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વગ� A ઓપરટેરો કાય� માટે સીધા જવાબદાર વ્યિ� હોઈ શકે નહી ંપરંતુ તેઓ છેવટે િનયમનકારી 
જ�િરયાતો સાથ ેિનયમપાલનને સુિનિ�ત કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. આમાં સમાવશે થશે: 
 ઢોળાવાની ઘટનાને અટકાવવાનું, વધાર ેભરણની અટકાયત, મુિ�ની શોધ, કાટ સામે સુર�ા, 

આપાતકાિલન પ્રિતભાવ, મુિ� અન ેસંિદગ્ધ મુિ�ની �ણકારી, ઉત્પાદન સુસંગતતા, નાણાકીય 
જવાબદારી માટે દસ્તાવ�ેકરણની જ�િરયાત, સૂચનાની જ�િરયાતો, અન ેકામચલાઉ/કાયમી બંધ 
કરવા માટેની જ�િરયાતોનું સામાન્ય �ાન મેળવવું. 

 સંશાધનો અન ેકમ�ચારી વગ�નું વ્યવસ્થાપન કરવું 
 કામની સોપણીઓ ગોઠવવી 
 સૂિચત િનણ�યો કરવા માટે સ�મ બનવું 

વગ� A ના ઓપરટેરોએ એ પણ સુિનિ�ત કરવું જોઈએ કે નીચેના કાય� એ રીતે પૂણ� કરવામાં આવે છે કે જ ે
િનયમપાલન પૂણ� કર.ે 
 યોગ્ય વ્યિ�ઓન ેતાલીમ આપવામા ંઆવે છે 
 ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકા વ્યવસ્થાનું યોગ્ય કામ અન ે�ળવણી 
 યોગ્ય નોધંો �ળવવામાં આવ ેછે, તમે તમામ નોધંોની નકલો રાખવાનું ઈચ્છી શકો છો. 
 મુિ�ઓ કે ઢોળાવાની ઘટનાઓ �ારા સ��તી બધી કટોકટીઓનો યોગ્ય રીતે પ્રિતભાવ આપવામા ં

આવ ેછે. 
 

એક વગ� B ઓપરટેર સંચાલન, �ળવણી, રકેોડ�  રાખવા અન ે�ાર ેમરામતો કે �ળવણીની જ�ર પડે 
ત્યાર ેયોગ્ય વ્યિ�ઓન ે�ણ કરવાના રો�ંદા પાસાઓ માટે જવાબદાર છે. તેઓ િવિશ� રીતે દેખરખે 
રાખે છે, �ળવણી કર ેછે અને સુિનિ�ત કર ેછે: 
 મુિ� શોધવાની પ�િત, રકેોડ�  રાખવાની, અન ેજણાવવાની જ�િરયાતો પૂણ� કરવામાં આવ ેછે. 
 મુિ� અટકાયત ઉપકરણ, રકેોડ�  રાખવાની અન ે�ણકારીની જ�િરયાતો પૂરી કરવામાં આવ ેછે. 
 બધા જ સંબંિધત ઉપકરણો કામગીરીના ધોરણોનુ ંિનયમપાલન કર ેછે. 
 સુિવધા ખાતેની ભૂગભ� સંગ્રહ ટાંકીની વ્યવસ્થાઓમાંથી મુ� થવાની કે ઢોળાવાની ઘટના વડે 

સ��યેલ કટોકટીઓનો યોગ્ય રીતે પ્રિતભાવ આપવા માટે યોગ્ય વ્યિ�ઓન ેતાલીમ આપવામા ં
આવ ેછે. 

 

જો UST સુિવધા કાય� સ્થળ ઉપર વ્યિ�(ઓ) ધરાવે છે તો �ાર ેપણ સુિવધા સંચાલન 
કરી રહી હોય ત્યાર ેકાય� સ્થળ ઉપર ઓછામા ંઓછી એક વ્યિ� વગ� C ઓપરટેર હોવી 
જોઈએ. તેમના કામની સામાન્ય અવિધ દરિમયાન �ાં વગ� C ઓપરટેર તેને જોવાની 
અપે�ા રાખવામાં આવ ેત્યાં એક િનશાની કે સુચનાની પુિસ્તકા મૂકવી જ�રી છે. 

ઓછામાં ઓછી, તે નીચેની બાબતનો સમાવેશ કરવી જોઈએ: 

1. ઢોળાવાની કે વધાર ેભરણની ઘટનાઓમા ંપ્રિતભાવ આપવામા ંકમ�ચારીની 
ભૂિમકા, અન ે

2. િરસાવ શોધ કૉન્સોલ (જો લાગુ પડે તો) માંથી ચેતવણીઓ, એલામ્સ�, અન ે
પ્રિતભાવ ઉપર ધ્યાન આપવાની પ્રિક્રયાઓ, અને 

3. કટોકટીઓ માટે સંપક�  કરવાની વ્યિ�ના નામ અન ેનંબર અન ેઉપકરણના 
એલામ્સ� ઉપર દેખરખે રાખવી, અન ે

4. સ્થાિનક કટોકટી નંબરો, અન ે

5. કોઇપણ સંભિવત જોખમોથી એક સલામત અંતર �ળવવા માટેની 
સુચના 


