जाह र सुचना
आप ती यव थापन/शोध व बचाव कायात सहभागी हो यासाठ इ"छुक सेवाभावी सं था,

वयं सेवक समूह

(Group of Volunteers) ई. साठ जाह र सुचना. न,दणी"या तारखेस ३१.०७.२०१७ पय5त मुदतवाढ
लातूर िज हा हा भूकंप, महापूर, वीजपडी, र ते अपघात, दु काळ ई. आप तींना !वण आहे. िज #याची
आप ती !वणता ल&ात घेता, आप ती !'तबंध उपाययोजना शासक.य /वभागांमाफ2त केले जातात, तसेच अशा
नै स4ग2क आप तींना सामोरे जाणेसाठ6 /व/वध उपाययोजना केले जातात. नैस4ग2क आप तींमुळे होणार7 जी/वत हानी
कमी करणेसाठ6 अशा आप तींना तातडीने !'तसाद देऊन शोध व बचाव काय2 क9न होणार7 जी/वतहानी टाळता येवू
शकते. आप तीमुळे होणार7 जी/वत हानी, कमी कर;या<या हेतूने /व/वध सेवाभावी सं था,

वयं सेवक समूह (Group

of Volunteers) काय2 करत असतात.
परं तु यांना यो?य ते !@श&ण नस याने यां<या आAण !शासक.य यं Bणा यां<यामCये समDवय / सुसूBता
'नमा2ण होत नाह7 आAण जी/वतहानी कमी कर;याचे/नै स4ग2क आप तीमCये अडकले या नागFरकांची सुटका कर;याचा
उGेश सफल होत नाह7.
एकJBत क9न

यामुळे अशा

सेवाभावी सं था,

वयं सेवक समूह (Group of Volunteers) यांची माHहती

यांना यो?य ते आप ती Kयव थापन /वषयी व शोध व बचाव /वषयी !@श&ण देऊन

यांचा

आप काल7न पFरि थतीमCये शोध व बचाव, मदतकाया2त आAण सामािजक कायM जसे व&
ृ ारोपण, याBा Kयव थापन
यासाठ6

यांचा सहभाग सु'निOचत कर;या<या हेतूने लातरू िज #यातील इ<छुक सेवाभावी सं था,

वयं सेवक समूह

(Group of Volunteers) ई. ना आवाहन कर;यात येत े Rक, आप ती Kयव थापन/शोध व बचाव काया2त सहभागी
हो;यासाठ6 आप या सं थेची/ वयं सेवक समूहाची (Group of Volunteers) माHहती /वHहत नमुDयातील अजा2त भ9न
Hदनांक ३१.०७.२०१७ रोजी पयX त खाल7ल प यावर केवळ ईमेलZवारे / पो टाZवारे खाल7ल ईमेल /काया2लयीन प यावर
पाठ/व;यात यावे.
ईमेल : ddmolatur@gmail.com
काया2लयीन प ता : िज हा आप ती Kयव थापन !ा4धकरण, िज हा4धकार7 काया2लय, नवीन !शासक.य इमारत,
बाश\ रोड लातरू – ४१३५३१
/वHहत नमुDयातील अज2 : www.latur.nic.in या सं केत थळाव9न डाउनलोड क9न घे;यात यावे
अज कर याची शेवटची तार ख:- ३१.०७.२०१७
मा.िज<हा=धकार महोदय यांचे मा>यते ने/-

वा&र7त/(डॉ. अनं त ग हाणे)
'नवासी उपिज हा4धकार7 लातूर

आप ती यव थापन/शोध व बचाव कायात सहभागी हो यासाठ इ"छुक अशासकBय सेवाभावी
सं था,

वयं सेवक समूह (Group of Volunteers) ई. ची न,दणी कर यासाठ CवDहत नमु>यातील अज

केवळ काया2लयीन वापरासाठ6 : अज2 aमांक-________________, नcदणी Hदनांक- _____________________
१.

अज2 दार सं थेच/े वयं सेवक समुहाचे नाव :

२.

सं थेचा नcदणी aमांक :

३.

सं थेचा/

४.

सं थे<या अCय&ाचे नाव/

५.

सं पक2 aमांक: १. मोबाईल a. -------------------------------------, ईमेल आय.डी.---------------------------------

६.

सं थे<या स4चवाचे नाव/

७.

सं पक2 aमांक: १. मोबाईल a. -------------------------------------, ईमेल आय.डी.---------------------------------

८.

सं थेतील

अ.F.

वयं सेवक समुहा<या !'त'नधीचा प ता :

वयं सेवक /

वयं सेवकाचे नाव
नाव

वयंसेवक समूहा<या !'त'नधीचे नाव :

वयं सेवक समूहा<या दस
ु -या !'त'नधीचे नाव :
वयं सेवक समुहा<या सद यांची माHहती
वय आGण
HशIण

यवसाय

प ता

सं पक

कोणतेह

Fमांक

आजार आहे

वाIर

काय?
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

९.

सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य यांनी आप काल7न पFरि थती (पू र/भूकंप/र ते अपघात

ई.) मCये बचाव काय2 /मदत काय2 केले आहे काय? केले अस यास याची थोडiयात माHहती
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१० . सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य यांनी यापूव\ कधी कोण याह7 नागर7कांचा जीव

वाचवला अस यास याची थोडiयात माHहती
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११ . सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य यांना यापूव\ कधी जीवनर&ा पुर कार / रा jपती

जीवनर&ा पुर कार @मळाले अस यास याची माHहती
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२ . सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य यांनी यापव
ू \ आप ती Kयव थापन/शोध व बचाव

काया2च े !@श&ण घेतले आहे काय? अस यास याची थोडiयात माHहती
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३ . सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य यांनी रे iयू बोट तयार करणे व चालव;याचे !@श&ण

घेतले अस यास याची थोडiयात माHहती
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४ . सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य यां<यासाठ6 !@श&णाची आवOयकता आहे काय?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५ . सं थेतील

वयं सेवक /

वयं सेवक समुहा<या सद य हे डीप डायिKहं ग jे'नंग (पाणबुडी !@श&ण) घे;यास

इ<छुक अस यास सद यांची माHहती
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सं थे"या अKयI / स=चव /
समूहा"या LMतMनधीची यांची

वयं सेवक
वाIर

