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G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L sNDMAf
VF5l¿VMV[ JT"DFG ;DIGF 5lZ5[1IDF\ ÒJ DF+
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G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMZL8L sNDMAf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZFHIM DF8[
D]bID\+LGF J056 C[9/ :8[8 l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L GL ZRGF ;]RFZ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[
SZJFGM GLWF"Z SZJFDF\ VFjIMP
NDMA äFZF VF5l¿VMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lJlJW SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ lZ:S

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

કારની

આપિ તઓનો સામનો કય છે .જે માં ર૦૦૧ નો ભૂકંપ,૧૯૯૮ નું
વાવાઝોડું અને ૧૯૭૮ નું પૂર મહ વની ગણાવી શકાય તેવી આફતો
હતી.ર૦૦૧ના ભયાનક ભૂકંપ બાદ ગુજરાત સરકારે રાજયમાં આફતોનું
સફળ સંચાલન કરવા માટે એક મ યમ સં થા થાપી છે .જે ગુજરાત રાજય
આપિ ત યવ થાપન સ તા મંડળ તરીકે ઓળખાય છે .
છે લા દસ વષમાં આપતી યવ થાપન લાન તૈયાર કરવા, લાગુ કરવા અને સમયાંતરે
સુધારા વધારા કરવાની
ઉદેશ આયોજનની

યા થઈ છે . ગુજરાત રાજય આપતી યવ થાપન સતામંડળ(નકમોબ૯ નો
યા જોખમ અને િનઃસહાયતાનુ આંકલન, ર પો સ અને ઉપશમન(મીટીગેશન) ના

પગલાઓનો િવકાસના આયોજનમાં સમાવેશ અને

થાનીક

વરાજની સં થાઓ તેમજ નાગરીક

સમાજની સં થાઓની ભાગીદારી વધારવાનો છે . આપતી યવ થાપન લાનની

યા ામ તરેથી શ

કરી ઉતરોતર તાલુકા અને િજ લા સુધી મબ ધ કરવાની જ રીયાત જણાય છે .આપતી યવ થાપન
લાનને િજ લા તરે સુધારવાની આ પહેલથી આગળ જતા

ામ અને તાલુકા તરના લાનમાં જ રી

ફેરફાર સાથે ણેય તરનાં લાનખે સુસંગત કરી શકાય. એ પણ િવચારાયુ છે કે, તાલુકા તરના આપતી
યવ થાપન લાનને એવી રીતે તૈયાર કરવા જે થી

ામ તરના લાનની િવગતોને તાલુકા તરે જોડી

શકાય.
ગુજરાત રાજય આપિ ત યવ થાપન સ તામંડળ GSDMA આપિ ત યવ થાપનના
સમ લ ી માળખાને

યાનમાં રાખવાનો િવ તૃત અિભગમ રા યો છે .આ સં થા ફકત રાહત
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કામમાં,પુનઃ થાપન કે આપિ માંથી બેઠા થવા માટેની બાબતો જ નથી જોતી બ કે આગોતરી તૈયારીઓ
કેવી રીતે કરવી તેની યૂહરચના અને આયોજન પણ તૈયાર કરે છે .
ગુજરાત આપિ

યવ થાપન સ ા મંડળની રચના થઈ યારથી આપિ

યવ થાપન

ે ે આ સં થા સતત કામ કરતી આવી છે .રાજયના જુ દા જુ દા િવભાગો સાથે રાહત કામગીરી અને
પુનઃવસવાટ પૂરતી કામગીરી મયા દત ન રાખતાં આફત સામેની આગોતરી તૈયારીને લગતાં કાય મો હાથ
ધરે છે ,અને લાંબા ગાળાનું આયોજન િવચારણમાં લે છે .આ યેયને નજર સમ રાખીને ગુજરાત આપિ
યવ થાપન સ ા મંડળે રાજયના િવકાસને અવરોધક બનતી કુદરતી આફતોના જોખમોના યવ થાપનને
લગતો કાય મ સંયકુ ત રીતે હાથ ધરેલ છે . આ કાય મમાં અનેક વૃિતઓનો સમાવેશ થાય છે .જે વી કે
આપિ ની આગોતરી તૈયારી કરવી,લોકોમાં

ગૃિત કેળવવી,તાલીમાથ ઓને તાલીમ આપવી અને થિનક

વરાજય સં થાના સમજણના તરને વધારવું વગેરે ગણાવી શકાય. આપિ ની આગોતરી તૈયારી અને
તેની સામે આપણા િતભાવના એક ભાગ તરીકે ડી.આર.એમ. ો ામમાં સમુદાય આધા રત આપિ સામે
આગોતરી તૈયારીનો યૂહ અપનાવવામાં આ યો છે .
આ િજ લા આપિ

યવ થાપન તૈયાર કરતી વખતે િજ લામાંથી એકિ ત કરેલ માિહતીને

ઝીણવટપૂવક ચકાસવામાં આવી હતી અને િજ લા ક ના તમામ િવભાગોએ પોતના ખાતા/િવભાગને
લગતી માિહતી અને તાલુકા લાનને લગતી માિહતી પૂરી પાડેલ.
ડાંગ

િજ લામાં િવિવધ શકય આફતોને યાનમાં રાખી િજ લા આપિ

યવ થાપન

યોજના તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . જે નો મુ ય આશય અવારનવાર સ િત કુદરતી અને માનવ સ ત
આફતોથી થતા

ન માલના નુકશાનનો ઘટાડો કરવાનો છે .
ડાંગ િજ લાએ છે લા કેટલાક વષ દર યાન િવિવધ કારની કુદરતી તથા માનવ સ ત

આફતોનો સામનો કરેલ છે . છે લા દસ વષનો ઈિતહાસ ચકાસીએ તો માલુમ પડે છે કે ર૦૦ર થી વરસાદનું
માણ દર વષ સતત વધી રહયું છે . જે માં લોબલ વો નગની અસરો પણ જવાબદાર છે . આમ, બદલાયેલા
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ચોમાસાના ચાર માસ પુરતુ મયા દત નથી. અને વારંવાર

િતસાદ આપવા આ

કારની પૂવતૈયારી અને િજ લા આપિ

ાટકતી

યવ થાપન

યોજના તૈયાર કરવા ગંભીરતા પૂવક વિહવટી તં ને પે્રરીત કયા છે .
િજ લા આપિ

યવ થાપન યોજના ડાંગ

િજ લામાં આફતની પ રિ થિત પહેલા,

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

અને િવિવધ ટા કફોસને

િતભાવ આપવા માટે માગદશક પ િનવડશે. ડાંગ િજ લાની આપિ

યવ થાપન યોજનામાં િજ લાની કેટલીક અગ યની માિહતી,જોખમો અને જોખમો સામેની
તૈયારી,આફતના સંજોગોમાં

િત યા, િતભાવ તથા આપિ

ઈ યા દ િવગતોનો સમાવેશ કરવાનો
રહેશ.ે જે થી

યવ થાપન-આફત સમયની યૂહરચના

ય ન કરવામાં આવેલ છે .આ કાય સમયાંતરે “અ તન” કરવાનું

િતઓ,ભૂલોને સુધારી બોધપાઠ લઈ શકાય.હાલનો િજ લા આપતી યવ થાપન લાન

ગુજરાત રાજય આપતી યવ થાપન ધારો ર૦૦૩, આપતી યવ થાપન ધારો ર૦૦પ અને રાજય આપતી
યવ થાપન િનતી ર૦૦ર અ વયે તૈયાર કરવામાં આ યો છે .

િજ લા આપતી યવ થાપન લાન (DDMP) ના ઉદે યો
િજ લા આપતી યવ થાપન લાન, િજ લા તરના આપતી યવ થાપનની વૃિતઓનુ
આયોજન અને અમલ કરવામાં મદદ પ થશે. જે ના ઉદે યો આ માણે છે .
 જોખમી અને િનઃસહાય િવ તાર, વ તી અને િમ કતોને તારવવા
 આપતી યવ થાપન માટે જ રી સંસાધનોને ઓળખવા અને એક ીત કરવા
 િવિવધ િવભાગો અને સતામંડળો વ ચે પર પર સંકલન માટે સહયોગ પુરો પાડવો.
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 તાલુકા તરના સતામંડળ અને િવિવધ િવભાગના કાય ને સૂિચત કરવા.
 પૂવ તૈયારી, િતભાવ, રોકથામ, અને ઉપશમન(મીટીગેશન) માટે નકકર પગલાં સૂચવવા
 સતામંડળ અને સમુદાયની મતા વધન માટેની જ રીયાતો ઓળખવી
 િવકાસના કાય મોના આયોજનમાં(DRR), ને મુ ય વાહમાં લાવવા માટે સંદભ સૂચવવા

 અિભગમ અને માગદશક િસ ધાંતો
 િજ લા આપતી યવ થાપન લાન (DDMP) આપતી યવ થાપન ધારો ગુજરાત ર૦૦૩,
રા ીય આપતી યવ થાપન ધારો ર૦૦પ અને હયોગો નીિતના માગદશક િસ ધાંતોના સંદભ
તૈયાર કરવો.
 િજ લા આપતી યવ થાપન લાન (DDMP) તૈયાર કરવામાં લોકોની સહભાગીતા, િવકે ીત
વશાન,

ી-પુ ષ સમાનતા,

સામાિજક

યાય, માનવ અિધકાર અને સામાિજક

સમાવેશીના માનવીય િસ ધાંતોને યાને લેવુ.
 િજ લા

આપતી

યવ થાપન

લાન

(DDMP)રાજય

આપતી

યવ થાપન

લાન(SDMP)અને રા ીય આપતી યવ થાપન લાન (NDMP)ને પુરક અને મદદ પ થાય
તેવી રીતે તૈયાર કરવો.
 િજ લા આપતી યવ થાપન લાન (DDMP) િવિવધ સંકટની કાય યોજના બનાવવામાં
મદદ પ થવો

ઈએ. આ લાનમાં પૂવ તૈયારી, રોકથામ,

િતકારના પાસાંઓને અલગથી

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

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

યવ થાપનની સંક પના

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

ની િવનાશકતા અથવા પ રણામો ઘટાડવા.

 આકિ મકતા અને આપિ ઓ માટેની સજજતા.
 આપિ ની અસરોનું મૂ યાંકન.
 સંકટકાલીન સહાય, બચાવ અને આપિ ના પુનઃવસન અને પુનઃિનમાણ
આપિત

યવ થાપન િનરંતર

અિધકા રતાના િવચારથી આપિ
તમામ

િ ઠયા છે , તમામ

કારના જોખમ

યવ થાપન અને

યવ થાપન, આયોજન અને યાસો માટેનો પાયો પૂરો પાડે છે .

કારના જોખમ યવ થાપનમાં,

લાને અસર કરતા સંભિવત તમામ જોખમો

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

વન અને

વનિનવાહને ખતરામાં મૂકે તેવા તમામ જોખમો અને

આપિ ઓને પહ ચી વળવા માટે દરેક નાગ રકને િશ ણ, તાલીમ અને સહાયથી સ મ બનાવવો. આવી
અિધકા રતા એ આપિ નો તજવીજ કરવા માટેની સંપણ
ૂ જવાબદારી કોઈ ય કતમાં તબદીલી નથી પણ
આપિ ની અસર ઘટાડવા અથવા તેને મયા દત કરવા માટે જ રી સાધનો અને સહાય દરેક ય કત ધરાવે છે
તેવું સુિનિ ચત કરવા માટેના અંિતમ યાસો છે .
આપિ ની મા ા અથવા સંભિવત અસરો ઘટાડવાના પગલા અને

મતાિનમાણથી તેમજ

પુનઃ થાપન િ ઠયા ઝડપી તેમજ ઓછી ખચાળ બનાવવામાં સરળ બનાવે તેવી પ ધિતઓથી િ થિત
થાપકતા સંગીન બને છે .
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 આપિ
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યવ થાપનનો અિભગમ

ગુજરાત સરકાર આપિ

યવ થાપન

યે સવ ાહી અિભગમ ધરાવે છે . આપિ ની અસરો

ઘટાડવાની કામગીરી બે િવ તૃત ે ોમાં િવભા ત કરવામાં આવી છે :
તા કાિલક શ થતી આપિ ની અસરો ઘટાડવા માટે અથવા આપિ ની ધીમી શ આત વખતે તેના
િતભાવને વેગવાન બનાવવા માટે જ રી હોય તેવા આયોજન અને પગલાને કે માં રાખીને ચેતવણી,
સહાય અને પુનઃ થાપન.
 જોખમો અથવા તોળાઈ રહેલી આપિ ઓના કારણે થતીઅસરો નો િનવારણ અથવા નાબૂદ કરવા
માટે આયોજનો કે પગલાઓને કે માં રાખીને શમન, સજજતા અને િનવારણ.આપિ
યવ થાપન સમ અિભગમ ૬(છ) ઘટકો પર આધા રત હોય છે :
 જોખમ અને સંવેદનશીલતાનું ચોકકસાઈપૂવક મૂ યાંકન
 આયોજન અને સાધનોની પયા ત ફાળવણી


મતા િનમાણ અને તાલીમ

 પયા ત ાિ ત થાનોની જોગવાઈ
 આપિ


યવ થાપન ભૂિમકા અને જવાબદારીની સ પણી

સતામંડળ અને જવાબદારીઓ
લા માટેની જ રયાતો અને ગૌણ યોજનાઓ, સન ર૦૦૩ના ગુજરાત આપિ

યવ થાપન સ ામંડળ અિધિનયમના સ ાિધકાર હેઠળ ગુજરાત રાજય આપિ
(GSDMA)

યવ થાપન સ ામંડળ

વારા નકકી કરવામાં આવે છે . સદરહુ અિધિનયમથી કલેકટરને આપિ ની અસરો ટાળવા

અથવા ઓછી કરવાના યાસોમાં અ ય પ કારોનો સહકાર અને સહાય સુિનિ ચત કરવા માટે અિધકૃત
કરવામાં આવેલ છે .
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ખાસ કરીને કલેકટર અને સામા ય રીતે સરકારના સ ામંડળો, ગુજરાત રાજય આપિ
સ ામંડળ, રાહત કિમ નર અને જ ર જણાયે અ ય

યવ થાપન

હેર તેમજ ખાનગી પ કારોની સહાયથી

લાને

િતકૂળ અસર કરતા જોખમો અને આપિ ઓના યવ થાપન માટે જવાબદાર છે . કલેકટર અને અ ય
પ કારોની ભૂિમકા, જવાબદારી અને ફરજો અિધિનયમમાં િવગતવાર જણાવવામાં આવી છે અને તેને આ
યોજનાના ભાગ પે ગણવામાં આવે છે .

 સં થા કય માળખુ અને લાન
િજ લા આપતી યવ થાપન લાનને કાયરત કરવા માટે સં થાકીય માળખુ િવચારવામાં
આ યુ છે .આ માળખામાં ા ય િવ તાર અને તાલુકા મથક તેમજ િજ લા વ ચે સમ વય કરી શકાય તેમજ
િવિવધ િવભાગો વાયતતા સાથે પર પર પૂરક બની િજ લા અને રાજયના સતામંડળો સાથે સંકલન કરી
શકે એ અવધારણા છે . િજ લા આપતી યવ થાપન સિમતીની રચના ગુજરાત રાજય આપતી યવ થાપન
અિધિનયમ મુજબ કરવામાં આવી છે . િજ લા તરની આપતી યવ થાપન કામગીરીમાં િન નિલિખત
િવભાગો અને અિધકારીઓ મુ ય િહતધારકો નીચે મુજબ છે .
મ

હોદો

આપતી યવ થાપન માટે સહાય કરતા સ યોસંગઠનો/
કાય કાયદળ/

૧

લા િવકાસ અિધકારી,
કલેકટર

સંકલન અને આયોજન

અિધ ક,

અિધક

લા પોલીસ
લા

કલેકટર,

મામલતદાર
ર

૩
૪

લા િવકાસ અિધકારી,

અિધક
લા
કલેકટર

વહીવટી અને ોટોકોલ

અિધક
લા
કલેકટર

નુકસાન
આકારણીમોજણી/

નાયબ

ચેતવણી

નાયબ

નાયબ કલેકટર

અિધ ક,

અિધક

લા પોલીસ
લા

કલેકટર,

મામલતદાર
લા િવકાસ અિધકારી, કાયપાલક

ઈજનેર(રાજય અને પંચાયત .મ.મા)
કલેકટર,
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ડેિનયં ણ ક -મામલતદાર.
પ

મામલતદાર, તાલુકા િવકાસ અિધકારી,
ડેકલેકટર., નાગરીક
સંર ણ

પોલીસ, કાયપાલક ઈજનેર, અિ નશામક

શોધ અને બચાવ

દળડાંગ-, આરો ય િવભાગ, હોમગાડ,
એસઆરપીએફડાંગ-

૬
૭
૮

૯

૧૦

૧૧

૧ર

૧૩

નાયબ કલેકટર
લા માિહતી
અિધકારી
લા િવકાસ
અિધકારી
લા પોલીસ
અિધ ક
કાયપાલક ઈજનેર
(રાજય).મ.મા)
લા ાથમીક અને
મા યમીક િશ ણ
અિધકારી
કાયપાલક ઈજનેર
ગુઅને .પુ.પા.
બોડ અને . ય.ગ
કાયપાલક ઈજનેર
વોટરવકસ ડાંગ
લા િવકાસ
અિધકાર
લા /

ડેમામલતદાર., મોબાઈલ ઓપરેટર, ટીવી

સંચાર યવ થા

રેડીયો, બંદર કચેરી, પોલીસ, વન
ટીવી, પ કારો, બીન સરકારી સંગઠનો

મા યમ

આરટીઓ,
સહાયક તં (કલો

લા

ટી) ખાનગી અને

પુરવઠા

હેર

અિધકારી,

ે ો, મામલતદાર,

મામલતદાર પુરવઠા
નાયબ પોલીસ અિધ ક, ગૃહ ર ક દળ
કાયદો અને યવ થા

સેનાપતી, બીન સરકારી સંગઠન, અધલ કરી
દળ અને સશ

દળ

સચાઈ કાયપાલક ઈજનેર, પાણી પુરવઠા
હેર બાંધકામ

બોડ, નગરપાલીકાઓ, પંચાયત, પોલીસ,
ગૃહ ર ક દળ

આ ય

શાળાના

આચાય,

િશ કો,

ાથમીક

આરો ય

કે ો, રાજય પરીવહન, માગ

પરીવહન

કચેરી,

મામલતદાર,

તાલુકા

ઈજનેર,

તલાટી,

િવકાસ અિધકારી
નાયબ
પાણી પુરવઠો

કાયપાલક

મામલતદાર, તાલુકા િવકાસ અિધકારી,
આરો ય,

ખોરાક અને રાહત પુરવઠો સબડીવીઝનલ મે
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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પુરવઠા અિધકારી

સંગઠનો,

પાણી

પુરવઠો,

આરો ય,

ડીઆરડીએ, નગરપાલીકા
૧૪

અિધ ક ઈજનેર

વીજળી

૧પ

કાયપાલક

ઈજનેર,

સીડીએચઓ

કાયપાલક

ઈજનેર, ટેકનીકલ
સુિ ટે ટ

હેર આરો ય અને
વરછતા

નાયબ

ાથમીક

સીવીલ
આરો ય

નગરપાલીકા,

હો પીટલડાંગ-,
કે ો,

રેડ ોસ,

બીન

સીએચસી,
સરકારી

સંગઠનો, ડોકટરો, તાલુકા િવકાસ અિધકારી,
મામલતદાર

૧૬
૧૭

નાયબ િનયામક
પશુસંવધન

પશુ આરો ય અને ક યાન વેટનરી ઈ પેકટર, બીન સરકારી સંગઠનો

સંસંદ સ ય ી

-

ધારા સ ય ી

-

નાગરીક સમાજ
સંગઠનના બે
િતનીધીઓ

-

૧૮

૧૯

નીતી િવષયક નોમાં રાજય અને કે
સરકાર સાથે સંકલન
રાજ નૈિતક અને વહીવટી નો હલ કરી
આપતી યવ થાપનની કામગીરીને સરળ
કરવા યાસો કરવાસહકાર અને સંકલન .
.માટે લાકોને ેરીત કરવા
પૂવ ચેતવણી વગેરે જે વી કામગીરી વધુમાં
વધુ લાકો સુધી પહોચ તે માટે થાનીક
સતાંડળો સાથે સંકલન કરવુંઆપતી
.
પનની
વૃિતઓમાં સમુદાયની વ થા ય
.સામેલગીરી અને ભાગીદારી વધારવી
પન વ થાસરકાર ીને િવિવધ આપતી ય
કાયક્રમોમાં યો ય અિધગમ અંગે અિભ ાય
આપવા.
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િજ લા તરે રી પો સ અને ઉપશમન(મીટીગેશન) ના પગલાં સહીતનો આપતી યવ થાપન
લાન તૈયાર કરવાડાવાની જવાબદારી િજ લા આપતી યવ થાપન સિમિત (DDMC) તરફથી િજ લા
કલેકટર ીની છે . આ લાનમાં જે તે સંકટ ના સંદભ જોખમી અને િનઃસહાય િવ તારો ઓળખેલા હોય
અને તે અંગે રોકથામ તેમજ ઉપશમ(મીટીગેશન) ના પગલાં સંબંિધત િવભાગના િવકાસલ ી આયોજનમાં
સમાિવ ટ હોય. િવિવધ કાયદળો અ વયે તૈયાર કરેલ કાય યવ થાપને વખતોવખત સમી ા કરવી અને
તેમાં સુધારા કરવા. આપતી દર યાન બચાવ, રાહત અને હંગામી કે પ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા
ભવનો અને જ યાઓ ઓળખવી, તેમજ જ રી માળખાગત સુિવધાઓ ઉભી કરવી. ામ તેમજ તાલુકા
તરે કાયરત વૈ રછક સામા ક ક યાણકારી સં થાઓને પૂવ ચેતવણી, રાહત અને ઉપશમન(મીટીગેશન)
ની કામગીરી માટે સહયોગ કરવા ા સાિહત કરવી.
કલેકટર ી િજ લા આપતી યવ થાપન લાનના મુ ય કમા ડર છે , જે ઓ ચૂંટાયેલા પદાિધકારીઓ
સિહતના િવિવધ િહતધારકોને આપતી યવ થાપન લાન તૈયાર કરવા અને સમી ાની
કરશે. જે થી િવિવધ િહતધારકોમાં આ અંગે

ગૃિત વધરે તેમજ પૂવતૈયારી,

યા સામેલ
ર પો સ અને

ઉપશમન(મીટીગેશન)ની કામગીરીમાં સહભાગીતા વધશે. લાંબાગાળે આવા યાસોથી િજ લામાં સુર ા
અને સલામતીનું વાતાવરણ તૈયાર થશે.
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 લાનને કાયરત કરવા માટેની જોગવાઈ
ગુજરાત રાજય આપતી યવ થાપન અિધિનયમ ર૦૦૩ ના કરણ ૧૩, કલમ ૩ર
મુજબ કોઈપણ િવ તારને આપતી

ત કે સંભવીત

હેર કરવા માટે યવ થાપન લાનમાં જ રી

જોગવાઈ સૂચવવામાં આવી છે . આ જોગવાઈઓ નીચે મુજબ છે .
અ. આ િવ તાર એકથી વધારે િજ લામાં સરાયેલા હોય તો કિમ ્રનર ી અને
બ. એક િજ લામં જ સરાયેલ હોય તો કલેકટર ી સ વરે તેના અહેવાલ રાજય સરકારને મોકલશે.
રાજય સરકાર આ અહેવાલના આધારે સરકારી
ધરાવતા સમાચાર પ ો વારા આપતી

હેરનામા વારા અથવા તો બહોળી સાર

ત અથવા આપતી સંભિવતની ઘોષણા અંગે

હેરનામુ બહાર

પાડશે. સબંિધત સતામંડળો (રાજય સતામંડળ, કિમ ્રનર ી, કલેકટર ી, િવભાગો અને અ ય એજ સી)
ઘોષણા કયાના સમયથી અંત સુધી અથવા સમયગાળો વધારવામાં આવે તે દર યાન પણ આપતી
યવ થાપનના સંદભથી પોતાની ફરજ િનભાવશે. કિમ ્રનર ી, કલેકટર ી, અને અ ય એજ સીના વડા
આપીતીને યાનમાં રાખીને પોતાના રોજબરોજના કાય મુલતવી રાખી શકે અથવા રદ કરી શકેશે. કોઈ
પણ ખાસ તાલુકા અથવા એક કે બે તાલુકામાં કોઈણપણ આપતી

ધાણ દેખાય અથવા આપતી આવે તો

ાંત અિધકારી ી અને અથવા મામલતદાર ી સબંિધત િજ લા સતામંડળના સંકલનથી તાલુકાના
િવ તારને અથવા તો િજ લાના િવ તારને આપતી

ત

હેર કરી શકશે.
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સંકટ, જોખમે, િનઃસહાયતા અને મતા (HRVC) આંકલનમાં િવિવધ સંકટ માટે જોખમ અને
િનઃસહાયતાનં સંકિલત આંકલન હોય છે . આ માિહતીમાં ઘ ં રસ દ િવ ્રલેષણ હોય છે , જે માં જોખમ
સંભિવત થાન અને માળખાં કયા છે અને જોખમ સંભિવત લાકો કોણ છે ? ઉપરાંત કયા લાકે સંકટનો
સામનો કરવા સ મ છે . િનઃસહાયતા આંકલનમાં આ થક-સામાિજક િનઃસહાયતા, રહેણાંકના અસલામત
આવાસો, પયાવરણની િનઃસહાયતા વગેરન
ે ો સમાવેશ થાય છે . સંકટ, જોખમે, િનઃસહાયતા અને મતા
(HRVC)આંકલનમાં સંસાધનોને સંસાધનોને સુચી, પૂવ તૈયારીની યવ થા,

હોર િવતરણ યવ થા,

ગોડાઉન, પરીવહન, આરે ય, ફાયર ટેશન, વાવાઝોડામાં રહેવાની જ યાની િવગતો હોય છે , ઉપરાંત
ઈમરજ સી રી પો સને અસરકારક માટે તાલુકામાં કાયરત વૈ રછક સં થાઓ અને વયં સેવકોની સૂિચ
હોય છે .

સંકટનુ આંકલન
૧. વાવાઝોડુ:વાવાઝોડુ એ વતુળાકાર ઘુમતો અને વેગથી ંકાતું હવાનુ તોફાન છે . જે દ રયામાંથી પેદા થઈ
જમીન ઉપર આવે છે . વાતાવરણમાં હળવા દબાણના કારણે અરબી સમુ માં કે બંગાળાના અખાતમાં
સ તા આ વતુળાકાર પવનો સામા ય રીતે ઉતર પિ વમ દશામાં આગળ વધી દ રયામાંથી જમીન પર
ાટકે છે . વાવાઝોડાની અસર તળે ભારેથી અિતભારે વરસાદ થઈ શકે છે .
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ઉતર- પિ વમ ભારતમાં ચંડ ગરમીનું મોજુ ં વાવાઝોડાને પદા કરતુ પ રબળ છે .
હવા ગરમ થવાથી હલકી થાય છે . ઉપર ઉઠે છે . જે થી ઓછા ેસરે (હળવા દબાણ) નું ે સ ય છે . આ
જ યા ભરવા બી

પવન આ બાજુ આગળ વધે છે .

આ રીતે અરબી સમુ માંથી વરાળ સાથેજનું વાદળોનું ચંડ સમુહ આગળ ગિત કરી દ રયાકાંઠા ઉપરથી
દબાણ ે ની તરફ વધે છે .

વાવાઝોડું ઘ ડયાળનાં કાંટાની વી ધી દશામાં ગોળ ફરે છે તે દ રયાની સપાટીએ ૮ થી ૧ર
ક.મી.

ચાઈ સુધીનું પણ હાઈ શકે છે . વાવઝોડની પહોળાઈ ર૦ થી પ૦ ક.મી. ની હોઈ શકે છે .

વાવઝોડાની વ ચે આવેલ શાંત કે ને વાવઝોડાની " આંખ " કહેવાય છે . આંખ, અંદરનું વતુળ અને
બહારનુ વતુળ એ વાવાઝોડાનો જ ભાગ ગણાય. પવનની ગિત અને દશાના આધારે વાવાઝોડું કયારે અને
કયાં જમીનની સપાટી પર ાટકી શકે છે . તેની ગણતરીમાં માંડી હવામાન ખાતુ ચેતવણી આપે છે .
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ગુજરાતમાં મોટે ભાગે અરબી સમુ માંથી વાવાઝોડું આવે છે અને ઉતર પિ વ દશામાં આગળ
વધે છે . તે મોટે ભાગે દ રયાઈ કાંઠાના િવ તારો અને ખાડી િવ તારોના દેશમાં િતકુળ અસર કરે છે .
જે માં કરછ,

મનગર, પોરબંદર, જૂ નાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, સુરત, વલસાડ િજ લાના

િવ તારોનો સમાવેશ થાય છે .
વાવઝોડાનો કોઈ ચોકકસ સમયગાળો હાતો નથી. ગુજરાતમાં વાવાઝોડું ચોમાસા પૂવ કે પછી
આવવાની શકયતા વધારે રહેલી છે . એટલે કે મે મહીનાથી ઓકટોબર મહીના સુધી વાવઝોડાનો ભય વધારે
હોય છે . સામા ય રીતે ૧પ-રપ ક.મી. ની ઝડપે વાવાઝોડું ઝડપે આગળ વધે છે . ગિત દ રયામાં ઓછી
હોય છે . જયારે જમીન પર આવતાની સાથે ગિત વધે છે . પણ ઘણી વખત વાવાઝોડું એક જ જ યાએ
લાંબા સમય સુધી થાયી થયાના બનાવ બને છે . આ બાબતમાં હવામાન ખાતાની આગાહી અનુસરવી
િહતાવહ છે . થાનીક રીતે ચોકકસ આગાહી ન કરી શકાય. વાવઝોડાની મ યરેખા પસાર તથા િવ તારોમાં
પવનની દશા એક બાજુ થી બી
હોય છે . જે થી વધુ કાળ

બાજુ બદલાય છે અને વ ચેના સમયગાળામાં પવન શાંત પડી જતો

રાખવી િહતાવહ છે .

વાવાઝોડાની સંભવીત અસરવાળા ગામોઃ૧.

દગડપાડા

૨૪.

ઘોડી

૨.

ભુરભડી

૨૫.

ઘોઘલપાડા

૩.

ખીરમાણી

૨૬.

કુશમાળ

૪.

બારખાં યા

૨૭.

કોયલીપાડા

૫.

િચબમ

૨૮.

ગોદડીયા

૬.

રંભાસ

૨૯.

ખાતળ

૭.

ડોકપાતળ

૩૦.

વાંઝટઆંબા

૮.

વાનરચ ડ

૩૧.

કાકરદા

૯.
૧૦.

ગા
આંબાપાડા

૩૨.
૩૩.
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૧૧.

દોડીપાડા

૩૪.

ભાલખેત

૧૨.

વઘઇ

૩૫.

ભુ ડ

૧૩.

બોરપાડા

૩૬.

ભેસકા ી

૧૪.

બરડા

૩૭.

એિ જનપાડા

૧૫.

ઝરીયા(ડુંગરડા)

૩૮.

ધુ દા

૧૬.

કુડકસ

૩૯.

બરડીપાડા

૧૭.

બોરીગાંવઠા

૪૦.

સાજુ પાડા

૧૮.

કુકડનખી

૪૧.

ખોખરી

૧૯.

દાબદર

૪૨.

કોશીમદા

૨૦.

િચકાર

૪૩.

સાવરખડી

૨૧.

ઝાવડા

૪૪.

દરડી

૨૨.

પ પરી

૪૫.

સાપુતારા

૨૩.

ચીચીનાગાંવઠા

૪૬.

માલેગાંવ

૪૭.

બર યાવડ

૫૬.

સુપદહાડ

૪૮.

હુ ંબાપાડા

૫૭.

બરડા

૪૯.

લહાનમાળુંગા

૫૮.

ગુદવહળ

૫૦.

બ ડારમાળ

૫૯.

ભાપખલ

૫૧.

નબારપાડા

૬૦.

બોરીપાડા

૫૨.

માનમોડી

૬૧.

બોરીનાગાંવઠા

૫૩.

ધોડવહળ

૬૨.

દગુ યા

૫૪.

નડગચ ડ

૬૩.

ભદરપાડા

૫૫.

મુરબ
ં ી

૬૪.

સીલોટમાળ

૬૫.

ચીચ ડ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ડાંગ િજ લામાં વાવાઝોડુ આવવાની શકયતાઓ ઓછી છે કારણકે ડાંગ િજ લામાં દ રયો આવેલ નથી
માટે વાવાઝોડાની શકયતાઓ ઓછી છે .
વાવાઝોડું
કારણ
તારીખ

અને
સંકટનુ
મુળ

અસર

ત

ગામોની
સં યા

અસર

ત

કુલ વ તી

માનવ

અસર

મૃ યુ

પશુઓની

સં યા

અંશતઃ

ત

િત

ત

મકાનોની

સં યા

સં યા
કાચા પાકા

પૂણ િત

ત

મકાનોને
સં યા
કાચા પાકા

ડાંગ િજ લામાં મોટા વાવઝોડાની ઘટના બનેલ નથી.

(બ) વાવાઝોડા અંગન
ે ી ચેતવણીઃ
(હવામાન ખાતા તરફથી થમ તબકકાની ચેતવણી વખતે)
હવામાન ખાતા તરફથી સંભિવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવણી બે તબકકામાં આપવામાં
આવે છે તેમાં થમ તબકકાની ચેતવણીની યાદી હવામાન ખાતા તરફથી ૪૮ કલાક પહેલા સામા ય રીતે
આપવામાં આવે છે .
સાયકલોન શ દ

ીક શ દ ઉપરથી આવેલ છે . તેનો અથ સાપનુ ગુચ
ં ળુ એવો થાય છે .

વાવાઝોડુ એ પવનનો વંટોળ અથવા ઉ

ચ વાત છે . જે ગોળ ગોળ ઘુમરાયા કરે છે . ઉ રે ગોળાધમાં

ઘડીયાળના કાંટાની િવ ધમાં ફરે છે . વાવાઝોડું ભારે નીચે દબાણનો િવ તાર છે જે ના કે ની બહારની
દશામાં દબાણ વધતુ જણાય છે . કે માં ઘટતું દબાણ અને બહારની બાજુ એ કેટલા દરથી દબાણ વધે છે
તેના પરથી વાવાઝોડાની ઉ તા અને પવનના જોરનો યાલ આવે છે . ઉ ણકટીબંધ િવ તારના આગળ
વધીને તે ૧૫૦ થી ૮૦૦ કી.મી. ના િવ તારમાં ૧૦ થી ૧૭ કી.મી. ઉપર ભારે વેગવાળો વંટોળ ઉભા કરે
છે . અને કે ની આજુ બાજુ ઘુમરડી લે છે . આ ચ વાત દવસના ૩૦૦ થી ૫૦૦ કી.મી.ના વેગે દરીયાની
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સપાટી ઉપર આગળ વધે છે અને કે ના ૫૦ થી ૧૦૦ ક.મી.ના અંતરના ભારે તોફાનવાળા પવનમાં
ઝડપથી ઘુરમડી લે છે તેની સાથે પવન પણ ઓછો વધતો ચંડ હોય છે સાથે ભારે વરસાદ પણ લઇ આવે
છે . આવા તોફાનો સાથે દરીયામાં ભારે તોફાનો અને ભરતી આવે છે . વાવાઝોડું જમીન િવ તારમાં પસાર
થાય યારે તેની તી તાના આધારે

નમાલને અને િમ કતોને નુકશાન કરી શકે.

મરીન એ ડ વોટર રીસોસ ઝ ડીવીઝન ઓફ ધી નેવીકેશન સે ટર ઇસ.રો. અમદાવાદની એક
ન ધ આધા રત હવાની ગિતને લ માં લઇને વાવાઝોડાના પાડવામાં આવેલ કારો નીચે મુજબ છે .
મ
૧.

કાર
લો ેસર એરીયા

૨.

ડી ેશન

૩.

ડીપ ડી ેશન

૪.

સાયકલોનીક ટોમ

૫.

સીવીયર
સાયકલોનીક ટોમ

૬.

૭.

એસોસીએટેડ હવાની ગિત
૩૨ કી.મી. િત કલાકે તથા
નીચેની હવાની ગિત
૩૨ થી ૫૦ કી.મી. િત કલાકે
ગતી.
૫૧ થી ૬૧ કી.મી. િત કલાકે
ગતી.
૬૨ થી ૮૮ કી.મી. િત કલાકે
ગતી.
૧૧૮ ક.મી.
હવાની ગિત.

સોવીયર
૧૧૮ ક.મી.
સાયકલોનીક ટોમ હવાની ગિત.
તથા ફોર ઓફ ફેરી
કેનવી ડમ
સુપર સાયકલોન
૧૧૯ ક.મી.
હવાની ગિત.

સંભિવત થનાર નુકશાન
તેનાથી -હવાની
હવાની

હવાની વૃ ોની શાખાઓ તુટી જવી
તથા કાચા મકાનોને અંશતઃ
નુકશાન થવું.
િતકલાકથી વધારે વૃ ોનું પડી જવુ,ં પાકા મકાનોને
નુકશાન થવું તથા સંદેશા યવહાર
ખોરવાઇ જવો.
િતકલાકથી

વધારે વૃ ોનું પડી જવુ,ં પાકા મકાનોને
નુકશાન થવું તથા સંદેશા યવહાર
ખોરવાઇ જવો.

િતકલાકથી

વધારે મોટા વૃ ોનું તુટી પાડવુ,ં કાચા

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

પાકા મકાન તથા મોટા
સં થાનોને નુકશાની થવી તથા
સંદેશા યવહાર સંપૂણ ખોરવાઇ
જવો.
19

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

આટલું તો જ ર કરો..........


વાવાઝોડા પહેલાં.........

 આગાહી માટે રેડીયો, ટી.વી. સમાચારો,

હેરાતોનાં સંપકમાં રહેવું.

 માછીમારો દ રયામાં જવું નહ , સલામત થળે બોટને લાંગરવી.
 દ રયાકાઠાંના અગરીયાઓએ સલામત થળે ખસી જવું.
 ઘરના બારી બારણાં અને છાપરાનું મજબુતીકરણ કરવું.
 ફાનસ, ટોચ, ખાવાની વ તુઓ, પાણી, કપડા, રેડીયો જે વી તા કાિલક જ રીયાતની વ તુઓ ભેગી
કરી તૈયાર રાખવી.
 જ રી અને કમતી સામાન લા ટીકમાં પેક કરી શકય હોય તો ઉપરના માળે ખસેડી લેવો.
 વાહનો ચાલી શકે તેવી િ થિતમાં રાખવા.
 જ રી જણાયે સલામત થળે લઈ જવાં

 વાવાઝોડા દર યાન .......
 પાણીના

ોતથી દુર ચા યા જવું તથા ઝાડ કે થાંભલાઓ પાસે ઉભા ન રહેવું.

 ઘરની બહાર નીકળવું નહ .
 વીજ વાહ તથા ગેસ કનેકશન બંધ કરી દેવા.
 ઘરના તમામ બારી બારણા બંધ કરી દેવા.
 ટેલીફોન વારા શકય હોય તો કં ોલ મમાંથી સાચી માિહતી મેળવવી અને અફવાઓથી દૂર રહેવું.
 વાવાઝોડા બાદ.......
 સુચના મ યા પછી જ બહાર નીકળવું.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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યા પાણીમાંથી પસાર થવું નહ .
પામેલાઓને ાથિમક સારવાર આપી દવાખાને ખસેડવા.

 કાટમાળમાં ફસાયેલાઓનો તા કાિલક બચાવ કરો.
 ખુ લા છુ ટા પડેલા વાયરોને અડકવું નહી.
 ભયજનક અિત નુકશાન પામેલ મકાનને તા કાિલક ઉતારી લેવા.
 કલોરીનયુકત પીવાના પાણીનો ઉપયોગ કરવો.
 ગંદા ભરાયેલા પાણીમાં દવાનો છં ટકાવ કરવો.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૨. પુર:પૂર એ મોટે ભાગે ચોમાસાની ઋતુ દર યાનની એક સવ સામા ય કુદરતી આપિ છે . કોઈપણ
િવ તારમાં જુ દા જુ દા કારણોસર પૂરની પ રિ થિત સ ઈ શકે છે . આ પ રિ થિત માટે નીચેના પૈકીના એક
કે તેથી વધુ પ રબળો જવાબદાર હોઈ શકે છે . પૂરની પ રિ થિત ઝડપથી કે ધીમી રીતે સ ઈ શકે છે .
(૧)

ભારે વરસાદ થવાથી.

(ર)

ઉપરવાસના ડેમોમાંથી પાણી છોડવાથી કે ડેમ તુટવાથી.

(૩)

પાણીની િનકાસ અટકી જવાથી.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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નદી કનારાના ગામોઃડાંગ
નવસારી

લામાંથી ગીરા નદી, પુણા નદી, ખાપરી નદી અને અંબીકા નદીઓ નીકળી ન કના સુરત,
લાઓમાંથી પસાર થાય છે . આ નદીઓનો વાહ પૂવથી પિ ચમ દશા તરફ

સુરત, નવસારી
૧.

ગીરા નદી

લાના દ રયા કાંઠાએ અરબી સમુ ને મળે છે . આ નદીઓના કનારે આવેલા ગામો
:

બુરથડી,

મ યામાળ, ગાંવદહાડ, ગીરમાળ, ધુલદા, બંધપાડા, સાજુ પાડા,

સાવરખડી, દરડી
૨.

પુણા નદી

ય છે . જે

:

( સોનગઢ તરફ )

ચ ચલી, ગાડવીહીર, વાયદુન, કરંજડા, વાંઝીટટે

ુન, સાદડવીહીર,

ટાંકલીપાડા, બોકડમાળ, ધુડા, હ દળા, ચીખલી, પાદલખડી, લવચાલી,
બરડા, બીજુ રપાડા, ચ ચવીહીર, મોટીઝાડદર, ગ હાણ, પીપલદહાડ,
જોગથવા, પાંઢરમાળ,

રસોળ, કરંજડા, ઉગા, દહેર ઘાણા, મોટીકસાડ,

લહાનકસાડ, મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દીવડયાવન, ખાતળ,
ખોપરીઆંબા, પાતળી, ટેકપાડા, પાંઢરપાડા, કોલબારી, વાંકન, ભ ગડયા,
એ
૩.

ખાપરી નદી

:

નપાડા, કાકરદા( યારા તરફ)

ઉમયા, પાયરપાડા, વાંકી, ચીચપાડા, ધુમખલ, લહાનદભાસ, મોટીદભાસ,
ઉમરપાડા, ટે

ુનઘટા, ચોકયા, ઇસદર, રાવચ ડ, ગાયખાસ, સુંદા,

ખાપરી, કુતરના યા, સતી, વાંગણ, ભવાનદગડ, ધુળચ ડ, ભવાડી, કુડકસ,
ગીરા, દાબદર, કોસીમપાતળ,બોરીગાંવઠા, ( યારા તરફ)
૪.

અંબીકા નદી

:

જોગબારી, ગોટયામાળ, શામગહાન, ભાપખલ, ભુરાપાણી, બારીપાડા,
ચીરાપાડા, બોરીગાંવઠા, ચીખલી, આંબાપાડા, બરડપાણી, બર યાવડ,
હુ ંબાપાડા, બ ડારમાળ, બોરદહાડ, કુમારબંધ, ચીખલદા, બરડા, દગુ યા,
ભદરપાડા, ધાંગડી, સાદડમાળ, સાકરપાતળ, કુંડા, સુસરદા, ચીકાર,
બારખાં યા, ડોકપાતળ, ચીચપાડા, આંબાપાડા, વઘઇ ( વાંસદા તરફ)
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ભયજનક િવ તારઃનદી કનારાના ભયજનક ગામો જે વા કે
ગીરા નદી

:

બંધપાડા, ધુલદા.

પૂણા નદી

:

મહાલ, મોટીકસાડ, સાવરદાકસાડ, ખોપરીઆંબા, કોલબારી, ભ ગડયા.

ખાપરી નદી

:

સતી, વાંગણ, વાંવદા, કુતરના યા, આમસરવલણ, દાવદહાડ

અંબીકા નદી :

દેવીપાડા, ડોકપાતળ, ડુંગરડા, રંભાસ ( મલાપાડા)

જે ગામોને અગાઉથી સુર ા યવ થા થઇ શકે તે માટે જયાં નદી ઉપર પુલો આવેલ છે યાં
પાણીની સપાટી દશાવતા નીશાન માટે માપપટી લગાવવી અને ભયજનક જણાય તો સુર ા માટે
અગાઉથી યવ થા કરી શકાય તે માટે કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, પંચાયત માગ અને
મકાન િવભાગ તથા નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સ રતા માપક પેટા િવભાગ, નવસારીને જવાબદારી
સ પી ચાંપતી જનર રાખીને સમ પુરરાહતની કામગીરીનું નીરી ણ કરવામાં આવશે.
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આટલું તો જ ર કરો..........

 પૂર પહેલાં......
 નદી, વોકળા, દ રયાકાંઠાંના િવ તારમાં ચી લી થવાળા મકાનો બાંધવા.
 પૂર

ત િવસ્તારના લોકોએ તરતાં શીખવું જોઈએ.

 આગાહીઓ માટે રેડીયો, ટી.વી., સમાચાર સાંભળતા રહો.
 તં ની સુચના મુજબ ભયજનક થળ ખાલી કરી સુરિ ત થળે જવું.
 સલામત થળે જતી વખતે ફનસ, ટોચ, ખાવાની વ તુઓ, પાણી, કપડા ઘર ખાલી કરતી વખતે
કમતી સામાન તથા દ તાવેજ લઈ લેવા.
 પ રવારના દરેક સ ય પાસે ઓળખાણ સૂચક કાગળ રાખવા.
 શકય હોય તો નીચેના માળથી સામાન ઉપરના માળ ઉપર ખસેડવા.


ાણીઓને સલામત થળે ખસેડવા.

 પૂર દર યાન......
 સલામત અને સંરિ ત થળોએ બેસી રહેવું.
 સાચી માિહતી મેળવવાનો ય ન કરવો.
 સલામત થળે ખસવા અંગેની સરકારી

હેરાતને આપી અનુસરવું.

 વીજ પુરવઠો બંધ કરવો-ખુ લા વાયરોને અડવું નહી.
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 પૂર બાદ......
 તરતા આવડતું હોય તો ડૂબતાને બચાવવાં.


ડા અ

યા પાણીમાં વેશવું નહી.

 પૂરના પાણી ઓસરી ગયા બાદ નદીના કાંઠાળા િવ તારમાં જવું નહી.
 કલોરીનયુકત પાણી પીવું.
 પાણી ઉકાળીને પીવું - સંરિ ત ખોરાક જ ખાવો.
 ગંદા ભરાયેલા પાણીમાં દવાનો છં ટકાવ કરવો.
 રાહત સવ ટુકડીઓને નુકશાનની સાચી િવગતો આપી સહકાર આપવો.
 રાહત સામ ીના યો ય િવતરણ માટે થાિનક સિમિત / વયં સેવક ટુકડીઓ પાડી આવ યકતા
મુજબ યવિ થત િવતરણ કરવું.
 ભયજનક- નુકશાન પામેલ મકાનમાં વેશ કરવો નહી.
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૩. ભુકપ
ં :ડાંગ િજ લો એ ઝોન ર માં આવે છે . આ થક કારણો અને

ઢગત યાલોને કારણે મકાનોના

બાંધકામમાં વાપરવામાં આવતી સાધન સામ ીની ગુણવ ા પણ સારી હોતી નથી. આ કારણોસર આવા
બાંધકામો ભૂકંપના મોટા આંચકાઓ સામે ટકી શકતા નથી. ડાંગમાં આવેલ બહુ માળી ઇમારતોમાં રહેતા
રહેવાસીઓને ભૂકંપની અસર થઇ શકે છે . આ િસવાય ડાંગ િજ લામાં આવેલ જુ ની પુરાણી ઇમારતોના
કારણે પણ અસર થઇ શકે છે .

તારીખ

યુઆરી
ર૦૦૧

ફો ટ
લાઈન
એપી
સે ટર
ક છ
લોડાઈ
ગામ

તીવ ા
રીકટર )
(લ કે

અસર ત
કુલ વ તી

૬
૯. ના
રીકટર
લ કે

માનવ
મૃ યુ
સં યા
ના

અસર ત
પશુઓની
સં યા
ના

અંશતઃ
િત ત
મકાનોની સં યા

પૂણ િત ત
મકાનોને સં યા

કાચા

પાકા

કાચા

પાકા

ના

ના

ના

ના
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તારીખ ર૬/૦૧/ર૦૦૧ ના રોજ ગુજરાત રાજયમાં આવેલ મહાિવનાશક ભૂકંપ દેશના અ ય ભાગમાં
આવેલ ભૂકંપ કરતા વધુ તી તાવાળો તેમજ અસરવાળો હતો.રાજયના ર૬

લાઓ પૈકી ર૧

લાઓ

રરપ તાલુકાઓ પૈકી ૧૮૧ તાલુકાઓ અને રાજયના ૧૮૩પ૬ ગામો પૈકી ૭૩૬૩ ગામો તથા રાજયની
પ.૦પ કરોડ વ તી પૈકી ૧.પ૯ કરોડની વ તીને તેમજ રાજયનો કુલ ૧૯૬૦ર૪ ચો.મી. િવ તારને
ભૂકંપની અસર થઈ.

આટલું તો જ ર કરો.........

 ભૂકંપ પહેલાં......
 કુટુંબીજનો સાથે ભૂકંપ િવષેની સાચી માિહતીની ચચા કરી

ણકારી આપવી.

 નવા મકનો ભૂકંપ સુર ીત બનાવવા અને જૂ ના મકનોનું મજબૂતીકરણ કરવું
 તમારા મકાન અને કુટુંબના વીમા કરાવવા.
 અભરાઈઓ પર ભારે અને નાજુ ક વ તુઓ મુકવી નિહ.


િતવાળા વીજ કનેકશન તથા લીકેજ ગેસ કનેકશન તરત રીપેર કરાવવા.

 ભૂકંપ દર યાન......
 ગભરાહટમાં ખોટી દોડા દોડી કરવી નિહ.
 ઘરમાંથી ખુ લી જ યામાં દોડી જવું.
 ઈમારતમાં લીફટનો ઉપયોગ ન કરતા, દાદરાથી નીચે ઉતરવું.
 મજબૂત ટેબલ નીચે કે મજબૂત દવાલ પાસે માથું સાચવી બેસી રહેવું.
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 ભૂકંપ બાદ......
 ભૂકંપ પછીના સામા ય આંચકાઓથી ગભરાવું નિહ.
 રે ડયો,ટી.વી. કે અ ય મા યમોથી સરકારી

હેરાતો સાંભળવી.

 ખોટી દોડાદોડી કરવી નિહ, અને કઠેડ/અગાસી ઉપર ઉભા રહેવું નિહ.
 ઈ ઓ માટે ાથિમક સારવાર મેળવો અને અ યોને મદદ કરો.
 અસુરિ ત લાગતાં મકાનોમાં વેશવું નિહ.
 પાણી,વીજળી અને ગેસ બંધ કરી દો.

૪. દુ કાળ:સામા ય રીતે દુષ્કાળની આપિતનું પુનરાવતન ગુજરાતમાં થતુ રહે છે . અ ય આપિતઓની
સરખામણીએ દુ કાળ ની ચેતવણી નણી વખત વહેલી મળી

ય છે . રાજય લગભગ દર

ી

વષ દુ કાળ

નો સામનો કરતું હોય છે . દુ કાળ લગભગ વરસાદના માણ,તરાહ અને તેના સમયગાળાને આધા રત
હોય છે . પરંતુ દુષકાળમાં
્
કયારેક નીચે મુજબની પ રિ થિતનું િનમાણ થાય છે .
વરસાદ ઘણો ઓછો હોય પરંતુ ફળધુપ જમીન હોય અને ઓછા પાણીની જ રયાતવાળા પાકોનું વાવેતર
દુ કાળ ને િનવારે છે .
વરસાદ માણસર હોય છતાં પાણીના તર અને ાિ તમાં ઘટાડો થયો હોય.
બધું જ માણસર હોય પરંતુ બે વરસાદ વ ચેના સમયગાળા અને ચોમાસાની મોડી શ આત અગર વહેલી
સમાિ તના કારણે ખેતી િવષયક દુ કાળ ની પ રિ થિતનું િનમાણ.
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હેર કરેલ ગામોની કારણ અને સંકટનુ સંકટની ઘટનાનો અસર
સં યા

મૂળ

સમયગાળો

ત

વ તી

ડાંગ િજ લામાં સુનામીની કોઈ ઘટના બનેલ નથી.

 અસર િનવારવા કે ઓછી કરવાનાં પગલાં..............
 દુ કાળનો સમયસર અણસાર અને ચેતવણી મેળવવી.
 િવકાસની યોજનાઓમાં દુ કાળ િનવારણની યોજનાઓનો સમાવેશ .
 પીવાના તથા સચાઈનાં પાણીનું િનયં ણ િવતરણ.
 જળસં ાહક યોજનાઓનું અમલીકરણ.
 જમીનનું ધોવાણ અટકાવી ભેજ સં હ કરે તેવી જમીન સુધારણાની યોજનાઓ.
 વરસાદ ,જમીનની ગુણવતા અને ભેજ સં ાહક શ કત માણે પાકના વાવેતરનું આયોજન.
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૫. સુનામી:સુનામી એ અસાધારણ ાકૃિતક ઘટના છે . સુનામી ને ઘણીવાર “ ભરતીના મો ં ” કહેવામાં
આવે છે . પરંતુ ખરેખર સુનામીને દુિનક સામૂિહક ભરતી સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી. ખરેખર તો “ સુનામી ”
ખુ લા સમુધમાં કલાકદીઠ સરેરાશ ૪પ૦ ( અને ૬૦૦ ) માઈલ સુધીની ઝડપે

વાસ કરતાં મો ની

હારમાળા છે . સુનામી મોટે ભાગેસમુધના તળીયે ભૂકંપની અસરથી પેદા થાય છે . ૬.પ થી વધુ મે નીટયુડ
(તી તા) ધરાવતા ભૂકંપ સુનામી પેદા કરવા માટે િનણાયક ગણાય છે .

અસર ત
અસર ત
મહીનો વષ
ગામોની
કુલ વ તી
સં યા
ડાંગ િજ લામાં દ રયા કાઠો આવેલ ન હોવાથી સુનામીની કોઈ ઘટના બનેલ નથી.
કારણ અને સંકટ
નું મૂળ

અસર ત
કુલ િવ તાર
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૬. હીટવેવ: હીટવેવ એટલે શું અને તે કયા કારણોથી ઉદભવે છે :લાંબા સમય સુધી સામા ય કરતાં વધારે તાપમાન જળવાઈ રહેતાં હીટ વેવની
સમ યા ઉદભવે છે . હીટ વેવ વા તવમાં તે

થાનનું વા તિવક તાપમાન અને

થાનના સામા ય

તાપમાનના વ ચેના અંતરથી બને છે . ઈન્ ડયા મે ોલો કલ ડીપાટમે ટના એક રીપોટ અનુસાર એક
મેદાની િવ તારનું ઓછામાં ઓછુ તાપમાન ૪૦° સે. અને પવતીય ે નું ૩૦° સે. સુધી પહ ચી

ય તેને

હીટ વેવ કહેવાય છે . જો તાપમાનમાં વધારો ૬.૪° સે. થી વધારે અને વા તિવક તાપમાન ૪પ° સે. સુધી
પહ ચી

ય તો એને એક ગંભીર હીટ વેવ કહેવાય છે . તટીય ે માં તાપમાન ૪પ° સે. વધી

તાપમાન ૩૭◌ં સે. સુધી પહ ચી

ય અથવા

ય યારે હીટ વેવ ચાલુ થઈ એમ કહી શકાય.

હીટ વેવને સામા યતઃ એક વાતાવરણ સબંિધત ઘટના તરીકે જોઈ શકાય છે . પરંતુ આમા
આસપાસનું પયાવરણીય કારણ પણ મહ વપૂણ ભાગ ભજવે છે . ઉ ચ વાયુ મંડળીય હવાને
વાયુમંડળના ઉપરની

તર પર રહેલ

ણાલી

હવાઓને નીચે લાવે છે . આનાથી હવાના સંકુચનને કારણે

તાપમાનમાં વધારો થાય છે . અને હવા યાંથી નીકળી શકતી નથી. અને તેના કારણે હીટવેવ તેટલા દવસો
સુધી તે િવ તારમાં રહે છે .
લોબલ વો મગ અને હીટ વેવ વ ચે એક સકારા મક સબંધ જોઈ શકાય છે . પરંતુ આ બંને વ ચે અ યાર
સુધી કોઈ

ય સબંધ સાિબત થયો નથી. લોબલ વો મગ િવ ાન અનુસાર જે મ જે મ પૃ વી ગરમ થઈ

રહી છે તે અનુસાર ભિવ યમાં હીટ વેવ થવાની સંભાવના મજબુત બની રહી છે .
ભારતમાં ી મ ઋતુમાં હીટ વેવ એક સામા ય બાબત છે . ચોમાસાની ઋતુ (જુ ન મહીના) ના શ આતના
પહેલ મિહનાઓમાં દેશના ઘણાં ખરા િવ તારો હીટ વેવનો સામનો કરે છે .

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

32

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

હીટવેવ માટે શું કરવું અને શું ન કરવું
હીટવેવથી માનિસક તાણ થાય છે . અને મૃ યુની પણ સંભાવના રહે છે . હીટવેવ દર યાન તેની
અસરને ઓછી કરવા માટે નીચેના પગલાં સહાયક બનશે.

 શું કરવુ.ં :...
 હીટવેવ દર યાન મોસમની આગાહી

ણવા માટે િનરંતર રે ડયો સાંભળવું, ટીવી જોવું અને

સમાચાર પ વાંચતા રહેવું.
 તરસ ના લાગી હોય તો પણ થોડા થોડા સમયે પાણી પીતા રહેવું.
 હલકા રંગના ઢીલા અને હળવા સુતરાઉ કપડાં પહેરવા, કારણવશ બહાર જવાનું થાય તો ચ મા,
છ ી, ટોપી, બુટ અને ચંપલનો ઉપયોગ કરવો.
 મુસાફરી દર યાન સાથે પીવાનું પાણી રાખવું.
 સૂયના સીધા કાશમાં કામ કરવાનું થાય યારે છ ી તથા ટોપીનો ઉપયોગ કરવો. તથા માથા, ગળા
અને ચેહરા પર ભીનું કપડું રાખવુ.ં
 ઘરે બનાવેલ પીણાં જે વાં કે લ સી, કાં , લ બુ પાણી, છાશ વગેરેનો વધુ ઉપયોગ કરવો.
 હીટવેવની અસર દર યાન નાયુનંુ ખચાવુ,ં શરીર પર ફો લી થવી, કમજોરી આવવી, ચકકર
આવવી, માથું દુખવુ,ં ઉબકા આવવા, વધારે પરસેવો થવો, શરીર જકડન જે વાં લ ણો જોવા મળે
છે . જો નબળાઈ અથવા બીમારી જે વું લાગે તો તરત જ ડોકટર નો સંપક કરવો.
 પશુ પંખીઓને શેડની નીચે/ છાંયામાં રાખો. અને પીવા માટે પુરતા માણમાં પાણી આપતા રહો.
 ઘરને ઠંડુ રાખવા માટે પડદા અને શટરનો ઉપયોગ કરો. અને રા ે બારીઓ ખોલી દો.
 ઘરમાં પંખા તથા ભ ના કપડાનો ઉપયોગ કરો. અને વારંવાર ઠંડા પાણીથી નાહવો.
 કામના થળ પાસે ઠંડા પાણીની યવ થા રાખો.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

33

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

 કામદારો સૂયના સીધા તાપમાં કામ ન કરે તેની સાવધાની રાખો.
 વધારે મવાળુ કામ કરનારે ઠંડા પહોરમાં કામ કરવાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું.
 બહાર કામ કરવાવાળાઓએ વારેવારે લાંબો આરામ લેવો.

૬. ઔ ોિગક અને રાસાયિણક અક માત
ઔ ોિગક એકમો - વીજ ઉપકરણોના ઉ પાદન એકમો, િવ ફોટક પદાથ નો વપરાશ ધરાવતા
એકમો, પે ોલીયમ ોડકટસ - તથા એવા જોખમી ઔ ોિગક એકમમાં થતાં અક મગાત.આવા અક માત
જોખમી રસાયણો - જવલનશીલ પદાથ -

વાહીના સં હ, વપરાશ,

યા અને હેરફેર દર યાન

કાબૂબહારના સંજોગોમાં જ થો, પવન, વાહન ચાલકની ભુલ, તાપમાનમાં અઘ ટત ફેરફાર, કામકાજની
ભુલ, યાંિ ક ખામી, શોટસક ટ, ગેસ લીકેજ, ધડાકા, ાસવાદી હુ મલા, આકાશમાં િવમાન કે હેલીકો ટર
તુટી પડતાં કે કુદરતી આફતો જે વી કે ભૂકંપ, વાવાઝોડું, પુર, અિતવૃિ ટ વધારે પડતી ગરમી, લુ, ઈ યાદીને
કારણે ઔ ોગીક અક માત થઈ શકે છે . અક માતનો ભોગ ઔ ોગીક એકમમાં અક માતના કારણે
નમાલ િમલકતને ટુંકાગાળાનું કે લાંબાગાળાનું અથવા થોડું કે વધારે નુકશાન થાય યારે તેને ઔ ોગીક
અક માત ગણી શકાય છે .
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ઔ ોગીક અક માત થાય તો શું થાય .......
ઔ ોગીક એકમની આસપાસના િવ તારમાં આગ લાગી શકે આગ સાથે મોટો િવ ફોટ થઈ શકે.
મોટો ધડાકો કે િવ ફોટ થઈ શકે તેની સાથે સાથે આગ પણ લાગી શકે. એકમમાં િબ ડ ગ, મશીનરી ઘસી
પડે તેમજ આસપાસના િવ તારમાં બારી બારણાં મકાન કે

કચર ધરાશાયી થઈ શકે. આસપાસમાં ગેસ

ગળતર થાય ગેસના સરણાંક તથા હવામાન અને હવાની દશામાં ગેસ ઝડપથી આગળ વધે બોઈલર /
ટાંકા જે વા પા

/ વેસલમાં િવ ફોટ થાય તો આસપાસના િવ તારમાં તેની અસર થાય. ગેસની

નુકશાનકારક વાસના કારણે જે - તે િવ તારની િજવન સૃિ ટ નાશ પામે તથા વા છો વાસની શારીરીક
તકલીફ ઉભી થાય. અક માતના કારણે ગભરાટ ફેલાઈ શકે. જવલનશીલ
પુરવઠામાં ભંગાણ સ ઈ શકે. વાતાવારણમાં દુષણ ફેલાઈ શકે.

વાહી ઢોળાઈ શકે, િવજ

ઝે રી સાયણોના કારણે ઈ

પહોચી

શકે.

 ઔ ોગીક અક માતની અસર કોને થાય........
ઔ ોગીક અક માતના પ રણામે િવ ફોટ, ધડાકો થતાં ુ રી કે કંપન થી બારી બારણાં
મકાન, શેડ ધરાશાયી થાય તો ન કમાં કામ કરતાં માણસો કામદારોને ગંભીર ઈ

થઈ શકે અથવા મૃ યુ

થઈ શકે. એકમની આસપાસની વ તીને પણ િવ ફોટથી અસર થઈ શકે. એકમની આજુ બાજુ થી પસાર
થતાં રાહદારીઓને પણ ઈ

થઈ શકે. ઝે રી ગેસ કે ઝે રી રસાયણના લીકેજના ક સામાં આવા ત વોની

તી તા અને પવનની દશા ઇ યાદી પ રબળોના અનુસંધાને એકમની ન ક વધુ િવ તારોમાં વ તા લોકો
માટે ખતરા પ બની શકે છે . જવલનશીલ પદાથ જોખમી ઉપકરણોને કારણે અથવા તો તેની આજુ
બાજુ ના બી

એકમો કે રાહદારી વાહનો માટે ખતરો ઉ પ ન થઈ શકે છે .દાળ મીલ, કવોરી, સોનું ચાંદીના

જવેરાત, હે ડી ાફટ રેડીમેડ ગારમે ટસ, દવાઓ, ખાણી - પીણીની વ તુઓ જે મ કે પાપડ, મઠીયા,
તુવેરદાળ, ચીકી - ફરસાણ, દૂધની બનાવટની વ તુઓ, ખેત ઉ પાદનની િવિવધ વ તુઓ માટે ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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લામાં આવેલ એમ.એ.એચ. યુનીટ કારણે સ તી પ રિ થિતઓના િનકાલ માટે ડ ીક

ઠાયસીસ ગૃપની રચના કરવામાં આવેલ છે . કેમીકલ એકસીડ ટ કલમ ૧૯૯૬ મુજબ ડે યુટી ડાયરેકટર
ઈ ડ ીયલ સેફટી એ ડ હે થના માગદશન હેઠળ ઓન સાઈટ તેમજ ઓફ સાઈટ લાન બનાવી િનયિમત
રીતે મોક ીલ કરવામાં આવે છે . તાલુકા

તરે લોકલ

ાઈસીસ ગૃપ એસ.ડી.એમ.ની અ ય તામાં

બનાવવામાં આવેલા છે .

૭. રોડ અક માત
ડાંગ િજ લામાંથી મુ ય માગ અને આંતરીક માગ

હાઈવે પસાર થાય છે . તેમજ રાજય

ધોરી માગ, િજ લા માગ આવેલા છે . આ માગ પર વધતા જતાં વાહન યવહારના કારણે રોડ અક માત
થવાની શકયતાઓ રહેલી છે . છે લા કેટલાક સમયથી રોડ અક માતમાં ન ધ પા વધારો જોવા મળી ર ો
છે .



લાના મુ ય માગ અને આંતરીક માગ ઃ
ભારે વરસાદ થવાના કારણે કે પુર આવવાના સંગોએ

લો અ ય

લાઓના સંપકમાં ન રહે

તેવા સંજોગો જો ઉભા થાય તો ર તા અવરોધના બનવો બને યારે પંચાયત િવભાગ તેમજ રાજય સરકાર
હ કતના માગ અને મકાન િવભાગના કાયપાલક ઇજનેર ીઓને તમામ ર તાઓ વાહન યવહાર માટે
સતત ચાલુ રહે તે માટે આયોજન ગોઠવવા જ રી મંજુરી સાધનો વાહનો રાખી ર તાઓ બંધ ન થઇ

ય

તેની તકેદારી રાખશે.
લામાં આવેલ મુ ય પુલ ઉપર ભારે વરસાદ કે પુરના પાણીની સપાટી ના માપન અંગે નાયબ
કાયપાલક ઇજનેર ી સ રતામાપન પેટા િવભાગ નવસારી હ તક િનયમન થશે.
રાજય ધોરી માગઃ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૧.

વઘઇ-શામગહાન-સાપુતારા-નાિશક રોડ(વઘઇ, આંબાપાડા, સુસરદા, કુંડા, સાકરપાતળ ગામે પુલ )

ર.

વઘઇ-પ પરી-આહવા-સુબીર- શગાણા-નવાપુર રોડ (કુડકસ, ભવાડી, ચીકટીયા, ભવાનદગડ,

લ કયા, લવચાલી ગામે)
૩.

આહવા-ચ ચલી-બાબુલઘાટ રોડ ( ગાડિવિહર)

૪.

પ પરી-કાલીબેલ- યારા રોડ ( ટેકપાડા ગામે )

૫.

આહવા-ગલકુંડ-શામગહાન રોડ ( ટાંકલીપાડા, ચીચપાડા,

ખાના ગામે )

લા માગઃ
૧.

વઘઇ-ભેસકા ી રોડ ( બોરીગાંવઠા, કાકરદા ગામે )

૨.

પીપ યામાળ-ગાઢવી-મહાલ રોડ ( સાવરદાકસાડ ગામે )

૩.

ચીકટીયા-ગાઢવી રોડ ( ચીકટીયા, ભવાનદગડ, ઇસદર ગામે)

૪.

શ ગાણા-ખોખરી સોનગઢ રોડ ( ગાંવદહાડ, ધુ દા, સાજુ પાડા ગામે)

૫.

સુબીર-મહાલ-સોનગઢ રોડ

૬.

કાલીબેલ – ખોખરી રોડ

૭.

સુબીર-ગ હાણ-આમથવા-વારસા રોડ.

૮.

ગારખડી-મહારદર રોડ (હારપાડા ગામે)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૮. આગ:કોઈપણ ય કત અને તેના પ રવાર માટે ઘર એ એક સલામત થળ છે . પણ બેદરકારીના કારણે
અથવા તો નાની બાબતો

યે દુલ સેવાના કારણે ઘરમાં આગ જે વા અક માત સ ય છે . આપણે ઘરમાં

ઈલેક ીક કે ઈલેક ોનીક ઉપકરણો રાખીએ છીએ. પરંતુ સલામતીની ઉપે ા કરવાથી ઘરમાં આગ લાગે છે .
જે પોતાની બેદરકારીના કારણે શકય બને છે . જો કાળ

પૂવક ઉપરોકત સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં

આવે તો આગ જે વી અક માતને ટાળી શકાય છે . શહેરમાં ગીચ વ તી, ઔ ોગીક એકમો તેમજ
જવલનશીલ રસાયણોના ા સપોટશનના કારણે આગ અક માત સ વવાની શકયતાઓ
રહેલી છે . શહેરના ફરતે િવિવધ ગોડાઉનોમાં જવલનશીલ રસાયણોનું સં હ, ગેસ ગોડાઉન શહેરની
ન ક આવેલ હોવાના કારણે આગ-અક માતની શકયતાઓ વધી રહી છે .

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

Chief Minister
Chief Minister
-IMD
-Central Water
Commission
-ISR

Sate Cabinet
Crisis Management Group
(Chief Secretary)

NGOs International Agencies Public
& Private Sector Undertakings

-Ministry of Atomic Aviation

Gov. of Gujarat.
Line Dep.

GSDMA

Revenue Department

Municipal Commissioner

COR

State EOC

ERCs
District Collector (DEOC)
District Devel. Officer

Prant Officer-Taluka, Lision Officer

District DM
Committee

Mamlatdar
Taluka Development Officer
Chief Officer (Municipality)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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િજ લા તરનુ સં થાકીય માળખુ
હવામાન ખા (ુ IMD)

િસચાઈ િવભાગ સે લ વોટર

ુ ય સ ચવ અ સ ચવ-મહ લ
ુ
રાહાત કિમ નર
એસડ એમએ
આકાસવા
ણી
ૂ રદશન,
વતમાન
પ ો,

કલેકટર અથવા મહાનગરપાલીકા,

બી

જ લા કં ોલ મ,

માહ તી

જ લા િવકાસ અિધકાર

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

ી,

ુ ા કં ોલ મ
મામલત દાર તા ક
ુ ા િવકાસ અિધકાર
તા ક

ી

અસરપામી
ભાગના

શક

તેવા
ઈ ચા

આથોર ટ /
કંપનીઆ/અિધકાર ઓ

ાંત
ઓફ સર

સરપંચ-તલાટ
ામ પંચાયતો

આપિત યવ થાપન ુ કડ ઓ

અસરપામી શક તેવા
ુ ાયો,
િવ તારો/ સ દ
અગર યા, બંદર
કામદારો, માછ મારો,
નીચાણવાડા િવ તારો

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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લા ક ાએ ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપઃ
District Collector (District Emergency
Authority) DCG

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

Chief Fire
Officer
Ass. Regional
Transport
officer
Transport
Department

Supdt.
Engineer
(Electrical)
MGVCL

Chief District
Health Officer

Superintendent of
Police

Commandant SRPF
Group 12

Rescue Coordinator

Executive Engineer
Public Health Engg.
Department

General Manager
department of
Telecom
communication

Regional officer Gujarat
Pollution Control Board

Director of
Information

District
Development officer

District Agriculture
officer

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપઃ



ગંભીર પ રણામે સજતી અને માટી

ણહાની સજતી માનવસ જત આપતીઓ જે વી કે

આંતકવાદી હુ મલા, કોમી તોફાનો, મોટા આગના બનાવો, બ બ િવ ફોટ, ગેસ દઘના, માગ
અક માતો/રેલવે અક માતો, તથા રાસાયણી પદાથ લીક થવાથી થતી દૂઘનાના સંજોગામાં તા કાલીક
િત યા આપવાના સંજોગો ઉપિ થત થાય છે અને ઝડપી

િતભાવ તથા અસરકારક િનણયશ કત

અિનવાય બને છે .
આ બાબતો નજર સમ રાખીને રાજય સરકારે આવી ત રિ થિત સામે િત યા યકત
કરીને આયોજન અમલમાં મૂકવા મુ ય સિચવ ીના અ ય પદે રાજય ક ના ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપ ની
રચના કરેલ છે .
લા ક ાએ ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપઃ
લા ક ાએ નીચે મુજબના ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપમાં નીચે મુજબના સ યો રહેશ.ે
૧.

કલેકટર અને

લા મેિજ ટે ી, ડાંગ

અય

૨.

લા િવકાસ અિધકારી ી, ડાંગ

સ ય

૩.

લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ

સ ય

૪.
૫.

સ ય

ાંત અિધકારી ી, ડાંગ
લા હોમગાડઝ કમા ડ ટ ી, વલસાડ, ડાંગ

સ ય

૬.

કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ

સ ય

૭.

કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાગ િવભાગ, નવસારી

સ ય

૮.

અિધક

સ ય

લા આરો ય અિધકારી ી, ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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િસિવલ સજન ી, િસિવલ હોિ પટલ, આહવા-ડાંગ

સ ય

ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ી, વલસાડ-ડાંગ

સ ય

૧૧. િવભાગીય િનયામક ી, એસ.ટી. ડીવીઝન, વલસાડ-ડાંગ

સ ય

૧૨. ફેકટરી ઇ પેકટર ી, વલસાડ-ડાંગ

સ ય

૧૩. અિધક

સ ય – સિચવ

લા મેિજ ેટ અને િનવાસી અધીક કલેકટર ી, ડાંગ

ડાંગ
હેઠળ

લા મુ ય મથક આહવા ખાતે કલેકટર અને

લા મેિજ ેટ ીના અ ય પણા

લા ક ાએ ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપની થાયી સિમિત કામગીરી બ વશે અને માનવ જત

આપિ ઓ જે વી કે આંતકવાદી હુ મલાઓ, કોમી તોફાનો, મોટા આગના બનાવો, બો બ િવ ફોટ, ગેસ
દુઘટના, માગ અક માત, રે વે અક માત તથા રાસાયિણક પદાથ લીક થવાથીબનતી દુઘટનાના સંજોગોમાં
તા કાિલક

િત યા આપવાના સંજોગો ઉપિ થત થાય અને ઝડપી

િતભાવ તથા અસરકારક િનણય

તા કાલીક લઇ શકાય તે હેતુથી સરકાર ીના મહેસલ
ૂ િવભાગના તારીખ ૧૬/૧૦/૨૦૦૨ના ઠરાવ માંક
સીએલએસ-૧૦૨૦૦૨-૨૮૮૫-સ.૩થી મળેલ સૂચનાનુસાર ાઇસીસ મેનેજમે ટ ગૃપની રચના કરવામાં
આવેલ છે . અને સદરહુ ં ગૃપના સ યોની સમયાંતરે બેઠક યો


ડાંગ

હુ કમો અને કામગીરી કરશે.

લા ક ાની કુદરતી આપિ િનવારણ સિમિત :

લા કલેકટર કચેરી ખાતે ડીઝા ટર મેનેજમે ટ શાખા વારા આપિ

સંગે જ રી તૈયારી

માટે બચાવ કામગીરી માટે રાહત કામગીરી માટે તથા પુનઃવસનની કામગીરી માટેની રચના િનયં ણ કરવા
તથા તેના ઉપર દેખરેખ રાખવા અને જ રી પગલાં લેવા માટે કામગીરી કરશે. અને રાજય સરકારના
મહેસૂલ િવભાગ તરફથી મળતી સુચના માણે કામગીરી બ વશે.

લા ક ાની કુદરતી આપિ

અને

િનવારણ સિમિત નીચે મુજબના સ યોની બનેલી રહેશે.
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અય

કલેકટર ી, ડાંગ

૨.

લા િવકાસ અિધકારી ી, ડાંગ

સ ય

૩.

લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ

સ ય

૪.

િનવાસી અધીક કલેકટર ી, ડાંગ

૫.

સ ય – સિચવ
સ ય

ાંત અિધકારી ી, ડાંગ

૬.

અિધક

લા આરો ય અિધકારી ી, ડાંગ

સ ય

૭.

િસિવલ સજન ી, િસિવલ હોિ પટલ, આહવા-ડાંગ

સ ય

૮.

કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ

સ ય

૯.

કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત માગ અને મકાન િવભાગ, ડાંગ

સ ય

૧૦. કાયપાલક ઇજનેર ી, પંચાયત સચાઇ િવભાગ, ડાંગ

સ ય

૧૧. કાયપાલક ઇજનેર ી,પાણી પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડ, ડાંગ

સ ય

૧૨. કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાગ િવભાગ, નવસારી

સ ય

૧૩.

સ ય

લા ખેતીવાડી અિધકારી ી, ડાંગ

૧૪. મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી, ડાંગ
૧૫.

લા િશ ણાિધકારી ી, ડાંગ

૧૬.

લા ાથિમક િશ ણાિધકારી ી,

લા પંચાયત, આહવા

સ ય
સ ય

. પં., આહવા – ડાંગ

સ ય

૧૭. ડેપો મેનેજર ી, એસ.ટી., આહવા-ડાંગ

સ ય

૧૮. એસ.ડી.ઓ.ટી. ી, આહવા-ડાંગ

સ ય

૧૯. સહાયક માિહતી િનયામક ી, ડાંગ

સ ય

ડાંગ

લા મુ ય મથક આહવા ખાતે

લા કલેકટર ીના અ ય પણા હેઠળ

લા ક ાએ

થાયી સિમિત કામગીરી બ વશે. જે આપિ ને લગતી તમામ કાયવાહી કરશે. પુર, વાવાઝોડું અને અ ય
આપિ વેળા આ સિમિત ચોમાસા પૂવ અને સ ટે બર માસમાં અચુક મળશે. વાવાઝોડા પુરની આગાહી
મળતા જ સિમિતની બેઠક તરત મળશે. વાવાઝોડા અંગેની પ રિ થિત સ તા તથા તે ચાલુ રહેતા ઉપરોકત
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44

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

સિમિત દરરોજ પ રિ થિત બાબતે દેખરેખ રાખવા અને તે અંગે જ રી માગદશન કાયવાહી હુ કમો બહાર
પાડશે.
ઉપરોકત દરેક ખાતાના વડાએ િનવાસી અિધક કલેકટર ીને કામગીરીમાં દેખરેખ રાખવા માટે
સીનીયર અિધકારી ી લાયઝન અિધકારી તરીકે િનમ ંક કરવાની રહેશે. આ અિધકારીઓએ તેમના
તાબાના અિધકારીઓને કુદરતી આપિ અગાઉ આપિ બાબતે તથા આપિ બાદ તેમની ફરજો કામગીરી
સંબંધે જ રી સૂચનાઓ આપવાની રહેશે. લાયઝન અિધકારીઓએ િનવાસી અિધક કલેકટર ીના સતત
સંપકમાં રહેવું જ રી માિહતી તથા આંકડાકીય બાબતોને લગતી િવગતો ઝડપથી રાજય સરકારની
પહ ચાડવા માટે િનવાસી અિધક કલેકટર ીને આપવાની રહેશે.
 િજ લા

આપતી

યવ થાપન

સિમિત (District Disaster Manegement

Committie)
મ

હોદો

આપતી યવ થાપન માટે
કાય કાયદળ/

સહાય કરતા સ યોસંગઠનો/

૧

લા િવકાસ અિધકારી,
કલેટર

સંકલન અને આયોજન

પોલીસ અિધ ક, અિધક

લા
લા

કલેકટર, મામલતદાર
ર

લા િવકાસ અિધકારી,
અિધક

લા કલેકટર

વહીવટી અને ોટોકોલ

પોલીસ અિધ ક, અિધક

લા
લા

કલેકટર, મામલતદાર
૩
અિધક

લા કલેકટર

નાયબ

નુકસાન આકારણીમોજણી/ કાયપાલક ઈજનેરરાજય
(અને પંચાયત

૪

નાયબ
નાયબ કલેકટર

લા િવકાસ અિધકારી,

ચેતવણી

કલેકટર,

.મ.મા)

મામલતદાર-

રડીઝા ટ, ડેિનયં ણ -મામલતદાર.
ક
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પ

મામલતદાર,
ડેકલેકટર., નાગરીક
સંર ણ

શોધ અને બચાવ

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી,

પોલીસ,

કાયપાલક

ઈજનેર,

અિ નશામક

દળડાંગ-,

આરો ય

િવભાગ,

હોમગાડ,

એસઆરપીએફડાંગ૬

ડેમામલતદાર., મોબાઈલ ઓપરેટર,
નાયબ કલેકટર

સંચાર યવ થા

ટીવી રેડીયો, બંદર કચેરી, પોલીસ,
વન

૭

લા માિહતી અિધકારી

ટીવી,

માઘ્યમ

પ કારો,

બીન

સરકારી

લા

પુરવઠા

અિધકારી, ખાનગી અને

હેર ે ો,

સંગઠનો

૮

આરટીઓ,
લા િવકાસ અિધકારી

સહાયક તં (કલો

ટી)

મામલતદાર, મામલતદાર પુરવઠા
૯

નાયબ પોલીસ અિધ ક, ગૃહ ર ક
લા પોલીસ અિધ ક

કાયદો અને યવ થા

દળ

સેનાપતી,

બીન

સરકારી

સંગઠન, અધલ કરી દળ અને સશ
દળ

૧૦

૧૧

૧ર

કાયપાલક ઈજનેર
(રાજય).મ.મા)

લા ાથમીક અને
મા યમીક િશ ણ
અિધકારી
કાયપાલક ઈજનેર
ગુબોડ . ય.અને ગ .પુ.પા.
અને કાયપાલક ઈજનેર
વોટરવકસ ડાંગ

સચાઈ કાયપાલક ઈજનેર, પાણી
હેર બાંધકામ

પુરવઠા

બોડ,

નગરપાલીકાઓ,

પંચાયત, પોલીસ, ગૃહ ર ક દળ
શાળાના આચાય, િશ કો,
આ ય

આરો ય

ાથમીક

કે ો, રાજય પરીવહન,

માગ પરીવહન કચેરી, મામલતદાર,
તાલુકા િવકાસ અિધકારી
નાયબ કાયપાલક ઈજનેર, તલાટી,

પાણી પુરવઠો

મામલતદાર,

તાલુકા

િવકાસ

અિધકારી, આરો ય,
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સબડીવીઝનલ

લા િવકાસ અિધકાર /
પુરવઠા અિધકારી લા

ખોરાક અને રાહત પુરવઠો

અિધ ક ઈજનેર

વીજળી

મે

ટે ,

બીન

સરકારી સંગઠનો, પાણી પુરવઠો,
આરો ય, ડીઆરડીએ, નગરપાલીકા
કાયપાલક ઈજનેર, નાયબ કાયપાલક
ઈજનેર, ટેકનીકલ

૧પ

સુિ ટે ટ સીવીલ હો પીટલડાંગ-,
સીડીએચઓ

હેર આરો ય અને
વરછતા

ાથમીક આરો ય કે ો, સીએચસી,
નગરપાલીકા, રેડ ોસ, બીન સરકારી
સંગઠનો, ડોકટરો, તાલુકા િવકાસ
અિધકારી, મામલતદાર

૧૬

નાયબ િનયામક
પશુસંવધન

પશુ આરો ય અને ક યાન

વેટનરી ઈ પેકટર, બીન સરકારી
સંગઠનો

ડી ીકટ ઈમરજ સી ઓપરેશન સે ટરની યવ થા
આપતી થાય યારે ગુજરાત રાજય માં ઘટના િનયં ણ પ ધતી અનુ◌ૃસાર આપતીના
િતભાવનું આયોજન કરવામાં આવશે.ઘટના િનયં ણ તં માં તેનુ મહ વ એટલા માટે છે કે િનયં ણ
ઐકયતા, ઉદે યોની પ ટતા અને કાય મ સાધન સંપતીના ઉપયોગ જે વા તેના મુળભૂત ત વો કોઈ પણ
કારની આપતીના અસકારક િતભાવ માટે સામા ય છે . આપતી િતભાવ
અને િનયં ણ હેઠળ

લા આક મીકતા કામગીરી કે

લા કલેકટરના આદેશ

ને અનુસરે છે . હાલમાં િજ લામાં ડીઝાસ્ટર / પુર

માટેનો ટાફ િજ લા સેવા સદનના પિ ચમ દશામાં ઈમરજ સી ઓપરેશન સે ટર આવેલ છે . ડીઝા ટર /
પુર માટેનો ટાફ ઈ.ઓ.સી.માં બેસે છે . અને ચોમાસાની ઋતુમાં કં ોલ ની ડયુટી માટે અલગથી હુ કમો
કરવામાં આવે છે અને આ ડયુટી ટાફને સમયાંતરે ઈઓસી મેનજ
ે મે ટની તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે .
ચોમાસાની સીજનમાં તાલુકા તરે દરેક મામલતદારની ઓફીસમાં ચોમાસા પુરતા કં ોલ મ ચાલુ કરવામાં
આવે છે . અને તેની

ણકારી

લાના મુ ય મથક થી કરી દેવામાં આવે છે .
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ઈમરજ સીમાં પૂવ અને બાદમાં િતભાવ કરવો જ રી છે . િતભાવ કરવાના આયોજન માટે
ઠોસ Incident Responce System (IRS) તૈયાર કરવી જ રી છે . િવિવધ સં થા, િવભાગો, સાથે
સંકલન, માળખાગત અને િબનમાળખાગત કાય વગેરે નકકી કરવામાં પૂવતૈયારી ઉપયોગી છે . (IRS) માં
પૂવચેતવણી, શોધ અને બચાવ, માનવીય મદદ, ાથમીક સારવાર, રાહત, હેગામી આવાસ, પાણી અને
વરછતા, કાયદો અને યવ થા, પશુ સંભાળ, ફરીયાદ િનવારણ, પુનઃ થાપન અને પુનઃિનમાણ અગ યની
બાબતો છે .

પૂવ ચેતવણી યવ થા (EWS) અને આપિ બાદની સુચનાઓ:ઘણીવાર એવું બને કે આપતી અંગેનો સંદેશો અને ચેતવણી અંત રયાળ જ યાએ રહેલા લોકો
સુધી સમયસર પહ ચાડી શકાતો નથી. અમુકવાર આપતી પહેલા અન દરિમયાન અફવાઓના કારણે
પહ ચતી માિહતી લાકોમાં ગભરાટ અને ગેરસમજ ફેલાવે છે . તેથી યો ય સમયે, પ ટ, યો ય સમુહને
ચેતવણી સંદેશ પહ ચાડવાથી આપતીની અસરો ઓછી કરી શકાય છે . િવ વાસપા

માિહતી સમયસર

પહ ચાડવા માટે IRS મહ વની છે
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 પૂવ ચેતવણી કાયયોજના
કાયના કાર

પુર

વાવાઝોડું

સુનામી

હાલની પૂવ
ચેતવણીની યવ થા

સચાઈ િવભાગડેમ /
હવામાન /ઓથોરીટી
ખાતુ

હવામાન ખાતુ

હવામાન ખાતુ

કલેકટર ી

કલેકટર ી

કલેકટર ી
મામલતદાર ીઓ.ડી.ટી/

મામલતદાર ીઓ.ડી.ટી/ મામલતદાર ીઓ.ડી.ટી/
ગામો

ગામો

જવાબદાર િવભાગ મહેસુલપંચાયત/
મહેસુલપંચાયત/
તાલીમબ ધ
હા
હા
ઓપરેટરોની
ઉપલિ ધ
આવરી લીધેલ ગામો જે તે સંકટ સંભિવત ગામોચેતવણી અને સંદેશા
ન પહ ચતા હોય
અથવા પહ ચાડવા
મુશકેલ હોય તેવા
ગામોવસાહત/

મહેસુલપંચાયત/
ના

ગામો

સમયમયાદામાં
ચેતવણીના સંદેશા
પહ ચવા માટેના
જ રી પગલાઓ.

વની સંદેશને કાયરત વની સંદેશને કાયરત વની સંદેશને કાયરત
બનાવવા વાયરલેસ / બનાવવા વાયરલેસ / બનાવવા વાયરલેસ /
સંદેશ આપવા
સંદેશ આપવા
સંદેશ આપવા

( ઉની તરીકે વ .દા.
સંદેશને કાયરત
( બનાવવા
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આપતી બાદની સુચનાઓ
સંકટના
કાર
આપિત
દર યાન
અને
બાદની
સૂચનાઓ

પુર

વાવાઝોડુ

ભૂકંપ

તરતા આવડતું
હોય તો ડૂબતાને
બચાવવાં.
ડા અ યા
પાણીમાં વેશવું
નહી.
પૂરના
પાણી
ઓસરી
ગયા
બાદ
નદીના
કાંઠાળા
િવ તારમાં જવું
નહી.
કલોરીનયુકત
પાણી પીવું.
પાણી ઉકાળીને
પીવું સંરિ ત ખોરાક
જ
.ખાવો
ગંદા ભરાયેલા
પાણીમાં દવાનો
છં ટકાવ કરવો.
રાહત
સવ
ટુકડીઓને
નુકશાનની
સાચી િવગતો
આપી સહકાર
આપવો.
રાહત સામ ીના

પાણીના
ોતથી
દુર
ચા યા
જવું
તથા ઝાડ કે
થાંભલાઓ
પાસે ઉભા ન
રહેવું
ઘરની
બહાર
નીકળવું નહ .
વીજ
વાહ
તથા
ગેસ
કનેકશન બંધ
કરી દેવા.
ઘરના તમામ
બારી બારણા
બંધ કરી દેવા.

ભૂકંપ પછીના
સામા ય
આંચકાઓથી
ગભરાવું નિહ.
રે ડયો,ટીકે .વી.
મોથી મા યઅ ય
સરકારી
હેરાતો
.સાંભળવી
ખોટી દોડાદોડી
કરવી નિહ, અને
કઠેડઅગાસી /
ઉપર ઉભા રહેવું
.નિહ
ઈ ઓ
માટે
ાથિમક
સારવાર મેળવો
અને અ યોને
મદદ કરો.
અસુરિ ત
લાગતાં
મકાનોમાં
વેશવું નિહ.
પાણી,વીજળી

કેિમકલ
અનેઔ ોિગક
દુઘટનાઓ
જો વાતાવરણમાં
ઝે રી વાયુ ફેલાયા
હોવાનું જણાય
તો
સૌ થમ
ખુ લા
િવ તારમાં
આવી જવું.
જે
દશામાં
પવન વહી રહયો
હોય
તેની
િવ ધ દશામાં
ઝડપથી નીકળી
કોઈ
સુરિ ત
થળે જવું.
ગેસ લીકેજની
ણ થાય કે
તુરત
ં જ
ણ
કરો.
સામાન કરતા
વનને મહ વ
આપી પોતાની
દંગી બચાવવી.
મ પર ભીનો
માલ બાંધવો.
ફસાયેલા
માણસોની

સુનામી
પાણીના
ોતથી
દુર
ચા યા
જવું
તથા ઝાડ કે
થાંભલાઓ
પાસે ઉભા ન
રહેવું
ઘરની બહાર
નીકળવું નહ .
વીજ
વાહ
તથા
ગેસ
કનેકશન બંધ
કરી દેવા.
ઘરના તમામ
બારી બારણા
બંધ કરી દેવા.

અને ગેસ બંધ
કરી દો.
કામગીરી , ઈ
પામેલાઓને
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યો ય િવતરણ
માટે
થાિનક
સિમિત યં વ /
સેવક ટુકડીઓ
પાડી
કતા આવ ય
મુજબ
ત વિ થ ય
.િવતરણ કરવું
ભયજનક
નુકશાન પામેલ
મકાનમાં વેશ
કરવ નહી

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

હોિ પટલ
પહ ચાડવા.
િબનજ રી
ય કતઓને
અસર ત
િવ તારમાં જતાં
રોકવા.
અફવાઓ યે
યાન
ન
આપશોઅફવા /
.વશો નિહફેલા
અક માત પામેલ
તેલ કે ગેસના
ટે ડરો
પાસે
ભેગા થવું નિહ
તથા
ધુ પાન
કરવું નિહ.
કટોકટીહોનારત /
પુરી થયાની પૂણ
ણકારી મળે
સબ સલામતનું )
(સાયરન વાગે
પછી જ પોતાનાં
રો જદા
કામકાજમાં
.પાછા વળો
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 આગોતરી યવ થા
જયારે આપિત આવે યારે પુરતી સાધન સામ ી ,યં ો, સાધનો ન હોય તો લોકોની
જ રીયાતને પહ ચી વળવામાં અંતરાય આવે છે . આગોતરી યવ થા કરવાથી મુ કેલીને મહદઅંશે િનવારી
શકાય છે . યો ય રીતે “ ટોક પાઈલ” કરવાથી વરીત મદદ કરવામાં સરળતા રહે છે .
આગોતરી યવ થા માટે મહ વનાંચાર પગલાં છે .
િવ તાર અને સંકટ અનુસાર જ રી સામ ીની સૂિચ તૈયાર કરવી આ માટે િવ તારના લોકોની િનઃસહાયતા,
વપરાશ અને સં કૃિતને યાને લેવા જોઈએ.
જે સાધન સામ ી એકઠી કરવાની છે તેની ગુણવતા અને માનાંક યાને લેવા જોઈએ જે થી ગુણવતાવાળી
સામ ી એક ીત થાય.
આવી સાધન- સામ ી પહ ચાડી શકે તેવા િવ ેતા અને ોત નકકી કરવા જોઈએ.
આગોતરી વ્યવ થાની સાધન સામ ીનાં ગોડાઉન, સ લાયસનું નેટવક તૈયાર રાખવું જે થી સ વરે સેવા
આપી શકાય.
િજ લામાં િજ લા મથકે અને જુ દા જુ દા કલ ટર તરે આવી યવ થા કરી શકાય . પંચાયત તરે પણ
આવી યવ થા થાય તે માટે યાસ કરવા જોઈએ.
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િવકાસલ ી કાય મોમાં DRR ની કામગીરીનો સમાવેશ
િવકાસલ ી કાય મોમાં મચચ ની કામગીરી સાંકળી લેવાથી
કરવામાં મદદ થઈ શકે. આ ઉપરાંત

નમાલનાં નુકશાનને ઓછુ ં

વનિનવાહની કામગીરી મજબૂત કરવામાં, તાલીમો અને મતાવધન

વારા આપિતઓનું જોખમ ઓછુ ં કરવામાં સહયોગ મેળવી શકાય.
રા ીય અને રાજયની િવિવધ િવકાસલ ી યોજનાઓ સમુદાયનો સામા ક-આ થક િવકાસ કરવામાં
મદદ પ થઈ શકે આવી યોજનાઓ ઘણી બધી નાણાંકીય સહયોગ વારા ઘણાં લોકો ને આવરી લઈ શકાય
તેથી

મચચ

ને મુ ય પંવાહમાં લાવવાથી િવકાસની યોજનાઓ વારા સલામતી , જોખમઅને

િનવારણમાં યોગદાન મળી શકે.
રા ીય અને રાજયની યોજનાઓને સાંકળી લેવા માટે નીચે મુજબ યાસ થઈ શકે.
(િવકાસ યોજનાઓમાં આપિત જોખમ ઘટાડાને સાંકળી લેવાની શકયતાઓ)
િવભાગ/ રા ીય અને રાજયની યોજનાઓ
આવાસ અને હેર િનમાણ
ઈ દીરા આવાસ યોજના
સરદાર આવાસ યોજના અને અ ય આવાસ
લ ી કાય મો

પાણી અને વ છતા
રા ીય ામીણ પેયજલ કાય મ .
વજલધારા, વા મો ોજે કટ

કાય પગલાઓ (સંભિવત)
સલામતી ઓડીટ, લોકિશ ણ અને

ગૃિત માટે

ટેકનોલો ના િનદશનો તૈયાર કરવા
ક ડયા કરીગરોને સલામત બાંધકામ અંગે માિણત
કરવા અને આ અંગેના તાલીમકારોની સંપક સૂિચ
તૈયાર કરવી
સંકટ સંભિવત િવ તારોમાં સલામત બાંધકામ
અંગેના નીિત િનયમો ઘડવા અને લાગૂ કરવા.
બધા હેર િનમાણ અને આવાસ કાય મોમાં િવશેષ
જ રીયાતવાળા જૂ થો માટે ખાસ બાંધકામ સગવડ
ઉભી કરવી.
વરસાદી પાણી નો સં હ
ભૂગભ જળ સંચય અને સં હ
પુર ર ક દવાલો, આડાશપાળાનું બાંધકામ વગેરે

સપૂણ વ છતા અિભયાન
રોજગાર અને કુદરતી સંસાધનોનું યવ થાપન

મનરેગા તથા સંકિલત જળ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ધાનમં ી ામો ોગ યોજના
હેઠળ પુર િનયં ણ , દુ કાળ િનયં ણ
મહા મા ગાંધી રા ીય ામીણ રોજગાર ગેરંટી
વૃ ારોપણ વારા જમીનસુધારણાં, જૂ ના પરંપરાત
યોજના
પાણીના ોતોને પુનઃ વીત કરવાં.
સંકિલતજળ ાવ િવકાસ કાય મ.
વરસાદી પાણીના સં હ જે વાં કામોને ાથિમકતા
આપવ
આરો ય
આપિત અંગે ઈમરજ સી લાન તૈયાર કરવા અને
રા ીય
ામીણ, વા ય િમશન, કામના હો પીટલોમાં મોક ીલ કરાવવા
અરો ય અને અ ન સુર ા યોજના હેઠળ ચાલતી
બદલામાં અનાજ
વૃિતઓનું સમુદાય વારા દેખરેખ કરાવવી.
રા ીય અ ન સુર ા િમશન, ડટ એ યુલ સ
સેવા, રાજય એઈડસ િનયં ણ કાય મ.

જોખમનુ હ તાંતરણ
આપિતઓના સંભિવત જોખમનું હ તાંતરણ કરવા માટે વીમા યોજનાઓની ભૂિમકા
મહ વની છે . છે લાં દાયકામાં કુદરતી અને અ ય આપિતઓ સામે

ન-માલના ર ણ માટેની િવિવધ વીમા

યોજનાઓનો ચાર- સાર વ યો છે . ન-માલ,િમ કત, વા ય, મજૂ રક યાણ અંગેની િવિવધ સરકારી
સહાયવાળી વીમા યોજનાઓનો સાર થયો છે . આવી યોજનાઓ મુ

વે ય કત , કુટુંબ અને િમ કતને

લગતી હોય છે . તમો. નાં આયોજનમાં આવી િવિધ યોજનાઓને સાંકળી લઈ સમુદાય આવી યોજનાઓને
ણે અને ઉપયોગ કરે તે માટે ય નો કરવા જોઈએ.
ખાસ કરીને સરકાર

યો ત વીમા યોજનાઓ િવશે સમુદાય

ણે અને જોડાય તેવા

યાસો કરી

શકાય. ગૃિત અને મતાવધનમાં પણ આવી માહસિત આપી શકાય.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સં થાગત આયોજનો
આપિતના અિધિનયમ મુજબ દરેક િવભાગ પોતાની વૃિત અંગે આપિત યવ થાપન પ્લાન
બનાવવાના હોય છે . જે નું તમોહ સાથે સંકલન કરવું આ ઉપરાંત તાલુકામાં આવેલ િવિવધ ભવન થળ
જયાં ઘણી સં યામાં લોકો ભેગા થતા હોય અને સંકટની સંભાવના હોય તેના અલગથી સલામતી ઓડીટ
અને આયોજન થાય તે જ રી છે . આવા થળો નીચે મુજબ હોઈ શકે.
(તાલુકા ક ાના તમામ િવભાગો વારા તાલુકા આપિત યવ થાપન

સિમિતનાં સંકલનથી લાન

બનાવવાના રહેશે. જે માં ઉપશમન (મીટીગેશન) પૂવતૈયારી અને િતભાવનો સમાવેશ કરવાનો રહેશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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િતભાવ માટે Incident Responce System ની

પ ટ જવાબદારી

સાથેની રચના જ રી છે . દરેક કાયદળના કમા ડરને ચોકકસ કારની તાલીમ આપી સજજ કરવા જોઈએ.
લા

તરના ઈ સીડ ટ કમા ડરે (કલેકટર) જે તે ટા કફોસના કમા ડરને આપિત સમયે અસરકારક

િતભાવ માટે િનયત SOP મુજબ કાયવાહી કરવા સૂચના આપવી . આપિત દર યાન દરેક ટા કફોસના
વડા ઈ સીડ ટ કમા ડરને રીપ ટ કરે અને સંકિલત આયોજન માણે કામગીરી કરે અને સંકિલત આયોજન
માણે કામગીરી કરે તે ઈ છનીય છે .

 આપતી યવ થાપન દર યાન સંચાર યવ થા તં ફલો ચાટ
ઈ સીડ ટ કમા ડર

લા િનયં ણ
ક

કાયિવશેષદળ

કુ ાનીઓ

ય કતગત કાયદળ િનયં ણ ક

ુ ા િનયં ણ ક
ય કતગત તા ક

કાયદળ િનયં ણ
ક

ુ ા િનયં ણ
તા ક
ક

ુ દા

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

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

56

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

ટા કફોસની યાદી
અ.
કાયદળ
નં.
૧
સંકલન અને આયોજન
૨

૩

શોધ અને બચાવ

લા કલેકટર
િનવાસી અિધક કલેકટર

પૂવચેતવણી,સંદેશા
યવહાર અને
ખાલી કરાવવા

નેતૃ વ લેનાર અિધકારી ી

થળ

સહયોગી સ યોઅને િવભાગો
લાની તમામ કચેરીના

વડાં
વાયરલેશ

લા ક ાના

વાયરલેશ ઓપરેટસ પોલીસ), ફાયર
િ ગેડ, ફોરે ટા(
હેમ આપરેટસ કલબના સ યો
મોબાઈલ આપરેટસ
રેડીયોઆકાસવાણીદૂરદશન
કેબલ આપરેટસ
સી નલ ર ટર
એસઆરપી
અ ય કે ોલ મનાં ઈ ચાજ
વાન ઈ ચાજ
મેનજ
ે ર બી.એલ.એન.એસ.
ડે યુટી કલે ટર (લાયઝન ફાયર િ ગેડ.
ઓફીસર)
પોલીસ
સબ ઝોનલ ઓફીસર
એસએફ.પી.આર.
હોમગાડ
NSS-NCC કમા ડ ટ
નેહ યુવા કે ના વોલીયે ટર
વીમસ એસોશીએશન
ખાનગી સીકયુરીટી એજ સી વગેર.ે

૪

લાની તમામ કચેરીનાં
નુકલાન આકારણી, સવ ડે યુટી કલે ટર (લાયઝન
ઓફીસર)
વડા
અને દ તાવે કરણ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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રાહત
િશિબર મુ ય
લા આરો ય
લા આરા ય અિધકારી અને તબીબી
યવ થાપન હંગામી ) અિધકારી, કાય પાલક સેવાઓ.
આવાસો,
ખોરાક, ઈજનેર
મા
.મ. તબીબી અિધ ક, િસિવલ હો પીટલ
પાણી,
વીજળી, પંચાયત/રાજય, કાય પાલક મેડીકલ ઓફીસર
ખાનગી હો પીટલ સંચાલક
આરો ય (
ઈજનેર
લડ બક
એમએલ.સી.વી. ., કાય
રેડ ોસ
પાલક ઈજનેર પાણી
રાટરી કલબ, લાય સ કલબ
પુરવઠા,
લા પુરવઠા
ઈિ ડયન મેડીકલ એશોસીયેશન
વાહન યવહાર અિધકારી
પોલીસ
ફાયર િ ગેડ
હોમગાડ
લા િશ ણાિધકારી
લા ાથમી િશ ણાિધકારી
શાળા સંચાલક મંડળ
િવભાગીય િનયામક ી એસ.ટી.
હેર આરો ય અને
લા આરો ય અિધકારી બાંધકામ િવભાગનગરપાલીકાવરછતા
શહેરી િવકાસ સતામંડળ
રે જ ફોરે ટ ઓફીસર
માગ અને મકાન રાજયપંચાયત/
હોમગાડ
એસએફ.પી.આર.
એનસી.સી.એન/એસ.એ.
પશુ આરો ય અને નાયબ િનયામક પશુપાલન
વૈ રછક સં થાઓ
ક યાન
કાયદો અને યવ થા

લા પોલીસ અિધક ક

નાયબ પોલીસસ અિધક ક, ગૃહ ર ક
દળ, સેનાપતી, બીન સરકારી સંગઠન
અને અધલ કરી દળ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ટા કફોસના કાય
 ટા ક ફોસ-૧ સંકલન અને આયોજન
સમયપ ક
સામા ય સમય

વૃિતઓ
DDMC ના સ યો સાથે માસીર િમટ ગ, આપતી યવ થાપનના મુદદાઓની ચચા,
સમી ા અને આયોજન
સંપક સરનામા સંધારવા, સંસાધનોને સુિચ સુધારવી,

યુહા મક આગોતરી

યવ થાની દેખરેખ, કાય યોજનાની દેખરેખ
લો ટીકઃ સંસાધનો સ લાયર શોધવા અનેતેને મેળવવા માટેની
વહીવટી અને નાણાંકીય મંજૂરી ઓ લેવી

યા કરવી .

પોલીસદળ સાથે સંકલન, કાયદો અને યવ થા માટે પીઆઈ.એસ., પીઆઈ અને .
હોમગાડસ સાથે સંકલન
મીડીયા કો ઓડ નેશન-, માિહતીનો સારની યવ થા, દ તાવે કરણની યવ થા
.
લો ટીકઃ સંસાધનો સ લાયર શોધવા અને તેને મેળવવા માટેની
વહીવટી અને નાણાંકીય મંજૂરી ઓ લેવી

યા કરવી .

પોલીસદળ સાથે સંકલન, કાયદો અને યવ થા માટે પીઆઈ.એસ., પીઆઈ અને .
હોમગાડસ સાથે સંકલન
મીડીયા કોઓર-ડીનેશન , માિહતીનો સારની યવ થા, દ તાવે કરણની યવ થા
પૂવ

આપિત યસથાપન માટે કલ ટરની જવાબદારીઓ વહચવી.
િવિવધ િવભાગો અને પોલીસદળ સાથે બેઠકો ,સંકલન અને કફ .તૈયાર કરવી .

દરિમયાન
બાદમાં

િજ લા તરની રીસપોસ સ ટીમોને તૈયાર રાખવી
આરો ય અને
વન િનવાહ જે વી તા કાિલક અસર કરનારી સેવાઓની આગોતરી
યવ થા કરવી.
SOP માણે કામગીરીની દેખરેખ
િવભાગીય કામની સ પણી
વીવ થા અને રાહત યવ થાની મુલાકાતની ય.પી.આઈ .
રીકવરી લાન તૈયાર કરવો અને કામગીરી કરવી
રાહત કે પ અને અસર ત િવ તારોમાં કાયદો અને યવ થા ળવવા
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 ટા ક ફોસ-ર પૂવચેતવણી,સંદેશા યવહાર અને થળ ખાલી કરાવવા
સમય પ ક
સામા ય સમય

વૃિતઓ
લોકો પ ટ સમ શકે તેવા અથઘટન સાથે મોિખક કે ઈલે ોિનક પૂવ ચેતવણી
છે લા થળ સુધી પહ ચે તવી યવ થા કરવી.
પૂવ ચેતવણી ગામ સુધી પહ ચી શકે તે માટે ગામ સાથે ફોનથી સંપક શકે તેવી
યવ થા કરવી.
તાલીમી અિધકારીઓયં સેવકો પૂવચેતવણીને લોકો સુધી પહ ચાડે તેવી વ/
. કરવીવ થા ય
સંભિવત જોખમ, પૂવ તૈયારી અને સાવચેતીના પગલાં અંગે લોક

ગૃિત કરવી.

કાયદળો તૈયાર કરવા, તાલીમો કરવી, સાધનો અને યં ોની મરામત કરી તૈયાર
રાખવા, સહયોગી એજ સીઓની સૂિચ તૈયાર કરવી અને સંપકમાં રહેવું
શોધ બચાવ અને પૂવ ચેતવણી , થળ ખાલી કરાવવા અને સંદેશા યવહાર
અંગેિવિવધ િહતધારકો સાથે બેઠક કરવી અને આયોજન અપડેટ કરવું
રે કયુસે ટર ને રહેઠાણનેઓળખવા અ (બચાવ આવાસ ),ભોજન,સૌચાલય અને
અ ય જ રી યવ થાઓ કરવી( માટેમાનવ અને પશુ બં ને ) .
૭૨ થી ૪૮ કલાક મેળવેલી ચેતવણી ચકાસવી અને સમજવી
આપિતના ૩ દવસ
ામ પંચાયત અને તાલુકા ક ાએ કાયરત સંચાર અને ચેતવણી યવ થાની
પહેલા
ચકાસણી કરવી.
સલામત થળે ખસેડનાર ટીમને જ રી યં ો અને સાધનો સાથે ઘટના થળે
મોકલવા.
સલામત થળે ખસેડનાર ટીમને તૈયાર કરી િવિવધ કલ ટર તરે મોકલી આપવા.
ટીમ અને સમુદાય બંને માટે વાહનોની યવ થા કરવી.
અસર ત સમુદાય અને પશુઓ માટે સલામત રે કયુ સે ટર અને જ યાઓ પસંદ
કરવી.
થાિનક િ થિત અંગે
લા અને રાજયના
લા ઈમરજ સી ઓપરેશન
સે ટરને ણ કરવી.
ચેતવણીઓના સંદેશાઓ તૈયાર કરવા.
છે લાં થળ સુધી થાિનક ભાષામાં પૂવ ચેતવણી પહ ચાડવીમૌિખક રીતે .
ફોનથી, ટેિલિવઝનથી, રે ડયો, યૂઝ પેપરના મા યમનો ઉપયોગ કરવો વીજળીના
આધાર િવનાની યવ થાઓનો ઉપયોગ પણ કરવો કેટલાંક સમયના િવરામ )
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

60

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

(પછી ચેતવણીઓને વરંવાર પુનઃ સા રત કરતાં રહેવું
ટેલીફોનથી સંપક સૂિચ અને કાયદળ ની કફ .અપડેટ છે કે નહ તેની ખા ી કરી
લેવી.
અ ય ટા કફોસ સાથે સંકલન કરવું શોધ અને બચાવ ).,

હેર આરો ય, કાયદો

અને યવ થા અને પાણી પૂરવઠો (
સભિવત સંકટ િવશે
લા અને રાજય સતાિધકારીઓને ણ કરવી.
થાનીક તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અને ઈ સીડ ટ કમા ડર અિધકારીને
ણ કરવી.

૪૮ થી ૨૪ કલાક તાલુકા તરે આફત યવ થાપન કિમટી અને ઈમરજ સી રીસપો સ મેનેજમે ટ
આપિતના ૨ કિમટીએ િ થિત પર િનયં ણ રાખવું
દવસ પહેલાં
પહેલાં હેર કરેલા સતાવાર પૂવ ચેતવણીઓના સંદશ
ે ાઓને આવતા ૨૪ કલાક
માટે અપડેટ કરી જહેર કરતા રહેવું
પૂવ ચેતવણી પહ ચી છે તેનો િતભાવ મેળવવો અને થાિનક પ રિ થિતની
માહીિત મેળવવા માટે અિધકારીઓને તા કદ કરવા.
થાિનક તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અને ઈ સીડ ટ કમા ડરને રીપોટ
કરવો.
જો લોકોને સલામત થળે લઈ જવાની જ ર હોય તો ન ધ લેવી.
રે કયુ સે ટર અને જોખમી જ યાઓએ જ રી સાધનોની યવ થા કરવી બોટ),
તરવૈયા, થિમક સારવાર, બાળઆહાર, નસ ગ, પીવાનું પાણી, ખોરાક, શોચાલય
અને ઘન કચરા િનકાલની યવ થા (
જોખમના થળે પહ ચવા માટેના વૈકિ પક ર તા નકકી કરવા
થાિનક તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અને ઈ સીડ ટ કમા ડરને રીપોટ
કરવો.
પૂવ ચેતવણી ખાસ િનઃસહાય સમૂહ માછીમાર ), માલધારી, અંતરીયાળમાં રહેતા
દિલત અને આ દવાસી .સુંધી પહ ચી છે તેની ખા ી કરવી (
૨૪ થી ૧૨ કલાક સંભિવત સંકટની િ થિત િવશેના અપડેટ તૈયાર કરવા
આપિતના૧ લેટે ટ િ થિત િવશે થાિનક ભાષામાં પૂવ ચેતવણી પહ ચતી કરવી અગાઉ
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જણા યા મુજબના મા યમોનો ઉપયોગ કરવો
સંકટ પ રિ થિત િવશેની િવગતવાર માિહિત બચાવ ટા કફોસ અને અ ય
ટા કફોસને આપવી
અંિતમ થળ સુધી પૂવ ચેતવણી પહ ચી કે નહી તેની ચકાસણી કરવી
બચાવ ટુકડીઓને એકશન માટે તૈયાર રાખવી દરેક ટુકડીને જોખમના થળ અને
જે નો બચાવ કરવાનો છે િવશે ણ કરવી પહ ચવાના ર તા યાં .
બચાવ ટુકડીઓ માટે ખોરાક, રહેવાની અને સુર ાની યવ થા કરવી

૧૨ થી ૦ કલાક
આપિતના પહેલાં

દરેક બચાવ ટુકડીની હલચલની ણકારી લેવી અને ઉપરી અિધકારીને દર છ
કલાકે જણાવવી
પૂવ ચેતવણી અંગેના સંદેશાઓ સતત પહ ચી રહયાં છે કે નહી તેની ખા ી કરવી
પ રિ થિત પર દેખરેખ રાખવી અને તેના િવશેનો લેટે ટ રીપોટ ઉ ચ
અિધકારી ીઓને,

લા કલેકટર ી અને આપિત યવ થાપન સતા મંડળને

કરવો.
૦ થી ૧૨ કલાક
બાદ તરત આપિત

બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અને િવશેષ યં ો, મશીનરી, કૌ ય ય
બ ધ ય કતઓ, દવાઓ વગેરેની જ રયાતની સૂિચ તૈયાર કરવી

જ રી સાધન સામ ી એક ીત કરી ઘટના તરે પહ ચાડવ .
પોિલસ અને થાિનક આગેવાનો સાથે સંકલન માટે એક અિધકારીને િનયેકત કરવા
જે મૃતદેહોની યો ય તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવે
ખોરાક અને પાણીની િવશેષ જ રીયાતો માટે
લા તરેથી મદદ માટે મભફહ
સાથે સંકલન કરવું
વધારાની ટુકડીઓ તૈયાર રાખવી જે થી વારાફરતી આરામ મળી શકે.
૧૨ થી ૨૪ કલાક શોધ અને બચાવની કામગીરી ચાલુ રાખવી અને અસર તોને જ ર મુજબ
આપિત બાદ ૧ સલામત થળેમાં લઈ જવારીલીફ કે પ /દવાખાને/
દવસ માં
અસર તોને િવશેષ કારની તબીબી સારવાની જ ર હોય તો DEOC સાથે
સંકલન કરી યવ થા કરવી
જ ર હોય તો હવાઈ મા યમોથી (એર ોપ) વારા સેવાઓ આપવી
હે પ લાઈન નંબર અને સહયોગ કે ો શ કરવા.
કલ ટર તરે થાિનક લોકો સાથે િમટ ગ કરી િ થિતનું આંકલન કરવું અને
અિધકારીને રોજ સાંજે અહેવાલ કરવો.
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 ટા ક ફોસ-૩ શોધ અને બચાવ
સમય પ ક
સામા ય સમય

વૃિતઓ
લોકો પ ટ સમ શકે તેવા અથઘટન સાથે મોિખક કે ઈલે ોિનક પૂવ
ચેતવણી છે લા થળ સુધી પહ ચે તવી યવ થા કરવી.
સંપક સરનામા સુધારવા, સંસાધનોની સૂિચ સુધારવી, યૂહા મક આગોતરી
યવ થાની દેખરેખ, કાય યોજનાની સમયાંતરે દેખરેખ
િનયિમત રીતે સાધનો , યં ોની મરામત અને

ળવણીકરવી, ખાસ યં ોની

ખરીદી
ખાસ ટીમો અને વયંસવ
ે કોની તાલીમ અને મતાવધન
૭૨
થી
૦ શોધ અને બચાવ માટે કામગીરીનું આયોજન
કલાકઆપિત પહેલા જોખમનું આંકલન કરતા જવું
૩ દવસમાં
િવિવધ િવભાગો સાથે સંકલન શોધ અને બચાવ માટે િવશેષ દળની
જ રયાત હોય તો યવ થા કરવી
દર યાન
કં ોલ મનું સંચાલનઃ બહારના િ ણાંતદની ટીમ, લ કરી ટુકડી, ફાયર
િવભાગ, િસિવલ ડીફે સ, પોિલસ દળ વગેરે સાથે સંકલન અને કામગીરી.
૦ થી ૨૪ કલાક આગોતરી ચેતવણી વગરનો સંકટ હોય તો બચાવ દળોને તેમના સાધન અને
આપિત બાદ૧ યં ો સાથે ઘટના થળે તરતજ પહ ચવા તાકીદ કરવા
દવસમાં
ઘટના થળે જ ર હોયતો કોડન કરી લેવો.
આવેલ આપિત સંદભ દરેક તરની ટા કફોસને તાકીદ કરવી

આપિત બાદ

લા) .,

તાલુકા અને ગામ
શોધ બચાવ અને સલામત થળે ખસેડવાની કામગીરી શ કરવી
લોકોના ટોળાને કાબૂમાં લેવાની વ્યવ થા કરવી
અસર તોને સલામત થળે લઈ જવા
થાિનક તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અન ◌ેઈ સીડ ટ કમા ડરને
રીપોટ કરવો.
ટા કફોસની કામગીરી અંગે િનયિમત અહેવાલ તૈયાર કરવો
ટાફનું રોટેશન ચાલુ રાખવું
કામગીરીની સતત સમી ા અને આંકલન કરવું
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ફાઈનલ રીપોટ તૈયાર કરવોિવિવધ િહતધારકોનો તેમના સહયોગ બદલ
આભઅર માનવો

 ટા કફોસ-૪ નુકસાન આકારણી, સવ અને દ તાવે કરણ
સમય પ ક

વૃિતઓ

સામા ય િ થિત રાજયની ઓથોરીટી વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા નુકશાન આકારણી પ ક
મેળવવા અને આકારણી કરવા માટે જવાબદાર અિધકારી તેમજ નાગ રકોની ટીમ
તૈયાર કરવીખાનગી (૧) .આકારણી કરવા માટે ચાર કારની ટીમ બનાવવી .
ર તા (ર)ભવન અને મકાન ,પુલ,ટેલીફોન સંદેશા યવહાર તેમજ
૦ થી
૨
કલાક આપિત
બાદ૧
દવસમાં

૨૪ થી ૭૨
કલાક આપિત
બાદ

હેર ભવનો

ખેતી અને જળ સં (૩)સાધન પારઉ ોગ અને યા (૪)
નુકસાનીના આંકલન માટે ય કતગત અને બી જ રી સંસાધનોનું અદા ત
ખચ પ ક બનાવવું
નુકસાનીના આંકલન કરનાર ટીમ નુકસાનીનું ાથિમક આંકલન તૈયાર કરશે .
આંકલન માટેના પૂવ તૈયારી ફોમ◌ેટનો ઉપયોગ કરવો.
ાથિમક નુકસાનીના આંકલનનો રીપોટ ઉપરી સતામંડળને મોકલવો
ાથિમક આંકલનમાં સુધારા વધારા અને નુકસાનીની જ ટલતા િવશેના
અિભ ાયો મેળવવા આંકલનની િવગતોમાં કોઈપણ કારની પ ટતા માટે ઉપરી
સતામંડળને ણ કરવી
નુકસાની આંકલન માટે ટીમ તૈયાર કરવી અને ચોકકસ નુકસાની વાળા િવ તાર
ફાળવવા
નુકસાનીના આંકલન સમયે કોઈપણ કારની ટેકનીકલ માિહિતની જ ર માટે
આંકલન કતાને એક માિહિતના નકલ આપવી જે ના આધારે તે થળ પર જ
લોકોના નોનું િનરાકરણ કરી શકે.
નુકસાનીના આંકલનના ડેટાપટરરાઈઝ કરવા ડેટા ઓપરેટરની ક યુ (માિહિતને )
. કરી દેઓ િવના િવલંબે ડેટા એ ીટીમ બનાવવી અનેતે
તાલુકા તરે ફ રયાદ ન ધવા અને ફ રયાદ િનવારણની યવ થા કરવી.
જયાં સુધી કામ પૂ ન થાય યાં સુધી સતત રી યું અને આંકલન કરતા રહેવું
ઉપરી સતાધીકારીને અિધકૃત રીતે ફાઈનલ રીપોટ જમા કરાવવો
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 ટા કફોસ-પ રાહત િશિબર યવ થા
સમય પ ક
સામા ય
સમયમાં

વૃિતઓ
રાહત કે પની જ યા નકકી કરવી અને તેની
સુિવધાઓનું પ ક બનાવવું

મતા અને ઉપલ ધ માળખાગત

સમુદાયના સ યોમાથી, ધા મક સં થાઓ, કોપ રેટ

ે માંથી જે

વૈિ છક રીતે

તેમની સેવાઓ રાહત કે પની યવ થામાં આપવા ઈ છુ ક હોય તેવા લોકોની ટીમ
બનાવવી તેમના નામ અને સંપકની યાદી બનાવવી
રાહત કે પના થળે માળખાગત સુિવધાઓના સુધારાવધારા માટે સરકારી કાય મો અને અ યિહતધારકો સાથે જોડાણ કરવું
૨૪ થી ૦ િસનીયર વયંસેવકોની મીટ ગ બોલાવવી અને તેઓને રાહત કે પની જ યા અને
કલાક આપિત બચાવ આવાસની િ થિતની ચકાસણી કરવા મોકલવા
પહેલા૧ વયંસવ
ે કોના રીપોટના આધારે જ રી સાધનસામ ીને એકઠી કરવી.
દવસમાં
રાહત કે પની યવ થા માટે થાનીક ટીમ બનાવવી
પાણી પુરવઠા , વા ય, વીજળી િવભાગના અિધકારીઓ સાથે રાહત િશિબરના
થળે તેમની સેવાઓ લેવા માટે મીટ ગ કરવી
આવાસ અને મનોસામા ક સંભાળ માટે ખાસ ટીમ બનાવવી
૦
થી ૨ ચોકકસ થળોએ રાહત કે પ યવ થા માટે મીટ ગો કરવી અને થાિનક સં થાઓ
કલાકઆપિત અને વયંસવ
ે કો સાથે જવાબદારી નકકી કરવી થાિનક જ રયાતો િવશે અહેવાલ
બાદ
હેર કરવો
૧ દવસમાં
ખોરાક અને અ ય જ રી સામ ી આપવા માટે થાિનક સં થાઓને િવનંિત
મોકલવી
તમામ વગના અસર તોની જ રીયાતોના સહયોગ માટે ાથિમક અંદાજપ
તૈયાર કરવું પાણી, આરો ય અને વ છતા, હસા અને ભેદભાવ જે વી માનવીય
સંબંધીત સમ
સયાઓની િ થિતની ચકાસણી કરવી
રાહત થળની િ થિત મુજબ સંસાધનો ખરીદવા
એક દવસમા એક ટીમને સતત ×
્ કલાકથી વધુ સમય માટે કામ ન કરવું પડે તે
માટે ય કતગત અને જ રી સંસાધનોનું અંદાજપ ક બનાવવું
મિહલાઓ, બાળકો અને વૃ ધ સ યોને સામેલ કરી થાિનક ટીમ બનાવવી જે
રાહત કે પના કાય અસરકારક અને ભેદભાવ રહીત થાય છે કે નહી તેની દેખરેખ
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રાખશે
વયવ થામાં આવરી લીધેલ અને નવી જ રીયાતોને પહ ચાડવાની બાબતો અંગેના
સહયોગ માટેનો દૈિનક રીપોટ તૈયાર કરવો અને તેની ઉપરી અિધકારીને મોકલવો.
આપિત બાદ વા ય, પાણી પુરવઠા, મનોસામા ક સંભાળ અને આવાસ માટે ટુકડીઓ
૧ દવસમાં બનાવવી
રાહત કે પની જ રીયાત છે કે બંધ કરવો છે તે અુગે થાનીક લોકો સાથે િવચાર
િવમશ કરી ભાિવ કાય નકકી કરવું
રાહત કાય ચાલુ હોય યારે નકકી પહેલાનાં તમામ કાય કરવા
મનો સામા ક સંભાળ અને વા ય અંગેના સા તાિહક અને પખવા ડક અહેવાલ
તૈયાર કરવા

 ટા કફોસ-૬
સમયપ ક
સામા ય
િ થિતમાં

હેર આરો ય અને વરછતા

વૃિતઓ
ડોકટર, નસ,

ાઈવેટ અને સરકારી દવાખાના અને હો પીટલો ,બેડ અને

એ યુલન્સ ઉપલ ધતા અંગેની સરનામાં અને સંપકની માિહિતનું પ ક બનાવવું
ાથિમક સારવારની સેવાઓ માટે તાલીમી વયંસવ
ે કોની યાદી બનાવવી
આપિતના ૧ જન આરો ય અને વ છતાની બાબતો િવશે મીટ ગ કરવી તથા તેની ય કતગત
દવસ
અને સંસાધનોની જ રીયાતોનું અંદાજ પ ક બનાવવું
પહેલા
કે પ યવ થા ટા કફોસ સાથે જોડાણ કરી જ રી વયંસવ
ે કો, ાથિમક સારવાર,કીટ
અને અ ય વ છતા સેવાઓ પુરી પાડવી
સં હ માટે િવિવધ સામ ીઓનું લી ટ બનાવવું અને મંજૂરી મેળવવી
૦ થી ૨૪ િજ લા મુ ય મથકે આરો ય અને વ છતા કિમટી બનાવવી
કલાક
તમામ થળોએ આરો ય અને વ છતાની પ રિ થતી િવશે દેખરેખ કરી દૈિનક
આપિતના રીપોટ બનાવવો િજ લા હેડકવાટર ખાતે દૈિનક મીટ ગ કરી પ રિ થતી સમજવી
દવસમાં
અને રી પો સ લાન તૈયાર કરવો
પાણી સ લાય, વ છતાને

ો સાહન, બાળસંભાળ અને અ ય જ રીયાતમંદ

લોકલની જ રીયાત માટેનું અંદાજપ ક સાથે રીપોટ તૈયાર કરવો
જો તેઓને સહયોગની જ રત હોયતો િજ લા ઓથોરીટીને સહયોગ માટે િવનંિત
પ લખવો
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બચાવદળ અને કે પ સંચાલકો સાથે સંકલન કરવું કારણ કે જન આરો ય સાથે
જોડાયેલા

નો અંગે કોઈ સમાધન ન કરવું જે વા કે , વ છ પાણી, વ છતા

સેવાઓ, ઘન કચરાનો યો ય િનકાલ અને સમ

િવ તારના વાતાવરણને દૂિષત

નો
રાહતકે પ અને અ ય વસાહતોમાં ાથિમક જ રીયાતો અને જે વી કે જન આરો ય)
હ તેની ખા ી કરવીપુરી પાડવી અને મળી છે કે ન (તા વગેરે છ વ
આપિતના
આરો ય ને સુિવધા આપતા ભૌિતક માળખાઓને જો નુકશાન થયું હોય તો તેને
૨
દવસ ફરીથી થાિપત કરવા
બાદ
સફાઈ ટુકડી બનાવીને વ છતા અિભયાન ચલાવવું
કાયનું સતત રી યુ અને પુનઃઆંકલન કરતા રહેવું
જયાં સુધી પ રિ થિત સામાન્ય ન બને યાં સુધી તમામ સેવાઓ અિવરત ચાલુ
રાખવી તમામ િહતધારકો સાથે મીટીગ કરી જનઆરો ય સેવાઓ સમા ત કરવી
ફાઈનલ રીપોટ તૈયાર કરવો
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લાની આપિતઓ અને તેની સંભાવના, ખતરા અંગે VIP અને VVIP ને સ વરે

ણ કરવી જોઈએ

જે થી VIP ય કતઓ સમુદાયમાં ગભરાટ ઓછો કરવામાં અને તં ને સાબદુ કરવામાં મદદ પ થઈ
શકઆવી માિહતીના આધારે અને VVIP પોતાના આ

ે ના વાસ અંગે પણ ફેર િવચારણાં કરી શકે.

ઈમરજ સીનાં સમયે VIP અને VVIP ની થળ મુલાકાતોથી શોધ બચાવ,

ાથિમક સારવાર જે વા

કાય માં અવરોધ ન આવે તેનું યાન રાખવું જોઈએ.
૬.પ મીડીયા અને મેનેજમે ટ
િ ટ અને ઈલેક ોિનક મ ડયાની ભૂિમકા આપિતની ચેતવણી અને િવગતો પહ ચાડવા
માટે મહ વની છે . મા યમો આવા સમયે શાિલનતા પૂવક વત જન સમુદાયની તકલીફો ઓછી કરવામાં
મહ વની ભૂિમકા ભજવી શકે આપિત અંગે પૂવ તૈયારી, િતભાવની રીતો, બચાવની રીતો વગેરે અંગે ખુબ
જ સારી માિહતી લોકો સુધી બહોળા કારથી પહ ચાડી શકે
સામા ય રીતે કોઈપણ સંકટ કે આપિતઓમાં સમુદાયને પ ટ અને સાચી

ણકારી મળે તે ખુબ જ જ રી

છે તેથી મા યમોની ભૂિમકા ઘણી મહ વની છે . રાજય તરની EOC માં મી ડયા સેલ શ કરી મા યમો
સાથે સંકલનની યવ થા રાજય સરકાર કરી છે . જે સતત કાયરત છે . આપિતના સમયે યો ય અિધકારી
વારા િ ટ અને ઈલેક ોિનક મી ડયાને સમયાંતરે અપડેટ કરતા રહેવાથી િબન જ રી અફવા અને ગેર
જવાબદારી વાળી માિહતી સાર અટકાવી શકાય છે . આવી યવ થા આપિત દરિમયાન DEOC

તરે

પણ હોય છે તેની મદદ લેવી.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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નાંણાકીય અંદાજ એ તાલુકા ક ાની વા ષક કાય ણાલી છે . આપતી યવ થાપન માટે બે
કારના બજે ટ કરી શકાય, એક િવિવધ િવભાગના પોતાના િવભાગીય બજે ટ અને બીજુ આપતી
યવ થાપન માટે અલગથી જ રી હોય તેવા ખચ માટે બજે ટ.
આપતી યવ થાપન માટે નીચે મંજબના ખચ અલગ અલગ ોતથી નાંણકીય આયોજન કરવું.
નામ
NDRF

હેતુ
રાહત સહયોગ

નાંણાકીય યવ થા
૧૦૦ ટકા કે

યોજના હેઠળ કરી શકાય તેવી

જવાબદાર

વૃિતઓ

િવભાગ

સરકાર રોકડ કારની રાહત

મહેસુલ

(NCCF)
SDRF

િવભાગ
રાહત સહયોગ

(CRF)
આયોજન

સરકાર, રોકડ કારની રાહત

૭પ ટકા કે

મહેસુલ
િવભાગ

રપ ટકા રાજય સરકાર
મતાવધન

૧૦૦ ટકા કે

સરકાર તાલીમો,

મંડળ

જન ગૃિત

માટે મહેસુલ

શૈ િણક સામ ી, મોક ીલ

િવિવધ

પૂવ તૈયારી અને િવભાગના બજે ટમાંથી ડી.આર.આર.,

િવભાગો

ઉપશમન

િજ લા

કોઈપણ

આયોજન

કાય

પૂવ

તૈયારી િવિવધ
િવભાગો

અને ઉપશમન
હેર એમપી

અને

. પૂવતૈયારી,

અને ા ટધારાસ ય

પુનઃ થાપન

મંડળ

િવભાગ

મતાવધન અને

થાિનક
સં થા

ને

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

પુનઃ થાપન

સં થાઓ

ઉપશમન

અને અથવા બહુ પ ી ય

ની સહાય

પૂવતૈયારી

માટે

DRR

બહારના

િવપ ઓ DRR કાય મમાં માળખાગત મહેસુલ

યવ થા કરવી

કોઈપણ

સુધારા,

ટેકના◌ોલો નો

ના

તમામ

દાન

રોકડ કોઈ પણ

હેર
અપીલ

હ ત ેપ

DDMA/
TDMA

અથવા અ ય કારે
CSR

િવભાગ

અને તકનીકી અ યાસો

કાય મો
દાતા

સુિવધાઓમાં

કોપ રેટ

નફાના ણ ટકા

ત કાલ રાહત

પૂણ અથવા અંશતઃ ત કાલ
બહારનુ ફંડ

કોઈપણ

પુનઃિનમાણ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 આપિત યવ થાપનમાં મતાવધન માટે નીચે મુજબના પગલાં લઈ શકાય.
 તાલીમ
 મોક ીલ અને િસ યુલેશન કવાયત
 જન ગૃિત
 નમૂના પ કાયનું દ તાવે કરણ

 તાલીમ જ રીયાત િવ લેશન
તાલીમથી ય કત અને સમુહના ાન આવડત અને યવહારમાં બદલાવ આવે છે ભાવા મક
અને

ાના મક પાસાઓમાં અસર થાય છે . જે થી ય કત અને સમૂહની કામગીરી વધુ સારી બને છે .આ

માટે અગાઉથી તાલીમની જ રીયાતો ઓળખવી અને તેના આધારે તાલીમ અને મતાવધનનું આયોજન
કરવું જોઈએ
 વતમાન તાલીમની સમી ા કરવી
 કાય િવ લેષણ (નવા અથવા યવ થામાં કરેલ સંધારાવધારા )
 તાલીમની જ રીયાતની ઓળખ કરવી
 તાલીમની જ રીયાતનું સરવૈયું
 તાલીમની વૈકિ પક યવ થા નકકી કરવી
 તાલીમના ખચ-લાભ નું િવ લેષણ કરવું
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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કાય
તાલીમ
જ રીયા
તનું
િવ લેષણ
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વૃિત
આપિત યવ થાપનમાં િવભાગોની ભૂિમકા અને
જવાબદારીઓની ઓળખ કરવી.
િવભાગોની ભૂિમકા અને જવાબદારીઓને
આગળ લઈ જવા માટે િવિવધ િહતકારકોની
ઓળખ કરવી.
તાલીમ જ રીયાત િવ લેષણ સતત ચાલુ રાખવું
તાલીમ જ રીયાત મુજબ તાલીમની ડઝાઈન
તૈયાર કરવી.
સંસાધનોની યવ થા કરવી
તાલીમ કરવી

જવાબદાર િવભાગ
મહેસુલ અને ડે યુટી કલેકટર
સામા ય વહીવટ િવભાગ
મહેસુલ િવભાગ
.એમ.ડી
.એસ.
એમ.ડી.આઈ. /.એ
તમામ
કાય ણાલી
મુજબના
િવભાગો
હેર ે
ખાનગી ે
એન સંગઠનોઅને અ ય .ઓ. .

 િવિવધ િવભાગો માટે કરવાની તાલીમ
િવિવધ િવભાગોનાં અિધકારીઓ અને કમચારીઓની તાલીમની જ રીયાતો ઓળખીને તેના
આધારે તેમના માટે તાલીમ કાય મો ગોઠવવા જોઈએ. આ

યાથી તાલીમ માટેનાં િવષયો અને

યાઓ તારવી શકાય.
દરેક િવભાગે પોતાના તરે આપિત યવ થાને મજબૂત કરવા માટે તાલીમ કાય મોની સૂિચ અને
સમયસારણી બનાવવા જોઈએ . સામા ય રીતે આ
તરે આ કારે તાલીમની જ રીયાત ઓળખવાની

યા િજ લા કે રાજય તરેથી થાય છે . જો તાલુકા
યા અને તાલીમની માંગ તૈયાર થાય તો િજ લા

તરનું અને રાજય તરનું તાલીમ આયોજન વધુ સારી ગુણવતાવાળુ થાય
અ યાર સુધીના અનુભવોમાથી દરેક િવભાગો માટે તાલીમ કાય ામો કરી શકાય

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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તાિવત તાલીમો મો DM ની િવભાવના, જ રીયાત, કાયદો, નીિતઓ,

યવ થાઓ વગેરે
 જે માં પોિલસ , આગ સલામતી, વા થય, મહેસૂલ , ામ િવકાસ, વન િવભાગ વગેરે જોડાઈ શકે.
િવભાગીય ટાફ માટે કૌશ ય વૃિ ધ કાય મ IRS પર તાલીમ
 ઈમરજ સી રીલીફ અને િતભાવના યૂનતમ માનાંક
 સાધનો અને યં ોની



ળવણી અને ઉપયોગ.

ખાસ તાલીમ : િવભાગીય તાલીમો સચાઈ અ ય િહતધારકો માટે ા તાિવક, પૂવતૈયારી,
િતભાવ, ઉપશમન, રોકથામ વગેરે અંગે તાલીમો કરી શકાય

 પંચાયતો, સમુદાય માટે CBDP રાહત, નુકશાન આકારણી અને વળતરના િનયમો અંગે તાલીમ.
 NGOS અને CBOS/SHGS,CBDP, િનઃસહાયતા અને જોખમ આંકલન
 સમુદાયનાં કાયદળો માટે શોધ બચાવ, ાથિમક સારવાર, સલામત થળે ખસેડવાની પ ઘિતઓ,
પૂવ ચેતવણી વગેરે અંગે.

 તાલીમ માળખુ
િવષય

તાલીમ જૂ થ

તાલીમ આપનાર
એજ સી

અંદા ત તારીખ

આપિત ય થાપનની સામા ય બાબતો
િવશે ઓરીએ ટેશન
ઈમરજ સીની ઘટના િનયં ણ સી ટમ
િવશે
શોધ અને બચાવ , થિમક સારવાર અને
આગ બચાવ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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રાહત અને પુનઃિનમાણના લઘુતમ ધોરણો
નુકશાની આકારણી અને વળતર
ઉપશમનના પગલાંઓ

મોક ીલ અને િસ યુલેશન
તાલીમની સાથોસાથ મોક ીલ અને િસ યુલેશન ર્◌ે◌ારા આપિત અંગેની પૂવતૈયારીની ચકાસણી
કરતા રહેવું જોઈએ. બધી શાળાઓ, હો પીટલ, અગ યની સરકારી કચેરીઓ, મોટા કોપ રેટ હાઉસમાં
અલગ-અલગ િવષયો જે વાંકે આગ ,ભૂકંપ, પુર વગેરે અંગે સલામતી અનેપૂવતૈયારીની ય કતગત/ સામૂિહક
સજજતાની ચકાસણી માટે િનયિમત રીતેબહારના િન ણાંતોની મદદથી મોક ીલ કરાવવી જોઈએ. જે નાથી
તૈયારીમાં રહેતી ઉણપો તારવી શકાય અને તેને દુ

ત કરી શકાય.

આવી મોક ીલમાં શોધ-બચાવ, સલામત બહાર નીકળવું,

થિમક સારવાર વગેરે પાસાઓની

પૂવતૈયારી માટે કરી શકાય જે માં , પોલીસ, ફાયર, વા ય સેવાઓ, બચાવદળ, વગેરેની પૂવતૈયારીનું
આંકલન કરી શકાય. શાળા અને કચેરીઓમાં ભણતાં અને કામ કરતાં લોકોની વ સજજતા વધારવા માટે
પણ આ પ ધિત ઘણી ઉપયોગી છે .
મોક ીલ (વષમાં એક વાર િભડ િનયં ણ, બચાવ, થળાંતર અને ાથમીક સારવાર અંગે મોક ીલ કરવી)

 મોક ીલનુ આયોજન, અમલ અને દ તાવે કરણનાં ત બકાવાર પગલાં
અલગ અલગ આપિતમાં ય કત જૂ થ /સાધન /યં ોની પૂવતૈયારીની ચકાસણી માટે મોક ીલ કરવામાં આવે
છે . મોક ીલના મુ ય હેતઓ
ુ નીચે મુજબ છે .
 ઈમરજ સીની પૂવતૈયારી ચકાસવી.
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યામાં રહેલી ઉણપોને તારવવી

 િવિવધ ઘટકો/ ય કતઓની ભૂલો તારવવી અને સુધારવી
 ભૂિમકા અને જવાબદારીમાંગૂચવાડો અને ગેરસમજ દૂર કરવા
 િવિવધ ઘટકો/ ટીમ વ ચે સંકલન મજબૂત કરવા
 આપિતમાં કામ કરનાર િવિવધ ય કત/જૂ થ/ ઘટકોનો પ રચય કેળવાય અને તેમની ભૂિમકા અંગે
ણકારી મળે
 સાધનો/યં ો/સામ ીની ચકાસણી થાય અને ખરે ટાણે ચાલે છે કે નહ તેની ચકાસણી કરવી.
 લાનમાં િવિવધ િહતધારકોને લાનનાિવિવધ પાસા અંગે

ણકારી મળે તે હેતસ
ુ ર.

 તૈયારી કેવી રીતે કરવી
 IRS નો અ યાસ કરવો
 કમા ડ ગ ઓફીસર સાથે બેઠક/ચચા
 મોક ીલના થળની પસંદગી
 મોક ીલના સમય ( સવાર, બપોર,સાંજ, રાત ) ની પસંદગી કરવી.
 મોક ીલમાં આવરી લેવાનાર િવ તાર નકકી કરવા
 મોક ીલ

અગુ

િવિવધ

ય કતઓને

અલગ-અલગ

ભૂિમકા

આપવી.

દા.ત.

મોક ીલ

સંચાલક,આવલોકન કરનાર, ન ધ લખનાર વગેરે
 મોક ીલમાં અસર થનાર ય કતઓ તારવવા ( ઈ ,બેભાન વગેરે )
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 મોક ીલનો ગાળો
 સાયરનની ઘંટડી વગાડી સબંધીત ય કત/ઘટક/ એજ સીઓને જણાવવું
 દરેક એજ સીની તેની SOP માણે રી પો સ કરે.
 અગાઉથી િનયત કરેલ અવલોકનકાર દરેક પળનું અવલોકન કરશે કોણ શું કરે છે .
 અગાઉથી નકકી કરેલ અસર

ત મોક ીલ સંચાલન કતાએ આપેલ સૂચના માણે વતશે

 સમી ા
 બધી ય કત/ઘટક/એજ સીઓએ સાથે મળી મોક ીલની સમી ા કરવી
 દરેક એજ સી
 કેવીરીતે િવિવધ એજ સીઓ વ ચે સંકલન અને સહકાય થયું


િતભાવ કરવાના કયાં ઉણપ અનેકમી હતી.

 અસર

તોને બચાવ અને ાથિમક સારવાર માટે લઈ જવામાં ીટમે ટમાં શું અનુભવ રહયાં.

 દરેક એજ સી વાર મતાવધન લાન
 િવિવધ ઘટક/એજ સી વ ચે સંકલન કેવી રીતે સુધારવું
 યચક ની કામગીરી કેવી રહી.
 રીસપો સ કરવાનો સમયગાળો શું હતો ?
 રીસપો સ કરનાર કેટલા તૈયારી બ ધ હતા ?
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 ઓધોિગક અને કેિમકલ દુઘટના અંગે સમુદાયની યો ય
ઔ ોિગક એકમની દુઘટનાની અસર સંભિવત
ઔ ોિગક એકમોએ

ગૃિત માટેનાં મુદદાઓ

ે માં રહેતા લોકોને એકમના જોખમી રસયણો િવશે

ગૃિત ફેલાવવી ફર યાત છે

એ હકીકત છે કે આસપાસ રહેતો ગૃત જનસમુદાય ઔ ોિગક એકમ અને સતામંડળ બંને માટે સહાય પ
બની શકે.
સમુદાયને

ગૃત અને સાવચેત કરવા એ સરકાર, ઔ ોિગક એકમ અને સમુદાયની સંયુકત જવાબદારી છે .

આ બધા વ ચે સમ વય સધાય તે આવ યક છે .
પરસ પર સંદેશા યવહારની યવ થા ગોઠવવી જ રી છે . જે થી સમુદાય-ઉ ોગ-સતામંડળ સંકલન અને
સજજતા કરી શકે.
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લો અરબી સમુ ના દિ ણ ગુજરાત દ રયા કાંઠાથી વલસાડ – બીલીમોરા

દ રયા કનારાથી અંદાજે ૧૦૦ કલોમીટર દૂર પૂવમાં આવેલ છે .

લાની ભૌગોિલક રચના પૂ વય ઉ ચ

પવતો તથા ઉ રે સહયા ી પવતોની ઉ ચ હારમાળાઓ વ ચે આવેલી છે . એટલુ જ નિહ સમ
ગીરીકંદરાઓ અને વાંસ સાગના ગાઢી વનરા

લો

િવ તાર ધરાવતો તળ ભૂિમવાળો દેશ છે . ઘણોખરો દેશ

ર૦૦ થી ૩૦૦ મીટર દ રયાઇ સપાટીથી ઉચાઇ ધરાવતો ડુંગરાળ િવ તાર છે .
આ

લામાં ચોમાસુ જુ ન માસ થી શ થઇ

ય છે અને નવે બર માસ સુધી રહે છે . રાજયમાં

પડતા વરસાદ કરતા અહ સિવશેષ વરસાદ પડતો હોવાથી ગુજરાતનું ચેરાપું

ગણાય છે .

નદીઓ ગીરીકંદરામાંથી પસાર થતી હોવા તથા મોટાભાગના ગામો ડુંગરાઓ કે
જમીન ઉપર વસેલા હોવાથી અહ રેલ થી તારા
સાંબોલાધાર વરસાદ જો પડવાની શ આત થઇ
વરસાદ ઝ કાય

થવાની નિહવત શકયતા છે . પરંતુ એકધારો

ય પછી તો એક-બે- ણ કલાકમાં આઠ થી દસ ચ

ય છે પરીણામે નદીઓ ગાંડીતુર બની હેઠવાસના

િવપિ ઓ ઉભી કરે છે . જે થી આ
સુરત, નવસારી અને વલસાડ

લાના વહીવટી તં ને સતત

લાઓમાં પુરનુ સજન કરી

ગૃિત રાખવી પડે છે અને ન કના

લાઓમાં પહોચતી અને પસાર થતી આ

િવનાશ સજ નિહ તેની તકેદારી રાખી હેઠવાસના

ચી સપાટીની

લાઓની નદીઓનું પુર

લાઓ સાથે સતત સંપકમાં રહી સાવધ રહેવા જ રી

કાયવાહી કરવાની થાય છે .
લાના આંતરીક ભાગોમાં પુરથી ભારે ઓછુ નુકશાન થાય કતુ અહીની જમીનનું બંધારણ
કાંકરીવાળુ હોવાથી સતત વરસાદ થતા જમીન પોચી બનતા ચા ચા ડુંગરો પરથી ભેખડો ખસી પડે,
મોટી મોટી િશલાઓ ગબડી પડે, તોત ગ વૃ ો જડમૂળથી ઉથલી પડે અને કયારેક
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વળી કયારેક ર તાઓ બંધ કરી નાંખે છે . િવજળીના થાંભલાઓ ઉપર કે તેના વાયરો ઉપર વૃ કે ડાળીઓ
પડતા વીજપુરવઠો કલાકો સુધી ખોરવાઇ

ય છે અને અંધારપટ છવાય

ય છે . જે થી રાબેતા મુજબના

જન વન ઉપર અસર પડી શકે છે .
ડાંગ

લાનો ક ટીજ સી લાન પુર કે વાવાઝોડાની પરીિ થિત ઉપિ થત થતા તરત કાયાિ વત

થશે. ઉભી થયેલ પ રિ થિત સામે કામગીરી આરંભવાની રહેશે. જે અંગેની

લા તાલુકા તથા

ાય

ક ાની ટીમો બનાવી કામગીરી યુ ધના ધોરણે ચાલુ કરવાની રહેશે.
સામા ય રીતે પુર/વાવાઝોડા અંગેની કામગીરી બ વતું મહેકમ દર વષ જુ ન માસમાં શ થાય છે .
હવામાન અંગેની આગાહી, પડેલ વરસાદના આંકડા િવગેરેની માિહતી રોજબરોજ મેળવવામાં આવે છે .
આ માિહતી તેમના સીનીયર અિધકારી ીઓને મોકલવાની રહે છે . આ માિહતી તેમના જવાબદારી
તાલુકાના મામલતદાર અને તાલુકા િવકાસ અિધકારી ીની રહેશે. આ ક ટીજ સી લાનનો કોઇપણ બાબત
અંગે સંદભ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો રહશે.
હવામાન ખાતાના તથા રાહત કિમ નર ી ગાંધીનગર તરફથી હવામાન અંગેની આગાહી મ યેથી
તેની િવગત

લા હેડકવાટર ખાતેના ફલડ ક ોલ મમાં રાખવાની રહેશે અને ક ટીજ સી લાનમાં

જણાવેલ િવગતે મોકલવાના રહેશે. આ અંગે તમામ વરીત હાથ ધરવાની કામગીરી, રાહત કામગીરી, પુનઃ
વસવાટ અંગેની કામગીરી કલેકટર ીની દેખરેખ હેઠળ કરવાની રહેશે.
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 ડાંગ િજ લાની આંકડા માિહતી
૧

લાનો ભૌગોિલક િવ તાર

૧૭૬૮ ચો. ક.મી.
ઉ ર અ ાંશ ૨૦-૩૯
૨૧.૫૦ અંશ
પૂવ અ ાંશ
૭૩-૨૯ ૭૩.૫૧ અંશ

૨

તાલુકાની સં યા

૩

૩

ગામની સં યા

૩૧૧

૪

યેક તાલુકાનું નામ

પ

૧ – આહવા, ૨ – વઘઇ, ૩ – સુબીર
(સપુતારા નોટીફાઇડ એરીયા)

તાલુકા માણે માનવ વ તી

૨,૨૮,૨૯૧ ( ૨૦૧૧ની વ તી ગણતરી મુજબ )
પુ ષ

આહવા તાલુકાની વ તી
વઘઇ તાલુકાની વ તી
સુબીર તાલુકાની વ તી
કુલ વ તીઃ-

૬

તાલુકા માણે પશુધન વ તી
દુધાળા / અ ય

૭

ખેતીલાયક િવ તાર

૮

લાના મુ ય પાક

૯

ી

૫૦,૨૩૭

૫૦,૯૫૨

૧,૦૧,૧૮૯

૩૬,૦૬૯

૩૫,૬૬૫

૭૧,૭૩૪

૨૭,૫૧૫

૨૭,૮૫૩

૫૫,૩૬૮

૧,૧૩,૮૨૧

૧,૧૪,૪૭૦

૨,૨૮,૨૯૧

૧,૩૧,૦૦૦
૮,૯૧૨ દુધાળા
૧,૨૨,૦૮૮ અ ય
૫૭,૮૪૩ અ ય
નાગલી, વરી, મકાઇ, ડાંગર, અડદ, તુવર, ખરસાણી,

(કૃિષ િવષયક)

મગફળી

રાજયધોરી માગ િવગત

૨૭૭ ક.મી. લંબાઇ

૧૦

લાના બંધના નામ

૧૧

લાની મુ ય નદીઓ

કુલ

મોટા બંધ આવેલ નથી.
ભી યા ડેમ (૩૮.૧૭ િમ.કયુ.ફીટ)
સાપુતારા (૨૨.૪૭ િમ.કયુ.ફીટ) મતા
૧.
૨.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૩
૪.
૧૨

મોટા ઔધોિગક એકમો આવેલા નથી સરકારી સો-િમલ,

લામાં આવેલ મોટા
ઔધોિગક એકમો

વઘઇ.
આયુવૈ દક ફામસી, આહવા

૧૩

લામાં પોલીસ ટેશનો

૧૪

લાના મુ ય રે વે ટેશનો

૩

( આહવા, સુબીર વઘઇ, સાપુતારા )
ર

રે વે

૧૫

ખાપરી નદી
અંબીકા નદી

( વઘઇ, ડુંગરડા(ઝરીયા) )

બીલીમોરા – વઘઇ રે વે લાઇન
૧.
િગ રનગર સાપુતારા
૨.
િગરા ધોધ ( આંબાપાડા)
૩.
માયાદેવીની ગુફા ( ભેસકા ી )
૪.
િગરા ધોધ ( શગાણા )
૫.
પાંડવા ગુફા ( પાંડવા )
૬.
િશવ ઘાટ અને મં દર ( ઘોઘલી )
૭.
મહાલ બરડીપાડાના જં ગલો

લાના અ ય જોવાલાયક
થળો

૮.
૯.

સીતા – વન ( વાડયાવન )

બોટાનીકલ ગાડન ( વઘઇ ), પંપા સરોવર,
શબરીધામ
૧૦. ભેગુધરા ( ઉમયા )

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 નદી કનારાના ગામોઃડાંગ
નવસારી

લામાંથી ગીરા નદી, પુણા નદી, ખાપરી નદી અને અંબીકા નદીઓ નીકળી ન કના સુરત,
લાઓમાંથી પસાર થાય છે . આ નદીઓનો વાહ પૂવથી પિ ચમ દશા તરફ

સુરત, નવસારી

ય છે . જે

લાના દ રયા કાંઠાએ અરબી સમુ ને મળે છે . આ નદીઓના કનારે આવેલા ગામો

૧. ગીરા નદી

:

ટે

ુનઘટા,

મ યામાળ, ગાંવદહાડ, ગીરમાળ, ધુલદા, બંધપાડા,

સાજુ પાડા, સાવરખડી, દરડી
૨. પુણા નદી

:

( સોનગઢ તરફ )

ચ ચલી, ગાડવીહીર, વાયદુન, કરંજડા, વાંઝીટટે

ુન, સાદડવીહીર,

ટાંકલીપાડા, બોકડમાળ, ધુડા, હ દળા, ચીખલી, પાદલખડી, લવચાલી,
બરડા, બીજુ રપાડા, ચ ચવીહીર, મોટીઝાડદર, ગ હાણ, પીપલદહાડ,
જોગથવા, પાંઢરમાળ,

રસોળ, કરંજડા, ઉગા, દહેર ઘાણા, મોટીકસાડ,

લહાનકસાડ, મહાલ, સાવરદાકસાડ, ચીખલા, દીવડયાવન, ખાતળ,
ખોપરીઆંબા, પાતળી, ટેકપાડા, પાંઢરમાળ, કોલબારી, વાંકન, ભ ગડયા,
એ
૩. ખાપરી નદી

:

નપાડા, કાકરદા( યારા તરફ)

ઉમયા,

પાયરપાડા,

વાંકી,

ચીચપાડા,

ધુમખલ,

લહાનદભાસ,

મોટીદભાસ, ઉમરપાડા, ટ બરગાથા, ચોકયા, ઇસદર, રાવચ ડ, ગાયખાસ,
સુંદા, ખાપરી, કુતરના યા, સતી, ભવાનદગડ, ધુળચ ડ, ભવાડી, કુડકસ,
ગીરા, દાબદર, કોસીમપાતળ,બોરીગાંવઠા, ( યારા તરફ)
૪. અંબીકા નદી

:

જોગબારી, ગોટયામાળ, શામગહાન, ભાપખલ, ભુરાપાણી, બારીપાડા,
ચીરાપાડા, બોરીગાંવઠા, ચીખલી, આંબાપાડા, બરડપાણી, બર યાવડ,
હુ ંબાપાડા, બ ડારમાળ, બોરદહાડ, કુમારબંધ, ચીખલદા, બરડા, દગુ યા,
ભદરપાડા, ધાંગડી, સાદડમાળ, સાકરપાતળ, કુંડા, સુસરદા, ચીકાર,
બારખાં યા, રંભાસ, ડોકપાતળ, ચીચપાડા, આંબાપાડા, વઘઇ ( વાંસદા
તરફ)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ભયજનક િવ તારઃ નદી કનારાના ભયજનક ગામો જે વા કે
ગીરા નદી

:

બંધપાડા, ધુલદા.

પૂણા નદી

:

મહાલ, મોટીકસાડ, સાવરદાકસાડ, ખોપરીઆંબા, કોલબારી, ભ ગડયા.

ખાપરી નદી

:

સતી, વાંગણ, વાંવદા, કુતરના યા, આમસરવલણ.

અંબીકા નદી

:

દેવીપાડા, ડોકપાતળ, ડુંગરડા.

જે ગામોને અગાઉથી સુર ા યવ થા થઇ શકે તે માટે જયાં નદી ઉપર પુલો આવેલ છે યાં
પાણીની સપાટી દશાવતા નીશાન માટે માપપટી લગાવવી અને ભયજનક જણાય તો સુર ા માટે
અગાઉથી યવ થા કરી શકાય તે માટે કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન િવભાગ, પંચાયત માગ અને
મકાન િવભાગ તથા નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સ રતા માપક પેટા િવભાગ, નવસારીને જવાબદારી
સ પી ચાંપતી જનર રાખીને સમ પુરરાહતની કામગીરીનું નીરી ણ કરવામાં આવશે.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 તકેદારી માટે આયોજનઃ( ક ોલ મ કલેકટર કચેરી ફોન નંબરઃ- ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૪૭)
હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ અને રાજય ક ોલ મ ગાંધીનગર તરફથી સૂચના મળતા સંભવીત
વાવાઝોડા થી અસર થવાના સંભાવનાવાળા ગામોમાં અગમચેતી પે

લા પોલીસ વાયરલેસ સેટ ઉપરથી

તથા વનિવભાગના વાયરલેસ સેટ ઉપરથી ગામના સરપંચ, પોલીસ પટેલ, તલાટી-કમ-મં ી, મહેસૂલી
તલાટીઓ વગેરેને તા કદનો સંદેશો આપી ગામલોકોને સાવધ રહેવા તથા ભારે વરસાદ કે પુરથી થતા
નુકશાન થી બચવા સલામત થળે ખસી જવા માટે જણાવવામાં આવશે.

લા ક ાએ િનયં ણ ક ઃ


ડાંગ

લા માટે કલેકટર કચેરી, આહવા ખાતે એક િનયં ણ ક ૧પ જુ ન થી ૩૧મી ઓકટોબર

સુધી રહેશે અને વાવાઝોડાની પ રિ થિત વેળા ર૪ કલાક તે કાયરત રહેશે. કં ોલ મમાં નીચે મુજબના
અિધકારી – કમચારીઓ રહેશે.

 ડીઝા ટર મેનજ
ે મે ટ હેઠળનું મહેકમઃ
(૧) મામલતદાર – ૧, (ર) નાયબ મામલતદાર-૧ (૩) કારકૂન -૧,
આ િનયં ણ ક માંથી તાકીદના

(૪) પટાવાળા-કમ- ાયવર - ૧

સંગે અગ યના હુ કમો, સુચનાઓ આપવામાં આવશે. આ

િનયં ણ ક રાજય સરકારના િનયં ણ ક સાથે હોટ લાઇન, ફે , ટેલીફોન, વાયરલેસની સુિવધાથી રહેશે.
િનયં ણ ક માં

લાની તમામ િવગતો, અગ યના ફોન નંબર રાખવામાં આવશે. ભારે વરસાદની

આગાહી મળે યારે જ રી માિહતી કં ોલ મને આપવાની રહેશે.

લા ક ાના િનયં ણક માં હવામાન

ખાતા તરફથી ડીઝા ટર વોન ગ સી ટમ વારા પુર વાવાઝોડા કે અ ય કુદરતી આપિ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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મ યેથી સંબિં ધત અિધકારીઓને તેની તા કાલીક
તકેદારીના પગલાં લેવા

ણ કરી

લા તાલુકા અને

ા ય આપિ

સામે

ણ કરવાની રહેશે.

પુરના સમયે સીનીયર અિધકારી ગાંધીનગરના પુર િનયં ણ ક
સતત સંપકમાં રહેશ.ે િનયં ણ ક

અિધક

અને કલેકટર કચેરીના િનયં ણ ક સાથે

લા મેિજ ેટ અને િનવાસી અધીક કલેકટર ીના સીધી

દેખરેખ હેઠળ કાયરત રહેશે. વાવાઝોડાને લગતા ચેતવણી સંદેશો મ યેથી

લાના વાવાઝોડા સંબધ
ં ી

ક ટીજ સી લાન મુજબના સૂચનાઓ અને તેમાં કરેલ જોગવાઇઓ અંગે કામગીરી કરવા સંબિં ધતોને
માિહતગાર કરવાની જવાબદારી
તથા અ ય ઇમરજ સી

લા િનયં ણ ક ની રહેશ.ે સાથે સાથે કોઇ માનવસ જત આપિ ઓ

કારની પ રિ થિતને પહ ચી વળવા માટે

ગૃપની રચના કલેકટર અને

લા મે

લા ક ાએ ાઇસીસ મેનેજમે ટ

ેટ ીના અ ય પણા હેઠળ રચવામાં આવેલી છે . આ ગૃપમાં

સમાિવ સ યોની બેઠક બોલાવી તથા તેની ફરજો અને કામગીરી અંગેની સમી ા કરવામાં આવે છે .
પુર અને ભારે વરસાદના સમયે અથવા વાવાઝોડાની ચેતવણી સમયે માિહતી ક
સંપકમાં રહેશે. માિહતી ક માં નાયબ કલેકટર ી,

લાના િનયં ણ ક

લા પંચાયતના અિધકારી, સહાયક માિહતી

િનયામક ી, પુરવાવાઝોડા કે આફતના સમયે રોજરોજ મહેસુલ િવભાગ, પોલીસ િવભાગ, તેમજ
પંચાયતની

લા

હેરાત કરવા યો ય માિહતી એક કરી ેસ નોટ તૈયાર કરી તેના સારણ યવ થા સંભાળશે.

 મોટા પાયે અિ ન તાંડવ, િવ ફોટ અને મકાન હોનારતઃ
લામાં મોટા પાયે અિ ન તાંડવ, િવ ફોટ અને મકાન હોનારત જે વી અણધારી આપિ ના
સંગોએ નીચે મુજબ આયોજન કરાશે.
લામાં ઘણા થળે મોટા પાયે અિ ન તાંડવ કે અણધારી રીતે થાય અને
કચેરીના િનયં ણ ક ને માિહતી મળે તો તેની ન ધ મુવમે ટ ર

લામાં જુ દી જુ દી

ટરે કરવી અને બનાવ કયા થળે કયારે
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થયો તે અંગેની માિહતી મેળવવી અને તેની

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

અધીક કલેકટર ીને તુતજ કરવી.
બનાવ ભાંગફોડ વૃિ નો હોય તો
તાકીદની પ રિ થિતમાં વીજળી

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

વાહમાં બંધ હોય છે . અને લોકો તેમની મી કતો તેમજ ઘર છોડીને

સલામત થળે થળાંતર કરવામાં આવેલ હોય તેથી આવા થળોએ અસામાિજક ત વો કોઇ પણ
લાભ ન ઉઠાવે તો પુરતો પોલીસ બંદોબ ત

તનો

લા પોલીસ અિધકારી ીએ ગોઠવવો. આગમાં ફસાયેલા

લોકોને પશુઓને બચાવ માટે ક ટીજ સી લાનમાં દશાવેલ નગરપાિલકા તથા સુરત મહાનગરપાિલકાના
અિ નશામક કે નો સંપક કરવો.
લામાં કોઇ પણ થળે ભાંગફોડ વારા િવ ફોટ થાય, માનવ તથા પશુહાની અને િમ કતને
નુકશાન થાય યારે

લાની પોલીસ ફોસ કવીક રી પો સ ટીમ અસર

અને ટીમના ઇનચાજ પોલીસ અિધકારી સંજોગો

ત થળોની તુત જ મુલાકાત લેશે

માણે કાયદો અને યવ થા

ળવવા રાહત બચાવ

કામગીરીમાં મદદ પ થશે.

 તાલુકા ક ાનું માળખું:
લા િનયં ણ ક ની જે મ ભારે વરસાદ વાવાઝોડા અથવા પુરની આગાહીની

ણ ગામ

ક ાએ તુરત થઇ શકે બચાવ અને રાહત કામે દેખરેખ રાખી સમયસર જ રી દૈિનક અહેવાલ સંકિલત કરી
શકાય તે આશયથી તાલુકા પંચાયત કચેરી આહવા તરફથી નીચે જણાવેલ િવગતોની જ રી માિહતી
ઉપલ ધ રાખવાની રહેશે.
૧.

કુદરતી આપિ ના કોઇપણ કારના બનાવનો અહેવાલઃ

ર.

માનવ સ જત આપિ ના કોઇ પણ કારના બનાવનો અહેવાલ.

૩.

લાયઝન અિધકારીઓ, મામલતદાર ી અને તાલુકા િવકાસ અિધકારી સાથેનું સંકલન.

૪.

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

દૈિનક વરસાદના આંકડા, દૈિનક નુકશાની અને સહાય અંગેનો અહેવાલ.

૬.

માનવ મૃ યૃ, સહાય ચુકવણી અંગેની કામગીરી.

૭.

નુકશાની સવ કરવા તથા તેનો અહેવાલ તૈયાર કરવો.

૮.

બચાવ અને થળાંતર અંગેની કામગીરી.

૯.

સહાય ચુકવવાના થતા ધોરણો અને તે અંગેની કામગીરી.

૧૦. નદી, કોતરો, બંધો, માગ, રે વેની પ રિ થિત દશાવતી િવગત.

 ા ય ક ાનું માળખુ:ં
ા ય ક ાની કુદરતી આપિ
કારની આપિ
ઇમરજ સી

િનવારવા માટે

તથા માનવસ જત આપિ

ા ય ક ાએ કુદરતી આપિ

તેમજ અ ય ઇમરજ સી

અને માનવસ જત આપિ

તેમજ અ ય

કારની આપિ ઓ સમયે તેમજ માનવસ જત આપિ ના સમયે તકેદારીના પગલા લેવા

તેમજ બચાવ રાહત કામગીરીને પહ ચી વળવા ગામમાં પુરતી દવાઓ, પાણી, અનાજનો જ થો, બચાવ
અને રાહત માટેના સાધનો પુરતા માણમાં ઉપલ ધ થાય તેની તકેદારી રાખવા થાિનક ક ાએ સંકલન
જળવાઇ રહે તેમજ માનવસ જત આપિ ઓ તેમજ કુદરતી આપિ ઓ તથા માનવસ જત આપિ
તેમજ અ ય ઇમરજ સી કારની આપિ ના સમયે તકેદારીના પગલા, બચાવ રાહતની કામગીરી વરીત
થાય તેની તકેદારી રાખવા અને થયેલ કામગીરીની
ક ાએ

ણ સંબંધીત પેટી સે ટર અને તાલુકા તેમજ

લા

ણ કરવાની રહેશે.
કુદરતી આપિ

જે વી કે અિતવૃિ , પુર, ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાના

કારની સ તી અને મોટી

સંગોએ તથા ગંભીર

નહાની સ તી માનવસ જત આપિ ઓ જે વી કે આંતકવાદી હુ મલા, કોમી

તોફાન, મોટા આગના બનાવો, બો બ િવ ફોટ, ગેસ દુઘટનાના બનાવો, માગ અક માતના બનાવો, રે વે
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અક માતો તથા રાસાયિણક પદાથ લીક થવાની દુઘટના તેમજ યુ ધ જે વા સંજોગોમાં તા કાલીક િત યા
આપવાના સંજોગો ઉપિ થત થાય અને ઝડપી િતભાવ અને અસરકારક િનણય લઇ શકાય તે માટે
ક ાએ માનવસ જત આપિ

લા

સમયે, ાઇસીસ મેનજ
ે મે ટ ગૃપની રચના કરવામાં આવશે. તો આવા

સંગોએ ઉદભવેલ નુકશાની, માનવહાની, પશુહાની સરકારી કે ખાનગી િમ કતોને નુકશાનીઓનો અંદાજ
મળી શકે તેમણે

લાના તમામ ગામોને આવરી લેતા ચાર પેટા સે ટરો તૈયાર કરેલ છે . આ પેટા સે ટર

ઉપર ચાર વગ-૧ ક ાના અિધકારીઓની લાયઝન અિધકારી સાથે તેમના પેટા સે ટરોમાં વગ-રના
અિધકારીઅિધકારીઓ અને વગ-૩ના કમચારીઓ નીમવામાં આવેલ છે . અને જે નો હુ કમ પણ કરવામાં
આવેલ છે તો તે મુજબ તે સંબિં ધત અિધકારી / કમચારીઓને સમાિવ ગામોમાં ફરજો અને કામગીરી
બ વવાની રહેશે.

 હવામાન (વેધર ટેશન) મથકની કામગીરીઃલા મથકે આહવા ખાતે કલેકટર કચેરી ક પાઉ ડમાં આવેલ વેધર ટેશન સ રતા માપક કચેરી,
નવસારી હ તકના ે ીય કમચારીઓ વારા હવામાન દબાણ, પવનની દશા પવનની તી તા, તાપમાન,
ઉ ણતા, વરસાદ અંગેની વખતોવખત માપણી કરી તે અંગેના દૈિનક રીપોટ કરી

લા ક ોલ મને

ણકારી આપશે.
આ ઉપરાંત ા ય ક ાએ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સરીતામાપક, નવસારી વારા આ

લા હ તકના

સાપુતારા, સુબીર, લવચાલી, ગારખડી, પીપલાઇદેવી, ગલકુંડ, સાકરપાતળ અને ચીચીનાગાંવઠા ગામોએ
વરસાદ માપન કે

ગોઠવવામાં આવેલ છે . જે ચાલુ હાલતમાં છે . આ વરસાદમાપક સે ટર ર૪ કલાકના

આંકડા સરીતામાપક િવભાગ વારા લેવામાં આવે છે . જે વરસાદના આંકડા બી
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કલાકે પુરા પાડવાની યવ થા કરવામાં આવશે તેમ સરીતા માપક િવભાગ વારા જણાવવામાં આવેલ છે .
જયારે વઘઇ ગામે કૃિષ યુિન. હ તક વરસાદ માપક કે

અ.નં.
૧.

ગામ

ગોઠવવામાં આવેલ છે .

વરસાદ માપક યં ગોઠવવામાં આવેલ તે થળ

આહવા

વેધર

ટેશન, ડ ી ટ ઇમજ સી ઓપરેશન સે ટર ડઝા ટર

શાખા , ફોન : ૨૨૦૩૪૭
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.

સુબીર
લવચાલી
ગારખડી
ચીચીનાગાંવઠા
કાલીબેલ
સાપુતારા
ગલકુંડ
બોરખલ
વઘઇ

મામલતાદાર કચેરીના કંપાઉ ડમાં
ખુ લા મેદાનમાં
આ મ શાળાના કંપાઉ ડમાં
ખુ લા મેદાનમાં
ાથિમક આરો ય કે ના કંપાઉ ડમાં
વાસી ઘરની સામે
ાથિમક આરો ય કે ના કંપાઉ ડમાં
ખુ લા મેદાનમાં
ગુજરાત કૃિષ યુિનવ સટી સંચાિલત કૃિષ યુિનવ સટી કે પસમાં,
ફોન નં.:૨૪૬૨૩૯

 રીવર ગે ગ ટેશનઃઅ.નં.
૧.
૨.
૩.
૪.

ગામ
પુણા નદી
ખાપરી નદી
અંિબકા નદી
ગીરા નદી

રીવર ગે ગ થળ કાયરત છે તે થળ (ગામ)
ટેકપાડા ગામે (મહાલ)
કુડકસ ગામે
વઘઇ ગામે
ઝાંખરી ગામે ( સોનગઢ તાલુકો)
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 આરો યની સુિવધાઃલામાં આવેલ વઘઇ, સાપુતારા, ગારખડી, સાકરપાતળ, સુબીર ાથિમક આરો ય કે ો ઉપર
પુરતો

ટાફ ગોઠવી જ રી તમામ દવાઓનો જ થો

લા આરો ય અિધકારી ી વારા ઉપલ ધ

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

સંગોએ કે પુર આવવાના

સંગોએ ફરજ પરના મેડીકલ ઓફીસર ીઓ

લા મથકે આવેલ િસિવલ હોિ પટલના સજન ી પણ આવી કામગીરી

લા પંચાયત આહવા ખાતે ક ોલ મ ફોન નંબરઃ ૨૦૩૪૪ના સંપકમાં રહી આગોત ં

આયોજન ગોઠવવામાં આવશે.
લામાં મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી ડાંગ

લા પંચાયત હ તક પશુચીકી સા કે ો વઘઇ,

શામગહાન, પીપલદહાડ, આહવા તથા મોબાઇલ યુિનટ ઉપરાંત પશુધન નીરી ણ કે
પીપલાઇદેવી, બરડીપાડા, આહવા, ચ ચલી, ગલકુંડ, નકટયાહનવંત,

રંભાસ,

મલાપાડા, સુબીર, પ પરી,

કાલીબેલ, સાકરપાતળ, નડગચ ડ અને મોરઝીરા ગામે તેઓ ીનો ટાફ ખડેપગે કાયરત રહેશ.ે
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 પોલીસ તં ની કામગીરીઃભારે વરસાદ થવાના કારણે કે પુર આવવાના સંગોએ અસર
જળવાય રહે તે સા ં

લા પોલીસ તં

ત િવ તારોમાં કાયદો અને યવ થા

વારા આહવા વઘઇ અને સાપુતારા પોલીસ ટેશન ઉપરાંત

સુબીર, કાલીબેલ, ચ ચલી ખાતે આવેલ પોલીસ આઉટ પો ટના પોલીસ ટાફ મારફત આ કામગીરી
કરાવવામાં આવશે. જ ર જણાયે હોમગાડ અને ામર ક દળના જવાનોની સેવાઓ પણ લેવામાં આવશે.
લામાં થળાંતર

ન ઉપિ થત થાય તો પોલીસ િવભાગ પાસે પોલીસ કો યૂનીટી હોલ, પોલીસ

ભવન, તાલીમ ભવન આવેલ છે .
મ

પોલીસ ટેશનનું નામ

આમસ પોલીસની

અનામ પોલીસની

સં યા

સં યા

૧. પો. મુ ય મથક, આહવા

૧૮૫

૩૧

૨. આહવા, પો. ટેશન

૨૦

૨૧

૩. વઘઇ, પો. ટેશન

૧૫

૨૪

૪. સાપુતારા, પો. ટેશન

૧૭

૨૦

આ અંગે તકેદારી લેવા નીચે મુજબના ટેલીફોન નંબરો વારા સંપક કરી શકાશે.
પોલીસ ક ોલ મ

૨૨૦૩૨૨, ૨૨૦૫૬૮

આહવા પોલીસ ટેશન

૨૨૦૩૩૩

વઘઇ પોલીસ ટેશન

૨૪૬૨૩૩

સાપુતારા પોલીસ ટેશન

૨૩૭૨૩૩

(અમલવારીઃ

લા પોલીસ અિધકારી ી)
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 વીજળી યવ થાઃભારે વરસાદ દર યાન વીજપુરવઠો ખોરવાય

ય તો તા કાલીક વીજ વાહ શ કરવા માટે ગુજરાત

િવધુત બોડ હ તકના ૬૬ કે.વી. સબ ટેશન આહવા અને વઘઇ હ તકના ઇજનેરો, ટેકનીકલ માણસો,
લાઇનમેન હે પર વાયરમેન વગેરે સેવાઓ મેળવી લઇને અંધારપટ યુ ધના ધોરણે દુર કરવા કરાવવા પગલા
લેવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત આહવા મુકામે સતત ચોવીસે કલાક ચાલુ રહે તે રીતે ૬૬ કે.વી. સબ ટેશન આહવા
ખાતે ફોન નં. ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૦૭૯ તથા વઘઇ ૦૨૬૩૧ ૨૪૬૨૨૨ ઉપર ક ોલ મના સંપકમા રહી
આગોત

આયોજન ગોઠવવામાં આવેલ છે .

લામાં આહવા ૬૬ કે.વી., વઘઇ ૬૬ કે.વી. તથા

માલેગાવ ૬૬ કે.વી. સબ ટેશન આવેલ છે .
( અમલવારીઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, સંચાલન અને િનભાવ િવભાગ, નવસારી.)

 કં ોલ મઃ
૧.

ભારે વરસાદ પુર અને વાવાઝોડાના સંભિવત આગમનની

ણ

હેર જનતાને કરવા અંગેઃ-

ભારે વરસાદ તથા પુર અને વાવાઝોડાની તાકીદની પ રિ થિતમાં બચાવ અને રાહત કામગીરી
અ વયે

લા તથા તાલુકા ક ાએ મે થી ડીસે બર માસ સુધી કલેકટર કચેરી આહવા ખાતે કં ોલ મ ર૪

કલાક માટે શ કરવામાં આવે છે . અને આ કં ોલ મમાં તાકીદની પ રિ થિતમાં

લા તાલુકા ક ાએ વગ-

રના અિધકારીઓને ફરજ ઉપર ર૪ કલાક હાજર રહેશે અને સમ પ રિ થિતનું િનયમન વગ-૩ અને ૪ના
કમચારી સાથે કરશે. તે જ રીતે ઇમરજ સી કારની ાઇસીસ વખતે પણ કં ોલ મ શ કરવના હુ કમો
કરવામાં આવશે.
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 ભારે વરસાદ તથા પુરના સમયે ચેતવણી બાબતઃ
રાજય સરકાર ીના હવામાન ખાતા તરફથી ાથિમક તબકકા વખતે મળતી ચેતવણીઃ
હવામાન ખાતા તરફથી રાજય ક ાને પુર રાહત કં ોલ મમાં વરસાદ અંગેની આગાહી મળતા આ
આગાહી અ વયે સંબિં ધત

લાઓને વાયરલેસ મેસેજ, ફેકસ મેસેજ અથવા ફોન સંદેશા વારા તા કાલીક

સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે . ટેટ કં ોલ મ કે હવામાન ખાતા તરફથી મળતી સુચનાઓ તરત જ
લા ક ાએ થી તાબાના તાલુકા તેમજ ા ય ક ાઓના સાવચેતીના તમામ પગલાં હાથ ધરવા તેમજ
નીચાણવાળા િવ તારમાં વસવાટ કરતા લોકોને જ ર જણાયે સલામત થળે ખસેડવા લોકોને નદીના
પટમાં અવરજવર નહી કરવા તાકીદ આપવી.
રાજય સરકારના કં ોલ મ વારા વરસાદના

કાર સહ આગાહી કરવામાં આવે છે . વરસાદની

આગાહી માણે વરસાદના કાર નીચે મુજબ છે .

અ.નં.
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

થયેલ વરસાદ ર૪ કલાકમાં
૦.૧ મી.મી. થી ૨.૪ મી.મી.
૨.૫ મી.મી. થી ૭.૫ મી.મી.
૭.૬ મી.મી. થી ૩૪.૯ મી.મી.
૩૫ મી.મી. થી ૬૪.૯ મી.મી.
૬૫ મી.મી. થી ૧૨૪.૯ મી.મી.
૧૨૫ મી.મી. કે તેથી વધુ

કાર
અ યંત હળવો વરસાદ
હળવો વરસાદ
સાધારણ વરસાદ
ઠીક ઠીક ભારે વરસાદ
ભારે વરસાદ
અિતભારે વરસાદ

અ.નં. વરસાદનો કાર
૧.
છુ ટોછવાયો વરસાદ

િન દ િવ તારમાં વરસાદની યાપકતા

૨.

કેટલીક જ યાએ વરસાદ

૨૬ થી ૫૦% િવ તારમાં

૩.

ઠીક ઠીક યાપક માણમાં વરસાદ

૫૧ થી ૭૫% િવ તારમાં

૪.

યાપક કારમાં વરસાદ

૧ થી ૨૫% િવ તારમાં

૭૬ થી ૧૦૦% િવ તારમાં
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લા ક ાએ વરસાદની આગાહી મળે કે તુરત જ નીચે મુજબની કાયવાહી તા કાલીક
કરવાની રહેશે. વાવાઝોડા તેમજ અિતભારે વરસાદના એલટ મેસજ
ે ૪૮ કલાક પહેલા અને વોન ગ
મેસજ
ે ૨૪ કલાક પહેલા આપવામાં આવશે. બંને િમક મેસજ
ે આપી મેસેજ મળે છે .
૧.

સૌ થમ આવેલ સંદેશાની ન ધ કં ોલ મ ર

ટરમાં સંદેશો મ યાની તારીખ તથા સમય સાથે

િવગતવાર ન ધ કરવી.
૨.

સંબંિધત િવ તારના લાયઝન અિધકારી તથા અમલીકરણ અિધકારીઓને સંદેશાની, વાયરલેસ, ફેકસ

કે ટેલીફોનથી
૩.

ણ તા કાલીક કરવી.

આ સંદેશાની યાપક માણમાં

હેર જનતાને થાય તે માટે

લા ક ાએથી માિહતી ખાતા વારા

તથા ઓલ ઇિ ડયા રેડીયો, દુરદશન તરફથી બુલેટીનના પમાં સારીત કરાવવી.
ઉપર મુજબની

લા ક ાએથી સંદેશો કં ોલ મને મળે કે તરત જ મામતદાર ી/તાલુકા િવકાસ

અિધકારી ી એ તા કાલીક જે તે ગામના તલાટી મારફત ગામમાં દાંડી પીટાવી

ણ કરવી. તલાટી હાજર

ન હોય તેવા સંજોગોમાં ગામની શાળાના આચાય, િશ ક, તલાટી કમ મં ી, ામસેવક મારફતે બહોળી
િસિ ધ કરાવવી. તેમજ લોકોને સાવચેત રહેવા અને જ ર જણાયે સલામત થળોએ ખસી જવા

ણ

કરવી.

 વાવાઝોડા અંગન
ે ી ચેતવણીઃ
(હવામાન ખાતા તરફથી થમ તબકકાની ચેતવણી વખતે)
હવામાન ખાતા તરફથી સંભિવત વાવાઝોડાના આગમનની ચેતવણી બે તબકકામાં આપવામાં આવે
છે તેમાં

થમ તબકકાની ચેતવણીની યાદી હવામાન ખાતા તરફથી ૪૮ કલાક પહેલા સામા ય રીતે

આપવામાં આવે છે .
સાયકલોન શ દ ીક શ દ ઉપરથી આવેલ છે . તેનો અથ સાપનુ ગુંચળુ એવો થાય છે . વાવાઝોડુ એ
પવનનો વંટોળ અથવા ઉ

ચ વાત છે . જે ગોળ ગોળ ઘુમરાયા કરે છે . ઉ રે ગોળાધમાં ઘડીયાળના

કાંટાની િવ ધમાં ફરે છે . વાવાઝોડું ભારે નીચે દબાણનો િવ તાર છે જે ના કે ની બહારની દશામાં દબાણ
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વધતુ જણાય છે . કે માં ઘટતું દબાણ અને બહારની બાજુ એ કેટલા દરથી દબાણ વધે છે તેના પરથી
વાવાઝોડાની ઉ તા અને પવનના જોરનો

યાલ આવે છે . ઉ ણકટીબંધ િવ તારના આગળ વધીને તે

૧૫૦ થી ૮૦૦ કી.મી. ના િવ તારમાં ૧૦ થી ૧૭ કી.મી. ઉપર ભારે વેગવાળો વંટોળ ઉભા કરે છે . અને
કે ની આજુ બાજુ ઘુમરડી લે છે . આ ચ વાત દવસના ૩૦૦ થી ૫૦૦ કી.મી.ના વેગે દરીયાની સપાટી
ઉપર આગળ વધે છે અને કે ના ૫૦ થી ૧૦૦ ક.મી.ના અંતરના ભારે તોફાનવાળા પવનમાં ઝડપથી
ઘુરમડી લે છે તેની સાથે પવન પણ ઓછો વધતો ચંડ હોય છે સાથે ભારે વરસાદ પણ લઇ આવે છે .
આવા તોફાનો સાથે દરીયામાં ભારે તોફાનો અને ભરતી આવે છે . વાવાઝોડું જમીન િવ તારમાં પસાર થાય
યારે તેની તી તાના આધારે
મ કાર
૧. લો ેસર એરીયા
૨. ડી ેશન
૩. ડીપ ડી ેશન
૪. સાયકલોનીક ટોમ

૫. સીવીયર
સાયકલોનીક ટોમ

નમાલને અને િમ કતોને નુકશાન કરી શકે.
એસોસીએટેડ હવાની ગિત
સંભિવત થનાર નુકશાન
૩૨ કી.મી. િત કલાકે તથા તેનાથી નીચેની -હવાની ગિત
૩૨ થી ૫૦ કી.મી. િત કલાકે હવાની ગતી.
૫૧ થી ૬૧ કી.મી. િત કલાકે હવાની ગતી.
૬૨ થી ૮૮ કી.મી. િત કલાકે હવાની ગતી. વૃ ોની શાખાઓ તુટી જવી તથા
કાચા મકાનોને અંશતઃ નુકશાન
થવુ.ં
૧૧૮ ક.મી. િતકલાકથી વધારે હવાની વૃ ોનું પડી જવુ,ં પાકા મકાનોને
ગિત.
નુકશાન થવું તથા સંદેશા યવહાર
ખોરવાઇ જવો.

૬. સોવીયર
૧૧૮ ક.મી.
સાયકલોનીક ટોમ ગિત.
તથા ફોર ઓફ ફેરી
કેનવી ડમ
૭. સુપર સાયકલોન
૧૧૯ ક.મી.
ગિત.

િતકલાકથી વધારે હવાની વૃ ોનું પડી જવુ,ં પાકા મકાનોને
નુકશાન થવું તથા સંદેશા યવહાર
ખોરવાઇ જવો.
િતકલાકથી વધારે હવાની મોટા વૃ ોનું તુટી પાડવું, કાચા

પાકા મકાન તથા મોટા સં થાનોને
નુકશાની
થવી
તથા
સંદેશા યવહાર સંપણ
ૂ ખોરવાઇ
જવો.
 મરીન એ ડ વોટર રીસોસ ઝ ડીવીઝન ઓફ ધી નેવીકેશન સે ટર ઇસ.રો. અમદાવાદની એક ન ધ

આધા રત હવાની ગિતને લ માં લઇને વાવાઝોડાના પાડવામાં આવેલ કારો નીચે મુજબ છે .
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ણ થતાની સાથે જ નીચે મુજબની કાયવાહી કરવીઃ

 આ ચેતવણીની કં ોલ ર
 કલેકટર ી,

ટારમાં તારીખ તેમજ સમય સાથેની ન ધ કરવી.

લા િવકાસ અિધકારી ી, િનવાસી અધીક કલેકટર ી તથા તમામ લાયઝન

અિધકારીઓને યાન ઉપર આ બાબત તા કાિલક મુકવી.
લા ક ાના સંબંિધત ખાતાના વડાને તા કાિલક



ણ કરવી.

 તમામ કં ોલ મમાં વાયરલેસ, ટેલીફોન, ફેકસ કે અ ય રીતે તા કાિલક
 માિહતી ખાતા મારફત
વારા

હેર જનતાને

ણકારી થાય તે માટે સમાચાર બુલેટીન રેડીયો, દુરદશન

ણ કરવી. તાલુકા ા ય ક ાએ આવી

આ સંદેશાની

ણ કરવી.

ણ મળે કે તુરત જ જે તે ગામોએ રહેતા લોકોને

ણ તલાટી, ામ સેવક કે શાળાના આચાય કે અ ય સાધનો મારફત કરાવવી અને

લોકોને સલામત થળે ખસી જવા માટે જણાવવું.

 ભારે વરસાદ તથા પુરના સમયે માટે ( રાજય સરકાર અથવા હવામાન ખાતા તરફથી
બી

તબકકાની મળતી ચેતવણી સમયે):
હવામાન ખાતા તરફથી બી

તબકકાની છે લા ર૪ કલાકમાં થનાર ભારે વરસાદની

ચેતવણી આપવામાં આવે છે . સદરહુ ં ચેતવણીનો સંદેશો મળે કે તુરત જ નીચે મુજબની કાયવાહી કરવી.
 આ સંદેશાની િવગતવાર ન ધ કં ોલ મમાં રાખેલ કં ોલ ર

ટરમાં તારીખ તથા સમય સાથેની

ન ધ કરવી.
 આ સંદેશો કલેકટર ીના તથા િનવાસી અધીક કલેકટર ીના યાને મુકવો.
 આ સંદેશાની

ણ માિહતી ખાતુ, ઓલ ઇિ ડયા, દુરદશન સુરતને કરી બહોળી િસિ ધ કરાવવી.

 આ સંદેશાની
તા કાિલક

લા મથકના તમામ કં ોલ મ તેમજ

લાના સંબંિધત ખાતાના વડાઓને

ણ કરવી.
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 સંદેશો મળતા તુરત કલેકટર ી થાયી સિમિતની બેઠક બોલાવશે. અને સંબંિધત અિધકારીઓને
એકશન લાન માણે આખરી તૈયારી કરી બચાવની કામગીરી માટે ાથિમક તબકકે સંપૂણ સજજ
થાય તે માટે કાયવાહી કરવા માટે જણાવશે.
 આ સિમિતના સ યોએ પુર અને વાવાઝોડાની બી

તબકકાની ચેતવણીની

ણ થયેથી

કલેકટર ીના સંદેશાની રાહ જોયા િસવાય અને રાહત કામગીરીનું િનયમન કરવું.
 બી

તબકકાની ચેતવણી મ યેથી સંબંિધત ખાતાના વડાઓએ તેમના ખાતાને લગતી તેમજ

કલેકટર ીની સૂચના મુજબ બચાવ અને રાહત કરવાની થતી કામગીરીની િવગતો ક ટીજ સી
લાનમાં સામેલ કરવામાં આવેલ છે . તે મુજબ કરવાની રહેશે. તેમજ તે અંગેનો અહેવાલ
કલેકટર ીને તા કાલીક રીતે આપવો.
 તાકીદની પ રિ થિતમાં લોકોને સલામત થળે ખસેડવા માટે જ રી સાધનો, આ ય થાનો,
પીવાનું પાણી, ભોજન યવ થા અને આરો યને લગતી કામગીરી િવગેરેનંુ આયોજન અને સમી ા
કરવી.
 આ તાકીદની પ રિ થિતમાં મદદ પ થનાર વૈિ છક સં થાઓનો સંપક કરવો. આવી સં થાઓની
યાદી અગાઉથી જ સંપણ
ૂ િવગતો સાથે અ તન તૈયાર કરવી. સં થા કઇ બાબતો માટે મદદ પ થશે
તેની િવગતો પણ મેળવવી.
 જ ર જણાયે અસર

ત િવ તારમાં પહ ચી શકાય તેમ નહોય તેવા િવ તારો માટે લ કરી સેવાની

જ રયાત ઉભી થાય તો તે માટે જ રી આયોજન કરવું તથા કલેકટર ીને
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 વાવાઝોડા અંગન
ે ી ચેતવણી (હવામાન ખાતા તરફથી મળેલા બી

તબકકાની ચેતવણી

વખતે):
સાયકલોન વોન ગ નામની બી

અગાહીનો સંદેશો હવામાન ખાતા તરફથી ૨૪ કલાક પહેલા સાયકલોન

વો નગ તરીકે વહીવટી તં ને આપવામાં આવે છે . આ સંદેશામાં વાવાઝોડાની અસર કયા િવ તારમાં થશે.
તેનો યાપ કેટલો છે તેની િવગતો પણ દશાવવામાં આવે આ સંદેશાના બુલેટીનોને ચઢતા મમાં મ
આપવામાં આવે છે . દરેક ચઢતા

મનું બુલટે ીન હવામાનમાં થનાર ફેરફારનું ચોકકસ છે વટની

પ રિ થિતનુંવણન આપે છે . હવામાન ખાતા તરફથી આપવામાં િવ તાર સુધીમાં વાવાઝોડું કઇ રીતે
પહ ચશે તેની િવગતો

ણી શકાય છે .
ઉપરની િવગતે બી

તબકકાની ચેતવણીનો સંદેશો કલેકટર ીને કં ોલ મમાં મળે કે

તુરત જ નીચેની િવગતે કાયવાહી તાકીદની અસરથી કરવાની રહેશે.
 આ સંદેશો કલેકટર ીના યાને તા કાલીક અસરથી મુકવો.
 જે તે િવ તારના લાયઝન અિધકારીએ સંબંિધત તેમના કાય ે માં પહ ચી આનુષાંિગક કામગીરી
કરાવવી.
આ સંદેશાની

ણ માિહતી ખાતુ,ં ઓલ ઇ ડીયા રેડીયો, અને દુરદશન કે

સુરતને કરી બહોળી િસિ ધ

કરાવવી.

 હેર જનતાને ચેતવણીઃ
વાવાઝોડાની ચેતવણી મ યેથી ચેતવણીના આધારે અસર પામનાર િવ તારોમાં દરેક ગામના લોકોને સાદ
પાડી, દાંડી પીટાવી, માઇક સાથેના વાહનો ફેરવી તેમજ મં દર મિ જદ કે અ ય
લગાડવામાં આવેલ માઇક મારફતે
આપવાની છે .

હેર

હેર ચેતવણી આપવાની છે . તેમજ સલામત થળોની

થળોએ
ણ િવગત

હેર જનતાને રેડીયો તથા ટી.વી. મારફતે આ બનાવ આફતની તી તાની ચેતવણી

આપવાની રહે છે . લોકોએ કેવા કારના સાવચેતી રાખવાની છે . તેની િવગત આ માણે છે .
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 લોકોને ઘર / મકાનના માળ હોય તો તેમના ભ યતળીયે આશરો લેવાનું સલાહભયુ છે . તમામ
બારીઓ, બારણા તથા બાકોરા મજબુત બંધ કરવા.
 ઓછામાં ઓછા ૨૪ કલાક ચાલે તેટલો પાણી પુરવઠાનો સં હ કરવો.
 ઓછામાં ઓછા એક અઠવા ડયા ચાલે તેટલો લોટ અને આવ યક વપરાશી માલનો સં હ કરવો.
 વાવાઝોડામાં કદાચ વીજળી જતી રહે યારે કામ લાગી શકે તે માટે ફાનસ, ઘાસતેલ, મીણબ ી,
માચીસ, બેટરી જે વા સાધનો હાથવગા રાખવા.
 લોકોએ વૃ ો, જજરીત અને જુ ના મકાન તેમજ બીન સલામત બાંધકામ ન ક આશરો લેવો નહી.
 વાવાઝોડું કાય યારે લોકોએ બહાર હરવા ફરવાનું ટાળવું.
 લોકોએ રેડીયો પરથી કરવામાં આવતા સારણો અને હવામાન વરતારા યાનથી સાંભળતા રહેવું.
તેમજ ખોટી અફવાઓ માનવી નહ અને રેડીયો પરથી પોતે સાંભળીને અિધકૃત માિહતી જ
અ યને આપવી.
 લોકો અને નીચાણવાળા િવ તારોમાંથી પશુઓને ખસેડી લેવા તેઓ માગમાં આવતા નીચાણવાળા
િવ તારોમાં ફસાઇ ન પડે તે માટે એમણે થાન સવેળા છોડી જવું.
 છાપરા પર અને ખુ લી જ યામાં છુ ટા છવાયા પડેલા ફ નચર, ઓ રો, લોખંડના પીપ અને અ ય
ચીજવ તુઓ વાવાઝોડા દર યાન ફકાઇ જવાથી નુકશાન પહ ચાડે છે આવી ચીજવ તુઓ ઘરમાં
લાવીને સલામત થળે મુકવી.
 કોઇ ય કતનું મકાન વાવાઝોડાના ચંડ તોફાન સામે ટકી શકે તેમ ન હોય તેનો પાયો અને છાપ ં
મજબુત ન હોય અથવા તો મકાન નીચાણવાળા િવ તારમાં આવેલું હોય એણે સલામત થળે જતા
રહેવું ઇ છે .
 કોઇ પણ સંજોગોમાં લોકોએ વ થ રહેવું એક િ યકત ધીરજ અને હમત રાખીતો એથી અ ય
લોકોને ેરણા મળશે.
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 લોકોએ તુટેલા વીજળીના તારથી દુર રહેવું. વીજળીના તાર સાથે ચોટી ગયેલ ય કતને બચાવવા
તાર દુર ધકેલવા માટે સુકા લાકડા જે વી વ તુઓનો ઉપયોગ કરવો.
 તાર લટકતા જણાય તો સંબિં ધત સ ાિધકારીઓને તેની તુરત જ

ણ કરવી. ઝાડની ડાળીઓ

કોઇપણ વખતે તુટી પડે મકાન તુટી પડે અને પુલોમાં બાકોરા પડે આથી ચાલતી અથવા વાહન
હંકારતી વખતે ય કતએ ખુબ સાવચેતી રાખવી.
 વાવાઝોડા પછી રોગચાળો ફાટી નીકળવાની સંભાવના રહે છે . આથી આરો ય ખાતાએ તકેદારીના
પગલાં લેવા જ રી છે .
 ઉપરની િવગતે ભારે વરસાદ, પુર અને વાવાઝોડા અંગે બી

તબકકાની ચેતવણી મ યા બાદ

નીચેની િવગતે જે તે િવભાગના અિધકારીઓએ તા કાલીક અસરથી કામગીરી કરવાની રહેશે.
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જુ દા જુ દા િવભાગોએ કરવાની થતી કામગીરીની િવગતોઃ
 મહેસલ
ૂ િવભાગ
પુર વાવાઝોડું ભારે વરસાદની તાકીદની પ રિ થિત ઉભદવભેથી બચાવ રાહત અને પુનઃવસવાટની
કામગીરી મહેસુલ ખાતાએ અગ યનો ભાગ ભજવવાનો રહે છે . અને તેના ને

હેઠળ તમામ િવભાગોએ

કાયવાહીમાં સહકાર આપવાનો રહેશે. તાકીદની પ રિ થિતના સંજોગો ઉપિ થત થાય યારે
િવ તારમાં રહેતા લોકોને

ાય

ણ કરવી. તેમનો બચાવ કરવું, પુનઃવસવાટ કરવા, સવ કરવા, સહાય ચુકવવા

વગેરે જે વી અગ યની કામગીરી ચોકકસ સમય મયાદામાં કરવાની રહેશે. જે માટે મોટા માણમાં ટાફ તથા
જુ દા જુ દા કારના સાધનોની તેમજ વાહનોની જ રીયાત ઉદભવે છે . આવી જ રયાતોને લ માં રાખી
નીચે મુજબનું આયોજન ગોઠવવું જ રી છે . જે થી કરીને તાકીદની પ રિ થિતમાં ચોકકસ અને સમયબ ધ
કામગીરી કરી શકાય.

 વરસાદ માપક યં ની

ળવણીઃ-

ચોમાસાની ઋતુ દર યાન તાલુકામા પડેલ વરસાદ ખરેખર કેટલો પડેલ છે તે

ણવાનો આધાર

વરસાદ માપક યં ઉપર રહે છે . ઘણી વખતે એવું જણાય છે કે વરસાદ માપક યં બરાબર ન હોવાને કારણે
વરસાદનો ખરેખર અંદાજ

ણી શકાતો નથી તેથી મામલતદાર ીએ તેમના તાલુકામાં આવેલા તમામ

વરસાદ માપક યં ો બરોબર ચાલતા હોવાની ખરાઇ મે માસમાં બીનચુક કરી લેવી અને જે કાંઇ મરામત
કરાવવા પા હોય તો તે અંગે નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી સ રતા માપક પેટા િવભાગ, નવસારી હ તક
કરાવી લેવું અને તે બદલનો રીપોટ મેળવવો. આ બાબતનો અહેવાલ મોડામાં મોડો ૨૦મી મે સુધીમાં
કલેકટર કચેરીએ અચુક મોકલી આપવો. ( અમલઃ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, સ રતા માપક પેટા
િવભાગ, નવસારી.)
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 સંકટ સમયની િ થિતઃહાઇ ફલડ લેવલથી પાણીની ભયજનક સપાટી વધતી હોય યારે.
 કલાકના ૬૫ મી.મી. ઉપર વરસાદની યાપકતા હોય.
 ડેમ અથવા તળાવને બાકોરા પડયા હોય તે િવનાશ કરી શકે.
 જયારે પાણીની સપાટી કઢંગી રીતે
નમાલને
કલેકટર ી,

વધતી હોય સંકટકાલીન પ રિ થિતને પહ ચી વળવા

નહાિન થતી રોકવાના

યાસો ધરવા અને મેનેજમે ટ

ાઇસીસ ગૃપ જે માં

લા િવકાસ અિધકારી ી તથા પોલીસ અિધકારી ીની બેઠક મળી વરીત િનણયો

લેશે તે મુજબ લાયઝન અિધકારીઓ તેમના િવ તારમાં બચાવ રાહતના પગલા લેવા સુચન આપશે.

 લોકોનું થળાંતર અને આ ય થાનની કાયવાહીઃઆવી કટોકટી સમયે મહેસુલ ખાતાએ અસર

ત િવ તારના લોકોને સૌ

થમ સલામત થળે

ખસેડવાની કાયવાહી જુ દા જુ દા િવભાગના અિધકારીઓને સંકલનમાં કરવાની રહે છે .
 જે માટે જનતાની હેરાફેરી માટે મોટા

માણમાં વાહનોની જ રીયાત ઉભી થાય છે . આવા

સંગોએ મામલતદાર ી પહેલુ બુલેટીન મળે તે બાદ અને બી
દર યાન

બુલેટીનના સમયગાળા

લા અને તાલુકા ક ાએ વાહનોની જે યાદી કરવામાં આવેલી છે તે વાહનો તા કાિલક

જે તે થળે પહ ચતા કરવા.
 આ કામગીરી મોટા માણમાં અને સામુિહક રીતે અને ચોકકસ સમયમયાદામાં કરવાની રહેતી હોય
તેમાં જરા પણ કચાશ રહે કે ઢીલ થાય તો મોટી

નહાની થવાની શકયતા હોય આવા મોટા

માણની કામગીરીને પહ ચી વળવા માટે જે તે રીતે ઝોનલના ટો ક ટીજ સી લાનમાં નકકી
કરવામાં આવેલ છે આવા ઝોનલ

ટોમાં આવતા અસર

તોને સલામત

થળે ખસેડવાનું

આયોજન કરવામાં આવે તો આ કામગીરી ચોકકસ સમયમાં શકે તેમ હોય આ માટે ઝોનલ ટમાં
વગ-૧ તથા વગ-૨ના અિધકારીઓને િનયુકત કરવામાં આવેલ છે . તેમણે તેમના ફાળવેલા જે તે
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ગામ સે ના આર.એફ.ઓ. તલાટી કમ મં ી તલાટી, અને જે તે ગામના ાથિમક શાળાના િશ કો
સાથે મ.ભ.ય.ના સંચાલકો અને પં ડત દન દયાળ ાહક ભંડારના સંચાલકો સાથે રહી કામગીરી
કરવાની રહે છે .
 મહેસુલ ખાતાના મુ ય ફરજોમાં આવી કટોકટી દર યાન જે તે લોકોને સલામત થળે ખસેડવામાં
આવેલ છે તે લોકોના જે મુળ આ ય થાનો છે તે આ ય થળો સલામત રહે અને યાં કોઇ
અસામાિજક ત વો પ રિ થિતનો ગેરલાભ ન ઉઠાવે તે માટે આવા ગામોની િવગત પોલીસ
હોમગાડ ને આપવી અને ઘટતો બંદોબ ત ગોઠવવો.
 જે લોકોને સલામત થળે ખસેડવામાં આવેલ તે લોકોને સલામત થળે રહેવા પુરતી યવ થા,
જમવા માટે ભોજન, લાઇટ, પાણી તેમજ આરો ય િવષયક સેવાઓ ઉપલ ધ થઇ શકે તે માટે દરેક
કે પ ઉપર કે પ મેનેજર તરીકે નાયબ મામલતદાર ક ાના કમચારીઓની િનયુ કત કરવા અને
આ ય થાનની અંદર જે તે લોકોએ આ ય લીધેલ હોય તેની અ તન િવગતો ન ધવી અને જે જે
સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ હોય તેની િવગતો ર


ટરમાં ન ધવાની રહેશે.

લામાં આવેલ વૈિ છક સં થાઓની યાદી ક ટીજ સી લાનમાં આપવામાં આવી છે તો આવી
સં થાઓ તરફથી રાહત મદદ આપવામાં આવે તો તેની પણ િવગતો ર

 કુદરતી આપિ

ટરમાં ન ધવી.

કે અ ય આપિ ઓની જુ દી જુ દી સં થાઓ / ય કતઓ તરફથી કોટ કેસો પણ

કરવામાં આવતા હોવાથી આવા કેસોમાં સરકાર પ ે જે જે કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે તે
કાયવાહી નામદાર કોટ સમ
જનતાને કરેલ

રજુ કરી શકાય તે માટે

થમ તબકકામાં મળેલ સંદેશોથી

હેર

ણ, લીધેલ પગલાં, આપેલ સહાય, કરવામાં આવેલ બચાવ કામગીરીને લગતુ રેકડ

િનભાવવું અને જ ર જણાયે વીડીયો ાફી પણ કરવી જ રી છે .
 આવી કૃદરતી કે અ ય કારની રાજય માંથી કે રાજય બહારની રાજય સરકાર ી તરફથી કે વૈિ છક
સં થાઓ તરફથી જુ દા જુ દા કારની સહાય આપવામાં આવે છે . તો આવી સહાય
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આપવામાં આવે યારે આવી સહાયની િવતરણ યવ થા ગોઠવવા માટે

લા પુરવઠા અિધકારી

અને મામલતદાર ીના સુપરિવઝન હેઠળ અલાયદી રીતે રાખવું.
 તાકીદની પ રિ થિતમાં ગામની જનતાને તેમની

વન જ રીયાતની ચીજવ તુઓ જે વી કે

કેરોસીન, માચીસ, શાકભા , લોટ, ચોખા, કઠોળ િવગેરે મળી રહે તે માટે વેપારીઓની બેઠક
બોલાવી ખાસ દુકાનો ખોલાવી િવતરણ યવ થા ગોઠવવી અને યાજબી ભાવના દુકાનદારોને
અગાઉથી પુરતો જ થો આપી લોકોને અસર

તોને િવતરણ કરાવવું.

 લોકોને પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે ટે કર િવગેરેની સેવા ઉપલ ધ કરાવવી તેમજ જ ર જણાયે
જનરેટર સેટ લગાવી પાણી પુરવઠો મેળવવો.

 સહાય ચૂકવણીઃકુદરતી આપિ

વખતે લોકોને થયેલ નુકશાન અંગે સરકારરીની થાયી સૂચનાઓનુંસાર ા ય િવ તારની

સહાય તાલુકા િવકાસ અિધકારી ીએ ચુકવવાની રહેશે. અને શહેરી િવ તારની જવાબદારી
મામલતદાર ીની રહેશે
મૃત પશુઓના િનકાલની યવ થાઃભારે વરસાદ પુર કે વાવાઝોડાના સમયે પશુહાની થવાની પણ શકયતાની રહેલી છે જે
પશુઓ મૃ યૃ પામેલા હોય તેનંુ સવ કરાવી કયા કારના કેટલા પશુઓની કોની માલીકીના મૃ યુ પા યા છે
અને તેનું થયેલ નુકશાન કેટલું થયેલ છે . તેની િવગત પણ તૈયાર કરાવવી. સાથોસાથ આવા મૃ યુ પામેલા
પશુઓનો મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ીના સંકલનમાં રહી તા કાલીક િનકાલ કરાવવો તેમજ સહાય
ચુકવવાના કામે કેસ પેપસ તૈયાર કરાવવા.

 (ખ) માિહતી ખાતુઃ
કોઇ પણ કુદરતી આપિ
વળવા માટે

કે માનવસ જત આપિ

લા વહીવટીતં

કે અ ય ઇમરજ સી કારની આપિ ઓને પહ ચી

વારા તૈયાર કરવામાં આવતા ક ટીજ સી લાનની સફળતાનો મહદઅંશે

આધાર થાિનક લોકોના સહકાર પર રહેલો છે . વાવાઝોડા કે ભારે વરસાદની ચેતવણીના સમયે
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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વારા લેવાયેલ િનણયો તેમજ સુચનાઓની

ણ લોકોને માિહતી ખાતા મારફત કરવામાં આવે

છે . આવી ચેતવણીઓ અ વયે દૈિનક વતમાન પ ો, મીડીયા, રેડીયો ટેશન, દુરદશન કે

વારા લોકો સુધી

પહ ચાડવા માટે સહાયક માિહતી િનયામક ી ડાંગ આહવા, કલેકટર ીની સુચનાનુસાર કાયવાહી કરવી
અને છે લી પ રિ થિતની િવગતોથી લોકોને વાકેફ કરવા માટે અવારનવાર ેસ નોટ પે બુલટે ીનો બહાર
પાડી લોકોને માિહતગાર કરવા. સહાયક માિહતી િનયામક ી એ ગુજરાત રાજયની વખતો વખતની
સુચનાનુસાર કાયવાહી કરવી અને કલેકટર ીને અહેવાલ આપવો. કં ોલ મ સાથે માિહતી િવભાગના એક
કમચારીએ સતત સંપક રાખવો. રા ી દર યાન પણ માિહતી

િસિ ધ માટે એક કમચારીને જવાબદારી

સ પવી. ( અમલઃ સહાયક માિહતી િનયામક ી, ડાંગ – આહવા.)



લા પંચાયત

પુર, વાવાઝોડું અને ભારે વરસાદની તાકીદની પ રિ થિતમાં મહેસુલ િવભાગની તેમજ
અસર

ત

લા પંચાયતે પણ

ા ય િવ તારના લોકોને નુકશાની અંગેનો સવ કરાવવો તથા સહાય ચુકવવા અંગેની મુ ય

કામગીરી કરવાની રહે છે . અને

લાના તમામ િવ તારમાં તેઓ ીના કાય ે માં આવતા હોય તેમના

િવ તારની સવની કામગીરી તા કાિલક થાય અને કોઇ પણ અસર

ત કુટુંબ સવમાંથી બાકાત ન રહી

ય

તે માટે મહેસુલ િવભાગ તરફથી ઝોનલ ઓફીસર ીઓ િનયુકત કરવામાં આવેલા છે . તેમના સંકલનમાં રહી
સવની ટુકડીઓ બનાવી તા કાલીક સવ કરાવવાની અને સવ થયા બાદ સરકાર ીના

વતમાન થાયી

સુચનાઓ અનુસાર જુ દા જુ દા કારની સહાય ચુકવવી. આવી કામગીરી ચોકકસ કરવામાં આવે તેટલા જ
માણમાં લોકોને સંતોષ મળી શકે તેમ હોય આ કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે

લા ક ાએથી પેટા

તાલુકા અંત િત વગ-૧ના અિધકારીઓની લાયઝન અિધકારી તરીકે િનયુકત કરવામાં આવેલ છે . તેમણે
કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખી કામગીરી આયોજન બ ધ થાય તે જોવુ સવ તથા સહાયની ચુકવણીની
કામગીરીમાં એકસુ તા જળવાઇ રહે તે માટે સવ તથા સહાય ચુકવણીના ફોમનો સેટ બનાવી તાલુકા
પંચાયતને અગાઉથી મોકલી આપવો જે થી કરીને આ કામગીરીમાં કોઇ પણ કારની િત રહેવા પામે નહી.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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લા િવકાસ અિધકારી ી,તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી,આહવા,વઘઇ,સુબીર અને શહેરી

િવ તારમાં મામલતદાર ીએ સહાય ચુકવવાની કામગીરી કરવાની રહેશે.)
પુર વાવાઝોડુ તેમજ ભારે વરસાદના

સંગોએ સરકાર ી, ધારાસ ય ી, સંસદસ ય ી,

લા તેમજ

તાલુકા પંચાયતના પદાિધકારીઓ તરફથી અવારનવાર રજુ આતો મળતી રહે છે . આથી રજૂ આતો માટે
અલગ યુિનટ રાખવું અને આવતી તમામ ફરીયાદો ર

ટરમાં અચુક ન ધવી અને તેની દરરોજ સાંજે

ચકાસણી કરવી. આવી કામગીરી જે ને સ પવામાં આવે તેને લેિખતમાં આપવી.
લા પંચાયત સવ અને સહાય ચુકવવા ઉપરાંત તેમના હ તકના જુ દા જુ દા િવભાગો મારફત નીચે
જણાવેલ િવગતે પણ અગ યની કામગીરી કરવાની રહે છે . જે કામગીરી સુ યવિ થત થાય તેનંુ પણ
આયોજન

લા િવકાસ અિધકારી ીએ કરવાનું રહે છે .

(૧) ર તાઓઃપુર, વાવાઝોડુ તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ

ા ય િવ તારમાં ર તાઓ ઉપર ઝાડો પડવાથી તેમજ

પુલો નાળાઓ ર તાઓ તુટી જવાથી તેના ઉપર વાહનો કે લોકો અવરજવર કરી શકતા નથી જે ના
પ રણામે લોકો બચાવ રાહત િવગેરે જે વી કામગીરીમાં મોટી અડચણ ઉપિ થત થાય જે માટે આવા સમયે
ર તાઓ મોટરેબલ કરવા માટે કાયપાલક ઇજનેર ી માગ અને મકાન િવભાગ( પંચાયત અને ટેટ) એ
તાકીદની અસરથી જુ દી જુ દી ટુકડીઓ રચી જ રી વાહનો, સાધનો તથા મજુ રો ઉપલ ધ કરાવી તા કાિલક
ર તાઓ ખુ લા કરાવવા. આ માટે અગાઉથી જ રી આયોજન કરી જ રી સાધનો ઉપલ ધ કરાવવા તેમજ
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં પાણીના િનકાલ થાય તે માટે આગોત
આયોજન કરવું. તથા આ માટે જ રી સૂચનાઓ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી તથા અિધક મદદનીશ
ઇજનેર ીઓને અગાઉથી આપવી.મામલતદાર ી તથા તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી સાથે સતત સંપકમાં
સહેવા તથા ટાફને પણ જ રી સૂચના આપવી. (અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, ટેટ/પંચાયત)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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આગામી ચોમાસા -૨૦૨૧ વાવાઝોડાના અનુસંધાનમાં ભારે વરસાદ / લે ડ લાઈડ ગ / ઝાડ પડવાના
કારણે ર તા લોકની બચાવ-રાહત ટીમની િવગત

 NH953 DISASTER TEAM-2021
ExecutiveEngineer: Dy.ExecutiveEngineer: Asst.Engineer:NH953 Camp at Ahwa
Office Manager

Crane (Waghai)
JCB GJ 30P 0622
Truck
GJ 15XX9836
Truck
GJ 30T 3600
Truck
GJ 30T 3636
Labour
Labour
Labour
Labour

ShriH. J. SoliyaMob.8980608079
Smt. D.C.BhattMob. 99798 85548
ShriNirshalDungarani Mob.9737529536

ShriNareshDeshmukh(Agency)
Mob.
94289 16382/76220 00036
Punabhai
99136 12112/
94285 42712
AjaybhaiGavit
9428716166
KiranbhaiBagul
94086 91110
DilipbhaiPawar
95101 05316
DipakbhaiGanvit
94094 92819
SalyaBagul
94292 53458
RavindraBhoye
94844 97251
KalpeshVaghmare
94262 32535

JasubhaiBhoye

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

94261 57956
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(ર) આરો ય િવભાગઃ
પુર, વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદના સમયે લોકોના આરો ય ઉપર મોટા ખતરો ઉભો થાય છે . જે માટે
લોકોને સમયસર આરો ય સેવાઓ ઉપલ ધ થઇ શકે તે માટે

લા આરો ય અિધકારી ીના અ ય પણા

હેઠળ જુ દા જુ દા પેટા તાલુકા અંતગત આરો ય વધક સુિવધાઓ પુરી પાડવા માટે જ ીર સાધન સામ ી,
સામ ી, દવાઓ સાથે જુ દા જુ દા મેડીકલ ટીમોની રચના કરી અસર

ત િવ તારમાં તા કાિલક મુલાકાત

ગોઠવે. આ માટે જ રી મેડીકલ ટાફ, સાધનો, વાહનો વગેરેનો જ થો અગાઉથી ઉપલ ધ કરવામાં કોઇ
અડચણ ન થાય તે માટે પુરતા

માણમાં જનરેટર સેટ જ રીયાત મુજબ વસાવા માટે પણ અગાઉથી

આયોજન કરી રાખવા. ા ય િવ તારમાં આવેલ ખાનગી ડોકટરો, હોિ પટલોની જ ર પડે ઉપયોગ કરી
શકાય તે માટે તેની સંપણ
ૂ િવગતો સાથે અ તન રાખી યાદી તૈયાર રાખવી, સરકારી તથા ખાનગી
હોિ પટલોમાં ડોકટરો, નસ , ક પાઉ ડરો હાજર રહે.તથા કેટલા

કારના કયા િવ તારમાં કઇ

કારની

સારવાર ઉપલ ધ થઇ શકે તેમ છે તેની અ તન માિહતી સાથે રાખવી.
(અમલઃ

લા આરો ય અિધકારી ી, સીવીલ સજન ી, તમામ ાથિમક કે ના મેડીકલ ઓફીસર ીઓ)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Introduction
"Dang" district is established in 1961 and is also known as "The Dangs",is a
district in the state of Gujarat, India.The Dang district is surrounded with hills, valleys
and heavy forest due to abundant rain.The forest of The Dang district is also known as
"Dandkaranya" in olden days and Garland is known as "Shaishadri".

Geographical Structure
The Dang district is situated in south side in Gujarat state.It comes under
Agroclimatic zone. This district is encircling on north and west with different district like
Surat, Navasari and on east and south side with Maharashtra state. The Dang district is
in between 20.39 to 21.05 latitude and 72.29 to 73.51 longitude. The district has 3
talukasand 311 villages. It has a geographical area of 1764 sq.km.
District land is sloppy and hard and known as "Goradu". There are two
types of soil can be seen in this district, red along with black. The Dang district takes
Nagali,Varai,Corn,Groundnut, Kharsani and Paddy as main crop while wheat, Pigeon
pea, Urad and Chick pea as additional crop.
There are two major rivers passing from The Dang district.(1) Purna And
(2) Ambika. The Khapari, Gira and Dhodhal are other small rivers that merge in Arab
sea.

General Information
The Dang district has one District panchayat, three Taluka panchayats and
seventy Gampanchayats.Ahwa is the capital and main administrative headquarter of
district Dang. There are three administrative talukas in The Dangs district are Ahwa,
Waghai, Subir.
Saputara is a well known hill station of this district. This hill station is on a
plateau in the dang forest area of the western ghats range at an altitude of about 1000
mitres.
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Mahal (Bardipada) is the famous wildlife sanctuary spread in around 60 km and
there are two famous waterfalls placed in this district. First is in Waghai Taluka which
is long waterfall and second is in Subir Taluka which is tall waterfall. An eye catching
Botanical Garden has many different types of typical plants in waghai.

District Managment Committee
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Collector, Ahwa-Dang
Dist. Development Officer, Ahwa-Dang
Deputy Superintendent of Police, Ahwa-Dang
Adl.District Health Officer, Ahwa-Dang
Civil Surgeon, General Hospital, Ahwa-Dang
Executive Engineer, R & B(State) Ahwa-Dang
Executive Engineer,R&B(Panchayat)Ahwa-Dang
Executive Engineer, Irrigation Dept. Ahwa-Dang
Executive Engineer,Water Supply Board AhwaDang
District Agriculture Officer, Ahwa-Dang
District Animal-Husbandry, Ahwa-Dang
Sahayak Mahity Niyamak, Ahwa-Dang
District Education Officer, Ahwa-Dang
Depot Manager, Ahwa-Dang
Residential Development Collector , Ahwa-Dang

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Secretory

District Rapid Response Team
District

Designation

Officer’s Name

A.D.H.O (I/C)

Dr.S.G.SHAH

E.M.O
Microbiologist
DANG Pediatrician

Dr.D.C.Gamit
Dr.Hetal Ahire
Dr.Deelip Chaudhari
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

Mobile
Numbers
09427129204
09428823492
09687643343
07435951304
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Dr.Yogesh Patel
Dr.Abhay Kavyeshwar

09426635495
09925174681

Taluka Wise Rapid Response Team
Ahwa Taluka
Taluka

Ahwa

Designation
THO(I/C)
M.O
M.O
M.O
M.O
MPHS
FHS
Pharmacist
Pharmacist
Lab Tech

Name
Dr.D.K.Sharma
Dr.khusbu R.Gayakwad
Dr.Anuradha Gamit
Dr.Nirmal Patel
Dr.Kinjal R. Patel
Mr.Manjibhai Tumbada
Mrs.Savitaben L. Patel
Mr.Pradip Vadu
Mr.Kuldip Prajapati
Savankumar Patel

Mobile Number
9428823492
9409599370
9409599363
9574800437
6351147080
9723717202
9427472591

9737966552
9979772266
9714334479

Waghai Taluka
Taluka

Waghai

Designation
THO(I/C)
M.O
M.O
M.O
MPHS
FHS(I/C)
Pharmacist
Lab Tech

Name
Dr.D.C. Gamit
Dr.Swati K.Pawar
Dr.Garvina G.Gamit
Dr.Jyoti Gunguniya
Mr.Rajeshbhai Bagle
Mrs.Bhanu Ladinkar
Mr.Hitesh Birari
Mrs.Jigisha D. Patel

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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9428823492
9574803066
9409599367
9408442306
9409599362
9624226487
9429992989
9724014287
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Subir Taluka
Taluka
Subir

Designation
THO(I/C)
M.O
M.O
M.O
MPHS
MPHS
Pharmacist
Lab Tech

Name
Dr.D.K. Sharma
Dr.Shakuntala Kokani
Dr.H. B. Patel
Dr.Kinjal Patel
Mr.Revubhai Gamit
Mr. Guljibhai K Gamit
Mr.Ketan Patel
Ankitkumar P. Patel

Mobile Number
9428823483
9409599368
9409599383
9409599371
8000493535
9016257081
9428162966
9426372641

PHC Wise Rapid Response Team
 Ahwa Taluka
Saputara PHC
Taluka

Ahwa

Designation
M.O
M.O(Ayush)
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Nirmal Patel
Dr.Prachi Bhoya
Mr.Pradip Vadu
Ms.Nashreen Navsariwala
Mr.Anad Pawar
Mrs.Lilaben D.Bagul

Mobile Number
9574800437
8469524563
9737966552
9033943038
9427552067
7621857306

Galkund PHC
Taluka
Ahwa

Designation
M.O
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Khushbu R.Gayakwad
Mr.Kuldip Padhiyar
Ms.Chhaya R.Chaudhari
Mr.Kantibhai K Rathod
Mrs.K.Z.Gavit

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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9409599363
9979772266
7874011070
9574296466
7043853731
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Gadhavi PHC
Taluka

Ahwa

Designation
M.O
M.O(Ayush)
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS(I/C)

Name
Dr.Kinjal R.Patel
Dr.Priyanka A.Patel
Ms.Kinjal V.Patel
Mr.Savankumar D.Patel
Mr. Lorensbhai Rajvade
Mohana A. Waghera

Mobile Number
9409599364
9409599365
8000039043
9714334479
9408445733
9409599739

Pimpari PHC
Taluka

Ahwa

Designation
M.O
M.O.(Ayush)
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Anuradha G.Gamit
Dr.Komal M. Khengar
Mrs. Dharti N.Patel
Mrs. Alpaben S. Naik
Mr.Shivabhai S.Pawar
Mrs.Avasiben B.Pawar

Mobile Number
9409599369
9586121242
8347850705
7575066396
9428823066
9428381956

 Waghai Taluka
Kalibel PHC
Taluka

Designation
M.O
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Jyoti F. Gunguniya
Mr.Hitesh Birari
Ms.Pritiben Gamit
Mr. Mayur Dhimmar(I/C)
Mrs. Ushaben R.Pawar

Mobile Number
9033457190
9429992989
9979583177
9409470260
9016852545

Zavada PHC
Taluka
Ahwa

Designation
M.O
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Garvina G.Gamit
Mr. Priyank R.Gavit
Ms. Jigishaben D.Patel
Mr.Chhagan C.Birari
Mrs.Ramaben B.Patel

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

Mobile Number
9409599367
9427792194
9724014287
9409470260
9409599448
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Sakarpatal PHC
Taluka

Ahwa

Designation
M.O
M.O
M.O(Ayush)
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Swati K.Pawar
Dr.Urvi Halpati
Dr.Jyoti Patel
Mr. Hetal Patel
Ms. Miralben K.Patel
Mr.Mahendra A Birari
Mrs.V.K.Gavda

Mobile Number
9574803066
9499551900
7096923234
9913878864
7600013944
9904146033
9408447903

 Subir Taluka
Shingana PHC
Taluka
Ahwa

Designation
M.O
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Hiren B.Patel
Mrs.Mitali Patel
Ms.Priyanka H. Chaudhari
Mr. Guljibhai K.Gamit
Mrs. Nuriben P.Desai

Mobile Number
9409599372
9904800173
9978778145
9429787971
9409599446

Garkhadi PHC
Taluka

Ahwa

Designation
M.O(I/C)
M.O(Ayush)
Pharmacist(I/C)
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Kinjal Patel
Dr.Mruga Barot
Mr. Ketal S.Patel
Mr. Ankit P.Patel
Mr. Balubhai M.Pawar
Mrs. Surekhaben K.Mistri

Mobile Number
9879897027
8511230611
9106721265
9016656865
9408263955
9427119825

Pipaldahad PHC
Taluka

Ahwa

Designation
M.O
M.O(Ayush)
Pharmacist
Leb.Tech
MPHS
FHS

Name
Dr.Shakuntala Kokani
Dr.Kanchan B. Bhusdiya
Mr. Ketan Patel
Mrs. Namrataben K.Patel
Mr. Revubhai M.Pawar
Mrs. Gajaraben P.Desai
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

Mobile Number
9409599371
7698426636
9904800173
9558443866
9428264852
9409599492
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Emergency medical services
Prevention and Control of Disaster Management.

OBJECTIVE
Prevention & provide adequate Prompt medical & Health Service To Those Who
Are Victimized By National Calamites, Man Made Disaster Waterborne Disease &
Other Disease With Systematic Planning.
 To get the information regarding affected area.
 To start primary treatment center for provide immediately & on the spot
treatment.
 Bacteriological water sample examination or affected area's drinking water
source.
 Recommended chlorination at all level of water source.
 Planning for insecticidal spray.
 Establish round the clock -24 hours control room at PHC and block level
 Monitoring of intensive survelience, EDPT & referral services.
 Prevention & control panning for vector born disease.
In Dang district all PHC and CHC have their own vehicles which they use in
critical situation to transport patient from PHC to district hospital. On other hand in case
of emergency, patient or passerby can call 108 emergency medical service which is
only available all over Gujarat state.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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CONTROL ROOM & REPORTING
 Epidemic control Room - IDSP Branch.
District Panchayat (Health Branch).
 Staff deputation from nearby PHCs - round the clock.
 Reporting at District level by ECSS-Mr.Ramesh Pawar(I/C).
 Fax No:- 02631-220444.

District(Block) Level Planning
 Medical Officer is Responsible for Concerned PHC.
As per persons listed bellow will be helpful to PHCs
Staff in providing preventive HEALTH services At vilage level.
SUCH AS.
 IEC
 SURVEILLANCE.
Distribution of Drug Under Supervision of as per staff given bill.
 Male/Female supervisor & M.O.
 AWW.
 Asst Helper.
 Organizer-Mid Day Meal.
 Member of Mahila swasthya sangh.
 Local Influential leader.

No of Reporting Units Identified in the district for IDSP:

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Emergency
Sr.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Drug Stock

Medicine Name
Tab.Paracetamol
Tab.Sul + Trimo
Tab.brufen
Cap.Amoxicillin
Cap.Doxycycline
Inj.Diclofenac
Cap.Oseltamivir
Inj.Anti Snake Venom
Inj.Adrenaline
Inj.Ampiciline
Inj.R.L
Inj.N.S
I/V Set
Tab.Metronidazole
Tab.Ciprofloxacin
Tab.Amoxicillin Kid
Tab.Domperidone

Block Health Officer Information
Sr.
No

Taluka

Name

Designation

Mobile No.

1

Ahwa

Dr.D.K. Sharma

T.H.O(I/C)

9428823483

2

Waghai

Dr.D.C.Gamit

T.H.O(I/C)

9428823492

3

Subir

Dr.D.K. Sharma

T.H.O(I/C)

9428823483

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

E-mail ID
tho.health.dang@gma
il.com
dso.health.waghai@g
mail.com
tho.health.dang@gma
il.com
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DANG District
Taluka Wise PHC and Sub Centre List
Sr.No

Taluka

PHC Name

No.of SC

1

AHWA

Saputara

8

Galkund

8

Pimpari

4

Gadhavi

8

Shingana

6

Pipaldahad

6

Garkhadi

6

Sakarpatal

10

Kalibel

5

Zavda

7

2

3

SUBIR

WAGHAI

TOTAL

68

Community Health Centre
Sr.No

Taluka

CHC Name

Superdent Name

Mobile No.

1

AHWA

Shamgahan

Dr.M.C.Patel(I/C)

8306305144

2

SUBIR

Subir

Dr.Mitesh Kunbi(I/C)

9427148549

3

WAGHAI

Waghai

Dr.Tejal Padher(I/C)

7574962500

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Details for reporting Unit Identified in the District
Category

No.

Subcenter

68

PHCs

10

CHCs

3

Sub-Dist Hospital

-

District Hospital

1

ID Hospital or Fever Hospital

-

Govt. Medical College Hospital

-

Other Hospitals including Private

-

Medical college Hospital
Private hospital including private

-

Medical College Hospital

Private Laboratories

-

Private Practitioner

4

Total

86

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Water Analysis
Ahwa Block
Block Ahwa Statistics (2020-2021) :
GramPanchayat : 27 Village : 106
Habitations : 112 [ SC : 0 ( 0.00% ) ] [ ST : 112 ( 100.00% ) ] [ Others : 0 ( 0.00 % ) ]
Rural Population (In Lakhs) : 0.77 [ SC : 0.00 ( 0.07 % ) ] [ ST : 0.77 ( 99.87 % ) ] [GEN:
0.00 ( 0.06 % ) ]
Cov. Population (In Lakhs) : 0.69 [ SC : 0.00 ( 178.95 % ) ] [ ST : 0.68 ( 88.66 % ) ] [ GEN:
0.00 ( 1013.33 %) ]

Physical Coverage :
*

Total Habs
Covbered

SC Dominated
Habs Covbered

ST Dominated
Habs Covbered

Other Habs
Covbered

As On 01/04/2021

110 ( 98.21 % )

0 ( 0.00 % )

110 ( 98.21 % )

0 ( 0.00 % )

Coverage During 2020-21

1

0

1

0

Water Quality :
*

Total

Fluoride

Arsenic

Iron

Salinity

Nitrate

As On 01/04/2021

1

0

0

0

0

1

Coverage During 2020-21

1

0

0

0

0

1

Waghai Block
Block Statistics (2020-2021):
GramPanchayat : 23 Village : 105
Habitations : 106 [ SC : 0 ( 0.00% ) ] [ ST : 106 (100.00%) ] [ Others : 0 ( 0.00 % ) ]
Rural Population (In Lakhs) : 0.71 [ SC : 0.00 ( 0.00 % ) ] [ ST : 0.71 ( 99.96 % ) ]
[ GEN : 0.00 ( 0.04 % ) ]
Cov. Population (In Lakhs) : 0.64 [ SC : 0.00 ( 15200.00 % ) ] [ ST : 0.64 ( 89.68 % ) ]
[ GEN : 0.00 ( 120.69 %) ]

Physical Coverage :
*

Total Habs
Covbered

SC Dominated
Habs Covbered

ST Dominated
Habs Covbered

Other Habs
Covbered

As On 01/04/2021

104 ( 98.11 % )

0 ( 0.00 % )

104 ( 98.11 % )

0 ( 0.00 % )

Coverage During 2020-21

2

0

2

0

Water Quality :
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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*

Total

Fluoride

Arsenic

Iron

Salinity

Nitrate

As On 01/04/2021

2

0

0

0

0

2

Coverage During 2020-21

2

0

0

0

0

2

Subir Block
Block Subir Statistics (2020-2021) :
GramPanchayat : 20 Village : 100
Habitations : 100 [ SC : 0 ( 0.00% ) ] [ ST : 100 (100.00% ) ] [ Others : 0 ( 0.00 % ) ]
Rural Population (In Lakhs) : 0.59 [ SC : 0.00 ( 0.04 % ) ] [ ST : 0.59 ( 99.91 % ) ] [ GEN :
0.0 ( 0.05 % ) ]
Cov. Population (In Lakhs) : 0.53 [ SC : 0.00 ( 121.74 % ) ] [ ST : 0.53 ( 90.05 % ) ] [ GEN:
0.0 ( 90.32 %) ]

Physical Coverage :
*

Total Habs
Covbered

SC Dominated
Habs Covbered

ST Dominated
Habs Covbered

Other Habs
Covbered

As On 01/04/2021

99 ( 99.00 % )

0 ( 0.00 % )

99 ( 99.00 % )

0 ( 0.00 % )

Coverage During 2020-21

5

0

5

0

Water Quality :
*

Total

Fluoride

Arsenic

Iron

Salinity

Nitrate

As On 01/04/2021

5

0

0

0

0

5

Coverage During 2020-21

5

0

0

0

0

5

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Generator/Inverter
Sr.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PHC/CHC
Ahwa (Civil.Hosp)
Waghai (CHC)
Subir (CHC)
Pipaldahad
Garkhadi
Gadhavi
Kalibel
Pimpari
Sakarpatal
Shamgahan(CHC)
Saputara
Shingana
Galkund
P.P. Unit

Information
Generator
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
Yes

Inverter
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Vehicle Information
Sr.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Taluka
Ahwa

Waghai

Subir

PHC Name
Saputara
Galkund
Shamgahan(CHC)
Pimpari
Gadhavi
Waghai (CHC)
Kalibel
Sakarpatal
Zavada
Subir (CHC)
Shingana
Pipaldahad
Garkhadi

Govt.Vehicle
GJ-18 G 8311
GJ-15 G 1073
GJ-18 G 940
GJ-30 G 009
GJ-18 G 7997
GJ-18 G 939
GJ-15 G 1072
GJ-15 G 532
GJ-18 G 8020

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

Private Vahicle
GJ-10 TV 0753
GJ-30 T 0610
GJ-06 AV 5484
GJ-02 XX 4850
-
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(૩)

સચાઇઃ-

ા ય િવ તારમાં આવેલી જુ દા જુ દા સચાઇ યોજના, ડેમો, તળાવો,

લા પંચાયતના કાયપાલક

ઇજનેર ી હ કત આવેલ છે . આવા ડેમો, ચેકડેમો, તળાવો, ચોમાસાના સમયે સૌ થમ સલામત છે કે કેમ
તેની ચકાસણી કરી કરાવી લેવી.

(૪) પીવાનાપાણીની યવ થા (પાણી પુરવઠા):પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના
પુરતા

સંગોએ

ા ય િવ તારના લોકને પીવાનું પાણી સમયસર અને

માણમાં મળી રહે તે માટે જ રીઆયોજન કરવું, તેમજ જયા જ ર હોય યાં પીવાનું પાણી

ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેનું કલોરીનેશન કરાવવું અને પાવર સ લાય ન હોવાના કારણે પાણી િવતરણમાં
અડચણ ન થાય તે માટે જ ર જણાયે પુરતા માણમાં જનરેટરસેટ ઉપલ ધ રાખવા અગાઉથી આયોજન
ગોઠવવું.

લા આરો ય અિધકારી ીએ તમામ ા ય િવ તારમાં આ કામે જ રી સુચના આપવી. પાણી

પુરવઠા િવભાગે પણ પણ આ મુજબ અમલ કરવો. તથા અગાઉથી આ કામે પાણીની પાઇપ લાઇન પણ
ચકાસી લેવી. તેમજ મરામત કરવા માટે ટીમ તૈયાર રાખવી. અને લોકોને પીવાનું પાણી મળી રહે તે માટે
વૈકિ પક યવ થા ટકર યવ થા વગેરે રાખવી.
(અમલઃ

લા આરો ય અિધકારી ી, કાયપાલક ઇજનેર ી પાણી પુરવઠા ગ. ય.બોડ, તાલુકા િવકાસ

અિધકારી ીઓ, મામલતદાર ીઓ)

(પ) પશુપાલનઃપુર વાવાઝોડુ તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં પશુઓના જે મૃ યુ થાય છે તેવા પશુઓનો
તા કાલીક િનકાલ કરવા માટે મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ીએ જ રી ટુકડીઓની રચના કરી તેઓને સૌ
થમ પશુઓના િનકાલ માટે તાલીમ આપવી જે થી કરીને આવા સમયે પશુઓનો િનકાલ ઝડપથી થઇ શકે
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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અને કામગીરીમાં કોઇ િવલંબ થાય નહ અને આવા પશુઓનો િનકાલ તેમજ નુકશાની અંગેની સવ કરી તે
અંગેનો અહેવાલ પણ મોકલવો. પશુ િનકાલ માટે ા ય ક ાએ લોકોને તાલીમ આપવી.

(૬) ખેતીવાડીઃપુર વાવાઝોડુ તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ ા ય િવ તારમાં ખેતીવાડીના પાકને મોટી અસર થાય છે .
તેથી તેમની સવ કરવા તેમજ સહાય ચુકવવા બાબતે

લા ખેતીવાડી અિધકારીએ જ રી ટીમો બનાવી

સવ તથા સહાય ચુકવવા અંગેની કામગીરી કરવી તેમજ ઉભા પાકને ભારે વરસાદના કારણે કે રોગચાળો ન
થાય તે માટે જ રી જં તન
ુ ાશક દવાઓનો છં ટકાવ કરવા ખેડુતોને સમજુ ત કરવા તેમજ િબયારણ નાશ
પામવાના સંગ ઉપિ થત થાય તો ખેડત
ુ ોને ફરીથી વાવેતર કરવા માટે બીયારણનો જ થો પુરતા માણમાં
ઉપલ ધ થાય તે માટે જ રી આયોજન ગોઠવવું. સાથોસાથ આ કામગીરીમાં બાગાયત િનયામક ીએ પણ
મદદ પ થવુ.ં (અમલઃ

લા ખેતીવાડી અિધકારી/ મદદનીશ બાગાયત િનયામક ી)

(૭)
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના

ાથિમક િશ ણઃ-

સંગોએ િવ તારમાં સામા ય રીતે ગામે આવેલી શાળાઓનો

ઉપયોગ લોકોના આ ય થાન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . આવી શાળાઓ ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે
માટે જ રી સુચનાઓ જે તે શાળાના આચાય ીને

લા ાથિમક િશ ણાિધકારી ીએ અપાવવી. તેમજ

પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ બી

તબકકાનું બુલેટીન આપવામાં આવે યારે શાળાના

બાળકોને તેમજ ઘરે સમયસર પહ ચી શકે તે માટે તઓને શાળામાંથી ર

આપવી. ા ય ક ાએ રાહત

કે પો બચાવ કામગીરી તથા અ ય આનુષાંગીક સેવાઓમાં મુ ય િશ કો પણ મદદ પ થાય તે માટે જ રી
સુચનાઓ આપવી.
(અમલઃ

લા િશ ણાિધકારી ી,

લા ાથિમક િશ ણાિધકારી ી)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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પોલીસ તેમજ હોમગાડઝ િવભાગઃકલેકટર ીની સુચના મુજબ અિધકારીઓના વાહનો તેમજ તેમની કચેરીમાં વાયરલેસ સેટ ફીટ કરાવી સતત
ચાલુ રાખવા તેમજ સંદેશાઓની આપ લે કરવી આવા તાકીદના પ રિ થિતમાં રાજય સરકાર કે કલેકટર ી
કે અ ય ખાતાઓ બીનતારી સંદેશાઓની કેટેગરી આપી તા કાલીક પસાર કરવા અને તા કાલીક જે તે
કચેરીને પહ ચતા કરવા અને આ બાબતે જ રી સૂચનાઓ વાયરલેસ આપરેટરો તથા પોલીસ ટેશનના
ઇ ચાજને આપવા યવ થા ગોઠવવી.
લાના કોઇ ગામે ટેલીફોન, વાયરલેસ કે અ ય સાધનો વારા સંપક થઇ શકે તેમ ન હોય તો આવી
ચેતવણી જે તે ગામને પોલીસ કો ટેબલ અથવા ખાસ સંદશ
ે ાવાહકની યવ થાથી જે તે ગામે ચેતવણી
સંદેશા પહ ચાડવા મદદ પ થવું.
આવી તાકીદની પ રિ થિતમાં મોટા ભાગે વીજળી વાહ બંધ હોય છે અને લોકો તેમની િમ કતો તચેમજ
ઘરો છોડી સલામત થળો થળાંતર કરવામાં આવેલ હોય છે . તેથી આવા થળોએ અસામાિજક ત વો
કોઇપણ

તનો ગેરલાભ ન ઉઠાવે તે માટે પુરતો બંદોબ ત ગોઠવવો.

જે થળોએ લોકોને આ ય આપેલ હોય તેવા થળોએ જ રી પોલીસ બંદોબ ત ગોઠવવો.
લોકોને થળાંતર કરવામાં મામલતદાર ીના સંકલનમાં રહી જ રી મદદ કરવી.
પુર, પાણી િવગેરે કોઇ આપિ ઓ લોકો ફસાય ગયા હોય કે ઇસમ તણાઇ ગયા હોય તેવા લોકોને બચાવવા
માટે જ રી મદદ કરવી. આવી તાકીદની પ રિ થિતમાં કાયદો અને યવ થાની પ રિ થિત જળવાઇ રહે તે
માટે જ રી પોલીસ બંદોબ ત ગોઠવવો.
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ માનવ મૃ યુના કી સાઓમાં માનવ લાશો તેમજ પશુઓના
મૃ યુના કી સામાં તેમના િનકાલની કામગીરી લાગતા વળગતા ખાતાઓ તરફથી ઝડપથી થાય તે માટે
જ રી સાથ અને સહકાર આપવો. ( અમલઃ

લા પોલીસ અિધકારી,

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 પોલીસ િવભાગના હ તકના વાયરલેસ સેટઃ( પોલીસ ક ોલ મ ફો.નં.: ૨૨૦૩૨૨)
૧.

આહવા (પોલીસ ટેશન)

૫.

સુબીર (આઉટ પો )

૨.

વઘઇ (આઉટ પો )

૬.

સાપુતારા (આઉટ પો )

૩.

કાલીબેલ (આઉટ પો )

૭.

મહાલ (આઉટ પો )

૪.

ચ ચલી (આઉટ પો )

વન િવભાગની કામગીરીઃ
કલેકટર ીની સૂચના મુજબના અિધકારીઓના વાહનો તેમજ તેમની કચેરીમાં વાયરલેસ જયા ઉપલ ધ છે .
યાં સંદેશાઓની આપ લે કરવી.
લાના જે ગામોએ ટેલીફોન વાયરલેસ કે અ ય સાધનો વારા સંપક થઇ શકે તેમ હોય યાં ચેતવણીની
ણ કરવી. બચાવ રાહતની કામગીરીમાં સાથ અને સહકાર આપવો.
(અમલઃ નાયબ વન સંર ક ી, રે જ ફોરે ટ ઓફીસર ીઓ.)
વરસાદ તથાવાવાઝોડાની અસરને િનયં ણ લાવવા અ ેના વન િવભાગના નીચે મુજબના તમામ
અિઘકારી/કમચારીઓ િજ લા ક ાની ડીઝા ટરની ટીમ સાથે સંકલનમાં રહી કામગીરી કરશે.
અં.ન
.
૧
૧

કં ોલ મ

૨
આહવા
તલુકોઆહવા
લો-ડાંગ

નોડલ ઓ ફસરનું નામ

ક ોલ મ
નું થળ

ટેલીફોન નંબર

૩
ટી.એન.ચૌધરી

૪
આહવા

૫
૦૨૬૩૧૨૨૦૩૦૫
કં ોલ મ આહવા

મદદનીશ વન સંર ક ી,
ઉ ર ડાંગ આહવા

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

નોડલ
ઓ ફસરનો
મોબાઇલ નંબર
૬
૯૪૨૬૮૮૩૧
૨૯
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૨/-રજ લેવલના નોડલ ઓ ફસર ીઓની િવગત:અ.નં.

રજનું નામ

૧
૧

૨
આહવા(પ)

રજ લેવલના નોડલઓ ફસર ીનું
મોબાઇલ નંબર
નામ
૩
૪
ી મનોહર સહ િહ મત સહ વાઘેલા ૯૪૨૮૦૪૬૫૨૭

૨

બરડીપાડા

ી સતીષભાઇ તુલસીભાઇ ૫રમાર

૯૪૨૯૭૦૧૪૨૮

૩

શગાણા

ી કેયુરભાઇ િનરંજનભાઇ પટેલ

૯૪૨૮૮૭૬૭૨૯

૪

સુબીર

૫
૬
૭
૮

ી અિનલકુમાર લાલ ભાઇ
પિત
લવચાલી
ીમિત અચનાબેન જોસેફભાઇ
હીરા
િપપલાઇદેવી ી િમતલભાઇ અર વદભાઇ પટેલ
કાલીબેલ
ી સુિનલભાઇ કનુભાઇ દેસાઇ
ભશકાતરી
ી દાઉદભાઇ ટી. કોકણી

ટેલીફોન નંબર
૫
૦૨૬૩૧૨૨૦૩૦૬

૯૪૦૮૦૫૨૨૦૯
૯૪૯૯૮૩૦૬૬૮
૯૪૨૬૩૦૪૨૦૦
૯૭૮૪૩૧૬૨૯૪
૯૪૯૯૮૫૦૮૬૪

 ચેતવણી અંગેની યવ થાઃલામાં વન િવભાગ હ તકના વાયરલેસ સેટ ચારે દશાઓમાં અને ચારે ખુણાઓમાં તેમજ
અંત રયાળ ગામોમાં છે . આ વાયરલેસ સેટનો ઉપયોગ કરી વન િવભાગના પરામશમાં રહી લોકોને
અગમચેતી આપવાનું નકકી કરવામાં આવેલ છે .
આ ઉપરાંત એસ.ટી.બસના ાયવર કંડકટર ભાઇઓ વારા પણ આવા અગ યના સંદેશા આપવા
સબબ ડેપો મેનજ
ે ર ી એસ.ટી., આહવાને પણ જ રી સુચના આપવામાં આવેલ છે .
લા મથકે આવેલ પોલીસવડા મથકે હોઇ ીકવ સી વાયરલેસ વારા તકેદારીના તમામ પગલા
લેવા જ રી સંદેશાઓ થાનીક ા ય ક ા સુધીના કમચારીઓ સુધી પહ ચાડવાની યવ થા ગોઠવવામાં
આવેલ છે .
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વાયરલેસ સેટના ઉપલિ ધ વાળા ગામોની યાદી આ લગત સામેલ છે . (અમલવારીઃ વન િવભાગ,
પોલીસ િવભાગ)

 વન િવભાગના હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( ફોરે ટ ક ોલ મ ફોન નં.: ૨૨૦૩૦૫)
1

આહવા

(ફોરે ટ રે ટહાઉસ)

18 સાવરખડી

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

2

પ પરી

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

19

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

3

ચીચીનાગાંવઠા

(રજ ઓફીસ)

20 ચીકાર

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

4

વઘઇ

(રજ ઓફીસ)

21 ઝાવડા

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

5

કલાદ

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

22 લવચાલી

(રજ ઓફીસ)

6

રંભાસ

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

23 મહાલ

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

7

સાકરપાતળ

(રજ ઓફીસ)

24 સુબીર

(રજ ઓફીસ)

8

ચીખલી

(રજ ઓફીસ)

25 ચ ચલી

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

9

શામગહાન

(રજ ઓફીસ)

26 ગાઢવી

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

10 માનમોડી

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

27 પીપલાઇદેવી

(રજ ઓફીસ)

11 બરડીપાડા

(રજ ઓફીસ)

28

(રજ ઓફીસ)

12 સાપુતારા

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

29 કાકશાળા

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

13 કુશમાળ

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

30 ગલકુંડ

(રજ ઓફીસ)

14 કાલીબેલ

(રજ ઓફીસ)

31 પીપલદહાડ

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

મનપાડા

શગાણા
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15 ભસકા ી

(રજ ઓફીસ)

32 કલમિવિહર

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

16 ધુ દા

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

33 નવતાડ

(રજ ઓફીસ)

(નવસારી
લો)
17 સરવર

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

34 કાળાઆંબા

(રાઉ ડ ફોરે ટઓફીસ)

(નવસારી
લો)

બાંધકામ િવભાગની કામગીરીઃ
થમ તબકકાની ચેતવણી વ ચેના સમયગાળા દર યાન કાયપાલક ઇજનેર ીઓએ તેમના
હ તકના આવતા ર તાઓ સલામત છે કે કેમ અને તેને કોઇ નુકશાન થયેલ છે કે કેમ તેની ચકાસણી કરવા
માટેની ટીમો તૈયાર રાખવી અને જ ર જણાયે તા કાલીક ટીમોને જ રી સાધનો તેમજ વાહનોસાથે
ઉપલ ધ રાખવી.
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ ર તાઓ ઉપર ઝાડો પડી ગયા હોય તો તે તા કાલીક દુર
કરાવવા ર તાઓ મોટરેબલ કરાવવા. આ કામગીરી યુ ધના ધોરણે કરવી. આ કામગીરીમાં વન િવભાગની
પણ મદદ લેવી અને તેમના ટાફ તથા જ રી સાધન સામ ી ઉપયોગમાં લેવા.
સરકારી િમ કતોને જે કાંઇ નુકશાન થયેલ હોય તો તેનું રીપેર ગ કરવા માટે જ રી યવ થા ગોઠવવી.
સરકારી િમ કતોને થયેલ નુકશાન અંગેની

ણ તા કાલીક કલેકટર કચેરીએ કરવી.

(અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ીઓ, નાયબ વન સંર ક ીઓ)
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ડાંગ િવ ત
ુ બોડની કામગીરીઃ
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ ભુતકાળમાં થયેલ અનુભવો પરથી વધુમાં વધુ નુકશાની
ગુજરાત િવ ત
ુ બોડને થાય છે . અને રાબેતા મુજબ વીજળી વાહ ચાલુ કરવામાં લાંબો સમય લાગે છે .
તેના કારણે અનેક

નો ઉપિ થત થાય છે જે થી કરીને ભુતકાળના અનુભવો લ માં રાખી આવી

પ રિ થિત ન ઉ ભવે તે માટે તા કાિલક િવ ુત પુરવઠો ચાલુ કરી શકાય તે માટે અગાઉથી આયોજન
ગુજરાત િવ ુત બોડના કાયપાલક ઇજનેર ી, નવસારીએ કરી રાખવું. આ માટે જ રી વાયરલેસ,
ા સફોમર, થાંભલા અ ય જ રી સાધન સામ ીનો જ થો અગાઉથી જ મેળવી રાખવો.
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ જ ર જણાય તો જે તે વખતની પ રિ થિતને લ માં રાખી
નહાની િનવારી શકાય તે હેતથ
ુ ી તા કાિલક િવ ત
ુ
વાહ બંધ કરવો. આ બાબતે કલેકટર ીના સતત
સંપકમાં રહેવું.
અ
.
નં

કચેરીનુ
નામ

૧

આહવા
સબ
ડીવીઝન

કાય ે માં
આવતા
ગામોની
સં યા

૧૧
૬૬ KV સબ

KV

ટેશનની
સં યા

ફડરો
ની
સં યા

વી
કમચારી
ઓની
સં યા

વાહન
ની
સં યા

લેબર
ગગ
ની
સં યા

૧૬૬

૧.મલંગદેવ
૨.સુબીર
૩.આહવા

૧૧

૨૫

૩

૩

૨

વઘઇ
સબ
ડીવીઝન

૮૮

૧. મખડી
૨.વઘઇ

૭

૨૫

૨

૨

૩

સુબીર
સબ
ડીવીઝન

૫૭

૧.માલેગાવ

૪

૨૨

૧

૧

૨૨

૭૨

૬

૬

કુલ

૩૧૧

૦૬
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સબ ડીવીઝનનો
ફોન નં
૦૨૬૩૧૨૨૦૦૭૯
મો.નં:૮૯૮૦૮૦૩૯૪૨
૦૨૬૩૧૨૪૬૨૨૨
મો.નં:૮૯૮૦૮૦૩૯૪૩
૦૨૬૩૧૨૩૭૫૭૯
મો.નં:૮૯૮૦૮૦૩
૯૪૭

નાયબ
ઇજનેર ીઓના
ફોન નં

૯૮૭૯૨૦૧૦૫૧
૯૮૭૯૨૦૧૦૫૩

૯૮૭૯૨૦૧૦૬૫
૯૯૦૯૯૩૮૮૦૧

૮૨૩૮૦૪૮૭૫૬
૯૮૭૯૨૦૧૦૬૨
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.ઇ.બી. હ તકના વાયરલેસ સેટઃ- ( .ઇ.બી. ક ોલ મ ફોન નંબર)
૧.

આહવા ફોન નં. ૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૭૯, ૨૨૦૩૫૪

મો.નં. ૮૯૮૦૮૦૩૯૪૨

૨.

વઘઇ

મો.નં. ૯૪૨૮૧૨૮૨૧૩

ફોન નં. ૦૨૬૩૧-૨૪૬૨૨૨,

૯૮૭૯૨૦૧૦૬૨
૩. સાપુતારા ફોન નં. ડે યુટી ઇજનેર

મો.નં. ૮૨૩૮૦૪૮૭૫૬

જુ ની. ઇજનેર

મો.નં. ૯૯૦૯૯૩૮૮૦૧

(અમલઃ કાયપાલક ઇજનેર ી, ગુજરાત િવ ત
ુ બોડ, નવસારી, નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, ગુજરાત
િવ ુત બોડ, આહવા-વઘઇ)

 વાહન યવહાર િવભાગની કામગીરીઃ
(૧) આર.ટી.ઓ.: (ફોન નં. ૦૨૬૩૧ – ૨૪૬૨૦૧)
પુર વાવાઝોડા તેમજ વરસાદના

સંગોએ લોકોને થળાંતર કરવા રાહત ટુકડીઓ પહ ચાડવા જ રી

માલસામાન પહ ચતા કરવા માટે જ રી વાહનો સંપાદન કરવા માટે કલેકટર ીની સુચનાનુસાર જ રી
કાયવાહી કરવી.
(અમલઃ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ી, વલસાડ, આરટીઓ ચેકપો -વઘઇ)
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(ર) એસ.ટી. સેવા
આવી તાકીદની પ રિ થિતમાં બચાવ થળાંતર રાહત કામાગીરીના સંગોએ જ રીયાત મુજબની એસ.ટી.
બસો મહેસુલ િવભાગને પુરી પાડવી મામલતદાર ી, તાલુકા િવકાસ અિધકારી ીને જ રીયાત મુજબ
તાલુકા ક ાએ ડેપો મેનેજર ીએ એસ.ટી.બસો પુરી પાડવા સુચના આપવી.
બી

તબકકામાં ચેતવણીનું બુલેટીન પસાર થાય કે તુરત જ કલેકટર ી તેમજ મામલતદાર ીના સતત

સંપકમાં રહી લોકોની

હેર સલામતીને યાનમાં રાખી એસ.ટી. બસ સેવા બંધ કરાવવા. અને જે બસો

રોડ ઉપર હોય તેવી બસનો ઉતા ઓને સલામત થળે ખસેડવા તથા આ બાબતનો અહેવાલ કલેકટર ીને
તા કાિલક પહ ચાડવો. તેમજ અગ યના સંદેશાઓ ા ય ક ાએ પહ ચાડવા માટે કે મેળવવા માટે એસ.ટી.
બસના ાયવર ક ડકટર ભાઇઓની સેવા મેળવવાની રહેશે.
વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના

સંગોએ પ રિ થિત કાબુ હેઠળ આવી

ય કે તુરત જ દરેક ટના

ર તાઓ મોટરેબલ હોવાની ખાતરી તા કાલીક એસ.ટી. યવહાર ચાલુ કરવા અને તેનો દૈિનક અહેવાલ
કલેકટર ીને રજુ કરવો.
એસ.ટી. ડેપોએ રહેલા મુસાફરોને પણ સલામત થળોએ ખસેડવા માટેની યવ થા કરવી તથા વાહન
યવહાર બંધ થયે મુસાફરોને અગવડતા ન પડે તે માટે એસ.ટી. કે ટીન સેવા ર૪ કલાક ચાલુ રાખવા કે ટીન
વહીવટકતાને જ રી સૂચના આપવી.
(અમલઃ િવભાગીય િનયામક ી, એસ.ટી. ડેપો મેનેજર ી, એસ.ટી.)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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V[;P8LP lJEFU ડઝા ટર લાન
J,;F0 Ò<,F C:TSGF ;\RF,G S[g§M s0[5Mf
s!f GJ;FZL
sZf J,;F0
s#f AL,LDF[ZF
s$f JF5L
s5f VFCJF
s&f WZD5]Z

 VFCJF 0[5M
 0[5M D[G[HZG]\ GFDovzL H[P ALP UF\lJT
 ;ZGFD]ovVFCJF0[5F[
 8[,LOMG G\Pov&#5))!(*(5
 A; :8[g0 VlWSFZLG]\ GFDovzL V[P ;LP 8[,Z V[P8LPVF.
 ;ZGFD]\ov VFCJF0[5F[
 8[,LOMG G\Pov_Z&#! ZZ__#_
 0[5M C:TSGF JFCGMGL ;\bIFov$Z
 D];FOZ A;ov
 8=Sov! ÒP H[P !( h[0P _!(*
 N{lGS ;\RF,G DF8[GF H~ZL :8FOGL ;\bIF
 0=FIJZov)&
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 S\0S8Zov)5
 C[0 lDS[GLSov!
 GÒSGF NJFBFGFGL lJUTov
 s!f ;LJL, CM:5L8,4VFCJF
 S\8=M, C:TSGF S\8=M, 5M.g8ovJW.P;F5]TZF
 0Lh,8[gS; S], A[ 5|tI[SGL 1FDTFovZ____ ,L8Z slJn]T ;\RFl,Tf
 OI]V, 5\5 V[S lJn]T ;\RFl,T
 G0TZ ~5 YFI T[JL V\lASF GNLq GF/F GYLP

 GJ;FZL 0[5M
 0[5M D[G[HZG]\ GFDov zL JLPV[DPZFJ,
 ;ZGFD]o GJ;FZL
 8[,LOMG G\Pov&#5))!(*)$
 A; :8[g0 VlWSFZLG]\ GFDov VFZPV[,P58[, V[P8LPV[;
 ;ZGFD]\ov GJ;FZL
 8[,LOMG G\Pov_Z&#*vZ5()*&
 0[5M C:TSGF JFCGMGL ;\bIFov((
 D];FOZ A;ov
 8=Sov! ÒP H[P !( v h[0v__#*
 N{lGS ;\RF,G DF8[GF H~ZL :8FOGL ;\bIF
 0=FIJZov!&*
 S\0S8Zov!&_
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

136

જ લા આપિ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

 C[0 lDS[GLSov!
 GÒSGF NJFBFGFGL lJUTov
 s!f ,FIg; CM:5L8, 8[PG\P
 sZf ;LJL, CM:5L8, 8[PG\P
 s#f a,0 A[\S

8[PG\P

 S\8=M, C:TSGF S\8=M, 5M.g8ovGYLP
 0Lh,8[gS; S], A[ 5|tI[SGL 1FDTFovZ____ ,L8Z slJn]T ;\RFl,Tf
 OI]V, 5\5 V[S lJn]T ;\RFl,T


G0TZ ~5 YFI T[JL 5}6F" GNLq GF/F GYLP

 J,;F0 0[5M
 0[5M D[G[HZG]\ GFDovzL H[P ALP HMQFL
 ;ZGFD]ovJ,;F0
 8[,LOMG G\Pov&#5))!(*)*
 A; :8[g0 VlWSFZLG]\ GFDovzL h[0PV[GPDg;]ZL V[P8LPV[;
 ;ZGFD]\ ovJ,;F0
 8[,LOMG G\Pov_Z&#ZvZ$$!&!
 0[5M C:TSGF JFCGMGL ;\bIFov)$
 D];FOZ A;ov
 8=Sov! ÒP H[P !( JFIP ))!*
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 N{lGS ;\RF,G DF8[GF H~ZL :8FOGL ;\bIF
 0=FIJZov!(Z
 S\0S8Zov!(#
 C[0 lDS[GLSov!
 GÒSGF NJFBFGFGL lJUTov
 s!f ;LJL, CM:5L8, J,;F0
 sZf ક તુરબા CM:5L8, J,;F0
 S\8=M, C:TSGF S\8=M, 5M.g8ov5FZ0LP
 0Lh,8[gS; S], A[ 5|tI[SGL 1FDTFovZ____ ,L8Z slJn]T ;\RFl,Tf
 OI]V, 5\5 V[S lJn]T ;\RFl,T
 G0TZ ~5 YFI T[JF V{FZ\UF GNLq GF/F GYLP

U]PZFPDFPJFPjIPlGUD V[;P8LPqlJEFULI I\+F,I
BFT[ VlWSFZLVMGF 8[,LOMG G\AZMGL DFlCTL
VPG\P
!
Z
#

VlWSFZLG]\ GFDP ;J["zLP
zHLPS[P58[,
zL H[PALP;MGL
zLDTL V[[PV[PUF\lJT

CMN'MP
lJEFULI IF\l+S .HG[Z
E\0FZ VlWSFZL
V[P 0A<I]P V[;

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

DMAF., G\AZP
&#5))!(**&
&#5))!(***
&#5))!(*(#
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VFIMHG
;\S8 5C[,Fov
 TDFD JFCGM ZM0 JWL" ZFBJFDF\ VFJX[P
 0Lh, 8[gS; s lJn]T ;\RFl,T f O], ZFBJFDF\ VFJX[P
 VluG XFDSM T{IFZ ZFBJFGF ZC[X[P
 TDFD Z:TFVM JFCGMv jIJCFZMG[ ,FIS K[ S[ S[Dm T[GL RSF;6L SZL VW]ZFXq5]T"TF SZL ~8
JFCG ,FIS AGFJL ;\RF,G 5}6" SZJFDF\ VFJX[P
 0[5MGF :8FOG[ S8LAwW ZC[JF ;]RGF VF5JFDF\ VFJX[P
 ÒHL<,F VMYMZL8LvJCLJ8Lq5M,L;qTF,]SF VMYMZL8L v DFD,TNFZzLGF 5ZFDX"DF\ ZCL
;]RGFVMG]]\ 5F,G SZJFDF\ VFJX[P
 ;,FDTL DF8[ H~ZL TDFD TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJX[P

vo;\S8 5KLov
 ÒHL<,F ;DFCTF"zLqDFD,TNFZzLGL ;]RGFVM 5ZtJ[ B]A H ;EFG ZCL VFN[X D]HA
SFI"JFCL SZJFDF\ VFJX[P
 TDFD HJFANFZ VlWSFZLzLVMq;]5ZJF.hZM C[0 SJF8;"DF\ VR]S CFHZ ZC[X[P
 0[5M BFT[ DCtJGL ;]RGFVMGFqlJUTMGF V[S+LSZ6 DF8[ S\8=M, 5M.g8G]\ VFIMHG SZJFDF\
VFJX[ H[GM G\AZ 5M,L; VMYMZL8Lq;ZSFZL NJFBFGFqDFD,TNFZzLG[ VF5JFDF\ VFJX[P
 5]Z vJFJFhM0F ;DI[ ,MSMGF :Y/F\TZ DF8[ TFA0TM0 A;MGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJX[P
 H~Z 50[ ;CFI~5 Y. XS[ T[ DF8[ A; :8[g0 l5|DF.;L;q0[5M l5|DF.;L;GM J5ZFX V;ZU|:TM
DF8[ B]<,M ZBFX[P
 .HFU|:TMG[ ;FZJFZ ;F~ TALAL S[g§M ;]WL 5CM\RF0JFGM 5|A\W SZJFDF\ VFJX[P
 JBTMvJBTGL 5lZl:YlTYL 0LhF:8Z D[G[HD[g8G[ JFS[O ZBFX[P
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 VgI H[ VFN[X ;ZSFZzLYL JFS[O D/X[ T[ H R]:T56[ 5F,G SZJFDF\ VFJX[P
 VF SFDLULZL DF8[ 5|tI[S V[SDNL9 ,FIhG VlWSFZLzLGL lGI]lST SZJFDF\ VFJX[P
 lJEFULI SR[ZL J,;F0 BFT[ D]bI S\8=M, 5M.g8G]\ ;\RF,G ;\5}6" ;DI DF8[ SZJFDF\ VFJX[P

lJEFULI S1FFV[ ;DU| 5lZl:YlTG]\ ;\S,G YX[P
 lJEFULI SR[ZL BFT[ ;\5}6" ;DI DF8[ S\8=M, 5M.g8 VFIMHLT SZJFDF\ VFJX[P
 lJEFUGF Z[S;"4V[daI],g;48=S; TFtSF,LS ;CFI DF8[ p5,aW ZC[ T[ ZLT[ Z[0L 5MhLXGDF\
ZFBJFDF\ VFJX[P
 H~Z 5|DF6[ 5M,L; VMYMZL8LGL DNN ,[JFDF\ VFJX[P
 Ò<,F ;DFCTF"zLqDFD,TNFZzLGF VFN[XG]\ 5F,G YFI
T[ DF8[ ,FIhG VlWSFZL wJFZF T[ 5|DF6[G]\ VFIMHG
SZJFDF\ VFJX[P
V[;P8LPlGUDGF TZOYL 0LhF:8Z D[G[HD[g8 ;AA ;\5]6" ;S|LI ZCL H~ZLIFTqDF\U6L
D]HAGL TDFD p5,aW ;[JFVM TFtSF,LS V;ZYL 5]ZL 5F0JFDF\ VFJX[P
0LhF:8Z D[G[HD[g8q ;ZSFZzLGL ;]RGFVMG]\ 5|YD DCtJ VF5L TFSLNGL SFI"JFCL
tJZLT WMZ6[ CFY WZJFDF\ VFJX[P
JBTMvJBTGL ;]RGFVM VG[ 5lZl:YlT 5|DF6[ TDFD H~ZL 5U,F ,[JFDF\ VFJX[P

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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U]HZFT ZFHI DFU" JFCG jIJCFZ lGUDovJ,;F0
vo lJEFULI S1FFV[ RMDF;F NZdIFG EFZ[ JZ;FN4 JFJFhM0F NZdIFG .HG[ZL
XFBF wJFZF ,[JFGF ;FJR[TLGF 5UF,F\P ov
;FDFgITo RM;F;FGL kT] NZdIFG JZ;FNL 5F6L ,LS[HLh4 5F6LGM EZFJM VG[ SFNJ SLR0GF SFZ6[
D];FOZ HGTFGL D]xS[,LVM G pN'EJ[ TYF ;Z/ ;\RF,G Y. XS[ T[ N|lQ8V[ GLR[ D]HA]\ VFUMTZ]\
VFIMHG SZL TS[NFZLGF 5U,F\ ,[JF DF8[ lJEFULI lGIFDSzL VG[ 0[5M D[G[HZzLVMG[ GLR[ D]HAGL
SFI"JFCL CFY WZJF HZ]ZL ;]RGFVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P
 H[ A; :8[XGq 0[5MDF\ 5F6L EZFI K[ T[JF A; :8[XG 0[5MDF\ GLRF6JF/F :Y/MV[ R[dAZ
AGFJL 0Lh, V[gHLGYL 5F6L p,[RJF DF8[ 5F.54 5\5 JU[Z[G]\= HZ]ZL VFUMTZ] VFIMHG
SZJ]\ HIFZ[ HZ]Z 50[ tIFZ[ OZL T[GM p5IMU SZL XSFI T[ZLT[ .g:8M,[XG SZJ]\P
 X[0q WFAF DF\YL JZ;FNL 5F6L GF ,LS[HLh YF V8SFJJF DF8[ HZ]ZL ZL5[ZL\U SFDULZL SZJLP
 A; :8[XG 5Z SZJFDF\ VFJ[, JM8Z 5|]OL\U GL 5]ZTL RSF;6L SZL SM.56 0LO[S8 H6FI
STM T[G[ H[ T[ SMg8=FS8ZM 5F;[ U[Z\8L C[9/ DZFDT SZFJJLP
 WFAFDF\YL GLS/TF Z[.G JM8Z 5F.5MGL R[dAZ JZ;FNL U8ZDF\YL SRZM JU[Z[ ;\5]6" ;FO
SZFJJFP
 S\5Fpg0 JM,DF\ D]SJFDF\ VFJ[, JZ;FNL 5F6LGF lGSF, DF8[ CM, ;FO SZJF HZ]Z H6FI
tIF\ CM, 5F0JF TYF S\5Fpg0 JM,G]\ WMJF6 YI] CMI T[JL HuIFV[ DF8L 5]ZF6 SZL lNJF,GL
DHA]TF. jIJl:YT SZJLP
 ;LD[g8 XL8;4 V[GPV[,P SJ"4 GMY" ,F.8 JFIZ uIF; AN,JFGL HZ]ZLIFT CMI T[GL
RMDF;F VUFp SFDULZL 5]6" SZFJJLP
 lA<0L\UGL lNJF,M p5Z pUL GLS/[, hF0q KF[0 N]Z SZL lNJF,MG]\ %,F:8Z jIJl:YT SZJ]=\P
 JZ;FNL 5F6LGF ,LW[HLhGF SFZ6[ YTF\ XM8" ;ZSL8 V8SFJJF B]<,F JFIZM G[ jIJl:YT
SZJFP
 A; :8[XG AL<0L\U TYF JS"XM5DF\ AGFJJFDF\ VFJ[, JZ;FNL 5F6LGF lGSF, DF8[GL
U8ZMDF\ 50[, GSFDF SFU/M4 J[:8[H JU[Z[ N]Z SZL U8Z ;FO SZFJJL TYF HZ]ZLIFTJF/F
EFUDF\ IMuI DZFDT SZFJJLP

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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I\+F,I BFT[ p5,aW JFCGMGL IFNL


V[daI],g; JFGovÒ H[ P!(P h[0v&#Z



S|[.Gov Ò H[ !( JFI vZ&$!



8=S ov s!f Ò H[ !( JL &!** A\W AM0L
sZf Ò H[ !( JFI &5$$ VM5G AM0L



8[=GL\U A;ovÒ H[ !( JFI )(Z!

(ટ) રે વે સેવાની કામગીરીઃ
લામાં ડુંગરડા અને વઘઇ ખાતે રે વે ટેશન હોય વાવાઝોડાની ચેતવણી મ યા બાદ રે વે યવહાર
જે તે વખતની પ રિ થિતને યાનમાં લઇ જ ર જણાયે થિગત કરવો અને મુસાફરી ને સલામત થળે
ખસેડવા અને રે વે ટેશનમાં રહેલા મુસાફરોને સલામત થળે ખસેડવાની યવ થા કરવી. અને પ રિ થિત
રાબેતા મુજબની હોય તો જ રેલ યવહાર ચાલુ રાખવો.
(અમલઃ રે વે ટેશન મા તર ી,

લા પોલીસ અિધકારી ી/ પોલીસ સબ ઇ પેકટર ી, વઘઇ, ટેશન

ઇનચાજ ી, વઘઇ, આર.ટી.ઓ., કચેરી, વઘઇ)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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(ઠ) ઉ ોગ િવભાગની કામગીરીઃ
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ કામ કરતા મજુ રો સલામત રહે તે માટે યવ થા કરવી.
લામાં સરકારી સો િમલ, આયુવૈ દક ફામસી આવેલી છે . અ ય કોઇ આફતના

સંગોએ પુરતી

સાવચેતીના પગલાં લેવા.
(અમલઃ વન િવભાગ તથા સંચાલક ી ડાંગ

લા આયુવે દક ફામસી સહકારી મંડળી િલ.)

(ડ) અ ન અને નાગ રક પૂરવઠા િવભાગની કામગીરીઃ
પુર વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ તેમની
યાજબી ભાવે મળી રહે તે માટે

વન જ રીયાતની ચીજવ તુઓ સમયસર અને

લા પુરવઠા અિધકારી અને

લા પુરવઠા મામલતદાર ીએ જ રી

કાયવાહી કરવી.
યાજબી ભાવના દુકાનદારોને બે માસનો જ થો અગાઉથી આપવો અને તેનું િવતરણ આવી કટોકટીના
સમયે િનયમોનુસાર થાય તે સુિનિ ચત કરવું આગોતર જ થો મેળવી લેવી પુરવઠા િવભાગ સાથે પરામશ
કરવો.
જુ દા જુ દા વેપારી એસોશીએશન બેઠક બોલાવી

વન જ રીયાતની ચીજવ તુઓ નો જ થો પુરતા

માણમાં ઉપલ ધ રહે તેવી સુચનાઓ આપી કટોકટીના સમયે િવતરણ થાય તે સુિનિ ચત કરવું.
આવી કટોકટીના સમયે કેરોસીન, પે ોલ, ડીઝલ ફાનસ, ગેસ સીલી ડરો, દીવાબ ી, મીણબ ી, માચીસ,
ઘંઉનો લોટ, શાકભા

રસોઇના સાધનો િવગેરે ઉપલ ધ રહે અને લોકોને યાજબી ભાવે મળી રહે તે માટે

જ રી આયોજન યવ થા ગોઠવવું.
અ ન અને નાગ રક પુરવઠા િનગમના ગોડાઉનમાં પુરતા માણમાં અનાજનો જ થો ઉપલ ધ રાખવો.
વન જ રયાતની ચીજવ તુઓના કાળા બ ર ન થાય તે માટે જ રી તપાસણી તં ગોઠવવું.
લા પુરવઠા મામલતદાર ીને આ અંગેની જવાબદારી સ પવી.
(અમલઃ

લા પુરવઠા અિધકારી ી,

લા પુરવઠા મામલતદાર ી)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સંદશ
ે ા યવહારની કામગીરીઃ
પુર, વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદના સંગોએ સંદેશા યવહારને મોટી અસર થાય છે . અને તાકીદની
પ રિ થિતમાં સંદેશા યવહાર ખોરવાઇ જવાને કારણે અિધકારીઓ સાથે સંપક થઇ શકતો નથી જે ના
કારણે ઉ ભવતી પ રિ થિતથી માિહતગાર થઇ શકાતું નથી. અને જે ના પ રણામે લોકોને સમયસર બચાવ
કરવા સલામત થળે ખસેડવા

વન જ રીયાતની ચીજવ તુઓ પુરી પડવા િવગેરે યવ થા

મોટી મુ કેલી પડે છે . અને

લાનું તં િનસહાય િ થિતમાં મુકાઇ

લા તં ને

ય છે . અને પ રણામે

લાના

ખરેખર પ રિ થિતનો અહેવાલ રાજય સરકારને પહ ચાડવા માટે મુ કેલીઓ િનવારવા માટે જનરલ
મેનજ
ે ર ી ટેલીકોમ એસ.ડી.ઓ.ટી. ીએ નીચે મુજબની કાયવાહી તા કાલીક કરવી.
લા ક ાએ કલેકટર ી,

લા િવકાસ અિધકારી ી,

લા પોલીસ અિધકારી ી,

લા આરો ય

અિધકારી ી, િસિવલ હોિ પટલ, િસિવલ સજન ી તેમજ સરકારી િવભાગના અમલીકરણ અિધકારીઓના
ટેલીફોન તા કાલીક ચાલુ કરાવવા. આ બાબતે ટેકનીકલ રીતે જે કોઇ સાધન સામ ીની જ રીયાત રહેતી
હોય તે અગાઉથી મેળવી રાખવા માટે આયોજન કરવું.
તાલુકા,

લા ક ાએ મામલતદાર ી તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી તેમજ પોલીસ

ટેશનનો તેમજ

દવાખાનાના ટેલીફોન તા કાલીક ચાલુ કરાવવા.
કં ોલ મના ટેલીફોન કાયમ ચાલુ હાલતમાં રહે તે માટે સતત ચેક ગ મોનીટર ગ રાખવું. જનરલ મેનજ
ે ર ી
ટેલીકોમ / એસ.ડી.ઓ.ટી. ી એ આવી તાકીદની પ રિ થિતમાં જે ટેલીફોનની સેવાની જ રીયાત
ઉપિ થત થાય તેવા ટેલીફોન ચાલુ કરાવવા માટે ખાસ ટુકડી રચી ટેલીફોન સેવા ચાલુ કરાવવી.
આવી તાકીદની પ રિ થિતમાં ટેલીફોન સેવામાં કોઇ મુ કેલી ઉભી થાય તો તે દૂર કરવા માટે એક ટુકડી
લા કલેકટર ીના હવાલે મુકવી.
ટેલીફોન સેવા રાબેતા મુજબ ચાલુ થાય તે માટે જ રી આયોજન કરવું.
(અમલઃ જનરલ મેનેજર ી, ભારત સંચાર િનગમ, િલ., નવસારી / એસ.ડી.ઓ.ટી. ી, આહવા.)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ટેલીફોન સેવાઃલા ખાતે અને આહવા મુ ય મથકે મોઇ ોવેવ ટેશન કે
ક ોલ મ ખાતેનો સંપક તુટી
ક ોલ મ ખાતેનો સંપક તુટી
વઘઇ મથકે અને

યઅય

આવેલ છે . જે થી રાજયક ાના

લાના ક ોલ મ ખાતેનો સંપક તુટી

ય તેવા સંગે તેમની તકનીકી સહાય મેળવી

યઅય

લાના

લા મથકે સાપુતારા અને

લાના અ ય ક બા િવ તારો સરકારી કચેરીઓ પોલીસ ટેશનો રેડીયો મથક ટી.વી.

રીલે ટેશન વગેરે તમામના ટેલીફોન રણકતા રહે તે માટે આયોજન કરાયેલ છે .
આહવા મુકામે ટેલીફોન નંબરઃ ૨૨૧૦૧૦ ઉપર સતત ચાલુ રહે તે રીતે ક ોલ મનું આયોજન
ગોઠવી આગોત ં આયોજન હાથ ધરવામાંઆવેલ છે .
( અમલવારીઃ એસ.ડી.ઓ.ટી. નવસારી અને ડી.ઓ.ટી. વલસાડ)

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

લા મથકે કે અ ય

યુ.બરો નગર પંચાયત કે નગરપાલીકા આવેલ નથી.

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

લા

લામાં ડીઝા ટર મેનજ
ે મે ટ વારા

મીની ફાયર ટે કર તથા સાપુતારા નોટીફાઇડ એરીયા ખાતે મીની ફાયર ટે કર છે . મોટી હોનારત માટે
ન કના

લાઓના થળોએથી નગરપાલીકાના બંબાઓ મેળવવા યાસો હાથ ધરાશે જે ઓના સંપક

નબંરો નીચે મુજબ છે .

1
2

VFCJF4
OFIZ
OF.8Z
VMlO;ZzL4 02631-220347
0F\UvVFCJF
;F5]TFZF4 OFIZ OF.8Z VMlO;ZzL4 ;F5]TFZF 02631-237258

3

AL,LDMZF4 OFIZ OF.8Z VMlO;ZzL4

4

U6N[JL4 OFIZ OF.8Z VMlO;ZzL4

5
6
7
8

J,;F04 OFIZ OF.8Z VMlO;ZzL4
GJ;FZL4 OFIZ OF.8Z VMlO;ZzL4

9

02634-278671
02634-285637
02634-285827

9099958108

8849072358
9898589190
02632 244 222 9925563207
02637-250253

યારા

02626 221322

વાંસદા

02630 222214

સુરત OFIZ OF.8Z VMlO;ZzL

0261-2414139
0261-2400173

જ રીયાતના સંગે અિ નશામક યં /સાયરનની મેળવવાની યવ થા કાયપાલક ઇજનેર ી માગ
અને મકાન િવભાગએ કરવાની રહેશે. ( અમલવારીઃ કાયપાલક ઇજનેર ી માગ અને મકાન િવભાગ)

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

થળોએ આ

ત િવ તારના લોકોને ખસેડવા પડે તેવા વખતે સલામત અને

લામાં તાલુકા મથકે

ા ય મથકોએ આવેલ સરકારી આ મશાળાઓમાં

તોને આ ય આપી શકાય તેમ છે . આ આ મશાળાઓ કે છા ાલયોમાં સરકારી રાહે કે અ ય

સેવાભાવી સં થાઓ મારફત રાહત કે ો ઉભા કરવામાં આવશે અને આપિ

તોને ભોજન પાણી

આરો ય સેવાઓની ઉપલ ધ કરી આપવા કટીબ ધતા ધરાવવામાં આવે છે .
રાહત કે ો ઉપર િવિવધ સુિવધાઓ ઉપલ ધ કરવા મા યાહન ભોજન યોજનાના સંગઠકો કે
સંચાલકો સરકારી કમચારીઓ અિધકારીઓ

લા પંચાયત વન િવભાગના

ટાફની સેવાઓ મેળવી

લેવામાં આવશે. એન.સી.સી., એન.એસ.એસ.ના બાળકોની સેવાઓ મેળવી લેવામાં આવશે. રાહત
ટુકડીઓની રચના કરી રાહત કે ો ઉપર રાહતની કામગીરી કરાવવામાં આવશે. આ

લામાં આવેલ

શાળાઓ છા ાલયો િનવાસી શાળાની સેવાભાવ વૈિ છક સં થાઓ શાળાઓના યાદી આ લગત સામેલ
રાખી છે .
આ િવ તારમાં સામા ય રીતે મકાનો ધાબા વગરના છે . અને નળીયા કે પતરાના શેડવાળા હોવાથી
ભારે વરસાદ પુરથી કે વાવાઝોડાથી ઉડી જવાના તુટી પડવાના સંગોએ તા કાલીક રીતે ગોઠવી શકાય તે
સા ં હાથ વગા

ટોક ઉપર રાખવા પંચાયત િવભાગ અને રાજય સરકાર હ તકના કાયપાલક

ઇજનેર ીઓએ યવ થા ગોઠવવાની રહેશે.
સરકારી/બીન સરકારી/નોન ા ટેડ ઉ ચતર મા યિમક / મા યિમક શાળાઃ-

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

શાળાનું નામ સરનામું

મા યમ

૧

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

સરકારી

૨

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

સરકારી

૩

સરકારી મા યિમક શાળા, ધવલીદોડ

સરકારી

૪

સરકારી મા યિમક શાળા, ગાઢવી

સરકારી

૫

સરકારી મા યિમક શાળા, લહાનચયા

સરકારી

૬

સરકારી મા યિમક શાળા, મહાલપાડા

સરકારી

૭

સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળા, િચચ્ંલી(સા. )

સરકારી

૧

વ લભ િવ ાલય ઉ.બુ., આહવા

ા ટેડ

૨

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

ા ટેડ

૩

ઉ.બુ. િવ ાલય, ચચપાડા

ા ટેડ

૪

મા યિમક શાળા, લ ગા

ા ટેડ

૫

સંતોકબા ધોળકીયા િવ.મં. માલેગાંવ, (ઉ.મા./િવ. )

ા ટેડ

૬

મા. અને ઉ.મા. શાળા, પપરી (સા. )

ા ટેડ

૭

ઋતુંભરા ક યા િવ ાલય, સાપુતારા (ઉ.મા./સા. .)

ા ટેડ

૮

મા યિમક શાળા, સાપુતારા

ા ટેડ

૯

જનતા હાઇ કુલ, શામગહાન

ા ટેડ

૧૦

આદશ મા યિમક શાળા, િચચંલી

ા ટેડ

૧૧

સંતઅ ના રેસ. અં ે

૧૨

એકલ ય રે.મો. શાળા, આહવા (ઉ.મા./િવ. .)

સમાજ ક યાણ

૧૩

આ મ શાળા, ગોટીયામાળ

સમાજ ક યાણ

૧૪

એકલ ય બાિલકા િનવાસી ક યા શાળા, સાપુતારા

સમાજ ક યાણ

૧૫

આદશ િનવાસી(ક યા) શાળા, સાપુતારા

સમાજ ક યાણ

મા યિમક કુલ, સાપુતારા .

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૧૬

આદશ િનવાસી(ક યા) શાળા, આહવા

સમાજ ક યાણ

૧૭

એકલ ય રે. મો. શાળા, માલેગામ

સમાજ ક યાણ

૧૮

એકલ ય રે. મો. શાળા, બારીપાડા

સમાજ ક યાણ

૧૯

એકલ ય રે. મો. શાળા, ચચલી

સમાજ ક યાણ

૨૦

એકલ ય રે. મો. શાળા, સાપુતારા (િવ. વાહ)

સમાજ ક યાણ

૨૧

સરકારી આ મ શાળા, પપરી

સરકારી

તાલુકો : વઘઇ
અ.નં.

શાળાનું નામ સરનામું

મા યમ

૧

સરકારી મા યિમક શાળા, િચકાર

સરકારી

૨

સરકારી મા યિમક શાળા, િચખલી

સરકારી

૩

સરકારી મા યિમક શાળા, ખાતળ

સરકારી

૪

સરકારી મા યિમક શાળા, નડગચ ડ

સરકારી

૫

સરકારી ખેતીવાડી મા અને ઉ.મા. શાળા, વઘઇ (સા. .)

સરકારી

૬

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

સરકારી

૭

સરકારી ઉ.મા. શાળા, કાલીબેલ (સા. .)

સરકારી

વઘઇ તાલુકનામાં આવેલ િબન સરકારી ાં ટેડ શાળાઓ.
૧

ગુ કુળ મા યિમક શાળા, ભદરપાડા(સા. .)

ા ટેડ

૨

નવ ચેતન હાઇ કુલ, ઝાવડા (મા.અને ઉ.મા.)

ા ટેડ

૩

વનરાજ હાઇ કુલ, કાલીબેલ (મા.અને ઉ.મા.)

ા ટેડ

૪

મા યિમક શાળા, રંભાસ (સા. )

ા ટેડ

વઘઇ તાલુકામાં આવેલ િબન સરકારી નોન ા ટેડ શાળાઓ.
૧

સંતથોમસ ઇ લીશ કુલ, ઝાવડા(ઉ.મા. અને િવ. .)
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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અંધજન મા યિમક શાળા, િશવારીમાળ(ઉ.મા. અને િવ. .)

નોન ા ટેડ

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

આદશ િનવાસી(કુમાર) શાળા, બરડીપાડા

સમાજ ક યાણ

૨

આદશ િનવાસી(કુમાર) શાળા, વઘઇ

સમાજ ક યાણ

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

સરકારી આ મ શાળા, રંભાસ

સરકારી

તાલુકો : સુબીર
અ.નં.

શાળાનું નામ સરનામું

મા યમ

૧

સરકારી મા યિમક શાળા, બરડીપાડા(નકટીયાહનવંત)

સરકારી

૨

સરકારી મા યિમક શાળા, ગારખડી

સરકારી

૩

સરકારી મા યિમક શાળા, કાકશાળા

સરકારી

૪

સરકારી મા યિમક શાળા, માળગા

સરકારી

૫

સરકારી મા યિમક શાળા, િપપલાઇદેવી

સરકારી

૬

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

સરકારી

૭

સરકારી ઉ ચતર મા યિમક શાળા, સુબીર(સા. .)

સરકારી

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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સુબીર તાલુકામાં આવેલ િબન સરકારી ાં ટેડ શાળાઓ.
૧

ા ટેડ

મા યિમક શાળા, મહાલ

૨
ઉ.બુ. આ મશાળા શગાણા (મા. અને ઉ.મા.)
સુબીર તાલુકામાં આવેલ િબન સરકારી નોન ા ટેડ શાળાઓ.
૧

ા ટેડ

નોન ા ટેડ

નવજયોત હાઇ કુલ, સુબીર (મા.અને ઉ.મા.)

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

એકલ ય રે. મો. શાળા, મહાલ

સમાજ ક યાણ

૨

એકલ ય રે. મો. શાળા, ગારખડી

સમાજ ક યાણ

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

સરકારી આ મ શાળા, ગ હાણ

સરકારી

૨

સરકારી આ મ શાળા, શગાણા

સરકારી

ઓલ ઇિ ડયા રેડીયો સાથે નેટવકઃલાના આહવા મુ ય મથકે

લાના મયા દત િવ તારોમાં રેડીયો સારણ થાય તેવું ફીકવ સી

ધરાવતૂં રેડીયો મથક હોય ભારે વરસાદ થવાના કે પુર આવવાની સંભાવના કે વાવાઝોડું આવવાના સંગોએ
તે અંગેનો

યાલ આવી શકે તે સા ં સાવધ રહેવાની સૂચના આપી શકાય તે માટે ટેશન ડાયરેકટર ી

ક ોલ મ સાથે સતત સંપકમાં રહીને ક ોલ મના જવાબદાર અિધકારી ીની જ રી સૂચનાઓ મેૃવી
લામાં સારણ કરાશે.
આ ઉપરાંત રલ

ોડકા ટ ગ અિધકારીના સંપકમાં રહી હવામાન ખાતા વારા બહાર પાડવામાં

આવતી ભારે વરસાદ થવા અંગેની ચેતવણીઓ લોકોને

ણકારી થાય માટે ચોપાનીયા લીટરેચર

ટી.વી. લાઇડ વારા તેમજ મોબાઇલ વાનમાં લાઉડ પીકર મારફતે પણ સચેત રહેવા અને સલામત થળે
ખસી જવા તકેદારી રાખવા જ રી સૂચનાઓ આપવાનું આયોજન ગોઠવેલ છે .
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લામાં કમચારીઓ શૈ િણક સં થાના કમચારીઓ યુવકો શાળા કોલેજના બાળકો એન.સી.સી.,
એન.એસ.એસ.ના બાળકો, યુવકો, યુવતીઓને ભારે વરસાદ થવાના

સંગોએ ભારે વરસાદ અને પુર

આ યા બાદની પરીિ થિતમાં લેવાના થતા પગલાઓ અંગે યો ય સૂચનાઓ તાિલમ આપવા બાબતે નગર
પાિલકાના ફાયર ફાયટરો િવગેરે તથા ચીફ ફાયર ઓફીસર ીને બોલાવી તાિલમાથ ઓને પસંદ કરી તાલીમ
અંગે ગોઠવણ કરાશે.(અમલવારીઃ સહાયક માિહતી િનયામક ી)

અ ન પુરવઠાની ઉપલિ ધ
ડાંગ

લામાં આહવા અને વઘઇ મુકામે નાગરીક પુરવઠા િનગમ હ તકના ગોડાઉનો

આવેલા છે . આ ગોડાઉન ઉપર પુરતો જ થો રાખવા તેમજ પે ોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, રાંધણગેસના
સીલી ડરોની પુરતો જ થો ઉપલ ધ રાખવો. તેમજ

લામાં આવેલ ૫૬ જે ટલી યાજબી ભાવની

દુકાનો મારફતે ઘંઉ, ચોખા, જુ વાર, ખાંડ, તેલનો પુરતો જ થો રાખી કાડ મુજબ વીતરીત કરાશે ઉપરાંત
ગામડે ગામડે અનાજ કરયાણાની નાની મોટી દુકાનો આવેલી છે . તેમજ જ થાબંધ તથા છુ ટક અનાજ
કરીયાણાના પરવાનેદારોની દુકાનો આવેલી છે . આમ

વનજ રીયાતની ચીજવ તુઓની ઉપલિ ધ

સરળતાથી થાય અને નફાખોરી થાય નહી તેની તકેદારી

લા પુરવઠા અિધકારી ી મારફત તેની તકેદારી

પુરવઠા તં

વારા રાખવામાં આવશે.

એફસીઆઇના ગોડાઉનો નાગરીક પુરવઠા િનગમ અને હોટલ એસોશીએશનના સહયોગથી જ ર
જણાયે પુરતા માણમાં ડ પેકટે સ દુધ પાવડર તેમજ જ ર જણાયે છાસ કે નો બંધ પણ કરવામાં
આવશે.
(અમલવારીઃ

લા પુરવઠા અિધકારી ી)
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સંકલીત બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી, ઘટક-૧, આહવા િવભાગઃસંકલીત બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી ી, ઘટક-૧, આહવા હ તકનું મહેકમ મુજબ ઘટકમાં
૨૬૩ આંગણવાડી કાયકર તથા ૨૪૯ તેડાઘર આવેલ છે . જે નો ફોન નં. ૦૨૬૩૧-૨-૨૦૩૧૮ છે .
(અિધ. ી.નો

મો.નં.

૯૬૮૭૬૫૨૫૫૧),

વઘઇ,

આઇ.સી.ડી.એસ.

અિધ. ીનો

મો.નં.

૭૩૫૯૦૫૪૮૫૦

મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી,
મદદનીશ પશુપલન િનયામક ી, ડાંગ
અિધ. ી મો..નં. ૯૯૨૫૧૦૦૬૦૩૯ છે .
તથા ૧૩ ાથિમક પશુ સારવાર કે

લા પંચાયત, ડાંગ – આહવાઃલા પંચાયતનો ઓફીસ ફોન નં. ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫,

લામાં કુલ ૫ પશુદવાખાના આવેલ છે . ૧, ફરતુ દવાખાનું

આવેલા છે .

ભારે વરસાદ, પુર કે વાવાઝોડાના સમયે પશુહાની થવાની પણ શકયતા રહેલી છે . જે પશુઓ મૃ યુ
પમેલા હોય તેનુ સવ કરાવી કયા કારના કેટલા પશુઓની કોની માલીકીના મૃ યૃ પા યા છે . અને તેનંુ કેટલુ
નુકશાન થયેલ છે . તેની િવગત તૈયાર કરાવવી અને આવા મૃ યૃ પમેલ પશુઓનો મદદનીશ પશુપલન
િનયામક ીના સંકલનમાં રહી િનકાલ કરવો તેમજ સહાય ચુકવવાના કામે કેસ પેપસ તૈયાર કરાવવાની
કાયવાહી કરાવવામાં આવશે.
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લાના લાયઝન અિધકારી ીની નીમ ંક તથા કામગીરી કરવા બાબત..



લામાં ચોમાસા દર યાન પૂર, વાવાઝોડા, અિતવૃિ ના સમયે બનેલ હોનારતની માિહતી

લા

ક ાએ મળી રહે તે માટે નીચે મુજબ લાયઝન અિધકારી ીની નીમ ંક કરવામાં આવેલ છે .
લાયઝનઅિધકારી ીનું
મ

િજ લા
નું નામ

નામ, હો ો /કચેરીનું
સરનામું

ફાળવેલ
તાલુકા/િવ તાર
નું નામ

૧

૨

૩

૪

કચેરીનો ફોન
નંબર તથા ફે સ
નંબર
(૦૨૬૩૧)
૫

આહવા

૨૨૧૩૦૩

૯૯૭૮૪૪૭૮૦૭

સુબીર

૨૨૦૩૧૭

૯૮૨૫૫૯૭૩૮૧

વઘઈ

૨૨૦૩૦૨

૯૪૨૭૧૮૬૮૪૩

ાંત અિધકારી ી,

૧
૨

આહવા
નાયબ િજ લા િવકાસ

ડાંગ

અિધકારી ી,ડાંગ આહવા

મોબાઈલ નંબર

૬

િહસાબી અિધકારી ી,
3

િજ લા પંચાયત, ડાંગઆહવા

આમુખ-૧ ના હુ કમથી ગત વષ માટે ભારે વરસાદનાં કારણે કે પૂરનાં સંગોએ થયેલ નુકશાનીની
ણકારી,

નહાની, પશુહાની, સરકારી કે ખાનગી િમ કતોને નુકશાની વગેરેનો અંદાજ મળી શકે તે માટે

લાનાં તમામ ગામોને આવરી લેતા ટો તૈયાર કરી હૂ કમ કરવામાં આવેલ.
જે બાબતને યાને લઇ આગામી ચોમાસા ઋતુ-૨૦૨૧ દર યાન સંભિવત પૂર/ અિતવૃિ /
વાવાઝોડા/ અક માત વગેરે આપિ ની માિહતી મેળવી

લા ક ાએ પૂરી પાડવા ટો નકકી કરી

રાજયપિ ત અિધકારી ીઓની િનમ ંક કરી નીચે જણાવેલ િવગતે િવ તારની ફાળવણી કરી નુકશાનીનો
અહેવાલ સમયાંતરે પૂરો પાડવા આથી હુ કમ કરવામાં આવે છે . ઉપરોકત દરેક ખાતાના અિધકારી ીઓએ
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તેમને ફાળવવામાં આવેલ તાલુકામાં દેખરેખ રાખી તેમના તાબાના કમચારી/અિધકારી ીઓને કુદરતી
આપતી સમયે તેમની ફરજો કામગીરી સબંધે જ રી સુચનાઓ આપવાની રહેશે, તથા િજ લાના લાયઝન
અિધકારી ી િનવાસી અિધક કલેકટર ીના સતત સંપકમાં રહી જ રી માિહતી ઝડપથી રાજય સરકાર ીને
પહ ચાડવા માટે િનવાસી અિધક કલેકટર ીને આપવાની રહેશે.

ટુકડીઓની રચનાઃભારે વરસાદ થવાના કારણે કે પુરના સંગોએ ઉ ભવેલ નુકશાનની માનવહાની પશુહાની સરકારી
કે ખાનગી િમ કતોને થયેલ નુકશાની વગેરેનો એકંદર અંદાજ મળી શકે તે માટે

લાના તમામ ગામોને

આવરી લેતા ૫ ટો તૈયાર કરેલ છે . આ ટો ઉપર ૫ જે ટલા રાજયપિ ત અિધકારીઓની િનમ ંક કરેલ
છે . આ અિધકારીઓ તેમને ફાળવેલ ટના િવ તારોમાં પોતાના વાહન સિહત તેમની ટુકડી

ત માિહતી

મેળવશે. તે સંબંધી ક ોલ મના સંપકમા રહી માગ અવરોધ વીજ પુરવઠા અવરોધ પાણીની તંગી અ ય
પુરવઠાની તંગી રોગચાળો ન ફેલાઇ તે સબબ આરો ય સંબંધીત તકેદારી રાખવાની ફરજ સોપાયેલ છે .
ઉપરાંત સામા ય જન વન વાહન યવહાર અટેક નહી તે સંદભ લેવાના થતા પગલા લઇ
વડાઓ કલેકટર ી,

લા િવકાસ અિધકારી ી અને

લા વહીવટી

લા પોલીસ અિધકારી ીના માગદશક સલાહ

સૂચનો મેળવી કાયવાહી કરવી પડે તે રીતે ની ફરજો સુપરત કરવામાં આવશે.
(અમલવારીઃ લાયઝન

લા આયોજન અિધકારી ી)
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ચોમાસુ-૨૦૨૧ િજલાના િવિવધ િવભાગોના શોધ અને
બચાવના સાધનો/ શોધ અને બચાવની ટુકડીઓ અંગેની િવગત
ભારે વરસાદ વાવાઝોડા જે વા કુદરતી આપિ થી નુકશાની કે
સંગોએ

નહાની થાય તેવા

ત માિહતી મેળવી શકાય તે માટે ટ અિધકારીઓ અને તેઓ ી ને ફાળવવામાં આવેલ

િવ તાર.
રાજય ઘોરી માગમાં અડચણો ઉભી થાય તેવા સંજોગોમાં તા કાિલક કામગીરી કરવાના કામે રચવામાં આવેલી
ટુકડીઓઃ-

(૧) આહવાથી વઘઇ કાયપાલક ઇજનેર ી, મા.x મ., ટેટ, (ઓ)
૨૨૦૨૨૮,
ટીમ લીડર
આહવા
૨૨૦૨૦૭
(૧) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, (ઓ,)
આહવા

૨૨૦૨૨૦

(ર) સબ ડીએફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(૩) ફોરે ટ ઓફીસર ી, આહવા

(ઓ,)

(૪) સેકશન ઓફીસર ી,

૨૨૦૩૦૬
(મો.) ૯૯૭૯૪૯૯૫૦૧

(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા
(૬) પો.સ.ઇ. ી, આહવા.
(ર) આહવાથી
સુબીર
નવાપુર
લીડરઃ-

૨૨૦૩૫૩,

કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ.
રોડ, આહવા
ટીમ (૧) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી,
ટેટ, આહવા

૨૨૦૩૪૩,

રહે.
રહે.

રહે.

(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨, ૨૨૦૦૭૯
(ઓ,) ૨૨૦૩૩૩
ટેટ, (ઓ)

૨૨૦૨૨૮,

રહે.

૨૨૦૨૦૭
(ઓ,)

૨૨૦૩૫૩,

રહે.

૨૨૦૨૨૦

(ર) સબ ડીએફો ી, વઘઇ
(૩) ફોરે ટ ઓફીસર ી, આહવા

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(૪) સેકશન ઓફીસર ી, આહવા

(ઓ,)

પૂવ રજ

૨૨૦૩૪૩,

રહે.

૨૨૦૩૦૬
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(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા
કં ોલ મ

(ઓ,)

૨૨૦૪૧૨,

૨૨૦૦૭૯(કં.)

(૬) પો.સ.ઇ. ી, આહવા. કં ોલ મ
(ઓ,) ૨૨૦૩૩૩
(૩) વઘઇ
થી કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ. ટેટ, (ઓ)
૨૨૦૨૨૮,
સાપુતાર સુધી આહવા
૨૨૦૨૦૭
ટીમ લીડર :(૧) નાયબ કાયપાલક ઇજનેર ી, (ઓ,) ૨૪૬૨૫૫
વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(ર) સબ ડીએફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૪૫૨

(૩) ફોરે ટ ઓફીસર ી,

(ઓ,) ૨૩૭૨૪૩

(૪) સેકશન ઓફીસર ી, સાપુતારા

(ઓ,)

(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, વઘઇ

૨૪૬૮૬૬(કં.)

(૬) પો.સ.ઇ. ી, વઘઇ.

(ઓ,) ૨૪૬૨૩૩

રહે.

૨૪૬૨૨૨,

(૪) આહવાથી
કાયપાલક ઇજનેર ી, મા. મ. ટેટ, (ઓ)
૨૨૦૨૨૮,
સાપુતારા સુધી આહવા
૨૨૦૨૦૭
ટીમ લીડરઃ(૧)
નાયબ
કાયપાલક (ઓ,)
૨૨૦૩૫૩,
ઇજનેર ી,આહવા
૨૨૦૨૨૦
(ર) સબ ડીએફો ી, વઘઇ

(ઓ,) ૨૪૬૨૫૨

(૩) ફોરે ટ ઓફીસર ી, આહવા

(ઓ,)

(૪) સેકશન ઓફીસર ી, આહવા

૨૨૦૩૦૬,

(પ) ના.કા.ઇ. ી, િવ ૃત, આહવા

(ઓ,) ૨૨૦૪૧૨,

(૬) પો.સ.ઇ. ી, આહવા.

(ઓ,) ૨૨૦૩૩૩

૨૨૦૩૪૩,

રહે.
રહે.

રહે.

વાવાઝોડા વરસાદને કારણે ર તા પર તુટી પડેલા ઝાડ તથા અ ય અડચણો ખસેડવા માટેની
યવ થા, ાયવરઝનની યવ થા તથા ર તામાં ભંગાણ પડે તો તેની અ તાના ધોરણે તા કાલીક મરામત
કરાવીને વાહન પુવવત ચાલુ રાખવાની કામગીરી માટે માગ અને મકાન ખાતાની સંબધ
ં ીત કચેરીઓના
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અિધકારીઓની ટીમ તૈયાર રખાશે. ર તા પરના ઝાડ તથા અ ય અડચણો દૂર કરવા માટે વન િવભાગના
િવજળી બોડના અિધકારીઓની દેખરેખ હેઠળ તેમના ખાતાના કમચારીઓ મજુ રો િવગેરેની ટીમ તૈયાર
રખાશે.

 રાહત કામગીરીમાં વપરાતા ઉપલ ધ સાધનોઃમ

સાધન

૧

HDPE Boat

૨.

હોડી (બીન યાં ીક)

કોના હવાલામાં છે .

સાધનોની સં યા

૧ નંગ ૦૮ શીટર DEOC, ડઝા ટર શાખા કલેકટર કચેરી
આહવા-ડાંગ
મેનજ
ે ર ી, ગુજરાત વાસન િનગમ િલ.,
૪ નંગ ૧૦ શીટર
સાપુતારા
૧ નંગ ૧પ શીટર
ફો.નં. ૦૨૬૩૧ – ૨૩૭૨૨૬,
૨૩૭૨૮૬

૩.

ડ પર

૪.

બુલડોઝર

૫.

.સી.બી. મશીન ( માટી
ઉચકી ફેકવા માટે)

૧ નંગ

૧ નંગ

૬.

ડી વોટર ગ પ પ

૧ નંગ

૭.

મોટર બોટ યાં ીક

૮.

જનરેટર સેટ

૨ નંગ

૯.

લાઇફ સેવ ગ જે કેટ

૧૫ નંગ

૧૦.

લાઇફ ર ગ

૧૫ નંગ

૧૧.

સાયકલોન વોન ગ સી ટમ

૧૨.

મોટીબસ

કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન
િવભાગ રાજય
ઉપલ ધ નથી.
કાયપાલક ઇજનેર ી, માગ અને મકાન
િવભાગ રાજય
પાણી પુરવઠા ને ગ. ય.બોડ, આહવા,
ફો.નં. ૨૨૦૩૯૧, ૨૨૦૩૧૩
ઉપલ ધ નથી.

૧ નંગ

કલેકટર કચેરી, ડાંગ
મેનજ
ે ર ી, ગુજરાત વાસન િનગમ િલ.,
સાપુતારા
મેનજ
ે ર ી, ગુજરાત વાસન િનગમ િલ.,
સાપુતારા
ઉપલ ધ નથી.
લા પોલીસ અિધ ક ી,
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મીનીબસ

૧ નંગ

પાણીનું ટકર

૧ નં

ડાંગ – આહવા.

૫ – નોટીફાઇડ એરીયા, સાપુતારા
૫ – વઘઇ તલાટી ચાવડી
૧૩

Life Jecket

૫૦ નંગ

૫ – બારખાં ા, ટી.સી.એમ.ની કચેરી
૫ – આહવા ગણેશ િવસજન સિમિત
૧૦ – કલેકટર કચેરી, આહવા
૫ – વઘઇ તલાટી ચાવડી
૫ – બારખા ા ટી.સી.એમ. કચેરી

૧૪

Life Buoya

૫૦ નંગ

૫ – નોટીફાઇડ એરીયા, સાપુતારા
૫ – આહવા ટી.સી.એમ. કચેરી
૨૦ – કલેકટર કચેરી, આહવા

૧૫

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

૨ નંગ

૧૬

M.F.T. (મીની ફાયર
ટે ડર)

૨ નંગ

૧૭
૧૮

Portable Generator
Set
ઈ મારસેટ આઈસેટ ફોન ૨
સેટેલાઈટ ફોન

કલેકટર કચેરી, આહવા
૧ – નોટીફાઇડ એરીયા, સાપુતારા
૧ – કલેકટર કચેરી, આહવા

૧ નંગ

કલેકટર કચેરી, આહવા

૧ નંગ

કલેકટર કચેરી, આહવા
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.એસ.ડી.એમ.એ વારા ફાળવેલ વાહનો/સાધનો
લો ડાંગ

મ

કચેરીનુ
નામ

એસડીએમ
એ વારા
ફાળવેલ
વાહનો
સાધનોના /
નામ

જો હા
ચાલુ
તો
હાલ
વષમાં
તમાં
કેટલીવા
છે કે
ર
નહી
ઉપયોગ
?
માં
/હા
આવેલ
ના
છે
હા જ ર
યાત
મુજબ
હા -"-------હા -"-------હા -"-------હા -"--------

૧ કલેકટર
મીની
ફાયર
. કચેરી , ટે કર ૧ આહવા
દોરડાં ૧૦૦
ટ નંગ ૨ –
લાઈફ જે કેટ –
૧૦ નંગ
લાઈફ બોયા –
૨૦ નંગ
પોટબલ
જનરેટર સેટ –
૨
૨ નોટીફાઈડ મીની
ફાયર હા
. કચેરી , ટે કર ૧ સાપુતારા લાઈફ જે કેટ – હા
નંગ ૦૫
લાઈફ બોયા – હા
નંગ ૦૫

-"--------"--------"--------

જો
ના તો
કયા
કરણો
સર
બંધ
છે

કબજે દારની િવગતો

હો ો

ફોન નંબર

મામલતદાર
ડઝા ટર

૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૪૬

-

-

-

૦૨૬૩૧ ૨૩૭૨૫૮
ચીફ ઓ ફસર
(ચા.ઇ)

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૩ મામલતદા દોરડાં ૧૦૦
. ર કચેરી , ટ ૨ –૧નંગ
વઘઈ
લાઈફ જે કેટ –
નંગ ૦૫
લાઈફ બોયા –
નંગ ૦૫
૪ મામલતદા લાઈફ જે કેટ –
. ર કચેરી , નંગ ૦૫
સુબીર
લાઈફ બોયા –
નંગ ૦૫

હા
હા
હા
હા
હા
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-"--------"--------"--------"--------

-

---"-----

-

-

મામલતદાર

૦૨૬૩૧ ૨૪૬૩૯૧

-

મામલતદાર

--

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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માગ x મકાન., ટેટ, આહવા
VFUFDL RMDF;F v Z_Z! JFJFhM0FGF VG];\WFG[ EFZ[ JZ;FN q ,[g0:,F.0L\U q hF0 50JFGF SFZ6[ Z:TF
a,MSGL ARFJv ZFCT 8LDGL lJUT
lJEFU oo 0F\U sDF2Df
VP
G\P

5[8F lJEFU q
,FIhG VlWSFZLGL
lJUT

!

Z

ટેટ lJEFU4 VFCJF

Z:TFG\] GFD

Z:TM a,MS YJFGL
;\ElJT HuIF q
R[.G[H

;\ElJT
SFZ6M

#

$

5

!

VFCJF sDF2Df 5[8F
lJEFU
zL V[P V[;P 58[,4
GFPSFP.P VFCJF
DMP G\Pv
)*!Z&!(#!Z

J3. v VFCJF
ZM0 lSPDLP
(_q_ YL )#q_

ZFCTvARFJ 8LDGL
lJUT

0=F.JZG]
GFD

0=F.JZGM
DMPG\P

&

*

zL lCZ[GEF. V[P
UZF;LIF
sDNNGLX .HG[Zf
DMP G\Pv ))_)&**#__
zL V[DP VF.P SF{X,
BMBZRM\0 3F8 vlSPDLP
sV[Hg;Lf
3F8DF\ hF0
(5q_
lXJ3F8 vlSPDLP ()q_ 50JF VG[ 5yYZ DMP G\Pv )$Z)$*#***
JL5], EMI[
q ,[g0 :,F.0L\U H[P ;LP ALP v !
WM3,L3F8 v lSPDLP
YJFYL
)!q_
H[P ;LP ALP v Z
ZFC],EF.
0d5Z v !

8LD ,MS[XG
VG[ ;\ElJT
HuIFYL V\TZ

U],FA
UFISJF0

VFCJF VMlO; v
lSPDLP )#q_
& YL !_ lSPDLP
N}Z

9499792685
9574994901
9408446492

DH]Z v !_

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

zL ULZLXEF. V[P 58[,
sDNNGL .HG[ZPf
DMPG\Pv)$Z*#(#(&&
zL ZFHGEF. sV[Hg;Lf
DMPG\Pv )$Z&Z5(!(!
,JRF,L v lSPDLP
Z_q&

VFCJF sDF2Df 5[8F
lJEFU
zL V[P V[;P 58[,4
GFPSFP.P VFCJF
DMP G\Pv
)*!Z&!(#!Z

3F8DF\ hF0
50JF VG[ 5yYZ
q ,[g0 :,F.0L\U H[P ;LP ALP v !
YJFYL
8[=S8Z v !
8[=,Z v !

VFCJF v
GJF5]Z ZM0
lSPDLP &q_ YL
$$q_

VFCJF v
RL\R,L v
AFA],3F8 ZM0
lSPDLP _q_ YL
#!qZ

9426258181

CQF"NEF.

9429855476

CQF"NEF.

9429855476

zL ULZLXEF. V[P 58[,
sDNNGL .HG[ZPf
DMPG\Pv)$Z*#(#(&&
zL ;F{ZJEF. sV[Hg;Lf
DMPG\Pv )$Z)Z$)$!_
3F8DF\ hF0
H[P ;LP ALP v !
50JF VG[ 5yYZ
q ,[g0 :,F.0L\U 0d5Z v !
YJFYL
8[=S8Z v !
8[=,Z v !

VFCJF sDF2Df 5[8F
lJEFUzL V[P V[;P
58[,4 GFPSFP.P
VFCJFDMP G\Pv
)*!Z&!(#!Z

YMD; ZFHG

DH]Z v !_

pSF/F 3F8 lSPDLP
$Zq_

#

,xSIF" OF8S v
lSPDLP &q_
!$v lSPDLP N}Z

AFA],3F8 ;[SXG
lSPDLP Z)q_ YL #!qZ

;]ALZ lSPDLP
#_q_
!ZP__ lSPDLP N}Z

J;\TEF.

8905662758

X{,[QFEF.

9427802085

;F{ZJEF.
ZFHG
;F{ZJEF.
ZFHG

8160048495

DH]Z v !_
zL S[TGEF. 58[,
sJS"PvVF;LP
3F8DF\ hF0
50JF VG[ 5yYZ fDMPG\Pv)$Z&5*$5*#
q ,[g0 :,F.0L\U zL 5LP ALP ZF6[
sV[Hg;LfDMPG\Pv)$Z&$
YJFYL
#_5*(
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

8160048495

RL\R,L :8MZ
lSPDLPZ)q_#P__
lSPDLP N}Z
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H[P ;LP ALP v !
8[=S8Z v !

;\lN5 VFZP
J/JL
ZlJgN=EF.
EMI[

9484604113
9427864460

DH]Z v !_
$

J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

J3.v ;F5]TFZF
ZF[0 SLPDLP
&!q_ YL
!_#q#
sJlS"U R[P
&!q_ YL
*_q_f

DSZwJH ov &!q$ YL
&!q&
R[P &5q$ YL &&q_

hF0 50JF VG[
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL

5

J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

J3.v ;F5]TFZF
ZF[0 SLPDLP
&!q_ YL
!_#q#
sJlS"U R[P
*_q_ YL
(_q_f

AFH UFD o *Zq_ YL
*#q_
R[P *&q& YL *&q(
R[P **q$ YL **q&

hF0 50JF VG[
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL

zL V[RPS[P 58[,
DNNGL .HG[Z
DF[PG\P )(Z$$ ($__!
zL DI]Z HLP 58[,
sV[Hg;Lf
DF[PG\P)$Z&( * Z55$
H[P;LPALP v!

VF[OL; YL #
SLPDLP

lHT[g§ JFUZF

(!$!Z
Z*_!)

8=[S8Zv!

;]lG,EF.

)$Z&(
*Z55$

,[AZv&
zL V[RPS[P 58[,
DNNGL .HG[Z
DF[PG\P )(Z$$ ($__!
zL DI]Z HLP 58[,
sV[Hg;Lf
DF[PG\P)$Z&( * Z55$
H[P;LPALP v!

5|SFXEF.

)(Z$Z
!()$(

8=[S8Zv!

lN5SEF.

)$_)_
5_&&#

;FSZ5FT/
UFDYL 5 SLPDLP

,[AZv5

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

J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

J3.v ;F5]TFZF
ZF[0 SLPDLP
&!q_ YL
!_#q#
sJlS"U R[P
(_q_ YL
)_q_f

GFGL NFANZ v (_q$
YL (!q_
lRB,NF v (!q& YL
(ZqZ
VFC[Z0L 3F8v (5q$
YL (&q&

J3.v ;F5]TFZF
ZF[0 SLPDLP
&!q_ YL
!_#q# sJlS"U
R[P )_q_ YL
!_#q#f

RLB,L v )5q& YL
)*q_XFDUCFG v
!_Zq$ YL !_#q#

AFZL5F0FvDFG
DF[0Lv;]ZUF6F
ZF[0 SLPDLP _q_
YL !5q!

,[AZv(
zL V[RPS[P 58[, DNNGL
.HG[ZDF[PG\P )(Z$$
($__!zL I]lGl8
Sg:8=SXGsV[Hg;Lf
hF0 50JF VG[ ZFH]EF. DF[PG\P)$Z)(
___#&
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL H[P;LPALP v!
8=[S8Zv!

(
J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

hF0 50JF VG[
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL H[P;LPALP v!
8=[S8Zv!

*

J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4 zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P
J3.DF[PG\P))*)#
5#Z!5

zL V[RPS[P 58[,
DNNGL .HG[Z
DF[PG\P )(Z$$ ($__!
lNl1FT Sg:8=SXG4
sV[Hg;Lf
;]eFFQFEF.
DF[PG\P*&Z#( #$#$#

DFGDF[0Lv R[P&q( YL
*q_
R[P (qZ YL )q_

GFGF5F0F UFDYL
YL 5 SLPDLP

XF\lT,F,
JFIP5JFZ

(#$*#
ZZ!&Z

C[D\T VFZP
UF.G

*#5)*
&&5&$
XFDUCFG UFDYL
5 SLPDLP

Vl`JGEF.
lNG[XEF.

)$_)_
$*Z*Z
(!$_&
$5$(&

,[AZv*
zL V[;PVFZP lD:+L
DNNGL .HG[Z
DF[PG\P )$Z*_ ()Z&(
zL I]lGl8
hF0 50JF VG[ Sg:8=SXGsV[Hg;Lf
5yYZq ,[g0
ZFH]EF.
:,F.0L\U YJFYL DF[PG\P)$Z)( ___#&
H[P;LPALP v!

G0URF[\0 UFDYL $
SLPDLP

lJG[XEF.

)$Z*5
(())#

,[AZv(
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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)

J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

5L\5ZLvSF,LA[,
v E[\;SFTZL
ZF[0 SLPDLP _q_
YL Z(q$

5L5ZL 3F8v _q_ YL
#q_
S,DB[Tv !ZqZ YL
!#q&

hF0 50JF VG[
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL

H[P;LPALP v!

!_

J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

J3.vVFCJF
ZF[0 SLPDLP
5)q& YL (_q_

R[P*_qZ YL *!qZ
R[P *!q& YL *!q(

hF0 50JF VG[
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL

J3.v0]\UZ0F
ZF[0 SLPDLP _q_
YL &q_

R[P5q& YL 5q(

hF0 50JF VG[
5yYZq ,[g0
:,F.0L\U YJFYL

5L\5ZL
:8F[ZYLv!#P_
SLPDLP

lOZF[H WGF6L )*!$Z
_$$$#

,[AZv!_
zL lG,[X V[GP58[,
sJS" VF;LPf
DF[PG\P ))*(Z &#5*!
zL DI]Z HLP58[,
sV[Hg;Lf
DF[PG\P)$Z&( *Z55$
H[P;LPALP v!

!!
J3. sDF2Df 5[8F
lJEFU4
zL 0LPV[P58[,4
GFPSFP.P J3.
DF[PG\P))*)# 5#Z!5

zL 0LPV[GPDFC,F
VlWS DNNGL .HG[Z
DF[PG\P )*!Z5 Z#Z))
zL lNAF Sg:8=SXG4
sV[Hg;Lf s5%5]EF.f
DF[PG\P)$Z&$ $_*Z*

J3. VF[OL; YL
!_ SLPDLP N]Z

VHI V[P
58[,

)$_)$
&)5$!

,[AZv*
zL lG,[X V[GP58[,
sJS" VF;LPf
DF[PG\P ))*(Z &#5*!
zL DI]Z HLP58[,
sV[Hg;Lf
DF[PG\P)$Z&( *Z55$
H[P;LPALP v!

J3. VF[OL; YL 5
SLPDLP N]Z

lHT[g§ JFUZF

)$_)$
&)5$!

,[AZv*

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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માગ અને મકાન િવભાગના ઇ રદાર ી વારા ઉપયોગમાં લેવાતા વાહન તેમજ મશીનરીની િવગતો
િવભાગ /
મ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

પેટા િવભાગ
નું નામ
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF

વાહન તેમજ
મશીનરીની
િવગત
H[P ;LP ALP
GJ30P0166
8=S
GJRY4771
H[P ;LP ALP
RJ06TA558

8[=S8Z
GJ15BB555
3

0d5Z
GJ12U7132

વાહન
તેમજ
મશીનરી
નું હાલનુ
થળ
VFCJF

ાઇવર /
ઇ રદાર ીનું
નામ

ઇ રદાર ીનો
મોબાઈલ નં

મશીનરી
ઓપરેટર નું
નામ

zL V[DP VF.P
SF{X,

JL5], EMI[

)$Z)$*#***

VFCJF

vqqv

vqqv

U],FA
UFISJF0

VFCJF

zL ZFHGEF.

)$Z&Z5(!(!

YMD; ZFHG

VFCJF

vqqv

vqqv

CQF"NEF.

VFCJF

vqqv

vqqv

CQF"NEF.

;]lAZ

vqqv

vqqv

J;\TEF.

;]lAZ

vqqv

vqqv

X{,[QFEF.

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

ાઇવર/ મશીનરી
ઓપરેટરનો
મોબાઈલ નં
9499792685
9408446492
9426258181
9429855476
9429855476
8905662758
9427802085

ાઇવર/મ
શીનરી
ઓપરેટર
નું સરનામું
VFCJF
VFCJF
VFCJF
VFCJF
VFCJF
;]lAZ
;]lAZ
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૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
VFCJF
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.

H[P ;LP ALP
GJ30Z0008
8[=S8Z
GJ30A1159
H[P;LPALP
GJ 30 P
0004
H[P;LPALP
GJ 15 BB
9565
H[P;LPALP
GJ 30 P
4446

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

;]lAZ

vqqv

vqqv

;F{ZJEF.
ZFHG

;]lAZ

vqqv

vqqv

;F{ZJEF.
ZFHG

VFCJF

zL 5LP ALP ZF6[ )$Z&$#_5*(

;\lN5 VFZP
J/JL

VFCJF

vqqv

vqqv

ZlJgN=EF.
EMI[

J3.4
TFPJ3.4
lHP0F\U

DI]Z HLP 58[,

)$Z&(
*Z55$

lHT[g§ JFUZF

)$Z&(
*Z55$

VHI V[P
58[,

)$Z&$
$_*Z*

lOZF[H WGF6L

)$Z&(
*Z55$

5|SFXEF.

)$Z)(
___#&

Vl`JGEF.

J3.4
DI]Z HLP 58[,
TFPJ3.4
lHP0F\U
J3.4
lNAF Sg:8=SXG4
TFPJ3.4
J3.
lHP0F\U
;FSZTF5 DI]Z HLP 58[,
H[P;LPALP
/4
GJ 30 A
TFPJ3.4
5055
lHP0F\U
GF\NG5[0F4
I]lG8L
H[P;LPALP
TFPVFCJF
Sg:8=SXG4
VFCJF
GJ 30 T 006 4 lHP0F\U

8160048495
8160048495
9484604113
9427864460

(!$!Z Z*_!)

)$_)$ &)5$!
)*!$Z _$$$#

)(Z$Z !()$(

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

)$_)_ $*Z*Z

;]lAZ
;]lAZ
VFCJF
VFCJF
h]H4
TFPJF\;NF4
lHPGJ;FZ
L
DF\;/L4
TFPJ3.4
lHP0F\U
J3.4
TFPJ3.4
lHP0F\U
;FSZ5FT
/4
TFPJ3.4
lHP0F\U
5F0/BF0L
4
TFPVFCJF
4 lHP0F\U
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૧૭

૧૮

૧૯

૨૦

૨૧

૨૨

sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.

H[P;LPALP
GJ 21 QQ
1144
H[P;LPALP
GJ 30 P0003

sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.

8=[S8Z
GJ 15 BB
5561

sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.
sDF2Df5[8F
lJEFU4
J3.

8=[S8Z
GJ 30 A
0187

ુલ

૨૨

8=[S8Z
GJ 30 A
1566

8=[S8ZP
GJ 30 A
9339

GF\NG5[0F4
TFPVFCJF
4 lHP0F\U
GFGF5F0F
4
TFPJ3.4
lHP0F\U
Z\EF;4
TFPJ3.4
lHP0F\U
;FSZ5FT
/4
TFPJ3.4
lHP0F\U
GF\NG5[0F4
TFPVFCJF
4 lHP0F\U
GFGF5F0F
4
TFPJ3.4
lHP0F\U
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I]lG8L
Sg:8=SXG4
VFCJF
lNl1FT Sg:8=SXG
GFGF5F0F

)$Z)(
___#&

lJG[XEF.

*&Z#(
#$#$#

XF\lT,F,
JFIP5JFZ

DI]Z HLP 58[,

)$Z&(
*Z55$

;]lG,EF.

DI]Z HLP 58[,

)$Z&(
*Z55$

lN5SEF.

I]lG8L
Sg:8=SXG4
VFCJF
lNl1FT Sg:8=SXG
GFGF5F0F

)$Z)(
___#&

lNG[XEF.

*&Z#(
#$#$#

C[D\T VFZP
UF.G

)$Z*5 (())#

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

(#*# ZZ!&Z

S0DF/4
TFPVFCJF
4 lHP0F\U
VFC[Z0L4
TFPJ3.4
lHP0F\U

Z\EF;4
TFPJ3.4
*(*$5 )Z5&5
lHP0F\U
;FSZ5FT
/4
)$_)_ 5_&&#
TFPJ3.4
lHP0F\U
AFZL5F0F4
(!$_& $5$(& TFPJ3.4
lHP0F\U
VFC[Z0L4
TFPJ3.4
*#5)* &&5&$ lHP0F\U
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માગ અને મકાન િવભાગ હ તકના વાહન તેમજ મશીનરીની િવગતો

મ

૧

૨

િવભાગ / પેટા િવભાગ નું
નામ

sDF2Df5[8F lJEFU4
VFCJF

sDF2Df5[8F lJEFU4
J3.

વાહન તેમજ
મશીનરીની
િવગત

વાહન
તેમજ
મશીન
રીની નું
હાલનુ
થળ

H[P ;LP ALP

zL V[RPV[PUZFl;IF
VFCJF zL V[PV[;P58[, 9909677300

GJ 15 G 584

0d5Z
GJ 15 G 332

ના.કા.ઈ ીનું
નામ અને
મોબાઈલ નં

સે શન ઓ ફસર ી ના નામ અને
નંબર

9879218123

J3.

ી એમ. આર.
પટેલ
૯૭૨૩૦૩૧૨૩૪

!P zL V[RPS[P 58[, sDP.f
v )(Z5! ($__!
ZP zL ;\S[T VFZP lD:+L
sDP.f
v )$Z*_ ()Z&(
#P zL 0LPV[GPDFC,F
sVPDP.f
v )*!Z5 Z#Z))

ાઇવર/ મશીનરી
ઓપરેટરનો
મોબાઈલ નં

ાઇવર/મ
શીનરી
ઓપરેટરનું
સરનામું

ZFC],EF.
5UFZ[

9574994901

VFCJF

સુિનલભાઇ
ચૌધરી

7874592565

રંભાસ
વઘઇ

ાઇવર /
મશીનરી
ઓપરેટર નું
નામ

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

Reg No

Owner Name

Father Name

GJ01FQ0611

SHANKARB
HAI PATEL

NATHUBHAI
PATEL

2

GJ05CE6014

HARSINGB
HAI R
SOHLA

RAMABHAI
SOHLA

3

GJ01LQ3799

KANABHAI
H SOHLA

HARSINGBH
AI SOHLA

4

GJ19A1652

ALPABEN

KANABHAI
SOHALA

1

ઇ
ે નની િવગત

Current Address

Ld.
Wt.

UnL
d.
Wt.

Maker
Model

A PO.WAGHAI
NAKAFALIA TA
1566
AHWA DIST
5500
1612
0
DANG AHWA
Gujarat 999999
AT PO - 7 73,
WAGHAI TA WAGHAI, DIST MOBILE
DANG TA 8600 8600
CRANE
WAGHAI The
Dangs Gujarat
394730
AT POBHARWAD
FALIYA TAAHWA DISTR
9190 9190
DANG TA CRANE
WAGHAI The
Dangs Gujarat
394730
AT PO BHARVAD
TATA
FALIYU WAGHAI 5300 3410
407 31
TA - WAGHAI The
Dangs Gujarat
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

Tax
Upto

Fit
Upto

202003-31

2020- 971444663
04-15
3

202003-31

2016- 972744880
07-19
9

202003-31

201709-27

NA

Mobile
Number

NA

2019- 942854271
03-08
2
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394730

5

GJ23B4818

MANABEN
H SOLHA

HARSINGBH
AI SOLHA

6

GJ01R2256

SHANKARB
HAI
N.PATEL

NATHUBHAI
PATEL

7

GJ19A2112

HARISINGB
HAI R
SOHLA

RAMABHAI
SOHLA

8

GJ15BB9494

KANABHAI
H SOHALA

HARSINGBH
AI SOHALA

AT PO WAGHAI
TA AHWA DI
DANG AHWA The
Dangs Gujarat
394730
NAKA FALIYA TA
- WAGHAI The
Dangs Gujarat
394730
AT PO WAGHAI
TA AHWA DI
DANG AHWA The
Dangs Gujarat
394730
A PWAGHAI,BHARV
AD FALIYU TAWAGHAI,DIDANG AHWA The
Dangs Gujarat
394730

6255

6255

TATA
1210

202003-31

2020- 942625818
12-03
6

1128
3

5750

CRANE

202003-31

2020- 942837913
07-11
2

7510

7510

TATA
1210

202003-31

2018- 942625818
04-30
6

9800

9800

MOBILE
CRANE

202003-31

2018- 971444663
04-30
3

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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5\RFIT sDF2Df lJEFU v VFCJF
JFJFhM0] q VFUFDL RMDF;GL kT] DF8[ ZFBJFGL YTL ;FWG ;FDU|LGL lJUT
V
DXLGZL 5]ZL
PG\
5F0GFZ
P .HFZNFZzLG]\ GFD

DXLGZL q ;FWG q
;FDU|LG]\ GFD

;\bIF

DXLGZLGM G\AZ

0=F.JZG]\ GFD

DMAF., G\AZ

5\RFIT sDF2Df 5[8F lJEFU VFCJF
BF,;F Sg:8=SXG VFCJF

!
Z
#
$

HLH[P#_P5LP_!&&
HLH[P!5P5($
HLH[P#_Ph[0P___(
HLH[P#_P8LP___*

5
&
*

VFZH[P_&P8LV[P55(
HLH[PZ!PV[DP*_Z(
HLH[P#_P8LP__#&

VFZP0LPEMI[ Sg:8=SXG
BF,;F Sg:8=SXG VFCJF

(
!

HLH[P!5PALAL(!_!
HLH[VFZJFI$**!

HIzL RFD]\0F Sg:8=SXG
V[;PÒP58[, JF\;NF
I]GL8L Sg:8=SXG

ZP
#P
*

HLH[P!5PV[1FV[1F(##_
HLH[PZ!PI]I]*_Z(
HLH[P#_P8LP&##&

$P
!P

HLH[P!5Ph[0P&Z!_
HLH[P#_PV[P___(

5LPALPZF6[
HIzL RFD]\0F Sg:8=SXG

!P

ZP

#

;F{ZJ Sg:8=SXG
V[;PÒP58[, JF\;NF
I]GL8L Sg:8=SXG

VFZP0LPEMI[ Sg:8=SXG
5LPALPZF6[

H[P;LPAL

0d5Z

8[=S8Z

lJ5], EMI[
ZFC],EF.
;\lN5EF. VFZ
ZFH[XEF.
UM8LIFEF.
YMD; ZFHG
ZFS[XEF. EMI[

9499792685
9574994901
9484604113
8155081425

સચીનભાઇ

૩૪૦૮૯૦૨૧૮૩

CZ[XEF. 0LPEMI[
U],FAEF.
UFISJF0
lXJZFDEF.
;]Z[XEF. 58[,
સચીનભાઇ

p,]:IFEF.
ZlJgN=EF. EMI[

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

9426258181
9624808443
9426267994
9408446492

9428194524
9909990600
૩૪૦૮૯૦૨૧૮૩

9427612910
9427864460
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;F{ZJ Sg:8=SXG
V[;PÒP58[, JF\;NF
VFZP0LPEMI[ Sg:8=SXG

Z
#
$

BF,;F Sg:8=SXG VFCJF
5LPALPZF6[
HIzL RFD]\0F Sg:8=SXG

!_
_&
!_

;F{ZJ Sg:8=SXG
V[;PÒP58[, JF\;NF
VFZP0LPEMI[ Sg:8=SXG

DH]Z

HLH[P!5PALAL 555#
HLI]S[P))5&
HLH[P#_PV[P!##_

!_
_*
!Z

CQF"NEF.
;]Z[XEF. 58[,
HI[gN=EF.
V[DP5JFZ
;]ZHEF. X[g0[
DMZ[EF.
SMD,EF.
5|TF5EF.
;F{ZJEF.
;]Z[XEF. 58[,
DW]EF.
;LTFZFDEF.

9429855476
9909990600
9426370924
8200739008
9664583719
9408030236
8160048495
9909990600
9426370924

5\RFIT sDF2Df 5[8F lJEFU VFCJF

૧

મયુર

.પટેલ

૧

જે -૩૦-p-0004

તે ભાઇ વાઘેરા

૮૧૪૧૨૨૭૦૧૯

મયુર

.પટેલ

૧

જે -૨૧-QQ-0273

િવનોદભાઇ ગાિવત

૯૦૮૧૧૦૫૪૧૧

૧

જે -૩૦-p-0007

તેજશભાઇ ગાિવત

૮૧૫૫૦૮૧૪૨૫

૧

જે -26-c-7001

અમીત ગામીત

૯૬૮૭૪૮૫૪૬૪

સુભાસ ગાઈન

૧

જે -05-x-6400

રજક ભાઈ

૯૪૮૪૮૮૯૪૮૬

સુભાસ ગાઈન

૧

જે 30-p-0003

શાંિતલાલ પવાર

૮૩૪૭૩૨૨૧૬૨

૧

જે -૨૧ v-6493

સંતોષભાઇ

૯૭૧૪૦૦૧૨૧૫

૧

જે 21-x-6360

દનેશ ભાઈ

૮૩૪૭૫૨૭૩૧૯

૧

જે 21-W-7138

િવજય પવાર

૯૪૨૮૧૩૮૩૫૫

૧

જે 30-T-5119

કશોર ગાઈન

૮૧૪૦૮૨૬૧૬૨

૧

જે -૧૫ BB -1565

અિનલભાઇ િબરારી

૮૧૫૫૯૩૧૯૬૨

૧

જે -૦૭ yy -5302

જ તેશભાઇ જે .પટેલ

૯૪૨૬૮૭૨૫૫૪

દબા ક
રાજે શ

દબા ક
૨

કશન વઘઇ
પટેલ

જે .સી.બી.

કશન વઘઇ

સુભાસ ગાઈન
સુભાસ ગાઈન

ડ પર

સુભાસ ગાઈન
૩

મયુર

.પટેલ

મયુર

.પટેલ

ક

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

૧

૪

ખાતાકીય

છ ી

૪

૫

ખાતાકીય

મા ક

૯૦

૬

ખાતાકીય

સેનટે ાઈઝર

૮

૭

મયુર

.પટેલ

દોરડા

૨

૮

મયુર

.પટેલ

પાવડા

૫

૯

મયુર

.પટેલ

કુહાડી

૩

૧૦

મયુર

.પટેલ

િ કમ

૫

૧૧

મયુર

.પટેલ

તગારા

૧૦

મયુર

.પટેલ

૧

મયુર

.પટેલ

૨

મયુર

.પટેલ

૩

મયુર

.પટેલ

૪

મયુર

.પટેલ

મયુર

.પટેલ

૬

મયુર

.પટેલ

૭

મયુર

.પટેલ

૮

મયુર

.પટેલ

૯

૧૨

મજુ ર

૫

જે -૨૧ qq-0273

િવનેશભાઇ ગાિવત

૯૦૮૧૧૦૫૪૧૧

કશનભાઈ કાળુભાઇ
ઘા ટ
રાહુ લભાઈ ધી ભાઈ
ગાવીત
કાંિતલાલભાઈ
અ તભાઈ ગાવીત
રિવભાઈ કેશરભાઈ
પવાર
ગુમાનભાઈ
રાય સગભાઈ પવાર
જશવંતભાઈ
સુરશ
ે ભાઇ ચૌધરી
અજયભાઈ
લખસૂભાઈ ગાવીત
મંગલેશભાઈ
ચીનતુભાઈ ગાવીત
બીપીનભાઈ

૯૪૦૯૩૬૬૮૨૬

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

૯૪૦૯૪૪૬૭૩૦
૯૪૯૯૭૯૮૯૧૧
૬૩૫૨૧૦૭૩૮૬

૯૫૧૨૦૮૭૬૦૬
૭૦૪૬૫૦૪૮૨૫
૭૮૭૪૨૨૩૮૨૦
૮૧૫૫૯૪૫૮૦૩
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મયુર

.પટેલ

૧૦

મયુર

.પટેલ

૧૧

મયુર

.પટેલ

૧૨

મયુર

.પટેલ

૧૩

સુભાસ ગાઈન

૧૪

ગમનભાઈ ગાવીત
દીપકભાઈ િચનાભાઇ
વાઘમારે
અ ણભાઈ ચતુભાઈ
બા રયા
અ ણભાઇ ધરમૂભાઈ
િનવય
મહે ભાઈ નાનુભાઈ
માહલા
િવજય પવાર

સુભાસ ગાઈન

૧૫

રામદાસ તુંબડા

સુભાસ ગાઈન

૧૬

સોિનરાવ મુડકર

સુભાસ ગાઈન

૧૭

મહ તુંબડા

સુભાસ ગાઈન

૧૮

સુિનલ તુંબડા

સુભાસ ગાઈન

૧૯

ચંદુ તુંબડા

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

૭૨૦૨૦૭૫૯૧૨
૭૨૮૪૯૬૮૨૨૮
૯૪૦૨૮૮૧૬૫૩૬
૮૧૪૧૦૬૫૮૯૫
૯૪૦૮૫૩૬૩૧૩
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 પંચાયત માગ અને મકાન િવભાગ હ તકના ઓવરટોપીગ થતા ર તાની યાદી તથા મરામત ખચઁનુ પ ક
મ

લો

તાલુ
કો

ર તાનું
નામ

આહ
વા

સતી વાંગણ
કુતરના યા
રોડ

૧
ડાંગ
૨
ડાંગ

વઘઇ

ધોડવહળ
વી.એ.રોડ

આહ
વા

બોરખલ
ગાયખાસ
ચવડવેલ રોડ

આહ
વા

ભવનદગડ
ધુલચોડ
આમસરવલ
ણ રોડ

૩
ડાંગ
૪
ડાંગ
૫

૬

ર તા
ની
ા

વી.આર
.

વી.આર
.

વી.આર
.

વી.આર
.

ર તાની
કુલ
લંબાઇ
(કી.મી.)

૧.૬૦

૨.૪૦

૫.૭૨

૪.૮૦

ઓવરટપી
ઓવરટોપી ગના થાને
ગની
હાલમાં
ચેઇનેજ
આવેલ
કચર
ચે.૦/૦ થી
૦/૨૦૦

0/2 થી 0/4

ચે.૦/૬૦૦
થી ૦/૮૦૦

ચે.૦/૦ થી
૦/૨૦૦

ડાંગ

વઘઇ

આંબાપાડા
વી.એ.રોડ

વી.આર
.

૨.૧૦

1/8 થી 2/0

ડાંગ

સુબીર

શગાણા

વી.આર

૨૨.૭૧

ચે.૦/૮ થી

લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર
કોઝવે કમ
ચેક ડેમ

લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર

ઓવરટપીગ
અટકાવાના કારણૉ

ઓવરટપીગ થવાનુ કારણ

સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે
તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે
તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .

લો લેવર
સબમસ બર
લેબ ેઇન
કચર
કોઝવે કમ
ચેક ડેમ

નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

લો લેવર

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ

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

હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હયાત જ યાએ ીજની
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ધુલધા રોડ

૭
ડાંગ

સુબીર

૮
ડાંગ

સુબીર

બંધપાડા
વી.એ રોડ

કાકિ વિહર
ખઇ ા રોડ

.

વી.આર
.

વી.આર
.

૧/૦ અને
ચે.૨૦/૦ થી
૨૦/૨૦૦
૧.૦૦

૭.૭૦

૯
ડાંગ

સુબીર

િપપલદહાડ
થી જોગથવા
રોડ

વી.આર
.

૧.૬૦

૧૦

ડાંગ

૧૧
ડાંગ

આહ
વા

િચકટીયા
ગાઢવી રોડ

આહ
વા

બારીપાડા
ભાપખલ
રાનપાડા રોડ

વી.આર
.

વી.આર
.

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

૧૦.૦૪

૫.૬૦

ચે.૦/૦ થી
૦/૨૦૦

ચે.૭/૦ થી
૭/૨૦૦
ચે.૦/૬ થી
૦/૭૦૦
અને
ચે.૦/૭૦૦
થી
ચે.૦/૮૦૦
ચે.૨/૦ થી
૨/૨૦૦
ચે.૩/૨૦૦
થી ૩/૪૦૦
ચે.૫/૬૦૦
થી ૫/૮૦૦
ચે.૮/૦૦ થી
૮/૨૦૦
ચે.૩/૪૦૦
થી ૩/૬૦૦

સબમસ બર
૨ કોઝવે
કચર
લો લેવર
સબમસ બર
લેબ ેઇન
કચર
લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર
લો લેવર
સબમસ બર
૨ કોઝવે
કચર

લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર

લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર

નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

જ રીયાત છે .

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે
તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત ૪ કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

છે તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .

સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .
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૧૨
ડાંગ

આહ
વા

૧૩
ડાંગ

આહ
વા

ટાંકલીપાળા
લહાનદભાસ
મોટીદભાસ
રોડ
મેઇન રોડ ટૂ
ભુરાપાણી
િચરાપાડા
બારીપાડા
રોડ

વી.આર
.

વી.આર
.

૯.૦૦

ડાંગ

સુબીર

ઓ. ડી.
આર

ચે.૨/૦ થી
૨/૨૦૦

૪.૮૦

ચે.૧/૮૦૦
થી ૨/૦૦

૯.૨૦

ચે.૧/૮૦૦
થી ૨/૦૦
૩/૬ થી
૩/૮
૮૯/૦ થી
૯/૨

૧૪
િચચલી
ગારખડી રોડ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

૧૫
ડાંગ

સુબીર

૧૬
ડાંગ

વઘઇ

૧૭
ડાંગ
૧૮

ડાંગ

વઘઇ

વઘઇ

મહાલ સુિબર વી.આર
વારસા રોડ
.
આહેરડી
બોરદહાડ
રોડ
માનમોડી
બોડરમાલ
િનબારપાડા
રોડ
માછળી થે
દવ યાવન
રોડ

વી.આર
.
વી.આર
.
વી.આર
.

૩૭.૪૦

૩.૫૦

ચે.૨/૦૦ થી
૨/૨૦૦

0/6 થી 0/8

લો લેવર
સબમસ બર
લેબ ેઇન
કચર
લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર
બે કોઝવે
એક લેબ
ેન

લો લેવર
સબમસ બર
કોઝવે
કચર
કોઝવે કમ
ચેક ડેમ

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

૪.૪૦

1/6 થી 1/8

સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ
નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે

૪.૪૦

4/2 થી 4/4

બે બો ક વટઁ
એક માઇનોર ીજ

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ લો લેવલ કોઝવે છે . સદર જ યાએ

બો ક વટઁ

નદીનાં HFLથી હયાત કોઝવેનુ લેવલ ઘ ં નીચું છે
તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

લો લેવલ
કોઝવે

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર ઓવરટ પ ગ થાય છે .

ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
લો લેવલ
કોઝવે

હયાત જ યાએ ીજની
જ રીયાત છે .

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર

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

હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
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યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
૧૯
ડાંગ
૨૦

ડાંગ

વઘઇ

વઘઇ

૨૧
ડાંગ

વઘઇ

૨૨
ડાંગ

વઘઇ

૨૩
ડાંગ

વઘઇ

૨૪
ડાંગ

વઘઇ

૨૫
ડાંગ
૨૬

ડાંગ

વઘઇ

વઘઇ

ખાતળ
ફાટકથી ધોડી
રોડ

વી.આર
.

ખાતળ
માછળી રોડ

વી.આર
.

ચીખલદા
વી.એ.રોડ

વી.આર
.

સુંસરદા
વી.એ.રોડ
માનમોડી
બોડરમાલ
િનબારપાડા
રોડ

વી.આર
.
વી.આર
.

ધાગડી
કાનતફિળયા
રોડ

વી.આર
.

ઘોડી િવ એ
રોડ

વી.આર
.

આહેરડી
નડગચ ડ રોડ

વી.આર
.

૩.૪૦

0/0 થી 0/2

લો લેવલ
કોઝવે

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

લેબ ેઈન
૩.૨૦

2/2 થી 2/4

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
લેબ ેઈન

૧.૦૦

0/0 થી 0/2

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
લેબ ેઈન

૩.૧૦

0/0 થી 0/2

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

૨.૪૦

1/2 થી 1/4

લો લેવલ
કોઝવે

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

૧.૬૦

0/0 થી 0/2

લો લેવલ
કોઝવે

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

૪.૫૦

1/4 થી 1/6

લો લેવલ
કોઝવે

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

૧૨.૪૮

લેબ ેઈન
0/4 થી 0/6

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
લેબ ેઈન તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
લેબ ેઈન તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
લેબ ેઈન તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
લેબ ેઈન તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
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ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
૨૭
ડાંગ

વઘઇ

૨૮
ડાંગ
૨૯

ડાંગ

વઘઇ

વઘઇ

૩૦
ડાંગ

વઘઇ

૩૧
ડાંગ

વઘઇ

૩૨
ડાંગ

વઘઇ

૩૩
ડાંગ

વઘઇ

ઢાંઢરા વી.એ
રોડ

વી.આર
.

ધાગડી
ભદરપાડા
રોડ

વી.આર
.

કાલીબેલ
પાંધરમાળ
વાંકન રોડ

વી.આર
.

વઘાઇ
ડુ ગરડા
ભે કાતરી
રોડ
ખાતળ ફાટક
થી ઘોડી રોડ
નાનાપાડા
કુમારબંધ
બોરદહાડ
રોડ
મેઈન રોડ ટૂ
સુપદહાડ
સૂયાબરડા
રોડ

પાઇપ કોઝવે
૨.૨૭

0/2 થી 0/4

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર

બો લવટઁ ની
જ રીયાત

ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
લેબ ેઈન
૨.૫૦

0/6 થી 0/8

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

૪.૨૦

1/0 થી 1/2

માઈનોર
ીજ

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

વી.આર

કચર

૨૦.૯૩

1/4 Y) 1/6

રોડ સફસ

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર

લેબ ેઈન તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
s).s) ri[D siY[ gTrn)
j$r)yit

ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .
સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત
વી.આર

૩.૪૦

2/8 Y) 3/0

રોડ સફસ

કચર

s).s) ri[Dn) j$r)yit

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

વી.આર
.

વી.આર
.

૨.૬૫

0/4 થી 0/6

લો લેવલ
કોઝવે

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

૫.૫૬

0/2 થી 0/4

લો લેવલ
કોઝવે

સદર જ યાએ નદીનું HFL કરતા હયાત

કચર

નીચું છે , તેમજ વોટર-વે ઓછો હોવાથી વારંવાર
ઓવર-ટ પ ગ થાય છે .

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

હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
હાઈ લેવલ ીજ તેમજ
ોટે સન વકની
જ રીયાત
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લાના વરસાદના આંકડા સનેઃ ૧૯૯૧ થી ૨૦૨૦
વષ

ન ધાયેલ વરસાદ
મી.મી.માં

સને

-

૧૯૯૩

૩૨૧૧

સને

-

૧૯૯૪

૪૬૧૩

સને

-

૧૯૯૫

૧૯૨૬

સને

-

૧૯૯૬

૨૮૭૭

સને

-

૧૯૯૭

૨૯૦૩

સને

-

૧૯૯૮

૩૭૭૦

સને

-

૧૯૯૯

૩૦૭૦

સને

-

૨૦૦૦

૧૪૩૧

સને

-

૨૦૦૧

૨૨૦૦

સને

-

૨૦૦૨

૨૪૩૮

સને

-

૨૦૦૩

૨૧૦૧

સને

-

૨૦૦૪

૨૬૪૨

સને

-

૨૦૦૫

૩૮૨૫

સને

-

૨૦૦૬

૨૬૩૪

સને

-

૨૦૦૭

૧૮૬૦

સને

-

૨૦૦૮

૨૬૧૧

સને

-

૨૦૦૯

૧૪૯૦

સને

-

૨૦૧૦

૧૮૧૯

સને

-

૨૦૧૧

૧૬૬૨

સને

-

૨૦૧૨

૧૬૩૬

સને

-

૨૦૧૩

૨૩૯૭

સને

-

૨૦૧૪

૧૭૬૪

સને

-

૨૦૧૫

૧૩૬૮

સને

-

૨૦૧૬

૨૨૦૧

સને

-

૨૦૧૭

૧૯૧૩

સને

-

૨૦૧૮

૨૨૪૪

સને

-

૨૦૧૯

૩૧૮૨

સને

-

૨૦૨૦

૧૬૬૪

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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લા પંચાયત હ તકના નાના ડમો પાણી



મ

ડમ ંુ
નામ

થળ

રુ વઠા હ તકના નાના ડમોઃ

સં હશ કત

૧.

ુ ારા
સા ત

ુ ારા
સા ત

૨૨.૪૭ ક .ુ ફ ટ

૨.

ભી યા

ભી યા

૩૮.૧૭ ક .ુ ફ ટ

૩.

કોદમાળ

કોદમાળ

૩.૮૫ ક .ુ ફ ટ

૪.

મહારદર

મહારદર

૩.૦૯ ક .ુ ફ ટ

ુ ારા, ભી યા ડમને માટ
મ નં. ૧ થી ર સા ત

ઓફ સર ઇનચા

કાયપાલક ઇજનેર ી,
હર આરો ય અને
પાણી

ુ ાકાર િવભાગ ,
ખ

ુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડ,
ર

આહવા ફો.નં.: (ઓ)

૨૨૦૩૧૩, ૨૨૦૩૯૪

ડા કરવાથી તેમજ દવાલને વ ુ ચી બનાવવાથી

પાણી સં હશ કતમાં વધારો કર શકાય તેમ છે .

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



અ.નં.

સરના ુ ં

નામ

ટલીફોન નંબર

૧.

ી અિનલભાઇ સી. ભગર

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૨.

ી

ુ ાબભાઇ પી. ગવળ
લ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૩.

ી અશોકભાઇ ટ .

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૪.

ી ચં ુ ભાઇ ડ . ભગર

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૫.

ુ ાઇ ક. ગાયકવાડ
ીમ ભ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૬.

ી રામચંદભાઇ એસ.

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૭.

ી ચં ુ ભાઇ પી. ગવળ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૮.

ી રમેશભાઇ

.

ુ મ
ુ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯.

ી રમણભાઇ

.

ુ મ
ુ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૧૦.

ી કાશીરામભાઇ એમ. ભગર

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૧૧.

ી દનેશભાઇ ટ .

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૯૦૪૪૯૯૨૪૯

૧૨.

ી એસ. ઝેડ. ગાવીત

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૬૧૬૪૫૬૧

૧૩.

ી શરદભાઇ એમ. પટલ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૬૧૬૪૫૭૦

૧૪.

ી

.ુ આહવા, પી.ડબ

ડુ . કોલોની

૯૪૨૬૪૩૦૬૪૫

૧૫.

ી હ રશચં એ. ભોયે

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૮૨૨૪૪૪૭

૧૬.

ી ધમશભાઇ બી. ભોયે

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૮૭૧૭૨૭૫

૧૭.

ી ઉમેશભાઇ બી. ભોયે

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૨૮૫૪૨૩૭૦

૧૮.

ી

૧૯.

ી રા શભાઇ એમ. પટલ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૮૪૬૯૩૦૯૩૧૫

૨૦.

ી નરશભાઇ ડ . ગવળ

.ુ આહવા,

બાપાડા,

. ડાંગ

૯૪૦૮૦૯૫૯૫૫

ક રભાઇ

દવ

ુ મ
ુ

દવ

. શેખ

ુ
ભાઇ
એન. પટલ

.ુ આહવા, દવલપાડા,

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

.ડાંગ

૯૦૯૯૩૫૨૫૫૫
૦૨૬૩૧ –
૨૨૦૧૫૩

૯૪૨૬૮૪૪૮૬૧
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0F\U lH<,FGF N.G.O. GL IFNL
સં થા ંુ નામ

અ
નં
1

સરના ંુ

2

૧
૨

યોશા

3

મોબાઇલ

સંચાલક ી ંુ નામ

નંબર

5

િત ઠાન

િનદ ષ સેવા સંઘ

સં થાના

િનદ ષ સેવા સંઘ ( સાદ)

6

ી પી.પી. વામી

૯૪૨૭૨૭૦૭૮૯

ી સશીકા ત ભાઇ

૯૪૨૭૧૫૫૩૧૦

ી સ દ પ ુ માર

૮૧૨૬૯૬૬૯૦૮

ી છગનભાઇ ડ ચૌયા

૯૪૨૭૩૩૯૩૬૦

ી જતરભાઇ સોમાભાઇ

૯૪૨૬૫૧૩૫૪૯

િસવીલ હો પીટલ આહવા
૩

વ ડ િવઝન ઇ ડ યા

૨ માળ સરકાર

ુ કાલય

પાસે ,બ ર ફળ યા,વઘઇ
૪

ડૉ.

બેડકર વનવાસી

ક યાણ
૫
૬

ટ

ીસહયોગી આદ

તી

િવકાસ ચેર ટબલ

ટ

.ુ પાદલખડ ,પો,લવચાલી,
ુ ીર
તા. બ

મ હલા ઉ કષ ચેર ટબલ

ગાિવત
ું ન
ે
ી િસ બ

ટ

ગાિવત

૯૪૦૯૪૭૪૭૫૪

 ધાિમક એન. .ઓ. અને અ ય વૈ છક સં થાઓઃમ
૧.

સં થાનું નામ / સરનામું
ી પી. પી. વામી

૯૪૨૬૪૪૦૭૮૯

મં ી ી, યોશા િત ાન માલેગાંવ,
૨.

ધી આગાખાન

.ડાંગ (BAPS)

ટ

૮૨૩૮૦૬૦૧૧૨

સંચાલક ીમતી શેભાબેન, મુ.પો. આહવા,
૩.

ી રોવાદાન

.ડાંગ

ટ, આહવા

સંચાલક ી, હુ સેનભાઇ , મુ.પો. આહવા, .ડાંગ
૪.

ટેલીફોન નંબર

ી નહે યુવા કે , આહવા
સંચાલક ી એસ. એસ. પોલ, મુ.પો.આહવા,

.ડાંગ

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

૦૨૬૩૧-૨૨૦૬૫૩
૯૪૨૬૮૭૨૧૬૨
૦૨૬૩૧-૨૨૦૫૭૭
૯૪૨૭૮૬૧૦૪૦
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૫.

લોટસ ડેવલપમે ટ
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૯૯૨૫૯૬૦૧૬૦

ટ,

સંચાલક ી ક પેશભાઇ આહીરે, મુ.દેવલપાડા,
૬.

.ડાંગ

કુમારી મીના ીબેન
િપતા

૯૪૨૭૬૧૮૯૩૦

કુમારી સે ટર, ડાંગ વરાજય આ મ, મુ.પો. આહવા,

. ડાંગ
૭.

ી સં વની ચેરીટેબલ

૯૪૨૮૦૬૪૫૯૯

ટ,

સંચાલક ી કમલેશભાઇ ડી. પાટીલ, મુ. વકીલ કોલોની, પો. આહવા,
.ડાંગ
૮.

ી સાંઇલીલા

ટ, આંબાપાડા,આહવા

૯૪૨૬૪૩૦૬૩૪

જલારામ ગેરજ
ે ની સામે, આહવા, . ડાંગ
(તરવૈયાની ટીમ) ી હીરામણભાઇ વાડુ., મુ.આહવા.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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" બે સ " (B.A.P.S.)
આ સં થાની વૃિ ઓ અને સંચાલન નીચે માણે છે .
આ

લામાં નીચે જણાવેલ ગામે સં થા વારા સેવાકીય વૃિ

ચલાવવામાં આવે છે . હાલના

સં થાના આહવા ખાતેના વડા ી પી. પી. વામીના વડપણ હેઠળઃ

મ
૧

૨

૩

ગામનું નામ
માલેગાંવ

આહવા

ગારખડી

તેમાં ડાયરેકટ ઇ ડાયરેકટ

વૃિ નો કાર ટુકં માં

કેટલા લોકો / લાભ લે છે ?

આ ગામે રેસીડે યલ કુલ સં થા વારા ચાલે
છે અને વૈ. કાયકરો વારા ચલાવવામાં આવે
છે .
લોક ગૃિત અિભયાન (િવ ાન) સં થાના ૪
કો-ઓડ નેટરો વારા લોકોને અંધ ધામાં
િવ વાસ ન રાખવો તેમજ િશ ણ,

૪૦૦ થી પ૦૦ બાળકો /
િવ ાથ ઓ લાભ લેતા છે .
કૃલના બાળકો તથા અ ય
લોકો

વા થય

અ ય બાબતે ગૃિત.
આ ગામે સં થાના કાયકરો વારા જે ાથમીક
આરો ય કે ો આવેલા છે . તેના હે થ વકરોની
સાથે રહી આજુ બાજુ નાં ૧૮ ગામોમાં આરો ય
ને લગત સેવાકીય વૃિ ચલાવવામાં આવેલ
શાળાના બાળકોની.

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

બધા – ૧૮ ગામોનાં
અંદાજે ૧૫૦૦૦ લોકો
લાભ લેતા છે .
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તલાટી, સકલ ઇ પેકટર, સકલ ઓફીસરની િવગતઃ-

આહવા સકલઃસકલ ઓફીસર, આહવા

અ.નં.

સે નું નામ

૧

આહવા, ઘોઘલી

૨

ી સંજયભાઇ, ના.મામ.

(મો) ૯૪૨૯૨૪૨૦૧૪

મહેસલ
ુ ી તલાટી ીનું નામ

મો.નંબર

ી જયંિતલાલ દયારામભાઇ રાજગોર

9429022426

બારીપાડા, શામગહાન

ી આનંદભાઇ હર ભાઇ ગોટી

8866338682

૩

વાસુણા, બોરખલ

ી કજલબેન સુરશ
ે ભાઇ પટેલ

8469966047

૪

ટાંકલીપાડા હારપાડા

ી પી.કે.મસાણી

9662009405

૫

પપરી, િચક ટયા, ભવાનદગડ

ી જે .એસ.પાડવી

9426844864

૬

ઘવલીદોડ, ગ ડલિવિહર

ી હષાબેન ઓધડભાઇ ચૌહાણ

9408007640

ી ફેમીદા મહમદહુ સેન ખોર યા

9924816704,

ી ર ધીબેન નરેશકુમાર ઠાકર

9638625770

ી િ જે શકુમાર જે રામભાઇ માથોળીયા

9662001718

ી િહરેનકુમાર હસમુખભાઇ પટેલ

9586301608

૭

દવાનટે

૮

માલેગાંવ, સાપુતારા

૯

ડોન

૧૦

લહાનચયા, ચૌ યા

૧૧

લગા, ગલકુંડ

ી િશ પાબેન નટવર સહ ઝાલા

9099390464

૧૨

ગાઢવી, મહાલપાડા

ી દના ી પરબતભાઇ કાછે લા

7359604882

૧૩

ચચલી, મોરઝીરા

ી િ જે શકુમાર જે રામભાઇ માથોળીયા

9662001718

૧૪

ખાના, ગોટીયામળ

ુન, ચનખલ

કુ.ં ઝાંઝી પરમાર

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

9499792699
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 વઘઇ સકલઃસકલ ઓફીસર, વઘઇ

ી વી.બી.ચૌધરી , ના.મામ.

અ .નં. ફાળવેલ મહેસલ
ૂ ી સેજો

(મો) ૮૪૯૦૮૦૨૦૬૪

નામ

મોનંબર.

1

ડુંગરડા, દગડીઆંબા, ભડમાળ, વઘઈ

નરેશ એન ચૌધરી

9265529718

2

દગુિનયા, નાનાપાડા

િહરેન બાજરીયા

8128161584

3

ભાલખેત, ગોદડીયા

િજ ાબેન વીપટેલ .

9898111208

4

સરવર, ખાતળ

િવપુલ ચભાડીયા

૯૫૧૦૧૭૩૩૧૩

5

કાલીબેલ,
ઝાવડા

6

સાકરપાતળ, ચીચ ડ

સંજયભાઇ એલ દેસાઈ

9662616251

7

માનમોડી, નડગચ ડ

ગૌતમ

૯૪૨૭૧૪૩૩૧૧

8

ચિચના ગાંવઠા

રંજનબેન ભુસારે

કોસીમદા,

ભસકાતરી, મોહનભાઈ સી પટેલ

પિત

9426867612

૯૪૦૮૪૩૫૫૮૦

સુબીર સકલઃસકલ ઓફીસર, સુબીર
અ.નં.

ીિમનેશ ગાયકવાડ, ના.મામ. (મો) ૯૯૨૪૨૮૪૮૩૩

ફાળવેલ મહેસલ
ૂ ી સેજો

નામ

મોનંબર.

1

ખાંભલા, િપપલદહાડ

મયુરકુમાર એમ જોષી .

9610636507

2

શેપુઆંબા, ચ ચિવિહર

આિશષ વી ડાંગર

9601150885

3

શગાણા, ગાંવદહાડ

ચં દપ સહ એન ગોિહલ .

9924853737

4

કેશબંધ, કાકશાળા

5

કડમાળ, દહેર

રિવરાજ સહ આર પરમાર .

9408529885

6

મહાલ, બરડીપાડા

દનેશ આર સુવા

9712214594

7

પીપલાઇદેવી, કરલી

આર. વી. ચૌધરી

9427322717

8

ગારખડી, માળખા

આકાશ પારેખ

9408143331

9

લવચાલી, હનવપાડા

શૈલેષભાઇ કે ભોયે .

9624474796

10

નકટયાહનવંત, સુબીર

િવપુલ

9898122122

ી પી. ડી. કોલાદરા

કયાડા .

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

9428186582
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તલાટી કમ મં ીનું નામ હેઠકવાટર સે નું નામ તથા સે માં સમાિવ

ામ પંચાયતોઃ-

0F\U lH<,F 5\RFIT C[9/ T,F8LvSDvD\+L ;[HF JF>h DFlCTL
VPG\P TF,]SF
5\RFIT

TPSPD\+LG]\ GFD

U|FD 5\RFIT
;[HFG]\ GFD

DMAF., G\AZ

EJFGNU0qWMW,L

૯૭૨૬૩૧૦૩૦૯

U,S\]0

૯૪૨૮૧૬૧૨૪૬

1

VFCJF

2

VFCJF

zLDlT4 HFU'lTA[G
V[;PUF.G
zL4 VXMSEF. ;LP5JFZ

3

VFCJF

BF,L HuIF

l5\5ZLqlRS8LIF

-

4

VFCJF

BF,L HuIF

UF-JLqlNJFG8[A|]G

-

5

VFCJF

zLDlT4 G[CFA[G Ò E8

RGB,

૯૪૨૮૩૭૯૦૭૫

6

VFCJF

zL JLP0LPS],S6L"

AFZL5F0FqJF;]6F"

૯૭૨૬૩૧૦૩૦૯

7

VFCJF

zLDlT4 lGDLQFF VF. -M0LIF

XFDUCFGqHFBFGF

૮૧૪૦૧૫૬૫૦૭

8

VFCJF

BF,L HuIF

DF,[UF\J

-

9

VFCJF

zLDlT4 V[DPV[DP9FSZ[

UM8LIFDF/

૯૪૨૯૦૨૬૬૮૬

10

VFCJF

BF,L HuIF

RL\R,LqCFZ5F0F

-

11

VFCJF

zL4 0LP0LP58[,

AMZB,qRF{SIF

૬૩૫૨૩૭૫૫૧૧

12

VFCJF

zL DlGQF 5L DFC,[

VFCJF

૯૪૨૬૯૯૩૩૬૫

13

VFCJF

zL4 WLZHS]DFZ ZAFZL

8F\S,L5F0F

૯૪૮૪૪૦૫૪૪૫

14

VFCJF

zLDlT4 GIGFA[G 0[Z

DMZhLZFq0MG

૯૯૭૮૨૨૫૭૪૭

15

VFCJF

,PRIF"q,L\UF

૯૪૨૯૭૮૧૩૧૯

16

VFCJF

zLDlT4 Z\HGLA[G
V[RPRF{CF6
zL4lCT[GN= ;LPRF{WZL

DCF,5F0F

૯૪૨૮૩૮૧૮૭૦

17

VFCJF

zL4 VlG,EF. JLPUFlJT

WJ,LNM0qUM\0,lJCLZ

૯૪૨૭૮૬૪૮૩૫

18

VFCJF

BF,L HuIF

-

19

JW.

zL VFZPVFZPEMIF

TFP5\PVFCJFs,LJ
lZh"Jf
J3.

૯૪૨૭૯૧૮૩૨૬

20

JW.

BF,L HuIF

lRSFZq0]\UZ0F

-

21

JW.

BF,L HuIF

UMN0LIF

-

22

JW.

zLDlT4.,FA[G 0LP58[,

hFJ0F

૯૪૨૮૧૩૪૭૫૩

23

JW.

zL4lJPS[P8[,Z

E[\;SFTZL

૯૫૩૭૦૯૮૪૫૯

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

JW.

BF,L HuIF

SF,LA[,qSMlXDNF

-

25

JW.

zLDlT4 Z[CFGF V[P X[B

;ZJZqBFT/qEF,B[T

૯૪૨૬૩૭૬૮૭૨

26

JW.

zL V[[;PV[PUJF\N[

lRRLGFUF\J9F

૯૪૨૭૭૦૬૭૨૦

27

JW.

BF,L HuIF

0MS5FT/ qZ\EF;

-

28

JW.

zL4 XC[GFhAFG]\ V[DP58[,

AFZBF\wIF

૯૭૧૪૫૯૪૧૩૫

29

JW.

zLDlT4 V[RPV[P58[,

;FSZ5FT/qlR\RM0

૯૪૦૯૫૨૪૯૪૩

30

JW.

zL4 VlDT V[DPRF{WZL

GFGF5F0F

૯૪૨૭૮૬૯૬૫૪

31

JW.

zL4 GFZFIGF 9FSZ[

DFGDM0LqG0URM\0

૯૪૨૮૧૯૦૭૭૦

32

JW.

S]P H[PV[DP8\0[,

E\[0DF/qNU0LVF\AF

૯૪૨૭૧૭૭૭૯૮

33

JW.

zL4 C[D\T V[DPZAFZL

NU]lGIF

૯૬૮૭૧૪૪૨૨૬

34

;]ALZ

zL4 V[DPV[DP5JFZ

;]ALZ

૯૪૨૬૮૭૨૮૩૧

35

;]ALZ

zL4 0LPV[DPS]S6F

DCF,

૮૬૯૦૫૬૮૨૭૩

36

;]ALZ

BF,L HuIF

lRRlJCLZqBF\E,F

-

37

;]ALZ

zL4 S[TG V[;P5JFZ

l55,F.N[JLqlSZ,L

૯૪૦૯૬૮૯૮૫૪

38

;]ALZ

BF,L HuIF

GS8LIF CGJ\Tq DF/UF

-

39

;]ALZ

zLDlT4 V[GPÒPEMI[

,JRF,L

૯૪૨૬૭૪૭૬૬૩

40

;]ALZ

zL4 VFZP5LPUFISJF0

CGJ\T5F0FqX[5]VF\AF

૯૭૧૨૬૭૫૬૯૪

41

;]ALZ

zL4 0LPV[DPlhhF/F

S0DF/q NC[Z

૯૯૦૯૭૨૦૯૯૨

42

;]ALZ

zL4 ALPS[P9FSZ[

UFZB0L

૯૪૨૯૭૭૩૬૪૪

43

;]ALZ

zL4 V[GP0LP58[,

AZ0L5F0F

૯૪૨૯૭૦૨૨૯૦

44

;]ALZ

zL4 V[RP5LPGFIL

S[XA\WqSSXF/F

૯૪૨૯૨૬૭૮૮૬

45

;]ALZ

zL4 ;LPALP5ZDFZ

l55,NCF0

૯૪૨૯૯૧૧૩૦૬

46

;]ALZ

zL V[PV[;PEMI[

lX\UF6F q UFJNCF0

૯૪૨૮૨૬૧૫૩૬

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

વયં સેવકોની યાદ
Knowledg Concer

Sr.
No

Name of Volunteer

Sex

e of

ned

Swimmin Taluka/
g

District

Phone
Number

1

Dipak Rajubhai Mahajan

Male

Yes

Ahwa

9106697093

2

Ravindara Mahendara Borse

Male

Yes

Ahwa

9712666678

3

Sagar Arunbhai Mandve

Male

Yes

Ahwa

9723864076

4

Bhoye Arjunbhai Jivalbhai

Male

Yes

Waghai

8155938016

5

Bagul Chimanbhai Dharambhai

Male

Yes

Waghai

9427313835

6

Manbhav Arvindbhai Manshbhai

Male

Yes

Waghai

7359994244

7

Ajaybhai Sureshbhai Gond

Male

Yes

Ahwa

9428161640

8

Chaudhari Sanjaybhai Vinubhai

Male

Yes

Ahwa

9428229947

9

Deshmukh Vipulbhai Sureshbhai

Male

Yes

Ahwa

9624957291

10

Chaudhari Jayesh Yaswantbhai

Male

Yes

Ahwa

9428161640

11

Churya Sachinbhai Dilipbhai

Male

Yes

Ahwa

9265875913

12

Chaudhari NiraJbhai Yaswantbhai

Male

Yes

Ahwa

9924637617

13

Pawar Shilaben Sitarambhai

Female

Yes

Subir

9408516594

14

Bhoye Daxaben chetanbhai

Female

Yes

Subir

9624165680

15

Zambre Vijyaben Pravinbhai

Female

Yes

Subir

9624165680

16

Gayakwad Ajaybhai bhavanbhai

Male

Yes

Subir

9484557211

17

Pawar Sunilbhai Rajeshbhai

Male

Yes

Subir

18

Malvi Rajubhai V

Male

Yes

Subir

9499590221

19

Thakare Kamlesh Shaileshbhai

Male

Yes

Waghai

9537032241

20

Govali Ramdas Bhilubhai

Male

Yes

Waghai

7621018295

21

Thakare Sayleshbhai Janubhai

Male

Yes

Waghai

9537496960

22

Tumbda Manubhai Sonubhai

Male

Yes

Waghai

9687356686

23

Bariya Sureshbhai Banasyabhai

Male

Yes

Waghai

9714911668

24

Bhoye Gajendarabhai Rajulbhai

Male

Yes

Waghai

8980888336

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

ટેલીફોન નંબર
અિધકારીનું નામ

હો ો

૨

૩

૧
૧

ી ભાિવન પંડયા, આઈ.એ.એસ.

કલે ટર અને િજ લા મે

ેટ ી,

ડાંગ-આહવા
૨

ી એચ.કે.વઢવાિણયા, આઈ.એ.એસ.

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી,
ડાંગ-આહવા

૩

ી રિવરાજ સહ

ડે ,આઈ.પી.એસ.

િજ લા પોલીસ અિધ ક ી,
ડાંગ-આહવા

૪

ી અ ની વર યાસ, આઈ.એફ.એસ.

નાયબ વન સંર ક ી, ઉ ર વન
િવભાગ, ડાંગ-આહવા

૫

ી એન.એમ.પંડયા,

(ઈ/ચા) નાયબ વન સંર ક ી,
દિ ણ વન િવભાગ, ડાંગ-આહવા

૬
૭

ી ટી.કે.ડામોર,

.એ.એસ.

િનવાસી અિધક કલેકટર ી, ડાંગઆહવા
િ સીપલ જજ અને

ી િશવકુમાર કેન,

ઓ ફસ

િનવા થા
ન

મોબાઈલ

૪
220201
220294FAX
220242-(P)
220254
220444FAX
220248
220226FAX
220203
220917FAX

૫
220202

૬
9978406208

220235

9978406233

220219

9978405021

220292

9409591779
7574950062

220246
220307FAX

220210

7574950154

220221

220499

9978447801

220091

જે .એમ.એફ.સી.-૧, ડાંગ૮

આહવા
એડીશનલ ડ ીકટ અને સેશન

ી અલતાફ મેમણ,

220286

જજ ી, ડાંગ-આહવા
૯

િ સીપાલ જજ અને

ી જોષી,

9904553255

જે .એમ.એફ.સી., ડાંગ-વઘઈ
૧૦

િ સીપાલ જજ અને

ી એસ.દેસાઈ,

9879463707

જે .એમ.એફ.સી., ડાંગ-સુબીર
૧૧

ી ટી.કે.ડામોર,

.એ.એસ.

(ઈ/ચા) િજ લા આયોજન
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

220310

220359

9978447801
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અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા
૧૨

ી આર.બી.ચૌધરી,

.એ.એસ.

(ઈ/ચા) િનયામક ી, િજ લા ામ 220217
િવકાસ એજ સી, ડાંગ-આહવા

૧૩

ી કે.જે .ભગોરા,

.એ.એસ.

ાયોજના વહીવટદાર ી,

220206

221322-(D)
220214FAX
220268

9825597381

9824230331

ટી.એ.એસ.પી., ડાંગ-આહવા
૧૪

ીમિત કે.વી.ગામીત,

૧૫

ી ડી.આર.સંગાડા,

.એ.એસ.

ાંત અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા
(ઈ/ચા) ચીફ ઓ ફસર ી,

221303

220233

237258

8758480008
8160661958

220071

9978447816

નોટીફાઈડ એરીયા સાપુતારા,
૧૬

ડાંગ-આહવા
નાયબ િજ લા ચૂંટણી

ી સી.વી.પટેલ,

9978447807

અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા
૧૭

ી આર.બી.ચૌધરી,

.એ.એસ.

નાયબ િજ લા િવકાસ

220317

220277

9825597381

અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા
૧૮

ી એલ. .ગોહીલ,

(ઈ/ચા) ોજે કટ મેનજ
ે ર ી,
વોટર શેડ ોજે કટ, ડાંગ-આહવા

૧૯

ી જે .આઈ.વસાવા,

નાયબ પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગઆહવા

૨૦

ી પી. .પટેલ ,

નાયબ પોલીસ અિધ ક ી, હેડ

220061
220062
220904
220658
220322
220200

7567898654

221906

9978408275
9978408274

કવાટર, ડાંગ-આહવા
૨૧

ી

નેશ ગામીત,

નાયબ પોલીસ અિધ ક ી, (

220678

9978402042

એસ.ટી/ એસ.સી.), ડાંગ-આહવા
૨૨

ી એસ.આર.પટેલ,

કાયપાલક ઈજનેર ી, માગ અને
મકાન િવભાગ ટેટ, ડાંગ-આહવા

૨૩

ીમિત ગીતાબેન એન.પટેલ,

કાયપાલક ઈજનેર ી, પંચાયત (

220228
220476FAX

220207

9712017210

220309

220389

9825379219

220368

220377

7567120680

માગ અને મકાન િવભાગ ), ડાંગઆહવા
૨૪

ી િવિનત જે .પટેલ,

(ઈ/ચા) કાયપાલક ઈજનેર ી,
સચાઈ િવભાગ, ડાંગ-આહવા

૨૫

ી ડી.બી.પટેલ,

કાયપાલક ઈજનેર ી,
ગુ.પા.પુ.ગ. ય.બોડ, ડાંગ-આહવા

૨૬

ી એસ.પી.ઢી મર,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, (
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc

220394
220313FAX

9978406664

221144

9978406666
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ોજે કટ મેનેજર વા મો), ડાંગઆહવા
૨૭

ી આર.બી.ચૌધરી,

િહસાબી અિધકારી ી, ડાંગ

220302

220851

9427186843

િજ લા પંચાયત, ડાંગ-આહવા
૨૮

૨૯

ી એમ.સી.ભુસારા,
ી એમ.સી.ભુસારા,

િશ ણાિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220208
220408FAX

િજ લા ાથિમક

220337

(ઈ/ચા) િજ લા

9909970208

220315

9909970208

િશ ણાિધકારી ી, ડાંગ-આહવા
૩૦

ી બી.એમ.રાઉત,

ાચાય િજ લા િશ ણ અને

246214

9099081163
9428100000

220265

9408466899

220138

9427869009

220318

9913319197

220523

9727093100
9726692192

220215

9426868079

220344
220345

9427119204

220344
220345

9427119204

220205
221408

7435951301
9879036627

220240

8320039286

220327

7989065103

તાલીમ ભવન( ડાયસ) વઘઈ,
ડાંગ-આહવા
૩૧

ી ઉ મભાઈ કે.ગાગુંડ,

આચાય ી, સરકારી િવનયન અને
વાિણજય કોલેજ, ડાંગ-આહવા

૩૨

ી અ ણકુમાર ધાયા,

આચાય ી, િવ ાન વાહ
કોલેજ( બી.એસ.સી.), ડાંગઆહવા

૩૩

ીમિત ભાવનાબેન સી. ડીયા,

ો ામ ઓ ફસર ી,(
આઈ.સી.ડી.એસ.), ડાંગ-

૩૪

ી એસ.ડી.તિબયાર,

આહવા
આયોજન સહ તાલુકા િવકાસ
અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

૩૫

ી એન.એચ.ઠાકરે,

નાયબ િજ લા
ા.િશ ણાિધકારી ી, ( િન.િશ),
ડાંગ-આહવા

૩૬

ી ડૉ.સંજય શાહ,

(ઈ/ચા) અિધક િજ લા આરો ય
અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

૩૭

ી ડૉ.સંજય શાહ,

આર.સી.એચ.ઓ. અિધકારી ી,
ડાંગ-આહવા

૩૮

ડૉ.એચ. એ. ગામીત

િસિવલ સજન ી, સીવીલ
હોિ પટલ, ડાંગ-આહવા

૩૯

ડૉ.િહતેશ

મભ ટ ,

(ઈ/ચા) આર.એમ.ઓ. સીવીલ
હોિ પટલ, ડાંગ-આહવા

૪૦

ી સંપથ કુમાર,

ડી.આઈ.ઓ. એન.આઈ.સી.,
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ડાંગ-આહવા
૪૧

ી કે.પી.ગામીત,

(ઈ/ચા) એસ.એલ.આર. ી, ડાંગ- 02632વલસાડ

૪૨

ી અનત પટેલ,

ડી.આઈ.એલ.આર. ી, ડાંગ-

249371
220237

90996
14282

02637258851

7567430290

220076

9426183765

02637254422

9979885548

220268

9726005193

220355

9825186571

220377

7715974586

વલસાડ
૪૩

ી સી.આર.પટેલ,

(ઈ/ચા) નાયબ ખેતી િનયામક ી
( િવ તરણ), ડાંગ-નવસારી

૪૪

ી એસ.કે.ગરાિશયા,

(ઈ/ચા) કાયપાલ ઈજનેર ી,

99096
10495

જુ જ-પેટા િવભાગ ( ટેટ )
સચાઈ, ડાંગ-આહવા
૪૫

ીમિત ધમાબેન સી.ભ ટ,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી,
નેશનલ હાઈવે ઓથોરીટી, ડાંગનવસારી

૪૬

ી આર.એ.કનુ ,

મદદનીશ કિમ નર ી,
ટી.એ.એસ.પી., ડાંગ-આહવા

૪૭

ી િવણ મંડાણી,

નાયબ િનયામક ખેતી આ મા
ોજે કટ, ડાંગ-આહવા

૪૮

ી અનુપ ગોલે,

સહયોજક નહે યુવા કે , ડાંગઆહવા

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

અિધકારીનું નમ

હો ો

૨

૩

૧
૧

ી ડી.કે.ગામીત,

૨

ી ડી.આર.સંગાડા,

ટેલીફોન નંબર
કચેરી

મોબાઈલ

૪

૬
9825364822

ચીટનીશ ટૂ કલેકટર ી, ડાંગ-આહવા
મામલતદાર ી, આહવા-ડાંગ

220272

8758480008
8160661958

૩

ી સી.એ.વસાવા,

મામલતદાર ી, વઘઈ-ડાંગ

246391

9978447814
9925109347

૪

ી પી.એફ.પટેલ,

૫

ી ડી.આર.સંગાડા,

મામલતદાર ી, સુબીર-ડાંગ

9712624231

(ઈ/ચા) મામલતદાર ી, ચૂંટણી, ડાંગ-આહવા

8758480008
8160661958

૬

ી ડી.કે.ગામીત,

(ઈ/ચા) મામલતદાર ી, મ યાહન ભોજન યોજના,

220409

8160661958

220346

9408957558

ડાંગ-આહવા
૭

ી જે .એલ.પટેલ,

મામલતદાર ી, ડઝા ટર, ડાંગ-આહવા

9408044789

૮

ી ડી.કે.ગામીત,

(ઈ/ચા) મામલતદાર ી, જન સંપક અિધકારી, ડાંગ8160661958

આહવા
૯

ી પી.એફ.પટેલ,

(ઈ/ચા) િજ લા પુરવઠા અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220384

9712624231

246313

9537027456

૧૦

ી ભારગવ મહાલા,

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, વઘઈ-ડાંગ

૧૧

ી િવશાલકુમાર

તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, સુબીર-ડાંગ

6354936907

એચ.પટેલ,
૧૨

ી જે .એમ.ભીવસન,

8758451787

િજ લા પુરવઠા મેનેજર ી, ગુ.રા.પુ.િન.લી., ડાંગ-

220004

6359945820

આહવા
૧૩

ી આર.એ.કનુ ,

િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી,( આ દ િત

221019

ી આર.એ.કનુ ,

આ દ િત િવકાસ અિધકારી ી, વલસાડ - ડાંગ

9726005193
6357150112

િવકાસ ), વલસાડ-ડાંગ
૧૪

9427860725

221019

9726005193
6357150112

૧૫

ી જોષનાબેન
સોલંકી,

૧૬

ી એ.સી.પટેલ,

નાયબ િનયામક અનુસુિચત

િત ક યાણ અિધકારી,

02632-

ડાંગ-વલસાડ

242616

(ઈ/ચા) િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી, ડાંગ

220349

9099368619
6351564221

િજ લા પંચાયત,ડાંગ-આહવા
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૧૭

ી એસ.ડી.ભોયે,

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

(ઈ/ચા) મદદનીશ િજ લા ર

ાર સહકારી મંડળી,

220223

ડાંગ-આહવા

220224

9426858883

૧૮

ી વી.એ.પટેલ,

ઈ/ચા િજ લા િતજોરી અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220245

9825533509

૧૯

ી વી.એ.પટેલ,

િહસાબી અિધકારી ી,ટી.એ.એસ.પી., ડાંગ-આહવા

220268

9825533509

૨૦

ી બી.જે .ગાઈન,

(ઈ/ચા) િચટનીશ ડાંગ િજ લા પંચાયત

220312

9586750727

૨૧

ી એચ.આઈ.ગામીત,

િહસાબી અિધકારી ી, ( ાથિમક િશ ણ), ડાંગ

220337

9737850574

220326

9408699136

િજ લા પંચાયત,ડાંગ-આહવા
૨૨

ી કે.એસ.પરમાર,

મદદનીશ માિહતી િનયામક ી, ડાંગ-આહવા

220581FAX

૨૩

ી એસ.યુ.પટેલ,

િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220320

9898696851

૨૪

ી તુષારભાઈ ગામીત,

િજ લા બાગાયત અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

221273

9925144579

૨૫

ી હેમંતભાઈ

મદદનીશ િનયામક ખેતી,( આ મા ોજે કટ ),ડાંગ-

220355

9727715069

220351

6351564221

પાવાગઢી,
૨૬

ી એ.સી.પટેલ,

આહવા
િજ લા આંકડા અિધકારી ી, ડાંગ િજ લા
પંચાયત,ડાંગ-આહવા

૨૭

ી િવનોદભાઈ ભોયે,

િજ લા રોજગાર અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220393

9428110207

૨૮

ી િવરલભાઈ પટેલ,

(ઈ/ચા) િજ લા રમત-ગમત અિધકારી ી, ડાંગ-

221375

9898279449

િજ લા સમાજ સુર ા અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220629

8866347271

િજ લા બાળ સુર ા અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220106

9428962240

આહવા
૨૯

ી

નેશભાઈ

ચૌધરી,
૩૦

ી ચીરાગભાઈ
ચૌધરી,

૩૧

ી એસ.ડી.સોરઠીયા,

િજ લા દહેજ િતબંધક અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220106

9426223882

૩૨

ી દાિનયેલભઈ

અિધ ક ી, રીમાંડ હોમ અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220249

6353674626

(ઈ/ચા) િજ લા ય અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

221295

9409599361

(ઈ/ચા) નગર િનયોજક અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

220282

9825572508

ગામીત,
૩૩

ી પોલ વસાવા,

૩૪

ી જે .એફ.પરમાર,

220285

૩૫

ી એચ.જે .પંડયા,

220323

9726767660

સહાયક ાદેશક વાહન યવહાર અિધકારી ી,

246201

962463805

એ.આર.ટી.ઓ., ડાંગ-વઘઈ

246888

(ઈ/ચા) મદદનીશ િનયામક જમીન સંર ણ
અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

૩૬

ી તપનભાઈ
મકવાણા

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૩૭

ી વી.એચ.શમા,

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

ડિવઝનલ કં ોલર અિધકારી ી, ડાંગ-વલસાડ

02632-

9998953091

227934

૩૮
૩૯

ી જગદીશભાઈ
ગાિવત
ી એન.એચ.ઠાકરે,

220308

9427487833

220030

6359918785

220337

9426868079

આચાય ી, આઈ.ટી.આઈ., આહવા-ડાંગ

220314

7435895420

(ઈ/ચા) આચાય ી, આઈ.ટી.આઈ., વઘઈ-ડાંગ

246275

9427155415

ડેપો મેનજ
ે ર ી,(એસ.ટી.), ડાંગ-આહવા
નાયબ િજ લા ાથિમક િશ ણાિધકારી ી, ડાંગ
િજ લા પંચાયત,ડાંગ- આહવા

૪૦

ી આર.એસ.પટેલ,

૪૧

ી પરીમલભાઈ
આર.પટેલ,

૪૨

ી પરીમલભાઈ

9427155415

આચાય ી, આઈ.ટી.આઈ., સુબીર-ડાંગ

આર.પટેલ,
૪૩

ી

આચાય ી, સરકારી મા યિમક શાળા, આહવા-ડાંગ

૪૪

ી અશોકભાઈ પવાર,

આચાય ી, નસ ગ / મે ડકલ કોલેજ, ડાંગ-આહવા

૪૫

ી ઝે ડ.પી.પટેલ,

આચાય ી કૃિષ િવ ાન કોલેજ, વઘઈ-ડાંગ

246239

9624363999

૪૬

ી એ.એન.પટેલ,

જનરલ મેનજ
ે ર ી, િજ લા ઉ ોગ કે , ડાંગ-

220101

94290092248

220375

9408607429

220375

9408607429

220218

9408607429

220353

8128083530

246254

9979353215

220385

9409054007

220260
9979256867

આહવા
૪૭

ી ડી.એસ.ચૌધરી,

(ઈ/ચા) મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી, ડાંગ
િજ લા પંચાયત,ડાંગ-આહવા

૪૮

ી ડી.એસ.ચૌધરી,

(ઈ/ચા) મદદનીશ પશુ િચ ક સા અિધકારી ી,
(તાંિ ક), ડાંગ-આહવા

૪૯

ી ડી.એસ.ચૌધરી,

મદદનીશ પશુપાલન િનયામક ી, મરઘા િવ તરણ,
ડાંગ-આહવા

૫૦

ી િહરેનભાઈ
ગરાિશયા,

૫૧

ી ડી.એ.પટેલ,

(ઈ/ચા) નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, ટેટ(માxમ.
િવભાગ), આહવા-ડાંગ
નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, ટેટ( માગ અને
મકાન) પેટા િવભાગ, વઘઈ-ડાંગ

૫૨

ી એસ.બી.માહલા,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, પંચાયત (માxમ.

9687614822

િવભાગ)પેટા િવભાગ,આહવા-ડાંગ
૫૩

ી એસ.એમ.બારોટ,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, પંચાયત (માxમ.

246240

9879304275

િવભાગ) પેટા િવભાગ,વઘઈ-ડાંગ
૫૪

ી િ મતભાઈ
વી.ચૌધરી,

(ઈ/ચા) નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, સચાઈ પેટા

9426330139

220367

9998275941

િવભાગ-૧,આહવા-ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૫૫

ી રિવ પટેલ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

(ઈ/ચા) નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, સચાઈ પેટા

246278

9879295968

220316

9726439958

220078

9426821825

220391

9978440873

220329

9984408665

220393

9978426666

220354

8238048756

િવભાગ-૨, વઘઈ-ડાંગ
૫૬

ી સિચન માહલા,

(ઈ/ચા) નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, સચાઈ પેટા
િવભાગ-૩, સુબીર-ડાંગ

૫૭

ી આર.આર.ગાિવત,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, દમણગંગા-પેટા
િવભાગ ( ટેટ), સચાઈ, આહવા

૫૮

ી ડી.કે.વસાવા,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, પા.પુ.ગ. ય.બોડ,
વઘઈ-ડાંગ

૫૯

ી ત મય,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, પા.પુ.ગ. ય.બોડ,
(યાંિ ક),આહવા-ડાંગ

૬૦

ી ઢી મર,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, પા.પુ.ગ. ય.બોડ,
આહવા-ડાંગ

૬૧

ી વી.ડી.પટેલ,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, જે ટકો ( દ.ગુ.િવ.કં.),
આહવા-ડાંગ

૬૨

ી

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, જે ટકો ( દ.ગુ.િવ.કં.),

237579

સાપુતારા-ડાંગ
૬૩

ી દનકર જે .ગાિવત,

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, જે ટકો ( દ.ગુ.િવ.કં.),

246222

9879201065

220318

9727597709

246821

9408648828

વઘઈ-ડાંગ
૬૪

ીમિત બી.એમ.પટેલ,

(ઈ/ચા) બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી ી, ધટક૧,ડાંગ િજ લા પંચાયત,
આહવા-ડાંગ

૬૫

ીમિત એસ.ઝે ડ.ભોયે, (ઈ/ચા) બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી ી, ધટક-૨,
ડાંગ િજ લા પંચાયત,
વઘઈ-ડાંગ

૬૬

ીમિત બી.એમ.પટેલ,

9727597709

બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી ી, ધટક -૩, ડાંગ
િજ લા પંચાયત, સુબીર-ડાંગ

૬૭

ી એચ.આર.દેશમુખ,

વહીવટી અિધકારી ી, ( આરો ય ), ડાંગ િજ લા

220344

9428823324

220344

9586750727

220344

9428823492

પંચાયત, આહવા-ડાંગ
૬૮

ી બી.જે .ગાઈન,

વહીવટી અિધકારી ી, ( RCH ), ડાંગ િજ લા
પંચાયત, આહવા-ડાંગ

૬૯ ડૉ.ડી.સી.ગામીત,

ઈ/ચા િજ લા મેલરે ીયા અિધકારી ી, ડાંગ િજ લા
પંચાયત, આહવા-ડાંગ
cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૭૦ ડૉ. દલીપ શમા,

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

તબીબી અિધકારી ( QA ), ડાંગ િજ લા પંચાયત,

220344

9427922246

આહવા-ડાંગ
૭૧

ી

મદદનીશ સરકારી વકીલ ી, ડાંગ-આહવા

220091

૭૨

ી મિનષભાઈ

મદદનીશ સરકારી વકીલ ી, ડાંગ-આહવા

220286

૭૩

ી હેમત
ં ભાઈ બાગુલ,

૯૬

ી સંજય ભાઇ,

૯૭

ી કે.સી.કુનબી,

મદદનીશ સરકારી વકીલ ી,ડાંગ-વઘઈ

9904553255

108 ઈમરજ સી મેનજ
ે ર ી, ડાંગ-આહવા

9726307731

ડ અને

સ અિધકારી ી, ડાંગ - વલસાડ

02632-

9427140795

249788

૯૮

ી ભુપ ભાઈ ઘુમ

9427781858

કાયદા અિધકારી ી,

E-Mail ID
No
Address
1
2
૧ કલેકટર અને િજ લા મે
ેટ ી, ડાંગ-આહવા

Email
3
collector-dan@gujarat.gov.in

૨

િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

ddo-dan@gujarat.gov.in

૩

િજ લા પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ-આહવા

sp-dan@gujarat.gov.in

૪

નાયબ વન સંર ક ી, ઉ ર ડાંગ વન િવભાગ, ડાંગ-આહવા

dcfdangnorth16@gmail.com

૫

નાયબ વન સંર ક ી, દિ ણ ડાંગ વન િવભાગ, ડાંગ-આહવા

dcfdangsouth16@gmail.com

૬

િનવાસી અિધક કલેકટર ી, ડાંગ-આહવા

rac-dan@gujarat.gov.in

૭

સીવીલ કોટ,ડાંગ-આહવા

civilcourt.ahwa01@gmail.com

૮

િજ લા આયોજન અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

dpo-dan@gujarat.gov.in

૯

િનયામક ી, િજ લા ામ િવકાસ એજ સી, ડાંગ-આહવા

drda-dan@gujarat.gov.in

૧૦

ાયોજના વહીવટદાર ી, ડાંગ-આહવા

taspdang2gmail.com

૧૧

ાંત અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

po-dan@gujarat.gov.in

૧૨ ચીફ ઓ ફસર ી, નોટીફાઈડ એરીયા કચેરી-સાપુતારા,

cosaputara@gmail.com

૧૩ નાયબ િજ લા ચૂંટણી અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

dydeo-rev-dan@gujarat.gov.in

૧૪ નાયબ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

dyddo-dan@gujarat.gov.in

૧૫

dangs.gswma.in

ોજે કટ મેનેજર ી, વોટર શેડ ોજે કટ, ડાંગ-આહવા

૧૬ નાયબ પોલીસ અિધ ક ી, ડાંગ-આહવા

dysp-dan@gujarat.gov.in

૧૭ નાયબ પોલીસ અિધ ક ી, (એચ. યુ.), ડાંગ-આહવા

dysp-hq-dang@gujarat.gov.in

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૧૮ કાયપાલક ઈજનેર ી, (માxમ) ટેટ, ડાંગ-આહવા

rnbdang@gmail.com

૧૯ કાયપાલક ઈજનેર ી, (માxમ) પંચાયત, ડાંગ-આહવા

exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in

૨૦ કાયપાલક ઈજનેર ી, સચાઈ, ડાંગ-આહવા

exeirridangpanch@gmail.com

૨૧ કાયપાલક ઈજનેર ી,પા.પુ. અને ગ. ય.બોડ, ડાંગ-આહવા

gwssbdangs@gmail.com

૨૨ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, ોજે કટ મેનેજર (વા મો), ડાંગ- dags.dwsc@gmail.com
આહવા

૨૩ િહસાબી અિધકારી ી, ડાંગ િજ.પં., આહવા-ડાંગ

ao-ddo-dan@gujarat.gov.in

૨૪ િજ લા િશ ણાિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

dang1deo@gmail.com

૨૫ િજ લા ાથિમક િશ ણાિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

dpeo-dan@gujarat.gov.in

૨૬ આયોજન સહ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

tdo-dan@gujarat.gov.in

૨૭ અિધ ક ી, િસવીલ હોિ પટલ,ડાંગ-આહવા

cdmo.health.ahwa1@gmail.com

૨૮ અિધક િજ લા આરો ય અિધકારી ી, ડાંગ

adho-dan@gujarat.gov.in

૨૯ સહાયક માિહતી િનયામક ી, ડાંગ-આહવા

adiahwa@gmail.com

૩૦ મામલતદાર ી, આહવા

mamcls2-ahwa@gujarat.gov.in

૩૧ મામલતદાર ી, વઘઈ
૩૨ મામલતદાર ી, સુબીર

mamcls2waghai@gujarat.gov.in
mamcls2-subir@gujarat.gov.in

૩૩ મામલતદાર ી, મ.ભો.યો., ડાંગ-આહવા

midday-dan@gujarat.gov.in

૩૪ મામલતદાર ી, પુરવઠા, ડાંગ-આહવા

dso-dan@gujarat.gov.in

૩૫ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, વઘઈ

tdo-waghai@gujarat.gov.in

૩૬ તાલુકા િવકાસ અિધકારી ી, સુબીર

tdo-subir@gujarat.gov.in

૩૭ િજ લા સમાજ ક યાણ અિધકારી ી,(આ.િવ.), ડાંગ-આહવા swo-dan@gujarat.gov.in
૩૮ િજ લા િતજોરી અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

treasury-dan@gujarat.gov.in

૩૯ િજ લા આંકડા અિધકારી ી, ડાંગ-આહવા

dso-ddo-dan@gujarat.gov.in

૪૦ મદદ.િજ લા ર

drcsdang@gmail.com

ાર ી, (સ.મં.), આહવા

૪૧ િજ લા ખેતીવાડી અિધકારી ી, ડાંગ

dao-ddo-dan@gujarat.gov.in

૪૨ મદદ.બાગાયત િનયામક ી, ડાંગ

adhdang73@gmail.com

૪૩ મદદ.પશુપાલન િનયામક ી, ડાંગ

dydir-ah-dan@gujarat.gov.in

૪૪ િજ લા રોજગાર અિધકારી ી, ડાંગ

dee-dan@gujart.gov.in

૪૫ િજ લા સમાજ સુર ા અિધકારી ી, ડાંગ

sdo-dan@gujarat.gov.in
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૪૬ િજ લા રમત-ગમત અિધકારી ી, ડાંગ

dsodang13@gmail.com

૪૭ આચાય ી, સરકારી િવિનયન અને વાિણ ય કોલેજ, આહવા gsfdcltd@gmail.com
૪૮ િવભાગીય િનયામક ી, એસ.ટી.ડેપો, વલસાડ
૪૯ ડેપો મેનેજર ી, એસ.ટી., ડેપો, આહવા

dcvld@gsrtc.in
dcvalsadgsrtc@gmail.com
dmahwagsrtc@gmail.com

૫૦ નાયબ ઇજનેર ી, દ.ગુ.િવ.કં.પે.િવ., આહવા

sdo.ahwa@gebmail.com

૫૧ નાયબ ઇજનેર ી, દ.ગુ.િવ.કં.પે.િવ., વઘઈ

sdo.waghai@gebmail.com

૫૨ નાયબ ઇજનેર ી, દ.ગુ.િવ.કં.પે.િવ., સાપુતારા

sdo.sputara@gebmail.com

૫૩

ાચાય ી, િજ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન વઘઇ

૫૪

ો ામ ઓ ફસર ી, ( આઈ.સી.ડી.એસ. ) આહવા,
િજ.ડાંગ

૫૫ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ી,

po-icds-ddodan@gujarat.gov.in
cp_waghai@yahoo.in

એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી, વઘઈ, િજ.ડાંગ

૫૬ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ી,

rtoaahwa30@gmail.com

એ.આર.ટી.ઓ. કચેરી, આહવા, િજ.ડાંગ

૫૭ ડી.આઈ.ઓ.એન.આઈ.સી., િજ લા સેવા સદન કચેરી,
આહવા, િજ.ડાંગ

૫૮ એસ.એલ.આર. ી, િજ લા સેવા સદન કચેરી, આહવા,

gujdan@nic.in
nicahwa@gmail.com
slr-dan@gujarat.gov.in

િજ.ડાંગ

૫૯ ડી.આઈ.એલ.આર. ી, િજ લા સેવા સદન કચેરી, આહવા,

dilr-dan@gujarat.gov.in

િજ.ડાંગ

૬૦ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, નેશનલ હાઇવે ઓથોરીટી,

nhsdnavsari730@gmail.com

નવસારી

૬૧ નાયબ િનયામક ખેતી આ મા ોજે કટ, આહવા, િજ.ડાંગ

atmadang07@gmail.com

૬૨ મદદનીશ િજ લા સહકારી મંડળી, આહવા-ડાંગ

drcsdang@gmail.com

૬૩ િજ લા બાળ સુર ા એકમ, આહવા-ડાંગ

dcpudangs@gmail.com
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ડાંગ િજ લા ના સરપંચ ીઓની માિહતી
અ.
નં.
1

તાલુકાનું
નામ
આહવા

ામ
પંચાયત
આહવા

સરપંચ ીનું નામ

સરનામું

સંપક નંબર
૯૯૧૩૧૯૯૦૯૪

ીમતી.કમળાબેન િહરાભાઇ રાઉત

મુ. દેવલપાડા પો. આહવા તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પો. બારીપાડા તા.આહવા .ડાંગ

2

આહવા

બારીપાડા

3

આહવા

ભવાનદગડ

ી.મધુભાઇ

મુ.પો.ભવાનદગડ તા.આહવા

૯૪૨૬૧૬૦૭૩૧

4

આહવા

બોરખલ

5

આહવા

ચનખલ

6

આહવા

ચૌ યા

ી.મોવ યાભાઇ યાભાઇ
વાઘમારે
ીમતી. દુબેન િવજયભાઇ દવ

7

આહવા

િચકટીયા

ી.રાજે શભાઇ લાહનુભાઇ ભોયે

8

આહવા

ચચલી

ીમતી.આકાબેન હષદભાઇ ભોયે

9

આહવા

ધવલીદોડ

10

આહવા

11

આહવા

12

આહવા

13

આહવા

14

આહવા

ઘોઘલી

15

આહવા

16

આહવા

17

આહવા

ગ ડલિવિહ
ર
ગોટીયામા
ળ
હારપાડા

18

આહવા

19

આહવા

20

આહવા

21

આહવા

22

આહવા

ીમતી રેખાબેન

તેશભાઇ પટેલ

વાભાઇ ભોયે

ીમતી. ની બેન દેવરામભાઇ

દવ

ીમતી હ સદાબેન રમેશભાઇ
ગાંગોડ
દીવાનટે ુ
ીમતી ચં કલાબેન ભુભાઇ
ન
ચૌધરી
ડોન
ી.સુરેસભાઇ તુળસીરામભાઇ
પવાર
ગાઢવી
ીમતી.કા તાબેન ગો વદભાઇ
પવાર
ગલકુંડ
ીમતી.મયનાબેન બચુભાઇ બાગુલ

ખાના
લહાનચયા

ીમતી મંજુલાબેન અનદભાઇ
ગાિવત
ી.ધમશભાઇ ભી યાભાઇ બંગાળ
ીમતી.ભાગીબેન રાજુ ભાઇ ભોયે
ીમતી. મંજુલાબેન િવણભાઇ
માહલા
ી.સંજયભાઇ દેવરામભાઇ ગવળી

ી.રામસ ગભાઇ લ મણભાઇ
પવાર
લ ગા
ી.સોમનભાઇ લસ ગભાઇ
સુયવંશી
મહાલપાડા
ીમતી. કલાબેન અશોકભાઇ
ગાયકવાડ
માલેગાંવ
ીમતી.તનમયબેન દેવરામભાઇ
ઠાકરે

.ડાંગ

૯૭૧૪૫૭૫૫૯૧

મુ.પો. બોરખલ તા.આહવા

.ડાંગ

૯૪૨૭૧૪૨૩૯૮

મુ.પો. ચનખલ તા.આહવા

.ડાંગ

૯૪૨૯૨૭૬૮૫૦

મુ.પો. ચૌ કયા તા.આહવા

.ડાંગ

૯૪૨૮૧૪૫૭૧૩

મુ.ગોયા પો.િચકટીયા તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પો. ચચલી તા.આહવા .ડાંગ

૮૫૧૧૧૮૯૧૩૨

મુ. પો ધવલીદોડ તા.આહવા

૯૪૨૭૮૭૦૫૯૪

.ડાંગ

૯૪૨૮૭૧૪૭૨૩

મુ.પો. દીવાનટે બ ન તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પો. ડોન તા.આહવા .ડાંગ

૮૯૦૫૩૦૯૩૦૭

મુ.પો. ગાઢવી તા.આહવા

૯૪૨૭૯૦૫૭૧૬

૯૪૨૬૩૨૧૫૮૪

.ડાંગ

મુ.પીપલપાડા પો. ગલકુંડ તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પો. ઘોઘલી તા.આહવા .ડાંગ

૭૩૫૯૫૮૦૨૩૪

મુ.પો. ગ ડલિવિહર તા.આહવા
.ડાંગ
મુ. ગુંદીયા પો.ગોટીયામાળ તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પો. હારપાડા તા.આહવા .ડાંગ

૯૪૨૮૩૮૨૭૬૬

મુ.,પો.

૯૯૦૪૭૪૫૪૬૮

ખાતા તા.આહવા

.ડાંગ

મુ.પો. લહાનચયા તા. આહવા
મુ..પો. લ ગા તા.આહવા

.ડાંગ

મુ.પો. મહાલપાડા તા.આહવા
મુ.પો. માલેગાવ તા.આહવા

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

૯૪૨૮૧૬૧૨૩૮

૯૭૩૭૧૭૦૭૩૦
૯૪૨૯૫૩૧૨૨૫

૯૬૨૪૧૫૭૧૧૦
૯૪૨૮૩૮૩૧૩૭
૯૪૨૯૧૧૭૧૮૩
૯૯૦૪૦૬૭૪૯૬
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23

આહવા

મોરઝીરા

24

આહવા

પપરી

25

આહવા

શામગહાન

26

આહવા

ટાંકલીપાડા

27

આહવા

વાસુણા

28

સુબીર

બરડીપાડા

29
30

સુબીર
સુબીર

ચચિવિહર
દહેર
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ીમતી સીતાબેન સંપતભાઇ વાડું

મુ.પો. મોરઝીરા તા.આહવા

ી.હેમંતકુમાર તુળસીરામભાઇ ભોયે

મુ.પો. પપરી તા.આહવા

ીમતી.લલીતાબેન ટીટેશભાઇ
ચાંદેકર
ી.ચમારભાઇ કાળુભાઇ ભોયે
ી.અિનલભાઇ ઝીમનભાઇ ગાિવત

.ડાંગ
.ડાંગ

મુ.પો.શામગહાન તા.આહવા

.ડાંગ

મુ.પો. ટાંકલીપાડા તા.આહવા
મુ.પો. વાસુણા તા.આહવા

.ડાંગ
.ડાંગ

૯૪૨૬૬૦૮૫૯૭
૯૪૨૬૧૬૪૯૧૨
૯૯૦૪૧૬૩૫૫૩
૯૪૦૮૩૮૩૦૪૪
૯૬૩૮૬૯૩૮૮૬

ીમિત ચ ીકાબેન િગરીશભાઇ
ગામીત

મુ.સાજુ પાડા, પો.બરડીપાડા,

ીમિત સુિનતાબેન યોગેશભાઇ
પવાર

મુ. ચચિવહીર, પો.િપપલદહાડ,

ીમિત મીરાબેન કરીમભાઇ
ખાસીયા

મુ. દહેર, પો.કડમાળ, તા.સુબીર,

૯૪૨૮૬૯૮૭૫૧

િજ.ડાંગ
મુ. પો.ગારખડી

૯૪૨૬૬૪૮૦૨૭

મુ.બુરથડી, પો. શગાણા, તા.સુબીર,

૯૩૨૮૧૮૧૮૩૬

31

સુબીર

ગારખડી

બાલુભાઇ રા યાભાઇ વળવી

32

સુબીર

ગાંવદહાડ

ી યેશભ
ુ ાઇ સોનુભાઇ ગાિવત

૯૪૦૯૨૭૧૩૮૬

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
૯૪૨૭૮૬૭૦૦૬

તાસુબીર, િજ.ડાંગ

િજ.ડાંગ
33

સુબીર

હનવતપા
ડા

ીમિત મીનાબેન દીનેશભાઇ
દેશમુખ

મુ.હનવતપાડા, પો.િપપલદહાડ,

ીમિત વિનતાબેન ગુલાબભાઇ
ચૌધરી

મુ.પો.કડમાળ, તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

૯૦૧૬૨૭૬૨૯૪

મુ.કાકશાળા, પો.કેશબંધ, તા.સુબીર,

૯૩૨૭૯૩૯૦૭૩

(િપપલદ
34

સુબીર

35

સુબીર

હાડ)
કડમાળ
(સુબીર)
કાકશાળા

ી પારસુબન
ે રમેશભાઇ િહલીમ

૯૪૨૭૬૬૧૨૪૭

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

િજ.ડાંગ
36
37
38
39

સુબીર
સુબીર
સુબીર
સુબીર

કેશબંધ
ખાંભલા
કરલી
લવચાલી

ી સુલોચનાબેન કશોરભાઇ
માળવી

મુ. માલા, પો.કેશબંધ, તા.સુબીર,

ી કાંિતલાલભાઇ કાશીરામભાઇ
રાઉત

મુ.િબજુ રપાડા, પો.િપપલદહાડ,

ીમિત સમદુરીબેન ભાષભાઇ
દેવળે

મુ. કરલી, પો.લવચાલી, તા.સુબીર,

ી રિતલાલભાઇ સોનુભાઇ રાઉત

૯૩૭૭૦૪૬૬૩૧

િજ.ડાંગ
૯૪૦૮૩૩૪૪૮૨

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
૯૪૦૯૧૮૫૭૨૦

િજ.ડાંગ
મુ.પાદલખડી, પો.લવચાલી,

૯૪૨૯૭૮૦૨૭૪

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
40

સુબીર

મહાલ

41

સુબીર

માળગા

42

સુબીર

નક યાહન
વત

ીમિત યેમનુબન
ે દેવરામભાઇ
ગવળી

મુ.િબલબારી, પો.નક યાહનવત,

ીમિત મીનાબેન િવણભાઇ
દેસાઇ

મુ.વાહુ ટીયા, પો. નક યાહનવત,

૯૪૨૬૮૪૮૩૪૧

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
૯૪૨૭૬૬૧૨૪૭

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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43
44
45

સુબીર
સુબીર
સુબીર

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

િપપલાઈદે
વી

ીમિત સિવતાબેન ધનેશભાઇ
માળવીશ

મુ.વડપાડા, પો.િપપલાઇદેવી,

િપપલદહા
ડ

રાહુ લભાઇ સોનુભાઇ ચૌધરી

મુ.પો.િપપલદહાડ, તા.સુબીર,

શેપુઆંબા

૯૪૦૮૬૨૮૪૩૯

તા.સુબીર, િજ.ડાં◌◌
ં ગ
ં
૯૪૨૭૪૮૪૮૩૨

િજ.ડાંગ
ીમિત જયનુબન
ે બાબુભાઇ બાગુલ

મુ.પાંઢરપાડા, પો.િપપલદહાડ,

૯૪૦૯૧૮૬૬૮૯

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
46

સુબીર

શગાણા

47

સુબીર

સુબીર

48

વઘઇ

બારખાં યા

49

વઘઇ

50

ી િવપુલભાઇ ભી યાભાઇ ગામીત
ી તુકારામભાઇ અનાજુ ભાઇ
પવા◌ા◌ાર
ીમિત િબદુંબેન મગનભાઇ ગાિવત

મુ.પો. શગાણા, તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

૯૪૨૮૧૧૧૦૫૮

મુ.પો.સુબીર, તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

૯૪૦૮૬૨૦૭૨૫
૯૬૮૭૪૬૦૨૬૯

ભાલખેત

મુ.ં દગડપાડા પો. બારખાં યા તા. વઘઇ
િજ.ડાંગ
ીમિત અંજનાબેન સયુભાઇ ચૌધરી મુ.પો.ભાલખેત તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

વઘઇ

ભડમાળ

ીમિત સુશીલાબેન રમેશભાઇ ભોયે

મુ.પો. ભડમાળ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૮૧૫૬૦૬૧૧૯૨

51

વઘઇ

ભસકાતરી

વઘઇ

53

વઘઇ

િચિચનાગાં
વઠા
િચકાર

મુ.કાકરદા પો ભસકાતરી તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ
મુ. િચિચનાગાંવઠા પો. કુડકસ
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ
મુ.પો.િચકાર તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૪૨૬૧૧૮૮૧૦

52

ીમિત ક પનાબેન મહેશભાઇ
તુંબડા
ીમિત સુિનતાબેન દેવરામભાઇ
ગાગુડ
ીમિત સિવતાબેન અ તભાઇ
પાલવે

મુ.ં િચચ ડ પો. દગુિનયા તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ
મુ.પો. દગડીઆંબા તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૭૨૩૬૯૩૮૮૧

મુ. સુપદહાડ પો. નડગચ ડ તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ
મુ. ઉગાિચચપાડા પો. રંભાસ તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ
મુ. કોશમાળ પો. િચકાર તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ
મુ.બોરીગાંવઠા પો. ડુગ
ં રડા તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ

૯૭૧૪૬૭૨૬૯૫

૮૨૩૮૯૫૭૬૪૨

(ઝાવડા)
54

વઘઇ

ચચોડ

55

વઘઇ

56

વઘઇ

દગડીઆં
બા
દગુિનયા

57

વઘઇ

ડોકપાતળ

58

વઘઇ

ગોદ ડયા

ી વનરાજભાઇ મોતીરામભાઇ
રાઉત
ીમિત વિનતાબેન લિલતચં ભાઇ
વાઘેરા
ી ભીવાભાઇ ગંગારામભાઇ
ગાિવત
ીમિત ઉ મલાબેન ધન યામભાઇ
ગાયકવાડ
ી અ ણભાઇ સયાજુ ભાઇ રાઠોડ

59

વઘઇ

ઝરીયા

ી કાશભાઇ માંદાભાઇ ચૌધરી

(ડુંગરડા)

૯૪૨૬૪૨૪૮૬૯

૯૪૨૯૩૪૭૭૦૩
૭૦૪૬૮૫૩૫૭૭

૯૪૦૯૬૩૧૪૧૬

૯૯૭૯૩૩૯૦૯૨
૯૪૨૬૧૩૨૫૮૮
૯૭૨૭૬૫૯૭૧૭

60

વઘઇ

ઝાવડા

ી ગમનભાઇ છગનભાઇ થોરાત

61

વઘઇ

કાલીબેલ

ીમિત રશુબેન મહેશભાઇ બાગુલ

મુ.કોયલીપાડા પો. ઝાવડા તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ
મુ.પો.કાલીબેલ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

62

વઘઇ

ખાતળ

ી િનિતનભાઇ દામુભાઇ ગાઇન

મુ.પો. ખાતળ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૪૨૭૮૧૮૯૭૯

63

વઘઇ

કોશીમદા

મુ.પો. કોશીમદા તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૯૭૮૨૬૩૩૯૭

64

વઘઇ

માનમોડી

મુ.પો.માનમોડી તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૭૩૫૯૧૫૦૩૦૯

65

વઘઇ

નડગચ ડ

મુ.પો. નડગચ ડ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૪૨૮૭૧૭૩૯૨

ીમિત રે કાબેન રાજે શભાઇ
ગામીત
ીમિત ચં કલાબેન નગીનભાઇ
ગાિવત
ી દનેશભાઇ નાનાભાઇ ભોયે

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

૯૪૨૬૧૩૦૪૨૨
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66

વઘઇ

નાનાપાડા

67

વઘઇ

રંભાસ

68

વઘઇ

69

વઘઇ

સાકરપાત
ળ
સરવર

70

વઘઇ

વઘઈ

યવ થાપન લાન ૨૦૨૧ ભાગ-૨ જ લો-ડાંગ

ી રોમે ભાઇ ગંગારામભાઇ ભોયે

મુ.ં પો. નાનાપાડા તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૮૪૬૯૭૨૬૧૮૫

ીમિત િ તતાબેન તે ભાઇ
ચાંધરી
ી રં નભાઇ કાશીરામભાઇ ભોયે

મુ.પો.રંભાસ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૮૨૩૮૯૧૮૩૩૮

મુ.પો.સાકરપાતળ તા. વઘઇ િજ.ડાંગ

૭૬૯૮૫૦૨૨૦૮

ી િજ નેશભાઇ ચંદરભાઇ પટેલ

મુ.પો.સરવર તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૪૨૮૦૬૪૬૩૬

ી મોહનભાઇ સોનુભાઇ ભોયે

મુ. દોડીપાડા પો. વઘઇ તા.વઘઇ
િજડાંગ

૯૪૨૬૮૯૪૪૧૮

 િજ લા પંચાયતના મુખ ી-ઉપ મુખ ી-સદ ય ીઓની િવગત
િજ લા
મ પંચાયતનું
નામ

સ યનું પુ ં નામ

હો ો
મુખ ી

૧

ડાંગ

મંગળભાઇ ગંગા ભાઇ ગાિવત

૨

ડાંગ

િનમળાબેન જ યાભાઇ ગામીત

૩

ડાંગ

લાલભાઇ વાળલભાઇ ગાિવત

૪
૫

ડાંગ
ડાંગ

િનમળાબેન સુભાષભાઇ ગાઇન
ભરતભાઇ ભીખુભાઇ ભોયે

સદ ય ી
સદ ય ી

૬

ડાંગ

બીબીબેન રમેશભાઇ ચૌધરી

સદ ય ી

૭

ડાંગ

મુરલીધરભાઇ બારસુભાઇ બાગુલ

સદ ય ી

૮

ડાંગ

િવજયભાઇ રામજુ ભાઇ ચૌધરી

સદ ય ી

૯

ડાંગ

મયનાબેન બચુભાઇ બાગુલ

સદ ય ી

૧૦

ડાંગ

લ મીબેન મોહનભાઇ ચૌધરી

સદ ય ી

૧૧
૧૨

ડાંગ
ડાંગ

ગીતાબેન મુકશ
ે ભાઇ પટેલ
િનલમબેન દલીપભાઇ ચૌધરી

સદ ય ી
સદ ય ી

૧૩

ડાંગ

હેતલબેન શાંતારામભાઈ ચૌધરી

સદ ય ી

સરનામું

મુ.િશલોટમાળ પો. દગુિનયા
તા.વધઇ િજ. ડાંગ
ઉપ મુખ ી મુ. બીલીઆંબા પો.કેશબંધ
તા.સુબીર િજ.ડાંગ િપન-૩૯૪૭૧૬
સદ ય ી મુ.પો.દગુિનયા તા. વધઇ િજ.ડાંગ
મુ.પો.નાનાપાડા તા.વઘઇ િજ.ડાંગ
મુ.ં કોટબા પો.ધવલીદોડ તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.ં ડોન પો.મોરઝીરા તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.ં ભી યા પો.ગ ડલવીહીર
તા.આહવા .ડાંગ
મુ.જુ નેર પો.િપપલદહાડ તા. સુબીર
િજ. ડાંગ
મુ.ં પીપલપાડા પો.ગલકુંડ તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પાદલખડી પો.લવચાલી તા.સુબીર
િજ. ડાંગ
મુ.પો.સરવર તા.વધઇ િજ.ડાંગ
મુ.ં પો.આહવા પટેલપાડા તા.આહવા
.ડાંગ
મુ.પો.િચકટીયા તા.આહવા િજ.ડાંગ

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

મોબાઇલ નંબર
૯૪૨૭૪૬૬૦૪૯
૯૩૭૫૭૨૦૭૭૬
૯૫૭૪૧૭૪૨૬૯
૯૪૨૭૧૭૪૨૬૯
૯૭૩૭૫૯૫૯૨૬
૯૪૨૭૪૬૧૭૪૬
૯૪૦૯૬૧૧૬૩૦
૯૪૨૭૮૨૧૫૨૭
૯૪૨૬૧૪૭૨૧૯
૯૪૦૮૪૪૬૩૯૯
૭૩૫૯૫૮૦૨૩૪
૯૪૨૮૭૧૭૯૨૦
૯૪૨૭૬૩૬૩૫૩
૮૧૪૦૪૬૬૭૭૭
૭૦૧૬૪૦૧૪૪૮
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૧૪

ડાંગ

સિવતાબેન મંગલેશભાઇ ભોયે

સદ ય ી

૧૫

ડાંગ

ચંદરભાઇ સોમાભાઇ ગાિવત

સદ ય ી

૧૬

ડાંગ

િનલેશભાઇ બાબુભાઇ બાગુલ

સદ ય ી

૧૭

ડાંગ

સા બેન મધુભાઇ વળવી

સદ ય ી

૧૮

ડાંગ

હરેશભાઇ પોપટભાઇ બ છાવ

સદ ય ી

મુ.પો.સાકરપાતાળ તા.વધઇ િજ.
ડાંગ
મુ.ં િનબારપાડા પો.માનમોડી
તા.આહવા .ડાંગ
મુ.પાંઢરપાડા પો.િપપલદહાડ
તા.સુબીર િજ.ડાંગ
મુ.ં વાંઝીટે ુન પો.ગાંરખડી
તા.આહવા .ડાંગ

૯૭૩૭૯૧૧૬૫૭

મુ.પો.આહવા, ઇ દીરા કોલોનીની

૯૬૨૪૩૩૩૬૦૦

૯૯૦૪૨૬૮૧૬૬
૯૪૦૮૧૧૫૮૫૬
૯૪૨૬૧૬૪૯૦૩

સામે તા.આહવા િજ. ડાંગ

તાલુકા પંચાયતના મુખ ી-ઉપ મુખ ી-સદ ય ીઓની િવગત
મ

તાલુકા
પંચાયત
નું નામ

૧

આહવા

ીમિત કમળાબેન િહરાભાઈ રાઉત

૨

આહવા

ી દેવરામભાઈ રા રામભાઈ

સ યનું પુ ં નામ

હો ો

દવ

મુખ ી
ઉપ મુખ
ી

સરનામું
મુ.ચીરાપાડા, પો.શામગહાન,

મોબાઇલ નંબર
૯૪૨૭૧૭૩૪૦૧

તા.આહવા િજ.ડાંગ
મુ.પો.બોરખ, તા.આહવા િજ.ડાંગ

૯૪૨૭૧૪૨૩૯૮

મુ.હનવંતચોડ પો.સરવર,

૯૪૨૯૭૮૪૯૭૩

૩

આહવા

ીમિત વિનતાબેન ભુપશ
ે ભાઈ ૫વાર

સદ ય ી

૪

આહવા

ી દ૫કભાઈ અ તભાઈ પ૫ળે

સદ ય ી

૫

આહવા

ીમિત િ તીબેન સુરેશભાઈ વાઘમારે

સદ ય ી

૬

આહવા

ીમિત નયનાબેન દ૫કભાઈ ૫ટેલ

સદ ય ી

૭

આહવા

ી િવજયભાઈ નામદેવભાઈ ચૌઘરી

સદ ય ી

૮

આહવા

ીમિત િવમલબેન રમેશભાઈ ભોયે

સદ ય ી

૯

આહવા

ી િવજયભાઈ માહદુભાઈ ચૌઘરી

સદ ય ી

મુ.પો.લ ગા, તા.આહવા,િજ.ડાંગ

૯૪૨૮૧૬૨૯૭૪

૧૦

આહવા

ીમિત ઉ મલાબેન બાબુભાઈ ચૌયા

સદ ય ી

મુ.માદલબારી, પો.મોરઝીરા,

૯૪૨૯૨૯૦૧૦૭

તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ.પો.આહવા (િમશનપાડા)

૯૪૦૯૬૬૩૭૭૨

તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ.પો.આહવા (િમશનપાડા)

૯૫૫૮૬૩૬૬૪૦

તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ.પો.આહવા (પી.ડ યુ.ડી.

૮૭૩૫૦૫૨૯૧૧

કોલોની) તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ.પો.ચ ચલી, તા.આહવા,

૯૪૦૮૬૮૮૮૭૩

િજ.ડાંગ
મુ.કોટબા, પો.ઘવલીદોડ,

૯૪૨૬૮૭૦૯૧૭

તા.આહવા, િજ.ડાંગ

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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તા.આહવા, િજ.ડાંગ
૧૧

આહવા

ી કમલેશભાઈ મોવજયાભાઈ
વાઘમારે

સદ ય ી

૧૨

આહવા

ીમિત લ મીબેન ચતામણભાઈ
ગવળી

સદ ય ી

૧૩

આહવા

ી મહેશભાઈ નાનુભાઇ ગવળી

સદ ય ી

૧૪

આહવા

ી અજુ નભાઈ કાળુભાઈ ગવળી

સદ ય ી

૧૫

આહવા

ીમિત ક પનાબેન મહે ભાઈ
વાઘેરા

સદ ય ી

૧૬

આહવા

ી સુરેશભાઈ મોતીરામભાઈ ચૌઘરી

સદ ય ી

૧૭

વઘઇ

ીમિત શકુંતલાબેન આનંદભાઇ
પવાર

મુખ

૧૮

વઘઇ

ી બળવંતભાઇ દૌલતભાઇ દેશમુખ

ઉપ મુખ

૧૯

વઘઇ

ીમિત વિનતાબેન કૈલાસભાઇ ભોયે

સદ ય

૨૦

વઘઇ

ીમિત દ ાબેન સંજયભાઇ બંગાળ

સદ ય

૨૧

વઘઇ

ીમિત ભારતીબેન સાદુરામભાઇ
પાલવે

સદ ય

૨૨

વઘઇ

ી ચંદરભાઇ માં યાભાઇ ગાિવત

સદ ય

૨૩

વઘઇ

ી રિતલાલભાઇ ધમાભાઇ માહલા

સદ ય

૨૪

વઘઇ

ી કશોરીબેન રાજુ ભાઇ ચૌધરી

સદ ય

૨૫

વઘઇ

ી

સદ ય

૨૬

વઘઇ

ી પાઉલકુમાર સુમનભાઇ ગામીત

સદ ય

૨૭

વઘઇ

ી પાંડુરંગભાઇ ગંગાભાઇ દેશમુખ

સદ ય

૨૮

વઘઇ

ીમિત રજુ બેન મોહનભાઇ ગાિવત

સદ ય

તે ભાઇ દામુભાઇ પવાર

મુ.પો.ચનખલ,

૯૪૨૮૩૬૫૪૭૫

તા.આહવા,િજ.ડાંગ
મુ.મોટાચયા,પો.ગલકુંડ,

૮૧૪૦૮૨૬૧૫૩

તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ.પો.કલમિવહીર, (કોદમાળ

૯૪૨૯૩૧૫૯૯૨

ફળીયુ) તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ.પો.ગોટીયામાળ,

૯૪૨૮૩૭૯૧૨૪

તા.આહવા,િજ.ડાંગ
મુ.પો. િચકટીયા,

૯૪૨૯૭૮૭૯૬૮

તા.આહવા,િજ.ડાંગ
મુ.કડમાળ, પો.ચ ચલી,

૯૪૨૬૨૧૧૧૦૫

તા.આહવા, િજ.ડાંગ
મુ. મુંરબી પો. નડગચ ડ તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ.
મુ. િશવારીમાળ પો. િચખલી
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ
મુ. પો. બારખાં યા તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ.
મુ. પો. િચિચનાગાંવઠા તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ.
મુ. બોરીગાંવઠા પો. ડુંગરડા
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.
મુ. લવાયા પો. દગડીઆંબા
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.
મુ. ગોદડીયા પો. કાલીબેલ
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.
મુ. પો. કાલીબેલ તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ.
મુ. પો. ખાતળ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.
મુ. પો. કોશીમદા તા.વઘઇ
િજ.ડાંગ.
મુ. ઘોડવહળ પો. નડગચ ડ
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.
મુ. મલાપાડા પો. રંભાસ
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.

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

૯૪૦૯૫૮૦૯૦૩
૭૩૫૯૫૦૭૩૫૦
૯૪૨૮૩૭૯૨૯૩
૯૪૨૮૪૩૬૪૨૫
૭૦૯૬૭૦૭૮૧૩
૯૯૭૮૧૮૧૬૧૮
૯૪૦૯૨૪૯૬૬૨
૯૪૦૯૩૩૩૫૫૫
૯૪૨૯૬૧૭૮૯૯
૯૪૨૮૦૫૭૯૬૬
૭૫૬૭૯૯૪૪૪૦
૯૮૨૪૧૧૧૪૭૬
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૨૯

વઘઇ

ીમિત સાિવ ીબેન મનસીરામભાઇ
ગવળી

સદ ય

૩૦

વઘઇ

ીમિત આશાબેન કાશભાઇ પટેલ

સદ ય

૩૧

વઘઇ

ીમિત નેહાબેન અંજયભાઇ પટેલ

સદ ય

૩૨

વઘઇ

ી જસવંતભાઇ પરભુભાઇ સોલંકી

સદ ય

૩૩

સુબીર

બુધુભાઇ ગંગારામભાઇ કામડી

મુખ ી

૩૪

સુબીર

િ તીબેન અિ વનભાઇ ગામીત

ઉપ મુખ
ી

૩૫

સુબીર

રઘુનાથભાઇ કાસુભાઇ સાળવે

સ ય ી

૩૬

સુબીર

સુિનતાબેન હરેશભાઇ બિહરામ

સ ય ી

૩૭

સુબીર

સુબનભાઇ સોમાભાઇ ચૌયા

સ ય ી

૩૮

સુબીર

કનવારે લતાબેન ભરતભાઇ

સ ય ી

૩૯

સુબીર

સુિમ ાબેન મંગળભાઇ િહલીમ

સ ય ી

૪૦

સુબીર

િહરાબેન નવલ સગભાઇ પવાર

સ ય ી

૪૧

સુબીર

સુલોચનાબેન કશોરભાઇ માળવી

સ ય ી

૪૨

સુબીર

ગાિવત રિવનાબેન સુિનલભાઇ

સ ય ી

૪૩

સુબીર

રિતલાલભાઇ કાશીરામભાઇ રાઉત

સ ય ી

૪૪

સુબીર

સુભાષભાઇ મોહનભાઇ પવાર

સ ય ી

મુ. સાદડમાળ પો. સાકરપાતળ
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ.
મુ. પો. વઘઇ (રાજે પુર)
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ
મુ. પો. વઘઇ તા.વઘઇ િજ.ડાંગ
મુ. પો. વઘઇ (દરગાહ ફળીયું)
તા.વઘઇ િજ.ડાંગ

૯૯૧૩૮૮૪૫૮૭

મુ.પો.િપપલદહાડ, તા.સુબીર,

૯૪૦૮૬૧૪૩૯૭

સુબીર

રાજુ ભાઇ કાશીરામભાઇ પવાર

સ ય ી

૯૪૦૯૪૪૪૮૮૮
૯૪૨૮૮૮૪૦૪૦

િજ.ડાંગ
મુ.સાજુ પાડા, પો.બરડીપાડા,

૯૪૦૯૪૨૪૭૦૧

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ િપન-૩૯
મુ.દહેર, પો.લવચાલી, તા.સુબીર,

૯૪૨૯૭૦૮૯૬૭

િજ.ડાંગ િપન-૩૯૪૭૧૬
મુ.પો.ગારખડી, તા.સુબીર,

૯૪૨૮૬૯૦૭૬૫

િજ.ડાંગ
મુ.ગીરમાળ, પો. શગાણા,

૯૬૬૪૮૧૭૨૬૧

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
મુ.શેપુઆંબા, પો.િપપલદહાડ,

૯૪૨૯૭૯૩૯૭૨

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
મુ.ઝરણ, પો. શગાણા, તા.સુબીર,

૭૮૨૨૦૧૩૯૦૦

િજ.ડાંગ
મુ.પો.કડમાળ, તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

૭૬૨૦૯૪૫૯૮૧

િપન-૩૯૪૭૧૬
મુ. માલા, પો.કેશબંધ, તા.સુબીર,

૯૬૬૪૫૩૦૨૫૮

િજ.ડાંગ િપન-૩૯૪૭૧૬
મુ.સાવરદા,પો.િપપલદહાડ,

૯૪૦૮૮૫૮૨૪૧

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
મુ.બીજુ રપાડા, પો.ખાંભલા,

૯૪૨૭૮૭૧૫૩૫

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ
મુ.િપપલપાડા, પો.િપપલાઇદેવી,

૯૪૦૮૬૨૬૨૬૧

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ.
મુ.મોટીકસાડ, પો.મહાલ,

૪૫

૯૭૩૭૯૭૪૨૦૦

૯૪૦૮૪૫૨૪૬૬

તા.સુબીર, િજ.ડાંગ િપન૩૯૪૭૧૬

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૪૬

સુબીર

દેવરામભાઇ અજુ નભાઇ ગવળી

સ ય ી

૪૭

સુબીર

દનેશભાઇ રમેશભાઇ િહલીમ

સ ય ી

૪૮

સુબીર

સુિનતાબેન લગનભાઇ પવાર

સ ય ી

૯૪૨૬૮૪૮૩૪૧

મુ.બીલબારી, પો.ગારખડી,
તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

૯૬૬૪૮૨૫૩૨૨

મુ.કાકશાળા, પો.િનશાણા,
તા.સુબીર, િજ.ડાંગ િપન-૩૯૪૭૧
મુ.પો.સુબીર, તા.સુબીર, િજ.ડાંગ

૯૪૨૬૧૨૩૬૯૪

ડાંગ રાજવી ીના નામની યાદી
અ.
નં.
૧
૧
૨

નામ

ગામ

૨

૩

રાજવી ી ધનરાજ સહ ચં

સહ

રાજવી ી વાસુણા,મું.પો.-વાસુણ,

સુયવંશી,

તા.આહવા ,િજ.ડાંગ.

રાજવી ી કરણ સહ યશવંતરાવ પવાર,

રાજવી ી ગાઢવી, મું.િચકાર, પો.ઝાવડા,
તા.આહવા, િજ.ડાંગ.

૩

રાજવી ી િ કમરાવ સાહેબરાવ પવાર,

રાજવી ી પ પરી, મુ.ં પો. વાસુણા,
તા.આહવા, િજ.ડાંગ.

૪

રાજવી ી ભવર સહ હસુ સગ,

રાજવી ી આમાલ, મું.પો.લ ગા,
તા.આહવા, િજ.ડાંગ.

૫

રાજવી ી તપતરાવ આનંદરાવ,

રાજવી ી દહેર, મું.ઉગા, પો.લવચાલી,
તા.સુબીર, િજ.ડાંગ.

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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૪
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9427005538
9913924012
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ડાંગ િજ લા દૈિનક પ કાર સંઘ, િજ.ડાંગ
અ.નં.
૧
૧

પ કાર ીનું નામ
૨
ી સોમનાથભાઈ

દૈિનક યુઝ પેપરનું
નામ

કાય િવ તાર

સંપક નંબર

૩
દ ય ભા કર દૈિનક

૪
સમ ડાંગ

૫
9978297329

પવાર,
૨

ી સુિનલભાઈ શમા,

સંદેશ - દૈિનક

સમ ડાંગ

9099956111

૩

ી શૈલેશભાઈ સોલંકી,

સામના - દૈિનક

સમ ડાંગ

8140292623

૪

ી

ગુજરાત સમાચાર દૈિનક

સમ ડાંગ

9428884333

૫

ી ગીરીશકુમાર ભોયે,

ગુજરાત િમ -દૈિનક

સમ ડાંગ

9574659624

૬

ી કાળુભાઈ ગાડવે,

લોક હરી - દૈિનક

સમ ડાંગ

9427869273

૭

ી બાપુભાઈ માહલા,

દમણગંગા ટાઈ સ દૈિનક

સમ ડાંગ

9427707799

૮

ી લ મણભાઈ બાગુલ,

ચેલે જર દૈિનક

સમ ડાંગ

9426160658

૯

ી રમેશભાઈ મહલા,

હટાવો ભ ાચાર

સમ ડાંગ

8140733745

તુભાઈ પરમાર,

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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ગુજરાત રા યના તમામ કલેકટર ીઓની િવગત
No

District

Collector Name

Phone

Fax

Mobile

Email

4

5

6

(O)07927551681

7927552144

9978406201

8
collectorahd@gujarat.gov.in

1
1

2
Ahmedabad
(079)

3
Shri Sagale Sandip J.

2

Amreli
(02792)

Shri Oak Aayush Sanjeev

(O)02792222307

2792222710

9978406202

collectoramr@gujarat.gov.in

3

Anand
(02692)

Shri R. G. Gohil

(O)02692262271

2692261575

9978406203

collectorand@gujarat.gov.in

4

Arvalli
(02774)

Shri Amrutesh Kalidas
Aurangabadkar

(O)02774250201

2774250202

9978405935

collectorarv@gujarat.gov.in

5

Banaskantha
(02742)

Shri Anand Babulal Patel

(O)02742257171

2742252740

9978406204

collectorban@gujarat.gov.in

6

Bharuch
(02642)

Dr. M. D. Modia

(O)02642240600

2642240602

9978406205

collectorbha@gujarat.gov.in

7

Bhavnagar
(0278)

Shri Gaurangbhai H.
Makwana

(O)027824
28822

2782427941

9978406206

collectorbav@gujarat.gov.in

8

Botad
(02849)

Shri Vishal Gupta

(O)028492
71301

2849271304

9978405931

9

Chhotaudepu
r
(02669)
Dahod
(02673)

Shri Sujal Jayantibhai
Mayatra

(O)02669233003

2669233002

9978405937

collectorbotad@gujarat.gov.
in
collectorcho@gujarat.gov.in

Shri Vijaykumar Lalubhai
Kharadi

(O)02673239001

2673239005

9978406207

collectordah@gujarat.gov.in

11

Dangs-Ahwa
(02631)

Shri B. K. Pandya

(O)02631220201

2631220294

9978406208

collectordan@gujarat.gov.in

12

Devbhumi
DwarkaKhambhaliya
(02833)
Gandhinagar
(079)

Dr. Narander Kumar
Meena

GirSomnathVeraval(028
76)
Jamnagar
(0288)

Shri Ajay Prakash

Junagadh

10

13
14

15
16

Shri Kuldeep Arya

(O)028332
32804

2833232102

9978405933

(O)07923220630

7923259040

9978406209

collectordevbdwarka@gujar
at.gov.in
collectorgnr@gujarat.gov.in
collectorgirsomnath@gujara
t.gov.in

(O)028762
40001

2876243300

9978405934

Shri Ravi Shanakar

(O)028825
55869

2882555899

9978406210

collectorjam@gujarat.gov.in

Dr. Pardhi Sourabh

(O)0285-

2852635599

9978406211

collector-

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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(0285)

Zamsingh

17

Kachchh
(02832)

Ms. Praveena D.K.

18

Kheda
(0268)

Shri I.K.Patel

19

MahisagarLunavada(02
674)
Mehsana
(02762)

Shri R.B. Barad

21

Morbi
(02822)

Shri J. B. Patel

22

NarmadaRajpipla(026
40)
Navsari
(02637)

Shri D. A. Shah

24

jun@gujarat.gov.in

2630100
(O)028322
50020

2832250430

9978406213

collectorkut@gujarat.gov.in

(O)02682553334

2682553358

9978406212

collectorkhe@gujarat.gov.in

(O)02674250664

2674250655

9978405936

(O)027622
22211

2762222202

9978406214

(O)02822240701

2822240701

9978405932

(O)026402
22161

2640222171

9978406216

collectormah@gujarat.gov.i
n
collectormeh@gujarat.gov.i
n
collectormor@gujarat.gov.i
n
collectornar@gujarat.gov.in

Ms. Ardra Agrawal

(O)02637244999

2637281540

9978406215

collectornav@gujarat.gov.in

Panchmahal
(02672)

Shri Amit Arora

(O)02672242800

2672242899

9978406217

collectorpan@gujarat.gov.in

25

Patan
(02766)

Shri Supreet Singh Gulati

(O)027662
33301

2766233055

9978406218

collectorpat@gujarat.gov.in

26

Porabandar
(0286)

Shri A. M. Sharma

(O)02862221800

2862222527

9978406219

collectorpor@gujarat.gov.in

27

Rajkot
(0281)

Ms. Remya Mohan
Moothadath

(O)02812473900

2812453621

9978406220

collectorraj@gujarat.gov.in

28

Sabarkantha
(02772)

Shri H. K. Koya

(O)02772241001

2772241611

9978406221

collectorsab@gujarat.gov.in

29

Surat
(0261)

Dr. Dhaval Kumar Patel

(O)02612652525

2612655757

9978406222

collectorsur@gujarat.gov.in

30

Surendranag
ar
(02752)
Tapi-Vyara
(02626)

Shri Kankipati Rajesh

32

Vadodara
(0265)

33

Valsad
(02632)

20

23

31

Shri H K Patel

(O)02752282200

2752283862

9978406223

collectorsrn@gujarat.gov.in

(O)026262
24460

2626221281

9978405364

collectortapi@gujarat.gov.in

Ms. Shalini Agarwal

(O)02652433000

2652431093

9978406224

collectorvad@gujarat.gov.in

Shri R. R. Raval

(O)02632253613

2632243417

9978406225

collectorval@gujarat.gov.in

Shri R. J. Halani

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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 ગુજરાત રા યના તમામ
No.

District

લા િવકાસ અિધકારી ીઓના ફોન નંબર

District Developement
Officer Name

Phone
(O)079-25506487

Fax

Ahmedabad (079)

Shri Arun Mahesh Babu MS

2

Amreli (02792)

Shri Tejas Dilipbhai Parmar

(O)02792222313

2792222378

3

Anand (02692)

Shri Ashish Kumar

(O)02692264110

2692263895

4

Shri Anilbhai Tulashibhai
Dhameliya
Shri Ajay Dahiya

(O)02774-250010 2774250011
(O)02742-254060 2742252063

6

Arvalli-Modasa
(8819)
BanaskanthaPalanpur (02742)
Bharuch (02642)

Shri Arvind V.

(O)02642240603

7

Bhavnagar (0278)

(O)0278-2426810 2782430295

8

Botad (02849)

Shri Baranwal Varunkumar
Jagdish
Shri Lalit Narayan Singh Sandu

(O)02849-255222 2849255333

9

Chhotaudepur
(02669)
Dahod (02673)

Shri Mihir P. Patel

(O)02669-233050 2669233251

Shri Rachit Raj

(O)02673-239066 2673239138

Dangs-Ahwa
(02631)
Devbhumi Dwarka
(02833)

Shri Harjibhai K. Vadhvaniya

(O)02631220254

2631220444

Shri D. J. Jadeja

(O)02833235947

2833235947

Gandhinagar (079)

Ms. Shalini Duhan

15

Gir-SomnathVeraval (02876)
Jamnagar (0288)

Shri Ravindra Dhyaneshwar
Khatale
Dr. Vipin Garg

(O)0288-2553901 0288-2552394

16

Junagadh (0285)

Shri Praveen Chaudhary

(O)0285-2635315 285263617

17

Kachchh (02832)

Shri Bhavya Verma

18

Kheda (02694)

Shri K. L. Bachani

MahisagarLunavada (02674)

Ms. Neha Kumari

1

5

10
11
12
13
14

19

(O)079-23222618
(O)02876249255

(O)02832-250080
(O)0268-2557262

07925511359

2642240951

07923223266
02876249255

02832250355
02682557851

(O)02674-250945 2674250946

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Mehsana (02762)

Shri M. Y. Daxini

Morbi (02822)

Shri P. J. Bhagdev

NarmadaRajpipla(02640)
Navsari (02637)

Shri P. D. Palsana
Ms. Prashasti Pareek

(O)02762222301
(O)02822222899
(O)02640-224820

2762221447
02822222580
02640222086

(O)02637-244299 2637230475

25

Panchmahal-Godhra
(02672)
Patan (02766)

Shri D. K. Parekh

(O)02766232936

26

Porbandar (0286)

Shri V. K. Advani

(O)0286-2243803 2862211806

27

Rajkot (0281)

(O)0281-2477008 2812479128

28

SabarkanthaHimmatnagar
(02772)

Shri Ranavasiya Anilkumar
Ramjibhai
Dr. Rajendrakumar M. Patel

24

Shri A. B. Rathod

(O)02672253377

02672253350
2766234294

(O)02772-242350 2772240872

(O)0261-2422160

29

Surat (0261)

Shri D. S. Gadhvi

30

Surendranagar
(02752)

Shri S. K. Hudda

31

Tapi-Vyara (02626)

Shri D. D. Kapadiya

32

Vadodara (0265)

Shri Kiran B. Jhaveri

(O)0265-2432027 2652431078

33

Valsad (02632)

Ms. Arpit Sagar

(O)02632-253184 2632253829

(O)02752283752
(O)02626222141

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

02612450091
02752283402
02626222142
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ગુજરાત રા યના તમામ યુિનિસપલ કિમશનર ીઓના ફોન નંબર
1

Shri Mukesh Kumar

2

Shri Udit Agrawal

Municipal
Commissioner,Ahmedabad
Municipal Commissioner, Rajkot

3

Dr. (Ms.) Ratankanvar H.
Gadhvicharan

Municipal
Commissioner,Gandhinagar

(O)07923220440

4

Shri M.A. Gandhi

(O)02782510532

5

Shri Banchha Nidhi Pani

Municipal
Commissioner,Bhavnagar
Municipal Commissioner,Surat

6

Shri S.A. Patel

Municipal
Commissioner,Jamnagar

(O)02882552321

7

Shri Tushar Dalpatbhai Sumera

Municipal
Commissioner,Junagadh

(O)02852650450

8

Shri Swaroop P.

Municipal
Commissioner,Vadodara

(O)02652433344

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

(O)07925352828
(O)02812224133

(O)02612422244
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 Secretaries to the Government of Gujarat
Name & Designation

Office Address

Phone No.

1st Block, 5th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250301

Shri Kamal Dayani IAS
Additional Chief Secretary
(Personnel)

1st Block, 6th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

079 23250311

Shri Dhananjay Dwivedi, IAS
Secretary (NRI & ARTD) (I/C)

7th Block, 1st Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250333

Shri Rakesh Shankar, IAS
Secretary (Planning)

7th Block, 4th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

079-23250078

Shri Anupam Anand, IAS
Chief Electoral Officer for the
State of Gujarat & Ex. Officio
Secretary

7th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250318,
07923250316

Chief Secretary

Shri Anil Mukim, IAS
Chief Secretary

General Administration Department

Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation Department

Shri Manish Bhardwaj, IAS
Secretary

5th Block, 1st Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar

07923250803

Shri N.B.Upadhyay, IAS
Secretary (Animal Husbandry,
Cow Breeding, Fisheries &
Cooperation)

5th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250328

11th Block, 1st

07923257377-78

Climate Change Department

Shri S. J. Haider IAS

cc VFOT ;FD[ 5}J" T{IFZL4 V[ H p5FI cc
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Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.
1991

Education Department

Dr. Vinod R. Rao IAS
Secretary (Primary & Secondary
Education)

5th Block, 7th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

079 23251301

Smt. Anju Sharma IAS
Principal Secretary (Higher &
Technical Education )

5th Block, 8th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251308

5th Block, 5th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

079 - 23250771, 079 23250772

Shri Pankaj Joshi, IAS
Additional Chief Secretary

4th Block, 5th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250611,613

Shri Milind Torawane IAS
Secretary (Economic Affairs)

4th Block, 5th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250603,1,2

Shri Roopwant Singh, IAS
Secretary (Expenditure)

4th Block, 5th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250606,
07923250608

Energy & Petrochemicals Department

Smt. Sunaina Tomar IAS
Additional Chief Secretary

Finance Department

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department

Shri Mohammad Shahid IAS
Secretary

14th Block, 5th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

079 - 23251162/63/65

14th Block, 8th

079 - 23251051

Forests & Environment Department

Dr. Rajiv Kumar Gupta IAS

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

Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

Health & Family Welfare Department

Dr. Jayanti S. Ravi IAS
Principal Secretary

7th Block, 7th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251401

Shri Jai Prakash Shivahare
IAS
Commissioner of Health,
Gandhinagar

7th Block, 8th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

079 - 23253271

Shri Pankaj Kumar IAS
Additional Chief Secretary (I/C)

2nd Block, 1st
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar

23250502 ,03

Smt. Nipuna M Torawane, IPS
Secretary (Home)

2nd Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar

23250511

Shri M. K. Das IAS
Additional Chief Secretary
(Industries & Mines) (I/C)

5th Block, 3rd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250701

Shri Sandeep Kumar IAS
Commissioner of Cottage &
Rural Industries & Secretary to
Government, Industries & Mines
Department (Cottage & Rural
Industries),

5th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

23257388

Ms. Mamta Verma IAS
Principal Secretary (Tourism,
Devsthanam Management, Civil
Aviation & Pilgrimage)

5th Block, 4th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250706

2nd Block, 9th

07923251281

Home Department

Industies & Mines Department

Information & Broadcasting Department

Shri Ashwani Kumar IAS
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Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

Labour & Employment Department

Shri Vipul Mitra IAS
Additional Chief Secretary

5th Block, 6th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250871,23250873

4th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250901,
23250903

Legal Department

Shri D. M. Vyas
Secretary and R.L.A

Legislative and Parliamentary affairs Department

Shri Manoj Aggarwal, IAS
Additional Chief Secretary (I/C)

4th Block, 4th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250803

Shri K. M. Lala
Secretary (Legislative)

4th Block, 3rd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar

07923255836

Shri C. J. Gothi
Secretary (Parliamentary
Affairs), Legislative and
Parliamentary Affairs
Department, Sacivalaya,
Gandhinagar.

4th Block, 4th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar

07923250962

Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpasar Department

Ms. Sonal Mishra IAS
Secretary (Narmada)

9th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251646

Shri A. K. Rakesh IAS
Additional Chief Secretary (R &
R) (I/C)

9th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251651
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Shri Dhananjay Dwivedi IAS
Secretary (Water Supply)

9th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250812

Shri M. K. Jadav
Secretary (Water Resources)

9th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251701,23251704

Shri K. A. Patel
Special Secretary (Water
Resource)

9th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923252233

Shri Kamleshkumar B.
Rabadiya
Secretary (Kalpsar)

9th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

-

-

Panchayat, Rural Housing & Rural Development Department

Shri A. K. Rakesh IAS
Additional Chief Secretary

8nd Block, 3nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251101

Shri Vijay Nehra IAS
Commissioner of Rural
Development & Secretary to
Government, Panchayats, Rural
Housing and Rural Development
Department (Rural
Development), Gandhinagar.

16th Block, 3nd
Floor, Old
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923235796

Ports & Transport Department

Shri Kamal Dayani
IAS
Additional Chief
Secretary (I/C)

2nd Block, 1st
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250502,23250503,23250505

Revenue Department

Shri Pankaj Kumar IAS
Additional Chief Secretary

11th Block, 5th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251501
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Shri R. C. Meena, IAS
Commissioner of Land Reforms
and Ex-officio Secretary

11th Block, 5th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

-

Shri D. G. Patel, IAS (I/C)
Revenue Inspection
Commissioner and Ex-officio
Secretary

11th Block, 5th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

-

14th Block, 2nd
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251801

-

Roads & Building Department

Shri S. B. Vasava
Secretary

Science & Technology Department

Shri Hareet Shukla
IAS
Secretary

7th Block, 5th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923250321,23250322,23250325

Social Justice & Empowerment Department

Shri Manoj Aggarwal IAS
Additional Chief Secretary

5th Block, 8th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251201

Sports, Youth & Cultural Activites Department

Shri C. V. Som, IAS
Additional Chief Secretary

2nd Block, 8th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251371,23251373

8th Block, 6th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923252080

Tribal Development Department

Dr. S. Murali Krishna, IAS
Secretary

Urban Development & Urban Housing Department

Shri Mukesh Puri
IAS
Additional Cheif
Secretary

14th Block, 9th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251001,23251002,23251003
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Shri Lochan Sehra,
IAS
Secretary (Housing &
Nirmal Gujarat)
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14th Block, 7th
Floor, Sachivalaya,
Gandhinagar.

07923251037

Women & Child Development Department

Ms. Manisha Chandra IAS
Commissioner of Women &
Child Development and
Secretary

9th Block, 6th Floor,
Sachivalaya,
Gandhinagar.

079 - 23255867
079 - 23252076

ZFHI S1FFGF G\AZ s_*)f
S|D

S\8=M, ~D

;\5S" G\AZ

1

SEOC

23251914, 23251900
23251902, 23251907

2
3
4

7
8

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

9

IMD, A'bad

10

CWC, A'bad

11

IRS, G'nagar

12

NDRF, G'nagar

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

5
6

Baroda
Chief Fire Officer
14 A'Bad
Chief Fire Officer
13

O[S; G\AZ
23251912
23251916

.vD[., V[0=[;
revcontrol1@gujarat.gov.in
revcontrol2@gujarat.gov.in

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

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

0265-2420881
9819615036
079-22148465
079- 22148598
9327038754
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U]HZFT ZFHI VF5l¿ jIJ:YF5G ;¿FD\0/4 UF\WLGUZ
S|D

CMÛM

VMOL;

1

D]bI SFZMAFZL VlWSFZLzL

2
3
4

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

ZC[9F6

DMAF.,

23259502, 23254900 9978405367
23259276
23259401 23235404 9978407004
23259292 26858418 9978407006
23259278
9978407005

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

CMÛM

VMOL;

GFIA lGIFDSzL
VF;LP 5|MO[;Z

ZC[9F6

DMAF.,

079 23259247 079 23228550 9825498952
079 23259220 079 27910371 9824284149

.lg0IG D[8=M,MÒS, 0L5F8"D[g8
S|D

CMÛM

VMOL;

1

Director General of IMD,New Delhi

011 24611842

2

011 24635664

3
4

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

5

Science – D, M.C Ahemdabad

ZC[9F6
011 25812480
-

020 25535886
079 22865165
079 22858020
079 22865012
079 22865449

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

-

079 22865165

-

079 22865449

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

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

VMOL;
079 23201551
079 23202540
079 23202540
079 23202540
079 23202540
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- 23202540 (Fex)
079 2320539
9428826445
9427304214
9427304217
9904071799
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G[XG, 0LhF:8Z ZL:5Mg; OM;"4 HZMN4 J0MNZF ov
S|D
1
2
3
4

CMÛM

VMOL;

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

-

ZC[9F6
9409117377
-

DMAF.,
9427304215
9427304213
9427304218

VFDL" S[d5 sUF\WLGUZf
S|D
1
2
3
4

CMÛM
VFDL" V[S;R[gH
,[O8 SG",
D[HZ
D[HZ

VMOL;

ZC[9F6

079 23201507/03
079 23200930
079 23201507

079 23201117
079 23200752

DMAF.,
9725021003
9428510885
9725021007

V[ZOM;" ov
S|D
1
2
3
4

CMÛM
S\8=M, ~D4 UF\WLGUZ
JL\U SDFg0Z4 UF\WLGUZ
V[Z 8=FOLS S\8=M,4 VDNFJFN
V[Z OM;" C[0 SJF8";4 NL<CL

VMOL;

ZC[9F6

079 23242600
079 22869251
011-23010231
011-25687194

-

DMAF.,
9898890715
011-23011051
(Fex)

V[Z5M8" VMYMZL8L VMO .lg0IF ov
S|D
2
3
4

CMÛM
V[Z5M8" 0FIZ[S8Z4 VDNFJFN
V[Z5M8" D[G[HZ4 VDNFJFN
V[Z5M8"4 ZFHSM8
V[Z5M8"4 J0MNZF

5

V[Z5M8"4 EFJGUZ

1

VMOL;

ZC[9F6

DMAF.,

22869211

22863561 (Fex)

-

22869266
0281 2442853
02652482228
/2482741/2481356
0278 2201418/
2208226

22863561 (Fex)
-

-
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રા ય ક ાના કં ોલ મના નંબરો
Sr.No

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

EOCs/Control Rooms

Code

State Emergency Operation
Center

079

Relief Commissioner

079

Director Relief

079

CEO, GSDMA

079

Pri. Secretary Revenue
Department

079

Dy. Collector (SEOC)

079

India Methodology Department,
Ahmadabad

079

Institute of sismologycal
Gandhinagar

079

NDRF Team Gandhinagar

079

Commandant of NDRF Team
Gandhinagar

079

State EOC Help Line
District EOC Help Line

02631

Contact Numbers
23251900,23251902,
23251907,23251914(1070)
Fax-23251916,23251912
23251506,23250301,23250799,23251568
(1070), Fax-23251507
23251611,23251612,
23251916,23251912
23259502,23259283,23259276
Fax-23259275,23259383
23251501,23251507
Fax-23251591,23251508
23251900,23256335,
2325190, Fax-23251916
22865165,22858020,
22865012,22865449
Fax-22865165,22865449
66739001,66739000
Fax-66739015,66739028
23201551,23202540,
23201551 Fax-23202540
23201551,23202540,
09428826445,9427304217,
9427304213
1070
1077
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District Control Room Telephone and Fax Numbers
Sr.No

Control Room

Office

Fax No.

Telephone no.

1

Collector Office

02631-220347

220384,220347

2

D.S.P Office

02631-220904

220226

3

Dist.Panchayat (Health Branch)

02631-220344

220444

4

Civil Hospital, Ahwa

02631-220205

220205

5

S.T Depot

02631-220308

-

6

R & B Department, Ahwa

02631-220228

220476

7

Forest Department

02631-220305

220917,220307

8

G.E.B Board, Ahwa

02631-220412

-

9

Telephone Exchange Office, Ahwa

02631-220255

-

10

Information Centre, Ahwa

02631-220326

220581

11

Water Supply Office, Ahwa

02631-

220394

12

Forest Department (South Zone),

02631-220246

220307

02631-220203

220917

02631-

220214

Ahwa
13

Forest Department (North Zone),
Ahwa

14

District Rural Development Agency,
Ahwa
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ડાંગ િજલાનો નકશો
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આહવા તાલુકાનો નકશો
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સુબીર તાલુકાનો નકશો
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વઘઇ તાલુકાનો નકશો
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