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   સદેં   

      

ડૉ.એભ.ડી.ભડીમા IAS 

 

 ભશીવાગય જજલ્રાએ છેલ્રા કેટરાક લો દયમ્માન વલવલધ કુદયતી તથા ભાનલ વજીત આપતન 

વાભન કમો છે. ફદરામેર વભમભાાં આવિ વ્મલસ્થાન કાભગીયીએ ભાત્ર ચભાવાના ચાય ભાવ યુતી 

ભમાાદીત યશી નથી. અલાય નલાય ત્રાટકતી આવિઓ વાભે ઝડી પ્રવતવાદ આલા ભાટે સદુ્રઢ ભાખુાં શવુાં 

આલશ્મક છે. વાથવાથ જજલ્રાની જખભ રૂયેખાને અનરુક્ષીને વાંકરીત ભાહશતી ઉરબ્ધ શલી તેટરી જ 

જરૂયી છે.  આ મજનાન શતે ુઆપતથી થતાાં નકુળાનન ઘટાડ કયલાન તથા ત્લયીત પ્રવતવદની પ્રહિમાને 

વય તથા ઝડી ફનાલલાન છે. આવિ વ્મલસ્થાન કાભગીયીએ વતત પ્રહિમા છે. ત્માયે આ મજનાનુાં 

વભમાાંતયે અડળેન કયલાભાાં આલે તે અંત્મત આલશ્મક છે.  

      શ્રધ્ધા છે કે, જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આપતની હયસ્સ્થવત શરેા, 

દયમ્માન અને છીની હયસ્સ્થવતભાાં જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન તાંત્ર અને વલવલધ ટાસ્કપવાને આકસ્સ્ભક 

વાંજગભાાં ઝડી પ્રવતબાલ આલા ભાટે ભાગાદળાક રૂ વનલડળે.  

 આબાય વશ ......  

તારીખ:-     / ૦૫ /૨૦૧૭                                         કેકટર મહીસાગર  

                                                                    લણુાળાડા        
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      સદેં 

  

શ્રી આય.જી.ગહશર  IAS   

    ભશીવાગય જજલ્ર ફહવુલધ આવિઓની વાંબાલના ધયાલત જજલ્ર છે. તભાભ સ્તયે આવિ 

વ્મલસ્થાન, આવિ વનલાયણ આમજન તથા આપત વાભે લુાતૈમાયીના વલચાયને ભશત્લ આપ્લાભાાં આલે તે 

જરૂયી છે. વાથવાથ ડીસ્રીકટ ઇભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટય , કરેકટય કચેયી, ભશીવાગય – લણુાલાડા ધ્લાયા 

તૈમાય કયલાભાાં આલરે જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના એ આગતયા આમજન , લૂાતૈમાયી તયપનુાં 

પ્રથભ ગથીયુાં છે. જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના એ વતત વાંળધનની ફાફત છે. ત્માયે આ મજના 

વભમાાંતયે અધતન કયલાભાાં તે આલશ્મક છે.  

     આળા છે કે, આ મજના થકી વફાંવધત વલબાગની આવિ વ્મલસ્થાન કાભગીયી યત્લેની તેઓની 

ભવુભકા સ્ષ્ટ થળે અને આવિ વભમે ઝડી પ્રવતવાદ આલા ભાટે કટીફધ્ધ ફનળે.  

  
 

તારીખ:-     / ૦૫ /૨૦૧૭                                જિલ્ા  વળકાસ અવધકારી   
                                                       મહીસાગર- લણુાળાડા   
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સદેં 

 

ડૉ. એમ.કે.નાયક IPS 

  

ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આપતની ળકમતા તેના બોગલરક હયસ્સ્થવતથી જાણી ળકામ છે. ભકુાં, યુ, 

લાલાઝડુાં, આગ, યડ અકસ્ભાત, યેર અકસ્ભાત જેલી આવિઓથી વભમાાંતયે બગ ફનીએ છીએ. કઇણ 

આવિ વાભે લુાતૈમાયીના વલચાયને ભશત્લ આલાભાાં આલી યશયુાં છે. ત્માયે સ્થાવનક લશીલટી તાંત્ર જજલ્રાભાાં 

વાંબવલત જખભથી તથા સ્થાનીક સ્તયે ઉરબ્ધ વાંવાધનથી હયચીત શમ તે જરૂયી છે. આ ફાફતથી 

કઇણ હયસ્સ્થવતને શચી લલા ક્ષભતાભાાં લધાય કયે છે. ડીસ્રીકટ ઇભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટય, કરેકટય 

કચેયી, ભશીવાગય- લણુાલાડા ધ્લાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના એઉકત 

ફાફતન વાંકરીત દસ્તાલજે છે.  

        આળા છે કે, આ મજના થકી વફાંવધત વલબાગનીઝડી પ્રવતવાદ આલાની ક્ષભતાભાાં વધૃ્ધ્ધ થળે.  

અેક્ષા વશ ......  

 

 

તારીખ:-     / ૦૫ /૨૦૧૭                                          જિલ્ા  ોીસ અવધક્ષક    
                                                           મહીસાગર- લણુાળાડા   
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  પ્રસ્તાલના :  

 જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન મજના- ૨૦૧૭ ભશીવાગય જજલ્રાભાાં આપતની હયસ્સ્થવત શરેા, 

દયમ્માનઅને આપત છીની હયસ્સ્થવતભાાં જજલ્રા આવિ વ્મલસ્થાન તાંત્ર અને વલવલધ ટાસ્કપવાન ે

આકસ્સ્ભક વાંજગભાાં ઝડી પ્રવતબાલ ભાટે ભાગાદળાક રૂ વનલડ ેતે ભાટે બાગ-૧ તથા બાગ-૨ ભાાં વલબાજીત 

કયી લધ ુ અવયકાયક ફનાલલાન નલતય પ્રમાવ કમો છે. અશી પ્રથભ બાગભાાં ઘટના પ્રવતબાલ ભાખ ુ

(Incident Response System) ને આલયી રલેાભાાં આવ્ય ુ છે. તથા ફીજા બાગભાાં જજલ્રાને રગતી તભાભ 

ભાશીતી યુી ાડલાભાાં આલેર છે. 
 

 

૧. ઘટના પ્રવતભાળમાલખ ુ( INCIDENT RESPONSE SYSTEM ). 

 

 આવિ ઘટના પ્રવતબાલ ઘ્ઘવતમજુફ તેના પ્રવતબાલનુાં આમજન કયલાભાાં આલળે. જીલ્રા સ્તય 

ભટી આવિ લખતે ઘટના પ્રવતબાલ તાંત્ર (IRS) શઠે દયેક ક્ષેત્રલાય પ્રાથવભક અને લૈકધ્લ્ક જલાફદાયી 

ઘયાલતી વ્મહકતઓને મકુયય કયલાભાાં આલેર છે. 

 જીલ્ા વનયતં્રણ (DCR) 

             જીલ્રાન વનમાંત્રણ કક્ષ એ જીલ્રા કરેકટયશ્રીની કચેયી ખાતે આલેર છે. તે ભાહશતી એકત્ર કયીને 

તેની પ્રહિમા ભાટેનુાં અને આવિ કેન્દ્ન્દ્રત ભથક ણ છે. આવિ વ્મલસ્થાનના વાંફાંઘભાાં રેલાના ભટા 

બાગના વ્ યશુાત્ ભક વનણામ આ વનમાંત્રણ કક્ષભાાં રેલાભાાં આલે છે. ઘટના વેનાવત (Incident Command) 

જીલ્રા વનમાંત્રણ કક્ષન શલાર રે છે. અને ઘટના વનમાંત્રણ તાંત્રના વ્ મવ્ સ્ થાતાંત્ર ચાટા મજુફ વાંકટકારીન 

કાભગીયીઓનુાં વનમાંત્રણ કયે છે. કામાવલળેદ (Task Force) નુાં નેતતૃ્લ રેતી તભાભ વ્મહકતઓ, વનણામ 

રેલાની પ્રહિમા ભાટે એકસતૂ્રી વાંકરન કયલા ભાટે ઘટના વનમાંત્રણ વેનાવતની વાથવાથ જીલ્રા વનમાંત્રણ કક્ષ 

ખાતે સ્સ્થવત વાંબાળે. 
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 જીલ્ા વનયતં્રણ કક્ષ(DISTRICT EMERGENCY OPARATION CENTRE) 

જીલ્ રાભાાં કઇણ આવત્ ત દયમ્ માન વાંકરન વચારન થામ તે ભાટે કરકેટય કચયેી, ખાત ેઇભયજન્ વી 

ઓયેળન વેન્ ટય સ્ થાવત છે. જમાાં યાઉન્ડ ધી કરક કાંરરરૂભ કામાયત યશ ેછે.  

 ડી.ઇ.ઓ.વી ખાતે વભગ્ર લા દયમ્ માન લગા-૩ અને ૪ ના કભાચાયીની ઉવસ્ થવતભાાં યાઉન્ ડ 

ધી કરક કાંરર રૂભ કામાયત યશ ેછે.  

કામાવલળે દ વનમાંત્રણ કક્ષ (Task Force Control Room)  

 

ઘટના વનમાંત્રણ વાંચાય તાંત્ર: 

કઇ૫ણ આ૫વતના અવયકાયક વનમાંત્રણ ભાટે વાંચાય વ્મલસ્થા અત્માંત ભશત્લની ફાફત ફની જામ છે. 

આ૫વત દયમ્માન આ૫વત વ્મલસ્થા૫ન ટીભ ઘ્લાયા અનાલલાભાાં આલતી વાંચાય વ્ મલસ્ થા પ્રણારી નીચ ે

આેરી છે.આવિના હયણાભે કે તેની અવયને રીઘ ેકઇ વાંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખુાં ખયલાઇ જામતેલા 

વાંજગભાાં, દૂય વાંચાય કામાવલળેદનુાં નેતતૃ્લ રેતી વ્મહકત, આવિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી 

ભાટે ખરેર કે અલયઘ લગયની વાંચાય વ્મલસ્થા સવુનશ્વત કયલા ભાટે આલી વલરત કે આંતયભાખાત ુાં 

તાત્કાલરક નુ:સ્થાન સવુનવશ્વત કયળે: 

 ટેરીપન -તભાભ વનમાંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેરીપન યૂા ાડલાભાાં આલેર છે. 

 લૈકધ્લ્ક વાંચાય વ્મલસ્થા 

વાંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખુાં તટૂી ડલાને રીઘ ેતભાભ વ્મલસ્થા ઠપ્ થઇ જામ એલી ણ હયસ્સ્થવત ઉબી 

થલાની વાંબાલના શમ છે. વાંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઇ જામ તેલા પ્રવાંગ ેઆલી વાંચાય વલરત/આંતયભાખુાં 

કામાયત ફને તે યીતે નુ:સ્થાવત થઇ જામ ત્માાં સઘુી હયસ્સ્થવતની ગાંબીયતાને રક્ષભાાં રઇને નીચેની 

લૈકધ્લ્ક વ્મલસ્થાન ઉમગ કયલાભાાં આલળ ે 

 

 

 

 

 

 

 ચેતળણી, રાહત અને પનુ:સ્થાન 
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                      ચેતલણી એ આવિ શરેાાંની લૂા તૈમાયી વાથે વાંફાંવઘત છે. આલનાયી આપત શરેા 

તેના વભાચાય ભે અથલા તેના વાંબલના વલે જાણકાયી ભે ત આકસ્સ્ભક આલી ડરે આપતભાાંથી ફચી 

ળકામ અને જાનભારનુાં નકુળાન ઓછાં થામ છે. ડીસ્રીકટ ઓયેળન વેન્ટય કરેકટય કચેયી, ભહશવાગય 

લણુાલડા  ખાતે વતત ૨૪ કરાક કાંરર રૂભ ચરાલલા ાછન એક આળમ આ પ્રકાયની આપત શરેાાં 

વભમવય ચેતલણી ઘ્લાયા નકુળાનની ળકમતાભાાં ઘટાડ કયલાન છે. જીલ્રાભાાં કઇણ સ્થે અને વભમ ે

ઘટતી કઇણ પ્રકાયની ઘટના-દુઘાટના વાભે પ્રવતવાદ પ્રહિમાને લેગ ભે,  યાશત ફચાલ કાભગીયી વલના 

વલરાંફે આયાંબી ળકામ તેભજ જીલ્રા,  તાલકુા  વાંફાંવઘત તભાભ અવઘકાયીશ્રીઓ વાથે જરૂયી વાંકરન યાખી 

ળકામ અને ત્લયીત અભરલાયી શતે ુજરૂયી વાંકરન ભાટેની આ વ્મલસ્થા છે. 

આપત આલલાન કઇ વનવશ્વત વભમ શત નથી ત્માયે સ્થાવનક લહશલટી તાંત્રની વજજતા અને વતકાતાની 

વાથે વાથે આંતહયક વાંકરનની ચકાવણી શતે ુ ભકડ્રીરનુાં આમજન વભમાાંતયે કયલાભાાં આલે છે અને તે 

દયવભમાન જણાતી ખાભીઓ ક્ષવતઓની વવભક્ષા કયી બવલષ્મભાાં તે નૂયાલવતિત ન થામ તે ભાટેની કાજી 

યાખલાભાાં આલે છે. 

કઇ ણ આવિ યકી ળકાતી નથી યાંત ુ તેની વાભેની લૂાતૈમાયી અને વજજતાથી તેની બમાનક અવય 

અને વતવ્રતાભાાં ઘટાડ જરૂય કયી ળકામ છે. લી આપત વાભે લૂા તૈમાયી એ જ એકભાત્ર વલકલ્ શલાથી 

સ્થાવનક વમદુામભાાં ક્ષભતા લઘાન થામ તે જરૂયી છે. જે અન્લમે ગજુયાત યાજમ આવિ વ્મલસ્થાન 

વિાભાંડ દ્રાયા અભરી ફનેર આપત જખભ વ્મલસ્થાન કામાિભ થકી વમદુામ સ્તયે વલવલઘ વમશુ ભાટે 

તારીભ કામાકભનુાં આમજન કયલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત વભમાાંતયે આપત વાભે પ્રલાતૈમાયીના વલચાયને 

વલવલઘ ભાઘ્મભ થકી જનજાગવૃત રક્ષી વલવલઘ કામાિભ દ્રાયા રક લચ્ચે શોંચાડલાભાાં આલે છે. 

આ ઉયાાંત વાંફાંવઘત વલબાગ જેલા કે, રીવ, ાંચામત, ભાગા ભકાન, લન વલબાગ, વળક્ષણ, આયગ્મ 

લગેયેને જરૂયી વાંકરનભાાં યશી કાભગીયી કયલા ભાટે સલૂચત કયલાભાાં આલે છે. તાલકુા સ્તયે તાત્કાલરક 

પ્રવતવાદ ભાટે રામઝન અવઘકાયીશ્રીઓની વનભણ ૂાંક કયેર છે. તભાભ રામઝન અવઘકાયીવશ્રઓને આવિના 

વભમે વજાગ અને વતકા યશલેા તેભજ તાલકુાસ્તયે વાંકરનભાાં યશછેે. 

 

 

૬.૬ ચેતળણી પ્રસારણ :  
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કામાના પ્રકાય યુ લાલાઝડુ કેવભકર અને ઔદ્યલગક 

શારની લૂા ચેતલણી વ્મલસ્થા  
 

વવિંચાઇ વલબાગ  / 
ડભે ઓથયીટી/ 
શલાભાન ખાત ુ 

 

કરેકટયશ્રી 
 

ભાભરતદાય/ 

ટી.ડી.ઓ 

 

ગાભ 

શલાભાન 
ખાત ુ

 

કરેકટયશ્રી 
 

ભાભરતદા
ય/ 

ટી.ડી.ઓ. 
 

ગાભ 

ઇન્ડયસ્રીઝ એવવવએળન 

 
DCG 
 

LCG 
 

ભાભરતદાય 

જલાફદાય વલબાગ 

 

  ભાભરતદાય/ 

  તા.વલ.અ. 
ભાભરતદા
ય/ 

તા.વલ.અ. 

      ભાભરતદાય /તા.વલ.અ. 

તારીભફધ્ધ ઓયેટયની 
ઉરધ્બ્ધ 

     શા શા           ના 
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The Communication Flowchart 
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State Control Room 

IMD and Central Water Committee 

All India 
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Collector,  

Municipality 

District Control Room 

[DEOC] 

Mamlatdar Taluka  

Control Room 

Taluka Development Officer 

Sarpanch, Talati 

Gram Panchayat 

VDMC, VDMT 

Affected Community, 

Fishermen, Low line 

areas, Vulnerable 

Groups, Farmers etc. 

Vulnerable Areas, 

Dam, Harbor, Port, 

Chemical and 

Industrial Hazard 

Various state 

control room, Home 

Ministry control 

room, Irrigation, 

Health, water 

supply, agriculture 

departments 

Defense wing: 

Army, Navy, Air 

force, Railways, 

State Transport, 

Civil Aviation 

National Control 

Room 

Deputy 

Collector 
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િભ કામાદ નેતતૃ્લ રનેાય 

અવઘકાયી 

વશામ કયતા વભ્મ/વાંગઠન ઘટના 

૧ વાંકર અન ે

આમજન 

અને  
ચેતલણી, 

વાંચાય 
વ્મલસ્થા 

કરેકટય ૦૨૬૭૪-

૨૫૦૬૬૪, 

૨૫૦૬૬૬ 

 

જીલ્રા કરેકટય,જીલ્રા વલકાવ અવઘકાયી, જીલ્રા 

રીવ અવઘક્ષક, વનલાવી અવધક કરેકટય અન ે

ભાભરતદાય તભાભ, મખુ્મ અવઘકાયી 

આમજન 

નાણા અને લશીલટ 

ભાભરતદાય,ડેપ્યટુી ભાભરતદાય, વનમાંત્રણ કક્ષ, 

ભફાઇર ઓયેટય, ટીલી યેહડમ, 

કાભગીયી 

(ઓયેળન) 

૨ 

 

 

 

 

 

કામદ અન ે
વ્મલસ્થા 
 

ળઘ અન ે
ફચાલ 

જીલ્રા રીવ 
અવઘક્ષક  

૦૨૬૭૪-૨૫૪૦૦૧  
 

નામફ રીવ અવઘક્ષક, ગશૃ યક્ષક દ 
વેનાવત, ફીન વયકાયી વાંગઠન, અઘારશ્કયી 

દ અને વળસ્ત્ર દ 

કામદ અન ે
વ્મલસ્થા 

જજલ્ રા વલકાવ અવઘકાયી, રીવ, ના.કા.ઇજનેય, 
અસ્ગ્નળભન દ, ભાગા હયલશન અવઘકાયી, 

યાજમ હયલશન, આયગ્મ વલબાગ, ભાભરતદાય, 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

3 જાશયે 
ફાાંઘકાભ 

કામાારક ઇજનેય 
(ભાગાભકાન(યાજમ)

૦૨૬૭૪-૨૫૦૪૮૬  

વવિંચાઇ, કામાારક ઇજનયે, ાંચામત ફીન 
વયકાયી વાંગઠન, ાણી યુલઠા ફડા, 

નગયાલરકાઓ, ગશૃ યક્ષક દ, રીવ 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

4 આશ્રમ જીલ્રા પ્રાથવભક 
વળક્ષણ અવઘકાયી 

૦૨૬૬૭૪૨૫૨૨૪૬ 

૯૪૨૬૫૯૩૧૯૩ 

ળાાના આચામા, વળક્ષકશ્રૌ, પ્રાથવભક આયગ્મ 
કેન્દ્ર, યાજમ હયલશન ાણી યુલઠ ભાગા 

હયલશન કચયેી, ભાભરતદાય, તાલકુા વલકાવ 
અવઘકાયી, મખુ્મ અવઘકાયી 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

૫ ાણી યુલઠ કામાારક ઇજનેય, 

ગ.ુા..ુઅને 
ગ.વ્મ.ફડા, 

કામાારક ઇજનેય 
લટયલકાવ 

નગયાલરકા 

નામક કામાારક ઇજનેય, તરાટી, ભાભરતદાય, 

જજલ્ રા વલકાવ અવઘકાયી, આયગ્મ અવઘકાયીઓ, 
મખુ્મ અવઘકાયી 

 

ઓયેળન 

(કાભગીયી) 

૬ લીજી અવઘક્ષકઇજનેય, 

એભ.જી.લી.વી.એર  

૦૨૬૭૪-૨૫૧૬૪૦ 

કામાારક ઇજનેય, નામફ ઇજનેય, ટેકવનકર, 

એભ.જી.લી.વી.એર હયલશન 

૦૨૬૭૪-૨૫૧૬૪૦ 

કાભગીયી 

(ઓયેળન) 
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૯૯૨૫૨૦૮૨૭૫    

૭ જાશયે 
આયગ્મ અન ે

સ્લચ્છતા 

વીડીએચઓ 
(CDHO) ૦૨૬૭૪-

૨૫૨૭૦૨ 

૭૫૭૩૦૦૬૯૭૮ 

સવુપ્રટન્ડેન્ટ, શસ્સ્ટર, તભાભ પ્રાથવભક આયગ્મ 
કેન્દ્ર, વીએવી, નગયાલરકા, યેડિવ, 

અગ્નળભનદ નાગહયક વાંયક્ષણ, ફીન વયકાયી 
વાંગઠન, ડકટય, તાલકુા વલકાવ અવઘકાયી 

કાભગીયી(ઓયેળ
ન) 

૮ વશામક તાંત્ર જીલ્રા વલકાવ 

અવઘકાયી 
૦૨૬૭૪-૨૫૦૯૪૫ 

૯૯૭૮૪૦૬૪૯૭  

આયટીએવ, જીલ્રા યુલઠા અવઘકાયી, 

એપીએવ, ખાનગી અને જાશયે ક્ષેત્ર, 
મ્યવુનવવર ાણી યુલઠા ફડા, ભાભરતદાય, 

જીલ્રા યુલઠા ભાભરતદાય 

વશામક તાંત્ર 

(રજીસ્ટીક) 

૯ શ ુઆયગ્મ  નામફ વનમાભક 

શવુાંલઘાન  

લેટયનયી ઇન્સ્ેકટય, ફીન વયકાયી વાંગઠન 

૦૨૬૭૪-૨૫૦૧૪૨ 

ઓયેળન 

(કાભગીયી) 

૧૦ યાશત 
યુલઠ 

જીલ્ રા યુલઠા 

અવઘકાયી 

૦૬૭૪-૨૫૦૭૨૨  

વફહડલીઝનર ભેજીસ્રેટ, ફીન વયકાયી વાંગઠન, 
આયટીઓ, ાણી યુલઠ, ગ.ુવલ.ફડા, આયગ્મ, 

ગશૃ યક્ષક દ, ડીઆયડીએ, નગયાલરકા, 
ભાભરતદાય 

 

૧૧ ભાઘ્મભ જીલ્રા ભાહશતી 
અવઘકાયી 

૦૨૬૭૪૨-

૨૫૪૦૫૧ 

મદુ્રણ ભાઘ્મભ, ટીલી, ત્રકાય, ફીન વયકાયી, 
વાંગઠન 

 

જાશયે ભાહશતી 
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ભવુભકા અને જલાફદાયી : 

લૂાચેતલણી અને આવિ વાંફાંઘી ફચાલ યાશત કાભગીયી અને આવિ છીના યીટા ભાટે. 

ટાસ્કપવા -વાંકરન અને આમજન :- લૂા ચેતલણી, સ્થ ખારી કયાલલા અને વાંદેળા વ્મલશાય,નુસ્ થાન કાભગીયીનુાં વ ાંકરન 

કયવુાં-  કામાવલળેદના સકુાવન : કેકટરશ્રી 

ક્ર્ભ  
વભમ 

ત્રક 

ટાસ્ક વલબાગ પ્રવવૃત 

૧ 

વાભાન્મ 

વભમ  

 

 

યાજમ સ્ તયે તેનુાં 

જડાણ અને ઘટના 

વનમાંત્રણનુાં સ્ થાન  

ડી.ડી.એભ.વી  

ાંચામત  

ભશસેરુ વલબાગ  

ગ્રાભીણ સ્ તયે આવત્ ત વ્ મલસ્ થાન વાંયચના સ્ થાલી  

જજલ્ રા વશીતના તભાભ સ્ તયે આવિ વ્ મલસ્ થાન મજના 

વલકવાલલી.  

િાઇવીવ ભેનેજભેન્ ટ કભીટી (કરેકટય) વાથે ફેઠક મજલી. (ઔધલગક 

આયગ્મ અને સ્ લાસ્ થમ વલબાગ)  

૨ વાંચાય 

વ્ મલસ્ થાતાંત્ર અને 

કામાહયતી  

રીવ  તભાભ સ્ તય ના કામાદ વાફદા યાખલા 

૩ ભાહશતી વલબાગ  ભાહશતી પ્રવાય  

૪  

ડી.ડી.એભ.વી.  

ટી.ડી. એભ.વી  

લી.ડી.એભ વી  

વાંબવલત જખભ, લૂાતૈમાયી અને વાલચેતીના ગરાાં અંગે રક 

જાગવૃત કયલી. 

૫  

રીવ, નગય 

ાલરકા, 

આય.એન.ફી  

કામાદ તૈમાય કયલા, તારીભ કયલી, વાધન અને માંત્રની ભયાભત 

કયી તૈમાય યાખલા,  

૬  

ટી.ડી.એભ.વી  

એવ.ડી .એભ  

ળધ ફચાલ અને લૂા ચેતલણી, સ્થ ખારી કયાલલા અને 

વાંદેળાવ્મલશાય અંગે વલવલધ હશતધાયક વાથે ફેઠક કયલી અને 

આમજન અડેટ કયવુાં. 

૭  મજના  ભશસેરુ  ભેલેરી ચેતલણી ચકાવલી અને નૂલાળન વવૃતઓ ળરૂ કયલી  



Page | 13  

 

૮ 

 

 

 

 

 

72 થી 48 

કરાક 

(આપતના 

3 હદલવ 

શરેા) 

 

ાંચામત, અને 

રીવ  

ગાભ ાંચામત અને જજલ્ રા કક્ષાએ કામાયત વાંચાય અને ચેતલણી 

વ્મલસ્થાની ચકાવણી કયલી. 

૯ 

વરાભત સ્થે ખવેડનાય ટીભને જરૂયી માંત્ર અને વાધન વાથે 

ઘટના સ્થે ભકરલા.  

૧૦ ટીભ અને વમદુામ ફને્ન ભાટે લાશનની વ્મલસ્થા કયલી. 

૧૧ 

અવયગ્રસ્ત વમદુામ અને શઓુ ભાટે વરાભત યેસ્ય ુવેલ્ટય અને 

જગ્માઓ વાંદ કયલી. 

૧૨ 

સ્થાવનક સ્સ્થવત અંગે જજલ્રા અને યાજ્મના ઇભયજ્નન્વી ઓયેળન 

વેન્ટયને જાણ કયલી. 

૧૩ ચેતલણીઓના વાંદેળા વ્ મલસ્ થા તાંત્ર  તૈમાય કયલા 

૧૪ 

છેલ્રાાં સ્થ સધુી સ્થાવનક બાાભાાં લૂા ચેતલણી શોંચાડલી. ભોલખક 

યીતે પનથી, ટેલરવલઝનથી, યેહડમ, ન્યઝૂ ેયના ભાધ્મભન 

ઉમગ કયલ. લીજીના આધાય વલનાની વ્મલસ્થાઓન 

(ભાધ્માભન) ઉમગ ણ કયલ. (કેટરાાંક વભમના વલયાભ છી 

ચેતલણીઓને લાયાંલાય નુ:પ્રવાહયત કયતા યશવે ુ ાં.) 

૧૫ 

D-48  to 

24 hours  

(Before 2 

days of 

Disaster) 

 

ડી.ડી.એભ.વી  
જજલ્ રા સ્તયે આપત વ્મલસ્થાન કવભટી અને ઇભયજન્વી યીવન્વ 

ભેનેજભેન્ટ કવભટીએ સ્સ્થવત ય વનમાંત્રણ યાખવ.ુ  

૧૬ આઇ.એભ.ડી 
શરેા જાશયે કયેરા વિાલાય લૂા ચેતલણીઓના વાંદેળાઓને આલતા 

24 કરાક ભાટે અડેટ કયી જાશયે કયતા યશવે.ુ  

૧૭ ાંચામત  
લૂા ચેતલણી શોંચી છે તેન પ્રવતબાલ ભેલલ અને સ્થાવનક 

હયસ્સ્થવતની ભાહશતી ભેલલા ભાટે અવધકાયીઓને તાહકદ કયલા.  

૧૮  
સ્થાવનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇન્વીડન્ટ 

કભાન્ડયને યીટા  કયલ.  

૧૯ ડી.ઇ.ઓ.વી  એવ.ઇ.ઓ.વી વાથે વનમવભત વાંકા સ્ થાવત કયલ.  
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૨૦ 

D-24 to  

12  hours 
ળઘ અને ફચાલ  ડી.ડી.એભ.વી  

વાંબવલત વાંકટની સ્સ્થવત વલળેના અડેટ તૈમાય કયલા  

૨૧ 

રેટેસ્ટ સ્સ્થવત વલળે સ્થાવનક બાાભાાં લૂા ચેતલણી શોંચતી કયલી. 

અગાઉ જણાવ્મા મજુફના ભાધ્મભન ઉમગ કયલ. 

૨૨ 

વાંકટ હયસ્સ્થવત વલળેની વલગતલાય ભાહશતી ફચાલ ટાસ્કપવા અને 

અન્મ ટાસ્કપવાને આલી. 

૨૩ 

અંવતભ સ્થ સધુી લૂા ચેતલણી શોંચી કે નહશ તેની ચકાવણી 

કયલી. 

૨૪ 

D-12 to  

0 hous 
ચેતલણી  

જજલ્ રા કાંરર 

રૂભ  

ડી.ઇ.ઓ.વી.  

લૂા ચેતલણી અંગેના વાંદેળાઓ વતત શોંચી યહ્ાાં છે કે નહશ તેની 

ખાત્રી કયલી.  

૨૫ 

હયસ્સ્થવત ય દેખયેખ યાખલી અને તેના વલળેન રેટેસ્ટ યીટા ઉચ્ચ 

અવધકાયીક્શ્શ્રીઓળને, જજલ્રા કટેકટયશ્રી અને આવિ વ્મલસ્થાન 

વિા ભાંડને કયલ. 

૨૬ 

D+1 to  

12 hous 
મતૃ્ મદેશ વનકાર  

રીવ અને  

આયગ્ મ 

ફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દેખયેખ કયલી અને વલળે માંત્ર, 

ભળીનયી, કોશ્મલ્મફધ્ધ વ્મસ્ક્શ્તઓ, દલાઓ લગેયેની જરૂયીમાતની 

સલૂચ તૈમાય કયલી. 

૨૭ જરૂયી વાધન વાભગ્રી એકત્રીત કયી ઘટના સ્તયે શોંચાડલી.  

૨૮ 

લરવ અને સ્થાવનક આગેલાન વાથે વાંકરન ભાટે એક અવધકાયીને 

વનયકુ્શ્ત કયલા જે મતૃદેશની મગ્મ તાવ અને નોંધણી ફાદ વનકાર 

કયાલે. 

૨૯ ખયાક અને વાથે વાંકરન કયવુાં. 

૩૦ લધાયાની ટુકડીઓ તૈમાય યાખલી જેથી લાયાપયતી આયાભ ભી ળકે.  

૩૧ 

D+12 to 

24 hous 
યાશત ફચાલ  

જીલ્ રા વલકાવ 

અવઘકાયી અને 

તેભની ટીભ  

જજલ્ રા રીવ 

અવધક્ષક  

ળધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલ ુયાખલી અને અવયગ્રસ્તને જરૂય 

મજુફ વરાભત સ્થે/દલાખાને/યીરીપ કેમ્ભાાં રઇ જલા.  

૩૨ શલે્ રાઇન નાંફય અને વશમગ કેન્દ્ર ળરૂ કયલા. 

૩૩ 

ક્શ્રસ્ટય સ્તયે સ્થાવનક રક વાથે વભટીંગ કયી સ્સ્થવતનુાં આંકરન કયવુાં 

અને જજલ્રા અવધકાયીને યજ વાાંજે અશલેાર કયલ. 
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ટાસ્કપવા –વશામક તાંત્ર- અન્ મ કામાદ અને વક્ષભ વિાવધકાયીઓ વાથે વાંકરન કયી સ્ થાતય અને યાશત, યુલઠાના વાંગ્રશ અને લશન ભાટે 

યીલનની જગલાઇ કયે છે.કામાવલળેદના સકુાની : જિલ્ા વળકાસ અવધકારી  

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય વલબાગ પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ 

સ્સ્થવતભાાં  

કામાલશેંચણી 

અને 

જરૂયીમાત 

ઘયાલતા 

કરસ્ ટયની 

ઓખ  

 વલવલધ આાવિઓ દયમ્ માન આલશ્ મક ડનાયી વાધન 

વાભગ્રીની સચુી તૈમાય કયલી.  

૨ વલવલધ સ્ તયે ભકડ્રીરનુાં આમજન કયવુાં.  

અન્ મ કામાદ વાથે વાંકરન કયવ.ુ.  

૩ D - 24 hours 

 

 કામાદના વભ્ મને વાલદા કયલા અને કાભ વોંણીકયલી.  

૪ D+24 hours  ફશાયથી વાધન વાભગ્રી ભાંગાલલાની જરૂય ડે ત તેની 

વભીક્ષા કયલી.  

૫ આવિ ના પ્રકાયને ધ્ માનભાાં યાખી વશામક તાંત્રન ુઆમજન 

(કામાદ)  

૬ વનમાંત્રણ તયપથી ભેરી સચુના આધાયીત કામામજના શાથ 

ધયલી.  

૭ જરૂયીમાન અને સ્ ત્રતની વતત વવભક્ષા કયલી.  

૮ વનમાંત્રણ કક્ષ અને ભશત્ લના કામાદન વાંકા વાંગીન 

ફનાલલ.  

૯ વેલાઓની ગણુલિા અંગે ચકાવણી કયલી.  

૧૦ D + 

Day 2 and 

ahead 

યીટીંગ 

અને 

પાઇનર 

દસ્ તાલેજી 

કયણ  

 વશામક તાંત્ર ભાટે લધતી ભાાંગન પ્રવતબાલ આલ.  

૧૧ 

 

વનમવભત યીટીંગ અને દસ્ તાલેજીકયણ કયવુાં  

૧૨ જરૂયીમત અને ભાાંગણીઓનુાં નુમલુ્ માાંકન કયવુાં.  

૧૩ મગ્ મ જણામ તેભ વાધન વાભગ્રી યુી ાડલી  

૧૪ ફધાઠ ફેઠક જેભાાં આશ્રમ, ખાધ અન્ મ યાશત યુલઠા 

કામાદ વાથે મજલી.   
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ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧  

 

 

વાભાન્મ 

વભમ  

 

 

 

 

 

 

જખભ મલૂ્ માાંક 

અન ે

વાંલદેનળીરતા  

રીવ, 

ભશસેરુ, 

ાંચામત  

વલવલધ આવિઓ દયમ્ માન શુાં કયવુાં અને શ ુન કયવુાં ત ેઅંગેના જન જાગવૃતના 

કામાિભ કયલા. 

૨ વાંકા વયનાભા સધુાયલા, વાંવાધનની સલૂચ સધુાયલી, વ્યશૂાત્ભક આગતયી 

વ્મલસ્થાની દેખયેખ, કામા મજનાની વભમાાંતયે દેખયેખ 

૩ વનમવભત યીત ે વાધન. માંત્રની ભયાભત અન ે જાલણી કયલી, ખાવ માંત્રની 

ખયીદી/ઉરબ્ ધ કયાલલા.  

૪ ડી.ઇ.ઓ.સી  

ોીસ  
વભમાાંતયે ફદરાતી ળધ ફચાલની પ્ ધ્ ધવૅતઓથી ખાવ ટીભ અને સ્લમાં વલેકની 

તારીભ અન ેક્ષભતાલધાન કયવુાં.  

૫ D-72 થી D 0 

દયમ્માન 

પ્રહયવસ્ થવતનુાં 

આંકર  

વનલાવી અવઘક 

કરકેટય  

ળધ અન ેફચાલ ભાટે કાભગીયીનુાં આમજન 

૬ જખભનુાં આંકરન કયતા જવુાં અને કાભગીયી કયતા જવુાં. 

૭ D+1 થી 24 કામાદ અન ે

વ્ મલસ્ થા  

જીલ્ રા રીવ 

અવઘક્ષક  

આગતયી ચેતલણી લગયન વાંકટ શમ ત ફચાલ દન ે તભેના વાધન અન ે

માંત્ર વાથ ેઘટના સ્થે તયત જ શોંચલા તાકીદ કયલા. 

૮ ઘટના સ્થન ેજરૂય શમ ત કડાન કયી રલે. 

૯ આલરે આવિ વાંદબ ે દયેક સ્તયની ટાસ્કપવાન ેતાકીદ કયલી. (જજલ્રા, જજલ્ રા 

અન ેગાભ) 

૧૦ જજલ્ રા 

વળક્ષણાવધકાયી  

અવયગ્રસ્તન ેવરાભત સ્થે રઇ જલા 

૧૧ સ્થાવનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અન ે ઇન્વીડન્ટ કભાન્ડયન ે યીટા  

કયલ. 

૧૨ D+24થી 

આગ 

 

તભાભ સ્ તયે નુાં 

યીટીંગ 

કાભગીયી  

વનલાવી અવઘક 

કરકેટય  

ટાસ્કપવાની કાભગીયી અંગે વનમવભત અશલેાર તમૈાય કયલ. 

૧૩ સ્ટાપનુાં યટેળન ચાલ ુયાખવુાં 

૧૪ કાભગીયીની વતત વભીક્ષા અને આંકરન કયવુાં 

૧૫  પાઇનર યીટા તમૈાય કયલ. વલવલધ હશતધાયકન તભેના વશમગ ફદર આબાય 

ભાનલ 

  

ટાસ્કપવા -ળધ અને ફચાલ  (સ્ થાંાતય વશીત) :સ્ થાવનક સ્ થાાંતય ળઘ અને ફચાલના પ્રમાવભા ભદદ કયલા ભાટે ભાનલ અને 

ભશત્ લના વાઘન યુા ાડે છે.કામાદનુાં નેતતૃ્ લ રેનાય અવઘકાયી: ોીસ અવઘકક્ષકશ્રી 
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ટાસ્ક પવા : નકુળાન આકાયણી, વલે અને દસ્તાલેજીકયણ  

કામાદ્ન ુનેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી : કાયયાક ઇિનેર માગય અને મકાન  

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ 

સ્સ્થવતભાાં  

 ડી.ઇ.ઓ.વી  યાજ્મની ઓથયીટી દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેરા નકુવાન આકાયણી 

ત્રક ભેલલા અને આકાયણી કયલા ભાટે જલાફદાય અવધકાયી 

તેભજ નાગહયકની ટીભ તૈમાય કયલી. આકાયણી કયલા ભાટે  ચાય 

પ્રકાયની ટીભ ફનાલલી. 1) ખાનગી બલન અને ભકાન 2) યસ્તા, 

રુ, ટેરીપન વાંદેળાવ્મલશાય તેભજ જાશયે બલન  3) ખેતી અને 

જ વાંવાધન 4) ઉદ્યગ અને વ્માાય 

૨ નકુવાન આકાયણી કયી ળકે તેલા વ્મસ્ક્શ્તઓના વયનાભાાં અને 

ટેરીપન નાંફય વહશતની માદી તૈમાય કયલી. 

૩ D + 24 hour નકુળાન 

આકાયણી 

આય.એભ..ફી.  

અને ી.ડબ્ રય.ુડી 

તથા ાંચામત  

નકુવાનીના આંકરન ભાટે વ્મસ્ક્શ્તગત અને ફીજા જરૂયી વાંવાધનનુાં 

અંદાજીત ખચા ત્રક ફનાલવુાં. 

૪ પ્રાથવભક આંકરનભાાં સધુાયા લધાયા અને નકુવાનીની જહટરતા 

વલળેના અલબપ્રામ ભેલલા. આંકરનની વલગતભાાં કઇણ પ્રકાયની 

સ્ષ્ટતા ભાટે ઉયી વિાભાંડને જાણ કયલી 

૫ D +24 

 to 72 hours 

and beyond 

પયીમાદ 

વનલાણા  

ાંચામત (ગ્રાભીણ 

વલસ્ તાય ભાટે) 

નગયાલરકા, 

(ળશયેી વલસ્ તાય 

ભાટે)  

નકુળાની આંકરન ભાટે ટીભ તૈમાય કયલી અને ચક્કવ 

નકુવાનીલાા વલસ્તાય પાલલા. 

૬ નકુવાનીના આંકરન વભમે કઇણ પ્રકાયની ટેકનીકર ભાહશતીની 

જરૂય ભાટે આંકરન કતાાને એક ભાહશતીની નકર આલી જેના 

આધાયે તે સ્થ ય જ રકના પ્રશ્ર્નનુાં વનયાકયણ કયી ળકે.  

૭ જ્માાં સધુી કાભ રુૂ ન થામ ત્માાં સધુી વતત યીવ્યુાં અને આંકરન 

કયતા યશવે ુ ાં.  

૮ ઉયી વિાધીકાયીને અવધકૃત યીતે પાઇનર યીટા  જભા કયાલલ 
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ટાસ્ક પવા : યાશત વળલફય વ્મલસ્થાન ( શાંગાભી, આલાવ, ખયાક, ાણી, લીજી, આયગ્મ) ભનવાભાજીક વાંબા. 

કામાદ્ન ુનેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી : જિલ્ા પરુળઠા અવધકારી  

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ 

વભમભાાં  

 જજલ્ રા વળક્ષણ  

વળક્ષણવધકાયી/ 

વભાજ 

કલ્ માણઅવધકાયી  

 

યાશત કેમ્ની જગ્મા નજક્ક કયલી અને તેની ક્ષભતા અને 

ઉરબ્ધ ભાખાગત સવુલધાઓનુાં ત્રક ફનાલવુાં.  

૨ વમદુામના વભ્મભાાંથી, ધાવભિક વાંસ્થાઓ, કોયેટ ક્ષેત્રભાાંથી જે 

સ્લૈધ્ચ્છક યીતે તેભની વેલાઓ યાશત કેમ્ની વ્મલસ્થાભાાં 

આલા ઇચ્છક શમ તેલા રકની ટીભ ફનાલલી. તેભના નાભ 

અને વાંકાની માદી ફનાલલી. 

૩ યાશત કેમ્ વ્મલસ્થાભાાં ભહશરાઓ, ફાક, વલકરાાંગ, વધૃ્ધ, 

દલરત અને રઘભુવત વમદુામઓ પ્રત્મેવાંલેદનળીરતા લધે તે 

ભાટે કામાળાાનુાં આમજન કયવુાં 

૪ યાશત કેમ્ના સ્થે ભાખાગત સવુલધાઓના સધુાયા-લધાયા 

ભાટે વયકાયી કામાિભ અને અન્મ હશતધાયક વાથે જડાણ 

કયવુાં. 

૫ D-24 hours યાશત કેમ્  

વ્ મલસ્ થા  

જજલ્ રા વળક્ષણ 

અવધકાયી 

યાશત કેમ્ની જગ્મા અને ફચાલ આલાવની સ્સ્થવતની ચકાવણી 

કયલી. 

૬ જજલ્ રા 

વળક્ષણાવધકાયી 

ચકાવણી યીટાના આધાયે જરૂયી વાધનવાભગ્રીને એકઠી 

કયલી.  

૭ કાઉન્ વીરીંગ  જજલ્ રા વભાજ સયુક્ષા 

અવધકાયી 

 

આલાવ અને ભનવાભાજજક વાંબા ભાટે ખાવ ટીભ ફનાલલી 

૮ D 0 to D + 24 

hrs 

યશઠેાણ અને 

આયગ્ મ 

વાંફ ાંવઘત 

 

 

 

 

આયગ્ મ, ાંચામત, 

ચક્કવ સ્થએ યાશત કેમ્ વ્મલસ્થા ભાટે વભહટિંગ કયલી અને 

સ્થાવનક વાંસ્થાઓ અને સ્લમાં વેલક વાથે જલાફદાયી નક્કી 

કયલી. સ્થાવનક જરૂયઆત વલળે અશલેાર જાશયે કયલ.  

૯ ખયાક અને અન્મ જરૂયી વાભગ્રી આલા ભાટે સ્થાવનક 

વાંસ્થાઓને વલનાંતી ભકરલી. 
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૧૦ ફાફત  અને સ્ લૈવચ્ છક 

વાંસ્ થાઓ  

જજલ્ રા યુલઠા  

નામફ ભાભરતદાય 

(યુલઠા તભાભ)  

વભાજ કલ્ માણ 

અવધકાયી  

એક હદલવભાાં એક ટીભને વતત 12 કરાકથી લધ ુવભમ ભાટે 

કાભ ન કયવુાં ડે તે ભાટે વ્મસ્ક્શ્તગત અને જરૂયી વાંવાધનનુાં 

અંદાજત્રક ફનાલવુાં.  

૧૧ વભાજ સયુક્ષા 

અવધકયી  

ભહશરાઓ, ફાક અને વધૃ્ધ વભ્મને વાભેર કયી સ્થાવનક  

ટીભ ફનાલલી જે  યાશત કેમ્ના કામા અવયકાયક અને 

બેદબાલ યહશત થામ છે કે નહશ તેની દેખયેખ યાખળે.  

૧૨  વ્મલસ્થાભાાં આલયી રીધેર અને નલી જરૂયીતને શોંચાડલાની 

ફાફત અંગેના વશમગ ભાટેન દૈવનક યીટા તૈમાય કયલ 

અને તેને ઉયી અવધકાયીને ભકરલ.  

૧૩   સ્લાસ્્મ, ાણી યુલઠા, ભન વાભાજજક વાંબા અને આલાવ 

ભાટે ટુકડીઓ ફનાલલી.  

૧૪ D + 1 day and 

ahead 

યાશત કેમ્ ની 

જરૂયીમાતની 

ચકાવણી  

ાંચામત, અને 

આયગ્ મ  

યાશત કેમ્ની જરૂયીમાત છે કે ફ ાંધ કયલ છે તે અંગે સ્થાવનક 

રક વાથે વલચાય વલભળા કયી બાવલ કામા નજક્ક કયવુાં.  

૧૫ યાશત કામા ચાલ ુશમ ત્માયે નજક્ક કયેરા શરેાાંના તભાભ કામો 

કયલા.  

૧૬ વભાજ સયુક્ષા 

અવધકયી  

ભન વાભાજજક વાંબા અને સ્લાસ્્મ અંગેના વાપ્તાહશક અને 

ખલાહડક અશલેાર તૈમાય કયલા. 
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ટાસ્કપવા : જાશયે આયગ્મ અને સ્લચ્છતા – આયગ્મને રગતી વભસ્મા વાંફ ાંધી કભાચાયીગણ અને વાધન વાંવિ યુી ાડે છે. અને વાભાન્મ 

તફીફી વાંબા વ્મલસ્થાતાંત્ર નુ: સ્થાવત કયે છે.  

કામાદનુાં નેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી : મખુ્ય જિલ્ા આરોગ્ય અવધકારી   

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

જન આયગ્મ અને સ્લચ્છતા 

૧ વાભાન્મ સ્સ્થવતભાાં    ડકટય, નવા, પ્રાઇલેટ અને વયકાયી દલાખાના અને શસ્ીટર, 

ફેડ અને એમ્બ્યરુન્વ ઉરબ્ધતા અંગેની વયનાભાાં અને વાંકાની 

ભાહશતીનુાં ત્રક ફનાલવુાં. 

૨ પ્રાથવભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે તારીભી સ્લાંમવેલકની માદી 

ફનાલલી.  

૩ D - 24 hours 

 

તફીફી 

આલશ્ મક 

જ્ થાની 

ચકાવણી  

આયગ્ મ વલબાગ  જન આયગ્મ અને સ્લચ્છતાની ફાફત વલળે ભીહટિંગ કયલી તથા 

તેની વ્મસ્ક્શ્તગત અને વાંવાધનની જરૂયીમાતનુાં અંદાજ ત્રક 

ફનાલવુાં.   

૪ કેમ્ વ્મલસ્થા ટાસ્કપવા વાથે જડાણ કયી જરૂયી સ્લમાં વેલક, 

પ્રાથવભક વાયલાય કીટ અને અન્મ સ્લચ્છતા વેલાઓ યુી ાડલી. 

લરવ અને સ્થાવનક આગેલાન વાથે વાંકરન ભાટે એક 

અવધકાયીને વનયકુ્શ્ત કયલા જે મતૃદેશની મગ્મ તાવ અને 

નોંધણી ફાદ વનકાર કયાલે.તભાભ ી.એભ.યવુનટ ખાતે વલધતુ 

જડાણની લૈધ્ક્શ્રક વ્ મલસ્ થા કયલી.  

૫ વાંગ્રશ ભાટે વલવલધ વાભગ્રીઓનુાં રીસ્ટ ફનાલવુાં અને ભાંજૂયી 

ભેલલી. 

૬ D+24 hours કામાલશેંચણી 

અને 

જરૂયીમાત 

ઘયાલતા 

ફી.અેેચ.અે. 

અને ી.એચ.વી 

સ્ તયે  

જજલ્ રા મખુ્મ ભથકે આયગ્મ અને સ્લચ્છતા કવભટી ફનાલલી.  

૭ તભાભ સ્થએ આયગ્મ અને સ્લચ્છતાની હયસ્સ્થવત વલળે 

દેખયેખ કયી દૈવનક યીટા ફનાલલ. જજલ્ રા શડેક્શ્લાટય ખાતે 

દૈવનક વભહટિંગ કયી હયસ્સ્થવત વભજલી અને યીસ્ન્વ પ્રાન 
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કરસ્ ટયની 

ઓખ  

તૈમાય કયલ.  

૮ ાણી વપ્રામ, સ્લચ્છતાને પ્રત્વાશન, ફા વાંબા અને અન્મ 

જરૂયીતભાંદ રકની જરૂયીઆત ભાટેનુાં અંદાજત્રક વાથે યીટા  

તૈમાય કયલ.  

૯ જ તેઓને વશમગની જરૂયત શમ ત જજલ્રા ઓથયીટીને 

વશમગ ભાટે વલનાંતી ત્ર રખલ.  

૧૦ D + 

Day 2 and ahead 

યીટીંગ 

અને 

પાઇનર 

દસ્ તાલેજી 

કયણ  

વી.ડી.એચ.ઓ. , 

ફી.એચ.ઓ અને 

ભેડીકર ઓહપવય  

આયગ્મને સવુલધા આતા બોવતક ભાખાઓને જ નકુવાન થય ુ

શમ ત તેને પયીથી સ્થાવત કયલા. 

૧૧ 

 

વપાઇ ટુકડી ફનાલીને સ્લચ્છતા અલબમાન ચરાલવુાં.  

૧૨ કામાન ુાં વતત યીવ્યુાં અને નુઃઆંકરન કયતા યશવે ુ ાં.  

૧૩ જ્માાં સધુી હયસ્સ્થવત વાભાન્મ ન ફને ત્મા સધુી તભાભ વેલાઓ 

અવલયત ચાલ ુયાખલી. તભાભ હશતધાયક વાથે વભહટિંગ કયી જન 

આયગ્મ વેલાઓ વભાપ્ત કયલી.   

૧૪ પાઇનર યીટા  તૈમાય કયલ. 
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ટાસ્કપવા : શ ુઆયગ્મ અને કલ્માણ –આવિગ્રસ્ત પ્રાણીઓના આયગ્મ અને અન્મ વાંબાની જગલાઇ  

કામાદ ન ુનેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી : નાયબ વનયામક શુાન  

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ વભમ  

 

 

 

  શઓુની માદી અને તેભના સ્લાસ્્મ વફાંધી વલગત 

તૈમાય કયલી અને તકેદાયીના ગરાાં રેલા. 

૨ ેયા શ ુસ્લાસ્્મ કભીઓની સલૂચ અને વાંકા તૈમાય 

કયલા.  

૩ શઓુની શસ્ટેર અને ાાંજયાની માદી તૈમાય 

કયલી. 

૪ લીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલ. 

૫ વનઃવશામ સ્થ ઓખલા અને યીવન્વ ભાટે 

યણનીવત તૈમાય કયલી. 

૬ દયમ્માન D 0થી 

D +72  

 

  અવયગ્રસ્ત શઓુને પેયલલા ભાટે રાન્વટેળનની 

વ્મલસ્થા. 

૭ જ્ થાની ચકાવણી  નામફ 

વનમાભકશ્રી 

શુારન  

શઓુ અંગે યાશત, ઘાવચાય, ાણી અને દલાની 

વ્મલસ્થા અગે દેખયેખ યાખલી.  

૮ શઓુભાાં ભશાભાયી ન પેરામ તે અંગે તકેદાયી 

૯ ફાદભાાં  

D +72 થી આગ 

 લેટેનયી ટીભ  યીવન્વ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલી. 

૧૦ આવિની શઓુ અને વફાંધીત જીલનવનલાાશ ય 

અવયનુાં દસ્તાલેજીકયણ અને કેવ સ્ટડી કયવુાં. 
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ટાસ્ક પવા : ાણી યુલઠા વલબાગ –ાણીની જગલાઇ કયલી.  

કામાદન ુનેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી: કાયયાક ઇિનેર –ાણી પરુળઠા અને ગટર વ્યળસ્થા બોડય  

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ સ્સ્થવતભાાં  ાણીના  આલશ્ મક 

જ્ થાની ચકાવણી  

ાણી યુલઠા  

વલબાગ  

પ્રાણી પ્રાપ્મતા, ક્ષભતા અને શધુ્ ધતાનુાં સ્ થાન 

(કામાદ) 

૨ ાણી વલતયણ અને વાંગ્રશ ભાટેના લૈહકલ્ ક મજના 

(કામાદ)

૩ નલી અને લધાયાની વાધનવાભગ્રી સવુનશ્ર્ચત 

કયલી(કામાદ)  

૪ યવામણ લાયલા મગ્ મ યુલઠા અને 

વાધનવાભગ્રીન લધાયાન જ્ થ યાખલ. (કામાદ)

૫ D - 24 hours 

 

કભાચાયીઓની િભલાી અને ાી ધ્ ધવત 

૬ ાણીના લયાળ અંગે રકજાગવૃત યુી ાડલી 

(કામાદ)

૭ ાણીના યુલઠાના વાંયક્ષણ ભાટે વયકાયી અને 

ખાનગી ક્ષેત્રને સચુના આલી. (કામાદ)

૮ D+24 hours કામાલશેંચણી અને 

જરૂયીમાત ઘયાલતા 

કરસ્ ટયની અેખ  

ાણી યુલઠા 

અને ગ.વ્ મ.ફડા  

ાણી યુલઠાનુાં આમજન અને ણીના 

લયાળકાયની અગ્રતા (કામાદ)

૯ ાણી યુલઠા તાંત્રની વસ્ થવત અને નકુવાનની 

આકાયણી (કામાદ)

૧૦ ાણી ટેન્ કય કાભે રગાડલા (કામાદ)

૧૧ ાણી યુલઠા તાંત્રનુાં વભાયકાભ/નુઃસ્ થાન (મજના 

આધાહયત) 
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૧૨ યુલઠા ભથક/વલતયણ વરાભતીના વલતયણ 

૧૩ ાણી વલતયણ વ્ મલસ્ થા કામાદ ખાતયી કયલી. 

૧૪ ાણીના વલતયણ અને વાંગ્રશ અન ાણીના વરાભત 

લયાળ ભની ભાહશતી યુી ાડલાનુાં વ ાંકરન 

૧૫ D + 

Day 2 and ahead 

યીટીંગ અને 

પાઇનર દસ્ તાલેજી 

કયણ  

ાણી યુલઠા 

અને ગ.વ્ મ.ફડા 

કાભચરાઉ ાણી યુલઠા તાંત્ર સ્ થાવુાં 

૧૬ કામભી ાણી યુલઠા જ્થા તયપ ધ્ માન ુઆવ.ુ 

૧૭ રાાંફા ગાાની નુસ્ થાન મજના અને જરૂીયી માત 

ણુા  કયલી (કામાદ) 

૧૮ યીટીંગ અને દસ્ તાલેજીકયણ ળરૂ કયવુાં. (કામાદ) 

૧૯ વાધનવાંવિ પાયેગ કયલી (કામાદ)

૨૦ ફધાઠ ફેઠક (કામાદ અને અન્ મ)

૨૧ આખયી અશલેાર (કામાદ) 
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ટાસ્ક પવા : લીજ યુલઠ – અવયગ્રસ્ત વલસ્તાયભા વાભાન્મ લીજયુલથ નુ:સ્થાવત કયલા ભાટે. 

કામાદ્ન ુનેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી : અવધક ઇિનેર –મધ્ય ગિુરાત ળીિ કંની લમીટેડ, ગિુરાત વળદ્યતુ બોડય   

 

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક  અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧    વાંકા માદી વલકવાલલી (ગજુયાત વલધતુ ફડા)

૨   અનોચાહયક જખભ અને ખતયા આકાયણી/મલુ્ માાંકન 

શાથ ધયવુાં. (ગજુયાત વલધતુ ફડા)

૩   આવિ આમજન વલકવાલવુાં. 

૪ D - 24 hours 

 

આલશ્ મક 

જ્ થાની 

ચકાવણી  

 પ્રભાણભતુ વાંચારન કામાયીતી પ્રભાણે અવયનુાં મલુ્ માાંકન 

કયવુાં. (ગજુયાત વલધતુ ફડા) 

૫ પ્રવતબાલ ગરાને અગ્રતા આલી (ગજુયાત વલધતુ 

ફડા)

૬ વલજયુલઠા ખાયલામ નશી તેની તકેદાયી યાખલા જરૂયી 

ગરાાં રેલાાં. 

૭ લધાયાની વાધનવાભગ્રી/સ્ ત્રત વાફદા કયલા (ગજુયાત 

વલધતુ ફડા)

૮    અણધાયી આવક્શ્સ્ ભકતા અંગે ખાતયી કયલી. 

૯ D+24 hours કામાલશેંચણી 

અને 

જરૂયીમાત 

ઘયાલતા 

કરસ્ ટયની 

ઓખ  

 કાભગીયી થમે ભાહશતી અને મલુ્ માાંકનના આધાયે 

મજનાભાાં સધુાયા કયલા. (ગજુયાત વલધતુ ફડા)

૧૦ ગરાની/કામાલાશીની વસ્ થવતની દેખયેખ. (ગજુયાત 

વલધતુ ફડા)

૧૧ જરૂયીમાત, આલશ્મકતાઓ અન પ્રાવપ્ તસ્ થાન અંગે 

વનમાંત્રણ કક્ષ અને ગ.વલ.ફડાના મખુ્ મ ભથક વાથે વતત 

વાંકા સ્ થાલ.  
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૧૨ પ્રમાવભાાં સધુાયણ ભાટે ચકાયણી કયલી. (ગજુયાત 

વલધતુ ફડા)

૧૩ ભધ્ મલતી વાંકરન વાંગીન ફનાલવુાં. (ગજુયાત વલધતુ 

ફડા)

૧૪ ભવુભકા બજલનાય અન્ મ યીફ વાથે વનમવભત વાંકરન 

ફેઠક મજલી

૧૫ પ્રમાવન ુઔચાહયક દસ્ તાલેજીકયણ ળરૂ કયવુાં. 

૧૬ યાશત વળફીય/આશ્રમ સ્ થાન ય લીજયુલઠાની 

લૈધ્ક્શ્રક વ્ મલસ્ થા કયલી જનયેટય લગેયે 

૧૭ 

૧૮ D + 

Day 2 and ahead 

યીટીંગ અને 

પાઇનર 

દસ્ તાલેજી 

કયણ  

 વરાભતી ભાટે આમજનભાાં પેયપાય ભાટેની વભીક્ષા 

(ગજુયાત વલધતુ ફડા)

૧૯ જરૂયી શમ ત લધાયાની વરાભતી વહશત વસ્ થવતન 

વાભાન્ મ કયલા ભાટેની મજના. (ગજુયાત વલધતુ ફડા)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 27  

 

ક્ર્ભ  વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ 

સ્સ્થવતભાાં  

  કભાચાયીગણ, વાધનવાભગ્રી અને આંતય 

ભાખાની સચુી તૈમાય કયલી.  

૨ લાશનવ્ મલશાય ભાટે લૈધ્ક્શ્રક યસ્ તાઓ નક્કી 

કયલા અને નકળાઓ યજુ કયલા.  

૩ D - 24 hours 

 

આલશ્ મક 

જ્ થાની 

ચકાવણી  

 કભાચાયી અને કામાદને વાફદા કયલાાં.  

૪ વનમાંત્રણ કક્ષ સ્ થાલ.  

૫ જજલ્ રા વનમાંત્રણ કક્ષ વાથે વાંકા યાખલ.  

૬ D+24 hours કામાલશેંચણી 

અને 

જરૂયીમાત 

ઘયાલતા 

કરસ્ ટયની 

અેખ  

 ટીભને અગ્રતાના ધયણે વાફદી યાખલી અને 

યલાના કયલી.  

૭ નકુવાન આકાયણી અને વનયીક્ષણ ળરૂ કયવુાં.  

૮ કાભગીયી મજના વલકવાલલી અને વનમાંત્રણ કક્ષ 

વાથે વાંકા યાખલ.  

૯ 

 

કભાચાયી ગણની િભલાી ધ્ ધવત અને 

ભાનલળહકત આમજન ળરૂ કયવુાં.  

૧૦ યસ્ તા પ્રલેળ અને આંતય ભાખાને રગતી 

ભાહશતી યુી ાડલી.  

૧૧ 
D + 

Day 2 and ahead 

યીટીંગ અને 

પાઇનર 

દસ્ તાલેજી 

કયણ  

 વલગતલાય ભોંજણી શાથ ધયલી.  

૧૨ વાધન અને અન્ મ વાધનવવિની સધુાયણા 

વભાયકાભ અને પેયફદરી.  

૧૩ ફધાઠ ફેઠક  

૧૪ પાઇનર યીટા  તૈમાય કયલ. 
 

ટાસ્ક પવા : જાશયે ફાાંધકાભ- વાભાન્મ યીતે ચારતા આંતય ભાખાને નુ:સ્થાીત કયલા ભાટે સ્થાનીક પ્રમાવભાાં વશામ કયલા 

ભાટે જરૂયી કભાચાયી ગણ અને વાધન વાંવિ યુા ાડળે.  

કામાદ્ ન ુનેતતૃ્લ રેનાય અવધકાયી : કાયયાક ઇિનેર માગય અને મકાન 
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આશ્રમ : આવિગ્રસ્ત જનવમદુામને કાભચરાઉ આશ્રમ આલા ભાટે વાધન વાભગ્રી અને યુલઠ યુ ાડે છે. કામાદ્ન ુનેતતૃ્લ 
રેનાય અવધકાયી : જિલ્ા પ્રાથવમક વક્ષણ અવધકારી  

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

વલબાગ 

પ્રવવૃિઓ 

૧ વાભાન્મ 

સ્સ્થતીભા  

  અન્મ કામાદ્ના અવધકાયીઓને આશ્રમસ્થાન અંગે ભાહશતી 

યૂી ાડલી.

૨ આશ્રમ સ્થાનના વાંચારન ભાટેની કામા દ્ધવત વલકવાલલી.

૩ આશ્રમ ( સ્થ  ક્ષભતા વલગેયે) ની માદી વલકવાલલી.

૪ D - 24 hours 

 

 આશ્રમ સ્થાન વ્મલસ્થાકને વાફદા કયલા ( કામાદ)

૫ આશ્રમસ્થાનના સ્થ અને સ્સ્થતી અંગે રકને લાકેપ કયલા. 

૬   આશ્રમ વ્મલસ્થાકને વાફદા કયલા.

૭ સચુના મજુફ આશ્રમ સ્થાન ળરૂ કયલા

૮ D+24 hours 

 

 

યીટીંગ 

અને 

દસ્ તાલેજી 

કયણ  

આશ્રમ 

વ્મલસ્થાક  

આવશ્રતને આશ્રમસ્થાનભા દાખર કયલાની કાભગીયી ળરૂ 

કયલી.

૯  

 

આશ્રમસ્થાનની સ્સ્થવત અંગે અશલેાર આલ.

૧૦  આશ્રમસ્થાનના ઉમગની અગ્રતા ભાટેની મજના.

૧૧ ાણી,યુલઠા, ખયાક, આયગ્મની વરાભતી ભાટે અન્મ 

કામાદ વાથે વાંકરન ( કામાદ્ )  

૧૨ આવશ્રતને વશામ અને ભદદ યૂી ાડલી.

૧૩   કાભગીયી ચાલ ુયાખલી (કામાદ) 

૧૪  D + 

Day 2 and ahead 

  આશ્રમસ્થાનની સ્સ્થવત અને રકની અલયજલય ય દેખયેખ 

યાખલી. (કામાદ) 

૧૫ લધાયાની વાધન વાભગ્રી કાભે રગાડલી.

૧૬ મગ્મ જણામ તે મજુફ વાધન વાભગ્રી પાયેગ કયલી. (કામાદ્)
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૧૭ આશ્રમસ્થાનની સ્સ્થવત ભા સધુાયણા /વભાયકાભ ળરૂ કયવ.ુ 

૧૮ ફધાઠ 

૧૯ આખયી અશલેાર 
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ઘટના વનયતં્રણ તતં્રન ુમાલખુ ંમહહસાગર જિલ્ો 

 

 

 

 


