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કરેક્ટય અને વજલ્રા ભેવજસ્ટ્રેટની કચેયી

શ્રી વલજમકુભાય ખયાડી,IAS

ઝારોદ યોડ છાયી,દશોદ

આભુખ
ગુજયાતભાાં અલાયનલાય આલતી કુદયતી તેભજ ભાનલવર્જજત આત્તીઓનો વલધેમાત્ભક સ્ટ્લરૂે વાભનો
કયતાાંની વાથે ભાનલી શાંભેળા કાંઈક ળીખતો યહ્યો છે . વયકાયે આત્તી વ્મલસ્ટ્થાન વત્તાભાંડની યચના તેભજ
વ્મલસ્ટ્થાન અવધવનમભ ફનાલીને લૈધાવનક ભાખુ ઉબુ કયલાભાાં દેળને આત્તી વ્મલસ્ટ્થાન અાંગે નલી દદળા
આી છે .
આત્તી અવયને ઘટાડલા ભાટે વભમવયનુાં તેભજ દ્લવતવયનુાં આમોજન શોલુાં જરૂયી છે . દાશોદ
વજલ્રાભાાં ગુજયાત સ્ટ્ટેટ દડઝાસ્ટ્ટય ભેનેજભેન્ટ ઓથોયીટીના વશકાયથી

Disaster Risk Management

Programme અભરીકૃત થમેર છે . જે અાંતગતત વભગ્ર વજલ્રાભાાં વલવલધ સ્ટ્તયના પ્રાન ફનાલલા , પ્રાથવભક
વાયલાય, ળોધ – ફચાલ , ભકાન ફાાંધકાભ દ્લવત , ચેતલણી અને વાંદેળા વ્શલશાયની તારીભો દ્લાયા રોકોના
ક્ષભતાલધતન તેભજ જન-જાગૃવતકયણના વલવલધ અવલયત ણે વજલ્રાભાાં દડઝાસ્ટ્ટય ભેનેજભેન્ટ વેર દ્લાયા
કયલાભાાં આલી યહ્યા છે .
દાશોદ ખાતે ઈભયજન્વી ઓયેળન વેન્ટય તેભજ યાજ્મ વયકાય દ્લાયા આલાભાાં આલેર અતી
આધુવનક લાશનો આત્તીના વભમે ત્લયીત પ્રવતબાલ ભાટે ઉમોગી થઈ ળકળે. વજલ્રા આત્તી
વ્મલસ્ટ્થાન
મોજનાભાાં આત્તી વભમે એવઓી ભુજફની કાભગીયી આ મોજનાભાાં દળાતલલાભાાં આલી છે . આ મોજના
વજલ્રા કક્ષાએ પયજ ફજાલતા વલવલધ અવધકાયીશ્રીઓએ આપત દયમ્માન અને આપત છીના વલકટ
દયવસ્ટ્સ્ટ્થવતભાાં કેલા પ્રકાયની કાભગીયી કયલી તેનો ઉલ્રેખ કયલાભાાં આલેર છે . તેભજ આ મોજનાભાાં ઈન્વીડન્ટ
યીસ્ટ્ોન્વ વીસ્ટ્ટભના ણ વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે . જે પ્રવતબાલકોને ભદદરૂ તેભજ ભાગતદળતક ફનળે

,

દયણાભ સ્ટ્લરૂે આત્તીના કાયણે થનાય નુક્ળાનને મોગ્મ પ્રભાણભાાં ઘટાડી કે વનલાયી ળકાળે.
પ્રસ્ટ્તુત વજલ્રા આત્તી પ્રવતબાલ મોજનાની ચકાવણી તથા પ્રાનને લધાયે અવયકાયક ફનાલલા ભાટે
લતભાાં ભોકડ્રીર એટરે કે કૃવિભ કલામત કયલાભાાં આલળે . તેભજ વભામાાંતયે પ્રાન અદ્યતન કયલાભાાં આલળે . આ
વાંકરન ુવસ્ટ્તકા તભાભ વાંફાંધકતાતઓને ઉમોગી વનલડળે અને લધુ કામતક્ષભ વેલાઓ આલા ભાટે આનો
વશમોગ અને વુચનો આલકામત છે .
વલજમકુભાય ખયાડી(IAS)
કરેક્ટય અને વજલ્રા ભેવજસ્ટ્રેટ
દાશોદ
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ઘટના પ્રતિબાલ િંત્ર ( Incident Response System )
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આત્તિ ઘટના પ્રત્તતબાલ ધ્ધત્તત મુજફ તેના પ્રત્તતબાલનુ ું આમોજન કયલાભાું

આલળે. જજલ્રા સ્તયે

ભોટી આત્તિ લખતે ઘટના પ્રત્તતબાલ તુંત્ર ( IRS) શેઠ દયે ક ક્ષેત્રલાય પ્રાથત્તભક અને લૈકલ્લ્ક જલાફદાયી
ધયાલતી વ્મક્તતઓને મુકયય કયલાભાું આલેર છે .
 ઘટના તનમંત્રણ (Incident Command Control Room)
જજલ્રા તનમંત્રણ કક્ષ ( District Control Room)
જજલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ, જજલ્રા કરેતટયશ્રીની કચેયી ખાતે આલેરો શોમ છે . તે ભાહશતી એકત્રીત કયીને
તેની પ્રહિમા ભાટેન ુ ું અને આત્તિ કેન્દ્રિત ભથક ણ છે

. આત્તિ વ્મલસ્થાનના વુંફધ
ું ભાું રેલાના ભોટા

બાગના વ્મલશાયાત્ભક ત્તનણણમો આ ત્તનમુંત્રણ કક્ષભાું રેલાભા આલે છે . ઘટના વેનાત્તત (

Incident

Commander)જજલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષનો શલારો છે . ઘટના ત્તનમુંત્રણ તુંત્રને વ્મલસ્થાતુંત્ર ચાટણ મુજફ
વુંકટકારીન કાભગીયીઓનુ ું ત્તનમુંત્રણ કયે છે . કામણ ત્તલળે દ (

Task Force) નુ ું નેત ૃત્લ રેતી તભાભ

વ્મક્તતઓ, ત્તનણણમ રેલાની પ્રહિમા ભાટે એકસ ૂત્રી વુંકરન કયલા ભાટે ઘટના ત્તનમુંત્રણ વેનાત્તતની વાથોવાથ
જજલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ખાતે ક્સ્થત્તત વુંબાળે.
 કામય તલળે દ તનમંત્રણ કક્ષ
વ્મક્તતગત કામણ ત્તલળે દ ની કાભગીયીથી

, તાલુકા કક્ષાના ત્તનમુંત્રણ કક્ષને જજલ્રા કક્ષાના

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથે ટેક્તનકર યીતે વુંકરન કયલાભાું અને વુંચાય વ્મલસ્થાભાું કામણદક્ષ શોમ તેલી વક્ષભ
વ્મક્તતથી વજ્જ શોમ તેલી કચેયીભાું ોતાના ત્તનમુંત્રણ કક્ષને સુપ્રત કયલાભાું આલળે

અને ચરાલલાભાું

આલળે તેભજ આત્તિના સ્થે જરૂયી વાધનો ભોકરળે.
 જજલ્રા તનમંત્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre )
જજલ્રાભાું કોઈ ણ આત્તિ દયમ્માન વુંકરન વુંચારન થામ તે ભાટે કરેતટય કચેયી

ખાતે

ઈભયજરવી ઓયે ળન વેરટય સ્થાત્તત છે . જમાું યાઉરડ ધી તરોક કુંટ્રોર રૂભ કામણયત છે .
જજલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ( District Emergency Operation Centre ) ખાતે વભગ્ર લણ દયમ્માન લગણ -૩
અને ૪ ના કભણચાયીની ઉક્સ્થત્તતભાું યાઉરડ ધી તરોક કુંટ્રોર રૂભ કામણયત યશે છે .
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 ઘટના તનમંત્રણ વંચાય િંત્ર :
કોઈણ આત્તિના અવયકાયક ત્તનમુંત્રણ ભાટે વુંચાય વ્મલસ્થા અત્મુંત ભશત્લની ફાફત ફની જામ
છે . આત્તિ દયમ્માન આત્તિ વ્મલસ્થાન ટીભ ધ્લાયા અનાલલાભાું આલતી વુંચાય વ્મલસ્થા પ્રણારી
નીચે આેરી છે . આત્તિના હયણાભે કે તેની અવયને રીધે કોઈ વુંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખુું ખોયલાઈ
જામ તેલા વુંજોગોભાું દૂ ય વુંચાય કામણ ત્તલળે દનુ ું નેત ૃત્લ રેતી વ્મક્તત ,આત્તિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક
કાભગીયી ભાટે ખરેર કે અલયોધ લગયની વુંચાય વ્મલસ્થા સુત્તનત્તિત કયલા ભાટે આલી વલરત કે
આંતયભાખુ તાત્કાલરક ુનઃસ્થાન થામ તે સુત્તનત્તિત કયળે.


ટેરીપોન – તભાભ ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ખાતે ટેરીપોન  ૂયા ાડલાભાું આલેર છે .



લૈકલ્લ્ક વંચાય વ્મલસ્થા .
વુંચાય વ્મલસ્થા આંતયભાખુું તુટી ડલાને રીધે તભાભ વ્મલસ્થા ઠપ્ ઠઈ જામ એલી ણ
હયક્સ્થત્તત ઉબી થલાની વુંબાલના શોમ છે . વુંચાય વ્મલસ્થા ખોયલાઈ જામ તેલા પ્રવુંગે આલી
વુંચાય વલરત/આંતયભાખુું કમણયત ફને તે યીતે ુનઃસ્થાત્તત થઈ જામ ત્માું સુધી હયક્સ્થત્તતની
ગુંબીયતાને રક્ષભાું રઈને લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થાનો ઉમોગ કયલો.


અ.નું.

લામયરેવ વ્મલસ્થા

ો.સ્ટે.નુ ું નાભ

લામયરેવ વેટની ભાહશતી

કમાું આલેર છે . સ્થ યાખેર છે . અથલા
યાખલાભાું આલનાય છે .

૧

દાશોદ ટાઉન

૧

દાશોદ ટાઉન ોરીવ સ્ટેળન

૨

દાશોદ રૂયર

૧

ો.સ્ટે.ભાું યાખલાભાું આલેર

૩

ઝારોદ

ઝારોદ ોરીવ સ્ટેળન

ઝારોદ ોરીવ સ્ટેળન

૪

રીભખેડા

શા

રીભખેડા ોરીવ સ્ટેળન

૫

જેવાલાડા

૨

જેવાલાડા ો.સ્ટે ખાતે તથા વયકાયી

ો.સ્ટે

લાશનભાું

૬

યણધીકુય

૧

યણધીકુય ોરીવ સ્ટેળન

૭

દે લ.ફાયીઆ

યીીટય (ડુગ
ું ય ઉય ) દે લ.ફાયીઆ

દે લગઢ ડુગ
ું ય ઉય દે લ.ફાયીઆ

ુ ા ો.સ્ટે.
પતેય

ુ ા ોરીવ સ્ટેળનભા
પતેય

નીર

નીર

વાંજેરી

વાંજેરી ો.સ્ટ્ટે. લામયરેવ

વુખવય

નીર

વુંજેરી ોરીવ સ્ટેળન

કતલાયા

૧

૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

ુ ા
પતેય

રીભડી

વાગટાા

કાી ટુ

વાફી

નીર

ખાંગેરા ચેક ોસ્ટ્ટ
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૧૪

ધાનુય

ધાનુય ો.સ્ટે -૧

ધાનુય ો.સ્ટે -૧

કુંજેટા આ.ો.-૧

કુંજેટા આ.ો.-૧

૧૫

ગયફાડા

૨

ોરીવ સ્ટેળન ગયફાડા

૧૬

ગયફાડા

૧

ભીનાક્યાય ચેક ોસ્ટ

ુ ઃસ્થાન
ચેિલણી, યાશિ ને પન


ચેિલણી

ચેતલણી એ આત્તિ શેરાુંની  ૂલણ તૈમાયી વાથે વુંફત્તું ધત છે . આલનાયી આપત શેરા તેના
વભાચાય ભે અથલા તેના વુંબલના ત્તલે જાણકાયી ભે તો આકક્સ્ભક આલી ડેર આપતભાુંથી ફચી
ળકામ અને જાનભારનુ ું નુકવાન ઓછું થામ છે . ડીસ્ટ્રીતટ ઓયે ળન વેરટય ,કરેતટય કચેયી ખાતે વતત ૨૪
કરાક કુંટ્રોર રૂભ ચરાલલા ાછનો એક આળમ આ પ્રકાયની આપતો વભમવય ચેતલણી ધ્લાયા
નુતવાનની ળક્યતાભાું ઘટાડો કયલાનો છે . જજલ્રાભાું કોઈણ સ્થે અને વભમે ઘટતી કોઈણ પ્રકાયની
ઘટના-દુઘણટના વાભે પ્રત્તતવાદ પ્રહિમાને લેગ ભે વાશત ફચાલ કાભગીયી ત્તલના ત્તલરુંફે આયું બી ળકામ
તેભજ જજલ્રા તાલુકા સ્તયના વુંફત્તું ધત તભાભ અત્તધકાયીશ્રીઓ વાથે જરૂયી વુંકરન યાખી ળકામ અને ત્લયીત
અભરલાયી શેત ુ જરૂયી વુંકરન ભાટેની આ વ્મલસ્થા છે.
લાણઋતુ દયમ્માન ુય કે અત્તતબાયે લયવાદની હયક્સ્થત્તતભાું શોંચી લલા શેત ુ તાલુકા સ્તયે
આગોતયા આમોજન અને  ૂલણતૈમાયીના બાગરૂ તાલુકા સ્તયે કુંટ્રોરરૂભ શેરી જુનથી ળરૂ કયલાભા આલે
છે . જમાુંથી ગ્રાભ સ્તયે ચેતલણી અને વુંદેળાવ્મલશાયની કાભગીયી શાથ ધયલાભાું આલે છે . જેભાું સ્થાત્તનક
વુંવાધનોની ઉરબ્ધી , ળોધ-ફચાલ અને યાશત કાભાગીયીની વ્યુશયચના

, ભશત્લના નુંફયોની સ ૂચીનો

વભાલેળ કયલાભાું આલે છે . લધુભાું આ વભગ્ર મોજનાનુ ું એવ.ડી.આય.એન ય ણ અડેળન આ ગાા
 ૂલે કયી રેલાભા આલે છે .
આપત આલલાનો કોઇ ત્તનત્તિત વભમ શોતો નથી ત્માયે સ્થાત્તનક લહશલટી તુંત્રની વજ્જતા અને
વતકણ તાની વાથે વાથે આંતહયક વુંકરનની ચકાવણી શેત ુ ભોકહિરનુ ું આમોજન વભમાુંતયે કયલાભાું આલે છે
અને તે દયમ્માુંન જણાતી ખાભીઓ ક્ષત્તતઓની વત્તભક્ષા કયી બત્તલષ્મભાું તે  ૂનયાલત્તતિત ન થામ તે ભાટેની
કાજી યાખલાભાું આલે છે .
કોઈ ણ આત્તિ યોકી ળકાતી નથી યું ત ુ તેની વાભેની  ૂલણતૈમાયી અને વજ્જતાથી તેની બમાનક
અવયો અને ત્તતવ્રતાભાું ઘટાડો જરૂય કયી ળકામ છે . જે અરલમે ગુજયાત યાજમ આત્તિ વ્મલસ્થાન
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વિાભુંડ દ્વાયા અભરી ફનેર આપત જોખભ વ્મલસ્થાન કામણિભ થકી વમુદામ સ્તયે ત્તલત્તલધ વમુશો ભાટે
તારીભ કામણિભોનુ ું આમોજન કયલાભાું આલે છે . આ ઉયાુંત વભમાુંતયે આપત વાભે  ૂલણતૈમાયીના ત્તલચાયને
ત્તલત્તલધ ભાધ્મભો થકી જન-જાન ૃત્તત રક્ષી ત્તલત્તલધ કામણિભો દ્વ્રાયા રોકો લચ્ચે શોંચાડલાભાું આલે છે .
આ ઉયાુંત વુંફત્તું ધત ત્તલબાગો જેલા કે

,ોરીવ,ુંચામત ,ભાગણ અને ભકાન ,લન ત્તલબાગ , ત્તળક્ષણ,

આયોગ્મ લગેયેને જરૂયી વુંકરનભાું યશી કાભગીયી કયલા ભાટે સ ૂલચત કયલાભાું આલે છે . તાલુકા સ્તયે
તાત્કાલરક પ્રત્તતવાદ ભાટે રામઝન અત્તધકાયીશ્રીઓની ત્તનભણકું ૂ કયે ર છે . તભાભ રમઝન અત્તધકાયીશ્રીઓને
આત્તિના વભમે વજાગ, વતકણ તેભજ તાલુકાસ્તયે વુંકરનભાું યશે છે .
તાલુકા સ્તયે ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર ળોધ-ફચાલના વાધનો

,રાઇપ જેકેટ ,રાઇપ યીંગ,દોયડા,

તેભજ લયવાદ ભાક મુંત્રને કામણયત ક્સ્થત્તતભાું યાખવુ.ું


યાશિ

આપત દયમ્માન તથા આપત ત્રાટક્યા ફાદનો તફક્કો છે .આપતથી થમેર નુતળાનના કાયણે વ્મક્તત
ભાનવીક, ળાયીહયક તથા આત્તથિક યીતે બાુંગી ડયો શોમ છે . જે વ્મક્તત અથલા વમુદામને વભાજભાું પયીથી તે
ગબાય થઈ ળકે તે ભાટે વયકાયશ્રી ધ્લાયા રેલાભાું આલેર ત્તનણણમ વલોયી છે .


ુ ઃસ્થાન
પન

આ એક એલી પ્રવ ૃત્તત છે કે જેભાું જન વમુદામ આત્તિ છી આત્તિ યે રાની ુલણલત હયક્સ્થત્તતભાું
રાલલા ભાટે કયલાભાું આલતી તભાભ પ્રકાયની વશામનો વભાલેળ થામ છે .આ પ્રહિમા ઘણા રાુંફાગાાની
પ્રવ ૃત્તત છે . તે ક્યાયે ક ાુંચ ,દળ લણ અથલા તેથી લધુ વભમ ણ વ્મત્તતત થઈ ળકે છે.
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ભ ૂત્તભકા અને જલાફદાયી
પ ૂલય ચેિલણી ને અતિ વંફધ
ં ી ફચાલ યાશિ કાભગીયી ને અતિ છીના યીોટય ભાટે.

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; VFIMHG
VlW1FS4 VlWS lGJF;L S,[S8Z VG[
DFD,TNFZ

Z

JCLJ8L VG[ 5|M8MSM,

VlWS Ò<,F Ò<,F lJSF; VlWSFZL4 Ò<,F 5M,L; GF6F
VG[
S,[S8Z
VlW1FS4 VlWS lGJF;L S,[S8Z VG[ JCLJ8
DFD,TNFZ

#

R[TJ6L

VlWS
lGJF;L
S,[S8Z

VlWS lGJF;L
S,[S8Z4 0[%I]8L SFDULZL
DFD,TNFZ4 lGI\+6 S1F
sVM5Z[XGf

$

SFINM VG[ jIJ:YF

Ò<,F
5M,L;
VlW1FS

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

5

XMW VG[ ARFJ

0[%I]8L
S,[S8Z

DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 SFDULZL
5M,L;4 SFI"5F,S .HG[Z4VluGXDG sVM5Z[XGf
N/4 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 SFDULZL
ALG ;ZSFZL ;\U9G4 5F6L 5]ZJ9F sVM5Z[XGf
AM0"4 GUZ5Fl,SFVM4 U'C Z1FS N/4
5M,L;

*

VFzI

Ò<,F
5|FYlDS
lX1F6

XF/FGF VFRFI"4 lX1FSM4 5|FYlDS VM5Z[XG
VFZMuI S[gã4 ZFHI 5lZJCG4 5F6L sSFDULZLf
5]ZJ9M4 DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF;
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(

5F6L 5]ZJ9M

!_P JLH/L

VlWSFZL

VlWSFZL

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 VM5Z[XG
DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 sSFDULZLf
VFZMuI4 GFIA .HG[Z4dI]lGl;5,
SM5M"Z[XG

VlW1FS
.HG[Z4
U]PlJPAMP

SFI"5F,S .HG[Z4 GFIA .HG[Z4 SFDULZL
8[SlGS,4 U]PlJPAMP 5lZJCG
sVM5Z[XGf

!!P HFC[Z VFZMuI VG[ ;L0LV[RVM
:JrKTF
(CDHO)

!Z

;CFIS T\+

!#

5X] VFZMuI
S<IF6

!$

ZFCT 5]ZJ9M

CMl:58, ;]l5|8g0[g84 dI]P SM5M"Z[XGGF SFDULZL
5|FYlDS VFZMuI S[gãM4 ;LV[R;L4 sVM5Z[XGf
GUZ5Fl,SF4 Z[0S|M;4 VuGXDGN/4
GFUlZS ;\Z1F64 ALG ;ZSFZL ;\U9GM4
0MS8ZM4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4
DFD,TNFZ

Ò<,F lJSF; VFZ8LVM4 Ò<,F 5]ZJ9F VlWSFZL4 ;CFIS T\+
VlWSFZL
V[O5LV[;4 BFGUL VG[ HFC[Z 1F[+M4 s,MÒ:8LSf
dI]lGl;5, 5F6L 5]ZJ9F AM0"4
DFD,TNFZ4 Ò<,F 5]ZJ9F DFD,TNFZ
VG[ GFIA
lGIFDS
5X];\JW"G

J[8ZGZL .g:5[S8Z4 ALG ;ZSFZL VM5Z[XG
;\U9GM
sSFDULZLf

Ò<,F lJSF; ;A l0JLhG, D[Ò:8=[84 ALG ;ZSFZL
VlWSFZL
;\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 ;CFIS T\+
8LJL Z[l0IM4 A\NZ SR[ZL4 U]HZFT
D[ZL8F.D AM0"4 5M,L;4 JG

!&

DFwID

Ò<,F
DFlCTL
VlWSFZL

D]ã6 DFwID4 8LJL4 5+SFZM4 ALG HFC[Z DFlCTL
;ZSFZL4 ;\U9GM

!*

DMH6L

VlWS Ò<,F 0LVF.;L4 GFIA Ò<,F lJSF; VFIMHG
S,[S8Z
VlWSFZL4 SFI"5F,S .HG[Z sDFP VG[
DPlJPf4 Dt:IMnMU

ુ ઃસ્થાન
ટાસ્્પોવય – વંકરન ને અમોજન :- પ ૂલય ચેિલણી.સ્થ ખારી કયાલલા ને વંદેળા વ્મલશાય,પન
કાભગીયીન ંુ વંકરન કયવ ંુ
કામય તલળેવ દના સકુ ાતન : કરે્ટય
ક્રભ

વભમ ત્રક

૧

પ્રવ ૃતિ

ટાસ્ક

તલબાગ

યાજમ સ્તયે તેન ુ ું

ડી.ડી.એભ.વી.,

ગ્રાભીણ સ્તયે આત્તિ વ્મલસ્થાન વુંચાય

જોડાણ અને

ુંચામત

સ્થાવુ.જજલ્રા
ું
કક્ષા વશીત તભાભ સ્તયે આત્તિ

ુ
ઘટના ત્તનમુંત્રણનુ ું ભશેસર

વ્મલસ્થાન મોજન ત્તલકવાલલી.

સ્થાન

િાઈવીવ ભેનેજભેરટ કભીટી (કરેતટય) વાથે

ત્તલબાગ

ફેઠક મોજલી. (ઔદ્યોગીક

,આયોગ્મ અને

સ્લાસ્થમ ત્તલબાગ)
૨
૩
૪

વાભારમ
વભમ

વુંચાય

ોલરવ

તભાભ સ્તય ના કામણદો વાફદા યાખલા

વ્મલસ્થાતુંત્ર

ભાહશતી

ભાહશતી પ્રચાય-પ્રવાય

અને કામણહયતી

ત્તલબાગ
ડી.ડી.એભ.વી

વુંબત્તલત જોખભો , ૂલણતૈમાયી અને વાલચેતીના

ટી.ડી.એભ.વી

ગરા અંગે રોક જાગૃત્તત કયલી

લી.ડી.એભ.વી
૫

ોરીવ,

કામણદ તૈમાય કયલા , તારીભો કયલી , વાધનો

નગયાલરકા,

અને મુંત્રોની ભયાભત કયી તૈમાય યાખલા

આય એરડ ફી
૬

ટી.ડી.એભ.વી

ળોધ ફચાલ અને  ૂલણ ચેતલણી

એવ.ડી.એભ

કયાલલા અને વુંદેળાવ્મલશાય અંગે ત્તલત્તલધ
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,સ્થ ખરી

જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન મોજના દાશોદ બાગ-૧

હશતધાયકો વાથે ફેઠક કયલી અને આમોજન
કયવુ.ું
૭

ભેલેર ચેતલણી ચકવલી અને ુનલણળન
પ્રવ ૃત્તતઓ ળરૂ કયલી.

૮

ગાભ ુંચામત અને જજલ્રા કક્ષાએ કામણયત
વુંચાય અને ચેતલ

ણીની વ્મલસ્થા ચકાવણી

કયલી
૯

વરાભત સ્થે ખવેડનાય ટીભને જરૂયી મુંત્રો
અને વાધનો વાથે ઘટના સ્થે ભોકરલા.

૧૦

ટીભ અને વમુદામ ફન્ને ભાટે લાશનોની વ્મલસ્થા
કયલી.

૧૧

અવગ્રસ્ત વમુદામ અને શુઓ ભાટે વરાભત
યે સ્યુ વેલ્ટય અને જગ્માઓ વુંદ કયલી.

૧૨
૧૩

સ્થાત્તનક ક્સ્થત્તત અંગે જજલ્રા અને યાજમના

ુ
ભશેસર

કરાક
(આપતના

૧૪

ઈભયજરવી ઓયે ળન વેરટયને જાણ કયલી.

૭૨ થી ૪૮

3 હદલવ

મોજના

ુંચામત અને
ોરીવ

શેરા)

ચેતલણીઓના વુંદેળા વ્મલસ્થા તુંત્ર તૈમાય
કયલા
છે લ્રા સ્થ સુધી સ્થાત્તનક બાાભાું  ૂલણ
ચેતલણી શોંચાડલી ,ભૌખીક યીતે પોનથી
ટેરીત્તલઝનથી,

યે હડમોથી,

,

રયુઝ ેયના

ભાધ્મભનો ઉમોગ કયલો.લીજીના આધાય
ત્તલનાની વ્મલસ્થાઓનો ઉમોગ કયલો (કેટરાુંક
વભમના ત્તલયાભ છી ચેતલણીઓને લાયું લાય
ુનઃપ્રવાહયત કયતા યશેવ)ુ ું
ટેરીપોન વુંકણ સ ૂલચ અને કામણદની

૧૫

SOP

અડેટ છે કે નહશ તેની ખાત્રી કયી રેલી.
૧૬

અરમ ટાસ્કપોવણ વાથે વુંકરન કયવુ.(ળોધ
ું
અને
ફચાલ,જાશેય આયોગ્મ ,કામદો અને વ્મલસ્થા
અને ાણી ુયલઠો)

૧૭

વુંબત્તલત વુંકટ ત્તલળે જજલ્રા અને યાજમ
વિાત્તધકાયીઓને જાણ કયલી.

૧૮

સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી
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અને ઈરવીડરટ કભારડય અત્તધકાયીને જાણ કયલી
૧૯

ડી.ડી.એભ.વી

જજલ્રા સ્તયે આપત વ્મલસ્થાન કત્તભટી અને
ઈભયજરવી યીવોરવ ભેનેજભેરટ કત્તભટીએ
ક્સ્થતી ય ત્તનમુંત્રન યાખવુ.ું

૨૦

આઈ.એભ.ડી

શેરા જાશેય કયે રા વિાલાય  ૂલણ
ચેતલણીઓના વુંદેળાઓને આલતા ૨૪ કરાક
ભાટે અડેટ કયી જાશેય કયતા યશેવ.ુ ું

૨૧

ુંચામત

 ૂલણ ચેતલણી શોંચી છે તેનો પ્રત્તતબાલ
ભેલલો અને સ્થાત્તનક હયક્સ્થત્તતની ભાહશતી
ભેલલા ભાટે અત્તધકાયીઓને તાહકદ કયલા.

૨૨
૨૩

સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી

D-48 to 24
hours
(Before 2
days of
Disaster)

અને ઈરવીડરટ કભારડયને યીોટણ કયલો.
ડી.ઈ.ઓ.વી

એવ.ઈ.ઓ.વી વાથે ત્તનમત્તભત વુંકણ સ્થાત્તત
કયલો.

૨૪

ોરીવ

યે સ્યુ વેલ્ટય અને જોખભી જગ્માઓએ જરૂયી
વાધનોની વ્મલસ્થા કયલી(ફોટ,તયલૈમા,પ્રાથત્તભક
વાયલાય, )

૨૫

જોખભ સ્થે શોંચલા ભાટેના લૈકલ્લ્ક યસ્તા
નજક્ક કયલા.

૨૬

પોયે સ્ટ

સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી
અને ઈરવીડરટ કભારડયને યીોટટણ કયલો.
 ૂલણ ચેતલણી ખાવ ત્તનઃવશામ વમ ૂશ સુધી
ું શોંચે

૨૭

તેની ખાતયી કયલી.
૨૮

વુંબત્તલત ક્સ્થત્તત ત્તલળે અડેટ પ્રાન તૈમાય
કયલા
રેટેસ્ટ ક્સ્થત્તત ત્તલળે સ્થાત્તનક બાાભાું  ૂલણ

૨૯
D-24 to 12
hours
૩૦

ળોધ અને
ફચાલ

ચેતલણી શોંચતી કયલી.અગાઉ જણાવ્મા
ડી.ડી.એભ.વી

મુજફના ભાધ્મભોનો ઉમોગ કયલો.
વુંકટ હયક્સ્થત્તત ત્તલળેની ત્તલગતલાય ભાહશતી
ફચાલ ટાસ્કપોવણ અને અરમ ટાસ્કપોવણને આલી.
અંત્તતભ સ્થ સુધી  ૂલણ ચેતલણી શોંચી કે નહશ

૩૧

તેની ચકાવણી કયલી.
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જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન મોજના દાશોદ બાગ-૧

ફચાલ ટુકડીઓને એકળન ભાટે તૈમાય

૩૨

યાખલી.દયે ક ટુકડીને જોખભના સ્થ અને જેનો
ફચાલ કયલાનો છે ત્માું શોંચલાના યસ્તા ત્તલળે
જાણ કયલી.
ફચાલ ટુકડીઓને ભાટે ખોયાક

૩૩

,યશેલાની અને

સુયક્ષાની વ્મલસ્થા કયલી.
દયે ક ફચાલ ટુકડાની શરચરની જાણકાયી રેલી

૩૪

અને ઉયી અત્તધકાયીને દય ૬ કરાકે જણાલલી.
 ૂલણ ચેતલણી અંગેના વુંદેળાઓ વતત શોંચી

૩૫
૩૬

D-12 to
0 hours

જજલ્રા કુંટ્રોર
ચેતલણી

રૂભ
ડી.ઈ.ઓ.વી

યહ્ાું છે કે નહશ તેની ખાત્રી કયલી.
હયક્સ્થત્તત ય દે ખયે ખ યાખલી અને તેના
ત્તલળેનઓ રેટસ્ટ યીોટણ ઉચ્ચ અત્તધકાયીશ્રીઓને
,જજલ્રા કરેતટયશ્રીને અને આત્તિ વ્મલસ્થાન
વિાભુંડને કયલો.
ફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દે ખયે ખ કયલી અને

૩૭

ત્તલળે મુંત્રો , ભળીનયી, કૌળલ્મફધ્ધ વ્મક્તતઓ ,
દલાઓ, લગેયે જરૂયીમાતની સ ૂચી તૈમાય કયલી.
૩૮

જરૂયી વાધન વાભગ્રી એકત્રીત કયી ઘટના સ્તયે
શોંચાડલી.

૩૯

ોરીવ અને સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વુંકરન
D+1 to 12
hours

મ ૃતદે શ ત્તનકાર

ોરીવ અને
આયોગ્મ

ભાટે એક અત્તધકાયીને ત્તનયુતત કયલા જે
મ ૃતદે શની મોગ્મ તાવ અને નોંધણી ફાદ
ત્તનકાર કયાલે.

૪૦

ખોયાક અને ાણીની ત્તલળે જરૂયીમાતો ભાટે
જજલ્રા સ્તયે થી ભદદ ભાટે

DEOC વાથે વુંકરન

કયવુ.ું
લધાયાની ટુકડી તૈમાય યાખલી જેથી લાયાપયતી

૪૧

આયાભ ભી યશે.
૪૨

જજલ્રા ત્તલકાવ
D+12 to 24
hours

૪૩

યાશત ફચાલ

અત્તધકાયી અને
તેભની ટીભ
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ળોધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલુ યાખલી
અને અવગ્રસ્તોને જરૂય મુજફની વરાભત
સ્થે /દલાખને/યીરીપ કેમ્ભાું રઈ જલા.
અવયગ્રસ્તોને ત્તલળે પ્રકાયની તફીફી

જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન મોજના દાશોદ બાગ-૧

જજલ્રા ોરીવ
અત્તધક્ષક

૪૪

વાયલાયની જરૂય શોમ તો

DEOC વાથે વુંકરન

કયી વ્મલસ્થા કયલી.
જરૂય શોમ તો શલાઇ ભાધ્મભો દ્વાયા વેલાઓ
આલી

૪૫

શેલ્ રાઇન નુંફય અને વશમોગ કેરિો ળરૂ કયલા

૪૬

તરસ્ટય સ્તયે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તભટીંગ કયી
ક્સ્થત્તતનુ ું આંકરન કયવુ ું અને જજલ્રા અત્તધકાયીને
યોજ વાુંજે અશેલાર કયલો.

ટાસ્કપોવય – વશામક િંત્ર – ન્મ કામયદ ને વક્ષભ વિાતધકાયીઓ વાથે વંકરન કયી સ્થાંિય ને
ુ લઠાના વંગ્રશ ને યાશિ ભાટે યીલશન જોગલાઇ કયે છે .
યાશિ,પય
કામય તલળે દના સકુ ની : જજલ્રા તલકાવ તધકાયીશ્રી.
િભ

વભમ ત્રક

ટાસ્ક

પ્રવ ૃત્તતઓ

અભર કયનાય
ત્તલબાગ

૧

વાભારમ

ત્તલત્તલધ આત્તિઓ દયમ્માન આલશ્મક વાધન

ક્સ્થત્તતભાું

વાભગ્રીની સુચી તૈમાય કયલી

૨

ત્તલત્તલધ સ્તયે ભોકિીરનુ ું આમોજન કયવુ.ું
અરમ કામણદો વાથે વુંકરન કયવુ.ું

૩

D-24 hours

કામણદના વભ્મોને વાફદા કયલા અને કાભ
કામણ લશેંચણી
અને

૪

૫
૬

વોંણી કયલી.
અેલક્ષત આત્તિ ય આધાયીત ટુુંકાગાાની

જરૂયીમાત

સુચના યની કામણલાશી ભાટે લાશનો અને અરમ

ધયાલતા

વાધનોને કાભે રગાડલા.

તરસ્ટયની

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અને ળોધ ફચાલ ,આશ્રમ અને યાશત

ઓખ

ુયલઠો કામણદ વાથે વુંકણ ભા યાખલો.

D+24 hours

ફશાયથી વાધન યાભગ્રી ભુંગાલલાની જરૂય ડે તો
તેની વભીક્ષા કયલી.

૭

આત્તિના પ્રકાયોને ધ્માનભાું યાખી વશામક તુંત્રનુ
આમોજન (કામણદ)

૮

ત્તનમુંત્રણ અને સ્ત્રોતોની વતત સુચના આધાયીત
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કામણમોજના શાથ ધયલી.
૯

જરૂયીમાત અને સ્તોતની વતત વત્તભક્ષા કયલી.

૧૦

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અને ભશત્લના કામણદોનો વુંકણ
વુંગીન ફનાલલો.

૧૧

વેલાઓની ગુણલિા અંગે ચકાવણી કયલી.

૧૨

વશામક તુંત્ર ભાટે લધતી ભાુંગનો પ્રત્તતબાલ
આલો.

૧૩
૧૪
૧૫

D+day 2
and ahead

ત્તનમત્તભત યીોટીંગ અને દસ્તાલેજીકયણ કયવુ.ું

યીોટીંગ અને
પાઈનર

જરૂયીમાતો અને ભાુંગણીઓનુ ું ુનઃમુલ્માુંકન કયવુ.ું

દસ્તાલેજીકયણ

મોગ્મ જણામ તેભ વાધન વાભગ્રી  ૂયી ાડલી

૧૬

ફોધાઠ ફેઠક જેભાું આશ્રમ

,ખાદ્ય અરમ યાશત

ુયલઠા કામણદ મોજલી.
ટાસ્કપોવય – ળોધ ને ફચાલ (સ્થાંિય વશીિ) : સ્થાતનક સ્થાંિય ળોધ ને ફચાલના પ્રામાવભા ભદદ
ુ ા ાડે છે .
કયલા ભાટે ભાનલ ને ભશત્લના વાધનો પય
ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

૧

ત્તલત્તલધ આત્તિઓ દયમ્માન શુ ું કયવુ ું ? અને શુ ું
ન કયવુ ું ? તે અંગેના જન-જાગૃત્તતના કામણિભો
કયલા.

૨
વાભારમ
૩

વભમ

જોખભ
મ ૂલ્માુંકન અને

, વુંવાધનોની સ ૂલચ

ોરીવ,

વુંકણ વયનાભા સુધાયલા

ુ ,
ભશેસર

સુધાયલી,

ુંચામત

દે ખયે ખ, કામણ મોજનાની વભમાુંતયે દે ખયે ખ

વ્ય ૂશાત્ભક આગોતયી વ્મલસ્થાની

ત્તનમત્તભત યીતે વાધનો , મુંત્રોની ભયાભત અને

વુંલેદનળીરતા

જાલણી કયલી, ખાવ મુંત્રોની ખયીદી/ઉરબ્ધ
કયાલલા.

૪

ડી.ઈ.ઓ.વી,

વભમાુંતયે ફદરાતી ળોધ-ફચાલની

ોરીવ

ધ્ધત્તતઓથી ખાવ ટીભો અને સ્વ્મું વેલકોની
તારીભ અને ક્ષભતા લધણન કયવુ.ું

૫
૬

D – 72 to
D-0
દયમ્માન

હયક્સ્થત્તતનુ

ત્તનલાવી અત્તધક

આંકરન

કરેતટય
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ળોધ અને ફચાલની તારીભ ભાટેન ુ ું આમોજન.
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જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન મોજના દાશોદ બાગ-૧

કયતા જવુ.ું
૭

ત્તલત્તલધ ત્તલબાગો વાથે વુંકરન ળોધ અને ફચાલ
ભાટે ત્તલળે દની જરૂયીમાત શોમ તો વ્મલસ્થા
કયલી.

૮

કુંટ્રોર રૂભનુ ું વુંચારન : ફશાયના ત્તનષ્ણાુંતોની
ટીભ, રશ્કયી ટુકડી , પામય ત્તલબાગ , ત્તવત્તલર
ડીપેરવ, ોરીવદ લગેયે વાથે વુંકરન અને
કાભાગીયી.

૯

આગોતયી ચેતલણી લગયનુ ું વુંકટ શોમ તો
ફચાલ દોને તેભના વાધન અને મુંત્રો વાથે
ઘટના સ્થે તયા જ શોંચલા તાકીદ કયલા.

૧૦

જજલ્રા ોરીવ

૧૧
૧૨

D+1 to
24 hours

કામદો અને

અત્તધક્ષક

વ્મલસ્થા

ઘટના સ્થને જરૂય શોમ તો કોડણ ન કયી રેવ.ુ ું
આલેર આત્તિ વુંદબે દયે ક સ્તયની ટાસ્કપોવણને
તાકીદ કયલી.(જજલ્રા, તાલુકા, ગાભ)
ળોધ અને ફચાલ વરાભત સ્થે ખવેડલાની
કાભાગીયી ળરૂ કયલા.
રોકોના ટોાને કાબ ૂભાું રેલાની વ્મલસ્થા કયલી.

૧૩
૧૪

જજલ્રા

અવયગ્રસ્તોને વરાભત સ્થે રઈ જલા.

૧૫

ત્તળક્ષણાત્તધકાયી

સ્થાત્તનક સ્તયની તૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી
અને ઈક્રવડરટ કભારડયને યીોટણ કયલો.

૧૬

ટાસ્કપોવણની કાભગીયી અંગે ત્તનમત્તભત અશેલાર
તૈમાય કયલો.

૧૭
૧૮
૧૯

D+24
hours and
ahead

તભાભ સ્તયનુ ું
યીોટીંગ
કાભગીયી

ત્તનલાવી અત્તધક
કરેકટય

સ્ટાપનુ ું યોટેળન ચાલુ યાખવુ.ું
કાભગીયીની વતત વભીક્ષા અને આંકરન કયવુ ું
પાઈનર યીોટણ તૈમાય કયલો. ત્તલત્તલધ
હશતધાયકોનો તેનભા વશમોગ ફદર આબાય
ભાનલો.

ટાસ્્પોવય – ન ૂ્વાન અકાયણી , વલે ને દસ્િાલેજીકયણ
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી : કામયારક ઇજનેય , ભાગય ને ભકાન
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િભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક

પ્રવ ૃત્તિઓ

અભર કયનાય
ત્તલબાગ

૧

યાજમની ઓથોયીટી દ્વાયા તૈમાય કયલાભાું
આલેરા નુકવાન આકાયણી ત્રક ભેલલા અને
આકાયણી કયલી.આકાયણી કયલા ભાટે ચાય
પ્રકાયની ટીભ ફનાલલી (૧) ખાનગી બલન
વાભારમ

ડી.ઈ.ઓ.વી

ક્સ્થત્તતભાું

અને ભકાન (૨) યસ્તા

,

ુર,

ટેરીપોન

વુંદેળાવ્મલશાય તેભજ જાશેય બલનો (૩) ખેતી
અને જ વુંવાધન (૪) ઉદ્યોગ અને વ્માાય

૨

નુતવાન આકાયણી કયી ળકે તેલા વ્મક્તતઓના
વયનાભાું અને ટેરીપોન નુંફય વહશતની માદી
તૈમાય કયલી.

૩

નુતવાનીના આંકરન ભાટે વ્મક્તતગત અને ફીજા
જરૂયી વુંવાધનોનુ ું અંદાજીત ખચણ ત્રક ફનાલવુ.ું

૪

નુતવાનીનુ ું આંકરન કયનાય ટીભ નુતવાનીનુ ું
પ્રાથત્તભક આંકરન તૈમાય કયળે.આંકરન ભાટેના

૫

D+24
hours

નુતવાન

R&Bઅને PWD

આકાયણી

તથા ુંચામત

૬

 ૂલણ તૈમાયી પોભેટનો ઉમોગ કયલો.
પ્રાથત્તભક નુતવાનીના આંકરનનો યીોટણ ઉયી
વિાભુંડને ભોકરલો
પ્રાથત્તભક આંકરનભાું સુધાયા લધાયા અને
નુતવાનની જહટકતા ત્તલળેના અલબપ્રામો ભેલલા.
આંકરનની ત્તલગતોભાું કોઈણ પ્રકાયની
સ્ષ્ટતા ભાટે ઉયી વિાભુંડને જાણ કયલી.

૭
D+24 to
72 hours
and
beyond

ુંચામત

નુકવાન આંકરન ભાટે ટીભો તૈમાય કયલી અને

(ગ્રાભીણ

ચોતતવ નુતવાન લાા ત્તલસ્તાય પાલલા.

પયીમાદ

ત્તલસ્તાય ભાટે)

ત્તનલાયણ

નગયારીકા
(ળશેયી ત્તલસ્તાય
ભાટે)

૮

નુકવાનના આંકરન વભમે કોઈણ પ્રકાયની
ટેતનીકર ભાહશતીની જરૂય ભાટે આંકરન કયતાને
એક ભાશીતીની નકર આલી જેના આધાયે તે
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સ્થ ય જ રોકોના પ્રશ્નોનુ ું ત્તનયાકયણ કયી ળકે.
૯

નુકવાન આંકરન ડેટા કમ્પ્યુટયાઈઝ્ડ કયલા ડેટા
ઓયે ટયની ટીભ ફનાલલી અને તેઓ ત્તલના
ત્તલરુંફે ડેટા એરટ્રી કયે તે ધ્માન યાખવુ.ું

૧૦

જજલ્રા સ્તયે પહયમાદ નોંધલા અને પહયમાદ
ત્તનલાયણની વ્મલસ્થા કયલી.
જમાું સુધી કાભ  ૂરૂ ન થામ ત્માું સુધી
ું વતત

૧૧

યીવ્યુ ું અને આંકરન કયતા યશેવ.ુ ું
ઉયી વિાત્તધકાયીને અત્તધકૃત યીતે પાઈનર

૧૨

યીોટણ જભા કયાલલો.
ટાસ્કપોવય – યાશિ તળબફય વ્મલસ્થાન : ( શંગાભી અલાવો , ખોયાક , ાણી, લીજી, અયોગ્મ) ભનો
વાભાજજક વંબા
ુ લઠા તધકાયી
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી : જજલ્રા પય
ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

૧

યાશત કેમ્ની જગ્મા નજક્ક કયલી અને તેની
ક્ષભાતા અને ઉરબ્ધ ભાખાગત
અસુત્તલધાઓનુ ું ત્રક ફનાલવુ.ું

૨

વમુદામના વભ્મોભાુંથી, ધાત્તભિક વુંસ્થાઓ,
કોોયે ટ ક્ષેત્રોભાુંથી જે સ્લૈલ્ચ્છક હયતે તેભની
જજલ્રા

૩

વાભારમ

ત્તળક્ષણાત્તધકાયી/

વભમભાું

વભાજ કલ્માણ
અત્તધકાયી

વેલાઓ યાશત કેમ્ની વ્મલસ્થાભાું આલા
ઈચ્છક શોમ તેલા રોકોની ટીભ ફનાલલી.
તેભના નાભ અને વુંકણ ની માદી ફનાલલી.
યાશત કેમ્ વ્મલસ્થાભાું ભહશરાઓ,ફાકો,
ત્તલકરાુંગો, વ ૃધ્ધો, દલરત અને રઘુભત્તત વમુદામો
પ્રત્મે વુંલેદનળીરતા લધે તે ભાટે કામણળાા
આમોજન કયવુ.ું

૪

યાશત કેમ્ના સ્થે ભાખાગત સુત્તલધાઓના
સુધાયા-લધાયા ભાટે વયકાયી કામણિભો અને
અરમ હશતધાયકો વાથે જોડાણ કયવુ.ું

૫

D-24

યાશત કેમ્

જજલ્રા
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hours

વ્મલસ્થા

ત્તળક્ષણાત્તધકાયી

૬

ક્સ્થત્તતની ચકાવણી કયલી.
ચકાવણી યીોટ્ણ ના આધાયે જરૂયી
વાધનવાભગ્રીને એકઠી કયલી.

૭

યાશત કેમ્ની વ્મલસ્થા ભાટે સ્થાનીક ટીભ
ફનાલલી.

૮

ાણી ુયલઠા, સ્લાસ્્મ,લીજી ત્તલબાગના
અત્તધકાયીઓ વાથે યાશત ત્તળલફય સ્થે તેભની
વેલાઓ રેલા ભાટે ભીટીંગ કયલી.

૯

જજલ્રા વભાજ
કાઉરવીરીંગ

કલ્માણ

આલાવ અને ભનોવાભાજજક વુંબા ભાટે ખાવ
ટીભ ફનાલલી.

અત્તધકાયી
૧૦

ચોક્કવ સ્થોએ યાશત કેમ્ વ્મલસ્થા ભાટે
ત્તભટીંગ કયલી અને સ્થાત્તનક વુંસ્થાઓ અને સ્લમું
આયોગ્મ,
ુંચામત, અને

૧૧

સ્લૈલ્ચ્છક
વુંસ્થાઓ,

૧૨

જજલ્રા ુયલઠા
નામફ

૧૩
૧૪

D 0 to D
+24 hours

યશેઠાણ અને
આયોગ્મ
વુંફત્તું ધત ફાફતો

ભાભરતદાય
(ુયલઠા
તભાભ)
વભાજ કલ્માણ
અત્તધકાયી

વેલકો વાથે જલાફદાયી નક્કી કયલી. સ્થાત્તનક
જરૂયીઆતોત્તલળે અશેલાર જાશેય કયલો.
ખોયાક અને અરમ જરૂયી વાભગ્રી આલા ભાટે
સ્થાત્તનક વુંસ્થાઓને ત્તલનુંતી ભોકરલી.
તભાભ લગણના અવયગ્રસ્તોની જરૂમાતોના
વશમોગ ભાટે પ્રાથત્તભક અંદાજત્રક તૈમાય કયવુ.
ાણી , આયોગ્મ અને સ્લચ્છતા, હશિંવા, અને
બેદબાલ જેલી ભાનલીમ વુંફધ
ું ીત વભસ્માઓની
ક્સ્થત્તતની ચકાવણી કયલી.
યાશત સ્થની ક્સ્થત્તત મુજફ વુંવાધનો ખયીદલા
એક હદલવભાું એક ટીભને વતત ૧૨ કરાકથી
લધુ વભમ ભાટે કાભ ન કયવુ ું ડે તે ભાટે
વ્મક્તતગત અને જરૂયી વુંવાધનોનુ ું અંદાજત્રક
ફનાલવુ.ું
ભહશરાઓ,ફાકો અને વ ૃધ્ધ વભ્મોને વાભેર

૧૫
વભાજ સુયક્ષા
અત્તધકાયી
૧૬

કયી સ્થાત્તનક ટીભ ફનાલલી જે યાશત કેમ્પ્ના
કામણ અવયકાયક અને બેદબાલ યહશત થામ છે કે
નહશ તેની દે ખયે ખ યાખળે.
વ્મલસ્થાભાું આલયી રીધેર અને નલી
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જરૂયીમાતોને શોંચાડલાની ફાફતો અંગેના
વશમોગ ભાટેનો દૈ ત્તનક યીોટણ તૈમાય કયલો અને
તેને ઉયી અત્તધકાયીને ભોકરલો.
૧૭

સ્લાસ્્મ, ાણી ુયલઠા, ભનોવાભાજજક વુંબા
અને આલાવ ભાટે ટુકડીઓ ફનાલલી.

૧૮

યાશત કેમ્ની જરૂયીમાઅ છે કે ફુંધ કયલો છે તે
ુંચામત અને

૧૯

D+1 day
and ahead

૨૦

યાશત કેમ્ની
જરૂયીમાતની
ચકાવણી

અંગે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તલચાય ત્તલભળણ કયી

આયોગ્મ

બાત્તલ કામણ નજક્ક કયવુ.ું

ત્તલબાગ

યાશત કામણ ચાલુ શોમ ત્માયે નજક્ક કયે રા
શેરાના તભાભ કામો કયલા.

વભાજ સુયક્ષા

ભભોવાભજજક વુંબા અને સ્લાસ્્મ અંગેના

અત્તધકાયી

વાપ્તાહશક અને ખલાહડક અશેલાર તૈમાય
કયલા.

ટાસ્કપોવણ – જાશેય આયોગ્મ અને સ્લચ્છતા-આયોગ્મને રગતી વભસ્મા વુંફધ
ું ી કભણચાયીગણ અને વુંવાધન
ુયા ાડે છે . વાભારમ તફીફી વુંબા વ્મલસ્થાતુંત્ર ુનઃસ્થાત્તત કયે છે .
ુ મ જજલ્રા અયોગ્મ તધકાયી.
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી : મખ્
ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક
૧

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

વાભારમ

તફીફી

ડોતટય, નવણ, ખાનગી અને વયકાયી દલાખાના

ક્સ્થત્તત

આલશ્મક

આયોગ્મ

વયનાભા અને વુંકણ ની ભાહશતી તથા ફેડ અને

D-24

જ્થાની

ત્તલબાગ

એમ્બ્યુરરવની ઉરબ્ધતા અંગેની ભાહશતીનુ ું

hours

ચકાવણી

ત્રક ફનાલવુ.ું

૨

પ્રાથત્તભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે તારીભ
ાભેર સ્લમુંવેલકોની માદી ફનાલલી.

૩

જન આયોગ્મ અને સ્લચ્છતાની ફાફતો ત્તલળે
ભીટીંગ કયલી તથા તેની વ્મક્તતગત અને
વુંવાધનોની જરૂયીમાતોનુ ું અંદાજ ત્રક
ફનાલવુ.ું

૪

કેમ્ વ્મલસ્થા ટાસ્કપોવણ વાથે જોડાણ કયી જરૂયી
સ્લમુંવેલકો, પ્રાથત્તભક વાયલા કીટ અને અરમ
સ્લચ્છતા વેલાઓ ુયી ાડલી. ોરીવ અને
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સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વુંકરન ભાટે એક
અત્તધકાયીને ત્તનયુતત કયલા. જે મ ૃતદે શોની મોગ્મ
તાવ અને નોંધણી ફાદ ત્તનકાર કયાલે. તભાભ
ી.એભ. યુત્તનટ ખાતે ત્તલદ્યુત જોડાણની લૈતરત્તક
વ્મલસ્થા કયલી.
૫

જજલ્રા મુખ્મ ભથકે આયોગ્મ અને સ્લચ્છતા
કત્તભટી ફનાલલી.

૬

તભાભ સ્થોએ આયોગ્મ અને સ્લચ્છતાની
હયક્સ્થત્તત ત્તલળે દે ખયે ખ કયી દૈ ત્તનક યીોટણ
ફનાલલો. જજલ્રા ભથક ખાતે દૈ ત્તનક ત્તભહટિંગ કયી
હયક્સ્થત્તત વભજલી અને યીસ્ોરવ પ્રાન તૈમાય
કયલો.

૭

ાણી વપ્રામ, સ્લચ્છતાને પ્રોત્વાશન,ફા
વુંબા અને અરમ જરૂયીમાતભુંદ રોકોની

કામણ લશેંચણી
D+24
૮

hours

અને જરૂયીમાત

ટી.એચ.ઓ અને

ધયાલતા

ી.એચ.વી

તરસ્ટયની

સ્તયે

ઓખ

જરૂયીમાત ભાટેન ુ ું અંદાજત્રક વાથે યીોટણ
તૈમાય કયલો.
જો તેઓને વશમોગની જરૂયીમાત શોમ તો
જજલ્રા ઓથોયીટીને વશમોગ ભાટે ત્તલનુંતી ત્ર
રખલો.

૯

ફચાલ દ અને કેમ્ વુંચારકો વાઅથે વુંકરન
કયવુ કાયણ કે જન આયોગ્મ વાથે જોડામેરા
પ્રશ્નો (જેલા કે સ્લચ્છ ાણી, સ્લચ્છતા, વેલાઓ,
ઘન કચયાનો મોગ્મ ત્તનકાર) અંગે કોઈ
વભાધાન ન કયવુ.ું

૧૦

યાશત કેમ્ અને અરમ લવાશતોભાું પ્રાથત્તભક
જરૂયીમાતો(જેલી કે જન આયોગ્મ અને સ્લચ્છતા
લગેયે)ુયી ાડલી.

૧૧
૧૨
૧૩

D+ Day 2

યીોટીંગ અને

and

પાઈનર

ahead

દસ્તાલેજી કયણ

વી.ડી.એચ.ઓ ,
ફી.એચ.ઓ
અને ભેડીકર
ઓહપવય
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આયોગ્મની સુત્તલધા આતા બૌત્તતક ભાખાઓને
જો નુતવાન થયુ શોમ તો તેની ખાત્રી કયલી.
વપાઈ ટુકડી ફનાલીને સ્લચ્છતા અલબમાન
ચરાલવુ.ું
કામણન ુ ું વતત યીવ્યુ ું અને ુનઃઆંકરન કયતા

જજલ્રા આત્તિ વ્મલસ્થાન મોજના દાશોદ બાગ-૧

યશેવ.ુ
૧૪

જમાું સુધી હયક્સ્થત્તત વાભારમ ન ફને ત્માું સુધી
તભાભ વેલાઓ અત્તલયત ચાલુ યાખલી.તભાભ
હશતધાયકો વાથે ત્તભટીંગ કયી જન આયોગ્મ
વેલાઓ વભાપ્ત કયલી.

૧૫

પાઈનર યીોટણ તૈમાય કયલો.

ટાસ્કપોવય – શ ુ અયોગ્મ ને કલ્માણ – અતિગ્રસ્િ પ્રાણીઓના અયોગ્મ ને ન્મ વંબાની જોગલાઇ
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી :- નામફ તનમાભક શ ુ ારન

ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

૧

શુઓની માદી અને તેભના સ્લાસ્્મ વુંફધ
ું ીત
ત્તલગતો તૈમાય કયલી અને તકેદાયીના ગરા
રેલા.

૨
૩

શુ સ્લાસ્્મ કભીઓની સ ૂચી અને વુંકણ માદી

વાભારમ

તૈમાય કયલા.

વભમ

શુઓ ભાટે ાુંજયાોની માદી તૈમાય કયલી.

૪

લીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલો.

૫

ત્તનઃવશામ સ્થો ઓખલા અને યીસ્ોરવ ભાટે
યણનીત્તત તૈમાય કયલી.

૬
૭
૮

અવયગ્રસ્ત શુઓને પેયલલા ભાટે

દયમ્માન

ટ્રારવોટે ળનની વ્મલસ્થા.

D 0 થી
D+72

જ્થાની

hours

ચકાવણી

નામફ
ત્તનમાભકશ્રી,શુ
ારન

શુઓ અંગે યાશત, ઘાવચાયો,ાણી અને
દલાની વ્મલસ્થા અંગે
શુઓભાું ભશાભાયી ન પેરામ તે અંગે તકેદાયી

૯

યીવોરવ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલી

૧૦

આત્તિની શુઓ અને વુંફધ
ું ીત જીલનત્તનલાણશ
ય અવયનુ ું દસ્તાલેજીકયણ અને કેવ સ્ટડી
કયવુ.

ુ લઠા તલબાગ – ાણીની જોગલાઇ કયલી.
ટાસ્કપોવય – ાણી પય
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ુ લઠા ને ગટય વ્મલસ્થા ફોડૅ
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી :- કામયારક ઇજનેય-ાણી પય

ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

૧

ાણી પ્રાપ્મતા, ક્ષભતા અને શુધ્ધતાનુ ું સ્થાન
(કામણદ)

૨

ાણી ત્તલતયણ અને વુંગ્રશ ભાટેના લૈતરત્તક
મોજના(કામણદ)

૩

નલી અને લધાયાની વાધનવાભગ્રી સુત્તનલ્ચચત
કયલી (કામણદ)

૪

યવામણો લાયલા મોગ્મ ુયલઠા અને
વાધનવાભગ્રીનો લધાયનો જ્થો
યાખલો.(કામણદ)

ાણીના
૫

વાભારમ

આલશ્મક

ાણી ુયલઠા

૬

વભમ

જ્થાની

ત્તલબાગ

ચકાવણી

૭

કભણચાયીઓની િભલાી અને ાી ધ્ધત્તત
ાણીના લયાળ અંગે રોકજાગૃત્તત કયલી.
ાણીના ુયલઠાના વુંયક્ષણ અંગે વયકાયી અને
ખાનગી ક્ષેત્રોને સુચના આલી.(કામણદ)

૮

કામણ ત્તલળે દના વભ્મોને વાફદા કયલા

૯

લધાયાના વશામક તુંત્ર કભણચાયીગણ અને
લાશનો ચકાવણી કયલી (વશામક તુંત્ર કામણદ)

૧૦

લીજ ુયલઠાનુ ું અને અરમ કામણત્તલળેદ વાથે
વુંકરન

૧૧

ાણીના સ્ત્રોતની ક્સ્થતી અને વુંયક્ષણ(કામણ
ત્તલળે દ)

૧૨

ાણી ુયલઠાનુ ું આમોજન અને ાણીના

૧૩
D+24
૧૪
૧૫

લયાળકાયોની અગ્રતા (કામણદ)

કામણ લશેંચણી

hours

અને જરૂયીમાત
ધયાલતા
તરસ્ટયની

ાણી ુયલઠાનુ ું તુંત્રની ક્સ્થત્તત અને નુતવાનની
ાણી ુયલઠા
અને ગ.વ્મ.ફોડણ

આકાયણી(કામણદ)
ાણી ટેરકયો કાભે રગાડલા(કામણદ)
ાણી ુયલઠા તુંત્રનુ ું

ઓખ

વભાયકાભ/ુનઃસ્થાન(મોજના આધાહયત)

૧૬

ુયલઠા ભથકો / ત્તલતયણ વરાભતીના ત્તલતયણ
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૧૭

ાણી ત્તલતયણ વ્મલસ્થા કામણદ ખાતયી કયલી.

૧૮

ાણીના ત્તલતયણ અને વુંગ્રશ અને ાણીના
વરાભત લયાળની ભાહશતી ુયી ાડલાનુ ું
વુંકરન.

૧૯

કાભચરાઉ ાણી ુયલઠા તુંત્ર સ્થાવુ.ું

૨૦

કામભી ાણી ુયલઠા જ્થા તયપ ધ્માન
આવુ.ું

૨૧
૨૨

D + Day

યીોટીંગ અને

2 and

પાઈનર

ahead

દસ્તાલેજી કયણ

ાણી ુયલઠા
અને ગ.વ્મ.ફોડણ

રાુંફા ગાાની ુનઃસ્થાન મોજના અને
જરૂયીમાતો ુણણ કયલી. (કામણદ)
યીોટીંગ અને દસ્તાલેજીકયણ ળરૂ
કયવુ.(કામણ
ું
દ)

૨૩

ફોધાઠ ફેઠક (કામણદ અને અરમ)

૨૪

આખયી અશેલાર (કામણદ)

ુ લઠો – વયગ્રસ્િ તલસ્િાયભાં વાભાન્મ લીજપય
ુ લઠો પન
ુ ઃસ્થાતિ કયલા ભાટે
ટાસ્કપોવય – લીજપય
ુ યાિ તલદ્યિ
ુ ફોડય .
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી : તધક્ષક ઇજનેય એભ.જી.લી.વી.એર ગજ

ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

૧

લીજ ુયલઠા તુંત્ર અને પ્રાલ્પ્ત સ્થાનોની
લતણભાન ક્સ્થત્તતની માદી ત્તલકવાલલી

૨
૩
૪

વાભારમ
ક્સ્થત્તતભાું

એભ.જી.લી.વી.

ભાહશક ફેઠકો મોજલી

એર ગુજયાત

વુંકણ માદી ત્તલકવાલલી

ત્તલદ્યુત ફોડણ

અનૌચાયીક જોખભો અને ખતયા આકાયણી /
મુલ્માુંકન શાથ ધયવુ ું

૫

આત્તિ આમોજન ત્તલકવાલવુ.ું

૬

પ્રભાણભુત વુંચારન કામણયીતી પ્રભાણે અવયોનુ ું

૭

D-24

૮

hours

આલશ્મક

એભ.જી.લી.વી.

જ્થાની

એર ગુજયાત

ચકાવણી

ત્તલદ્યુત ફોડણ

૯

મુલ્માુંકન કયવુ.ું
પ્રત્તતબાલ ગરાને અગ્રતા આલી
ત્તલજુયલઠો ખોયલાઈ નશી તેની તકેદાયી યાખલા
જરૂયી ગરા રેલાું.
લધાયાની વાધન વભગ્રી / સ્ત્રોત વાફદા કયલા
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૧૦

અણધાયી આકક્સ્ભકતા અંગે ખાતયી કયલી

૧૧

કાભગીયી થમે ભાહશતી અને મુલ્માુંકનના આધાયે
મોજનાભાું સુધાયા કયલા.

૧૨

ગરાની / કામણલાશીની ક્સ્થત્તતની દે ખયે ખ

૧૩

ભાહશતીનો રોકોભા પ્રવાય કયલો.

૧૪

જરૂયીમાતો મુજફ વરાભતી સુત્તનલ્ચચત કયલી.

૧૫
D+24
૧૬

જરૂયીમાતો , આલશ્મકતાઓ અને પ્રાલ્પ્તસ્થાનો

કામણ લશેંચણી

hours

અને જરૂમાત

એભ.જી.લી.વી.

અંગે ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અને ગ.ત્તલ.ફોડણ ના મુખ્મ

ધયાલતા

એર ગુજયાત

ભથક વાથે વતત વુંકણ સ્થાલો.

તરસ્ટયની

ત્તલદ્યુત ફોડણ

ઓખ

૧૭

પ્રમાવોભાું સુધાયણ ભાટે ચકાવણી કયલી.
ભદ્યલતી વુંકરન વુંગીન ફનાલવુ.ું

૧૮

ભુત્તભકા બજલનાય અરમ યીફો વાથે
ત્તનમત્તભત વુંકરન ફેઠકો મોજલી.

૧૯

પ્રમાવોનુ ઔચાયીક દસ્તાલેજીકયણ ળરૂ કયવુ.ું

૨૦

યાશત ત્તળફીય / આશ્રમ સ્થાનો ય લીજ
ુયલઠોની લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થા કયલી.

૨૧

વરાભતી ભાટે આમોજનભાું પેયપાય ભાટેની
વભીક્ષા

૨૨

જરૂયી શોમ તો લધાયાની વરાભતી વહશત
ક્સ્થત્તતને વાભારમ કયલા ભાટેની મોજના.

ુ ઃ સ્થાીિ કયલા ભાટે સ્થાનીક
ટાસ્કપોવય :- જાશેયશેય ફાંધકાભ – વાભાન્મ યીિે ચારિા આંિય ભાખાને પન
ુ ા ાડળે.
પ્રમાવોભાં વશામ કયલા ભાટે જરૂયી કભયચાયી ગણ ને વાધન વંતિ પય
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી કામયારક આજનેય ભાગય ને ભકાન
ક્રભ

વભમ
ત્રક

ટાસ્ક

ભર કયનાય

પ્રવ ૃતિ

તલબાગ

૧

કભણચાયીગણ, વાધનવાભગ્રી અને આંતય
ભાખાની સુચી તૈમાય કયલી

૨

વાભારમ

લાશનવ્મલશાય ભાટે લૈકલ્લ્ક યસ્તાઓ નજક્ક

ક્સ્થત્તતભા

કયલા અને નકળાઓ યજુ કયલા.

૩

આંતય ભાખાનુ ું આત્તિ છી અગ્રતાના ધોયણે
ઈરવેતળન શાથ ધયવુ.ું
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૪

વાધનવુંત્તિ અને કભણચાયીગણના આમોજન
અને ત્તનબાલ

૫

સ્લચ્્તા અને આશ્રમ ભાટેની અરમ વલરતોની
જોગલાઈ કયલી.

૬
૭
૮

D – 24
hours

આલશ્મક

કભણચાયી અને કામણદોને વાફદા કયલા.

જ્થાની

નીમુંત્રણ કક્ષ સ્થાલો.

ચકાવણી

જજલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથે વુંકણ યાખલો.

૯

ટીભોને અગ્રતાના ધોયણે વાફદી યાખલી અને
યલાના કયલી.

૧૦
૧૧
D + 24
૧૨

નુતળાન આકાયણી અને ત્તનયીક્ષણ ળરૂ કયવુ.ું

કામણલશેંચણી

hours

કાભગીયી મોજના ત્તલકવાલલી અને ત્તનમુંત્રણ કક્ષ

અને જરૂયીમાત

વાથે વુંકણ યાખલો.

ધયાલતા

કભણચાયી ગણની િભલાી ધ્ધત્તત અને ભાનલ

તરસ્ટયની

ળક્તત આમોજન ળરૂ કયવુ.ું

ઓખ

૧૩

નીમુંત્રણ કક્ષ સ્થાલો.

૧૪

યસ્તા, પ્રલેળ અને આંતયભાખાને રગતી
ભાહશતી ુયી ાડલી.

૧૫
૧૬

ત્તલગતલાય ભોંજણી શથ ધયલી.
D + Day
2 and

૧૭

ahead

યીોટીંગ અને

(આશ્રમ

દસ્તાલેજી કયણ

વ્મલસ્થાકો)

૧૮

વાધનો અને અરમ વાધન વુંત્તિની સુધાયણા
વભાયકાભ અને પેયફદરી
ફોધાઠ ફેઠક
પાઈનર યીોટણ તૈમાય કયલો.

ુ ામને કાભચરાઈ અશ્રમ અલા ભાટે વાધનવાભગ્રી ને
ટાસ્કપોવય - અશ્રમ : અતિગ્રસ્િ જન વમદ
ુ લઠો પ ૂયો ાડે છે .
પય
કામયદન ંુ નેત ૃત્લ રેનાય તધકાયી : જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણ તધકાયી.

ક્રભ

વભમ

ટાસ્ક

ત્રક
૧

પ્રવ ૃતિ

ભર કયનાય
તલબાગ

વાભારમ

કામણલશેંચણી

ક્સ્થત્તતભાું

અને જરૂયીમાત

આશ્રમ સ્થાનનાું વુંચારન ભાટેની કામણ ધ્ધત્તત
ત્તલકવાલલી.
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૨

ધયાલતા

આશ્રમ સ્થાનોના સ્થ ,ક્ષભતા લગેયેની માદી

તરસ્ટયની

ત્તલકવાલલી.

ઓખ

૩

અરમ કામણદના અત્તધકાયીઓને આશ્રમસ્થાનો
અંગે ભાહશતી  ૂયી ાડલી.

૪

આશ્રમ સ્થાનના વુંચારન ભાટેની કામણધ્ધત્તત
ત્તલકવાલલી.

૫

આશ્રમ સ્થાનોના વ્મલસ્થાકોને વાફદા
કયલા(કામણદ)
સ ૂચના મુજફ આશ્રમ સ્થાન ળરૂ કયલા

૬
૭
૮

આશ્રમ સ્થાન અને છાલણીઓ ભાટે લધાયાના

D – 24

સ્ત્રોતને કાભે રાગાલડા.

hours

આશ્રસ્થાનોના સ્થા અને ક્સ્થત્તત અંગે રોકોને
લાકેપ કયલા.

૯

આશ્રમ સ્થાન વ્મલસ્થાકોને વાફદા કયલા.

૧૦

સ ૂચના મુજફ આશ્રમ સ્થાન ળરૂ કયલા.

૧૧

આત્તશ્રતોને આશ્રમ સ્થાનભાું દાખર કયલાની
કાભગીયી ળરૂ કયલી.

૧૨
૧૩

આશ્રમ સ્થાનના ઉમોગની અગ્રતા ભાટેની
D + 24

યીોટીંગ અને

(આશ્રમ

hours

દસ્તાલેજી કયણ

વ્મલસ્થાકો)

મોજના કયલી.
ાણી ુયલઠા, ખોયાક, આયોગ્મની વરાભતી,
ભાટે અરમ કામણદ વાથે વુંકરન (કામણદ)

૧૪

આત્તશ્રતોને વશામ અને ભદદ  ૂયી ાડલી.

૧૫

કાભગીયી ચાલુ યાખલી (કામણદ)

૧૬

આશ્રમ સ્થાનોની ક્સ્થત્તત અને રોકોની અલયજલય ય દે ખયે ખ યાખલી (કામણદ)

૧૭
૧૮
૧૯

લધાયાની વાધન વાભગ્રી કાભે રગાડલી
મોગ્મ જણામ તે મુજફ વાધનવાભગ્રી તૈમાય

D + Day
2 and

કયલી.(કામણદ)

ahead

આશ્રમ સ્થાનોની ક્સ્થત્તતભાું સુધાયણા /
વભાયકાભ ળરૂ કયવુ.(કામણ
ું
દ)

૨૦

ફોધાઠ

૨૧

આખયી અશેલાર
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ગુજયાત યાજમ આત્તિ વ્મલસ્થાન
વિાભુંડ,ગાુંધીનગય.
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