
ઘટના િતભાવ તં  (INCIDENT RESPONSE SYSTEM)                   

. 
 

 આપિ  ઘટના પ્રિતભાવ પઘ્ઘિત મજુબ તેના પ્રિતભાવનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. જી લા તર મોટી 

આપિ  વખતે ઘટના પ્રિતભાવ તતં્ર (IRS) હઠેળ દરેક કે્ષત્રવાર પ્રાથિમક અને વૈકિ પક જવાબદારી ઘરાવતી 

યિકતઓને મકુરર કરવામા ંઆવેલ છે. 

ઘટના િનયં ણ ક  (Incident Command Control Room) 

જી લા િનયતં્રણ (DCR) 

જી લા િનયતં્રણ કક્ષ, જી લા કલેકટર ીની કચેરી ખાતે આવેલો છે. તે માિહતી એકત્ર કરીને તેની 

પ્રિક્રયા માટેનુ ંઅને આપિ  કેિ દ્રત મથક પણ છે. આપિ  યવ થાપનના સબંઘંમા ં લેવાના મોટા 

ભાગના  યહુા  મક િનણર્યો આ િનયતં્રણ કક્ષમા ં લેવામા ં આવે છે. ઘટના સેનાપિત (Incident 

Command) જી લા િનયતં્રણ કક્ષનો હવાલો લે છે. અને ઘટના િનયતં્રણ તતં્રના  ય   થાતતં્ર ચાટર્ મજુબ 

સકંટકાલીન કામગીરીઓનુ ં િનયતં્રણ કરે છે. કાયર્િવશેષદળ (Task Force) નુ ં નેત ૃ વ લેતી તમામ 

યિકતઓ, િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયા માટે એકસતૂ્રી સકંલન કરવા માટે ઘટના િનયતં્રણ સેનાપિતની 

સાથોસાથ જી લા િનયતં્રણ કક્ષ ખાતે િ થિત સભંાળશે. 

  લા િનયં ણ ક   (DISTRICT EMERGENCY OPARATION CENTRE) 

જી  લામા ંકોઇપણ આપિ  ત દર  યાન સકંલન સચાલન થાય તે માટે કલેકટર કચેરી, ખાતે ઇમરજ  સી 

અ◌ોપરેશન સે  ટર  થાિપત છે. જયા ંરાઉટઘી કોલક કંટ્રોલ મ કાયર્રત રહ ેછે.  

 

 ડી.ઇ.ઓ.સી ખાતે સમગ્ર વષર્ દર  યાન વગર્-૩ અને ૪ ના કમર્ચારીની ઉપિ  થિતમા ંરાઉ  ડ ધી 

કલોક કંટ્રોલ મ કાયર્રત રહ ેછે.  



 

ઘટના િનયં ણ સચંાર તં : 

કોઇ૫ણ આ૫િતના અસરકારક િનયતં્રણ માટે સચંાર યવ થા અ યતં મહ વની બાબત બની જાય છે. આ૫િત 

દર યાન આ૫િત યવ થા૫ન ટીમ ઘ્વારા અપનાવવામા ંઆવતી સચંાર  યવ  થા પ્રણાલી નીચે આપેલી છે. 

આપિ ના પિરણામે કે તેની અસરને લીઘ ેકોઇ સચંાર યવ થા આંતરમાળખુ ંખોરવાઇ જાય તેવા સજંોગોમા,ં દૂર 

સચંાર કાયર્િવશેષદળનુ ં નેત ૃ વ લેતી યિકત, આપિ  યવ થાપનની અસરકારક કામગીરી માટે ખલેલ કે 

અવરોઘ વગરની સચંાર યવ થા સિુન ત કરવા માટે આવી સવલત કે આંતરમાળખાત ુ ંતા કાિલક પનુ: થાપન 

સિુનિ ત કરશે: 

 ટેલીફોન -તમામ િનયતં્રણ કક્ષ ખાતે ટેલીફોન પરૂા પાડવામા ંઆવેલ છે. 

 વૈકિ પક સચંાર યવ થા 

સચંાર યવ થા આંતરમાળખુ ંતટૂી પડવાને લીઘ ેતમામ યવ થા ઠ પ થઇ જાય એવી પણ 

પિરિ થિત ઉભી થવાની સભંાવના હોય છે. સચંાર યવ થા ખોરવાઇ જાય તેવા પ્રસગેં આવી 

સચંાર સવલત/આંતરમાળખુ ં કાયર્રત બને તે રીતે પનુ: થાિપત થઇ જાય યા ં સઘુી 

પિરિ થિતની ગભંીરતાને લક્ષમા ંલઇને નીચેની વૈકિ પક યવ થાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે  

જ  લા આપિ   યવ  થાપન ક    

કાયમી મહકેમ : 

મામલતદાર-આપિ  યવ  થાપન-૧       

નાયબ મામલતદાર ડીઝા  ટર -૧    

નાયબ મામતલદા.અછત-૧                    

કલાકર્-૧   

         ડ્રાઇવર-૧ (વાહન સાથે)   



ચેતવણી, રાહત અને નુ: થાપન 

ચેતવણી એ આપિ  પહલેાનંી પવૂર્ તૈયારી સાથે સબંિંઘત છે. આવનારી આફત પહલેા તેના સમાચાર મળે  

અથવા તેના સભંવના િવષે જાણકારી મળે તો આકિ મક આવી પડેલ આફતમાથંી બચી શકાય અને જાનમાલનુ ં

નકુશાન ઓ  ંથાય છે. ડી ટીકટ ઓપરેશન સે ટર કલેકટર કચેરી, પાટણ ખાતે સતત ૨૪ કલાક કંટ્રોલ મ 

ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ પ્રકારની આફતો પહલેા ંસમયસર ચેતવણી ઘ્વારા નકુશાનની શકયતામા ં

ઘટાડો કરવાનો છે. જી લામા ંકોઇપણ થળે અને સમયે ઘટતી કોઇપણ પ્રકારની ઘટના-દુઘર્ટના સામે પ્રિતસાદ 

પ્રિક્રયાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીરી િવના િવલબેં આરંભી શકાય તેમજ જી લા તાલકુા તરેના સબંિંઘત 

તમામ અિઘકારી ીઓ સાથે જ રી સકંલન રાખી શકાય અને વરીત અમલવારી હતે ુજ રી સકંલન માટેની આ 

યવ થા છે. 

આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી યારે થાિનક વિહવટી તતં્રની સજજતા અને સતકર્તાની સાથે 

સાથે આંતિરક સકંલનની ચકાસણી હતે ુમોકડ્રીલનુ ંઆયોજન સમયાતંરે કરવામા ંઆવે છે અને તે દરિમયાન 

જણાતી ખામીઓ ક્ષિતઓની સિમક્ષા કરી ભિવ યમા ંતે પનૂરાવિતર્ત ન થાય તે માટેની કાળજી રાખવામા ંઆવે 

છે. 

કોઇ પણ આપિ  રોકી શકાતી નથી પરંત ુતેની સામેની પવૂર્તૈયારી અને સજજતાથી તેની ભયાનક અસરો અને 

િત તામા ંઘટાડો જ ર કરી શકાય છે. વળી આફત સામે પવૂર્ તૈયારી એ જ એકમાત્ર િવક પ હોવાથી થાિનક 

સમદુાયમા ંક્ષમતા વઘર્ન થાય તે જ રી છે.  અ વયે ગજુરાત રાજય આપિ  યવ થાપન સ ામડંળ દ્રારા 

અમલી બનેલ આફત જોખમ યવ થાપન કાયર્ક્રમ થકી સમદુાય તરે િવિવઘ સમહુો માટે તાલીમ કાયર્કમોનુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં સમયાતંરે આફત સામે પ્રવર્તૈયારીના િવચારને િવિવઘ માઘ્યમો થકી 

જનજાગિૃત લક્ષી િવિવઘ કાયર્ક્રમો દ્રારા લોકો વ ચે પહ ચાડવામા ંઆવે છે. 



આ ઉપરાતં સબંિંઘત િવભાગો વા કે, પોલીસ, પચંાયત, માગર્ મકાન, વન િવભાગ, િશક્ષણ, આરોગ્ય વગેરેને 

જ રી સકંલનમા ં રહી કામગીરી કરવા માટે સિૂચત કરવામા ંઆવે છે. તાલકુા તરે તા કાિલક પ્રિતસાદ માટે 

લાયઝન અિઘકારી ીઓની િનમણ ૂકં કરેલ છે. તમામ લાયઝન અિઘકારીિ ઓને આપિ ના સમયે સજાગ અને 

સતકર્ રહવેા તેમજ તાલકુા તરે સકંલનમા ંરહ ેછે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ભિુમકા અને જવાબદારી ભિુમકા અને જવાબદારી     

ટા કફોસર્ - સકંલન અન ેઆયોજન :- પવૂર્ ચતેવણી, થળ ખાલી કરાવવા અન ેસદેંશા યવહાર,પનુ  થાપન 

કામગીરીનુ ંસકંલન કરવુ-ં      કાયર્િવશદેળના સકુાિન : કલેકટર 

S|D સમય 

પત્રક 

ટા ક િવભાગ પ્રવિૃત 

1 સામા ય 

સમય  

 

 

રાજય  તરે તેનુ ં

જોડાણ અને 

ઘટના િનયતં્રણનુ ં

 થાપન  

ડી.ડી.એમ.સી  

પચંાયત  

મહસેલુ 

િવભાગ  

ગ્રામીણ  તરે આપિ  ત  યવ  થાપન સરંચના  થાપવી  

િજ  લા સહીતના તમામ  તરે આપિ   યવ  થાપન યોજના 

િવકસાવવી.  

ક્રાઇસીસ મેનેજમે  ટ કમીટી (કલેકટર) સાથે બેઠક યોજવી. (ઔધોિગક 

આરોગ્ય અને  વા  થય િવભાગ)  

2 સચંાર 

 યવ  થાતતં્ર અને 

કાયર્િરતી  

પોલીસ  તમામ  તર ના કાયર્દળો સાબદા રાખવા 

3 માિહતી 

િવભાગ  

માિહતી પ્રસાર  

4  ડી.ડી.એમ.સી.  

ટી.ડી. એમ.સી  

વી.ડી.એમ સી  

સભંિવત જોખમ, પવૂર્તૈયારી અને સાવચેતીના પગલા ંઅંગે લોક 

જાગિૃત કરવી. 

5  પોલીસ, નગર 

પાિલકા, 

આર.એન.બી  

કાયર્દળો તૈયાર કરવા, તાલીમો કરવી, સાધનો અને યતં્રોની મરામત 

કરી તૈયાર રાખવા,  

6  ટી.ડી.એમ.સી  

એસ.ડી .એમ  

શોધ બચાવ અને પવૂર્ ચેતવણી, થળ ખાલી કરાવવા અને 

સદેંશા યવહાર અંગે િવિવધ િહતધારકો સાથે બેઠક કરવી અને 

આયોજન અપડેટ કરવુ.ં 

7  

 

 

 

યોજના  મહસેલુ  

પચંાયત, અને 

પોલીસ  

મેળવેલી ચેતવણી ચકાસવી અને પનૂવર્શન પવિૃતઓ શ  કરવી  

8 ગામ પચંાયત અને િજ  લા કક્ષાએ કાયર્રત સચંાર અને ચેતવણી 

યવ થાની ચકાસણી કરવી. 



9  

 

72 થી 48 

કલાક 

(આફતના 

3 િદવસ 

પહલેા) 

 

સલામત થળે ખસેડનાર ટીમને જ રી યતં્રો અને સાધનો સાથે 

ઘટના થળે મોકલવા.  

10 ટીમ અને સમદુાય બ ે માટે વાહનોની યવ થા કરવી. 

11 અસરગ્ર ત સમદુાય અને પશઓુ માટે સલામત રે  ુસે ટર અને 

જગ્યાઓ પસદં કરવી. 

12 થાિનક િ થિત અંગે િજ લા અને રા યના ઇમર સી ઓપરેશન 

સે ટરને જાણ કરવી. 

13 ચેતવણીઓના સદેંશા  યવ  થા તતં્ર  તૈયાર કરવા 

14 છે લા ં થળ સધુી થાિનક ભાષામા ંપવૂર્ ચેતવણી પહ ચાડવી. મૌિખક 

રીતે ફોનથી, ટેિલિવઝનથી, રેિડયો, યઝૂ પેપરના મા યમનો 

ઉપયોગ કરવો. વીજળીના આધાર િવનાની યવ થાઓનો 

(મા યામોનો) ઉપયોગ પણ કરવો. (કેટલાકં સમયના િવરામ પછી 

ચેતવણીઓને વારંવાર પનુ:પ્રસાિરત કરતા રહવે ુ.ં) 

20 D-48  to 

24 hours  

(Before 2 

days of 

Disaster) 

 ડી.ડી.એમ.સી  િજ  લા તરે આફત યવ થાપન કિમટી અને ઇમરજ સી રીસપો સ 

મેનેજમે ટ કિમટીએ િ થિત પર િનયતં્રણ રાખવ.ુ  

21 આઇ.એમ.ડી પહલેા જાહરે કરેલા સ ાવાર પવૂર્ ચેતવણીઓના સદેંશાઓને આવતા 

24 કલાક માટે અપડેટ કરી જાહરે કરતા રહવે.ુ  

22 પચંાયત  પવૂર્ ચેતવણી પહ ચી છે તેનો પ્રિતભાવ મેળવવો અને થાિનક 

પિરિ થિતની માિહતી મેળવવા માટે અિધકારીઓને તાિકદ કરવા.  

23  થાિનક તરની તૈયારીઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ 

કમા ડરને રીપોટર્ કરવો.  

24 ડી.ઇ.ઓ.સી  એસ.ઇ.ઓ.સી સાથે િનયિમત સપંકર્  થાિપત કરવો.  

29 D-24 to  

12  hours 
શોઘ અને બચાવ  ડી.ડી.એમ.સી  સભંિવત સકંટની િ થિત િવશેના અપડેટ તૈયાર કરવા  

30 લેટે ટ િ થિત િવશે થાિનક ભાષામા ંપવૂર્ ચેતવણી પહ ચતી કરવી. 

અગાઉ જણા યા મજુબના મા યમોનો ઉપયોગ કરવો. 

31 સકંટ પિરિ થિત િવશેની િવગતવાર માિહતી બચાવ ટા કફોસર્ અને 



અ ય ટા કફોસર્ને આપવી. 

32 અંિતમ થળ સધુી પવૂર્ ચેતવણી પહ ચી કે નિહ તેની ચકાસણી 

કરવી. 

36 D-12 to  

0 hous 
ચેતવણી  િજ  લા કંટ્રોલ 

મ  

ડી.ઇ.ઓ.સી.  

પવૂર્ ચેતવણી અંગેના સદેંશાઓ સતત પહ ચી ર ા ંછે કે નિહ તેની 

ખાત્રી કરવી.  

37 પિરિ થિત પર દેખરેખ રાખવી અને તેના િવશેનો લેટે ટ રીપોટર્ ઉ ચ 

અિધકારીક્ ીઓશને, િજ લા કટેકટર ી અને આપિ  યવ થાપન 

સ ા મડંળને કરવો.  

38 D+1 to  

12 hous 
મ ૃ  યદેહ િનકાલ  પોલીસ અને  

આરોગ્ ય   

બચાવ ટુકડીની કામગીરીની દેખરેખ કરવી અને િવશેષ યતં્રો, 

મશીનરી, કૌ ય યબ ધ યિક્તઓ, દવાઓ વગેરેની જ રીયાતની 

સિૂચ તૈયાર કરવી. 

39 જ રી સાધન સામગ્રી એકત્રીત કરી ઘટના તરે પહ ચાડવી.  

40 પોિલસ અને થાિનક આગેવાનો સાથે સકંલન માટે એક અિધકારીને 

િનયકુ્ત કરવા  મતૃદેહોની યોગ્ય તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ 

કરાવે. 

41 ખોરાક અને સાથે સકંલન કરવુ.ં 

42 વધારાની ટુકડીઓ તૈયાર રાખવી થી વારાફરતી આરામ મળી શકે. 

43 D+12 to 

24 hous 
રાહત બચાવ  જી  લા િવકાસ 

અિઘકારી અને 

તેમની ટીમ  

િજ  લા પોલીસ 

અિધક્ષક   

શોધ અને બચાવની કામગીરી ચાલ ુરાખવી અને અસરગ્ર તોને જ ર 

મજુબ સલામત થળે/દવાખાને/રીલીફ કે પમા ંલઇ જવા.  

46 હે પ લાઇન નબંર અને સહયોગ કે દ્રો શ  કરવા. 

47 ક્લ ટર તરે થાિનક લોકો સાથે િમટીંગ કરી િ થિતનુ ંઆંકલન કરવુ ં

અને િજ લા અિધકારીને રોજ સાં  અહવેાલ કરવો. 

 

ટા કફોસર્ – સહાયક તતં્ર- અ  ય કાયર્દળ અને સક્ષમ સ ાિધકારીઓ સાથે સકંલન કરી  થળાતર અને રાહત, 

પરુવઠાના સગં્રહ અને વહન માટે પરીવનની જોગવાઇ કરે છે.     

  કાયર્િવશેદળના સકુાિન :ijLla ivkas Ai2karI 

 



S|D સમય પત્રક ટા  ક અમલ કરનાર િવભાગ પ્રવિૃ ઓ 

1 સામા ય 

િ થિતમા ં 

કાયર્વહચણી 

અને 

જ રીયાત 

ઘરાવતા 

કલ  ટરની 

અ◌ોળખ  

 િવિવધ આાપિ ઓ દર  યાન આવ  યક પડનારી સાધન 

સામગ્રીની સચુી તૈયાર કરવી.  

2 િવિવધ  તરે મોકડ્રીલનુ ંઆયોજન કરવુ.ં  

અ  ય કાયર્દળો સાથે સકંલન કરવ;ુ.  

3 D - 24 hours  

 
 કાયર્દળના સ  યોને સાવદા કરવા અને કામ સ પણી કરવી. 

6 D+24 hours  બહારથી સાધન સામગ્રી મગંાવવાની જ ર પડે તો તેની 

સમીક્ષા કરવી.  

7 આપિ  ના પ્રકારને  યાનમા ં રાખી સહાયક તતં્રન ુ

આયોજન (કાયર્દળ)  

8 િનયતં્રણ તરફથી મળેલી સચુના આધારીત કાયર્યોજના 

હાથ ધરવી.  

9 જ રીયાન અને  ત્રોતોની સતત સિમક્ષા કરવી.  

10 િનયતં્રણ કક્ષ અને મહ  વના કાયર્દળોનો સપંકર્ સગંીન 

બનાવવો.  

11 સેવાઓની ગણુવ ા અંગે ચકાસણી કરવી.  

12 D + 

Day 2 and 

ahead 

રીપોટ ગ 

અને 

ફાઇનલ 

દ  તાવેજી 

કરણ  

 સહાયક તતં્ર માટે વધતી માગંનો પ્રિતભાવ આપવો.  

13 

 
િનયિમત રીપોટીંગ અને દ  તાવેજીકરણ કરવુ ં 

14 જ રીયોત અને માગંણીઓનુ ંપનુમુ  યાકંન કરવુ.ં  

15 યોગ્ ય જણાય તેમ સાધન સામગ્રી પરુી પાડવી  

16 બોધપાઠ બેઠક મા ંઆ ય, ખાધ અ  ય રાહત પરુવઠા 

કાયર્દળ સાથે યોજવી.   

 

 

 

ટા કફોસર્ -નકૂસાન આકરણી, સવેર્ અને દ તાવેજીકરણ 

    કાયર્દળનુ ંને  તવ ૃલેનાર અિઘકારી : કાયર્પાલક ઇજનેર માગર્ અને મકાન   



S|D સમય પત્રક ટા  ક અમલ કરનાર 

િવભાગ 

પ્રવિૃ ઓ 

1 સામા ય 

િ થિતમા ં 

 ડી.ઇ.ઓ.સી  રા યની ઓથોરીટી ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલા નકુસાન આકારણી 

પત્રક મેળવવા અને આકારણી કરવા માટે જવાબદાર અિધકારી તેમજ 

નાગિરકોની ટીમ તૈયાર કરવી. આકારણી કરવા માટે  ચાર પ્રકારની 

ટીમ બનાવવી. 1) ખાનગી ભવન અને મકાન 2) ર તા, પલુ, ટેલીફોન 

સદેંશા યવહાર તેમજ જાહરે ભવનો  3) ખેતી અને જળ સસંાધન 4) 

ઉ ોગ અને યાપાર 

2 નકુસાન આકારણી કરી શકે તેવા યિક્તઓના સરનામા ંઅને ટેલીફોન 

નબંર સિહતની યાદી તૈયાર કરવી. 

3 D + 24 hour નકુશાન 

આકારણી 

આર.અ◌ેમ..બી.  

અને 

પી.ડ  લય.ુડી 

તથા પચંાયત  

નકુસાનીના આંકલન માટે યિક્તગત અને બીજા જ રી સસંાધનોનુ ં

અંદાજીત ખચર્ પત્રક બનાવવુ.ં 

6 પ્રાથિમક આંકલનમા ંસધુારા વધારા અને નકુસાનીની જિટલતા િવશેના 

અિભપ્રાયો મેળવવા. આંકલનની િવગતોમા ંકોઇપણ પ્રકારની પ ટતા 

માટે ઉપરી સ ામડંળને જાણ કરવી 

7 D +24 

 to 72 hours 

and beyond 

ફરીયાદ 

િનવાણર્  

પચંાયત 

(ગ્રામીણ િવ  તાર 

માટે) 

નગરપાિલકા, 

(શહરેી િવ  તાર 

માટે)  

નકુશાની આંકલન માટે ટીમ તૈયાર કરવી અને ચોક્કસ નકુસાનીવાળા 

િવ તાર ફાળવવા. 

8 નકુસાનીના આંકલન સમયે કોઇપણ પ્રકારની ટેકનીકલ માિહતીની 

જ ર માટે આંકલન કતાર્ને એક માિહતીની નકલ આપવી ના આધારે 

તે થળ પર જ લોકોના પ્ર નોનુ ંિનરાકરણ કરી શકે.  

11 યા ંસધુી કામ પુ  ન થાય યા ંસધુી સતત રી યુ ંઅને આંકલન કરતા 

રહવે ુ.ં  

12 ઉપરી સ ાધીકારીને અિધકૃત રીતે ફાઇનલ રીપોટર્ જમા કરાવવો 

 

 



ટા કફોસર્-:રાહત િશિબર યવ થાપન:(હગંામી આવાસો,ખોરાક,પાણી,વીજળી,આરોગ્ય)મનોસામાિજક                     

સભંાળ,                                                                   કાયર્દળનુ ંને  તવ ૃલેનાર અિઘકારી: જી  લા પરુવઠા અિઘકારી    

S|D સમય પત્રક ટા  ક અમલ કરનાર 

િવભાગ 

પ્રવિૃ ઓ 

1 સામા ય 

સમયમા ં 

 િજ  લા િશક્ષણ  

િશક્ષણિધકારી/ 

સમાજ 

ક  યાણઅિધકારી  

 

રાહત કે પની જગ્યા નિક્ક કરવી અને તેની ક્ષમતા અને 

ઉપલ ધ માળખાગત સિુવધાઓનુ ંપત્રક બનાવવુ.ં  

2 સમદુાયના સ યોમાથંી, ધાિમર્ક સં થાઓ, કોપ રેટ કે્ષત્રમાથંી  

વૈિ છક રીતે તેમની સેવાઓ રાહત કે પની યવ થામા ંઆપવા 

ઇ ક હોય તેવા લોકોની ટીમ બનાવવી. તેમના નામ અને 

સપંકર્ની યાદી બનાવવી. 

3 રાહત કે પ યવ થામા ં મિહલાઓ, બાળકો, િવકલાગંો, વ ૃ ધો, 

દિલત અને લઘમુિત સમદુાયોઓ પ્ર યે સવેંદનશીલતા વધે તે 

માટે કાયર્શાળાનુ ંઆયોજન કરવુ ં

4 રાહત કે પના થળે માળખાગત સિુવધાઓના સધુારા-વધારા 

માટે સરકારી કાયર્ક્રમો અને અ ય િહતધારકો સાથે જોડાણ કરવુ.ં 

5 D-24 hours રાહત કે  પ 

 યવ  થા  

િજ  લા િશક્ષણ 

અિધકારી 

 

રાહત કે પની જગ્યા અને બચાવ આવાસની િ થિતની ચકાસણી 

કરવી.  

6 િજ  લા 

િશક્ષણાિધકારી 

 

ચકાસણી રીપોટર્ના આધારે જ રી સાધનસામગ્રીને એકઠી કરવી.  

9 કાઉ  સીલીંગ  િજ  લા સમાજ 

સરુક્ષા અિધકારી 

 

આવાસ અને મનોસામાિજક સભંાળ માટે ખાસ ટીમ બનાવવી 

10 D 0 to D + 24 

hrs 
રહઠેાણ અને 

આરોગ્ ય 

 

 

 

ચોક્કસ થળોએ રાહત કે પ યવ થા માટે િમિટંગો કરવી અને 

થાિનક સં થાઓ અને વય ં સેવકો સાથે જવાબદારી નક્કી 



સબંિંઘત 

બાબતો  

 

આરોગ્ ય, પચંાયત, 

અને  વૈિ  છક 

સં  થાઓ  

િજ  લા પરુવઠા  

 

નાયબ મામલતદાર 

(પરુવઠા તમામ)  

 

 

સમાજ ક  યાણ 

અિધકારી  

કરવી. થાિનક જ રઆતો િવશે અહવેાલ જાહરે કરવો.  

11 ખોરાક અને અ ય જ રી સામગ્રી આપવા માટે થાિનક 

સં થાઓને િવનતંી મોકલવી. 

14 એક િદવસમા ંએક ટીમને સતત 12 કલાકથી વધ ુસમય માટે 

કામ ન કરવુ ં પડે તે માટે યિક્તગત અને જ રી સસંાધનોનુ ં

અંદાજપત્રક બનાવવુ.ં  

15 સમાજ સરુક્ષા 

અિધકરી  

મિહલાઓ, બાળકો અને વ ૃ ધ સ યોને સામેલ કરી થાિનક  ટીમ 

બનાવવી   રાહત કે પના કાયર્ અસરકારક અને ભેદભાવ રિહત 

થાય છે કે નિહ તેની દેખરેખ રાખશે.  

16  યવ થામા ંઆવરી લીધેલ અને નવી જ રીતોને પહ ચાડવાની 

બાબતો અંગેના સહયોગ માટેનો દૈિનક રીપોટર્ તૈયાર કરવો અને 

તેને ઉપરી અિધકારીને મોકલવો.  

17   વા ય, પાણી પરુવઠા, મનો સામાિજક સભંાળ અને આવાસ 

માટે ટુકડીઓ બનાવવી.  

18 D + 1 day and 

ahead 
રાહત 

કે  પની 

જ રીયાતની 

ચકાસણી  

પચંાયત, અને 

આરોગ્ ય  

રાહત કે પની જ રીયાત છે કે બધં કરવો છે તે અંગે થાિનક 

લોકો સાથે િવચાર િવમશર્ કરી ભાિવ કાયર્ નિક્ક કરવુ.ં  

19 રાહત કાયર્ ચાલ ુહોય યારે નિક્ક કરેલા પહલેાનંા તમામ કાય  

કરવા.  

 સમાજ સરુક્ષા 

અિધકરી  

મનો સામાિજક સભંાળ અને વા ય અંગેના સા તાિહક અને 

પખવાિડક અહવેાલ તૈયાર કરવા. 

 

VFzI o  VF5l¿U|:T HG;]DNFIG[ SFDR,Fp VFzI VF5JF DF8[ ;FWG;FDU|L VG[ 5]ZJ9M 5}ZM 5F0[ K[P 



SFI"N/G]\ G[T'tJ ,[GFZ VlWSFZL o Ò<,F 5|FYlDS lX1F6 VlWSFZL 

S|D સમય પત્રક ટા  ક 

અમલ કરનાર 

િવભાગ 

પ્રવિૃ ઓ 

1 

સામા ય 

િ થિતમા ં 

કાયર્વહચણી 

અને 

જ રીયાત 

ઘરાવતા 

કલ  ટરની 

અ◌ોળખ  

 
VVFFzzII ::YYFFGGGGFF ;;\\RRFF,,GG DDFF88[[GGLL SSFFII""55wwWWllTT  llJJSS;;FFJJJJLL  

2 VVFFzzIIMM ss::YY//MM44 11FFDDTTFF llJJUU[[ZZ[[PPPPffGGLL  IIFFNNLL  llJJSS;;FFJJJJLL  

3 

 

VVggII SSFFII""NN//GGFF VVllWWSSFFZZLLVVMMGG[[ VVFFzzII::YYFFGGMM  VV\\UU[[  DDFFllCCTTLL 55}}ZZLL 55FF00JJLLPP  

4 VVFFzzII ::YYFFGGGGFF ;;\\RRFF,,GG DDFF88[[GGLL SSFFII""55wwWWllTT  llJJSS;;FFJJJJLL  

5 VVFFzzIIMM ss::YY//MM44 11FFDDTTFF llJJUU[[ZZ[[PPPPffGGLL  IIFFNNLL  llJJSS;;FFJJJJLL  

6 

D - 24 hours  

 

 

VVFFzzII ::YYFFGG jjIIJJ::YYFF55SSMMGG[[ ;;FFAANNFF  SSZZJJFF  ssSSFFII""NN//ff  

7 ;;}}RRGGFF DD]]HHAA VVFFzzII ::YYFFGG XX~~ SSZZJJFF  

8 VVFFzzII ::YYFFGG VVGG[[ KKFFJJ66LLVVMM DDFF88[[  JJWWFFZZFFGGFF  ::++MMTTGG[[  SSFFDD[[ ,,UUFF00JJFFPP 

9 VVFFzzII::YYFFGGMMGGFF ::YY// VVGG[[ ll::YYllTT  VV\\UU[[  ,,MMSSMMGG[[  JJFFSS[[OO  SSZZJJFF  

10 VVFFzzII ::YYFFGG jjIIJJ::YYFF55SSMMGG[[ ;;FFAANNFF  SSZZJJFF    

11 ;;}}RRGGFF DD]]HHAA VVFFzzII ::YYFFGG XX~~ SSZZJJFF  

12 

D+24 hours 

 

 

રીપોટ ગ 

અને 

દ  તાવેજી 

કરણ  

ssVVFFzzII  

jjIIJJ::YYFF55SSMMff 

VVFFllzzTTMMGG[[ VVFFzzII::YYFFGGDDFF\\ NNFFBB,,  SSZZJJFFGGLL  SSFFDDUULLZZLL  XX~~ SSZZJJLL  

13 

 

VVFFzzII::YYFFGGMMGGLL ll::YYllTT VV\\UU[[ VVCC[[JJFF,,  VVFF55JJMM    

14 VVFFzzII ::YYFFGGGGFF pp55IIMMUUGGLL VVUU||TTFF  DDFF88[[GGLL  IIMMHHGGFF    

15 
55FF66LL44 55]]ZZJJ99FF44 BBMMZZFFSS44 VVFFZZMMuuIIGGLL  ;;,,FFDDTTLL  DDFF88[[ VVggII SSFFII""NN// ;;FFYY[[ 

;;\\SS,,GG  ssSSFFII""NN//ff  

16 VVFFllzzTTMMGG[[ ;;CCFFII VVGG[[ DDNNNN 55}}ZZLL  55FF00JJLL    



17   SSFFDDUULLZZLL RRFF,,]] ZZFFBBJJLL ssSSFFII""NN//ff  

18 

D + 

Day 2 and 

ahead 

  

VVFFzzII ::YYFFGGMMGGLL ll::YYllTT VVGG[[ ,,MMSSMMGGLL  VVJJZZHHJJZZ  55ZZ NN[[BBZZ[[BB ZZFFBBJJLL 

ssSSFFII""NN//ff  

19 JJWWFFZZFFGGLL ;;FFWWGG ;;FFDDUU||LL SSFFDD[[ ,,UUFF00JJLLPP  

20 IIMMuuII HH66FFII TT[[ DD]]HHAA ;;FFWWGG;;FFDDUU||LL  OOFFZZ[[UU  SSZZJJLL  ssSSFFII""NN//ff 

21 VVFFzzII::YYFFGGMMGGLL ll::YYllTTDDFF\\ ;;]]WWFFZZ66FFqq;;DDFFZZSSFFDD  XX~~  SSZZJJ]] \\PP ssSSFFII""NN//ff 

22 AAMMWW55FF99  

23 VVFFBBZZLL VVCC[[JJFF,,  

 

 

 

ટા કફોસર્ -: પશ ુઆરોગ્ય અને ક યાણ-આપિ ગ્ર  ત પ્રાણીઓના આરોગ્ ય અને અ  ય સભંાળની જોગવાઇ 

                                                        કાયર્દળનુ ંને  તવૃ લેનાર અિઘકારી નાયબ િનયામક પશ ુરોગ અને સવંધર્ન  

 

 સમય પત્રક ટા  ક અમલ કરનાર 

િવભગ 

પ્રવિૃ ઓ 

1 સામા ય સમય  

 

 

 

  પશઓુની યાદી અને તેમના વા ય 

સબધંી િવગતો તૈયાર કરવી અને 

તકેદારીના પગલા ંલેવા. 

2 પેરા પશ ુ વા ય કમીર્ઓની સિૂચ અને 

સપંકર્ તૈયાર કરવા.  

3 પશઓુની હો ટેલ અને પાજંરાપોળની યાદી 

તૈયાર કરવી. 

4 વીમા અંગે પ્રચાર પ્રસાર કરવો. 

5 િનઃસહાય થળો ઓળખવા અને રીસપો સ 



માટે રણનીિત તૈયાર કરવી. 

6 દર યાન D 0 થી 

D +72  

 

  અસરગ્ર ત પશઓુને ફેરવવા માટે 

ટ્રા સપોટેશનની યવ થા. 

7 જ  થાની ચકાસણી  નાયબ 

િનયામક ી 

પશપુાલન  

પશઓુ અંગે રાહત, ઘાસચારો, પાણી અને 

દવાની યવ થા અગે દેખરેખ રાખવી.  

8 પશઓુમા ં મહામારી ન ફેલાય તે અંગે 

તકેદારી 

9 બાદમા ં 

D +72 થી આગળ 

 વેટેનરી ટીમ  રીસપો સ કામગીરીની સમીક્ષા કરવી. 

10 આપિ ની પશઓુ અને સબધંીત 

જીવનિનવાર્હ પર અસરનુ ં દ તાવેજીકરણ 

અને કેસ ટડી કરવુ.ં 

ટા કફોસર્ -: પાણી પરુવઠા િવભાગ- પાણીની જોગવાઇ કરવી. 

             કાયર્દળનુ ંને  તવૃ લેનાર અિઘકારી : કાયર્પાલક ઇજનેર-પાણી પરુવઠા અને ગટર  યવ  થા બોડર્   

S|D સમય પત્રક ટા  ક અમલ કરનાર 

િવભાગ 

પ્રવિૃ ઓ 

1 સામા ય િ થિતમા ં પાણીના  આવ  યક 

જ  થાની ચકાસણી  

પાણી પરુવઠા  

િવભાગ  

પ્રાણી પ્રા યતા, ક્ષમતા અને શુ  ધતાનુ ં  થાપન 

(કાયર્દળ)  

2 પાણી િવતરણ અને સગં્રહ માટેના વૈિક  પક યોજના 

(કાયર્દળ) 

3 નવી અને વધારાની સાધનસામગ્રી સિુન ચત 

કરવી(કાયર્દળ)   

4 રસાયણો વાપરવા યોગ્ ય પરુવઠા અને સાધનસામગ્રીનો 

વધારાનો જ  થો રાખવો. (કાયર્દળ) 

5 D - 24 hours  

 
કમર્ચારીઓની ક્રમવાળી અને પાળી પ  ધિત  

6 પાણીના વપરાશ અંગે લોકજાગિૃત પરુી પાડવી 

(કાયર્દળ) 



7 પાણીના પરુવઠાના સરંક્ષણ માટે સરકારી અને ખાનગી 

કે્ષત્રોને સચુના આપવી. (કાયર્દળ) 

12 D+24 hours કાયર્વહચણી અને 

જ રીયાત ઘરાવતા 

કલ  ટરની અ◌ોળખ 

પાણી પરુવઠા 

અને ગ.  ય.બોડર્ 

પાણી પરુવઠાનુ ંઆયોજન અને પણીના વપરાશકારોની 

અગ્રતા (કાયર્દળ) 

13 પાણી પરુવઠા તતં્રની િ  થિત અને નકુસાનની આકારણી 

(કાયર્દળ) 

14 પાણી ટે  કરો કામે લગાડવા (કાયર્દળ) 

15 પાણી પરુવઠા તતં્રનુ ંસમારકામ/પનુઃ  થાપન (યોજના 

આધાિરત)  

16 પરુવઠા મથકો/િવતરણ સલામતીના િવતરણ  

17 પાણી િવતરણ  યવ  થા કાયર્દળ ખાતરી કરવી.  

18 પાણીના િવતરણ અને સગં્રહ અન પાણીના સલામત 

વપરાશ મોની માિહતી પરુી પાડવાનુ ંસકંલન  

19 D + 

Day 2 and ahead 
રીપોટ ગ અને 

ફાઇનલ દ  તાવેજી 

કરણ  

પાણી પરુવઠા 

અને ગ.  ય.બોડર્ 

કામચલાઉ પાણી પરુવઠા તતં્ર  થાપવુ ં 

20 કાયમી પાણી પરુવઠા જ થા તરફ  યાન ુઆપવ.ુ  

21 લાબંા ગાળાની પનુ  થાપન યોજના અને જ ીરી યાતો 

પણુર્  કરવી (કાયર્દળ)  

22 રીપોટીંગ અને દ  તાવેજીકરણ શ  કરવુ.ં (કાયર્દળ)   

23 સાધનસપંિ  ફારેગ કરવી (કાયર્દળ) 

24 બોધપાઠ બેઠક (કાયર્દળ અને અ  ય) 

25 આખરી અહવેાલ (કાયર્દળ) 

ટા કફોસર્ – વીજપરુવઠો-અસરગ્ર  ત િવ  તારમા ંસામા  ય વીજપરુવઠો પનુઃ  થાિપત કરવા માટે                                          

                               કાયર્દળનુ ંને  તવૃ લેનાર અિઘકારી : અિધક્ષક ઇજનરે પી.જી.વી.સી.એલ ગજુરાત િવધતુ બોડર્  

S|D સમય પત્રક ટા  ક  અમલ કરનાર 

િવભાગ 

પ્રવિૃ ઓ 



3    સપંકર્ યાદી િવકસાવવી (ગજુરાત િવધતુ બોડર્) 

4   અનૌપચાિરક જોખમ અને ખતરા આકારણી/મુ  યાકંન હાથ 

ધરવુ.ં (ગજુરાત િવધતુ બોડર્) 

5   આપિ  આયોજન િવકસાવવુ.ં  

6 D - 24 hours  

 
આવ  યક 

જ  થાની 

ચકાસણી  

 પ્રમાણભતુ સચંાલન કાયર્રીતી પ્રમાણે અસરોનુ ંમુ  યાકંન 

કરવુ.ં (ગજુરાત િવધતુ બોડર્)   

7 પ્રિતભાવ પગલાને અગ્રતા આપવી (ગજુરાત િવધતુ બોડર્) 

8 િવજપરુવઠા ખારવાય નહી તેની તકેદારી રાખવા જ રી 

પગલા ંલેવા.ં  

9 વધારાની સાધનસામગ્રી/  ત્રોત સાબદા કરવા (ગજુરાત 

િવધતુ બોડર્) 

10    અણધારી આિક્  મકતા અંગે ખાતરી કરવી.  

11 D+24 hours કાયર્વહચણી 

અને 

જ રીયાત 

ઘરાવતા 

કલ  ટરની 

અ◌ોળખ  

 કામગીરી થયે માિહતી અને મુ  યાકંનના આધારે યોજનામા ં

સધુારા કરવા. (ગજુરાત િવધતુ બોડર્) 

12 પગલાની/કાયર્વાહીની િ  થિતની દેખરેખ. (ગજુરાત િવધતુ 

બોડર્) 

16 જ રીયાતો, આવ યકતાઓ અન પ્રાિ  ત  થાનો અંગે િનયતં્રણ 

કક્ષ અને ગ.િવ.બોડર્ના મખુ્ ય મથક સાથે સતત સપંકર્ 

 થાપવો.   

17 પ્રયાસોમા ંસધુારણ માટે ચકારણી કરવી. (ગજુરાત િવધતુ 

બોડર્) 

18 મ  યવતીર્ સકંલન સગંીન બનાવવુ.ં (ગજુરાત િવધતુ બોડર્) 

19 ભિુમકા ભજવનાર અ  ય પરીબળો સાથે િનયિમત સકંલન 

બેઠકો યોજવી 

20 પ્રયાસોન ુઔપચાિરક દ  તાવેજીકરણ શ  કરવુ.ં  

21 રાહત િશબીર/આ ય  થાનો પર વીજપરુવઠાની વૈિક્લપક 



 યવ  થા કરવી જનરેટર વગેરે  

22 

23 D + 

Day 2 and ahead 
રીપોટ ગ અને 

ફાઇનલ 

દ  તાવેજી 

કરણ  

  સલામતી માટે આયોજનમા ંફેરફાર માટેની સમીક્ષા (ગજુરાત 

િવધતુ બોડર્) 

24 જ રી હોય તો વધારાની સલામતી સિહત િ  થિતન સામા  ય 

કરવા માટેની યોજના. (ગજુરાત િવધતુ બોડર્) 

ટા કફોસર્ -: જાહરે બાધંકામ- સામા  ય રીતે ચાલતા આંતર માળખાને પનુઃ  થાપીત કરવા માટે  થાનીક 

પ્રયાસોમા ંસહાય કરવા માટે જ રી કમર્ચારી ગણ અને સાધન સપંિત પરુા પાડશે  

                                                               કાયર્દળન ુનેત ૃ  વ લેનાર અિધકારી- કાયર્પાલક ઇજનેર માગર્ અને મકાન  

S|D સમય પત્રક ટા  ક અમલ કરનાર 

િવભાગ 

પ્રવિૃ ઓ 

1 સામા ય 

િ થિતમા ં 

  કમર્ચારીગણ, સાધનસામગ્રી અને આંતર માળખાની 

સચુી તૈયાર કરવી.  

2 વાહન  યવહાર માટે વૈિક્લપક ર  તાઓ નક્કી કરવા 

અને નકશાઓ રજુ કરવા.  

6 D - 24 hours  

 
આવ  યક 

જ  થાની 

ચકાસણી  

 કમર્ચારી અને કાયર્દળોને સાબદા કરવા.ં  

7 િનયતં્રણ કક્ષ  થાપવો.  

8 િજ  લા િનયતં્રણ કક્ષ સાથે સપંકર્ રાખવો.  

9 D+24 hours કાયર્વહચણી 

અને 

જ રીયાત 

ઘરાવતા 

કલ  ટરની 

અ◌ોળખ  

 ટીમને અગ્રતાના ધોરણે સાબદી રાખવી અને 

રવાના કરવી.  

10 નકુસાન આકારણી અને િનરીક્ષણ શ  કરવુ.ં  

12 કામગીરી યોજના િવકસાવવી અને િનયતં્રણ કક્ષ 

સાથે સપંકર્ રાખવો.  

13 

 
કમર્ચારી ગણની ક્રમવાળી પ  ધિત અને 

માનવશિકત આયોજન શ  કરવુ.ં  

14 ર  તા પ્રવેશ અને આંતર માળખાને લગતી માિહતી 



પરુી પાડવી.  

15 D + 

Day 2 and 

ahead 

રીપોટ ગ અને 

ફાઇનલ 

દ  તાવેજી 

કરણ  

 િવગતવાર મ જણી હાથ ધરવી.  

16 સાધનો અને અ  ય સાધનસપિ ની સધુારણા 

સમારકામ અને ફેરબદલી.  

17 બોધપાઠ બેઠક  

18 ફાઇનલ રીપોટર્ તૈયાર કરવો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


