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ઘટના પ્રતિભાળ િતં્ર (INCIDENT RESPONSE SYSTEM) 

 

                 આત્તિ ઘટના પ્રત્તિબાલ ધ્ધત્તિ મજુફ િેના પ્રત્તિબાલનુું આમજન કયલાભાું આલળે. 

જજલ્રા સ્િયે ભટી આત્તિ લખિે ઘટના પ્રત્તિબાલિુંત્ર (IRS) શઠે દયેક ક્ષેત્રલાય પ્રાથત્તભઅક અને લૈકલ્લ્ક 

જલાફદાયી ધયાલિી વ્મક્તિઓને મકુયય કયલાભાું આલેર છે. 

ઘટના તનયતં્રણ કક્ષ(Incident Command Control Room) 

જીલ્ા તનયતં્રણ  

                  જીલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ, જીલ્રા કરેકટયશ્રીની કચેયી ખાિે આલેર છે િે ભાહશિી એકત્ર કયીને 

િેની પ્રહિમા ભાટેનુું અને આત્તિ લધ ુકેન્દ્રિિ ભથક ણ છે. એકત્તત્રિ કયીને પ્રહિમા કયેરી ભાહશિી આધાહયિ 

આત્તિ વ્મલસ્થાનના વુંફુંધભાું રેલાના ભટા બાગના વ્યશુાત્ભક ત્તનણણમ આ ત્તનમુંત્રણ કક્ષભાું  રેલાભાું 

આલે છે. ઘટના વેનાત્તિ જીલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષન શલાર રે છે. અને ઘટના ત્તનમુંત્રણિુંત્રના વ્મલસ્થાિુંત્રના 

ચાટણ મજુફ વુંકટકાલરન કાભગીયીઓનુું ત્તનમુંત્રણ કયે છે. કામણત્તલળેદ  નુું નેતતૃ્લ રેિી િભાભ વ્મક્તિઓ, 

ત્તનણણમ રેલાની પ્રહિમા ભાટે એકસતુ્રી વુંકરન કયલા ભાટે ઘટના ત્તનમુંત્રણ વેનાત્તિ વાથેવાથ જીલ્રા  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ખાિે ક્સ્થત્તિ વુંબાળે. 
 

કાયયતળેવ દલ તનયતં્રણ કક્ષ. 

 વ્મક્તિગિ કામણત્તલળેદની કાભગીયીથી, િાલકુા કક્ષાના ત્તનમુંત્રણ કક્ષને જીલ્રા કક્ષાના ત્તનમુંત્રણ 

કક્ષ વાથે ટેકત્તનકર યીિે વુંકરન કયલાભાું અને વુંચાય વ્મલસ્થાભાું કામણદક્ષ શમ િેલી વક્ષભ વ્મક્તિથી 

વજ્જ શમ િેલી કચેયીભાું િાના ત્તનમુંત્રણ કક્ષને સપુ્રિ કયલાભાું આલળે. અને ચરાલલાભાું આલળે િેભજ 

આત્તિના સ્થે જરૂયી વાધન ભકરળે.  
 

જીલ્ા તનયતં્રણ કક્ષ(District Emergency Operation Centre) 

 જજલ્ામા ંકોઈણ આતિ દરમ્યાન શકંન શચંાન થાય િે માટે ક્ેકટર કચેરી ખાિે ઈમરજશંી 

ઓરેન શેન્ટર સ્થાતિ છે. જયા ંરાઉટધી ક્ોક કંટ્રોરૂમ કાયયરિ રષ ેછે. 
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જજલ્ા આતિ વ્યળસ્થાન કેન્ર  
મામિદાર ડડઝાસ્ટર 

lH<,F 5|MH[S8 VlWSFZL 

નાયબ મામિદાર ડડઝાસ્ટર  

 

      DEOC ખાિે  વભગ્ર લણ દયમ્માન લગણ-૩ અને ૪ ના કભણચાયીની ઉક્સ્થિીભાું  યાઉટધી તરક  

કુંટ્રરરૂભ કામણયિ યશ ેછે. 
 

ઘટના તનયતં્રણ શચંાર િતં્ર:-  

 કઈણ આત્તિના અવયકાયક ત્તનમુંત્રણ ભાટે વુંચય વ્મલસ્થા અત્મુંિ ભશત્લની ફાફિ ફની જામ 

છે. આત્તિ દયમ્માન આત્તિ વ્મલસ્થાન ટીભ દ્વાયા અનાલલાભાું આલિી વુંચાય વ્મલસ્થા પ્રણારી નીચે 

મજુ્ફ આેરી છે  

 આત્તિના હયણાભે કે િેની અવયને રીધે કઈ વુંચાય વ્મલસ્થા વલરિ/વ6ચાય વ્મલસ્થા 

આંિયભાખુું ખયલાઈ જામ/તઈુણધ ડ ેિેલા વુંજગભાું, દુયા વુંચાય કામણત્તલળેદનુું નેતતૃ્લ રેિી વ્મક્તિ, 

આત્તિ વ્મલસ્થાનની અવયકાયક કાભગીયી ભાટે ખરેર કે અલયધ લગયની વુંચાય વ્મલસ્થા સતુ્તનત્તિિ 

કયલા ભાટે આલી વલરિ કે આંિયભાખાનુું િાત્કાલરક નુ:સતુ્તનત્તિિ કયળે.  
 

શેટેાઈટ શચંાર વ્યળસ્થા:- 

 એક લખિ િભાભ વુંચાય વ્મલસ્થા ખયલાઈ જામ કે િયિ જ વેટેરાઈટ વુંચાય વ્મલસ્થા ચાલ ુકયી 

દેલાભાું આલળે. આલે વલરિ િભાભ ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ખાિે સ્થાલાભાું આલી છે. દુયવુંચાય કામણત્તલળેદના 

અત્તધકાયી એવુું સતુ્તનત્તિિ કયળે કે આ વલરિ િભાભ પ્રરવુંગે ચાલ ુયશ.ે   

 

c[tvN) ,riht an[ p&n: AYipn 

  

          c[tvN) a[ aip(Rt ph[li>n) p&v< t]yir) siY[ s>b>(Ft C[. aivnir) aift ph[li t[ni 

smicir mL[ aYvi t[n) s>Bivni (vS[ jiNkir) mL[ ti[ aik(Amk aiv) pD[l aiftmi>Y) bc) Skiy 

an[ jin-miln&> n&kSin ai[C&> Yiy C[.D)AT^)kT emrjºs) ai[pr[Sn s[ºTrmi> stt 24 klik  k>T^i[l 

$m clivvi piCL ni[ a[k aiSy ai p\kirn) aifti[ ph[li smysr c[tvN) Ùiri n&kSinn) 

Skytimi> FTiDi[ krvini[ C[.  riht a[ aift dr(myin tYi aift #iiTkyi bidni[ tbkki[ C[.aift 

Y) Yy[l n&kSin ni kirN[ Äy(kt mins)k ,Sir)(rk tYi aiY)<k r)t[ Bi>g) pDyi[ hi[y C[ j[ Äy(kt 

aYvi sm&diyn[ smijmi>  fr)Y) t[ pgBr Ye Sk[ t[ miT[ srkir~)n) (v(vF mig<dS)<kiai[ m&jb 

riht a>g[n) yi[jniai[ aYvi ri[kDmi> shiy c&kvvimi> aiv[ C[.j[ bibtmi> srkir~) Ùiri l[vimi> 

aiv[l (nN<y svi[<pr) C[.  p&n:AYipn ai a[k a[v) p\vZ(Rt C[ k[ j[mi> jn sm&diyn[ aip(Rt pC) 



3 
 

aip(Rt ph[>lin) p&v<vt p(r(AY(tmi> livvi miT[ krvimi> aivt) tmim p\kirn) shiyni[ smiv[S 

Yiy C[. ai p\(k\]yi GNi> li>bigiLi n) p\vZ(t C[ an[ t[ miT[ kyir[k pi>c, dS vP< aYvi t[Y) pN vF& 

smy Äy(tt Ye Sk[ C[.ai p\vZ(Rtmi> n)c[ m&jbn) p\vZ(Rtai[ni[ smiv[S Yiy C[.  

--  v)jL),piN),s>d[Si Äyvhir,vihn Äyvhir , rAti vg[r[ s[viai[n&> p&n:AYipn.  

--  asrg\At li[ki[ni[ p&n:vsviT tYi aºy Äyivsiy)k k[ aiY)<k  shiy  

--  mkin an[ bi>Fkimi[ni mrimtY) mi>D)n[ ai>tr miLKik)y sgvDi[n) mrimt an[ p&n: (nmi<Nni 

smiv[S Ye jiy C[.  

            sivFin)ni ai miLKin[ shkir aipvi miT[ JÃli k>T^i[l $m 24 klik an[ 365 

(dvs riuºD F) kli[k clivvimi> aiv[ C[.an[ siY[ mi]sm an&$p aºy (vBig)y k>T^i[l $m pN 

clivvimi> aiv[ C[.j[n) (vgti[ ai m&jb C[.k>T^i[l $m pr s>pk< krti> aik(Amk smy[ tiRkil)k mdd 

mL) Sk[ C[.aip(Rt v[Lia[ jn sm&diy[ S&> krv&>? n krv&> tYi ji[ ki[e emrjºs) s[vin) j$r)yit 

uB) Yiy ti[ JÃli k>T^i[l $m ni[ upyi[g krti> j$r) mdd mL) Sk[ C[.srkir Ùiri aift ph[li 

,dr(myin an[ bidmi> p\Ry[k (vBign) (v(vF B&(mkiai[ nkk) krvimi> aiv[l C[.ki[e pN aiftni 

smy[ dr[k[ nkk) kr[l frji[ m&jb kim krvin&> C[.  
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ભતૂમકા અને જળાબદારી 
 શકં્ન અને આયોજન: લૂણ ચેિલણી, પ્રત્તિબાલ અને નુ:સ્થાન કાભગીયીનુું વુંતરન કયે છે.  

 કામણદના સકુાની:- કેક્ટર 

આતિ ષેા 
ગ્રાભીણ સ્િયે આત્તિ વ્મલસ્થાન વુંયચના સ્થાલી  યાજ્મ સ્િયે િને ુું જડાણ અન ે

ઘટના ત્તનમુંત્રણ િુંત્રનુું 
સ્થાન  

ચાલ ુ છે.  

ગ્રાભીણ સ્િયે નીચનેા િભાભ સ્િયે આત્તિ મજનાઓ 
ત્તલકવાલલી  

 ચાલ ુછે.  

આત્તિ વ્મલસ્થાન અંગે વયકાય, ફીન વયકાયી વુંગઠન, અન ે
ખાનગી ક્ષતે્ર વહશિ ત્તનમત્તભિ ફઠેક મજલી.  

 ત્તત્રભાવીક  

રકજાગતૃ્તિ વહશિની િારીભ ચાલ ુયાખલી અન ેત્તભહડમા ટાસ્ક 
પવણ  

ગજુયાિ યાજ્મ આત્તિ 
વ્મલસ્થાન વિા ભુંડ અન ે
યનુાઈટેડ નળેરવ ડેલરભરેટ 
પ્રજેતટન વભાલળે  

ચાલ ુછે  

 

ચિેલણી વુંચાય વ્મલસ્થા અન ેઅરમ િુંત્રની ચકાવણી િભેજ 
ડ્રીરન ઉમગ  

 ચાલ ુછે,  

કાઈવીવ ભનેજેભરેટ કત્તભટી(કરકેટય) વાથ ેફઠેક મજલી  જીલ્રાના અન ેયાજમ 
ત્તનમુંત્રણ  કડી લચ્ચને 
વુંદેળાવ્મલશાય  

ચિેલણી ભળ્મા છી  

િભાભ સ્િય(આત્તિગ્રસ્િ જીલ્રા, િાલકુા, ગ્રાભ) ભાું કામણ દ 
વાફદા યાખલા (દુયવુંચાય વ્મલસ્થા, ભાધ્મભ કામણદ)  

વુંચાય વ્મલસ્થાિુંત્ર અન ે
કામણહયિી  

િાઈત્તવવ ભનેજેભરેટ કત્તભહટ 
નક્કી કયે િ ેયીિ ે 

ભાહશિી પ્રવાય (િાઈત્તવવ ભનેજેભરેટ કત્તભહટ, ત્તભહડમા ટાસ્ક પવણ)   નક્કી કયલાભાું આલ ેિ ેમજુફ  
આત્તિના પ્રકાયન ેધ્માનભાું રઈન ેવુંલદેનળીર ભથક નજીક 
ક્સ્થત્તિ વુંબાલા ભાટે વાધનવુંત્તિ િમૈાય યાખલા  

દુયવુંચાય િુંત્ર, મજના
  

નક્કી કયલાભાું આલ ેિ ેમજુફ  

લકૈલ્લ્ક વુંચાય વ્મલસ્થાિ6ત્ર સ્થાવુું (દુય વ6ચાય િુંત્ર 
કામણદ)  

 નક્કી કયલાભાું આલ ેિ ેમજુફ  

 
 

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ 
કયલાની જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ 
ળધ અન ેસ્થાુંિય પ્રવતૃ્તિ ળરૂ કયલી  ળધ અન ેફચાલ દ વાફદુું કયવુું  િાત્કાલરક  
નકુવાન અન ેઅવયગ્રસ્િ ત્તલસ્િાયના પ્રભાણ ય ભાહશિી 
એકત્ર કયલી  

આકાયણી ટીભ ાવ ેવુંચાય વ્મલસ્થા 
અન ેલાશન છે  

૪ તરાકભાું ળરૂ કયવુું  
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મજના ત્તલકવાલલી અન ેકામણત્તલળે દન ેસ્થ અન ેપયજ 
અંગે સચુના  

નકુવાન અન ેઅવયગ્રસ્િ ત્તલસ્િાયની 
ભાહશિી  

૪ તરાકભાું ળરૂ કયવુું  

ફાહ્ય વાધન વુંત્તિ કાભ ેરગાડલા  નકુવાન અન ેજરૂહયમાિની ભાહશિી   ૫ તરાકભાું ળરૂ કયવુું  
જાશયે ભાહશિી યૂી ાડલી   ૬ તરાકભાું ળરૂ કયવુું 
૧૨ કાક 
રીધરે ગરાું અંગે અન ેકામણત્તલળેદની કામણપ્રગત્તિ અંગે 
યીટીંગ ળરૂ કયવુું. (કામણત્તલળેદ) 

વુંચાય વ્મલસ્થાિુંત્ર વુંચારન કયવુું  ૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  

નકુવાની ભાહશિી, વાધન, જરૂહયમાિ અન ેવભસ્મા 
ત્તલસ્િાય/પ્રવતૃ્તિઓનુું નુ:ભલ્માુંક  

 ૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  

કભણચાયીગણની િભલાયી ળરૂ કયલી   ૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  
યાજ્મ ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ત્તનમત્તભિ વુંકણ સ્થાત્તિ કયલ  વુંચાય વ્મલસ્થાિુંત્ર ચાલ ુશારિભાું  ૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  
વભગ્ર પ્રમાવ યાશિભાું કેન્દ્રિિ કયલા   વભગ્ર વભમ ે 
ભશત્લનુું (ચાલીરૂ) આંિયભાખુું લૂણલિ કયવુું (જાશયે 
ફાુંધકાભ અન ેઅરમ કામણત્તલળેદ ભાયપિ  

 ૪૮ કરાક શરેા કયવુું  

૪૮ કાક 
કાભગીયીની વભીક્ષા અન ેનુ:મલૂ્માુંકન ચાલ ુયાખવુું  કાભગીયીએની ભાહશિી   
વ્માક નકુવાનની આકાયણી શાથ ધયલી. અન ેનકુવાન 
આકાયણી કામણ ત્તલળેદ)  

  

કાભચરાઉ નકુવાન મજના સ્થાલી    
હયક્સ્થત્તિ આધાહયિ (વશામક િુંત્ર/વાધન) કાભગીયીભાુંથી 
મકુિ કયલા  

  

હયક્સ્થત્તિ વાભારમ કયી ળકામ િ ેયીિ ેધ્માન કેન્દ્રિિ કયવુું   ૭૨ કરાક શરેાું  
૭૨ કાક 
નુલણવન પ્રવતૃ્તિઓ ળરૂ કયલી  મજના   
નકુવાન અન ેજરૂયીમાિની ત્તલગિલાય ભજણી કયલી અન ે
નકુવાન આકાયણી કામણદ)  

  

કાભગીયી થમ ેત્તનમત્તભિ હયટીંગ ળરૂ કયવુું  કાભગીયી “......... થમ ેભેર ભાહશિી  શ્ક્ય િટેલ ુજરદી  
િભાભ જાશયે અન ેખાનગી ક્ષતે્રની વલેાઓ લૂણલિ કયલી   ળય િટેલ ુજરદી  
ફધાઠ ફઠેક અન ેઅરમ   ફ ેઅઠલાહડમા છી  
આખાયી અશલેાર/કેવ સ્ટડી   પ્રવતૃ્તિઓ ણૂણ થમે 
 

શષાયક િતં્ર:  અરમ કામણદ અને વક્ષભ વિાત્તધકાયી વાથે વુંકરન કયીને, સ્થાુંિય અને યાશિ યુલઠાના 
વુંગ્રશ અને લશન ભાટે શલાઈ, જ અને ભતૂ્તભગિ હયલશનની જગલાઈ કયે છે.  

કામણદ અત્તધકાયી : જીલ્ા તળકાશ અતધકારી 
ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 

ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ 

કયલાની જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

વાધનવાભગ્રી (શલાઈ, જ અન ેભતૂ્તભગિ 

લાશનવ્મલશાય અન ેજીલ્રાભાું િભેજ જીલ્રા ફશાય વુંગ્રશ 

વ્મલસ્થા) ભાટે સલૂચ ફનાલલી  

 ૧ ભહશન  



18 
 

વાધન વાભગ્રી પાયેગ કયલાની જરૂહયમાિ, કામણધ્ધત્તિ 

અન ેત્તલકલ્ (કામણદ)  

 ૧ ભહશન  

હડ્રરનુું આમજન (કામણદ)   ૧ ભહશન  

આરમ કામણદ)  ત્તનમુંત્રણ કક્ષ ભાયપિ કાભગીયી  જરૂહયમાિ મજુફ  

ચેિળણી 

કામણદના વભ્મન ેવાફદા કયલા અન ેકાભ ેરગાડલા 

(કામણદ)  

 ચિેલણી ભળ્માના ૧ કરાકની 

અંદય  

અલેક્ષિ આત્તિ ય આધાહયિ ટુુંકાગાાની સલૂચના 

યની કામણલાશી ભાટે લાશન અન ેઅરમ વાધનન ેકાભ ે

રગાડલા(કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથ ેવુંકરન  ચિેલણી ભળ્માના ૨ થી ૩ 

કરાકની અંદય  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેળધ અન ેફચાલ, આશ્રમ અન ે

ખાદ્ય/યાશિ યુલઠા કામણદૅ વાથ ેવુંકણ યાખલ  

 ચિેલણીના ૧ કરાકની અંદય  

ફશાયની વાધનવાભગ્રી ભુંગાલલાની જરૂય ડે િ 

મજનાની વભીક્ષા કયીન ેનક્કી કયવુું  

 ચિેલણી ભળ્માના ૬ કરાકની 

અંદય  

આત્તિના પ્રકાયન ેધ્માનભાું યાખીન ેવશામક િુંત્રનુું 

આમજન(કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેઅન્ન/યાશિ 

યુલઠા કામણદ વાથ ેવુંકરન  

જરૂહયમાિ મજુફ  

આતિ ળખિે 

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ િયપથી ભેરી સચૂના આધાહયિ 

કામણમજના(કામણદ)  

 ચિેલણી ભળ્માના ૨ કરાકની 

અંદય  

જરૂહયમાિ અન ેસ્ત્રિની વિિ વભીક્ષા કયલી 

(કામણદ)  

 ચાલ ુયાખવુું  

કાભગીયી મજનાઓ ત્તલકવાલલી (કામણદ)  ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેખાદ્ય/યાશિ 

યુલઠા કામણદ વાથ ેવુંકરન  

ચિેલણી ભળ્માના ૨ કરાકની 

અંદય  

ત્તનમુંત્રણ અન ેભશત્લના કામણદન વુંકણ વુંગીન 

ફનાલલ (કામણદ)  

 ચિેલણી ભળ્માના ૨ કરાકની 

અંદય  

વલેાઓની ગણુલિા ચકાવણી (કામણદ)  કાભગીયી થમ ેવલેાના ધયણ 

સ્થાલાની અન ેભાહશિી ની જરૂય 

ડે.  

દૈત્તનક  

૧૨ કાકે 

વશામક િુંત્ર ભાટે લધિી ભાુંગન પ્રત્તિબાલ (કામણદ)   વિિ ચાલ ુયાખવુું  

કભણચાયી ગણની િભલાયી ળરૂ કયલી (કામણદ)   આત્તિન િફક્ક ળરૂ થમ ે 

જરૂહયમાિ મજુફ વશામક િુંત્ર ભાટેના આધાયસ્થાન 

સ્થાલા (કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેખાદ્ય અન ેયાશિ 

યુલઠા કામણદ વાથ ેવુંકરન  

વિિ ચાલ ુયાખવુું  

મજનાઓની વભીક્ષા કયલી અન ેઅરમ કામણદનુું 

વુંકરન  

 વિિ ચાલ ુયાખવુું 
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ત્તનમત્તભિ યીટીંગ અન ેદસ્િાલજેીકયણ ળરૂ કયવુું   િફક્ક ળરૂ થમ.ે  

જરૂહયમાિ અન ેભાુંગણીઓનુું નુ:મલૂ્માુંકન (કામણદ)   વિિ ચાલ ુયાખવુું  

૭૨ કાકે 

ફધાઠ ફઠે્ક  આશ્રમ, ખાદ્ય અન ેયાશિ યુલઠા 

કામણદન વભાલળે થામ છે.  

આત્તિના ૧૪ હદલવની અંદય  

આખયી અશલેાર   આત્તિના ૧૪ હદલવની અંદય  
 

ોધ અને બચાળ (સ્થલાિંર શડષિ) : સ્થાુંત્તનક સ્થાુંિય, ળધ અને ફચાલના પ્રમાવભાું ભદદ કયલા ભાટે 
ભાનલ અને ભશત્લના વાધન યૂા ાડ ેછે.   

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : ડપે્યટુી કમાન્ડર, નાગડરક શરંક્ષણ  
ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 

ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ 

કયલાની જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ ષેા ં

જખભ મલૂ્માુંકન અન ેવુંલદેનળીરિા (કામણત્તલળેદ) નકળ 

ફનાલલ  

 ચિેલણી શરેાું  

કભણચાયીગણ અન ેભશત્લની વાધનવાભગ્રીની (કામણત્તલળેદ) 

માદી ફનાલલી.  

 ચિેલણી શરેાું  

િારીભ (કામણદ)  ગજુયાિ આત્તિ વ્મલસ્થાન 

વિાભુંડ અન ેવુંયતુિ યાષ્ટ્ટ્ર ત્તલકાવ 

કામણિભ િયફ્થી વાધન વશામ  

ચિેલણી શરેાું  

રક જાગતૃ્તિ કેલણી કામણિભ (કામણદ)  ભાધ્મભ કામણદ   

માણપ્િ વુંચાય વ્મલસ્થા સ્થાલી. (કામણદ)  લધાયાની વાધનવાભગ્રી   

હડ્રર (કામણદ)   ચિેલણી  

વુંબત્તલિ ળધ અન ેફચાલ કાભગીયી ભાટે લાશન વ્મલસ્થા 

(કામણદ)  

વશામક િુંત્ર કામણદ વાથ ે ચિેલણી શરેા  

ફચાલ ભાટેની પ્રભાણબિ વુંચારન કામણયીત્તિ..... ત્તલકવાલલી  ચિેલણી શરેા  

ચેિળણી 

કામણદ અન ેળધ અન ેફચાલ ટીભન ેવાફદા કયલા 

(કામણદ)   

 ચિેલણી ભળ્મ ે 

વાધનવાભગ્રી િમૈાયછે કે કેભ િનેી ચકાવણી કયલી (કામણદ)   ટીભન ેકાભ ેરગાડયા છી  

લાશન િમૈાય છે કે કેભ ? િનેી ખાિયી કયલી (કામણદ) વશામક િુંત્ર કામણદ  ચિેલણી ભળ્મ ે 

અગભચિેીના ગરાું રૂ ેસ્થાુંિય (કામણદ)  વશામક િુંત્ર અન ેઆશ્રમ કામણદ  પયભાવ્મા પ્રભાણ ે 

વરાભિી જણામ િ ટીભન ેમતુિ કયલી (કામણદ)  વશામક િુંત્ર કામણદ  ક્સ્થત્તિ ય આધાહયિ  

રક જાગતૃ્તિ ભાટે ટે્રલરિંગ ળરૂ કયવુું (કામણદ)  ભાધ્મભ, કામદ અન ેવ્મલસ્થા અન ે

વશામક િુંત્ર કામણદ  

જરૂહયમાિ મજુફ  
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આતિ ળખિે 

કભણચાયીઓની વરાભિીની ખાિયી કયલી   િાત્કાલરક  

િાની વુંચાય વ્મલસ્થા નુ;સ્થાત્તિ કયલી (કામણદ) 

આકાયણી મજુફ ફચાલ/સ્થાુંિય ટીભ યલાના કયલી 

(કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ િયપથી ભાહશિી મજુફ  િાત્કાલરક  

જરૂય શમ િ લધાયાની વાધનવાભગ્રી ભુંગાલલી (કામણદ)    વુંચાય વ્મલસ્થા િુંત્ર કામણયિ શવુું 

જઈએ  

આત્તિના ૩ થી ૪ 

કરાકભાું  

કાભગીયી થમ ેયીટણ આલા (કામણદ)      ૩ થી ૪ કરાકે ળરૂ કયવુું  

પ્રભાણભિૂ વુંચારન કામણયીત્તિ મજુફ (કામણદ)   મિૃદેશ 

ખવડેલા  

જુદા જુદા ભશસેરુી અત્તધકાયી અન ે

રીવન વભાલળે કયલ  

૩ થી ૪ કરાકે ળરૂ કયવુું  

કભણચાયીઓની િભલાયી નક્કી કયલી (કામણદ)     ૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  

ખાવ ફચાલ કાભગીયી ળરૂ કયલી. (લશરેી ળરૂ કયી ળકામ) 

(કામણદ)     

ફાહ્ય વાધનની ભદદ રઈ ળકામ. 

વશામક િુંત્ર કામણદ વાથ ેવુંકરન  

૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  

જાશયે ફાુંધકાભના કામણદના વશકાયથી કાટભા ખવડેલાન 

ળરૂ કયલ  

ભશત્લના આંિયભાખા ય ધ્માન 

આવુું/ત્તનમુંત્રણ કક્ષન વુંકણ  

૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  

કાભગીયી વિિ ચાલ ુયાખલા ભાટે લધાયાની વાધનવાભગ્રી 

(ફિણ, કભણચાયીગણ જેલી) લધાયાની વાધનવુંત્તિ 

સતુ્તનત્તિિ કયલી (કામણદ)  

 ૧૨ કરાકે ળરૂ કયવુું  

૪૮ કાકે 

જાશયે ફાુંધકાભ કામણદ વશકાયથી નકુવાન ાભરેી ઈભાયિ 

િડી ાડલી/ટેકાથી ક્સ્થય કયલી  

વશામક િુંત્ર કામણદ કામણકય, 

વાધનવાભગ્રી  

૪૮ કરાકે ળરૂ કયવુું  

વાધનવાભગ્રી અન ેઅરમ વાધન છુટા કયલા, પેયપાય કયલા, 

ભયાભિ અન ેપેયફદરી કયલી(કામણદ)  

 આત્તિના પ્રકાય ય 

આધાહયિ  

નુ:સ્થાન કાભગીયીની વરાભિી વુંફુંધી લધાયાની કાભગીયી 

ભાટે િમૈાય યશવે ુું(કામણદ)  

 જરૂહયમાિ મજુફ  

૭૨ કાકે 

ફધાઠ ફઠેક (કામણદ અન ેઅરમ)   ફ ેઅઠલાહડમા છી  

આખયી અશલેાર.(કામણદ)   ભટા બાગની પ્રવતૃ્તિઓ 

ણૂણ થામ િ ેછી  

નકુશાન આકારણી અને મોજણી  

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : કાયયાક ઈજનેર (માગય અને મકાન તળભાગ)   

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ 
કયલાની જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ ષેા 
આકાયણી કામણધ્ધત્તિ અન ેનમનુા ફનાલલા. (કામણદ)  ગજુયાિ યાજ્મ આત્તિ  
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વ્મલસ્થાન વિાભુંડન વશમગ  
આધાય ભાહશિીનુું વુંકરન કયવુું. (કામણદ)  વુંયતુિ યાષ્ટ્ટ્ર ત્તલકાવ કામણિભન 

વશમગ  
 

આકાયણી જૂથ અન ેટીભની સ્થાના કયલી.    
આકાયણી વુંકરન મજના ત્તલકવાલલી (વુંકરન અન ે
આમજન કામણદ)  

  

વુંચાય વ્મલસ્થાિુંત્ર મજના ત્તલકવાલલી  દુય વુંચાય વ્મલસ્થાિુંત્ર કામણદન 
વશકાય  

 

ચેિળણી 
કામણદૉન ેવાફદા કયવુું (કામણદ)   ચિેલણીના ૬ કરાકની અંદય  
મજનાની વભીક્ષા (કામણદ)   ચિેલણીના ૬ તરાકની અંદય  
આત્તિ લૂણ અવય મલૂ્માુંકનની ત્તલચાયણા (કામણદ)  આત્તિના અલેક્ષિ પ્રકાયન ે

ધ્માનભાું રઈન ે 
ચિેલણીના ૬ તરાકની અંદય  

ગ્રાભીણ-સ્િયે આકાયણી ટીભન ેપ્રવિૃ કયલી.(કામણદ)    ચિેલણીના ૬ તરાકની અંદય  
આતિ ળખિે 
આકાયણી ટીભની વરાભિીની ત્તલચાયણા (કામણદ)   િાત્કાલરક  
આકાયણી ભાટેનુું આમજન ળરૂ કયવુું (કામણદ)   પ્રાયુંલબક અસ્રની ભાહશિી 

ઉરબ્ધ થમ.ે  
પ્રાથત્તભક આકયણી કામણધ્ધત્તિ ળરૂ કયલી. (કામણદ )   હયક્સ્થત્તિ મજુફ  
ત્તનમુંત્રણ કક્ષન ેઆકાયણી મજના ભકરલી. (કામણદ)   પ્રાથત્તભક મજના ત્તલકવાવ્મા 

છી.  
૧૨ ક્ાકે 
આકાયણી મજના અન ેઅશલેારન રકભાું પ્રવાય 
(ભાધ્મભ કામણદ)  

 ઉરબ્ધ થમ.ે  

આકાયણી ભાહશિીનુું વિિ અદ્યાલિી કયણ ચાલ ુ
કયવુું.(કામણદ)  

વુંકરન અન ેઆમજન કામણદ   

અરમ કામણદ વાથ ેવુંકરન (કામણદ )    
કાભણચાયીગણની િભલાયી અન ેજરૂય જણામ ેલધ ુ
કભણચાયીઓ ભેલલા.  

 ળરૂઆિના િફકે્ક  

૪૮ ક્ાકે 
નકુવાન, શાત્તન, જરૂહયમાિની ત્તલગિલાય આકાયણી અન ે
રાુંફાગાાની નુ:સ્થાન મજના િમૈાય 
કયલી.(કામણદ)  

અરમ કામણદનુું વુંકરન  આત્તિ છીના ૩-૫ હદલવ ે 

જરૂહયમાિ, મજના અન ેપ્રવતૃ્તિઓનુું વુંકરન  ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેવુંકરન અન ે
આમજન કામણદ ભાયપિ 
કાભગીયી  

વિિ ચાલ ુયાખવુું  

૭૨ ક્ાકે 
ફધાઠ ફઠેક  ફઠે્કભાું આશ્રમ, ખાદ્ય અન ેયાશિ 

યુલઠા કામણદન વભાલળે થામ 
છે  

આત્તિ છીના ૧૪ હદલવની 
અંદય  
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અન્ન અને રાષિ પરુળઠો : અવયગ્રસ્િ રક ભાટે જરૂયી ખયાક અને ફીજી જરૂયીમાિની જગલાઈ છે.  

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : જીલ્ા પરુળઠા અતધકારી    

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ 
કયલાની જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ ષેા 
કામણધ્ધત્તિ અન ેધયણ સ્થાલા (કામણત્તલળેદ)  ધયણની જરૂય ડે  ચાલ ુયાખવુું  
આલશ્ક્મકિા યુલઠાન ફ ેભહશનાન જથ્થ 
જાલલ(કામણદ)  

 થઈ ગમરે શલ જઈએ  

લાશન વ્મલસ્થાનુું આમજન ત્તલકવાલવુું  વશામક િુંત્ર કામણદન વશકાય   ૮ હદલવભાું ણુણ કયવુું  
ફીન વયકાયી વુંગઠન/વુંસ્થાઓની માદી 
ત્તલકવાલલી (કામણદ)  

 થઈ ગમરે શલ જઈએ  

આત્તિ ભાટેના કભણચાયીગણનુું આમજન(કામણદ)   થઈ ગમરે શલ જઈએ  
અરગ યાખી ળકામ િલેા સ્થ નક્કી કયલા અન ે
જરૂહયમાિ મજુફ જથ્થ લધાયલ (કામણદ)  

 ચાલ ુશવ ુજઈએ  

યવઈ ફનાલલા ભાટેના સ્થ નક્કી 
કયલા(કામણદ)  

 થઈ ગમરે શલ જઈએ  

ચેિળણી 
ભેરી ચિેલણી આગ ભકરલી (કામણદ)   ચિેલણી ભળ્માના ૧૨ તરાકની અંદય  
યવઈ િમૈાય કયલા ભાટે ફીન વયકાયી વુંગઠનન ે
વાફદા કયલા (કામણદ)  

ફીન વયકાયી વુંગઠન વાથ ેવુંકણ  ચિેલણી ભળ્માના ૧૨ તરાકની અંદય 

જથ્થાના પ્રભાણની ખાિયી કયલા અન ેત્તલિયણ 
મજના ફનાલફી (કામણદ)  

વશામકિુંત્ર કામદન વશકાય  ચિેલણી ભળ્માના ૪૮ તરાકની અંદય 

લાશન ભાટે ટ્રારવટણ કરટ્રાકટયન ેવાફદા કયલા 
(કામણદ)  

વશામકિુંત્ર કામદન વશકાય  ૫ તરાકની અંદય  

કભણચાયીઓન ેકાભ ેરગાદલા (કામણદ)   ચિેલણી ભળ્માના ૬ તરાકની અંદય 
આતિ ળખિે 
ત્તનમુંત્રણ કક્ષ િયપથી સચુનાઓ ભેલલી અન ેિ ે
પ્રત્મ ેપ્રત્તિબાલ આલ (કામણદ)  

 ભેર વભમભમાણદા મજુફ 

યુલઠા અન ેજથ્થાની ક્સ્થત્તિ ય દેખયેખ યાખલી  વુંચાય વ્મલસ્થાની જરૂય ડે   
ત્તલિયણ મજના ત્તલકવાલલી (કામણદ)  જરૂયીમાિ અન ેસ્થ વુંફુંત્તધ ભાહશિી 

જરૂય ડે.  
ત્તનમુંત્રણ કક્ષની ત્તલનુંિી મજુફ  

જરૂહયમાિ મજુફ ફૂડકેેટના ઓડણય આલા અન ે
િનેા યુલઠાની જગલાઈ કયલી (કામણદ)  

વશામક કામણત્તલળે દ વાથ ેવુંકરન  ત્તલિયણ મજના મજુફ  

યાશિ યુલઠા સ્લીકાય કેરિ સ્થાલા (કામણદ)  ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેવશામક િુંત્ર કામણ 
દનુું વુંકરન   

જરૂહયમાિ મજુફ  

૧૨ ક્ાકે 
ત્તલિયણ કાભગીયી ળરૂ કયલી (કામણદ)  વરૈમિુંત્ર અન ેઆશ્રમ 

કામણદનુું વુંકરન  
ળરૂઆિભાું જ   
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હયટીંગ, વુંદેળાવ્મલશાય અન ેદેખયેખ (કામણદ)   ૪૮ તરાકભાું ણુણ કયવુું  
કભણચાયીગણની િભલાયી ધ્ધત્તિ ળરૂ કયલી. (કામણદ)   ળરૂઆિભાું જ  
લધાયાન યુલઠ ભકરલ અન ેિનેી વ્મલસ્થા   ળરૂઆિભાું જ  
િભાભ સ્થે વરાભિીન ફુંધફસ્િ કયલ (કામદ 
અન ેવ્મલસ્થા કામણદ)  

 ળરૂઆિભાું જ  

ત્તલિયણ મજના અન ેધયણની જાશયેાિ ળરૂ કયલી. 
(ભાધ્મભ કામણદ)  

 ૪૮ કરાકભાું પ્રહિમા ચાલ ુકયલી.  

૪૮ ક્ાકે 
વાભારમ કાભગીયી પ્રત્મ ેધ્માન આવુું. (કામણદ )   એક અઠલાહડમાની અંદય  
યુલઠાની આલક અન ેત્તલિયણ યેકડણન િા 
ભેલલ. (કામણદ)  

 ત્રીવ હદલવની અંદય  

ખાવ ત્તલસ્િાય/લસ્િીન ેયાશિ યૂી ાડલાનુું ચાલ ુ
યાખવુું.(કામણદ)  

 આત્તિથી ુંદય હદલવ સધુી  

૭૨ કાક 
જાશયે ત્તલિયણ વ્મલસ્થા નુ:સ્થાત્તિ કયલી(કામણદ)   આત્તિ છીના એક અઠલાહડમાથી  
ફધાઠ ફઠેક  આત્તિના ૧૪ હદલવની અંદય  
 

 

જાષરે આરોગ્ય અને વ્યળસ્થા: જાશયે આયગ્મને રગિી ગુંબીય વભસ્માઓને રગિા કભણચાયીગણ/વાધન 

યૂા ાડ ેછે.અને વાભારમ આયગ્મ વુંબા વ્મલસ્થા નુ:સ્થાત્તિ કયે છે.  

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી :મખુ્ય જીલ્ા આરોગ્ય અતધકારી   

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ 
કયલાની જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ ષેા 
કભણચાયી ગણ. વાધનવાભગ્રી અન ેવલરિની માદી 
ત્તલકવાલલી (કામણદ)  

 એક અઠલાહડયુું  

િારીભ (કામણદ)  ગજુયાિ યાજ્મ આત્તિ વ્મલસ્થાપ્ન 
વિા ભુંડ વાથ ેવુંકલરિ  

  ૬ ભહશના  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ સ્થાલ   ણૂણ થમરે શવુું જઈએ.  
ચક્કવ ઋત(ુદા.િ.ચભાસ)ુન ેરગિા ખાવ યગ 
ભાટે િમૈાયી કયલી.  

 ણૂણ િમરે શવુું જઈએ.  

ચેી યગચાાન ેરગિા યીટણ ભકરલા ભાટેનુું 
વ્મલસ્થાિુંત્ર સ્થાવુું (કામણદ)  

 ણૂણ િમરે શવુું જઈએ.  

યગ વુંલદેનળીર ત્તલસ્િાય કે નક્કી કયલા. (મખુ્મ 
જીલ્રા આયગ્મ અત્તધકાયી)  

 ણૂણ િમરે શવુું જઈએ.  

રક જાગતૃ્તિભાું સધુાયણા રાલલી. (ભાધ્મભ કામણદ)   ણૂણ િમરે શવુું જઈએ.  
ચેિળણી 
પ્રાથત્તભક ઉચાયના પ્રમાવ ળરૂ કયલા. (કામણદ)   આત્તિના ૧ કરાકની અંદય  
આયગ્મ વુંબા વ્મલસ્થાિુંત્રની ક્સ્થત્તિ સ્થાલી. વુંચાય વ્મલસ્થાની જરૂય ડે છે.  આત્તિના ૬  કરાકની અંદય  
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(કામણદ)  
ઈજાગ્રસ્િ વ્મક્તિઓન ેઉચ્ચ કક્ષાની વલરિ ભાટે 
ભકરલાનુું ળરૂ કયવુું.  

 આત્તિના ૧ કરાકની અંદય  

મિૃ વ્મક્તિઓની વ્મલસ્થા ભાટે પ્રભાણભિૂ વુંચારન 
કામણયયીત્તિન અભર કયલ. (કામણદ)  

કામદ અન ેવ્મલસ્થા અન ેળધ 
ફચાલ કામણદના વશકાયન 
વભાલળે  

આત્તિના ૧ કરાકની અંદય  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેઅરમ કામણત્તલળેદના પ્રમાવનુું 
વુંકરન  

 આત્તિના ૧૨-૩ કરાકની અંદય  

૧૨ કાકે 
વાધનવાભગ્રી ફશાયથી ભુંગાલલાનુું ળરૂ 
કયવુું.(કામણદ)  

દુય વુંચાય િુંત્ર, વશામક િુંત્ર, 
કામણદ અન ેત્તનમુંત્રણ કક્ષન 
વભાલળે થામ છે.  

૩ કરાકની અંદય  

જરૂયી જણામ ત્માું કાભઅગાઉ િફીફી વલરિ 
સ્થાલી. (કામણદ)  

જાશયે ફાુંધકાભ, લીજી, ાણી 
અન ેકામદ અન ેવ્મલસ્થા 
કામણદના વુંકરનની જરૂય ડે.  

૨૪ કરાકની અંદય  

આયગ્મ ક્સ્થત્તિ િયપ વિિ દેખયેખ લધાયલી. 
(કામણદ)  

 ૨૪ કરાકની અંદય  

કભણચાયી ગણ ભાટે ાી ધ્ધત્તિ સ્થાલી. 
(કામણદ) આશ્રમસ્થાનભાું મરુાકાિ અન ેઆયગ્મ 
ક્સ્થત્તિની વભીક્ષા. (કામણદ)  

 ળરૂઆિના વભમ ે૨૪ કરાકની 
અંદય   

આયગ્મ વુંબા વ્મલસ્થા નુ:સ્થાન મજના 
ત્તલકવલલી. (કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષનુું વુંકરન ૨-૩ કરાક  

૪૮ કાક 
ઘન કચયા ત્તનમુંત્રણ વ્મલસ્થાન ભાટે પ્રભાણભિૂ 
વુંચારન કામણયીત્તિ ળરૂ કયલી. (કામણદ)  

 ળરૂઆિના વભમ ે 

ઔચાહયક િફીફી વુંબા િુંત્રનુું યીટીંગ 
(કામણદ)  

 ળરૂઆિના વભમ ે 

ગુંદા ાણીના વ્મલસ્થાન ભાટે પ્રભાણભિૂ વુંચારન 
કામણયીત્તિ ળરૂ કયલી. (કામણદ)  

 ળરૂઆિના વભમ ે 

૦ થી ૫ ની વ્યશુયચના ફાકની આયગ્મ ક્સ્થત્તિ 
દેખયેખ ય ધ્માન આવુું.  

 એક અઠલાહડમાભાું અભર કયલ..  

રક જાગતૃ્તિ અન ેઆઈઈવીના પ્રમાવ. (કામણદ 
અન ેભાધ્મભ કામણદ)  

 ળરૂઆિના વભમ ે 

૭૨ ક્ાક 
વાધન પાયેગ કયલાની મજના ત્તલકવાલલી   ળરૂઆિના વભમ ે 
ફધાઠ ફઠેક   આત્તિના ૧૪ હદલવભાું  
આખયી અશલેાર   આત્તિના ૧૪ હદલવભાું  
 

શ ુઆરોગ્ય અને કલ્યાણ : આત્તિગ્રસ્િ શઓુના આયગ્મ અને અરમ વુંબાની જગલાઈ  

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : નાયબ તનયામક, શ ુઅને શશુળંધયન   
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ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ કયલાની 
જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

શઓુની માદી, કભણચાયીગણની માદી લખિલખિ 
સધુાયલી અન ેશઓુના ભડદાના ત્તનકાર ભાટેની 
િારીભ (કામણદ)  

 થઈ ગમરે શવુું 
જઈએ.  

િફીફી યુલઠા અન ેયવીન જથ્થ, (કામણદ)   િમૈાય શલા જઈએ.  
ચેિળણી 
કભણચાયીગણન ેવાફદા કયલા(પનથી)કામણદ   ચિેલણી ભે િ ેમજુફ  
વુંલદેનળીર ત્તલસ્િાયભાું યુલઠાનુું ત્તલસ્િયણ કયવુું. 
(કામણદ) 

 ચિેલણીના વભમગાા 
દયમ્માન  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષન વુંકણ કયલ. (કામણદ)   જરૂય જણામ િ ેમજુફ  
આતિ ળખિે 
શઓુના ભડદા ખવદેલા અન ેિન ત્તનકાર. 
(કામણદ)  

ફિણ અન ેિુંત્રની જરૂય ડે છે.  ળય િટેલ ુજરદી  

ઈજાગ્રસ્િ શઓુની વાયલાય  ળય િટેલ ુજરદી  ળય િટેલ ુજરદી  
જરૂય જણામ િ અરમ જીલ્રાના કભણચાયીઓન ે
ફરલલા (કામણદ)  

 જરૂય જણામ િભે  

નકુવાનની ભજણી અન ેયેકડણન િા ભેલલાભાું 
સ્થાત્તનક વિાત્તધકાયીઓન ેવશામ કયલી. (કામણદ)  

 જરૂહયમાિ મજુફ  

૪૮ ક્ાક અને ત્યારબાદ 
ઘાવચાયાની વ્મલસ્થા કયલાભાું જરૂયી જણામ િભે 
સ્થાત્તનક વિાત્તધકાયીઓન ેભદદ કયલી.  

 જરૂય જણામ િભે  

કાભગીયી થમા છીની ભાહશિી એકત્ર કયલી 
(કામણદ)  

  

આખયી અશલેાર   ુંદય હદલવની અંદય  
 

ાણી પરૂળઠો: ભાનલ અને પ્રાણીઓના લયાળ ભાટે (અગ્રિાના ધયણે) ીલાના યૂિા ાણી અને 

ઓદ્યલગક િેભજ કૃત્ત લયાળ ભાટેની ાણીની જગલાઈ કયલી 
નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી: કાયયાક ઈજનેર (ગજુરાિ ાણી ોરળઠા બોડય)   

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ કયલાની 
જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

ાણીની પ્રાપ્મિા, ક્ષભિા, ત્તલશ્વવનીમિા અન ે
શધુ્ધિાનુું સ્થાન (કામણદ)  

દયેક વ્મક્તિ ભાટે હદલવ દીઠ ૨૦ રીટય 
ાણીનુું ધયણ 

ચિેલણી શરેાુંનાું ત્રણ ભહશન ે 

ાણી ત્તલિયણ અન ેવુંગ્રશ ભાટેના લકૈલ્લ્ક 
મજના (કામણદ)  

ટેરકય, ટાુંકી, જનયેટયની જરૂય  ચિેલણી શરેાુંના ત્રણ ભહશન ે 

નલી અન ેલધાયાની વાધનવાભગ્રી સતુ્તનત્તિિ 
કયલી. (કામણદ)  

પુંડની જરૂય ડે   

નલી અન ેલાયલા મગ્મ યુલઠા અન ે
વાધનવાભગ્રીન લધાયાન જથ્થ યાખલ 

લધયાના પુંડની જરૂય ડે  ચિેલણી શરેાનાું ત્રણ ભહશન ે 
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(કામણદ)  
ચેિળણી 
કભણચાયીઓની િભલાયી અન ેાી ધ્ધત્તિ 
(કામણદ)  

 ચિેલણીના ૨૪ તરાકિથી ભડુું 
નશી િ ેયીિ ે 

ાણીના લયાળ અંગે રકજાગતૃ્તિ યૂી ાડલી. 
(કામણદ)  

ભાધ્મભ કામણત્તલળે દ  ચિેલણીના ૨૪ તરાકિથી ભડુું 
નશી.  િ ેયીિ ે 

ાણી યુલઠાના વુંયક્ષણ ભાટે વયકાય અન ે
ખાનગી ક્ષતે્રન ેસચુના આલી. (કામણદ)  

 ચિેલણીના ૨૪ તરાકિથી ભડુું 
નશી િ ેયીિ ે 

કામણત્તલળેદના વભ્મન ેવાફદા કયલા   ચિેલણીના ૨૪ તરાકિથી  
લધાયાના વશામક િુંત્ર કભણચાયીગણ અન ેલાશન 
વાફદા (વશામક િુંત્ર કામણદ) 

સ્થાત્તનક ધયણ ેલધાયાના કભણચાયીઓ 
મકૂલા મશુ્ક્કેર ફન,ે ફશાયના/કરટ્રાકટય 
િયપથી ભેલલા  

ચિેલણીના ૨૮ તરાકથી  

લીજયૂલઠા અન ેઅરમ કામણત્તલળેદ વાથ ે
વુંકરન  

જીલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષની વભાલળે થામ છે.  ચિેલણીના ૨૪ તરાક થી ભડુું 
ન થામ િભે  

ાણીના સ્ત્રિની ક્સ્થત્તિ અન ેવુંયક્ષણ 
(કામણત્તલળેદ)  

 ચિેલણીના ૨૪ તરાક થી ભડુું 
ન થામ િભે  

આતિ 
ાણી યૂલઠાનુું આમજન અન ેાણીના 
લયાળકાયની અગ્રિા (કામણદ)  

જરૂહયમાિ નકુવાન અન ેભાુંગની 
ભાહશિીની જરૂય ડે.  

આત્તિભાું ૨૪ તરાકભાું ણૂણ 
કયવુું  

ાણી યૂલઠા િુંત્રની ક્સ્થત્તિ અન ેનતુવાનની 
આકાયણી (કામણદ)  

નતુવાન આકાયણી કામણદ વાથ ે વુંકરન)  આત્તિભાું ૨૪ તરાકભાું ણૂણ 
કયવુું  

ાણીફા ટેરકય કાભ ેરગાદલા (કામણદ)  વરૈમિુંત્ર કામણદ અન ેત્તનમુંત્રણ કક્ષનુું 
વુંકરન  

આત્તિભાું ૨૪ તરાકભાું ણૂણ 
કયવુું  

ાણી યુલઠાિુંત્રનુું વભાયકાભ/નુ;સ્થાન 
(મજના આધાહયિ)(કામણદ)  

લીજયુલઠા અન ેવશામક િુંત્ર કામણદનુું 
વુંકરન  

આત્તિભાું ૨૪ તરાકભાું ણૂણ 
કયવુું  

યુલઠા ભથક/ત્તલિયણ વરાભિીના (કામદ અન ે
વ્મલસ્થા કામણદ)ખાિયી કયલી  

 ત્તલિયણ ળરૂ થામ કે િયિ જ િ ે
ળરૂ કયવુું  

ાણીના ત્તલિયણ અન ેવુંગ્રશ અન ેાણીના 
વરાભિ  લયાળ ભાટેની ભાહશિી યુી ાડલાનુું 
વુંકરન  

ભાધ્મભ કામણત્તલળેદ અન ેત્તનમુંત્રન 
કક્ષનુું વુંકરન  

આત્તિભાું ૨૪ તરાકભાું ણૂણ 
કયવુું  

આતિના ૧૨ 
કાભચરાઉ ાણી યુલઠા િુંત્ર સ્થાવ ુ  આત્તિના ૭૨ કરાક સધુીભાું  
કામભી ાણી યુલઠા િુંત્ર િયપ ધ્માન આવુું 
(કામણદ)  

 ૭૨ કરાક છી  

રાુંફાગાાની નુ;સ્થાન મજના અન ે
જરૂહયમાિ ણૂણ કયલી (કામણદ)  

 ૭૨ કરાક છી  

હયટીંગ અન ેદસ્િાલજેીકયણ ળરૂ કયવુું (કામણદ)   ૪૮ તરાકથી  
વાધનવુંત્તિ પાયેગ (કામણદ)  ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથ ેવુંકરન  ૪૮ તરાકથી  
ફધાઠ ફઠેક (કામણદ અન ેઅરમ)   ભટા બાગની પ્રવતુ્તિઓ ણુણ 

થમ ે 
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આખયી અશલેાર (કામણદ)    
 

ળીજ પરુળઠો : અવયગ્રસ્િ ત્તલસ્િાયભાું વાભારમ લીજ યુલઠ અને વ્મલસ્થા નુ:સ્થાત્તિ કયલા ભાટે વાધન વુંત્તિ 
યૂી ાડે છે.   

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી : અતધક્ષક ઈજનેર, ગજુરાિ તળદ્યિુ બોડય   

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ કયલાની 
જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ અને ચેિળણીના િબક્કા ષેા 
લીજયુલઠાિુંત્ર અન ેપ્રાલ્પ્િ સ્થાનની લિણભાન 
માદી ત્તલકવાલલી (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)  

  

ભાત્તવક ફઠેક મજલી (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)   ચાલ ુછે  
વુંકણ માદી ત્તલકવાલલી (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)   
અનોચાહયક જખભ અન ેખિયા 
આકાયણી/મલૂ્માુંકન શાથ ધયવુું. (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ 
ફડણ)  

  

આત્તિ આમજન ત્તલકવાલવુું    
આતિ ળખિે 
પ્રભાણભિુ વુંકરન કામણયીત્તિ પ્રભાણ ેઅવયનુું 
મલુ્માુંકન કયવુું. (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)  

ત્તનમુંત્રણ  કક્ષ અન ેનકુવાન આકાયણી કામણદ 
વાથ ેવુંકરન  

 

પ્રત્તિબાલ ગરાન ેઅગ્રિા આલી. (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ 
ફડણ)  

અગ્રિા સ્થાલાની જરૂય ડે   

લધ ુભાહશિી એકત્ર કયલી. (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)    
લધાયાની વાધનવાભગ્રી/સ્ત્રિ વાફદા કયલા 
(ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેઅરમ કામણત્તલળેદના 
વુંકરન  

 

૧૨ ક્ાકે 
કાભગીયી થમ ેભાહશિી અન ેમલૂ્માુંકનના આધાયે 
મજનાભાું સધુાયા કયલા. (ગજુયાિ ત્તલદ્યિુ ફડણ)  

 ચાલ ુયાખવુું  

ગરાુંની/કામણલાશીની ક્સ્થત્તિની દેખયેખ (ગજુયાિ 
ત્તલદ્યિુ ફડણ)  

 પ્રહિમા ચાલ ુયાખલી  

કભણચાયીઓ ક્ર્ભલાયી મજના ળરૂ કયલી. (ગજુયાિ 
ત્તલદ્યિુ ફડણ)  

 ૧૨ તરાકન 
વભમગા ળરૂ થમ ે 

ભાહશિીન રકભાું પ્રવાય કયલ. (કામણદ)   ૧૨ તરાકન 
વભમગા ળરૂ થમ ે 

કભણચાયીગણ ભાટે ફીન વયકાયી વુંગઠન િયપથી 
ભદદ (ખયાક.ત્તનલાવ લગેયે) સતુ્તનત્તિિ કયલા. 
(ગ.ુત્તલ.ફડણ)  

  

જરૂહયમાિ મજુફ વરાભિી સતુ્તનત્તિિ કયલી. (કામદ 
અન ેવ્મલસ્થા કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથ ેવુંકરન કયવુું)   

જરૂહયમાિ, આલશ્ક્મકિાઓ અભ ેપ્રરરાલ્પ્િસ્થાન અંગે 
ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેગ.ુત્તલ.ફડણના મખુ્મ ભથક વિિ 
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વુંકણ સ્થાલ  
પ્રમાવભાું સધુાયણા ભાટે ચકાવણી કયલી 
(ગ.ુત્તલ.ફડણ)  

  

ભધ્મલિી વુંકરન વુંગીન ફનાલવુું (ગ.લી.ફડણ)    
ભતૂ્તભકા બજલનાય અરમ હયફ વાથ ેત્તનમત્તભિ 
વુંકરન ફઠેક મજલી  

  

પ્રમાવનુું ઔચાહયક દસ્િાલજેીકયણ ળરૂ કયવુું.    
૭૨ ક્ાક 
વરાભિી ભાટે આમજનભાું પેયપાય ભાટેની વભીક્ષા. 
(ગ.ુત્તલ.ફડણ)  

  

જરૂયી શમ િ લધાયાની વરાભિી વહશિ ક્સ્થત્તિન ે
વાભારમ કયલા ભાટેની મજના (ગ.ુત્તલ.ફડણ)  

કામદ અન ેવ્મલસ્થા કામણદન વભાલળે   

 

 

 

જાષરે બાધંકામ : વાભારમ યીિે ચારિા આંિયભાખાને નુ:સ્થાત્તિ કયલા ભાટેના સ્થાત્તનક પ્રમાવભાું 
વશામ કયલા ભાટે કભણચાયીગણ અને  વાધન વાભગ્રી યૂા ાડ ેછે.   

કામણન ુનેતતૃ્લ કયનાય અત્તધકાયી: કાયયાક ઈજનેર, મકાન અને બાધંકામ  
ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ કયલાની 
જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ ષેા 
કભણચાયીગણ, વાધનવાભગ્રી અન ે
આંિયભાખાની સલુચ. (કામણદ)  

યનુાઈટેડ નળેરવ ડેલરભરેટ પ્રગ્રાભના 
ભાહશિી આધાહયિ ત્તલકાવ વાથ ેજડાણ  

ચિેલણી એક અઠલાહડમા શરેા  

ભશત્લનુું આંિયભાખુું નક્કી કયવુું.(કામણદ)  કયુું આંિયભાખુું ભશત્લનુું છે િ ે નક્કી 
કયવુું જરૂયી છે.  

ચિેલણી શરેાું  

લાશન વ્મલશાય ભાટેના લકૈલ્લ્ક યસ્િાઓ 
નક્કી કયલા અન ેનકળાઓ પ્રત્તવધ્ધ કયલા. 
(કામણદ)  

 ચિેલણી શરેાું  

આંિયભાખાનુું આત્તિ છી અગ્રિાના 
ધયણ ેઈરસ્કેળન કયલાનુું આમજન. 
(કામણદ)  

  

વાધનવુંત્તિ અન ેકભણચાયીગણના આમજન 
અન ેત્તનબાલ. (કામણદ)  

  

સ્લચ્છિા અન ેઆશ્રમ ભાટેની અરમ 
વલરિની જગલાઈ કયલી. 
(કામણત્તલળેદ)  

  

ગરાું (અન ેિ ેગરાું કણ ેરલેા જઈએ.)  ગરાું રઈ ળકામ િ ેશરેા ણૂણ કયલાની 
જરૂહયમાિ અથલા ળયિ  

 

ચેિળણી 
ત્તનમુંત્રણ કક્ષ સ્થાલા. (કામણદ)   ચિેલણી થી ૬ કરાકથી ભડુું ન શમ 
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િભે  
કામણદ અન ેકભણચાયીગણન ેવાફદા કયલા  વુંચાય વ્મલસ્થાિુંત્રની જરૂય ડે છે.  ચિેલણી થી ૬ કરાકથી ભડુું ન શમ 

િભે  
જીલ્રા ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથ ેવુંકણ કયલ. 
(કામણદ)  

 ચિેલણી થી ૬ કરાકથી ભડુું ન શમ 
િભે  

વાધનવાભગ્રીની ક્સ્થત્તિ અન ેઉરબ્ધિાની 
ખાિયી કાયલી અન ેમગ્મ િભેજ વરાભિ 
જણામ િ િથેી પયીથી મતુિ કયલા. 
(કામણદ )  

વશામક િુંત્ર કામણદ અન ેત્તનમુંત્રણ કક્ષનુું 
વુંકરન  

ચિેલણી થી ૨૪ કરાકે  

મજનાઓની વભીક્ષા (કામણદ)   ચિેલણી થી ૬ કરાકથી ભડુું ન શમ 
િભે  

આતિ 
નકુવાન આકાયણી અન ેત્તનયીક્ષણ ળરૂ કયવુું 
(કામણદ)  

નકુવાન આકાયણી કામણ ત્તલળેદ વાથ ે
વુંકરન કયવુું  

આત્તિ ૧૨ કરાકની અંદય  

કાભગીયી મજના ત્તલકવાલલી અન ેત્તનમુંત્રણ 
કક્ષ વાથ ેવુંકણ  

 આત્તિ ૧૨ કરાકની અંદય  

ટીભન ેઅગ્રિાના ધયણ ેવાફદી યાખલી 
અન ેયલાના કયલી. આ ટીભ: (૧) વભાય 
કાભ કયળ.ે (૨) નકુવાન થમરેી લસ્તઓુની 
પેયફદરી કયળ.ે (૩) કાભચરાઉ વલરિ. 
(આયાભની વલરિ/આશ્રમ)ફાુંધળ.ે  

વશામકિુંત્ર, ાણી , લીજયૂલઠા 
કામણત્તલળેદ અન ેત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથ ે
વુંકરન  

આત્તિ ૧૨ કરાકની અંદય  

અરમ કામણદન ેવશમગ આલ  આ કાભગીયી વિિ ચાલ ુયાખલી  
૧૨ ક્ાકે 
કભણચાયીગણની િભલાયી ધ્ધત્તિ અન ે
ભાનલળક્તિ આમજન ળરૂ કયવુું.(કામણદ)  

 ૧૨ તરાકે ળરૂ કયી દેવુું  

કાભગીયીના અંદાજીિ/અલેક્ષિ વભમગાા 
ય આધાહયિ લધાયાની વાધનવાભગ્રી 
વાફદી યાખલી. (કામણદ)  

વશામક િુંત્ર કામણદ, કરટ્રાકટય વાથ ે
વુંકરન, લધાયાના પુંદની જરૂય ડે.  

૧૨ તરાકે ળરૂ કયી દેવુું  

વરાભિી સતુ્તનત્તિિ કયલી (કામણદ)  કામદ અન ેવ્મલસ્થા કામણદ  ૧૨ તરાકે ળરૂ કયી દેવુું  
યસ્િા, પ્રલળે અન ેઆંિયભાખાન ેરગિી 
જાશયે ભાહશિી યૂી ાડલી (ભાધ્મભ 
કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષ વાથ ેવુંકરન  ૧૨ તરાકે ળરૂ કયી દેવુું  

૪૮ કાકે 
ત્તલગિલાય ભોંજણી શાથ ધયલી. (કામણદ)  નકુવાન કામણદ આકાયણી કામણદના 

વશકાયથી  
૪૮ કરાકે ળરૂ કયી દેવુું  

કાભગીયી ય હયટીંગ કયવુું   ત્રીજા હદલવ ેળરૂ કયવુું  
વાધન અન ેઅરમ વાધનવુંત્તિની 
સધુાયણા, વભાયકાભ અન ેપેયફદરી. 
(કામણદ)  

 આત્તિના પ્રકાયન ેધ્માનભાું રઈન ે 

વાધનવાભગ્રી પાયેગ કયલા ભાટે આમજન  ત્રીજા હદલવ ેળરૂ કયવુું  
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અન ેકાભગીયી (કામણદ)  
૭૨ ક્ાકે 
રાુંફાગાાની નુ:સ્થાન કાભગીયી 
મજના ત્તલકવાલલી અન ેિનેી પ્રવતૃ્તિઓ ળરૂ 
કયલી. (કામણદ)  

 ૭૨ ક્ાકે રૂ કરળી  

ફધાઠ ફઠેક (કામણદ અન ેઅરમ)   બે અઠળાડડયા છી  
આખયી અશલેાર   મોટા ભાગની પ્રવતુિઓ પણૂય થયે  
 

 

આશ્રય: આત્તિગ્રસ્િ જનવમદુામને કાભચરાઉ આશ્રમ આલા ભાટે વાધનવાભગ્રી અને યૂલઠ યૂ ાડે છે.  

કામણદનુું નેતતૃ્લ રેનાય અત્તધકાયી :  જીલ્ા પ્રાથતમક તક્ષણ અતધકારી   

ગરાું અન ેકણ ે રલેા જઈએ િ ેફાફિ  

 
ગરાું રઈ ળકામ િ ેભાટે ણૂણ કયલાની 
જરૂયીમાિ અથલા ળયિ  

વભમભમાણદા  

આતિ ષેા ં
આશ્રમ સ્થાનનાું વુંચારન ભાટેની કામણધ્ધત્તિ 
ત્તલકવાલલી. (કામણદ)  

  

આશ્રમ(સ્થ, ક્ષભિા ત્તલગેયે..)ની માદી ત્તલકવાલલી. 
(કામણદ)  

વુંયકુિ યાષ્ટ્ટ્ર ત્તલકાવ કામણિભની સલુચ   

અરમ કામણદના અત્તધકાયીઓન ેઆશ્રમસ્થાન અંગે 
ભાહશિી યૂી ાડલી. (કામણદ)  

વશામક િુંત્ર, ાણી, લીજી, ળધ અન ેફચાલ, 
અન્ન, યાશિ યુલઠા કામણદ અન ેિારીભ 
અત્તધિભની જયરૂય ડે છે.  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષનુું વુંરકન  

આશ્રમસ્થાન વ્મલસ્થાકની િારીભ (કામણદ)    
ચેિળણી 
આશ્રમ સ્થાન વ્મલસ્થાકન ેવાફદા 
કયલા.(કામણદ)  

વુંચાય વ્મલસ્થાની જરૂય ડે  ચિેલણીની ૬ કરાકની 
અંદય  

સચુના મજુફ આશ્રમ સ્થાન ળરૂ કયલા  ત્તનમ6ત્રણ કક્ષ વાથ ેવુંકરન  ચિેલણીની ૬ કરાકની 
અંદય  

આશ્રમ સ્થાન અન ેછાલણીઓ ભાટે લધાયાના સ્ત્રિન ે
કાભ ેરગાડલા.  

વશામક િુંત્ર, અન્ન અન ેયાશિ યુલઠ, ાણી 
અન ેલીજણી (કામણદ)નુું વુંકરન  

ચિેલણીની ૬ કરાકની 
અંદય  

આશ્રમસ્થાનના સ્થ અન ેક્સ્થત્તિ અંગે રકન ે
લાકેપ કયલા (ભાધ્મભ કામણદ)  

 ચિેલણીની ૬ કરાકની 
અંદય  

આતિ ળખિે 
આત્તશ્રિન ેઆશ્રમસ્થાનભાું દાખર કયલાની કાભગીયી  
ળરૂ કયલ ે(આશ્રમ વ્મલસ્થાક)  

 િાત્કાલરક  

આશ્રમસ્થાનની ક્સ્થત્તિ અંગે અશલેાર 
આલ.(કામણદ)  

ત્તનમુંત્રણ કક્ષન ેઅશલેાર આલ.  જરૂય જણામ િ ેમજુફ  

અશ્રમસ્થાનના ઉમગની અગ્રિા ભાટેની મજના 
(કામણદ)  

સ્થાુંિય કાભગીયી અન ેત્તનમુંત્રણ કક્ષનુું વુંકરન  િાત્કાલરક  

ાણી, યુલઠા, ખયાકા, આયગ્મની વરાભિી ભાટે 
અરમ કામણદ વાથ ેવુંકરન (કામણદ)  

 િાત્કાલરક  
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આત્તશ્રિન ેવશામ અન ેભદદ યૂી ાડલી. (કામણદ)  શઓુના વ્મલસ્થાન ભાટે શ ુકામણદ અન ે
આયગ્મ વુંબા ભાટે  

આયગ્મ વુંબા 
કામણદન વુંકણ  

૧૨ ક્ાકે 
કાભગીયી ચાલ ુયાખલી (કામણદ)   વિિ ચાલ ુયખલી  
આશ્રાસ્થાનની ક્સ્થત્તિ અન ેરકની અલયજલય ય 
દેખયેખ યાખલી (કામણદ)  

 વિિ ચાલ ુયાખલી  

લધાયાની વાધન વાભગ્રી કાભ ેરગાડલી  ત્તનમુંત્રણ કક્ષ અન ેવશામક મુંત્ર વાથને ુું વ ુંકરન  ચાલ ુયાખવુું  
૪૮ કાકઅને ત્યાર બાદ 
મગ્મ જણામ િ ેમજુફ વાધન વાભગ્રી પાયેગ 
કયલી(કામણદ)  

  

આશ્રમસ્થાનની ક્સ્થત્તિભાું સધુાયણા/વભાયકાભ ળરૂ 
કયવુું.(કામણદ)  

જાશયે ફાુંધકાભ કામણદન વશકાય  જરૂહયમાિ મજુફ  

ફધાડ વત્ર  (કામણદ)  અરમ કામણદ અન ેઆત્તશ્રિન વભાલળે  કાભગીયી ણૂ ૅથમાના 
૧૪ હદલવ છી  

આખયી અશલેાર (કામણદ)   પ્રવતૃ્તિ ણૂણ થમાના ૧ 
ભહશના છી  

 

 

 

 


