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્પષ્ટત્ 
આ નિર ધ્ારિત ક્રધાપદ્ધનત (SOP)િો હતે ુ્થ્નિક ્વિ્જરિી સં્ થ્ઓિે પોત્િ્ કમધાચ્િીઓ 
દ્્િ્ કે ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિો દ્્િ્ જાહિે શૌચ્લરોિી સફ્ઈ મ્્ેટ તરક્્વ્િ ્પષ્ટ પદ્ધનત પિૂી 
પ્ડિવ્િો છે. આ SOP િે ્થ્નિક ્વિ્જરિી સં્ થ્ઓ/ ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિોિ્ કમધાચ્િીઓિે 
સસુગંત અિે રોિણસિ િીતે વધ ુસ્િ્ શૌચ્લરો પ્દ્િ કિવ્ મ્ગધાદશધાિ મળે એ મ્્ેટ, 
ઉપલબર જાણક્િી, જ્્િ, કે્ષત્ીર અનભુવ અિે સ્મ્નર િીતે ચલણી પદ્ધનતઓિ્ સકંલિિ્ 
આર્િે રિ્વવ્મ્ ંઆવયુ ંછે. ્થ્નિક ્વિ્જરિી સં્ થ્ઓિ્ કમધાચ્િીઓ/ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિોિે 
્પષ્ટ અિે સકં્ક્ષપત િીતે મ્રહતી આપવ્િો આ પ્ર્સ છે. સ્મ્નરપણે આ SOP િો ઉપરોગ 
સદંભધા તિીકે થવો જોઈએ તેમજ ્થળ નવશેષિી જરૂરિર્ત મજુર તેમ્ ંફેિફ્િ કિવો જોઈએ. 
આ SOP અમે ર પ્ોરહક્રશિ ઓફ એમપલોરમેં્ટ એસ મેનયઅુલ ્કેવેંજસધા એનડિ રેિ રિહકે્રક્લ્ેટશિ 
એક્ટ, ૨૦૧૩ િે સસુગંત િહીિે તૈર્િ કરયો છે. આમ છત્,ં ક્રદ્િ્ તેમજ આ SOP િ્ 
અથધાઘ્ટિમ્ ંકશો તફ્વત જણ્શે તો આ દ્ત્વેજમ્િંી ભલ્મણોનુ ં્થ્િ ક્રદો લેશે.

આ SOP સિળ સમજણ સક્ચત્ સહ્રિો ઉપરોગ કિીિે રિ્વવ્મ્ ંઆવયુ ંછે. અમે સચૂવીએ 
છીએ કે ્થ્નિક ્વિ્જરિી સં્ થ્ઓ શૌચ્લરોમ્ ંરદવ્લ પિ SOP મ્ ંદશ ધ્ાવેલ્ ક્ચત્ો દોિે જે 
કેિ્ેટકિ અિે સફ્ઈ કમધાચ્િીઓિે વરસકતગત સલ્મતીિ્ સ્રિો (PPE) િો ઉપરોગ કિવ્નુ ં
સતત ર્દ અપ્વે.

આ SOP કેિ્ેટકિ અિે સફ્ઈ કમધાચ્િીઓિે મ્્ેટ સફ્ઇ પ્રરિર્ઓ, જાળવણી પ્વનૃતિઓ, શુ ંકિવુ ં
અિે શુ ંિ કિવુ ંઅિે સફ્ઈિ્ સ્રિો તથ્ સ્મગ્ીઓિી ર્દીિી નવગતો આપે છે.

અમે આશ્ િ્ખીએ છીએ કે આ SOP જાહિે તથ્ સ્મદુ્નરક શૌચ્લરોિી ્વચછત્મ્ ંસરુ્િો 
લ્વવ્િ્ તેિ્ ઉદે્શરિે પ્ોતસ્હિ આપશે અિે અમે આ સરંનંરત તમ્મ લોકોિો આભ્િ વરકત 
કિીએ છીએ. હુ ંમ્િ્ સહકમમીઓ જર શ્હ, ઉસકત િ્રક, નશપ્્ પ્ેટલ, અિનવંદ નસંઘ, નવિર 
પ્ેટલ, અનિુ્ગ એનથોિી અિે મેઘિ્ મલહોત્્િો પણ આભ્િ મ્નુ ંછ ંકે જેમણે આ SOP િે 
રિ્વવ્મ્ ંઘણી સહ્ર કિી છે.
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્વચછ ભ્િત નમશિ (SBM) િી શરૂઆત ૨ જી ઓક્ટોરિ, ૨૦૧૪ િ્ િોજ શહિેોિે 
ખલુલ્મં્ ંશૌચરરિર્થી મકુત કિવ્, મેનયઅુલ ્કેવેંજજંગિે દૂિ કિવ્ અિે િ્ગરિકોમ્ ં
્વચછત્ સરંનંરત જાગનૃત લ્વવ્િ્ મખુર હતે ુસ્થે કિવ્મ્ ંઆવી હતી. વરસકતગત 
શૌચ્લરો તથ્ જાહિે શૌચ્લરો રિ્વવ્, ઘિ કચિ્ વરવ્થ્પિમ્ ંસરુ્િો લ્વવો 
અિે આઈ.ઇ.સી. તથ્ લોકજાગનૃત મ્્ેટિી પ્વનૃતિઓ કિવી, તે ્વચછ ભ્િત નમશિિ્ 
મખુર ઘ્ટકો છે.

SBM - અરધાિ િી મ્ગધાદનશશિક્ મજુર, શહિેમ્ ંઆવેલ્ રર્ જ વર્પ્િી નવ્ત્િોમ્ ં
૧ રકલોમી્ટિિ્ અંતિમ્ ંજાહિે શૌચ્લરો હોવ્ જોઇએ અિે એવ્ પરિવ્િો કે જેમ્ ં
વરસકતગત શૌચ્લરો ર્રંવ્ મ્્ેટ જરૂિી જગર્ િ હોર તેવ્ પરિવ્િોથી મહતિમ ૫૦૦ 
મી્ટિ અંતિિી અંદિ સ્મદુ્નરક શૌચ્લરો હોવ્ જોઈએ. આવ્ શૌચ્લરોિો ઉપરોગ 
સનુિનચિત કિવ્ મ્્ેટિો સૌથી મો્ટો નિર ધ્ાિક તેમિી ્વચછત્નુ ં્તિ છે. તેથી, તેમિ્ 
સતત ઉપરોગિે સનુિનચિત કિવ્ મ્્ેટ શૌચ્લરિ્ સફ્ઇિી રોગર પદ્ધનત જરૂિી છે.

ક્રધાક્ષમત્/ઉપરોક્ગત્ તેમજ સેવ્િી ગણુવતિ્િી ખ્તિી મ્્ેટ શૌચ્લરિી સફ્ઈ એક 
નિરનમત ક્રધાપદ્ધનત છે. સ્મદુ્નરક શૌચ્લર, જાહિે શૌચ્લર તેમજ પેશ્રઘિ જેવી 
લોકસનુવર્િી સફ્ઈ મ્્ેટ મયનુિનસપલ સતિ્વ્ળ્ઓ પોત્િ્ કમધાચ્િીઓિે િીમે છે 
અથવ્ ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિોિે િોકે છે. ઘણીવ્િ એવુ ંમ્િવ્મ્ ંઆવે છે કે ્વચછત્ મ્્ેટ 
િીમ્રેલ્ કમધાચ્િીઓ (સિક્િી હોર કે ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિ દ્્િ્ નિયકુત કિેલ હોર) 
શૌચ્લરિી સફ્ઈિી નિર ધ્ારિત ક્રધાપદ્ધનતથી મ્રહતગ્િ હોર છે.

શૌચ્લરિી સ્ફસફ્ઇ મ્્ેટિી નિર ધ્ારિત ક્રધાપદ્ધનત (SOP) િ્ આ પુ્ તકિે જાહિે 
અિે સ્મદુ્નરક શૌચ્લરિ્ સચં્લિ અિે જાળવણી (O&M) િ્ સદંભધામ્ ંસચં્લિ 
સં્ થ્ઓ મ્્ેટ મ્ગધાદશધાક મ્ળખ્ તિીકે તૈર્િ કિવ્મ્ ંઆવયુ ંછે. સચં્લિ પ્રરિર્િી 
દેખિેખ િ્ખવ્િી અિે આ પુ્ તકમ્ ંઉલલેક્ખત મજુરિી રરી જ પ્વનૃતિઓ કિવ્મ્ ં
આવી િહી છે કે િહીં તેિી ખ્તિી કિવ્િી જવ્રદ્િી સચં્લિ સં્ થ્િી છે. 
સચં્લિિી પ્રરિર્ઓ હ્થ રિવ્ મ્્ેટ, સં્ થ્ એક કેિ્ેટકિ (દેખિેખ િ્ખિ્િ) િી 
નિમણ ૂકં કિશે કે જે ULB દ્્િ્ નિર ધ્ારિત કિેલ સમર દિમર્િ શૌચ્લરોિે ખલુલ્ 
િ્ખે અિે તેમ્ ંઉપસ્થત િહ.ે કોઈપણ શૌચ્લર કે જેમ્ ંસ્તી અિે પરુુષો મ્્ેટ અલગ 
અલગ સનુવર્ ઉપલબર હોર તર્ ંપ્્ર્નર િીતે ૧ સ્તી કેિ્ેટકિ અિે ૧ પરુુષ અથવ્ 
૧ સ્તી સફ્ઈ કમધાચ્િી હોવ્ જરૂિી છે તથ્ તે નસવ્ર સફ્ઈિ્ ઉપકિણો અિે જરૂિી 
વપિ્શિી સ્મગ્ીઓ હોવી પણ જરૂિી છે.

1. પરિચર



કેિ્ેટકિ કોણ છે?
કેિ્ેટકિ એક દેખિેખ િ્ખિ્િ મ્ણસ છે જે શૌચ્લરિી દેખિેખ અિે જાળવણી મ્્ેટ 
જવ્રદ્િ છે. કેિ્ેટકિિી નિમણકૂ જો ULB દ્્િ્ કિવ્મ્ ંઆવી હોર તો ULB તેિે 
પગ્િ ચકૂવે છે અિે જો સચં્લિ અિે જાળવણીિી જવ્રદ્િી ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિોિે 
આપવ્મ્ ંઆવી હોર તો કેિ્ેટકિિી નિમણકૂ અિે તેિ્ પગ્િિી જવ્રદ્િી ખ્િગી 
કોનટ્્ક્ટિિી છે. કેિ્ેટકિિે એક રદવસમ્ ંવપિ્શક્િોિી સખંર્ િોંરવ્ મ્્ેટનુ ંિજજ્્ટિ 
જાળવવ્ અિે ્વીક્રધા સફ્ઇ પ્રરિર્ હ્થ રિવ્ મ્્ેટિી જાણક્િી હોવી જોઈએ અથવ્ 
તેિી ત્લીમ મળેલી હોવી જોઈએ. તેિે ્થ્નિક ભ્ષ્ પણ આવડિવી જરૂિી છે. તેિે 
સચં્લિ સં્ થ્ દ્્િ્ ગણવેશ અિે ઓળખ ક્ડિધા પ્દ્િ કિવ્મ્ ંઆવે છે.

સફ્ઈ કમધાચ્િી કોણ છે?
સફ્ઈ કમધાચ્િી એ વરસકત છે જે શૌચ્લરિી અંદિિ્ તેમજ શૌચ્લર બલોકિી 
એકદમ આજુર્જુિ્ નવ્ત્િિી સફ્ઈનુ ંક્મ કિે છે. સફ્ઈ કમધાચ્િીિી નિમણકૂ જો 
િગિપ્ક્લક્/ મહ્િગિપ્ક્લક્ દ્્િ્ કિવ્મ્ ંઆવી હોર તો ULB તેિે પગ્િ ચકૂવે 
છે અિે જો સચં્લિ અિે જાળવણીિી જવ્રદ્િી ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિોિે આપવ્મ્ ં
આવી હોર તો સફ્ઈ કમધાચ્િીિી નિમણકૂ અિે તેિ્ પગ્િિી જવ્રદ્િી ખ્િગી 
કોનટ્્ક્ટિિી છે. સચં્લિ સં્ થ્ દ્્િ્ સફ્ઈ કમધાચ્િીિે હ્થ મોજા, મ્્ક (મખુવ્ટો), 
બ્ૂટ, ગણવેશ અિે ઓળખક્ડિધા આપવ્મ્ ંઆવે છે. કેિ્ેટકિ અિે સફ્ઈ કમધાચ્િીએ શુ ં
કિવુ ંઅિે શુ ંિ કિવુ ંતેિી નવગતવ્િ સકૂ્ચ પછીથી આ પુ્ તકમ્ ંદશ ધ્ાવવ્મ્ ંઆવી છે.

જો સચં્લિ અિે જાળવણીિી જવ્રદ્િી ખ્િગી કોનટ્્ક્ટિિે આપવ્મ્ ંઆવી હોર 
તો આ સદંભધામ્ ંિગિપ્ક્લક્/ મહ્િગિપ્ક્લક્ઓિી ભનૂમક્ઓ અિે જવ્રદ્િીઓ 
પ્ણી પિુવઠ્િી વરવ્થ્ કિવી, જો ખ્ળકવૂ્ હોર તો તેિે સમર્તંિે ખ્લી કિવ્ 
તથ્ જામ થરેલ ભગૂભધા ગ્ટિ સ્ફ કિવી, પ્ણીિી મખુર લ્ઇિમ્ ંભગં્ણ અથવ્ 
ક્લકેજ અિે શૌચ્લરિ્ મક્િનુ ંમોટુ સમ્િક્મ હ્થ રિવુ,ં તેવ્ ક્મ કિવ્ સરુી 
મર ધ્ારદત િહ ેછે.

‘સચં્લિ’િે ‘જાળવણી’થી અલગ પ્ડિત્ં
શૌચ્લરોિી સ્મ્નર જાળવણીમ્ ંરે ર્રતોિો સમ્વેશ થ્ર છે- અ) િોજરિોજિી 
સફ્ઈ અિે ર) મ્ળખ્કીર સવલતોિી જાળવણી. ‘સચં્લિ’મ્ ંશૌચ્લર, પેશ્રઘિ, 
ભોંર, દીવ્લો, દિવ્જા, ર્િીઓ, િળિ્ ભ્ગ અિે શૌચ્લરિ્ ર્કીિ્ આંતરિક 
તેમજ ર્હ્ય ભ્ગિી િોજેિોજિી સફ્ઈિો સમ્વેશ થ્ર છે. ‘જાળવણી’મ્ ંમ્ળખ્કીર 
સવલતો, મક્િ (ર્રંક્મ), પલમમરિંગ, િળ તેમજ ઇલેનકટ્કિે લગતી ચીજોિ્ 
સમ્િક્મ (અિે રદલવુ)ં તેમજ જરૂિ મજુરિ્ અનર પ્ક્િિ્ સમ્િક્મિો સમ્વેશ 
થ્ર છે.

PUBLIC / COMMUNITY TOILET
6am - 10pm

MAINTENANCE INCHARGE
SUNITA KUMARI   98123 45678 

SUPERVISOR
RAM CHANDRA   98123 45678

MALEFEMALE
TOILET

BATHING

TOILET

BATHING

URINAL

CHARGES PER USE 

  

FEMALE MALEમરહલ્

મરહલ્

પરુુષ

પરુુષ

સ્વધાજનિક / સ્મદુ્નરક શૌચ્લર
સવ્િિ્ 6 થી િ્નત્િ્ 10 વ્ગર્ સરુી

વપિ્શ શલુક

્િ્િ્ગિ ્િ્િ્ગિ 

शौचालयશૌચ્લર 

મતૂિડિી

સનુિત્ કુમ્િી

સપુિવ્ઇઝિ 
િ્મચરંિ 

કેિ્ેટકિ - જાળવણી મ્્ેટ જવ્રદ્િ



2. જાહિે 
શૌચ્લરોિી 
્વચછત્ મ્્ેટ 
કોનવડિ-19 
સરંનંરત સલ્હ

કોિોિ્વ્ઇિસ (કોનવડિ-19) એક તીવ્ર શ્વસિ સરંનંરત િોગ છે, જે િોવેલ કોિોિ્વ્ઇિસ 
(સ્સધા-સીઓવી-2)િ્ ક્િણે થ્ર છે, જે ભ્ગે શ્વ્સિ્ ંબુદંોથી, સરંિનમત લોકોિ્ સીર્ 
સપંકધાથી અિે દૂનષત સપ્્ટીઓ અથવ્ વ્તઓુિ્ મ્ધરમથી ફેલ્ર છે. આ વ્ઇિસ 
નવનવર સપ્્ટીઓ પિ અલગ અલગ સમર સરુી જીનવત િહ ેછે, પિંત ુતે િ્સ્રક્ણક, 
જતંિુ્શક દવ્ઓ દ્્િ્ સિળત્થી નિનષરિર થઈ જાર છે.

જાહિે અિે સ્મદુ્નરક શૌચ્લરમ્ ંસિળત્થી કોિોિ્વ્ઇિસિો ચેપ ફેલ્ર છે કેમ કે 
તે રનંરર્િ હોર છે અિે ઘણ્ રક્સ્ઓમ્ ંસ્િી િીતે હવ્ઉજાસ રિ્વત્ ંહોત્ ંિથી. 
જાહિે અિે સ્મદુ્નરક શૌચ્લરમ્થંી કોિોિ્વ્ઇિસ ફેલ્વ્નુ ંજોખમ છે કેમ કે આવ્ ં
શૌચ્લર નવનવર લોકો દ્્િ્ ઉપરોગમ્ ંલેવ્ર છે, જે કોનવડિ-19થી સરંિનમત લોકોિ્ ં
સપંકધામ્ ંઆવેલ્ હોર એ શક્ય છે. જો શૌચ્લર રોગર સ્થનતમ્ ંિ હોર અથવ્ તેિી 
રોગર જાળવણી થતી િ હોર તો તર્થંી કોિોિ્વ્ઇિસ ફેલ્ઈ શકે છે.

જાહિે અિે સ્મદુ્નરક શૌચ્લરમ્,ં કોિોિ્વ્ઇિસિ્ ફેલ્વ્નુ ંજોખમ ઓછ ંકિવ્, 
શૌચ્લરોિી સફ્ઈ અિે જાળવણી મ્્ેટ ઉઠ્વવ્િ્ ંકદમો દશ ધ્ાવ્ર્ ંછે. સિક્િી 
મ્ગધાદશધાિ અનસુ્િ, સફ્ઈકમમીઓએ  પીપીઈ રક્ટ પહિેીિે સફ્ઈ પ્વનૃતઓ કિવી 
અનિવ્રધા છે.



1. ્પરાશકારોને શારીરરક અંતર જાળ્વી રાખ્ા માટે સચૂના આપ્વી
શૌચ્લર બલોકિી રહ્િ, દોિેલ્ ંવત ુધાળોમ્ ંઊભ્ િહતેી વખતે વપિ્શક્િોિે એકરીજાથી 
ઓછ્મ્ ંઓછ ં6 ફૂ્ટનુ ંઅંતિ જાળવવ્િી સચૂિ્ આપો. વપિ્શક્િોિે મ્્ક કે રૂમ્લથી 
પોત્િો ચહિેો ઢ્કંવ્ મ્્ેટ જણ્વો.

1.શ્િીરિક અંતિ જાળવવું

2. ્પરાશકાર પાસેથવી ચાર્જ ્સલૂતવી ્ખતે સરુક્ષિત અંતર
વપિ્શક્િિે વપિ્શ ચ્ર્જ જમ્ કિવ્ મ્્ેટ, રડિજજ્ટલ પેમેન્ટ પદ્ધનતિો ઉપરોગ કિવ્ મ્્ેટ 
કહો. રડિજજ્ટલ પેમેન્ટ િ થઈ શકવ્િી સ્થનતમ્,ં વપિ્શક્િિે ચલણી િો્ટ અથવ્ નસક્્ ડેિ્ક 
પિ િ્ખવ્ મ્્ેટ કહો. વપિ્શ ચ્ર્જ લેતી વખતે વપિ્શક્િોથી સિુક્ક્ષત અંતિ જાળવી િ્ખો. 
સનુિનચિત કિો કે વપિ્શક્િ અિે ક્રધાવ્હક રિંેિ્ ચહિે્ મ્્ક અથવ્ ક્પડિ થી હોર.

મરહલ્

મરહલ્

પરુુષ

પરુુષ

સ્વધાજનિક / સ્મદુ્નરક શૌચ્લર
સવ્િિ્ 6 થી િ્નત્િ્ 10 વ્ગર્ સરુી

વપિ્શ શલુક

્િ્િ્ગિ ્િ્િ્ગિ 
शौचालयશૌચ્લર 

મતૂિડિી

સનુિત્ કુમ્િી
સપુિવ્ઇઝિ 

િ્મચરંિ 

કેિ્ેટકિ - જાળવણી મ્્ેટ જવ્રદ્િ
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1.દર્ાજાઓનવી સફાઈ
પલમમરિંગ રફકસચસધા અિે વ્િંવ્િ ્પશધા કિ્તી સપ્્ટીઓ/વ્તઓુ જેમ કે દિવ્જા, કડિી, 
વૉશ રેનસિ, િળ, હનેડિલસ, સ્વચ, ડિોિ હનેડિલ વગેિેિે સ્બ ુપ્ઉડિિ/રડિ્ટર્જન્ટથી સ્ફ કિો 
અિે પછી પ્ણીથી ધઓુ. આ સપ્્ટીઓ/વ્તઓુિે 1% સોરડિરમ હ્ઈપોકલોિ્ઈ્ટ 1/ 70% 
આલકોહોલથી લછૂો અિે પછી કોિ્ કપડિ્થી સ્ફ કિો.
એક વ્િ દિવ્જા અિે વૉશ રેનસિ સ્ફ થઈ જાર પછી સ્મ્નર જગર્ઓ પિથી વર્િ્નુ ં
પ્ણી દૂિ કિો.

2.  પલમમરિંગ રફકસચસધા અિ ે્ પશધા કિ્રલેી વ્તઓુ તથ  ્સપ્્ટીઓિી 
વ્િંવ્િ સફ્ઈનુ ંપ્મ્ણ વર્િવુ.ં

FEM
AL
E

FEM
AL
E

FEM
AL
E

2. નળ, દર્ાજા, કડી અને ્ોશબેસસનનવી સફાઈ
વૉશ રેનસનસ, િળ અિે દિવ્જાિ્ હનેડિલિે વ્િંવ્િ ્પશધા કિ્તો હોર છે અિે તેિી 
વ્િંવ્િ સફ્ઈ થવી જોઈએ. આ વ્તઓુિે સ્ફ કર ધ્ા પછી, ફલોિ પિથી વર્િ્િ્ પ્ણીિે 
દૂિ કિો.
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1. બાલટી અને મગનવી સફાઈ
સ્બિુ્ પ્ણીથી ર્લ્ટીઓ અિે મગિે સ્ફ કિીિે તેિે જતંિુરહત કિો. પછી તેિે ત્જા 
પ્ણીથી રોઈ િ્ખો.

3.  ર્લ્ટી અિ ેમગિી સફ્ઈ

1. શૌચાલય બેઠક અને મતૂ્રપાત્રનવી સફાઈ
દિેક શૌચ્લર કક્ષ, ્િ્િગહૃ અિે મતૂ્પ્ત્ોિે રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછ ંરે વ િ્ ્ટોઈલે્ટ 
મ કલનિગં ક્ લસ કવડિ એજન્ટ અથવ્ સોરડિરોમ હ્રપોકલોિ્ઈ્ટ 1% /સ્બ ુપ્ઉડિિ/રડિ્ટર્જન્ટથી 
સ્ફ કિો અિે બ્રશથી તિેે ઘસો. પ્ણીથી તેિે રોઈ િ્ખો.।

4. રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછ્ રે વખત દિેક ક્કુ્રકલિી સફ્ઈ 
કિો
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1. શૌચાલય બલોકને જતંરુરિત કર્ો
શૌચ્લર સનુવર્િે 1% સોરડિરમ હ્ઈપોકલોિ્ઈ્ટ અથવ્ રક્ટ્ણિુ્શકથી રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ં
ઓછ ંરે વ્િ જતંિુરહત કિો. જર્િે બલીચિો ઉપરોગ રોગર િ હોર જેમ કે ર્ત ુપિ, 
તર્િે સપ્્ટીઓિે લછૂવ્ મ્્ેટ 70% આલકોહ્લ વ્ળુ તિલ િો ઉપરોગ કિી શક્ર છે. 
(કલોિોસકસલેિોલ(4.5-5.5%)/રેનજાલોનિરમ કલોિ્ઈડિ કે કોિોિ્વ્ઇિસ નવરુદ્ધ અસિક્િક 
કોઈ પણ અનર જતંિુ્શકિો ઉપરોગ નિમ ધ્ાત્િ્ નિદદેશો અનસુ્િ કિી શક્ર છે.)

5. સનુવર્િે રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછી રે વખત જતંિુરહત કિવી
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1

1. પગથવી સચંાક્લત સેસનટાઇઝર
હનેડિવૉશ ્્ેટશિો પિ હ્થ રોવ્ મ્્ેટ પગથી સચં્ક્લત સોપ રડિ્પેનસિિો ઉપરોગ વર્િો. 
આ પ્વ્હી આલકોહોલ આર્રિત સેનિ્ટ્ઇઝિ હોવુ ંજોઈએ.

6. પગથી સચં્ક્લત સેનિ્ટ્ઇઝિિો ઉપરોગ

1

1
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1.કચરાપેટી બદલ્વી
તમ્મ કચિ્પે્ટીિ્ ્થ્િે રોગર ઢ્કંણવ્ળી અિે પગથી સચં્ક્લત કચિ્પે્ટી િ્ખો.

7. પગથી સચં્ક્લત કચિ્પે્ટી
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1
1. ્પરાયેલા પેપર નેપરકનસનો સનકાલ
વપિ્શક્િોિે વપિ્રેલ્ પેપિ િેપરકનસિો નિક્લ કચિ્પે્ટીમ્ ંકિવ્ મ્્ેટ કહો. જો 
વપિ્રેલ પેપિ િેપરકનસ ફલોિ પિ જોવ્ મળે તો ક્રધાવ્હકે મ્્ક અિે મોજાં પહિેીિે, ધળૂ 
એકઠી કિવ્િી સપૂડિી અિે કોિ્ ઝ્ડુથી તેિો નિક્લ કચિ્પે્ટીમ્ ંકિવો જોઈએ.

8. વપિ્રેલ્ પેપિ િેપરકનસિો સિુક્ક્ષત નિક્લ
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1. માસક અને મોજાંનવી સફાઈ
જો મ્્ક રડિ્પોઝેરલ હોર તો તેિે કચિ્પે્ટીમ્ ંિ્ખો અથવ્ મ્્ક અિે મોજાંિે સ્િી િીતે 
જતંિુરહત કિીિે તેિે કોિી જગર્એ લ્ટક્વી દો. ઉપરોગ કિ્રેલ્ ંમોજાંથી શિીિિ્ કોઈ 
પણ ભ્ગિો ્પશધા િ કિો.

9.કાય્ય્ાિક દ્ારા ્પરાયેલા માસક અને મોજાંને જતંરુરિત કર્ાં

1. માસક અને મોજાંને જતંરુરિત કયા્ય પછી િાથ ધઓુ.
મ્્ક અિે મોજાંિે જતંિુરહત કર ધ્ા પછી ઓછ્મ્ ંઓછી 20 સેકનડિ સરુી સ્બ ુઅિે પ્ણીથી 
હ્થ રિ્રિ ધઓુ.

િળનુ ંસચં્લિ કોણી કે પેપિ િેપરકનસથી કિો. સક્ષમ અનરક્િીિે કહો કે આ પ્ક્િિી 
વ્િંવ્િ ્પશધા થતી વ્તઓુ સ્થે મ્િવ સપંકધા ્ટ્ળવ્ કે ઓછો કિવ્ મ્્ેટ હ્લિ્ િળિે 
સેનસિ આર્રિત િોર કે પગથી સચં્ક્લત િળ લગ્વે. જો સેનસિ આર્રિત િળ કે પગથી 
સચં્ક્લત િળ ઉપલબર િ હોર તો સફ્ઇકમમીએ હ્લિ્ િળિ્ િોર કે ્પ્ઉ્ટિે સ્બથુી 
રોવો જોઈએ અિે પછી તેિે રરં કિવો જોઈએ. વપિ્શક્િિે પણ એમ કિવ્ મ્્ેટ કહો.

10.  મ્્ ક અિ ેમોજાિેં જતંિુરહત કર ધ્ા પછી હ્થ ધઓુ
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Covid-19 િ્ સદંભધામ્ ંકેિ્ેટકિે શુ ંકિવુ:ં 
% ્પશધા કિ્રેલી વ્તઓુ અિે સપ્્ટીઓિે વ્િંવ્િ સ્ફ કિો

% શૌચ્લર બલોકિી અંદિ હો તર્િે દિેક વખતે મ્્ક અિે મોજાં પહિેો.

% કંઈ પણ ખ્ત્ ંપહલે્ ંતમ્િ્ હ્થ સ્બ ુઅિે પ્ણીથી ઓછ્મ્ ંઓછી 20 સેકન્ડસ 
સરુી ધઓુ

% શૌચ્લર બલોકિી રહ્િ ઊભ્ િહતેી વખતે વપિ્શક્િોિે સ્મ્જજક અંતિ જાળવવ્ 
કહો

% ઘિે આવર્ પછી તમ્િ્ ંકપડિ્ ંરદલો અિે કપડિ્ ંરોઈ િ્ખો.

% તમ્મ સફ્ઈ ઉપકિણોિો ઉપરોગ કર ધ્ા પછી અિે અનર કે્ષત્મ્ ંઉપરોગ કિત્ ંપહલે્ ં
તેિે જતંિુરહત કિો.

% ર્લ્ટીઓિે બલીચ સોલયશુિમ્ ંડરૂ્ડિીિે અથવ્ ગિમ પ્ણીથી જતંિુરહત કિીિે સ્ફ 
કિો.

% રિોસ ઈનફેકશિ િોકવ્ મ્્ેટ, સફ્ઈ અિે જતંિુરહત કર ધ્ા પછી કપડિ્િંી સફ્ઈ સ્મગ્ી 
(મોપ અિે લછૂવ્નુ ંકપડુ)ંિો નિક્લ કિો.

Covid-19 િ્ સદંભધામ્ ંકેિ્ેટકિે શુ ંિ કિવુ:ં

× શિીિિ્ કોઈ ભ્ગ ખ્સ કિીિે આંખ, િ્ક અિે ચહિે્િે ્પશધા િ કિો.

× શૌચ્લરિ્ સફ્ઈ ઉપકિણ અિે અનર વપિ્શિી સ્મગ્ીઓ નસવ્ર કોઈ પણ 
વ્તઓુિે િ ્પશયો.

× સભંનવત િીતે અતરતં દૂનષત કે્ષત્ (જેમ કે શૌચ્લર પ્ત્ કે આસપ્સિી સપ્્ટીઓ) 
પિ જતંિુ્શક ્પે્િો ઉપરોગ િ કિો કેમ કે અહીં પ્વ્હી જમ્ થઈ શકે છે જે વ્ઇિસિે 
વધ ુફેલ્વી શકે છે. 

 

11.1 Covid-19 ના સદંર્યમા ંકેરટેકરે શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવુ:ં

11 શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવું अधयाय 2 केवल Covid-19 के 
संदर्भ में मानय
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3. શૌચ્લરનુ ં
સચં્લિ અિે 
જાળવણી

સ્તી અિે પરુુષ મ્્ેટ અલગ સનુવર્ હોર તેવ્ કોઈપણ શૌચ્લર બલોકિ્ સચં્લિ 
મ્્ેટ ઓછ્મ્ ંઓછ્ ૧ કેિ્ેટકિ અિે ૧ સફ્ઈ કમધાચ્િીિી જરૂિ હોર છે. જાહિે 
શૌચ્લરિ્ સચં્લિિો સમર િગિપ્ક્લક્/મહ્િગિપ્ક્લક્ દ્્િ્ િક્ી કિવ્મ્ ં
આવે છે અિે તે નિર ધ્ારિત સમર સરુી શૌચ્લર ખલુલ ુિ્ખવ્િી ફિજ સચં્લિ 
સં્ થ્િી હોર છે. નિર ધ્ારિત સમર દિમર્િ ઉપલબર િહવે્િી અિે તેિી ફિજો 
નિભ્વવ્િી જવ્રદ્િી સભં્ળ િ્ખિ્િ એ્ટલે કે કેિ્ેટકિિી િહશેે. ક્મગીિીિ્ 
કલ્કો સનુવર્િ્ પ્વેશદ્્િ પિ દશ ધ્ાવવ્ જોઈએ, જેથી તે વપિ્શકત ધ્ાઓિે 
સિળત્થી દેખ્ર. પ્ણી પિુવઠ્ અિે ્્ટોિેજ સરંનંરત મ્ળખ્ જેવ્ કે ઇલેનકટ્ક 
મો્ટિ કે જે પ્ણીિે ્્ટોિેજ સનુવર્મ્ ંપહોંચ્ડેિ છે, તમ્મ ઇલેનકટ્કલ રફકસિ જેમ કે 
્ટ્રુ લ્ઇટસ, રલર, હનેડિ ડ્્રસધા, સેનિ્ટિી પેડિ વેનનડિિંગ મશીિ, ઇસનસિેિે્ટિ અિે અનર 
વર્િ્િ્ તમ્મ મ્ળખ્કીર સનુવર્ઓિ્ સચં્લિ મ્્ેટ કેિ્ેટકિ જવ્રદ્િ િહશેે.
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1. ગણવેશ અિે સલ્મતીિ્ સ્રિો (સિુક્ષ્તમક કવચ) પહિેો.

1

3.1 સફ્ઈિી પ્રરિર્ 
સફ્ઈ કમધાચ્િી દ્્િ્ અનસુિવ્મ્ ંઆવિ્િ

3.1.1 સફ્ઇ પ્વનૃતિઓ  (પિુિ્વતધાિ – રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછ ંએક વ્િ)

1. પ્્િંક્ભક પ્વનૃતિઓ

જાહિે સનુવર્ઓમ્ ંશૌચ્લર, પેશ્રઘિ, ્િ્િ્ગ્િ, સ્મ્નર નવ્ત્િ, હ્થ રોવ્િી 
જગર્, પ્ણીિો સગં્હ, વીજળીિી ચીજો, પલમમરિંગિી ચીજો, સગં્હિી જગર્ (કેિ્ેટકિિો 
રૂમ) તેમજ તેિે સલંગિ નવ્ત્િિો સમ્વેશ થ્ર છે. પ્તરેક નવ્ત્િિી સફ્ઈિી 
જરૂરિર્ત નવનશષ્ટ હોર છે અિે તેનુ ંપિુિ્વતધાિ જરૂિ મજુર અલગ હોઈ શકે. કે્ટલ્ક 
નવ્ત્િમ્ ંસફ્ઈ મ્્ેટ ખ્સ સ્રિ અિે સ્મગ્ીિી પણ જરૂિ પડેિ. આ SOPમ્ ં
જાહિે સનુવર્િ્ ંનવનવર ઘ્ટકોિી સફ્ઈ અંગેિી સચૂિ્ઓ સફ્ઈિ્ ઓછ્મ્ ંઓછ્ 
પિુિ્વતધાિ સ્થે આપવ્મ્ ંઆવી છે.
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1. જામ થયેલ ગટરનવી જાળવી 
જો ગ્ટિિી જાળી જામ થઈ ગઈ હોર તો જર્ ંસરુી સમ્િક્મ િ થ્ર તર્ ંસરુી તે 
ર્થરૂમ રરં િ્ખો અિે તેિી રહ્િ નિશ્િીસચૂક પ્્ટીય ુલગ્વો.

1

3.1.1 સફ્ઇ પ્વનૃતિઓ  (પિુિ્વતધાિ – રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછ ંએક વ્િ)

2. ર્થરૂમિી સફ્ઈ

પલજંિ• નિશ્િીસચૂક પ્્ટીયુ • 
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3. પલમ્બિંગના રાગોનવી સફાઈ
િળ, તેિ્ ભ્ગ અિે પલમમરિંગિ્ અનર 
ભ્ગોિે સ્ફ કિવ્ મ્્ેટ પલમમરિંગિ્ 
ભ્ગોિી સફ્ઈ મ્્ેટિો પ્ઉડિિ/પ્વ્હી 
લગ્વો અિે પલ્ન્્ટકિ્ ્રિરિ/ ્પજંથી 
ઘસો અિે સ્ફ કિો.

1

• Liquid/powdered

2. સનાન માટેના સ્સતારનવી સફાઈ 
ગ્ટિિી જાળી પિ એકઠો થરેલો કચિો દૂિ કિો. જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે 
પહલે્ પ્ણીથી ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુપ્ડિવી. ર્થરૂમિ્ ્ટ્ઈલસ 
પિ સફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી/પ્ઉડિિ લગ્વો. ્ટ્ઈલસિે બ્રશ અથવ્ ભીિ્ સ્વિણ્ વડેિ ઘસો 
અિે પ્ણીથી ધઓુ. ્ટ્ઈલસ પિિ્ વર્િ્િ્ પ્ણીિે વ્ઈપિથી ક્ઢી િ્ખંો અિે ્ટ્ઈલસિે 
્વચછ કોિ્ કપડિ્ વડેિ લછૂો.

21

4 53

4. બારણાનંા રાગોનવી સફાઈ
તમ્મ ર્િણ્ ંતથ્ ર્િણ્િંી કંુડિીઓ અિે 
હેંડિલસિે ભીિ્ કપડિ્ વડેિ લછૂો.

1

 

5. િ્ાબારવીઓનવી (્ેંટવીલેશન) સફાઈ
રરી હવ્ર્િીઓિે લ્રંી સ્વિણી 
વડેિ સ્ફ કિો. જો કોઈ ક્ચિી હવ્ર્િી 
અથવ્ નિગધામ પખંો (એકઝો્્ટ ફેિ) 
હોર તો તેિે કપડિ્/ં ્રિરિ વડેિ તેિ્ 
ઉતપ્દકિ્ સચૂિો પ્મ્ણે સ્ફ કિો.

1

yસફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી/પ્ઉડિિ

yપલમમરિંગિ્ ભ્ગોિી સફ્ઈ 
મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી / પ્ઉડિિ

yલ્રંી સ્વિણી

yપલ્ન્્ટકનુ ં ્રિરિ/ ્પજં

yબ્રશ/ ભીિો સ્વિણો yડિોલ અિે મગ y વ્ઈપિyસપૂડિી
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1. મળનવી સફાઈ
જો શૌચ્લરિી રેઠકમ્ ંમળ દેખ્ર તો ફલશિો ઉપરોગ કિીિે શૌચ્લરિી સફ્ઈ કિો.

1

3.1.1 સફ્ઇ પ્વનૃતિઓ  (પિુિ્વતધાિ – રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછ ંએક વ્િ)

3. શૌચાલયનવી સફાઈ 
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3. જામ થઈ ગયેલા શૌચાલય બેઠકનવી 
સફાઈ
જો શૌચ્લરિી રેઠક જામ થઈ ગઈ હોર તો 
જર્ ંસરુી સમ્િક્મ િ થ્ર તર્ ંસરુી તેિે 
રરં િ્ખવુ ંઅિે તેિી રહ્િ નિશ્િીસચૂક 
પ્્ટીય ુલગ્વો.

1

2. ઘનકચરો દૂર કરો 
શૌચ્લરિ્ કોઈ ભ્ગમ્ ંજો કોઈ ઘિ કચિો 
(મળ નસવ્રિો) હોર તો તેિે એકઠો કિીિે 
કચિ્પે્ટીમ્ ંિ્ખંવો.

2

1

4. રારતવીય પ્રકારના શૌચાલયનવી સફાઈ 
જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુ
પ્ડિવી.ભ્િતીર શૌચ્લર રેઠકિે સ્ફ કિવ્ સ્બ/ુ ક્રિ ઘષધાક પ્વ્હી/પ્ઉડિિ લગ્વો અિે તેિે 
પ્ણીથી ધઓુ. શૌચ્લરિ્ રેઠકિી અંદિિી ર્જુએ શૌચ્લર સ્ફ કિવ્નુ ંપ્વ્હી િ્ખંો અિે તેિે 
૨૦ નમિી્ટ અથવ્ શૌચ્લરિી રેઠકો સ્ફ કિવ્ મ્્ેટિ્ પ્વ્હીિ્ ઉપરોગ કિવ્િી સચૂિ્ મજુર 
િહવે્ દો.

1 2

43

 

• Water soap/non-abrasive cleaning liquid/pow-
der (non-acidic)

• Liquid sanitary ware cleaning agent
• Brush for cleaning toilet seats/bowls

yનિશ્િીસચૂક પ્્ટીયુ

yશૌચ્લર સ્ફ કિવ્ મ્્ેટનુ ંક્રિ ઘષધાક પ્વ્હી /સ્બ/ુ
પ્ઉડિિ (એનસડિ િહીં વ્પિવુ)ં      

yશૌચ્લરિી રેઠકોિી સફ્ઈ મ્્ેટ બ્રશ

yસપૂડિી yકચિ્પે્ટીyસ્વિણો
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5.પાશ્ાતય પ્રકારના શૌચાલયનવી સફાઈ 

જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુ
પ્ડિવી. પ્ચિ્તર શૌચ્લરિી રેઠકિી રકિ્િ, ઢ્કંણ અિે ફલશિી ્ટ્કંી (જો હોર તો) પિ સ્બ/ુ ક્રિ 
ઘષધાક પ્વ્હી/પ્ઉડિિ લગ્વો અિે તેિે ્પજં/કપડિ્ વડિે સ્ફ કિો. રેઠકિી રકિ્િ અિે ઢ્કંણ ઉપિ 
પ્ણી િેડિો અિે કોિ્ કપડિ્ વડિે તેિે લછૂો. ્ટોઇલે્ટ ર્ઉલ/રેઠકિી અંદિિી ર્જુએ શૌચ્લર સ્ફ 
કિવ્નુ ંપ્વ્હી િ્ખંો અિે તેિે ૨૦ નમિી્ટ અથવ્ શૌચ્લરિી રેઠકો સ્ફ કિવ્ મ્્ેટિ્ પ્વ્હીિ્ 
ઉપરોગ કિવ્િી સચૂિ્ મજુર િહવે્ દો. રેઠકિી અંદિિી ર્જુિે બ્રશ વડેિ સ્ફ કિીિે તમ્મ ડિ્ઘ્ 
દૂિ કિો. રેઠકમ્ ંપ્ણી િ્ખંીિે તેિે સ્ફ કિો.

6

31

4

2

5

• Water, liquid sanitary ware cleaning agent
• Liquid/Powdered floor cleaning agent

• Brush/Wet broom
• Wiper, brush for cleaning toilet seats/bowls

yસ્બ/ુ ક્રિ ઘષધાક પ્વ્હી/પ્ઉડિિ (એનસડિ િહીં વ્પિવુ)ં yપ્વ્હી સેનિ્ટિી વેિ yર્ઉલ/રેઠક સ્ફ કિવ્નુ ંબ્રશ
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6. રોંયનવી સફાઈ 
ગ્ટિિી જાળી પિ એકઠો થરેલો કચિો દૂિ કિો. જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી 
ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુપ્ડિવી. ્ટ્ઈલસ પિ સફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી/પ્ઉડિિ 
લગ્વો. ભોંરિે ઘસવ્ મ્્ેટ બ્રશ/ ભીિો સ્વિણો વ્પિો અિે ભોંરિે પ્ણીથી ધઓુ. ભોંર પિિ્ 
વર્િ્િ્ પ્ણીિે વ્ઈપિ વડેિ ક્ઢી િ્ખંો અિે ભોંરિે ્વચછ કોિ્ કપડિ્ વડેિ લછૂો. 

1 2

3 4

7. પલમ્બિંગના રાગોનવી, બારણાનંવી અને 
િ્ાબારીનવી સફાઈ 
કૃપ્ કિીિે પષૃઠ 28 િો સદંભધા લો.

yસફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી/પ્ઉડિિ yવ્ઈપિ yડિોલ અિે મગ y ્વચછ કોરંુ કપડુ/ંપોત ું
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3.1.1 સફ્ઇ પ્વનૃતિઓ  (પિુિ્વતધાિ – રદવસમ્ ંઓછ્મ્ ંઓછ ંએક વ્િ)

4. મતુરડીનવી (પેશાબખાના) સફાઈ 

1.ઘનકચરો દૂર કરો 
જો વપિ્શકત ધ્ાઓએ મતુિડિીમ્ ંકચિો િ્ખરો હોર તો તેિે દૂિ કિો.

1

yસ્વિણો yસપૂડિી
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2. પેશાબખાના નવી સફાઈ 
જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુ
પ્ડિવી. મતુિડિીિે સ્ફ કિવ્નુ ંપ્વ્હી િ્ખંો અિે તેિે ૨૦ નમિી્ટ અથવ્ સ્ફ કિવ્ મ્્ેટિ્ પ્વ્હીિ્ 
ઉપરોગ કિવ્િી સચૂિ્ મજુર િહવે્ દો. મતુિડિીિી અંદિિી ર્જુિે બ્રશ વડેિ સ્ફ કિીિે તમ્મ ડિ્ઘ્ 
દૂિ કિો. મતુિડિીમ્ ંપ્ણી િ્ખંો અિે તેિે સ્ફ કિો.

1

3

2

4

3. નેપથાલવીન બોલ મકૂો
જો જરૂિી હોર તો, પેશ્રિ્ પો્ટમ્ ંિેપથ્ક્લિ 
રોલ (ડિ્મિિી ગોળી) મકૂો.

5

yમતુિડિીિે સ્ફ કિવ્નુ ંપ્વ્હી yમતુિડિી સ્ફ કિવ્ મ્્ેટનુ ંબ્રશ yિેપથ્ક્લિ રોલ
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3.1.1 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ  (પનુરા્ત્યન – રદ્સમા ંઓછામા ંઓછં એક ્ાર) 

5. ્ૉશ બેસસનનવી સફાઈ

1. આસપાસના સ્સતારનવી સફાઈ 
વૉશ રેનસિિી આસપ્સિ્ નવ્ત્િિે સ્ફ 
કિો. સ્બ,ુ પેપિ િેપરકિ / ટુવ્લ કે અનર 
એવી સ્મગ્ીિે વૉશ રેનસિ પ્સેથી ખસેડિીિે 
સફ્ઈિ્ નવ્ત્િથી દૂિ મકૂો.

1

2. ફીકસસ્યનવી સફાઈ
િળ, સ્બિુ્ ્્ેટનડિ પિ પલમમરિંગિ્ ભ્ગોિે સ્ફ કિવ્િો પ્ઉડિિ/પ્વ્હી લગ્વો અિે પલ્ન્્ટક 
્રિરિ/્પજં વડેિ તેિે ઘસો. વૉશ રેનસિિી િીચેિ્ િળ (જો હોર તો) િી ર્હ્ય સપ્્ટીિે પણ આ 
જ િીતે સ્ફ કિવી. અિીસ્િે ્વચછ ભીિ્ કપડિ્ ંવડેિ સ્ફ કિો. જો જરૂિી હોર તો પેપિ િેનપકિ ફિી 
ભિવ્.

1

3

2

4

yપલ્ન્્ટક ્રિરિ/ ્પજં

yપલમમરિંગિ્ ભ્ગોિે સ્ફ કિવ્નુ ંપ્વ્હી/ પ્ઉડિિ yપેપિ િેનપકિ

y્વચછ કપડું
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3. બેસસનનવી સફાઈ 
જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી 
લ્ગ ુપ્ડિવી. રેનસિ પિ સફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી િ્ખંો અિે તેિે ૨૦ નમિી્ટ અથવ્ સ્ફ કિવ્ મ્્ેટિ્ 
પ્વ્હીિ્ ઉપરોગ કિવ્િી સચૂિ્ મજુર િહવે્ દો. તર્િ પછી પલ્ન્્ટક ્રિરિ/બ્રશ વડેિ વૉશ  
રેનસિિે સ્ફ કિો. પલમમરિંગિ્ ભ્ગો તેમજ વૉશ રેનસિિે પ્ણી વડેિ સ્ફ કિો. ઘિે્ ડિ્ઘ હોર તો 
રોવ્િો સોડિ્ અિે ્રિરિ/ ્પજં/ કપડિ્િો ઉપરોગ કિો.

1 2

3 4

  

• Liquid/powdered cleaning agent for wash basin
• Plastic scrubber/brush.

4. સાબદુાનવીને રરો
હ્થ રોવ્િો સ્બ ુઅથવ્ સ્બનુ ુ ંપ્વ્હી 
તપ્સો અિે જરૂિ લ્ગે તો તેિે ભિો.

1

• Hand washing soap

yવૉશ રેનસિિ્ ભ્ગોિે સ્ફ કિવ્નુ ંપ્વ્હી/ પ્ઉડિિ yપલ્ન્્ટક ્રિરિ/્પજં

yહ્થ રોવ્િો સ્બ/ુપ્વ્હી
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3.1.1 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ  (પનુરા્ત્યન – રદ્સમા ંઓછામા ંઓછં એક ્ાર) 

6. સસુ્ધાના સામાનય (કૉમન) સ્સતારનવી સફાઈ

1. કચરો ્ાળો
સકૂ્ ઝ્ડુ(સ્વિણી) વડેિ સ્મ્નર નવ્ત્િિી ધળૂ અિે ગદંકીિે વ્ળી િ્ખંો. સપૂડિી વડેિ ધળૂ અિે 
કચિ્િે એકઠો કિો અિે તેિે કચિ્પે્ટીમ્ ંિ્ખંો.

2

1

• Dry broom • Dust collecting panyસ્વિણો    y સપૂડિીyકચિ્પે્ટી
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2. કચરાપેટવીનવી સફાઈ કરો
રરી જ કચિ્પે્ટીઓ મ્ંથી કચિ્િી થેલી ક્ઢો અિે તેિે કોમિ વનસ્ત્િિી રહ્િિી મો્ટી 
કચિ્પે્ટીમ્ં મૂકો. કચિ્પે્ટીમ્ં કચિ્િી િવી થેલી મૂકો. જો કચિ્પે્ટીિે િુકસ્િ થરું હોર અથવ્ 
તૂ્ટી ગરી હોર તો તેિે રદલો.

1

3

2

4

3. રોંયનવી સફાઈ 
ગ્ટિિી જાળી પિ એકઠો થરેલો કચિો દૂિ કિો. જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી 
ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુપ્ડિવી. ભોંર પિ પ્વ્હી/પ્ઉડિિ લગ્વો અિે ૨૦ 
નમિી્ટ સરુી અથવ્ ભોંર સ્ફ કિવ્ મ્્ેટિ્ પ્વ્હી/ પ્ઉડિિિ્ ઉપરોગ કિવ્િી સચૂિ્ મજુર 
િહવે્ દો. ભોંરિે ઘસવ્ મ્્ેટ બ્રશ/સ્વિણો વ્પિો અિે ભોંરિે પ્ણીથી ધઓુ. ભોંર પિિ્ વર્િ્િ્ 
પ્ણીિે વ્ઈપિ વડેિ ક્ઢી િ્ખંો અિે ભોંરિે ્વચછ કોિ્ કપડિ્ વડેિ લછૂો. 

1

3 4

2

5

   

yકચિ્પે્ટી yકચિ્પે્ટીમ્ ંમકૂવ્િી કચિ્િી થેલી yભોંર સ્ફ કિવ્ મ્્ેટ સેનિ્ટિી વેિ પ્વ્હી/ પ્ઉડિિ yબ્રશ/ સ્વિણો yવ્ઈપિyડિોલ અિે મગ
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4. સેનેટરી નેપપકન ે્ંરડંગ મશવીનનવી સફાઈ
જો સેિે્ટિી િેનપકિ વેંરડિંગ મશીિ અિે 
ઇસનસિેિે્ટિ ઉપલબર હોર તો તેિે ઉતપ્દકિ્ 
સચૂિો પ્મ્ણે સ્ફ કિો. વ્નષશિક જાળવણી 
કિ્િિ્ ભ્ગરૂપે જો સચં્લિ અિે જાળવણીનુ ં
ક્મ કોઈ ખ્િગી સં્ થ્િે આપેલુ ંહોર તો તેિ્ 
સરંનંરત વરસકતિે ફોિ કિીિે સેિે્ટિી િેનપકિ 
ભિવ્ મ્્ેટ જાણ કિો. 

1

2

5. બારણાનંવી અને િ્ાબારીનવી સફાઈ 
કૃપ્ કિીિે પષૃઠ 28 િો સદંભધા લો.

y્વચછ કોરંુ કપડું
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3.1.1 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ  (પનુરા્ત્યન – રદ્સમા ંઓછામા ંઓછં એક ્ાર) 

7. અંસતમ પ્રરરિયા 

1. િાથ ધઓુ
હ્થમોજા દૂિ કિો અિે સ્બથુી રિ્રિ હ્થ 
ધઓુ. 

1

• Hand washing soap

2. ચકાસણવી
લીકેજ તેમજ જરૂિી મિમમત મ્્ેટનુ ંઅંનતમ 
નિિીક્ષણ કિો અિે ક્મિ્ િેકોડિધાિે અપડેિ્ટ કિો.

2

yહ્થ રોવ્િો સ્બુ
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1. ટાઇલ્સનવી સફાઈ 
જે નવ્ત્િિી સફ્ઈ કિવ્િી છે તેિે પહલે્ પ્ણીથી ભીિો કિવો પછી તેિ્ પિ સફ્ઈ સ્મગ્ી લ્ગ ુ
પ્ડિવી. શૌચ્લરોિી રદવ્લો પિ સફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી/પ્ઉડિિ લગ્વો. (રિંે સ્મ્નર નવ્ત્િો અિે 
શૌચ્લરિી અંદિ) બ્રશિો ઉપરોગ કિીિે ઘસો અિે પ્ણીથી સ્ફ કિો. રદવ્લિી ્ટ્ઇલસ સ્ફ કિવ્ 
મ્્ેટ સકૂ્ કપડિ્િંો ઉપરોગ કિો.

1

3

2

4

  

• 
• Dry cl

3.1.2 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ  (પનુરા્ત્યન – ઓછામા ંઓછં અઠ્ાડીયામા ંએક ્ાર) 

1. ટાઇલસ અને રંગેલવી રદ્ાલોનવી સફાઇ

3. રંગેલવી દી્ાલનવી સફાઈ
િંગેલી રદવ્લોિે ્પજં/ બ્રશિી મદદથી સ્ફ 
કિો.

1

2.  જાળા ંઅને બા્ાનવી સફાઈ
ર્થરૂમ અથવ્ શૌચ્લર સ્ફ કિત્ પહલે્ 
લ્રં્ હ્થ્ વ્ળી સ્વિણી/ બ્રશિો ઉપરોગ 
કિીિે છત અિે હવ્ર્િી (વેનન્ટલે્ટિ) પિ 
જામેલ્ જાળ્ ં(ર્વ્) અિે ધળૂ સ્ફ કિો.

1

 

yપ્ણી y્વચછ કોરંુ કપડુંy્ટ્ઇલસિી સફ્ઈ મ્્ેટ પ્વ્હી/ પ્ઉડિિ

yલ્રં્ હ્થ્ વ્ળી સ્વિણી y્પજં/ બ્રશ

yબ્રશ/ ્કૌરિંગ પેપિ
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3.1.2 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ  (પનુરા્ત્યન – ઓછામા ંઓછં અઠ્ાડીયામા ંએક ્ાર) 

2. શૌચાલયનવી આસપાસના સ્સતારનવી સફાઈ 

1. અ્રોધોને દૂર કરો 
પ્વેશદ્્િમ્ ંજો કોઈ અવિોરો હોર તો તેિે દૂિ કિો.

1 2

 

2. સસુ્ધાના આસપાસના સ્સતારનવી સફાઈ 
સ્વિણ્િો ઉપરોગ કિીિે સનુવર્િી આસપ્સિ્ ્થળોમ્થંી કચિો એકઠો કિી કચિ્પે્ટીમ્ ંિ્ખો. 
જો ભોંર પિ મળ પડેિલુ ંહોર તો તેિે ર્નંત્ક િીતે દૂિ કિો. તેિે જાતે હ્થથી (મેનયરુલ ્કેવેંજજંગ) દૂિ 
કિશો િહીં. જો જરૂિી હોર તો જતંિુ્શક દવ્ / પ્ણીિો છ્ંટક્વ કિવો.

1 2

3

 

• Dust collecting panyસ્વિણો y સપૂડિી yજતંિુ્શક દવ્
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3.1.3 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ (પનુરા્ત્યન – ઓછામા ંઓછં મરિનામા ંએક ્ાર) 

1. ઇલેપટ્રિકલ રફટ્સરનવી સફાઈ 

1. સગં્રિણ સ્સતાર 
ક્લસકવડિ મકલનિંગ એજન્ટ અિે પોત્ િો ઉપરોગ કિીિે સગં્હણ નવ્ત્િ અથવ્ કેિ્ેટકિિી જગર્ (જો 
કોઈ હોર તો) સ્ફ કિો.

1

2

 

• Liquid cleaning agent, mopyસફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી / પ્ઉડિિ yભીનુ ંપોત ું

1.1.1 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ (પનુરા્ત્યન – ઓછામા ંઓછં અઠ્ાડીયામા ંએક ્ાર) 

1. સગં્રિણ સ્સતારનવી સફાઈ 3.
3.1.2
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3.2 જાળ્ણવી

1. ઇલેપટ્રિકલ રફટ્સરનવી સફાઈ
જે ઇલેનકટ્કલ રફકસિિે સ્ફ કિવ્િ્ હોર એ ભ્ગિ્ વીજ પિુવઠ્િે રરં કિો. રલર અિે 
્ટ્રુલ્ઈ્ટિે સ્ફ કિવ્િી હોર તો તેિે હોલડિિ મ્થંી ક્ઢી લો. ઉંચે આવેલ્ ંહોર એવ્ ભ્ગો સરુી 
પહોંચવ્ મ્્ેટ િીસિણી કે ્ેટરલિો ઉપરોગ કિો. લ્ઈ્ટિે ્વચછ ભીિ્ કપડિ્ વડેિ લછૂો અિે ફિી 
હોલડિિમ્ ંલગ્વો. ખ્તિી કિો કે લછૂર્ પછી લ્ઇ્ટ ચ્લ ુથ્ર છે.

3

5

1

4

2

   

• Ladder • Clothy નિસિણી y ્વચછ કપડું

1.1.1 સફાઇ પ્રવસૃતિઓ (પનુરા્ત્યન – ઓછામા ંઓછં મરિનામા ંએક ્ાર) 

1. ઇલેપટ્રિકલ રફટ્સરનવી સફાઈ 
3.1.3
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કાય્ય (કેરટેકર માટે) ્ગ્ય પનુરા્ત્યન

પાણવી પુર્ઠા

પ્ણી સગં્હ કિવ્િી ્ટ્કંીિે અંદિ અિે રહ્િથી 
સ્ફ કિવી

નિવ્િક ઓછ્મ્ ંઓછ્ 
છ મરહિ્મ્ ં
એકવ્િ

ઇલેનકટ્ક મો્ટિનુ ંનિિીક્ષણ અિે ખ્મી હોવ્િ્ 
રક્સ્મ્ ંતેન ુ ંસમ્િક્મ

પ્નતભ્વશીલ મરહિ્મ્ ં
એકવ્િ 
નિિીક્ષણ કિો 
અિે જર્િે 
જરૂિી હોર 
તર્િે સમ્િક્મ 
કિો

ગટર

જો ખ્ળકવૂો હોર તો તેિે ખ્લી કિવ્ મ્્ેટનુ ં
નિિીક્ષણ (જો ખ્ળકવૂો હોર તો)

પ્નતભ્વશીલ જર્િે જરૂિી 
હોર તર્િે

જો ગ્ટિ જામ થઈ ગઈ હોર તો કચિો િીક્ળવ્ 
મ્્ેટિ્ (ડિી-કલોક્ગંગ) એજન્ટ અથવ્ પ્ઉડિિિો 
ઉપરોગ કિી તેિી સફ્ઈ કિવી. (એનસડિિો 
ઉપરોગ ્ટ્ળવો) 

પ્નતભ્વશીલ જર્િે જરૂિી 
હોર તર્િે

પહલે્ ંજણ્વર્ મજુર, જાળવણીિો અથધા છે, ઈનફ્્્ટ્કચિ, પલમમરિંગ, સેનિ્ટિી 
અિે ઇલેનકટ્કલ રફકસિ અિે અનર પ્ક્િિ્ સમ્િક્મ અિે ફેિરદલ.

જાળવણી નિવ્િક અિે પ્નતભ્વશીલ તિીકે વગમીકૃત કિી શક્ર છે. નિવ્િક 
જાળવણી એ્ટલે કંઈક નિષફળ થવ્િી સભં્વિ્ ઓછી કિવ્ મ્્ેટ અિે 
અણર્િી િીતે ત્ૂટી િ પડેિ તેિ્ મ્્ેટ નિરનમતપણે ચક્સણી કિવી અથવ્ 
તેનુ ંનિિીક્ષણ કિવુ.ં તેમ્ ંઇલેનકટ્ક રફકસિ જેવ્ કે ્વીચો અિે પલગ પોઇનટસ, 
ઇલેનકટ્ક મો્ટિ, પપં વગેિે તથ્ સેનિ્ટિી રફકસિ જેમ કે િળ, ડે્ઇિ પ્ઈપોિી 
તપ્સ અથવ્ નિિીક્ષણિો સમ્વેશ થ્ર છે. જર્િે પ્નતભ્વશીલ જાળવણીિો 
મતલર તેવી સમ્ર્ કે જેિ્ નિિ્કિણ મ્્ેટ ત્તક્ક્લક પગલ્ ંલેવ્િી જરૂિ 
િહશેે. તેમ્ ંમખુર ગ્ટિ લ્ઇિો જામ થઈ જવી, ખ્ળકવૂ્િે ખ્લી કિવ્, પ્ણી 
િ્ આવવુ ંવગેિેિો સમ્વેશ થ્ર છે. 

જાહિે તથ્ સ્મદુ્નરક શૌચ્લરોિી જાળવણીમ્ ંત્ેૂટલ્ ર્િણ્થંી લઈિે પ્ણી 
િ્ આવવુ ંસરુીિી વર્પક શ્ેણીિો સમ્વેશ થ્ર છે. તેિ્ મ્્ેટ િીચે આપેલ્ 
કોષ્ટકો એજનસીિી ભનૂમક્ઓ અિે જવ્રદ્િીઓિે સકં્ક્ષપતમ્ ંદશ ધ્ાવે છે:

3.2.1 શૌચાલયનવી જાળ્ણવી

શૌચાલયનવી અંદરના માળખાગત સસુ્ધાનવી જાળ્ણવી3.2 જાળ્ણવી
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3.2.2 શૌચાલયનવી જાળ્ણવી

શૌચાલયના આંતરરક તત્ોનવી જાળ્ણવી

કાય્ય (કેરટેકર માટે) ્ગ્ય પનુરા્ત્યન

ઇલેપટ્રિકલ રફક્ચર

શૌચ્લરમ્િં્ તમ્મ રલર, ્ટ્રુ લ્ઇટસ, પખં્, 
હનેડિ ડ્્રસધા, ્વીચો, પલગ, MCB ્વીચ અિે અનર 
કોઈપણ ઇલેનકટ્કલ ફી્ટીંગસનુ ંનિિીક્ષણ કિો અિે 
જરૂિ મજુર સમ્િક્મ કિવુ ંઅથવ્ રદલવુ.ં

નિવ્િક મરહિ્મ્ ં
એકવ્િ 

પલમ્બિંગ રફક્ચર

રરી જ શૌચ્લર રેઠકો, મતૂિડિીઓ, વોશ રેનસિ, 
ફલશ િોર, િળ, ફુવ્િ્, પ્ઇપો અિે અનર 
કોઈપણ પલ્મમરિંગ રફક્ચિનુ ંલીકેજ થ્ર છે કે િહીં 
તેનુ ંનિિીક્ષણ કિવુ ંઅિે જો જરૂિી હોર તો તેનુ ં
સમ્િક્મ કિવુ ંઅથવ્ રદલવું

નિવ્િક મરહિ્મ્ ં
એકવ્િ 

અનય રફક્ચર

તમ્મ દિવ્જાઓ અિે તેિી કંુડિીઓ, ર્િીઓ, 
હવ્ર્િીઓ, હકુ અિે અનર રફક્ચિોનુ ંનિિીક્ષણ 
કિવુ ંઅિે તેનુ ંસમ્િક્મ કિવુ ંઅથવ્ રદલવું

નિવ્િક મરહિ્મ્ ં
એકવ્િ 

સેનિ્ટિી િેનપકિ વેનડિીંગ મશીિોનુ ંનિિીક્ષણ 
કિવુ ંઅિે જરૂિ મજુર ફિીથી િેનપકિ ભિવ્. 
સેનિ્ટિી િેનપકિ ઇસનસિેિે્ટિનુ ંનિિીક્ષણ કિો અિે 
ઉતપ્દકિ્ સચૂિો પ્મ્ણે સ્ફ કિો.

નિવ્િક મરહિ્મ્ ં
એકવ્િ 

કાય્ય (કેરટેકર માટે) ્ગ્ય પનુરા્ત્યન

આંતરિક/ ર્હ્ય રદવ્લો/ છતમ્ ંકોઈ નકુસ્િ 
જેમ કે મો્ટી નતિ્ડિો અિે ભગં્ણ, ખ્ળકવૂ્મ્ ં
નકુસ્િ અિે ભગૂભધા ગ્ટિમ્ ંથરેલ્ નકુસ્િિી 
જાણ કિવી.

પ્નતભ્વશીલ જર્િે જરૂિી 
હોર તર્િે

શૌચ્લરિ્ પ્વેશદ્્િ પિ અથવ્ તેિી િજીકમ્ ં
અનર પ્વનૃતિઓિે મજૂંિી િ આપીિે સનુવર્મ્ ં
અવિોર મકુત પ્વેશ જાળવવો

પ્નતભ્વશીલ જર્િે જરૂિી 
હોર તર્િે

અનર ર્હ્ય તતવો જેવ્ કે લેનડિ્કેનપંગ, પ્વેશદ્્િ 
પ્સેિો ઢ્ળ/ સીડિી, િંગેલી રદવ્લો અિે 
ક્ચનહો (જો કોઈ હોર તો) િી તપ્સ અિે તેિ્ 
િવીિીકિણ/ ફેિરદલિી આવશરકત્િ્ રક્સ્મ્ ં
સં્ થ્િે જાણ કિવી.

પ્નતભ્વશીલ જર્િે જરૂિી 
હોર તર્િે

3.2.3 શૌચાલયનવી જાળ્ણવી

શૌચાલયના બાહ્ય તત્ોનવી જાળ્ણવી
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3.3 Do’s & Don’ts

3.3.1 કેરટેકરે શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવું

શુ ંકરવુ ં
% શૌચાલય સમયસર (ટાઇમ પર) ખોલો.1

% જો શૌચાલય પે અને યઝુ આધારરત 
ચલા્્ામા ંઆ્તુ ંિોય તો ્પરાશ ફી 
એકસત્રત કરો.

% જે સફાઈ કમ્યચારી દ્ારા શૌચાલય બલોકનવી 
સપંણૂ્ય સફાઇ િાથ ધર્ામા ંઆ્ે છે તેનવી 
ખાતરી / દેખરેખ/ ચકાસણવી કરો.

% જરૂર જણાય તયારે તરત જ સફાઈ કરો. 

% દૈસનક ્પરાશકતા્યઓ અને રોકડ બકુનુ ંરજજસટર 
રાખો.

% રસવીદ / ચકુ્ણવી ્ાઉચરો રરો અને સિાયક 
ક્બલ સાથે તેનુ ંયોગય રીતે ફાઇક્લંગ કરો. 

% ્પરાશકતા્યઓ સાથે યોગય ્ત્યન કરો.

% ્પરાશના કલાકો દરસમયાન યોગય રીતે 
ગણ્ેશ/પોશાકમા ંરિો. 

% કાય્યમા ંસનયસમત બનો અને ફરજ પર િો્ તયારે 
શૌચાલય બલોકનવી બિાર ન જાઓ. 

% સફાઈ કમ્યચારીનવી સફાઇ પ્રવસૃતિનુ ંસનરીષિણ કરો. 

% ્પરાશમા ંના િોય તે્ા ક્બન-કાય્યકારી 
ઇલેપટ્રિકલ ઘટકો અને સફાઈ ના સાધનો 
જરૂરરયાત પ્રમાણે બદલો.

% જયારે જરૂરી િોય તયારે રોજબરોજમા ં્પરાતા 
સાધનો/ ્સતઓુ જરૂરરયાત પ્રમાણે રાખો.

% ્પરાશ યોગય ્સતઓુને જરૂરરયાત પ્રમાણે રરો.

% કટોકટીનવી સસથસત માટે સફાઈ ઉપકરણો અને 
સામગ્રવીનો ્ધારાનો સેટ રાખો. 

% શૌચાલયોનવી અંદર અને ખલુલવી ગટરમા ંકચરો 
નાખતા અટકા્ો.

% ખાળકૂ્ ાનવી સમયાતંરે સફાઈનવી ખાતરી કરો  
(જો ઉપલબધ િોય તો). 

% શૌચાલય બલોકમા ંઅસનચછનવીય સનશાનો અથ્ા 
ક્ચત્રોને લગા્તા રોકો અથ્ા દૂર કરો. 

% શૌચાલય સસુ્ધામા ંકોઈપણ ગેરકાયદેસર 
પ્રવસૃતિ જણાય તો સસંથાને જાણ કરો. 

% ફરરયાદ રજજસટરમા ંજાતે ફરરયાદ નોંધા્ો અને 
નગરપાક્લકા/મિાનગરપાક્લકાને જાણ કરો.

% શૌચાલય બલોક અને સફાઈ તથા ્પરાશનવી 
સામગ્રવી (જેમ કે સાબ,ુ મગ, ડોલ ્ગેરે) નવી 
સરુષિાનવી ખાતરી કરો.

% શૌચાલય બલોકમા ંચોરી અથ્ા તોડફોડનવી 
ઘટનામા ંસચંાલન સસંથા અને ્યસુનસસપલ 
અસધકારીને તાતકાક્લક જાણ કરો.

% સચંાલન સસંથા દ્ારા આપ્ામા ંઆ્ેલવી અનય 
કોઈપણ જ્ાબદારી સનરા્ો.

1 અલગ અલગ વોડિધામ્ ંઆવેલ શૌચ્લર સનુવર્િો 
સચં્લિ સમર જુદો જુદો હોઇ શકે છે.

શૌચ્લરિી સફ્ઇ પ્વનૃતિમ્ ંર 
પ્ોરહક્રશિ ઓફ એમપલોરમેં્ટ 
એસ મેનયઅુલ ્કેવેંજસધા એનડિ 
રેિ રિહકે્રક્લ્ેટશિ એક્ટ, ૨૦૧૩ 
નુ ંઉલલઘંિ થવ્નુ ંજોખમ છે જે 
્પષ્ટપણે કહ ેછે કે મ્િવમળિી 
સફ્ઈ જાતે િ કિવી જોઈએ. તે 
નસવ્ર, એવી ઘણી રરી ર્રતો છે 
જે કેિ્ેટકિ અિે સફ્ઈ કમધાચ્િીએ િ 
કિવી જોઈએ. િીચેનુ ંકોષ્ટક કેિ્ેટકિ 
અિે સફ્ઈ કમધાચ્િીઓએ શુ ંકિવુ ં
અિે શુ ંિ કિવુ ંતેિી સકૂ્ચ રત્વે છે.

3.3.1 કેરટેકરે શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવું

શુ ંન કરવું
× જો શૌચાલયમા ંરોંય પર મળ િોય તો ન તેને 

જાતે િાથથવી સાફ કરો, અને ન કોઈને જાતે 
િાથથવી સાફ કર્ાનવી મજૂંરી આપો.

× શૌચાલય ખલુ્ુ ંરાખ્ાના સમય દરસમયાન 
શૌચાલય બલોકનવી અંદર વયસટ્તગત 
મલુાકાતવીઓને મજૂંરી આપશો નિીં.

× જયારે સ્તવી ્પરાશકતા્યઓ દ્ારા શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કર્ામા ંઆ્વી રહ્યો િોય તયારે સ્તવી 
સ્રાગનવી અંદર દાખલ થશો નિીં (કેરટેકર પરુુષ 
િોય તે્ા રકસસામા)ં.

× જયારે પરુુષ ્પરાશકતા્યઓ દ્ારા શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કર્ામા ંઆ્વી રહ્યો િોય તયારે પરુુષ 
સ્રાગનવી અંદર દાખલ થશો નિીં (કેરટેકર સ્તવી 
િોય તે્ા રકસસામા)ં.

× નાણાકંીય ગેર્િી્ટી કાય્ય કરવુ ંનિીં.

× શૌચાલય બલોકને કોઈ નકુસાન ન પિોંચાડો અને 
કોઈ બવીજુ ંનકુસાન ન પિોંચાડે તેનુ ંધયાન રાખો.

× કેશ બકુ / સટોક રજજસટર / ્ાઉચસ્ય ્ગેરે જે્ા 
સં્ ેદનશવીલ દસતા્ેજો તથા ગણ્ેશ અને 
સફાઇના સાધનો અને સામગ્રવીઓને શૌચાલય 
બલોકનવી બિાર ન તો લઈ જાઓ ન તો કોઈને 
બિાર લઈ જ્ાનવી મજૂંરી આપો.

× ક્બનસધકતૃ, ગેરકાયદેસર તથા કોઈ પણ એ્વી 
પ્રવસૃતિ જે ્પરાશકતા્યને અગ્ડતા ઊરવી કરે 
તેને મજૂંરી ન આપો. આમા ંદારૂ, ધમૂ્રપાન, 
ઉતપાદનોનુ ં્ેચાણ, ક્બનજરૂરી કામ ્ગર લોકોનુ ં
ઊરા રિવે ુ,ં મોટેથવી સગંવીત ્ગાડવુ,ં પતિા રમ્ા 
અથ્ા અનય રમતો રમ્વી ્ગેરેનો સમા્ેશ 
થાય છે.

કેરટેકર અને સફાઈ કમ્યચારીએ 
શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન કરવું

65 66



3.3.2 સફાઈ કમ્યચારી એ શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન 
કરવું

શુ ંકરવું
% ્પરાશકતા્યઓ સાથે યોગય ્ત્યન કરો.

% ઓપરેશનલ કલાકો દરસમયાન ગણ્ેશમા ંરિો. 

% કામમા ંસનયસમત રિો.

% સફાઈના સાધનો-સામગ્રવીઓનો ઉપયોગ કરીને 
સફાઇ માગ્યદસશશિકા મજુબ દરરોજ શૌચાલયનવી 
સપંણૂ્ય સફાઇ કરો.

% શૌચાલયમા ંકાટમાળ િોય તો તેને દૂર કરો.

% સચંાલન સસંથા દ્ારા આપ્ામા ંઆ્ેલવી અનય 
કોઈપણ જ્ાબદારી સનરા્ો.

3.3.2 સફાઈ કમ્યચારી એ શુ ંકરવુ ંઅને શુ ંન 
કરવું

શુ ંન કરવું
× જો શૌચાલયમા ંરોંય પર મળ િોય તો ન તેને 

જાતે િાથથવી સાફ કરો, અને ન કોઈને જાતે 
િાથથવી સાફ કર્ાનવી મજૂંરી આપો.

× શૌચાલય બલોકનવી બિાર કોઈપણ સફાઇના 
સાધનો, સામગ્રવીઓ અને ગણ્ેશને ન લઈ જાઓ.

× શૌચાલયનવી બેઠકો, ખાળકૂ્ ા (સેપપટક ટાકંી), 
ખલુલવી ગટર અને શૌચાલયનવી બિાર ખલુલામા ં
કચરો ન ફેંકો.

× જયારે સ્તવી ્પરાશકતા્યઓ દ્ારા શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કર્ામા ંઆ્વી રહ્યો િોય તયારે સ્તવી 
સ્રાગનવી અંદર દાખલ થશો નિીં (કેરટેકર પરુુષ 
િોય તે્ા રકસસામા)ં.

× જયારે પરુુષ ્પરાશકતા્યઓ દ્ારા શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કર્ામા ંઆ્વી રહ્યો િોય તયારે પરુુષ 
સ્રાગનવી અંદર દાખલ થશો નિીં (કેરટેકર સ્તવી 
િોય તે્ા રકસસામા)ં.

×  શૌચાલય બલોકને કોઈ નકુસાન ન પિોંચાડો.
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શૌચ્લરિી સફ્ઈમ્ ંનવનવર સ્રિો અિે સ્મગ્ીિી જરૂિ પડેિ છે. તેમ્ ં
સફ્ઈ ક્મદ્િો મ્્ેટિ્ ંસલ્મતીિ્ સ્રિો (સિુક્ષ્ કવચ), તેમજ સ્મગ્ી 
(જેમ કે, ડિી્ટિજન ્્ટ અિે જતંિુ્શકો) તથ્ અનર ચીજોિો સમ્વેશ થ્ર છે. 
કેિ્ેટકિે સફ્ઈિ્ તમ્મ ઉપકિણો તથ્ સ્મગ્ીઓિી ઉપલબરત્ તેમજ 
તેમિ્ વપિ્શ પિ દેખિેખ િ્ખવી જોઇરે. સચં્લિ સં્ થ્િી જવ્રદ્િી છે 
કે કેિ્ેટકિ દ્્િ્ કોઈ નવિતંી કિવ્મ્ ંઆવે તો તેિે જરૂિી સ્મગ્ી પિૂી પ્ડિવી. 
જરૂિી સ્રિો અિે સ્મગ્ીિી નવગતવ્િ ર્દી િીચેિ્ કોષ્ટકમ્ ંઆપવ્મ્ ં
આવી છ.

3.4.1 સફાઈના સાધનો અને સામગ્રવી  (જરૂરી િોય તયારે ઉપલબધ કરા્વુ)ં

1. સફાઈ કમ્યચારી માટેના સરુષિા ઉપકરણો

ગણવેશ/ એપ્ોિ

હ્થ મોજા મખુવ્ટો/ મ્્ક બ્ુટ

3.4 સફાઈના સાધનો અને સામગ્રવી

અહીં દશ ધ્ાવેલી છરીઓ ફકત 

િજૂઆત મ્્ેટ છે, અિે કોઈ પણ 

ઉતપ્દિ અથવ્ બ્ર્નડિનુ ંસમથધાિ 

કિતી િથી.

3.4.2 સફાઈના સાધનો અને સામગ્રવી (ઓછામા ંઓછા ૬ મરિનામા ંએક્ાર બદલો)

1. સફાઇના સાધનો

ડિોલ અિે મગ

શૌચ્લરિી રેઠકો / ર્ઉલ 
િી સફ્ઈ મ્્ેટ બ્રશ

ભીનુ ંપોત ું

્રિરિ/ ્પજં

અિીસ્ સ્ફ કિવ્ મ્્ેટ 
્પજં/ િિમ ક્પડિ

્ટ્ઇલસ સ્ફ કિવ્ મ્્ેટનુ ં
બ્રશ

ફલોિ વ્ઇપિ

સ્વિણો

લ્રં્ હ્થં્ વ્ળંુ બ્રશ

સપૂડિી

કચિ્પે્ટી 

फेस शील्ड  / सेफ्टी गॉगलस
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3.4.4 સફાઈના સાધનો અને સામગ્રવી (જરૂર પ્રમાણે ઉપલબ્ધ થ્ા જોઈએ)

1. અનય સાધનો

નિશ્િીસચૂક પ્ર્ટયું

પલજંિ

રૂમ ફે્શિિ (વકૈમલપક)સફ્ઈિ્ સ્રિો મકૂવ્ મ્્ેટ 
ટ્ૉલી/ ર્્કે્ટ

નિસિણી

3.4.3 સફાઈના સાધનો અને સામગ્રવી (દર પદંર રદ્સમા ંએક સેટ ઉપલબધ થ્ો જોઈએ)

1. સફાઈ અને ્પરાશનવી સામગ્રવી 

શૌચ્લરો/મતૂિડિીઓિી 
સફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી 
(ક્લસકવડિ)

ક્ચિી તથ્ અરિસ્િી 
સફ્ઈ મ્્ેટનુ ંપ્વ્હી

િેપથેલીિ રોલ

ભોંરિી સફ્ઈ મ્્ેટ પ્વ્હી 
(એનસડિિો ઉપરોદ ્ટ્ળો)

હ્થ રોવ્ મ્્ેટિો સ્બ/ુ 
પ્વ્હી

્ટ્ઇલસિી સફ્ઈ મ્્ેટ 
પ્વ્હી/ પ્ઉડિિ

નિક્લ કિી શક્ર તેવી 
કચિ્િી થેલી

ખ્વ્િો સોડિ્ પેપિ િેનપકિ નવતિક

परै संचाललत 
सेनि्ाईज़र
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અનસુકૂ્ચ
સકં્ષિપત નામો
CT સ્મદુ્નરક શૌચ્લર

ICMA ઇન્ટિિેશિલ નસર્ટ/ક્ઉન્ટી મેિેજમેન્ટ એસોનસએશિ

IEC ઇનફોમમેશિ, એડિ્કેુશિ એનડિ કમયનુિકેશિ

O&M ઓપિેશિ એનડિ મેન્ેટિનસ

PPE પસધાિલ પ્ો્ેટનક્ટવ ઈસકવપમેં્ટ 

PT જાહિે શૌચ્લર

SBM ્વચછ ભ્િત નમશિ

SOP ્્ટ્નડિડિધા ઓપિેર્ટંગ પ્ોસીજિ

ULB અરધાિ લોકલ રૉડિી

UMC અરધાિ મેિેજમેન્ટ સેન્ટિ

USAID યિુ્ઇ્ેટડિ ્્ેટટસ એજનસી ફોિ ઇન્ટિિેશિલ ડેિવલપમેં્ટ

WC વૉ્ટિ કલોઝે્ટ

उतपाद उपलब्ध कललोरटीि 1 प्रनतशत

सलोड्डयम हाइपलोकललोराइ् - प्रवाहटी बलटीच 3.5% 2.5 राग पािी में 1 
राग बलटीच

सलोड्डयम हाइपलोकललोराइ् – प्रवाहटी 5% 4 राग पािी में 1 
राग बलटीच 

NaDCC (सलोड्डयम ्डाइकललोरलोसायनययुरे्) पाउ्डर 60% 1 लटी्र पािी में 17 
ग्ाम

NaDCC (1.5 ग्ाम /गलोलटी) – गलोललयाँ 60% 1 लटी्र पािी में 11 
गलोललयाँ

कललोरैमाइि – पाउ्डर 25% 1 लटी्र पािी में  
80 ग्ाम

बलटीचचगं पाउ्डर 70% 1 लटी्र पािी में 7 
ग्ाम

    

1% सलोड्डयम हाइपलोकललोराइ् घलोल तैयार     
करिे के ललए पररलशष् 1 ददशानिददेश



ગલોસરી 

સામદુાસયક શૌચાલય સ્મદુ્નરક શૌચ્લર એ એવી સનુવર્ છે કે જે નિવ્સીઓ 
તથ્ આખ્ નવ્ત્િિ્ લોકો મ્્ેટ પિૂી પ્ડિવ્મ્ ંઆવેલી છે. 
સ્મદુ્નરક શૌચ્લર પ્્થનમક િીતે ઓછી આવકવ્ળ્ અિે / 
અથવ્ અિૌપચ્રિક નવ્ત્િ / ્લમ જર્ ંઘિ દીઠ શૌચ્લર 
રિ્વવ્ મ્્ેટ જગર્ અિે / અથવ્ જમીિ િથી તેમિ્ દ્ધ્િ્ 
વપિ્ર છે. આ સનુવર્ નિનચિત વપિ્શકત ધ્ા જૂથ મ્્ેટ છે.

સ્તોત: ્વચછ ભ્િત નમશિિી મ્ગધાદનશશિક્, ઓક્ટોરિ 2017- આવ્સ અિે શહિેી 
ક્રયોનુ ંમતં્્લર, ભ્િત સિક્િ

જાિરે શૌચાલય જાહિે શૌચ્લર ફિતી વ્તી / સ્મ્નર જિત્ મ્્ેટ પિૂી 
પ્ડિવ્મ્ ંઆવે છે. એવી જગર્ જર્ ંઘણી મ્ત્્મ્ ંલોકો િી 
અવિજવિ થતી હોર છે કે જેમ કે રજાિો, ટે્િ ્્ેટશિ, ટુરિ્્ટ 
જગર્, ઓરફસ કોમપલેક્ષ અથવ્ રીજા કોઈ પબબલક નવ્ત્િ મ્્ેટ 
જાહિે શૌચ્લર રિ્વવ્મ્ ંઆવે છે.

સ્તોત: ્વચછ ભ્િત નમશિિી મ્ગધાદનશશિક્, ઓક્ટોરિ 2017- આવ્સ અિે શહિેી 
ક્રયોનુ ંમતં્્લર, ભ્િત સિક્િ

સટાનડડ્ય ઓપરેરટંગ 
પ્રોસવીજર - એસઓપવી              
(સનધા્યરરત કાય્યપદ્ધસત) : 

ચોક્સ ક્રધા / ક્મગીિીિી એકરૂપત્ પ્્પત કિવ્ મ્્ેટ તે 
નવગતવ્િ લેક્ખત સચૂિ્ છે. SOPિો હતે ુક્રધા / ક્મગીિીિે 
રોગર િીતે અિે હમંેશ્ તે જ િીતે હ્થ રિવ્િો છે.

સ્તોત: http://sop-standard-operating-procedure.com

આિોગર અિે પરિવ્િ કલર્ણ મતં્્લર. (2020, ઓગ્્ટ). COVID-19: કચેિીઓ સહીત 

સ્મ્નર જાહિે ્થળોિ્ જીવ્ણ ુિ્શકરરિર્ અંગે મ્ગધાદનશશિક્. https://www.mohfw.gov.in/: 

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesondisinfectionofcommonpublicplacesincludingoffices.

pdf થી લીરેલ છે.

ગહૃ અિ ેશહિેી મતં્્લર. (2020, April). COVID-19 ક્ટોક્ટી દિનમર્િ પ્ણી પિુવઠ્ અિ ે

્વચછત્ સેવ્ઓિ્ સલ્મત વરવ્થ્પિ અંગે નિદદેશો. http://mohua.gov.in/: http://mohua.

gov.in/pdf/5edf84915e23aCOVID%2019%20-%20Advisory%20on%20Water%20and%20

Sanitation%20Services.pdf મ્થંી લીરેલ છે.

ગહૃ અિે શહિેી મતં્્લર. (2020, May). શહિે/્ટ્ઉિ ODF + અિે ODF 

++ જાહિે કિવ્ મ્્ેટ ્થ્નિક ્વિ્જરિી સં્ થ્ઓ મ્્ેટ ટલૂકી્ટ.  http://

swachhbharaturban.gov.in/: http://swachhbharaturban.gov.in/sbmdocumentfile.

aspx?DOCTYPE=9999&DOCID=8&id=dh1qab65n156obka મ્થંી લીરેલ છે.

ક્રદો અિે નર્ર મતં્્લર. (2013, September 18). ર પ્ોરહક્રશિ ઑફ એમપલોરમેં્ટ એસ 

મેનયઅુલ ્કેવેંજસધા એંડિ રેિ રિહકે્રક્લ્ેટશિ એક્ટ.

નવશ્વ આિોગર સં્ થ્ અિે યનુિસેફ. (2020, July 29). SARS-CoV-2 (COVID-19) મ્્ેટ પ્ણી, 

સફ્ઈ, ્વચછત્ અિે મ્્ેટ કચિ્િ્ વરવ્થ્પિ મ્્ેટ વચગ્ળ્િી મ્ગધાદનશશિક્.  https://

www.who.int/: https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-

management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance મ્થંી લીરેલ છે.
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