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પ્રકરણ– ૧
રાહત કવમર્નર / રાહત વનયામકની કચેરી વ્યિસ્થાતંત્રના
ઉદ્દે ર્ો, કાયો અને ફરજો
1.1 ઉદ્દે ર્ો
➢ રાજયસ્તરે રાહત વનયામકનુ ં વ્યિસ્થાતંત્ર કુદરતી અને માનિસર્જિત આ૫વત્તઓ જેિી કે,
દુષ્કાળ, ભારે િરસાદ તથા પુર, િાિાઝોડુ, ભ ૂકં૫, ત્સુનામી, કોમી રમખાિો, મોટી કરૂિ
હોનારતો, આગ અકસ્માતની દુઘગટનાઓ, કેમીકલ અને ગેસ હોનારતો િગેરે માનિ સમુદાયને
અસર કરતી તથા જાન માલને મોટાપાયે નુકર્ાન કરતી આ૫વત્તઓમાં સંચાલન, દે ખરે ખ,
સહાયતા અને વ્યિસ્થા૫ન માટે રચિામાં આિેલ છે .
➢ રાહત કવમર્નર

ખાતાના િડા તરીકે મહત્િના વનિગયો લેિા, કુદરતી અને માનિસર્જિત

આ૫વત્તઓમાં અસરગ્ર્સ્ત લોકોને રાહત અને પુન:સ્થા૫ન સહાયની રાજયસ્તરે દેખરે ખ અને
માગગદર્ગન આ૫િા તથા હોદાની રૂઇએ સચચિ, મહેસ ૂલ તરીકે રાહત અને પુન:િસનની
કામગીરીની નીવત ઘડતરની મહત્િની ભ ૂવમકા અદા કરે લ છે .

1.2 કચેરી વ્યિસ્થાતંત્રના કાયો અને ફરજો
વહીવટી તથા નાણાકીય:➢ ખાતાના િડા તરીકેના તમામ કાયો અને ફરજો
➢ કચેરીની િહીિટી તેમજ નાિાકીય બાબતો, કચેરીની કમગચારીઓની સેિાકીય બાબતો.

કુ દરતી અને િાનવસર્જિત આફતો બાબતે ર્જિલ્લાતાંત્રની િદદથી કરવાના કાયો:➢ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટર ૨૪ કલાક કાયગરત રાખી કુદરતી આ૫વત્તઓ / અકસ્માત /
દુઘગટનાઓ અંગે જાિકારી મેળિી ઉચ્ચ અવિકારીઓ / સરકારશ્રીને િખતોિખત માહહતગાર
કરિા તથા બચાિ અને રાહતની કામગીરી તરુ તજ હાથ િરિી.

3|Page

➢ િષાગઋતુ પુર / િાિાઝોડાથી નુકર્ાન ન થાય તે માટે ર્જજલ્લાતંત્ર સાથે વપ્રમોન્સુન /
વપ્રસાયકલોન માટે પ ૂિગ તૈયારીની પ્રાદે વર્ક કોન્ફરન્સો યોજિી. ર્જજલ્લાના ડીઝાસ્ટર
મેનેજમેન્ટપ્લાનની સવમક્ષા કરિી અને આિા પ્લાન દર િષે અ૫ડેટ કરિા સ ૂચનાઓ
આ૫િી.
➢ રાજયકક્ષાએ મુખ્ય સચચિશ્રીના અધ્યક્ષ૫દે વપ્રમોન્સુન / વપ્રસાયકલોન પ ૂિગ તૈયારી બેઠક
યોજી બેઠકમાં ચચાગ યેલ મુદાઓના અનુસઘ
ં ાને સચચિાલયના વિવિિ વિભાગો / ખાતાના
િડાઓ પાસે અમલિારી કરાિિી અને સવમક્ષા કરિી.
➢ રાજયકક્ષાએ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરિો અને અન્ય વિભાગો / ખાતાના િડા
પાસે ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરાિિા તેની સવમક્ષા કરિી.
➢ ભારે િરસાદ, પુર તથા િાિાઝોડાની આગાહીઓ બાબતે ભારતીય હિામાન ખાત ુ તથા ભારત
સરકાર નિી હદલ્હીના સં૫કગ માં રહેવ.ું આગહીઓ મેળિિી અને તેની ર્જજલ્લા કલેકટરશ્રીઓને
જાિ કરિી તથા તકેદારીના ૫ગલા લેિા સ ૂચનાઓ આ૫િી.
➢ આ૫વત્તઓને યોગ્ય રીતે સામનો થઇ ર્કે તે માટે ર્જજલ્લા કક્ષાએ મોકડ્રીલ યોજાય અને તાલીમ
કાયગક્રમો યોજાય તે માટે સ ૂચનાઓ આ૫િી અને સવમક્ષા કરિી.
➢ ચોમાસાના સમય દરવમયાન હિામાન, િરસાદ તથા કવષ ૫હરસ્સ્થવતની સવમક્ષા બાબતમાં
રાજય સરકારના મહેસ ૂલ વિભાગે રચેલી િેિરિોચ ગ૫ની બેઠકો યોજિી અને તે મુજબ
અમલ કરાિિો.
➢ આ૫વત્ત સમયે ઉચ્ચ અવિકારીઓની ટીમ તુરતજ કાયગરત કરી બચાિ તથા રાહતના ૫ગલા
લેિા. આ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની જોગિાઇઓ અમલ કરાિિો. બચાિ અને રાહતકાયો
માટે લશ્કર, એરફોસગ, કોસ્ટગાડગ , એસ.આર.પી., પોલીસતંત્ર, સ્િૈ. સંસ્થાઓ, સેિાદળિગેરેની
મદદ માટે સંકલન સાિવુ.
➢ કુદરતી આ૫વત્તથી અસર પામેલ વિસ્તારોની ૫હરસ્સ્થવત તેમજ સરકારે હાથ િરે લી બચાિ –
રાહત કામગીરીનો દૈ વનક અહેિાલ ભારત સરકાર વનયત કરે લ નમ ૂનામાં ભારત સરકારના
ગહમંત્રી ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેલને મોકલિો.
➢ ર્જજલ્લાતંત્રની મદદથી િષાગ ઋતુ દરવમયાન ભારે િરસાદ / પુરના સમયે લોકોનુ ં સ્થળાંતર /
માનિ મત્યુ / ૫શુ મત્યુ

જાહેર ખાનગી વમલકતોને નુકર્ાનની વિગતો મેળિિી તથા

િરસાદના દૈ વનક ૫ત્રકો તૈયાર કરી સંબવં ઘતોને મોકલિા. વિભાગો હસ્તકની વમકલતોને થયેલ
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નુકર્ાનની વિગતો એકવત્રત કરી નુકર્ાન દર્ગક મેમોરે ન્ડમ તૈયાર કરાિવુ.ં ભારત સરકારને
કેન્રીય સહાય મંજૂર કરિા સરકારના ૫રામર્ગમાં મોકલવુ.ં
➢ ભારે િરસાદ / પુર તથા િાિાઝોડા કે અન્ય આ૫વત્તગ્ર્સ્ત વિસ્તારોને / ગામોને ગુજરાત
ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એકટની જોગિાઇઓ મુજબ અસરગ્ર્સ્ત જાહેર કરિા માટે ર્જજલ્લા
કલેકટરશ્રીઓ પાસેથી દરખાસ્તો મેળિીને સરકારશ્રીને વનિગય અથે મોકલિી.
➢ આ૫વત્ત સમયે બચાિ રાહત કાયોની સવમક્ષા ક્રાઇસીસ મેનેજમેન્ટ ગ૫ની બેઠકો યોજિી,
સવમક્ષા મુજબ અમલ થાય તે જોવુ.ં
➢ કુદરતી આ૫વત્તગ્ર્સ્ત ર્જજલ્લાઓ / વિસ્તારો અસરગ્ર્સ્ત કુટુંબો / વ્યહકતઓને ઇમરજન્સી
બચાિ તથા રાહતની સુવિઘાઓ પુરી પાડેલ છે તેના અહેિાલો મેળિિા.
✓ સ્થળાંતર કરે લ જગ્યાઓ સુવિઘાઓ પુરી પાડેલ છે તેનો અહેિાલો મેળિિા. અ૫યાગ પ્ત
સુવિઘાઓ જિાય તો રાજયકક્ષાએથી પુરી પાડિા અસરકારક સંકલન સાિવુ.ં
✓ અસરગ્ર્સ્તોને સરકારશ્રીની પ્રિતગમાન જોગિાઇઓ અનુસાર સહાય મળે તેન ુ ં મોનીટરીંગ
કરવુ,ં અહેિાલો મેળિિા અને સવમક્ષાકરિી અને ત્રુટીઓ વનિારિા સરકારશ્રીનુ ં ઘ્યાન
દોરવુ.ં
✓ વમલકતોના નુકર્ાન સિગની કામગીરી માટે ૫યાગપ્ત માનિ સંર્ાિન ઉ૫લબ્ઘ કરાિી
મોજિી પુરી કરિાની સાથોસાથ સહાય પુરી પાડી છે કે કેમ ? તેન ુ ં મોનીટરીંગ કરવુ.ં
•

અપુરતા / અવત િરસાદના કારિે પાક વનષ્ફળ જિાની ૫હરસ્સ્થવતમાં પાક ૫હરસ્સ્થવત
તથા રાહત મેન્યુઅલના પારા – ૩૪ મુજબના અહેિાલો ર્જજલ્લા કક્ષાએથી મેળિી
સરકારશ્રીને મોકલિા.

•

અછતગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં રોજગારી સહાય, પીિાનુ પાિી, ૫શુઓને ઘાસ, પાંજરાપોળ,
કેટલ કેમ્પને સહાય પુરૂ પાડિા માટે ના અછત માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરિા ર્જજલ્લા
કલેકટરશ્રીઓને સ ૂચના આ૫િી.

➢ સરકારશ્રી ઘ્િારા અછતગ્ર્સ્ત વિસ્તારો જાહેર કરિામાં આિેથી અછતગ્ર્સ્ત ગામોમાં અછત
રાહતના નીચેના તમામ ૫ગલાઓ ર્જજલ્લા કચેરીઓ મારફતે હાથ િરિા.
ૂ ોને રોજગારીની તકો ઉભી
✓ અછતગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં ખેતમજુરો તથા નાના વસમાંત ખેડત
કરિા રાહતકામો કયાગ હોય તેન ુ ં મોનીટરીંગ કરવુ ં અને સવમક્ષાકરિી.
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✓ અછતગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં ભુખમરાથી મત્યુ ન થાય તે માટે તથા રાહતકામો ૫ર જઇ ન ર્કે
તેિા વધ્િ, અપંગ, અર્કત લોકોને સરકારશ્રીની નીવત મુજબ મફત અનાજ / રોકડ
સહાયની ચ ૂકિિીનું મોનીટરીંગ.
•

પીિાની તંગીિાળા ગામોમાં પીિાનુ ં પાિી ટે ન્કરો ઘ્િારા પુરૂ પાડિામાં આિત ુ ં હોય
તેન ુ ં મોનીટરીંગ.

•

અછતગ્ર્સ્ત વિસ્તારોના ૫શુિનને બચાિિા માટે રાહતદરે ઘાસ વિતરિ કરિાની
કામગીર.

•

ગૌ-ર્ાળા / પાંજરાપોળ / કેટલકેમ્પોમાં નિા દાખલ થતાં ૫શુઓ માટે તે સંસ્થાને
દૈ વનક ઘોરિે સબસીડીનુ ં ચ ૂકિિીનુ ં મોનીટરીંગ.

•

રાહતકામો શ્રવમકોના કુટુંબીજનોને કામ સામે અનાજની સલામતી માટે કામ સામે
અનાજનુ ં વિતરિ કરવુ તથા તે માટે ભારત સરકાર, ગ્ર્ામ વિકાસ કવમર્નર તથા
નાગહરક પુરિઠા વનગમ સાથે સંકલન કરવુ.ં

•

અછતગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં તપાસિી ટીમો મોકલી આકસ્સ્મક તપાસિી કરાિી
ગેરરીતીઓ ડામિાના ૫ગલા લેિા.

•

અછત અંગેના િાવષિક િહીિટી અહેિાલો તૈયાર કરિા.

•

અછત અંગેના અહેિાલો તથા પ્રોગ્ર્ેસ દર્ાગ િતી માહહતી ભારત સરકારને વનયત
નમ ૂનામાં મોકલિી.

•

કુદરતી આ૫વત્તઓને ૫હોંચી િળિા માટે ની કેલેમીટી રીલીફ ફંડ / નેર્નલ કેલેમીટી
કન્ટીજન્સી ફંડની રકમોની આિક અને ખચગના હહસાબો તથા સચચિાલયના વિવિિ
વિભાગોને ફાળિેલ ગ્ર્ાન્ટ પૈકી થયેલ ખચગના હહસાબો મેળિી ભારત સરકારને
યુટીલાઇઝેર્ન સટીફીકેટ મોકલી આ૫િા.
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પ્રકરણ – ર
અવિકારીઓ / કમગચારીઓની સત્તા અને ફરજો
ગુજરાત રાજય આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫ન અવિવનયમ – ર૦૦૩ ના પ્રકરિ – ૮ની કલમ ૨૧
અને ૨૨ મુજબ રાહત કવમર્નરની સત્તા અને ફરજો.
➢ કોઇ વિસ્તાર અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તાર હોય તે મુદત દરવમયાન, કવમર્નર, આપવત્ત વ્યિસ્થા૫ન
યોજના અનુસાર તાકીદની રાહત પુરી પાડિા માટે , અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તાર ઉ૫ર હકુમત
િરાિતા કલેકટર અને સ્થાવનક સત્તામંડળને આદે ર્ો આપી ર્કર્ે.
(ક) સમુદાયને સહાય કરિાના અને સંરક્ષિ આ૫િાના :(ખ) સમુદાયને રાહત પુરી પાડિાના :(ગ) અવ્યિસ્થા અટકાિિાના અથિા તેની ૫હોંચી િળિાના, અથિા
(ઘ) આ૫વત્તની વિનાર્ક અને બીજી અસરોની તજિીજ કરિા માટે .
➢ ઉ૫લબ્ઘ સંસાિનો છુટા કરિા અને તેનો ઉ૫યોગ કરિા માટે ગોઠિિ કરી ર્કર્ે.
➢ અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તાર તરફ જતાં અને તે તરફથી આિતા અને તેની અંદરના િાહનોને વનયંત્રિ
અથિા પ્રવતબંવિત કરી ર્કર્ે.
➢ અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં કોઇ વ્યહકતનો પ્રિેર્, તેમાં તેની હહલચાલ અને તેમાંથી બહાર જિાને
વનયંત્રિ કરિાના હેત ુ ં પ્રવતબંવિત કરી ર્કર્ે.
➢ કાટમાળ દુર કરી ર્કર્ે.
➢ ર્ોિખોળ અને બચાિ કામગીરી હાથ િરી ર્કર્ે.
➢ ચબનિારસી મતદે હોના વનકાલ માટે ગોઠિિ કરી ર્કર્ે.
➢ િૈકલ્લ્પક આશ્રય પુરો પાડી ર્કર્ે.
➢ ખોરાક, દિાઓ અને બીજી ચીજિસ્તુઓ પુરી પાડી ર્કર્ે.
➢ આ૫વત્ત સાથે સંકળાયેલ ક્ષેત્રોના તજજ્ઞો અને સલાહકારોને તેમની દોરિિી અને દે ખરે ખ
હેઠળ રાહતકાયો કરાિિા ફરમાિી ર્કર્ે.
➢ જરૂર ૫ડે તેમ અને ત્યારે સુવિિાનો ખાસ અથિા અગ્ર્તાક્રમ મુજબનો ઉ૫યોગ કરી ર્કર્ે.
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➢ ઠરાિિામાં આિે તેિી બોલીઓ અને ર્રતોએ વમલકત, િાહન, સાિનો, મકાનો અને
સંદેર્ાવ્યિહારના સાિનોનો કબજો લઇ ર્કર્ે અને તેનો ઉ૫યોગ કરી ર્કર્ે.
➢ કામચલાઉ પુલો અને બીજા જરૂરી માળખા બાંઘી ર્કર્ે.
➢ જાહેર જનતાને જોખમમાં મુકે તેિા અસલામત માળખાં તોડી પાડી ર્કાર્ે.
➢ ચબનસરકારી સંગઠનો તેમની પ્રવવતઓ િાજબી રીતે ચલાિે તે સુવનવિત કરી ર્કર્ે.
➢ આ૫વત્તની તજિીજ કરિા અંગે અને તેનો સામનો કરિા અંગેની માહહતીનો જાહેર જનતામાં
પ્રસાર કરી ર્કર્ે.
➢ જાનમાલને બચાિિાના હેત ુ માટે કોઇ અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તારમાંથી કોઇ િસતીનુ ં સ્થળાંતર
કરાિી ર્કર્ે અને એિી રીતે વિસ્તાર ખાલી કરાિિા માટે જરૂર હોય એવુ બળ િા૫રી ર્કર્ે.
➢ પોતે એમ જરૂરી ગિે કે જાનમાલ અને વમલકત બચાિિા માટે એવુ ૫ગલું જરૂરી છે અને
કોઇ બારિા, દરિાજા થિા આડર્નો માચલક અથિા ભાડુઆત ગેરહાજર છે અથિા હાજર
હોિા છતાં તે ખોલિાનો ઇન્કાર કરે છે તો એિો કોઇ સ્થળમાં પ્રિેર્ીને એવુ કોઇ બારણુ,ં
દરિાજો અથિા આડર્ ખોલિા અથિા ખોલાિિા કોઇ વ્યહકતને અવઘકત કરી ર્કર્ે.
✓ કવમર્નર, આ૫વત્તને ઝડ૫થી િિતી અટકાિિા અથિા આ૫વત્તની અસરોને હળિી કરિા,
કાબુમાં રાખિા અથિા કોઇ વ્યહકતને અથિા સરકારી એજન્સીને એિા આદે ર્ો આપી
ર્કર્ે અને જરૂરી હોય તેિા બીજા ૫ગલા લઇ ર્કર્ે.
✓ કવમર્નર, સામાન્ય રીતે રાહત પુરી પાડિા માટે અને ખાસ કરીને પેટાકલમ –(૧) થી
(૩) હેઠળ તેના ઘ્િારા લેિાયેલ ૫ગલાં અંગે સત્તામંડળને માહહતગાર રાખર્ે.
➢ રાહત કમિશનરે
✓ પ ૂિગ ચેતિિી અને તૈયારીની સ્સ્થવત જેિા આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫નના જુદા જુદા પાસાને
લગતી માહહતી પુરી પાડિી જોઇર્ે.
✓ દરે ક ર્જજલ્લાના આગિા સંજોગો અને સંસ્થાકીય ક્ષમતાની અછત અને રાજયના
સંસાિનોને ઘ્યાનમાં લઇને, સત્તામંડળ સાથે વિચાર વિવનમય કરીને યોગ્ય રાહત
અમલીકરિ વ્યુહરચના વિકસાિિી જોઇર્ે.
✓ રાજય સ્તરીય સંકટકાલીન યોજનાઓ અને માગગદવર્િકાઓ તૈયાર કરિી જોઇર્ે, તેની
સવમક્ષા કરિી જોઇર્ે અને તેને અદ્યાિત કરિી જોઇર્ે.
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✓ આ૫વત્ત

વ્યિસ્થા૫ન

યોજનાઓને

લગતી

આકસ્સ્મક

યોજનાઓનુ ં િખતોિખત

ફરમુલ્યાંકન કરવુ ં જોઇર્ે.
✓ સમયાંતરે આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫ન કિાયતો કરાય છે તે સુવનવિત કરવુ ં જોઇર્ે અને
✓ સંદેર્ાવ્યિહાર તંત્ર કાયગરત છે તે અને આકસ્સ્મક યોજનાઓ સ્થાવનક એજન્સીઓ પુરતા
પ્રમાિમાં સંકળાયેલ છે તે સુવનવિત કરવુ ં જોઇએ.
✓ સત્તામંડળ સોપે તે સત્તા િા૫રિી જોર્ે, અને તેિા કાયો બજાિિા જોઇર્ે.
✓ વિવનયમોમાંથી વનહદિ ષ્ટ કરિામાં આિે તેિી બીજી સત્તા િા૫રિી જોઇર્ે અને તેિા બીજા
કાયો બજાિિા જોઇર્ે.
➢ રાહત મનયાિકની સત્તાઓ અને ફરિો.
✓ ખાતાના િડા તરીકેની િહીિટી અને નાિાકીય સત્તાઓ
✓ ગુજરાત આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫ન અવિવનયમ – ૨૦૦૩ હેઠળની રાહત કવમર્નરશ્રીને મળે લ
સત્તાઓ અને તે મુજબ રાહત કવમર્નરે કરિાના કાયો અને બજાિિિાની ફરજોમાં રાહત
વનયામક મદદ કરર્ે.
➢ નાયબ કલેકટર અને ઉ૫સચચવ :✓ કચેરીના િડા તરીકે િહીિટી અને નાિાકીય સત્તાઓ.
✓ આ કચેરીમાં મહદઅંર્ે કમગચારીઓની જગ્યાઓ પ્રવતવનયુહકતના ઘોરિે ભરિામાં આિે છે .
✓ કચેરીના અવિકારીઓ / કમગચારીઓ (કાયમી તેમજ પ્રવતવનયુહકત ૫રના) ની સેિાકીય
બાબતોમાં ગુજરાત મુલ્કી સેિા વનયમો મુજબ િહીિટી તેમજ ખચગ મંજૂર કરી ચ ૂકિિી
કરિાની ગુજરાત રાજય નાિાકીય વનયમો તેમજ નાિાકીય સત્તા સોં૫િી વનયમો
મુજબની નાિાકીય સત્તાઓ.
✓ ગુજરાત વતજોરી અવિવનયમની જોગિાઇઓ મુજબ ઉપાડ અને િહેચિી અવિકારી.
➢ ફરિો:✓ કચેરીની દૈ વનક િહીિટી કામગીરીની દે ખરે ખ અને તેન ુ ં વનયંત્રિ.
➢ અછતના સમયમાં રાહત મેન્યુલની જોગિાઇઓ મુજબ.
•

કવષ પાક ૫હરસ્સ્થવત તથા આનાિારીના અહેિાલો મેળિી સંકચલત કરિા.
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•

ર્જજલ્લાના અછતના માસ્ટર પ્લાન મેળિિા અને તેન ુ ં સંકલન કરી રાજયનો અછત
માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરી રજૂ કરિો.

•

અછતની જાહેરાત થયે અછત રાહતનીવત મુજબ અમલ કરિામાં અને મોનીટરીંગ
કરિા માટે ર્જજલ્લા / તાલુકા / રાજયકક્ષાએ િહીિટી મહેકમ તેમજ તાંવત્રક મહેકમની
જરૂહરયાતો તૈયાર કરી મહેસ ૂલ વિભાગને દરખાસ્ત કરિા કાગળો રજૂ કરિા.

•

રોજગારી આ૫તા કામો તથા અછત રાહતનીવત મુજબની સહાય માટે ના ર્જજલ્લાિાર
૫ત્રકો દૈ વનક – અઠિાડીક ઘોરિે સંકચલત કરિા તેન ુ ં સમગ્ર્ ચચત્ર ૫ત્રક તથા નોંિ
સ્િરૂપે સવમક્ષા માટે રાહત વનયામક / રાહત કવમર્નર તથા અગ્ર્સચચિ (મહેસ ૂલ)ને
રજૂ કરવુ.ં

•

અછતગ્ર્સ્ત ર્જજલ્લાઓ માટે ઘાસની જરૂહરયાત, જથ્થાની ઉ૫લલ્બ્ઘ, ૫હરિહન અને
તેનો ઉપાડ અને વિતરિની વ્યિસ્થાની કામગીરી સરકારશ્રીના સંકલનમાં રહીને
કરિી. તેના હહસાબો મેળિિા અને ર્જજલ્લાના ઘાસ ડેપો ૫રથી ઘાસ વિતરિમાં
ગેરરીવત ન થાય તે માટે ચાં૫તી નજર રાખિી અને અહેિાલો મેળિી સરકારને રજૂ
કરિા.

•

ઘાસ ૫હરિહન માટે સરળતાથી ઘાસની ઉ૫લલ્બ્ઘ થાય તે માટે ભારત સરકારના
રે લિે મંત્રાલયના તથા ગુજરાત ખાતેના રે લિે મંત્રાલયના અવિકારીઓ સાથે સતત
સં૫કગ માં રહેવ.ુ ં

•

ઘાસ ખરીદીના બીલોનું ચ ૂકિણુ ં કરવુ અને હહસાબો રાખિા.

•

ઘાસના જથ્થામાં ઘટ જિાયે ર્જજલ્લા કલેકટરોના અહેિાલો મેળિી સરકારને દરખાસ્ત
રજૂ કરિી.

•

અછતના કામોના સુ૫રિીઝનમાં સહાયભ ૂત થવુ.ં અિારનિાર આકસ્સ્મક તપાસિી
કરિી કરાિિી અને અહેિાલો રાહત વનયામકને રજૂ કરિા.

•

અછતના િાવષિક િહીિટી અહેિાલો તૈયાર કરિા.

➢ િાિલતદાર (રાહત)ના કાયો અને ફરિો :➢ નાયબ કલેકટરઅને ઉ૫સચચિએ કરિાના કાયો અને બજાિિાની ફરજોમાં
મામલતદાર (રાહત) મદદ કરર્ે.
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➢ નાયબ કલેક્ટર (ડીઝાસ્ટર િેનેિિેન્ટ)ના ફરિો અને કાયો:➢ કચેરી કાયગ૫ધ્િવત મુજબ ફાઇલો, કાગળો, ૫ત્રો િગેરે બાબતો તાબાના કમગચારીઓ
વનભાિે છે અને કાગળોનો વનકાલ સમયસર થાય તેની દે ખરે ખ અને વનયંત્રિ રાખવુ.ં
➢ કુદરતી અને માનિસર્જિત આ૫વત્તઓના વ્યિસ્થા૫ન માટે ના ર્જજલ્લા કક્ષાના
ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટપ્લાનબનાિિા અપાયેલ સ ૂચનાઓનો અમલ થાય તે જોવુ.ં
➢ ર્જજલ્લાના ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન મળ્યેથી ચકાસિી કરિી અને ભ ૂતકાળના
અનુભિોનો ૫દાથગપાઠ લઇને આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫નની કાયગ યોજના તૈયાર કરી છે કે
કેમ ? તે તપાસવુ.ં
➢ રાજયકક્ષાએ સચચિાલયના સંબવં િત વિભાગો આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫નની કાયગ યોજન
તૈયાર કરે તે માટે બાબત હાથ િરિી અનો વિભાગોના ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન
મેળિિા.
➢ ર્જજલ્લાકક્ષાના ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના તંત્રને િખતોિખત માગગદર્ગન આ૫વુ.ં
➢ રાજયના રાઉન્ડ ઘી કલોક ચાલતા ઇરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટરની કામગીરી ઉ૫ર
દે ખરે ખ અને વનયંત્રિ રાખવુ.ં ઇરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટરમાં કોમ્યુનીકર્નના સાિનો,
િીડીયો કોન્ફરન્સીંગ િગેરેની જાળિિી.
➢ રાજયના EOC નુ.ં ર્જજલ્લાના ERC સાથે તેમજ અન્ય મહત્િના વિભાગો / ખાતાના
િડાઓની કચેરીઓના કંટ્રોલ સાથે સતત સાતત્ય અને સેત ુ જળિાઇ રહે તેની દે ખરે ખ
રાખિી.
➢

રાજય EOC નો ભારત સરકારના ગહ મંત્રાલયના કંટ્રોલરૂમ સાથે સં૫કગ અને સાતત્ય
જાળિવુ.ં

➢ ઇરજન્સીના સમયમાં EOC

તરફથી એકવત્રત થતી માહહતીનુ ં સંકલન થાય અને

સવમક્ષા માટે રજૂ થાય તે જોવુ.ં
➢ કુદરતી કે માનિસર્જિત આ૫વત્તના સમયમાં બચાિ – રાહતના કાયો હાથ િરાય તે
માટે રાજયની તેમજ ભારત સરકારના વિવિિ એજન્સીઓનો સં૫કગ માં રહેવ ું અને
અન્ય ર્જજલ્લાઓ તથા રાજયકક્ષાએથી જરૂરત મુજબની સહાય અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તારોને
મળી રહે તેન ું સંકલન કરવુ.ં
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➢ આ૫વત્તગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં હાથ િરિામાં આિેલ ૫ગલાની વિગતોનો અહેિાલ રાજય
સરકારને રજૂ કરિા તૈયાર કરિો.
➢ આ૫વત્તગ્ર્સ્ત વિસ્તારો જાહેર કરિાની પ્રહકયામાં ર્જજલ્લાઓ પાસેથી વિગતો મેળિિી
અને સંકચલત કરી રાજય સરકારને મોકલિા રજૂ કરિી.
➢ કુદરતી / માનિસર્જિત આ૫વત્તથી અસર પામેલા લોકોને સરકારની પ્રિતગમાન નીવત
મુજબ સહાય પુરી પાડિામાં આિે અને તેની માહહતી વિના વિલંબે મળે તે જોવુ.ં
➢ જી.એસ.ડી.એમ.એ.ના માગગદર્ગન મુજબ કુદરતી આ૫વત્તઓને લગતા મેમોરે ન્ડમની
વિગતો / માહહતી મેળિી રજૂ કરિાની કામગીરી.
➢ ભારત સરકારના ગહમંત્રાલય / કવષમંત્રાલયના સં૫કગ માં રહેવ.ુ ં
➢ ગુજરાત રાજય આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫ન મંડળના ૫રામર્ગમાં ઇન્ડીયા ડીઝાસ્ટર રીસોસગ
નેટિકગ ની માહહતી ર્જજલ્લાઓ પાસે અ૫ડેટ કરાિિી.
➢ આ૫વત્તના સમયમાં વિવિિ વિભાગોના સચચિશ્રીઓ / ખાતાના િડાની બેઠક યોજી
મુખ્ય સચચિશ્રીના અઘ્યક્ષ૫દે યોજાતી બેઠકોના વનિગયોની અમલિારી કરાિિી.
➢ આપવત્ત ઉભી થયે અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તારો,નુકર્ાન િગેરેનો પ્રાથવમક અહેિાલ ભારત
સરકારના ગહ મંત્રાલયને મોકલિો અને અસરગ્ર્સ્ત વિસ્તારોમાં રાજય સરકારે હાથ
િરે લ ૫ગલાં / કરે લ કાયગિાહીનો પ્રગવત અહેિાલ ભારત સરકારને મોકલિો.
➢ ગુજરાત વિઘાનસભા પ્રશ્રનો ના જિાબો / માહહતી તૈયાર કરી રજૂ કરિી.
➢ ભારત સરકારને લાગુ ૫ડતા સંદભો / પાલાગમેન્ટના પ્રશ્રનોના જિાબ તૈયાર કરી
રજૂ કરિા િષાગ ઋતુ તથા દુઘગટના અંગેના િાવષિક િહીિટી અહેિાલો તૈયાર કરિા.
➢ ઇિરિન્સી ઓ૫રે શન સેન્ટરના ફરિ ૫રના િાિલતદાર / નાયબ િાિલતદાર તથા અન્ય
સ્ટાફે કરવાની કાિગીરી.
➢ વેધર ફોરકાસ્ટ તથા વાવાઝોડાની ચેતવણી :✓ ભારે િરસાદની િાિાઝોડાની આગાહહ જે તે વિસ્તારના ર્જજલ્લા ઇમરજન્સી
રીસ્પોન્સસેન્ટરને જાિ કરિી.
✓ અગ્ર્સચચિશ્રી, (મહેસ ૂલ), રાહત કવમર્નરશ્રી (મહેસ ૂલ), રાહત વનયામકશ્રી /
નાયબ વનયામક (ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ) ને જાિ કરિી.
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➢ ડેિિાાંથી પાણી છોડવા અંગે નો સાંદેશો િળે :✓ ફલડ મેમોરે ન્ડમમાં સ ૂચવ્યા પ્રમાિેના નદી હકનારે આિેલા ગામો માટે ર્જજલ્લા
ઇમરજન્સી રીસ્પોન્સ સેન્ટરને જાિ કરિી અને જરૂર ૫ડે તો સ્થળાંતરની સ ૂચના
આ૫િી.
✓ જે તે ર્જજલ્લા કલેકટરશ્રી / અવઘક વનિાસી કલેકટરશ્રીને ફોનથી જાિ કરિી.
➢ રે લવે અકસ્િાત / િોટા અકસ્િાત થાય તો શાંુ કરવ ાંુ ? :✓ સંબવં િત કલેકટર કચેરીના ઇ.આર.સી.નો સં૫કગ કરી બનાિની ખરાઇ કરિી.
✓ ર્જજલ્લાતંત્ર ઘ્િારા કરે લ કાયગિાહીનો ફોન ૫ર તેમજ લેચખત અહેિાલ મેળિિો.
✓ માનિ મત્યુ / ઇજાગ્ર્સ્તોની વિગતો મેળિિી.
✓ જરૂર મુજબ તબીબી સારિાર માટે આરોગ્યતંત્ર ફાયર ચિગ્ર્ેડ તથા એસ.ટી.
કોપોરે ર્નની મદદ માટે વ્યિસ્થા કરિી.
✓ ગહ વિભાગ / ડી.એસ.પી. ઘટના સ્થળે જરૂરી પોલીસ બંદોબસ્ત કરિા જિાિવુ.ં
✓ સંઘ્યાકાળનો સમય હોય તો પ્રકાર્ની સુવિઘા ઉ૫લબ્ઘ કરાિિા ર્જજલ્લાતંત્રને
જિાિવુ.ં
✓ ર્જજલ્લાતંત્રને પચ્છા કરી તેઓને કયા પ્રકારના સાિન – સામગ્ર્ી કે મદદની જરૂર
છે તે જાિવુ.ં
✓ અકસ્માતના સ્થળે આગ ન લાગે તે માટે જરૂર જિાય તો જે તે ર્જજલ્લા / તાલુકા
/ નગરપાચલકા / ફાયરચિગ્ર્ેડ સ્ટે ર્નોને જાિ કરિી.
➢ ચોિાસ ુ કાિગીરી :✓ રોજે રોજના ૨૪ કલાકના િરસાદના આંકડા ર્જજલ્લા કક્ષાએથી મેળિી ૫ત્રક
તૈયાર કરવુ ં તથા તેની નકલ સંબવં િત સક્ષમ સત્તાવઘકારીને જાિ કરિી.
✓ માનિમત્યુ, ઇજા, ૫શુમત્યુ, સ્થળાંતર, સહાયના ૫ત્રકો તથા અત્રેથી આ૫િામાં
આિેલ સ ૂચનાઓ અને ર્જજલ્લાતંત્રએ કરે લ કામગીરી અહેિાલો મેળિિા અને
સંકચલત કરી, સમગ્ર્ રાજયનુ ં ચચત્ર સવમક્ષા માટે અગ્ર્સચચિ (મહેસ ૂલ) રાહત
કવમર્નર,રાહત વનયામકને મોકલવુ.ં
✓ ભારે િરસાદના હદિસોમાં દર બે કલાકે િરસાદની ૫હરસ્સ્થવત જાિિી અને રજૂ
કરિી.
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✓ કેબીનેટની બેઠક માટે તેમજ માહહતી ખાતાના આ૫િાની વિગતો તૈયાર કરિી.
✓ નાયબ વનયામક ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટએ બજાિિાની કામગીરી અને ફરજોમાં
મદદ કરિી.
(૧) નાયબ િાિલતદાર (િહેકિ-૧) ની કાિગીરી અને ફરિો
✓ આિેલા કાગળોને િકગ ર્ીટમાં નોંઘી તેની માવસક તારીજ કાઢિી.
✓ આિેલા કાગળોમાં નોંિ મુકિી / મસદો તૈયાર કરી મંજૂરથયે રિાના કરિા.
✓ ઘારાસભ્ય / િી.આઇ.પી. રે ફરન્સ / વિઘાનસભાના પ્રશ્રનો.
✓ કચેરીમાં કામ કરતાં અવિકારીશ્રી / કમગચારીશ્રીઓ ઘ્િારા માંગિામાં આિેલ સાયકલ,
સ્કુટર, મકાન / તહેિાર પેર્ગી વિગેરે.
✓ મહેકમની મંજૂરી અંગેની દરખાસ્ત
•

રાહત કવમર્નર / રાહત વનયામકનુ ં મહેકમ

•

અછત / ચોમાસુ / ભ ૂકં૫નુ ં મહેકમ

•

ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેલનુ ં મહેકમ

✓ રોજમદારોનુ ં ચ ૂકિણુ કરિા અંગે (ચોમાસુ – અછત )
✓ અવિકારીશ્રી / કમગચારીશ્રીઓને છુટા કરિા, હાજર કરિાના હુકમો, કમગચારી /
અવિકારીશ્રીઓની તાલીમ અંગે.
✓ મહેકમ ર્ાખાના કોટગ કેસો / િીજીલન્સ / તપાસ કેસો અંગે.
✓ સરકારશ્રી મહેસ ૂલ વિભાગ ઘ્િારા માંગિામાં આિતી માહહતી મોકલિાની કામગીરી.
•

૫૦– ૫૫ િષગની સવમક્ષા

•

િગગ – ૧ ના સંિગગની માહહતી

•

મહેકમની પ ૂસ્તીકા / કામગીરી અંદાજ૫ત્ર / વિઘાનસભાની કા૫ દરખાસ્તો

•

એકર્ન પ્લાન / અંદાજ૫ત્ર પ્રિચન, વિઘાનસભા ખાત્રી

✓ સીનીયોરીટી લીસ્ટ / પેન્સન કેસો
✓ એ.જી. ઓહડટ પારા / કચેરીની તપાસિીના પારા
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(ર) નાયબ િાિલતદાર વહીવટની કાિગીરી અને ફરિો :✓ આિેલા કાગળોને િકગ ર્ીટમાં નોંઘી તેની માવસક તારીજ કાઢિી.
✓ આિેલા કાગળોમાં નોંિ મુકિી / મસદો તૈયાર કરી મંજૂર થયે રિાના કરિા.
✓ રાહત વનયામકશ્રીની કચેરી હસ્તકની ગાડીઓની ફાળિિી / સવિિસ / હરપેરીંગ / વિમો
અને તેના ચબલોની મંજૂરી.
✓ ૫સ્તીનું િેચાિ તથા ચબનઉ૫યોગી ચીજિસ્તુઓ તથા કંડમ ગાડીઓનો જાહેર હરાજીથી
વનકાલ કરિા અંગે.
✓ મોકાઇલ / સેટેલાઇટ ફોન અંગેની કામગીરી.
ુ ની ખરીદી
✓ ઉચ્ચક ચબલો / ડીસી ચબલોની કામગીરી તથા કચેરીની ચીજિસ્તઓ
✓ કચેરી / સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્નની રીપેરીંગની કામગીરી.
✓ અછત અંગેની તમામ કામગીરી
(૩) નાયબ િાિલતદાર, ડીઝાસ્ટર િેનેિિેન્ટ સેલ (એસ.ઇ.ઓ.સી.)ના કાયો અને ફરિો :✓ ર્જજલ્લાના ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાન એકવત્રત કરિા.
✓ વિવિિ પ્રકારના યોજિામાં આિતાં મોકડ્રીલની માહહતી એકવત્રત કરિી.
✓ રાજયમાં બનતી મોટી દુઘગટનાઓ / અકસ્માતોની વિગતો એકવત્રત કરી િાવષિક િહીિટી
અહેિાલો તૈયાર કરિો.
✓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટર ખાતે રાખિામાં આિતી વિડીયો કોન્ફરન્સની યાદી,
રજીસ્ટર વનભાિિી, જાળિિી.
✓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટરના કમગચારી / અવિકારીઓની સેિા વિષયક બાબતો
જેિી કે, હાજરી ૫ત્રક, ૫રચ ૂરિ રજા વિગેરેની કામગીરી.
✓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટરના ઇલેકટ્રોનીક સાિનો / િાહનોને લગતી કામગીરી
તથા સ્ટે ર્નરી વિગેરે.
✓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટર ખાતે યોજિામાં આિતી મીટીંગોમાં ચ્હા – પાિી –
નાસ્તાની વિગેરેની કામગીરી.
✓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટરમાં આિેલ કોમ્યુનીકેર્નના સાિનોને લગતી કામગીરી
જેિી કે, જી-સ્િાન ટેલીફોન, હોટલાઇન, સેટેલાઇટ ફોન વિગેરેની કામગીરી.
✓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓ૫રે ર્ન સેન્ટરની ઓહફસ કામગીરી.
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(૪) કારકુ ન, વહીવટ–રની કાિગીરી અને ફરિો :✓ કચેરીના ઉ૫યોગ માટે સ્ટેર્નરીની ખરીદી તથા પેટ્રોલ / ડીઝલના ચબલોના ચ ૂકિિાં
અંગે.
✓ અવિકારીઓ / કચેરીના ઉ૫યોગ માટે ના મેગેઝીન તથા ન્યુઝ પે૫રના ચબલોના ચ ૂકિિા
કરિા અંગે.
✓ મીટીંગોમાં ચ્હા – કોફી તથા નાસ્તાની વ્યિસ્થા તથા ખચગના ચબલો ચ ૂકિિાં કરિા
અંગે.
✓ અવિકારીઓ / કચેરીના ટેલીફોનની ફાળિિી તથા ચબલોના ચ ૂકિિાં કરિા અંગે.
✓ કોમ્પ્યુટરના વપ્રન્ટરની કાટીઝ રીફીલીંગ કરાિિા / ખરીદિા બાબત.
✓ ફનીચર રીપેરીંગની કામગીરી.
✓ સરકારી લેખન સામગ્ર્ી ભંડાર અમદાિાદ તથા સરકારી મઘ્યસ્થ પ્રેસ િડોદરા તરફથી
મળે લ સ્ટેર્નરીની ફાળિિી અંગેની કામગીરી.
(૫) કારકુ ન, િહેકિ–રની કાિગીરી.
✓ અવિકારીશ્રીઓ / કમગચારીશ્રીઓની સેિાવિષયક કામગીરી.
✓ જી.પી.એફ. ઉપાડ / રજાઓ / ઇજાફા / ખાનગી અહેિાલ / સેિાપોથીમાં નોંઘો કરિા
અંગેની કામગીરી.
✓ િગગ – ૪ ના કમગચારીશ્રીઓ / ડ્રાઇિરોને ગિિેર્ / ગરમ ગિિેર્ / બુટ ચં૫લ /
બોલ પેન / રે ઇનકોટ િગેરે પુરા પાડિાની કામગીરી.
(૬) કારકુ ન કિ ટાઇપીસ્ટની કાિગીરી અને ફરિો :
✓ કચેરીમાંથી આિેલ ટાઇ૫ના કાગળો ટાઇ૫ કરિા.
✓ ૫ગારબીલ તૈયાર કરિા અંગેની કામગીરી.
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(૭) કારકુ ન રજીસ્રી શાખાની કાિગીરી અને ફરિો :✓ બહારથી આિેલ ટપાલો સ્િીકારી અવિકારીશ્રીઓના િંચાિે મુકિી, ત્યારબાદ આિક
રજીસ્ટરમાં નોંિ કરી, નોંિિી નંબર આપી, ટપાલબુકમાં નોંિ કરી જે તે ર્ાખાના
કમગચારીનીસહી મેળિી ટપાલો આ૫િી.
✓ બહારગામ – સ્થાવનક ઓહફસોને ટપાલ મોકલિા માટે જાિક રજીસ્ટરમાં નોંિ કરી
મોકલિી, સ્થાવનક ઓહફસોની ટપાલો સેન્ટ્રલ રજીસ્ટ્રીના રજીસ્ટરમાં નોંિ કરી મોકલિી.
✓ પોસ્ટે જ સ્ટે મ્પનો િ૫રાર્ થયો હોય તો તેની નોંિિી કરી દૈ વનક પોસ્ટે જ સ્ટે મ્પનુ ં મેળિણુ ં
કરવુ.ં
✓ આિક તથા જાિક ટપાલોની રજીસ્ટરમાં કરે લ નોંિની વિગતો રજીસ્ટ્રી પ્રોગ્ર્ામ હેઠળ
કોમ્પ્યુટરમાં ફીટ કરિાની કામગીરી.
✓ વનયંત્રિ અવિકારીશ્રી તરફથી સોં૫િામાં આિે તે અન્ય કામગીરી.
✓ સરકારશ્રીએ નકકી કરે લ ઘોરિો મુજબ દરરોજે ૪૬૮ આિક ટપાલો નોંિિી તેમજ ૨૯૪
ટપાલો રિાનગી કરિી.
(૧) હહસાબનીશ–૧ (આર.એ.સેલ)ની કાિગીરી અને ફરિો.
✓ આિેલા કાગળોને િકગ ર્ીટમાં નોંઘી તેની માવસક તારીજ કાઢિી.
✓ આિેલા કાગળોમાં નોંિ મુકિી / મસદો તૈયાર કરી મંજૂર થયે રિાના કરિા.
✓ રાહત વનયામકની કચેરીના સ્ટાફના લગતા તમામ ૫ગારચબલો, મુસાફરી ભથ્થાના ચબલો,
કન્ટીજન્સી ચબલો, એબસ્ટ્રે કટ ચબલોની જે કામગીરી કેર્ીયર ઘ્િારા કરિામાં આિે છે તેને
લગતુ ં સુ૫રિીઝનનુ ં કામ.
✓ જાહેર હહસાબ સવમવતને લગતી કામગીરી તેના પારાઓનો જિાબ તૈયાર કરીને વિભાગ
કક્ષાએ મોકલી આ૫િાની કામગીરી, િષગ : ૯૩-૯૪ થી િષગ : ૨૦૦૧-૨૦૦૨.
✓ મુખ્ય સદર – ૨૨૩૫ સામાજીક સુરક્ષા અને કલ્યાિ (કોમી તોફાનો) હેઠળ ફાળિેલ
ગ્ર્ાંટની સામે જે તે કલેકટરશ્રીઓ અને વિભાગો ઘ્િારા કરિામાં આિતા ખચગન ુ ં એ.જી.
રાજકોટ સાથે મેળિણું કરવુ ં અને મેળિણુ ં કયાગ ૫છી ફાઇનલ ખચગની માહહતી મહેસ ૂલ
વિભાગની સ.૪ ર્ાખાને મોકલી આ૫િાની કામગીરી.
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✓ રાહત વનયામકની કચેરીના મહેકમના ખચગ માટે ન ુ ં બજેટ તૈયાર કરવુ ં અને મહેસ ૂલ
વિભાગને મોકલી આ૫િાની કામગીરી.
✓ મુખ્ય સદર ૬૨૪૫ લોન્સ એન્ડ એડિાન્સીસ સદરના િસ ૂલાતના હહસાબોનુ ં એ.જી.
અમદાિાદની સાથે મેળિણુ ં કરિાની કામગીરી.
✓ ૫ગારના ચબલોમાંથી કરિામાં આિતા ઇન્કમટે ક્ષ કપાતના રીટગ ન અંગેની કામગીરી.
(ર) હહસાબનીશ – ર (આર.એ.સેલ)ની કાિગીરી અને ફરિો :✓ રજીસ્ટ્રીર્ાખામાંથી આિેલા કાગળોનુ ં સંબવં િત કમગચારીઓને વિતરિની કામગીરી.
✓ પંચાયતી રાજ સવમવતના ઓહડટ ફકરાઓ તથા ડ્રાફટ ફકરાઓની સુ૫રિીઝનની
કામગીરી, િષગ : ૧૯૮૬-૧૯૮૭ થી ૧૯૯૩-૧૯૯૪.
✓ પંચાયતી રાજ સવમવતના ઓહડટ અહેિાલો ઉ૫ર સવમવત ઘ્િારા થયેલ ભલામિ અન્િયે
કરિાની થતી કાયગિાહી.
✓ વનયામકશ્રી, મુખ્ય હહસાબી અવિકારીશ્રી ઘ્િારા સ ૂચિિામાં આિેલ સવમક્ષા બેઠકનુ ં
આયોજન કરિા બાબત.
✓ સવમક્ષા બેઠકમાં ચચાગયેલ મુદાઓ અન્િયે અમલિારી અંગેની કામગીરી.
✓ ર્ાખાની જનરલ કામગીરી.
(૩) નાયબ હહસાબનીશ – ૧ (આર.એ.સેલ)ની કાિગીરી અને ફરિો :✓ મહેસ ૂલ વિભાગ ઘ્િારા મુખ્ય સદર – ૨૨૪૫ કુદરતી આફતો સદરે ૩૩ ર્જજલ્લા
કલેકટરશ્રીઓ તથા વિભાગોને ફાળિેલ ગ્ર્ાંટના હુકમોની ફાઇલ રાખી, ગ્ર્ાંટ રજીસ્ટર તથા
ખચગ૫ત્રકો મંગાિી ખચગ રજીસ્ટરમાં નોંિિાની કામગીરી.
✓ એ.જી. કચેરી અમદાિાદ તથા રાજકોટ ખાતે માવસક ખચગના મેળિિા તથા સાચા સદરે
ટ્રાન્સફર કામગીરી તથા હહસાબોનુ ં રજીસ્ટર વનભાિિાની કામગીરી.
✓ રાજય સરકાર તથા કેન્ર સરકાર ઘ્િારા થયેલ રાહતની કામગીરીના સી.આર.એફ. તથા
એન.સી.સી.એ. થયેલા હુકમો વિભાગ ઘ્િારા થયા બાદ એ.જી. કચેરીએ બુક કરાિિા તથા
૫ત્રવ્યિહારની કામગીરી.
✓ સી.આર.એફ. તથા એન.સી.સી.એફના વનયત કરે લ પ્રફોમાગ કેન્ર સરકારને મોકલિા તૈયાર
કરી વિભાગને આ૫િાની કામગીરી.
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(૪) નાયબ હહસાબનીશ – ર (આર.એ.સેલ)ની કાિગીરી અને ફરિો :✓ ૫ગારબીલ, કન્ટીજન્સી બીલ, એબસ્ટ્રે કટ બીલ, વિગતિાર બીલ, પુરિિી બીલો,
એડિાન્સ બીલો, જી.પી.એફ. એડિાન્સ તથા ફાયનલ િીથડ્રોઅલ તથા સી.પી.એફ. ના
બીલો અંગેની આનંષાંગીક તમામ કામગીરી.
✓ ખચગ૫ત્રક બનાિિાની કામગીરી.
(૪) નાયબ હહસાબનીશ –૩ (આર.એ.સેલ)ની કાિગીરી અને ફરિો :✓ આિેલા કાગળો િકગ ર્ીટમાં નોંઘી તેની માસીક તારીજ બનાિિી.
✓ આિેલ કાગળોની નોંિ મુકિી, મુસદો તૈયાર કરી મંજૂર થયે રિાના કરિા.
✓ જાહેર હહસાબ સવમવત અને પંચાયતી રાજ સવમવતના ઓડીટ પારાની કામગીરી, િષગ :
૯૪-૯૫, ૯૫-૯૬ તથા ૯૭-૯૮.
(૫) નાયબ હહસાબનીશ –૪ (આર.એ.સેલ)ની કાિગીરી અને ફરિો :
✓ આિેલા કાગળો િકગ ર્ીટમાં નોંઘી તેની માસીક તારીજ બનાિિી.
✓ આિેલ કાગળોની નોંિ મુકિી, મુસદો તૈયાર કરી મંજૂર થયે રિાના કરિા.
✓ જાહેર હહસાબ સવમવત અને પંચાયતી રાજ સવમવતના ઓડીટ પારાની કામગીરી, િષગ :
૨૦૦૦-૨૦૦૧, િષગ ૯૬ – ૯૭ પી.આર.સી.
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પ્રકરણ – ૩
વનિગય લેિાની પ્રહકયામાં અનુસરિાની કાયગ ૫ધ્િવત
➢ કચેરી કાયગ૫ધ્િવત (સચચિાલય વસિાયની) માં વનયત થયેલ માન્ય ૫ધ્િવત મુજબ કામગીરી
કરિામાં આિે છે .
➢ રાહત મેન્યુઅલમાં ઠરાિિામાં આિેલ જોગિાઇઓ તેમજ તે આિાહરત સરકારશ્રીના મહેસ ૂલ
વિભાગે બહાર પાડેલ ઠરાિો, ૫હર૫ત્રો અને સ ૂચનાઓ અનુસાર કામગીરી કરિામાં આિે છે .
➢ વિવિિ પ્રકારની કામગીરી માટેના પ્રકરિો કારકુન સ્તરે થી ર્રૂ થઇ અનુક્રમે નાયબ
મામલતદાર, મામલતદાર, નાયબ કલેક્ટર, રાહત વનયામક અને રાહત કવમર્નર સુિી
આખરી વનિગય અથે રજૂ કરિામાં આિે છે .
➢ વનિગયની

પ્રહકયામાં મદદરૂપ

થિા

ક્ષેવત્રય

કક્ષાએથી

કલેકટરશ્રી,

ર્જજલ્લા

વિકાસ

અવિકારીશ્રીઓ વિગેરેના અચભપ્રાયો અને અહેિાલો લક્ષમાં લેિામાં આિે છે .
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પ્રકરણ -૪
કામગીરી બજાિિા માટે વનયત થયેલા ઘોરિો
➢ જુદા જુદા કમગચારીઓના કાયો અંગે નાિાં વિભાગના તા. ૨/૧/૧૯૯૯ના ઠરાિ ક્રમાંક :
નમસ/૧૦૯૮-૯૭/નોમગસ યુનીટ–૧થી નીચે મુજબના િોરિો નકકી કરિામાં આિેલ છે .
ક્રિ
૧

કિષચારીનો હોદો
નોટીંગ હેન્ડ
કારકુન / નાયબ મામલતદાર

ઠરાવેલ ઘોરણો
પ્રવતહદન ૧૮.૬ કાગળો

૨

ગુજરાતી ટાઇપીસ્ટ

પ્રવતહદન ૪૬૮૦ કાગળો

૩

અંગ્ર્જી ટાઇપીસ્ટ

પ્રવતહદન ૭૯૮૦ કાગળો

૪

નોંિિી કારકુન

પ્રવતહદન ૪૬૮ કાગળો

૫

રિાનગી કારકુન

પ્રવતહદન ૨૯૪ ટપાલો રિાના કરિી.

➢ કચેરી કાયગ૫ધ્િવતમાં કારકુન / નાયબ મામલતદાર માટે વનયત થયેલ કાગળો વનકાલ
કરિાની સમય મયાગ દા નીચે મુજબ છે .
ક્રિ

કાગળનો પ્રકાર

સિય િયાષદા

૧

જરૂરી

ર હદિસ

૨

ઘણુ જરૂરી

૨૪ કલાક

૩

તાકીદનુ ં

તાત્કાલીક

૪

સામાન્ય

િધુમાં િધુ ર હદિસ

નાં

➢ ટેબલ (દફ્તર) મનરીક્ષણ :o કચેરીના િડા દ્વારા પ્રત્યેક કમગચારીનુ ં ટે બલ / દફ્તર વનરીક્ષિ ત્રિ માસે એક િાર
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પ્રકરણ - ૫
કાયો કરિા માટેના વનયમો, વિવનયમો, સ ૂચનાઓ વનયમસંગ્ર્હ અને દફ્તરો
આ કચેરીમાં નીચે જિાિેલ વનયમો / સંગ્ર્હોના ઉ૫યોગ રોજબરોજની કામગીરી માટે કરિામાં
આિે છે .
(૧) રાહત મેન્યુઅલ
(ર) ગુજરાત રાજ્ય મુલ્કી સેિા વનયમો – ૨૦૦૨
(૩) ગુજરાત વતજોરી વનયમો – ૨૦૦૦
(૪) ગુજરાત નાિાકીય વનયમો – ૧૯૭૧
(૫) ગુજરાત રાજ્ય સેિા િતગણ ૂક વનયમો – ૧૯૭૧
(૬) ગુજરાત આ૫વત્ત વ્યિસ્થા૫ન અવિવનયમ – ૨૦૦૩
(૭) નાિાંકીય સત્તા સોંપિીના વનયમો – ૧૯૯૮
(૮) ખાતાકીય તપાસના વનયમો
(૯) જીપીએફના વનયમો
(૧૦) પેર્ગી અંગેના વનયમો
(૧૧) મુબ
ં ઈ આકસ્સ્મક ખચગના વનયમો – ૧૯પ૯
(૧૨) માહહતી અવિકાર અવિવનયમ – ર૦૦પ
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પ્રકરણ- ૬
નીવત ઘડતર અથિા નીવતના અમલ સંબિ
ં ી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ
પરામર્ગ અથિા તેમના પ્રવતવનવિત્િ માટેની કોઈ વ્યિસ્થા હોય તો તેની વિગતો
નીમત ઘડતર :
૬.૧ શું નીવતઓના ઘડતર માટે જનતાને અથિા તેના પ્રવતવનવિઓની સલાહ પરામર્ગ /
સહભાચગતા મેળિિા માટેની કોઈ જોગિાઈ છે ? હોય તો નીચેના નમ ૂનામાં આિી વનવતની
વિગતો આપો.
અ.નં.

વિષય /
મુદ્દો

શુ ં જનતાની સહભાચગતા સુવનવિત
કરિાનુ ં જરૂરી છે ? હા / ના

જનતાની સહભાગીતા
મેળિિા માટે ની વ્યિસ્થા

અત્રેની કચેરી સરકારશ્રીની નીવતઓની અમલકતાગ હોઈ પ્રશ્ન નથી

નીમતઓનો અિલ :
૬.ર શું નીવતઓના અમલ માટે જનતાની અથિા તેમના પ્રવતવનવિઓની સલાહ, પરામર્ગ/
સહભાગીતા મેળિિા માટેની કોઈ જોગિાઈ છે ? જો હોય તો, આિી જોગિાઈઓની વિગતો નીચેના
નમ ૂનામાં આપો.
અ.નં.

વિષય /
મુદ્દો

શુ ં જનતાની સહભાચગતા સુવનવશ્ચત
કરિાનુ ં જરૂરી છે ? હા / ના

જનતાની સહભાગીતા

મેળિિા માટે ની વ્યિસ્થા

અત્રેની કચેરી સરકારની નીવતઓની અમલકતાગ હોઈ પ્રશ્ન નથી. વ્યિસ્થા કરિાનો પ્રશ્ન
તેમાં જનતાની સહભાગીતા સુવનવશ્ચત કરિાનુ ં જરૂરી નથી.
રહેતો નથી

જાહેર તાંત્ર અથવા તેના મનયાંત્રણ હેઠળની વ્યક્ક્તઓ પાસેના દસ્તાવેિોની કક્ષાઓ અંગેન ાંુ પત્રક
૬.૩ સરકારી દસ્તાિેજો વિર્ેની માહહતી આપિા નીચેના નમ ૂનાઓનો ઉપયોગ કરર્ો જયાં આ
દસ્તાિેજો ઉપલબ્િ છે તેિી જગ્યઓ જેિી કે સચચિાલય કક્ષા, વનયામકની કચેરી કક્ષા, અન્યનો
ઉલ્લેખ કરિો (અન્ય લખિાની જગ્યાએ કક્ષાનો ઉલ્લેખ કરો)
અ.
નં.

દસ્તાિેજની
કક્ષા

દસ્તાિેજનું નામ અને
તેની એક લીટીમાં
ઓળખાિ

દસ્તાિેજ
મેળિિાની
કાયગપઘ્િવત

નીચેની વ્યહકત પાસે
છે /તેના વનયંત્રિમાં છે

અત્રેની કચેરી તેમજ તેના વનયંત્રિ હેઠળની કચેરીઓમાં કોઈ જાહેર જનતાને આપિાના
દસ્તાિેજો હોતા નથી. માટે આ અંગે કોઈ માહહતી આપિાની રહેતી નથી.
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પ્રકરણ - ૭
જાહેરતંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડગ , પહરષદ, સવમવતઓ અને અન્ય
સંસ્થાઓનું પત્રક
૭.૧ જાહેરતંત્રને લગતાં બોડગ , પહરષદો, સવમવતઓ અને અન્ય મંડળો અંગેની વિગત નીચેના
નમ ૂનામાં આપો.
અત્રેની કચેરીના ભાગ તરીકે બોડગ , પહરષદો, સવમવતઓ અને અન્ય મંડળો આિેલ નથી. આથી,
આ અંગે કોઈ માહહતી આપિાની રહેતી નથી.
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પ્રકરણ - ૮
સરકારી જાહેર માહહતી અવિકારીઓનાં નામ, હોદ્દા અને અન્ય વિગતો
૮.૧ જાહેર તંત્રના સરકારી માહહતી અવિકારીઓ, મદદનીર્ સરકારી માહહતી અવિકારી અને

વિભાગીય કાયદાકીય (એપેલેટ) સત્તાવિકારી વિર્ેની સંપકગ માહહતી નીચેના નમ ૂનામાં આપો.
સરકારી તાંત્રન ાંુ નાિ :- રાહત કવમર્નર / રાહત વનયામકની કચેરી, મહેસ ૂલ વિભાગ,
બ્લોકનં.૧૧/૮મો માળ, નિા સચચિાલય, ગાંિીનગર
•

િદદનીશ જાહેર િાહહતી અમધકારી

અ.
નં.

નામ

હોદ્દો

૧

શ્રી કે.બી.
ચૌિરી

નાયબ
મામલતદાર

૨

શ્રી કે.ડી.
િાઘેલા

હહસાબનીર્

૩

શ્રી યુ.િી.
રાિ

નાયબ
મામલતદાર

•
અ.
નં.
૧
૨

૩

ફોન
નંબર
૦૭૯ર૩ર
પ૧૬૧૭
૦૭૯ર૩ર
પ૧૬૧૬
૦૭૯ર૩ર
પ૧૯૦૦

ફેક્સ

ઈ-મેઈલ

વિષય

૨૩૨૫૧૫૬૮

mam-admin-relief-rev
@gujarat.gov.in

અછત (નાિાકીય
બાબતો વસિાય)

૨૩૨૫૧૫૬૮

chiefacc-reliefrev@gujarat.gov.in

૨૩૨- revcontrol1@gujarat.gov.in
૫૧૯૧૨ revcontrol2@gujarat.gov.in

હહસાબી ર્ાખા
(નાિાકીય
બાબતો)
સ્ટેટ ઇમરજન્સી
ઓપરે ર્ન
સેન્ટર(SEOC),
ગાંિીનગર

જાહેર િાહહતી અમધકારી:

નામ
સુશ્રી
કાનન યુ.
ર્ાહ
કુ.
પુજાબેન
એ. ઠાકોર
શ્રી એમ.
ડી. વત્રિેદી

હોદ્દો

ફોન નંબર

ફેક્સ

ઈ-મેઈલ

વિષય

મામલતદાર
(િહીિટ)

૦૭૯-ર૩ર
પ૧૬૧૭

૨૩૨૫૧૫૬૮

mam-admin-relief-rev
@gujarat.gov.in

અછત (નાિાકીય
બાબતો વસિાય)

હહસાબી
અવિકારી

૦૭૯-ર૩ર
પ૧૬૧૬

૨૩૨૫૧૫૬૮

chiefacc-reliefrev@gujarat.gov.in

૨૩૨૫૧૯૧૨

revcontrol1@gujarat.gov.i
n
revcontrol2@gujarat.gov.
in

મામલતદાર

૦૭૯-ર૩ર
પ૧૯૦૦

હહસાબી ર્ાખા
(નાિાકીય
બાબતો)
સ્ટેટ ઇમરજન્સી
ઓપરે ર્ન
સેન્ટર(SEOC),
ગાંિીનગર
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•

મવભાગીય એપેલેટ (કાયદા) સત્તામધકારી :-

અ.
નં.

નામ

હોદ્દો

ફોન
નંબર

ફેક્સ

ઈ-મેઈલ

વિષય

૧

શ્રી વિમલ કે.
પટેલ

નાયબ
કલેક્ટર(િહીિટ
) અને
ઉપસચચિ

૦૭૯ર૩ર
પ૬૩૩૫

૨૩૨૫૧૫૬૮

dycolle-relief-rev@
gujarat.gov.in

અછત
(નાિાકીય
બાબતો
વસિાય)

૨

શ્રી
પી.પી.પ્રજાપવત

મુખ્ય હહસાબી
અવિકારી

૦૭૯ર૩ર
પ૧૬૧૬

૨૩૨૫૧૫૬૮

chiefacc-reliefrev@gujarat.gov.in

હહસાબી ર્ાખા
(નાિાકીય
બાબતો)

શ્રી સી.સી. પટેલ

અવિક કલેક્ટર
(I/C)

૦૭૯ર૩ર
પ૧૯૦૦

૨૩૨૫૧૯૧૨

revcontrol1@gujarat.g
ov.in
revcontrol2@gujarat.g
ov.in

સ્ટેટ ઇમરજન્સી
ઓપરે ર્ન
સેન્ટર(SEOC),
ગાંિીનગર

૩
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પ્રકરણ -૯
અવિકારીઓ અને કમગચારીઓની માહહતી પુવસ્તકા (હડરે ક્ટરી)
૯.૧ નીચેના નમ ૂનામાં માહહતી આપો.
અ.
નાં
1

નાિ

હોદ્દો

સુશ્રી આરાગ

રાહત કવમર્નર અને

અગ્ર્િાલ

અવિક સચચિ,

(આઈ.એ.એસ)

ુ વિભાગ
મહેસલ
રાહત વનયામક અને

2

શ્રી સી.સી. પટેલ

નાયબ સચચિ,
ુ વિભાગ
મહેસલ

3

4

5

ફોનનાંબર
કચેરી
૦૭૯-૨૩૨-૫૧૫૦૯
૯૯૭૮૪૦૭૨૮૧
૦૭૯-૨૩૨-૫૧૬૧૧
૯૯૭૮૪૦૬૦૮૭

ફેકસ
૨૩૨૫૧૫૬૮
૨૩૨૫૧૫૬૮

શ્રી િી.કે.

નાયબ કલેકટર

૦૭૯-ર૩ર-૫૬૩૩૫

ર૩ર-

પટેલ

(િહીિટ )

૯૯૭૮૪૦૫૭૪૦

૫૧૫૬૮

શ્રી
પી.પી.પ્રજાપવત

મુખ્ય હહસાબી
અવિકારી

૦૭૯-ર૩ર
પ૧૬૧૬

૨૩૨૫૧૫૬૮

શ્રી સી.સી. પટેલ

નાયબ કલેકટર

૦૭૯-૨૩૨-૫૧૯૦૦

(I/C)

(એસ.ઇ.ઓ.સી)

૯૯૭૮૪૦૫૭૪૧

૨૩૨૨૧૯૧૨૫૧૯૧૬

ઈ-િેઈલ
cor-rev@
gujarat.gov.in
dor-rev@
gujarat.gov.in
dycolle-reliefrev@
gujarat.gov.in
chiefaccreliefrev@gujarat.g
ov.in
revcontrol1@
gujarat.gov.in
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પ્રકરણ-૧૦
વિવનયમોમાં જોગિાઈ કયાગ મુજબ મહેતાિાની પધ્િવત સહીત દરે ક અવિકારી
અને કમગચારીને મળત ું માવસક મહેતાણું
ુ ાિાાં િાહીતી આપો
૧૦.૧ નીચેના નમન
અ.
ન.

૧

૨

નાિ

હોદો

સુશ્રી આરાગ અગ્ર્િાલ

રાહત કવમર્નર અને

(આઈ.એ.એસ)

અવિક સચચિ

શ્રી ચંરકાંત સી. પટે લ

રાહત વનયામક અને

(જી.એ.એસ.)

નાયબ સચચિ

િામસક

વળતર/

િહેનતાણાંુ

વળતર

(રકિ રૂ.)

ભથ્ ાંુ

૧,૭૭,૫૨૦/-

૨૪૦/-

૧,૧૦,૬૦૮/-

૨૪૦/-

૯૦,૨૭૮/-

૨૪૦/-

૯૦,૪૧૪/-

૨૪૦/-

-

-

નાયબ કલેકટર અને
૩

શ્રી વિમલ કે. પટે લ

ઉપસચચિ
(િહીિટ )

૪

૫

શ્રી પી.પી.પ્રજાપવત

શ્રી ચંરકાંત સી. પટે લ
(જી.એ.એસ.)

મુખ્ય હહસાબી
અવિકારી
અવિક કલેકટર
(એસ.ઇ.ઓ.સી.)
(I/C)
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પ્રકરણ - ૧૧
પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળિાયેલ અંદાજપત્ર, તમામ યોજનાઓ, સ ૂચચત ખચગ અને કરે લ
ચુકિિાં અંગે અહેિાલોની વિગતો, વિકાસ, વનમાગિ અને તકવનકી કાયો અંગે
જિાબદાર જાહેર તંત્ર માટે
૧૧.૧ જુદી જુદી યોિનોઓ અન્વયે જુદી જુદી પ્રવમતઓ િાટે અંદાિપત્રની મવગતોની િાહહતી
ુ ાિાાં આપો
નીચેના નમન
૨૦૨૧-૨૨
િાાં.નાં.૭૯, મ.ુ સ.-૨૨૪૫ કુ દરતી આફતો અંગે રાહત (રૂ લાખિાાં)
ક્રિાાંક

અંદાિપત્રન ુ પેટા સદર

મ ૂળ અંદાિો

1

01-અછત

૩૬૦૧૫.૧૩

2

02-પ ૂર

૬૩૪૧૯.૦૩

3

05- SDRF જોગિાઇ

4

06-ભ ૂકંપ

5

80-જનરલ
કુ લ

૧૭૬૫૦૦.૦૦
૦.૨૮
૩૯૫૦.૧૧
૨૭૯૮૮૪.૪૮
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પ્રકરણ - ૧૨
િારં િાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)
1. કુદરતી આપવત્તઓ કોને કહેિાય ?
કુદરતી આપવત્તઓમાં (૧) ભારે િરસાદ પ ૂર (૨) િાદળ ફાટવુ ં (૩) િાિાઝોડું (૪) દુષ્કાળ (૫)
ભુકંપ, સુનામી (૬) જમીન િસી પડિી (૭) હહમપ્રપાત (૮) કરાની વ્રુષ્ષ્ટ (૯) ઠાર અને ર્ીત
લહેર (૧૦) જીિાતનુ ં આક્રમિ (૧૦) આગ િગેરેનો સમાિેર્ થાય છે . કુદરતી આપવત્તઓમાં
માનિ મત્યું થાય તો રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય મળે છે .
2. િરસાદનું િાપ કઇ રીતે અને કયા સાધન દ્રારા લેવાિાાં આવે છે ?
િરસાદનું માપ – િરસાદ માપક યંત્ર ( રે ઇન ગેજ મર્ીન ) રારા લેિામાં આિે છે .
ુ વાિાાં આવે છે ?
3. વરસાદ િાપક યાંત્ર કયાાં કયાાં મક
િરસાદ માપક યંત્ર તાલુકા મામલતદાર કચેરી અને તાલુકા પંચાયત કચેરી એટલે કે તાલુકા
મથકે મુકિામાં આિે છે .
4. ભ ૂકાં પ / ધરતીકાં પની મતવ્રતા / િાપ કયા સાધનથી જાણી શકાય છે .
ભ ૂકંપ – િરતીકંપની વતવ્રતા / માપ – વસસ્મોગ્ર્ાફ મર્ીનથી જાિી ર્કાય છે .
5. આકક્સ્િક રીતે આગ કે બીજી દુઘષટના બને તો પ્રથિ કોને જાણ કરવી ?
આકસ્સ્મક રીતે આગ કે બીજી દુઘગટના બને તો તાલુકા પંચાયત કચેરીના કંટ્રોલરૂમ કે સંબવં િત
તાલુકાની મામલતદાર કચેરી ને જાિ કરિી.
ુ રી ગયેલ છે તો
6. િારા વધ્ધ ૯૦ વર્ષના બીિાર દાદા વધારે ઠાં ડી પડતાાં હ્રદય બાંધ થતાાં ગિ
તેિને સરકારી સહાય િળી શકે કે કેિ ? અને િળે તો કેટલી ?
આકસ્સ્મક સહાય આપિાની કોઇ જોગિાઇ નથી.
7. અિારા ગાિનો એક તરવૈયો ચોિાસા દરમ્યાન િાણસોને નદી ડુબતા બચાવવા િતાાં પોતે
ડુબી િતાાં મત્ ાંુ પામ્યો છે તો તેને મત્ ુ સહાય સરકારશ્રી દ્વારા િળે કે કેિ ?
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તરિૈયાના િારસદારને સરકારશ્રીના નીવત વનયમો મુજબ મત્યુ ં સરકારી સહાય રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/ુ
મળી ર્કે છે . મહેસલ
વિભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રિાાંક: સીએલએસ/
૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩
8. િારા એક સબાંધી નદીિાાં તણાઇ િતાાં મત્ ાંુ પામ્યાાંના સિાચાર િળ્યા છે પરાં ત ુ તેિની લાશ
ુ િળે લ નથી તો તેિના વારસદારને સરકારી સહાય િળે કે કેિ ?
કે અન્ય કોઇ વસતઓ
આ હકસ્સામાં પ્રથમ દગ ષ્ષ્ટએ કોઇ સરકારી સહાય મળી ર્કર્ે નહી.પરં ત ુ આિા હકસ્સામાં
ુ વિભાગના તા.
ર્જજલ્લાકક્ષાની સવમવત રારા ગુિ / દોષ આિારે વનિગય લેિામાં આિે છે . મહેસલ
૨૭/૦૪/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રિાાંક: સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩
9. અિારા એક સાંબધ
ાં ી દારૂનો નશો કરી નદી પાર કરવા િતાાં નદીના ભારે પ્રવાહિાાં તણાઇ
િતાાં મત્ ાંુ પામ્યા છે તો તેિને સરકારી સહાય િળે કે કેિ ?
આ હકસ્સામાં સરકારી સહાય મળી ર્કર્ે નહહ. કારિ કે નર્ો કરે લ વ્યસ્ક્ત પોતાની બેદરકારીથી
ુ વિભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રિાાંક:
મત્યું પામતાં સહાય મળે નહહ. મહેસલ
સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩
10. ચોિાસા દરમ્યાન ભારે વરસાદના કારણે એક ગાિિાાં એક કુ ટાંુ બના તિાિ સભ્યો પર િકાન
પડી િતાાં તિાિ વ્યક્ક્તઓ મત્ ાંુ પાિેલ છે તો સરકારી સહાય કેવી રીતે અને કોને િળી શકે
?
આ હકસ્સામાંસ્થાવનક ગામના તલાટી / મંત્રી રારા જરૂરી સાિવનક કાગળો ભેગા કરી. તાલુકા
કક્ષાએ મોકલી આપતાં કાયદે સરનાં િારસદારને સહાય મળી ર્કે.
11. નદીના ભારે પરુ થી એક ગાિિાાં ૧૦ વ્યક્ક્તઓ પાકા િકાનના ધાબા પર ફસાયેલા છે તો
તેિના બચાવ િાટે શાંુ કાયષવાહી થઇ શકે ?
આ હકસ્સામાં બચાિ કામગીરી માટે ર્જજલ્લા ( ડી.ઇ.ઓ.સી ) પુર કંટ્રોલ રૂમમાં ટોલ ફી ટે .નં ૧૦૭૭
પર સંપકગ કરી જરૂરી મદદ મેળિી ર્કાર્ે.
તાલુકા મામલતદાર / T.D.O તથા ર્જજલ્લા ના કંટ્રોલ રૂમ (D.E.O.C) નો સંપકગ કરિો જોઇએ
અથિા S.E.O.C નો ૧૦૭૦ ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપકગ કરી જરૂરી મદદ મેળિી ર્કાર્ે.
12. એસ.ઇ.ઓ.સી અને ડી. ઇ.ઓ.સી એટલે શાંુ ?
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એસ.ઇ.ઓ.સી એટલે સ્ટે ટ ઇમરજન્સી ઓપરે ર્ન સેન્ટર ( રાજ્ય આપવત્તકાલીન વ્યિસ્થા કેન્ર )
જે રાજ્ય કક્ષાનું આપવત્ત મોનીટરીંગ કેન્ર છે , જે ગાંિીનગર ખાતે કાયગરત છે . ડી.ઇ.ઓ.સી એટલે
ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇમરજન્સી ઓપરે ર્ન સેન્ટર ( ર્જજલ્લા આપવત્તકાલીન વ્યિસ્થા કેન્ર ) જે ર્જજલ્લાકક્ષાએ
કલેક્ટર કચેરી ખાતે કાયગરત છે .

13. કુ દરતી આપમત્તિાાં િાનવ મત્ ુ થાય તો કેટલી સહાય િળે ?
ુ વિભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૫ ના ઠરાવ
કુદરતી આપવત્તમાં માનિ મત્યુ થાય તો મહેસલ
ક્રિાાંક: સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩મુજબ રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦/-ની સહાય મળે છે .
•

સક્ષમ અવિકારી રારા મત્યુ કુદરતી આફતને કારિે થયુ ં છે તેવ ુ ં પ્રમાિપત્ર મેળિિાનુ ં રહેર્ે.

•

કુદરતી આપવત્તની સીિી અસરના કારિે મત્યુ થયેલ છે તે બાબતની તપાસ અને ખાતરી
ુ તથા પોલીસ તંત્રએ કરિાની રહેર્ે.
મહેસલ

•

એફ.આઇ.આર ( પોલીસ ફરીયાદ ) નોિાિિાની રહેર્ે

•

પોસ્ટ મોટગ મ રીપોટગ રે કડગ પર લેિાનો રહેર્ે.

•

મત્યુના સજોગોનુ ં રે કડગ બનાિિાનુ રહેર્ે. તથા કુદરતી આપવત્તની સીિી અસરને કારિે મત્યુ
થયેલ છે તે બાબતેન ુ ં પ્રમાિપત્ર રે કડગ પર રાખિાનુ ં રહેર્ે

•

કોઇ વિવર્ષ્ટ સંજોગોમાં પોલીસ ફરયાદ થયેલ ન હોય અથિા પોસ્ટ મોટગ મ થયેલ ન હોય તો
તેિા કેસો સંજોગો / પહરવસ્થવતને ધ્યાનમાં લઇ િગગ -૧ના ર્જજલ્લાકક્ષાના અવિકારી મારફતે
ઉપલબ્િ રે કડગ ની ચકાસિી કરાિી આ મત્યુ કુદરતી આપવત્તઓના કારિે થયુ ં છે . પરત ુ ં વિવર્ષ્ટ
સજોગોમાં / પહરસ્સ્થવતને લીિે પોલીસ ફરીયાદ / પોસ્ટ મોટગ મ થયેલ નથી તેિા સંજોગોમાં
માનિ મત્યુ સહાય ચુકિિા અંગેનો વનિગય ર્જજલ્લા કક્ષાની સવમવતએ લેિાના રહેર્ે.

14. કુ દરતી આપમત્તિાાં મત્ ુ પાિેલ વ્યક્ક્તની લાશ ન િળતી હોય તો સહાય િળે ?
કુદરતી આપવત્તઓના કારિે કોઇપિ વ્યસ્ક્ત તિાઇ જિાથી અથિા ડુબી જિાના કારિે લાપત્તા
થયેલ હોય અથિા લાર્ મળતી ન હોય અથિા િિઓળખાયેલ રહેતી હોય તેિા હકસ્સામાં
(દહરયામાં માછીમારી માટે ગયેલ માછીમારોના હકસ્સા સહીત) કુદરતી આપવત્તના સંજોગો ધ્યાને
લઇ નીચે જિાિેલ ર્જજલ્લા કક્ષાની કવમહટમાં સહાય ચુકિિા અંગે વનિગય લેિાનો રહેર્ે.
ર્જજલ્લા કલેક્ટર

અધ્યક્ષ
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ર્જજલ્લા વિકાસ અવિકારી

સભ્ય

ર્જજલ્લા પોલીસ અવિકારી

સભ્ય

ર્જજલ્લા સીિીલ સિન

સભ્ય

ર્જજલ્લાના વનિાસી અવિક કલેક્ટર

સભ્ય

15. કયા હકસ્સાિાાં થયેલ મત્ ુ કુ દરતી આપમત્તથી થયેલ ગણાશે નહહ ?
નીચેના હકસ્સામાં થયેલ મત્યુ કુદરતી આપવત્તથી થયેલ ગિાર્ે નહહ તેથી આિા હકસ્સામાં મત્યુ
સહાય મળિાપાત્ર થર્ે નહહ.
•

નદી, તળાિ જળાર્ય િાંકળામાં ન્હાિા પડેલ વ્યસ્ક્ત ડુબી /તિાઇ જાય તો.

•

તળાિ, નદી, કોતર કે જળાર્યના કીનારે કપડાં િાસિ િોિા કે અન્ય કામે ગયેલ હોય અને
પગ લપસતા કે તિાઇ જિાના હકસ્સામાં.

•

નમગદા કેનાલ કે અન્ય પ્રવતબંવિત વિસ્તારમાં પ્રવતબંિ હોિા છતા ત્યાં ગયેલ હોય અને ત્યાં
કોઇ કારિસર મરિ થાય તો.

•

નદી / નાળા તેમજ નીચાિિાળા વિસ્તારમાં િગેરેમાં પુર અંગે ચેતિિી આપી હોય અને
સ્થળાંતર કરિા માટે િાકેફ કરિા છતાં તેનો અમલ ન કરે ને આિી જગ્યાએ અવતવષ્ષ્ટ /
પુર િગેરેમાં મત્યુ થાય તો.

•

નર્ો કરે લ વ્યસ્ક્તનું મત્યુ થિાથી.

•

નદી / તળાિ / િાંકળા / જળાર્ય કીનારે પ ૂરના પાિીની પહરસ્સ્થવત જોિા કે અન્ય કારિસર
જિાથી પગ લપસી જિાથી.

•

પુરના પાિીથી ઘેરાઇ ગયેલ વિસ્તારમાં માંદગીથી મત્યુ.

16. કુ દરતી આપમત્તઓિાાં િાનવને ઇજા થાય તો કેટલી સહાય િળે ?
ુ વિભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૫ નાઠરાવ
કુદરતી આપવત્તઓમાં માનિ મત્યુ થાય તો મહેસલ
ક્રિાાંક: સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩મુજબ કુદરતી આપવત્તમાં વ્યસ્ક્ત દીઠ અપંગતાના કેસમાં
નીચે મુજબની સહાય મળે છે .
1. રૂ. ૫૯,૧૦૦/- ૪૦% થી ૬૦ % થી અપંગતામાં
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2. રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ૬૦% થી િધુ અપંગતામાં તથા ગંભીર ઇજાથી હોસ્પીટલમાં દાખલ
થિાના કેસમાં.
3. રૂ. ૧૨,૭૦૦/- એક સપ્તાહથી િધુ સમય હોસ્પીટલમાં દાખલ રહે તો
4. રૂ. ૪,૩૦૦/- એક સપ્તાહથી ઓછા સમય હોસ્પીટલમાં દાખલ રહે તો
કુદરતી આપવત્તની સીિી અસરને કારિે થતી ઇજામાં ર્રીરનો કોઇ અિયિ કે આંખો ગુમાિિા
માટે વસવિલ સિનનું અપંગતાનુ ં પ્રમાિપત્ર ધ્યાને લઇ તેમજ નોમ્સગમાં વનહદિ ષ્ષ્ટ કયાગ મુજબ
હોસ્પીટલાઇઝેર્ન માટે ઇજા સહાય ચુકિી ર્કાર્ે.
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17. કુ દરતી આપમત્તઓિાાં િકાનોને નકુ શાન થાય / િકાન નાશ પાિે તો કેટલી સહાય િળે ?
ુ વિભાગ તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રિાાંક:
કુદરતી આપવત્તઓમાં માનિ મત્યુ ં થાય તો મહેસલ
સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ મુજબ કુદરતી આપવત્તઓમાં
(એ)–સંપ ૂિગ નાર્ પામેલ મકાનો અને મોટુ નુકર્ાન પામેલ મકાનોના હકસ્સામાં નીચે મુજબ
સહાય મળે છે .
1. પાકું મકાન ( સમતલ /સપાટ વિસ્તારમાં આિેલ ) – રૂ. ૯૫,૧૦૦/2. પાકું મકાન ( પિગતીય વિસ્તારોમાં આિેલ ઇન્ટીગ્ર્ેટેડ એકર્ન પ્લાન લાગુ હોય તેિા
ર્જજલ્લાઓ સહીત ) રૂ. ૧,૦૧,૯૦૦/3. કાચા મકાન :- રૂ. ૯૫,૧૦૦/4. કાચા મકાન ( પિગતીય વિસ્તારોમાં આિેલ ઇન્ટીગ્ર્ેટેડ એક્ર્ન પ્લાન લાગુ હોય તેિા
ર્જજલ્લાઓ સહીત ) રૂ. – ૧,૦૧,૯૦૦/આંર્ીક રીતે નુકર્ાન પામલ કાચા / પાકા મકાનો ( ઓછામાં ઓછું ૧૫% નુકર્ાન હોય તો જ
મળિાપાત્ર ) હોય તો નીચે મુજબ સહાય મળે છે .
1. પાકું મકાન - રૂ. ૫,૨૦૦/2. કાચુ મકાન – રૂ. ૩,૨૦૦/- ( ઉપરોક્ત રકમ ઉપરાંત બંને હકસ્સામાં રૂ. ૬,૦૦૦/- રાજ્ય
સરકારના બજેટમાંથી મળિાપાત્ર રહેર્ે)
(સી) - નાર્ / નુકર્ાન પામેલ ઝંપડા હોય તો નીચે મુજબની સહાય મળે છે .
1. રૂ. ૪,૧૦૦/- ( ઉપરોક્ત રકમ ઉપરાંત રૂ. ૩,૦૦૦/- રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી
મળિાપાત્ર રહેર્ે.)
(ડી) – ઘર સાથે સંકળાયેલ કેટલ ર્ેડ હોય તો નીચે મુજબ સહાય મળે છે .
1. રૂ. ૨,૧૦૦/18. િકાન સહાય કયા સાંિોગોિાાં ચકુ વવાની હોય છે ?
•

ુ
મહેસલ

વિભાગના

તા.

૨૭/૦૪/૨૦૧૫ના ઠરાવ

ક્રિાાંક:

સીએલએસ/

૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ મુજબ કુદરતી આપવત્તઓમાં મકાનને /ઝંપડાને નુકર્ાન થયેલ હોય તો
જ સહાય ચુકિિાની રહેર્ે.
•

ખરે ખર થયેલ નુકર્ાન અંગેના સિે ટીમના રીપોટગ ધ્યાનમાં લઇ સહાયની રકમ નક્કી કરિાની
રહેર્ે.
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•

સહાય મંજુર કરતી િખતે કાચા / પાકા મકાન અવિકત પરિાનગી લઇ બાંિેલ છે કે નહી તે
વિગત તપાસિી જરૂરી રહેર્ે. બીન અવિકત બાંિકામના હકસ્સામાં કાચા /પાકા મકાનોની
સહાય ચુકિિાની રહેર્ે નહહ.

•

મોજિી ટીમ રારા સ્થાવનક આગેિાનો ( પંચો ) ની હાજરીમાં કરે લ મોજિી મુજબ સહાય
ચુકિિાની રહેર્ે.

•

સક્ષમ અવિકારી એટલે કે, ર્હેરી વિસ્તાર માટે સબંવિત મામલતદાર અને ગ્ર્ામ્ય વિસ્તાર માટે
સંબવં િત તાલુકા વિકાસ અવિકારીએ ટે કનીકલ કમગચારીના સ્થળ વનરીક્ષિ પછી મકાનોને
થયેલ ખરે ખર નુકર્ાન તેમજ પંચનો અચભપ્રાય અને મોજિી ટીમનો નુકર્ાન અંગેના
અહેિાલની વિગતો ધ્યાને લઇ સહાય મંજુર કરિાના હુકમો કરિાના રહેર્ે.

19.

ુ ા હકસ્સાિાાં કેટલી સહાય િળે છે ?
કુ દરતી આપમત્તિાાં પશ ુ મત્ન

કદરતી આપવત્તઓમાં પશુ મત્યુ થાય તો મહેસલ વિભાગના તા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૫ ઠરાવ ક્રિાાંક:
સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ મુજબ કુદરતી આપવત્તઓમાં પશુ મત્યુ પામે તો પશુ મત્યુ
સહાય ( પશુદીઠ ) નીચે મુજબ ઘરદીઠ વનયત થયેલ મહત્તમ પશુઓની મયાગ દામાં છે .
(એ) – દુિાળા પશુ
1. રૂ. ૩૦,૦૦૦/- ગાય / ભેંસ / ઊંટ/ યાક િગેરે માટે .
2. રૂ. ૩,૦૦૦/- ઘેટા /બકરા વિગેરે માટે
(બી) – બીન દુિાળા પશુ
1. રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ઊંટ / ઘોડા / બળદ વિગેરે માટે
2. રૂ. ૧૬,૦૦૦/- રે લ્લો ( પાડો –પાડી ) ગાયની િાછરડી / ગઘેડો / પોની વિગેરે માટે
(સી) - મરઘાં મત્યુ સહાય
•

રૂ. ૫૦/- પ્રવતપક્ષી િિમાં િધુ રૂ. ૫,૦૦૦/- પ્રવત કુટુંબની મયાગદામાં (પક્ષીનું મત્યુ કુદરતી
આપવત્તના કારિે થયેલ હોવુ ં જોઇએ)

•

આ સહાય ખરે ખર થયેલ નુકસાન આવથિક ઉત્પાદન કરતા ત્રિ મોટા દિાળા ઢોર અથિા ૩૦
નાના દુિાળા ઢોર અથિા ત્રિ મોટા ચબન દુિાળા ઢોર અથિા ૬ નાના ચબન દુિાળા ઢોર
પ્રવત ઘર દીઠ સહાય સીમીત રહેર્ે.

•

રાજ્ય સરકારના સક્ષમ સત્તાવિકારીએ પ્રમાચિત કરે લ હર્ે તો જ આ સહાય મળાિાપાત્ર થર્ે.
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•

મરઘાના હકસ્સામાં રૂ. ૫૦/- પ્રવત પક્ષી પરતુ ં િધુમાં િધુ રૂ. ૫૦૦૦/- સુિી પ્રવત લાભાથીદીઠ
સહાય સીમીત રહેર્ે.

•

પશુ /પક્ષીનું મત્યુન ું જાહેર કરે લ ું કુદરતી આપવત્તથી થયેલ હોવુ ં જોઇર્ે.

•

રાજ્ય સરકારની અન્ય સરકારી યોજના હેઠળ સહાય મળિાપાત્ર થતી હર્ે તો આ િોરિો
હેઠળ સહાય મળિાપાત્ર થર્ે નહી.
કોઇ વ્યક્ક્તન ાંુ મત્ ુ કુ દરતી આપમત્તથી થયેલ હોય અને િો પોસ્ટ િોટષ િ કરે લ ન હોય તો

20.

શાંુ મત્ ુ સહાય ના િળે ?
ુ વિભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૫ ઠરાવ ક્રિાાંક: સીએલએસ/ ૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/સ.૩ મુજબ
મહેસલ
કોઇ વિવર્ષ્ટ સંજોગોમાં ફરીયાદ થયેલ ન હોય અથિા પોસ્ટ મોટગ મ થયેલ ન હોય તો તેિા
કેસો સંજોગો / પહરસ્સ્થવતને ધ્યાનમાં લઇ િગગ – ૧ના ર્જજલ્લા કક્ષાના અવિકારી મારફતે
ઉપલબ્િ રે કડગ ની ચકાસિી કરાિી આ મત્યુ કુદરતી આપવત્તઓના કારિે થયુ ં છે , પરત ુ ં વિવર્ષ્ટ
સંજોગો / પહરસ્સ્થવતને લીિે પોલીસ ફરીયાદ / પોસ્ટ મોટગ મ થયેલ નથી તેિા સંજોગોમાં
માનિ મત્યુ સહાય ચુકિિા અંગેનો વનિગય ર્જજલ્લા કક્ષાની સવમવતએ લેિાનો રહેર્ે.
21.

દૈ મનક રોકડ સહાય ( કેશ ડોલ્સ) કેટલી િળે ? તેની શી િોગવાઇ છે ?

ુ
મહેસલ

વિભાગના

તા.

૨૭/૦૪/૨૦૧૫

ના ઠરાવ

ક્રિાાંક:સીએલએસ/૧૦૨૦૧૨/૨૫૩/

સ.૩ મુજબ
1. રૂ. ૬૦/- દૈ વનક પુખ્ત િયના વ્યસ્ક્ત માટે (વનહદિ ષ્ટ ર્રતોને આવિન)
2. રૂ. ૪૫/- બાળક દીઠ ( િધુમાં િધુ ૩૦ હદિસ માટે, જરૂરીયાત જિાય તો પ્રથમ તબક્કામાં
૬૦ હદિસ સુિી લંબાિી ર્કાય તથા દુષ્કાળ કે જીિાત આક્રમિના હકસ્સામાં સળંગ ૯૦
હદિસ સુિી લંબાિી ર્કાય )
કેર્ ડોલ્સ ચુકિિાની જોગિાઇ નીચે મુજબ છે .
•

કુદરતી આપવત્તઓનો ભોગ બનેલ કુટુંબ કે જેનો ખાિા ખોરાકી / અનાજનો જથ્થો િોિાઇ
ગયેલ હોય / તિાઇ ગયેલ હોય અથિા જેમની આજીવિકા ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયેલ હોય
અને જે રાહત વર્ચબરમાં ના રહેતા હોય તેિા કુટુંબને મંજુર કરી ચુકિી ર્કાર્ે.
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•

કુદરતી આપવત્તની ગંભીરતાના સંજોગો તપાસી આ નાિાંકીય મયાગ દાની અંદર આ સહાય
મંજુર કરિાના અવિકાર ર્જજલ્લા કલેક્ટરશ્રી / ર્જજલ્લા વિકાસ અવિકારીશ્રીને અને તેઓ જે
અવિકારીને સત્તા આપે તે અવિકારીને રહેર્ે.
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