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: Preface: 

                                                                       

Each and every part of the world faces variety of disasters from time to 

time. At any moment some part of the earth and its habitants are attacked 

with some kind of disaster, Narmada District in particular is a Flood prone 

district.  

 I am very happy to present the District Disaster Management Plan of 

Narmada District. Apart from the Search and Rescue Training programmed, 

there are other many important functions to be fulfilled during the 

occurrence of disasters to make a disaster management plan successful. 

After a long thought, team work has been created, where head to head 

responsibility has been decided. All the Taluka/Nagarpalika has been given 

details of Resource Inventories, Geographical conditions, skilled man 

power and possible disasters. They also have a search and rescue team, 

medical paramedical assistance, mantainence of law and order during the 

disaster occurrence.  

A part from Search and Rescue and First Aid, the schools have been given 

an action plan and their teachers have been trained for that. Each action 

plan is tested in the form of mock drill. The Home Ministry, Government of 

India and Gujarat State Disaster Management Authority (Through Disaster 

Risk Management Program) has collectively worked in preparation of this 

plan.  

I hope that each and every administrative unit of the district and stake 

holders will use this action plan in the true spirit. We wish that no disasters 

ever occur, but in case of their occurrence, this action plan indication 

preparedness of micro to micro level will be very helpful to the people of 

the district and state as a whole 

         
 

                                                                                                           I. K. Patel (IAS) 
        Collector  
Narmada-Rajpipla 
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DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN 

NARMADA 

Part-1 

Incident Response System 

Definition: 
 

 The Incident Response System (IRS) is an effective mechanism for 

reducing the scope for ad-hoc measures in response. It incorporates all the tasks 

that may be performed during DM irrespective of their level of complexity. It 

envisages a composite team with various Sections to attend to all the possible 

response requirements. The IRS identifies and designates officers to perform 

various duties and get them trained in their respective roles. If IRS is put in 

place and stakeholders trained and made aware of their roles, it will greatly help 

in reducing chaos and confusion during the response phase. Everyone will know 

what needs to be done, who will do it and who is in command, etc. IRS is a 

flexible system and all the Sections, Branches and Units need not be activated at 

the same time. Various Sections, Branches and Units need to be activated only 

as and when they are required. 

IRS organization: 
The IRS organization functions through Incident Response Teams (IRTs) 

in the field. In line with our administrative structure and DM Act 2005, 

Responsible Officers (ROs) have been designated at the State and District level 

as overall in charge of the incident response management. The RO may 

however delegate responsibilities to the Incident Commander (IC), who in turn 

will manage the incident through IRTs. The IRTs will be pre-designated at all 

levels; State, District, Sub-Division and Block. On receipt of Early Warning, the 

RO will activate them. In case a disaster occurs without any warning, the local 

IRT will respond and contact RO for further support, if required. A Nodal 

Officer (NO) has to be designated for proper coordination between the District, 

State and National level in activating air support for response. Apart from the 

RO and Nodal Officer (NO), the IRS has two main components; a) Command 

Staff and b) General Staff. 
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Command Staff 

The Command Staff consists of Incident Commander (IC), Information & 

Media Officer (IMO), Safety Officer (SO) and Liaison Officer (LO). They 

report directly to the IC and may have assistants. The Command Staff may or 

may not have supporting organizations under them. The main function of the 

Command Staff is to assist the IC in the discharge of his functions. 

General Staff 

The General Staff has three components which are as follows; 

Operations Section (OS) 

The OS is responsible for directing the required tactical actions to meet incident 

objectives. Management of disaster may not immediately require activation of 

Branch, Division and Group. Expansion of the OS depends on the enormity of 

the situation and number of different types and kinds of functional Groups 

required in the response management. The roles and responsibilities of OS have 

been discussed in Chapter-6. 

Planning Section (PS) 

The PS is responsible for collection, evaluation and display of incident 

information, maintaining and tracking resources, preparing the Incident Action 

Plan (IAP) and other necessary incident related documentation. They will assess 

the requirement of additional resources, propose from where it can be mobilized 

and keep IC informed. This Section also prepares the demobilization plan. 
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Coordination response at the district level 

The District Magistrate/DC is the head of the District administrative set up and 

chairperson of the DDMA as per the DM Act, 2005. He has been designated as 

the RO in the District. The heads of different departments in the District will 

have separate roles to play depending on the nature and kind of disaster. The 

roles and responsibilities of the members of the DDMA will be decided in 

advance in consultation with the concerned members. The roles of other line 

departments also have to be clearly delineated in various disaster situations in 

the District DM Plan which will be duly approved by the State Government, so 

that there will be no ambiguity about their functions during response. 

 

 
 

 

Roles & Responsibilities of District Magistrate as RO  

The District Magistrate / RO will: 

i. ensure that IRTs are formed at District, Sub-Division, Tehsil/Block levels 

and IRS is integrated in the District DM Plan as per Section 31 of the DM 

Act, 2005. This may be achieved by issuing a Standing Order by the RO 

to all SDOs, SDMs and Tehsildars/ BDOs; 

ii. ensure web based / on line Decision Support System (DSS) is in place in 

EOC and connected with Sub-Division and Tehsil / Block level IRTs for 

support; 

iii. ensure that toll free emergency numbers existing for Police, Fire and 

Medical support etc. are linked to the EOC for response, command and 

control. For e.g., if there is any fire incident, the information should not 

only reach the fire station but also the EOC and the nearest hospital to 

gear up the emergency medical service; 

iv. obtain funds from State Government as recommended by the 13th FC 

(Annexure – 

XVI) and ensure that a training calendar for IRTs of District is prepared 

and members of IRTs are trained through ATIs and other training 

institutions of the District; 

v. delegate authorities to the IC; 
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vi. activate IRTs at District headquarter, Sub-Division, Tehsil / Block levels, 

as and when required; 

vii. appoint / deploy, terminate and demobilize IC and IRT(s) as and when 

required; 

viii. decide overall incident objectives, priorities and ensure that various 

objectives do not conflict with each other; 

ix. ensure that IAP is prepared by the IC and implemented; 

x. remain fully briefed on the IAP and its implementation ; 

xi. coordinate all response activities; 

xii. give directions for the release and use of resources available with any 

department of the Government, Local Authority, private sector etc. in the 

District; 

xiii. ensure that local Armed Forces Commanders are involved in the planning 

process and their resources are appropriately dovetailed, if required; 

xiv. ensure that when Armed Forces arrive in support for disaster response, 

their logistic requirements like camping grounds, potable water, 

electricity and requirement of vehicles etc. are sorted out; 

xv. appoint a NO at the District level to organize Air Operations in 

coordination with the State and Central Government NO. Also ensure that 

all ICs of IRTs of the District are aware of it; 

xvi. ensure that the NGOs carry out their activities in an equitable and non-

discriminatory manner; 

xvii. deploy the District Headquarter IRTs at the incident site, in case of need; 

xviii. ensure that effective communications are in place; 

xix. ensure that telephone directory of all ESF is prepared and available with 

EOC and members of IRTs; 

xx. ensure provision for accountability of personnel and a safe operating 

environment; 

xxi. in case the situation deteriorates, the RO may assume the role of the IC 

and may seek support from the State level RO; 

xxii. mobilize experts and consultants in the relevant fields to advise and assist 

as he may deem necessary; 

xxiii. procure exclusive or preferential use of amenities from any authority or 

person; 

xxiv. conduct post response review on performance of IRTs and take 

appropriate steps to improve performance; and 

xxv. take other necessary action as the situation demands 
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DISTRICT INCIDENT RESPONSE STRUCTURE-KEY OFFICERS 

Taskforce 

Taskforce 

Operation 

Room/Contact 

Number 

Taskforce leader/Contact 

Number 

TASKFORCE-

Alternate LEADER 

/Contact Number 

Incident Commander -       District Collector 02640-222161 

Alternate Incident Commander- Resident Addl. District Collector 02640-222326 M-9978405188                                                                                             

1. Warning and 

Communications 
RAC Office 

RAC (O) 2640-222326  

Mo -9978405188 

 

- 

2. Law & Order  
Police Control 

Room (CR) 

DSP 

02640-222167 

9978405076 

Dy. SP/ 

02640-222218 

 

9925940100 

3. Search & Rescue Fire Brigade CR 
Chief fire Officer   

02640-220463, 9106894100 
  

4. Public Works R&B-CR 

Ex. Engr, R&B/ 

02640-222939 

9726395949   

 

Ex. Engr, R&B/GMC  

 

5. Shelter Edu. Office-CR 

District Prim. Edu. Officer/  

02640-222920  

M-9909971686 

District education officer  

02640-222603  

M0-9909970226 

- 

6. Water Supply GWSSB-CR 
Ex. Engr. GWSSB/  

9427009249 

Ex.Engr. Waterworks, 

GMC  
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7. Food & Relief supplies 
DSO-CR 

&DDO office 

District Supply Officer  

02640-224828  

M-9825668196 

 

8. Public Health & 

Sanitation 

District Health 

Centre, 

CDHO  02640-221806 

M-7573942948 
 

9. Power GEB-CR 

Supt. Engr GEB 

02460-222152  

M-9879200776 

 

10. Logistics DDO office 
DDO(O)02640-224820 

M-9978406241 

Dy. DDO/ 

 

11. Animal Health & 

Welfare 
A & H Office 

Dy. Director, A&H/  

02640-220081 M-9427391983 
 

12.Damage 

Assessment/Survey 
RAC office 

Addl. Collector/2 

  2640-222326  

Mo -9978405188 

                                                                             

 

13.Media/public 

Information 

Information 

Dept. CR 

District Info Officer/ 

02640-224038, 9428694976 

Dy. DIO/ 

 

14. Planning and 

coordination 
Collector’s office 

Collector / 02640-222161 

M-9978406216 

RAC/ 2640-222326  

Mo -9978405188 

15.Finance/Administration/ 

protocol 

RAC office/ dy 

collector protoco 

RAC/2640-222326  

Mo -9978405188 

 

DEOC 02640-224001 

M-9879197183 

 

Note: for municipal areas, the Chief fire Officer is the taskforce leader of the Search & Rescue. While 

a Deputy collector should be appointed as taskforce leader for search and Rescue operation in non-

municipal areas.  
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Incident Commander 

(Collector/ DM) 

Finance/Admin 
Section 

(RAC 

Human 

Resources unit 

Procurement 

Unit 

Accounting and 

Records Unit 

Damage 
Assessment 
Survey 

Police Inquiries 

Outgoing Public 

Information 

Public Opinion 

Feedback 

Media Centre 

Press releases & 

Media Access 

Monitoring & 

Feedback 

 

Incident Command Structure – Narmada District 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Law & Order 
Section, 

including Law & 
Order Task 

Force 
DSP 

Police 

Functions 

Home 

Guards 

Volunteers 

Operations Section 
RAC 

 
 

Warning 

Task Force 

Search and 

Rescue Task 

Force 

Food and 

Relief 

Supplies Task 

Force 

Power Task 

Force 

Animal 

Health and 

Welfare Task 

Force 

Water 

Supply Task 

Force 

Shelter Task 

Force 

Public Works 

Task Force 

Public Health 

and 

Sanitation 

Task Force 

Telecommun

ications Task 

Force 

Planning Section,  
Collector 

 

 

Assessment & Planning Unit, 
including Damage and Loss 
Assessment Task Force 

Resources & Requirements 

Unit 

Management Information 
System Unit 

Demobilization Unit 

Documentation Unit 

Technical Specialist 

Logistic Section, 
including Logistics 

task Force 
DDO 

Facilities Unit 

Storage Unit 

Staff Support Unit 

Communications 

Unit 

Transportation 
Unit, including 
Transport Task 
Force 

Air transport 

Ground Transport 

 Water Transport 

Safety Unit  
Fire Officer 

Abbreviations: - 
DSP - District Superintendent of Police 
RAC - Resident Deputy Collector 
RAC - Additional District Collector 
DDO - District Development Officer 
DIO - District Information Officer 

 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 10 
 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 11 
 

Area Command  

Area Command is activated when span of control becomes very large either because 

of geographical reasons or because of large number of incidents occurring at 

different places at the same time. Area Command may also be activated when a 

number of administrative jurisdictions are affected. It provides closer supervision, 

support to the IRTs and resolution of conflicts locally. When a number of Districts 

get affected, involving more than one Revenue Division, the concept of Area 

Command may be introduced Revenue Division wise by the State RO. In such cases 

the District Magistrate (RO) of the District will function as the IC. Similarly the 

District RO may introduce it Sub-Division wise when a large number of Blocks in 

different Sub-Divisions get affected. The RO will ensure adequate supporting staff 

for the AC. 

 

The roles and responsibilities of AC are as follows. 

 

The AC will: 

i. ensure that i. incident management objectives are met and do not conflict with 

each 

other; 

ii. allocate critical resources according to identified priorities; 

iii. ensure proper coordination in the management of incidents; 

iv. ensure resolution of all conflicts in his jurisdiction; 

v. ensure effective communications; 

vi. identify critical resource needs and liaise with the EOC for their supply; 

vii. provide for accountability of personnel and ensure a safe operating 

environment; and 

viii. Perform any other tasks as assigned by the RO. 

 

 

Incident Commander (IC) and Command Staff 

The IC is the overall in-charge for the management of onsite response to any 

incident. He is appointed by the RO. He may have a deputy with him depending 

upon the magnitude and nature of the incident. For his assistance and management of 

the incident there are two sets of staff: 

a) Command Staff and b) General Staff.  

The command staff comprises IC, Information & Media Officer (IMO), Safety 

Officer (SO), and the Liaison Officer (LO).  
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The IC will: 

i.  obtain information on: 

a) situation status like number of people and the area affected etc.; 

b) availability and procurement of resources; 

c) requirement of facilities like ICP, Staging Area, Incident Base, Camp, Relief 

Camp, etc.; 

d) availability and requirements of Communication system; 

e) future weather behavior from IMD; and 

f) any other information required for response from all available sources and 

analyses the situation. 

 

ii.  Determine incident objectives and strategies based on the available   

information and resources; 

iii.  Establish immediate priorities, including search & rescue and relief    

distribution strategies; 

iv.  Assess requirements for maintenance of law and order, traffic etc. if any at the 

 incident site, and make arrangements with help of the local police; 

v.  brief higher authorities about the situation as per incident briefing form - 001 

 enclosed in Annexure-I and request for additional resources, if required; 

vi.  Extend support for implementation of AC and UC if considered necessary by 

the RO; 

vii.  Establish appropriate IRS organization with Sections, Branches, Divisions 

and/or  Units based on the span of control and scale of the incident; 

viii.  Establish ICP at a suitable place. There will be one ICP even if the incident is 

 multijurisdictional. Even a mobile van with complete communication 

equipment and appropriate personnel may be used as ICP. In case of total 

destruction of buildings, tents, or temporary shelters may be used. If 

appropriate or enough space is not available, other Sections can function from 

a different convenient location. But there should be proper and fail safe 

contact with the ICP in order to provide quick assistance; 

ix.  Ensure that the IAP is prepared; 

x.  ensure that team members are briefed on performance of various activities as 

per IAP; 
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xi.  Approve and authorize the implementation of an IAP and ensure that IAP is 

regularly developed and updated as per debriefing of IRT members. It will be 

reviewed every  24 hours and circulated to all concerned; 

xii.  Ensure that planning meetings are held at regular intervals. The meetings will 

draw out an implementation strategy and IAP for effective incident response. 

The decision to hold this meeting is solely the responsibility of the IC. Apart 

from other members, ensure that PSC attend all briefing and debriefing 

meetings; 

xiii.  Ensure that all Sections or Units are working as per IAP; 

xiv.  Ensure that adequate safety measures for responders and affected communities 

are in place; 

xv.  Ensure proper coordination between all Sections of the IRT, agencies working 

in the response activities and make sure that all conflicts are resolved; 

xvi.  Ensure that computerized and web based IT solutions are used for planning, 

resource mobilization and deployment of trained IRT members; 

xvii.  Consider requirement of resources, equipment which are not available in the 

functional jurisdiction, discuss with PSC and LSC and inform RO regarding 

their procurement; 

xviii.  approve and ensure that the required additional resources are procured and 

issued to the concerned Sections, Branches and Units etc. and are properly 

utilized. On completion of assigned work, the resources will be returned 

immediately for  utilization elsewhere or to the department concerned; 

xix.  if required, establish contact with PRIs, ULBs, CBOs, NGOs etc. and seek 

their cooperation in achieving the objectives of IAP and enlist their support to 

act as local guides in assisting the external rescue and relief teams; 

xx.  Approve the deployment of volunteers and such other personnel and ensure 

that  they follow the chain of command; 

xxi.  Authorize release of information to the media; 

xxii.  Ensure that the record of resources mobilized from outside is maintained so 

that prompt payment can be made for hired resources; 

xxiii.  Ensure that Incident Status Summary (ISS) is completed and forwarded to the 

RO (IRS form-002 is enclosed at Annexure-II); 

xxiv.  Recommend demobilization of the IRT, when appropriate; 

xxv.  Review public complaints and recommend suitable grievance redresser 

measures to the RO; 

xxvi.  Ensure that the NGOs and other social organizations deployed in the affected 

sites are working properly and in an equitable manner; 

xxvii.  Ensure preparation of After Action Report (AAR) prior to the demobilization 

of the IRT on completion of the incident response. 

xxviii. Perform any other duties that may be required for the management of the  

           incident; 

xxix.  Ensure that the record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed 

in Annexure-IV) by members of Branches, Divisions, Units/Groups are 

collected and maintained in the Unit Log (IRS Form-003) enclosed at 

Annexure-III; and 
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xxx.  perform such other duties as assigned by RO. 

 

 

Roles and Responsibilities of Information and Media Officer (IMO) 

The IMO will: 

 

i.  prepare and release information about the incident to the media agencies and 

 others with the approval of IC; 

ii.  Jot down decisions taken and directions issued in case of sudden disasters 

when the IRT has not been fully activated and hand it over to the PS on its 

activation for incorporation in the IAP; 

iii.  Ask for additional personnel support depending on the scale of incident and 

workload; 

iv.  Monitor and review various media reports regarding the incident that may  

be useful for incident planning; 

v.  organize IAP meetings as directed by the IC or when required; 

vi.  coordinate with IMD to collect weather information and disseminate it to all 

concerned; 

vii.  Maintain record of various activities performed as per IRS Form-004  

(enclosed in Annexure-IV); and 

viii.  Perform such other duties as assigned by IC. 

 

  

Roles and Responsibilities of Liaison Officer (LO) 
The LO is the focal point of contact for various line departments, representatives of 

NGOs, PRIs and ULBs etc. participating in the response. The LO is the point of 

contact to assist the first responders, cooperating agencies and line departments. LO 

may be designated depending on the number of agencies involved and the spread of 

affected area. 

 

The LO will: 

 

i. maintain a list of concerned line departments, agencies (CBOs, NGOs,  

     etc.) and their representatives at various locations; 

ii. carry out liaison with all concerned agencies including NDRF and Armed   

     Forces and line departments of Government; 

iii. monitor Operations to identify current or potential inter-agency problems; 

iv. participate in planning meetings and provide information on response by 

     participating agencies; 

v.  ask for personnel support if required; 

vi.  keep the IC informed about arrivals of all the Government and Non 

Government agencies and their resources; 

    vii. help in organizing briefing sessions of all Governmental and Non   

          Governmental agencies with the IC; 

    viii. maintain record of various activities performed as per IRS Form-004   
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           (enclosed in Annexure-IV); and 

     ix.  perform such other duties as assigned by IC. 

 

 
 

 

 

and Responsibilities of Safety Officer (SO) 

The SO’s function is to develop and recommend measures for ensuring safety of 

personnel, and to assess and/or anticipate hazardous and unsafe situations. The SO is 

authorized to stop or prevent unsafe acts. SO may also give general advice on safety 

of affected communities. 

 

The SO will: 

 

i. recommend measures for assuring safety of responders and to assess or    

     anticipate hazardous and unsafe situations and review it regularly; 

ii.  ask for assistants and assign responsibilities as required; 

iii. participate in planning meetings for preparation of IAP; 

iv.  review the IAP for safety implications; 

v. obtain details of accidents that have occurred within the incident area if   

     required or as directed by IC and inform the appropriate authorities; 

vi.  review and approve the Site Safety Plan, as and when required; 

vii.maintain record of various activities performed as per IRS Form-004    

     (enclosed in Annexure-IV); and 

viii.  perform such other duties as assigned by IC. 

 

General Staff 

The General Staff consists of the OS, PS and LS, each having a specific function in 

the overall response. 

Operations Section (OS) 

The OS deals with all types of field level tactical operations directly applicable to the 

management of an incident. This section is headed by an Operation Section Chief 

(OSC). In addition, a deputy may be appointed to assist the OSC for discharging his 

functions depending on the magnitude of the work load. OS is further sub-divided 

into Branches, Divisions and Groups which assist the OSC / IC in the execution of 

the field operations.  

Planning Section (PS) 

The PS deals with all matters relating to the planning of the incident response. It is 

headed by the Planning Section Chief (PSC). This section helps the IC in 
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determining the objectives and strategies for the response. It works out the 

requirements for resources, their allocation and subsequent utilization. It maintains 

up-to-date information about the ongoing response and prepares IAP. For the closing 

phase of the Operations, this Section also prepares the Incident Demobilization Plan 

(IDP).  

 

Logistics Section (LS) 

The LS deals with matters relating to procurement of resources and establishment of 

facilities for the incident response. It also deals with all financial matters, concerning 

an incident. This section is headed by the Logistic Section Chief (LSC) and is an 

important component of the IRS organization for providing back end services and 

other important logistic support like communications, food, medical supplies, shelter 

and other facilities to the affected communities and responders as well. There is a 

Finance Branch (FB) attached to this Section in order to ensure that the 

procurements, if any, may be done quickly and in accordance with the financial 

rules.  
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Operations Section 

The OS comprises Response Branch (RB), Transportation Branch (TB) and Staging 

Area (SA) and is headed by the OSC. The activation of the RB and TB is situational. 

The RB consists of various Divisions and Groups depending upon the functional and 

geographical requirements of the incident response. The Groups are classified by 

their functional characteristics, such as Single Resource, Strike Teams and/or Task 

Force. The TB may consist of Road Operations Group, Rail Operations Group, 

Water Operations Group and Air Operations Group. These Groups are also activated 

according to the transportation modes that may be required in the incident response. 

SA is the area where resources mobilized are collected and accounted for. It is from 

this location that the resources are deployed for specific assignments or tasks.  

 
RB is activated according to the nature of response required. For example in case of 

earthquake and flood where a lot of houses get damaged or destroyed and people 

need to be rescued and provided relief and temporary shelter. The rescue and relief 

group of the Response Branch will be activated to provide these services. 

 

The TB will manage the transportation of the affected people and the movement of 

relief materials. Groups within the TB like Road group or Water group will be 

activated as required for managing and providing the Road or Water transport.  

 

Selection of the OSC depends on the nature of operations required. Rescuing people 

and taking them to shelter in case of earthquake or floods can best be handled by the 

police/Armed Forces and thus in such cases it should ideally be headed by them. 

However in cases of such disaster like bird flu epidemic, the main requirement will 

be providing medical treatment to the victims, vaccinating and culling of birds. In 

such cases the OS shall have to be headed by Doctors for treatment of victims and 

supported by Animal husbandry department and Municipal institutions for 

vaccinating and culling of birds. 
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In disaster response a large number of duties and activities need to be performed. To 

meet the various duty requirements, the IRS provides for Single Resource, Task 

Force and Strike Teams.  

 

 

As the operational activity increase because of the largeness and magnitude of the 

disaster, the OSC who is responsible for directing all tactical actions to meet the 

incident objectives will have to deploy more and more functional teams. It has been 

generally accepted that an ideals pan of control is 1:5 that is one leader or supervisor 

can effectively manage five groups.  

 

Operations Section Chief (OSC) i.e. RAC 

 

 On activation of the OS, the OSC will assume command of all the field 

operations and will be fully responsible for directing all tactical actions to meet the 

incident objectives. 

 

The OSC will report to the IC. He will be responsible for activation, deployment and 

expansion of his Section as per IAP. As the operational activities increase and 

because of geographical reasons, the OSC will introduce or activate and expand the 

Branch into Divisions for proper span of control and effective supervision. 

 

The OSC will: 

      i. coordinates with the activated Section Chiefs; 

mismanage all field operations for the accomplishment of the incident       

objectives; 

ii. ensure the overall safety of personnel involved in the OS and the     

     affected communities; 

iv.deploy, activates, expand and supervise organizational elements (Branch,  

Division, Group, etc,) in his Section in consultation with IC and in   

accordance with the IAP; vs assign appropriate personnel, keeping their 

capabilities for the task in mind and maintain On Duty Officers list (IRS Form-

007) for the day as enclosed in  

  

 

 

 

Annexure-VII; 
vi.  Request IC for providing a Deputy OSC for assistance, if required; 

vii.  Brief the personnel in OS at the beginning of each operational period; 

ix. Ensure resolution of all conflicts, information sharing, coordination and   

 cooperation between the various Branches of his Section; 

ix.  Prepare Section Operational Plan in accordance with the IAP; if required; 

x.  suggests expedient changes in the IAP to the IC; 

xi.  Consult the IC from time-to-time and keep him fully briefed; 
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xii.  Determine the need for additional resources and place demands  

          accordingly and ensure their arrival; 

xiii.  ensure record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in   

          Annexure- IV) by members of Branches, Divisions, Units/Groups are  

          collected and maintained in  the Unit Log IRS Form-003 (enclosed in   

          Annexure-III); and 

xiv.  Perform such other duties as assigned by RO / IC. 

 

Roles and Responsibilities of the Staging Area Manager (SAM).  

 

The SA is an area where resources are collected and kept ready for deployment for 

field operations. These may include things like food, vehicles and other materials 

and equipment. 

The SA will be established at a suitable area near the affected site for immediate, 

effective and quick deployment of resources. More than one SA may be established 

if required. If resources are mobilized at other locations to be ultimately dispatched 

to the affected areas, these locations are also known as SAs. The overall in-charge of 

the SA is known as Staging Area Manager (SAM) and he needs to work in close 

liaison with both the LS and PS through the OSC. 

 

School and college playgrounds, community halls, cyclone shelters and Panchayat 

Offices, stadia etc. may be used as SA. In case of total destruction of buildings in an 

incident, tents or temporary shelters may be used for such purposes. 

For Air Operations, open space of Airport Authority of India (AAI) may be used for 

loading and unloading of relief materials. If area of AAI is not available, other 

suitable places near, Wheelbases etc. will have to be selected for such purpose. For 

parking of vehicles, playgrounds of the schools or any large plain areas may be used. 

Such parking area will preferably have separate entry and exit points. The SAM will 

arrange for separate entry and exit points to avoid and reduce traffic jam in an 

emergency. 

 

 

 

The SAM will: 

 

i. establish the SA with proper layout, maintain it in an orderly condition  

ii. and ensure that there is no obstruction to the incoming and outgoing vehicles, 

resources etc; 

iii. organize storage and dispatch of resources received and dispatch it as per IAP; 

iii.  Report all receipts and dispatches to OSC and maintain their records; 

iv.  Manage all activities of the SA; 

v.  utilize all perishable supplies expeditiously; 

vi.  Establish check-in function as appropriate; 

vii.  Request maintenance and repair of equipment at SA, as needed; 

x. ensure that communications are established with the ICP and other  
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xi. required  locations e.g. different SAs, Incident Base, Camp, Relief Camp 

etc; 

ix.  Maintain and provide resource status to PS and LS; 

x.  demobilize SA in accordance with the Demobilization Plan IRS  

xi.  Maintain record of various activities performed and send to Sections  

          concerned; and 

xii.  Perform any other duties as assigned by OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Response Branch Director (RBD) 

Response Branch is the main responder in the field dealing with the situation and 

performing various functions. Depending on the scale of disaster, the RBD may have 

to expand the number of Groups which in turn may require creation of Division. This 

structure is meant for close supervision by the OSC in the management of a large 

incident. 

The ideal span for supervision is 1:5. i.e. one Branch Director can supervise up to 

five Divisions, one Division Supervisor can supervise up to five Groups and one 

Group-in-charge can supervise five teams. More Branches, Divisions, Groups may 

be formed as required. 

 

 
 

The RBD will: 

 

i. work under the supervision of the OSC and is responsible for the  

ii. implementation of IAP as per the assigned role; 

ii.  Attend planning meetings as required by the OSC; 

iv. review Assignment Lists IRS Form-005 (enclosed in Annexure -V) for  

v. Divisions or  Groups under his Branch; 

iv.  Assign specific tasks to Division and Groups-in-Charge; 

v.  supervise Branch functions; 

vi.  Resolve conflicts reported by subordinates; 

vii.  Report to OSC regarding modifications required if any in the IAP, need  

          for additional resources, availability of surplus resources and when    

          hazardous situations or significant events occur, etc. 

viii.  Provide Single Resource, Strike Team and Task Force support to various  
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          operational areas; 
ix.  Ensure that all team leaders maintain record of various activities  

          performed as per IRS Form-004 (enclosed in Annexure-IV) relating to     

          their field Operations and send to OSC; 

X.  performs any other duties assigned by the OSC; 

 

Roles and Responsibilities of Division Supervisor and Groups-in-charge 

 

As the operational activity increase because of the largeness and magnitude of the 

disaster, the OSC who is responsible for directing all tactical actions to meet the 

incident objectives will have to deploy more and more functional teams. There may 

be such locations which are distant, isolated and difficult to reach. There may also be 

a situation when simultaneously different types of incidents occur requiring different 

specialized handling. For example while a lot of building may have collapsed in case 

of earthquake, gas leaks may also have occurred resulting in fire at a number of 

places. 

The OSC may create a Division for close and proper supervision, when the span of 

control becomes larger or when some locations are very distant and difficult to reach. 

Except for the hierarchical difference, the roles and responsibilities of the Division 

Supervisors and the Groups-in-charge are the same. Divisions are activated when 

there are supervisory requirements in an isolated and distant geographical area or for 

the purpose of a proper span of control when the number of functional Groups 

increases or for various specialized response. 

 

While Groups-in-charge are assigned to accomplish specific functions within the 

Branch, 

Divisions are created for effective supervision over a large number of Groups. 

 

Division Supervisors and Group-in-charge will: 

 

i.  implements Division or Group assignment list; 

ii.  assign resources within the Division or Group under them; 

iii. report on the progress of Operations, and the status of resources within       

the Division or Group; 

iv. 005 as  enclosed in Annexure – V to the leaders of the Group, Strike 

Team and Task Force; 

v. review assignments and incident activities with subordinates and assign    

tasks as per the situation; 

vi.  coordinate activities with adjacent Divisions or Groups, if required; 

vii.  submit situation and resource status to the RBD and the OSC; 

viii.  report all hazardous situations, special occurrences or significant events  

          (e.g.,  accidents, sickness, deteriorating weather conditions, etc.) to the   

          RBD and the OSC; 

ix.  resolve problems within the Division or Group; 

x.  participates in the development of IAP for next operational period, if  
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          required; 

xii. ensure that record of various activities performed (IRS Form-004                  

enclosed in  Annexure - IV) are collected and sent to the RBD and OSC; and 

xii.    perform any other duties as assigned by the RBD/OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Single Resource Leader 

 

Single Resource includes both personnel and their required equipment to be 

deployed in a given incident, e.g. a fire tender with the required personnel, an 

ambulance with the required medical officer, paramedic and driver etc. For the 

purpose of a correct and proper requisition and deployment, it is important that the 

resources should be categorized into 'kind' and 'type'. The ROs of the States and 

Districts will ensure that the resources are categorized into 'kind' and 'type'. In IRS, 

resources are categorized under; a) 'kind' and b) 'type'. 'Kind' refers to equipment, 

vehicles or personnel for example; truck, medical team, bulldozer, etc. 'Type' refers 

to its capacity for that kind of resource e.g. truck having 1 ton capacity or 2 tons 

capacity, medical team having 1 doctor and 3 paramedics etc. 

 

The Single Resource Leader will: 

 

i.  takes charge of necessary equipment and supplies; 

ii.  assess local weather and environmental conditions, law and order situation etc. 

in  the assigned area and report to the in-charge; 

iii.  perform the assigned duty; 

iv.  keep contact with his supervisor; and 

v.  perform any other duties that may be assigned by his supervisor. 

 

Roles and Responsibilities of Strike Team or Task Force Leader 

 

A Strike Team is a combination of same 'kind' and type' of Single Resource with a 

common communication facility and one leader. A Task Force is a combination of 

different 'kinds' and 'types' of Single Resources. They are assembled for a particular 

tactical need, with a common communication facility and one leader. A Strike Team 

may be needed when specific type of work, requiring specific expertise and 

resources are grouped under one leader. 

A Task Force may be grouped with different' kinds' and 'types' of Single Resource 

and dispatched under a leader, when a number of different tasks requiring different 

expertise need to be performed. For example, if a combination of Medical team, 

Rescue personnel, Fire personnel, Sanitation workers and workers for disposal of 

dead bodies and animal carcasses is required to be sent to a particular location, the 

teams constituted will be called a Task Force. The concept of proper span of control 

should be kept in mind while constituting the Task Force. The Strike Team or Task 

Force Leader reports to the Division Supervisor or Group Supervisor and is 

responsible for performing the tactical assignments assigned to the Strike Team or 

Taskforce. The leader of the Strike Team and Task Force reports on work progress 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 23 
 

and status of resources, maintains work records on assigned personnel and relays 

important information 

 

The Strike Team or Task Force Leader will: 

 

i.  review assignments with members of his team; 

ii.  report on work progress; 

iii.  coordinate activities with adjacent Single Resource, Strike Teams and      

          Task Forces if assigned; 

iv.  establish and ensure communications; 

v.  perform any other duties assigned; and 

vi.  maintain record of various activities. 

 

Transportation Branch (TB) 

The TB in the OS supports the response effort by transporting different resources, 

relief materials, personnel to the affected site and also transportation of victims if 

necessary.Though there is a Ground Support Unit (GSU) in the LS which is 

responsible for providing all transportation and other related resources, the TB in the 

OS manages the actual deployment and utilization of the transport at ground zero 

according to the needs of the IRT and the IAP. The TB may comprise four 

operational Groups such as Road, Rail, Water and Air. These Groups may be 

activated as and when required. 

Air Operations is an important transportation activity during disasters which requires 

coordination at the National, State and District level. For coordination of Air 

Operations, the RO of the State and District will identify and designate a NO. 

 

Roles and Responsibilities of Transportation Branch Director (TBD) 

 

The TBD will: 

 

I. activates and manages different Operations Groups like Road, Rail,   

     Water and Air; 

iii. coordinate with the LS for required resources, and activate Groups of his  

     Branch; 

iii. coordinate with railways, road transport, waterways and airport     

     authorities for  support as required; 

iv. ensure that Organizational Assignment List (Divisional / Group) IRS  

      Form-005 as enclosed in Annexure – V is circulated among the Group -      

      in-charge(s) and other responders of his Branch; 

v. provide ground support to the air operations and ensure appropriate          

         security arrangements; 

vi. provide Road transport support to the Rail and Water Operations Group  

     as required; 

vii.ensure safety of all personnel of his Branch involved in the Incident      

     Response activities; 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 24 
 

viii.ensure that all units moving in the area are familiarized with route with      

       the help of road maps or local guides; 

ix.  report to the OSC and IC about progress of the TB; 

x.  prepare transportation plan as per the IAP, if required; 

xi.  determine the need for additional resources, their proper and full use and   

     place demand accordingly in advance; 

xii.  resolve problems and conflicts, if any; 

xiii. ensure the maintenance of the status of hired resources, their full  

xiv. utilization and timely release; 

xv. ensure that the record of various activities performed (IRS Form-004       

enclosed in Annexure-IV) by different operational groups (Road, Rail, Water 

and Air) are  collected and sent to the Section concerned; and 

xv.  perform any other duties assigned by the IC or OSC; 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Road Operations) 

 

The Group-in-charge (Road Operations) works under the TBD and is responsible for 

all road transportation activities. He has a Coordinator (Road Operations) under him 

for assistance. If the scale of operations increases, the TBD may activate the position 

of an Assistant Coordinator. The Loading and Unloading-in-charge will work under 

the Coordinator. 

 

 
 

The Group-in-charge (Road Operations) will: 

 

i.  ensures transportation of resources by Road to the affected sites; 

ii.  requisition additional personnel support, if required; 

iii.  attend planning meetings on the direction of OSC; 

iv.  determine coordination procedures with various destinations as per IAP; 

v.  ensure proper parking locations; 

vi.  resolve conflicts of the Group, if any; 

vii.  update Road Operations plan as required and share them with higher     

          authorities; 

viii.  in case of accidents, inform the TBD, the local police and provide       

          assistance in investigation, if required; 
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ix.  ensure that mechanics are available for repair of vehicles and also ensure   

          adequate availability of Petrol, Oil and Lubricants (POL); 

x.  maintain the records of all important activities relating to the number of  

          vehicles deployed, source of vehicles (i.e. Government or private),        

locations where vehicles are deployed along with resource details they are 

carrying, etc.; 

xi.  support and coordinate the Road Operations part of the Rail, Water and Air 

 Operations as required; 

xii.  collect record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in 

Annexure IV)  from coordinator and other members and send to TBD or 

OSC; and 

xiii.  perform any other duties assigned by the TBD or OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Coordinator (Road Operations) 

The Coordinator (Road Operations) is primarily responsible for coordinating the 

Road transport needs. There may be more than one coordinator depending upon the 

number of vehicles deployed. 

 

The Coordinator (Road Operations) will: 

i. survey the assigned incident area to analyses situation and identify other 

potential problems in the context of transportation; 

ii. requisition an Assistant Coordinator (Road Operations) depending on the 

magnitude of the incident and requirement; 

iii. coordinate with SAM for smooth transportation of resources; 

iv. receive assignments, brief drivers regarding the routes, assign missions, 

supervise vehicle movement and attend to the vehicle maintenance and repair 

needs; 

v. monitor activities of all assigned vehicles and keep senior officers informed; 

vi. report incidents or accidents that occur in Road Operations to the TBD; 

vii. maintain the records of supplies to different locations; 

viii. keep track of vehicle movements. Provide GPS support, if available; 

ix. request security support for transportation of relief materials if required and 

alert the police administration in the affected areas along the transportation 

route; 

x. maintain coordination at loading and unloading points; 

xi. ensure that communication facilities are established at loading stations, SAs 

and destination points; 

xii. attend to and resolve the needs of the personnel working under him; 

xiii. maintain record of various activities performed  and send to the Group-in-

charge or TBD; and 

xiv. perform any other duties assigned by the OSC or TBD. 

 

Roles and Responsibilities of Loading / Unloading-in-Charge (Road, Rail and 

Water) 

 



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 26 
 

The Loading and Unloading-in-charge has a very significant role to play in any 

disaster response. The roles and responsibilities in Road, Rail and Water Operations 

are the same where as the roles and responsibilities for the Air Operations is slightly 

different. Therefore the roles and responsibilities of Loading / Unloading-in-charge 

are being dealt together for the Rail, Road and Water and separately for the Air 

Operations. The Loading / Unloading in charge will work under the Road, Rail and 

Water Coordinator. 

 

The Loading / Unloading-in-charge (Road, Rail and Water) will: 

 

i.  supervises the safe Operations of Loading / Unloading activities; 

ii.  obtain Operations Summary from the Groups-in-charge (Road, Rail and  

           Water transport); 

iii.  organize the Loading areas; 

iv.  supervise Loading and Unloading crews and collect equipment (ladder,  

           gloves,  helmet, etc.) as required; 

v.  from time to time inform the coordinator about the progress of Loading /  

           Unloading activities; 

vi.  prepare a Loading / Unloading plan with details of their resources and  

           destinations; 

vii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004  

           (enclosed in Annexure-IV) and send to the TBD or Coordinator; and 

viii.  perform any other duties assigned by Coordinator or in-charge (Road,     

           Rail and Water). 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Rail Operations) 

 

In most disaster response situations, Rail Transportation is utilised for transporting 

relief materials and resources from very distant places. It requires coordination with 

the railway authorities for making available trains and wagons at appropriate places. 

Railway stations are located at specific locations, sometimes far away from the 

affected sites. Loading and Unloading may be required from Rail to Road and Road 

to Rail. Whenever transportation by Rail is envisaged, a Rail Operations Group 

needs to be activated and they should have close liaison with the Road Operations 

Group-in-charge. 

 

The Group-in-charge (Rail) works under the TBD and is responsible for supervision 

of all 

Rail Transportation activities. In keeping with the scale of transportation 

requirements and management of proper span of control, the TBD may activate 

position of Assistant Coordinator if required. 
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The Group-in-charge (Rail Operations) will: 

 

i.  works under the TBD and coordinate all Rail Operations; 

ii.  organize crew for Loading and Unloading; 

iii.  ensure safe storage and warehousing of the materials; 

iv.  evaluate storage locations, ensure safety and obtain guidance from the      

          TBD, if required; 

v.  coordinate with Road Operations Group for movement of resources; 

vi.  prepare and provide Rail Operations Summary including time of     

          departure and arrival, destinations, resource details, etc as and when           

          required by the senior officers; 

vii.  request for additional personnel support, if required; 

viii.  update the TBD from time to time and seek support, if required; 

 ix. resolve conflicts within his Group, if any; 

x.  update Rail Operations Plan; 

xi.  establish and maintain communications with various storage and    

          warehousing areas, destination points and railway officers; 

xii.  collect record of various activities performed IRS (Form-004 enclosed in         

           Annexure-IV) from Coordinator and other in-charges and send to TBD   

          or OSC; and 

xiii.  perform any other duties assigned by OSC or TBD. 

 

Roles and Responsibilities of Coordinator (Rail Operations) 

 

The Coordinator (Rail Operations) will: 

 

i.  work under the Group-in-charge and provide coordination services for 

 transportation of relief materials by Rail; 

ii.  survey assigned stations or points, to analyse the situation and other    

          potential problems; 

iii.  ask for additional personnel support, if required; 

iv.  receive assignments, and supervise movement of resources; 

v.  maintain liaison with Railway authorities regarding train timings etc.; 

vi.  report incidents or accidents that may occur in Rail Operations; 
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vii.  ask for and monitor security arrangements of the resources; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004   

         (enclosed in Annexure-IV) and send to the Group-in-charge or TBD; and 

ix.  perform any other duties assigned by Group-in-charge. 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Water Operations) 

 

In some disasters, especially floods and cyclones, the need for Water Operations may 

become essential. The deployment of boats / country boats and other water transport 

may be necessary both for rescue work and transportation of relief materials. 

Depending on the scale of the disaster, the TBD may activate a Water Operations 

Group, consisting of Group in charge, Coordinator and Loading / Unloading-in-

charge. If required, the Group-in-charge may request for an Assistant Coordinator. 

 

 

 
 

The Group-in-charge (Water Operations) will: 

 

i.  ensure transportation of rescue teams and relief materials by motor boats /   

          country boats or by any other water transport to the affected sites with       

          communication  facilities and a local guide for guidance with each  

          team; 

ii.  requisition personnel support, if required; 

iii.  determine coordination procedures with various destinations as per IAP; 

iv.  supervise all Water Operations and related activities associated with the   

          incident; 

v.  evaluate and ensure docking or harboring locations; 

vi.  resolve conflicts, if any; 

vii.  update Water Operations plan and share it with the higher authorities,  

          including the  LSC; 

viii.  arrange for an accident investigation team as and when required and     

          cooperate with the appropriate investigating authorities; 

ix.  ensure availability of POL and other logistic support for boat operations; 

x.  attend to the needs of the personnel working with him.  

xi.  collect record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in 

Annexure-IV) 
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 from Coordinator and other in-charges and send to TBD or OSC; and 

xii.  perform such other duties as assigned by TBD or OSC. 

 

Roles and Responsibilities of Coordinator (Water Operations) 

 

The Coordinator (Water Operations) will: 

i. coordinate all activities relating to transportation of resources by motor boats / 

country boats etc. Activation of this position is contingent upon the 

complexity of the incident. There may be more than one Coordinator (Water) 

assigned to an incident with Loading and Unloading-in-charge; 

ii. survey assigned incident areas to analyse the situation and other potential 

problems; 

iii. coordinate with SAM for smooth transportation of relief materials, if required; 

iv. receive assignments and supervise Water transport movement activities; 

v. monitor all Water Operations for their safety; 

vi. ensure proper communications with Water transport personnel deployed in 

search and rescue as well as relief operations; 

vii. keep the records of supplies to different locations, Water transport movements 

etc; 

viii.  report incidents or accidents that may occur in Water Operations to the TBD 

and other designated authorities; 

ix.  assess requirements of POL etc. for Water Operations and ensure their  

          availability; 

x.  maintain liaison with Coordinator (Road Operations) as most relief supplies 

will arrive by road; 

xi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 and send 

to the Group-in-charge or TBD; and 

xii.  perform any other duties assigned by the OSC or TBD. 

 

 

 

Air Operations 

For disaster response in India air operations may be needed for four tasks: (a) quick 

transportation of relief materials and resources to the affected area, (b) quick 

distribution of relief materials, food, medicine etc (Air dropping) in inaccessible and 

affected areas, (c) search and rescue of victims trapped in inaccessible areas, and (d) 

evacuation of casualties. 

Normally, the Indian Air Force will be tasked for Air support Operations. At times, 

Indian Airlines, Pawan Hans and other private Airlines may also be utilised for 

transportation purposes. Different types of Aircrafts may need to be utilised for 

different mission requirements e.g. transport Aircraft or helicopter etc. from any of 

the agencies discussed above. Close coordination at the National Level is essential 

for the launch of any Air Operations. It needs a close liaison among the NDMA, 

NEC, Air Force, Ministry of Civil Aviation, State RO and the ROs of the Districts 

where the Air Operations is to be performed. It is therefore very essential that a NO 
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should be identified and designated in advance at all these levels for coordination 

and activation of the Air Support. The stakeholders should be aware of the 

designated NO for Air Operations. In the context of the IRS, a ground support 

element will have to be placed at all required landing and takeoff facilities in the 

affected areas. The ground support requirements including 

 

Aviation Turbine Fuel (ATF), security etc. for the Air Operations will be the 

responsibility of the TBD. On taking the decision to launch Air Operations, the TBD 

will activate the Air Operations Group under him. The Group will be headed by a 

supervisor and necessary organizational elements will have to be activated at all 

required landing and takeoff locations headed by an in-charge at airbases, 

wheelbases and helipads. 

 

 
Roles and Responsibilities of Nodal Officer (NO) 

 

The Nodal Officer (Air Operations) will: 

 

i.  coordinates with concerned authorities for air operations; 

ii.  project the type of Air support required to the appropriate authorities  

           based on the IAP and place the demand at least 24 hours in advance or as     

          early as possible; 

vi. inform the IC and OSC about the Air movements and landing schedules  

vii. in their respective areas; 

viii. ensure that relevant Maps of the incident locations are available with all  

ix. agencies involved in the Air Operations to give the correct coordinates etc. of 

the locations where Air support is required; 

vi. determine the suitability of Helipads or Celibates in coordination with the  

vii. Air Force authorities and the State authorities; 

vi.  maintain communication with Air Traffic Control and the ground support  

          staff  regarding the Air movements and other related activities; 

vii.  assist the IC and the LSC in the procurement of required ATF etc.; 
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viii.  report on Air Operations activities to the RO; and 

viii. perform any other duties assigned by the RO and IC. 

 

Roles and Responsibilities of Group-in-charge (Air Operations) 

 

The Group-in-charge (Air Operations) will: 

 
i.  provides ground support to Air Operations as per the IAP; 

ii.  report to TBD the progress of Air Operations and work in close  

          coordination with the NO, IC, OSC and TBD; 

iii.  ensure resources and supplies required for the Air Operations are  

          available at the concerned locations; 

iv.  keep appropriate Maps in order to provide correct coordinates to the  

          pilots and others involved in the Air Operations; 

v.  requisition additional personnel support, if required; 

vi.  ensure refueling facilities are available at the landing and takeoff  

          locations; 

ix. ensure that Celibate and Helipad locations are identified and approved by  

x. the appropriate authorities; 

viii.  determine the need for assignment of personnel and equipment at each 

Helibase  and Helipad; 

ix.  ensure identification and marking of Helibases and Helipads; 

x.  ensures that the communication systems are in place; 

xi.  update landing and takeoff schedule of Aircrafts and Helicopters as  

          informed by NO; 

xvi. ensure preparation of the load manifest for proper loading or unloading of  

xvii. relief supplies; 

xviii. arrange for unloading and dispatch or storage of relief materials that  

xix. arrive at the airports, helipads and Helibases. In order to keep airports 

operational, special 

 attention needs to be paid to unsolicited relief supplies that may arrive.  

          They should be immediately cleared from the operational area; 

xv.  ensure that proper packaging and weighing facilities are in place and used for 

 loading of relief materials; 

xvi.  liaise with the road operations group for the road transportation needs; 

xvii.  ensure the functionality of Aircraft rescue and firefighting service at  

          Helibases and Helipads, security, proper lights, smoke candles/devices,     

          weighing facilities, wind direction socks, etc. are in place; 

xviii.  collect record of various activities performed (IRS Form-004 enclosed in 

Annexure-IV) 

 from Helibase and Helipad-in-charge and send to TBD or OSC or IC; and 

xix.  perform any other duties assigned by the TBD. 

 

Roles and Responsibilities of Helibase / Helipad-in-Charge 
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The Helibases, Helipad-in-charge will: 

 

i.  provides all ground support requirement of Helicopters at the location; 

ii.  keep appropriate Maps in order to provide correct coordinates to the     

          pilots; 

iii.  survey the Helibases / Helipad area to analyze situation, potential Aircraft 

hazards  and other likely problems; 

iv.  ensure that the Helipad and Helibases is properly marked so that it is     

          visible from the air for smooth landing of Aircrafts; 

v.  coordinate with the ground supervisor for Helicopter Operations; 

vi.  determine and implement ground and air safety requirements and  

          procedures; 

x. maintain continuous monitoring of the assigned Helibases and Helipads  

xi. and remain vigilant for unusual happening or hazards that may affect the Air 

Operations and take precautionary measures; 

xii. ensure that all personnel deployed at the Helibases and Helipads are  

xiii. aware of the safety requirements; 

ix.  establish ground communication facilities; 

x.  notify supervisor immediately of any delays in Helicopter schedules; 

xi.  ensure Aircraft rescue measures, firefighting services, and lights, smoke   

          candles, weighing facilities, wind direction socks, dust abatement  

           measures and security etc. are in place and working properly at Helibases           

          and Helipads; 

xiv. ensure proper facilities for rest, refreshment, water and sanitation for the  

xv. Air crew; 

xiii.  inform the supervisor about the mission completion; 

xvi. maintain record of various activities performed and send to Group-in- 

xvii. charge; and 

xv.  perform any other duties assigned by the Group-in-charge. 

 

Roles and Responsibilities of Loading / Unloading-in-Charge 

 
The Loading / Unloading-in-charge will: 

 

i.  be responsible for the safe Operations of Loading and Unloading of cargo  

          and personnel at Helibases; 

ii.  report to the Airbases, Helibases and Helipad-in-charge; 

iii.  ensure load manifest of personnel and cargo; 

iv.  ensure no inflammable material is loaded on the Aircrafts; 

v.  supervise loading and unloading crew; 

vi.  ensure proper packaging of the loads, keeping in view the weight  

          restriction that may be imposed by the pilots due to weather conditions  

          and make sure that weighing facilities are available for such purpose; 

viii. maintain record of various activities performed and send to Group-in- 

ix. charge; and 
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viii.  perform any other duties as assigned by the Group-in-charge, Helibases- 

          in-charge and Helipad-in-charge. 
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Planning Section 

 

Roles and Responsibilities of PSC 

 

The PSC will: 

 

i.  coordinates with the activated Section Chiefs for planning and           

          preparation of IAP in consultation with IC; 

ii.  ensure that decisions taken and directions issued in case of sudden       

           disasters when the PS had not been activated are obtained from the    

          IMO (Command Staff) and incorporated in the IAP; 

iii.  ensure collection, evaluation, and dissemination of information   

          about the incidents including weather, environment toxicity,           

          availability of resources etc. from  concerned departments and  

           other sources. The PS must have a databank of available  resources  

          with their locations from where it can be mobilized; 

iv.  coordinate by assessing the current situation, predicting probable course 

of the incident and preparing alternative strategies for the Operations by 

preparing the IAP. The IAP contains objectives reflecting the overall 

incident strategy and specific  tactical actions and supporting 

information for the next operational period (24 hours  is considered 

as one operational period). The plan may be oral or written. Written 

 plan may have a number of attachments, including incident 

objectives, organization  assignment list IRS Form-005 (enclosed in 

Annexure-V), incident communication plan   

v.  ensure that Incident Status Summary (IRS Form-002) enclosed in 

Annexure-II is filled and incorporated in the IAP; 

vi.  ensure that Organizational Assignment List (Divisional / Group) IRS 

Form-005 as enclosed in Annexure – V is circulated among the Unit 

leaders and other responders of his Section; 

vii.  plan to activate and deactivate IRS organizational positions as 

appropriate, in consultation with the IC and OSC; 

viii.  determine the need for any specialized resources for the incident 

management; 

ix.  utilize IT solutions for pro-active planning, GIS for decision support 

and modeling capabilities for assessing and estimating casualties and for 

comprehensive response management plan; 

x.  provides periodic projections on incident potential; 

xi.  report to the IC of any significant changes that take place in the incident 

status; 

xii.  compile and display incident status summary at the ICP; 

xiii.  oversee preparation and implementation of Incident Demobilization 

Plan (IRS Form-010) enclosed in Annexure-X; 
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xiv.  assign appropriate personnel, keeping their capabilities for the tasks in 

mind and  maintain On Duty Officers List (IRS Form-007) for the day 

as enclosed in Annexure- VII; 

xv.  ensure that record of various activities performed (IRS Form-004 

enclosed in Annexure-IV) by members of Units are collected and 

maintained in the Unit Log (IRS Form-003) enclosed at Annexure-III; 

and 

xvi.  Perform any other duties assigned by IC. 

  

 

 

Roles and Responsibilities of Resource Unit Leader (RUL) 

 

The Resource Unit Leader will: 

 

i.  maintains and displays the status of all assigned resources (Primary and 

Support) at  the incident site by overseeing the check-in of all resources, and 

maintaining a resource status-keeping system. Primary resources are meant for 

responders and support resources are meant for affected communities; 

ii.  compile a complete inventory of all resources available. He will also access 

information about availability of all required resources at other locations and 

prepare a plan for their mobilization, if required. IDRN, CDRN and IDKN 

facilities will also be used for this purpose; 

iii.  ensure and establish Check-in function at various incident locations; 

iv.  update the PSC and IC about the status of resources received and    dispatched 

from time to time; 

v.  coordinate with the various activated Branches, Divisions and Groups of OS 

for checking status and utilization of allotted resources; 

vi.  ensure quick and proper utilization of perishable resources; 

vii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Section concerned; and 

viii.  perform any other duties assigned by PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Check-in/Status Recorder 

 

The Check-in and Deployment Status Recorder will: 

 

i.  report to the RUL; 

ii.  Ensure that all resources assigned to an incident are accounted for at each 

check-in point; 

iii.  obtain required work materials, including Check-in Lists, Resource Status 

display boards showing different locations for deployment of resources, 

collection of resources with time of arrival and type of resources etc. The 

status of resources  would be displayed through T card board or through a 

computerized program me on  the computers; 
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iv.  establish communications with the EOC and Ground Support Unit (GSU) of 

LS; 

v.  ensure displays of check-in locations on signboard so that arriving resources 

can easily locate the Check-in location(s); 

vi.  enter or record information on Incident Check-in and deployment list as per 

the IRS Form-006 enclosed at Annexure - VI; 

vii.  transmit Incident Check-in and deployment information to Resource Unit on a 

 regular and prearranged schedule or as needed; 

viii.  forward completed Check-in Lists to the Resource Unit; 

ix.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Sections concerned; and 

x.  perform any other duties as assigned by PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Situation Unit Leader (SUL) 

 

 

 

The SUL will: 

 

i.  collects process and organizes all incident information as soon as 

possible for analysis.For such purposes, he can take the help of 

members of the Single Resource, Task Forces, Strike Teams, field level 

Government officers and members of PRIs, CBOs,NGOs etc;  

ii.  prepare periodic future projections of the development of the incident 

(along with maps if required) and keep the PSC and IC informed; 

iii.  prepare situation and resource status reports and disseminate as 

required; 

iv.  provide authorized maps, photographic services to responders, if 

required; 

v.  attend IAP Meeting with required information, data, documents and 

Survey of India maps etc; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed inAnnexure-IV) and send to Section concerned; and 

vii.  perform such other duties assigned by SUL or PSC. 

 

 

Roles and Responsibilities of Display Processor (DP) 

 

The DP will: 

 

i.  display incident status obtained from Field Observers (FOs), Single 

Resource, Strike Teams, Task Forces, aerial photographs and other data 

received from technical sources; 

ii.  report to the SUL; 

iii.  ensure timely completion of display chart; 
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iv.  obtain necessary equipment and stationery; 

v.  assist in analyzing and evaluating field reports; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to the SUL; and 

vii.  perform such other duties as assigned by SUL or PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Field Observer (FO) 

 

The FO will: 

 

i.  report to SUL immediately on any situation observed which may cause 

danger and safety hazard to responders and affected communities. This 

should also include local weather conditions; 

ii.  gather intelligence that may facilitate better planning and effective 

response; 

iii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to the SUL; and 

iv.  perform such other duties as assigned by SUL or PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Documentation Unit Leader (DUL) 

 

The DUL will: 

 

i.  ensure that all the required forms and stationery are procured and issued 

to all the activated Sections, Branches, Divisions, Groups and Units; 

ii.  compile all information and reports related to the incident; 

iii.  review and scrutinize the records and various IRS forms for accuracy 

and completeness; 

iv.  inform appropriate Units of errors or omissions in their documentation, 

if any, and ensure that errors and omissions are rectified; 

v.  store files properly for post-incident analysis; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to Sections concerned;  

vii.  perform any other duties as assigned by the PSC. 

 

Roles and Responsibilities of Demobilization Unit Leader (Demob. UL) 

 

The Demob. UL will: 

 

i.  prepare Incident Demobilization Plan (IDP) as per IRS Form-010 given 

in Annexure-X; 

ii.  identify surplus resources and prepare a tentative IDP in consultation 

with the PSC and give priority to demobilization of surplus resources; 

iii.  develop incident check-out functions for Sections, Branches, Divisions 

and units in consultation with all Sections and send to the PS; 
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iv.  plan for logistics and transportation support for Incident Demobilization 

in  consultation with LS; 

v.  disseminate IDP at an appropriate time to various stakeholders 

involved; 

vi.  ensure that all Sections, Units, Teams and Resources understand their 

specific Incident Demobilization responsibilities and avail 

Demobilization facilities; 

vii.  arrange for proper supervision and execution of the IDP; 

viii.  brief the PSC on the progress of Demobilization; 

ix.  request the PSC for additional human resources, if required; 

x.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to Sections concerned;  

xi.  perform any other duties assigned by the PSC. 
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Logistics Section (LS) 

LS provide all logistic support for effective response management. The Units under 

different Branches of the LS are responsible not only for the supply of various 'kinds' 

and 'types' of resources, but also for the setting up of different facilities like the 

Incident Base, Camp, ICP and Relief Camp etc. This would entail the involvement of 

several line departments of Government and other agencies. It would require a 

proper and smooth coordination at the highest level of the administration. The LS 

will work closely with the RO, EOC and the IC. The State and District DM plans 

will have comprehensive details like where the required resources can be procured 

from and manpower mobilized, etc. IDKN, IDRN and CDRN may also be useful for 

the mobilization of equipment and manpower. 

 

Logistics Section Chief (LSC) 

The LS comprises Service, Support and Finance Branches. Structure and details of 

each Branch are shown in Fig. 16. The Section is headed by a chief known as the 

LSC. The activation of various Branches of the LS is context specific and would 

depend on the enormity and requirements of the incident. The Finance Branch (FB) 

constitutes an important component of the LS to specially facilitate speedy 

procurement, and proper accounting following financial procedures and rules. 

 

 
 

Roles and Responsibilities of LSC 

 

The LSC will: 

 

i.  coordinates with the activated Section Chiefs; 

ii.  provide logistic support to all incident response effort including the 

establishment of SA, Incident Base, Camp, Relief Camp, Helipad etc.; 

iii.  participate in the development and implementation of the IAP; 

iv.  keep RO and IC informed on related financial issues; 
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v.  ensure that Organizational Assignment List (Divisional / Group) IRS 

Form-005 as enclosed in Annexure – V is circulated among the Branch 

Directors and other responders of his Section; 

vi.  request for sanction of Imp rest Fund, if required; 

vii.  supervise the activated Units of his Section; 

viii.  ensure the safety of the personnel of his Section; 

ix.  assign work locations and preliminary work tasks to Section personnel; 

x.  ensure that a plan is developed to meet the logistic requirements of the 

IAP with the help of Comprehensive Resource Management System; 

xi.  brief Branch Directors and Unit Leaders; 

xii.  anticipate over all logistic requirements for relief Operations and 

prepare accordingly; 

xiii.  constantly review the Communication Plan, Medical Plan and Traffic 

Plan to meet the changing requirements of the situation; 

xiv.  assess the requirement of additional resources and take steps for their 

procurement in consultation with the RO and IC; 

xv.  provide logistic support for the IDP as approved by the RO and IC; 

xvi.  ensure release of resources in conformity with the IDP; 

xvii.  ensure that the hiring of the requisitioned resources is properly 

documented and paid by the FB; 

xviii.  assign appropriate personnel, keeping their capabilities for the tasks to 

be carried out and maintain On Duty Officers List   

xix.  ensure that cost analysis of the total response activities is prepared; 

xx.  ensure that record of various activities performed (IRS Form-004 

enclosed in  Annexure- IV) by members of Branches and Units are 

collected and maintained in  the Unit Log IRS Form 003 as enclosed 

at Annexure-III; and 

xxi.  Perform any other duties as assigned by RO or IC. 

 

Roles and Responsibilities of Service Branch Director (SBD) 

 

The SBD will: 
 

i.  works under the supervision of LSC, and manage all required service 

support for the incident management; 

ii.  manage and supervise various Units of the Branch like Communication 

Unit, Medical Unit, Food Unit and any other activated Unit; 

iii.  discuss with activated Unit leaders for the materials and resources 

required and procure the same through LS; 

iv.  ensure proper dispatch of personnel, teams, resources etc as per the IAP; 

v.  prepare an assignment list, if required; 

vi.  keep the LSC informed about the progress of Service Branch, from 

time-to-time; 

vii.  resolve Service Branch problems, if any; 
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viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to sections concerned; and 

ix.  perform any other duties assigned by the IC and LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Communication Unit Leader (Com. UL) 

 

 

 

The Com. UL will: 

 

i.  work under the direction of the SBD; 

ii.  provide communications facility as and when required; 

iii.  ensure that all communications equipment available are in working 

condition and that the network is functional; 

iv.  supervise Communication Unit activities; 

v.  maintain the records of all communications equipment deployed in the 

field; 

vi.  recover equipment provided by Communication Unit after the incident 

is over.  Ensure that it is properly linked with the IDP; 

vii.  ensure setting up of a message centre to receive and transmit radio, 

telephone and other messages from various activated Sections, 

Branches, Units and higher authorities and maintain their records; 

viii.  prepare an alternative communication plan for execution in case of 

possible failure of the normal communications network. The alternative 

communications network may have wireless, satellite phones, cell 

phones, HAM radios etc; 

ix.  prepare a plan for integration of the communications set up of the 

central teams (NDRF, Armed Forces) with the local communications set 

up for the management of large scale disasters when they come to assist 

in the response effort; 

x.  asks for and ensures adequate staffing support; 

xi.  ensure that the communications plan is supporting the IAP; 

xii.  demobilize Communications Centre in accordance with the IDP; 

xiii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to SBD; and 

xiv.  Perform any other duties assigned by the SBD or LSC. 

 

 

Roles and Responsibilities of Medical Unit Leader (MUL) 

 

The MUL will: 

 

i.  work under the direction of the SBD; 

ii.  prepare the Medical Plan and procurement of required resources as per 

IAP, provide medical aid and ambulance for transportation of victims 
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and maintain the records of the same, as given in IRS Form 008 

(Annexure-VIII), obtain a road map of the area  from the PS for the 

ambulance services, transportation of medical personnel and  victims;  

iii.  respond to requests of the OS for medical aid, transportation and 

medical supplies etc. under intimation to the SBD and LSC; 

iv.  maintain the list of medical personnel who could be mobilised in times 

of need; 

v.  requisition more human resources as and when required to meet the  

incident objectives; 

vi.  prepare and circulate list of referral service centres to all the medical 

team leaders; 

vii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to SBD; and 

viii.  perform any other duties assigned by the SBD and LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Food Unit Leader (FUL) 

 

The FUL will: 

 

i.  work under the direction of the SBD; 

ii.  supply resources to various activated Sections, Branches, Units and  

Groups of IRT as per direction of the SBD; 

iii.  supply food to: a) Personnel of IRT(s) at ICP, Camps, Incident Base, 

SA, etc., and b) Victims at the temporary shelters, relief camps etc.; 

iv.  request for assistants if the task becomes very large. The FUL may  

request the LSC to split the unit into two groups—one to supply food 

for personnel and another for victims. Requisition transport for supply 

of food to incident base, relief camp and other facilities; 

v.  determine food and drinking water requirements and their 

transportation, and brief the SBD and LSC; 

vi.  maintain an inventory of receipt and dispatch of resources; 

vii.  supervise the Unit activities; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 

(enclosed in Annexure-IV) and send to SBD; and 

ix.  perform any other duties assigned by the SBD and LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Support Branch Director (Sup. BD) 

 

The Sup. BD will: 

 

i. work under the supervision of LSC, and supervise the function of  

ii. Resource Provisioning Unit, Facility Unit and Ground Support Unit; 

ii.  procure and dispatch required tactical materials and resources for  

Operations with the concurrence of the Section Chief; 

iii.  participate in the planning meeting of the LS; 
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iii. ensure that organization assignment list concerning the Branch is  

iv. circulated to all Units under him; 

v.  coordinate various activities of the Support Branch; 

vi.  keep the LSC informed about the progress of work; 

vii.  resolve problems within his unit, if any; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004  

(enclosed in Annexure-IV) and send to Section concerned; and 

ix.  perform any other duties assigned by the LSC. 

 

Roles and Responsibilities of Resource Provisioning Unit Leader (RPUL) 

 

The RPUL will: 

 

i.  work under the supervision of Sup.BD; 

ii.  organize movement of personnel, equipment and supplies, 

iii.  receive and store safely all supplies required for the incident response, 

iv.  maintain the inventory of supplies and equipment; 

v. maintain the records of receipt and despatch of supplies including  

vi. equipment and personnel; 

vi.  organize repair and servicing of non-expendable supplies and equipment; 

vii.  participate in the planning meeting of LS; 

vii. monitor the 'Kind', 'Type' and quantity of supplies available and  

viii. dispatched; 

ix. receive and respond to requests for personnel, supplies and equipment  

x. from the activated Sections, Branches, Divisions, Units and Groups of the IRS  

organization under intimation to Sup. B.D.; 

xi. requisition additional human resource assistance, if needed. These  

xii. assistants may be deployed for different functional activities such as Resource 

Ordering, Resource Receiving and Tool & Equipment maintenance; 

xi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004   

          (enclosed in Annexure-IV) and send to Sup.BD; and 

xii.  Perform any other duty as assigned by LSC or Sup.BD. 

 

Roles and Responsibilities of Resource Ordering-in-charge 

The Resource Ordering-in-charge will: 

i.  report to the RPUL; 

ii.  prepare a list of resources to be procured and obtain its approval; 

iii.  place resource orders in a timely manner as per procedure laid down; 

iv.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in 

 Annexure-IV) and send to RPUL; and 

v.  perform any other duties assigned by the RPUL. 

 

 

Roles and Responsibilities of Resource Receiving and Distribution-in-Charge 
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The Resource Receiving and Distribution-in-Charge will: 

 

i.  report to the RPUL; 

ii.  receive and distribute all resources and services which have been ordered; 

iii.  identify and ensure time and locations for delivery of supplies and  

equipment; 

iv.  prepare separate lists for the resources received from line departments of 

 Government and from other sources; 

v.  organize physical layout of supply area; 

vi.  set up a filing system for receiving and distributing supplies and  

equipment and keep RPUL informed; 

vii.  ensure security requirements; 

viii.  keep the Resource Ordering-in-Charge informed about the positions of  

supplies and equipment received; 

ix.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to RPUL; and 

x.  perform any other duties assigned by the RPUL. 

 

Roles and Responsibilities of the Tool and Equipment Specialist 

 

The Tool and Equipment Specialist will: 

 

i.  report to RPUL; 

ii.  supervise the service and repair all tools and equipment and keep the  

RPUL informed of their status; 

iii.  maintain record of activities performed as per IRS Form-004 (enclosed in 

 Annexure-IV) and send to RPUL; and 

iv.  perform any other duties assigned by the RPUL. 

 

Roles and Responsibilities of Facilities Unit Leader (Fac. UL) 

 

The Fac. UL will: 

 

i. prepare the layout and activation of incident facilities, e.g., Incident Base,  

Camp(s), 

 Relief Camp(s), ICP, etc., and provide basic amenities to the responders; 

ii.  report to the Sup.BD; 

iii.  locate the different facilities as per the IAP; 

iv.  participate in the planning meeting of the Section, prepare list for each  

facilities and its requirements in coordination with the LSC; 

v.  ask for additional personnel support if required to monitor and manage  

facilities at Incident Base and Camp etc; 

vi.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Sup. BD; and 
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vii.  perform such other duties as assigned by the Sup. BD. 

 

Roles and Responsibilities of Facility Maintenance-in-charge 

 

The Facility Maintenance-in-charge will: 

 

i.  ensures that proper sleeping and resting facilities are organized; 

ii.  organize and provide toilet, bath and sanitation; 

iii.  maintain lighting arrangements; 

iv.  maintain general cleanliness in Incident Base, Camp(s), Relief Camp(s), ICP 

etc.; 

v.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Fac. UL; and 

vi.  perform any other duties directed by the Fac. UL. 

 

Roles and Responsibilities of Security-in-charge 

 

The Security-in-charge will: 

 

i. provide security to the deployed resources including responders, relief  

ii. materials at the required places and relief camps; establish contact with local 

law enforcement agencies, as required; 

iii.  request personnel support to accomplish work assignments, if required; 

iv.  coordinate security plan for incident facilities; 

v.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Fac. UL; and 

vi.  perform any other duties assigned by the Fac. UL. 

 

Roles and Responsibilities of Ground Support Unit Leader (GSUL) 

 

The GSUL will: 

 

i.  work under the supervision of the Sup. BD; 

ii.  provide transportation services for field operations to TBD; 

iii. in case Air Operations are activated, organize and provide required  

iv. ground support through TBD; 

v. provide maintenance and repair services for all the vehicles and related  

vi. equipment used for incident management as per proper procedures and keep 

the concerned  line  departments informed through the Sup. BD and 

LSC; 

v.  develop and implement the Incident Traffic Plan; 

vi.  inform Resource Unit about the availability and serviceability of all  

vehicles and equipment; 

vii. arrange for and activate fueling requirements for all transport including  

viii. Aircrafts in consultation with the Sup. BD; 
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ix. maintain inventory of assigned, available and off road or out of service  

x. resources; 

ix.  ensure safety measures within his jurisdiction; 

x.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to the Sup. BD; and 

xi.  perform any other duties as assigned by the Sup. BD. 

 

Roles and Responsibilities of Finance Branch Director (FBD) 

 

The FBD will: 

 

i.  work under the LSC; 

ii.  attend planning meetings; 

iii.  prepare a list of resources to be mobilized, procured or hired in accordance 

with the IAP. Obtain orders of the competent authority as per financial rules 

and take steps  for their procurement without delay; 

iv.  ensure that time records of hired equipment, personnel and their services are 

accurately maintained as per Government norms for payment; 

v.  examine and scrutinize cost involved in the entire response activity including 

the demobilization, analysis the cost effectiveness and keep the LSC informed; 

vi.  ensure that all obligation documents initiated at the incident are properly 

prepared, completed, verified and signed by the appropriate Section Chief and 

BD; 

vii.  brief the LSC or IC on all incident related financial issues needing attention or 

follow- up; 

viii.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in Annexure-IV) and send to Sections concerned; and 

ix.  perform any other duties as assigned by the LSC or IC. 

 

Roles and Responsibilities of Time Unit Leader (TUL) 

 

The TUL will: 

 

i. maintain time recording of hired equipment and personnel and ensure that  

ii. it is maintained on a daily basis and according to government norms; 

iii. examine logs of all hired equipment and personnel with regard to their  

iv. optimal utilization; 

ii. ensure that all records are correct and complete prior to demobilization of  

iii. hired resources; 

iv.  brief the FBD on current problems with recommendations on outstanding 

issues, and any follow-up required; 

v.  ask for additional support of human resources for assistance, if required; 

vi.  maintain record of the activities performed as per IRS Form-004 (enclosed in 

Annexure-IV) and send to FBD; and 

vii.perform any other duties as assigned by the FBD. 
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Roles and Responsibilities of Procurement Unit Leader (PUL) 

 

The PUL will: 

 

i.  attend to all financial matters pertaining to vendors and contracts; 

ii.  review procurement needs in consultation with the FBD; 

iii.  prepare a list of vendors from whom procurement can be done and follow 

proper procedures; 

iv.  ensure all procurements ordered are delivered on time; 

v.  coordinate with the FBD for use of imprest funds, as required; 

vi.  complete final processing of all bills arising out of the response management 

and  send documents for payment with the approval of the FBD, LSC and 

IC; 

vii.  brief FBD on current problems with recommendations on outstanding issues 

and follow-up requirements; 

viii.  maintain record of activities performed as per IRS Form-004 (enclosed in  

 Annexure-IV) and send to FBD; and 

ix.  perform any other duties as assigned by the FBD. 

 

Roles and Responsibilities of Compensation / Claims Unit Leader (Com./CUL) 

 

The Com./CUL will: 

 

i.  collects all cost data and provide cost estimates; 

ii.  prepare and maintain a list of requisitioned premises, services, resources and 

 vehicles, etc. with correct date and time of such requisition; 

iii.  follow appropriate procedures for preparation of claims and compensation; 

iv.  requisition additional human resources, if required; 

v.  maintain record of various activities performed as per IRS Form-004 (enclosed 

in 

 Annexure-IV) and send to FBD; and 

vi.  perform any other duties as assigned by the FBD. 

 

Roles and responsibilities of Cost Unit Leader (CUL) 

The CUL will: 

 

i.  develop incident cost summaries in consultation with the FBD on the basis of 

Cost Analysis Report; 

ii.  make cost-saving recommendations to the FBD; 

iii.  complete all records relating to financial matters prior to demobilization; 

iv.   maintain record of various activities performed as per IRS Form-004        

           (enclosed in Annexure-IV) and send to FBD; and perform any other duties as 

assigned by the FBD. 
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બહવુિધ બહવુિધ ––જોખમ આપવિ વ્યિસ્થાપન યોજનાજોખમ આપવિ વ્યિસ્થાપન યોજના  
જજલ્લા આપવિ વ્યિસ્થાપન યોજનાજજલ્લા આપવિ વ્યિસ્થાપન યોજના  

પાર્ટપાર્ટ --૨૨  

૨૦૧૨૦૧૯૯    

  

ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ર્ર ડીઝાસ્ર્ર મેનેજમેન્ર્ કલેક્ર્ર કચેરી નમટદા 

અને 

ગજુરાત રાજય આપવિ વ્યિસ્થાપન સિામડંળ 
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સદેંશ 

નર્મદા જિલ્લાએ છેલ્લા વર્ષો દરમ્યાન વવવવધ કુદરતી તથા ર્ાનવ સજિત આફતોનો સાર્નો 
કયો છે. બદલાયેલ સર્યર્ાાં આપવત વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરીએ ર્ાત્ર ચોર્ાસાના ચાર ર્ાસ પરુતી ર્યામદદત 
રહી નથી. અવારનવાર આવી પડતી અણધારી આપતીઓ સારે્ ઝડપી પ્રવતસાદ આપવા ર્ાટે સદુ્ઢ ર્ાળખ ુ
હોવ ુઆવશ્યક છે. ે  બાબતે જિલ્લા આપવતિ વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવા ર્ાટે ગભીરતા પવુમક પે્રરીત 
કયામ છે. આ યોિનાનો હતે ુઅવારનવાર સર્જમતી કુદરતી અને ર્ાનવ સજિત આફતોથી થતા ર્જનર્ાલના 
નકુસાનર્ાાં ઘટાડો કરવાનો તથા ત્વરીત પ્રવતસાદની પ્રદિયાને સરળ અને ઝડપી બનાવવાનો છે.  

વવવવધ સ્તરીય આપવત વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવાના અભભગર્થી તાલકુા, ગ્રામ્ય, 
જિલ્લા તથા રાજ્ય સ્તરેના આંતદરક સાંકલન ને તથા પ્રવતસાદ પ્રદિયાને વેગ ર્ળેલ છે. તદ્દ ઉપરાાંત આ 
યોિના દ્વ્રારા સાંબાંવધત વવભાગોની આપવત વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરી અન્વયે હકારત્મ્ક અભભગર્ કેળવાયો છે. 
વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરીએ સતત ચાલતી પ્રદિયા છે. ત્યારે આ યોિનાનુાં સર્યાાંતરે અપગ્રેડશેન કરવાર્ાાં આવે 
તે અત્યાંત આવશ્યક છે. આ આપવત વ્્વસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવા ર્ાટે ર્ાર્લતદારશ્રી, આપવત 
વ્યવસ્થાપન, ડી.પી.ઓશ્રી, જી.એસ.ડી.એર્.એ. અને ડીઝાસ્ટર ર્ેનેિર્ેન્ટ ઓફીસના સ્ટાફની કાર્ગીરી 
પ્રશાંસનીય રહી છે.  

શ્રદ્ના છે કે જિલ્લા આપવત વ્્વસ્થાપન યોિના નર્મદા જિલ્લાર્ાાં સાંભવવત આફત પહલેા, 
દરમ્યાન અને પછીની પદરસ્સ્થતીર્ાાં જિલ્લા આપવત વ્યવસ્થાપન તાંત્ર અને વવવવધ ટાસ્ક ફોસમને આકસ્સ્ર્ક 
સાંિોગોર્ાાં ઝડપી પ્રવતભાવ આપવા ર્ાટે ર્ાગમદશમક રૂપ વનવડશે.  

 
 
 

       આભાર સહ   
  
 

તારીખ:૦૩/૦૪/૨૦૧૯                                                  આઈ. કે. પરે્લ (આઇ.એ.એસ.) 
                   કલેકર્ર 

નમટદા - રાજપીપલા 
 

  



DDMP-NARMADA PART-I & II 2018 Page 50 
 

અનકુ્રમણિકા 
પ્રકરિ વિભાગ વિષય િસ્ત ુ પાના નબંર 

૧  સાંક્લલ્પના અને વનતી ૦૧ 
 ૧.૧ પ્લાનનુાં આયોિન ૦૧ 

 ૧.૨ હતે ુ ૦૧ 

 ૧.૩ સતાર્ાંડળ અને િવાબદારીઓ ૦૨ 
 ૧.૪ આપવત વ્યવસ્થાપનની સાંક્લલ્પના ૦૨ 

 ૧.૫ યોિના તૈયાર કરવા બાબત અને સધુારણા ૦૨ 

૨  આફત, સવેદનશીલતા અન ેિોખર્ વવશ્ર્લેર્ષણ (HRVA) ૦૩ 
 ૨.૧ આપવત આંકલન, આપવતનો ઇવતહાસ ૦૫ 
 ૨.૨ પરુ સાંભવવત િોખર્ી સ્થાન ૦૫ 
 ૨.૩ વાવાઝોડુાં ૦૭ 
 ૨.૪ ભકૂાંપ ૦૭ 

 ૨.૫ દુષ્કાળ ૦૭ 

 ૨.૬ એક સાથે ધણા બધા લોકો એક્લ્ાાં થાય ત્યારે િોખર્ (રે્ળા 
અને ધાવર્િક પ્રસાંગો વગેરે)  

૦૮ 

 ૩ એચ.આર.વી.એ. ર્ાટેની પધ્ધવત (HRVA) ૦૮ 

 ૪ ક્ષર્તાઓનુાં વવશ્ર્લેર્ષણ, િોખર્ અને સાંવેદનશીલતા 
વગીકરણ  

૦૮ 

 ૫ સાંવેદનશીલ તાલકુા તથા ગાર્ોની વવગત ૦૯ 
 ૬ સાંસાધનોનુાં વવશ્ર્લેર્ષણ ૦૯ 

 ૭ ક્ષર્તા વવશ્ર્લેર્ષણ ૦૯ 

 ૮ HRVA વવશ્ર્લેર્ષણ અંગેની ભલાર્ણો ૧૧ 
૩  આપવત વ્યવસ્થાનુાં ર્ાળખુાં રાિય અને જિલ્લા કક્ષાએ ૧૨ 
 ૩.૧ ડીસ્રીક િાયસીસ રે્નિરે્ન્ટ ગ્રપુ  ૧૨ 
 ૩.૨ આગાહી અને પવૂમ ચેતવણીની સાંસ્થા વ્યવસ્થા ૧૩ 
૪  રોકથાર્ અને ઉપશર્ન કાયમયોિના  ૧૪ 
૫  પવૂમ તૈયારી કાયમયોિના ૨૦ 
 ૫.૧ ક્ષર્તાવધમન પ્લાન ૨૦ 
 ૫.૨ તાલીર્ િરૂરીયાત વવશ્ર્લરે્ષણ ૨૦ 
 ૫.૩ તાલીર્ આયોિન વ્યવસ્થા ૨૧ 
 ૫.૪ એિન્સીઓની ર્દદ દરમ્યાન પ્રોટોકલ વ્યવસ્થા ૨૨ 
 ૫.૫ બચાવ સાધનોની ઓળખ અને િથ્થાની ચકાસણી ૨૨ 
 ૫.૬ ચેતવણી તાંત્રની ચકાસણી કરવી. ૨૨ 
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 ૫.૭ ત્વરીત પ્રવતસાદ ટીર્ો વચ્ચનેુાં સાંકલન  ૨૨ 
 ૫.૮ સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ અને અન્ય દહત ધારકો સાથે સાંકલન ૨૨ 
 ૫.૯ પરુ અને વાવાઝોડા સાથે ઋતગુત પવૂમ તૈયારી ૨૩ 
 ૫.૧૦ પવુમ ચતેવણી વ્યવસ્થા (EWS) અને આપવતિ બાદની 

સચૂનાઓ 
૨૩ 

 ૫.૧૧ આપવતિ બાદની સચૂનાઓ ૨૩ 

 ૫.૧૨ આગોતરી વ્યવસ્થા ૨૩ 

 ૫.૧૩ સમદુાય ર્જગવૃત અને વશક્ષણ અને પવૂમ તૈયારી ૨૪ 
 ૫.૧૪ પ્રોકયોરરે્ન્ટ (ટેંન્ટ ધાબડા, સાધનો વગેરે)  ૨૪ 

 ૫.૧૫ એસ.ડી.આર.એન. અપડશેન ૨૪ 

૬  ભવૂર્કા અને િવાબદારી ૨૫ 
૭  પનુ: સ્સ્થવત – (Recovery) ૪૧ 
૮  બે ટ વ્યવસ્થા ૪૪ 

પરરવશષ્ર્ 
૧  જિલ્લાનો ઇવતહાસ ૪૬ 
 ૧.૧ આપવતિનો ઇવતહાસ છેલ્લા વર્ષો દરમ્યાન જિલ્લાર્ાાં ધટેલ 

આપવતિની વવગતો ભકૂાંપ 
૫૨ 

૨  જિલ્લાના સાંવેદનશીલ તાલકુા/ગાર્ોની વવગત  ૫૪ 
૩  સાધનોની ર્ાદહતી. ૫૯ 
૪  સ્વયાંસેવકો/તરવૈયાની યાદી ૬૨ 
૫  સ્થળાાંતર યોિના ૬૪ 
૬  ર્ેડીકલ અને હોસ્સ્પટલ ર્નેિેર્ેન્ટ ૬૫ 
૭  વર્દડયાની વવગત ૬૭ 
૮  રાહત પનુ:સ્થાપનના ધોરણો ૬૯ 
૯  સાંપકમ ર્ાદહતી. ૮૩ 
 ૯.૧ જિલ્લાર્ાાં આવલે વરસાદ ર્ાપક યાંત્રની ર્ાદહતી. ૮૩ 
 ૯.૨ નદીની પાણીની સપાટી અંગે ફલ્ડ વોનીગની ર્જણ કરવા 

ર્ાટે િવાબદાર અવધકારીઓ  
૮૩ 

 ૯.૩ જિલ્લાના સાંક્લલન અવધકારીઓની યાદી ૮૪ 
 ૯.૪ તાલકુાવાર લાયિન અવધકારીઓની વવગત ૯૪ 
 ૯.૫ ર્ાર્લતદાર અને તાલકુા વવકાસ અવધકારીની સાંપકમ યાદી ૯૫ 
 ૯.૬ નર્મદા જિલ્લાર્ાાં આવેલ ડરે્ો અને તેના સાંપકમ સતુ્રોની 

યાદી 
૯૭ 

 ૯.૭ ડરે્ અંગે ફલ્ડ વોવનિગ ની ર્જણ કરવા ર્ાટે િવાબદાર 
અવધકારીઓ 

૯૮ 
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 ૯.૮ નર્મદા ડરે્ પર ફરિ બર્જવતા અવધકારીશ્રીની ર્ાદહતી ૯૯ 
૧૦  રાિય કક્ષાની કચેરીઓની સાંપકમ ર્ાદહતી ૧૦૦ 
 ૧૦.૧ રાિય કક્ષાના કાંરોલ રૂર્ની ર્ાદહતી ૧૦૦ 
 ૧૦.૨ રાહત વનયાર્કશ્રીની કચેરી ૧૦૧ 
 ૧૦.૩ ગિુરાત રાજ્ય આપવત વ્યવસ્થાપન સતાર્ાંડળની કચરેી ૧૦૧ 
 ૧૦.૪ આર્ી, એરફોસમ, કોસ્ટગાડમની ર્ાદહતી ૧૦૧ 
 ૧૦.૫ એરફોસમ ગાાંધીનગર ૧૦૨ 

 ૧૦.૬ બાયસેક (BISAG) ૧૦૨ 

 ૧૦.૭ આઇ.એર્.ડી. વવભાગ ૧૦૨ 

 ૧૦.૮ સીસ્ર્ોલોજીકલ વવભાગ ૧૦૨ 
 ૧૦.૯ એન.ડી.આર.એફ. ગાાંધીનગર ૧૦૩ 
 ૧૦.૧૦ અન્ય જિલ્લાની ર્હત્વની ર્ાદહતી ૧૦૩ 
 ૧૦.૧૧ જિલ્લા ક્લક્ષાના ઇરીડીયર્ નાંબર ૧૦૪ 

૧૧  હલે્થ ઓદફસર અને રે્ડીકલ ઓદફસરશ્રીઓની વવગત ૧૦૫ 
૧૨  જિલ્લાર્ાાં આવલે ખાનગી તથા સરકારી હોસ્સ્પટલની 

ર્ાદહતી  
૧૦૬ 

૧૩  જિલ્લાર્ાાં આવેલા ડરે્ની ર્ાદહતી ૧૦૭ 
૧૪  જિલ્લાર્ાાં આવેલા વવશ્રાર્ ગ્રહૃની ર્ાદહતી (સરકારી)  ૧૦૭ 
૧૫  નર્મદા જિલ્લાનો નકશો ૧૦૮ 
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પ્રકરિ- ૧ 

સકંલ્પના અને નીવત 

  આપવતિ ગર્ ે ત્યારે ત્રાટકી શકે છે. તે નાના પાયે અગર ર્ોટા પાયે હોઇ શકે છે. આ સર્યે 

ર્જન ર્ાલનુાં નકુશાન ઓછાર્ાાં ઓછાં થાય તે ર્ાટે સજ્િતા અને આયોિનની િરૂર પડ ે છે. એવુાં નથી કે 

કુદરતી આપવતઓ આપણા ર્ાટે કોઇ નવી કે અર્જણી બાબત છે. આ અગાઉના સર્યર્ાાં પણ આપણે વધતી 

કે ઓછી સફળતા સાથે આપવતિઓનો સાર્નો કયો િ છે. પરાંત ુઇવતહાસ ઉપર નિર નાખીએ તો ભતુકાળર્ાાં 

આખીને આખી સાંસ્કૃવતઓના ઉન્મલૂનથી ર્ાાંડીને આવી ઘણી આફતોર્ાાંથી ઘણુાં બચાવી લેતી આધવુનક ર્ાનવ 

ર્જવત સર્ક્ષ છે. કુદરતી આપવતઓ ર્ોટા ભાગે સાંપણૂમ પણે ક્યારેય વનવારી શકાતી નથી. પરાંત ુતેનાથી થતી 

અસર તથા નકુશાનર્ાાં ધટાડો િરૂરથી કરી શકાય છે.  
૧.૧ પ્લાનનુ ંઆયોજન :  

  જીલ્લા આપવતિ વ્યવસ્થાપન પ્લાન મખુ્ય ૧૧ વવભાગ અને પદરવશષ્ટ-૧૧ ર્ાાં વહેંચાયેલો છે.    

        મખુ્ય વવભાગોર્ાાં નીચેનાનો સર્ાવેશ થાય છે.  

I. પ્રસ્તાવના, સાંકલ્પના અને નીવત 

II. િોખર્ અને સાંવેદનશીલતા પથૃકકરણ (HRVA) 
૧.૨  હતે ુ:  

 આ લખેથી જીલ્લાર્ાાં આપવતિ વ્યવસ્થાપન ર્ાટે િરૂરી આધારભતુ ર્ાદહતીની િોગવાઇ કરી છે. 

I. વવવવધ આપવતિઓ અંગે જીલ્લાના નાગદરકો ર્ાટેના િોખર્ો અને સાંવેદનશીલતા વ્યાખ્યાવપત કરી છે.  

II. જીલ્લાર્ાાં સાંભવવત આપવતિઓની અસર વનવારવા/ ટાળવા અથવા તેના શર્ન ર્ાટે આવા પક્ષકારોએ 

લેવાના પગલા વ્યાખ્યાવપત કયામ છે.  

સહાયક યોિનાઓથી ચોક્કસ આપવતિઓના પ્રવતભાવર્ાાં મખુ્ય અને સહાયક પક્ષકારોની ભવુર્કા અને 

િવાબદારીઓની વવગતો આપી છે. આવી યોિનાઓ 

A. તાલકુા સ્તરે.,  

B. જીલ્લાર્ાાં આવલેા ર્હત્વના ઔદ્યોભગક સ્થાનો ર્ાટે, 

ચોક્કસ આપવતિ પ્રવતભાવ કાર્ગીરી કઇ રીતે પણૂમ થશે તે બાબતની પ્રર્ાણભતૂ સાંચાલન 

કાયમરીવત ૮કફ.૯ ર્ારફત વવકસાવવાર્ાાં આવેલી છે. પ્રર્ાણભતૂ સાંચાલન કાયમરીવતનો મકુરર 

અથવા સહાયક કાયો અને પક્ષકારોની િવાબદારી છે. 
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૧.૩. સિામડંળ અને જિાબદારીઓ : 

  જીલ્લા ર્ાટેની િરૂરીયાતો અને ગૌણ યોિનાઓ, સન ૨૦૦૩ ના ગિુરાત આપવતિ 

વ્યવસ્થાપન સતિાર્ાંડળ અવધવનયર્ના સતિાવધકાર હે્ ળ સદરહુાં અવધવનયર્થી કલેક્લટરને આપવતિની અસરો 

ટાળવા અથવા ઓછી કરવાના પ્રયાસોર્ાાં અન્ય પક્ષકારોનો સહકાર અને સહાય સવુનવિત કરવા ર્ાટે અવધકૃત 

કરવાર્ાાં આવેલ છે.  
૧.૪. આપવિ વ્યિસ્થાપનની સકંલ્પના  

 આપવતિઓના િોખર્ો હળવા કરવાના અથવા ધટાવાના પગલાનુાં અર્લીકરણ અને આયોિન: 

I. આપવતિ વવનાશકતા અથવા પદરણાર્ો ધટાડવાની 

II. આકસ્સ્ર્કતા અને આપવતિઓ ર્ાટેની સજ્િતાની 

III. આપવતિની અસરોના મલૂ્યાાંકનની  

  તર્ાર્ પ્રકારના િોખર્ વ્યવસ્થાપન અને અવધકાદરતાના વવચારથી આપવતિ વ્યવસ્થા 

આયોિન અન ેપ્રયાસો ર્ાટેનો પાયો પરૂો પાડ ે છે. તર્ાર્ પ્રકારના િોખર્ વ્યવસ્થાપનર્ાાં, જીલ્લાન ેઅસર 

કરતા સાંભવવત તર્ાર્ િોખર્ો ટાળવા અથવા હળવા કરવા ર્ાટેના આયોિનની વવચારણા અને લેવાના 

પગલાનો સર્ાવેશ થાય છે. 

  અવધકાદરતા એટલે નાગરીકોના જીવન અને જીવન વનવામહને ખતરાર્ાાં મકેુ તેવા તર્ાર્ 

િોખર્ો અને આપવતિઓને પહોંચી વળવા ર્ાટે દરેક નાગદરકોને વશક્ષણ, તાલીર્ અન ે સહાયથી સર્ક્ષ 

બનાવવો. આવી અવધકાદરત એ આપવતિની તિવીિ કરવા ર્ાટેની સાંપણૂમ િવાબદારી કોઇ વ્યસ્ક્લતર્ાાં તબદીલી 

નથી પણ આપવતિની અસર ધટાડવા અથવા તેને ર્યામદદત કરવા ર્ાટેના િરૂર સાધનો અને સહાય દરેક 

વ્યસ્ક્લત ધરાવે છે તેવુાં સવુનવિત કરવા ર્ાટેના અંવતર્ પ્રયાસો છે.  

૧.૫ યોજના તૈયાર કરિા બાબત અને સધુારિા  

   જીલ્લા કલેક્લટર, વવભાગ અને જીલ્લાર્ાાંની બીજી સાંસ્થાઓના સહયોગથી, જીલ્લા આપવતિ 

વ્યવસ્થાપન યોિના તૈયાર કરવા ર્ાટે અને તેર્ાાં સધુારો/ ફેરફાર કરવા ર્ાટે િવાબદાર છે.  

I. કોઇ િોખર્ર્ાાં ર્હત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

II. કોઇ ર્ોટી આપવતિ બાદ શીખવા ર્ળેલા પા્ પરથી, અથવા 

III. યોિનાર્ાાં વ્યાખ્યા કરેલી સાંસ્થાર્ાાં ર્હત્વના ફેરફાર અથવા કાયમવવશેર્ષ દળના પ્રાથવર્ક સભ્યોની 

િવાબદારીર્ાાં થતા ર્હત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

IV. કોઇ િોખર્ના પ્રકારર્ાાં ર્હત્વના ફેરફાર થાય ત્યારે. 

V. કોઇ ર્ોટી આપવતિ પછી ર્ળેલા બોધપા્ના આધારે 
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પ્રકરિ - ૨ 

આફત, સિેંદનશીલતા અને જોખમ વિશ્લેષિ (HRVA) 

  આપવતિ, િોખર્, વન:સહાયતા (HRVA) આંકલનર્ાાં વવવવધ આપવતિ ર્ાટે િોખર્ અને 

વન:સહાયતાનુાં સાંકભલત આંકલન હોય છે. આ ર્ાદહતીર્ાાં ધણુાં રસપ્રદ વવશ્લરે્ષણ હોય છે, ે ર્ાાં િોખર્ સાંભવવત 

સ્થાન અને ર્ાળખાાં કયા છે ? અને િોખર્ સાંભવવત લોકો કોણ છે ઉપરાાંત કયા લોકો આપવતિનો સાર્નો કરવા 

સક્ષર્ છે. વન:સહાયતા આંકલનર્ાાં આવથિક- સાર્ાજિક વન:સહાયતા, રહણેાાંકના અસલાર્ત આવાસો, પયામવરણ 

વન:સહાયતા વગેરેનો સર્ાવેશ થાય છે. 

  જજલ્લાની આંકડાકીય મારહતી 

ક્રમ વિગત આંકડાકીય મારહતી 
૧ જિલ્લાનુાં ભૌગોભલક સ્થાન ઉતિર અક્ષાાંશ અન ે ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી 

૭૩.૩૦ થી ૭૩.૪૭ રેખાાંશ વચ્ચે વવસ્તરેલો છે 
૨ કુલ ક્ષેત્રફળ ૨૭૫૫.૫ ચોરસ કી.ર્ી. 
૩ ખેડાણ હે્ ળનો વવસ્તાર ૧૦૫૦૬૦ હકે્લટર 
૪ િ ાંગલ વવસ્તાર ૧૧૪૭૬૬.૯૯ હકે્લટર 
૫ આબોહવા ભેિવાળી 
૬ િર્ીન ખાડા- ટેકરાવાળી- કોતરવાળી-  

િર્ીન નો પ્રકાર- ર્ધ્યર્- કાળી- ગોરાળુ 
૭ નદીઓ નર્મદા- કરિણ  
૮ પાક જુવાર- ર્કાઇ- તવેુર- શેરડી- ર્ગ-- તલ- બાિરી 
૯ કુલ ગાર્ ૫૩૯ ર્હસેલુી ગાર્ 
૧૦ ગ્રાર્ પાંચાયતની સાંખ્યા ૯૯ સ્વતાંત્ર 

૧૨૨ જુથ પાંચાયત 
૧૧ પ્રાન્ત ૧) નાાંદોદ 

૨) દેદડયાપાડા 
૧૨ તાલકુા ૧) નાાંદોદ 

૨) દેદડયાપાડા 
૩) સાગબારા 
૪) વતલકવાડા 
૫) ગરૂડશે્વર  

૧૩ નગરપાભલકા ૧- રાિપીપલા 
૧૪ વસ્તી (વર્ષમ ૨૦૧૧) ૫૯૦૩૭૯ 
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 ગ્રામ્ય (વર્ષમ ૨૦૧૧) ૮૯.૫૬% 
 શહરેી (વર્ષમ ૨૦૧૧) ૧૦% 

૧૫ વસ્તીની ગીચતા 
(દર ચો.દક.ર્ી.દી્) ગ્રામ્ય (વર્ષમ ૨૦૧૧) 

૨૧૪ લોકો પ્રતી સ્કવેર કી.ર્ી. 

૧૬ વસ્તી વચૃ્ધ્ધદર 

(૧૯૯૧ થી ૨૦૦૧ દરમ્યાન) 
૧૪.૭૭% 

૧૮ ર્જવત પ્રર્ાણ (સેક્લસ રેસયો) દર હર્જર 
પરુૂર્ષોએ સ્ત્રીનુાં પ્રર્ાણ (સને ૨૦૧૧ પ્રર્ાણે) 

દર ૧૦૦૦ પરુૂર્ષો એ ૯૩૭ 

૧૯ હોસ્પીટલો  ૦૨ 
 આયવેુદીક દવાખાના ૧૭ 
 પ્રાથવર્ક આરોગ્ય કેન્ર (પી.એચ.સી.) ૨૩ 
 સામદુહક આરોગ્ય કેન્ર (સી.એસ.સી.) કુલ- ૪  

૨૦ પશભુચદકત્સાની સવલતો 
(ગ્રામ્ય વવસ્તાર) 

 

 (અ) પશ ુદવાખાના  
 (બ) પશ ુદવાખાના પેટા કેન્રો  

૨૧ પશધુન ગણતરી મિુબ (વર્ષમ ૨૦૧૦૧૧)  
 ૧. ગાય ૧૪૦૮૬૩ 
 ૨. ભેંસ ૫૮૯૫૧ 
 ૩. ઘટેા- બકરા ૭૨૦૨૮ 
 ૪. અન્ય પશધુન ૬૫૦ 
 ૫. ર્રધાાં- બતકા ૧૨૩૮૨૭ 

૨૨ અ. ખાનગી શાળાની સાંખ્યા ૪૬ 
 બ. પ્રાથવર્ક શાળાની સાંખ્યા ૬૯૦ 
 ક. ર્ાધ્યવર્ક/ ઉચ્ચતર શાળાની સાંખ્યા ૧૦૮ 
 ડ. કોલેિ/ ટેકનીકલ શાળાની સાંખ્યા ૦૭ 

૨૩ સસ્તા અનાિની (વ્યાિની ભાવ) ની દુકાનો ૨૨૦ 
૨૪ આંગણવાડી  
૨૫ ર્ધ્યાહન ભોિન કેન્રો  
૨૬ યાત્રાના સ્થળો હરવસચ્ધ્ધ ર્ાંદદર, હનરુ્ાન ધરે્શ્વર, ર્હાદેવ ર્ાંદદર, 

વીર વેતળ ર્ાંદદર, રણછોડની ર્ાંદદર, ગરૂડશે્વર દતિ 
ર્ાંદદર, શલૂપાણેશ્વર ર્ાંદદર ગોરા, દેવ ર્ોગરા 
ર્ાંદદર, પોઇચા સ્વાવર્નારાયણ ર્ાંદદર. 
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૨.૧ આપવિ આંકલન, આપવિનો ઇવતહાસ :  

  જીલ્લા જીલ્લાના કુલ તાલકુા પૈકી કેવડીયા ભકૂાંપ ઝોન-૩ ર્ાાં સર્ાવવષ્ટ છે. જ્યારે બાકીના 

અન્ય તર્ાર્ તાલકુા ઝોન-૪ ર્ાાં સર્ાવવષ્ટ છે. ે  ભકૂાંપ ર્ાટેની સાંવેદનશીલતા દશામવે છે. ૨૦૦૧ ર્ાાં ભકૂાંપની 

અસરો જીલ્લાના તર્ાર્ તાલકુાઓર્ાાં િોવા ર્ળી હતી. 

 

૨.૨  પરુ સભંવિત જોખમી સ્થાન :  

  આ જીલ્લાર્ાાં ૦૨ ર્ોટી નદી પસાર છે. ર્ોસર્ી નદીઓર્ાાં નર્મદા, કરિણ નદીનો સર્ાવેશ 

થાય છે. નદીઓનો પ્રવાહ ઉતિર પવૂમથી પવશ્વર્ તરફ વહ ેછે.  

 

(૧) નાદંોદ 

ક્રમ ગામ ખેતી વિસ્તાર(હ.ે) કુલ િસ્તી કુલ પશઓુ 

૧ સીસોરા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧૬.૨૦.૦૦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨૦૬૯૫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૯૦૨૨ 

૨ ભદાર્ 

૩ ર્ાાંગરોલ 

૪ ગવુાર 

૫ રાર્પરુા 

૬ રાિપીપલા 

૭ ઓરી 

૮ નવાપરુા 

૯ ધર્ણાચા 

૧૦ ધાનપોર 

૧૧ ભચરવાડા 

૧૨ હિરપરા 

૧૩ શહરેાવ 

૧૪ વરછા 

૧૫ પોઇચા 

૧૬ રૂાંઢ 
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(૨) ગરૂડશે્વર  

ક્ર્મ ગામ ખેતી વિસ્તાર (હ.ે) કુલ િસ્તી કુલ પશઓુ 
૧ સાાંિરોલી 

૧૯૨૦.૮૨ ૮૭૨૩ ૨૫૩૪ 

૨ અક્લતેશ્વર  
૩ સરુિવડ 
૪ ગભીંર પરુા 
૫ ગોરા 
૬ ગરૂડશે્વર 
૭ વાાંસલા 

 
(૩) વતલકિાડા 

ક્ર્મ ગામ ખેતી વિસ્તાર (હ.ે) કુલ િસ્તી કુલ પશઓુ 
૧ વાસણ 

૨૧૬૬.૪૭ ૯૦૦૫ ૩૮૨૪ 

૨ વાડીયા 
૩ રેંગણ 
૪ ચડુશે્વર 
૫ વતલકવાડા 
૬ વવરપરુ 
૭ ગણસીંડા 
૮ વરવાડા 

 
(૪) સાગબારા 

ક્ર્મ ગામ ખેતી વિસ્તાર (હ.ે) કુલ િસ્તી કુલ પશઓુ 
૧ સીર્ આર્લી 

૧૯૮૭.૮૯ ૯૯૮૩ ૬૭૪૦ 

૨ ભવરી સાવર 
૩ પાટ 
૪ કેલ 
૫ પાાંચપીપરી 
૬ દઢવાડા 
૭ નાના ડોરઆમ્બાાં 
૮ રોઝ દેવ 
૯ પાટી 
૧૦ નાની દેવરૂપેણ 
૧૧ ટાવેલ 
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૨.૩ િાિાઝોડુ  

  દેદડયાપાડા અને સાગબારા તાલકુાર્ાાં ખાસ કરીને સાતપડુા િ ાંગલ વવસ્તારના ગાર્ોર્ાાં 

સાંભવવત વવસ્તારર્ાાં ચોર્ાસા પહલેા અને પછી વાતાવરણર્ાાં ૫૦ થી ૭૦ કલાક્લની ઝડપે પવન ફાંકાવાની 

શકયતા રહલેી છે. ડીઝાસ્ટર કેલેંન્ડર પ્રર્ાણે રે્ થી નવેમ્બર ર્દહનાઓ વાવાઝોડા સારે્ની તૈયારીના છે. 

નબળા બાાંધકાર્ોને થયેલ નકુસાન િ (ખાસ કરીને નબળા તથા િોડાણવાળા છત) ર્ાલ વર્લકતોના 

બાાંધકાર્ને થઇ નકુસાન પાછળનુાં મતૃ્ય ુકારણ બને છે. રહે્ ાણોના બાાંધકાર્ને થયેલ નકુશાની િ ર્જનહાવનર્ાાં 

પદરણાર્ે છે. લોકો આે  પણ ૧૯૮૪ અને ૧૯૯૭ ના વાવાઝોડાને યાદ કરે છે કેર્ કે, એ વખતે ઝડપી પવન 

ફકાયો હતો. અને અસાંખ્ય ધાસકુસવાળા અને પતરાવાળા છાપરા ઉડી ગયા હતા.  
 

૨.૪ ભ  કંપ  

  ભ ૂાંકપની આગાહી શકય નથી તેથી તેની તીવ્રતા અને નકુસાની અંગેનો અંદાિ ર્ારી શકાય 

નહી તેથી આ બાબતે વધ ુ કાળજી/ તકેદારી લેવાય તે િરૂરી છે. નર્મદા જિલ્લો ભ ૂાંકપના ઝોન-૩ ર્ાાં 

સર્ાવવષ્ટ જિલ્લો છે. ભ ૂાંકપના દષ્ષ્ટકોણથી િોઇએ તો જિલ્લાર્ાાં શહરેી વવસ્તારોર્ાાં પાકા અને બહરુ્ાળી 

ર્કાનો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે, અને ગ્રામ્ય વવસ્તારોર્ાાં પાકા અને બહરુ્ાળી ર્કાનો ઓછા અને ખાસ કરીને 

વસરે્ન્ટ, ર્ાટી અને લાકડાના કાચા ર્કાનોની બાાંધણી ર્ોટા પ્રર્ાણર્ાાં િોવા ર્ળે છે. આર્ ભ ૂાંકપના સાંદભ ે

શહરેી વવસ્તારોર્ાાં ગ્રામ્ય વવસ્તારો કરતાાં વધારે અસરગ્રસ્ત થવાની શકયતાવાળા િણાય છે. િો સમદુાયના 

લોકો ભ ૂાંકપ પવેુ, દરમ્યાન અને પછી આયોિન બધ્ધ રીતે બાાંધકાર્ ભ ૂાંકપ સારે્ ટકી શકે તેવી ટેકનોલોજી 

રેકરોફીટીંગ બાાંધકાર્થી બનાવવાર્ાાં આવે તો નકુસાનની અસરો ઓછી કરી શકાય છે.  
 

૨.૫ દુષ્કાળ  

  જિલ્લાર્ાાં સરેરાશ ત્રણ થી પાાંચ વર્ષમર્ાાં એકાદ વર્ષમ દરમ્યાન દેડીયાપાડા, સાગબારા અને 

િ ાંગલ વવસ્તારોના તાલકુાઓર્ાાં ઓછા વરસાદને લીધે પાણીની અછત પેદા થાય છે. છેલ્લે દેડીયાપાડા તથા 

સાગબારા તાલકુાર્ાાં સને ૨૦૧૨ ની વર્ષામઋત્ત ુદરમ્યાન ઓકટોમ્બર ૨૦૧૩ સધુી કુલ ૨૫૩ થી ૩૦૨ ર્ી.ર્ી. 

વરસાદ પડલે આર્, તાલકુાર્ાાં કુલ વરસાદ ઓછો હોવાથી તાલકુાર્ાાં પાણી તથા ધાસચારાની તાંગીએ ઉભી 

થયેલ ે ના વનવારણ ર્ાટે પાણી પરુવ્ા યોિનાના ટેંકરો દ્ન્રારા પાણી પરુવ્ો પરુો પાડવાર્ાાં આવેલ છે.  

 

િષટ જાહરે કરેલ 
ગામોની સખં્યા 

કારિ અને આપવતનુ ંમ  ળ આપવતની ધર્નાનો 
સમયગાળો 

અસરગ્રસ્ત 
િસ્તી 

૨૦૧૨ ૭૩ 
ઓગષ્ટ ૨૦૧૩ સધુી કુલ ૯૫ 

MM વરસાદ થયેલ છે. 

એક વર્ષમ તાલકુાની 
તર્ાર્ વસ્તી 

૨૦૧૩ ૩૯ ચાર ર્ાસ  
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૨.૬ એક સાથે ધિા બધા લોકો એક્ઠા થાય ત્યારે જોખમ (મેળા અને ધાવમિક પ્રસગંો િગેરે)  

ક્રમ પ્રસગં/મેળાનુ ંનામ સ્થળ અંદાજીત લોકો જોખમ 
૧ દેવર્ોગરી ર્ાતાનો દેવર્ોગરો તા. સાગબારા ૩,૦૦,૦૦૦ નાસભાગ, 

આગ, 
અક્લસ્ર્ાત, 

દદવાલ ધ્વસ્ત 
થવી વગેરે 

૨ વશવરાવત્ર ર્ેળો જીત નગર તા. નાાંદોદ ૧૫,૦૦૦ 
૩ ભાદરવા દેવ રે્ળો ભાદરવા તા. વતલકવાડા ૧,૦૦,૦૦૦ 
૪ શળૂપાણેશ્વર ર્ળેો ગોરા ૫૦,૦૦૦ 
૫ આસો ર્ાસની નવરાત્રી રાિપીપળા ૨,૦૦,૦૦૦ 
૬ શીતળા ર્ાતાનો ર્ેળો રાિપીપળા ૧૫,૦૦૦ 
૭ ર્હાકાળી ર્ાતાનો ર્ેળો રાિપીપળા ૧૫,૦૦૦ 

 

 ૩. એચ.આર.િી.એ.મારે્ની પધ્ધવત (HRVA)  

  એચ.આર.વી.એ.ર્ાટે વવવવધ સાંદભમનો ઉપયોગ કરવાર્ાાં આવ્યો ે ર્ાાં વી.ડી.એર્.પી., 

ટી.ડી.એર્.પી., એસ.ડી.આર.એન. અને અન્ય વવભાગોના રીસ્પોસ પ્લાનનો ઉપયોગ કરવાર્ાાં આવ્યા છે. આ 

ઉપરાાંત જી.એસ.ડી.એર્.એ. ની વેબસાઇટ ઉપરના ડટેા રે્ળવવાર્ાાં આવ્યા છે. તાલકુા જીલ્લા સ્તરેની વવવવધ 

ર્ીટીંગો દરમ્યાન ચચામ વવર્શમ રારા પણ વવશ્ર્લેર્ષણ ર્ાદહતી એકત્રીત કરવાર્ાાં આવી છે.  

 
૪. ક્ષમતાઓનુ ંવિશ્ર્લેષિ, જોખમ અને સિેંદનશીલતા િગીકરિ  

  ે ર્ાાં આપવત ખતરો ટોળાઇ રહલેો હોય એવા અનેક િોખર્ોનો સાર્નો જિલ્લો કરે છે. િોખર્ 

અને સાંભવવત અસર (સાંવેદનશીલતા) િ ખરેખર આવા િોખર્ોર્ાાંથી પેદા થતા હોય છે ે  સર્ગ્ર રાિયન ે

અસર કરતી ધટનાઓ કરતા પણ એકાદ ગાર્ ર્ાટે થતી નાની ધટનાની અસરની ર્ાત્રા વધારે થાય છે. 

નીચે દશામવેલ કોષ્ટકર્ાાં જીલ્લાના િોખર્ો, ખતરા અને આપવતની અસરના વવશ્ર્લેર્ષણના પદરણાર્ોનો ટુાંક 

સાર દશામવવાર્ાાં આવ્યો છે. આ વવશ્ર્લેર્ષણના આંકડા એવુાં દશામવે છે કે, જીલ્લા સ્તરે કરવાના આપવતિ 

આયોિનર્ાાં ધરતીકાંપ અને પરુ ર્ાટેના કાયમલક્ષી પ્રવતભાવ તરફ ધ્યાન પ્રથર્ કેંન્રરીત કરવુાં િોઇએ આવી 

ધટના ર્ાટેનો કાયમલક્ષી પવતિભાવ પરુ, કરાના તોફાન અને બાંધ તટૂવાની ધટનાના પ્રવતભાવ સાથે 

સાંકળાયેલો છે. આપવતની આવી ધટનાઓના ચોક્કસ પ્રવતભાવનો આગ, ઔધોભગક અકસ્ર્ાતો, ર્હત્વના 

આંતરર્ાળખાની વનષ્ફળતા અને ર્કાન તટૂી પડવાની ધટનાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.  

  દુષ્કાળ, ભકૂાંપ, તથા પરુ ે વી ધટના ર્ાટે ખાસ યોિનાઓ અસ્સ્તત્વર્ાાં છે. રાસાયભણક અને 

ઔધોભગક અક્લસ્ર્ાતોની તિવીિ કરવી અન ે આવા િોખર્ો વનવારણ ર્ાટે અથવા તેને લગતી િરૂરી 

ટેકવનકલ કાયમવાહી પર ધ્યાન કેંન્રરીત કરવાની આવશ્યકતા રહી છે.  
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૫. સિેંદનશીલ તાલકુા તથા ગામોની વિગત  

  જિલ્લાર્ાાં ભકૂાંપ, પરૂ,આગ, ઔધોભગક અકસ્ર્ાત વગેરે ે વા િોખર્ો ર્ાટે સાંવેદનશીલ રહલે 

છે. જિલ્લાર્ાાં આવેલ તાલકુા અને ગાર્ોના િોખર્ો અંગેની વવગતો પદરવશષ્ટ-૨ થી સર્ાવવષ્ટ છે.  
૬. સસંાધનોનુ ંવિશ્ર્લેષિ 

  જિલ્લાર્ાાં વવવવધ આફતો દરમ્યાન પ્રવતસાદ આપવા ર્ાટે વવવવધ પ્રકારના બચાવ 

સાધનોની િરૂરીયાત પડતી હોય છે. ે  ભકૂાંપ આગ, પરૂ, અકસ્ર્ાત, વગેરે ે વી આફતો દરમ્યાન અધતન 

અને સક્ષર્ સાધનોની ઉપલબ્ધીની વવગતો પદરવશષ્ટ-૬ થી સારે્લ કરેલ છે. 
૭. ક્ષમતા વિશ્ર્લેષિ 

પરુ, િાિાઝોડા સામેની ક્ષમતાઓની સ  ણચ 

ક્રમ વિગતો સખં્યા 
૧ િોખર્ી ગાર્ો (પદરવશષ્ટ-૨) ૪૪ 
૨ સરકારી ધાસચારા સપ્લાયર - 
૩ સરકારી તબીબી સેવા આપનાર ૨૦ 
૪ અન્ન િથ્થો (સસ્તા અનાિની દુકાન) ૨૨૧ 
૫ ર્શીન બોટ - 
૬ સાદી બોટ ૭૬ 
૭ બોટ ઓપરેટર ૭૬ 
૮ લાઇફ ે કેટ ૪૦૦ 
૯ રીંગો ૨૨૩ 

  
                                       ભ  કંપ સામે ક્ષમતાઓની સ  ણચ 

 

ક્રમ વિગતો સખં્યા 
૧ ભકૂાંપ સાંભવવત ગાર્ ૫૩૯ 
૨ અન્ન સપ્લાયર સસ્તા અનાિની દુકાન ૨૨૦ 
૩ નસમ ૨૭૦ 
૪ ડમ્પર ૨૫ 
૫ ગેસ કટર ૧૫ 
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દુષ્કાળ સામેની ક્ષમતાઓની સ  ણચ 

ક્રમ વિગતો સખં્યા 
૧ દુષ્કાળ સાંભવવત ગાર્ો ૫૩૯ 
૨ ર્ધ્યબારા પાણી પરુવ્ા હડેવક્લસમ - 
૩ પાણીના ટેન્કર સપ્લાયર સરકારી - 
૪ પાણીના ટેન્કર સપ્લાયર ખાનગી - 
૫ પશ ુદવાખાના ૧૪ 
૬ પશ ુસારવાર કેન્ર  ૧૭ 
૭ પાાંિરાપોળ ૦૧ 
૮ ઘાસચારા સપ્લાયર સરકારી ૦૧ 
૯ અન્ન િથ્થો (સસ્તા અનાિની દુકાન) ૨૨૧ 
૧૦ વસવીલ સપ્લાય ગોડાઉન ૦૧ 

 

ઉપરના આંકલનર્ાાં એ િોવા ર્ળે છે કે, પરાંપરાગત રીતે સાંભવવત સાંકટો ે વા કે, દુષ્કાળ, 

પરુ, વાવાઝોડુાં અને ભકૂાંપ ર્ાટે તાલકુા સ્થળે કુશળ ર્ાનવ સાંપદા, યાંત્રો અન ે સાંશાધનો ધ્વારા ક્ષર્તા 

વવકાસના પ્રયાશો પ્રગવતર્ાાં છે. 

લોકોની પરંપરાગત રીતે આપવિઓ સામનો કરિાની ક્ષમતા 

 

ક્રમ આપવિ પ  િટ ચેતિિી પ  િટ તૈયારી શરૂઆતનો રીસપોન્સ 

૧ પરુ સમદુાય ધ્વારા પાણીના 
સ્તર પર નિર રાખવી 

નક્કી કરેલા ઉંચા સ્થળે 
સ્થળાાંતર અને બચાવ 
ટુકડીઓની તૈયારી 

શોધ અન ે બચાવ, 

પ્રાથવર્ક સારવાર 

૨ વાવાઝોડુ અગરીયાનોને રણર્ાાં ન 
િવાાં ર્જણ કરવી 

સલાર્ત સ્થળની ઓળખ, 

સ્થળાાંતર 
શોધ અન ે બચાવ, 

પ્રાથવર્ક સારવાર  
૩ ભકૂાંપ ના સલાર્ત સ્થળની ઓળખ શોધ અન ે બચાવ, 

પ્રાથવર્ક સારવાર 
૪ દુષ્કાળ પાંચાગના આધારે 

વરસાદનુાં આંકલન, ે ્ 
ર્દહનાર્ાાં પવન અન ે
વાદળની દદશા અને 
ગવતના આધારી આંકલન 

ઘાસચારા અને અનાિ 
સાંગ્રહ, કુવા અને તલાવ 
પાણીના વપરાશના વનયર્ 
ધડવા 

પાાંિરાપોળ, પરબ અન ે
ઘાસચારા ડપેો શરૂ 
કરવા 

૫ ઔદ્યોભગક/  
કેવર્કલ 

આકસ્સ્ર્ક હોય છે લોકોને સલાર્ત સ્થળે ખસી 
િવા તાકીદ કરવી. 

એન.ટી.ડોટસ/ પ્રાથવર્ક 
સારવાર 
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૮. HRVA વિશ્લેષિ અંગેની ભલામિો 

 

  જિલ્લાર્ાાં િોવા ર્ળતાાં િોખર્ો સારે્ પવૂમ તૈયારી અને િોખર્ો સારે્ પ્રવતસાદ આપવા 

ર્ાટેની ક્ષર્તા પર વવશેર્ષ ધ્યાન આપવાની િરૂરીયાત છે. જીલ્લો જ્યારે ભકૂાંપ ઝોન-૩ ર્ાાં સર્ાવવષ્ટ છે. 

ત્યારે તેના ર્કાનો અને અન્ય બાંધકાર્ ભકૂાંપ પ્રવતરોધક બને તે િરૂરી છે. જીલ્લાર્ાાં પરુ સારે્ પ્રવતસાદ 

આપવા ર્ાટેના સાધનો તથા ર્ાનવ સાંસાધનોની ઉણપ વતામય છે ે  પ્રતમતા તરફ કાર્ થાય તે િરૂરી છે. આ 

ઉપરાાંત િન સમદુાયર્ાાં પવૂમ તૈયારી અંગે વવવવધ ર્ાધ્યર્ો થકી સર્િ વવકશે ત ેપ્રકારના પ્રયાશો આવકાયમ 

છે. ગિુરાત રાજ્ય આપવતિ વ્યવસ્થાપન સતિાર્ાંડળ ધ્વારા રાજ્યર્ાાં અર્લી બનલે આફત િોખર્ 

વ્યવસ્થાપન કાયમિર્ અન્વયે યોિના તૈયાર કરવા લક્ષી, ક્ષર્તા વધમનલક્ષી તથા િનર્જગવૃતલક્ષી કાર્ગીરી 

અર્લર્ાાં છે.  
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પ્રકરિ-૩ 

આપવિ વ્યિસ્થાનુ ંમાળખુ ંરાજ્ય અને જીલ્લા કક્ષાએ 

૩.૧  ડીસ્રીક્ર્ ક્રાયસીસ મેનેજમેન્ર્ ગ પપ: 

ક્રમ નામ હોદ્દો  કચેરી ફોન ન.ં મોબાઇલ ન.ં 
૧ શ્રી આઈ. કે. પટેલ જિલ્લા કલેક્લટર ચેરરે્ન ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૧ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ 
૨ ડૉ. જીન્સી આર. વવલીયર્ ડી.ડી.ઓ. વાઇસ 

ચેરરે્ન 

૦૨૬૪૦-૨૨૪૮૨૦ ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ 

૩ શ્રી હીર્કર વસિંગ  ડી.એસ.પી. સભ્ય ૦૨૬૪૦-૨૨૨૧૬૭ 

૨૨૨૧૩-૧૫ 
૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ 

૪ શ્રી એચ. કે. વ્યાસ વનવાસી અવધક 
કલેક્લટર 

કસ્ન્વનીયર ૦૨૬૪૦-૨૨૨૩૨૬ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ 

૫ ઈ.ચા. શ્રી એસ.એન.સોની ડેપ્યટુી કલેક્લટર સભ્ય ૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૬૨ ૯૮૨૫૮૭૫૫૫૯ 
૬ શ્રી એલ.એર્.ડીડોડ વનયાર્ક જિલ્લા 

ગ્રાર્ વવકાસ 
એિન્સી, નર્મદા 

રે્મ્બર 
સેિેટરી 

૦૨૬૪૦-૨૨૧૫૭૯ ૯૫૭૪૦૫૫૧૯૨ 

૭ શ્રી એર્. એસ. સોલાંકી ર્ાર્લતદાર 
દડઝાસ્ટર 

સભ્ય  ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૦૧ 

૨૨૪૯૧૧ 
૯૮૨૫૮૫૨૬૦૮ 

૮ શ્રી વાય.આર.ગાદીવાલા  જિલ્લા ર્ાદહતી 
અવધકારી 

સભ્ય ૦૨૬૪૦-૨૨૪૦૩૮ ૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ 

૯ ડો. કે. પી. પટેલ મખુ્ય જિલ્લા 
આરોગ્ય અવધકારી 

સભ્ય ૦૨૬૪૦-૨૨૧૮૦૬ ૭૫૭૩૯૭૨૯૪૮ 

૧૦ ડો.જ્યોવતબેન ગપુ્તા સીવીલ સિન સભ્ય ૦૨૬૪૦-૨૨૦૦૩૦ ૯૮૨૪૩૭૯૯૨૫ 
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૩.૨ આગાહી અને પ  િટ ચેતિિીની સસં્થા વ્યિસ્થા  

ઘર્ના વનયતં્રિ સચંાર તતં્ર :  

કોઇપણ આપવતિના અસરકારક વનયાંત્રણ ર્ાટે સાંચાર ર્ાટે વ્યવસ્થા અત્યાંત ર્હત્વની બાબત 

બની ર્જય છે. આપવતિ દરમ્યાન આપવતિ વ્યવસ્થાપન ટીર્ ધ્વારા અપનાવવાર્ાાં આવતી સાંચાર વ્યવસ્થા 

પ્રણાલી નીચ ેઆપેલી છે. 

આપવતિના પદરણારે્ કે તેની અસરને લીધે કોઇ સાંચાર વ્યવસ્થાન ુઆંતરર્ાળખુાં ખોરવાઇ 

ર્જય/ તટુી પડ ેતેવા સાંિોગોર્ાાં, દૂર સાંચાર કાયમ વવશેર્ષદળનુાં નેતતૃ્વ લેતી વ્યસ્ક્લત, આપવતિ વ્યવસ્થાપનની 

અસરકારક કાર્ગીરી ર્ાટે ખલેલ કે અવરોધ વગરની સાંચીર વ્યવસ્થા સવુનવિત કરવા ર્ાટે આવી સવલત કે 

આંતરર્ાળખાનુાં તાત્કાભલક પનુ: સ્થાપન સવુનવિત કરશે: એકીકૃત રેદડયો સાંચાર વ્યવસ્થા (વસન્થેસાઇઝડ 

રેદડયો કોમ્યવુનકેશન)  

- ટેભલફોન 

 તર્ાર્ વનયાંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેભલફોન પરૂા પાડવાર્ાાં આવેલ છે. 

- વૈકચ્લ્પક સાંચાર વ્યવસ્થા 

 સાંચાર વ્યવસ્થા સવલત/ સાંચાર વ્યવસ્થા આંતરર્ાળખુાં તટૂી પડવાને લીધે તર્ાર્ વ્યવસ્થા 

 સવલત અન ે સાંચાર તાંત્ર ્પ થઇ ર્જય એવી પણ પદરસ્સ્થતી ઉભી થવાની સાંભાવના હોય છે. 

 સાંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઇ ર્જય તેવા પ્રસાંગે આવી સાંચાર સવલત/આંતરર્ાળખુાં કાયમરત બને તે 

 રીતે પનુ:સ્થાવપત થઇ ર્જય ત્યાાં સધુી પદરસ્સ્થતીની ગાંભીરતાને લક્ષર્ાાં લઇને નીચેની વૈકચ્લ્પક 

 વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવાર્ાાં આવશે. 

- સેટેલાઇટ સાંચાર વ્યવસ્થા: એક વખત તર્ાર્ સાંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઇ ર્જય કે તરત િ સેટેલાઇટ 

 સાંચાર વ્યવસ્થા ચાલ ુકરી દેવાર્ાાં આવશે. આવી સવલત તર્ાર્ પ્રસાંગ ેચાલ ુરહ.ે 
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પ્રકરિ -૪ 

રોકથામ અને ઉપશમન કાયટયોજના (Prevention and Mitigation Measures) 
આપવતની અસરો  ધટાડવા ર્ાટે રોકથાર્ અન ે ઉપશર્ન ની કાર્ગીરી અને ભબન 

ર્ાળખાગત કાયો કરવા. ર્ાળખાગત કાર્ર્ાાં બાાંધકાર્ અને આનસુાંભગક કાર્ગીરી ે  િોખર્ હળવ ુકરવાર્ાાં 

ર્દદ કરે છે. ભબન ર્ાળખાગત કાયોર્ાાં િનર્જગવૃત, ક્ષર્તાવધમન, વ્યવહારર્ાાં બદલાવ, સલાર્તીના વનયર્ો 

ઘડવા અને લાગ ુકરવા ે વા કાયો કરવાર્ાાં આવે છે. 

ઉપશર્ન (ર્ીટીગેશન) ના કાયો નીચે મિુબ બે પ્રકારના છે. 

- ર્ાળખાગત કાયો:- સ્થળ પર બાાંધકાર્ અને એંન્જીનીયરીગ, ભૌવતક કાર્.  

- ભબન ર્ાળખાગત કાયો :- અભ્યાસ, સાંશોધન, વનયર્ો, વનવતઓ, ક્ષર્તાવધમન, િનર્જગવૃત લક્ષી 

કાર્ગીરી. દરેક વવભાગ પોતાની કાયમ યોિનાર્ાાં આવા કાયો સર્ાવવષ્ટ કરે તેનુાં સાંકલન અર્લ 

કરનાર કરી શકે. આવા કાર્ોની વાવર્ષિક સર્ીક્ષા કરી તેર્ાાં િરૂરી સધુારા વધારા કરવાર્ાાં આવશે.  
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પ  રના ઉપશમન મારે્ બીન માળખાગત પગલાઓં  

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

ર્રાર્ત, 
સફાઇ 

વરસાદના પાણીના 
વનકાલ ર્ાટે ગટર, 
ડ્રનેેિ અને કેનાલની 
ર્રાર્ત કરવી. 

નગરપાભલકા, ગ.ુપા. 
અને ગ.વ્ય. બોડમ 
નર્મદા વવભાગ, 
આર.એર્.બી. 

રે્-૨૦૧૮ જુન-૨૦૧૮ 

તાલીર્ 
રારા 
કુશળતા 
વવકસાવવી. 

સ્યાંર્ સેવકો અન ે
તરવૈયાની તકનીકી 
કુશળતાઓ ર્ાટે ખાસ 
તાલીર્ આયોિન કરી 
ક્ષર્તા વધમન કરવુાં 
અને કુશળતા 
વવકશાવવી. 

ડી.ડી.એર્.સી., 
જી.એસ.ડી.એર્.એ., 
નગરપાભલકા, પોભલસ  

એવપ્રલ-૨૦૧૭ ર્ાચમ-૨૦૧૮ 

આપવત 
વ્યવસ્થાપન ે
મખુ્ય પ્રવાહ 
સાથે િોડવો 

જિલ્લા સ્તરે ચાલતા 
સમદુાય આધાદરત 
કાયમિર્ો સાથે આપવત 
વ્યવસ્થાપન 
કાર્ગીરીના સાંકલન 
અંગે સસુ્ન્શ્રત કરવુાં. 

તર્ાર્ લાઇન 
દડપાટમરે્ન્ટ મખુ્યત્વે 
DRDA/ICDS/વશક્ષણ 

એવપ્રલ-૨૦૧૭ ર્ાચમ-૨૦૧૮ 

EW પવૂમ ચેતવણી 
વ્યવસ્થાને ર્િબતુ 
બનાવી 

કલેકટર કચેરી, પ્રાાંત 
કચેરી, આઇ.એર્.ડી., 
ડી.ઇ.ઓ.સી.  

એવપ્રલ-૨૦૧૭ 
 

ર્ાચમ-૨૦૧૮ 

ર્ેડીકલ શાળાઓ, બહરુ્ાળી 
ભવનો, હોસ્સ્પટલ અન ે
સાંભવવત િોખર્ 
ધરાવતા સ્થળો પર 
કાયમરત હાથ ધરવી. 

કલેકટર કચેરી, વશક્ષણ 
વવભાગ, આરોગ્ય 
વવભાગ  

એવપ્રલ-૨૦૧૭ 
 

ર્ાચમ-૨૦૧૮ 

સમદુાય 
આધાદરત 
આપાવત 
વ્યવસ્થાપન 

સ્થાવનક વવભાગોર્ાાં 
િોખર્ અન ે
સાંવેદનશીલતા, આપવત 
વનવારણની િરૂરીયાત 
પ્રવતસાદ આપવાની 
ક્ષર્તા અને સર્િ 
વવકસાવવી. 

ર્હસેલુ વવભાગ, શહરેી 
વવકાસ વવભાગ, 
જી.એસ.ડી.એર્.એ. 
પાંચાયત વવભાગ 

એવપ્રલ-૨૦૧૭ 
 

ર્ાચમ-૨૦૧૮ 
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પરુના ઉપશમન (મીર્ીગેશન ) મારે્ ણબન માળખાગત પગલાઓં 

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

ર્રાર્ત, 
સફાઇ 

વરસાદના પાણીના 
વનકાલ ર્ાટે ગટર, 
ડ્રનેેિ અને કેનાલની 
ર્રાર્ત કરવી. 

નગરપાભલકા, ગ.ુપા. 
અને ગ.વ્ય.બોડમ નર્મદા 
વવભાગ, આર.એન્ડ 
બી.સ્ટેટ અને પચાયત 

એવપ્રલ-૨૦૧૮ 
 

જુન-૨૦૧૮ 

સ્થાવનક 
સાંસાધધાનો 
વવકસવવા 
અને 
ઓળખવા 

પરાંપરાગત સાર્નો 
કરવાના સાધનો અને 
કૌશલ્યોનો વવકાસ 
કરવો દા.ત. તરાપા 

DDMC, યવુક ર્ાંડળ 
અને એન.જી.ઓ. 

એવપ્રલ-૨૦૧૭ 
 

ર્ાચમ-૨૦૧૮ 

પશ ુ
આરોગ્ય 

પશઓુની સલાર્તી 
અંગે ર્જગ્રવૃત 

પશપુાલન અન ેગ્રાર્ 
વવકાસ વવભાગ 

રે્-૨૦૧૭ ઓગસ્ટ-૨૦૧૮ 

 
િાિાઝોડાના ઉપશમન (મીર્ીગેશન) મારે્ માળખાગત પગલાઓ  

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

સલાર્ત 
બાાંધકાર્ 

વાવાઝોડાથી 
અસલાર્ત ર્કાનો અન ે
ર્જહરે ભવનોની ઓળખ 
કરવી અને તેન ુ
વાવાઝોડા સાર્ે 
ર્િબતુી બક્ષવી. 

ર્ાગમ અને ર્કાન 
ટી.ડી.એર્.સી. 
એસ.ડી.એર્. 

એવપ્રલ-૨૦૧૭ 
 

જુન-૨૦૧૮ 
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િાિાઝોડાના ઉપશમન (મીર્ીગેશન) મારે્ ણબન માળખાગત પગલાઓ  

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

સાંદેશા 
વ્યવહારની 
પધ્ધવત 
વવકસાવવી. 

DEOC/ અને તાલકુા 
કાંરોલરૂર્ તથા ગાર્ 
કક્ષા સધુી પવૂમ 
ચેતવણી વ્યવસ્થાને 
ર્િબતૂ બનાવવી. 

તાલકુા કાંરોલરૂર્, 
પાંચાયત, વસિંચાઇ 

એવપ્રલ-૨૦૧૮ 
 

જુન-૨૦૧૮ 

ર્િબતૂી 
કરણ 

નબળી ગણુવતાવાળા 
ભબલ્ડીંગ/ હોડીંગ ર્ાટે 
નોટીસ આપવી અને 
વનયાંત્રણ કરવુાં. 

ર્ાગમ અને ર્કાન, 
નગરપાભલકા 

એવપ્રલ-૨૦૧૮ 
 

જુન-૨૦૧૮ 

 
ભ  કંપના ઉપશમન (મીર્ીગેશન) મારે્ માળખાગત પગલાઓ  

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

ક્ષર્તા વધમન  EOC/ERC નુાં 
બાાંધકાર્ તથા 
ર્િબતુી કરણ 

ર્હસેલુ વવભાગ, ર્ાગમ 
અને ર્કાન 
જી.એસ.ડી.એર્.એ. 

ર્જન્યઆુરી દડસેમ્બર 

ર્િબતુીકરણ નબળા ર્કાન અને 
ખાનગી ભબલ્ડીંગો  
(શાળા, બેંક, 
શોપીંગ સેન્ટર 
વગેરે) નુાં રેરરોફીટીંગ 
કરાવવુાં. 

ર્હસેલુ વવભાગ, ર્ાગમ 
અને ર્કાન 

ર્જન્યઆુરી દડસેમ્બર 

ર્િબતુીકરણ અવત નબળા અને 
િિરીત ર્કાનો 
અને ભબલ્ડીંગો 
ઓળખવા અને 
ધરાશયી કરવા. 

ર્હસેલુ વવભાગ, ર્ાગમ 
અને ર્કાન. 
એસ.ડી.એર્. 

ર્જન્યઆુરી દડસેમ્બર 
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ભ  કંપના ઉપશમન (મીર્ીગેશન) મારે્ ણબન માળખાગત પગલાઓ  

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

તાભલર્ ભકૂાંપ પ્રવતરોધક 
બાબતો અંગે આદકિટેકટ, 
એચ્ન્િનીયર, કદડયા 
કારીગરોનુાં ક્ષર્તાવધમન 

નગરપાભલકા, 
ડી.ડી.એર્.સી., અને 
ર્ાગમ અને ર્કાન 

એવપ્રલ-૨૦૧૭  ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૮ 

ભબલ્ડીંગ 
કોડનો 
અર્લ 

તર્ાર્ બાાંધકાર્ોર્ાાં 
ભકૂાંપીય સલાર્તી 
સબાંધીત વનતીવનયર્ોનુાં 
ચસુ્ત પાલન કરાવવુાં. 

નગરપાભલકા, 
ડી.ડી.એર્.સી., અને 
ર્ાગમ અને ર્કાન 

ર્ાચમ-૨૦૧૭ ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૮ 

કવાયતો 
હાથ ધરવી 

શાળાઓ, હોસ્સ્પટલ 
અને ર્જહરે ભવનો ર્ાટે 
ર્ોકડ્રીલ કરવી. 

DPEO/CDHO/DEO/ 
ર્ાર્લતદાર 

ર્ાચમ-૨૦૧૭ ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૮ 

 
દુષ્કાળના ઉપશમન (મીર્ીગેશન) મારે્ માળખાગત પગલાઓ  

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

પાણી સાંગ્રહ 
અને 

પ્રવ્રવૃતઓને 
વેગ 

આપવો 

કુાંટુાંબ સ્તરે ર્કાનર્ાાં 
અને ર્જહરે ભવનોર્ાાં 
વરસાદી પાણીના 
સાંગ્રહનુાં બાાંધકાર્ 
કરાવવુાં 

વનવવભાગ, ગ્રાર્ 
વવકાસ અને પાંચાયત 

ર્ાચમ ફેબ્રઆુરી 

પાણી સાંગ્રહ 
અને 

પ્રવ્રવૃતઓને 
વેગ 

આપવો 

સામદુાવયક સ્તરે 
વરસાદી પાણીના સાંગ્રહ 
ર્ાટે તળાવો, ખેત 
તલાવડી અને 
ચેકડરે્ોનુાં બાધાંકાર્ 
કરાવવુાં. 

ગ્રાર્ વવકાસ અને 
વસિંચાઇ વવભાગ 

ર્ાચમ ફેબ્રઆુરી 
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દુષ્કાળના ઉપશમન (મીર્ીગેશન) મારે્ ણબન માળખાગત પગલાઓ 

ર્ાસ્ક પ્રવ્ર પવત અમલ કરનાર વિભાગ શરૂ કરિાની તારીખ પ  િટ કરિાની 
તારીખ 

ગાર્ોની 
ઓળખ 
કરવી. 

અછત અને દુષ્કાળ 
વનવારણના કાર્ોની 
સભૂચ બનાવવી અને 
સ્થળ તારવવા 

ખેતીવાડી વવભાગ, 
પાંચાયત, વન વવભાગ 

ર્ાચમ ફેબ્રઆુરી 

કૃ્રવર્ષ લક્ષી 
ર્ાદહતી 
આપવી 

ઓછા વરસાદર્ાાં 
દુષ્કાળર્ાાં ટકી શકે 
તેવા પાકો ર્ાટે 
ખેડતૂોને ર્ાદહતગાર 
કરવા અને પાણીના 
કરકસરયકુત ઉપયોગ 
ર્ાટે 

ખતેીવાડી વવભાગ, 
પાંચાયત, વન 
વવભાગ, વસિંચાઇ 

ર્ાચમ ફેબ્રઆુરી 
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પ્રકરિ-૫ 
પ  િટ તૈયારી કાયટ યોજના 

૫.૧ ક્ષમતા િધટન પ્લાન  

આપવતિ વ્યવસ્થાપનર્ાાં ક્ષર્તાવધમન ર્ાટે નીચ ેમિુબની તાલીર્ોનુાં આયોિન કરવુાં.  

 શોધ અને બચાવ 

 પવૂમ ચતેવણી 

 સ્થાળાાંતર 

 નકુશાન અને આકરણી 
૫.૨ તાલીમ જરૂરીયાત વિશ્ર્લેષિ  

  તાલીર્થી વ્યસ્ક્લત અને સમહુનાાં જ્ઞાન, આવડત અને વ્યવહારર્ાાં બદલાવ આવ ે છે. 

ભાવાત્ર્ક અને જ્ઞાનાત્ર્ક પાસાઓર્ાાં અસર થાય છે. ે થી વ્યસ્ક્લત અને સમહુની કાર્ગીરી વધ ુસારી બને છે. 

આ ર્ાટે અગાઉથી તાલીર્ની િરૂરીયાતો ઓળખવી અને તેના આધારે તાલીર્ અને ક્ષર્તા વધમનનુાં 

આયોિન કરવુાં.  

 વતમર્ાન તાલીર્ની સર્ીક્ષા કરવી. 

 કાયમ વવશ્ર્લેર્ષણ ( નવા અથવા વ્યવસ્થાર્ાાં કરેલ સધુારા વધારા) 

 તાલીર્ની િરૂરીયાતની ઓળખ કરવી. 

 તાલીર્ની િરૂરીયાતનુાં સરવૈયુાં 

 તાલીર્ની વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થા નક્કી કરવી. 

 તાલીર્ના ખચમ-લાભનુાં વવશ્ર્લેર્ષણ કરવુાં. 

 વવવવધ વવભાગો ર્ાટે કરવાની તાલીર્ો 

વવવવધ વવભાગોનાાં અવધકારીઓ અને કર્મચારીઓની તાલીર્ની િરૂરીયાતો ઓળખીને તેના 

આધારે તેર્ના ર્ાટે તાલીર્ કાયમિર્ો ગો્વવાર્ાાં આવે છે. આ પ્રદકયાથી તાલીર્ ર્ાટેનાાં વવર્ષયો અને 

પ્રદિયાઓ તારવી શકાય છે. 

દરેક વવભાગ ેપોતાના સ્તરે આપવત વ્યવસ્થાને ર્િબતુ કરવા ર્ાટે તાલીર્ કાયમક્ર્ર્ોની સભૂચ 

અને સર્યસારણી બનાવવા સદિય છે. સાર્ાન્ય રીતે આ પ્રદિયા જિલ્લા કે રાિય સ્તરેથી થાય છે. તાલકુા 

સ્તરે તાલીર્ની િરૂરીયાત ઓળખી તે મિુબની તાલીર્નુાં આયોિન કરી વધ ુસારી ગણુવતાલક્ષી તાલીર્નુાં 

આયોિન થાય છે.  

 અત્યાર સધુીના અનભુવોર્ાાંથી દરેક વવભાગ ર્ાટે નીચે મિુબના તાલીર્ કાયમિર્ો હાથ 

ધરવાર્ાાં આવે છે.  

I. વવવવધ સ્તરે આપવત વ્યવસ્થાપન ઓરીયન્ટેશન 
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II. પોલીસ, સ્વાસ્થય, ર્હસેલુ, પાંચાયત ગ્રાર્ વવકાસ, વન વવભાગ વગેરે ર્ાટે, આગ સલાર્તી 

અંગેની કૌશલ્ય વચૃ્ધ્ધ તાલીર્ કાયમક્ર્ર્.  

  

III. ઇર્રિન્સી રીસપોન્સ સાથ ે સાંકળાયેલ વવવવધ યવુનટ ે વાાં કે, પોલીસ, નગરપાભલકા ફાયર 
ભિગેડ, હોર્ગાડમ, જી.આર.ડી., એન.એસ.એસ. વગેરે ર્ાટે શોધ અને બચાવ તાલીર્. 

IV. સાધનો અને યાંત્રોની ર્જળવણી અને ઉપયોગ. 
 
V. વવવવધ સમહુો ે વાાં કે વશક્ષક, આંગણવાડી કાયમકર, ર્.ભો.યો સચાલક, વ્યાિબી ભાવના 

દુકાનદાર વગેરે ર્ાટે પ્રાથવર્ક સારવાર અને આરોગ્ય તાલીર્ 
 

ખાસ તાલીર્: વવભાગીય તાલીર્ો વસિંચાઇ અન્ય દહતધારકો ર્ાટે પ્રાસ્તાવવક, પવૂમ તૈયારી, પ્રવતભાવ, 
ઉપશર્ન (ર્ીટીગેશન), રોકથાર્ વગેરે અંગ ેતાલીર્ો જી.આઇ.ડી.એર્ ખાતે થાય છે.  
 

 પાંચાયતો, સમદુાય ર્ાટે, CBDP રાહત, નકુશાન આંકારણી અને વળતરના વનયર્ો અંગે તાલીર્. 
 NGOs, અને CBOs/SHGs, CBDP, વન:સહાયતા અને િોખર્ આંકલન 
 સમદુાયનાાં કાયમદળો ર્ાટે શોધ બચાવ, પ્રાથવર્ક સારવાર, સલાર્ત સ્થળે ખસેડવાની 

પધ્ધવતઓ, પવૂમ ચેતવણી વગેરે અંગે.  
 

૫.૩ તાલીમ આયોજન વ્યિસ્થા  
કાયટ પ્રવ્ર પવત જિાબદાર વિભાગ 

તાલીર્ 
િરૂરીયાતનુાં 
વવશ્ર્લેર્ષણ 

આપવતિ વ્યવસ્થાપનર્ાાં વવભાગોની ભવૂર્કા અને 
િવાબદારીઓની ઓળખ કરવી. 

 ર્હસેલૂ અને ડપે્યટુી કલેકટર 
 સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગ 
 ર્હસેલૂ વવભાગ 
 જી.એસ.ડી.એર્.એ./જી.આઇ.

ડી.એર્. 
 તર્ાર્ કાયમપ્રણાલી મિુબના 

વવભાગો 
 ર્જહરે ક્ષૅત્ર 
 ખાનગી ક્ષતૅ્ર 
 એન.જી.ઓ. અન ે અન્ય 

સાંગ્નો 

વવભાગોની ભવૂર્કા અને િવાબદારીઓને આગળ 
લઇ િવા ર્ાટે વવવવધ દહતધારકોની ઓળખ કરવી. 
તાલીર્ િરૂરીયાત વવશ્ર્લરે્ષણ સતત ચાલ ુરાખવુાં. 
તાલીર્ની િરૂરીયાત મિુબ તાલીર્ની દડઝાઇન 
તૈયાર કરવી. 
સાંસાધનોની વ્યવસ્થા કરવી. 
તાલીર્ કરવી. 
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૫.૪ એજન્સીઓની મદદ દરમ્યાન પ્રોર્ોકોલ વ્યિસ્થા 
  જિલ્લાની ક્ષર્તા બહાર આપવત સાર્નો કરવાનો આવશે. ત્યારે રાિય તથા કેન્ર સરકારની 
ઉપલબ્ધ અન્ય એિન્સી ે વી કે NDRF/BSF/ARMY/NAVY/AIR FORCE ની િરૂરી પ્રોટોકલ સાથે રાિય 
સ્થળે SEOC ના સાંપણૂમ સાંકલનર્ાાં રહી ર્દદ લેવાર્ા આવશે.  
 
૫.૫ બચાિ સાધનોની ઓળખ અને જથ્થોની ચકાસિી 
  આપવત પ્રવતસાદ ર્ાટે રાિય સરકારશ્રી રારા વખતો વખત આપવાર્ાાં આવેલ બચાવ 
સાધનો ે વા કે ફાયર ઓટર િાઉિર ફાયર ટેન્ટર ઇર્રિન્સી પ્રોટેબલ લાઇટ, લાઇફ ે કેટ, ે સેબી કેન 
વગેરે ે વા સાંસાધનોની યાદી તૈયાર કરી તેર્ની ઉપલબ્ધીની ભોવતક અને કાયમરીત સ્સ્થતીર્ાાં રાખવાર્ાાં 
આવે છે. ે ની ચકાસણી કરવાર્ાાં આવે છે.  
 

૫.૬ ચેતિિી તતં્રની ચકાસિી કરિી.  

  જિલ્લા કક્ષાના કાંરોલ રૂર્ને ર્ળતા પવૂમ ચેતવણી અંગેના સાંદેશા અંગે સચુારૂ રૂપથી સ્પષ્ટ 
રીતે તાલકુા અને ગ્રામ્ય સ્તર સધુી પહોંચે તે ર્ાટેની 
૧.  રાિય કાંરોલ રૂર્ (SEOC)  
૨.  જિલ્લા કાંરોલ રૂર્ (DEOC)   
૩.  તાલકુા કાંરોલ રૂર્ (TEOC) ર્ાટે તર્ાર્ કાંરોલ રૂર્ વચ્ચે આંતદરક સાંકલનની ચકાસણી કરવાર્ાાં આવે 
છે.  
 
૫.૭ ત્િરીત પ્રવતસાદ ર્ીમો િચ્ચેનુ ંસકંલન  
   જિલ્લાર્ાાં કોઇ પણ સર્યે ધટતી ધટના દરમ્યાન આપવાના થતાાં પ્રવતસાદ ર્ાટે નીચે 
મિુબના વવભાગો પાસે ઇર્રિન્સી ટીર્ોનુાં આતદરક સાંકલન ચકાસણી 
૧. આરોગ્ય વવભાગ 
૨. પોલીસ વવભાગ 
૩. નગરપાભલકા – ફાયર ઇર્રિન્સી વવભાગ 
 
૫.૮ સ્િૈચ્ચ્િક સસં્થાઓ અને અન્ય રહત ધારકો સાથે સકંલન  
  જિલ્લાર્ાાં કોઇ પણ આપવત દરમ્યાન પ્રવતસાદ રાહત બચાવ પનુવસમન પ્રાથવર્ક સારવાર 
વગેરે ે વી કાર્ગીરી દરમ્યાન સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ તથા અન્ય દહત ધારકોનો ર્હત્વનુાં યોગદાન રહતે ુાં હોય છે. 
જિલ્લાર્ાાં આવલેા સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓને દહત ધારકોની યાદી પદરવશષ્ટર્ાાં સાર્ેલ છે.  
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૫.૯ પરુ અને િાિાઝોડા સાથે ઋત ુગત પિુટ તૈયારી  
  પરુ અને વાવાઝોડા સારે્ પવુમ તૈયારીના ભાગ રૂપે અસરગ્રસ્ત બનતા ગાર્ોર્ાાં સ્થાળતર 
કરવાની િરૂરીયાત િણાય તેવા સિોગોર્ાાં ગાર્ સ્થળે સ્થાવનક સ્થળે ઉપલબ્ધ વૈકચ્લ્પક સ્થાનોની પવૂમ 
ચકાસણી કરી લવેાર્ાાં આવે અને કટોક્લટીના સર્યે પરૂતી રાશન પરુવ્ાની પણ આગોતરી વ્યવસ્થા ર્ાટે 
તર્ાર્ પગલા ભરવાર્ાાં આવે છે. તેર્િ જિલ્લા તાલકુા અને ગ્રામ્ય સ્થળના આપવત વ્યવસ્થાપન કાર્ગીરી 
સાથે િોડાયેલ તર્ાર્ સ્થળેના લોકો વચ્ચ ેઆંતદરક સાંકલન વધ ુર્િબતુ રીતે િોડવાર્ાાં આવે છે.  
 
૫.૧૦ પ  િટ ચેતિિી વ્યિસ્થા (EWS) અને આપવત બાદની સચુનાઓ  
  ધણીવાર એવ ુબને કે આપવત અંગેનો સાંદેશો અને ચેતવણી અંતદરયાળ િગ્યાએ રહલેા લોકો 
સધુી સર્યસર પહોચાડી શકાતો નથી. અમકુવાર આપવત પહલેા અને દરમ્યાન અફવાઓના કારણ ેપહોચતી 
ર્ાદહતી લોકોર્ાાં ગભરાટ અને ગેર સર્િ ફેલાવે છે. તેથી યોગ્ય સર્યે, સ્પષ્ટ યોગ્ય સમહુને ચેતવણી સાંદેશ 
પહોંચડવાથી આપવતની અસરો ઓછી કરી શકાય છે. વવશ્વાસપાત્ર ર્ાદહતી સર્યસર પહોંચડવા ર્ાટે ICS 
ર્હત્વની છે.  
  
૫.૧૧ આપવિ બાદની સ  ચનાઓ  

સકંર્ના પ્રકાર પરુ િાિાઝોડંુ ભ  કંપ દુષ્કાળ કેવમકલ અને 
ઔધોણગક દુધટર્નાઓ  

િવાબદાર વવભાગ  DEOC, ર્ાર્લતદાર કચેરી અને તા.વવ.અ. 
આવરી લીધેલ ગાર્ો ે -તે સાંકટના િોખર્ સાંભવવત ગાર્ો 
ચેતવણી અને સાંદેશા ન 
પહોચતા હોય અથવા 
પહોચડવાના મશુ્કેલ 
હોય તેવા 
ગાર્ો/વસાહત  

ે  સમદુાય ગાર્ોર્ાાં દુર રહ ેછે. દા.ત. ર્ાછીર્ાર, ર્ી્ા કારીગરો, ર્ાલધારી 
વગેરે 

સર્યર્યામદાર્ાાં 
ચેતવણીના સાંદેશા 
પહોચવા ર્ાટેના િરૂરી 
પગલાઓ. 

કાયમદળોર્ાાં ગાર્ોર્ાાં દૂર વસવાટ કરતા પદરવારોનો સર્ાવેશ કરવો અને સાંદેશા 
વ્યવહારની વ્યવસ્થા ગો્વવી. 

 
૫.૧૨ આગોતરી વ્યિસ્થા  
  િયારે આપવતિ આવે ત્યારે પરુતી સાધન સાર્ગ્રી, યાંત્રો, સાધનો ન હોય તો લોકોની 
િરૂરીયાતને પહોચી વળવાર્ાાં અંતરાય આવે છે. આગોતરી વ્યવસ્થા કરવાથી મશુ્કેલીને ર્હદઅંશે વનવારી 
શકાય છે. યોગ્ય રીતે ”સ્ટોક પાઇલ” કરવાથી ત્વરીત ર્દદ કરવાર્ાાં સરળતા રહ ેછે.  
આગોતરી વ્યવસ્થા ર્ાટે ર્હત્વનાાં ચાર પગલાાં છે; 
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 વવસ્તાર અને સાંકટ અનસુાર િરૂરી સાર્ગ્રીની સભૂચ તૈયાર કરવી. આ ર્ાટે વવસ્તારના લોકોની 
વન:સહાયતા, વપરાશ અને સાંસ્કૃ્રવતને ધ્યાને લેવા.  

 ે  સાધન સાર્ગ્રી એક્ી કરવાની છે તેની ગણુવતા અને ર્ાનાાંક ધ્યાને લેવા િોઇએ ે થી 
ગણુવતાવાળી સાર્ગ્રી એકત્રીત થાય. 

 આવી સાધનસાર્ગ્રી પહોંચાડી શકે તેવા વવિેતા અને શ્રોત નક્કી કરવા.  
 આગોતરી વ્યવસ્થાની સાધન સાર્ગ્રીનાાં ગોડાઉન, સપ્લાયસમનુાં નેટવકમ તૈયાર રાખવુાં ે થી સત્વરે 

સેવા પહોચાડાય.  
 તાલકુાર્ાાં તાલકુા ર્થકે અને જુદા-જુદા કલસ્ટર સ્તરે આવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. પાંચાયત સ્તરે 

પણ આવી વ્યવસ્થા થાય તે ર્ાટે કાર્ગીરી કરવી.  
 કેવર્કલ અને ઔધોભગક એકર્ અને સાંગ્રહ ર્ાટેના પવૂમ તૈયારીના પગલાઓ. 
 સલાર્તીના વનવત વનયર્ોન ેવનયવર્ત રીતે દાખલ કરવા, સધુારા-વધારા કરવા.  
 અગત્યની યાંત્ર સાર્ગ્રીની વનયવર્ત ર્જળવણી કરવી અને ચકાસણી સવુનશ્રીત કરવી.  
 કાયદાને લગતી બાબતોથી અર્લીકરણર્ાાં દેખરેખ કરવી અને અહવેાલ કરવો. 
 અક્લસ્ર્ાતનુાં રીપોટીંગ, છણાવટ, અને કારણોની તપાસ થાય તે સવુનશ્રીત કરવુાં. 
 સલાર્તીની સર્િ વધે તે ર્ાટે અગાઉથી અને પ્રવતભાવ સ્વરૂપે પગલાાં લેવા.  

 
૫.૧૩ સમદુાય જાગ્રપવત અને વશક્ષિ અને પ  િટ તૈયારી.  

  કોઇ પણ આપવતિનો સાર્નો કરવા ર્ાટે પ્રાથવર્ક ર્જણકારી અને આપવતિ દરમ્યાન શુાં કરવ ુ

અને શુાં ન કરવુાં તે અંગેની ર્જણકારી વવવવધ ર્ાધ્યર્ો ે વા કે રેલી, વવદડયો શો, ભીતસતુ્રો, શાળા કક્ષા, ભચત્ર 

વકતા વવવવધ તાલીર્ રારા જી.એસ.ડી.એર્. રારા અર્લી બનલે ડી.આર.એર્. પ્રોગ્રાર્ રારા કાર્ગીરી 

અર્લર્ાાં છે.  

 
૫.૧૪ પ્રોકયોરમેન્ર્ (રે્ન્ર્, ધાબડા, સાધનો િગેરે)  

  પરૂ ે વી સ્સ્થતી દરમ્યાન સ્થાળાાંતર સ્સ્થતી સર્જમય ત્યારે સ્થાળતાંર લોકો ર્ાટે ટેન્ટ, ધાબડા 

તથા અન્ય દૈવનક ઉપયોગી સાધનો ર્ાટે સ્થાવનક સ્થળે ઉપલબ્ધ સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ તથા સાંબવધત 

વવભાગોના સાંયકુ્લતથી વ્યવસ્થા કરવાર્ાાં આવશે.  

 
૫.૧૫ એસ.ડી.આર.એન. અપડશેન  

  એસ.ડી.આર.એન પર વવ.ડી.એર્.પી. તથા સી.ડી.એર્.પી.ને આપવતિ વ્યવસ્થાપને લક્ષી 

તર્ાર્ વવગતો ર્ાર્લતદારશ્રી તાલકુા વવકાસ અવધકારીશ્રી તથા ચીફ ઓદફસર રારા પણૂમ કરવાર્ાાં આવે છે.   
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પ્રકરિ-૬ 

ભ  વમકા અને જિાબદારી 

પવૂમ ચતેવણી અને આપવતિ સાંબાંધી બચાવ રાહત કાર્ગીરી અને આપવત પછીના રીપોટ ર્ાટે.  

ક્રમ કાયટદળ નેત પત્િ લેનાર 
અવધકારી 

સહાય કરતા સભ્યો/સગંઠનો ધર્ના 

૧ સાંકલન અન ે
આયોિન અન ે
ચેતવણી સાંચાર 
વ્યવસ્થા 

કલેકટર ૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૧ 

જિલ્લા કલકે્લટર, જિલ્લા વવકાસ 
અવધકારી, જિલ્લા પોલીસ અવધક્ષક, 
વનવાસી અવધક કલકે્લટર અને 
ર્ાર્લતદાર તર્ાર્, મખુ્ય અવધકારી 

આયોિન નાણા અન ે
વહીવટ 

ર્ાર્લતદાર ડપે્યટુી ર્ાર્લતદાર, 
વનયાંત્રણ કક્ષ, ર્ોબાઇલ ઓપરેટર, 
ટીવી રેદડયો. 

કાર્ગીરી (ઓપરેશન) 

૨ કાયદો અને 
વ્યવસ્થા શોધ 
અને બચાવ 

જિલ્લા પોલીસ 
અવધક્ષક ૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૭ (૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૩૧૫) 

નાયબ પોલીસ અવધક્ષક, ગહૃ રક્ષક 
દળ સેનાપવત, ભબન સરકારી 
સાંગ્ન, અધમ લશ્કરી દળ અને 
સશસ્ત્ર દળ  

કાયદો અને વ્યવસ્થા 

જિલ્લા વવકાસ અવધકારી, પોલીસ, 
ના.કા. ઇિનેર, અસ્ગ્નશર્ન દળ, 
ર્ાગમ પદરવહન અવધકારી, રાજ્ય 
પદરવહન, આરોગ્ય વવભાગ, 
ર્ાર્લતદાર 

કાર્ગીરી (ઓપરેશન) 

૩ ર્જહરે બાાંધકાર્ કાયમપાલક ઇિનેર 
(ર્ાગમ ર્કાન રાિય)  

વસિંચાઇ, કાયમપાલક ઇિનેર, પાંચાયત 
ભબન સરકારી સાંગ્ન, પાણી પરુવ્ા 
બોડમ, નગરપાભલકાઓ, ગ્રહૃ રક્ષક 
દળ, પોલીસ 

કાર્ગીરી (ઓપરેશન) 

૪ આશ્રય જિલ્લા પ્રાથવર્ક વશક્ષણ 
અવધકારી ૦૨૬૪૦-
૨૨૨૯૨૦ 

શાળાના આચાયમ, વશક્ષકો, પ્રાથવર્ક 
આરોગ્ય કેંન્ર, રાિય પદરવહન 
પાણી પરુવ્ો ર્ાગમ પદરવહન કચેરી, 
ર્ાર્લતદાર, તાલકુા વવકાસ 
અવધકારી, મખુ્ય અવધકારી. 

ઓપરેશન (કાર્ગીરી) 

૫ પાણી પરુવ્ો કાયમપાલક ઇિનેર, 
ગ.ુપા.પ.ુ અને 
ગ.વ્ય.બોડમ, કાયમપાલક 
ઇિનેર વોટરવકમસ 

નાયબ કાયમપાલક ઇિનેર, તલાટી, 
ર્ાર્લતદાર, જિલ્લા વવકાસ 
અવધકારી, આરોગ્ય અવધકારીઓ, 
મખુ્ય અવધકારી 

ઓપરેશન (કાર્ગીરી) 
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નગરપાભલકા 

 

૬ વીિળી અવધક્ષક ઇિનેર, 
ગ.ુવવ.બો. 

કાયમપાલક ઇિનેર, નાયબ ઇિનેર, 
ટેકવનકલ, ગ.ુવવ.બો. પદરવહન 

કાર્ગીરી (ઓપરેશન) 

૭ ર્જહરે આરોગ્ય 
અને સ્વચ્છતા 

સીડીએચઓ (CDHO)  સવુપ્રટન્ડને્ટ, હોસ્સ્પટલ, તર્ાર્ 
પ્રાથવર્ક આરોગ્ય કેન્રો, સીએસી, 
નગરપાભલકા, રેડિોસ, 
અગ્નશર્નદળ નાગદરક સાંરક્ષણ, 
ભબન સરકારી સાંગ્નો, ડોકટરો, 
તાલકુા વવકાસ અવધકારી 

કાર્ગીરી (ઓપરેશન) 

૮ સહાયક તાંત્ર જિલ્લા વવકાસ 
અવધકારી 

આરટીએસ, જિલ્લા પરુવ્ા 
અવધકારી, એફ્પીએસ, ખાનગી અને 
ર્જહરે ક્ષેત્રો,મ્યવુનવસપલ પાણી 
પરુવ્ા બોડમ, ર્ાર્લતદાર, જિલ્લા 
પરુવ્ા ર્ાર્લતદાર 

સહાયક તાંત્ર 
(લોજીસ્ટીક)  

૯ પશ ુઆરોગ્ય નાયબ વનયાર્ક 
પશસુાંવધમન 

વેટરનરી ઇન્સ્પેકટર, ભબન સરકારી 
સાંગ્નો 

ઓપરેશન (કાર્ગીરી) 

૧૦ રાહત પરુવ્ો જિલ્લા પરુવ્ા 
અવધકારી 

સબદડવીઝનલ રે્જીસ્રેટ, ભબન 
સરકારી સાંગ્નો, આરટીઓ, પાણી 
પરુવ્ો, ગ.ુવવ.બોડમ, આરોગ્ય, ગ્રહૃ 
રક્ષક દળ, ડીઆરડીએ, 
નગરપાભલકા, ર્ાર્લતદાર 

 

૧૧ ર્ાધ્્ર્ જિલ્લા ર્ાદહતી 
અવધકારી 

મરુણ ર્ાધ્્ર્, ટી.વી., પત્રકારો, 
ભબન સરકારી સાંગ્નો 

ર્જહરે ર્ાદહતી. 
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ર્ાસ્કફોસટ-સકંલન અને આયોજન:- પ  િટ ચેતિિી, સ્થળ ખાલી કરાિિા અને સદેંશા વ્યિહાર, પનુ સ્થાપન 

કામગીરીનુ ંસકંલન કરવુ.ં  કાયટવિશેદળના સકુાની :-  જજલ્લા કલેકર્ર 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક વિભાગ પ્રવ્ર પવત 
૧ સાર્ાન્ય 

સર્ય 
રાિય સ્તરે તેનુાં 
િોડાણ અને 
ધટના વનયાંત્રણનુાં 
સ્થાપન 

ડી.ડી.એર્.સી. 
પાંચાયત ર્હસેલુ 
વવભાગ 

ગ્રાવર્ણ સ્તરે આપાવત વ્યવસ્થાપન સાંરચના 
સ્થાપવી જિલ્લા સદહતના તર્ાર્ સ્તરે આપવત 
વ્યવસ્થાપન યોિના વવકસાવવી.  
િાઇસીસ ર્ેનેિરે્ન્ટ કવર્ટી (ક્લલેકટર) સાથે બે્ક 
યોિવી. (ઔધોભગક આરોગ્ય અને સ્વાસ્થય 
વવભાગ) 

૨ સાંચાર 
વ્યવસ્થાતાંત્ર 
અને કાયમદરતી 

પોલીસ તર્ાર્ સ્તરના કાયમદળો સાબદા રાખવા 
૩ ર્ાદહતી વવભાગ ર્ાદહતી પ્રસાર 

૪  ડી.ડી.એર્.સી., 
ટી.ડી.એર્.સી., 
વી.ડી.એર્.સી., 

સાંભવવત િોખર્, પવૂમતૈયારી અને સાવચેતીના 
પગલાાં અંગ ેલોક ર્જગ્રવૃત કરવી. 

૫  પોલીસ, 
નગરપાભલકા, 
આર.એન.બી. 

કાયમદળો તૈયાર કરવા, તાલીર્ો કરવી, સાધનો 
અને યાંત્રોની ર્રાર્ત કરી તૈયાર રાખવા. 

૬  ટી.ડી.એર્.સી., 
એસ.ડી.એર્. 

શોધ બચાવ અને પવૂમ ચેતવણી, સ્થળ ખાલી 
કરાવવા અને સાંદેશાવ્યવહાર અંગે વવવવધ 
દહતધારકો સાથે બે્ક કરવી અને આયોિન કરવ.ુ 

૭ ૭૨ થી 
૪૮ કલાક 
(આફતના 
૩ દદવસ 
પહલેા)  

યોિના ર્હસેલુ પાંચાયત 
અને પોલીસ 

ર્ેળવેલી ચેતવણી ચકાસવી અને પનૂવમશન 
પ્રવ્રવૃતઓ શરૂ કરવી. 

૮ ગાર્ પાંચાયત અને જિલ્લા કક્ષાએ કાયમરત સાંચાર 
અને ચેતવણી વ્યવસ્થાની ચકાસણી કરવી. 

૯ સલાર્ત સ્થળે ખસેડનાર ટીર્ને િરૂરી યાંત્રો અને 
સાધનો સાથે ધટના સ્થળે ર્ોકલવા. 

૧૦ ટીર્ અને સમદુાય બને્ન ર્ાટે વાહનોની વ્યવસ્થા 
કરવી. 

૧૧ અસરગ્રસ્ત સમદુાય અને પશઓુ ર્ાટે સલાર્ત 
રેસ્કય ુસેલ્ટર અને િગ્યાઓ પસાંદ કરવી. 

૧૨ સ્થાવનક સ્સ્થતી અંગ ેજિલ્લા અને રાિયના 
ઇર્રિન્સી ઓપરેશન સેન્ટરને ર્જણ કરવી. 
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૧૩    ચેતવણીઓના સાંદેશા વ્યવસ્થા તાંત્ર તૈયાર કરવા 
૧૪ છેલ્લા સ્થળ સધુી સ્થાવનક ભાર્ષાર્ાાં પવૂમ ચેતવણી 

પહોચડાવી. ર્ૌભખક રીતે ફોનથી, ટેભલવવઝનથી, 
રેદડયો, ન્યઝુ પેપરના ર્ાધ્યર્નો ઉપયોગ કરવો. 
વીિળીના આધાર વવનાની વ્યવસ્થાઓનો, 
ર્ાધ્યર્ોનો ઉપયોગ પણ કરવો. (કેટલાક સર્યના 
વવરાર્ પછી ચેતવણીઓને વારાંવાર પનુ:પ્રસાદરત 
કરતા રહવે ુાં.  

૧૫ D-48 to 
24 Hours 
(Before 2 
days of 
Disaster)  

 ડી.ડી.એર્.સી. જિલ્લા સ્તરે આફત વ્યવસ્થાપન કવર્દટ અને 
ઇર્રિન્સી રીસપોન્સ ર્ેનેિર્ેન્ટ કવર્ટીએ સ્સ્થવત 
પર વનયાંત્રણ રાખવુાં. 

૧૬ આઇ.એર્.ડી. પહલેા ર્જહરે કરેલા સતાવાર પવૂમ ચેતવણીઓના 
સાંદેશાઓને આવતા ૨૪ કલાક ર્ાટે અપડટે કરી 
ર્જહરે કરતા રહવે ુાં. 

૧૭ પાંચાયત પવૂમ ચતેવણી પાંહોચી છે તનેો પ્રવતભાવ ર્ેળવવો 
અને સ્થાવનક પદરસ્સ્થવતની ર્ાદહતી રે્ળવવા ર્ાટે 
અવધકારીઓને તાદકદ કરવા. 

૧૮  સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અને 
ઇન્સીડન્ટ કર્ાન્ડરને રીપોટમ કરવો. 

૧૯ ડી.ઇ.ઓ.સી. એસ.ઇ.ઓ.સી. સાથ ેવનયવર્ત સાંપકમ સ્થાવપત કરવો 
૨૦ D-24 to 

12 Hours 
શોધ અને 
બચાવ 

ડી.ડી.એર્.સી. સાંભવવત સાંકટની સ્સ્થવત વવશેના અપડટે તૈયાર 
કરવા. 

૨૧  લેટેસ્ટ સ્સ્થવત વવશે સ્થાવનક ભાર્ષાર્ાાં પવૂમ ચેતવણી 
પહોચતી કરવી. અગાઉ િણાવ્યા મિુબના 
ર્ાધ્યર્ોનો ઉપયોગ કરવો. 

૨૨  સાંકટ પદરસ્સ્થતી વવશેની વવગતવાર ર્ાદહતી બચાવ 
ટાસ્કફોસમ અને અન્ય ટાસ્કફોસમને આપવી. 

૨૩  અંવતર્ સ્થળ સધુી પવૂમ ચતેવણી પહોંચી કે નહી 
તેની ચકાસણી કરવી. 

 

૨૪ D-12 to 0 
Hours 

ચેતવણી જિલ્લા કાંરોલ રૂર્ 
ડી.ઇ.ઓ.સી. 

પવૂમ ચતેવણી અંગેના સાંદેશાઓ સતત પહોચી 
રહ્ાાં છે કે નદહ તેની ખાત્રી કરવી. 

૨૫ પદરસ્સ્થવત પર દેખરેખ રાખવી અને તેના વવશેનો 
લેટેસ્ટ રીપોટમ ઉચ્ચ અવધકારીશ્રીઓને, જિલ્લા 
કલેકટરશ્રી અને આપવતિ વ્યવસ્થાપન સતા 
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ર્ાંડળને કરવો.  
 

૨૬ D+1 to 12 
Hours  

મ્રતૃ્્દેહ વનકાલ પોલીસ અને 
આરોગ્ય 

બચાવ ટુકડીની કાર્ગીરીની દેખરેખ કરવી અને 
વવશેર્ષ યાંત્રો, ર્શીનરી, કૌશ્લ્યબધ્ધ વ્યકવતઓ, 
દવાઓ વગેરેની િરૂદરયાતની સભૂચ તૈયાર કરવી. 

૨૭ િરૂરી સાધનસાર્ગ્રી એકત્રીત કરી ધટના સ્તરે 
પહોંચાડવી. 

૨૮ પોલીસ અને સ્થાવનક આગવેાનો સાથે સાંકલન 
ર્ાટે એક અવધકારીને વનયકુત કરવા ે  મ્રતૃદેહોની 
યોગ્ય તપાસ અને નોંધણી બાદ વનકાલ કરાવે.  

૨૯ ખોરાક અને સાથે સાંકલન કરવુાં. 
૩૦ વધારાની ટુકડીઓ તૈયાર રાખવી ે થી વારાફરતી 

આરાર્ ર્ળી શકે.  
૩૧ D+12 to 

24 Hours  
રાહત બચાવ જિલ્લા વવકાસ 

અવધકારી અને 
તેર્ની ટીર્ 
જિલ્લા પોલીસ 
અવધક્ષક 

શોધ અને બચાવની કાર્ગીરી ચાલ ુરાખવી અને 
અસરગ્રસ્તોને િરૂર મિુબ સલાર્ત સ્થળે 
દવાખાને રીલીફ કેમ્પર્ાાં લઇ િવા. 

૩૨ હલે્પ લાઇન નાંબર અને સહયોગ કેન્રો શરૂ કરવા. 
૩૩ ક્લલ્સ્ટર સ્તરે સ્થાવનક લોકો સાથે વર્ટીંગ કરી 

સ્સ્થતીનુાં આકાંલન કરવુાં અને જિલ્લા અવધકારીને 
રોિ સાે  અહવેાલ કરવો. 

 

ટાસ્ક્લફોસમ- સહાયક તાંત્ર-અન્ય કાયમદળ અને સક્ષર્ સતિાવધકારીઓ સાથે સાંકલન કરી સ્થળાતાંર અને રાહત, 

પરુવ્ાના સાંગ્રહ અને વહન ર્ાટે પદરવહનની િોગવાઇ કરે છે.  

કાયટવિશેદળના સકુ્રાવન :- કલેકર્ર 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સ્સ્થતીર્ાાં 

કાયમ વહેંચણી 
અને િરૂરીયાત 
ધરાવતા 
કલસ્ટરની 
ઓળખ 

 વવવવધ આપવતઓ દરમ્યાન આવશ્યક પડનારી 
સાધન સાર્ગ્રીની સભુચ તૈયાર કરવી. 

૨ વવવવધ સ્તરે ર્ોકડ્રીલનુાં આયોિન કરવુાં. અન્ય 
કાયમદળો સાથે સાંકલન કરવુાં. 

૩ D-24 
Hours 

 કાયમદળના સભ્યોને સાવદા કરવા અને કાર્ 
સોંપણી કરવી. 



82 | P a g e  
 

૪ D+24 
Hours 

 બહારથી સાધન સાર્ગ્રી ર્ાંગાવવાની િરૂર પડ ે
તો તેની સર્ીક્ષા કરવી. 

૫ આપવતના પ્રકારને ધ્યાનર્ાાં રાખી સહાયક  
    તાંત્રન ુઆયોિન (કાયમદળ) 
૬ વનયાંત્રણ તરફથી ર્ળેલી સચુના આધાદરત 

કાયમયોિના હાથ ધરવી. 
૭ િરૂરીયાત અને સ્ત્રોતોની સતત સવર્ક્ષા કરવી. 
૮ વનયાંત્રણ કક્ષ અને ર્હત્વના કાયમદળોનો સાંપકમ 

સાંગીન બનાવવો. 
૯ સેવાઓની ગણુવતા અંગે ચકાસણી કરવી. 
૧૦ D+Day 2 

and 
ahead 

રીપોંટીગ અને 
ફાઇનલ 

દસ્તાવેજીકરણ 

 સહાયક તાંત્ર ર્ાટે વધતી ર્ાાંગનો પ્રવતભાવ 
આપવો. 

૧૧ વનયવર્ત રીપોંટીગ અને દસ્તાવેજીકરણ કરવુાં. 
૧૨ િરૂદરયાત અને ર્ાાંગણીઓનુાં પનુ મલુ્યાકન કરવુાં. 
૧૩ યોગ્ય િણાય તેર્ સાધન સાર્ગ્રી પરુી પાડવી. 
૧૪ બોધપા્ બે્ક ે ર્ાાં આશ્રય, ખાધ અન્ય રાહત 

પરુવ્ા કાયમદળ સાથે યોિવી. 
 
ર્ાસ્કફોસટ- શોધ અને બચાિ (સ્થાળંતર સરહત) : સ્થાવનક સ્થાળંતર શોધ અને બચાિના પ્રયાસમા ં મદદ 

કરિા મારે્ માનિ અને મહત્િના સાધનો પરુા પાડ ેિે. 

કાયટદળનુ ંનેત પત્િ લેનાર અવધકારી : પોલીસ અવધક્ષકશ્રી 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સર્ય 

િોખર્ મલૂ્યાાંક 
અને 

સાંવેદનશીલતા 

પોલીસ,ર્હસેલૂ, 
પાંચાયત 

વવવવધ આપવતઓ દરમ્યાન શુાં કરવુાં અને શુાં ન 
કરવુાં તે અંગેના િન ર્જગ્રવૃતના કાયમિર્ો કરવા. 

૨ સાંપકમ સરનાર્ા સધુારવા, સાંસાધનોની સભૂચ 
સધુારવી, વ્યહૂાત્ર્ક આગોતરી વ્યવસ્થાની 
દેખરેખ, કાયમ યોિનાની સર્યાાંતરે દેખરેખ. 

૩ વનયવર્ત રીતે સાધનો યાંત્રોની ર્રાર્ત અને 
ર્જળવણી કરવી, ખાસ યાંત્રોની ખરીદી/ઉપલબ્ધ 
કરાવવા. 

૪  સર્યાતાંરે બદલાતી શોધ બચાવની પધ્ધવતઓથી 
ખાસ ટીર્ો અન ે સ્વયાં સવેકોની તાભલર્ અન ે
ક્ષર્તાવધમન કરવુાં.  
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૫ D-72  થી 
દરમ્યાન 

પદરસ્સ્થવતનુાં 
આકાંલન 

વનવાસી અવધક 
કલેકટર 

શોધ અને બચાવ ર્ાટે કાર્ગીરીનુાં આયોિન 
૬ િોખર્નુાં આંકલન કરતા િવુાં અને કાર્ગીરી 

કરતા િવુાં. 
 

૭ D+1 થી 
24 

કાયદો અને 
વ્યવસ્થા 

જીલ્લા પોલીસ 
અવધક્ષક 

આગોતરી  ચેતવણી વગરનો સાંકટ હોય તો 
બચાવ દળોને તેર્ના સાધન અને યાંત્રો સાથે 
ધટના સ્થળે તરત િ પહોંચવા તાકીદ કરવા. 

૮ ધટના સ્થળને િરૂર હોય તો કોડમન કરી લેવો. 
૯ આવેલ આપવતિ સાંદભે દરેક સ્તરની ટાસ્કફોસમને 

તાકીદ કરવી. (જિલ્લા, તાલકુા અને ગાર્) 
૧૦ જિલ્લા 

વશક્ષણાવધકારી 
અસરગ્રસ્તોન ેસલાર્ત સ્થળે લઇ િવા. 

૧૧ સ્થાવનક સ્તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઇન્સીડન્ટ કર્ાન્ડરને રીપોટમ કરવો. 

૧૨ D24 થી 
આગળ 

તર્ાર્ સ્તરનુાં 
રીપોટીંગ 
કાર્ગીરી 

વનવાસી અવધક 
કલેકટર 

ટાસ્કફોસમની કાર્ગીરી અંગે વનયવર્ત અહવેાલ 
તૈયાર કરવો. 

૧૩    સ્ટાફનુાં રોટેશન ચાલ ુરાખવુાં. 
૧૪    કાર્ગીરીની સતત સર્ીક્ષા અને આંકલન કરવુાં. 
૧૫    ફાઇનલ રીપોટમ તૈયાર કરવો. વવવવધ 

દહતધારકોનો તેર્ના સહયોગ બદલ આભાર 
ર્ાનવો. 

ર્ાસ્કફોસટ- નકુસાન આકારિી, સિે અને દસ્તાિેજીકરિ 

કાયટદળનુ ંનેત પત્િ લેનાર અવધકારી : કાયટપાલક ઇજનેર માગટ અને મકાન 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સ્સ્થવતર્ાાં 

 ડી.ઇ.ઓ.સી. રાિયની ઓથોરીટી રારા તૈયાર કરવાર્ાાં આવેલા 
નકુસાન આકારણી પત્રક રે્ળવવા અને આકારણી 
કરવા ર્ાટે િવાબદાર અવધકારી તેર્િ નાગદરકોની 
ટીર્ તૈયાર કરવી. આકારણી કરવા ર્ાટે ચાર પ્રકારની 
ટીર્ બનાવવી. ૧) ખાનગી ભવન અન ે ર્કાન 
૨)રસ્તા,પલુ, ટેલીફોન, સાંદેશાવ્યવહાર તેર્િ ર્જહરે 
ભવનો ૩) ખેતી અને િળ સાંસાધન ૪) ઉધોગ અન ે
વ્યાપાર 

૨ નકુસાન આકારણી કરી શકે તેવા વ્યકવતઓના 



84 | P a g e  
 

સરનાર્ાાં અને ટેભલફોન નાંબર સદહતની યાદી તૈયાર 
કરવી. 

૩ D + 24 
hours 

નકુસાન 
આકારણી 

આર.એન.બી. 
અને 

પી.ડબલ્ય.ુડી 
તથા પાંચાયત 

નકુસાનીના આંકલન ર્ાટે વ્યસ્ક્લતગત અને બીર્જ 
િરૂરી સાંસાધનોનુાં અંદાજીત ખચમ પત્રક બનાવવુાં. 

૪ પ્રાથવર્ક આંકલનર્ાાં સધુારા વધારા અને નકુસાનીની 
િદટલતા વવશેના અભભપ્રાયો ર્ેળવવા. આંકલનની 

    વવગતોર્ાાં કોઇ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા ર્ાટે ઉપરી 
સતિાર્ાંડળન ેર્જણ કરવી. 

૫ D+24 to 
72 Hours 

and 
beyond 

ફરીયાદ 
વનવારણ 

પાંચાયત 
(ગ્રાર્ીણ વવસ્તાર 

ર્ાટે) 
નગરપાભલકા, 
(શહરેી વવસ્તાર 

ર્ાટે) 

નકુસાની આંકલન ર્ાટે ટીર્ તૈયાર કરવી અને ચોક્લક્લસ 
નકુસાનીવાળા વવસ્તાર ફાળવવા. 

૬ નકુસાનીના આંકલન સર્યે કોઇ પણ પ્રકારની 
ટેકવનકલ ર્ાદહતીની િરૂર ર્ાટે આંકલન કતામને એક 
ર્ાદહતીની નકલ આપવી. ે ના આધારે તે સ્થળ પર િ 
લોકોના પ્રશ્નોનોનુાં વનરાકરણ કરી શકે. 

૭ િયાાં સધુી કાર્ પરુૂ ન થાય ત્યાાં સધુી સતત રીવ્યુાં 
અને આંકલન કરતા રહવે ુાં. 

૮ ઉપરી સતિાવધકારીને અવધકૃ્રત રીતે ફાઇનલ રીપોટમ 
િર્ા કરાવવો. 

ર્ાસ્કફોસટ- રાહત વશણબર વ્યિસ્થાપન: 

(હંગામી આિાસો, ખોરાક, પાિી, િીજળી,આરોગ્ય) મનોસામાજજક સભંાળ કાયટદળનુ ંનેત્રપત્િ લેનાર અવધકારી: 

જજલ્લા પરુિઠા અવધકારી 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સર્યર્ાાં 

 જિલ્લા 
વશક્ષણાવધકારી/ 
સર્ાિ કલ્યાણ 

અવધકારી 

રાહત કેમ્પની િગ્યા નક્કી કરવી અને તેની ક્ષર્તા અને 
ઉપલબ્ધ ર્ાળખાગત સવુવધાઓનુાં પત્રક બનાવવુાં. 

૨ સમદુાયના સભ્યોર્ાાંથી ધાવર્િક સાંસ્થાઓ, કોપોરેટ ક્ષેત્રર્ાાંથી 
ે  સ્વૈચ્ચ્છક રીતે તેર્ની સેવાઓ રાહત કેમ્પની વ્યવસ્થાર્ાાં 
આપવા ઇચ્છક હોય તેવા લોકોની ટીર્ બનાવવી. તરે્ના 
નાર્ અને સાંપકમની યાદી બનાવવી. 

૩ રાહત કેમ્પ વ્યવસ્થાર્ાાં ર્દહલાઓ, બાળકો, વવિંકલાગો, 
વ્રધૃ્ધો, દભલત અને લધરુ્વત સમદુાયો પ્રત્યે સાંવેદનશીલતા 
વધે તે ર્ાટે કાયમશાળાનુાં આયોિન કરવુાં. 
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૪    રાહત કેમ્પના સ્થળે ર્ાળખાગત સવુવધાઓના 
સધુારા-વધારા ર્ાટે સરકારી કાયમિર્ો અને અન્ય 
દહતધારકો સાથે િોડાણ કરવુાં. 

૫ D-24 
Hours 

રાહત કેમ્પ 
વ્યવસ્થા 

જિલ્લા 
વશક્ષણાવધકારી 

રાહત કેમ્પની િગ્યા અને બચાવ આવાસની 
સ્સ્થવતની ચકાસણી કરવી. 

૬ જિલ્લા 
વશક્ષણાવધકારી 

ચકાસણી રીપોટમના આધારે િરૂરી સાધનસાર્ગ્રીને 
એક્ી કરવી. 

૭ કાઉન્સીલીંગ જિલ્લા સર્ાિ 
સરુક્ષા અવધકારી 

આવાસ અને ર્નોસાર્ાજિક સાંભાળ ર્ાટે ખાસ ટીર્ 
બનાવવી. 

૮ D 0 to 
D+24 
hours 

રહે્ ાણ અને 
આરોગ્ય 
સાંબધીત 
બાબતો  

આરોગ્ય-
પાંચાયત, અને 

સ્વૈચ્ચ્છક 
સાંસ્થાઓ,જિલ્લા 
પરુવ્ા, નાયબ 
ર્ાર્લતદાર 
(પરુવ્ા 

તર્ાર્), સર્ાિ 
કલ્યાણ 
અવધકારી 

ચોક્લક્લસ સ્થળોએ રાહત કેમ્પ વ્યવસ્થા ર્ાટે વર્િંટીગો 
કરવી અને સ્થાવનક સાંસ્થાઓ અન ેસ્વયાં સવેકો સાથ ે
િવાબદારીઓ નક્કી કરવી. સ્થાવનક િરૂરીયાતો વવશે 
અહવેાલ ર્જહરે કરવો. 

૯ ખોરાક અને અન્ય િરૂરી સાર્ગ્રી આપવા ર્ાટે 
સ્થાવનક સાંસ્થાઓન ેવવિંનતી ર્ોકલવી. 

૧૦ એક દદવસર્ાાં એક ટીર્ને સતત બાર કલાક થી વધ ુ
સર્ય ર્ાટે કાર્ ન કરવુાં પડ ે તે ર્ાટે વ્યકવતગત 
અને િરૂરી સાંસાધનોનુાં અંદાિ પત્રક બનાવવુાં. 

૧૧ સર્ાિ સરુક્ષા 
અવધકારી 

ર્દહલાઓ, બાળકો અને વ્રધૃ્ધ સભ્યોને સારે્લ કરી 
સ્થાવનક ટીર્ બનાવવી ે  રાહત કેમ્પના કાયમ 
અસરકારક અને ભેદભાવ રદહત થાય છે કે નદહ તેની 
દેખરેખ રાખશે. 

૧૨ વ્યવસ્થાર્ાાં આવરી લીધેલ અને નવી િરૂરીયાતોને 
પહોચાડવાની બાબતો અંગનેા સહયોગ ર્ાટેનો દૈવનક 
રીપોટમ તૈયાર કરવો અને તેને ઉપરી અવધકારીને 
ર્ોકલવો. 
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૧૩    સ્વાસ્થય, પાણી, પરુવ્ા, ર્નો સાર્ાજિક સાંભાળ 
અને આવાસ ર્ાટેની ટુકડીઓ બનાવવી. 

૧૪ D+1 day 
and 

ahead 

રાહત કેમ્પની 
િરૂરીયાતોની 

ચકાસણી 

પાંચાયત અન ે
આરોગ્ય 

રાહત કેમ્પની િરૂરીયાત છે કે બાંધ કરવો છે તે અંગ ે
સ્થાવનક લોકો સાથ ે વવચાર વવર્શમ કરી ભાવવ કાયમ 
કરવુાં. 

૧૫ રાહત કાયમ ચાલ ુ હોય ત્યારે નક્કી કરેલા પહલેાના 
તર્ાર્ કાયો કરવા. 

૧૬ સર્ાિ સરુક્ષા 
અવધકારી 

ર્નો સાર્ાજિક સાંભાળ અને સ્વાસ્થય અંગેના 
સાપ્તાદહક અને પખવાદડક અહવેાલ તૈયાર કરવા. 

 
ર્ાસ્ક્ફોસટ- જાહરે આરોગ્ય અને સ્િચ્િતા-આરોગ્યને લગતી સમસ્યા સબંધંી કમટચારીગિ અને સાધનસપંવત 

પરુી પાડ ેિે. અને સામાન્ય તબીબી સભંાળ વ્યિસ્થાતતં્ર પનુ:સ્થાવપત કરે િે. 

કાયટદળનુ ંનેત પત્િ લેનાર અવધકારી : મખુ્ય જજલ્લા આરોગ્ય અવધકારી 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સ્સ્થવતર્ાાં 

  ડોકટર, નસમ, પ્રાઇવેટ અન ેસરકારી દવાખાના અન ે
હોસ્સ્પટલો, બેડ અને એમ્બ્યલુન્સ ઉપલબ્ધતા અંગેની 
સરનાર્ાાં અને સાંપકમની ર્ાદહતીનુાં પત્રક બનાવવુાં. 

૨ પ્રાથવર્ક સારવારની સેવાઓ ર્ાટે તાલીર્ી 
સ્વાંયસેવકોની યાદી બનાવવી. 

૩ D-24 
hours 

તબીબી 
આવશ્યક 
િથ્થાની 
ચકાસણી 

આરોગ્ય વવભાગ િન આરોગ્ય અન ેસ્વચ્છતાની બાબતો વવશે ર્ીંટીગ 
કરવી તથા તેની વ્યકવતગત અન ે સાંસાધનોની 
િરૂરીયાતોનુાં અંદાિ પત્રક બનાવવુાં 

૪ કેમ્પ વ્યવસ્થા ટાસ્ક્લફોસમ સાથે િોડાણ કરી િરૂરી 
સ્વયાં સેવકો, પ્રાથવર્ક સારવાર કીટ અને અન્ય 
સ્વચ્છતા સેવાઓ પરુી પાડવી. 
પોલીસ અને સ્થાવનક આગવેાનો સાથે સાંકલન ર્ાટે 
એક અવધકારીને વનયકુત કરવા ે  મ્રતૃ દેહોની યોગ્ય 
તપાસ અને નોંધણી બાદ વનકાલ કરવો. તર્ાર્ 
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    પી.એર્.યવુનટ ખાતે વવધતુ િોડાણની વૈકચ્લ્પક 
વ્યવસ્થા કરવી. 

૫ સાંગ્રહ ર્ાટે વવવવધ સાર્ગ્રીઓનુાં લીસ્ટ બનાવવુાં અને 
ર્ાંજૂરી રે્ળવવી. 

૬ D+24 
Hours  

કાયમવહેંચણી 
અને 
િરૂદરયાત 
ધરાવતા 
કલસ્ટરની 
ઓળખ 

બી.એચ.ઓ. 
અને પી.એચ.સી. 
સ્તરે 

જિલ્લા મખુ્ય ર્થકે આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા કવર્ટી 
બનાવવી. 

૭ તર્ાર્ સ્થળોએ આરોગ્ય અન ે સ્વચ્છતાની 
પદરસ્સ્થતી વવશે દેખરેખ કરી દૈવનક રીપોટમ બનાવવો. 
જિલ્લા હડેક્લવાટર ખાતે દૈવનક વર્ટીગ કરી પદરસ્સ્થતી 
સર્િવી અને રીસ્પોન્સ પ્લાન તૈયાર કરવો. 

૮ પાણી સપ્લાય, સ્વચ્છતાન ેપ્રોત્સાહન, બાળ સાંભાળ 
અને અન્ય િરૂરીતર્ાંદ લોકોની િરૂરીયાત ર્ાટેનુાં 
અંદાિપત્ર સાથે રીપોટમ તૈયાર કરવો. 

૯ િો તઓેન ે સહયોગની િરૂરીયાત હોય તો જિલ્લા 
ઓથોરીટીને સહયોગ ર્ાટે વવનાંતી પત્ર લખવો. 

૧૦ D + Day 
2 and 
ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઇનલ 
દસ્તાવેજીકરણ 

સી.ડી.એચ.ઓ., 
બી.એચ.ઓ. 
અને ર્ેડીકલ 
ઓદફસર 

આરોગ્યને સવુવધા આપતા ભૌવતક ર્ાળખાઓને િો 
નકુસાન થય ુહોય તો તેને ફરીથી સ્થાવપત કરવા. 

૧૧ સફાઇ ટુકડી બનાવીને સ્વચ્છતા અભભયાન ચલાવવુાં. 
૧૨ કાયમનુાં સતત રીવ્યુાં અને પનુ:આંકલન કરતા રહવે ુાં. 
૧૩ િયાાં સધુી પદરસ્સ્થતી સાર્ાન્ય ન બને ત્યા સધુી 

તર્ાર્ સેવાઓ અવવરત ચાલ ુ રાખવી. તર્ાર્ 
દહતધારકો સાથે વર્દટિંગ કરી િન આરોગ્ય સવેાઓ 
સર્ાપ્ત કરવી. 

૧૪ ફાઇનલ રીપોટમ તૈયાર કરવો.  
 
ર્ાસ્ક્ફોસટ- પશ ુઆરોગ્ય અને કલ્યાિ-આપવિગ્રસ્ત પ્રાિીઓના આરોગ્ય અને અન્ય સભંાળની જોગિાઇ  

કાયટદળનુ ંનેત પત્િ લેનાર અવધકારી : નાયબ વનયામક પશ ુરોગ અને સિંધટન 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સર્ય 

  પશઓુની યાદી અન ેતેર્ના સ્વાસ્થય સાંબધી 
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    વવગતો તૈયાર કરવી અને તકેદારીના પગલાાં લેવા. 
૨ પેરા પશ ુસ્વાસ્થય કર્ીઓની સભૂચ અને સાંપકમ તૈયાર 

કરવા. 
૩ પશઓુની હોસ્ટેલ અને પાાંિરાપોળની યાદી તૈયાર 

કરવી. 
૪ વીર્ા અંગે પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 
૫ વન:સહાય સ્થળો ઓળખવા અને રીસપોન્સ ર્ાટે 

રણનીવત તૈયાર કરવી. 
૬ દરમ્યાન 

થી D + 
72 

  અસરગ્રસ્ત પશઓુને ફેરવવા ર્ાટે રાન્સ્પોટેશનની 
વ્યવસ્થા. 

૭ જ્થ્થાની 
ચકાસણી 

નાયબ 
વનયાર્કશ્રી 
પશપુાલન 

પશઓુ અંગે રાહત, ધાસચારો, પાણી અને દવાની 
વ્યવસ્થા અંગે દેખરેખ રાખવી. 

૮ પશઓુર્ાાં ર્હાર્ારી ન ફેલાય તે અંગ ેતકેદારી 
૯ બાદર્ાાં D 

+ 72 થી 
આગળ  

 વેટેનરી ટીર્ રીસપોન્સ કાર્ગીરીની સર્ીક્ષા કરવી. 

૧૦    આપવતિની પશઓુ અને સબવધિંત જીવનવનવાહમ પર  
અસરનુાં દસ્તાવેજીકરણ અને કેસ સ્ટડી કરવુાં. 

 
ર્ાસ્ક્ફોસટ- પાિી પરુિઠા વિભાગ – પાિીની જોગિાઇ કરિી. 

કાયટદળનુ ંનેત પત્િ લેનાર અવધકારી : કાયટપાલક ઇજનેર પાિી પરુિઠા અને ગર્ર વ્યિસ્થા બોડટ 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સ્સ્થવતર્ાાં 

પાણીના 
આવશ્યક 
િથ્થાની 
ચકાસણી 

પાણી પરુવ્ા 
વવભાગ 

પાણી પ્રાપ્યતા, ક્ષર્તા અને શધુ્ધતાનુાં સ્થાપન 
(કાયમદળ)  

૨ પાણી વવતરણ અને સાંગ્રહ ર્ાટેના વૈકચ્લ્પક યોિના 
(કાયમદળ) 

૩ નવી અને વધારાની સાધન સાર્ગ્રી સવુનિત કરવી. 
(કાયમદળ) 

૪ રસાયણો વાપરવા યોગ્ય પરુવ્ા અને 
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    સાધનસાર્ગ્રીનો વધારાનો િથ્થો રાખવો. (કાયમદળ) 
૫ D – 24 

Hours 
કર્મચારીઓની િર્વાળી અને પાળી પધ્ધવત 

૬ પાણીના વપરાશ અંગે લોકર્જગ્રવૃત પરુી પાડવી. 
(કાયમદળ) 

૭ પાણીના પરુવ્ાના સાંરક્ષણ ર્ાટે સરકારી અને 
ખાનગી ક્ષતે્રોને સચુના આપવી. (કાયમદળ) 

૮ D + 24 
Hours 

કાયમવહચેણી 
અને 
િરૂરીયાત 
ધરાવતા 
કલસ્ટરની 
ઓળખ 

પાણી પરુવ્ા 
અને ગ.વ્ય.બોડમ 

પાણી પરુવ્ાનુાં આયોિન અને પાણીના 
વપરાશકારોની અગ્રતા (કાયમદળ) 

૯ પાણી પરુવ્ા તાંત્રની સ્સ્થતી અને નકુસાનની 
આકારણી (કાયમદળ) 

૧૦ પાણી ટેન્કરો કારે્ લગાડવા (કાયમદળ) 
૧૧ પાણી પરુવ્ા તાંત્રનુાં સર્ારકાર્/ પનુ:સ્થાપન 

(યોિના આધાદરત) 
૧૨ પરુવ્ા ર્થકો/વવતરણ સલાર્તીના વવતરણ 
૧૩ પાણી વવતરણ વ્યવસ્થા કાયમદળ ખાતરી કરવી. 
૧૪ પાણીના વવતરણ અને સાંગ્રહ અને પાણીના સલાર્ત 

વપરાશોની ર્ાદહતી પરુી પાડવાનુાં સાંકલન 
૧૫ D + Day 

2 and 
ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઇનલ 
દસ્તાવેજીકરણ 

પાણી પરુવ્ા 
અને ગ.વ્ય.બોડમ 

કાર્ચલાઉ પાણી પરુવ્ા તાંત્ર સ્થાપવુાં. 
૧૬ કાયર્ી પાણી પરુવ્ા િથ્થા તરફ ધ્યાન આપવુાં. 
૧૭ લાાંબા ગાળાની પનુસ્થાપન યોિના અને િરૂરીયાતો 

પણુમ કરવી. (કાયમદળ) 
૧૮ રીપોટીંગ અને દસ્તાવેજીકરણ શરૂ કરવુાં (કાયમદળ) 
૧૯ સાધનસાંપવત ફારેગ કરવી (કાયમદળ) 
૨૦ બોધપા્ બે્ક (કાયમદળ અને અન્ય) 
૨૧ આખરી અહવેાલ (કાયમદળ) 
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ર્ાસ્ક્ફોસટ- વિજ પરુિઠો-અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમા ં સામાન્ય વિજ પરુિઠો પનુ:સ્થાવપત કરિા મારે્ કાયટદળનુ ં

નેત પત્િ લેનાર અવધકારી : અવધક્ષક ઇજનેર પી.જી.િી.સી.એલ ગજુરાત વિધતુ બોડટ 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧    સાંપકમ યાદી વવકસાવવી. (ગિુરાત વવધતુ બોડમ) 
૨   અનૌપચાદરક િોખર્ અને ખતરા આકરણી/મલુ્યાાંકન 

હાથ ધરવુાં. (ગિુરાત વવધતુ બોડમ) 
૩   આપવત આયોિન વવકસાવવુાં. 
૪ D -24 

Hours 
આવશ્યક 
િથ્થાની 
ચકાસણી 

 પ્રર્ાણભતુ સાંચાલન કાયમરીતી પ્રર્ાણે અસરોનુાં 
મલુ્યાકન કરવુાં. (ગિુરાત વવધતુ બોડમ) 

૫ પ્રવતભાવ પગલાને અગ્રતા આપવી (ગિુરાત વવધતુ 
બોડમ) 

૬ વવિપરુવ્ા ખોરવાય નહી તેની તકેદારી રાખવા 
િરૂરી પગલાાં લેવા. 

૭ વધારાની સાધનસાર્ગ્રી/સ્ત્રોત સાબદા કરવા 
(ગિુરાત વવધતુ બોડમ) 

૮    અણધારી આકસ્સ્ર્કતા અંગ ેખાતરી કરવી. 
૯ D + 24 

Hours 
 
 
 
 
 
 
 

કાયમવહેંચણી 
અને 
િરૂરીયાત 
ધરાવતા 
કલસ્ટરની 
ઓળખ 

 કાર્ગીરી થયે ર્ાદહતી અને મલુ્યાાંકનના આધારે 
યોિનાર્ાાં સધુારા કરવા. (ગિુરાત વવધતુ બોડમ) 

૧૦ પગલાની/કાયમવાહીની સ્સ્થવતની દેખરેખ. (ગિુરાત 
વવધતુ બોડમ) 

૧૧ િરૂરીયાતો, આવશ્યકતાઓ અને પ્રાચ્પ્તસ્થાનો અંગ ે
વનયાંત્રણ કક્ષ અને ગ.વવ.બોડમના મખુ્ય ર્થક સાથે 
સતત સાંપકમ સ્થાપવો. 

૧૨ પ્રયાસોર્ાાં સધુારણ ર્ાટે ચકાસણી કરવી. (ગિુરાત 
વવધતુ બોડમ) 

૧૩ ર્ધ્યવતી સાંકલન સાંગીન બનાવવુાં (ગિુરાત વવધતુ 
બોડમ) 

૧૪ ભવૂર્કા ભિવનાર અન્ય પરીબળો સાથે વનયવર્ત 
સાંકલન બે્કો યોિવી. 

૧૫ પ્રયાસોનુાં ઔપચાદરક દસ્તાવેજીકરણ શરૂ કરવુાં. 
૧૬ રાહત વશભબર/આશ્રય સ્થાનો પર વીિપરુવ્ાની 

વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થા કરવી િનરેટર વગેરે. 
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૧૭ D + Day 
2 and 
ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઇનલ 
દસ્તાવેજીકરણ 

 સલાર્તી ર્ાટે આયોિનર્ાાં ફેરફાર ર્ાટેની સર્ીક્ષા 
(ગિુરાત વવધતુ બોડમ) 

૧૮ િરૂરી હોય તો વધારાની સલાર્તી સદહત સ્સ્થતીને 
સાર્ાન્ય કરવા ર્ાટેની યોિના. (ગિુરાત વવધતુ 
બોડમ) 

 
ર્ાસ્કફોસટ – જાહરે બાધંકામ – સામાન્ય રીતે ચાલતા આંતર માળખાને પનુ: સ્થાવપત કરિા મારે્ સ્થાવનક 

પ્રયાસોમા ંસહાય કરિા મારે્ જરૂરી કમટચારી ગિ અને સાધન સપંવત પરુા પાડશે  

કાયટદળન ુનેત પત્િ લેનાર અવધકારી – કાયટપાલક ઇજનેર માગટ અને મકાન 

ક્રમ સમયપત્રક ર્ાસ્ક અમલ કરનાર 
વિભાગ 

પ્રવ્ર પવત 

૧ સાર્ાન્ય 
સ્સ્થતીર્ાાં 

  કર્મચારીગણ, સાધનસાર્ગ્રી અને આંતર ર્ાળખાની 
સચુી તૈયાર કરવી. 

૨ વાહનવ્યવહાર ર્ાટે વૈકચ્લ્પક રસ્તાઓ નક્કી કરવા 
અને નકશાઓ રજુ કરવા. 

૩ D -24 
Hours 

આવશ્યક 
િથ્થાની 
ચકાસણી 

 કર્મચારી અને કાયમદળોને સાબદા કરવા. 
૪  વનયાંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 
૫  જિલ્લા વનયાંત્રણ ક્લક્ષ સાથ ેસાંપકમ રાખવો. 
૬  કાયમવહેંચણી 

અને 
િરૂરીયાત 
ધરાવતા 
કલસ્ટરની 
ઓળખ 

 ટીર્ન ેઅગ્રતાના ધોરણે સાબદી રાખવી અને રવાના 
કરવી. 

૭ નકુસાન આકારણી અને વનરીક્ષણ શરૂ કરવુાં. 
૮ કાર્ગીરી યોિના વવકસાવવી અને વનયાંત્રણ કક્ષ 

સાથે સાંપકમ રાખવો. 
૯ કર્મચારીગણની િર્વાળી પધ્ધવત અને ર્ાનવશદકત 

આયોિન શરૂ કરવુાં. 
૧૦ રસ્તા પ્રવેશ અન ેઆંતર ર્ાળખાન ેલગતી ર્ાદહતી 

પરુી પાડવી. 
૧૧ D + Day 

2 and 
ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઇનલ 
દસ્તાવેજીકરણ 

 વવગતવાર ર્ોંિણી હાથ ધરવી. 
૧૨ સાધનો અને અન્ય સાધનસાંપવતની સધુારણા 

સર્ારકાર્ અને ફેરબદલી. 
૧૩ બોધપા્ બે્ક  
૧૪ ફાઇનલ રીપોટમ તૈયાર કરવો. 
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ઘટના વનયાંત્રણ તાંત્ર નુાં ર્ાળખુાં - નર્મદા જીલ્લો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 પોલીસ અવધક્ષક 

 

 

ઇસ્ન્સડન્ટ કર્ાન્ડર (કલેક્લટર) 

 

સલાર્તી એકર્  

પ્રોટોકોલ એન્ડ લાયઝન યવુનટ 

(કલેકટર) 

ર્જહરે ર્ાદહતી એકર્ 

(જિલ્લા ર્ાદહતી અવધકાર)  

કાર્ગીરી વવભાગ 

વનવાસી Ai2k કલકેટર 

આયોિન અન ેસાંકલન 

(કલકે્લટર) 
સહાયક તાંત્ર (ડી.ડી.ઓ) 

 

નાણા વહીવટ (કલકે્લટર) 

ચતેવણી અન ેશોધ 

બચાવ 

અન્ન અન ેપરુવ્ા 

પાણી  

પરુવ્ો, આશ્રયસ્થાન, 

વવિળી 

આરોગ્ય દુરસાંચાર 

ર્જહરે બાાંધકાર્ 

કાયદો અન ેવ્યવસ્થા જીલ્લા 

સાધન સાર્ગ્રી અન ેિરૂદરયાત 

એકર્ 

દસ્તાવજેીકરણ એકર્ 

આકારણી અન ેઆયોિન એકર્ 

તાાંવત્રક તિ7 

સપોટમ યવુનટ  

 

કાર્ગીરી સહાય શાખા 

ભવૂર્ગત પદરવહન 

સહાય શાખા 

હવાઇ પદરવહન સહાય 

એકર્ 

સવલત એકર્  

પરુવ્ા એકર્ 

સવેા શાખા 

સાંચાર તાંત્ર એકર્ 

કર્મચારી તાંત્ર સહાય 

એકર્ 

ર્ાનવ સાધન એકર્ 

ફદરયાદ/ અરિ એકર્ 

પ્રાચ્પ્ત એકર્ 

દહસાબ એકર્/ નકુશાન 

આકારણી ર્ોિણી 

પોલીસ 

ગહૃ રક્ષક દળ 

સ્વયાંસવેકો તથા બચાવ 



93 | P a g e  
 

પ્રકરિ – ૭ 

પનુ:સ્સ્થવત – (Recovery) 

  આપવત અસરગ્રસ્ત વવસ્તાર અને લોકોને પનુ:સ્સ્થવતર્ાાં અથવા વધ ુસારી સ્સ્થવતર્ાાં લાવવાનુાં 

કાયમ આ પ્લાનનુાં છે. આપવતને કારણે િરૂરી સેવાઓ, ર્ાળખા, લોકોનુાં જીવનવનવામહ, સ્વાસ્થય અને સમ્રગ 

જીવનશૈલી અસર પારે્ છે. તેથી સત્વરે આ બધા પાસાઓ પનુ:સ્સ્થવતર્ાાં લાવવા. ભૌવતક ર્ાળખાઓને અને 

જીવન િરૂરી સેવાઓ પનુ:સ્સ્થત કરવા ર્ાટે આ મિુબની રણવનતી ધ્યાને લેવી. 

  પહલેા કરતા વધ ુ સારૂ બાાંધવુાં : નવા બાાંધકાર્ કાયો એવી રીતે કરવા ે  પનુ:આવી 

આપવતઓર્ાાં નકુસાન ન પારે્. સહભાગી આયોિન – લોકોની સાર્ાજીક અને સાાંસ્કૃ્રવતક શૈલી અને 

િરૂરીયાતોને ધ્યાનર્ાાં રાખી ફેર બાાંધકાર્ અને કાયો કરવા. આ ર્ાટે આયોિનર્ાાં દહતધારકોની સહભાગીતા 

આવશ્યક છે. 
સકંલન : પનુ:સ્સ્થવતર્ાાં લાવવાનુાં આયોિન વવવવધ વવભાગો સાથે સાંકલન રૂપે તૈયાર કરવુાં. આવા આયોિનો 

ર્ાટે ત્વરીત નકુસાનનુાં આંકલન અને લોકોની િરૂરીયાતનુાં આંકાલન અગ્ત્યનુાં પાસ ુછે. 

નીચે મિુબના વવવવધ ક્ષેત્રોને પનુ:સ્સ્થત કે કાયમરત કરવા. 

 ર્હત્વની સેવાઓ – વીિળી, પાણી, સાંચાર, વાહનવ્યવહાર, સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થય. 

 ર્ાળખા/ બાાંધકાર્ – આવાસ, ર્જહરે ભવન અને રસ્તા  

 જીવનવનવાહમ – કૃ્રવર્ષ, કુટીર ઉધોગ, દુકાન અને બર્જર તથા રોિગાર. 

વીિળી, પાણી, સ્વચ્છતા, ગાંદાપાણીનો વનકાલ વગેરે સેવાઓ તાત્કાભલક શરૂ કરવી.આવી સેવા શરૂ કરવા 

ર્ાટે વૈકચ્લ્પક રણનીવત અને કાયો અગાઉથી નક્કી કરવા. િરૂર પડ ે સ્થાવનક સાંસ્થા, વવભાગો, કોપોરેટની 

ર્દદ લેવી. 

ર્હત્વની સેવાઓ અને ર્ાળખાગત બાબતો કાયમરત કરવી. 
િીજળી 

 

ક્રમ મહત્િની 
સેિાઓ 

સામગ્રી/સેિાઓ નકુસાન 
એકમની 
સખં્યા 

અસરગ્રસ્ત 
ગામોની 
સખં્યા 

અસરગ્રસ્ત 
િસ્તી 

પનુ:સ્સ્થવતમા ં
આિિાના 
પગલાઓં 

અંદાજીત 
સમયગાળો 

બજેર્ 

૧ વીિળી ફીડર       
૨  રાન્સફર્મર       
૩  HT લાઇન       

૪  LT લાઇન       
૫  થાાંભલા       
૬  અન્ય       
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સ્િાસ્થય 

ક્રમ વિગત PHC 
(ગામનુ ં
નામ) 

CHC સબ 
સેન્ર્ર 

દિા સગં્રહ પનુ:સ્સ્થવતમા ં
આિિાના 
પગલાઓં 

અંદાજીત 
સમયગાળો 

બજેર્ 

૧ નકુસાન થયેલા 
ભવનો 

       

૨ પહોંચી ન શકાય 
તેવા આરોગ્ય 

       

૩ દવા સાંગ્રહ અને 
ર્હત્વના 

       

૪ નાશ થયેલ 
દવાઓ 

       

૫ નકુશાન થયેલ 
એમ્બ્યલુન્સની 

       

 
સામાજજક 

ક્રમ વિગત ગામ પરુૂષ સ્ત્રી બાળકો કુલ પનુ:સ્સ્થવત
ના પગલા 

જિાબદાર 
વિભાગ 

અંદાજીત 
સમયગા
ળો 

બજેર્ 

૧ ર્નોસાર્ાજિક 
સાંભાળની 
િરૂરીયાતવાળા 
લોકોની સાંખ્યા 
(આપવતને કારણે) 
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પાિી પરુિઠો  

ક્ર્મ નકુસાન ગામનુ ં
નામ અને 
એકમની 
સખં્યા 

અસરગ્રસ્ત 
ફણળયા/ 
િસ્તી 

પનુ:સ્સ્થવતમા ં
આિિાના 
પગલાઓં 

વિભાગ અંદાજીત 
સમયગાળો 

બજેર્ 

૧ કુવા       
૨ બોરવેલ       
૩ તળાવ       
૪ પાણી પરુવ્ાને       
૫ ESR       
૬ GSR       
૭ સમ્પ       
૮ સ્ટેન્ડપોસ્ટ       
૯ હને્ડ પાંપ       
૧૦ પશ ુહવાડા       
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પ્રકરિ – ૮ 

બજેર્ વ્યિસ્થા  

  નાણાકીય  અંદાિ એ વાવર્ષિક કાયમપ્રણાલી છે. આપવત વ્યવસ્થાપન ર્ાટે બે પ્રકારના બે ટ 

કરી શકાય. એક વવવવધ વવભાગના પોતાના વવભાગીય બે ટ અને બીજુ આપવત વ્યવસ્થાપન ર્ાટે અલગથી 

િરૂરી હોય તેવા ખચમ ર્ાટે બે ટ. 

આપવત વ્યવસ્થાપન ર્ાટે નીચે મિુબના વવવવધ ખચમ ર્ાટે અલગ અલગ શ્રોતથી નાાંણાકીય આયોિન કરવુાં. 

 જીલ્લા રીસ્પોસ ફાંડ 

 જીલ્લા ર્ીટીગેશન 

 કેન્ર અને રાિય ડીઝાસ્ટર ર્ીટીગેશન ફાંડ 

 કેન્ર અને રાિય ડીઝાસ્ટર રીસ્પોસ ફાંડ 

 સ્ટેટ બે ટ 

 કેષ્ન્રય પ્રોન્સર યોિના 

 જીલ્લા આયોિન ફાંડ 

 આફત વવર્ા યોિના 

 ર્ાઇકો ફાઇનાન્સીંગ 

  આર્ ઉપર પ્રર્ાણેના નાાંણાકીય સ્ત્રોર્ાાં ઉલખે કરેલ નાાંણાકીય વનયર્ો મિુબ આપવત 

વ્યવસ્થાપન દરમ્યાન આવશ્યક વનવારણલક્ષી પવુમ તૈયારી લક્ષી રાહત બચાવ લક્ષી ે વી કાર્ગીરી 

દરમ્યાન ના ર્હત્વના નાાંણાકીય વ્યવસ્થાઓ કરવાર્ાાં આવે છે. 
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પરરવશષ્ર્-૧ 

જીલ્લાનો ઇવતહાસ 

પ્રસ્તાિના: 

  નર્મદા જીલ્લો ગિુરાત રાિયના પવુમ ખણૂે આવેલો છે. ૨/૧૦/૧૯૯૭ ના રોિ નર્મદા 

જીલ્લાની રચના કરવાર્ાાં આવી. તેનો ભવૂર્ભાગ ( ભખૂ ાંડ) ઉતિર અક્ષાાંક્ષ અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી 

૭૩.૩૦ થી ૭૩.૪૭ રેખાાંશ વચ્ચે વવસ્તરેલો છે. ઉતિરે વડોદરા, દભક્ષણે સરુત જીલ્લો, પવૂમર્ાાં ર્હારાષ્ટ ૂ

રાિયનો નાંદુરબાર જીલ્લો અને પવિરે્ ભરૂચ જીલ્લો આવેલો છે. (૧) ક્ષેત્રફળ અને વવસ્તાર આ જીલ્લો 

૨૭૫૫.૫ ચોરસ કી.ર્ી. ક્ષતે્રફળ ધરાવે છે. ે  રાિયની કુલ િર્ીનનો ૧.૪૦ ટકા દહસ્સો ધરાવે છે. જીલ્લાની 

કુલ વસ્તી ૫,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી અનસુાર) છે. જીલ્લાની આશરે ૯૦ ટકા વસ્તી ગ્રાર્ીણ 

વવસ્તારર્ાાં રહ ેછે. જીલ્લાનો સાક્ષરતાનો દર ૬૩.૯૪ ટકા છે. 

 
ઇવતહાસ:-  

  આિ નો નર્મદા જીલ્લો એ સ્વતાંત્ર ભારત ના દેશી રિવાડાઓ પૈકી ન ુ એક સ્વતાંત્ર 

રાિપીપલા રાિય હતુાં. ે  તારીખ ૯/૬/૧૯૪૮ ર્ા સ્વતાંત્ર ભારત ના મુાંબઇ રાિય ર્ાાં વવભલન થઇ ગયુાં. 

એક ર્ાન્યતા પ્રર્ાણે પ્રથર્ રાિગાદી નુાં સ્થાન પીપળા નીચે હત ુાં. ે થી શહરેનુાં નાર્ રાિપીપળા પડયુાં. તેર્ 

િ એક ધારણા મિુબ આ વવભાગર્ાાં વપપળા ના ઝાડ વધ ુ હોવાથી રાિપીપળા નાર્ પડ્ુાં. િયારે એક 

ધારણા મિુબ પ્રાચીન કાળર્ાાં નર્મદાને દભક્ષણ દકનારે ર્હવશિ પીપલોદ નુાં તપોવન હતુાં. ે થી શહરેનુાં  નાર્ 

રાિપીપળા પડયુાં. નાાંદોદ ગોદહલ રાર્જઓ ઇ.સ. ૧૭૩૦ સધુી રાિપીપળા ર્ાાં રહયા ે ને હાલ જુનારાિ કહ ે

છે. ૧૮૩૦ ર્ાાં રાિધાની નાાંદોદ ખસેડાઇ. ત્યાર બાદ ૧૯૧૮-૧૯ ર્ાાં નાાંદોદ નુાં નાર્ રાિપીપળા રાખવાર્ાાં 

આવ્યુાં. 

 
આબોહિા અને િરસાદ:-  

  આ જીલ્લાની આબોહવા િ ાંગલ વસવાયના વવસ્તારર્ાાં ઉનાળાર્ાાં અત્યાંત સાર્ાન્યત: ગરર્ 

અને વશયાળાર્ાાં અત્યાંત ા્ંડી ગણી શકાય. આ જીલ્લાર્ાાંથી નર્મદા નદી પસાર થાય છે. તેર્િ રાિપીપળા 

નગર પાસેથી કરિણ નદી પસાર થાય છે. અને તેથી સાર્ાન્યત: હવા ભેિવાળી રહ ેછે. નર્મદા જીલ્લા મખુ્ય 

ર્થકનુાં ઉનાળાર્ાાં ૪૩૦૦૦ સેષ્ન્ટગ્રેડથી વધારે અને વશયાળાર્ાાં સૌથી નીચ ુતાપર્ાન ૧૧૦૦૦ સેષ્ન્ટગ્રેડ સધુીનુાં રહ ે

છે.  
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સને ૨૦૦૯ થી સને ૨૦૧૮ સધુીના નમટદા જીલ્લાના િરસાદના આંકડા નીચે પ્રમાિે િે. 

અ.ન ુ તાલકુો ૨૦૦૯ ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ 
૧ નાાંદોદ ૧૦૧૫ ૯૧૦ ૯૩૧ ૮૧૦ ૧૭૪૬ ૬૪૮ ૫૩૭ ૬૭૫ ૭૩૪ ૪૯૯ 
૨ દેડીયાપાડા ૧૨૦૨ ૮૪૬ ૧૦૬૦ ૯૪૩ ૧૨૩૧ ૬૩૯ ૫૮૦ ૭૯૦ ૧૧૫૪ ૮૭૬ 
૩ સાગબારા ૧૧૪૪ ૧૦૪૨ ૧૦૫૧ ૮૨૪ ૧૭૮૮ ૬૭૮ ૭૦૯ ૮૦૦ ૧૧૧૮ ૮૯૭ 
૪ વતલકવાડા ૯૧૦ ૭૨૫ ૧૦૭૩ ૪૯૬ ૧૮૫૪ ૭૬૪ ૬૧૮ ૭૮૧ ૯૭૨ ૭૦૫ 
૫ ગરૂડશે્વર - - - - - ૬૯૪ ૫૩૬ ૬૨૧ ૯૭૬ ૫૬૭ 

સરેરાશ ૮૫૫ ૭૦૫ ૮૨૩ ૬૧૫ ૧૩૨૪ ૬૮૫ ૫૯૬ ૭૩૩ ૯૯૧ ૭૦૯ 
 

રસ્તા અને રેલ્િે   

  આ જીલ્લાના રાિપીપલા- અંકલેશ્વર  ને િોડતા રેલ્વે ર્ાગમ છે. ગાર્/નગરોને િોડતા 

૨૭૩.૦૦ દક.વર્. લાાંબા પાકા રસ્તા ધરાવે છે. ૧૬ ગાર્ કાચા રોડથી િોડાયેલા છે અને ૪૯૭ ગાર્ એવા છે કે 

ે ર્ાાં ચોર્ાસા વસવાયની ઋતરુ્ાાં િ િઇ શકાય. વસ્તી વાળા કુલ ૫૧૩ ગાર્ડાર્ાાંથી ર્ોટાભાગના રાિય ર્ાગમ 

પદરવહન સવલતોથી સાંકળાયેલા છે. આ જીલ્લો કુલ ૬૫ દક.વર્. લાાંબો રેલ્વે પાટા ધરાવે છે. 
જીલ્લા ની િસ્તી વિષયક મારહતી:- 

તાલકુો વિસ્તાર ચો. શહરેની સખં્યા સ્ત્રીઓની સખં્યા પરુૂષોની સખં્યા કુલ િસ્તી 
નાાંદોદ ૧૧૨૦ ૧ ૧૧૬૬૬૬ ૧૨૪૭૧૧ ૨૪૧૩૭૭ 
દેડીયાપાડા ૧૦૨૦ ૦ ૮૬૧૦૬ ૮૮૦૯૫ ૧૭૪૨૦૧ 
સાગબારા ૩૫૮ ૦ ૫૫૬૯૧ ૫૫૨૦૮ ૧૧૦૮૯૯ 
વતલકવાડા ૨૪૪ ૦ ૩૦૬૪૬ ૩૩૨૫૬ ૬૩૯૦૨ 
કુલ વસ્તી ૨૭૪૨ ૧ ૨૮૯૧૦૯ ૩૦૧૨૭૦ ૫૯૦૩૭૯ 
 
કુલ સાક્ષરતા દર :- ૭૩.૨૯% 

પરુૂષ સાક્ષરતા દર:- ૮૩.૩૩%  

સ્ત્રી સાક્ષરતા દર:- ૬૩.૬૨ %  

વસ્તીનુાં પ્રર્ાણ અનસુભુચત િનર્જવતનુાં ૭૬% અને અનસુભુચત ર્જવતનુાં ૨% તથા અન્યર્ાાં ૨૨% પ્રર્ાણ ે

આવેલા છે.  
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િરહિર્ી રચના:- 

જીલ્લાર્ાાં ૫ તાલકુા છે. જીલ્લો એક પેટા વવભાગર્ાાં વવભાજીત થયેલ છે. તાલકુાની ર્ાદહતી નીચે મિુબ છે. 

અ.ન.ુ તાલકુાનુ ંનામ ગામની સખં્યા 
૧ નાાંદોદ ૧૦૮ 
૨ દેડીયાપાડા ૧૩૩ 
૩ સાગબારા ૯૫ 
૪ વતલકવાડા ૯૭ 
૫ ગરૂડશે્વર ૯૪ 

કુલ:- ૫૩૯ 
 

૫૩૯ ગાર્ ર્હસેલુી ગાર્ છે. રાિપીપલા શહરે જીલ્લાનુાં મખુ્ય ર્થક છે. જીલ્લાર્ાાં એક નગરપાભલકા છે. કુલ 

૨૨ જુથ પાંચાયત છે. અને ૯૯ સ્વતાંત્ર પાંચાયતોનો સર્ાવેશ થાય છે. 
 

ભૌગોણલક માળખુ ં 

નર્મદા જીલ્લો ગિુરાત રાિયના પવુમ ખણૂ ેઆવેલો છે. તેનો ભવૂર્ભાગ (ભખૂ ાંડ) ઉતર અક્ષાાંક્ષ 

અને ૨૧.૩૨ અને ૨૧.૫૭ થી ૭૩.૩૦ થી ૭૩.૪૭ રેખાાંશ વચ્ચ ેવવસ્તરેલો છે. ઉતિરે વડોદરા, દભક્ષણ ેસરુત 

જીલ્લો, પવૂમર્ાાં ર્હારાષ્ટ ૂરાિયનો નાંદુરબાર જીલ્લો અને પવિરે્ ભરૂચ જીલ્લો આવેલો છે. (૧) ક્ષેત્રફળ અન ે

વવસ્તાર આ જીલ્લો ૨૭૫૫.૫ ચોરસ કી.ર્ી. ક્ષતે્રફળ ધરાવે છે. ે  રાિયની કુલ િર્ીનનો ૧.૪૦ ટકા દહસ્સો 

ધરાવે છે. જીલ્લાની કુલ વસ્તી ૫,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી અનસુાર) છે. જીલ્લાની આશરે ૯૦ 

ટકા વસ્તી ગ્રાર્ીણ વવસ્તારર્ાાં રહ ેછે. જીલ્લાનો સાક્ષરતાનો દર ૬૩.૯૪ ટકા છે. 

 
જમીન અને ખેતી:-  

જીલ્લાની િર્ીનને મખુ્યત્વે ખાડાટેકરા વાળી, ઢાળ વાળી, સર્તળ અન ેકોતરવાળી છે. 

જીલ્લાની િર્ીનનો પ્રકાર ર્ધ્યર્/કાળી તથા ગોરાળુ છે.  
જગંલો:-  

જીલ્લાર્ાાં કુલ ૧૧૪૭૬૬-૬૯ હકેટર િર્ીન િ ાંગલ હે્ ળ છે. જીલ્લો િ ાંગલ વવસ્તારથી 

ર્હદઅંશે સમ્રધૃ્ધ છે. િ ાંગલર્ાાં સાગ, સાદડ, સીસર્, વાાંસ, ટીર્રુ, ર્હડુાના પાન અને ડોળી મખુ્ય છે.  
આરદિાસી લોકજીિન / સસં્રપવત:-  

આદદવાસી પ્રર્જ સહનશીલ અને ર્હનેત ુાં છે. જીવનના મળૂ મલૂ્યો એર્ની રહણેીકરણી અને 

કલાર્ાાં િોવા ર્ળે છે. આદદવાસી લોકોના ધરેણા, દરવત, દરવાિો, પોર્ષાકો, ધરવખરી અને રક્ષણના સાધનો, 

સાંગીત અને ખેત ઓર્જર ઉપરાાંત તહવેારો, ધાવર્િક ર્ાન્યતા, લગ્નપ્રથા આગવી સાંસ્કૃ્રવતનો વારસો છે.  
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  નર્મદા જીલ્લાર્ાાં મખુ્ય વસ્તી વસાવા, તડવી લોકોની છે.  તદ ઉપરાાંત કથડુી, કોટવાલ, 

દુબળા, ધાણકા ે વી ર્જવતઓ પણ છે. આ દરેકની બોલી અને પહરેવેશ અલગ અલગ છે. સાગબારા તાલકુા 

નુાં લોકજીવન ર્હારાષ્ર રાિયના આદદવાસી/વલવી/ નાયક/પડવી વગેરે સાથે દરત દરવાિથી સાંકળાયેલ 

છે. અહીં ર્ોટે ભાગ ેદહિંન્દુ – ભખસ્તી ધર્મ પાડતા લોકોની વસ્તી વધ ુછે.  

 
તહિેારો:-  

  હોળી આ વવસ્તારનો મખુ્ય તહવેાર છે. અહીં પાાંચ દદવસ સધુી ગારે્ ગાર્ ધેરયાઓની 

ટોળકી ફાળો ઉધરાવવા ઢોલ – નગારા- ત્રાાંસા વગાડી ર્જત ર્જતના વેશ ધારણ કરી અનાિ, પૈસા, કોપરુાં, 

દાળીયા, હારણા ે વી વસ્ત ુએકત્ર કરી રાંગપાંચર્ી ના દદવસે સમહુ ભોિન રાખવાર્ાાં આવે છે.  

 
લોક મેળાઓ:-  

   દેવ ર્ોગરા ખાતે વશવરાત્રીનો રે્ળો, ભાદરવા દેવનો રે્ળો, તથા સરુપાણેશ્વરનો રે્ળો, તથા 

રાિપીપળા ચૈત્રર્ાસર્ાાં શ્રીકાળકા ર્ાતાનો ર્ેળો તથા આસો ર્ાસર્ાાં શ્રી હરવસચ્ધ્ધ ર્ેળો ર્જણીતા છે. તથા 

શ્રાવણ ર્ાસર્ાાં વશતળા ર્ાતાનો ર્ેળો ભરાય છે.  

 
ખોરાક:-  

  નર્મદા જીલ્લાના લોકોનો મખુ્ય ખોરાક જુવાર-બાિરી ના રોટલા કાળા અળદ તથા દાળ-

ભાત છે. તથા ધઉંની રોટલી, ર્કાઇના રોટલા 

 
રહિેીકરિી:-  

  આદદવાસી લોકો ર્કાનો ર્ાટીના કાચા અથવા લાકડાના બનાવેલ હોય છે. દેશી નભળયા કે 

તાડના પાનનો ઉપયોગ છાપરા ર્ાટે કરવાર્ાાં આવે છે. હવે પાકા ર્કાનો તેર્િ વવલાયતી નળીયા કે 

પતરાનો ઉપયોગ થાય છે. આદદવાસી પ્રર્જના છૂટાછવાયા ધરો હોવા છતાાં તેર્નુાં સામદૂહક જીવન અનેરુાં છે. 

ગાર્ર્ાાં લગ્ન/ર્રણ પ્રસાંગ્ર ેસામદૂહક ભાવના દેખાય છે. અહીં ધણી િગ્યાએ હાટ પ્રથા હયાત છે.  

 
લગ્ન પ્રથા:-  

  લગ્ન પ્રસાંગે દહિેર્ાાં ગાર્ની રૂઢી પ્રર્ાણે રૂવપયા ૨૫૧/- અથવા ૫૦૧/- ે વી રકર્ 

આપવાર્ાાં આવે છે. 
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જીલ્લાના જોિાલાયક સ્થળો:- 

- વશલ્પ અને સ્થાપત્યો:-  

- નર્મદા જીલ્લાર્ાાં 

- હરવસચ્ધ્ધર્ાતા નુાં ર્ાંદદર રાિપીપલા 

- હનરુ્ાન ધરે્શ્વવર ર્હાદેવનુાં ર્ાંદદર રાિપીપલા 

- વીર વૈતાળનુાં ર્ાંદદર રાિપીપલા 

- રણછોડજી નુાં ર્ાંદદર રાિપીપલા 

- ગરૂડશે્વવરનુાં દતિર્ાંદદર, ગરૂડશે્વવર 

- સરુપાણેશ્વર ર્હાદેવ નુાં ર્ાંદદર, ગોરા 

- દેવર્ોગરા ર્ાતાનુાં ર્ાંદદર, દેવર્ોગરા 

- શ્રી સ્વાર્ી નારાયણ ર્ાંદદર, પોઇચા 

ે વા સ્થાપત્યો આવેલા છે. ે ની કોતરણી અને કળા િોવા ે વી છે. 
જોિાલાયક સ્થાળો:-  

-  સરદાર સરોવર ડરે્ 

- કરિણ ડરે્ જીતનગર 

- ર્ાલસાર્ોટ, દેડીયાપાડા 

- નીનાઇ ધોધ, દેડીયાપાડા 

- વવિય પેલસે, રાિપીપલા 

- પદર્ વવલા પેલેસ, રાિપીપલા 

- વવશાલખાડી નાાંદોદ 

- જુના રાિ નાાંદોદ 

 
તાલકુાિાર સ્િતતં્ર ગ્રામ પચંાયત અને જુથ પચંાયત ની વિગત નીચે મજુબ િે.  

ક્રમાકં તાલકુાનુ ંનામ મહસેલુી ગામોની 
સખં્યા 

સ્િતતં્ર ગામોની 
સખં્યા 

જુથ પચંાયત 

૧ નાાંદોદ ૧૯૧ ૬૭ ૩૭ 
૨ દેડીયાપાડા ૧૫૭ ૯ ૩૭ 
૩ સાગબારા ૯૪ ૧૦ ૨૧ 
૪ વતલકવાડા ૯૭ ૧૩ ૨૮ 

કુલ:- ૫૩૯ ૯૯ ૧૨૨ 
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તાલકુાિાર ખેતીલાયક જમીન અને પાકોની વિગત નીચે મજુબ િે. 

અ.ન.ુ તાલકુાનુ ંનામ ખેતી લાયક વિસ્તાર 
(હકેર્રમા)ં 

મખુ્ય પાકો 

૧ નાાંદોદ ૪૩૭૫૮ જુવાર/ર્કાઇ/તવેુર/કપાસ/કેળ/શેરડી/કથોળ 
૨ દેડીયાપાડા ૨૫૬૩૮ જુવાર/ર્કાઇ/તવેુર/કપાસ/ર્ગ/તલ વગેરે 
૩ સાગબારા ૧૭૩૦૮ જુવાર/ર્કાઇ/તવેુર/કપાસ/કેળ વગેરે 
૪ વતલકવાડા ૧૮૩૨૯ ર્કાઇ/તવેુર/કપાસ/બાિરી વગેરે 

કુલ ૧૦૫૦૬૦  
 

જીલ્લામા ંિાિેતરની ખેતપેદાશો 

ખરીફ પાક:- તવેુર, કપાસ, કેળ, ડાાંગર, જુવાર, ર્કાઇ, ર્ગ, ર્્, સોયાબીન, અળદ, બાિરી, શાકભાજી 

રવિ પાક:- ધઉં, જુવાર, ર્કાઇ, ચણા, તવેુર, દદવેલા, શેરડી, શાકભાજી, ધાસચારો 

ઉનાળુ પાક:- બાિરી, ર્કાઇ, ર્ગફળી, ર્ગ, તલ, તરબચુ, શાકભાજી, ધાસચારો. 

 
ખેડ ત ખાતેદારની મારહતી:- 

નાના ખેડતૂો ૧૪૫૪૨ અન.ુિન ર્જવતના ખેડતૂો ૩૧૦૪૨ 
વસર્ાાંત ૧૨૨૯૬ અન.ુ ર્જવતના ખેડતૂો ૧૧૮૬ 
અન્ય ૧૯૨૮૪ અન.ુર્જવતના ખેડતૂો ૧૩૮૯૪ 
કુલ ખેડતૂો ૪૬૧૨૨ કુલ ખેડતૂો ૪૬૧૨૨ 
 
જીલ્લામા ંઆિેલ પશધુનની વિગત:- 

અ.ન.ુ પશધુનનો પ્રકાર પશધુનની સખં્યા 
૧ ગાય વગમ ૧૪૦૮૬૩ 
૨ ભેંસ વગમ ૫૮૯૫૧ 
૩ ધેટા ૧૩૧ 
૪ બકરા ૭૧૮૯૭ 
૫ ધોડા ૨૦ 
૬ ઉંટ ૧ 
૭ ગધેડા, કુતરા, ડુક્કર તથા અન્ય ૬૨૯ 
 કુલ પશધુન ૨૯૨૪૯૨ 
૮ ર્રધાાં અને બતકા ૧૨૩૮૨૯ 
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પરરવશષ્ર્ ૧.૧ 

આપવતનો ઇવતહાસ છેલ્લા વર્ષો દરમ્યાન જીલ્લાર્ાાં ધટેલ આપવતની વવગતો  
ભ  કંપ  

તારીખ, માસ, િષટ વતવ્રતા અસરગ્રસ્ત 
ગામોની 
સખં્યા 

માનિ મ્ર પત્ય ુ
સખં્યા 

પશ ુમ્ર પત્ય ુ
સખં્યા 

સપંવતનુ ં
નકુશાન 

આવથિક 
નકુ્શાન 
(લાખમા)ં 

તા.૨૬/૧/૨૦૦૧ ભ ૂાંકપ ૬.૯ ૫૨૧ ૩૮ ૨૬ ર્કાન, 
શાળા 

૪૦૨.૦૫ 

 
પરુ:-   

તારીખ, 
માસ 

કારિ 
અને 
સકંર્નુ ં
મ  ળ 

અસરગ્રસ્ત 
ગામોની 
સખં્યા 

અસરગ્રસ્ત 
પરરિારોના 
વ્યકવત 
સખં્યા 

માનિ 
મ્ર પત્ય ુ
સખં્યા 

પશ ુ
મ્ર પત્ય ુ
સખં્યા 

અશત:નકુશાન 
પામેલ મકાન 

પ  િટ નકુશાન 
પામેલ મકાન 

ઓગષ્ટ 
૨૦૧૩ 
નાાંદોદ, 
વતલકવાડા, 
ગરૂડશે્વર 

ઉપરવાસ 
ર્ાાં થયેલ 
ભારે 
વરસાદ 
ડરે્ર્ાથી 

સીસોરા 
થી રેંગણ 
– વાસણ 

૪૩૮૩ ૦૪ ૦૧ કાચા પાકા કાચા પાકા 
૩૯    

ઓગષ્ટ 
૨૦૧૪ 
નાાંદોદ, 
વતલકવાડા, 
ગરૂડશે્વર 

ઉપરવાસ 
ર્ાાં થયેલ 
ભારે 
વરસાદ 
ડરે્ર્ાથી 

સીસોરા 
થી રેંગણ 
– વાસણ 

૨૪૩ ૦૩ ૦૯ કાચા પાકા કાચા પાકા 

      ૧૩૫    
 
ડુભવ ુ– તિાવુ:ં-  

  જીલ્લાર્ાાંથી ર્ોટાભાગના તાલકુાઓર્ાાં થી નર્મદા નહરે પસાર થાય છે. અહી નહરેના 

પાણીથી વાહન ચાલકો પોતાના વાહન ધોવા તથા નાહવા ધોવા ર્ાટે આકર્ષામય છે. અને બેકાળજીથી આફત 

નોતરે છે. આ ઉપરાાંત તળાવ,ડરે્, કુાંડ, નદી, ે વા સ્થળોએ પણ ડુબી િવાથી ર્જન હાની થવાના બનાવ 

િોવા ર્ળે છે.  
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િીજળી પડિી:-  

ચોર્ાસા-૨૦૧૪ દરમ્યાન નર્મદા જીલ્લાર્ાાં ભારે વરસાદના કારણે સાગબારા તાલકુાર્ાાં 

કાકરાપાડા ગાર્ે વવિળી પડવાથી ૧ (એક) ર્ાનવ મ્રતૃ્ય ુથયેલ છે. તેર્િ દેડીયાપાડા તાલકુાર્ાાં કર્ોસર્ી 

વરસાદના કારણે વવિળી પડવાથી ૧ (એક) અને સાગબારા ૧ (એક) ર્ાનવ મ્રતૃ્ય ુ થયેલ છે. નાાંદોદ 

તાલકુાર્ાાં ચોર્ાસુાં ૨૦૧૪ ર્ાાં વવિળી પડવાથી ૯ (નવ) પશ ુમ્રતૃ્ય ુથયેલ છે. વરસાદર્ાાં વવિળી પડવાના 

કારણે રાિપીપલા નગરપાભલકા શહરેી વવસ્તારર્ાાં ૩ (ત્રણ) પાકા ર્કાન, નાાંદોદ તાલકુાર્ાાં ૨૮ (અ્યાવીસ) 

કાચા ર્કાન, દેડીયાપાડા તાલકુાર્ાાં ૨૩ (તેવીસ) કાચા ર્કાન, સાગબારા તાલકુાર્ાાં ૬૪ (ચોસ્) કાચા 

ર્કાન, અને પાકા ૩ (ત્રણ) ર્કાન, વતલકવાડા તાલકુાર્ાાં ૧ (એક) કાચા અન ે ૧ (એક) પાકા ર્કાન ન ે

અશાંત નકુસાન થયેલ છે.  
 

આગ/અકસ્માત:- 

વતલકવાડા તાલકુા આલર્પરુા ગારે્ આકસ્સ્ર્ક આગ લાગવા થી ૯ (નવ) ધરોને નકુશાન 

થયેલ છે. ગોરા પલુ દુધમટના ર્ાાં નર્મદા નદીર્ાાં છકડા/રીક્ષા ને અકસ્ર્ાત થતા કુલ – ૧૩ (તેર) વવધાથી 

પૈકી ૭ (સાત) વવધાથીજીવતાાં બચાવી લેવાયેલ િયારે ૬ (છ) વવધાથી ઉંડા પાણીર્ાાં ગરકાવ થઇ િતા મ્રતૃ્ય ુ

પાર્ેલ છે. 
 

િાિાઝોડા:-  

વાવાઝોડાના કારણે સાગબારા તાલકુાના કુલ-૨૦ (વીસ) ધરોને નકુશાન થયેલ છે. 

વાવાઝોડાના કારણે દેડીયાપાડા તાલકુાના ભારત યાત્રા કેન્ર સાંચાભલત શ્રીનાલાંદા આશ્રર્શાળા, ભચકદાના ૨ 

(બે) ઓરડા તટુી ગયેલ છે.  
 

રોગચાળો:-  

નમટદા જીલ્લામા ંિષટ ૨૦૧૪ મા ં કુલ રોગચાળા નોંધાયેલા હતા. જેમા ંત્રિ ફુડ પોઇજનીંગ 

અને એક ઉલ્ર્ી-ઝાડા નો રોગ ચાળો નોંધાયેલ જેની વિગત નીચે પ્રમાિે િે.  

અ.ન તાલકુો પ્રા. આ.કે. ગામનુ ં
નામ 

રોગચાળાની 
તારીખ 

રોગચાળાનો 
પ્રકાર 

કુલ કેસ મરિ 

૧ સાગબારા કોલવાણ ર્જવલી ૦૩/૦૫/૨૦૧૪ ફડ 
પોઇઝનીંગ 

૪૨ ૦ 

૨ દેડીયાપાડા ખૈડી પાડા  રોહદા ૧૧/૦૬/૨૦૧૪ ફડ 
પોઇઝનીંગ 

૧૧ ૦૧ 

૩ દેડીયાપાડા ગોપાલીયા રેલ્વા ૩૧/૦૮/૨૦૧૪ ફડ 
પોઇઝનીંગ 

૧૪ ૦ 

૪ દેડીયાપાડા ર્ોઝદા કોકર્ ૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ઉલ્ટી/ઝાડા ૧૭ ૦ 



106 | P a g e  
 

 
પરરવશષ્ર્ – ૨ 

જીલ્લાના સિેંદનશીલ તાલકુા/ગામોની વિગત. 

ડમેથી અસર થતા હઠેિાસના નદી રકનારાના ગામોની વિગત રાજપીપલા, જીલ્લો નમટદા 

અ.ન ડમેનુ ંનામ તાલકુાનુ ંનામ અસર થતા ગામનુ ંનામ ડમેની ભયજનક 
સપાર્ી મીર્રમા ં

૧ કરિણ ડરે્ બાંધ 
સ્થળ:- જીતગઢ તા. 
નાાંદોદ, જી. નર્મદા 

નાાંદોદ (૧) રાિપીપલા 
(૨) ભદાર્ 
(૩) ભચરવાડા 
(૪) હિરપરા 
(૫) ધાનપોર 
(૬) ધર્ણાચા 
     કરિણ બાંધર્ાથી ૧ લાખ     
     ક્યસેુક પાણી છોડવાર્ાાં  
     આવે છે. ત્યારે અને કરિણ  
     નદીર્ાાં પરુ આવે ત્યારે  
     ઉપરના ગાર્ોને અસર  
     થાય છે. 

૧૧૬.૧૦ ર્ીટર 

૨ ચોપડવાવ વસિંચાઇ 
યોિના મ.ુ ચોપડવાવ, 
તા.સાગબારા, જી. 
નર્મદા 

સાગબારા (૧) સીર્આર્લી 
(૨) ભવરીસાગર 
(૩) કેલ 
(૪) પાટ 
(૫) પાાંચપીપર 
     તા. સાગબારા 

૧૮૭.૪૦ 

૩ કાકડીઆંબા વસિંચાઇ 
યોિના મ.ુ નાના 
કાકડીઆંબા, 
તા.સાગબારા, જી. 
નર્મદા 

સાગબારા (૧) નાના કાકડીઆંબા 
(૨) નાના ડોર આંબા 
(૩) ર્કરાણ 
(૪) ફલકાવાડી 
(૫) રોઝદેવ 
(૬) દતવાડા 
(૭) ટાવલ 
(૮) પાટ  
     તા. સાગબારા 

૧૮૭.૭૧ 
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નમટદા નદીના પરુથી અસર થતા નદી રકનારાના ગામોની વિગત રાજપીપલા જી. નમટદા. 

અ.
ન 

તાલકુા
નુ ંનામ 

ગામનુ ં
નામ 

ગરૂડશે્વર 
ખાતે 
નમટદા 
નદીની 
ભયજનક 
સપાર્ી 
ફુર્મા ં

ગોલ્ડન 
બ્રીજ 
ભરૂચ 
ખાતે 

ભયજનક 
સપાર્ી 
ફુર્મા ં

સ્થળાતંર 
કરિાના 
સ્થળ 

વિશેષ 
નોંધ 

સરપચંનુ ંનામ કોન્રે્કર્ ફોન 
નબંરો 

સરપચં/તલાર્ી 

૧ નાાંદોદ સીસોરા ૧૦૩૩૪.
૩૩ 

૧૬ પ્રા.શા. નર્મદા 
નદી
ના 
કાા્ં ા
ના 

ગાર્ો 

વસાવા બધુાભાઇ ૮૫૧૧૨૩૬૭૫૮ 

૨ નાાંદોદ ભદાર્ ૧૦૮.૩૬ ૨૧ પ્રા.શા. -“- વસાવા શૈલેર્ષભાઇ ૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪ 
૩ નાાંદોદ ર્ાાંગરોલ ૧૦૮.૩૬ ૨૧ પ્રા.શા. -“- તડવી ર્ાધભાઇ કે. ૭૮૭૪૫૨૮૯૮૨ 
૪ નાાંદોદ ગવુાર ૧૧૧ ૨૪ પ્રા.શા. -“- તડવી ર્ાયાબેન ૮૯૮૦૦૬૬૪૨૪ 
૫ નાાંદોદ રાર્પરુા ૧૧૧ ૨૫ પ્રા.શા. -“- તડવી ઉર્ીલાબેન ૯૪૨૭૩૩૨૩૦૪ 
૬ નાાંદોદ રાિપીપ

લા 
૧૧૧ ૨૬ પ્રા.શા. -“- પ્રમખુશ્રી 

રાિપીપલા 
નગરપાભલકા 

૨૨૦૧૦૧ 

૭ નાાંદોદ ઓરી ૧૧૪ ૨૭ પ્રા.શા. -“- વસાવા બચભુાઇ ૯૦૯૯૨૦૪૯૨૮ 
૮ નાાંદોદ નવાપરુા ૧૧૭ ૨૮ પ્રા.શા. -“- તડવી મકેુશભાઇ 

બચભુાઇ 
૯૪૨૯૬૭૩૮૨૯ 

૯ નાાંદોદ ધર્ણાચા ૧૧૭ ૨૮ પ્રા.શા. -“- વસાવા 
ર્નસખુભાઇ ડી. 

૯૫૮૬૧૮૦૨૭૯ 

૧૦ નાાંદોદ ધાનપોર ૧૧૭ ૨૮ પ્રા.શા. -“- વસાવા ર્હશેભાઇ ૯૯૦૯૨૦૫૭૦૨ 
૧૧ નાાંદોદ ભચરવાડા ૧૨૦ ૩૦ પ્રા.શા. -“- વસાવા સવુર્ત્રાબેન ૯૪૨૬૮૨૦૮૯૮ 
૧૨ નાાંદોદ હિરપરુા ૧૨૦ ૩૦ પ્રા.શા. -“- વસાવા ે ્ાભાઇ  ૯૬૩૮૫૬૬૬૯૬ 
૧૩ નાાંદોદ શહરેાવ ૧૨૧ ૩૦ પ્રા.શા. -“- તડવી લ્્ર્ણભાઇ ૯૭૧૨૮૬૧૫૮૭ 
૧૪ નાાંદોદ સાાંિરોલી ૧૨૫ ૩૩ પ્રા.શા. -“-  ૨૨૩૭૧૬/૨૯૧

૦૬૮ 
૧૫ નાાંદોદ વરાછા ૧૨૫ ૩૩ પ્રા.શા. -“- વસાવા સવુનલભાઇ ૯૮૭૯૫૩૭૯૨૭ 
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૧૬ ગરૂડશે્વર અકતેશ્વર ૧૨૮ ૩૪ પ્રા.શા. -“- તડવી ચાંપાબેન ૯૭૩૭૮૫૪૭૭૬ 
૧૭ ગરૂડશે્વર સરુિવડ ૧૩૨ ૩૫ પ્રા.શા. -“- તડવી ર્નાભાઇ ૯૮૨૪૩૮૦૨૭૧ 
૧૮ ગરૂડશે્વર ગાંભીરપરુા ૧૩૨ ૩૫ પ્રા.શા. -“- તડવી ર્નાભાઇ ૯૮૨૪૩૮૦૨૭૧ 
૧૯ નાાંદોદ પોઇચા ૧૩૨ ૩૬ પ્રા.શા. -“- વસાવા નાગજીભાઇ ૯૬૮૭૫૭૫૬૬૫ 
૨૦ નાાંદોદ રૂાંઢ ૧૩૨ ૩૭ પ્રા.શા. -“- વસાવા િયશ્રીબેન ૯૫૮૬૯૫૧૪૩૨ 
૨૧ ગરૂડશે્વર ગોરા ૧૩૨ ૩૭ પ્રા.શા. -“- તડવી સાંગીતાબેન ૮૨૩૮૫૧૨૧૩૩ 
૨૨ ગરૂડશે્વર ગરૂડશે્વર ૧૩૨ ૩૭ પ્રા.શા. -“- તડવી નીતાબેન ૯૭૨૬૧૧૭૯૭૪ 
૨૩ ગરૂડશે્વર વાાંસલા ૧૩૫ ૩૯ પ્રા.શા. -“- તડવી િયોત્સનાબેન ૯૯૭૮૭૩૨૫૪૯ 

 

અ.ન તાલકુાનુ ં
નામ 

ગામનુ ં
નામ 

ગરૂડશે્વર 
ખાતે 
નમટદા 
નદીની 
ભયજનક 
સપાર્ી 
ફુર્મા ં

ગોલ્ડન 
બ્રીજ 
ભરૂચ 
ખાતે 

ભયજનક 
સપાર્ી 
ફુર્મા ં

સ્થળાતંર 
કરિાના 
સ્થળ 

વિશેષ 
નોંધ 

સરપચંનુ ંનામ કોન્રે્કર્ ફોન 
નબંરો 

સરપચં/તલાર્ી 

૧ વતલકવાડા વાસણ ૧૦૭ ૩૧ પ્રા.શા. નર્મદા 
નદીના 
કાા્ં ાના 
ગાર્ો 

દાયર્ા 
શબ્બીરહસેુન 

૯૯૭૯૬૯૫૦૫૧ 

૨ વતલકવાડા વાડીયા ૧૦૮ ૩૨ પ્રા.શા. -“- તડવી ર્હશેભાઇ ૯૯૧૩૪૭૯૦૬૨ 
૩ વતલકવાડા રેંગણ ૧૧૧ ૩૩ પ્રા.શા. -“- વસાવા 

શાાંતાબેન 
૯૯૦૯૨૦૪૩૬૬ 

૪ વતલકવાડા ચડુશે્વર ૧૧૧ ૩૩ પ્રા.શા. -“- બારીયા 
ગોવવિંદભાઇ 

૯૭૧૨૮૫૯૮૧૯ 

૫ વતલકવાડા વતલકવાડા ૧૧૫ ૩૫ પ્રા.શા. -“- તડવી દક્ષાબેન ૯૮૭૯૦૧૮૨૪૩ 
૬ વતલકવાડા વવરપરુ ૧૨૦ ૩૬ પ્રા.શા. -“-   
૭ વતલકવાડા ગણસીડા ૧૨૦ ૩૬ પ્રા.શા. -“-   
૮ વતલકવાડા વરવાડા ૧૨૭ ૩૭ પ્રા.શા. -“- તડવી સધુાબેન ૯૦૨૬૩૩૮૬૨૫ 
૯ વતલકવાડા ભાવપરુા ૧૨૯ ૩૯ પ્રા.શા. -“-   

 

  



109 | P a g e  
 

પરુ અને ભારે િરસાદના કારિે લાબંા સમયા સધુી પાિી ભરાઇ રહતે ુ ંહોય તેિા ગામો. 

અ.નુ.ં તાલકુાનુ ંનામ ગામનુ ંનામ સરપચંનુ ંનામ કોન્રે્કર્ ફોન નબંરો 
૧ વતલકવાડા સાવલી ભીલ ગીતાબેન ૯૬૮૭૮૪૭૨૯૦ 
૨ વતલકવાડા સાહબેપરુા બારીયા અરૂણાબેન ૯૮૨૫૮૫૨૩૨૯ 
 

ભારે િરસાદથી અશ્વ્િીન નદીમા ંપાિી આિિાથી અસર થતા ંગામોની યાદી. 

અ.નુ.ં તાલકુાનુ ંનામ ગામનુ ંનામ સરપચંનુ ંનામ કોન્રે્કર્ ફોન નબંરો 
૧ વતલકવાડા અગર ભીલ ગીતાબેન ૮૨૩૮૨૩૩૩૧૩ 
૨  સરુજીપરુા   
૩  લીર્ડીયા   
૪  કેસરપરુા   
૫  આર્લીયા ભીલ નટુભાઇ ૯૭૨૬૭૩૪૪૧૬ 
 

આર્ ઉપરોકત પાાંચ ગાર્ોને એક િ દદવસર્ાાં નસવાડી તથા કવાાંટ તાલકુાર્ાાં ૧૦૦ ર્ી.ર્ી. ઉપર વરસાદ 

થાય છે. ત્યારે ભારે નકુસાન થાય છે.  
રાજપીપલા શહરેી વિસ્તાર:-  

  કરિણ નદીર્ાાં પરુથી તેર્િ ઉપરવાસર્ાાં આવેલ કરિણ બાંધ ર્ાાંથી ૧ (એક) લાખ ક્યસેુક 

પાણી છોડવાર્ાાં આવ ે અને કરિણ નદીની પાણીની સપાટી કરિણ િીિ પાસે ૬.૫ ર્ીટર થાય ત્યારે 

રાિપીપલા શહરેના નીચેના વવસ્તારને પરુના પાણીની અસર થાય છે. અને સ્થાળાંતર કરવા પડ ેછે.  

અ.નુ.ં તાલકુો ગામનુ ંનામ સભવંિત અસરગ્રસ્તની 
િસ્તી 

આશ્રય સ્થાન નક્કી કરેલ 
સ્થળનુ ંનામ 

૧ નાાંદોદ રાિપીપલા શહરેી વવસ્તાર 
૧. લીલવાઢોળ 
૨. કાલીકા ર્ાતાનુાં ર્ાંદદર 
વવસ્તાર 
૩. ર્ોટો ર્્ વ્યાયાર્ 
શાળા 
૪. ધાચીની વાડી ચચબુાવા 
રોડ કોટ ફભળયા 
૫. કુાંભારવાડા 
૬. સત્યનારાયણ ર્ાંદદર 

૪૦- કાચા ર્કાનો 
૧૦૦- ર્ાણસોની વસ્તી 
૫૦- કાચા ર્કાનો 
૧૨૫- ર્ાણસોની વસ્તી 
૩૫- કાચ ુ૭૫- ર્ાણસો 
૫૦૦- ર્ાણસો 
૫૦- ર્ાણસો 
૨૦- ર્ાણસો 

૧. વવશા ખડાયતાની વાડી   
    રાિપીપલા ૨૦૦ વ્યકવત   
    ર્ાટે 
૨. દશા ખડાયતાની વાડી  
    રાિપીપલા ૨૦૦ વ્યકવત  
    ર્ાટે 
૩. વત્રવેણીની વાડી, રાિપીપલા  
    ૨૦૦ વ્યકવત ર્ાટે 
 

રાિપીપલા શહરે વવસ્તારર્ાાં ચેતવણી આપવા ર્ાટે નગરપાભલકાર્ાાં ચોર્ાસા ઋત ુદરમ્યાન કાંરોલ 

રૂર્ શરૂ કરવાર્ાાં આવ ેછે. ે નો ફોન નાંબર ૨૨૦૧૦૧ છે. રાિપીપલા શહરેી વવસ્તારર્ાાં પરુના સર્યે તર્ાર્ 

તકેદારીના પગલાાં મખુ્ય અવધકારીશ્રી નગરપાભલકા તરફથી નક્કી કરવાર્ાાં આવે છે.  
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નમટદા તથા કરજિ નદી રકનારે આિેલા ગામડાઓની મારહતી નીચે મજુબ િે.  

અ.ન.ુ તાલકુાનુ ંનામ ગામની સખં્યા 
૧ નાાંદોદ ૨૩ 
૨ દેડીયાપાડા ૦૦ 
૩ સાગબારા ૦૦ 
૪ વતલકવાડા ૧૪ 

કુલ ૩૭ 
જોખમ અને સિેંદનશીલતા િગીકરિ (નમટદા જીલ્લા)  

જોખમ સભંાિના 
દર 

અસરનો 
દર 

સિેંદનશીલતાની 
કક્ષા 

સિેંદનશીલ વિસ્તાર/તાલકુા સિેંદનશીલ 
િસ્તી 

પવન ફાંકાવો ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
દુષ્કાળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ભકૂાંપ ૩ ૩ ૬.૪ નર્મદા ૫.૧૫ લાખ 
ગરર્ી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
પરૂ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
ર્હત્વનુાં 
આંતરર્ાળખુાં 
તટૂી પડવુાં. 

૦ ૦ ૦ નાાંદોદ/દેડીયાપાડા નર્મદા/કરિણ 
નદી કાા્ં ાના 
ગાર્ ે

ઇર્ારત તટૂી 
પડવી 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કરાનુાં તોફાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
િર્ીન 
સરકવી 

૦ ૦ ૦ નાાંદોદ/દેડીયાપાડા/સાગબારા ૦ 

ચેપી 
રોગચાળો 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પશરુોગ ૫૦% ૩૦% ૦ નાાંદોદ/દેડીયાપાડા/વતલકવાડા ૫૧૪૬૧ 
ખોરાકી ઝેર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બાંધ તટૂવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
આંતદરક 
અશાાંવત 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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પરરવશષ્ર્- ૩ 

      સાધનોની મારહતી:-  

      જજલ્લામા ંઆિેલ પરુ રાહતના સાધનોની વિગત 

અ.નુ ં કચેરીનુ ંનામ જેકેર્ રીંગ દોરડા જનરેર્ર ફાયર ફાયર્ર 
૧ રાિપીપલા 

નગરપાભલકા 
૭૫ ૧૩ ૧૧-૧૦૦ર્ી 

૦૬-૨૦૦ર્ી 
- વોટરબાઉઝ૨-

૨ ર્ીની ફાયર 
ટેન્ડર-૨  

ઇર્રિન્સી 
બલુેટ-૧ 

૨ ડીઝાસ્ટર 
શાખા 

- -  ૦૧ સેટેલાઈટ 
ફોન-૦૧ 
ચાિબેલ 
બેટરી-૦૩ 

૩ ર્ાર્લતદાર 
કચેરી નાાંદોદ 

૧૮૫ ૧૧૨ ૦૫-૧૦૦ર્ી 
૦૪-૨૦૦ર્ી 

૧ ચાિબેલ 
બેટરી-૦૧ 

૪ ર્ાર્લતદાર 
કચેરી 

વતલકવાડા 

૧૫૦ ૫૩ ૦૯ - ચાિબેલ 
બેટરી-૦૧ 

૫ ર્ાર્લતદાર 
કચેરી 

સાગબારા 

૨૫ ૨૫ ૦૮-૧૦૦ર્ી 
૦૩-૨૦૦ર્ી 

૨ ચાિબેલ 
બેટરી-૦૧ 

૬ ર્ાર્લતદાર 
કચેરી 

દેડીયાપાડા 

૩૮ ૨૦ ૧૧ ૧ - 

૭ પોલીસ સ્ટેશન 
ગરૂડશે્વર 

૦૫ - ૦૯-૧૦૦ર્ી 
૦૪-૨૦૦ર્ી 

- - 
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નમટદા જીલ્લામા ંમત્સ્યધોગો મડંળી પાસે આિેલી બોર્ોની વિગત 

અ.નુ ં તાલકુો મત્સ્યઉધોગ મડંળીનુ ંનામ બોર્ની સખં્યા 
૧ નાાંદોદ કરિણ િળાશય વવસ્તાર આદદવાસી ર્ત્સ્યઉધોગ 

સહકારી ર્ાંડળી લી. ર્ોવી-બોરીરા 
૩૩ 

૨  ધી વડગાર્ અસરગ્રસ્ત ર્ત્સ્યઉધોગ સહકારી ર્ાંડળી 
લી. પાનતલાવડી 

૦૬ 

૩  િયભારત આદદવાસી ર્ત્સ્યઉધોગ સહકારી ર્ાંડળી 
લી. અકતેશ્વવર 

૦૪ 

૪ સાગબારા ધી નાનાકાાંકડીઆબા આદદવાસી ર્ત્સ્યઉધોગ 
સહકારી ર્ાંડળી લી. નાનાકાકાડીઆંબા 

૧૨ 

૫  શ્રી સહારા ર્ત્સ્યઉધોગ આદદવાસી સહકારી ર્ાંડળી 
લી. ચોપડવાવ 

૨૫ 

કુલ:- ૮૦ 
 
ડીઝાસ્ર્ર મેનેજમેન્ર્ અન્િયે બોર્ મારે્ સપંકટ  કરિા મારે્ મડંળી ના હોદેદારની મારહતી.  

અ.નુ.ં બોર્ માણલક્નુ ંનામ ગામ તાલકુો સપંકટ  વ્યસ્ક્ત/મડંળનુ ં
નામ 

મોબાઇલ નબંર 

૧ તડવી ર્નોિભાઇ 
અંબાલાલ 

પાનતલાવડી નર્મદા તડવી ર્નોિભાઇ 
અંબાલાલ 
ર્ાંત્રી-વડગાર્ અસરગ્રસ્ત 
સહકારી ર્ાંડળી 

૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 

૨ તડવી વવિર્ભાઇ 
અંબાલાલ 

પાનતલાવડી નર્મદા ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 

૩ તડવી સરુ્નભાઇ 
નાંદુભાઇ 

પાનતલાવડી નર્મદા ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 

૪ વસાવા સખુાભાઇ 
ચનુીલાલ 

ર્ોવી-બોરીરા નર્મદા વસાવા સખુાભાઇ 
ચનુીલાલ 
ર ાંસીગભાઇ કરિણ 
િળાશય સહકારી ર્ાંડળ 

૯૭૩૭૪૫૫૦૭૪ 

૫ ર ાંસીગભાઇ ર્ોવી-બોરીરા નર્મદા ૯૮૭૯૯૪૨૨૦૫ 
૬ વસાવા સોર્ાભાઇ 

ભાંગડભાઇ 
ર્ાાંડણ નર્મદા ૯૯૭૯૭૨૬૪૭૪ 

૭ વસાવા િહરેસીંગભાઇ 
ભીલ્યાભાઇ 

ચોપડવાવ સાગબારા ઉત્તિર્ભાઇ-ચેરર્ેન, ધી 
સહારા ર્ત્સ્યઉધોગ 
સહકારી ર્ાંડળી લી. 

૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 

૮ વસાવા રેવજીભાઇ 
ર્ગનલાલ 

ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
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૯ વસાવા 
િલર્સીંગભાઇ 
પખુ્યાભાઇ 

નાનાકાકડી 
આંબા 

સાગબારા કરસનભાઇ નાનાકાકડી 
આંબા ર્ાંડળી 
ગીરધરભાઇ નાનાકાકડી 
આંબા ર્ાંડળી 

૯૭૨૭૦૪૩૩૫૭ 

૧૦ વસાવા ર્ાનસીગભાઇ 
સોર્ાભાઇ 

નાનાકાકડી 
આંબા 

સાગબારા ૯૯૧૩૯૮૦૯૮૧ 
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પરરવશષ્ર્- ૪ 

સ્િયસેંિકોની યાદી 

જીલ્લાના તરિૈયાઓની યાદી 

અ.નુ ં નામ અને સરનામુ ં ગામનુ ંનામ તાલકુો સપંકટ  નબંર 
૧ તડવી દદનેશભાઇ બચભુાઇ વાડી ગરૂડશે્વર ૯૯૭૯૭૫૦૪૨૯ 
૨ તડવી િગદીશભાઇ રાર્વસિંહભાઇ નવાગાર્ ગરૂડશે્વર ૯૪૦૮૧૭૮૦૯૬ 
૩ તડવી ધર્ેંન્રભાઇ ભલભુાઇ નવાગાર્ ગરૂડશે્વર ૯૭૨૬૩૩૭૦૭૮ 
૪ તડવી અવતર્ષભાઇ નટવરલાલ નવાગાર્ ગરૂડશે્વર ૯૯૦૯૩૮૨૫૩૩ 
૫ તડવી સાંિયભાઇ કાંચનભાઇ નવાગાર્ ગરૂડશે્વર ૯૪૨૬૨૭૦૨૯૧ 
૬ તડવી ર્નભુાઇ અંબાલાલ પાનતલાવડી નાાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૭ તડવી કુવેરભાઇ ચતરુભાઇ પાનતલાવડી નાાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૮ તડવી ઇશ્વવરભાઇ વચેાનભાઇ પાનતલાવડી નાાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૯ તડવી વનલેશભાઇ ધીરૂભાઇ પાનતલાવડી નાાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૧૦ તડવી ભગવાનભાઇ રાર્ાભાઇ પાનતલાવડી નાાંદોદ ૯૭૧૨૮૦૯૭૯૫ 
૧૧ વસાવા ઉતર્ભાઇ સાર્ાભાઇ ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૨ વસાવા િહાાંગીરભાઇ રૂપજીભાઇ ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૩ વસાવા ર્ાનાભાઇ વનાભાઇ ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૪ વસાવા કાશીરાર્ભાઇ સોરે ભાઇ ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૫ વસાવા બલીરાર્ભાઇ િનભાઇ ચોપડવાવ સાગબારા ૯૭૧૨૪૬૫૭૫૩ 
૧૬ કનૈયાલાલ રેવાપ્રસાદ કહાર નવાફભળયા રાિપીપળા ૯૯૨૫૪૬૧૯૦૦ 
૧૭ રાે ન્રકુર્ાર ભીખાભાઇ પાાંિરા પોળ રાિપીપળા ૯૮૭૯૧૬૩૮૩૩ 
૧૮ અવનલકુર્ાર શનભુાઇ ર્ાછી કરિણ રે.હા.પાછળ  રાિપીપળા ૯૭૩૭૩૧૭૮૯૭ 
૧૯ તેિસભાઇ ચાંદુભાઇ ર્ાછી લીર્ડાચોક રાિપીપળા ૯૮૯૮૭૯૩૯૦૮ 
૨૦ ઇમ્તીયાઝ ગલુાર્અબ્બાસ શેખ આરબ ટેકરા રાિપીપળા ૮૮૬૬૧૦૬૨૯૮ 
૨૧ ફરીદભાઇ ઇિાહીર્ભાઇ રા્ોડ વડ ફળીયા રાિપીપળા ૮૧૪૧૧૭૮૫૨૪ 
૨૨ અવનલકુર્ાર અમ્રતૃલાલ રોહીત રોહીતવાસ રાિપીપળા ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩ 
૨૩ રાકેશભાઇ હસમખુભાઇ ર્ાછી નવા ફળીયા રાિપીપળા ૯૪૨૮૩૨૨૬૮૩ 
૨૪ સોર્ાભાઇ રાયજીભાઇ પ્રર્જપવત કુાંભારવાડ રાિપીપળા ૯૬૩૮૫૩૦૨૧૮ 
૨૫ િયદીપભાઇ કનભુાઇ ર્ાછી લીર્ડાચોક રાિપીપળા ૯૫૮૬૮૯૫૯૯૭ 
૨૬ શ્રી મકેુશ સોલાંકી ઇ.ચા.ફાયરઓફીસર રાિપીપળા ૮૭૩૫૦૪૦૭૩૨ 
૨૭ અવનલકુર્ાર અમતૃભાઈ રોદહત નગરપાભલકા રાિપીપલા ૯૯૭૮૫૭૨૧૮૩ 

૨૮ કર્લેશકુર્ાર બચભુાઈ સોલાંકી નગરપાભલકા રાિપીપલા ૭૬૯૮૭૮૩૩૫૮ 

૨૯ હરે્ ાંતકુર્ાર વવનોદભાઈ ર્ાછી નગરપાભલકા રાિપીપલા ૭૬૦૦૪૧૭૯૭૯ 

૩૦ જિતેન્ર નટવરભાઈ ર્ાછી નગરપાભલકા રાિપીપલા  ૭૫૭૫૦૯૪૧૮૫ 
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૩૧ કરશનભાઈ ઈશ્વરભાઈ વસાવા દેદડયાપાડા દેદડયાપાડા ૯૪૨૮૩૦૪૩૨૩ 

૩૨ દહતેશકુર્ાર ઈશ્વરભાઈ વસાવા દેદડયાપાડા દેદડયાપાડા ૮૧૫૬૦૦૫૬૩૫ 

૩૩ તરલાબેન નારવસિંહ વસાવા દેદડયાપાડા દેદડયાપાડા ૯૯૦૯૪૩૫૬૭૦ 

૩૪ કલ્પનાબેન ચાંદુભાઈ વસાવા દેદડયાપાડા દેદડયાપાડા ૯૪૨૯૬૭૯૩૦૦ 

૩૫ હરેશભાઈ નારવસિંગભાઈ વસાવા દેદડયાપાડા દેદડયાપાડા ૯૯૧૩૮૦૨૬૨૨ 

૩૬ તેિશકુર્ાર િશવાંતભાઈ તડવી ગરૂડશે્વર ગરૂડશે્વર ૯૭૨૭૭૪૩૯૫૬ 

૩૭ જિગ્નેશ સોર્ાભાઈ તડવી ગરૂડશે્વર ગરૂડશે્વર ૮૭૫૮૯૦૫૫૬૭ 

૩૮ ર્વનર્ષકુર્ાર િયાંવતભાઈ તડવી ગરૂડશે્વર ગરૂડશે્વર ૭૫૭૪૦૦૪૨૯૪ 

૩૯ ગીરીશભાઈ વી. બારીયા વતલકવાડા વતલકવાડા ૮૧૪૧૦૨૭૭૪૨ 

૪૦ અજિતભાઈ વી. બારીયા વતલકવાડા વતલકવાડા ૭૨૦૧૮૯૬૪૯૯ 

૪૧ કવપલ એન. બારીયા વતલકવાડા વતલકવાડા ૯૫૩૭૫૧૦૬૬૭ 

૪૨ નરેન્્ભાઈ એર્. બારીયા વતલકવાડા વતલકવાડા ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

૪૩ ભચરાગભાઈ અર્રતભાઈ વાસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

૪૪ અલ્કેશભાઈ અજુ મનભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૭૫૭૯૮૯૮૫૨૬ 

૪૫ વવગ્નેશભાઈ અંબાલાલભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૮૨૩૮૦૦૬૫૦૯ 

૪૬ સનુીલભાઈ રર્ેશભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૭૦૪૩૨૭૨૫૯૭ 

૪૭ વવશાલભાઈ ચાંપકભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૮૧૪૧૮૮૯૬૭૩ 

૪૮ રશ્ર્ીકાાંતભાઈ કોયજીભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૭૦૬૯૮૦૨૦૫૫ 

૪૯ સચીનભાઈ ગોવવિંદભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૯૬૮૭૭૭૦૩૦૧ 

૫૦ અજુ મનભાઈ અરવવિંદભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૯૦૯૯૮૯૧૨૪૮ 

૫૧ દદપકભાઈ ચાંપકભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૭૩૫૯૨૦૭૦૫૧ 

૫૨ પ્રકાશભાઈ એસ. વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૮૯૮૦૩૩૯૨૧૪ 

૫૩ હરે્ ાંતભાઈ શનાભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૯૫૭૪૭૧૧૬૪૧ 

૫૪ અવર્તભાઈ િયાંતીભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૯૫૫૮૭૪૩૧૯૮ 

૫૫ રાકેશભાઈ ભરતભાઈ વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૮૧૨૮૭૫૬૮૨૮ 

૫૬ શૈલેશકુર્ાર આર. વસાવા SRD/નાાંદોદ SRD/નાાંદોદ ૮૧૪૧૫૩૯૧૨૭ 

૫૭ રાિ ેંરકુર્ાર ડી રોદહત નાાંદોદ નાાંદોદ ૯૭૧૨૨૮૮૯૧૨ 

૫૮ રવવન્રભાઈ ે . વસાવા હોર્ગાડમ નાાંદોદ હોર્ગાડમ નાાંદોદ ૯૯૧૩૨૯૩૧૮૪ 

૫૯ સાંિયભાઈ એર્. વસાવા હોર્ગાડમ નાાંદોદ હોર્ગાડમ નાાંદોદ ૯૫૮૬૯૫૨૭૧૮ 

૬૦ રાે શભાઈ બી. વસાવા હોર્ગાડમ નાાંદોદ હોર્ગાડમ નાાંદોદ ૯૯૧૩૭૮૮૯૧૮ 

૬૧ મકેુશભાઈ ડી. વસાવા હોર્ગાડમ નાાંદોદ હોર્ગાડમ નાાંદોદ ૭૬૯૮૦૪૮૨૩૧ 

૬૨ વર્થનુભાઈ વી. વસાવા  હોર્ગાડમ નાાંદોદ હોર્ગાડમ નાાંદોદ ૯૭૨૬૨૭૪૪૦૬ 

૬૩ રણછોડભાઈ એર્. વસાવા  હોર્ગાડમ નાાંદોદ હોર્ગાડમ નાાંદોદ ૯૯૭૮૧૫૧૬૧૩ 
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પરરવશષ્ર્ – ૫ 

સ્થાળાતંર યોજના 

જીલ્લાર્ાાં કુલ ૪૪ ે ટલા ગાર્ો નદી, નર્મદા કરિણ અને ઉકાઇ ડરે્ ર્ાાંથી વધ ુપડત ુપાણી 

છોડવાના કારણે અસર વાળા તથા નીચાળવાળા વવસ્તારોર્ાાં આવેલા છે. જ્યાાં ભારેથી અવત ભારે વરસાદ 

દરમ્યાન અથવા ઉપર વાસર્ાથી વધ ુવરસાદ ના કારણે નર્મદા ડરે્ર્ાાં પાણી છોડતા આવતાાં પાણીની વધ ુ

આવકને કારણે સ્થળાાંતર કરવાની િરૂદરયાત પડી શકે છે. આ ર્ાટે સ્થાવનક જીલ્લા /તાલકુા તાંત્ર પાસે 

સ્થાળાાંતર કરવા ર્ાટે બોટરેકર, રક, છકળા, ે વા વાહનોને વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવા ર્ાટે સક્ષર્ છે. ે  ર્ાટે 

સ્થાવનક નગરપાભલકા, ર્ાગમ અને ર્કાન પાંચાયત, તથા અન્ય ખાનગી એિન્સીઓની ર્દદ ર્ળી શકે છે. 

પદરસ્સ્થતી ક્ષર્તા બહાર હોય તેવા સર્યે હલેીકોપ્ટર/રે્િર સચમ ઓપરેશન ે વા સાંિોગોર્ાાં સ્ટેટ ઇર્રિન્સી 

ઓપરેશન સ્ટેન્ટરના સાંકલનર્ાાં રહી સાંકલન સ્થાળાાંતર કરવાર્ાાં આવશે.  

સ્થાળાાંતર દરમ્યાન ે  તે સ્થાનો પર ઉપલબ્ધ સરુભક્ષત આશ્રય સ્થાનો ે વા કે શાળા 

કમ્યનુીટી હોલ વાડી કે અન્ય ધાવર્િક પદરસરનો ઉપયોગ કરવાર્ાાં આવશે. ે  વવગતો વીડીએપીર્ાાં સર્ાવવષ્ટ 

કરવાર્ાાં આવેલ છે. સ્થાળાાંતરની સ્સ્થતી દરમ્યાન અસરગ્રસ્તોને ભોિન/પાણી/રે્ડીકલ વગેરે ે વી 

આવશ્યક વ્યવસ્થા ર્ાટે પોલીસ/જીલ્લા પરુવ્ા વવભાગ/જીલ્લા આરોગ્ય વવભાગ રારા તાત્કાભલક ધોરણે 

િરૂરી સાધનસાર્ગ્રી સ્થળ પર પહોંચડવા અંગેની કાર્ગીરી હાથ ધરવાર્ાાં  આવશ.ે 
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પરરવશષ્ર્ – ૬ 

મેડીકલ અને હોસ્સ્પર્લ મેનેજમેન્ર્  

આરોગ્ય સિલતો  

  લોકોને આરોગ્ય સવલત પરુી પાડવા ર્ાટે જીલ્લાર્ાાં ૧ સરકારી હોસ્સ્પટલ, ૨૩ પ્રાથવર્ક 

આરોગ્ય કેન્ર અને ૪ કુદટર આરોગ્ય કેન્રો (CHC) છે. રાિપીપલા હોસ્સ્પટલ, કેવડીયા કોલોની નર્મદા 

પ્રોે કટની હોસ્સ્પટલ,  ર્ોટી હોસ્સ્પટલ છે. જુદા જુદા તાલકુાર્ાાં આવેલા કુદટર આરોગ્ય કેન્રો (CHC) અન ે

પ્રાથવર્ક આરોગ્ય કેન્રોના સ્થળ નીચ ેપ્રર્ાણ ેછે.  

અ.ન ુ તાલકુા કુરર્ર આરોગ્ય કેન્રનુ ંનામ 
૧ નાાંદોદ રાજુવાડીયા, તરોપા, ખટુાાંઆબા, સીસોરા, ે સલપોર, લાછરસ, ઝરીયા, 

ે તપરુ, બોરીયા, ગરૂડશે્વર 
૨ દેડીયાપાડા સોલયા,ર્ોઝદા, ગોપાલીયા, ગાંગાપરુ, ખેટી, પાડા, ર્ાંડાળા 
૩ સાગબારા દેવર્ોગરા, સેલાંબા, પાટલાર્ઉ, કોલવાણ 
૪ વતલકવાડા અગર, વે રીયા, બેુ ્ા 
આર્ અતે્રના જીલ્લાર્ાાં કુલ-૧૭ આયવેુદદક દવાખાના આવેલા છે.  
 
આયિેુરદક દિાખાના 
૫ નાદોદ રાિપીપલા, વાવડી, નરખડી, કેવડીયા કોલોની (હોર્યોપેથીક) , ભછૂાડ 
૬ દેડીયાપાડા ડુર્ખલ, સગાઇ,આંબાવાડી, ચીકદા, કાકરપાડા, ખેડીપાડા 
૭ સાગબારા અર્ીયાર, સોરાપાડા, રાનીપરુા, સાગબારા (હોર્યોપેથીક) 
૮ વતલકવાડા સાવલી,વોરા 
આમ અતે્રના જીલ્લામા ંકુલ ૧૭ આયિેુરદક દિાખાના આિેલા િે.  
  

  તે ઉંપરાત જીલ્લાર્ાાં ૧ હોસ્સ્પટલ ૨૩ પ્રાથવર્ક આરોગ્ય કેન્ર અને ૪ સામદુહક આરોગ્ય કેન્ર 

(સી.એચ.સી.) છે. વવિયપ્રસવુત ગ્રહૃ રાિપીપલા, ચાંપકલાલ ર્હતેા આઇ હોસ્સ્પટલ નર્મદા પ્રોે ક્લટ હોસ્સ્પટલ 

અને િલારાર્ રસ્ટ હોસ્સ્પટલ વાંશતપરુા વગેરે ર્ોટી હોસ્સ્પટલ છે.  
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જીલ્લામા ંઉપલબ્ધ આરોગ્ય ઇમરજન્સી સિલતો 

 

તાલકુો ૦૫  
આરોગ્ય સબ સેન્ટર ૧૩૫  
પ્રાથવર્ક આરોગ્ય કેન્ર ૨૨  
સામદુહક આરોગ્ય કેન્ર ૦૪  
ર્ોબાઇલ યવુનટ ૦૨  
જીલ્લા વસવવલ હોસ્સ્પટલ ૦૧ રાિપીપલા 
લેપ્રેસી હોસ્સ્પટલ ૦૧  
આયુમવેદદક દવાખાના ૧૮  
પશ ુદવાખાના ૧૪  
પશ ુસારવાર કેન્રો ૧૭  
ફરતા પશ ુદવાખાના એકર્ ૦૪  
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પરરવશષ્ર્-૭ 

વમરડયાની વિગત  

ક્રમ  નામ દૈવનક્નુ ંનામ સરનામુ ં રે્લોફોન ન.ં/ મોબાઇલ 
ન.ં 

૧ શ્રી સત્યર્ બારોટ પ્રવતવનવધશ્રી ગિુરાત 
સર્ાચાર દૈવનક 
રાિપીપલા 

શાક ર્ાકેટ પાસે બેંક 
ઓફ બરોડાની પાસે 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૭૮૮ 

ર્ો- ૯૮૨૫૨૪૯૯૮૮ 

૨ શ્રી પટવારી પ્રવવણ 
છીતભુાઇ 

પ્રવતવનવધશ્રી 
દદવ્યાભાસ્કર દૈવનક 
રાિપીપલા 

દરબાર રોડ 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૨૯૮૫ 

ર્ો- ૯૪૨૬૦૪૭૧૭ 

૩ શ્રી દદપકભાઇ િગતાપ  પ્રવતવનવધશ્રી સાંદેશ 
દૈવનક રાિપીપલા 

ઋર્ષાથમ ર્હતેા 
કોમ્પ્લેક્ષ પાસે સાંતોર્ષ 
ચાર રસ્તા 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૬૬૨ 

ર્ો- ૯૯૯૮૭૯૬૫૨૭ 

૪ શ્રીર્તી જ્યોવતબેન 
િગતાપ 

પ્રવતવનવધશ્રી લોકસતિા 
દૈવનક રાિપીપલા 

ઋર્ષાથમ ર્હતેા 
કોમ્પ્લેક્ષ પાસે સાંતોર્ષ 
ચાર રસ્તા 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૬૬૨ 

ર્ો- ૯૩૭૪૮૧૫૬૨૮ 

૫ શ્રી આવશક પ્ાણ  પ્રવતવનવધશ્રી ગિુરાત 
વર્ત્ર દૈવનક રાિપીપલા 

વસિંધીવાડ રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૯૮૨૫૮૭૩૦૯૨ 

૬ શ્રી મુાંતજીરા ખાન એર્. 
શાહ 

પ્રવતવનવધશ્રી ગિુરાત 
ટુડ ેદૈવનક રાિપીપલા 

વસિંધીવાડ રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૯૯૨૫૧૮૭૬૪૬ 

૭ શ્રી ભરત એસ.શાહ પ્રવતવનવધશ્રી યગુ 
પ્રભાત દૈવનક 
રાિપીપલા 

વાવ પાસે દરબાર 
રોડ રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

(ફેક્લસ) ૦૨૬૪૦- 
૨૨૨૨૧૧ 

ર્ો- ૯૭૨૬૫૭૭૯૫૩/ 
૯૪૦૮૧૭૮૦૨૦ 

૮ શ્રી કનકવસિંહ ર્ાત્રોર્જ તાંત્રીશ્રી નર્મદાવર્ત્ર 
સાપ્તાદહક રાિપીપલા 

વવશ્વકર્ામ ર્ાંદદરની 
સાર્ે રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૯૪૨૭૧૩૦૧૪૫ 

૯ શ્રી અતલુ એસ.સોની તાંત્રીશ્રી પહેંરેગીર 
સાપ્તાદહક રાિપીપલા 

જુના પોલીસ સ્ટેશન 
સાર્ે દરબાર રોડ 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૩૮૭ 

ર્ો- ૯૮૭૯૧૫૪૨૯૨ 

૧૦ શ્રી આયાઝભાઇ 
ય.ુઆરબ 

તાંત્રીશ્રી રાિપીપલા 
ટાઇમ્સ સાપ્તાદહક 
રાિપીપલા 

આરબ ટેકરા 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૧૧૨૯ 

ર્ો- ૯૯૦૯૯૧૮૧૩૫ 
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૧૧ શ્રી િયાંવતભાઇ ગાાંધી તાંત્રીશ્રી લોકરાહ 
સાપ્તાદહક રાિપીપલા 

ે લ પાસે રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૦૦૯૪ 

 
૧૨ શ્રી કાનજીભાઇ 

એલ.તડવી 
તાંત્રીશ્રી ભ્રષ્ટચાર મકુ્લત 
રાિ પાભક્ષક 
રાિપીપલા 

ભ્રષ્ટચાર મકુ્લત રાિ 
કાયામલય રાિપીપલા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૪૬૧ 

ર્ો- ૭૮૭૪૦૬૨૮૦ 

૧૩ શ્રી િયેશભાઇ એ.દોશી પ્રવતવનવધશ્રી VTV 

NEWS CHANNEL 
રાિપીપલા 

રણછોડ ર્ાંદદર પાસે 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૦૬૫ 

ર્ો- ૯૪૨૬૪૭૨૯૬૫ 

૧૪ શ્રી દદપક એન.પટેલ પ્રવતવનવધશ્રી ETV 

NEWS  
અંબાર્ાતાના ર્ાંદદર 
પાસે કાછીયાવાડ 
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૯૪૨૬૧૨૫૫૩૫ 

૧૫ શ્રી યજ્ઞનેશ કે.ટેકર  પ્રવતવનવધશ્રી P7 
NEWS CHANNEL 
રાિપીપલા 

રાર્બાગ સોસાયટી  
રાિપીપલા જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૮૨૫૬૫૮૩૮૪ 

૧૬ શ્રી નરેન્રભાઇ 
પેપરવાલા 

પ્રવતવનવધશ્રી સાંદેશ 
ન્યઝુ ચેનલ આિતક 
ન્યઝુ ચેનલ 
રાિપીપલા 

રૂર્ નાં. સી/૧૦૫ 
નવા બસ સ્ટેન્ડ સારે્ 
કેવડીયા કોલોની 
જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૯૪૨૬૪૪૧૫૨૩ 

૧૭ શ્રી વવશાલ બી.પા્ક  પ્રવતવનવધશ્રી GUJARAT 

NEWS CHANNEL 
(GTPL NEWS)  

આંખની હોસ્પીટલ 
સાર્ે બક્ષી ખડકી 
ઢાળ પર રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

(૦૨૬૪૦) ૨૨૩૩૨૭ 

ર્ો- ૯૯૨૫૦૨૩૭૫૮ 

૧૮ શ્રી રાહલુ એચ.પટેલ પ્રવતવનવધશ્રી TV-9 
NEWS CHANNEL  

ચોયામસીની વાડી પાસ ે
નવાપરુા રાિપીપલા 
જિ.નર્મદા 

ર્ો- ૮૮૬૬૪૫૫૯૫૦ 

 

  



121 | P a g e  
 

પરરવશષ્ર્- ૮ 

રાહત પનુ:સ્થાપનના ધોરિો. 

કુદરતી આપવતઓ (Natural 

Calamities) ને કારણે થતા ર્ાનવ 

મ્રતૃ્ય/ુ પશ ુ મ્રતૃ્ય/ુ ઇર્જ તેર્િ 

સ્થાવર/િ ાંગર્ વર્લકતન ે થતા 

નકુશાન ર્ાટે નાણાકીય સહાય 

ચકુવવાના સાંકભલત ધોરણો 

બાબત. 

ગિુરાત સરકાર 

ર્હસેલુ વવભાગ 

્રાવ ક્ર્ર્ાાંક: સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ 

સભચવાલય, ગાાંધીનગર. 

તારીખ:- ૨૭/૦૪/૨૦૧૫. 
િચંાિે લીધા:-  

(૧) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૨૧/૮/૨૦૧૦ નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/સ.૩ 

(૨) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૨૦/૧૨/૨૦૧૦ નો પદરપત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/સ.૩ 

(૩) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૨૪/૧૦/૨૦૧૧ નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/સ.૩ 

(૪) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૦૨/૦૪/૨૦૧૨નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૦૬/૧૨૪૧/સ.૩ 

(૫) ભારત સરકારનો તા:- ૧૬/૦૧/૨૦૧૨ નો પત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- ૩૨-૭/૨૦૧૧ એન.ડી.એર્.I 

(૬) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૦૭/૦૮/૨૦૧૨ નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ 

(૭) ભારત સરકારનો તા:- ૧૩/૦૮/૨૦૧૨ નો પત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- ૩૨-૩/૨૦૧૦ એન.ડી.એર્.I 

(૮) ભારત સરકારનો તા:- ૧૮/૦૮/૨૦૧૨ નો પત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- ૩૨-૧૭/૨૦૦૮ એન.ડી.એર્.I 

(૯) ભારત સરકારનો તા:- ૨૧/૦૬/૨૦૧૩ નો પત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- ૩૨-૩/૨૦૧૩ એન.ડી.એર્.I 

(૧૦) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૨૬/૦૯/૨૦૧૩નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ 

(૧૧) ભારત સરકારનો તા:- ૨૮/૧૧/૨૦૧૩ નો પત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- ૩૨-૩/૨૦૧૩ એન.ડી.એર્.I 

(૧૨) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૦૪/૦૭/૨૦૧૪ નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ 

(૧૩) ર્હસેલુ વવભાગનો તા:- ૨૦/૦૮/૨૦૧૪ નો ્રાવ ક્ર્ર્ાાંક:- સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ 

(૧૪) ભારત સરકારનો તા:- ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ નો પત્ર ક્ર્ર્ાાંક:- ૩૨-૭/૨૦૧૪ એન.ડી.એર્.I 
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આમખુ:- 

  રાિયર્ાાં વવવવધ પ્રકારની કુદરતી આપવતઓને કારણે થતા નકુસાન ર્ાટે ઉપર વાંચાણ ે

લીધા ્રાવોથી સહાયના ધોરણે અને સહાય ચકુવવાની પ્રદકયા તથા તેના અવધકારો આપવાર્ાાં આવ્યા છે. 

ભારત સરકારે સહાયના ધોરણોર્ાાં કરેલ સધુારા ધ્યાને લઇ કુદરતી આપવતઓના પ્રકાર, સહાયના સધુારેલા 

ધોરણો, સહાય ચકુવવાર્ાાં વવસાંગતતા વનવારવા રાખવાની કાળજી વગેરે બાબતોની સાંકભલત સચુનાઓ બહાર 

પાડવી અવનવાયમ િણાય છે.  
ઠરાિ:-  

  રાિયર્ાાં કુદરતી આપવતઓ ે વી કે, (૧) ભારે વરસાદ-પરૂ (Heavy Rainfall- Flood.) (૨) 

વાદળ ફાટવુાં (Cloud burst), (૩) વાવાઝોડુાં (Cyclone). (૪) દુષ્કાળ (Drought) (૫) ભકૂાંપ/ત્સનુાર્ી 

(Earthquake/Isunami) (૬) િર્ીન ધસી િવી (Landslides), (૭) દહર્પ્રપાત (Avalanches), (૮) કરાની વષૃ્ષ્ટ 

(Hailstorm) (૯) ્ાર અને શીત લહરે (Frost and Cold wave), (૧૦) જીવાતનુાં આિર્ણ (Pest attack), (૧૧) 

આગ, (Fire) , વગેરેથી થતા નકુશાન ર્ાટે સહાય ર્ાંજૂર કરવાના અવધકારો તથા સહાય ર્ાંજૂર કરવાની 

પ્રદકયા કાળજીપવૂમકની વવચારણા કરી નીચે મિુબ અર્લ કરવા આ સાંકભલત ્રાવ કરવાર્ાાં આવે છે.  

  ભારત સરકારે વાંચાણે લીધેલ િર્ (૭) ના ઓદફસ રે્ર્ોરેન્ડર્થી ્ાર અને શીત લહરેનો પણ 

કુદરતી આપવતર્ાાં સર્ાવેશ કયો છે ે  નીચ ેમિુબ છે.  

  ભારત સરકારના સાંદભમ-૭ ર્ાાં દશામવેલ પત્રથી ા્ંડી/ ્ાર/ હીર્પ્રકોપ ને પણ કુદરતી 

આપવત ગણવાર્ાાં આવેલ છે અને સહાય ર્ાટે નીચે મિુબના ર્ાપદાંડ નક્કી કરવાર્ાાં  આવેલ છે.  

I. હીર્પ્રપાત/ હીર્પ્રકોપ પ્રભાવવત વવસ્તારોર્ાાં િયા સાર્ાન્ય સાંિોગોર્ાાં ૧૦ સે.કે તેથી ઉપરનુાં 

તાપર્ાન રહતે ુાં હોય ત્યાાં ૭ સે. થી વધ ુનીચ ેતાપર્ાન ર્જય ત્યારે તથા 

II. ે  વવસ્તારર્ાાં ૧૦ સે. થી નીચે તાપર્ાન રહતે ુાં હોય તેવા વવસ્તારર્ાાં ૫ સે. થી નીચુાં તાપર્ાન ર્જય 

ત્યારે. 

III. ઉપરોકત તાપર્ાન ભારત સરકારના હવાર્ાન ખાતાની ક્લચેરીએ ે  તે વવસ્તાર ર્ાટે પ્રસાદરત કરેલ 

તાપર્ાન ની તાત્કાભલક સ્સ્થતી ર્ાપદાંડ તરીકે ધ્યાને લવેાની રહશેે.  

IV. ે  પ્રભાવવત વવસ્તારોર્ાાં પાકને ૩૩% અને તેથી વધ ુનકુશાન થયુાં હશે તેને દુષ્કાળ, કરા, વષૃ્ષ્ટ, 

જીવાત આિર્ણ અને અન્ય આપવતઓની ે ર્ સહાયને પાત્ર રહશેે. તે િ રીતે પશ,ુ ર્રધાાં વગેરેને 

પણ ્રાવેલ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે. 

  

 

 

 

  

કુદરતી આપવતઓને કારણ ે થતા ર્ાનવ મતૃ્ય ુઅને ઇર્જ ,સ્થાવર, િ ાંગર્ વર્લકતને નકુશાન, 

ખેડુતો, ર્ાછીર્ારો, હસ્તકલા અને હાથશાળના કારીગરોને થતા નકુશાન તથા પશ ુમતૃ્ય ુસહાયના  



123 | P a g e  
 

સધુારેલા ધોરિો 
૧ ર્ાનવ મતૃ્ય ુસહાય 

 રૂ।. ૪,૦૦,૦૦૦/- 
૨ નાશ/નકુશાન પારે્લ કાચા/પાકા ર્કાનો/ઝાંપડા ર્રાર્ત સહાય 

૨.૧ સાંપણૂમ નાશ પારે્લ ર્કાનો અને ર્ોટુાં નકુશાન પારે્લ ર્કાનો 
 રૂ।.૯૫,૧૦૦/- પાકુાં ર્કાન (સર્તલ / સપાટ વવસ્તારર્ાાં આવેલ)  

રૂ।. ૧,૦૧,૯૦૦/- પાકુાં ર્કાન (પવમતીય વવસ્તારોર્ાાં આવેલ ઇન્ટીગ્રેટેડ એકશન પ્લાન 
લાગ ુહોય તેવા જીલ્લાઓ સદહત) 

 રૂ।. ૯૫,૧૦૦/- કાચા ર્કાન 
રૂ।. ૧,૦૧,૯૦૦/- કાચા ર્કાન (પવમતીય વવસ્તારોર્ાાં આવેલ ઇન્ટીગ્રેટેડ એકશન પ્લાન 
લાગ ુહોય તેવા જીલ્લાઓ સદહત) 

૨.૨ આંશીક રીતે નકુશાન પારે્લ કાચા/ પાકા ર્કાનો (ઓછાર્ાાં ઓછાં ૧૫% નકુશાન હોય 
તો િ ર્ળવાપાત્ર)  

 રૂ।. ૫,૨૦૦/- પાકુાં ર્કાન 
રૂ।. ૩,૨૦૦/- કાચુાં ર્કાન 
(ઉપરોકત રકર્ ઉપરાાંત બને દકસ્સાર્ાાં રૂ।. ૬,૦૦૦/- રાિય સરકારના બે ટર્ાાંથી 
ર્ળવાપાત્ર રહશેે.) 

૨.૩ નાશ/ નકુશાન પારે્લ ઝાંપડા 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- 

(ઉપરોકત રકર્ ઉપરાાંત રૂ।. ૩,૦૦૦/- રાિય સરકારના બે ટર્ાાંથી ર્ળવાપાત્ર રહશેે.)  
૨.૪ ધર સાથે સાંકળાયેલ કેટલ શેડ 

 રૂ।.૨,૧૦૦/- 
૩ અપાંગતાના કેસર્ાાં સહાય (વ્યસ્ક્લતદી્) 
 રૂ।.૫૯,૧૦૦/- ૪૦% થી ૬૦% અપાંગતાર્ાાં 
 રૂ।.૨,૦૦,૦૦૦/- ૬૦% થી વધ ુઅપાંગતાર્ાાં 
૪ ગાંભીર ઇર્જથી હોસ્સ્પટલર્ાાં દાખલ થવાના કેસર્ાાં 
 રૂ।. ૧૨,૭૦૦/- એક સપ્તાહથી વધ ુસર્ય હોસ્સ્પટલર્ાાં દાખલ રહ ેતો  
 રૂ।.૪,૩૦૦/- એક સપ્તાહથી ઓછા સર્ય હોસ્સ્પટલર્ાાં દાખલ રહ ેતો 
૫ દૈવનક રોકડ સહાય ( કેશ ડોલ્સ)` 
 રૂ।.૬૦/- દૈવનક પખુ્ત વયના વ્યસ્ક્લત ર્ાટે (વધરુ્ાાં વધ ુ ૩૦ દદવસ ર્ાટે, િરૂદરયાત 

િણાય તો પ્રથર્ તબક્કાર્ાાં ૬૦ દદવસ સધુી લાંબાવી શકાય તથા દુષ્કાળ કે જીવાત 
આક્ર્ર્ણના દકસ્સાર્ાાં સળાંગ ૯૦ દદવસ સધુી લાંબાવી શકાય.) 
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 રૂ।. ૪૫/- બાળકદી્ (વધરુ્ાાં વધ ુ ૩૦ દદવસ ર્ાટે, િરૂદરયાત િણાય તો પ્રથર્ 
તબક્કાર્ાાં ૬૦ દદવસ સધુી લાંબાવી શકાય તથા દુષ્કાળ કે જીવાત આિર્ણના દકસ્સાર્ાાં 
સાંળગ ૯૦ દદવસ સધુી લાંબાવી શકાય) 

૬ કપડા અને ધરવખરી સહાય 
 રૂ।. ૧,૮૦૦/- કપડા સહાય (કુાંટુબ દી્) 
 રૂ।. ૨,૦૦૦/- ધરવખરી સહાય (કુાંટુબ દી્) 
૭ પશ ુમતૃ્ય ુસહાય (પશ ુદી્) 

૭.૧ દુધાળા પશ ુ
 રૂ।. ૩૦,૦૦૦/- ગાય/ભેંસ/ઉંટ/યાક વગેરે ર્ાટે 
 રૂ।. ૩,૦૦૦/- ધેંટા/ બકરા વગેરે ર્ાટે 

૭.૨ ભબન દુધાળા પશ ુ
 રૂ।. ૨૫,૦૦૦/- ઉંટ/ ધોડા/ બળદ વગેરે ર્ાટે 
 રૂ।. ૧૬,૦૦૦/- રેલ્લો (પાડો-પાડી) ગાયની વાછરડી/ ગધેડી/પોની વગેરે ર્ાટે 
૮ ર્રધા મતૃ્ય ુસહાય 
 રૂ।. ૫૦/- પ્રવતપક્ષી વધરુ્ાાં વધ ુરૂ।. ૫,૦૦૦/- પ્રવત કુાંટુબ ની ર્યામદાર્ાાં (પક્ષીન ુમ્રતૃ્ય ુ

કુદરતી આપવતના કારણે થયેલ હોવુાં િોઇએ.) 
૯ કૃવર્ષ સહાય 

૯.૧ બે હકેટર સધુી િર્ીન ધરાવતા ખેડુતોને સહાય 
 રૂ।. ૧૨,૦૦૦/- િર્ીન ધોવાણ ર્ાટે (પ્રવત હકેટર) 
 રૂ। ૧૨,૨૦૦/- પવમતીય વવસ્તાર (પ્રવત હકેટર) 
 રૂ।. ૧૨,૨૦૦/- ફીશ ફાર્મના ધોવાણ અને પનુ: સ્થાપન રીપેરીંગ (પ્રવત હકેટર) 
 રૂ।. ૩૭,૫૦૦/- પ્રવત હકેટર લેન્ડસ્લાઇડીંગ કે નદીનુાં વહણે બદલાવાના કારણે િર્ીન 

અંશત: નકાર્ી બની ગયેલ હોય કે વહણેર્ાાં દબાઇ ગયેલ હોય 
૯.૨ બે હકેટર સધુી િર્ીન ધરાવતા ખેડુતોને ઇનપટુ સબસીડી (૩૩% અને તેથી વધ ુ

નકુશાનના દકસ્સાર્ાાં) 
 રૂ।. ૬,૮૦૦/- પ્રવત હકેટર ભબન વપયત (વાવેતર વવસ્તારની ર્યામદાર્ાાં) 
 રૂ।. ૧૩,૫૦૦/- પ્રવત હકેટર વપયત (વાવેતર વવસ્તારની ર્યામદાર્ાાં અને રૂ।.૧૦૦૦/- થી 

ઓછી નહીં તેટલી સહાય) 
 રૂ।. ૧૮,૦૦૦/- પ્રવત હકેટર બારર્ાસી પાક (વાવેતર વવસ્તારની ર્યામદાર્ાાં અને 

રૂ।.૨૦૦૦/- થી ઓછી નહીં તેટલી સહાય)  
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૯.૩ બે હકેટરથી વધારે િર્ીન ધરાવતા ખેડુતો (પાકને ૩૩% અને તેથી વધારે નકુશાનના 
દકસ્સાર્ાાં) (વધરુ્ાાં વધ ુ૨ હકેટરની ર્યામદાર્ાાં િ સહાય ચકૂવી શકાશે) 

 રૂ।. ૬,૮૦૦/- પ્રવત હકેટર ભબન વપયત (વાવેતર વવસ્તારની ર્યામદાર્ાાં) 
 રૂ।.૧૩,૫૦૦/- પ્રવત હકેટર વપયત (વાવેતર વવસ્તારની ર્યામદાર્ાાં) 
 રૂ।. ૧૮,૦૦૦/- પ્રવત હકેટર બારર્ાસી પાક (વાવેતર વવસ્તારની ર્યામદાર્ાાં) 

૧૦ ર્ાછીર્ારોને થયેલ નકુશાન સહાય 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- અંશત: નકુશાન પારે્લ હોડી રીપેરીંગ ર્ાટે 
 રૂ।. ૨,૧૦૦/- અંશત: નકુશાન પારે્લ ર્જળી રીપેંરીગ ર્ાટે 
 રૂ।. ૯,૬૦૦/- સાંપણૂમ નાશ પારે્લ હોડી બદલવા ર્ાટે 
 રૂ।. ૨,૬૦૦/- સાંપણૂમ નાશ પારે્લ ર્જળી બદલવા ર્ાટે 
 રૂ।. ૮,૨૦૦/- (હકેટર દી્) ઇનપટુ સબસીડી ર્ત્સ્યબીિ ર્ાટે 

૧૧ હસ્તકલા અને હાથશાળ કારીગરો ર્ાટે સહાય 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- નકુશાન પારે્લ સાધનોની ખરીદી ર્ાટે 
 રૂ।. ૪,૧૦૦/- નકુશાન પારે્લ કાચા/ પાકા ર્ાલ સાર્ાન ર્ાટે 

  
 ઉપયકુત ટેબલ મિુબની સહાય ર્ાંજુર કરતી વખતે નીચેની સચુનાઓ ધ્યાને લવેાની રહશેે.  
૧. મ પત્ય ુસહાય:-  

૧. મતૃ્ય ુ પારે્લ વ્યકવત દી્ રૂ।.૪,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય ચકૂવવાની રહશેે. આ રકર્ SDRF ર્ાાંથી 

ચકૂવવાની રહશેે. આ મતૃ્ય ુસહાય સરકારી કર્મચારી/ રાહત કે બચાવ કાર્ગીરી કરતા અન્ય કર્મચારી કે 

ે  રાહત કાર્ગીરીર્ાાં રોકાયેલ હોય તેર્નુાં તે દરમ્યાન મતૃ્ય ુથાય તો તેર્ને પણ ર્ળવાપાત્ર રહશેે. 

આફત રાહત અંગેની ર્ોકડ્રીલ તથા તૈયારીની કાર્ગીરી દરમ્યાન પણ િો કોઇ કર્મચારીનુાં મતૃ્ય ુથાય તો 

તેને પણ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર રહશેે.  

૨.  વનદદષ્ટ કરેલી કુદરતી આફતને લીધે વવદેશર્ાાં પોતાની િીંદગી ગરુ્ાવનાર ભારતીય નાગદરક તથા 

ભારતીય સાંધ પ્રદેશર્ાાં પોતાની િીંદગી ગરુ્ાવનાર વવદેશી નાગદરકની બાબતર્ાાં તેના કુાંટુાંબને આ સહાય 

ર્ળવાપાત્ર થશ ેનહી.  

૩. સક્ષર્ અવધકારી રારા મતૃ્ય ુકુદરતી આફતને કારણે થયુાં છે તેવુાં પ્રર્ાણપત્ર રે્ળવવાનુાં રહશેે.  

૪. કુદરતી આપવતની સીધી અસરના કારણે મતૃ્ય ુથયેલ છે તે બાબતની તપાસ અને ખાતરી ર્હસેલુી તથા 

પોલીસ તાંત્રએ કરવાની રહશેે.  

૫. મતૃ્ય ુપાર્નાર દરેક દકસ્સાર્ાાં પોલીસ ફદરયાદ (એફ.આઇ.આર.) અથવા “બનાવની ર્જણવા િોગ નોંધ” 

પોલીસ સ્ટેશને થયાના દરપોટની નકલ કેસની ફાઇલ સાથે રાખવાની રહશેે.  

૬. પોસ્ટર્ોટર્ રીપોટમ રેકડમ પર લેવાનો રહશેે.  
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૭. મતૃ્યનુા સાંિોગોનુાં રેકડમ બનાવવાનુાં રહશેે. ે ર્ાાં બનાવનુાં સ્થળ, ગાર્, ે ના અવધકાર ક્ષેત્રર્ાાં છે તે ગાર્ના 

સરપાંચ, તલાટી સહ ર્ાંત્રી અથવા નગર પચાયત, નગરપાભલકા અથવા ર્હા નગરપાભલકાના ચુાંટાયેલ 

ઓદફસર/ ચીફ ઓદફસર/ વોડમ ઓદફસરનુાં કુદરતી આપવતની સીધી અસરને કારણે મતૃ્ય ુથયેલ છે તે 

બાબતોનુાં પ્રર્ાણપત્ર રેકડમ પર રાખવાનુાં રહશેે.  

૮. મતૃ્ય ુસહાયની ર્ાંજુરી અંગેનો આખરી વનણમય શહરેી વવસ્તાર ર્ાટે જિલ્લા કલેકટર અને ગ્રામ્ય વવસ્તાર 

ર્ાટે જિલ્લા વવકાસ અવધકારીની કક્ષાએ લેવાનો રહશેે. 

૯. આ રકર્ ચકુવતી વખતે ર્રનાર વ્યસ્ક્લત અથવા તેના વારસદારોની આવક, ધધો તેર્ને ર્ળેલ અન્ય 

સહાય અથવા તેર્ના જીવન વવર્ાની વવગત વગેરે ે વી બાબતો ધ્યાનર્ાાં લેવાની રહશેે નહી. 

૧૦. રાિય સરકાર રારા સાંપણૂમ કે અશત: વપ્રવર્યર્થી ખેત ર્જુરો, ખેડુતો, વવધાથીઓ, શ્રવર્કો વગેરેને 

વવર્ાનુાં રક્ષણ પરુુાં પાડવાર્ાાં આવેલુાં હોય તો ત્યાાં આ સહાયની રકર્ ચકુવ્યાની ર્જણ સાંબવધત જીલ્લા 

કક્ષાના અવધકારી ે વા કે જીલ્લા વશક્ષણ અવધકારી / જીલ્લા ખેતીવાડી અવધકારીને કરવાની રહશેે.  

૧૧. કોઇ વવવશષ્ટ સાંિોગોર્ાાં પોલીસ ફદરયાદ થયેલ ન હોઇ અથવા પોસ્ટર્ોટર્ થયેલ ન હોઇ તો તેવા કેસો 

સાંિોગો/ પદરસ્સ્થવતને ધ્યાનર્ાાં લઇ વગમ-૧ ના જીલ્લા કક્ષાના અવધકારી ર્ારફતે ઉપલબ્ધ રેકડમની 

ચકાસણી કરાવી આ મતૃ્ય ુકુદરતી આપવતઓના કારણે થયુાં છે પાંરત ુાં વવવશષ્ટ સાંિોગો/ પદરસ્સ્થવતને લીધ ે

પોલીસ ફદરયાદ/ પોસ્ટર્ોટર્ થયેલ નથી તેવા સાંિોગોર્ાાં ર્ાનવ મતૃ્ય ુસહાય ચકુવવા અંગેનો વનણમય 

જીલ્લા કક્ષાની સવર્વતએ લવેાનો રહશેે. 

૧૨. કુદરતી આપવતઓના કારણે કોઇ પણ વ્યસ્ક્લત તણાઇ િવાથી અથવા ડુબી િવાના કારણે લાપતા થયેલ 

હોય અથવા લાશ ર્ળતી ન હોય અથવા વણ ઓળખાયેલ રહતેી હોય તેવા દકસ્સાર્ાાં (દદરયાર્ાાં 

ર્ાછીર્ારી ર્ાટે ગયેલ ર્ાછીર્ારોના દકસ્સા સદહત) કુદરતી આપવતના સાંિોગો ધ્યાને લઇ નીચે િણાવેલ 

જીલ્લા કક્ષાની કવર્દટર્ાાં સહાય ચકુવવા અંગ ેવનણમય લવેાનો રહશેે.  

(૧) જીલ્લા કલેકટર    અધ્યક્ષ 

(૨) જીલ્લા વવકાસ અવધકારી  સભ્ય 

(૩) જીલ્લા પોલીસ અવધકારી  સભ્ય 

(૪) જીલ્લા વસવવલ સિન  સભ્ય 

(૫) જીલ્લાના વનવાસી અવધક કલેકટર સભ્ય  

 

૧૩. દદરયાઇ વાવાઝોડાના કારણે કોઇ ર્ાછીર્ારનુાં દદરયાર્ાાં ડુબી િવાથી મતૃ્ય ુથાય તથા લાપતા થયેલ 

હોય તેવા દકસ્સાર્ાાં મતૃ્ય ુસહાય ર્ાંજુર કરતી વખતે ભારતીય હવાર્ાન ખાતાનો આ અંગેનો ચતેવણી 

દરપોટમ ધ્યાને લઇ તે પછી સહાય ર્ાંજુર કરવા / નહી કરવા બાબતે યોગ્ય વનણમય લેવાનો રહશેે. આ 

અંગેના કાગળો જીલ્લા ર્ત્સ્યઉધોગ અવધકારીએ તૈયાર કરવાના રહશેે.  
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૧૪. સાર્ાન્ય રીતે ે  વ્યકવતનુાં મતૃ્ય ુ કુદરતી આપવતના લીધે વીિ કાંરટ લાગવાથી થયેલ હોય તેવા 

દકસ્સાર્ાાં સહાયની રકર્ ર્ાંજુર કરી ચકૂવતા પહલેા સાંબવધત વીિ િોડાણ અવધકૃત છે  કે કેર્ તેની 

ખાતરી કયામ બાદ તથા વીિ િોડાણ અવધકૃત અને કાયદેસર હોય તે અંગેનો રીપોટમ રે્ળવી તે પછી િ 

રાહત ર્ાંજૂર કરવાની રહશેે. 

૧૫. રાિયર્ાાં એક જીલ્લાર્ાાં રહતેા વ્યકવતનુાં અન્ય જીલ્લાર્ાાં મતૃ્ય ુથયેલ હોય તો ે  જીલ્લાર્ાાં મતૃ્ય ુથયેલ 

છે તે જીલ્લાના સક્ષર્ અવધકારીએ તર્ાર્ રેકડમ તૈયાર કરી આ અંગે યોગ્ય વનણમય લઇ મતૃ્ય ુ થયેલ 

વ્યસ્ક્લતનો ે  જીલ્લાર્ાાં કાયર્ી વસવાટ હતો તે જીલ્લાના સક્ષર્ અવધકારી ર્ારફતે મતૃક વ્યસ્ક્લતના 

વારસદારોને સહાયનુાં ચકુવણુાં કરવાનુાં રહશેે.  
(અ) નીચેના રકસ્સાઓમા ંથયેલ મ પત્ય ુ કુદરતી આપવતથી થયેલ ગિાશે નહી. તેથી આિા રકસ્સાઓમા ંઆ 

ઠરાિ હઠેળ મ પત્ય ુસહાય મળિાપાત્ર થશે નહી.  

 (૧) નદી, તળાવ,િળાશય, વાાંકળાર્ા ન્હાવા પડલે વ્યસ્ક્લત ડુબી / તણાઇ ર્જય તો  

 (૨) તળાવ, નદી, કોતર કે િળાશયના દકનારે કપડાાં વાસણ ધોવા કે અન્ય કારે્ ગયેલ હોય અને પગ 

લપસતા કે તણાઇ િવાના દકસ્સાર્ાાં. 

(૩) નર્મદા કેનાલ કે અન્ય પ્રવતબાંવધત વવસ્તારર્ાાં પ્રવતબાંધ હોવા છતા ત્યાાં ગયલે હોઇ અન ે ત્યા કોઇ 

કારણસર ર્રણ  થાય તો. 

(૪) નદી/ નાળા તેર્િ નીચાણવાળા વવસ્તાર વગેરેર્ાાં પરુ અંગે ચેતવણી આપી હોય અને સ્થાળાંતર 

કરવા ર્ાટે વાકેફ કરવા છતા તેનો અર્લ ન કરે ને આવી િગ્યાએ અવતવષૃ્ષ્ટ / પરુ વગેરેર્ાાં મતૃ્ય ુ

થાય તો.  

(૫) નશો કરેલ વ્યસ્ક્લતનુાં મતૃ્ય ુથવાથી.  

(૬) નદી/ તળાવ/ વાકળાાં / િળાશય દકનારે પરુના પાણીની પદરસ્સ્થતી િોવા કે અન્ય કારણસર 

િવાથી પગ લપસી િવાથી.  

(૭) પરુના પાણીથી ધેરાઇ ગયેલ વવસ્તારર્ાાં ર્ાાંદગીથી મતૃ્ય.ુ 
(બ) મ પત્ય ુસહાયની રકમના ચકુિિા ંબાબત:-  

   (૧) મતૃ્ય ુસહાયના કેસ તથા અન્ય રાહતના કેસો કલેકટર/ જીલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રી ને ર્ાંજુર કરવા 

અવધકૃત કરવાર્ા આવે છે.  

   (૨) આ સહાયની રકર્ એકાઉન્ટ પેઇ ચેક / ડ્રાફટ થી ચકુવવાની રહશેે.  

   (૩) આ સહાયની રકર્ ર્રનાર વ્યસ્ક્લતના (૧) પવત /પત્ની (૨) ર્ાતા/ વપતા (૩) પતુ્ર / પતુ્રી (પરભણત    

હોય તો પણ) ે વા સીધી લીટીના વારસદાર અને તે ના હોય તો  

તેના કુાંટુાંબના અન્ય સભ્યો કે ે  ર્રનાર પર સાંપણૂમ પણે આધાદરત હતા તેર્ને િ (આ ક્ર્ર્ર્ાાં) સહાય 

ચકૂવવાની રહશેે. અન્ય કુટુાંબીિનોની સર્ાંવત હોય તો આ રકર્ એક િ વ્યસ્ક્લતને ચકૂવી શકાશે. અથવા 
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િરૂર િણાયે સાંયકુત નાર્નો ચેક બનાવવાનો રહશેે. તે વસવાય અન્ય ઇસર્ોને આ સહાય ચકૂવી શકાશે 

નહી.  

(૪) આ રાહત વ્યસ્ક્લતના  મતૃ્ય ુપછી ે ટલી ઝડપથી ચકુવી શકાય તેટલી ઝડપથી ચકૂવવાની રહશેે. અને 

રાહત ચકૂવવાર્ાાં વવલાંબ ન થાય તે િોવાની િવાબદારી સાંબવધત જીલ્લા કલેકટર/ જીલ્લા વવકાસ 

અવધકારીની રહશેે. 

(૫) આ અંગેન ુસાંકભલત ર્ાવસક પત્રક જીલ્લા કલેકટરશ્રીએ રાહત વનયાર્ક્લશ્રી ગાાંધીનગરને દર ર્ાસે ર્ોકલી 

આપવાનુાં રહશેે. 
૨. અંપગતા અને માનિ ઇજા સહાય:-  

(૧) કુદરતી આપવતની સીધી અસરને કારણે થતી ઇર્જર્ાાં શરીરનો કોઇ અવયવ કે આંખો ગરુ્ાવવા ર્ાટે 

વસવવલ સિનનુાં અંપગતાન ુ પ્રર્ાણપત્ર ધ્યાને લઇ તેર્િ નોમ્સમર્ાાં વનદદિષ્ટ કયામ મિુબ 

હોસ્સ્પટલલાઇે શન ર્ાટે ઇર્જ સહાય ચકૂવી શકાશે.  
૩. દૈવનક રોકડ સહાય:- (કેશ ડોલ્સ):- 

(૧)  કુદરતી આપવતઓનો ભોગ બનેલ કુટુાંબ કે ે નો ખાધાકોરાકી/ અનાિનો િથ્થો ધોવાઇ ગયેલ હોય/ 

તણાઇ ગયેલ હોય અથવા ે ર્ની આજીવવકા ગાંભીર રીતે પ્રભાવવત થયલે હોય અને ે  રાહત વશભબરર્ાાં 

ના રહતેા હોય તેવા કુાંટુાંબને ર્ાંજુર કરી ચકુવી શકાશે.  

(૨)  કુદરતી આપવતની ગાંભીરતાના સાંિોગો તપાસી આ નાણાાંકીય ર્યામદાની અંદર આ સહાય ર્ાંજૂર 

કરવાના અવધકાર જિલ્લા કલેકટર / જિલ્લા વવકાસ અવધકારીને અને તેઓ ે  અવધકારીને સતા આપે ત ે

અવધકારીને રહશેે. 
૪. કપડા અને ધરિખરી સહાય:-  

 (૧) કુદરતી આપવતઓથી બે દદવસથી વધારે સર્ય ર્ાટે અસરગ્રસ્ત રહલે હોય અને ે ના ધર તણાઇ 

ગયેલ હોય સાંપણૂમ નાશ પામ્યા હોય, બે દદવસથી વધ ુસર્ય સધુી પાણીર્ાાં હોય તેવા વનરાધાર કુટુાંબની 

વ્યસ્ક્લતઓનાાં કપડા, વાસણો અને ધરવખરીને નકુસાન થયુાં હોય તેવા કુટુાંબને કપડાાં સહાય રૂ।.૧૮૦૦/- 

અને ધરવખરી સહાય રૂ।. ૨૦૦૦/- ની પ્રાાંત અવધકારી / નાયબ કલેકટર/ નાયબ જીલ્લા વવકાસ 

અવધકારી અથવા કોઇ ચોક્કસ કુદરતી આપવતને ધ્યાનર્ાાં લઇ ચોક્કસ સર્ય ર્ાટે અવધકૃત કરેલ 

જીલ્લાના અવધકારી આ સહાય ર્ાંજુર કરી શકાશે.  
કેશ ડોલ્સ અને ધરિખરીના સહાયના ચકુિિા સમયે નીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંલેિાની રહશેે.  

(અ) આ સહાય ર્ાંજુર કરતી વખતે અસરગ્રસ્ત કુટુાંબની આવક, ધાંધો તેને ર્ળેલ અન્ય સહાય વીર્ો અથવા 

તેના કાયર્ી વસવાટનુાં સ્થળ અથવા ર્કાન બાધાંકાર્ અવધકૃત છે કે નહી વગેરે બાબતો ધ્યાનર્ાાં 

લેવાની નથી. 
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(બ) સાંબવધત અવધકારીએ આ સહાય ર્ાંજુર કરતી વખતે સ્થાવનક પદરસ્સ્થતી કુટુાંબને પડલે મશુ્કેલી કુદરતી 

આપવતની ગાંભીરતા વગેરે ધ્યાને લઇને સચુવ્યા મિુબ સહાય ચકુવવાની રહશેે.  

(ક) રહણેાકના વવસ્તારર્ાાં પાણી ભરાયાની બાબત સ્થાવનક રેકડમ પર લાવવાની રહશેે.  

(ખ) અસર પારે્લા વવસ્તાર નક્કી કરવાનો વનણમય સતા પ્રાપ્ત અવધકારીએ કરવાનો રહશેે.  

(ગ) નીચણવાળા વવસ્તારોર્ાાંથી સલાર્ત સ્થળે રાહત કેમ્પોર્ાાં ખસી િવા ર્ાટે પરુતી સચુના અને સગવડ 

કરવાર્ાાં આવી હોય છતા ે  વ્યસ્ક્લતઓ આ રીતે સ્થાળાંતર કરી ગયા ન હોય તેવા દકસ્સાને પાત્રતાર્ાાંથી 

બાકાત રાખવાના રહશેે. 

(ધ) કેશડોલ્સ અને ધરવખરીની પાત્રતા અંગે વખતો વખત બહાર પાડવાર્ાાં આવેલા ધોરણો પ્રર્ાણે સવે 

કરાવી પાત્રતા નક્કી કરવાની રહશેે. 

(ચ) સહાય વવતરણની વવગતોનુાં રેકડમ વનભાવવાનુાં રહશેે.  

(છ) સાર્ાન્ય સાંિોગોર્ાાં આ સહાય એકાઉન્ટ પેઇ ચકે/ ડ્રાફટ ધ્વારા કુાંટુાંબના વડાને ચકૂવવાનુાં રહશેે. પરાંત ુ

સ્થાવનક સાંિોગો ધ્યાનર્ાાં લઇ આ સહાય નાણાાં વવભાગના ્રાવથી નક્કી કરેલ ર્યામદાર્ાાં રહીને રોકડ 

સ્વરૂપર્ાાં બે સ્થાવનક િવાબદાર વ્યસ્ક્લતની હાિરીર્ાાં ચકુવવા સક્ષર્ અવધકારી હકુર્ કરી શકશે.  

(િ) આ સહાયની ચકુવણી બનતી ત્વરાએ થાય તે િોવાનુાં રહશેે.  
૫. નાશ પામેલ / નકુશાન પામેલ કાચા/ પાકા મકાનો / ઝપંડા સહાય:- 

(૧) સાંપણૂમ નાશ પારે્લા અથવા આંશીક નકુશાન થયેલા પાકા/કાચા રહણેાાંકના ર્કાનને ખરેખર થયેલ 

નકુશાન અંગેના સવે ટીર્ના રીપોટમ ધ્યાનર્ાાં લઇ સહાયની રકર્ નક્કી કરવાની રહશેે.  

(૨) SDRF વસવાયનો ખચમ રાિય સરકારની ગાન્ટર્ાાંથી કરવાનો રહશેે.  

(૩) સહાય ર્ાંજૂર કરતી વખતે કાચા/પાકા ર્કાન અવધકૃત પરવાનગી લઇ બાાંધેલ છે કે કેર્ તે વવગત 

તપાસવી િરૂરી રહશેે. ભબન અવધકૃત બાધાંકાર્ના દકસ્સાર્ાાં કાચા/પાકા ર્કાનોની સહાય ચકૂવવાની 

રહશેે નહી.  

(૪) ર્ોિણી ટીર્ની રચના:- નાશ પારે્લ/નકુશાન પારે્લ કાચા/પાકા ર્કાનની ર્ોિણી ર્ાટેની નીચ ે

મિુબની સવે ટીર્ની રચના કરવાની રહશેે.  

 (અ) સીનીયર કારકુન થી ઉતરતા દરિર્જ ન હોય તેવા ર્હસેલુી / પાંચાયત સાંવગમના કર્મચારી/ 

અવધકારી 

 (બ)  અવધક ર્દદનીશ ઇિ ાંનેર થી ઉતરતા દરજ્ર્જના ન હોય તેવા ટેકનીકલ કર્મચારી/ અવધકારી 

 (ક)  ે  તે ગાર્ના તલાટી/ તલાટી કર્ ર્ાંત્રી 

 (ડ) ર્ોિણી ટીર્ની રચનાના હકુર્ો કલેકટરશ્રી અને જીલ્લા વવકાસ અવધકારીની સાંયકુત સહીથી કરવાના 

રહશેે.  
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 (ગ) ર્ોિણી ર્ાટેના વનયત નમનૂાર્ાાં ર્ળેલ અરજીપત્રકની વવગતો અંગે સ્થળ તપાસણી કરીને ટીર્ના 

તર્ાર્ સભ્યોશ્રીએ ચકાસણી રીપોટમર્ાાં સહી કરવાની  રહશેે. 

 (ધ) ર્ોિણી સ્થાવનક આગવેાનો, પાંચોની હાિરીર્ાાં કરવાની રહશેે અને તે અંગે પાંચોની સહી રે્ળવવાની 

રહશેે.  

 (ચ) ર્ોિણી ટીર્ નકુશાનના અંદાિો અગે સ્વયાં સ્પષ્ટ વવગતો દશામવી અંદાજીત નકુશાનની રકર્ સહીત 

અભભપ્રાય આપવાનો રહશેે. 

 (છ) ર્ોિણી દરમ્યાન નાશ પારે્લ/ નકુશાન પારે્લ કાચા/ પાકા ર્કાન / ઝાંપડાના ર્ાભલક સાથેનો 

તારીખ અને સર્ય દશાવમતો પોસ્ટકાડમ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ સરકારી ખચ ેર્ોંિણી ફોર્મ સાથે સાર્લે 

કરવાનો રહશેે.  

 (િ) ર્ોંિણી કયામ બાદ ત્તરુતાં િ ર્ોંિણી ટીર્ના વડાએ ર્ોંિણીનો અહવેાલ સાંબવધત ર્ાર્લતદાર/ 

તાલકુા વવકાસ અવધકારીને યાદી બનાવી સપુ્રત કરવાનો રહશેે.  

 (ઝ) સક્ષર્ અવધકારી એટલે કે શહરેી વવસ્તાર ર્ાટે સાંબવધત ર્ાર્લતદાર અને ગ્રામ્ય વવસ્તાર ર્ાટે 

સાંબવધત તાલકુા વવકાસ અવધકારીએ ટેકવનકલ કર્મચારીના સ્થળ વનરીક્ષણ પછી ર્કાનોને થયેલ 

ખરેખર નકુશાન તેર્િ પાંચનો અભભપ્રાય અને ર્ોિણી ટીર્નો નકુશાન અંગેના અહવેાલની વવગતો 

ધ્યાને લઇ સહાય ર્ાંજુર કરવાના હકુર્ો કરવાના રહશેે.  

 (ટ) બાધાંકાર્ની ર્ાભલકી અંગે કોઇ ઝધડો અથવા વાદ વવવાદ હોય તો તે અંગે ઝડપથી યોગ્ય િણાય 

તેવી તપાસ કરી ગણુદોર્ષ આધારે સ્વવવવેક અનસુાર વનણમય લઇ ઇન્ડમે્નીટી બોન્ડ લઇ અસરગ્રસ્ત 

ર્કાન ર્ાભલકને સહાયની રકર્ ચકૂવવાની રહશેે.  

 (્) ર્કાન સહાયને રહે્ ાણના ર્કાનો ર્ાટે  િ ચકૂવી શકાશે.  

 (ઢ) ઝાંપડા સહાયર્ાાં કેટલ શેડ/ ઝાંપડાના નાશ/ નકુશાન ર્ાટેની સહાય અંગ ેઝાંપડુ એટલ ે કે કાર્ 

ચલાઉ, ર્ેક શીફટ એકર્, કાચા ર્કાનો કરતા વનમ્ન કક્ષાનુાં સાા્ં ાન ુાં બનેલુાં, ગારો, પ્લાસ્ટીક શીટનુાં 

બનેલુાં, પરાંપરાગત રીતે રાિય  સરકાર/ જીલ્લા તત્ર ધ્વારા, ર્જહરે નક્કી થયેલ હોય તેવુાં ઝપડુાં  

૫. સરકારી કે પાંચાયતની િર્ીનર્ાાં દબાણ કરી બાાંધવાર્ાાં આવેલ ઝાંપડા અવતવષૃ્ષ્ટ/ ભારે વરસાદથી 

સપ ૂાંણમપણે નાશ પારે્લ હોય તેર્ને નીચેની શરતો પદરપણૂમ કરવાની શરતે સહાય ચકૂવવાની રહશેે.  

 (અ) પાંચાયત કે સરકારી િર્ીનર્ાાં દબાણ કરી બાાંધવાર્ાાં આવેલ અને અસરગ્રસ્ત થયેલ ઝાંપડાને પણ 

તેઓ દબાણ ખાલી કરે અને અન્ય િગ્યાએ વસવાટ કરે તે શરતે સહાય ચકૂવવાની રહશેે.  

(બ) નદી, તળાવ વગેરે િળાશયોના વવસ્તારર્ાાં ગેરકાયદેસર બાાંધવાર્ાાં આવેલ ઝાંપડા સાંપણુમપણ ેનાશ 

પાર્ેલ હોય તો આવા અસરગ્રસ્તો આ િળાશયોના દકનારાથી ૧૦૦  
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(બ) ર્ીટરની દુરની િગ્યાએ ખસી ર્જય અને નવી િગ્યાએ ઝાંપડા બનાવે તે શરતે સહાય ચકૂવવાની 

રહશેે.  
૬. કાચા/પાકા મકાનો/ ઝપંડા સહાયની ચ  કિિી િખતે ધ્યાનમા ંલેિાની બાબતો:-  

 (અ) આ સહાય ે  વ્યસ્ક્લતનુાં ર્કાન હોય કે ે ણે ખચમ કરી બાાંધેલ હોય તેને િ આપવાની રહશેે.  

 (બ) આ સહાય એકાઉન્ટ પેઇ ચેક/ ડ્રાફટ ધ્વારા ચકૂવવાની રહશેે. 

 (ક) સહાય ર્ાંજૂર/ ચકૂવણી કરતી વખતે કુટુાંબની આવક, ધધો, ર્કાન પરનો સરકારી વવર્ો કે અંગત 

રીતે લીધેલ વીર્ો, કુટુાંબને અન્ય સહાય અથવા કુટુાંબના કાયર્ી વસવાટનુાં સ્થળ વગેરે બાબતો 

ધ્યાનર્ાાં લેવાની િરૂર નથી.  

 (ડ) સવે ટીર્ દ્વારા કરેલ આકારણી આખરી ગણાશે. તેર્ાાં પનુ:વવચારણાનો અવધકાર શહરેી વવસ્તાર ર્ાટે 

જીલ્લા કલેકટર અને ગ્રામ્ય વવસ્તાર ર્ાટે જીલ્લા વવકાસ અવધકારીને રહશેે.  

 (ગ) સવે ટીર્ રારા ર્કાનની ર્ોંિણી કરાવ્યા બાદ ર્કાનની અંદાિવાર્ાાં આવેલ નકુશાનની રકર્ 

મિુબની સહાય ચકુવવાની રહશેે. ગ્રામ્ય/ નગરપાભલકા/ ર્હા નગરપાભલકા રારા કરવાર્ાાં આવેલ 

આકારણી રજીસ્ટારર્ાાં દકિંર્ત/ ભાડાના દરની િોગવાઇ ર્કાન ધરાવનાર વ્યસ્ક્લતની ર્ાભલકી અંગ ે

ખાતરી કરાવવાના આશયથી તેર્િ આકારણી વખતે કેટલુાં ભાડુ ઉપજી શકે તેર્ છે તે મિુબનો 

ર્કાન વેરો નક્કી કરવાનો મખુ્ય આશય હોય તે આકારણી ધ્યાનર્ાાં લેવાની નથી. પાંરત ુસવે ટીર્ 

રારા કરેલ નકુશાનની આકારણી ધ્યાનર્ાાં લેવાની છે.  

 (ધ) સીર્તળર્ાાં આવેલ કે ગાર્તળર્ાાં આવેલ ઝાંપડાને નકુશાન અંગે સહાય ર્ાંજુર કરવાની રહશેે.  
૬. ઢોર મ પત્ય ુસહાય:-  

(૧) દુધાળા ઢોર 

(૨) ણબન દુધાળા ઢોર 

 (૧) આ સહાય ખરેખર થયેલ નકુશાન, આવથિક ઉત્પાદન કરતા ત્રણ ર્ોટા દુધાળા ઢોર અથવા ૩૦ નાના 

દુધાળા ઢોર અથવા ત્રણ ર્ોટા ભબન દુધાળા ઢોર અથવા છ નાના ભબન દુધાળા ઢોર પ્રવત ધર દદ્ 

સહાય વસવર્ત રહશેે.  

 (૨) રાિય સરકારના સક્ષર્ સતાવધકારીએ પ્રર્ાભણત કરેલ હશે તો  િ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે. 
૭. મરધા ઉિેર:-  

(૧) રૂ।. ૫૦/- પ્રવતિપક્ષી પરાંત ુવધરુ્ાાં વધ ુરૂ।. ૫૦૦૦/- સધુી પ્રવત લાભાથીદી્ સહાય સીર્ીત રહશેે.  

(૨) પક્ષીનુાં મતૃ્ય ુર્જહરે કરેલ કુદરતી આપવતથી થયેલ હોવુાં િોઇશે.  

(૩) રાિય સરકારની અન્ય સરકારી યોિના હે્ ળ સહાય ર્ળવાપાત્ર થતી હશે તો આ ધોરણો હે્ ળ સહાય 

ર્ળવાપાત્ર થશ ેનહી.  
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૮. કપવષ: ખેત જમીન નકુશાન:-  

(અ) બે હકેર્ર સધુીની જમીન ધરાિતા ખેડુતોને સહાય:-  

(૧) જમીન ધોિાિ મારે્:  

 (અ) ત્રણ ઇંચ કરતા વધારે ધોવાણના દકસ્સાર્ાાં સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  

(બ) પવમવતય વવસ્તારર્ાાં ખતેીની િર્ીન પર પરૂના કારણે િર્ા થયેલ ધન કચરો હટાવવા ર્ાટે સહાય   

        ર્ળવાપાત્ર થશે.  

(ક) રાિય સરકારની અન્ય યોિનાર્ાાંથી આપવત ર્ાટે સહાય લીધેલ ન હોય તો િ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર   

થશે.  

 (ડ) ર્હસેલુી રેકડમ મિુબ કાયદેસર રીતે િર્ીનની ર્ાભલકી ધરાવતા ખેડુતોને િ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  
(૨) પાકને નકુશાન મારે્ની સહાય:-  

 ૩૩% અને તિ ેકરતા વધારે પાક નકુશાનના દકસ્સાર્ાાં િ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  
(બ) બે હકેર્રથી િધારે જમીન ધરાિતા ખેડુતો મારે્:-  

(૧) માત્ર પાકને નકુશાન મારે્:-  

 ૩૩% અને તિ ેકરતા વધારે પાક નકુશાનના દકસ્સાર્ાાં િ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  

 
૯. (અ) માિીમારોને થયેલ નકુશાન મારે્:-  

 (૧) રાિય સરકાર પાસે રજીસ્ટર કરાવેલી હોડીના દકસ્સાર્ાાં િ તેર્િ સાંપણુમ કે આવશક નકુશાન રાિય 

સરકારે ર્જહરે કરેલ સક્ષર્ અવધકારી રારા પ્રર્ાભણત કરેલ હોવુાં િોઇએ અને ર્ાછીર્ારે આ કુદરતી 

આપવત વખતે અન્ય કોઇ સહાય કે સબસીડી લીધેલ ન હોય તો િ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  
(બ) મત્સ્યબીજ ફામટ મારે્ ઇનપરુ્ સબસીડી:-  

 (૧) રાિય સરકારની અન્ય કોઇ યોિના હે્ ળ કુદરતી આપવત વખતે અન્ય કોઇ સહાય કે સબસીડી 

લીધેલ ન હોય તો િ આ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  
૧૦. ગ્રામ્ય કારીગરો:-  

 પરાંપરાગત હાથ કારીગરો ર્ાટે રાિય સરકારના સક્ષર્ સતાવધકારીએ સાધનોને નકુશાન અને 

સાધનો બદલવા ર્ાટે પ્રર્ાભણત કરેલ હશે તો િ સહાય ર્ળવાપાત્ર થશે.  

ક્રમાકં:- ૯,૧૦ અને ૧૧ મારે્ની સામાન્ય સચુનાઓ:-  
(૧) ખેડુતોને થયેલ નકુશાન બાબતનો સવે જીલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રીએ ે  તે જીલ્લાના સાંબવધત જીલ્લા 

ખેતીવાડી અવધકારી, નાયબ ખેતીવાડી વનયાર્કશ્રી ર્ારફત કરાવી તેની વ્યાિબી ચકાસણી ખરાઇ 

કરાવી આ ્રાવના ધોરણો મિુબ ર્ાંજુરી આપી ર્ળવાપાત્ર સહાય લાભાથીઓને ચકુવવાની રહશેે.  
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(૨) ર્ાછીર્ારોને થયેલ નકુશાન બાબતિ ે જીલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રીએ જીલ્લાના ર્દદનીશ વનયાર્ક્લશ્રી 

(ર્ત્સ્ય) અવધકારી ર્ારફત સવે કરાવી તિેવન વ્યાિબી ચકાસણી ખરાઇ કરાવી 

 આ ્રાવના ધોરણો મિુબ ર્ાંજુરી આપી ર્ળવાપાત્ર સહાય લાભાથીઓને ચકુવવાની રહશેે.  

(૩) ગ્રામ્ય કારીગરોને થયેલ નકુશાન બાબતે જીલ્લા કલેકટરશ્રીએ જીલ્લાના જીલ્લા ઉધોગ કેંર ર્ારફત સવે 

કરાવી તેની વ્યાિબી ચકાસણી ખરાઇ કરાવી.આ ્રાવના ધોરણો મિુબ ર્ાંજુરી આપી ર્ળવાપાત્ર 

સહાય લાભાથીઓને ચકુવવાની રહશેે. 

 
સામાન્ય સચુનાઓ:-  

(૧) પદરવશષ્ટર્ાાં િોડલે ભારત સરકારના ગહૃ ર્ાંત્રાલયના તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ના પત્ર િર્ાાંક્૩૨-૭/૨૦૧૪-

NDM –I ની ર્ાગમદશમક સચુનાઓ લાગ ુરહશેે.  

(૨)  િર્ીન ધસી પડવી. સ્થાવનક પ્રકારનુાં વાવાઝોડુાં ે વા કેસર્ાાં કોઇ વ્યસ્ક્લતનુાં મતૃ્ય ુથાય/ ઇર્જ થાય/ 

ર્ાલ વર્લકતને નકુશાન થાય તો આવા કેસો ર્ાંજુર કરવા ર્ાટે ર્હસેલુ વવભાગની પવૂમ ર્ાંજુરી 

ર્ેળવવાની થતી હતી ે ના બદલ ેઆ કેસો ર્ાંજુર કરવાની સતા જીલ્લા કલેકટરને આપવાર્ાાં આવે છે 

તેથી આ કેસોની સાંપણુમ ચકાસણી કરી આ ્રાવની સહાયની િોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ પોતાની 

સ્વવવવેકી બચુ્ધ્ધ વાપરીને વનણમય કરી કેસો ર્ાંજુર કરવાના રહશેે.  

(૩) આ ્રાવની િોગવાઇઓ તા:- ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ ની પાશ્ચ્યાતવતી અસરથી અર્લર્ાાં આવશે તથા આ 

તારીખ પહલેાના બનાવના કેસોર્ાાં રાહત ચકુવણી અગાઉના ્રાવોની િોગવાઇઓને આધીન રહીને 

કરવાની રહશેે.  

(૪) એસ.ડી.આર.એફ.ના નોમ્સ મિુબ ર્ળવાપાત્ર સહાયનો ખચમ પ્રથર્ એસ.ડી.આર.એફ. હે્ ળ કરી 

ત્યારબાદ િો કોઇ વધારાની રકર્ ચકુવવાની થાય તો તે ખચમ ચકુવણી ખચમ મખુ્ય સદર ૨૨૪૫ 

કુદરતી આપવતઓ અંગ ે સહાય પેટા મખુ્ય સદર-૦૨, પરુ અને વાવાઝોડા સદર ખાતે ઉધારવાનો 

રહશેે. અને ે  તે નાણાકીય વર્ષમર્ાાં થયેલ િોગવાઇર્ાાંથી રે્ળવવાનો રહશેે.  

(૫) જુદી જુદી કુદરતી આપવતઓર્ાાં દશામવેલ િોગવાઇઓ મિુબ સહાય ર્ાંજુર કરતી વખતે સ્થાવનક 

પદરસ્સ્થતી, સ્થળ, સર્ય, સાંિોગો િોઇને સહાય ર્ાંજુર કરનાર અવધકારીએ વવવેક બચુ્ધ્ધ વાપરી વનણમય 

લેવાનો રહશેે.  

(૬) શહરેી વવસ્તાર ર્ાટે જીલ્લા કલેકટર અને ગ્રામ્ય વવસ્તાર ર્ાટે જીલ્લા વવકાસ અવધકારીને આવી સહાય 

ર્ાંજુર કરી ચકુવવા ર્ાટે અવધકૃતિ કરવાર્ાાં આવે છે.  

(૭) આ સહાયના ધોરણોર્ાાં ભારત સરકાર/ ગિુરાત સરકાર વખતો વખત સધુારા / વધારા કરે તે 

આપોઆપ લાગ ુપડશે.  

   આ હકુર્ો આ વવભાગના સરખા િર્ાાંકની ફાઇલ પર નાણાાં વવભાગની તા. ૨૨/૦૪/૨૦૧૫ ના રોિ 

ર્ળેલ સર્ાંવત અને ર્ાન. મખુ્યર્ત્રીશ્રીની સાંર્વત રે્ળવીને બહાર પાડવાર્ાાં આવે છે.  
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               ગિુરાતના રાિયપાલશ્રીના હકુર્થી અને તેર્ના નારે્. 
(બીપીન જે.ભટ્ટ) 

નાયબ સણચિ (રાહત) 

મહસેલુ વિભાગ, ગજુરાત સરકાર 

ણબડાિ:-  પરરવશષ્ર્:-  

    ૧.ભારત સરકારના ગહૃ ર્ાંત્રાલયના તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૫ના પત્ર િર્ાાંક:- ૩૨-    

૭/૨૦૧૪/એન.ડી.એર્.-I ની ર્ાગમદશમક સચુનાઓ. 
પ્રવત:- 

- નાર્દાર  રાિયપાલશ્રીના સભચવશ્રી, રાિભવન,ગાાંધીનગર 

- ર્ાન.મખુ્યર્ાંત્રીશ્રીના અગ્રસભચવશ્રી, સભચવાલય, ગાાંધીનગર 

- તર્ાર્ ર્ાન.ર્ાંત્રીશ્રીઓ તથા રાિય કક્ષાના ર્ાંત્રીશ્રીઓના રહસ્ય સભચવશ્રીઓ, સભચવાલય, 

ગાાંધીનગર 

- સવે વવભાગના અવધક મખુ્ય સભચવશ્રી/ અગ્ર સભચવશ્રી/ સભચવશ્રીઓ, સભચવાલય, ગાાંધીનગર 

- ર્ાન.વવરોધપક્ષના નતેાશ્રી, ગિુરાત વવધાનસભા, સભચવાલય, ગાાંધીનગર 

- મખુ્ય સભચવશ્રીના રહસ્ય સભચવશ્રી, સભચવાલય, ગાાંધીનગર. 
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પરરવશષ્ર્ – ૯ 

સપંકટ મારહતી. 
પરરવશષ્ર્ – ૯.૧ 

જીલ્લામા ંઆિેલ િરસાદ માપક યતં્રની મારહતી.  
અ.નુ.ં સભંાળનાર કચેરીનુ ંનામ યતં્રની સખં્યા કચેરીનો નબંર 

૧ ર્ાર્લતદાર કચેરી – નાાંદોદ ૦૧ ૨૨૦૦૦૩ 

૨૨૨૪૦૮ 
૨ ર્ાર્લતદાર કચેરી – દેડીયાપાડા ૦૧ ૨૩૪૫૦૪ 

૨૩૪૯૫૯ 
૩ ર્ાર્લતદાર કચેરી – સાગબારા ૦૧ ૨૫૫૨૨૨ 

૨૫૫૦૮૮ 
૪ ર્ાર્લતદાર કચેરી – વતલકવાડા ૦૨ ૨૬૬૩૩૩૬ 

૨૬૬૩૪૯ 
૫ કાકડીઆંબા વસિંચાઇ યોિના ૦૨ - 

૬ કરિણ વસિંચાઇ યોિના ૦૧ ૨૨૦૨૧ 

૭  ચોપડવાવ વસિંચાઇ યોિના ૦૨ ૨૨૨૦૯૦ 
 

પરરવશષ્ર્ – ૯.૨ 

નદીની પાિીની સપાર્ી અંગે ફલ્ડ િોવનિગની જાિ કરિા મારે્ જિાબદાર અવધકારીઓ:-   
અ.નુ.ં ડમેનુ ંનામ જિાબદાર અવધકારીનુ ંનામ અને સરનામુ ં રે્ણલફોન નબંર 

ઓરફસ ધર 

૧ નર્મદા નદી કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, સેન્ટર વોટર કવર્શન 
ફલ્ડ ફોર કાસ્ટીંગ તાપીની દડવવઝન 
નવસારી બર્જર સરુત-૩૯૫૦૦૨ 

(૦૨૬૬૧)  
૩૪૭૬૧૮૭ 

૨૪૭૮૫૬૯ 

૨૨૧૩૬૯૯ 

૨ ગરૂડશે્વવર ખાતે 
નર્મદાના પાણીની 
સપાટી અંગે 

ર્દદનીશ ઇઅનેર સેન્્વોટર કવર્શન 
નર્મદા રીવર ગેિ સ્ટેશન ગરૂડશે્વવર 
તા.નાાંદોદ 

(૦૨૬૪૦) 

૨૩૭૦૫૬ 
 

૩ ગોલ્ડન ભિિ ભરૂચ ખાતે 
નર્મદાના પાણીની 
સપાટી અંગે 

ર્દદનીશ ઇઅનેર સેન્્વોટર કવર્શન 
નર્મદા રીવર ગેિ સ્ટેશન ગોલ્ડન ભિિ 
ભરૂચ 

(૦૨૬૪૦)  
૨૪૯૮૪૮ 

 

 

નાની વસિંચાઇ યોજનાઓ અંગે ફલ્ડ િોવનિગની જાિ કરિા મારે્ 

૧ નાની વસિંચાઇ યોિનાઓ 
ર્ાટે નર્મદા જીલ્લા ર્ાટે 

કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, પાંચાયત વસિંચાઇ 
વવભાગ-રાિપીપલા 

(૦૨૬૪૦)  
૨૨૧૩૩૬ 
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પરરવશષ્ર્ – ૯.3 

જીલ્લાના સકંલન અવધકારીઓની યાદી:-  

ક્રમ નામ/હોદો કચેરીના 
રે્ણલફોન 
નબંર 

ફેકસ 
નબંર 

મોબાઇલ નબંર E-Mail I.D 

૧ શ્રી આઈ.કે. પટેલ 

(આઇ.એ.એસ.) 
કલેકટરશ્રી નર્મદા 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૧ 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૭૧ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૧૬ Collector-

nar@gujarat.gov.in 

૨ ડૉ જીન્સી આર.વીલીયર્ 
(આઇ.એ.એસ.) 

જીલ્લા વવકાસ અવધકારી 
નર્મદા-રાિપીપલા 

૨૨૪૮૨૦ ૨૨૨૦૮૫-
૮૬ 

૯૯૭૮૪૦૬૨૪૧ ddo-nar@gujarat.gov.in 

૩ શ્રી હીર્કર વસિંગ 
(આઇ.પી.એસ.) પોભલસ 
અવધક્ષકશ્રી નર્મદા 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૬૭ 

(ડા), 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૧૩-૧૫ 

૦૨૬૪૦-
૨૨૨૩૧૬ 

૯૯૭૮૪૦૫૦૭૬ sp-nar@gujarat.gov.in 

૪ ડૉ. કે. શશીકુર્ાર 
(આઇ.એફ.એસ.)નાયબ 
વન સાંરક્ષકશ્રી, નર્મદા 
વન વવભાગ 

૨૨૦૦૧૩ ૨૨૦૦૮૭ ૯૯૭૮૨૦૩૨૧૯ dcf-nar@gujarat.gov.in 

૫ શ્રી પી. ે . પાંડયા 
(આઇ.એફ.એસ.) નાયબ 
વન સાંરક્ષકશ્રી, 
સાર્ાજિક વનીકરણ 
વવભાગ, નર્મદા  

૨૨૪૨૫૮ ૨૨૪૩૫૮ ૯૪૨૭૧૧૧૨૦૨૧ dcfnarmadasf@yahoo.in 

૬ શ્રી આર.વી.બારીયા 
(જી.એ.એસ.) પ્રાયોિના 
વહીવટદારશ્રી, 
રાિપીપલા 

૨૨૦૦૯૩, 

૨૨૨૪૩૬ 
(ડા) 

૨૨૦૧૧૬ ૯૯૭૮૪૦૫૬૪૫ patddrrajpipla@gmail.com 

૭ શ્રી એચ.કે.વ્યાસ 
(જી.એ.એસ.) વનવાસી 
અવધક કલેકટરશ્રી, 
નર્મદા-રાિપીપલા 

૨૨૨૩૨૬ ૨૨૨૧૭૧ ૯૯૭૮૪૦૫૧૮૮ rdcnar@gujarat.gov.in 

mailto:Collector-nar@gujarat.gov.in
mailto:Collector-nar@gujarat.gov.in
mailto:ddo-nar@gujarat.gov.in
mailto:sp-nar@gujarat.gov.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:dcfnarmadasf@yahoo.in
mailto:rdcnar@gujarat.gov.in


137 | P a g e  
 

 

 

૮ ઈ.ચા. શ્રી કે. ડી .ભગત  
નાયબ કલેકટરશ્રી 
રાિપીપળા સબ દડવવઝન 

૨૨૦૦૬૧ ૨૨૦૦૬૧ ૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬ po-nar@gujarat.gov.in 

૯ શ્રી આર.એસ.દેસાઈ 

(જી.એ.એસ.)  નાયબ 
કલેકટરશ્રી દેડીયાપાડા 
સબ દડવવઝન  

૨૨૪૦૦૩ ૨૨૪૦૦૩ ૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦ po-dediapada-

nar@gujarat.gov.in 

૧૦ ઈ.ચા. શ્રી એસ.એન.સોની 
નાયબ કલેકટરશ્રી 
(ર્.ભો.યો.) નર્મદા 

૨૨૧૫૬૨  ૯૮૨૫૮૭૫૫૫૯ dsonarmada@gmail.com 

૧૧ ઈ.ચા. શ્રી કે. ડી .ભગત  
જીલ્લા પરુવ્ા 
અવધકારીશ્રી, નર્મદા 

૨૨૪૮૨૮, 
૨૨૪૩૧૬ 

(ડા) 

૨૨૧૩૧૪ ૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬ dsonarmada@gmail.com 

૧૨ શ્રી એ.આઈ.હડપતી 
નાયબ જીલ્લા ચ ૂાંટણી 
અવધકારીશ્રી, નર્મદા 

૨૨૩૭૩૪, 
૨૨૪૧૪૯ 

(ડા) 

૨૨૩૭૩૪ ૯૯૨૪૯૯૮૫૬૦ Dydeo.nar@gmail.com 
eo-nar@gujarat.gov.in 

૧૩ શ્રી િયકુર્ાર બારોટ 
ર્ાર્લતદારશ્રી, નાાંદોદ 

૨૨૦૦૦૩, 
૨૨૨૪૦૮ 

(ડા) 

૨૨૦૦૦૩ ૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬ mam-

nandod@gujarat.gov.in 

૧૪ શ્રી એર્.વી.ચૌધરી 
ર્ાર્લતદારશ્રી, 
વતલકવાડા 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૪ mam-

tilakwada@gujarat.gov.in 

૧૫ શ્રી કે.સી.ચરપોટ 
ર્ાર્લતદારશ્રી, ગરૂડશે્વર 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૦૯૯૪૧૫૧૫૪ 

૯૭૨૭૯૫૫૧૫૪ 

mam-garud-

nar@gujarat.gov.in 

૧૬ શ્રી એ.સી.વસાવા 
ર્ાર્લતદારશ્રી, 
દેડીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦ mam-

dediyapada@gujarat.gov.in 

૧૭ શ્રી ડી.એસ. બારીયા 
ર્ાર્લતદારશ્રી, સાગબારા 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૭૨૨૯૦૦૦૯૩૪ mam-

sagbara@gujarat.gov.in 

૧૮ શ્રી એર્.એસ.સોલાંકી 
ર્ાર્લતદારશ્રી, દડઝાસ્ટર 
ર્ેનેિર્ેન્ટ નર્મદા 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૮૨૫૮૫૨૬૦૮ dismgmt-

nar@gujarat.gov.in 
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૧૯ શ્રી એલ.એર્.ડીંડોડ 

(જી.એ.એસ.) વનયાર્ક્લશ્રી 
જીલ્લા ગ્રાર્ વવકાસ 
એિન્સી, નર્મદા 

૨૨૧૮૪૯ ૨૨૧૮૪૯ ૯૫૭૪૦૫૫૧૯૨ drda.nar2@gmail.com 

૨૦ શ્રી બી.એલ.પરર્ાર 

ડીપીઓ-જીએસદડએર્એ 

૨૨૪૯૧૧ ૨૨૪૭૧૯ ૮૮૬૬૬૨૧૫૧૪ dponar.gsdma@gmail.com 

parmarbantish@gmail.com  

૨૧ શ્રી એ.કે.ગગમ 
કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, 
ર્જ.આ.બાાંધકાર્, 
રાિપીપલા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭ ૯૯૭૮૪૪૫૬૨૧ eephrajpipla@gmail.com 

૨૨ શ્રી આઈ. વી. પટેલ  
કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, 
(ર્ાxર્) વવભાગ, 
રાિપીપલા 

૨૨૩૦૩૨ ૨૨૨૯૩૯ ૯૭૨૬૩૯૫૯૪૯ rnb_nar@gujarat.gov.in 

૨૩ શ્રી આર.ડી.ડાર્ોર 
કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, 
(ર્ાxર્) વવભાગ, જિલ્લા 
પાંચાયત, નર્મદા 

૨૨૧૯૪૯ ૨૨૧૯૪૯ ૮૨૩૮૫૫૫૫૨૬ aernbnar@gmail.com 

૨૪ શ્રી એ.એફ.ર્ોટાવર 
કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, 
કરિણ વસ.યો.વવ. નાં-૪, 
રાિપીપલા 

૨૨૨૮૯૯ ૨૨૦૧૩૪ ૯૯૦૯૯૨૧૮૦૬ eeipd4rajpipla@gmail.com 

૨૫ શ્રી આર.ડી.ડાર્ોર 
કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, 
(વસિંચાઇ) જી.પાં., નર્મદા 

૨૨૨૦૮૧-
૮૪ 

૨૨૨૦૮૫ ૮૨૩૮૫૫૫૫૨૬ ee.panirmar@gmail.com 

૨૬ શ્રી એ.કે.ગગમ  
કાયમપાલક  ઇિનેરશ્રી, 
(વસવવલ) પાણી પરુવ્ા 
વવભાગ, રાિપીપલા 

૨૨૧૦૦૭ ૨૨૧૦૦૭ ૯૯૭૮૪૪૫૬૨૧ eephrajpipla@gmail.com 

૨૭ શ્રી સી.એલ.ર્કવાણા  
ના.કા.ઇ. ર્જ.આ.યાાંવત્રક 
પેટા વવભાગ, ગ.ુપા.પ.ુ 
વ્ય.બોડમ,રાિપીપલા 

૨૨૦૦૦૮ ૨૨૦૦૦૮ ૯૯૭૮૪૦૬૬૧૧ msdnrajpipla@gmail.com 
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૨૮ શ્રી એલ.ે .રા્વા  
યવુનટ રે્નેિર અને 
કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી 

૨૨૧૦૯૦ ૨૨૧૦૯૦ ૭૫૬૭૮૯૯૧૮૪ 

 

narmada.dwsc@gmail.com 

૨૯ ડૉ. એન.ડી.પટેલ  
જીલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રી 

૨૨૨૬૦૩ ૨૨૨૬૦૩ ૯૯૦૯૯૭૦૨૨૬ narmdeo@gmail.com 

૩૦ શ્રી બી.એર્.વનનાર્ા 
જીલ્લા પ્રાથવર્ક 
વશક્ષણાવધકારીશ્રી,  
જીલ્લા પાંચાયત, નર્મદા 

૨૨૨૯૨૦ ૨૨૨૦૮૫ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૬ dpcnarmada@gmail.com 

૩૧ શ્રી એર્.એર્.પરર્ાર 
નાયબ જીલ્લા વનરાંતર 
વશક્ષણાવધકારીશ્રી, નર્મદા  

૨૨૩૯૩૦  ૯૭૨૪૧૯૪૩૫૯ 

૭૦૪૧૫૬૧૦૧૭ 

do-

74407narmada@gujarat.gov.in 

૩૨ શ્રી એસ.એર્.ગરાસીયા 
આદદર્જવત વવકાસ 
અવધકારીશ્રી  
(આશ્રર્ શાળા), નર્મદા 

૨૨૨૭૫૭ ૨૨૨૭૫૭ ૯૯૨૪૩૪૦૨૯૯ Aso.td.nar@gmail.com 

૩૩ શ્રીર્વત કે.એચ.્ાકોર 
પ્રોગાર્ ઓદફસરશ્રી, 
સાંકભલત બાળ વવકાસ 
યોિના, જીલ્લા 
પાંચાયત, નર્મદા 

૨૨૨૦૧૯ ૨૨૨૦૮૬ ૯૨૬૫૫૭૭૮૨૨ po-icds-ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૩૪ શ્રી આઈ.કે.પટણી 
જીલ્લા આયોિન 
અવધકારીશ્રી, નર્મદા 

૨૨૩૦૦૩ ૨૨૩૦૦૩ ૯૪૨૮૬૬૪૮૩૦ dpo-nar@gujarat.gov.in 

૩૫ શ્રી વાય.આર.ગાદીવાલા 
નાયબ ર્ાદહતી 
વનયાર્કશ્રી, નર્મદા 

૨૨૪૦૩૮ ૨૨૦૧૪૬ 

 
૯૪૨૮૬૯૪૯૭૬ ddinarmada@gmail.com 

૩૬ શ્રીર્વત એર્.એર્.િોર્ષી 
જીલ્લા સર્ાિ કલ્યાણ 
અવધકારીશ્રી, (વવકસવત 
ર્જવત), નર્મદા 

૨૨૪૩૦૮ ૨૨૪૩૦૮ ૯૪૨૭૩૧૬૯૪૨ swo-nar@gujarat.gov.in 
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૩૭ કુ. એર્.વી. પટેલ 

નાયન વનયાર્કશ્રી, 
જીલ્લા પછાત વગમ 
કલ્યાણ અવધકારીશ્રી, 
જીલ્લા સેવા સદન, 
નર્મદા 

૨૨૪૪૩૬ ૨૨૪૪૩૬ ૯૪૨૭૦૫૬૦૦૪ Dip.vasava311@gmail.com 

૩૮ શ્રી એર્.કે.વણકર 

જીલ્લા સર્ાિ કલ્યાણ 
અવધકારીશ્રી, જીલ્લા 
પાંચાયત, નર્મદા 

૨૨૧૫૬૫ ૨૨૨૦૮૫/૮૬ ૯૭૨૬૧૫૭૯૩૫ swosonarmada@gmail.com 

૩૯ શ્રી એસ.એર્.ગરાસીયા 
ર્દદનીશ કવર્શ્નરશ્રી 
(આદદર્જવત વવકાસ), 
નર્મદા 

૨૨૪૭૮૯ ૨૨૪૭૮૯ ૯૯૨૫૭૦૯૨૨૯ Asstt.com.nar@gmail.com 

૪૦ કુ. પી.એફ. ખોર્જ  
જીલ્લા સર્ાિ સરુક્ષા 
અવધકારીશ્રી, જીલ્લા 
સેવા સદન, નર્મદા 

૨૨૪૫૭૫ ૨૨૪૫૭૫ ૯૭૨૫૪૭૭૬૫૮ dsdo-nar@gujarat.gov.in 

૪૧ શ્રી પી.કે.ર્ટોલીયા  
જીલ્લા વતિોરી 
અવધકારીશ્રી, નર્મદા 

૨૨૦૦૮૧ ૨૨૦૦૮૧ ૭૫૬૭૦૨૩૨૬૭ 

૯૪૨૭૪૬૧૮૩૧ 

treasury-

nar@gujarat.gov.in 

૪૨ શ્રી એચ.આર.ર્ોરે 
િનરલ ર્ેનેિરશ્રી, 
જીલ્લા ઉધોગ કેન્ર, 
નર્મદા 

૨૨૪૧૮૨ ૨૨૨૪૩૮ ૯૮૨૪૦૬૭૪૫૧ gm-dic-nar@gujarat.gov.in 

૪૩ શ્રી જી.આર.બારીયા 
જીલ્લા રોિગાર 
અવધકારી, નર્મદા 

૨૨૦૨૬૬ ૨૨૦૨૬૬ ૯૯૦૯૩૮૦૭૭૯ dee-nar@gujarat.gov.in 

૪૪ શ્રી આર.એર્.ચૌધરી 
સરકારી શ્રર્અવધકારીશ્રી  
(ઉધોગ) નર્મદા 

૨૨૪૬૯૩  ૯૦૫૪૪૬૮૯૨૮  

૪૫ શ્રી એસ.વી.વસાવા 
સરકારી શ્રર્અવધકારીશ્રી 
(ખેતી) નર્મદા 

૨૨૨૧૫૪  ૯૪૨૮૫૮૧૨૧૬  
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૪૬ ડો. કે.પી.પટેલ 

મખુ્ય જીલ્લા આરોગ્ય 
અવધકારીશ્રી, જીલ્લા 
પાંચાયત, નર્મદા 

૨૨૧૮૦૬  ૭૫૭૩૯૭૨૯૪૮ Cdho.health.narmada@

gmail.com 

૪૭ ડો. જ્યોવતબેન ગપુ્તા  
મખુ્ય જીલ્લા તબીબી 
અવધકારી સહ સીવીલ 
સિનશ્રી, િનરલ હોસ્સ્પટલ, 
રાિપીપલા 

૨૨૦૦૩૦ ૨૨૪૨૩૦ ૯૮૨૪૩૮૯૯૨૫ Cdmo.health.rajpipla@g

mail.com 

૪૮ શ્રી એન.ડી.ર્ાહલા 
જીલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, સહકારી 
ર્ાંડળીઓ, જીલ્લા સેવા 
સદન, નર્મદા 

૨૨૦૬૫૦ ૨૨૦૬૫૦ ૯૪૨૭૮૬૬૩૯૨ dr-nar@gujarat.gov.in 

૪૯ શ્રી કે.વી.બરાંડા  
ર્દદનીશ જીલ્લા 
રજીસ્ટારશ્રી, સહકારી 
ર્ાંડળીઓ, જીલ્લા પાંચાયત, 
નર્મદા 

  ૯૫૮૬૧૮૩૭૬૭  

૫૦ શ્રી એન.ે .ભટ્ટ જીલ્લા 
ખેતીવાડી અવધકારીશ્રી, 
જીલ્લા પાંચાયત, નર્મદા 

૨૨૦૦૮૦ ૨૨૦૦૮૦ ૯૮૭૯૧૧૭૦૩૪ dao.narmada123@gmail

.com 

૫૧ શ્રી એ.કે.પટેલ 

નાયબ ખતેી વનયાર્કશ્રી, 
(વવસ્તરણ)  નર્મદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૮૧૪૧૯૮૮૬૮૧ dao.narmada123@gmail

.com 

૫૨ શ્રી એસ. કે. ઢીર્ર 

નાયબ ખતેી વનયાર્કશ્રી, 
(તાલીર્)  નર્મદા 

૨૨૦૩૨૬ ૨૨૦૩૨૬ ૯૬૬૨૫૩૨૮૭૧ dao.narmada123@gmail

.com 

૫૩ ડો.એસ.એસ.વપલ્લઇ  
નાયબ બાગાયત વનયાર્કશ્રી  

૨૨૧૮૮૯ ૨૨૧૮૮૯ ૭૮૬૭૯૩૦૩૩૭ ddhnarmada@gmail.co

m 

૫૪ ડો. એન.સી.પટેલ  
ના.પશપુાલન વનયાર્કશ્રી 
જીલ્લા પાંચાયત, રાિપીપલા 

૨૨૦૦૮૧
-૮૫-૧૩૨ 

૨૨૦૦૮૬ ૯૪૨૭૧૦૦૨૬૬ magarwadiya@gmail.co

m 
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૫૫ શ્રી અવર્ત પાંડયા 
મખુ્ય અવધકારીશ્રી, 
રાિપીપલા નગરપાભલકા 

૨૨૦૬૫૪ ૨૨૦૬૫૪ ૯૧૦૬૮૯૪૧૦૦ rajpiplanagarpalika@g

mail.com 

૫૬ શ્રી ગોદહલ  
સહાયક પ્રાદેવશક વાહન 
વ્યવહાર અવધકારીશ્રી 

૨૨૪૯૪૮ ૨૨૪૯૪૮ ૮૪૬૦૪૬૨૩૩૮ rtorajpipla22@yahoo.co

.in 

૫૭ શ્રી એસ.જી.પટેલ 

કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી, દભક્ષણ 
ગ.ુવવ.કાં.લી. રાિપીપલા 

૨૨૨૧૫૨  ૯૮૭૯૨૦૦૭૭૬ raj_dgvcl@yahoo.com 

૫૮ શ્રી એસ. પી. ર્ાર્ોત્રા 
વવભાભગય વનયાર્કશ્રી, 
ગિુરાત રાિય ર્ાગમ વાહન 
વ્યવહાર વનગર્, ભોલાવ, 
ભરૂચ. 

૦૨૬૪૨-
૨૪૭૪૦૨ 
૨૨૮૬૫૦ 

૦૨૬૪૨-
૨૪૬૧૦૨ 

૯૯૯૮૯૫૩૦૩૫ dcstbharucha@gmail.co

m 

૫૯ શ્રી એસ.વી.ર્હતેા 
ર્ત્સ્યધોગ અવધક્ષકશ્રી, 
રાિપીપલા 

૨૨૨૪૩૧ ૨૨૨૪૩૧ ૯૯૧૩૮૦૮૮૨૧ s.f.rajpipla1997@gmail.

com 

૬૦ શ્રી આઈ.સી.ચૌહાણ 
ર્દદનીશ વનયાર્ક્લશ્રી 
(િર્ીન સાંરક્ષણ) ગિુરાત 
િર્ીન વવકાસ વનગર્, 
કેવડીયા કોલોની 

૨૩૨૬૩૩ ૨૩૨૬૩૩ ૯૯૦૯૦૧૪૨૧૩ assistant.ad.kevadiya.gl

dc@gmail.com 

૬૧ ઈ.ચા. શ્રી કે.ડી.ભગત  
નાયબ કલેકટરશ્રી, સ્ટેમ્પ 
ડયટુી, નર્મદા 

  ૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬  

૬૨ શ્રી એસ.એફ.સૈયદ 
સવુપ્રટેન્ડન્ટશ્રી, િર્ીન રેકડમ, 
નર્મદા 

૨૨૨૨૬૩ ૨૨૦૨૬૨ ૯૪૨૬૫૮૮૧૯૪ 

૯૪૨૭૧૪૫૫૦૬ 

dilr-nar@gujarat.gov.in 

૬3 ઇ.ચા. શ્રી આર.એસ.રાણા 
સીટી સવે સવુપ્રટેન્ડન્ડશ્રી, 
રાિપીપલા 

૨૨૦૨૬૩ ૨૨૦૨૬૩ ૯૬૬૨૦૫૫૧૫૨ cso-nar@gujarat.gov.in 

૬૪ ઈ.ચા.શ્રી કે. બી. રોદહત 
જીલ્લા વનદરક્ષકશ્રી િર્ીન 
રેકડમ, નર્મદા 

૨૨૨૨૬૩  ૯૯૭૮૯૨૭૩૮૫ dilr-nar@gujarat.gov.in 
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૬૫ શ્રી એન.એસ. ડાર્ોર 

નોધણી વનદરક્ષકશ્રી, નર્મદા 
૨૨૧૦૧૭  ૯૭૨૩૩૦૧૨૭૦ 

૯૭૨૭૩૪૧૮૭૪ 

irnarmada123@gmail.c

om 

૬૬ શ્રી વી.આર.રોદહત  
સહાયક વાભણિયવેરા 
કવર્શ્નરશ્રી વતુમળ-૧૪, ભરૂચ. 

૨૪૩૪૧૬  ૯૮૭૯૫૯૯૩૪૬ ac056-

ct@gujarat.gov.in 

૬૭ શ્રી એસ.ડી.વસાવા 
અવધક્ષકશ્રી નશાબાંધી અને 
આબકારી, નર્મદા  

૨૨૪૭૩૩ ૨૨૪૭૩૩ ૯૯૧૩૦૧૫૫૦૧ pne.narmada@gmail.co

m 

૬૮ જીલ્લા હોર્ગાડમ કર્ાાંડ્નન્ટશ્રી, 
નર્મદા 

૨૨૪૧૪૬ ૨૨૦૧૨૫ ૯૯૨૫૯૪૦૧૦૦ Sdpo-rajpipla-

nargujarat.gov.in 

૬૯ ઈ.ચા.શ્રી જી.એન.રા્વા  
આચાયમશ્રી ઔધોભગક 
તાલીર્  સાંસ્થા, રાિપીપલા 

૨૨૧૨૨૭  ૯૦૮૧૩૪૨૦૫૬ prlrajpipla@yahoo.com 

૭૦ શ્રી આર.ે .રાવ 

અવધક્ષક ઇિનેરશ્રી, કરિણ 
નહરે વતુમળ, રાિપીપલા 

૨૨૦૨૧૭ ૨૨૦૨૧૭ ૯૯૭૮૪૦૫૫૬૧ seqckarajan@gmail.com 

૭૧ ડપે્યટુી રે્નેિરશ્રી સરકારી 
આયુમવેદદક ફાર્મસી, 
રાિપીપલા 

૨૨૦૦૦૪  ૯૪૨૭૨૩૫૦૦૬  

૭૨ શ્રી એર્.જી.શેખ 
વપ્રન્સીપાલશ્રી જીલ્લા વશક્ષણ 
અને તાલીર્ ભવન, 
રાિપીપલા 

૨૨૦૨૦૩ 

૨૨૪૪૧૪ 
૨૨૦૨૦૩ 

 
૯૭૨૭૨૧૬૮૭૯ rajpipladiet.@yahoo.co.i

n 

૭૩ શ્રી આર.ે .ર્ાછી 
વપ્રન્સીપાલશ્રી સરકારી 
બી.એડ. કોલેિ, રાિપીપલા 

૨૨૦૧૨૭ ૨૨૦૧૨૭ ૯૭૨૩૧૨૦૭૧૧ govtbedrajpipla@yahoo.

co.in 

૭૪ શ્રી બી.એર્.નાઈક (ઇ.ચા) 
આચાયમશ્રી, સરકારી 
હાઇસ્કુલ, રાિપીપલા 

૨૨૦૧૮૪ ૨૨૦૧૮૪ ૯૭૨૭૫૭૦૧૬૬  

૭૫ ઇ.ચા.શ્રી ગઢવી ર્દદનીશ 
ચેરેટી કવર્શ્નરશ્રી, ર્જહરે 
્સ્ટોની નોંધણી કચેરી, 
નર્મદા 

૨૨૧૫૨૬  ૯૪૨૬૩૮૦૫૬૪  
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૭૬ શ્રી આર.આર.ભાભોર, જીલ્લા 
આંકડા અવધકારીશ્રી, જીલ્લા 
પચાયત, નર્મદા 

૨૨૪૪૫૬ ૨૨૦૦૮૫-
૮૬ 

૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪ dso-ddo-

nar@gujarat.gov.in 

૭૭ ડો. નેહા ટી. પરર્ાર  
જીલ્લા આયુમવેદદક 
અવધકારીશ્રી જીલ્લા પાંચાયત 

૨૨૦૦૮૧
-૮૫ 

 ૯૦૯૯૬૧૧૪૪૨  

૭૮ ડો.એન.સી.વેકરીયા જીલ્લા 
રકતવપત અવધકારીશ્રી 

૨૨૪૫૧૧
૨ 

 ૯૦૯૯૯૮૫૮૦૧  

૭૯ શ્રી વવષ્ણભુાઈ વસાવા 
વસવનયર કોચ, જીલ્લા 
રર્તગર્ત પ્રવશક્ષણ કેન્ર, 
રાિપીપલા 

૨૨૧૭૭૩ ૨૨૧૭૭૩ ૭૦૪૬૧૬૩૧૨૧ seniorcoach.narmada@g

mail.com 

૮૦ શ્રી એર્.બી.વસાવા 
આયોિન અવધકારીશ્રી સહ 
તાલકુા વવકાસ અવધકારીશ્રી, 
નાાંદોદ 

૨૨૦૦૫૫  ૭૫૬૭૦૧૮૭૬૫  

૮૧ શ્રી જી.સી.નાયકા 
તાલકુા વવકાસ અવધકારીશ્રી, 
દેડીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૦૪૧ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૫૦૫૬ 

૯૪૨૭૫૪૦૭૧૪ Tdo-dediyapada-

nar@gujarat.gov.in 

૮૨ શ્રી આર.એચ વસાવા 
તાલકુા વવકાસ અવધકારીશ્રી, 
સાગબારા 

૦૨૬૪૯ 
૨૫૫૦૨૮ 

 ૭૮૭૪૮૧૬૭૭૧ Tdo.sagbara@gmail.co

m 

૮૩ શ્રી ડી.ડી.પટેલ  
તાલકુા વવકાસ અવધકારીશ્રી, 
વતલકવાડા 

૦૨૬૬૧ 
૨૬૬૩૨૯ 

૦૨૬૬૧ 

૨૬૬૩૨૯ 
૯૪૨૬૩૪૭૯૪૭ tilakwadatdo@gmail.co

m 

૮૪ શ્રી સાંદદપ જી.ગાયકવાડ 

તાલકુા વવકાસ અવધકારીશ્રી, 
ગરૂડશે્વર 

૨૩૭૦૪૧  ૯૪૨૭૮૦૨૧૫૦ Tdo-grdr@gmail.com  

૮૫ શ્રી આર.ડી.વસાવા જીલ્લા 
ર્ેનેિરશ્રી, અનસુભુચત ર્જવત 
વવકાસ કોપોરેશન, નર્મદા 
(પટેલ સપુર ર્ાકેટ પાસે), 
ભરૂચ. 

૦૨૬૪૨ 
૨૬૦૭૯૩ 

 ૯૯૧૩૭૭૪૩૦૫  
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૮૬ શ્રી એ.ડી.ચૌધરી  
ર્દદનીશ ભસુ્તરશાસ્ત્રી 

૨૨૨૪૪૯  ૯૭૨૭૯૭૬૯૮૯ Geologist-

nar@gujarat.gov.in 

૮૭ શ્રી ર્હશે એ.ચૌધરી 
જીલ્લા રર્તગર્ત 
અવધકારીશ્રી, નર્મદા 

૨૨૧૩૫૫  ૯૯૦૯૩૦૦૧૦૯ dsonarmada27@gmail.c

om 

૮૮ શ્રી ડી. ે . ગોહલે  જીલ્લા 
પરુવ્ા ર્ાર્લતદારશ્રી, 
નર્મદા 

૨૨૪૧૯૮ ૨૨૪૧૯૭ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫  
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પરરવશષ્ર્:- ૯.૪ 

તાલકુાિાર લાયજન અવધકારીઓની વિગત 

ક્ર્મ લાયઝન અવધકારીશ્રીનુ ંનામ/હોદો/ મો.નબંર ફાળિેલ તાલકુો 
૧ શ્રી કે. ડી. ભગત,  

પ્રાાંત અવધકારીશ્રી, રાિપીપલા જિ.નર્મદા  
ર્ો.નાં. ૯૮૨૫૬૬૮૧૯૬ 

નાાંદોદ 

૨ ઈ.ચા. શ્રી એલ.આર. ચૌધરી  
નાયબ કલેક્લટરશ્રી-૧ જિ.નર્મદા  
ર્ો.નાં.૬૩૫૪૭૩૫૨૧૮ 

ગરૂડશે્વર 

૩ ઈ.ચા. શ્રી આર.આર. ભાભોર  
જિલ્લા આયોિન અવધકારીશ્રી, જિલ્લા આયોિનની કચરેી જિ.નર્મદા  
ર્ો.નાં. ૯૪૨૭૬૧૯૮૦૪ 

વતલકવાડા 

૪ શ્રી આર.એસ. દેસાઈ, 

પ્રાાંત અવધકારીશ્રી દેદડયાપાડા, જિ.નર્મદા  
ર્ો.નાં. ૭૫૬૭૦૧૧૩૬૦ 

દેદડયાપાડા 

૫ શ્રીર્તી ગીતાાંિલી દેવર્ણી,  
નાયબ જિલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રી, જિ.પાં. 
રાિપીપલા, જિ.નર્મદા  ર્ો.નાં. ૯૯૭૯૩૯૯૯૭૭, ૭૫૬૭૦૧૮૭૬૫ 

સાગબારા 
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પરરવશષ્ર્:- ૯.૫  
મામલતદાર અને તાલકુા વિકાસ અવધકારીની સપંકટ  યાદી:-  

મામલતદારશ્રીઓ 

ક્રમ નામ/હોદો કચેરીના 
રે્ણલફોન 
નબંર 

ફેકસ નબંર મોબાઇલ નબંર E-mail I.D 

૧ શ્રી િયકુર્ાર બારોટ 
ર્ાર્લતદારશ્રી, નાાંદોદ 

૨૨૦૦૦૩, 
૨૨૨૪૦૮ 

(ડા) 

૨૨૦૦૦૩ ૭૫૬૭૦૦૪૫૩૬ mam-

nandod@gujarat.gov

.in 

૨ શ્રી એર્.વી.ચૌધરી 
ર્ાર્લતદારશ્રી, વતલકવાડા 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૦૨૬૬૧-
૨૬૬૩૩૬ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૮૪ mam-

tilakwada@gujarat.g

ov.in 

૩ શ્રી કે. સી. ચરપોટ 
ર્ાર્લતદારશ્રી, ગરૂડશે્વર 

૨૩૭૧૦૧ ૨૩૭૧૦૧ ૯૦૯૯૪૧૫૧૫૪ 

૯૭૨૭૫૫૫૧૫૪ 

mam-garud-

nar@gujarat.gov.in 

૪ શ્રી અવવચલ વસાવા 
ર્ાર્લતદારશ્રી દેડીયાપાડા 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૦૨૬૪૯-
૨૩૪૫૦૪ 

૭૫૬૭૦૦૪૫૨૦ 

૯૪૨૭૧૩૧૯૧૫ 

mam-

dediyapada@gujarat

.gov.in 

૫ શ્રી ડી.એસ.બારીયા  
ર્ાર્લતદારશ્રી, સાગબારા 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૮૮ 

૭૨૨૯૦૦૦૯૩૪ mam-

sagbara@gujarat.go

v.in 

૬ શ્રી એર્.એસ.વસાવા 
ર્ાર્લતદારશ્રી, દડઝાસ્ટર 
ર્ેનેિર્ેન્ટ, નર્મદા 

૨૨૪૦૦૧ ૨૨૪૭૧૯ ૯૮૨૫૮૫૨૬૦૮ dismgmt-

nar@gujarat.gov.in 

         

તાલકુા વિકાસ અવધકારીશ્રીઓ 

ક્રમ નામ/હોદો કચેરીના રે્ણલફોન 
નબંર 

ફેકસ નબંર મોબાઇલ નબંર 

૧ શ્રી જી.સી.નાયકા 
તા.વવ.અવધ.શ્રી દેડીયાપાડા 

૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૪૧ ૦૨૬૪૯ ૨૩૪૦૫૬ ૯૪૨૭૫૪૦૭૧૪ 

૨ શ્રી ડી.ડી.પટેલ, 
તા.વવ.અવધ.શ્રી, વતલકવાડા 

૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૨૯ ૦૨૬૬૧ ૨૬૬૩૩૬ ૯૪૨૬૩૪૭૯૪૭ 

૩ શ્રી આર.એચ.વસાવા 
તા.વવ.અવધ.શ્રી, સાગબારા 

૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮ ૦૨૬૪૯ ૨૫૫૦૨૮ ૭૮૭૪૮૧૬૭૭૧ 

૪ શ્રી સાંદદપ જી. ગાયકવાડ 

તા.વવ.અવધ.શ્રી, ગરૂડશે્વર 
૦૨૬૪૦ ૨૩૭૦૪૧ ૦૨૬૪૦ ૨૩૭૧૦૧ ૯૪૨૭૮૦૨૧૫૦ 

૫ શ્રી એર્.બી.વસાવા, 
તા.વવ.અવધ.શ્રી, નાાંદોદ 

૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫ ૦૨૬૪૦ ૨૨૦૦૫૫ ૯૭૨૭૦૯૯૯૬૩ 
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જીલ્લામા ંઉપલબ્ધ ફાયર ઇમરજન્સી સેલની વિગતો 

અ.ન.ુ નામ હોદો ઓરફસ મોબાઇલ ન.ં 
૧ શ્રી અવર્ત પાંડયા  મખુ્ય અવધકારી 

નગરપાભલકા, જી.નર્મદા 
૦૨૬૪૦ ૨૨૦૬૫૪ ૯૧૦૬૮૯૪૧૦૦ 
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પરરવશષ્ર્:- ૯.૬ 

નમટદા જીલ્લામા ંઆિેલ ડમેો અને તેના સપંકટસ  ત્રોની યાદી 

અ.
ન 

યોજના 
(ડમે)નુ ં
નામ 

ડમેનુ ં
સ્થળ/તાલુ
કો/નદી 

કા.ઇ/ના.કા
.ઇ 

કચેરી ફોન 
નબંર 

મોબા
ઇલ 
નબંર 

ભયજ
નક 
સપાર્ી 
મીર્ર
મા ં

ઓિર
ફ્લોની 
સપાર્ી 
મીર્ર
મા ં

અસરપામતા ગામો 
તાલકુો ગામ 

૧ સરદાર 
સરોવર 
યોિના 

નવાગાર્ 
તા. નાાંદોદ 
નર્મદા નદી 

 ૦૨૬૪૦ 
૩૨૦૯૪ 

૯૯૭૯
૮૫૧૨
૧ 

૧૨૧.
૯૨ 
ર્ીટર 

૧૨૧.
૯૨ 
ર્ીટર 

વતલકવાડા 
નાાંદોદ 

૫ ગાર્ 

૨૩ ગાર્ 

૨ કરિણ 
બાંધ 

કરિણ બાંધ 
તા.નાાંદોદ 
ગાર્:- 
જીતગઢ 

શ્રી 
આર.એર્.

ર્કવાના 
(કાયમપાલ
ક ઇિનેર) 
શ્રી 
એસ.ે .પા
ટીલ 
(ના.કા.ઇ) 

૨૨૨૮૯૯ 

૨૨૧૨૪૩ 
૯૪૨૮
૨૨૩૫
૮૩ 

૯૯૭૯
૩૯૬૮
૭૯ 

૧૧૬.
૧૦ 

૧૦૧.
૨૩ 

નાાંદોદ ૧)રાિપીપ
લા 
૨)ભચરવાડા 
૩)ભદાર્ 

૪)હિરપરા  
૫)ધાનપોર 
૬)ધર્ણાચા 

૩ ચોપડ
વાવ 

સાગબારા એસ.સી.
ગાર્ીત 
(ના.કા.ઇ) 

 ૯૪૨૬
૯૯૭૭
૩૦ 

૧૮૭.
૪૦ 

૧૮૭.
૪૦ 

સાગબારા સીર્આર્લી, 
ભવરીસવાર,

પાટ,કેલ, 

પાાંચપીપરી 
૪ કાાંકડી 

આંબા 
સાગબારા    ૧૮૭.

૭૧ 
૧૮૭.
૭૧ 

સાગબારા દઢવાડા, 
નાનાઢોઇ, 

આંબા, 
રોઝદેવ,પા
ટી, નાની 
દેવરૂપણ, 

સાવેલ, 
ગોડમલૂ 
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પરરવશષ્ર્:- ૯.૭ 

ડમે અંગે ફલ્ડ િોવનિગની જાિ કરિા મારે્ જિાબદાર અવધકારીઓ:- 

અ.ન ડમેનુ ંનામ જિાબદાર અવધકારીનુ ંનામ અને 
સરનામુ ં

રે્ણલફોન નબંર 

ઓરફસ ધર 

૧ નર્મદા ડરે્ મ.ુ 
નવાગાર્, તા.નાાંદોદ 
જી.નર્મદા 

૧ ફોકલ અવધકારી અને મખુ્ય 
ઇિનેરશ્રી નર્મદા યોિના (ડરે્ અને 
પાવર હાઉસ) ત્રીિો ર્ાળ, એ બ્લોક 
નર્મદા ભવન, ઇન્દીરા એવન્ય ુ
વડોદરા-૩૯૦૦૦૧ 

૨. સબ ફોકલ ઓદફસર અને 
કાયમપાલક ઇિનેર યવુનટ-ઇ નર્મદા 
પ્રોે ક્લટ ડીઝાઇન (ડરે્ પાવર 
હાઉસ) ત્રીિો ર્ાળ, એ બ્લોક નર્મદા 
ભવન, ઇન્દીરા એવન્ય ુવડોદરા-
૩૯૦૦૦૧ 

૨૪૧૧૫૩૪ 

૨૪૨૯૩૪૩ 

૨૪૨૦૨૬૪ 

 

 

 

 

૨૪૨૨૫૬૪ 

૨૪૨૧૨૫૩ 

૨૪૨૨૦૧૮ 

(૦૨૬૫) 

૨૪૬૨૦૬૬ 

૯૪૨૬૫૯૬૩૬૦ 

૨૪૨૨૫૬૪ 

 

 

 

 

૦૭૯ 

૨૩૨૩૪૭૪૪ 

૯૮૨૫૧૭૧૬૮૨ 

૨૪૬૨૦૬૬ 

૨ કરિણ ડરે્, મ.ુ 
જીતગઢ, તા. 
નાાંદોદ, જી.નર્મદા 

૧. અવધક્ષક ઇિનેરશ્રી કરિણ નહરે 
વતુમળ રાિપીપલા 

૨. કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી કરિણ 
યોિના વવભાગ-૪, રાિપીપલા 

૩. મખુ્ય ઇિનેરશ્રી દભક્ષણ સભચવાલય 
ગાાંધીનગર 

૨૨૦૨૧૭ 

૨૨૦૦૪૩ 

૨૨૦૧૩૪ 

૨૨૨૮૯૯ 

૨૩૨૫૧૬૬૩ 

૯૪૨૬૮૧૨૩૧૧ 

 

 

 

૨૩૨૫૧૬૬૪ 

૩ ચોપડવાવ વસિંચાઇ 
યોિના મ.ુ 
ચોપડવાવ તા. 
સાગબારા જી. 
નર્મદા 

૧. કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી વરે-૨ યોિના 
વવભાગ વ્યારા, જી.સરુત. 

૨. નાયબ કાયમપાલક ઇિનરેશ્રી ઉકાઇ 
ડાબા કાા્ં ા નહરે બાાંધકાર્ પેટા 
વવભાગ નાં-૫ ચોપડવાવ 
તા.સાગબારા 

૦૨૬૬૧-
૨૨૨૦૯૦ 

 

 

૦૨૬૪૯-
૨૫૫૦૭૬ 

૨૨૨૦૯૩ 

૯૪૨૮૦૫૪૧૦૫ 

૯૮૭૯૪૨૫૦૫૦ 

૪ કાાંકડીઆંબા વસિંચાઇ 
યોિના મ.ુ નાના 
કાાંકડીઆંબા તા. 
સાગબારા જી. 
નર્મદા 

ઉપરોકત નાંબર-૩ ર્ાાં દશામવેલ ૧ અને 
૨ મિુબ 
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પરરવશષ્ર્:- ૯.૮ 

નમટદા ડમે પર ફરજ બજાિતા અવધકારીશ્રીની મારહવત 

અ.ન અવધકારીશ્રીનુ ંનામ અને હોદો રે્ણલફોન નબંર 

ઓરફસ ધર 

૧ શ્રી પી.સી.વ્યાસ, મખુ્ય ઇિનેર, ડરે્ અને વડોદરા ૦૨૬૫-૨૭૭૧૨૪૦ 

ફેક્ષ- ૦૨૬૫-
૨૭૭૨૩૮૩ 

૯૦૯૯૦૧૪૩૮૬ 

૨ શ્રી આર.જી.કાનનુગો અવધક્ષક ઇિનેરશ્રી, 
ન.યો.મ.ુકાર્ વતુમળ, કેવડીયા કોલોની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૮ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૦ 
૨૩૨૦૪૪ 

૯૦૯૯૦૪૨૭૩૪ 
૩ શ્રી એ.વી.ગજ્િર, કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી ન.યો.બાંધ 

વવ.નાં.-૨ કેવડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૧૩ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૪ 
૯૯૭૯૮૫૧૩૫૦ 

૪ શ્રી એ.એફ.અટોદદરયા, નાયબ કાયમપાલક ઇિનેર 
ન.યો.ગેટ સબ ડીવીઝન ૪/૧- કેવડીયા કોલોની 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૯૬ ૨૩૨૨૮૭ 

૯૯૦૯૯૨૨૪૦૮ 
૫ શ્રી એર્.કે.કુલકણી, નાયબ કાયમપાલક ઇિનેર 

(યવુનટ-બી) ન.યો.બાંધ.વવ નાં-૨ કેવડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૮ ૨૩૨૧૨૦ 

૯૯૭૯૮૫૧૩૭૪ 
૬ શ્રી જી.ટી.ર્ીશ્રા, નાયબ કાયમપાલક ઇિનેર (યવુનટ-

સી) ન.યો.બાંધ.વવ નાં-૨ કેવડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૨૮૩ ૨૩૨૦૯૬ 

૯૯૦૯૯૨૨૪૦૪ 
૭ શ્રી જી.એ.શેખ. જીઓલોજીસ્ટ (યવુનટ-ડી) 

ન.યો.બાંધ.વવ નાં-૨ કેવડીયા કોલોની 
૦૨૬૪૦-૨૩૨૦૪૧ 

૦૨૬૪૦-૨૩૨૧૩૬ 
૨૩૨૨૮૪ 

૯૯૭૯૮૫૧૨૦૮ 
૮ ર્દદનીશ કવર્શ્નરશ્રી યવુનટ-૧ ૨૩૨૦૮૯ ૯૮૨૫૧૩૦૨૮૪ 
૯ ે .પી.કાંપની કેવડીયા કોલોની ૨૩૨૦૬૦ ૨૩૩૨૦૭ 

૨૩૨૦૬૦ 
૯૪૨૮૬૮૭૦૪૬ 

૯૯૧૩૪૭૩૩૬૨ 
૧૦ ડરે્સાઇડ કાંરોલરૂર્ કેવડીયા કોલોની ૨૩૨૦૪૭ 

૨૩૨૦૦૪ 
 

૧૧ કાયમપાલક ઇિનેરશ્રી પ્રવાસન વવભાગ કેવડીયા 
કોલોની  

૨૩૨૧૨૭  

૧૨ શ્રી ધાર્ેલ, પી.આર.ઓ. કેવડીયા કોલોની ૨૩૨૫૩૩ ૯૯૦૯૯૨૧૪૦૯ 
૧૩ સેનાપવતશ્રી, રાિય અનાર્ત પોલીસ દળ ગ્રપૃ-૧૪ 

કેવડીયા કોલોની 
૨૩૩૦૧૫ 

૨૩૩૦૨૦ 
૯૯૭૮૪૦૫૩૩૬ 

૧૪ પોલીસ ઇન્સ્પેકટરશ્રી સરદાર સરોવર ડરે્ સરુક્ષા 
કેવડીયા કોલોની 

૨૩૨૦૨૫ ૯૯૨૫૦૪૨૨૮૨ 

 

 

  



152 | P a g e  
 

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF DISTANCE AND TIMELAG OF GAUGE 

STATIONS FROM U/S OF DAM SITE 

 

NAME OF GAUGE 

STATION 

DISTANC

E FROM 

U/S DAM 

SITE (IN 

KM) 

TIME LAG 

FROM U/S 

DAM SITE 

(IN HOURS) 

TIME LAG IN 

INTERMEDIA

TION GAUGE 

STATION (IN 

HOURS) 

BED 

LAVEL IN 

MT. 

DANGER 

LEVEL IN 

MT. 

JAMTARA 812 68 - 359.87 374.90 

HORSHANGABAD 498 30 38 282.68 293.89 

MORTAKKA 286 15 15 153.33 162.75 

BARWANI 120 07 08 110.00 123.28 

DMSITE (S.S.D) 1188.40 - 07 - 121.92 

GARUDESHWAR 14(D/S) ½(APPROX) ½ 10.00 31.09 

BHARUCH 97 (D/S) 07 07 - 7.31 

 

Annexture:-10 

State Level Office 

 

Annexture:-10.1  Controal Rooms (State & Govt.of India) 

 

No. Department Phone Fax 

1 Ministry of Home Affairs, New Delhi 

011 23092923, 011 

23093054, 011 

23092885, 011 23093897 

011-23092763 

011-23093750 

2 
State Emergency Operation Center (SEOC), 

Gandhinagar 

23251914, 23251900, 

23221902 
23251916 

3 PS,RD-COR & Secy (SEOC) 23251926 23251912, 23251916 

4 Irrigation Deptt. Gandhinagar 
23220954, 23248735, 

23248736 
23240553 

5 R & B Deptt. Ahmedabad 26305296, 26303490 - 

6 Health Commissioner, Gandhinagar 23253343, 23250818 23253343, 23250818 

7 Home Deptt. G´nagar (State Control) 23252957, 23252958 23252075 

8 
DGP, Police Bhavan, G´nagar (State Control) 

SCR-23254343, 23249257 
23246328, 23246330/31 23146329 

9 Police Commissioner, Ahmedabad 25633636 25630600 

10 Gujarat Martime Board, G´nagar 23238346-48 23234704 

11 GEB Vadodara 0265-2330017 2337918, 2338164 

12 IMD (Seismo), New Delhi 011-24611842 011-24611792 

13 IMD (Met), Ahmedabad 22865012 22865449 

14 GSRTC, Ahmedabad (Central Office) 25454102 25453280 
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 Annexture:-10.2  Relief Commissioners Office & SEOC  

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Shri M. R. Kothari, 

IAS 

Relief Commissioner & 

Ex-Officio Secretary 

(DM) 

079-23251509 23154917 9978407281 

2 Shri 

G.B.Mungalapara 

Director of Relief & 

D.S. 

079-23251611, 

23251612 

 9978406087 

3 Shri B.G.Patel Deputy Collector & 

U.S 

079-232556335  9978405741 

4 Shri B.G.Patel Deputy Collector (DM) 

(SEOC)  

079-23251900  9978405741 

 

 Annexture:-10.3  Gujarat State Disaster Management Authority (079) 

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Smt Anuradha Mall 

IAS 

CEO 23259276/502 

23259275 (F) 

23254900 9978405367 

2 Shri R.R. Vaghasiya Director 23259219  9909633700 

3 Smt Yogita N. Parmar Director (Finanace)  23259278  9925470936 

4 Santosh Kumar Dy. Director   9737712160 

 

 Annexture:-10.4 Army, Air Force and Coast Guard 

 

No. City Name (O) 

1 Ahmedabad  Army Exchange 22856251 

2 Ahmedabad  Lt.Col.Chetan (O)22852444 (R) 22852682 (F) 22856251 

3 Ahmedabad  Col.Vinay Bahal (O) 22852403 (R) 22852433 (F) 22861902 

4 Ahmedabad  Air Traffic Control 22869251 

5 Gandhinagar Air Force Exchange  23242600 

6 Delhi Air Force 011-23010231, 25687194-97 

7 Gandhinagar Coast Guard (O) 079-23243264, 23243283 (Operation 

Center) 23243147 (F) 079-23241717 

P.V.Gopal,Dy. Comdt (O) 079-23243241 (M) 9377858901 

8 Mumbai Coast Guard (O) 022-24372472, 24333727 (F) 022-

24333727, 24372920 
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Annexture:-10.5 Air Force Gandhinagar 

 

1 Wing Commander, Air-II For Air Commander-in-Chief, 

Sector-9, Gandhinagar 

23242600/5241 (F) 23240076 

 

Annexture:-10.6 Bhaskaracharya Institute Of Space Application & Geoinformatice (BISAG) 

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 Shri T.P.Singh Director 23213081/90 (F) 

23213091 

23254846 9909945001 

2 Smt Parul Manager 23213083 - 9909945008 

 

Annexture:-10.7 India Meteorological Department and Observatories 

 

No. Name of Officer Designation (O) (R) (M) 

1 M.S.Tomar Dir.Meterology Centre 

Ahmedabad 

22865165 (M) 

9978406424 

26852615 22865449 

2 Shri Jayant Sarkar  Meteorologist Weather 

Forecasting A´bad 

22861413 26852615 22865449 

3 Shri B.K.Rastogy D G, Institute of 

Seismological 

Research, Gandhinagar 

23252703, 

23259100 Fax 

23259192 

 9824020907 

4 B.H.Shah Asst. Meteorologist II 

IMD, Bhuj 

02832-250575 223051 250575 

5 A.C.Fojdar D.T.Rav Kevadiya Observatory 02640-232122, 

232041 

231137 232122 

6 IMD, Ahmedabad 

(MET) 

 079-22865012 22865449  

7 Shri Jayant Sarkar  Director, A´bad 079-22865165   

8 Manorama Mohanty  Met.(I/C) A´bad 079-22861413  22865449 

9 Duty Officer, CWC, 

A´bad 

 079-22865012 22867206  

 

Annexture:-10.8 Institute Of Seismological Research  

 

No. Name of Officer Designation (O) (M) 

1 Dr.B.K.Rastogi Director General 66739001, 66739015 

(Fax) 

9978407515 

2 Shri Santosh Kumar Scientist –C 66739015 9925243646 

3 Data Centre - 66739000 (F) 66739028 - 
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Annexture:-10.9 BN,NDRF,Chiloda Road, Gandhinagar 

 

1 Control Room 079-23201551 

2 Comdt.officer (O) 079-23202540 (F) 079-23202540 (R) 079-

23202539 

3 Rajesh Tiwari, PA to C.O. 9377206454 

4 Pradhan, PRO 9427304214 

 

Annexture:-10.10 

List of other District Recourse:- (Specially Rescue) 

NDRF (Gandhinagar) 

No. Designation Tel.Nos. 

1 Commandant (O) 079-23202540 

(F) 079-23202540 

(M) 09428826445 

2 Dy. Commandant (M) 9427304217 

3 Dy. Commandant (M) 9427304213 

4 Dy. Commandant (M) 9427304213 

5 Control Room (O) 079-23201551 

(F) 079-23202540 

 

Ahmedabad Maha Nagarpalika:-  

 

S.No Designation Name Tel Nos. 

1 Chief Fire Officer Shri M.S.Dastur (O) 07922148465/66 

(M) 9327038754 

 

Surat  Maha Nagarpalika:-  

 

S.No Designation Name Tel Nos. 

1 Chief Fire Officer Shri (O) 0261-2423751 

2 Divisional Fire Officer Shri V.B.Parmar (O) 0261-2414195 

(M) 9724345513 
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              Annexture:-10.11 State EOC Iridium Contact Number (District Wise) 

 

Sr.No Name IMEI Number Phone Number 

1 DoR SEOC 353032044044648 8991115020 

2 Collector Ahmedabad 353032044157861 8991115047 

3 Cfo Ahmedabad City 353032044157861 8991115047 

4 Collector Amreli 353032044156657 8991115048 

5 Collector Anand 353032044158232 8991115046 

6 Collector Banaskantha 353032044161202 8991115043 

7 Collector Bharuch 353032044160212 8991115042 

8 Collector Bhavnagar 353032044160295 8991115041 

9 Collector Dahod 353032044160618 8991115044 

10 Collector Dang 353032044160709 8991115045 

11 Collector Devbhumi Dhwarka 353032044160451 8991115037 

12 Collector Gandhinagar 353032044161319 8991115038 

13 Collector Jamnagar 353032044158612 8991115040 

14 Collector Junagadh 353032044161442 89911 15039 

15 Collector Kheda 353032044160196 8991115034 

16 Collector Kutchchh 353032044159958 8991115035 

17 Collector Mehsana 353032044158828 8991115033 

18 Collector Navsari 353032044158802 8991115031 

19 Collector Narmada 353032044161350 8991115032 

20 Collector Panchmahal 353032044157234 8991115030 

21 Collector Porbandar 353032044157465 8991115029 

22 Collector Rajkot 353032044157556 8991115026 

23 Collector Sabarkantha 353032044157457 8991115027 

24 Collector Surat 353032044145353 8991115024 

25 Cfo Surat City 353032044146609 8991115025 

26 Collector Surendranagar 353032044157564 8991115026 

27 Collector Tapi 353032044146823 8991115023 

28 Collector Vadodara 353032041433604 8991115052 

29 Cfo Vadodara City 353032044144729 8991115022 

30 Collector Valsad 353032044146617 8991115021 

31 Collector CEO-GSDMA 353032044043954 8991115019 

32 Cfo Jamnagar MC 353032044044655 8991115018 

33 Cfo Junagadh MC 353032044043889 89911 15017 

34 Cfo Rajkot MC 353032044043608 8991115016 

35 Collector Botad 353032041746302 8991115049 

36 Collector Arvalli 353032040819159 8991115050 

37 Collector Patan 353032041844156 8991115051  

38 Collector Gir Somnath 353032041424710 8991115053 

39 Collector Chhotaudepur 353032041844461 8991115054 

40 Collector Morbi 353032040543395 8991115055 
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પરરવશષ્ર્:- ૧૧ હલે્થ ઓરફસર અને મેડીકલ ઓરફસરશ્રીઓની વિગત 

બ્લોક પીએચસી મેડીકલ ઓરફસરનુ ંનામ મોબાઇલ નબંર ઇ મેઇલ 

નાાંદોદ બોરીયા ડો.ર્વનર્ષા પટેલ (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૧ boriaphc@yahoo.in 

 ે સલપોર ડો.વનવર્ર્ષા પરર્ાર(એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૬ jesalpurphc@yahoo.co.

in 

 ે તપરુ ડો. દેંવાગ વોરા (આયસુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૩ jetpurphc@yahoo.in 

 ખટુાાં આબા ડો. કલ્પેશ વસાવા (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૦ miteshpanchal83@yah

oo.com 

 લાછરસ ડો. ઝાંખના વસાવા (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૩ lachrasphc@yahoo.in 

 રાજુવાડીયા ડો. િયશ્રીબેન પટેલ(એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૮ rajwadiyaphc@yahoo.i

n 

 સીસોદરા 
(૨૪.૭) 

ડો.રવવ દેશમખુ (આયસુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૪ sisodaraphc@yahoo.in 

 તરોપા ડો. િયશ્રીબેન પટેલ(એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૮ taropaphc@yahoo.in 

 ઝરીયા  ડો.સબુોધ પટેલ (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૧૨ zariyaphc@yahoo.in 

 તરોપા 
એર્એચય ુ

ડો. વવિય વસાવા (આયસુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૭  

 બીએચએ 
નાાંદોદ  

ડો.એ.કે.એર્.સરુ્ન ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૧ bho.nandod@gmail.co

m 

દેડીયાપાડા ગાંગાપરુ ઇ/ચા. ર્યરુ બી.રાવલ (આયસુ) ૮૨૩૮૯૧૧૫૯૩ gangapurphc@yahoo.i

n 

 ગોપાલીયા 
(૨૪.૭) 

ડો. ર્યરુ બી.રાવલ (આયસુ) ૮૨૩૮૯૧૧૫૯૩ gopaliphc@yahoo.in 

 ખૈડીપાડા ડો.હતેલ નાયક (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૫૪ khaidipadaphc@yahoo.

in 

 સેિપરુ ડો.નયના વરીયા (બીએચએર્એસ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૪૯ phcmandala@yahoo.in 

 સોલીયા  ડો.ધનાંનિય એન. વલવી 
(એર્બીબીએસ) 

 phc.soliya@gmail.com 

 ર્ોઝદા ઇ/ચા. અર્ીત વનકુર્ (ર્ોબાઇલ 
યવુનટ) 

૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦  

 દેડીયાપાડા 
એર્એચય ુ

ડો. અર્ીત વનકુર્ (ર્ોબાઇલ યવુનટ) ૯૦૯૯૯૪૩૪૬૦  

 બીએચએ 
દેડીયાપાડા 

ડો.અવનલ વસાવા ૯૦૯૯૯૪૩૪૮૧ bho.dediyapada@gmail

.com 

સાગબારા દેવર્ોગરા ડો.હરેશ સી.રા્ોડ (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫ devmographc@yahoo.i

n 

 કોલવાન 
(૨૪.૭) 

ઇ/ચા. ડો.ધીરેન્ર વસિંહ 
(એર્બીબીએસ) 

૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ kolwanphc@yahoo.in 

 પાટલાર્ઉ ડો.ધીરેન્ર વસિંહ (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૨ patlamauphc@yahoo.in  

mailto:boriaphc@yahoo.in
mailto:jesalpurphc@yahoo.co.in
mailto:jesalpurphc@yahoo.co.in
mailto:jetpurphc@yahoo.in
mailto:lachrasphc@yahoo.in
mailto:rajwadiyaphc@yahoo.in
mailto:rajwadiyaphc@yahoo.in
mailto:sisodaraphc@yahoo.in
mailto:taropaphc@yahoo.in
mailto:zariyaphc@yahoo.in
mailto:bho.nandod@gmail.com
mailto:bho.nandod@gmail.com
mailto:gangapurphc@yahoo.in
mailto:gangapurphc@yahoo.in
mailto:gopaliphc@yahoo.in
mailto:khaidipadaphc@yahoo.in
mailto:khaidipadaphc@yahoo.in
mailto:phcmandala@yahoo.in
mailto:bho.dediyapada@gmail.com
mailto:bho.dediyapada@gmail.com
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:devmographc@yahoo.in
mailto:kolwanphc@yahoo.in
mailto:patlamauphc@yahoo.in
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 સેલાંબા ડો.હરેશ સી.રા્ોડ ઇ/ચા. ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૩ selambaphc@yahoo.i

n 

 સાગબારા 
એર્એચય ુ

ઇ/ચા ડો.હરેશ સી.રા્ોડ 
(એર્બીબીએસ) 

૯૦૯૯૯૪૩૩૮૫ devmographc@yahoo

.in 

 બીએચઓ 
સાગબારા 

ડો.અવનલ વસાવા ઇ/ચા ૯૦૯૯૯૪૩૩૮૯ bho.sagbara@gmail.c

om 

વતલકવાડા અગર ડો.ર્ાલવતબેન પરર્ાર (આયસુ) ૯૫૮૬૪૯૮૨૦૧ agarphc@yahoo.in  

 બેુ ્ા 
(૨૪.૭) 

ડો.ટી.આર.ભાનત (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૦૨ bujetha@yahoo.in 

 વે રીયા ડો.સરોિબેન સાગર (આયસુ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૯ phcvajeria@yahoo.in 

 બીએચઓ 
વતલકવાડા 

ડો.સબુોધ પટેલ (એર્બીબીએસ) ૯૦૯૯૯૪૩૩૭૭ Bho.tilakwada@yaho

o.in 

 

પરરવશષ્ર્:- ૧૨ જીલ્લામા ંઆિેલ ખાનગી તથા સરકારી હોસ્સ્પર્લની મારહતી 

અ.ન હોસ્સ્પર્લનુ ંનામ કચેરી સપંકટ  નબંર વનિાસ સપંકટ  નબંર 

૧ વસવવલ હોસ્સ્પટલ રાિપીપળા (સરકારી) ૨૨૦૦૩૦  
૨ વવિય પ્રસ્તવૃતગહૃ રાિપીપલા ૨૨૦૦૩૦ ૨૨૦૨૮૭ 
૩ આંખની હોસ્સ્પટલ, રાિપીપલા ૨૨૦૧૬૨ - 
૪ ડો.અલ્કેશ વી.્ાકર ૨૨૦૫૧૪ - 
૫ ડો.ભગદરશ આનાંદ હોસ્સ્પટલ રાિપીપલા ૨૨૦૪૩૮ ૨૨૦૭૩૮ 
૬ ડો.વનભખલ ર્હતેા ૨૨૪૭૫૧ ૨૨૪૭૫૨ 
૭ ડો.િયેશ પટેલ ૨૨૦૧૬૮ ૨૨૦૯૯૯ 
૮ ડો.સી.ે .શાહ ૨૨૪૯૨૪ ૨૨૩૧૩૮ 
૯ ડો.શે્ હોસ્સ્પટલ રાિપીપલા ૨૨૦૪૩૪ - 
૧૦ ડો.નૈર્ષધ પરર્ાર (ઓથોપેદડક) ૨૨૦૪૪૫ ૨૨૨૦૪૫ 
૧૧ ડો.સખુદડયા (દાાંતના) ૨૨૦૫૨૯ ૨૨૦૮૪૭ 
૧૨ ઋત ુહોસ્સ્પટલ રાિપીપલા ૨૨૦૫૧૭ ૨૨૦૫૧૭ 
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પરરવશષ્ર્:- ૧૩ જીલ્લામા ંઆિેલ ડમેની મારહતી 

ક્રમાકં ડમેના નામ તાલકુો 
૧ સરદાર સરોવર ડરે્ ગાર્:- નવાગાર્ નાાંદોદ 
૨ કરિણ ડરે્ ગાર્:- જીતગઢ નાાંદોદ 
૩ ચોપડવાવ ડરે્ ગાર્:- ચોપડવાવ સાગબારા 
૪ કાકડીઆંબા ગાર્:- નાનાકાાંકડી આંબા સાગબારા 
 

પરરવશષ્ર્:- ૧૪ જીલ્લામા ંઆિેલા વિશ્રામ ગ પહની મારહતી (સરકારી)  

અ.ન ુ કચેરીનુ ંનામ કચેરી 
૧ કરિણ રેસ્ટ હાઉસ, રાિપીપલા ૨૨૦૦૫૬ 
૨ લાલ ટાવર રેસ્ટ હાઉસ, રાિપીપલા ૨૨૦૨૫૪ 
૩ ફોરેસ્ટ રેસ્ટ હાઉસ, રાિપીપલા ૨૨૦૦૧૧ 
૪ વી.વી.આઇ.પી.સરકીટ હાઉસ, કેવડીયા કોલોની ૨૩૨૨૦૭ 
૫ પવથકાશ્રર્ કેવડીયા કોલોની ૨૩૨૦૭૦ 
૬ ગરૂડશે્વર રેસ્ટ હાઉસ ૨૩૨૨૦૮ 
૭ રાિ ાંવત પેલેસ રીસોટમ ૨૨૦૦૭૧ 
૮ રેવાભવન કેવડીયા કોલોની ૨૩૨૧૧૪ 
૯ રેસ્ટ હાઉસ દેડીયાપાડા ૨૩૪૬૧૦ 
૧૦ પાંચાયત રેસ્ટ હાઉસ દેડીયાપાડા ૨૩૪૧૬૩ 
૧૧ વન વવભાગ રેસ્ટ હાઉસ દેડીયાપાડા ૨૩૪૧૮૦ 
૧૨ સ્ટેટ રેસ્ટ હાઉસ સાગબારા ૨૫૫૧૭૯ 
૧૩ પાંચાયત રેસ્ટ હાઉસ સાગબારા ૨૫૫૦૨૭ 
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પરરવશષ્ર્:-૧૫:નમટદા જજલ્લાનો નકશો  


