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આમખુઆમખુ  

  

    છોટાઉદેપરુ જિલ્લો મળુ વડોદરા જિલ્લા માથી વવભાિન થઈ તા છોટાઉદેપરુ જિલ્લો મળુ વડોદરા જિલ્લા માથી વવભાિન થઈ તા ––  
૧૫/૦૮/૨૦૧૩૧૫/૦૮/૨૦૧૩ના રોિ નવીન જિલ્લો અસ્તતત્વમાાં આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જિલ્લામાાં ના રોિ નવીન જિલ્લો અસ્તતત્વમાાં આવેલ છે. છોટાઉદેપરુ જિલ્લામાાં 
આવબાર સાંભકિત આફતોને ધ્યાનમાાં રાખી જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના આવબાર સાંભકિત આફતોને ધ્યાનમાાં રાખી જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના 
તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. જેનો મખુ્ય આશય આવારનવાર સર્જાતી કુદરતી અને તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. જેનો મખુ્ય આશય આવારનવાર સર્જાતી કુદરતી અને 
માનવશિીત  આફતોથી થતા ર્જન માનવશિીત  આફતોથી થતા ર્જન ––  માલના નકુ્શાનનો ઘટાદો િરમાલના નકુ્શાનનો ઘટાદો િરવાનો છે.વાનો છે.  
    છોટાઉદેપરુ જિલ્લાએ છેલ્લા િેટલાિ વર્ષો દરમ્યાન વવવવધ પ્રિારની છોટાઉદેપરુ જિલ્લાએ છેલ્લા િેટલાિ વર્ષો દરમ્યાન વવવવધ પ્રિારની 
કુદરતી તથા માનવ સિીત આફતોનો સામનો િરેલ છે. છેલ્લા દસ વર્ષાનો ઈવતહાસ કુદરતી તથા માનવ સિીત આફતોનો સામનો િરેલ છે. છેલ્લા દસ વર્ષાનો ઈવતહાસ 
ચિાસીએ તો માલમુ પડે છે િે ચિાસીએ તો માલમુ પડે છે િે ૨૦૦૨૨૦૦૨થી વરસાદનુાં પ્રમાણ દર વરે્ષ સતત વધી રહ્ુાં થી વરસાદનુાં પ્રમાણ દર વરે્ષ સતત વધી રહ્ુાં 

છે. જેમાાં ગ્લોબલ વોવમિગની અસરો પણ િવાબદાછે. જેમાાં ગ્લોબલ વોવમિગની અસરો પણ િવાબદાર છે. આમર છે. આમ,,  બદલાયેલા સમયમાાં બદલાયેલા સમયમાાં 
આપવિ વ્યવતથાપન માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથી. અને વારાંવાર આપવિ વ્યવતથાપન માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથી. અને વારાંવાર 

ત્રાટિતી આપવિઓ સામે માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથીત્રાટિતી આપવિઓ સામે માત્ર ચોમાસાના ચાર માસ પરુત ુમયાાકદત નથી..  વારાંવાર વારાંવાર 
ત્રાટિતી આપવિઓ સામે ઝડપી પ્રવતસાદ આપવા આ પ્રિારની પવૂાતૈયારી અને ત્રાટિતી આપવિઓ સામે ઝડપી પ્રવતસાદ આપવા આ પ્રિારની પવૂાતૈયારી અને 
જિલ્લા આપવિ જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના તૈયાર િરવા ગાંભીરતા પવૂાિ વકહવટી તાંત્રને વ્યવતથાપન યોિના તૈયાર િરવા ગાંભીરતા પવૂાિ વકહવટી તાંત્રને 
પે્રરીત િયાા છે.પે્રરીત િયાા છે.  

    જિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના છોટાઉદેપરુમજિલ્લા આપવિ વ્યવતથાપન યોિના છોટાઉદેપરુમ,,  જિલ્લામાાં આફતની જિલ્લામાાં આફતની 

પકરસ્તથવત પહલેાપકરસ્તથવત પહલેા,,  દરમ્યાનદરમ્યાન  અને આફત પછીની પકરસ્તથવતમાાં જિલ્લા આપવિ અને આફત પછીની પકરસ્તથવતમાાં જિલ્લા આપવિ 
વ્યવતથાપન તાંત્ર અને વવવવધ ટાતિફોસાને આિસ્તમિ સાંિોવ્યવતથાપન તાંત્ર અને વવવવધ ટાતિફોસાને આિસ્તમિ સાંિોગોમાાં ઝડપી પ્રવતભાવ ગોમાાં ઝડપી પ્રવતભાવ 
આપવા માટે માગાદશાિ રૂપ વનવડશે.આપવા માટે માગાદશાિ રૂપ વનવડશે.  

  

  

                  શ્રી વવિયકુમાર ખરાડીશ્રી વવિયકુમાર ખરાડી  
                          (આઈ.એ.એસ)(આઈ.એ.એસ)  
                      િલેક્ટર છોટાઉદેપરુ િલેક્ટર છોટાઉદેપરુ     
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ઘટના પ્રતિભાવ િતં્ર ( Incident Response System ) 
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 આપત્તિ ઘટના પ્રત્તિભાવ પધ્ધત્તિ િુબ િેના પ્રત્તિભાવ ુું આયોિન કરવામાું આવશે. જિલ્લા સ્િરે 

મોટી આપત્તિ વખિ ેઘટના પ્રત્તિભાવ િુંત્ર (IRS) હઠેળ દરેક ક્ષેત્રવાર પ્રાથત્તમક અને વૈકલ્લ્પક િવાબદારી 

ધરાવિી વ્યક્તિઓને કુરર કરવામાું આવેલ છે. 

 ઘટના તનયતં્રણ (Incident Command Control Room) 

જિલ્લા તનયતં્રણ કક્ષ ( District Control Room) 

 જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ,જિલ્લા કલેતટરશ્રીની કચેરી ખાિે આવેલો હોય છે. િે માહહિી એકત્રીિ કરીન ે

િેની પ્રહિયા માટે ુ ું અને આપત્તિ કેન્દ્રિિ મથક પણ છે. આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના સુંબુંધમાું લેવાના મોટા 

ભાગના વ્યવહારાત્મક ત્તનણણયો આ ત્તનયુંત્રણ કક્ષમાું લેવામા આવે છે. ઘટના સેનાપત્તિ ( Incident 

Commander)જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષનો હવાલો છે. ઘટના ત્તનયુંત્રણ િુંત્રને વ્યવસ્થાપિુંત્ર ચાટણ િુબ 

સુંકટકાલીન કામગીરીઓ ુું ત્તનયુંત્રણ કરે છે. કાયણ ત્તવશેષ દળ (Task Force) ુ ું ને તૃ્વ લેિી િમામ 

વ્યક્તિઓ, ત્તનણણય લેવાની પ્રહિયા માટે એકસતૂ્રી સુંકલન કરવા માટે ઘટના ત્તનયુંત્રણ સેનાપત્તિની સાથોસાથ 

જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ ખાિે ક્સ્થત્તિ સુંભાળશે. 

 કાયય તવશેષ દળ તનયતં્રણ કક્ષ 

 વ્યક્તિગિ કાયણ ત્તવશેષ દળ ની કામગીરીથી, િાલકુા કક્ષાના ત્તનયુંત્રણ કક્ષને જિલ્લા કક્ષાના 

ત્તનયુંત્રણ કક્ષ સાથે ટેક્તનકલ રીિે સુંકલન કરવામાું અને સુંચાર વ્યવસ્થામાું કાયણદક્ષ હોય િેવી સક્ષમ 

વ્યક્તિથી સજ્િ હોય િેવી કચેરીમાું પોિાના ત્તનયુંત્રણ કક્ષને સપુ્રિ કરવામાું આવશ ે અને ચલાવવામાું 

આવશે િમેિ આપત્તિના સ્થળે િરૂરી સાધનો મોકલશે. 

 જિલ્લા તનયતં્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) 

 જિલ્લામાું કોઈ પણ આપત્તિ દરમ્યાન સુંકલન સુંચાલન થાય િે માટે કલેતટર કચેરી ખાિે 

ઈમરિરસી ઓપરેશન સેરટર સ્થાત્તપિ છે. જયાું રાઉરડ ધી તલોક કુંટ્રોલ રૂમ કાયણરિ છે. 

જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) ખાિે સમગ્ર વષણ દરમ્યાન વગણ -૩ 

અને ૪ ના કમણચારીની ઉપક્સ્થત્તિમાું રાઉરડ ધી તલોક કુંટ્રોલ રૂમ કાયણરિ રહ ેછે. 
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 ઘટના તનયતં્રણ સચંાર િતં્ર : 

 કોઈપણ આપત્તિના અસરકારક ત્તનયુંત્રણ માટે સુંચાર વ્યવસ્થા અત્યુંિ મહત્વની બાબિ બની જાય 

છે. આપત્તિ દરમ્યાન આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ટીમ ધ્વારા અપનાવવામાું આવિી સુંચાર વ્યવસ્થા પ્રણાલી 

નીચે આપેલી છે. આપત્તિના પહરણામે કે િેની અસરને લીધે કોઈ સુંચાર વ્યવસ્થા આંિરમાળ ુું ખોરવાઈ 

જાય િેવા સુંિોગોમાું ૂર સુંચાર કાયણ ત્તવશેષ દળ ુું ને તૃ્વ લેિી વ્યક્તિ,આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની અસરકારક 

કામગીરી માટે ખલેલ કે અવરોધ વગરની સુંચાર વ્યવસ્થા સતુ્તનત્તિિ કરવા માટે આવી સવલિ કે 

આંિરમાળ  ુિાત્કાલલક પનુઃસ્થાપન થાય િે સતુ્તનત્તિિ  કરશે. 

 ટેલીફોન – િમામ ત્તનયુંત્રણ કક્ષ ખાિે ટેલીફોન પરૂા પાડવામાું આવેલ છે. 

 વૈકલ્લ્િક સચંાર વ્યવસ્થા . 

સુંચાર વ્યવસ્થા આંિરમાળ ુું ટુી પડવાને લીધે િમામ વ્યવસ્થા ઠપ પ ઠઈ જાય એવી પણ 

પહરક્સ્થત્તિ ઉભી થવાની સુંભાવના હોય છે. સુંચાર વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જાય િવેા પ્રસુંગે આવી 

સુંચાર સવલિ/આંિરમા ુું કયણરિ બને િે રીિે પનુઃસ્થાત્તપિ થઈ જાય ત્યાું સધુી પહરક્સ્થત્તિની 

ગુંભીરિાને લક્ષમાું લઈને વકૈલ્લ્પક વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરવો. 

 વાયરલેસ વ્યવસ્થા  
અ.નું સ્થળ 

૧ જિલ્લા પોલીસ કુંટ્રોલ રૂમ,છોટાઉદેપરુ 
૨ છોટાઉદેપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૩ રુંગપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૪ જેિપરુ પોલીસ સ્ટેશન 

૫ કદવાલ પોલીસ સ્ટેશન 

૬ બોડલેી પોલીસ સ્ટેશન 

૭ સુંખેડા પોલીસ સ્ટેશન 

૮ કરાલી પોલીસ સ્ટેશન 

૯ નસવાડી પોલીસ સ્ટેશન 

૧૦ કવાુંટ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૧ પાનવડ પોલીસ સ્ટેશન 

૧૨ ઝોઝ રીઈન ગેિ સ્ટેશન 

૧૩ બોડલેી ડમે સાઈટ 
૧૪ સખુી ડમે સાઈટ, કદવાલ 

૧૫ રામી ડમે સાઈટ, કવાુંટ 
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ચેિવણી, રાહિ અને પનુઃસ્થાિન 

 ચેિવણી  

 ચેિવણી એ આપત્તિ પહલેાુંની પવૂણ િૈયારી સાથે સુંબુંત્તધિ છે. આવનારી આફિ પહલેા િેના 

સમાચાર મળે અથવા િેના સુંભવના ત્તવષે જાણકારી મળે િો આકક્સ્મક આવી પડલે આફિમાુંથી બચી 

શકાય અને જાનમાલ ુું કુસાન ઓછું થાય છે. ડીસ્ટ્રીતટ ઓપરેશન સેરટર ,કલેતટર કચેરી ખાિે સિિ ૨૪ 

કલાક  કુંટ્રોલ રૂમ ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફિો સમયસર ચેિવણી ધ્વારા 

તુસાનની શક્યિામાું ઘટાડો કરવાનો છે. જિલ્લામાું કોઈપણ સ્થળે અન ેસમયે ઘટિી કોઈપણ પ્રકારની 

ઘટના- ુ ઘણટના સામે પ્રત્તિસાદ પ્રહિયાને વેગ મળે સાહિ બચાવ કામગીરી ત્તવના ત્તવલુંબ ેઆરુંભી શકાય 

િેમિ જિલ્લા િાલકુા સ્િરના સુંબુંત્તધિ િમામ અત્તધકારીશ્રીઓ સાથે િરૂરી સુંકલન રાખી શકાય અને ત્વરીિ 

અમલવારી હે  ુિરૂરી સુંકલન માટેની આ વ્યવસ્થા છે. 

 વષાણઋ  ુ દરમ્યાન પરુ કે અત્તિભારે વરસાદની પહરક્સ્થત્તિમાું પહોંચી વળવા હે  ુ િાલકુા સ્િરે 

આગોિરા આયોિન અને પવૂણિૈયારીના ભાગરૂપ િાલકુા સ્િરે કુંટ્રોલરૂમ પહલેી જુનથી શરૂ કરવામા આવે 

છે. જયાુંથી ગ્રામ સ્િરે ચેિવણી અને સુંદેશાવ્યવહારની કામગીરી હાથ ધરવામાું આવે છે. જેમાું સ્થાત્તનક 

સુંસાધનોની ઉપલબ્ધી, શોધ-બચાવ અને રાહિ કામાગીરીની વ્ હુરચના, મહત્વના નુંબરોની સચૂીનો 

સમાવેશ કરવામાું આવે છે. વ મુાું આ સમગ્ર યોિના ુું એસ.ડી.આર.એન પર પણ અપડશેન આ ગાળા 

પવેૂ કરી લેવામા આવે છે. 

 આફિ આવવાનો કોઇ ત્તનત્તિિ સમય હોિો નથી ત્યારે સ્થાત્તનક વહહવટી િુંત્રની સજ્જિા અને 

સિકણિાની સાથે સાથે આંિહરક સુંકલનની ચકાસણી હે  ુમોકહિલ ુું આયોિન સમયાુંિરે કરવામાું આવે છે 

અને િે દરમ્યાુંન િણાિી ખામીઓ ક્ષત્તિઓની સત્તમક્ષા કરી ભત્તવષ્યમાું િે પનૂરાવત્તિિિ ન થાય િે માટેની 

કાળજી રાખવામાું આવે છે. 

 કોઈ પણ આપત્તિ રોકી શકાિી નથી પરું  ુિેની સામેની પવૂણિૈયારી અને સજ્િિાથી િેની ભયાનક 

અસરો અને ત્તિવ્રિામાું ઘટાડો િરૂર કરી શકાય છે. જે અરવયે િુરાિ રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 

સિામુંડળ દ્વારા અમલી બનેલ આફિ િોખમ વ્યવસ્થાપન કાયણિમ થકી સ દુાય સ્િરે ત્તવત્તવધ સ હુો માટે 

િાલીમ કાયણિમો ુ ું આયોિન કરવામાું આવે છે. આ ઉપરાુંિ સમયાુંિરે આફિ સામે પવૂણિૈયારીના ત્તવચારને 

ત્તવત્તવધ માધ્યમો થકી િન-જા તૃ્તિ લક્ષી ત્તવત્તવધ કાયણિમો વ્રારારા લોકો વચેચે પહોંચાડવામાું આવે છે. 
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 આ ઉપરાુંિ સુંબુંત્તધિ ત્તવભાગો જેવા કે ,પોલીસ,પુંચાયિ ,માગણ અને મકાન ,વન ત્તવભાગ , ત્તશક્ષણ, 

આરોગ્ય વગેરેને િરૂરી સુંકલનમાું રહી કામગીરી કરવા માટે સલૂચિ કરવામાું આવે છે. િાલકુા સ્િરે 

િાત્કાલલક પ્રત્તિસાદ માટે લાયઝન અત્તધકારીશ્રીઓની ત્તનમ ૂુંક કરેલ છે. િમામ લયઝન અત્તધકારીશ્રીઓને 

આપત્તિના સમય ેસજાગ, સિકણ િેમિ િાલકુાસ્િરે સુંકલનમાું રહ ેછે. 

 િાલકુા સ્િરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવેલ શોધ-બચાવના સાધનો,લાઇફ જેકેટ ,લાઇફ રીંગ,દોરડા, 

િેમિ વરસાદ માપક યુંત્રન ેકાયણરિ ક્સ્થત્તિમાું રાખ ુું. 

 રાહિ  

  આફિ દરમ્યાન િથા આફિ ત્રાટક્યા બાદનો િબક્કો છે.આફિથી થયેલ તુશાનના કારણે વ્યક્તિ 

માનસીક, શારીહરક િથા આત્તથિક રીિે ભાુંગી પડયો હોય છે. જે વ્યક્તિ અથવા સ દુાયને સમાિમાું ફરીથી િે 

પગભાર થઈ શકે િે માટે સરકારશ્રી ધ્વારા લેવામાું આવેલ ત્તનણણય સવોપરી છે. 

 પનુઃસ્થાિન  

 આ એક એવી પ્ર તૃ્તિ છે કે જેમાું િન સ દુાય આપત્તિ પછી આપત્તિ પરેલાની પવુણવિ પહરક્સ્થત્તિમાું 

લાવવા માટે કરવામાું આવિી િમામ પ્રકારની સહાયનો સમાવેશ થાય છે.આ પ્રહિયા ઘણા લાુંબાગાળાની 

પ્ર તૃ્તિ છે. િ ેક્યારેક પાુંચ ,દશ વષણ અથવા િેથી વ  ુસમય પણ વ્યત્તિિ થઈ શકે છે. 
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તૂ્તમકા અને િવાબદારી 

પવૂય ચેિવણી અને આિતિ સબંધંી બચાવ રાહિ કામગીરી અને આિતિ િછીના રીિોટય  માટે. 

 38GF lGI\+6 T\+qU]HZFT ZFHIGF DF/BFGL T],GFDF\ SFI" lJX[QF N/ 

S|DF\S  SFI"N/  

G[T'tJ 

,[GFZ 

VlWSFZL  

;CFI SZTF 

;eIMq;\U9GM  

38GF 

lGI\+6 

T\+qlJEFUq 

V[SD  

!  ;\S,G VG[ 
VFIMHG  

S,[S8Z  Ò<,F lJSF; 
VlWSFZL4 Ò<,F 
5M,L; VlW1FS4  
VlWS lGJF;L S,[S8Z  
VG[ DFD,TNFZ   

VFIMHG   

Z  JCLJ8L VG[ 
5|M8MSM,  

VlWS Ò<,F 
S,[S8Z  

Ò<,F lJSF; 
VlWSFZL4 Ò<,F 
5M,L; VlW1FS4 VlWS 
lGJF;L  S,[S8Z VG[ 
DFD,TNFZ  

GF6F VG[ 
JCLJ8  

#  R[TJ6L  VlWS 
lGJF;L 
S,[S8Z  

VlWS lGJF;L  
S,[S8Z4 0[%I]8L 
DFD,TNFZ4 lGI\+6 
S1F  

SFDULZL 
sVM5Z[XGf  

$  SFINM VG[ 
jIJ:YF  

Ò<,F 5M,L; 
VlW1FS  

GFIA 5M,L; VlW1FS4 
U'C Z1FS N/ ;[GF5lT4 
ALG ;ZSFZL ;\U9G 
VG[ VW",xSZL N/   

SFINM VG[ 
jIJ:YF  

5  XMW VG[ 
ARFJ  

0[%I]8L 
S,[S8Z  

DFD,TNFZ4 TF,]SF 
lJSF; VlWSFZL4 
5M,L;4 SFI"5F,S 
.HG[Z4VluGXDG N/4 

SFDULZL 
sVM5Z[XGf  
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DFU" 5lZJCG 
VlWSFZL4 ZFHI 
5lZJCG4 VFZMuI 
lJEFU  

&  HFC[Z 
AF\WSFD  

SFI"5F,S 
.HG[Z4 
sDFU" VG[ 
DSFG 
sZFHIf  

l;\RF.4 SFI"5F,S 
.HG[Z4 5\RFIT ALG 
;ZSFZL ;\U9G4 5F6L 
5]ZJ9F AM0"4 
GUZ5Fl,SFVM4 U'C 
Z1FS N/4 5M,L;  

SFDULZL 
sVM5Z[XGf  

*  VFzI   Ò<,F 
5|FYlDS 
lX1F6 
VlWSFZL  

XF/FGF VFRFI"4 
lX1FSM4 5|FYlDS 
VFZMuI S[gã4 ZFHI 
5lZJCG4 5F6L 
5]ZJ9M4 DFD,TNFZ4 
TF,]SF lJSF; 
VlWSFZL   

VM5Z[XG 
sSFDULZLf  

(  5F6L 5]ZJ9M  SFI"5F,S 
.HG[Z4 
U]P5FP5]P 
VG[ UPjIP 
AM0"4 
SFI"5F,S 
.HG[Z 
JM8ZJS"; 
dI]PSM5M"P  

GFIA SFI"5F,S 
.HG[Z4 T,F8L4 
DFD,TNFZ4 TF,]SF 
lJSF; VlWSFZL4 
VFZMuI4 GFIA 
.HG[Z4dI]lGl;5, 
SM5M"Z[XG  

VM5Z[XG 
sSFDULZLf  

!_P  JLH/L  VlW1FS 
.HG[Z4 
U]PlJPAMP  

SFI"5F,S .HG[Z4 
GFIA .HG[Z4 
8[SlGS,4 U]PlJPAMP 
5lZJCG 

SFDULZL 
sVM5Z[XGf  

!!P  HFC[Z 
VFZMuI VG[ 

;L0LV[RVM  CMl:58, ;]l5|8g0[g84 
dI]P SM5M"Z[XGGF 

SFDULZL 
sVM5Z[XGf  
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:JrKTF   (CDHO)   5|FYlDS VFZMuI 
S[gãM4 ;LV[R;L4 
GUZ5Fl,SF4 
Z[0S|M;4 
VuGXDGN/4 GFUlZS 
;\Z1F64 ALG ;ZSFZL 
;\U9GM4 0MS8ZM4 
TF,]SF lJSF; 
VlWSFZL4 
DFD,TNFZ    

!Z  ;CFIS T\+  Ò<,F lJSF; 
VlWSFZL  

VFZ8LVM4 Ò<,F 
5]ZJ9F VlWSFZL4 
V[O5LV[;4 BFGUL 
VG[ HFC[Z 1F[+M4 
dI]lGl;5, 5F6L 5]ZJ9F 
AM0"4 DFD,TNFZ4 
Ò<,F 5]ZJ9F 
DFD,TNFZ  

;CFIS T\+ 
s,MÒ:8LSf   

!#  5X] VFZMuI 
VG[ S<IF6  

GFIA 
lGIFDS 
5X];\JW"G  

J[8ZGZL .g:5[S8Z4 
ALG ;ZSFZL ;\U9GM  

VM5Z[XG 
sSFDULZLf  

!$  ZFCT 
5]ZJ9M  

Ò<,F lJSF; 
VlWSFZL  

;A l0JLhG, D[Ò:8=[84 
ALG ;ZSFZL 
;\U9GM4 VFZ8LVM4 
5F6L 5]ZJ9M4 
U]PlJPAM0"4 
VFZMuI4 U'C Z1FS 
N/4 0LVFZ0LV[4 
GUZ5Fl,SF4 
DFD,TNFZ4 TF,]SF 
lJSF; VlWSFZL 
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!5  ;\RFZ jIJ:YF  VlWS 
lGJF;L  
S,[S8Z  

0[%I]8L DFD,TNFZ4 
DMAF., VM5Z[8Z4 
8LJL Z[l0IM4 A\NZ 
SR[ZL4 U]HZFT 
D[ZL8F.D AM0"4 
5M,L;4 JG  

;CFIS T\+  

!&  DFwID  Ò<,F 
DFlCTL 
VlWSFZL  

D]ã6 DFwID4 8LJL4 
5+SFZM4 ALG 
;ZSFZL4 ;\U9GM   

HFC[Z 
DFlCTL  

!*  DMH6L   VlWS Ò<,F 
S,[S8Z  

0LVF.;L4 GFIA Ò<,F 
lJSF; VlWSFZL4 
SFI"5F,S .HG[Z sDFP 
VG[ DPlJPf4 
Dt:IMnMU  

VFIMHG  

 

ટાસ્્ફોસય – સકંલન અને આયોિન  :-  પવૂય ચેિવણી.સ્થળ ખાલી કરાવવા અને સદેંશા વ્યવહાર,પનુઃસ્થાિન  

કામગીરીનુ ંસકંલન કરવુ ં     કાયય તવશેસ દળના સકુાતન : કલે્ટર 

ક્રમ સમય િત્રક ટાસ્ક તવભાગ પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમય 

રાજય સ્િરે િે ુ ું  

િોડાણ અન ે

ઘટના ત્તનયુંત્રણ ુું 
સ્થાપન 

ડી.ડી.એમ.સી., 
પુંચાયિ 

મહસેલુ 
ત્તવભાગ 

ગ્રામીણ સ્િરે આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સુંચાર 
સ્થાપ ુું.જિલ્લા કક્ષા સહીિ િમામ સ્િરે આપત્તિ 
વ્યવસ્થાપન યોિન ત્તવકસાવવી. 
િાઈસીસ મેનેિમેરટ કમીટી (કલેતટર) સાથે 
બેઠક યોિવી. (ઔદ્યોગીક,આરોગ્ય અન ે
સ્વાસ્થય ત્તવભાગ) 

૨ સુંચાર 
વ્યવસ્થાિુંત્ર 
અને કાયણહરિી 

પોલલસ િમામ સ્િર ના કાયણદળો સાબદા રાખવા 
૩ માહહિી 

ત્તવભાગ 

માહહિી પ્રચાર-પ્રસાર 

૪ ડી.ડી.એમ.સી 
ટી.ડી.એમ.સી 
વી.ડી.એમ.સી 

સુંભત્તવિ િોખમો,પવૂણિૈયારી અને સાવચેિીના 
પગલા અંગ ેલોક જા તૃ્તિ કરવી 

૫ પોલીસ, કાયણદળ િૈયાર કરવા, િાલીમો કરવી, સાધનો 
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નગરપાલલકા,
આર એરડ બી 

અને યુંત્રોની મરામિ કરી િૈયાર રાખવા 

૬ ટી.ડી.એમ.સી 
એસ.ડી.એમ 

શોધ બચાવ અને પવૂણ ચેિવણી,સ્થળ ખલી 
કરાવવા અને સુંદેશાવ્યવહાર અંગે ત્તવત્તવધ 
હહિધારકો સાથે બેઠક કરવી અને આયોિન 
કર ુું. 

૭ 

૭૨ થી ૪૮ 
કલાક 

(આફિના   
3 હદવસ 
પહલેા) 

યોિના 
મહસેલુ 

પુંચાયિ અને 
પોલીસ 

મેળવેલ ચેિવણી ચકસવી અને પનુવણશન 
પ્ર તૃ્તિઓ શરૂ કરવી. 

૮ ગામ પુંચાયિ અન ે જિલ્લા કક્ષાએ કાયણરિ 
સુંચાર અને ચેિવણીની વ્યવસ્થા ચકાસણી 
કરવી 

૯ સલામિ સ્થળે ખસેડનાર ટીમને િરૂરી યુંત્રો 
અને સાધનો સાથ ેઘટના સ્થળે મોકલવા. 

૧૦ ટીમ અને સ દુાય બને્ન માટે વાહનોની વ્યવસ્થા 
કરવી. 

૧૧ અસગ્રસ્િ સ દુાય અને પ ઓુ માટે સલામિ 
રેસ્ય ુસેલ્ટર અને િગ્યાઓ પસુંદ કરવી. 

૧૨ સ્થાત્તનક ક્સ્થત્તિ અંગે જિલ્લા અને રાજયના 
ઈમરિરસી ઓપરેશન સેરટરને જાણ કરવી. 

૧૩ ચેિવણીઓના સુંદેશા વ્યવસ્થા િુંત્ર િૈયાર 
કરવા 

૧૪ છેલ્લા સ્થળ સધુી સ્થાત્તનક ભાષામાું પવૂણ 
ચેિવણી પહોંચાડવી,મૌખીક રીિે ફોનથી, 
ટેલીત્તવઝનથી, રેહડયોથી, ર ઝુ પેપરના 
માધ્યમનો ઉપયોગ કરવો.વીિળીના આધાર 
ત્તવનાની વ્યવસ્થાઓનો ઉપયોગ કરવો (કેટલાુંક 
સમયના ત્તવરામ પછી ચિેવણીઓન ે વારુંવાર 
પનુઃપ્રસાહરિ કરિા રહે ુ ું) 

૧૫ ટેલીફોન સુંપકણ સલૂચ અને કાયણદળની SOP 

અપડટે છે કે નહહ િેની ખાત્રી કરી લેવી. 
૧૬ અરય ટાસ્કફોસણ સાથે સુંકલન કર ુું.(શોધ અને 
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બચાવ,જાહરે આરોગ્ય,કાયદો અને વ્યવસ્થા 
અને પાણી પરુવઠો) 

૧૭ સુંભત્તવિ સુંકટ ત્તવશે જિલ્લા અન ે રાજય 
સિાત્તધકારીઓને જાણ કરવી. 

૧૮ સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈરસીડરટ કમારડર અત્તધકારીને જાણ કરવી 

૧૯ 

D-48 to 24 

hours 

(Before 2 

days of 

Disaster) 

 ડી.ડી.એમ.સી જિલ્લા સ્િરે આફિ વ્યવસ્થાપન કત્તમટી અને 
ઈમરિરસી રીસપોરસ મેનેિમેરટ કત્તમટીએ 
ક્સ્થિી પર ત્તનયુંત્રન રાખ ુું. 

૨૦ આઈ.એમ.ડી પહલેા જાહરે કરેલા સિાવાર પવૂણ 
ચેિવણીઓના સુંદેશાઓને આવિા ૨૪ કલાક 
માટે અપડટે કરી જાહરે કરિા રહે ુ ું. 

૨૧ પુંચાયિ  પવૂણ ચિેવણી પહોંચી છે િેનો પ્રત્તિભાવ 
મેળવવો અને સ્થાત્તનક પહરક્સ્થત્તિની માહહિી 
મેળવવા માટે અત્તધકારીઓને િાહકદ કરવા. 

૨૨  સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈરસીડરટ કમારડરને રીપોટણ કરવો. 

૨૩ ડી.ઈ.ઓ.સી એસ.ઈ.ઓ.સી સાથ ે ત્તનયત્તમિ સુંપકણ સ્થાત્તપિ 
કરવો. 

૨૪ પોલીસ રેસ્ય ુ સેલ્ટર અને િોખમી િગ્યાઓએ િરૂરી 
સાધનોની વ્યવસ્થા કરવી(બોટ,િરવૈયા,પ્રાથત્તમક 
સારવાર, )  

૨૫ િોખમ સ્થળે પહોંચવા માટેના વૈકલ્લ્પક રસ્િા 
નજક્ક કરવા. 

૨૬ ફોરેસ્ટ સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈરસીડરટ કમારડરને રીપોટટણ  કરવો. 

૨૭ પવૂણ ચેિવણી ખાસ ત્તનઃસહાય સ હૂ સુુંધી પહોંચ ે
િેની ખાિરી કરવી. 

૨૮ 

D-24 to 12 

hours 

શોધ અને 
બચાવ 

ડી.ડી.એમ.સી 

સુંભત્તવિ ક્સ્થત્તિ ત્તવશે અપડટે પ લાન િૈયાર 
કરવા 

૨૯ લેટેસ્ટ ક્સ્થત્તિ ત્તવશે સ્થાત્તનક ભાષામાું પવૂણ 
ચેિવણી પહોંચિી કરવી.અગાઉ િણાવ્યા 
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િુબના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવો. 
૩૦ સુંકટ પહરક્સ્થત્તિ ત્તવશનેી ત્તવગિવાર માહહિી 

બચાવ ટાસ્કફોસણ અને અરય ટાસ્કફોસણને આપવી. 
૩૧ અંત્તિમ સ્થળ સધુી પવૂણ ચિેવણી પહોંચી કે નહહ 

િેની ચકાસણી કરવી. 
૩૨ બચાવ ટુકડીઓને એકશન માટે િૈયાર 

રાખવી.દરેક ટુકડીને િોખમના સ્થળ અને જેનો 
બચાવ કરવાનો છે ત્યાું પહોંચવાના રસ્િા ત્તવશ ે
જાણ કરવી. 

૩૩ બચાવ ટુકડીઓને માટે ખોરાક,રહવેાની અને 
સરુક્ષાની વ્યવસ્થા કરવી. 

૩૪ દરેક બચાવ ટુકડાની હલચલની જાણકારી લેવી 
અને ઉપરી અત્તધકારીને દર ૬ કલાકે િણાવવી.  

૩૫ 

D-12 to 

0 hours 
ચેિવણી 

જિલ્લા કુંટ્રોલ 
રૂમ 

ડી.ઈ.ઓ.સી 

પવૂણ ચેિવણી અંગેના સુંદેશાઓ સિિ પહોંચી 
રહ્ાું છે કે નહહ િેની ખાત્રી કરવી. 

૩૬ પહરક્સ્થત્તિ પર દેખરેખ રાખવી અને િેના 
ત્તવશેનઓ લેટસ્ટ રીપોટણ ઉચેચ અત્તધકારીશ્રીઓન ે
,જિલ્લા કલેતટરશ્રીને અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 
સિામુંડળન ેકરવો. 

૩૭ 

D+1 to 12 

hours 
િૃદેહ ત્તનકાલ 

પોલીસ અને 
આરોગ્ય 

બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અને 
ત્તવશેષ યુંત્રો, મશીનરી, કૌશલ્યબધ્ધ વ્યક્તિઓ, 

દવાઓ, વગેરે િરૂરીયાિની સચૂી િૈયાર કરવી. 
૩૮ િરૂરી સાધન સામગ્રી એકત્રીિ કરી ઘટના સ્િરે 

પહોંચાડવી. 
૩૯ પોલીસ અને સ્થાત્તનક આગેવાનો સાથે સુંકલન 

માટે એક અત્તધકારીને ત્તન તુિ કરવા જે 
િૃદેહની યોગ્ય િપાસ અને નોંધણી બાદ 

ત્તનકાલ કરાવે. 
૪૦ ખોરાક અને પાણીની ત્તવશેષ િરૂરીયાિો માટે 

જિલ્લા સ્િરેથી મદદ માટે DEOC સાથે સુંકલન 
કર ુું. 

૪૧ વધારાની ટુકડી િૈયાર રાખવી જેથી વારાફરિી 
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આરામ મળી રહ.ે 
૪૨ 

D+12 to 24 

hours 
રાહિ બચાવ 

જિલ્લા ત્તવકાસ 
અત્તધકારી અને 
િેમની ટીમ 

 

 

જિલ્લા પોલીસ 
અત્તધક્ષક 

શોધ અને બચાવની કામગીરી ચાલ ુ રાખવી 
અને અસગ્રસ્િોને િરૂર િુબની સલામિ 
સ્થળે/દવાખને/રીલીફ કેમ્પમાું લઈ િવા. 

૪૩ અસરગ્રસ્િોન ે ત્તવશેષ પ્રકારની િબીબી 
સારવારની િરૂર હોય િો DEOC સાથે સુંકલન 
કરી વ્યવસ્થા કરવી. 

૪૪ િરૂર હોય િો હવાઇ માધ્યમો દ્વારા સેવાઓ 
આપવી 

૪૫ હલે્પ લાઇન નુંબર અને સહયોગ કેરિો શરૂ કરવા 
૪૬ તલસ્ટર સ્િરે સ્થાત્તનક લોકો સાથે ત્તમટીંગ કરી 

ક્સ્થત્તિ ુું આંકલન કર ુું અને જિલ્લા અત્તધકારીને 
રોિ સાુંજે અહવેાલ કરવો. 

 

ટાસ્કફોસય – સહાયક િતં્ર – અન્ય કાયયદળ અને સક્ષમ સિાતધકારીઓ સાથે સકંલન કરી સ્થળાિંર અને 

રાહિ,પરુવઠાના સગં્રહ અને રાહિ માટે િરીવહન િોગવાઈ કરે છે. 

કાયય તવશેષ દળના સકુની : જિલ્લા તવકાસ અતધકારીશ્રી.  

િમ સમય પત્રક ટાસ્ક અમલ કરનાર  

ત્તવભાગ 

પ્ર તૃ્તિઓ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

કાયણ વહેંચણી 
અન ે

િરૂરીયાિ 
ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

 ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ દરમ્યાન આવશ્યક સાધન 
સામગ્રીની સચુી િૈયાર કરવી 

૨  
 ત્તવત્તવધ સ્િરે મોકિીલ ુું આયોિન કર ુું. 

અરય કાયણદળો સાથે સુંકલન કર ુું. 

૩ 
D-24 hours  કાયણદળના સભ્યોન ે સાબદા કરવા અને કામ 

સોંપણી કરવી. 
૪ અપેલક્ષિ આપત્તિ પર આધારીિ ટુુંકાગાળાની 

સચુના પરની કાયણવાહી માટે વાહનો અને અરય 
સાધનોને કામે લગાડવા. 

૫ ત્તનયુંત્રણ કક્ષ અને શોધ બચાવ,આશ્રય અને રાહિ 
પરુવઠો કાયણદળ સાથે સુંપકણમા રાખવો. 
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૬ D+24 hours   બહારથી સાધન રામગ્રી મુંગાવવાની િરૂર પડ ેિો 
િેની સમીક્ષા કરવી. 

૭  આપત્તિના પ્રકારોને ધ્યાનમાું રાખી સહાયક િુંત્ર  ુ
આયોિન (કાયણદળ) 

૮  ત્તનયુંત્રણ અને સ્ત્રોિોની સિિ સચુના આધારીિ 
કાયણયોિના હાથ ધરવી. 

૯  િરૂરીયાિ અને સ્િોિની સિિ સત્તમક્ષા કરવી. 
૧૦  ત્તનયુંત્રણ કક્ષ અન ે મહત્વના કાયણદળોનો સુંપકણ 

સુંગીન બનાવવો. 
૧૧  સેવાઓની ણુવિા અંગ ેચકાસણી કરવી. 
૧૨ 

D+day 2 

and ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઈનલ 

દસ્િાવેજીકરણ 

 સહાયક િુંત્ર માટે વધિી માુંગનો પ્રત્તિભાવ 
આપવો. 

૧૩  ત્તનયત્તમિ રીપોટીંગ અને દસ્િાવેજીકરણ કર ુું. 
૧૪  િરૂરીયાિો  અને માુંગણીઓ ુું પનુઃ લુ્યાુંકન કર ુું. 
૧૫  યોગ્ય િણાય િેમ સાધન સામગ્રી પરૂી પાડવી 
૧૬  બોધપાઠ બેઠક જેમાું આશ્રય,ખાદ્ય અરય રાહિ 

પરુવઠા કાયણદળ યોિવી. 
 

ટાસ્કફોસય – શોધ અને બચાવ (સ્થળાિંર સહીિ) : સ્થાતનક સ્થળાિંર શોધ અને બચાવના પ્રાયાસમા મદદ 

કરવા માટે માનવ અને મહત્વના સાધનો પરુા િાડ ેછે. 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમય 

િોખમ 
લૂ્યાુંકન અને 

સુંવેદનશીલિા 

પોલીસ, 

મહસેલુ, 

પુંચાયિ 

ત્તવત્તવધ આપત્તિઓ દરમ્યાન ુું કર ુું ? અને ુું 
ન કર ુું ? િે અંગેના િન-જા તૃ્તિના કાયણિમો 
કરવા. 

૨ સુંપકણ સરનામા સધુારવા, સુંસાધનોની સલૂચ 
સધુારવી, વ્ હૂાત્મક આગોિરી વ્યવસ્થાની 
દેખરેખ, કાયણ યોિનાની સમયાુંિરે દેખરેખ 

૩ ત્તનયત્તમિ રીિે સાધનો, યુંત્રોની મરામિ અન ે
જાળવણી કરવી, ખાસ યુંત્રોની ખરીદી/ઉપલબ્ધ 
કરાવવા. 
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૪ ડી.ઈ.ઓ.સી,  
પોલીસ 

સમયાુંિરે બદલાિી શોધ-બચાવની 
પધ્ધત્તિઓથી ખાસ ટીમો અને સ્વ્યું સેવકોની 
િાલીમ અને ક્ષમિા વધણન કર ુું. 

૫ 

D – 72 to 

D-0  

દરમ્યાન 

પહરક્સ્થત્તિ  ુ
આંકલન 

ત્તનવાસી અત્તધક 
કલેતટર 

શોધ અને બચાવની િાલીમ માટે ુ ું આયોિન. 

૬ િોખમ ુું આંકલ કરિા િ  ુ અને કામગીરી 
કરિા િ ુું. 

૭ ત્તવત્તવધ ત્તવભાગો સાથે સુંકલન શોધ અને બચાવ 
માટે ત્તવશેષ દળની િરૂરીયાિ હોય િો વ્યવસ્થા 
કરવી. 

૮ કુંટ્રોલ રૂમ ુું સુંચાલન : બહારના ત્તનષ્ણાુંિોની 
ટીમ, લશ્કરી ટુકડી, ફાયર ત્તવભાગ, ત્તસત્તવલ 
ડીફેરસ, પોલીસદળ વગેરે સાથે સુંકલન અને 
કામાગીરી. 

૯ 

D+1 to 

24 hours 

કાયદો અને 
વ્યવસ્થા 

જિલ્લા પોલીસ 
અત્તધક્ષક 

આગોિરી ચેિવણી વગર ુું સુંકટ હોય િો 
બચાવ દળોને િેમના સાધન અને યુંત્રો સાથ ે
ઘટના સ્થળે િરા િ પહોંચવા િાકીદ કરવા. 

૧૦ ઘટના સ્થળને િરૂર હોય િો કોડણન કરી લે ુ ું. 
૧૧ આવેલ આપત્તિ સુંદભે દરેક સ્િરની ટાસ્કફોસણને 

િાકીદ કરવી.(જિલ્લા, િાલકુા, ગામ) 

૧૨ શોધ અને બચાવ સલામિ સ્થળે ખસેડવાની 
કામાગીરી શરૂ કરવા. 

૧૩ લોકોના ટોળાને કા મૂા ું લેવાની વ્યવસ્થા કરવી. 
૧૪ જિલ્લા  

ત્તશક્ષણાત્તધકારી 
અસરગ્રસ્િોને સલામિ સ્થળે લઈ િવા. 

૧૫ સ્થાત્તનક સ્િરની િૈયારીઓની ચકાસણી કરવી 
અને ઈક્રસડરટ કમારડરને રીપોટણ કરવો. 

૧૬ 

D+24 

hours and 

ahead 

િમામ સ્િર ુું 
રીપોટીંગ 
કામગીરી 

ત્તનવાસી અત્તધક 
કલેકટર 

ટાસ્કફોસણની કામગીરી અંગે ત્તનયત્તમિ અહવેાલ 
િૈયાર કરવો. 

૧૭ સ્ટાફ ુું રોટેશન ચાલ ુરાખ ુું. 

૧૮ કામગીરીની સિિ સમીક્ષા અને આંકલન કર ુું  

૧૯ ફાઈનલ રીપોટણ િૈયાર કરવો. ત્તવત્તવધ 
હહિધારકોનો િેનમા સહયોગ બદલ આભાર 
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માનવો.  
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 ટાસ્્ફોસય – ન ૂ્ સાન આકારણી , સવે અને દસ્િાવેજીકરણ  

કાયયદળનુ ંનેતતૃ્વ લેનાર અતધકારી : કાયયિાલક ઈિનેર , માગય અને મકાન 

િમ સમય 
પત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
ત્તવભાગ 

પ્ર તૃ્તિઓ 

૧ 

સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

 

ડી.ઈ.ઓ.સી 

રાજયની ઓથોરીટી દ્વારા િૈયાર કરવામાું 
આવેલા કુસાન આકારણી પત્રક મેળવવા અને 
આકારણી કરવી.આકારણી કરવા માટે ચાર 
પ્રકારની ટીમ બનાવવી (૧) ખાનગી ભવન 
અને મકાન (૨) રસ્િા, પલુ, ટેલીફોન 
સુંદેશાવ્યવહાર િેમિ જાહરે ભવનો (૩) ખેિી 
અને િળ સુંસાધન (૪) ઉદ્યોગ અને વ્યાપાર 

૨ તુસાન આકારણી કરી શકે િેવા વ્યક્તિઓના 
સરનામાું અને ટેલીફોન નુંબર સહહિની યાદી 
િૈયાર કરવી. 

૩ 

D+24 

hours 

તુસાન 
આકારણી 

R&Bઅને PWD 
િથા પુંચાયિ 

તુસાનીના આંકલન માટે વ્યક્તિગિ અને બીજા 
િરૂરી સુંસાધનો ુું અંદાજીિ ખચણ પત્રક બનાવ ુું. 

૪ તુસાની ુ ું આંકલન કરનાર ટીમ તુસાની ુું 
પ્રાથત્તમક આંકલન િૈયાર કરશે.આંકલન માટેના 
પવૂણ િૈયારી ફોમેટનો ઉપયોગ કરવો. 

૫ પ્રાથત્તમક તુસાનીના આંકલનનો રીપોટણ ઉપરી 
સિામુંડળન ેમોકલવો 

૬ પ્રાથત્તમક આંકલનમાું સધુારા વધારા અને 
તુસાનની િહટકિા ત્તવશેના અલભપ્રાયો મેળવવા. 

આંકલનની ત્તવગિોમાું કોઈપણ પ્રકારની 
સ્પષ્ટિા માટે ઉપરી સિામુંડળને જાણ કરવી. 

૭ D+24 to 

72 hours 

and 

beyond  

ફરીયાદ 
ત્તનવારણ 

પુંચાયિ 
(ગ્રામીણ 
ત્તવસ્િાર માટે) 
નગરપાલીકા 
(શહરેી ત્તવસ્િાર 
માટે) 

કુસાન આંકલન માટે ટીમો િૈયાર કરવી અને 
ચોતતસ તુસાન વાળા ત્તવસ્િાર ફાળવવા. 
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૮    કુસાનના આંકલન સમયે કોઈપણ પ્રકારની 
ટેતનીકલ માહહિીની િરૂર માટે આંકલન કરિાને 
એક માહીિીની નકલ આપવી જેના આધારે  િે 
સ્થળ પર િ લોકોના પ્રશ્નો ુું ત્તનરાકરણ કરી શકે. 

૯    કુસાન આંકલન ડટેા કમ્પ ટુરાઈઝ્ડ કરવા ડટેા 
ઓપરેટરની ટીમ બનાવવી અને િેઓ ત્તવના 
ત્તવલુંબે ડટેા એરટ્રી કરે િે ધ્યાન રાખ ુું. 

૧૦    જિલ્લા સ્િરે ફહરયાદ નોંધવા અને ફહરયાદ 
ત્તનવારણની વ્યવસ્થા કરવી. 

૧૧    જયાું સધુી કામ પરૂૂ ન થાય ત્યાું સુુંધી સિિ 
રીવ્ ુ ું અને આંકલન કરિા રહે ુ ું. 

૧૨    ઉપરી સિાત્તધકારીને અત્તધ ૃિ રીિે ફાઈનલ 
રીપોટણ િમા કરાવવો. 

 

ટાસ્કફોસય – રાહિ તશબબર વ્યવસ્થાિન : ( હગંામી આવાસો , ખોરાક , િાણી, વીિળી, આરોગ્ય) મનો 

સામાજિક સભંાળ     કાયયદળનુ ંનેતતૃ્વ લેનાર અતધકારી : જિલ્લા પરુવઠા અતધકારી 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમયમાું 

 

જિલ્લા 
ત્તશક્ષણાત્તધકારી/
સમાિ કલ્યાણ 

અત્તધકારી 

રાહિ કેમ્પની િગ્યા નજક્ક કરવી અને િેની 
ક્ષમાિા અને ઉપલબ્ધ માળખાગિ 
અસતુ્તવધાઓ ુું પત્રક બનાવ ુું.  

૨ સ દુાયના સભ્યોમાુંથી, ધાત્તમિક સુંસ્થાઓ, 

કોપોરેટ ક્ષેત્રોમાુંથી જે સ્વૈલ્ચેછક હરિે િેમની 
સેવાઓ રાહિ કેમ્પની વ્યવસ્થામાું આપવા 
ઈચેછક હોય િવેા લોકોની ટીમ બનાવવી. 
િેમના નામ અન ેસુંપકણની યાદી બનાવવી. 

૩ રાહિ કેમ્પ વ્યવસ્થામાું મહહલાઓ,બાળકો, 
ત્તવકલાુંગો, ધૃ્ધો, દલલિ અને લ મુત્તિ સ દુાયો 
પ્રત્યે સુંવેદનશીલિા વધે િે માટે કાયણશાળા 
આયોિન કર ુું. 

૪ રાહિ કેમ્પના સ્થળે માળખાગિ સતુ્તવધાઓના 
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સધુારા-વધારા માટે સરકારી કાયણિમો અને 
અરય હહિધારકો સાથે િોડાણ કર ુું. 

૫ D-24 

hours 
રાહિ કેમ્પ 
વ્યવસ્થા 

જિલ્લા 
ત્તશક્ષણાત્તધકારી 

રાહિ કેમ્પની િગ્યા અને બચાવ આવાસની 
ક્સ્થત્તિની ચકાસણી કરવી. 

૬ ચકાસણી રીપોટટણના આધારે િરૂરી 
સાધનસામગ્રીને એકઠી કરવી. 

૭ રાહિ કેમ્પની વ્યવસ્થા માટે સ્થાનીક ટીમ 
બનાવવી. 

૮ પાણી પરુવઠા, સ્વાસ્્ય,વીિળી ત્તવભાગના 
અત્તધકારીઓ સાથે રાહિ ત્તશલબર સ્થળે િેમની 
સેવાઓ લેવા માટે મીટીંગ કરવી.  

૯ કાઉરસીલીંગ જિલ્લા સમાિ 
કલ્યાણ 
અત્તધકારી 

આવાસ અને મનોસામાજિક સુંભાળ માટે ખાસ 
ટીમ બનાવવી. 

૧૦ 

D 0 to D 

+24 hours 

રહઠેાણ અને 
આરોગ્ય 

સુંબુંત્તધિ બાબિો 

આરોગ્ય, 

પુંચાયિ, અને 
સ્વૈલ્ચેછક 
સુંસ્થાઓ, 

જિલ્લા પરુવઠા 
નાયબ 

મામલિદાર 
(પરુવઠા 
િમામ) 

સમાિ કલ્યાણ 
અત્તધકારી 

ચોક્કસ સ્થળોએ રાહિ કેમ્પ વ્યવસ્થા માટે 
ત્તમટીંગ કરવી અને સ્થાત્તનક સુંસ્થાઓ અને સ્વયું 
સેવકો સાથે િવાબદારી નક્કી કરવી. સ્થાત્તનક 
િરૂરીઆિોત્તવશે અહવેાલ જાહરે કરવો. 

૧૧ ખોરાક અને અરય િરૂરી સામગ્રી આપવા માટે 
સ્થાત્તનક સુંસ્થાઓન ેત્તવનુંિી મોકલવી. 

૧૨ િમામ વગણના અસરગ્રસ્િોની િરૂયાિોના 
સહયોગ માટે પ્રાથત્તમક અંદાિપત્રક િૈયાર કર .ુ 

પાણી , આરોગ્ય અને સ્વચેછિા, હહિંસા, અને 
ભેદભાવ જેવી માનવીય સુંબુંધીિ સમસ્યાઓની 
ક્સ્થત્તિની ચકાસણી કરવી. 

૧૩ રાહિ સ્થળની ક્સ્થત્તિ િુબ સુંસાધનો ખરીદવા 
૧૪ એક હદવસમાું એક ટીમને સિિ ૧૨ કલાકથી 

વ  ુસમય માટે કામ ન કર ુું પડ ેિે માટે 
વ્યક્તિગિ અને િરૂરી સુંસાધનો ુું અંદાિપત્રક 
બનાવ ુું. 

૧૫ સમાિ સરુક્ષા 
અત્તધકારી 

મહહલાઓ,બાળકો અને ધૃ્ધ સભ્યોને સામેલ 
કરી સ્થાત્તનક ટીમ બનાવવી જે રાહિ કેમ્પ ના 
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કાયણ અસરકારક અને ભેદભાવ રહહિ થાય છે કે 
નહહ િેની દેખરેખ રાખશે. 

૧૬ વ્યવસ્થામાું આવરી લીધેલ અને નવી 
િરૂરીયાિોને પહોંચાડવાની બાબિો અંગેના 
સહયોગ માટેનો દૈત્તનક રીપોટણ િૈયાર કરવો અને 
િેને ઉપરી અત્તધકારીને મોકલવો. 

૧૭  સ્વાસ્્ય, પાણી પરુવઠા, મનોસામાજિક સુંભાળ 
અને આવાસ માટે ટુકડીઓ બનાવવી. 

૧૮ 

D+1 day 

and ahead 

રાહિ કેમ્પની 
િરૂરીયાિની 
ચકાસણી 

પુંચાયિ અને 
આરોગ્ય 
ત્તવભાગ 

રાહિ કેમ્પની િરૂરીયાઅ છે કે બુંધ કરવો છે િે 
અંગે સ્થાત્તનક લોકો સાથે ત્તવચાર ત્તવમશણ કરી 
ભાત્તવ કાયણ નજક્ક કર ુું. 

૧૯ રાહિ કાયણ ચાલ ુહોય ત્યારે નજક્ક કરેલા 
પહલેાના િમામ કાયો કરવા. 

૨૦ સમાિ સરુક્ષા 
અત્તધકારી 

મમોસામજિક સુંભાળ અને સ્વાસ્્ય અંગેના 
સાપ િાહહક અને પખવાહડક અહવેાલ િૈયાર 
કરવા. 

 

ટાસ્કફોસણ – જાહરે આરોગ્ય અને સ્વચેછિા-આરોગ્યને લગિી સમસ્યા સુંબુંધી કમણચારીગણ અને સુંસાધન 

પરુા પાડ ેછે. સામારય િબીબી સુંભાળ વ્યવસ્થાિુંત્ર પનુઃસ્થાત્તપિ કરે છે. 

કાયયદળનુ ંનેતતૃ્વ લેનાર અતધકારી : મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અતધકારી. 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિ 

D-24 
hours 

િબીબી 
આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

આરોગ્ય 
ત્તવભાગ 

ડોતટર, નસણ, ખાનગી અને સરકારી દવાખાના 
સરનામા અને સુંપકણની માહહિી િથા બેડ અને 
એમ્બ્ લુરસની ઉપલબ્ધિા અંગેની માહહિી ુું 
પત્રક બનાવ ુું.  

૨    પ્રાથત્તમક સારવારની સેવાઓ માટે િાલીમ 
પામેલ સ્વયુંસવેકોની યાદી બનાવવી. 

૩    િન આરોગ્ય અને સ્વચેછિાની બાબિો ત્તવશે 
મીટીંગ કરવી િથા િેની વ્યક્તિગિ અને 
સુંસાધનોની િરૂરીયાિો ુ ું અંદાિ પત્રક 
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બનાવ ુું. 
૪    કેમ્પ વ્યવસ્થા ટાસ્કફોસણ સાથે િોડાણ કરી િરૂરી 

સ્વયુંસેવકો, પ્રાથત્તમક સારવા કીટ અને અરય 
સ્વચેછિા સેવાઓ પરુી પાડવી. પોલીસ અને 
સ્થાત્તનક આગેવાનો સાથે સુંકલન માટે એક 
અત્તધકારીને ત્તન તુિ કરવા. જે િૃદેહોની યોગ્ય 
િપાસ અને નોંધણી બાદ ત્તનકાલ કરાવે. િમામ 
પી.એમ. તુ્તનટ ખાિે ત્તવદ્યિુ િોડાણની વૈતલત્તપક 
વ્યવસ્થા કરવી. 

૫ 

D+24 

hours 

કાયણ વહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

ટી.એચ.ઓ અને  
પી.એચ.સી 

સ્િરે 

જિલ્લા ખુ્ય મથકે આરોગ્ય અને સ્વચેછિા 
કત્તમટી બનાવવી. 

૬ િમામ સ્થળોએ આરોગ્ય અને સ્વચેછિાની 
પહરક્સ્થત્તિ ત્તવશે દેખરેખ કરી દૈત્તનક રીપોટણ 
બનાવવો. જિલ્લા મથક ખાિે દૈત્તનક ત્તમહટિંગ કરી 
પહરક્સ્થત્તિ સમિવી અને રીસ્પોરસ પ લાન િૈયાર 
કરવો. 

૭ પાણી સપ લાય, સ્વચેછિાને પ્રોત્સાહન,બાળ 
સુંભાળ અને અરય િરૂરીયાિમુંદ લોકોની 
િરૂરીયાિ માટે ુ ું અંદાિપત્રક સાથે રીપોટણ 
િૈયાર કરવો. 

૮ િો િેઓને સહયોગની િરૂરીયાિ હોય િો 
જિલ્લા ઓથોરીટીને સહયોગ માટે ત્તવનુંિી પત્ર 
લખવો. 

૯ બચાવ દળ અને કેમ્પ સુંચાલકો સાઅથે સુંકલન 
કર  ુકારણ કે િન આરોગ્ય સાથે િોડાયેલા 
પ્રશ્નો (જેવા કે સ્વચેછ પાણી, સ્વચેછિા, સેવાઓ, 

ઘન કચરાનો યોગ્ય ત્તનકાલ) અંગે કોઈ 
સમાધાન ન કર ુું.  

૧૦ રાહિ કેમ્પ અને અરય વસાહિોમાું પ્રાથત્તમક 
િરૂરીયાિો(જેવી કે િન આરોગ્ય અને સ્વચેછિા 
વગેરે)પરુી પાડવી. 

૧૧ D+ Day 2 રીપોટીંગ અને સી.ડી.એચ.ઓ , આરોગ્યની સતુ્તવધા આપિા ભૌત્તિક માળખાઓને 
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and 

ahead 

ફાઈનલ 
દસ્િાવેજી કરણ 

બી.એચ.ઓ 
અને મેડીકલ 
ઓહફસર 

િો તુસાન થ  ુહોય િો િેની ખાત્રી કરવી. 
૧૨ સફાઈ ટુકડી બનાવીને સ્વચેછિા અલભયાન 

ચલાવ ુું. 
૧૩ કાયણ ુ ું સિિ રીવ્ ુ ું અને પનુઃઆંકલન કરિા 

રહે .ુ 
૧૪ જયાું સધુી પહરક્સ્થત્તિ સામારય ન બને ત્યાું સધુી 

િમામ સેવાઓ અત્તવરિ ચાલ ુરાખવી.િમામ 
હહિધારકો સાથે ત્તમટીંગ કરી િન આરોગ્ય 
સેવાઓ સમાપ િ કરવી. 

૧૫ ફાઈનલ રીપોટણ િૈયાર કરવો. 
 

ટાસ્કફોસણ – પ  ુઆરોગ્ય અને કલ્યાણ – આપત્તિગ્રસ્િ પ્રાણીઓના આરોગ્ય અને અરય સુંભાળની િોગવાઈ  

કાયણદળ ુું ને તૃ્વ લેનાર અત્તધકારી :- નાયબ ત્તનયામક પ  ુપાલન  

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
સમય  

  પ ઓુની યાદી અને િેમના સ્વાસ્્ય સુંબુંધીિ 
ત્તવગિો િયૈાર કરવી અને િકેદારીના પગલા 
લેવા. 

૨ પ  ુસ્વાસ્્ય કમીઓની સચૂી અને સુંપકણ યાદી 
િૈયાર કરવા. 

૩ પ ઓુ માટે પાુંિરાપોળની યાદી િૈયાર કરવી.  
૪ વીમા અંગે પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 
૫ ત્તનઃસહાય સ્થળો ઓળખવા અને રીસ્પોરસ માટે 

રણનીત્તિ િૈયાર કરવી. 
૬ દરમ્યાન 

D 0 થી 
D+72 

hours 

  અસરગ્રસ્િ પ ઓુને ફેરવવા માટે 
ટ્રારસપોટેશનની વ્યવસ્થા. 

૭ િ્થાની 
ચકાસણી 

નાયબ 
ત્તનયામકશ્રી,પ ુ
પાલન 

પ ઓુ અંગ ેરાહિ, ઘાસચારો,પાણી અને 
દવાની વ્યવસ્થા અંગ ે 

૮ પ ઓુમાું મહામારી ન ફેલાય િે અંગ ેિકેદારી 
૯    રીસપોરસ કામગીરીની સમીક્ષા કરવી 
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૧૦    આપત્તિની પ ઓુ અને સુંબુંધીિ જીવનત્તનવાણહ 
પર અસર ુું દસ્િાવેજીકરણ અને કેસ સ્ટડી 
કર .ુ 

 

ટાસ્કફોસણ – પાણી પરુવઠા ત્તવભાગ – પાણીની િોગવાઈ કરવી. 

કાયણદળ ુું ને તૃ્વ લેનાર અત્તધકારી :- કાયણપાલક ઈિનેર-પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડટ 

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
સમય 

પાણીના 
આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

પાણી પરુવઠા 
ત્તવભાગ 

પાણી પ્રાપ યિા, ક્ષમિા અને ધુ્ધિા ુું  સ્થાપન 
(કાયણદળ) 

૨ પાણી ત્તવિરણ અને સુંગ્રહ માટેના વૈતલત્તપક 
યોિના(કાયણદળ) 

૩ નવી અને વધારાની સાધનસામગ્રી સતુ્તનલ્ચચિ 
કરવી (કાયણદળ) 

૪ રસાયણો વાપરવા યોગ્ય પરુવઠા અને 
સાધનસામગ્રીનો વધારનો િ્થો 
રાખવો.(કાયણદળ) 

૫ કમણચારીઓની િમવાળી અને પાળી પધ્ધત્તિ 

૬ પાણીના વપરાશ અંગ ેલોકજા તૃ્તિ કરવી. 
૭ પાણીના પરુવઠાના સુંરક્ષણ અંગે સરકારી અને 

ખાનગી ક્ષતે્રોને સચુના આપવી.(કાયણદળ) 
૮ કાયણ ત્તવશેષ દળના સભ્યોને સાબદા કરવા 
૯ વધારાના સહાયક િુંત્ર કમણચારીગણ અને 

વાહનો ચકાસણી કરવી (સહાયક િુંત્ર કાયણદળ) 
૧૦ વીિ પરુવઠા ુું અને અરય કાયણત્તવશેષદળ સાથે 

સુંકલન 

૧૧ પાણીના સ્ત્રોિની ક્સ્થિી અને સુંરક્ષણ(કાયણ 
ત્તવશેષ દળ) 

૧૨ D+24 

hours  

કાયણ વહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 

પાણી પરુવઠા 
અને ગ.વ્ય.બોડણ 

પાણી પરુવઠા ુ ું આયોિન અને પાણીના 
વપરાશકારોની અગ્રિા (કાયણદળ) 
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૧૩ ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

પાણી પરુવઠા ુ ું િ ુંત્રની ક્સ્થત્તિ અને તુસાનની 
આકારણી(કાયણદળ) 

૧૪ પાણી ટેરકરો કામે લગાડવા(કાયણદળ) 
૧૫ પાણી પરુવઠા િુંત્ર ુું 

સમારકામ/પનુઃસ્થાપન(યોિના આધાહરિ) 
૧૬ પરુવઠા મથકો / ત્તવિરણ સલામિીના ત્તવિરણ 

૧૭ પાણી ત્તવિરણ વ્યવસ્થા કાયણદળ ખાિરી કરવી. 
૧૮ પાણીના ત્તવિરણ અન ેસુંગ્રહ અને પાણીના 

સલામિ વપરાશની માહહિી પરુી પાડવા ુું 
સુંકલન. 

૧૯ D + Day 

2 and 

ahead 

રીપોટીંગ અને 
ફાઈનલ 
દસ્િાવેજી કરણ 

પાણી પરુવઠા 
અને ગ.વ્ય.બોડણ 

કામચલાઉ પાણી પરુવઠા િુંત્ર સ્થાપ ુું.                             
૨૦ કાયમી પાણી પરુવઠા િ્થા િરફ ધ્યાન 

આપ ુું. 
૨૧ લાુંબા ગાળાની પનુઃસ્થાપન યોિના અને 

િરૂરીયાિો પણુણ કરવી. (કાયણદળ) 
૨૨ રીપોટીંગ અને દસ્િાવેજીકરણ શરૂ 

કર ુું.(કાયણદળ) 
૨૩ બોધપાઠ બેઠક (કાયણદળ અને અરય) 
૨૪ આખરી અહવેાલ (કાયણદળ) 
 

ટાસ્કફોસણ – વીિપરુવઠો – અસરગ્રસ્િ ત્તવસ્િારમાું સામારય વીિપરુવઠો પનુઃસ્થાત્તપિ કરવા માટે 

કાયણદળ ુું ને તૃ્વ લેનાર અત્તધકારી : અત્તધક્ષક ઈિનેર એમ.જી.વી.સી.એલ િુરાિ ત્તવદ્યિુ બોડણ. 

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

 એમ.જી.વી.સી.
એલ િુરાિ 
ત્તવદ્યિુ બોડણ 

વીિ પરુવઠા િુંત્ર અને પ્રાલ્પ િ સ્થાનોની 
વિણમાન ક્સ્થત્તિની યાદી ત્તવકસાવવી 

૨ માહહક બેઠકો યોિવી  
૩ સુંપકણ યાદી ત્તવકસાવવી 
૪ અનૌપચારીક િોખમો અને ખિરા આકારણી / 

લુ્યાુંકન હાથ ધર ુું 
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૫ આપત્તિ આયોિન ત્તવકસાવ ુું. 
૬ D-24 

hours  

આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

એમ.જી.વી.સી.
એલ િુરાિ 
ત્તવદ્યિુ બોડણ 

પ્રમાણ િુ સુંચાલન કાયણરીિી પ્રમાણે અસરો ુું 
લુ્યાુંકન કર ુું. 

૭ પ્રત્તિભાવ પગલાને અગ્રિા આપવી 
૮ ત્તવિપરુવઠો ખોરવાઈ નહી િેની િકેદારી રાખવા 

િરૂરી પગલા લેવાું. 
૯ વધારાની સાધન સમગ્રી / સ્ત્રોિ સાબદા કરવા 
૧૦    અણધારી આકક્સ્મકિા અંગ ેખાિરી કરવી 
૧૧ D+24 

hours  

કાયણ વહેંચણી 
અને િરૂયાિ 
ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

એમ.જી.વી.સી.
એલ િુરાિ 
ત્તવદ્યિુ બોડણ 

કામગીરી થય ેમાહહિી અને લુ્યાુંકનના આધારે 
યોિનામાું સધુારા કરવા. 

૧૨ પગલાની / કાયણવાહીની ક્સ્થત્તિની દેખરેખ  
૧૩ માહહિીનો લોકોમા પ્રસાર કરવો. 
૧૪ િરૂરીયાિો િુબ સલામિી સતુ્તનલ્ચચિ કરવી. 
૧૫ િરૂરીયાિો , આવશ્યકિાઓ અને પ્રાલ્પ િસ્થાનો 

અંગે ત્તનયુંત્રણ કક્ષ અન ેગ.ત્તવ.બોડણના ખુ્ય 
મથક સાથે સિિ સુંપકણ સ્થાપવો. 

૧૬ પ્રયાસોમાું સધુારણ માટે ચકાસણી કરવી. 
૧૭ મદ્યવિી સુંકલન સુંગીન બનાવ ુું. 
૧૮ તુ્તમકા ભિવનાર અરય પરીબળો સાથે 

ત્તનયત્તમિ સુંકલન બેઠકો યોિવી. 
૧૯ પ્રયાસો  ુઔપચારીક દસ્િાવેજીકરણ શરૂ કર ુું. 
૨૦ રાહિ ત્તશબીર / આશ્રય સ્થાનો પર વીિ 

પરુવઠોની વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરવી. 
૨૧    સલામિી માટે આયોિનમાું ફેરફાર માટેની 

સમીક્ષા 
૨૨    િરૂરી હોય િો વધારાની સલામિી સહહિ 

ક્સ્થત્તિને સામારય કરવા માટેની યોિના. 
 

ટાસ્કફોસણ :- જાહરેહરે બાુંધકામ – સામારય રીિે ચાલિા આંિર માળખાને પનુઃ સ્થાપીિ કરવા માટે સ્થાનીક 

પ્રયાસોમાું સહાય કરવા માટે િરૂરી કમણચારી ગણ અને સાધન સુંપત્તિ પરુા પાડશે. 

કાયણદળ ુું ને તૃ્વ લેનાર અત્તધકારી  કાયણપાલક ઇિનેર માગણ અને મકાન 
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ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ સામારય 
ક્સ્થત્તિમા 

  કમણચારીગણ, સાધનસામગ્રી અને આંિર 
માળખાની સચુી િૈયાર કરવી  

૨ વાહનવ્યવહાર માટે વૈકલ્લ્પક રસ્િાઓ નજક્ક 
કરવા અને નકશાઓ રજુ કરવા. 

૩ આંિર માળખા ુું આપત્તિ પછી અગ્રિાના ધોરણ ે
ઈરસપેતશન હાથ ધર ુું. 

૪ સાધનસુંપત્તિ અને કમણચારીગણના આયોિન 
અને ત્તનભાવ 

૫ સ્વચે્િા અને આશ્રય માટેની અરય સવલિોની 
િોગવાઈ કરવી. 

૬ 
D – 24 
h u   

આવશ્યક 
િ્થાની 
ચકાસણી 

 કમણચારી અને કાયણદળોને સાબદા કરવા. 
૭ નીયુંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 
૮ જિલ્લા ત્તનયુંત્રણ કક્ષ સાથે સુંપકણ રાખવો. 
૯ D + 24 

h u  

કાયણવહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 
ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

 ટીમોને અગ્રિાના ધોરણે સાબદી રાખવી અને 
રવાના કરવી. 

૧૦  તુશાન આકારણી અને ત્તનરીક્ષણ શરૂ કર ુું. 
૧૧  કામગીરી યોિના ત્તવકસાવવી અને ત્તનયુંત્રણ કક્ષ 

સાથે સુંપકણ રાખવો. 
૧૨  કમણચારી ગણની િમવાળી પધ્ધત્તિ અન ેમાનવ 

શક્તિ આયોિન શરૂ કર ુું. 
૧૩  નીયુંત્રણ કક્ષ સ્થાપવો. 
૧૪  રસ્િા, પ્રવેશ અને આંિરમાળખાને લગિી 

માહહિી પરુી પાડવી.  
૧૫ D + Day 

2 a  
ah a  

રીપોટીંગ અને 
દસ્િાવેજી કરણ 

(આશ્રય 
વ્યવસ્થાપકો) 

ત્તવગિવાર મોંિણી હથ ધરવી. 
૧૬ સાધનો અને અરય સાધન સુંપત્તિની સધુારણા 

સમારકામ અને ફેરબદલી 
૧૭ બોધપાઠ બેઠક  
૧૮ ફાઈનલ રીપોટણ િૈયાર કરવો. 
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ટાસ્કફોસણ - આશ્રય : આપત્તિગ્રસ્િ િન સ દુાયને કામચલાઉ આશ્રય આપવા માટે સાધનસામગ્રી અને 

પરુવઠો પરૂો પાડ ેછે. 

કાયણદળ ુું ને તૃ્વ લેનાર અત્તધકારી : જિલ્લા પ્રાથત્તમક ત્તશક્ષણ અત્તધકારી. 

 

ક્રમ સમય 
િત્રક 

ટાસ્ક અમલ કરનાર 
તવભાગ 

પ્રવતૃિ 

૧ 

સામારય 
ક્સ્થત્તિમાું 

કાયણવહેંચણી 
અને િરૂરીયાિ 

ધરાવિા 
તલસ્ટરની 
ઓળખ 

 આશ્રય સ્થાનનાું સુંચાલન માટેની કાયણ પધ્ધત્તિ 
ત્તવકસાવવી. 

૨ આશ્રય સ્થાનોના સ્થળ ,ક્ષમિા વગેરેની યાદી 
ત્તવકસાવવી. 

૩ અરય કાયણદળના અત્તધકારીઓને આશ્રયસ્થાનો 
અંગે માહહિી પરૂી પાડવી. 

૪ આશ્રય સ્થાનના સુંચાલન માટેની કાયણપધ્ધત્તિ 
ત્તવકસાવવી. 

૫ 

D – 24 
h u  

આશ્રય સ્થાનોના વ્યવસ્થાપકોને સાબદા 
કરવા(કાયણદળ) 

૬ સચૂના િુબ આશ્રય સ્થાન શરૂ કરવા 
૭ આશ્રય સ્થાન અને છાવણીઓ માટે વધારાના 

સ્ત્રોિને કામે લાગાવડા. 
૮ આશ્રસ્થાનોના સ્થાળ અન ેક્સ્થત્તિ અંગે લોકોને 

વાકેફ કરવા. 
૯ આશ્રય સ્થાન વ્યવસ્થાપકોને સાબદા કરવા. 
૧૦ સચૂના િુબ આશ્રય સ્થાન શરૂ કરવા. 
૧૧ 

D + 24 
h u  

રીપોટીંગ અને 
દસ્િાવેજી કરણ 

(આશ્રય 
વ્યવસ્થાપકો) 

આત્તશ્રિોન ેઆશ્રય સ્થાનમાું દાખલ કરવાની 
કામગીરી શરૂ કરવી. 

૧૨ આશ્રય સ્થાનના ઉપયોગની અગ્રિા માટેની 
યોિના કરવી. 

૧૩ પાણી પરુવઠા, ખોરાક, આરોગ્યની સલામિી, 
માટે અરય કાયણદળ સાથે સુંકલન (કાયણદળ) 

૧૪ આત્તશ્રિોને સહાય અને મદદ પરૂી પાડવી. 
૧૫ કામગીરી ચાલ ુરાખવી (કાયણદળ) 
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૧૬ 

D + Day 
2 a  
ah a  

  

આશ્રય સ્થાનોની ક્સ્થત્તિ અને લોકોની અવર-
િવર પર દેખરેખ રાખવી (કાયણદળ) 

૧૭ વધારાની સાધન સામગ્રી કામે લગાડવી 
૧૮ યોગ્ય િણાય િે િુબ સાધનસામગ્રી િૈયાર 

કરવી.(કાયણદળ) 
૧૯ આશ્રય સ્થાનોની ક્સ્થત્તિમાું સધુારણા / 

સમારકામ શરૂ કર ુું.(કાયણદળ ) 
૨૦ બોધપાઠ 
૨૧ આખરી અહવેાલ  
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હીટવેવ એકશન પ લાન 

ક્રમ તવભાગ અતધકારીશ્રી કરવાની થિી કામગીરી 
૧ જિલ્લા ગ્રામ ત્તવકાસ 

એિરસી,  
જિલ્લા પુંચાયિ 

છોટાઉદેપરુ 

ત્તનયામકશ્રી જિલ્લા ગ્રામ 
ત્તવકાસ એિરસી, 
 છોટાઉદેપરુ 

જિલ્લામાું જુદા-જુદા ત્તવસ્િારોમાું ચાલિા મનરેગા 
સુંબુંત્તધિ કામો ખાિે છાયડો િથા ગ્લકુોઝ/ORS 
પાઉડર,  દુ્વ પાણી િેમિ સ્વૈલ્ચેછક સુંસ્થાઓના 
સહયોગથી છાસ ત્તવિરણની વ્યવસ્થા ઉભી કરવી. 

૨ આરોગ્ય ત્તવભાગ, 

જિલ્લા 

પુંચાયિ,છોટાઉદેપરુ 

ખુ્ય જિલ્લા અત્તધકારીશ્રી જિલ્લામાું જુદા-જુદા સ્થળોએ ગ્લકુોઝ/ORS પાઉડર 

ત્તવિરણ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી િેમિ 

ગ્રામ્ય/શહરેી કક્ષાએ આશાવકણર દ્વારા ગ્લકુોઝ/ORS 

પાઉડર િથા આરોગ્ય સુંબુંત્તધિ પગલા લેવા િથા 

હહટ વેવ અંગે જા િૃિા લાવવી 

૩ જાહરે આરોગ્ય 

ત્તવભાગ, િુરાિ 

પાણી પરુવઠા અને 

ગટર વ્યવસ્થા બોડણ. 

કાયણપાલક ઈિનેરશ્રી પીવાના પાણીની િરૂરીયાિ િુબ પરૂા પાડવા, 

બગડી ગયલેા િળ સ્ત્રોિો  ુસમારકામ કર ુું, 

પાણીની પરબો ચાલ ુકરવી, પાણીની શુ્કેલીની 

રજૂઆિોનો ત્વહરિ ત્તનકાલ લાવવા માટે કુંટ્રોલ રૂમ 

ચાલ ુકરી કાયણવાહી કરવી.  

૪ માહહિી ત્તવભાગ સહાયક માહહિી  

ત્તનયામકશ્રી 

ગરમીના પ્રકોપથી બચવા માટે િેમિ હીટ વેવના 

લક્ષણો અને િેની સારવાર અંગેની માહહિીનો ત્તપ્રરટ 

અને ઈલેતટ્રોત્તનક મીહડયા દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 

૫ મામલિદારશ્રી, 

ચીફ ઓફીસરશ્રી, 

 નગરપાલીકા 

મામલિદારશ્રી, િમામ 

ચીફ ઓફીસરશ્રી, 

 નગરપાલીકા 

છોટાઉદેપરુ 

હીટ વેવથી બચવા િરૂરી માહહિી ુું જાહરે પ્રદશણન 

કર ુું િેમિ જાહરે સ્થળોએ, હાટ બજારમાું િમેિ 

કચેરીઓમાું ગ્લકુોઝ/ORS પાઉડર,  દુ્વ પાણીની 

વ્યવસ્થા ઉભી કરવી. 

 ઉતિ કામગીરી દરત્તમયાન સુંબુંત્તધિ ત્તવભાગને ગ્લકુોઝ/ORS પાઉડરની િરૂરીયાિ િુબ સુંબુંત્તધિ 

િાલકુા કક્ષાના સીએચસી/પીએચસી ખાિેથી મેળવી લેવાના રહશેે. 

 શહરેી કક્ષાએ કામ કરિા સફાઈ કામદારો ગટર સફાઈ સમયે િકેદારી/સલામિી રાખી કામ કરે િે 

અંગે ચીફ ઓફીસરશ્રીએ િરૂરી કાયણવાહી કરવાની રહશેે. 
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 શહરેી િેમિ ગ્રામ્ય કક્ષાએ થિા સરકારશ્રીના જાહરે કાયણિમો/મેળાવળાના િથા હાટ બજારના 

સ્થળે જાહરે િનિા માટે ગ્લકુોઝ/ORS પાઉડર,  દુ્વ પાણીની વ્યવસ્થા ઉભી કરવી.  
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ગિુરાિ રાજ્ય આિતિ વ્યવસ્થાિન 
સિામડંળ,ગાધંીનગર. 

 

 

 

 

જિલ્લા ઈમરિન્સી ઓિરેશન સેન્ટર, 

કલે્ટર કચેરી,છોટાઉદેપરુ. 
ફોન ન-ં૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૨૨,૨૩૩૦૨૧,૨૩૩૦૧૨ 

ફે્સ-૦૨૬૬૯-૨૩૩૦૦૨  


