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તાવના 
 

 ડાંગ લો અરબી સ ુ ના દ ણ ુજરાત દ રયા કાંઠાથી વલસાડ – બીલીમોરા 

દ રયા કનારાથી દા  ૧૦૦ કલોમીટર ૂર ૂ વમાં આવેલ છે. લાની ભૌગો લક 

રચના ૂ િવય ઉ ચ પવતો તથા ઉ ર સહયા ી પવતોની ઉ ચ હારમાળાઓ વ ચે 

આવેલી છે. એટ ુ જ ન હ સમ  લો ગીર કંદરાઓ અને વાંસ સાગના ગાઢ  

વનરા  િવ તાર ધરાવતો તળ ૂ િમવાળો દશ છે. ઘણોખરો દશ ર૦૦ થી ૩૦૦ 

મીટર દ રયાઇ સપાટ થી ઉચાઇ ધરાવતો ુ ંગરાળ િવ તાર છે. 

 આ લામાં ચોમા ુ ુન માસ થી શ  થઇ ય છે અને નવે બર માસ ુધી રહ 

છે. રાજયમાં પડતા વરસાદ કરતા અહ  સિવશેષ વરસાદ પડતો હોવાથી ુજરાત ું  

ચેરા ુ ં  ગણાય છે. 

 નદ ઓ ગીર કંદરામાંથી પસાર થતી હોવા તથા મોટાભાગના ગામો ુ ંગરાઓ ક 

ચી સપાટ ની જમીન ઉપર વસેલા હોવાથી અહ  રલ થી તારા  થવાની ન હવત 

શકયતા છે. પરં ુ  એકધારો સાંબોલાધાર વરસાદ જો પડવાની શ ુઆત થઇ ય પછ  

તો એક-બ-ે ણ કલાકમાં આઠ થી દસ ચ વરસાદ ઝ કાય ય છે પર ણામે નદ ઓ 

ગાંડ ુર બની હઠવાસના લાઓમાં ુર ુ સ ન કર  િવપિ ઓ ઉભી કર છે. થી 

આ લાના વહ વટ  તં ને સતત ૃ િત રાખવી પડ છે અને ન કના ુરત, 

નવસાર  અને વલસાડ લાઓમાં પહોચતી અને પસાર થતી આ લાઓની 

નદ ઓ ું  ુર િવનાશ સજ  ન હ તેની તકદાર  રાખી હઠવાસના લાઓ સાથે સતત 

સંપકમાં રહ  સાવધ રહવા જ ર  કાયવાહ  કરવાની થાય છે. 

 લાના તર ક ભાગોમાં ુરથી ભાર ઓ  ુકશાન થાય ક ુ  અહ ની જમીન ું  

બ ંધારણ કાંકર વા  હોવાથી સતત વરસાદ થતા જમીન પોચી બનતા ચા ચા 

ુ ંગરો પરથી ભેખડો ખસી પડ, મોટ  મોટ  િશલાઓ ગબડ  પડ, તોત ગ ૃ ો 

જડ ૂ ળથી ઉથલી પડ અને કયારક નહાની થઇ બેસે તો વળ  કયારક ર તાઓ બંધ 
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કર  નાંખે છે. િવજળ ના થાંભલાઓ ઉપર ક તેના વાયરો ઉપર ૃ  ક ડાળ ઓ પડતા 

વીજ ુરવઠો કલાકો ુધી ખોરવાઇ ય છે અને ધારપટ છવાય ય છે. થી 

રાબેતા ુજબના જન વન ઉપર અસર પડ  શક છે. 

 ડાંગ લાનો ક ટ જ સી લાન ુર ક વાવાઝોડાની પર થિત ઉપ થત થતા 

તરત કાયા વત થશે. ઉભી થયેલ પ ર થિત સામે કામગીર  આરંભવાની રહશે.  

ગેની લા તા ુકા તથા ા ય ક ાની ટ મો બનાવી કામગીર  ુ ધના ધોરણે 

ચા ુ કરવાની રહશે. 

 સામા ય ર તે ુર/વાવાઝોડા ગેની કામગીર  બ વ ું  મહકમ દર વષ ુન 

માસમાં શ  થાય છે. હવામાન ગેની આગાહ , પડલ વરસાદના કડા િવગેરની 

મા હતી રોજબરોજ મેળવવામાં આવે છે. આ મા હતી તેમના સીનીયર અિધકાર ીઓને 

મોકલવાની રહ છે. આ મા હતી તેમના જવાબદાર  તા ુકાના મામલતદાર અને 

તા ુકા િવકાસ અિધકાર ીની રહશે. આ ક ટ જ સી લાનનો કોઇપણ બાબત ગે 

સ ંદભ તર ક ઉપયોગ કરવાનો રહશ.ે 

 હવામાન ખાતાના તથા રાહત કિમ ર ી ગાંધીનગર તરફથી હવામાન ગેની 

આગાહ  મ યેથી તેની િવગત લા હડકવાટર ખાતેના ફલડ ક ોલ મમાં રાખવાની 

રહશે અને ક ટ જ સી લાનમાં જણાવેલ િવગતે મોકલવાના રહશે. આ ગે તમામ 

વર ત હાથ ધરવાની કામગીર , રાહત કામગીર , ુનઃ વસવાટ ગેની કામગીર  

કલેકટર ીની દખરખ હઠળ કરવાની રહશ.ે 
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ડાંગ લાની સામા ય મા હતી 
 

૧ લાનો ભૌગો લક િવ તાર : ૧૭૬૮ ચો. ક.મી. 
ઉ ર અ ાંશ  ૨૦-૩૯ ૨૧.૫૦ શ 

ૂ વ અ ાંશ         ૭૩-૨૯ ૭૩.૫૧ શ 
૨ તા ુકાની સં યા : ૩ 

૩ ગામની સં યા : ૩૧૧ 

૪ યેક તા ુકા ુ ં  નામ : ૧ – આહવા, ૨ – વઘઇ, ૩ – ુબીર 
પ તા ુકા માણે માનવ વ તી : ૨,૨૮,૨૯૧ ( ૨૦૧૧ની વ તી ગણતર  ુજબ ) 
  

આહવા તા ુકાની વ તી 
વઘઇ તા ુકાની વ તી 

ુબીર તા ુકાની વ તી 
ુલ વ તીઃ- 

 ુ ષ ી ુલ 
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 તા ુકા માણે પ ુધન વ તી 

ુ ધાળા / અ ય 
: ૧,૩૧,૦૦૦ 

 : ૮,૯૧૨ ુ ધાળા 
૧,૨૨,૦૮૮ અ ય 

૭ ખેતીલાયક િવ તાર : ૫૭,૮૪૩ અ ય 

૮ લાના ુ ય પાક : નાગલી, વર , મકાઇ, ડાંગર, અડદ, ુવર,
ખરસાણી,  

 ( ૃ િષ િવષયક) : મગફળ  
૯ રાજયધોર  માગ િવગત : ૨૭૭ ક.મી. લંબાઇ 
૧૦ નેશનલ હાઇ વે િવગત : ૂ ય ( લામાંથી નેશનલ હાઇ-વે માગ પસાર 

થતો નથી) 
૧૧ લાના બંધના નામ : મોટા બંધ આવેલ નથી. 

ભી યા ડમ (૩૮.૧૭ િમ.ક .ુફ ટ) 
સા ુતારા   (૨૨.૪૭ િમ.ક .ુફ ટ) મતા 
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૧૨ લાની ુ ય નદ ઓ : ૧. ગીરા નદ  
૨. ુણા નદ  
૩ ખાપર  નદ  
૪. બીકા નદ  

૧૩ લામાં આવેલ મોટા 
ઔધો ગક એકમો 

: મોટા ઔધો ગક એકમો આવેલા નથી સરકાર  સો-
િમલ, વઘઇ. 
આ ુવૈ દક ફામસી, આહવા 

૧૪ લામાં પોલીસ ટશનો : ૩ ( આહવા, વઘઇ, સા ુતારા ) 
૧૫ લાના ુ ય ર વે ટશનો : ર ( વઘઇ, ુ ંગરડા(ઝર યા) ) 
 ર વ ે :  બીલીમોરા – વઘઇ ર વે લાઇન 
૧૬ લાના અ ય જોવાલાયક 

થળો 
: ૧. ગ રનગર સા ુતારા 

  : ૨. ગરા ધોધ ( બાપાડા) 
  : ૩. માયાદવીની ુફા ( ભેસકા ી )  
   ૪. ગરા ધોધ ( િશગાણા ) 
   ૫. પાંડવા ુફા ( પાંડવા ) 
   ૬. િશવ ઘાટ અને મં દર ( ઘોઘલી ) 
   ૭. મહાલ બરડ પાડાના જ ં ગલો 
   ૮. સીતા – વન ( વાડયાવન ) 
   ૯. બોટાનીકલ ગાડન ( વઘઇ ), પંપા સરોવર,

 શબર ધામ 
   ૧૦. ભે ુધરા ( ઉમયા ) 
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 નદ  કનારાના ગામોઃ- 
 

 ડાંગ લામાંથી ગીરા નદ, ુણા નદ , ખાપર  નદ  અને બીકા નદ ઓ નીકળ  

ન કના ુરત, નવસાર  લાઓમાંથી પસાર થાય છે. આ નદ ઓનો વાહ ૂ વથી 

પિ મ દશા તરફ ય છે.  ુરત, નવસાર  લાના દ રયા કાંઠાએ અરબી સ ુ ને 

મળે છે. આ નદ ઓના કનાર આવેલા ગામો 

૧. ગીરા નદ  : ટ ુનઘટા, મ યામાળ, ગાંવદહાડ, ગીરમાળ, ુલદા, 
બંધપાડા, સા ુપાડા, સાવરખડ , દરડ      ( સોનગઢ તરફ ) 
 

૨. ુણા નદ  : ચ ચલી, ગાડવીહ ર, વાય ુન, કરંજડા, વાંઝીટટ ુન, 
સાદડવીહ ર, ટાંકલીપાડા, બોકડમાળ, ુડા, હ દળા, ચીખલી, 
પાદલખડ , લવચાલી, બરડા, બી ુરપાડા, ચ ચવીહ ર, 
મોટ ઝાડદર, ગ હાણ, પીપલદહાડ, જોગથવા, પાંઢરમાળ, 

રસોળ, કરંજડા, ઉગા, દહર ઘાણા, મોટ કસાડ, લહાનકસાડ, 
મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દ વડયાવન, ખાતળ, 
ખોપર બા, પાતળ , ટકપાડા, પાંઢરમાળ, કોલબાર , વાંકન, 
ભ ગડયા, એ નપાડા, કાકરદા( યારા તરફ) 
 

૩. ખાપર  નદ  : ઉમયા, પાયરપાડા, વાંક , ચીચપાડા, ુમખલ, લહાનદભાસ, 
મોટ દભાસ, ઉમરપાડા, ટ બરગાથા, ચોકયા, ઇસદર, રાવચ ડ, 
ગાયખાસ, ુ ં દા, ખાપર , ુતરના યા, સતી, ભવાનદગડ, 

ુળચ ડ, ભવાડ , ુડકસ, ગીરા, દાબદર, 
કોસીમપાતળ,બોર ગાંવઠા, ( યારા તરફ) 
 

૪. બીકા નદ  : જોગબાર , ગોટયામાળ, શામગહાન, ભાપખલ, ુરાપાણી, 
બાર પાડા, ચીરાપાડા, બોર ગાંવઠા, ચીખલી, બાપાડા, 
બરડપાણી, બર યાવડ, ુ ંબાપાડા, બ ડારમાળ, બોરદહાડ, 
ુમારબંધ, ચીખલદા, બરડા, દ ુ યા, ભદરપાડા, ધાંગડ , 

સાદડમાળ, સાકરપાતળ, ુ ંડા, ુસરદા, ચીકાર, બારખાં યા, 
રંભાસ, ડોકપાતળ, ચીચપાડા, બાપાડા, વઘઇ ( વાંસદા 
તરફ) 



 
 

12 

  

 ભયજનક િવ તારઃ- 
 

નદ  કનારાના ભયજનક ગામો વા ક 
 
ગીરા નદ   : બંધપાડા, ુલદા. 

ૂ ણા નદ : મહાલ, મોટ કસાડ, સાવરદાકસાડ, ખોપર બા, કોલબાર ,  

ભ ગડયા. 

ખાપર  નદ  : સતી, વાંગણ, વાંવદા, ુતરના યા, આમસરવલણ. 

બીકા નદ  : દવીપાડા, ડોકપાતળ, ુ ંગરડા. 

 

  ગામોને અગાઉથી ુર ા યવ થા થઇ શક તે માટ જયાં નદ  ઉપર ુલો 

આવેલ છે યાં પાણીની સપાટ  દશાવતા નીશાન માટ માપપટ  લગાવવી અને 

ભયજનક જણાય તો ુર ા માટ અગાઉથી યવ થા કર  શકાય તે માટ કાયપાલક 

ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, પંચાયત માગ અને મકાન િવભાગ તથા નાયબ 

કાયપાલક ઇજનેર ી, સ રતા માપક પેટા િવભાગ, નવસાર ને જવાબદાર  સ પી 

ચાંપતી જનર રાખીને સમ  ુરરાહતની કામગીર ુ ં નીર ણ કરવામાં આવશે. 
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 તકદાર  માટ આયોજનઃ-  
( ક ોલ મ કલેકટર કચેર  ફોન નંબરઃ-  ૨૨૦૩૪૭) 

હવામાન ખાતાની આગાહ  ુજબ અને રાજય ક ોલ ુમ ગાંધીનગર તરફથી 

ૂ ચના મળતા સંભવીત વાવાઝોડા થી અસર થવાના સંભાવનાવાળા ગામોમાં 

અગમચેતી પે લા પોલીસ વાયરલેસ સેટ ઉપરથી તથા વનિવભાગના વાયરલેસ 

સેટ ઉપરથી ગામના સરપંચ, પોલીસ પટલ, તલાટ -કમ-મં ી, મહ ૂલી તલાટ ઓ 

વગેરને તા કદનો સંદશો આપી ગામલોકોને સાવધ રહવા તથા ભાર વરસાદ ક ુરથી 

થતા ુકશાન થી બચવા સલામત થળે ખસી જવા માટ જણાવવામાં આવશ.ે 

 લા ક ાએ િનયં ણ ક ઃ  
 

 ડાંગ લા માટ કલેકટર કચેર , આહવા ખાતે એક િનયં ણ ક  ૧પ ુન થી 

૩૧મી ઓકટોબર ુધી રહશે અને વાવાઝોડાની પ ર થિત વેળા ર૪ કલાક તે કાયરત 

રહશે. કં ોલ મમાં નીચે ુજબના અિધકાર  – કમચાર ઓ રહશ.ે 

 ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ હઠળ ુ ં મહકમઃ 
 

(૧) મામલતદાર – ૧,   (ર) નાયબ મામલતદાર-૧  (૩) કાર ૂન કમ ટાઇિપ ટ-

૧,    (૪) પટાવાળા-કમ- ાયવર - ૧ 
 

આ િનયં ણ ક માથંી તાક દના સંગે અગ યના ુકમો, ુચનાઓ આપવામાં 

આવશે. આ િનયં ણ ક  રાજય સરકારના િનયં ણ ક  સાથે હોટ લાઇન, ફ , 

ટલીફોન, વાયરલેસની ુિવધાથી રહશે. િનયં ણ ક માં લાની તમામ િવગતો, 

અગ યના ફોન નંબર રાખવામાં આવશે. ભાર વરસાદની આગાહ  મળે યાર જ ર  

મા હતી કં ોલ મને આપવાની રહશ.ે લા ક ાના િનયં ણક માં હવામાન ખાતા 

તરફથી ડ ઝા ટર વોન ગ સી ટમ વારા ુર વાવાઝોડા ક અ ય ુદરતી આપિ  
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ગેની ચેતવણી મ યેથી સંબ ંિધત અિધકાર ઓને તેની તા કાલીક ણ કર  લા 

તા ુકા અને ા ય આપિ  સામે તકદાર ના પગલાં લેવા ણ કરવાની રહશે. 

ુરના સમયે સીનીયર અિધકાર  ગાંધીનગરના ુર િનયં ણ ક  અને કલેકટર 

કચેર ના િનયં ણ ક  સાથે સતત સંપકમાં રહશે. િનય ં ણ ક  અિધક લા 

મે જ ટ અને િનવાસી અધીક કલેકટર ીના સીધી દખરખ હઠળ કાયરત રહશ.ે 

વાવાઝોડાને લગતા ચેતવણી સંદશો મ યેથી લાના વાવાઝોડા સ ંબ ંધી ક ટ જ સી 

લાન ુજબના ૂચનાઓ અને તેમાં કરલ જોગવાઇઓ ગે કામગીર  કરવા 

સંબંિધતોને મા હતગાર  કરવાની જવાબદાર  લા િનયં ણ ક ની રહશ.ે સાથે સાથે 

કોઇ માનવસ ત આપિ ઓ તથા અ ય ઇમરજ સી કારની પ ર થિતને પહ ચી 

વળવા માટ લા ક ાએ ાઇસીસ મેનેજમે ટ ૃપની રચના કલેકટર અને લા 

મે ટ ીના અ ય પણા હઠળ રચવામાં આવેલી છે. આ ૃપમાં સમાિવ ટ સ યોની 

બેઠક બોલાવી તથા તેની ફરજો અને કામગીર  ગેની સમી ા કરવામાં આવે છે. 

ુર અને ભાર વરસાદના સમયે અથવા વાવાઝોડાની ચેતવણી સમયે મા હતી ક  

લાના િનયં ણ ક  સંપકમાં રહશે. મા હતી ક માં નાયબ કલેકટર ી, લા 

પંચાયતના અિધકાર , સહાયક મા હતી િનયામક ી, ુ રવાવાઝોડા ક આફતના સમયે 

રોજરોજ મહ ુલ િવભાગ, પોલીસ િવભાગ, તેમજ લા પંચાયતની હરાત કરવા 

યો ય મા હતી એક  કર  ેસ નોટ તૈયાર કર  તેના સારણ યવ થા સંભાળશે. 
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 લા ક ાની ુદરતી આપિ  િનવારણ સિમિત : 
 ડાંગ લા કલેકટર કચેર  ખાતે ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ શાખા વારા આપિ  સંગે 

જ ર  તૈયાર  માટ બચાવ કામગીર  માટ રાહત કામગીર  માટ તથા ુનઃવસનની 

કામગીર  માટની રચના િનયં ણ કરવા તથા તેના ઉપર દખરખ રાખવા અને જ ર  

પગલાં લેવા માટ કામગીર  કરશ.ે અને રાજય સરકારના મહ ૂ લ િવભાગ તરફથી 

મળતી ુચના માણે કામગીર  બ વશે. લા ક ાની ુદરતી આપિ  અને 

િનવારણ સિમિત નીચે ુજબના સ યોની બનેલી રહશ.ે 
 

૧. કલેકટર ી, ડાંગ  અ ય  
૨. લા િવકાસ અિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૩. લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ  સ ય 
૪. ા ંત અિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૫. અિધક લા આરો ય અિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૬. િસિવલ સ ન ી, િસિવલ હો પટલ, આહવા-ડાંગ  સ ય 
૭. કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ સ ય 
૮. કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ  સ ય 
૯. કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત િસચાઇ િવભાગ, ડાંગ  સ ય 
૧૦. કાયપાલક ઇજનેર ી,પાણી ુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડ, ડાંગ  સ ય 
૧૧. કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાગ િવભાગ, નવસાર   સ ય 
૧૨. લા ખેતીવાડ  અિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૧૩. મદદનીશ પ ુપાલન િનયામક ી, ડાંગ લા પંચાયત, આહવા  સ ય 
૧૪. લા િશ ણાિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૧૫. લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી, . પ.ં, આહવા – ડાંગ  સ ય 
૧૬. ડપો મેનેજર ી, એસ.ટ ., આહવા-ડાંગ  સ ય 
૧૭. એસ.ડ .ઓ.ટ . ી, આહવા-ડાંગ  સ ય 
૧૮. સહાયક મા હતી િનયામક ી, ડાંગ  સ ય 
૧૯. િનવાસી અધીક કલેકટર ી, ડાંગ સ ય – સ ચવ 
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 ડાંગ લા ુ ય મથક આહવા ખાતે લા કલેકટર ીના અ ય પણા હઠળ 

લા ક ાએ થાયી સિમિત કામગીર  બ વશે.  આપિ ને લગતી તમામ 

કાયવાહ  કરશે. ુર, વાવાઝો ુ ં અને અ ય આપિ  વેળા આ સિમિત ચોમાસા ૂ વ અને 

સ ટ બર માસમાં અ ુક મળશ.ે વાવાઝોડા ુરની આગાહ  મળતા જ સિમિતની બેઠક 

તરત મળશે. વાવાઝોડા ગેની પ ર થિત સ તા તથા તે ચા ુ રહતા ઉપરોકત 

સિમિત દરરોજ પ ર થિત બાબતે દખરખ રાખવા અને તે ગે જ ર  માગદશન 

કાયવાહ  ુકમો બહાર પાડશ.ે 

 ઉપરોકત દરક ખાતાના વડાએ િનવાસી અિધક કલેકટર ીને કામગીર માં દખરખ 

રાખવા માટ સીનીયર અિધકાર ી લાયઝન અિધકાર  તર ક િનમ ૂંક કરવાની રહશે. 

આ અિધકાર ઓએ તેમના તાબાના અિધકાર ઓને ુદરતી આપિ  અગાઉ આપિ  

બાબતે તથા આપિ  બાદ તેમની ફરજો કામગીર  સંબ ંધે જ ર  ૂ ચનાઓ આપવાની 

રહશે. લાયઝન અિધકાર ઓએ િનવાસી અિધક કલેકટર ીના સતત સંપકમાં રહ ું  

જ ર  મા હતી તથા કડાક ય બાબતોને લગતી િવગતો ઝડપથી રાજય સરકારની 

પહ ચાડવા માટ િનવાસી અિધક કલેકટર ીને આપવાની રહશે. 
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 લા ક ાએ ાઇસીસ મેનેજમે ટ ૃપઃ 
 

લા ક ાએ નીચે ુજબના ાઇસીસ મેનેજમે ટ ૃ પમા ંનીચે ુજબના સ યો રહશે. 
 

૧. કલેકટર અને લા મે જ ટ ી, ડાંગ  અ ય  
૨. લા િવકાસ અિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૩. લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ  સ ય 
૪. ા ંત અિધકાર ી, ડાંગ  સ ય 
૫. લા હોમગાડઝ કમા ડ ટ ી, વલસાડ, ડાંગ  સ ય 
૬. કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ સ ય 
૭. કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાગ િવભાગ, નવસાર  સ ય 
૮. અિધક લા આરો ય અિધકાર ી, ડાંગ સ ય 
૯. િસિવલ સ ન ી, િસિવલ હો પટલ, આહવા-ડાંગ સ ય 
૧૦. ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર ી, વલસાડ-ડાંગ સ ય 
૧૧. િવભાગીય િનયામક ી, એસ.ટ . ડ વીઝન, વલસાડ-ડાંગ સ ય 
૧૨. ફકટર  ઇ પેકટર ી, વલસાડ-ડાંગ  સ ય 
૧૩. અિધક લા મે જ ટ અને િનવાસી અધીક કલેકટર ી, ડાંગ સ ય – સ ચવ 
 

 ડાંગ લા ુ ય મથક આહવા ખાતે કલેકટર અને લા મે જ ટ ીના 

અ ય પણા હઠળ લા ક ાએ ાઇસીસ મેનેજમે ટ ૃપની થાયી સિમિત કામગીર  

બ વશે અને માનવ ત આપિ ઓ વી ક તકવાદ  ુમલાઓ, કોમી તોફાનો, 

મોટા આગના બનાવો, બો બ િવ ફોટ, ગેસ ુ ઘટના, માગ અક માત, ર વે અક માત 

તથા રાસાય ણક પદાથ  લીક થવાથીબનતી ુઘટનાના સંજોગોમાં તા કા લક િત યા 

આપવાના સંજોગો ઉપ થત થાય અને ઝડપી િતભાવ તથા અસરકારક િનણય 

તા કાલીક લઇ શકાય તે હ ુથી સરકાર ીના મહ ૂલ િવભાગના તાર ખ 

૧૬/૧૦/૨૦૦૨ના ઠરાવ માંક સીએલએસ-૧૦૨૦૦૨-૨૮૮૫-સ.૩થી મળેલ 

ૂ ચના ુસાર ાઇસીસ મેનેજમે ટ ૃપની રચના કરવામાં આવેલ છે. અને સદર ુ ં 

ૃપના સ યોની સમયાંતર બેઠક યો  ુકમો અને કામગીર  કરશે. 
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 મોટા પાયે અ ન તાંડવ, િવ ફોટ અને મકાન હોનારતઃ 
 

 લામાં મોટા પાયે અ ન તાંડવ, િવ ફોટ અને મકાન હોનારત વી અણધાર  

આપિ ના સ ંગોએ નીચે ુજબ આયોજન કરાશે. 

 લામાં ઘણા થળે મોટા પાયે અ ન તાંડવ ક અણધાર  ર તે થાય અને 

લામાં ુદ  ુદ  કચેર ના િનયં ણ ક ને મા હતી મળે તો તેની ન ધ ુવમે ટ 

ર ટર કરવી અને બનાવ કયા થળે કયાર થયો તે ગેની મા હતી મેળવવી અને 

તેની ણ રાજય ક ાના િનયં ણ ક ાને તથા કલેકટર ી, િનવાસી અધીક 

કલેકટર ીને ુતજ કરવી. 

 બનાવ ભાંગફોડ ૃ િ નો હોય તો લા ક ાની પોલીસ તે િવ તારને કોડન કર  

લેશે. આવી તાક દની પ ર થિતમાં વીજળ  વાહમાં બ ંધ હોય છે. અને લોકો તેમની 

મી કતો તેમજ ઘર છોડ ને સલામત થળે થળાંતર કરવામાં આવેલ હોય તેથી આવા 

થળોએ અસામા જક ત વો કોઇ પણ તનો લાભ ન ઉઠાવે તો ુરતો પોલીસ 

બંદોબ ત લા પોલીસ અિધકાર ીએ ગોઠવવો. આગમાં ફસાયેલા લોકોને પ ુઓને 

બચાવ માટ ક ટ જ સી લાનમાં દશાવેલ નગરપાલકા તથા ુરત 

મહાનગરપા લકાના અ નશામક ક નો સંપક કરવો. 

 લામાં કોઇ પણ થળે ભાંગફોડ વારા િવ ફોટ થાય, માનવ તથા પ ુહાની 

અને િમ કતને ુકશાન થાય યાર લાની પોલીસ ફોસ કવીક ર પો સ ટ મ 

અસર ત થળોની ુત જ ુલાકાત લેશે અને ટ મના ઇનચા  પોલીસ અિધકાર  

સંજોગો માણે કાયદો અને યવ થા ળવવા રાહત બચાવ કામગીર માં મદદ પ 

થશે. 
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 તા ુકા ક ા ુ ં  માળ ુ ં: 
 

 લા િનય ં ણ ક ની મ ભાર વરસાદ વાવાઝોડા અથવા ુરની આગાહ ની 

ણ ગામ ક ાએ ુરત થઇ શક બચાવ અને રાહત કામે દખરખ રાખી સમયસર 

જ ર  દિનક અહવાલ સંક લત કર  શકાય તે આશયથી તા ુકા પંચાયત કચેર  આહવા 

તરફથી નીચે જણાવેલ િવગતોની જ ર  મા હતી ઉપલ ધ રાખવાની રહશે. 

૧. ુદરતી આપિ ના કોઇપણ કારના બનાવનો અહવાલઃ 

ર. માનવ સ ત આપિ ના કોઇ પણ કારના બનાવનો અહવાલ. 

૩. લાયઝન અિધકાર ઓ, મામલતદાર ી અને તા ુકા િવકાસ અિધકાર  સાથે ુ ં  

સ ંકલન. 

૪. ા ય ક ાની સિમિત સાથે સંકલન રાખી તેની િવગતો એકિ ત કરવી. 

પ. દિનક વરસાદના કડા, દિનક ુકશાની અને સહાય ગેનો અહવાલ. 

૬. માનવ ૃ ૃ, સહાય ુકવણી ગેની કામગીર . 

૭. ુકશાની સવ કરવા તથા તેનો અહવાલ તૈયાર કરવો. 

૮. બચાવ અને થળાંતર ગેની કામગીર . 

૯. સહાય ુકવવાના થતા ધોરણો અને તે ગેની કામગીર . 

૧૦. નદ , કોતરો, બંધો, માગ, ર વેની પ ર થિત દશાવતી િવગત. 

 

 ા ય ક ા ુ ં  માળ ુ ં: 
 

 ા ય ક ાની ુદરતી આપિ  તથા માનવસ ત આપિ  તેમજ અ ય ઇમરજ સી 

કારની આપિ  િનવારવા માટ ા ય ક ાએ ુદરતી આપિ  અને માનવસ ત 

આપિ  તેમજ અ ય ઇમરજ સી કારની આપિ ઓ સમયે તેમજ માનવસ ત 

આપિ ના સમયે તકદાર ના પગલા લેવા તેમજ બચાવ રાહત કામગીર ને પહ ચી 
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વળવા ગામમાં ુરતી દવાઓ, પાણી, અનાજનો જ થો, બચાવ અને રાહત માટના 

સાધનો ુરતા માણમાં ઉપલ ધ થાય તેની તકદાર  રાખવા થાિનક ક ાએ સંકલન 

જળવાઇ રહ તેમજ માનવસ ત આપિ ઓ તેમજ ુદરતી આપિ ઓ તથા 

માનવસ ત આપિ  તેમજ અ ય ઇમરજ સી કારની આપિ ના સમયે તકદાર ના 

પગલા, બચાવ રાહતની કામગીર  વર ત થાય તેની તકદાર  રાખવા અને થયેલ 

કામગીર ની ણ સંબ ંધીત પેટ  સે ટર અને તા ુકા તેમજ લા ક ાએ ણ 

કરવાની રહશ.ે 

 ુદરતી આપિ  વી ક અિત ૃ ટ, ુર, ભાર વરસાદ અને વાવાઝોડાના સંગોએ 

તથા ગંભીર કારની સ તી અને મોટ  નહાની સ તી માનવસ ત આપિ ઓ 

વી ક તકવાદ  ુમલા, કોમી તોફાન, મોટા આગના બનાવો, બો બ િવ ફોટ, ગેસ 

ુ ઘટનાના બનાવો, માગ અક માતના બનાવો, ર વે અક માતો તથા રાસાય ણક 

પદાથ  લીક થવાની ુઘટના તેમજ ુ ધ વા સંજોગોમાં તા કાલીક િત યા 

આપવાના સંજોગો ઉપ થત થાય અને ઝડપી િતભાવ અને અસરકારક િનણય લઇ 

શકાય તે માટ લા ક ાએ માનવસ ત આપિ  સમયે, ાઇસીસ મેનેજમે ટ ૃપની 

રચના કરવામાં આવશ.ે તો આવા સ ંગોએ ઉદભવેલ ુકશાની, માનવહાની, પ હુાની 

સરકાર  ક ખાનગી િમ કતોને ુકશાનીઓનો દાજ મળ  શક તેમણે લાના તમામ 

ગામોને આવર  લેતા ચાર પેટા સે ટરો તૈયાર કરલ છે. આ પેટા સે ટર ઉપર ચાર 

વગ-૧ ક ાના અિધકાર ઓની લાયઝન અિધકાર  સાથે તેમના પેટા સે ટરોમાં વગ-

રના અિધકાર અિધકાર ઓ અને વગ-૩ના કમચાર ઓ નીમવામાં આવેલ છે. અને નો 

ુકમ પણ કરવામાં આવેલ છે તો તે ુજબ તે સંબ ં િધત અિધકાર  / કમચાર ઓને 

સમાિવ ટ ગામોમાં ફરજો અને કામગીર  બ વવાની રહશ.ે 
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 વાવાઝોડાની સંભવીત અસરવાળા ગામોઃ- 
 

૧. દગડપાડા  ૨૪. ઘોડ   

૨. ુરભડ    ૨૫. ઘોઘલપાડા  

૩. ખીરમાણી   ૨૬. ુશમાળ  

૪. બારખાં યા   ૨૭. કોયલીપાડા  

૫. ચબમ   ૨૮. ગોદડ યા  

૬. રંભાસ   ૨૯. ખાતળ  

૭. ડોકપાતળ   ૩૦. વાંઝટ બા  

૮. વાનરચ ડ   ૩૧. કાકરદા  

૯. ગા   ૩૨. મનપાડા  

૧૦. બાપાડા   ૩૩. કાલીબેલ  

૧૧. દોડ પાડા   ૩૪. ભાલખેત  

૧૨. વઘઇ   ૩૫. ુ ડ  

૧૩. બોરપાડા   ૩૬. ભેસકા ી  

૧૪. બરડા   ૩૭. એ જનપાડા  

૧૫. ઝર યા( ુ ંગરડા)  ૩૮. ુ દા  

૧૬. ુ ડકસ   ૩૯. બરડ પાડા  

૧૭. બોર ગાંવઠા  ૪૦. સા ુપાડા  

૧૮. ુ કડનખી   ૪૧. ખોખર   

૧૯. દાબદર  ૪૨. કોશીમદા  

૨૦. ચકાર   ૪૩. સાવરખડ   

૨૧. ઝાવડા   ૪૪. દરડ   

૨૨. પ પર    ૪૫. સા ુતારા  
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૨૩. ચીચીનાગાંવઠા   ૪૬. માલેગાંવ  

૪૭. બર યાવડ   ૫૬. ુપદહાડ  

૪૮. ુ ંબાપાડા   ૫૭. બરડા  

૪૯. લહાનમા ંગા   ૫૮. ુદવહળ  

૫૦. બ ડારમાળ   ૫૯. ભાપખલ  

૫૧. િનબારપાડા   ૬૦. બોર પાડા  

૫૨. માનમોડ    ૬૧. બોર નાગાંવઠા  

૫૩. ધોડવહળ   ૬૨. દ ુ યા  

૫૪. નડગચ ડ   ૬૩. ભદરપાડા  

૫૫. ુ રંબી   ૬૪. સીલોટમાળ  

   ૬૫. ચીચ ડ  
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લાના ુ ય માગ  અને તર ક માગ ઃ 
 ભાર વરસાદ થવાના કારણે ક ુર આવવાના સંગોએ લો અ ય લાઓના 
સંપકમાં ન રહ તેવા સંજોગો જો ઉભા થાય તો ર તા અવરોધના બનવો બને યાર 
પંચાયત િવભાગ તેમજ રાજય સરકાર હ કતના માગ અને મકાન િવભાગના 
કાયપાલક ઇજનેર ીઓને તમામ ર તાઓ વાહન યવહાર માટ સતત ચા ુ રહ તે 
માટ આયોજન ગોઠવવા જ ર  મ ં ુ ર  સાધનો વાહનો રાખી ર તાઓ બંધ ન થઇ ય 
તેની તકદાર  રાખશ.ે 
 લામાં આવેલ ુ ય ુલ ઉપર ભાર વરસાદ ક ુરના પાણીની સપાટ  ના 
માપન ગે નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી સ રતામાપન પેટા િવભાગ નવસાર  હ તક 
િનયમન થશે. 
 રાજય ધોર  માગઃ 

૧. વઘઇ-શામગહાન-સા ુતારા-નાિશક રોડ(વઘઇ, બાપાડા, ુસરદા, ુ ંડા, 
સાકરપાતળ ગામે ુલ ) 

ર. વઘઇ-પ પર -આહવા- ુબીર-િશગાણા-નવા ુર રોડ ( ુડકસ, ભવાડ , 
ચીકટ યા, ભવાનદગડ, લ કયા, લવચાલી ગામે) 

 ૩. આહવા-ચ ચલી-બા ુલઘાટ રોડ ( ગાડિવ હર) 
 ૪. પ પર -કાલીબેલ- યારા રોડ ( ટકપાડા ગામે ) 
 ૫. આહવા-ગલ ુ ંડ-શામગહાન રોડ ( ટાંકલીપાડા, ચીચપાડા, ખાના ગામે ) 
 લા માગઃ 

 ૧. વઘઇ-ભેસકા ી રોડ ( બોર ગાંવઠા, કાકરદા ગામે ) 
 ૨. પીપ યામાળ-ગાઢવી-મહાલ રોડ ( સાવરદાકસાડ ગામે ) 
 ૩. ચીકટ યા-ગાઢવી રોડ ( ચીકટ યા, ભવાનદગડ, ઇસદર ગામે) 
 ૪. શ ગાણા-ખોખર  સોનગઢ રોડ ( ગાંવદહાડ, ુ દા, સા ુપાડા ગામે) 
 ૫. ુબીર-મહાલ-સોનગઢ રોડ  
 ૬. કાલીબેલ – ખોખર  રોડ 
 ૭. ુબીર-ગ હાણ-આમથવા-વારસા રોડ. 
 ૮. ગારખડ -મહારદર રોડ (હારપાડા ગામ)ે 
 ૯. આહરડ - બાપાડા- ુ રગાણા રોડ ( બાપાડા, માનમોડ  ગામે) 
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 હવામાન (વેધર ટશન) મથકની કામગીર ઃ- 
 

 લા મથક આહવા ખાતે કલેકટર કચેર  ક પાઉ ડમાં આવેલ વેધર ટશન 
સ રતા માપક કચેર , નવસાર  હ તકના ે ીય કમચાર ઓ વારા હવામાન દબાણ, 
પવનની દશા પવનની તી તા, તાપમાન, ઉ ણતા, વરસાદ ગેની વખતોવખત 
માપણી કર  તે ગેના દિનક ર પોટ કર  લા ક ોલ મને ણકાર  આપશ.ે 

આ ઉપરાંત ા ય ક ાએ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સર તામાપક, નવસાર  
વારા આ લા હ તકના સા ુતારા, ુબીર, લવચાલી, ગારખડ , પીપલાઇદવી, 

ગલ ુ ંડ, સાકરપાતળ અને ચીચીનાગાંવઠા ગામોએ વરસાદ માપન ક  ગોઠવવામાં 
આવેલ છે.  ચા ુ હાલતમાં છે. આ વરસાદમાપક સે ટર ર૪ કલાકના કડા 
સર તામાપક િવભાગ ારા લેવામાં આવે છે.  વરસાદના કડા બી  દવસે સવાર 
૮-૩૦ કલાક ુરા પાડવાની યવ થા કરવામાં આવશે તેમ સર તા માપક િવભાગ 
ારા જણાવવામાં આવેલ છે. જયાર વઘઇ ગામે ૃિષ ુ િન. હ તક વરસાદ માપક ક  

ગોઠવવામાં આવેલ છે.  
અ.ન.ં ગામ વરસાદ માપક યં  ગોઠવવામાં આવેલ તે થળ 
૧. આહવા  વેધર ટશન, કલેકટર કચેર  કંપાઉ ડ, ફોન : ૨૨૦૩૪૭  
૨. ુબીર  મામલતાદાર કચેર ના કંપાઉ ડમાં  
૩. લવચાલી  ુ લા મેદાનમાં  
૪. ગારખડ   આ મ શાળાના કંપાઉ ડમાં  
૫. ચીચીનાગાંવઠા  ુ લા મેદાનમાં  
૬. કાલીબેલ  ાથિમક આરો ય ક ના કંપાઉ ડમા ં
૭. સા ુતારા  વાસી ઘરની સામે 
૮. ગલ ુ ંડ  ાથિમક આરો ય ક ના કંપાઉ ડમા ં
૯. બોરખલ  ુ લા મેદાનમા ં
૧૦. વઘઇ  ુજરાત ૃિષ ુ િનવિસટ  સંચા લત ૃિષ ુિનવિસટ  

ક પસમા,ં  ફોન ન.ં:૨૪૬૨૩૯ 
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 હ ટવેવ એકશન લાન 
મ િવભાગ અિધકાર ી કરવાની થતી કામગીર  

૧ જ લા ામ િવકાસ 
એજ સી,  
જ લા પંચાયત 
ડાંગ 

િનયામક ી જ લા 
ામ િવકાસ એજ સી, 

ડાંગ 

જ લામાં ુદા- ુ દા િવ તારોમાં ચાલતા 
મનરગા સંબંિધત કામો ખાતે છાયડો તથા 

ુકોઝ/ORS પાઉડર,  ુ  પાણી તેમજ 
વૈ છક સં થાઓના સહયોગથી છાસ 

િવતરણની યવ થા ઉભી કરવી. 
૨ આરો ય િવભાગ, 

જ લા પંચાયત, 

ડાંગ 

ુ ય જ લા 

અિધકાર ી 

જ લામાં ુદા- ુદા થળોએ ુકોઝ/ORS 

પાઉડર િવતરણ કરવાની યવ થા કરવી તેમજ 

ા ય/શહર  ક ાએ આશાવકર ારા 

ુકોઝ/ORS પાઉડર તથા આરો ય સંબંિધત 

પગલા લેવા તથા હટ વેવ ગે ૃતતા 

લાવવી 

૩ હર આરો ય 

િવભાગ, ુજરાત 

પાણી ુરવઠા અને 

ગટર યવ થા બોડ. 

ડાંગ 

કાયપાલક ઈજનેર ી પીવાના પાણીની જ ર યાત ુજબ ૂ રા પાડવા, 

બગડ  ગયેલા જળ ોતો ુ સમારકામ કર ું, 

પાણીની પરબો ચા ુ કરવી, પાણીની ુ કલીની 

ર ૂઆતોનો વ રત િનકાલ લાવવા માટ કં ોલ 

મ ચા ુ કર  કાયવાહ  કરવી.  

૪ મા હતી િવભાગ સહાયક મા હતી  

િનયામક ી 

ગરમીના કોપથી બચવા માટ તેમજ હ ટ 

વેવના લ ણો અને તેની સારવાર ગેની 

મા હતીનો િ ટ અને ઈલે ોિનક મી ડયા ારા 

ચાર સાર કરવો. 

૫ મામલતદાર ી, 

 

મામલતદાર ી, તમામ 

 

હ ટ વેવથી બચવા જ ર  મા હતી ું  હર 

દશન કર ું  તેમજ હર થળોએ, હાટ 

બ રમાં તેમજ કચેર ઓમાં ુકોઝ/ORS 

પાઉડર,  ુ  પાણીની યવ થા ઉભી કરવી. 

 ઉ ત કામગીર  દરિમયાન સ ંબંિધત િવભાગને ુકોઝ/ORS પાઉડરની જ ર યાત ુજબ 
સંબં િધત તા ુકા ક ાના સીએચસી/પીએચસી ખાતેથી મેળવી લેવાના રહશ.ે 
  શહર  તેમજ ા ય ક ાએ થતા સરકાર ીના હર કાય મો/મેળાવળાના તથા હાટ 
બ રના થળે હર જનતા માટ ુકોઝ/ORS પાઉડર,  ુ  પાણીની યવ થા ઉભી કરવી.  
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 ર વર ગેજ ગ ટશનઃ- 
  

અ.ન.ં ગામ ર વર ગેજ ગ થળ કાયરત છે તે થળ (ગામ) 
૧. ુણા નદ  ટકપાડા ગામે (મહાલ) 
૨. ખાપર  નદ   ુડકસ ગામે  
૩. બકા નદ   વઘઇ ગામે  
૪. ગીરા નદ  ઝાંખર  ગામે ( સોનગઢ તા ુકો) 

 

 આરો યની ુ િવધાઃ-  
 લામાં આવેલ વઘઇ, સા ુતારા, ગારખડ , સાકરપાતળ, ુબીર ાથિમક 
આરો ય ક ો ઉપર ુરતો ટાફ ગોઠવી જ ર  તમામ દવાઓનો જ થો લા 
આરો ય અિધકાર ી વારા ઉપલ ધ રાખવામાં આવશ.ે 
 ભાર વરસાદ થવાના સંગોએ ક ુર આવવાના સંગોએ ફરજ પરના મેડ કલ 
ઓફ સર ીઓ તા કાલીક સારવાર આપશ.ે લા મથક આવેલ િસિવલ હો પટલના 
સ ન ી પણ આવી કામગીર  કરવા અને લા પંચાયત આહવા ખાતે ક ોલ મ 
ફોન નંબરઃ ૨૦૩૪૪ના સંપકમા ં રહ  આગોત ુ ં આયોજન ગોઠવવામાં આવશે. 
 લામાં મદદનીશ પ ુપાલન િનયામક ી ડાંગ લા પંચાયત હ તક 
પ ુચીક સા ક ો વઘઇ, શામગહાન, પીપલદહાડ, આહવા તથા મોબાઇલ ુ િનટ 
ઉપરાંત પ ુધન નીર ણ ક  રંભાસ, પીપલાઇદવી, બરડ પાડા, આહવા, ચ ચલી, 
ગલ ુ ંડ, નકટયાહનવંત, મલાપાડા, ુબીર, પ પર , કાલીબેલ, સાકરપાતળ, 
નડગચ ડ અને મોરઝીરા ગામે તેઓ ીનો ટાફ ખડપગે કાયરત રહશ.ે 
 

 પોલીસ તં ની કામગીર ઃ- 
 ભાર વરસાદ થવાના કારણે ક ુર આવવાના સંગોએ અસર ત િવ તારોમાં 
કાયદો અને યવ થા જળવાય રહ તે સા ં લા પોલીસ તં  વારા આહવા વઘઇ 
અને સા ુતારા પોલીસ ટશન ઉપરાંત ુબીર, કાલીબેલ, ચ ચલી ખાતે આવેલ 
પોલીસ આઉટ પો ટના પોલીસ ટાફ મારફત આ કામગીર  કરાવવામાં આવશ.ે જ ર 
જણાયે હોમગાડ અને ામર ક દળના જવાનોની સેવાઓ પણ લેવામાં આવશ.ે 
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લામાં થળાંતર  ઉપ થત થાય તો પોલીસ િવભાગ પાસે પોલીસ કો ૂ નીટ  
હોલ, પોલીસ ભવન, તાલીમ ભવન આવેલ છે.  

મ પોલીસ ટશન ું  નામ 
આમસ 

પોલીસની સં યા 
અનામ પોલીસની 

સં યા 
હોમગાડની 

સં યા 
૧. પો. ુ ય મથક, આહવા  ૧૮૫ ૩૧ -- 
૨. આહવા, પો. ટશન ૨૦ ૨૧ -- 
૩. વઘઇ, પો. ટશન ૧૫ ૨૪ -- 
૪. સા ુતારા, પો. ટશન ૧૭ ૨૦ -- 

 આ ગે તકદાર  લેવા નીચે ુજબના ટલીફોન નંબરો વારા સ ંપક કર  શકાશે. 
પોલીસ ક ોલ મ  ૨૨૦૩૨૨, ૨૨૦૫૬૮ 
આહવા પોલીસ ટશન  ૨૨૦૩૩૩ 
વઘઇ પોલીસ ટશન  ૨૪૬૨૩૩ 
સા ુતારા પોલીસ ટશન ૨૩૭૨૩૩ 

(અમલવાર ઃ લા પોલીસ અિધકાર ી) 

 સીવીલ અને આમ  સાથે લાયઝનઃ- 
 ડાંગ લાના ન કના લાઓમાં કોઇપણ આમ  ક પ આવેલ નથી. પરં ુ 
ન કના ુરત લામાં આવેલ ઉકાઇ અને વાવ આ બે થળોએ આવેલ રાજય 
અનામત પોલીસ દળના જવાનોની મદદ મેળવવી હોય તો ુરત જ મદદ મેળવી 
શકાય તેમ હોય જ ર  સંગે તા કદ તેમના સતત સંપકમાં રહ  શકાશે. 
કમા ડ ટ ી, એસ.આર.પી. ૃ પ-૧૦, ફોન નંબરઃ- (૦૨૬૪૩) ૨૯૦૧૦૯,  
         ફકસ નંબરઃ-(૦૨૬૪૩) ૨૯૦૬૪૧, તા.વાલીયા, .ભ ચ, 
કમા ડ ટ ી, એસ.આર.પી. ૃ પ-૧૧, ફોન નંબરઃ- (૦૨૬૨૧) ૨૫૧૧૪૭  

   .ુ વાવ, તા. કામરજ, . ુરત. 
ગાંધીનગર એસ.આર.પી. કં ોલ મ ફોન નંબરઃ ૦૭૯ ૨૩૨ ૪૬૩૨૮, ૨૩૨ ૪૬૩૩૦ 
               ૦૭૯ ૨૩૨ ૪૬૩૩૧, તા. . ગાંધીનગર 
 તેમ છતા જો લામાં ભાર વરસાદ થી ક ુર આવવા સબબ કા ુ બહારના 
સંજોગોમાં લ કરની મદદ મેળવવા ુ ં  થાય તો રાજય સરકાર ીના જ ર  સલાહ 

ુચનો મેળવી લ કર  મદદ હલીકો ટર િવગેર મેળવવા યાસો કરવામાં આવશે. 
(અમલવાર ઃ િનવાસી અિધક કલેકટર ી, આહવા-ડાંગ) 
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 વીજળ  યવ થાઃ- 
 ભાર વરસાદ દર યાન વીજ ુરવઠો ખોરવાય ય તો તા કાલીક વીજ વાહ શ  
કરવા માટ ુજરાત િવ ુત બોડ હ તકના ૬૬ ક.વી. સબ ટશન આહવા અને વઘઇ 
હ તકના ઇજનેરો, ટકનીકલ માણસો, લાઇનમેન હ પર વાયરમેન વગેર સેવાઓ 
મેળવી લઇને ધારપટ ુ ધના ધોરણે ુ ર કરવા કરાવવા પગલા લેવામાં આવશે. 
 આ ઉપરાંત આહવા ુકામે સતત ચોવીસે કલાક ચા ુ રહ તે ર તે ૬૬ ક.વી. સબ 
ટશન આહવા ખાતે ફોન ન.ં ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૦૭૯ તથા વઘઇ ૦૨૬૩૧ ૨૪૬૨૨૨ ઉપર 

ક ોલ મના સંપકમા રહ  આગોત ુ આયોજન ગોઠવવામાં આવેલ છે. લામાં 
આહવા ૬૬ ક.વી., વઘઇ ૬૬ ક.વી. તથા માલેગાવ ૬૬ ક.વી. સબ ટશન આવેલ છે.  
( અમલવાર ઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાવ િવભાગ, નવસાર .) 

 કં ોલ મઃ 
૧. ભાર વરસાદ ુર અને વાવાઝોડાના સંભિવત આગમનની ણ હર જનતાને 

કરવા ગેઃ- 

 ભાર વરસાદ તથા ુર અને વાવાઝોડાની તાક દની પ ર થિતમાં બચાવ અને 
રાહત કામગીર  અ વયે લા તથા તા ુકા ક ાએ મે થી ડ સે બર માસ ુધી 
કલેકટર કચેર  આહવા ખાતે કં ોલ મ ર૪ કલાક માટ શ  કરવામાં આવે છે. અને આ 
કં ોલ મમાં તાક દની પ ર થિતમાં લા તા ુકા ક ાએ વગ-રના અિધકાર ઓને 
ફરજ ઉપર ર૪ કલાક હાજર રહશે અને સમ  પ ર થિત ું  િનયમન વગ-૩ અને ૪ના 
કમચાર  સાથે કરશે. તે જ ર તે ઇમરજ સી કારની ાઇસીસ વખતે પણ કં ોલ મ શ  
કરવના ુકમો કરવામાં આવશ.ે 
ભાર વરસાદ તથા ુરના સમયે ચેતવણી બાબતઃ 

રાજય સરકાર ીના હવામાન ખાતા તરફથી ાથિમક તબકકા વખતે મળતી ચેતવણીઃ 

 હવામાન ખાતા તરફથી રાજય ક ાને ુર રાહત કં ોલ મમાં વરસાદ ગેની 
આગાહ  મળતા આ આગાહ  અ વયે સ ંબ ંિધત લાઓને વાયરલેસ મેસેજ, ફકસ 
મેસેજ અથવા ફોન સંદશા વારા તા કાલીક ૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. ટટ કં ોલ 
મ ક હવામાન ખાતા તરફથી મળતી ુચનાઓ તરત જ લા ક ાએ થી તાબાના 

તા ુકા તેમજ ા ય ક ાઓના સાવચેતીના તમામ પગલાં હાથ ધરવા તેમજ 
નીચાણવાળા િવ તારમાં વસવાટ કરતા લોકોને જ ર જણાયે સલામત થળે ખસેડવા 
લોકોને નદ ના પટમાં અવરજવર નહ  કરવા તાક દ આપવી. 
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 રાજય સરકારના કં ોલ મ વારા વરસાદના કાર સહ આગાહ  કરવામાં આવે 
છે. વરસાદની આગાહ  માણે વરસાદના કાર નીચે ુજબ છે.  

અ.ન.ં થયેલ વરસાદ ર૪ કલાકમા ં કાર 
૧. ૦.૧ મી.મી. થી ૨.૪ મી.મી.  અ યંત હળવો વરસાદ  
૨. ૨.૫ મી.મી. થી ૭.૫ મી.મી.  હળવો વરસાદ  
૩. ૭.૬ મી.મી. થી ૩૪.૯ મી.મી.  સાધારણ વરસાદ  
૪. ૩૫ મી.મી. થી ૬૪.૯ મી.મી.  ઠ ક ઠ ક ભાર વરસાદ  
૫. ૬૫ મી.મી. થી ૧૨૪.૯ મી.મી.  ભાર વરસાદ  
૬. ૧૨૫ મી.મી. ક તેથી વ ુ  અિતભાર વરસાદ  

 
અ.ન.ં વરસાદનો કાર િન દ ટ િવ તારમાં વરસાદની 

યાપકતા  
૧. ટોછવાયો વરસાદ  ૧ થી ૨૫% િવ તારમા ં
૨. કટલીક જ યાએ વરસાદ  ૨૬ થી ૫૦% િવ તારમા ં
૩. ઠ ક ઠ ક યાપક માણમાં વરસાદ  ૫૧ થી ૭૫% િવ તારમા ં
૪. યાપક કારમાં વરસાદ  ૭૬ થી ૧૦૦% િવ તારમા ં
લા ક ાએ વરસાદની આગાહ  મળે ક ુરત જ નીચે ુજબની કાયવાહ  તા કાલીક 

કરવાની રહશ.ે વાવાઝોડા તેમજ અિતભાર વરસાદના એલટ મેસેજ ૪૮ કલાક  પહલા 
અને વોન ગ મેસેજ ૨૪ કલાક પહલા આપવામાં આવશ.ે બંને િમક મેસેજ આપી 
મેસેજ મળે છે. 
૧. સૌ થમ આવેલ સંદશાની ન ધ કં ોલ મ ર ટરમાં સ ંદશો મ યાની તાર ખ 

તથા સમય સાથે િવગતવાર ન ધ કરવી. 
૨. સંબંિધત િવ તારના લાયઝન અિધકાર  તથા અમલીકરણ અિધકાર ઓને સ ંદશાની, 

વાયરલેસ, ફકસ ક ટલીફોનથી ણ તા કાલીક કરવી. 
૩. આ સદંશાની યાપક માણમાં હર જનતાને થાય તે માટ લા ક ાએથી 

મા હતી ખાતા વારા તથા ઓલ ઇ ડયા રડ યો, ુ રદશન તરફથી ુલેટ નના 
પમાં સાર ત કરાવવી. 

ઉપર ુજબની લા ક ાએથી સંદશો કં ોલ મને મળે ક તરત જ 
મામતદાર ી/તા ુકા િવકાસ અિધકાર ી એ તા કાલીક  તે ગામના તલાટ  મારફત 
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ગામમાં દાંડ  પીટાવી ણ કરવી. તલાટ  હાજર ન હોય તેવા સંજોગોમાં ગામની 
શાળાના આચાય, િશ ક, તલાટ  કમ મં ી, ામસેવક મારફતે બહોળ  િસ ધ 
કરાવવી. તેમજ લોકોને સાવચેત રહવા અને જ ર જણાયે સલામત થળોએ ખસી 
જવા ણ કરવી. 
(બ) વાવાઝોડા ગેની ચેતવણીઃ 

(હવામાન ખાતા તરફથી થમ તબકકાની ચેતવણી વખત)ે 
 હવામાન ખાતા તરફથી સંભિવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવણી બે તબકકામાં 
આપવામાં આવે છે તેમાં થમ તબકકાની ચેતવણીની યાદ  હવામાન ખાતા તરફથી 
૪૮ કલાક પહલા સામા ય ર તે આપવામાં આવે છે. 
 સાયકલોન શ દ ીક શ દ ઉપરથી આવેલ છે. તેનો અથ સાપ ુ ુ ંચ  એવો 
થાય છે. વાવાઝો ુ  એ પવનનો વંટોળ અથવા ઉ  ચ વાત છે.  ગોળ ગોળ 

ુમરાયા કર છે. ઉ ર ગોળાધમાં ઘડ યાળના કાંટાની િવ ધમાં ફર છે. વાવાઝો ુ ં ભાર 
નીચે દબાણનો િવ તાર છે ના ક ની બહારની દશામાં દબાણ વધ ુ જણાય છે. 
ક માં ઘટ ુ ં  દબાણ અને બહારની બા ુએ કટલા દરથી દબાણ વધે છે તેના પરથી 
વાવાઝોડાની ઉ તા અને પવનના જોરનો યાલ આવે છે. ઉ ણકટ બંધ િવ તારના 
આગળ વધીને તે ૧૫૦ થી ૮૦૦ ક .મી. ના િવ તારમાં ૧૦ થી ૧૭ ક .મી. ઉપર ભાર 
વેગવાળો વંટોળ ઉભા કર છે. અને ક ની આ ુ બા ુ  ુમરડ  લે છે. આ ચ વાત 
દવસના ૩૦૦ થી ૫૦૦ ક .મી.ના વેગે દર યાની સપાટ  ઉપર આગળ વધે છે અને 
ક ના ૫૦ થી ૧૦૦ ક.મી.ના તરના ભાર તોફાનવાળા પવનમાં ઝડપથી ુરમડ  
લે છે તેની સાથે પવન પણ ઓછો વધતો ચંડ હોય છે સાથે ભાર વરસાદ પણ લઇ 
આવે છે. આવા તોફાનો સાથે દર યામાં ભાર તોફાનો અને ભરતી આવે છે. વાવાઝો ુ ં 
જમીન િવ તારમાં પસાર થાય યાર તેની તી તાના આધાર નમાલને અને 
િમ કતોને ુકશાન કર  શક. 
 મર ન એ ડ વોટર ર સોસ ઝ ડ વીઝન ઓફ ધી નેવીકશન સે ટર ઇસ.રો. 
અમદાવાદની એક ન ધ આધા રત હવાની ગિતને લ મા ં લઇને વાવાઝોડાના 
પાડવામાં આવેલ કારો નીચે ુજબ છે. 
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મ કાર એસોસીએટડ હવાની ગિત સંભિવત થનાર ુકશાન 
૧. લો ેસર એર યા  ૩૨ ક .મી. િત કલાક તથા 

તેનાથી નીચેની હવાની ગિત  
-- 

૨. ડ ેશન  ૩૨ થી ૫૦ ક .મી. િત કલાક 
હવાની ગતી.  

 

૩. ડ પ ડ ેશન  ૫૧ થી ૬૧ ક .મી. િત કલાક 
હવાની ગતી. 

 

૪. સાયકલોનીક ટોમ  ૬૨ થી ૮૮ ક .મી. િત કલાક 
હવાની ગતી. 

ૃ ોની શાખાઓ ુટ  
જવી તથા કાચા મકાનોને 

શતઃ ુકશાન થ ુ.ં  
૫. સીવીયર 

સાયકલોનીક ટોમ  
૧૧૮ ક.મી. િતકલાકથી વધાર 
હવાની ગિત. 

ૃ ો ુ ં  પડ  જ ું, પાકા 
મકાનોને ુકશાન થ ું  
તથા સંદશા યવહાર 
ખોરવાઇ જવો. 

૬. સોવીયર 
સાયકલોનીક ટોમ 
તથા ફોર ઓફ 
ફર  કનવી ડમ  

૧૧૮ ક.મી. િતકલાકથી વધાર 
હવાની ગિત. 

ૃ ો ુ ં  પડ  જ ું, પાકા 
મકાનોને ુકશાન થ ું  
તથા સંદશા યવહાર 
ખોરવાઇ જવો. 

૭. ુપર સાયકલોન  ૧૧૯ ક.મી. િતકલાકથી વધાર 
હવાની ગિત. 

મોટા ૃ ો ુ ં  ુટ  પાડ ુ ં, 
કાચા પાકા મકાન તથા 
મોટા સં થાનોને ુકશાની 
થવી તથા સંદશા યવહાર 
સં ૂ ણ ખોરવાઇ જવો. 
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 આવી ણ થતાની સાથે જ નીચે ુજબની કાયવાહ  કરવીઃ 
 આ ચેતવણીની કં ોલ ર ટારમાં તાર ખ તેમજ સમય સાથેની ન ધ કરવી. 
 કલેકટર ી, લા િવકાસ અિધકાર ી, િનવાસી અધીક કલેકટર ી તથા 

તમામ લાયઝન અિધકાર ઓને યાન ઉપર આ બાબત તા કા લક ુકવી. 
 લા ક ાના સંબ ંિધત ખાતાના વડાને તા કા લક ણ કરવી. 
 તમામ કં ોલ મમાં વાયરલેસ, ટલીફોન, ફકસ ક અ ય ર તે તા કા લક ણ 

કરવી. 
 મા હતી ખાતા મારફત હર જનતાને ણકાર  થાય તે માટ સમાચાર 

ુલેટ ન રડ યો, ુ રદશન વારા ણ કરવી. તા ુકા ા ય ક ાએ આવી 
ણ મળે ક ુરત જ  તે ગામોએ રહતા લોકોને આ સંદશાની ણ તલાટ , 
ામ સેવક ક શાળાના આચાય ક અ ય સાધનો મારફત કરાવવી અને લોકોને 

સલામત થળે ખસી જવા માટ જણાવ ુ.ં 
(ક) ભાર વરસાદ તથા ુરના સમયે માટ ( રાજય સરકાર અથવા હવામાન ખાતા 

તરફથી બી  તબકકાની મળતી ચેતવણી સમયે): 

   હવામાન ખાતા તરફથી બી  તબકકાની છે લા ર૪ કલાકમાં થનાર ભાર 
વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવે છે. સદર ુ ં ચેતવણીનો સંદશો મળે ક ુરત 
જ નીચે ુજબની કાયવાહ  કરવી. 
 આ સંદશાની િવગતવાર ન ધ કં ોલ મમાં રાખેલ કં ોલ ર ટરમાં તાર ખ 

તથા સમય સાથેની ન ધ કરવી. 
 આ સંદશો કલેકટર ીના તથા િનવાસી અધીક કલેકટર ીના યાને ુકવો. 
 આ સંદશાની ણ મા હતી ખા ,ુ ઓલ ઇ ડયા, ુ રદશન ુરતને કર  બહોળ  

િસ ધ કરાવવી. 
 આ સંદશાની લા મથકના તમામ કં ોલ મ તેમજ લાના સંબ ંિધત 

ખાતાના વડાઓને તા કા લક ણ કરવી.  
 સંદશો મળતા ુરત કલેકટર ી થાયી સિમિતની બેઠક બોલાવશે. અને સંબંિધત 

અિધકાર ઓને એકશન લાન માણે આખર  તૈયાર  કર  બચાવની કામગીર  
માટ ાથિમક તબકક સં ૂ ણ સજજ થાય તે માટ કાયવાહ  કરવા માટ જણાવશે. 
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 આ સિમિતના સ યોએ ુર અને વાવાઝોડાની બી  તબકકાની ચેતવણીની 
ણ થયેથી કલેકટર ીના સંદશાની રાહ જોયા િસવાય અને રાહત કામગીર ુ ં  

િનયમન કર ુ.ં 
 બી  તબકકાની ચેતવણી મ યેથી સંબંિધત ખાતાના વડાઓએ તેમના ખાતાને 

લગતી તેમજ કલેકટર ીની ૂ ચના ુજબ બચાવ અને રાહત કરવાની થતી 
કામગીર ની િવગતો ક ટ જ સી લાનમાં સામેલ કરવામાં આવેલ છે. તે ુજબ 
કરવાની રહશ.ે તેમજ તે ગેનો અહવાલ કલેકટર ીને તા કાલીક ર તે આપવો. 

 તાક દની પ ર થિતમાં લોકોને સલામત થળે ખસેડવા માટ જ ર  સાધનો, 
આ ય થાનો, પીવા ુ ં  પાણી, ભોજન યવ થા અને આરો યને લગતી 
કામગીર  િવગેર ું  આયોજન અને સમી ા કરવી. 

 આ તાક દની પ ર થિતમાં મદદ પ થનાર વૈ છક સ ં થાઓનો સંપક કરવો. 
આવી સં થાઓની યાદ  અગાઉથી જ સં ૂ ણ િવગતો સાથે અ તન તૈયાર 
કરવી. સં થા કઇ બાબતો માટ મદદ પ થશે તેની િવગતો પણ મેળવવી.  

 જ ર જણાયે અસર ત િવ તારમાં પહ ચી શકાય તેમ નહોય તેવા િવ તારો 
માટ લ કર  સેવાની જ રયાત ઉભી થાય તો તે માટ જ ર  આયોજન કર ું 
તથા કલેકટર ીને ણ કરવી. 

(ડ) વાવાઝોડા ગેની ચેતવણી (હવામાન ખાતા તરફથી મળેલા બી  તબકકાની 

ચેતવણી વખતે): 

   સાયકલોન વોન ગ નામની બી  અગાહ નો સંદશો હવામાન ખાતા તરફથી 
૨૪ કલાક પહલા સાયકલોન વોિનગ તર ક વહ વટ  તં ને આપવામાં આવે છે. 
આ સંદશામાં વાવાઝોડાની અસર કયા િવ તારમાં થશે. તેનો યાપ કટલો છે તેની 
િવગતો પણ દશાવવામાં આવે આ સંદશાના ુલેટ નોને ચઢતા મમાં મ 
આપવામાં આવે છે. દરક ચઢતા મ ું  ુલેટ ન હવામાનમાં થનાર ફરફાર ું  
ચોકકસ છેવટની પ ર થિત ુંવણન આપે છે. હવામાન ખાતા તરફથી આપવામાં 
િવ તાર ુધીમાં વાવાઝો ુ ં કઇ ર તે પહ ચશે તેની િવગતો ણી શકાય છે.  

   ઉપરની િવગતે બી  તબકકાની ચેતવણીનો સંદશો કલેકટર ીન ે
કં ોલ મમાં મળે ક ુરત જ નીચેની િવગતે કાયવાહ  તાક દની અસરથી કરવાની 
રહશ.ે 
 આ સંદશો કલેકટર ીના યાને તા કાલીક અસરથી ુકવો. 
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  તે િવ તારના લાયઝન અિધકાર એ સંબ ં િધત તેમના કાય ે માં પહ ચી 
આ ુષાં ગક કામગીર  કરાવવી. 

આ સંદશાની ણ મા હતી ખા ુ,ં ઓલ ઇ ડ યા રડ યો, અને ુ રદશન ક  ુરતને 
કર  બહોળ  િસ ધ કરાવવી. 

 હર જનતાને ચેતવણીઃ 
વાવાઝોડાની ચેતવણી મ યેથી ચેતવણીના આધાર અસર પામનાર િવ તારોમાં 

દરક ગામના લોકોને સાદ પાડ , દાંડ  પીટાવી, માઇક સાથેના વાહનો ફરવી તેમજ 
મં દર મ જદ ક અ ય હર થળોએ લગાડવામાં આવેલ માઇક મારફતે હર 
ચેતવણી આપવાની છે. તેમજ સલામત થળોની ણ િવગત આપવાની છે. હર 
જનતાને રડ યો તથા ટ .વી. મારફતે આ બનાવ આફતની તી તાની ચેતવણી 
આપવાની રહ છે. લોકોએ કવા કારના સાવચેતી રાખવાની છે. તેની િવગત આ 
માણે છે. 

 લોકોને ઘર / મકાનના માળ હોય તો તેમના ભ યતળ યે આશરો લેવા ુ ં  
સલાહભ ુ છે. તમામ બાર ઓ, બારણા તથા બાકોરા મજ ુત બંધ કરવા. 

 ઓછામાં ઓછા ૨૪ કલાક ચાલે તેટલો પાણી ુરવઠાનો સં હ કરવો. 
 ઓછામાં ઓછા એક અઠવા ડયા ચાલે તેટલો લોટ અને આવ યક વપરાશી માલનો 

સં હ કરવો. 
 વાવાઝોડામાં કદાચ વીજળ  જતી રહ યાર કામ લાગી શક તે માટ ફાનસ, 

ઘાસતેલ, મીણબ ી, માચીસ, બેટર  વા સાધનો હાથવગા રાખવા. 
 લોકોએ ૃ ો, જ ર ત અને ુના મકાન તેમજ બીન સલામત બાંધકામ ન ક 

આશરો લેવો નહ . 
 વાવાઝો ુ ં કાય યાર લોકોએ બહાર હરવા ફરવા ુ ં  ટાળ ું. 
 લોકોએ રડ યો પરથી કરવામાં આવતા સારણો અને હવામાન વરતારા યાનથી 

સાંભળતા રહ ુ ં. તેમજ ખોટ  અફવાઓ માનવી નહ  અને રડ યો પરથી પોતે 
સાંભળ ને અિધ ૃત મા હતી જ અ યને આપવી. 

 લોકો અને નીચાણવાળા િવ તારોમાંથી પ ુઓને ખસેડ  લેવા તેઓ માગમાં 
આવતા નીચાણવાળા િવ તારોમાં ફસાઇ ન પડ તે માટ એમણે થાન સવેળા છોડ  
જ ુ.ં 
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 છાપરા પર અને ુ લી જ યામાં ટા છવાયા પડલા ફિનચર, ઓ રો, લોખંડના 
પીપ અને અ ય ચીજવ ુઓ વાવાઝોડા દર યાન ફકાઇ જવાથી ુકશાન પહ ચાડ 
છે આવી ચીજવ ુઓ ઘરમાં લાવીન ેસલામત થળે ુકવી. 

 કોઇ ય કત ું મકાન વાવાઝોડાના ચ ંડ તોફાન સામે ટક  શક તેમ ન હોય તેનો 
પાયો અને છાપ ં મજ ુત ન હોય અથવા તો મકાન નીચાણવાળા િવ તારમાં 
આવે ું હોય એણે સલામત થળે જતા રહ ુ ં  ઇ ટ છે. 

 કોઇ પણ સ ંજોગોમાં લોકોએ વ થ રહ ું  એક યકત ધીરજ અન ે હમત રાખીતો 
એથી અ ય લોકોને ેરણા મળશે. 

 લોકોએ ુટલા વીજળ ના તારથી ુ ર રહ ુ ં. વીજળ ના તાર સાથે ચોટ  ગયેલ 
ય કતને બચાવવા તાર ુ ર ધકલવા માટ ુકા લાકડા વી વ ુઓનો ઉપયોગ 

કરવો. 
 તાર લટકતા જણાય તો સંબ ં િધત સ ાિધકાર ઓને તેની ુરત જ ણ કરવી. 

ઝાડની ડાળ ઓ કોઇપણ વખતે ુટ  પડ મકાન ુટ  પડ અને ુલોમાં બાકોરા પડ 
આથી ચાલતી અથવા વાહન હંકારતી વખતે ય કતએ ુબ સાવચેતી રાખવી. 

 વાવાઝોડા પછ  રોગચાળો ફાટ  નીકળવાની સંભાવના રહ છે. આથી આરો ય 
ખાતાએ તકદાર ના પગલાં લેવા જ ર  છે. 
ઉપરની િવગતે ભાર વરસાદ, ુ ર અને વાવાઝોડા ગે બી  તબકકાની ચેતવણી 

મ યા બાદ નીચેની િવગતે  તે િવભાગના અિધકાર ઓએ તા કાલીક અસરથી 
કામગીર  કરવાની રહશ.ે 

 ુ દા ુદા િવભાગોએ કરવાની થતી કામગીર ની િવગતોઃ 
(ક) મહ ૂલ િવભાગઃ- 

 ુર વાવાઝો ુ ં ભાર વરસાદની તાક દની પ ર થિત ઉભદવભેથી બચાવ રાહત 
અને ુનઃવસવાટની કામગીર  મહ ુલ ખાતાએ અગ યનો ભાગ ભજવવાનો રહ છે. 
અને તેના ને  હઠળ તમામ િવભાગોએ કાયવાહ માં સહકાર આપવાનો રહશે. 
તાક દની પ ર થિતના સંજોગો ઉપ થત થાય યાર ા ય િવ તારમાં રહતા લોકોને 

ણ કરવી. તેમનો બચાવ કર ુ,ં ુનઃવસવાટ કરવા, સવ કરવા, સહાય ુકવવા 
વગેર વી અગ યની કામગીર  ચોકકસ સમય મયાદામાં કરવાની રહશ.ે  માટ 
મોટા માણમાં ટાફ તથા ુદા ુદા કારના સાધનોની તેમજ વાહનોની જ ર યાત 



 
 

36 

ઉદભવે છે. આવી જ રયાતોને લ મા ંરાખી નીચે ુજબ ું  આયોજન ગોઠવ ું  જ ર  
છે. થી કર ને તાક દની પ ર થિતમા ંચોકકસ અને સમયબ ધ કામગીર  કર  શકાય. 
વરસાદ માપક યં ની ળવણીઃ- 

 ચોમાસાની ઋ ુ દર યાન તા ુકામા પડલ વરસાદ ખરખર કટલો પડલ છે તે 
ણવાનો આધાર વરસાદ માપક યં  ઉપર રહ છે. ઘણી વખતે એ ું  જણાય છે ક 

વરસાદ માપક યં  બરાબર ન હોવાને કારણે વરસાદનો ખરખર દાજ ણી શકાતો 
નથી તેથી મામલતદાર ીએ તેમના તા ુકામાં આવલેા તમામ વરસાદ માપક યં ો 
બરોબર ચાલતા હોવાની ખરાઇ મે માસમાં બીન ુક કર  લેવી અને  કા ંઇ મરામત 
કરાવવા પા  હોય તો તે ગે નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી સ રતા માપક પેટા 
િવભાગ, નવસાર  હ તક કરાવી લે ુ ં  અને તે બદલનો ર પોટ મેળવવો. આ બાબતનો 
અહવાલ મોડામાં મોડો ૨૦મી મે ુધીમાં કલેકટર કચેર એ અ ુક મોકલી આપવો. ( 
અમલઃ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સ રતા માપક પેટા િવભાગ, નવસાર .) 
(ર) સંકટ સમયની થિતઃ- 
 હાઇ ફલડ લેવલથી પાણીની ભયજનક સપાટ  વધતી હોય યાર. 

 કલાકના ૬૫ મી.મી. ઉપર વરસાદની યાપકતા હોય. 
 ડમ અથવા તળાવને બાકોરા પડયા હોય તે િવનાશ કર  શક. 
 જયાર પાણીની સપાટ  કઢંગી ર તે  વધતી હોય સંકટકાલીન પ ર થિતને 

પહ ચી વળવા નમાલને નહાિન થતી રોકવાના યાસો ધરવા અને 
મેનેજમે ટ ાઇસીસ ૃપ માં કલેકટર ી, લા િવકાસ અિધકાર ી તથા 
પોલીસ અિધકાર ીની બેઠક મળ  વર ત િનણયો લેશે તે ુજબ લાયઝન 
અિધકાર ઓ તેમના િવ તારમાં બચાવ રાહતના પગલા લેવા ુચન આપશે. 

 લોકો ુ ં થળાંતર અને આ ય થાનની કાયવાહ ઃ- 
 આવી કટોકટ  સમયે મહ ુલ ખાતાએ અસર ત િવ તારના લોકોને સૌ થમ 
સલામત થળે ખસેડવાની કાયવાહ  ુદા ુ દા િવભાગના અિધકાર ઓને સ ંકલનમાં 
કરવાની રહ છે. 
  માટ જનતાની હરાફર  માટ મોટા માણમાં વાહનોની જ ર યાત ઉભી થાય છે. 

આવા સંગોએ મામલતદાર ી પહ ુ લુેટ ન મળે તે બાદ અને બી  
ુલેટ નના સમયગાળા દર યાન લા અને તા ુકા ક ાએ વાહનોની  યાદ  

કરવામાં આવેલી છે તે વાહનો તા કા લક  તે થળે પહ ચતા કરવા. 
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 આ કામગીર  મોટા માણમાં અને સા ુ હક ર તે અને ચોકકસ સમયમયાદામાં 
કરવાની રહતી હોય તેમાં જરા પણ કચાશ રહ ક ઢ લ થાય તો મોટ  નહાની 
થવાની શકયતા હોય આવા મોટા માણની કામગીર ને પહ ચી વળવા માટ  તે 
ર તે ઝોનલના ટો ક ટ જ સી લાનમાં નકક  કરવામાં આવેલ છે આવા ઝોનલ 
ટોમાં આવતા અસર તોને સલામત થળે ખસેડવા ુ ં  આયોજન કરવામાં આવે 

તો આ કામગીર  ચોકકસ સમયમાં શક તેમ હોય આ માટ ઝોનલ ટમાં વગ-૧ 
તથા વગ-૨ના અિધકાર ઓને િન ુકત કરવામાં આવેલ છે. તેમણે તેમના 
ફાળવેલા  તે ગામ સે ના આર.એફ.ઓ. તલાટ  કમ મં ી તલાટ , અને  તે 
ગામના ાથિમક શાળાના િશ કો સાથે મ.ભ.ય.ના સંચાલકો અને પ ં ડત દન 
દયાળ ાહક ભંડારના સંચાલકો સાથે રહ  કામગીર  કરવાની રહ છે. 

 મહ ુલ ખાતાના ુ ય ફરજોમાં આવી કટોકટ  દર યાન  તે લોકોને સલામત 
થળે ખસેડવામાં આવેલ છે તે લોકોના  ુળ આ ય થાનો છે તે આ ય થળો 

સલામત રહ અને યાં કોઇ અસામા જક ત વો પ ર થિતનો ગેરલાભ ન ઉઠાવે તે 
માટ આવા ગામોની િવગત પોલીસ હોમગાડ ને આપવી અને ઘટતો બંદોબ ત 
ગોઠવવો. 

  લોકોને સલામત થળે ખસેડવામાં આવેલ તે લોકોને સલામત થળે રહવા 
ુરતી યવ થા, જમવા માટ ભોજન, લાઇટ, પાણી તેમજ આરો ય િવષયક 

સેવાઓ ઉપલ ધ થઇ શક તે માટ દરક ક પ ઉપર ક પ મેનેજર તર ક નાયબ 
મામલતદાર ક ાના કમચાર ઓની િન ુ કત કરવા અને આ ય થાનની દર  
તે લોકોએ આ ય લીધેલ હોય તેની અ તન િવગતો ન ધવી અને   સેવાઓ 

ુર  પાડવામાં આવેલ હોય તેની િવગતો ર ટરમાં ન ધવાની રહશે. 
 લામાં આવેલ વૈ છક સં થાઓની યાદ  ક ટ જ સી લાનમાં આપવામાં આવી 

છે તો આવી સ ં થાઓ તરફથી રાહત મદદ આપવામાં આવે તો તેની પણ િવગતો 
ર ટરમાં ન ધવી. 

 ુદરતી આપિ  ક અ ય આપિ ઓની ુદ  ુદ  સ ં થાઓ / ય કતઓ તરફથી 
કોટ કસો પણ કરવામાં આવતા હોવાથી આવા કસોમાં સરકાર પ ે   કાયવાહ  
કરવામાં આવેલ છે તે કાયવાહ  નામદાર કોટ સમ  ર ુ  કર  શકાય તે માટ 
થમ તબકકામાં મળેલ સંદશોથી હર જનતાને કરલ ણ, લીધેલ પગલા,ં 
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આપેલ સહાય, કરવામાં આવેલ બચાવ કામગીર ને લગ ુ રકડ િનભાવ ું  અને 
જ ર જણાયે વીડ યો ાફ  પણ કરવી જ ર  છે.  

 આવી ૃદરતી ક અ ય કારની રાજય માંથી ક રાજય બહારની રાજય સરકાર ી 
તરફથી ક વૈ છક સં થાઓ તરફથી ુદા ુ દા કારની સહાય આપવામાં આવે 
છે. તો આવી સહાય લા મથક આપવામાં આવે યાર આવી સહાયની િવતરણ 
યવ થા ગોઠવવા માટ લા ુરવઠા અિધકાર  અને મામલતદાર ીના 
ુપરિવઝન હઠળ અલાયદ  ર તે રાખ ું. 

 તાક દની પ ર થિતમાં ગામની જનતાને તેમની વન જ ર યાતની ચીજવ ુઓ 
વી ક કરોસીન, માચીસ, શાકભા , લોટ, ચોખા, કઠોળ િવગેર મળ  રહ તે માટ 

વેપાર ઓની બેઠક બોલાવી ખાસ ુ કાનો ખોલાવી િવતરણ યવ થા ગોઠવવી અને 
યાજબી ભાવના ુ કાનદારોને અગાઉથી ુરતો જ થો આપી લોકોને અસર તોને 

િવતરણ કરાવ ુ.ં 
 લોકોને પીવા ું  પાણી મળ  રહ તે માટ ટ કર િવગેરની સેવા ઉપલ ધ કરાવવી 

તેમજ જ ર જણાયે જનરટર સેટ લગાવી પાણી ુરવઠો મેળવવો. 

 સહાય ૂ કવણીઃ-  
ુદરતી આપિ  વખતે લોકોને થયેલ ુકશાન ગે સરકારર ની થાયી 

ૂ ચનાઓ ુંસાર ા ય િવ તારની સહાય તા ુકા િવકાસ અિધકાર ીએ કુવવાની 
રહશે. અને શહર  િવ તારની જવાબદાર  મામલતદાર ીની રહશ ે

ૃ ત પ ુઓના િનકાલની યવ થાઃ- 
  ભાર વરસાદ ુર ક વાવાઝોડાના સમયે પ ુહાની થવાની પણ શકયતાની રહલી 
છે  પ ુઓ ૃ ૃ  પામેલા હોય તે ુ ં  સવ કરાવી કયા કારના કટલા પ ુઓની કોની 
માલીક ના ૃ ુ  પા યા છે અને તે ુ ં  થયેલ ુકશાન કટ ું થયેલ છે. તેની િવગત પણ 
તૈયાર કરાવવી. સાથોસાથ આવા ૃ ુ  પામેલા પ ુઓનો મદદનીશ પ ુપાલન 
િનયામક ીના સંકલનમાં રહ  તા કાલીક િનકાલ કરાવવો તેમજ સહાય ુકવવાના 
કામે કસ પેપસ તૈયાર કરાવવા. 
(ખ) મા હતી ખા ુ ઃ 

કોઇ પણ ુદરતી આપિ  ક માનવસ ત આપિ  ક અ ય ઇમરજ સી કારની 
આપિ ઓને પહ ચી વળવા માટ લા વહ વટ ત ં  વારા તૈયાર કરવામાં આવતા 
ક ટ જ સી લાનની સફળતાનો મહદ શે આધાર થાિનક લોકોના સહકાર પર રહલો 
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છે. વાવાઝોડા ક ભાર વરસાદની ચેતવણીના સમયે લાના વહ વટ તં  વારા 
લેવાયેલ િનણયો તેમજ ુચનાઓની ણ લોકોને મા હતી ખાતા મારફત કરવામાં 
આવે છે. આવી ચેતવણીઓ અ વયે દિનક વતમાન પ ો, મીડ યા, રડ યો ટશન, 
ુ રદશન ક  વારા લોકો ુધી પહ ચાડવા માટ સહાયક મા હતી િનયામક ી ડાંગ 

આહવા, કલેકટર ીની ુચના ુસાર કાયવાહ  કરવી અને છે લી પ ર થિતની 
િવગતોથી લોકોને વાકફ કરવા માટ અવારનવાર ેસ નોટ પે ુલેટ નો બહાર પાડ  
લોકોને મા હતગાર કરવા. સહાયક મા હતી િનયામક ી એ ુજરાત રાજયની વખતો 
વખતની ુચના ુસાર કાયવાહ  કરવી અને કલેકટર ીને અહવાલ આપવો. કં ોલ મ 
સાથે મા હતી િવભાગના એક કમચાર એ સતત સંપક રાખવો. રા ી દર યાન પણ 
મા હતી િસ ધ માટ એક કમચાર ને જવાબદાર  સ પવી. ( અમલઃ સહાયક મા હતી 
િનયામક ી, ડાંગ – આહવા.) 
(ગ) લા પંચાયતઃ- 

ુર, વાવાઝો ુ ં અને ભાર વરસાદની તાક દની પ ર થિતમાં મહ ુલ િવભાગની 
તેમજ લા પંચાયતે પણ અસર ત ા ય િવ તારના લોકોને ુકશાની ગેનો સવ 
કરાવવો તથા સહાય ુકવવા ગેની ુ ય કામગીર  કરવાની રહ છે. અને લાના 
તમામ િવ તારમાં તેઓ ીના કાય ે માં આવતા હોય તેમના િવ તારની સવની 
કામગીર  તા કા લક થાય અને કોઇ પણ અસર ત ુ ુ ંબ સવમાંથી બાકાત ન રહ  

ય તે માટ મહ ુલ િવભાગ તરફથી ઝોનલ ઓફ સર ીઓ િન ુકત કરવામાં આવેલા 
છે. તેમના સંકલનમાં રહ  સવની ુકડ ઓ બનાવી તા કાલીક સવ કરાવવાની અને 
સવ થયા બાદ સરકાર ીના વતમાન થાયી ુચનાઓ અ ુસાર ુદા ુદા કારની 
સહાય ુકવવી. આવી કામગીર  ચોકકસ કરવામાં આવે તેટલા જ માણમાં લોકોને 
સ ંતોષ મળ  શક તેમ હોય આ કામગીર  ઉપર દખરખ રાખવા માટ લા ક ાએથી 
પેટા તા ુકા ત ુ િત વગ-૧ના અિધકાર ઓની લાયઝન અિધકાર  તર ક િન ુકત 
કરવામાં આવેલ છે. તેમણે કામગીર  ઉપર દખરખ રાખી કામગીર  આયોજન બ ધ 
થાય તે જો ુ  સવ તથા સહાયની ુકવણીની કામગીર માં એક ુ તા જળવાઇ રહ તે 
માટ સવ તથા સહાય ુકવણીના ફોમનો સેટ બનાવી તા ુકા પંચાયતને અગાઉથી 
મોકલી આપવો થી કર ને આ કામગીર માં કોઇ પણ કારની િત રહવા પામે નહ . 

(અમલઃ લા િવકાસ અિધકાર ી,તા ુકા િવકાસ અિધકાર ી,આહવા,વઘઇ, ુબીર 
અન ેશહર  િવ તારમાં મામલતદાર ીએ સહાય ુકવવાની કામગીર  કરવાની રહશે.) 
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ુર વાવાઝો ુ  તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ સરકાર ી, ધારાસ ય ી, 
સંસદસ ય ી, લા તેમજ તા ુકા પંચાયતના પદાિધકાર ઓ તરફથી અવારનવાર 
ર ુઆતો મળતી રહ છે. આથી ર ૂઆતો માટ અલગ ુ િનટ રાખ ું  અને આવતી 
તમામ ફર યાદો ર ટરમાં અ ુક ન ધવી અને તેની દરરોજ સાં  ચકાસણી કરવી. 
આવી કામગીર   ને સ પવામાં આવે તેને લે ખતમાં આપવી. 

લા પંચાયત સવ અને સહાય ુકવવા ઉપરાંત તેમના હ તકના ુદા ુદા 
િવભાગો મારફત નીચે જણાવેલ િવગતે પણ અગ યની કામગીર  કરવાની રહ છે.  
કામગીર  ુ યવ થત થાય તે ુ ં  પણ આયોજન લા િવકાસ અિધકાર ીએ કરવા ું  
રહ છે.  
(૧)   ર તાઓઃ- 

ુર, વાવાઝો ુ તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં ર તાઓ ઉપર 
ઝાડો પડવાથી તેમજ ુલો નાળાઓ ર તાઓ ુટ  જવાથી તેના ઉપર વાહનો ક લોકો 
અવરજવર કર  શકતા નથી ના પ રણામે લોકો બચાવ રાહત િવગેર વી 
કામગીર માં મોટ  અડચણ ઉપ થત થાય  માટ આવા સમયે ર તાઓ મોટરબલ 
કરવા માટ કાયપાલક ઇજનેર ી માગ અને મકાન િવભાગ( પંચાયત અને ટટ) એ 
તાક દની અસરથી ુદ  ુ દ  ુકડ ઓ રચી જ ર  વાહનો, સાધનો તથા મ ુરો 
ઉપલ ધ કરાવી તા કા લક ર તાઓ ુ લા કરાવવા. આ માટ અગાઉથી જ ર  
આયોજન કર  જ ર  સાધનો ઉપલ ધ કરાવવા તેમજ ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર 
વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં પાણીના િનકાલ થાય તે માટ આગોત  
આયોજન કર ુ.ં તથા આ માટ જ ર  ૂ ચનાઓ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી તથા 
અિધક મદદનીશ ઇજનેર ીઓને અગાઉથી આપવી.મામલતદાર ી તથા તા ુકા 
િવકાસ અિધકાર ી સાથે સતત સંપકમાં સહવા તથા ટાફને પણ જ ર  ૂ ચના 
આપવી. (અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, ટટ/પંચાયત) 
(ર)   આરો ય િવભાગઃ 

ુર, વાવાઝોડા અને ભાર વરસાદના સમયે લોકોના આરો ય ઉપર મોટા ખતરો 
ઉભો થાય છે.  માટ લોકોને સમયસર આરો ય સેવાઓ ઉપલ ધ થઇ શક તે માટ 

લા આરો ય અિધકાર ીના અ ય પણા હઠળ ુદા ુદા પેટા તા ુકા તગત 
આરો ય વધક ુિવધાઓ ુર  પાડવા માટ જ ીર સાધન સામ ી, સામ ી, દવાઓ 
સાથે ુદા ુદા મેડ કલ ટ મોની રચના કર  અસર ત િવ તારમાં તા કા લક ુલાકાત 
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ગોઠવે. આ માટ જ ર  મેડ કલ ટાફ, સાધનો, વાહનો વગેરનો જ થો અગાઉથી 
ઉપલ ધ કરવામાં કોઇ અડચણ ન થાય તે માટ ુરતા માણમાં જનરટર સેટ 
જ ર યાત ુજબ વસાવા માટ પણ અગાઉથી આયોજન કર  રાખવા. ા ય િવ તારમાં 
આવેલ ખાનગી ડોકટરો, હો પટલોની જ ર પડ ઉપયોગ કર  શકાય તે માટ તેની 
સં ૂ ણ િવગતો સાથે અ તન રાખી યાદ  તૈયાર રાખવી, સરકાર  તથા ખાનગી 
હો પટલોમાં ડોકટરો, નસ , ક પાઉ ડરો હાજર રહ.તથા કટલા કારના કયા 
િવ તારમાં કઇ કારની સારવાર ઉપલ ધ થઇ શક તેમ છે તેની અ તન મા હતી 
સાથે રાખવી. 

(અમલઃ લા આરો ય અિધકાર ી, સીવીલ સ ન ી, તમામ ાથિમક ક ના 
મેડ કલ ઓફ સર ીઓ) 
(૩)   િસચાઇઃ- 

ા ય િવ તારમાં આવેલી ુદા ુદા િસચાઇ યોજના, ડમો, તળાવો, લા 
પંચાયતના કાયપાલક ઇજનેર ી હ કત આવેલ છે. આવા ડમો, ચેકડમો, તળાવો, 
ચોમાસાના સમયે સૌ થમ સલામત છે ક કમ તેની ચકાસણી કર  કરાવી લેવી. 
(૪)   પીવાનાપાણીની યવ થા (પાણી ુરવઠા):- 

ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારના લોકને પીવા ું  

પાણી સમયસર અને ુરતા માણમાં મળ  રહ તે માટ જ ર આયોજન કર ું, તેમજ 

જયા જ ર હોય યાં પીવા ુ ં  પાણી ઉપયોગમાં લેતા પહલા તે ુ ં  કલોર નેશન કરાવ ું  

અને પાવર સ લાય ન હોવાના કારણે પાણી િવતરણમાં અડચણ ન થાય તે માટ જ ર 

જણાયે ુરતા માણમાં જનરટરસેટ ઉપલ ધ રાખવા અગાઉથી આયોજન ગોઠવ ું. 

લા આરો ય અિધકાર ીએ તમામ ા ય િવ તારમાં આ કામે જ ર  ુચના 

આપવી. પાણી ુરવઠા િવભાગે પણ પણ આ ુજબ અમલ કરવો. તથા અગાઉથી આ 

કામે પાણીની પાઇપ લાઇન પણ ચકાસી લેવી. તેમજ મરામત કરવા માટ ટ મ તૈયાર 

રાખવી. અને લોકોને પીવા ુ ં  પાણી મળ  રહ તે માટ વૈક પક યવ થા ટકર યવ થા 

વગેર રાખવી. 

(અમલઃ લા આરો ય અિધકાર ી, કાયપાલક ઇજનેર ી પાણી ુરવઠા 

ગ. ય.બોડ, તા ુકા િવકાસ અિધકાર ીઓ, મામલતદાર ીઓ) 
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(પ)  પ ુપાલનઃ- 
ુર વાવાઝો ુ  તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં પ ુઓના  

ૃ ુ  થાય છે તેવા પ ુઓનો તા કાલીક િનકાલ કરવા માટ મદદનીશ પ ુપાલન 

િનયામક ીએ જ ર  ુકડ ઓની રચના કર  તેઓને સૌ થમ પ ુઓના િનકાલ માટ 

તાલીમ આપવી થી કર ને આવા સમયે પ ુઓનો િનકાલ ઝડપથી થઇ શક અને 

કામગીર માં કોઇ િવલંબ થાય નહ  અને આવા પ ુઓનો િનકાલ તેમજ ુકશાની 

ગેની સવ કર  તે ગેનો અહવાલ પણ મોકલવો. પ ુ િનકાલ માટ ા ય ક ાએ 

લોકોને તાલીમ આપવી.    

(૬)   ખેતીવાડ ઃ- 
ુર વાવાઝો  ુ તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં ખેતીવાડ ના 

પાકને મોટ  અસર થાય છે. તેથી તેમની સવ કરવા તેમજ સહાય ુકવવા બાબતે 

લા ખેતીવાડ  અિધકાર એ જ ર  ટ મો બનાવી સવ તથા સહાય ુકવવા ગેની 

કામગીર  કરવી તેમજ ઉભા પાકને ભાર વરસાદના કારણે ક રોગચાળો ન થાય તે માટ 

જ ર  જ ં ુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવા ખે ુતોને સમ ુત કરવા તેમજ બયારણ 

નાશ પામવાના સંગ ઉપ થત થાય તો ખે ુતોને ફર થી વાવેતર કરવા માટ 

બીયારણનો જ થો ુરતા માણમાં ઉપલ ધ થાય તે માટ જ ર  આયોજન ગોઠવ ું. 

સાથોસાથ આ કામગીર માં બાગાયત િનયામક ીએ પણ મદદ પ થ ુ.ં (અમલઃ લા 

ખેતીવાડ  અિધકાર / મદદનીશ બાગાયત િનયામક ી) 

(૭)   ાથિમક િશ ણઃ- 

ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ િવ તારમાં સામા ય ર તે ગામે 

આવેલી શાળાઓનો ઉપયોગ લોકોના આ ય થાન માટ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

આવી શાળાઓ ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે માટ જ ર  ુચનાઓ  તે શાળાના 

આચાય ીને લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ીએ અપાવવી. તેમજ ુર વાવાઝોડા 

તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ બી  તબકકા ુ ં  લુેટ ન આપવામાં આવે યાર 
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શાળાના બાળકોને તેમજ ઘર સમયસર પહ ચી શક તે માટ તઓને શાળામાંથી ર  

આપવી. ા ય ક ાએ રાહત ક પો બચાવ કામગીર  તથા અ ય આ ુષાંગીક 

સેવાઓમાં ુ ય િશ કો પણ મદદ પ થાય તે માટ જ ર  ુચનાઓ આપવી. 

(અમલઃ લા િશ ણાિધકાર ી, લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી) 

(ઘ)   પોલીસ તેમજ હોમગાડઝ િવભાગઃ- 

કલેકટર ીની ુચના ુજબ અિધકાર ઓના વાહનો તેમજ તેમની કચેર મા ં 

વાયરલેસ સેટ ફ ટ કરાવી સતત ચા ુ રાખવા તેમજ સંદશાઓની આપ લે કરવી 

આવા તાક દના પ ર થિતમાં રાજય સરકાર ક કલેકટર ી ક અ ય ખાતાઓ બીનતાર  

સંદશાઓની કટગર  આપી તા કાલીક પસાર કરવા અને તા કાલીક  તે કચેર ને 

પહ ચતા કરવા અને આ બાબતે જ ર  ૂચનાઓ વાયરલેસ આપરટરો તથા પોલીસ 

ટશનના ઇ ચા ને આપવા યવ થા ગોઠવવી. 

લાના કોઇ ગામે ટલીફોન, વાયરલેસ ક અ ય સાધનો વારા સંપક થઇ શક 

તેમ ન હોય તો આવી ચેતવણી  તે ગામને પોલીસ કો ટબલ અથવા ખાસ 

સંદશાવાહકની યવ થાથી  તે ગામે ચેતવણી સંદશા પહ ચાડવા મદદ પ થ ુ.ં  

આવી તાક દની પ ર થિતમાં મોટા ભાગે વીજળ  વાહ બંધ હોય છે અને લોકો 

તેમની િમ કતો તચેમજ ઘરો છોડ  સલામત થળો થળાંતર કરવામાં આવેલ હોય છે. 

તેથી આવા થળોએ અસામા જક ત વો કોઇપણ તનો ગેરલાભ ન ઉઠાવે તે માટ 

ુરતો બ ંદોબ ત ગોઠવવો. 

 થળોએ લોકોને આ ય આપેલ હોય તેવા થળોએ જ ર  પોલીસ બંદોબ ત 

ગોઠવવો. 

લોકોને થળાંતર કરવામાં મામલતદાર ીના સંકલનમાં રહ  જ ર  મદદ કરવી. 

ુર, પાણી િવગેર કોઇ આપિ ઓ લોકો ફસાય ગયા હોય ક ઇસમ તણાઇ ગયા 

હોય તેવા લોકોને બચાવવા માટ જ ર  મદદ કરવી. આવી તાક દની પ ર થિતમાં 
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કાયદો અને યવ થાની પ ર થિત જળવાઇ રહ તે માટ જ ર  પોલીસ બંદોબ ત 

ગોઠવવો. 

ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ માનવ ૃ ુના ક સાઓમાં માનવ 

લાશો તેમજ પ ુઓના ૃ ુના ક સામાં તેમના િનકાલની કામગીર  લાગતા વળગતા 

ખાતાઓ તરફથી ઝડપથી થાય તે માટ જ ર  સાથ અને સહકાર આપવો. ( અમલઃ 

લા પોલીસ અિધકાર , લા હોમગાડ કમા ડ ટ ી) 

(ચ)   વન િવભાગની કામગીર ઃ 

કલેકટર ીની ૂચના ુજબના અિધકાર ઓના વાહનો તેમજ તેમની કચેર માં 

વાયરલેસ જયા ઉપલ ધ છે. યાં સંદશાઓની આપ લે કરવી. 

લાના  ગામોએ ટલીફોન વાયરલેસ ક અ ય સાધનો વારા સ ંપક થઇ શક 

તેમ હોય યાં ચેતવણીની ણ કરવી. બચાવ રાહતની કામગીર માં સાથ અને સહકાર 

આપવો. 

(અમલઃ નાયબ વન સંર ક ી, ર જ ફોર ટ ઓફ સર ીઓ.) 

(છ)   બાંધકામ િવભાગની કામગીર ઃ 

થમ તબકકાની ચેતવણી વ ચેના સમયગાળા દર યાન કાયપાલક 

ઇજનેર ીઓએ તેમના હ તકના આવતા ર તાઓ સલામત છે ક કમ અને તેને કોઇ 

ુકશાન થયેલ છે ક કમ તેની ચકાસણી કરવા માટની ટ મો તૈયાર રાખવી અને જ ર 

જણાયે તા કાલીક ટ મોને જ ર  સાધનો તેમજ વાહનોસાથે ઉપલ ધ રાખવી. 

ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ ર તાઓ ઉપર ઝાડો પડ  ગયા 

હોય તો તે તા કાલીક ુ ર કરાવવા ર તાઓ મોટરબલ કરાવવા. આ કામગીર  ુ ધના 

ધોરણે કરવી. આ કામગીર માં વન િવભાગની પણ મદદ લેવી અને તેમના ટાફ તથા 

જ ર  સાધન સામ ી ઉપયોગમાં લેવા. 

સરકાર  િમ કતોને  કા ંઇ ુ કશાન થયેલ હોય તો તે ુ ં  ર પેર ગ કરવા માટ જ ર  
યવ થા ગોઠવવી. 
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સરકાર  િમ કતોને થયેલ ુકશાન ગેની ણ તા કાલીક કલેકટર કચેર એ 
કરવી. 

(અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ીઓ, નાયબ વન સંર ક ીઓ) 
(જ)   ુજરાત િવ ુત બોડની કામગીર ઃ 

ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ ુતકાળમાં થયેલ અ ુભવો પરથી 

વ ુમાં વ ુ ુકશાની ુજરાત િવ ુત બોડને થાય છે. અને રાબેતા ુજબ વીજળ  

વાહ ચા ુ કરવામાં લાંબો સમય લાગે છે. તેના કારણે અનેક ો ઉપ થત થાય છે 

થી કર ને ુતકાળના અ ુભવો લ માં રાખી આવી પ ર થિત ન ઉ વે તે માટ 

તા કા લક િવ ુત ુરવઠો ચા ુ કર  શકાય તે માટ અગાઉથી આયોજન ુજરાત િવ ુત 

બોડના કાયપાલક ઇજનેર ી, નવસાર એ કર  રાખ ુ.ં આ માટ જ ર  વાયરલેસ, 

ા સફોમર, થાંભલા અ ય જ ર  સાધન સામ ીનો જ થો અગાઉથી જ મેળવી રાખવો. 

ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ જ ર જણાય તો  તે વખતની 

પ ર થિતને લ માં રાખી નહાની િનવાર  શકાય તે હ ુથી તા કા લક િવ ુત વાહ 

બંધ કરવો. આ બાબતે કલેકટર ીના સતત સંપકમાં રહ ુ ં. 

(અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, ુજરાત િવ ુત બોડ, નવસાર , નાયબ કાયપાલક 

ઇજનેર ી, ુજરાત િવ ુત બોડ, આહવા-વઘઇ) 

 
(ઝ)   વાહન યવહાર િવભાગની કામગીર ઃ 

 
(૧)  આર.ટ .ઓ.:  (ફોન ન.ં  ૦૨૬૩૧ – ૨૪૬૨૦૧) 
ુર વાવાઝોડા તેમજ વરસાદના સંગોએ લોકોને થળાંતર કરવા રાહત ુકડ ઓ 

પહ ચાડવા જ ર  માલસામાન પહ ચતા કરવા માટ જ ર  વાહનો સંપાદન કરવા માટ 

કલેકટર ીની ુચના ુસાર જ ર  કાયવાહ  કરવી. 

(અમલઃ ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર ી, વલસાડ, આરટ ઓ ચેકપો ટ-

વઘઇ) 
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(ર)  એસ.ટ . સેવા 
આવી તાક દની પ ર થિતમાં બચાવ થળાંતર રાહત કામાગીર ના સંગોએ 

જ ર યાત ુજબની એસ.ટ . બસો મહ ુલ િવભાગને ુર  પાડવી મામલતદાર ી, 

તા ુકા િવકાસ અિધકાર ીને જ ર યાત ુજબ તા ુકા ક ાએ ડપો મેનેજર ીએ 

એસ.ટ .બસો ુર  પાડવા ુચના આપવી. 

બી  તબકકામાં ચેતવણી ુ ં  ુલેટ ન પસાર થાય ક ુરત જ કલેકટર ી તેમજ 

મામલતદાર ીના સતત સંપકમાં રહ  લોકોની હર સલામતીને યાનમાં રાખી 

એસ.ટ . બસ સેવા બંધ કરાવવા. અને  બસો રોડ ઉપર હોય તેવી બસનો ઉતા ઓને 

સલામત થળે ખસેડવા તથા આ બાબતનો અહવાલ કલેકટર ીને તા કા લક 

પહ ચાડવો. તેમજ અગ યના સંદશાઓ ા ય ક ાએ પહ ચાડવા માટ ક મેળવવા માટ 

એસ.ટ . બસના ાયવર ક ડકટર ભાઇઓની સેવા મેળવવાની રહશ.ે 

વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ પ ર થિત કા ુ હઠળ આવી ય ક 

ુરત જ દરક ટના ર તાઓ મોટરબલ હોવાની ખાતર  તા કાલીક એસ.ટ . યવહાર 

ચા ુ કરવા અને તેનો દિનક અહવાલ કલેકટર ીને ર ુ  કરવો. 

એસ.ટ . ડપોએ રહલા ુસાફરોને પણ સલામત થળોએ ખસેડવા માટની યવ થા 

કરવી તથા વાહન યવહાર બંધ થયે ુસાફરોને અગવડતા ન પડ તે માટ એસ.ટ . 

ક ટ ન સેવા ર૪ કલાક ચા ુ રાખવા ક ટ ન વહ વટકતાને જ ર  ૂ ચના આપવી. 

(અમલઃ િવભાગીય િનયામક ી, એસ.ટ . ડપો મેનેજર ી, એસ.ટ .) 

(ટ)  ર વે સેવાની કામગીર ઃ 
લામાં ુ ંગરડા અને વઘઇ ખાતે ર વે ટશન હોય વાવાઝોડાની ચેતવણી મ યા 

બાદ ર વે યવહાર  તે વખતની પ ર થિતને યાનમાં લઇ જ ર જણાયે થ ગત 

કરવો અને ુસાફર  ને સલામત થળે ખસેડવા અને ર વે ટશનમાં રહલા ુસાફરોને 

સલામત થળે ખસેડવાની યવ થા કરવી. અને પ ર થિત રાબેતા ુજબની હોય તો 

જ રલ યવહાર ચા ુ રાખવો. 
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(અમલઃ ર વે ટશન મા તર ી, લા પોલીસ અિધકાર ી/ પોલીસ સબ 

ઇ પેકટર ી, વઘઇ, ટશન ઇનચા ી, વઘઇ, આર.ટ .ઓ., કચેર , વઘઇ) 

(ઠ)   ઉ ોગ િવભાગની કામગીર ઃ 
ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ કામ કરતા મ ુરો સલામત રહ તે 

માટ યવ થા કરવી. લામાં સરકાર  સો િમલ, આ ુવૈ દક ફામસી આવેલી છે. અ ય 

કોઇ આફતના સંગોએ ુરતી સાવચેતીના પગલાં લેવા. 

(અમલઃ વન િવભાગ તથા સંચાલક ી ડાંગ લા આ ુવે દક ફામસી સહકાર  

મંડળ  લ.) 

(ડ)   અ  અને નાગ રક ૂ રવઠા િવભાગની કામગીર ઃ 
ુર વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ તેમની વન જ ર યાતની 

ચીજવ ુઓ સમયસર અને યાજબી ભાવે મળ  રહ તે માટ લા ુરવઠા અિધકાર  

અને લા ુરવઠા મામલતદાર ીએ જ ર  કાયવાહ  કરવી. 

યાજબી ભાવના ુ કાનદારોને બે માસનો જ થો અગાઉથી આપવો અને તે ુ ં  

િવતરણ આવી કટોકટ ના સમયે િનયમો ુસાર થાય તે ુ િનિ ત કર ુ ં  આગોતર જ થો 

મેળવી લેવી ુરવઠા િવભાગ સાથે પરામશ કરવો. 

ુ દા ુદા વેપાર  એસોશીએશન બેઠક બોલાવી વન જ ર યાતની ચીજવ ુઓ 

નો જ થો ુરતા માણમાં ઉપલ ધ રહ તેવી ુચનાઓ આપી કટોકટ ના સમયે 

િવતરણ થાય તે િુનિ ત કર ુ.ં 

આવી કટોકટ ના સમયે કરોસીન, પે ોલ, ડ ઝલ ફાનસ, ગેસ સીલી ડરો, 

દ વાબ ી, મીણબ ી, માચીસ, ઘંઉનો લોટ, શાકભા  રસોઇના સાધનો િવગેર 

ઉપલ ધ રહ અને લોકોને યાજબી ભાવે મળ  રહ તે માટ જ ર  આયોજન યવ થા 

ગોઠવ ુ.ં 

અ  અને નાગ રક ુરવઠા િનગમના ગોડાઉનમાં ુરતા માણમાં અનાજનો 

જ થો ઉપલ ધ રાખવો. 
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વન જ રયાતની ચીજવ ુઓના કાળા બ ર ન થાય તે માટ જ ર  તપાસણી 

તં  ગોઠવ ું. 

લા ુરવઠા મામલતદાર ીને આ ગેની જવાબદાર  સ પવી. 

(અમલઃ લા ુરવઠા અિધકાર ી, લા ુરવઠા મામલતદાર ી) 

(ઢ)  સંદશા યવહારની કામગીર ઃ 
ુર, વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના સંગોએ સંદશા યવહારને મોટ  અસર 

થાય છે. અને તાક દની પ ર થિતમાં સ ંદશા યવહાર ખોરવાઇ જવાને કારણે 

અિધકાર ઓ સાથે સંપક થઇ શકતો નથી ના કારણે ઉ વતી પ ર થિતથી મા હતગાર 

થઇ શકા ુ ં  નથી. અને ના પ રણામે લોકોને સમયસર બચાવ કરવા સલામત થળે 

ખસેડવા વન જ ર યાતની ચીજવ ુઓ ુર  પડવા િવગેર યવ થા લા તં ને 

મોટ  ુ કલી પડ છે. અને લા ું  ત ં  િનસહાય થિતમાં ુકાઇ ય છે. અને 

પ રણામે લાના ખરખર પ ર થિતનો અહવાલ રાજય સરકારને પહ ચાડવા માટ 

ુ કલીઓ િનવારવા માટ જનરલ મેનેજર ી ટલીકોમ એસ.ડ .ઓ.ટ . ીએ નીચે 

ુજબની કાયવાહ  તા કાલીક કરવી. 

લા ક ાએ કલેકટર ી, લા િવકાસ અિધકાર ી, લા પોલીસ 

અિધકાર ી, લા આરો ય અિધકાર ી, િસિવલ હો પટલ, િસિવલ સ ન ી તેમજ 

સરકાર  િવભાગના અમલીકરણ અિધકાર ઓના ટલીફોન તા કાલીક ચા ુ કરાવવા. આ 

બાબતે ટકનીકલ ર તે  કોઇ સાધન સામ ીની જ ર યાત રહતી હોય તે અગાઉથી 

મેળવી રાખવા માટ આયોજન કર ુ.ં  

તા ુકા, લા ક ાએ મામલતદાર ી તા ુકા િવકાસ અિધકાર ી તેમજ પોલીસ 

ટશનનો તેમજ દવાખાનાના ટલીફોન તા કાલીક ચા ુ કરાવવા. 

કં ોલ મના ટલીફોન કાયમ ચા ુ હાલતમાં રહ તે માટ સતત ચેક ગ મોનીટર ગ 

રાખ ુ.ં જનરલ મેનેજર ી ટલીકોમ / એસ.ડ .ઓ.ટ . ી એ આવી તાક દની 
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પ ર થિતમાં  ટલીફોનની સેવાની જ ર યાત ઉપ થત થાય તેવા ટલીફોન ચા ુ 

કરાવવા માટ ખાસ ુકડ  રચી ટલીફોન સેવા ચા ુ કરાવવી. 

આવી તાક દની પ ર થિતમાં ટલીફોન સેવામાં કોઇ ુ કલી ઉભી થાય તો તે ૂર 

કરવા માટ એક ુકડ  લા કલેકટર ીના હવાલે ુકવી. 

ટલીફોન સેવા રાબેતા ુજબ ચા ુ થાય તે માટ જ ર  આયોજન કર ું. 

(અમલઃ જનરલ મેનેજર ી, ભારત સંચાર િનગમ, લ., નવસાર  / 

એસ.ડ .ઓ.ટ . ી, આહવા.) 

 ટલીફોન સેવાઃ- 
 લા ખાતે અને આહવા ુ ય મથક મોઇ ોવેવ ટશન ક  આવેલ છે. થી 

રાજયક ાના ક ોલ મ ખાતેનો સ ંપક ુટ  ય અ ય લાના ક ોલ મ ખાતેનો 

સંપક ુટ  ય અ ય લાના ક ોલ મ ખાતેનો સ ંપક ુટ  ય તેવા સંગે 

તેમની તકનીક  સહાય મેળવી લા મથક સા ુતારા અને વઘઇ મથક અને લાના 

અ ય ક બા િવ તારો સરકાર  કચેર ઓ પોલીસ ટશનો રડ યો મથક ટ .વી. ર લે 

ટશન વગેર તમામના ટલીફોન રણકતા રહ તે માટ આયોજન કરાયેલ છે. 

 આહવા ુકામે ટલીફોન નંબરઃ ૨૨૧૦૧૦ ઉપર સતત ચા ુ રહ તે ર તે 

ક ોલ મ ું  આયોજન ગોઠવી આગોત ં આયોજન હાથ ધરવામાંઆવેલ છે.  

( અમલવાર ઃ એસ.ડ .ઓ.ટ . નવસાર  અને ડ .ઓ.ટ . વલસાડ) 
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 ચેતવણી ગેની યવ થાઃ-  
(કલેકટર કચેર  ક ોલ મ ફો.ન.ં ૨૨૦૩૪૭, ફકસ ન.ં ૨૨૦૩૪૭) 
 લામાં વન િવભાગ હ તકના વાયરલેસ સેટ ચાર દશાઓમાં અને ચાર 

ુણાઓમાં તેમજ ત રયાળ ગામોમાં છે. આ વાયરલેસ સેટનો ઉપયોગ કર  વન 

િવભાગના પરામશમાં રહ  લોકોને અગમચેતી આપવા ુ ં  નકક  કરવામાં આવેલ છે.  

 આ ઉપરાંત એસ.ટ .બસના ાયવર કંડકટર ભાઇઓ વારા પણ આવા અગ યના 

સંદશા આપવા સબબ ડપો મેનેજર ી એસ.ટ ., આહવાને પણ જ ર  ુચના આપવામાં 

આવેલ છે.  

 લા મથક આવેલ પોલીસવડા મથક હોઇ કવ સી વાયરલેસ વારા 

તકદાર ના તમામ પગલા લેવા જ ર  સંદશાઓ થાનીક ા ય ક ા ુધીના 

કમચાર ઓ ુધી પહ ચાડવાની યવ થા ગોઠવવામાં આવેલ છે. 

 વાયરલેસ સેટના ઉપલ ધ વાળા ગામોની યાદ  આ લગત સામેલ છે. 

(અમલવાર ઃ વન િવભાગ, પોલીસ િવભાગ) 

વન િવભાગના હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( ફોર ટ ક ોલ મ ફોન ન.ં: ૨૨૦૩૦૫) 

1 આહવા (ફોર ટ ર ટહાઉસ) 18 સાવરખડ  (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
2 પ પર  (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 19 મનપાડા (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
3 ચીચીનાગાંવઠા (રજ ઓફ સ) 20 ચીકાર (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
4 વઘઇ (રજ ઓફ સ) 21 ઝાવડા (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
5 કલાદ (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 22 લવચાલી (રજ ઓફ સ) 
6 રંભાસ (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 23 મહાલ (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
7 સાકરપાતળ (રજ ઓફ સ) 24 ુબીર (રજ ઓફ સ) 
8 ચીખલી (રજ ઓફ સ) 25 ચ ચલી (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
9 શામગહાન (રજ ઓફ સ) 26 ગાઢવી (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
10 માનમોડ  (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 27 પીપલાઇદવી (રજ ઓફ સ) 
11 બરડ પાડા (રજ ઓફ સ) 28 િશગાણા (રજ ઓફ સ) 
12 સા ુતારા (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 29 કાકશાળા (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
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13 ુશમાળ (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 30 ગલ ુ ંડ (રજ ઓફ સ) 
14 કાલીબેલ (રજ ઓફ સ) 31 પીપલદહાડ (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 
15 ભસકા ી (રજ ઓફ સ) 32 કલમિવ હર (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 

16 ુ દા (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 33 નવતાડ 
(નવસાર  લો) (રજ ઓફ સ) 

17 સરવર (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 34 કાળા બા 
(નવસાર  લો) (રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ) 

 

પોલીસ િવભાગના હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( પોલીસ ક ોલ મ ફો.ન.ં: ૨૨૦૩૨૨)  
૧. આહવા (પોલીસ ટશન)   ૫. ુબીર (આઉટ પો ટ) 
૨. વઘઇ (આઉટ પો ટ)   ૬. સા ુતારા (આઉટ પો ટ) 
૩. કાલીબેલ (આઉટ પો ટ)   ૭. મહાલ (આઉટ પો ટ) 
૪. ચ ચલી (આઉટ પો ટ)     
 

.ઇ.બી. હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( .ઇ.બી. ક ોલ મ ફોન નંબર) 
૧. આહવા ફોન ન.ં ૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૭૯, ૨૨૦૩૫૪  મો.ન.ં ૮૯૮૦૮૦૩૯૪૨ 
૨. વઘઇ  ફોન ન.ં ૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૨૨,   મો.ન.ં ૯૪૨૮૧૨૮૨૧૩ 
          ૯૮૭૯૨૦૧૦૬૨ 
૩.  સા ુતારા ફોન ન.ં ડ ુટ  ઇજનેર    મો.ન.ં ૮૨૩૮૦૪૮૭૫૬ 
        ુની. ઇજનેર    મો.ન.ં ૯૯૦૯૯૩૮૮૦૧ 

 અ નશામક યં (બંબાઓ) અને સાયરનની યવ થાઃ- 
 ડાંગ લામાં લા મથક ક અ ય  ુ.બરો નગર પંચાયત ક નગરપાલીકા 

આવેલ નથી. લા મથક હોવા છતાં ામ પંચાયત જ થાિનક વરાજની સં થા છે. 

લામાં ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ ારા મીની ફાયર ટ કર તથા સા ુતારા નોટ ફાઇડ 

એર યા ખાતે મીની ફાયર ટ કર છે. મોટ  હોનારત માટ ન કના લાઓના 

થળોએથી નગરપાલીકાના બ ંબાઓ મેળવવા યાસો હાથ ધરાશે ઓના સંપક 

નબંરો નીચે ુજબ છે.  

 ચીફ ઓફ સર ી નવસાર ઃ(૦૨૬૩૭)  ૨૫૯૦૦૧ ફાયર ઓફ સર ી ઘન યામભાઇ 

મો.ન.ં ૯૪૨૭૫૧૫૧૦૧ 
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બીલીમોરા : (૦૨૬૩૪)  ૨૫૮૬૩૭, ૨૮૩૧૦૦ 

નવસાર  િવજલ ુર નગરપાલીકા : (૦૨૬૩૭)  ૨૮૩૧૦૦ 

વલસાડ  : (૦૨૬૩૨)  ૨૪૪૨૨૨ 

બારડોલી :   (૦૨૬૨૨)  ૨૨૩૦૮૫ 

ુરત ફાયર ીગેડ : (૦૨૬૧) ૨૪૧૪૧૩૯, ૨૪૦૦૧૭૩(ઘાંચીશેર ),  

  ૨૦૩૦૬૮૬(મ ુરાગેટ) 

યારા  :  (૦૨૬૨૬) ૨૧૩૨૨ 

વાંસદા :      (૦૨૬૩૦) ૨૨૨૨૧૪ 

 જ ર યાતના સંગે અ નશામક ય ં /સાયરનની મેળવવાની યવ થા કાયપાલક 

ઇજનેર ી માગ અને મકાન િવભાગએ કરવાની રહશ.ે ( અમલવાર ઃ કાયપાલક 

ઇજનેર ી માગ અને મકાન િવભાગ) 
 

 આ ય થાનો અને રાહત ક ોઃ 
 વાવાઝોડાના કારણે આપિ ત િવ તારના લોકોને ખસેડવા પડ તેવા વખતે 

સલામત અને ન કના થળોએ આ લામાં તા ુકા મથક ા ય મથકોએ આવેલ 

સરકાર  આ મશાળાઓમાં અસર તોને આ ય આપી શકાય તેમ છે. આ 

આ મશાળાઓ ક છા ાલયોમાં સરકાર  રાહ ક અ ય સેવાભાવી સં થાઓ મારફત 

રાહત ક ો ઉભા કરવામાં આવશે અને આપિ તોને ભોજન પાણી આરો ય 

સવેાઓની ઉપલ ધ કર  આપવા કટ બ ધતા ધરાવવામાં આવે છે. 

 રાહત ક ો ઉપર િવિવધ ુ િવધાઓ ઉપલ ધ કરવા મા યાહન ભોજન યોજનાના 

સંગઠકો ક  સંચાલકો સરકાર  કમચાર ઓ અિધકાર ઓ લા પંચાયત વન 

િવભાગના ટાફની સેવાઓ મેળવી લેવામાં આવશ.ે એન.સી.સી., એન.એસ.એસ.ના 

બાળકોની સેવાઓ મેળવી લેવામાં આવશ.ે રાહત ુકડ ઓની રચના કર  રાહત ક ો 

ઉપર રાહતની કામગીર  કરાવવામાં આવશ.ે આ લામાં આવેલ શાળાઓ છા ાલયો 
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િનવાસી શાળાની સેવાભાવ વૈ છક સં થાઓ શાળાઓના યાદ  આ લગત સામેલ 

રાખી છે. 

 આ િવ તારમાં સામા ય ર તે મકાનો ધાબા વગરના છે. અન ે નળ યા ક પતરાના 

શેડવાળા હોવાથી ભાર વરસાદ ુરથી ક વાવાઝોડાથી ઉડ  જવાના ુટ  પડવાના 

સંગોએ તા કાલીક ર તે ગોઠવી શકાય તે સા ં હાથ વગા ટોક ઉપર રાખવા પંચાયત 

િવભાગ અને રાજય સરકાર હ તકના કાયપાલક ઇજનેર ીઓએ યવ થા ગોઠવવાની 

રહશે. 

 સરકાર /બીન સરકાર /નોન ા ટડ ઉ ચતર મા યિમક / 

મા યિમક શાળાઃ- 
 

તા ુકો : આહવા 

અ.ન.ં શાળા ુ ં નામ સરના ુ ં મા યમ આચાય ુ ંનામ ફોન નંબર 

૧ સરકાર  મા. અને ઉ.મા. શાળા, 
આહવા(િવ. /સા. )  

સરકાર  ીમતી ક .એ. પરમાર  ૨૨૦૨૬૦ 
૭૩૫૯૦૬૧૦૧૦ 

૨ સરકાર  મા. અને ઉ.મા. શાળા, 
બોરખલ (સા. )  

સરકાર  ી આર. એ. ટંડલ, 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૯૩૬૮૮૫૫ 

૩ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
ધવલીદોડ  

સરકાર  ી એચ. ડ . પટલ 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૬૧૪૭૧૫૪ 

૪ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
ગાઢવી  

સરકાર  ીમતી એસ. ટ . ભોયે 
(ઇ.ચા.)   

૯૪૨૭૭૯૨૦૫૪  
૯૯૨૫૧૧૮૯૩૯  

૫ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
લહાનચયા  

સરકાર  ી આર. એ. ટંડલ,  ૯૪૨૯૩૬૮૮૫૫ 

૬ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
મહાલપાડા  

સરકાર  ી બી. ડ . પટલ, 
(ઇ.ચા.)  

૯૯૦૪૯૧૧૧૯૩  

૭  સરકાર  ઉ ચતર મા યિમક 
શાળા, ચ ્ ંલી(સા. )  
 

સરકાર   ુ. મિનષા આર. વસાવા. 
(ઇ.ચા.)  

૭૫૬૭૭૭૬૬૬૪ 
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આહવા તા ુકનામાં આવેલ બન સરકાર  ાં ટડ શાળાઓ. 

૧ વ લભ િવ ાલય ઉ. .ુ, આહવા  ા ટડ ી આર. એન. ચૌધર   ૦૨૬૩૧-૨૨૦૧૮૦ 
૯૪૨૭૮૬૮૪૮૬ 

૨ દપ દશન મા. અને ઉ.મા. 
શાળા,આહવા (િવ. /સા. ) 

ા ટડ િસ ટર લીલી . પરરા  ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૫૨ 
૯૪૦૮૦૨૧૩૧૪  

૩ ઉ. .ુ િવ ાલય, ચચપાડા  ા ટડ ીમતી આર. એમ. પટલ  ૨૯૩૬૦૦  
૯૯૦૯૧૬૨૩૦૨  

૪ મા યિમક શાળા, લ ગા  ા ટડ ી એફ. એસ. પટલ 
(ઇ.ચા.)  

૨૯૦૧૦૦  
૯૪૨૮૧૬૧૦૧૧ 

૫ સંતોકબા ધોળક યા િવ.મ.ં 
માલેગાંવ, (ઉ.મા./િવ. )  

ા ટડ ી પી. એમ. પટલ ૨૯૦૯૫૪  
૯૬૨૪૩૩૮૯૧૬ 

૬ મા. અને ઉ.મા. શાળા, િપપર  
(સા. )  

ા ટડ ીમતી એ. આર. સોલંક  
(ઇ.ચા.)  

૨૯૦૦૦૦  
૯૦૧૬૩૮૩૨૩૩  

૭ ઋ ુંભરા ક યા િવ ાલય, 
સા ુતારા (ઉ.મા./સા. .)  

ા ટડ ી . એસ. ચૌધર  ૨૩૭૫૩૨  
૯૪૨૭૭૧૫૦૮૦  

૮ મા યિમક શાળા, સા ુતારા  ા ટડ ી ડ . .ુ ગાયકવાડ  ૨૩૭૨૨૪  
૯૪૨૬૭૭૧૮૭૮  

૯ જનતા હાઇ ુલ, શામગહાન  ા ટડ ી એમ. . ગાિવત  ૨૪૦૨૦૪  
૯૪૨૭૮૬૫૭૭૪  

૧૦  આદશ મા યિમક શાળા, ચચંલી ા ટડ ીમતી ુધાબેન એમ.  ૯૯૭૪૧૩૮૬૪૮ 
૯૪૨૬૭૪૧૮૨૮ 

આહવા તા ુકામાં આવેલ બન સરકાર  નોન ા ટડ શાળાઓ. 

૧ સંતઅ ા રસ. ે  મા યિમક 
ુલ, સા ુતારા .  

નોન 
ા ટડ 

િસ. સેિસ યા જોન  ૨૩૭૫૭૫  
૮૭૫૮૬૭૭૫૮૮ 

આહવા તા ુકામાં આવેલ સમાજ ક યાણ હ તક ચાલતી શાળાઓ. 

૧ એકલ ય ર.મો. શાળા, આહવા 
(ઉ.મા./િવ. .)  

સમાજ 
ક યાણ  

ીમતી સોનલ આર. 
મેકવાન  

૨૨૦૨૪૭  
૯૯૦૯૯૯૨૭૧૫  

૨  આ મ શાળા, ગોટ યામાળ  સમાજ 
ક યાણ  

ુ. ડ . સી. પરમાર  ૯૭૨૫૩૭૮૫૪૨ 

૩  એકલ ય બા લકા િનવાસી ક યા 
શાળા, સા ુતારા 

સમાજ 
ક યાણ  

ીમતી સેજલબેન  ૨૩૭૨૪૦  
૯૪૨૬૮૩૬૨૫૨  
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૪  આદશ િનવાસી(ક યા) શાળા, 
સા ુતારા  

સમાજ 
ક યાણ  

ી બી. એ. ુ રોહ ત  ૨૪૬૨૧૭  
૯૪૦૮૦૭૦૦૯૫  

૫  આદશ િનવાસી(ક યા) શાળા, 
આહવા  

સમાજ 
ક યાણ  

ી બી. એ. ુરોહ ત  ૯૪૨૯૫૩૨૨૧૯ 

૬ એકલ ય ર. મો. શાળા, 
માલેગામ  

સમાજ 
ક યાણ 

ી એચ. પી. ગામીત  ૯૦૯૯૨૯૨૬૯૫  

૭  એકલ ય ર. મો. શાળા, 
બાર પાડા  

સમાજ 
ક યાણ 

ી એચ. પી. ગામીત  ૯૦૯૯૨૯૨૬૯૫  

૮ એકલ ય ર. મો. શાળા, ચચલી  સમાજ 
ક યાણ 

  

૯  એકલ ય ર. મો. શાળા, 
સા ુતારા (િવ. વાહ)  

સમાજ 
ક યાણ 

ી સા દભાઇ  ૯૮૨૫૯૯૨૫૯૭ 

આહવા તા ુકામાં આવેલ સરકાર  આ મ શાળાઓ. ( ધોરણ – ૪ થી ૭) 

૨ સરકાર  આ મ શાળા, િપપર   સરકાર     
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તા ુકો : વઘઇ 

અ.ન.ં શાળા ું  નામ સરના ુ ં મા યમ આચાય ુ ંનામ ફોન નંબર 

૧ સરકાર  મા યિમક શાળા, ચકાર  સરકાર  ી વી. એસ. પટલ 
(ઇ.ચા.) 

૯૪૨૭૮૬૬૩૦૯ 

૨ સરકાર  મા યિમક શાળા, ચખલી સરકાર  ીમિત એમ. એમ. 
પટલ  (ઇ.ચા.)  

૭૫૬૭૦૯૮૯૬૪ 

૩ સરકાર  મા યિમક શાળા, ખાતળ સરકાર  ી આર. ડ . લાખન 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૬૯૦૬૯૩૫ 

૪ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
નડગચ ડ  

સરકાર  ી એન. ડ . ભોયે 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૭૭૦૬૧૬૭ 

૫ સરકાર  ખેતીવાડ  મા અને 
ઉ.મા. શાળા, વઘઇ (સા. .)  

સરકાર  ી બી. ક. ુ ંવર 
(ઇ.ચા.)  

૨૪૬૨૮૩  
૯૪૨૭૧૨૭૦૦૧ 

૬ સરકાર  મા યિમક અને ઉ.મા. 
શાળા, સાકરપાતળ(સા. .)  

સરકાર  ીમતી ડ . વી. સોલંક  
(ઇ.ચા.)  

૯૯૨૫૦૧૧૦૦૩ 

૭ સરકાર  ઉ.મા. શાળા, કાલીબેલ 
(સા. .)  

સરકાર  ી રાકશભાઇ પટલ 
(ઇ.ચા.)  

૯૩૭૪૪૭૯૯૨૦ 

વઘઇ તા ુકનામાં આવેલ બન સરકાર  ાં ટડ શાળાઓ. 

૧ ુ ુળ મા યિમક શાળા, 
ભદરપાડા(સા. .)  

ા ટડ ી ક. . પટલ  ૨૯૧૦૩૪, ૩૭  
૯૪૨૭૪૯૭૪૫૭  

૨ નવ ચેતન હાઇ ુલ, ઝાવડા 
(મા.અને ઉ.મા.)  

ા ટડ ી પી. આર. ભોયે  ૨૯૩૧૮૪  
૯૪૦૮૬૪૮૯૪૮  

૩ વનરાજ હાઇ ુલ, કાલીબેલ 
(મા.અને ઉ.મા.)  

ા ટડ ી . એ. ભોયે  ૨૯૦૫૩૯  
૯૪૨૭૮૦૫૦૫૫  

૪ મા યિમક શાળા, રંભાસ (સા. )  ા ટડ ી રમેશભાઇ ભગર યા 
(ઇ.ચા.)  

૨૯૨૦૨૬  
૯૪૨૬૮૪૭૩૫૧ 

વઘઇ તા ુકામાં આવેલ બન સરકાર  નોન ા ટડ શાળાઓ. 

૧ સંતથોમસ ઇ લીશ ુલ, 
ઝાવડા(ઉ.મા. અને િવ. .)  

નોન 
ા ટડ 

ડા. અ ાહમભાઇ  ૨૯૨૬૮૭  
૯૧૮૪૩૦૧૫૫૬ 

૨ ધજન મા યિમક શાળા, 
િશવાર માળ(ઉ.મા. અને િવ. .) 

નોન 
ા ટડ 

ી ભરતભાઇ ક. વાયા  ૨૯૨૫૫૫  
૮૩૪૭૪૨૫૪૩૪ 
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વઘઇ તા ુકામાં આવેલ સમાજ ક યાણ હ તક ચાલતી શાળાઓ. 

૧ આદશ િનવાસી( ુમાર) શાળા, 
બરડ પાડા 

સમાજ 
ક યાણ  

ી બી. એ. ુ રોહ ત ૨૪૬૨૧૭  
૯૮૨૪૧૨૪૯૭૬  

૨  આદશ િનવાસી( ુમાર) શાળા, 
વઘઇ  

સમાજ 
ક યાણ  

ી બી. એ. ુ રોહ ત ૨૪૬૨૧૭  
૯૮૨૪૧૨૪૯૭૬  

આહવા તા ુકામાં આવેલ સરકાર  આ મ શાળાઓ. ( ધોરણ – ૪ થી ૭) 

૧ સરકાર  આ મ શાળા, રંભાસ સરકાર     

 
 
તા ુકો : ુબીર  

 

અ.ન.ં શાળા ુ ં  નામ સરના ુ ં મા યમ આચાય ુ ંનામ ફોન નંબર 

૧ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
બરડ પાડા(નકટ યાહનવંત)   

સરકાર  ી ક. આર. ટંડલ  
(ઇ.ચા.)  

૯૪૦૮૯૩૧૩૩૪ 

૨ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
ગારખડ   

સરકાર  ી એમ. . પટલ 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૬૯૦૬૯૩૪ 

૩ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
કાકશાળા  

સરકાર  ી આર. આર. ચૌધર  
(ઇ.ચા.)  

૯૫૭૪૭૪૨૯૨૦ 

૪ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
માળગા  

સરકાર  ી આર. એસ. ગાિવત  
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૬૯૨૨૩૩૯  

૫ સરકાર  મા યિમક શાળા, 
િપપલાઇદવી  

સરકાર  ી ટ . ક. પટલ, 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૨૭૪૭૭૬૬૩ 

૬ સરકાર  મા યિમક અને ઉ.મા. 
શાળા, િપપલદહાડ(સા. .)  

સરકાર  ી આર. આર. ડોલીયા ૨૯૦૨૨૩  
૯૯૦૪૭૪૬૭૪૯  

૭ સરકાર  ઉ ચતર મા યિમક 
શાળા, ુબીર(સા. .) 

સરકાર  ીમતી એ. સી. દસાઇ 
(ઇ.ચા.)  

૯૪૦૮૮૩૬૩૧૦  
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ુબીર તા ુકનામાં આવેલ બન સરકાર  ાં ટડ શાળાઓ. 

૧ મા યિમક શાળા, મહાલ  ા ટડ ી . સી. સોલંક   ૨૯૦૪૩૫  
૯૪૨૭૭૯૩૫૭૫ 
૯૪૨૮૭૪૧૮૦૭  

૨ ઉ. .ુ આ મશાળા િશગાણા (મા. 
અને ઉ.મા.)  

ા ટડ ી એચ. એચ. જોષી  ૯૩૭૪૫૦૨૦૫૭  

ુબીર તા ુકામાં આવેલ બન સરકાર  નોન ા ટડ શાળાઓ. 

૧ નવજયોત હાઇ ુલ, ુબીર 
(મા.અને ઉ.મા.)  

નોન 
ા ટડ 

ફાધર િવ સેટ  ૨૯૦૦૫૯ 
૯૮૨૫૬૭૦૮૯૧ 

ુબીર તા ુકામાં આવેલ સમાજ ક યાણ હ તક ચાલતી શાળાઓ. 

૧ એકલ ય ર. મો. શાળા, મહાલ  સમાજ 
ક યાણ  

ી . વી. ભોયા  ૯૩૭૪૧૨૮૪૬૪  

૨  એકલ ય ર. મો. શાળા, ગારખડ   સમાજ 
ક યાણ  

ી એસ. એ. હલીમ  ૭૩૫૯૯૭૫૩૪૪  

ુબીર તા ુકામાં આવેલ સરકાર  આ મ શાળાઓ. ( ધોરણ – ૪ થી ૭) 

૧ સરકાર  આ મ શાળા, ગ હાણ  સરકાર   ી એમ. એમ. ભોયે  ૯૪૨૮૦૧૯૨૬૯  

૨ સરકાર  આ મ શાળા, િશગાણા  સરકાર   ી સી. . ગાિવત  ૯૪૨૭૧૨૦૨૪૪  
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 ઓલ ઇ ડયા રડ યો સાથે નેટવકઃ- 
 લાના આહવા ુ ય મથક લાના મયા દત િવ તારોમાં રડ યો સારણ થાય 

તે ુ ં  ફ કવ સી ધરાવ ૂં  રડ યો મથક હોય ભાર વરસાદ થવાના ક ુર આવવાની 

સંભાવના ક વાવાઝો ુ ં આવવાના સંગોએ તે ગેનો યાલ આવી શક તે સા ં સાવધ 

રહવાની ૂ ચના આપી શકાય તે માટ ટશન ડાયરકટર ી ક ોલ મ સાથે સતત 

સંપકમાં રહ ને  ક ોલ મના જવાબદાર અિધકાર ીની જ ર  ૂચનાઓ મેૃવી 

લામાં સારણ કરાશ.ે 

 આ ઉપરાંત રલ ોડકા ટ ગ અિધકાર ના સંપકમાં રહ  હવામાન ખાતા વારા 

બહાર પાડવામાં આવતી ભાર વરસાદ થવા ગેની ચેતવણીઓ લોકોને ણકાર  

થાય માટ ચોપાનીયા લીટરચર ટ .વી. લાઇડ વારા તેમજ મોબાઇલ વાનમાં લાઉડ 

પીકર મારફતે પણ સચેત રહવા અને સલામત થળે ખસી જવા તકદાર  રાખવા 

જ ર  ૂ ચનાઓ આપવા ુ ં આયોજન ગોઠવેલ છે.  

 લામાં કમચાર ઓ શૈ ણક સં થાના કમચાર ઓ ુવકો શાળા કોલેજના બાળકો 

એન.સી.સી., એન.એસ.એસ.ના બાળકો, ુવકો, ુવતીઓને ભાર વરસાદ થવાના 

સંગોએ ભાર વરસાદ અને ુર આ યા બાદની પર થિતમાં લેવાના થતા પગલાઓ 

ગે યો ય ૂચનાઓ તા લમ આપવા બાબતે નગર પા લકાના ફાયર ફાયટરો િવગેર 

તથા ચીફ ફાયર ઓફ સર ીને બોલાવી તા લમાથ ઓને પસંદ કર  તાલીમ ગે 

ગોઠવણ કરાશે.(અમલવાર ઃ સહાયક મા હતી િનયામક ી) 

 અ  ુરવઠાની ઉપલ ધઃ- 
 ડાંગ લામાં આહવા અને વઘઇ ુકામે નાગર ક ુરવઠા િનગમ હ તકના 

ગોડાઉનો આવેલા છે. આ ગોડાઉન ઉપર ુરતો જ થો રાખવા તેમજ પે ોલ, ડ ઝલ, 

કરોસીન, રાંધણગેસના સીલી ડરોની ુરતો જ થો ઉપલ ધ રાખવો. તેમજ લામાં 

આવેલ ૫૬ ટલી યાજબી ભાવની ુ કાનો મારફતે ઘ ંઉ, ચોખા, ુવાર, ખાંડ, તેલનો 
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ુરતો જ થો રાખી કાડ ુજબ વીતર ત કરાશે ઉપરાંત ગામડ ગામડ અનાજ 

કરયાણાની નાની મોટ  ુ કાનો આવેલી છે. તેમજ જ થાબંધ તથા ટક અનાજ 

કર યાણાના પરવાનેદારોની ુ કાનો આવેલી છે. આમ વનજ ર યાતની 

ચીજવ ુઓની ઉપલ ધ સરળતાથી થાય અને નફાખોર  થાય નહ  તેની તકદાર  

લા ુરવઠા અિધકાર ી મારફત તેની તકદાર  ુરવઠા તં  વારા રાખવામાં 

આવશે. 

 એફસીઆઇના ગોડાઉનો નાગર ક ુરવઠા િનગમ અને હોટલ એસોશીએશનના 

સહયોગથી જ ર જણાયે ુરતા માણમાં ડ પેકટસ ુ ધ પાવડર તેમજ જ ર જણાયે 

છાસ ક નો બંધ પણ કરવામાં આવશ.ે 

(અમલવાર ઃ લા ુરવઠા અિધકાર ી) 

 સંકલીત બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , ઘટક-૧, આહવા 

િવભાગઃ- 
 સંકલીત બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર ી, ઘટક-૧, આહવા હ તક ું  મહકમ 

ુજબ ઘટકમા ં૨૬૩ ગણવાડ  કાયકર તથા ૨૪૯ તેડાઘર આવેલ છે. નો ફોન ન.ં 

૦૨૬૩૧-૨-૨૦૩૧૮ છે. (અિધ. ી.નો મો.ન.ં ૯૬૮૭૬૫૨૫૫૧), વઘઇ, 

આઇ.સી.ડ .એસ. અિધ. ીનો મો.ન.ં ૭૩૫૯૦૫૪૮૫૦  

 મદદનીશ પ ુપાલન િનયામક ી, લા પંચાયત, ડાંગ – 

આહવાઃ- 
 મદદનીશ પ ુપલન િનયામક ી, ડાંગ લા પંચાયતનો ઓફ સ ફોન નં. 

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫, અિધ. ી મો..ન.ં ૯૯૨૫૧૦૦૬૦૩૯ છે. લામાં ુલ ૫ 

પ ુદવાખાના આવેલ છે. ૧, ફર ુ દવાખા ુ ં  તથા ૧૩ ાથિમક પ ુ સારવાર ક  

આવેલા છે. 
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 ભાર વરસાદ, ુર ક વાવાઝોડાના સમયે પ ુહાની થવાની પણ શકયતા  રહલી 

છે.  પ ઓુ ૃ ુ પમેલા હોય તે ુ સવ કરાવી કયા કારના કટલા પ ુઓની કોની 

માલીક ના ૃ ૃ  પા યા છે. અને તે ુ ં  કટ ુ ુકશાન થયેલ છે. તેની િવગત તૈયાર 

કરાવવી અને આવા ૃ ૃ  પમેલ પ ુઓનો મદદનીશ પ ુપલન િનયામક ીના 

સંકલનમાં રહ  િનકાલ કરવો તેમજ સહાય ુકવવાના કામે કસ પપેસ તૈયાર 

કરાવવાની કાયવાહ  કરાવવામાં આવશ.ે  

 

 લાના લાયઝન અિધકાર ીની નીમ ુ ંક તથા કામગીર  

કરવા બાબત..  
 

 લામાં ચોમાસા દર યાન ૂ ર, વાવાઝોડા, અિત ૃ ના સમયે બનેલ હોનારતની 

મા હતી લા ક ાએ મળ  રહ તે માટ નીચે ુજબ લાયઝન અિધકાર ીની નીમ ુંક 

કરવામાં આવેલ છે. 
 
ુકમઃ-  

આ ુખ-૧ ના ુકમથી ગત વષ માટ ભાર વરસાદનાં કારણે ક ૂ રનાં 

સંગોએ થયેલ ુકશાનીની ણકાર, નહાની, પ ુહાની, સરકાર  ક ખાનગી 

િમ કતોને ુકશાની વગેરનો દાજ મળ  શક તે માટ લાનાં તમામ ગામોને 

આવર  લેતા ટો તૈયાર કર  ૂકમ કરવામાં આવેલ.  

         બાબતને યાને લઇ આગામી ચોમાસા ઋ -ુ૨૦૧૭ દર યાન સંભિવત 

ૂ ર/ અિત ૃ ટ/ વાવાઝોડા/ અક માત વગેર આપિ ની મા હતી મેળવી લા 

ક ાએ ૂ ર  પાડવા ટો નકક  કર  રાજયપિ ત અિધકાર ીઓની િનમ ૂંક કર  

નીચે જણાવેલ િવગતે િવ તારની ફાળવણી કર  ુકશાનીનો અહવાલ સમયાંતર 

ૂ રો પાડવા આથી ુકમ કરવામાં આવે છે.  
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તા ુકા લાયઝન અિધકાર ી ુ ંનામ, હો ો, મોબાઇલ નંબર, કચેર  નંબર 
અ.
ન.ં લા

ું  
નામ 

લાઇઝન 
અિધકાર ી ુ ં  
નામ, હો ો, 

કચેર ું  સરના ું 

ફાળવેલ  
તા ુકા 

િવ તાર ું  
નામ 

કચેર નો 
ફોન નંબર 
તથા ફકસ 

નંબર 

મોબાઇલ 
નંબર 

િનવાસ ું  
સરના ું તથા 
ફોન નંબર 

િવશે
ષ 

ન ધ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) 

૧. ડાંગ 

 
િનયામક ી, 

લા ામ 
િવકાસ એજ સી, 

આહવા 

વઘઇ 
૨૬૩૧-

૨૨૦૨૧૭, 
૨૨૧૩૨૨ 

 

.ુપો.આહવા
, જ.ડાંગ 
૨૬૩૧- 

૨૨૦૨૦૬ 

- 

૨ ડાંગ 
 

ા ંત અિધકાર ી, 
ડાંગ 

આહવા 
૨૬૩૧- 

૨૨૦૩૦૨, 
૨૨૦૩૦૩ 

 .ુપો.આહવા
, જ.ડાંગ - 

૩ ડાંગ 
ાયોજના 

વહ વટદાર ી, 
આહવા  

ુબીર ૦૨૬૩૧- 
૨૨૦૨૦૬  .ુપો.આહવા

, જ.ડાંગ  - 

     

ઉપરોકત દરક ખાતાના અિધકાર ીઓએ તેમને ફાળવવામાં આવેલ 
તા ુકામાં દખરખ રાખી તેમના તાબાના કમચાર/અિધકાર ીઓને ુદરતી આપતી 
સમયે તેમની ફરજો કામગીર  સબંધે જ ર  ુચનાઓ આપવાની રહશે, તથા 
જ લાના લાયઝન અિધકાર ી િનવાસી અિધક કલેકટર ીના સતત સંપકમાં રહ  
જ ર  મા હતી ઝડપથી રાજય સરકાર ીને પહ ચાડવા માટ િનવાસી અિધક 
કલેકટર ીને આપવાની રહશ.ે 

 

 ુ કડ ઓની રચનાઃ- 
 ભાર વરસાદ થવાના કારણે ક ુરના સંગોએ ઉ વેલ ુકશાનની માનવહાની 

પ ુહાની સરકાર  ક ખાનગી િમ કતોને થયેલ ુકશાની વગેરનો એકંદર દાજ મળ  

શક તે માટ લાના તમામ ગામોને આવર  લેતા ૫ ટો તૈયાર કરલ છે. આ ટો 

ઉપર ૫ ટલા રાજયપિ ત અિધકાર ઓની િનમ ુંક કરલ છે. આ અિધકાર ઓ તેમને 

ફાળવેલ ટના િવ તારોમાં પોતાના વાહન સ હત તેમની ુકડ  ત મા હતી મેળવશ.ે 

તે સ ંબંધી ક ોલ મના સ ંપકમા રહ  માગ અવરોધ વીજ ુરવઠા અવરોધ પાણીની 

તંગી અ ય ુરવઠાની તંગી રોગચાળો ન ફલાઇ તે સબબ આરો ય સંબંધીત તકદાર  
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રાખવાની ફરજ સોપાયેલ છે. ઉપરાંત સામા ય જન વન વાહન યવહાર અટક નહ  

તે સ ંદભ લેવાના થતા પગલા લઇ લા વહ વટ  વડાઓ કલેકટર ી, લા િવકાસ 

અિધકાર ી અને લા પોલીસ અિધકાર ીના માગદશક સલાહ ૂ ચનો મેળવી 

કાયવાહ  કરવી પડ તે ર તે ની ફરજો ુપરત કરવામાં આવશે. 

(અમલવાર ઃ લાયઝન લા આયોજન અિધકાર ી) 
 

ભાર વરસાદ વાવાઝોડા વા ુદરતી આપિ થી ુકશાની ક નહાની થાય તેવા 
સંગોએ ત મા હતી મેળવી શકાય તે માટ ટ અિધકાર ઓ અને તેઓ ી ને 

ફાળવવામાં આવેલ િવ તાર. 
 

-: ુકમ :- 
 
 આ ુખ-૧ના પ થી રાહત કિમ ર ી, ગાંધીનગરએ આગામી ચોમાસા ઋ -ુ

૨૦૧૭ની તૈયાર  સંબંધી ભાર વરસાદના કારણે ક ૂ રના સંગોએ ઉદભવેલ 

ુકશાની, નહાની, પ ુહાની, સરકાર  ક ખાનગી િમ કતોને ુકશાની વગેરનો 

એકંદર દાજ મળ  શક તે માટ લાના તમામ ગામોને આવર  લેતા ટો તૈયાર 

કરવા જણાવેલ છે. 

 આથી આગામી ચોમાસા ઋ -ુ૨૦૧૭ દર યાન સ ંભિવત ૂ ર/ િઅત ૃ ટ 

/વાવાઝોડા/અક માત વગેર આપિ ની મા હતી મેળવી લા ક ાએ ૂ ર  

પાડવા પ(પાંચ) ટો નકક  કર  રાજયપિ ત અિધકાર ીઓની િનમ ૂંક કર  નીચે 

જણાવેલ િવગતે િવ તાર ફાળવણી કર  ુકશાનીનો અહવાલ સમયાંતર ૂ રો 

પાડવા આથી ુકમ કરવામાં આવે છે.   

 ભાર વરસાદ, વાવાઝોડા વા ુદરતી આપિ થી ુકશાની ક નહાની થાય 
તેવા સંગોએ    ત મા હતી મેળવી શકાય તે માટ ટ અિધકાર ીઓ અને 
તેઓ ીને ફાળવવામાં આવેલ િવ તાર. 
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ટ 

નબંર 

ટ અિધકાર ુ ં નામ અને 

હો ૃ ો 
ટલીફોન નંબર ફાળવવામા ંઆવેલ ટ. 

૧.  
બાગાયત અિધકાર ી,  
ડાંગ – આહવા.  

૦૨૬૩૧ – ૨૨૧૨૭૩ 
મો.ન.ં  
૯૪૨૯૨૬૨૭૨૩ 
૯૯૨૫૧૪૪૫૭૯   

બોરખલ, વા ુણા, ગલ ુ ંડ, ખાના, 
શામગહાન, ગોટ યામાળ, માલેગાંવ, 
સા ુતારા, લ ગા, લહાનચયા, ચૌકયા, 
બાર પાડા ામ પંચાયત અને તેની 
આ ુબા ુનો િવ તાર.  

૨. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,  
(મા x મ) પંચાયત, આહવા-
ડાંગ  

૦૨૬૩૧ – ૨૨૦૩૮૫ 
મો.ન.ં-  
૯૮૨૫૪૦૬૦૫૩ 

બોરખેત, ભી યા, મહાલપાડા, પાંડવા, 
ધવલીદોડ, ગાઢવી, ચનખલ, 
મોરઝીરા, આહવા, ચ ચલી, 
ભવાનદગડ, પ પર , ચીકટ યા ામ 
પંચાયત અને આ ુબા ુનાં િવ તાર.  

૩. લા ખેતીવાડ  
અિધકાર ી  
ડાંગ .પ.ં, આહવા  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૨૦ 
૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૦૮ 
મો.ન.ં- 
૯૪૨૭૧૭૭૨૪૭   

લવચાલી, ુબીર, બરડ પાડા, 
કડમાળ, મહાલ, કાકશાળા, િશગાણા, 
(ગીરમાળ), ગાંવદહાડ, કશબંધ ામ 
પંચાયત અને તેની આ ુબા ુનો 
િવ તાર.  

૪. મદદનીશ પ ુપાલન 
િનયામક ી, લા 
પંચાયત, આહવા  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫ 
મો.ન.ં  
૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯  

પીપલાઇદવી, ક રલી, પીપલદહાડ, 
નકટયાહનવ ંત, માળગા, ચ ચિવ હર, 
ખાંભલા, હનવ ંતપાડા, શે ુ બા, 
ગારખડ  ામ પ ંચાયત અને તેની 
આ ુબા ુના િવ તાર.  

૫. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, 
િસચાઇ િવભાગ, પેટા િવભાગ 
ન.ં ૨, વઘઇ  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૬૭ 
મો.ન.ં-  
૯૪૨૭૧૫૨૭૬૨  

ચ ચીનાગાંવઠા, વઘઇ, ુ ંગરડા, 
દગડ બા, ભડમાળ, નાનાપાડા, 
રંભાસ, બારખાં યા, ડોકપાતળ, બાજ, 
સાકરપાતળ, ચીચ ડ, દ ુિનયા, 
માનમોડ , નડગચ ડ ામ પંચાયત 
અને તેની આ ુબા ુનો િવ તાર.  

૬.  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી 
.ુપા. ુ  અને ગ. ય.બોડ, 

વઘઇ  

૦૨૬૩૧-૨૪૬૧૬ 
મો.ન.ં-  
૮૧૫૩૦૯૫૫૭૨   

કાલીબેલ, ભસકાતર , ખાતળ, સરવર, 
ઝાવડા, કોશીમદા, ચકાર, ામ 
પંચાયત અને તેની આ ુબા ુનો 
િવ તાર 
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ટ 

નબંર 
ટ અિધકાર ુ ં નામ અને હો ૃ ો ટલીફોન નંબર ફાળવવામા ંઆવેલ ટ. 

૭. વ હવટ  અિધકાર ી, આરો ય 
શાખા, ડાંગ લા પ ંચાયત, આહવા  

 મો.ન.ં- 
૯૪૨૮૮૨૩૩૨૪ 

અનામત આહવા તા ુકા માટ  

૮. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી 
પંચાયત, વઘઇ  

 મો.ન.ં- 
૯૯૭૯૩૪૫૭૭૫  

અનામત વઘઇ તા ુકા માટ  

૯.  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી િસચાઇ 
પંચાયત, ુબીર  

મો.ન.ં- 
૯૪૨૭૫૭૮૬૨૯ 

અનામત ુબીર તા ુકા માટ  

 

 :: ટલીફોન ના નંબરો :: 
 

નામ અને િવભાગ એસ.ટ .ડ . કચેર  રહઠાણ ફકસ નંબર 
રાહત કિમ ર ી અને હો ાની ઇએ 
અ સ ચવ ી, મહ ુલ િવભાગ, 
પંચા. ા. ૃ હ િન. અને ામ િવકાસ િવ. 
ગાંધીનગર. 

૦૭૯૨૩૨ ૫૧૫૦૯ 
૫૧૧૦૩  

 ૫૧૯૧૨/૯૧૬ 
૫૧૫૬૮ 

રાહત કિમ ર ી  ૦૭૯૨૩૨ ૫૧૫૦૯ 
૫૧૧૦૩ 

 ૫૧૯૧૨/૯૧૬ 

રાહત િનયામક ી  ૦૭૯૨૩૨ ૫૧૯૧૧ -- ૫૧૯૧૨/૯૧૬ 
ટટ ક ોલ મ  ૦૭૯૨૩૨ ૫૧૯૦૦ 

૫૧૯૦૨ 
-- ૫૧૯૧૨/૯૧૬ 

ડાંગ લો 
કલેકટર ી ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૦૧ ૨૨૦૨૦૨ ૨૨૦૨૯૪  
િનવાસી અિધક કલેકટર ી  ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૨૧ ૨૨૦૪૯૯ ૨૨૦૨૯૪ 
ા ંત અિધકાર  અને એસ.ડ .એમ. ી ૦૨૬૩૧  ૨૨૧૩૦૩  ૨૨૦૨૩૩ ૨૨૦૨૩૩ 

મામલતદાર ી  ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૨૭૨ ૨૨૦૩૩૯ ૨૨૦૨૯૪ 
ડઝા ટર મામલતદાર ી  
( લા ક ોલ મ)  

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૪૭ -- ૨૨૦૩૪૭ 

મામલતદાર ી,  મ યાહન ભોજન ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૦૯ -- ૨૨૦૨૯૪ 
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ડાંગ લોઃ-       આહવા (૦૨૬૩૧) 
 

મ અિધકાર ીના નામ / સરના ુ ં
ટલીફોન નંબર / મોબાઇલ 

કચેર  મોબાઇલ રહઠાણ 

૧ કલેકટર ી, આહવા ૨૨૦૨૦૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૦૮ ૨૨૦૨૦૨ 

૨ લા િવકાસ અિધકાર ી, આહવા  ૨૨૦૨૫૪ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૩ ૨૨૦૨૩૫ 

૩ લા પોલીસ અિધકાર ી, આહવા ૨૨૦૨૪૮ ૯૯૭૮૪૦૫૦૨૧ ૨૨૦૨૧૯ 

૪ િનવાસી અિધક કલેકટર ી, આહવા ૨૨૦૨૨૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૦ ૨૨૦૪૯૯ 

૫ ા ંત અિધકાર  અને એસ.ડ .એમ. ી ૨૨૧૩૦૩ ૯૪૨૮૮૮૪૨૮૭ ૨૨૦૨૩૩ 

૬ મામલતદાર કમ ચટનીશ ી, આહવા ૨૨૦૨૭૨ ૯૯૨૫૯૦૯૪૪૯ ૨૨૦૩૩૯ 

૭ મામતદાર ી, ડ ઝા ટર, આહવા ૨૨૦૩૪૭ ૯૯૨૫૦૦૪૨૫૬  

૮ મામલતદાર ી, મ યાહન ભોજન, આહવા ૨૨૦૪૦૯ ૯૮૨૫૩૩૧૭૨૩ -- 

૯ લા આયોજન અિધકાર ી, આહવા ૨૨૦૩૧૦ -- ૨૨૦૩૫૯ 

૧૦ નાયબ વન સ ંર ક ી, ઉ ર, ડાંગ-આહવા ૨૨૦૨૦૩ ૮૯૮૦૬૧૩૫૦૫ ૨૨૦૨૯૨ 

૧૧ નાયબ વન સ ંર ક ી, દ ણ, ડાંગ-આહવા ૨૨૦૨૪૬ ૭૦૬૯૫૩૭૩૩૩ ૨૨૦૨૧૦ 

૧૨ સહાયક મા હતી િનયામક ી, આહવા(ઇ.ચા.) ૨૨૦૩૨૬ ૯૪૨૭૪૮૮૪૨૦ -- 

૧૩ િસિવલ સ ન ી, આહવા ૨૨૦૨૦૫ ૯૮૭૯૦૩૬૬૨૭ ૨૨૦૨૪૦ 

૧૪ લા આરો ય અિધકાર ી, આહવા ૨૨૦૩૪૪ ૯૪૨૭૧૧૯૨૦૪ ૨૨૦૩૮૭ 

૧૫ 
કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, 
આહવા 

૨૨૦૨૨૮ ૯૮૮૦૮૦૭૫૬૪ ૨૨૦૨૦૭ 

૧૬ 
કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત, મા.અને 
મ.િવભાગ, આહવા 

૨૨૦૩૦૯ ૯૮૨૫૩૬૪૨૮૮ ૨૨૦૩૮૯ 

૧૭ 
કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત િસચાઇ િવભાગ, 
આહવા 

૨૨૦૩૬૮ ૯૯૭૯૩૪૫૭૭૫ ૨૨૦૩૭૭ 

૧૮ કાયપાલક ઇજનેર ી, .આ.બા. િવભાગ, આહવા ૨૨૦૩૯૪ ૯૯૭૮૪૦૬૬૬૯ ૨૨૦૩૬૪ 
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મ અિધકાર ીના નામ / સરના ુ ં
ટલીફોન નંબર / મોબાઇલ 

કચેર  મોબાઇલ રહઠાણ 
૧૯ મદદ. પ ુપાલન િનયામક ી, પંચાયત, આહવા ૨૨૦૩૭૫ ૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯ -- 
૨૦ િનયામક ી, લા ામ િવકાસ એજ સી, આહવા  ૨૨૦૨૧૭ ૭૫૬૧૦૩૪૪૬૫ ૨૨૦૨૦૬ 

૨૧ 
નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, દ. .ુિવ.. કં. લ, 
આહવા. 

૨૨૦૩૫૪ ૯૮૭૯૨૦૧૦૫૧ -- 

૨૨ તા ુકા િવકાસ અિધકાર ી, આહવા (ઇ.ચા.) ૨૨૦૫૨૩ ૯૫૭૪૨૪૭૦૦ ૨૨૦૨૭૭ 
૨૩ લા િશ ણાિધકાર ી, આહવા ૨૨૦૨૦૮ ૯૯૦૯૯૭૦૨૦૮ ૨૨૦૨૫૮ 
૨૪ લા ાથિમક િશ ણાધીકાર ી, આહવા ૨૨૦૩૩૭ ૯૪૨૭૬૩૮૭૨૫ ૨૨૦૩૧૫ 

૨૫ નાયબ કાયપાલક ૬૬ ક.વી. સબ ટશન, આહવા 
૨૨૦૩૫૪ 
૨૨૦૦૭૯ 

૯૯૨૫૨૧૧૧૮૬ -- 

૨૬ પ ુ દવાખા ,ુ આહવા ૨૨૦૩૭૫ ૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯ -- 
૨૭ ામ પંચાયત કચેર, આહવા ૨૨૧૩૨૫ ૯૪૨૬૯૯૩૩૬૫ -- 
૨૮ એન. આઇ.સી., કો ૂ ટર સે ટર, આહવા ૨૨૦૩૨૭ ૯૪૦૯૧૧૮૦૩૫ -- 
૨૯ મે ટ ી, જ .ુ મે. . ફ.ક., આહવા ૨૨૦૨૮૬ ૯૪૨૬૭૨૩૯૦૯ -- 
૩૦ લા ુરવઠા મામલતદાર ી, આહવા ૨૨૦૨૨૯ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૯ -- 
૩૧ મદદ. લા ર ાર ી, સહકાર  મ.ંઓ, આહવા ૨૨૦૨૨૩ ૯૪૨૬૮૫૮૮૮૩ ૨૨૦૪૦૩ 
૩૨ ુનીયર ઇજનેર ી, ટલીફો સ, આહવા ૨૨૧૦૬૦  -- 
૩૩ આચાય ી, સરકાર  કોલેજ, આહવા ૨૨૦૨૬૫ -- -- 
૩૪ આચાય ી, સરકાર  મા યિમક શાળા, આહવા ૨૨૦૨૬૦ ૭૩૫૯૦૬૧૦૧૦ ૨૨૦૪૭૨ 
૩૬ પો ટ ઓફ સ, આહવા ૨૨૦૩૧૧  -- 
૩૭ માય ોવેવ ટશન, આહવા ૨૨૦૨૫૫  ૨૨૦૩૫૮ 
૩૮ આકાશવાણી ટશન ડાયરકટર, આહવા ૨૨૦૩૫૬ ૯૪૨૭૦૩૩૮૫૯ ૨૨૦૩૬૨ 
૩૯ ટ .વી. ર લે ક , આહવા ૨૨૦૩૫૭   
૪૦ બે ક ઓફ બરોડા, આહવા ૨૨૦૦૭૦ ૯૮૭૯૦૮૭૭૨૫ ૨૨૦૮૫૪ 

 
૪૧ ટટ બે ક ઓફ ઇ ડયા, આહવા ૨૨૦૨૫૦ ૭૬૦૦૦૩૯૨૭૭  

૪૨ .ુ ઇ ડયા ઇ યોર સ, આહવા ૨૨૦૩૬૩  ૨૨૦૨૧૧ 
૪૩ વલસાડ લા સહકાર  બે ક, આહવા ૨૨૦૩૭૬   
૪૪ પોલીસ ટશન, આહવા ૨૨૦૩૩૩   
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મ અિધકાર ીના નામ / સરના ુ ં
ટલીફોન નંબર / મોબાઇલ 

કચેર  મોબાઇલ રહઠાણ 
૪૫ પોલીસ ક ોલ મ, આહવા ૨૨૦૩૨૨ ૨૨૦૬૫૮  
૪૬ ફોર ટ ર ટ હાઉસ, આહવા ૨૨૦૩૦૫   
૪૭ સરક ટ હાઉસ, આહવા ૨૨૦૩૭૮   
૪૮ વાસી ઘર, આહવા ૨૨૦૩૦૧   
૪૯ ડાંગ વરાજ આ મ, આહવા ૨૨૦૩૪૦   
૫૦ ડાંગ ુવક સેવા સિમિત, આહવા ૨૨૦૪૭૯   
૫૧ એસ.ટ .ડપો, આહવા ૨૨૦૩૦૮  ૨૨૦૦૩૦ 
૫૨ આર.ટ .ઓ., ઓફ સર ી, વઘઇ  ૨૪૬૨૦૧   

દ ણ ુજરાત વીજ કંપની લીમીટડ 
૫૩ નાયબ ઇજનેર ી, આહવા, તા. આહવા   ૯૮૭૯૨૦૧૦૫૧   
૫૪  નાયબ ઇજનેર ી, વઘઇ, તા. વઘઇ   ૯૮૭૯૨૦૧૦૬૫   
૫૫ નાયબ ઇજનેર ી, સા ુતારા,   ૮૨૩૮૦૪૮૭૫૬  

ઓફ સ  

૫૬ દ ણ ુજરાત િવજ કંપની લ, આહવા  ૨૨૦૩૫૪  ૨૨૦૦૭૯ ર૪ x ૭ 

   ૮૯૮૦૮૦૩૯૪૨  ર૪ x ૭ 
૫૭ દ ણ ુજરાત િવજ કંપની લ, વઘઇ  ૨૪૬૨૨૨    
૫૮  દ ણ ુજરાત િવજ કંપની લ, સા ુતારા  ૨૩૭૫૭૯    

આહવા ટાઉન . ઇ./ લાઇન ટાફ  

૫૯  ુનીયર ઇજનેર ી  – ૧   ૯૮૭૯૨૦૧૦૫૨   
૬૦ ુનીયર ઇજનેર ી – ૨   ૯૮૭૯૨૦૧૦૫૩   
૬૧ ી ક. ડ . ગાઇન   ૯૯૦૯૯૩૮૭૭૦   
૬૨  ી એ. વી. ભોસલે   ૯૯૦૯૯૩૮૭૬૭   
     

૬૩  ૬૬ ક.વી., વઘઇ ( એસ./એસ.)  ૨૪૬૮૬૬   
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રાજય ઘોર  માગમાં અડચણો ઉભી થાય તેવા સંજોગોમા ં

તા કા લક કામગીર  કરવાના કામે રચવામાં આવેલી 

ુકડ ઓઃ- 
 

(૧)  આહવાથી વઘઇ 
ટ મ લીડર 

કાયપાલક ઇજનેર ી, મા.x મ., ટટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ. ૨૨૦૨૦૭ 

  (૧) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, આહવા 
(ર)  સબ ડ એફો ી, વઘઇ 
(૩)  ફોર ટ ઓફ સર ી, આહવા 
(૪)  સેકશન ઓફ સર ી, 
(પ)  ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા 
(૬)  પો.સ.ઇ. ી, આહવા. 

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહ. ૨૨૦૨૨૦ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહ. ૨૨૦૩૦૬ 
 (મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧ 
(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯ 
(ઓ,)  ૨૨૦૩૩૩ 

(ર) આહવાથી 
ુબીર રોડ, 

નવા ુર ટ મ 
લીડરઃ- 

કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ. ટટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ. ૨૨૦૨૦૭ 

(૧)  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,  
      ટટ, આહવા 
(ર)  સબ ડ એફો ી, વઘઇ 
(૩)  ફોર ટ ઓફ સર ી, આહવા 
(૪)  સેકશન ઓફ સર ી, આહવા    
     ૂ વ રજ  
(પ)  ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા  
     કં ોલ મ  
(૬) પો.સ.ઇ. ી, આહવા. કં ોલ મ 

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહ. ૨૨૦૨૨૦ 
 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહ. ૨૨૦૩૦૬ 
(મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧ 
 
(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯(કં.) 
 
(ઓ,)  ૨૨૦૩૩૩ 

(૩) વઘઇ થી 
સા ુતાર ુધી 
ટ મ લીડર :-  

કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ. ટટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ. ૨૨૦૨૦૭ 

(૧)  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, વઘઇ 
(ર)  સબ ડ એફો ી, વઘઇ 
(૩)  ફોર ટ ઓફ સર ી,  
(૪) સેકશન ઓફ સર ી, સા ુતારા 
(પ)  ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, વઘઇ 
(૬)  પો.સ.ઇ. ી, વઘઇ. 

(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૫ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,)  ૨૪૬૪૫૨  
(ઓ,)  ૨૩૭૨૪૩ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૨૨, ૨૪૬૮૬૬(કં.) 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૩૩ 
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(૪)  આહવાથી 
સા ુતારા ુધી 
ટ મ લીડરઃ-  

કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ. ટટ, 
આહવા 

(ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહ. ૨૨૦૨૦૭ 

(૧)  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,આહવા 
(ર)  સબ ડ એફો ી, વઘઇ 
(૩)  ફોર ટ ઓફ સર ી, આહવા 
(૪)  સેકશન ઓફ સર ી, આહવા 
(પ)  ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા 
(૬)  પો.સ.ઇ. ી, આહવા. 

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહ. ૨૨૦૨૨૦ 
(ઓ,)  ૨૪૬૨૫૨ 
(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહ. ૨૨૦૩૦૬, 
(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, 
(ઓ,)  ૨૨૦૩૩૩ 

  
 વાવાઝોડા વરસાદને કારણે ર તા પર ુટ  પડલા ઝાડ તથા અ ય અડચણો 

ખસેડવા માટની યવ થા, ાયવરઝનની યવ થા તથા ર તામાં ભ ંગાણ પડ તો તેની 

અ તાના ધોરણે તા કાલીક મરામત કરાવીને વાહન ુવવત ચા ુ રાખવાની 

કામગીર  માટ માગ અને મકાન ખાતાની સંબ ંધીત કચેર ઓના અિધકાર ઓની ટ મ 

તૈયાર રખાશ.ે ર તા પરના ઝાડ તથા અ ય અડચણો ૂર કરવા માટ વન િવભાગના 

િવજળ  બોડના અિધકાર ઓની દખરખ હઠળ તેમના ખાતાના કમચાર ઓ મ ુરો 

િવગેરની ટ મ તૈયાર રખાશે. 
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 તલાટ , સકલ ઇ પેકટર, સકલ ઓફ સરની િવગતઃ- 

આહવા સકલઃ- 
સકલ ઓફ સર, આહવા  ી સંજયભાઇ, ના.મામ.  (મો)  ૯૪૨૯૨૪૨૦૧૪ 
અ.ન.ં  ફાળવેલ મહ ૂલી સેજો નામ મો.નંબર 

1 ગ ડલિવ હર, ધવલીદોડ  ી કજલબેન ુરશભાઇ પટલ  8469966047  
2 બોરખલ, વા ુણા  ી શ ુમાર રામભાઇ માથોળ યા  9662001718  
3 મોરઝીરા, ડોન  ી આનંદભાઇ હર ભાઇ ગોટ   9714795542  
4 ગાઢવી  ી િશ પાબેન નટવરિસહ ઝાલા  9099390464  
5 ટાંકલીપાડા  ી જયંિતલાલ દયારામભાઇ રાજગોર  9033811436  
6 પ પર   ી ફમીદા મહમદ ુસેન ખોર યા   
7 લ ગા, ચૌકયા  ી દનેશ રાજશીભાઇ ુવા  9712214594  
8 ગલ ુંડ  ી મ ુર ભો ભાઇ બામરોટ યા  9635644075  
9 લહાનચયા  ી દના ી પરબતભાઇ કાછેલા  7359604882  
10 દવાનટ ુન, ચનખલ  ી ર ધીબેન નરશ ુમાર ઠાકર  9638625770  
11 મહાલપાડા  ી આિશષ વી. ડાંગર  9601150885  
12 માલેગામ  ી હરન ુમાર હસ ુખભાઇ પટલ  9586301608  
13 ચીકટ યા  ી વસંતબેન મન ભાઇ ડાભી  9426279615  
14 ગોટ યામાળ  ી હષાબેન ઓધડભાઇ ચૌહાણ  9408007640  
15 ભવાનદગડ  ી ં બેન રાજસીભાઇ પરમાર  7434027534  
    

વઘઇ સકલઃ- 
સકલ ઓફ સર, વઘઇ  ી િવકાસભાઇ ચૌધર , ના.મામ. (મો)  ૯૮૨૫૦૦૮૩૬૪ 
અ.ન.ં  ફાળવેલ મહ ૂલી સેજો નામ મો.નંબર 

1 ુ ંગરડા, ચીકાર  સોનલબેન એમ. વાઘેલા  9099648567  
2 ઝાવડા, ભસકાતર   વૈશાલીબહન ડ . મકવાણા  7069485161  
3 ભાલખેત, ગોદડ યા  સંજયભાઇ એલ. દસાઇ  9662616251  
4 સરવર, ખાતળ  િવ ુભાઇ બી. હરન  6067770033  
5 દગડ બા, ભડમાળ  આ ૃિત બી. પંડયા  9978347883  
6 સાકરપાતળ  જ ાબેન વી. પટલ  9427143311   
7 માનમોડ , નડગચ ડ  ૃ વીરાજ ક. મસાણી  9510173313  
8 ચીચીનાગાંવઠા  પારસ . ઝાલા  9919183470  
9 બારખાં યા, ડોકપાતળ, ચીચ ડ, રંભાસ  ધવલ એમ. અકબર   9925431641  
10 દ ુિનયા, નાનાપાડા  ગૌતમ ક. ા પિત  9429428076  
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ુબીર સકલઃ- 
સકલ ઓફ સર, ુબીર  ી હરામણભાઇ આર. ગવળ , ના.મામ. (મો) ૯૪૦૯૫૨૮૭૫૫ 
અ.ન.ં  ફાળવેલ મહ ૂલી સેજો નામ મો.નંબર 

1 ખાંભલા, િપપલદહાડ  શૈલેષભાઇ ક. ભોયે  9624474796  
2 શે ુ બા, ચ ચિવહર  શૈલેષભાઇ ક. ભોયે 9624474796 
3 િશગાણા, ગાંવદહાડ  મ ુર ુમાર એમ. જોષી  9610636507  
4 કશબંધ, કાકશાળા  િવ ુલ ુમાર આર. ચભાડ યા  9898111208  
5 કડમાળ, દહર  ચં દપિસહ એન. ગો હલ  9924853737  
6 મહાલ, બરડ પાડા  િવ ુલ . કયાડા  9898122122  
7 પીપલાઇદવી, કરલી  રિવરાજયિસહ આર. પરમાર  9408529885  
8 ગારખડ   રિવરાજયિસહ આર. પરમાર 9408529885  
9 લવચાલી, હનવપાડા  રિવરાજયિસહ આર. પરમાર 9408529885  
10 નકટયાહનવંત, માળગા    

 તલાટ  કમ મં ી ુ ં નામ હઠકવાટર સે ુ ં નામ તથા સે માં 

સમાિવ ટ ામ પંચાયતોઃ- 
અ. 
ન.ં 

તલાટ  કમ મ ં ી ુ ં  નામ ામ પંચાયત ું  નામ 
તલાટ  કમ મ ં ી ીઓના 

ફો./મો. ન.ં 

તા ુકોઃ- આહવા 

૧ ી મિનષભાઇ પી. માહલે  લવર ઝવ આહવા તા ુકા પ ંચાયત  
૯૪૨૬૯૯૩૩૬૫/ 
૯૭૨૬૩૮૭૪૭૭ 

૨ ીમતી . એસ. ગાઇન  ભવાનદગડ/ઘોઘલી  ૯૪૨૭૧૮૬૮૩૩  
૩ ી અશોકભાઇ સી. પવાર  લ ગા/લહાનચયા/ગલ ુ ંડ  ૯૪૨૮૧૬૧૨૪૬ 
૪ ીમતી એમ. એસ. ઠાકર  પ પર /ચીકટ યા/ ખાના ૨૦૦૮૦ 
૫ ીમતી ઇલાબેન ડ . પટલ  ગાઢવી/ દવનટ ુન/ચનખલ  ૯૪૨૭૪૬૯૪૯૨ 
૬  ીમતી નેહાબેન . ભ   ગ ડલિવહ ર/ધવલીદોડ/ચૌકયા  ૯૪૨૮૩૭૯૦૭૫ 

૭ ી ુરશભાઇ એન. સોલંક   
બાર પાડા/શામગહાન/માલેગાંવ/ 

ગોટ યામાળ  
૭૮૭૮૨૧૬૦૩૯ 

૮ ીમતી એન. આઇ. ઢોડ યા  મહાલપાડા  ૮૧૪૦૧૫૬૫૦૭ 
૯  ી વી. વી. વળાંર  આહવા/ડોન/ચ ચલી  ૮૯૮૦૦૯૬૧૧૨ 
૧૦ ી ુકશ એમ. પવાર  ટાંકલીપાડા/હારપાડા  ૯૪૨૯૯૪૧૩૬ 
૧૧  ીમતી ડ . ડ . પટલ  બોરખલ/મોરઝીરા/વા ુણા  ૯૪૦૮૨૮૮૩૪૪ 
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તા ુકોઃ- ુબીર  
૧૨  ી આર. ડ . ુર યા  બરડ પાડા/હનવંતપાડા/કડમાળ  ૯૪૨૬૬૬૪૮૩૫ 
૧૩  ી . એ. ગાંગોડા  દહર / મહાલ  ૯૩૭૫૯૫૦૫૯૮ 
૧૪  ી બી. . વળવી  શ ગાણા/કાકશાળા/ગાંવદહાડ  ૯૪૨૬૬૨૭૬૯૯ 
૧૫  ી ક. એસ. પવાર  ગારખડ /ખાંભલા/ ચચિવહ ર  ૯૪૦૯૬૮૯૮૫૪   
૧૬  ી એ. એસ. ભોયે  કરલી/િપપલાઇદવી/શે ુ બા  ૯૪૨૮૨૬૧૫૩૬  
૧૭  ી ડ . એમ. ુ ંકણા  નકટયાહનવંત/માળગા  ૮૬૯૦૫૬૮૨૭૩  
૧૮  ીમિત એન. . ભોયે  લવચાલી/િપપલદહાડ  ૯૪૨૬૬૭૪૭૬૬૩  
૧૯  ી એ. વી. ગાિવત  ુબીર/કશબંધ  ૭૯૮૪૬૨૨૫૩૬  
 
 

તા ુકોઃ- વઘઇ 

૨૦  ી હમંતભાઇ રબાર   દ ુિનયા  ૯૬૮૭૧૪૪૨૨૬  

૨૧  ી એચ. એસ. ચૌધર   કાલીબેલ/ભાલખેત/કોશીમદા  ૯૪૦૮૩૨૪૧૭૨  

૨૨  ી ક. બી. કોકણી  વઘઇ/ ુ ંગરાડ  ૯૮૨૪૫૦૯૬૭૧  

૨૩  ી આર. આર. ભોયે  સાકરપાતળ/ ચચ ડ/રંભાસ  ૯૪૨૭૯૪૧૮૩૨૬  

૨૪  ી િવ ુલ ડ . ુલકણ   ડોકપાતળ  ૯૭૩૭૦૧૯૩૮૮  

૨૫  ીમિત રહાના એ. શેખ  ભસકાતર   ૯૪૨૬૩૭૬૮૭૨  

૨૬  ી એસ. એ. ગંવાદ  ગોદડ યા/ ચકાર  ૯૪૨૭૭૦૬૭૨૦  

૨૭  ી એ. એમ. ચૌધર   નાનાપાડા/ ચ ચનાગાવઠા  ૯૪૨૭૮૬૯૬૫૪  

૨૮  ીમિત એસ. એમ. પટલ  બારખાં યા  ૯૭૧૪૫૯૪૧૩૫  

૨૯  ી વી. ક. ટલર  સરવર/ખાતળ  ૯૫૩૭૦૯૮૪૫૯  

૩૦  ી એન. બી. ઠાકર  માનમોડ /નડગચ ડ  
૯૪૨૯૭૮૩૮૬૭  
૯૭૧૪૬૫૬૫૧૫  

૩૧  ીમિત એચ. એ. પટલ  ઝાવડા  
૯૪૦૯૫૨૪૯૪૩  
૯૭૩૭૩૬૫૪૦૭  

૩૨  ુ. . એમ. ટંડલ  ભડમાળ/દગડ બા  ૯૪૨૭૧૭૭૭૯૮  
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 રાહત ટ મ 
 

 

મ ગામ ું  નામ ટ મના સ ય સરના ુ ં
૧. આહવા  મહ ુલી તલાટ ી,  

તલાટ  કમ મં ી ી,  
સરપંચ ી,  

ુ યિશ ક ી, 
આ મિવ ાલય, 

.ુ પો. આહવા, . ડાંગ  

૨. પ પર   મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. પ પર , . ડાંગ  

૩. વઘઇ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, તા ુકા શાળા  

.ુ પો.  વઘઇ, . ડાંગ  

૪. રંભાસ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  રંભાસ, . ડાંગ  

૫. સાકરપાતળ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  સાકરપાતળ, . ડાંગ  

૬. શામગહાન  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  શામગહાન, . ડાંગ  
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મ ગામ ું  નામ ટ મના સ ય સરના ુ ં
૭. માનમોડ   મહ ુલી તલાટ ી 

તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  માનમોડ , . ડાંગ  

૮. સા ુતારા  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  સા ુતારા, . ડાંગ  

૯. ગલ ુ ંડ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  ગલ ુ ંડ, . ડાંગ  

૧૦. બોરખલ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  બોરખલ, . ડાંગ  

૧૧. ચ ચલી  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  ચ ચલી, . ડાંગ  

૧૨. ગડદ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  ગડદ, . ડાંગ  

૧૩. પીપલાઇદવી  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  પીપલાઇદવી, . 
ડાંગ  



 
 

77 

મ ગામ ું  નામ ટ મના સ ય સરના ુ ં
૧૪. લવચાલી  મહ ુલી તલાટ ી 

તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  લવચાલી, . ડાંગ  

૧૫. ુબીર  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  ુબીર, . ડાંગ  

૧૬. ગાઢવી  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો.  ગાઢવી, . ડાંગ  

૧૭. ગારખડ   મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. ગારખડ , . ડાંગ  

૧૮. પીપલદહાડ  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. પીપલદહાડ, . ડાંગ  

૧૯. નકટયાહનવંત મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. નકટયાહનવંત, . 
ડાંગ  

૨૦. ખાંભલા  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. ખાંભલા, . ડાંગ  
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મ ગામ ું  નામ ટ મના સ ય સરના ુ ં
૨૧. બરડ પાડા  મહ ુલી તલાટ ી 

તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. બરડ પાડા, . ડાંગ  

૨૨. ભેસકા ી  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. ભેસકા ી, . ડાંગ  

૨૩. ચકાર  મહ ુલી તલાટ ી 
તલાટ  કમ મં ી ી 
સરપંચ ી 

ુ યિશ ક ી, ા. શાળા  

.ુ પો. ચકાર, . ડાંગ  
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 રાહત કામગીર માં વપરાતા ઉપલ ધ સાધનોઃ- 
 

મ સાધન સાધનોની સં યા કોના હવાલામાં છે. 

૧. હોડ  (બીન યાં ીક)  ૪ નંગ  ૧૦ શીટર 
૧ નંગ  ૧પ શીટર  
  

મેનેજર ી, ુજરાત વાસન િનગમ લ., 
સા ુતારા  
ફો.ન.ં ૦૨૬૩૧ – ૨૩૭૨૨૬, ૨૩૭૨૮૬ 

૨. ડ પર  ૧ નંગ  કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન 
િવભાગ રાજય 

૩. ુલડોઝર   ઉપલ ધ નથી.  

૪. .સી.બી. મશીન ( માટ  
ઉચક  ફકવા માટ)  

૧ નંગ કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન 
િવભાગ રાજય 

૫. ડ  વોટર ગ પ પ  ૫ નંગ  પાણી ુરવઠા ને ગ. ય.બોડ, આહવા, 
ફો.ન.ં ૨૨૦૩૯૧, ૨૨૦૩૧૩ 

૬. મોટર બોટ યાં ીક   ઉપલ ધ નથી. 

૭.  જનરટર સેટ  ૨ નંગ  કલેકટર કચેર , ડાંગ  

૮. લાઇફ સેવ ગ કટ  ૧૫ નંગ  મેનેજર ી, ુજરાત વાસન િનગમ લ., 
સા ુતારા  

૯. લાઇફ ર ગ ૧૫ નંગ  મેનેજર ી, ુજરાત વાસન િનગમ લ., 
સા ુતારા  

૧૦. સાયકલોન વોન ગ સી ટમ   ઉપલ ધ નથી. 

૧૧. મોટ બસ  ૧ નંગ લા પોલીસ અિધ ક ી,  

 મીનીબસ  ૧ નંગ ડાંગ – આહવા. 

 ઓપન બસ  ૧ નંગ  

 પાણી ું  ટકર  ૧ નંગ  

 ઇન  ૧ નંગ  

 એ ુલ સ  ૧ નંગ  

૧૨ Portable Inflatable 
Emergency Liting  

૩ નંગ ૧ – વઘઇ તા ુકા 
૧ – ુબીર તા ુકા  
૧ – આહવા તા ુકા  
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મ સાધન સાધનોની સં યા કોના હવાલામાં છે. 

૧૩  Life Jecket  ૫૦ નંગ  ૫ – નોટ ફાઇડ એર યા, સા ુતારા  
૫ – વઘઇ તલાટ  ચાવડ   
૫ – બારખાં ા, ટ .સી.એમ.ની કચેર  
૧૫ – આહવા ગણેશ િવસ ન સિમિત 
૨૦ – કલેકટર કચેર , આહવા 

૧૪  Life Buoya  ૫૦ નંગ  ૫ – વઘઇ તલાટ  ચાવડ  
૫ – બારખા ા ટ .સી.એમ. કચેર   
૫ – નોટ ફાઇડ એર યા, સા ુતારા  
૫ – આહવા ટ .સી.એમ. કચેર   
૩૦ – કલેકટર કચેર , આહવા  

૧૫  P.P. Ropes 26 m.m.  
100 F.T. 

૫ નંગ  કલેકટર કચેર , આહવા  

૧૬ M.F.T. (મીની ફાયર 
ટ ડર)  

૨ નંગ  ૧ – નોટ ફાઇડ એર યા, સા ુતારા  
૧ – કલેકટર કચેર , આહવા  

૧૭  Portable Generator 
Set  ર નંગ  કલેકટર કચેર , આહવા  

૧૮ ઇમરસેટ(નેરા) સેટલાઇટ 
ફોન  

૧ નંગ  કલેકટર કચેર , આહવા (બંધ હાલતમા)ં  

૧૯  ઇર ડ યમ સેટલાઇટ ફોન 
(હ ડસેટ)  

૧ નંગ  કલેકટર કચેર , આહવા 

 

 કાયપાલક ઇજનેર ી, ડાંગ પંચાયત(માxમ) િવભાગ, આહવાના હવાલેના રાહત 

કામગીર મા ંવપરાતા ઉપલ ધ સાધનો.  

મ 
તા ુકા ુ ં

નામ  
થળ/જ યા ું  

નામ  
સાધનોની 
િવગત  

કોના ંહ કત છે? મા લક  
/ સં થા ું  નામ 

સંપક નંબર / 
મો.ન.ં 

૧ આહવા  નાંદનપેડા 
સીબી-૧,  

ક 
ુનીટ  ક કશન  ૯૪૨૮૩૭૯૮૭૬ 

૨  સોનગઢ  સોનગઢ  
સીબી-૧,  

ક 
સૈજ ઇ ા કચર ૯૮૭૯૭૬૨૧૧૨ 

૩  નવસાર   મરોલી  
સીબી-૧,  

ક 
ી . એમ. શાહ  ૯૮૨૫૧૪૪૩૬૯ 
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લાના વરસાદના કડા સનેઃ ૧૯૯૧ થી ૨૦૧૬ 
 

વષ ન ધાયેલ વરસાદ મી.મી.માં  
સને - ૧૯૯૧ ૨૧૪૫ 
સને - ૧૯૯૨ ૧૯૩૫ 
સને - ૧૯૯૩ ૩૨૧૧ 
સને - ૧૯૯૪ ૪૬૧૩ 
સને - ૧૯૯૫ ૧૯૨૬ 
સને - ૧૯૯૬ ૨૮૭૭ 
સને - ૧૯૯૭ ૨૯૦૩ 
સને - ૧૯૯૮ ૩૭૭૦ 
સને - ૧૯૯૯ ૩૦૭૦ 
સને - ૨૦૦૦ ૧૪૩૧ 
સને - ૨૦૦૧ ૨૨૦૦ 
સને - ૨૦૦૨  ૨૪૩૮ 
સને - ૨૦૦૩  ૨૧૦૧ 
સને - ૨૦૦૪  ૨૬૪૨ 
સને - ૨૦૦૫  ૩૮૨૫ 
સને - ૨૦૦૬  ૨૬૩૪ 
સને - ૨૦૦૭  ૧૮૬૦ 
સને - ૨૦૦૮  ૨૬૧૧ 
સને - ૨૦૦૯  ૧૪૯૦ 
સને - ૨૦૧૦ ૧૮૧૯ 
સને - ૨૦૧૧ ૧૬૬૨ 
સને - ૨૦૧૨ ૧૬૩૬ 
સને - ૨૦૧૩ ૨૩૯૭ 
સને - ૨૦૧૪  ૧૭૬૪ 
સને - ૨૦૧૫  ૧૩૬૮ 
સને - ૨૦૧૬  ૨૨૦૧ 
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 લા પંચાયત હ તકના નાના ડમો પાણી ુરવઠા હ તકના 

નાના ડમોઃ  
 
મ ડમ ું  નામ થળ સં હશ કત ઓફ સર ઇનચા  

૧. સા ુતારા  સા ુતારા  ૨૨.૪૭ ક .ુફ ટ ી . ડ . ગામીત 
કાયપાલક ઇજનેર ી,  

હર આરો ય અને ુખાકાર  િવભાગ , 
પાણી ુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડ, 
આહવા ફો.ન.ં: (ઓ)  ૨૨૦૩૧૩, ૨૨૦૩૯૪ 
                 (મો)  ૯૯૭૮૪૦૬૬૬૯ 

૨. ભી યા  ભી યા  ૩૮.૧૭ ક .ુફ ટ 

૩. કોદમાળ  કોદમાળ  ૩.૮૫ ક .ુફ ટ 

૪. મહારદર  મહારદર  ૩.૦૯ ક .ુફ ટ 

 
મ ન.ં ૧ થી ર સા ુતારા, ભી યા ડમને માટ ઉલેચી ડા કરવાથી તેમજ દવાલને 

વ ુ ચી બનાવવાથી પાણી સં હશ કતમાં વધારો કર  શકાય તેમ છે.  
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 તરવૈયાઓની િવગત. 
 

અ.ન.ં નામ સરના ુ ં ટલીફોન નંબર 

૧. ી અિનલભાઇ સી. ભગર .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૯૦૯૯૩૫૨૫૫૫  
 

૦૨૬૩૧ – 
૨૨૦૧૫૩ 

૨. ી ુલાબભાઇ પી. ગવળ   .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૩. ી અશોકભાઇ ટ . દવ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૪. ી ચં ુભાઇ ડ . ભગર  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૫. ી મ ુભાઇ ક. ગાયકવાડ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૬. ી રામચંદભાઇ એસ. ુ ુમ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૭. ી ચં ુભાઇ પી. ગવળ   .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૮. ી રમેશભાઇ . ુ ુમ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૯. ી રમણભાઇ . ુ ુમ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૧૦. ી કાશીરામભાઇ એમ. ભગર  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  

૧૧. ી દનેશભાઇ ટ . દવ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૯૦૪૪૯૯૨૪૯ 

૧૨. ી એસ. ઝેડ. ગાવીત  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૪૨૬૧૬૪૫૬૧ 

૧૩. ી શરદભાઇ એમ. પટલ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૪૨૬૧૬૪૫૭૦ 

૧૪. ી ક રભાઇ . શેખ  .ુઆહવા, પી.ડબ ુડ . કોલોની ૯૪૨૬૪૩૦૬૪૫ 

૧૫. ી હ રશચં  એ. ભોયે  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૪૨૮૨૨૪૪૪૭ 

૧૬. ી ધમશભાઇ બી. ભોયે  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૪૨૮૭૧૭૨૭૫ 

૧૭. ી ઉમેશભાઇ બી. ભોયે  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૪૨૮૫૪૨૩૭૦ 

૧૮. ી ુભાઇ એન. પટલ  .ુઆહવા, દવલપાડા, .ડાંગ ૯૪૨૬૮૪૪૮૬૧ 

૧૯. ી રા શભાઇ એમ. પટલ  .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૮૪૬૯૩૦૯૩૧૫ 

૨૦. ી નરશભાઇ ડ . ગવળ   .ુ આહવા, બાપાડા, . ડાંગ  ૯૪૦૮૦૯૫૯૫૫ 
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 ામ પંચાયતોનાં સરપંચ ીઓ તથા સંપક નંબરની િવગત 
તા ુકોઃ- આહવા 

અ.ન.ં ામ પંચાયત 
ુ ષ / 

મ હલા 
પદાિધકાર ું  નામ 

સંપક નંબર ( 
સેલ / રહઠાણ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ આહવા  ુ ષ ીમતી રખાબેન તેશભાઇ પટલ  ૯૯૧૩૧૯૯૦૯૪ 
૨ ધવલીદોડ  મ હલા ીમતી હષદાબેન રમેશભાઇ ચૌધર   ૯૪૨૭૮૭૦૫૯૪ 
૩ ખાના  ુ ષ ી સંજયભાઇ દવરામભાઇ વળવી  ૯૯૦૪૭૪૫૪૬૮ 
૪ ગોટ યામાળ  મ હલા ીમતી ભાગીબેન રા ુભાઇ ભોયે  ૯૭૩૭૧૭૦૭૩૦ 
૫ ગ ડલિવ હર  ુ ષ ી ધમશભાઇ ભી યાભાઇ બંગાળ  ૯૪૨૮૩૮૨૭૬૬ 
૬ ગલ ુ ંડ  મ હલા ીમતી મયનાબેન બ ુભાઇ બા ુલ  ૭૩૫૯૫૮૦૨૩૪ 
૭ ગાઢવી  મ હલા ીમતી કાંતાબેન ગોિવદભાઇ પવાર  ૯૪૨૭૯૦૫૭૧૬ 
૮ વા ુણા  ુ ષ ી અિનલભાઇ ઝીમનભાઇ ગાિવત  ૯૬૩૮૬૯૩૮૮૬ 
૯ હારપાડા  મ હલા ીમતી મં ુલાબેન િવણભાઇ માહલા  ૯૪૨૯૫૩૧૨૨૫ 
૧૦ ચીકટ યા  ુ ષ ી રા શભાઇ લાહ ુભાઇ ભોયે  ૯૪૨૮૭૧૭૨૫૨ 
૧૧ પ પર   ુ ષ ી હમંત ુમાર ુલશીરામભાઇ ભોયે  ૯૪૨૬૧૬૪૯૧૨ 
૧૨ બાર પાડા  મ હલા ીમતી કમળાબેન હરાભાઇ રાઉત  ૯૭૧૪૫૭૫૫૯૧ 
૧૩ લહાનચયા  ુ ષ ી રામસ ગભાઇ લ મણભાઇ પવાર  ૯૬૨૫૧૫૭૧૧૦ 
૧૪ મહાલપાડા  મ હલા ીમતી કલાબેન અશોરભાઇ ગાયકવાડ  ૯૪૨૯૪૪૭૧૮૩ 
૧૫ ભવાનદગડ  ુ ષ ી મ ુભાઇ વાભાઇ ભોયે  ૯૪૨૬૧૬૦૭૩૧ 
૧૬ મોરઝીરા  મ હલા ીમતી સીતાબેન સંપતભાઇ વા ુ  ૯૪૨૬૬૦૮૫૯૭ 
૧૭ ઘોઘલી  મ હલા ીમતી મં ુલાબેન અનદભાઇ ગાિવત  ૯૪૨૮૧૬૧૨૩૮ 
૧૮ ડોન  ુ ષ ી ુરશભાઇ ુળશીરામભાઇ પવાર  ૯૪૨૬૩૨૧૫૮૪ 
૧૯ દવાનટ ુન  મ હલા ીમતી ચં કલાબેન ુભાઇ ચૌધર   ૮૯૦૫૩૦૯૩૦૭ 
૨૦ ચ ચલી  મ હલા ીમતી આકાબેન હષદભાઇ ભોયે  ૯૪૨૮૭૧૪૭૨૩ 
૨૧ ચૌકયા  મ હલા ીમતી ુબેન િવજયભાઇ દવ  ૯૪૨૮૧૪૫૭૧૩ 
૨૨ ચનખલ  ુ ષ ી મોવજયાભાઇ યાભાઇ વાઘમાર  ૯૪૨૯૨૭૬૮૫૦ 
૨૩ બોરખલ  મ હલા ીમતી ની બેન દવરામભાઇ દવ  ૯૪૨૭૧૪૨૩૯૮ 
૨૪ લ ગા  ુ ષ ી સોમનભાઇ લસ ગભાઇ ુયવંશી  ૯૪૨૮૩૮૩૧૩૭ 
૨૫ શામગહાન  મ હલા ીમતી લલીતાબેન ટ ટશભાઇ ચાંદકર  ૯૯૦૪૧૬૩૫૫૩ 
૨૬ માલેગાંવ  મ હલા ીમતી તનમયબેન દવરામભાઇ ઠાકર  ૯૯૦૪૦૬૭૪૯૬ 
૨૭ ટાંકલીપાડા  ુ ષ ી ચમારભાઇ કા ભાઇ ભોયે  ૯૪૦૮૩૮૩૦૪૪ 
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તા ુકોઃ- ુબીર 
 

અ.ન.ં ામ પંચાયત 
ુ ષ / 

મ હલા 
પદાિધકાર ું  નામ 

સંપક ન ંબર ( સેલ 
/ રહઠાણ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ ચચિવહ ર  મ હલા ીમતી ુ િનતાબેન યોગેશભાઇ પવાર  ૯૪૨૭૮૬૭૦૦૬ 

૨ દહર  મ હલા ીમતી મીરાબેન કર મભાઇ ખાસીયા  ૯૪૨૮૬૯૮૭૫૧ 

૩ ગારખડ   ુ ષ ી બા ુભાઇ રાજયાભાઇ વળવી  ૯૪૨૬૬૪૮૦૨૭ 

૪ ગાંવદહાડ  ુ ષ ી યે ુભાઇ સો ુભાઇ ગાિવત  ૯૩૨૮૧૮૧૮૩૬ 

૫ હનવતપાડા  મ હલા ીમતી મીનાબેન દનેશભાઇ દશ ુખ  ૯૪૨૬૦૬૯૫૩૩ 

૬ કડમાળ  મ હલા ીમતી વિનતાબેન ુલાબભાઇ ચૌધર   ૯૦૧૬૨૭૬૨૯૪ 

૭ કાકશાળા  મ હલા ીમતી પાર ુબેન રમેશભાઇ હલીમ  ૯૩૨૭૯૩૯૦૭૩ 

૮ કશબંધ  મ હલા ીમતી ુલોચનાબેન કશોરભાઇ માળવી  ૯૩૭૭૦૪૬૬૩૧ 

૯ કરલી  મ હલા ીમતી સમ ુ ર બેન ુબાષભાઇ દવળે  ૯૪૦૯૨૮૫૭૨૦ 

૧૦ લવચાલી  ુ ષ ી રતીલાલભાઇ સો ુભાઇ રાઉત  ૯૪૨૯૭૮૦૨૭૪ 

૧૧ માળગા  મ હલા ીમતી યેમ ુબેન દવરામભાઇ ગવળ   ૯૪૨૬૮૪૮૩૪૧ 

૧૨ નકટયાહનવંત  મ હલા ીમતી મીનાબેન િવણભાઇ દસાઇ  ૯૪૨૭૬૬૧૨૪૭ 

૧૩ પીપલાઇદવી   મ હલા ીમતી સિવતાબેન ધનેશભાઇ માળવીશ  ૯૪૦૮૬૨૮૪૩૯ 

૧૪ પીપલદહાડ  ુ ષ ી રા ુલભાઇ સો ુભાઇ ચૌધર   
૯૪૨૭૪૮૪૮૩૨ 
૯૪૨૮૫૧૨૩૦૦ 

૧૫ શે ુ બા  મ હલા ીમતી જય ુબેન બા ુભાઇ બા ુલ  
૯૪૨૬૫૦૬૬૮૯ 
૯૪૦૯૧૮૬૬૮૯ 

૧૬ િશગાણા  ુ ષ ી િવ ુલભાઇ ભી યાભાઇ ગામીત  
૮૬૯૦૬૭૯૧૫૧ 
૯૪૨૮૧૧૧૦૫૧ 

૧૭ ુબીર  ુ ષ ી ુકારામભાઇ અના ુભાઇ પવાર  
૯૪૦૮૬૨૦૭૨૫ 
૮૦૦૦૨૩૬૧૮૫ 

૧૮ મહાલ  ુ ષ ી રમેશભાઇ મ ુભાઇ ગિતયા  ૯૪૦૮૩૩૪૨૮૨ 

૧૯ ખાંભલા  ુ ષ ી કા ં િતલાલભાઇ કાશીરામભાઇ રાઉત  ૯૪૦૮૩૩૪૪૮૨ 

૨૦ બરડ પાડા   મ હલા ીમતી ચં કાબેન ગર શભાઇ ગામીત  ૯૪૦૯૨૭૧૩૮૬ 
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તા ુકોઃ- વઘઇ 
 

અ.ન.ં ામ પંચાયત 
ુ ષ / 

મ હલા 
પદાિધકાર ું  નામ 

સંપક ન ંબર ( 
સેલ / રહઠાણ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
૧ વઘઇ  ુ ષ ી મોહનભાઇ સો ુભાઇ ભોયે  ૯૪૨૬૮૯૪૪૧૮  

૨ ભાલખેત  મ હલા ીમિત જનાબેન સ ુભાઇ ચૌધર   ૯૪૨૬૪૨૪૮૬૯  

૩ ભસકાતર   મ હલા ીમતી ક પનાબેન મહશભાઇ ુંબડા  ૯૪૨૬૧૧૮૮૧૦  

૪ ગોદડ યા  ુ ષ ી અ ણભાઇ સયા ુભાઇ રાઠોડ  ૯૪૨૬૧૩૨૫૮૩  

૫ કોશીમદા  મ હલા ીમિત ર ુકાબેન રા શભાઇ ગામીત  ૯૯૭૮૨૬૩૩૯૮  

૬ સરવર  ુ ષ ી જ નેશભાઇ ચંદરભાઇ પટલ  ૯૪૨૮૦૬૪૬૩૬  

૭ ખાતળ  ુ ષ ી િનિતનભાઇ દા ુભાઇ ગાઇન  ૯૪૨૭૮૧૮૯૭૯  

૮ કાલીબેલ  મ હલા ીમતી ર ુબેન મહશભાઇ બા ુલ  ૯૪૨૬૧૩૦૪૨૨  

૯ ુ ંગરડા  ુ ષ ી કાશભાઇ માંદાભાઇ ચૌધર   ૯૭૨૭૬૬૯૭૧૭  

૧૦ ચકાર(ઝાવડા)  મ હલા ીમતી સિવતાબેન અ તભાઇ પાલવે  ૭૦૪૬૮૫૩૫૭૭  

૧૧ ઝાવડા  ુ ષ ી ગમનભાઇ છગનભાઇ થોરાત  ૮૨૩૮૯૫૭૬૪૨  

૧૨ રંભાસ  મ હલા ીમતી મતાબેન તે ભાઇ ચૌધર   ૮૨૩૮૯૧૮૩૩૮  

૧૩ ડોકપાતળ  મ હલા ીમતી ઉિમલાબેન ધન યાનભાઇ ગાયકવાડ  ૯૯૭૯૩૩૯૦૯૨  

૧૪ બારખાં યા  મ હલા ીમતી બ ુ ંબેન મગનભાઇ ગાિવત  ૯૬૮૭૪૬૦૨૬૯  

૧૫ સાકરપાતળ  ુ ષ ી રં નભાઇ કાશીરામભાઇ ભોયે  ૭૬૯૮૫૦૨૨૦૮  

૧૬ દ ુિનયા  ુ ષ ી ભીવાભાઇ ગંગારામભાઇ ભોયે  ૯૭૧૪૬૭૨૬૯૫  

૧૭ ચીચ ડ  ુ ષ ી વનરાજભાઇ મોતીરામભાઇ રાઉત  ૯૭૨૩૬૯૩૮૮૧  

૧૮ દગડ બા  મ હલા ીમિત વિનતાબેન લ લતચં ભાઇ વાઘેરા  ૯૪૦૯૬૩૧૪૧૬  

૧૯ ભડમાળ  મ હલા ીમતી ુશીલાબેન દવરામભાઇ ગા ુડ  ૮૧૫૬૦૬૧૧૯૨  

૨૦ ચીચીનાગાંવઠા  મ હલા ીમતી ુ િનતાબેન ગંગારામભાઇ ભોયે  ૯૪૨૯૩૭૭૭૦૩  

૨૧ નાનાપાડા  ુ ષ ી રોમે ભાઇ ગંગારામભાઇ ભોયે  ૮૪૬૯૭૨૬૧૮૫  

૨૨ માનમોડ   ુ ષ ીમતી ચં કલાબેન નગીનભાઇ ગાિવત  ૭૩૫૯૧૫૦૩૦૯  

૨૩ નડગચ ડ  ુ ષ ી દનેશભાઇ નાનાભાઇ ભોયે  ૯૪૨૮૭૧૭૩૯૨  
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 ધાિમક એન. .ઓ. અને અ ય વૈ છક સં થાઓઃ- 
 

મ સં થા ુ ં  નામ / સરના ુ ં ટલીફોન નંબર 
૧. ી પી. પી. વામી 

મં ી ી, યોશા િત ઠાન માલેગાંવ, .ડાંગ(BAPS)  
૯૪૨૬૪૪૦૭૮૯ 

૨. ધી આગાખાન ટ 
સંચાલક ીમતી શેભાબેન, .ુપો. આહવા, .ડાંગ  

૮૨૩૮૦૬૦૧૧૨ 

૩. ી રોવાદાન ટ, આહવા 
સંચાલક ી, ુસેનભાઇ , .ુપો. આહવા, .ડાંગ  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૫૩ 
૯૪૨૬૮૭૨૧૬૨  

૪. ી નહ ુ ુવા ક , આહવા 
સંચાલક ી એસ. એસ. પોલ, .ુપો.આહવા, .ડાંગ  

૦૨૬૩૧-૨૨૦૫૭૭ 
૯૪૨૭૮૬૧૦૪૦  

૫. લોટસ ડવલપમે ટ ટ,  
સંચાલક ી ક પેશભાઇ આહ ર, .ુદવલપાડા, .ડાંગ  

૯૯૨૫૯૬૦૧૬૦  

૬. ુમાર  મીના ીબેન  
િપતા ુમાર  સે ટર, ડાંગ વરાજય આ મ, 

.ુપો. આહવા, . ડાંગ  
૯૪૨૭૬૧૮૯૩૦  

૭. ી સં વની ચેર ટબલ ટ, 
સંચાલક ી કમલેશભાઇ ડ. પાટ લ, .ુ વક લ કોલોની, 
પો. આહવા, .ડાંગ  

૯૪૨૮૦૬૪૫૯૯  

૮. ી સાંઇલીલા ટ, બાપાડા,આહવા 
જલારામ ગેરજની સામ,ે આહવા, . ડાંગ  
(તરવૈયાની ટ મ) ી હ રામણભાઇ વા ુ., .ુઆહવા.  

૯૪૨૬૪૩૦૬૩૪ 
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 " બે સ " (B.A.P.S.) 
 
 આ સં થાની ૃ િ ઓ અને સ ંચાલન નીચે માણે છે. 
 આ લામાં નીચે જણાવેલ ગામે સં થા ારા સેવાક ય ૃ િ  ચલાવવામાં આવે 
છે. હાલના સં થાના આહવા ખાતેના વડા ી પી. પી. વામીના વડપણ હઠળઃ 
  

મ ગામ ું  નામ ૃ િ નો કાર ુ ંકમા ં
તેમાં ડાયરકટ 

ઇ ડાયરકટ કટલા 
લોકો / લાભ લે છે ? 

૧ માલેગાંવ  આ ગામે રસીડ યલ ુલ સ ં થા 
ારા ચાલે છે અને વૈ. કાયકરો 
ારા ચલાવવામાં આવે છે.  

૪૦૦ થી પ૦૦ 
બાળકો / 
િવ ાથ ઓ લાભ 
લેતા છે. 

૨ આહવા  લોક ૃ િત અ ભયાન (િવ ાન) 
સં થાના ૪ કો-ઓડ નેટરો ારા 
લોકોને ધ ધામાં િવ ાસ ન 
રાખવો તેમજ િશ ણ, વા થય 
અ ય બાબતે ૃ િત.  

ૃલના બાળકો 
તથા અ ય લોકો  

૩ ગારખડ   આ ગામે સ ં થાના કાયકરો ારા 
 ાથમીક આરો ય ક ો 

આવેલા છે. તેના હ થ વકરોની 
સાથે રહ  આ ુબા ુનાં ૧૮ 
ગામોમાં આરો ય ન ે લગત 
સેવાક ય ૃ િ  ચલાવવામાં 
આવેલ શાળાના બાળકોની.  

બધા – ૧૮ ગામોનાં 
દા  ૧૫૦૦૦ 

લોકો લાભ લેતા છે.  

 


