાત રાિય માાં ટટના ત્તનયાંત્ર  પઘ ધતી અુુુ સસાર 

આપતીના ્રતત્તતાાવુુાં આયોિન કરવામાાં આવાે.ટટના ત્તનયાંત્ર  તાંત્રમાાં તેુ ુમહત્ વ ઓટલા માટે ેે કે 

ત્તનયાંત્ર  ઐકયતા, ઉદેશ્ યોની સ્ટ્ પસ્ટ્ ટતા અને કાયવક્ષમ સાધન સાંપતીના ઉપયોગ ે વા તેના મીુભતૂ તત્ વો 

કોક પ  ્રતકારની આપતીના અસકારક ્રતત્તતાાવ  માટે સામાન ય ેે. આપતી ્રતત્તતાાવ જીલ્ લા 

કલેકટરના આદેા અને ત્તનયાંત્ર  હ ેી જીલ્ લા આકસ્ટ્ મીકતા કામગીરી કેન ર ને અુસુરે ેે. હાલમાાં 

જિલ્ લામાાં ડીઝાસ્ટ્ ટર / પરુ માટેનો સ્ટ્ ટાફ જિલ્ લા સેવા સદનના પત્તશ્ ચમ શદાામાાં કમરિન સી ઓપરેાન 

સેન ટર આવેલ ેે. ડીઝાસ્ટ્ ટર / પરુ માટેનો સ્ટ્ ટાફ ક.ઓ.સી.માાં બેસે ેે. અને ચોમાસાની ઋૃમુાાં કાંરોલરૂપની 

ડયટુી માટે અલગેી હુકમો કરવામાાં આવે ેે અને આ ડયટુી સ્ટ્ ટાફને સમયાાંતરે કઓસી મેનેિમેન ટની 

તાલીમ પ  આપવામાાં આવે ેે. ચોમાસાની સીિનમાાં તાુકુા સ્ટ્ તરે દરેક મામલતદારની ઓફીસમાાં 

ચોમાસા પરુતા કાંરોલરૂપમ ચાુ ુકરવામાાં આવે ેે. અને તેની જા કારી જીલ્ લાના મયુ ય મેક ેી કરી 

દેવામાાં આવે ેે. 
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            કમરિન સીમાાં પવૂવ અને બાદમાાં ્રતત્તતાાવ કરવો િરૂપરી ેે. ્રતત્તતાાવ કરવાના આયોિન માટે 

 ોસ Incident Responce System (IRS) તાયાર કરવી િરૂપરી ેે. ત્તવત્તવધ સાંસ્ટ્ ે ા, ત્તવાાગો, સાેે સાંકલન, 

માીખાગત અને ભબનમાીખાગત કાયો વગેરે નકકી કરવામાાં પવૂવતાયારી ઉપયોગી ેે. (IRS) માાં 

પવૂવચેતવ ી, ાોધ અને બચાવ, માનવીય મદદ, ્રતાેમીક સારવાર, રાહત, હગેામી આવાસ, પા ી અને 

સ્ટ્ વરેતા, કાયદો અને  વ્ યવસ્ટ્ ે ા, પશ ુ સાંાાી, ફરીયાદ ત્તનવાર , પનુિઃસ્ટ્ ે ાપન અને પનુિઃત્તનમાવ  

અગત્ યની બાબતો ેે. 
 

 

 

                ટ ીવાર ઓવુાં બને કે આપતી ગેગેનો સાંદેાો અને ચેતવ ી ગેતશરયાી િ્ યાઓ રહલેા 

લોકો સધુી સમયસર પહોંચાડી ાકાતો નેી. અમકુવાર આપતી પહલેા અન દરત્તમયાન અફવાઓના 

કાર ે પહોંચતી માશહતી લાકોમાાં ગારાટ અને ગેરસમિ ફેલાવે ેે. તેેી યો્ ય સમયે, સ્ટ્ પષ્ ટ, યો્ ય 

સમહુને ચેતવ ી સાંદેા પહોંચાડવાેી આપતીની અસરો ઓેી કરી ાકાય ેે. ત્તવશ્ વાસપાત્ર માશહતી 

સમયસર પહોંચાડવા માટે IRS મહત્ વની ેે. 

 
 

કાયવના ્રતકાર પરુ વાવાઝોડુાં સનુામી 
હાલની પવૂવ ચેતવ ીની 
વ્ યવસ્ટ્ ે ા 

ત્તસિંચાક ત્તવાાગ /ડમે 
ઓેોરીટી/હવામાન 
ખાૃ ુ

 

કલેકટરશ્રી 
 

મામલતદારશ્રી /ટી.ડી.ઓ  
 

ગામો 
 
 

હવામાન ખાૃ ુ
 

કલેકટરશ્રી 
 

મામલતદારશ્રી /ટી.ડી.ઓ  
 

ગામો 

હવામાન ખાૃ ુ
 

કલેકટરશ્રી 
 

મામલતદારશ્રી /ટી.ડી.ઓ  
 

ગામો 

    

 

 
પવૂવ ચેતવ ી વ્યસવસ્ટ્ેા  (EWS)  અને આપતી બાદની સચુનાઓ 

પવૂવ ચેતવ ી કાયવયોિના 
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િવાબદાર ત્તવાાગ  

મહસેલુ /પાંચાયત  મહસેલુ /પાંચાયત  મહસેલુ /પાંચાયત  

તાલીમબઘ ધ ઓપરેટરોની  
ઉપલત્તબ્ ધ 

હા હા ના 

આવરી લીધેલ ગામો ે -તે સાંકટ સાંાત્તવત ગામો  

ચેતવ ી અને સાંદેાા ન 
પહોંચતા હોય અેવા 
પહોંચાડવા માુકેલ હોય 
તેવા ગામો /વસાહત  

   

 

સમયમયાવદામાાં ચેતવ ીના 
સાંદેાા પહોંચવા માટેના 
િરૂપરી પગલાઓ. 
( ઉ .દા .તરીકે ઘ વની 
સાંદેાને કાયવરત બનાવવા 
( 

 

ઘ વની સાંદેાને કાયવરત 

બનાવવા   /વાયરલેસ 

સાંદેા આપવા 

 

ઘ વની સાંદેાને કાયવરત 
બનાવવા   /વાયરલેસ 

સાંદેા આપવા 

 

ઘ વની સાંદેાને કાયવરત 
બનાવવા   /વાયરલેસ 

સાંદેા આપવા 

 

 આપતી બાદની સચુનાઓ 

સાંકટના 
્રતકાર 

પરુ વાવાઝોડુ ભકૂાંપ કેત્તમકલ 
અનેઔદ્યોભગક 
દુટવટનાઓ 

સનુામી 

આપત્તત  
દરમ્ યાન 
અને 
બાદની 
સચૂનાઓ  

તરતા આવડૃુાં 
હોય તો ડબૂતાને 
બચાવવાાં. 
ઉંડા અજાણ્ યા 
પા ીમાાં ્રતવેાવુાં 
નહી. 
પરૂના પા ી 
ઓસરી ગયા 
બાદ નદીના 
કાાં ાીા 
ત્તવસ્ટ્ તારમાાં િવુાં 

પા ીના સ્ટ્ ત્રોતેી 
દુર ચાલ્ યા િવુાં 
તેા ઝાડ કે 
ેાાંાલાઓ પાસે 
ઉાા ન રહવે ુાં 
ટરની બહાર 
નીકીવુાં નહીં. 
વીિ ્રતવાહ તેા 
ગેસ કનેકાન 
બાંધ કરી દેવા. 
ટરના તમામ 

ભકૂાંપ પેીના 
સામાન ય 
આંચકાઓેી 
ગારાવુાં નશહ. 
રેશડયો,ટી .વી .કે 

અન ય માઘ યમોેી 
સરકારી જાહરેાતો 
સાાંાીવી.  
ખોટી દોડાદોડી 
કરવી નશહ, અને 
ક ેડ /અગાસી 

િો વાતાવર માાં 
ઝેરી વાય ુફેલાયા 
હોવાુુાં િ ાય 
તો સ ્રતેમ 
 લુ્ લા ત્તવસ્ટ્ તારમાાં 
આવી િવુાં. 
ે  શદાામાાં પવન 
વહી રહયો હોય 
તેની ત્તવરુઘ ધ 
શદાામાાં ઝડપેી 
નીકીી કોક 

પા ીના સ્ટ્ ત્રોતેી 
દુર ચાલ્ યા િવુાં 
તેા ઝાડ કે 
ેાાંાલાઓ પાસે 
ઉાા ન રહવે ુાં 
ટરની બહાર 
નીકીવુાં નહીં. 
વીિ ્રતવાહ તેા 
ગેસ કનેકાન 
બાંધ કરી દેવા. 
ટરના તમામ 
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નહી. 
કલોરીનયકુત 
પા ી પીવુાં. 
પા ી ઉકાીીને 
પીવુાં - સાંરભક્ષત 
ખોરાક િ ખાવો.  
ગાંદા ારાયેલા 
પા ીમાાં દવાનો 
ાેંટકાવ કરવો. 
રાહત સવે 
ટુકડીઓને 
ુકુાાનની સાચી 
ત્તવગતો આપી 
સહકાર આપવો. 
રાહત સામગ્રીના 
યો્ ય ત્તવતર  
માટે સ્ટ્ ે ાત્તનક 
સત્તમત્તત  /સ્ટ્ વયાં 
સેવક ટુકડીઓ 

પાડી આવશ્ યકતા 
મિુબ વ્ યવત્તસ્ટ્ ેત 

ત્તવતર  કરવુાં.  
ાયિનક - 
ુકુાાન પામેલ 
મકાનમાાં ્રતવેા 
કરવ નહી 

બારી બાર ા 
બાંધ કરી દેવા. 

ઉપર ઉાા રહવે ુાં 
નશહ.  
કજાઓ માટે 
્રતાેત્તમક સારવાર 
મેીવો અને 
અન યોને મદદ 
કરો. 
અસરુભક્ષત 
લાગતાાં મકાનોમાાં 
્રતવેાવુાં નશહ. 
પા ી,વીિીી 
અને ગેસ બાંધ 
કરી દો. 
 
 

સરુભક્ષત સ્ટ્ ે ીે 
િવુાં. 
ગેસ લીકેિની 
જા  ેાય કે 
ૃરુાંત િ જા  
કરો. 
સામાન કરતા 
ત્રવનને મહત્ વ 
આપી પોતાની 
ત્રદાંગી બચાવવી. 
મોં પર ાીનો 
રૂપમાલ બાાંધવો. 
ફસાયેલા 
મા સોની 
કામગીરી , કજા 
પામેલાઓને 
હોત્તસ્ટ્ પટલ 
પહોંચાડવા. 
ભબનિરૂપરી 
વ્ યશકતઓને 
અસરગ્રસ્ટ્ ત 
ત્તવસ્ટ્ તારમાાં િતાાં 
રોકવા. 
અફવાઓ ્રતત્ યે 
ઘ યાન ન 
આપાો /અફવા 
ફેલાવાો નશહ.  
અકસ્ટ્ માત પામેલ 
તેલ કે ગેસના 
ટેન ડરો પાસે ાેગા 
ેવુાં નશહ તેા 
ધમુ્રપાન કરવુાં 

બારી બાર ા 
બાંધ કરી દેવા. 
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નશહ. 
કટોકટી /હોનારત 
પરુી ેયાની પ ૂવ 
જા કારી મીે 

)સબ સલામતુુાં 
સાયરન વાગે (
પેી િ પોતાનાાં 
રોજિિંદા 
કામકાિમાાં પાેા 
વીો.   

 

 

 

 

 

              િયારે આપત્તત આવે ત્ યારે પરુતી સાધન સામગ્રી ,યાંત્રો, સાધનો ન હોય તો લોકોની 

િરૂપરીયાતને પહોંચી વીવામાાં ગેતરાય આવે ેે. આગોતરી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવાેી મશુ્ કેલીને મહદગેાે 

ત્તનવારી ાકાય ેે. યો્ ય રીતે “ સ્ટ્ ટોક પાકલ” કરવાેી ત્ વરીત મદદ કરવામાાં  સરીતા રહ ેેે. 

આગોતરી વ્ યવસ્ટ્ ે ા માટે મહત્ વનાાંચાર પગલાાં ેે. 

 ત્તવસ્ટ્ તાર અને સાંકટ અુસુાર િરૂપરી સામગ્રીની સભૂચ તાયાર કરવી આ માટે ત્તવસ્ટ્ તારના લોકોની 

ત્તનિઃસહાયતા, વપરાા અને સાંસ્ટ્ કસત્તતને ઘ યાને લેવા િોકઓ. 

 ે  સાધન સામગ્રી ઓક ી કરવાની ેે તેની ગ ુવતા અને માનાાંક ઘ યાને લેવા િોકઓ ે ેી 

ગ ુવતાવાીી સામગ્રી ઓકત્રીત ેાય. 

 આવી સાધન- સામગ્રી પહોંચાડી ાકે તેવા ત્તવકે્રતા અનેશ્રોત નકકી કરવા િોકઓ. 

 આગોતરી વ્ યવસ્ટ્ ે ાની સાધન સામગ્રીનાાં ગોડાઉન, સલ લાયસવુુાં નેટવકવ તાયાર રાખવુાં ે ેી 

સત્ વરે સેવા આપી ાકાય. 

 જિલ્ લામાાં જિલ્ લા મેકે અને જુદા જુદા કલસ્ટ્ ટર સ્ટ્ તરે આવી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરી ાકાય . પાંચાયત સ્ટ્ તરે 

પ  આવી વ્ યવસ્ટ્ ે ા ેાય તે માટે ્રતયાસ કરવા િોકઓ. 

  

આગોતરી વ્ યવસ્ટ્ ે ા 
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                   ત્તવકાસલક્ષી કાયવક્રમોમાાં મચચ ની કામગીરી સાાંકીી લેવાેી જાનમાલનાાં ુકુાાનને 

ઓટાાં કરવામાાં મદદ ેક ાકે. આ ઉપરાાંત જીવનત્તનવાવહની કામગીરી મિબતૂ કરવામાાં, તાલીમો અને 

ક્ષમતાવધવન  ધ્વારા આપત્તતઓુુાં િોખમ ઓટાાં કરવામાાં સહયોગ મેીવી ાકાય. 

રાષ્ રીય અને રાિયની ત્તવત્તવધ ત્તવકાસલક્ષી યોિનાઓ સમદુાયનો સામાજીક-આત્તેિક ત્તવકાસ કરવામાાં 

મદદરૂપપ ેક ાકે આવી યોિનાઓ ટ ી બધી ના ાાંકીય સહયોગ ધ્વારા ટ ાાં લોકો ને આવરી લક 

ાકાય તેેી  મચચ  ને મયુ ય પાંવાહમાાં લાવવાેી ત્તવકાસની યોિનાઓ ધ્વારા સલામતી , િોખમઅને 

ત્તનવાર માાં યોગદાન મીી ાકે. 

 

 રાષ્ રીય અને રાિયની યોિનાઓને સાાંકીી લેવા માટે નીચે મિુબ ્રતયાસ ેક ાકે. 
(ત્તવકાસ યોિનાઓમાાં આપત્તત િોખમ ટટાડાને સાાંકીી લેવાની  ાકયતાઓ) 

ત્તવાાગ/ રાષ્ રીય અને રાિયની યોિનાઓ કાયવ પગલાઓ (સાંાત્તવત) 

આવાસ અને જાહરે ત્તનમાવ  

 કન દીરા આવાસ યોિના 

 સરદાર આવાસ યોિના અને અન ય 

આવાસ લક્ષી કાયવક્રમો 

 સલામતી ઓડીટ, લોકત્તાક્ષ  અને જાગસત્તત 

માટે ટેકનોલોજીના ત્તનદાવનો તાયાર કરવા 

 કશડયા કરીગરોને સલામત બાાંધકામ ગેગે 

્રતમાભ ત કરવા અને આ ગેગેના 

તાલીમકારોની  સાંપવક સભૂચ તાયાર કરવી 

 સાંકટ સાંાત્તવત ત્તવસ્ટ્ તારોમાાં સલામત 

બાાંધકામ ગેગેના નીત્તત ત્તનયમો ટડવા અને 

લાગ ૂકરવા. 

 બધા જાહરે ત્તનમાવ  અને આવાસ 

કાયવક્રમોમાાં ત્તવાેષોમ િરૂપરીયાતવાીા જૂેો 

માટે ખાસ બાાંધકામ સગવડ ઉાી કરવી. 

ત્તવકાસલક્ષી કાયવક્રમોમાાં DRR ની કામગીરીનો સમાવેા 
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પા ી અને સ્ટ્ વચ્ ે તા 

 રાષ્ રીય ગ્રામી  પેયિલ કાયવક્રમ . 

 સ્ટ્ વિલધારા, વાસ્ટ્ મો ્રતોે કટ 

 સપ ૂવ સ્ટ્ વચ્ ે તા અભાયાન 

 વરસાદી પા ી નો સાંગ્રહ 

 ભગૂાવ િી સાંચય અને સાંગ્રહ 

 પરુ રક્ષક શદવાલો, આડાાપાીાુુાં બાાંધકામ 

વગેરે 

રોિગાર અને કુદરતી સાંસાધનોુુાં વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 

 ્રતધાનમાંત્રી ગ્રામોદ્યોગ યોિના 

 મહાત્ મા ગાાંધી રાષ્ રીય ગ્રામી  રોિગાર 

ગેરાંટી યોિના 

 સાંકભલતિીસ્ટ્ ત્રાવ ત્તવકાસ કાયવક્રમ. 

 મનરેગા તેા સાંકભલત િીસ્ટ્ ત્રાવ ત્તવકાસ 

કાયવક્રમ હ ેી પરુ ત્તનયાંત્ર  , દુષ્ કાી 

ત્તનયાંત્ર  

 વ સક્ષારોપ  ધ્વારા િમીનસધુાર ાાં, જૂના 

પરાંપરાત પા ીના સ્ટ્ ત્રોતોને પનુિઃજીવીત 

કરવાાં. 

 વરસાદી પા ીના સાંગ્રહ ે વાાં કામોને 

્રતાેત્તમકતા આપવીં 

આરો્ ય 

 રાષ્ રીય ગ્રામી , સ્ટ્ વાસ્ટ્ થ ય ત્તમાન, 

કામના બદલામાાં અનાિ 

 રાષ્ રીય અન ન સરુક્ષા ત્તમાન, ક્ષ્ડટ 

ઓમ્ બ્ યલુન સ સેવા, રાિય ઓકડસ 

ત્તનયાંત્ર  કાયવક્રમ. 
 

 આપત્તત ગેગે કમરિન સી લ લાન તાયાર 

કરવા અને હોસ્ટ્ પીટલોમાાં  મોકડ્રીલ કરાવવા 

 અરો્ ય અને અન ન સરુક્ષા યોિના હ ેી 

ચાલતી ્રતવ સત્તતઓુુાં સમદુાય  ધ્વારા 

દેખરેખ કરાવવી. 

 

 

 

 

 

 

 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       56 
 

 
 

                આપત્તતઓના સાંાત્તવત િોખમુુાં હસ્ટ્ તાાંતર  કરવા માટે વીમા યોિનાઓની ભતૂ્તમકા 

મહત્ વની ેે. ેેલ્ લાાં દાયકામાાં કુદરતી અને અન ય આપત્તતઓ સામે જાન-માલના રક્ષ  માટેની ત્તવત્તવધ 

વીમા યોિનાઓનો ્રતચાર-્રતસાર વઘ યો ેે.જાન-માલ,ત્તમલ્ કત, સ્ટ્ વાસ્ટ્ થ ય, મજૂરકલ્ યા  ગેગેની ત્તવત્તવધ 

સરકારી સહાયવાીી વીમા યોિનાઓનો ્રતસાર ેયો ેે. આવી યોિનાઓ મયુ ્ ત્ વે વ્ યશકત , કુટુાંબ અને 

ત્તમલ્ કતને લગતી હોય ેે. તમો. નાાં આયોિનમાાં આવી ત્તવત્તધ યોિનાઓને સાાંકીી લક સમદુાય આવી 

યોિનાઓને જા ે અને ઉપયોગ કરે તે માટે ્રતયત્ નો કરવા િોકઓ. 

ખાસ કરીને સરકાર ્રતયોજીત વીમા યોિનાઓ ત્તવાે સમદુાય જા ે અને િોડાય તેવા ્રતયાસો કરી 

ાકાય.જાગસત્તત અને ક્ષમતાવધવનમાાં પ  આવી માહસત્તત આપી ાકાય. 
 

 
 

                આપત્તતના અત્તધત્તનયમ મિુબ દરેક ત્તવાાગ પોતાની ્રતવ સત્તત ગેગે આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન 

લ લાન બનાવવાના હોય ેે. ે ુુાં  તમોહ  સાેે સાંકલન કરવુાં  આ ઉપરાાંત તાુકુામાાં આવેલ ત્તવત્તવધ 

ાવન સ્ટ્ ે ી િયાાં ટ ી સાંય યામાાં લોકો ાેગા ેતા હોય અને સાંકટની સાંાાવના હોય તેના અલગેી 

સલામતી ઓડીટ અને આયોિન ેાય તે િરૂપરી ેે. આવા સ્ટ્ ે ીો નીચે મિુબ હોક ાકે. 

(તાુકુા કક્ષાના તમામ ત્તવાાગો ધ્વારા તાુકુા આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન  સત્તમત્તતનાાં સાંકલનેી લ લાન 

બનાવવાના રહાેે. ે માાં ઉપામન (મીટીગેાન) પવૂવતાયારી અને ્રતત્તતાાવનો સમાવેા કરવાનો રહાેે.  
 

 

  

િોખમુ ુહસ્ટ્ તાાંતર  

સાંસ્ટ્ ે ાગત આયોિનો 
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               અસરકારક ્રતત્તતાાવ માટે Incident Responce System ની સ્ટ્ પષ્ ટ િવાબદારી સાેેની 

રચના િરૂપરી ેે. દરેક કાયવદીના કમાન ડરને ચોકકસ ્રતકારની તાલીમ આપી સિિ કરવા િોકઓ. 

જીલ્ લા સ્ટ્ તરના કન સીડન ટ કમાન ડરે (કલેકટર) ે તે ટાસ્ટ્ કફોસવના કમાન ડરને આપત્તત સમયે અસરકારક 

્રતત્તતાાવ માટે ત્તનયત SOP મિુબ કાયવવાહી કરવા સચૂના આપવી . આપત્તત દરમ્ યાન દરેક ટાસ્ટ્ કફોસવના 

વડા કન સીડન ટ કમાન ડરને રીપોટ કરે અને સાંકભલત આયોિન ્રતમા ે કામગીરી કરે અને સાંકભલત 

આયોિન  ્રતમા ે કામગીરી કરે તે કચ્ ે નીય ેે. 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કાયવત્તવશેષદળ સકુાનીઓ 
 

વ્ યકિકિગિ કાયવદળ ત્તનયાંત્રિ કક્ષ 

વ્ યકિકિગિ િાલકુા ત્તનયાંત્રિ કક્ષ 

જુદા જુદા િાલકુા/ગામો ખાિ ેકામ કરિા વ્ યકિકિગિ 

કાયવત્તવશેષદળ ટુકડીના િભ યો 

જીલ્ લા ત્તનયાંત્રિ 

કક્ષ 

કાયવદળ ત્તનયાંત્રિ 
કક્ષ 

િાલકુા ત્તનયાંત્રિ 
કક્ષ 

ઈન્ િીડન્ ટ કમાન્ ડર 

આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન દરમ્ યાન સાંચાર વ્ યવસ્ટ્ ે ા તાંત્ર ફલો ચાટવ 
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અ.
નાં. 

કાયવદી નેૃ સત્ વ લેનાર અત્તધકારીશ્રી સહયોગી સભ્ યોઅને ત્તવાાગો 

૧ સાંકલન અને 
આયોિન 

જીલ્ લા કલેકટર જીલ્ લાની તમામ કચેરીના જીલ્ લા 
કક્ષાના વડાાં 

૨ પવૂવચેતવ ી,સાંદેાા 
વ્ યવહાર અને સ્ટ્ ે ી 
ખાલી કરાવવા 

ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટર o વાયરલેા 
o વાયરલેા ઓપરેટસવ )પોલીસ , 
ફાયર ભિગેડ, ફોરેસ્ટ્ ટા( 

o હમે આપરેટસવ કલબના સભ્ યો 
o મોબાકલ આપરેટસવ 
o રેડીયો -આકાસવા ી  
o દૂરદાવન 
o કેબલ આપરેટસવ 
o સી્નલ રજીસ્ટ્ ટર 
o ઓસઆરપી 
o અન ય કેરોલરૂપમનાાં કન ચાિ 
o જીસ્ટ્ વાન કન ચાિ 
o મેનેિર બી .ઓસ.ઓન.ઓલ.  

૩ ાોધ અને બચાવ ડે .કલેકટ )લાયઝન 
ઓફીસર(  

o ફાયર ભિગેડ. 
o પોલીસ 
o સબ ઝોનલ ઓફીસર 
o ઓસ .આર.પી.ઓફ  
o હોમગાડવ 
o NSS-NCC કમાન ડન ટ 
o નેહરૂપ યવુા કેન રના વોલીયેન ટર 
o સ્ટ્ વીમવસ ઓસોાીઓાન 
o ખાનગી સીકયરુીટી ઓિન સી 
વગેરે. 

ટાસ્ટ્ કફોસવની યાદી 
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૪ ુકુલાન આકાર ી, 
સવે અને 
દસ્ટ્ તાવેજીકર  

ડે .કલેકટર )લાયઝન 
ઓફીસર(  

જીલ્ લાની તમામ કચેરીનાાં જીલ્ લા 
કક્ષાના વડા 

પ રાહત  ત્તાભબર 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન )હાંગામી 
આવાસો, ખોરાક, 
પા ી, વીિીી, 
આરો્ ય ( 

મયુ ય જીલ્ લા આરો્ ય 
અત્તધકારી, કાયવ પાલક 
કિનેર મા .મ .

રાિય/પાંચાયત , કાયવ 
પાલક કિનેર 
ઓમ .જી.વી.સી.ઓલ , કાયવ 
પાલક કિનેર પા ી 
પરુવ ા, જીલ્ લા પરુવ ા 

o જીલ્ લા આરા્ ય અત્તધકારી અને 
તબીબી સેવાઓ. 

o તબીબી અત્તધક્ષક, ત્તસત્તવલ 
હોસ્ટ્ પીટલ 

o મેડીકલ ઓફીસર 
o ખાનગી હોસ્ટ્ પીટલ સાંચાલક 
o બ્ લડ બેંક 
o રેડક્રોસ 
o રાટરી કલબ, લાયન સ કલબ 
o કત્તન ડયન મેડીકલ 
ઓાોસીયેાન 

o વાહન વ્ યવહાર અત્તધકારી 
o પોલીસ 
o ફાયર ભિગેડ 
o હોમગાડવ 
o જીલ્ લા ત્તાક્ષ ાત્તધકારી 
o જીલ્ લા ્રતાેમી ત્તાક્ષ ાત્તધકારી 
o ાાીા સાંચાલક માંડી 
o ત્તવાાગીય ત્તનયામકશ્રી  
ઓસ .ટી.  

૬ જાહરે આરો્ ય અને 
સ્ટ્ વરેતા  

જીલ્ લા આરો્ ય અત્તધકારી o બાાંધકામ ત્તવાાગ-
નગરપાલીકા 

o ાહરેી ત્તવકાસ સતામાંડી 
o રેન િ ફોરેસ્ટ્ ટ ઓફીસર 
o માગવ અને મકાન 
રાિય /પાંચાયત  
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o હોમગાડવ 
o ઓસ .આર.પી.ઓફ  
o ઓન .ઓ.ઓસ/ઓન.સી.સી  

૭ પશ ુ આરો્ ય અને 
કલ્ યાન  

નાયબ ત્તનયામક પશપુાલન સ્ટ્ વાશરેક સાંસ્ટ્ ે ાઓ  
 

૮ કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા જીલ્ લા પોલીસ અત્તધકક્ષક  નાયબ પોલીસસ અત્તધકક્ષક, ગસહ 
રક્ષક દી, સેનાપતી, બીન સરકારી 
સાંગ ન અને અધવલશ્ કરી દી 

 

 

 

 ટાસ્ટ્ ક ફોસવ-૧ સાંકલન અને આયોિન 

સમયપત્રક ્રતવ સત્તતઓ 

સામાન ય સમય DDMC ના સભ્ યો સાેે માસીર ત્તમટીંગ, આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનના મદુદાઓની 
ચચાવ, સમીક્ષા અને આયોિન 

સાંપકવ સરનામા સાંધારવા, સાંસાધનોને સભુચ સધુારવી, વ્ યહુાત્ મક આગોતરી 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાની દેખરેખ, કાયવ યોિનાની દેખરેખ 

લોજીસ્ટ્ ટીકિઃ સાંસાધનો સલ લાયર ાોધવા અનેતેને મેીવવા માટેની ્રતશક્રયા કરવી .
વહીવટી અને ના ાાંકીય માંજૂરી ઓ લેવી 
પોલીસદી સાેે સાંકલન, કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા માટે પી .ઓસ.આક , પી .આક 
અને હોમગાડસવ સાેે સાંકલન 

મીડીયા કો -ઓડીનેાન , માશહતીનો ્રતસારની વ્ યવસ્ટ્ ે ા,  દસ્ટ્ તાવેજીકર ની 
વ્ યવસ્ટ્ ે ા  . 
લોજીસ્ટ્ ટીકિઃ સાંસાધનો સલ લાયર ાોધવા અને તેને મેીવવા માટેની ્રતશક્રયા 
કરવી  .વહીવટી અને ના ાાંકીય માંજૂરી ઓ લેવી  

પોલીસદી સાેે સાંકલન, કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા માટે પી .ઓસ.આક , પી .આક 
અને હોમગાડસવ સાેે સાંકલન 

મીડીયા કો -ઓર ડીનેાન , માશહતીનો ્રતસારની વ્ યવસ્ટ્ ે ા,  દસ્ટ્ તાવેજીકર ની 
વ્ યવસ્ટ્ ે ા  . 

ટાસ્ટ્ કફોસવના કાયો 
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પવૂવ આપત્તત વ્ યસેાપન માટે કલસ્ટ્ ટરની િવાબદારીઓ  વહચચવી. 
ત્તવત્તવધ  ત્તવાાગો  અને  પોલીસદી સાેે  બે કો ,સાંકલન અને  કફ  .તાયાર 
કરવી.  

જિલ્ લા  સ્ટ્ તરની  રીસપોસન સ ટીમોને તાયાર રાખવી 
આરો્ ય અને  જીવન ત્તનવાવહ ે વી તાત્ કાભલક  અસર કરનારી સેવાઓની 
આગોતરી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી. 

દરત્તમયાન 
બાદમાાં 

SOS ્રતમા ે કામગીરીની દેખરેખ 

ત્તવાાગીય કામની સોંપ ી 
વી  .આક.પી.ની મલુાકાતની વ્ યવસ્ટ્ ે ા અને રાહત  વ્ યવસ્ટ્ ે ા  

રીકવરી લ લાન તાયાર કરવો અને કામગીરી કરવી 
રાહત કેમ્ પ અને અસરગ્રસ્ટ્ ત ત્તવસ્ટ્ તારોમાાં કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા  જાીવવા 

 

 ટાસ્ટ્ ક ફોસવ-ર  પવૂવચેતવ ી,સાંદેાા વ્ યવહાર અને સ્ટ્ ે ી ખાલી કરાવવા 
સમય પત્રક ્રતવ સત્તતઓ 

સામાન ય સમય 
 

લોકો સ્ટ્ પષ્ ટ સમજી ાકે તેવા અ વેટટન સાેે મોભખક કે કલેરોત્તનક પવૂવ 
ચેતવ ી ેેલ્ લા સ્ટ્ ે ી સધુી  પહોંચે તવી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી. 
પવૂવ ચેતવ ી ગામ સધુી પહોંચી ાકે તે માટે ગામ સાેે ફોનેી સાંપકવ  ાકે 
તેવી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી. 
તાલીમી અત્તધકારીઓ /સ્ટ્ વયાં સેવકો પવૂવચેતવ ીને લોકો સધુી પહોંચાડે તેવી 

વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી.  

સાંાત્તવત િોખમ, પવૂવ તાયારી  અને સાવચેતીના પગલાાં ગેગે લોક જાગસત્તત 
કરવી. 
કાયવદીો તાયાર કરવા, તાલીમો કરવી, સાધનો અને યાંત્રોની મરામત કરી 
તાયાર રાખવા, સહયોગી ઓિન સીઓની સભૂચ તાયાર કરવી અને સાંપકવમાાં  રહવે ુાં 
ાોધ બચાવ અને પવૂવ ચેતવ ી , સ્ટ્ ે ી ખાલી કરાવવા અને સાંદેાાવ્ યવહાર 
ગેગેત્તવત્તવધ શહતધારકો સાેે બે ક કરવી અને આયોિન અપડેટ કરવુાં 
રેસ્ટ્ કયસેુલ્ ટર  )બચાવ આવાસ  (નેઓીખવા અને રહ ેા ,ાોિન,સ ચાલય 
અને અન ય િરૂપરી વ્ યવસ્ટ્ ે ાઓ કરવી  ) .માનવ અને પશ ુબાંન ને માટે(  

૭૨  ેી ૪૮ મેીવેલી ચેતવ ી ચકાસવી અને સમિવી 
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કલાક   )
આપત્તતના ૩ 
શદવસ પહલેા( 

ગ્રામ પાંચાયત અને તાુકુા કક્ષાઓ કાયવરત સાંચાર અને ચેતવ ી વ્ યવસ્ટ્ ે ાની 
ચકાસ ી કરવી. 
સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસેડનાર ટીમને િરૂપરી યાંત્રો અને સાધનો સાેે ટટના સ્ટ્ ે ીે 
મોકલવા. 
સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસેડનાર ટીમને તાયાર કરી ત્તવત્તવધ કલસ્ટ્ ટર સ્ટ્ તરે મોકલી 
આપવા. 
ટીમ અને સમદુાય બાંને માટે વાહનોની વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી. 
અસરગ્રસ્ટ્ ત સમદુાય અને પશઓુ માટે સલામત રેસ્ટ્ કય ુ સેલ્ ટર અને િ્ યાઓ 
પસાંદ કરવી. 
સ્ટ્ ે ાત્તનક ત્તસ્ટ્ ે ત્તત ગેગે જીલ્ લા અને રાિયના જીલ્ લા કમરિન સી ઓપરેાન 
સેન ટરને જા  કરવી. 
ચેતવ ીઓના સાંદેાાઓ તાયાર કરવા. 
ેેલ્ લાાં સ્ટ્ ે ી સધુી સ્ટ્ ે ાત્તનક ાાષોમામાાં પવૂવ ચેતવ ી પહોંચાડવી  .મ ભખક રીતે 
ફોનેી, ટેભલત્તવઝનેી, રેશડયો, ન યઝૂ પેપરના માઘ યમનો ઉપયોગ કરવો 
વીિીીના આધાર ત્તવનાની વ્ યવસ્ટ્ ે ાઓનો ઉપયોગ પ  કરવો  )કેટલાાંક 
સમયના ત્તવરામ પેી ચેતવ ીઓને વરાંવાર પનુિઃ્રતસાશરત કરતાાં રહવે ુાં(  

ટેલીફોનેી સાંપકવ  સભૂચ અને કાયવદી ની  કફ  .અપડેટ ેેકે નહીં તેની ખાત્રી 
કરી લેવી. 
અન ય ટાસ્ટ્ કફોસવ સાેે સાંકલન કરવુાં  ).ાોધ અને બચાવ , જાહરે આરો્ ય, 
કાયદો અને વ્ યવસ્ટ્ ે ા અને પા ી પરૂવ ો ( 
સાત્તવત સાંકટ ત્તવાે જીલ્ લા અને રાિય સતાત્તધકારીઓને જા  કરવી. 
સ્ટ્ ે ાનીક સ્ટ્ તરની તાયારીઓની ચકાસ ી કરવી અને કન સીડન ટ કમાન ડર 
અત્તધકારીને જા  કરવી. 

૪૮ ેી  ૨૪ 
કલાક    )
આપત્તતના  ૨ 
શદવસ પહલેાાં 

તાુકુા સ્ટ્ તરે આફત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન કત્તમટી અને કમરિન સી રીસપોન સ મેનેિમેન ટ 
કત્તમટીઓ ત્તસ્ટ્ ે ત્તત પર ત્તનયાંત્ર  રાખવુાં 
પહલેાાં જાહરે કરેલા સતાવાર પવૂવ ચેતવ ીઓના સાંદેાાઓને આવતા  ૨૪  
કલાક માટે અપડેટ કરી િહરે કરતા રહવે ુાં 
પવૂવ ચેતવ ી પહોંચી ેે તેનો ્રતત્તતાાવ મેીવવો અને સ્ટ્ ે ાત્તનક પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તતની 
માહીત્તત મેીવવા માટે અત્તધકારીઓને તાશકદ કરવા. 
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સ્ટ્ ે ાત્તનક સ્ટ્ તરની તાયારીઓની ચકાસ ી કરવી અને કન સીડન ટ કમાન ડરને 
રીપોટવ  કરવો. 
િો લોકોને સલામત સ્ટ્ ે ીે લક િવાની િરૂપર હોય તો નોંધ લેવી. 
રેસ્ટ્ કય ુ સેલ્ ટર અને િોખમી િ્ યાઓઓ િરૂપરી સાધનોની વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી  

)બોટ , તરવાયા, ્રતેત્તમક સારવાર, બાીઆહાર, નસીંગ, પીવાુુાં પા ી, ખોરાક, 
ાોચાલય અને ટન કચરા ત્તનકાલની વ્ યવસ્ટ્ ે ા ( 
િોખમના સ્ટ્ ે ીે પહોંચવા માટેના વાકત્તલ્ પક રસ્ટ્ તા નકકી કરવા 
સ્ટ્ ે ાત્તનક સ્ટ્ તરની તાયારીઓની ચકાસ ી કરવી અને કન સીડન ટ કમાન ડરને 
રીપોટવ  કરવો. 
પવૂવ ચેતવ ી ખાસ ત્તનિઃસહાય સમહૂ  )માેીમાર , માલધારી, ગેતરીયાીમાાં 
રહતેા દભલત અને આશદવાસી  (સુાંધી પહોંચી ેે તેની ખાત્રી કરવી.  

૨૪ ેી ૧૨ 
કલાક   )
આપત્તતના   ૧ 

શદવસ પહલેાાં 

સાંાત્તવત સાંકટની ત્તસ્ટ્ ે ત્તત ત્તવાેના અપડેટ તાયાર કરવા 
લેટેસ્ટ્ ટ ત્તસ્ટ્ ે ત્તત ત્તવાે સ્ટ્ ે ાત્તનક ાાષોમામાાં પવૂવ ચેતવ ી પહોંચતી કરવી અગાઉ 
િ ાવ્ યા મિુબના માઘ યમોનો ઉપયોગ કરવો 
સાંકટ પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત ત્તવાેની ત્તવગતવાર માશહત્તત બચાવ ટાસ્ટ્ કફોસવ અને અન ય 
ટાસ્ટ્ કફોસવને આપવી 
ગેત્તતમ સ્ટ્ ે ી સધુી પવૂવ ચેતવ ી પહોંચી કે નહી તેની ચકાસ ી કરવી 
બચાવ ટુકડીઓને ઓકાન માટે તાયાર રાખવી દરેક ટુકડીને િોખમના સ્ટ્ ે ી 
અને ે નો બચાવ કરવાનો ેે  .ત્ યાાં પહોંચવાના રસ્ટ્ તા ત્તવાે જા  કરવી  

બચાવ ટુકડીઓ માટે ખોરાક, રહવેાની અને સરુક્ષાની વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી 
દરેક બચાવ ટુકડીની હલચલની જા કારી લેવી અને ઉપરી અત્તધકારીને દર ે 
કલાકે િ ાવવી 

૧૨  ેી ૦ કલાક 
 )આપત્તતના 
પહલેાાં( 

પવૂવ ચેતવ ી ગેગેના સાંદેાાઓ સતત પહોંચી રહયાાં ેે કે નહી તેની ખાત્રી 
કરવી 
પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત પર દેખરેખ રાખવી અને તેના ત્તવાેનો લેટેસ્ટ્ ટ રીપોટવ  ઉચ્ ચ 
અત્તધકારીશ્રીઓને, જીલ્ લા કલેકટરશ્રી અને આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન સતા માંડીને 
કરવો. 

૦ ેી  કલાક   )
આપત્તત બાદ 

બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અને ત્તવાેષોમ યાંત્રો, માીનરી, 
ક શ્ યલ્ ય બઘ ધ વ્ યશકતઓ, દવાઓ વગેરેની િરૂપશરયાતની સભૂચ તાયાર કરવી 
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તરત િ(  િરૂપરી સાધન સામગ્રી ઓકત્રીત કરી ટટના સ્ટ્ તરે પહોંચાડવીં. 
પોભલસ અને સ્ટ્ ે ાત્તનક આગેવાનો સાેે સાંકલન માટે ઓક અત્તધકારીને ત્તનયેકત 
કરવા ે  મ સતદેહોની યો્ ય તપાસ અને નોંધ ી બાદ ત્તનકાલ કરાવે 

ખોરાક અને પા ીની ત્તવાેષોમ િરૂપરીયાતો માટે જીલ્ લા સ્ટ્ તરેેી મદદ માટે 
માફહ  સાેે સાંકલન કરવુાં 
વધારાની ટુકડીઓ તાયાર રાખવી ે ેી વારાફરતી આરામ મીી ાકે. 

૧૨  ેી ૨૪  
કલાક    )
આપત્તત બાદ  ૧ 
શદવસ માાં( 

ાોધ અને બચાવની કામગીરી ચાુ ુરાખવી અને અસરગ્રસ્ટ્ તોને િરૂપર મિુબ 
સલામત સ્ટ્ ે ીે /દવાખાને /રીલીફ કેમ્ પમાાં લક િવા  

અસરગ્રસ્ટ્ તોને ત્તવાેષોમ ્રતકારની તબીબી સારવાની િરૂપર હોય તો DEOC  સાેે 
સાંકલન કરી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી 
િરૂપર હોય તો હવાક માઘ યમોેી   )ઓર ડ્રોપ(  ધ્વારા સેવાઓ આપવી 
હલે્ પ લાકન નાંબર અને સહયોગ કેન રો ારૂપ કરવા. 
કલસ્ટ્ ટર સ્ટ્ તરે સ્ટ્ ે ાત્તનક લોકો સાેે ત્તમટીંગ કરી ત્તસ્ટ્ ે ત્તતુુાં આંકલન કરવુાં અને 
જીલ્ લા અત્તધકારીને રોિ સાાંે  અહવેાલ કરવો. 

 

 ટાસ્ટ્ ક ફોસવ-૩ ાોધ અને બચાવ 

સમય પત્રક ્રતવ સત્તતઓ 

સામાન ય 
સમય 
 

લોકો સ્ટ્ પષ્ ટ સમજી ાકે તેવા અ વેટટન સાેે મોભખક કે કલેરોત્તનક પવૂવ ચેતવ ી 
ેેલ્ લા સ્ટ્ ે ી સધુી  પહોંચે તવી વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી. 
સાંપકવ સરનામા સધુારવા, સાંસાધનોની સભૂચ સધુારવી, વ્ યહૂાત્ મક આગોતરી 
વ્ યવસ્ટ્ ે ાની દેખરેખ, કાયવ યોિનાની સમયાાંતરે દેખરેખ 

ત્તનયત્તમત રીતે સાધનો , યાંત્રોની મરામત અને જાીવ ીકરવી, ખાસ યાંત્રોની 
ખરીદી 
ખાસ ટીમો અને સ્ટ્ વયાંસેવકોની તાલીમ અને ક્ષમતાવધવન 

૭૨  ેી  ૦  
કલાક )આપત્તત 

પહલેા   ૩  
શદવસમાાં ( 

 ાોધ અને બચાવ માટે કામગીરીુુાં આયોિન 

િોખમુુાં આંકલન કરતા િવુાં 
ત્તવત્તવધ ત્તવાાગો સાેે સાંકલન ાોધ અને બચાવ માટે ત્તવાેષોમ દીની િરૂપશરયાત 
હોય તો વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી 

દરમ્ યાન કાંરોલ રૂપમુુાં સાંચાલનિઃ બહારના ત્તષ્  ાાંતદની ટીમ, લશ્ કરી ટુકડી, ફાયર ત્તવાાગ, 
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ત્તસત્તવલ ડીફેન સ, પોભલસ દી વગેરે સાેે સાંકલન અને કામગીરી. 
૦  ેી   ૨૪ 
કલાક  )આપત્તત 

બાદ  ૧ 
શદવસમાાં  ( 

આગોતરી ચેતવ ી વગરનો સાંકટ હોય તો બચાવ દીોને તેમના સાધન અને 
યાંત્રો સાેે ટટના સ્ટ્ ે ીે તરતિ પહોંચવા તાકીદ કરવા 
ટટના સ્ટ્ ે ીે િરૂપર હોયતો કોડવન કરી લેવો. 
આવેલ આપત્તત સાંદાે દરેક સ્ટ્ તરની ટાસ્ટ્ કફોસવને તાકીદ કરવી ) .જીલ્ લા , તાુકુા 
અને ગામ ( 
ાોધ બચાવ અને સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસેડવાની કામગીરી ારૂપ કરવી 
લોકોના ટોીાને કાબમૂાાં લેવાની વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી 
અસરગ્રસ્ટ્ તોને સલામત સ્ટ્ ે ીે લક િવા 
સ્ટ્ ે ાત્તનક સ્ટ્ તરની તાયારીઓની ચકાસ ી કરવી અન ુેકન સીડન ટ કમાન ડરને 
રીપોટવ  કરવો. 

આપત્તત બાદ   ટાસ્ટ્ કફોસવની કામગીરી ગેગે ત્તનયત્તમત અહવેાલ તાયાર કરવો 
સ્ટ્ ટાફુુાં રોટેાન ચાુ ુરાખવુાં 
કામગીરીની સતત સમીક્ષા અને આંકલન કરવુાં 
ફાકનલ રીપોટવ  તાયાર કરવોત્તવત્તવધ શહતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ 
આાઅર માનવો 

 

 ટાસ્ટ્ કફોસવ-૪ ુકુસાન આકાર ી, સવે અને દસ્ટ્ તાવેજીકર  

સમય પત્રક ્રતવ સત્તતઓ 

સામાન ય ત્તસ્ટ્ ે ત્તત રાિયની ઓેોરીટી ધ્વારા તાયાર કરવામાાં આવેલા ુકુાાન આકાર ી પત્રક 
મેીવવા અને આકાર ી કરવા માટે િવાબદાર અત્તધકારી તેમિ નાગશરકોની 
ટીમ તાયાર કરવી  .આકાર ી કરવા માટે ચાર ્રતકારની ટીમ બનાવવી) .૧ (

ખાનગી ાવન અને મકાન )ર (રસ્ટ્ તા ,પલુ,ટેલીફોન સાંદેાાવ્ યવહાર તેમિ 
જાહરે ાવનો )૩ (ખેતી અને િી સાં સાધન )૪ (ઉદ્યોગ અને વ્ યાપાર  

૦   ેી    ૨   
કલાક  )આપત્તત 

બાદ  ૧  
શદવસમાાં  ( 

ુકુસાનીના આંકલન માટે વ્ યશકતગત અને બીજા િરૂપરી સાંસાધનોુુાં અદાજીત 
ખચવ પત્રક બનાવવુાં 
ુકુસાનીના આંકલન કરનાર ટીમ ુકુસાનીુુાં ્રતાેત્તમક  આંકલન તાયાર કરાે .
આંકલન માટેના પવૂવ તાયારી ફોમવુેટનો ઉપયોગ કરવો. 
્રતાેત્તમક  ુકુસાનીના આંકલનનો રીપોટવ  ઉપરી સતામાંડીને મોકલવો 
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્રતાેત્તમક  આંકલનમાાં સધુારા વધારા અને ુકુસાનીની િશટલતા ત્તવાેના 
અભા્રતાયો મેીવવા આંકલનની ત્તવગતોમાાં કોકપ  ્રતકારની સ્ટ્ પષ્ ટતા માટે 
ઉપરી સતામાંડીને જા  કરવી 

૨૪   ેી  ૭૨    
કલાક  )આપત્તત 
બાદ 

ુકુસાની આંકલન માટે ટીમ તાયાર કરવી  અને ચોકકસ ુકુસાની વાીા 
ત્તવસ્ટ્ તાર ફાીવવા 
ુકુસાનીના આંકલન સમયે કોકપ  ્રતકારની ટેકનીકલ માશહત્તતની િરૂપર માટે 
આંકલન કતાવને ઓક માશહત્તતના નકલ આપવી ે ના આધારે તે સ્ટ્ ે ી પર િ 
લોકોના ્રતશ્ નોુુાં ત્તનરાકર  કરી ાકે. 
ુકુસાનીના આંકલનના ડેટા  )માશહત્તતને  (કમ્ યુપટરરાકઝ કરવા ડેટા 

ઓપરેટરની ટીમ બનાવવી અનેતેઓ ત્તવના ત્તવલાંબે ડેટા ઓન રી કરી દે.  

તાુકુા સ્ટ્ તરે ફશરયાદ નોંધવા અને ફશરયાદ ત્તનવાર ની વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી. 
િયાાં સધુી કામ પરુૂ ન ેાય ત્ યાાં સધુી સતત રીવ્ યુાં અને આંકલન કરતા રહવે ુાં 
ઉપરી સતાધીકારીને અત્તધકસત રીતે ફાકનલ રીપોટવ  િમા કરાવવો 

 

 ટાસ્ટ્ કફોસવ-પ રાહત ત્તાભબર વ્ યવસ્ટ્ ે ા 
સમય પત્રક ્રતવ સત્તતઓ  
સામાન ય 
સમયમાાં 

રાહત કેમ્ પની િ્ યા નકકી કરવી અને તેની ક્ષમતા અને ઉપલબ્ ધ માીખાગત 
સતુ્તવધાઓુુાં પત્રક બનાવવુાં 
સમદુાયના સભ્ યોમાેી, ધાત્તમિક સાંસ્ટ્ ે ાઓ, કોપોરેટ કે્ષત્રમાાેં ી ે  સ્ટ્ વાત્તચ્ ે ક રીતે 
તેમની સેવાઓ રાહત કેમ્ પની વ્ યવસ્ટ્ ે ામાાં આપવા કચ્ ટાક હોય તેવા લોકોની 
ટીમ બનાવવી તેમના નામ અને સાંપકવની યાદી બનાવવી  
રાહત કેમ્ પના સ્ટ્ ે ીે માીખાગત સતુ્તવધાઓના સધુારા -વધારા માટે સરકારી 
કાયવક્રમો અને અન ય શહતધારકો સાેે િોડા  કરવુાં 

૨૪  ેી  ૦  
કલાક 

)આપત્તત 
પહલેા   ૧  

શદવસમાાં ( 

ત્તસનીયર સ્ટ્ વયાંસેવકોની મીટીંગ બોલાવવી અને તેઓને રાહત કેમ્ પની િ્ યા અને 
બચાવ આવાસની ત્તસ્ટ્ ે ત્તતની ચકાસ ી કરવા મોકલવા 
સ્ટ્ વયાંસેવકોના રીપોટવના આધારે િરૂપરી સાધનસામગ્રીને ઓક ી કરવી. 
રાહત કેમ્ પની વ્ યવસ્ટ્ ે ા માટે સ્ટ્ ે ાનીક ટીમ બનાવવી 
પા ી પરુવ ા , સ્ટ્ વાસ્ટ્ થ ય, વીિીી ત્તવાાગના અત્તધકારીઓ સાેે રાહત ત્તાભબરના 
સ્ટ્ ે ીે તેમની સેવાઓ લેવા માટે મીટીંગ કરવી 
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આવાસ અને મનોસામાજીક સાંાાી માટે ખાસ ટીમ બનાવવી 
૦   ેી ૨   
કલાક )
આપત્તત બાદ 
૧શદવસમાાં  ) 

ચોકકસ સ્ટ્ ે ીોઓ રાહત કેમ્ પ વ્ યવસ્ટ્ ે ા માટે મીટીંગો કરવી અને સ્ટ્ ે ાત્તનક સાંસ્ટ્ ે ાઓ 
અને સ્ટ્ વયાંસેવકો સાેે િવાબદારી નકકી કરવી સ્ટ્ ે ાત્તનક િરૂપશરયાતો ત્તવાે અહવેાલ 
જાહરે કરવો 
 ખોરાક અને અન ય િરૂપરી સામગ્રી આપવા માટે સ્ટ્ ે ાત્તનક સાંસ્ટ્ ે ાઓને ત્તવનાંત્તત 
મોકલવી 
તમામ વગવના અસરગ્રસ્ટ્ તોની િરૂપરીયાતોના સહયોગ માટે ્રતાેત્તમક ગેદાિપત્ર 
તાયાર કરવુાં પા ી, આરો્ ય અને સ્ટ્ વચ્ ે તા, શહિંસા અને ાેદાાવ ે વી માનવીય 
સાંબાંધીત સમ 
સયાઓની ત્તસ્ટ્ ે ત્તતની ચકાસ ી કરવી 
રાહત સ્ટ્ ે ીની ત્તસ્ટ્ ે ત્તત મિુબ સાંસાધનો ખરીદવા 
ઓક શદવસમા ઓક ટીમને સતત ક્ષે્× કલાકેી વધ ુસમય માટે કામ ન કરવુાં પડ ે
તે માટે વ્ યશકતગત અને િરૂપરી સાંસાધનોુુાં ગેદાિપત્રક બનાવવુાં 
મશહલાઓ, બાીકો અને વ સઘ ધ સભ્ યોને સામેલ કરી સ્ટ્ ે ાત્તનક ટીમ બનાવવી ે  
રાહત કેમ્ પના કાયવ અસરકારક અને ાેદાાવ રહીત ેાય ેેકે નહી તેની દેખરેખ 
રાખાે 

વયવસ્ટ્ ે ામાાં આવરી લીધેલ અને નવી િરૂપરીયાતોને પહોંચાડવાની બાબતો 
ગેગેના સહયોગ માટેનો દૈત્તનક રીપોટવ  તાયાર કરવો અને તેની ઉપરી અત્તધકારીને 
મોકલવો. 

આપત્તત બાદ  
૧  શદવસમાાં   

સ્ટ્ વાસ્ટ્ થ ય, પા ી પરુવ ા, મનોસામાજીક સાંાાી અને આવાસ માટે ટુકડીઓ 
બનાવવી 
રાહત કેમ્ પની િરૂપરીયાત ેેકે બાંધ કરવો ેે તે અુગે સ્ટ્ ે ાનીક લોકો સાેે ત્તવચાર 
ત્તવમાવ કરી ાાત્તવ કાયવ નકકી કરવુાં 
રાહત કાયવ ચાુ ુહોય ત્ યારે નકકી પહલેાનાાં તમામ કાયો કરવા  
મનો સામાજીક સાંાાી અને સ્ટ્ વાસ્ટ્ થ ય ગેગેના સાલ તાશહક અને પખવાશડક અહવેાલ 
તાયાર કરવા 

 

 ટાસ્ટ્ કફોસવ-૬ જાહરે આરો્ ય અને સ્ટ્ વરેતા  
સમયપત્રક ્રતવ સત્તતઓ 
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સામાન ય 
ત્તસ્ટ્ ે ત્તતમાાં 

ડોકટર, નસવ, ્રતાકવેટ અને સરકારી દવાખાના અને હોસ્ટ્ પીટલો ,બેડ અને ઓમ્ બ્ યલુન સ 
ઉપલબ્ ધતા ગેગેની સરનામાાં અને સાંપકવની માશહત્તતુુાં પત્રક બનાવવુાં 
્રતાેત્તમક સારવારની સેવાઓ માટે તાલીમી સ્ટ્ વયાંસેવકોની યાદી બનાવવી 

આપત્તતના 
૧ શદવસ 
પહલેા 

િન આરો્ ય અને સ્ટ્ વચ્ ે તાની બાબતો ત્તવાે મીટીંગ કરવી તેા તેની વ્ યશકતગત અને 
સાંસાધનોની િરૂપરીયાતોુુાં ગેદાિ પત્રક બનાવવુાં 
કેમ્ પ વ્ યવસ્ટ્ ે ા ટાસ્ટ્ કફોસવ સાેે િોડા  કરી િરૂપરી સ્ટ્ વયાંસેવકો, ્રતાેત્તમક સારવાર,કીટ અને 
અન ય સ્ટ્ વચ્ ે તા સેવાઓ પરુી પાડવી 
સાંગ્રહ માટે ત્તવત્તવધ સામગ્રીઓુુાં લીસ્ટ્ ટ બનાવવુાં અને માંજૂરી મેીવવી 

૦ ેી ૨૪ 
કલાક 

)આપત્તતના 
૧ શદવસમાાં 
) 

જિલ્ લા મયુ ય મેકે આરો્ ય અને સ્ટ્ વચ્ ે તા કત્તમટી બનાવવી  
તમામ સ્ટ્ ે ીોઓ આરો્ ય અને સ્ટ્ વચ્ ે તાની પશરત્તસ્ટ્ ે તી ત્તવાે દેખરેખ કરી દૈત્તનક રીપોટવ  
બનાવવો જિલ્ લા હડેકવાટર ખાતે દૈત્તનક  મીટીંગ કરી પશરત્તસ્ટ્ ે તી સમિવી અને રીસ્ટ્ પોન સ 
લ લાન તાયાર કરવો 
પા ી સલ લાય,સ્ટ્ વચ્ ે તાને ્રતોત્ સાહન, બાીસાંાાી અને અન ય િરૂપરીયાતમાંદ લોકલની 
િરૂપરીયાત માટેુુાં ગેદાિપત્રક સાેે રીપોટવ  તાયાર કરવો 
 િો તેઓને સહયોગની િરૂપરત હોયતો જિલ્ લા ઓેોરીટીને સહયોગ માટે ત્તવનાંત્તત  પત્ર 
લખવો 
બચાવદી અને કેમ્ પ સાંચાલકો સાેે સાંકલન કરવુાં કાર  કે િન આરો્ ય સાેે િોડાયેલા 
્રતશ્ નો ગેગે કોક સમાધન ન કરવુાં ે વા કે , સ્ટ્ વચ્ ે  પા ી, સ્ટ્ વચ્ ે તા સેવાઓ, ટન કચરાનો 
યો્ ય ત્તનકાલ અને સમગ્ર ત્તવસ્ટ્ તારના વાતાવર ને ્રતદૂત્તષોમત ્રતશ્ નો 
રાહતકેમ્ પ અને અન ય વસાહતોમાાં ્રતાેત્તમક િરૂપરીયાતો  )ે વી કે િન આરો્ ય અને 

સ્ટ્ વચ્ ેતા વગેરે  (પરુી પાડવી અને મીી ેે કે નહીં તેની ખાત્રી કરવી  

આપત્તતના  
૨  શદવસ 
બાદ  

આરો્ ય ને સતુ્તવધા આપતા ા ત્તતક માીખાઓને િો ુકુાાન ેયુાં હોય તો તેને ફરીેી 
સ્ટ્ ે ાત્તપત કરવા  
સફાક ટુકડી બનાવીને સ્ટ્ વચ્ ે તા અભાયાન ચલાવવુાં  
કાયવુુાં સતત રીવ્ ય ુઅને પનુિઃઆંકલન કરતા રહવે ુાં 
િયાાં સધુી પશરત્તસ્ટ્ ે ત્તત સામાન ય ન બને ત્ યાાં સધુી તમામ સેવાઓ અત્તવરત ચાુ ુ રાખવી 
તમામ શહતધારકો સાેે મીટીગ કરી િનઆરો્ ય સેવાઓ સમાલ ત કરવી   
ફાકનલ રીપોટવ  તાયાર કરવો 
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                  જીલ્ લાની આપત્તતઓ  અને તેની સાંાાવના, ખતરા ગેગે VIP અને VVIP ને સત્ વરે  

જા  કરવી િોકઓ ે ેી VIP વ્ યશકતઓ સમદુાયમાાં ગારાટ ઓેો કરવામાાં અને તાંત્રને સાબદુ કરવામાાં 

મદદરૂપપ ેક ાકચઆવી માશહતીના આધારે અને VVIP પોતાના આ કે્ષત્રના ્રતવાસ ગેગે પ  ફેર 

ત્તવચાર ાાં કરી ાકે. કમરિન સીનાાં સમયે VIP અને VVIP ની સ્ટ્ ે ી મલુાકાતોેી ાોધ બચાવ, ્રતાેત્તમક 

સારવાર ે વા કાયોમાાં અવરોધ ન આવે તેુુાં ઘ યાન  રાખવુાં િોકઓ. 

૬.પ  મીડીયા અને મેનેિમેન ટ 

                   ત્ત્રતન ટ અને કલેકરોત્તનક મશડયાની ભતૂ્તમકા  આપત્તતની  ચેતવ ી   અને ત્તવગતો 

પહોંચાડવા માટે મહત્ વની ેે. માઘ યમો આવા  સમયે ાાભલનતા પવૂવક વતી િન સમદુાયની તકલીફો 

ઓેી કરવામાાં મહત્ વની ભતૂ્તમકા ાિવી ાકે  આપત્તત ગેગે પવૂવ તાયારી,્રતત્તતાાવની રીતો, બચાવની 

રીતો વગેરે ગેગે  બુ િ સારી માશહતી લોકો સધુી બહોીા ્રતકારેી પહોંચાડી ાકે 

સામાન ય રીતે કોકપ  સાંકટ કે આપત્તતઓમાાં સમદુાયને સ્ટ્ પષ્ ટ અને સાચી જા કારી મીે તે  બુ િ 

િરૂપરી ેે તેેી માઘ યમોની ભતૂ્તમકા ટ ી મહત્ વની ેે. રાિય સ્ટ્ તરની  EOC  માાં મીશડયા સેલ ારૂપ કરી 

માઘ યમો સાેે સાંકલનની વ્ યવસ્ટ્ ે ા રાિય સરકાર કરી ેે. ે  સતત કાયવરત ેે. આપત્તતના સમયે યો્ ય 

અત્તધકારી  ધ્વારા ત્ત્રતન ટ અને કલેકરોત્તનક મીશડયાને સમયાાંતરે અપડેટ કરતા રહવેાેી ભબન િરૂપરી અફવા 

અને ગેર િવાબદારી વાીી માશહતી ્રતસાર અટકાવી ાકાય ેે. આવી વ્ યવસ્ટ્ ે ા આપત્તત દરત્તમયાન  

DEOC  સ્ટ્ તરે પ  હોય ેે તેની મદદ લેવી.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

્રતોટોકોલ 
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                નાાં ાકીય ગેદાિ ઓ તાુકુા કક્ષાની વાત્તષોમિક કાયવ્રત ાલી ેે. આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે 

બે ્રતકારના બે ટ કરી ાકાય, ઓક ત્તવત્તવધ ત્તવાાગના પોતાના ત્તવાાગીય બે ટ અને બીજુ આપતી 

વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે અલગેી િરૂપરી હોય તેવા ખચવ માટે બે ટ. 

આપતી વ્ યવસ્ટ્ ે ાપન માટે નીચે માંિબના ખચવ અલગ અલગ શ્રોતેી નાાં કીય આયોિન કરવુાં. 

નામ હેૃ  ુ નાાં ાકીય વ્ યવસ્ટ્ ે ા યોિના હ ેી કરી 

ાકાય તેવી 

્રતવ સત્તતઓ 

િવાબદાર 

ત્તવાાગ 

NDRF (NCCF) રાહત સહયોગ ૧૦૦ ટકા કેન ર 

સરકાર 

રોકડ ્રતકારની 

રાહત 

મહસેલુ ત્તવાાગ 

SDRF (CRF) રાહત સહયોગ ૭પ ટકા કેન ર 

સરકાર, રપ ટકા 

રાિય સરકાર 

રોકડ ્રતકારની 

રાહત 

મહસેલુ ત્તવાાગ 

આયોિન માંડી ક્ષમતાવધવન ૧૦૦ ટકા કેન ર 

સરકાર 

તાલીમો, 

િનજાગસત્તત માટે 

ાાક્ષભ ક સામગ્રી, 

મોક ડ્રીલ 

મહસેલુ ત્તવાાગ 

ત્તવત્તવધ ત્તવાાગો પવૂવ તાયારી અને 

ઉપામન 

ત્તવાાગના 

બે ટમાાેં ી 

ડી .આર.આર. , પવૂવ 

તાયારી અને 

ઉપામન 

ત્તવત્તવધ ત્તવાાગો 

જિલ્ લા 

આયોિન માંડી 

કોકપ  જાહરે 

કાયવ 

ઓમ .પી અને 

ધારાસભ્ ય  અને 

ગ્રાન ટ 

પવૂવતાયારી, 

ક્ષમતાવધવન અને 

પનુિઃસ્ટ્ ે ાપન 

સ્ટ્ ે ાત્તનક સાંસ્ટ્ ે ા ને 

ત્તવત્તવધ ત્તવાાગ  

બહારની 

સાંસ્ટ્ ે ાઓની 

પનુિઃસ્ટ્ ે ાપન 

ઉપામન અને 

બહારના ત્તવપક્ષઓ  

અેવા બહુ પક્ષી 

DRR કાયવક્રમમાાં 

માીખાગત 

મહસેલુ ત્તવાાગ  
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સહાય પવૂવતાયારી માટે 

DRR ના કાયવક્રમો 

ય વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી સતુ્તવધાઓમાાં 

સધુારા, 

ટેકનાુોલોજીનો 

હસ્ટ્ તકે્ષપ અને 

તકનીકી અભ્ યાસો 

દાતા કોકપ  તમામ દાન રોકડ 

અેવા અન ય 

્રતકારે 

કોક પ  DDMA/TDMA 

CSR કોપોરેટ નફાના ત્ર  ટકા કોકપ   

જાહરે અપીલ તત્ કાલ રાહત પ ૂવ અેવા 

ગેાતિઃ બહારુ ુ

ફાંડ 

તત્ કાલ રાહત અને 

પનુિઃત્તનમાવ  

DDMA/TDMA 
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 આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનમાાં ક્ષમતાવધવન માટે નીચે મિુબના પગલાાં લક ાકાય. 
 તાલીમ 

 મોકડ્રીલ અને ત્તસમ્ યલેુાન કવાયત 

 િનજાગસત્તત 

 નમનૂારૂપપ કાયવુ ુાં દસ્ટ્ તાવેજીકર  

 

 તાલીમ િરૂપરીયાત ત્તવશ્ લેાન 
               તાલીમેી વ્ યશકત અને સમહુના જ્ઞાન આવડત અને વ્ યવહારમાાં બદલાવ આવે ેે 

ાાવાત્ મક અને જ્ઞાનાત્ મક પાસાઓમાાં અસર ેાય ેે. ે ેી વ્ યશકત અને સમહૂની કામગીરી વધ ુસારી 

બને ેે.આ માટે અગાઉેી તાલીમની િરૂપરીયાતો ઓીખવી અને તેના આધારે તાલીમ અને 

ક્ષમતાવધવનુુાં આયોિન કરવુાં િોકઓ 

 વતવમાન તાલીમની સમીક્ષા કરવી 

 કાયવ ત્તવશ્ લેષોમ  (નવા અેવા વ્ યવસ્ટ્ ે ામાાં કરેલ સાંધારાવધારા ) 

 તાલીમની િરૂપરીયાતની ઓીખ કરવી 

 તાલીમની િરૂપરીયાતુુાં સરવાયુાં 

 તાલીમની વાકત્તલ્ પક વ્ યવસ્ટ્ ે ા નકકી કરવી 

 તાલીમના ખચવ-લાા ુુાં ત્તવશ્ લેષોમ  કરવુાં 

કાયવ ્રતવ સત્તત  િવાબદાર ત્તવાાગ 

તાલીમ 
િરૂપરીયા
તુુાં 
ત્તવશ્ લેષોમ
  

આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાપનમાાં ત્તવાાગોની ભતૂ્તમકા અને 
િવાબદારીઓની ઓીખ કરવી. 

o મહસેલુ અને ડેલ યટુી કલેકટર 
o સામાન ય વહીવટ ત્તવાાગ 
o મહસેલુ ત્તવાાગ 
o જી .ઓસ .ડી.ઓમ .

ઓ/.જી.આક.ડી.ઓમ  

ત્તવાાગોની ભતૂ્તમકા અને િવાબદારીઓને આગી 
લક િવા માટે ત્તવત્તવધ શહતકારકોની ઓીખ 
કરવી. 
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તાલીમ િરૂપરીયાત ત્તવશ્ લેષોમ  સતત ચાુ ુરાખવુાં o તમામ કાયવ્રત ાલી મિુબના 
ત્તવાાગો 

o જાહરે કે્ષત્ર 
o ખાનગી કે્ષત્ર 
o ઓન .જી.ઓ .અને અન ય 
સાંગ નો 

તાલીમ િરૂપરીયાત મિુબ તાલીમની શડઝાકન 
તાયાર કરવી. 
સાંસાધનોની વ્ યવસ્ટ્ ે ા કરવી 
 તાલીમ કરવી 
 

 

 

 ત્તવત્તવધ ત્તવાાગો માટે કરવાની તાલીમ 
          ત્તવત્તવધ ત્તવાાગોનાાં અત્તધકારીઓ અને કમવચારીઓની તાલીમની િરૂપરીયાતો ઓીખીને તેના 

આધારે તેમના માટે તાલીમ કાયવક્રમો ગો વવા િોકઓ. આ ્રતશક્રયાેી તાલીમ માટેનાાં ત્તવષોમયો અને 

્રતશક્રયાઓ તારવી ાકાય.  

          દરેક ત્તવાાગે પોતાના સ્ટ્ તરે આપત્તત વ્ યવસ્ટ્ ે ાને મિબતૂ કરવા માટે તાલીમ કાયવક્રમોની  સભૂચ 

અને સમયસાર ી બનાવવા િોકઓ . સામાન ય રીતે આ ્રતશક્રયા જિલ્ લા કે રાિય સ્ટ્ તરેેી ેાય ેે. િો 

તાુકુા સ્ટ્ તરે આ ્રતકારે તાલીમની િરૂપરીયાત  ઓીખવાની ્રતશક્રયા  અને તાલીમની માાંગ તાયાર ેાય 

તો જિલ્ લા સ્ટ્ તરુુાં અને રાિય સ્ટ્ તરુુાં તાલીમ આયોિન વધ ુસારી ગ ુવતાવાળ ેાય 

 અત્ યાર સધુીના અુાુવોમાેી દરેક ત્તવાાગો માટે તાલીમ  કાયવક્રામો કરી ાકાય  

 આપત્તત વ્ યવ્ સ્ટ્ ે ાપન માટે ્રતસ્ટ્ તાત્તવત તાલીમો મો DM ની ત્તવાાવના, િરૂપરીયાત, કાયદો, નીત્તતઓ 

, વ્ યવસ્ટ્ ે ાઓ વગેરે 

 ે માાં પોભલસ , આગ સલામતી, સ્ટ્ વાસ્ટ્ ે ય, મહસેલૂ ,ગ્રામ ત્તવકાસ, વન ત્તવાાગ વગેરે િોડાક ાકે. 

ત્તવાાગીય સ્ટ્ ટાફ માટે ક ાલ્ ય વ સત્તઘ ધ કાયવક્રમ IRS  પર તાલીમ  

 કમરિન સી રીલીફ અને ્રતત્તતાાવના ન યનૂતમ માનાાંક 

 સાધનો અને યાંત્રોની જાીવ ી અને ઉપયોગ. 
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 ખાસ તાલીમ : ત્તવાાગીય તાલીમો ત્તસિંચાક અન ય શહતધારકો માટે ્રતાસ્ટ્ તાત્તવક, પવૂવતાયારી, 
્રતત્તતાાવ, ઉપામન, રોકેામ વગેરે ગેગે તાલીમો કરી ાકાય 

o પાંચાયતો, સમદુાય માટે CBDP રાહત, ુકુાાન આકાર ી અને વીતરના ત્તનયમો ગેગે તાલીમ. 

o NGOS અને CBOS/SHGS,CBDP, ત્તનિઃસહાયતા અને િોખમ આંકલન 

o સમદુાયનાાં કાયવદીો માટે ાોધ બચાવ, ્રતાેત્તમક સારવાર, સલામત સ્ટ્ ે ીે ખસેડવાની 

પઘ ટત્તતઓ, પવૂવ ચેતવ ી વગેરે ગેગે. 

તાલીમ માી  ુ

ત્તવષોમય તાલીમ જૂે તાલીમ આપનાર 
ઓિન સી 

ગેદાજીત તારીખ 

આપત્તત વ્ યવ્ સ્ટ્ ે ાપનની સામાન ય બાબતો 
ત્તવાે ઓરીઓન ટેાન 

   

કમરિન સીની ટટના ત્તનયાંત્ર  સીસ્ટ્ ટમ 
ત્તવાે 

   

ાોધ અને બચાવ ,્રતેત્તમક સારવાર અને 
આગ બચાવ 

   

રાહત અને પનુિઃત્તનમાવ ના લઘતુમ ધોર ો    

ુકુાાની આકાર ી અને વીતર    

ઉપામનના પગલાાંઓ    

 

 મોકડ્રીલ અને ત્તસમ્ યલેુાન 
            તાલીમની સાેોસાે મોકડ્રીલ અને ત્તસમ્ યલેુાન રે્ુેુારા આપત્તત ગેગેની પવૂવતાયારીની 

ચકાસ ી કરતા રહવે ુાં િોકઓ. બધી ાાીાઓ, હોસ્ટ્ પીટલ, અગત્ યની સરકારી કચેરીઓ, મોટા કોપોરેટ 

હાઉસમાાં અલગ-અલગ ત્તવષોમયો ે વાાંકે આગ ,ભકૂાંપ, પરુ વગેરે ગેગે સલામતી અનેપવૂવતાયારીની 

વ્ યશકતગત/ સામશૂહક સિિતાની ચકાસ ી માટે ત્તનયત્તમત રીતેબહારના ત્તનષ્  ાાંતોની મદદેી મોકડ્રીલ 

કરાવવી િોકઓ. ે નાેી તાયારીમાાં રહતેી ઉ પો તારવી ાકાય અને તેને દુરુસે્  ત કરી ાકાય. 
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         આવી મોકડ્રીલમાાં ાોધ-બચાવ, સલામત બહાર નીકીવુાં, ્રતેત્તમક સારવાર વગેરે પાસાઓની 

પવૂવતાયારી માટે કરી ાકાય ે માાં , પોલીસ, ફાયર,સ્ટ્ વાસ્ટ્ થ ય સેવાઓ, બચાવદી, વગેરેની પવૂવતાયારીુુાં 

આંકલન કરી ાકાય. ાાીા અને કચેરીઓમાાં ા તાાં અને કામ કરતાાં લોકોની સ્ટ્ વ સિિતા વધારવા 

માટે પ  આ પઘ ધત્તત ટ ી ઉપયોગી ેે. 

મોકડ્રીલ (વષોમવમાાં ઓક વાર ભાડ ત્તનયાંત્ર , બચાવ, સ્ટ્ ે ીાાંતર અને ્રતાેમીક સારવાર ગેગે મોકડ્રીલ 

કરવી) 
 

 મોકડ્રીલુ ુઆયોિન, અમલ અને દસ્ટ્ તાવેજીકર નાાં તબ્ બકાવાર પગલાાં 
અલગ અલગ આપત્તતમાાં વ્ યશકત જૂે /સાધન /યાંત્રોની પવૂવતાયારીની ચકાસ ી  માટે મોકડ્રીલ કરવામાાં 

આવે ેે. મોકડ્રીલના મયુ ય હેૃ ઓુ નીચે મિુબ  ેે. 

 કમરિન સીની પવૂવતાયારી ચકાસવી. 

 ્રતત્તતાાવ ્રતશક્રયામાાં રહલેી ઉ પોને તારવવી 

 ત્તવત્તવધ ટટકો/ વ્ યશકતઓની ભલૂો તારવવી અને સધુારવી 

 ભતૂ્તમકા અને િવાબદારીમાાંગચૂવાડો અને ગેરસમિ દૂર કરવા  

 ત્તવત્તવધ ટટકો/ ટીમ વચ્ ચે સાંકલન મિબતૂ કરવા 

 આપત્તતમાાં કામ કરનાર ત્તવત્તવધ વ્ યશકત/જૂે/ ટટકોનો પશરચય કેીવાય અને તેમની ભતૂ્તમકા ગેગે 

જા કારી મીે 

 સાધનો/યાંત્રો/સામગ્રીની ચકાસ ી ેાય અને ખરે ટા ે ચાલે ેેકે નહીં તેની ચકાસ ી કરવી. 

 લ લાનમાાં ત્તવત્તવધ શહતધારકોને લ લાનનાત્તવત્તવધ પાસા ગેગે જા કારી મીે તે હેૃ સુર. 

 

 તાયારી કેવી રીતે કરવી 
 IRS નો અભ્ યાસ કરવો 

 કમાન ડીંગ ઓફીસર સાેે બે ક/ચચાવ 

 મોકડ્રીલના સ્ટ્ ે ીની પસાંદગી 

 મોકડ્રીલના સમય ( સવાર, બપોર,સાાંિ, રાત ) ની પસાંદગી કરવી. 

 મોકડ્રીલમાાં આવરી લેવાનાર ત્તવસ્ટ્ તાર નકકી કરવા 
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 મોકડ્રીલ અગ ુ ત્તવત્તવધ વ્ યશકતઓને અલગ-અલગ ભતૂ્તમકા આપવી. દા.ત. મોકડ્રીલ 

સાંચાલક,આવલોકન કરનાર, નોંધ લખનાર વગેરે 

 મોકડ્રીલમાાં અસર ેનાર વ્ યશકતઓ તારવવા ( કજા,બેાાન વગેરે ) 

 

 મોકડ્રીલનો ગાીો 
 સાયરનની ટાંટડી વગાડી  સબાંધીત વ્ યશકત/ટટક/ ઓિન સીઓને િ ાવવુાં 

 દરેક ઓિન સીની તેની SOP ્રતમા ે રીસ્ટ્ પોન સ કરે. 

 અગાઉેી ત્તનયત કરેલ અવલોકનકાર દરેક પીુુાં અવલોકન કરાે કો  શુાં કરે ેે. 

 અગાઉેી નકકી કરેલ અસરગ્રસ્ટ્ ત મોકડ્રીલ સાંચાલન કતાવઓ આપેલ સચૂના ્રતમા ે વતવાે 

 

 સમીક્ષા 
 બધી વ્ યશકત/ટટક/ઓિન સીઓઓ સાેે મીી મોકડ્રીલની સમીક્ષા કરવી 

 દરેક ઓિન સી 

 કેવીરીતે ત્તવત્તવધ ઓિન સીઓ વચ્ ચે સાંકલન અને સહકાયવ ેયુાં 

 ્રતત્તતાાવ કરવાના કયાાં ઉ પ અનેકમી હતી. 

 અસરગ્રસ્ટ્ તોને બચાવ અને ્રતાેત્તમક સારવાર માટે લક િવામાાં રીટમેન ટમાાં શુાં અુાુવ રહયાાં. 

 દરેક ઓિન સી વાર ક્ષમતાવધવન લ લાન 

 ત્તવત્તવધ ટટક/ઓિન સી વચ્ ચે સાંકલન કેવી રીતે સધુારવુાં 

 યચક ની કામગીરી કેવી રહી. 

 રીસપોન સ કરવાનો સમયગાીો શુાં હતો ? 

 રીસપોન સ કરનાર કેટલા તાયારી બઘ ધ હતા ? 
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 ઓધોભગક અને કેત્તમકલ દુટવટના ગેગે સમદુાયની યો્ ય જાગસત્તત માટેનાાં મદુદાઓ 
 ઔદ્યોભગક ઓકમની દુટવટનાની અસર સાંાત્તવત કે્ષત્રમાાં રહતેા લોકોને ઓકમના િોખમી રસય ો 

ત્તવાે ઔદ્યોભગક ઓકમોઓ જાગસત્તત   ફેલાવવી ફરજીયાત ેે 

 ઓ હકીકત ેે કે આસપાસ રહતેોજાગસત િનસમદુાય ઔદ્યોભગક ઓકમ અને સતામાંડી બાંને માટે 

સહાયરૂપપ બની ાકે. 

 સમદુાયને જાગસત અને સાવચેત કરવા ઓ સરકાર, ઔદ્યોભગક ઓકમ અને સમદુાયની સાંયકુત 

િવાબદારી ેે. આ બધા વચ્ ચે સમન વય સધાય તે આવશ્ યક ેે. 

 પરસસ્ટ્ પર સાંદેાા વ્ યવહારની વ્ યવસ્ટ્ ે ા ગો વવી િરૂપરી ેે. ે ેી સમદુાય-ઉદ્યોગ-સતામાંડી 

સાંકલન અને સિિતા કરી ાકે. 
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                    ડાાંગ જીલ્લો અરબી સમરુના દભક્ષ  ગિુરાત દશરયા કાાં ાેી વલસાડ – બીલીમોરા 

દશરયા શકનારાેી ગેદાે  ૧૦૦ શકલોમીટર દૂર પવૂવમાાં આવેલ ેે. જીલ્લાની ા ગોભલક રચના પતૂ્તવિય 

ઉચ્ચ પવવતો તેા ઉિરે સહયારી પવવતોની ઉચ્ચ હારમાીાઓ વચ્ચે આવેલી ેે. ઓટુ ુિ નશહ સમગ્ર 

જીલ્લો ગીરીકાંદરાઓ અને વાાંસ સાગના ગાઢી વનરાજી ત્તવસ્ટ્તાર ધરાવતો તી ભતૂ્તમવાીો ્રતદેા ેે. 

ટ ોખરો ્રતદેા ર૦૦ ેી ૩૦૦ મીટર દશરયાઇ સપાટીેી ઉચાઇ ધરાવતો ડુાંગરાી ત્તવસ્ટ્તાર ેે. 

 આ જીલ્લામાાં ચોમાસ ુજુન માસ ેી ારૂપ ેઇ જાય ેે અને નવેમ્બર માસ સધુી રહ ેેે. રાિયમાાં 

પડતા વરસાદ કરતા અહીં સત્તવાેષોમ વરસાદ પડતો હોવાેી ગિુરાતુુાં ચેરાપુાંજી ગ ાય ેે. 

 નદીઓ ગીરીકાંદરામાાેં ી પસાર ેતી હોવા તેા મોટાાાગના ગામો ડુાંગરાઓ કે ઉંચી સપાટીની 

િમીન ઉપર વસેલા હોવાેી અહીં રેલ ેી તારાજી ેવાની નશહવત ાકયતા ેે. પરાંૃ ુ ઓકધારો 

સાાંબોલાધાર વરસાદ િો પડવાની ારુઆત ેઇ જાય પેી તો ઓક-બે-ત્ર  કલાકમાાં આ  ેી દસ ઇંચ 

વરસાદ ઝીંકાય જાય ેે પરી ામે નદીઓ ગાાંડીૃરુ બની હ ેવાસના જીલ્લાઓમાાં પરુુ ુ સિન કરી 

ત્તવપત્તિઓ ઉાી કરે ેે. ે ેી આ જીલ્લાના વહીવટી તાંત્રને સતત જાગસત્તત રાખવી પડે ેે અને નજીકના 

સરુત, નવસારી અને વલસાડ જીલ્લાઓમાાં પહોચતી અને પસાર ેતી આ જીલ્લાઓની નદીઓુુાં પરુ 

ત્તવનાા સિ ેનશહ તેની તકેદારી રાખી હ ેવાસના જીલ્લાઓ સાેે સતત સાંપકવમાાં રહી સાવધ રહવેા િરૂપરી 

કાયવવાહી કરવાની ેાય ેે. 

 જીલ્લાના આંતરીક ાાગોમાાં પરુેી ાારે ઓટા ુકુાાન ેાય શકિંૃ ુ અહીની િમીનુુાં બાંધાર  

કાાંકરીવાળ હોવાેી સતત વરસાદ ેતા િમીન પોચી બનતા ઉંચા ઉંચા ડુાંગરો પરેી ાેખડો ખસી પડે, 

મોટી મોટી ત્તાલાઓ ગબડી પડ,ે તોતીંગ વ સક્ષો િડમીૂેી ઉેલી પડે અને કયારેક જાનહાની ેઇ બેસે તો 

વીી કયારેક રસ્ટ્તાઓ બાંધ કરી નાાંખે ેે. ત્તવિીીના ેાાંાલાઓ ઉપર કે તેના વાયરો ઉપર વ સક્ષ કે 

ડાીીઓ પડતા વીિપરુવ ો કલાકો સધુી ખોરવાઇ જાય ેે અને ગેધારપટ ેવાય જાય ેે. ે ેી રાબેતા 

મિુબના િનજીવન ઉપર અસર પડી ાકે ેે. 
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 ડાાંગ જીલ્લાનો કનટીિનસી લલાન પરુ કે વાવાઝોડાની પરીસ્સ્ટ્ેત્તત ઉપસ્સ્ટ્ેત ેતા તરત કાયાવસ્નવત 

ેાે. ઉાી ેયેલ પશરસ્સ્ટ્ેત્તત સામે કામગીરી આરાંાવાની રહાેે. ે  ગેગેની જીલ્લા તાુકુા તેા ગ્રામ્ય 

કક્ષાની ટીમો બનાવી કામગીરી યધુ્ધના ધોર ે ચાુ ુકરવાની રહાેે. 

 સામાનય રીતે પરુ/વાવાઝોડા ગેગેની કામગીરી બજાવૃુાં મહકેમ દર વષેોમ જુન માસમાાં ારૂપ ેાય 

ેે. હવામાન ગેગેની આગાહી, પડેલ વરસાદના આંકડા ત્તવગેરેની માશહતી રોિબરોિ મેીવવામાાં આવે 

ેે. આ માશહતી તેમના સીનીયર અત્તધકારીશ્રીઓને મોકલવાની રહ ે ેે. આ માશહતી તેમના િવાબદારી 

તાુકુાના મામલતદાર અને તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીની રહાેે. આ કનટીિનસી લલાનનો કોઇપ  

બાબત ગેગે સાંદાવ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો રહાે. 

 હવામાન ખાતાના તેા રાહત કત્તમશ્નરશ્રી ગાાંધીનગર તરફેી હવામાન ગેગેની આગાહી મળયેેી 

તેની ત્તવગત જીલ્લા હડેકવાટવર ખાતેના ફલડ કનરોલરૂપમમાાં રાખવાની રહાેે અને કનટીિનસી લલાનમાાં 

િ ાવેલ ત્તવગતે મોકલવાના રહાેે. આ ગેગે તમામ ત્વરીત હાે ધરવાની કામગીરી, રાહત કામગીરી, 

પનુિઃ વસવાટ ગેગેની કામગીરી કલેકટરશ્રીની દેખરેખ હ ેી કરવાની રહાેે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       80 
 

 ડાાંગ જિલ્લાની આંકડા માકિહિી 
૧ જીલ્લાનો ા ગોભલક ત્તવસ્ટ્તાર ૧૭૬૮ ચો.શક.મી. 

ઉિર અક્ષાાંા  ૨૦-૩૯ ૨૧.૫૦ ગેા 
પવૂવ અક્ષાાંા         ૭૩-૨૯ ૭૩.૫૧ ગેા 

૨ તાુકુાની સાંયયા ૩ 

૩ ગામની સાંયયા ૩૧૧ 

૪ ્રતત્યેક તાુકુાુુાં નામ ૧ – આહવા, ૨ – વટઇ, ૩ – સબુીર 

પ તાુકુા ્રતમા ે માનવ વસ્ટ્તી ૨,૨૮,૨૯૧ ( ૨૦૧૧ની વસ્ટ્તી ગ તરી મિુબ ) 
  

આહવા તાુકુાની વસ્ટ્તી 

વટઇ તાુકુાની વસ્ટ્તી 

સબુીર તાુકુાની વસ્ટ્તી 

કુલ વસ્ટ્તીિઃ-  
 

પરુૂપષોમ સ્ત્રી કુલ 

૫૦,૨૩૭ ૫૦,૯૫૨ ૧,૦૧,૧૮૯ 

૩૬,૦૬૯ ૩૫,૬૬૫ ૭૧,૭૩૪ 

૨૭,૫૧૫  ૨૭,૮૫૩  ૫૫,૩૬૮ 

૧,૧૩,૮૨૧ ૧,૧૪,૪૭૦ ૨,૨૮,૨૯૧ 
 

૬ તાુકુા ્રતમા ે પશધુન વસ્ટ્તી 
દુધાીા / અનય 

૧,૩૧,૦૦૦ 
૮,૯૧૨ દુધાીા 
૧,૨૨,૦૮૮ અનય 

૭ ખેતીલાયક ત્તવસ્ટ્તાર ૫૭,૮૪૩ અનય 

૮ જીલ્લાના મયુય પાક નાગલી, વરી, મકાઇ, ડાાંગર, અડદ, ૃવુર, ખરસા ી,  
 (કસત્તષોમ ત્તવષોમયક) મગફીી 
૯ રાિયધોરી માગવ ત્તવગત ૨૭૭ શક.મી. લાંબાઇ 

૧૦ નેાનલ હાઇ વે ત્તવગત શનૂય ( જીલ્લામાાેં ી નેાનલ હાઇ-વે માગવ પસાર ેતો 
નેી) 

૧૧ જીલ્લાના બાંધના નામ મોટા બાંધ આવેલ નેી. 
ાીસ્ટ્યા ડેમ (૩૮.૧૭ ત્તમ.કય.ુફીટ) 
સાપતુારા   (૨૨.૪૭ ત્તમ.કય.ુફીટ) ક્ષમતા 
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૧૨ જીલ્લાની મયુય નદીઓ ૧. ગીરા નદી 
૨. પ ુાવ નદી 
૩ ખાપરી નદી 
૪. ગેબીકા નદી 

૧૩ જીલ્લામાાં આવેલ મોટા ઔધોભગક 
ઓકમો 

મોટા ઔધોભગક ઓકમો આવેલા નેી સરકારી સો-ત્તમલ, 
વટઇ. 
આયુવવાશદક ફામવસી, આહવા 

૧૪ જીલ્લામાાં પોલીસ સ્ટ્ટેાનો ૩ ( આહવા, વટઇ, સાપતુારા ) 
૧૫ જીલ્લાના મયુય રેલ્વે સ્ટ્ટેાનો ર ( વટઇ, ડુાંગરડા(ઝરીયા) ) 
 રેલ્વે  બીલીમોરા – વટઇ રેલ્વે લાઇન 
૧૬ જીલ્લાના અનય િોવાલાયક 

સ્ટ્ેીો 
૧. ભગશરનગર સાપતુારા 
૨. ભગરા ધોધ ( આંબાપાડા) 
૩. માયાદેવીની ગફુા ( ાેસકાત્રી )  
૪. ભગરા ધોધ ( ત્તાિંગા ા ) 
૫. પાાંડવા ગફુા ( પાાંડવા ) 
૬. ત્તાવ ટાટ અને માંશદર ( ટોટલી ) 
૭. મહાલ બરડીપાડાના િ ાંગલો 
૮. સીતા – વન ( વાડયાવન ) 
૯. બોટાનીકલ ગાડવન ( વટઇ ), પાંપા સરોવર, 
 ાબરીધામ 
૧૦. ાેગધુરા ( ઉમયાવ ) 
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 નદી શકનારાના ગામોિઃ- 
 

 ડાાંગ જીલ્લામાાેં ી ગીરા નદી, પ ુાવ નદી, ખાપરી નદી અને ગેબીકા નદીઓ નીકીી નજીકના 

સરુત, નવસારી જીલ્લાઓમાાેં ી પસાર ેાય ેે. આ નદીઓનો ્રતવાહ પવૂવેી પત્તિમ શદાા તરફ જાય ેે. 

ે  સરુત, નવસારી જીલ્લાના દશરયા કાાં ાઓ અરબી સમરુને મીે ેે. આ નદીઓના શકનારે આવેલા ગામો 

૧. ગીરા નદી : ટેમ્રનુટટાવ, જામનયામાી, ગાાંવદહાડ, ગીરમાી, ધલુદા, બાંધપાડા, 
સાજુપાડા, સાવરખડી, દરડી     ( સોનગઢ તરફ ) 
 

૨. પ ુાવ નદી : ચીંચલી, ગાડવીહીર, વાયદુન, કરાંિડા, વાાંઝીટટેમ્રનુ, સાદડવીહીર, 
ટાાંકલીપાડા, બોકડમાી, ધડુા, હીંદીા, ચીખલી, પાદલખડી, લવચાલી, 
બરડા, બીજુરપાડા, ચીંચવીહીર, મોટીઝાડદર, ગવ્હા , પીપલદહાડ, 
િોગેવા, પાાંઢરમાી, જારસોી, કરાંિડા, ઉગા, દહરે ટા ા, 
મોટીકસાડ, લહાનકસાડ, મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દીવડયાવન, 
ખાતી, ખોપરીઆંબા, પાતીી, ટેકપાડા, પાાંઢરમાી, કોલબારી, વાાંકન, 
ાોંગડયા, ઓનજીનપાડા, કાકરદા(વ્યારા તરફ) 
 

૩. ખાપરી નદી : ઉમયાવ, પાયરપાડા, વાાંકી, ચીચપાડા, ધમુખલ, લહાનદાાસ, 
મોટીદાાસ, ઉમરપાડા, ટીંબરગાેા, ચોકયા, ઇસદર, રાવચોંડ, 
ગાયખાસ, સુાંદા, ખાપરી, કુતરનાચ્યા, સતી, ાવાનદગડ, ધીુચોંડ, 
ાવાડી, કુડકસ, ગીરા, દાબદર, કોસીમપાતી,બોરીગાાંવ ા, (વ્યારા 
તરફ) 
 

૪. ગેબીકા નદી : િોગબારી, ગોટયામાી, ાામગહાન, ાાપખલ, ભરુાપા ી, બારીપાડા, 
ચીરાપાડા, બોરીગાાંવ ા, ચીખલી, આંબાપાડા, બરડપા ી, બરમ્યાવડ, 
હુાંબાપાડા, બોંડારમાી, બોરદહાડ, કુમારબાંધ, ચીખલદા, બરડા, 
દગનુયા, ાદરપાડા, ધાાંગડી, સાદડમાી, સાકરપાતી, કુાંડા, સસુરદા, 
ચીકાર, બારખાાંધ્યા, રાંાાસ, ડોકપાતી, ચીચપાડા, આંબાપાડા, વટઇ ( 
વાાંસદા તરફ) 
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 ાયિનક ત્તવસ્ટ્તારિઃ- 
 

નદી શકનારાના ાયિનક ગામો ે વા કે 

 

ગીરા નદી  : બાંધપાડા, ધલુદા. 

પ ૂાવ નદી : મહાલ, મોટીકસાડ, સાવરદાકસાડ, ખોપરીઆંબા, કોલબારી,  

ાોંગડયા. 

ખાપરી નદી  :       સતી, વાાંગ , વાાંવદા, કુતરનાચ્યા, આમસરવલ . 

ગેબીકા નદી  :       દેવીપાડા, ડોકપાતી, ડુાંગરડા. 

 

 ે  ગામોને અગાઉેી સરુક્ષા વ્યવસ્ટ્ેા ેઇ ાકે તે માટે િયાાં નદી ઉપર પલુો આવેલ ેે ત્યાાં 

પા ીની સપાટી દાાવવતા નીાાન માટે માપપટી લગાવવી અને ાયિનક િ ાય તો સરુક્ષા માટે 

અગાઉેી વ્યવસ્ટ્ેા કરી ાકાય તે માટે કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, માગવ અને મકાન ત્તવાાગ, પાંચાયત માગવ 

અને મકાન ત્તવાાગ તેા નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, સશરતા માપક પેટા ત્તવાાગ, નવસારીને 

િવાબદારી સોંપી ચાાંપતી િનર રાખીને સમગ્ર પરુરાહતની કામગીરીુુાં નીરીક્ષ  કરવામાાં આવાે. 
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 તકેદારી માટે આયોિનિઃ-  
( કનરોલ રૂપમ કલેકટર કચેરી ફોન નાંબરિઃ-  ૨૨૦૩૪૭) 

હવામાન ખાતાની આગાહી મિુબ અને રાિય કનરોલ રુમ ગાાંધીનગર તરફેી સચૂના મીતા 

સાંાવીત વાવાઝોડા ેી અસર ેવાના સાંાાવનાવાીા ગામોમાાં અગમચેતીરૂપપે જીલ્લા પોલીસ વાયરલેસ 

સેટ ઉપરેી તેા વનત્તવાાગના વાયરલેસ સેટ ઉપરેી ગામના સરપાંચ, પોલીસ પટેલ, તલાટી-કમ-

માંત્રી, મહસેલૂી તલાટીઓ વગેરેને તાશકદનો સાંદેાો આપી ગામલોકોને સાવધ રહવેા તેા ાારે વરસાદ 

કે પરુેી ેતા ુકુાાન ેી બચવા સલામત સ્ટ્ેીે ખસી િવા માટે િ ાવવામાાં આવાે. 

 

 જીલ્લા કક્ષાઓ ત્તનયાંત્ર  કક્ષિઃ 
 ડાાંગ જીલ્લા માટે કલેકટર કચેરી, આહવા ખાતે ઓક ત્તનયાંત્ર  કક્ષ ૧પ જુન ેી ૩૧મી ઓકટોબર 

સધુી રહાેે અને વાવાઝોડાની પશરસ્સ્ટ્ેત્તત વેીા ર૪ કલાક તે કાયવરત રહાેે. કાંરોલ રૂપમમાાં નીચે મિુબના 

અત્તધકારી – કમવચારીઓ રહાેે. 

 

 ડીઝાસ્ટ્ટર મેનેિમેનટ હ ેીુુાં મહકેમિઃ 
(૧) મામલતદાર – ૧,   (ર) નાયબ મામલતદાર-૧  (૩) કારકનૂ કમ ટાઇત્તપસ્ટ્ટ-૧,    (૪) 

પટાવાીા-કમ-ડ્રાયવર - ૧ 

             આ ત્તનયાંત્ર  કક્ષમાાેં ી તાકીદના ્રતસાંગે અગત્યના હુકમો, સચુનાઓ આપવામાાં આવાે. 

આ ત્તનયાંત્ર  કક્ષ રાિય સરકારના ત્તનયાંત્ર  કક્ષ સાેે હોટ લાઇન, ફેક્ષ, ટેલીફોન, વાયરલેસની 

સતુ્તવધાેી રહાેે. ત્તનયાંત્ર  કક્ષમાાં જીલ્લાની તમામ ત્તવગતો, અગત્યના ફોન નાંબર રાખવામાાં આવાે. ાારે 

વરસાદની આગાહી મીે ત્યારે િરૂપરી માશહતી કાંરોલ રૂપમને આપવાની રહાેે. જીલ્લા કક્ષાના 

ત્તનયાંત્ર કક્ષમાાં હવામાન ખાતા તરફેી ડીઝાસ્ટ્ટર વોનીંગ સીસ્ટ્ટમ ધ્વારા પરુ વાવાઝોડા કે અનય કુદરતી 

આપત્તિ ગેગેની ચેતવ ી મળયેેી સાંબાંત્તધત અત્તધકારીઓને તેની તાત્કાલીક જા  કરી જીલ્લા તાુકુા અને 

ગ્રામ્ય આપત્તિ સામે તકેદારીના પગલાાં લેવા જા  કરવાની રહાેે. 

પરુના સમયે સીનીયર અત્તધકારી ગાાંધીનગરના પરુ ત્તનયાંત્ર  કક્ષ અને કલેકટર કચેરીના ત્તનયાંત્ર  

કક્ષ સાેે સતત સાંપકવમાાં રહાેે. ત્તનયાંત્ર  કક્ષ અત્તધક જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને ત્તનવાસી અધીક કલેકટરશ્રીના 
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સીધી દેખરેખ હ ેી કાયવરત રહાેે. વાવાઝોડાને લગતા ચેતવ ી સાંદેાો મળયેેી જીલ્લાના વાવાઝોડા 

સાંબાંધી કનટીિનસી લલાન મિુબના સચૂનાઓ અને તેમાાં કરેલ િોગવાઇઓ ગેગે કામગીરી કરવા 

સાંબાંત્તધતોને માશહતગાર  કરવાની િવાબદારી જીલ્લા ત્તનયાંત્ર  કક્ષની રહાેે. સાેે સાેે કોઇ માનવસજિત 

આપત્તિઓ તેા અનય ઇમરિનસી ્રતકારની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતને પહોંચી વીવા માટે જીલ્લા કક્ષાઓ ક્રાઇસીસ 

મેનેિમેનટ ગ સપની રચના કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીના અધ્યક્ષપ ા હ ેી રચવામાાં આવેલી ેે. 

આ ગસપમાાં સમાત્તવષ્ટ સભ્યોની બે ક બોલાવી તેા તેની ફરિો અને કામગીરી ગેગેની સમીક્ષા કરવામાાં 

આવે ેે. 

પરુ અને ાારે વરસાદના સમયે અેવા વાવાઝોડાની ચેતવ ી સમયે માશહતી કક્ષ જીલ્લાના 

ત્તનયાંત્ર  કક્ષ સાંપકવમાાં રહાેે. માશહતી કક્ષમાાં નાયબ કલેકટરશ્રી, જીલ્લા પાંચાયતના અત્તધકારી, સહાયક 

માશહતી ત્તનયામકશ્રી, પરુવાવાઝોડા કે આફતના સમયે રોિરોિ મહસેલુ ત્તવાાગ, પોલીસ ત્તવાાગ, તેમિ 

જીલ્લા પાંચાયતની જાહરેાત કરવા યો્ય માશહતી ઓકત્ર કરી ્ેરતસ નોટ તાયાર કરી તેના ્રતસાર  

વ્યવસ્ટ્ેા સાંાાીાે. 

 

 મોટા પાયે અસ્્ન તાાંડવ, ત્તવસ્ટ્ફોટ અને મકાન હોનારતિઃ 
 

 જીલ્લામાાં મોટા પાયે અસ્્ન તાાંડવ, ત્તવસ્ટ્ફોટ અને મકાન હોનારત ે વી અ ધારી આપત્તિના 

્રતસાંગોઓ નીચે મિુબ આયોિન કરાાે. 

 જીલ્લામાાં ટ ા સ્ટ્ેીે મોટા પાયે અસ્્ન તાાંડવ કે અ ધારી રીતે ેાય અને જીલ્લામાાં જુદી જુદી 

કચેરીના ત્તનયાંત્ર  કક્ષને માશહતી મીે તો તેની નોંધ મવુમેનટ રજીસ્ટ્ટરે કરવી અને બનાવ કયા સ્ટ્ેીે 

કયારે ેયો તે ગેગેની માશહતી મેીવવી અને તેની જા  રાિય કક્ષાના ત્તનયાંત્ર  કક્ષાને તેા કલેકટરશ્રી, 

ત્તનવાસી અધીક કલેકટરશ્રીને ૃતુવિ કરવી. 

 બનાવ ાાાંગફોડ ્રતવ સત્તિનો હોય તો જીલ્લા કક્ષાની પોલીસ તે ત્તવસ્ટ્તારને કોડવન કરી લેાે. આવી 

તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં વીિીી ્રતવાહમાાં બાંધ હોય ેે. અને લોકો તેમની મીલ્કતો તેમિ ટર ેોડીને 

સલામત સ્ટ્ેીે સ્ટ્ેીાાંતર કરવામાાં આવેલ હોય તેેી આવા સ્ટ્ેીોઓ અસામાજિક તત્વો કોઇ પ  જાતનો 

લાા ન ઉ ાવે તો પરુતો પોલીસ બાંદોબસ્ટ્ત જીલ્લા પોલીસ અત્તધકારીશ્રીઓ ગો વવો. આગમાાં ફસાયેલા 
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લોકોને પશઓુને બચાવ માટે કનટીિનસી લલાનમાાં દાાવવેલ નગરપાભલકા તેા સરુત 

મહાનગરપાભલકાના અસ્્નાામક કેનરનો સાંપકવ  કરવો. 

 જીલ્લામાાં કોઇ પ  સ્ટ્ેીે ાાાંગફોડ ધ્વારા ત્તવસ્ટ્ફોટ ેાય, માનવ તેા પશહુાની અને ત્તમલ્કતને 

ુકુાાન ેાય ત્યારે જીલ્લાની પોલીસ ફોસવ કવીક રીસ્ટ્પોનસ ટીમ અસરગ્રસ્ટ્ત સ્ટ્ેીોની ૃતુવ િ મલુાકાત 

લેાે અને ટીમના ઇનચાિ પોલીસ અત્તધકારી સાંિોગો ્રતમા ે કાયદો અને વ્યવસ્ટ્ેા જાીવવા રાહત 

બચાવ કામગીરીમાાં મદદરૂપપ ેાે. 

 

 તાુકુા કક્ષાુુાં માી ુાં: 
         જીલ્લા ત્તનયાંત્ર  કક્ષની ે મ ાારે વરસાદ વાવાઝોડા અેવા પરુની આગાહીની જા  

ગામ કક્ષાઓ ૃરુત ેઇ ાકે બચાવ અને રાહત કામે દેખરેખ રાખી સમયસર િરૂપરી દૈત્તનક અહવેાલ 

સાંકભલત કરી ાકાય તે આાયેી તાુકુા પાંચાયત કચેરી આહવા તરફેી નીચે િ ાવેલ ત્તવગતોની 

િરૂપરી માશહતી ઉપલબ્ધ રાખવાની રહાેે. 

૧. કુદરતી આપત્તિના કોઇપ  ્રતકારના બનાવનો અહવેાલિઃ 

ર. માનવ સજિત આપત્તિના કોઇ પ  ્રતકારના બનાવનો અહવેાલ. 

૩. લાયઝન અત્તધકારીઓ, મામલતદારશ્રી અને તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારી સાેેુુાં સાંકલન. 

૪. ગ્રામ્ય કક્ષાની સત્તમત્તત સાેે સાંકલન રાખી તેની ત્તવગતો ઓકત્તત્રત કરવી. 

પ. દૈત્તનક વરસાદના આંકડા, દૈત્તનક ુકુાાની અને સહાય ગેગેનો અહવેાલ. 

૬. માનવ મ સત્ય સ, સહાય ચકુવ ી ગેગેની કામગીરી. 

૭. ુકુાાની સવે કરવા તેા તેનો અહવેાલ તાયાર કરવો. 

૮. બચાવ અને સ્ટ્ેીાાંતર ગેગેની કામગીરી. 

૯. સહાય ચકુવવાના ેતા ધોર ો અને તે ગેગેની કામગીરી. 

૧૦. નદી, કોતરો, બાંધો, માગવ, રેલ્વેની પશરસ્સ્ટ્ેત્તત દાાવવતી ત્તવગત. 
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 ગ્રામ્ય કક્ષાુુાં માી ુાં: 
           ગ્રામ્ય કક્ષાની કુદરતી આપત્તિ તેા માનવસજિત આપત્તિ તેમિ અનય ઇમરિનસી 

્રતકારની આપત્તિ ત્તનવારવા માટે ગ્રામ્ય કક્ષાઓ કુદરતી આપત્તિ અને માનવસજિત આપત્તિ તેમિ અનય 

ઇમરિનસી ્રતકારની આપત્તિઓ સમયે તેમિ માનવસજિત આપત્તિના સમયે તકેદારીના પગલા લેવા 

તેમિ બચાવ રાહત કામગીરીને પહોંચી વીવા ગામમાાં પરુતી દવાઓ, પા ી, અનાિનો િથેો, બચાવ 

અને રાહત માટેના સાધનો પરુતા ્રતમા માાં ઉપલબ્ધ ેાય તેની તકેદારી રાખવા સ્ટ્ેાત્તનક કક્ષાઓ 

સાંકલન િીવાઇ રહ ે તેમિ માનવસજિત આપત્તિઓ તેમિ કુદરતી આપત્તિઓ તેા માનવસજિત 

આપત્તિ તેમિ અનય ઇમરિનસી ્રતકારની આપત્તિના સમયે તકેદારીના પગલા, બચાવ રાહતની 

કામગીરી ત્વરીત ેાય તેની તકેદારી રાખવા અને ેયેલ કામગીરીની જા  સાંબાંધીત પેટી સેનટર અને 

તાુકુા તેમિ જીલ્લા કક્ષાઓ જા  કરવાની રહાેે. 

 કુદરતી આપત્તિ ે વી કે અત્તતવ સષ્ષ્ટ, પરુ, ાારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના ્રતસાંગોઓ તેા ગાંાીર 

્રતકારની સજાવતી અને મોટી જાનહાની સજાવતી માનવસજિત આપત્તિઓ ે વી કે આંતકવાદી હુમલા, કોમી 

તોફાન, મોટા આગના બનાવો, બોમ્બ ત્તવસ્ટ્ફોટ, ગેસ દુટવટનાના બનાવો, માગવ અકસ્ટ્માતના બનાવો, રેલ્વે 

અકસ્ટ્માતો તેા રાસાયભ ક પદાેો લીક ેવાની દુટવટના તેમિ યધુ્ધ ે વા સાંિોગોમાાં તાત્કાલીક 

્રતત્તતશક્રયા આપવાના સાંિોગો ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય અને ઝડપી ્રતત્તતાાવ અને અસરકારક ત્તન વય લઇ ાકાય 

તે માટે જીલ્લા કક્ષાઓ માનવસજિત આપત્તિ સમયે, ક્રાઇસીસ મેનેિમેનટ ગ સપની રચના કરવામાાં આવાે. 

તો આવા ્રતસાંગોઓ ઉદાવેલ ુકુાાની, માનવહાની, પશહુાની સરકારી કે ખાનગી ત્તમલ્કતોને 

ુકુાાનીઓનો ગેદાિ મીી ાકે તેમ ે જીલ્લાના તમામ ગામોને આવરી લેતા ચાર પેટા સેનટરો તાયાર 

કરેલ ેે. આ પેટા સેનટર ઉપર ચાર વગવ-૧ કક્ષાના અત્તધકારીઓની લાયઝન અત્તધકારી સાેે તેમના પેટા 

સેનટરોમાાં વગવ-રના અત્તધકારીઅત્તધકારીઓ અને વગવ-૩ના કમવચારીઓ નીમવામાાં આવેલ ેે. અને ે નો 

હુકમ પ  કરવામાાં આવેલ ેે તો તે મિુબ તે સાંબાંત્તધત અત્તધકારી / કમવચારીઓને સમાત્તવષ્ટ ગામોમાાં 

ફરિો અને કામગીરી બજાવવાની રહાેે. 
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 હવામાન (વેધર સ્ટ્ટેાન) મેકની કામગીરીિઃ- 
 

 જીલ્લા મેકે આહવા ખાતે કલેકટર કચેરી કમ્પાઉનડમાાં આવેલ વેધર સ્ટ્ટેાન સશરતા માપક 

કચેરી, નવસારી હસ્ટ્તકના કે્ષત્રીય કમવચારીઓ ધ્વારા હવામાન દબા , પવનની શદાા પવનની તીવ્રતા, 

તાપમાન, ઉષ્ તા, વરસાદ ગેગેની વખતોવખત માપ ી કરી તે ગેગેના દૈત્તનક રીપોટવ  કરી જીલ્લા 

કનરોલ રૂપમને જા કારી આપાે. 

આ ઉપરાાંત ગ્રામ્ય કક્ષાઓ નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, સરીતામાપક, નવસારી ધ્વારા આ જીલ્લા 

હસ્ટ્તકના સાપતુારા, સબુીર, લવચાલી, ગારખડી, પીપલાઇદેવી, ગલકુાંડ, સાકરપાતી અને 

ચીચીનાગાાંવ ા ગામોઓ વરસાદ માપન કેનર ગો વવામાાં આવેલ ેે. ે  ચાુ ુ હાલતમાાં ેે. આ 

વરસાદમાપક સેનટર ર૪ કલાકના આંકડા સરીતામાપક ત્તવાાગ ્ારા લેવામાાં આવે ેે. ે  વરસાદના 

આંકડા બીજા શદવસે સવારે ૮-૩૦ કલાકે પરુા પાડવાની વ્યવસ્ટ્ેા કરવામાાં આવાે તેમ સરીતા માપક 

ત્તવાાગ ્ારા િ ાવવામાાં આવેલ ેે. િયારે વટઇ ગામે કસત્તષોમ યતુ્તન. હસ્ટ્તક વરસાદ માપક કેનર 

ગો વવામાાં આવેલ ેે.  

અ.નાં. ગામ વરસાદ માપક યાંત્ર ગો વવામાાં આવેલ તે સ્ટ્ેી 

૧. આહવા  વેધર સ્ટ્ટેાન, કલેકટર કચેરી કાંપાઉનડ, ફોન : ૨૨૦૩૪૭  

૨. સબુીર  મામલતાદાર કચેરીના કાંપાઉનડમાાં  

૩. લવચાલી   લુ્લા મેદાનમાાં  

૪. ગારખડી  આશ્રમ ાાીાના કાંપાઉનડમાાં  

૫. ચીચીનાગાાંવ ા   લુ્લા મેદાનમાાં  

૬. કાલીબેલ  ્રતાેત્તમક આરો્ય કેનરના કાંપાઉનડમાાં 

૭. સાપતુારા  ્રતવાસી ટરની સામે 

૮. ગલકુાંડ  ્રતાેત્તમક આરો્ય કેનરના કાંપાઉનડમાાં 

૯. બોરખલ   લુ્લા મેદાનમાાં 

૧૦. વટઇ  ગિુરાત કસત્તષોમ યતુ્તનવત્તસિટી સાંચાભલત કસત્તષોમ યતુ્તનવત્તસિટી કેમ્પસમાાં,  

ફોન નાં.:૨૪૬૨૩૯ 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       89 
 

 

 રીવર ગેિીંગ સ્ટ્ટેાનિઃ- 
  

અ.નાં. ગામ રીવર ગેિીંગ સ્ટ્ેી કાયવરત ેે તે સ્ટ્ેી (ગામ) 

૧. પ ુાવ નદી ટેકપાડા ગામે (મહાલ) 

૨. ખાપરી નદી  કુડકસ ગામે  

૩. ગેભબકા નદી  વટઇ ગામે  

૪. ગીરા નદી ઝાાંખરી ગામે ( સોનગઢ તાુકુો) 

 

 આરો્યની સતુ્તવધાિઃ- 
 જીલ્લામાાં આવેલ વટઇ, સાપતુારા, ગારખડી, સાકરપાતી, સબુીર ્રતાેત્તમક આરો્ય કેનરો ઉપર 

પરુતો સ્ટ્ટાફ ગો વી િરૂપરી તમામ દવાઓનો િથેો જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રી ધ્વારા ઉપલબ્ધ 

રાખવામાાં આવાે. 

 ાારે વરસાદ ેવાના ્રતસાંગોઓ કે પરુ આવવાના ્રતસાંગોઓ ફરિ પરના મેડીકલ ઓફીસરશ્રીઓ 

તાત્કાલીક સારવાર આપાે. જીલ્લા મેકે આવેલ ત્તસત્તવલ હોસ્સ્ટ્પટલના સિનશ્રી પ  આવી કામગીરી 

કરવા અને જીલ્લા પાંચાયત આહવા ખાતે કનરોલ રૂપમ ફોન નાંબરિઃ ૨૦૩૪૪ના સાંપકવમાાં રહી આગોતરુાં  

આયોિન ગો વવામાાં આવાે. 

 જીલ્લામાાં મદદનીા પશપુાલન ત્તનયામકશ્રી ડાાંગ જીલ્લા પાંચાયત હસ્ટ્તક પશચુીકીત્સા કેનરો 

વટઇ, ાામગહાન, પીપલદહાડ, આહવા તેા મોબાઇલ યતુ્તનટ ઉપરાાંત પશધુન નીરીક્ષ  કેનર રાંાાસ, 

પીપલાઇદેવી, બરડીપાડા, આહવા, ચીંચલી, ગલકુાંડ, નકટયાહનવાંત, જામલાપાડા, સબુીર, પીંપરી, 

કાલીબેલ, સાકરપાતી, નડગચોંડ અને મોરઝીરા ગામે તેઓશ્રીનો સ્ટ્ટાફ ખડેપગે કાયવરત રહાેે. 
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 પોલીસ તાંત્રની કામગીરીિઃ- 
 ાારે વરસાદ ેવાના કાર ે કે પરુ આવવાના ્રતસાંગોઓ અસરગ્રસ્ટ્ત ત્તવસ્ટ્તારોમાાં કાયદો અને 

વ્યવસ્ટ્ેા િીવાય રહ ેતે સારૂપાં જીલ્લા પોલીસ તાંત્ર ધ્વારા આહવા વટઇ અને સાપતુારા પોલીસ સ્ટ્ટેાન 

ઉપરાાંત સબુીર, કાલીબેલ, ચીંચલી ખાતે આવેલ પોલીસ આઉટ પોસ્ટ્ટના પોલીસ સ્ટ્ટાફ મારફત આ 

કામગીરી કરાવવામાાં આવાે. િરૂપર િ ાયે હોમગાડવ અને ગ્રામરક્ષક દીના િવાનોની સેવાઓ પ  

લેવામાાં આવાે. જીલ્લામાાં સ્ટ્ેીાાંતર ્રતશ્ન ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય તો પોલીસ ત્તવાાગ પાસે પોલીસ કોમ્યનૂીટી 

હોલ, પોલીસ ાવન, તાલીમ ાવન આવેલ ેે.  

ક્રમ પોલીસ સ્ટ્ટેાનુુાં નામ 
આમવસ પોલીસની 
સાંયયા 

અનામવ પોલીસની 
સાંયયા 

હોમગાડવની 
સાંયયા 

૧. પો. મયુય મેક, આહવા  ૧૮૫ ૩૧ -- 
૨. આહવા, પો. સ્ટ્ટેાન ૨૦ ૨૧ -- 
૩. વટઇ, પો. સ્ટ્ટેાન ૧૫ ૨૪ -- 
૪. સાપતુારા, પો. સ્ટ્ટેાન ૧૭ ૨૦ -- 

આ ગેગે તકેદારી લેવા નીચે મિુબના ટેલીફોન નાંબરો ધ્વારા સાંપકવ  કરી ાકાાે. 

પોલીસ કનરોલ રૂપમ  ૨૨૦૩૨૨, ૨૨૦૫૬૮ 

આહવા પોલીસ સ્ટ્ટેાન  ૨૨૦૩૩૩ 

વટઇ પોલીસ સ્ટ્ટેાન  ૨૪૬૨૩૩ 

સાપતુારા પોલીસ સ્ટ્ટેાન ૨૩૭૨૩૩ 

(અમલવારીિઃ જીલ્લા પોલીસ અત્તધકારીશ્રી) 
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 વીિીી વ્યવસ્ટ્ેાિઃ- 
 ાારે વરસાદ દરમ્યાન વીિપરુવ ો ખોરવાય જાય તો તાત્કાલીક વીિ્રતવાહ ારૂપ કરવા માટે 

ગિુરાત ત્તવધતુ બોડવ હસ્ટ્તકના ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટ્ટેાન આહવા અને વટઇ હસ્ટ્તકના ઇિનેરો, ટેકનીકલ 

મા સો, લાઇનમેન હલે્પર વાયરમેન વગેરે સેવાઓ મેીવી લઇને ગેધારપટ યધુ્ધના ધોર ે દુર કરવા 

કરાવવા પગલા લેવામાાં આવાે. 

 આ ઉપરાાંત આહવા મકુામે સતત ચોવીસે કલાક ચાુ ુરહ ેતે રીતે ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટ્ટેાન આહવા 

ખાતે ફોન નાં. ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૦૭૯ તેા વટઇ ૦૨૬૩૧ ૨૪૬૨૨૨ ઉપર કનરોલ રૂપમના સાંપકવમા રહી 

આગોતરુ આયોિન ગો વવામાાં આવેલ ેે. જીલ્લામાાં આહવા ૬૬ કે.વી., વટઇ ૬૬ કે.વી. તેા 

માલેગાવ ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટ્ટેાન આવેલ ેે.  

( અમલવારીિઃ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, સાંચાલન અને ત્તનાાવ ત્તવાાગ, નવસારી.) 

 

 કાંરોલ રૂપમિઃ 
૧. ાારે વરસાદ પરુ અને વાવાઝોડાના સાંાત્તવત આગમનની જા  જાહરે િનતાને કરવા ગેગેિઃ- 

 ાારે વરસાદ તેા પરુ અને વાવાઝોડાની તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં બચાવ અને રાહત કામગીરી 

અનવયે જીલ્લા તેા તાુકુા કક્ષાઓ મે ેી ડીસેમ્બર માસ સધુી કલેકટર કચેરી આહવા ખાતે કાંરોલ રૂપમ 

ર૪ કલાક માટે ારૂપ કરવામાાં આવે ેે. અને આ કાંરોલ રૂપમમાાં તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં જીલ્લા તાુકુા 

કક્ષાઓ વગવ-રના અત્તધકારીઓને ફરિ ઉપર ર૪ કલાક હાિર રહાેે અને સમગ્ર પશરસ્સ્ટ્ેત્તતુુાં ત્તનયમન 

વગવ-૩ અને ૪ના કમવચારી સાેે કરાે. તે િ રીતે ઇમરિનસી ્રતકારની ક્રાઇસીસ વખતે પ  કાંરોલરૂપમ ારૂપ 

કરવના હુકમો કરવામાાં આવાે. 

 ાારે વરસાદ તેા પરુના સમયે ચેતવ ી બાબતિઃ 

 રાિય સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફેી ્રતાેત્તમક તબકકા વખતે મીતી 

ચેતવ ીિઃ 
 હવામાન ખાતા તરફેી રાિય કક્ષાને પરુ રાહત કાંરોલ રૂપમમાાં વરસાદ ગેગેની આગાહી મીતા 

આ આગાહી અનવયે સાંબાંત્તધત જીલ્લાઓને વાયરલેસ મેસેિ, ફેકસ મેસેિ અેવા ફોન સાંદેાા ધ્વારા 

તાત્કાલીક સચૂનાઓ આપવામાાં આવે ેે. સ્ટ્ટેટ કાંરોલ રૂપમ કે હવામાન ખાતા તરફેી મીતી સચુનાઓ 
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તરત િ જીલ્લા કક્ષાઓ ેી તાબાના તાુકુા તેમિ ગ્રામ્ય કક્ષાઓના સાવચેતીના તમામ પગલાાં હાે 

ધરવા તેમિ નીચા વાીા ત્તવસ્ટ્તારમાાં વસવાટ કરતા લોકોને િરૂપર િ ાયે સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવા 

લોકોને નદીના પટમાાં અવરિવર નહી કરવા તાકીદ આપવી. 

 રાિય સરકારના કાંરોલ રૂપમ ધ્વારા વરસાદના ્રતકાર સહ આગાહી કરવામાાં આવે ેે. 

વરસાદની આગાહી ્રતમા ે વરસાદના ્રતકાર નીચે મિુબ ેે.  

અ.નાં. ેયેલ વરસાદ ર૪ કલાકમાાં ્રતકાર 

૧. ૦.૧ મી.મી. ેી ૨.૪ મી.મી.  અત્યાંત હીવો વરસાદ  

૨. ૨.૫ મી.મી. ેી ૭.૫ મી.મી.  હીવો વરસાદ  

૩. ૭.૬ મી.મી. ેી ૩૪.૯ મી.મી.  સાધાર  વરસાદ  

૪. ૩૫ મી.મી. ેી ૬૪.૯ મી.મી.   ીક  ીક ાારે વરસાદ  

૫. ૬૫ મી.મી. ેી ૧૨૪.૯ મી.મી.  ાારે વરસાદ  

૬. ૧૨૫ મી.મી. કે તેેી વધ ુ અત્તતાારે વરસાદ  

 

અ.નાં. વરસાદનો ્રતકાર ત્તનશદિષ્ટ ત્તવસ્ટ્તારમાાં વરસાદની 

વ્યાપકતા  

૧. ટાટોેવાયો વરસાદ  ૧ ેી ૨૫% ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

૨. કેટલીક િ્યાઓ વરસાદ  ૨૬ ેી ૫૦% ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

૩.  ીક  ીક વ્યાપક ્રતમા માાં વરસાદ  ૫૧ ેી ૭૫% ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

૪. વ્યાપક ્રતકારમાાં વરસાદ  ૭૬ ેી ૧૦૦% ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

              જીલ્લા કક્ષાઓ વરસાદની આગાહી મીે કે ૃરુત િ નીચે મિુબની કાયવવાહી તાત્કાલીક 

કરવાની રહાેે. વાવાઝોડા તેમિ અત્તતાારે વરસાદના ઓલટવ  મેસેિ ૪૮ કલાક  પહલેા અને વોનીંગ 

મેસેિ ૨૪ કલાક પહલેા આપવામાાં આવાે. બાંને ક્રત્તમક મેસેિ આપી મેસેિ મીે ેે. 

૧. સ  ્રતેમ આવેલ સાંદેાાની નોંધ કાંરોલ રૂપમ રજીસ્ટ્ટરમાાં સાંદેાો મળયાની તારીખ તેા સમય 

સાેે ત્તવગતવાર નોંધ કરવી. 
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૨. સાંબાંત્તધત ત્તવસ્ટ્તારના લાયઝન અત્તધકારી તેા અમલીકર  અત્તધકારીઓને સાંદેાાની, વાયરલેસ, 

ફેકસ કે ટેલીફોનેી જા  તાત્કાલીક કરવી. 

૩. આ સાંદેાાની વ્યાપક ્રતમા માાં જાહરે િનતાને ેાય તે માટે જીલ્લા કક્ષાઓેી માશહતી ખાતા 

ધ્વારા તેા ઓલ ઇષ્નડયા રેડીયો, દુરદાવન તરફેી બલેુટીનના રૂપપમાાં ્રતસારીત કરાવવી. 

ઉપર મિુબની જીલ્લા કક્ષાઓેી સાંદેાો કાંરોલ રૂપમને મીે કે તરત િ મામતદારશ્રી/તાુકુા ત્તવકાસ 

અત્તધકારીશ્રી ઓ તાત્કાલીક ે  તે ગામના તલાટી મારફત ગામમાાં દાાંડી પીટાવી જા  કરવી. તલાટી 

હાિર ન હોય તેવા સાંિોગોમાાં ગામની ાાીાના આચાયવ, ત્તાક્ષક, તલાટી કમ માંત્રી, ગ્રામસેવક મારફતે 

બહોીી ્રતત્તસન્ધ્ધ કરાવવી. તેમિ લોકોને સાવચેત રહવેા અને િરૂપર િ ાયે સલામત સ્ટ્ેીોઓ ખસી િવા 

જા  કરવી. 

 વાવાઝોડા ગેગેની ચેતવ ીિઃ 
(હવામાન ખાતા તરફેી ્રતેમ તબકકાની ચેતવ ી વખતે) 

 હવામાન ખાતા તરફેી સાંાત્તવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવ ી બે તબકકામાાં આપવામાાં 

આવે ેે તેમાાં ્રતેમ તબકકાની ચેતવ ીની યાદી હવામાન ખાતા તરફેી ૪૮ કલાક પહલેા સામાનય 

રીતે આપવામાાં આવે ેે. 

 સાયકલોન ાબ્દ ગ્રીક ાબ્દ ઉપરેી આવેલ ેે. તેનો અ વે સાપુ ુ ગુાંચળ ઓવો ેાય ેે. 

વાવાઝોડુ ઓ પવનનો વાંટોી અેવા ઉગ્ર ચક્રવાત ેે. ે  ગોી ગોી ઘમુરાયા કરે ેે. ઉિરે ગોીાધવમાાં 

ટડીયાીના કાાંટાની ત્તવરૂપધ્ધમાાં ફરે ેે. વાવાઝોડુાં ાારે નીચે દબા નો ત્તવસ્ટ્તાર ેે ે ના કેનરની બહારની 

શદાામાાં દબા  વધૃ ુિ ાય ેે. કેનરમાાં ટટૃ ુાં દબા  અને બહારની બાજુઓ કેટલા દરેી દબા  વધે ેે 

તેના પરેી વાવાઝોડાની ઉગ્રતા અને પવનના િોરનો યયાલ આવે ેે. ઉષ્ કટીબાંધ ત્તવસ્ટ્તારના આગી 

વધીને તે ૧૫૦ ેી ૮૦૦ કી.મી. ના ત્તવસ્ટ્તારમાાં ૧૦ ેી ૧૭ કી.મી. ઉપર ાારે વેગવાીો વાંટોી ઉાા કરે 

ેે. અને કેનરની આજુ બાજુ ઘમુરડી લે ેે. આ ચક્રવાત શદવસના ૩૦૦ ેી ૫૦૦ કી.મી.ના વેગે દરીયાની 

સપાટી ઉપર આગી વધે ેે અને કેનરના ૫૦ ેી ૧૦૦ શક.મી.ના ગેતરના ાારે તોફાનવાીા પવનમાાં 

ઝડપેી ઘરુમડી લે ેે તેની સાેે પવન પ  ઓેો વધતો ્રતચાંડ હોય ેે સાેે ાારે વરસાદ પ  લઇ 

આવે ેે. આવા તોફાનો સાેે દરીયામાાં ાારે તોફાનો અને ારતી આવે ેે. વાવાઝોડુાં િમીન ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

પસાર ેાય ત્યારે તેની તીવ્રતાના આધારે જાનમાલને અને ત્તમલ્કતોને ુકુાાન કરી ાકે. 
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 મરીન ઓનડ વોટર રીસોસીંઝ ડીવીઝન ઓફ ધી નેવીકેાન સેનટર ઇસ.રો. અમદાવાદની ઓક 

નોંધ આધાશરત હવાની ગત્તતને લક્ષમાાં લઇને વાવાઝોડાના પાડવામાાં આવેલ ્રતકારો નીચે મિુબ ેે.

ક્રમ ્રતકાર ઓસોસીઓટેડ હવાની ગત્તત સાંાત્તવત ેનાર ુકુાાન 

૧. લો ્ેરતસર ઓરીયા  ૩૨ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે તેા તેનાેી 

નીચેની હવાની ગત્તત  

-- 

૨. ડી્ેરતાન  ૩૨ ેી ૫૦ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે 

હવાની ગતી.  

 

૩. ડીપ ડી્ેરતાન  ૫૧ ેી ૬૧ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે 

હવાની ગતી. 

 

૪. સાયકલોનીક સ્ટ્ટોમવ  ૬૨ ેી ૮૮ કી.મી. ્રતત્તત કલાકે 

હવાની ગતી. 

વ સક્ષોની ાાખાઓ ૃટુી િવી 

તેા કાચા મકાનોને ગેાતિઃ 

ુકુાાન ેવુાં.  

૫. સીવીયર 

સાયકલોનીક સ્ટ્ટોમવ  

૧૧૮ શક.મી. ્રતત્તતકલાકેી વધારે 

હવાની ગત્તત. 

વ સક્ષોુુાં પડી િવુાં, પાકા 

મકાનોને ુકુાાન ેવુાં તેા 

સાંદેાાવ્યવહાર ખોરવાઇ 

િવો. 

૬. સોવીયર 

સાયકલોનીક સ્ટ્ટોમવ 

તેા ફોર ઓફ ફેરી 

કેનવીનડમ  

૧૧૮ શક.મી. ્રતત્તતકલાકેી વધારે 

હવાની ગત્તત. 

વ સક્ષોુુાં પડી િવુાં, પાકા 

મકાનોને ુકુાાન ેવુાં તેા 

સાંદેાાવ્યવહાર ખોરવાઇ 

િવો. 

૭. સપુર સાયકલોન  ૧૧૯ શક.મી. ્રતત્તતકલાકેી વધારે 

હવાની ગત્તત. 

મોટા વ સક્ષોુુાં ૃટુી પાડવુાં, 

કાચા પાકા મકાન તેા મોટા 

સાંસ્ટ્ેાનોને ુકુાાની ેવી 

તેા સાંદેાાવ્યવહાર સાંપ ૂવ 

ખોરવાઇ િવો. 
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આવી જા  ેતાની સાેે િ નીચે મિુબની કાયવવાહી કરવીિઃ 
 આ ચેતવ ીની કાંરોલ રજીસ્ટ્ટારમાાં તારીખ તેમિ સમય સાેેની નોંધ કરવી. 

 કલેકટરશ્રી, જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, ત્તનવાસી અધીક કલેકટરશ્રી તેા તમામ લાયઝન 

અત્તધકારીઓને ધ્યાન ઉપર આ બાબત તાત્કાભલક મકુવી. 

 જીલ્લા કક્ષાના સાંબાંત્તધત ખાતાના વડાને તાત્કાભલક જા  કરવી. 

 તમામ કાંરોલ રૂપમમાાં વાયરલેસ, ટેલીફોન, ફેકસ કે અનય રીતે તાત્કાભલક જા  કરવી. 

 માશહતી ખાતા મારફત જાહરે િનતાને જા કારી ેાય તે માટે સમાચાર બલેુટીન રેડીયો, 

દુરદાવન ધ્વારા જા  કરવી. તાુકુા ગ્રામ્ય કક્ષાઓ આવી જા  મીે કે ૃરુત િ ે  તે 

ગામોઓ રહતેા લોકોને આ સાંદેાાની જા  તલાટી, ગ્રામ સેવક કે ાાીાના આચાયવ કે અનય 

સાધનો મારફત કરાવવી અને લોકોને સલામત સ્ટ્ેીે ખસી િવા માટે િ ાવવુાં. 

 ાારે વરસાદ તેા પરુના સમયે માટે ( રાિય સરકાર અેવા હવામાન ખાતા 

તરફેી બીજા તબકકાની મીતી ચેતવ ી સમયે): 
   હવામાન ખાતા તરફેી બીજા તબકકાની ેેલ્લા ર૪ કલાકમાાં ેનાર ાારે વરસાદની 

ચેતવ ી આપવામાાં આવે ેે. સદરહુાં ચેતવ ીનો સાંદેાો મીે કે ૃરુત િ નીચે મિુબની કાયવવાહી કરવી. 

 આ સાંદેાાની ત્તવગતવાર નોંધ કાંરોલ રૂપમમાાં રાખેલ કાંરોલ રજીસ્ટ્ટરમાાં તારીખ તેા સમય 

સાેેની નોંધ કરવી. 

 આ સાંદેાો કલેકટરશ્રીના તેા ત્તનવાસી અધીક કલેકટરશ્રીના ધ્યાને મકુવો. 

 આ સાંદેાાની જા  માશહતી ખાૃ,ુ ઓલ ઇષ્નડયા, દુરદાવન સરુતને કરી બહોીી ્રતત્તસન્ધ્ધ 

કરાવવી. 

 આ સાંદેાાની જીલ્લા મેકના તમામ કાંરોલ રૂપમ તેમિ જીલ્લાના સાંબાંત્તધત ખાતાના વડાઓને 

તાત્કાભલક જા  કરવી.  

 સાંદેાો મીતા ૃરુત કલેકટરશ્રી સ્ટ્ેાયી સત્તમત્તતની બે ક બોલાવાે. અને સાંબાંત્તધત 

અત્તધકારીઓને ઓકાન લલાન ્રતમા ે આખરી તાયારી કરી બચાવની કામગીરી માટે 

્રતાેત્તમક તબકકે સાંપ ૂવ સિિ ેાય તે માટે કાયવવાહી કરવા માટે િ ાવાે. 
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 આ સત્તમત્તતના સભ્યોઓ પરુ અને વાવાઝોડાની બીજા તબકકાની ચેતવ ીની જા  ેયેેી 

કલેકટરશ્રીના સાંદેાાની રાહ િોયા ત્તસવાય અને રાહત કામગીરીુુાં ત્તનયમન કરવુાં. 

 બીજા તબકકાની ચેતવ ી મળયેેી સાંબાંત્તધત ખાતાના વડાઓઓ તેમના ખાતાને લગતી 

તેમિ કલેકટરશ્રીની સચૂના મિુબ બચાવ અને રાહત કરવાની ેતી કામગીરીની ત્તવગતો 

કનટીિનસી લલાનમાાં સામેલ કરવામાાં આવેલ ેે. તે મિુબ કરવાની રહાેે. તેમિ તે ગેગેનો 

અહવેાલ કલેકટરશ્રીને તાત્કાલીક રીતે આપવો. 

 તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં લોકોને સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવા માટે િરૂપરી સાધનો, આશ્રય સ્ટ્ેાનો, 

પીવાુુાં પા ી, ાોિન વ્યવસ્ટ્ેા અને આરો્યને લગતી કામગીરી ત્તવગેરેુુાં આયોિન અને 

સમીક્ષા કરવી. 

 આ તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં મદદરૂપપ ેનાર સ્ટ્વાન્ચ્ેક સાંસ્ટ્ેાઓનો સાંપકવ  કરવો. આવી 

સાંસ્ટ્ેાઓની યાદી અગાઉેી િ સાંપ ૂવ ત્તવગતો સાેે અદ્યતન તાયાર કરવી. સાંસ્ટ્ેા કઇ 

બાબતો માટે મદદરૂપપ ેાે તેની ત્તવગતો પ  મેીવવી.  

 િરૂપર િ ાયે અસરગ્રસ્ટ્ત ત્તવસ્ટ્તારમાાં પહોંચી ાકાય તેમ નહોય તેવા ત્તવસ્ટ્તારો માટે લશ્કરી 

સેવાની િરૂપશરયાત ઉાી ેાય તો તે માટે િરૂપરી આયોિન કરવુાં તેા કલેકટરશ્રીને જા  

કરવી. 

 વાવાઝોડા ગેગેની ચેતવ ી (હવામાન ખાતા તરફેી મીેલા બીજા તબકકાની ચેતવ ી 

વખતે): 

   સાયકલોન વોનીંગ નામની બીજી અગાહીનો સાંદેાો હવામાન ખાતા તરફેી ૨૪ કલાક 

પહલેા સાયકલોન વોત્તનનગ તરીકે વહીવટી તાંત્રને આપવામાાં આવે ેે. આ સાંદેાામાાં વાવાઝોડાની અસર 

કયા ત્તવસ્ટ્તારમાાં ેાે. તેનો વ્યાપ કેટલો ેે તેની ત્તવગતો પ  દાાવવવામાાં આવે આ સાંદેાાના બલેુટીનોને 

ચઢતાક્રમમાાં ક્રમ આપવામાાં આવે ેે. દરેક ચઢતા ક્રમુુાં બલેુટીન હવામાનમાાં ેનાર ફેરફારુુાં ચોકકસ 

ેેવટની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતુુાંવ વન આપે ેે. હવામાન ખાતા તરફેી આપવામાાં ત્તવસ્ટ્તાર સધુીમાાં વાવાઝોડુાં કઇ 

રીતે પહોંચાે તેની ત્તવગતો જા ી ાકાય ેે.  

   ઉપરની ત્તવગતે બીજા તબકકાની ચેતવ ીનો સાંદેાો કલેકટરશ્રીને કાંરોલરૂપમમાાં મીે કે ૃરુત િ 

નીચેની ત્તવગતે કાયવવાહી તાકીદની અસરેી કરવાની રહાેે. 
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 આ સાંદેાો કલેકટરશ્રીના ધ્યાને તાત્કાલીક અસરેી મકુવો. 

 ે  તે ત્તવસ્ટ્તારના લાયઝન અત્તધકારીઓ સાંબાંત્તધત તેમના કાયવકે્ષત્રમાાં પહોંચી આુષુોમાાંભગક 

કામગીરી કરાવવી. 

આ સાંદેાાની જા  માશહતી ખાૃ ુાં, ઓલ ઇનડીયા રેડીયો, અને દુરદાવન કેનર સરુતને કરી બહોીી 

્રતત્તસન્ધ્ધ કરાવવી. 

 જાહરે િનતાને ચેતવ ીિઃ 
વાવાઝોડાની ચેતવ ી મળયેેી ચેતવ ીના આધારે અસર પામનાર ત્તવસ્ટ્તારોમાાં દરેક ગામના લોકોને 

સાદ પાડી, દાાંડી પીટાવી, માઇક સાેેના વાહનો ફેરવી તેમિ માંશદર મસ્સ્ટ્િદ કે અનય જાહરે સ્ટ્ેીોઓ 

લગાડવામાાં આવેલ માઇક મારફતે જાહરે ચેતવ ી આપવાની ેે. તેમિ સલામત સ્ટ્ેીોની જા  ત્તવગત 

આપવાની ેે. જાહરે િનતાને રેડીયો તેા ટી.વી. મારફતે આ બનાવ આફતની તીવ્રતાની ચેતવ ી 

આપવાની રહ ેેે. લોકોઓ કેવા ્રતકારના સાવચેતી રાખવાની ેે. તેની ત્તવગત આ ્રતમા ે ેે. 

 લોકોને ટર / મકાનના માી હોય તો તેમના ાોંયતીીયે આારો લેવાુુાં સલાહાયુવ ેે. તમામ 

બારીઓ, બાર ા તેા બાકોરા મિબતુ બાંધ કરવા. 

 ઓેામાાં ઓેા ૨૪ કલાક ચાલે તેટલો પા ી પરુવ ાનો સાંગ્રહ કરવો. 

 ઓેામાાં ઓેા ઓક અ વાશડયા ચાલે તેટલો લોટ અને આવશ્યક વપરાાી માલનો સાંગ્રહ 

કરવો. 

 વાવાઝોડામાાં કદાચ વીિીી િતી રહ ે ત્યારે કામ લાગી ાકે તે માટે ફાનસ, ટાસતેલ, 

મી બિી, માચીસ, બેટરી ે વા સાધનો હાેવગા રાખવા. 

 લોકોઓ વ સક્ષો, િિરીત અને જુના મકાન તેમિ બીન સલામત બાાંધકામ નજીક આારો લેવો 

નહી. 

 વાવાઝોડુાં ફુકાય ત્યારે લોકોઓ બહાર હરવા ફરવાુુાં ટાીવુાં. 

 લોકોઓ રેડીયો પરેી કરવામાાં આવતા ્રતસાર ો અને હવામાન વરતારા ધ્યાનેી સાાંાીતા 

રહવે ુાં. તેમિ ખોટી અફવાઓ માનવી નહીં અને રેડીયો પરેી પોતે સાાંાીીને અત્તધકસત માશહતી 

િ અનયને આપવી. 

 લોકો અને નીચા વાીા ત્તવસ્ટ્તારોમાાેં ી પશઓુને ખસેડી લેવા તેઓ માગવમાાં આવતા 

નીચા વાીા ત્તવસ્ટ્તારોમાાં ફસાઇ ન પડે તે માટે ઓમ ે સ્ટ્ેાન સવેીા ેોડી િવુાં. 
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 ેાપરા પર અને  લુ્લી િ્યામાાં ટાટા ેવાયા પડેલા ફત્તનિચર, ઓજારો, લોખાંડના પીપ અને 

અનય ચીિવસ્ટ્ૃઓુ વાવાઝોડા દરમ્યાન ફચકાઇ િવાેી ુકુાાન પહોંચાડે ેે આવી ચીિવસ્ટ્ૃઓુ 

ટરમાાં લાવીને સલામત સ્ટ્ેીે મકુવી. 

 કોઇ વ્યશકતુુાં મકાન વાવાઝોડાના ્રતચાંડ તોફાન સામે ટકી ાકે તેમ ન હોય તેનો પાયો અને 

ેાપરૂપાં મિબતુ ન હોય અેવા તો મકાન નીચા વાીા ત્તવસ્ટ્તારમાાં આવેુુાં હોય ઓ ે સલામત 

સ્ટ્ેીે િતા રહવે ુાં ઇષ્ટ ેે. 

 કોઇ પ  સાંિોગોમાાં લોકોઓ સ્ટ્વસ્ટ્ે રહવે ુાં ઓક સ્વ્યકત ધીરિ અને શહિંમત રાખીતો ઓેી અનય 

લોકોને ્ેરતર ા મીાે. 

 લોકોઓ ૃટેુલા વીિીીના તારેી દુર રહવે ુાં. વીિીીના તાર સાેે ચોટી ગયેલ વ્યશકતને 

બચાવવા તાર દુર ધકેલવા માટે સકુા લાકડા ે વી વસ્ટ્ૃઓુનો ઉપયોગ કરવો. 

 તાર લટકતા િ ાય તો સાંબાંત્તધત સિાત્તધકારીઓને તેની ૃરુત િ જા  કરવી. ઝાડની ડાીીઓ 

કોઇપ  વખતે ૃટુી પડે મકાન ૃટુી પડે અને પલુોમાાં બાકોરા પડે આેી ચાલતી અેવા 

વાહન હાંકારતી વખતે વ્યશકતઓ  બુ સાવચેતી રાખવી. 

 વાવાઝોડા પેી રોગચાીો ફાટી નીકીવાની સાંાાવના રહ ે ેે. આેી આરો્ય ખાતાઓ 

તકેદારીના પગલાાં લેવા િરૂપરી ેે. 

ઉપરની ત્તવગતે ાારે વરસાદ, પરુ અને વાવાઝોડા ગેગે બીજા તબકકાની ચેતવ ી મળયા બાદ 

નીચેની ત્તવગતે ે  તે ત્તવાાગના અત્તધકારીઓઓ તાત્કાલીક અસરેી કામગીરી કરવાની રહાેે. 

 

 જુદા જુદા ત્તવાાગોઓ કરવાની ેતી કામગીરીની ત્તવગતોિઃ 

મહસેલૂ ત્તવાાગ 

 પરુ વાવાઝોડુાં ાારે વરસાદની તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તત ઉાદવાેેી બચાવ રાહત અને 

પનુિઃવસવાટની કામગીરી મહસેલુ ખાતાઓ અગત્યનો ાાગ ાિવવાનો રહ ે ેે. અને તેના નેજા હ ેી 

તમામ ત્તવાાગોઓ કાયવવાહીમાાં સહકાર આપવાનો રહાેે. તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતના સાંિોગો ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય 

ત્યારે ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં રહતેા લોકોને જા  કરવી. તેમનો બચાવ કરવુાં, પનુિઃવસવાટ કરવા, સવે કરવા, 

સહાય ચકુવવા વગેરે ે વી અગત્યની કામગીરી ચોકકસ સમય મયાવદામાાં કરવાની રહાેે. ે  માટે મોટા 
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્રતમા માાં સ્ટ્ટાફ તેા જુદા જુદા ્રતકારના સાધનોની તેમિ વાહનોની િરૂપરીયાત ઉદાવે ેે. આવી 

િરૂપશરયાતોને લક્ષમાાં રાખી નીચે મિુબુુાં આયોિન ગો વવુાં િરૂપરી ેે. ે ેી કરીને તાકીદની 

પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં ચોકકસ અને સમયબધ્ધ કામગીરી કરી ાકાય. 

વરસાદ માપક યાંત્રની જાીવ ીિઃ- 

 ચોમાસાની ઋૃ ુદરમ્યાન તાુકુામા પડેલ વરસાદ ખરેખર કેટલો પડેલ ેે તે જા વાનો આધાર 

વરસાદ માપક યાંત્ર ઉપર રહ ેેે. ટ ી વખતે ઓવુાં િ ાય ેે કે વરસાદ માપક યાંત્ર બરાબર ન હોવાને 

કાર ે વરસાદનો ખરેખર ગેદાિ જા ી ાકાતો નેી તેેી મામલતદારશ્રીઓ તેમના તાુકુામાાં આવેલા 

તમામ વરસાદ માપક યાંત્રો બરોબર ચાલતા હોવાની ખરાઇ મે માસમાાં બીનચકુ કરી લેવી અને ે  કાાંઇ 

મરામત કરાવવા પાત્ર હોય તો તે ગેગે નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી સશરતા માપક પેટા ત્તવાાગ, 

નવસારી હસ્ટ્તક કરાવી લેવુાં અને તે બદલનો રીપોટવ  મેીવવો. આ બાબતનો અહવેાલ મોડામાાં મોડો 

૨૦મી મે સધુીમાાં કલેકટર કચેરીઓ અચકુ મોકલી આપવો. ( અમલિઃ નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, 

સશરતા માપક પેટા ત્તવાાગ, નવસારી.) 

(ર) સાંકટ સમયની સ્સ્ટ્ેત્તતિઃ- 

 હાઇ ફલડ લેવલેી પા ીની ાયિનક સપાટી વધતી હોય ત્યારે. 

 કલાકના ૬૫ મી.મી. ઉપર વરસાદની વ્યાપકતા હોય. 

 ડેમ અેવા તીાવને બાકોરા પડયા હોય તે ત્તવનાા કરી ાકે. 

 િયારે પા ીની સપાટી કઢાંગી રીતે  વધતી હોય સાંકટકાલીન પશરસ્સ્ટ્ેત્તતને પહોંચી વીવા 

જાનમાલને જાનહાત્તન ેતી રોકવાના ્રતયાસો ધરવા અને મેનેિમેનટ ક્રાઇસીસ ગસપ ે માાં 

કલેકટરશ્રી, જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી તેા પોલીસ અત્તધકારીશ્રીની બે ક મીી ત્વરીત 

ત્તન વયો લેાે તે મિુબ લાયઝન અત્તધકારીઓ તેમના ત્તવસ્ટ્તારમાાં બચાવ રાહતના પગલા 

લેવા સચુન આપાે. 

 

 

 

 

 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       100 
 

 લોકોુુાં સ્ટ્ેીાાંતર અને આશ્રય સ્ટ્ેાનની કાયવવાહીિઃ- 
 આવી કટોકટી સમયે મહસેલુ ખાતાઓ અસરગ્રસ્ટ્ત ત્તવસ્ટ્તારના લોકોને સ  ્રતેમ સલામત સ્ટ્ેીે 

ખસેડવાની કાયવવાહી જુદા જુદા ત્તવાાગના અત્તધકારીઓને સાંકલનમાાં કરવાની રહ ેેે. 

 ે  માટે િનતાની હરેાફેરી માટે મોટા ્રતમા માાં વાહનોની િરૂપરીયાત ઉાી ેાય ેે. આવા 

્રતસાંગોઓ મામલતદારશ્રી પહેુ  ુ બલેુટીન મીે તે બાદ અને બીજા બલેુટીનના સમયગાીા 

દરમ્યાનજીલ્લા અને તાુકુા કક્ષાઓ વાહનોની ે  યાદી કરવામાાં આવેલી ેે તે વાહનો 

તાત્કાભલક ે  તે સ્ટ્ેીે પહોંચતા કરવા. 

 આ કામગીરી મોટા ્રતમા માાં અને સામશુહક રીતે અને ચોકકસ સમયમયાવદામાાં કરવાની રહતેી 

હોય તેમાાં િરા પ  કચાા રહ ેકે ઢીલ ેાય તો મોટી જાનહાની ેવાની ાકયતા હોય આવા 

મોટા ્રતમા ની કામગીરીને પહોંચી વીવા માટે ે  તે રીતે ઝોનલના રૂપટો કનટીિનસી લલાનમાાં 

નકકી કરવામાાં આવેલ ેે આવા ઝોનલ રૂપટોમાાં આવતા અસરગ્રસ્ટ્તોને સલામત સ્ટ્ેીે 

ખસેડવાુુાં આયોિન કરવામાાં આવે તો આ કામગીરી ચોકકસ સમયમાાં ાકે તેમ હોય આ માટે 

ઝોનલ રૂપટમાાં વગવ-૧ તેા વગવ-૨ના અત્તધકારીઓને ત્તનયકુત કરવામાાં આવેલ ેે. તેમ ે તેમના 

ફાીવેલા ે  તે ગામ સેજાના આર.ઓફ.ઓ. તલાટી કમ માંત્રી તલાટી, અને ે  તે ગામના 

્રતાેત્તમક ાાીાના ત્તાક્ષકો સાેે મ.ા.ય.ના સાંચાલકો અને પાંશડત શદન દયાી ગ્રાહક ાાંડારના 

સાંચાલકો સાેે રહી કામગીરી કરવાની રહ ેેે. 

 મહસેલુ ખાતાના મયુય ફરિોમાાં આવી કટોકટી દરમ્યાન ે  તે લોકોને સલામત સ્ટ્ેીે 

ખસેડવામાાં આવેલ ેે તે લોકોના ે  મીુ આશ્રય સ્ટ્ેાનો ેે તે આશ્રય સ્ટ્ેીો સલામત રહ ેઅને 

ત્યાાં કોઇ અસામાજિક તત્વો પશરસ્સ્ટ્ેત્તતનો ગેરલાા ન ઉ ાવે તે માટે આવા ગામોની ત્તવગત 

પોલીસ હોમગાડવ ને આપવી અને ટટતો બાંદોબસ્ટ્ત ગો વવો. 

 ે  લોકોને સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવામાાં આવેલ તે લોકોને સલામત સ્ટ્ેીે રહવેા પરુતી વ્યવસ્ટ્ેા, 

િમવા માટે ાોિન, લાઇટ, પા ી તેમિ આરો્ય ત્તવષોમયક સેવાઓ ઉપલબ્ધ ેઇ ાકે તે માટે 

દરેક કેમ્પ ઉપર કેમ્પ મેનેિર તરીકે નાયબ મામલતદાર કક્ષાના કમવચારીઓની ત્તનયશુકત 

કરવા અને આશ્રય સ્ટ્ેાનની ગેદર ે  તે લોકોઓ આશ્રય લીધેલ હોય તેની અદ્યતન ત્તવગતો 

નોંધવી અને ે  ે  સેવાઓ પરુી પાડવામાાં આવેલ હોય તેની ત્તવગતો રજીસ્ટ્ટરમાાં નોંધવાની 

રહાેે. 
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 જીલ્લામાાં આવેલ સ્ટ્વાન્ચ્ેક સાંસ્ટ્ેાઓની યાદી કનટીિનસી લલાનમાાં આપવામાાં આવી ેે તો 

આવી સાંસ્ટ્ેાઓ તરફેી રાહત મદદ આપવામાાં આવે તો તેની પ  ત્તવગતો રજીસ્ટ્ટરમાાં 

નોંધવી. 

 કુદરતી આપત્તિ કે અનય આપત્તિઓની જુદી જુદી સાંસ્ટ્ેાઓ / વ્યશકતઓ તરફેી કોટવ  કેસો પ  

કરવામાાં આવતા હોવાેી આવા કેસોમાાં સરકાર પકે્ષ ે  ે  કાયવવાહી કરવામાાં આવેલ ેે તે 

કાયવવાહી નામદાર કોટવ  સમક્ષ રજુ કરી ાકાય તે માટે ્રતેમ તબકકામાાં મીેલ સાંદેાોેી જાહરે 

િનતાને કરેલ જા , લીધેલ પગલાાં, આપેલ સહાય, કરવામાાં આવેલ બચાવ કામગીરીને 

લગૃ ુરેકડવ ત્તનાાવવુાં અને િરૂપર િ ાયે વીડીયોગ્રાફી પ  કરવી િરૂપરી ેે.  

 આવી કસદરતી કે અનય ્રતકારની રાિય માાેં ી કે રાિય બહારની રાિય સરકારશ્રી તરફેી કે 

સ્ટ્વાન્ચ્ેક સાંસ્ટ્ેાઓ તરફેી જુદા જુદા ્રતકારની સહાય આપવામાાં આવે ેે. તો આવી સહાય 

જીલ્લા મેકે આપવામાાં આવે ત્યારે આવી સહાયની ત્તવતર  વ્યવસ્ટ્ેા ગો વવા માટે જીલ્લા 

પરુવ ા અત્તધકારી અને મામલતદારશ્રીના સપુરત્તવઝન હ ેી અલાયદી રીતે રાખવુાં. 

 તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં ગામની િનતાને તેમની જીવન િરૂપરીયાતની ચીિવસ્ટ્ૃઓુ ે વી કે 

કેરોસીન, માચીસ, ાાકાાજી, લોટ, ચોખા, ક ોી ત્તવગેરે મીી રહ ેતે માટે વેપારીઓની બે ક 

બોલાવી ખાસ દુકાનો ખોલાવી ત્તવતર  વ્યવસ્ટ્ેા ગો વવી અને વ્યાિબી ાાવના દુકાનદારોને 

અગાઉેી પરુતો િથેો આપી લોકોને અસરગ્રસ્ટ્તોને ત્તવતર  કરાવવુાં. 

 લોકોને પીવાુુાં પા ી મીી રહ ેતે માટે ટેનકર ત્તવગેરેની સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવી તેમિ િરૂપર 

િ ાયે િનરેટર સેટ લગાવી પા ી પરુવ ો મેીવવો. 

 સહાય ચકૂવ ીિઃ-  

કુદરતી આપત્તિ વખતે લોકોને ેયેલ ુકુાાન ગેગે સરકારરીની સ્ટ્ેાયી સચૂનાઓુુાંસાર ગ્રામ્ય 

ત્તવસ્ટ્તારની સહાય તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓ ચકુવવાની રહાેે. અને ાહરેી ત્તવસ્ટ્તારની િવાબદારી 

મામલતદારશ્રીની રહાેે 

મસત પશઓુના ત્તનકાલની વ્યવસ્ટ્ેાિઃ- 

  ાારે વરસાદ પરુ કે વાવાઝોડાના સમયે પશહુાની ેવાની પ  ાકયતાની રહલેી ેે ે  પશઓુ 

મ સત્ય સ પામેલા હોય તેુુાં સવે કરાવી કયા ્રતકારના કેટલા પશઓુની કોની માલીકીના મ સત્ય ુપામ્યા ેે અને 

તેુુાં ેયેલ ુકુાાન કેટુુાં ેયેલ ેે. તેની ત્તવગત પ  તાયાર કરાવવી. સાેોસાે આવા મ સત્ય ુપામેલા 
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પશઓુનો મદદનીા પશપુાલન ત્તનયામકશ્રીના સાંકલનમાાં રહી તાત્કાલીક ત્તનકાલ કરાવવો તેમિ સહાય 

ચકુવવાના કામે કેસ પેપસવ તાયાર કરાવવા. 

(ખ) માશહતી ખાૃિુઃ 

કોઇ પ  કુદરતી આપત્તિ કે માનવસજિત આપત્તિ કે અનય ઇમરિનસી ્રતકારની આપત્તિઓને પહોંચી 

વીવા માટે જીલ્લા વહીવટીતાંત્ર ધ્વારા તાયાર કરવામાાં આવતા કનટીિનસી લલાનની સફીતાનો 

મહદગેાે આધાર સ્ટ્ેાત્તનક લોકોના સહકાર પર રહલેો ેે. વાવાઝોડા કે ાારે વરસાદની ચેતવ ીના 

સમયે જીલ્લાના વહીવટીતાંત્ર ધ્વારા લેવાયેલ ત્તન વયો તેમિ સચુનાઓની જા  લોકોને માશહતી ખાતા 

મારફત કરવામાાં આવે ેે. આવી ચેતવ ીઓ અનવયે દૈત્તનક વતવમાન પત્રો, મીડીયા, રેડીયો સ્ટ્ટેાન, 

દુરદાવન કેનર ધ્વારા લોકો સધુી પહોંચાડવા માટે સહાયક માશહતી ત્તનયામકશ્રી ડાાંગ આહવા, 

કલેકટરશ્રીની સચુનાુસુાર કાયવવાહી કરવી અને ેેલ્લી પશરસ્સ્ટ્ેત્તતની ત્તવગતોેી લોકોને વાકેફ કરવા 

માટે અવારનવાર ્ેરતસ નોટ રૂપપે બલેુટીનો બહાર પાડી લોકોને માશહતગાર કરવા. સહાયક માશહતી 

ત્તનયામકશ્રી ઓ ગિુરાત રાિયની વખતો વખતની સચુનાુસુાર કાયવવાહી કરવી અને કલેકટરશ્રીને 

અહવેાલ આપવો. કાંરોલરૂપમ સાેે માશહતી ત્તવાાગના ઓક કમવચારીઓ સતત સાંપકવ  રાખવો. રાત્રી 

દરમ્યાન પ  માશહતી ્રતત્તસન્ધ્ધ માટે ઓક કમવચારીને િવાબદારી સોંપવી. ( અમલિઃ સહાયક માશહતી 

ત્તનયામકશ્રી, ડાાંગ – આહવા.) 

જીલ્લા પાંચાયત 

પરુ, વાવાઝોડુાં અને ાારે વરસાદની તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં મહસેલુ ત્તવાાગની તેમિ જીલ્લા 

પાંચાયતે પ  અસરગ્રસ્ટ્ત ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારના લોકોને ુકુાાની ગેગેનો સવે કરાવવો તેા સહાય ચકુવવા 

ગેગેની મયુય કામગીરી કરવાની રહ ે ેે. અને જીલ્લાના તમામ ત્તવસ્ટ્તારમાાં તેઓશ્રીના કાયવકે્ષત્રમાાં 

આવતા હોય તેમના ત્તવસ્ટ્તારની સવેની કામગીરી તાત્કાભલક ેાય અને કોઇ પ  અસરગ્રસ્ટ્ત કુટુાંબ 

સવેમાાેં ી બાકાત ન રહી જાય તે માટે મહસેલુ ત્તવાાગ તરફેી ઝોનલ ઓફીસરશ્રીઓ ત્તનયકુત કરવામાાં 

આવેલા ેે. તેમના સાંકલનમાાં રહી સવેની ટુકડીઓ બનાવી તાત્કાલીક સવે કરાવવાની અને સવે ેયા 

બાદ સરકારશ્રીના ્રતવતવમાન સ્ટ્ેાયી સચુનાઓ અુસુાર જુદા જુદા ્રતકારની સહાય ચકુવવી. આવી 

કામગીરી ચોકકસ કરવામાાં આવે તેટલા િ ્રતમા માાં લોકોને સાંતોષોમ મીી ાકે તેમ હોય આ કામગીરી 

ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે જીલ્લા કક્ષાઓેી પેટા તાુકુા ગેતરુત્તત વગવ-૧ના અત્તધકારીઓની લાયઝન 

અત્તધકારી તરીકે ત્તનયકુત કરવામાાં આવેલ ેે. તેમ ે કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખી કામગીરી આયોિન 
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બધ્ધ ેાય તે િોવ ુસવે તેા સહાયની ચકુવ ીની કામગીરીમાાં ઓકસતુ્રતા િીવાઇ રહ ે તે માટે સવે 

તેા સહાય ચકુવ ીના ફોમવનો સેટ બનાવી તાુકુા પાંચાયતને અગાઉેી મોકલી આપવો ે ેી કરીને 

આ કામગીરીમાાં કોઇ પ  ્રતકારની ક્ષત્તત રહવેા પામે નહી. 

(અમલિઃજીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી,તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી,આહવા,વટઇ,સબુીર અને ાહરેી 

ત્તવસ્ટ્તારમાાં મામલતદારશ્રીઓ સહાય ચકુવવાની કામગીરી કરવાની રહાેે.) 

પરુ વાવાઝોડુ તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ સરકારશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદસભ્યશ્રી, જીલ્લા 

તેમિ તાુકુા પાંચાયતના પદાત્તધકારીઓ તરફેી અવારનવાર રજુઆતો મીતી રહ ેેે. આેી રજૂઆતો 

માટે અલગ યતુ્તનટ રાખવુાં અને આવતી તમામ ફરીયાદો રજીસ્ટ્ટરમાાં અચકુ નોંધવી અને તેની દરરોિ 

સાાંે  ચકાસ ી કરવી. આવી કામગીરી ે  ને સોંપવામાાં આવે તેને લેભખતમાાં આપવી. 

જીલ્લા પાંચાયત સવે અને સહાય ચકુવવા ઉપરાાંત તેમના હસ્ટ્તકના જુદા જુદા ત્તવાાગો મારફત 

નીચે િ ાવેલ ત્તવગતે પ  અગત્યની કામગીરી કરવાની રહ ે ેે. ે  કામગીરી સવુ્યવસ્સ્ટ્ેત ેાય તેુુાં 

પ  આયોિન જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓ કરવાુુાં રહ ેેે.  

(૧)   રસ્ટ્તાઓિઃ- 
પરુ, વાવાઝોડુ તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં રસ્ટ્તાઓ ઉપર ઝાડો પડવાેી 

તેમિ પલુો નાીાઓ રસ્ટ્તાઓ ૃટુી િવાેી તેના ઉપર વાહનો કે લોકો અવરિવર કરી ાકતા નેી ે ના 

પશર ામે લોકો બચાવ રાહત ત્તવગેરે ે વી કામગીરીમાાં મોટી અડચ  ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય ે  માટે આવા 

સમયે રસ્ટ્તાઓ મોટરેબલ કરવા માટે કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી માગવ અને મકાન ત્તવાાગ( પાંચાયત અને 

સ્ટ્ટેટ) ઓ તાકીદની અસરેી જુદી જુદી ટુકડીઓ રચી િરૂપરી વાહનો, સાધનો તેા મજુરો ઉપલબ્ધ કરાવી 

તાત્કાભલક રસ્ટ્તાઓ  લુ્લા કરાવવા. આ માટે અગાઉેી િરૂપરી આયોિન કરી િરૂપરી સાધનો ઉપલબ્ધ 

કરાવવા તેમિ પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં પા ીના ત્તનકાલ ેાય 

તે માટે આગોતરૂપ આયોિન કરવુાં. તેા આ માટે િરૂપરી સચૂનાઓ નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી તેા 

અત્તધક મદદનીા ઇિનેરશ્રીઓને અગાઉેી આપવી.મામલતદારશ્રી તેા તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી 

સાેે સતત સાંપકવમાાં સહવેા તેા સ્ટ્ટાફને પ  િરૂપરી સચૂના આપવી. (અમલિઃ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, 

સ્ટ્ટેટ/પાંચાયત) 
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(ર)   આરો્ય ત્તવાાગિઃ 
પરુ, વાવાઝોડા અને ાારે વરસાદના સમયે લોકોના આરો્ય ઉપર મોટા ખતરો ઉાો ેાય ેે. ે  

માટે લોકોને સમયસર આરો્ય સેવાઓ ઉપલબ્ધ ેઇ ાકે તે માટે જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રીના 

અધ્યક્ષપ ા હ ેી જુદા જુદા પેટા તાુકુા ગેતગવત આરો્ય વધવક સતુ્તવધાઓ પરુી પાડવા માટે િરૂપીર 

સાધન સામગ્રી, સામગ્રી, દવાઓ સાેે જુદા જુદા મેડીકલ ટીમોની રચના કરી અસરગ્રસ્ટ્ત ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

તાત્કાભલક મલુાકાત ગો વે. આ માટે િરૂપરી મેડીકલ સ્ટ્ટાફ, સાધનો, વાહનો વગેરેનો િથેો અગાઉેી 

ઉપલબ્ધ કરવામાાં કોઇ અડચ  ન ેાય તે માટે પરુતા ્રતમા માાં િનરેટર સેટ િરૂપરીયાત મિુબ વસાવા 

માટે પ  અગાઉેી આયોિન કરી રાખવા. ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં આવેલ ખાનગી ડોકટરો, હોસ્સ્ટ્પટલોની િરૂપર 

પડે ઉપયોગ કરી ાકાય તે માટે તેની સાંપ ૂવ ત્તવગતો સાેે અદ્યતન રાખી યાદી તાયાર રાખવી, સરકારી 

તેા ખાનગી હોસ્સ્ટ્પટલોમાાં ડોકટરો, નસો, કમ્પાઉનડરો હાિર રહ.ેતેા કેટલા ્રતકારના કયા ત્તવસ્ટ્તારમાાં 

કઇ ્રતકારની સારવાર ઉપલબ્ધ ેઇ ાકે તેમ ેે તેની અદ્યતન માશહતી સાેે રાખવી. 

(અમલિઃ જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રી, સીવીલ સિનશ્રી, તમામ ્રતાેત્તમક કેનરના મેડીકલ 

ઓફીસરશ્રીઓ) 

(૩)   ત્તસિંચાઇિઃ- 
ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં આવેલી જુદા જુદા ત્તસિંચાઇ યોિના, ડેમો, તીાવો, જીલ્લા પાંચાયતના કાયવપાલક 

ઇિનેરશ્રી હસ્ટ્કત આવેલ ેે. આવા ડેમો, ચેકડેમો, તીાવો, ચોમાસાના સમયે સ  ્રતેમ સલામત ેે કે 

કેમ તેની ચકાસ ી કરી કરાવી લેવી. 

(૪)   પીવાનાપા ીની વ્યવસ્ટ્ેા (પા ી પરુવ ા):- 
પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારના લોકને પીવાુુાં પા ી સમયસર 

અને પરુતા ્રતમા માાં મીી રહ ેતે માટે િરૂપરીઆયોિન કરવુાં, તેમિ િયા િરૂપર હોય ત્યાાં પીવાુુાં પા ી 

ઉપયોગમાાં લેતા પહલેા તેુુાં કલોરીનેાન કરાવવુાં અને પાવર સલલાય ન હોવાના કાર ે પા ી 

ત્તવતર માાં અડચ  ન ેાય તે માટે િરૂપર િ ાયે પરુતા ્રતમા માાં િનરેટરસેટ ઉપલબ્ધ રાખવા 

અગાઉેી આયોિન ગો વવુાં. જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રીઓ તમામ ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં આ કામે િરૂપરી 

સચુના આપવી. પા ી પરુવ ા ત્તવાાગે પ  પ  આ મિુબ અમલ કરવો. તેા અગાઉેી આ કામે 
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પા ીની પાઇપ લાઇન પ  ચકાસી લેવી. તેમિ મરામત કરવા માટે ટીમ તાયાર રાખવી. અને લોકોને 

પીવાુુાં પા ી મીી રહ ેતે માટે વાકન્લ્પક વ્યવસ્ટ્ેા ટચકર વ્યવસ્ટ્ેા વગેરે રાખવી. 

(અમલિઃ જીલ્લા આરો્ય અત્તધકારીશ્રી, કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી પા ી પરુવ ા ગ.વ્ય.બોડવ, તાુકુા 

ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓ, મામલતદારશ્રીઓ) 

(પ)  પશપુાલનિઃ- 
પરુ વાવાઝોડુ તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં પશઓુના ે  મ સત્ય ુેાય ેે તેવા 

પશઓુનો તાત્કાલીક ત્તનકાલ કરવા માટે મદદનીા પશપુાલન ત્તનયામકશ્રીઓ િરૂપરી ટુકડીઓની રચના 

કરી તેઓને સ  ્રતેમ પશઓુના ત્તનકાલ માટે તાલીમ આપવી ે ેી કરીને આવા સમયે પશઓુનો ત્તનકાલ 

ઝડપેી ેઇ ાકે અને કામગીરીમાાં કોઇ ત્તવલાંબ ેાય નહીં અને આવા પશઓુનો ત્તનકાલ તેમિ ુકુાાની 

ગેગેની સવે કરી તે ગેગેનો અહવેાલ પ  મોકલવો. પશ ુ ત્તનકાલ માટે ગ્રામ્ય કક્ષાઓ લોકોને તાલીમ 

આપવી.    

(૬)   ખેતીવાડીિઃ- 
પરુ વાવાઝોડુ તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ગ્રામ્ય ત્તવસ્ટ્તારમાાં ખેતીવાડીના પાકને મોટી અસર 

ેાય ેે. તેેી તેમની સવે કરવા તેમિ સહાય ચકુવવા બાબતે જીલ્લા ખેતીવાડી અત્તધકારીઓ િરૂપરી 

ટીમો બનાવી સવે તેા સહાય ચકુવવા ગેગેની કામગીરી કરવી તેમિ ઉાા પાકને ાારે વરસાદના 

કાર ે કે રોગચાીો ન ેાય તે માટે િરૂપરી િ ાૃં નુાાક દવાઓનો ાેંટકાવ કરવા ખેડુતોને સમજુત કરવા 

તેમિ ભબયાર  નાા પામવાના ્રતસાંગ ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય તો ખેડુતોને ફરીેી વાવેતર કરવા માટે 

બીયાર નો િથેો પરુતા ્રતમા માાં ઉપલબ્ધ ેાય તે માટે િરૂપરી આયોિન ગો વવુાં. સાેોસાે આ 

કામગીરીમાાં બાગાયત ત્તનયામકશ્રીઓ પ  મદદરૂપપ ેવુાં. (અમલિઃ જીલ્લા ખેતીવાડી અત્તધકારી/ 

મદદનીા બાગાયત ત્તનયામકશ્રી) 

(૭)   ્રતાેત્તમક ત્તાક્ષ િઃ- 
પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ત્તવસ્ટ્તારમાાં સામાનય રીતે ગામે આવેલી ાાીાઓનો 

ઉપયોગ લોકોના આશ્રય સ્ટ્ેાન માટે ઉપયોગ કરવામાાં આવે ેે. આવી ાાીાઓ ઉપયોગમાાં લઇ ાકાય 

તે માટે િરૂપરી સચુનાઓ ે  તે ાાીાના આચાયવશ્રીને જીલ્લા ્રતાેત્તમક ત્તાક્ષ ાત્તધકારીશ્રીઓ અપાવવી. 

તેમિ પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ બીજા તબકકાુુાં બલેુટીન આપવામાાં આવે ત્યારે 
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ાાીાના બાીકોને તેમિ ટરે સમયસર પહોંચી ાકે તે માટે તઓને ાાીામાાેં ી રજા આપવી. ગ્રામ્ય 

કક્ષાઓ રાહત કેમ્પો બચાવ કામગીરી તેા અનય આુષુોમાાંગીક સેવાઓમાાં મયુય ત્તાક્ષકો પ  મદદરૂપપ 

ેાય તે માટે િરૂપરી સચુનાઓ આપવી. 

(અમલિઃ જીલ્લા ત્તાક્ષ ાત્તધકારીશ્રી, જીલ્લા ્રતાેત્તમક ત્તાક્ષ ાત્તધકારીશ્રી) 

પોલીસ તેમિ હોમગાડવઝ ત્તવાાગિઃ- 
કલેકટરશ્રીની સચુના મિુબ અત્તધકારીઓના વાહનો તેમિ તેમની કચેરીમાાં વાયરલેસ સેટ ફીટ 

કરાવી સતત ચાુ ુ રાખવા તેમિ સાંદેાાઓની આપ લે કરવી આવા તાકીદના પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં રાિય 

સરકાર કે કલેકટરશ્રી કે અનય ખાતાઓ બીનતારી સાંદેાાઓની કેટેગરી આપી તાત્કાલીક પસાર કરવા 

અને તાત્કાલીક ે  તે કચેરીને પહોંચતા કરવા અને આ બાબતે િરૂપરી સચૂનાઓ વાયરલેસ આપરેટરો 

તેા પોલીસ સ્ટ્ટેાનના ઇનચાિને આપવા વ્યવસ્ટ્ેા ગો વવી. 

જીલ્લાના કોઇ ગામે ટેલીફોન, વાયરલેસ કે અનય સાધનો ધ્વારા સાંપકવ  ેઇ ાકે તેમ ન હોય તો 

આવી ચેતવ ી ે  તે ગામને પોલીસ કોનસ્ટ્ટેબલ અેવા ખાસ સાંદેાાવાહકની વ્યવસ્ટ્ેાેી ે  તે ગામે 

ચેતવ ી સાંદેાા પહોંચાડવા મદદરૂપપ ેવુાં.  

આવી તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં મોટા ાાગે વીિીી ્રતવાહ બાંધ હોય ેે અને લોકો તેમની ત્તમલ્કતો 

તચેમિ ટરો ેોડી સલામત સ્ટ્ેીો સ્ટ્ેીાાંતર કરવામાાં આવેલ હોય ેે. તેેી આવા સ્ટ્ેીોઓ અસામાજિક 

તત્વો કોઇપ  જાતનો ગેરલાા ન ઉ ાવે તે માટે પરુતો બાંદોબસ્ટ્ત ગો વવો. 

ે  સ્ટ્ેીોઓ લોકોને આશ્રય આપેલ હોય તેવા સ્ટ્ેીોઓ િરૂપરી પોલીસ બાંદોબસ્ટ્ત ગો વવો. 

લોકોને સ્ટ્ેીાાંતર કરવામાાં મામલતદારશ્રીના સાંકલનમાાં રહી િરૂપરી મદદ કરવી. 

પરુ, પા ી ત્તવગેરે કોઇ આપત્તિઓ લોકો ફસાય ગયા હોય કે ઇસમ ત ાઇ ગયા હોય તેવા લોકોને 

બચાવવા માટે િરૂપરી મદદ કરવી. આવી તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં કાયદો અને વ્યવસ્ટ્ેાની પશરસ્સ્ટ્ેત્તત 

િીવાઇ રહ ેતે માટે િરૂપરી પોલીસ બાંદોબસ્ટ્ત ગો વવો. 

પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ માનવ મ સત્યનુા કીસ્ટ્સાઓમાાં માનવ લાાો તેમિ 

પશઓુના મ સત્યનુા કીસ્ટ્સામાાં તેમના ત્તનકાલની કામગીરી લાગતા વીગતા ખાતાઓ તરફેી ઝડપેી 

ેાય તે માટે િરૂપરી સાે અને સહકાર આપવો. ( અમલિઃ જીલ્લા પોલીસ અત્તધકારી, જીલ્લા હોમગાડવ 

કમાનડનટશ્રી) 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       107 
 

વન ત્તવાાગની કામગીરીિઃ 
કલેકટરશ્રીની સચૂના મિુબના અત્તધકારીઓના વાહનો તેમિ તેમની કચેરીમાાં વાયરલેસ િયા 

ઉપલબ્ધ ેે. ત્યાાં સાંદેાાઓની આપ લે કરવી. 

જીલ્લાના ે  ગામોઓ ટેલીફોન વાયરલેસ કે અનય સાધનો ધ્વારા સાંપકવ ેઇ ાકે તેમ હોય ત્યાાં 

ચેતવ ીની જા  કરવી. બચાવ રાહતની કામગીરીમાાં સાે અને સહકાર આપવો. 

(અમલિઃ નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, રેનિ ફોરેસ્ટ્ટ ઓફીસરશ્રીઓ.) 

બાાંધકામ ત્તવાાગની કામગીરીિઃ 
           ્રતેમ તબકકાની ચેતવ ી વચ્ચેના સમયગાીા દરમ્યાન કાયવપાલક ઇિનેરશ્રીઓઓ 

તેમના હસ્ટ્તકના આવતા રસ્ટ્તાઓ સલામત ેે કે કેમ અને તેને કોઇ ુકુાાન ેયેલ ેે કે કેમ તેની 

ચકાસ ી કરવા માટેની ટીમો તાયાર રાખવી અને િરૂપર િ ાયે તાત્કાલીક ટીમોને િરૂપરી સાધનો તેમિ 

વાહનોસાેે ઉપલબ્ધ રાખવી. 

પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ રસ્ટ્તાઓ ઉપર ઝાડો પડી ગયા હોય તો તે 

તાત્કાલીક દુર કરાવવા રસ્ટ્તાઓ મોટરેબલ કરાવવા. આ કામગીરી યધુ્ધના ધોર ે કરવી. આ 

કામગીરીમાાં વન ત્તવાાગની પ  મદદ લેવી અને તેમના સ્ટ્ટાફ તેા િરૂપરી સાધન સામગ્રી ઉપયોગમાાં 

લેવા. 

સરકારી ત્તમલ્કતોને ે  કાાંઇ ુકુાાન ેયેલ હોય તો તેુુાં રીપેરીંગ કરવા માટે િરૂપરી વ્યવસ્ટ્ેા 

ગો વવી. 

સરકારી ત્તમલ્કતોને ેયેલ ુકુાાન ગેગેની જા  તાત્કાલીક કલેકટર કચેરીઓ કરવી. 

(અમલિઃ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રીઓ, નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીઓ) 
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ગિુરાત ત્તવદ્યતુ બોડવની કામગીરીિઃ 
પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ ભતુકાીમાાં ેયેલ અુાુવો પરેી વધમુાાં વધ ુ

ુકુાાની ગિુરાત ત્તવદ્યતુ બોડવને ેાય ેે. અને રાબેતા મિુબ વીિીી ્રતવાહ ચાુ ુકરવામાાં લાાંબો સમય 

લાગે ેે. તેના કાર ે અનેક ્રતશ્નો ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય ેે ે ેી કરીને ભતુકાીના અુાુવો લક્ષમાાં રાખી 

આવી પશરસ્સ્ટ્ેત્તત ન ઉદ્ભવે તે માટે તાત્કાભલક ત્તવદ્યતુ પરુવ ો ચાુ ુ કરી ાકાય તે માટે અગાઉેી 

આયોિન ગિુરાત ત્તવદ્યતુ બોડવના કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, નવસારીઓ કરી રાખવુાં. આ માટે િરૂપરી 

વાયરલેસ, રાનસફોમવર, ેાાંાલા અનય િરૂપરી સાધન સામગ્રીનો િથેો અગાઉેી િ મેીવી રાખવો. 

પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ િરૂપર િ ાય તો ે  તે વખતની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતને લક્ષમાાં 

રાખી જાનહાની ત્તનવારી ાકાય તે હેૃ ુે ી તાત્કાભલક ત્તવદ્યતુ ્રતવાહ બાંધ કરવો. આ બાબતે કલેકટરશ્રીના 

સતત સાંપકવમાાં રહવે ુાં. 

(અમલિઃ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, ગિુરાત ત્તવદ્યતુ બોડવ , નવસારી, નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, 

ગિુરાત ત્તવદ્યતુ બોડવ, આહવા-વટઇ) 

 

વાહન વ્યવહાર ત્તવાાગની કામગીરીિઃ 
 

(૧)  આર.ટી.ઓ.:  (ફોન નાં.  ૦૨૬૩૧ – ૨૪૬૨૦૧) 

પરુ વાવાઝોડા તેમિ વરસાદના ્રતસાંગોઓ લોકોને સ્ટ્ેીાાંતર કરવા રાહત ટુકડીઓ પહોંચાડવા િરૂપરી 

માલસામાન પહોંચતા કરવા માટે િરૂપરી વાહનો સાંપાદન કરવા માટે કલેકટરશ્રીની સચુનાુસુાર િરૂપરી 

કાયવવાહી કરવી. 

(અમલિઃ ્રતાદેત્તાક વાહન વ્યવહાર અત્તધકારીશ્રી, વલસાડ, આરટીઓ ચેકપોષ્ટ-વટઇ) 

(ર)  ઓસ.ટી. સેવા 

આવી તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં બચાવ સ્ટ્ેીાાંતર રાહત કામાગીરીના ્રતસાંગોઓ િરૂપરીયાત મિુબની 

ઓસ.ટી. બસો મહસેલુ ત્તવાાગને પરુી પાડવી મામલતદારશ્રી, તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીને િરૂપરીયાત 

મિુબ તાુકુા કક્ષાઓ ડેપો મેનેિરશ્રીઓ ઓસ.ટી.બસો પરુી પાડવા સચુના આપવી. 
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બીજા તબકકામાાં ચેતવ ીુુાં બલેુટીન પસાર ેાય કે ૃરુત િ કલેકટરશ્રી તેમિ મામલતદારશ્રીના 

સતત સાંપકવમાાં રહી લોકોની જાહરે સલામતીને ધ્યાનમાાં રાખી ઓસ.ટી. બસ સેવા બાંધ કરાવવા. અને ે  

બસો રોડ ઉપર હોય તેવી બસનો ઉતારૂપઓને સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવા તેા આ બાબતનો અહવેાલ 

કલેકટરશ્રીને તાત્કાભલક પહોંચાડવો. તેમિ અગત્યના સાંદેાાઓ ગ્રામ્ય કક્ષાઓ પહોંચાડવા માટે કે 

મેીવવા માટે ઓસ.ટી. બસના ડ્રાયવર કનડકટર ાાઇઓની સેવા મેીવવાની રહાેે. 

વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ પશરસ્સ્ટ્ેત્તત કાબ ુ હ ેી આવી જાય કે ૃરુત િ દરેક 

રૂપટના રસ્ટ્તાઓ મોટરેબલ હોવાની ખાતરી તાત્કાલીક ઓસ.ટી. વ્યવહાર ચાુ ુ કરવા અને તેનો દૈત્તનક 

અહવેાલ કલેકટરશ્રીને રજુ કરવો. 

ઓસ.ટી. ડેપોઓ રહલેા મસુાફરોને પ  સલામત સ્ટ્ેીોઓ ખસેડવા માટેની વ્યવસ્ટ્ેા કરવી તેા 

વાહન વ્યવહાર બાંધ ેયે મસુાફરોને અગવડતા ન પડે તે માટે ઓસ.ટી. કેનટીન સેવા ર૪ કલાક ચાુ ુ

રાખવા કેનટીન વહીવટકતાવને િરૂપરી સચૂના આપવી. 

(અમલિઃ ત્તવાાગીય ત્તનયામકશ્રી, ઓસ.ટી. ડેપો મેનેિરશ્રી, ઓસ.ટી.) 

(ટ)  રેલ્વે સેવાની કામગીરીિઃ 

    જીલ્લામાાં ડુાંગરડા અને વટઇ ખાતે રેલ્વે સ્ટ્ટેાન હોય વાવાઝોડાની ચેતવ ી મળયા બાદ રેલ્વે 

વ્યવહાર ે  તે વખતની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતને ધ્યાનમાાં લઇ િરૂપર િ ાયે સ્ટ્ેભગત કરવો અને મસુાફરી ને 

સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવા અને રેલ્વે સ્ટ્ટેાનમાાં રહલેા મસુાફરોને સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવાની વ્યવસ્ટ્ેા 

કરવી. અને પશરસ્સ્ટ્ેત્તત રાબેતા મિુબની હોય તો િ રેલ વ્યવહાર ચાુ ુરાખવો. 

(અમલિઃ રેલ્વે સ્ટ્ટેાન માસ્ટ્તરશ્રી, જીલ્લા પોલીસ અત્તધકારીશ્રી/ પોલીસ સબ ઇનસ્ટ્પેકટરશ્રી, વટઇ, 

સ્ટ્ટેાન ઇનચાિશ્રી, વટઇ, આર.ટી.ઓ., કચેરી, વટઇ) 

( )   ઉદ્યોગ ત્તવાાગની કામગીરીિઃ 

પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ કામ કરતા મજુરો સલામત રહ ેતે માટે વ્યવસ્ટ્ેા 

કરવી. જીલ્લામાાં સરકારી સો ત્તમલ, આયુવવાશદક ફામવસી આવેલી ેે. અનય કોઇ આફતના ્રતસાંગોઓ પરુતી 

સાવચેતીના પગલાાં લેવા. 

(અમલિઃ વન ત્તવાાગ તેા સાંચાલકશ્રી ડાાંગ જીલ્લા આયુવવેશદક ફામવસી સહકારી માંડીી ભલ.) 

(ડ)   અન્ન અને નાગશરક પરૂવ ા ત્તવાાગની કામગીરીિઃ 
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પરુ વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ તેમની જીવન િરૂપરીયાતની ચીિવસ્ટ્ૃઓુ સમયસર 

અને વ્યાિબી ાાવે મીી રહ ેતે માટે જીલ્લા પરુવ ા અત્તધકારી અને જીલ્લા પરુવ ા મામલતદારશ્રીઓ 

િરૂપરી કાયવવાહી કરવી. 

વ્યાિબી ાાવના દુકાનદારોને બે માસનો િથેો અગાઉેી આપવો અને તેુુાં ત્તવતર  આવી 

કટોકટીના સમયે ત્તનયમોુસુાર ેાય તે સતુ્તનત્તિત કરવુાં આગોતર િથેો મેીવી લેવી પરુવ ા ત્તવાાગ 

સાેે પરામાવ કરવો. 

જુદા જુદા વેપારી ઓસોાીઓાન બે ક બોલાવી જીવન િરૂપરીયાતની ચીિવસ્ટ્ૃઓુ નો િથેો પરુતા 

્રતમા માાં ઉપલબ્ધ રહ ેતેવી સચુનાઓ આપી કટોકટીના સમયે ત્તવતર  ેાય તે સતુ્તનત્તિત કરવુાં. 

આવી કટોકટીના સમયે કેરોસીન, પેરોલ, ડીઝલ ફાનસ, ગેસ સીલીનડરો, દીવાબિી, મી બિી, 

માચીસ, ટાંઉનો લોટ, ાાકાાજી રસોઇના સાધનો ત્તવગેરે ઉપલબ્ધ રહ ેઅને લોકોને વ્યાિબી ાાવે મીી 

રહ ેતે માટે િરૂપરી આયોિન વ્યવસ્ટ્ેા ગો વવુાં. 

અન્ન અને નાગશરક પરુવ ા ત્તનગમના ગોડાઉનમાાં પરુતા ્રતમા માાં અનાિનો િથેો ઉપલબ્ધ 

રાખવો. 

જીવન િરૂપશરયાતની ચીિવસ્ટ્ૃઓુના કાીા બજાર ન ેાય તે માટે િરૂપરી તપાસ ી તાંત્ર ગો વવુાં. 

જીલ્લા પરુવ ા મામલતદારશ્રીને આ ગેગેની િવાબદારી સોંપવી. 

(અમલિઃ જીલ્લા પરુવ ા અત્તધકારીશ્રી, જીલ્લા પરુવ ા મામલતદારશ્રી) 

સાંદેાા વ્યવહારની કામગીરીિઃ 
પરુ, વાવાઝોડા તેમિ ાારે વરસાદના ્રતસાંગોઓ સાંદેાા વ્યવહારને મોટી અસર ેાય ેે. અને 

તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં સાંદેાા વ્યવહાર ખોરવાઇ િવાને કાર ે અત્તધકારીઓ સાેે સાંપકવ  ેઇ ાકતો નેી 

ે ના કાર ે ઉદ્ભવતી પશરસ્સ્ટ્ેત્તતેી માશહતગાર ેઇ ાકાૃ ુાં નેી. અને ે ના પશર ામે લોકોને સમયસર 

બચાવ કરવા સલામત સ્ટ્ેીે ખસેડવા જીવન િરૂપરીયાતની ચીિવસ્ટ્ૃઓુ પરુી પડવા ત્તવગેરે વ્યવસ્ટ્ેા 

જીલ્લા તાંત્રને મોટી મશુ્કેલી પડે ેે. અને જીલ્લાુુાં તાંત્ર ત્તનસહાય સ્સ્ટ્ેત્તતમાાં મકુાઇ જાય ેે. અને પશર ામે 

જીલ્લાના ખરેખર પશરસ્સ્ટ્ેત્તતનો અહવેાલ રાિય સરકારને પહોંચાડવા માટે મશુ્કેલીઓ ત્તનવારવા માટે 

િનરલ મેનેિરશ્રી ટેલીકોમ ઓસ.ડી.ઓ.ટી.શ્રીઓ નીચે મિુબની કાયવવાહી તાત્કાલીક કરવી. 

જીલ્લા કક્ષાઓ કલેકટરશ્રી, જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી, જીલ્લા પોલીસ અત્તધકારીશ્રી, જીલ્લા આરો્ય 

અત્તધકારીશ્રી, ત્તસત્તવલ હોસ્સ્ટ્પટલ, ત્તસત્તવલ સિનશ્રી તેમિ સરકારી ત્તવાાગના અમલીકર  અત્તધકારીઓના 
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ટેલીફોન તાત્કાલીક ચાુ ુકરાવવા. આ બાબતે ટેકનીકલ રીતે ે  કોઇ સાધન સામગ્રીની િરૂપરીયાત રહતેી 

હોય તે અગાઉેી મેીવી રાખવા માટે આયોિન કરવુાં.  

તાુકુા, જીલ્લા કક્ષાઓ મામલતદારશ્રી તાુકુા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી તેમિ પોલીસ સ્ટ્ટેાનનો તેમિ 

દવાખાનાના ટેલીફોન તાત્કાલીક ચાુ ુકરાવવા. 

કાંરોલ રૂપમના ટેલીફોન કાયમ ચાુ ુહાલતમાાં રહ ેતે માટે સતત ચેકીંગ મોનીટરીંગ રાખવુાં. િનરલ 

મેનેિરશ્રી ટેલીકોમ / ઓસ.ડી.ઓ.ટી.શ્રી ઓ આવી તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં ે  ટેલીફોનની સેવાની 

િરૂપરીયાત ઉપસ્સ્ટ્ેત ેાય તેવા ટેલીફોન ચાુ ુ કરાવવા માટે ખાસ ટુકડી રચી ટેલીફોન સેવા ચાુ ુ

કરાવવી. 

આવી તાકીદની પશરસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં ટેલીફોન સેવામાાં કોઇ મશુ્કેલી ઉાી ેાય તો તે દૂર કરવા માટે ઓક 

ટુકડી જીલ્લા કલેકટરશ્રીના હવાલે મકુવી. 

ટેલીફોન સેવા રાબેતા મિુબ ચાુ ુેાય તે માટે િરૂપરી આયોિન કરવુાં. 

(અમલિઃ િનરલ મેનેિરશ્રી, ાારત સાંચાર ત્તનગમ, ભલ., નવસારી / ઓસ.ડી.ઓ.ટી.શ્રી, આહવા.) 

ટેલીફોન સેવાિઃ- 
 જીલ્લા ખાતે અને આહવા મયુય મેકે મોઇક્રોવેવ સ્ટ્ટેાન કેનર આવેલ ેે. ે ેી રાિયકક્ષાના 

કનરોલ રૂપમ ખાતેનો સાંપકવ  ૃટુી જાય અનય જીલ્લાના કનરોલ રૂપમ ખાતેનો સાંપકવ  ૃટુી જાય અનય જીલ્લાના 

કનરોલરૂપમ ખાતેનો સાંપકવ  ૃટુી જાય તેવા ્રતસાંગે તેમની તકનીકી સહાય મેીવી જીલ્લા મેકે સાપતુારા 

અને વટઇ મેકે અને જીલ્લાના અનય કસ્ટ્બા ત્તવસ્ટ્તારો સરકારી કચેરીઓ પોલીસ સ્ટ્ટેાનો રેડીયો મેક 

ટી.વી. રીલે સ્ટ્ટેાન વગેરે તમામના ટેલીફોન ર કતા રહ ેતે માટે આયોિન કરાયેલ ેે. 

 આહવા મકુામે ટેલીફોન નાંબરિઃ ૨૨૧૦૧૦ ઉપર સતત ચાુ ુરહ ેતે રીતે કનરોલરૂપમુુાં આયોિન 

ગો વી આગોતરૂપાં આયોિન હાે ધરવામાાંઆવેલ ેે.  

( અમલવારીિઃ ઓસ.ડી.ઓ.ટી. નવસારી અને ડી.ઓ.ટી. વલસાડ) 
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ચેતવ ી ગેગેની વ્યવસ્ટ્ેાિઃ- 
(કલેકટર કચેરી કનરોલ રૂપમ ફો.નાં. ૨૨૦૩૪૭, ફેકસ નાં. ૨૨૦૩૪૭) 

 જીલ્લામાાં વન ત્તવાાગ હસ્ટ્તકના વાયરલેસ સેટ ચારે શદાાઓમાાં અને ચારે   ુાઓમાાં તેમિ 

ગેતશરયાી ગામોમાાં ેે. આ વાયરલેસ સેટનો ઉપયોગ કરી વન ત્તવાાગના પરામાવમાાં રહી લોકોને 

અગમચેતી આપવાુુાં નકકી કરવામાાં આવેલ ેે.  

 આ ઉપરાાંત ઓસ.ટી.બસના ડ્રાયવર કાંડકટર ાાઇઓ ધ્વારા પ  આવા અગત્યના સાંદેાા આપવા 

સબબ ડેપો મેનેિરશ્રી ઓસ.ટી., આહવાને પ  િરૂપરી સચુના આપવામાાં આવેલ ેે.  

 જીલ્લા મેકે આવેલ પોલીસવડા મેકે હોઇ ફ્રીકવનસી વાયરલેસ ધ્વારા તકેદારીના તમામ 

પગલા લેવા િરૂપરી સાંદેાાઓ સ્ટ્ેાનીક ગ્રામ્ય કક્ષા સધુીના કમવચારીઓ સધુી પહોંચાડવાની વ્યવસ્ટ્ેા 

ગો વવામાાં આવેલ ેે. 

 વાયરલેસ સેટના ઉપલન્બ્ધ વાીા ગામોની યાદી આ લગત સામેલ ેે. (અમલવારીિઃ વન 

ત્તવાાગ, પોલીસ ત્તવાાગ) 

વન ત્તવાાગના હસ્ટ્તકના વાયરલેસ સેટિઃ- ( ફોરેસ્ટ્ટ કનરોલ રૂપમ ફોન નાં.: ૨૨૦૩૦૫) 

1 આહવા (ફોરેસ્ટ્ટ રેસ્ટ્ટહાઉસ)  18 સાવરખડી (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

2 પીંપરી (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  19 જામનપાડા (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

3 ચીચીનાગાાંવ ા (રચિ ઓફીસ)  20 ચીકાર (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

4 વટઇ (રચિ ઓફીસ)  21 ઝાવડા (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

5 શકલાદ (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  22 લવચાલી (રચિ ઓફીસ) 

6 રાંાાસ (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  23 મહાલ (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

7 સાકરપાતી (રચિ ઓફીસ)  24 સબુીર (રચિ ઓફીસ) 

8 ચીખલી (રચિ ઓફીસ)  25 ચીંચલી (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

9 ાામગહાન (રચિ ઓફીસ)  26 ગાઢવી (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

10 માનમોડી (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  27 પીપલાઇદેવી (રચિ ઓફીસ) 

11 બરડીપાડા (રચિ ઓફીસ)  28 ત્તાિંગા ા (રચિ ઓફીસ) 

12 સાપતુારા (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  29 કાકાાીા (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 
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13 કુામાી (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  30 ગલકુાંડ (રચિ ઓફીસ) 

14 કાલીબેલ (રચિ ઓફીસ)  31 પીપલદહાડ (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

15 ાેંસકાત્રી (રચિ ઓફીસ)  32 કલમત્તવશહર (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

16 ધલુ્દા (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  33 

નવતાડ 

(નવસારી 

જીલ્લો) 

(રચિ ઓફીસ) 

17 સરવર (રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ)  34 

કાીાઆંબા 

(નવસારી 

જીલ્લો) 

(રાઉનડ ફોરેસ્ટ્ટઓફીસ) 

 

પોલીસ ત્તવાાગના હસ્ટ્તકના વાયરલેસ સેટિઃ- ( પોલીસ કનરોલ રૂપમ ફો.નાં.: ૨૨૦૩૨૨)  

૧. આહવા (પોલીસ સ્ટ્ટેાન)   ૫. સબુીર (આઉટ પોષ્ટ) 

૨. વટઇ (આઉટ પોષ્ટ)   ૬. સાપતુારા (આઉટ પોષ્ટ) 

૩. કાલીબેલ (આઉટ પોષ્ટ)   ૭. મહાલ (આઉટ પોષ્ટ) 

૪. ચીંચલી (આઉટ પોષ્ટ)     

 

જી.ઇ.બી. હસ્ટ્તકના વાયરલેસ સેટિઃ- (જી.ઇ.બી. કનરોલ રૂપમ ફોન નાંબર) 

૧. આહવા ફોન નાં. ૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૭૯, ૨૨૦૩૫૪  મો.નાં. ૮૯૮૦૮૦૩૯૪૨ 

૨. વટઇ  ફોન નાં. ૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૨૨,   મો.નાં. ૯૪૨૮૧૨૮૨૧૩ 

          ૯૮૭૯૨૦૧૦૬૨ 

૩.  સાપતુારા ફોન નાં. ડલેયટુી ઇિનેર    મો.નાં. ૮૨૩૮૦૪૮૭૫૬ 

        જુની. ઇિનેર    મો.નાં. ૯૯૦૯૯૩૮૮૦૧ 
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અસ્્નાામક યાંત્ર(બાંબાઓ) અને સાયરનની વ્યવસ્ટ્ેાિઃ- 
 ડાાંગ જીલ્લામાાં જીલ્લા મેકે કે અનયત્ર મ્ય.ુબરો નગર પાંચાયત કે નગરપાલીકા આવેલ નેી. 

જીલ્લા મેક હોવા ેતાાં ગ્રામ પાંચાયત િ સ્ટ્ેાત્તનક સ્ટ્વરાિની સાંસ્ટ્ેા ેે. જીલ્લામાાં ડીઝાસ્ટ્ટર મેનેિમેનટ 

્ારા મીની ફાયર ટેનકર તેા સાપતુારા નોટીફાઇડ ઓરીયા ખાતે મીની ફાયર ટેનકર ેે. મોટી હોનારત 

માટે નજીકના જીલ્લાઓના સ્ટ્ેીોઓેી નગરપાલીકાના બાંબાઓ મેીવવા ્રતયાસો હાે ધરાાે ે ઓના 

સાંપકવ  નબાંરો નીચે મિુબ ેે.  

 ચીફ ઓફીસરશ્રી નવસારીિઃ(૦૨૬૩૭)  ૨૫૯૦૦૧ ફાયર ઓફીસરશ્રી ટનશ્યામાાઇ મો.નાં. 

૯૪૨૭૫૧૫૧૦૧ 

બીલીમોરા : (૦૨૬૩૪)  ૨૫૮૬૩૭, ૨૮૩૧૦૦ 

નવસારી ત્તવિલપરુ નગરપાલીકા : (૦૨૬૩૭)  ૨૮૩૧૦૦ 

વલસાડ  : (૦૨૬૩૨)  ૨૪૪૨૨૨ 

બારડોલી :   (૦૨૬૨૨)  ૨૨૩૦૮૫ 

સરુત ફાયરિીગેડ : (૦૨૬૧) ૨૪૧૪૧૩૯, ૨૪૦૦૧૭૩(ટાાંચીાેરી),  

  ૨૦૩૦૬૮૬(મજુરાગેટ) 

વ્યારા  :  (૦૨૬૨૬) ૨૧૩૨૨ 

વાાંસદા :      (૦૨૬૩૦) ૨૨૨૨૧૪ 

 િરૂપરીયાતના ્રતસાંગે અસ્્નાામક યાંત્ર/સાયરનની મેીવવાની વ્યવસ્ટ્ેા કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી 

માગવ અને મકાન ત્તવાાગઓ કરવાની રહાેે. ( અમલવારીિઃ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી માગવ અને મકાન 

ત્તવાાગ) 
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-:આશ્રય સ્ટ્ેાનો અને રાહત કેનરોિઃ- 
 વાવાઝોડાના કાર ે આપત્તિગ્રસ્ટ્ત ત્તવસ્ટ્તારના લોકોને ખસેડવા પડે તેવા વખતે સલામત અને 

નજીકના સ્ટ્ેીોઓ આ જીલ્લામાાં તાુકુા મેકે ગ્રામ્ય મેકોઓ આવેલ સરકારી આશ્રમાાીાઓમાાં 

અસરગ્રસ્ટ્તોને આશ્રય આપી ાકાય તેમ ેે. આ આશ્રમાાીાઓ કે ેાત્રાલયોમાાં સરકારી રાહ ે કે 

અનય સેવાાાવી સાંસ્ટ્ેાઓ મારફત રાહત કેનરો ઉાા કરવામાાં આવાે અને આપત્તિગ્રસ્ટ્તોને ાોિન 

પા ી આરો્ય સેવાઓની ઉપલબ્ધ કરી આપવા કટીબધ્ધતા ધરાવવામાાં આવે ેે. 

 રાહત કેનરો ઉપર ત્તવત્તવધ સતુ્તવધાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માધ્યાહન ાોિન યોિનાના સાંગ કો કેનર 

સાંચાલકો સરકારી કમવચારીઓ અત્તધકારીઓ જીલ્લા પાંચાયત વન ત્તવાાગના સ્ટ્ટાફની સેવાઓ મેીવી 

લેવામાાં આવાે. ઓન.સી.સી., ઓન.ઓસ.ઓસ.ના બાીકોની સેવાઓ મેીવી લેવામાાં આવાે. રાહત 

ટુકડીઓની રચના કરી રાહત કેનરો ઉપર રાહતની કામગીરી કરાવવામાાં આવાે. આ જીલ્લામાાં 

આવેલ ાાીાઓ ેાત્રાલયો ત્તનવાસી ાાીાની સેવાાાવ સ્ટ્વાન્ચ્ેક સાંસ્ટ્ેાઓ ાાીાઓના યાદી આ 

લગત સામેલ રાખી ેે. 

 આ ત્તવસ્ટ્તારમાાં સામાનય રીતે મકાનો ધાબા વગરના ેે. અને  નીીયા કે પતરાના ાેડવાીા 

હોવાેી ાારે વરસાદ પરુેી કે વાવાઝોડાેી ઉડી િવાના ૃટુી પડવાના ્રતસાંગોઓ તાત્કાલીક રીતે 

ગો વી ાકાય તે સારૂપાં હાે વગા સ્ટ્ટોક ઉપર રાખવા પાંચાયત ત્તવાાગ અને રાિય સરકાર હસ્ટ્તકના 

કાયવપાલક ઇિનેરશ્રીઓઓ વ્યવસ્ટ્ેા ગો વવાની રહાેે. 

 સરકારી/બીન સરકારી/નોન ગ્રાનટેડ ઉચ્ચતર માધ્યત્તમક / માધ્યત્તમક ાાીાિઃ- 

 તાુકુો : આહવા 
િ.નાં. શાળાનુાં નામ િરનામુાં માધ્યમ 
૧ સરકારી મા. અને ઉ.મા. ાાીા, આહવા(ત્તવ.્રત/સા.્રત)  િરકારી 
૨ સરકારી મા. અને ઉ.મા. ાાીા, બોરખલ (સા.્રત)  િરકારી 
૩ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ધવલીદોડ  િરકારી 
૪ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ગાઢવી  િરકારી 
૫ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, લહાનચયાવ  િરકારી 
૬ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, મહાલપાડા  િરકારી 
૭  સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યત્તમક ાાીા, ભચચે્ાંલી(સા.્રત)  િરકારી  
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૧ વલ્લા ત્તવદ્યાલય ઉ.બ.ુ, આહવા  ગ્રાન્ટેડ 
૨ શદપ દાવન મા. અને ઉ.મા. ાાીા,આહવા (ત્તવ.્રત/સા.્રત) ગ્રાન્ટેડ 
૩ ઉ.બ.ુ ત્તવદ્યાલય, ભચિંચપાડા  ગ્રાન્ટેડ 
૪ માધ્યત્તમક ાાીા, લીંગા  ગ્રાન્ટેડ 
૫ સાંતોકબા ધોીકીયા ત્તવ.માં. માલેગાાંવ, (ઉ.મા./ત્તવ.્રત)  ગ્રાન્ટેડ 
૬ મા. અને ઉ.મા. ાાીા, ત્તપિંપરી (સા.્રત)  ગ્રાન્ટેડ 
૭ ઋૃુાંારા કનયા ત્તવદ્યાલય, સાપતુારા (ઉ.મા./સા.્રત.)  ગ્રાન્ટેડ 
૮ માધ્યત્તમક ાાીા, સાપતુારા  ગ્રાન્ટેડ 
૯ િનતા હાઇસ્ટ્કુલ, ાામગહાન  ગ્રાન્ટેડ 
૧૦  આદાવ માધ્યત્તમક ાાીા, ભચચાંલી ગ્રાન્ટેડ 
૧ સાંતઅન્ના રેસ. ગેગે્રજી માધ્યત્તમક સ્ટ્કુલ, સાપતુારા .  નોન ગ્રાન્ટેડ 
૧ ઓકલવ્ય રે.મો. ાાીા, આહવા (ઉ.મા./ત્તવ.્રત.)  િમાિ કલ્યાિ  
૨  આશ્રમ ાાીા, ગોટીયામાી  િમાિ કલ્યાિ  
૩  ઓકલવ્ય બાભલકા ત્તનવાસી કનયા ાાીા, સાપતુારા િમાિ કલ્યાિ  
૪  આદાવ ત્તનવાસી(કનયા) ાાીા, સાપતુારા  િમાિ કલ્યાિ  
૫  આદાવ ત્તનવાસી(કનયા) ાાીા, આહવા  િમાિ કલ્યાિ  
૬ ઓકલવ્ય રે. મો. ાાીા, માલેગામ  િમાિ કલ્યાિ 
૭  ઓકલવ્ય રે. મો. ાાીા, બારીપાડા  િમાિ કલ્યાિ 
૮ ઓકલવ્ય રે. મો. ાાીા, ભચિંચલી  િમાિ કલ્યાિ 
૯  ઓકલવ્ય રે. મો. ાાીા, સાપતુારા (ત્તવ. ્રતવાહ)  િમાિ કલ્યાિ 
૨ િરકારી આશ્રમ શાળા, ત્તપિંપરી  િરકારી  
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 તાુકુો : વટઇ 
િ.નાં. શાળાનુાં નામ િરનામુાં માધ્યમ 

૧ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ભચકાર  િરકારી 
૨ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ભચખલી િરકારી 
૩ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ખાતી િરકારી 
૪ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, નડગચોંડ  િરકારી 
૫ સરકારી ખેતીવાડી મા અને ઉ.મા. ાાીા, વટઇ (સા.્રત.)  િરકારી 
૬ સરકારી માધ્યત્તમક અને ઉ.મા. ાાીા, સાકરપાતી(સા.્રત.)  િરકારી 
૭ સરકારી ઉ.મા. ાાીા, કાલીબેલ (સા.્રત.)  િરકારી 
વઘઇ િાલકુનામાાં આવેલ ગબન િરકારી ગ્રાાંન્ટેડ શાળાઓ. 

૧ ગરુૂપકુી માધ્યત્તમક ાાીા, ાદરપાડા(સા.્રત.)  ગ્રાન્ટેડ 
૨ નવ ચેતન હાઇસ્ટ્કુલ, ઝાવડા (મા.અને ઉ.મા.)  ગ્રાન્ટેડ 
૩ વનરાિ હાઇસ્ટ્કુલ, કાલીબેલ (મા.અને ઉ.મા.)  ગ્રાન્ટેડ 
૪ માધ્યત્તમક ાાીા, રાંાાસ (સા.્રત)  ગ્રાન્ટેડ 
વઘઇ િાલકુામાાં આવેલ ગબન િરકારી નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ. 

૧ સાંતેોમસ ઇ્લીા સ્ટ્કુલ, ઝાવડા(ઉ.મા. અને ત્તવ.્રત.)  નોન ગ્રાન્ટેડ 
૨ ગેધિન માધ્યત્તમક ાાીા, ત્તાવારીમાી(ઉ.મા. અને ત્તવ.્રત.) નોન ગ્રાન્ટેડ 
વઘઇ િાલકુામાાં આવેલ િમાિ કલ્યાિ હસ્િક ચાલિી શાળાઓ. 

૧ આદાવ ત્તનવાસી(કુમાર) ાાીા, બરડીપાડા િમાિ કલ્યાિ  
૨  આદાવ ત્તનવાસી(કુમાર) ાાીા, વટઇ  િમાિ કલ્યાિ  
આહવા િાલકુામાાં આવેલ િરકારી આશ્રમ શાળાઓ. ( ધોરિ – ૪ થી ૭) 

૧ િરકારી આશ્રમ શાળા, રાંભાિ િરકારી  
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 તાુકુો : સબુીર  
િ.નાં. શાળાનુાં નામ િરનામુાં માધ્યમ 

૧ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, બરડીપાડા(નકટીયાહનવાંત)   િરકારી 
૨ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ગારખડી  િરકારી 
૩ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, કાકાાીા  િરકારી 
૪ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, માીગા  િરકારી 
૫ સરકારી માધ્યત્તમક ાાીા, ત્તપપલાઇદેવી  િરકારી 
૬ સરકારી માધ્યત્તમક અને ઉ.મા. ાાીા, ત્તપપલદહાડ(સા.્રત.)  િરકારી 
૭ િરકારી ઉચ્ચિર માધ્યત્તમક શાળા, સબુીર(િા.પ્ર.) િરકારી 

 

સબુીર િાલકુનામાાં આવેલ ગબન િરકારી ગ્રાાંન્ટેડ શાળાઓ. 

૧ માધ્યત્તમક ાાીા, મહાલ  ગ્રાન્ટેડ 
૨ ઉ.બ.ુ આશ્રમાાીા ત્તાિંગા ા (મા. અને ઉ.મા.)  ગ્રાન્ટેડ 
સબુીર િાલકુામાાં આવેલ ગબન િરકારી નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ. 

૧ નવિયોત હાઇસ્ટ્કુલ, સબુીર (મા.અને ઉ.મા.)  નોન ગ્રાન્ટેડ 
સબુીર િાલકુામાાં આવેલ િમાિ કલ્યાિ હસ્િક ચાલિી શાળાઓ. 

૧ ઓકલવ્ય રે. મો. ાાીા, મહાલ  િમાિ કલ્યાિ  
૨  ઓકલવ્ય રે. મો. ાાીા, ગારખડી  િમાિ કલ્યાિ  
સબુીર િાલકુામાાં આવેલ િરકારી આશ્રમ શાળાઓ. ( ધોરિ – ૪ થી ૭) 

૧ સરકારી આશ્રમ ાાીા, ગવ્હા   િરકારી  

૨ િરકારી આશ્રમ શાળા, ત્તશિંગાિા  િરકારી  
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ઓલ ઇષ્નડયા રેડીયો સાેે નેટવકવ િઃ- 
 જીલ્લાના આહવા મયુય મેકે જીલ્લાના મયાવશદત ત્તવસ્ટ્તારોમાાં રેડીયો ્રતસાર  ેાય તેવુાં 

ફીકવનસી ધરાવૃ ૂાં રેડીયો મેક હોય ાારે વરસાદ ેવાના કે પરુ આવવાની સાંાાવના કે વાવાઝોડુાં 

આવવાના ્રતસાંગોઓ તે ગેગેનો યયાલ આવી ાકે તે સારૂપાં સાવધ રહવેાની સચૂના આપી ાકાય તે 

માટે સ્ટ્ટેાન ડાયરેકટરશ્રી કનરોલ રૂપમ સાેે સતત સાંપકવમાાં રહીને  કનરોલ રૂપમના િવાબદાર 

અત્તધકારીશ્રીની િરૂપરી સચૂનાઓ મેસવી જીલ્લામાાં ્રતસાર  કરાાે. 

 આ ઉપરાાંત રૂપરલ િોડકાસ્ટ્ટીંગ અત્તધકારીના સાંપકવમાાં રહી હવામાન ખાતા ધ્વારા બહાર 

પાડવામાાં આવતી ાારે વરસાદ ેવા ગેગેની ચેતવ ીઓ લોકોને જા કારી ેાય માટે ચોપાનીયા 

લીટરેચર ટી.વી.સ્ટ્લાઇડ ધ્વારા તેમિ મોબાઇલ વાનમાાં લાઉડ સ્ટ્પીકર મારફતે પ  સચેત રહવેા 

અને સલામત સ્ટ્ેીે ખસી િવા તકેદારી રાખવા િરૂપરી સચૂનાઓ આપવાુુાં આયોિન ગો વેલ ેે.  

 જીલ્લામાાં કમવચારીઓ ાાક્ષભ ક સાંસ્ટ્ેાના કમવચારીઓ યવુકો ાાીા કોલેિના બાીકો 

ઓન.સી.સી., ઓન.ઓસ.ઓસ.ના બાીકો, યવુકો, યવુતીઓને ાારે વરસાદ ેવાના ્રતસાંગોઓ ાારે 

વરસાદ અને પરુ આવ્યા બાદની પરીસ્સ્ટ્ેત્તતમાાં લેવાના ેતા પગલાઓ ગેગે યો્ય સચૂનાઓ 

તાભલમ આપવા બાબતે નગર પાભલકાના ફાયર ફાયટરો ત્તવગેરે તેા ચીફ ફાયર ઓફીસરશ્રીને 

બોલાવી તાભલમાેીઓને પસાંદ કરી તાલીમ ગેગે ગો વ  કરાાે.(અમલવારીિઃ સહાયક માશહતી 

ત્તનયામકશ્રી) 

અન્ન પરુવ ાની ઉપલન્બ્ધ 
           ડાાંગ જીલ્લામાાં આહવા અને વટઇ મકુામે નાગરીક પરુવ ા ત્તનગમ હસ્ટ્તકના 

ગોડાઉનો આવેલા ેે. આ ગોડાઉન ઉપર પરુતો િથેો રાખવા તેમિ પેરોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, 

રાાંધ ગેસના સીલીનડરોની પરુતો િથેો ઉપલબ્ધ રાખવો. તેમિ જીલ્લામાાં આવેલ ૫૬ ે ટલી 

વ્યાિબી ાાવની દુકાનો મારફતે ટાંઉ, ચોખા, જુવાર, ખાાંડ, તેલનો પરુતો િથેો રાખી કાડવ મિુબ 

વીતરીત કરાાે ઉપરાાંત ગામડે ગામડે અનાિ કરયા ાની નાની મોટી દુકાનો આવેલી ેે. તેમિ 

િથેાબાંધ તેા ટાટક અનાિ કરીયા ાના પરવાનેદારોની દુકાનો આવેલી ેે. આમ 

જીવનિરૂપરીયાતની ચીિવસ્ટ્ૃઓુની ઉપલન્બ્ધ સરીતાેી ેાય અને નફાખોરી ેાય નહી તેની 

તકેદારી જીલ્લા પરુવ ા અત્તધકારીશ્રી મારફત તેની તકેદારી પરુવ ા તાંત્ર ધ્વારા રાખવામાાં આવાે. 
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 ઓફસીઆઇના ગોડાઉનો નાગરીક પરુવ ા ત્તનગમ અને હોટલ ઓસોાીઓાનના સહયોગેી 

િરૂપર િ ાયે પરુતા ્રતમા માાં ફુડ પેકેટસ દુધ પાવડર તેમિ િરૂપર િ ાયે ેાસ કેનરનો ્રતબાંધ પ  

કરવામાાં આવાે. 

(અમલવારીિઃ જીલ્લા પરુવ ા અત્તધકારીશ્રી) 

 સાંકલીત બાી ત્તવકાસ યોિના અત્તધકારી, ટટક-૧, આહવા ત્તવાાગિઃ- 
 સાંકલીત બાી ત્તવકાસ યોિના અત્તધકારીશ્રી, ટટક-૧, આહવા હસ્ટ્તકુુાં મહકેમ મિુબ ટટકમાાં 

૨૬૩ આંગ વાડી કાયવકર તેા ૨૪૯ તેડાટર આવેલ ેે. ે નો ફોન નાં. ૦૨૬૩૧-૨-૨૦૩૧૮ ેે. 

(અત્તધ.શ્રી.નો મો.નાં. ૯૬૮૭૬૫૨૫૫૧), વટઇ, આઇ.સી.ડી.ઓસ. અત્તધ.શ્રીનો મો.નાં. ૭૩૫૯૦૫૪૮૫૦  

 મદદનીા પશપુાલન ત્તનયામકશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત, ડાાંગ – આહવાિઃ- 
 મદદનીા પશપુલન ત્તનયામકશ્રી, ડાાંગ જીલ્લા પાંચાયતનો ઓફીસ ફોન નાં. ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫, 

અત્તધ.શ્રી મો..નાં. ૯૯૨૫૧૦૦૬૦૩૯ ેે. જીલ્લામાાં કુલ ૫ પશદુવાખાના આવેલ ેે. ૧, ફરૃ ુ

દવાખાુુાં તેા ૧૩ ્રતાેત્તમક પશ ુસારવાર કેનર આવેલા ેે. 

 ાારે વરસાદ, પરુ કે વાવાઝોડાના સમયે પશહુાની ેવાની પ  ાકયતા  રહલેી ેે. ે  પશઓુ 

મ સત્ય ુપમેલા હોય તેુ ુસવે કરાવી કયા ્રતકારના કેટલા પશઓુની કોની માલીકીના મ સત્ય સ પામ્યા ેે. 

અને તેુુાં કેટુ ુુકુાાન ેયેલ ેે. તેની ત્તવગત તાયાર કરાવવી અને આવા મ સત્ય સ પમેલ પશઓુનો 

મદદનીા પશપુલન ત્તનયામકશ્રીના સાંકલનમાાં રહી ત્તનકાલ કરવો તેમિ સહાય ચકુવવાના કામે કેસ 

પેપસવ તાયાર કરાવવાની કાયવવાહી કરાવવામાાં આવાે.  
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જીલ્લાના લાયઝન અત્તધકારીશ્રીની નીમણુાંક તેા કામગીરી કરવા બાબત.. 
 જીલ્લામાાં ચોમાસા દરમ્યાન પરૂ, વાવાઝોડા, અત્તતવ સષ્ષ્રના સમયે બનેલ હોનારતની માશહતી 

જીલ્લા કક્ષાઓ મીી રહ ેતે માટે નીચે મિુબ લાયઝન અત્તધકારીશ્રીની નીમણુાંક કરવામાાં આવેલ ેે. 

 

હુકમિઃ-  

 આમખુ-૧ ના હુકમેી ગત વષોમવ માટે ાારે વરસાદનાાં કાર ે કે પરૂનાાં ્રતસાંગોઓ ેયેલ 

ુકુાાનીની જા કારી, જાનહાની, પશહુાની, સરકારી કે ખાનગી ત્તમલ્કતોને ુકુાાની વગેરેનો ગેદાિ 

મીી ાકે તે માટે જીલ્લાનાાં તમામ ગામોને આવરી લેતા રૂપટો તાયાર કરી હકૂમ કરવામાાં આવેલ.  

        ે  બાબતને ધ્યાને લઇ આગામી ચોમાસા ઋૃ-ુ૨૦૧૭ દરમ્યાન સાંાત્તવત પરૂ/ અત્તતવ સષ્ષ્ટ/ 

વાવાઝોડા/ અકસ્ટ્માત વગેરે આપત્તિની માશહતી મેીવી જીલ્લા કક્ષાઓ પરૂી પાડવા રૂપટો નકકી કરી 

રાિયપત્તત્રત અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણ ૂાંક કરી નીચે િ ાવેલ ત્તવગતે ત્તવસ્ટ્તારની ફાીવ ી કરી ુકુાાનીનો 

અહવેાલ સમયાાંતરે પરૂો પાડવા આેી હુકમ કરવામાાં આવે ેે.  

ક્ર
મ  

જિલ્લા
નુાં નામ  

લાયઝનિત્તધકારીશ્રીનુાં 
નામ, હોદ્દો /કચેરીનુાં 

િરનામુાં  

ફાળવેલ 

િાલકુા/
ત્તવસ્િારનુાં 

નામ  

કચેરીનો ફોન 
નાંબર િથા ફેક્િ 

નાંબર  

મોબાઈલ 

નાંબર  

ત્તનવાિનુાં 
િરનામુાં િથા 
ફોન નાંબર  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ડાાંગ  શ્રી ે .ડી.પટેલ ત્તનયામકશ્રી 
જિલ્લા ગ્રામ ત્તવકાસ 
ઓિનસી, ડાાંગ-આહવા  

આહવા 
તાુકુો  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૧૭ 

૨૨૦૨૧૪(F)  

૭૫૬૭૦૩૪૪૬૫ ૦૨૬૩૧-
૨૨૦૨૦૬ 

૨ શ્રી બી.ઓમ.ાાાંાોર    ્રતાાંત 

અત્તધકારીશ્રી ડાાંગ-આહવા  
વટક 

તાુકુો  
૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૦૨ ૯૯૭૮૪૪૭૮૦૭ ૦૨૬૩૧-

૨૨૦૨૩૩ 

3 શ્રી ઓસ.બી.ચ ધરી 
્રતાયોિનાવહીવટદારશ્રીડાાંગ
-આહવા 

સબુીર 

તાુકુો  
૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૬૮ ૯૪૨૮૮૮૪૨૮૭   
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 તાુકુા લાયઝન અત્તધકારીશ્રીુુાં નામ, હોદ્દો, મોબાઇલ નાંબર, કચેરી નાંબર 

     

ઉપરોકત દરેક ખાતાના અત્તધકારીશ્રીઓઓ તેમને ફાીવવામાાં આવેલ તાુકુામાાં દેખરેખ રાખી 

તેમના તાબાના કમવચારી/અત્તધકારીશ્રીઓને કુદરતી આપતી સમયે તેમની ફરિો કામગીરી સબાંધે િરૂપરી 

સચુનાઓ આપવાની રહાેે, તેા જિલ્લાના લાયઝન અત્તધકારીશ્રી ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટરશ્રીના સતત 

સાંપકવમાાં રહી િરૂપરી માશહતી ઝડપેી રાિય સરકારશ્રીને પહોંચાડવા માટે ત્તનવાસી અત્તધક કલેકટરશ્રીને 

આપવાની રહાેે. 
 

 ટુકડીઓની રચનાિઃ- 
 ાારે વરસાદ ેવાના કાર ે કે પરુના ્રતસાંગોઓ ઉદ્ભવેલ ુકુાાનની માનવહાની પશહુાની સરકારી 

કે ખાનગી ત્તમલ્કતોને ેયેલ ુકુાાની વગેરેનો ઓકાંદર ગેદાિ મીી ાકે તે માટે જીલ્લાના તમામ ગામોને 

આવરી લેતા ૫ રૂપટો તાયાર કરેલ ેે. આ રૂપટો ઉપર ૫ ે ટલા રાિયપત્તત્રત અત્તધકારીઓની ત્તનમણુાંક કરેલ 

ેે. આ અત્તધકારીઓ તેમને ફાીવેલ રૂપટના ત્તવસ્ટ્તારોમાાં પોતાના વાહન સશહત તેમની ટુકડી જાત માશહતી 

મેીવાે. તે સાંબાંધી કનરોલરૂપમના સાંપકવમા રહી માગવ અવરોધ વીિ પરુવ ા અવરોધ પા ીની તાંગી અનય 

પરુવ ાની તાંગી રોગચાીો ન ફેલાઇ તે સબબ આરો્ય સાંબાંધીત તકેદારી રાખવાની ફરિ સોપાયેલ ેે. 

ઉપરાાંત સામાનય િનજીવન વાહન વ્યવહાર અટેક નહી તે સાંદાે લેવાના ેતા પગલા લઇ જીલ્લા 

વહીવટી વડાઓ કલેકટરશ્રી, જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રી અને જીલ્લા પોલીસ અત્તધકારીશ્રીના માગવદાવક 

સલાહ સચૂનો મેીવી કાયવવાહી કરવી પડે તે રીતે ની ફરિો સપુરત કરવામાાં આવાે. 

(અમલવારીિઃ લાયઝન જીલ્લા આયોિન અત્તધકારીશ્રી) 

 

ાારે વરસાદ વાવાઝોડા ે વા કુદરતી આપત્તિેી ુકુાાની કે જાનહાની ેાય તેવા ્રતસાંગોઓ જાત 

માશહતી મેીવી ાકાય તે માટે રૂપટ અત્તધકારીઓ અને તેઓશ્રી ને ફાીવવામાાં આવેલ ત્તવસ્ટ્તાર. 
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-: હુકમ :- 
 

 આમખુ-૧ના પત્રેી રાહત કત્તમશ્નરશ્રી, ગાાંધીનગરઓ આગામી ચોમાસા ઋૃ-ુ૨૦૧૮ની તાયારી 

સાંબાંધી ાારે વરસાદના કાર ે કે પરૂના ્રતસાંગોઓ ઉદાવેલ ુકુાાની, જાનહાની, પશહુાની, સરકારી કે 

ખાનગી ત્તમલ્કતોને ુકુાાની વગેરેનો ઓકાંદર ગેદાિ મીી ાકે તે માટે જીલ્લાના તમામ ગામોને આવરી 

લેતા રૂપટો તાયાર કરવા િ ાવેલ ેે. 

 આેી આગામી ચોમાસા ઋૃ-ુ૨૦૧૮ દરમ્યાન સાંાત્તવત પરૂ/ ત્તઅતવ સષ્ષ્ટ /વાવાઝોડા/અકસ્ટ્માત 

વગેરે આપત્તિની માશહતી મેીવી જીલ્લા કક્ષાઓ પરૂી પાડવા પ(પાાંચ) રૂપટો નકકી કરી રાિયપત્તત્રત 

અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમણ ૂાંક કરી નીચે િ ાવેલ ત્તવગતે ત્તવસ્ટ્તાર ફાીવ ી કરી ુકુાાનીનો અહવેાલ 

સમયાાંતરે પરૂો પાડવા આેી હુકમ કરવામાાં આવે ેે.   

 ાારે વરસાદ, વાવાઝોડા ે વા કુદરતી આપત્તિેી ુકુાાની કે જાનહાની ેાય તેવા ્રતસાંગોઓ    

જાત માશહતી મેીવી ાકાય તે માટે રૂપટ અત્તધકારીશ્રીઓ અને તેઓશ્રીને ફાીવવામાાં આવેલ ત્તવસ્ટ્તાર. 

રૂટ 
નાંબર 

રૂટ િત્તધકારીનુાં નામ િને 
હોદૃો 

ટેલીફોન નાંબર ફાળવવામાાં આવેલ રૂટ. 

૧.  
બાગાયત અત્તધકારીશ્રી,  
ડાાંગ – આહવા.  

૦૨૬૩૧ – ૨૨૧૨૭૩  
મો.નાં.  
૯૪૨૯૨૬૨૭૨૩ 
૯૯૨૫૧૪૪૫૭૯   

બોરખલ, વાસ ુાવ, ગલકુાંડ, જાખાના, 
ાામગહાન, ગોટીયામાી, માલેગાાંવ, 
સાપતુારા, લીંગા, લહાનચયાવ, ચ કયા, 
બારીપાડા ગ્રામ પાંચાયત અને તેની 
આજુબાજુનો ત્તવસ્ટ્તાર.  

૨. નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી,  
(મા x મ) પાંચાયત, આહવા-
ડાાંગ  

૦૨૬૩૧ – ૨૨૦૩૮૫  
મો.નાં.-  
૯૮૨૫૪૦૬૦૫૩ 

બોરખેત, ાીસ્ટ્યા, મહાલપાડા, પાાંડવા, 
ધવલીદોડ, ગાઢવી, ચનખલ, 
મોરઝીરા, આહવા, ચીંચલી, 
ાવાનદગડ, પીંપરી, ચીકટીયા ગ્રામ 
પાંચાયત અને આજુબાજુનાાં ત્તવસ્ટ્તાર.  

૩. જીલ્લા ખેતીવાડી 
અત્તધકારીશ્રી  
ડાાંગ જી.પાં., આહવા  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૨૦ 
૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૦૮  
મો.નાં.- 
૯૪૨૭૧૭૭૨૪૭   

લવચાલી, સબુીર, બરડીપાડા, 
કડમાી, મહાલ, કાકાાીા, ત્તાિંગા ા, 
(ગીરમાી), ગાાંવદહાડ, કેાબાંધ ગ્રામ 
પાંચાયત અને તેની આજુબાજુનો 
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ત્તવસ્ટ્તાર.  
૪. મદદનીા પશપુાલન 

ત્તનયામકશ્રી, જીલ્લા પાંચાયત, 
આહવા  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫ 
મો.નાં.  
૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯  

પીપલાઇદેવી, કીરલી, પીપલદહાડ, 
નકટયાહનવાંત, માીગા, ચીંચત્તવશહર, 
ખાાંાલા, હનવાંતપાડા, ાેપઆુંબા, 
ગારખડી ગ્રામ પાંચાયત અને તેની 
આજુબાજુના ત્તવસ્ટ્તાર.  

૫. નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, 
ત્તસિંચાઇ ત્તવાાગ, પેટા ત્તવાાગ 
નાં. ૨, વટઇ  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૬૭  
મો.નાં.-  
૯૪૨૭૧૫૨૭૬૨  

ચીંચીનાગાાંવ ા, વટઇ, ડુાંગરડા, 
દગડીઆંબા, ાેંડમાી, નાનાપાડા, 
રાંાાસ, બારખાાંધ્યા, ડોકપાતી, બાિ, 
સાકરપાતી, ચીચોંડ, દગતુ્તનયા, 
માનમોડી, નડગચોંડ ગ્રામ પાંચાયત 
અને તેની આજુબાજુનો ત્તવસ્ટ્તાર.  

૬.  નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી 
ગ.ુપા.પ ુ અને ગ.વ્ય.બોડવ, 
વટઇ  

૦૨૬૩૧-૨૪૬૧૬ 
મો.નાં.-  
૮૧૫૩૦૯૫૫૭૨   

કાલીબેલ, ાેંસકાતરી, ખાતી, સરવર, 
ઝાવડા, કોાીમદા, ભચકાર, ગ્રામ 
પાંચાયત અને તેની આજુબાજુનો 
ત્તવસ્ટ્તાર 

૭. વશહવટી અત્તધકારીશ્રી, 
આરો્ય ાાખા, ડાાંગ જીલ્લા 
પાંચાયત, આહવા  

 મો.નાં.- 
૯૪૨૮૮૨૩૩૨૪ 

અનામત આહવા તાુકુા માટે  

૮. નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી 
પાંચાયત, વટઇ  

 મો.નાં.- 
૯૯૭૯૩૪૫૭૭૫  

અનામત વટઇ તાુકુા માટે  

૯.  નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી 
ત્તસિંચાઇ પાંચાયત, સબુીર  

મો.નાં.- 
૯૪૨૭૫૭૮૬૨૯ 

અનામત સબુીર તાુકુા માટે  
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 રાિય ટોરી માગવમાાં અડચ ો ઉાી ેાય તેવા સાંિોગોમાાં તાત્કાભલક કામગીરી કરવાના કામે 

રચવામાાં આવેલી ટુકડીઓિઃ- 

 

(૧)  આહવાથી વઘઇ 
ટીમ લીડર 

કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, મા.x મ., સ્ટેટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ.ે ૨૨૦૨૦૭ 

  (૧) નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, 
આહવા 
(ર)  સબ ડીઓફોશ્રી, વટઇ 
(૩)  ફોરેસ્ટ્ટ ઓફીસરશ્રી, આહવા 
(૪)  સેકાન ઓફીસરશ્રી, 
(પ)  ના.કા.ઇ.શ્રી, ત્તવદ્ય સત, આહવા 
(૬)  પો.સ.ઇ.શ્રી, આહવા. 

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહ.ે ૨૨૦૨૨૦ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહ.ે ૨૨૦૩૦૬ 
 (મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧ 
(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯ 
(ઓ,)  ૨૨૦૩૩૩ 

(ર) આહવાેી 
સબુીર રોડ, 
નવાપરુ ટીમ 
લીડરિઃ- 

કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, મા. મ. સ્ટ્ટેટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ.ે ૨૨૦૨૦૭ 

(૧)  નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી,  
      સ્ટ્ટેટ, આહવા 
(ર)  સબ ડીઓફોશ્રી, વટઇ 
(૩)  ફોરેસ્ટ્ટ ઓફીસરશ્રી, આહવા 
(૪)  સેકાન ઓફીસરશ્રી, આહવા    
     પવૂવ રચિ  
(પ)  ના.કા.ઇ.શ્રી, ત્તવદ્ય સત, આહવા  
     કાંરોલ રૂપમ  
(૬) પો.સ.ઇ.શ્રી, આહવા. કાંરોલરૂપમ 

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહ.ે ૨૨૦૨૨૦ 
 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહ.ે ૨૨૦૩૦૬ 
(મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧ 
 
(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯(કાં.) 
 
(ઓ,)  ૨૨૦૩૩૩ 

(૩) વટઇ ેી 
સાપતુાર સધુી 
ટીમ લીડર :-  

કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, મા. મ. સ્ટ્ટેટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ.ે ૨૨૦૨૦૭ 

(૧)  નાયબ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, 
વટઇ 
(ર)  સબ ડીઓફોશ્રી, વટઇ 
(૩)  ફોરેસ્ટ્ટ ઓફીસરશ્રી,  

(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૫ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,)  ૨૪૬૪૫૨  
(ઓ,)  ૨૩૭૨૪૩ 
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(૪) સેકાન ઓફીસરશ્રી, સાપતુારા 
(પ)  ના.કા.ઇ.શ્રી, ત્તવદ્ય સત, વટઇ 
(૬)  પો.સ.ઇ.શ્રી, વટઇ. 

(ઓ,)  ૨૪૬૨૨૨, ૨૪૬૮૬૬(કાં.) 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૩૩ 

(૪)  આહવાેી 
સાપતુારા સધુી 
ટીમ લીડરિઃ-  

કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, મા. મ. સ્ટ્ટેટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ.ે ૨૨૦૨૦૭ 

(૧)  નાયબ કાયવપાલક 
ઇિનેરશ્રી,આહવા 
(ર)  િબ ડીએફોશ્રી, વઘઇ 
(૩)  ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, આહવા 
(૪)  િેકશન ઓફીિરશ્રી, આહવા 
(પ)  ના.કા.ઇ.શ્રી, ત્તવદ્યિૃ, આહવા 
(૬)  પો.િ.ઇ.શ્રી, આહવા. 

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહ.ે ૨૨૦૨૨૦ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહ.ે 
૨૨૦૩૦૬, 
(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, 
(ઓ,)  ૨૨૦૩૩૩ 

 

 વાવાઝોડા વરસાદને કાર ે રસ્ટ્તા પર ૃટુી પડેલા ઝાડ તેા અનય અડચ ો ખસેડવા માટેની 

વ્યવસ્ટ્ેા, ડ્રાયવરઝનની વ્યવસ્ટ્ેા તેા રસ્ટ્તામાાં ાાંગા  પડે તો તેની અગ્રતાના ધોર ે તાત્કાલીક 

મરામત કરાવીને વાહન પવુવવત ચાુ ુ રાખવાની કામગીરી માટે માગવ અને મકાન ખાતાની સાંબાંધીત 

કચેરીઓના અત્તધકારીઓની ટીમ તાયાર રખાાે. રસ્ટ્તા પરના ઝાડ તેા અનય અડચ ો દૂર કરવા માટે 

વન ત્તવાાગના ત્તવિીી બોડવના અત્તધકારીઓની દેખરેખ હ ેી તેમના ખાતાના કમવચારીઓ મજુરો 

ત્તવગેરેની ટીમ તાયાર રખાાે. 
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 રાહત ટીમ 

ક્રમ ગામનુાં નામ ટીમના િભય િરનામુાં 
૧. આહવા  મહસેલુી તલાટીશ્રી,  

તલાટી કમ માંત્રીશ્રી,  
સરપાંચશ્રી,  
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, આશ્રમત્તવદ્યાલય, 

મ.ુ પો. આહવા, જી. ડાાંગ  

૨. પીંપરી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો. પીંપરી, જી. ડાાંગ  

૩. વટઇ  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, તાુકુા ાાીા  

મ.ુ પો.  વઘઇ, જી. ડાાંગ  

૪. રાંાાસ  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  રાંભાિ, જી. ડાાંગ  

૫. સાકરપાતી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  િાકરપાિળ, જી. ડાાંગ  

૬. ાામગહાન  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  શામગહાન, જી. ડાાંગ  

ક્રમ ગામુુાં નામ ટીમના સભ્ય િરનામુાં 
૭. માનમોડી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 

તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
મ.ુ પો.  માનમોડી, જી. ડાાંગ  
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સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

૮. સાપતુારા  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  િાપિુારા, જી. ડાાંગ  

૯. ગલકુાંડ  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  ગલકુાંડ, જી. ડાાંગ  

૧૦. બોરખલ  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  બોરખલ, જી. ડાાંગ  

૧૧. ચીંચલી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  ચીંચલી, જી. ડાાંગ  

૧૨. ગડદ  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  ગડદ, જી. ડાાંગ  

૧૩. પીપલાઇદેવી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  પીપલાઇદેવી, જી. ડાાંગ  

ક્રમ ગામુુાં નામ ટીમના સભ્ય િરનામુાં 
૧૪. લવચાલી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 

તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
મ.ુ પો.  લવચાલી, જી. ડાાંગ  
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સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

૧૫. સબુીર  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  સબુીર, જી. ડાાંગ  

૧૬. ગાઢવી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો.  ગાઢવી, જી. ડાાંગ  

૧૭. ગારખડી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો. ગારખડી, જી. ડાાંગ  

૧૮. પીપલદહાડ  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો. પીપલદહાડ, જી. ડાાંગ  

૧૯. નકટયાહનવાંત  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો. નકટયાહનવાંિ, જી. ડાાંગ  

૨૦. ખાાંાલા  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો. ખાાંભલા, જી. ડાાંગ  

ક્રમ ગામુુાં નામ ટીમના સભ્ય િરનામુાં 
૨૧. બરડીપાડા  મહસેલુી તલાટીશ્રી 

તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
મ.ુ પો. બરડીપાડા, જી. ડાાંગ  
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સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

૨૨. ાેસકાત્રી  મહસેલુી તલાટીશ્રી 
તલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
સરપાંચશ્રી 
મયુયત્તાક્ષકશ્રી, ્રતા. ાાીા  

મ.ુ પો. ભેિકાત્રી, જી. ડાાંગ  

૨૩. ગચકાર  મહસેલુી િલાટીશ્રી 
િલાટી કમ માંત્રીશ્રી 
િરપાંચશ્રી 
મખુ્યત્તશક્ષકશ્રી, પ્રા. શાળા  

મ.ુ પો. ગચકાર, જી. ડાાંગ  
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 રાહત કામગીરીમાાં વપરાતા ઉપલબ્ધ સાધનોિઃ- 
ક્રમ િાધન િાધનોની િાંખ્યા કોના હવાલામાાં છે. 

૧. હોડી (બીન યાાંત્રીક)  ૪ નાંગ  ૧૦ ાીટર 
૧ નાંગ  ૧પ ાીટર  
  

મેનેિરશ્રી, ગિુરાિ પ્રવાિન ત્તનગમ ગલ., 
િાપિુારા  
ફો.નાં. ૦૨૬૩૧ – ૨૩૭૨૨૬, ૨૩૭૨૮૬ 

૨. ડમ્પર  ૧ નાંગ  કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, માગવ િને મકાન 
ત્તવભાગ રાિય 

૩. બલુડોઝર   ઉપલબ્ધ નથી.  

૪. જી.સી.બી. માીન ( માટી 
ઉચકી ફેકવા માટે)  

૧ નાંગ કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, માગવ િને મકાન 
ત્તવભાગ રાિય 

૫. ડી વોટરીંગ પમ્પ  ૫ નાંગ  પાિી પરુવઠા ને ગ.વ્ય.બોડવ, આહવા, 
ફો.નાં. ૨૨૦૩૯૧, ૨૨૦૩૧૩ 

૬. મોટર બોટ યાાંત્રીક   ઉપલબ્ધ નથી. 

૭.  િનરેટર સેટ  ૨ નાંગ  કલેકટર કચેરી, ડાાંગ  

૮. લાઇફ સેવીંગ ે કેટ  ૧૫ નાંગ  મેનેિરશ્રી, ગિુરાિ પ્રવાિન ત્તનગમ ગલ., 
િાપિુારા  

૯. લાઇફ રીંગ ૧૫ નાંગ  મેનેિરશ્રી, ગિુરાિ પ્રવાિન ત્તનગમ ગલ., 
િાપિુારા  

૧૦. સાયકલોન વોનીંગ સીસ્ટ્ટમ   ઉપલબ્ધ નથી. 

૧૧. મોટીબસ  ૧ નાંગ જીલ્લા પોલીિ િત્તધક્ષકશ્રી,  

 મીનીબસ  ૧ નાંગ ડાાંગ – આહવા. 

 ઓપન બસ  ૧ નાંગ  

 પા ીુુાં ટચકર  ૧ નાંગ 
 
 

 

૧૩  Life Jecket  ૫૦ નાંગ  ૫ – નોટીફાઇડ એરીયા, િાપિુારા  
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૫ – વઘઇ િલાટી ચાવડી  
૫ – બારખાાંદ્યા, ટી.િી.એમ.ની કચેરી 
૧૫ – આહવા ગિેશ ત્તવિર્જન િત્તમત્તિ 
૨૦ – કલેકટર કચેરી, આહવા 

૧૪  Life Buoya  ૫૦ નાંગ  ૫ – વઘઇ િલાટી ચાવડી 
૫ – બારખાદ્યા ટી.િી.એમ. કચેરી  
૫ – નોટીફાઇડ એરીયા, િાપિુારા  
૫ – આહવા ટી.િી.એમ. કચેરી  
૩૦ – કલેકટર કચેરી, આહવા  

૧૫  P.P. Ropes 26 m.m.  
100 F.T. 

૫ નાંગ  કલેકટર કચેરી, આહવા  

૧૬ M.F.T. (મીની ફાયર ટેનડર)  ૨ નાંગ  ૧ – નોટીફાઇડ એરીયા, િાપિુારા  
૧ – કલેકટર કચેરી, આહવા  

૧૭  Portable Generator 

Set  
ર નાંગ  કલેકટર કચેરી, આહવા  

૧૮ ઈન્મારિેટ આઈિેટ ફોન ૨ 
િેટેલાઈટ ફોન 

૧ નાંગ  કલેકટર કચેરી, આહવા  

 

જીઓસડીઓમઓ ્ારા ફાીવેલ વાહનો/સાધનો  
જીલ્લો ડાાંગ 

ક્ર
મ 

કચેરીુ ુ
નામ 

જીઓસડીઓમઓ 
્ારા ફાીવેલ 

વાહનો /સાધનોના 
નામ 

ચાુ ુ
હાલ
તમાાં 
ેે કે 
નહી 
 ?
હા/ના  

િો હા તો 
વષોમવમાાં 
કેટલીવાર 
ઉપયોગ
માાં 

આવેલ 
ેે 

િો ના 
તો 
કયા 
કર ોસ
ર બાંધ 
ેે 

કબે દારની ત્તવગતો 

નામ હોદ્દો મો .નાં  ફોન નાંબર 

૧
. 

કલેકટર 
કચેરી ,
આહવા 

મીની ફાયર ટેન્કર 
- ૧  

હા િરૂકિરયાિ 
મિુબ  

- શ્રી એિ .
એલ .
નાયક  

મામલિદાર 
કિડઝાસ્ટર

)ઇ.ચા  (  

૯૮૨૫
૮૯૩૮
૫૬ 
 

૦૨૬૩૧ - 
૨૨૦૩૪૬ 

દોરડાાં ૧૦૦ ફૂટ – 
૨ નાંગ  

હા -----"---
-- 

- 

લાઈફ જેકેટ – ૨૦ હા  -----"--- - 
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નાંગ  -- 
લાઈફ બોયા – 

૬૦ નાંગ  
હા -----"---

-- 
- 

પોટેબલ િનરેટર 
િેટ – ૨  

હા -----"---
-- 

- 

૨
. 

નોટીફાઈડ 
કચેરી ,
િાપિુારા 

મીની ફાયર ટેન્કર 
- ૧  

હા -----"---
-- 

- શ્રી 
બી .એમ .
ભાભોર  

ચીફ 
ઓકિફિર 

)ઇ.ચા  (  

૯૯૭૮
૪૪૭૮
૦૭ 

 

૦૨૬૩૧ -
૨૩૭૨૫૮ 

લાઈફ જેકેટ – ૦૫ 
નાંગ 

હા -----"---
-- 

- 

લાઈફ બોયા – 
૦૫ નાંગ  

હા -----"---
-- 

- 

૩
. 

મામલિદાર 
કચેરી ,
વઘઈ 

દોરડાાં ૧૦૦ ફૂટ – 
૨ નાંગ  

હા -----"---
-- 

- શ્રી ડી  .કે .
વિાવા 

મામલિદાર  ૯૪૨૭
૧૫૬૦
૦૫ 

૦૨૬૩૧ - 
૨૪૬૩૯૧ 

લાઈફ જેકેટ – ૦૫ 
નાંગ 

હા -----"---
-- 

- 

લાઈફ બોયા – 
૦૫ નાંગ  

હા -----"---
-- 

- 

૪
. 

મામલિદાર 
કચેરી ,
સબુીર 

લાઈફ જેકેટ – ૦૫ 
નાંગ 

હા -----"---
-- 

- શ્રી બી .
એ .પટેલ  

મામલિદાર   ૯૪૨૭
૧૫૬૦
૦૫ 

-  

લાઈફ બોયા – 
૦૫ નાંગ  

હા -----"---
-- 

- 

 

 કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી, ડાાંગ પાંચાયત(માxમ) ત્તવાાગ, આહવાના હવાલેના રાહત 

કામગીરીમાાં વપરાતા ઉપલબ્ધ સાધનો.  

ક્રમ િાલકુાનુાં 
નામ  

સ્થળ/િગ્યાનુાં 
નામ  

િાધનોની ત્તવગિ  કોનાાં હસ્કિ છે? 
માગલકી / િાંસ્થાનુાં 
નામ 

િાંપકવ નાંબર / મો.નાં. 

૧ આહવા  નાાંદનપેડા ે સીબી-૧,  
રક 

યનુીટી કનસ્ટ્રકાન  ૯૪૨૮૩૭૯૮૭૬ 

૨  સોનગઢ  સોનગઢ  ે સીબી-૧,  
રક 

સાિ ઇનફ્રાસ્ટ્રકચર ૯૮૭૯૭૬૨૧૧૨ 

૩  નવિારી  મરોલી  જેિીબી-૧, ટ્રક શ્રી જે. એમ. શાહ  ૯૮૨૫૧૪૪૩૬૯ 
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 જીલ્લાના વરસાદના આંકડા સનેિઃ ૧૯૯૧ ેી ૨૦૧૬ 

વષવ નોંધાયેલ વરિાદ 
મી.મી.માાં  

િને - ૧૯૯૩ ૩૨૧૧ 
િને - ૧૯૯૪ ૪૬૧૩ 
િને - ૧૯૯૫ ૧૯૨૬ 
િને - ૧૯૯૬ ૨૮૭૭ 
િને - ૧૯૯૭ ૨૯૦૩ 
િને - ૧૯૯૮ ૩૭૭૦ 
િને - ૧૯૯૯ ૩૦૭૦ 
િને - ૨૦૦૦ ૧૪૩૧ 
િને - ૨૦૦૧ ૨૨૦૦ 
િને - ૨૦૦૨  ૨૪૩૮ 
િને - ૨૦૦૩  ૨૧૦૧ 
િને - ૨૦૦૪  ૨૬૪૨ 
િને - ૨૦૦૫  ૩૮૨૫ 
િને - ૨૦૦૬  ૨૬૩૪ 
િને - ૨૦૦૭  ૧૮૬૦ 

િને - ૨૦૦૮  ૨૬૧૧ 
િને - ૨૦૦૯  ૧૪૯૦ 
િને - ૨૦૧૦ ૧૮૧૯ 
િને - ૨૦૧૧ ૧૬૬૨ 
િને - ૨૦૧૨ ૧૬૩૬ 
િને - ૨૦૧૩ ૨૩૯૭ 
િને - ૨૦૧૪  ૧૭૬૪ 
િને - ૨૦૧૫  ૧૩૬૮ 
િને - ૨૦૧૬  ૨૨૦૧ 
િને - ૨૦૧૭  ૧૯૧૩ 
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 જીલ્લા પાંચાયત હસ્ટ્તકના નાના ડેમો પા ી પરુવ ા હસ્ટ્તકના નાના ડેમોિઃ  
 

ક્રમ ડેમનુાં નામ સ્થળ િાંગ્રહશકિકિ ઓફીિર ઇનચાર્જ 
૧. સાપતુારા  સાપતુારા  ૨૨.૪૭ કય.ુફીટ શ્રી જે. ડી. ગામીિ 

કાયવપાલક ઇિનેરશ્રી,  
જાહરે આરોગ્ય િને સખુાકારી ત્તવભાગ , 
પાિી પરુવઠા િને ગટર વ્યવસ્થા બોડવ, 
આહવા ફો.નાં.: (ઓ)  ૨૨૦૩૧૩, ૨૨૦૩૯૪ 
                 (મો)  ૯૯૭૮૪૦૬૬૬૯ 

૨. ાીસ્ટ્યા  ાીસ્ટ્યા  ૩૮.૧૭ કય.ુફીટ 

૩. કોદમાી  કોદમાી  ૩.૮૫ કય.ુફીટ 

૪. મહારદર  મહારદર  ૩.૦૯ કય.ુફીટ 

 

ક્રમ નાં. ૧ ેી ર સાપતુારા, ાીસ્ટ્યા ડેમને માટે ઉલેચી ઉંડા કરવાેી તેમિ શદવાલને વધ ુઉંચી 

બનાવવાેી પા ી સાંગ્રહાશકતમાાં વધારો કરી ાકાય તેમ ેે.  
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 તરવાયાઓની ત્તવગત. 
િ.નાં. નામ િરનામુાં ટેલીફોન નાંબર 
૧. શ્રી અત્તનલાાઇ સી. ાગરે મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૦૯૯૩૫૨૫૫૫  

 
૦૨૬૩૧ – 
૨૨૦૧૫૩ 

૨. શ્રી ગલુાબાાઇ પી. ગવીી  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૩. શ્રી અાોકાાઇ ટી. જાદવ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૪. શ્રી ચાંદુાાઇ ડી. ાગરે  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૫. શ્રી મધાુાઇ કે. ગાયકવાડ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૬. શ્રી રામચાંદાાઇ ઓસ. ધુુ મુ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૭. શ્રી ચાંદુાાઇ પી. ગવીી  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૮. શ્રી રમેાાાઇ જી. ધુુ મુ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૯. શ્રી રમ ાાઇ જી. ધુુ મુ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૧૦. શ્રી કાાીરામાાઇ ઓમ. ાગરે  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  

૧૧. શ્રી શદનેાાાઇ ટી. જાદવ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૯૦૪૪૯૯૨૪૯ 

૧૨. શ્રી ઓસ. ઝેડ. ગાવીત  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૪૨૬૧૬૪૫૬૧ 

૧૩. શ્રી ારદાાઇ ઓમ. પટેલ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૪૨૬૧૬૪૫૭૦ 

૧૪. શ્રી જાકીરાાઇ જી. ાેખ  મ.ુઆહવા, પી.ડબલ્યડુી. કોલોની ૯૪૨૬૪૩૦૬૪૫ 

૧૫. શ્રી હશરાચાંર ઓ. ાોયે  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૪૨૮૨૨૪૪૪૭ 

૧૬. શ્રી ધમેાાાઇ બી. ાોયે  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૪૨૮૭૧૭૨૭૫ 

૧૭. શ્રી ઉમેાાાઇ બી. ાોયે  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૪૨૮૫૪૨૩૭૦ 

૧૮. શ્રી જીૃાુાઇ ઓન. પટેલ  મ.ુઆહવા, દેવલપાડા, જી.ડાાંગ ૯૪૨૬૮૪૪૮૬૧ 

૧૯. શ્રી રાે ાાાઇ ઓમ. પટેલ  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૮૪૬૯૩૦૯૩૧૫ 

૨૦. શ્રી નરેશભાઇ ડી. ગવળી  મ.ુ આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાાંગ  ૯૪૦૮૦૯૫૯૫૫ 
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 ગ્રામ પાંચાયતોનાાં સરપાંચશ્રીઓ તેા સાંપકવ નાંબરની ત્તવગત 
તાુકુોિઃ- આહવા 

િ.નાં. ગ્રામ પાંચાયિ પરુૂષ / 
મકિહલા 

પદાત્તધકારીનુાં નામ િાંપકવ નાંબર ( 
િેલ / રહઠેાિ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ આહવા  પરુૂપષોમ શ્રીમતી રેખાબેન જીતેાાાઇ પટેલ  ૯૯૧૩૧૯૯૦૯૪ 
૨ ધવલીદોડ  મશહલા શ્રીમતી હષોમવદાબેન રમેાાાઇ ચ ધરી  ૯૪૨૭૮૭૦૫૯૪ 
૩ જાખાના  પરુૂપષોમ શ્રી સાંિયાાઇ દેવરામાાઇ વીવી  ૯૯૦૪૭૪૫૪૬૮ 
૪ ગોટીયામાી  મશહલા શ્રીમતી ાાગીબેન રાજુાાઇ ાોયે  ૯૭૩૭૧૭૦૭૩૦ 
૫ ગોંડલત્તવશહર  પરુૂપષોમ શ્રી ધમેાાાઇ ાીલ્યાાાઇ બાંગાી  ૯૪૨૮૩૮૨૭૬૬ 
૬ ગલકુાંડ  મશહલા શ્રીમતી મયનાબેન બચાુાઇ બાગલુ  ૭૩૫૯૫૮૦૨૩૪ 
૭ ગાઢવી  મશહલા શ્રીમતી કાાંતાબેન ગોત્તવિંદાાઇ પવાર  ૯૪૨૭૯૦૫૭૧૬ 
૮ વાસ ુાવ  પરુૂપષોમ શ્રી અત્તનલાાઇ ઝીમનાાઇ ગાત્તવત  ૯૬૩૮૬૯૩૮૮૬ 
૯ હારપાડા  મશહલા શ્રીમતી માંજુલાબેન ્રતત્તવ ાાઇ માહલા  ૯૪૨૯૫૩૧૨૨૫ 
૧૦ ચીકટીયા  પરુૂપષોમ શ્રી રાે ાાાઇ લાહુાુાઇ ાોયે  ૯૪૨૮૭૧૭૨૫૨ 
૧૧ પીંપરી  પરુૂપષોમ શ્રી હમેાંતકુમાર ૃલુાીરામાાઇ ાોયે  ૯૪૨૬૧૬૪૯૧૨ 
૧૨ બારીપાડા  મશહલા શ્રીમતી કમીાબેન શહરાાાઇ રાઉત  ૯૭૧૪૫૭૫૫૯૧ 
૧૩ લહાનચયાવ  પરુૂપષોમ શ્રી રામસીંગાાઇ લક્ષ્મ ાાઇ પવાર  ૯૬૨૫૧૫૭૧૧૦ 
૧૪ મહાલપાડા  મશહલા શ્રીમતી કલાબેન અાોરાાઇ ગાયકવાડ  ૯૪૨૯૪૪૭૧૮૩ 
૧૫ ાવાનદગડ  પરુૂપષોમ શ્રી મધાુાઇ જીવાાાઇ ાોયે  ૯૪૨૬૧૬૦૭૩૧ 
૧૬ મોરઝીરા  મશહલા શ્રીમતી સીતાબેન સાંપતાાઇ વાડુ  ૯૪૨૬૬૦૮૫૯૭ 
૧૭ ટોટલી  મશહલા શ્રીમતી માંજુલાબેન અનદાાઇ ગાત્તવત  ૯૪૨૮૧૬૧૨૩૮ 
૧૮ ડોન  પરુૂપષોમ શ્રી સરેુાાાઇ ૃીુાીરામાાઇ પવાર  ૯૪૨૬૩૨૧૫૮૪ 
૧૯ શદવાનટેમ્રનુ  મશહલા શ્રીમતી ચાંરકલાબેન ્રતભાુાઇ ચ ધરી  ૮૯૦૫૩૦૯૩૦૭ 
૨૦ ચીંચલી  મશહલા શ્રીમતી આકાબેન હષોમવદાાઇ ાોયે  ૯૪૨૮૭૧૪૭૨૩ 
૨૧ ચ કયા  મશહલા શ્રીમતી ઇંદુબેન ત્તવિયાાઇ જાદવ  ૯૪૨૮૧૪૫૭૧૩ 
૨૨ ચનખલ  પરુૂપષોમ શ્રી મોવિયાાાઇ જાનયાાાઇ વાટમારે  ૯૪૨૯૨૭૬૮૫૦ 
૨૩ બોરખલ  મશહલા શ્રીમતી નીરૂપબેન દેવરામાાઇ જાદવ  ૯૪૨૭૧૪૨૩૯૮ 
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૨૪ લીંગા  પરુૂપષોમ શ્રી સોમનાાઇ ફુલસીંગાાઇ સયુવવાંાી  ૯૪૨૮૩૮૩૧૩૭ 
૨૫ ાામગહાન  મશહલા શ્રીમતી લલીતાબેન ટીટેાાાઇ ચાાંદેકર  ૯૯૦૪૧૬૩૫૫૩ 
૨૬ માલેગાાંવ  મશહલા શ્રીમતી તનમયબેન દેવરામાાઇ  ાકરે  ૯૯૦૪૦૬૭૪૯૬ 
૨૭ ટાાંકલીપાડા  પરુૂષ શ્રી ચમારભાઇ કાળુભાઇ ભોયે  ૯૪૦૮૩૮૩૦૪૪ 

 તાુકુોિઃ- સબુીર 
િ.નાં. ગ્રામ પાંચાયિ પરુૂષ / 

મકિહલા 
પદાત્તધકારીનુાં નામ િાંપકવ નાંબર ( િેલ 

/ રહઠેાિ) 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ભચિંચત્તવહીર  મશહલા શ્રીમતી સતુ્તનતાબેન યોગેાાાઇ પવાર  ૯૪૨૭૮૬૭૦૦૬ 

૨ દહરે  મશહલા શ્રીમતી મીરાબેન કરીમાાઇ ખાસીયા  ૯૪૨૮૬૯૮૭૫૧ 

૩ ગારખડી  પરુૂપષોમ શ્રી બાુાુાઇ રાિયાાાઇ વીવી  ૯૪૨૬૬૪૮૦૨૭ 

૪ ગાાંવદહાડ  પરુૂપષોમ શ્રી યેશાુાઇ સોુાુાઇ ગાત્તવત  ૯૩૨૮૧૮૧૮૩૬ 

૫ હનવતપાડા  મશહલા શ્રીમતી મીનાબેન શદનેાાાઇ દેામખુ  ૯૪૨૬૦૬૯૫૩૩ 

૬ કડમાી  મશહલા શ્રીમતી વત્તનતાબેન ગલુાબાાઇ ચ ધરી  ૯૦૧૬૨૭૬૨૯૪ 

૭ કાકાાીા  મશહલા શ્રીમતી પારસબેુન રમેાાાઇ શહલીમ  ૯૩૨૭૯૩૯૦૭૩ 

૮ કેાબાંધ  મશહલા શ્રીમતી સલુોચનાબેન શકાોરાાઇ માીવી  ૯૩૭૭૦૪૬૬૩૧ 

૯ શકરલી  મશહલા શ્રીમતી સમદુરીબેન સબુાષોમાાઇ દેવીે  ૯૪૦૯૨૮૫૭૨૦ 

૧૦ લવચાલી  પરુૂપષોમ શ્રી રતીલાલાાઇ સોુાુાઇ રાઉત  ૯૪૨૯૭૮૦૨૭૪ 

૧૧ માીગા  મશહલા શ્રીમતી યેમુબેુન દેવરામાાઇ ગવીી  ૯૪૨૬૮૪૮૩૪૧ 

૧૨ નકટયાહનવાંત  મશહલા શ્રીમતી મીનાબેન ્રતત્તવ ાાઇ દેસાઇ  ૯૪૨૭૬૬૧૨૪૭ 

૧૩ પીપલાઇદેવી   મશહલા શ્રીમતી સત્તવતાબેન ધનેાાાઇ માીવીા  ૯૪૦૮૬૨૮૪૩૯ 

૧૪ પીપલદહાડ  પરુૂપષોમ શ્રી રાહુલાાઇ સોુાુાઇ ચ ધરી  ૯૪૨૭૪૮૪૮૩૨ 
૯૪૨૮૫૧૨૩૦૦ 

૧૫ ાેપઆુંબા  મશહલા શ્રીમતી િયુબેુન બાબાુાઇ બાગલુ  ૯૪૨૬૫૦૬૬૮૯ 
૯૪૦૯૧૮૬૬૮૯ 

૧૬ ત્તાિંગા ા  પરુૂપષોમ શ્રી ત્તવપલુાાઇ ાીલ્યાાાઇ ગામીત  ૮૬૯૦૬૭૯૧૫૧ 
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૯૪૨૮૧૧૧૦૫૧ 

૧૭ સબુીર  પરુૂપષોમ શ્રી ૃકુારામાાઇ અનાજુાાઇ પવાર  ૯૪૦૮૬૨૦૭૨૫ 
૮૦૦૦૨૩૬૧૮૫ 

૧૮ મહાલ  પરુૂપષોમ શ્રી રમેાાાઇ મસાુાઇ ગત્તતયા  ૯૪૦૮૩૩૪૨૮૨ 

૧૯ ખાાંાલા  પરુૂપષોમ શ્રી કાાંત્તતલાલાાઇ કાાીરામાાઇ રાઉત  ૯૪૦૮૩૩૪૪૮૨ 

૨૦ બરડીપાડા   મકિહલા શ્રીમિી ચાંકિિકાબેન ગગરીશભાઇ ગામીિ  ૯૪૦૯૨૭૧૩૮૬ 

 તાુકુોિઃ- વટઇ 

િ.નાં. ગ્રામ પાંચાયિ પરુૂષ / 
મકિહલા 

પદાત્તધકારીનુાં નામ િાંપકવ નાંબર ( િલે 
/ રહઠેાિ) 

૧ વટઇ  પરુૂપષોમ શ્રી મોહનાાઇ સોુાુાઇ ાોયે  ૯૪૨૬૮૯૪૪૧૮  

૨ ાાલખેત  મશહલા શ્રીમત્તત ગેિનાબેન સયાુાઇ ચ ધરી  ૯૪૨૬૪૨૪૮૬૯  

૩ ાેંસકાતરી  મશહલા શ્રીમતી કલ્પનાબેન મહાેાાઇ ૃ ુાંબડા  ૯૪૨૬૧૧૮૮૧૦  

૪ ગોદડીયા  પરુૂપષોમ શ્રી અરૂપ ાાઇ સયાજુાાઇ રા ોડ  ૯૪૨૬૧૩૨૫૮૩  

૫ કોાીમદા  મશહલા શ્રીમત્તત રેણકુાબેન રાે ાાાઇ ગામીત  ૯૯૭૮૨૬૩૩૯૮  

૬ સરવર  પરુૂપષોમ શ્રી જિ્નેાાાઇ ચાંદરાાઇ પટેલ  ૯૪૨૮૦૬૪૬૩૬  

૭ ખાતી  પરુૂપષોમ શ્રી ત્તનત્તતનાાઇ દામાુાઇ ગાઇન  ૯૪૨૭૮૧૮૯૭૯  

૮ કાલીબેલ  મશહલા શ્રીમતી રશબેુન મહાેાાઇ બાગલુ  ૯૪૨૬૧૩૦૪૨૨  

૯ ડુાંગરડા  પરુૂપષોમ શ્રી ્રતકાાાાઇ માાંદાાાઇ ચ ધરી  ૯૭૨૭૬૬૯૭૧૭  

૧૦ ભચકાર(ઝાવડા)  મશહલા શ્રીમતી સત્તવતાબેન અમ્રતાાઇ પાલવે  ૭૦૪૬૮૫૩૫૭૭  

૧૧ ઝાવડા  પરુૂપષોમ શ્રી ગમનાાઇ ેગનાાઇ ેોરાત  ૮૨૩૮૯૫૭૬૪૨  

૧૨ રાંાાસ  મશહલા શ્રીમતી સ્સ્ટ્મતાબેન જીતેનરાાઇ ચ ધરી  ૮૨૩૮૯૧૮૩૩૮  

૧૩ ડોકપાતી  મશહલા શ્રીમતી ઉત્તમિલાબેન ધનશ્યાનાાઇ ગાયકવાડ  ૯૯૭૯૩૩૯૦૯૨  

૧૪ બારખાાંધ્યા  મશહલા શ્રીમતી ભબદુાંબેન મગનાાઇ ગાત્તવત  ૯૬૮૭૪૬૦૨૬૯  

૧૫ સાકરપાતી  પરુૂપષોમ શ્રી રાંજીનાાઇ કાાીરામાાઇ ાોયે  ૭૬૯૮૫૦૨૨૦૮  

૧૬ દગતુ્તનયા  પરુૂપષોમ શ્રી ાીવાાાઇ ગાંગારામાાઇ ાોયે  ૯૭૧૪૬૭૨૬૯૫  
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૧૭ ચીચોંડ  પરુૂપષોમ શ્રી વનરાિાાઇ મોતીરામાાઇ રાઉત  ૯૭૨૩૬૯૩૮૮૧  

૧૮ દગડીઆંબા  મશહલા શ્રીમત્તત વત્તનતાબેન લભલતચાંરાાઇ વાટેરા  ૯૪૦૯૬૩૧૪૧૬  

૧૯ ાેંડમાી  મશહલા શ્રીમતી સાુીલાબેન દેવરામાાઇ ગાગડુટેશ  ૮૧૫૬૦૬૧૧૯૨  

૨૦ ચીચીનાગાાંવ ા  મશહલા શ્રીમતી સતુ્તનતાબેન ગાંગારામાાઇ ાોયે  ૯૪૨૯૩૭૭૭૦૩  

૨૧ નાનાપાડા  પરુૂપષોમ શ્રી રોમેનરાાઇ ગાંગારામાાઇ ાોયે  ૮૪૬૯૭૨૬૧૮૫  
૨૨ માનમોડી  પરુૂપષોમ શ્રીમતી ચાંરકલાબેન નગીનાાઇ ગાત્તવત  ૭૩૫૯૧૫૦૩૦૯  

૨૩ નડગચોંડ  પરુૂષ શ્રી કિદનેશભાઇ નાનાભાઇ ભોયે  ૯૪૨૮૭૧૭૩૯૨  
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0F\U lH<,FGF  N.G.O.  GL IFNL 
VPG\P N.G.O.  ;\:YFG]\ GFD OF[GqDF[AF., G\AZ 

1 0F[PAFAF ;FC[A VF\A[0SZ D[DF[lZI, 8=:84VFCJF  s VF\A[0SZ CFp;f 

;F[;FI8L 

9427871536 

2 ,F[S HFU'lT GF8I S,F D\0/40\]UZL  Ol/I]\ VFCJFv0F\U  

3 0F\U lJSF;  5lZQFN4 D]PVFCJFv DLXGSF[,F[GL 9427828609 

4 zL VFXF5]6" CG]DFG ;[JF 5|lTQ9FG4D]PD],RF[\0 TFPVFCJFv0F\U  

5 0F[PVF\A[0SZ JGJF;L S<IF6 8=:8cc;[JFWFDcc ;G;[8 5F[.g8GL  ;FD[4VFCJF  

6 HLJG HIF[lT V[HI]S[XG R[ZL8[A, 8=:84HFDF,F45F[PS[XA\W4TFPVFCJFv0F\U 9375586681 

7 Z[FJFNFG 8=:8 N[J,5F0F4 D\lNZZF[04VFCJF 02631-

220653 

8 JG S<IF6 ;\:YF64 58[,5F0F VFCJFvGJF5}Z  ZF[04VFCJF  

9 zL WF\SAF ;[JF 8=:84 D]PDF[ZhLZF4 TFPVFCJF  lHP0F\U  

10 zL HI H,FZFD ;[JF 5|lTQ9FG 8=:84 D]PUF{IF"4 5F[PRLS8LIF4 TFPVFCJFv0F\U  

11 lJ`JF; lJSF; R[ZL8[A, 8=:84 UF[5F,EF. ;LP58[,4 JSL, SF[,F[GLsA; 

0[5F[GL  5FK/fVFCJF 

9428019406 

12 lNGA\W] R[ZL8[A, 8=:84 VFCJF  lJHIEF.GF DSFGDF\  58[,5F0F4 S]JF 5F;[ 

VFCJFv0F\U 

 

13 DF,5]Z  TF,]SF  ;Z:JlT ;[JF ;\W4VFCJF  jq_ ;F[DGFYEF. V[GP5JFZ GF 

DSFGDF\  58[,5F0F4S]JF 5F;[4VFCJFv0F\U 

 

14 JGJF;L U|FlD6 lJSF;  D\0/4ALH]Z5F0F4 5F[PBF\E,F4TFPVFCJF4lHP0F\U  

15 ;\S<5 V[HI]S[XG  V[g0  R[ZL8[A, 8=:84 D]PS0DF/4 5F[PRL\R,L4TFPVFCJF 

lHP0F\U 

 

16 ;\HLJGL  U|FD lJSF;  D\0/4 D]P8F\S,L5F0F4 5F[PAF[ZB, TFPVFCJF4 

lHP0F\U 

 

17 HG ;[JF 8=:84 D]PNFANZsULZFf 5F[P0]\UZ0F 9426872825 

18 VFlNJF;L  DlC,F  lJSF;  D\0/4VFCJF D]P5F[PD[0LS, SF[,F[GL4VFCJFv0F\U 9624339469 

19 ;D56" JGJF;L lJSF; D\0/4l55,NCF0  

D]P5F[Pl55,NCF04TFPVFCJF4lHP0F\U 

9426881692 
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20 VlB,  U]HZFT 0F\U ;F\;S'lTS  GF8IS,F  D\0/4HFDGlJlCZ4 

D]P5F[PD[l0S, SF[,F[GL4VFCJF lHP0F\U 

9426160667 

21 VFI]QF  OFpg0[XG4 A\WFZ5F0F lHP0F\UvVFCJF 9725035927 

22 zL GJlGDF"6  ;FJ"HlGS  8=:84D]P5F[PAFH4TFPVFCJF v0F\U 9687461785 

23 DF\ S'5F ;FJ"HlGS 8=:84J3.sRFZ Z:TFf TFPVFCJF  lHP0F\U  

24 HG;[JF R[ZL8[A, 8=:84EL:IF4 D]PEL:IF4  TFPVFCJF lHP0F\U  

25 Nl1F6 U]HZFT H/:+FJ U|FD lJSF; D\0/4HFDF,F  HSL,  SF[,F[GL 

V[;P8LP0[5F[GL  5FK/4VFCJF 

 

26 ,F[8; ~Z, 0[J,5D[g8 OFpg0[XG4 D]P5F[PGFGF5F0F TFPVFCJF lHP0F\U  

27 5|I[XF  5|lTQ9FG4VFCJF 0F\U  

28 zL HI AHZ\U  ;JF["NI I]JS D\0/4 NF[0L5F0F4 5F[PJ3.4 TFPVFCJFv 0F\U  

29 0F\U l0:8LS8 ~Z, 0[J,5D[g8 OFpg0[XG4D]PB[ZLgN=F4 5F[P5L5,NCF04 

TFPVFCJF lHP0F\U 

9979465322 

30 H,WFZF  0[J,F[5D[g8 OFpg0[XG4 CG]DFG D\lNZ 5FK/ D[.G GJF5]Z ZF[04 

58[,5F0F4 VFCJFv0F\U 

 

31 zL DCF,1DL  ;FJ"HlGS  8=:8  UF[l8IFDF/4 TFPV FCJF lHP0F\U  

32 Nl1F6 U]HZFT VFlNJF;L  lJSF;  D\0/4lH<,F ZDT  UDT  VF[lO;GL  

AFH]DF4VFCJFv 0F\U 

 

33 ;FpY U]HZFT  V[HI]S[XG 8=:8 lH<,F ZDT  UDT  VF[OL;GL 

AFH]DF4VFCJFv0F\U 

 

34 U]Z]S'5F   ;[JFDI 8=:8 D]P5F[PJ3.s;F[CGl;C 

HLPIFNJsAF5]flHPVFCJFv0F\U 

 

35 VFlNHFlT  HG S<IF6 D\0/4VFCJFv0F\Us58[,5F0FfVFCJF  

36 V\lASF V[HI]S[XG V[g0  R[ZL8[A,4 D]PNF[0L5F0F4  TFPVFCJF  lHP0F\U  

37 lXJS'5F ;[JF 8=:84VFCJFv 0F\U  

38 zL GS8LIFCGJT lJEFU B[0}TF[GL  DF[8F SNGL  ;[JF  ;CSFZL  D\0/L l,P 

D]P5F[PGS8LIFCJGT 4 TFPVFCJF lHP0F\U 

 

39 HLJG ;FWGF lJSF;  D\0/5 D]P5FP[P5F[,L;  :8[XG ZF[04J3.  TFPVFCJF 

lHP0F\U 

 

40 V[STF  I]JS D\0/4J3.  TFPVFCJFv0F\U  
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41 zL V\lASF AFPpP;PD\PHFD,F5F0F  

42 zL HFD,F5F0F lJPlJP ;[JF ;PD\PHFD,F5F0F  lHP0F\U  

43 0F\U lHPJPJP VG[  ;FPlJP S[gN=4ALH]Z5F0F  TFPVFCJFv0F\U  

44 GJZ\U I]JS D\0/4CGJTRF[\04 TFPVFCJFv 0F\U 9426161379 

45 ;Z:JTL V[HI]S[XG 8=:84 ZFDv;LTF lGJF;4 58[,5F0F4VFCJF  

46 ;FpY U]HZFT J[<AZ OFpg0[XG4RLR,L4 D]P5F[PRL\R,L4TFPVFCJFv0F\U  

47 zL UFZB0L lJEFU DH]Z VG[ SFDNFZF[GL ;CSFZL  D\0/4D]P5F[PUFZB0L4 

TFPVFCJF lHP0F\U 

 

48 zL AFu,F6 5|lTQ8FG 8=:84VFCJFv0F\U  

49 AFZBFwIF  ;JF["NI I]JS  D\0/4 D]P5F[PAFZBF\NIF4 TFPVFCJFv0F\U  

50 cczDNL5cc  J[lZI;  SF[,F[GL 4;G;[8 5F[.g8 ZF[04VFCJFv0F\U 9921999345 

51 zL AHZ\U  ;FJ"HlGS lJJW SFI"SFZL  D\0/4 WJ,LNF[04 TFPVFCJFv0F\U 9427870595 

52 Nl1F6 U]HZFT VFlNJF;L lJSF;  D\0/4 S[XA\W4TFPVFCJFv0F\U 02631-

290835 

53 l;wWL lJGFIS  R[ZL8[A,  8=:84 S[XJ SF[d,[1F VFCJFv0F\U  

54 zL UFI+L  5TF[JG 8=:84EZ0FvsZ[<JFfjq_ DLXGSF[,F[GL4VFCJFv0F\U 9638417570 

55 DF\  X%TX'UL  5F\0J U]OF  

56 HG lJSF;  5ZLJFZ ;\W4 5LP0A<I] 0LP SF[,FGL4 ~D G\P!!4VFCJFv0F\U  

 ધાત્તમિક ઓન.જી.ઓ. અને અનય સ્ટ્વાન્ચ્ેક સાંસ્ટ્ેાઓિઃ- 
ક્રમ િાંસ્થાનુાં નામ / િરનામુાં ટેલીફોન નાંબર 

૧. શ્રી પી. પી. સ્ટ્વામી 
માંત્રીશ્રી, ્રતયોાા ્રતત્તતષ્ ાન માલેગાાંવ, જી.ડાાંગ(BAPS)  

૯૪૨૬૪૪૦૭૮૯ 

૨. ધી આગાખાન રસ્ટ્ટ 
સાંચાલક શ્રીમતી ાેાાબેન, મ.ુપો. આહવા, જી.ડાાંગ  

૮૨૩૮૦૬૦૧૧૨ 

૩. શ્રી રોવાદાન રસ્ટ્ટ, આહવા 
સાંચાલકશ્રી, હુસેનાાઇ , મ.ુપો. આહવા,જી.ડાાંગ  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૫૩ 
૯૪૨૬૮૭૨૧૬૨  

૪. શ્રી નહરુે યવુા કેનર, આહવા 
સાંચાલકશ્રી ઓસ. ઓસ. પોલ, મ.ુપો.આહવા, જી.ડાાંગ  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૫૭૭ 
૯૪૨૭૮૬૧૦૪૦  
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૫. લોટસ ડેવલપમેનટ રસ્ટ્ટ,  
સાંચાલકશ્રી કલ્પેાાાઇ આહીરે, મ.ુદેવલપાડા, જી.ડાાંગ  

૯૯૨૫૯૬૦૧૬૦  

૬. િહ્મકુમારી મીનાક્ષીબેન  
્રતજાત્તપતા િહ્મકુમારી સેનટર, ડાાંગ સ્ટ્વરાિય આશ્રમ, મ.ુપો. 
આહવા, જી. ડાાંગ  

૯૪૨૭૬૧૮૯૩૦  

૭. શ્રી સાંજીવની ચેરીટેબલ રસ્ટ્ટ, 
સાંચાલકશ્રી કમલેાાાઇ ડી. પાટીલ, મ.ુ વકીલ કોલોની, પો. 
આહવા, જી.ડાાંગ  

૯૪૨૮૦૬૪૫૯૯  

૮. શ્રી િાાંઇલીલા ટ્રસ્ટ, આંબાપાડા,આહવા 
િલારામ ગેરેિની િામે, આહવા,જી. ડાાંગ  
(િરવૈયાની ટીમ) શ્રી હીરામિભાઇ વાડુ., મ.ુઆહવા.  

૯૪૨૬૪૩૦૬૩૪ 
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 " બેલસ " (B.A.P.S.) 
 આ સાંસ્ટ્ેાની ્રતવ સત્તિઓ અને સાંચાલન નીચે ્રતમા ે ેે. 

 આ જીલ્લામાાં નીચે િ ાવેલ ગામે સાંસ્ટ્ેા ્ારા સેવાકીય ્રતવ સત્તિ ચલાવવામાાં આવે ેે. હાલના 

સાંસ્ટ્ેાના આહવા ખાતેના વડા શ્રી પી. પી. સ્ટ્વામીના વડપ  હ ેીિઃ 

ક્રમ ગામનુાં નામ પ્રવતૃ્તિનો પ્રકાર ટુાંકમાાં િેમાાં ડાયરેકટ 
ઇન્ડાયરેકટ કેટલા લોકો 
/ લાભ લે છે ? 

૧ માલેગાાંવ  આ ગામે રેસીડેનશ્યલ સ્ટ્કુલ સાંસ્ટ્ેા 
્ારા ચાલે ેે અને સ્ટ્વા. કાયવકરો ્ારા 
ચલાવવામાાં આવે ેે.  

૪૦૦ થી પ૦૦ બાળકો 
/ ત્તવદ્યાથીઓ લાભ 
લેિા છે. 

૨ આહવા  લોક જાગસત્તત અભાયાન (ત્તવજ્ઞાન) 
સાંસ્ટ્ેાના ૪ કો-ઓડીનેટરો ્ારા લોકોને 
ગેધશ્રધ્ધામાાં ત્તવશ્વાસ ન રાખવો તેમિ 
ત્તાક્ષ , સ્ટ્વાસ્ટ્ેય અનય બાબતે 
જાગસત્તત.  

સ્કૃલના બાળકો િથા 
િન્ય લોકો  

૩ ગારખડી  આ ગામે િાંસ્થાના કાયવકરો દ્વારા જે 
પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્િો આવેલા છે. 
િેના હલે્થ વકવરોની િાથે રહી 
આજુબાજુનાાં ૧૮ ગામોમાાં આરોગ્ય ને 
લગિ િેવાકીય પ્રવતૃ્તિ ચલાવવામાાં 
આવેલ શાળાના બાળકોની.  

બધા – ૧૮ ગામોનાાં 
અંદાજે ૧૫૦૦૦ લોકો 
લાભ લેિા છે.  
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 તલાટી, સકવલ ઇનસ્ટ્પેકટર, સકવલ ઓફીસરની ત્તવગતિઃ- 
આહવા સકવલિઃ- 

સકવલ ઓફીસર, આહવા  શ્રી સાંિયાાઇ, ના.મામ.  (મો)  ૯૪૨૯૨૪૨૦૧૪ 

િ .નાં.  ફાળવેલ મહસેલૂી િેિો નામ મો .નાંબર  
1 ગોંડલત્તવશહર, 

ધવલીદોડ  
શ્રી શકિંિલબેન સરેુાાાઇ પટેલ  8469966047  

2 બોરખલ, વાસ ુાવ  શ્રી ભિે ાકુમાર ે રામાાઇ માેોીીયા  9662001718  
3 મોરઝીરા, ડોન  શ્રી આનાંદાાઇ હરજીાાઇ ગોટી  8866338682  
4 ગાઢવી, મહાલપાડા  શ્રી ત્તાલ્પાબેન નટવરત્તસિંહ ઝાલા  9099390464  
5 ટાાંકલીપાડા,ભચિંચલી 

,હારપાડા 
શ્રી િયાંત્તતલાલ દયારામાાઇ રાિગોર  9429022426 

6 પીંપરી  શ્રી ફેમીદા મહમદહુસેન ખોરજીયા  9924816704, 
9408305686 

7 ગલકુાંડ,ભલિંગા  શ્રી મયરુ ાોજાાાઇ બામરોટીયા  9635644075  
8 લહાનચયાવ,ચોક્યા  શ્રી શદનાક્ષી પરબતાાઇ કાેેલા  7359604882  
9 શદવાનટમ્રનુ, ચનખલ  શ્રી શરધ્ધીબેન નરેાકુમાર  ાકર  9638625770  
10 માલેગામ  શ્રી શહરેનકુમાર હસમખુાાઇ પટેલ  9586301608  
12 ચીકટીયા  શ્રી વસાંતબેન મનજીાાઇ ડાાી  9426279615  
13 ગોટીયામાી  શ્રી હષોમાવબેન ઓધડાાઇ ચ હા   9408007640  
14 ાવાનદગડ  શ્રી જાાંજીબેન રાિસીાાઇ પરમાર  7434027534  
15 આહવા  શ્રી ત્તવપલુાાઇ  આર ચાાડીયા  9824111208 

વટઇ સકવલિઃ- 
સકવલ ઓફીસર, વટઇ          શ્રી શડ. કે. વસાવા , ના.મામ. (મો)  ૯૬૬૨૭૭૫૬૭૮ 

િ .નાં .  ફાળવેલ મહસેલૂી િેિો નામ મો .નાંબર  
1 ડુાંગરડા, ચીકાર  સોનલબેન ઓમ  .વાટેલા  9099648567  
2 ઝાવડા, ાેંસકાતરી  વાાાલીબહને ડી  .મકવા ા  7069485161  
3 ાાલખેત, ગોદડીયા  સાંિયાાઇ ઓલ  .દેસાઇ  9662616251  
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4 સરવર, ખાતી  ત્તવુાુાઇ બી  .શહરેન  6067770033  
5 દગડીઆંબા, ાેંડમાી  આકસત્તત બી  .પાંડયા  9978347883  
6 સાકરપાતી  જિજ્ઞાબેન વી  .પટેલ  9427143311   
7 માનમોડી, નડગચોંડ  પ સથવીરાિ કે  .મસા ી  9510173313  
8 ચીચીનાગાાંવ ા  પારસ જી  .ઝાલા  9919183470  
9 બારખાાંધ્યા, ડોકપાતી, ચીચોંડ, 

રાંાાસ  
ધવલ ઓમ  .અકબરી  9925431641  

10 દગતુ્તનયા, નાનાપાડા  ગ તમ કે  .્રતાજાપત્તત  9429428076  

સબુીર સકવલિઃ- 
સકવલ ઓફીસર, સબુીર  શ્રી શહરામ ાાઇ આર. ગવીી, ના.મામ. (મો) ૯૪૦૯૫૨૮૭૫૫ 

િ .નાં .  ફાળવેલ મહસેલૂી િેિો નામ મો .નાંબર  
1 ખાાંાલા, ત્તપપલદહાડ  ાાલેષોમાાઇ કે  .ાોયે  9624474796  
2 ાેપઆુંબા, ચીંચત્તવશહર  ાાલેષોમાાઇ કે  .ાોયે  9624474796 
3 ત્તાિંગા ા, ગાાંવદહાડ  મયરુકુમાર ઓમ  .િોષોમી  9610636507  
4 કેાબાંધ, કાકાાીા  આત્તાષોમ વી ડાાંગર  9601150885  
5 કડમાી, દહરે  ચાંરશદપત્તસિંહ ઓન  .ગોશહલ  9924853737  
6 મહાલ, બરડીપાડા  ત્તવપલુ જી  .શકયાડા  9898122122  
7 પીપલાઇદેવી, શકરલી  રત્તવરાિત્તસિંહ આર  .પરમાર  9408529885  
8 ગારખડી  શદનેા આર સવુા  9712214594  
9 લવચાલી, હનવપાડા  રત્તવરાિત્તસિંહ આર  .પરમાર  9408529885  
10 નકટયાહનવાંત, માીગા  ત્તમનેા ે  ગાયકવાડ  9924284833 
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 તલાટી કમ માંત્રીુુાં નામ હ ેકવાટવર સેજાુુાં નામ તેા સેજામાાં સમાત્તવષ્ટ ગ્રામ 

પાંચાયતોિઃ- 
િ. 
નાં. 

િલાટી કમ માંત્રીનુાં નામ ગ્રામ પાંચાયિનુાં નામ િલાટી કમ માંત્રીશ્રીઓના 
ફો./મો. નાં. 

િાલકુોઃ- આહવા 
૧ શ્રી મત્તનષોમાાઇ પી. માહલે  ભલવરીઝવવ આહવા તાુકુા પાંચાયત  ૯૪૨૬૯૯૩૩૬૫/ 

૯૭૨૬૩૮૭૪૭૭ 
૨ શ્રીમતી ે . ઓસ. ગાઇન  ાવાનદગડ/ટોટલી  ૯૪૨૭૧૮૬૮૩૩  
૩ શ્રી અાોકાાઇ સી. પવાર  લીંગા/લહાનચયાવ/ગલકુાંડ  ૯૪૨૮૧૬૧૨૪૬ 
૪ શ્રીમતી ઓમ. ઓસ.  ાકરે  પીંપરી/ચીકટીયા/જાખાના ૨૦૦૮૦ 
૫ શ્રીમતી ઇલાબેન ડી. પટેલ  ગાઢવી/શદવનટેમ્રનુ/ચનખલ  ૯૪૨૭૪૬૯૪૯૨ 
૬  શ્રીમતી નેહાબેન જી. ાટ્ટ  ગોંડલત્તવહીર/ધવલીદોડ/ચ કયા  ૯૪૨૮૩૭૯૦૭૫ 
૭ શ્રી સરેુાાાઇ ઓન. 

સોલાંકી  
બારીપાડા/ાામગહાન/માલેગાાંવ/ 
ગોટીયામાી  

૭૮૭૮૨૧૬૦૩૯ 

૮ શ્રીમતી ઓન. આઇ. 
ઢોડીયા  

મહાલપાડા  ૮૧૪૦૧૫૬૫૦૭ 

૯  શ્રી વી. વી. વીાાંર  આહવા/ડોન/ચીંચલી  ૮૯૮૦૦૯૬૧૧૨ 
૧૦ શ્રી મકેુા ઓમ. પવાર  ટાાંકલીપાડા/હારપાડા  ૯૪૨૯૯૪૧૩૬ 
૧૧  શ્રીમિી ડી. ડી. પટેલ  બોરખલ/મોરઝીરા/વાસિુાવ  ૯૪૦૮૨૮૮૩૪૪ 

િાલકુોઃ- સબુીર 

૧૨ શ્રી આર. ડી. ભરુીયા બરડીપાડા/હનવાંતપાડા/કડમાી ૯૪૨૬૬૬૪૮૩૫ 
૧૩ શ્રી ે . ઓ. ગાાંગોડા દહરે / મહાલ ૯૩૭૫૯૫૦૫૯૮ 
૧૪ શ્રી બી. ે . વીવી ાીંગા ા/કાકાાીા/ગાાંવદહાડ ૯૪૨૬૬૨૭૬૯૯ 
૧૫ શ્રી કે. ઓસ. પવાર ગારખડી/ખાાંાલા/ભચિંચત્તવહીર ૯૪૦૯૬૮૯૮૫૪ 
૧૬ શ્રી ઓ. ઓસ. ાોયે શકરલી/ત્તપપલાઇદેવી/ાેપઆુંબા ૯૪૨૮૨૬૧૫૩૬ 
૧૭ શ્રી ડી. ઓમ. કુાંક ા નકટયાહનવાંત/માીગા ૮૬૯૦૫૬૮૨૭૩ 
૧૮ શ્રીમત્તત ઓન. જી. ાોયે લવચાલી/ત્તપપલદહાડ ૯૪૨૬૬૭૪૭૬૬૩ 
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૧૯ શ્રી એ. વી. ગાત્તવિ સબુીર/કેશબાંધ ૭૯૮૪૬૨૨૫૩૬ 

િાલકુોઃ- વઘઇ 

૨૦ શ્રી હમેાંતાાઇ રબારી દગતુ્તનયા ૯૬૮૭૧૪૪૨૨૬ 

૨૧ શ્રી ઓચ. ઓસ. ચ ધરી કાલીબેલ/ાાલખેત/કોાીમદા ૯૪૦૮૩૨૪૧૭૨ 

૨૨ શ્રી કે. બી. કોક ી વટઇ/ડુાંગરાડ ૯૮૨૪૫૦૯૬૭૧ 

૨૩ શ્રી આર. આર. ાોયે સાકરપાતી/ભચચોંડ/રાંાાસ ૯૪૨૭૯૪૧૮૩૨૬ 

૨૪ શ્રી ત્તવપલુ ડી. કુલક ી ડોકપાતી ૯૭૩૭૦૧૯૩૮૮ 

૨૫ શ્રીમત્તત રેહાના ઓ. ાેખ ાેંસકાતરી ૯૪૨૬૩૭૬૮૭૨ 

૨૬ શ્રી ઓસ. ઓ. ગાંવાદે ગોદડીયા/ભચકાર ૯૪૨૭૭૦૬૭૨૦ 

૨૭ શ્રી ઓ. ઓમ. ચ ધરી નાનાપાડા/ભચભચનાગાવ ા ૯૪૨૭૮૬૯૬૫૪ 

૨૮ શ્રીમત્તત ઓસ. ઓમ. પટેલ બારખાાંધ્યા ૯૭૧૪૫૯૪૧૩૫ 

૨૯ શ્રી વી. કે. ટેલર સરવર/ખાતી ૯૫૩૭૦૯૮૪૫૯ 

૩૦ શ્રી ઓન. બી.  ાકરે માનમોડી/નડગચોંડ ૯૪૨૯૭૮૩૮૬૭ 
૯૭૧૪૬૫૬૫૧૫ 

૩૧ શ્રીમત્તત ઓચ. ઓ. પટેલ ઝાવડા ૯૪૦૯૫૨૪૯૪૩ 
૯૭૩૭૩૬૫૪૦૭ 

૩૨ કુ. જે. એમ. ટાંડેલ ભેંડમાળ/દગડીઆંબા ૯૪૨૭૧૭૭૭૯૮ 
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ડાાંગ જીલાના આપદા ત્તમત્ર સ્ટ્વયાં સેવકોની યાદી 
Sr. 
No 

Name of Volunteer Sex Knowledge of 
Swimming 

Concerned 
Taluka/ 
District 

Phone Number 

1 Dipak Rajubhai Mahajan Male Yes Ahwa 9106697093 
2 Ravindara Mahendara Borse Male Yes Ahwa 9712666678 
3 Sagar Arunbhai Mandve Male Yes Ahwa 9723864076 
4 Bhoye Arjunbhai Jivalbhai Male Yes Waghai 8155938016 
5 Bagul Chimanbhai Dharambhai Male Yes Waghai 9427313835 
6 Manbhav Arvindbhai Manshbhai Male Yes Waghai 7359994244 
7 Ajaybhai Sureshbhai Gond Male Yes Ahwa 9428161640 
8 Chaudhari Sanjaybhai Vinubhai Male Yes Ahwa 9428229947 
9 Deshmukh Vipulbhai Sureshbhai Male Yes Ahwa 9624957291 
10 Chaudhari Jayesh Yaswantbhai Male Yes Ahwa 9428161640 
11 Churya Sachinbhai Dilipbhai Male Yes Ahwa 9265875913 
12 Chaudhari NiraJbhai Yaswantbhai Male Yes Ahwa  9924637617 
13 Pawar Shilaben Sitarambhai Female Yes Subir 9408516594 
14 Bhoye Daxaben chetanbhai Female Yes Subir  9624165680 
15 Zambre Vijyaben Pravinbhai Female Yes Subir 9624165680 
16 Gayakwad Ajaybhai bhavanbhai Male Yes Subir 9484557211 
17 Pawar Sunilbhai Rajeshbhai Male Yes Subir   
18 Malvi Rajubhai V Male Yes Subir 9499590221 
19 Thakare Kamlesh Shaileshbhai Male Yes Waghai 9537032241 
20 Govali Ramdas Bhilubhai Male Yes Waghai 7621018295 
21 Thakare Sayleshbhai Janubhai Male Yes Waghai 9537496960 
22 Tumbda Manubhai Sonubhai Male Yes Waghai 9687356686 
23 Bariya Sureshbhai Banasyabhai Male Yes Waghai 9714911668 
24 Bhoye Gajendarabhai Rajulbhai Male Yes Waghai 8980888336 
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Ò<,FGF VUtIGF OF[G G\AZF[PP 

VP 

G\P 

VlWSFZLzLG]\  GFD CF[N'F[ 

8[,LOF[G  G\AZ 

VF[OL; DF[AF., 

1 zL ALPS[PS]DFZ (IAS) S,[S8Z VG[ lH<,F D[lH:8[8zL4 0F\U 

220201 

220294(F) 

220242(P) 

9978406208 

2 zL V[RPS[PJ-JF6LIF (IAS) lH<,F lJSF; VlWSFZLzL4   0F\U 

220254 

220444(F) 
9978406233 

3 zL V[PV[DPD]lGIF (IPS) lH<,F 5F[,L; VlW1FSzL4 0F\U 

220248 

220226(F) 
9978405021 

4 zL 8LPS[P0FDF[Z (GAS) lGJF;L VlWS S,[S8ZzL4 0F\U 220221 9978447801 

5 

zL H[P0LP58[, (GAS) 
 

lGIFDSzL4 lH<,F U|FD lJSF; 

V[Hg;L40F\U 

220217 

221322(D) 

220214(F) 

7567034465 

6 zL V[;PALPRF{WZL  (GAS) 5|FIF[HGF JCLJ8NFZzL4 

8LV[V[;5LP0F\U 

220268 9428884287 

7 zL VHLT ZFHI6 V[PV[;P5LP0F\U 220294 9978408275 

8 zL WLZH lDT, GFIA JG ;\Z1FSzL4Nl1F6 

220246 

220258(F) 
7069537333 

9 zL VluG jIF; GFIA JG ;\Z1FSzL4ptTZ 

220203 

220307(F) 

7574950062 

9409591779 

10 zL V[;P5LP-LdDZ lH<,F VFIF[HG VlWSFZLzL 

220310 

220259 
9429769513 

11 zL ALPV[DPEF\EF[Z (GAS) 5|F\T VlWSFZLzL40F\U 

221302 

221303 

9978447807 

9925024391 

12 zL ALPV[DPEF\EF[Z (GAS) .qRF RLO VF[lO;ZzL4 GF[8LOF.0 

V[ZLIF4 ;F5]TFZF 

237258 
9978447807 

9925024391 

13 zL V[;P0LPTlAIFZ (GAS) GFIA S,[S8Z4R}\86L 0F\U  972709100 

14 zL C/5T  .PRFP GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZL40F\U 220317  

15 zL C/5T  .PRFP 5LPVF[PSD 8LP0LPVF[P VFCJF 220523  

16 zL JLG]EF. J;FJF 8LP0LPVF[P;]ALZ  9427674831 

17 zL VFZP5LP58[, 8LP0LPVF[PJ3. 24631 9429453993 

18 zL VFZPV[GPGS]D 

GFIA lH<,F  5F[,L;  

VlWSFZLzL40F\U sC[PSFPf 

220200 
9978408274 

9687625007 

19 zL  UF[lC, GFIA lH<,F  5F[,L;  VlWSFZLzL4 220678 9978402042 
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0F\U (SC/ST) 

20 0F"PG[CFA[G   DC[TF 

lH<,F  VFZF[uI VlWSFZLzL4 

lHP5\P0F\UvVFCJF 

VFZP;LPV[RP VF[OL;ZzL 

220325 9727119204 

21 zL ALPH[PUF.G JCLJ8L  VlWSFZL4 VFZ;LV[R 220344 9586750727 

22 zL V[DPVFZPN[XD]B JCLJ8L  VlWSFZL4 VFZF[uI 220344 9428823324 

23 zL H[PS[P58[, SFI"5F,S .HG[ZzL4 DF2Ds:8[8f 

220228 

220476 F 
9426439165 

24 zL VlDQF  58[, GFPSFP.HG[Z4 :8[8vVFCJF 220353 9879218123 

25 zL 0LPV[P58[, GFPSFP.HG[Z4 :8[84 J3. 246254 9979353215 

26 zL HLPV[P58[, 

SFI"5F,S .HG[ZzL4 DF2D4 5\RFIT4 

lHP5\P0F\U 

22009 9825364288 

27 zL V[;PV[GPAFZF[8 GFPSFP.HG[Z45\RFIT4 VFCJF 220385  

28  GFPSFP.HG[Z45\RFIT4 J3. 246240 9879304275 

29  

SFI"5F,S .HG[ZzL4 l;\RF.4 

lHP5\P0F\U 

220368  

30 zL V[GPALP58[, GFPSFP.HG[Z4l;\RF.4VFCJF 220316 
9427105931 

9265086578 

31  GFPSFP.HG[Z4l;\RF.4 ;]ALZ 220367  

32 zL 9SSZ .qRF GFPSFP.HG[Z4l;\RF.4 J3. 246278 9426892593 

33 zL ;LPV[GP58[, 

SFI"5F,S .HG[ZzL4 5F6L 5]ZJ9F  

lJEFU 

220394 

220313 
9978406665 

34 zL V[RPALPl-dDZ 

GFPSFP.HGZzL4 5FP5]P ;A 0LJLhG4 

VFCJF 

220391 9978406666 

35 zL D]S[XEF. GFPSFP.HGZzL4 5FP5]PIF\l+S VFCJF 220329 9978406699 

36  

GFPSFP.HGZzL4 5FP5]P 

;A 0LJLhG 4J3. 

220411  

37 zL V[;PV[,PGFIS 

DFD,TNFZ  VFCJF VG[  DFD,TNFZ 

SD RL8GLX4VFCJF 

220272 
982589856 

9978447812 

38 zL ALPV[P58[, .qRF DFD,TNFZzL4 DEF[IF[ 220409 
9484406014 

 

39 ;\UF0F  WJ,S]DFZ VFZP DFD,TNFZzL40LhF:8FZ 220347 8160661958 

40 NL5   વકીલ DFD,TNFZ4 HG;\5S"  8980581648 

41  DNNPJCLJ8NFZzL4 ;F5]TFZF 237258  

42 zL ALPV[P58[, DFD,TNFZzL4;]ALZ  9484406014 
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9978447813 

43 zL 0LPS[PJ;FJF DFD,TNFZzL4J3. 246391 
9427156005 

9978447814 

44 zL ;\NL5  WJ, 0LPVF.PVF[PNIC 220327 9409118035 

45 zL V\lST +LJ[NL 0LP5LPV[DP. ;[JF ;[F;FI8L  
9408771306 

7990739287 

46 zL l\R\TG   58[, 0LP5LPVF[P 0LhF:8FZ 220347 8866641248 

47 zL XLJFEF. EF[I[ 

;\XF[WG VlWSFZLzL4 lH<,F VFIF[HG 

SR[ZL4 VFCJF 

220310 

290259 
9924569772 

48 zL GZ[XEF.  58[, DFD,TNFZzL4 U]]PGFP5]PlGUD 220229 9427140893 

49 zL HFNJ 0LPVF.PV[,PVFZzL4 .qRF 220237 9428720703 

50 zL V[GPV[GPUFlJT lH<,F lTHF[ZL VlWSFZLzL 220245 9978356684 

51 zL VFXLQF  UFlDT DNNP.HG[Z GFIA GUZ lGIF[HS40F\U 220282 9099337059 

52 zL V[DPV[DPUFlDT 

HGZ, D[G[HZzL4 lH<,F pWF[U S[gN=4 

VFCJF S]8LZ pWF[U 

220110 9979117143 

53 zL H[PV[GPUFlDT ;LP5LPVF.  0F\U 220659 9426564857 

54 zL HLT[QF  5F8L, 5LPVF.P ;LPALPVF. 220618  

55 zL HLP0LPUF[lC,   9426889625 

56 

zL HLPH[P;F[,\SL 

 

zL lGS]\H  UF[:JFDL 

VFZP8LPVF[PJ3. 0F\U 

246101 

246888 
9825617120 

V[PVFZP8LPVF[P  9979977034 

57 0F"P5F{, 5[|FU|FD  VF[OL;ZICDS 220318 940959961 

58 zLDTL  DW]A[G 

;\Sl,T  AF/ lJSF; IF[HGF 

VlWSFZLzL4 0F\UvVFCJF 

220318 9687652551 

59 zLDTL lGZ\HGFA[G 

;\Sl,T  AF/ lJSF; IF[HGF 

VlWSFZLzL4 J3. 

246821 9374515901 

60 

zL D[C], jIF; 

 

 

zL 0LPV[DPUFlJT 

lH<,F  5|FYlDS lX1F6FlWSFZLzL4 

lHP5\PVFCJF 

;J" lX1FF VlEIFG4 DPEP 

GFPlHPlXPVlWSFZLzL4 

220337 

220579 

9978407728 

9909971688 

 

 

9426831048 

61 

zL V[P0LP58[, 

zL DW]EF. J/JL 

zL GJ,EF. 

TF,]SF 5|FPlX1F6FlWSFZL4VFCJF 

TF,]SF 5|FPlX1F6FlWSFZL4;]ALZ 

TF,]SF 5|FPlX1F6FlWSFZL4J3. 

 

9426574474 

9726992157 

9426164903 

62 zL C/5lT .qRF lC;FAL VlWSFZLzL4 5|FPlXP 220337 9426295062 

63 zL ;]lG, 58[, lH<,F  B[TLJF0L VlWSFZLzL 220320 9898696851 
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zL JLG]EF. lJ:TZ6 VlWSFZLzL 9408614551 

64 zL IF[U[XEF. 58[, lH<,F  ;DFHS<IF6 VlWSFZL 220349 9428022335 

65 zL IF[U[XEF. 58[, lH<<FF  VF\S0F VlWSFZLzL 220302 9428022335 

66 zL UF\U]0[" DNNGLX 5X]5F,G VlWSFZL 220375 9429031175 

67 0F"P0LP;LPUFlDT EMO VFZF[uI  XFBF 220345 9428823492 

68 0F"PlN,L5 XDF" DQMO VFZF[uI  XFBF 220345 9427922246 

69 0F"PV[RPVFRP58[, ,[5|;L 220345 9727715840 

70 0F"PCQF"N 58[, 8LPALP 221295 9428823343 

71 0F"PVFZPS[P58[, D[,[ZLIF VF[OL;Z DP VFZ[FuI XFBF 220345 9428823328 

72 
zL V[OP;LPRF{WZL 

zL VFlXQF  UFDLT 

GUZ lGIF[HSzL40F\U  .qRF 

DNNP.HG[Z 

220282 
9825865367 

9099337059 

73 zL UFlDT V[;PV[[,PVFZzL .qRF 0F\U  9426762088 

74 zL ALPVFZPJ/JL 

DNNPSlDxGZzL4 8LV[V[;5L 

.qRF lC;FAL VlWP8LV[V[;5L 

220268 9429118371 

75 zL V[;PH[PUF.G 

DNNP5|FIF[HGF  JCLJ8NFZzL4 

8LV[V[;5L 

220268 9426946145 

76 

zL HLP;LP58[, 

zL DGF[H B[\UFZ 

zL V<5[X   RF{WZL 

;CFIS  DFlCTL VlWSFZLzL 

VlW1FS zL4 lH<,F  DFlCTL 

;]5ZJF.hZzL4  lH<,F  DFlCTL 

220326 

220581 F 

9106691250 

 

8141778910 

9427478981 

77  

DNNGLX  5X] lGIFDSzL DZ3F 

lJ:TZ6 

220218  

78 zL 0LPS[PJ;FJF lH<,F  U|\Y5F,zL4 ,FIA|[ZL 221226 9726223856 

79 zL JLPV[RPEF[I[ lH<,F  ZF[HUFZ  VlWSFZLzL 220393 9428160207 

80 zL ;]Z[gN=EF.  EF[I[ DNNGLX lH<,F  ZHL:8=FZzL 220223  

81 zL HL7[X  RF{WZL 

ZLDFg0 CF[D VlW1FS  VG[  lH<,F 

;DFH;]Z1FF VlWSFZL 

220629 

220249 
8866347271 

82 zL O|Fg;L;EF. lH<,F  AF/ ;]Z1FF VlWSFZLzL 220106 9638567557 

8 

 

 

zL AFJL;SZ 

lH<,F ZDT UDT VlWSFZLzL 

DNNPSFI"S|D VlWSFZLzL4ZDT UDT 

s DPO fS<FFS" 

221375 
 

9427516955 

84 

 

 

 

zL SF{lXSEF. RF{WZL 

;LGLIZ SF[R4lH<,F 5|lX1F6  VG[   

TF,LD S[gN=4;F5]TFZF4 

S<FFS" 

 

 

 

 

9624972063 
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85 
zL H[GL;S]DFZ  V[;P5FZ[B 

zL UFlDT 

lH<,F AFUFIT 

VlWSFZLzLslHPSPf0F\U 

AFUFIT  VlWSFZLzL40F\U 

  

86  lH<,F HDLG ;]Z1F6 VlWSFZLzL40F\U   

87 zL V[;PV[,P5JFZ lH<,F lX1F6FlWSFZLzL 

220208 

220408F 
9427989573 

88 zL EF[I[ 

VFRFI"zL4;ZSFZL  lJlGIG VG[ 

JFl6HI  SF[,[H4VFCJF 

220265 9426861080 

89 zL 8\0[,4 VFRFI"zL4 ;FIg; SF[,[H4VFCJF 220265 9825722990 

90 zL EU]EF. ZFpT 

5|FRFI"4lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD 

EJG4J3. 

246214 
9099081163 

9428153725 

91  VFRFI"zL4 VF.P8LPVF.PVFCJF 220314  

94 zL VtTZJF,F 

VFRFI"zL4 ;ZSFZL  5F[,L8[SGLS 

SF[,[H4J3. 

292294 9410355168 

95 zL A:TFSLIF jIJ:YF5SzL4S'lQF  I]lGJ";L8L4 J3. 246343 9879038539 

96 zL h[0 5LP58 [, VFRFI"zL4S'lQF lJ7FG S[F,[H4J3. 246239 9624363999 

97 zL XF\lT,F,EF. 

VFRFI"zL4 ;ZSFZL  DFwIlDS 

XF/F4VFCJF 

220260  

98 ;L:8Z  ,L,L VFRFI"zL4lN5NX"G XF/F4VFCJF 220251  

101 zL V[DP5LP58[, 

VFRFI"zL4 ;ZSFZL B[TLJF0L DFwIlDS 

XF/F4J3. 

246282 9727961679 

102 zL HDF,EF. RF{WZL 

VFRFI"zL4 kT]\EZF lJ`J lJWF5L94 

;F5]TFZF 

237532 9427715080 

103 

zL ALPV[;PZF6[ 

 

zL .DZFG  AFUJG 

VFRFI"zL4 GJF[NI lJWF,I4;F5]TFZF 

S<FFS" 

237280 

9421470381 

 

9427870845

6 

104  0[5F[ D[G[HZzL4 V[;P8LP0[5F[ 

220308 

220030 
999895115 

105  5F[Q8DF:TZzL4 5F[Q8 VF[lO;4VFCJF 220311  

106  8LPJLPZL,[  S[gN=4VFCJF 0F\U 220357  

107  

5|F[UFD VF[OL;ZzL4 VFSFXJF6L  

4VFCJFv0F\U 

22061 

220366 
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ગિુરાત રજ્યના તમામ કલેકટરશ્રીઓના ફોન નાંબર 
 

No

. 

District Collector Name Phone Fax 

1 Ahmedabad (079) Dr. Vikrant Pandey (O)079-27551681 07927552144 

2 Amreli (02792) Shri Oak Aayush Sanjeev (O)02792-222307 02792222710 

3 Anand (02692) Shri Dilip Kumar Rana (O)02692-261575 02692261575 

4 Arvalli (02774) Shri Nagarajan M. (O)02774-250200 02774250202 

5 Banaskantha 

(02742) 

Shri Sagale Sandip J. (O)02742-257171 02742252740 

6 Bharuch (02642) Shri Ravi Kumar Arora (O)02642-240600 02642240602 

7 Bhavnagar (0278) Shri Harshadkumar Ratilal 

Patel 

(O)02782428822 02782427941 

8 Botad (02849) Shri Sujeet Kumar (O)02849271301 02849271304 

9 Chhotaudepur 

(02669) 

Shri Sujal Jayantibhai Mayatra (O)02669-233003 02669233002 

10 Dahod (02673) Shri Vijaykumar Lalubhai 

Kharadi 

(O)02673-239001 

 

02673239005 

11 Dangs-Ahwa 

(02631) 

Shri B. K. Kumar (O)02631220201 02631220294 

12 Devbhumi Dwarka-

Khambhaliya 

Shri J. R. Dodiya (O)02833232804 02833232102 

13 Gandhinagar (079) Shri S. K. Langa (O)079-23220630 07923259040 

14 Gir-Somnath-

Veraval (02876) 

Shri Ajay Prakash (O)02876240001 

 

02876243300 

15 Jamnagar (0288) Shri Ravi Shanakar (O)02882555869 02882555899 

16 Junagadh (0285) Dr. Pardhi Sourabh Zamsingh (O)0285-2630100 02852635599 

17 Kachchh (02832) Ms. Remya Mohan Moothadath (O)02832250020 02832250430 
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18 Kheda (0268) Shri I. K. Patel (O)0268-2553334 02682553358 

19 Mahisagar-

Lunavada (02674) 

Shri V. A. Vaghela (O)02674-250664 

 

02674250655 

20 Mehsana (02762) Shri H K Patel (O)02762222211 02762222202 

21 Morbi (02822) Shri R. J. Makadia (O)02822-240701 02822240701 

22 Narmada-Rajpipla 

(02640) 

Shri R. S. Ninama (O)02640222161 02640222171 

23 Navsari (02637) Dr. M. D. Modia (O)02637-244999 02637281540 

24 Panchmahal 

(02672) 

Shri Udit Agrwal (O)02672-242800 

 

02672242899 

25 Patan (02766) Shri Anand Babulal Patel (O)02766233301 02766233055 

26 Porabandar (0286) Shri M. A. Pandya (O)0286-2221800 

 

02862222527 

27 Rajkot (0281) Dr. Rahul Babubhai Gupta (O)0281-2473900 02812453621 

28 Sabarkantha 

(02772) 

Ms Praveena D.K. (O)02772-241001 02772241611 

29 Surat (0261) Dr. Dhaval Kumar Patel (O)0261-2652525 02612655757 

30 Surat (0261) Shri M. S. Patel (O)02612652525 02612655757 

31 Surendranagar 

(02752) 

Shri Kankipati Rajesh (O)02752-282200 02752283862 

32 Tapi-Vyara (02626) Shri N. K. Damor (O)02626224460 02626221281 

33 Vadodara (0265) Ms. Shalini Agarwal (O)0265-2433000 02652431093 

34 Valsad (02632) Shri C. R. Kharsan (O)02632253613 02632243417 
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ગિુરાત રજ્યના તમામ જીલ્લા ત્તવકાસ અત્તધકારીશ્રીઓના ફોન નાંબર 

No. District District Developement 
Officer Name 

Phone Fax 

1 Ahmedabad (079) Shri Arun Mahesh Babu 
MS 

(O)079-
25506487 

07925511359 

2 Amreli (02792) Shri Nirgude Yogesh 
Babanrao 

(O)02792222313 02792222378 

3 Anand (02692) Shri Amit Prakash Yadav (O)02692241110 02692243895 

4 Arvalli-Modasa 
(8819) 

Shri Gosavi Harshit 
Pruthwiraj 

(O)02774-241544 07925391746 

5 Banaskantha-
Palanpur (02742) 

Shri B. A. Shah (O)02742-
254060 

02742252063 

6 Bharuch (02642) Ms. Agre Kshipra 
Suryakantrao 

(O)02642240603 02642240951 

7 Bhavnagar (0278) Shri Baranwal Varunkumar 
Jagdish 

(O)0278-2426810 
 

02782430295 

8 Botad (02849) Shri Ashish Kumar (O)02849-
255222 

02849255333 

9 Chhotaudepur 
(02669) 

Shri Rachit Raj (O)02669-
233050 

02669233251 

10 Dahod (02673) Shri R. K. Patel (O)02673-
239066 
 

02673239138 



જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન ભાગ-૨ જિલ્લો-ડાાંગ  

                cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc                                                       159 
 

11 Dangs-Ahwa 
(02631) 

Shri Harjibhai K. 
Vadhvaniya 

(O)02631220254 
 

02631220444 

12 Devbhumi Dwarka 
(02833) 

Shri R. R. Raval (O)02833235947 
 

02833235947 

13 Gandhinagar (079) Shri Hitesh K. Koya (O)079-23222618 
 

07923223266 

14 Gir-Somnath-
Veraval (02876) 

Shri A. M. Sharma (O)02876249255 
 

02876249255 

15 Jamnagar (0288) Ms. Prashasti Pareek (O)0288-2553901 0 

16 Junagadh Shri J. K. Theisya   

17 Junagadh (0285) Shri Praveen Chaudhary (O)0285-2635315 0285263617 

18 Kachchh (02832) Shri Prabhav Joshi (O)02832-
250080 

02832250355 

19 Kheda (02694) Shri D. N. Modi (O)0268-
2557262 

02682557851 

20 Mahisagar-
Lunavada (02674) 

Shri Arvind V. (O)02674-
250945 
 

02674250946 

21 Mehsana (02762) Shri M. Y. Daxini (O)02762222301 
 

02762221447 

22 Morbi (02822) Shri S. M. Khatana (O)02822333899 02822222580 

23 Narmada - Rajpipla 
(02640) 

Shri G. R. Dhakare (I.C) (O)02640224820 
 

02640222086 
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24 Narmada-
Rajpipla(02640) 

Ms. Jincy R. William (O)02640-
224820 

02640222086 

25 Navsari (02637) Shri R. G. Gohil (O)02637-
244299 

02637230475 

26 Panchmahal-
Godhra (02672) 

Shri A. J. Shah (O)02672-
253337 

02672230475 

27 Patan (02766) Shri R. B. Rajyaguru (O)02766232936 02766234294 

28 Porbandar (0286) Shri Ajay Dahiya (O)0286-
2243803 

02862211806 

29 Rajkot (0281) Shri Ranavasiya Anilkumar 
Ramjibhai 

(O)0281-
2477008 

0 

30 Sabarkantha-
Himmatnagar 
(02772) 

Ms. Stuti Charan (O)02772-
242350 
 

02774240744 

31 Surat (0261) Shri D. K. Parekh (O)0261-2422160 02612450091 

32 Surendranagar 
(02752) 

Shri Manish Kumar (O)02752283752 
 

02752283402 

33 Tapi-Vyara 
(02626) 

Shri J. B. Patel (O)0262622214 02626222142 

34 Vadodara (0265) Shri Kiran B. Jhaveri (O)0265-
2432027 

02652431078 

35 Valsad (02632) Shri D. P. Desai (O)02632-253184 02632253829 
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No. City Municipal Commissioner Telephone No. 

1 Shri Banchha Nidhi Pani Municipal Commissioner, Rajkot (O)02812224133 

2 Shri D. N. Modi 
Municipal 
Commissioner,Gandhinagar 

(O)07923220440 

3 Shri M R Kothari Municipal Commissioner,Bhavnagar (O)02782510532 

4 Shri M. Thennarasan Municipal Commissioner,Surat (O)02612422244 

5 Shri Mukesh Kumar 
Municipal 
Commissioner,Ahmedabad 

(O)07925352828 

6 Shri R. B. Barad Municipal Commissioner,Jamnagar (O)02882552321 

7 Shri V. J. Rajput Municipal Commissioner,Junagadh (O)02852650450 

8 Dr. Vinod R. Rao Municipal Commissioner,Vadodara (O)02652433344 
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ZFHI S1FFGF G\AZ s_*)f 

S|D S\8=M, ~D ;\5S" G\AZ O[S; G\AZ .vD[., V[0=[; 

1 SEOC 23251914, 23251900 

23251902, 23251907 

23251912 

23251916 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

 

2 SEOC 1070   

3 SEOC Satelitte Phone 881621467711   

4 Commissioner of 

Relief, G'nagar 

23251905 

9978406123 

  

5 CEO – GSDMA 23259502, 23259276 23259275 ceo@gsdma.org 

6 Diecotr of Relief, 

G'nagar 

23251611, 23251612 

9978496087 

 dor@gujarat.gov.in 

7 Diecoter GSDMA  23259292 23259302 director@gsdma.org 

8 Mamlatdar SEOC 23251914 

9978405746 

9978405744 

23251912 

23251916 

revcontrol1@gujarat.gov.in 

revcontrol2@gujarat.gov.in 

 

9 IMD, A'bad 22865165, 22867657 

22861413, 22865449 

22865165 

22865449 

http://www.imd.gov.in 

10 CWC, A'bad 079-22865012 

079-22865165 

22867206 

22865449 

 

11 IRS, G'nagar 66739001 

66739002 

66739015 http://www.isr.gujarat.gov.in 

12 NDRF, G'nagar 079-23201551 079-23202540 comdt.6ndrf@nic.in 

dcops.6ndrf@nic.in 

acm.6ndrf@nic.in 

13 Baroda  

Chief Fire Officer  

0265-2420881 

9819615036 

  

14 A'Bad 

Chief Fire Officer 

079-22148465 

079- 22148598 

9327038754 

  

 

 

U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/4 UF\WLGUZ 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
mailto:ceo@gsdma.org
mailto:dor@gujarat.gov.in
mailto:director@gsdma.org
mailto:revcontrol1@gujarat.gov.in
mailto:revcontrol2@gujarat.gov.in
http://www.imd.gov.in/
mailto:comdt.6ndrf@nic.in
mailto:dcops.6ndrf@nic.in
mailto:acm.6ndrf@nic.in
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1 D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL 23259502, 23259276 23254900 9978405367 

2 VlWS D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL 23259401 23235404 9978407004 

3 lGIFDSzL v JCLJ8 23259292 26858418 9978407006 

4 lGIFDSzL v GF6F 23259278  9978407005 

 

 

 

.lg:8L8I]8 VMO 0LhF:8Z D[G[HD[g8 (GIDM) 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 GFIA lGIFDSzL 079 23259247 079 23228550 9825498952 

2 VF;LP 5|MO[;Z 079 23259220 079 27910371 9824284149 

 

.lg0IG D[8=M,MÒS, 0L5F8"D[g8 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 Director General of IMD,New Delhi  011 24611842 011 25812480 011 24611792 

(Fex) 

2 Dy Director General of IMD,New 

Delhi  

011 24635664 - 011 24623220 

(Fex) 

3 Dy Director General of IMD, Pune 020 25535886   

4 Director, M.C Ahemdabad (I/C)  079 22865165 

079 22858020 

- 079 22865165 

5 Science – D, M.C Ahemdabad 079 22865012 

079 22865449 

- 079 22865449 

 

ARFJ V[Hg;LVMGF G\AZ 

G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 UF\WLGUZ ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 S\8=M, ~D 079 23201551 - 23202540 (Fex) 

2 SDFg08 079 23202540 079 2320539 9428826445 

3 GFIA SDFg08 079 23202540 - 9427304214 

4 GFIA SDFg08 079 23202540 - 9427304217 

5 GFIA SDFg08 079 23202540 - 9904071799 
 

 

G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 HZMN4 J0MNZF ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 S\8=M, ~D 9409117377 
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2 VF;LP SDFg08zL WZDJLZl;\C - - 9427304215 

3 GFIA SDFg08zL ÒPV[;PG[UL - - 9427304213 

4 GFIA SDFg08 - - 9427304218 
 

 

 

 

 

VFDL" S[d5 sUF\WLGUZf 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 VFDL" V[S;R[gH 079 23201507/03 - - 

2 ,[O8 SG", 079 23200930 079 23201117 9725021003 

3 D[HZ - - 9428510885 

4 D[HZ 079 23201507 079 23200752 9725021007 

 

V[ZOM;" ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 S\8=M, ~D4 UF\WLGUZ  079 23242600 - - 

2 JL\U SDFg0Z4 UF\WLGUZ - - 9898890715 

3 V[Z 8=FOLS S\8=M,4 VDNFJFN 079 22869251 - - 

4 V[Z OM;" C[0 SJF8";4 NL<CL 011-23010231 

011-25687194 

 011-23011051 

(Fex) 
 

V[Z5M8" VMYMZL8L VMO .lg0IF ov 

S|D CMÛM VMOL; ZC[9F6 DMAF., 

1 V[Z5M8" 0FIZ[S8Z4 VDNFJFN 22869211 22863561 (Fex) - 

2 V[Z5M8" D[G[HZ4 VDNFJFN 22869266 22863561 (Fex) - 

3 V[Z5M8"4 ZFHSM8 0281 2442853 - - 

4 V[Z5M8"4 J0MNZF 02652482228 

/2482741/2481356 

- - 

5 V[Z5M8"4 EFJGUZ 0278 2201418/ 

2208226 

- - 
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જિલ્લા કક્ષાના કાંરોલ રૂપમના નાંબરો 
Sr.No EOCs/Control Rooms Code Contact Numbers 
1 State Emergency Operation 

Center  
079 23251900,23251902, 

23251907,23251914(1070) 
Fax-23251916,23251912 

2 Relief Commissioner  079 23251506,23250301,23250799,23251
568 (1070), Fax-23251507 

3 Director Relief 079 23251611,23251612, 
23251916,23251912 

4 CEO, GSDMA 079 23259502,23259283,23259276 
Fax-23259275,23259383 

5 Pri. Secretary Revenue 
Department 

079 23251501,23251507 
Fax-23251591,23251508 

6 Dy. Collector (SEOC) 079 23251900,23256335, 
2325190, Fax-23251916 

7 India Methodology 
Department, Ahmadabad 

079 22865165,22858020, 
22865012,22865449 
Fax-22865165,22865449 

8 Institute of sismologycal 
Gandhinagar  

079 66739001,66739000 
Fax-66739015,66739028 

9 NDRF Team Gandhinagar  079 23201551,23202540, 
23201551 Fax-23202540 
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10 Commandant of NDRF Team 
Gandhinagar 

079 23201551,23202540, 
09428826445,9427304217, 
9427304213 

11 State EOC Help Line  1070 
12 District EOC Help Line 02631 1077 

 


