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U]HZFT ZFHI VF5ltT jIJ:YF5G ;tTFD\0/ 4 UF\WLGUZGF JBTF[ JBTGL DFU"NX"G

NLJFNF\0L~5 ;}RGFVF[ VgI ZFHIF[DF\ TYF 5ZN[XDF\ VFJ[,L S]NZTL VFOTF[ TYF N]3"8GFVF[G[ GHZ

;D1F ZFBLG[ J,;F0 Ò<,FDF\ CF, ;]WLGF AG[,F AGFJF[ E]TSF,LG VG]EJF[ CF,GL EF{UF[l,S

5lZl:YlTVF[ VG[ ;FWG ;\5lTGL p5,aWLG[ wIFGDF\ ,.G[ J,;F0 Ò<,FGF .DZHg;L VF[5Z[XG

;[g8Z §FZF 5}Z4 VlTJ°lQ8 VG[ JFJFhF[0F H[JL S]NZTL VFOTF[ T[DH VF{nF[lUS lJ:TFZ CF[JFG[ SFZ6[

DFGJ;lH"T VFOTF[G[ 56 wIFGDF\ ,.G[ J,;F0 Ò<,F VF5ltT jIJ:YF5G IF[HGF Z_!*

VF5GL ;D1F ZH] SZTF\ VFG\N VG]EJ] K]\P S]NZTL CF[GFZTF[ T[DH DFGJ;lH"T CF[GFZTF[ H[JL

5lZl:YlTGF[ ;FDGF[ SZJFDF\ VF IF[HGF B]AH p5IF[UL YI[, CTLP T[GL 56 V+[ GF[ \W ,p\ K]\P

\ S]NZTL VFOTF[ NZdIFG Ò<,FG[ VF[KFDF\ VF[K]\ G]SXFG YFI4 ;DI;Z ZFCT VG[ ARFJGL
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VF5l¿ jIJ:YF5G

G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L sNDMAf

VF5l¿VMV[ JT"DFG ;DIGF 5lZ5[1IDF\ ÒJ DF+ ;FY[ J,F. UI[,L K[PEFZT

;ZSFZ[ VF lJQFI J:T]G[ B]A H U\ELZTFYL ,. VMUQ8 !))) DF\ V[S High – Powered

Committee sHPCfGL ZRGF SZL VG[ Z__! GF U]HZFT E}S\5 AFN VF5l¿ jIJ:YF5G

%,FGG[ V[S DL8LU[XG DLS[GLhG TZLS[ :JLS'T SZJFDF\ VFjI ]\P

Z# l0;[dAZ Z__5 GF ZMH EFZT ;ZSFZ äFZF l0hF:8Z D[G[HD[g8 V[S8 v Z__5 GL

ZRGF SZJFDF\ VFJL4VG[ T[ D]HA J0F5|WFGGF J056 C[9/ G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8

VMYMZL8L sNDMAf GL ZRGF SZJFDF\ VFJL VG[ ZFHIM DF8[ D]bID\+LGF J056 C[9/ :8[8

l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L GL ZRGF ;]RFZ VF5l¿ jIJ:YF5G DF8[ SZJFGM GLWF"Z

SZJFDF\ VFjIMP

NDMA äFZF VF5l¿VMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ lJlJW SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ lZ:S

lZ0SXG4lZC[AL,[XG H[JL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[PVF p5ZF\T G[XG, l0hF:8Z D[G[HD[g8

V[S8 v Z__5 DF\ S]NZTL VG[ DFGJ ;Ò"T VF5l¿VMGF ;\NE"DF\ H~ZL DFU"NX"G

SFINFSLI :J~5DF\ VF5JFDF\ VFjIF K[P
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U]HZFT :8[8 l0hF:8Z D[G[HD[g8 VMYMlZ8L v GSDMA

VF56]\ ZFHI VJFZGJFZ VF5l¿VMGM EMU AGT] ZC[ K[PSIFZ[S VFJL VF5l¿VM

EI\SZ CMI K[ S[ ZFHIG]\ ;FDFgI HGÒJG VG[ ;DU| VFIMHG VF VF5l¿GF SFZ6[

BMZJF. HFI K[PV[ VF56F AWFGM VG]EJ K[PU]HZFT ZFHI äFZF VF5l¿ jIJ:YF5G TYF

5]GolGDF"6 VG[ 5]GJ";G V\U[ GLlT lGWF"lZT SZJFDF\ VFJL K[PU]HZFT ZFHI VF5l¿

jIJ:YF5G VlWGLID v Z__# 5;FZ SZL ( O[A|]VFZL Z__!GF ZMH U]HZFT ZFHI VF5l¿

jIJ:YF5G ;¿FD\0/ GSDMA GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P

GSDMA äFZF SrK E}S\5 AFN E}S\5 V;ZU|:T lJ:TFZMG[ A[9F SZJF DF8[ AC]

VFIFDL 5]GoAF\WSFD45]Go:YF5G45]GoJ;JF8M GM lJXF/ 5|MH[S8 lJ`J A[gS4V[lXIG

0[J,5D[g8 A[gS T[DH VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM4EFZT ;ZSFZ4ZFHI ;ZSFZ4:J{lrKS ;\:YFVM

. GL DNNYL CFY WIM" VG[ ;DU| lJ`JGL 5|;\XF 5FDT] EULZY SFI" DF+ A[ v U6 JQF"GF

;DIUF/FDF\ 5]~ SZL ATFjI] K[P

GSDMA äFZF ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|D sUNDPf GF ;CIMU YL Disaster

Risk Management Programme CFY WZ[, K[PH[GF V\TU"T U|FdI :TZ ;]WL VF5l¿

jIJ:YF5G %,FG4HFU'lTSZ641FDTF JW"G sTF,LDMf H[JF SFI"S|DM SZL JW]G[vJW] HG

;D]NFIG[ VF5l¿VM ;FD[ ;];HH SZJFDF\ VFJL ZCIF K[P
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D[G[HZ

GFP lGIFDS v
GIDM
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;\1F[5F1FZMGL IFNL

ICS Incident Command System (38GF lGI\+6 T\+f

EOC Emergency Operation Center(VFSl:DSTF ;\RF,G SFDULZL S[gãf

DCR District Control Room (Ò<,F lGI\+6 S1Ff

TCR Taskforce Control Room (SFI"N/ lGI\+6 S1Ff

TLCR Taluka Level Control Room (TF,]SF :TZGM lGI\+6 S1Ff

DC District Collector (Ò<,F S,[S8Zf

RAC Resident Additional Collector slGJF;L VlWS S,[S8Zf

ARDC Additional Resident Dy.Collector (VlWS lGJF;L GFIA S,[S8Zf

DDO District Development Officer (Ò<,F lJSF; VlWSFZLf

DSP District Supritendent of Police (Ò<,F 5Ml,; VlW1FSf

SDM Sub Divisional Megistrate (;A l0lJhG, D[Ò:8=[8f

TDO Taluka Development Officer (TF,]SF lJSF; VlWSFZLf

ULB Urban Local Body (:YFlGS XC[ZL D\0/f

NCC National Cadets Corps (G[XG, S[0[8 SM%;""f

NGO Non Government Organization (lAG;ZSFZL ;\U9GMf

CD Civil Defence (GFUlZS ;\Z1F6f

GSDMA Gujarat State Disaster Mgmt Autority (U]HZFT ZFHI VF5l¿

jIJ:YF5G ;¿FD\0/f

SOP Standard Operating Procedure (5|DF6E}T ;\RF,G SFI"5wWlTf
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ઘટના િતભાવ તં (INCIDENT RESPONSE SYSTEM) .

આપિ  ઘટના િતભાવ પ ઘિત જુબ તેના િતભાવ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવશે. લા તર મોટ

આપિ  વખતે ઘટના િતભાવ તં (IRS) હઠળ દરક ે વાર ાથિમક અને વૈક પક જવાબદાર  ઘરાવતી

ય કતઓને કુરર કરવામા ંઆવેલ છે.

ઘટના િનયં ણ ક (Incident Command Control Room)

લા િનયં ણ (DCR)

લા િનયં ણ ક , લા કલેકટર ીની કચેર  ખાતે આવેલો છે. તે મા હતી એક  કર ને તેની યા

માટ ુ ં અને આપિ  ક ત મથક પણ છે. આપિ યવ થાપનના સબંઘંમા ં લેવાના મોટા ભાગના

હુા  મક િનણયો આ િનયં ણ ક મા ંલેવામા ંઆવે છે. ઘટના સેનાપિત (Incident Command) લા

િનયં ણ ક નો હવાલો લે છે. અને ઘટના િનયં ણ તં ના  ય  થાતં ચાટ જુબ સકંટકાલીન

કામગીર ઓ ુ ં િનયં ણ કર છે. કાયિવશેષદળ (Task Force) ુ ં ને ૃ વ લેતી તમામ ય કતઓ, િનણય

લેવાની યા માટ એક ૂ ી સકંલન કરવા માટ ઘટના િનયં ણ સેનાપિતની સાથોસાથ લા િનયં ણ

ક  ખાતે થિત સભંાળશે.

લા િનયં ણ ક (DISTRICT EMERGENCY OPARATION CENTRE)

 લામા ંકોઇપણ આપિ  ત દર  યાન સકંલન સચાલન થાય તે માટ કલકેટર કચરે , ખાતે ઇમરજ  સી

અ◌ોપરશન સે  ટર  થાિપત છે. જયા ંરાઉટઘી કોલક કં ોલ મ કાયરત રહ છે.

 ડ .ઇ.ઓ.સી ખાતે સમ  વષ દર  યાન વગ-૩ અને ૪ ના કમચાર ની ઉપિ  થિતમા ંરાઉ  ડ ધી

કલોક કં ોલ મ કાયરત રહ છે.

ઘટના િનયં ણ સચંાર તં :

કોઇ૫ણ આ૫િતના અસરકારક િનયં ણ માટ સચંાર યવ થા અ યતં મહ વની બાબત બની ય છે. આ૫િત

દર યાન આ૫િત યવ થા૫ન ટ મ વારા અપનાવવામા ંઆવતી સચંાર  યવ  થા ણાલી નીચે આપેલી છે.
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આપિ ના પ રણામે ક તેની અસરને લીઘે કોઇ સચંાર યવ થા તરમાળ ુ ંખોરવાઇ ય તેવા સજંોગોમા,ં ૂર

સચંાર કાયિવશેષદળ ુ ંને ૃ વ લેતી ય કત, આપિ યવ થાપનની અસરકારક કામગીર માટ ખલેલ ક અવરોઘ

વગરની સચંાર યવ થા િુન ત કરવા માટ આવી સવલત ક તરમાળખા ુ ંતા કા લક નુ: થાપન િુનિ ત

કરશે:

 ટલીફોન -તમામ િનયં ણ ક  ખાતે ટલીફોન રૂા પાડવામા ંઆવેલ છે.

 વૈક પક સચંાર યવ થા

સચંાર યવ થા તરમાળ ું ટૂ  પડવાને લીઘે તમામ યવ થા ઠ પ થઇ ય એવી પણ

પ ર થિત ઉભી થવાની સભંાવના હોય છે. સચંાર યવ થા ખોરવાઇ ય તેવા સગેં આવી

સચંાર સવલત/ તરમાળ ુ ં કાયરત બને તે ર તે નુ: થાિપત થઇ ય યાં ઘુી

પ ર થિતની ગભંીરતાને લ મા ંલઇને નીચેની વૈક પક યવ થાનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે

જ  લા આપિ  યવ  થાપન ક

કાયમી મહકમ :

મામલતદાર-આપિ  યવ  થાપન-૧

નાયબ મામલતદાર ડ ઝા  ટર -૧

નાયબ મામલતદાર અછત-૧

કલાક-૧

ાઇવર-૧ (વાહન સાથે)

ચેતવણી, રાહત અને નુ: થાપન :

ચેતવણી એ આપિ  પહલાનંી વૂ તૈયાર  સાથે સબંિંઘત છે. આવનાર  આફત પહલા તેના સમાચાર મળે

અથવા તેના સભંવના િવષે ણકાર  મળે તો આક મક આવી પડલ આફતમાથંી બચી શકાય અને નમાલ ું

કુશાન ઓ  ં થાય છે. ડ ટ કટ ઓપરશન સે ટર કલેકટર કચેર , પાટણ ખાતે સતત ૨૪ કલાક કં ોલ મ

ચલાવવા પાછળનો એક આશય આ કારની આફતો પહલા ંસમયસર ચેતવણી વારા કુશાનની શકયતામાં

ઘટાડો કરવાનો છે. લામા ંકોઇપણ થળે અને સમયે ઘટતી કોઇપણ કારની ઘટના- ુઘટના સામે િતસાદ

યાને વેગ મળે રાહત બચાવ કામગીર  િવના િવલબંે આરંભી શકાય તેમજ લા તા કુા તરના સબંિંઘત

તમામ અિઘકાર ીઓ સાથે જ ર  સકંલન રાખી શકાય અને વર ત અમલવાર  હ  ુજ ર  સકંલન માટની આ

યવ થા છે.
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આફત આવવાનો કોઇ િનિ ત સમય હોતો નથી યાર થાિનક વ હવટ  તં ની સજજતા અને સતકતાની સાથે

સાથે ત રક સકંલનની ચકાસણી હ  ુ મોક લ ુ ં આયોજન સમયાતંર કરવામા ંઆવે છે અને તે દરિમયાન

જણાતી ખામીઓ િતઓની સિમ ા કર ભિવ યમા ંતે નૂરાવિતત ન થાય તે માટની કાળ  રાખવામા ંઆવે છે.

કોઇ પણ આપિ  રોક  શકાતી નથી પરં  ુ તેની સામેની વૂતૈયાર  અને સજજતાથી તેની ભયાનક અસરો અને

િત તામા ંઘટાડો જ ર કર  શકાય છે. વળ  આફત સામે વૂ તૈયાર  એ જ એકમા  િવક પ હોવાથી થાિનક

સ દુાયમાં મતા વઘન થાય તે જ ર  છે.  અ વયે જુરાત રાજય આપિ યવ થાપન સ ામડંળ ારા

અમલી બનેલ આફત જોખમ યવ થાપન કાય મ થક  સ દુાય તર િવિવઘ સ હુો માટ તાલીમ કાયકમો ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવે છે. આ ઉપરાતં સમયાતંર આફત સામે વતૈયાર ના િવચારને િવિવઘ મા યમો થક

જન િૃત લ ી િવિવઘ કાય મો ારા લોકો વ ચે પહ ચાડવામા ંઆવે છે.

આ ઉપરાતં સબંિંઘત િવભાગો વા ક, પોલીસ, પચંાયત, માગ મકાન, વન િવભાગ, િશ ણ, આરો ય વગેરને

જ ર  સકંલનમા ં રહ  કામગીર  કરવા માટ ૂ ચત કરવામા ં આવે છે. તા કુા તર તા કા લક િતસાદ માટ

લાયઝન અિઘકાર ીઓની િનમ ૂકં કરલ છે. તમામ લાયઝન અિઘકાર િ ઓને આપિ ના સમયે સ ગ અને

સતક રહવા તેમજ તા કુા તર સકંલનમા ંરહ છે.
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િુમકા અને જવાબદારિુમકા અને જવાબદાર

વૂચેતવણી અને આપિ  સબંઘંી બચાવ રાહત કામગીર  અને આપિ  પછ ના ર પોટ માટ.

મ કાયદળ ને ૃ વ લેનાર

અિઘકાર

સહાય કરતા સ યો/સગંઠનો ઘટના

૧ સકંલ અને

આયોજન

અને

ચેતવણી,

સચંાર

યવ થા

કલેકટર

૦૨૬૩૨ ૨૪૩૪૧૭,

૨૫૩૬૧૩

લા કલેકટર, લા િવકાસ અિઘકાર , લા પોલીસ

અિઘ ક, િનવાસી અિધક કલેકટર અને મામલતદાર

તમામ, ુ ય અિઘકાર

આયોજન

નાણા અને

વહ વટ

મામલતદાર, ડ ટુ મામલતદાર, િનયં ણ ક ,

મોબાઇલ ઓપરટર, ટ વી ર ડયો,

કામગીર

(ઓપરશન)

૨ કાયદો અને

યવ થા

શોઘ અને

બચાવ

લા પોલીસ

અિઘ ક

૦૨૬૩૨ ૨૫૪૨૨૨

નાયબ પોલીસ અિઘ ક, હૃ ર ક દળ સેનાપિત, બીન

સરકાર  સગંઠન, અઘલ કર  દળ અને સશ  દળ

કાયદો અને

યવ થા

જ  લા િવકાસ અિઘકાર , પોલીસ, ના.કા.ઇજનેર,

અ નશમન દળ, માગ પ રવહન અિઘકાર , રાજય

પ રવહન, આરો ય િવભાગ, મામલતદાર,

કામગીર

(ઓપરશન)

3 હર

બાઘંકામ

કાયપાલક ઇજનેર

(માગમકાન)

૦૨૬૩૨ ૨૫૩૬૯૪

િસચાઇ, કાયપાલક ઇજનેર, પચંાયત બીન સરકાર

સગંઠન, પાણી રુવઠા બોડ, નગરપા લકાઓ, હૃ

ર ક દળ, પોલીસ

કામગીર

(ઓપરશન)

4 આ ય લા ાથિમક

િશ ણ અિઘકાર

૦૨૬૩૨ ૨૫૩૨૧૦

શાળાના આચાય, િશ કો ,્ ાથિમક આરો ય ક ,

રાજય પ રવહન પાણી રુવઠો માગ પ રવહન કચેર ,

મામલતદાર, તા કુા િવકાસ અિઘકાર , ુ ય અિઘકાર

ઓપરશન

(કામગીર )

૫ પાણી

રુવઠો

કાયપાલક ઇજનેર,

.ુપા. .ુઅને

ગ. ય.બોડ,

૨૫૩૧૩૫ કાયપાલક

ઇજનેર વોટરવકસ

નગરપા લકા

નાયક કાયપાલક ઇજનેર, તલાટ , મામલતદાર, જ  લા

િવકાસ અિઘકાર , આરો ય અિઘકાર ઓ, ુ ય

અિઘકાર

ઓપરશન

(કામગીર )

૬ વીજળ અિઘ કઇજનેર,

.ુિવ.બો.

કાયપાલક ઇજનેર, નાયબ ઇજનેર, ટકિનકલ,

.ુિવ.બો.પ રવહન

કામગીર

(ઓપરશન)

૭ હર સીડ એચઓ િુ ટ ડ ટ, હો પટલ, તમામ ાથિમક આરો ય ક ો, કામગીર (ઓપર
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આરો ય

અને

વ છતા

(CDHO) ૦૨૬૩૨

૨૫૩૦૮૦

સીએસી, નગરપા લકા, રડ ોસ, અ નશમનદળ નાગ રક

સરં ણ, બીન સરકાર  સગંઠનો, ડોકટરો, તા કુા

િવકાસ અિઘકાર

શન)

૮ સહાયક તં લા િવકાસ

અિઘકાર

૦૨૬૩૨ ૨૫૩૧૮૪

આરટ એસ, લા રુવઠા અિઘકાર , એફપીએસ,

ખાનગી અને હર ે ો, િુનિસપલ પાણી રુવઠા

બોડ, મામલતદાર, લા રુવઠા મામલતદાર

સહાયક તં

(લો ટ ક)

૯ પ ુ

આરો ય

નાયબ િનયામક

પ સુવંઘન

વેટરનર  ઇ પેકટર, બીન સરકાર  સગંઠનો

૦૨૬૩૨ ૨૪૨૭૪૪

ઓપરશન

(કામગીર )

૧૦ રાહત

રુવઠો
 લા રુવઠા

અિઘકાર

સબ ડવીઝનલ મે ટ, બીન સરકાર  સગંઠનો,

આરટ ઓ, પાણી રુવઠો, .ુિવ.બોડ, આરો ય, હૃ

ર ક દળ, ડ આરડ એ, નગરપા લકા, મામલતદાર

૧૧ મા યમ લા મા હતી

અિઘકાર

ુ ણ મા યમ, ટ વી, પ કારો, બીન સરકાર , સગંઠનો

૦૨૬૩૨ ૨૫૩૮૧૭, ૨૫૬૫૯૫

હર મા હતી

ટા કફોસ - સકંલન અને આયોજન :- વૂ ચેતવણી, થળ ખાલી કરાવવા અને સદંશા યવહાર, નુ  થાપન

કામગીર ુ ંસકંલન કર ુ-ં કાયિવશેદળના કુાિન : કલકેટર

S|D સમય

પ ક

ટા ક િવભાગ િૃત

1 સામા ય

સમય

રાજય  તર તે ુ ં

જોડાણ અને

ઘટના િનયં ણ ું

 થાપન

ડ .ડ .એમ.સી

પચંાયત

મહ લુ િવભાગ

ામીણ  તર આપિ  ત  યવ  થાપન સરંચના  થાપવી

જ  લા સહ તના તમામ  તર આપિ  યવ  થાપન યોજના

િવકસાવવી.

ાઇસીસ મેનેજમે  ટ કમીટ (કલેકટર) સાથે બેઠક યોજવી. (ઔધો ગક

આરો ય અને  વા  થય િવભાગ)
2 સચંાર

 યવ  થાતં  અને

કાય રતી

પોલીસ તમામ  તર ના કાયદળો સાબદા રાખવા
3 મા હતી િવભાગ મા હતી સાર

4 ડ .ડ .એમ.સી.

ટ .ડ . એમ.સી

વી.ડ .એમ સી

સભંિવત જોખમ, વૂતૈયાર  અને સાવચેતીના પગલાં ગે લોક

િૃત કરવી.

5 પોલીસ, નગર કાયદળો તૈયાર કરવા, તાલીમો કરવી, સાધનો અને યં ોની મરામત
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પા લકા,

આર.એન.બી

કર  તૈયાર રાખવા,

6 ટ .ડ .એમ.સી

એસ.ડ .એમ

શોધ બચાવ અને વૂ ચેતવણી, થળ ખાલી કરાવવા અને

સદંશા યવહાર ગે િવિવધ હતધારકો સાથે બેઠક કરવી અને

આયોજન અપડટ કર ુ.ં
7

72 થી 48

કલાક

(આફતના

3 દવસ

પહલા)

યોજના મહ લુ

પચંાયત, અને

પોલીસ

મેળવેલી ચેતવણી ચકાસવી અને નૂવશન પ િૃતઓ શ કરવી
8 ગામ પચંાયત અને જ  લા ક ાએ કાયરત સચંાર અને ચેતવણી

યવ થાની ચકાસણી કરવી.
9 સલામત થળે ખસેડનાર ટ મને જ ર  યં ો અને સાધનો સાથે ઘટના

થળે મોકલવા.
10 ટ મ અને સ દુાય બ ે માટ વાહનોની યવ થા કરવી.
11 અસર ત સ દુાય અને પ ઓુ માટ સલામત ર  ુસે ટર અને

જ યાઓ પસદં કરવી.
12 થાિનક થિત ગે જ લા અને રા યના ઇમર સી ઓપરશન

સે ટરને ણ કરવી.
13 ચેતવણીઓના સદંશા  યવ  થા તં તૈયાર કરવા
14 છે લાં થળ ધુી થાિનક ભાષામાં વૂ ચેતવણી પહ ચાડવી. મૌ ખક

ર તે ફોનથી, ટ લિવઝનથી, ર ડયો, ઝૂ પેપરના મા યમનો ઉપયોગ

કરવો. વીજળ ના આધાર િવનાની યવ થાઓનો (મા યામોનો)

ઉપયોગ પણ કરવો. (કટલાકં સમયના િવરામ પછ  ચેતવણીઓને

વારંવાર નુ: સા રત કરતા રહ ુ.ં)
20 D-48  to

24 hours
(Before 2
days of
Disaster)

ડ .ડ .એમ.સી જ  લા તર આફત યવ થાપન કિમટ  અને ઇમરજ સી ર સપો સ

મેનેજમે ટ કિમટ એ થિત પર િનયં ણ રાખ .ુ
21 આઇ.એમ.ડ પહલા હર કરલા સ ાવાર વૂ ચેતવણીઓના સદંશાઓને આવતા

24 કલાક માટ અપડટ કર હર કરતા રહ .ુ
22 પચંાયત વૂ ચેતવણી પહ ચી છે તેનો િતભાવ મેળવવો અને થાિનક

પ ર થિતની મા હતી મેળવવા માટ અિધકાર ઓને તા કદ કરવા.
23 થાિનક તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ

કમા ડરને ર પોટ કરવો.
24 ડ .ઇ.ઓ.સી એસ.ઇ.ઓ.સી સાથે િનયિમત સપંક  થાિપત કરવો.
29 D-24 to

12  hours
શોઘ અને બચાવ ડ .ડ .એમ.સી સભંિવત સકંટની થિત િવશેના અપડટ તૈયાર કરવા

30 લેટ ટ થિત િવશે થાિનક ભાષામાં વૂ ચેતવણી પહ ચતી કરવી.
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અગાઉ જણા યા જુબના મા યમોનો ઉપયોગ કરવો.
31 સકંટ પ ર થિત િવશેની િવગતવાર મા હતી બચાવ ટા કફોસ અને

અ ય ટા કફોસને આપવી.
32 િતમ થળ ધુી વૂ ચેતવણી પહ ચી ક ન હ તેની ચકાસણી કરવી.
36 D-12 to

0 hous
ચેતવણી જ  લા કં ોલ

મ

ડ .ઇ.ઓ.સી.

વૂ ચેતવણી ગેના સદંશાઓ સતત પહ ચી ર ા ંછે ક ન હ તેની

ખા ી કરવી.
37 પ ર થિત પર દખરખ રાખવી અને તેના િવશેનો લેટ ટ ર પોટ ઉ ચ

અિધકાર ીઓશને, જ લા કટકટર ી અને આપિ યવ થાપન

સ ા મડંળને કરવો.
38 D+1 to

12 hous
ૃ  યદહ િનકાલ પોલીસ અને

આરો  ય

બચાવ ુકડ ની કામગીર ની દખરખ કરવી અને િવશેષ યં ો,

મશીનર , કૌ ય યબ ધ ય તઓ, દવાઓ વગેરની જ ર યાતની

ૂ ચ તૈયાર કરવી.
39 જ ર  સાધન સામ ી એક ીત કર  ઘટના તર પહ ચાડવી.
40 પો લસ અને થાિનક આગેવાનો સાથે સકંલન માટ એક અિધકાર ને

િન ુ ત કરવા તૃદહોની યો ય તપાસ અને ન ધણી બાદ િનકાલ

કરાવે.
41 ખોરાક અને સાથે સકંલન કર ુ.ં
42 વધારાની ુકડ ઓ તૈયાર રાખવી થી વારાફરતી આરામ મળ  શક.
43 D+12 to

24 hous
રાહત બચાવ  લા િવકાસ

અિઘકાર  અને

તેમની ટ મ

જ  લા પોલીસ

અિધ ક

શોધ અને બચાવની કામગીર  ચા  ુરાખવી અને અસર તોને જ ર

જુબ સલામત થળે/દવાખાને/ર લીફ ક પમા ંલઇ જવા.
46 હ પ લાઇન નબંર અને સહયોગ ક ો શ  કરવા.

47 લ ટર તર થાિનક લોકો સાથે િમટ ગ કર થિત ું કલન કર ું

અને જ લા અિધકાર ને રોજ સાં  અહવાલ કરવો.
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ટા કફોસ – સહાયક તં - અ  ય કાયદળ અને સ મ સ ાિધકાર ઓ સાથે સકંલન કર  થળાતર અને રાહત,

રુવઠાના સં હ અને વહન માટ પર વનની જોગવાઇ કર છે.

કાયિવશેદળના કુાિન :ijLla ivkas Ai2karI

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર િવભાગ િૃ ઓ

1 સામા ય

થિતમાં

કાયવહચણી

અને

જ ર યાત

ઘરાવતા

કલ  ટરની

અ◌ોળખ

િવિવધ આાપિ ઓ દર  યાન આવ  યક પડનાર  સાધન

સામ ીની ચુી તૈયાર કરવી.
2 િવિવધ  તર મોક લ ુ ંઆયોજન કર ુ.ં

અ  ય કાયદળો સાથે સકંલન કર ;ુ.
3 D - 24 hours કાયદળના સ  યોને સાવદા કરવા અને કામ સ પણી

કરવી.
6 D+24 hours બહારથી સાધન સામ ી મગંાવવાની જ ર પડ તો તેની

સમી ા કરવી.
7 આપિ  ના કારને  યાનમા ં રાખી સહાયક તં ુ

આયોજન (કાયદળ)
8 િનયં ણ તરફથી મળેલી ચુના આધાર ત કાયયોજના

હાથ ધરવી.
9 જ ર યાન અને ોતોની સતત સિમ ા કરવી.
10 િનયં ણ ક  અને મહ  વના કાયદળોનો સપંક સગંીન

બનાવવો.
11 સેવાઓની ણુવ ા ગે ચકાસણી કરવી.

12 D +
Day 2 and ahead

ર પોટ ગ

અને

ફાઇનલ

દ  તાવે

કરણ

સહાયક તં  માટ વધતી માગંનો િતભાવ આપવો.
13 િનયિમત ર પોટ ગ અને દ  તાવે કરણ કર ું

14 જ ર યોત અને માગંણીઓ ું નુ ુ  યાકંન કર ુ.ં
15 યો  ય જણાય તેમ સાધન સામ ી રુ  પાડવી
16 બોધપાઠ બેઠક મા ંઆ ય, ખાધ અ  ય રાહત રુવઠા

કાયદળ સાથે યોજવી.
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ટા કફોસ - શોધ અને બચાવ (  થળંાતર સહ ત) :  થાિનક  થળાતંર શોઘ અને બચાવના યાસમા મદદ કરવા માટ

માનવ અને મહ  વના સાઘનો રુા પાડ છે. કાયદળ ુ ંને ૃ  વ લેનાર અિઘકાર : પોલીસ અિઘક ક ી

S|D સમય

પ ક

ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

િૃ ઓ

1

સામા ય

સમય

જોખમ ૂ  યાકં

અને

સવેંદનશીલતા

પોલીસ,

મહ લુ,

પચંાયત

િવિવધ આપિ ઓ દર  યાન ુ ં કર ુ ં અને  ુ ન કર ુ ં તે ગેના જન

િૃતના કાય મો કરવા.
2 સપંક સરનામા ધુારવા, સસંાધનોની ૂ ચ ધુારવી, હૂા મક

આગોતર યવ થાની દખરખ, કાય યોજનાની સમયાતંર દખરખ
3 િનયિમત ર તે સાધનો. યં ોની મરામત અને ળવણી કરવી, ખાસ

યં ોની ખર દ /ઉપલ  ધ કરાવવા.
4 ડ .ઇ.ઓ.સી

પોલીસ

સમયાતંર બદલાતી શોધ બચાવની  ધૅિતઓથી ખાસ ટ મો અને વયં

સેવકોની તાલીમ અને મતાવધન કર ુ.ં
5

D-72 થી
D 0

દર યાન

રિ  થિત ું

કલ

િનવાસી

અિઘક

કલેકટર

શોધ અને બચાવ માટ કામગીર ુ ંઆયોજન
6 જોખમ ું કલન કરતા જ ુ ંઅને કામગીર  કરતા જ ુ.ં

9 D+1 થી

24

કાયદો અને

 યવ  થા

 લા

પોલીસ

અિઘ ક

આગોતર  ચેતવણી વગરનો સકંટ હોય તો બચાવ દળોને તેમના સાધન

અને યં ો સાથે ઘટના થળે તરત જ પહ ચવા તાક દ કરવા.
10 ઘટના થળને જ ર હોય તો કોડન કર  લેવો.
11 આવેલ આપિ  સદંભ દરક તરની ટા કફોસને તાક દ કરવી. ( જ લા,

જ  લા અને ગામ)
14 જ  લા

િશ ણાિધકાર

અસર તોને સલામત થળે લઇ જવા
15 થાિનક તરની તૈયાર ઓની ચકાસણી કરવી અને ઇ સીડ ટ કમા ડરને

ર પોટ કરવો.
16 D+24 થી

આગળ

તમામ  તર ું

ર પોટ ગ

કામગીર

િનવાસી

અિઘક

કલેકટર

ટા કફોસની કામગીર ગે િનયિમત અહવાલ તૈયાર કરવો.
17 ટાફ ુ ંરોટશન ચા  ુરાખ ું
18 કામગીર ની સતત સમી ા અને કલન કર ું

19 ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો. િવિવધ હતધારકોનો તેમના સહયોગ

બદલ આભાર માનવો
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ટા કફોસ - કૂસાન આકરણી, સવ અને દ તાવે કરણ

કાયદળ ુ ંને  ત  ૃલેનાર અિઘકાર : કાયપાલક ઇજનેર માગ અને મકાન

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

િૃ ઓ

1 સામા ય

થિતમાં

ડ .ઇ.ઓ.સી રા યની ઓથોર ટ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલા કુસાન આકારણી

પ ક મેળવવા અને આકારણી કરવા માટ જવાબદાર અિધકાર  તેમજ

નાગ રકોની ટ મ તૈયાર કરવી. આકારણી કરવા માટ  ચાર કારની

ટ મ બનાવવી. 1) ખાનગી ભવન અને મકાન 2) ર તા, લુ, ટલીફોન

સદંશા યવહાર તેમજ હર ભવનો 3) ખેતી અને જળ સસંાધન 4)

ઉ ોગ અને યાપાર
2 કુસાન આકારણી કર  શક તેવા ય તઓના સરનામા ંઅને ટલીફોન

નબંર સ હતની યાદ  તૈયાર કરવી.
3 D + 24 hour કુશાન

આકારણી

આર.અ◌ેમ..બી.

અને પી.ડ  લ .ુડ

તથા પચંાયત

કુસાનીના કલન માટ ય તગત અને બી  જ ર  સસંાધનો ુ ં

દા ત ખચ પ ક બનાવ ુ.ં
6 ાથિમક કલનમાં ધુારા વધારા અને કુસાનીની જ ટલતા િવશેના

અ ભ ાયો મેળવવા. કલનની િવગતોમા ંકોઇપણ કારની પ ટતા

માટ ઉપર સ ામડંળને ણ કરવી

7 D +24
to 72 hours

and beyond

ફર યાદ

િનવાણ

પચંાયત ( ામીણ

િવ  તાર માટ)

નગરપા લકા,

(શહર  િવ  તાર

માટ)

કુશાની કલન માટ ટ મ તૈયાર કરવી અને ચો સ કુસાનીવાળા

િવ તાર ફાળવવા.
8 કુસાનીના કલન સમયે કોઇપણ કારની ટકનીકલ મા હતીની જ ર

માટ કલન કતાને એક મા હતીની નકલ આપવી ના આધાર તે

થળ પર જ લોકોના નો ુ ંિનરાકરણ કર  શક.
11 યાં ધુી કામ ુ  ન થાય યાં ધુી સતત ર ુ ંઅને કલન કરતા

રહ ુ.ં

12 ઉપર સ ાધીકાર ને અિધ ૃત ર તે ફાઇનલ ર પોટ જમા કરાવવો
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ટા કફોસ-:રાહત િશ બર યવ થાપન:(હગંામી આવાસો,ખોરાક,પાણી,વીજળ ,આરો ય)મનોસામા જક

સભંાળ, કાયદળ ુ ંને  ત  ૃલેનાર અિઘકાર :  લા રુવઠા અિઘકાર

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

િૃ ઓ

1 સામા ય

સમયમાં

જ  લા િશ ણ

િશ ણિધકાર /

સમાજ

ક  યાણઅિધકાર

રાહત ક પની જ યા ન  કરવી અને તેની મતા અને

ઉપલ ધ માળખાગત િુવધાઓ ુ ંપ ક બનાવ ુ.ં
2 સ દુાયના સ યોમાથંી, ધાિમક સં થાઓ, કોપ રટ ે માથંી

વૈ છક ર તે તેમની સેવાઓ રાહત ક પની યવ થામા ંઆપવા

ઇ ક હોય તેવા લોકોની ટ મ બનાવવી. તેમના નામ અને

સપંકની યાદ  બનાવવી.
3 રાહત ક પ યવ થામા ં મ હલાઓ, બાળકો, િવકલાગંો, ૃ ધો,

દ લત અને લ મુિત સ દુાયોઓ યે સવેંદનશીલતા વધે તે

માટ કાયશાળા ુ ંઆયોજન કર ું
4 રાહત ક પના થળે માળખાગત િુવધાઓના ધુારા-વધારા

માટ સરકાર  કાય મો અને અ ય હતધારકો સાથે જોડાણ કર ુ.ં
5 D-24 hours રાહત ક  પ

 યવ  થા

જ  લા િશ ણ

અિધકાર

રાહત ક પની જ યા અને બચાવ આવાસની થિતની ચકાસણી

કરવી.
6 જ  લા

િશ ણાિધકાર

ચકાસણી ર પોટના આધાર જ ર  સાધનસામ ીને એકઠ  કરવી.

9 કાઉ  સીલ ગ જ  લા સમાજ

રુ ા અિધકાર

આવાસ અને મનોસામા જક સભંાળ માટ ખાસ ટ મ બનાવવી

10 D 0 to D + 24
hrs

રહઠાણ અને

આરો  ય

સબંિંઘત

બાબતો

આરો  ય, પચંાયત,

અને  વૈિ  છક

સં  થાઓ

જ  લા રુવઠા

નાયબ મામલતદાર

( રુવઠા તમામ)

સમાજ ક  યાણ

અિધકાર

ચો સ થળોએ રાહત ક પ યવ થા માટ િમ ટગો કરવી અને

થાિનક સં થાઓ અને વય ં સેવકો સાથે જવાબદાર  ન

કરવી. થાિનક જ રઆતો િવશે અહવાલ હર કરવો.
11 ખોરાક અને અ ય જ ર  સામ ી આપવા માટ થાિનક

સં થાઓને િવનતંી મોકલવી.
14 એક દવસમા ંએક ટ મને સતત 12 કલાકથી વ  ુસમય માટ

કામ ન કર ુ ં પડ તે માટ ય તગત અને જ ર  સસંાધનો ુ ં

દાજપ ક બનાવ ુ.ં

15 સમાજ રુ ા

અિધકર

મ હલાઓ, બાળકો અને ૃ ધ સ યોને સામેલ કર થાિનક

ટ મ બનાવવી   રાહત ક પના કાય અસરકારક અને ભેદભાવ
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ર હત થાય છે ક ન હ તેની દખરખ રાખશે.
16 યવ થામા ંઆવર  લીધેલ અને નવી જ ર તોને પહ ચાડવાની

બાબતો ગેના સહયોગ માટનો દિનક ર પોટ તૈયાર કરવો અને

તેને ઉપર  અિધકાર ને મોકલવો.
17 વા ય, પાણી રુવઠા, મનો સામા જક સભંાળ અને આવાસ

માટ ુકડ ઓ બનાવવી.
18 D + 1 day and

ahead
રાહત

ક  પની

જ ર યાતની

ચકાસણી

પચંાયત, અને

આરો  ય

રાહત ક પની જ ર યાત છે ક બધં કરવો છે તે ગે થાિનક

લોકો સાથે િવચાર િવમશ કર  ભાિવ કાય ન  કર ુ.ં
19 રાહત કાય ચા  ુહોય યાર ન  કરલા પહલાનંા તમામ કાય

કરવા.

સમાજ રુ ા

અિધકર

મનો સામા જક સભંાળ અને વા ય ગેના સા તા હક અને

પખવા ડક અહવાલ તૈયાર કરવા.

ટા કફોસ - : હર આરો ય અને વ છતા-આરો  યને લગતી સમ  યા સબંધંી કમચાર ગણ અને સાધનસપંિ રુ

પાડ છે. અને સામા  ય તબીબી સભંાળ  યવ  થાતં નુઃ  થાિપત કર છે.

કાયદળ ુ ંને વૃ લેનાર અિઘકાર : ુ  ય  લા આરો  ય અિઘકાર

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

જન આરો ય અને વ છતા

1 સામા ય થિતમાં ડોકટર, નસ, ાઇવેટ અને સરકાર દવાખાના અને હો પીટલો,

બેડ અને એ લુ સ ઉપલ ધતા ગેની સરનામા ં અને

સપંકની મા હતી ુ ંપ ક બનાવ ુ.ં
2 ાથિમક સારવારની સેવાઓ માટ તાલીમી વયંસેવકોની યાદ

બનાવવી.
3 D - 24 hours તબીબી

આવ  યક

જ  થાની

ચકાસણી

આરો  ય િવભાગ જન આરો ય અને વ છતાની બાબતો િવશે મી ટગ કરવી

તથા તેની ય તગત અને સસંાધનોની જ ર યાતો ુ ં દાજ

પ ક બનાવ ુ.ં
4 ક પ યવ થા ટા કફોસ સાથે જોડાણ કર  જ ર વય ંસેવકો,

ાથિમક સારવાર ક ટ અને અ ય વ છતા સેવાઓ રુ

પાડવી.

પો લસ અને થાિનક આગેવાનો સાથે સકંલન માટ એક

અિધકાર ને િન ુ ત કરવા તૃદહોની યો ય તપાસ અને
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ન ધણી બાદ િનકાલ કરાવે. તમામ પી.એમ. િુનટ ખાતે િવ તુ

જોડાણની વૈ લપક  યવ  થા કરવી.

5 સં હ માટ િવિવધ સામ ીઓ ુ ં લી ટ બનાવ ુ ં અને મં ૂર

મેળવવી.
6 D+24 hours કાયવહચણી

અને

જ ર યાત

ઘરાવતા

કલ  ટરની

અ◌ોળખ

બી.અ◌ેચ.અ◌ો.

અને પી.અ◌ેચ.સી

 તર

જ  લા ુ ય મથક આરો ય અને વ છતા કિમટ  બનાવવી.
7 તમામ થળોએ આરો ય અને વ છતાની પ ર થિત િવશે

દખરખ કર  દિનક ર પોટ બનાવવો. જ  લા હડ વાટર ખાતે

દિનક િમ ટગ કર  પ ર થિત સમજવી અને ર પો સ લાન

તૈયાર કરવો.
8 પાણી સ લાય, વ છતાને ો સાહન, બાળ સભંાળ અને અ ય

જ ર તમદં લોકોની જ ર આત માટ ું દાજપ ક સાથે ર પોટ

તૈયાર કરવો.
9 જો તેઓને સહયોગની જ રત હોય તો જ લા ઓથોર ટ ને

સહયોગ માટ િવનતંી પ  લખવો.
12 D +

Day 2 and ahead
ર પોટ ગ

અને

ફાઇનલ

દ  તાવે

કરણ

સી.ડ .અ◌ેચ.અ◌ો.

, બી.અ◌ેચ.અ◌ો

અને મેડ કલ

અ◌ો ફસર

આરો યને િુવધા આપતા ભૌિતક માળખાઓને જો કુસાન

થ  ુહોય તો તેને ફર થી થાિપત કરવા.
13 સફાઇ ુકડ  બનાવીને વ છતા અ ભયાન ચલાવ ુ.ં

14 કાય ુ ંસતત ર ુ ંઅને નુઃ કલન કરતા રહ ુ.ં
15 યાં ધુી પ ર થિત સામા ય ન બને યા ધુી તમામ

સેવાઓ અિવરત ચા  ુરાખવી. તમામ હતધારકો સાથે િમ ટગ

કર  જન આરો ય સેવાઓ સમા ત કરવી.
16 ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો.
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ટા કફોસ -: પ  ુઆરો ય અને ક યાણ-આપિ  ત ાણીઓના આરો  ય અને અ  ય સભંાળની જોગવાઇ

કાયદળ ુ ંને વૃ લેનાર અિઘકાર  નાયબ િનયામક પ  ુરોગ અને સવંધન

સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભગ

િૃ ઓ

1 સામા ય સમય પ ઓુની યાદ  અને તેમના વા ય સબધંી િવગતો

તૈયાર કરવી અને તકદાર ના પગલા ંલેવા.
2 પેરા પ ુ વા ય કમ ઓની ૂ ચ અને સપંક તૈયાર

કરવા.
3 પ ઓુની હો ટલ અને પાજંરાપોળની યાદ  તૈયાર

કરવી.
4 વીમા ગે ચાર સાર કરવો.
5 િનઃસહાય થળો ઓળખવા અને ર સપો સ માટ

રણનીિત તૈયાર કરવી.
6 દર યાન D 0 થી

D +72

અસર ત પ ઓુને ફરવવા માટ ા સપોટશનની

યવ થા.
7 જ  થાની ચકાસણી નાયબ

િનયામક ી

પ પુાલન

પ ઓુ ગે રાહત, ઘાસચારો, પાણી અને દવાની

યવ થા અગે દખરખ રાખવી.
8 પ ઓુમા ંમહામાર  ન ફલાય તે ગે તકદાર
9 બાદમાં

D +72 થી આગળ

વેટનર  ટ મ ર સપો સ કામગીર ની સમી ા કરવી.
10 આપિ ની પ ઓુ અને સબધંીત વનિનવાહ પર

અસર ુ ંદ તાવે કરણ અને કસ ટડ  કર ુ.ં
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ટા કફોસ -: પાણી રુવઠા િવભાગ- પાણીની જોગવાઇ કરવી.

કાયદળ ુ ંને વૃ લેનાર અિઘકાર : કાયપાલક ઇજનેર-પાણી રુવઠા અને ગટર  યવ  થા બોડ

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

િૃ ઓ

1 સામા ય થિતમાં પાણીના  આવ  યક

જ  થાની ચકાસણી

પાણી રુવઠા

િવભાગ

ાણી ા યતા, મતા અને ુ  ધતા ુ ં  થાપન

(કાયદળ)
2 પાણી િવતરણ અને સં હ માટના વૈ ક  પક યોજના

(કાયદળ)
3 નવી અને વધારાની સાધનસામ ી િુન ચત

કરવી(કાયદળ)
4 રસાયણો વાપરવા યો  ય રુવઠા અને સાધનસામ ીનો

વધારાનો જ  થો રાખવો. (કાયદળ)
5 D - 24 hours કમચાર ઓની મવાળ  અને પાળ  પ  ધિત
6 પાણીના વપરાશ ગે લોક િૃત રુ  પાડવી

(કાયદળ)
7 પાણીના રુવઠાના સરં ણ માટ સરકાર  અને ખાનગી

ે ોને ચુના આપવી. (કાયદળ)
12 D+24 hours કાયવહચણી અને

જ ર યાત ઘરાવતા

કલ  ટરની અ◌ોળખ

પાણી રુવઠા

અને ગ.  ય.બોડ

પાણી રુવઠા ુ ંઆયોજન અને પણીના વપરાશકારોની

અ તા (કાયદળ)
13 પાણી રુવઠા તં ની િ  થિત અને કુસાનની આકારણી

(કાયદળ)
14 પાણી ટ  કરો કામે લગાડવા (કાયદળ)
15 પાણી રુવઠા તં ુ ંસમારકામ/ નુઃ  થાપન (યોજના

આધા રત)
16 રુવઠા મથકો/િવતરણ સલામતીના િવતરણ
17 પાણી િવતરણ  યવ  થા કાયદળ ખાતર  કરવી.
18 પાણીના િવતરણ અને સં હ અન પાણીના સલામત

વપરાશ મોની મા હતી રુ  પાડવા ુ ંસકંલન
19 D +

Day 2 and ahead
ર પોટ ગ અને

ફાઇનલ દ  તાવે

કરણ

પાણી રુવઠા

અને ગ.  ય.બોડ

કામચલાઉ પાણી રુવઠા તં  થાપ ું
20 કાયમી પાણી રુવઠા જ થા તરફ  યા  ુઆપ .ુ
21 લાબંા ગાળાની નુ  થાપન યોજના અને જ ીર  યાતો
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ણુ  કરવી (કાયદળ)
22 ર પોટ ગ અને દ  તાવે કરણ શ  કર ુ.ં (કાયદળ)
23 સાધનસપંિ  ફારગ કરવી (કાયદળ)
24 બોધપાઠ બેઠક (કાયદળ અને અ  ય)
25 આખર  અહવાલ (કાયદળ)

ટા કફોસ – વીજ રુવઠો-અસર  ત િવ  તારમા ંસામા  ય વીજ રુવઠો નુઃ  થાિપત કરવા માટ

કાયદળ ુ ંને વૃ લેનાર અિઘકાર : અિધ ક ઇજનર પી. .વી.સી.એલ જુરાત િવ તુ બોડ

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

િૃ ઓ

3 સપંક યાદ  િવકસાવવી ( જુરાત િવ તુ બોડ)
4 અનૌપચા રક જોખમ અને ખતરા આકારણી/ ુ  યાકંન હાથ

ધર ુ.ં ( જુરાત િવ તુ બોડ)
5 આપિ  આયોજન િવકસાવ ુ.ં
6 D - 24 hours આવ  યક

જ  થાની

ચકાસણી

માણ તુ સચંાલન કાયર તી માણે અસરો ુ ં ુ  યાકંન

કર ુ.ં ( જુરાત િવ તુ બોડ)
7 િતભાવ પગલાને અ તા આપવી ( જુરાત િવ તુ બોડ)
8 િવજ રુવઠા ખારવાય નહ  તેની તકદાર  રાખવા જ ર

પગલા ંલેવા.ં
9 વધારાની સાધનસામ ી/ ોત સાબદા કરવા ( જુરાત

િવ તુ બોડ)
10 અણધાર  આિ મકતા ગે ખાતર  કરવી.
11 D+24 hours કાયવહચણી

અને

જ ર યાત

ઘરાવતા

કલ  ટરની

અ◌ોળખ

કામગીર  થયે મા હતી અને ુ  યાકંનના આધાર યોજનામાં

ધુારા કરવા. ( જુરાત િવ તુ બોડ)
12 પગલાની/કાયવાહ ની િ  થિતની દખરખ. ( જુરાત િવ તુ

બોડ)
16 જ ર યાતો, આવ યકતાઓ અન ાિ  ત  થાનો ગે

િનયં ણ ક  અને ગ.િવ.બોડના ુ  ય મથક સાથે સતત

સપંક  થાપવો.
17 યાસોમાં ધુારણ માટ ચકારણી કરવી. ( જુરાત િવ તુ
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બોડ)
18 મ  યવત  સકંલન સગંીન બનાવ ુ.ં ( જુરાત િવ તુ બોડ)
19 િુમકા ભજવનાર અ  ય પર બળો સાથે િનયિમત સકંલન

બેઠકો યોજવી
20 યાસો  ુઔપચા રક દ  તાવે કરણ શ  કર ુ.ં
21 રાહત િશબીર/આ ય  થાનો પર વીજ રુવઠાની વૈ લપક

 યવ  થા કરવી જનરટર વગેર
22

23 D +
Day 2 and ahead

ર પોટ ગ અને

ફાઇનલ

દ  તાવે

કરણ

સલામતી માટ આયોજનમા ંફરફાર માટની સમી ા

( જુરાત િવ તુ બોડ)
24 જ ર  હોય તો વધારાની સલામતી સ હત િ  થિતન સામા  ય

કરવા માટની યોજના. ( જુરાત િવ તુ બોડ)

ટા કફોસ -: હર બાધંકામ- સામા  ય ર તે ચાલતા તર માળખાને નુઃ  થાપીત કરવા માટ  થાનીક યાસોમાં

સહાય કરવા માટ જ ર  કમચાર  ગણ અને સાધન સપંિત રુા પાડશે

કાયદળ  ુને ૃ  વ લેનાર અિધકાર - કાયપાલક ઇજનેર માગ અને મકાન

S|D સમય પ ક ટા  ક અમલ કરનાર

િવભાગ

િૃ ઓ

1 સામા ય

થિતમાં

કમચાર ગણ, સાધનસામ ી અને તર માળખાની

ચુી તૈયાર કરવી.
2 વાહન  યવહાર માટ વૈ લપક ર  તાઓ ન  કરવા

અને નકશાઓ ર ુ કરવા.
6 D - 24 hours આવ  યક

જ  થાની

ચકાસણી

કમચાર  અને કાયદળોને સાબદા કરવા.ં
7 િનયં ણ ક  થાપવો.
8 જ  લા િનયં ણ ક  સાથે સપંક રાખવો.
9 D+24 hours કાયવહચણી

અને

જ ર યાત

ઘરાવતા

કલ  ટરની

ટ મને અ તાના ધોરણે સાબદ  રાખવી અને

રવાના કરવી.
10 કુસાન આકારણી અને િનર ણ શ  કર ુ.ં
12 કામગીર  યોજના િવકસાવવી અને િનયં ણ ક

સાથે સપંક રાખવો.
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13 અ◌ોળખ કમચાર  ગણની મવાળ  પ  ધિત અને

માનવશ કત આયોજન શ  કર ુ.ં
14 ર  તા વેશ અને તર માળખાને લગતી મા હતી

રુ  પાડવી.
15 D +

Day 2 and ahead
ર પોટ ગ અને

ફાઇનલ

દ  તાવે

કરણ

િવગતવાર મ જણી હાથ ધરવી.
16 સાધનો અને અ  ય સાધનસપિ ની ધુારણા

સમારકામ અને ફરબદલી.
17 બોધપાઠ બેઠક
18 ફાઇનલ ર પોટ તૈયાર કરવો.
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