િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L sNDMAf
VF5l¿VMV[ JT"DFG ;DIGF 5lZ5[1IDF\ ÒJ DF+
;FY[ J,F. UI[,L K[PEFZT ;ZSFZ[ VF lJQFI J:T]G[ B]A H U\ELZTFYL
,. VMUQ8 !))) DF\ V[S High – Powered Committee (HPC)GL
ZRGF SZL VG[ Z__! GF U]HZFT E}S\5 AFN VF5l¿ jIJ:YF5G
%,FGG[ V[S DL8LU[XG DLS[GLhG TZLS[ :JLS'T SZJFDF\ VFjI]\P
Z# l0;[dAZ Z__5 GF ZMH EFZT ;ZSFZ äFZF
l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8 v Z__5 GL ZRGF SZJFDF\ VFJL4VG[ T[ D]HA J0F5|WFGGF J056 C[9/
G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMZL8L sNDMAf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZFHIM DF8[
D]bID\+LGF J056 C[9/ :8[8 l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L GL ZRGF ;]RFZ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[
SZJFGM GLWF"Z SZJFDF\ VFjIMP
NDMA äFZF VF5l¿VMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lJlJW SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ lZ:S

lZ0SXG4lZC[AL,[XG H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[PVF p5ZF\T G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8
Z__5 DF\ S]NZTL VG[ DFGJ ;Ò"T VF5l¿VMGF ;\NE"DF\ H~ZL DFU"NX"G SFINFSLI :J~5DF\
VF5JFDF\ VFjIF K[P

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

1

િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

NDMAનુ માળખુ

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

2

િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

તાવના
ુ રાત રાજયએ છે લા કટલાક વષ માં અનેક
જ
સામનો કય છે . માં ર001 નો

ૂકં પ,1998

કારની આપિ તઓનો

ંુ વાવાઝો ુ ં અને 1978

મહ વની ગણાવી શકાય તેવી આફતો હતી.ર001ના ભયાનક

ંુ

ૂર

ૂકં પ બાદ

ુ રાત સરકાર રાજયમાં આફતો ંુ સફળ સંચાલન કરવા માટ એક મ યમ
જ
સં થા

ુ રાત રાજય આપિ ત
જ

થાપી છે .

યવ થાપન સ તા મંડળ તર ક

ઓળખાય છે .
છે લા દસ વષમાં આપતી
સમયાંતર

ુ ારા વધારા કરવાની
ધ

યા

યવ થાપન

લાન તૈયાર કરવા, લા ુ કરવા અને

થઈ છે .

ુ રાત રાજય આપતી
જ

યા જોખમ અને િનઃસહાયતા ુ

સતામંડળ(નકમોબ9 નો ઉદશ આયોજનની

કલન, ર પો સ અને

ઉપશમન(મીટ ગેશન) ના પગલાઓનો િવકાસના આયોજનમાં સમાવેશ અને
સં થાઓ તેમજ નાગર ક સમાજની સં થાઓની ભાગીદાર
લાનની

યા

થાનીક

વધારવાનો છે . આપતી

ામ તરથી શ કર ઉતરોતર તા કુ ા અને જ લા

ુ ારવાની આ પહલથી આગળ જતા
ધ

તા કુ ા

તરનાં

લાનમાં જ ર ફરફાર સાથે

િવચારા ુ છે ક, તા કુ ા

તરના આપતી

ણેય

યવ થાપન

લાનખે

વરાજની
યવ થાપન

ુ ી મબ ધ કરવાની જ ર યાત
ધ

જણાય છે .આપતી યવ થાપન લાનને જ લા તર
તરના

યવ થાપન

ામ અને

ુ ગ
સ
ં ત કર શકાય. એ પણ

લાનને એવી ર તે તૈયાર કરવા

થી

ામ

ુ ા તર જોડ શકાય.
તરના લાનની િવગતોને તા ક
ુ રાત રાજય આપિ ત યવ થાપન સ તામંડળ GSDMA આપિ ત યવ થાપનના
જ
સમ લ ી માળખાને

યાનમાં રાખવાનો િવ

ૃત અ ભગમ રા યો છે .આ સં થા ફકત રાહત

ુ ઃ થાપન ક આપિ માંથી બેઠા થવા માટની બાબતો જ નથી જોતી બ ક આગોતર તૈયાર ઓ
કામમાં, ન
કવી ર તે કરવી તેની

ૂહરચના અને આયોજન પણ તૈયાર કર છે .
ુ રાત આપિ
જ

યવ થાપન
કામગીર અને

યવ થાપન સ ા મંડળની રચના થઈ

ે ે આ સં થા સતત કામ કરતી આવી છે .રાજયના
ુ ઃવસવાટ
ન

ુ દા

યારથી આપિ

ુ દા િવભાગો સાથે રાહત

ૂરતી કામગીર મયા દત ન રાખતાં આફત સામેની આગોતર તૈયાર ને
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

લગતાં કાય મો હાથ ધર છે ,અને લાંબા ગાળા ંુ આયોજન િવચારણમાં લે છે .આ યેયને નજર
સમ

રાખીને

ુ રાત આપિ
જ

યવ થાપન સ ા મંડળે રાજયના િવકાસને અવરોધક બનતી

ુ દરતી

આફતોના જોખમોના યવ થાપનને લ
ગતો કાય મ સં કુ ત ર તે હાથ ધરલ છે . આ કાય મમાં અનેક

િૃ ત કળવવી,તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવી

આપિ ની આગોતર તૈયાર કરવી,લોકોમાં
થિનક

ુ ાય આધા રત
િતભાવના એક ભાગ તર ક ડ .આર.એમ. ો ામમાં સ દ
ૂહ અપનાવવામાં આ યો છે .

સામે આગોતર તૈયાર નો

યવ થાપન તૈયાર કરતી વખતે જ લામાંથી એકિ ત કરલ

આ જ લા આપિ

મા હતીને ઝીણવટ ૂવક ચકાસવામાં આવી હતી અને

જ લા ક ના તમામ િવભાગોએ પોતના

ખાતા/િવભાગને લગતી મા હતી અને તા કુ ા લાનને લગતી મા હતી
ડાંગ

જ લામાં િવિવધ શકય આફતોને

યોજના તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
આફતોથી થતા

ૂર પાડલ.

યાનમાં રાખી જ લા આપિ

યવ થાપન

ુ ય આશય અવારનવાર સ િત ુ દરતી અને માનવ સજ ત

નો

કુ શાનનો ઘટાડો કરવાનો છે .

ન માલના
ડાંગ

અને

તરને વધાર ંુ વગે ર ગણાવી શકાય. આપિ ની આગોતર

વરાજય સં થાના સમજણના

તૈયાર અને તેની સામે આપણા
આપિ

ૃિતઓનો સમાવેશ થાય છે . વી ક

જ લાએ છે લા કટલાક વષ દર યાન િવિવધ

કારની

ુ દરતી તથા માનવ

ુ પડ છે ક ર00ર થી
સજ ત આફતોનો સામનો કરલ છે . છે લા દસ વષનો ઈિતહાસ ચકાસીએ તો મા મ
વરસાદ ંુ

માણ દર વષ સતત વધી રહ ંુ છે .
યવ થાપન મા

આમ, બદલાયેલા સમયમાં આપિ
વારં વાર
આપિ

ાટકતી આપિ ઓ સામે ઝડપી

ચોમાસાના ચાર માસ

િતસાદ આપવા આ

યવ થાપન યોજના તૈયાર કરવા ગંભીરતા
જ લા આપિ

માં લોબલ વોિનગની અસરો પણ જવાબદાર છે .
કારની

યવ થાપન

યોજનામાં

યવ થાપન યોજના ડાંગ

જ લામાં આફતની પ રિ થિત પહલા,

િતભાવ આપવા માટ માગદશક
જ લાની

તૈયાર ,આફતના સંજોગોમાં
િતઓ, ૂલોને

ુ રાત રાજય આપતી
જ

અગ યની

અને િવિવધ ટા કફોસને

પ િનવડશે. ડાંગ જ લાની આપિ

મા હતી,જોખમો

િત યા, િતભાવ તથા આપિ

ઈ યા દ િવગતોનો સમાવેશ કરવાનો
રહશે. થી

કટલીક

ૂવતૈયાર અને જ લા

ૂવક વ હવટ તં ને પે્રર ત કયા છે .

દર યાન અને આફત પછ ની પ રિ થિતમાં જ લા આપિત યવ થાપન તં
આકિ મક સંજોગોમાં ઝડપી

રુ ુ મયા દત નથી. અને

અને

જોખમો

યવ થાપન-આફત સમયની

સામેની
ૂહરચના

ય ન કરવામાં આવેલ છે .આ કાય સમયાંતર “અ તન” કરવા ંુ

ુ ાર બોધપાઠ લઈ શકાય.હાલનો જ લા આપતી
ધ
યવ થાપન ધારો ર003, આપતી

યવ થાપન

લાન

યવ થાપન ધારો ર00પ અને રાજય

આપતી યવ થાપન િનતી ર00ર અ વયે તૈયાર કરવામાં આ યો છે .
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

જ લા આપતી યવ થાપન લાન(DDMP) ના ઉદ યો
જ લા આપતી યવ થાપન લાન, જ લા તરના આપતી યવ થાપનની
આયોજન અને અમલ કરવામાં મદદ પ થશે.

ના ઉદ યો આ

માણે છે .



જોખમી અને િનઃસહાય િવ તાર, વ તી અને િમ કતોને તારવવા



આપતી યવ થાપન માટ જ ર સંસાધનોને ઓળખવા અને એક ીત કરવા



િવિવધ િવભાગો અને સતામંડળો વ ચે પર પર સંકલન માટ સહયોગ



ુ ા તરના સતામંડળ અને િવિવધ િવભાગના કાય ને
તા ક
ૂવ તૈયાર ,



રુ ો પાડવો.

ૂ ચત કરવા.

િતભાવ, રોકથામ, અને ઉપશમન(મીટ ગે શન) માટ નકકર પગલાં



ુ ાયની
સતામંડળ અને સ દ



િવકાસના કાય મોના આયોજનમાં(DRR), ને

ૃિતઓ ુ

ૂચવવા

મતા વધન માટની જ ર યાતો ઓળખવી
ુ ય

વાહમાં લાવવા માટ સંદભ

ૂચવવા

અ ભગમ અને માગદશક િસ ધાંતો



જ લા આપતી
રા

યવ થાપન

લાન (DDMP) આપતી

યવ થાપન ધારો

ુ રાત ર003,
જ

ય આપતી યવ થાપન ધારો ર00પ અને હયોગો નીિતના માગદશક િસ ધાંતોના સંદભ

તૈયાર કરવો.


જ લા આપતી
વશાન,

યવ થાપન

લાન (DDMP) તૈયાર કરવામાં લોકોની સહભાગીતા, િવક ીત

ી- ુ ુ ષ સમાનતા,

સામા જક યાય, માનવ અિધકાર અને સામા જક સમાવેશીના

માનવીય િસ ધાંતોને યાને લે .ુ
 જ લા આપતી
રા

યવ થાપન

લાન(DDMP)રાજય આપતી

ય આપતી યવ થાપન લાન(NDMP)ને

યવ થાપન

લાન(SDMP)અને

રુ ક અને મદદ પ થાય તેવી ર તે તૈયાર કરવો.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 જ લા આપતી યવ થાપન લાન (DDMP) િવિવધ સંકટની કાય યોજના બનાવવામાં
મદદ પ થવો

ઈએ. આ

લાનમાં

ૂવ તૈયાર , રોકથામ,

િતકારના પાસાંઓને અલગથી

ન ધવા અને િવિવધ િવભાગોને અલગ-અલગ નકકર કાય સ પવા.

આપિ

યવ થાપનની સંક પના

 આપિ ઓના જોખમો હળવા કરવાના અથવા ઘટાડવાના પગલા ંુ અમલીકરણ અને આયોજન.
 આપિ

ની િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવા.

 આકિ મકતા અને આપિ ઓ માટની સજજતા.
 આપિ ની અસરો ંુ

ૂ યાંકન.

 સંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપિ ના
આપિત

યવ થાપન િનરં તર

અિધકા રતાના િવચારથી આપિ
તમામ

ુ ઃવસન અને
ન

યા છે , તમામ

યવ થાપન, આયોજન અને

કારના જોખમ યવ થાપનમાં,

ુ ઃિનમાણ
ન
કારના જોખમ

યાસો માટનો પાયો

યવ થાપન અને
ૂરો પાડ છે .

લાને અસર કરતા સંભિવત તમામ જોખમો

ટાળવા અથવા હળવા કરવા માટના આયોજનની િવચારણા અને લેવાના પગલાનો સમાવેશ થાય છે .
અિધકા રતા એટલે નાગ રકોના

વન અને

વનિનવાહને ખતરામાં

ૂક તેવા તમામ જોખમો અને

આપિ ઓને પહ ચી વળવા માટ દરક નાગ રકને િશ ણ, તાલીમ અને સહાયથી સ મ બનાવવો. આવી
અિધકા રતા એ આપિ નો તજવીજ કરવા માટની સં ૂણ જવાબદાર કોઈ ય કતમાં તબદ લી નથી પણ
આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા માટ જ ર સાધનો અને સહાય દરક ય કત
ધરાવે છે તે ંુ

િુ નિ ત કરવા માટના

િતમ

યાસો છે .

આપિ ની મા ા અથવા સંભિવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને
ુ ઃ થાપન
ન

મતાિનમાણથી તેમજ

યા ઝડપી તેમજ ઓછ ખચાળ બનાવવામાં સરળ બનાવે તેવી પ િતઓથી િ થિત

થાપકતા સંગીન બને છે .

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

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

યવ થાપનનો અિભગમ
ુ રાત સરકાર આપિ
જ

અસરો ઘટાડવાની કામગીર બે િવ
તા કા લક શ

યવ થાપન

ૃત

યે સવ ાહ અ ભગમ ધરાવે છે . આપિ ની

ે ોમાં િવભા ત કરવામાં આવી છે :

થતી આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટ અથવા આપિ ની ધીમી શ આત વખતે તેના

િતભાવને વેગવાન બનાવવા માટ જ ર હોય તેવા આયોજન અને પગલાને ક માં રાખીને ચેતવણી,
સહાય અને

ુ ઃ થાપન.
ન

 જોખમો અથવા તોળાઈ રહલી આપિ ઓના કારણે થતીઅસરો નો િનવારણ અથવા ના ૂદ કરવા
માટ આયોજનો ક
યવ થાપન સમ

પગલાઓને ક માં રાખીને શમન, સજજતા અને િનવારણ.આપિ
અ ભગમ 6(છ) ઘટકો પર આધા રત હોય છે :

 જોખમ અને સંવેદનશીલતા ંુ ચોકકસાઈ ૂવક

ૂ યાંકન

 આયોજન અને સાધનોની પયા ત ફાળવણી


મતા િનમાણ અને તાલીમ

 પયા ત
 આપિ

ાિ ત થાનોની જોગવાઈ
યવ થાપન

ૂિમકા અને જવાબદાર ની સ પણી

સતામંડળ અને જવાબદાર ઓ
લા માટની જ રયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ર003ના
યવ થાપન સ ામંડળ અિધિનયમના સ ાિધકાર હઠળ
(GSDMA)

ુ રાત રાજય આપિ
જ

ુ રાત આપિ
જ

યવ થાપન સ ામંડળ

વારા નકક કરવામાં આવે છે . સદર ુ અિધિનયમથી કલેકટરને આપિ ની અસરો ટાળવા

અથવા ઓછ કરવાના

યાસોમાં અ ય પ કારોનો સહકાર અને સહાય

િુ નિ ત કરવા માટ અિધ ત
ૃ

કરવામાં આવેલ છે .
ખાસ કર ને કલેકટર અને સામા ય ર તે સરકારના સ ામંડળો,
સ ામંડળ, રાહત કિમ નર અને જ ર જણાયે અ ય

ુ રાત રાજય આપિ
જ

યવ થાપન

હર તેમજ ખાનગી પ કારોની સહાયથી

લાને

િત ળ
ૂ અસર કરતા જોખમો અને આપિ ઓના યવ થાપન માટ જવાબદાર છે . કલેકટર અને અ ય

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

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ૂિમકા, જવાબદાર અને ફરજો અિધિનયમમાં િવગતવાર જણાવવામાં આવી છે અને

તેને આ યોજનાના ભાગ પે ગણવામાં આવે છે .

સં થા કય માળ ુ અને લાન
જ લા આપતી
િવચારવામાં આ

લાનને કાયરત કરવા માટ સં થાક ય માળ ુ

યવ થાપન

ુ છે .આ માળખામાં

ા ય િવ તાર અને તા કુ ા મથક તેમજ જ લા વ ચે સમ વય

કર શકાય તેમજ િવિવધ િવભાગો વાયતતા સાથે પર પર

ૂરક બની જ લા અને રાજયના સતામંડળો
ુ રાત રાજય
જ

સાથે સંકલન કર શક એ અવધારણા છે . જ લા આપતી યવ થાપન સિમતીની રચના
આપતી

યવ થાપન અિધિનયમ

ુ બ કરવામાં આવી છે . જ લા
જ

કામગીર માં િન ન લ ખત િવભાગો અને અિધકાર ઓ
મ હોદો

આપતી

તરની

ુ ય હતધારકો નીચે

આપતી

યવ થાપન

ુ બ છે .
જ

યવ થાપન માટ સહાય કરતા સ યોસંગઠનો/

કાય કાયદળ/
1

કલેટર

સંકલન અને આયોજન

લા

િવકાસ

પોલીસ

અિધકાર ,

અિધ ક,

લા

અિધક

લા

કલેકટર, મામલતદાર
ર

અિધક

લા કલેકટર

વહ વટ અને

ોટોકોલ

લા

િવકાસ

પોલીસ

અિધકાર ,

અિધ ક,

લા

અિધક

લા

કલેકટર, મામલતદાર
3

અિધક

લા કલેકટર

કુ સાન આકારણીમોજણી/

નાયબ

લા

િવકાસ

અિધકાર ,

કાયપાલક ઈજનેરરાજય અને

.મ.મા)

(પંચાયત
4

નાયબ કલેકટર

ચેતવણી

નાયબ

કલેકટર,

મામલતદાર-

રડ ઝા ટ, ડિનયં ણ ક -મામલતદાર.
પ

ડકલેકટર.,

નાગર ક શોધ અને બચાવ

સંર ણ

ુ ા િવકાસ અિધકાર ,
મામલતદાર, તા ક
પોલીસ,

કાયપાલક

અ નશામક

દળડાંગ-,

ઈજનેર,
આરો ય

િવભાગ, હોમગાડ, એસઆરપીએફડાંગ6

નાયબ કલેકટર

સંચાર યવ થા

ડમામલતદાર.,

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ઓપરટર,
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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ટ વી રડ યો, બંદર કચેર , પોલીસ,
વન
7

લા

મા હતી મા યમ

મ ્ ◌ુ◌ેણ

અિધકાર
8

ટ વી,

પ કારો,

બીન સરકાર સંગઠનો

લા િવકાસ અિધકાર

9

મા યમ,

લા પોલીસ અિધ ક

સહાયક તં

(કલો

ટ)

કાયદો અને યવ થા

આરટ ઓ,

લા

રુ વઠા અિધકાર ,

ખાનગી અને

હર

ે ો, મામલતદાર,

મામલતદાર

રુ વઠા
ૃહ ર ક

નાયબ પોલીસ અિધ ક,

દળ સેનાપતી, બીન સરકાર સંગઠન,
અધલ કર દળ અને સશ
10

કાયપાલક

ઈજનેર

હર બાંધકામ

િસચાઈ
રુ વઠા

(રાજય).મ.મા)

કાયપાલક
બોડ,

પંચાયત, પોલીસ,
11

લા

ાથમીક

મા યમીક

અને આ ય

ઈજનેર,

પાણી

નગરપાલીકાઓ,
હૃ ર ક દળ

શાળાના આચાય, િશ કો,

િશ ણ

દળ

ાથમીક

આરો ય ક ો, રાજય પર વહન, માગ
પર વહન કચેર , મામલતદાર, તા કુ ા

અિધકાર

િવકાસ અિધકાર
1ર

કાયપાલક

રુ વઠો

ઈજનેર પાણી

ુ
અને

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર, તલાટ ,

. .ુ પા.

બોડ

ુ ા િવકાસ અિધકાર ,
મામલતદાર, તા ક

અને . ય.ગ

કાયપાલક

આરો ય,

ઈજનેર

વોટરવકસ ડાંગ
13

લા િવકાસ અિધકાર / ખોરાક અને રાહત
રુ વઠા

રુ વઠો

લા

સંગઠનો,

અિધકાર
14

અિધ ક ઈજનેર

સબડ વીઝનલ મે
પાણી

ટ, બીન સરકાર
રુ વઠો,

આરો ય,

ડ આરડ એ, નગરપાલીકા
વીજળ

કાયપાલક ઈજનેર, નાયબ કાયપાલક
ઈજનેર, ટકનીકલ

1પ સીડ એચઓ

હર

આરો ય

વરછતા

અને

િુ

ટ ટ

સીવીલ

હો પીટલડાંગ-,

ાથમીક આરો ય ક ો, સીએચસી,

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

નગરપાલીકા, રડ ોસ, બીન સરકાર
સંગઠનો,

ુ ા
તા ક

ડોકટરો,

િવકાસ

અિધકાર , મામલતદાર
16

નાયબ

િનયામક પ ુ આરો ય અને ક યાન વેટનર

ુ વ
પ સ
ં ધન
17

બીન

સરકાર

સંગઠનો

સંસદ
ં સ ય ી

-

નીતી િવષયક
ક

18

ઈ પેકટર,

ધારા સ ય ી

-

નોમાં રાજય અને

સરકાર સાથે સંકલન

રાજ નૈિતક
કર

અને વહ વટ

આપતી

યવ થાપનની

કામગીર ને સરળ કરવા
લાકોને

સહકાર

નો હલ

અને

યાસો કરવા .
સંકલન માટ

. ેર ત કરવા
19

નાગર ક

ૂવ ચેતવણી વગે ર

સમાજ -

સંગઠનના

ુ ાં વ ુ લાકો
વ મ

બે

વી કામગીર

ુ ી પહોચ તે માટ
ધ

થાનીક સતાંડળો સાથે સંકલન કર ંુ .

િતનીધીઓ

ૃિતઓમાં વ થાઆપતી

પનની

ય

ુ ાયની સામેલગીર અને ભાગીદાર
સ દ
આપતી સરકાર ીને િવિવધ .વધારવી
પન

કાય ્ વ થા યરમોમાં

અિધગમ
જ લા

યો ય

ગે અ ભ ાય આપવા.

તર ર પો સ અને ઉપશમન(મીટ ગે શન) ના પગલાં સહ તનો આપતી

યવ થાપન

લાન

તૈયાર કરવાડાવાની જવાબદાર

જ લા આપતી

કલેકટર ીની છે . આ લાનમાં

તે સંકટ ના સંદભ જોખમી અને િનઃસહાય િવ તારો ઓળખેલા હોય

અને તે

યવ થાપન સિમિત (DDMC) તરફથી જ લા

ગે રોકથામ તેમજ ઉપશમ(મીટ ગે શન) ના પગલાં સંબિં ધત િવભાગના િવકાસલ ી

આયોજનમાં સમાિવ ટ હોય. િવિવધ કાયદળો અ વયે તૈયાર કરલ કાય
સમી ા કરવી અને તેમાં

યવ થાપને વખતોવખત

ુ ારા કરવા. આપતી દર યાન બચાવ, રાહત અને હંગામી ક પ માટ
ધ

ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા ભવનો અને જ યાઓ ઓળખવી, તેમજ જ ર માળખાગત

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

વૈ રછક સામા ક ક યાણકાર સં થાઓને

ચેતવણી, રાહત અને ઉપશમન(મીટ ગે શન) ની કામગીર માટ સહયોગ કરવા
કલેકટર ી જ લા આપતી

યવ થાપન

લાનના

ુ ય કમા ડર છે ,

ા સા હત કરવી.

ઓ

ટ
ં ૂ ાયેલા પદાિધકાર ઓ

સ હતના િવિવધ હતધારકોને આપતી યવ થાપન લાન તૈયાર કરવા અને સમી ાની
કરશે.

થી િવિવધ

હતધારકોમાં આ

ગે

ૃિત વધર તેમજ

ઉપશમન(મીટ ગેશન)ની કામગીર માં સહભાગીતા વધશે. લાંબાગાળે આવા

ૂવ

ૂવતૈયાર ,

યા સામેલ
ર પો સ અને

યાસોથી જ લામાં

રુ ા

અને સલામતી ંુ વાતાવરણ તૈયાર થશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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લાનને કાયરત કરવા માટની જોગવાઈ
ુ રાત રાજય આપતી યવ થાપન અિધિનયમ ર003 ના
જ
3ર

ુ બ કોઈપણ િવ તારને આપતી
જ

જોગવાઈ

ત ક સંભવીત

ૂચવવામાં આવી છે . આ જોગવાઈઓ નીચે

અ. આ િવ તાર એકથી વધાર જ લામાં
બ. એક જ લામં જ

કરણ 13, કલમ

હર કરવા માટ યવ થાપન લાનમાં જ ર
ુ બ છે .
જ

સરાયેલા હોય તો કિમ ્રનર ી અને

સરાયેલ હોય તો કલેકટર ી સ વર તેના અહવાલ રાજય સરકારને મોકલશે.

રાજય સરકાર આ અહવાલના આધાર સરકાર
સાર ધરાવતા સમાચાર પ ો વારા આપતી

હરનામા

વારા અથવા તો બહોળ

ત અથવા આપતી સંભિવતની ઘોષણા

ગે

હરના ુ

બહાર પાડશે. સબંિધત સતામંડળો (રાજય સતામંડળ, કિમ ્રનર ી, કલેકટર ી, િવભાગો અને અ ય
એજ સી) ઘોષણા કયાના સમયથી
આપતી

ત

ુ ી અથવા સમયગાળો વધારવામાં આવે તે દર યાન પણ
ધ

યવ થાપનના સંદભથી પોતાની ફરજ િનભાવશે. કિમ ્રનર ી, કલેકટર ી, અને અ ય

એજ સીના વડા આપીતીને યાનમાં રાખીને પોતાના રોજબરોજના કાય

ુ તવી રાખી શક અથવા રદ
લ

ુ ામાં કોઈણપણ આપતી
કર શકશે. કોઈ પણ ખાસ તા કુ ા અથવા એક ક બે તા ક
અથવા આપતી આવે તો

ાંત અિધકાર

ધાણ દખાય

ી અને અથવા મામલતદાર ી સબંિધત જ લા સતામંડળના

સંકલનથી તા કુ ાના િવ તારને અથવા તો જ લાના િવ તારને આપતી

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સંકટ, જોખમે, િનઃસહાયતા અને

મતા (HRVC)

સંકટ, જોખમે, િનઃસહાયતા અને
જોખમ અને િનઃસહાયતાનં સંક લત

મતા (HRVC)

કલન
કલનમાં િવિવધ સંકટ માટ

કલન હોય છે . આ મા હતીમાં ઘ ંુ રસ દ િવ ્રલેષણ હોય છે ,

માં જોખમ સંભિવત થાન અને માળખાં કયા છે અને જોખમ સંભિવત લાકો કોણ છે ? ઉપરાંત કયા
લાક સંકટનો સામનો કરવા સ મ છે . િનઃસહાયતા

કલનમાં આિથક-સામા જક િનઃસહાયતા, રહણાંકના

અસલામત આવાસો, પયાવરણની િનઃસહાયતા વગે રનો સમાવેશ થાય છે . સંકટ, જોખમે, િનઃસહાયતા
અને

મતા (HRVC)

કલનમાં સંસાધનોને સંસાધનોને

ુ ી,
ચ

ૂવ તૈયાર ની યવ થા,

હોર િવતરણ

યવ થા, ગોડાઉન, પર વહન, આર ય, ફાયર ટશન, વાવાઝોડામાં રહવાની જ યાની િવગતો હોય છે ,
ઉપરાંત ઈમરજ સી ર પો સને અસરકારક માટ તા કુ ામાં કાયરત
સેવકોની

વૈ રછક સં થાઓ અને

વયં

ૂ ચ હોય છે .

સંકટ ુ

કલન

1. વાવાઝો ુ :ુ
વાવઝો ુ એ વ ળાકાર

ુ તો અને વેગથી
મ

ં કા ંુ હવા ુ તોફાન છે .

દ રયામાંથી પેદા

થઈ જમીન ઉપર આવે છે . વાતાવરણમાં હળવા દબાણના કારણે અરબી સ ુ માં ક બંગાળાના
ુ
અખાતમાં સ તા આ વ ળાકાર
પવનો સામા ય ર તે ઉતર પિ વમ દશામાં આગળ વધી દ રયામાંથી
જમીન પર

ાટક છે . વાવઝોડાની અસર તળે ભારથી અિતભાર વરસાદ થઈ શક છે .
ચંડ ગરમી ંુ મો ુ ં વાવાઝોડાને પદા કર ુ પ રબળ છે .



ઉતર- પિ વમ ભારતમાં



હવા ગરમ થવાથી હલક થાય છે . ઉપર ઉઠ છે .
સ ય છે . આ જ યા ભરવા બી



ેસર (હળવા દબાણ)

ંુ
ે

પવન આ બા ુ આગળ વધે છે .

આ ર તે અરબી સ ુ માંથી વરાળ સાથેજ ંુ વાદળો ંુ
ઉપરથી દબાણ

થી ઓછા

ચંડ સ હુ આગળ ગિત કર દ રયાકાંઠા

ે ની તરફ વધે છે .

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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વાવઝો ુ ં ઘ ડયાળનાં કાંટાની વી ધી દશામાં ગોળ ફર છે તે દ રયાની સપાટ એ 8 થી
1ર ક.મી.

ચાઈ

ુ ી ંુ પણ હાઈ શક છે . વાવઝોડની પહોળાઈ ર0 થી પ0 ક.મી. ની હોઈ શક છે .
ધ

વાવઝોડાની વ ચે આવેલ શાંત ક ને વાવઝોડાની "

ખ " કહવાય છે .

ખ,

ુ અને
દર ંુ વ ળ

ુ એ વાવઝોડાનો જ ભાગ ગણાય. પવનની ગિત અને દશાના આધાર વાવઝો ુ ં કયાર
બહાર ુ વ ળ
અને કયાં જમીનની સપાટ પર

ાટક શક છે . તેની ગણતર માં માંડ હવામાન ખા ુ ચેતવણી આપે છે .

ુ રાતમાં મોટ ભાગે અરબી સ ુ માંથી વાવઝો ુ ં આવે છે અને ઉતર પિ વ દશામાં
જ
આગળ વધે છે . તે મોટ ભાગે દ રયાઈ કાંઠાના િવ તારો અને ખાડ િવ તારોના
કર છે .

માં કરછ,

મનગર, પોરબંદર,

દશમાં

ૂનાગઢ, અમરલી, ભાવનગર, આણંદ,

િત ુ ળ અસર
રુ ત, વલસાડ

જ લાના િવ તારોનો સમાવેશ થાય છે .
વાવઝોડાનો કોઈ ચોકકસ સમયગાળો હાતો નથી.

ુ રાતમાં વાવઝો ુ ં ચોમાસા
જ

પછ આવવાની શકયતા વધાર રહલી છે . એટલે ક મે મહ નાથી ઓકટોબર મહ ના

ૂવ ક

ુ ી વાવઝોડાનો
ધ

ભય વધાર હોય છે . સામા ય ર તે 1પ-રપ ક.મી. ની ઝડપે વાવાઝો ુ ં ઝડપે આગળ વધે છે . ગિત
દ રયામાં ઓછ હોય છે . જયાર જમીન પર આવતાની સાથે ગિત વધે છે . પણ ઘણી વખત વાવાઝો ુ ં
એક જ જ યાએ લાંબા સમય

ુ ી થાયી થયાના બનાવ બને છે . આ બાબતમાં હવામાન ખાતાની
ધ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ રવી હતાવહ છે . થાનીક ર તે ચોકકસ આગાહ ન કર શકાય. વાવઝોડાની
આગાહ અ સ
મ યરખા પસાર તથા િવ તારોમાં પવનની દશા એક બા ુ થી બી
સમયગાળામાં પવન શાંત પડ જતો હોય છે .



થી વ ુ કાળ

બા ુ બદલાય છે અને વ ચેના

રાખવી હતાવહ છે .

વાવાઝોડાની સંભવીત અસરવાળા ગામોઃ૧.

દગડપાડા

૨૪.

ઘોડી

૨.

ુ ભડ
ર

25.

ઘોઘલપાડા

૩.

ખીરમાણી

26.

કુશમાળ

૪.

બારખાં યા

27.

કોયલીપાડા

૫.

ચબમ

28.

ગોદડીયા

૬.

રં ભાસ

29.

ખાતળ

૭.

ડોકપાતળ

30.

વાંઝટઆંબા

૮.

વાનરચ ડ

31.

કાકરદા

32.

જામનપાડા

33.

કાલીબેલ

૯.
૧૦.

ગા
બાપાડા

૧૧.

દોડ પાડા

34.

ભાલખેત

૧૨.

વઘઇ

35.

ભુજાડ

૧૩.

બોરપાડા

36.

ભેસકાતર્ી

૧૪.

બરડા

37.

એિન્જનપાડા

૧૫.

ઝર યા( ુ ં ગરડા)

38.

ધુ દા

39.

બરડીપાડા

૧૬.

ુ ડકસ

૧૭.

બોર ગાંવઠા

40.

સાજુપાડા

૧૮.

ુ કડનખી

41.

ખોખરી

42.

કોશીમદા

૧૯.

દાબદર

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૨૦.

ચકાર

43.

સાવરખડી

૨૧.

ઝાવડા

44.

દરડી

૨૨.

પ પર

45.

સાપુતારા

૨૩.

ચીચીનાગાંવઠા

46.

માલેગાંવ

૪૭.

બર યાવડ

56.

સુપદહાડ

૪૮.

ંબ
ુ ાપાડા

57.

બરડા

૪૯.

લહાનમા ં ગા

58.

ગુદવહળ

૫૦.

બ ડારમાળ

59.

ભાપખલ

૫૧.

િનબારપાડા

60.

બોરીપાડા

૫૨.

માનમોડ

61.

બોરીનાગાંવઠા

૫૩.

ધોડવહળ

62.

દગુન્યા

૫૪. નડગચ ડ

63.

ભદરપાડા

64.

સીલોટમાળ

૬૫.

ચીચ ડ

૫૫.

રુ ં બી

ડાંગ જ લામાં વાવઝો ુ આવવાની શકયતાઓ ઓછ છે કારણક ડાંગ જ લામાં દ રયો
આવેલ નથી માટ વાવાઝોડાની શકયતાઓ ઓછ છે .

વાવઝો ુ ં
તારીખ કારણ
અને

અસરગર્ ત અંશતઃ

પ ૂણર્ ક્ષિતગર્ ત

ૃ
મત્યુ

પશુઓની

ક્ષિતગર્ ત

મકાનોને

સંખ્યા

સંખ્યા

મકાનોની

સંખ્યા

અસરગર્ ત અસરગર્ ત માનવ
ગામોની

સંકટનુ સંખ્યા

કુલ વ તી

મુળ

સંખ્યા
કાચા પાકા

કાચા પાકા

ડાંગ િજ લામાં મોટા વાવઝોડાની ઘટના બનેલ નથી છે .
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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વાવાઝોડા

(હવામાન ખાતા તરફથી

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ગે ની ચેતવણીઃ
થમ તબકકાની ચેતવણી વખતે)

હવામાન ખાતા તરફથી સંભિવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવણી બે તબકકામાં
આપવામાં આવે છે તેમાં

થમ તબકકાની ચેતવણીની યાદ હવામાન ખાતા તરફથી 48 કલાક પહલા

સામા ય ર તે આપવામાં આવે છે .
સાયકલોન શ દ

ીક શ દ ઉપરથી આવેલ છે . તેનો અથ સાપ ુ

વાવાઝો ુ એ પવનનો વંટોળ અથવા ઉ

ચ વાત છે .

ચ
ંુ

એવો થાય છે .

ુ રાયા કર છે . ઉ ર ગોળાધમાં
મ

ગોળ ગોળ

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 150 થી 800 ક .મી. ના િવ તારમાં 10 થી 17 ક .મી. ઉપર ભાર વેગવાળો વંટોળ ઉભા કર
છે . અને ક ની આ ુ બા ુ

ુ રડ લે છે . આ ચ વાત દવસના 300 થી 500 ક .મી.ના વેગે દર યાની
મ

સપાટ ઉપર આગળ વધે છે અને ક ના 50 થી 100 ક.મી.ના
ઝડપથી

રુ મડ લે છે તેની સાથે પવન પણ ઓછો વધતો

તરના ભાર તોફાનવાળા પવનમાં

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

કુ શાન 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 માં લઇને વાવાઝોડાના પાડવામાં આવેલ

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

પર્કાર

૧.

લો

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

એસોસીએટે ડ હવાની ગિત
ેસર એર યા

32 ક .મી.

સંભિવત થનાર નુકશાન

િત કલાક તથા તેનાથી --

નીચેની હવાની ગિત
૨.

ડ

ેશન

32 થી 50 ક .મી.

િત કલાક હવાની

ગતી.
૩.

ડપ ડ

ેશન

51 થી 61 ક .મી.

િત કલાક હવાની

ગતી.
૪.

સાયકલોનીક ટોમ

62 થી 88 ક .મી.

િત કલાક હવાની

ગતી.

ૃ ોની

જવી તથા કાચા મકાનોને
કુ શાન થ .ંુ

શતઃ
૫.

ટુ

શાખાઓ

સીવીયર

118

ક.મી.

સાયકલોનીક ટોમ

હવાની ગિત.

િતકલાકથી

વધાર

ૃ ો ંુ પડ

કુ શાન

મકાનોને
તથા

જ ,ંુ પાકા
થ ંુ

સંદશા યવહાર

ખોરવાઇ જવો.
૬.

સોવીયર
સાયકલોનીક

૭.

118

ક.મી.

િતકલાકથી

વધાર

ટોમ હવાની ગિત.

ૃ ો ંુ પડ

જ ,ંુ પાકા
કુ શાન

મકાનોને

તથા ફોર ઓફ ફર

તથા

કનવી ડમ

ખોરવાઇ જવો.

ુ ર સાયકલોન
પ

119

ક.મી.

િતકલાકથી

વધાર મોટા

હવાની ગિત.

થ ંુ

સંદશા યવહાર
ૃ ો ંુ

ટુ પાડ ,ંુ

કાચા પાકા મકાન તથા
મોટા સં થાનોને

કુ શાની

થવી તથા સંદશા યવહાર
સં ૂણ ખોરવાઇ જવો.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આટ ંુ તો જ ર કરો..........
વાવાઝોડા પહલાં.........
હરાતોનાં સંપકમાં રહ .ંુ

o આગાહ માટ રડ યો, ટ .વી. સમાચારો,

o માછ મારો દ રયામાં જ ંુ નહ , સલામત થળે બોટને લાંગરવી.
o દ રયાકાઠાંના અગર યાઓએ સલામત થળે ખસી જ .ંુ
ુ ીકરણ કર .ંુ
o ઘરના બાર બારણાં અને છાપરા ંુ મજ ત
o ફાનસ, ટોચ, ખાવાની વ

ુ
ઓ,
પાણી, કપડા, રડ યો

વી તા કા લક જ ર યાતની વ

ુ ભેગી
ઓ

કર તૈયાર રાખવી.
o જ ર અને કમતી સામાન લા ટ કમાં પેક કર શકય હોય તો ઉપરના માળે ખસેડ લેવો.
o વાહનો ચાલી શક તેવી િ થિતમાં રાખવા.
o જ ર જણાયે સલામત થળે લઈ જવાં

વાવાઝોડા દર યાન .......
o પાણીના

ોતથી ુ ર ચા યા જ ંુ તથા ઝાડ ક થાંભલાઓ પાસે ઉભા ન રહ .ંુ

o ઘરની બહાર નીકળ ંુ નહ .
o વીજ

વાહ તથા ગે સ કનેકશન બંધ કર દવા.

o ઘરના તમામ બાર બારણા બંધ કર દવા.
o ટલીફોન

વારા શકય હોય તો કં ોલ

મમાંથી સાચી મા હતી મેળવવી અને અફવાઓથી

ૂર

રહ .ંુ

વાવાઝોડા બાદ.......
o

ુ ના મ યા પછ જ બહાર નીકળ .ંુ
ચ

o અ

યા પાણીમાંથી પસાર થ ંુ નહ .

o ઈ

પામેલાઓને

ાથિમક સારવાર આપી દવાખાને ખસેડવા.

o કાટમાળમાં ફસાયેલાઓનો તા કા લક બચાવ કરો.
o

ુ લા

ટા પડલા વાયરોને અડક ંુ નહ .

o ભયજનક અિત

કુ શાન પામેલ મકાનને તા કા લક ઉતાર લેવા.

o કલોર ન કુ ત પીવાના પાણીનો ઉપયોગ કરવો.
o ગંદા ભરાયેલા પાણીમાં દવાનો છંટકાવ કરવો.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૨. પુર:ૂર એ મોટ ભાગે ચોમાસાની ઋ ુ દર યાનની એક સવ સામા ય
કોઈપણ િવ તારમાં

ુ દા

ુ દા કારણોસર

ુ દરતી આપિ

છે .

ૂરની પ રિ થિત સ ઈ શક છે . આ પ રિ થિત માટ નીચેના

પૈક ના એક ક તેથી વ ુ પ રબળો જવાબદાર હોઈ શક છે .

ૂરની પ રિ થિત ઝડપથી ક ધીમી ર તે

સ ઈ શક છે .
(1)

ભાર વરસાદ થવાથી.

(ર)

ઉપરવાસના ડમોમાંથી પાણી છોડવાથી ક ડમ

(3)

પાણીની િનકાસ અટક જવાથી.

ુ
ટવાથી.

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

કનારાના ગામોઃ-

ડાંગ

લામાંથી ગીરા નદ ,

રુ ત, નવસાર

ુ ા નદ , ખાપર નદ અને
ણ

લાઓમાંથી પસાર થાય છે . આ નદ ઓનો

રુ ત, નવસાર
1.

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ગીરા નદ

ુ ા નદ
ણ

ૂવથી પિ મ દશા તરફ

વાહ

ય છે .

લાના દ રયા કાંઠાએ અરબી સ ુ ને મળે છે . આ નદ ઓના કનાર આવેલા ગામો
:

ટ

ુ ઘટા,
ન

મ યામાળ,

સા ુ પાડા, સાવરખડ , દરડ
2.

બીકા નદ ઓ નીકળ ન કના

:

ગાંવદહાડ,

ુ દા,
લ

ગીરમાળ,

( સોનગઢ તરફ )

ચ ચલી, ગાડવીહ ર, વાય ુ ન, કરં જડા, વાંઝીટટ
ટાંકલીપાડા, બોકડમાળ,

બંધપાડા,

ુ , સાદડવીહ ર,
ન

ડુ ા, હ દળા, ચીખલી, પાદલખડ , લવચાલી,

બરડા, બી ુ રપાડા, ચ ચવીહ ર, મોટ ઝાડદર, ગ હાણ, પીપલદહાડ,
જોગથવા, પાંઢરમાળ,

રસોળ, કરં જડા, ઉગા, દહર ઘાણા, મોટ કસાડ,

લહાનકસાડ, મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દ વડયાવન, ખાતળ,
ખોપર
એ
3.

ખાપર નદ

:

બા, પાતળ , ટકપાડા, પાંઢરમાળ, કોલબાર , વાંકન, ભ ગડયા,

નપાડા, કાકરદા( યારા તરફ)

ઉમયા, પાયરપાડા, વાંક , ચીચપાડા,

ુ ખલ, લહાનદભાસ, મોટ દભાસ,
મ

ઉમરપાડા, ટ બરગાથા, ચોકયા, ઇસદર, રાવચ ડ, ગાયખાસ,
ખાપર , ુ તરના યા, સતી, ભવાનદગડ,

દ
ંુ ા,

ુ ચ ડ, ભવાડ , ુ ડકસ, ગીરા,
ળ

દાબદર, કોસીમપાતળ,બોર ગાંવઠા, ( યારા તરફ)
4.

બીકા નદ

:

જોગબાર , ગોટયામાળ, શામગહાન, ભાપખલ,

ુ ાપાણી, બાર પાડા,
ર

ચીરાપાડા, બોર ગાંવઠા, ચીખલી,

બાપાડા, બરડપાણી, બર યાવડ,

ંબ
ુ ાપાડા, બ ડારમાળ, બોરદહાડ,

ુ મારબંધ, ચીખલદા, બરડા, દ ુ યા,

ભદરપાડા, ધાંગડ , સાદડમાળ, સાકરપાતળ,
બારખાં યા, રં ભાસ, ડોકપાતળ, ચીચપાડા,

ંુ ડા,

ુ રદા, ચીકાર,
સ

બાપાડા, વઘઇ ( વાંસદા

તરફ)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 ભયજનક િવ તારઃનદ કનારાના ભયજનક ગામો

વા ક
ુ દા.
લ

ગીરા નદ

:

બંધપાડા,

ૂ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

રુ ા યવ થા થઇ શક તે માટ જયાં નદ ઉપર

ુ ો આવેલ છે યાં
લ

પાણીની સપાટ દશાવતા નીશાન માટ માપપટ લગાવવી અને ભયજનક જણાય તો

રુ ા 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

રુ રાહતની કામગીર

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આટ ંુ તો જ ર કરો..........
ૂર પહલાં......
 નદ , વોકળા, દ રયાકાંઠાંના િવ તારમાં


ૂર

ચી લી થવાળા મકાનો બાંધવા.

ત િવ તારના
લોકોએ તરતાં શીખ ંુ જોઈએ.
્

 આગાહ ઓ માટ રડ યો, ટ .વી., સમાચાર સાંભળતા રહો.
 તં ની

ુ ના
ચ

ુ બ ભયજનક થળ ખાલી કર
જ

રુ

 સલામત થળે જતી વખતે ફનસ, ટોચ, ખાવાની વ

ત થળે જ .ંુ
ુ
ઓ,
પાણી, કપડા ઘર ખાલી કરતી વખતે

કમતી સામાન તથા દ તાવેજ લઈ લેવા.
 પ રવારના દરક સ ય પાસે ઓળખાણ

ૂચક કાગળ રાખવા.

 શકય હોય તો નીચેના માળથી સામાન ઉપરના માળ ઉપર ખસેડવા.


ાણીઓને સલામત થળે ખસેડવા.

ૂર દર યાન......
 સલામત અને સંર

ત થળોએ બેસી રહ .ંુ

 સાચી મા હતી મેળવવાનો
 સલામત થળે ખસવા
 વીજ

ય ન કરવો.

ગેની સરકાર

ુ ર .ંુ
હરાતને આપી અ સ

રુ વઠો બંધ કરવો- ુ લા વાયરોને અડ ંુ નહ .

ૂર બાદ......
ૂ તાને બચાવવાં.
 તરતા આવડ ંુ હોય તો બ
યા પાણીમાં

વેશ ંુ નહ .



ડા અ



ૂરના પાણી ઓસર ગયા બાદ નદ ના કાંઠાળા િવ તારમાં જ ંુ નહ .

 કલોર ન કુ ત પાણી પી .ંુ
 પાણી ઉકાળ ને પી ંુ - સંર

ત ખોરાક જ ખાવો.

 ગંદા ભરાયેલા પાણીમાં દવાનો છંટકાવ કરવો.
 રાહત સવ ુ કડ ઓને

કુ શાનની સાચી િવગતો આપી સહકાર આપવો.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 રાહત સામ ીના યો ય િવતરણ માટ
આવ યકતા
 ભયજનક-

થાિનક સિમિત /

વયં સેવક

ુ કડ ઓ પાડ

ુ બ યવિ થત િવતરણ કર .ંુ
જ
કુ શાન પામેલ મકાનમાં

વેશ કરવો નહ .

૩. ભુકંપ:ડાંગ જ લો એ ઝોન ર માં આવે છે . આિથક કારણો અને
બાંધકામમાં વાપરવામાં આવતી સાધન સામ ીની
બાંધકામો

ૂકં પના મોટા

રહવાસીઓને

ઢગત

યાલોને કારણે મકાનોના

ુ વ ા પણ સાર હોતી નથી. આ કારણોસર આવા
ણ

ચકાઓ સામે ટક શકતા નથી. ડાંગમાં આવેલ બ મ
ુ ાળ ઇમારતોમાં રહતા

ૂકં પની અસર થઇ શક છે . આ િસવાય ડાંગ જ લામાં આવેલ

ુ ની

રુ ાણી ઇમારતોના

કારણે પણ અસર થઇ શક છે .

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


તારીખ
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ફો ટ

તીવતર્ા

લાઈન રીકટર )
એપી

અસરગર્ ત માનવ

અસરગર્ ત અંશતઃ

પ ૂણર્

કુલ વ તી

ૃ
મત્યુ

પશુઓની

ક્ષિતગર્ ત

ક્ષિતગર્ ત

સંખ્યા

સંખ્યા

મકાનોની

મકાનોને

સંખ્યા

સંખ્યા

કાચા પાકા

કાચા પાકા

ના

ના

(લ કે

સેન્ટર
જાન્યુઆરી ક છ
ર૦૦૧

6

9. ના

ના

ના

ના

લોડાઈ ર કટર
ગામ

લ ક

તાર ખ ર6/01/ર001 ના રોજ
અ ય ભાગમાં આવેલ
પૈક ર1

ના

ુ રાત રાજયમાં આવેલ મહાિવનાશક
જ

ૂકં પ દશના

ૂકં પ કરતા વ ુ તી તાવાળો તેમજ અસરવાળો હતો.રાજયના ર6

લાઓ

ુ ાઓ અને રાજયના 183પ6 ગામો પૈક 7363
લાઓ રરપ તા કુ ાઓ પૈક 181 તા ક

ગામો તથા રાજયની પ.0પ કરોડ વ તી પૈક 1.પ9 કરોડની વ તીને તેમજ રાજયનો
ચો.મી. િવ તારને

ુ લ 1960ર4

ૂકં પની અસર થઈ.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આટ ં ુ તો જ ર કરો.........
ૂકં પ પહલાં......


ુ ંુ બીજનો સાથે
ૂકં પ

 નવા મકનો

ૂકં પ િવષેની સાચી મા હતીની ચચા કર
રુ ીત બનાવવા અને

ણકાર આપવી.

ૂના મકનો ંુ મજ ૂતીકરણ કર ંુ

 તમારા મકાન અને ુ ંુ બના વીમા કરાવવા.
 અભરાઈઓ પર ભાર અને ના ુ ક વ


ુ
ઓ

કુ વી ન હ.

િતવાળા વીજ કનેકશન તથા લીકજ ગે સ કનેકશન તરત ર પેર કરાવવા.

ૂકં પ દર યાન......



 ગભરાહટમાં ખોટ દોડા દોડ કરવી ન હ.
 ઘરમાંથી

ુ લી જ યામાં દોડ જ .ંુ

 ઈમારતમાં લીફટનો ઉપયોગ ન કરતા, દાદરાથી નીચે ઉતર .ંુ
 મજ ૂત ટબલ નીચે ક મજ ૂત દવાલ પાસે મા ંુ સાચવી બેસી રહ .ંુ




ૂકં પ બાદ......

ૂકં પ પછ ના સામા ય

ચકાઓથી ગભરા ંુ ન હ.

 ર ડયો,ટ .વી. ક અ ય મા યમોથી સરકાર

હરાતો સાંભળવી.

 ખોટ દોડાદોડ કરવી ન હ, અને કઠડ/અગાસી ઉપર ઉભા રહ ંુ ન હ.
 ઈ ઓ માટ
 અ રુ

ાથિમક સારવાર મેળવો અને અ યોને મદદ કરો.

ત લાગતાં મકાનોમાં

વેશ ંુ ન હ.

 પાણી,વીજળ અને ગે સ બંધ કર દો.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૪. દુ કાળ:સામા ય ર તે ુ કાળની આપિત ંુ

ુ રાવતન
ન

ુ રાતમાં થ ુ રહ છે . અ ય આપિતઓની
જ

સરખામણીએ ુ કાળ ની ચેતવણી નણી વખત વહલી મળ
ુ કાળ નો સામનો કર ંુ હોય છે .

ુ કાળ લગભગ વરસાદના

આધા રત હોય છે . પરં ુ ુ કાળમાં કયારક નીચે

ય છે . રાજય લગભગ દર

ી

વષ

માણ,તરાહ અને તેના સમયગાળાને

ુ બની પ રિ થિત ંુ િનમાણ થાય છે .
જ

ુ જમીન હોય અને ઓછા પાણીની જ રયાતવાળા પાકો ંુ
 વરસાદ ઘણો ઓછો હોય પરં ુ ફળ પ
વાવેતર ુ કાળ ને િનવાર છે .
 વરસાદ

માણસર હોય છતાં પાણીના તર અને

ાિ તમાં ઘટાડો થયો હોય.

 બ ંુ જ

માણસર હોય પરં ુ બે વરસાદ વ ચેના સમયગાળા અને ચોમાસાની મોડ શ આત

અગર વહલી સમાિ તના કારણે ખેતી િવષયક ુ કાળ ની પ રિ થિત ંુ િનમાણ.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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કરે લ કારણ અને સંકટનુ સંકટની

ગામોની સંખ્યા

મ ૂળ

ઘટનાનો અસરગર્ ત

સમયગાળો

વ તી

ડાંગ િજ લામાં સુનામીની કોઈ ઘટના બનેલ નથી.

અસર િનવારવા ક ઓછ કરવાનાં પગલાં..............


ુ કાળનો સમયસર અણસાર અને ચેતવણી મેળવવી.



િવકાસની યોજનાઓમાં ુ કાળ િનવારણની યોજનાઓનો સમાવેશ .



પીવાના તથા િસચાઈનાં પાણી ંુ િનયં ણ િવતરણ.



જળસં ાહક યોજનાઓ ંુ અમલીકરણ.



જમીન ંુ ધોવાણ અટકાવી ભેજ સં હ કર તેવી જમીન



વરસાદ ,જમીનની



િશ ણ અને

ુ વતા અને ભેજ સં ાહક શ કત
ણ

ુ ારણાની યોજનાઓ.
ધ
માણે પાકના વાવેતર ંુ આયોજન.

ગ પતા વધે તેવાં પગલાં

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

ુ ામી:ન
ુ ામી એ અસાધારણ
ન

કહવામાં આવે છે . પરં ુ ખરખર
ુ ામી ”
ન

“

ા િૃ તક ઘટના છે .

ુ ામી ને ઘણીવાર “ ભરતીના મો ં ”
ન

ુ ામીને ુ િનક સા ૂ હક ભરતી સાથે કોઈ જ સંબધ
ન
ં નથી. ખરખર તો

ુ માં કલાકદ ઠ સરરાશ 4પ0 ( અને 600 ) માઈલ
ુ લા સ ધ

મો ની હારમાળા છે .

ુ ામી મોટ ભાગે સ ધ
ુ ના તળ યે
ન

મે નીટ ડુ (તી તા) ધરાવતા



યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ૂકં પ

ુ ીની ઝડપે
ધ

વાસ કરતાં

ૂકં પની અસરથી પેદા થાય છે . 6.પ થી વ ુ

ુ ામી પેદા કરવા માટ િનણાયક ગણાય છે .
ન

ુ ામી
ન

મહીનો વષર્

કારણ અને સંકટ અસરગર્ ત
નુ ં મ ૂળ

કુલ િવ તાર

અસરગર્ ત

અસરગર્ ત

િમ કતને

ગામોની

કુલ વ તી

અસર

સંખ્યા
ડાંગ િજ લામાં સુનામીની કોઈ ઘટના બનેલ નથી.
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૬. હીટવેવ:હ ટવેવ એટલે
લાંબા સમય

ંુ અને તે કયા કારણોથી ઉદભવે છે :-

ુ ી સામા ય કરતાં વધાર તાપમાન જળવાઈ રહતાં હ ટ વેવની સમ યા ઉદભવે છે . હ ટ
ધ

વેવ વા તવમાં તે થાન ંુ વા તિવક તાપમાન અને થાનના સામા ય તાપમાનના વ ચેના

તરથી

ુ ાર એક મેદાની િવ તાર ંુ ઓછામાં ઓ
બને છે . ઈિ ડયા મે ોલો કલ ડ પાટમે ટના એક ર પોટ અ સ
તાપમાન 40° સે. અને પવતીય

ે

ંુ 30° સે.

ુ ી પહ ચી
ધ

ય તેને હ ટ વેવ કહવાય છે . જો

તાપમાનમાં વધારો 6.4° સે. થી વધાર અને વા તિવક તાપમાન 4પ° સે.
એક ગંભીર હ ટ વેવ કહવાય છે . તટ ય
ુ ી પહ ચી
ધ

ે માં તાપમાન 4પ° સે. વધી

ુ ી પહ ચી
ધ

ય તો એને

ય અથવા તાપમાન 37◌ં સે.

ય યાર હ ટ વેવ ચા ુ થઈ એમ કહ શકાય.

હ ટ વેવને સામા યતઃ એક વાતાવરણ સબંિધત ઘટના તર ક જોઈ શકાય છે . પરં ુ આમા
આસપાસ ંુ પયાવરણીય કારણ પણ મહ વ ૂણ ભાગ ભજવે છે . ઉ ચ વા ુ મંડળ ય હવાને
ુ ડ
વા મ
ં ળના ઉપરની

તર પર રહલ

ણાલી

હવાઓને નીચે લાવે છે . આનાથી હવાના સં ુ ચનને કારણે

તાપમાનમાં વધારો થાય છે . અને હવા યાંથી નીકળ શકતી નથી. અને તેના કારણે હ ટવેવ તેટલા
દવસો

ુ ી તે િવ તારમાં રહ છે .
ધ

લોબલ વોિમગ અને હ ટ વેવ વ ચે એક સકારા મક સબંધ જોઈ શકાય છે . પરં ુ આ બંને વ ચે
અ યાર

ુ ી કોઈ
ધ

ય

ુ ાર
સબંધ સા બત થયો નથી. લોબલ વોિમગ િવ ાન અ સ

મ

મ

ૃ વી

ુ બની રહ છે .
ુ ાર ભિવ યમાં હ ટ વેવ થવાની સંભાવના મજ ત
ગરમ થઈ રહ છે તે અ સ
ભારતમાં

ુ હ ટ વેવ એક સામા ય બાબત છે . ચોમાસાની ઋ ુ ( ુ ન મહ ના) ના શ આતના
ી મ ઋ માં

પહલ મ હનાઓમાં દશના ઘણાં ખરા િવ તારો હ ટ વેવનો સામનો કર છે .
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હ ટવેવ માટ

ંુ કર ંુ અને

ંુ ન કર ંુ

ુ ી પણ સંભાવના રહ છે . હ ટવેવ દર યાન તેની
ૃ ન

હ ટવેવથી માનિસક તાણ થાય છે . અને

અસરને ઓછ કરવા માટ નીચેના પગલાં સહાયક બનશે.




ંુ કર .ંુ :...

હ ટવેવ દર યાન મોસમની આગાહ

ણવા માટ િનરં તર ર ડયો સાંભળ ,ંુ ટ વી જો ંુ અને

વાંચતા રહ .ંુ

સમાચાર પ


તરસ ના લાગી હોય તો પણ થોડા થોડા સમયે પાણી પીતા રહ .ંુ



હલકા રં ગના ઢ લા અને હળવા

ુ રાઉ કપડાં પહરવા, કારણવશ બહાર જવા ંુ થાય તો ચ મા,
ત

ુ અને ચંપલનો ઉપયોગ કરવો.
ટ

છ ી, ટોપી,


ુ ાફર દર યાન સાથે પીવા ંુ પાણી રાખ .ંુ
સ



ૂયના સીધા

કાશમાં કામ કરવા ંુ થાય યાર છ ી તથા ટોપીનો ઉપયોગ કરવો. તથા માથા,

ગળા અને ચેહરા પર ભી ંુ કપ ુ ં રાખ .ંુ
વાં ક લ સી, કાં , લ

ુ પાણી, છાશ વગે રનો વ ુ ઉપયોગ કરવો.



ઘર બનાવેલ પીણાં



હ ટવેવની અસર દર યાન ના ુ ંુ ખચા ,ંુ શર ર પર ફો લી થવી, કમજોર આવવી, ચકકર
આવવી, મા ંુ ુ ખ ,ંુ ઉબકા આવવા, વધાર પરસેવો થવો, શર ર જકડન
મળે છે . જો નબળાઈ અથવા બીમાર

વાં લ ણો જોવા

ંુ લાગે તો તરત જ ડોકટર નો સંપક કરવો.



પ ુ પંખીઓને શેડની નીચે/ છાંયામાં રાખો. અને પીવા માટ



ઘરને ઠં ુ રાખવા માટ પડદા અને શટરનો ઉપયોગ કરો. અને રા ે બાર ઓ ખોલી દો.



ઘરમાં પંખા તથા ભ ના કપડાનો ઉપયોગ કરો. અને વારં વાર ઠં ડા પાણીથી નાહવો.



કામના થળ પાસે ઠં ડા પાણીની યવ થા રાખો.



કામદારો

રુ તા

માણમાં પાણી આપતા રહો.

ૂયના સીધા તાપમાં કામ ન કર તેની સાવધાની રાખો.
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કામ કરનાર ઠં ડા પહોરમાં કામ કરવા ંુ ટાઈમ ટબલ બનાવ .ંુ

બહાર કામ કરવાવાળાઓએ વારવાર લાંબો આરામ લેવો.

6. ઔ ોિગક અને રાસાયિણક અક માત
ઔ ો ગક એકમો - વીજ ઉપકરણોના ઉ પાદન એકમો, િવ ફોટક પદાથ નો વપરાશ ધરાવતા
એકમો, પે ોલીયમ

ોડકટસ - તથા એવા જોખમી ઔ ો ગક એકમમાં થતાં અક મગાત.આવા અક માત

જોખમી રસાયણો - જવલનશીલ પદાથ -

વાહ ના સં હ, વપરાશ,

કા ૂબહારના સંજોગોમાં જ થો, પવન, વાહન ચાલકની
ુ , યાંિ ક ખામી, શોટસક ટ, ગે સ લીકજ, ધડાકા,
લ
ટુ પડતાં ક

ુ દરતી આફતો

વી ક

યા અને હરફર દર યાન

ુ , તાપમાનમાં અઘ ટત ફરફાર, કામકાજની
લ

ાસવાદ

ૂકં પ, વાવાઝો ુ ં,

મ
ુ લા, આકાશમાં િવમાન ક હલીકો ટર
,ુ

રુ , અિત ૃિ ટ વધાર પડતી ગરમી,

ઈ યાદ ને કારણે ઔ ોગીક અક માત થઈ શક છે . અક માતનો ભોગ ઔ ોગીક એકમમાં અક માતના
કારણે

નમાલ િમલકતને ંુ કાગાળા ંુ ક લાંબાગાળા ંુ અથવા થો ુ ં ક વધાર

કુ શાન થાય યાર તેને

ઔ ોગીક અક માત ગણી શકાય છે .

 ઔ ોગીક અક માત થાય તો

ંુ થાય .......

ઔ ોગીક એકમની આસપાસના િવ તારમાં આગ લાગી શક આગ સાથે મોટો િવ ફોટ થઈ
શક.

મોટો ધડાકો ક િવ ફોટ થઈ શક તેની સાથે સાથે આગ પણ લાગી શક.

મશીનર ઘસી પડ તેમજ આસપાસના િવ તારમાં બાર બારણાં મકાન ક
આસપાસમાં ગે સ ગળતર થાય ગે સના
આગળ વધે બોઈલર / ટાંકા
થાય. ગે સની

વા પા

/ વેસલમાં િવ ફોટ થાય તો આસપાસના િવ તારમાં તેની અસર

વા છો વાસની શાર ર ક તકલીફ ઉભી થાય.

સાયણોના કારણે ઈ

કચર ધરાશાયી થઈ શક.

સરણાંક તથા હવામાન અને હવાની દશામાં ગે સ ઝડપથી

કુ શાનકારક વાસના કારણે

વાહ ઢોળાઈ શક, િવજ

એકમમાં બ ડ ગ,

- તે િવ તારની

જવન

ૃિ ટ નાશ પામે તથા

અક માતના કારણે ગભરાટ ફલાઈ શક. જવલનશીલ

રુ વઠામાં ભંગાણ સ ઈ શક.

વાતાવારણમાં

ુ ષણ ફલાઈ શક.

ઝેર

પહોચી શક.
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 ઔ ોગીક અક માતની અસર કોને થાય........
ઔ ોગીક અક માતના પ રણામે િવ ફોટ, ધડાકો થતાં

ુ ર ક કં પન થી બાર

બારણાં મકાન, શેડ ધરાશાયી થાય તો ન કમાં કામ કરતાં માણસો કામદારોને ગંભીર ઈ
અથવા

ૃ ુ થઈ શક.

થઈ શક

એકમની આસપાસની વ તીને પણ િવ ફોટથી અસર થઈ શક.

આ ુ બા ુ થી પસાર થતાં રાહદાર ઓને પણ ઈ

થઈ શક.

એકમની

ઝેર ગેસ ક ઝેર રસાયણના લીકજના

ુ ધ
ક સામાં આવા ત વોની તી તા અને પવનની દશા ઇ યાદ પ રબળોના અ સ
ં ાને એકમની ન ક
વ ુ િવ તારોમાં વ તા લોકો માટ ખતરા

પ બની શક છે .

કારણે અથવા તો તેની આ ુ બા ુ ના બી

જવલનશીલ પદાથ જોખમી ઉપકરણોને

એકમો ક રાહદાર વાહનો માટ ખતરો ઉ પ ન થઈ શક

છે .દાળ મીલ, કવોર , સો ંુ ચાંદ ના જવેરાત, હ ડ ાફટ રડ મેડ ગારમે ટસ, દવાઓ, ખાણી - પીણીની
વ

ુ
ઓ

મ ક પાપડ, મઠ યા,

ુ ેરદાળ, ચીક - ફરસાણ, ૂ ધની બનાવટની વ
વ

ુ
ઓ
માટ ડાંગ

િવિવધ વ

પ રિ થિતઓના િનકાલ માટ ડ
કલમ 1996

ુ બ ડ
જ

તેમજ ઓફ સાઈટ
ાઈસીસ

ુ
ઓ,
ખેત ઉ પાદનની

ણી ંુ છે .

લામાં આવેલ એમ.એ.એચ.

ક

ૃ ની રચના કરવામાં આવેલ છે . કમીકલ એકસીડ ટ
પ

ાયસીસ

ટુ ડાયરકટર ઈ ડ

ુ ીટ કારણે સ તી
ન

યલ સેફટ એ ડ હ થના માગદશન હઠળ ઓન સાઈટ

લાન બનાવી િનયિમત ર તે મોક લ કરવામાં આવે છે . તા કુ ા

તર લોકલ

ૃપ એસ.ડ .એમ.ની અ ય તામાં બનાવવામાં આવેલા છે .

7. રોડ અક માત
ડાંગ જ લામાંથી

ુ ય માગ અને

તર ક માગ

હાઈવે પસાર થાય છે . તેમજ

રાજય ધોર માગ, જ લા માગ આવેલા છે . આ માગ પર વધતા જતાં વાહન યવહારના કારણે રોડ
અક માત થવાની શકયતાઓ રહલી છે . છે લા કટલાક સમયથી રોડ અક માતમાં ન ધ પા

વધારો

જોવા મળ ર ો છે .
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ુ ય માગ અને

લાના

તર ક માગ ઃ

રુ આવવાના

ભાર વરસાદ થવાના કારણે ક

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 મં ુ ર સાધનો વાહનો રાખી ર તાઓ બંધ ન
થઇ

ય તેની તકદાર રાખશે.
લામાં આવેલ

ુ ય

ુ ઉપર ભાર વરસાદ ક
લ

રુ ના પાણીની સપાટ ના માપન

ગે

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી સ રતામાપન પેટા િવભાગ નવસાર હ તક િનયમન થશે.



રાજય ધોર માગઃ
1.

ુ ારા-નાિશક રોડ(વઘઇ,
વઘઇ-શામગહાન-સા ત
ગામે

ર.

ુ રદા,
સ

બાપાડા,

ંુ ડા, સાકરપાતળ

ુ )
લ

ુ ીર-િશગાણા-નવા રુ
વઘઇ-પ પર -આહવા- બ

રોડ

( ુ ડકસ,

ભવાડ ,

ચીકટ યા,

ભવાનદગડ, લ કયા, લવચાલી ગામે)
3.

ુ ઘાટ રોડ ( ગાડિવ હર)
આહવા-ચ ચલી-બા લ

4.

પ પર -કાલીબેલ- યારા રોડ ( ટકપાડા ગામે )

5.

આહવા-ગલ ંુ ડ-શામગહાન રોડ ( ટાંકલીપાડા, ચીચપાડા,

ખાના ગામે )

લા માગઃ


1.

વઘઇ-ભેસકા ી રોડ ( બોર ગાંવઠા, કાકરદા ગામે )

2.

પીપ યામાળ-ગાઢવી-મહાલ રોડ ( સાવરદાકસાડ ગામે )

3.

ચીકટ યા-ગાઢવી રોડ ( ચીકટ યા, ભવાનદગડ, ઇસદર ગામે)

4.

શ ગાણા-ખોખર સોનગઢ રોડ ( ગાંવદહાડ,

5.
6.

ુ દા, સા ુ પાડા ગામે)

ુ ીર-મહાલ-સોનગઢ રોડ
બ
કાલીબેલ – ખોખર રોડ

7.

ુ ીર-ગ હાણ-આમથવા-વારસા રોડ.
બ

8.

ગારખડ -મહારદર રોડ (હારપાડા ગામે)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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8. આગ:કોઈપણ ય કત અને તેના પ રવાર માટ ઘર એ એક સલામત થળ છે . પણ બેદરકાર ના
કારણે અથવા તો નાની બાબતો

યે

ુલ

સેવાના કારણે ઘરમાં આગ

વા અક માત સ ય છે .

આપણે ઘરમાં ઈલેક ક ક ઈલેક ોનીક ઉપકરણો રાખીએ છ એ. પરં ુ સલામતીની ઉપે ા કરવાથી
ઘરમાં આગ લાગે છે .

પોતાની બેદરકાર ના કારણે શકય બને છે . જો કાળ

સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આગ

ૂવક ઉપરોકત

વી અક માતને ટાળ શકાય છે . શહરમાં ગીચ વ તી,

ઔ ોગીક એકમો તેમજ જવલનશીલ રસાયણોના

ા સપોટશનના કારણે આગ અક માત સ વવાની

શકયતાઓ
રહલી છે . શહરના ફરતે િવિવધ ગોડાઉનોમાં જવલનશીલ રસાયણો ંુ સં હ, ગે સ ગોડાઉન શહરની
ન ક આવેલ હોવાના કારણે આગ-અક માતની શકયતાઓ વધી રહ છે .

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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રાજય તર ુ સં થાક ય માળ ુ
-Ministry of Home Affairs
-NDMA
-Ministry of Defense
-Ministry of IT &
Communication
-Ministry of Agriculture
-Ministry of Environment &
Forest
-Ministry of Health & Family
Welfare
-Ministry of Railways
-Ministry of Water Resources

Chief Minister
-IMD
-Central Water
Commission
-ISR

Sate Cabinet
Crisis Management Group
(Chief Secretary)

NGOs International Agencies Public
& Private Sector Undertakings

Gov. of Gujarat.
Line Dep.

GSDMA

Revenue Department

Municipal Commissioner

COR

State EOC

ERCs

District Collector (DEOC)
District Devel. Officer

Prant Officer-Taluka, Lision Officer

District DM
Committee

Mamlatdar
Taluka Development Officer
Chief Officer (Municipality)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

District Heads Line
Departments
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જ લા તર ુ સં થાક ય

રાજય કંટર્ોલ મ-

હવામાન ખાતુ(I MD)

િસંચાઈ િવભાગ સેન્ટર્લ વોટર

ુ
મુખ્ય સિચવ અગર્સિચવ-મહેસલ
રાહાત કિમ નર
જીએસડીએમએ
આકાસવા
ણી
દૂ રદશર્ન,
વતર્માન
પતર્ો,

કલેકટર અથવા મહાનગરપાલીકા,

બીજા
માહીતી

િજ લા કંટર્ોલ મ,

ZFHI S1FFGF lJlJW
S\8=F[, ~D
U°ClJEFU S\8=F[,~D
vl;\RF.
vHL.AL
vVFZF[uI
vA\NZF[ GMB
v5F6L 5]ZJ9F
vDFU" VG[ DSFG
vS°lQF

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,

મામલત દાર તાલુકા કંટર્ોલ મ
તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી

અસરપામી શકે તેવા
ભાગના ઈન્ચા
આથોરીટી/

પર્ાંત
ઓફીસર

સરપંચ-તલાટી
ગર્ામ પંચાયતો

આપિત યવ થાપન ટુકડીઓ

[

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

અસરપામી શકે તેવા
િવ તારો/ સમુદાયો,
અગરીયા, બંદર
કામદારો, માછીમારો,
નીચાણવાડા િવ તારો
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લા ક ાએ ાઇસીસ મેનેજમે ટ

ૃ ઃ
પ

District Collector (District Emergency
Authority) DCG

Dy. Director, Industrial Safety &
Health Labour Department Member
Secretary DCG

Chief Fire
Officer

Ass. Regional
Transport
officer
Transport
Department

Supdt.
Engineer
(Electrical)
MGVCL

Chief District
Health Officer

Superintendent of
Police

Commandant SRPF
Group 12

Rescue Coordinator

Executive Engineer
Public Health Engg.
Department

General Manager
department of
Telecom
communication

Regional officer Gujarat
Pollution Control Board

Director of
Information

District
Development officer

District Agriculture
officer

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ે મેન્ટ ગૃપઃ
કર્ાઇસીસ મેનજ
ગંભીર પ રણામે સ તી અને માટ
ક

તકવાદ

ણહાની સ તી માનવસ ત આપતીઓ

વી

મ
ુ લા, કોમી તોફાનો, મોટા આગના બનાવો, બ બ િવ ફોટ, ગે સ દઘના, માગ

અક માતો/રલવે અક માતો, તથા રાસાયણી પદાથ લીક થવાથી થતી
િત યા આપવાના સંજોગો ઉપિ થત થાય છે અને ઝડપી

ૂ ઘનાના સંજોગામાં તા કાલીક

િતભાવ તથા અસરકારક િનણયશ કત

અિનવાય બને છે .
આ બાબતો નજર સમ

રાખીને રાજય સરકાર આવી ત રિ થિત સામે

િત યા

ૂકવા

ુ ય સ ચવ ીના અ ય પદ રાજય ક ના

ાઇસીસ

યકત કર ને આયોજન અમલમાં
મેનેજમે ટ



ૃ ની રચના કરલ છે .
પ

લા ક ાએ ાઇસીસ મેનેજમે ટ
લા ક ાએ નીચે

1.

કલેકટર અને

ૃપઃ

ુ બના ાઇસીસ મેનેજમે ટ
જ

ૃપમાં નીચે

ુ બના સ યો રહશે.
જ

લા મે જ ટ ી, ડાંગ

અ ય

2.

લા િવકાસ અિધકાર

ી, ડાંગ

સ ય

3.

લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ

સ ય

4.
5.

ાંત અિધકાર

ી, ડાંગ

સ ય

લા હોમગાડઝ કમા ડ ટ ી, વલસાડ, ડાંગ

સ ય

6.

કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ

સ ય

7.

કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાગ િવભાગ, નવસાર

સ ય

8.

અિધક

સ ય

9.

િસિવલ સ ન ી, િસિવલ હો પટલ, આહવા-ડાંગ

10.

લા આરો ય અિધકાર

ી, ડાંગ

ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર

ી, વલસાડ-ડાંગ

સ ય
સ ય

11. િવભાગીય િનયામક ી, એસ.ટ . ડ વીઝન, વલસાડ-ડાંગ

સ ય

12. ફકટર ઇ પેકટર ી, વલસાડ-ડાંગ

સ ય

13. અિધક

સ ય – સ ચવ

લા મે જ ટ અને િનવાસી અધીક કલેકટર ી, ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ડાંગ
અ ય પણા હઠળ

લા

ુ ય મથક આહવા ખાતે કલેકટર અને
ાઇસીસ મેનેજમે ટ

લા ક ાએ

માનવ ત આપિ ઓ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

વી ક

તકવાદ

લા મે જ ટ ીના

ૃપની થાયી સિમિત કામગીર બ વશે અને

મ
ુ લાઓ, કોમી તોફાનો, મોટા આગના બનાવો, બો બ

ુ ઘટના, માગ અક માત, ર વે અક માત તથા રાસાય ણક પદાથ લીક થવાથીબનતી

િવ ફોટ, ગે સ

ુ 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
16/10/2002ના ઠરાવ

માંક સીએલએસ-102002-2885-સ.3થી મળે લ

ૃ ની રચના કરવામાં આવેલ છે . અને સદર ંુ
પ

મેનેજમે ટ

ુ ાર
ૂચના સ

ૃપના સ યોની સમયાંતર બેઠક યો

ાઇસીસ
ક
ુ મો

અને કામગીર કરશે.



લા ક ાની ુ દરતી આપિ

િનવારણ સિમિત :

લા કલેકટર કચેર ખાતે ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ શાખા વારા આપિ

ડાંગ

માટ બચાવ કામગીર માટ રાહત કામગીર માટ તથા

સંગે જ ર તૈયાર

ુ ઃવસનની કામગીર માટની રચના િનયં ણ
ન

કરવા તથા તેના ઉપર દખરખ રાખવા અને જ ર પગલાં લેવા માટ કામગીર કરશે. અને રાજય
સરકારના મહ ૂલ િવભાગ તરફથી મળતી
આપિ

૧.

અને િનવારણ સિમિત નીચે

ુ ના
ચ

માણે કામગીર બ વશે.

લા ક ાની

ુ બના સ યોની બનેલી રહશે.
જ

કલેકટર ી, ડાંગ

અધ્યક્ષ

૨.

લા િવકાસ અિધકાર

ી, ડાંગ

સભ્ય

૩.

લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ

સભ્ય

૪.

ાંત અિધકાર

ુ દરતી

ી, ડાંગ

સભ્ય

૫.

અિધક

લા આરો ય અિધકાર

ી, ડાંગ

૬.

િસિવલ સ ન ી, િસિવલ હો પટલ, આહવા-ડાંગ

સભ્ય

૭.

કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ

સભ્ય

૮.

કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ

સભ્ય

૯.

કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત િસચાઇ િવભાગ, ડાંગ

સભ્ય

૧૦.

કાયપાલક ઇજનેર ી,પાણી

રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડ, ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

સભ્ય

સભ્ય
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કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાગ િવભાગ, નવસાર

૧૧.

લા ખેતીવાડ અિધકાર

૧૨.

ી, ડાંગ

સભ્ય

ુ ાલન િનયામક ી, ડાંગ
મદદનીશ પ પ

૧૩.
૧૪.

લા િશ ણાિધકાર

૧૫.

લા

સભ્ય

લા પંચાયત, આહવા

ી, ડાંગ

સભ્ય
સભ્ય

ાથિમક િશ ણાિધકાર

ી,

. પં., આહવા – ડાંગ

સભ્ય

૧૬.

ડપો મેનેજર ી, એસ.ટ ., આહવા-ડાંગ

સભ્ય

૧૭.

એસ.ડ .ઓ.ટ . ી, આહવા-ડાંગ

સભ્ય

૧૮.

સહાયક મા હતી િનયામક ી, ડાંગ

સભ્ય

૧૯.

િનવાસી અધીક કલેકટર ી, ડાંગ

સભ્ય Ð સિચવ

ડાંગ

લા

ુ ય મથક આહવા ખાતે

થાયી સિમિત કામગીર બ વશે.
અ ય આપિ

લા કલેકટર ીના અ ય પણા હઠળ

આપિ ને લગતી તમામ કાયવાહ કરશે.

વેળા આ સિમિત ચોમાસા

રુ , વાવાઝો ુ ં અને

ૂવ અને સ ટ બર માસમાં અ કુ મળશે. વાવાઝોડા

આગાહ મળતા જ સિમિતની બેઠક તરત મળશે. વાવાઝોડા

રુ ની

ગે ની પ ર થિત સ તા તથા તે ચા ુ

રહતા ઉપરોકત સિમિત દરરોજ પ ર થિત બાબતે દખરખ રાખવા અને તે
કાયવાહ

લા ક ાએ

ગે જ ર માગદશન

ક
ુ મો બહાર પાડશે.

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
કામગીર

સંબધ
ં ે જ ર

ુ દરતી આપિ

અગાઉ આપિ

બાબતે તથા આપિ

બાદ તેમની ફરજો

ૂ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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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

જ લા આપતી યવ થાપન સિમિત (District Disaster Manegement
Committie)
કર્મ હોદો

આપતી

યવ થાપન માટે સહાય કરતા સભ્યોસંગઠનો/

કાય કાયદ
ર્ ળ/
૧

કલેટર

સંકલન અને આયોજન

લા િવકાસ અિધકાર ,

લા

પોલીસ અિધ ક, અિધક

લા

કલેકટર, મામલતદાર
ર

અિધક

લા કલેકટર

વહ વટ અને

ોટોકોલ

લા િવકાસ અિધકાર ,

લા

પોલીસ અિધ ક, અિધક

લા

કલેકટર, મામલતદાર
૩

અિધક

લા કલેકટર

કુ સાન આકારણીમોજણી/

નાયબ

લા િવકાસ અિધકાર ,

કાયપાલક ઈજનેરરાજય

.મ.મા)

(અને પંચાયત
૪

નાયબ કલેકટર

ચેતવણી

નાયબ

કલેકટર,

મામલતદાર-

રડ ઝા ટ, ડિનયં ણ -મામલતદાર.
ક
પ

ડકલેકટર.,

નાગર ક શોધ અને બચાવ

ુ ા
તા ક

મામલતદાર,

સંર ણ

અિધકાર ,

િવકાસ

પોલીસ,

કાયપાલક

ઈજનેર,

અ નશામક

દળડાંગ-,

આરો ય

િવભાગ,

હોમગાડ,

એસઆરપીએફડાંગ૬

નાયબ કલેકટર

સંચાર યવ થા

ડમામલતદાર., મોબાઈલ ઓપરટર,
ટ વી રડ યો, બંદર કચેર , પોલીસ,
વન

૭

લા મા હતી અિધકાર

મા યમ

ટ વી,

પ કારો,

બીન

સરકાર

સંગઠનો
૮

લા િવકાસ અિધકાર

સહાયક તં

(કલો

ટ)

આરટ ઓ,
ખાનગી

લા
અને

રુ વઠા અિધકાર ,
હર

મામલતદાર, મામલતદાર
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૯

લા પોલીસ અિધ ક
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કાયદો અને યવ થા

નાયબ પોલીસ અિધ ક,

હૃ ર ક

દળ

સરકાર

સેનાપતી,

સંગઠન,
સશ
૧૦

કાયપાલક

ઈજનેર

હર બાંધકામ

બીન

અધલ કર

દળ

રુ વઠા

બોડ,

નગરપાલીકાઓ,
ૃહ ર ક દળ

પંચાયત, પોલીસ,
લા

ાથમીક

મા યમીક

અને

િસચાઈ કાયપાલક ઈજનેર, પાણી

(રાજય).મ.મા)
૧૧

દળ

અને આ ય

શાળાના આચાય, િશ કો,

િશ ણ

આરો ય

અિધકાર

ાથમીક

ક ો, રાજય પર વહન,

માગ પર વહન કચેર , મામલતદાર,
તા કુ ા િવકાસ અિધકાર

૧ર

કાયપાલક

ઈજનેર પાણી

રુ વઠો

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર, તલાટ ,

ુ
બોડ
. ય.અને ગ . .ુ પા.

મામલતદાર,

અને કાયપાલક ઈજનેર

ુ ા
તા ક

િવકાસ

અિધકાર , આરો ય,

વોટરવકસ ડાંગ
૧૩

લા િવકાસ અિધકાર / ખોરાક અને રાહત
રુ વઠા અિધકાર

રુ વઠો

લા

સબડ વીઝનલ
સરકાર

મે

ટ,

સંગઠનો, પાણી

બીન
રુ વઠો,

આરો ય, ડ આરડ એ, નગરપાલીકા
૧૪

અિધ ક ઈજનેર

વીજળ

કાયપાલક

ઈજનેર,

નાયબ

કાયપાલક ઈજનેર, ટકનીકલ
૧પ સીડ એચઓ

હર

આરો ય

વરછતા

અને

િુ

ટ ટ સીવીલ હો પીટલડાંગ-,

ાથમીક આરો ય ક ો, સીએચસી,
નગરપાલીકા, રડ ોસ, બીન સરકાર
ુ ા િવકાસ
સંગઠનો, ડોકટરો, તા ક
અિધકાર , મામલતદાર

૧૬

નાયબ
ુ વ
પ સ
ં ધન

િનયામક પ ુ આરો ય અને ક યાન વેટનર

ઈ પેકટર, બીન સરકાર

સંગઠનો

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

કટ ઈમરજ સી ઓપરશન સે ટરની યવ થા

આપતી થાય
આપતીના

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

યાર

ુ રાત રાજય માં ઘટના િનયં ણ પ ધતી અ ◌
ુ ૃસાર
જ

િતભાવ ંુ આયોજન કરવામાં આવશે.ઘટના િનયં ણ તં માં તે ુ મહ વ એટલા માટ છે ક

િનયં ણ ઐકયતા, ઉદ યોની પ ટતા અને કાય મ સાધન સંપતીના ઉપયોગ
કોઈ પણ

કારની આપતીના અસકારક

કલેકટરના આદશ અને િનયં ણ હઠળ
જ લામાં ડ ઝા ટર /

માટ સામા ય છે . આપતી

લા આક મીકતા કામગીર ક

ુ
ૂત ત વો
ળ

િતભાવ

લા

ુ ર છે . હાલમાં
ને અ સ

રુ માટનો ટાફ જ લા સેવા સદનના પિ ચમ દશામાં ઈમરજ સી ઓપરશન

સે ટર આવેલ છે . ડ ઝા ટર /
ડ ટુ માટ અલગથી

િતભાવ

વા તેના

ુ ાં કં ોલ ની
રુ માટનો ટાફ ઈ.ઓ.સી.માં બેસે છે . અને ચોમાસાની ઋ મ

ુ
ક
ુ મો કરવામાં આવે છે અને આ ડ ટ

ટાફને સમયાંતર ઈઓસી મેનેજમે ટની
્

તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે . ચોમાસાની સીજનમાં તા કુ ા તર દરક મામલતદારની ઓફ સમાં
ચોમાસા

રુ તા કં ોલ મ ચા ુ કરવામાં આવે છે . અને તેની

ણકાર

લાના

ુ ય મથક થી કર

દવામાં આવે છે .
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ઈમરજ સીમાં

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ૂવ અને બાદમાં

િતભાવ કરવો જ ર છે .

િતભાવ કરવાના આયોજન માટ

ઠોસ Incident Responce System (IRS) તૈયાર કરવી જ ર છે . િવિવધ સં થા, િવભાગો, સાથે સંકલન,
માળખાગત અને બનમાળખાગત કાય વગે ર નકક કરવામાં
ૂવચેતવણી, શોધ અને બચાવ, માનવીય મદદ,
વરછતા, કાયદો અને

ૂવતૈયાર ઉપયોગી છે . (IRS) માં

ાથમીક સારવાર, રાહત, હગામી આવાસ, પાણી અને

યવ થા, પ ુ સંભાળ, ફર યાદ િનવારણ,

ુ ઃ થાપન અને
ન

ુ ઃિનમાણ
ન

અગ યની બાબતો છે .

ૂવ ચેતવણી યવ થા (EWS) અને આપિ
ઘણીવાર એ ંુ બને ક આપતી
લોકો

બાદની

ુ નાઓ:ચ

ગે નો સંદશો અને ચેતવણી

ત રયાળ જ યાએ રહલા

ુ ી સમયસર પહ ચાડ શકાતો નથી. અ કુ વાર આપતી પહલા અન દરિમયાન અફવાઓના
ધ

કારણે પહ ચતી મા હતી લાકોમાં ગભરાટ અને ગે રસમજ ફલાવે છે . તેથી યો ય સમયે, પ ટ, યો ય
ુ ને ચેતવણી સંદશ પહ ચાડવાથી આપતીની અસરો ઓછ કર શકાય છે . િવ વાસપા
સ હ

મા હતી

સમયસર પહ ચાડવા માટ IRS મહ વની છે .


ૂવ ચેતવણી કાયયોજના

કાયર્ના પર્કાર
હાલની પ ૂવર્ ચેતવણીની
યવ થા

પુર

વાવાઝોડું

સુનામી

િસચાઈ િવભાગડમ /

હવામાન ખા ુ

હવામાન ખા ુ

કલેકટર ી

કલેકટર ી

મામલતદાર ીઓ.ડ .ટ /

મામલતદાર ીઓ.ડ .ટ /

ગામો

ગામો

હવામાન /ઓથોર ટ
ખા ુ
કલેકટર ી
મામલતદાર ીઓ.ડ .ટ /
ગામો
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ુ પંચાયત/
મહ લ

ુ પંચાયત/
મહ લ

ુ પંચાયત/
મહ લ

હા

હા

ના

જવાબદાર િવભાગ
તાલીમબઘ્ધ ઓપરે ટરોની
ઉપલિબ્ધ
તે સંકટ સંભિવત ગામો-

આવરી લીધેલ ગામો
ચેતવણી અને સંદેશા ન
પહ ચતા હોય અથવા
પહ ચાડવા મુશકેલ હોય
તેવા ગામોવસાહત/
સમયમયાર્દામાં ચેતવણીના
સંદેશા પહ ચવા માટે ના
જ રી પગલાઓ.
( ઉની તરીકે ઘ્વ .દા.

વની સંદશને કાયરત
બનાવવા વાયરલેસ /
સંદશ આપવા

વની સંદશને કાયરત

વની સંદશને કાયરત

બનાવવા વાયરલેસ /

બનાવવા વાયરલેસ /

સંદશ આપવા

સંદશ આપવા

સંદેશને કાયર્રત બનાવવા
(

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 આપતી બાદની
સંકટના

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ુ નાઓ
ચ
વાવાઝોડુ

પુર

ભ ૂકંપ

કેિમકલ

પર્કાર

સુનામી

અનેઔ ોિગક
દુઘટ
ર્ નાઓ
આવડ ંુ પાણીના

આપિત

તરતા

દરમ્યાન

હોય તો

અને

બચાવવાં.

બાદની

ડા

ૂબતાને
યા

ઝાડ

થાંભલાઓ

ક
પાસે

વેશ ંુ ઉભા ન રહ ંુ

સ ૂચનાઓ પાણીમાં
નહ .

ઘરની

ઓસર

ગયા વીજ

બાદ

નદ ના ગેસ

કાંઠાળા

જ ંુ ઘરના

બંધ કર દવા.

ઉકાળ ને
ત

-

રાહત

સવ

અને

ત

ત

કોઈ ઘરના

તમામ

થળે

બારણા

બાર

લીકજની

ણ

થાય

ક

ુરં ત

જ

ણ

વેશ ંુ ન હ.

ુ શાનની સાચી
ક

અને

ગેસ

કરતા

વનને મહ વ

લાગતાં મકાનોમાં આપી

કર દો.

કનેકશન

બંધ કર દવા.

સામાન

ુ
અ ર

વાહ તથા

મદદ કરો.

પાણી,વીજળ
આપી

રુ

ાથિમક સારવાર
મેળવો

બહાર

દશામાં ઝડપથી બંધ કર દવા.

માટ ગેસ

ુ કડ ઓને
િવગતો

ગેસ

જ .ંુ

કરો.

છંટકાવ કરવો.

િવ ુ ધ

/ નીકળ

.ન હ

ગંદા

દવાનો

રહયો હોય વીજ

તેની

કરવી ન હ, અને

અ યોને

પાણીમાં

વહ

દોડાદોડ

.ખોરાક જ ખાવો
ભરાયેલા

ઘરની

દશામાં પવન નીકળ ંુ નહ .

હરાતો

ઈ ઓ

ક

સૌ થમ થાંભલાઓ પાસે

મા યઅ ય આવી જ .ંુ

સરકાર

ઝાડ

ુ લા િવ તારમાં ઉભા ન રહ ંુ

.વી.

બારણા ઉપર ઉભા રહ ંુ

ુ ત
કલોર ન ક

પી ંુ સંર

ર ડયો,ટ ક

ોતથી

ુ ર ચા યા જ ંુ

જણાય તથા

તો

તમામ કઠડઅગાસી

બાર

પાણી

હોવા ંુ

ગભરા ંુ ન હ.

કનેકશન ખોટ

નહ .
પાણી પી .ંુ

ઝેર વા ુ ફલાયા

વાહ તથા .સાંભળવી

બંધ કર દવા.

િવ તારમાં

પછ ના જો વાતાવરણમાં પાણીના

ચકાઓથી

બહાર મોથી

પાણી નીકળ ંુ નહ .

ૂરના

ૂકં પ

ુ ર ચા યા જ ંુ સામા ય
તથા

અ

ોતથી

પોતાની

દં ગી બચાવવી.
મ
બંધ

પર

ભીનો

માલ બાંધવો.
ફસાયેલા

સહકાર આપવો.

માણસોની

રાહત સામ ીના

કામગીર , ઈ

યો ય

િવતરણ

પામેલાઓને

માટ

થાિનક

હોિ પટલ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સિમિત યં
સેવક

વ /

ુ કડ ઓ
ય

.િવતરણ કર ંુ
ભયજનક
પામેલ

મકાનમાં

વેશ

કરવ નહ

ય કતઓને
અસર

ત

િવ તારમાં
-

ુ શાન
ક

પહ ચાડવા.
બનજ ર

કતા પાડ આવ ય
ુ બ
ત વિ થ જ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

જતાં

રોકવા.
અફવાઓ

યે

યાન

ન

આપશોઅફવા

/

.ફલાવશો ન હ
અક માત પામેલ
તેલ

ક

ગે સના

ટ ડરો પાસે ભેગા
થ ંુ

નહ

તથા

ુ પાન

કર ંુ

ન હ.
કટોકટ હોનારત /
રુ થયાની
મળે

ૂણ

ણકાર

સબ સલામત ંુ )
(સાયરન

વાગે

પછ જ પોતાનાં
રો જદા
કામકાજમાં પાછા
.વળો

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

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

યવ થા
રુ તી સાધન સામ ી ,યં ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની

જયાર આપિત આવે યાર
જ ર યાતને પહ ચી વળવામાં

તરાય આવે છે . આગોતર

યવ થા કરવાથી

ુ કલીને મહદ શે

િનવાર શકાય છે . યો ય ર તે “ ટોક પાઈલ” કરવાથી વર ત મદદ કરવામાં સરળતા રહ છે .
આગોતર


યવ થા માટ મહ વનાંચાર પગલાં છે .

ુ ાર જ ર સામ ીની
િવ તાર અને સંકટ અ સ

ૂ ચ તૈયાર કરવી આ માટ િવ તારના લોકોની

િનઃસહાયતા, વપરાશ અને સં િૃ તને યાને લેવા જોઈએ.
સાધન સામ ી એકઠ કરવાની છે તેની



ુ વતા અને માનાંક
ણ

યાને લેવા જોઈએ

થી

ુ વતાવાળ સામ ી એક ીત થાય.
ણ


આવી સાધન- સામ ી પહ ચાડ શક તેવા િવ તા અને ોત નકક કરવા જોઈએ.



આગોતર

યવ થાની સાધન સામ ીનાં ગોડાઉન, સ લાયસ ંુ નેટવક તૈયાર રાખ ંુ

થી

સ વર સેવા આપી શકાય.


જ લામાં જ લા મથક અને

ુ દા

પણ આવી યવ થા થાય તે માટ

ુ દા કલ ટર તર આવી યવ થા કર શકાય . પંચાયત તર
યાસ કરવા જોઈએ.



 િવકાસલ ી કાય મોમાં DRR ની કામગીર નો સમાવેશ
િવકાસલ ી કાય મોમાં મચચ ની કામગીર સાંકળ લેવાથી
ઓ ં કરવામાં મદદ થઈ શક. આ ઉપરાંત
મતાવધન
રા

નમાલનાં

કુ શાનને

વનિનવાહની કામગીર મજ ૂત કરવામાં, તાલીમો અને

વારા આપિતઓ ંુ જોખમ ઓ ં કરવામાં સહયોગ મેળવી શકાય.

ુ ાયનો સામા ક-આિથક િવકાસ કરવામાં
ય અને રાજયની િવિવધ િવકાસલ ી યોજનાઓ સ દ

મદદ પ થઈ શક આવી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાંક ય સહયોગ વારા ઘણાં લોકો ને આવર લઈ
શકાય તેથી મચચ ને

ુ ય પંવાહમાં લાવવાથી િવકાસની યોજનાઓ વારા સલામતી , જોખમઅને

િનવારણમાં યોગદાન મળ શક.

 રા

ય અને રાજયની યોજનાઓને સાંકળ લેવા માટ નીચે
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

ુ બ
જ

યાસ થઈ શક.
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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

(િવકાસ યોજનાઓમાં આપિત જોખમ ઘટાડાને સાંકળ લેવાની શકયતાઓ)
િવભાગ/ રા ટર્ીય અને રાજયની યોજનાઓ

કાયર્ પગલાઓ (સંભિવત)


આવાસ અને જાહેર િનમાર્ણ

ૃિત

સલામતી ઓડ ટ, લોકિશ ણ અને
માટ ટકનોલો ના િનદશનો તૈયાર કરવા



ઈન્દીરા આવાસ યોજના



સરદાર આવાસ યોજના અને અન્ય



ક ડયા કર ગરોને સલામત બાંધકામ
મા ણત

આવાસ લક્ષી કાયકર્
ર્ મો

કરવા

અને

સંકટ

સંભિવત

બાંધકામ

ગે ના

ૂ ચ તૈયાર કરવી

તાલીમકારોની સંપક


આ

ગે

િવ તારોમાં

સલામત

ગે ના નીિત િનયમો ઘડવા અને

લા ૂ કરવા.


બધા

હર

િનમાણ

અને

આવાસ
ૂથો

કાય મોમાં િવશેષ જ ર યાતવાળા
માટ ખાસ બાંધકામ સગવડ ઉભી કરવી.


પાણી અને વચ્છતા




રા ટર્ીય ગર્ામીણ પેયજલ કાયર્કર્મ .




વજલધારા, વા મો પર્ો કટ

વરસાદ પાણી નો સં હ
ૂગભ જળ સંચય અને સં હ
રુ ર ક દવાલો, આડાશપાળા ંુ બાંધકામ
વગે ર

સપ ૂણર્ વચ્છતા અિભયાન

રોજગાર અને કુદરતી સંસાધનોનુ ં યવ થાપન



મનરગા તથા સંક લત જળ



પર્ધાનમંતર્ી ગર્ામો ોગ યોજના

કાય મ હઠળ



મહાત્મા ગાંધી રા ટર્ીય ગર્ામીણ રોજગાર

િનયં ણ


ગેરંટી યોજના


રુ િનયં ણ ,

ુ ારણાં,
વારા જમીન ધ

ૃ ારોપણ

પરં પરાત પાણીના

સંકિલતજળ તર્ાવ િવકાસ કાયર્કર્મ.

ાવ િવકાસ

ોતોને

ુ કાળ
ૂના

ુ ઃ વીત
ન

કરવાં.


વરસાદ

પાણીના

સં હ

વાં

કામોને

ાથિમકતા આપવ

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


રા ટર્ીય

ગર્ામીણ,

વા થ્ય



રા ટર્ીય

અન્ન

એમ્બ્યુલન્સ

સુરક્ષા



સેવા,

િમશન,

રાજય

ગે ઈમરજ સી

લાન તૈયાર

કરવા અને હો પીટલોમાં મોક લ કરાવવા

િમશન,

કામના બદલામાં અનાજ

આપિત

ૃિતઓ ંુ

ચાલતી

ડટ

રુ ા યોજના હઠળ

અરો ય અને અ ન

ુ ાય
સ દ

વારા

દખરખ કરાવવી.

એઈડસ

િનયંતર્ણ કાયકર્
ર્ મ.

 જોખમ ુ હ તાંતરણ
આપિતઓના સંભિવત જોખમ ંુ હ તાંતરણ કરવા માટ વીમા યોજનાઓની
મહ વની છે . છે લાં દાયકામાં
વીમા યોજનાઓનો

ુ દરતી અને અ ય આપિતઓ સામે

ચાર- સાર વ યો છે . ન-માલ,િમ કત,

સરકાર સહાયવાળ વીમા યોજનાઓનો

ૂિમકા

ન-માલના ર ણ માટની િવિવધ

વા ય, મ ૂરક યાણ
ુ

સાર થયો છે . આવી યોજનાઓ

ગે ની િવિવધ

વે ય કત , ુ ંુ બ અને

ુ ાય આવી
િમ કતને લગતી હોય છે . તમો. નાં આયોજનમાં આવી િવિધ યોજનાઓને સાંકળ લઈ સ દ
યોજનાઓને

ણે અને ઉપયોગ કર તે માટ

ખાસ કર ને સરકાર
શકાય.

ૃિત અને

ય નો કરવા જોઈએ.

ુ ાય
યો ત વીમા યોજનાઓ િવશે સ દ

ણે અને જોડાય તેવા

યાસો કર

મતાવધનમાં પણ આવી માહસિત આપી શકાય.

 સં થાગત આયોજનો
આપિતના અિધિનયમ
લાન બનાવવાના હોય છે .

ુ બ દરક િવભાગ પોતાની
જ

ંુ તમોહ

ૃિત

ગે આપિત યવ થાપન

ુ ામાં આવેલ િવિવધ
સાથે સંકલન કર ંુ આ ઉપરાંત તા ક

ભવન થળ જયાં ઘણી સં યામાં લોકો ભેગા થતા હોય અને સંકટની સંભાવના હોય તેના અલગથી
સલામતી ઓડ ટ અને આયોજન થાય તે જ ર છે . આવા થળો નીચે
(તા કુ ા ક ાના તમામ િવભાગો
બનાવવાના રહશે.

વારા તા કુ ા આપિત

માં ઉપશમન (મીટ ગે શન)

ુ બ હોઈ શક.
જ

યવ થાપન

ૂવતૈયાર અને

સિમિતનાં સંકલનથી

લાન

િતભાવનો સમાવેશ કરવાનો રહશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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િતભાવ માટ Incident Responce System ની પ ટ જવાબદાર સાથેની

રચના જ ર છે . દરક કાયદળના કમા ડરને ચોકકસ
લા

તરના ઈ સીડ ટ કમા ડર (કલેકટર)

િતભાવ માટ િનયત SOP

કારની તાલીમ આપી સજજ કરવા જોઈએ.

તે ટા કફોસના કમા ડરને આપિત સમયે અસરકારક

ુ બ કાયવાહ કરવા
જ

ૂચના આપવી . આપિત દર યાન દરક ટા કફોસના

વડા ઈ સીડ ટ કમા ડરને ર પ ટ કર અને સંક લત આયોજન
આયોજન

માણે કામગીર કર અને સંક લત

માણે કામગીર કર તે ઈ છનીય છે .

 આપતી યવ થાપન દર યાન સંચાર યવ થા તં

ફલો ચાટ

ઈ સીડ ટ કમા ડર

લા િનયં ણ
ક

કાયિવશેષદળ

કુ ાનીઓ

ય કતગત કાયદળ િનયં ણ ક

ુ ા િનયં ણ ક
ય કતગત તા ક

કાયદળ િનયં ણ
ક

ુ ા િનયં ણ
તા ક
ક

ુ દા

ુ દા તા કુ ા /ગામો ખાતે કામ કરતા ય કતગત
કાયિવશેષદળ ુ કડ ના સ યો

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 ટા કફોસની યાદ
અ.

નેત ૃત્વ લેનાર અિધકારી ી

કાયદ
ર્ ળ

સહયોગી સભ્યોઅને િવભાગો

નં.
૧

સંકલન

અને

લા કલેકટર

લાની તમામ કચેર ના

આયોજન
૨

ક ાના વડાં

ૂવચેતવણી,સંદશા
યવહાર અને

લા

િનવાસી અિધક કલેકટર

o વાયરલેશ

થળ

o વાયરલેશ ઓપરટસ પોલીસ),

ખાલી કરાવવા

ફાયર

ગે ડ, ફોર ટા(

o હમ આપરટસ કલબના સ યો
o મોબાઈલ આપરટસ
o રડ યોઆકાસવાણીo

ૂ રદશન

o કબલ આપરટસ
o સી નલ ર

ટર

o એસઆરપી
o અ ય ક ોલ મનાં ઈ ચા
વાન ઈ ચા

o

o મેનેજર બી.એલ.એન.એસ.
૩

શોધ અને બચાવ

ડલાયઝન
(ઓફ સર

)કલેકટ

.

o ફાયર

ગે ડ.

o પોલીસ
o સબ ઝોનલ ઓફ સર
o એસએફ.પી.આર.
o હોમગાડ
o NSS-NCC કમા ડ ટ
o નેહ
o

ુ ા ક ના વોલીયે ટર
વ

વીમસ એસોશીએશન

o ખાનગી સીક રુ ટ એજ સી
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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વગે ર.
૪

કુ લાન

આકારણી, ડલાયઝન

સવ

)

કલેકટર.

અને (ઓફ સર

લાની તમામ કચેર નાં

લા

ક ાના વડા

દ તાવે કરણ
પ

રાહત

િશ બર

ુ ય

લા

યવ થાપન હંગામી ) અિધકાર ,
આવાસો,
પાણી,

ખોરાક, ઈજનેર

આરો ય

કાય

પાલક

મા

.મ.

વીજળ , પંચાયત/રાજય,

આરો ય (

ઈજનેર

એમએલ.સી.વી. .,
ઈજનેર

રુ વઠા,

લા

કાય
પાણી

રુ વઠા

લા આરા ય અિધકાર અને
તબીબી સેવાઓ.

o તબીબી

કાય

પાલક
પાલક

o

અિધ ક,

િસિવલ

હો પીટલ
o મેડ કલ ઓફ સર
o ખાનગી હો પીટલ સંચાલક
o

લડ બક

o રડ ોસ
o રાટર કલબ, લાય સ કલબ
o ઈિ ડયન

મેડ કલ

એશોસીયેશન
o વાહન યવહાર અિધકાર
o પોલીસ
o ફાયર

ગે ડ

o હોમગાડ
o

લા િશ ણાિધકાર

o

લા

ાથમી િશ ણાિધકાર

o શાળા સંચાલક મંડળ
o િવભાગીય

િનયામક ી

એસ.ટ .
૬

હર આરો ય અને

લા આરો ય અિધકાર

o બાંધકામ

વરછતા

િવભાગ-

નગરપાલીકા
o શહર િવકાસ સતામંડળ
o ર જ ફોર ટ ઓફ સર
o માગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

અને

મકાન
54

િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

રાજયપંચાયત/
o હોમગાડ
o એસએફ.પી.આર.
o એનસી.સી.એન/એસ.એ.
૭

પ ુ આરો ય

ુ ાલન
અને નાયબ િનયામક પ પ

વૈ રછક સં થાઓ

ક યાન
૮

કાયદો અને યવ થા

લા પોલીસ અિધક ક

નાયબ

પોલીસસ

અિધક ક,

હૃ

ર ક દળ, સેનાપતી, બીન સરકાર
સંગઠન અને અધલ કર દળ

 ટા કફોસના કાય
 ટા ક ફોસ-1 સંકલન અને આયોજન
સમયપતર્ક

પર્વ ૃિતઓ

સામાન્ય સમય

DDMC ના સ યો સાથે માસીર િમટ ગ, આપતી યવ થાપનના

ુ દાઓની
દ

ચચા, સમી ા અને આયોજન
સંપક સરનામા સંધારવા, સંસાધનોને

ુચ

ુ ારવી,
ધ

હુ ા મક આગોતર

યવ થાની દખરખ, કાય યોજનાની દખરખ
લો

ટ કઃ સંસાધનો સ લાયર શોધવા અનેતેને મેળવવા માટની

યા કરવી .

વહ વટ અને નાણાંક ય મં ૂર ઓ લેવી
પોલીસદળ સાથે સંકલન, કાયદો અને યવ થા માટ પીઆઈ.એસ., પીઆઈ .
અને હોમગાડસ સાથે સંકલન
મીડ યા કો ઓડ નેશન-, મા હતીનો

સારની

યવ થા,

દ તાવે કરણની

યવ થા .
લો

ટ કઃ સંસાધનો સ લાયર શોધવા અને તેને મેળવવા માટની

યા

કરવીવહ વટ અને નાણાંક ય મં ૂર ઓ લેવી .
પોલીસદળ સાથે સંકલન, કાયદો અને યવ થા માટ પીઆઈ.એસ., પીઆઈ .
અને હોમગાડસ સાથે સંકલન
મીડ યા કોઓર-ડ નેશન , મા હતીનો

સારની

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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દ તાવે કરણની
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યવ થા .
પ ૂવર્

આપિત યસથાપન માટ કલ ટરની જવાબદાર ઓ વહચવી.
િવિવધ િવભાગો અને પોલીસદળ સાથે બેઠકો ,સંકલન અને કફતૈયાર .
.કરવી
જ લા

તરની ર સપોસ સ ટ મોને તૈયાર રાખવી

આરો ય અને
આગોતર

વન િનવાહ

SOP

બાદમાં

િવભાગીય કામની સ પણી

માણે કામગીર ની દખરખ

વીવ થા અને રાહત

યવ થાની

સમય પતર્ક
સામાન્ય સમય

ુ ાકાતની ય.પી.આઈ .
લ

લાન તૈયાર કરવો અને કામગીર કરવી

રાહત ક પ અને અસર

 ટા ક ફોસ-ર

અસર કરનાર સેવાઓની

યવ થા કરવી.

દરિમયાન

ર કવર

વી તા કા લક

ત િવ તારોમાં કાયદો અને યવ થા

ળવવા

ૂવચેતવણી,સંદશા યવહાર અને થળ ખાલી કરાવવા
પર્વ ૃિતઓ
લોકો

પ ટ સમ

શક તેવા અથઘટન સાથે મો ખક ક ઈલે ોિનક

ચેતવણી છે લા થળ

ૂવ

ુ ી પહ ચે તવી યવ થા કરવી.
ધ
ુ ી પહ ચી શક તે માટ ગામ સાથે ફોનથી સંપક શક
ધ

ૂવ ચેતવણી ગામ
તેવી યવ થા કરવી.

તાલીમી અિધકાર ઓયં સેવકો

ૂવચેતવણીને લોકો

ુ ી પહ ચાડ તેવી વ/
ધ

. કરવીવ થા ય
સંભિવત જોખમ,

ૂવ તૈયાર

અને સાવચેતીના પગલાં

ગે લોક

ૃિત

કરવી.
કાયદળો તૈયાર કરવા, તાલીમો કરવી, સાધનો અને યં ોની મરામત કર
તૈયાર રાખવા, સહયોગી એજ સીઓની
શોધ બચાવ અને

ૂ ચ તૈયાર કરવી અને સંપકમાં રહ ંુ

ૂવ ચેતવણી , થળ ખાલી કરાવવા અને સંદશા યવહાર

ગે િવિવધ હતધારકો સાથે બેઠક કરવી અને આયોજન અપડટ કર ંુ
ુ ે ટર નેઓળખવા અને રહઠાણ (બચાવ આવાસ
ર ક સ
અને અ ય જ ર

),ભોજન,સૌચાલય

યવ થાઓ કરવી( માટમાનવ અને પ ુ બં ને ) .
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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મેળવેલી ચેતવણી ચકાસવી અને સમજવી
ામ પંચાયત અને તા કુ ા ક ાએ કાયરત સંચાર અને ચેતવણી યવ થાની

કલાક )
આપિતના ૩

ચકાસણી કરવી.

િદવસ પહેલા(

સલામત થળે ખસેડનાર ટ મને જ ર યં ો અને સાધનો સાથે ઘટના થળે
મોકલવા.
સલામત

થળે ખસેડનાર ટ મને તૈયાર કર િવિવધ કલ ટર

તર મોકલી

આપવા.
ુ ાય બંને માટ વાહનોની યવ થા કરવી.
ટ મ અને સ દ
અસર

ુ ાય અને પ ઓ
ુ
ત સ દ
માટ સલામત ર ક ુ સે ટર અને જ યાઓ

પસંદ કરવી.
થાિનક િ થિત
સે ટરને

ગે

લા અને રાજયના

લા ઈમરજ સી ઓપરશન

ણ કરવી.

ચેતવણીઓના સંદશાઓ તૈયાર કરવા.
છે લાં થળ

ુ ી થાિનક ભાષામાં
ધ

યવ થાઓનો ઉપયોગ પણ કરવો કટલાંક

(સમયના િવરામ પછ ચેતવણીઓને વરં વાર
ટલીફોનથી સંપક

.

ૂઝ પેપરના મા યમનો ઉપયોગ કરવો

ફોનથી, ટ લિવઝનથી, ર ડયો,
વીજળ ના આધાર િવનાની

ૂવ ચેતવણી પહ ચાડવીમૌ ખક ર તે

)

ુ ઃ સા રત કરતાં રહ ંુ
ન

ૂ ચ અને કાયદળ ની કફ .અપડટ છે ક નહ તેની ખા ી

કર લેવી.
અ ય ટા કફોસ સાથે સંકલન કર ંુ શોધ અને બચાવ ).,
કાયદો અને યવ થા અને પાણી
સભિવત સંકટ િવશે
થાનીક

હર આરો ય,

ૂરવઠો (

લા અને રાજય સતાિધકાર ઓને

ણ કરવી.

તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઈ સીડ ટ કમા ડર

અિધકાર ને

ણ કરવી.

૪૮ થી ૨૪

તા કુ ા તર આફત યવ થાપન કિમટ અને ઈમરજ સી ર સપો સ મેનેજમે ટ

કલાક

કિમટ એ િ થિત પર િનયં ણ રાખ ંુ

)

આપિતના૨
િદવસ પહેલાં

પહલાં

હર કરલા સતાવાર

ૂવ ચેતવણીઓના સંદશાઓને આવતા

24

કલાક માટ અપડટ કર જહર કરતા રહ ંુ
ૂવ ચેતવણી પહ ચી છે તેનો

િતભાવ મેળવવો અને થાિનક પ રિ થિતની

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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માહ િત મેળવવા માટ અિધકાર ઓને તા કદ કરવા.
થાિનક

તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઈ સીડ ટ કમા ડરને

ર પોટ કરવો.
જો લોકોને સલામત થળે લઈ જવાની જ ર હોય તો ન ધ લેવી.
ર ક ુ સે ટર અને જોખમી જ યાઓએ જ ર

સાધનોની

યવ થા કરવી

થિમક સારવાર, બાળઆહાર, નસ ગ, પીવા ંુ પાણી, ખોરાક,

બોટ), તરવૈયા,

શોચાલય અને ઘન કચરા િનકાલની યવ થા (
જોખમના થળે પહ ચવા માટના વૈકિ પક ર તા નકક કરવા
થાિનક

તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઈ સીડ ટ કમા ડરને

ર પોટ કરવો.
ૂવ ચેતવણી ખાસ િનઃસહાય સ ૂહ માછ માર ), માલધાર ,

તર યાળમાં

રહતા દ લત અને આ દવાસી . ધ
ંુ ી પહ ચી છે તેની ખા ી કરવી (
૨૪ થી ૧૨ કલાક
આપિતના )૧
િદવસ પહેલાં

સંભિવત સંકટની િ થિત િવશેના અપડટ તૈયાર કરવા
લેટ ટ િ થિત િવશે
જણા યા

થાિનક ભાષામાં

ૂવ ચેતવણી પહ ચતી કરવી અગાઉ

ુ બના મા યમોનો ઉપયોગ કરવો
જ

સંકટ પ રિ થિત િવશેની િવગતવાર મા હિત બચાવ ટા કફોસ અને અ ય
ટા કફોસને આપવી
િતમ થળ

ૂવ ચેતવણી પહ ચી ક નહ તેની ચકાસણી કરવી

ુ કડ ઓને એકશન માટ તૈયાર રાખવી દરક

બચાવ
અને

ુ ી
ધ

નો બચાવ કરવાનો છે િવશે

ણ કરવી પહ ચવાના ર તા યાં .

બચાવ ુ કડ ઓ માટ ખોરાક, રહવાની અને
દરક બચાવ ુ કડ ની હલચલની

ુ કડ ને જોખમના થળ

રુ ાની યવ થા કરવી

ણકાર લેવી અને ઉપર અિધકાર ને દર છ

કલાક જણાવવી
૧૨ થી ૦ કલાક

ૂવ ચેતવણી

ગે ના સંદશાઓ સતત પહ ચી રહયાં છે ક નહ તેની ખા ી

કરવી

)આપિતના
પહેલાં(

પ રિ થિત પર દખરખ રાખવી અને તેના િવશેનો લેટ ટ ર પોટ ઉ ચ
અિધકાર

ીઓને,

લા કલેકટર ી અને આપિત યવ થાપન સતા મંડળને

કરવો.
૦ થી કલાક

)

બચાવ

ુ કડ ની કામગીર ની દખરખ કરવી અને િવશેષ યં ો, મશીનર ,
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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(તરત જ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

કૌ ય ય બ ધ ય કતઓ, દવાઓ વગે રની જ રયાતની

ૂ ચ તૈયાર કરવી

જ ર સાધન સામ ી એક ીત કર ઘટના તર પહ ચાડવ .
પો લસ અને થાિનક આગે વાનો સાથે સંકલન માટ એક અિધકાર ને િનયેકત
ૃતદહોની યો ય તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવે

કરવા

ખોરાક અને પાણીની િવશેષ જ ર યાતો માટ

લા

તરથી મદદ માટ

મભફહ સાથે સંકલન કર ંુ
વધારાની ુ કડ ઓ તૈયાર રાખવી

થી વારાફરતી આરામ મળ શક.

૧૨ થી ૨૪

શોધ અને બચાવની કામગીર ચા ુ રાખવી અને અસર

કલાક

સલામત થળે માં લઈ જવાર લીફ ક પ /દવાખાને/

)

આપિત બાદ૧

અસર

િદવસ માં(

સંકલન કર

તોને િવશેષ

તોને જ ર

ુ બ
જ

કારની તબીબી સારવાની જ ર હોય તો DEOC સાથે

યવ થા કરવી

જ ર હોય તો હવાઈ મા યમોથી

(એર ોપ) વારા સેવાઓ આપવી

હ પ લાઈન નંબર અને સહયોગ ક ો શ કરવા.
કલ ટર તર થાિનક લોકો સાથે િમટ ગ કર િ થિત ંુ
લા અિધકાર ને રોજ સાં

કલન કર ંુ અને

અહવાલ કરવો.

 ટા ક ફોસ-3 શોધ અને બચાવ
પર્વ ૃિતઓ

સમય પતર્ક

સામાન્ય સમય લોકો પ ટ સમ
છે લા થળ

શક તેવા અથઘટન સાથે મો ખક ક ઈલે ોિનક

ૂવ ચેતવણી

ુ ી પહ ચે તવી યવ થા કરવી.
ધ

સંપક સરનામા

ુ ારવા, સંસાધનોની
ધ

ૂચ

ુ ારવી,
ધ

ૂહા મક આગોતર

યવ થાની દખરખ, કાય યોજનાની સમયાંતર દખરખ
િનયિમત ર તે સાધનો , યં ોની મરામત અને

ળવણીકરવી, ખાસ યં ોની

ખર દ
ખાસ ટ મો અને વયંસેવકોની તાલીમ અને
૭૨

થી

૦

શોધ અને બચાવ માટ કામગીર

કલાકઆપિત ) જોખમ ંુ

મતાવધન

ંુ આયોજન

કલન કરતા જ ંુ

પહેલા૩ િવિવધ િવભાગો સાથે સંકલન શોધ અને બચાવ માટ િવશેષ દળની જ રયાત
િદવસમાં (

હોય તો યવ થા કરવી
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ કડ , ફાયર િવભાગ,

કં ોલ મ ંુ સંચાલનઃ બહારના િ ણાંતદની ટ મ, લ કર

દરમ્યાન

િસિવલ ડ ફ સ, પો લસ દળ વગે ર સાથે સંકલન અને કામગીર .
૦

૨૪ આગોતર ચેતવણી વગરનો સંકટ હોય તો બચાવ દળોને તેમના સાધન અને

થી

કલાકઆપિત ) યં ો સાથે ઘટના થળે તરતજ પહ ચવા તાક દ કરવા
બાદ૧ ઘટના થળે જ ર હોયતો કોડન કર લેવો.
િદવસમાં (

આવેલ આપિત સંદભ દરક તરની ટા કફોસને તાક દ કરવી

લા) ., તા કુ ા

અને ગામ (
શોધ બચાવ અને સલામત થળે ખસેડવાની કામગીર શ કરવી
લોકોના ટોળાને કા ૂમાં લેવાની યવ થા કરવી
અસર

તોને સલામત થળે લઈ જવા

થાિનક

તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અન ◌ેઈ સીડ ટ કમા ડરને

ર પોટ કરવો.
ટા કફોસની કામગીર

આપિત બાદ

ગે િનયિમત અહવાલ તૈયાર કરવો

ટાફ ંુ રોટશન ચા ુ રાખ ંુ
કામગીર ની સતત સમી ા અને

કલન કર ંુ

ફાઈનલ ર પોટ તૈયાર કરવોિવિવધ

હતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ

આભઅર માનવો

 ટા કફોસ-4

કુ સાન આકારણી, સવ અને દ તાવે કરણ

સમય પતર્ક

પર્વ ૃિતઓ

સામાન્ય િ થિત

રાજયની ઓથોર ટ

કુ શાન આકારણી પ ક

વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા

મેળવવા અને આકારણી કરવા માટ જવાબદાર અિધકાર તેમજ નાગ રકોની
ટ મ તૈયાર કરવી (1) .આકારણી કરવા માટ ચાર

કારની ટ મ બનાવવી .

ુ ,ટલીફોન સંદશા યવહાર તેમજ
ર તા (ર)ખાનગી ભવન અને મકાન , લ
હર ભવનો ખેતી અને જળ સં (3)સાધન પારઉ ોગ અને યા (4)
૦

થી

કલાક
આપિત

૨

કુ સાનીના

જ ર સંસાધનો ંુ અદા ત

કલન માટ ય કતગત અને બી

) ખચ પ ક બનાવ ંુ
બાદ

૧ િદવસમાં (

કુ સાનીના

કલન કરનાર ટ મ

કલન માટના

કુ સાની ંુ

ાથિમક

કલન તૈયાર કરશે .

ૂવ તૈયાર ફોમ◌ેટનો ઉપયોગ કરવો.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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કુ સાનીના

ાથિમક

ઉપર સતામંડળને
થી

૭૨

ુ ારા વધારા અને
ધ

કલનમાં

અ ભ ાયો મેળવવા
૨૪

કલનનો ર પોટ ઉપર સતામંડળને મોકલવો

કુ સાની

કુ સાનીની જ ટલતા િવશેના

કલનની િવગતોમાં કોઈપણ

કારની

પ ટતા માટ

ણ કરવી

કલન માટ ટ મ તૈયાર કરવી

અને ચોકકસ

કુ સાની વાળા

) િવ તાર ફાળવવા

કલાક
આપિતબાદ

કુ સાનીના

કલન સમયે કોઈપણ

કારની ટકનીકલ મા હિતની જ ર માટ

કલન કતાને એક મા હિતના નકલ આપવી
લોકોના

ના આધાર તે થળ પર જ

નો ંુ િનરાકરણ કર શક.

કુ સાનીના

ુ (મા હિતને

કલનના ડટાપટરરાઈઝ કરવા ડટા ક

)

. કર દઓપરટરની ટ મ બનાવવી અનેતેઓ િવના િવલંબે ડટા એ
તા કુ ા તર ફ રયાદ ન ધવા અને ફ રયાદ િનવારણની યવ થા કરવી.
ુ ી કામ
ધ

જયાં

ૂ ુ ન થાય યાં

ુ ી સતત ર
ધ

ંુ અને

કલન કરતા રહ ંુ

ઉપર સતાધીકાર ને અિધ ત
ૃ ર તે ફાઈનલ ર પોટ જમા કરાવવો

 ટા કફોસ-પ રાહત િશ બર યવ થા
સમય પતર્ક

પર્વ ૃિતઓ

સામાન્ય

રાહત ક પની જ યા નકક કરવી અને તેની

સમયમાં

મતા અને ઉપલ ધ માળખાગત

િુ વધાઓ ંુ પ ક બનાવ ંુ
ુ ાયના સ યોમાથી, ધાિમક સં થાઓ, કોપ રટ
સ દ
તેમની સેવાઓ રાહત ક પની

ે માંથી

યવ થામાં આપવા ઈ

વૈિ છક ર તે

ક હોય તેવા લોકોની

ટ મ બનાવવી તેમના નામ અને સંપકની યાદ બનાવવી
રાહત ક પના

થળે માળખાગત

િુ વધાઓના

ુ ારાવધારા માટ સરકાર ધ

કાય મો અને અ ય હતધારકો સાથે જોડાણ કર ંુ
૨૪

થી

૦ િસનીયર વયંસેવકોની મીટ ગ બોલાવવી અને તેઓને રાહત ક પની જ યા અને
બચાવ આવાસની િ થિતની ચકાસણી કરવા મોકલવા

કલાક
આપિત )

વયંસેવકોના ર પોટના આધાર જ ર સાધનસામ ીને એકઠ કરવી.

પહેલા૧ રાહત ક પની યવ થા માટ થાનીક ટ મ બનાવવી
િદવસમાં (

પાણી

રુ વઠા , વા ય, વીજળ િવભાગના અિધકાર ઓ સાથે રાહત િશ બરના
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થળે તેમની સેવાઓ લેવા માટ મીટ ગ કરવી
આવાસ અને મનોસામા ક સંભાળ માટ ખાસ ટ મ બનાવવી
૦

થી ૨ ચોકકસ થળોએ રાહત ક પ યવ થા માટ મીટ ગો કરવી અને થાિનક સં થાઓ

કલાક

) અને વયંસેવકો સાથે જવાબદાર નકક કરવી થાિનક જ રયાતો િવશે અહવાલ

આપિત બાદ
૧િદવસમાં )

હર કરવો
ખોરાક અને અ ય જ ર સામ ી આપવા માટ

થાિનક સં થાઓને િવનંિત

મોકલવી
તમામ વગના અસર

તોની જ ર યાતોના સહયોગ માટ

ાથિમક

તૈયાર કર ંુ પાણી, આરો ય અને વ છતા, હસા અને ભેદભાવ

દાજપ

વી માનવીય

સંબધ
ં ીત સમ
સયાઓની િ થિતની ચકાસણી કરવી
રાહત થળની િ થિત

ુ બ સંસાધનો ખર દવા
જ

એક દવસમા એક ટ મને સતત

×્ કલાકથી વ ુ સમય માટ કામ ન કર ંુ પડ

તે માટ ય કતગત અને જ ર સંસાધનો ંુ
મ હલાઓ, બાળકો અને

દાજપ ક બનાવ ંુ

ૃ ધ સ યોને સામેલ કર

થાિનક ટ મ બનાવવી

રાહત ક પના કાય અસરકારક અને ભેદભાવ રહ ત થાય છે ક નહ તેની દખરખ
રાખશે
વયવ થામાં આવર

લીધેલ અને નવી જ ર યાતોને પહ ચાડવાની બાબતો

ગે ના સહયોગ માટનો દિનક ર પોટ તૈયાર કરવો અને તેની ઉપર અિધકાર ને
મોકલવો.
આપિત બાદ
૧ િદવસમાં

વા ય, પાણી

રુ વઠા, મનોસામા ક સંભાળ અને આવાસ માટ

ુ કડ ઓ

બનાવવી
રાહત ક પની જ ર યાત છે ક બંધ કરવો છે તે અુગે થાનીક લોકો સાથે િવચાર
િવમશ કર ભાિવ કાય નકક કર ંુ
રાહત કાય ચા ુ હોય યાર નકક પહલાનાં તમામ કાય કરવા
મનો સામા ક સંભાળ અને વા ય

ગે ના સા તા હક અને પખવા ડક અહવાલ

તૈયાર કરવા
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હર આરો ય અને વરછતા
ૃિતઓ

સમયપ ક

સામા ય

ડોકટર, નસ,

િ થિતમાં

ઉપલ ધતા

ાઈવેટ અને સરકાર દવાખાના અને હો પીટલો ,બેડ અને એ

ુ સ
લ

ગેની સરનામાં અને સંપકની મા હિત ંુ પ ક બનાવ 
ંુ

ાથિમક સારવારની સેવાઓ માટ તાલીમી વયંસેવકોની યાદ બનાવવી
આપિતના

1 જન આરો ય અને વ છતાની બાબતો િવશે મીટ ગ કરવી તથા તેની ય કતગત અને

દવસ પહલા સંસાધનોની જ ર યાતો ંુ

દાજ પ ક બનાવ 
ંુ

ક પ યવ થા ટા કફોસ સાથે જોડાણ કર જ ર
અ ય વ છતા સેવાઓ

વયંસેવકો,

ાથિમક સારવાર,ક ટ અને

ુ પાડવી
ર

સં હ માટ િવિવધ સામ ીઓ ંુ લી ટ બનાવ ંુ અને મં ૂર મેળવવી
0

થી

24

કલાક

જ લા

ુ ય મથક આરો ય અને વ છતા કિમટ બનાવવી 

તમામ

થળોએ આરો ય અને

વ છતાની પ રિ થતી િવશે દખરખ કર દિનક ર પોટ

આપિતના) 1 બનાવવો જ લા હડકવાટર ખાતે દિનક મીટ ગ કર પ રિ થતી સમજવી અને ર પો સ
દવસમાં )

લાન તૈયાર કરવો
પાણી સ લાય, વ છતાને
જ ર યાત માટ ંુ

ો સાહન, બાળસંભાળ અને અ ય જ ર યાતમંદ લોકલની

દાજપ ક સાથે ર પોટ તૈયાર કરવો

જો તેઓને સહયોગની જ રત હોયતો જ લા ઓથોર ટ ને સહયોગ માટ િવનંિત

પ

લખવો
બચાવદળ અને ક પ સંચાલકો સાથે સંકલન કર ંુ કારણ ક જન આરો ય સાથે જોડાયેલા
નો

ગે કોઈ સમાધન ન કર ંુ

કચરાનો યો ય િનકાલ અને સમ
રાહતક પ અને અ ય વસાહતોમાં

વા ક ,

વ છ પાણી,

િવ તારના વાતાવરણને
ાથિમક જ ર યાતો

વ છતા સેવાઓ, ઘન

ૂ િષત
અને

નો
વી ક જન આરો ય)

ુ પાડવી અને મળ છે ક નહ તેની ખા ી કરવી ( વગેર તા છ વ
ર
આપિતના

2 આરો ય ને

દવસ બાદ 

િુ વધા આપતા ભૌિતક માળખાઓને જો

ુ શાન થ ંુ હોય તો તેને ફર થી
ક

થાિપત કરવા 
સફાઈ ુ કડ બનાવીને વ છતા અ ભયાન ચલાવ ંુ 
કાય ંુ સતત ર
જયાં

ુ અને

ુ ઃ
ન

કલન કરતા રહ 
ંુ

ુ ી પ રિ થિત સામા ય ન બને યાં
ધ

ુ ી તમામ સેવાઓ અિવરત ચા ુ રાખવી
ધ

તમામ હતધારકો સાથે મીટ ગ કર જનઆરો ય સેવાઓ સમા ત કરવી 
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ફાઈનલ ર પોટ તૈયાર કરવો

ોટોકોલ
લાની આપિતઓ
ણ કરવી જોઈએ

અને તેની સંભાવના, ખતરા

ગે VIP અને VVIP ને સ વર

ુ ાયમાં ગભરાટ ઓછો કરવામાં અને તં ને સાબ ુ કરવામાં
થી VIP ય કતઓ સ દ

મદદ પ થઈ શકઆવી મા હતીના આધાર અને VVIP પોતાના આ

વાસ

ગે પણ ફર

ુ ાકાતોથી શોધ બચાવ,
લ

િવચારણાં કર શક. ઈમરજ સીનાં સમયે VIP અને VVIP ની થળ
સારવાર

ે ના

ાથિમક

વા કાય માં અવરોધ ન આવે તે ંુ યાન રાખ ંુ જોઈએ.

6.પ મીડ યા અને મેનેજમે ટ
િ

ટ અને ઈલેક ોિનક મ ડયાની

પહ ચાડવા માટ મહ વની છે . મા યમો આવા
ઓછ કરવામાં મહ વની
ર તો વગે ર

ગે

ૂિમકા ભજવી શક

ુ જ સાર મા હતી લોકો
બ

ૂિમકા

સમયે શા લનતા
આપિત
ુ ી બહોળા
ધ

ગે

ચેતવણી

આપિતની

ુ ાયની તકલીફો
ૂવક વત જન સ દ

ૂવ તૈયાર , િતભાવની ર તો, બચાવની

કારથી પહ ચાડ શક

ુ ાયને પ ટ અને સાચી
સામા ય ર તે કોઈપણ સંકટ ક આપિતઓમાં સ દ
જ ર છે તેથી મા યમોની

વારા િ

ુ જ
બ

સતત કાયરત છે . આપિતના સમયે યો ય

ટ અને ઈલેક ોિનક મી ડયાને સમયાંતર અપડટ કરતા રહવાથી બન જ ર અફવા

અને ગે ર જવાબદાર વાળ મા હતી
DEOC

ણકાર મળે તે

ૂિમકા ઘણી મહ વની છે . રાજય તરની EOC માં મી ડયા સેલ શ કર

મા યમો સાથે સંકલનની યવ થા રાજય સરકાર કર છે .
અિધકાર

અને િવગતો

સાર અટકાવી શકાય છે . આવી

યવ થા આપિત દરિમયાન

તર પણ હોય છે તેની મદદ લેવી.
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દાજ એ તા કુ ા ક ાની વાિષક કાય ણાલી છે . આપતી યવ થાપન માટ

કારના બ ટ કર શકાય, એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બ ટ અને બી ુ આપતી

યવ થાપન માટ અલગથી જ ર હોય તેવા ખચ માટ બ ટ.
આપતી યવ થાપન માટ નીચે મંજબના ખચ અલગ અલગ
નામ

હેત ુ

ોતથી નાંણક ય આયોજન કર .ંુ

નાંણાકીય યવ થા યોજના હેઠળ કરી જવાબદાર
શકાય

તેવી િવભાગ

પર્વ ૃિતઓ

NDRF (NCCF)
SDRF (CRF)

રાહત સહયોગ

રાહત સહયોગ

100 ટકા ક

રોકડ

સરકાર

રાહત

7પ ટકા ક

રોકડ

ુ િવભાગ
કારની મહ લ

ુ િવભાગ
કારની મહ લ

સરકાર, રપ ટકા રાહત
રાજય સરકાર
આયોજન મંડળ

મતાવધન

100 ટકા ક

તાલીમો,

સરકાર

જન
શૈ

ૃિત
ણક

મોક
િવિવધ િવભાગો

ૂવ તૈયાર
ઉપશમન

અને િવભાગના

ુ િવભાગ
મહ લ
માટ
સામ ી,

લ

ડ .આર.આર.,

બ ટમાંથી

તૈયાર

ૂવ િવિવધ િવભાગો
અને

ઉપશમન
િજલા

કોઈપણ

આયોજન મંડળ કાય

હર એમપી

સં થાઓની

ુ ઃ થાપન
ન
ઉપશમન

.

અને ધારાસ ય
ા ટ

બહારની

અને

ૂવતૈયાર ,
મતાવધન

થાિનક સં થા ને
અને િવિવધ િવભાગ

ુ ઃ થાપન
ન

બહારના િવપ ઓ DRR

ુ િવભાગ
કાય મમાં મહ લ

અને અથવા બ ુ પ ી માળખાગત
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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માટ ય યવ થા કરવી

િુ વધાઓમાં
ુ ારા,
ધ

DRR ના કાય મો

ટકના◌ોલો નો
હ ત ેપ

અને

તકનીક અ યાસો
દાતા

કોઈપણ

તમામ દાન રોકડ કોઈ પણ
અથવા

DDMA/TDMA

અ ય

કાર

CSR

કોપ રટ

જાહેર અપીલ

ત કાલ રાહત

નફાના

ણ ટકા

કોઈપણ

ૂણ

અથવા ત કાલ રાહત અને DDMA/TDMA

શતઃ

બહાર ુ

ુ ઃિનમાણ
ન

ફં ડ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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મતાવધન માટ નીચે

ુ બના પગલાં લઈ શકાય.
જ

 તાલીમ
ુ ેશન કવાયત
લ

 મોક લ અને િસ
ૃિત

 જન

 ન ૂના પ કાય ંુ દ તાવે કરણ

 તાલીમ જ ર યાત િવ લેશન
તાલીમથી
ભાવા મક અને

ુ ના
ય કત અને સ હ

ાન આવડત અને

ાના મક પાસાઓમાં અસર થાય છે .

યવહારમાં બદલાવ આવે છે

થી ય કત અને સ ૂહની કામગીર વ ુ સાર

બને છે .આ માટ અગાઉથી તાલીમની જ ર યાતો ઓળખવી અને તેના આધાર તાલીમ અને
મતાવધન ંુ આયોજન કર ંુ જોઈએ


વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી



કાય િવ લેષણ (નવા અથવા યવ થામાં કરલ સંધારાવધારા )



તાલીમની જ ર યાતની ઓળખ કરવી



તાલીમની જ ર યાત ંુ સરવૈ ંુ



તાલીમની વૈકિ પક યવ થા નકક કરવી



તાલીમના ખચ-લાભ

કાયર્

પર્વ ૃિત

તાલીમ

આપિત યવ થાપનમાં િવભાગોની

જ રીયા

જવાબદાર ઓની ઓળખ કરવી.

તનુ ં

િવભાગોની

િવ લેષ

લઈ જવા માટ િવિવધ

ણ

કરવી.

ંુ િવ લેષણ કર ંુ
જવાબદાર િવભાગ
ૂિમકા અને

ૂિમકા અને જવાબદાર ઓને આગળ
હતકારકોની ઓળખ

ુ અને ડ
o મહ લ

ટુ કલેકટર

o સામા ય વહ વટ િવભાગ
ુ િવભાગ
o મહ લ
o

.એમ.ડ

.એસ.

એમ.ડ .આઈ. /.એ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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તાલીમ જ ર યાત િવ લેષણ સતત ચા ુ રાખ ંુ

o તમામ કાય ણાલી

ુ બ તાલીમની ડઝાઈન
જ

તાલીમ જ ર યાત

િવભાગો
ે

હર

તૈયાર કરવી.

o

સંસાધનોની યવ થા કરવી

o ખાનગી
o એન

તાલીમ કરવી

ુ બના
જ

ે

અને

અ ય

.ઓ. .

સંગઠનો

 િવિવધ િવભાગો માટ કરવાની તાલીમ
િવિવધ િવભાગોનાં અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની તાલીમની જ ર યાતો ઓળખીને તેના
આધાર તેમના માટ તાલીમ કાય મો ગોઠવવા જોઈએ. આ

યાથી તાલીમ માટનાં િવષયો અને

યાઓ તારવી શકાય.
દરક િવભાગે પોતાના તર આપિત યવ થાને મજ ૂત કરવા માટ તાલીમ કાય મોની
અને સમયસારણી બનાવવા જોઈએ . સામા ય ર તે આ
તા કુ ા તર આ

યા જ લા ક રાજય તરથી થાય છે . જો

કાર તાલીમની જ ર યાત ઓળખવાની

તો જ લા તર ંુ અને રાજય તર ંુ તાલીમ આયોજન વ ુ સાર
અ યાર

ૂચ

યા અને તાલીમની માંગ તૈયાર થાય
ુ વતાવા
ણ

થાય

ુ ીના અ ભ
ુ વોમાથી દરક િવભાગો માટ તાલીમ કાય ામો કર શકાય
ધ

 આપિત ય થાપન માટ

તાિવત તાલીમો મો DM ની િવભાવના, જ ર યાત, કાયદો, નીિતઓ

, યવ થાઓ વગેર


માં પો લસ , આગ સલામતી, વા થય, મહ ૂલ , ામ િવકાસ, વન િવભાગ વગે ર જોડાઈ શક.
િવભાગીય ટાફ માટ કૌશ ય

 ઈમરજ સી ર લીફ અને
 સાધનો અને યં ોની

ૃિ ધ કાય મ IRS પર તાલીમ

િતભાવના

ૂનતમ માનાંક

ળવણી અને ઉપયોગ.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 ખાસ તાલીમ : િવભાગીય તાલીમો િસચાઈ અ ય
ૂવતૈયાર ,

િતભાવ, ઉપશમન, રોકથામ વગે ર

ુ ાય માટ CBDP રાહત,
o પંચાયતો, સ દ

કુ શાન આકારણી અને વળતરના િનયમો

ુ ાયનાં કાયદળો માટ શોધ બચાવ,
o સ દ
ૂવ ચેતવણી વગે ર

ા તાિવક,

ગે તાલીમો કર શકાય

o NGOS અને CBOS/SHGS,CBDP, િનઃસહાયતા અને જોખમ

પ ઘિતઓ,

હતધારકો માટ

ગે તાલીમ.

કલન

ાથિમક સારવાર, સલામત

થળે

ખસેડવાની

ગે .

તાલીમ માળ ુ
િવષય

તાલીમ

ૂથ

તાલીમ

આપનાર

દા ત તાર ખ

એજ સી
આપિત

ય થાપનની સામા ય બાબતો

િવશે ઓર એ ટશન
ઈમરજ સીની ઘટના િનયં ણ સી ટમ
િવશે
શોધ અને બચાવ , થિમક સારવાર અને
આગ બચાવ
રાહત અને

ુ ઃિનમાણના લ ત
ુ મ ધોરણો
ન

કુ શાની આકારણી અને વળતર
ઉપશમનના પગલાંઓ

 મોક લ અને િસ

ુ ેશન
લ

તાલીમની સાથોસાથ મોક લ અને િસ

ુ ેશન
લ

્ ◌ે◌ારા આપિત

ગેની

ૂવતૈયાર ની

ચકાસણી કરતા રહ ંુ જોઈએ. બધી શાળાઓ, હો પીટલ, અગ યની સરકાર કચેર ઓ, મોટા કોપ રટ
હાઉસમાં અલગ-અલગ િવષયો

વાંક આગ , ૂકં પ,

રુ વગેર

ગે સલામતી અને ૂવતૈયાર ની

ય કતગત/ સા ૂ હક સજજતાની ચકાસણી માટ િનયિમત ર તેબહારના િન ણાંતોની મદદથી મોક લ
કરાવવી જોઈએ.

નાથી તૈયાર માં રહતી ઉણપો તારવી શકાય અને તેને ુ ુ ત કર શકાય.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આવી મોક લમાં શોધ-બચાવ, સલામત બહાર નીકળ ,ંુ
ૂવતૈયાર માટ કર શકાય

પાસાઓની
ૂવતૈયાર

ંુ

થિમક સારવાર વગે ર

માં , પોલીસ, ફાયર, વા ય સેવાઓ, બચાવદળ, વગે રની

કલન કર શકાય. શાળા અને કચેર ઓમાં ભણતાં અને કામ કરતાં લોકોની વ સજજતા

વધારવા માટ પણ આ પ ધિત ઘણી ઉપયોગી છે .
મોક લ (વષમાં એક વાર ભડ િનયં ણ, બચાવ,

થળાંતર અને

ાથમીક સારવાર

ગે મોક લ

કરવી)

 મોક લ ુ આયોજન, અમલ અને દ તાવે કરણનાં ત બકાવાર પગલાં
અલગ અલગ આપિતમાં ય કત
આવે છે . મોક લના





ઈમરજ સીની
િતભાવ

ૂથ /સાધન /યં ોની

ુ યહ ઓ
ુ નીચે

ૂવતૈયાર ની ચકાસણી માટ મોક લ કરવામાં

ુ બ છે .
જ

ૂવતૈયાર ચકાસવી.
યામાં રહલી ઉણપોને તારવવી

િવિવધ ઘટકો/ ય કતઓની

ૂલો તારવવી અને

ુ ારવી
ધ

ૂિમકા અને જવાબદાર માં ૂચવાડો અને ગેરસમજ ૂ ર કરવા



િવિવધ ઘટકો/ ટ મ વ ચે સંકલન મજ ૂત કરવા



આપિતમાં કામ કરનાર િવિવધ ય કત/ ૂથ/ ઘટકોનો પ રચય કળવાય અને તેમની

ૂિમકા

ગે

ણકાર મળે



સાધનો/યં ો/સામ ીની ચકાસણી થાય અને ખર ટાણે ચાલે છે ક નહ તેની ચકાસણી કરવી.
લાનમાં િવિવધ હતધારકોને લાનનાિવિવધ પાસા

ગે

ુ ર.
ણકાર મળે તે હ સ

 તૈયાર કવી ર તે કરવી


IRS નો અ યાસ કરવો



કમા ડ ગ ઓફ સર સાથે બેઠક/ચચા



મોક લના થળની પસંદગી



મોક લના સમય ( સવાર, બપોર,સાંજ, રાત ) ની પસંદગી કરવી.



મોક લમાં આવર લેવાનાર િવ તાર નકક કરવા
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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મોક લ અ ુ િવિવધ
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ય કતઓને અલગ-અલગ

ૂિમકા આપવી. દા.ત. મોક લ

સંચાલક,આવલોકન કરનાર, ન ધ લખનાર વગે ર


મોક લમાં અસર થનાર ય કતઓ તારવવા ( ઈ ,બેભાન વગે ર )

 મોક લનો ગાળો
સબંધીત ય કત/ઘટક/ એજ સીઓને જણાવ ંુ



સાયરનની ઘંટડ વગાડ



દરક એજ સીની તેની SOP



અગાઉથી િનયત કરલ અવલોકનકાર દરક પળ ંુ અવલોકન કરશે કોણ



અગાઉથી નકક કરલ અસર

માણે ર પો સ કર.

ત મોક લ સંચાલન કતાએ આપેલ

ંુ કર છે .

ૂચના

માણે વતશે

 સમી ા


બધી ય કત/ઘટક/એજ સીઓએ સાથે મળ મોક લની સમી ા કરવી



દરક એજ સી



કવીર તે િવિવધ એજ સીઓ વ ચે સંકલન અને સહકાય થ ંુ



િતભાવ કરવાના કયાં ઉણપ અનેકમી હતી.



અસર

તોને બચાવ અને

ાથિમક સારવાર માટ લઈ જવામાં



દરક એજ સી વાર



િવિવધ ઘટક/એજ સી વ ચે સંકલન કવી ર તે



યચક ની કામગીર કવી રહ .



ર સપો સ કરવાનો સમયગાળો



ર સપો સ કરનાર કટલા તૈયાર બ ધ હતા ?

ટમે ટમાં

ુ વ રહયાં.
ંુ અ ભ

મતાવધન લાન
ુ ાર ંુ
ધ

ંુ હતો ?
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ુ ઘટના

 ઓધો ગક અને કિમકલ

ુ ાયની યો ય
ગે સ દ

િૃ ત માટનાં

ુ દાઓ
દ


ઔ ો ગક એકમની

ુ ઘટનાની અસર સંભિવત

િવશે ઔ ો ગક એકમોએ


ૃિત

એ હક કત છે ક આસપાસ રહતો

ે માં રહતા લોકોને એકમના જોખમી રસયણો

ફલાવવી ફર યાત છે
ુ ાય ઔ ો ગક એકમ અને સતામંડળ બંને માટ
ૃ જનસ દ
ત

સહાય પ બની શક.


ુ ાયને
સ દ

ુ ાયની સં કુ ત
ૃત અને સાવચેત કરવા એ સરકાર, ઔ ો ગક એકમ અને સ દ

જવાબદાર છે . આ બધા વ ચે સમ વય સધાય તે આવ યક છે .


પરસ પર સંદશા

યવહારની

છે .

ુ ાય-ઉ ોગ-સતામંડળ
થી સ દ
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લો અરબી સ ુ ના દ

ડાંગ
દ રયા કનારાથી

દા

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

100 કલોમીટર

ૂર

ણ

ુ રાત દ રયા કાંઠાથી વલસાડ – બીલીમોરા
જ

ૂવમાં આવેલ છે .

ૂિવય

લાની ભૌગો લક રચના

ઉ ચ પવતો તથા ઉ ર સહયા ી પવતોની ઉ ચ હારમાળાઓ વ ચે આવેલી છે . એટ ુ જ ન હ સમ
લો ગીર કં દરાઓ અને વાંસ સાગના ગાઢ વનરા
ઘણોખરો
આ

ૂિમવાળો

િવ તાર ધરાવતો તળ

દશ છે .

દશ ર00 થી 300 મીટર દ રયાઇ સપાટ થી ઉચાઇ ધરાવતો ુ ંગરાળ િવ તાર છે .
લામાં ચોમા ુ

ુ ન માસ થી શ થઇ

ય છે અને નવે બર માસ

પડતા વરસાદ કરતા અહ સિવશેષ વરસાદ પડતો હોવાથી

ુ રાત ંુ ચેરા ંુ
જ

ુ ી રહ છે . રાજયમાં
ધ

ગણાય છે .

નદ ઓ ગીર કં દરામાંથી પસાર થતી હોવા તથા મોટાભાગના ગામો ુ ંગરાઓ ક

થવાની ન હવત શકયતા છે . પરં ુ એકધારો

જમીન ઉપર વસેલા હોવાથી અહ રલ થી તારા
સાંબોલાધાર વરસાદ જો પડવાની શ ુ આત થઇ
વરસાદ ઝ કાય

ય પછ તો એક-બે- ણ કલાકમાં આઠ થી દસ

ય છે પર ણામે નદ ઓ ગાંડ રુ બની હઠવાસના

િવપિ ઓ ઉભી કર છે .

થી આ

રુ ત, નવસાર અને વલસાડ

લાઓમાં

ચ

રુ ુ સ ન કર

ૃિત રાખવી પડ છે અને ન કના

લાના વહ વટ તં ને સતત

લાઓમાં પહોચતી અને પસાર થતી આ

િવનાશ સજ ન હ તેની તકદાર રાખી હઠવાસના

ચી સપાટ ની

લાઓની નદ ઓ ંુ

રુ

લાઓ સાથે સતત સંપકમાં રહ સાવધ રહવા જ ર

કાયવાહ કરવાની થાય છે .
લાના
કાંકર વા

તર ક ભાગોમાં

રુ થી ભાર ઓ

કુ શાન થાય ક ુ અહ ની જમીન ંુ બંધારણ

હોવાથી સતત વરસાદ થતા જમીન પોચી બનતા

મોટ મોટ િશલાઓ ગબડ પડ, તોત ગ

ચા

ચા ુ ં ગરો પરથી ભેખડો ખસી પડ,

ૃ ો જડ ૂળથી ઉથલી પડ અને કયારક

નહાની થઇ બેસે તો

વળ કયારક ર તાઓ બંધ કર નાંખે છે . િવજળ ના થાંભલાઓ ઉપર ક તેના વાયરો ઉપર
ડાળ ઓ પડતા વીજ રુ વઠો કલાકો

ુ ી ખોરવાઇ
ધ

ય છે અને

ધારપટ છવાય

ય છે .

ૃ

ક

થી રાબેતા

ુ બના જન વન ઉપર અસર પડ શક છે .
જ
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ડાંગ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

લાનો ક ટ જ સી લાન

રુ ક વાવાઝોડાની પર થિત ઉપ થત થતા તરત

કાયા વત થશે. ઉભી થયેલ પ ર થિત સામે કામગીર આરં ભવાની રહશે.
તથા

ા ય ક ાની ટ મો બનાવી કામગીર
સામા ય ર તે

છે . હવામાન

રુ /વાવાઝોડા

ગે ની આગાહ , પડલ વરસાદના

ુ ન માસમાં શ થાય

કડા િવગે રની મા હતી રોજબરોજ મેળવવામાં આવે

ીઓને મોકલવાની રહ છે . આ મા હતી તેમના જવાબદાર

તા કુ ાના મામલતદાર અને તા કુ ા િવકાસ અિધકાર
બાબત

લા તા કુ ા

ુ ધના ધોરણે ચા ુ કરવાની રહશે.

ગે ની કામગીર બ વ ંુ મહકમ દર વષ

છે . આ મા હતી તેમના સીનીયર અિધકાર

ગે ની

ીની રહશે. આ ક ટ જ સી

લાનનો કોઇપણ

ગે સંદભ તર ક ઉપયોગ કરવાનો રહશે.
હવામાન ખાતાના તથા રાહત કિમ ર ી ગાંધીનગર તરફથી હવામાન

તેની િવગત

લા હડકવાટર ખાતેના ફલડ ક ોલ મમાં રાખવાની રહશે અને ક ટ જ સી

જણાવેલ િવગતે મોકલવાના રહશે. આ
ુ ઃ વસવાટ
ન

ગે ની આગાહ મ યેથી
લાનમાં

ગે તમામ વર ત હાથ ધરવાની કામગીર , રાહત કામગીર ,

ગે ની કામગીર કલેકટર ીની દખરખ હઠળ કરવાની રહશે.
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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ડાંગ જ લાની
1

લાનો ભૌગો લક િવ તાર

કડા મા હતી

1768 ચો. ક.મી.
ઉ ર અ ાંશ 20-39 21.50
ૂવ અ ાંશ

2

ુ ાની સં યા
તા ક

3

3

ગામની સં યા

311

4
પ

યેક તા કુ ા ંુ નામ
ુ ા
તા ક

માણે માનવ વ તી

73-29 73.51

1 – આહવા, 2 – વઘઇ, 3 –

શ

ુ ીર
બ
ુ બ)
જ

2,28,291 ( 2011ની વ તી ગણતર
ુ ષ

6

શ

ી

ુલ

આહવા તા કુ ાની વ તી

50,237

50,952

1,01,189

વઘઇ તા કુ ાની વ તી

36,069

35,665

71,734

ુ ીર તા કુ ાની વ તી
બ

27,515

27,853

55,368

ુ લ વ તીઃ-

1,13,821

1,14,470

2,28,291

ુ ા
તા ક

ુ ન વ તી
માણે પ ધ

ુ ધાળા / અ ય

1,31,000
8,912 ુ ધાળા
1,22,088 અ ય

7
8

ખેતીલાયક િવ તાર
લાના

ુ ય પાક

57,843 અ ય
નાગલી, વર , મકાઇ, ડાંગર, અડદ,

( િૃ ષ િવષયક)

મગફળ

9

રાજયધોર માગ િવગત

277 ક.મી. લંબાઇ

10

નેશનલ હાઇ વે િવગત

ૂય (

ુ ર, ખરસાણી,
વ

લામાંથી નેશનલ હાઇ-વે માગ પસાર થતો

નથી)
11

લાના બંધના નામ

મોટા બંધ આવેલ નથી.
ભી યા ડમ (38.17 િમ.ક .ુ ફ ટ)
ુ ારા
સા ત

(22.47 િમ.ક .ુ ફ ટ)
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12

13

લાની

ુ ય નદ ઓ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

1.

ગીરા નદ

2.

ુ ા નદ
ણ

3

ખાપર નદ

4.

બીકા નદ

લામાં આવેલ મોટા ઔધો ગક મોટા ઔધો ગક એકમો આવેલા નથી સરકાર સો-િમલ,
એકમો

વઘઇ.
ુ દક ફામસી, આહવા
આ વૈ

14

લામાં પોલીસ ટશનો

15

લાના

ુ ય ર વે ટશનો

3

ુ ારા )
( આહવા, વઘઇ, સા ત

ર

( વઘઇ, ુ ં ગરડા(ઝર યા) )

ર વે
16

લાના
થળો

બીલીમોરા – વઘઇ ર વે લાઇન
અ ય

જોવાલાયક 1.

ુ ારા
ગ રનગર સા ત

2.

ગરા ધોધ (

બાપાડા)

3.

માયાદવીની

4.

ગરા ધોધ ( િશગાણા )

5.

પાંડવા

6.

િશવ ઘાટ અને મં દર ( ઘોઘલી )

7.

મહાલ બરડ પાડાના જ ંગલો

8.

સીતા – વન ( વાડયાવન )

9.

બોટાનીકલ ગાડન ( વઘઇ ), પંપા સરોવર,

ુ ા ( ભેસકા ી )
ફ

ુ ા ( પાંડવા )
ફ

શબર ધામ
10.

ુ રા ( ઉમયા )
ભે ધ
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 નદ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

કનારાના ગામોઃ-

ડાંગ
રુ ત, નવસાર

લાઓમાંથી પસાર થાય છે . આ નદ ઓનો

રુ ત, નવસાર
1. ગીરા નદ

ુ ા નદ , ખાપર નદ અને
ણ

લામાંથી ગીરા નદ ,

ુ ા નદ
ણ

ૂવથી પિ મ દશા તરફ

ય છે .

લાના દ રયા કાંઠાએ અરબી સ ુ ને મળે છે . આ નદ ઓના કનાર આવેલા ગામો
:

ટ

ુ ઘટા,
ન

:

ુ દા, બંધપાડા,
લ

મ યામાળ, ગાંવદહાડ, ગીરમાળ,

સા ુ પાડા, સાવરખડ , દરડ
2.

વાહ

બીકા નદ ઓ નીકળ ન કના

( સોનગઢ તરફ )

ચ ચલી, ગાડવીહ ર, વાય ુ ન, કરં જડા, વાંઝીટટ

ુ , સાદડવીહ ર,
ન

ડુ ા, હ દળા, ચીખલી, પાદલખડ , લવચાલી,

ટાંકલીપાડા, બોકડમાળ,

બરડા, બી ુ રપાડા, ચ ચવીહ ર, મોટ ઝાડદર, ગ હાણ, પીપલદહાડ,
જોગથવા,

પાંઢરમાળ,

રસોળ,

કરં જડા,

ઉગા,

દહર

ઘાણા,

મોટ કસાડ, લહાનકસાડ, મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દ વડયાવન,
ખાતળ, ખોપર
ભ ગડયા, એ
3. ખાપર નદ

:

ઉમયા,

બા, પાતળ , ટકપાડા, પાંઢરમાળ, કોલબાર , વાંકન,
નપાડા, કાકરદા( યારા તરફ)

પાયરપાડા,

વાંક ,

મોટ દભાસ,

ઉમરપાડા,

ગાયખાસ,

દ
ંુ ા, ખાપર ,

ભવાડ ,

ચીચપાડા,

ટ બરગાથા,

ુ ખલ,
મ

ચોકયા,

લહાનદભાસ,

ઇસદર,

ુ તરના યા, સતી, ભવાનદગડ,

રાવચ ડ,
ુ ચ ડ,
ળ

ુ ડકસ, ગીરા, દાબદર, કોસીમપાતળ,બોર ગાંવઠા, ( યારા

તરફ)
4.

બીકા નદ

:

જોગબાર , ગોટયામાળ, શામગહાન, ભાપખલ,
ચીરાપાડા, બોર ગાંવઠા, ચીખલી,
ંબ
ુ ાપાડા,

બ ડારમાળ,

બોરદહાડ,

ુ ાપાણી, બાર પાડા,
ર

બાપાડા, બરડપાણી, બર યાવડ,
ુ મારબંધ,

ચીખલદા,

દ ુ યા, ભદરપાડા, ધાંગડ , સાદડમાળ, સાકરપાતળ,
ચીકાર, બારખાં યા, રં ભાસ, ડોકપાતળ, ચીચપાડા,

ંુ ડા,

બરડા,
ુ રદા,
સ

બાપાડા, વઘઇ (

વાંસદા તરફ)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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નદ કનારાના ભયજનક ગામો

ભયજનક િવ તારઃ-

વા ક
ુ દા.
લ

ગીરા નદ

:

બંધપાડા,

ૂ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

રુ ા યવ થા થઇ શક તે માટ જયાં નદ ઉપર

ુ ો આવેલ છે યાં
લ

પાણીની સપાટ દશાવતા નીશાન માટ માપપટ લગાવવી અને ભયજનક જણાય તો

રુ ા 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

રુ રાહતની કામગીર

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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માટ આયોજનઃ-

( ક ોલ મ કલેકટર કચેર ફોન નંબરઃ- 220347)
હવામાન ખાતાની આગાહ

ુ બ અને રાજય ક ોલ
જ

ુ મ ગાંધીનગર તરફથી

સંભવીત વાવાઝોડા થી અસર થવાના સંભાવનાવાળા ગામોમાં અગમચેતી પે

ૂચના મળતા

લા પોલીસ વાયરલેસ

સેટ ઉપરથી તથા વનિવભાગના વાયરલેસ સેટ ઉપરથી ગામના સરપંચ, પોલીસ પટલ, તલાટ -કમમં ી, મહ ૂલી તલાટ ઓ વગે રને તા કદનો સંદશો આપી ગામલોકોને સાવધ રહવા તથા ભાર વરસાદ
રુ થી થતા

ક



કુ શાન થી બચવા સલામત થળે ખસી જવા માટ જણાવવામાં આવશે.

લા ક ાએ િનયં ણ ક ઃ
ડાંગ

લા માટ કલેકટર કચેર , આહવા ખાતે એક િનયં ણ ક

1પ

ુ ન થી 31મી ઓકટોબર

ુ ી રહશે અને વાવાઝોડાની પ ર થિત વેળા ર4 કલાક તે કાયરત રહશે. કં ોલ મમાં નીચે
ધ

ુ બના
જ

અિધકાર – કમચાર ઓ રહશે.



ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ હઠળ ંુ મહકમઃ
(1) મામલતદાર – 1,

(ર) નાયબ મામલતદાર-1

(3) કાર ન
ૂ કમ ટાઇિપ ટ-1,

(4)

પટાવાળા-કમ- ાયવર - 1
આ િનયં ણ ક માંથી તાક દના
આ િનયં ણ ક

રાજય સરકારના િનયં ણ ક

િુ વધાથી રહશે. િનયં ણ ક માં
વરસાદની આગાહ

મળે

સંગે અગ યના ક
ુ મો,

સાથે હોટ લાઇન, ફ , ટલીફોન, વાયરલેસની

લાની તમામ િવગતો, અગ યના ફોન નંબર રાખવામાં આવશે. ભાર

યાર જ ર

મા હતી કં ોલ

મને આપવાની રહશે.

ગે ની ચેતવણી મ યેથી સંબિં ધત અિધકાર ઓને તેની તા કાલીક

ા ય આપિ

સામે તકદાર ના પગલાં લેવા

સાથે સતત સંપકમાં રહશે. િનયં ણ ક

ણ કર

લા તા કુ ા અને

ણ કરવાની રહશે.

રુ ના સમયે સીનીયર અિધકાર ગાંધીનગરના
ક

લા ક ાના

રુ વાવાઝોડા ક અ ય ુ દરતી

િનયં ણક માં હવામાન ખાતા તરફથી ડ ઝા ટર વોન ગ સી ટમ વારા
આપિ

ુ નાઓ આપવામાં આવશે.
ચ

અિધક

રુ િનયં ણ ક

અને કલેકટર કચેર ના િનયં ણ

લા મે જ ટ અને િનવાસી અધીક કલેકટર ીના

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સીધી દખરખ હઠળ કાયરત રહશે. વાવાઝોડાને લગતા ચેતવણી સંદશો મ યેથી
વાવાઝોડા સંબધ
ં ી ક ટ જ સી
કરવા સંબિં ધતોને મા હતગાર

લાન

ુ બના
જ

ૂચનાઓ અને તેમાં કરલ જોગવાઇઓ

કારની પ ર થિતને પહ ચી વળવા માટ

ૃપની રચના કલેકટર અને

ાઇસીસ મેનેજમે ટ

ગે કામગીર

લા િનયં ણ ક ની રહશે. સાથે સાથે કોઇ

કરવાની જવાબદાર

માનવસ ત આપિ ઓ તથા અ ય ઇમરજ સી

લાના

લા મે

લા ક ાએ

ટ ીના અ ય પણા હઠળ રચવામાં

ૃ માં સમાિવ ટ સ યોની બેઠક બોલાવી તથા તેની ફરજો અને કામગીર
પ

આવેલી છે . આ

ગે ની

સમી ા કરવામાં આવે છે .
રુ અને ભાર વરસાદના સમયે અથવા વાવાઝોડાની ચેતવણી સમયે મા હતી ક
િનયં ણ ક

લા પંચાયતના અિધકાર , સહાયક

સંપકમાં રહશે. મા હતી ક માં નાયબ કલેકટર ી,

મા હતી િનયામક ી,
લા પંચાયતની

લાના

ુ િવભાગ, પોલીસ િવભાગ, તેમજ
રુ વાવાઝોડા ક આફતના સમયે રોજરોજ મહ લ
હરાત કરવા યો ય મા હતી એક

કર

ેસ નોટ તૈયાર કર તેના

સારણ

યવ થા સંભાળશે.



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

સંગોએ નીચે

વી અણધાર આપિ ના

ુ બ આયોજન કરાશે.
જ

લામાં ઘણા થળે મોટા પાયે અ ન તાંડવ ક અણધાર ર તે થાય અને
કચેર ના િનયં ણ ક ને મા હતી મળે તો તેની ન ધ
કયાર થયો તે

ગેની મા હતી મેળવવી અને તેની

ૃિ નો હોય તો

તાક દની પ ર થિતમાં વીજળ

ુદ

ટર કરવી અને બનાવ કયા થળે

ણ રાજય ક ાના િનયં ણ ક ાને તથા કલેકટર ી,

લા ક ાની પોલીસ તે િવ તારને કોડન કર લેશે. આવી

વાહમાં બંધ 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
લાભ ન ઉઠાવે તો

ુદ

ુ જ કરવી.
ત

િનવાસી અધીક કલેકટર ીને
બનાવ ભાંગફોડ

ુ મે ટ ર
વ

લામાં

રુ તો પોલીસ બંદોબ ત

તનો

લા પોલીસ અિધકાર

ીએ ગોઠવવો. આગમાં ફસાયેલા

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ ને બચાવ માટ ક ટ જ સી
લોકોને પ ઓ

લાનમાં દશાવેલ નગરપા લકા તથા

રુ ત

મહાનગરપા લકાના અ નશામક ક નો સંપક કરવો.
ુ ાની અને િમ કતને
લામાં કોઇ પણ થળે ભાંગફોડ વારા િવ ફોટ થાય, માનવ તથા પ હ
કુ શાન થાય યાર

લાની પોલીસ ફોસ કવીક ર પો સ ટ મ અસર

લેશે અને ટ મના ઇનચા

પોલીસ અિધકાર સંજોગો

ત થળોની

માણે કાયદો અને

યવ થા

ુ જ
ત

ુ ાકાત
લ

ળવવા રાહત

બચાવ કામગીર માં મદદ પ થશે.



તા કુ ા ક ા ંુ માળ :ંુ
લા િનયં ણ ક ની

ગામ ક ાએ

મ ભાર વરસાદ વાવાઝોડા અથવા

રુ ની આગાહ ની

ણ

રુ ત થઇ શક બચાવ અને રાહત કામે દખરખ રાખી સમયસર જ ર દિનક અહવાલ

સંક લત કર શકાય તે આશયથી તા કુ ા પંચાયત કચેર આહવા તરફથી નીચે જણાવેલ િવગતોની
જ ર મા હતી ઉપલ ધ રાખવાની રહશે.
1.

ુ દરતી આપિ ના કોઇપણ

કારના બનાવનો અહવાલઃ

ર. માનવ સ ત આપિ ના કોઇ પણ

કારના બનાવનો અહવાલ.

3. લાયઝન અિધકાર ઓ, મામલતદાર ી અને તા કુ ા િવકાસ અિધકાર સાથે ંુ સંકલન.
4.

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

પ. દિનક વરસાદના
6. માનવ
7.

ૃ

કડા, દિનક

ૃ, સહાય

કુ વણી

કુ શાની અને સહાય

ગે નો અહવાલ.

ગે ની કામગીર .

કુ શાની સવ કરવા તથા તેનો અહવાલ તૈયાર કરવો.

8. બચાવ અને થળાંતર
9. સહાય

ગે ની કામગીર .

કુ વવાના થતા ધોરણો અને તે

ગે ની કામગીર .

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

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ા ય ક ા ંુ માળ :ંુ
ા ય ક ાની

કારની આપિ
ઇમરજ સી

ુ દરતી આપિ

િનવારવા માટ

તથા માનવસ ત આપિ

ા ય ક ાએ ુ દરતી આપિ

અને રાહત માટના સાધનો

તેમજ અ ય

રુ તા

રુ તી દવાઓ, પાણી, અનાજનો જ થો, બચાવ

માણમાં ઉપલ ધ થાય તેની તકદાર રાખવા

સંકલન જળવાઇ રહ તેમજ માનવસ ત આપિ ઓ તેમજ
તેમજ અ ય ઇમરજ સી

કામગીર

અને માનવસ ત આપિ

કારની આપિ ઓ સમયે તેમજ માનવસ ત આપિ ના સમયે તકદાર ના પગલા લેવા

તેમજ બચાવ રાહત કામગીર ને પહ ચી વળવા ગામમાં

આપિ

તેમજ અ ય ઇમરજ સી

ુ દરતી આપિ ઓ તથા માનવસ ત

કારની આપિ ના સમયે તકદાર ના પગલા, બચાવ રાહતની

વર ત થાય તેની તકદાર રાખવા અને થયેલ કામગીર ની

તા કુ ા તેમજ

લા ક ાએ

ુ દરતી આપિ

ણ સંબધ
ં ીત પેટ સે ટર અને

ણ કરવાની રહશે.

વી ક અિત ૃ ટ,

કારની સ તી અને મોટ

થાિનક ક ાએ

રુ , ભાર વરસાદ અને વાવાઝોડાના

નહાની સ તી માનવસ ત આપિ ઓ

વી ક

સંગોએ તથા ગંભીર
તકવાદ

મ
ુ લા, કોમી

તોફાન, મોટા આગના બનાવો, બો બ િવ ફોટ, ગે સ ુ ઘટનાના બનાવો, માગ અક માતના બનાવો, ર વે
અક માતો તથા રાસાય ણક પદાથ લીક થવાની

ુ ઘટના તેમજ

િત યા આપવાના સંજોગો ઉપ થત થાય અને ઝડપી
તે માટ

લા ક ાએ માનવસ ત આપિ

તો આવા
કુ શાનીઓનો

સંગોએ ઉદભવેલ

ુધ

િતભાવ અને અસરકારક િનણય લઇ શકાય

સમયે, ાઇસીસ મેનેજમે ટ

ૃ ની રચના કરવામાં આવશે.
પ

ુ ાની સરકાર
કુ શાની, માનવહાની, પ હ

દાજ મળ શક તેમણે

વા સંજોગોમાં તા કાલીક

ક ખાનગી િમ કતોને

લાના તમામ ગામોને આવર લેતા ચાર પેટા સે ટરો તૈયાર

કરલ છે . આ પેટા સે ટર ઉપર ચાર વગ-1 ક ાના અિધકાર ઓની લાયઝન અિધકાર સાથે તેમના પેટા
સે ટરોમાં વગ-રના અિધકાર અિધકાર ઓ અને વગ-3ના કમચાર ઓ નીમવામાં આવેલ છે . અને
ક
ુ મ પણ કરવામાં આવેલ છે તો તે

નો

ુ બ તે સંબિં ધત અિધકાર / કમચાર ઓને સમાિવ ટ ગામોમાં
જ

ફરજો અને કામગીર બ વવાની રહશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 હવામાન (વેધર
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ટશન) મથકની કામગીર ઃ-

લા મથક આહવા ખાતે કલેકટર કચેર ક પાઉ ડમાં આવેલ વેધર

ે ીય કમચાર ઓ વારા હવામાન દબાણ, પવનની દશા પવનની તી તા,

કચેર , નવસાર હ તકના
તાપમાન, ઉ ણતા, વરસાદ
ક ોલ મને

ગે ની વખતોવખત માપણી કર તે

ા ય ક ાએ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સર તામાપક, નવસાર

ુ ારા,
સા ત

ુ ીર,
બ

લવચાલી,

ગારખડ ,

ચીચીનાગાંવઠા ગામોએ વરસાદ માપન ક
વરસાદમાપક સે ટર ર4 કલાકના
કડા બી
િવભાગ

ગે ના દિનક ર પોટ કર

લા

ણકાર આપશે.

આ ઉપરાંત
હ તકના

ટશન સ રતા માપક

પીપલાઇદવી,

લા

સાકરપાતળ

અને

ચા ુ હાલતમાં છે . આ

ગોઠવવામાં આવેલ છે .

કડા સર તામાપક િવભાગ

દવસે સવાર 8-30 કલાક

ગલ ંુ ડ,

વારા આ

ારા લેવામાં આવે છે .

વરસાદના

રુ ા પાડવાની યવ થા કરવામાં આવશે તેમ સર તા માપક

ારા જણાવવામાં આવેલ છે . જયાર વઘઇ ગામે

િૃ ષ

િુ ન. હ તક વરસાદ માપક ક

ગોઠવવામાં આવેલ છે .
અ.નં. ગામ

વરસાદ માપક યં

ગોઠવવામાં આવેલ તે થળ

1.

આહવા

વેધર ટશન, કલેકટર કચેર કં પાઉ ડ, ફોન : 220347

2.

ુ ીર
બ

3.

લવચાલી

4.

ગારખડ

5.

ચીચીનાગાંવઠા

ુ લા મેદાનમાં

6.

કાલીબેલ

ાથિમક આરો ય ક ના કં પાઉ ડમાં

7.

ુ ારા
સા ત

વાસી ઘરની સામે

8.

ગલ ંુ ડ

ાથિમક આરો ય ક ના કં પાઉ ડમાં

9.

બોરખલ

ુ લા મેદાનમાં

10.

વઘઇ

ુ રાત
જ

મામલતાદાર કચેર ના કં પાઉ ડમાં
ુ લા મેદાનમાં
આ મ શાળાના કં પાઉ ડમાં

િૃ ષ

િુ નવિસટ સંચા લત

િૃ ષ

િુ નવિસટ ક પસમાં,

ફોન નં.:246239
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ર વર ગેજ ગ ટશનઃઅ.નં. ગામ

ર વર ગે જ ગ થળ કાયરત છે તે થળ (ગામ)

1.

ુ ા નદ
ણ

2.

ખાપર નદ

3.

બકા નદ

4.



ટકપાડા ગામે (મહાલ)

વઘઇ ગામે
ુ ો)
ઝાંખર ગામે ( સોનગઢ તા ક

ગીરા નદ

આરો યની

ુ ડકસ ગામે

િુ વધાઃ-

ુ ારા, ગારખડ , સાકરપાતળ,
લામાં આવેલ વઘઇ, સા ત
રુ તો

ટાફ ગોઠવી જ ર તમામ દવાઓનો જ થો

ુ ીર
બ

ાથિમક આરો ય ક ો ઉપર

લા આરો ય અિધકાર

ી

વારા ઉપલ ધ

રાખવામાં આવશે.
ભાર વરસાદ થવાના
તા કાલીક સારવાર આપશે.
કરવા અને

સંગોએ ક

રુ આવવાના

સંગોએ ફરજ પરના મેડ કલ ઓફ સર ીઓ

લા મથક આવેલ િસિવલ હો પટલના સ ન ી પણ આવી કામગીર

લા પંચાયત આહવા ખાતે ક ોલ

મ ફોન નંબરઃ 20344ના સંપકમાં રહ આગોત ં ુ

આયોજન ગોઠવવામાં આવશે.
ુ ાલન િનયામક ી ડાંગ
લામાં મદદનીશ પ પ
વઘઇ, શામગહાન, પીપલદહાડ, આહવા તથા મોબાઇલ

ુ ીક સા ક ો
લા પંચાયત હ તક પ ચ
ુ ન નીર
િુ નટ ઉપરાંત પ ધ

પીપલાઇદવી, બરડ પાડા, આહવા, ચ ચલી, ગલ ંુ ડ, નકટયાહનવંત,

મલાપાડા,

ણ ક

રં ભાસ,

ુ ીર, પ પર ,
બ

કાલીબેલ, સાકરપાતળ, નડગચ ડ અને મોરઝીરા ગામે તેઓ ીનો ટાફ ખડપગે કાયરત રહશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 પોલીસ
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તં ની કામગીર ઃરુ આવવાના

ભાર વરસાદ થવાના કારણે ક
યવ થા જળવાય રહ તે સા ં

લા પોલીસ તં

સંગોએ અસર

ત િવ તારોમાં કાયદો અને

ુ ારા પોલીસ ટશન
વારા આહવા વઘઇ અને સા ત

ુ ીર, કાલીબેલ, ચ ચલી ખાતે આવેલ પોલીસ આઉટ પો ટના પોલીસ
બ

ઉપરાંત

કામગીર કરાવવામાં આવશે. જ ર જણાયે હોમગાડ અને
લેવામાં આવશે.

લામાં થળાંતર

ટાફ મારફત આ

ામર ક દળના જવાનોની સેવાઓ પણ

ઉપ થત થાય તો પોલીસ િવભાગ પાસે પોલીસ કો

ૂનીટ

હોલ, પોલીસ ભવન, તાલીમ ભવન આવેલ છે .
આમસ

મ પોલીસ ટશન ંુ નામ

આ

ુ ય મથક, આહવા

પોલીસની અનામ

પોલીસની હોમગાડની

સં યા

સં યા

સં યા

185

31

--

1.

પો.

2.

આહવા, પો. ટશન

20

21

--

3.

વઘઇ, પો. ટશન

15

24

--

4.

ુ ારા, પો. ટશન
સા ત

17

20

--

ગે તકદાર લેવા નીચે

ુ બના ટલીફોન નંબરો વારા સંપક કર શકાશે.
જ

પોલીસ ક ોલ મ

220322, 220568

આહવા પોલીસ ટશન

220333

વઘઇ પોલીસ ટશન

246233

ુ ારા પોલીસ ટશન 237233
સા ત
(અમલવાર ઃ

લા પોલીસ અિધકાર

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 વીજળ યવ થાઃભાર વરસાદ દર યાન વીજ રુ વઠો ખોરવાય

ય તો તા કાલીક વીજ વાહ શ

કરવા માટ

ુ રાત િવ ત
ુ બોડ હ તકના 66 ક.વી. સબ ટશન આહવા અને વઘઇ હ તકના ઇજનેરો, ટકનીકલ
જ
માણસો, લાઇનમેન હ પર વાયરમેન વગે ર સેવાઓ મેળવી લઇને

ધારપટ

ુ ધના ધોરણે ુ ર કરવા

કરાવવા પગલા લેવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત આહવા

ુ ામે સતત ચોવીસે કલાક ચા ુ રહ તે ર તે 66 ક.વી. સબ ટશન આહવા
ક

ખાતે ફોન નં. 02631 220079 તથા વઘઇ 02631 246222 ઉપર ક ોલ
આગોત ુ આયોજન ગોઠવવામાં આવેલ છે .

મના સંપકમા રહ

લામાં આહવા 66 ક.વી., વઘઇ 66 ક.વી. તથા

માલેગાવ 66 ક.વી. સબ ટશન આવેલ છે .
( અમલવાર ઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાવ િવભાગ, નવસાર .)



કં ોલ મઃ

1. ભાર વરસાદ

રુ અને વાવાઝોડાના સંભિવત આગમનની

ભાર વરસાદ તથા

ર4 કલાક માટ શ

હર જનતાને કરવા

ગે ઃ-

રુ અને વાવાઝોડાની તાક દની પ ર થિતમાં બચાવ અને રાહત કામગીર

લા તથા તા કુ ા ક ાએ મે થી ડ સે બર માસ

અ વયે

ણ

કરવામાં આવે છે . અને આ કં ોલ

ુ ી કલેકટર કચેર આહવા ખાતે કં ોલ મ
ધ
મમાં તાક દની પ ર થિતમાં

ક ાએ વગ-રના અિધકાર ઓને ફરજ ઉપર ર4 કલાક હાજર રહશે અને સમ
વગ-3 અને 4ના કમચાર સાથે કરશે. તે જ ર તે ઇમરજ સી

લા તા કુ ા

પ ર થિત ંુ િનયમન

કારની ાઇસીસ વખતે પણ કં ોલ મ શ

કરવના ક
ુ મો કરવામાં આવશે.

 ભાર વરસાદ તથા

રુ ના સમયે ચેતવણી બાબતઃ

 રાજય સરકાર ીના હવામાન ખાતા તરફથી

ાથિમક તબકકા વખતે મળતી

ચેતવણીઃ
હવામાન ખાતા તરફથી રાજય ક ાને
આ આગાહ અ વયે સંબિં ધત
તા કાલીક

રુ રાહત કં ોલ મમાં વરસાદ

ગે ની આગાહ મળતા

લાઓને વાયરલેસ મેસેજ, ફકસ મેસેજ અથવા ફોન સંદશા

ૂચનાઓ આપવામાં આવે છે . ટટ કં ોલ મ ક હવામાન ખાતા તરફથી મળતી
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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તરત જ
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લા ક ાએ થી તાબાના તા કુ ા 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.
રાજય સરકારના કં ોલ
વરસાદની આગાહ

મ

વારા વરસાદના

માણે વરસાદના

કાર નીચે

કાર સહ આગાહ

ુ બ છે .
જ

અ.નં. થયેલ વરસાદ ર4 કલાકમાં

કાર

1.

0.1 મી.મી. થી 2.4 મી.મી.

અ યંત હળવો વરસાદ

2.

2.5 મી.મી. થી 7.5 મી.મી.

હળવો વરસાદ

3.

7.6 મી.મી. થી 34.9 મી.મી.

સાધારણ વરસાદ

4.

35 મી.મી. થી 64.9 મી.મી.

ઠ ક ઠ ક ભાર વરસાદ

5.

65 મી.મી. થી 124.9 મી.મી.

ભાર વરસાદ

6.

125 મી.મી. ક તેથી વ ુ

અિતભાર વરસાદ

અ.નં. વરસાદનો

કરવામાં આવે છે .

કાર

િન દ ટ

િવ તારમાં

વરસાદની

યાપકતા
1.

ટોછવાયો વરસાદ

1 થી 25% િવ તારમાં

2.

કટલીક જ યાએ વરસાદ

26 થી 50% િવ તારમાં

3.

ઠ ક ઠ ક યાપક

51 થી 75% િવ તારમાં

4.

યાપક

માણમાં વરસાદ

કારમાં વરસાદ

76 થી 100% િવ તારમાં

લા ક ાએ વરસાદની આગાહ મળે ક

રુ ત જ નીચે

ુ બની કાયવાહ તા કાલીક
જ

કરવાની રહશે. વાવાઝોડા તેમજ અિતભાર વરસાદના એલટ મેસેજ 48 કલાક

પહલા અને વોન ગ

મેસેજ 24 કલાક પહલા આપવામાં આવશે. બંને િમક મેસેજ આપી મેસેજ મળે છે .
1. સૌ

થમ આવેલ સંદશાની ન ધ કં ોલ

મ ર

ટરમાં સંદશો મ યાની તાર ખ તથા સમય

સાથે િવગતવાર ન ધ કરવી.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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2. સંબિં ધત િવ તારના લાયઝન અિધકાર
વાયરલેસ, ફકસ ક ટલીફોનથી
3. આ સંદશાની યાપક

તથા અમલીકરણ અિધકાર ઓને સંદશાની,

ણ તા કાલીક કરવી.

માણમાં

હર જનતાને થાય તે માટ

વારા તથા ઓલ ઇ ડયા રડ યો, ુ રદશન તરફથી
ુ બની
જ

ઉપર
અિધકાર

લા ક ાએથી મા હતી ખાતા

ુ ેટ નના પમાં
લ

સાર ત કરાવવી.

ુ ા િવકાસ
લા ક ાએથી સંદશો કં ોલ મને મળે ક તરત જ મામતદાર ી/તા ક

ી એ તા કાલીક

તે ગામના તલાટ મારફત ગામમાં દાંડ પીટાવી

ણ કરવી. તલાટ

હાજર ન હોય તેવા સંજોગોમાં ગામની શાળાના આચાય, િશ ક, તલાટ કમ મં ી,
બહોળ

ામસેવક મારફતે

િસ ધ કરાવવી. તેમજ લોકોને સાવચેત રહવા અને જ ર જણાયે સલામત થળોએ ખસી જવા

ણ કરવી.
 વાવાઝોડા

ગે ની ચેતવણીઃ

(હવામાન ખાતા તરફથી

થમ તબકકાની ચેતવણી વખતે)

હવામાન ખાતા તરફથી સંભિવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવણી બે તબકકામાં આપવામાં
આવે છે તેમાં

થમ તબકકાની ચેતવણીની યાદ હવામાન ખાતા તરફથી 48 કલાક પહલા સામા ય

ર તે આપવામાં આવે છે .
સાયકલોન શ દ

ીક શ દ ઉપરથી આવેલ છે . તેનો અથ સાપ ુ

વાવાઝો ુ એ પવનનો વંટોળ અથવા ઉ

ચ વાત છે .

ચ
ંુ

એવો થાય છે .

ુ રાયા કર છે . ઉ ર ગોળાધમાં
મ

ગોળ ગોળ

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 150 થી 800 ક .મી. ના િવ તારમાં 10 થી 17 ક .મી. ઉપર ભાર વેગવાળો વંટોળ ઉભા કર
છે . અને ક ની આ ુ બા ુ

ુ રડ લે છે . આ ચ વાત દવસના 300 થી 500 ક .મી.ના વેગે દર યાની
મ

સપાટ ઉપર આગળ વધે છે અને ક ના 50 થી 100 ક.મી.ના
ઝડપથી

રુ મડ લે છે તેની સાથે પવન પણ ઓછો વધતો

તરના ભાર તોફાનવાળા પવનમાં

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

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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મ
1.

કાર
લો
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એસોસીએટડ હવાની ગિત
ેસર એર યા

32 ક .મી.

કુ શાન

સંભિવત થનાર

િત કલાક તથા તેનાથી --

નીચેની હવાની ગિત
2.

ડ

ેશન

32 થી 50 ક .મી.

િત કલાક

હવાની ગતી.
3.

ડપ ડ

ેશન

51 થી 61 ક .મી.

િત કલાક

હવાની ગતી.
4.

સાયકલોનીક ટોમ

62 થી 88 ક .મી.

િત કલાક

હવાની ગતી.

ટુ

ૃ ોની શાખાઓ

તથા કાચા મકાનોને

જવી
શતઃ

કુ શાન થ .ંુ
5.

સીવીયર

118

ક.મી.

સાયકલોનીક ટોમ

હવાની ગિત.

િતકલાકથી

વધાર

ૃ ો ંુ

પડ

જ ,ંુ

પાકા

કુ શાન થ ંુ તથા

મકાનોને

સંદશા યવહાર

ખોરવાઇ

જવો.
6.

સોવીયર
સાયકલોનીક

7.

118

ક.મી.

િતકલાકથી

વધાર

ટોમ હવાની ગિત.

ૃ ો ંુ

પડ

સંદશા યવહાર

કનવી ડમ

જવો.
119

ક.મી.

િતકલાકથી

વધાર મોટા

હવાની ગિત.

પાકા

કુ શાન થ ંુ તથા

મકાનોને

તથા ફોર ઓફ ફર

ુ ર સાયકલોન
પ

જ ,ંુ

ૃ ો ંુ

ખોરવાઇ

ટુ

પાડ ,ંુ

કાચા પાકા મકાન તથા મોટા
કુ શાની

સં થાનોને

થવી

તથા સંદશા યવહાર સં ૂણ
ખોરવાઇ જવો.
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 માં લઇને વાવાઝોડાના પાડવામાં આવેલ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ બ છે .
જ
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ણ થતાની સાથે જ નીચે

 આ ચેતવણીની કં ોલ ર
 કલેકટર ી,

ુ બની કાયવાહ કરવીઃ
જ

ટારમાં તાર ખ તેમજ સમય સાથેની ન ધ કરવી.

લા િવકાસ અિધકાર

ી, િનવાસી અધીક કલેકટર ી તથા તમામ લાયઝન
કુ વી.

અિધકાર ઓને યાન ઉપર આ બાબત તા કા લક


લા ક ાના સંબિં ધત ખાતાના વડાને તા કા લક

ણ કરવી.

 તમામ કં ોલ મમાં વાયરલેસ, ટલીફોન, ફકસ ક અ ય ર તે તા કા લક
 મા હતી ખાતા મારફત
ુ રદશન

હર જનતાને

ણ કરવી. તા કુ ા

વારા

ગામોએ રહતા લોકોને આ સંદશાની

ણકાર થાય તે માટ સમાચાર
ા ય ક ાએ આવી
ણ તલાટ ,

ણ મળે ક

ણ કરવી.
ુ ેટ ન રડ યો,
લ
રુ ત જ

તે

ામ સેવક ક શાળાના આચાય ક અ ય

સાધનો મારફત કરાવવી અને લોકોને સલામત થળે ખસી જવા માટ જણાવ .ંુ

 ભાર વરસાદ તથા
તરફથી બી

ુ ના સમયે માટ ( રાજય સરકાર અથવા હવામાન ખાતા
ર

તબકકાની મળતી ચેતવણી સમયે):

હવામાન ખાતા તરફથી બી

તબકકાની છે લા ર4 કલાકમાં થનાર ભાર વરસાદની
ુ
રત
જ નીચે

ચેતવણી આપવામાં આવે છે . સદર ંુ ચેતવણીનો સંદશો મળે ક
 આ સંદશાની િવગતવાર ન ધ કં ોલ

મમાં રાખેલ કં ોલ ર

ુ બની કાયવાહ કરવી.
જ

ટરમાં તાર ખ તથા સમય

સાથેની ન ધ કરવી.
 આ સંદશો કલેકટર ીના તથા િનવાસી અધીક કલેકટર ીના યાને
 આ સંદશાની

ણ મા હતી ખા ,ુ ઓલ ઇ ડયા,

ુ રદશન

કુ વો.

રુ તને કર બહોળ

િસ ધ

કરાવવી.
 આ સંદશાની
તા કા લક

લા મથકના તમામ કં ોલ મ તેમજ

લાના સંબિં ધત ખાતાના વડાઓને

ણ કરવી.

 સંદશો મળતા

ુ
રત
કલેકટર ી

અિધકાર ઓને એકશન

લાન

થાયી સિમિતની બેઠક બોલાવશે. અને સંબિં ધત
માણે આખર

તૈયાર

કર

બચાવની કામગીર

માટ

ાથિમક તબકક સં ૂણ સજજ થાય તે માટ કાયવાહ કરવા માટ જણાવશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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રુ અને વાવાઝોડાની બી

આ સિમિતના સ યોએ



તબકકાની ચેતવણીની

થયેથી કલેકટર ીના સંદશાની રાહ જોયા િસવાય અને રાહત કામગીર
 બી

ણ

ંુ િનયમન કર .ંુ

તબકકાની ચેતવણી મ યેથી સંબિં ધત ખાતાના વડાઓએ તેમના ખાતાને લગતી

તેમજ કલેકટર ીની

ૂચના

ુ બ બચાવ અને રાહત કરવાની થતી કામગીર ની િવગતો
જ

ક ટ જ સી લાનમાં સામેલ કરવામાં આવેલ છે . તે

ુ બ કરવાની રહશે. તેમજ તે
જ

ગે નો

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 િવગે ર ંુ આયોજન અને
સમી ા કરવી.
 આ તાક દની પ ર થિતમાં મદદ પ થનાર

વૈ છક સં 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.
 વાવાઝોડા

ગેની ચેતવણી (હવામાન ખાતા તરફથી મળે લા બી

તબકકાની ચેતવણી

વખતે):
સાયકલોન વોન ગ નામની બી

અગાહ નો સંદશો હવામાન ખાતા તરફથી 24 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
ચઢતા મમાં

મ આપવામાં આવે છે . દરક ચઢતા

મ ંુ

ુ ેટ ન હવામાનમાં થનાર ફરફાર ંુ ચોકકસ
લ

છે વટની પ ર થિત વ
ંુ ણન આપે છે . હવામાન ખાતા તરફથી આપવામાં િવ તાર
ર તે પહ ચશે તેની િવગતો
ઉપરની િવગતે બી

ુ ેટ નોને
લ

ુ ીમાં વાવાઝો ુ ં કઇ
ધ

ણી શકાય છે .
તબકકાની ચેતવણીનો સંદશો કલેકટર ીને કં ોલ મમાં મળે ક

ુ
રત
જ

નીચેની િવગતે કાયવાહ તાક દની અસરથી કરવાની રહશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આ સંદશો કલેકટર ીના યાને તા કાલીક અસરથી



કુ વો.

ુ ાં ગક
તે િવ તારના લાયઝન અિધકાર એ સંબિં ધત તેમના કાય ે માં પહ ચી આ ષ



કામગીર કરાવવી.
આ સંદશાની

ણ મા હતી ખા ,ંુ ઓલ ઇ ડ યા રડ યો, અને

ુ રદશન ક

રુ તને 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 ચેતવણી આપવાની છે . તેમજ સલામત થળોની

લગાડવામાં આવેલ માઇક મારફતે
આપવાની છે .

ણ િવગત

હર જનતાને રડ યો તથા ટ .વી. મારફતે આ બનાવ આફતની તી તાની ચેતવણી

આપવાની રહ છે . લોકોએ કવા


હર થળોએ

કારના સાવચેતી રાખવાની છે . તેની િવગત આ

માણે છે .

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



ઓછામાં ઓછા 24 કલાક ચાલે તેટલો પાણી



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



વાવાઝોડામાં કદાચ વીજળ
મીણબ ી, માચીસ, બેટર



લોકોએ

ૃ ો, જ ર ત અને

જતી રહ

યાર કામ લાગી શક તે માટ ફાનસ, ઘાસતેલ,

વા સાધનો હાથવગા રાખવા.
ુ 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.


ુ ને ખસેડ
લોકો અને નીચાણવાળા િવ તારોમાંથી પ ઓ

લેવા તેઓ માગમાં આવતા

નીચાણવાળા િવ તારોમાં ફસાઇ ન પડ તે માટ એમણે થાન સવેળા છોડ જ .ંુ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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છાપરા પર અને

અને અ ય ચીજવ
ચીજવ
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ુ લી જ યામાં

ટા છવાયા પડલા ફિનચર, ઓ રો, લોખંડના પીપ

ુ
ઓ
વાવાઝોડા દર યાન ફકાઇ જવાથી

ુ ઘરમાં લાવીને સલામત થળે
ઓ

કોઇ ય કત ંુ મકાન વાવાઝોડાના

કુ શાન પહ ચાડ છે આવી

કુ વી.

ચંડ તોફાન સામે ટક શક તેમ ન હોય તેનો પાયો અને

ુ ન હોય અથવા તો મકાન નીચાણવાળા િવ તારમાં આવે ંુ હોય એણે સલામત
છાપ ં મજ ત
થળે જતા રહ ંુ ઇ ટ છે .


કોઇ પણ સંજોગોમાં લોકોએ વ થ રહ ંુ એક
લોકોને



લોકોએ

ેરણા મળશે.
ટુ લા વીજળ ના તારથી

બચાવવા તાર ુ ર ધકલવા માટ


ુ ર રહ .ંુ વીજળ ના તાર સાથે ચોટ ગયેલ
કુ ા લાકડા

ટુ પડ મકાન

ટુ પડ અને

રુ ત જ

ણ કરવી. ઝાડની ડાળ ઓ

ુ ોમાં બાકોરા પડ આથી ચાલતી અથવા
લ

ુ સાવચેતી રાખવી.
બ

વાહન હંકારતી વખતે ય કતએ
વાવાઝોડા પછ

ય કતને

ુ નો ઉપયોગ કરવો.
ઓ

વી વ

તાર લટકતા જણાય તો સંબિં ધત સ ાિધકાર ઓને તેની
કોઇપણ વખતે



યકત ધીરજ અને હમત રાખીતો એથી અ ય

રોગચાળો ફાટ

નીકળવાની સંભાવના રહ છે . આથી આરો ય ખાતાએ

તકદાર ના પગલાં લેવા જ ર છે .
ઉપરની િવગતે ભાર વરસાદ,
નીચેની િવગતે



રુ અને વાવાઝોડા

ગે બી

તબકકાની ચેતવણી મ યા બાદ

તે િવભાગના અિધકાર ઓએ તા કાલીક અસરથી કામગીર કરવાની રહશે.

ુ દા

ુ દા િવભાગોએ કરવાની થતી કામગીર ની િવગતોઃ
મહ ૂલ િવભાગ

રુ વાવાઝો ુ ં

ભાર વરસાદની તાક દની

પ ર થિત

ઉભદવભેથી

બચાવ રાહત અને

ુ ઃવસવાટની કામગીર મહ લ
ુ ખાતાએ અગ યનો ભાગ ભજવવાનો રહ છે . અને તેના ને
ન

હઠળ

તમામ િવભાગોએ કાયવાહ માં સહકાર આપવાનો રહશે. તાક દની પ ર થિતના સંજોગો ઉપ થત થાય
યાર
સહાય

ા ય િવ તારમાં રહતા લોકોને
કુ વવા વગે ર

ણ કરવી. તેમનો બચાવ કર ,ંુ

ુ ઃવસવાટ કરવા, સવ કરવા,
ન

વી અગ યની કામગીર ચોકકસ સમય મયાદામાં કરવાની રહશે.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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માણમાં

ુ દા

ટાફ તથા

ુ દા
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કારના સાધનોની તેમજ વાહનોની જ ર યાત ઉદભવે છે .

આવી જ રયાતોને લ માં રાખી નીચે

ુ બ ંુ આયોજન ગોઠવ ંુ જ ર છે .
જ

થી કર ને તાક દની

પ ર થિતમાં ચોકકસ અને સમયબ ધ કામગીર કર શકાય.
વરસાદ માપક યં ની

ળવણીઃ-

ચોમાસાની ઋ ુ દર યાન તા કુ ામા પડલ વરસાદ ખરખર કટલો પડલ છે તે
વરસાદ માપક યં

ઉપર રહ છે . ઘણી વખતે એ ંુ જણાય છે ક વરસાદ માપક યં

કારણે વરસાદનો ખરખર

દાજ

ણવાનો આધાર
બરાબર ન હોવાને

ણી શકાતો નથી તેથી મામલતદાર ીએ તેમના તા કુ ામાં આવેલા

ુ કર લેવી અને
તમામ વરસાદ માપક યં ો બરોબર ચાલતા હોવાની ખરાઇ મે માસમાં બીન ક
મરામત કરાવવા પા

હોય તો તે

કાંઇ

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
20મી મે

ુ ીમાં કલેકટર કચેર એ અ કુ મોકલી આપવો. ( અમલઃ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
ધ

સ રતા માપક પેટા િવભાગ, નવસાર .)
(ર) સંકટ સમયની

થિતઃ-

હાઇ ફલડ લેવલથી પાણીની ભયજનક સપાટ વધતી હોય યાર.


કલાકના 65 મી.મી. ઉપર વરસાદની યાપકતા હોય.



ડમ અથવા તળાવને બાકોરા પડયા હોય તે િવનાશ કર શક.



જયાર પાણીની સપાટ કઢં ગી ર તે વધતી હોય સંકટકાલીન પ ર થિતને પહ ચી વળવા
નમાલને

નહાિન થતી રોકવાના

કલેકટર ી,

લા િવકાસ અિધકાર

િનણયો લેશે તે
લેવા

યાસો ધરવા અને મેનેજમે ટ
ી તથા પોલીસ અિધકાર

ાઇસીસ

ીની બેઠક મળ

ૃપ

માં

વર ત

ુ બ લાયઝન અિધકાર ઓ તેમના િવ તારમાં બચાવ રાહતના પગલા
જ

ુ ન આપશે.
ચ

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

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ંુ થળાંતર અને આ ય થાનની કાયવાહ ઃ-

ુ ખાતાએ અસર
આવી કટોકટ સમયે મહ લ
ખસેડવાની કાયવાહ


ુ દા

સંગોએ મામલતદાર ી પહ ુ



માણમાં વાહનોની જ ર યાત ઉભી થાય છે . આવા

ુ ેટ ન મળે તે બાદ અને બી
લ

લા અને તા કુ ા ક ાએ વાહનોની

તા કા લક

થમ સલામત થળે

ુ દા િવભાગના અિધકાર ઓને સંકલનમાં કરવાની રહ છે .

માટ જનતાની હરાફર માટ મોટા

દર યાન

ત િવ તારના લોકોને સૌ

યાદ

ુ ેટ નના સમયગાળા
લ

કરવામાં આવેલી છે તે વાહનો

તે થળે પહ ચતા કરવા.

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
મોટા

માણની કામગીર ને પહ ચી વળવા માટ

નકક

કરવામાં આવેલ છે આવા ઝોનલ

નહાની થવાની શકયતા હોય આવા

તે ર તે ઝોનલના ટો ક ટ જ સી લાનમાં
ટોમાં આવતા અસર

તોને સલામત

થળે

ખસેડવા ંુ આયોજન કરવામાં આવે તો આ કામગીર ચોકકસ સમયમાં શક તેમ હોય આ માટ
ઝોનલ ટમાં વગ-1 તથા વગ-2ના અિધકાર ઓને િન કુ ત કરવામાં આવેલ છે . તેમણે તેમના
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 પં ડત દન દયાળ

ાહક ભંડારના

ફાળવેલા

સંચાલકો સાથે રહ કામગીર કરવાની રહ છે .


ુ ખાતાના
મહ લ

ુ ય ફરજોમાં આવી કટોકટ

ખસેડવામાં આવેલ છે તે લોકોના

દર યાન

તે લોકોને સલામત

થળે

ુ આ ય થાનો છે તે આ ય થળો સલામત રહ અને
ળ

યાં કોઇ અસામા જક ત વો પ ર થિતનો ગે રલાભ 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

રુ તી 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
ન ધવી અને

સેવાઓ

દર

તે લોકોએ આ ય લીધેલ હોય તેની અ તન િવગતો

રુ પાડવામાં આવેલ હોય તેની િવગતો ર

ટરમાં ન ધવાની

રહશે.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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લામાં આવેલ વૈ છક સં થાઓની યાદ ક ટ જ સી લાનમાં આપવામાં આવી છે તો



આવી સં થાઓ તરફથી રાહત મદદ આપવામાં આવે તો તેની પણ િવગતો ર

ટરમાં

ન ધવી.


ુ દરતી આપિ

ુદ

ક અ ય આપિ ઓની

ુ દ સં થાઓ / ય કતઓ તરફથી કોટ કસો પણ

કરવામાં આવતા હોવાથી આવા કસોમાં સરકાર પ ે
ર ુ કર શકાય તે માટ

કાયવાહ નામદાર કોટ સમ

કાયવાહ કરવામાં આવેલ છે તે
થમ તબકકામાં મળે લ સંદશોથી

હર

ણ, લીધેલ પગલાં, આપેલ સહાય, કરવામાં આવેલ બચાવ કામગીર ને

જનતાને કરલ

લગ ુ રકડ િનભાવ ંુ અને જ ર જણાયે વીડ યો ાફ પણ કરવી જ ર છે .


આવી

દ
ૃ રતી 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
રુ વઠા અિધકાર અને મામલતદાર ીના


લા

ુ રિવઝન હઠળ અલાયદ ર તે રાખ .ંુ
પ

તાક દની પ ર થિતમાં ગામની જનતાને તેમની

વન જ ર યાતની ચીજવ

ુ
ઓ

વી ક

કરોસીન, માચીસ, શાકભા , લોટ, ચોખા, કઠોળ િવગે ર મળ રહ તે માટ વેપાર ઓની બેઠક
બોલાવી ખાસ ુ કાનો ખોલાવી િવતરણ યવ થા ગોઠવવી અને યાજબી ભાવના ુ કાનદારોને
રુ તો જ થો આપી લોકોને અસર

અગાઉથી


લોકોને પીવા ંુ પાણી મળ રહ તે માટ ટ કર િવગેરની સેવા ઉપલ ધ કરાવવી તેમજ જ ર
રુ વઠો મેળવવો.

જણાયે જનરટર સેટ લગાવી પાણી



તોને િવતરણ કરાવ .ંુ

સહાય

ૂકવણીઃ-

ુ દરતી આપિ

વખતે લોકોને થયેલ

િવ તારની સહાય તા કુ ા િવકાસ અિધકાર

કુ શાન
ીએ

ગે સરકારર ની

થાયી

ૂચનાઓ સ
ંુ ાર

ા ય

કુ વવાની રહશે. અને શહર િવ તારની જવાબદાર

મામલતદાર ીની રહશે
ુ ના િનકાલની યવ થાઃૃત પ ઓ
ભાર વરસાદ
ૃ

ુ ાની થવાની પણ શકયતાની રહલી છે
રુ ક વાવાઝોડાના સમયે પ હ

ૃ પામેલા હોય તે ંુ સવ કરાવી કયા

તે ંુ થયેલ

ુ ની કોની માલીક ના
કારના કટલા પ ઓ

ૃ ુ પા યા છે અને

કુ શાન કટ ં ુ થયેલ છે . તેની િવગત પણ તૈયાર કરાવવી. સાથોસાથ આવા
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ નો મદદનીશ પ પ
ુ ાલન િનયામક ીના સંકલનમાં રહ તા કાલીક િનકાલ કરાવવો તેમજ
પ ઓ
કુ વવાના કામે કસ પેપસ તૈયાર કરાવવા.

સહાય

(ખ) મા હતી ખા ઃુ
કોઇ પણ ુ દરતી આપિ
વળવા માટ

ક માનવસ ત આપિ

લા વહ વટ તં

ક અ ય ઇમરજ સી

કારની આપિ ઓને પહ ચી

વારા તૈયાર કરવામાં આવતા ક ટ જ સી

લાનની સફળતાનો

મહદ શે આધાર થાિનક લોકોના સહકાર પર રહલો છે . વાવાઝોડા ક ભાર વરસાદની ચેતવણીના
સમયે

લાના વહ વટ તં

ુ નાઓની
ચ

વારા લેવાયેલ િનણયો તેમજ

ણ લોકોને મા હતી ખાતા

મારફત કરવામાં આવે છે . આવી ચેતવણીઓ અ વયે દિનક વતમાન પ ો, મીડ યા, રડ યો ટશન,
ુ રદશન ક
કલેકટર ીની

વારા લોકો

ુ ી પહ ચાડવા માટ સહાયક મા હતી િનયામક ી ડાંગ આહવા,
ધ

ુ ના સ
ુ ાર કાયવાહ કરવી અને છે લી પ ર થિતની િવગતોથી લોકોને વાકફ કરવા
ચ
ેસ નોટ

માટ અવારનવાર
િનયામક ી એ

પે

ુ ેટ નો બહાર પાડ લોકોને મા હતગાર કરવા. સહાયક મા હતી
લ

ુ રાત રાજયની વખતો વખતની
જ

ુ ના સ
ુ ાર કાયવાહ કરવી અને કલેકટર ીને
ચ

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.)

લા પંચાયત
ુ િવભાગની તેમજ
રુ , વાવાઝો ુ ં અને ભાર વરસાદની તાક દની પ ર થિતમાં મહ લ
પંચાયતે પણ અસર
ગે ની

ત

ા ય િવ તારના લોકોને

ુ ય કામગીર કરવાની રહ છે . અને

કુ શાની

લાના તમામ િવ તારમાં તેઓ ીના કાય ે માં

વતમાન

થાયી

ુ ંુ બ

ુ કડ ઓ બનાવી તા કાલીક સવ કરાવવાની અને સવ થયા

ુ નાઓ અ સ
ુ ાર
ચ

કામગીર ચોકકસ કરવામાં આવે તેટલા જ
ઉપર દખરખ રાખવા માટ

ત

ુ િવભાગ તરફથી ઝોનલ ઓફ સર ીઓ િન કુ ત કરવામાં
ય તે માટ મહ લ

આવેલા છે . તેમના સંકલનમાં રહ સવની
બાદ સરકાર ીના

કુ વવા

ગે નો સવ કરાવવો તથા સહાય

આવતા હોય તેમના િવ તારની સવની કામગીર તા કા લક થાય અને કોઇ પણ અસર
સવમાંથી બાકાત ન રહ

લા

ુ દા

ુ દા

કારની સહાય

કુ વવી. આવી

માણમાં લોકોને સંતોષ મળ શક તેમ હોય આ કામગીર

લા ક ાએથી પેટા તા કુ ા

ત ુ િત વગ-1ના અિધકાર ઓની લાયઝન

અિધકાર તર ક િન કુ ત કરવામાં આવેલ છે . તેમણે કામગીર ઉપર દખરખ રાખી કામગીર આયોજન
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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બ ધ થાય તે જો ુ સવ તથા સહાયની

ુ ા પંચાયતને અગાઉથી મોકલી આપવો
કુ વણીના ફોમનો સેટ બનાવી તા ક

સવ તથા સહાય

કર ને આ કામગીર માં કોઇ પણ
(અમલઃ

કુ વણીની કામગીર માં એક ુ તા જળવાઇ રહ તે માટ

િત રહવા પામે નહ .

કારની

ી,તા કુ ા િવકાસ અિધકાર

લા િવકાસ અિધકાર

થી

ુ ીર અને શહર
ી,આહવા,વઘઇ, બ

કુ વવાની કામગીર કરવાની રહશે.)

િવ તારમાં મામલતદાર ીએ સહાય

રુ વાવાઝો ુ તેમજ ભાર વરસાદના

સંગોએ સરકાર ી, ધારાસ ય ી, સંસદસ ય ી,

લા

તેમજ તા કુ ા પંચાયતના પદાિધકાર ઓ તરફથી અવારનવાર ર ુ આતો મળતી રહ છે . આથી ર ૂઆતો
માટ અલગ
સાં

િુ નટ રાખ ંુ અને આવતી તમામ ફર યાદો ર

ચકાસણી કરવી. આવી કામગીર
લા પંચાયત સવ અને સહાય

ટરમાં અ કુ ન ધવી અને તેની દરરોજ

ને સ પવામાં આવે તેને લે ખતમાં આપવી.
કુ વવા ઉપરાંત તેમના હ તકના

નીચે જણાવેલ િવગતે પણ અગ યની કામગીર કરવાની રહ છે .
પણ આયોજન
(1)

લા િવકાસ અિધકાર

કામગીર

ુ દા િવભાગો મારફત
ુ યવ થત થાય તે ંુ

ીએ કરવા ંુ રહ છે .

ર તાઓઃરુ , વાવાઝો ુ તેમજ ભાર વરસાદના

તેમજ

ુ દા

ુ ો નાળાઓ ર તાઓ
લ

સંગોએ

ા ય િવ તારમાં ર તાઓ ઉપર ઝાડો પડવાથી

ટુ જવાથી તેના ઉપર વાહનો ક લોકો અવરજવર કર શકતા નથી

પ રણામે લોકો બચાવ રાહત િવગે ર

વી કામગીર માં મોટ અડચણ ઉપ થત થાય

ના

માટ આવા

સમયે ર તાઓ મોટરબલ કરવા માટ કાયપાલક ઇજનેર ી માગ અને મકાન િવભાગ( પંચાયત અને
ટટ) એ તાક દની અસરથી
તા કા લક ર તાઓ
કરાવવા તેમજ
તે માટ આગોત

ુદ

ુદ

ુ કડ ઓ રચી જ ર વાહનો, સાધનો તથા મ ુ રો ઉપલ ધ કરાવી

ુ લા કરાવવા. આ માટ અગાઉથી જ ર આયોજન કર જ ર સાધનો ઉપલ ધ

રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના
આયોજન કર .ંુ તથા આ માટ જ ર

સંગોએ

ા ય િવ તારમાં પાણીના િનકાલ થાય

ૂચનાઓ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી તથા

અિધક મદદનીશ ઇજનેર ીઓને અગાઉથી આપવી.મામલતદાર ી તથા તા કુ ા િવકાસ અિધકાર
સાથે સતત સંપકમાં સહવા તથા ટાફને પણ જ ર

ી

ૂચના આપવી. (અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ી,

ટટ/પંચાયત)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આરો ય િવભાગઃ

રુ , 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
અ ય પણા હઠળ

ુ દા

ુ દા પેટા તા કુ ા

સાધન સામ ી, સામ ી, દવાઓ સાથે
તા કા લક

તગત આરો ય વધક

ુ દા

લા આરો ય અિધકાર
િુ વધાઓ

ીના

રુ પાડવા માટ જ ીર

ુ દા મેડ કલ ટ મોની રચના કર અસર

ત િવ તારમાં

ુ ાકાત ગોઠવે. આ માટ જ ર મેડ કલ ટાફ, સાધનો, વાહનો વગે રનો જ થો અગાઉથી
લ

ઉપલ ધ કરવામાં કોઇ અડચણ ન થાય તે માટ
માટ પણ અગાઉથી આયોજન કર રાખવા.

રુ તા

માણમાં જનરટર સેટ જ ર યાત

ુ બ વસાવા
જ

ા 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
કઇ

કારના કયા િવ તારમાં

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)
(3)

િસચાઇઃા 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.
(4)

પીવાનાપાણીની યવ થા (પાણી
રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના

અને

રુ તા

ુ વઠા):ર

સંગોએ

ા ય િવ તારના લોકને પીવા ંુ પાણી સમયસર

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
અગાઉથી આયોજન ગોઠવ .ંુ
ુ ના આપવી. પાણી
ચ

લા આરો ય અિધકાર

રુ વઠા િવભાગે પણ પણ આ

રુ તા

માણમાં જનરટરસેટ ઉપલ ધ રાખવા

ીએ તમામ

ા ય િવ તારમાં આ કામે જ ર

ુ બ અમલ કરવો. તથા અગાઉથી આ કામે
જ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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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 વગે ર રાખવી.
(અમલઃ

લા આરો ય અિધકાર

િવકાસ અિધકાર

ી, કાયપાલક ઇજનેર ી પાણી

રુ વઠા ગ. ય.બોડ, તા કુ ા

ીઓ, મામલતદાર ીઓ)

ુ ાલનઃ(પ) પ પ
રુ વાવાઝો ુ તેમજ ભાર વરસાદના

ુ ના
ા ય િવ તારમાં પ ઓ

સંગોએ

ુ નો તા કાલીક િનકાલ કરવા માટ મદદનીશ પ પ
ુ ાલન િનયામક ીએ જ ર
પ ઓ
કર તેઓને સૌ

ૃ ુ થાય છે તેવા
ુ કડ ઓની રચના

ુ નો િનકાલ
થી કર ને આવા સમયે પ ઓ

ુ ના િનકાલ માટ તાલીમ આપવી
થમ પ ઓ

ુ નો િનકાલ તેમજ
ઝડપથી થઇ શક અને કામગીર માં કોઇ િવલંબ થાય નહ અને આવા પ ઓ
ગે નો અહવાલ પણ મોકલવો. પ ુ િનકાલ માટ

ગે ની સવ કર તે

ુ શાની
ક

ા ય ક ાએ લોકોને તાલીમ

આપવી.
(6)

ખેતીવાડ ઃ-

રુ વાવાઝો ુ તેમજ ભાર વરસાદના

સંગોએ

થાય છે . તેથી તેમની સવ કરવા તેમજ સહાય
ટ મો બનાવી સવ તથા સહાય

કુ વવા

ા ય િવ તારમાં ખેતીવાડ ના પાકને મોટ અસર

કુ વવા બાબતે

લા ખેતીવાડ અિધકાર એ જ ર

ગે ની કામગીર કરવી તેમજ ઉભા પાકને ભાર વરસાદના

ુ ાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવા ખે ુ તોને સમ ુ ત કરવા
કારણે ક રોગચાળો ન થાય તે માટ જ ર જ ં ન
તેમજ બયારણ નાશ પામવાના
બીયારણનો જ થો

રુ તા

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

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 ી)
(7)

ાથિમક િશ ણઃરુ 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
તેમજ

ુ નાઓ
ચ

તે શાળાના આચાય ીને

રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના

સંગોએ બી

લા

ાથિમક િશ ણાિધકાર

તબકકા ંુ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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શાળાના બાળકોને તેમજ ઘર સમયસર પહ ચી શક તે માટ તઓને શાળામાંથી ર
ુ ાંગીક સેવાઓમાં
ા ય ક ાએ રાહત ક પો બચાવ કામગીર તથા અ ય આ ષ
મદદ પ થાય તે માટ જ ર
(અમલઃ

આપવી.

ુ ય િશ કો પણ

ુ નાઓ આપવી.
ચ

લા િશ ણાિધકાર

ી,

લા

ાથિમક િશ ણાિધકાર

ી)

પોલીસ તેમજ હોમગાડઝ િવભાગઃકલેકટર ીની

ુ ના
ચ

ુ બ અિધકાર ઓના વાહનો તેમજ તેમની કચેર માં વાયરલેસ સેટ ફ ટ
જ

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 ગે રલાભ ન ઉઠાવે તે માટ

રુ તો બંદોબ 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.
રુ , પાણી િવગે ર 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 કાયદો અને

યવ થાની પ ર થિત

જળવાઇ રહ તે માટ જ ર પોલીસ બંદોબ ત ગોઠવવો.
રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના
ુ ના
પ ઓ

સંગોએ માનવ

ુ ા ક સાઓમાં માનવ લાશો તેમજ
ૃ ન

ુ ા ક સામાં તેમના િનકાલની કામગીર લાગતા વળગતા ખાતાઓ તરફથી ઝડપથી
ૃ ન

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

લા પોલીસ અિધકાર ,

લા હોમગાડ

કમા ડ ટ ી)
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વન િવભાગની કામગીર ઃ
કલેકટર ીની

ુ બના અિધકાર ઓના વાહનો તેમજ તેમની કચેર માં વાયરલેસ જયા
જ

ૂચના

ઉપલ ધ છે . યાં સંદશાઓની આપ લે કરવી.
લાના
ચેતવણીની

ગામોએ ટલીફોન વાયરલેસ ક અ ય સાધનો

વારા સંપક થઇ શક તેમ હોય યાં

ણ કરવી. બચાવ રાહતની કામગીર માં સાથ અને સહકાર આપવો.

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

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

કુ શાન 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.
રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના
તા કાલીક

સંગોએ ર તાઓ ઉપર ઝાડો પડ ગયા હોય તો તે

ુ 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

કાંઇ

કુ શાન થયેલ હોય તો તે ંુ ર પેર ગ કરવા માટ જ ર

યવ થા

ગોઠવવી.
સરકાર િમ કતોને થયેલ

કુ શાન

ગે ની

ણ તા કાલીક કલેકટર કચેર એ કરવી.

(અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ીઓ, નાયબ વન સંર ક ીઓ)
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ુ રાત િવ ત
ુ બોડની કામગીર ઃ
જ
રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના
કુ શાની

ુ કાળમાં થયેલ અ ભ
ુ વો પરથી વ મ
ુ ાં વ ુ
ત

સંગોએ

ુ રાત િવ ત
ુ બોડને થાય છે . અને રાબેતા
જ

લાગે છે . તેના કારણે અનેક

ો ઉપ થત થાય છે

ુ બ વીજળ
જ

વાહ ચા ુ કરવામાં લાંબો સમય

થી કર ને

ુ કાળના અ ભ
ુ વો લ માં રાખી
ત

ુ
આવી પ ર થિત ન ઉ વે તે માટ તા કા લક િવ ત
આયોજન

રુ વઠો ચા ુ કર શકાય તે માટ અગાઉથી

ુ રાત િવ ત
ુ બોડના કાયપાલક ઇજનેર ી, નવસાર એ કર
જ

રાખ .ંુ આ માટ જ ર

વાયરલેસ, ા સફોમર, થાંભલા અ ય જ ર સાધન સામ ીનો જ થો અગાઉથી જ મેળવી રાખવો.
રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના
રાખી

સંગોએ જ ર જણાય તો

ુ તા કા લક િવ ત
ુ
નહાની િનવાર શકાય તે હ થી

તે વખતની પ ર થિતને લ માં

વાહ બંધ કરવો. આ બાબતે કલેકટર ીના

સતત સંપકમાં રહ .ંુ
(અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ી,

ુ રાત િવ ત
ુ બોડ, નવસાર , નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
જ

ુ રાત િવ ત
ુ બોડ, આહવા-વઘઇ)
જ

વાહન યવહાર િવભાગની કામગીર ઃ
(1) આર.ટ .ઓ.: (ફોન નં. 02631 – 246201)
રુ 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

ુ ના સ
ુ ાર જ ર
ચ

કાયવાહ કરવી.
(અમલઃ

ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર

ી, વલસાડ, આરટ ઓ ચેકપો ટ-વઘઇ)

(ર) એસ.ટ . સેવા
આવી તાક દની પ ર થિતમાં બચાવ થળાંતર રાહત કામાગીર ના
ુ િવભાગને
એસ.ટ . બસો મહ લ

સંગોએ જ ર યાત

રુ પાડવી મામલતદાર ી, તા કુ ા િવકાસ અિધકાર

ુ બ તા કુ ા ક ાએ ડપો મેનેજર ીએ એસ.ટ .બસો
જ

રુ પાડવા

ુ બની
જ

ીને જ ર યાત

ુ ના આપવી.
ચ
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ુ ેટ ન પસાર થાય ક
લ

મામલતદાર ીના સતત સંપકમાં રહ લોકોની

રુ ત જ કલેકટર ી તેમજ

હર સલામતીને યાનમાં રાખી એસ.ટ . બસ સેવા બંધ

બસો રોડ ઉપર હોય તેવી બસનો ઉતા ઓને સલામત

કરાવવા. અને

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 રહશે.
વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના

સંગોએ પ ર થિત કા ુ હઠળ આવી

ુ
રત
જ દરક

ય ક

ટના ર તાઓ મોટરબલ હોવાની ખાતર તા કાલીક એસ.ટ . યવહાર ચા ુ કરવા અને તેનો દિનક
અહવાલ કલેકટર ીને ર ુ કરવો.
ુ ાફરોને પણ સલામત
સ

એસ.ટ . ડપોએ રહલા
વાહન યવહાર બંધ થયે

થળોએ ખસેડવા માટની

યવ થા કરવી તથા

ુ ાફરોને અગવડતા ન પડ તે માટ એસ.ટ . ક ટ ન સેવા ર4 કલાક ચા ુ
સ

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
સલામત

તે વખતની પ ર થિતને
થળે ખસેડવા અને ર વે

કરવી. અને પ ર થિત રાબેતા
(અમલઃ ર વે
ટશન ઇનચા
(ઠ)

યાનમાં લઇ જ ર જણાયે

ટશનમાં રહલા

થ ગત કરવો અને

ુ ાફરોને સલામત
સ

ુ ાફર ને
સ

થળે ખસેડવાની

યવ થા

ુ બની હોય તો જ રલ યવહાર ચા ુ રાખવો.
જ

ટશન મા તર ી,

લા પોલીસ અિધકાર

ી/ પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી, વઘઇ,

ી, વઘઇ, આર.ટ .ઓ., કચેર , વઘઇ)

ઉ ોગ િવભાગની કામગીર ઃ
રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના

કરવી.

સંગોએ કામ કરતા મ ુ રો સલામત રહ તે માટ યવ થા

ુ દક ફામસી આવેલી છે . અ ય કોઇ આફતના
લામાં સરકાર સો િમલ, આ વૈ

સંગોએ

રુ તી

સાવચેતીના પગલાં લેવા.
(અમલઃ વન િવભાગ તથા સંચાલક ી ડાંગ
(ડ)

અ

અને નાગ રક

ુ દક ફામસી સહકાર મંડળ લ.)
લા આ વે

ૂરવઠા િવભાગની કામગીર ઃ
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રુ વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના
સમયસર અને

યાજબી ભાવે મળ

સંગોએ તેમની

રહ તે માટ

વન જ ર યાતની ચીજવ

રુ વઠા અિધકાર

લા

અને

ુ
ઓ

લા

રુ વઠા

મામલતદાર ીએ જ ર કાયવાહ કરવી.
ુ કાનદારોને બે માસનો જ થો અગાઉથી આપવો અને તે ંુ િવતરણ આવી

યાજબી ભાવના

ુ ાર થાય તે
કટોકટ ના સમયે િનયમો સ

િુ નિ ત કર ંુ આગોતર જ થો મેળવી લેવી

રુ વઠા િવભાગ

સાથે પરામશ કરવો.
ુ દા

ુ દા વેપાર એસોશીએશન બેઠક બોલાવી

માણમાં ઉપલ ધ રહ તેવી

વન જ ર યાતની ચીજવ

ુ નાઓ આપી કટોકટ ના સમયે િવતરણ થાય તે
ચ

ુ
ઓ
નો જ થો

રુ તા

િુ નિ ત કર .ંુ

આવી કટોકટ ના સમયે કરોસીન, પે ોલ, ડ ઝલ ફાનસ, ગે સ સીલી ડરો, દ વાબ ી, મીણબ ી,
માચીસ, ઘંઉનો લોટ, શાકભા

રસોઇના સાધનો િવગે ર ઉપલ ધ રહ અને લોકોને યાજબી ભાવે મળ

રહ તે માટ જ ર આયોજન યવ થા ગોઠવ .ંુ
અ

અને નાગ રક

રુ વઠા િનગમના ગોડાઉનમાં

રુ તા

માણમાં અનાજનો જ થો ઉપલ ધ

રાખવો.
વન જ રયાતની ચીજવ

ુ
ઓના
કાળા બ ર ન થાય તે માટ જ ર તપાસણી તં

રુ વઠા મામલતદાર ીને આ

લા
(અમલઃ

લા

રુ વઠા અિધકાર

ગોઠવ .ંુ

ગે ની જવાબદાર સ પવી.

ી,

લા

રુ વઠા મામલતદાર ી)

સંદશા યવહારની કામગીર ઃ
રુ , વાવાઝોડા તેમજ ભાર વરસાદના

સંગોએ સંદશા

યવહારને મોટ અસર થાય છે . અને

તાક દની પ ર થિતમાં સંદશા યવહાર ખોરવાઇ જવાને કારણે અિધકાર ઓ સાથે સંપક થઇ શકતો નથી
ના કારણે ઉ વતી પ ર થિતથી મા હતગાર થઇ શકા ંુ નથી. અને
બચાવ કરવા સલામત થળે ખસેડવા
લા તં ને મોટ

ુ કલી પડ છે . અને

વન જ ર યાતની ચીજવ
લા ંુ તં

િનસહાય

ના પ રણામે લોકોને સમયસર
ુ
ઓ

થિતમાં

રુ પડવા િવગે ર યવ થા
ુ ાઇ
ક

લાના ખરખર પ ર થિતનો અહવાલ રાજય સરકારને પહ ચાડવા માટ
જનરલ મેનેજર ી ટલીકોમ એસ.ડ .ઓ.ટ . ીએ નીચે
લા ક ાએ કલેકટર ી,
અિધકાર

લા િવકાસ અિધકાર

ય છે . અને પ રણામે

ુ કલીઓ િનવારવા માટ

ુ બની કાયવાહ તા કાલીક કરવી.
જ
ી,

લા પોલીસ અિધકાર

ી,

લા આરો ય

ી, િસિવલ હો પટલ, િસિવલ સ ન ી તેમજ સરકાર િવભાગના અમલીકરણ અિધકાર ઓના
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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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 કુ ા,

લા ક ાએ મામલતદાર ી તા કુ ા િ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 પ ર થિતમાં
જ ર યાત ઉપ થત થાય તેવા ટલીફોન ચા ુ કરાવવા માટ ખાસ

ટલીફોનની સેવાની

ુ કડ રચી ટલીફોન સેવા ચા ુ

કરાવવી.
આવી તાક દની પ ર થિતમાં ટલીફોન સેવામાં કોઇ
ુ કડ

ૂ ર કરવા માટ એક

કુ વી.

લા કલેકટર ીના હવાલે
ટલીફોન સેવા રાબેતા

ુ કલી ઉભી થાય તો તે

ુ બ ચા ુ થાય તે માટ જ ર આયોજન કર .ંુ
જ

(અમલઃ જનરલ મેનેજર ી, ભારત સંચાર િનગમ, લ., નવસાર / એસ.ડ .ઓ.ટ . ી, આહવા.)

ટલીફોન સેવાઃલા ખાતે અને આહવા

ુ ય મથક મોઇ ોવેવ ટશન ક

આવેલ છે .
ટુ

થી રાજયક ાના

ક ોલ મ ખાતેનો સંપક

ટુ

યઅ ય

લાના ક ોલ મ ખાતેનો સંપક

ક ોલ મ ખાતેનો સંપક

ટુ

ય તેવા

સંગે તેમની તકનીક સહાય મેળવી

અને વઘઇ મથક અને

લાના અ ય ક બા િવ તારો સરકાર કચેર ઓ પોલીસ ટશનો રડ યો મથક

યઅ ય

લાના

ુ ારા
લા મથક સા ત

ટ .વી. ર લે ટશન વગે ર તમામના ટલીફોન રણકતા રહ તે માટ આયોજન કરાયેલ છે .
આહવા

ુ ામે ટલીફોન નંબરઃ 221010 ઉપર સતત ચા ુ રહ તે ર તે ક ોલ મ ંુ આયોજન
ક

ગોઠવી આગોત ં આયોજન હાથ ધરવામાંઆવેલ છે .
( અમલવાર ઃ એસ.ડ .ઓ.ટ . નવસાર અને ડ .ઓ.ટ . વલસાડ)

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

ગે ની યવ થાઃ-

(કલેકટર કચેર ક ોલ મ ફો.નં. 220347, ફકસ નં. 220347)
લામાં વન િવભાગ હ તકના વાયરલેસ સેટ ચાર દશાઓમાં અને ચાર

ુ ાઓમાં તેમજ
ણ

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 કં ડકટર ભાઇઓ વારા પણ આવા અગ યના સંદશા આપવા
સબબ ડપો મેનેજર ી એસ.ટ ., આહવાને પણ જ ર
લા મથક આવેલ પોલીસવડા મથક હોઇ
પગલા લેવા જ ર સંદશાઓ થાનીક

ા ય ક ા

ુ ના આપવામાં આવેલ છે .
ચ
કવ સી વાયરલેસ
ુ ીના કમચાર ઓ
ધ

વારા તકદાર ના તમામ
ુ ી પહ ચાડવાની
ધ

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 નં.: 220305)
1

આહવા

(ફોર ટ ર ટહાઉસ)

18

સાવરખડ

2

પ પર

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

19

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

રં ભાસ

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

23

મહાલ

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

7

સાકરપાતળ

(રજ ઓફ સ)

24

ુ ીર
બ

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)

ુ ારા
12 સા ત

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

29

કાકશાળા

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

મનપાડા

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

(રજ ઓફ સ)
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(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)

નવતાડ
16

ુ દા

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

33

(નવસાર

(રજ ઓફ સ)

લો)
કાળા
17 સરવર

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

34

બા

(નવસાર

(રાઉ ડ ફોર ટઓફ સ)

લો)

પોલીસ િવભાગના હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( પોલીસ ક ોલ મ ફો.નં.: 220322)
1. આહવા (પોલીસ ટશન)

5.

2. વઘઇ (આઉટ પો ટ)

6.

3. કાલીબેલ (આઉટ પો ટ)

ુ ીર (આઉટ પો ટ)
બ

ુ ારા (આઉટ પો ટ)
સા ત
7.

મહાલ (આઉટ પો ટ)

4. ચ ચલી (આઉટ પો ટ)

.ઇ.બી. હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( .ઇ.બી. ક ોલ મ ફોન નંબર)
1. આહવા ફોન નં. 02631-220079, 220354
2. વઘઇ

ફોન નં. 02631-246222,

મો.નં. 8980803942
મો.નં. 9428128213
9879201062

ુ ારા ફોન નં. ડ
3. સા ત

ટુ ઇજનેર

મો.નં. 8238048756

ુ ની. ઇજનેર

મો.નં. 9909938801

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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અ નશામક યં (બંબાઓ) અને સાયરનની યવ થાઃડાંગ

લામાં

.ુ બરો નગર પંચાયત ક નગરપાલીકા આવેલ નથી.

લા મથક ક અ ય

લા મથક હોવા છતાં

લામાં ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ

ામ પંચાયત જ થાિનક વરાજની સં થા છે .

ુ ારા નોટ ફાઇડ એર યા ખાતે મીની ફાયર ટ કર છે . મોટ હોનારત
ારા મીની ફાયર ટ કર તથા સા ત
માટ ન કના

લાઓના થળોએથી નગરપાલીકાના બંબાઓ મેળવવા

સંપક નબંરો નીચે

યાસો હાથ ધરાશે

ઓના

ુ બ છે .
જ

ચીફ ઓફ સર ી નવસાર ઃ(02637)

259001 ફાયર ઓફ સર ી ઘન યામભાઇ મો.નં.

9427515101
બીલીમોરા :

(02634) 258637, 283100

નવસાર િવજલ રુ નગરપાલીકા : (02637) 283100
વલસાડ :
બારડોલી :

(02632) 244222
(02622) 223085

રુ ત ફાયર ીગે ડ : (0261) 2414139, 2400173(ઘાંચીશેર ),
2030686(મ ુ રાગે ટ)
યારા :

(02626) 21322

વાંસદા :

(02630) 222214

જ ર યાતના

સંગે અ નશામક યં /સાયરનની મેળવવાની

યવ થા કાયપાલક ઇજનેર ી

માગ અને મકાન િવભાગએ કરવાની રહશે. ( અમલવાર ઃ કાયપાલક ઇજનેર ી માગ અને મકાન
િવભાગ)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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-:આ ય થાનો અને રાહત ક ોઃવાવાઝોડાના કારણે આપિ
ન કના થળોએ આ
અસર

ત િવ તારના લોકોને ખસેડવા પડ તેવા વખતે સલામત અને

લામાં તા કુ ા મથક

ા ય મથકોએ આવેલ સરકાર આ મશાળાઓમાં

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 સેવાઓની 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 આવશે. એન.સી.સી., એન.એસ.એસ.ના બાળકોની સેવાઓ મેળવી લેવામાં આવશે. રાહત
ુ કડ ઓની રચના કર રાહત ક ો ઉપર રાહતની કામગીર કરાવવામાં આવશે. આ

લામાં

આવેલ શાળાઓ છા ાલયો િ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 . અને
હોવાથી ભાર વરસાદ

રુ થી ક વાવાઝોડાથી ઉડ જવાના

નળ યા ક પતરાના શેડવાળા

ટુ 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 કુ ો : આહવા
અ.નં.

શાળાનુ ં નામ સરનામુ ં

માધ્યમ

૧

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

સરકારી

૨

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

સરકારી

૩

સરકાર મા યિમક શાળા, ધવલીદોડ

સરકારી

૪

સરકાર મા યિમક શાળા, ગાઢવી

સરકારી

૫

સરકાર મા યિમક શાળા, લહાનચયા

સરકારી

૬

સરકાર મા યિમક શાળા, મહાલપાડા

સરકારી

૭

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

સરકારી

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૧

વ લભ િવ ાલય ઉ. .ુ , આહવા

ગર્ાન્ટેડ

૨

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

ગર્ાન્ટેડ

૩

ઉ. .ુ િવ ાલય, ચચપાડા

ગર્ાન્ટેડ

૪

મા યિમક શાળા, લ ગા

ગર્ાન્ટેડ

૫

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

ગર્ાન્ટેડ

૬

મા. અને ઉ.મા. શાળા, િપપર (સા. )

ગર્ાન્ટેડ

૭

ુ ારા (ઉ.મા./સા. .)
ઋ ભ
ંુ રા ક યા િવ ાલય, સા ત

ગર્ાન્ટેડ

૮

ુ ારા
મા યિમક શાળા, સા ત

ગર્ાન્ટેડ

૯

જનતા હાઇ ુ લ, શામગહાન

ગર્ાન્ટેડ

૧૦

આદશ મા યિમક શાળા, ચચંલી

ગર્ાન્ટેડ

૧

સંતઅ ા રસ.

૧

એકલ ય ર.મો. શાળા, આહવા (ઉ.મા./િવ. .)

સમાજ ક યાણ

૨

આ મ શાળા, ગોટ યામાળ

સમાજ ક યાણ

૩

ુ ારા
એકલ ય બા લકા િનવાસી ક યા શાળા, સા ત

સમાજ ક યાણ

૪

ુ ારા
આદશ િનવાસી(ક યા) શાળા, સા ત

સમાજ ક યાણ

૫

આદશ િનવાસી(ક યા) શાળા, આહવા

સમાજ ક યાણ

૬

એકલ ય ર. મો. શાળા, માલેગામ

સમાજ ક યાણ

૭

એકલ ય ર. મો. શાળા, બાર પાડા

સમાજ ક યાણ

૮

એકલ ય ર. મો. શાળા, ચચલી

સમાજ ક યાણ

૯

ુ ારા (િવ.
એકલ ય ર. મો. શાળા, સા ત

૨

સરકારી આ મ શાળા, િપંપરી

ે

મા યિમક

ુ ારા .
ુ લ, સા ત

વાહ)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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અ.નં.

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

તા કુ ો : વઘઇ
શાળાનુ ં નામ સરનામુ ં

માધ્યમ

૧

સરકાર મા યિમક શાળા, ચકાર

સરકારી

૨

સરકાર મા યિમક શાળા, ચખલી

સરકારી

૩

સરકાર મા યિમક શાળા, ખાતળ

સરકારી

૪

સરકાર મા યિમક શાળા, નડગચ ડ

સરકારી

૫

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

સરકારી

૬

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

સરકારી

૭

સરકાર ઉ.મા. શાળા, કાલીબેલ (સા. .)

સરકારી

વઘઇ તાલુકનામાં આવેલ િબન સરકારી ગર્ાંન્ટે ડ શાળાઓ.
૧

ુ ુ ળ મા યિમક શાળા, ભદરપાડા(સા. .)

ગર્ાન્ટેડ

૨

નવ ચેતન હાઇ ુ લ, ઝાવડા (મા.અને ઉ.મા.)

ગર્ાન્ટેડ

૩

વનરાજ હાઇ ુ લ, કાલીબેલ (મા.અને ઉ.મા.)

ગર્ાન્ટેડ

૪

મા યિમક શાળા, રં ભાસ (સા. )

ગર્ાન્ટેડ

વઘઇ તાલુકામાં આવેલ િબન સરકારી નોન ગર્ાન્ટેડ શાળાઓ.
૧
૨

સંતથોમસ ઇ લીશ

ુ લ, ઝાવડા(ઉ.મા. અને િવ. .)

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

નોન ગર્ાન્ટે ડ
નોન ગર્ાન્ટે ડ

વઘઇ તાલુકામાં આવેલ સમાજ ક યાણ હ તક ચાલતી શાળાઓ.
૧

આદશ િનવાસી( ુ માર) શાળા, બરડ પાડા

સમાજ ક યાણ

૨

આદશ િનવાસી( ુ માર) શાળા, વઘઇ

સમાજ ક યાણ

આહવા તાલુકામાં આવેલ સરકારી આ મ શાળાઓ. ( ધોરણ Ð ૪ થી ૭)
૧

સરકારી આ મ શાળા, રં ભાસ

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

સરકારી

112

િજ લા આપિ

તા કુ ો :


અ.નં.
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ુ ીર
બ

શાળાનુ ં નામ સરનામુ ં

માધ્યમ

૧

સરકાર મા યિમક શાળા, બરડ પાડા(નકટ યાહનવંત)

સરકારી

૨

સરકાર મા યિમક શાળા, ગારખડ

સરકારી

૩

સરકાર મા યિમક શાળા, કાકશાળા

સરકારી

૪

સરકાર મા યિમક શાળા, માળગા

સરકારી

૫

સરકાર મા યિમક શાળા, િપપલાઇદવી

સરકારી

૬

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

સરકારી

૭

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા, સુબીર(સા.પર્.)

સરકારી

સુબીર તાલુકનામાં આવેલ િબન સરકારી ગર્ાંન્ટેડ શાળાઓ.
૧

મા યિમક શાળા, મહાલ

ગર્ાન્ટે ડ

૨

ઉ. .ુ આ મશાળા િશગાણા (મા. અને ઉ.મા.)

ગર્ાન્ટે ડ

સુબીર તાલુકામાં આવેલ િબન સરકારી નોન ગર્ાન્ટે ડ શાળાઓ.
૧

નવજયોત હાઇ ુ લ,

ુ ીર (મા.અને ઉ.મા.)
બ

નોન ગર્ાન્ટે ડ

સુબીર તાલુકામાં આવેલ સમાજ ક યાણ હ તક ચાલતી શાળાઓ.
૧

એકલ ય ર. મો. શાળા, મહાલ

સમાજ ક યાણ

૨

એકલ ય ર. મો. શાળા, ગારખડ

સમાજ ક યાણ

સુબીર તાલુકામાં આવેલ સરકારી આ મ શાળાઓ. ( ધોરણ Ð ૪ થી ૭)
૧

સરકાર આ મ શાળા, ગ હાણ

સરકારી

૨

સરકારી આ મ શાળા, િશંગાણા

સરકારી

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ઓલ ઇ ડયા રડ યો સાથે નેટવકઃુ ય મથક

લાના આહવા

રુ આવવાની સંભાવના ક વાવાઝો ુ ં

ફ કવ સી ધરાવ ૂં રડ યો મથક હોય ભાર વરસાદ થવાના ક
આવવાના
માટ

સંગોએ તે

ગે નો

અિધકાર

આ ઉપરાંત

મ સાથે સતત સંપકમાં રહ ને

ૂચનાઓ મેૃવી

ીની જ ર
રલ

ૂચના આપી શકાય તે

યાલ આવી શક તે સા ં સાવધ રહવાની

ટશન ડાયરકટર ી ક ોલ

સારણ થાય તે ંુ

લાના મયા દત િવ તારોમાં રડ યો

લામાં

મના જવાબદાર

સારણ કરાશે.

ોડકા ટ ગ અિધકાર ના સંપકમાં રહ

પાડવામાં આવતી ભાર વરસાદ થવા

ક ોલ

હવામાન ખાતા

ગે ની ચેતવણીઓ લોકોને

વારા બહાર

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
લામાં કમચાર ઓ શૈ

ણક

સં થાના

એન.સી.સી., એન.એસ.એસ.ના બાળકો,

ૂચનાઓ આપવા ંુ આયોજન ગોઠવેલ છે .

કમચાર ઓ

ુ કો,
વ

ુ કો
વ

શાળા

ુ તીઓને ભાર વરસાદ થવાના
વ

રુ આ યા બાદની પર થિતમાં લેવાના થતા પગલાઓ

વરસાદ અને

કોલેજના

બાળકો

સંગોએ ભાર
ૂચનાઓ

ગે યો ય

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
ડાંગ

રુ વઠાની ઉપલ ધ

લામાં આહવા અને વઘઇ

ગોડાઉનો આવેલા છે . આ ગોડાઉન ઉપર
રાંધણગે સના સીલી ડરોની

કુ ામે નાગર ક

રુ તો જ થો રાખવા તેમજ પે ોલ, ડ ઝલ, કરોસીન,

રુ તો જ થો ઉપલ ધ રાખવો. તેમજ

યાજબી ભાવની ુ કાનો મારફતે ઘંઉ, ચોખા,

ુ વાર, ખાંડ, તેલનો

લામાં આવેલ 56

ટલી

રુ તો જ થો રાખી કાડ

ુ બ
જ

વીતર ત કરાશે ઉપરાંત ગામડ ગામડ અનાજ કરયાણાની નાની મોટ
જ થાબંધ

તથા

ટક

વનજ ર યાતની ચીજવ
તકદાર

લા

અનાજ

રુ વઠા િનગમ હ તકના

કર યાણાના

પરવાનેદારોની

ુ કાનો આવેલી છે . તેમજ

ુ કાનો

આવેલી

છે .

આમ

ુ
ઓની
ઉપલ ધ સરળતાથી થાય અને નફાખોર થાય નહ તેની

રુ વઠા અિધકાર

ી મારફત તેની તકદાર

રુ વઠા તં

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

ગોડાઉનો

સહયોગથી જ ર જણાયે

રુ તા
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રુ વઠા

નાગર ક

િનગમ

અને

હોટલ

એસોશીએશનના

માણમાં ડ પેકટસ ુ ધ પાવડર તેમજ જ ર જણાયે છાસ ક નો

બંધ પણ કરવામાં આવશે.
(અમલવાર ઃ

લા

રુ વઠા અિધકાર

ી)

 સંકલીત બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , ઘટક-1, આહવા િવભાગઃી, ઘટક-1, આહવા હ તક ંુ મહકમ

સંકલીત બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર
263

ગણવાડ કાયકર તથા 249 તેડાઘર આવેલ છે .

ુ બ ઘટકમાં
જ

નો ફોન નં. 02631-2-20318 છે .

(અિધ. ી.નો મો.નં. 9687652551), વઘઇ, આઇ.સી.ડ .એસ. અિધ. ીનો મો.નં. 7359054850

ુ ાલન િનયામક ી,
 મદદનીશ પ પ
ુ લન િનયામક ી, ડાંગ
મદદનીશ પ પ
અિધ. ી મો..નં. 99251006039 છે .
દવાખા ંુ તથા 13
ભાર વરસાદ,

લા પંચાયતનો ઓફ સ ફોન નં. 02631-220375,
લામાં

ાથિમક પ ુ સારવાર ક

ુ વાખાના આવેલ છે . 1, ફર ુ
ુલ 5 પ દ

આવેલા છે .

ુ ાની થવાની પણ શકયતા રહલી છે .
રુ ક વાવાઝોડાના સમયે પ હ

ૃ ુ પમેલા હોય તે ુ સવ કરાવી કયા
અને તે ંુ કટ ુ

લા પંચાયત, ડાંગ – આહવાઃ-

ુ ની કોની માલીક ના
કારના કટલા પ ઓ

કુ શાન થયેલ છે . તેની િવગત તૈયાર કરાવવી અને આવા

ુ લન િનયામક ીના સંકલનમાં રહ િનકાલ કરવો તેમજ સહાય
મદદનીશ પ પ

ૃ

ૃ

ુ
પ ઓ
ૃ પા યા છે .

ુ નો
ૃ પમેલ પ ઓ
કુ વવાના કામે કસ

પેપસ તૈયાર કરાવવાની કાયવાહ કરાવવામાં આવશે.
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ીની નીમ ક
ંુ તથા કામગીર કરવા બાબત..

લાના લાયઝન અિધકાર
લામાં ચોમાસા દર યાન

ૂર, વાવાઝોડા, અિત ૃ

ના સમયે બનેલ હોનારતની મા હતી

લા ક ાએ મળ રહ તે માટ નીચે

ુ બ લાયઝન અિધકાર
જ

ીની નીમ ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .

ક
ુ મઃુ -1 ના
આ ખ
કુ શાનીની

ુ ાની, સરકાર ક ખાનગી િમ કતોને
નહાની, પ હ

ણકાર ,

મળ શક તે માટ

લાનાં તમામ ગામોને આવર લેતા ટો તૈયાર કર

બાબતને

મ

ંુ નામ

કુ શાની વગેરનો

દાજ

કૂ મ કરવામાં આવેલ.
ૂર/ અિત ૃ ટ/

ૂર પાડવા

ટો નકક કર

લા ક ાએ

ીઓની િનમ ક
ં ૂ કર નીચે જણાવેલ િવગતે િવ તારની ફાળવણી કર

રાજયપિ ત અિધકાર

જ લા

સંગોએ થયેલ

ુ
યાને લઇ આગામી ચોમાસા ઋ -2017
દર યાન સંભિવત

વાવાઝોડા/ અક માત વગે ર આપિ ની મા હતી મેળવી

અહવાલ સમયાંતર

ૂરનાં

ક
ુ મથી ગત વષ માટ ભાર વરસાદનાં કારણે ક

કુ શાનીનો

ૂરો પાડવા આથી ક
ુ મ કરવામાં આવે છે .

લાયઝનઅિધકાર
નામ, હો ો /કચેર

ી ંુ

ફાળવેલ

કચેર નો ફોન

મોબાઈલ

િનવાસ ંુ

ંુ

તા કુ ા/

નંબર તથા ફ સ

નંબર

સરના ંુ તથા

િવ તાર ંુ

નંબર

સરના ંુ

ફોન નંબર

નામ
1

2

3

1

ડાંગ

ી .ડ .પટલ િનયામક ી
જ લા

4

ામ િવકાસ

5

6

આહવા

02631-220217

7567034465

ુ ો
તા ક

220214(F)

વઘઈ

02631-220302

7
02631220206

એજ સી, ડાંગ-આહવા

2

3

ી બી.એમ.ભાંભોર
અિધકાર

ાંત

9978447807

ુ ો
તા ક

ી ડાંગ-આહવા

ુ ીર
બ

ી એસ.બી.ચૌધર
ાયોજનાવહ વટદાર ીડાંગ

02631220233

02631-220268

9428884287

ુ ો
તા ક

-આહવા
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ી ંુ નામ, હો ો, મોબાઇલ નંબર, કચેર નંબર

ઉપરોકત દરક ખાતાના અિધકાર
તેમના તાબાના કમચાર /અિધકાર

ીઓએ તેમને ફાળવવામાં આવેલ તા કુ ામાં દખરખ રાખી

ીઓને

ુ દરતી આપતી સમયે તેમની ફરજો કામગીર સબંધે જ ર

ુ નાઓ આપવાની રહશે, તથા જ લાના લાયઝન અિધકાર
ચ

ી િનવાસી અિધક કલેકટર ીના સતત

સંપકમાં રહ જ ર મા હતી ઝડપથી રાજય સરકાર ીને પહ ચાડવા માટ િનવાસી અિધક કલેકટર ીને
આપવાની રહશે.



ુ કડ ઓની રચનાઃભાર વરસાદ થવાના કારણે ક

રુ ના

કુ શાની વગે રનો એકં દર

ક ખાનગી િમ કતોને થયેલ

ુ ાની સરકાર
કુ શાનની માનવહાની પ હ

સંગોએ ઉ વેલ

આવર લેતા 5 ટો તૈયાર કરલ છે . આ ટો ઉપર 5

દાજ મળ શક તે માટ

લાના તમામ ગામોને

ટલા રાજયપિ ત અિધકાર ઓની િનમ ક
ંુ કરલ

છે . આ અિધકાર ઓ તેમને ફાળવેલ ટના િવ તારોમાં પોતાના વાહન સ હત તેમની ુ કડ
મેળવશે. તે સંબધ
ં ી ક ોલ મના સંપકમા રહ માગ અવરોધ વીજ

ત મા હતી

રુ વઠા અવરોધ પાણીની તંગી અ ય

રુ વઠાની તંગી રોગચાળો ન ફલાઇ તે સબબ આરો ય સંબધ
ં ીત તકદાર રાખવાની ફરજ સોપાયેલ છે .
ઉપરાંત સામા ય જન વન વાહન યવહાર અટક નહ તે સંદભ લેવાના થતા પગલા લઇ
વહ વટ વડાઓ કલેકટર ી,
સલાહ

લા િવકાસ અિધકાર

ી અને

ૂચનો મેળવી કાયવાહ કરવી પડ તે ર તે ની ફરજો

(અમલવાર ઃ લાયઝન

ભાર વરસાદ વાવાઝોડા

લા આયોજન અિધકાર

વા

લા પોલીસ અિધકાર

લા

ીના માગદશક

ુ રત કરવામાં આવશે.
પ

ી)

ુ દરતી આપિ થી

કુ શાની ક

નહાની થાય તેવા

સંગોએ

ત

મા હતી મેળવી શકાય તે માટ ટ અિધકાર ઓ અને તેઓ ી ને ફાળવવામાં આવેલ િવ તાર.

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

117

િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

-: ક
ુ મ :ુ -1ના પ થી રાહત કિમ ર ી, ગાંધીનગરએ આગામી ચોમાસા ઋ -2018ની
ુ
આ ખ
તૈયાર
સંબધ
ં ી ભાર વરસાદના કારણે ક
ખાનગી િમ કતોને

ૂરના

કુ શાની,

ુ ાની, સરકાર ક
નહાની, પ હ

દાજ મળ શક તે માટ

લાના તમામ ગામોને આવર

સંગોએ ઉદભવેલ

કુ શાની વગે રનો એકં દર

લેતા ટો તૈયાર કરવા જણાવેલ છે .
ુ
આથી આગામી ચોમાસા ઋ -2018
દર યાન સંભિવત
વગે ર આપિ ની મા હતી મેળવી
અિધકાર
સમયાંતર

ૂર પાડવા પ(પાંચ)

લા ક ાએ

ટો નકક કર રાજયપિ ત
કુ શાનીનો અહવાલ

ીઓની િનમ ક
ં ૂ કર નીચે જણાવેલ િવગતે િવ તાર ફાળવણી કર
ૂરો પાડવા આથી ક
ુ મ કરવામાં આવે છે .

ભાર વરસાદ, વાવાઝોડા

વા

ુ દરતી આપિ થી

ત મા હતી મેળવી શકાય તે માટ ટ અિધકાર
ટ

ૂર/ િઅત ૃ ટ /વાવાઝોડા/અક માત

કુ શાની ક

નહાની થાય તેવા

સંગોએ

ીઓ અને તેઓ ીને ફાળવવામાં આવેલ િવ તાર.

ટ અિધકારીનુ ં નામ અને ટે લીફોન નંબર

ફાળવવામાં આવેલ ટ.

નંબર હોદૃો
ુ ા, ગલ ંુ ડ,
02631 – 221273 બોરખલ, વા ણ

૧.
બાગાયત અિધકાર

ી,

ડાંગ – આહવા.

ખાના,

મો.નં.

શામગહાન, ગોટ યામાળ, માલેગાંવ,

9429262723

ુ ારા, લ ગા, લહાનચયા, ચૌકયા,
સા ત

9925144579

બાર પાડા

ામ પંચાયત અને તેની

આ ુ બા ુ નો િવ તાર.
૨.

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, 02631 – 220385 બોરખેત, ભી યા, મહાલપાડા, પાંડવા,
(મા x મ) પંચાયત, આહવા- મો.નં.-

ધવલીદોડ,

ગાઢવી,

ચનખલ,

ડાંગ

મોરઝીરા,

આહવા,

ચ ચલી,

9825406053

ભવાનદગડ, પ પર , ચીકટ યા

ામ

પંચાયત અને આ ુ બા ુ નાં િવ તાર.
૩.

લા

ખેતીવાડ

અિધકાર
ડાંગ

ી

.પં., આહવા

ુ ીર,
બ

02631-220320

લવચાલી,

02631-220608

કડમાળ, મહાલ, કાકશાળા, િશગાણા,

મો.નં.-

(ગીરમાળ), ગાંવદહાડ, કશબંધ

9427177247

પંચાયત
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િવ તાર.
૪.

ુ ાલન 02631-220375
પ પ

મદદનીશ
િનયામક ી,

લા પંચાયત, મો.નં.

આહવા

9925006039

પીપલાઇદવી, ક રલી, પીપલદહાડ,
નકટયાહનવંત, માળગા, ચ ચિવ હર,
શે ુ

ખાંભલા,

હનવંતપાડા,

બા,

ગારખડ

ામ પંચાયત અને તેની

આ ુ બા ુ ના િવ તાર.
૫.

ુ ં ગરડા,

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, 02631-220367

ચ ચીનાગાંવઠા,

િસચાઇ િવભાગ, પેટા િવભાગ મો.નં.-

દગડ

નં. 2, વઘઇ

રં ભાસ, બારખાં યા, ડોકપાતળ, બાજ,

9427152762

બા,

વઘઇ,

ભડમાળ,

સાકરપાતળ,

નાનાપાડા,
દ િુ નયા,

ચીચ ડ,

માનમોડ , નડગચ ડ

ામ પંચાયત

અને તેની આ ુ બા ુ નો િવ તાર.
૬.

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી 02631-24616
.ુ પા. ુ

અને

ગ. ય.બોડ, મો.નં.-

વઘઇ

8153095572

કાલીબેલ, ભસકાતર , ખાતળ, સરવર,
ઝાવડા,

કોશીમદા,

પંચાયત

અને

તેની

ચકાર,

ામ

આ ુ બા ુ નો

િવ તાર
૭.

વ હવટ

અિધકાર

આરો ય શાખા, ડાંગ

ી,

મો.નં.-

અનામત આહવા તા કુ ા માટ

લા 9428823324

પંચાયત, આહવા
૮.

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી
પંચાયત, વઘઇ

૯.

મો.નં.9979345775

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી મો.નં.િસચાઇ પંચાયત,

અનામત વઘઇ તા કુ ા માટ

ુ ીર
બ

અનામત

ુ ીર તા કુ ા માટ
બ

9427578629
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રાજય ઘોર માગમાં અડચણો ઉભી થાય તેવા સંજોગોમાં તા કા લક કામગીર કરવાના

કામે રચવામાં આવેલી ુ કડ ઓઃ-

(૧) આહવાથી વઘઇ કાયર્પાલક ઇજનેર ી, મા.x મ.,
ટીમ લીડર

ટેટ, (ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહે. ૨૨૦૨૦૭

આહવા
(1)

નાયબ

કાયપાલક

ઇજનેર ી, (ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહે. ૨૨૦૨૨૦

આહવા

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(ર) સબ ડ એફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહે. ૨૨૦૩૦૬

(3) ફોર ટ ઓફ સર ી, આહવા

(મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧

(4) સેકશન ઓફ સર ી,

(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯

(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા

(ઓ,) ૨૨૦૩૩૩

(6) પો.સ.ઇ. ી, આહવા.
કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ.

(ર) આહવાથી
ુ ીર
બ
નવા રુ

ટટ, (ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહે. ૨૨૦૨૦૭

રોડ, આહવા
ટ મ (1) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,

લીડરઃ-

(ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહે. ૨૨૦૨૨૦

ટટ, આહવા
(ર) સબ ડ એફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(3) ફોર ટ ઓફ સર ી, આહવા

(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહે. ૨૨૦૩૦૬

(4) સેકશન ઓફ સર ી, આહવા

(મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧

ૂવ રજ
(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા

(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯(કં.)

કં ોલ મ
(6) પો.સ.ઇ. ી, આહવા. કં ોલ મ
(૩) વઘઇ
ુ ાર
સા ત
ટ મ લીડર :-

થી કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ.

(ઓ,) ૨૨૦૩૩૩
ટટ, (ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહે. ૨૨૦૨૦૭

ુ ી આહવા
ધ
(1)

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, (ઓ,) ૨૪૬૨૫૫

વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(ર) સબ ડ એફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૪૫૨

(3) ફોર ટ ઓફ સર ી,

(ઓ,) ૨૩૭૨૪૩

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ ારા
(4) સેકશન ઓફ સર ી, સા ત

(ઓ,) ૨૪૬૨૨૨, ૨૪૬૮૬૬(કં.)

(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૨૩૩

(6) પો.સ.ઇ. ી, વઘઇ.
કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ.

(૪) આહવાથી
ુ ારા
સા ત

ટટ, (ઓ) ૨૨૦૨૨૮, રહે. ૨૨૦૨૦૭

ુ ી આહવા
ધ

ટ મ લીડરઃ-

(૧)

નાયબ

કાયપ
ર્ ાલક (ઓ,) ૨૨૦૩૫૩, રહે. ૨૨૦૨૨૦

ઇજનેર ી,આહવા

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(ર) સબ ડીએફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૨૦૩૪૩, રહે. ૨૨૦૩૦૬,

(૩) ફોરે ટ ઓફીસર ી, આહવા

(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨,

(૪) સેકશન ઓફીસર ી, આહવા

(ઓ,) ૨૨૦૩૩૩

(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા
(૬) પો.સ.ઇ. ી, આહવા.
વાવાઝોડા વરસાદને કારણે ર તા પર
યવ થા,

ટુ પડલા ઝાડ તથા અ ય અડચણો ખસેડવા માટની

ાયવરઝનની

યવ થા તથા ર તામાં ભંગાણ પડ તો તેની અ તાના ધોરણે તા કાલીક

મરામત કરાવીને વાહન

ુ વત ચા ુ રાખવાની કામગીર માટ માગ અને મકાન ખાતાની સંબધ
વ
ં ીત

કચેર ઓના અિધકાર ઓની ટ મ તૈયાર રખાશે. ર તા પરના ઝાડ તથા અ ય અડચણો
વન િવભાગના િવજળ

ૂ ર કરવા માટ

બોડના અિધકાર ઓની દખરખ હઠળ તેમના ખાતાના કમચાર ઓ મ ુ રો

િવગેરની ટ મ તૈયાર રખાશે.
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રાહત ટ મ

કર્મ

ગામનુ ં નામ

ટીમના સભ્ય

૧.

આહવા

ુ ી તલાટ
મહ લ

સરનામુ ં
ી,

મુ. પો. આહવા, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી,
સરપંચ ી,
ુ યિશ ક ી, આ મિવ ાલય,
૨.

પ પર

ુ ી તલાટ
મહ લ

ી

મુ. પો. પીંપરી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૩.

વઘઇ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. વઘઇ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી, તા ક
ુ ા શાળા
૪.

રં ભાસ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ી

મુ. પો. રં ભાસ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૫.

સાકરપાતળ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. સાકરપાતળ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૬.

શામગહાન

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. શામગહાન, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
કર્મ

ગામ ંુ નામ

ટ મના સ ય

૭.

માનમોડ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
સરનામુ ં
ી

મુ. પો. માનમોડી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૮.

ુ ારા
સા ત

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. સાપુતારા, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૯.

ગલ ંુ ડ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ગલકુંડ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૦.

બોરખલ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. બોરખલ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૧.

ચ ચલી

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ચીંચલી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૨.

ગડદ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ગડદ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૩.

પીપલાઇદવી

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. પીપલાઇદે વી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
કર્મ

ગામ ંુ નામ

ટ મના સ ય

૧૪.

લવચાલી

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
સરનામુ ં
ી

મુ. પો. લવચાલી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
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સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૫.

ુ ીર
બ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. સુબીર, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૬.

ગાઢવી

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ગાઢવી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૭.

ગારખડ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ગારખડી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૮.

પીપલદહાડ

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. પીપલદહાડ, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૧૯.

નકટયાહનવંત

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. નકટયાહનવંત, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૨૦.

ખાંભલા

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ખાંભલા, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
કર્મ

ગામ ંુ નામ

ટ મના સ ય

૨૧.

બરડ પાડા

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
સરનામુ ં
ી

મુ. પો. બરડીપાડા, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
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સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૨૨.

ભેસકા ી

ુ ી તલાટ
મહ લ

ા. શાળા
ી

મુ. પો. ભેસકાતર્ી, જી. ડાંગ

તલાટ કમ મં ી ી
સરપંચ ી
ુ યિશ ક ી,
૨૩.

િચકાર

ા. શાળા

ુ ી તલાટી ી
મહેસલ

મુ. પો. િચકાર, જી. ડાંગ

તલાટી કમ મંતર્ી ી
સરપંચ ી
મુખ્યિશક્ષક ી, પર્ા. શાળા
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રાહત કામગીર માં વપરાતા ઉપલ ધ સાધનોઃ-


કર્મ

સાધન

સાધનોની સંખ્યા

કોના હવાલામાં છે .

૧.

હોડ (બીન યાં ીક)

4 નંગ 10 શીટર

મેનેજર ી, ગુજરાત પર્વાસન િનગમ િલ.,

1 નંગ 1પ શીટર

સાપુતારા
ફો.નં. ૦૨૬૩૧ Ð ૨૩૭૨૨૬, ૨૩૭૨૮૬

૨.

ડ પર

1 નંગ

કાયપ
ર્ ાલક ઇજનેર ી, માગર્ અને મકાન
િવભાગ રાજય

૩.

ુ ડોઝર
લ

૪.

.સી.બી. મશીન ( માટ

ઉપલબ્ધ નથી.
1 નંગ

ઉચક ફકવા માટ)
૫.

ડ વોટર ગ પ પ

કાયર્પાલક ઇજનેર ી, માગર્ અને મકાન
િવભાગ રાજય

5 નંગ

પાણી પુરવઠા ને ગ. ય.બોડર્, આહવા,
ફો.નં. ૨૨૦૩૯૧, ૨૨૦૩૧૩

૬.

મોટર બોટ યાં ીક

૭.

જનરટર સેટ

૮.

લાઇફ સેવ ગ

કટ

ઉપલબ્ધ નથી.
2 નંગ

કલેકટર કચેરી, ડાંગ

15 નંગ

મેનેજર ી, ગુજરાત પર્વાસન િનગમ િલ.,
સાપુતારા

૯.

લાઇફ ર ગ

15 નંગ

મેનેજર ી, ગુજરાત પર્વાસન િનગમ િલ.,
સાપુતારા

૧૦.

સાયકલોન વોન ગ સી ટમ

૧૧.

મોટ બસ

1 નંગ

જી લા પોલીસ અિધક્ષક ી,

મીનીબસ

1 નંગ

ડાંગ Ð આહવા.

ઓપન બસ

1 નંગ

પાણી ંુ ટકર

1 નંગ

Life Jecket

50 નંગ

૧૩

ઉપલબ્ધ નથી.

૫ Ð નોટીફાઇડ એરીયા, સાપુતારા

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૫ Ð વઘઇ તલાટી ચાવડી
૫ Ð બારખાં ા, ટી.સી.એમ.ની કચેરી
૧૫ Ð આહવા ગણેશ િવસ ન સિમિત
૧૪

૨૦ Ð કલેકટર કચેરી, આહવા

Life Buoya

50 નંગ

૫ Ð વઘઇ તલાટી ચાવડી
૫ Ð બારખા ા ટી.સી.એમ. કચેરી
૫ Ð નોટીફાઇડ એરીયા, સાપુતારા
૫ Ð આહવા ટી.સી.એમ. કચેરી
૩૦ Ð કલેકટર કચેરી, આહવા

૧૫

P.P. Ropes 26 m.m.
100 F.T.

5 નંગ

કલેકટર કચેરી, આહવા

૧૬

M.F.T. (મીની ફાયર ટ ડર)

2 નંગ

૧ Ð નોટીફાઇડ એરીયા, સાપુતારા

૧૭

Portable
Set

૧૮

ઈન્મારસેટ આઈસેટ ફોન ૨ ૧ નંગ

૧ Ð કલેકટર કચેરી, આહવા

Generator ર નંગ

કલેકટર કચેરી, આહવા
કલેકટર કચેરી, આહવા

સેટેલાઈટ ફોન
એસડ એમએ ારા ફાળવેલ વાહનો/સાધનો
લો ડાંગ
કચેર
મ

નામ

1

કલેકટર

.

કચેર ,
આહવા

ુ

એસડ એમએ

ચા ુ

જો હા તો

જો ના

ારા ફાળવેલ

હાલ

વષમાં

તો

વાહનોસાધનોના /

તમાં

કટલીવાર

કયા

નામ

છે ક

ઉપયોગ

કરણોસ

નહ

માં

ર બંધ

?

આવેલ

છે

ના/હા

છે

મીની ફાયર ટ કર

હા

જ રયાત

-

ુ બ
જ

1દોરડાં 100 ટ –

કબ દારની િવગતો
નામ

હો ો

મોનં.

ફોન નંબર

ી એસ .

મામલતદાર

9825

02631 -

8938

220346

.એલ

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

નાયક

ડઝા ટર
(ચા.ઇ)

56

નંગ 2
લાઈફ

કટ 20 –

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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નંગ
લાઈફ બોયા –

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

નંગ 60
પોટબલ જનરટર
સેટ 2 –
2

નોટ ફાઈડ

.

કચેર ,

મીની ફાયર ટ કર
1-

ુ ારા
સા ત

લાઈફ

ચીફ

ી

ઓ ફસર

બી .એમ.
કટ 05 –

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

(ચા.ઇ)

ભાભોર

9978

02631 -

4478

237258

07

નંગ
લાઈફ બોયા –
નંગ 05
3

મામલતદાર

દોરડાં 100 ટ –

.

કચેર ,

નંગ 2

વઘઈ

લાઈફ

ી ડ .ક .

મામલતદાર

વસાવા
કટ 05 –

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

હા

-----"-----

-

9427

02631 -

1560

246391

05

નંગ
લાઈફ બોયા –
નંગ 05
4

મામલતદાર

લાઈફ

.

કચેર ,

નંગ

ુ ીર
બ

કટ 05 –

મામલતદાર

ી બી .

9427

પટલ .એ

લાઈફ બોયા –

હા

-----"-----

-

1560
05

-

નંગ 05

 કાયપાલક

ઇજનેર ી,

ડાંગ

પંચાયત(માxમ)

િવભાગ,

આહવાના

હવાલેના

રાહત

કામગીર માં વપરાતા ઉપલ ધ સાધનો.
મ
1

તા કુ ા ંુ

થળ/જ યા ંુ

નામ

નામ

આહવા

નાંદનપેડા

સાધનોની િવગત

કોનાં

હ કત

છે ? સંપક નંબર / મો.નં.

મા લક / સં થા ંુ નામ
સીબી-1,

ુ ીટ ક
ન

કશન

9428379876

ક
2

સોનગઢ

સોનગઢ

સીબી-1,

સૈજ ઇ ા કચર

9879762112

ક
3

નવસાર

મરોલી

સીબી-1, ક

ી

. એમ. શાહ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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કડા સનેઃ 1991 થી 2016
વષ

ન ધાયેલ

વરસાદ

મી.મી.માં
સને

-

1993

3211

સને

-

1994

4613

સને

-

1995

1926

સને

-

1996

2877

સને

-

1997

2903

સને

-

1998

3770

સને

-

1999

3070

સને

-

2000

1431

સને

-

2001

2200

સને

-

2002

2438

સને

-

2003

2101

સને

-

2004

2642

સને

-

2005

3825

સને

-

2006

2634

સને

-

2007

1860

સને

-

2008

2611

સને

-

2009

1490

સને

-

2010

1819

સને

-

2011

1662

સને

-

2012

1636

સને

-

2013

2397

સને

-

2014

1764

સને

-

2015

1368

સને

-

2016

2201

સને

-

2017

1913

સને

-

2018

2244

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ વઠા હ તકના નાના ડમોઃ
ર

લા પંચાયત હ તકના નાના ડમો પાણી



કર્મ

ડેમનુ ં નામ

૧.

ુ ારા
સા ત

ુ ારા
સા ત

22.47 ક .ુ ફ ટ

૨.

ભી યા

ભી યા

38.17 ક .ુ ફ ટ

૩.

કોદમાળ

કોદમાળ

3.85 ક .ુ ફ ટ

૪.

મહારદર

મહારદર

૩.૦૯ કયુ.ફીટ

થળ

સંગર્હશિકત

ઓફીસર ઇનચા
ી

. ડી. ગામીત

કાયર્પાલક ઇજનેર ી,
જાહેર આરોગ્ય અને સુખાકારી િવભાગ ,
પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડર્,
આહવા ફો.નં.: (ઓ)

ુ ારા, ભી યા ડમને માટ ઉલેચી
મ નં. 1 થી ર સા ત

૨૨૦૩૧૩, ૨૨૦૩૯૪

(મો) ૯૯૭૮૪૦૬૬૬૯
ડા કરવાથી તેમજ દવાલને વ ુ

ચી

બનાવવાથી પાણી સં હશ કતમાં વધારો કર શકાય તેમ છે .

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 તરવૈયાઓની િવગત.
અ.નં.

સરનામુ ં

નામ

ટે લીફોન નંબર

૧.

ી અિનલભાઇ સી. ભગર

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૨.

ી

ુ ાબભાઇ પી. ગવળ
લ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૦૨૬૩૧ Ð

૩.

ી અશોકભાઇ ટ .

૪.

ી ચં ુ ભાઇ ડ . ભગર

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૫.

ુ ાઇ ક. ગાયકવાડ
ીમ ભ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૬.

ી રામચંદભાઇ એસ.

.ુ 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 .

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૯૦૪૪૯૯૨૪૯

૧૨.

ી એસ. ઝેડ. ગાવીત

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૬૧૬૪૫૬૧

૧૩.

ી શરદભાઇ એમ. પટલ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૬૧૬૪૫૭૦

૧૪.

ી

.ુ આહવા, પી.ડબ

ડુ . 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.

ી

૧૯.

ી રા શભાઇ એમ. પટલ

૨૦.

ી નરે શભાઇ ડી. ગવળી

ક રભાઇ

દવ

૯૦૯૯૩૫૨૫૫૫

ુ મ
ુ

દવ

. શેખ

ુ
ભાઇ
એન. પટલ

.ુ આહવા, દવલપાડા,
.ુ આહવા,

બાપાડા,

.ડાંગ
. ડાંગ

મુ. આહવા, આંબાપાડા, જી. ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

૨૨૦૧૫૩

૯૪૨૬૮૪૪૮૬૧
૮૪૬૯૩૦૯૩૧૫
૯૪૦૮૦૯૫૯૫૫
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ામ પંચાયતોનાં સરપંચ ીઓ તથા સંપક નંબરની િવગત


ુ ોઃ- આહવા
તા ક
અ.નં.

ગર્ામ પંચાયત

પુ ષ / પદાિધકારીનુ ં નામ

સંપકર્

મિહલા

સેલ / રહેઠાણ)

3

4

નંબર

૧

2

૧

આહવા

૨

ધવલીદોડ

મ હલા

ીમતી હષદાબેન રમેશભાઇ ચૌધર

૯૪૨૭૮૭૦૫૯૪

૩

ખાના

ુ ષ

ી સંજયભાઇ દવરામભાઇ વળવી

૯૯૦૪૭૪૫૪૬૮

ુ ષ

૫
ીમતી રખાબેન

તેશભાઇ પટલ

૯૯૧૩૧૯૯૦૯૪

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

ુ ાઇ બા લ
ુ
ીમતી મયનાબેન બ ભ

૭૩૫૯૫૮૦૨૩૪

૭

ગાઢવી

મ હલા

ીમતી કાંતાબેન ગોિવદભાઇ પવાર

૯૪૨૭૯૦૫૭૧૬

૮

ુ ા
વા ણ

ુ ષ

ી અિનલભાઇ ઝીમનભાઇ ગાિવત

૯૬૩૮૬૯૩૮૮૬

૯

હારપાડા

મ હલા

ીમતી મં ુ લાબેન

૯૪૨૯૫૩૧૨૨૫

૧૦

ચીકટ યા

ુ ષ

ુ ાઇ ભોયે
ી રા શભાઇ લાહ ભ

૧૧

પ પર

ુ ષ

ી હમંત ુ માર

૧૨

બાર પાડા

મ હલા

૧૩

લહાનચયા

ુ ષ

૧૪

મહાલપાડા

મ હલા

૧૫

ભવાનદગડ

ુ ષ

૧૬

મોરઝીરા

મ હલા

ીમતી સીતાબેન સંપતભાઇ વા ુ

૯૪૨૬૬૦૮૫૯૭

૧૭

ઘોઘલી

મ હલા

ીમતી મં ુ લાબેન અનદભાઇ ગાિવત

૯૪૨૮૧૬૧૨૩૮

૧૮

ડોન

૧૯

દવાનટ

૨૦

ુ ષ
ુ
ન

(

િવણભાઇ માહલા

૯૪૨૮૭૧૭૨૫૨

ુ
લશીરામભાઇ
ભોયે

૯૪૨૬૧૬૪૯૧૨

ીમતી કમળાબેન હરાભાઇ રાઉત

૯૭૧૪૫૭૫૫૯૧

ી રામસ ગભાઇ લ મણભાઇ પવાર

૯૬૨૫૧૫૭૧૧૦

ીમતી કલાબેન અશોરભાઇ ગાયકવાડ

૯૪૨૯૪૪૭૧૮૩

ુ ાઇ
ીમ ભ

૯૪૨૬૧૬૦૭૩૧

ી

રુ શભાઇ

વાભાઇ ભોયે

ુ
ળશીરામભાઇ
પવાર
ુ ાઇ ચૌધર
ભ

મ હલા

ીમતી ચં કલાબેન

ચ ચલી

મ હલા

ીમતી આકાબેન હષદભાઇ ભોયે

૨૧

ચૌકયા

મ હલા

ીમતી

૨૨

ચનખલ

ુ ષ

૨૩

બોરખલ

મ હલા

ુ બેન િવજયભાઇ

ી મોવજયાભાઇ

દવ

યાભાઇ વાઘમાર

ીમતી ની બેન દવરામભાઇ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

દવ

૯૪૨૬૩૨૧૫૮૪
૮૯૦૫૩૦૯૩૦૭
૯૪૨૮૭૧૪૭૨૩
૯૪૨૮૧૪૫૭૧૩
૯૪૨૯૨૭૬૮૫૦
૯૪૨૭૧૪૨૩૯૮
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લ ગા

૨૫

શામગહાન

મ હલા

ીમતી લલીતાબેન ટ ટશભાઇ ચાંદકર

૯૯૦૪૧૬૩૫૫૩

૨૬

માલેગાંવ

મ હલા

ીમતી તનમયબેન દવરામભાઇ ઠાકર

૯૯૦૪૦૬૭૪૯૬

૨૭

ટાંકલીપાડા

પુ ષ

ી ચમારભાઇ કા ભાઇ ભોયે

૯૪૦૮૩૮૩૦૪૪

 તા કુ ોઃઅ.નં.

ગર્ામ પંચાયત

ી સોમનભાઇ લસ ગભાઇ

ુ વંશી
ય

૨૪

૯૪૨૮૩૮૩૧૩૭

ુ ીર
બ
પુ ષ / પદાિધકારીનુ ં નામ

સંપકર્ નંબર ( સેલ

મિહલા

/ રહેઠાણ)

૧

2

3

4

૧

ચચિવહ ર

મ હલા

ીમતી

૨

દહર

મ હલા

ીમતી મીરાબેન કર મભાઇ ખાસીયા

૯૪૨૮૬૯૮૭૫૧

૩

ગારખડ

ુ ષ

ુ ાઇ રાજયાભાઇ વળવી
ી બા ભ

૯૪૨૬૬૪૮૦૨૭

૪

ગાંવદહાડ

ુ ષ

ુ ાઇ સો ભ
ુ ાઇ ગાિવત
ી યે ભ

૯૩૨૮૧૮૧૮૩૬

૫

હનવતપાડા

મ હલા

ુ
ીમતી મીનાબેન દનેશભાઇ દશ ખ

૯૪૨૬૦૬૯૫૩૩

૬

કડમાળ

મ હલા

ીમતી વિનતાબેન

૭

કાકશાળા

મ હલા

ુ ેન રમેશભાઇ હલીમ
ીમતી પાર બ

૮

કશબંધ

મ હલા

ીમતી

૯

કરલી

મ હલા

ીમતી સમ ુ ર બેન

૧૦

લવચાલી

૧૧

માળગા

૧૨

ુ ષ

૫
િુ નતાબેન યોગેશભાઇ પવાર

ુ ાબભાઇ ચૌધર
લ

ુ ોચનાબેન કશોરભાઇ માળવી
લ
ુ ાષભાઇ દવળે
બ

૯૪૨૭૮૬૭૦૦૬

૯૦૧૬૨૭૬૨૯૪
૯૩૨૭૯૩૯૦૭૩
૯૩૭૭૦૪૬૬૩૧
૯૪૦૯૨૮૫૭૨૦

ુ ાઇ રાઉત
ી રતીલાલભાઇ સો ભ

૯૪૨૯૭૮૦૨૭૪

ુ ેન દવરામભાઇ ગવળ
ીમતી યેમ બ

૯૪૨૬૮૪૮૩૪૧

નકટયાહનવંત મ હલા

ીમતી મીનાબેન

૯૪૨૭૬૬૧૨૪૭

૧૩

પીપલાઇદવી

મ હલા

ીમતી સિવતાબેન ધનેશભાઇ માળવીશ

૯૪૦૮૬૨૮૪૩૯

૧૪

પીપલદહાડ

ુ ષ

ુ ાઇ ચૌધર
ી રા લ
ુ ભાઇ સો ભ

૯૪૨૭૪૮૪૮૩૨

મ હલા

િવણભાઇ દસાઇ

૯૪૨૮૫૧૨૩૦૦
૧૫

શે ુ

બા

મ હલા

ુ ેન બા ભ
ુ ાઇ બા લ
ુ
ીમતી જય બ

૯૪૨૬૫૦૬૬૮૯
૯૪૦૯૧૮૬૬૮૯

૧૬

િશગાણા

ુ ષ

ુ ભાઇ ભી યાભાઇ ગામીત
ી િવ લ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

૮૬૯૦૬૭૯૧૫૧
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૯૪૨૮૧૧૧૦૫૧
ુ ીર
બ

૧૭

ુ ષ

કુ ારામભાઇ અના ુ ભાઇ પવાર

ી

૯૪૦૮૬૨૦૭૨૫
૮૦૦૦૨૩૬૧૮૫

૧૮

મહાલ

ુ ષ

ુ ાઇ ગિતયા
ી રમેશભાઇ મ ભ

૯૪૦૮૩૩૪૨૮૨

૧૯

ખાંભલા

ુ ષ

ી કાંિતલાલભાઇ કાશીરામભાઇ રાઉત

૯૪૦૮૩૩૪૪૮૨

૨૦

બરડીપાડા

મિહલા

ીમતી ચંિદર્કાબેન િગરીશભાઇ ગામીત

૯૪૦૯૨૭૧૩૮૬

ુ ોઃ- વઘઇ
 તા ક
અ.નં.

ગર્ામ પંચાયત

સંપક નંબર ( સેલ

પદાિધકારીનુ ં નામ

પુ ષ /

/ રહઠાણ)

મિહલા
ુ ષ

ુ ાઇ ભોયે
ી મોહનભાઇ સો ભ

૧

વઘઇ

૨

ભાલખેત

મ હલા

ીમિત

૩

ભસકાતર

મ હલા

ીમતી ક પનાબેન મહશભાઇ

૪

ગોદડ યા

ુ ષ

૫

કોશીમદા

મ હલા

૬

સરવર

૭

ખાતળ

૮

કાલીબેલ

મ હલા

૯

ુ ં ગરડા

ુ ષ

૧૦

ચકાર(ઝાવડા)

૧૧

ઝાવડા

ુ ષ

૧૨

રં ભાસ

૧૩

૯૪૨૬૮૯૪૪૧૮

ુ ાઇ ચૌધર
જનાબેન સ ભ
બ
ંુ ડા

૯૪૨૬૪૨૪૮૬૯
૯૪૨૬૧૧૮૮૧૦

ી અ ણભાઇ સયા ુ ભાઇ રાઠોડ

૯૪૨૬૧૩૨૫૮૩

ુ ાબેન રા શભાઇ ગામીત
ીમિત ર ક

૯૯૭૮૨૬૩૩૯૮

ુ ષ

ી જ નેશભાઇ ચંદરભાઇ પટલ

૯૪૨૮૦૬૪૬૩૬

ુ ષ

ુ ાઇ ગાઇન
ી િનિતનભાઇ દા ભ

૯૪૨૭૮૧૮૯૭૯

ુ ેન મહશભાઇ બા લ
ુ
ીમતી ર બ

૯૪૨૬૧૩૦૪૨૨

ી

૯૭૨૭૬૬૯૭૧૭

મ હલા

કાશભાઇ માંદાભાઇ ચૌધર

ીમતી સિવતાબેન અ તભાઇ પાલવે

૭૦૪૬૮૫૩૫૭૭

ી ગમનભાઇ છગનભાઇ થોરાત

૮૨૩૮૯૫૭૬૪૨

મ હલા

ીમતી

૮૨૩૮૯૧૮૩૩૮

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

મતાબેન

તે ભાઇ ચૌધર

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૧૭

ચીચ ડ

૧૮

દગડ

૧૯

ુ ષ
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ી વનરાજભાઇ મોતીરામભાઇ રાઉત

૯૭૨૩૬૯૩૮૮૧

મ હલા

ીમિત વિનતાબેન લ લતચં ભાઇ વાઘેરા

૯૪૦૯૬૩૧૪૧૬

ભડમાળ

મ હલા

ીમતી

ુ ીલાબેન દવરામભાઇ ગા ડ
ુ
શ

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

ી િદનેશભાઇ નાનાભાઇ ભોયે

૯૪૨૮૭૧૭૩૯૨

બા

પુ ષ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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0F\U lH<,FGF N.G.O. GL IFNL
VPG\P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

N.G.O. ;\:YFG]\ GFD
0F[PAFAF ;FC[A VF\A[0SZ D[DF[lZI, 8=:84VFCJF s VF\A[0SZ
CFp;f ;F[;FI8L
,F[S HFU'lT GF8I S,F D\0/40\]UZL Ol/I]\ VFCJFv0F\U
0F\U lJSF; 5lZQFN4 D]PVFCJFv DLXGSF[,F[GL
zL VFXF5]6" CG]DFG ;[JF 5|lTQ9FG4D]PD],RF[\0 TFPVFCJFv0F\U
0F[PVF\A[0SZ JGJF;L S<IF6 8=:8cc;[JFWFDcc ;G;[8 5F[.g8GL
;FD[4VFCJF
HLJG HIF[lT V[HI]S[XG R[ZL8[A,
8=:84HFDF,F45F[PS[XA\W4TFPVFCJFv0F\U
Z[FJFNFG 8=:8 N[J,5F0F4 D\lNZZF[04VFCJF
JG S<IF6 ;\:YF64 58[,5F0F VFCJFvGJF5}Z ZF[04VFCJF
zL WF\SAF ;[JF 8=:84 D]PDF[ZhLZF4 TFPVFCJF lHP0F\U
zL HI H,FZFD ;[JF 5|lTQ9FG 8=:84 D]PUF{IF"4 5F[PRLS8LIF4
TFPVFCJFv0F\U
lJ`JF; lJSF; R[ZL8[A, 8=:84 UF[5F,EF. ;LP58[,4 JSL,
SF[,F[GLsA; 0[5F[GL 5FK/fVFCJF
lNGA\W] R[ZL8[A, 8=:84 VFCJF lJHIEF.GF DSFGDF\
58[,5F0F4 S]JF 5F;[ VFCJFv0F\U
DF,5]Z TF,]SF ;Z:JlT ;[JF ;\W4VFCJF jq_ ;F[DGFYEF.
V[GP5JFZ GF DSFGDF\ 58[,5F0F4S]JF 5F;[4VFCJFv0F\U
JGJF;L U|FlD6 lJSF; D\0/4ALH]Z5F0F4
5F[PBF\E,F4TFPVFCJF4lHP0F\U
;\S<5 V[HI]S[XG V[g0 R[ZL8[A, 8=:84 D]PS0DF/4
5F[PRL\R,L4TFPVFCJF lHP0F\U
;\HLJGL U|FD lJSF; D\0/4 D]P8F\S,L5F0F4 5F[PAF[ZB,
TFPVFCJF4 lHP0F\U
HG ;[JF 8=:84 D]PNFANZsULZFf 5F[P0]\UZ0F
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

OF[GqDF[AF.,
G\AZ
9427871536

9427828609

9375586681
02631220653

9428019406

9426872825
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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VFlNJF;L DlC,F lJSF; D\0/4VFCJF D]P5F[PD[0LS,
SF[,F[GL4VFCJFv0F\U
;D56" JGJF;L lJSF; D\0/4l55,NCF0
D]P5F[Pl55,NCF04TFPVFCJF4lHP0F\U
VlB, U]HZFT 0F\U ;F\;S'lTS GF8IS,F D\0/4HFDGlJlCZ4
D]P5F[PD[l0S, SF[,F[GL4VFCJF lHP0F\U
VFI]QF OFpg0[XG4 A\WFZ5F0F lHP0F\UvVFCJF
zL GJlGDF"6 ;FJ"HlGS 8=:84D]P5F[PAFH4TFPVFCJF v0F\U
DF\ S'5F ;FJ"HlGS 8=:84J3.sRFZ Z:TFf TFPVFCJF lHP0F\U
HG;[JF R[ZL8[A, 8=:84EL:IF4 D]PEL:IF4 TFPVFCJF lHP0F\U
Nl1F6 U]HZFT H/:+FJ U|FD lJSF; D\0/4HFDF,F HSL,
SF[,F[GL V[;P8LP0[5F[GL 5FK/4VFCJF
,F[8; ~Z, 0[J,5D[g8 OFpg0[XG4 D]P5F[PGFGF5F0F TFPVFCJF
lHP0F\U
5|I[XF 5|lTQ9FG4VFCJF 0F\U
zL HI AHZ\U ;JF["NI I]JS D\0/4 NF[0L5F0F4 5F[PJ3.4
TFPVFCJFv 0F\U
0F\U l0:8LS8 ~Z, 0[J,5D[g8 OFpg0[XG4D]PB[ZLgN=F4
5F[P5L5,NCF04 TFPVFCJF lHP0F\U
H,WFZF 0[J,F[5D[g8 OFpg0[XG4 CG]DFG D\lNZ 5FK/ D[.G
GJF5]Z ZF[04 58[,5F0F4 VFCJFv0F\U
zL DCF,1DL ;FJ"HlGS 8=:8 UF[l8IFDF/4 TFPV FCJF lHP0F\U
Nl1F6 U]HZFT VFlNJF;L lJSF; D\0/4lH<,F ZDT UDT
VF[lO;GL AFH]DF4VFCJFv 0F\U
;FpY U]HZFT V[HI]S[XG 8=:8 lH<,F ZDT UDT VF[OL;GL
AFH]DF4VFCJFv0F\U
U]Z]S'5F ;[JFDI 8=:8 D]P5F[PJ3.s;F[CGl;C
HLPIFNJsAF5]flHPVFCJFv0F\U
VFlNHFlT HG S<IF6 D\0/4VFCJFv0F\Us58[,5F0FfVFCJF
V\lASF V[HI]S[XG V[g0 R[ZL8[A,4 D]PNF[0L5F0F4 TFPVFCJF
lHP0F\U
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

9624339469
9426881692
9426160667
9725035927
9687461785

9979465322
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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lXJS'5F ;[JF 8=:84VFCJFv 0F\U
zL GS8LIFCGJT lJEFU B[0}TF[GL DF[8F SNGL ;[JF ;CSFZL
D\0/L l,P D]P5F[PGS8LIFCJGT 4 TFPVFCJF lHP0F\U
HLJG ;FWGF lJSF; D\0/5 D]P5FP[P5F[,L; :8[XG ZF[04J3.
TFPVFCJF lHP0F\U
V[STF I]JS D\0/4J3. TFPVFCJFv0F\U
zL V\lASF AFPpP;PD\PHFD,F5F0F
zL HFD,F5F0F lJPlJP ;[JF ;PD\PHFD,F5F0F lHP0F\U
0F\U lHPJPJP VG[ ;FPlJP S[gN=4ALH]Z5F0F TFPVFCJFv0F\U
GJZ\U I]JS D\0/4CGJTRF[\04 TFPVFCJFv 0F\U
;Z:JTL V[HI]S[XG 8=:84 ZFDv;LTF lGJF;4 58[,5F0F4VFCJF
;FpY U]HZFT J[<AZ OFpg0[XG4RLR,L4
D]P5F[PRL\R,L4TFPVFCJFv0F\U
zL UFZB0L lJEFU DH]Z VG[ SFDNFZF[GL ;CSFZL
D\0/4D]P5F[PUFZB0L4 TFPVFCJF lHP0F\U
zL AFu,F6 5|lTQ8FG 8=:84VFCJFv0F\U
AFZBFwIF ;JF["NI I]JS D\0/4 D]P5F[PAFZBF\NIF4
TFPVFCJFv0F\U
cczDNL5cc J[lZI; SF[,F[GL 4;G;[8 5F[.g8 ZF[04VFCJFv0F\U
zL AHZ\U ;FJ"HlGS lJJW SFI"SFZL D\0/4 WJ,LNF[04
TFPVFCJFv0F\U
Nl1F6 U]HZFT VFlNJF;L lJSF; D\0/4 S[XA\W4TFPVFCJFv0F\U
l;wWL lJGFIS R[ZL8[A, 8=:84 S[XJ SF[d,[1F VFCJFv0F\U
zL UFI+L 5TF[JG 8=:84EZ0FvsZ[<JFfjq_
DLXGSF[,F[GL4VFCJFv0F\U
DF\ X%TX'UL 5F\0J U]OF
HG lJSF; 5ZLJFZ ;\W4 5LP0A<I] 0LP SF[,FGL4 ~D
G\P!!4VFCJFv0F\U

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

9426161379

9921999345
9427870595
02631290835
9638417570
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કર્મ
૧.

ધાિમક એન. .ઓ. અને અ ય વૈ છક સં થાઓઃ-

સં થાનુ ં નામ / સરનામુ ં
યોશા

૯૪૨૬૪૪૦૭૮૯
િત ઠાન માલેગાંવ,

ધી આગાખાન
સંચાલક

૩.

૮૨૩૮૦૬૦૧૧૨

ી નહ ુ

.ુ પો. આહવા,

ીમતી શેભાબેન,

ી રોવાદાન

૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૫૩
.ુ પો. આહવા, .ડાંગ

લોટસ ડવલપમે ટ

૦૨૬૩૧-૨૨૦૫૭૭
.ુ પો.આહવા,

આહવા,

૯૪૨૭૮૬૧૦૪૦

ટ,

૯૯૨૫૯૬૦૧૬૦
.ુ દવલપાડા,

.ડાંગ
૯૪૨૭૬૧૮૯૩૦

ુ માર સે ટર, ડાંગ

ી સં વની ચેર ટબલ
આહવા,

વરાજય આ મ,

.ુ પો.

. ડાંગ
ટ,

સંચાલક ી કમલેશભાઇ ડ . પાટ લ,
૮.

.ડાંગ

ુ માર મીના ીબેન
િપતા

૭.

૯૪૨૬૮૭૨૧૬૨

ુ ા ક , આહવા
વ

સંચાલક ી ક પેશભાઇ આહ ર,
૬.

.ડાંગ

ટ, આહવા

સંચાલક ી એસ. એસ. પોલ,
૫.

.ડાંગ(BAPS)

ટ

સંચાલક ી, સ
ુ ેનભાઇ ,
૪.

ટે લીફોન નંબર

ી પી. પી. વામી
મં ી ી,

૨.

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

૯૪૨૮૦૬૪૫૯૯
.ુ વક લ કોલોની, પો.

.ડાંગ

ી સાંઇલીલા ટર્ ટ, આંબાપાડા,આહવા

૯૪૨૬૪૩૦૬૩૪

જલારામ ગેરેજની સામે, આહવા,જી. ડાંગ
(તરવૈયાની ટીમ)

ી હીરામણભાઇ વાડુ., મુ.આહવા.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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" બે સ " (B.A.P.S.)
આ સં થાની
આ

ૃિ ઓ અને સંચાલન નીચે

લામાં નીચે જણાવેલ ગામે સં થા

સં થાના આહવા ખાતેના વડા
કર્મ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

ગામનુ ં નામ

માણે છે .
ૃિ

ારા સેવાક ય

ચલાવવામાં આવે છે . હાલના

ી પી. પી. વામીના વડપણ હઠળઃ
પર્વ ૃિ નો પર્કાર ટુંકમાં

તેમાં

ડાયરે કટ

ઇન્ડાયરે કટ કેટલા લોકો
/ લાભ લે છે ?
૧

માલેગાંવ

આ ગામે રસીડ યલ

ુ લ સં થા

ારા ચાલે છે અને વૈ. કાયકરો

ારા

ચલાવવામાં આવે છે .
૨

આહવા

િૃ ત

લોક

/

િવ ાથીર્ઓ

લાભ

લેતા છે .

અ ભયાન

(િવ ાન)

સં થાના 4 કો-ઓડ નેટરો ારા લોકોને
ધ

૪૦૦ થી પ૦૦ બાળકો

કૃલના બાળકો તથા
અન્ય લોકો

ધામાં િવ ાસ ન રાખવો તેમજ

િશ ણ,

વા થય

અ ય

બાબતે

ૃિત.
૩

ગારખડી

આ ગામે સં થાના કાયર્કરો

ારા

બધા Ð ૧૮ ગામોનાં

પર્ાથમીક આરોગ્ય કેન્દર્ો આવેલા છે .

અંદા

તેના

લાભ લેતા છે .

હે થ

વકર્રોની

સાથે

રહી

૧૫૦૦૦ લોકો

આજુબાજુનાં ૧૮ ગામોમાં આરોગ્ય ને
લગત સેવાકીય પર્વ ૃિ

ચલાવવામાં

આવેલ શાળાના બાળકોની.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

તલાટ , સકલ ઇ પેકટર, સકલ ઓફ સરની િવગતઃ-

આહવા સકલઃી સંજયભાઇ, ના.મામ.

સકલ ઓફ સર, આહવા
અ.નં.
1

ફાળવેલ મહેસ ૂલી સેજો
ગ ડલિવ હર,

નામ
ી કજલબેન

રુ શભાઇ પટલ

(મો) 9429242014
મોનંબર.
8469966047

ધવલીદોડ
2

ુ ા
બોરખલ, વા ણ

ી

3

મોરઝીરા, ડોન

ી આનંદભાઇ હર ભાઇ ગોટ

4

ગાઢવી, મહાલપાડા

ી િશ પાબેન નટવરિસહ ઝાલા

5

ટાંકલીપાડા, ચચલી

ી જયંિતલાલ દયારામભાઇ રાજગોર

9429022426

ી ફમીદા મહમદ સ
ુ ેન ખોર યા

9924816704,

શ ુ માર

રામભાઇ માથોળ યા

9662001718
8866338682
9099390464

,હારપાડા
6

પ પર

9408305686
ી મ રુ ભો ભાઇ બામરોટ યા

9635644075

ા

ી દના ી પરબતભાઇ કાછે લા

7359604882

ુ , ચનખલ
ન

ી ર ધીબેન નરશ ુ માર ઠાકર

9638625770

માલેગામ

ુ ભાઇ પટલ
ી હરન ુ માર હસ ખ

9586301608

12

ચીકટ યા

ી વસંતબેન મન ભાઇ ડાભી

9426279615

13

ગોટ યામાળ

ી હષાબેન ઓધડભાઇ ચૌહાણ

9408007640

14

ભવાનદગડ

ી

7434027534

15

આહવા

ુ ભાઇ આર ચભાડ યા
ી િવ લ

7

ગલ ંુ ડ, લગા

8

લહાનચયા,ચો

9

દવાનટ

10

ં બેન રાજસીભાઇ પરમાર

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

9824111208
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યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

વઘઇ સકલઃસકલ ઓફ સર, વઘઇ

ી ડ. ક. વસાવા , ના.મામ. (મો) 9662775678

અ .નં. ફાળવેલ મહેસ ૂલી સેજો
1

ુ ં ગરડા, ચીકાર

2

નામ

મોનંબર.

સોનલબેન એમ વાઘેલા .

9099648567

ઝાવડા, ભસકાતર

વૈશાલીબહન ડ મકવાણા .

7069485161

3

ભાલખેત, ગોદડ યા

સંજયભાઇ એલ દસાઇ .

9662616251

4

સરવર, ખાતળ

ુ ાઇ બી હરન .
િવ ભ

6067770033

5

દગડ

આ િૃ ત બી પંડયા .

9978347883

6

સાકરપાતળ

7

માનમોડ , નડગચ ડ

8

ચીચીનાગાંવઠા

9

બારખાં યા,

બા, ભડમાળ

જ ાબેન વી પટલ .
ૃ વીરાજ ક મસાણી .
પારસ
ડોકપાતળ,

ઝાલા .

ચીચ ડ, ધવલ એમ અકબર .

9427143311
9510173313
9919183470
9925431641

રં ભાસ
દ િુ નયા, નાનાપાડા

10

ગૌતમ ક

ા પિત .

9429428076

ુ ીર સકલઃબ
સકલ ઓફ સર,

ુ ીર
બ

ી હરામણભાઇ આર. ગવળ , ના.મામ. (મો) 9409528755

અ .નં. ફાળવેલ મહેસ ૂલી સેજો

નામ

મોનંબર.

1

ખાંભલા, િપપલદહાડ

શૈલેષભાઇ ક ભોયે .

2

શે ુ

શૈલેષભાઇ કભોયે .

3

િશગાણા, ગાંવદહાડ

મ રુ ુ માર એમ જોષી .

4

કશબંધ, કાકશાળા

આિશષ વી ડાંગર

5

કડમાળ, દહર

ચં દપિસહ એન ગો હલ .

9924853737

6

મહાલ, બરડ પાડા

ુ
િવ લ

9898122122

7

પીપલાઇદવી, કરલી

રિવરાજિસહ આર પરમાર .

8

ગારખડ

દનેશ આર

9

લવચાલી, હનવપાડા

રિવરાજિસહ આર પરમાર .

10

નકટયાહનવંત, માળગા

િમનેશ

બા, ચ ચિવ હર

કયાડા .
ુ ા
વ

ગાયકવાડ

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

9624474796
9624474796
9610636507
9601150885

9408529885
9712214594
9408529885
9924284833
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 તલાટ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

કમ મં ી ંુ નામ હઠકવાટર સે

ંુ નામ તથા સે માં સમાિવ ટ

ામ

પંચાયતોઃઅ. તલાટી કમ મંતર્ીનુ ં નામ

ગર્ામ પંચાયતનુ ં નામ

તલાટી કમ મંતર્ી ીઓના

નં.

ફો./મો. નં.

તાલુકોઃ- આહવા
૧

ી મિનષભાઇ પી. માહલે

લવર ઝવ આહવા તા કુ ા પંચાયત ૯૪૨૬૯૯૩૩૬૫/
૯૭૨૬૩૮૭૪૭૭

૨

ીમતી

૩

. એસ. ગાઇન

ભવાનદગડ/ઘોઘલી

૯૪૨૭૧૮૬૮૩૩

ી 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

૬

ીમતી નેહાબેન

૭

ી

.ભ

રુ શભાઇ એન. સોલંક

ુ /ચનખલ
ન

૯૪૨૭૪૬૯૪૯૨

ગ ડલિવહ ર/ધવલીદોડ/ચૌકયા

૯૪૨૮૩૭૯૦૭૫

બાર પાડા/શામગહાન/માલેગાંવ/

૭૮૭૮૨૧૬૦૩૯

ગોટ યામાળ
૮

ીમતી

એન.

આઇ. મહાલપાડા

૮૧૪૦૧૫૬૫૦૭

ઢોડ યા
૯

ી વી. વી. વળાંર

૧૦

ી

૧૧

ીમતી ડી. ડી. પટે લ

કુ શ એમ. પવાર

આહવા/ડોન/ચ ચલી

૮૯૮૦૦૯૬૧૧૨

ટાંકલીપાડા/હારપાડા

૯૪૨૯૯૪૧૩૬

બોરખલ/મોરઝીરા/વાસુણાર્

૯૪૦૮૨૮૮૩૪૪

તા કુ ોઃ૧૨

ી આર. ડ .

૧૩

ી

૧૪

ી બી.

ુ યા
ર

ુ ીર
બ

બરડ પાડા/હનવંતપાડા/કડમાળ

૯૪૨૬૬૬૪૮૩૫

દહર / મહાલ

૯૩૭૫૯૫૦૫૯૮

. વળવી

શ ગાણા/કાકશાળા/ગાંવદહાડ

૯૪૨૬૬૨૭૬૯૯

૧૫

ી ક. એસ. પવાર

ગારખડ /ખાંભલા/ ચચિવહ ર

૯૪૦૯૬૮૯૮૫૪

૧૬

ી એ. એસ. ભોયે

કરલી/િપપલાઇદવી/શે ુ

૯૪૨૮૨૬૧૫૩૬

૧૭

ી ડ . એમ. ંુ કણા

૧૮

. એ. ગાંગોડા

ીમિત એન.

. ભોયે

બા

નકટયાહનવંત/માળગા

૮૬૯૦૫૬૮૨૭૩

લવચાલી/િપપલદહાડ

૯૪૨૬૬૭૪૭૬૬૩

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ી એ. વી. ગાિવત

૧૯

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

સુબીર/કેશબંધ

૭૯૮૪૬૨૨૫૩૬

તા કુ ોઃ- 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/રં ભાસ

૯૪૨૭૯૪૧૮૩૨૬

૨૪

ુ ડ . ુ લકણ
ી િવ લ

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

કુ.

. એમ. ટંડેલ

ભેંડમાળ/દગડીઆંબા

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

૯૪૨૭૧૭૭૭૯૮
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ડાંગ
Sr.
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લાના આપદા િમ

Name of Volunteer

વયં સેવકોની યાદ
Sex

No

Knowledge

Concerned

of

Taluka/

Swimming

District

Phone Number

1

Di pak Raj ubhai Mahaj an

Mal e

Yes

Ahwa

9106697093

2

Ravi ndar a Mahendar a Bor se

Mal e

Yes

Ahwa

9712666678

3

Sagar Ar unbhai Mandve

Mal e

Yes

Ahwa

9723864076

4

Bhoye Ar j unbhai Ji val bhai

Mal e

Yes

Waghai

8155938016

5

Bagul Chi manbhai Dhar ambhai

Mal e

Yes

Waghai

9427313835

6

Manbhav Ar vi ndbhai Manshbhai

Mal e

Yes

Waghai

7359994244

7

Aj aybhai Sur eshbhai Gond

Mal e

Yes

Ahwa

9428161640

8

Chaudhar i Sanj aybhai Vi nubhai

Mal e

Yes

Ahwa

9428229947

9

Deshmukh Vi pul bhai Sur eshbhai

Mal e

Yes

Ahwa

9624957291

10

Chaudhar i Jayesh Yaswant bhai

Mal e

Yes

Ahwa

9428161640

11

Chur ya Sachi nbhai Di l i pbhai

Mal e

Yes

Ahwa

9265875913

12

Chaudhar i Ni r aJbhai Yaswant bhai

Mal e

Yes

Ahwa

9924637617

13

Pawar Shi l aben Si t ar ambhai

Femal e

Yes

Subi r

9408516594

14

Bhoye Daxaben chet anbhai

Femal e

Yes

Subi r

9624165680

15

Zambr e Vi j yaben Pr avi nbhai

Femal e

Yes

Subi r

9624165680

16

Gayakwad Aj aybhai bhavanbhai

Mal e

Yes

Subi r

9484557211

17

Pawar Suni l bhai Raj eshbhai

Mal e

Yes

Subi r

18

Mal vi Raj ubhai V

Mal e

Yes

Subi r

9499590221

19

Thakar e Kaml esh Shai l eshbhai

Mal e

Yes

Waghai

9537032241

20

Goval i Ramdas Bhi l ubhai

Mal e

Yes

Waghai

7621018295

21

Thakar e Sayl eshbhai Janubhai

Mal e

Yes

Waghai

9537496960

22

Tumbda Manubhai Sonubhai

Mal e

Yes

Waghai

9687356686

23

Bar i ya Sur eshbhai Banasyabhai

Mal e

Yes

Waghai

9714911668

24

Bhoye Gaj endar abhai Raj ul bhai

Mal e

Yes

Waghai

8980888336

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Ò<,FGF VUtIGF OF[G G\AZF[PP
0F\U lH<,FGF prR VlWSFZLzL TYF JU"v! GF VlWSFZLzLGL lJUT
VPG\
P

VlWSFZLG]\ GFD

1

2
zL V[GPS[P0FDMZ4

2

zL V[RPS[PJ-JFl6IF4VF.PV[PV[;P

3

zLDlT ેTFPzLDF/L4 VF.P5LPV[;

4

zL 8LPS[P0FDMZ4 HLPV[PV[;P

5

zL A\WG GFUL4

6

zL VlDTS]DFZ SFGF6L4

7

zL 8LPS[P0FDMZ4 HLPV[PV[;P

8

zL H[P0LP58[,4 HLPV[PV[;P

9

zL V[;PALPRF{WZL4 HLPV[PV[;P

10

zLDlT S[PJLPUFDLT4

11

zL S[P5LPUFDLT4

12
13

VF.PV[PV[;P

zL V[;P0LPTlAIFZ4

14

zL N[J]gN|S]DFZ l+J[NL4VF.PV[OPV[O
zL VuGLzJZ jIF;4 VF.PV[OPV[O

15

zL V[PALPC/5lT 4

16

zL S[PV[GP58[,4

CMN'M
3
S,[S8Z VG[ lH<,F D[HL:8=[8zL4 0F\U
v VFCJF
lH<,F lJSF; VlWSFZLzL4 0F\U v
VFCJF
5M,L; VlW1FSzL4 0F\U v VFCJF
lGJF;L VlWS S,[S8ZzL4 0F\U v
VFCJF
l5|g;L5, HH VG[
H[PV[DPV[OP;LP!4 VFCJFv0F\U
V[0LXG, l0:8=LS8 VG[ ;[XG HHzL4
VFCJFv0F\U
.qRF lH<,F VFIMHG VlWSFZLzL4
VFCJFv 0F\U
lGIFDSzL4 lH<,F U|FD lJSF;
V[Hg;L VFCJF
5|FIMHGF JCLJ8NFZzL4
8LPV[PV[;P5LP VFCJF v0F\U
5|F\T VlWSFZLzL4 0F\Uv VFCJF
.qRF RLO VMOL;ZzL 4GM8LOF.0
V[ZLIF ;F5]TFZF v 0F\U
GFIA lH<,F R}\86L VlWSFZL4
VFCJFv0F\U
GFIA JG ;\Z1FSzL4 Nl1F6 JG
lJEFU4 VFCJFv0F\U
GFIA JG ;\Z1FSzL ptTZ lJEFU4
VFCJFv0F\U
GFIA lH<,F lJSF; VlWSFZLzL4
0F\U slJSF;f
5|MH[S8 D[G[HZzL4 JM8Z X[0 5|MH[S84
0F\U
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

Telephoe
Number
Office

Mobile

220201
220294 Fax
220242 (P)
220254
220444 Fax

9978406208

220248
220226 Fax
220221

9978405021

9978406233

9978447801
9099111333

220286
220091

9427121065
9101650244

220310

9978447801

220217221322 (D)
220214 -FAX
220268

7567034465

221303

9978447807
9879364911
9909610495

237258

9428884287
7069255086

220071

9727093100
9726692192

220246-221258
220307 FAX

7574950108

220203
220917FAX

9409591779
7574950062

220317

9726295062

220061
220062
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17
18
19
20

zL H[PVF.PJ;FJF4VF.P5LPV[;P
zL H[PS[P58[,4
zL JLP0LP58[, 4

21

zL ALPALP58[,4
zL ;LPV[GP58[,4

22

zL V[;P5LP-LdDZ4

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

zL HLPV[P58[,4
zLDlT EFG]A[G ;LP jIF; 4
zL V[PALPC/5TL4
zLDlT C[T, ZFpT4

zL V[GPV[DP8\0[,4
zL JLPV[P58[,4

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

DNNGLX 5M,L; VlW1FSzL4
VFCJF4 0F\U
SFI"5F,S .HG[ZzL4 DFU" VG[ DSFG
lJEFU :8[84 VFCJF
GFIA SFI"5F,S >HG[ZzL4 H[8SM s
N U] lJ S\P f VFCJF
GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL4 5\RFIT
l;\RF. VFCJF
SFI"5F,S .HG[ZzL4 U]P 5FP5]P UP
jIP AM0"4 VFCJF
SFI"5F,S .HG[ZzL4 JF:DM4
VFCJF
SFI"5F,S .HG[ZzL4 0F\U DFP2 DP
5\RFIT lJEFU4 VFCJF
ICDS v 5|MU|FD VMlO;ZzL4
lC;FAL VlWSFZLzL4 0F\U Ò<,F
5\RFIT4 VFCJF
VFRFI"zL4 ;ZSFZL lJGIG VG[
JFl6HI SM,[H4 VFCJF
;FIg; SM,[H VFRFI" VFCJF4 s
ALPV[;P;LPf
lH<,F lTHMZL VlWSFZLzL4 VFCJF
0F\U
lH<,F lX1F6FlWSFZLzL4 0F\U

zL V[DP;LPE];FZF4
zL V[;PV[,P5JFZ4
0MPALPV[DPZFpT4
zL V[PALPC/5lT4

zL WD["XEF. V[DP UFlJT4
0MP D[3F DC[TF4
0MP VFZPS[PSMS\6L4
0MP ;]Z[X 5JFZ4

lH<,F 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLzL
0F\U
5|FRFI" lHP lXP VG[ TF,LD EJG
JW. 0FI8
.qRF v VFIMHG ;C TF,]SF lJSF;
VlWSFZLzL4 VFCJF - 0F\U
GFIA lH<,F 5|FPlX1F6FlWSFZLzL 4s
lGPlXP f VFCJF -0F\U
VlWS lH<,F VFZMuI VlWSFZLzL4
0F\U Ò<,F 5\RFIT4 VFCJF
.qRFvl;lJ, ;H"GzL4 ;LJL,
CMl:58,4 VFCJF
VFZPV[DPVMP ;LJL, CM:5L8, 4
VFCJF
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

220904

9978408275

220228
220476 fax

9426439165

220079

8238048756
9879201051

220368

9427050879

220394
220313-FAX

9978406665

221144

9978406666

220309

9825364288

220318
220302

9726295062
9426695062

220265

9428064573

220265

9427189462

220245

9825533509

220208
220408-fax

9909970208
9016042083

220337

9427989573
9909971663

246214

9099081163
9428153725

220523

9626295062

220215

9426831048

220344

9427119204

220205- 221408

7435951301
9879036627

220240

9574992020
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37
38
39
40

0MP5M, J;FJF4
zL H[PV[OP5ZDFZ4
0MP D[3F DC[TF
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lH<,F 1FI VlWSFZLzL4 0F\U v
VFCJF
GUZ lGIMHS VlWSFZLzL4
VFCJFv0F\U
VFZP ;LP V[RP VMOL;ZzL4 VFCJF
v 0F\U
;H"GzL l;JL, CMl:58,4 VFCJF

221295

9409599361

220282
220285

9825572508

220344
220345

9427119204

220205

7435951301
9879036627

0LPVF.PVMP V[GPVF.P;LP4 VFCJF

220327

9409118035

220904

41

0MP VFZPS[PSMS\6L
zL ;\lN5 WJ,

42

zL H[PVF.PJ;FJF4VF.P5LPV[;P

43

zL DGMH B{UFZ

GFIA 5F[,L; VlW1FSzL4VFCJF
v0F\U
DNNGLX DFlCTL lGIFDSzL4 0F\U

44

zL S[P5LPUFDLT

V[;PV[,PVFZP 0F\U v J,;F0

45

zL VFZPHFNJ

0L P VF.P V[, PVFZP 0F\U

46

zL V[;PALPRF{WZL

47

zL S[P;LPS]GAL

48

zL JLPV[RPXDF"

49

zL ;LPVFZP58[,

50

zL V[,PHLPUMlC,

51

zL HLP;LP58[,

52

zL BMBZ

53

zLDlT WDF"A[G ;LPEÎ

54

zL ;LPVFZP58[,

. q RF HDLG lJSF; lGUD
VlWSFZLzL4VFCJFv0F\U
O|]0 V[g0 0|u;
VlWSFZLzL4J,;F0v0F\U
l0lJhG, S\8=M,
VlWSFZLzL4J,;F0v0F\U
GFIA B[TL lGIFDSzL slJ:TZ6f4
GJ;FZLv0F\U
H]Hv5[8F lJEFU s :8[8 f
SFI"Pl;\RF.
ND6U\UFv5[8F lJEFU s :8[8 f
SFI"Pl;\RF.
E]:TZ XF:+L VlWSFZLzL4
J,;F0v0F\U
GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL4G[XG,
CF.J[ VMYMZL8L GJ;FZL4
.qRF GFIA B[TL lGIFDS slJ:TZ6
fVlWSFZLzL4 GJ;FZLv0F\U4

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

9978408275

220326
220581-FAX

8141778910
8200151576

02632-249371

9909610495

220237

9428720703
8200225414
9726767660

02632-249788

9427140795

02632-227934

9998953091

02637-258851

7567430290

220079

7567898659

220076

9428443310

02632-

9909610495

02637-254422

9979885548

02637-258851

7567430290
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0F\U lH<,FGF JU"vZ GF VlWSFZLzLGL lJUT
VP
G\P

VlWSFZLG]\ GFD

CMN'M

1
1

2
zL 5LPALPUJ/L4

2

zL ;LPV[PJ;FJF4

3
DFD,TNFZ vSDv RL8GLX 8}
S,[S8ZzL4 0F\U vVFCJF
DFD,TNFZzL4 JW. v0F\U

3

zL V[DP;LPDFC,F4

DFD,TNFZzL4 ;]ALZ v0F\U

4

zL ALP5LP;S;[GF4

DFD,TNFZzL4 R}\86L 4 VFCJFv0F\U

5
6

zL JLPV[DPRF{WZL4
zL WJ, ;\UF0F4

7

zL 5|lTS 58[,4

8

zL lR\TG 58[,4

9

zL 5LPALPUJ/L4

10

zL BZF0L4

11

zL ;]lG,EF> 58[,4

12

zL T]QFFZ UFDLT4

13
14

zLDlT EFG]A[G ;LP jIF;
4
zL 0LPVFZPV\;FZL4

15

zL ;\lN5 UFISJF04

16

zL ;LP0LPJ[JCFZ[4

8[,LOMG G\AZ v _Z&#!
SR[ZL
DMAF.,
220272

9925565034

246391

9978447814
9925109347
9409908911
9879320390
8849189980

DFD,TNFZzL4DwIFG EMHG IMHGF
VFCJF v0F\U

220409

9879581033

DFD,TNFZ 0LhF:8Z4 VFCJFv0F\U

220346

HG ;\5"S VlWSFZLzL4 0F\U v
VFCJF
5|MH[S8 VMOL;Z 0LhF:8Z4 0F\U v
VFCJF
.qRF lH<,F 5]ZJ9F DFD,TNFZzL 4
U]PZFP5]PlGP,LPVFCJF v0F\U
lH<,F 5]ZJ9F D[G[HZzL 4
U]PZFP5]PlGP,LPVFCJF v0F\U
lH<,F B[TLJF0L VlWSFZLzL 4VFCJF
v0F\U
AFUFIT VlWSFZLzL4 VFCJF v 0F\U

220347

8758480008
8160661958
9712624231

lH<,F 5|F[U|FD VMlO;Z4 VFCJF
v0F\U
. q RF TF,]SF VFIMHG ;C lJSF;
VlWSFZL4 VFCJFv0F\U
TF,]SF lJSF; VlWSFZLzL4 ;]ALZ
v0F\U
TF,]SF lJSF; VlWSFZLzL4 JW.
v0F\U

220318

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

220347
220482

8866641248
8780617959
9925565034

220229
220384
220320

6354019167

221273

9925144579

9898696851

220317

9427054503
9408685331
9427802150

246313

9426836327
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220393

9428110207

220629

8866347271

220106

9428962240

220629

9426223882

220249

8866347271

221375

9898279449

221375

9099132265

220265

9428064573

220314

9974704688

17

zL lJGMNEF> EMI[4

18

zL HLuG[X RF{WZL4

19

zL RLZFU HF[QFL4

20

zLPV[;P0LP;MZ9LIF4

21

zL HLuG[X RF{WZL4

22

zL lJZ, 58[,4

23

zL ZFC], T0JL4

24

zLDlT C[T, ZFpT4

25

zL H[PV[,P58[,4

26

zL 5ZLD, VFZP58[,4

lH<,F ZMHUFZ VlWSFZLzL 4
VFCJF v0F\U
lH<,F ;DFH ;]Z1FF VlWSFZLzL 4
VFCJF v0F\U
lH<,F AF/ ;]Z1FF V[SD
VlWSFZLzL4 VFCJF v0F\U
lH<,F NC[H 5|lTA\WS VlWSFZLzL4
VFCJF v0F\U
ZLDFg0 CMD VlW1FSzL4
VFCJFv0F\U
.qRF lH<,F ZDTvUDT
VlWSFZLzL 4 VFCJF v0F\U
5|F\T I]JF lJSF; ZDTvUDT
VlWSFZLzL 4 VFCJF v0F\U
VFRFI"zL ;ZSFZL lJGIG VG [
JFl6HI SM,[H4 VFCJFv0F\U
VFRFI"zL VF. P8L PVF.P VFCJF
v0F\U
VFRFI"zL VF. P8L PVF.P JW.

27

zL 5ZLD, VFZP58[,4

VFRFI"zL VF. P8L PVF.P ;]ALZ

9427155415

28

zL VXMSEF.4

9979256867

29

zL XF\lT,F,EF.4

30

zL EU]EF.4

31

zL UFlDT4

VFRFI"zL G;L"\U q D[l0S, SM,[H4
VFCJFv0F\U
VFRFI"zL4 ;ZSFZL DFwIlDS XF/F
VFCJFv0F\U
lH<,F lX1F6 VG[ TF,LD EJG
JW.v0F\U
.qRF HGZ, D[G[HZzL lH<,F
pnMU S[gN|4 VFCJF v 0F\U

zL N[JLNF;EF. UFlDT4
32

zL V[DPV[DP58[,4

33

zL GZ[X 58[,4

34

zL JLPV[RPXDF"4

35

zL V[;PALPJ/JL4

36

zL JFIPVFZP58[,4

VFtDF 5|MH[S8 0FIZ[S8Z4
VFCJFv0F\U
0[5M D[G[HZzL4 VFCJFv0F\U
sV[;P8LP ;JL";f
J,;F0 V[;P8LP l0lJhG, S\8=M,
VMlO;ZzL4VFCJF v0F\U
.qRF ;DFH S<IF6 VlWSFZLzL4
VFCJFv0F\U sVFlNHFlT f
VF\S0F VlWSFZLzL lH<,F 5\RFIT
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

9427155415

220260

9729784967

246214

9099081163
9428153725
9979117143

220101

9737290469
220355
220308
220030
02632227934
221019
220268
220351

9427868146
7043990779
9998953115
9998953091
9429118371
9428022335
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VFCJFv0F\U
37

zL ZF6FEF. 5ZDFZ4

38

zL ;]Z[gN| EF. 0LPEMI[4

39

zL lN,L5EF. AFZLIF4

.qRF v ;DFH S<IF6 VlWSFZLzL
220349
lHP5P VFCJF v0F\U
.qRF lH<,F ZÒ:8=FZ ;CSFZL D\0/L4 220223
VFCJFv0F\U
GSWAN 4 VFCJF v 0F\U

9408559507
9426858883
9909909514
9909903513

zL ;lRGEF.4
40

zL VlDXEF. 58[,4

GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL s DF2D
:8[8 f4 VFCJFv0F\U

220228
220353

9879218123

41

zL ZFH H[9JF4

DNNGLX DFlCTL lGIFDSzL4 0F\U

220326
220581-

9824532939

FAX

9427478981

GUZ lGIMHS VlWSFZLzL4
VFCJFv0F\U

220282
220285

9825572508

DNNP5X]5F,G lGIFDSzL4
5\RFIT4VFCJFv0F\U
U|FD 5\RFIT SR[ZL4 VFCJFv0F\U

220375

43
44

zL ALPV[;PRF{WZL4
0M"P5\l0T4
zLDlT Z[BFA[G4

9408607429
9824359902
9913199094

45

zL ;ZMH S]DFZ4

9426373736

46

zL JFIPX[B4

48

zL X{,[X 5\0IF4

50

zL ZFH[gN= 58[,4

H]GLIZ .HG[ZzL4 8[,LOMG s BSNL 221060
f4 VFCJFv0F\U
5F[Q8 VMlO;4 VFCJFv0F\U
220311
VFSFXJF/L :8[XG 0FIZ[S8Z4
220356
VFCJFv0F\U
,L0 A[\S D[G[HZzL4 VFCJFv0F\U

51

zL DFGl;\U RF{WZL4

A[S VMO AZM0F4 VFCJFv0F\U

220070

52

zL HIJ\TZFJ UFlDT4

220250

56

zL VFZP0LPSJF4

:8[8 A[\S VMO .lg0IF4
VFCJFv0F\U
C[0 SJF"8Z VMlO;ZzL4 VFCJFv0F\U

9687680703
7874311120
7600039277

220200

9925826158

57

zL GIGF V[;PJ;FJF4

5M,L; :8[XG4 VFCJFv0F\U

220333

9727892394

59

zL HLPH[P;M,\SL4

VFZP8LPVMP4 VMlO;ZzL4 JW>
v0F\U

246201

9825617120

zL V<5[X RF{WZL4
42

zL H[PV[OP5ZDFZ4
zL VFlXQF UFDLT4 VF;L:8g8

9099337059

DTP

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

221325

7600130750
9898529643
9727782409
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60

zL DSJF6F

61
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zL lN,L5EF. SFG0[4

VFZP8LPVMP4 VMlO;ZzL4 VFCJF
v0F\U
;ZSL8 CFp;4 VFCJFv0F\U

220378

9426164921

62

zL ZFS[X 5F8L,4

;ZSL8 CFp;4 ;F5]TFZF v0F\U

237244

9712975174

64

zL 8[,Z4

;]ZT ;ZSL8 CFp;4 ;]ZT

68

zL h[0P5LP58[,4

69

0MP lSZ6 RF{WZL4

70

zL 0LP;LPUFDLT4

71

zL N[JzL ALP 5\0IF4

72

zL lJHIEF. RF{WZL4
zL D[C],EF> ELJ;[G4

02619726767660
2464163
FAX2472793
VFRFI" S'lQF I]lGJ"l;8L
246239 9624363999
JW>q;\XMWGq5M,L8[SGLS4
246243
;ZSFZL VFI]J"[NLS OFD";L NJFBFG]\4 220256 9909434397
VFCJFv0F\U
220256FAX
.qRFPD,[ZLIF VlWSFZLzL 4 VFCJF 220344
v 0F\U
DFGN D[G[HZzL 4 OFD";L4 VFCJF 220256 9408851476
v0F\U
GFP SFP .P zL ÒP.PALP4 VFCJF
220354 9879201051
v0F\U
220079 9879201053

73

zL

74

zL JLP0LP58[,4

75
80

zL T]QFFZ ;]/[4
zL JFIPVFZP58[,4

81

zL ;\lN5EF. DFC,F4

84

zL V[;PV[DPAFZM84

85

zL DC[X 58[,4

GFPSFP .P Nl1F6 U]HZFT lJH S\P
JW. v0F\U
HI]GLIZ .HG[ZzL4 Ò.AL4
;F5]TFZF v0F\U
DNNP ;ZSFZL JSL,zL 4VFCJF SM8"
lH<,F VFS0F VlWSFZLzL lH<,F
5\RFIT4 VFCJF v0F\U
GFPSFP .P zL DFPDP 5\RFIT 5[8F
lJEFU4 VFCJF v0F\U
GFPSFI"5F,S .HG[ZzL DFPDP
5\RFIT 5[ lJEFU JW. v0F\U
G[CZ} I]JF S[gN| 4 VFCJF

87

zLDlT ;[H,A[G S[P58[,

V[S,jI U<;" :S],4 ;F5]TFZFv0F\U

88

zL S<5[XP58[,4

89

zL lN,L5EF. RF{WZL4

V[S,jI AMI" V[g0 U<;" :S],4
;F5]TFZFv0F\U
lG,D U[; V[Hg;L4 VFCJFv0F\U
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

246222

9879201065

220079

8238048756

220286
220351

9427577302
9428022335

220385

9687614822

246240

9426330139

220577

9428414926
8849070162
9426836252
7621931551
9724813672

237305
220575

9426160660
8469697777
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90

zL DGMZ S]DFZ4
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8141822424

.DZHg;L 108 D[G[HZzL4
VFCJFv0F\U

ુ રાત ર યના તમામ કલેકટર ીઓના ફોન નંબર
જ
No
.

District

Collector Name

Phone

Fax

1

Ahmedabad (079)

Dr. Vikrant Pandey

(O)079-27551681

07927552144

2

Amreli (02792)

Shri Oak Aayush Sanjeev

(O)02792-222307

02792222710

3

Anand (02692)

Shri Dilip Kumar Rana

(O)02692-261575

02692261575

4

Arvalli (02774)

Shri Nagarajan M.

(O)02774-250200

02774250202

5

Banaskantha
(02742)

Shri Sagale Sandip J.

(O)02742-257171

02742252740

6

Bharuch (02642)

Shri Ravi Kumar Arora

(O)02642-240600

02642240602

7

Bhavnagar (0278)

Shri Harshadkumar Ratilal
Patel

(O)02782428822

02782427941

8

Botad (02849)

Shri Sujeet Kumar

(O)02849271301

02849271304

9

Chhotaudepur
(02669)

Shri Sujal Jayantibhai Mayatra

(O)02669-233003

02669233002

10

Dahod (02673)

Shri Vijaykumar Lalubhai
Kharadi

(O)02673-239001

02673239005

11

Dangs-Ahwa
(02631)

Shri B. K. Kumar

(O)02631220201

02631220294

12

Devbhumi DwarkaKhambhaliya

Shri J. R. Dodiya

(O)02833232804

02833232102

13

Gandhinagar (079)

Shri S. K. Langa

(O)079-23220630

07923259040

14

Gir-SomnathVeraval (02876)

Shri Ajay Prakash

(O)02876240001

02876243300

15

Jamnagar (0288)

Shri Ravi Shanakar

(O)02882555869

02882555899

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

153

િજ લા આપિ

યવ થાપન પ્લાન ભાગ-૨ િજ લો-ડાંગ

16

Junagadh (0285)

Dr. Pardhi Sourabh Zamsingh

(O)0285-2630100

02852635599

17

Kachchh (02832)

Ms. Remya Mohan Moothadath

(O)02832250020

02832250430

18

Kheda (0268)

Shri I. K. Patel

(O)0268-2553334

02682553358

19

MahisagarLunavada (02674)

Shri V. A. Vaghela

(O)02674-250664

02674250655

20

Mehsana (02762)

Shri H K Patel

(O)02762222211

02762222202

21

Morbi (02822)

Shri R. J. Makadia

(O)02822-240701

02822240701

22

Narmada-Rajpipla
(02640)

Shri R. S. Ninama

(O)02640222161

02640222171

23

Navsari (02637)

Dr. M. D. Modia

(O)02637-244999

02637281540

24

Panchmahal
(02672)

Shri Udit Agrwal

(O)02672-242800

02672242899

25

Patan (02766)

Shri Anand Babulal Patel

(O)02766233301

02766233055

26

Porabandar (0286)

Shri M. A. Pandya

(O)0286-2221800

02862222527

27

Rajkot (0281)

Dr. Rahul Babubhai Gupta

(O)0281-2473900

02812453621

28

Sabarkantha
(02772)

Ms Praveena D.K.

(O)02772-241001

02772241611

29

Surat (0261)

Dr. Dhaval Kumar Patel

(O)0261-2652525

02612655757

30

Surat (0261)

Shri M. S. Patel

(O)02612652525

02612655757

31

Surendranagar
(02752)

Shri Kankipati Rajesh

(O)02752-282200

02752283862

32

Tapi-Vyara (02626)

Shri N. K. Damor

(O)02626224460

02626221281

33

Vadodara (0265)

Ms. Shalini Agarwal

(O)0265-2433000

02652431093

34

Valsad (02632)

Shri C. R. Kharsan

(O)02632253613

02632243417

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ુ રાત ર યના તમામ
જ

લા િવકાસ અિધકાર

ીઓના ફોન નંબર

Phone

Fax

Shri Arun Mahesh Babu MS

(O)079-25506487

07925511359

Shri Nirgude Yogesh

(O)02792222313

02792222378

No.

District

District Developement

1

Ahmedabad (079)

2

Amreli (02792)

Officer Name

Babanrao
3

Anand (02692)

Shri Amit Prakash Yadav

(O)02692241110

02692243895

4

Arvalli-Modasa

Shri Gosavi Harshit

(O)02774-241544

07925391746

(8819)

Pruthwiraj

Banaskantha-

Shri B. A. Shah

(O)02742-254060

02742252063

Ms. Agre Kshipra

(O)02642240603

02642240951

(O)0278-2426810

02782430295

5

Palanpur (02742)
6

Bharuch (02642)

Suryakantrao
7

Bhavnagar (0278)

Shri Baranwal Varunkumar
Jagdish

8

Botad (02849)

Shri Ashish Kumar

(O)02849-255222

02849255333

9

Chhotaudepur

Shri Rachit Raj

(O)02669-233050

02669233251

(02669)
10

Dahod (02673)

Shri R. K. Patel

(O)02673-239066

02673239138

11

Dangs-Ahwa

Shri Harjibhai K.

(O)02631220254

02631220444

(02631)

Vadhvaniya

Devbhumi Dwarka

Shri R. R. Raval

(O)02833235947

02833235947

12

(02833)
13

Gandhinagar (079)

Shri Hitesh K. Koya

(O)079-23222618

07923223266

14

Gir-Somnath-

Shri A. M. Sharma

(O)02876249255

02876249255

Veraval (02876)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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(O)0288-2553901

0

Shri Praveen Chaudhary

(O)0285-2635315

0285263617

Kachchh (02832)

Shri Prabhav Joshi

(O)02832-250080

02832250355

19

Kheda (02694)

Shri D. N. Modi

(O)0268-2557262

02682557851

20

Mahisagar-

Shri Arvind V.

(O)02674-250945

02674250946

15

Jamnagar (0288)

Ms. Prashasti Pareek

16

Junagadh

Shri J. K. Theisya

17

Junagadh (0285)

18

Lunavada (02674)
21

Mehsana (02762)

Shri M. Y. Daxini

(O)02762222301

02762221447

22

Morbi (02822)

Shri S. M. Khatana

(O)02822333899

02822222580

23

Narmada - Rajpipla

Shri G. R. Dhakare (I.C)

(O)02640224820

02640222086

Ms. Jincy R. William

(O)02640-224820

02640222086

(02640)
24

NarmadaRajpipla(02640)

25

Navsari (02637)

Shri R. G. Gohil

(O)02637-244299

02637230475

26

Panchmahal-

Shri A. J. Shah

(O)02672-253337

02672230475

Godhra (02672)
27

Patan (02766)

Shri R. B. Rajyaguru

(O)02766232936

02766234294

28

Porbandar (0286)

Shri Ajay Dahiya

(O)0286-2243803

02862211806

29

Rajkot (0281)

Shri Ranavasiya Anilkumar

(O)0281-2477008

0

Ms. Stuti Charan

(O)02772-242350

02774240744

Ramjibhai
30

SabarkanthaHimmatnagar
(02772)

31

Surat (0261)

Shri D. K. Parekh

(O)0261-2422160

02612450091

32

Surendranagar

Shri Manish Kumar

(O)02752283752

02752283402

(02752)
33

Tapi-Vyara (02626)

Shri J. B. Patel

(O)0262622214

02626222142

34

Vadodara (0265)

Shri Kiran B. Jhaveri

(O)0265-2432027

02652431078

35

Valsad (02632)

Shri D. P. Desai

(O)02632-253184

02632253829

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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જ
No.
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િુ નિસપલ કિમશનર ીઓના ફોન નંબર

City

Municipal Commissioner

Telephone No.

1

Shri Banchha Nidhi Pani

Municipal Commissioner, Rajkot

(O)02812224133

2

Shri D. N. Modi

Municipal

(O)07923220440

Commissioner,Gandhinagar
3

Shri M R Kothari

Municipal

(O)02782510532

Commissioner,Bhavnagar
4

Shri M. Thennarasan

Municipal Commissioner,Surat

(O)02612422244

5

Shri Mukesh Kumar

Municipal

(O)07925352828

Commissioner,Ahmedabad
6

Shri R. B. Barad

Municipal Commissioner,Jamnagar

(O)02882552321

7

Shri V. J. Rajput

Municipal Commissioner,Junagadh

(O)02852650450

8

Dr. Vinod R. Rao

Municipal Commissioner,Vadodara

(O)02652433344

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ZFHI S1FFGF G\AZ s_*)f
S|D

S\8=M, ~D

;\5S" G\AZ

1

SEOC

23251914, 23251900
23251902, 23251907

2
3
4

7
8

SEOC
SEOC Satelitte Phone
Commissioner of
Relief, G'nagar
CEO – GSDMA
Diecotr of Relief,
G'nagar
Diecoter GSDMA
Mamlatdar SEOC

9

IMD, A'bad

10

CWC, A'bad

11

IRS, G'nagar

12

NDRF, G'nagar

1070
881621467711
23251905
9978406123
23259502, 23259276
23251611, 23251612
9978496087
23259292
23251914
9978405746
9978405744
22865165, 22867657
22861413, 22865449
079-22865012
079-22865165
66739001
66739002
079-23201551

5
6

O[S; G\AZ

.vD[., V[0=[;

23251912 revcontrol1@gujarat.gov.in
23251916 revcontrol2@gujarat.gov.in

23259275 ceo@gsdma.org
dor@gujarat.gov.in

23259302 director@gsdma.org
23251912 revcontrol1@gujarat.gov.in
23251916 revcontrol2@gujarat.gov.in
22865165 http://www.imd.gov.in
22865449
22867206
22865449
66739015 http://www.isr.gujarat.gov.in
079-23202540 comdt.6ndrf@nic.in
dcops.6ndrf@nic.in
acm.6ndrf@nic.in

13

Baroda
Chief Fire Officer
14 A'Bad
Chief Fire Officer

0265-2420881
9819615036
079-22148465
079- 22148598
9327038754

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/4 UF\WLGUZ
S|D
1
2
3
4

CMÛM
D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL
VlWS D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL
lGIFDSzL v JCLJ8
lGIFDSzL v GF6F

VMOL;
23259502, 23259276
23259401
23259292
23259278

ZC[9F6

DMAF.,

23254900
23235404
26858418

9978405367
9978407004
9978407006
9978407005

.lg:8L8I]8 VMO 0LhF:8Z D[G[HD[g8 (GIDM)
S|D
1
2

CMÛM
GFIA lGIFDSzL
VF;LP 5|MO[;Z

VMOL;
079 23259247
079 23259220

ZC[9F6
079 23228550
079 27910371

DMAF.,
9825498952
9824284149

.lg0IG D[8=M,MÒS, 0L5F8"D[g8
S|D

CMÛM

VMOL;

1

Director General of IMD,New Delhi

011 24611842

2

011 24635664

3
4

Dy Director General of IMD,New
Delhi
Dy Director General of IMD, Pune
Director, M.C Ahemdabad (I/C)

5

Science – D, M.C Ahemdabad

020 25535886
079 22865165
079 22858020
079 22865012
079 22865449

ZC[9F6
011 25812480
-

DMAF.,
011 24611792
(Fex)
011 24623220
(Fex)

-

079 22865165

-

079 22865449

ARFJ V[Hg;LVMGF G\AZ
G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 UF\WLGUZ ov
S|D
1
2
3
4
5

CMÛM
S\8=M, ~D
SDFg08
GFIA SDFg08
GFIA SDFg08
GFIA SDFg08

VMOL;
079 23201551
079 23202540
079 23202540
079 23202540
079 23202540

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

ZC[9F6

DMAF.,

- 23202540 (Fex)
079 2320539
9428826445
9427304214
9427304217
9904071799
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G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 HZMN4 J0MNZF ov
S|D
1
2
3
4

CMÛM
S\8=M, ~D
VF;LP SDFg08zL WZDJLZl;\C
GFIA SDFg08zL ÒPV[;PG[UL
GFIA SDFg08

VMOL;

ZC[9F6
9409117377
-

-

DMAF.,
9427304215

-

9427304213

-

9427304218

ZC[9F6

DMAF.,

VFDL" S[d5 sUF\WLGUZf
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જ લા ક ાના કં ોલ મના નંબરો
Sr.N
o

1

EOCs/Control Rooms

Code

State Emergency Operation

079

Center

Contact Numbers
23251900,23251902,
23251907,23251914(1070)
Fax-23251916,23251912

2

Relief Commissioner

079

23251506,23250301,23250799,23251
568 (1070), Fax-23251507

3

Director Relief

079

23251611,23251612,
23251916,23251912

4

CEO, GSDMA

079

23259502,23259283,23259276
Fax-23259275,23259383

5

Pri. Secretary Revenue

079

Department
6

23251501,23251507
Fax-23251591,23251508

Dy. Collector (SEOC)

079

23251900,23256335,
2325190, Fax-23251916

7

India Methodology

079

Department, Ahmadabad

22865165,22858020,
22865012,22865449
Fax-22865165,22865449

8

Institute of sismologycal

079

Gandhinagar
9

66739001,66739000
Fax-66739015,66739028

NDRF Team Gandhinagar

079

23201551,23202540,
23201551 Fax-23202540

10

Commandant of NDRF Team

079

Gandhinagar

23201551,23202540,
09428826445,9427304217,
9427304213

11

State EOC Help Line

12

District EOC Help Line

1070
02631

1077
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