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-: અખબારી યાદી:- 

  

વાવાઝોડા અનસુધંાને મ્યનુન. કનમશનર શ્રી બછંાનનનધ 
પાની સહહતના ઉચ્ચ અનધકારીઓની ૧૮ ટીમો સતત 
હિલ્ડમા ંખડપેગે રહયા : ૭૯૦૦ જેટિા િોકોન ુ ંસ્થળાતંર 
જ્યબુબલી કંટ્રોલ રૂમ અને ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી વવભાગની કામગીરીમા ં

પદાવિકારીશ્રીઓ અને મ્યવુન. કવમશનરશ્રીનુ ંસકંલન અને માગગદશગન 

      તા.૧૩-૬-૨૦૧૯ 

અરબી સમદુ્રમા ં ઉદભવેિા "વાય"ુ નામક વાવાઝોડાની રાજકોટ શહરેમા ં સભંનવત અસરો સામે 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ આવશ્યક પગિાઓં િેવા માટે અગાઉથી જ પરુતી તૈયારી કરી રાખી હતી 
અને ભારે તોિાની પવનોથી સર્જાતા અકસ્માતોની શક્યતા નનવારી શકાય તે માટે સખં્યાબદ્ધ આવશ્યક 
પગિાઓં િીધા હતા.ં અકસ્માત ના થાય તે માટે તતં્ર જે કાઈં જરૂરી પગિાઓં િઇ શકે તે તમામ 
પગિાઓં િીધા હતા,ં અને તેમા ંઅગાઉથી જ સમગ્ર વહીવટી તતં્રને સપંરૂ્ા "એિટા " કરી મ્યનુન. કનમશનર 
શ્રી બછંાનનનધ પાની ખદુ અને વહરષ્ઠ અનધકારીઓની બનેિી ૧૮ ટીમો વાય ુ વાવાઝોડાના અહવેાિો 
આવવાનુ ંશરૂ થયુ ંએ સાથે જ શહરેના ત્રરે્ય ઝોનમા ંહિલ્ડ વકા  માટે સહિય બની ગઈ હતી. વહીવટી તતં્રને 
અન્ય આનસુાલંગક તમામ મદદ-માગાદશાન માટે પદાનધકારીશ્રીઓ રાતભર સતત કંટ્રોિ રૂમ અને હિલ્ડમા ં
રહયા હતા ં અને પદાનધકારીશ્રીઓ સાથે મ્યનુન. કનમશનરશ્રી તથા અન્ય નસનનયર અનધકારીશ્રીઓ સતત 
સકંિનમા ંરહયા હતા.ં 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વાવાઝોડાની દહશેતને પગિે કરીિી કામગીરે નવશે માહહતી 
આપતા મ્યનુન. કનમશનર શ્રી બછંાનનનધ પાની એમ જર્ાવયુ ંહત ુ ં કે, ત્રરે્ય ઝોનમા ંનાયબ કનમશનરશ્રીઓ 
દ્વારા વોડા ઓહિસર, વોડા એન્ન્જનનયર, ટેક્સ ઓહિસર અને સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરની બનેિી કુિ ૧૮ ટીમો 
ઉપરાતં િાયર એન્ડ ઈમરજન્સી નવભાગ, ટીપી શાખા, એસ્ટેટ શાખા, આરોગ્ય શાખા, પ્રોજેક્ટ શાખા, ગાડાન 
શાખા, સહહત અન્ય તમામ સબંનંધત શાખાઓ અને તેનો તમામ સ્ટાિ મારિત તમામ વોડામા ંસતત રાઉન્ડ 
િેવામા ંઆવયા હતા,ં જેના પગિે જોખમી હોહડિંગ અને વ્રકુ્ષો, જર્જહરત મકાનો, બાધંકામ સાઈટ વગેરે સાથે 
સબંનંધત જોખમો નનવારી શકાયા હતા.ં  
 

મ્યવુન. કવમશનર શ્રી બછંાવનવિ પાનીએ આ મેગા ડ્રાઈવ વવશે માહિતી આપતા એમ કહ્ુ ં િત ુ ં કે, 
રાજકોટ મિાનગરપાબલકા દ્વારા ત્રણેય (૦૩) ઝોનના કુલ ૧૮ વોડગ માથંી ૭,૯૦૦ નાગરીકોને સલામત સ્થળે 



ખસેડવામા ંઆવલે છે. સ્થળાતંરમા ં૨,૪૯૮ પરુૂષો, ૨,૪૨૦  સ્ત્રીઓ તથા ૨,૯૮૨ જેટલા ં બાળકોનો 
સમાવેશ થાય છે. આવશ્યકતા અનસુાર સ્થળાતંરીત લોકો માટે શિરેમા ં અંદાજીત ૭૫ આશ્રયસ્થાનો 
(શાળાઓ, આંગણવાડી, કોમ્યનુીટી િોલ તથા નાઈટ શેલ્ટસગ વવગેરે)મા ંઆશ્રીતો માટે જમવા, પાણી તથા 
સેનીટેશન વવગેરે તમામની પરુતી વ્યવસ્થા રાજકોટ મિાનગરપાબલકા દ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

કવમશનરશ્રી વધમુા ં એમ કહ્ુ ં િત ુ ં કે, રાજકોટ મિાનગરપાબલકા દ્વારા તથા અલગ અલગ 
સસં્થાઓની મદદથી કુલ ૮૦,૦૦૦ જેટલા ફુડ પેકેટ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. શિરેના વવવવિ ૧૯ સ્થળો 
પરથી ત્રીસ (૩૦) જેટલા ભયગ્રસ્ત વકૃ્ષો ટ્રીમ કરવામા ંઆવેલ છે. અલબત્ત જ્યબુબલી કંટ્રોલ રૂમ અને ફાયર 
બિગેડ ક્નાત્રોલ રૂમ પર શિરેના વવવવિ વવસ્તારોમાથંી ઝાડ નમી ગયાનુ ંકે ભયગ્રસ્ત િોવાની ૮ ફહરયાદો 
મળતા જોખમની સભંાવના દુર કરવામા ંઆવેલ છે. જ્યારે િરમ ટોકીઝ પાછળ એક ઝાડ પડતા એક કાર 
અને બ ેદ્વદ્વ ચક્રી વાિનો દબાયાની ફહરયાદને પગલે ફાયર બિગેડ શાખાએ ઝાડ કાપી વાિન બિાર કઢાવ્યા 
િતા.ં  

 

આ ઉપરાતં રાજકોટ મિાનગરપાબલકા દ્વારા શિરેના વવવવિ વોડગ વવસ્તારોમા ં ચાલતી આવાસ 
યોજનાઓની બાિંકામ સાઈટ પરથી અંદાજે ૧,૧૬૦ જેટલા શ્રમજીવીઓન ે નજીકના સલામત સ્થળે 
ખસેડવામા ંઆવેલ છે તથા તેઓ માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થાઓ િાથ િરવામા ંઆવેલ છે. જ્યારે શિરેના 
વવવવિ જાિરે સ્થળો તથા રસ્તાઓ પર રિતેા ં ૫૯૦ જેટલા બેઘર લોકોને નજીકના રેનબસેરા કે અન્ય 
સલામત સ્થળો પર સ્થળાતંર કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

કવમશનરશ્રીએ ઉમેયુું િત ુ ં કે, રાજકોટ મિાનગરપાબલકા દ્વારા શિરેના વવવવિ સ્થળો પરથી ભયજનક 
જણાતંા ૧૦૨ જેટલા અલગ અલગ સાઈઝના ફ્લેક્સ તથા ૫૩ સ્ટ્રકચર સ્થળ પરથી ઉતારી લેવામા ંઆવેલ 
છે.  રાજકોટ મિાનગરપાબલકા ઉપરાતં "રૂડા" (રાજકોટ શિરેી વવકાસ સતામડંળ)ના ચેરમેન શ્રી બછંાવનવિ 
પાનીના ં માગગદશગન િઠેળ તતં્ર દ્વારા ન્યારી નદીના કાઠેં આવેલ વવવવિ ગામડાઓમાથંી કુલ ૫૬૪ તથા 
આજી નદીના ંકાઠંાના વવસ્તારોમાથંી  ૪૦૦ એમ કુલ મળીને ૯૬૪ જેટલા લોકોનુ ંસલામત સ્થળે સ્થળાતંર 
કરવામા ંઆવેલ છે.   

આ ઉપરાતં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા "આઈ-વે પ્રોજેક્ટ"ના ઇન્ન્ટગે્રટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોિ 
સેન્ટર (આઈસીસીસી)ની મદદથી સમગ્ર શહરેની પહરસ્સ્થનત પર સતત નજર રાખવામા ંઆવી રહી છે અને 
જયા ંક્યાયં પર્ મહાનગરપાલિકાની મદદની આવશ્યકતા ઉભી થશે તયા ંસતવરે કામગીરી હાથ ધરવામા ં
આવશે. કોઇપર્ આપાતકાિીન પહરસ્સ્થનતમા ંિોકો તતુા જ િહરયાદ કે જરૂરી માહહતીની આપ-િે કરી શકે તે 
માટે મ્યનુન. કનમશનરશ્રીએ જયલુબિી ગાડાન ખાતે (િોન ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૨૫૭૦૭, અને ૦૨૮૧-૨૨૨૮૭૪૧) 
અને િાયર & ઇમરજન્સી નવભાગમા ં (િોન ન.ં ૦૨૮૧-૨૨૨૭૨૨૨) કંટ્રોિ રૂમ કાયારત્ત કરાવેિા છે જેથી 
કરીને અને તયા ંનોંધાતી િહરયાદોનો તવહરત નનકાિ િાવવા તમામ સબંનંધત અનધકારીઓને સતકા  રહવેા 
તાહકદ કરી છે.  
  દરમ્યાન મ્યનુન. કનમશનર શ્રી બછંાનનનધ પાનીએ વાવાઝોડા દરમ્યાન ભારે વરસાદ કે ભારે તોિાની 
પવન દરમ્યાન ઉભી થનારી કોઇપર્ નવકટ પહરસ્સ્થનતમા ંપીવાના પાર્ી, ડ્રનેેજ, સ્ટ્રીટ િાઈટ વગેરે જેવી 



આવશ્યક સેવાઓ ડીસ્ટબા ના થાય અને ભારે પવનને કારરે્ જો કોઈપર્ અકસ્માત થાય તો તેવા 
સજંોગોમા ંતાતકાલિક આવશ્યક રાહત બચાવ કાયા સેવા ઉપિબ્ધ થઇ શકે તે માટે જરૂરી તમામ પગિા ં
િેવડાવી દીધા છે. વાવાઝોડાની સાથે ભારે વરસાદની સભંાવના પર્ હોવાથી નીચાર્વાળા નવસ્તારો તથા 
અન્ડર લિજમા ંપાર્ી ભરાય તો તેને તાતકાલિક ડીવોટહરિંગ કરવા માટે પપં અને સ્ટાિ તૈયાર રખાયા છે. 
શહરેમા ંપીવાના ંપાર્ીનુ ંનવતરર્ કોઈ પ્રકારે ડીસ્ટબા ના ંથાય તે જોવા નસટી ઈજનેરોને સચૂના આપવામા ં
આવી છે, અને મહાનગરપાલિકાના તમામ વોટર પસ્મ્પિંગ સ્ટેશનોએ ઈિેક્ટ્રીક સ્પિાય ડીસ્ટબા થાય તો 
તેવા હકસ્સામા ં જનરેટરની મદદથી પસ્મ્પિંગ ચાલ ુ રહ ે તેવી વયવસ્થા ગોઠવાયેિી છે. શહરેમા ં રાહત 
બચાવની અસરકારક કામગીરી માટે િાયર લિગેડ સહહત મહાનગરપાલિકાના તમામ વાહનો ડીઝિના ં
પરુતા જથ્થા સાથે જ તૈયાર રાખવામા ં આવેિ છે. મહાનગરપાલિકાના ં તમામ અનધકારીઓ "આઈ-વે 
પ્રોજેક્ટ"ના ઇન્ન્ટગે્રટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોિ સેન્ટર (આઈસીસીસી)નો પરેુપરુો ઉપયોગ કરવા સિાહ 
આપવામા ંઆવી છે. 

-:ઉપયોગી ફોન નબંરો:-
 

૦  િાયર એન્ડ ઇમરજન્સી નવભાગ, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, સેન્ટ્રિ ઝોન કચેરી, કનક રોડ, 
૦૨૮૧-૨૨૨૭૨૨૨, ૨૨૩૬૧૮૩, ૨૨૩૭૧૮૪,અને ૧૦૧ તથા ૧૦૨ 

૦  કોઠાહરયા રોડ િાયર લિગેડ 
૦૨૮૧-૨૩૬૫૪૪૪ 

૦  કાિાવડ રોડ િાયર લિગેડ 
૦૨૮૧-૨૫૮૫૭૭૧

૦  રામાપીર ચોક િાયર લિગેડ 
૦૨૮૧-૨૫૭૪૭૭૩

૦  મવડી રોડ િાયર લિગેડ 
૦૨૮૧-૨૩૭૪૭૭૪

૦  બેડીપરા રોડ િાયર લિગેડ 
૦૨૮૧-૨૩૮૭૦૦૧  
 

( જન સપંકા  અનધકારી ) 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

 


