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ICS  Incident Command System  (

EOC  Emergency Operation Center (

DCR  District Control Room  (

TCR  Taskforce Control Room  (  

TLCR Taluka Level Control Room       (

DC  District Collector   (  

RAC  Resident Additional Collector  

ARDC Additional Resident Dy.Collector (

DDO  District Development Officer  (  

DSP  District Supritendent of Police (  

SDM  Sub Divisional Megistrate  (

TDO  Taluka Development Officer  (  

ULB  Urban Local Body    (  

NCC  National Cadets Corps   (

NGO Non Government Organization  (

CD  Civil Defence     (

GSDMA Gujarat State Disaster Mgmt Autority 

(

SOP  Standard Operating Procedure  (
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DEOC CONTACT NUMBER 
 
 

NO. NAME DESIGNATION MOBILE NO OFFICE NO 

1. SHRI  

C. R. KHARSAN 

 

COLLECTOR 99784 06225 02632-253613 

2. SHRI K.J.Border 

 
R.A.C 99784 05253 02632-244386 

3. SHRI Pratik 

Khumbhani 

 

DISASTER 

MAMLATDAR 
9879836437 02632-243238 

4.  SHRI J.V. RAOL D.P.O 

(DRM-GSDMA) 

78783 19376 02632-243238 

5. SHRI Bharatbhai Patel 

 

DY. 

MAMLATDAR 
9825639789 02632-243238 

6 DISTRICT CONTROL 

ROOM 

- FAX- 

02632-243417 
02632-243238 
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ઘટના પ્રતિભાવ િતં્ર (INCIDENT RESPONSE SYSTEM)                         . 

 

 આત્તિ ઘટના પ્રત્તિબાલ ઘ્ઘત્તિ મજુફ િેના પ્રત્તિબાલનુું આમોજન કયલાભાું આલળે. જીલ્રા સ્િય ભોટી 

આત્તિ લખિે ઘટના પ્રત્તિબાલ િુંત્ર (IRS) શઠે દયેક ક્ષેત્રલાય પ્રાથત્તભક અને લૈકલ્લ્ક જલાફદાયી ઘયાલિી 

વ્મકકિઓને મકુયય કયલાભાું આલેર છે. 

ઘટના તનયતં્રણ કક્ષ (Incident Command Control Room) 

જીલ્રા ત્તનમુંત્રણ (DCR) 

જીલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ, જીલ્રા કરેકટયશ્રીની કચેયી ખાિે આલેરો છે. િે ભાકશિી એકત્ર કયીને િેની પ્રકિમા 

ભાટેનુું અને આત્તિ કેન્દ્રિિ ભથક ણ છે. આત્તિ વ્મલસ્થાનના વુંફ ુંઘભાું રેલાના ભોટા બાગના 

વ્ યશુા ભક ત્તનણણયમો આ ત્તનમુંત્રણ કક્ષભાું રેલાભાું આલે છે. ઘટના વેનાત્તિ (Incident Command) જીલ્રા 

ત્તનમુંત્રણ કક્ષનો શલારો રે છે. અને ઘટના ત્તનમુંત્રણ િુંત્રના વ્ મવ્ સ્ થાિુંત્ર ચાટણય  મજુફ વુંકટકારીન 

કાભગીયીઓનુું ત્તનમુંત્રણ કયે છે. કામણયત્તલળેદ (Task Force) નુું નેતૃલ રેિી િભાભ વ્મકકિઓ, ત્તનણણયમ 

રેલાની પ્રકિમા ભાટે એકસતૂ્રી વુંકરન કયલા ભાટે ઘટના ત્તનમુંત્રણ વેનાત્તિની વાથોવાથ જીલ્રા 

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ખાિે સ્સ્થત્તિ વુંબાળે. 

  જીલ્ા તનયતં્રણ કક્ષ  (DISTRICT EMERGENCY OPARATION CENTRE) 

જીલ્ રાભાું કોઇણ આત્ત િ દય માન વુંકરન વચારન થામ િે ભાટે કરકેટય કચયેી, ખાિે ઇભયજર વી 

અોોયેળન વેર ટય સ્ થાત્તિ છે. જમાું યાઘટઘી કોરક કુંરોલોરમ ભ કામણયયિ યશ ેછે.  

 

 ડી.ઇ.ઓ.વી ખાિે વભગ્ર લણય દય માન લગણય-૩ અને ૪ ના કભણયચાયીની ઘત્તસ્ થત્તિભાું યાઘર ડ ધી 

કરોક કુંરોલોર મ ભ કામણયયિ યશ ેછે.  

 

ઘટના તનયતં્રણ સચંાર િતં્ર: 

કોઇ૫ણ આ૫ત્તિના અવયકાયક ત્તનમુંત્રણ ભાટે વુંચાય વ્મલસ્થા અમુંિ ભશલની ફાફિ ફની જામ છે. આ૫ત્તિ 

દયમાન આ૫ત્તિ વ્મલસ્થા૫ન ટીભ ઘ્લાયા અનાલલાભાું આલિી વુંચાય વ્ મલસ્ થા પ્રણારી નીચે આેરી છે. 
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આત્તિના કયણાભે કે િેની અવયને રીઘે કોઇ વુંચાય વ્મલસ્થા આંિયભાખુું ખોયલાઇ જામ િેલા વુંજોગોભાું, દૂય 

વુંચાય કામણયત્તલળેદનુું નેતૃલ રેિી વ્મકકિ, આત્તિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી ભાટે ખરેર કે 

અલયોઘ લગયની વુંચાય વ્મલસ્થા સતુ્તનશ્વિ કયલા ભાટે આલી વલરિ કે આંિયભાખાત ુું િાકાલરક નુ:સ્થાન 

સતુ્તનત્તશ્વિ કયળે: 

 ટેરીપોન -િભાભ ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ખાિે ટેરીપોન યૂા ાડલાભાું આલેર છે. 

 લૈકલ્લ્ક વુંચાય વ્મલસ્થા 

વુંચાય વ્મલસ્થા આંિયભાખુું તટૂી ડલાને રીઘે િભાભ વ્મલસ્થા ઠપ્ થઇ જામ એલી ણ 

કયસ્સ્થત્તિ ઘબી થલાની વુંબાલના શોમ છે. વુંચાય વ્મલસ્થા ખોયલાઇ જામ િેલા પ્રવુંગે આલી 

વુંચાય વલરિ/આંિયભાખુું કામણયયિ ફને િે યીિે નુ:સ્થાત્તિ થઇ જામ માું સઘુી 

કયસ્સ્થત્તિની ગુંબીયિાને રક્ષભાું રઇને નીચેની લૈકલ્લ્ક વ્મલસ્થાનો ઘમોગ કયલાભાું આલળે  

જિલ્ ા ત્તવ  યવ્  ા્ન ક્ ર  

કામભી ભશકેભ : 

ભાભરિદાય-આત્તિ વ્ મલસ્ થાન-૧       

નામફ ભાભરિદાય ડીઝાસ્ ટય -૧    

નામફ ભાભરિદાય અછિ-૧                    

કરાકણય-૧  

ડ્રાઇલય-૧ (લાશન વાથે)  
  

ચેિવણી, રાહિ અને પનુ:્ ા્ન : 

ચેિલણી એ આત્તિ શરેાુંની લૂણય િૈમાયી વાથે વુંફ ુંત્તઘિ છે. આલનાયી આપિ શરેા િેના વભાચાય ભે  

અથલા િેના વુંબલના ત્તલે જાણકાયી ભે િો આકસ્સ્ભક આલી ડેર આપિભાુંથી ફચી ળકામ અને જાનભારનુું 

નકુળાન ઓછું થામ છે. ડીસ્ટીકટ ઓયેળન વેરટય કરેકટય કચેયી, ાટણ ખાિે વિિ ૨૪ કરાક કુંરોલોર મ ભ 

ચરાલલા ાછનો એક આળમ આ પ્રકાયની આપિો શરેાું વભમવય ચેિલણી ઘ્લાયા નકુળાનની ળકમિાભાું 

ઘટાડો કયલાનો છે. જીલ્રાભાું કોઇણ સ્થે અને વભમે ઘટિી કોઇણ પ્રકાયની ઘટના-દુઘણયટના વાભે પ્રત્તિવાદ 

પ્રકિમાને લેગ ભે યાશિ ફચાલ કાભગીયી ત્તલના ત્તલરુંફે આયુંબી ળકામ િેભજ જીલ્રા િાલકુા સ્િયેના વુંફ ુંત્તઘિ 

િભાભ અત્તઘકાયીશ્રીઓ વાથે જમ યી વુંકરન યાખી ળકામ અને લયીિ અભરલાયી શતે ુજમ યી વુંકરન ભાટેની આ 

વ્મલસ્થા છે. 
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આપિ આલલાનો કોઇ ત્તનત્તશ્વિ વભમ શોિો નથી માયે સ્થાત્તનક લકશલટી િુંત્રની વજજિા અને વિકણયિાની વાથે 

વાથે આંિકયક વુંકરનની ચકાવણી શતે ુ ભોકડ્રીરનુું આમોજન વભમાુંિયે કયલાભાું આલે છે અને િે દયત્તભમાન 

જણાિી ખાભીઓ ક્ષત્તિઓની વત્તભક્ષા કયી બત્તલષ્મભાું િે નૂયાલત્તિિિ ન થામ િે ભાટેની કાજી યાખલાભાું આલે 

છે. 

કોઇ ણ આત્તિ યોકી ળકાિી નથી યુંત ુિેની વાભેની લૂણયિૈમાયી અને વજજિાથી િેની બમાનક અવયો અને 

ત્તિવ્રિાભાું ઘટાડો જમ ય કયી ળકામ છે. લી આપિ વાભે લૂણય િૈમાયી એ જ એકભાત્ર ત્તલકલ્ શોલાથી સ્થાત્તનક 

વમદુામભાું ક્ષભિા લઘણયન થામ િે જમ યી છે. જે અરલમે ગજુયાિ યાજમ આત્તિ વ્મલસ્થાન વિાભુંડ િાયા 

અભરી ફનેર આપિ જોખભ વ્મલસ્થાન કામણયિભ થકી વમદુામ સ્િયે ત્તલત્તલઘ વમશુો ભાટે િારીભ કામણયકભોનુું 

આમોજન કયલાભાું આલે છે. આ ઘયાુંિ વભમાુંિયે આપિ વાભે પ્રલણયિૈમાયીના ત્તલચાયને ત્તલત્તલઘ ભાઘ્મભો થકી 

જનજાગતૃ્તિ રક્ષી ત્તલત્તલઘ કામણયિભો િાયા રોકો લચ્ચે શોંચાડલાભાું આલે છે. 

આ ઘયાુંિ વુંફ ુંત્તઘિ ત્તલબાગો જેલા કે, ોરીવ, ુંચામિ, ભાગણય ભકાન, લન ત્તલબાગ, ત્તળક્ષણ, આયોગ્મ લગેયેને 

જમ યી વુંકરનભાું યશી કાભગીયી કયલા ભાટે સલૂચિ કયલાભાું આલે છે. િાલકુા સ્િયે િાકાલરક પ્રત્તિવાદ ભાટે 

રામઝન અત્તઘકાયીશ્રીઓની ત્તનભણ ૂુંક કયેર છે. િભાભ રામઝન અત્તઘકાયીત્તશ્રઓને આત્તિના વભમે વજાગ અને 

વિકણય યશલેા િેભજ િાલકુાસ્િયે વુંકરનભાું યશ ેછે.  
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ભતુ્તભકા ભતુ્તભકા અને જલાફદાયી અને જલાફદાયી 

લૂણયચેિલણી અને આત્તિ વુંફુંઘી ફચાલ યાશિ કાભગીયી અને આત્તિ છીના યીોટણય ભાટે. 

િભ કામણયદ નેતૃલ રેનાય 
અત્તઘકાયી 

વશામ કયિા વભ્મો/વુંગઠનો ઘટના 

૧ વુંકર અન ે

આમોજન 

અને  

ચેિલણી, 
વુંચાય 

વ્મલસ્થા 

કરેકટય 

૦૨૬૩૨ ૨૪૩૪૧૭, 
૨૫૩૬૧૩ 

જીલ્રા કરેકટય,જીલ્રા ત્તલકાવ અત્તઘકાયી, જીલ્રા ોરીવ 

અત્તઘક્ષક, ત્તનલાવી અત્તધક કરેકટય અને ભાભરિદાય 
િભાભ, મખુ્મ અત્તઘકાયી 

આમોજન 

નાણા અન ે
લશીલટ 

ભાભરિદાય, ડેપ્યટુી ભાભરિદાય, ત્તનમુંત્રણ કક્ષ, 
ભોફાઇર ઓયેટય, ટીલી યેકડમો, 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

૨ 
 

 
 

 

 

કામદો અન ે
વ્મલસ્થા 
 

ળોઘ અન ે

ફચાલ 

જીલ્રા ોરીવ 
અત્તઘક્ષક  

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૨૨ 

નામફ ોરીવ અત્તઘક્ષક, ગશૃ યક્ષક દ વેનાત્તિ, ફીન 
વયકાયી વુંગઠન, અઘણયરશ્કયી દ અને વળસ્ત્ર દ 

કામદો અન ે
વ્મલસ્થા 

જજલ્ રા ત્તલકાવ અત્તઘકાયી, ોરીવ, ના.કા.ઇજનેય, 
અસ્ગ્નળભન દ, ભાગણય કયલશન અત્તઘકાયી, યાજમ 

કયલશન, આયોગ્મ ત્તલબાગ, ભાભરિદાય, 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

3 જાશયે 
ફાુંઘકાભ 

કામણયારક ઇજનેય 
(ભાગણયભકાન) 

૦૨૬૩૨ ૨૫૩૬૯૪  

ત્તવિંચાઇ, કામણયારક ઇજનયે, ુંચામિ ફીન વયકાયી 
વુંગઠન, ાણી યુલઠા ફોડણય, નગયાલરકાઓ, ગશૃ 

યક્ષક દ, ોરીવ 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

4 આશ્રમ જીલ્રા પ્રાથત્તભક 

ત્તળક્ષણ અત્તઘકાયી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૩૨૧૦  

ળાાના આચામણય, ત્તળક્ષકોશ્ર,્ પ્રાથત્તભક આયોગ્મ કેરિ, 

યાજમ કયલશન ાણી યુલઠો ભાગણય કયલશન કચેયી, 
ભાભરિદાય, િાલકુા ત્તલકાવ અત્તઘકાયી, મખુ્મ અત્તઘકાયી   

ઓયેળન 

(કાભગીયી) 

૫ ાણી 

યુલઠો 

કામણયારક ઇજનેય, 

ગ.ુા..ુઅને 
ગ.વ્મ.ફોડણય, 

૨૫૩૧૩૫ કામણયારક 
ઇજનેય લોટયલકણયવ 

નગયાલરકા 

નામક કામણયારક ઇજનયે, િરાટી, ભાભરિદાય, જજલ્ રા 

ત્તલકાવ અત્તઘકાયી, આયોગ્મ અત્તઘકાયીઓ, મખુ્મ 
અત્તઘકાયી 

 

ઓયેળન 

(કાભગીયી) 

૬ લીજી અત્તઘક્ષકઇજનેય, 
ગ.ુત્તલ.ફો. 

કામણયારક ઇજનેય, નામફ ઇજનેય, ટેકત્તનકર, 
ગ.ુત્તલ.ફો.કયલશન 

કાભગીયી 
(ઓયેળન) 

૭ જાશયે વીડીએચઓ સતુ્તપ્રટરડેરટ, શોસ્સ્ટર, િભાભ પ્રાથત્તભક આયોગ્મ કેરિો, કાભગીયી(ઓ
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આયોગ્મ 

અને 
સ્લચ્છિા 

(CDHO) ૦૨૬૩૨ 

૨૫૩૦૮૦  
 

વીએવી, નગયાલરકા, યેડિોવ, અગ્નળભનદ નાગકયક 

વુંયક્ષણ, ફીન વયકાયી વુંગઠનો, ડોકટયો, િાલકુા 
ત્તલકાવ અત્તઘકાયી 

યેળન) 

૮ વશામક િુંત્ર જીલ્રા ત્તલકાવ 

અત્તઘકાયી 
૦૨૬૩૨ ૨૫૩૧૮૪  

આયટીએવ, જીલ્રા યુલઠા અત્તઘકાયી, એપીએવ, 

ખાનગી અને જાશયે ક્ષેત્રો, યતુ્તનત્તવર ાણી યુલઠા 
ફોડણય, ભાભરિદાય, જીલ્રા યુલઠા ભાભરિદાય 

વશામક િુંત્ર 

(રોજીસ્ટીક) 

૯ શ ુ
આયોગ્મ  

નામફ ત્તનમાભક 
શવુુંલઘણયન  

લેટયનયી ઇરસ્ેકટય, ફીન વયકાયી વુંગઠનો 
૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૪૪  

ઓયેળન 
(કાભગીયી) 

૧૦ યાશિ 

યુલઠો 
જીલ્ રા યુલઠા 

અત્તઘકાયી 

વફકડલીઝનર ભેજીસ્રેોલટ, ફીન વયકાયી વુંગઠનો, 

આયટીઓ, ાણી યુલઠો, ગ.ુત્તલ.ફોડણય, આયોગ્મ, ગશૃ 
યક્ષક દ, ડીઆયડીએ, નગયાલરકા, ભાભરિદાય 

 

૧૧ ભાઘ્મભ જીલ્રા ભાકશિી 
અત્તઘકાયી  

મિુણ ભાઘ્મભ, ટીલી, ત્રકાયો, ફીન વયકાયી, વુંગઠનો 
૦૨૬૩૨ ૨૫૩૮૧૭, ૨૫૬૫૯૫  

જાશયે ભાકશિી 

 

ટાસ્કપોવણય - વુંકરન અને આમોજન :- લૂણય ચેિલણી, સ્થ ખારી કયાલલા અને વુંદેળા વ્મલશાય,નુસ્ થાન 

કાભગીયીનુું વ ુંકરન કયવુું-      કામણયત્તલળેદના સકુાત્તન : કરકેટય 

 

 વભમ 

ત્રક 

ટાસ્ક ત્તલબાગ પ્રવતૃ્તિ 

1 વાભારમ 

વભમ  
 

 

યાજમ સ્ િયે િેનુું 

જોડાણ અને 

ઘટના ત્તનમુંત્રણનુું 

સ્ થાન  

ડી.ડી.એભ.વી  

ુંચામિ  

ભશસેરુ 

ત્તલબાગ  

ગ્રાભીણ સ્ િયે આત્ત િ વ્ મલસ્ થાન વુંયચના સ્ થાલી  

જજલ્ રા વશીિના િભાભ સ્ િયે આત્તિ વ્ મલસ્ થાન મોજના 

ત્તલકવાલલી.  

િાઇવીવ ભેનેજભેર ટ કભીટી (કરેકટય) વાથે ફેઠક મોજલી. (ધધોલગક 

આયોગ્મ અને સ્ લાસ્ થમ ત્તલબાગ)  
2 વુંચાય 

વ્ મલસ્ થાિુંત્ર અને 

કામણયકયિી  

ોરીવ  િભાભ સ્ િય ના કામણયદો વાફદા યાખલા 
3 ભાકશિી 

ત્તલબાગ  

ભાકશિી પ્રવાય  

4  ડી.ડી.એભ.વી.  

ટી.ડી. એભ.વી  

લી.ડી.એભ વી  

વુંબત્તલિ જોખભ, લૂણયિૈમાયી અને વાલચેિીના ગરાું અંગે રોક 

જાગતૃ્તિ કયલી. 

5  ોરીવ, નગય કામણયદો િૈમાય કયલા, િારીભો કયલી, વાધનો અને મુંત્રોની ભયાભિ 
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ાલરકા, 

આય.એન.ફી  

કયી િૈમાય યાખલા,  

6  ટી.ડી.એભ.વી  

એવ.ડી .એભ  

ળોધ ફચાલ અને લૂણય ચેિલણી, સ્થ ખારી કયાલલા અને 

વુંદેળાવ્મલશાય અંગે ત્તલત્તલધ કશિધાયકો વાથે ફેઠક કયલી અને 

આમોજન અડેટ કયવુું. 
7  

 

 

 

 

 

72 થી 48 

કરાક 

(આપિના 

3 કદલવ 

શરેા) 

 

મોજના  ભશસેરુ  

ુંચામિ, અને 

ોરીવ  

ભેલેરી ચેિલણી ચકાવલી અને નૂલણયળન વતૃ્તિઓ ળમ  કયલી  
8 ગાભ ુંચામિ અને જજલ્ રા કક્ષાએ કામણયયિ વુંચાય અને ચેિલણી 

વ્મલસ્થાની ચકાવણી કયલી. 
9 વરાભિ સ્થે ખવેડનાય ટીભને જમ યી મુંત્રો અને વાધનો વાથે ઘટના 

સ્થે ભોકરલા.  
10 ટીભ અને વમદુામ ફને્ન ભાટે લાશનોની વ્મલસ્થા કયલી. 
11 અવયગ્રસ્િ વમદુામ અને શઓુ ભાટે વરાભિ યેસ્ય ુવેલ્ટય અને 

જગ્માઓ વુંદ કયલી. 
12 સ્થાત્તનક સ્સ્થત્તિ અંગે જજલ્રા અને યાજ્મના ઇભયજ્નરવી ઓયેળન 

વેરટયને જાણ કયલી. 
13 ચેિલણીઓના વુંદેળા વ્ મલસ્ થા િુંત્ર  િૈમાય કયલા 
14 છેલ્રાું સ્થ સધુી સ્થાત્તનક બાાભાું લૂણય ચેિલણી શોંચાડલી. ભૌલખક 

યીિે પોનથી, ટેલરત્તલઝનથી, યેકડમો, રયઝૂ ેયના ભાધ્મભનો ઘમોગ 

કયલો. લીજીના આધાય ત્તલનાની વ્મલસ્થાઓનો (ભાધ્માભોનો) 

ઘમોગ ણ કયલો. (કેટરાુંક વભમના ત્તલયાભ છી ચેિલણીઓને 

લાયુંલાય નુ:પ્રવાકયિ કયિા યશવે ુ ું.) 
20 D-48  to 

24 hours  

(Before 2 

days of 

Disaster) 

 ડી.ડી.એભ.વી  જજલ્ રા સ્િયે આપિ વ્મલસ્થાન કત્તભટી અને ઇભયજરવી યીવોરવ 

ભેનેજભેરટ કત્તભટીએ સ્સ્થત્તિ ય ત્તનમુંત્રણ યાખવ.ુ  
21 આઇ.એભ.ડી શરેા જાશયે કયેરા વિાલાય લૂણય ચેિલણીઓના વુંદેળાઓને આલિા 

24 કરાક ભાટે અડેટ કયી જાશયે કયિા યશવે.ુ  
22 ુંચામિ  લૂણય ચેિલણી શોંચી છે િેનો પ્રત્તિબાલ ભેલલો અને સ્થાત્તનક 

કયસ્સ્થત્તિની ભાકશિી ભેલલા ભાટે અત્તધકાયીઓને િાકકદ કયલા.  

23  સ્થાત્તનક સ્િયની િૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ 

કભારડયને યીોટણય  કયલો.  
24 ડી.ઇ.ઓ.વી  એવ.ઇ.ઓ.વી વાથે ત્તનમત્તભિ વુંકણય સ્ થાત્તિ કયલો.  
29 D-24 to  

12  hours 
ળોઘ અને ફચાલ  ડી.ડી.એભ.વી  વુંબત્તલિ વુંકટની સ્સ્થત્તિ ત્તલળેના અડેટ િૈમાય કયલા  

30 રેટેસ્ટ સ્સ્થત્તિ ત્તલળે સ્થાત્તનક બાાભાું લૂણય ચેિલણી શોંચિી કયલી. 
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અગાઘ જણાવ્મા મજુફના ભાધ્મભોનો ઘમોગ કયલો. 
31 વુંકટ કયસ્સ્થત્તિ ત્તલળેની ત્તલગિલાય ભાકશિી ફચાલ ટાસ્કપોવણય અને 

અરમ ટાસ્કપોવણયને આલી. 
32 અંત્તિભ સ્થ સધુી લૂણય ચેિલણી શોંચી કે નકશ િેની ચકાવણી 

કયલી. 
36 D-12 to  

0 hous 
ચેિલણી  જજલ્ રા કુંરોલોર 

મ ભ  

ડી.ઇ.ઓ.વી.  

લૂણય ચેિલણી અંગેના વુંદેળાઓ વિિ શોંચી યહ્ાું છે કે નકશ િેની 

ખાત્રી કયલી.  
37 કયસ્સ્થત્તિ ય દેખયેખ યાખલી અને િેના ત્તલળેનો રેટેસ્ટ યીોટણય ઘચ્ચ 

અત્તધકાયીક્શ્શ્રીઓળને, જજલ્રા કટેકટયશ્રી અને આત્તિ વ્મલસ્થાન 

વિા ભુંડને કયલો.  
38 D+1 to  

12 hous 
મૃ મદેશ ત્તનકાર  ોરીવ અને  

આયોગ્ મ   

ફચાલ ટુકડીની કાભગીયીની દેખયેખ કયલી અને ત્તલળે મુંત્રો, 

ભળીનયી, કૌશ્મલ્મફધ્ધ વ્મસ્ક્શ્િઓ, દલાઓ લગેયેની જમ યીમાિની 

સલૂચ િૈમાય કયલી. 
39 જમ યી વાધન વાભગ્રી એકત્રીિ કયી ઘટના સ્િયે શોંચાડલી.  
40 ોલરવ અને સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વુંકરન ભાટે એક અત્તધકાયીને 

ત્તનયકુ્શ્િ કયલા જે મિૃદેશોની મોગ્મ િાવ અને નોંધણી ફાદ ત્તનકાર 

કયાલે. 
41 ખોયાક અને વાથે વુંકરન કયવુું. 
42 લધાયાની ટુકડીઓ િૈમાય યાખલી જેથી લાયાપયિી આયાભ ભી ળકે.  
43 D+12 to 

24 hous 
યાશિ ફચાલ  જીલ્ રા ત્તલકાવ 

અત્તઘકાયી અને 

િેભની ટીભ  

જજલ્ રા ોરીવ 

અત્તધક્ષક   

ળોધ અને ફચાલની કાભગીયી ચાલ ુયાખલી અને અવયગ્રસ્િોને જમ ય 

મજુફ વરાભિ સ્થે/દલાખાને/યીરીપ કેભાું રઇ જલા.  
46 શલે્ રાઇન નુંફય અને વશમોગ કેરિો ળમ  કયલા. 
47 ક્શ્રસ્ટય સ્િયે સ્થાત્તનક રોકો વાથે ત્તભટીંગ કયી સ્સ્થત્તિનુું આંકરન કયવુું 

અને જજલ્રા અત્તધકાયીને યોજ વાુંજે અશલેાર કયલો. 
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ટાસ્કપોવણય – વશામક િુંત્ર- અર મ કામણયદ અને વક્ષભ વિાત્તધકાયીઓ વાથે વુંકરન કયી સ્ થાિય અને યાશિ, 

યુલઠાના વુંગ્રશ અને લશન ભાટે યીલનની જોગલાઇ કયે છે.     

  કામણયત્તલળેદના સકુાત્તન :ijLla ivkas Ai2karI 

 

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય ત્તલબાગ પ્રવતૃ્તિઓ 

1 વાભારમ 

સ્સ્થત્તિભાું  

કામણયલશેંચણી 

અને 

જમ યીમાિ 

ઘયાલિા 

કરસ્ ટયની 

અોોખ  

 ત્તલત્તલધ આાત્તિઓ દય માન આલશ્ મક ડનાયી વાધન 

વાભગ્રીની સચુી િૈમાય કયલી.  
2 ત્તલત્તલધ સ્ િયે ભોકડ્રીરનુું આમોજન કયવુું.  

અર મ કામણયદો વાથે વુંકરન કયવ;ુ.  
3 D - 24 hours  

 
 કામણયદના વભ્ મોને વાલદા કયલા અને કાભ વોંણી 

કયલી.  
6 D+24 hours  ફશાયથી વાધન વાભગ્રી ભુંગાલલાની જમ ય ડે િો િેની 

વભીક્ષા કયલી.  
7 આત્તિ ના પ્રકાયને ધ્ માનભાું યાખી વશામક િુંત્રન ુ

આમોજન (કામણયદ)  
8 ત્તનમુંત્રણ િયપથી ભેરી સચુના આધાયીિ કામણયમોજના 

શાથ ધયલી.  
9 જમ યીમાન અને સ્ ત્રોિોની વિિ વત્તભક્ષા કયલી.  

10 ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અને ભશ લના કામણયદોનો વુંકણય વુંગીન 

ફનાલલો.  
11 વેલાઓની ગણુલિા અંગે ચકાવણી કયલી.  

12 D + 

Day 2 and ahead 
યીોટીંગ 

અને 

પાઇનર 

દસ્ િાલેજી 

કયણ  

 વશામક િુંત્ર ભાટે લધિી ભાુંગનો પ્રત્તિબાલ આલો.  

13 

 
ત્તનમત્તભિ યીોટીંગ અને દસ્ િાલેજીકયણ કયવુું  

14 જમ યીમોિ અને ભાુંગણીઓનુું નુમલુ્ માુંકન કયવુું.  
15 મોગ્ મ જણામ િેભ વાધન વાભગ્રી યુી ાડલી  
16 ફોધાઠ ફેઠક જેભાું આશ્રમ, ખાધ અર મ યાશિ યુલઠા 

કામણયદ વાથે મોજલી.   
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ટાસ્કપોવણય - ળોધ અને ફચાલ  (સ્ થુંાિય વશીિ) : સ્ થાત્તનક સ્ થાુંિય ળોઘ અને ફચાલના પ્રમાવભા ભદદ કયલા ભાટે 

ભાનલ અને ભશ લના વાઘનો યુા ાડે છે.                           કામણયદનુું નેતૃ લ રેનાય અત્તઘકાયી : ોરીવ અત્તઘકક્ષકશ્રી  

 વભમ 

ત્રક 

ટાસ્ ક અભર 

કયનાય 

ત્તલબાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

1  

 

 

વાભારમ 

વભમ  
 

 

 

 

 

 

જોખભ મલૂ્ માુંક 

અને 

વુંલેદનળીરિા  

ોરીવ, 

ભશસેરુ, 

ુંચામિ  

ત્તલત્તલધ આત્તિઓ દય માન શુું કયવુું અને શ ુન કયવુું િે અંગેના જન 

જાગતૃ્તિના કામણયિભો કયલા. 
2 વુંકણય વયનાભા સધુાયલા, વુંવાધનોની સલૂચ સધુાયલી, વ્યશૂાભક 

આગોિયી વ્મલસ્થાની દેખયેખ, કામણય મોજનાની વભમાુંિયે દેખયેખ 

3 ત્તનમત્તભિ યીિે વાધનો. મુંત્રોની ભયાભિ અને જાલણી કયલી, ખાવ 

મુંત્રોની ખયીદી/ઘરબ્ ધ કયાલલા.  
4 ડી.ઇ.ઓ.વી  

ોરીવ  

વભમાુંિયે ફદરાિી ળોધ ફચાલની પ્ ધ્ ધૅત્તિઓથી ખાવ ટીભો અને સ્લમું 

વેલકોની િારીભ અને ક્ષભિાલધણયન કયવુું.  
5  

D-72 થી 
D 0  
દયમાન 

પ્રકયત્તસ્ થત્તિનુું 

આંકર  

ત્તનલાવી 

અત્તઘક 

કરેકટય  

ળોધ અને ફચાલ ભાટે કાભગીયીનુું આમોજન 
6 જોખભનુું આંકરન કયિા જવુું અને કાભગીયી કયિા જવુું. 

9 D+1 થી 

24 

કામણયદો અને 

વ્ મલસ્ થા  

જીલ્ રા 

ોરીવ 

અત્તઘક્ષક  

આગોિયી ચેિલણી લગયનો વુંકટ શોમ િો ફચાલ દોને િેભના વાધન 

અને મુંત્રો વાથે ઘટના સ્થે િયિ જ શોંચલા િાકીદ કયલા. 
10 ઘટના સ્થને જમ ય શોમ િો કોડણયન કયી રેલો. 
11 આલેર આત્તિ વુંદબે દયેક સ્િયની ટાસ્કપોવણયને િાકીદ કયલી. (જજલ્રા, 

જજલ્ રા અને ગાભ) 
14 જજલ્ રા 

ત્તળક્ષણાત્તધકાયી  

અવયગ્રસ્િોને વરાભિ સ્થે રઇ જલા 
15 સ્થાત્તનક સ્િયની િૈમાયીઓની ચકાવણી કયલી અને ઇરવીડરટ કભારડયને 

યીોટણય કયલો. 
16 D+24 થી 

આગ 
 

િભાભ સ્ િયે 

નુું યીોટીંગ 

કાભગીયી  

ત્તનલાવી 

અત્તઘક 

કરેકટય  

ટાસ્કપોવણયની કાભગીયી અંગે ત્તનમત્તભિ અશલેાર િૈમાય કયલો. 
17 સ્ટાપનુું યોટેળન ચાલ ુયાખવુું 
18 કાભગીયીની વિિ વભીક્ષા અને આંકરન કયવુું 

19 પાઇનર યીોટણય િૈમાય કયલો. ત્તલત્તલધ કશિધાયકોનો િેભના વશમોગ 

ફદર આબાય ભાનલો 
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ટાસ્કપોવણય -નકૂવાન આકયણી, વલે અને દસ્િાલેજીકયણ 

    કામણયદનુું ને િવ ૃરેનાય અત્તઘકાયી : કામણયારક ઇજનેય ભાગણય અને ભકાન   

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

ત્તલબાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

1 વાભારમ 

સ્સ્થત્તિભાું  

 ડી.ઇ.ઓ.વી  યાજ્મની ઓથોયીટી દ્વાયા િૈમાય કયલાભાું આલેરા નકુવાન આકાયણી 

ત્રક ભેલલા અને આકાયણી કયલા ભાટે જલાફદાય અત્તધકાયી િેભજ 

નાગકયકોની ટીભ િૈમાય કયલી. આકાયણી કયલા ભાટે  ચાય પ્રકાયની 

ટીભ ફનાલલી. 1) ખાનગી બલન અને ભકાન 2) યસ્િા, રુ, ટેરીપોન 

વુંદેળાવ્મલશાય િેભજ જાશયે બલનો  3) ખેિી અને જ વુંવાધન 4) 

ઘદ્યોગ અને વ્માાય 

2 નકુવાન આકાયણી કયી ળકે િેલા વ્મસ્ક્શ્િઓના વયનાભાું અને ટેરીપોન 

નુંફય વકશિની માદી િૈમાય કયલી. 
3 D + 24 hour નકુળાન 

આકાયણી 

આય.અોેભ..ફી.  

અને 

ી.ડબ્ રય.ુડી 

િથા ુંચામિ  

નકુવાનીના આંકરન ભાટે વ્મસ્ક્શ્િગિ અને ફીજા જમ યી વુંવાધનોનુું 

અંદાજીિ ખચણય ત્રક ફનાલવુું. 
6 પ્રાથત્તભક આંકરનભાું સધુાયા લધાયા અને નકુવાનીની જકટરિા ત્તલળેના 

અલબપ્રામો ભેલલા. આંકરનની ત્તલગિોભાું કોઇણ પ્રકાયની સ્ષ્ટિા 

ભાટે ઘયી વિાભુંડને જાણ કયલી 

7 D +24 

 to 72 hours 

and beyond 

પયીમાદ 

ત્તનલાણણય  

ુંચામિ 

(ગ્રાભીણ ત્તલસ્ િાય 

ભાટે) 

નગયાલરકા, 

(ળશયેી ત્તલસ્ િાય 

ભાટે)  

નકુળાની આંકરન ભાટે ટીભ િૈમાય કયલી અને ચોક્કવ નકુવાનીલાા 

ત્તલસ્િાય પાલલા. 
8 નકુવાનીના આંકરન વભમે કોઇણ પ્રકાયની ટેકનીકર ભાકશિીની જમ ય 

ભાટે આંકરન કિાણયને એક ભાકશિીની નકર આલી જેના આધાયે િે 

સ્થ ય જ રોકોના પ્રશ્ર્નોનુું ત્તનયાકયણ કયી ળકે.  
11 જ્માું સધુી કાભ મુ  ન થામ માું સધુી વિિ યીવ્યુું અને આંકરન કયિા 

યશવે ુ ું.  

12 ઘયી વિાધીકાયીને અત્તધકૃિ યીિે પાઇનર યીોટણય  જભા કયાલલો 
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ટાસ્કપોવણય-:યાશિ ત્તળલફય વ્મલસ્થાન:(શુંગાભી આલાવો,ખોયાક,ાણી,લીજી,આયોગ્મ)ભનોવાભાજજક                     

વુંબા,                                                                   કામણયદનુું ને િવ ૃરેનાય અત્તઘકાયી: જીલ્ રા યુલઠા અત્તઘકાયી    

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

ત્તલબાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

1 વાભારમ 

વભમભાું  

 જજલ્ રા ત્તળક્ષણ  

ત્તળક્ષણત્તધકાયી/ 

વભાજ 

કલ્ માણઅત્તધકાયી  

 

યાશિ કેની જગ્મા નજક્ક કયલી અને િેની ક્ષભિા અને 

ઘરબ્ધ ભાખાગિ સતુ્તલધાઓનુું ત્રક ફનાલવુું.  
2 વમદુામના વભ્મોભાુંથી, ધાત્તભિક વુંસ્થાઓ, કોોયેટ ક્ષેત્રભાુંથી જે 

સ્લૈલ્ચ્છક યીિે િેભની વેલાઓ યાશિ કેની વ્મલસ્થાભાું 

આલા ઇચ્છક શોમ િેલા રોકોની ટીભ ફનાલલી. િેભના નાભ 

અને વુંકણયની માદી ફનાલલી. 
3 યાશિ કે વ્મલસ્થાભાું ભકશરાઓ, ફાકો, ત્તલકરાુંગો, વધૃ્ધો, 

દલરિ અને રઘભુત્તિ વમદુામોઓ પ્રમે વુંલેદનળીરિા લધે િે 

ભાટે કામણયળાાનુું આમોજન કયવુું 
4 યાશિ કેના સ્થે ભાખાગિ સતુ્તલધાઓના સધુાયા-લધાયા 

ભાટે વયકાયી કામણયિભો અને અરમ કશિધાયકો વાથે જોડાણ 

કયવુું. 
5 D-24 hours યાશિ કે  

વ્ મલસ્ થા  

જજલ્ રા ત્તળક્ષણ 

અત્તધકાયી 

યાશિ કેની જગ્મા અને ફચાલ આલાવની સ્સ્થત્તિની ચકાવણી 

કયલી.  
6 જજલ્ રા 

ત્તળક્ષણાત્તધકાયી 

ચકાવણી યીોટણયના આધાયે જમ યી વાધનવાભગ્રીને એકઠી કયલી.  

9 કાઘર વીરીંગ  જજલ્ રા વભાજ 

સયુક્ષા અત્તધકાયી 

આલાવ અને ભનોવાભાજજક વુંબા ભાટે ખાવ ટીભ ફનાલલી 

10 D 0 to D + 24 

hrs 
યશઠેાણ અને 

આયોગ્ મ 

વુંફ ુંત્તઘિ 

ફાફિો  

આયોગ્ મ, ુંચામિ, 

અને સ્ લૈત્તચ્ છક 

વુંસ્ થાઓ  

જજલ્ રા યુલઠા  
 

નામફ ભાભરિદાય 

(યુલઠા િભાભ)  

વભાજ કલ્ માણ 

અત્તધકાયી  

ચોક્કવ સ્થોએ યાશિ કે વ્મલસ્થા ભાટે ત્તભકટિંગો કયલી અને 

સ્થાત્તનક વુંસ્થાઓ અને સ્લમું વેલકો વાથે જલાફદાયી નક્કી 

કયલી. સ્થાત્તનક જમ યઆિો ત્તલળે અશલેાર જાશયે કયલો.  

11 ખોયાક અને અરમ જમ યી વાભગ્રી આલા ભાટે સ્થાત્તનક 

વુંસ્થાઓને ત્તલનુંિી ભોકરલી. 
14 એક કદલવભાું એક ટીભને વિિ 12 કરાકથી લધ ુવભમ ભાટે 

કાભ ન કયવુું ડે િે ભાટે વ્મસ્ક્શ્િગિ અને જમ યી વુંવાધનોનુું 

અંદાજત્રક ફનાલવુું.  

15 વભાજ સયુક્ષા ભકશરાઓ, ફાકો અને વધૃ્ધ વભ્મોને વાભેર કયી સ્થાત્તનક  
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અત્તધકયી  ટીભ ફનાલલી જે  યાશિ કેના કામણય અવયકાયક અને 

બેદબાલ યકશિ થામ છે કે નકશ િેની દેખયેખ યાખળે.  

16  વ્મલસ્થાભાું આલયી રીધેર અને નલી જમ યીિોને શોંચાડલાની 

ફાફિો અંગેના વશમોગ ભાટેનો દૈત્તનક યીોટણય  િૈમાય કયલો 

અને િેને ઘયી અત્તધકાયીને ભોકરલો.  
17   સ્લાસ્્મ, ાણી યુલઠા, ભનો વાભાજજક વુંબા અને આલાવ 

ભાટે ટુકડીઓ ફનાલલી.  
18 D + 1 day and 

ahead 
યાશિ 

કે ની 

જમ યીમાિની 

ચકાવણી  

ુંચામિ, અને 

આયોગ્ મ  

યાશિ કેની જમ યીમાિ છે કે ફ ુંધ કયલો છે િે અંગે સ્થાત્તનક 

રોકો વાથે ત્તલચાય ત્તલભળણય કયી બાત્તલ કામણય નજક્ક કયવુું.  
19 યાશિ કામણય ચાલ ુશોમ માયે નજક્ક કયેરા શરેાુંના િભાભ કામો 

કયલા.  

 વભાજ સયુક્ષા 

અત્તધકયી  

ભનો વાભાજજક વુંબા અને સ્લાસ્્મ અંગેના વાપ્િાકશક અને 

ખલાકડક અશલેાર િૈમાય કયલા. 
 

ટાસ્કપોવણય - : જાશયે આયોગ્મ અને સ્લચ્છિા-આયોગ્ મને રગિી વભસ્ મા વુંફ ુંધી કભણયચાયીગણ અને વાધનવુંત્તિ 

યુી ાડે છે. અને વાભાર મ િફીફી વુંબા વ્ મલસ્ થાિુંત્ર નુ્સ્ થાત્તિ કયે છે.  

                                                                     કામણયદનુું ને તલૃ રેનાય અત્તઘકાયી : મખુ્ મ જીલ્ રા આયોગ્ મ અત્તઘકાયી  

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

ત્તલબાગ 

જન આયોગ્મ અને સ્લચ્છિા 

1 વાભારમ સ્સ્થત્તિભાું    ડોકટય, નવણય, પ્રાઇલેટ અને વયકાયી દલાખાના અને શોસ્ીટરો, 

ફેડ અને એબ્યરુરવ ઘરબ્ધિા અંગેની વયનાભાું અને 

વુંકણયની ભાકશિીનુું ત્રક ફનાલવુું. 
2 પ્રાથત્તભક વાયલાયની વેલાઓ ભાટે િારીભી સ્લુંમવેલકોની 

માદી ફનાલલી.  
3 D - 24 hours  

 
િફીફી 

આલશ્ મક 

જ્ થાની 

ચકાવણી  

આયોગ્ મ ત્તલબાગ  જન આયોગ્મ અને સ્લચ્છિાની ફાફિો ત્તલળે ભીકટિંગ કયલી 

િથા િેની વ્મસ્ક્શ્િગિ અને વુંવાધનોની જમ યીમાિોનુું અંદાજ 

ત્રક ફનાલવુું.   
4 કે વ્મલસ્થા ટાસ્કપોવણય વાથે જોડાણ કયી જમ યી સ્લમું વેલકો, 

પ્રાથત્તભક વાયલાય કીટ અને અરમ સ્લચ્છિા વેલાઓ યુી 

ાડલી.  

ોલરવ અને સ્થાત્તનક આગેલાનો વાથે વુંકરન ભાટે એક 
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અત્તધકાયીને ત્તનયકુ્શ્િ કયલા જે મિૃદેશોની મોગ્મ િાવ અને 

નોંધણી ફાદ ત્તનકાર કયાલે. િભાભ ી.એભ.યતુ્તનટ ખાિે ત્તલધિુ 

જોડાણની લૈલ્ક્શ્રક વ્ મલસ્ થા કયલી.  
5 વુંગ્રશ ભાટે ત્તલત્તલધ વાભગ્રીઓનુું રીસ્ટ ફનાલવુું અને ભુંજૂયી 

ભેલલી. 
6 D+24 hours કામણયલશેંચણી 

અને 

જમ યીમાિ 

ઘયાલિા 

કરસ્ ટયની 

અોોખ  

ફી.અોેચ.અોો. 

અને ી.અોેચ.વી 

સ્ િયે  

જજલ્ રા મખુ્મ ભથકે આયોગ્મ અને સ્લચ્છિા કત્તભટી ફનાલલી.  
7 િભાભ સ્થોએ આયોગ્મ અને સ્લચ્છિાની કયસ્સ્થત્તિ ત્તલળે 

દેખયેખ કયી દૈત્તનક યીોટણય  ફનાલલો. જજલ્ રા શડેક્શ્લાટય ખાિે 

દૈત્તનક ત્તભકટિંગ કયી કયસ્સ્થત્તિ વભજલી અને યીસ્ોરવ પ્રાન 

િૈમાય કયલો.  
8 ાણી વપ્રામ, સ્લચ્છિાને પ્રોવાશન, ફા વુંબા અને અરમ 

જમ યીિભુંદ રોકોની જમ યીઆિ ભાટેનુું અંદાજત્રક વાથે 

યીોટણય િૈમાય કયલો.  

9 જો િેઓને વશમોગની જમ યિ શોમ િો જજલ્રા ઓથોયીટીને 

વશમોગ ભાટે ત્તલનુંિી ત્ર રખલો.  
12 D + 

Day 2 and ahead 
યીોટીંગ 

અને 

પાઇનર 

દસ્ િાલેજી 

કયણ  

વી.ડી.અોેચ.અોો. 

, ફી.અોેચ.અોો 

અને ભેડીકર 

અોોકપવય  

આયોગ્મને સતુ્તલધા આિા બૌત્તિક ભાખાઓને જો નકુવાન 

થય ુશોમ િો િેને પયીથી સ્થાત્તિ કયલા. 
13 

 
વપાઇ ટુકડી ફનાલીને સ્લચ્છિા અલબમાન ચરાલવુું.  

14 કામણયન ુું વિિ યીવ્યુું અને નુ્આંકરન કયિા યશવે ુ ું.  
15 જ્માું સધુી કયસ્સ્થત્તિ વાભારમ ન ફને મા સધુી િભાભ 

વેલાઓ અત્તલયિ ચાલ ુયાખલી. િભાભ કશિધાયકો વાથે ત્તભકટિંગ 

કયી જન આયોગ્મ વેલાઓ વભાપ્િ કયલી.   

16 પાઇનર યીોટણય  િૈમાય કયલો. 
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ટાસ્કપોવણય -: શ ુઆયોગ્મ અને કલ્માણ-આત્તિગ્રસ્ િ પ્રાણીઓના આયોગ્ મ અને અર મ વુંબાની જોગલાઇ 

                                                        કામણયદનુું ને તલૃ રેનાય અત્તઘકાયી નામફ ત્તનમાભક શ ુયોગ અને વુંલધણયન  

 

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

ત્તલબગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

1 વાભારમ વભમ  
 

 

 

  શઓુની માદી અને િેભના સ્લાસ્્મ વફુંધી ત્તલગિો 

િૈમાય કયલી અને િકેદાયીના ગરાું રેલા. 
2 ેયા શ ુ સ્લાસ્્મ કભીઓની સલૂચ અને વુંકણય િૈમાય 

કયલા.  
3 શઓુની શોસ્ટેર અને ાુંજયાોની માદી િૈમાય 

કયલી. 
4 લીભા અંગે પ્રચાય પ્રવાય કયલો. 
5 ત્તન્વશામ સ્થો ઓખલા અને યીવોરવ ભાટે 

યણનીત્તિ િૈમાય કયલી. 
6 દયમાન D 0 થી 

D +72  

 

  અવયગ્રસ્િ શઓુને પેયલલા ભાટે રોલારવોટેળનની 

વ્મલસ્થા. 
7 જ્ થાની ચકાવણી  નામફ 

ત્તનમાભકશ્રી 

શુારન  

શઓુ અંગે યાશિ, ઘાવચાયો, ાણી અને દલાની 

વ્મલસ્થા અગે દેખયેખ યાખલી.  
8 શઓુભાું ભશાભાયી ન પેરામ િે અંગે િકેદાયી 
9 ફાદભાું  

D +72 થી આગ 

 લેટેનયી ટીભ  યીવોરવ કાભગીયીની વભીક્ષા કયલી. 
10 આત્તિની શઓુ અને વફુંધીિ જીલનત્તનલાણયશ ય 

અવયનુું દસ્િાલેજીકયણ અને કેવ સ્ટડી કયવુું. 
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ટાસ્કપોવણય -: ાણી યુલઠા ત્તલબાગ- ાણીની જોગલાઇ કયલી. 

             કામણયદનુું ને તલૃ રેનાય અત્તઘકાયી : કામણયારક ઇજનેય-ાણી યુલઠા અને ગટય વ્ મલસ્ થા ફોડણય   

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

ત્તલબાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

1 વાભારમ સ્સ્થત્તિભાું  ાણીના  આલશ્ મક 

જ્ થાની ચકાવણી  

ાણી યુલઠા  

ત્તલબાગ  

પ્રાણી પ્રાપ્મિા, ક્ષભિા અને શધુ્ ધિાનુું સ્ થાન 

(કામણયદ) 
2 ાણી ત્તલિયણ અને વુંગ્રશ ભાટેના લૈકકલ્ ક મોજના 

(કામણયદ)
3 નલી અને લધાયાની વાધનવાભગ્રી સતુ્તનશ્ર્ચિ 

કયલી(કામણયદ)  
4 યવામણો લાયલા મોગ્ મ યુલઠા અને વાધનવાભગ્રીનો 

લધાયાનો જ્ થો યાખલો. (કામણયદ)
5 D - 24 hours  

 
કભણયચાયીઓની િભલાી અને ાી ધ્ ધત્તિ 

6 ાણીના લયાળ અંગે રોકજાગતૃ્તિ યુી ાડલી 

(કામણયદ)
7 ાણીના યુલઠાના વુંયક્ષણ ભાટે વયકાયી અને ખાનગી 

ક્ષેત્રોને સચુના આલી. (કામણયદ)
12 D+24 hours કામણયલશેંચણી અને 

જમ યીમાિ ઘયાલિા 

કરસ્ ટયની અોોખ  

ાણી યુલઠા 

અને ગ.વ્ મ.ફોડણય  

ાણી યુલઠાનુું આમોજન અને ણીના લયાળકાયોની 

અગ્રિા (કામણયદ)
13 ાણી યુલઠા િુંત્રની ત્તસ્ થત્તિ અને નકુવાનની આકાયણી 

(કામણયદ)
14 ાણી ટેર કયો કાભે રગાડલા (કામણયદ)
15 ાણી યુલઠા િુંત્રનુું વભાયકાભ/નુ્સ્ થાન (મોજના 

આધાકયિ) 
16 યુલઠા ભથકો/ત્તલિયણ વરાભિીના ત્તલિયણ 
17 ાણી ત્તલિયણ વ્ મલસ્ થા કામણયદ ખાિયી કયલી. 
18 ાણીના ત્તલિયણ અને વુંગ્રશ અન ાણીના વરાભિ 

લયાળ ભોની ભાકશિી યુી ાડલાનુું વ ુંકરન 
19 D + 

Day 2 and ahead 
યીોટીંગ અને 

પાઇનર દસ્ િાલેજી 

કયણ  

ાણી યુલઠા 

અને ગ.વ્ મ.ફોડણય 

કાભચરાઘ ાણી યુલઠા િુંત્ર સ્ થાવુું 
20 કામભી ાણી યુલઠા જ્થા િયપ ધ્ માન ુઆવ.ુ 
21 રાુંફા ગાાની નુસ્ થાન મોજના અને જમ ીયી માિો 
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ણુણય  કયલી (કામણયદ) 
22 યીોટીંગ અને દસ્ િાલેજીકયણ ળમ  કયવુું. (કામણયદ)  
23 વાધનવુંત્તિ પાયેગ કયલી (કામણયદ)
24 ફોધાઠ ફેઠક (કામણયદ અને અર મ)
25 આખયી અશલેાર (કામણયદ) 

 

ટાસ્કપોવણય – લીજયુલઠો-અવયગ્રસ્ િ ત્તલસ્ િાયભાું વાભાર મ લીજયુલઠો નુ્સ્ થાત્તિ કયલા ભાટે                                          

                               કામણયદનુું ને તલૃ રેનાય અત્તઘકાયી : અત્તધક્ષક ઇજનયે ી.જી.લી.વી.એર ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય  

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક  અભર કયનાય 

ત્તલબાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

3    વુંકણય માદી ત્તલકવાલલી (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)
4   અનૌચાકયક જોખભ અને ખિયા આકાયણી/મલુ્ માુંકન શાથ 

ધયવુું. (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)
5   આત્તિ આમોજન ત્તલકવાલવુું. 
6 D - 24 hours  

 
આલશ્ મક 

જ્ થાની 

ચકાવણી  

 પ્રભાણભિુ વુંચારન કામણયયીિી પ્રભાણે અવયોનુું મલુ્ માુંકન 

કયવુું. (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)  
7 પ્રત્તિબાલ ગરાને અગ્રિા આલી (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)
8 ત્તલજયુલઠા ખાયલામ નશી િેની િકેદાયી યાખલા જમ યી 

ગરાું રેલાું. 
9 લધાયાની વાધનવાભગ્રી/સ્ ત્રોિ વાફદા કયલા (ગજુયાિ 

ત્તલધિુ ફોડણય)
10    અણધાયી આત્તક્શ્સ્ ભકિા અંગે ખાિયી કયલી. 
11 D+24 hours કામણયલશેંચણી 

અને 

જમ યીમાિ 

ઘયાલિા 

કરસ્ ટયની 

અોોખ  

 કાભગીયી થમે ભાકશિી અને મલુ્ માુંકનના આધાયે મોજનાભાું 

સધુાયા કયલા. (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)
12 ગરાની/કામણયલાશીની ત્તસ્ થત્તિની દેખયેખ. (ગજુયાિ ત્તલધિુ 

ફોડણય)
16 જમ યીમાિો, આલશ્મકિાઓ અન પ્રાત્તપ્ િસ્ થાનો અંગે 

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અને ગ.ત્તલ.ફોડણયના મખુ્ મ ભથક વાથે વિિ 

વુંકણય સ્ થાલો.  
17 પ્રમાવોભાું સધુાયણ ભાટે ચકાયણી કયલી. (ગજુયાિ ત્તલધિુ 
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ફોડણય)
18 ભધ્ મલિી વુંકરન વુંગીન ફનાલવુું. (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)
19 ભતુ્તભકા બજલનાય અર મ યીફો વાથે ત્તનમત્તભિ વુંકરન 

ફેઠકો મોજલી
20 પ્રમાવોન ુધચાકયક દસ્ િાલેજીકયણ ળમ  કયવુું. 
21 યાશિ ત્તળફીય/આશ્રમ સ્ થાનો ય લીજયુલઠાની લૈલ્ક્શ્રક 

વ્ મલસ્ થા કયલી જનયેટય લગેયે 
22 

23 D + 

Day 2 and ahead 
યીોટીંગ અને 

પાઇનર 

દસ્ િાલેજી 

કયણ  

  વરાભિી ભાટે આમોજનભાું પેયપાય ભાટેની વભીક્ષા 

(ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)
24 જમ યી શોમ િો લધાયાની વરાભિી વકશિ ત્તસ્ થત્તિન 

વાભાર મ કયલા ભાટેની મોજના. (ગજુયાિ ત્તલધિુ ફોડણય)

 

ટાસ્કપોવણય -: જાશયે ફાુંધકાભ- વાભાર મ યીિે ચારિા આંિય ભાખાને નુ્ સ્ થાીિ કયલા ભાટે સ્ થાનીક 

પ્રમાવોભાું વશામ કયલા ભાટે જમ યી કભણયચાયી ગણ અને વાધન વુંત્તિ યુા ાડળે  

                                                               કામણયદન ુનેતૃ લ રેનાય અત્તધકાયી- કામણયારક ઇજનેય ભાગણય અને ભકાન  

 વભમ ત્રક ટાસ્ ક અભર કયનાય 

ત્તલબાગ 

પ્રવતૃ્તિઓ 

1 વાભારમ 

સ્સ્થત્તિભાું  

  કભણયચાયીગણ, વાધનવાભગ્રી અને આંિય ભાખાની 

સચુી િૈમાય કયલી.  
2 લાશનવ્ મલશાય ભાટે લૈલ્ક્શ્રક યસ્ િાઓ નક્કી કયલા 

અને નકળાઓ યજુ કયલા.  
6 D - 24 hours  

 
આલશ્ મક 

જ્ થાની 

ચકાવણી  

 કભણયચાયી અને કામણયદોને વાફદા કયલાું.  

7 ત્તનમુંત્રણ કક્ષ સ્ થાલો.  
8 જજલ્ રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથે વુંકણય યાખલો.  

9 D+24 hours કામણયલશેંચણી 

અને 

જમ યીમાિ 

ઘયાલિા 

કરસ્ ટયની 

 ટીભને અગ્રિાના ધોયણે વાફદી યાખલી અને 

યલાના કયલી.  
10 નકુવાન આકાયણી અને ત્તનયીક્ષણ ળમ  કયવુું.  
12 કાભગીયી મોજના ત્તલકવાલલી અને ત્તનમુંત્રણ કક્ષ 

વાથે વુંકણય યાખલો.  
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13 

 
અોોખ  કભણયચાયી ગણની િભલાી ધ્ ધત્તિ અને 

ભાનલળકકિ આમોજન ળમ  કયવુું.  
14 યસ્ િા પ્રલેળ અને આંિય ભાખાને રગિી ભાકશિી 

યુી ાડલી.  
15 D + 

Day 2 and ahead 
યીોટીંગ અને 

પાઇનર 

દસ્ િાલેજી 

કયણ  

 ત્તલગિલાય ભોંજણી શાથ ધયલી.  
16 વાધનો અને અર મ વાધનવત્તિની સધુાયણા 

વભાયકાભ અને પેયફદરી.  
17 ફોધાઠ ફેઠક  
18 પાઇનર યીોટણય  િૈમાય કયલો. 


