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વડા પ્રધ
સંદ�શો
એ �ણીને આનંદ થયો

છે ક� રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ા

( NDMA)

અદ્યતન કર અને �ુધાર� લ

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન  (NDMP) તૈયાર કર� છે . અદ્ય NDMP એ અગાઉની આ� ૃિ�નો �ુધારો છે . આ
યોજના આપિ�ના જોખમો સામે �હસ્સેદારોની સમણમાં વધારો કરશે અને �ુ દરતી આપિ�ઓ ના સમયે સામનો કરવાની
આપણી ક્ષમતાને વ�ુ મ જ�ૂત બનાવ.
આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇમાળખા - SFDRR (૨૦૧૫-૨૦૩૦) હ�ઠળ િનધાર ્�રત લ�યોની િસ�દ્ધ માટ�  દ�શ
કાયર્ક્ર આગળ ધપાવતા , આ યોજનાએ ટકાઉ િવકાસ લ�યો
કરાર �વા અન્ય

(SDGs) અને આબોહવા પ�રવતર્ન (COP 21) પે�રસ

ત
�તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો સાથ મેળ સાધવા પર પણ ધ્યાન ક��ન્દ્રક�ુ.
આ કરારોનો સમયગાળો

SFDRR સાથે �ુસગ
ં ત છે . આ �ુસગ
ં તતા ટકાઉ અને આબોહવા �સ્થિતસ્થાપક િવકાસને �ુિનિ�ત કરવામાં પ�રણમશે
આખર� આપિ�ના જોખમને ઘટાડશે.
િવકાસલક્ષી આયોજનમાં આપિ�ના જોખમને ઘટાડવાના�ુખ્ય પ્રવાહમાં અને િવકાસની પહ�લોના ટક
�ુિનિ�ત કરવા અને દર� ક નાગ�રકને આવર� લેવા માટ� તેની પહ�ચને િવસ્ �ૃત કરવા

ને

અને જોખમ ઘટાડવા માટ� એક

સવર્ગ્રાહ� અ�ભગમ અપનાવવો �હતાવહ.
આ યોજનાની સફળતા તેના સફળ અમલીકરણ પર િનભર્ છે . આ યોજનાને તમામ સરકાર� અને �બનસરકાર� એમ
બંને �હસ્સેદારોની સમજદાર� �ૂવર્ક અમલમાં �ૂકવાની અને તેમને સ�પવામાં આવેલી જવાબદાર�ઓ સમયબદ્ધ ર
બ�વવાની જવાબદાર� છે . આ રાષ્ટ્ર�ય યોજનાના ઉદ્દેહાંસલ કરવામાં પણ મદદ કરશે.
ક�ટલીક નવી સંબિં ધત િવશેષતાઓ સાથે �ુધાર� લી અને વ�ુ વ્યાપક રાષ્ટ્ર�ય ય તૈયાર કરવા અને ટકાઉ િવકાસ
અને આબોહવા પ�રવતર્નના નવા પ�રમાણો ઉમેરવા માટ �ુ ં NDMA ને અ�ભનંદન આ�ુ ં �ં.
મને ખાતર� છે ક� આ ભારતને આપિ�ઓ માટ� વ�ુ �સ્થિતસ્થાપક બનાવવામાં મદદ કરશે અન આપણો દ� શ આપિ�
વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં િવ��ું ને�ૃત.

                                              
(નર� ન્દ્ર મ)
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�ૃહ મંત્
સંદ�શો

મને એ બાબતની ન�ધ લેતા આનંદ થાય છે ક� �ુદરતી આપિ�નો સામનો કરવા માટ� ઘણી અસરકારક
પદ્ધિતઓ પહ�લેથી જ અમલમાં �ૂક� 

એવો ભારત દ� શ આપિ� વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં અગ્રણી નો

એક છે . મને ખાતર� છે ક� , �ુધાર� લી રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન  , દ� શમાં આપિ� પ્ર કાર િવકાસને
વ�ુ મજ�ૂત બનાવવા માટ� એક વ્�ૂહાત્મક સાધન સા�બત થ.
એ � ૂબ જ સંતોષની વાત છે ક� �ુધાર� લી

આ� ૃિ�માં તમામ મહત્વના પાસાઓ�ું વ્યાપક િવશ્લેષણ કરવામ

આવ્�ું છે અને િવશાળ અ�ભગમ સાથે રાષ્ટ્ર�ય યોજનામાં આપિ� જોખમ ઘટાડવાના �ુખ્ય પ્રવાહનો સ
કરવામાં આવ્યો છ.
આવી શમન અને જોખમ ઘટાડવાની પહ�લ પ્રિતભ

, પ્રયત્નો અને �વન અને સંપિ�ના �ુક

માંથી

બચાવવા માટ� જ��રયાતોમાં ઘટાડો કર� છે .
આ �ુધાર� લી યોજનાએ આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ તબ�ાઓ સાથે ન્યાય કય� છે અને �હસ્સેદારો
યોજનાની સાથે તાલ મીલાવવાની ખાતર� કરવી જોઈએ.
�ુ ં NDMA ને તેમના પ્રયત્નો માટ � �ુભેચ્છા પાઠ�ું �ં અને આ ઉમદા કાયર્ સાથે સંકળાયેલા બધાને અ�ભ
પાઠ�ુ ં �ં.

(અમીત શાહ)

કાયાર ્લય�હૃ બાબતો�ુ ં મંત્રા, નોથર્ બ્લ, નવી �દલ્હ- ૧૧૦૦૦૧
ફોનઃ ૨૩૦૯૪૬૮૬, ફ�ક્સઃ૨૩૦૯૪૨૨૧ E-mail : hm@nic.in
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પ્રસ્તા
યોજના એક પગિતશીલ અને કાયર્ક્ષમ દસ્તાવે ય એ જ�ર� છે , �ને સમયાંતર� અદ્ય અને �ુધારો
કરવાની જ�ર છે . આને ધ્યાનમાં રાખીન, ૨૦૧૬ ની અમલી રાષ્ટ્ર�ય યોના અ�ભગમમાં ન�ધપાત્ર �ુધાર
કર� અને નવા પ�રમાણો ઉમેર�ને �ુધારો કરવામાં આવ્યો છ. અમે આશા રાખીએ છ�એ ક� ક�ન્દ્ર સર, રા�યો
અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોના મં/ િવભાગો સામે આપિ� જોખમ ઘટાડવાના �ુશ્ક�લ પડકારોને ઉક�લવામાં
�ુધાર� લી આ� ૃિ� વ�ુ ઉપયોગી અને અસરકારક સા�બત થશે.
અમલમાં રહ�લ રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજના- ૨૦૧૬ �ુ ં સંશોધન એિપ્, ૨૦૧૭ માં પરામશર્
કાયર્ગોષ્ સાથે શ� થ�ુ ં હ�ુ.ં આ પછ� પરસ્પ અને િવિવધ �હસ્સેદારો અને િવિવધ ક્ષેત િનષ્ણાતો સાથે
વ્યાપક પરામશર્ની ઘણમંત્રણ થઇ. સંશોધન કાયર્વાહ�ની૩-૪ મંત્ર પછ�, એક મ�હના માટ� NDMA ની
વેબસાઇટ પર �િતમ �ુસદ્ �ૂક�ને સામાન્યજનતા સ�હત તમામ �હસ્સેદારો પાસેથી �ટપ્પણીઓ અને �ૂચન
મંગાવવામાં આવ્યા હતા અને તમામ મંત્રાલ/ િવભાગો અને રા�યો / ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�
�ટપ્પણીઓ અને અ�ભપ્રા માટ� પણ મોકલવામાં આવ્યા હત.

તેઓની

NDMA ના અિધકાર�ઓએ તે ઓની

�ટપ્પણીઓ અને �ૂચનોને યોગ્ય ર�તે �ુધાર�લી યોજનાને �િતમ અને મં�ૂ આપી હતી.
ભારત�ુ ં ખતરો અને

અ�ુરક્ષા �પર� ખા હવે �ણીતી છે .

આબોહવા પ�રવતર્નની અસરથી ભારતના

ગંભીર વલણવાળા િવિવધ �ુદરતી અને માનવ પ્રે�રત પ�રબળો કારણે આપિ�ઓના વ્યવસ્થાપનમ સામેલ
સ�ુદાયો અને સંસ્થા માટ� ઘણા ખતરાઓ અને પડકારો
૨૦૦૫ ના અમલીકરણ અને આપિ�

ઊભા કર� છે . આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ,

વ્યવસ્થા રાષ્ટ્ર�ય ન , ૨૦૦૯ સ્વીકારવાથ,

ભારત સરકાર�

કોઈપણ જોખમી આપિ� પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�નો સામનો કરવા માટ� �ુધાર�લ સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થા
DRR તંત્ર સ્થાપના કર� છ.
ભારત સરકાર� , વષર્ ૨૦૧૫ માં, આપિ� વ્યવસ્થાપન પર આધા�રત ત્રણ સીમા�ચહ્ન �તરરાષ્ટ્ર
અપનાવ્યા હત:
(૧) માચર્૨૦૧૫ માં આપિ� જોખમ ઘટાડવા (SFDRR) માટ� સેન્ડાઇ ફ્ર�મ;
(ર) સપ્ટ�મ્બ૨૦૧૫ માં ટકાઉ િવકાસ લ�યો (SDGs) (૨૦૧૫-૨૦૩૦); અને
iii

(૩) �ડસેમ્બર ૨૦૧૫ માં આબોહવા પ�રવતર્ન પર સં�ુક્ત રા ફ્ર�મવકસંમેલન �તગર્ત૨૧ મી સભ્ય
દ� શોની મહાસભા (COP 21) ખાતે આબોહવા પ�રવતર્નપર પે�રસ કરાર.
આ �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોને  થી જોવા જોઈએ નહ�.

ટકાઉ િવકાસ માટ� આપિ� પ્ર

કાર અને

આબોહવા પ�રવતર્નની અસરો માટ� અ�ુ�ૂળ હો�ુ ં જ�ર� છે . આને ધ્યાનમાં રાખીને �ુધાર�લી યોજનાએ નવી
�દલ્હ�માં નવેમ્બ ૨૦૧૬ માં DRR (AMCDRR) પર એિશયન મંત્રા સંમેલનમાં DRR પર દસ �ુદ્દા
એજન્ડાને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને ત્રણ �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો વચ્ચે �ુસંગતતા સ્થાિપત કરવા પર િ
�ૂ�ો છે . રાષ્ટ્ર�ય લ�યો હાંસલ કરવા મ સંઘષર્ કરત ક�ન્દ્ર સરકાર તેમજ રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્
તમામ સંબિં ધત �હસ્સેદારોને મદદ કરશ.
આપિ�ઓ�ુ ં થ�ુ ં �ુનરાવતર્ અને તેની તીવ્રતા પર આબોહવા પ�રવતર્નની અસરોના મહત્વને ધ્યા
લેતા, આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થાપન જવાબદાર�ના માળખામાં આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ
નવા અને છઠ્ઠા િવષયોના ક્ષેત્ર તર�ક� હાલના પાંચ િવ

ક્ષે ઉપરાંત , જોખમ સમજ�ુ ં, �તર સંસ્થા

સાથે સંકલન, DRR માં રોકાણ-માળખાક�ય પગલાં , DRR માં રોકાણ-�બન-માળખાક�ય પગલાં અને ક્ષમત
િવકાસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છ.
તે કહ્ય વગર રહ�વા�ુ ં નથી ક� આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજના માત્ર તેન શબ્દ અને ભાવનાથી અમલ
કરવામાં આવે ત્યાર� જ અસરકારક બની શક� છ . આ માટ� , ભારત સરકારના મંત્રાલય/ િવભાગો અને રા�યો
અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોની સ એ િવકાસલક્ષી યોજનાઓ અને નીિતઓમાં આપિ� જોખમ ઘટાડવાન
ઉપાયોને �ુખ્યધારામાં લાવવાની જ�ર છ. આ યોજના તે ઓની યોજનાઓ અને નીિતઓમાં �ુખ્ય પ્રવાહ
આપિ� જોખમ ઘટાડવાની પદ્ધિ અને વ્�ૂહરચનાઓને સમજવામાં મદદ કરશે કારણ ક� તે �ુખ્ય પ્રવાહ
આ યોજનામાં ઉમેરાયેલા નવા પ્રકરણમાં તેની સમજ આપે .
�ુધાર� લી યોજના પણ આ યોજનાને સવર્ગ્ર બનાવવા પર િવશેષ ભાર �ૂક� છે . આપણે �ણીએ છ�એ ક�
આપિ�ઓની અસરો સ�ુદાયના ક�ટલાક વગ� ને તે ઓની �ત�રક અ�ુરક્ અને ક્ષમતાઓને કારણ શાર��રક,
સામા�જક-આિથ�ક અને અન્ય કારણોસર વ�ુ અ�ુભ થાય છે .
�ુધાર� લ NDMP એ આ પાસાને પણ ધ્યાનમાં લીધા છ.

સામા�જક સમાવેશ પર ન�ુ ં પ્રકરણ ખા

િવચારણાઓનો ઉક�લ કર� છે અને �િત આધા�રત અ�ુરક્, SC/ST સ�ુદાયો, � ૃદ્, બાળકો અને િવકલાંગ
વ્ય�ક્તઓની �સ્થિતને ધ્યાનમાં રાખીને પગલાં �ૂચવ.
૨૦૧૫ પછ�ના �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો સાથે રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન

એક�પ કરવા માટ� ,

૨૦૩૦ ના વષર ને લાંબા ગાળાના પગલાં માટ� �િતમ વષર્ તર�ક� ગણવામાં આવી છે . અ�ુક્રમ ૨૦૨૨,૨૦૨૭
iv

ૂ �, મધ્યમ અને લાંબા ગાળાનીધારણાઓની પ્ર�ૃિ�ઓ આ �ુધાર� લી યોજનામાં
અને ૨૦૩૦ માં � ૂર� થતી �ંક
સમાવવામાં આવે લ છે . �યાર� ક�ટલાંક પગલાઓ મોટાભાગના �કસ્સાઓમાં તમામ વ્યવહા�ુ હ��ુઓ મા , ત્ર
તબ�ાઓમાં એક સાથે સહવત� પ્ર�ૃિ�ઓ અગાઉની યોજનાથી ચા�ુ .

ક�ન્દ્ર સરકારના મંત્રાલયો

િવભાગો અને રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોની સરકારોની તમામ જવાબદાર�ઓ ચો�સ સમયમયાર્દા
અમલમાં છે , � � ૂણર્ થવાની િવિવધ સમ મયાર્દાસાથે એક સાથે શ� થશે અને આગળ વધશે.
�યાર� સંશોધન કરવામાં સમિપ�ત પ્રયતની � ૂબ જ કાળ� રાખવામાં આવી હતી, ત્યાર� તેનીપ્િતશીલ
પ્ર�ૃિતને કારણે યોજનામાં હંમેશા �ુધારણાને અવકાશ રહ�. આ આ� ૃિ� અગાઉની આ� ૃિ�નો �ુધારો છે અને
આ યોજના અમલમાં �ૂક�ને વ�ુ અ�ુભવ સાથે

; ભિવષ્યની આ� ૃિ�ઓમાં સામેલ કરવા માટ� આપણે વ�ુ

�તરદ�ષ્ટ મેળવી શક �ુ.ં અમને આશા છે ક� આ યોજના તમામ સંબિં ધત �હસ્સેદારોને તેમના પ્રયાસો અ
આપિ� અ�સ્થ સ�ુદાય અને દ� શના િનમાર્ણની પહ�લમાં મદદ કરશ. � ૂચનો અને �ટપ્પણીઓ હંમેશા જ�ર� છે
અને આવકારવામાં આવશે.

કમલ �કશોર ડો. ડ�.એન. શમાર્  લ. જન. એન.સી. મારવાહ (િન� ૃત) �.વી.વી. શમાર,
સભ્ય  સભ્ય

  સભ્

IAS

સભ્ય સ�ચ
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ઋણ સ્વીકા
રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનામાં �ુધારો કરવાન કાયર્વાહ એિપ્ર ૨૦૧૭ માં �ુદા �ુદા
�હસ્સેદારો સાથે પરામશર

મંત્રણા શ� થઈ હતી.

આ પછ� �ુધાર� લી માગર્દિશ�કાને �િતમ �પ

આપવામાં આવે તે પહ�લા શ્રેણીબ પરામશર અને સમીક્ષાઓ કરવામાં આવી હ. હાલના

સા�હત્યન

�ુધારવા અને તેમાં નવા પ�રમાણો ઉમેરવા માટ� વ્યાપક અ�ભગમ �દ્વપક્ષી.
અમે યોજનાને �ુધારવાના િવશાળ

અભ્યાસમા પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ જોડાયેલ દર� કના સમથર્ન

અને યોગદાનને આભાર� છ�એ.
સભ્ય સ�ચવ શ્ર .વી.વી. શમાર, સભ્યો લેફ્ટનન્ટ જનરલ.સી. મારવાહ (િન� ૃ�) , ડો. ડ�.
એન. શમાર્ અને શ્રી કમલ �ક અને તત્કાલીન સ�ચવ ડ.પ્રદ�પ �ુમ, NDMA ના �ૂલ્યવાન �ૂચનો
અને દ્દ�ષ્ટકોણવાળા �ુસદ્દા  દ્દઢતા�ૂવ સમથર્ન અને માગર્દશર્ન �ૂ�ું પાડ�ું.
ુ ાઝ
સમગ્ર પ્ર�ક્રયા�ું ને�ૃત્વ NDMA ના અિધક સ�ચવ (નીિત અને યોજના) ડો. વી. િથ�ુ�ગ
યોજનામાં નવા િવચારો અને પ�રમાણો લાવ્ય.

તેમના દ્દ�ષ્ટક અને માગર્દશર અને દર� ક ક્રિમ

�ુસદ્ની તેમની મહત્વન સમીક્ષા આ યોજનાને �િતમ સ્વ�પ આપવા માટ� મહત્રહ� હતી. વ�રષ્ઠ
સલાહકાર (નીિત , યોજના અને �ુખ્યપ્ર) શ્રી અ�ુજ િતવા

એ તમામ �હસ્સેદારો સાથે સંકલન

કર�ને, તેમનો દ્દ�ષ્ટક અને �ટપ્પણીઓ માંગત , તકનીક� મા�હતી � ૂર� પાડ� અને એકંદર�

સંશોધન

પ્ર�ક્રયાને ટ�કો હતો. ડો. પવન�ુમાર િસ�હ (સં�કુ ્ત સલાહકા , સંચાલન) અને શ્રી નવલ પ્ર
(વ�રષ્ઠ સંશોધન અિધકાર) એ તકનીક� સહાય અને મા�હતી આપી.

NDMA ના અિધકાર�ઓ અને

સલાહકારો, અને િવષય િનષ્ણાતોએ પણ તેમના �ુશળતાના ક્ષેત્રોને લગતા િવભાગોની સામગ્રીમા
આપ્ય હતો.
UNNATI – િશક્ષણ િવકાસ સંગઠ આ �ુધાર� લી યોજના તૈયાર કરવા માટ� તકનીક� સહાય � ૂર�
પાડ� હતી. ડો. સી.પી. �વાને NDMP ના સંશોધન માટ� �ૂલ્યવાન તકનીક� સહાય �ૂર� પાડ હતી. શ્ર
�બનોય આચાયર્ અને UNNATI માં તેમની ટ�મના સભ્યોએ પણ સમયાંતર� સંશોધન પ્ર�ક્રયામાં ફ
આપ્ય હતો.
સંબિં ધત માળ�ું અને આખર� �ુસદ્ પણ ભારત સરકારના તમામ મંત્રાલયો અને િવભાગો અન
રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્ને મોકલવામાં આવ્યા હત. અમે સંશોિધત યોજનામાં યોગ્ય ર�તે સામેલ
કરવામાં આવેલ �ૂલ્યવાન �ૂચનો અને �ટપ્પણીઓના ઓના યોગદાનની ન�ધ લઇએ છ�એ.
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સંક્ષેપ્તા
AAI

Airports Authority of India

ભારતી હવાઇમથક પ્રાધીક

ADWR

ડોપ્લરમોસમ રડાર

AGD

Airborne Doppler Weather
Radar
Atomic Energy Regulatory
Board
Agriculture Department

AHD

Animal Husbandry Department

પ�ુપાલન િવભાગ

AIAI

All India Association of
Industries
All India Council of Technical
Education
Airborne
Laser
Terrain
Mapping
Asian Ministerial Conference
on Disaster Risk Reduction

અ�ખલ ભારતીય ઔદ્યો�ગ સંગઠન

AERB

AICTE
ALTM
AMCDRR

અ�ુ ઊ�ર્ િનયમન બોડ
�ૃિષ િવભાગ

અ�ખલ ભારતીય ટ�કનીકલ શૈક્ષ�ણક પ�રષ
વા�ુવા�હત લેસર � ૂપ્રદ�નકશાકરણ
આપિ� જોખમ ઘટાડવા પર એિશયન મંત્ર
પ�રષદ

ANM

Auxiliary Nurse Midwife

સહાયક પ�રચા�રકા િમડવાઇફ

AP

Andhra Pradesh

�ધ્ર પ્

AR5

IPCC's fifth Assessment Report

IPCC નો પાંચમો આકારણી અહ�વાલ

ARG

Automatic Rain Gauge

સ્વયંસંચા�લત વરસાદ માપ

ARHD

Archaeology Department

�ુરાતત્વ િવભા

ASHA

Accredited
Social
Health
Activist
Archaeological Survey of India

માન્ય સામા�જક આરોગ્ય કાયર્ક

Associated
Chambers
of
Commerce and Industry of
India
Administrative
Training
Institute
Automatic Weather Stations

ભારતીય સહયોગી કોમસર્અને ઇન્ડસ્ટ્ર� ચેમ

Ministry of Ayurveda, Yoga
and
Naturopathy,
Unani,
Siddha and Homoeopathy

આ�ુવ�દ, યોગ અને િનસગ�પચાર , �ુનાની, િસદ્

ASI
ASSOCHA
M
ATI
AWS
AYUSH

ભારતીય �ુરાતત્વ સવ�ક

વહ�વટ� તાલીમ સંસ્થ
સ્વયંસંચા�લત મોસમ સ્ટ�શ

અને હોિમયોપેથી મંત્રા

BAI

Builders Association of India

ભારતીય બાંધકામ િનમાર્તા સંઘ

BBB

Build Back Better

�ુનવર્સન અને �ુનિન�માર

BIS

Bureau of Indian Standards

ભારતીય માનક બ્�ુરો

BMTPC

Building

Materials

and

મકાન સામગ્રી અને ટ�કનોલોઉ�ેજન પ�રષદ
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�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ

BRO

Technology Promotion Council
Biological and Public Health
Emergencies
Border Roads Organization

BSF

Border Security Force

સીમા �ુરક્ષા બ

CADA

Coastal Area Development
Authority
Central Armed Police Forces

તટ�ય િવસ્તાર િવકાસ સ�ામંડ

ક�ન્દ્રસ્વીકા સંસાધન સ�ામંડળ

CCA

Central Adoption Resource
Authority
Central Building Research
Institute, Roorkee
Chemical,
Biological,
Radiological and Nuclear
Central Board of Secondary
Education
Climate Change Adaptation

CCM

Climate Change Mitigation

આબોહવા પ�રવતર્ન શમ

CCS

Cabinet Committee on Security

મંત્રીમં �ુરક્ષા સિમ

CDEF

Civil Defense

નાગ�રક સંરક્

CDMM

Centre for Disaster Mitigation
and Management, Vellore
Central
Drought
Relief
Commissioner
Centre of Excellence in
Disaster
Mitigation
and
Management/ IIT-Roorkee

આપિ� ઘટાડા અને વ્યવસ્થાપન ક�, વેલ્લો

BPHE

CAPF
CARA
CBRI
CBRN
CBSE

CDRC
CEDMM

CFI

સીમા માગર્ સંગઠન

ક�ન્દ્રીય સશ� પોલીસ

ક�ન્દ્રબાંધકામ સંશોધન ક�ન્, �રક�
રાસાય�ણક, �િવક, િવ�કરણ અને પરમા�ુ
ક�ન્દ્રમાધ્યિમક િશક બોડર ્
આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલ

ક�ન્દ્રીય �ુકાળ રાહત કિમ
આપિ� ઘટાડા અને વ્યવસ્થાપન શ્રેષ્ઠતા
આઇઆઇટ�-�રક�
ભારતીય બાંધકામ સંઘ

CMG

Construction Federation of
India
Construction
Industry
Development Council
Confederation
of
Indian
Industry
Central Institute of Mining &
Fuel Research
Central Industrial Security
Force
Crisis Management Group

CoA

Council of Architecture

સ્થાપત્ય પ�ર

COP

Conference of the Parties

પક્ષોની પ�ર

COR

Commissioner of Relief

રાહત િનયામક

CIDC
CII
CIMFR
CISF

/

બાંધકામ ઉદ્યોગ િવકાસ પ�ર
ભારતીય ઉદ્યોગ સ
ક�ન્દ્રખાણ અને બળતણ સંશોધન સંસ્થા
ક�ન્દ્રઔદ્યો�ગક �ુરક્ષ
કટોકટ� વ્યવસ્થાપન �

xvi

Central Research Institute for
Dry land Agriculture
Central Reserve Police Force

� ૂક� જમીન �ૃિષ ક�ન્દ્રીય સંશોધન સં

Central
Road
Research
Institute
Coastal Regulation Zone

ક�ન્દ્રમાગર સંશોધન સંસ્થ

વૈજ્િનક અને ઔદ્યો�ગક પ�ર

CSO

Council of Scientific
Industrial Research
Central Statistics Office

CSS

Centrally Sponsored Schemes

ક�ન્દ્રીય પ્રાયો�જત ય

CUD

Culture Department

સાંસ્�ૃિતક િવભાગ

CWC

Central Water Commission

ક�ન્દ્ જળ આયોગ

CWPRS

Central Water and Power
Research Station
Crop Weather Watch Group

ક�ન્દ્ જળ અને વીજળ� સંશોધન સ્ટ�શ

તટ�ય પ્રદ� વ્યવસ્થા સ�ામંડળ

DAE

Coastal Zone Management
Authority
Department of Atomic Energy

DCPU

District Child Protection Unit

�જલ્લા બાળ �ુરક્ષા 

DDMA

�જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થ સ�ામંડળ

Dept

District Disaster Management
Authority
District Emergency Operation
Center
Department

DFIN

Finance Department

નાણાં િવભાગ

DFRI

આપિ� જોખમ િધરાણ દસ્તાવેજ

DISCOM

Disaster
Risk
Financing
Instruments
Directorates of Geology and
Mining
Power Distribution Companies

DMC

Drought Monitoring Cell

�ુષ્કાળ િનર�ક્એકમ

DMD

આપિ� વ્યવસ્થા િવભાગ

DMP

Disaster
Management
Department
Disaster Management Plan

DOS

Department of Space

અવકાશ િવભાગ

DOT

Department
Telecommunications
Department
of
Development

CRIDA
CRPF
CRRI
CRZ
CSIR

CWWG
CZMA

DEOC

DGM

DRD

and

ક�ન્દ્રઅનામત પોલીસ બળ

તટ�ય િનયંિત્રત પ્

ક�ન્દ્રીય �શા� કાયાર્લ

of
Rural

પાક હવામાન િનર�ક્ષણ �

અ�ુ ઉ�ર્ િવભા

�જલ્લાઆપ�કાલીન સંચાલન ક�ન્
િવભાગ

� ૂસ્તરશા� અને ખાણકામ િનયામ
વીજ િવતરણ કંપનીઓ

આપિ� વ્યવસ્થા યોજના

�ૂરસંચાર િવભાગ
ગ્રામ િવકાસ િવભા
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DRDO

સંરક્ષણ સંશોધન અને િવકાસ સંસ

DRM

Defense
Research
and
Development Organization
Disaster Risk Management

DRR

Disaster Risk Reduction

આપિ� જોખમ ઘટાડ�ુ ં

DSJE

Social
Justice
and
Empowerment Department
Decision Support System

સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભા

સંરક્ષણ �ૂપ્રદ�શ સંશોધન પ્રય

DWR

Defense Terrain Research
Laboratory
Doppler Weather Radar

EDD

Education Department

િશક્ષણ િવભ

EFD

Forest
and
Environment
Department
Earthquake Hazard and Risk
Assessment
Environment
Impact
Assessment
Emergency Operations Centre

વન અને પયાર્વરણ િવભા

� ૂકંપ જોખમ �ૂલ્યાંકન ક�ન

EWS

Earthquake Risk Evaluation
Centre
Early Warning System

F&ES

Fire and Emergency Services

ફાયર અને આપ�કાલીન સેવાઓ

FAO

ખાદ્ય અને �ૃિષ સંગ

FC

Food
and
Agriculture
Organization
Finance Commission

FCI

Food Corporation of India

ભારતીય અ� િનગમ

FCSD

ખાદ્ય અને નાગ�રક �ુરવઠા િવભ

FRI

Food and Civil Supply
Department
Thirteenth (13th) Finance
Commission
Fourteenth (14th) Finance
Commission
Federation of Indian Chambers
of Commerce and Industry
Department for Fisheries (or
relevant dept.)
Forest Research Institute

FSI

Forest Survey of India

ભારતીય વન સવ�ક્

GACC

Global Anthropogenic Climate
Change

વૈિ�ક � ૃવંશ આબોહવા પ�રવતર્

DSS
DTRL

EHRA
EIA
EOC
EREC

FC-XIII
FC-XIV
FICCI
FIHD

આપિ� જોખમ વ્યવસ્થા

િનણર્યસમથર્ન પ્રણ

ડોપ્લર વેધર રડા

� ૂકંપ ખતરો અને જોખમ �ૂલ્યાંક
પયાર્વરણ અસર�ૂલ્યાંક
આપ�કાલીન સંચાલન ક�ન્દ

� ૂવર ચેતવણી પ્રણા

નાણાં આયોગ

૧૩ �ુ ં નાણાં પંચ
૧૪ �ુ ં નાણાં પંચ
ભારતીય ચેમ્બસર્ ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઇન સંઘ
મત્સ્યપાલન િવભા(અથવા સંબિં ધત િવભાગ.)
વન સંશોધન સંસ્થ
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GAR

Global Assessment Report

વૈિ�ક આકારણી અહ�વાલ

GDP

Gross Domestic Product

�ુલ ઘર� � ુ ઉત્પાદ

GLOF

Glacial Lake Outburst Flood

�હમસરોવર ફાટતા � ૂર

GOI

Government of India

ભારત સરકાર

GRM

Grievance Redress Mechanism

ફ�રયાદ િનવારણ પદ્ધ

GSI

Geological Survey of India

ભારતીય � ૂસ્તરશા� સવ�ક

HAP

Heat (Wave) Action Plan

ગરમી (મો�ુ)ં કાયર્ યોજના

HAZCHEM

Hazardous Chemicals

જોખમી રસાયણો

HAZMAT

Hazardous Material

જોખમી સામગ્

HEOC

આરોગ્ય તત્ક શ��ક્રયા ક�

HF

Health Emergency Operation
Centre
High Frequency

HFA

Hyogo Framework for Action

હાયગો ફ્ર�મવકર્ ફોર એ

HFWD

આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભ

HLC

Health & Family Welfare
Department
High Level Committee

HP

Himachal Pradesh

�હમાચલ પ્રદ

HRVCA

ખતરો જોખમ, અ�ુરક્ અને ક્ષમતા આકાર

IAF

Hazard Risk, Vulnerability and
Capacity Assessment
International Atomic Energy
Agency
Indian Air Force

IAP

Incident Action Plan

ઘટના કાયર યોજના

IBA

Important Bird Areas

મહત્વ�ૂણર્ પક્ષી િવસ

IBTA

Industry/ Business/ Trade
Association(s)
Indian Council of Agricultural
Research
Indian Coast Guard

ઉદ્ય/ વ્યવસા/ વેપાર સંગઠન

Important Coastal and Marine
Biodiversity Areas

મહત્વ�ૂણર્ દ�રયાકાંઠા અને દ�રયાઈ �વિવિવધત

IAEA

ICAR
ICG
ICMBA

ICR-ER
ICT
IDRN

Integrated Control Room for
Emergency Response
Information
Communication
Technology
Indian
Disaster
Resource
Network

ઉચ્ચ આવતર

ઉચ્ચ સ્તર�ય સિમિ

�તરરાષ્ટ્ર�ય અ�ુ ઉસંસ્થ
ભારતીય વા�ુ દળ

ભારતીય �ૃિષ સંશોધન પ�રષદ
ભારતીય તટ રક્ષ

િવસ્તાર
સંક�લત આપતકાલીન પ્રિતભાવ િનયંત્ર
મા�હતી સંચાર ટ�કનોલો�
ભારતીય આપિ� સંસાધન નેટવકર
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IDS

Integrated Defense Staff

સંક�લત સંરક્ષમહ�કમ

IDSP

સંક�લત રોગ � ૂ�મ િનર�ક્ષણ કાયર

IHR

Integrated Disease Surveillance
Programme
Information
Education
Communication
Indian
Environmental
Radiation Monitoring Network
Indian Himalayan Region

IIA

Indian Institute of Architects

ભારતીય સ્થાપત્ય સંસ

IIE

Indian
Institute
of
Entrepreneurship
Indian Institute of Technology

ભારતીય ઉદ્યોગસાહિસક સંસ

India
Meteorological
Department
Indian National Centre for
Ocean Information Services
Improvised Nuclear Device

ભારતીય હવામાન િવભાગ

Intended
Nationally
Determined Contributions
Industries Department

રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� િનધાર્�રત ય

�તરરાષ્ટ્ર�ય શોધ અને બચાવ સલાહકાર 

IRC

International
Search
and
Rescue Advisory Group
Inter-Governmental Panel on
Climate Change
Information
and
Public
Relations Department
Indian Roads Congress

IRD

Irrigation Department

િસ�ચાઇ િવભાગ

IRDA

વીમા િનયમનકાર� અને િવકાસ સ�ામંડળ

IRS

Insurance Regulatory and
Development Authority
Incident Response System

IRT

Incident Response Team

ઘટના પ્રિતભાવ ટ

ISO

International Organization for
Standardization
Indian
Space
Research
Organization
Indo Tibetan Border Police

માનક�કરણ �તરરાષ્ટ્ર�ય સં

Integrated Water Resources
Management
Juvenile Justice Board

સંક�લત જળ સંસાધનો�ુ ં સંચાલન

IEC
IERMON

IIT
IMD
INCOIS
IND
INDC
INDD
INSARAG
IPCC
IPRD

ISRO
ITBP
IWRM
JJB

મા�હતી િશક્ષણ સંચ
ભારતીય પયાર્વરણીયિવ�કરણ દ� ખર� ખ નેટવકર
ભારતીય �હમાલય પ્રદ

ભારતીય ટ�કનોલો� સંસ્થ

ભારતીય રાષ્ટ્રમહાસાગર મા�હતી સેવા ક�ન્
�ુધાર� લ પરમા�ુ ઉપકરણ

ઉદ્યોગ િવભ

આબોહવા પ�રવતર્ન

�ત-સરકાર� પેનલ

મા�હતી અને જનસંપકર ્ િવભા
ભારતીય માગર્ પ�રષ

ઘટના પ્રિતભ પ્રણા

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થ
ભારતીય િતબેટ�યન સીમા પોલીસ

�કશોર ન્યાય મંડ
xx

Lal Bahadur Shastri National
Academy of Administration
Landslide
and
Snow
Avalanches
Monitoring and Evaluation

લાલ બહા�ુર શા�ી રાષ્ટ્રવહ�વટ� એક�ડમી

�ૃિષ અને �કસાન કલ્યાણ મંત્ર

MAH

Ministry of Agriculture and
Farmers Welfare
Major Accident Hazard

MAI

Moisture Adequacy Index

ભેજ પયાર્પ્તતા અ�ુક્રમ

MANAGE

National
Institute
of
Agricultural
Extension
Management
Ministry of Corporate Affairs

�ૃિષ િવસ્તરણ વ્યવસ્થાપન સં

ગ્રાહક બાબ, ખાદ્ય અને �હ�ર િવતરણ મંત્

MCM

Ministry of Consumer Affairs,
Food and Public Distribution
Ministry of Chemicals and
Fertilizers
Million Cubic Meters

MCOAL

Ministry of Coal

કોલસા મંત્રા

MCOM

Ministry of Communications

સંચાર મંત્રા

MDWS

Ministry of Drinking Water
and Sanitation
Ministry of External Affairs

પેય જળ અને સ્વચ્છતા મંત્

Ministry of Electronics and
Information Technology
Ministry of Fisheries, Animal
Husbandry and Dairying
Ministry of Finance

ઇલેક્ટ્રોિનક્સ અને મા�હતી ટ�કનોલો� મં

Ministry of Food Processing
Industries
Ministry of Home Affairs

આહાર પ્ર�ક્રયા  મંત્રા

Ministry of Health and Family
Welfare
Ministry of Heavy Industries
and Public Enterprises
Ministry of Human Resource
Development
Ministry of Housing and Urban
Affairs
Ministry of Labour and
Employment

આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ મંત્

LBSNAA
LSA
M&E
MAFW

MCA
MCAFPD
MCF

MEA
MEITY
MFAHD
MFIN
MFPI
MHA
MHFW
MHIPE
MHRD
MHUA
MLBE

� ૂસ્ખલન અને બરફ �હમપ્ર
દ� ખર� ખ અને �ૂલ્યાંક

�ુખ્ય અકસ્માત ખત

કોપ�ર� ટ બાબતો�ુ ં મંત્રા

રસાયણો અને ખાતર મંત્રા
દસ લાખ ઘન મીટર

િવદ� શ મંત્રા

મત્સ્યપા, પ�ુપાલન અને ડ�ર� મંત્રા
નાણા મંત્રા

�ૃહ મંત્રા

ભાર� ઉદ્યોગો અને �હ�ર સાહસો�ું મંત્
માનવ સંસાધન િવકાસ મંત્રા
આવાસ અને શહ�ર� બાબતો�ુ ં મંત્રા
શ્રમ અને રોજગાર મંત્

xxi

Ministry of Micro, Small and
Medium Enterprises
Mahalanobis National Crop
Forecast Centre
Ministry
of
New
and
Renewable Energy
Ministry of Civil Aviation

� ૂ�મ, લ�ુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો�ું મંત

વાણી�ય અને ઉદ્યોમંત્રા

MOCU

Ministry of Commerce and
Industry
Ministry of Culture

MOD

Ministry of Defense

સંરક્ષમંત્રા

MOEFCC

Ministry of Environment,
Forest and Climate Change

પયાર્વર,

MMSME
MNCFC
MNRE
MOCA
MOCI

મહાલનો�બસ રાષ્ટ્ પાક આગાહ� ક�ન્
નવીનતમ અને નવીનીકરણીય ઉ�ર્ મંત્ર
નાગ�રક ઉડ્ડયન મંત્

સાંસ્�ૃિતકમંત્રા

વન અને આબોહવા પ�રવતર્ન

મંત્રા

MOES

Ministry of Earth Sciences

� ૂિમ િવજ્ઞામંત્રા

MOIB

મા�હતી અને પ્રસારમંત્રા

MOJS

Ministry of Information and
Broadcasting
Ministry of Jal Shakti

MOLJ

Ministry of Law and Justice

કાયદો અને ન્યાયમંત્રા

MOM

Ministry of Mines

ખનીજ મંત્રા

MOPA

સંસદ�ય બાબતો�ુ ં મંત્રા

MOPR

Ministry of Parliamentary
Affairs
Ministry of Panchayati Raj

MOR

Ministry of Railways

ર� લવે મંત્રા

MORD

Ministry of Rural Development

ગ્રામ િવકામંત્રા

MOSH

Ministry of Shipping

નૌ પ�રવહન મંત્રા

MOSPI

Ministry of Statistics and
Programme Implementation
Ministry of Science and
Technology
Memorandum
of
Understanding
Madhya Pradesh

�કડાશા� અને કાયર્ક્રમ અમલીકરણ મંત

Ministry of Food Processing
Industries
Ministry of Petroleum and
Natural Gas
Ministry of Personnel, Public
Grievances and Pensions
Ministry of Power

આહાર પ્ર�ક્રયા  મંત્રા

MOST
MoU
MP
MPFI
MPNG
MPPGP
MPWR

જળ શ�ક્તમંત્રા

પંચાયતી રાજ મંત્રા

િવજ્ન અને ટ�કનોલો� મંત્રા
સમ�ૂતી કરાર
મધ્ય પ્ર

પેટ્રો�લયમ અને �ુદરતી ગેસ મંત્
કમર્ચાર, �હ�ર ફ�રયાદ અને પેન્શન મંત્ર
િવ�ુત મંત્રા
xxii

MRTH

માગર્ પ�રવહન અને રાજમાગર્ મંત્

MSTL

Ministry of Road Transport and
Highways
Ministry of Skill Development
and Entrepreneurship
Manufacture
Storage
and
Import
of
Hazardous
Chemicals
Ministry of Social Justice and
Empowerment
Ministry of Steel

MTEX

Ministry of Textiles

કાપડ મંત્રા

MTOU

Ministry of Tourism

પ્રવાસમંત્રા

MTRA

Ministry of Tribal Affairs

આ�દ�િત બાબતો�ુ ં મંત્રા

MWCD

Ministry of Women and Child
Development
Ministry of Youth Affairs and
Sports
National Bank for Agriculture
and Rural Development
National
Academy
of
Construction
National Action Plan on
Climate Change
National
Buildings
Construction Corporation
National Cadet Corps

મ�હલા અને બાળ િવકાસ મંત્રા

National Centre for Disease
Control
National
Council
of
Educational Research and
Training
National Crisis Management
Committee
National Centre of Medium
Range Weather Forecasting
National
Commission
for
Protection of Child Rights
Nationally
Determined
Contributions
National Disaster Management
Authority
National Disaster Management
Plan
National Disaster Response
Force

રાષ્ટ્ર�ય રોગ િનયંત્રણ

MSDE
MSIHC

MSJE

MYAS
NABARD
NAC
NAPCC
NBCC
NCC
NCDC
NCERT

NCMC
NCMRWF
NCPCR
NDC
NDMA
NDMP
NDRF

કૌશલ્ય િવકાસ અને ઉદ્યોગસાહિસકતા મંત
ઉત્પાદન સંગ્રહ અને જોખમી રસાયણોની આ
સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા મંત્ર
સ્ટ�લ મંત્ર

�ુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રા
રાષ્ટ્ર�ય �ૃિષ અને ગ્રામીણ િવકા
રાષ્ટ્રબાંધકામ એક�ડમી
રાષ્ટ્રઆબોહવા કાયર્યોજન
રાષ્ટ્રમકાન બાંધકામ આયોગ
રાષ્ટ્ર�ય ક�ડ�ટ કો

રાષ્ટ્ર�ય શૈક્ષ�ણક સંશોધન અને તાલીમ 
રાષ્ટ્રઆપ�કાલીન વ્યવસ્થાપન સિમ
રાષ્ટ્ર�ય મધક્ષ હવામાન આગાહ� ક�ન્
રાષ્ટ્રબાળ અિધકાર સંરક્ષણ આય
રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� િનધાર્�રત ય
આપિ� વ્યવસ્થાપસ�ામંડળ
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન 
રાષ્ટ્રઆપિ� પ્રિતભાવ બ
xxiii

NDVI

સામાન્ય િવભેદક વનસ્પિત અ�ુક્રમ

NEC

Normalized
Differential
Vegetation Index
National Executive Committee

NER

North East Region

ઉ�ર � ૂવર્ પ્ર

NERC

National Emergency Response
Centre
Non-Governmental
Organizations
National Highways Authority
of India
National Hazardous Waste
Information System
National
Institute
of
Construction Management and
Research

રાષ્ટ્રઆપ�કાલીન પ્રિતભાવ ક�

NGO
NHAI
NHWIS
NICMAR

NIDM
NIESBUD

National Institute of Disaster
Management
National
Institute
for
Entrepreneurship and Small
Business Development

રાષ્ટ્ર�ય કારોબાર� સિ

�બનસરકાર� સંગઠન
ભારતીય રાષ્ટ્રરાજમાગર પ્રાિધક
રાષ્ટ્ર�ય જોખમી કચરો મા�હતી પ્
રાષ્ટ્ર બાંધકામ અને સંશોધન વ્યવસ્થાપ
સંસ્થા
રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્
રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યોગસાહિસકતા અને નાના વ્
િવકાસ સંસ્થ

NIO

North Indian Ocean

ઉ�ર �હ�દ મહાસાગર

NIRD

National Institute of Rural
Development
National Institute of Security
Academy
National
Institution
for
Transforming India
National Institute of Technical
Teachers'
Training
and
Research

રાષ્ટ્રગ્રામીણ િવકાસ સંસ

NISA
NITI
NITTTR

NLRTI
NLSDA
NPDM
NRAA
NRE
NRSC
NSDA
NSDC

National -Level Research and
Technical Institutions
National
Level
Skill
Development Agencies
National Policy on Disaster
Management
National Rain fed Area
Authority
Nuclear and/or Radiological
Emergency
National
Remote
Sensing
Centre
National Skill Development
Agency
National Skill Development

રાષ્ટ્ર�ય �ુરક્ષા એક�ડમી 
ભારત પ�રવતર્ન રાષ્ટ્ર�ય સ
રાષ્ટ્ર�ય તકનીક� િશક્ષકોની તાલીમ અને સં
સંસ્થ
રાષ્ટ્ર-સ્તર સંશોધન અને તકનીક� સંસ્થ
રાષ્ટ્ર�ય સ્તરની કૌશલ્ય િસંસ્થા
આપિ� વ્યવસ્થા રાષ્ટ્ર�ય ન
રાષ્ટ્રવરસાદ� િવસ્તાર સ�ામંડ
પરમા�ુ અને/અથવા ક્ષ�ક કટોકટ�
રાષ્ટ્ર�ૂરવત� સંવેદના ક�ન્
રાષ્ટ્ર�ય કૌશલ્ય િ સંસ્થ
રાષ્ટ્ર�ય કૌશલ્ય િવકાસ 
xxiv

NSG

Corporation
National Security Guard

NSS

National Service Scheme

રાષ્ટ્ર�ય સેવા યો

NWDA

રાષ્ટ્ર�ય જળ િવકસંસ્થ

NYKS

National Water Development
Agency
Nehru Yuva Kendra Sangathan

O&M

Operation and Maintenance

સંચાલન અને િનભાવણી

OHSAS

Occupational
Health
Safety Assessment Series

રાષ્ટ્ર�ય �ુરક્ષ

and

નહ�� �ુવા ક�ન્દ્ર સં

વ્યવસાિયક આરોગ્ય અને સલામત
શ્રે

PED

Power/ Energy Department

િવ�ુત/ઊ�ર્ િવભા

PG

Postgraduate

અ�ુસ્નાતક

PRD

Panchayati Raj Department

પંચાયતી રાજ િવભાગ

PRI

Panchayati Raj Institutions
(District, Block and Village
levels)

પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ(�જલ્લ

, તા�ુકા અને

ગ્રામ્ય સ)

PWD

Persons with Disabilities

િવકલાંગ

R&D

Research and Development

સંશોધન અને િવકાસ

RD

Revenue Department

મહ�� ૂલ િવભાગ

RDD

Radiological Dispersal Device

ક્ષ �કર પ્રસરણ સા

RDSO

Research
Designs
Standards Organization
Risk
Management
Insurance
Reverse Osmosis

and

સંશોધન �ડઝાઇન અને માનક સંસ્થ

and

જોખમ વ્યવસ્થા અને વીમો

RMI
RO
RTSMN
SAARC
SASE
SAU
SBSE
SCPS
SDG
SDMA

�ૂલ્યાંક

િવપ�રત અ�ભસરણ

Real Time Seismic Monitoring
Network
South Asian Association for
Regional Cooperation
Snow and Avalanche Study
Establishment
State Agricultural University

તત્કા � ૂકંપક�ય દ� ખર� ખ નેટવકર

State Board of Secondary
Education
State Child Protection Society

રા�ય માધ્યિમક િશક્ષણ બ

Sustainable
Development
Goals
State Disaster Management
Authority (or equivalent Nodal

ટકાઉ િવકાસ લ�યો

પ્રાદ�િશક સહકાર માટ� દ�ક્ષણ એિશયન સ
બરફ અને �હમપ્રપાત અભ્યકાયાર્લ
રા�ય �ૃિષ �ુિનવિસ�ટ�

રા�ય બાળ �ુરક્ષા સોસાય

રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામં

(અથવા
xxv

Agency)

મધ્યસ્થ સંસ સમકક)

SDMC

State Drought Monitoring Cell

રા�ય �ુષ્કાળ િનર�ક્એકમ

SDRF

State Disaster Response Force

રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ 

SDRN

રા�ય આપિ� સંસાધન નેટવકર

SEB

State
Disaster
Resource
Network
State Electricity Board

SEC

State Executive Committee

રા�ય કારોબાર� સિમિત

SEOC

State Emergency Operation
Centre
Structural
Engineering
Research Centre
Standing
Fire
Advisory
Council
Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction
Self Help Group

રા�ય આપતકાલીન સંચાલન ક�ન્

રા�ય આપિ� વ્યવસ્થા સંસ્થ

SOG

State Institute of Disaster
Management
State institute of Health and
Family Welfare
State Institute of Rural
Development
State
Level
Bankers'
Committee
State-Level
Research
and
Technical Institutions
State Level Skill Development
Agencies
Standard Operating Guidelines

SOP

Standard Operating Procedure

માનક સંચાલન કાયર્પદ્

SPCB

State Pollution Control Board

રા�ય પ્ર�ૂષણ િનયંત્રણ 

SPWD

State Public Works Department

રા�ય �હ�ર બાંકામ િવભાગ

SREX

IPCC Special Report on
Managing the Risks of Extreme
Events to Advance Climate
Change Adaptation

� ૂબ જ

SERC
SFAC
SFDRR
SHG
SIDM
SIHFW
SIRD
SLBC
SLRTI
SLSDA

SRSAC
SSB

State
Remote
Application Centre
Sashastra Seema Bal

Sensing

T1

Short-Term, ending 2022

રા�ય િવ�ુત બોડર

માળખાક�ય ઇજનેર� સંશોધન ક�ન્
સ્થાયી આગ સલાહકાર પ�રષ
આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇમાળ�ું
સ્વસહાય �ૂ

રા�ય આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ સંસ
રા�ય ગ્રામીણ િવકાસ સંસ
રા�ય કક્ષાની બેન્કસિમિત
રા�ય કક્ષાની સંશોધન અને તકનીક� સંસ્
રા�ય કક્ષાની કૌશલ્ય િવકસંસ્થા
માનક સંચાલન માગર્દિશ�ક

જોખમી

ઘટનાઓના સંચાલન

માટ�

અદ્યતન આબોહવા પ�રવતર્ન સ્વીકાર IPCC
િવશેષ અહ�વાલ
રા�ય �ૂરવત� સંવેદન અમલીકરણ ક�ન્દ
સશ� સેના બળ
૨૦૨ર �િતત �ુંક� �ુદ્
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T2

Medium-Term, ending 2027

૨૦૨૭ �િતત મધ્યમ �ુદ

T3

Long-Term, ending 2030

૨૦૩૦ �િતત લાંબી �ુદ્

TAA

Thematic Area for Action

કામગીર� માટ� િવષયો�ુ ં ક્ષ

TN

Tamil Nadu

તામીલ ના�ુ

TOD

Tourism Department

પ્રવાસન િવભા

ToT

Training of Trainers

પ્રિશક્ષકોની તા

TRAD

Transport Department

પ�રવહન િવભાગ

UDD

Urban
Development
Department
Urban
Flood
Disaster
Management
University Grants Commission

શહ�ર� િવકાસ િવભાગ

Urban Local Bodies (municipal
corporations,
municipalities,
nagarpalikas)

શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્થા(

UFDM
UGC
ULB

શહ�ર� � ૂર આપિ� વ્યવસ્થા
�ુિનવિસ�ટ� અ�ુદાન આયોગ
મહાનગરપા�લકાઓ,

નગરપા�લકાઓ)

UN

United Nations

સં�કુ ્ત રાષ

UNCRPD

UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities

િવકલાંગ વ્ય�ક્તઓના અિધકારો પર સં�ુક્ત રા

UNDP
UNESCO

UNFCCC

UNISDR

UP
USDDM

United Nations Development
Programme
United Nations Educational,
Scientific
and
Cultural
Organization
United Nations Framework
Convention on Climate Change
United Nations International
Strategy
for
Disaster
Reduction, now UN Office for
DRR
Uttar Pradesh

સંમેલન
સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર િવકાસ કા
સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર શૈ , વૈજ્િનક અને સાંસ્�ૃિતક
સંગઠન
આબોહવા પ�રવતર્ પર

સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર મા

સંમેલન
આપિ� ઘટાડા માટ�ની સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર �તરરા
વ્�ૂહરચન હવે સં�કુ ્ત રાષ્DRR કાયાર્લ
ઉ�ર પ્રદ
શહ�ર� વરસાદ� પાણી ગટર �ડઝાઇન સં�હતા

UT

Urban Storm Drainage Design
Manual
Union Territory

VHF

Very High Frequency

� ૂબ ��ુ ં આવતર્

WAP

Wildlife Action Plan

વન્ય�વ કાયર્ યોજન

WCD

Women and Child Department

મ�હલા અને બાળ િવભાગ

ક�ન્દ્રશાિસત પ
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WCTn
WIHG
WMO
WSD

Wind Chill Effective Minimum
Temperature
Wadia Institute of Himalayan
Geology
World
Meteorological
Organization
Water
and
Sanitation
Department

પવનની ઠંડ� અસરકારક લ�ુ�મ તાપમાન
વા�ડયા ઇ�ન્સ્ટ ટ�ૂટ ઓફ �હમાલયન �ઓલ
િવ� હવામાન સંગઠન
જળ અને સ્વચ્છતા િવભ
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કાયર્કાર� સારાં
� ૃષ્ઠ �ૂિમ
આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ 2005 (DM Act 2005) રાષ્ટ્, રા�ય, �જલ્લા અને સ્થાિન
સ્તર� અસરકારકઆપિ� વ્યવસ્થાપમાટ� સંસ્થાક�ય અને સંકલન પદ્ધઠરાવે છે .
આ અિધિનયમથી આદ� શ આપ્ય �ુજબ , ભારત સરકાર� વડાપ્રધાનના ને�ૃત્વમાં રાષ્ આપિ�
વ્યવસ્થાપન સ�ામં , સંબિં ધત �ુખ્યમંત્રીઓના ને�ૃત્વમાં �જલ્લા 
આગેવાની હ�ઠળ અને સ્થાિનક સંસ્થાઓના અધ્યક્ષો-અધ્યક્ષતા

રો/ �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર�

રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ

સ�ામંડળની બનેલી બ�સુ ્તર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ સંસ્થાક�ય વ્યવસ્ કર� છે . દર� ક
રા�ય/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ� આપિ� વ્યવસ્થા ના સંકલન માટ� એક

મધ્યસ્થ સંસ હશે , �ને

યોજનામાં ‘‘આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ’’ (DMD) તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે .
આપિ�ની તૈયાર�, શમન અને આપ�કાલીન પ્રિતભાવને મ જ�ૂત કર , આપિ� જોખમ ઘટાડવા
(DRR) માટ� તકર ્સંગ, સવર્ગ્રાહ� ઉ અને સંક�લત અ�ભગમ તરફ � ૂતકાળના રાહત-ક�ન્દ

ય

અ�ભગમથી ધારણાઓમાં �ૂળ� ૂત �ુસગ
ં ત ફ�રફાર સાથે સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી .
રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ (NDMP) આપિ� વ્યવસ્થાપન ચક્રના તમામ ત માં
સરકાર� સંસ્થાઓન એક માળ�ું અને �દશા

આપે છે . આપિ� વ્યવસ્થાપનમાં ઉભરતી વૈિ�ક શ્ર

પદ્ધિતઓ અન જ્નના આધારને ધ્યાનમાં રાખીને સમયાંતર� �ુધારવ

ના અથર્માં NDMP એ એક

‘‘ગિતશીલ દસ્તાવે ’’ છે . તે આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫ ની જોગવાઈઓ , આપિ�
વ્યવસ્થાપન રાષ્ નીિત, ૨૦૦૯

માં આપવામાં આવેલ માગર્દશર્ન અન

પસ્થાિપત રાષ્ટ્

કાયરપદ્ધિતઓ અ�ુસાર .
NDMP જવાબદાર�ના માળખામાં જો �ૂર ન કર વામાં આવે, તો કોઈપણ અસ્પષ્ટતાને ઘટાડવાન
જ��રયાતને ઓળખે છે . આથી, આપિ�ઓના સંચાલનના િવિવધ તબ�ે કોણ જવાબદાર છે તે સ્પષ્
કર� છે . તે આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ તબ - (ક) શમન (િનવારણ અને જોખમ ઘટાડ�ુ)ં , (ખ)
તૈયાર� કરવી , (ગ) પ્રિતભાવ અન (ઘ) �ુનવાર્ (તાત્કા�લક �ુ વાર્ અને �ુનિન�માર્)

માં

�સ્થિતસ્થાપક અને િનધાર્રણ કર� શકાય ત ર�તે અમલમાં �ૂકવાનો છે . �યાર� ક�ન્દ્ર અને ર/
ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શના મં/ િવભાગોના નામ ચો�સ � ૂિમકાઓ અને
જવાબદાર�ઓ ધરાવે છે અને

યોજનામાં ઠરાવેલ

માનવતાવાદ� પ્રિતભાવની આવશ્યકતાઓ , આપિ� વ્યવસ્થાપનન

તેમના કામકાજના સામાન્ય િનયમોથી આગળ વધ ને આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫ ની
ભાવનામાં દર� ક મંત્રા/ િવભાગ અને સંસ્થાઓન યોગદાન આપવાની અપેક્ષરાખવામાં આવે છે .
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ુ ્ય સ્થં
આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાના �ખ
NDMP, એક અથર્મા પાંચ �ુખ્ય સ્તંભો ધરાવે :
૧. રાષ્ટ્ર�ય કાયદાક�ય આદ�- DM અિધિનયમ ૨૦૦૫ અને NPDM ૨૦૦૯ ને અ�ુ�પ
૨. ભારતે �માં હસ્તાક્ કયાર્ છે ત વૈિ�ક લ�યોને સાકાર કરવા માટ� સ�ક્રય ર�તે ભાગ લે , - DRR
માટ� સેન્ડાઇ માળ�ુ,ં ટકાઉ િવકાસ લ�યો ( SDGs) અને આબોહવા પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરા
પક્ષકારો�ું સંમે (COP21);
૩. સમકાલીન રાષ્ટ્ર�ય પ્રાથિમકતાઓને સ્પષ્ટ કરવDRR માટ� પ્રધાનમંત્રીનો દસ �ુદકાયર્ક
૪. સવર્વ્યાપક અનપરં પરાગત ર�તે અલગ પક્ને જોડવાના િસદ્ધાંત તર�ક� સામા�જક સમાવ
૫. DRR ને એક અ�ભ� લક્ષણ તર�ક� �ુખ્ય પ્રવાહમાં લ.

NPDM, ૨૦૧૬ િવશેષ કર�ને સેન્ડાઇ માળખાને અ�ુ�પ િવ�ની પ્રથમ રાષ્ટ્ર�ય યોજન. ફર�
એકવાર, વૈિ�ક આગેવાની લઈને, ત્રપછ�ની ૨૦૧૫ વૈિ�ક માળખામાં �ુધાર� લી યોજના �ુસગ
ં તતા
અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ લાવવાના ઉભરતા વૈિ�ક અ�ભગમને સમાવવાનો પ્રયાસ કર�.

નવી

�દલ્હ�માં નવેમ્બ ૨૦૧૬ માં DRR (AMCDRR) પર એિશયન મંત્રી પ�રષદમ પ્રધાનમં એ �હ�ર
કર� લ DRR પરના દસ �ુદ્દાના કાયર્ક પણ �ુધાર� લી યોજનામાં સમાવવામાં આવેલ છે .

આ �ુધાર� લી યોજનામાં ‘‘લાંબા ગાળા ’’ તર�ક� કલ્પના કરવામાં આવેલ સમયગાળો વષર ૨૦૩૦
સાથે સમાનાવિધ �ુખ્ય વૈિ�ક માળખાના �િતમ વષર ૨૦૧૫ પછ�ના છે . મોટા ભાગના �કસ્સામા એક
સાથે ચાલતી પ્ર�ૃિ� વાિષ�ક/ િનયિમત (એટલે ક� , િનત્યક) ઉપરાંત અ�ુક્રમ ૨૦૨૨, ૨૦૨૭ અને
૨૦૩૦ �ુધીમાં સમાપ્ત થતા �ૂંક , મધ્યમ અને લાંબા ગાળાના અિતવ્યા�પ સમય માળખા હ�ઠળ �ૂથ
કર� લ છે . તેઓ અગ્રતા કોઈપણ ક્રમને �ૂચવતા ન.

અહ� � ૂચવેલા પગલાં ન�ૂના�પ છે અને

સં� ૂણર્ નથ. વૈિ�ક પ્રથાઓ અને રાષ્ટ્ર�ય અ�ુભવોના , યોજના સમયાંતર� સમીક્ષા અનઅદ્ય
કરવાના સમયે ફ�રફારોને આવર� લેશે.
દ્દ�ષ્ટક
તમામ ક્ષેત્રોમાં ભારતની આપિ�ને �સ્થિતસ્થાપ
ક્ષમતાઓ�ું િનમાર્ણ કર�ને અને આિ

વા, ગર�બોથી શ� થતી સ્થાિનક

, શાર��રક, સામા�જક, સાંસ્�ૃિતક અને પયાર્વરણીય સ�હ

િવિવધ સ્વ�પોમાં �વ, આ�િવકા અને તમામ સ્તર� આપિ�ઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતા વ તી
વખતે સંપિ�ના �ુકસાનમાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો કર�ને ન�ધપાત્ર અને સમાિવષ્ટ આપિ� જોખમ ઘટ..
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બ�ુઆયામી જોખમની અ�રુ ક્ષિતત
ભારત, તેની, શાર��રક અને આબોહવાની પ�ર�સ્થિતઓને કારણે િવ�ના સૌથી વ�ુ આપિ�ગ્ર
દ� શોમાંનો એક છે . માનવ-પ્રે�રત આપિ/ આપ�કાલીન અ�ુરક્ પણ જોવામાં આવે છે . NDMP
�ુદરતી અને માનવ પ્રે�રત તમામ પ્રકારના જોખમો માટ� આપિ� વ્યવસ્થાપન ચક્રને આવ.
આપિ�ના જોખમો માટ� વધેલી

અ�ુરક્ વધતી

જતી વસ્ત, શહ�ર�કરણ, ઔદ્યોગીક, વધાર�

જોખમવાળા િવસ્તારોમાં િવકા, પયાર્વરણીય અધોગિત અને આબોહવા પ�રવતર્ન સાથે સંબંિધત હો
શક� છે . �ુદરતી પ�રબળો અને માનવશા�ીય આબોહવા પ�રવતર્ન ઉપરાં , િવિવધ માનવ પ્ર�ૃિ�
વધતી જતી અસરો અને આપિ�ઓના વધતા જતા આવતર્ન માટ� પણ જવાબદાર હોઈ શક� છ .
� ૂવર્વ� િનમાર્
મદદ માંગવાના જવાબમાં આપિ�ગ્રસ્ત રા�ય અથવા ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શને ટ�કો આપવાની
સંસ્થાઓન � ૂિમકા રહ� છે . આપિ�ની �સ્થિતમાં ક�ન્દ્ સંસ્થા સ�ક્રય �ૂિમકા ભજવ.
વ્યવસ્થાપન આયો, સજ્જતા અને ક્ષમતા િનમાર્ણના ક્ષ

આપિ�

, ક�ન્દ્ર સંસ્થા વૈિ�ક પ્રવાહ

અ�ુસાર ભારતીય આપિ� વ્યવસ્થાપન પ્ર અને પ્રથાઓન�ુધારવા કરવા માટ� સતત કામ કરશે.
સેન્ડાઇમાળખાની પ્રાથિમકતાઓ અનSDGs અને પે�રસ કરાર માં સંબિં ધત આપિ� જોખમ ઘટાડવાના
નીચેના િવષયોના ક્ષેત્ આપિ� જોખમ ઘટાડાને આયોજન માળખામાં સંક�લત કરવામાં આવ્યા છ:
૧. જોખમને ઓળખ�ુ ં
૨. �તર સંસ્થા સંકલન સાધ�ું
૩. DRR માં રોકાણ- માળખાગત પગલાં
૪. DRR માં રોકાણ- �બન માળખાગત પગલાં
૫. ક્ષમતા િનમાર્ણ અ
૬. આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થા

�યાર� આ બધા િવષયો અગાઉ NDMP માં સમાવવામાં આવ્યા હત, તેને આ આ� ૃિ�માં તેને વ�ુ
િવગતવાર વણર્ કરવામાં આવે લ છે . આ ઉપરાંત , ત્રસામેલ કર� લ િવષયો�ુ ં વણર્ન કરતા પ્રકર
છે :
(ક) ૨૦૧૫ પછ�ના વૈિ�ક માળખાના DRR માટ� �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકર કર�ુ ં
(ખ) સામા�જક સમાવેશ અને
(ગ) DRR ને �ુખ્ય પ્રમાં વાળવો
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પ્રિતભા
પ્રારં�ભક ચેતવણ મળ્ય પછ� તરત જ લેવામાં આવેલા પ્રિતભાવ પગલ

, તોળાઈ રહ�લી

આપિ�ની � ૂવાર્�ુમાન કર�ુ અથવા ચેતવણી િવના કોઈ ઘટના બને તેવા સંજોગોમાં આપિ� પછ�ની
�સ્થિ છે . આપિ�ના પ્રિતભાવ�ું પ્રાથિમક લ�ય �વન બચા, સંપિ�, પયાર્વરણ�ું રક્ષણ કર�ું અ
આપિ� પછ� માનવ અને અન્ય �વંત પ્રાણીઓની � ૂળ�ૂત જ��રયાતો �ૂર� ક �ુ ં છે . અસરગ્રસ્તો
શોધ અને બચાવ અને સંભિવત હોનારત અથવા ગૌણ આફતથી અસરગ્રસ્ત લોકોને બહાર ઢવા પર
તાત્કા�લક ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવામાં. પ્રિતભાવ િવભાગમ, �ુખ્ય �ૂિમકા ભજ તા મંત્રાલયો અન
સંસ્થાઓન � ૂિમકાઓ , કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ�ુ ં વણર્ન કરવામાં આવ્�ું  .

જો ક�,

સંદભ�,

�ણકાર�ના આધાર� અને ટ�કનોલો� બદલાતી હોવાથી , િવિવધ મંત્રાલયો અથવ સંસ્થાઓન ધારણા
કરવામાં આવેલી �ુખ્ય �ૂિમકાઓમાં કોઈપણ ફ�રફારને પ્રિત�બ��બત કરવા માટ� આ

વ્યવસ્થા

યોજનાઓ સમયાંતર� �ુધારવી જોઈએ.
રાષ્ટ્ર�ય સ , ક�ન્દ્ર સરકાર� આ-િવિશષ્ટ પ્રિતભાવોના સંકલન માટ� ચો�સ મંત્રાલ
મધ્યસ્થી જવાબદાર�ઓ સ�પી છે . આપિ�-િવિશષ્ટમધ્યસ મંત્રાલય િવિવધ સંબંિધત મંત્રાલયો
િવભાગો વચ્ચે સંકલન ઝડપી અને કાયર્ક્ષમ પ્રિતભાવ આપવા માટ� �યાં આપિ હોય તે રા�ય
સરકાર સાથે સંપકર ્ કરશે. રા�ય સરકાર રા�ય , �જલ્લા અથવા તા�ુકા સ્તર� જ��રયાત �ુજબ ઘટના
પ્રિતભાવ ટ�મ( IRT) ને સ�ક્રય કર.

રા�ય/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શની િવનંતી �ુજબ િવિવધ ક�

મંત્રાલયો અને િવભાગો પ્રિતભાવ પ્રયાસોમાં મદ.

રા�ય/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ અને �જલ્લા

િવગતવાર આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજનાઓમાં �ની જવાબદાર�ઓ િનયત કરવામાં આવી છે

તેવી

િવિવધ સંસ્થા ચો�સ પ્રિતભાવ પગલા લેવા માટ� જવાબદાર રહ�શે. રા�યમાં પ્ર ભાવદના સંકલન
માટ� અન્યસંસ્થા દ્વારા સમિથ�મધ્યસ્થ સંસ DMD અને �જલ્લા કક્ષDDMA હશે.
� ૂવર્વ� �સ્થિત અને �ુનઃિનમાર્
વૈિ�ક સ્તર , આપિ� પછ�ના �ુનઃસ્થાપન અને �ુનવર્સન તરફનો અ�ભગમ વ�ુ સાર� ર�ત
િનમાર્ણમા બદલાઈ ગયો છે . આપિ�ઓ સામાન્યજન�વનમાં ન�ધપાત્ર િવક, ભાર� �ુઃખ, �વન અને
સંપિ�ના �ુકસાનમાં પ�રણમે છે . વૈિ�ક પ્રયાસો �ુનઃસ્થ , �ુનવર્સન અને �ુનઃિનમાર્ણના તબ�ાન
િવકાસના પગલાં લેવામાં આપિ�ના જોખમને ઘટાડવા અને સ�ુદાયોને આપિ�ઓ માટ� �સ્થિતસ્થાપ
બનાવવા માટ� વ�ુ સાર� ર�તે િનમાર્ણ કરવાની એક તક તર�ક� માને છે . વ�ુ સાર� ર�તે િનમાર્ એ
પયાર્વરણ િનમાર્ � ૂર�ુ ં મયાર્�દત નથી અને અથર્વ્યવ
પયાર્વરણને આવર� લેતી તેની વ્યાપ

, સામા�જક પ્રથ, સંસ્થાઓ અને

અમલવાર� છે . સેન્ડાઇ માળખાની કલ્પના છે ક� �હસ્સેદાર

આપિ� પછ� વ�ુ સાર� ર�તે િનમાર્ણ કરવા માટ� તૈયાર રહ�શ.

હાલની તંત્રવ્યવસ્ અસરકારક ટ�કો
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� ૂરો પાડવા અને વ�ુ સાર� ર�તે અમલીકરણ કરવા માટ� મજ�ૂતીકરણની જ�ર છે .
�ુનઃસ્થાપન �ૂબ જ �ુશ્ક�લ અને લાંબા સમય �ુધ

આપિ�

લંબાય છે . વાસ્તિવક આપિ , સ્થા, આપિ�

પહ�લાની પ�ર�સ્થિતઓ અને તે સમયે ઉદ્ભવેલી સંભાવનાઓના આધાર� �ુનિન�માર્ણ બદ.

રાષ્ટ્ર

આપિ� એવ્યવસ્થાપન યોજ � ૂવ�� �સ્થિ માટ� સા�ૂ�હક માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે કારણ ક� તે વ�ુ સાર�
ર�તે િનમાર્ણના તમામ સંભિવતઘટકોની સંભાવના રાખવી શ� નથી.

ક્ષમતા િવક
ક્ષમતા િવકાસ તમામ સ્તર� સંસ , તંત્રવ્યવ અને તમામ �હસ્સેદારની ક્ષમતાઓને મ જ�ૂ
બનાવે છે . યોજના ક્ષમતા િવકાસ માટ� વ્�ૂહાત્મક અ�ભગમની

છે અને તેને કાયર્ક બનાવવા

માટ� િવિવધ �હસ્સેદારોનીસ�ક્ ભાગીદાર�ની જ��રયાતને ઓળખે છે . યોજના યોગ્ય સંસ્થાક�ય માળ�,
વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને આપિ�ઓના અસરકારક િનવારણ અને સંચાલન માટ� સંસાધન
ફાળવણીના પડકારને ઉક�લે છે . આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ તબ�ાઓ માટ� ક્ષમતા િવકા
આયોજન જ��રયાતો વણર્વવામાં આવી છ .

િધરાણ વ્યવસ્
ુ ં મહત્વ�ું પા�ું ર�ું છ.
આપિ� રાહત�ુ ં િધરાણ સંઘીય રાજકોષીય સંબધો�
ં

આપિ� વ્યવસ્થાપ

યોજના, ૨૦૦૯ અ�ુસાર આપિ� વ્યવસ્થાપનની પ્રાથિમક જવાબદાર� રા�ય સરકારોન. આનો અથર્
એ છે ક� , આપિ� દરિમયાન બચાવ, રાહત અને �ુનવર્સન પગલાં લેવાની પ્રાથિમક જવાબદાર� રા
સરકારોની છે . ક�ન્દ્ર સરક તા�ક�ક અને નાણાંક�ય સહાય દ્વારા તેમના પ્રયત્નોને �ૂરક બના.
અિધિનયમ, ૨૦૦૫, આપિ� વ્યવસ્થાપન અને નાણાંક�ય પાસાઓ સ�હત તમામ સંબંિધત બાબતો માટ
કા�ૂની માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે .

સમગ્ર આપિ� વ્યવસ્થ કાળચક્ર�ું િધરાણ ભારત સરકાર ઠરાવેલ

ધોરણો �ુજબ થશે. િવકાસ યોજનાઓમાં જ��રયાતોને �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવીને આપિ� જોખમ ઘટ
શકાશે.
ુ ારાઓ – એક ઝલક
કર� લા �ધ
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ યોજનાની આ �ુધાર� લ આ� ૃિ�માં આપિ� જોખમ ઘટાડા સંબિં ધત
ત્ અલગ િવષયલક્ષ પ્રકરણો ઉમેરવાને કારણે અગાઉની યોજ

ના દસની સરખામણીમાં ચૌદ

પ્રકરણોનો સમાવે કરાયો છે : (ક) ૨૦૧૫ પછ�ના ત્રણ વૈિ�ક માળખામાં �ુસંગતતા અને પરસ્
મજ�ૂતીકરણ કર�ુ,ં (ખ) સ�ુદાય સામેલગીર� અને (ગ) �ુખ્ય પ્રવાહમાં વાળ.
લગતા નવા િવભાગો ઉમેરવામાં આવ્યા છ:

નીચેના જોખમોને

(ક) વાવાઝો�ુ,ં આકાશી વીજળ� પડવી , તોફાન, �ૂળની

�ધી અને ભાર� પવન, (ખ) વાદળ ફાટ�ુ ં અને કરા પડવા (ગ) �હમ સરોવર િવસ્ફોથી � ૂર આવ�ુ ં
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(GLOF), (ઘ) ગરમી�ુ ં મો�ુ,ં (ચ) �િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�( BPHE) અને (છ) જગલ
ં
દવ
ખતરો. આપિ� જોખમ ઘટાડા ના નીચેના પડકારોની ક�ટલીક િવગતવાર ચચાર્ કરવામાં આવી છ :
આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ, (ખ) પ�ુધન, (ગ) પયાર્વરણ અને વન્ય �(ઘ)
સ્થળ, તેની આસપાસનો િવસ્તાર અને સંગ્રહાલયો 

(ક)

સાંસ્�ૃિતક ધરોહર

(ચ) વૈિ�ક મહાિવનાશકાર� જોખમો . સમય

મયાર્દાનો સમાવેશ અને સમયમયાર્દામાં યોજનાના િવિવધ તત્વો�ું �ૂચક �ૂથ બનાવ , એ ઉમેરવામાં
આવેલ અન્ય �ુખ્ પાસાઓ છે . પ્રિતભા અને સઘન સમીક્ષાઓના આધા , િવિવધ િવભાગોમાં વ�ુ
િવગતો ઉમેરવામાં આવી છે .
ુ ાળ� ં ુ
યોજના� ં મ
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ યોજનામાં ૧૪ પ્રકરણો છે(૧) પ્રારં�, (ર) ખતરો જોખમ અને
પડકારો, (૩) આપિ� જોખમ ઘટાડા માટ� ૨૦૧૫ પછ�ના ત્ર વૈિ�ક માળખાને �ુસગ
ં ત અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણ કર�ુ,ં (૪) આપિ� જોખમ ઘટાડામાં સામા�જક સામેલગીર�, (૫) આપિ� જોખમ ઘટાડાને
�ુખ્ય પ્રવાહમાં વાળ, (૬) આપિ� �સ્થિતસ્થાપકતા િનમા- જવાબદાર� માળ�ુ:ં ભાગ-ક, પ્રસ્તા,
(૭) આપિ� �સ્થિતસ્થાપકતા િનમા- જવાબદાર� માળ�ુ:ં ભાગ-ખ, (૮) તૈયાર� અને પ્રિતભ , (૯)
� ૂવર્વ� �સ્થ અને શ્રેષ્ઠ િનમ, (૧૦) ક્ષમતા િવક- એક ઝલક, (૧૧) િધકાણ વ્યવસ્, (૧૨)
આપિ� જોખમ તંત્ર મજ�ૂત બનાવ�ુ ં , (૧૩) �તરરાષ્ટ્ર�ય સહ, અને (૧૪) યોજના�ુ ં િનર�ક્ષ
અને અદ્યતન કર�.

xxxiv

૧.પ્રા રં�
૧.૧ પાયાની સમજ
આપિ� જોખમ ઘટાડા�ુ ં સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર�ું કાયાર્ (UNISDR ) �ુધાર� લી પ�રભાષા 'આપિ�' ને
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આ ર�તે વ્યાખ્યા કર� :
‘‘પરસ્પર અસ પહ�ચાડતી જોખમી ઘટનાઓ ની �સ્થિ, અ�ુરક્ અને માનવી, સામગ્,
આિથ�ક અને પયાર્વરણીય �ુકસાન અને અસરો પૈક� નીચેનામાંથી એક અથવા વ�ુ તરફ દોર�
જતી ક્ષમતાન

કારણે કોઈપણ સ્તર� સ�ુદાય અથવા સમાજની કામગીર�મા

િવક્ષે

પાડવો’’(UNISDR 2016).
�ુઘર્ટનાની અસર તાત્કા�લક અને સ્થાિનક હોઈ શક� છે પરં�ુ ઘણી વખત તે વ્યાપક ફ�લા , ઘણી
વખત ઘટના પછ� લાંબા સમય �ુધી ચા�ુ રહ� છે .

સંસાધનોનો તાત્કા�લક ઉપયોગ કર�ને સામનો

કરવા માટ� સ�ુદાય અથવા સમાજની ક્ષમતાને પડકાર અથવા પ્રભાિવત કર� શક

, અને તેથી

આસપાસના અિધકારક્ષે , અથવા રાષ્ટ્ર�ય અથવા �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તરોનો

કરતા જોખમોનો

પ્રિતકાર કર.

UNISDR આપિ�ને હાલની અ�ુરક્ષા પ�ર�સ્થિત , અને સંભિવત નકારાત્મક

પ�રણામો ઘટાડવા અથવા તેનો સામનો કરવા માટ� અ� ૂરતી ક્ષમતા અથવા પગલ

�વા ઘણા

પ�રબળોના સંયોજન� ુ ં પ�રણામ માને છે . આપિ�ની અસરમાં �નહાિન , ઇ�ઓ, રોગ અને માનવી ય
શાર��રક, માનિસક અને સામા�જક �ુખાકાર� પર અન્ય નકારાત્મક અસ ની સાથે િમલકતને �ુકસાન,
સંપિ�નો નાશ , સેવાઓ�ુ ં �ુકસાન , સામા�જક અને આિથ�ક િવક્ષેપ અને પયાર્વરણ

અધઃપતનનો

સમાવેશ કર� શકાય છે .
આપિ� અિધિનયમ, ૨૦૦૫, આપિ� માટ� નીચેની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કર� :
‘‘આપિ� એટલે મહાિવનાશ, �ુઘર્ટન, િવપિ� અથવા �ુદરતી અથવા માનવસ��ત કારણોથી
ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવસ્તારમાં ગંભીર ઘ

, અથવા

અકસ્માત અથવા બેદરકાર ના કારણે

�વન�ુ ં ન�ધપાત્ર �ુકસ માં પ�રણમ�ુ ં અથવા માનવી ય �ુઃખ અથવા

તે� ુ ં �ુકસાન અને

સંપિ�નો નાશ, અથવા તે� ુ ં �ુકસાન, અથવા પયાર્વરણ�ું અધઃપતન અનેઅસરગ્રસ્ત િવસ્તા
સ�ુદાયની સામનો કરવાની ક્ષમતા કરતા વધાર� હોય તેવોકાર અથવા તીવ્રતા ’’.
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આપિ� જોખમ ઘટાડા�ુ ં સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર�ું કાયાર

ૂ ાક્ષરન સ�ાવાર ર�તે
૧ લી મે ૨૦૧૯ ના રોજ તેના �ંક

ૂ ુ ં નામ UNISDR હ�ુ પણ આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� ની
UNISDR ને UNDRR કર� દ��ુ ં છે . જો ક� , પહ�લા�ુ ં �ં�
�તરરાષ્ટ્ર�ય વ્�ૂહરચના હ�ઠળ પ્રકાિશત સંદભ�માં વપ.
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રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન ય
તબ�ાઓ માટ� એક માળ�ું અને �દશા

સરકાર� સંસ્થાઓન આપિ� વ્યવસ્થાપન ચક્રના ત
� ૂર� પાડ� છે ( આ�ૃિત ૧:૧ ). રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્

યોજના એ અથર્માં"ગિતશીલ દસ્તાવે" છે ક� તે સમયાંતર� વૈિ�ક શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને
વ્યવસ્થાપનમા જ્નના આધારને ધ્યાનમાં રાખીને �ુધારવામાં આવશ.

તે આપિ� વ્યવસ્થાપ

અિધિનયમ, ૨૦૦૫ ની જોગવાઈઓ , આપિ� વ્યવસ્થા ની રાષ્ટ્ર�ય ન, ૨૦૦૯ માં આપવામાં
આવેલ માગર્દશર્ન અન પસ્થાિપત રાષ્ટ્ પ્રથ અ�ુસાર છે .

ક�ન્દ્ર અથવા ર ની સંબિં ધત

સંસ્થાઓ આપિ�ના પ્રકાર અન તીવ્રતા આધાર� આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં િવિવધ તબ�ામાં આ
વ્યવસ્થાપન પ્ર�ૃિ�ઓ હાથ .
દર� ક રા�યની �દર, રા�ય સરકાર પ્રાથિમક ર� આપિ� માટ� જવાબદાર છે . જો ક� , પ�ર�સ્થિતનો
અસરકારક ર�તે સામનો કરવા માટ� રા�યના સંસાધનો અ� ૂરતા હોય ત્યાં રા�ય સરકાર ક�ન્દ્ર સર
પાસે મદદ માગી શક� છે .

આ ઉપરાંત , એવી પ�ર�સ્થિતઓ ક� �માં ક�ન્દ્ર સરકારના આ

વ્યવસ્થાપનના અ�ુક પાસાઓમાં સીધી જવાબદાર� હ.

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન ય આ

બંને આવશ્યકતાઓ સાથે સંબંિધતહોવાથી મોટાભાગના �કસ્સાઓમાં ક�ન્દ્સંસ્થાઓન સંબિં ધત રા�ય
સરકારોને ટ�કો આપવાની � ૂિમકા રહ�શ.ે

અપવાદ�પ સંજોગોને બાદ કરતા , રા�ય સરકારો પ્રથ

પ્રિતસાદકતાર્ઓને તૈનાત કરશે અઆપિ� વ્યવસ્થાપનનલગતી અન્ય પ્ર�ૃિ�ઓ ક.

આપિ� પહ�લા

આપિ�
પ્રિતભ

તૈયાર�

આપિ� પછ�
શમન: અટકાવ�ું અને
જોખમ ઘટાડ�ું 

� ૂવર્વ� �સ્થ
આ�ૃિત ૧:૧ આપિ� વ્યવસ્થાપન 

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન , આપિ� વ્યવસ્થાપન ચક્રના તમામ પાસાઓને આવર� લે
માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે . તે આપિ� જોખમ ઘટાડવા , શમન, સજ્જત, પ્રિતભ, �ુનઃસ્થાપન અને સાર�
ર�તે િનમાર્ણન આવર� લે છે . તે અસરકારક આપિ� વ્યવસ્થાપન બ�િુ વધ જોખમોને આવર� લેતા
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વ્યાપક માળખાની જ�� યાત ઓળખે છે .

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન ,

એક સંક�લત

અ�ભગમનો સમાવેશ કર� છે � સરકાર� સંસ્થા, સંખ્યાબં અન્ય સંબંિધત સંગઠન , ખાનગી ક્ષેત
ભાગીદાર� અને સ્થાિનક સ�ુદાયોનીસામેલગીર�ને �ુિનિ�ત કર� છે .
જો જવાબદાર�ના માળખામાં કોઈપણ અસ્પષ્ટતાન�ૂર કરવામાં આવી ન હોય, તો રાષ્ટ્ર�ય આપ
વ્યવસ્થાપન યોજ જ��રયાતને ઓળખે છે . આથી, આપિ�ઓને સંભાળવામાં િવિવધ તબ�ે
જવાબદાર છે તે સ્પષ્ટ કર� .

આપિ� વ્યવસ્થાપનનાં તમામ તબ�

વ્યવસ્થાપન યોજ નો િનધાર્�ર ર�તે અમલ કરવામાં આવે છે :

કોણ

માં રાષ્ટ્ર�ય આપ

(ક) શમન (િનવારણ અને જોખમ

ઘટાડ�ુ),
ં (ખ) સજ્જત, (ગ) પ્રિતભાવ અન (ઘ) � ૂવર્વ� �સ્થ (લાંબા ગાળાના િનમાર્ણન તાત્કા�લક
�ુનઃસ્થાિપત કર�ું વ�ુ સા�ુ ).
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન 

ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકારો અને ભારતમાં અન્ય સંબં

�હસ્સેદારો દ્વારા સંસાધનોને  થી ચો�સ �દશામાં વાળવા અને અસરકારક આપિ� વ્યવસ્થાપ
માટ� � ૂિમકા ની સ્પષ્ટતા સાથે એક માળ�ું �ૂ�ું પાડ� .

�યાર� તે �ુખ્યત્વે સરકાર

સંસ્થાઓન

જ��રયાતો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર , ત્યાર તે સંભિવત પ્રયોક તર�ક� સ�ુદાયો અને �બન-સરકાર�
સંસ્થા સ�હત આપિ� વ્યવસ્થાપનમાં સામેલ તમામ લોકો

િવચાર કર� છે .

રાષ્ટ્ર�ય આપ

વ્યવસ્થાપન યોજ આપિ� વ્યવસ્થાના કાયર્ક્ષેત્ર અને સંબ સંસ્થાઓન તેમની જવાબદાર�ઓ
અને જવાબ દ� હ�ની � ૂિમકાઓને આવર� લે �ુ ં અને અસરકારક શમન , સજ્જતા વધારવા અને � ૂરતો
પ્રિતભામેળવવા માટ� જ�ર� એ�ુ ં એક સા�ં સ્પષ માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે . રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્
યોજનામાં સમાિવષ્ટ કર� લા પગલાં એ એક ગિતશીલ દસ્તાવેજ છ , તે ન�ૂના�પે છે પણ સં� ૂણર્ નથ .
વૈિ�ક પ્રથાઓ અને રાષ્ટ્ર�ય અ�ુભવોના  , યોજના સમયાંતર� સમીક્ષાઓ અ અદ્યતનીક
દરિમયાન ફ�રફારોનો સમાવેશ કરશે.
�ુધાર� લ UNISDR પ�રભાષા �ુજબ , આપિ� વ્યવસ્થાપન ‘‘ આપિ�ઓમાંથી પ્રિતભા આપવા
અને બહાર આવવા માટ� સંગઠન , આયોજન અને ઉપયોગમાં લેવાના પગલાંની તૈયાર� ’’ છે અને
આપિ� ખતરો વ્યવસ્થાપન ‘‘આ પિ� ખતરો ઘટાડવાની નીિતઓ અને વ્�ૂહરચનાઓનો ઉપયોગ
નવા આપિ� ખતરોને રોકવા માટ� , હાલના આપિ�ના ખતરોને ઘટાડવા અને શેષ ખતરો�ુ ં સંચાલન
કરવા માટ� , �સ્થિતસ્થાપકતાને મ જ�ૂત કરવા અને આપિ�ના �ુકસાનને ઘટાડવામાં ફાળો આપે 

’’

(UNISDR 2016a). � અથર્માં આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૦૫ આપિ� વ્યવસ્થાપન શબ
પ્રય આપિ� વ્યવસ્થા, આપિ� જોખમ ઘટાડો અને આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન વચ્સ્પષ ભેદ
રાખ્યા વગર લગભગ આવર� લે છ.
રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજના, ૨૦૦૯ અને આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫
દસ્તાવેજોમા વપરાયેલ આપિ� વ્યવસ્થાપન શબ્દ આપિ� જોખમમાં ઘટ

, આપિ� જોખમ
3

વ્યવસ્થા, આપિ�ની તૈયાર� , આપિ� પ્રિતભાવ અને આપિ� પછ�ન � ૂવર્વ� �સ્થિત તમામ
પાસાઓને આવર� લે છે . આ દસ્તાવેજઆપિ� વ્યવસ્થાપઅિધિનયમ, ૨૦૦૫ માં વ્યાખ્યાિયકર� લ
એ જ અથર્ સાથે શબ્દનો ઉપયોગ કર�  :
‘‘નીચેના માટ� જ�ર� અથવા યોગ્ એવા પગલાઓ�ુ ં આયોજન કર�ુ,ં સંગઠન કર�ુ,ં સંકલન કર�ુ ં
અને પગલાનો અમલ કરવાની સતત અને સંક�લત પ્ર�ક ’’ છે ઃ (૧) કોઈપણ આપિ�ના ભય અથવા
ખતરા સામે અગમચેતી, (ર) કોઈપણ આપિ�ના જોખમને અથવા તેની ગંભીરતા અથવા પ�રણામ ને
ઘટાડ�ુ ં અથવા તીવ્રતાની માત્રા ઓછ�  , (૩) ક્ષમ-િનમાર્ , (૪) કોઈપણ આપિ�નો સામનો
કરવાની તૈયાર� , (૫) કોઈપણ ભય ફ�લાવનાર આપિ� પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ� સામે તાત્કા�લક
પ્રિત�ક, (૬) કોઈપણ આપિ�ની અસરોની તીવ્રતા અથવા તીવ્રતા�ું �ૂલ્ય(૭) સ્થળાંત, બચાવ
અને રાહત, અને (૮) �ુનવર્સન અને �ુનઃિનમાર.
અચાનક મોટા પાયે આપિ�ઓ (

ભાર� જોખમો) િસવાય , નાની વારં વારની ઘટનાઓ (વ્યાપક

જોખમો) અને ધીમે ધીમે િવકાિસ ત આરોગ્, સલામતી, �ુરક્ષા અને પયાર્વરણીય કટો ની અસરોનો
સંચય સમાજ અને ટકાઉ િવકાસ પર �ુપ્ પરં � ુ મોટ� અસર કર� છે . આપિ��ુ ં જોખમ એ �નહાની,
ઈ�, અથવા નાશ પામેલી અથવા ક્ષિતગ્રસ્ત સંપિ��ું સંભિવત �ુકશાન છે � ચો�સ સમયગાળ
તંત, સમાજ અથવા સ�ુદાયને થઈ શક� છે, � ખતરો, એક્સપોઝ, અ�ુરક્ અને ક્ષમતાના કાયર્ તર�
સંભિવત ર�તે ન�� કરવામાં આવે છે .

UNISDR (2016) અ�ુસાર, આપિ� જોખમની પ�રભાષા

જોખમની ઘટનાઓ અને આપિ�ઓના િવચારને પ્રિત�બ��બત કર� છ કારણ ક� તે સતત હાલની જોખમી
પ�ર�સ્થિતઓ�ું પ�રણામ છ. માપવા �ુશ્ક�લ હોય એવા આપિ�ના જોખમમાં િવિવધ પ્રકારના સંભિવ
�ુકસાનનો સમાવેશ થાય છે .
સ્વીકાયર્ જો, અથવા સહનશીલ જોખમ, હાલની સામા�જક, આિથ�ક, રાજક�ય, સાંસ્�ૃિત, તકનીક�
અને પયાર્વરણીય પ�ર�સ્થિતઓના આધાર� આપિ� જોને સ્વીકાયર્ અથવા સહનશીલ ગણવામાં આવ
છે . ઇજનેર�ના સંદભર્મા, સ્વીકાયર્ જોખમનો માળખાક�ય અને �બ-માળખાક�ય પગલાં� ુ ં �ૂલ્યાંકન
કરવા અને વ્યાખ્યાિયત કરવ

વાપરવામાં કરવામાં આવે છે � લોકો

, િમલકત, સેવાઓ અને

પ્રણાલીઓ સંભિવત �ુકસાનને પસંદ કર� લા િવકલ્પોનેસહનશીલ સ્ત �ુધી ઘટાડવા માટ� જ�ર� છે ,
તેવા જોખમો અને અન્ય પ�રબળોની �ણીતી સંભાવના એવી સંજ્ અથવા "સ્વી�ૃતપ્ર" અ�ુસાર
આધા�રત છે .
શેષ જોખમ એ આપિ��ુ ં જોખમ છે � અસરકારક આપિ� જોખમ ઘટાડવાના પગલાં હોય ત્યાર�
પણ રહ� છે અને �ના માટ� કટોકટ�નો

પ્રિતભ અને

આપ�કાલીન સેવાઓ , સજ્જત, પ્રિતભાવ અન

� ૂવર્વ ક્ષમતા �ળવી રાખવી જો.

� ૂવર્વ� �સ્થ માટ� અસરકારક ક્ષમતા
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િવકસાવવાની અને સમથર્ આપવાની સતત જ��રયાત , સલામતી છત અને જોખમ પ�રવહન તંત
�વી સામા�જક આિથ�ક નીિતઓ સાથે, સવર્ગ્ર અ�ભગમના ભાગ �પે શેષ જોખમ હોવાનો અથર્ છ .

૧.૨ દ્દ�ષ્ટ�બ��ુ પ�રવ
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૦૫ અને રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા યોજના, ૨૦૦૯
ભારતમાં આપિ� વ્યવસ્થાપનમાં સંસ્થાક�યક દ્દ�ષ્ટ�બ��ુ પ�રવતર િનવારણ, શમન અને સજ્જત
પૈક� એકમાં � ૂવર્ તૈયાર� કરવા રાહત-ક��ન્દ્રત અ�નો સંક�ત આપે છે . રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા
યોજના, �યાર� �ુદરતી ખતરો ટાળ�ુ ં શ� નથી , ત્યાર�પયાર્પ્ત શમન અને આપિ� જોખમ ઘટાડવાના
પગલાં જોખમોને મોટ� આફતો બન તી અટકાવી શકા ય તેને ધ્યાન લે છે . �યાર� જોખમો શાર��રક,
સામા�જક, આિથ�ક અને પયાર્વરણીય અ�ુરક્ષા સાથે �ક્રયાપ્રિત�ક્રય ત્યાર આપિ� જોખમ ઊ�ુ ં
થાય છે . રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને શમન માટ� નીચે આપેલા
બ�પ
ુ ક્ષીય અ�ભને � ૂચવે છે :
•

તમામ િવકાસ પ�રયોજનાઓમાં જોખમ ઘટાડવાના પગલાં� ુ ં સંકલન

•

ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકારોના સં�ુક્ત પ થી �ણીતા ઉચ્ચ અગ્રતાવાળા િવસ્તારોમાં

પ�રયોજનાઓ પ્રો�ક્ટ શ� ક
•

રા�ય કક્ષાના શમન પ�રયોજનને પ્રોત્સાઆપ�ુ ં અને સહાય કરવી

•

આપિ� પર સ્થાિનક જન પર ધ્યાન આપ�ું અને પદ્ધિતઓનો સામનો ક

•

ધરોહર સંપિતના રક્ષણ માટ� યોગભાર આપવો

UNISDR એ સ્વીકાર�લ પ�રભાષા �ુજબ,, આપિ�ના જોખમોને ઘટાડવાની કલ્પના અને પ્રથામ
જોખમોના ઘટાડા, લોકો અને િમલકતની ઓછ� અ�ુરક્, જમીન અને પયાર્વરણ�ું સા�ું સંચાલન, અને
પ્રિત�ૂળ ઘટનાઓ માટ� �ુધાર�લી તૈયા

સ�હત આપિ�ઓના કારણ� ૂત પ�રબળો�ુ ં િવશ્લેષણ અને

સંચાલન કરવાના વ્યવ�સ્થત પ્રયત્નોનો સમાવેશ થ . �યાર� "આપિ� ઘટાડો ’’ અને ‘‘આપિ�ના
જોખમ ઘટાડો ’’ આ બંને શબ્દોનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય  , ત્યાર બાદમાં આપિ�ના જોખમોની
ચા�ુ પ્ર�ૃિત અને આ જોખમોને ઘટાડવાની ચા�ુ સંભાવનાની સાર� ઓળખ આપે .

ઘટાડાઓમાં

જોખમો અને સંબિં ધત આપિ�ઓની પ્રિત�ૂળ અસરોને ઘટાડવા અથવા મયાર્�દત કરવા માટ� જ�
િવિવધ પગલાંનો સમાવેશ થાય છે .

ુ ્ય સ્થં
૧.૩ રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના �ખ
રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજનાના એક અથર્મા, પાંચ �ુખ્ય સ્તંભો કહ� શક:
૧. રાષ્ટ્

કા�ૂની આદ� શોને અ�ુ�પ - આપિ� વ્યવસ્થા

અિધિનયમ, ૨૦૦૫ અને

રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના, ૨૦૦૯

5

૨.

ભારત � કરાર પર હસ્તાક્ષર કર� છે તે �ુજબ વૈિ�ક ધ્યેયોને સાકાર કરવા મ
પારસ્પ�રક ર�ત આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇમાળખા (SFDRR), ટકાઉ િવકાસ
લ�યો (SDGs) અને આબોહવા પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરાર- આ માળખાના પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણ અને �ુસગ
ં તતા પ્રાપ્ત કરવા માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય સવર્સંમિ
�ુસગ
ં ત

૩. આપિ� જોખમ ઘટાડા

ની સમકાલીન રાષ્ટ્ર�ય પ્રાથિમકતાઓ માટ� પ્રધાનમંત

� ૂત્ કાયર્ક
૪.

સવર્વ્યાપક અનજોડવાના િસદ્ધાંત તર�ક� સામા�જક સમાવ

૫. આપિ� જોખમ ઘટાડા

ને એક અ�ભ� લક્ષણ તર�ક� �ુખ્ય પ્રવાહમાં લ

આ પાંચ 'સ્તંભ' ઉપરાંત અિતવ્યા�પ અને �બન

અિતવ્યા�પ િવષયો તેમજ િવશેષ મહત્વન

ક�ટલાક � ૂ�મ તફાવતો છે . રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજનાએ અગાઉની યોજનામાં �ુધારો કરતી
વખતે ન�ધપાત્ર મહત્વાકાંક્ષી અને ભાિવ યોજનામાં આ બધ

ભાર� સંશ્લેષણ સ્વીકા�ુ� 

, �

સ્વાભાિવ ર�તે વૈિ�ક સ્તર� સેન્ડામાળખા સાથે સ્પષ્ટ ર�તે જોડાયેલ પ્રાષ્ટ્ર�ય યો હતી. આ
યોજનામાં 'લાંબા ગાળા ' તર�ક� કલ્પના કરવામાં આવેલ સમયગાળો

૨૦૧૫ પછ�ના �ુખ્ય વૈિ�ક

માળખાના �િતમ વષર્૨૦૩૦ સાથે સંલગ્ છે .

૧.૪ કાયદાક�ય આદ� શ
સમગ્ર ભારત માટ� એ

રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા

યોજના હોવાનો

આપિ� વ્યવસ્થા

અિધિનયમ, ૨૦૦૫ ની કલમ ૧૧ આદ� શ કર� છે . રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના, ૨૦૦૯ આપિ�
વ્યવસ્થા પરની

રાષ્ટ્ર નીિતનો અમલ કર� છે અને

આપિ� વ્યવસ્થા

જોગવાઈઓને અ�ુ�પ િવિવધ ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયો અને િવભાગો માટ� �

અિધિનયમની

આપિ� વ્યવસ્થા

યોજનાઓને ફર�જયાત બનાવે છે . �યાર� રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના સમગ્ર દ�શ માટઆપિ�
વ્યવસ્થા સંબિં ધત છે , ત્યાર� ભારત સરકાર� �હ�ર કર� લ ખતરો-સંબિં ધત મધ્યસ મંત્રાલયો અન
િવભાગોને સ�પવામાં આવેલી આપિ� માટ� િવગતવાર આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓ તૈયાર કરશે.
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમની કલમ ૩૭ �ુજબ , ભારત સરકારના દર� ક મંત્રાલય અને િવભ
ખતરો-સંબિં ધત મધ્યસ મંત્રાલયો હોય ક� ન , તો પણ આપિ� િનવારણ , સજ્જત, પ્રિતભાવ અન
�ુનઃસ્થાપના ક્ષેત્રોમાં તેમાંથી દર�ક ક�વી ર�તે રાષ્ટ્ર�ય પ્રયાસોમાં ફાળો આપશે તેન આપિ�
વ્યવસ્થા યોજનાઓ તૈયાર કરશે.
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમના આદ� શ અ�ુસાર, રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થા યોજના આપિ�
વ્યવસ્થાપન માટ� તમામ મંત્રાલયો અને િવભાગોને ચો�સ અને સામાન્ય જવાબદાર�ઓ સ�.
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આપિ� વ્યવસ્થા

અિધિનયમ, રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા

યોજનાને સમથર્ આપવા અને

અમલમાં �ૂકવા માટ� િવિવધ મંત્રાલયોને જ�ર� જવાબદાર� સ�પવાનો આદ�શ આપે .
મંત્રાલયો રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા
જવાબદાર�ઓને પછ� ભલે તે

તેથી, તમામ

યોજનામાં દશાર્વેલ તમામ ગ�ભ�ત અને સ્પષ

કામકાજના સામાન્ય િનયમોમાં સ્પષ્ટપણે િન�દ�ષ્ટ કર�લી બાબત

બહાર હોય તો પણ સ્વીકારવી ફર�જયાત છ.
જવાબદાર�ઓની ધારણા જ�ર� છે .

આપિ� વ્યવસ્થા ને સામાન્ય કામગીર�ની બહાર

રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાને અલગ-અલગ આક�સ્મ

યોજનાઓ, માન્ય સંચાલન પદ્, િનયમો અને માગર્દિશ�કાઓ દ્વારા માળખાક�ય સંચાલન પ્રણા
તમામ સ્તર� �ૂરક બનાવવામાં આવશ.

૧.૫ ૨૦૧૫ પહ�લાના ત્રણવૈિ�ક માળ- આપિ�ઓ, �સ્થર િવકાસ અને આબોહવા પ�રવતર્ન
પરસ્પર શ�ક્તશાળ� અને �ુસંગત બનાવ�ું
2015 માં ત્રણ વૈિ�ક સીમા�ચહ્ન કરારો અપના – આપિ� જોખમ ઘટાડા, ટકાઉ િવકાસ અને
આબોહવા પ�રવતર્નની પ્રિત� ને �ુસગ
ં ત બના વવા આપિ�

જોખમ ઘટાડા

સેન્ડાઇ માળ�ું

(UNISDR ૨૦૧૬a), ટકાઉ િવકાસ લ�યો ( UN ૨૦૧૫) અને COP21 પે�રસ કરાર પર આબોહવા
પ�રવતર્ને(UNFCC ૨૦૧૫) ન�ધપાત્ર તકઉઘાડ� છે . ટકાઉ િવકાસ લ�યો અપનાવવા – ‘‘પ�રવિત�ત
આપ�ુ ં િવ� : ૨૦૩૦ ટકાઉ િવકાસ લ�યો કાયર્ક’’ એ એક વૈિ�ક પ�રવતર્નશીલ યોજના છે �માં
ગર�બી ના�ૂદ�નો �ુખ્ય હ��ુ છ. તેના પાયામાં, ટકાઉ િવકાસના આિથ�ક , સામા�જક અને પયાર્વરણીય
પ�રમાણો�ુ ં સંકલન છે . વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરાર ભાર� હવામાનની ઘટનાઓ અને
ધીમી શ�આતની ઘટનાઓ અને

ક્ષ અને �ુકસાન ના જોખમ ઘટાડવામાં ટકાઉ િવકાસની � ૂિમકા

સ�હત આબોહવા પ�રવતર્નની પ્રિત�ૂળ અસરો સાથે સંકળાયે

ક્ષ અને �ુકસાનને �ૂર કરવા

,

ઘટાડવા અને બચાવના મહત્વ તરફ િનદ �શ કર� છ .
ત્રણ વૈિ�ક કરારોમા આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને �સ્થિતસ્થાપકતા સામાન
કરારો િવકાસને ટકાઉ બનાવવાનો એક સામાન્ય ઉદ્દેશ ધરાવે .

િવષય છે . ત્રણે

સેન્ડાઇ માળખમાં માન્યતા પ્રા

સૌથી ન�ધપાત્પ�રવતર્ એ આપિ� વ્યવસ્થાપન િવપર�ત આપિ� જોખમ ઘટાડવા પર વ�ુ ભાર
આપે છે . આ ત્રણ કરાર આપિ� જોખમ ઘટાડવામાં ઇ�ચ્છત પ�રણામોને જ�ટલ અને એકબી� સાથે
જોડાયેલી સામા�જક અને આિથ�ક પ્ર�ક્રય પ�રણામ તર�ક� ઓળખે છે , � ત્રણ કરારનકાયર્ક્ પર
અિતવ્યા�પ થાય છે . આપિ� જોખમ ઘટાડો એ સ્વાભાિવક ટકાઉ િવકાસ છે અને આપિ�ઓ માટ�
પ્રિતરોધક ઇમારત . વ�ુમાં, કાયર્ક આપિ� જોખમ વ્યવસ્થા ટકાઉ િવકાસમાં ફાળો આપે છે .
મહત્વાકાંક્ષી લ�યો માટ� મજ�ૂત પ્રિતબદ્ધતા

અને આ �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારોના ઝડપ

વૈિ�ક પ્રાથિમકતછે . ૨૦૧૫ પછ�ના કાયર્ક્ વચ્ચની � ૂરકતા જોતાં, ત્રક્ષેત્ર કાયર્વાહ�ન �ુમેળ
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અને પરસ્પર મજ�ુત કરવાથી વ�ુ સારા પ�રણામોમાં મદદ મળે છ.
જોખમ ઓ�ં કરવાને બદલે વ�ુ પેદા

આમાના એકપણ

ન કર� એવી "નીિત જોખમો" અથવા

િવકાસમાં

િવરોધાભાસી નીિતઓ

ઘડવામાં નથી તેની ખાતર� કરવા પ્રયત્નો કરવા જ . ત્રણેય કરારોમાં �ુસંગતતા અને પરસ્
મજ�ૂતીકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� િવિવધ સ્તર� રાજક�ય મા, દ� ખર� ખ, �ણકાર� અને સમથર્
ભાગીદાર�ની જ�ર છે .
ઉભરતી વૈિ�ક સવર્સંમિતને માન્ય

આપવા રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાએ આપિ�

જોખમ ઘટાડા , ટકાઉ િવકાસ અને વૈિ�ક આબોહવાનાં પડકારોને પહ�ચી વળવાનાં પ્રિતભાવો સાથ
જોડાયેલા ૨૦૧૫ પછ�ના ત્રણ વૈિ�ક માળખાને અ�ુ� રાષ્ટ્ર પહ�લને �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણ આપવાના પડકારોનો સામનો કરવાનો પ્રયાસ કય� .

૧.૬ આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� વડાપ્રધાનશ્રીનો  દસ �ૂત્રી 
વડાપ્રધ શ્રી નર�ન્દ્ર મોદ�એ નવ

૨૦૧૬ (આપિ� જોખમ ઘટાડવા પર એિશયન મંત્ર

પ�રષદ) ની નવી �દલ્હ�માં તેમના ઉદ્ઘા વક્તવ્યમ દસ � ૂત્રી કાયર્ક �હ�રાત કર� હતી , �ને
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ પણ સામેલ કરવામાં આવેલ છે . દસ �ુખ્ય તત્વોમાં નીચેનાન
સમાવેશ થાય છે :
૧.

તમામ િવકાસ ક્ષેત્રોએ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનના િસદ્

આત્મસા�્ કરવ

જોઈએ
૨. જોખમ રક્ષણમા

ગર�બ પ�રવારોથી લઈને

નાના મધ્યમ ઉદ્યોગ સાહિ

�ુધીના

�ુખ્ય- રાષ્ટ્ કોપ�ર� શનો �ુધી દ� શ અને રા�યો તમામનો સમાવેશ થવો જોઈએ
૩.

આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં મ�હલાઓ�ું ને�ૃત્વ અને વ સામેલગીર� ક�ન્માં હોવી
જોઈએ

૪.

આપિ�ના પ્રક અને જોખમોની વૈિ�ક સમજ

ણ વધારવા વૈિ�ક સ્તર� જોખમ

નકશાકરણમાં રોકાણ કર�ુ ં
૫.

આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્રયાસોની કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટ� ટ�કનોલો�
લેવો

૬.

આપિ� સંબિં ધત �ુદ્દાઓ પર કામ કરવા માટ� િવ�િવદ્યાલય�ું નેટવકર્ િવક

૭.

આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સોિશયલ મી�ડયા અને મોબાઇલ તકનીકો દ્વારા �ૂર
પાડવામાં આવતી તકોનો ઉપયોગ કરવો

૮.

આપિ� જોખમ ઘટાડાને વધારવા માટ� સ્થાિનક ક્ષમતા અપહ�લ� ુ ં િનમાર્ણ ક�ુ ં

૯.

આપિ�ઓમાંથી શીખવા �વી દર� ક તકનો ઉપયોગ કર વો અને તે હાંસલ કરવા માટ� ,
દર� ક આપિ�માં શીખેલા પર અભ્યાસકરવો જોઈએ
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૧૦. આપિ�ઓ માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રિતભાવમાં વ�ુ �ુસંગતતવી

આપિ� જોખમ ઘટાડાના દસ � ૂત્રીય કાયર્ક્ વણર્ન નીચે આપેલ છ :
પ્ર, તમામ િવકાસ ક્ષેત્રોએ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનના િસદ આત્મસા�્ કરવ જોઈએ.
આ �ુિનિ�ત કરશે ક� તમામ િવકાસ

પ�રયોજનાઓ, હવાઇ મથકો,

માગ�, નહ�રો, હો�સ્પટલ,

શાળાઓ, �ુલોને યોગ્ય ધોરણો સાથે બાંધવામાં આવે અને તેઓ સેવા આપવા માંગતા સ�ુદાયોની
પ્રિતકાર ક્ષમત ફાળો આપે . આગામી બે દાયકામાં , િવ�ના મોટાભાગના નવા

માળખા

એિશયામાં આવશે. આ તમામ માળખાક�ય િવકાસ આપિ� સલામતીના શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ ધોરણ
અ�ુ�પ કરવાની જ��રયાત તરફ િનદ�શ �ુિનિ�ત કરશે. આવો અ�ભગમ એક �ુદર
ં રણનીિત છે , �
લાંબા ગાળે સફળ થશે . તમામ સાવર્જિનક રોકાણોમાં આપિ� જોખમ િવચારણાઓ
જોઈએ. ભારતમાં, ‘‘બધા માટ� આવાસ ’’ કાયર્ક્રમ અ ‘‘�ુદર
ં સ્થાન’’

સામેલ હોવી

પહ�લ આવી તકો�ુ ં

પ્રિતિનિધત્વ કર�. ભારત અન્ય ભાગીદાર દ�શો અને �હસ્સેદારો સાથે મળ�ને આ ક્ષેત્રમાં
પ્રિતરોધક માળખાને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� ગઠબંધન

તંત્ર રચ બનાવવા માટ� કામ

કરશે. આ ખતરો જોખમ �ૂલ્યાંક , આપિ� �સ્થિતસ્થાપક તકનીકો અને માળખાક�ય િધરાણમા
સંક�લત જોખમ ઘટાડવા માટ�ની પદ્ધિતઓ માટ� ન�ુજ્ન પેદા કરવામાં મદદ કરશે.
બી�ુ ં, ગર�બ પ�રવારોથી શ� કર�ને

, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો તેમજ મોટા બ�ુરાષ્

કોપ�ર� શન- બધા ને આવર� લેતા જોખમ રક્ તરફ કામ કર�ુ ં જ�ર� છે

. હાલમાં, પ્રદ�શન

મોટાભાગના દ� શોમાં, વીમાનો પ્રવેશ માત્ર મોટ�ભાગે મધ્યમ અન-મધ્યમ આવક �ૂથોમાં એક
નાના વગર �ુધી મયાર્�દત જ છે . જોખમ વીમા કવચને િવસ્ �ૃત કરવા માટ� િવશાળ અને નવીન
િવચાર�ુ ં જ�ર� છે . રા�યોની માત્ર િનયમન કરવામાં જ મહત્વની �ૂિમકા નથી પણ �મને તે
સૌથી વ�ુ જ�ર છે તેમના માટ�

કવચ પ્રોત્સા�હત કર�. સૌથી ગર�બ લોકો માટ� િધરાણ અને

જોખમ વીમો �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ટલાક

સખત પગલાં લેવામાં આવ્યા છ.

જન ધન યોજના

લાખો લોકોને બ��ક�ગ પ્રણાલીમ લાવી છે . �ુરક્ષા વીમા યોજના �ને સૌથી વ�ુ જ�ર છતેવા લાખો
લોકોને જોખમ વીમો � ૂરો પાડ� છે .

નવી શ� કરાયેલી ફસલ વીમા યોજના (પાક વીમો) લાખો

ખે�ૂતોને જોખમ�ુ ં કવચ � ૂ�ું પાડશે. આ ઘર� �ુ સ્તર� પ્રિતકાર ક્ષમત �ૂળ� ૂત િનમાર્ણના પાય
છે .
ત્રી�, આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં વ� સામેલગીર� અને ને� ૃત્વને પ્રોત્સાહન આપ�ું જ�ર.
આપિ�ઓથી મ�હલાઓ વધાર� પ્રમાણમ પ્રભાિવત થાય . તેમની પાસે અનન્ય શ�ક્તઓ અન
�તર�ૃ�ષ્ટ પણ છ. આપિ�ઓથી પ્રભાિવત મ�હલાઓની િવશેષ જ��રયાતોનસમથર્ આપવા માટ�
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ભારતે મોટ� સંખ્યામાં મ�હલા સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવી જો.

આપિ� પછ�ના

�ુનઃિનમાર્ણમાં ભાગીદાર� કરવા અને મ�હલા સ-સહાય �ૂથોને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� મ�હ
ઇજનેરો, ક�ડયા અને મકાન કાર�ગરોની પણ જ�ર છે � આ�િવકા �ુનઃસ્થાપનમા મદદ કર� શક�.
ચો�,ંુ વૈિ�ક સ્તર�જોખમગ્રસત િવસ્તારોના નકશાકરણ રોકાણ કર�ુ ં જ�ર� છે . � ૂકંપગ્ર જોખમો
સંબિં ધત નકશાકરણ કરવા માટ� વ્યાપકપણે સ્વી�ૃત ધોરણો અનમાપદં ડો છે . તેના આધાર� , ભારતે
� ૂકંપ િવસ્તારના નકશા કયાર્ છ , �માં પાંચ સૌથી વ�ુ � ૂકંપ ગ્ર અને બે ઓછા જોખમી છે .
રાસાય�ણક જોખમો, જગલ
ં
દવ, ચક્રવ, િવિવધ પ્રકારના �ૂર �વા આપિ� જોખમ માટ� ભારત
વૈિ�ક સ્તર� સ્વી�ૃત ધોરણો અને શ્રેણીઓ અપનાવવાની જ�. એ ભારતને આપિ�ના જોખમોની
પકાર અને તીવ્રતાન અ�ુકરણ અને િવ�ના અન્ય ભાગોમાં તેની સાથે સરખામણી ક વા સમજણ
ક�ળવવાની ખાતર� કરવામાં મદદ કરશે.
પાંચ�,ંુ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન પ્ર માં કાયર્ક્ષમતા વધારવા માટ� ટ�કનોલો�નો લ
લેવાના પ્રયત્નો કરવા જ.

ઇ-મંચ સંગઠનો અને વ્ય�ક્તઓને એકસાથ જોડ� છે અને તેમને

અ�ુભવ, ટ�ક્નોલો� અને સંસાધનોનો નકશો અને િવિનમય કરવામાં મદદ કર� છે ત

લાંબે ગાળે

સા�ૂ�હક અસરને વધારવા માટ� માટ� આગળ વધશે.
છ�ં, આપિ�-સંબિં ધત પાસાઓ પર કામ કરવા માટ� િવ�િવદ્યાલય�ું નેટવકર્ િવકસાવવામાં મદદ
થશે કારણ ક� િવ�િવદ્યાલ ને સામા�જક જવાબદાર�ઓ પણ
પાંચ વષ�માં ,

હોય છે . સેન્ડાઇ માળખાના પ્રથ

આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનની સમસ્યાઓ પર એક સાથે કામ કર

િવ�િવદ્યાલયો�ું વૈિ�ક નેટવક તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કર� શક . આ નેટવકર ્ના ભાગ�પ, િવિવધ
િવ�િવદ્યાલય તેમના માટ� સૌથી વ�ુ સંબંિધત આપિ�ના �ુદ્દાઓ પર િ સંશોધન િવદ્યાશા
િનષ્ણાત બની શક� છ. દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં આવેલી �ુિનવિસ�ટ�ઓ દ�રયાકાંઠાના જોખમોથી
ખતરો�ુ ં સંચાલન કરવામાં િનષ્ણાત હોઈ શક� છ

, અને પહાડ� શહ�રોમાં

રહ�તા લોકો પવર્તીય

જોખમો પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� શક.
સાત�,ંુ સોિશયલ મી�ડયા અને મોબાઇલ ટ�કનોલો� દ્વારા �ૂર� પાડવામાં આવેલ તકોનો ઉપયો
કરવો. સોિશયલ મી�ડયા આપિ� પ્રિતભાવમાં પ�રવતર્ન લાવી ર�ું.

તે પ્ર ભાવ આપનાર

સંસ્થાઓને ઝડપથી પોતાની �તને ગોઠવવામાં અને નાગ�રકોને સ�ાવાળાઓ સાથે વ�ુ
સરળતાથી જોડાવા માટ� સક્ષમ બનાવવામાં મદદ કર� ર�ું .

એક પછ� એક

આપિ�માં ,

અસરગ્રસ્ત લોકો એકબી�ને મદદ કરવા માટ� સોિશયલ મી�ડયાનો ઉપયોગ કર� રહ્.

આપિ�
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વ્યવસ્થા માટ� જવાબદાર લોકોએ સોિશયલ મી�ડયાની

સંભિવત ક્ષમતાને ઓળખવી જોઈ

અને આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાના િવિવધ પાસાઓ સાથે સંબિં ધત ઉપાયો તૈયાર કરવા જોઈએ.
આઠ�,ંુ આપિ� વ્યવસ્થાપન સ્થાિનક ક્ષમતાઓ

પહ�લ પર તૈયાર કર�ુ ં જોઈએ . આપિ�

ખતરો વ્યવસ્થાપન�ું કા , ખાસ કર�ને ઝડપથી િવકસતા અથર્ તંત્રો

, એટ�ું િવશાળ છે ક�

રા�યની ઔપચા�રક સંસ્થાઓ સક્ષમ �સ્થિત સ�વામાં શ્રેષ્ઠ સહાયક બની.
સ્થાિનક ર�તે તૈયાર કર�ને અને અમલમાં �ૂકવા પડશે.

ચો�સ પગલા

છે લ્લા બે દાયકાઓમા , મોટાભાગના

સ�ુદાય આધા�રત પ્રયાસો �ૂંકા ગાળા માટ� આપિ�ની તૈયાર� અને આક�સ્મક આયોજન �ુ
મયાર્�દત રહ્યા .

સ્થાિનક જોખમ ઘટાડવાના પગલાં ઓળખવા અને તેનો અમલ કરવા માટ�

સ�ુદાય આધા�રત પ્રયાસોનો વ્યાપ વધારવો અને સ�ુદાયને ટ�કો આપવો જ�ર�. આવા પ્રયાસ
જોખમ ઘટાડ� છે અને સ્થાિનક િવકાસ અને ટકાઉ આ�િવકા માટ� તકો ઊભી કર� છે . આપિ� જોખમ
ઘટાડવા�ુ ં સ્થાિનક�કરણ એ પણ �ુિનિ�ત કરશે ક� પરંપરાગત શ્રેષ્ઠ પ્રસાધન
જ્ઞનો સારો ઉપયોગ કરવામાં આવે.

સ્થાિનક

પ્રિતભાવ સંસ્થ તેમના સ�ુદાય સાથે વાતચીત

કરવાની અને તેમને આપિ� પ્રિતભાવની આવશ્

અભ્યાસથ પ�ર�ચત કરવાની જ�ર છે .

ઉદાહરણ તર�ક� , જો સ્થાિનક અ�ગ્ન શમન સેવ દર અઠવા�ડયે તેના િવસ્તારમાં એક શાળાની
�ુલાકાત લે, તો તે એક વષર્ના સમયગાળામાં હ�રો બાળકોને સંવેદનશીલ બનાવે છ .
નવ�,ંુ આપિ�માંથી શીખે લી તક વ્યથ ન �ય તેની ખાતર� ક રવી. દર� ક �ુઘર્ટના પછ� શીખેલા
પાઠ પર ભાગ્યે જ લા�ુ પડ�

તેવા અભ્યાસ અને અહ�વાલો છ.

ઘણી વખત એ જ � ૂલો�ુ ં

�ુનરાવતર્ન થ�ુ ં હોય છે . શીખવાની સ�ક્ અને દ્રશ્ય વ્યવસ્થા હોવી જ�.

સં�કુ ્ત રાષ્

આપિ�ની ઘટનાઓ , તેમની માત્ અને રાહત , �ુનવર્સ, �ુનિન�માર્ણ અને �ુન સ્થાપન પછ�ની
દસ્તાવે� �ફલ્મોની �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્પધાર્ શ� કર�.

આપિ� પછ�ની � ૂ વર્વ� �સ્થિ એ

ભૌિતક માળખાક�ય દ્ર�ષ્ટએ મ ‘‘ભિવષ્યની અ�ુરક્ ઘટાડો ’’ કરવાની જ નહ� , પણ જોખમના
સંચાલન માટ� �ુધાર� લ સંસ્થાક�યપદ્ધિતઓ દ્ર�ષ્ટએ પણ એક તક. આ માટ�, જોખમ�ુ ં ઝડપથી
�ૂલ્યાંકન કર� શક� એવીપ્રણાલ તૈયાર કરવાની જ�ર છે . ભારતે ભાગીદાર દ� શો અને બ�પ
ુ ક્ષી
િવકાસ સંસ્થા સાથે આપિ� પછ�

મકાનોના �ુનઃ બાંધકામ માટ� ટ�કિનકલ

સમથર્ �ુિવધા

સ્થાિપત કરવા માટ� કામ કર�ું જોઈ.
દસ� ંુ અને છે લ્�ુ, આપિ�ઓ માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રિતભા ઘટનાના કારણમાં વધાર� �ુસગ
ં તતા
લાવવાની જ�ર છે . �ુઘર્ટના પછ , સમગ્ર િવ�માંથી આપિ� પ્રિતભાવો આવ. જો સા�ૂ�હક છત્
નીચે પ્ર�ૃિ�ઓ�ું આયોજન કરવામાં આવે તો આ સા�ૂ�હક શ�ક્ત અને એકતા વધાર� શકાય.
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સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર એક સામ પ્રત અને છાપ �તગર્ત રાહ , �ુનવર્સન અને �ુનિન�માર્ણમાં મદ
કરનારા તમામ લોકો કાયર્ કર�તે િવશે િવચાર� શકાય.

૧.૭ સામ�જક ભાગીદાર�
જોખમો માણસની સામા�જક પ�ર�સ્થિતઓના આધાર� ભેદભાવ કરતા નથ , પરં � ુ આપિ�ઓ સામે
માણસો હંમેશા પ્રિતભાવ આપે છે . હાલની સામા�જક-આિથ�ક પ�ર�સ્થિતઓનો અથર્ થાય છે ક� �યાં
સૌથી વ�ુ અ�ુર�ક્ �ૂથો પણ

બી�ની સરખામણીમાં અનેકગ�ુ ં અસમાન ર�તે પીડાય છે

ત્યાં

આપિ�ઓ વસ્તી િવષયક ર�તે સમાન સ�ુદાયો માટ� િવિવધ પ�રણામો લાવી શક� છે . રાષ્ટ્ર�ય આપ
વ્યવસ્થાપન ની, ૨૦૦૯ ની પ્રસ્તાવનામાં ન�ધ્�ું છે ક� આિથ�ક ર�તે નબળા અને સામા�જક ર
સીમાંત વગર , મ�હલાઓ, અ�ુ� ૂ�ચત �િતઓ , અ�ુ� ૂ�ચત જન�િતઓ અને લ�ુમતીઓ આપિ�ઓ
દરિમયાન વ�ુ ભોગ બને છે .

આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫,

આપિ� વ્યવસ્થા ના

કોઈપણ બાબતમાં ખાસ કર�ને �લ�ગ, �િત, સ�ુદાય, વંશ અથવા ધમર્ પર આધા�રત હોયએવા તમામ
પ્રકારના ભેદભાવને પ્રિતબંિધત કર . સામા�જક ભાગીદાર� અિધકારો અને તકોની સમાનતા , વ્ય�ક્ત�ુ
ગૌરવ, િવિવધતાનો સ્વીકાર અને દર�ક માટ� પ્રિતકાર ક્ષમત ફાળો આપવો , વય, �લ�ગ, અપંગતા
અથવા અન્યના આધાર� સ�ુદાયના સભ્યોનતરછોડવા નહ�.

ુ ્ય પ્રવાહમાં વા
૧.૮ આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ખ
આપિ� અસરગ્રસ્ત પ્રદ�શના િવકાસને ન�ધપાત્ર ર�તે પાછળ ધક�લી શક� છે અન
આધાર� , દાયકાઓ અથવા વ�ુ

સમય �ુધી

�ુનરાવત� લાભો ઉલટાવી શક� છે .

માત્રા
આપિ�ની

સંભાવનાઓને સમ�યા િવના અને પયાર્પ્ત જોખમ ઘટાડ�ા િવના િવક, હાલના જોખમોને વ�ુ ખરાબ
કર� શક� છે અને તેની સાથે નવા જોખમો લાવવાની સંભાવના , સંભિવત આફતોની નકારાત્મક અસરને
વધાર� શક� છે . આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ુખ્યપ્રમાં વાળવો એ આપિ� પ્રિતકાર ક્ષ વધારવા,
�ુકશાન ઘટાડવા અને િવકાસ લ�યો તરફ પ્રગિતને ઝડપી બનાવવા માટ� તમામ િવકાસલક્ષી પહ�લો
આપિ� જોખમ ઘટાડા�ુ ં વ્યાપક અનેમજ�ૂત સંકલન છે . િવકાસ અને આપિ� જોખમ ઘટાડો બંને એક
સાથે િવકાસના તમામ પાસાઓ , નીિતઓ, આયોજન અને અમલીકરણમાં એક��ૃત ર�તે સામેલ કર�ને
આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ુખ્યપ્રમાં વાળવાનો એક અ�ભગમ છે . આબોહવા પ�રવતર્નની અસર ક�વી
ર�તે આબોહવા પ�રવતર્નની અસર જોખમના દશ્યોને બદલે છે તે લગભગ દર� ક જળ-હવામાન ખતરો
સાથે સંકળાયેલી અિનિ�તતાઓને વધા રતા જોખમ ના �ુણાકાર તર�ક� કામ કરતી હોવાથી

, આપિ�

જોખમ ઘટાડાને �ુખ્ય પ્રવાહમ વાળવા માટ�ના મજ�ૂત અ�ભગમ ને �ુદરતી ર�તે સંક�લત કર� છે .
�ુભાર્ગ્ય�ૂણર્ હક�કત એ છે ક� આપ જોખમ ઘટાડાને �ુખ્યપ્રમાં વાળવાનો િનણર્ય લેનારાઓ અને
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વ્યવસાયીઓ એ બંને ક�ટલાક �શે અયોગ્ય ર�તેસમ�યા છે અથવા અસ્પષ્ટ ર�તે અથર્ઘટન કરવામ
તેમની નબળાઇને �ુધારવાની જ�ર છે .

િનઃશંકપણે, આગળ જતાં , આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ુખ્ય

પ્રવમાં વાળવા િવકાસ અને આપિ� વ્યવસ્થાપન  બંનેમાં વ�ુ ક�ન્દ્રીય �ૂિ ની કલ્પન કરશે.
આથી, તે રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાના નીિત �ુખ્ય સ્તં પૈક�નો એક સ્થં છે . અનેક
ર�તે, માનક સંચાલન માગર્દિશ�ક હ�ઠળના પગલાં અને આબોહવા પ�રવતર્નના પ્રિતભાવો િવકાસ
પહ�લ માટ� અ�ભ� છે અને આ બધામાં આપિ�

પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ણ સામાન્ય િવષય  . આપિ�

જોખમ ઘટાડાને �ુખ્ય પ્ર માં વાળવા માટ� આપિ� પ્રિતકાર ક્ષમ િનમાર્ણ પર ધ્યાન ક��ન્
કર�ને આપિ�-િવિશષ્ટ યોજનાના પેટ-ઘટક તર�ક� નહ�

, પરં � ુ તમામ િવકાસલક્ષી યોજનાઓમા

�ુસ્તપણે સંક�લત અ�ભગમ હોવો જોઈ.

૧.૯ �્ �ષ્ટકોણ
દ્ર�કોણ રાષ્ટ્ર�ય ની , કાયદાઓ અને આપિ� જોખમ ઘટાડા માટ� વડાપ્રધાન દસ � ૂત્રી
કાયર્ક્ તેમજ �તરરાષ્ટ્ર�ય શ્રેષ્ , માળખા અને પ્રવચનોમાં પ્રિત�બ��બત લ�ય આવર� લે
છે :
તમામ સ્તર� આપિ�ઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતા વ

તી વખતે તમામ ક્ષેત્રોમાં ભાર

ન�ધપાત્ર અનસામેલ આપિ� જોખમ ઘટાડાને હાંસલ કરવા ગર�બોથી શ� કર�ને સ્થાિનક ક્ષમતાઓ�
િનમાર્ણ કર�ને અને આિથ� , શાર��રક, સામા�જક, સાંસ્�ૃિતક અને પયાર્વરણીય સ�હત િવિવધ સ્વ�પોમ
�નહાિન, આ�િવકા, િમલકતના �ુકસાનમાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો કર�ને આપિ પ્રિતકાર ક્ષમતા ક�ળ
જોઇએ.

૧.૧૦ કાયર્ક્
આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ અ�ુસાર, રાષ્ટ્ર�ય આપવ્યવસ્થાપન નીિતમાં નીચેનાન
સમાવેશ હશે:
(ક) આપિ�ને અટકાવવા અથવા તેની અસરોને ઘટાડવા માટ� લેવાના થતાં પગલાં
(ખ) િવકાસ યોજનાઓમાં શમન પગલાંના સંકલન માટ� લેવાના થતાં પગલાં
(ગ) કોઈપણ જોખમી આપિ� પ�ર�સ્થિતઓ અથવા આપિ�ને અસરકારક ર�તે પ્રિતભ
આપવા માટ� સજ્જતા અને ક્ષમતા િનમાર્ણ માટ� ના થતાં પગલાં
(ઘ) ઉપર જણાવેલ ત્રણ પાસાઓના પગલાંના સંદભર્માં ભારત સરકારના િવિવધ મંત્ર
અથવા િવભાગોની � ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ
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રાષ્ટ્ર�ય આપ વ્યવસ્થાપન ની સમગ્ર દ�શ માટ� આપિ વ્યવસ્થાપ માટ� અિત મહત્વ�ૂણર
આયોજન�ુ ં માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે

, �ની સમયાંતર� સમીક્ષા અન

અમલીકરણ માટ� િધરાણ માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર યોગ્ય જોગવાઈઓ .

અદ્યતન કર� જોઈએ.

યોજના

આપિ� વ્યવસ્થા, િનવારણ

અને શમન, સજ્જત, પ્રિતભાવ અને વર્વ� �સ્થને આવર� લઇને આવશ્ય ર�તે ઘણી સંસ્થાઓન
� ૂબ મોટા પણ વધાર� છે . આથી, રાષ્ટ્ર�ય આપ

સમાવેશ કર� છે અને તે ભારત �વા દ� શમાં

વ્યવસ્થાપન ની ના સફળ અમલીકરણ અને અસરકારક જોખમ ઘટાડવા
�સ્થિને �ુિનિ�ત કરવા માટ� �હસ્સેદારો વચ્ચે �-

, પ્રિતભાવ અન � ૂવર્વ�

સંસ્થ સંકલન અને સહયોગ અત્યંત મહત્

ધરાવે છે .
ભારતમાં રાષ્ટ્ર�ય આપ વ્યવસ્થાપન નીિ ક�ન્દ્રીય મંત્ , િવભાગો અને અન્ય સંસ્થા
સંગઠન કરવા અને સંકલન કરવા માટ� માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે અને ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકાર વચ્ચે આ
અટકાવવા, સજ્જત, પ્રિતભાવ અન � ૂવર્વ� �સ્થિત મા તમામ ક્ષેત્રોમાં જવાબદ ની સ�પણી કર�
છે . ભારતમાં આપિ� દરિમયાન સશ� દળો

1

2

અને ક�ન્દ્ર સંસ્થા ફાળવવી ક�ન્દ્ર સરકાર દ્

અપનાવવામાં આવેલા ધોરણો અને ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકારો વચ્ચે સંમત સંબંિધત પ્રોટોકોલને
રહ�શે. કોઈપણ રા�ય આપિ� સમયે કોઈપણ સમયે ક�ન્દ્ર અને અન્ય રા�યોની મદદ
માગી શક� છે .

સમથર્

ઘટનાની ચો�સ આપ�કાલીન �સ્થિતન પ્રિતભ આપવાની જવાબદાર� િન�ુક્ત

સંસ્થાઓન છે .
રાષ્ટ્ર�ય આપ વ્યવસ્થાપન સ�ામંડ તૈયાર
(જોડાણ-૧) આધા�રત યોજના છે .

કર� લ િવગતવાર ખતરો-િવિશષ્ટ માગર્દિશ�ક

અન્યથા ઉલ્લ કર� લ ન હોય ત્યાં �ુધ

, રાષ્ટ્ર�ય આપ

વ્યવસ્થાપન સ�ામંડ બહાર પાડ�લ માગર્દિશ�કા આ દસ્તાવેજ માટ� પ્રાથિમક સંદભર્ ત કામ કર� છે .
િવિવધ જોખમો માટ� આપિ� વ્યવસ્થાપનના એકંદર સંકલન માટ� ભારત સરકાર� અ�ુક ક�ન્દ
મંત્રાલયો અને િવભાગોને ખત-િવિશષ્ટ મધ્યસ જવાબદાર�ઓ માટ� �હ�ર કર� છે . વ�ુમાં, ભારત
સરકાર આપિ� પછ�ના પ્રિતભાવોના તાત્કા�લક સંકલન માટ� આપિ� �ુજબ ચો�સ મંત્રાલ �હ�ર
કર� છે . આ �હ�ર કર� લ મંત્રાલ/ િવભાગોએ તેમને સ�પેલ � ૂિમકાઓ િનભાવવા માટ� િવગતવાર
આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજનાઓ તૈયાર કરવી આવશ્યક છ.

તે જ સમયે , દર� ક ક�ન્દ્રીય મંત ,

િવભાગ, રા�ય અને �જલ્લાએ સંબંિધત આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજનાઓ બનાવવી આવશ્યક છે �માં
સ્પષ્ટ કરવામા આવે છે ક� ક�વી ર�તે દર� ક એકમ આપિ�ઓને અસરકારક ર�તે સંચા�લત કરવા માટ�
યોગદાન આપી શક� છે .

૧.૧૧ ઉદ્દે

2

સશ� દળોમાં લશ્ક, હવાઇ અને તટરક્ષક દળ સમાવેશ થાય છે
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આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫

અને રાષ્ટ્ર�ય આપ વ્યવસ્થાપન ની, ૨૦૦૯ માં

આપેલા આદ� શ સાથે , રાષ્ટ્ર�ય યોજન ૨૦૧૫ પછ�ના ત્રણ મોટા વૈિ�ક માળખા અન વડાપ્રધાન
દસ � ૂત્રીય કાયર સાથે સંકળાયેલા આપિ� જોખમ ઘટાડાના ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્ર�ય પ્રિ સામેલ
કર� છે . તદ�ુસાર, રાષ્ટ્ર�ય આપવ્યવસ્થાપન નીના વ્યાપક ઉદ્દેનીચે �ુજબ છે :
૧. આપિ� જોખમ, જોખમો અને અ�ુરક્ની સમજણમાં �ુધારો કરવો
૨. સ્થાિનકથી ક�ન્દ્ર �ુધી તમામ સ્તર� આપિ� તંત્ર મજ�ૂત બનાવ�ુ ં
૩. માળખાક�ય, �બન-માળખાક�ય અને નાણાક�ય પગલાં તેમજ વ્યાપક ક્ષમતા િવકાસ દ્
પ્રિતકાર ક્ માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ કર�ુ ં
૪. અસરકારક પ્રિતભાવ માટ� આપિ� સજ્જતા વધા
૫. � ૂવર્વ� �સ્થ, �ુનવર્સ અને �ુનિન�માર્ણમાં" ભિવષ્યની અ�ુરક્ષામાં ઘટાડ " ને પ્રોત્સા
આપ�ુ ં
૬. આપિ�ઓ અટકાવ અને આપિ� જોખમ અને �નહાિન, આ�િવકા, આરોગ્ય અને અસ્કયામત
(આિથ�ક, શાર��રક, સામા�જક, સાંસ્�ૃિતક અને પયાર્વરણ) ના �ુકસાનના વાસ્તિવ ઘટાડાને
પ્રાપકર�ુ.ં
૭. પ્રિતકાર ક્ષમત વધારો કરવો, નવા, હાલના જોખમોમાં ઘટાડો કરવો અને શેષ જોખમો�ુ ં
વ્યવસ્થાપન કર�ુ
૮. સંક�લત અને સા�ૂ�હક અમલીકરણને આિથ�ક, માળખાક�ય, કા�ૂની, સામા�જક, આરોગ્,
સાંસ્�ૃિત, શૈક્ષ�, પયાર્વરણી, તકનીક�, રાજક�ય અને સંસ્થાક�ય પગલાને આપિ�
જોખમોના ઉદભવને અટકાવા અને જોખમોની અ�ુરક્ષા પ્રોત્સાહન�ુ ં
૯. આપિ�ના જોખમો ઘટાડવા અને વ્યવસ્થા કરવા માટ� સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ અને સ�ુદાયો
બંનેને ભાગીદાર તર�ક� સશક્ત બનાવા
૧૦. આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓમાં જ્િનક અને તકનીક� ક્ષમતાઓને મ જ�ૂત વી
૧૧. બ�િુ વધ જોખમો અને સ�ુદાય આધા�રત આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� અસરકારક ર�તપ્રિતભ
આપવા માટ� તમામ સ્તર� ક્ષમતા િવ કરવો
૧૨. આપિ� વ્યવસ્થાપનના િવિવધ પાસાઓ સાથે સંકળાયેલા િવિવધ મંત્રાલયો અને િવભાગ
� ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ �ગે સ્પષ્ટતકરવી
૧૩. તમામ સ્તર� આપિ� જોખમ િનવારણ અને શમનને પ્રોત્સાપ�ુ ં
૧૪. િવકાસલક્ષી આયોજન અને પ્ર�ક્રયાઓમાં આપિ� વ્યવસબાબતોના �ુખ્ય પ્રવાહ
સરળ બનાવવો
૧૫. આપિ� જોખમ ઘટાડો એ સામા�જક ર�તે સમાવત�, �લ�ગ સંવેદનાત્મક અને સશ�ક્તકની
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ખાતર� કરવી
૧૬. ગંભીર જોખમોથી થતી ગર�બાઇને અટકાવવા અને આ�િવકા બચાવવા માટ� ગર�બ
સ�ુદાયોમાં પ્રિતકાર ક્ષમત િનમાર્ણ કર�ુ અને મજ�ુત બનાવ�ુ ં
૧૭. ટકાઉ ખેતી સ�હત �ૃિષ ક્ષેત્રની આપિ� જોખમ ઘટાડવાની અને આબોહવા અ�ુ�
વ્�ૂહરચનાનો �ુખ્ય પ્રવાહ વધ
૧૮. �ૃિષ અને પ�ુધન માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડવાના પગલાં પર િવશેષ ધ્યા આપ�ુ ં
૧૯. આપિ�ની અસરોનો સામનો કરવા અને � ૂવર્વ� �સ્થપ્રાપ્ત કરવા માટ� આરોગ્ય પ્ર
અને સ�ુદાયોની પ્રિતકાક્ષમ વધારવા પ્રોત્સાઆપ�ુ ં
૨૦. આરોગ્ય સંભાળના તમામ સ્તરોમાં આપ

જોખમ ઘટાડા ને સંક�લત કર�ને આરોગ્ય

પ્રણાલીઓનપ્રિતકાક્ષમમાં વધારો કરવો
૨૧. આપિ�- પ્રિતકા ક્ષમમાં શાળાઓ, કોલેજો અને અન્ય શૈક્ષ�ણક �ુિવધાઓને પ્રોત
આપ�ુ ં
૨૨. આપિ� જોખમ ઘટાડવામાં મ�હલાઓના ને� ૃત્વ અને સ�ક્રય ભાગીદાર�ને પ્રોત્સ�ુ ં
૨૩. જળ વ્યવસ્થાપનમાં આપિ� જોખમ ઘટા ને �ુખ્ય પ્રવાહમ વાળવાના પ્રયત્નોને મજ�
કરવા અને પાણી સંબિં ધત જોખમોની સંભિવત અસરોને ઓછ� કરવી
૨૪. નવા અને હાલના િનણાર્યક �તરમાળખાની પ્રિતકાક્ષમને મજ�ૂત કરવી અને પ્રોત્સા
આપ�ુ ં
૨૫. આપિ� જોખમ ઘટાડવાની િવચારણાઓ અને નાણાંક�ય અને રાજકોષીય સાધનો ના પગલાં� ુ ં
એક�કરણ કર�ુ ં
૨૬. તમામ પ�રયોજનાઓ અને યોજનાઓ (ગ્રામીણ અને શહ�) ના િવકાસ અને અમલીકરણમાં
આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ુખ્ય પ્રવાહમવાળવો
૨૭. આપિ� જોખમ પ્રિત, �ૂલ્યાંક, નકશાકરણ, દ� ખર� ખ અને બ�ુ આયામી જોખમની � ૂવર
ચેતવણી પ્રણાલીઓને મ જ�ૂત બનવી
૨૮. બ�આ
ુ યામી જોખમી આપિ�ના જોખમો અને આબોહવા પ�રવતર્નના દશ્યો સ�હત પ્રાદ�િ
આપિ� જોખમ �ૂલ્યાંક અને નકશાઓના િવકાસ પર વ્યાપક સવ�ક્ષણને પ્રોત્સ�ુ ં
૨૯. નદ�ના �ુખ, પવર્તીય પ્રદ�શો અને દ�રયા�કન �વા સં�કુ ્ સંસાધનો સંબિં ધત ઇકોિસસ્ટઆધા�રત અ�ભગમોનો અમલ કરવો
૩૦. આપિ� જોખમ ઘટાડાના તમામ પાસાઓમાં િવ જ્ન, ટ�કનોલો� અને પરં પરાગત જ્નનો
અસરકારક ઉપયોગ કરવો

૧.૧૨ સમય માળ� ં ુ – �ંુ કા, મધ્યમ અને લાંબા ગાળા�ુ
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યોજનામાં (T1), મધ્યમ(T2) અને લાંબા ગાળાના (T3) પગલાંનો અમલ અ�ુક્રમ૨૦૨૦, ૨૦૨૭,
૨૦૩૦ (આ�ૃિત ૧-ર) �ુધીમાં � ૂરો થવો જોઈએ. વષર્ ૨૦૩૦ એ ૨૦૧૫ પછ�ના ત્રણેય �તરરાષ્ટ
કરારો-સેન્ડાઇમાળ�ુ,ં ટકાઉ િવકાસ લ�યો અને પક્ષકારોની પ�ર-૨૧ માટ� �િતમ સમયમયાર્દા છ .
આ કરારો પર હસ્તાક્ષર કર

, ભારતે પણ આ સમયમયાર્દા અપનાવી છ .

રાષ્ટ્ આપિ�

ૂ ા',
વ્યવસ્થાપન નીમાં કલ્પના કર�લ તમામ પગલાઓની �ુસંગતતા માટ� પણ ૨૦૩૦ � ૂણર્તા છ. '�ંક
'મધ્યમ અન ‘લાંબા’ ગાળાનો સંદભર્ �ૂણર્ કરવા માટ� જ�ર� સમયમયાર્દાનો છે અને અગ્રતાના ક
ક્રમને �ૂચવતા ન. આ અસ્થાયી છે અને ઘણા પ�રબળો ખાસ કર�ને તકનીક�ના આધાર� ફ�રફારોને
આધીન છે . કલ્પના કરવામાં આવેલા ક�ટલાક

ૂ ા ગાળામાં ફ�રવી
પગલાં લાંબા સમય ગાળામાંથી �ંક

શકાય છે . જો ક� , નાના સમય ગાળાના તમામ પ્રયત્નો રા કરવા માટ� વધારાનો સમય ન લે તે
�ુિનિ�ત કર�ુ ં જ�ર� છે .
રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસ્થાપન નીમાં સમયમયાર ્દાનીકરવામાં આવેલી કલ્પન
ૂ ા ગાળાની (T1)
�ંક

T1 (2022)

મધ્યમ ગાળાની(T2)

T1/T2

T2 (2027)

લાંબા ગાળાની (T3)

T1/T2/T3

T2/T3

T3 (2030)

આ�ુ િત ૧:૨ - �ૂંકા, મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની સમયમયાર ્દ
ૂ ા , મધ્યમ અને લાંબા ગાળાન-પહ�લેથી જ
�યાર� તમામ વગ�માં ઠરાવેલ ક�ટલાક પગલાં-�ંક
અમલીકરણ હ�ઠળ છે અથવા અદ્ય કરવાની જ�ર છે , ઘણાને શ� કરવાની જ�ર છે . તમામ ત્રણે
ૂ ા, મધ્યમ અને લાંબા સમ
�ંક

ગાળાના ક�સોમાં ક્રિમક અથ હોવો જ�ર� નથી. હક�કતમાં, ઘણા

�કસ્સાઓમા, અિતવ્યા�પ હોઈ શક� છે , તે જ સમયે શ� થઈ શક� છે �યાર� ક�ટલાક �કસ્સાઓમા , મધ્યમ
અને લાંબા ગાળાના લ�યો પર�ુ ં અગાઉના તબ�ા�ુ ં કામ � ૂ �ં થવા પર આધા�રત હોઈ શક� છે . તેમ
છતાં, મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની શ્રેણ ઓછ� અગ્રતા �ૂ�ચત કરતી નથી પરં�ુ ત કાયાર્વાહ� �ૂર
કરવા માટ� લાંબા સમયની જ�ર પડ� છે ; જો ક� શ� તેટલી વહ�લી તક� શ� કરવામાં આવે.
મંત્રાલ, િવભાગો, રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં પ્રસ્તાિવત પગલાંના અમ
�સ્થિતમાં ન�ધપાત તફાવત છે . દર� ક ક�ન્દ્રીય મંત , િવભાગ અને રા�ય સરકાર� તેમની યોજના
તૈયાર કરતી વખતે અથવા હાલની યોજનાઓને �ુધારતી વખતે અમલીકરણ માટ� સમયમયાર્દા
અ�ુસાર તેમની આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓમાં બાબતોને યોગ્ય ર�તે વગ��ૃત કરવી જોઈ.
આપિ� પછ� � ૂવર્વ� �સ્થિતન પ્રા�પ્તના સમયગાળા છે : (ક) વહ�લી-અઢાર મ�હનાની �દર ,
(ખ) મધ્ય-પાંચ વષર્ની �દર અને (ગ) લાંબા ગાળાની-પાંચથી દસ વષર્ની �દ.

આ િવિશષ્

આપિ� પર આધાર રાખે છે અને માત્ � ૂવર્વ� �સ્થિતન પ્રા�પ્તના કાયર્ક્રમોના પ્રકારો સાથે
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છે . આથી, રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન ન સમયર� ખા વગર માત્ર સામાન્ય શબ્દોમાં તેમની ચ
કર� છે .

૧.૧૩ આપિ�ના પ્રકા
આપિ�ઓ �ુખ્યત્વે �ુદરતી ખતરો અથવા મા-પ્રે�રત અથવા બંનેના સંયોજનથી પ�રણમે .
માનવ-પ્રે�રત પ�રબળો �ુદરતી આપિ�ની પ્રિત�ૂળ અસરોને મોટા પ્રમાણમાં વધાર� .

વૈિ�ક

સ્તર� પણ મોટા પાય , આબોહવા પ�રવતર્ પરની સં�કુ ્ત રાષ્ �તર-સરકાર� પેનલે દશાર્વ્�ું છે ક
માનવ પ્રે�રત આબોહવા પ�રવતર્નએ ભાર� હવામાન ઘટનાઓની આવતર્ન અને તી

એમ બંનેમાં

ન�ધપાત્ર વધારો કય� . �યાર� ભાર� વરસાદ, ચક્રવાત અથવા ધરતીકંપ બ�ુ જ �ુદરતી હોય , તેની
અસર માનવ પ્ર�ૃિ� સાથે સંકળાયેલા ઘણા પ�રબળો દ્વારા સામાન્ય

બગાડ� શક� છે . મોટા પાયે

ઔદ્યોગીકરણ અને શહ�ર�કરણ મા-પ્રે�રત આપિ�ઓની સંભાવના અને �ુદરતી અને મા-પ્રે�ર
આફતો બંનેમાંથી �વન અને િમલકતને સંભિવત �ુકસાનની હદમાં વધારો કર� છે .

માનવ સમાજ

ખતરો/ આફતોમાં વધારો કર� એવા રાસાય�ણક , �િવક, િવકરણ અને પરમા�ુ ( CBRN) ભય અને
ઘટનાઓ માટ� સંવેદનશીલ છે .

૧.૧૩.૧ રાષ્ટ્ર�ય ખ

�ડસ-ઇન્વેન્ 3 ની આપિ� મા�હતી વ્યવસ્થાપન પ્
2

દ્વારા ઉપયોગમા

લેવાતી વ�ુ સ્વી�ૃત વગ�કરણ પ્રણાલી �ુદરતી જોખમોથી ઉદ્ભવતી આફતોને પાંચ �ુખ્ય વ
વગ��ૃત કર� છે અને સેન્ડાઇ લ�યોની દ�ખર�ખ માટ� વૈિ�ક સ્તર� વપરાય :
(૧) �ૂ -ભૌિતક: �નહાિન, ઈ� અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય , િમલકતને �ુકસાન, આ�િવકા
અને સેવાઓ �ુમાવવી , સામા�જક અને આિથ�ક િવક્ષેપ અથવા પયાર્વરણીય �ુકસાન થઈ શ
એવી � ૂસ્તરશા�ીય પ્ર�ક્રયા અથવા ઘટ.

આમાંની ક�ટલીક પ્ર�ક્રયાઓ

જળ-ઋ�ુ

પ�રબળોમાં મહત્વ�ૂણર્ ફાળો આપે .
(ર) જળ િવજ્ઞ : સામાન્ય જળ ચક્રમાં િવચલનો /અથવા પવન �ંકાવાના કારણે સરોવરો
છલકાવાની ઘટનાઓ
(૩) જળ -ઋ�-ુ અલ્પ�વ/નાનીથી માંડ�ને મધ્યવત� વાતાવરણીય પ્ર�ક્રયાઓને કારણે
ઘટનાઓ (વણર્પટમા િમિનટથી માંડ� �દવસો �ુધી)
(૪) વાતાવરણીય : મધ્મ આ�ુષ્યથી લઇન � ૂ�મ પ્ર�ક્રયાઓને કારણે થતી ઘટ(�તરમોસમીથી ઘણા દશકો �ુધી આબોહવા પ�રવતર્નક્ષના વણર્પટમા)
3

http://www.desinventar.net/definitions.html (સપ્ટ�મ્બ૨૦, ૨૦૧૯)
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(પ) �િવક: �િવક ઉત્પિ�ની પ્ર�ક્રયા અથવા ઘટના અથવા રોગકારક �ૂ ના ઉદભવ ,
�નહાિન, માંદગી અથવા અન્ય આરોગ ને અસરો એવા ઝેર અને �વ-સ�ક્રય પદા સ�હત
�િવક રોગવાહકો દ્વારફ�લાતા, િમલકત �ુકસાન, આ�િવકા અને સેવાઓ �ુમાવવી, સામા�જક
અને આિથ�ક િવક્ષેપ અથવા પયાર્વરણીય �ુકસ
શ્રેણથી �ુદરતી પ�રબળો માં િનમાર્ થતી આપિ�ઓની આ પાંચ �ુખ્ય શ્રેણીઓ�ું સં�ક
વણર્ન કોષ્ટ ૧-૧ માં આપવામાં આવ્�ું છ. નીચે� ુ ં વગ�કરણ

�ુસ્ નથી.

વાસ્તિવક �વનની

પ�ર�સ્થિતઓમા, ઘણી આફતો િવિવધ પ્રકારની આપિ�ઓ�ું સંયોજન . વ�ુમાં, �ુઘર્ટના સ�ર્યા બા
ગૌણ આફતો આવી શક� છે .
કોષ્ટકઃ૧-૧ �ુ દરતી જોખમોની શ્રેણ

૧

શ્રે

ુ ્ય ઘટન
�ખ

ગૌણ આપિ�� ં ુ �ુંકમાં વણર્ન

� ૂ -ભૌિતક

� ૂકંપ/ માસ

• � ૂકંપ બાદ � ૂસ્ખલ;

� ૃથ્વીન પેટાળમાં

• ધરતીકંપોથી ઉદ્ભવેલી શહ�ર� ;

મોટા પાયે

• પ્રવાહ�ત- � ૂકંપને કારણે ઘન �સ્થિતમાંથી પ્રવાહ� �સ્થિત

�હલચાલ

(�િશક) પાણીથી સં� ૃપ્ત જમીન�ું પ�રવતર્
• � ૃથ્વીના પેટાળમાં મોટા પાયે �હલચાલ , સામાન્ય ર�તે નીચે
તરફ
• � ૂકંપને કારણે જમીન �ુજવાથી સપાટ�ની માટ��ુ ં િવસ્થાપન

�વાળા�ુખી

• �વાળા�ુખી ફાટ� નીકળવાથી જમીન �ુજવાને કારણે માટ�ની
સામગ્રી�ું સપાટ��ું િવસ્થ
• લાવા, રાખ, ગરમ વરાળ , ગેસ અને

ખનીજ સામગ્રીન

�વાળા�ુખીના િવસ્ફોટો સ�હત �ૃથ્વીની સપાટ�મા

બહાર/ િછદ્

ન�ક એક પ્રકારની �ૂસ્તરશા�ીય ઘ.
• રાખ પતન ; લહ�ર - �વાળા�ુખી ના ઢોળાવ પર �વાળા�ુખી
ફાટવાના સમયે અથવા તેની વચ્ચ સપાટ�ની સામગ્રી�ું ગર
અથવા ઠં�ુ િમશ્�ુ ં વહ�� ુ ં
• લાવા વહ�વો
• ખનીજ વહ�વો - અત્યંત ગરમ વા�ુ, રાખ અને ૧,૦૦૦ �ડગ્ર
સે�લ્સયસથી વ�ુની અન્ય સામગ્રી � િવસ્ફોટ દરિ
�વાળા�ુખી ( ૭૦૦ �કમી/કલાકથી વ�ુ) ની નીચે ઝડપથી વહ�
છે

�ુનામી

�ુનામીઓ�ુ ં વગ�કરણ કર�ુ ં �ુશ્ક�લ છ , તે દ�રયાકાંઠાના પાણી
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શ્રે

ુ ્ય ઘટન
�ખ

ગૌણ આપિ�� ં ુ �ુંકમાં વણર્ન
સંબિં ધત સ�ુદ્રી પ્ર�ક્. મો�ની લહ�રો (�ડા સ�ુદ્રમા થઇને
મોટા મો� સાથે) � પાણીની �દર � ૂકંપ , �વાળા�ુખી ફાટવા
અથવા � ૂસ્ખલન દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં પાણીના િવસ્થાપન
પેદા થાય છે .

�ુનામી મો�ઓ સમગ્ર સ�ુદ્રમાં �ૂ

વ�ુ

ઝડપે આવે છે પરં � ુ �મ �મ છ�છરા પાણી �ુધી પહ�ચે છે તેમ
તેમ તે ધી�ુ ં થાય છે , અને મો� વ�ુ તીવ્ર બને .

ર

જળ િવજ્ઞા

• � ૂર

• �હમપ્રપ, � ૃથ્વીની પોચી સામગ્ , બરફ અથવા બરફનો

સંબધ
ં ી

• � ૂ સ્ખલ

મોટો સ�ૂહ � �ુ�ુત્વાકષર્ણ બળ હ�ઠળ પવર્તની નીચે ઝડપ

• મો�

સરક� છે , વહ� છે અથવા પડ� છે
•

દ�રયાકાંઠા�ું ધોવાણ

- મો�

,

પવન,

ભરતી અથવા

માનવશા�ની પ્ર�ૃિ�ઓના કારણે કાંઠાન આસપાસ કાંપ અથવા
� ૂિમગત�ુ ં કામચલાઉ અથવા કાયમી �ુકસાન
• દ�રયાકાંઠ� � ૂર -દ�રયા�કનાર� સામાન્ય કરતાં વધાર� પાણી�ું
સ્તર ભરતીના ફ�રફારો અથવા વાવાઝોડાને કારણે �ૂર આવે છ ,
� �દવસોથી અઠવા�ડયા �ુધી ટક� શક� છે
• કાટમાળનો પ્રવ , કાદવનો પ્રવ , ખડક પતન - ભાર�
વરસાદ અથવા ઝડપી બરફ/બરફ ઓગળે ત્યાર� �ૂસ્ખલનના
પ્રકારો મોટા પ્રમાણમાં વન , કાદવ અથવા �ુ�ુત્વાકષર્
દળો દ્વારા નીચઢોળાવ તરફ મોકલે છે .
ૂ ા ગાળામાં ભાર� અથવા વ�ુ પડતો વરસાદ �
• ક્ષ� � ૂર - �ંક
તાત્કા�લક ધોધ વહન કર� છ , વરસાદ દરિમયાન અથવા પછ�
થોડ�વારમાં અથવા થોડા કલાકોમાં � ૂરની �સ્થિત બનાવે છ
• જળ પ્રવાહ � - મેદાની � ૂર (નદ�ના � ૂર) માં સામાન્ય ર�તે
� ૂક� જમીન પર
સામાન્ય અથર,

ઝરણા જળમાગર પાણીના
�યાં વરસાદ પડ�ો (

છલકાવા માટ�

ક્ષ� � ૂર)

ત્યાં

દ�રયા�કનાર� અને તળાવો અથવા જળાશયો (દ�રયાકાંઠ� � ૂર)
તેમજ ન�ક અથવા ન�કના પાણીના તળાવમાં સામાન્ય સ્ત
કરતા વધાર� �બ��ુ
• તરં ગ �ક્ર: પવનથી ઉત્પ� સપાટ� તરંગો � પાણીના
કોઈપણ �ુલ્લા જળાશયોની સપાટ� પર આવી શક� છે �મ ક�
મહાસાગરો, નદ�ઓ અને તળાવો , વગેર�. તરં ગ�ુ ં કદ પવનની
તાકાત અને પ્રવાસ�ું �ત(આનયન) પર આધાર રાખે છે .
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૩

૪

શ્રે

ુ ્ય ઘટન
�ખ

મોસમી

અલ્પ�વ,

ગૌણ આપિ�� ં ુ �ુંકમાં વણર્ન
� ૂ�મ-

• ચક્રવ, તોફાન લહ�ર, ટોન�ડો, ઉષ્ણતાનય તોફાન , િવશેષ

થી-મધ્ય-સ્ક�લ

ઉષ્ણક�ટબંધીય તોફા, પવન

આત્યંિતક હવામાન

• ઠંડ��ુ ં મો�ુ ,ં

અને વાતાવરણીય

ભાર� તોફાન

પ�ર�સ્થિતઓને કારણે

• ��ુ ં તાપમાન, �ુમ્મ, �હમ, બરફ, કરા, �ૂ

જોખમ � િમિનટોથી

• આકાશી વીજળ�, ભાર� વરસાદ

�દવસો �ુધી ટક� શક�

• ર� તી�ુ ં તોફાન, �ૂળની ડમર�

છે

• �હમપાત, બરફ, િશયા�ં તોફાન, બરફ�ુ ં તોફાન

ઝડપથી સીધી ર� ખામાં આગળ વધ�ુ ં પવન�ુ ં

આબોહવા

અસામાન્, આત્યંિતક • �ુ કાળ

�સ્થિત

હવામાન

• સખત ગરમી/ઠંડ� �સ્થિ

પ�ર�સ્થિતઓ લાંબા

• જગલ
ં
દવ/ જગલી
ં
આગ

ગાળાના,

• �હમ સરોવર�ુ ં ફાટ�ુ ં (GLOF)

મધ્યમથ

� ૂ�મ-સ્ક�લ સંબંિધત

• પાણી�ુ ં ઓસર�ુ ં

વાતાવરણીય
પ્ર�ક્રયાઓમોસમીથી

ઘણા

દશકા (લાંબા
ગાળાની) આબોહવા
પ�રવતર્નશીલતા

૫

�િવક

જ�ુ
ં ઓ અને ઝેર�

રોગચાળો: વાયરલ , બેક્ટ��રય, પરોપ�વી, ફંગલ અથવા

પદાથ�નો ઉદભવ

િપ્રઓન ચેપ જં�ુ ઉપ, પ�ુ ભાગદોડ

૧.૧૩.૨ માનવ પ્રે�રત આપ
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન, ૨૦૦૯

જણાવે છે ક� વસ્તી વધાર , ઝડપી શહ�ર�કરણ અને

ઔદ્યોગીક, ઉચ્ચ જોખમવાળા િવસ્તારોમાં િવક

, પયાર્વરણીય અધઃપતન અને આબોહવા

પ�રવતર્ન િવિવધ પ્રકારની આપિ�ઓ મા અ�ુરક્ વધાર� છે . અ� ૂરતી આપિ� સજ્જતાને કારણ ,
સ�ુદાયો અને પ્રાણીઓને અકસ્મા(

ઔદ્યો�, માગર, હવા, ર� લવે, નદ� અથવા સ�ુદ , મકાન

ધરાશાયી થવા , આગ, ખાણમાં � ૂર , શહ�ર� � ૂર તેલ ફ�લા�ુ ં , વગેર�) માનવ-પ્રે�રત અનેક પ્રકા
જોખમોથી વધે છે . રાસાય�ણક, �િવક, િવ�કરણ અને અ�ુ ભય અને ઘટનાઓને કારણે માનવ પ્રે�ર
�ૃત્યોના કારણે જોખમો �ૂબ

�ચા ક્રમે .

ઇરાદા� ૂવર્ક અથવા �બન-ઇરાદા� ૂવર્કની પ્ર�ૃિ�ઓ
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ઉદ્ભવતી આતંકવાદ� પ્ર�ૃિ�ઓ અને ગૌણ ઘટનાઓ પણ આ જોખમોમાં વધારો કર� છે અને પયા
તૈયાર� અને આયોજન માટ� આહવાન કર� છે .
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૧.૧૪ સંસ્થાક�ય માળ�ુ
૧.૧૪.૧ રાષ્ટ્ર�ય કક

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્થાક

રા�્◌્ટ્�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્થાક�ય રચ

�ૃહ મંત્રાલય�ું એકન્
િન�ુક્ત મધ્યસ

સંકલન

મંત્રાલ(આપિ�

ટોપ લેવલ િનણર્ લેવો

િવશેષ)

રા�્◌્ટ્�ય આપિ� 
વ્યવસ્થાપ

ક� �બનેટ
�ુરક્ષ
સિમિત

સ�ામંડળ 

રાષ્ટ્ર
ખતરો
વ્યવસ્થ
ન સિમિત

રાષ્ટ્ર
કારોબાર� 
સિમિત

સશ� દળો અને

રા�ય
કારો/ક�ન્
શાિસત
પ્રદ�

રાષ્ટ્ર

રાષ્ટ્ર

ક� ન્દ્રીય સ

આપિ� 

આપિ�

પોલીસ દળો 

વ્યવસ્થ

પ્રિતભા

ન સંસ્થ

દળ

(CAPF)

આ�ૃિત ૧:૩ રાષ્ટ્ર�ય સ્તરની આપિ� વ્યવસ- � ૂળ�ૂત સંસ્થાક�ય માળ�ુ

ન�ધઃ માત્ર સંક , િનણર્ય લેવા અને આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� સંદ�શાવ્યવહાર માટ� સંસ્થ
માગ�ને ર�ૂ કર� છે અને આદ� શની કોઈ કડ�ને � ૂ�ચત કર�ુ ં નથી.
આપિ� વ્યવસ્થાપન�ું એકંદ સંકલન �ૃહ મંત્રા માં િન�હત છે . �ુરક્ષા મંત્રીમંડળ સિ અને
રાષ્ટ્ર�ય ખત વ્યવસ્થાપ સિમિત એ આપિ� વ્યવસ્થાપન સંબંિધત ઉ-સ્તરના િનણર લેવા માં
સામેલ �ુખ્ય સિમિતઓ છ. રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા સ�ામંડળ એ રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા
નીિતની મં�ૂર� અને તેના અમલીકરણની �ુિવધા માટ� જવાબદાર સંસ્થ છે . આ�ૃિત ૧-૩ રાષ્ટ્ર�ય સ્
આપિ� વ્યવસ્થા માટ� �ૂળ� ૂત સંસ્થાક�ય માળખાનો યોજનાક�ય દ�ષ્ટકોણ �ૂરો પાડ� છ. આ�ૃિત
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આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� સંક , િનણર્ય લેવા અને સંદ�શાવ્યવહાર માટ� માત્ર સંસ્થાક�ય માગ
પ્રિતિનિધત્વ કર� છે અને આદ�શની કોઈકડ�ને � ૂ�ચત કર�ુ ં નથી.
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમમાં કોઈપણ આપિ�ને 'રાષ્ટ્ર ખતરો અથવા 'રાષ્ટ્ર�ય આ '
તર�ક� � ૂ�ચત કરવાની કોઈ જોગવાઈ નથી.

મોટા ભાગના �કસ્સાઓમા , રા�ય સરકારો ક�ન્દ્ર સરક

સાથે સહાયક � ૂિમકા ભજવીને આપિ� વ્યવસ્થા હાથ ધરશે. સામાન્ય ર�તે ક�ન્દ્ સંસ્થા રા�ય
સરકારની િવનંતી પર ભાગ લેશ.ે દર� ક રા�યની �દર , રા�ય સ્તર� આપિ� વ્યવસ્થ માટ� અલગ
સંસ્થાક�ય માળ�ું છ .

આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૦૫

રાષ્ટ્ર કક્ષા રાષ્ટ્ર�ય આપ

વ્યવસ્થા સ�ામંડળ , રા�ય કક્ષા રા�ય રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ સ�ામંડળ અને �જલ્લા
કક્ષાએ �જલ આપિ� વ્યવસ્થા સ�ામંડળની સ્થાપનાની જોગવાઈ કર� છ. રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� આ
વ્યવસ્થાપન માટ� મહત્વની િનણર્ય લેતી સંસ્થાઓની � , રચના અને � ૂિમકા�ુ ં સં�ક્ષપ્તમાં કોષ
૧-૨ માં વણર્ન કરવામાં આવ્�ું  .

ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓની સામેલગીર�ની સીમ આપિ�ના ફ�લાવાનો

પ્રક, માત્ અને વહ�વટ� પ્રસાર પર આધા�રત .

જો પ�ર�સ્થિતને ક�ન્દ્ર સરકારની સીધી સ

અથવા ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન ફાળવણીની જ�ર હોય, તો ક�ન્દ્ર સરકાર તમામ જ�ર� સહાય �ૂર� પા.
કોષ્ટ- ૧-૨: આપિ� વ્યવસ્થા માટ� રાષ્ટ્-સ્તર� િનણર્યો લેનાર �ુખ્ય સંસ

૧

નામ

રચના

મહત્વની �ૂિમક

�ુરક્ષામંત્રીમ

વડાપ્રધ,

સિમિત (CCS)

નાણાં મંત્ , �હૃ મંત્રી અન

રાષ્ટ્ર�ય �ુરક્ષા દ્ર�ષ્ટકોણથી �ૂલ્યાં

િવદ� શ મંત્ર

• રાસાય�ણક, �િવક, િવ�કરણ અને પરમા�ુ સંકટો

સંરક્ષણ મં

,

• જો કોઈ ઘટના સંભિવત �ુરક્ષા અસરો ધરાવે ત

અને �ુરક્ષા અસરો સાથેની આફતોની તૈયા , શમન
અને સંચાલનના તમામ પાસાઓની દ� ખર� ખ રાખવી.
• આપિ� િનવારણ , શમન, સજ્જતા અને અસરકારક
પ્રિતભાવ માટ� જ�ર� માનવામાં આવતા પગલાં માટ
િનદ� શો આપીને રાસાય�ણક , �િવક, િવ�કરણ અને
પરમા�ુ ખતરોના જોખમોની સમયાંતર� સમીક્ષા કર.
ર

રાષ્ટ્ર�ય ખત

• ક��બનેટ સ�ચવ (અધ્ય)

•

વ્યવસ્થાપ

• આપિ� વ્યવસ્થા િવશેષ

સંકલનની દ� ખર� ખ રાખવી

સિમિત (NCMC)

જવાબદાર�ઓવાળા

• ખતરો વ્યવસ્થાપન �ૂથ જ�ર� લાગે તે વા િનદ�શો

મંત્રાલ/ િવભાગોના સ�ચવો

આપવા

અને સંસ્થા

• ખતરો પ�ર�સ્થિતઓનો સામનો કરવા માટ� ચો�સ

આપિ� પ્રિતભાવના આદ

,

િનયંત્રણ અન

પગલા માટ� િનદ� શો આપવા
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૩

નામ

રચના

મહત્વની �ૂિમક

રાષ્ટ્ર�ય આપ

• વડા પ્રધા

• આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� નીિ , યોજનાઓ અને

વ્યવસ્થાપ

(અધ્ય)

માગર્દિશ�કાઓઘડવી

સ�ામંડળ  

• સભ્યો(અધ્ય દ્વારા િન�ુક

• સમગ્ર દ�શમાલા�ુ કર�ુ ં અને અમલીકરણ�ુ ં સંકલન

(NDMA)

નવથી વ�ુ નહ�)

કર�ુ ં
• ભારત સરકારના સંબિં ધત મંત્રાલયો અને િવભાગોન
NDMP અને DM યોજનાઓને મં�ૂર� આપવી
• અલગ અલગ ક�ન્દ્રીય મંત્, િવભાગો અને રા�ય
સરકારો દ્વારા અ�ુસરવામાં 

નાર આપિ�

વ્યવસ્થાપન માટ�ની માગર્દિશ�કઘડવી
૪

રાષ્ટ્ર�ય કારોબા

• ક� ન્દ્રીય �ૃહ સ�( અધ્ય)

• NDMA તેના કામગીર� બ�વવામાં મદદ કરવી

સિમિત (NEC)

• ભારત સરકારના

• રાષ્ટ્ર�ય યોજના તૈયાર કર

�ૃિષ, અ�ુ

ઊ�ર, સંરક્, પીવા�ું પાણી અને

• રાષ્ટ્ર�ય નીિતના અમલીકરણ�ું સંકલન અને દ�ખર

સ્વચ્છ, પયાર્વર, જગલો
ં
અને

રાખવી, અને ભારત સરકારના મંત્રાલયો અથવા િવભા એ

આબોહવા પ�રવતર્ન નાણાક�ય

તૈયાર કર� લી યોજનાઓ�ું િનર�ક્ષણ �ું

ખચર),

• સરકારના કોઈપણ િવભાગ અથવા સંસ્તાન NDMA અથવા

આરોગ્ય અને �ુ�ુંબ

કલ્યા, શ�ક્, ગ્રામીણ િવક ,

SDMAs માટ� આવા માણસો , સામગ્રી અથવા સંસાધન

િવજ્ન અને ટ� કનોલો�

ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ� ખતરોની પ્રિત�ક , બચાવ અને

અવકાશ,
િવકાસ,

,

�ૂરસંચાર,

શહ�ર�

જળ સંસાધનો ,

નદ�

િવકાસ અને ગંગા

�ુદ્ધ�કર

રાહત માટ� િનદ�િશત કરવો
• ક� ન્દ્ર સરકાબહાર પાડ�લા િનદ�શો�ું પાલન �ુિનિ�ત કર�ું
• કોઈપણ ભયજનક આપિ� પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�ના

મંત્રાલ/ િવભાગોના સ�ચવો,

�કસ્સામાં સંકલનકર�ું અને પ્રિતભ આપવો

ચીફ ઓફ સ્ટાફ કિમટ�ના સંક�લત

• કોઈ ચો�સ

સંરક્ષણ સ્ટાફના 

પ્રિતભાવમ લેવાના પગલાં �ગે

,

સભ્યો

તર�ક� પદાિધકાર�.
•

ભયજનક પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�ના
ભારત સરકાર , રા�ય

સરકારો અને SDMAs ના સંબિં ધત મંત્રાલ/ િવભાગોને

િવદ� શ મંત્રાલયના સ�ચ

,

િનદ�શ આપવો.

� ૃથ્વી િ જ્ન, માનવ સંસાધન

• સંબિં ધત ક� ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો/

િવકાસ,

સંકલન કરો � ધારાધોરણ અને માન્ય સંચાલન કાયર્વા

ખાણો,

િશિપ�ગ,

માગર્

સંસ્થા સાથે

પ�રવહન અને રાજમાગર , ચેરમેન,

�ુજબ અસરગ્રસ્ત રા�યને મદદ કર� તેવી અપેરાખે છે .

ક� ન્દ્રીય જળ આયોગ અ NDMA

• સશ� દળો , ક� ન્દ્રીય સશ� પોલ બળ

ના સ�ચવ , NEC ની બેઠકોમાં

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભા (NDRF) અને અન્ય આવી

ખાસ આમંિત્રત .

સેવાઓ સાથે સંકલન કર

(CAPF) 4 ,

�ું �માં રા�ય સરકારને મદદ

કરવા માટ� ભારત સરકારના પ્રિતભાવનો સમાવેશ થાય .
• � ૂવર ચેતવણી અને દ� ખર� ખ � ૂર� પાડવા માટ� જવાબદાર
4

CAPF માં આસામ રાઇફલ્, BSF, CRPF, CISF, ITBP અને SSB નો સમાવેશ થાય છે
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નામ

રચના

મહત્વની �ૂિમક
તમામ સંબિં ધત િવિશષ્ટ વ જ્િનક સંગઠનો/ સંસ્થા સાથે
સંકલન કર�ું
• રા�ય સરકારોના સંબિં ધત વહ�વટ� િવભાગો દ્વાર SDRF,
નાગ�રક સંરક્ષણ સ્વયંસે , હોમગાડર ્ અને ફાયર સિવ�સીસ
સાથે સંકલન કર�ું

૫

રાષ્ટ્ર�ય આપ

ઝડપી

પ્રિતભાવ બ

અધર્લશ્કર� દળો �વ

સંજોગોમાં સંબિં ધત રા�ય સરકાર/�જલ્લા

(NDRF)

મહાિનદ� શકની આગેવાની

વહ�વટ�તંત્રને સહાય  વી

િનકટવત� ખતરો ઘટનામાં અથવા તેના પછ�ના

ગોઠવણી માટ�

હ�ઠળ ખાસ રચાયેલ પ્રિશ�ક
દળ
૬

રાષ્ટ્ર�ય આપ

ક�ન્દ્રીય �ૃહ મ

વ્યવસ્થાપ

ચેરમેન, એનડ�એમએ; ભારત

સવર્ગ્ર નીિતઓ અને માગર્દિશ�કાઓમાં આપિ�

સંસ્થાNa (NIDM)

સરકાર અને રા�ય સરકારોના

વ્યવસ્થાપન માટ� ક્ષમતા િનમકર�ુ ં

િવિવધ

• તાલીમ કાયર્ક્રમોની ર , િવકાસ અને અમલ

;

વાઇસ

મધ્યસ મંત્રાલય

• માનવ સંસાધન િવકાસ અને

NDMA એ િનધાર ્�રત

અને િવભાગોના સ�ચવો અને

કરવો

રાષ્ટ્ર�ય સ્તર સ�હ

• સંશોધન હાથ ધર�ુ ં

વૈજ્િનક,

• સવર્ગ્ર માનવ સંસાધન િવકાસ યોજના ઘડવી

સંશોધન અને

અને અમલમાં �ૂકવી

તકનીક� સંગઠનોના વડાઓ
ઉપરાંત િવખ્યાત િવદ્વ
વૈજ્િનકો અને વ્યવસાયો

,

• રાષ્ટ્ર�ય નીિત ઘડવામાં સહાય �ૂર� 

વી, અન્ય

સંશોધન અને તાલીમ સંસ્થા , રા�ય સરકારો અને
અન્ય સંસ્થાઓને તેમની જવાબદાર�ઓ સફળતા�ૂવર
િનભાવવામાં સહાય કરવી
• પ્રસાર માટ� શૈક્ષસા�હત્ તૈયાર કર�ુ ં
• ��િૃ ત િનમાર ્ણમા પ્રોત્સાહન�ુ ં

સમયાંતર� , ક�ન્દ્ર સરકાર ચો�સ આફતોના સંચાલનમાં �ુસંસ્થ તર�ક� કામ કરવા માટ� આપિ�િવિશષ્ટ મધ્યસ મંત્રાલયોને �ૂ�ચત કર� છ(

ભારત સરકાર� �હ�ર કર� લ આપિ�-િવિશષ્ટ મધ્યસ

મંત્રાલયોની વતર્મયાદ� માટ� કોષ્ટક૧-૩ �ુઓ).
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કોષ્ટક૧-૩: િવિવધ આપિ�ઓના સંચાલન/ શમન માટ� મધ્યસ મંત્રા
ક્

આપિ�

મધ્યસ મંત્રાલ/િવભાગ

૧

હવાઇ અકસ્માત- (નાગ�રક

નાગ�રક ઉડ્ડ મંત્રાલ

ઉડ્ડ
ર

ર� લવે અકસ્માત

ર� લવે મંત્રાલ

૩

માગર્અકસ્માત

માગર્ પ�રવહન અને રાજમાગ મંત્રાલ

૪

�હમપ્રપ

સંરક્ષમંત્રાલ - સીમાવત� માગર્ સંગઠન

૫

�િવક ખતરો

આરોગ્ય અનેપ�રવાર કલ્યા મંત્રાલ

૬

ઠંડ��ુ ં મો�ુ ં

�ૃિષ અને ખે�ૂત કલ્યા મંત્રાલ

૭

ચક્રવ/ ટોન�ડો

� ૃથ્વી િજ્ઞાન મંત્ર

૮

�ુ ષ્કાળ

�ૃિષ અને ખે�ૂત કલ્યા મંત્રાલ

૯

� ૂકંપ

� ૃથ્વી િજ્ઞાન મંત્ર

૧૦

� ૂર

જળ શ�ક્તમંત્રાલ

૧૧

શહ�ર� � ૂર

�ુહ િનમાર ્ અને શહ�ર� બાબતો�ુ ં મંત્રાલ

૧૨

જગલ
ં
દવ

પયાર ્વર, જગલો
ં
અને આબોહવા પ�રવતર્ મંત્રાલ

૧૩

�હમ

�ૃિષ અને ખે�ૂત કલ્યા મંત્રાલ

૧૪

અિત� ૃ�ષ્

�ૃિષ અને ખે�ૂત કલ્યા મંત્રાલ

૧૫

ઔદ્યો�ગક અને રાસાય�

પયાર ્વર, જગલો
ં
અને આબોહવા પ�રવતર્ મંત્રાલ

૧૬

� ૂસ્ખલ

ખનીજ મંત્રાલ

૧૭

પરમા�ુ અને િવક�રણ

પરમા�ુ ં ઊ�ર્ િવભાગ

૧૮

તેલ ઢોળા�ુ ં

સંરક્ષમંત્રાલ - ભારતીય તટરક્

૧૯

જ�ુ
ં ઉપદ્

�ૃિષ અને ખે�ૂત કલ્યા મંત્રાલ

૨૦

�ુનામી

� ૃથ્વી િજ્ઞાન મંત્ર

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપનસ�  (NDMA)
ભારત સરકાર� ૨૦૦૫ માં વડા પ્રધાનના ને�ૃત્વમ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ� ની
સ્થાપના કર� હત. આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ હ�ઠળ, આપિ� વ્યવસ્થાપનની સવ�ચ
સંસ્થા તર�ક�રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ, આપિ�ને સમયસર અને અસરકારક પ્રિતભા
�ુિનિ�ત કરવા માટ� આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ�ની નીિતઓ અને માગર્દિશ�ક
જવાબદાર� રહ�શે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ
અને રા�યોને તેમની સંબિં ધત

બહાર પાડવી

માગર્દિશ�કા ક�ન્દ્રીય મંત , િવભાગો

આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજનાઓ ઘડવામાં મદદ કરશે.

મંત્રાલ/ િવભાગોની રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના

તે ક�ન્દ્ર

આપિ� વ્યવસ્થાપ યોજનાઓને
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મં�ૂર� આપશે. તે આપિ�ઓ અટકાવવા, અથવા શમન , અથવા સજ્જતા અને ક્ષમતા િનમાર્ણ  ,
ભયજનક આપિ�ની પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�નો સામનો કરવા માટ� અન્ય જ�ર� પગલાં લે. ક�ન્દ્ર
મંત્રાલ/ િવભાગો અને રા�ય સરકારો

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�

તેના આદ� શને

અમલમાં �ૂકવા માટ� જ�ર� સહકાર આપશે અને સહાય કરશે.
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ

સંબિં ધત િવભાગો અથવા સ�ાવાળાઓને સ�ા

સ�પવાની, ભયજનક આપિ� પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�માં બચાવ અને રાહત માટ�
વસ્�ુ અથવા સામગ્રીની તાત્કા�લક ખર�દ� કરવાની સ�ા.

�વન જ�ર�

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્

સ�ામંડળ દ્વાર રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભ ને સામાન્ય દ�ખર� , િનદ� શો અને િનયંત્રણ સ�પવામા
અને વપરવામાં આવશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન 
માગર્દિશ�કાઓના માળખામાં કામ કર� છ .

િનધાર્�રત સવર્ગ્ર નીિતઓ અને

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ

માનવ પ્રે�ર સ�હત તમામ પ્રકારની આફ સામે કામ કરવાનો આદ� શ છે .

�ુદરતી અથવા

જો ક� , આતંકવાદ

(આતંકવાદ િવરોધી), �ુરક્ષા દળો અ/અથવા �ુપ્તચર સંસ્થાઓની ઘિનષ્ઠ સામેલગીર� જ�ર હોય
એવી કાયદો અને વ્યવસ્થાની પ�ર�સ્થ , અપહરણ, હવાઈ અકસ્માત, રાસાય�ણક, �િવક, િવ�કરણ
અને પરમા�ુ હિથયાર પ્રણાલ , અને ખાણની આફતો , બંદર અને

બંદરગાહ અન્ય �વા સંકટો,

જગલોમાં
ં
લાગેલી આગ , �ુલ ક્ષેત્ર લાગેલી આગ અને તેલના ઢોળાવા �વા અન્ય સંકટો રાષ્ટ્ર
ખતરો વ્યવસ્થાપન સિમિ(

NCMC) દ્વારા સંભાળવામાં આવ.

તેમ છતાં , રાષ્ટ્ર�ય આપ

વ્યવસ્થાપન સ�ામં, અ�ુ ઉ�ર્ િવભાગના િનષ્ણાતો પાસેથી મેળવેલી સલ/

મા�હતી સાથે

માગર્દિશ�કા ઘડ� શક� છે અને અ�ુ ઉ�ર્ િવભાગના િનષ્ણાતો પાસેથી મેળવેલી તકનીક� સલાહ સાRN
ખતરોના પ્રિતભાવ સંદભ� તાલીમ અને સજ્જતા પ્ર�ૃિ�ઓને સરળ બનાવી શ.

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ સંસ્થ (NIDM)
આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિનયમ પ્રક- ૭ ની જોગવાઈઓ અ�ુસાર , ભારત સરકાર� સંસદના
એક અિધિનયમ હ�ઠળ ભારત અને પ્રદ�શમાં આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� ક્ષમતા િવકાસ માટ�ની
સંસ્થા બનવાના લ�ય સાથ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન  ની રચના કર� છે . રાષ્ટ્ર�ય આપ
વ્યવસ્થાપન સંસ નો દ્દ�ષ્ટ આપિ� િનવારણ અને સજ્જતા માટ� તમામ સ્તર� ક્ષમતા�ું િનમ
કર�ને આપિ� પ્રિતકાર ભા

બનાવવાનો છે .

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ

આપિ�

વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં માનવ સંસાધન, ક્ષમતા િનમા, તાલીમ, સંશોધન, દસ્તાવે�કરણ અને
નીિત �હમાયત માટ� મધ્યસ જવાબદાર�ઓ સ�પવામાં આવી છે . રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સં
ક�ન્, રા�ય અને સ્થાિનક સરકારોના િવિવધ મંત્રાલયો અને િવભ , ભારત અને િવદ� શમાં શૈક્ષ� ,
સંશોધન અને તકનીક� સંસ્થાઓ અને અન્ય �દ્વપક્ષીય અ- પક્ષ �તરરાષ્ટ્ર સંસ્થા સાથે
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વ્�ૂહાત્મક ભાગીદાર� બનાવી .

તે રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોની વહ�વટ� તાલીમ સંસ્થ

આપિ� વ્યવસ્થાપન ક�ન્દ્રો દ્વારા રા�ય સરકારોને તકનીક�  સહાય �ૂર� . તેમાંના ક�ટલાક આપિ�
વ્યવસ્થાપના �, � ૂકંપ, ચક્રવ, �ુષ્કા, � ૂસ્ખલન અનેઔદ્યો�ગક આપિ��વા િવિશષ્ટ ક્ષેત્ર
શ્રેષ્ઠતાના ક�ન્દ્રો તર�ક� ઉભર� .

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભા(NDRF)
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ બળની રાષ્ટ્ર�ય આપિ�, ૨૦૦૫

ના પ્રક-

૮ �ુજબ

િનષ્ણાત પ્રિતભાવ દળ તર�ક� રચવામાં આવી છે � ભયજનક આપિ� પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�
તૈનાત કર� શકાય છે . રાષ્ટ્ર�ય આપિ� અિધિ �ુજબ , રાષ્ટ્ર�ય આપ વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળ
દ્વાર રાષ્ટ્ર�ય પ્રિતભાવ સામાન્ય દ�ખર� , િનદ� શન અને િનયંત્રણ સ�પવામાં આવશે અને તેન
વાપરવામાં આવશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ બળના િ

અને દ� ખર� ખ ભારત સરકાર દ્વાર

િન�ુક્તમહાિનદ� શક પાસે રહ�શે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભા અસરકારક પ્રિતભાવ માટ� જ�ર� હો
તે પ્રમાણે તેન�ુકડ�ને અલગ અલગ સ્થળોએ ગોવશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ બળ િન�ુક્ત
રા�ય સરકારો સાથે ઘિનષ્ સંપકર ્ �ળવશે અને કોઈપણ ગંભીર ભયજનક આપિ�ની �સ્થિતમાં તેમન
ઉપલબ્ધ રહ�શ. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભા �ુદરતી આપિ�ઓ અને રાસાય�ણક , �િવક, િવ�કરણ
અને પરમા�ુ સંકટોમાંથી ઊ ભી થતી પ�ર�સ્થિતઓને પ્રિતભાવ આપવા માટ� સજ્જ અને પ્રિશ.
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ બળ રા�ય સરકારો દ્વારઓળખેલા તમામ �હતધારકોને પોતપોતાના
સ્થળોએ પાયાની તાલીમ પણ આપશ. નાગ�ુરમાં રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ અ કાયર્રત છે અને
આપિ� વ્યવસ્થા માટ� રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ર�ય તાલીમ કાયર્ક્રમોને પહ�ચી વળવા
માળખા ઊભા કરવામાં આવી રહ્ છે . એ પણ ન�� કરવામાં આવ્�ું છે ક� ચાર ક�ન્દ્રીય અનામત પો
બળ (BSF, CRPF, ITBP અને CISF) ની આપિ� વ્યવસ્થા તાલીમ પાંખ આ અકાદમીમાં ભેળવી
દ� વામાં આવશે. મોટ� આફતોના અ�ુભવે સ્પષ્ટ ર�તે દશાર્વ્�ું છે ક� ક�ટલાક પ્રિતભાવ દળોનસ્તર� સંસાધનો વધારવા માટ� ક�ટલાક�ચા પ્રદ�શો સ�હતના િનણાર્યક સ્થળોએ -�સ્થિતની જ��રયાત
છે .
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૧.૧૪.૨ રા�ય કક્ષ
રા�ય સ્તર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંકલન 

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્

ક�ન્દ્ર સરકાર

સ�ામંડળ (NDMA)

મંત્રાલ/િવભાગો
રાજય
સરકાર

રાજય આપિ� વ્યવસ્થાપ
રાજય આ૫િ� પ્રિતભા
બળ (SDRF)

સ�ામંડળ (SDMA)
રાહત આ�ુક્/
મધ્યસ્થ િવભ

રા�યના િવભાગો/
રા�ય આપ�કાલીન

� ૂત્ર સંસ્

�જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થા

સંચાલન ક�ન્દ(SEOC)

સ�ામંડળ (DDMA)
આપિ� વ્યવસ્થાપ
જવાબદાર સંસ્થાઓ

આ�ૃિત ૧-૪: રા�ય કક્ષાની આપિ� વ્યવસ્થાપન� ું �ૂળ�ૂત સંસ્થાક�ય મ
ન�ધ: આ�ૃિત આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� સંક

, િનણર્ય લેવા અને સંદ�શાવ્યવહાર માટ� મા

સંસ્થાક�ય માગ��ું પ્રિતિનિધત્વ કર� છે અને આદ�શની કોઈ કડ� ને �ૂ�ચત કર�ું.
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૦૫ �ુજબ , ભારતના દર� ક રા�ય / ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�
આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� તે�ું પોતા�ું સંસ્થાક�ય માળ�ું હો�ું જ.
પ્રદ�શમા આપિ� વ્યવસ્થા ના સંકલન માટ� એક

દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ

મધ્યસ િવભાગ હશે , �ને પછ�થી

આપિ�

વ્યવસ્થા િવભાગ તર�ક� ઓળખા શે, જો ક� દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શમાં નામ અને િ
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સરખા નથી.

અન્ય બાબતોમા , આપિ� વ્યવસ્થા

અિધિનયમ આદ� શ આપે છે ક� દર� ક

રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્ , તેમના રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શની યોજનાઓ તૈયાર , આપિ�ઓને
રોકવા માટ�ના પગલાં� ુ ં સંકલન અથવા રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ િવકાસ યોજનાઓમા, ભંડોળની
ફાળવણી અને � ૂવર્ ચેતવણી પ્રણાલ સ્થાપના માટ� જ�ર� પગલાં લેશ. િવિશષ્ પ�ર�સ્થિતઓ અને
જ��રયાતોને આધાર� , રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ , ક�ન્દ્ર સરકાર અને ક�ન્
વ્યવસ્થાના િવિવધ પાસાઓમાં મદદ કરશે.

સંસ્થાઓન આપિ�

દર� ક રા�ય પોતાની રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ

યોજના તૈયાર કરશે.
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ દર� ક ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ રા�ય આપિ� વ્યવસ્થા સ�ામંડળ
અને એક સમાન પદ્ધ ન�� કરવાની ફરજ પાડ� છે .

�જલ્લા સ્ત , આપિ� વ્યવસ્થા સ�ામંડળ

�જલ્લા કલેક્ટર અથવા �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર�ટ નાયબ કિમશનર, લા�ુ પડતા, આપિ� વ્યવસ્થાપ
પ્રયાસો અને આયોજનના એકંદર સંકલન માટ� જવાબદાર રહ�.

આ�ૃિત ૧-૪ આદશર રા�ય-સ્તરના

સંસ્થાક�ય માળખાનો યોજનાક�ય દ�ષ્ટકોણ �ૂરો પાડ� છ. આ�ૃિત આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� સંક ,
િનણર્ય લેવા અને સંદ�શાવ્યવહાર માટ� માત્ર સંસ્થાક�ય માગ��ું પ્રિતિનિધત્વ કર� છે અને
કોઈપણ કડ�ને � ૂ�ચત કર�ુ ં નથી.

રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપસ�ામંડળ (SDMA)
આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયામના પ્રકર-

ની જોગવાઈઓ અ�ુસાર , દર� ક રા�ય સરકાર ,

રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળ અથવા તેના સમકક્ષ રા�ય સરકાર �ુખ મંત્રી સાથે અધ્યક
તર�ક� �હ�ર કરવામાં આવશે.

અન્ય ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોના �ક

, ઉપ રા�યપાલ અથવા

વાહ�વટદાર તે સ�ામંડળના અધ્યક્ષ . �દલ્હ� ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ માટ� ર સ�ામંડળમાં અ�ુક્રમ
ઉપ રા�યપાલ અને �ુખ્યમંત્રી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્ય.
ક�ન્દ્રશાિસત પ માં િવધાનસભા હોય તેવા �કસ્સામા

�દલ્હ�ના ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શને છ

, �ુખ્યમંત્રી આ િવભાગ હ�ઠળ સ્થા

સ�ામંડળના અધ્યક્ષ . રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળ રા�યની આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ
નીિતઓ અને યોજનાઓ ઘડશે. રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળ િવિવધ િવભાગો દ્વારા તૈયા
કરાયેલી આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓને મં�ૂર� આપ. તે રાષ્ટ્આપિ� વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળે
િનધાર્�રત માગર્દિશ�કા અ�ુસાર રા�ય યોજનાને અન્યથા મં�ૂર ક , રા�ય યોજનાના અમલીકરણ�ુ ં
સંકલન કરશે , શમન અને સજ્જતા પગલાં માટ� ભંડોળની જોગવાઈની ભલામણ કરશે અને રા�યના
િવિવધ િવભાગોની િવકાસ યોજનાઓની સમીક્ષા કર. િનવારણ

, સજ્જતા અને શમન પગલાંના

સંકલનની ખાતર� કર શે. રા�ય સરકાર , રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળને તેની કામગીર�માં
મદદ કરવા માટ� રા�ય

કારોબાર� સિમિતની રચના કરશે. રા�ય

કારોબાર� સિમિત�ુ ં ને� ૃત્વ રા�ય
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સરકારના �ુખ્ય સ�ચવ કરશ. રા�ય

કારોબાર� સિમિત રાષ્ટ્ર�ય ન , રાષ્ટ્ર�ય યોજના અને રા

યોજનાના અમલીકરણ�ુ ં સંકલન અને દ� ખર� ખ રાખશે. રા�ય કારોબાર� સિમિત આપિ� વ્યવસ્થાપનન
િવિવધ પાસાઓ સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્સ�ામંડળને મા�હતી પણ આપશે.

�જલ્લાઆપિ� વ્યવસ્થાપસ�ામંડળ (DDMA)
આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિનયમના પ્ર૪ ની જોગવાઈઓ �ુજબ, દર� ક રા�ય સરકાર રા�યના
દર� ક �જલ્લા માટ�

�હ�રનામામા ઠરાવેલ હોય એવા નામ સાથે

સ�ામંડળની સ્થાપના કરશ. આપિ� વ્યવસ્થાપ

�જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થા

સ�ામંડળ યથા પ્રસં �જલ્લા કલેક્ , નાયબ

કિમશનર અથવા �જલ્લા મે�જસ્ટ ના અધ્યક્ષપણા હ સ્થાિનક સ� મંડળના �ટં ૂ ાયેલા પ્રિતિનિધ સ
-અધ્યક્ષ તર� રહ�શે. રા�ય સરકાર અિધક કલેક્ટર અથવા અિધક �જલ્લા મે�જસ્ટ્ર�ટ અથવા �જલ
અિધક નાયબ કિમશનરથી નીચે ન હોય તેવા અિધકાર�ને �જલ્લા સ�ામંડળના �ુખ્
અિધકાર� તર�ક� િન�ુક્ત કરશ.

કારોબાર�

�જલ્લા સ્તર આપિ� વ્યવસ્થાપ માટ� આયોજન , સંકલન અને

અમલીકરણ સંસ્થા તર�ક� કામ કરશે અને રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થાપસ�ામંડળ અને �જલ્લા આપિ�
ુ માટ� તમામ
વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળે િનધાર્�રત માગર્દિશ�કા અ�ુસા આપિ� વ્યવસ્થા ના હ��ઓ
જ�ર� પગલાં લેશે. તે, અન્ય બાબતો સાથ, �જલ્લા માટ�આપિ� વ્યવસ્થાપયોજના તૈયાર કરશે અને
તમામ સંબિં ધત રાષ્ટ્, રા�ય અને �જલ્લા નીિતઓ અને યોજનાઓના અમલીકરણ પર નજર રાખશ.
�જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થા

સ�ામંડળ એ પણ �ુિનિ�ત કરશે ક�

રાષ્ટ્આપિ� વ્યવસ્થાપ

સ�ામંડળ અને રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળે િનધાર્�રત કર� લ િનવારણ, શમન, સજ્જતા અને
પ્રિતભાવ પગલાં માટ� માગર્દિશ

�ુ ં રા�ય સરકારના િવિવધ િવભાગોની તમામ �જલ્લા કક્ષા

કચેર�ઓ અ�ુસરશે.

૧.૧૫ યોજના� ં ુ અમલીકરણ
આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૦૫ આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓના અમલીકરણ માટ� ક�ન
અને રા�ય સરકારોને જોગવાઈઓ કરવા આદ� શ આપે છે .

આ સંદભર્મા , રાષ્ટ્, રા�ય અને �જલ્લા

આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓ માટ� આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૦૫ ની કલમો ૧૧, ૨૩
અને ૩૧ લા�ુ પડશે. આપિ� વ્યવસ્થા અિધિનયમના પ્રકર ૫ અને ૬ આપિ� વ્યવસ્થાપનન
સંદભર્માં ક�ન , રા�ય અને સ્થાિનક સરકારોની જવાબદાર�ઓ વણર્વે . આપિ� વ્યવસ્થા
અિધિનયમ જણાવે છે ક� ભારત સરકારના દર� ક મંત્રાલય અથવા િવભાગ તેના વાિષ�ક બ�ટમ , તેની
આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનામાં િનધાર્�રત પ્ર�ૃિ�ઓ અને કાયર્ક્રમો હાથ ધરવા માટ� ભંડ
જોગવાઈઓ કરશે.
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રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ નીિત ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરક એ ઉચ્ િવભા�જત, િવક��ન્દ્રત અ
સંક�લત ર�તે અમલમાં �ૂકવા આપિ� જોખમ ઘટાડા માટ� અગ્ર, સમયમયાર્દના િવષયલક્ ક્ષેત
ન�� કરવા સાથે ગૌણ- િવષય લક્ િવસ્તારો ન�� કર� છ.

તે એક સવર ગ્રા યોજના નથી ક� �નો

અમલ એક સંસ્થ દ્વારા  થી વ�ુ બ�ટનો ઉપયોગ કર�ને કરવા ને બદલે તે િવિવધ મંત્રાલયો અન
સરકાર� સંસ્થા દ્વારા ક�ન્દ્ર અને રા�યના બ�ટમ ફાળવણી હોવી જોઈએ. ક�ન્દ્રધોરણે ફાળવેલ
નાણાં રાષ્ટ્ર�ય આપ પ્રિતભાવ ભંડ અને રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડ �ુધી મયાર્�દત છે �નો
અથર્ આપિ� પછ� તાત્કા�લ ખતરો રાહત અને પ્રિતભાવ માટ� થાય . આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ુખ્ય
પ્રવમાં વાળવા એ ક�ન્, ક�ન્દ્રીય મંત્, રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો અને/ક�ન્દ્રશાિસત સ્ત
સંસ્થાઓન �ુખ્ય યોજનાઓનો અ�ભ� ભાગ હોવાથ, તેના માટ� અલગથી નાણાંક�ય ફાળવણી થઈ શક�
નહ�.
અિધિનયમ આદ� શ આપે છે ક� ભારત સરકારના દર� ક મંત્રાલય અને િવભાગે અને દર�ક રા�ય
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ નીિત અ�ુસાર આપિ� વ્યવસ્થા યોજના તૈયાર કરવી જોઈએ.
સંબિં ધત આપિ� વ્યવસ્થા

સ�ામંડળોએ તેમની આપિ� વ્યવસ્થા

યોજનાઓની િનયિમત

સમીક્ષા અન અદ્ય કરવી આવશ્યક છ. ક��ન્દ્રય મંત્રાલયો અને રા�ય સરકારો

જોખમ

ઘટાડાને તમામ સ્તર� તેમની િવકાસ નીિ , આયોજન અને કાયર્ક્રમો સંક�લત કરશે. તેણે આપિ�
વ્યવસ્થા યોજનાઓના અમલીકરણ માટ� એક સાકલ્યવાદ� અ�ભગમ અપનાવવો જોઈએ અને
તમામ સ્તર� બ�િુ વધ-�હસ્સેદાર ભાગીદાર� બનાવવી જોઈ. તેના પકાર પર આધાર રાખીને , રાષ્ટ્ર
ૂ ા, મધ્યમ અને લાંબા
આપિ� વ્યવસ્થા નીિતના િવિવધ ઘટકો ૨૦૩૦ માં સમાપ્ત થતા હોવાથી �ંક
ગાળાના સમયમયાર્દામાં અમલમાં �ુકવામાં આવેલ, આ સમયમયાર્દ ના કામો ઘણીવાર ક્રિમક ર�ત
નહ� પણ સમાંતર ચાલતા હોય છે . વ્યાપક અથર્મ, રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ નીિતમાં વણર્વેલ
અ�ભગમ દ� શમાં આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� કામ કરતા પછ� ભલે તે સરકાર�, ખાનગી, �બ-નફાકારક
સંસ્થા, રાષ્ટ્રસંસ્થા અથવા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંસ્થાઓ તે બધાને લા�ુ પડ� છે .
યોજના અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી છે અને સમગ્ર દ�શમાં ઘટકો સં� ૂણર્ અમલીકરણમાં ઘણો લાંબો
સમય લઇ શક� છે . તેમ છતાં, ક�ન્દ્ર અને રા એમ બંને સરકારોએ પહ�લેથી જ ન�ધપાત્ર પ્રગિત
છે અને તેઓ આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓના અમલીકરણ માટ� િનષ્ઠાવાન પ્રયત્નો કર� તેવી અપ
રાખવામાં આવે છે . રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ સ�ામંડળે આપિ� વ્યવસ્થાપનના િવિવધ પાસાઓન
આવર� લેતી અને પ્રિતભાવ માટ� એક અલગ માગર્દિશ�કા પ્રકાિશત કર(� ૂ�ચ

જોડાણ-૧ માં યાદ�

આપી છે ).
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તમામ ક�ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો અને રા�યો/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોની આપિ� વ્ય
યોજનાઓ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ નીિત અ�ુસાર અને લ�યો અને સમયમયાર્દાની દ્ર�ષ્ટએ ત
સાથે �ુસગ
ં ત હોવી જોઈએ. સરકારના તમામ સ્તરો(ક�ન્ , રા�ય અને સ્થાિન) અને અન્ય તમામ
�હસ્સેદારો સાથે સંબંિધત તમામ આપિ� જોખમ ઘટાડવાની કામગીર�ની કલ્પના કરતી પ્ર�ૃિ�
સં� ૂણર્ યાદ� આપવી શ� નથ.

આથી ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયો અને રા�ય સરકારોએ આ દસ્તાવ

ઉલ્લે�ખત પ્ર�ૃિ�ઓથી આગળ વધીને �િતમ શબ્દ તર�ક� માગર્દિશ�કા તર�ક� રાષ્ટ્ર
વ્યવસ્થા નીિત નો ઉપયોગ કર�ને સ�ક્રય આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ�ના સંદભર્ના આધા
પ્ર�ૃિ�ઓને ઓળખવી જો.
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ુ ખમ અને તેના પડકારો
૨.    ખતરા� ં જો
૨.૧ � ૃષ્ઠ �ૂિમ
િવ�માં ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે ભારત સાતમો સૌથી મોટો 

, ૧.૨ અબજથી વ�ુ વસ્તી સાથે અને

સૌથી વ�ુ વસ્તી સાથે લોકશાહ� ધરાવતો બીજો સૌથી વ�ુ વસ્ત

વાળો દ� શ છે .

દ�ક્ષણમાં �હ�

મહાસાગર, દ�ક્-પિ�મમાં અરબી સ�ુદ્ર અને દ�-� ૂવર્માં બંગાળની ખાડ�થી ઘેરાયેલ, તે પિ�મમાં
પા�કસ્તા, ઉ�ર-� ૂવર્માં ચી , નેપાળ અને � ૂતાન ; અને � ૂવર્માં બમાર્ અને બાંગ્લાદ�શ સાથે જમ
સરહદો ધરાવે છે . �હ�દ મહાસાગરમાં , ભારતના પડોશીઓ શ્રીલંકા અને માલદ�વ . �દામાન અને
િનકોબાર ટા�ુઓ થાઇલેન્ડ અને ઇન્ડોનેિશયા સાથે દ�રયાઇ સર ધરાવે છે .
કોષ્ટ- ૨-૧: ભારત – સામાન્ય મા�હતી
િવશેષતા

વણર્

૧

ક્ષેત્

૩૨.૮૭ (૩.૩ િમલીયન) લાખ ચો.�કમી

૨

સ્થાન

દ�ક્ષણ એિશયા �સ , ભારતીય દ્વીપકલ્પ �ુખ્ય �ૂિમ એિશયાથી �હમ
દ્વારા અલપડ� છે ; સમગ્ર ઉ�ર ગોળાધર્માં આવે, ભારત અક્ષાં8 ° 4 'N
અને 37 ° 6' N ર� ખાંશ 68 ° 7'E અને 97 ° 25'E વચ્ચે આવે�ું છ;

૩

સરહદો/ પડોશી દ� શો

ઉ�રપિ�મ: અફઘાિનસ્તાન અને પા�કસ્ત ; દ�ક્: શ્રીલંકા અને માલદ ;
�હ�દ મહાસાગર , પાલ્ક સ્ટ્ર�ટ અને મ�રનો 

; � ૂવર: મ્યાનમાર અને

બાંગ્લાદ�; બંગાળની ખાડ�; પિ�મ: અરબી સ�ુદ્
૪

�ુખ્ય નદ�

૨૫૨.૮ િમ�લયન હ�ક્ટરના �ુલ�વ ક્ષેત્રફળ  બાર નદ�ઓ

૫

જગલો
ં

૬૯૨,૦૨૭ ચો.�કમી (�ુ લ ભૌગો�લક િવસ્તારનો૨૧.૫ ટકા)

૬

દ�રયા �કનારો

૭,૫૧૭ �કમી (�ુખ્ય �ૂિ , લક્ષદ્વીપ ટ, અને �દામાન અને નીકોબાર
ટા�ુઓ)

૭

રણ

૪૪ર,૨૮૯ ચો. �કમી.

૮

વસિત

૧.૨ અબજ; �ુ�ુષ: ૫૧.૫%; �ી: ૪૮.૫% (૨૦૧૧ વસિત ગણતર�)

૯

રા�યો*

૨૮

૧૦

ક� ન્દ્ર શાિસત પ્*

૯

૧૧

�લ�ગ પ્રમ

દર ૧,૦૦૦ �ુ�ુષો સામે ૯૪૦ �ીઓ (૨૦૧૧ વસિત ગણતર�)

૧૨

વસિતની ગીચતા

દર ચો.�કમી. એ ૩૮૨ વ્ય�ક્ત(૨૦૧૧ વસિત ગણતર�)

૧૩

વાિષ�ક ઘાતાંક�ય વસ્તી �ૃ�દ્ધ

૨૦૦૧-૨૦૧૧ માં ૧.૬૪% (૨૦૧૧ વસિત ગણતર�)

૧૪

ગ્રામીણ વસ્તીનો �હ:

૬૯%; શહ�ર�: ૩૧% (૨૦૧૧ વસિત ગણતર�)

૧૫

આબોહવા

ઉષ્ણક�ટબંધીય ચોમા�ુ ;

ઉષ્ણક�ટબંધીય આબોહવા પ્રમાણમાં ઉન

ઉષ્ણતામાન અને �ુષ્ક િશયા

�ુધી

ન�ધાયેલ છે . �ુખ્ય ઋ�ુઓ: (ક)

િશયાળો (�ડસે.-ફ��.ુ ) (ખ) ઉનાળો (માચર-�ૂન.) (ગ) દ�ક્-પિ�મ ચોમા�ું
(�ૂન-સપ્ટ.) અને (ઘ) ચોમાસા પછ� (ઓક્ટ.-નવે.)

1

(*) ન�ધઃ ઓક્ટોબર૩૧, ૨૦૧૯ થી

4

5

ભારત સરકારની વેબસાઇટ website: https://www.india.gov.in/india-

glance/profile પરથી

૨.૨ ખતરાના જોખમો અને અ��ુ ક્ષતતા
૨.૨.૧ િવિવધ ખતરાની અ��ુ ક્ષતતા
UNISDR દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી વ્યાખ્યા 

, ખતરો �નહાિન, ઈ� અથવા અન્ય

સ્વાસ્થ્ય અ , િમલકતને �ુકસાન , આ�િવકા અને સેવાઓ , સામા�જક અને આિથ�ક િવક્ષ , અથવા
પયાર્વરણીય �ુકશાન�ું કારણ બની શક� 

વી એક ખતરનાક ઘટના , વાસ્તિવકત, માનવ પ્ર�ૃ ,

અથવા �સ્થિત છ. ભારત, તેની, ભૌિતક અને આબોહવાની પ�ર�સ્થિતઓને કારણે િવ�ના સૌથી વ�ુ
આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં�ું એ. લગભગ ૫૯ ટકા � ૂિમ મધ્યમથી �ૂબ �ચી તીવ્રતાના �ૂકંપ માટ
સંવેદનશીલ છે . ૪૦ િમ�લયનથી વ�ુ હ�ક્ટર જમીન(

૧૨ ટકા) � ૂર અને નદ�ના ધોવાણ માટ�

સંવેદનશીલ છે . લગભગ ૭,૫૦૦ �કલોમીટર લાંબો દ�રયા�કનારો , ૫,૭૦૦ �કમીની ન�ક ચક્રવાત અન
�ુનામીની સંભાવનાવાળો છે . લગભગ ૬૮% ખેતીલાયક િવસ્તાર �ુષ્કાળ માટ� સંવેદનશીલ . �ુગ
ં રાળ
િવસ્તારોમાં મોટા િવસ્તારોમાં �ૂસ્ખલન થવા�ું જોખમ છે અને ક�ટલાક �હમપ્રપાતનો િ

બને છે .

રાસાય�ણક, �િવક, િવ�કરણ, પરમા�ુ �ૂળની આપિ�ઓ/ કટોકટ�ની અ�ુરક્ પણ જોવામાં આવે છે .
આપિ�ના જોખમો માટ� વધેલી

અ�ુરક્ વસ્ત , શહ�ર�કરણ અને ઔદ્યો�ગક, ઉચ્ચ જોખમવાળા

િવસ્તારોમાં િવકા, પયાર્વરણીયઅધઃપન અને આબોહવા પ�રવતર્ન સાથે સંબંિધત હોઈ શક� છ .
બાંધકામ સામગ્રી અ ટ�કનોલો� ઉ�ેજન પ�રષદ� (BMTPC) ભારતનો અ�ુરક્ એટલાસ ( VAI)
તૈયાર કર� લ છે , � ૨૦૧૯ (ત્રી� આ�ૃ) માં અપડ�ટ કરવામાં આવી છે અને ઓનલાઇન

5

6

ઉપલબ્ધ

છે . દ� શ માટ� ક�ટલાક નકશા જોડાણ-ર માં આપવામાં આવ્યા છ. આ નકશા દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શ માટ�  �ૂક , પવન અને � ૂર માટ� જોખમી નકશો ર�ૂ કર� છે . ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ નકશાઓ
િવિવધ તીવ્રતાના જોખમી િવસ્તારોની સીમાઓ દશાર્વે છે એટ�ું જ નહ� પણ િવિવધ તીવ્રતામાં
�જલ્લાવાર િવસ્તારોને પણ દશાર્વે . સ્થાિનક અને રાષ્ટ્ર�ય સ મકાનો અને સંબિં ધત માળખા માટ�
�ુદરતી આપિ� િનવારણ, સજ્જતા અને શમના સાધન તર�ક� કામમાં લેવા માટ� અ�ુરક્ એટલાસની
રચના કરવામાં આવી છે .

5

જમ્�ુ અને કાશ્મીર �ુનગર્ઠન અિધિન( 2019), જમ્�ુ અને કાશ્મીર રા�યને બે ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં િવભા�જત

, (ક) લદ્દા

િવધાનસભા વગર બે �જલ્લા(લેહ અને કાર�ગલ) અને (ખ) જમ્�ુ અને કાશ્મી(J અને K) ધરાવતી િવધાનસભા � ૂત� ૂવર્ રા�યના અન્ય તમા
�જલ્લાઓનો સમાવેશ કરતી િવધાનસભ.
6

ભારતનો સંવદ
ે નશીલ એટલાસ http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html

(accessed Oct.

15, 2019)
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આપિ�ઓ માટ� માનવ અ�ુરક્ષા સંદભર્મા , વસ્તીના આિથ�ક અને સામા�જક ર�તે નબળા વગ�
સૌથી વ�ુ અસરગ્રસ્ત. સંવેદનશીલ �ૂથોમાં, � ૃદ્, �ીઓ, બાળકો - ખાસ કર�ને િનરાધાર મ�હલાઓ,
આફતોથી અનાથ બનેલા બાળકો અને અપંગ વ્ય�ક્તઓ જોખમોનો વ�ુ સામનો કર� .

આપિ�

વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ અને રાષ્ટ્ર�ય આ વ્યવસ્થાપ નીિત, ૨૦૦૯ આપિ�ઓને (ક)
�ુદરતી અને (ખ) � ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ ન�� કરવા માટ�

રાસાય�ણક, �િવક, િવ�કરણ,

પરમા�ુ સ�હત માનવ પ્રે�રત ગણે .
અગાઉ ચચાર્

કર� લ �ુદરતી પ�રબળો ઉપરાંત

, દ� શમાં વસ્તી િવષયક દબા

માં વધારો ,

પયાર્વરણની કથળતી જતી પ�ર�સ્થિત, જગલ
ં
ના�ૂદ�, અવૈજ્િનક િવકાસ , ખામી�ુક્ત �ૃિષ અને
ચ�રયાણ પદ્ધિ , �બનઆયો�જત શહ�ર�કરણ , નદ�ના વહ�ણ પર મોટા બંધો� ુ ં િનમાર્ણ વગેર�

�વી

માનવ -પ્રે�રત િવિવધ પ્ર�ૃિ�ઓ પણ અસર અને આપિ�ઓની આવતર્નમાં વધારા માટ
જવાબદાર છે .

૨.૨.૨ �ુ દરતી ખતરો
૨.૨.૨.૧ ચક્રવાત અને પ
ભારતના લગભગ ૭,૫૦૦ �કમી લાંબો દ�રયા�કનારો �ુખ્ય �ૂિમ સાથે ૫,૪૦૦ �કમી, લક્ષદ્વીપ
૧૩૨ �કમી અને �દામાન અને િનકોબાર ટા�ુઓમાં

૧,૯૦૦ �કમીનો સમાવેશ થાય છે . િવ�ના

ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાતોમાંથી લગ ૧૦ ટકા ભારતીય તટને અસર કર� છે .

તેમાંથી, મોટાભાગના

લોકો બંગાળની ખાડ� ઉપર પહ�લેથી રહ� છે અને ભારતના � ૂવર્ �કનાર� ટકરાય છે . દર વષ� સર� રાશ
પાંચથી છ ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત બને , �માંથી બે ક� ત્રણ ગંભીર હોઈ શક� .

પિ�મ �કનાર�

અરબી સ�ુદ્રમાં અને �ૂવર્ �કનાર� બંગાળની ખાડ�મ એમ બંને પર વારં વાર ચક્રવાત આવે . અરબી
સ�ુદ્ર કરતાં બંગાળની ખાડ�માં વ�ુ ચક્રવાત થા.

૧૮૯૧-૨૦૦૦ દરિમયાન ભારતના � ૂવર્ અને

પિ�મ �કનાર� ચક્રવાતોની આવતર્ન�ું િવશ્લેષણ દશાર્વે છે ક�

૩૦૮ ચક્રવા(�માંથી ૧૦૩

ગંભીર હતા) � ૂવર્ �કનારને 7 અસર કર� હતી.
6

ભારતમાં, ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત-�ૂન અને ઓક્ટોબ-નવેમ્બરમાં આવે છ . �હ�દ મહાસાગરના
ઉ�ર�ય ભાગમાં તીવ્રતા અને આવતર્નના ચક્
ચરમસીમા અને મેમાં ગૌણ

�દ્વબ�ુ છે , �માં નવેમ્બરમાં તેમ�ું પ્રાથિ

ચરમસીમા છે . �હ�દ મહાસાગરના ઉ�ર�ય ભાગ (બંગાળની ખાડ� અને

અરબી સ�ુદ) માં આવેલા ખાસ કર�ને િવનાશક પવન , વાવાઝોડાની મોસમ અને �ુશળધાર વરસાદને

7

ભારતમાં ચક્રવાત અને તેની અ

: https://ncrmp.gov.in/cyclones-their-impact-in-india/ (accessed

Sep. 20, 2019)
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કારણે � ૂસ્ખલન સમયે આપિ�ની સંભાવના વધાર� છ. આમાંથી, તોફાની વાવાઝોડાની લહ�ર ચક્રવાતન
સૌથી મોટો હત્યારો છ , � દ�રયાના પાણી દ�રયાકાંઠાના નીચાણવાળા િવસ્તાર ને જળમગ્ન કર� દ છે
અને ભાર� � ૂર , દ�રયા�કનારાને ક્ષ અને પાળાને તોડવા, વનસ્પિતનો નાશ અને જમીનની ફળ �ુપતા
ઘટાડવા�ુ ં કારણ બને છે .

ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્ર
ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્ર , �ને સામાન્ય ર�તે

'સાયક્લો' તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે

, તે

ઉષ્ણક�ટબંધીય હવામાન પ્રણાલીને આવર� લેવા માટ� વૈિ�ક સ્તર� વપરાતો શબ્દ છે �માં ‘�ધી
દબાણ’ (ઓછામાં ઓછા ૩૪ દ�રયાઇ માઇલ, એટલે ક� , ૬૨ �કમી પ્રિત કલ) ને આવર� લે છે .

આ

� ૃથ્વ-વાતાવરણ જોડાણ પ્રણાલીના તીવ્ર ઓછા દબાણવાળા િવસ્તારો છે અને ઉષ્ણક�ટ
િવસ્તારોની આત્યંિતક હવામાન ઘટનાઓ .

જોક� ઉ�ર �હ�દ મહાસાગર (ભારતીય �કનારા સ�હત)

િવ�ના ચક્રવાતોમાંથી �યાર� તે ખાસ કર�ને બંગાળની ખાડ�ની સરહદ� આવેલા દ�રયાકાંઠ� ત્રાટ�ા
ત્યાર�માત્ર સાત ટકા ઉત્પ� કર� , તેમની અસર �ુલનાત્મક ર�તે �ચી અને િવનાશક હોય છે . જોખમ
પર વસ્તીના વ્યાપક ધોરણે આકારણી �ુ, ભારતની લગભગ ત્રી� ભાગની વસ્તી ચક્રવાત સંબ
જોખમો માટ� સંવેદનશીલ છે .

આબોહવા પ�રવતર્ ના પ�રણામે દ�રયાની સપાટ�માં વધારો અને

ચક્રવાતની તીવ્રતામાં અપે�ક્ષત વધારો દ�રયાકાંઠાની વસ્તીની સં તામાં ન�ધપાત્ર વધારો કર
શક� છે .
ભલે ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત અલગ અલગ પ્રદ�શોમાં નામ પ્રમાણે 

, તેમ છતાં તેઓને

તેમની પવનની ગિત અ�ુસાર વગ��ૃત કરવામાં આવે છે . વગ�કરણ, જો ક� , પ્રદ�શથી પ્રદ�શમાં બદ
છે . આ તીવ્હળવા દબાણ પ્રણા (વાવાઝોડા ખલેલ) માંથી ભારતમાં ઉપયોગમાં લેવા�ુ ં વગ�કરણ 8
7

કોષ્ટક૨-ર માં આપવામાં આવ્�ું છ.
કોષ્ટક૨-રઃ ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત માટ� ભારતમવપરા� વગ�કરણ
ંુ
પ્રક

પવનની ગિત
પ્રિત કલાક �ક. (kmph)

દ�રયાઇ માઇલ

૧

હળવા દબાણવાળો િવસ્તાર

૩૧ કરતા ઓછો

૧૭ કરતા ઓછો

૨

દબાણ

૩૧ થી ૪૯

૧૭ થી ૨૭

૩

��ુ ં દબાણ

૫૦ તી ૬૧

૨૮ થી ૩૩

૪

ચક્રવાતી તોફ

૬૨ થી ૮૮

૩૪ થી ૪૭

8

ભારતીય હવામાન િવભાગ (૨૦૧૬)

4

૫

ગંભીર ચક્રવાતી તોફ

૬

અિત ગંભીર

૮૯ થી ૧૧૮

૪૮ થી ૬૩

ચક્રવાત ૧૧૯ થી ૨૨૧

૬૪ થી ૧૧૯

તોફાન
૭

અિત ચક્રવા

૨૨૧ થી વ�ુ

૧૧૯ થી વ�ુ

ન�ધઃ કલાક પ્રિત ક�લોમી = ૦.૫૪ દ�રયાઇ માઇલ; એક દ�રયાઇ માઇલ = ૧.૮૫૨ કલાક પ્રિત ક�લોમી

દ� શમાં દ�રયાકાંઠાના રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્ , ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાતથી પ્રભ૮૪ તટવત�
�જલ્લાઓનો સમાવેશથાય છે . � ૂવર્ �કનાર� તાિમલના� , �ધ્ર પ્, ઓ�ડશા અને પિ�મ બંગાળ ચાર
રા�યો અને એક ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ �ુ�ુચેર� અને પિ�મ � કનાર� એક �ુજરાત રા�ય  ચક્રવા
માટ� અત્યંત સંવેદનશીલ છ.

વાવાઝોડાનો ઉછાળો Storm Surge
િવ�ભરમાં વાવાઝોડાનો ઉછાળો એ દ�રયાકાંઠાની ઘટના �ુ ં ચક્રવાતો�ું સહજ િવનાશક પા�ું .
વાવાઝોડાનો ઉછાળો એ આગાહ� કર� લ ખગોળ�ય ભરતી

ના તોફાન માંથી ઉત્પ� થયેલ પાણીનો

અસામાન્ય વધારો છ . તે તોફાન સાથે �ૂંઝવણમાં ન હોવી જોઈએ. જળસ્તરમાં વધારો થવાથી ખાસ
કર�ને �યાર� તોફાનનો ઉછાળો સામાન્ય �ચી ભરતી સાથે એક સમયે , દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં ભાર�
� ૂર આવી શક� છે , પ�રણામે તોફાનની ભરતી ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં૬ મીટર ક� તેથી વ�ુ �ુધી પહ�ચે છે .
િવનાશક સંભિવતતાની માત્ ચક્રવાત સાથે સંકળાયેલા તોફાનના વધતા કં િવસ્તાર પર આધા�રત
છે . ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત દરિમયાન મોટ� સંખ્યામાં �નહાિન તોફાનના કારણે થા.

આબોહવા

પ�રવતર્ના પ�રણામે દ�રયાની સપાટ�માં વધારો થવાથી વાવાઝોડાની અસર વ�ુ ખરાબ થશે.

૨.૨.૨.૨ � ૂર
દર વષ� સર� રાશ ૭.૫ િમ�લયન હ�ક્ટર િવસ્તારમાં �ૂર અસર કર� . રાષ્ટ્ર� ય �ૂર આ અ�ુસાર,
૧૯૮૦ માં � ૂર માટ� �દા�જત ૪૦ િમ�લયન હ�ક્ટર સંવેદનશીલ િવસ્તાર હતો અને લગભ ૮૦ ટકા
(૩૨ િમ�લયન હ�ક્ટ) ને ઠ�ક ઠ�ક માત્રામ રક્ષણ �ૂ�ું પાડ�ું શબન્�ુંછે . નદ��ુ ં � ૂર કદાચ ભારતમાં
સૌથી જ�ટલ આબોહવા સંબિં ધત સંકટ છે . � ૂર િનયંત્રણ એ જળ સંસાધન વ્યવસ્થાપન માટ�ની રાષ
નીિતઓ�ુ ં �ુખ્ય �ગ છે . � ૂર અને �ુષ્કાળની ઘટના ઉના� ચોમાસાની પ્ર�ૃિ� સાથે
સંકળાયેલ છે . દ� શની લગભગ તમામ નદ�ના પટોમાં � ૂર આવે છે .

ઢ ર�તે

ભાર� વરસાદ , વ�ુ પડતા �ુર

સ્રાવને વહન કરવા નદ�ઓની અ�ૂરતી ક્ , વરસાદ� પાણીને વહાવતા ઝરણા/નદ�ઓમાં ઝડપથી
જળ વહનની અ� ૂરતી ક્ષમ એ � ૂર�ુ ં �ુખ્ય કારણ છ.
અવરોધે છે ; અને ચક્રવાત પણ �ૂર�ું કારણ બને .

બરફ �મ વો અથવા � ૂસ્ખલન વહ�ણને
દ� શમાં � ૂરગ્રસ્ત િવસ્તા ૪૦ િમ�લયન

હ�ક્ટરમાંથ, સર� રાશ, � ૂર દર વષ� આશર� ૭.૫ િમ�લયન હ�ક્ટર િવસ્તારને અસર કર� .
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બ્રહ્મ�ુત્રા મેદાનોમાં �ૂર એ વાિષ�ક . સર� રાશ, થોડ� �નહાિન થાય છે , લાખો લોકો બેઘર બને
છે , લાખો હ�ક્ટર પાકને �ુકસાન થાય છ

, હ�રો પ્રાણી(માયાર્ ગયા છે અને ઘાયલ થયા છ )

પ્રભાિવત થાય . રાષ્ટ્ર� ય �ૂર િનયંત્રણ કા ૧૯૫૪ માં શ� કરવામાં આવ્યો હત.
સંરક્ષણ પગલાંમાં ન�ધપાત્ર પ્રગિત કરવામાં .

ત્યારથ, � ૂર

વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્ન અને આત્યંિત

હવામાનની ઘટનાઓમાં વધારો �ુદરતી ર�તે � ૂર સાથે સંકળાયેલી અિનિ�તતાઓને

સ્વાભાિવક ર�તે

વ�ુ ખરાબ કરશે.

૨.૨.૨.૩ શહ�ર� � ૂર
શહ�ર� � ૂરની સમસ્યા �ુદરતી પ�રબળો અને શહ�ર� િવકા માટ� જમીન-ઉપયોગ ફ�રફાર એમ બંને� ુ ં
પ�રણામ છે . શહ�ર� � ૂર ગ્રામીણ �ૂરથી ન�ધપાત્ર ર�તે અલગ છે કારણ ક� શહ�ર�કરણ િવક

�ાવ

િવસ્તા તરફ દોર� �ય છે � � ૂરની �ચાઇ ૧.૮ થી ૮ ગણો અને � ૂર�ુ ં પ્રમા ૬ ગણા �ુધી વધાર�
કર� છે . પ�રણામે, વ�ુ ઝડપથી વહ�વાને કારણે

ક�ટલીકવાર થોડ�વારમાં � ૂબ ઝડપથી � ૂર આવે છે .

શહ�ર� � ૂર હવામાન , જળિવજ્ન અને માનવ પ�રબળોના સંયોજનને કારણે થાય છે .

જમીનના

ઉપયોગના ફ�રફારોને કારણે , મોટા પ્રવાહ સાથે શહ�ર� િવસ્તારોમાં �ૂર �ૂબ ઝડપથી આવી શક�.
શહ�ર� � ૂર આપિ� વ્યવસ્થા ના પડકારો અન્ય િવસ્તા ના � ૂરથી ન�ધપાત્ર ર�તે અલગ હોય .
૨૦૧૦ માં , રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ા

શહ�ર� � ૂર આપિ� વ્યવસ્થાપ માટ� અલગ

માગર્દિશ�કા પ્રકાિશત  હતી. શહ�ર� � ૂર સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ પ્રમાણમાં સ્થાિનક ઘટના
માંડ�ને મોટ� ઘટનાઓ �ુધીની છે , �ના પ�રણામે ક�ટલાક અથવા મોટા ભાગના શહ�ર� િવસ્તારોમાં
ક�ટલાક કલાકોથી ઘણા �દવસો �ુધી પાણી ભરાઈ રહ� છે . અસર મયાર્�દ થી વ્યાપક �ુધી હોઈ શક� છ.
તેના પ�રણામે લોકો�ુ ં કામચલાઉ સ્થળાંત

, પ્રાણીઓ�ું િવખે , નાગ�રક �ુિવધાઓને �ુકસાન ,

પાણીની �ુણવ�ા બગડ� શક� છે અને રોગચાળો�ુ ં જોખમ ઊ�ુ ં થઈ શક� છે .

૨.૨.૨.૪ ધરતીકંપ
ભારતના લગભગ ૫૯ ટકા િવસ્તારમાં મધ્યમથી તીવ્ર �ૂકંપ આવવાની સંભા

રહ�લી છે .

�ન્�ુઆર� ૨૦૦૧ માં �ુજરાત , ઓક્ટોબર ૨૦૦૫ માં જમ્�ુ અને કાશ્મીર અન ૨૦૧૧ માં િસ��મમાં
એમ ત્રણ મોટા �ૂકંપોને અસર થઈ હ. ભારતના િવિવધ ભાગોમાં ઘણા નાના-નાના � ૂકંપ આવી રહ્ય
છે . ઉ�ર � ૂવર્માં સાત રા�યો(આસામ , અ�ુણાચલ પ્રદ, નાગાલેન્, મ�ણ�ુર, િમઝોરમ, િત્ર�ુરા અન
મેઘાલય), �દામાન અને િનકોબાર ટા�ુઓ અને અન્ય આઠ રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્ર(�બહાર
�ુજરાત, �હમાચલ પ્રદ , ઉ�રાખંડ, જમ્�ુ અને કાશ્મ)

,

માં �શતઃ; લદ્દ, પં�બ અને પિ�મ

બંગાળ) � ૂબ મોટા �ુકસાન�ુ ં જોખમ ધરાવતા � ૂકંપક�ય ક્ષ-૫ માં આવે છે . માનવ અને માલસામાન

6

વ્યાપક �ુકસા , બાંધકામને અને સેવાઓ�ુ ં પતન � ૂકંપના �ુખ્ય પ�રણામો હોઈ શક� છ.

ઘણીવાર

ઉ�ર અને ઉ�ર-� ૂવર્ના �ૂરના પવર્તીય િવસ્તારોમાં સ�કડો હ�રો િવસ્થાિપત થઈ શક.

ુ ામી (Tsunami)
૨.૨.૨.૫ �ન
�ુનામી ("બંદર તરં ગ" માટ� �પાનીઝ

શબ્), �ને ધરતીકંપના દ�રયાઇ તરં ગ તર�ક� પણ

ઓળખવામાં આવે છે , અત્યંત લાંબી તરંગલંબાઇ સાથે �ૂબ મોટા મો�ઓની
સ�ુદ્રમ, ઉપરાઉપર� ૧૦૦

�કમી લંબાઈ �ુધીના અને વ�ુ હોઈ શક� છે .

� ૂસ્ખલન અથવા �વાળા�ુખીન
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હારમાળા છે , �ડા

તે સામાન્ય ર�તે �ૂકં ,

પ્ર�ૃિ�ને કારણે દ�રયાની સપાટ�માં અચાનક િવસ્થ થી ઉત્પ

થાય છે . મોટા ભાગના િવનાશક સ�હતના મોટા ભાગના �ુનામી મોટા અને છ�છરા ધરતીકંપોથી ઉત્પ
થાય છે � સામાન્ય ર�તે �યાં �ૂસ્તરશા�ીય પ્લે

ટકરાતી હોય છે ત્યાં � ૂસ્તર�ય પ્લેટો સીમા

અથવા �ટાછવાયા ખડકોની ન�ક થાય છે . �યાર� સમ;દ્ર અચાનક િવ�ૃત થાય છે ત્યાર� મોટા
િવસ્તારોમાં અચાનક ઊભી િવસ્થાપન સ�ુદ્રની સપાટ�ને ખલેલ પહ�ચાડ� , પાણીને િવસ્થાિપત કર� છે
અને �ુનામી મો� પેદા કર� છે . �ડા સ�ુદ્રમા મો�ની �ચાઈ માત્ર થોડા ડ�સીમીટર અથવા ઓછ� હશ
(એટલે ક� , થોડા �ચ) , �ુનામી સામાન્ય ર�તે વહાણો પર લાગતી નથ.

તેમજ તેઓ �ુલ્લા સ�ુદ્રમ

હવામાંથી દ� ખાતા નથી. મો� � ૂબ લાંબા �તર� થી ૮૦૦ �કમી/કલાકથી વ�ુની ઝડપ સાથે વિતમાન
સ્રોતથી �ૂર જઈ શક� .

�યાર� તેઓ દ�રયા�કનાર� પહ�ચે છે ત્યાર� તેઓ અત્યંત જોખમી અન

�ુકસાનકારક હોઈ શક� છે , કારણ ક� �યાર� �ુનામી દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં છ�છરા પાણીમાં પ્રવેશ ક
છે , ત્યાર�મો�ની �ચાઈમાં વધારા સાથે મો�નો વેગ ઘટશે. છ�છરા પાણીમાં, �ુનામીની �ચાઈ 30
ૂ ા સમયમાં
મીટરથી વ�ુ પણ ક�ટલાક મીટરથી ઝડપથી પહ�ચી શક� છે � � ૂબ જ �ંક
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ભાર� િવનાશ�ુ ં

કારણ બને છે .
�ડસેમ્બર ૨૦૦૪ માં �હ�દ મહાસાગર �કનાર� જો�ુ ં તેમ , �ુનામી મોટા પ્રમાણમાં �ૃત્�ુ અને િવનાશ�
કારણ બની શક� છે . તેઓ ખાસ કર�ને તેમના �ોતોની ન�ક ખતરનાક છે , �યાં �ુનામી સફરના પ્રથ
મો� ગિતમાન ઘટનાની થોડ�કથી દસ િમિનટમાં આવી શક� છે .

૨૬ �ડસેમ્બર ૨૦૦૪ ના રોજ �હ�દ

મહાસાગરમાં � ૂકંપ અને �ુનામીએ ભારત માં િવનાશક અસરો કર� હતી. ઘણા લોકો � ૃત્�ુ પામ્યા અન
લાખો લોકો િવસ્થાિપત થય હતા. સૌથી વ�ુ અસરગ્રસ્ત િવસ્તારો દ�ક્ષણ �કનાર� અને �દામા
િનકોબાર ટા�ુ હતા.

�ુનામીઓમાં ન�ધપાત્ર �નહા , સંપિ�ને વ્યાપક �ુકસા , મોટા પાયે

માળખાક�ય �ુકસાન અને લાંબા ગાળાની નકારાત્મક આિથ�ક અસરો થવાની સંભાવના

હોય છે .

�ુનામીના માગર્માં ફસાયેલા લોકોમાં અ�સ્તત્વ ટકાવી રાખવાની તક ઘણી ઓછ� હોય. લોકો �ૂબી
જવાથી અથવા કાટમાળની દબાઇને � ૃત્�ુ પામે છ.
9

https://ntwc.ncep.noaa.gov/?page=tsunamiFAQ (accessed Sep 20, 2019)

10

http://www.unisdr.org/2006/ppew/tsun ami/what-is-tsunami/backinfor-brief.htm (accessed Sep 20, 2019)
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૨.૨.૨.૬ �ૂસ્ખલન અને બરફ �હમપ્ર
�ૂસ્ખલ
�હમાલય, ઉ�ર-� ૂવર્ ભાર , નીલગીર�, � ૂવ� ઘાટ� અને પિ�મ ઘાટ� �વા ભારતના પવર્તીય
િવસ્તારોમાં �ૂસ્ખલન થાય . એવો �દાજ છે ક� િવ�ના ૩૦ ટકા � ૂસ્ખલન �હમાલય પવર્તમાળામા
થાય છે . િવ�ની સૌથી નાની અને સૌથી પ્ર�ુત્વ ધરાવતી પવર્ત વ્ય �વી �હમાલયની પવર્તમાળ
લાંબો � ૂપ્રદ�શ નથી પરં�ુ �ુ

૩,૪૦૦ �કલોમીટર �ુધી ભવ્ય એકધારા સાત વળાંકવાળ� સમાંતર

ગણોની પવર્તમાળ ધરાવે છે . પિ�મ ઘાટમાં � ૂસ્ખલન પણ સામાન્ય . માત્ ૧૯૭૮ માં નીલ�ગ�રમાં
અ� ૂત� ૂવર્ વરસાદથી લગભગ એકસો �ૂસ્ખલન થયા હ
બગીચાઓ અને અન્ય ખેતી પાકોને ભાર� �ુકસાન થ�ું હ�ુ.

, �ના કારણે સંચાર લાઈનો

, ચાના

�હમાલયમાં ઉ�ર િસ��મ અને ગ ઢવાલ

પ્રદ�શમાં જ્ઞાક અવલોકનો સ્પષ્ટપણે દશાર્વે છે ક� ચોરસ �કલોમીટરમાં સર�રાશ બે �ૂસ્ખલન થા.
જમીન �ુકશાનનો સર� રાશ દર ૧૨૦ મીટર પ્રિત �કમી પ્રિત વષર્ છે અને વાિષ�ક માટ� �ુકશાન
�કમી દ�ઠ આશર� ૨૫૦૦ ટન છે . � ૂસ્ખલન એક મોટ� અને વ્યાપક ર�તે ફ�લાયેલી �ુદરતી આપિ� છે
ઘણી વખત �વન અને િમલકતને અસર કર� છે, � મોટ� �ચ�તા�ુ ં કારણ બને છે .

બરફ �હમપ્રપ
�હમપ્રપાત એ પવર્તની ટોચ પરથી નદ�માં ઝડપથી  તો બરફ અથવા બરફનોમોટો જથ્થ છે . તેઓ
અત્યંત હાિનકારક છે અને �વન અને સંપિ�ને ભાર� �ુકસાન પહ�ચાડ� છ. �હમાલયમાં
પાનીજલ, લાહૌલ-સ્પીતી અને બદ્રીનાથ િવસ્તારોમાં �હમપ્રપાત સામ.
િવકાસ સંગઠન ( DRDO) ના બરફ અને �હમપ્રપાત અભ્યાસ સ્થ(

, દ્ર, પીર

સંરક્ષણ સંશોધન અન

SASE) �ુજબ, �હમાલયની

પવર્તમાળાન િવિવધ ઝોનમાં આ �ુઘર્ટનાને કારણે દર વષ� સર�રાશ ૩૦ લોકો માયાર્ �ય છ . લોકોના
� ૃત્� ઉપરાંત , �હમપ્રપાત રસ્, સંપિ�ઓ અને વસાહતોને પણ �ુકસાન પહ�ચાડ� છે . �હમપ્રપાતન
કારણે વાહનવ્યવહા અવરોધ , રસ્તાઓના માળખાક�ય �ુકસાન અને �ળવી

રાખેલ �દવાલને

મોટાભાગે �ુકસાન થાય છે . �હમાલયની પવર્તમાળાન ઘણા ભાગોમાં બરફ �હમપ્રપાત થાય છે �મા
નીચેના િવસ્તારો વ�ુ સંવેદનશીલ હોય છ:
• પિ�મ �હમાલય - જમ્� અને કા�શ્મ, લદ્દ, �હમાચલ પ્રદ અને ઉ�રાખંડના બરફ�લા
પ્રદ�, ખાસ કર�ને �ટહર� ગઢવાલ અને ચમોલી �જલ્લા,
• જમ્� અને કા�શ્મ અને લદ્દા- કાશ્મીર અને �ુર�ઝ ખીણ , કાર�ગલ, લદ્દાખ અને ક�ટલા
�ુખ્ય રસ્તા
• �હમાચલ પ્રદ– ચંબા, �ુલ્�ુ સ�પીલતી �ક�ૌર
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૨.૨.૨.૭ �ુષ્કાળ(Drought)
�ુષ્કાળ માટ� વૈિ�ક સ્તર� અપનાવે
પ્રાથિમક કારણ છે ક� નીિત િનમાર્

સંચાલન વ્યાખ્યા બધા સંદભ�માં લા�ુ પડતી ન.

આ

, સંસાધન આયોજકો અને અન્ય િનણર્ય લેનારાઓ તેમ

વહ�વટકતાર્ઓને �ુઘર્ટનાને ઓળખવા અને આયોજન કરવામાં અન્ય આપિ�ઓ કર

� ૂબ �ુશ્ક�લી

પડતી હોય છે . વૈિ�ક �ૂલ્યાંકન અહ�વાલ( GAR) ૨૦૧૫ માં ન�ધ્�ુ છે ક� �ૃિષ �ુષ્કાળ કદાચ તમામ
આપિ� જોખમો ( UNISDR 2015b) માં સૌથી વ�ુ "સામા�જક ર�તે િનમાર્ણ થયે" છે અને ચેતવણી
આપે છે ક� વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્નને કારણ

, તેની આવતર્ન ઘણી બદલાય તેવી ધારણા છ .

�ુષ્કાળની શ�આત ન�� કરવા માટ , સંચાલન વ્યાખ્યાઓ લાંબા ગાળાન(સામાન્ય ર�તે ઓછામાં
ઓછા ૩૦ વષર) વરસાદની સર� રાશ અથવા ક�ટલાક અન્ય આબોહવા ચલથી ફ�રફારની માત્ સ્પષ્ટ કર
છે . મોટ� ભાગે , �ુષ્કાળને �ુદરતી

જળ-ભૌગો�લક પ�રબળો , �ૃિષ-પા�ર�સ્થિતજન પ�ર�સ્થિત ,

પરં પરાગત પાક પસંદગીઓ હ�ઠળ પાકની ભેજની જ��રયાતોને કારણે તીવ્ર પાણીની અછત તર�ક
માનવામાં આવે છે .
િવ� હવામાન સંગઠને �ુદરતી આબોહવાની પ�રવતર્નશીલતાને કારણેથતા �ુષ્કાળને ધીમી િવસપ�
�ુદરતી સંકટ તર�ક� માને છે . તા�તરના વષ�માં , િવ�ભરમાં �ચ�તા વધી છે ક� આબોહવા પ�રવતર્નને
કારણે �ુષ્કાળ આવતર્નમાં વધી શક� .

િવ�ના મોટાભાગના ભાગોમાં �ુષ્કાળના પ્રિતભાવો સામા

ર�તે કટોકટ� વ્યવસ્થાપનની દ્ર�ષ્ટએ પ્રિત�ક્રયાશીલ હોય છે  , નબળા સંક�લત અને િવઘ�ટત
તર�ક� ઓળખાય છે . સામાન્ય દ્ર�ષ્ટએ ઘડવામાં આવેલી વૈચા�રક વ્ય, લોકોને �ુષ્કાળના ખ્યાલન
સમજવામાં મદદ કર� છે . કલ્પનાત્મક ર�, �ુષ્કાળને વરસાદની લાંબી અવિ ની અછત દ્વારા વગ��ૃ
કરવામાં આવે છે �ના પ�રણામે પાણીની અછત , પાકને વ્યાપક �ુકસાન થાય છ , પ�રણામે ઉપજમાં
ઘટાડો થાય છે . સંચાલન વ્યાખ્યાઓ �ુષ્કાળની શ , તીવ્રતા અને �તને વ્યાખ્યાિયત કરવા
મદદ કર� છે . �ુષ્કાળની કોઈ એક સંચાલન વ્યાખ્યા બધા સંજોગોમાં કામ કરતી ન

, અને નીિત

િનમાર્તા, સંસાધન આયોજકો અને અન્યને અન્ય �ુદરતી આપિ�ઓ કરતા �ુષ્કાળને ઓળખવામ
અને આયોજન કરવામાં વ�ુ �ુશ્ક�લી ક�મ પડ� છે તેનો આ એક મોટો ભાગ છ.

હક�કતમાં, મોટ�ભાગે,

િનણર્ય લેનારા/ આયોજકો હવે જળ સંરક્ષણ અથવા �ુષ્કાળ  ભાવના પગલાંનો અમલ �ાર� શ�
કરવો તે ન�� કરવા માટ� ગા�ણિતક � ૂચકાંકો પર આધાર રાખે છે .

�ુષ્કાળની શ�આત ન�� કરવા

માટ�, સંચાલન વ્યાખ્યાઓ અ�ુક સમયગાળામાં વરસાદની સર�રાશ અથવા અ�ુક અન્ય આબોહ
ચલથી પ્રસ્થાન માત્ સ્પષ્ટ કર� . આ સામાન્ય ર�તે વતર્માન પ�ર�સ્થિત ઐિતહાિસક સર� રાશ
સાથે સરખામણી કર�ને કરવામાં આવે છે , � ઘણીવાર ઓછામાં ઓછા ૩૦ વષર્ના ર�કોડર્ પર આધા�ર
હોય છે .
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�ુષ્કાળ રા�યની સીમાઓને ઓળંગીને દ�શના િવશાળ િવસ્તારોને અસર કર� .

દ� શનો ત્રીજો ભા

�ુષ્કાળગ્રસ્. વારં વારના �ુષ્કાળના કારણે લોકોની આ�િવકા અને નાના બાળકોના પોષણની �સ્થિ
પર વ્યાપક પ્રિત�ૂળ અસર થાય.

તે રાજસ્થાન( કાયમી), �ુજરાત, મહારાષ્, મધ્યપ્ર, ઉ�ર

પ્રદ, છતીસગઢ, ઝારખંડ અને �ધ્રપ્રદ�શના ભાગોને અસર કર.

અ�ુક �જલ્લાઓમાં �ુષ્કા

અસામાન્ય નથ. �ુષ્કાળથી અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં ભાર� તકલીફ પ.
�ુષ્કાળ એ એક એવી ઘટના છે �ને વ્યાપકપણે 'િવસપ� આપિ�' તર�ક� ગણવામાં આવે છે �ની
શ�આત, �ત અને તીવ્રતા ન�� કરવી �ુશ્ક હોય છે . અચાનક આવતી આફતોથી િવપર�ત , �ુષ્કાળ
ઘણા મ�હનાઓથી � ૂબ જ ધીર� ધીર� િવકસી શક� છે � � ૂબ મોટા ભૌગો�લક િવસ્તારને અસર કર� છ

,

�ના કારણે થો�ું અથવા કોઈ માળખાક�ય �ુકસાન થ�ુ ં નથી. �ુદરતી પ�ર�સ્થિત, સામા�જક-આિથ�ક
પ�ર�સ્થિત અને જમીન અને જળ સંસાધનોના પ્રકાર તેમજ અસરગ્રસ્ત િવસ્તારમાં ઉપયોગની
પર અસર આધા�રત છે .
મોટ� ભાગે , �ુષ્કાળની ઘટના તમામ �ુષ્કાળગ્રસ્ત પ્રદ�શોમાં �ુદરતી આબોહવા પ�રવતર્નશ
પ�રણામ છે અને તે સામાન્ય ર�તે ઘટનાની ચો�સ પદ્ધ દશાર્વે છ . �યાર� �ુષ્કાળ �ુષ્ક અને અધ
�ુષ્ક િવસ્તારોમાં વારંવાર જોવા મળે  , ત્યાર� તે ભેજવાળા િવસ્તારોમાં પણ થઈ શક� છે � ઓછા
આવતર્ન સાથે �ુષ્કળ વરસ �ુ ં વરદાન હોય છે . �ુકાળની તીવ્રતાની અપેક્ષા રાખતા જળ સંસાધનો
સંચાલન કરવાની તકનીક� , સંસ્થાક�, રાજક�ય અને સામા�જક પદ્ધિતઓ પર મોટા પ્રમાણમાં આ
રાખે છે . અસરકારક શમન પગલાં પાણી અને ખોરાકની તંગીને કારણે અછતને �ુષ્કાળમાં ફ�રતા જ�ર
અટકાવવી શક� છે .
લાંબા સમય �ુધી � ૂકા હવામાન અને અ� ૂરતા વરસાદના કારણે �ુષ્કાળ આવે છ

, � પાછળથી

તીવ્ર �ૂક� �સ્થિત�ું કારણ બને . ભારતમાં રાષ્ટ્ર�ય �ૃિષ આયોગ ત્રણ પ્રકારના �ુષ્કાળની વ્ય
છે :
(ક) હવામાનશા�ીય �ુષ્કા, �યાર� કોઈ િવસ્તારમાં લાંબા ગાળાની સર�રાશ વરસાદથી ૨૫%
થી વ�ુ ઘટાડો થાય એવી પ�ર�સ્થિત તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે
(ખ) �ૃિષ �ુષ્કા , �યાર� જમીનની ભેજ અને વરસાદ તં�ુરસ્ત પાક �ૃ�દ્ધને ટ�કો આપવા મા
અ� ૂરતો હોય ત્યાર�પ�ર�સ્થિતને �ૂચવે છ
(ગ) જળિવજ્ઞ �ુષ્કાળ સપાટ� અને ઉ-સપાટ�ના જળ સંસાધનોનો ઘટાડો લાંબા હવામાન
�ુષ્કાળનાપ�રણમે છે , � સપાટ� પરના પાણીની ગ્ર ક્ષમતામાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો થયો
તો પણ વરસાદ સામાન્ય હોય ત્યાર� પણ થઇ શક� .
મોટાભાગના ખાસ કર�ને �ૃિષ (પ�ુપાલન સ�હત) ના સંદભર્માં વગ�કરણ �ુષ્કાળના ભૌિત
પાસાઓ પર ભાર �ૂક� છે , જો ક� તેની અસર ખેતી અને �બન-ખેતી ક્ષેત્ર બંનેમાં અ�ુભ.

સામાન્ય
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ર�તે, સીધી અસર ઘટતા �ૃિષ ઉત્પાદન અને ગર�બ અને નબળા વગર્માં ખાદ્ય અ� ; પાણી�ુ ં સ્તર
ઘટ�ુ;ં પ�ુધન અને વન્ય�વન �ૃત્�ુ

માં વધારો ; પ�ુઓ અને પ્રાણીઓ�ું સ્થળા

શોષણથી પયાર્વરણ તંત્ �ુકસાન ; વધેલા આગના જોખમો વગેર� માં જોવા મળે છે .
આડકતર� અસરો ખે�ૂતો અને �ૃિષ વ્યવસાયની આવકમાં ઘટાડ
વધારો, ખર�દ ક્ષમતામાં ઘટાડો અને વપરાશમાં મં

; આડ�ધડ
�ુષ્કાળની

, ખાદ્ય અને ઘાસચારાના ભાવમા

, �ૃિષ લોન ભરવામાં � ૂક , �ૃિષ જમીન અને

પ�ુધન� ુ ં વેચાણ�ુ ં �ુઃખ, ગ્રામીણ અશાં, �ૃિષ રોજગાર ક્ષેત્રમાં ઘ વગેર�થી �ણી શકાય છે .

પાક ક�લેન્ડરમાં પાણી અથવા જમીનની ભેજની તીવ્ર ઉણપ છે તેના આધાર�  , પ્રિતભાવ અન
હસ્તક્ષેપો અલગ અલગ . સામાન્ય ર�ત, ત્રણ પ�ર�સ્થિતઓ ઓળખાય:
(ક) મોસમની શ�આત : મોડો વરસાદ (ચોમાસાની શ�આતમાં િવલંબ) , ચોમાસાની શ�આત
પછ� લાંબા સમય �ુધી વરસાદ ન થવો
(ખ) મધ્યઋ�:ુ બે વરસાદની વચ્ચે જમીમાં અ� ૂરતો ભેજ, અને
(ગ) મોડ� મોસમ: ચોમા�ુ ં વહ�� ું � ૂ�ં થ�ુ ં અથવા અ� ૂરતો વરસાદ
ભારતીય હવામાન િવભાગ પાંચ �ુષ્કાળની પ�ર�સ્થિતઓને માન્ય કર�:
(ક) 'સાપ્તા�હક�ુષ્કા' �યાર� સાપ્તા�હક વરસાદ સામાન્ય કરતાં અડધાથી ઓછો હ
(ખ) '�ૃિષ �ુકાળ ' �યાર� �ૂનના મધ્યથી સપ્ટ�મ્બર દરિમયાન સતત ચ અછતના અઠવા�ડયા
આવે
(ગ) 'મોસમી �ુષ્કા' �યાર� મોસમી વરસાદ પ્રમાણ�ૂત િવચલન કરતાં વ�ુનઘટ ધરાવે છે
(ઘ) '�ુષ્કાળ વષ' �યાર� વાિષ�ક વરસાદ સામાન્ય અથવા૨૦ ટકાથી ઓછો હોય, અને
(ચ) 'ગભ
ં ીર �ુષ્કાળ વષ' �યાર� વાિષ�ક વરસાદ સામાન્ય અથવા૨૫% થી ૪૦% ઓછો હોય છે

અસ્પષ્ટ માપદંડન અભાવમાં, '�ુષ્કાળ સંચાલ ' �ગે રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ા
માગર્દિશ�કા ન�ધે છે ક� નીચેના �વા ઘણા પ�રબળોના આધાર� �ુષ્કાળ�ું વગ�કરણ કરવા માટ� બ લક્ષ
માપદં ડ સંચકાંક તૈયાર કરવાની જ�ર છે :
• હવામાનશા� (વરસાદ, તાપમાન, વગેર�)
• જમીનની �સ્થિત(�ડાઈ, પ્રક, ઉપલબ્ધ પાણ સંસાધનો વગેર�)
• સપાટ�ના પાણીનો ઉપયોગ (િપયત િવસ્તાર�ું પ્ર, સપાટ�નો પાણી �ુરવઠો, વગેર�)
• � ૂગભર્ જળ(ઉપલબ્ધત, ઉપયોગ, વગેર�)
• પાક (પાક

પદ્ધિતમ ફ�રફાર , જમીનનો ઉપયોગ , પાકની �સ્થિ , પાકની �સ્થિતમાં

િવસંગતતાઓ, વગેર�)
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• સામા�જક આિથ�ક (નબળા વગ��ુ ં પ્રમ, ગર�બી, જમીન ધારણ�ુ ં કદ વગેર�)
�ુષ્કાળની વધતી તીવ્, પાક �ુકશાન અને વ્યાપક બેરોજગાર� સાથે મોટ� આ�િવકા સંકટ તરફ
દોર� શક� છે . �ુષ્કાળ િનર�ક્ષણ પ્રણાલી , સંવેદનશીલ િવસ્તારોના �ુષ્કાળ િનવારણ માટ� મધ્
�યાર� �ુષ્કા-પ્રિતરોધ

અને લાંબા ગાળાના િવસ્તારની ચો�સ યોજનાઓ તૈયાર કરવી જ�ર� છ.

પગલાં, સામનો કરવાની ક્ષમતામાં ન�ધપાત્ર �ુધારો કર� ય અને �ુષ્કાળની અસરને ઘટાડ� શકય,
જો �ુષ્કાળની �સ્થિત વ�ુ ખરાબ થ, તો રા�ય અને ક�ન્દ્રની ઘ સંસ્થાઓ તીવ્ર ગ્રામીણ તકલી
રોકવા માટ� સાથે મળ�ને કામ કર�ુ ં પડશે. �ુષ્કાળની પ્રગિત ધીમી હોવ , સંસ્થા ઉપલબ્ધ િવિવધ
તકનીક� ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કર�ને પ�ર�સ્થિતની ન�કથી દ� ખર�ખ રાખીપ્રિતભ આપી શક� છે .
૨.૨.૨.૮ શીત લહ�ર અને �હમ
શીત લહ�ર અને �હમ એ મોસમી અને સ્થાિનક જોખમો છે � ફક્

મધ્ િશયાળાના ભાગોમાં જ

થાય છે . લાંબા સમય �ુધી �હમની �સ્થિત અને શીત લહ�ર �હ-સંવેદનશીલ
પહ�ચાડ� શક� છે � પાકને �ુકસાન પહ�ચાડ� છે .

ક�ટલાક છોડને �ુકસાન

�હમ સંવેદનશીલતા પાકમાં વ્યાપકપણે બદલાય છ.

શીત લહ�રથી થતા �ુકસાન�ુ ં પ્રમાણ તાપમ , આવરણની લંબાઈ , ભેજ� ુ ં સ્તર અને ઠંડા તાપમાન
�ુધી પહ�ચવાની ઝડપ પર આધાર રાખે છે .

�યાં �ુધી શીત લહ�ર/�હમ પાક સહન કર� શક�

એવા

ચો�સ તાપમાનના સ્તરની આગાહ� કરવી �ુશ્ક�લ છે કારણ ક� અન્ય ઘણા પ�રબળો પણ તેને અ
કર� છે . શીત લહ�ર મ�ુષ્, પ�ુધન અને વન્ય�વોને �ૃત્�ુ અને ઈકર� શક� છે . બધા પ્રાણને વ�ુ
ક�લર�ની જ�ર હોય છે , �માં માનવીનો સમાવેશ થાય છે �થી તેઓ ઠંડ�

માં ટક� શક� અને નબળ�

પોષણ �સ્થિત અત્યંત ઠંડ�ની �સ્થિતમાં �વલેણ સા�બત થઈ  છે . જો ઠંડ�ની લહ�ર ભાર� અને સતત
બરફ સાથે હોય તો , પ્રાણીઓ જ�ર� ખોરાક મેળવવામાં અસમથ થઈ શક� છે . તેઓ લાંબા સમય �ુધી
ઠંડ�ના સંપકર ્માં રહ�વાથી અથવા �ૂખમરાથીનીચા તાપમાનથી મર� શક� છે .
શીત લહ�ર અને શીત �દવસ ભારતીય હવામાન િવભાગની વ્યાખ્ 11 નીચે �ુજબ વણર્વેલ છ :
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ઠંડા પવન�ુ ં પ�રબળ મહત્વની �ૂિમકા ભજવે છે અને પવનની વાસ્તિવક ગિતના આધાર� લ�ુ�
તાપમાન નીચે લાવે છે . સંબિં ધત WMO માપદં ડનો ઉપયોગ કર�ને ઠંડા પવન �ુ ં પ�રબળના આધાર�
સ્થળ�ુ વાસ્તિવક લ�ુ�મ તાપમાન" ઠંડા પવન�ુ ં અસરકારક ઓછામાં ઓ�ં તાપમાન (WCTn)" માં
ઘટાડ�ુ ં જોઈએ. "શીત લહ�ર " અને " ઠંડો �દવસ " �હ�ર કરવા માટ�

WCTn નો જ ઉપયોગ કરવો

જોઈએ.

11

http://imd.gov.in/section/nhac/termglossary.pdf (accessed Sep 20, 2019)
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જો WCTn ૧૦° અથવા તેનાથી ઓ�ં હોય , તો માત્ર શી લહ�રની �સ્થિત ધ્યાનમાં લેવી જો.
શીત લહ�ર છે , જો;
(ક) �યાર� સામાન્ય લ�ુ�મ તાપમાન ૧૦° C ક� તેથી વ�ુ હોય ; જો ફ�રફાર સામાન્યથી(-)
૫° C થી -6 ° C હોય તો ‘શીત લહ�ર’ અને સામાન્યથીફ�રફાર (-) ૭° C અથવા વ�ુ હોય તો
'તીવ્ર શીલહ�ર’.
(ખ) �યાર� સામાન્ય લ�ુ�મ તાપમાન ૧૦° સે કરતા ઓ�ં હોય ; જો ફ�રફાર સામાન્યથી(-)
૪° C થી -5 ° C હોય તો ‘ શીત લહ�ર ’ અને ફ�રફાર સામાન્યથી(-) ૬° C અથવા ઓ�ં હોય
તો 'તીવ્ર શીલહ�ર.
(ગ) �યાર� WCTn ૦° C અથવા ઓ�ં હોય ત્યાર , સ્થળન સામાન્ય લ�ુ�મ તાપમાનને
ધ્યાનમાં લીધા વગર શીત લહ�ર �હ�ર કરવી જોઈએ.

જો ક� , આ માપદં ડ �મ�ુ ં સામાન્ય

લ�ુ�મ તાપમાન ૦° C થી નીચે હોય તે સ્થળોન લા�ુ પડ�ુ ં નથી.

દ�રયા કાંઠાના સ્થળોની શીત લહ�રન �સ્થિ:
દ�રયાકાંઠાના સ્થળો�ુ લ�ુ�મ તાપમાન ૧૦° સે ઉચ્ચત �ૂલ્ય ભાગ્યે જ પહ�ચે . જો ક� , ઠંડા
પવનના પ�રબળને કારણે સ્થાિનક લોકો અગવડતા અ�ુભવે છે � પવનની ગિતના આધાર� લ�ુ�મ
તાપમાનમાં થોડા �ડગ્રીનો ઘટાડો કર� .

દ�રયાકાંઠાના સ્થળ માટ� , "ઠંડા �દવસ " ખ્યાલનો ઉપયોગ

નીચે આપેલા માપદં ડોને અ�ુસર�ને થઈ શક� છે :
(ક) સ્થળ�ુ વાસ્તિવક લ�ુ�મ તાપમાનWCTn �ુધી ઘટાડ� શકાય:
(ખ) WCTn નો ઉપયોગ "શીત લહ�ર" અથવા "ઠંડો �દવસ" �હ�ર કરવા માટ� થવો જોઈએ
(ગ) �યાર� સ્થ પર લ�ુ�મ તાપમાન તફાવત (-) ૫ ૦ C અથવા ઓ�ં હોય , ત્યાર�"ઠંડા
�દવસ" �ુ ં વણર્ન૧૦૦ C ના ઉચ્ચત �ૂલ્યને ધ્યાનમાં લીધા િવના કર� શકાય .
(ઘ) જો ક�, �યાર� ૧૦૦ C ની ઉચ્ચત �ૂલ્ય પર પહ�ચી �ય ત્યાર"શીત લહ�ર" �હ�ર કરવી
(ચ) �યાર� કોઈ સ્થળ શીત લહ�ર અને ઠંડો �દવસનો માપદં ડ બંનેને સંતોષે છે , ત્યાર� શીત
લહ�રને વ�ુ પ્રાધાન્ય મળે છે અને તેને �હ�ર કર�ું આવશ્ય
શીત લહ�ર અને ઠંડો �દવસ એ િવસ્તારિવશેષ ઘટના છે અને મેટ સબ-�ડિવઝન અથવા તેના ભાગ
માટ� �યાર� ઓછામાં ઓછા બે સ્થળોન માપદં ડને સંતોષે ત્યાર�ઉલ્લેખ કર� શકા છે .

૨.૨.૨.૯ વાવાઝો�ું, આકાશી વીજળ�, ઝઝ
ં વાત, � ૂળની �ધી અને જોરદાર પવન 
વાવાઝો�ુ,ં આકાશી વીજળ� , ઝંઝવાત, �ૂળની �ધી અને જોરદાર પવન જોખમી છે અને �વન
અને �હ�ર સંપિ� ના જોખ�ુ ં કારણ બને છે . તે ઉડ્ડયન તેમજ પ�રવ , વીજળ�, સંચાર અને અન્ય
સામા�જક-આિથ�ક ક્ષેત્રો માટ� સંભિવત જોખમ.

વાવાઝોડાની ઝંઝાવાત, ભાર� પવન�ુ ં ઉપર-નીચે
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ઉઠ�ુ,ં તોફાની અને બફ�લા એવા પ્રચંડ ઘટાટ વાદળ, વાદળમાં વીજળ� થવી અને આકાશી વીજળ�,
સ્થાિનક ભાર� વરસાદ અને કરા પડવા �વી ક�ટલીક અગત્યની લાક્ષ�ણકતાઓ . છે લ્લા દસ વષર્ન
ઉપલબ્ધ મા�હતી �ુજબ , દ� શમાં દર વષ� આશર�
વરસાદથી � ૃત્�ુ પામ્યા હ.

૨,૫૦૦ લોકો વીજળ� પડવાથી અને �ુશળધાર

તા�તરમાં ઉ�ર ભારતના રા�યોએ અ�ુભવેલા �ૂળ�ુ ં તોફાન અને

વાવાઝોડા �વી તીવ્રતા અને આવતર્નમાં પણ ભારત વધારો જોઈ  ય છે . િનષ્ણાતો �ુ ં પણ માને
છે ક� વધતા જતા વૈિ�ક તાપમાનને કારણે આગામી વષ�માં વાવાઝોડા/�ૂળના તોફાનની તીવ્રતા અન
આવતર્ન વધારો થવાની ધારણા છે . ઘટનાઓ અને તીવ્રતામાં વધારો એ તમા સંસ્થા માટ� �વન,
પ�ુધન, િમલકત અને માળખાક�ય �ુિવધાઓ બચાવવા માટ� િનવારણ, સજ્જતા અને શમન માટ� યોગ્
પગલાં લેવા માટ� �ગવા�ુ ં આહવાન કર� છે .

વાવાઝો�ું
દ� શના િવિવધ ભાગોમાં વષર્ દરિમયાન વાવાઝોડા આવે છ.

જો ક� , તેમની આવતર્ન અને તીવ્ર

ઉનાળાના મ�હનાઓમાં (માચર્થી �ૂ) મહ�મ હોય છે . વાવાઝોડાની ઘટના�ુ ં સૌથી મહત્વ�ું પ�રબળ
સપાટ�ના સ્તર પર વાતાવરણની તીવ્ર ગરમી છે અને ઉનાળાના મ�હનાઓમાં મહ�મ ગરમી થાય ,
ઉનાળાના મ�હનાઓમાં ઘટનાની આવતર્ન મહ�મ હોય છે . જો મેઘગ�ના સંભળાય અથવા આકાશી
વીજળ� જોવામાં આવે તો વાવાઝો�ું આવ્�ું હોવા�ું કહ�વાય છ. સામાન્ય ર�તે મેઘગ�ના તેના ઉદભવ
સ્થાનથ ૪૦ �કમી �ુધી સાંભળ� શકાય છે .

વાવાઝો�ું મધ્-ગામા �કરણ હવામાન પ્રણાલીન

હારમાળામાં આવે છે �ની અવકાશી હદ લગભગ 2

~ 20 �કમી અને થોડા કલાકોના

સ્થાયી સમય

�ુધી હોય છે . તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખ , ભારતમાં વાવાઝોડાને મધ્યમ અને ભાર� વાવાઝોડા તર�ક�
વગ��ૃત કરવામાં આવ્યા છ:
• મધ્યમ વાવાઝો�ુ : જો વારં વાર વીજળ�ના ચમકારા

સાથે જોરદાર ગાજવીજ સાથે હોય ,

મધ્યમથીભાર� વરસાદ અને પવનની મહ�મ ગિત ૨૯ થી ૭૪ �કમી પ્ર/ કલાક હોય , તેને
મધ્યમ વાવાઝો�ું કહ�વામાં આવે છ.
• ભાર�  વાવાઝો�ું :, જો સતત ગાજવીજ અને વીજળ� હોય , ભાર� વરસાદ અને પવનની મહ�મ
ગિત ૭૫ �કમી/ પ્રિત કલા�ટલી અથવા વધાર� હોય, તેને ભાર� વાવાઝો�ું કહ�વામાં આવે છે.

�ધી
� ૂવ� અને � ૂવ��ર રા�યોમાં

�ધીની આવતર્ન અને તીવ્રતા મહ�મ .

િવિવધ ઋ�ુઓની

સરખામણી કરતા, દ� શના િવિવધ ભાગોમાં ચોમાસા પહ�લાની (માચર-મે) માં �ધીની આવતર્ન મહ�મ
હોય છે . જો ક� , ઉ�ર -પિ�મ ભારતમાં િશયાળાની ઋ�ુમાં મધ્યમ હો છે . એિપ્ પછ� મે મ�હનામાં
વાવાઝોડાની તીવ્રતા મહ�મ . �ધીના પવનની ગિત ઓછામાં ઓછા ૨૯ �કમી/ પ્રિત કલા (૧૬
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દ�રયાઇ માઇલ) થી અચાનક વધારો થઇને ૪૦ �કમી/ પ્રિત કલા (૨૨ દ�રયાઇ માઇલ) અથવા વ�ુ
અને ઓછામાં ઓછા એક િમિનટ ટક� તેમ વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવે . �ધી બે પ્રકારની છે
• મધ્યમ

�ધ : જો સપાટ�ના પવનની ગિત ( પવનનો સપાટો ) ૮૦ �કમી/ પ્રિત કલાકથ

ઓછ� હોય તો તેને મધ્યમ�ધી કહ�વામાં આવે છે .
• ભાર�  �ધી : જો સપાટ�ના પવનની ગિત (પવનનો સપાટો) ૮૦ �કમી/ પ્રિત કલાકથવધાર�
હોય તો તેને ભાર� �ધી કહ�વામાં આવે છે .

� ૂળની �ધી
ઉ�ર -પિ�મ ભારતમાં � ૂવર્-ચોમાસાની

ઋ�ુ દરિમયાન સ્થાિનક ર�તે"�ધી" તર�ક� ઓળખાતા

�ૂળના તોફાનો અ�ુભવે છે . રાજસ્થાનમાં �ૂળન �ધીની આવતર્ન મહ�મ છ , ત્યારબાદ હ�રયાણ ,
પં�બ અને પિ�મ ઉ�ર પ્રદ�શ આ છે . �ૂળની �ધી �ુખ્યત્વે ચોમાસા પહ�લાન ઋ�ુમાં આવે છે
અને આવતર્ન અને તીવ્રતાના સંદભર્માં મે મ�હનામાં તે મ હોય છે . �ૂળની �ધી ત્રણ પ્રકા
હોય છે :
• �યાર� પવનની ગિત ૪૧ �કમી/પ્રિત કલાકથી ઓછ� હોય અન દશ્યતા ૫૦૦ થી ૧૦૦૦
મીટર હોય તેને સહજ કહ�વાય છે .
• �યાર� પવનની ગિત ૪૨ થી ૭૯ �કમી/પ્રિત કલાક હોય અન દશ્યતા૨૦૦ થી ૫૦૦ મીટર
હોય તેને મધ્ય કહ�વાય છે .
• �યાર� પવનની ગિત ૮૦ �કમી/પ્રિત કલથી વધાર� હોય અને દશ્યતા૨૦૦ મીટરથો ઓછ�
હોય તેને ભાર� કહ�વાય છે .

આકાશી વીજળ� 
આકાશી વીજળ� એ ઉચ્- પ્રવ િવ�ુત સ્રાવ છે �  �ૃથ્વીના વાતાવરણમાં થાય છે અને
�કલોમીટર �ુધી લંબાઈ ધરાવે છે .

થોડા

વીજળ�ની ચરમ શ�ક્ત અને �ુલ ઊ�ર્ �ૂબ �ચી હોય છે ,

વીજળ�ના િવસ�નથી ચરમ શ�ક્ત માગર મીટર દ�ઠ ૧૦૦ િમ�લયન વોટ અને ચરમ માગર � ુ ં તાપમાન
૩૦,૦૦૦° સે �ુધી પહ�ચે છે . વીજળ� પડવાનો ચરમ પ્રવાહો ક�ટલાકથી સ�કડો �કલોમીપીય(ક�એ)
�ુધીની હોય છે , �ની લાક્ષ�ણક �ક�મ ૪૦ ક�એ છે . ચો�સ સમય અને સ્થાન િવશે વીજળ�ની આગાહ�
કરવી � ૂબ �ુશ્ક�લ છ .

વાતાવરણમાં, ત્રણ પ્રકારના િવસ�ન થા:

(ક) વાજળ ગ�ના ( �તર-

વાદળ), (ખ) એક વાદળ�ુ ં બી�માં ભળ�ુ ં (ઇન્ટ-ક્લાઉ) અને (ગ) વાળથી જમીન (CG). એરક્રાફ
પ્રથમ બે દ્વ ટકારાઇ શક� છે �યાર� ત્રીજો પ્રકાર જમીન પર �વન અને સંપિ�ને �ુકસાન પહ�ચ
છે .
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ૂ ા ગાળામાં વરસાદની ભાર� માત્રા  , ક�ટલીક વખત કરા અને ગાજવીજ સાથે ,
વાદળ ફાટ�ુ ં એ �ંક
� ૂરની �સ્થિત બનાવી શક� છ. ક�ટલીક વખત સમજ વામાં આવે છે એ�ુ ં નથી , વાદળ �ૂટવાથી િવશાળ
માત્રામાં પાણી છોડવામાં આવે . ભારતીય હવામાન િવભાગ અ�ુસાર , જો ૧૦૦ ચો.મી. કરતા ઓછા
િવસ્તામા પ્રિત કલાક� આશર ૧૦૦ િમલીમીટર અથવા વ�ુ વરસાદ ન�ધાય તો તેને વાદળ ફાટવાની
ઘટના તર�ક� વગ��ૃત કરવામાં આવે છે . આ વ્યાખ્ય�ુજબ, અડધા કલાકમાં ૫૦ મીમી વરસાદને પણ
વાદળ ફાટવા તર�ક� વગ��ૃત કરવામાં આવશે. આના પ�રપ્રે�યમ, ભારતમાં, સામાન્ય વષર્મ, લગભગ
૧૧૬૦ મીમી વાિષ�ક વરસાદ પડ� છે . આથી વાદળ ફાટ�ુ ં એ માત્ર એક કલાકમાં તે િવસ્તારના વાિષ
વરસાદના ૧૦-૧૨ ટકા �હસ્સો ધરાવે છ.

અ�ુક સમયે , �ચા િવસ્તારોમાંથ મોટ� માત્રામાં પાણીન

પ્રવાહ �ૂલથ વાદળ ફાટવા સાથે જોડાય છે . તેમની આગાહ� કરવી �ુશ્ક�લ છે કારણ ક� તે �ૂબ જ
નાના િવસ્તારમાં થાય છ. � ૂબ નાના િવસ્તાર માટ� આગાહ� કરવી �ુશ્ક�લ .
ઉપયોગ કર�ને લગભગ છ કલાક અને �ાર� ક

જો ક� , ડોપ્લર રડારનો

૧૨-૧૪ કલાક અગાઉ વાદળ ફાટવાની સંભાવનાની

આગાહ� કર� શકાય છે .

જો ક� , વાદળ ફાટવા�ુ ં ભાગ્યે જ થાય છે કારણ ક� તે માત્ર ઓરોગ્રા�ફક �લફ્ટ દ્વાર , એટલે
ક�, �ાર� ક �ાર� ક �યાર� ગરમ હવા નો જથ્થ ઠંડ� હવામાં ભળે છે , પ�રણામે અચાનક ઘનીકરણ થાય
છે . વાદળ�ુ ં ફાટ�ુ ં મેદાનોમાં પણ થાય છે , પરં � ુ � ૂપ્રદ�શ સાથે સંબંિધ હોવાથી પવર્તીય િવસ્તારોમા
તે થવાની સંભાવના વધાર� છે . �ુગ
ં રાળ પ્રદ�શો ગરમ હ ના ઊભા પ્રવાહોમાં ઉપરની તરફ વધવામા
મદદ કર� છે , �નાથી વાદળ ફાટવાની સંભાવના વધે છે . વરસાદ પોતે જ લોકોના � ૃત્�ુમાં પ�રણમતો
નથી, જો ક� ક�ટલીકવાર, વરસાદના લોકોને �ુકસાન પહ�ચાડવા માટ� � ૂરતા મોટા હોય છે .
િવનાશ�ુ ં કારણ બને

એવા ખાસ કર�ને �ુગ
ં રાળ િવસ્તારમાં 

� ૃત્�ુ અને

વા ભાર� વરસાદ�ુ ં પ�રણામ

છે .

� ૂસ્ખલ, અચાનક � ૂર , મકાનો અને સંસ્થાન વહ� ગયા છે અને �ુફા માં રહ�નારાને � ૃત્�ુ તરફ દોર�
�ય છે . વાદળ ફાટવા પર � ૂતકાળની મા�હતી અ� ૂરતી છે ; વ�ુમાં, કારણ ક� તેમાંથી માત્ર ક�ટલાકન
� � ૃત્�ુ અને િવનાશમાં પ�રણમે છે તેવાની ગણતર� થાય છે - - ચોકસાઈની સમસ્યા પણ છ. વૈિ�ક
આબોહવા પ�રવતર્નના પ�રપ્રે�યમ, ઉચ્ચ તીવ્રતાવાળા વરસાદની ઘટનાઓની આવતર્ન વધવ
ધારણા છે અને પ�રણામે વાદળ ફાટવાની ઘટનાઓ�ુ ં આવતર્ન પણ વધી શક� છ .
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આ િવભાગ ભારતીય હવામાન િવભાગ અને NCMRWF ના પ્રકાશન(અહ�વાલો , પ�રપત્, સંશોધન પેપરો)

પર આધા�રત છે
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કરાની સૌથી વ�ુ આવતર્ન ધરાવતા િવ�માં ભારતનો સમાવેશ થાય છ . દર વષ� મધ્યમથીગંભીર
તીવ્રતાના લગભ ૨૯ કરાના �દવસો હોય છે . કરાના તોફાનની પ્ર�ૃિ� સામાન્ય ર�તે એિપ્રલ અન
ુ ર�-માચર માં થઈ હતી. � ૂતકાળમાં �ુલ ૨૫% ઘટનામાં આશર�
મ�હનામાં થવાને બદલે ૨૦૧૪ માં ફ��આ
3-સેમી અથવા વ�ુ વ્યાસના કરા ન�ધાયા હત.

કરા �ુખ્યત્વે િશયાળા અને ચોમાસા �ૂવ�ન ઋ�ુમાં

�યાં દ�ક્ષણ પિ�મ ચોમાસાની શ�આત પછ� કોઈ ઘટનન બની હોય ત્યાંજોવા મળે છે . િમલકત અને
પાકને વ્યાપક �ુકસાન પહ�ચા તા જોરથી પડતા કરા�ુ ં એક ન� ર અને ઠં�ું સ્વ�પ છ. ઉનાળા
દરિમયાન ગરમ , ભેજવાળ� બપોરનો કલાક કરાના િવકાસ માટ� સૌથી અ�ુ�ૂળ હોય છે

, � સામાન્ય

જ
ર�તે પ્રમાણમાં નાના િવસ્તારમાં બને છે અને �ૂબ  �ૂંક
ા ગાળામાં પસાર થાય. ઉનાળામાં બપોરની
ગરમી અને

ભેજ કરા

થવાનો સૌથી અ�ુ�ૂળ

સમય હોય છે , � સામાન્ય ર�તે પ્રમાણમાં ના

ૂ ા
િવસ્તારમાં બને છે અને �ૂબ જ �ૂંકા ગાળામાં � ૂ�ં થાય છે . અ�ુક સમયે , તે થોડ� િમિનટો �ુધી ના �ંક
ગાળામાં પાકને સા�ં એ�ુ ં �ુકસાન પહ�ચાડ� શક� છે .

કરા ઘણીવાર વાવાઝોડાની

ગિતિવિધ અને

બદલાતા હવામાન ક્ષ સાથે સંકળાયેલા હોય છે . આ િવશાળ ઘટાટોપ વાદળો બનાવે છે , �ને સામાન્ય
ર�તે ઘટાટોપ વાદળના સ�ૂહ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . આબોહવા પ�રવતર્ન

�ત-સરકાર� પેનલે

ચેતવણી આપી છે ક� એવા સંક�તો છે ક� ઉષ્ણ વાતાવરણ ગરમીના મો� અને વરસાદની ચરમસીમામાં
વધારા �વી આત્યંિતક ઘટનાઓની તીવ્રતા અને આવત

સહાયતા કરશે.

કરા અને વાવાઝો�ું

હવામાન ઘટનાઓ�ુ ં ગંભીર સ્વ�પ છે � આબોહવા પ�રવતર્નને ધ્યાનમાં રાખીને િવશેષ ધ્યાન આ
યોગ્ છે . કરા ત્રણ પ્રકારના હો:
• સહ�જ, �યાર� તે , સામાન્ય ર�તે કદમાં નાના અને ઘણી વખત વરસાદ સાથે ભળ� �ય છે
ત્યાર �ટાછવાયા પડ� છે .
• મધ્ય, તે જમીનને સફ�દ કરવા માટ� � ૂરતા પ્રમાણમાં હોય .
• ભાર� , જો તેમાં કરાના ગાંગડ�ુ ં પ્રમાણ ઓછામાં ઓ�ં હ.
�મ વાવાઝો�ું આગળ વધે તેમ, લાંબી સાંકડ� પટ્ટ(ઘણી વખત ઘણા �કલોમીટર પહોળા અને આશર�
૧૦ �કલોમીટર લાંબા) માં કરા

પડ� શક� છે �ને

એકધારા કરા અથવા

િવનાશકાર� કરા તર�ક�

ઓળખવામાં આવે છે . જો તોફાન થોડા સમય માટ� લગભગ �સ્થર રહ�, તો કરાનો ન�ધપાત્સંગ્ શ�
છે . તે� ુ ં કદ અને આકાર તોફાન ક�ટલી ઝડપથી આગળ વધી ર�ું છે અને વાવાઝોડાની �દર

હવાનો

ઉપર તરફનો પ્રવ ક�ટલા મજ�ૂત છે તેના પર આધાર રાખે છે . લાક્ષ�ણક કરાની અસર લગભ૧.૫
�કમી પહોળ� અને
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૮ �કમી એકધાર� લંબાઈ ધરાવે છે .

જો ક� , આ થોડા એકરમાંથી મોટા પટ્ટ ,

આ િવભાગ મોટ� ભાગે Baletal ૨૦૧૪ પર આધાર રાખે છે .
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લગભગ ૧૬ �કમી પહોળા અને ૧૬૦ �કમી લાંબા હોઈ શક� છે .

જમીન �ુધી પહ�ચતા કરા નો જથ્થ

આશર� ૪૦ મીટર/સેકન્ડની ઝડપે પડ� છે અને સામાન્ય ર�તે વાવાઝોડા દ્વારા ઉત્પ� થતા વરસ
દસમા ભાગ કરતા ઓ�ં હોય છે .
કરાથી �ુકસાન કરાના કદ અને કરા પડવા દરિમયાન એકમ િવસ્તાર દ�ઠ પડતી સંખ્
દરિમયાન પવનની તાકાત અને તે કયા િવસ્તારમાં પડ� છે તેના પર આધાર રાખે છ.
મોસમમાં કરાની ઘટનાના તબ�ાના આધાર� પાક �ુકસાનની હદ પણ બદલાય છે .

, ઘટના
પાકની � ૃ�દ્ધ
કરાનો એક

નાનકડો �શ પણ �ુણવ�ામાં ઘટાડો અને �ગ, ઈયળ, અને ફળોના સડા �વા રોગો એમ બંનેને કારણે
પાછળથી �ુકસાન કર� પાક, ફળઝાડને ગંભીર ઈ� પહ�ચાડ� શક� છે . ઇિતહાસમાં ન�ધાયેલા િવ�ના
સૌથી ખતરનાક કરાઓમાંથી એક ૩૦ એિપ્, ૧૮૮૮ ના રોજ ઉ�રપ્રદ�શમાં ઓછામાં ઓછ૨૩૦ લોકો
અને ૧૬૦૦ થી વ�ુ ઘેટાં અને બકરાં માયાર્ ગયા હત.

મહારાષ્ટ્રના �ૃિષ કિમ ના જણાવ્યા

અ�ુસાર, કરાને કારણે �દા� ૧૬ લાખ એકર જમીનમાં િવિવધ બાગાયતી પાકોને �ુકસાન થ�ુ ં હ�ુ.ં
ૂ ા ગાળાની અને સ્થાિનક ઘટના હોવાથી, તે� ુ ં � ૂવાર્�ુમાન અગાઉથી પયાર્પ્ત િનવા
કરા � ૂબ જ �ંક
પગલાં તમામ �હસ્સેદારોને �ણ કરવી એ �ુએસએ �વા સૌથી તકનીક� ર�તે અદ્યતન અને કરાગ
દ� શો માટ� પણ એક મોટો પડકાર છે . ભારત, ઉષ્ણક�ટબંધીય અનેગૌણ-ઉષ્ણક�ટબંધીય પ્રદ�શમાં આવ
હોવાથી, મધ્-અક્ષાંશ અને સમશીતોષ્ણ દ�શોની �ુલનામાં આવતર્ન ઓ�.

જો ક� , આબોહવા

પ�રવતર્ન સાથ, ગંભીર હવામાન િવ�ૃિતઓના ઉદાહરણો વધી રહ્યા .

૨.૨.૨.૧૧ �હમ સરોવર ફાટવાથી આવ� ં ુ � ૂર (GLOF)
�હમ સરોવર ફાટવાથી આવ�ુ ં (GLOF) એક એવા પ્રકાર�ું �ૂર છ ક� �યાર� �હમસરોવર અથવા
�હમનદ� સાથે ધસડાઇને આવતો કચરા દ્વાર બંિધયાર પાણીને છોડવામાં આવે છે . �યાર� �હમનદ�ઓ
પીગળે છે , ત્યાર� તેઓ પવર્તની ટોચ પર �ાર�ક તળાવ

રચે છે . બરફ, ર� તી, કાંકરા અને બરફના

અવશેષોથી બનેલા નબળા �ુદરતી ર�તે બનેલા બંધ (ડ�મ) માં આ �હમ સરોવરોમાં એક�ું થાય છે .
�હમસરોવરનો જથ્થો દસ લાખ ઘનમીટ

થી સ�કડો લાખ ઘનમીટર પાણી �ુધી હોય છે . પરં � ુ આ

સ્વાભાિવક ર�તે અ�સ્થ હોય છે અને �હમપ્રપ , પડતા કરાના ગાંગડા, ધરતીકંપો, અથવા તો વધાર�
પડ�ુ ં પાણી એક�ું થવાથી 'બંધ' ને તોડ� શક� છે , � ન�કના સ�ુદાયોમાં અચાનક , સંભિવત િવનાશક
� ૂર લાવી શક� છે . બરફ અથવા �હમનદ� કાંપની િવનાશક િનષ્ફળતા આ પાણીને િમિનટોથી �દવસો
�ુધી છોડ� શક� છે . આવી ઘટનાઓમાં ૧૫,૦૦૦ ઘન મીટર પ્રિત સેકંડ �ટલ �ચો પ્રવાહ ન�ધાયો .
GLOF ઘટનાઓએ િવ�ના ઘણા ભાગોમાં હ�રોને

માર� નાખ્ય છે અને �હમાલયમાં ક�ટલીક મોટ�

ઘટનાઓ બની છે .
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ભારતીય �હમાલયન પ્રદ�( IHR), ૫.૩ લાખ �કલોમીટર ભૌગો�લક િવસ્તારથ વ�ુ આવર� લેવા
સાથે, િસ�� ુ અને બ્રહ્મ�ુત્રા નદ� ૨,૫૦૦ �કલોમીટર �ુધી લંબાય છે . �યાર� િવ�ના ઘણા �હમ
િવસ્તારોમાં �હ સરોવરના જોખમો અને �હમ સરોવરોના વગ�કરણની તપાસ કરવામાં આવી , ત્યાર�
ભારતીય �હમાલયમાં આ તરફ ઓ�ં ધ્યાન આપવામાં આવ્�ું .

ભૌિતક િવજ્ઞની દ્ર�ષ, ભારતીય

�હમાલયન પ્રદ�શ દ�ક્ષણમાં તળ(િશવા�લક) થી ઉ�રમાં િતબેટ�યન ઉચ્ચપ્રદ(�હમાલય

ની પર )

�ુધી િવસ્તર� છ. ત્રણ �ુખ્ય ભૌગો�લક સંસ , �હમાદ્ર(� ૃહદ �હમાલય) , �હમાંચલ (ઓછો �હમાલય)
અને િશવાલીક (બાહ્ય �હમા)

, તેની સમગ્ર લંબાઈમાં લગભ

� ૂસ્તરશા�ીય લાંબી િતરાડોથી અલગ પડ� છે .

એકધાર� િવસ્તર�લ , �ુખ્ય

નેશનલ િમશન ફોર સસ્ટ�ઇન�ગ ધ �હમાલયન

ઇકોિસસ્ટ, આબોહવા પ�રવતર્ન કાયર્યોજ હ�ઠળના આઠ િમશન પૈક� એક આ ક્ષેત્રના ટકાઉ િ ,
આબોહવા પ�રવતર્નની અસરોને સમજવા અને આ પ્રદ�શ માટ� અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચનાઓની તપાસ મ
સમિપ�ત છે . �હમાલયના રા�યો /ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ જમ્�ુ અને કા�શ્ , લદ્દ, �હમાચાલ પ્રદ ,
ઉ�રાખંડ, િસ��મ, અ�ુણાચલ પ્રદ, નાગાલેન્, મ�ણ�ુર, િમઝોરમ, િત્ર�ુ, મેઘાલય અને બે �િશક
પહાડ� રા�યો, આસામ અને પિ�મ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે .
તા�તરના દાયકાઓમાં આબોહવા પ�રવતર્/ િવિવધતાએ �હમાલય ક્ષ ના �હમ �વનચક્ર પ
ન�ધપાત્ર અસર કર� .

વૈજ્િનક અભ્યાસોએ ન�ધ્�ું છે ક� �હ��ુ �ુશ �હમાલયના મોટા ભાગોમા

�હમનદ�ઓએ સ્થાન બદલત

અસંખ્ય નવા �હ

પ�રવતર્નનો પરોક્ષ �ૂચક છે અને અ�સ

સરોવરો બનાવ્ય છે .

�હમ સરોવરો �હમનદ�

સરોવરો નીચે આવેલા સ્થળ ને જોખમ માં �ૂક� શક� છે .

ભારતીય � ૂસ્તરશા�ીય સવ�ક્(GSI) ભારતીય �હમાલન પ્રદ માં ૯,૫૭૫ �હમનદ�ઓની યાદ� આપે
છે , � પૈક� ૨૬૭ નદ�ઓ ૧૦ ચો.�ક.મી. ની છે . એક અગ્રણી પ્રાદ�િશકસરોવરની યાદ�એ િવસ્તારમાં
૦.૦૧ ચો. �કમી કરતા વધાર� ૨૫૧ �હમસરોવરો�ુ ં �ુણાત્મક વગ�કરણ ક�ુ� છે . આ �હમસરોવરો જમ્�કા�શ્મ, લદ્દ, �હમાચલ પ્રદ , ઉ�રાખંડ, િસ��મ અને અ�ુણાચલ પ્રદ�શમા

આવેલા છે . આ

�હમસરોવરોમાંથી ઘણા નીચેના સ્થાનોન મધ્યમથી ગંભીર જોખમો કર� શક� છે . આ િવસ્તારમાં વાદળ
ફાટવાની �સ્થિતમાં �હસરોવરો�ુ ં ફાટવા (GLOF) �ુ ં જોખમ વધી શક� છે .
િસ��મ �હમાલયમાં ઘણા �હમસરોવરો બનાવવાની પ્ર�ક

ચાલી રહ� છે . નબળા ખડકોમાં આ

સરોવરોની રચનાને કારણે ફાટવાની વધાર� સંભાવનાઓ છે . તે ફાટવાના �કસ્સામાં નીચેના ભાગમાં
ભાર� િવનાશ�ુ ં કારણ બની શક� છે .

ઉ�ર-પિ�મ ભાગમાં

� ૂબજ ન�ક

આવેલા અને િસ��મ

�હમાલયના � ૂબ ઝડપથી આકાર પામતા સરોવરો પૈક� એક, દ�ક્ષણ લોનાક � સરોરવરમાંથી GLOF
સંકટ ખાસ �ચ�તાનો િવષય છે .

સરોવર સાથે સંલગ્ દ�ક્ષણ લોના �હમસરોવર ઓગળવા અને

ન�કના ઉ�ર લોનાક �હમસરોવર અને �ુખ્ય લોનાક �હમસરોવર�ુ ં પાણી પીગળવાને કારણે સરોવર
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અત્યંત અસામાન્ય ર�તે તેના કદમાં ઝડપથી વધી ર�ું .

લોનાક �હમસરોવર િવસ્તારના �ૂતકાળના

ઉપગ્રમા�હતી અભ્યાસમાં �ણવા મળ્�ું છે કસરોવરનો િવસ્તાર૧૯૭૬ માં ૦.૧૮ ચો.�કમી.થી વધીને
૨૦૧૩ �ુધીમાં ૧.૨૬ ચો.�કમી. થયો છે
પ્રમાણમાં જોખમ વધાર� .

13

14

. સરોવરના જથ્થામાં અસામાન્ય �ૃ� GLOF ઘટના મોટા

હાલની યાદ�ના આધાર� અને

ભારતીય �હમાલય પ્રદ માં GLOF

ઘટનાઓના જોખમને માન્યતા આપીન , CWC લગભગ ૦.૪ ચો.�કમી. (િસ�ઘ અને �ુપ્તા ૨૦૧૭) થી
વ�ુ પાણી ફ�લાવનારા િવસ્તાર સાથે૪૬૭ �હમનદ� સરોવરો અને જળાશયો�ુ ં િનર�ક્ષણ કર� રહ� .

ુ Heat wave
ુ
૨.૨.૨.૧૨ ગરમી� ં મો�
ગરમી�ુ ં મો�ુ ં એ અસામાન્ય ર�તે �ચા તાપમાનનો સમયગાળો છે � શાર��રક તણાવ તરફ દોર�
�ય છે , અને �ાર� ક માનવ �ુત્�ુ નોતર શક� છે . િવ� હવામાન સંગઠન ગરમીના મો�ને સતત પાંચ
ક� તેથી વ�ુ �દવસો દરિમયાન દ� િનક મહ�મ તાપમાન સર� રાશ મહ�મ તાપમાન

કરતા પાંચ �ડગ્ર

સે�લ્સયસ કરતાં વધી �ય છે તેવી વ્યાખ્ કર� છે . િવિવધ દ� શો તેમની સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતઓન
સંદભર્માં ગરમીના મો�ની અલગ ર�તે વ્યાખ્ કર� છે . ગરમીના મો�ં સામાન્ય ર�તે માચર્ અને �ૂ
વચ્ચે થાય છ, અને ક�ટલાક �ુલર્ભ �કસ્સાઓમાં �ુલાઈ �ુધી પણ લંબાય . ભારતના ગંગા-મેદાનો પર
ગરમીના મો�ં વ�ુ જોવા મળે છે . દ� શના ઉ�ર�ય ભાગોમાં દર વષ� સર� રાશ ૫-૬ ગરમીના મો�ની
ઘટનાઓ બને છે . દ� શના ઉ�ર�ય મેદાનોમાં, ક�ટલાક �દવસો �ુધી ઘણા વષ�માં થોડા સમય માટ� �ૂળ
જોવા મળે છે , � સામાન્ય કરતા ઘ�ું વધાર� લ�ુ�મ તાપમાન લાવને અને મહ�મ તાપમાનને સતત
અથવા સામાન્ય કરતા થોડો વધાર� રાખે છ 15.
14

ગરમી�ુ ં મો�ુ ં અને ગરમ �દવસ એ િવસ્તાર િવિશષ્ટ ઘટના છે અન Met પેટા-પ્રદ અથવા �યાર�
ઓછામાં ઓછા બે સ્થાળોન માપદં ડને સંતોષે ત્યાર�તેના ભાગ માટ� જવાબદાર હોઈ શક� છે . �ન્�ુઆર�
૨૦૧૬ 16 થી લા�ુ કર� લી ભારતીય હમામાન િવભાગની �ુધાર� લી પ�રભાષા �ુજબ, જો મેટ-ગૌણ-સ્થળ�ુ
15

મહ�મ તાપમાન મેદાનોમાં ઓછામાં ઓ�ં ૪૦° સે અથવા વ�ુ , ૩૭° સે અથવા તેથી વ�ુ �ુધી અને
દ�રયાકાંઠાના અને �ુગ
ં રાળ િવસ્તાર માં ઓછામાં ઓ�ં ૩૦° સે અથવા વ�ુ પહ�ચે તો તેને
મો�ુ ં ગણવામાં આવશે. ભારતીય હમામાન િવભાગે

14

16

17

ગરમી�ુ ં

�યાર� સામાન્યથ લઇને ૪.૫° C થી ૬.૪° C

NMSHE ની વેબસાઇટ, http://knowledgeportalnmshe.

in/programme_details.aspx?C=57569ABD-ECC5-48B3-8F99-C0EBD6DFDC9F

પર પોસ્ટ કર�લી

મા�હતીના આધાર� (accessed Sep 20, 2019)
15

સામાન્ય લાંબા ગાળાની(૩૦ વષર્થી વ�) વાિષ�ક સર� રાશ છે

16

૧ લી �ન્�ુઆર�૨૦૧૬ થી અમલી આગાહ� પ�રપત્No. 5/2015 (3.7)

17

NDMA ની ગરમીના મો�ના રોકવા અને વ્યવસ્થાપન કાયર્યોજ માગર્દિશ�ક ૨૦૧૭
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ગરમ મો�ુ ં અને �યાર� સામાન્યથી શ�ં થઇને ૬.૪° C થી વધાર� હોય ત્યાર�તીવ્ગરમી�ુ ં મો�ુ ં છે . એ
જ ર�તે , મેદાની િવસ્તાર માટ� �યાર� વાસ્તિવક મહ�મ તાપમાન ૪૫° સે �ટ�ું ક� તેથી વધાર� હોય
ત્યાર� ગરમી�ુ ં મો�ુ ં અને વાસ્તિવક મહ�મ તાપમાન ૪૭° સે. �ટ�ું ક� તેથી વધાર� હોય ત્યાર તીવ્
ગરમીના મો�ની વ્યાખ્યા કર�  . ગરમી�ુ ં મો�ુ ં �હ�ર કરવા માટ� , હવામાન પેટા િવભાગના ઓછામાં
ઓછા બે સ્થળો સતત બે �દવસ �ુધી �સ્થિત ન�ધવી જોઈ. બી� �દવસે ગરમ મો�ુ ં �હ�ર કરાશે.
દ� િનક �ચા તાપમાન અને લાંબા સમય �ુધી , વ�ુ તીવ્ર ગરમીના મો� વૈિ�ક સ્તર� આબોહ
પ�રવતર્નને કારણે વારંવાર બની રહ્યા . ભારત પણ ગરમીના મો�ના વધતા જતા ક�સોની દ્ર�ષ્
આબોહવા પ�રવતર્નની અસર અ�ુભવી ર�ું છે � દર�ક િવતેલા વષર સાથે પ્ર�ૃિતમાં વ�ુ તીવ્ર હોય
અને માનવ સ્વાસ્થ્ય પર િવનાશક અસર કર� છે �ના કારણે ગરમીના થી � ૃત્�ુની સંખ્યામાં વધાર
થાય છે . �ૂના �ચહ્નો અને લક્ષણો નીચે �ુજ:
• ગરમીમાં  તણાવ: ઇડ�મા (સોજો) અને િસન્કોપ(�ૂછાર) સામાન્ય ર�તે ૩૯૦ C (૧૦૨૦ F) ની
નીચે તાવ સાથે
• ગરમીનો થાક : થાક, નબળાઇ, ચ�ર આવવા, માથાનો �ુખાવો, ઉબકા, ઉલટ�, સ્ના�ુ ખ�ચા
અને પરસેવો વળવો
• � ૂ લાગવી : શર�ર�ુ ં તાપમાન ૪૦૦ C (૧૦૪૦ F) અથવા વ�ુ હોય તો �ચ�ભ્રમ, જકડાઇ
જ�ુ ં અથવા બેભાન થ�ુ ં � સંભિવત �વલેણ છે.
આ અસામાન્ય અને અસ્વસ્થતાભ�ુ� ગરમ હવામાન માનવ અને પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્યને
શક� છે . તે સા�ુદાિયક માળખાગત વીજ �ુરવઠો , �હ�ર પ�રવહન અને અન્ય આવશ્યક સેવ �વી
�ુિવધાઓમાં મોટ� િવક્ષેપ પેદા કર� શક� . ગરમીના મો�ને "શાંત આપિ�" તર�ક� ગણવામાં આવે છે
કારણ ક� તે ધીર� ધીર� િવકસે છે .

૨.૨.૩ માનવ પ્રે�રત ખત

૨.૨.૩.૧ રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) જોખમો 
ઝડપી આિથ�ક િવકાસ સાથે , દ� શભરમાં નાનાથી મોટા ઉદ્યોગોનો ફ�લાવો થયો .
મોટાભાગે કાચા માલસામાન અને બંદરોની િનકટતાને કારણે

પિ�મ �કનાર�

ઔદ્યો� ક્ષેત્ર પ્રમાણમાં વધ

.

�ુજરાત, મહારાષ્, ઉ�ર પ્રદ, તિમલના�ુ, મધ્ય પ્ર અને પં�બ � ૂબ મોટ� સંખ્યામાં રાસાય�ણક
ઉદ્યોગો ધરાવતા રા�યો . ચો�સ િવસ્તારોમા રાસાય�ણક કંપનીઓની પ્રાદ�િશ ક�ન્દ્રીકર કારણે ,
રાસાય�ણક સંકટ અનેક ગ�ુ ં વધ્�ું છ.

ઉદ્યોગોના િવકાસથી જોખમી રસાયણ(

HAZCHEM) અને
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જોખમી સામગ્ર( HAZMAT 18 ) સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓના જોખમમાં વધારો થયો છે .

આ ઘટનાઓ

ઉદ્યોગમાં �ુઘર્ટનાઓ અથવા િનષ્ફળતાઓ અને �તરરાષ સં�હતા અને રાસાય�ણક સંભાળ માટ�ના
ધોરણોને અ�ુસરવામાં ઔદ્યો�ગક કામગીર� અને ઉત્પાદકતાને અસ રતા હોવાથી બેદરકાર�ને કારણે
થાય છે . �યાર� રાસાય�ણક અકસ્માતોના સામાન્ય કારણો સલામતી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓમાં
અથવા માનવીય � ૂલો છે , ત્યાર��ુદરતી આફતો અથવા તોડફોડ પણ આવા અકસ્માતોને ઉ�ે�જત કર�
શક� છે . રાસાય�ણક/ ઔદ્યો�ગક અકસ્માતો ન�ધપાત્ર છે અને સ�ુદાય અને પયાર્વરણ પર
ગાળાની અસર ધરાવે છે . તે ઇ�ઓ, પીડા, વેદના, �વ �ુમાવવા, સંપિ� અને પયાર્વરણને �ુકસાન
તરફ દોર� �ય છે . આથી, જોખમને �ૂર કરવા માટ� એક મજ�ૂત યોજના અને શમન

પગલાં લેવાની

જ�ર છે . ઘણા ઉદ્યોગ સંગઠ ના � ૂચનોએ રસાયણોના ઉત્પાદન અને સંગ્રહ મા અદ્યતન કર અને
સંબિં ધત �તરરાષ્ટ્ર�ય સંગઠન માનક�ક(ISO) અને વ્યવસાિયક આરોગ્ય અને સલામતી આકારણ
શ્રેણ( OHSAS) ના ધોરણોને લા�ુ કરવાની ભલામણ કર� છે .

જોખમી રસાયણો�ુ ં ઉત્પાદ , સંગ્ર

અથવા સંચાલન કરતા ઉદ્યોગોને ચો�સ િનયમો લા�ુ પડ� .

૨.૨.૩.૨ પરમા� ુ અને િવ�કરણ કટોકટ� (NRE)
પરમા�ુ �ુઘર્ટનાને સંભિવત ર�તે ઓછ� સંભાવના ઘટના તર�ક� ગણવામાં આવે છ

, જો ક�

�ુકસાનની અસર � ૂબ �ચી હોય છે , તે પ્રક્ષેપા�ના અગ્ર િવસ્ફોટ અથવા અદ્યત પરમા�ુ
ઉપકરણો (IND) ના િવસ્ફો સાથે સંકળાયેલા િવસ્ફો, ઉષ્મા અન �કરણોત્સગ� સામગ ને કારણે મોટ�
માત્રામાં િવનાશ ઊ�ર્ છોડવાને કારણે બની શક� છે . પાછળથી થતી ગૌણ અસરો �કરણોત્સગ�
�ૂળમાંથી આવી શક� છે . પરમા�ુ અને િવ�કરણ કટોકટ�ઓ પરમા�ુ �ુિવધાઓના સંચાલનમાં સંભિવત
�કરણોત્સગ� સામગ્રીને બહાર ઢ� શક� એવા અકસ્માતો/ �હ�રમાં બનેલી ઘટનાઓને કારણે હોઇ શક�
છે . આ ઘટનાઓ�ુ ં કારણ પરમા�ુ �ુિવધા/

િવ�કરણ િવસ�ન ઉપકરણ ( RDD) ના િવસ્ફોટથી

�કરણોત્સગર્ �ૂિષત �ૃત્યોથી સંભિવત �પે ઉદ્ભવી શ.
વધાર� હોઈ શક� છે પરં � ુ અકસ્મા/ ઘટનાની

આ પ્રકારન બનતી કટોકટ� ઓછા પ્રમાણમ

માત્ ના આધાર� , લોકોમાં �ુકસાનની સંભિવત અસર

ઓછ� મયાર્�દત રહ�શ.
પરમા�ુ હિથયારો, પરમા�ુ ઊ�ર્ સંયત્રમ
ં
મોટો અકસ્માત અથવા �કરણોત્સગર્નો આક�સ્મક સ ,
પ�રવહન દરિમયાન �કરણોત્સગ� સામગ્રી સાથે અકસ્માતને ક , ખામી�ુક્ત પ્રથાઓ અને �કરણોત્
�ુિવધામાં યાંિત્રક િનષ્ફળતા પરમા�ુ અથ

િવ�કરણ કટોકટ� તરફ દોર� શક� છે .

ભલે આવી

પ�ર�સ્થિતઓ સહ�લાઈથીઊભી ન થાય, પણ દર� ક વ્ય�ક્તએ આવી કટોકટ�નો સામનો કરવા માટ� તૈયા
રહ�વાની જ�ર છે . પરમા�ુ અને િવ�કરણ સામગ્રી સાથે કામ કરતી તમામ સંસ્થાઓ સલામતીની સ
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સંસ્�ૃિત ધરાવે છ , આ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ સલામતી પ્રથાઓ�ું પાલન કર� છે અને તેઓ ન્�
�ુિનિ�ત કરવા માટ� ઉચ્ચ ધોરણો લા�ુ કર� છ. જો ક� , માનવીય � ૂલ, પ્રણાલી િનષ્ફળત, તોડફોડ,
� ૂકંપ, ચક્રવ, � ૂર, �ુનામી �વી મોટ� �ુદરતી ઘટનાઓ

અથવા આના સંયોજનથી

સંસ્થાના િનયંત્રણ બહારના પ�રબળોને કારણે પરમા�ુ કટોકટ� હ�ુ પ

સંચાલન

ઊભી થઈ શક� છે . આવી

િનષ્ફળતાની � ૂબ ઓછ� સંભાવના હોવા છતાં , સ્થ પર અથવા સ્થળ િસવા કટોકટ� તરફ દોર�
શક� છે . આનો સામનો કરવા માટ� , યોગ્ય કટોકટ� સજ્જતા યોજનાઓ � , આ�િવકા, િમલકત અને
પયાર્વરણ પરની અસર�ુંઓછામાં ઓ�ં �ુકસાન થાય એવી હોવી જોઈએ.
પરમા�ુ અને/અથવા

�કરણોત્સગર્ કટોક ( NRE) એ અકસ્માતમાં પ�રણમી શક� અથવા

પ�રણમવાની, કામદારો અથવા �હ�ર જનતામાં �ૂિષત થવાની , સંબિં ધત માન્ મયાર્દાથી વધી જતી
સંભાવના હોવાની ઘટના છે . (NRE 19 માટ� NDMA ની માગર્દિશ�કા �ુ).
આ કટોકટ�ઓને પાંચ િવશાળ �ૂથોમાં નીચે �ુજબ વગ��ૃત કરવામાં આવી છે :
(૧) પરમા�ુ ભઠ્ સ�હત પરમા�ુ બળતણ ચક્ર કોઈપણ પરમા�ુ અથવા �કરણોત્સગ� સ્રો
ઉપયોગ કરતી �ુિવધામાં પયાર્વરણમાં મોટાપાયે �કરણોત્સ છોડતા અકસ્માત થાય છ.
(ર) અ�ુ �ધણ ચક્ર �ુિવધામા 'જ�ટલતા' અકસ્માત �યાં ન્�ુટ્રોન અને ગ િવ�કરણ િવસ્ફોટ
તરફ દોર� �તી અિનયંિત્રત પરમા�કડ� પ્રિત�ક્રયા અ�ણતા થા.
(૩) તેના પ�રવહન દરિમયાન �કરણોત્સગ� સામગ્વસ્� સાથે સંકળાયેલ અકસ્માત
(૪) આતંકવાદ�ઓ દ્વારRDD અથવા IND નો �ુષ્ટ ઉપયો
(૫) પરમા�ુ હિથયારોના �મલ
ાના પ�રણામે મોટા પાયે પરમા�ુ �ુઘર્ટના મોટા પ્રમાણમ
ુ
�નહાિન અને મોટા િવસ્તારો અને સંપિ�ના િવનાશ તરફ દોર� જશ.

પરમા�ુ કટોકટ�થી

િવપર�ત, પરમા�ુ �ુઘર્ટનાની અસર સ્થાિનક અિધકાર�ઓની સામનો કરવાની ક્ષમતાની બ
છે અને રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� સંભાળવાની હાકલ કર.
આ સંદભર્મા , તે ઉલ્લે કરવો જ�ર� છે ક� �તરરાષ્ટ્ર�ય અ ઊ�ર્ એજન્સ( IAEA) ઉપરોક્ત
કટોકટ�ના દશ્યોને બે વ્યાપક શ્રેણીઓ હ�ઠળ વગ��ૃત કર�– (ક) પરમા�ુ અને (ખ) �કરણોત્સગ:
(ક) પરમા�ુ કટોકટ� એ એવી પ�ર�સ્થિતનો સંદભર્ આપે છે �માં અ� કડ� પ્રિત�ક્(અથવા
કડ� પ્રિત�ક્રયાના ઉત્પાદનોના ) �કરણોત્સગર્ સાથઊ�ર્છોડવાને કારણે જોખમ છે અથવા
માનવામાં આવે છે . આ પરમા�ુ ભઠ્ અકસ્માત , બળતણ ચક્ર �ુિવધ , પરમા�ુ િવસ્ફોટ ,
વગેર�માં 'િનણાર્ય' પ�ર�સ્થિતઓને આવર� લે છ.
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(ખ) અન્ય તમામ કટોકટ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં �કરણોત્સગર્ના સંસગર્�ું સંભિવત અસમાન
ભારવાળા પરં � ુ એક સરખા રાસાય�ણક �ુણધમ� ધરાવતા સ્વ�પોન

સડાને કારણે હોય છે ,

તેને �કરણોત્સગય કટોકટ� તર�ક� વગ��ૃત કરવામાં આવે છે .
�યાર� એકંદર ઉદ્દે NRE ને અટકાવવાનો છે , ત્યર� આવી કટોકટ�ઓ માટ� � ૂરતી તૈયાર� કરવાની
પણ જ�ર છે . NRE �ુ ં સંચાલન આરોગ્ , �વન અને પયાર્વરણ માટ� જોખમો ઘટાડ� તેવા � ૂબ જ
આયો�જત અને સ્થાિપત

તંત-માળખાક�ય અને �બન-માળખાક�ય-દ્વારા થ�ું જો.

આપિ�

આયોજનમાં કલ્પના કરાયેલા આઠ પરમા�/ �કરણોત્સગ ય કટોકટ�ના દશ્યની યાદ� નીચે આપી છે
(દર� કના સં�ક્ષપ્ત વણર્ન મNRE 20 પરની NDMA ની માગર્દિશ�કા �ુ):
(૧) પરમા�ુ ઊ�ર્ સંયંમાં અકસ્માતો અને પરમા�ુ �ધણ ચક્રમાં અન્ય �ુિ
(ર) 'જ�ટલતા' અકસ્માત
(૩) �કરણોત્સગ� સામગ્રીના પ�રવહન દરિમયથતા અકસ્માત
(૪) �કરણોત્સગ� સ્રોતોનો ઉપયોગ કર�ને �ુિવમાં થતા અકસ્માત
(૫) ફર�થી પ્રવેશ દરિમયાન ઉપગ્રહો�ું િ
(૬) પરમા�ુ/ �કરણોત્સગ� આતંકવાદ અને અ�ુ �ુિવધામાં તોડફોડ
(૭) રા�ય પ્રાયો�જત પરમા�ુ આતંકવ
(૮) પરમા�ુ શ�ોનો િવસ્ફો

૨.૨.૩.૩ �િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�(BPHE)
આ પેટા-�ૂથ ને સંબિં ધત આપિ�ઓ �િવક કટોકટ� અને રોગચાળો

, જ�ુ
ં ઓના �મલ
ા , પ�ુનો
ુ

રોગચાળો અને ખોરાક� ઝેર છે . �િવક કટોકટ� એ રોગચાળાનો �ુદરતી પ્રકોપ અથવા �િવ

તત્વ

(વાયરસ અને �ુ�મસ�વો) , અથવા માનવ વસ્ત ને �ુકસાન પહ�ચાડ� તેવા ઝેર� પદાથ�, ખાદ્ય પા
અને પ�ુધન માં રોગોના પ્રક ના કારણ માટ� ઇરાદા� ૂવર્કના ઉપયોગ મારફત ફ�લાવો થાય છે . આ
�ુદરતી, આક�સ્મક અથવા ઇરાદા�ૂવર્ક આવા હાિનકારતત્વ ખોરાક, પાણી, હવા, જમીન અથવા છોડ,
પાક અથવા પ�ુધનમાં ફ�લાવાથી થઇ શક� છે . રોગકારક સ�વોની �ુદરતી �તરરાષ્ટ્ર�ય ચળ
િસવાય, �િવક �ુદ્ધ અન �િવક આતંકવાદ હિથયારો તર�ક� તેમનો સંભિવત ઉપયોગ હવે પહ�લા કરતા
વ�ુ મહત્નો બની ગયો છે . પરમા�ુ અને રાસાય�ણક તત્વ, ઘણા �િવક તત્વ હવે મોટા પાયે � ૃત્�ુદર
અને રો�ગષ્ઠતા લાવવા માટ� સક્ષમ માનવામાં આવે .
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રોગકારક �વા�ુઓને સંભાળવા યોગ્ય�તરમાળ�ુ,ં ખાસ કર�ને, �િવક-સલામતી સ્તર૩ અને ૪
ની ઉચ્ચ િનયંત્ પ્રયોગશાળ અત્યંત પ્રિ , સમિપ�ત અને પ્રિશ�ક્ષત વ્યાવસાિયકોની ,
િનદાનકારક પ્ર�ક્ર સતત ઉપલબ્ધત ; આવા ચેપની વહ�લી ઓળખ , રોગચાળાની તપાસ અને
ચો�સ િનયંત્રણ પગલાંની સંસ્થામાં આરોગ્ય વ્યાવસાિયકોના િવિવધ ક્ષેત્રોમાં �ુ

વાની

માંગ છે . સ્થાિનક રો ચાળાના પ્રકોપને િનયંિત્રત કરવા માટ� વતર્માન દ�ખર�ખ પદ્ધિત અને
રોગોની દ� ખર� ખ માટ� રાષ્ટ્ર�ય કાયર્ક.
રોગનો �ુદરતી પ્રકોપ રોગચાળો બની શક� છે અને જો પ્રારં�ભક તબ�ા

સામેલ ન હોય તો

િવનાશક બની શક� છે . પ્રાચીન કાળથી ભારતના �ૃિષ અથર્તંત્ર માટ� �વાતોનો ઉપદ્રવ મોટ
તર�ક� બી�વાર થયો છે . મધ્ય એિશયાથી આવતા તીડના ટોળા �ચ�તા�ું �ુખ્ય કારણ હ.

આવી

સંક�લત ઘટનાઓ ઉપરાંત , સ્થાિનક �વાતોનો ઉપદ્રવ છોડ તેમજ માનવ �વન માટ� ખતરો.
અનાજનો બગાડ અને �ુકસાન, તેમના ઉત્પાદનો અને આિથ�ક �ુકસાન ઉપરાંત આરોગ્યના જોખમ
માટ� �દરો અને જ�ુ
ં ઓ થી થ�ુ ં કલંક �ુખ્ય જવાબદાર પ�રબળ છે . જ�ુ
ં િનયંત્રણ �ુખ્યત્વે
રસાયણોના સલામત ઉપયોગ માટ� સલામતી ધોરણો અને િનયમનકાર� ધોરણોને આધીન રાસાય�ણક
પદ્ધિતઓ દ્વ મેળવી શકાય છે . માનવ સમાજની ઉ�િત મોટાભાગે ખેતી અને પ�ુપાલન પર આધાર
રાખે છે . �મ �મ િવિવધ સામા�જક માળ�ું અલગ �ળવવા માટ� પાક અને પ્રાણીઓ જ�ર� બન્યા ત
તેમ આ સંસાધનોના

ઘટાડાના �ૂરગામી પ�રણામો આવ્ય

છે . સમાજોના િવકાસ સાથે , પાક અને

પ�ુજન્ રોગોને વ�ુ ને વ�ુ મહત્વ મળ્�ુ. ચેપી તત્વ સતત જોડાયેલા રહ� છે , ઘણીવાર ઉ�ત ઉગ્ર
અથવા રોગચાળાની સંભાવના રહ� છે . હવે �મ �મ લોકો મોટ� સંખ્યામાં રાષ્ટ્ર�ય સીમાઓની
અને પાર �ુસાફર� કર� છે , તેમ તેમ રોગચાળો ઝડપથી વૈિ�ક ફ�લાવાની સંભાવનાએ નાટક�ય ર�તે
સ્થાિનક રોગચાળો અને વૈિ�ક રોગચાળામાં સ્થાિનક ફાટ� નીકળવાની શ�તા વધી . આપણો સમાજ
પ્રવાહ� �સ્થિતમાં હોવ , નવા રોગકારકો માત્ર પ્રાથિમક સંપકર્ના સ્થળે જ નહ� પ
સ્થળોએ પણ પડકારો

ઊભા કરવા ઉભર� આવે છે .

આવેલા

મ�ુષ્યો અને પ્રાણીઓ વચ્ચે વ

�ક્રયાપ્રિત�ક્રયાએ રોગચાળાના સ્વ�પમાં પ્રાણ રોગોની શ�તાઓમાં વધારો કય� છે . �િવક
DRR � ૂ�મ રોગા�ુકં તત્વ ની �ુરક્ અને સલામતી , રોગચાળાનો ઉક�લ, �િવક આતંકવાદ ( BT)
ધરાવતા, પ�ુધન માટ� જોખમો�ુ ં સંચાલન અને તમામ પ્રકારની ખેત

માટ� કા�ૂની માળખા અને

સંસ્થાક�ય પાસાઓને આવર� લે છ .
રણના તીડ પવન સાથે એક �દવસમાં

૧૦૦-૧૫૦ �કમીની �ુસાફર� કર� શક� છે

. �ુબઇ
ં
તીડ

(Nomadacris succincta) ૧૮ મી અને ૧૯ મી સદ�માં ભારત અને દ�ક્-� ૂવર્ એિશયામાં �ુખ્ય �વા
હતી, પરં � ુ ૧૯૦૮ માં છે લ્લા પ્લેગથી ભાગ્યે જ આગે�ૂચ કર� . આ�ફ્રકાથી �ૂર �ુધી રણના તીડન
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�ૃિષ અને �કસાન

ટોળા �હ�દ મહાસાગરને પાર કર�ને ભારત અને પા�કસ્તાન �ુધી પહ�ચી શક� છ.

કલ્યાણ મંત્ર �તગર્ત તીડ િનયંત્રણ અને સંશોધન િવ , રાજસ્થાન અને �ુજરાત રા�યોમાં
�દા�જત બે લાખ ચો.�ક.મી. અ�ુ� ૂ�ચત રણ િવસ્તારમાં તીડના �ુમલાને કારણે પાકને થતા �ુકસાનને
રોકવા માટ� ક્ષેત્ર સવ�ક્ષણ દ્વારા સતત તક�દાર�.

ખાદ્યા� અને �ૃિષ સંગ િવ�ભરમાં તીડ�ુ ં

િનર�ક્ષણ કર� છે અને તીડના ટોળા િવશે દ�શોને પ્રારં�ભક ચેતવણી આપ.

ચેતવણી મળ્યા પછ ,

સરકાર મોિનટ�ર�ગ અને િનયંત્રણ માટ� તાત્કા�લક પગલાં લે .
�ૃિષ અને �કસાન કલ્યાણ મંત્ર

હ�ઠળ છોડ સંરક્ષ સંસગર્િનષે અને સંગ્રહ િનયા ,

ભારતભરમાં પેટા કચેર�ઓ સાથે , છોડની �ુરક્ષા સંબંિધત પગલાં લેવા માટ� જવાબદાર સંસ્થા . ટકાઉ
�ૃિષ માટ� એકંદર પાક ઉત્પાદન કાયર્ક્રમોમાં આવા પગલાં મહત્વ

હોય છે . વનસ્પિત સંરક્

પ્ર�ૃિ�ઓમાં સંક�લત જં�ુ વ્યવસ્ , છોડ સંસગર્િનષે , જ�ુ
ં નાશકો�ુ ં િનયમન તેમજ તીડ ચેતવણી
અને િનયંત્રણ દ્વારા જં�ુઓના કારણે પાકના �ુકસાનને ઘટાડવાની પ્ર�ૃિ�ઓનો સમાવેશ .
પ�ુધન આરોગ્યના �ુદ્દાને અસરકારક ર�તે ઉક�લવા મ

, િવભાગ 'પ�ુધન આરોગ્ય અને રોગ

િનયંત્રણ યોજ ' દ્વારા રા�ય સરકા/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોની પ્ર�ૃિ�ઓને

ની ર�ું છે , �માં

નીચેના ઘટકો છે :
(૧) પ�ુ રોગોના િનયંત્રણ માટ� રા�યોને સહ
(ર) વ્યવસાિયક કાયર્ક્ષમતા િ
(૩) પ�ુ અિતસાર રોગ સવ�ક્ અને િનર�ક્ રાષ્ટ્ર�ય પ્
(૪) પગ અને મોઢાના રોગ િનયંત્રણ કાયર
(પ) રાષ્ટ્રપ�ુ રોગ અહ�વાલ પ્રણા
(૬) �વાત ડ�ઝ des પેટ�ટ �મીનન્ટ િનર�ક કાયર્ક
(૭) �ુસેલોિસસ િનયંત્રણ કાયર
(૮) હાલની પ�ુ �ચ�કત્સા હો�સ્પટલો અને દવાખાનાઓની સ્થાપના અને મજ�ૂતી
(૯) પ્રાચીન �ૂંડ ત િનયંત્રણ કાયર્

૨.૨.૩.૪ અકસ્માતો- ર� લવે, હવાઇ, માગર ્ અને પાણ
િવકાસની ઝડપી ગિતની સાથે િવિવધ પ્રકારના અકસ્માતોની વધતા આવતર્ન લાવે છે કારણ
વ�ુને વ�ુ લોકો િવિવધ આિથ�ક પ્ર�ૃિ�ઓમા જોડાયેલ છે . હવાઈ અકસ્માતોની સંખ્ , હોડ� પલટ�
જવાના �કસ્સા , મકાન �ૂટ� પડ�ુ ં , રહ�ણાંક, વા�ણ��યક અને ઔદ્યો� �વી બંધ જગ્યાન આગ ,
તહ�વાર સંબિં ધત ઘટનાઓ �માં મોટ� સંખ્યામાં લોકો જોડાય છે , જગલમાં
ં
આગ, ખાણોમાં કટોકટ�ઓ
(� ૂર, પતન, વગેર�), તેલ ઢોળા�ુ,ં ર� લ અકસ્માત, માગર્ અકસ્મા, ભાગદોડ, જોખમી સામગ્રી�ું પ�રવહ
(HAZMAT) ને લગતા વગેર� અકસ્માતો વધી રહ્યા. �યાર� આ તમામ અત્યંત �ચ�તાનો િવષય છ, ત્યાર�
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તે બધા NDMP ના કાયર્ષેત્ર આવતા નથી. ભારતીય તટ રક્ �વી ક�ટલીક ચો�સ સંસ્થાઓન
દ�રયાકાંઠાના પાણીમાં તેલ ઢોળા�ુ ં અને જહાજોની ઘટનાઓને ઠ�ક કરવાની પ્રાથિમક જવાબદાર� .
�યાર� બંધ જગ્ય અને જગલોમાં
ં
આગના �કસ્સામા યોજનામાં સમાવેશ થાય છે , સ્થાિનક અિધકાર�ઓ
તેમને લગતી કટોકટ� વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અ�ુ હાથ પર લે છે . જોખમો ઘટાડવાનો પ્રાથિમ
રસ્તો િવકાસ અને શાસનમાં જોખમ ઘટાડવાનો �ુખ્ય પ્રવા.

એકંદર DRR યોજનાના ભાગ�પે ,

બદલામાં અકસ્માતોની સંખ્યા ઘટાડવામાં અને પ્રિતભાવ આપવાની ક્ષમતામાં �ુધારો કર
મદદ�પ થાય એવી

આપિ� સજ્જતા અને પ્રિતભાવ માટ�ની પ્રણાલીઓને તમામ સ્તર�

બનાવવામાં આવી રહ� છે .

૨.૨.૩.૫ સા� ૂ�હક મેળાવડા સાથે સંકળાયેલ કટોકટ�
દ� શભરમાં, અવારનવાર, મોટા અને નાના ટોળાને આકષર તી િવિવધ પ્રકારો અને સ્થળની શૈલ
પર િવિવધ પ્રકારન ઉજવણીઓ હોય છે . આવી ઘટનાઓથી ઊભી થતી અપે�ક્ષત અથવા અણ ર�
કટોકટ�નો સામનો કરવા માટ� સજ્જતાની માત્ અને �ુણવ�ા મોટા પ્રમાણમાં બદલાય .

અ� ૂર�ુ ં

અથવા �બન અસરકારક આયોજન દશર્ક સંચાલન અથવા સેવા જોગવાઈ સાથે સંકળાયેલા જોખમોમાં
વધારો કર� શક� છે . �હ�ર કાયર્ક્રમોમાં મોટ� સંખ્યામાં બ�ુિવધ

, માંદગી અને � ૃત્�ુ થય ના

�ુરાવા છે . સા�ૂ�હક મેળાવડા સાથે સંકળાયેલી કટોકટ� અને િવનાશક ઘટનાઓ િવ�વ્યાપી છ.
તહ�વારો અથવા ઉજવણીઓ સંખ્યાંબધ લોક આકષ� છે - ર� લવે , માગર અને હવાઇ વગેર� સ્થળોએ
આવા લોકોની સંખ્યામાં અનપે�ક્ષત કામચલાઉ વધારો અ�ુભવી શક�. આવા સ્થળોએ કામગીર� અને
સંચાલન માટ� જવાબદાર સંસ્થા �હ�ર સલામતી માટ� વ્�ૂ રચના ઘડતી વખતે "ભીડ" અને 'ભીડ
વતર્' ને જોખમ તર�ક� સમાવવાની જ�ર પડશે. તદ�ુસાર, ભીડ અને ભીડના વતર્નને સંચા�લત કરવા
માટ� જ�ર� ખાસ વ્યવસ્થા અમલમાં �ૂકવા પર ધ્યાન આપ�ું જ�ર� રહ.

રા�ય સરકારો , સ્થાિનક

સ�ાવાળાઓ અને અન્યસંસ્થાઓન �હત માટ� NDMA એ સા�ૂ�હક મેળાવડા 21 પર માગર્દિશ�કા પ્રકાિ
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કર� છે .
ઘટનાના આધાર� , ર� લવે સ્ટ�શ, બસ મથકો અને એરપોટર ્ પર લોકોની સંખ્યામાં વધારો થઈ શક� .
આ માગર્દિશ�કામા � ૂચવેલ માળ�ું ર� લવે , બસ પ�રવહન અને હવાઇ �વી સંસ્થાઓને �હ�ર સલામતી
યોજના ઘડવાનો માગર્ મોકળો કર� છ . આ યોજનાઓ સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ અને ઉજવણી વહ�વટકતાર
/ આયોજક સાથે પરામશર્ કર�ને તૈયાર કરવામાં આવશે. ભીડ આપિ�ઓ સ્થાિનક ઘટનાઓ હોવાથ ,

21

ઉજવણી અને મેળાવડાના સ્થળોએ ભીડ�ું સંચાલ

, NDMA, 2014.
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રા�ય અને રાષ્ટ્ર�ય સ�ાવા

ની માગર્દિશ�કની સહાયથી આપિ� વ્યવસ્થાપ

પ્રારં�ભક ર�

આયોજકો અને સ્થાિન/�જલ્લા વહ�વટ�તંત્રની જવાબદાર�.
ઉજવણી�ુ ં આયોજન કરતી વખતે, આયોજકો સંભિવત કટોકટ�ઓને અવગણે છે � મોટ� કટોકટ�ઓ
અને સૌથી ખરાબ પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમાં લેવામાં િનષ્ફળ થઈ શક�.

આવા જોખમો અિનવાયર્પણે

મોટ� ઘટનાઓ સાથે સંકળાયેલા હોવાથી યોગ્ય આયોજન અને તૈયાર� માટ� �ણ�ુ ં જ�ર� છે . �હ�ર
કાયર્ક્રમોના આયોજન મા

ઉજવણીના આયોજકો અને સંબિં ધત સરકાર�

, ખાનગી અને સ�ુદાય

સંસ્થાઓ વચ્ચે સહકાર જ�ર� . તદ્દન સરળ ર� , આયોજનના તબ�ે એક પક્ષના િનણર્યો બી�
તૈયાર�ને અસર કર� શક� છે , તેથી ઉજવણી પહ�લાં �ણકાર� અને મા�હતીની આપલે અિનવાયર્ છ . �યાર�
ઉજવણી આયોજકો અથવા વ્યવસ્થાપ પાસે આયોજન અને તૈયાર� માટ�ની પ્રાથિમક જવાબદાર� હો
છે , ત્યાર� � ૂવર-ઉજવણી આયોજનના તબ�ે આરોગ્ય વ્યવસાિયકો અન

કટોકટ� વ્યવસ્થાપ ની

સામેલગીર� સલામત અને તેથી વ�ુ સફળ ઉજવણીમાં ફાળો આપી શક� છે .
NDMA માગર્દિશ�કમાં ભીડ આપિ�ઓ માટ� �ુખ્ય છ કારણ

ને ધ્યાનમાં લેવાન યાદ� આપી છે

�નો સારાંશ નીચે છે , પરં � ુ માગર્દિશ�કામાંતે� ુ ં િવગતવાર વણર્ન કરવામાં આવ્�ું  :
૧. માળખાક�ય - સ્થળ �ૂપ્ર, વગેર�).
૨. અ�ગ્/વીજળ�-અસ્થાયી પર માળખાક�, પ�ર�સ્થિ અને વ્યવસ્થાઓ પયાર્પ્ત ન હોઈ
(કામચલાઉ બેર�ક�ડ, તાર,

બહાર નીકળ વાની અ� ૂરતી

વ્યવસ્ િનષ્ફળ � , �ુશ્ક�લ

લપસણો/કાદવવાળા રસ્ત વાળો �ુિવધાઓ , �ુકાનો, રસોઈ, સરળતાથી સળગી ઊઠ� તેવી
વસ્�ુઓનોબેદરકાર�� ૂવર્ક ઉપયો, અ�ગ્નશામક ઉપકરણ ન હોવા અથવા કામ ન કરતા હોય,
ગેરકાયદ� સર ઇલે�ક્ટ્રક જોડાણો અને આવી ઘણી શ�તાઓથી લઈને આગ અને વીજળ� સા
સંકળાયેલી જોખમી પદ્ધિ.
૩. ભીડ િનયંત્ - સ્થળની ક્ષમતા કરતાં વ�ુ , નબળા સંચાલનને પ�રણામે �ચ
ં ૂ વણ અને
તમામ વ્યવસ્થામાં િનષ્ફ , કટોકટ�માં બહાર નીકળવાનો રસ્તો ન હોવ , ભીડ અને તેવી
સમસ્યાઓસામે અસરકારક ર�તે � ૂચનાઓ આપવાની અ� ૂરતી પ્રણા.
૪. ભીડ  વ્યવહા - ભીડના વ્યવહા સાથે સંકળાયેલા કટોકટ�ની પ�ર�સ્થિતઓને વ�ુ ખરાબ
કર� , બેજવાબદાર� અને �ુસ્સ કરવો તેવા વ્ય�ક ની અપેક્ કરતા અલગ એવા અસંખ્ય
�ુદ્દાઓ  .
૫. �રુ ક્ - ભીડને િનયંિત્રત કરવા માટ� �ુરક્ષા કમર્ચાર

ગોઠવણી, �ુરક્ષા વ્યવસ્થ

આયોજનમાં ખામી.
૬. �હસ્સેદારો વચ્ચેસંકલનનો અભ - ઉજવણીના આયોજન સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા અને
સ�ાવાળાઓ વચ્ચે ન�ધપાત્ર સંમાં મતભેદ.
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અ�ુભવ એવો છે ક� ભીડ વ્યવસ્થાપન માટ� યોગ્ય ર�તે સંક�લત અ�ભગમની જ�ર છે �ને રા
અને સ્થાિનક સ�ાવાળાઓએ સમ� અને અમલમાં �ૂકવો જોઈએ.

રા�ય સરકારોએ હાલના ધોરણો

અને િનયમોની સમીક્ષા કરવી જોઈએ અને જો જ�ર� હોય તો સા�ૂ�હક મેળાવડામાંથી ઉદ્ભ
કટોકટ�ના વ્યવસ્થાપન માટ� તેમાં �ુધારો કરવો જો.

ુ ખમ
૨.૨.૪ આગ� ં જો
૨.૨.૪.૧ બંિધયાર વાતાવરણમાં આગ Fires in Built Environment
આગ માનવ પ્ર�ૃિ�ઓ અથવા �ુદરતી કારણોથી . જગલની
ં
આગ �ુદરતી કારણો અથવા માનવ
પ્ર�ૃિ� અથવા બંનેન કારણે લાગી શક� છે .

સૌથી વ�ુ આગ રહ�ણાંક અને �બન-રહ�ણાંક

સ્થળોમાં

સામાન્ય ર�તે માનવ પ્ર�ૃિ�ઓને કારણે લાગે છે . મોટાભાગની ઔદ્યો�ગક અને રાસાય�ણક માન
પ્ર�ૃિ� દ્વારા

લાગતી હોય છે .

�ાર� ક માનવ � ૂલો , ખામી�ુક્ત �ડઝાઇન અથવા યાંિત્

િનષ્ફળતાને કારણે થાય છ. અ�ગ્, � ૂકંપ �વી આપિ�ની પરોક અસર પણ હોઈ શક� છે . � ૂકંપ �વી
આપિ� પછ� પરોક આગ ન�ધપાત્ર અને ભાર� જોખમ ધરાવે . � ૂકંપમાં �ુદરતી ગેસ પ્રણાલીમ મોટ�
આગ અને િવસ્ફોટોથઇ શક� છે . આપિ�માં િવ�ુત પ્રણાલીઓ�ું �ુકસાન મોટ� આગને સળગાવી શક� .
દ� શમાં અ�ગ્-સેવાઓનો િવકાસ જ��રયાતના ધોરણે થયો છે અને તેને વ્યાવસાિયક બનાવવાની જ�ર
છે . િવિવધ જોખમી પ�ર�સ્થિતઓમાં િવિવધ પ્રકારના સાધનોની જ પડ� છે . જોખમ ભૌગો�લક સ્થા�ુગ
ં રાળ, દ�રયાકાંઠા, રણ, અને િવિવધ પ્રકારના રહ�ણાં(મધ્ય/ નીચા/ �ચી) ઇમારતો, ઔદ્યો�,
વ્યાપાર��વા િવસ્તારો અથવા તેના સંયોજન સાથે બદલાય છે . કમર્ચાર�ઓના કૌશલ્યને �ુધારવાન
અને સમગ્ અ�ગ્ન શામક સેવા�ુ આ�ુિનક�કરણ કરવાની િવશેષ જ��રયાત છે . અ�ગ્ન સેવાન NDMA
ની માગર્દિશ�ક 22 ન�ધે છે ક� સ્થાયી અ�ગ્ન સેવા સલાહકાર પ�રષ અ�ગ્ન અને આપ�કાલીન સેવાને
21

મજ�ૂત કરવાની તાત્કા�લક જ��રયાત પર ભાર �ૂ�ો છે અને પ્રિતભાવ અને તેની ક્ષમતાઓમાં
ખામીઓ �ૂર કર� છે .

૨.૨.૪.૨ જંગલ દવ� જો
ંુ ખમ Forest Fire Risk
ભારત િવ�માં �વિવિવધતાના સૌથી ધિનક િવસ્તારોમાંનો એક છે �માં લગભગ સાત લાખ ચોરસ
�કલોમીટર જગલ
ં
આવેલ છે . જગલમાં
ં
લાગતી આગની 23 ઘટનાઓ�ુ ં �ુખ્ય કારણ વધતો જતો માનવ
22

હસ્તક્ષેપ. તેની �ુદરતી અને આવશ્યક �ૂિમકાઓ હોવા છતા , �યાર� તે �હ�ર �હત સાથે સંકળાય
ત્યાર� આગના નકારાત્મક પ�રણામો આવે .

નકારાત્મક અસરોનાં ઉદાહરણોમાં ઘર , િમલકત અને

જ�ટલ માળખાને �ુકશાન, સ્થાિનક જળક્ષેત્રને �ુકસાન અને વ્યાપાર� ર�તે �ૂલ્યવાન લાકડાનો
22

િનધાર ્ર, સાધનોના પ્રકાર અનઆ�ગ્ન શમન સેવાન તાલીમ �ગે NDMA માગર્દિશ�ક

23

સતેન્દ્ર અને કૌિ( ૨૦૧૪ ) આ િવભાગ મોટ� ભાગે આ દસ્તાવેજ પર આધા�રત છ.

29

સમાવેશ થાય છે . જગલની
ં
આગમાંથી �ુમાડો રસ્તા અને હવાઈ પ�રવહનમાં પણખલેલ પહ�ચાડ� શક�
છે , પયર્ટનને અવરોધે છે અને �હ�ર આરોગ્યની ગંભીર સમસ્યાઓ�ું કારણ બની શક�. તે જગલોની
ં
�દર અથવા તેની ન�ક રહ�તા માનવ વસાહતો માટ� પણ ખતરો છે .
ભારતમાં જગલમાં
ં
લાગેલી આગ સામાન્ય ર�તે જમીન પર લાગેલી આગ છ. ભારતીય વન સવ�ક્
(FSI) �ુજબ, ૧૯૬૫ થી આ બાબતમાં તપાસ કર� ર�ું છે , માનવ પ્ર�ૃિ�ઓ ભારતમાં લગભ૯૫ ટકા
જગલોમાં
ં
આગને ઉ�ે�જત કર� છે .

જગલોની
ં
આગ હાિન અને જગલોના
ં
�ુકશાન�ુ ં �ુખ્ય કારણ છ.

લગભગ ૩૫ િમ�લયન હ�ક્ટર િવસ્તાર જંગલ આગથી અસરગ્રસ.
જગલોમાં
ં
આગ લાગવાના �ુખ્ય કારણો માનવશા� છ.

સામાન્ય ર�ત , સમગ્ર િવ�મા

ભારતમાં જગલમાં
ં
લાગેલી આગ �ગેની

મા�હતી � ૂબ જ ઓછ� છે અને તેને �ુધારવાની જ�ર છે . ભારતીય વન સવ�ક્ષણન૧૯૯૫ ના �કડા
જગલના
ં
લગભગ ૫૦ ટકા િવસ્તારોને અ�ગ્નપ્રકોપ માને છે ૪૩ ટકા પ્રસંગોપાત આગની ઘટના
ધરાવે છે . આ �ૂલ્યાંકન �ુજ, � ૂબ �ચી અને વારં વાર જગલોમાં
ં
આગ અ�ુક્રમ૦.૮૪ ટકા, ૦.૧૪ ટકા
અને ૫.૧૬ ટકા જગલ
ં
િવસ્તારોમાં થાય છ.

જગલોમાં
ં
અ�ગ્નની વારંવાર ઘટનાઓ ધરાવતા રા�યો

(૧) �ધ્ર પ્ર (ર) �હમાચલ પ્રદ� (૩) કણાર્ટક (૪) મ�ણ�ુર (પ) મધ્ય પ્રદ (૬) નાગાલેન્ડ (૭)
ઓ�રસ્સા(૮) રાજસ્થાન(૯) તેલગ
ં ણા (૧૦ ઉ�ર પ્રદ�શ અન(૧૧) ઉ�રાખંડ છે .
ભેજવા�ં પાનખર જગલ
ં
ભારતમાં આગ માટ� સૌથી સંવેદનશીલ છે . આ પયાર્વરણતંત્ લગભગ
૧૫ ટકા ભાગ માં અ�ગ્નથી વારંવાર ખલેલ પહ�ચે છે અને

૬૦ ટકા પ્રસંગોપાત પ્રભાિવત થા.

લીલા/અધર્ –બારમાસી લીલા જગલોના
ં
�કસ્સામા, કંઇક �શે આગ નવ ટકા િવસ્તારમાંવારં વાર અને
�ાર� ક �ાર� ક વધારાના ૪૦ ટકામાં જોવા મળે છે . ભારતના ઉ�ર-� ૂવર્ િવસ્તારમ, વાિષ�ક આગ ૫૦
ટકા જગલો
ં
ને વારં વાર અસર કર� છે . �હમાલયના શં�ુ� ુપ જગલો
ં
પણ િશયાળાના �ુષ્કાળ દરિમયાન
થતી ઘણી જગલી
ં
આગ સાથે � ૂબ જ આગગ્રસ્ત.

�ુદા �ુદા રા�યોમાં જગલ
ં
આગની સંભાવના

ધરાવતા જગલ
ં
િવસ્તારો�ું પ્રમાણ મો�ું.
એક િવનાશક તત્ તર�ક� આગનો પરં પરાગત �ૃ�ષ્ટકોણ તાત્કા�લક દબાવવાની જ��રયાત તર�ક
�ૃ�ષ્ટકોણે માગર આપ્ય છે ક� આગ ચો�સ
લ�યોને પહ�ચી વળવા માટ� વાપર� શકાય છે .

પયાર્વરણી પ�ર�સ્થિતઓ હ�ઠળ જમીન વ્યવસ્થા
જગલના
ં
પયાર્વરણીયતં પર આગની િવિવધ અસર

છે . જગલને
ં
સી�ુ �ુકશાન પહ�ચાડવા ઉપરાંત , અ�ગ્ન જંગલના �ુનજ�વ, � ૂ�મ આબોહવા, જમીન�ુ ં
ધોવાણ અને વન્ય�વન વગેર� પર પ્રિત�ૂળ અસર કર�.

મોટાભાગના �કસ્સાઓમા, જગલની
ં
આગ

વન વનસ્પિતને પડતીમાંથી પાછો લાવવા�ુ ં કારણ બને છે . જગલની
ં
આગ એ પડતી કરનારા �ુખ્ય
પ�રબળોમાં� ુ ં એક છે , � � ૃ�દ્ધ પામ પ્રાણ અને તેની પે ઢ�ઓને વ્યાપક �ુકસાન પહ�ચાડ� છે અને
િવસ્તારને ધોવાણ માટ� સંવેદનશીલ બનાવે છ. તેની વ્યાપક પ્રિત�ૂળ પયાર્વ

, આિથ�ક અને

સામા�જક અસરો છે .
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૨.૩ િવિવધ પ્રદ�/િવસ્તારોવાળા બ�ુિવધ રા�યોને િવશેષ ધ્યાન આપવાની જ �ુ�રયા
આપિ� વ્યવસ્થાને સાકલ્યવાદ� અ�ભગમ �ૂચવતી વખત, ઉચ્ચ સ�ા સિમિત 24 ત્રણ ક�સોન
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ૂ
ચચાર્ કર� � �(ક)

:ભૌિતક િવચારણાઓ પર િવશેષ િવચારણાને પાત્ર - �હમાલય પ્રદ� (ખ)

દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારો અને (ગ) નદ��કનારા િવસ્તાર .વહ�વટ� અને તા�ક�ક �ૃ�ષ્ટકોણથ, ઉ�ર � ૂવરપ્રદ�શને પણ િવિશટ અ�ભગમની જ�ર છે .એ જ ર�તે , ક�ન્દ્રશાિસત પ્, �ૂરના ટા�ુઓ અને દ�રયા
�કનારાની દ�રયાઇ સંપિ�ઓને ચો�સ વહ�વટ� અને

તા�ક�ક પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને અલગથી

ધ્યાન આપવાન જ�ર છેતેથી ., છ ખાસ વગ� છે:
૧. એક કરતાં વ�ુ રા�યોમાં ફ�લાયેલ �હમાલય પ્રદ
(ર) એક કરતાં વ�ુ રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોને આવર� લેતા દ�રયાકાંઠાના િવ
(૩) એક અથવા વ�ુ રા�યોમાં ફ�લાયેલા નદ� �કનારાના િવસ્તારો
(૪) તમામ આઠ રા�યોનો સમાવેશ કરતો ઉ�ર � ૂવર્ પ્ર
(પ) ક�ન્દ્રશાિસત પ્ , ટા�ુઓ અને દ�રયાઈ સંપિ�ઓ એક અથવા વ�ુ રા�ય અને
ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં
(૬) �ુષ્ક અને અધર્ �ુષ્ક પ્

૨.૩.૧ �હમાલય પ્રદ
ભારતનો �હમાલય પ્રદ, ભૌગો�લક લક્, � ૂસ્તરશા, માટ�, આબોહવા, વનસ્પિ અને પ્રાણી�ૃ�ષ
અને િવિવધ સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક પરંપરાઓ ધરાવતા િવિવધ વંશીય �ૂથોની િવશાળ િવિવધત

માં

વગ��ૃત થયેલ છે , તે આપણા દ� શની એક અનન્ય ભૌગો�લક અ�સ્તત્વ (િવભાગ ૨.૨.૨.૧૧ �ુ ં વણર્ન
�ુઓ). આ પ્રદ�શમાં માનવ પ્ર�ૃિ�ઓ આ ક્ષેત્રમાં પયાર્વરણીય અધોગિત�ું �ુખ .

પયાર્વરણ

પરની માનવ પ્ર�ૃિ�ઓના પ્રભાવો પ્રત્યક્ષ  , નાના અથવા મોટા , ધીમા અથવા ઝડપી ,
અ�ુમાિનત અથવા અણધાર� પ્ર�ૃ , તીવ્રતા અને �ુદરત પયાર્વરણી િવક્ષેપના આવતર્નના આધા
હોઈ શક� છે .

૨.૩ દ�રયા �કનારાના િવસ્તારો
ભારતનો દ�રયા�કનારો �ુખ્ય �ૂિમ અને િવિવધ ટા�ુઓનો મળ�ને ૭,૫૦૦ �કમીથી વ�ુ છે . �ુદરતી
આફતો, �ુખ્યત્વે ચક્રવાત સામાન્ય ર�તે વાવાઝોડાની સાથે સાથે દ�રયાકાંઠાના દ�રયા�

24

ના

�ૃિષ મંત્રાલય વડાપ્રધાનના આદ�શ પર રાષ્ , રા�ય અને �જલ્લા સ્તર� સંસ્થાક�ય �ુધારાઓ અ આપિ�

વ્યવસ્થા યોજનાઓ તૈયાર કરવા માટ� ભલામણ કરવા માટ� ઓગસ્ટ ૧૯૯૯ માં ઉચ્ચ સ�ા સિમિતની રચના
કરવામાં આવી હતી.
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િવસ્તારોને અસર કર� છ , અને િનયિમતપણે ભાર� �ુસીબત પહ�ચાડ� છે . દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં (૧)
ભૌગો�લક અને દ�રયા�કનારા ના ફ�રફાર (ર) સ�ુદ્રના મો�ની થપા

(૩) ચક્રવા (૪) દ�રયાની

સપાટ�માં વધારો (પ) ભરતી આવવી (૬) તોફાન વધ�ુ ં અને � ૂર આવ�ુ ં (૭) ભાર� વરસાદ થી � ૂર
આવ�ુ,ં (૮) ખારાશનો પ્રવેશ અન (૯) �ુનામી જોખમોનો સમાવેશ થાય છે . ઐિતહાિસક ર� કોડર ્ �ુજ ,
દ�રયા�કનારાના મોટાભાગના િવસ્તારોમાં �ુનામી�ું જોખમ ઘ�ું ઓ�ં છ. જો ક� , ક�ટલાક દ�રયાકાંઠાના
િવસ્તારોમાં તેનો અ�ુભવ થવાની શ�તા છ , �મ ક� ૨૦૦૪ માં થયો હતો . તા�તરના � ૂતકાળમાં
આવી આફતોને કારણે થયેલા �ુકસાનમાં ન�ધપાત્ર વધારો થયો .
દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં વધતી વસ્તી�ું દબાણ .

આ�ુ ં એક �ુખ્ય કારણ

દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં વધતા શહ�ર�કરણની

સાથે, દ�રયાકાંઠાના જોખમી િવસ્તારોમાં માનવ વસવાટ વધી રહ્યો.

વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્નના

જોખમો, ખાસ કર�ને ચક્રવાત અને દ�રયા�ું સ્તર વધવા સ�હત ભાર� હવામાન ઘટનાઓ
આવતર્ન અને તીવ્ , દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોની જોખ માં વધારો કર� છે .

�ચી

ઘણીવાર દ�રયાકાંઠાની

આફતો એક સમયે એક કરતા વધાર� રા�યોને અસર કર� છે અને ક�ન્દ્ર અને અસરગ્રસ્ત રા�યો
સ�ક્રય �-સંસ્થ સહયોગ દ્વારા પ્રિતભાવમાં ન�ધપાત્ર �ુધારો કર� શ.

૨.૩.૩ નદ� �કનારાના પ્રદ�શ
લોકો નદ�ના પટોમાં સ્થાયી થયા છે અને તેઓ �ુખ્યત્વે ખેતી પર િનભર્ર. તે ભાર� વરસાદવાળા
છે - � ૂબ ભર� વરસાદ અને � ૂબ ઓછો વરસાદ પડ� છે . તેથી તેઓ �ુષ્કાળ દરિમયાન નદ �કનારાના
� ૂર અને ખોરાકની અછત માટ� સૌથી વ�ુ સંવેદનશીલ હોય છે .

� ૂર અને ખોરાકની અ�ુરક્ષ આ બે

�ુખ્ય સમસ્યાઓ  . દ� શની �ુખ્ય નદ ઓને મોટ� ભાગે �હમાલય પ્રદ�શની નદ�ઓ અને દ્વીપ
ભારતની નદ�ઓ એમ બે �ૂથોમાં વગ��ૃત કર� શકાય છે . �હમાલયની નદ�ઓ વસંત ઋ�ુ અને ઉનાળા
તેમજ ચોમાસા દરિમયાન વરસાદ દ્વાર � ૃહદ �હમાલયની શ્રેણીના બરફ અને �હમનદ� પીગળવાથી
પાણી આવે છે . તેઓ ઘણીવાર તેમની વતર્�ૂકમાં અિનિ�ત અને તરંગી હોય છ .

દ્વીપકલ્પ નદ

નીચી �ચાઇએથી ઉદ્ભવે  , વ�ુ �સ્થર િવસ્તારોમાંથી વહ�  , અને તેમના વતર્નમાં વ�ુ ધારણા કર�
શકાય છે . ચોમાસા દરિમયાન ભાર� વહ�ણ

તર�ક� વગ��ૃત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ

ઓછા

વરસાદના મ�હનામાં � ૂબ જ ઓ �ં વહ�ણ થાય છે . � ૂરના �ૃ�ષ્ટકોણથ , નદ�ના પ્રદ�શોને નીચે પ્રમ
ચાર �ૂથમાં વહ�ચી શકાય છે :
(ક) બ્રહ્મ-ગંગા પદ્ધિત દ્વારા બ્રહ્મ�પ્રવા
(ખ) ગંગા નદ� દ્વારા ગંગા નને વહાવે છે
(ગ) ઉ�ર પિ�મ િસ�� ુ અને ઉપનદ�ઓનો પ્રવાઅને
(ઘ) મધ્ય ભારત અને ડ��ન પ્રમાં નમર્દા અને તાપી �વી નદ�નો પ્રવા
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મોટ� નદ�ઓને એક સાથે એકથી વ�ુ રા�યોને અસર કરતી આપિ� પ�ર�સ્થિતઓ અને ક�ન્દ્ર
અસરગ્રસ્ત રા�યો વચ્ચે સ�ક્- સંસ્થ સહકાર દ્વારા પ્રિતભાવમાં ન�ધપાત્ર �ુધારો થઈ  ,
�ને નદ�- તટલક્ષી અ�ભગમની જ�ર પડ� શક� .

ભાર� વરસાદ અને � ૂર બ�-ુ સંસ્થાક� સહકાર�ુ ં

મહત્, િવ�સનીય હવામાનની આગાહ�ની જ��રયાત , વ્યાજબી ર�તે સચોટ માત્રાત્મક વરસા
આગાહ� કરવાની ક્ષમ , નદ�ના પટ સ્તર� મા�હતી અને તમામ મોટા ડ�મો માટ� આ�ુિનક

િનર�ક્ષ

મા�હતી પદ્ધને મહત્વ આપ્�ું .

૨.૩.૪ � ૂવ�ય પ્રદ�શ(NER)
ભારતનો ઉ�ર � ૂવર્ િવસ્તાર �ૂક , � ૂર અને � ૂસ્ખલન માટ� અત્યંત સંવેદનશીલ . ક�ટલાક
િવસ્તારો જંગલમાં આગ માટ� પણ સંવેદનશીલ છ. ઉ�ર � ૂવર્ િવસ્ત

માં (૧) અ�ુણાચલ પ્રદ� (ર)

આસામ (૩) મ�ણ�ુર (૪) મેઘાલય (પ) િમઝોરમ (૬) નાગાલેન્ડ (૭) િસ��મ અને (૮) િત્ર�ુર એમ
આઠ રા�યો આવેલા છે . િવશેષ જ��રયાતો અને સંદભર્ને ધ્યાનમા રાખીને, ભારત સરકાર� ઉ�ર � ૂવ�ય
પ્રદ�શ િવકાસ મંત્રાલયે આ ક્ષેત્ર પર િવશેષ વા આઠ � ૂવ� �ર રા�યોને િવશેષ કક્ રા�યો
તર�ક� વગ��ૃત કયાર્ છ . આસામ િસવાય અન્ય રા�યો �ુંગરાળ છ. ગીચ પ્રદ�શ િસ��મ િસવાયના ઉ�
-� ૂવર્ ક્ષેત્રના સાત ર

૨૬ �કલોમીટર લાંબા િસ�લ�ુડ�

કોર�ડોર તર�ક� ઓળખાતા બાક�ના ભારત સાથે જોડાયેલા છે .

સાંકડ� પટ્ટીને સા ન્ય ર�તે િસ�લ�ુડ�
ઉ�ર � ૂવર્ િવસ્તારની લગભ ૯૮ ટકા

સરહદ અન્ય દ�શો સાથે જોડાયેલી છે અને આ ક્ષેત્રમાં માળખાક� , ખાસ કર�ને તમામ સ્વ�પોમાં
જોડાણની ખાધ વ�ુ છે . આપિ� વ્યવસ્થા માટ� પણ , િવશેષ પ�ર�સ્થિતન ધ્યાનમાં રાખીને આ
પ્રદ�શને સંક�લત ર�તજોવાની જ�ર છે .

ુ અને દ�રયાઇ સંપિત
૨.૩.૫ ક�ન્દ્રશાિસત પ્, ટા�ઓ
ક�ન્દ્રશાિસત પ્ , ટા�ુઓ અને દ�રયાઇ સંપિ�ઓ
રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામં

આપિ� શાસનના પડકારો ઊભા કર� છે �

ધરાવતા રા�યોથી કંઈક અલગ છે .

નવ ક�ન્દ્રશાિસત પ્ર

ભારતીય સંઘમાં � ૂણર્ રા� �વી વહ�વટ� વ્યવસ્થા િવના ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા લગભગ સી�ુ ન
થાય છે :
૧. �દામાન અને નીકોબાર ટા�ુઓ
૨. ચંદ�ગઢ
૩. દાદરા અને નગર હવેલી
૪. દમણ અને દ�વ
૫. જમ્�ુ અને કા�શ્મ
૬. લદ્દા
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૮. રાષ્ટ�ય રાજધાની પ્રદ�શ �દલ
૯. �ુ�ુચેર�
ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો, જમ્�ુ અને કા�શ્, �ુ�ુચેર� અને �દલ્હ�ની રાષ્ટ્ર�ય રાજધાની , તેમની
પોતાની િવધાનસભાઓ ધરાવ�ુ ં , સં� ૂણર્ રા�યોની સમાન સ્વાય�તા િવના અધર્ રા�યો �વા.
સરકાર, તેમની િવધાનસભા વગરના બાક�ના ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં શાસનની
સીધી ર�તે જવાબદાર છે .

ક�ન્દ

બાબતો માટ�

�ૃહ મંત્રા નો ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ િવભાગ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ

કાયદાક�ય અને બંધારણીય બાબતો માટ� જવાબદાર છે .
ભારતની પ્રાદ�િશક મયાર્દામ ૧,૨૦૦ થી વ�ુ ટા�ુઓ (િન�ન સ�હત) છે �માંથી ક�ટલાક �ુખ્ય
� ૂિમથી � ૂબ �ૂર છે . આ ઉપરાંત, ઘણી દ�રયા�કનાર� તેલ અને ગેસની સંભાવના અથવા તેલ અને ગેસ
ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલી વજ્િનક પ્ર�ૃિ�ઓમાં સામેએવી સંપિ�ઓ આવેલી છે . �યાર� , ઘણા ટા�ુઓ
અને દ�રયાઇ સંપિ�ઓમાં આપિ�ની પ�ર�સ્થિત સંબંિધત રા�ય અથવા ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ
સંચા�લત કર� શકાય છે , ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં ટા�ુઓ અથવા દ�રયાકાંઠાની �ુિવધાઓના સંસાધનોને
ધ્યાનમાં રાખીને િવિશષ્ટ અ�ભગમની જ�ર પડ. તેઓ બધા પર બ�િુ વધ ખાસ કર�ને દ�રયામાં મો�
ઉછળવા, ભાર� વેગીલો પવન �ંકાવો, ચક્રવ, � ૂકંપ અને �ુનામી �વા સંકટો�ુ ં જોખમ રહ�� ું છે .

૨.૩.૬ � ૂકા/અધર્ �ૂકા અને અછત પ્રભાિવત પ્
કકર ્ ર�ખાન ઉષ્ણક�ટબંધની દ�ક્ષણમાં અને પિ�મ ઘાટની �ૂવર્માં અને ઈલા

પહાડ�ઓ

ઉષ્ણક�ટબંધીય અધ-�ુષ્કઆબોહવાનો અ�ુભવ કર� છે . તેમાં કણાર્ટ, �ત�રક અને પિ�મ તિમલના�ુ,
પિ�મ �ધ્ર પ્રદ�શ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રનો સમાવે .

વરસાદ�-છાંયા િવસ્તારમાં આવેલ

હોવાથી, વાિષ�ક વરસાદ ઓછો ( ૪૦ થી ૭૫ સેમી) અને �ુષ્કા

પ્રભા છે . મોટાભાગના પિ�મ
�ુષ્કા પ્રભા

રાજસ્થાનમાં �ુષ્(રણ) આબોહવા છે � ઓછા વરસાદ દ્વારા વગ��ૃત થયેલ .

િવસ્તારોમાંથી વાિષ�ક વરસાદ ઓછો હોયતેવા દ� શના મોટાભાગમાં �ુષ્ક અને અધ-�ુષ્ક િવસ્તારો જોવ
મળે છે . મોટ� ભાગે, ભારતમાં �ુષ્કા પ્રભા િવસ્તારોને બે ભાગમાં વહ�ચી શકાય છ 25.
24

રણ અને અધર-�ુષ્ક પ્રદ�શોનો સમાવેશ કરતા પ

ભાગ ૦.૬ િમ�લયન ચોરસ �કલોમીટર

િવસ્તારને આવર� લે છે �માં �ુજરા , રાજસ્થા, હ�રયાણા, પં�બ, ઉ�ર પ્રદ અને મધ્ય પ્રદ�
ભાગોનો સમાવેશ થાય છે . બી� ભાગમાં પિ�મ ઘાટના � ૂવર્માં આવેલા િવસ્તારોનો સમાવેશ થાય છ
25

ભારતી ય જળિવજ્ઞ અને જળ સંસાધનો મા�હતી પ્રણા

, http://117.252.14.242/rbis/rbis.htm

(accessed Sep 20, 2019)
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� પિ�મ ઘાટના વરસાદના પડછાયા િવસ્તારમાં આવતા દ�રયા �કનાર� થી ૩૦૦ �કમી �ુધીનો છે . આ
ગીચ વસ્તી ધરાવતો પ્રદ�શ સમયાંતર� �ુષ્કાળ અ�ુભવ. આ બે ભાગો ઉપરાંત, તામીલના�,ુ �ુજરાત,
ઉ�ર પ્રદ, છ�ીસગઢ, ઝારખંડ, પિ�મ બંગાળ અને ઓ�ડશા �વા રા�યોના ક�ટલાક ભાગો પણ �ુષ્કાળ
અ�ુભવે છે . �યાર� રાજસ્થાન સૌથી �ુષ્ક પ્રભા િવસ્તારોમાંનો એક છ, �ધ્રપ્રદ�શ અને તેલંગાણ
મોટા ભાગોમાં �ુષ્કાળ �ૂબ જ વારંવાર આવે છ. આ પ્રદ�શોમાં ખેતી મોટ� ભાગે વરસાદ આધા�રત .
ઓછા અને અિનિ�ત વરસાદવાળા આ તમામ �ુષ્કા

પ્રભા , �ુષ્/અધર-�ુષ્ક પ્રદ�શો વારં વાર

�ુષ્કાળનો અસરકારક ર�તે સામનો કરવા માટ� � ૂક� ખેતીના વ�ુ સારા સંચાલન સાથે લાંબા ગાળાના
જળ સંસાધન વ્યવસ્થાપન વ્�ૂહની જ�ર. જળ-હવામાનશા�ીય તેમજ �ૃિષ-આિથ�ક �સ્થિતની વ્યાપ
દ� ખર� ખ પર િવશેષ ધ્યાન આપ�ું જ�ર� છે અને સ્થાિનક અિધકાર�ઓને �ુષ્કાળની સંભાવનાનો સામ
કરવામાં મદદ કર� શક� તેવી અથર્�ૂણર્ આગાહ� પદ્ધિત .

૨.૪ આબોહવા પ�રવતર્
૨.૪.૧ આબોહવા અને માનવીય આબોહવા પ�રવતર્
પયાર્પ્ત મોટા ભૌગો�લક પ્રદ�શ , િવ� હવામાન સંગઠન દ્વારા આબોહવા શની કર� લી વ્યાખ્
�ુજબ, આ પ્રદ�શ માટ� સર�રાશ હવામાન અથવા સંબંિધત હવામાન સંબંિધત ચલોની �કડાક�
�ુણધમ� (સર� રાશ અને પ�રવતર્નશીલત) ની દ્ર�ષ્ટએ સર�ર 30 વષર્ ક� તેથી વ�ુ સમયગાળ ને વ�ુ
સાર� ર�તે સમ� શકાય છે . વાતાવરણ, સ�ુદ, જમીન અને નીચા તાપમાનની જોડ� પ્રણાલીઓના ધીમ
ઉત્ક્રાંિત સાથે આબોહપ્રક્ સંબિં ધત છે . તે સામાન્ય ર�તે મ�હનાઓ અથવા ઋ�ુઓ માટ� સામાન્ય
ર�તે સંભિવત દ્ર�ષ્ટએ વ્યક્ત થા(દા.ત. સર� રાશ પ�ર�સ્થિતઓ કરતા ગરમ અથવા ભીની
સંભાવના). આબોહવા અ�ુમાન �ાર� ય ચો�સ હવામાન ઘટનાઓની આગાહ� કરતા નથી.
"સામાન્" શબ્દ એ સર�રાશ અથવા અપે�ક્ષત �ૂલ્યો છે � �ુખ્

વપરાતો

ઐિતહાિસક મા�હતી (એટલે ક� ,

લાંબા ગાળાની મા�હતી) ના િવશ્લેષણ પર આધા�રત છ.
આબોહવા પ�રવતર્ન શબ એક ક્ષે(અથવા સમગ્ર �ૃથ) માં હવામાન ચલોની લાંબા ગાળાની
સર� રાશમાં જોવા મળતા ન�ધપાત્ર િવચલનો સાથે સંબંિધત  .

� ૃથ્વીની વાતાવરણીય પ્રણાલીમ

ૂ ા ગાળામાં જોવા મળે તેવી અપેક્ષા ન.
માનવ-પ્રે�રત ફ�રફારો અભાવમાં , આવા ફ�રફારો �ંક
હક�કતમાં, જો વૈિ�ક અભ્યાસો બતાવે છે ક� આવા બધા દાખલાઓ એકલા �ુદરતી આબોહવા પ�રવતર્
દ્વારથતા હોય, તો તે સ�કડો અથવા કદાચ લાખો વષ� લાગી શક� છે . ઔદ્યો�ગક, શહ�ર�કરણ, જગલો
ં
કાપવા, �ૃિષ, જમીનના ઉપયોગની પદ્ધિતમાં ફ�રફાર અને અન્ય ફ�રફારો �વી મા

ય પ્ર�ૃિ�

ગ્રીનહાઉસ વા�ુઓના ઉત્સ�ન�ું કારણ બને છે � આબોહવા પ�રવતર્નને ઝડપી બનાવ . આબોહવા
પ�રવતર્ન માળખા પર સં�કુ ્ત રાષ અિધવેશન (UNFCCC) ગ્લોબલ એન્થ્રોપો�િનક ક્લાઇમેટ
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(GACC) માનવ પ્ર�ૃિ�ઓને કારણે વાતાવરણની રચનામાં ફ�રફાર અને �ુદરતી કારણોને કારણ
આબોહવાની િવિવધતા વચ્ચેનો તફાવત  તાવે છે . UNFCCC એ તેના અ�ુચ્છે-૧ માં GACC ની આ
પ્રમાવ્યાખ્યા આપી  26
25

‘‘આબોહવા પ�રવતર્ન � સીધી ક� આડકતર� ર�તે માનવ પ્ર�ૃિ�ને આભાર� છે � વૈિ
વાતાવરણની રચનામાં ફ�રફાર કર� છે અને � �ુલનાત્મક સમયગાળા દરિમયાન જોવા મળતા �ુદરતી
આબોહવા પ�રવતર્ન ઉપરાંત છ ’’.
આબોહવા પ�રવતર્ ના � ૃવંશશા�ીય વાહકોને વૈ જ્ઞાકોમાં વૈિ�ક સ્તર� આપિ�ના જોખમોને
િવસ્ �ૃત કરવામાં �ુખ્ય �ૂિમકા ભજવનાર તર�ક� હવે વ્યાપકપણે માન્ . આબોહવા પ�રવતર્ન�ું જ્ન
અને સમજણ આ� િવ� સામે આવી રહ�લી આપિ�ના જોખમી

દશ્યોમાં અ�ૂત�ૂવર્ ફ�રફારો� મહત્

ધરાવે છે . બદલાતી આબોહવા આત્યંિતક હવામાન અને આબોહવાની ઘટનાઓની આવતર , તીવ્ર,
અવકાશી સીમા, અવિધ અને સમયના ફ�રફારો તરફ દોર� �ય છે , અને અ� ૂત� ૂવર્ આત્યંિતક હવામા
અને આબોહવાની ઘટનાઓમાં પ�રણમી શક� છે . આત્યંિતક અનેસામાન્ હવામાન અથવા આબોહવાની
ઘટનાઓ �સ્થિતસ્થાપક , સામનો કરવાની ક્ષમતા અને અ�ુ�ૂલનશીલ ક્ષમતામાં ફ�રફાર કર
ભિવષ્યની આત્યંિતક ઘટનાઓનસંવેદનશીલતાને અસર કર� છે .
િવ� હવામાન સંગઠન

(WMO) ના જણાવ્યા અ�ુસાર વષર

૨૦૧૬ એ ર� કોડર ્ વૈિ�ક તાપમા ,

અપવાદ�પે નીચા દ�રયાઈ બરફ અને દ�રયાની સપાટ�માં જોરદાર વધારો અને સ�ુદ્રની ગરમી સાથ
ઇિતહાસ રચ્યો હત. ભાર� હવામાન અને આબોહવાની �સ્થિત ૨૦૧૭ માં ચા�ુ રહ� હતી. WMO એ ૨૩
માચર્ના �દવસે િવ� હવામાન �દવસની

હવે પછ�ની વૈિ�ક આબોહવાની �સ્થિત પર

િનવેદન બહાર પાડ�ું હ�ુ ં �માં કહ�વામાં આવ્�ું હ�ું ક� વષ

તેમ� ુ ં વાિષ�ક

ના મોટાભાગ માં વૈિ�ક સર� રાશ દ�રયાની

સપાટ��ુ ં તાપમાન સૌથી ગરમ ન�ધાયેલ હ�ુ,ં વૈિ�ક સ�ુદ્ર�ું સ્તર સતત વધ�ું ર�હ�ુ,ં અને આકર ્�ટક
સ�ુદ-બરફની હદ સર� રાશ કરતા � ૂબ ઓછ� હતી. આબોહવા પ�રવતર્નને કારણ, આત્યંિતક ઘટનાઓની
ઘટના અને અસર વધી છે . ‘એક પેઢ�માં એકવાર’ ગરમીના મો�ં અને � ૂર વ�ુ િનયિમત બની રહ્યા .
દ�રયાની સપાટ�માં વધારો થવાથી ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત સાથે સંકળાયેલા તોફાનમાં વધ

થયો

છે .

૨.૪.૨ આબોહવા પ�રવતર્નની

�તર સરકાર� �ૂથ(IPCC) નો પાંચમો � ૂલ્યાંકન અહ�વા

IPCC (૨૦૧૩) ના પાંચમા �ૂલ્યાંકન અહ�વાલ (AR5) અ�ુસાર 27, ઘણા સ્વતંત્ર જ્િનક િવશ્લેષ,
26

નવા �ુરાવા, સૈદ્ધાંિતક અભ્યાસ અને કોમ્પ્ અ�ુકરણથી િવ�ની બદલતી આબોહવા અને આત્યંિતક

26

આબોહવા પ�રવતર્ન પર �ુનાઇટ�ડ નેશન્સ ફ્ર�મ

અિધવેશન http://unfccc.int/cop4/conv/ftconv.html

(accessed Sep 20, 2019)
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અને અણધા �ુ� હવામાન સજ�ને � ૃથ્વીના વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસ ગેસ�ું િનમાર્ણ થવાની વધ
સંભાવના પર આધા�રત છે . આ ફ�રફારોને કારણે , ભાર� હવામાન ઘટનાઓની સંભાવના વધી રહ� છે .
પાંચમાં �ૂલ્યાંકન અહ�વા �ુજબ, વૈિ�ક સ્તર �યાર� બ�િુ વધ સ્વતંત્ર ર� તૈયાર કર� લ મા�હતી સં� ૂટ
અ�સ્તત્વમાં છત્યાર સર� રાશ સં�કુ ્ત જમીન અને સ�ુદ્રની સપાટ�ના તાપમાનના ડ�ટાની ગણતર� કર
ર� ખીય વલણ ૧૮૮૦ થી ૨૦૧૨ ના સમયગાળામાં ૦.૮૫° C [૦.૬૫° C થી ૧.૦૬° C]28 ગરમ થ�ુ ં દશાર્વે
છે . ૧૯૦૧-૨૦૧૨ ના સમયગાળામાં, આબોહવામાં ૦.૮૯° C [૦.૬૯° C થી ૧.૦૮° C] ની ગરમી જોવા
મળ� છે , � �ુખ્યત્વ � ૃવંશશા� પ્ર�ૃિ�( IPCC ૨૦૧૩) ને આભાર� છે .

છે લ્લા દર�ક ત્

દાયકાઓમાંથી � ૃથ્વીની સપાટ� પર૧૮૫૦ પહ�લાના કોઈપણ દાયકા કરતાં ક્રમવધાર� ગરમ ર�ું છે .
ભારતના �કસ્સામા, છે લ્લા૧૧૨ વષરમાં .૦.૬૦° C ના તાપમાનના વલણોમાં ભારતીય હવામાન િવભાગ,
૨૦૧૨, રાઠોર અને બી�, ૨૦૧૩ ) અને ભાર� વરસાદની ઘટનાઓમાં વધારો અને ઓછા અને મધ્યમ
વરસાદની ઘટનાઓમાં ઘટાડો (ગોસ્વામી

અને બી�, ૨૦૦૬ ) જોવા મળ્યા�ુ અવલોકન કરવામાં

આવ્�ું છ.
તાપમાનમાં ૪° સે વધારો સાથે િવ�

પયાર્વરણીય તં અને તેને લગતી સેવાઓ પર ગંભીર

અસરો સાથે , ઘણા પ્રદ�શોમાં અ�ૂત�ૂવર્ ગરમીના મ

, તીવ્ર �ુષ્કાળ અ મોટા � ૂર

�બન-

અપે�ક્ષતોમા�ુએક હશે. નદ�ના �ુખિત્રક પ્રદ�શો અને દ�રયાકાંઠાના શહ�રો ખાસ કર�ને વધત જતા
તાપમાન, નદ�ના � ૂરના વધતા જોખમો , દ�રયા�ુ ં વધ�ુ ં સ્તર અને ઉષ્ણક�ટબંધીય તીવ્ર ચક ,
ગર�બ વસ્તીના સૌથી મોટ ભાગ ધરાવતા િવસ્તારોમા � �ુ ં જોખમ ઊ�ુ ં કર� એવા પરસ્પર અસર
કરતા પ�રણામોને કારણે જ�ટલ આબોહવા જોખમો સામે આવે છે

. ભારતની આબોહવા પ�રવતર્ન

રાષ્ટ્ર�ય કાયર્ય �ુજબ, રાજસ્થા, �ુજરાત, મધ્યપ્ર, મહારાષ્, ઉ�ર� કણાર્ટ, ઉ�ર� �ધ્રપ્ર
અને �બહારના ભાગો ભાર� ઘટનાઓના સમયમાં વ�ુ સંવેદનશીલ રહ�વાની શ�તા છે .
પાંચમા �ૂલ્યાંકન ચક્રના ઘટક તર , IPCC નો અદ્યતન આબોહવા પ�રવતર્ન સ્વીકારના આત્ય
ઘટાનાઓના જોખમો�ુ ં વ્યવસ્થા (IPCC ૨૦૧૨) પરના િવશેષ અહ�વાલ (SREX) બદલાતા હવામાન
અને આબોહવાની ચરમસીમા ના �દાજો � ૂરા પાડ� છે .

વાિષ�ક સર� રાશ તાપમાનમાં થોડા વધારાને

કારણે � ૂર અને �ુષ્કાળ �વા ગંભીર જોખમો ન�ધપાત્ર ર�તે વધી શક� .

અિતશય વરસાદ અને

�ુષ્કાળના કારણે આ જોખમો ઘણા વધાર� હોવાની અપેકએ િવ�ની ૨° સે સરખામણીમાં િવ�માં ૪° સે
ગરમી વધવાની ધારણા છે . િવ�ના ૨° C ફ�રફાર, ગંગા અને નાઇલ �વા ચોમાસા માં પ્ર�ુત્વ ધરાવ

27

IPCC (2013)

28

�દા�જત �ૂલ્યો ચોરસ ક�સમાં આપેલ અિનિ�તતા �તરાલોમાં રહ�વાની ૯૦ ટકા શ�તા ધરાવે છે , � હંમેશા

�ણ કરાયેલા શ્રેષ્ઠ �દાજ િવશે સપ્રમાણતા ધરાવ�ુ.
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નદ�ઓ, ખાસ કર�ને

વરસાદના પાણી વહ�વાની ઋ �ુમાં માટ� સંવેદનશીલ હોય છે

, � પાણીની

ઉપલબ્ધતા પર વધાર� અને પ્રિત�ૂળ અસર( IPCC ૨૦૧૨) ધરાવે છે . પાંચમો �ૂલ્યાંકન અહ�વા
જણાવે છે ક� લગભગ ૧૯૫૦ થી ભાર� હવામાન અને આબોહવાની ઘટનાઓના ક�સોમાં ફ�રફાર જોવા
મળ્યા છ. �કડા � ૂચવે છે ક� વૈિ�ક સ્તર , �યાર� ગરમ �દવસો અને રાતોની સંખ્યામાં વધારો થયો છ ,
ત્યાર�ઠંડા �દવસો અને રાતોમાં ઘટાડો થયો છે . આ ઉપરાંત , �ુરોપ, એિશયા અને ઓસ્ટ્ર��લયાના મો
ભાગોમાં ગરમીના મો��ુ ં આવતર્ વધ્�ુ હોવા�ુ ં જણાય છે . એવા ઘણા � ૂિમ િવસ્તારો છે ક� �યાં ભાર�
વરસાદની ઘટનાઓમાં ઘટાડો થયો છે તેના કરતા વધારો થયો છે .
આબોહવા પ�રવતર્ન �ક્રયાઓ અ આણનિ� જોખમ ઘટાડો બંને સ�ુદાયોની અ�ુરક્ ઘટાડવાના
લ�ય સાથે સામાન્ય ધ્યેયો ધરાવે . વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્ન આવતર્ન, ભૌગો�લક િવભાજન અને
� ૂર, ચક્રવ, �ુષ્કા, શીત લહ�ર અને ગરમીના મો� હાલની અિનિ�તતાઓના આ જોખમોને જોડતા
લગભગ તમામ જળ-હવામાન જોખમો ને અણધાર� ર�તે બદલી નાખે છે

. �યાર� ચો�સ આત્યંિતક

હવામાન ઘટનાઓ અને વૈિ�ક દ્ર�ષ્ટકોણથી દશાર્વવામાં આવેલા કોઈપણ ચો�સ આબોહવા પ�રવ
પ�રમાણો (લાંબા ગાળાના વૈિ�ક સર� રાશ િવચલનો)

વચ્ચે એક એક કર�ને

સીધો કાયાર્ત્ સંબધ
ં

સ્થાિપત કરવો શ� નથ , એ ચો�સ છે ક� વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્ન આપિ�ના જોખમમાં ન�ધપાત
વધારો કર� છે , જોક� ચો�સ આગાહ�ઓ માટ� યોગ્ય નથ.

તે આપિ� જોખમ ઘટાડા વ�ુ વ્યાપક

અ�ભગમની જ��રયાત પર ભાર �ૂક� છે .

૨.૪.૩ ભારત અને આબોહવા પ�રવતર્
એક સદ�થી વાતાવરણીય પ�રમાણો (તાપમાન અને વરસાદ) પર અવલોકનો, અને ચક્રવાત અન
દ�રયાની સપાટ� પર ના તા�તરના િનર�ક્ષણો ભારતીય પ્રદ�શમાં ન�ધપાત્ર આબોહવાની િવસં
દશાર્વે છ . આ ફ�રફારો આત્યંિતક હવામાન ઘટનાઓના આવતર્ન વધવાની અને -હવામાન સંકટને
વ�ુ ખરાબ કર� તેવી શ�તા છે . અવલોકન કરાયેલા વલણો ઉપરાંત , તાપમાન, વરસાદ, વાવાઝોડા,
ચક્રવ, દ�રયાની સપાટ�માં વધારો અને દ�રયાકાંઠ�

જળપ્રલય દ્ર�ષ્ટએ ભ માં ન�ધપાત્

આબોહવાની િવસંગતતાઓનો �દાજ છે . ગ્રીનહાઉવા�ુના વધતા પ�રપ્રે સાથે સંકળાયેલા ભારત
ઉપ-ખંડ પર બધે જ ગરમી છે . વાિષ�ક સર� રાશ જમીનના હવાના તાપમાનમાં ૧.૭ થી ૨° C ની વચ્ચે
રહ�વાની ધારણા છે અને

૨૦૩૦ આવતા �ુધી ઋ�ુઓ ૨° C આસપાસ ગરમ થઈ શક� છે .

સર� રાશ તાપમાનની િવિવધતા િશયાળાના મ�હનાઓમાં વ�ુ હોઈ શક� છે .

મોસમી

રાત્રી�ુ ગરમ તાપમાન

દ�ક્ષણ દ્વી, મધ્ય અને ઉ�ર ભારત ઉપર વ�ુ રહ�વાની ધારણા છ , �યાર� તે મધ્ય અને ઉ�ર
ભારતમાં �દવસની ગરમી વ�ુ રહ�વાની ધારણા છે .

આ િવભાગ ક�ટલાક સ�ાવાર અભ્યાસ અને

અહ�વાલો પર આધા�રત છે , ખાસ કર�ને:
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(ક) પે�રસ કરાર , ૨૦૧૫ 29 ના અ�ુચ્છે-૪ ના ફકરા-૧૨ અ�ુસાર UNFCCC માં રાષ્ટ્ર
28

કારોબાર� સિમિત (NDC) માં ભારતની ર�ૂઆત
(ખ) આબોહવા પ�રવતર્નનો સામનો કરવામા ભારતની પ્રગિ- UNFCCC COP 20 �લમા,
PERU માટ� બ્રી�ફ�ગ પે
(ગ) ભારતીય હવામાન િવભાયનો ૨૦૧૩ નો અહ�વાલ

( ESSO/IMD/EMRC/02/2013) -

ભારતમાં રા�ય સ્તર આબોહવા પ�રવતર્ન વલણ. (રાઠોડ અને બી� ૨૦૧૩)
(ઘ) INCCA અહ�વાલ# ૨ - આબોહવા પ�રવતર્ન અને ભાર: ૪x૪ �ૂલ્યાંક - ૨૦૩૦ ના
દાયકા માટ� ક્ષેત્રીય અને પ્રાદ�િશક િ
વલ્ડર્ બ�કન ‘ગરમી ઘટાડો’ અહ�વાલ ( ૨૦૧૨) ચેતવણી આપે છે ક� �ુષ્કાળની સંખ્યામાં વધાર
થતાં ૧૯૭૦ ના દાયકાથી દ�ક્ષણ એિશયાના ભાગો �ૂકાઈ ગયા .

ક�ટલાક િવસ્તારોમાં ખાસ કર�ને

ઉ�ર-પિ�મ ભારત, ઝારખંડ, ઓ�રસ્સા અને છ�ીસ ઢમાં વ�ુ �ુષ્કાળ આવવાની ધારણા છ. ૨૦૪૦
�ુધીમાં ભાર� ગરમીને કારણે પાકની ઉપજમાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા .

વરસાદની ર�તમાં

એક ન�ધપાત્ર ફ�રફાર ઉચ્ચત તીવ્ર વાળા વરસાદની ઘટનાઓની આવતર્નમાં વધારો છ. એ�ુ ં
ન�ધવામાં આવ્�ું છે ક� ઉના

-ચોમા�ુ ભેજનો ન�ધપાત્ �હસ્સ � ૂરો પાડ� છે

એવી મોટાભાગની

�હમાલયની �હમનદ�ઓ પાછલી સદ� થી પીછે હઠ કર� રહ્યા . આ ફ�રફારો િસ�� ુ , ગંગા અને બ્રહ્મ�
નદ�ઓના વહ�ણ પર પ�રણામ લાવી શક� છે, � બદલામાં િસ�ચાઈ પર ન�ધપાત્ર અસર કર� શક� .
ઉપ-ખંડ �ચા અક્ષાંશોની સરખામણીમાં દ�રયાની સપાટ�માં મોટા પ્રમાણમાં વધારો થવ
ધારણા છે અને ભારત િવ�ુવ� ૃ�ની ન�ક હોવાથી ભારતના દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારો માટ� આનાથી પેટા
ખંડો પર અસર પડ� છે . દ�રયાની સપાટ�માં વધારો અને વાવાઝોડાને કારણે દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં
ખારા પાણીની � ૂસણખોર�, ખેતી પર અસર , � ૂગભર્જળની �ુણવ�ામાં ઘટાડ , પીવાના પાણીને �ૂિષત
કર�ુ ં અને સંભવત ઝાડા અને કોલેરાના પ્રકોપમાં વધારો થાય  , કારણ ક� કોલેરા બેક્ટ��રયમ ખારા
પાણીમાં લાંબા સમય �ુધી �વે છે . મોસમી પાણીની અછત , વધ�ુ ં તાપમાન અને દ�રયાના પાણી ની
� ૂસણખોર�, દ� શની ખાદ્ય �ુરક્ષાને જોખમ�ૂકતી પાકની ઉપજને ભયમાં �ૂકશે.

૨.૪.૪ તાપમાન
ભારતીય વાિષ�ક સર� રાશ તાપમાન ૧૯૦૧-૨૦૦૭ (કોઠાવાળા અને બી�, ૨૦૧૦) દરિમયાન ૧૦૦
વષર્ દ�ઠ ૦.૫૧° C નો ન�ધપાત્ ગરમી�ુ ં વલણ દશાર્વે છ . તા�તરના સમયગાળા �ુખ્યત્વ ૧૯૯૮૨૦૦૭ ના તા�તરના દાયકામાં તીવ્ર ગરમીને કાર
29

વચગાળાની એનડ�સી ર�જસ્ટ

-

૧૯૭૧-૨૦૦૭ માં પ્રવેગક ઉષ્ણતામાન જો

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Party.aspx?party=IND

(accessed Sep 20, 2019)
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મળ્�ું છ. આ ગરમી �ુખ્યત્વે િશયાળા અને ચોમાસા પછ�નઋ�ુઓ�ુ ં સંક્ર છે , � છે લ્લા સો વષ�માં
અ�ુક્રમ૦.૮૦° C અને ૦.૮૨° C નો વધારો થયો છે . � ૂવર્ ચોમા� અને ચોમા�ુ તાપમાન પણ ગરમી�ુ ં
વલણ � ૂચવે છે . ૧૯૭૧-૨૦૦૭ ના સમયગાળામાં સર� રાશ તાપમાનમાં લગભગ ૦.૨° C પ્રિત દાયક
(એટલે ક� ૧૦ વષર) નો વધારો થયો , મહ�મ તાપમાન કરતા લ�ુ�મ તાપમાનમાં � ૂબ તીવ્ર વધાર
થયો. સૌથી તા�તરના દાયકામાં , લાંબા ગાળાના ( ૧૯૦૧-૨૦૦૭) સર� રાશની સરખામણીમાં મહ�મ
તાપમાન ન�ધપાત્ર ર�તે વધાર� હ� , આ સમયગાળા દરિમયાન �સ્થર વલણ સાથ , �યાર� લ�ુ�મ
તાપમાન વધ�ુ ં વલણ દશાર્વે છ, ત્યાર ૧૯૭૧-૨૦૦૭ દરિમયાન જોવા મળે લા લગભગ �ટ�ું હ�ુ.ં
અ�ખલ ભારતનો અથર્ વાિષ�ક મહ�મ અને લ�ુ�મ તાપમાનમાં અ�ુક્રમે સો વ( ૧૯૦૧-૨૦૦૭)
દ�ઠ ૦.૭૧° C અને ૦.૨૭° C નો વધારો થયો છે . વ�ુમાં, લગભગ સમગ્ર દ�શમાં ગરમ રાતો વધી ,
અને ઠંડ� રાતો ઘટ� છે . દ� શના લગભગ તમામ િવસ્તારોમાં ઠંડા �દવસો અને રાતોની સંખ્યા ઘટ� રહ
છે અને ગરમ �દવસો અને રાતોની સંખ્યા વધી રહ� છ.

સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળતા તાપમાનન

િવસંગતતાઓ પર અલ નીનો દ�ક્ અિનિ�તતાની ઘટનાનો પ્રભાવ ન�ધપાત્.
રા�યવાર સર� રાશ વાિષ�ક સર� રાશ મહ�મ તાપમાન સમય શ્રેણીએ �બહ

, છ�ીસગઢ, �દલ્હ,

હ�રયાણા, જમ્�-કા�શ્મ, લદ્દ, મેઘાલય, પં�બ, િત્ર�ુરા અનઉ�ર પ્રદ (રાઠોડ અને બી�, ૨૦૧૩)
િસવાય ભારતના ઘણા રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં વવલણ દશાર્વ્�ું  . �દામાન અને િનકોબાર,
�ધ્ર પ્ , અ�ુણાચલ પ્રદ , આસામ, ગોવા, �ુજરાત, �હમાચાલ પ્રદ , ઝારખંડ, કણાર્ટ, ક�રળ,
લક્ષદ, એમપી, મધ્ય પ્ર, મ�ણ�ુર, િમઝોરમ, ઓ�રસ્સ, રાજસ્થા, િસ��મ, તાિમલમના�ુ અને
ઉ�રાખંડમાં વધતા વલણો ન�ધપાત્ર હ.

૨.૪.૫ ભારતીય ચોમાસાની અસર
ભારતમાં ઘણા સ્થળોએ ભાર� વરસાદની માત્રા વધી રહ�. ૧૯૬૧-૧૯૮૦ દરિમયાન મોટાભાગના
સ્થળોએ સૌથી વ�ુ ૨૪-કલાક વરસાદ ન�ધાવ્યો હત , ૧૯૮૦-૨૦૦૯ દરિમયાન તેમની તીવ્રતામા
ભયજનક વધારો થયો હતો. ઘણા સ્થળો વરસાદની તીવ્રતામા ૪૦-૩૭૦% નો વધારો અ�ુભવ્યો છ.
૧૮૭૧-૨૦૦૯ આધા�રત અ�ખલ ભારતીય ચોમા�ુ વરસાદ

ની શ્રેણી �ૂચવે છે ક

૮૩ મીમીના

પ્રમાણ�ૂત િવચલસાથે સર� રાશ વરસાદ ૮૪૮ મીમી છે (MOEFCC ૨૦૧૦). ભારતીય ચોમા�ુ �દા�
૩ દાયકાના દર� ક અવિધ સાથે સાર� ર�તે વ્યાખ્યાિય અવિધ પ�રવતર્ન દશાર્વે  .

જો ક� તે કોઈ

ન�ધપાત્ર વલણ બતાવ�ું ન, તેમ છતાં, �યાર� આ સમયગાળા દરિમયાન સર� રાશ થાય, ત્યાર� થોડો
નકારાત્મક વલણ એટલે ક� (-) ૦.૪ મીમી/વષર્ જોવા મળે છ .

અ�ખલ ભારત , ઉ�ર-પિ�મ, પિ�મ

�કનારો અને દ્વીપકલ્પ ભારતનો ચોમા�ુ વરસાદ �ુલ સમયગાળા કરતાં ન�ધપાત્ર ન હોવા છતાં
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વધાર� નકારાત્મક વલણ દશાર્વે . જો ક� , ભારતના હવામાનના ૩૬ પેટા િવભાગોમાં વધતા/ ઘટતા
વલણો જોવા મળે છે (MOEFCC ૨૦૧૦).
ભારતીય ઉના� ચોમા�ુ વરસાદ ( ISMR), એટલે ક� , ચોમાસાની ઋ�ુ (�ૂનથી સપ્ટ�મ્) માટ� ,
રા�વન અને બી�ઓએ ( ૨૦૦૮) એ બતાવ્�ું ક� ભાર� વરસાદની ઘટનાઓ ૧૯૦૧ અને ૨૦૦૫ ની
વચ્ચે વધતી જતી વલણ ધરાવે છ

, પરં � ુ ૧૯૫૦ પછ� વલણ વ�ુ મજ�ૂત

(૨૦૦૯) ભારતમાં કલાકદ�ઠ ભાર� વરસાદ

બન્�ું છે . સેન રોયે

ના ફ�રફારની તપાસ કર� , અને સમગ્ર ભારતમાં ભાર

વરસાદની ઘટનાઓમાં મોટ� ભાગે ઉ�ર-પિ�મ �હમાલયના

વ�ુ � ચાઈવાળા પ્રદ�શોમ

તેમજ

�હમાલયની તળે ટ�માં દ�ક્ષણમાં ભા-ગંગા તટ �ુધી િવસ્તર� , અને ખાસ કર�ને ૧૯૮૦ અને ૨૦૦૨
ની વચ્ચે ISMR દરિમયાન વ્યાપક વધારો જોવા મળ્ . ભારતમાં ખાસ કર�ને ચોમાસાની

ઋ�ુ

દરિમયાન ભાર� વરસાદ વધ્યો(રા�વન અને બી�ઓ, ૨૦૦૮) (સેન રોય , ૨૦૦૯; પટનાયક અને
રા�વન, ૨૦૧૦).
૧૯૫૧-૨૦૧૦ દરિમયાન રા�ય/િવસ્તા-િવિશષ્ટ સર�રાશ વાિષ�ક વરસાદ

�ધ્ર પ્ , �બહાર,

�ુજરાત, હ�રયાણા, જમ્�-કા�શ્મ, લદ્દ, ઝારખંડ, લક્ષદ, મ�ણ�ુર, મેઘાલય, િમઝોરમ, ઓ�રસ્સ,
રાજસ્થા, તાિમલના�ુ, િત્ર�ુરા અને પિ�મ બંગાળમાં વધ�ું વલણ દશાર્વે .

(રાઠોર અને બી�ઓ,

૨૦૧૩). જો ક�, �દામાન અને િનકોબાર, અ�ુણાચલ પ્રદ, આસામ, છ�ીસગઢ, �દલ્હ, ગોવા, �હમાચલ
પ્રદ, કણાર્ટ, ક�રળ, મધ્ય પ્ર, મહારાષ્, નાગાલેન્, પં�બ, િસ��મ અને ઉ�ર પ્રદ�શમ વાિષ�ક
વરસાદ ઘટ�ો છે .

વાિષ�ક વરસાદમાં સૌથી વ�ુ વધારો અને ઘટાડો અ�ુક્રમે મેઘાલ(

+૧૪.૬૮

મીમી/વષર) અને �દામાન અને િનકોબાર ( -૭.૭૭/મીમી/વષર) માં જોવા મળ્યો હત. જો ક� , પિ�મ
બંગાળ (+૩.૬૩ મીમી/વષર) માં વાિષ�ક વરસાદ�ુ ં વલણ ન�ધપાત્ર ર�તે વધી ર�ું છે અને �દામા
અને િનકોબાર (-૭.૭૭મીમી/વષર) અને ઉ�ર પ્રદ�(-૪.૪૨ મીમી/વષર) માં ન�ધપાત્ર ઘટાડો થયો .
૨.૪.૬ �ધી અને વાવાઝો�ું 
િવતેલી સદ�માં દ�રયાની સપાટ��ુ ં ��ુ ં તાપમાન હોવા છતાં તોફાન �ુ ં આવતર્ન  ટ�ું છે . ૧૯૬૧
થી, ચક્રવાત આવતર્ન ભારતીય પ્(MOEFCC ૨૦૧૦) માં તમામ મ�હનાઓ અને ઋ�ુઓ (ચોમાસા
પછ�ના સમયગાળા િસવાય) માટ� ન�ધપાત્ર ઘટ�ું વલણ દશાર્વે .

જો ક� આ સમયગાળા દરિમયાન

ચક્રવાતની તીવ્રતા વધતી જોવા મળ� રહ� છે �ની ન�ધપાત્ર અસર પડ� .

વતર્માનવરસાદની

સરખામણીમાં ભિવષ્યમાં અરબી સ�ુદ્ર ઉપર ચક્રવાતી િવક્ષેપ ઓછો થઈ.

જો ક� , વૈિ�ક ગરમી

હ�ઠળ ભિવષ્યમાં આવીપ્રણાલ વ�ુ તીવ્ર બનવાની ધારણા . ભિવષ્યમાં(૨૦૭૧-૨૧૦૦) ચોમાસા
પછ�ની સીઝન દરિમયાન ચક્રવાતની આવતર

આધાર ર� ખાના સમયગાળા ( ૧૯૬૧-૧૯૯૦) કરતા

ઘણી વધાર� હોઈ શક� છે .
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ુ
૨.૪.૭ સ�દ્ર જળસ્તરમાં વધ
દ�રયા�ુ ં સ્તર વૈિ�ક સર�રાશ અ�ુક્ર૧૯૬૧ -૨૦૦૩ અને ૧૯૯૩-૨૦૦૩ ની સરખામણીએ સર� રાશ
૧.૮ અને ૩.૧ મીમી/વષર્ના દર� વધ્�ુ છે (MOEFCC ૨૦૧૦). ૧૯૯૩ અને ૨૦૦૩

ની વચ્ચ , ±૧

મીમી/વષરની અિનિ�તતા સાથે દ�રયાની સપાટ� ૦.૩૩ મીટર વધી. ભારતીય ક્ષેત્રમાં દ�રયાઈ સ્
વધારો ઓછો સમ� શકાય છે .

સર� રાશ દ�રયા�કનાર� ભારતીય દ�રયાકાંઠ� (સર� રાશ) અવલોકનોના

આધાર� આશર� ૧.૩ મીમી/વષર્ હોવાનો �દાજ છ. વૈિવધ્યસભર આબોહવા પ�રપ્રે�યમ ૨૧ મી સદ�
(૨૦૯૦-૨૦૯૯) ના �તમાં વૈિ�ક સર� રાશ દ�રયાની સપાટ�માં વધારો

૦.૧૮-૦.૫૯ મીટર રહ�વાની

ધારણા છે �નો ઉપયોગ ભારતીય �કનાર� ક�ટલાક દાયકાઓ �ુધી અને સદ�ના �ત �ુધી

દ�રયાના

સ્તરની �ચાઈનો પ્રથમ �દાજ તર�ક� થઈ શક�.

ુ
૨.૪.૮ સ�દ્ર જળસ્તરમાં વધ
ારાને કારણે દ�રયા �કનાર�  ર�લમછેલ થ
દ�રયાની સપાટ�માં વધારો થવાને કારણે દ�રયાકાંઠામાં પાણી

ફર� વળ�ુ ં એ ભારતીય

દ�રયાકાંઠાના ક�ટલાક સ્થળો માટ� �ચ�તાનો િવષય છ. ભારતનો � ૂવર્ �કનાર, પિ�મ દ�રયા�કનારો કરતાં
વ�ુ સંવેદનશીલ છે , કારણ ક� પહ�લા કરતાં નીચાણવાળા છે અને પછ� (MOEFCC ૨૦૧૦) ચક્રવાતોન
સંભાવના વધાર� છે . ભારતનો મધ્ય પિ�મ �કનારો ઊભો તટવત� ભૌગો�લક લક્ષ અને ચક્રવાતોન
ઓછ� ઘટનાને કારણે ઓછામાં ઓછો સંવેદનશીલ છે .

દ�રયાની સપાટ�માં વધારો થવાને કારણે

દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં �ૂર આવવાની સંભાવના છે �માં �ૂવર્ �કનાર� નાગાપટ્ટીનમ અને પારા
િવસ્તારો અને પિ�મ �કનાર� કોચી િવસ્તારોનો સમાવેશ થાય .

ુ કલન કર� ં  
ુ અને આબોહવા પ�રવતર્ન સ્વીક
૨.૪.૯ આપિ� જોખમ ઘટાડા� ં સં
આપિ� જોખમ ઘટાડો (DRR) અ�ુ�ૂલન પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ું (CCA) જોખમ ઘટાડવા પર
ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� છે તે અસરકારક અને ટ

આપિ� જોખમ ઘટાડો

તેમજ આબોહવા પ�રવતર્ન

અ�ુ�ૂલન માટ� યોગ્ય છ. આપિ� જોખમ ઘટાડા માં દ્દ�ષ્ટ�બ��ુમ આપિ� સજ્જતા અને શમન તરફ
ન�ૂના�ુ ં પ�રવતર્ન તરફ ભિવષ્યના આયોજનની જ�ર છ.

SFDRR આપિ� "� ૃત્�ુદ" , "અસરગ્રસ

લોકો", "આિથ�ક �ુકશાન" અને "�ુકસાન" ઘટાડવા , અને 'બ�-ુ જોખમી પ્રારં�ભક ચેતવણી પ્રણ '
અને 'આપિ� જોખમ મા�હતી' ની ઉપલબ્ધતા અને�ુલભતા વધારવા માટ� લ�યોને, ભિવષ્યનાઆપિ�
જોખમ ઘટાડા ની પણ જ�ર છે .

જો ક� , ભારતમાં ભિવષ્યના આપિ� જોખમ ઘટાડા

માટ� મયાર્�દત

અવકાશ ધરાવતા આપિ� વ્યવસ્થા �ુખ્યત્વે િનર�ક મા�હતી પર આધા�રત છે . તેથી, આબોહવા
પ�રવતર્નની અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને આપિ�ના જોખમો પર િવ�સનીય �દાજ

કરવા જ�ર� છે .

ટકાઉ િવકાસ લ�ય, પે�રસ કરાર અને SFDRR વચ્ચે �ુમેળસાધવા�ુ ં વ્યાપક લ�ય ભિવષ્યનઆપિ�
જોખમ ઘટાડા અને આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલ આયોજન દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કર� શક. આપિ�
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જોખમ ઘટાડા અને આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલ સંકલનની જ��રયાત સમગ્ર દ�શમાં તમા

મંચ

અને સ્તર માન્ય હોવાથી એવા આયોજન માટ� �ુસગ
ં ત છે . આપિ� જોખમ ઘટાડા અને આબોહવા
પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલ �ુ ં ભાિવ બનાવવાની ન�ર ર�તો વ્યાખ્યાિયત કરવી �હતાવહ બની �ય .
વ�ુમાં, આવા સંકલન DRR અને CCA ના ક્ષેત્રોમાં િવિવધ �હસ્સેદારોના સં�ુક્ત પ્રભાવ દ્વાર
સંસાધનોના ઉપયોગને વધારશે.

ુ ન - આપિ� જોખમ ઘટાડાના પડકારો
૨.૫ પ�ધ
૨.૫.૧ � ૃષ્ઠ �ૂિ
ભારતમાં, પ�ુધન પ�રવારની અથર્વ્યવસ્થાનો અ�ભ� ભાગ, અને �ુ�ુંબના િનવાર્, આ�િવકા અને
�ુખાકાર�માં ન�ધપાત્ર યોગદાન આપે . પ�ુધનમાં વધારો અને �ૃિષ �ત�રક ર�તે જોડાયેલા છે અને
એક �શે પરસ્પર આધા�રત છ

, અને બંને એકંદર ખાદ્ય �ુરક્ષા માટ� િનણાર્.

તે ભારતીય

અથર્વ્યવસ્થાના �ૃિષ�ું મહત્વ�ું પેટા ક્. તે મોટાભાગના ખે�ૂતો માટ� એક મહત્વ�ૂણર્ આ�િવ �ુ ં
સાધન છે , �ૃિષને મહત્વન સાધનોના �પમાં ટ�કો આપે છે , પ�રવારના આરોગ્ય અને પોષણમાં ફાળો
આપે છે , આવકને � ૂરક બનાવે છે , રોજગારની તકો � ૂર� પાડ� છે અને છે વટ� જ��રયાત ના સમયે "પ�ુ
બ�ક" બની �ય છે . તે વધારાના અને � ૂરક સાહસ તર�ક� કામ કર� છે .

પ�ુધન ઉત્પાદન અને �ૃિષ

�ત�રક ર�તે જોડાયેલા છે , દર� ક એકબી� પર િનભર્ર છ , અને બંને એકંદર ખાદ્ય �ુરક્ષા માટ� િનણા
છે . ક�ન્દ્રીય �કડા કાયા ( CSO) ના �દાજ �ુજબ , પ�રણામે વતર્માન ભાવે પ�ુધન ક્ષેત્ર�ું
૨૦૧૫-૧૬ માં લગભગ ૫.૯૨ લાખ કરોડ �િપયા ( ૫.૯૫ �ટ્ર�લ) હ�ુ,ં � �ૃિષ અને સંલગ્ન ઉત્પા
ક્ષના �ૂલ્યના લગભગ૨૮.૫% અથવા સતત ભાવે લગભગ ૨૯% છે .
દ� શમાં પ�ુધન, ઘેટાં, બકરા, �ુ�ર, ઘોડા અને ટ�, ખચ્ચ, ગધેડા, �ટ, િમ�ુન 30 અને યાક સ�હત
29

૨૦૧૨ ની ૧૯ મી 31 પ�ુધન વસ્તી ગણતર� �ુજબ �ુલ પ�ુધનની વસ્ત ૫૧૨.૦૫ િમ�લયન છે . �ુલ
30

િન�ષ્ક વસ્તી(પ�ુ, ભ�સ, િમ�ુન અને યાક) લગભગ ૩૦૦ િમ�લયન છે �માંથી �ુધાળા પ્રાણી(ગાય
અને ભ�સ) ૧૧૮.૬ િમ�લયન છે . �ુલ ઘેટાં ૬૫.૧ િમ�લયન અને બકરા

૧૩૫.૨ િમ�લયન હતા. આ

ઉપરાંત, ૦.૬૩ િમ�લયન ઘોડા અને ટ� ૦.૨ િમ�લયન ખચ્ચ ૦.૩૨ િમ�લયન ગધેડા ૦.૦૪ િમ�લયન
�ટ ૧૦.૩ િમ�લયન �ુ�ર ૧૧.૭ િમ�લયન �ૂતરા અને ૭૨૯ િમ�લયન કરતા વધાર� મરઘાં છે . ૨૦૧૭૧૮ માં (૩૧ �ડસેમ્બ , ૨૦૧૭ �ુધીમાં) આપિ� �ુકશાનનો કામચલાઉ �કડો ૪૬,૪૮૮ પ�ુ હતો 32 .
31

30

ગાયલ અને પવર્તય પ�ુ પણ કહ�વાય છે ; વૈજ્ઞાક નામ: બોસ ફ્રન્ટ

31

http://dahd.nic.in/documents/statistics/livestock-census (accessed Sep 20, 2019); ૨૦ મી

પ�ુધન ગણતર� ચા�ુ છે
32

�હૃ મંત્રાલય વાિષ�ક અહ�વાલ ૨૦૧૭-૧૮
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પ�ુધનની � ૂબ મોટ� સંખ્યાને જોતા, પ�ુધન માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડો એક મોટો પડકાર છે , જો ક�
રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� �ુકસાન �ૂબ ઓ�ં લાગ.
ુ નનો આપ�કાલીન વૈિ�ક અ�ભગમ
૨.૫.૨ પ�ધ
�યાર� પ્રાણીઓ આપિ�થ � ૂમ, ઘાયલ અથવા કમજોર થઈ �ય છે , અને/અથવા તેમને ટ�કો
આપતા સાધનો અને સેવાઓ ખોરવાઈ �ય છે , ત્યાર� સ�ુદાયો પર ગંભીર અસર પડ� છ. કટોકટ�ની
પ�ર�સ્થિતઓમા, પ�રવારોને તાત્કા�લક કટોકટ�માંથી બચવવામાં મદદ કરવા અને તેમની આ�િવકાના
�ુનઃિનમાર્ણમાં સ�ુદાયોને મદદ કરવા માટ� પ�ુધહસ્તક્ષેપ સામાન્ય ર�તે પ�ુ આરોગ્ય 

િવિશષ્ટ લ�ક્ષત હસ્તક્ષેપો જ�.

પ�ુધન

, કટોકટ�માં ઘાસચારો અને પાણી �ુરવઠો , આશ્ર

જોગવાઈ, ઘટાડો અને વધારો કરવાની જોગવાઈને આવર� લે છે . હસ્તક્ષેપનો પ્રકાર કનો પ્રક,
સ્થાિનક સંદભર્ અને કટોકટ�ના તબ�(એટલે ક� ચા�ુ
�ુનવર્સ) પર આધા�રત રહ�શે.

, તાત્કા�લક બાદમા , � ૂવર્વ� �સ્થ અથવા

િવ�ના િવિવધ ભાગોમાંથી સાર�

પ્રથ અને પ�ુધન ક્ષેત

અસરકારક આપિ� જોખમ ઘટાડા ને �ુિનિ�ત કરવા માટ� , સં�કુ ્ત રાષ્ટ્રનો એવા ખાદ્ય અને �ૃિ
સંગઠને ( FAO), 'પ�ુધન કટોકટ� માગર્દિશ�કાઓ અને ધોરણ

32

33

LEGS (૨૦૧૪) ના િવકાસને સમથર્

આપ્�ું છ. ખાદ્ય અને �ૃિષ સંગઠનLEGS ને � ૂરક 'કટોકટ� દરિમયાન પ�ુધન સંબિં ધત હસ્તક્- HowTo- Do-It Manual 34’ િનયમાવલી પણ તૈયાર કર� છે . તે સૌથી સામાન્ય પ�ુધન કટોકટ� દરિમયાનગીર�
માટ� ચો�સ અને તકનીક� " તે ક�વી ર�તે કર�ુ"ં માગર્દશર્ન �ૂ�ું પાડ�  .
આ બે દસ્તાવેજો પ�ુધન કટોકટ�ઓ પર યોગ્ય માગર્દશર્ન માટ�ની મહત્વ�ૂણર્ વૈિ�ક જ��ર
સંતોષે છે . આ પ�ુધન કટોકટ�ના તમામ પાસાઓ સાથે િવિવધ પ્રકારના વ્યવહ

કરતા સવર્ગ્ર

દસ્તાવેજો છ. આ દસ્તાવેજોમાંર�ૂ કર� લ એકંદર અ�ભગમ અહ� પ્રસ્�કર� લ છે .
માગર્દિશ�ક પ�ુધન િનણાર્યક આ�િવકા સંપિ ને માન્ય કર� છે �માંથી �ુદરતી અને માનવ પ્રે�
આફતો એમ બંને માટ� ઘણા નબળા અને સંવેદનશીલ માટ� છે અને તે પ�ુધનને ટ�કો એ કટોકટ� સહાય
કાયર્ક્રમોનો એક મહત્વ�ૂણર્ ઘ.

આ માગર્દિશ�કાઓ અને ધોરણો કટોકટ�માં પ�ુધન હસ્તક્ષેપ

રચના, અમલ અને �ૂલ્યાંકનમાં મદદ કર� છ.

આ �વન અને આ�િવકા અ�ભગમ

એવા બે �ુખ્ય

વ્�ૂહરચનાઓ દ્વારા બંનેબચાવને ટ�કો આપે છે :
•

કટોકટ� દરિમયાન સૌથી યોગ્ય પ�ુધન હસ્તક્ષેપોને ઓ

33

LEGS (૨૦૧૪) 'પ�ુધન કટોકટ� માગર્દિશ�કાઓ અને ધોરણ

34

FAO (૨૦૧૬) કટોકટ� દરિમયાન પ�ુધન સંબિં ધત હસ્તક્- The How-To-Do-It Manual
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•

સાર� પ્રથા આધાર� આ હસ્તક્ષેપો માટ� ધો, �ુખ્ય �ક્રયાઓ અને માગર્દિશ�કા ન� ધો �
પાડવી

આ અ�ભગમ ત્રણ આ�િવકાના ઉદ્દેશો પર ભાર �ૂક:
(ક) તાત્કા�લક સહાય પહ�ચાડવી
(ખ) પ�ુધન સંપિતને સંરક્ષણ આપ�, અને
(ગ) આપિ� -પ્રભાિવત સ�ુદાયોના પ�ુધન સંપિ��ું �ુસ્થાપ કર�ુ ં
૨.૫.૩ મહત્વની દરિમયાનગીર�
મોટાભાગની આપિ�ઓ અને કટોકટ�માં પ�ુધનને અસર કરતી

, પ�ર�સ્થિતને આધાર� નીચ ના

હસ્તક્ષેપો લા�ુ પડ�:
•

ઘટાડો એ ખાસ કર�ને ભયાનક �ુષ્કાળ �વી આપિ�ઓના �કસ્સામાં સામાન્ય ર�તે પ્રા
આપિ�થી પ્રભાિવત થાય તે પહ�લાં અથવા કટોકટ�ની અપેક્ષામાં કટોકટ� દરિમ
આ�િવકાને ટ�કો આપવા માટ� જ�ર� પ્રવા�હતાને �ુધારવામાં મદ

કરતા સામેલ પ�ુધનના

વેચાણને �ુનઃસ્થાપન�ું પગ�ું છ
•

પ�ુ બચાવમાં પ્રાણીઓને બચાવવા અને શ� હોય ત્યાં ઘાયલોની સારવાર માટ� તમામ
પ્રયત્નો કરવ સમાવેશ થાય છે

•

માંદગી અને � ૃત્�ુને રોકવા માટ� પ�ુ�ચ�કત્સા સહાય અને �િવત પ્રાણ

�સ્થિત

�ળવવામાં મદદ કરવી
•

શ� તેટલી હદ �ુધી અસરગ્રસ્ત િવસ્તારમાં પ્રાણીઓ ઘાસચારો અને પાણીની વ્યવસ્
કરવી

•

પ�ુધનના આશ્રયસ્થા- સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતઓના આધાર� આત્યંિતક હવા

, િશકાર�

અને/અથવા ચોર�થી રક્ષણ માટ� ઘણી પ�ર�સ્થિતઓમાં જ�ર� હોઇ શક�
•

રોગચાળાને રોકવા માટ� વધારાની સ્વચ્છતા અને અન્ય પગ લેવા

•

આપિ�માં માયાર્ ગયેલા પ્રાણીઓના �ૃતદ�હોને �ુર�ક્ષત ર�તે �ૂર કરવા અને િનકાલ

•

�ુનવર્સાવમાં મદદ કરવાના ઉદ્દેશથી શરતોને આધ, સામાન્ય ર�તે

�િશક ર�ત, આપિ�માં

ખોવાયેલા આ�િવકાના પ�ુઓને �ુનઃસ્થાપિ કરવા માટ� પ�રવારોને પ�ુઓ વસાવવા અથવા
આિથ�ક સહાયની જોગવાઈ કરવી
વ�ુમાં, ધ્યાનમાં લેવા માટ� સમય એક પ�રબળ છે . ક�ટલાક હસ્તક્ષેપો અન્ય કરતા આપિ� ચ
અ�ુક તબ�ે વ�ુ યોગ્ય

હોય છે . ઉદાહરણ તર�ક� , �ુનઃવસાવવાનો કાયર્ક આપિ�ના ચેતવણી
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તબ�ાને બદલે તા�ક�ક ર�તે � ૂવર્વ� �સ્થ હશે. એ�ુ ં પણ સંભવ છે ક� સમયાંતર� િવિવધ હસ્તક્ષેપો�
સંયોજન લાભાથ�ઓની આ�િવકા�ુ ં રક્ષણ કરવા માટ� વ�ુ અસરકારક માગર્ .
૨.૫.૪ જોખમ વ્યવસ્થાપન અને વી
જોખમ સંચાલનની જ��રયાતને ઓળખીને , ભારત સરકાર� ક��ન્દ્રય પ્રાયો�જત પ�ુધન વીમા ય
શ� કર� હતી � દસમી પંચવષ�ય યોજના (
અમલમાં �ુકવામાં આવી હતી.

૨૦૦૨-૦૭) દરિમયાન શ�આતમાં પ્રાયો�ગક ધોરણ

૨૦૦૮-૦૯ થી, યોજના િનયિમત યોજના બની. બારમી પંચવષ�ય

યોજના (૨૦૧૨-૧૭) દરિમયાન રાષ્ટ્ર�ય પ�ુધન િમ(NLM) શ� કરવામાં આવ્�ું છ. રાષ્ટ્ર�ય પ�ુ
િમશન�ુ ં લ�ય પોષણ �ુરક્ષા અને આિથ�ક સ�ૃ�દ્ધ માટ� ટકાઉ પ�ુધન અને મરઘ.

તેના પેટા

િમશનમાં� ુ ં એક ‘જોખમ વ્યવસ્થાપન અને વી' (NLM-RMI) પર છે .
NLM-RMI નો ઉદ્દેશ પ�ુધન વીમા યોજનાઓ દ્વારા પ્રાણીઓના સંભિવત �ુકશાન સામતંત્ર
પ્રોત્સાહન આપીને અિનિ�તતાઓ અને જોખમો�ું સંચાલન કરવાના પડકારોનો સામનો કરવાનો.
NLM-RMI સમગ્ર દ�શમાં લા�ુ છે અનતે� ુ ં અમલીકરણ મે ૨૦૧૪ થી તમામ પ્રાણીઓને આવર� લેવા�ુ
શ� થ�ુ.ં સબિસડ�નો લાભ વધારવામાં આવ્યો છે અને

પ�રવારના પ્રત્યેક લાભાથ� દ�ઠ પાંચ પ

એકમ �ુધી મયાર્�દત છ , બકર�, ઘેટાં, �ુ�ર અને સસલાના �કસ્સામાં એક પ�ુ એકમ અગાઉ પ�રવાર
દ�ઠ બે �ૂધાળા પ�ુઓને બદલે દસ પ�ુઓ બરાબર છે . ૨૦૧૭ ના મધ્ય �ુધીમા , વીમા યોજના ૩.૬
િમ�લયનથી વ�ુ પ્રાણીઓ 35 આવર� લે છે
34

પ�ુધન વીમા યોજનાઓ � ૂબ જ પ્રારં�ભક તબ�ામાં છે અને �મ �મ વ�ુ ખે�ૂત તેને અપનાવશે
તેમ, યોજનાઓએ �ુખ્ય ભૌગો�લક ક્ષેત્રોમાં િવિવધ પ્રકારના જ

ઓળખીને િવિવધ જોખમ ને

આવર� ઉત્પાદનો ર�ૂ કરવા પડશ. પરં પરાગત વીમા યોજના ઉપરાંત , અ�ુક્રિમત િવકલ્પો ધ્યાન
લેવા પડશે , �માં �ુકવણીની ગણતર� ચો�સ પ�ુધન ધારણના વાસ્તિવક �ુકસાન કરતાં સામાન્
ર�તે સ્વતંત્ર ર�તે ચકાસાયેલ પ્ર(અ�ુક્રમ�ણ) �ુજબ હશે.

૨.૬ પયાર્વરણ અને સંરક
૨.૬.૧ � ૃષ્ઠ�ૂિ
સધ્ધ પયાર્વરણીય વ્યવસ્થા આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� અ�ભ� સા�બત થ�ુ ં છે .

તં�ુરસ્ત

પયાર્વરણી તંત માત્ર આપિ� પછ � ૂવર્વ� �સ્થ અને �ુનઃિનમાર્ણને સમથર્ આપવામાં મહત્વની
પરં � ુ ભિવષ્યમાં આપિ�ના જોખમને ઘટાડવામાં �ૂિમકા ભજવે છ. તેમ છતાં તે જ સમયે , આપિ�ઓ
35

MAFW ની સમાચાર યાદ� ,

૧૩ �ુ લાઇ, ૨૦૧૭ http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167397

(accessed on15-Dec-2017)
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પયાર્વરણી તંત માટ� પણ ન�ધપાત્ર જોખઊ�ુ ં કર� છે અને નાશ પામવાના આર� રહ�લ પ્ર�િતઓન
વસ્તી માટ� સંકટ ઊ�ુ ં કર� શક� છે

, વન્ય�વન સંરક્ષણ અથવા પયાર્વરણીય ર�તે 

ના

આશ્સ્થાનને િવક્ષેિપત કર� શક�. સેન્ડાઇમાળ�ુ,ં SDG અને COP21 આબોહવા પ�રવતર્નન કરાર
આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અને પયાર્વરણીય વ્યાવસાિયકોને ન�ક લાવ.

પયાર્વર,

પયાર્વરશા�ની ર�તે મહત્વના િવસ્તારો અને વન્ય�વન સંરક્ષણ િવ/ સંર�ક્ષત િવસ્તારો
પણ થો�ું ધ્યાન આપ�ું અગત્ય�ું  , પછ� ભલે આપિ� જોખમ ઘટાડાનો અ�ભગમ તદ્દન અલગ હ.
સેન્ડાઇ માળ�ું જણાવે છે ક� પયાર્વરણીય

પ્રિતકાર ક્ષમ મજ�ૂત બનાવવી એ જોખમો

સ�નને રોકવા માટ� જ�ર� વ્�ૂહરચનાઓમા ની એક છે અને આપિ� જોખમ ઘટાડાના
પ્રોત્સાહન આપતી વખતે જોખમો ઘટાડવામાં મદદ�પ પયાર

36

37

ના

35

36

�ુખ્ય પ્રવાહ

તંત કાય�ને સાચવવા�ુ ં મહત્ �ુ ં

ધ્યાન દોર છે .
ઘણા વૈચા�રક માળખા િવકાસના આયોજનમાં આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને
કાય�ને �ુર�ક્ષત કરવાની જ��રયાત પર ભાર �ૂક� .

પયાર્વર તંત્ર

જો ક� , આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન સંક�લત

કરવા અને પયાર્વરણીય પ�રવતર્નને સમન્વિયત ર�તે ઉક�લવા માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડા માળ
માત્ર બહાર આવવા લાગ્યા છે અને હ�ુ �ુધી વ્યાપકપણે અપનાવવામાં આવ્ય.

UNISDR

પયાર્વર અને આપિ� ઘટાડા કામકા� �ૂથ, ઉદાહરણ તર�ક� , એક િવશ્લેષણાત્મક માળ�ું િવકસાવ
ર�ું છે � પયાર્વરણીય પ�રવતર્ન અને આપિ� જોખમ વચ્ચેના -સંબધોન
ં
ે પાંચ �તર-સંબિં ધત
િનવેદનોના આધાર� શોધે છે :
(ક)

�ુદરતી સંકટ એ સામા�જક પ્ર�ક્રયાઓ દ્વારા સીધી ર�તે  થઇ શક� એવી ભૌિતક
પ્ર�ક્રયા.

(ખ) તં�ુરસ્ત પયાર્વરણીતંત ઘણીવાર �ુદરતી સંરક્ષણ �ૂ�ું પાડ� 
(ગ) નબ�ં પયાર્વરણીયતંત સ�ુદાયની પ્રિતકાર ક્ષમ ઘટાડ� છે
(ઘ) તેમ છતાં પયાર્વરણ પોતે ઘણી વખત �ુદરતી જોખમો માટ� સાર� ર�તે અ�ુ�ૂળ હોય છે
(� ૂવર્વ� �સ્થ માટ� સમયમયાર્દા ન�ધપાત્ર ર�તે બદલાય)

, આપિ�ઓ ગૌણ

પયાર્વરણીય અસરો તરફ દોર� શક� છ
(ચ) પયાર્વરણીય અધોગિત પોતે જોખમને વધાર� છે અને સંકટ બની �ય છ

36
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સંર�ક્ષત િવસ્ત , પયાર્વરણીય તંત �ુનઃસ્થાપન અને �ુદરતી સંસાધન વ્યવસ્થાપન આપ
જોખમ ઘટાડવાના ઉદ્દેશોન આવર� લે� ુ ં નથી

અને તે � ૂક� ગયેલી તક�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર�.

પયાર્વરણીય વ્યવસ્થ, જોખમ ઘટાડવા અને આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલનના પારસ્પ�રક લાભોન
ઓળખવામાં િનષ્ફળતા �વનની રક્ષા અને માનવ �ુખાકાર�ને પ્રોત્સાહન આપવાની તકો �ુમ.
આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� પયાર્વરણીય વ્યવસ્થાપનના બે �ુખ્ય ક્ષ:
•

પયાર્વરણીય દ�ખર�ખ અને�ૂલ્યાંકન

•

સંર�ક્ષત િવસ્તાર વ્યવસ્થાપનપયાર્વરણીયતંત્ર� �ુનવર્સ

૨.૬.૨ પયાર ્વરણીય દ�ખર�ખ અને �ૂલ્યાં
પયાર્વરણીય દ�ખર�ખ અને �ૂલ્યાં ને લગતી પયાર્વરણીય અને આપિ� વ્યવસ્થાપકોને જો ,
સંવેદનશીલતા અને સ�ુદાયની પ્રિતકાર ક્ષમ પ્રોત્સાહન આપવાની તકો ઓળખવામાં મ કરતી
મા�હતી તૈયાર કરવામાં મહત્વની �ૂિમકા ભજવે છ . જોખમની શ�આતનો સંક�ત આપતા પયાર્વરણીય
પ�રબળો�ુ ં િનર�ક્ષણ અન અવલોકન પ્રારં�ભક ચેતવણી પ્રણાલીઓ મ
દ� ખર� ખ પ્રણાલીઓ સ્થાિનક િવસ્તારના જોખ
પયાર્વરણીય અધઃપતનના વલણોને પણ

પાયાની છે . પયાર્વરણીય

ઉદભવના �ૂળમાં રહ�� ું જગલ
ં
કાપવા

શોધે છે . ભયના જોખમો�ુ ં નકશાકરણ

અને

�વા
ર�ૂઆત

પયાર્વરણીય દ�ખર��ુ ં બી�ુ ં કાયર્ છ . ભયના જોખમ (� ૂસ્ખલ, � ૂસ્ખલ, ધરતીકંપ પ્ર�ૃ, વગેર�) ને
ઓળખવા ઉપરાંત ક�ટલાક પયાર્વરણીય સ�ાવાળાઓ પયાર્વર

ય સંવેદનશીલ િવસ્તારોનો નકશો

પણ બનાવે છે . પયાર્વરણીય �ૂલ્યાંકનો વતર્માન અને અપે�ક્ષત ભિવષ્યની પયાર્વરણીય પ�ર
પર અહ�વાલ કર�ને અને પયાર્વરણીય પ�રવતર્નન વાહકોને ઓળખીને લ�ક્ષત પયાર્વરણીય િવશ્લ
તૈયાર કર� છે . તેમાં પયાર્વરણીય �ુકસાન કરતા અને જ��રયાતોને ઓળખતા તેમજ િવકાસ યોજનાઓ
અને નીિતઓના સંભિવત પયાર્વરણીય પ�રણામો ન��

કરતા વ્�ૂહાત્મક પયાર્વરણીય �ૂલ્યાં

આપિ� પછ�ના �ૂલ્યાંકનોનો સમાવેશ થાય છે છ.

૨.૬.૩ ર�ક્ િવસ્તાર, પયાર ્વરણ તંત્ર �ુનઃસ્
પયાર્વરણીય પ�ર�સ્થિતઓ માત્ર જોખમની ઘટનાઓની આવતર્નમાં ફ�રફાર કરત

, પરં � ુ

જોખમના પ્રભાવોન મયાર્દામાં રાખ અને સ�ુદાયો�ુ ં રક્ષણ કર� પયાર્વરણ તંત �ુદરતી અવરોધો
તર�ક� પણ કામ કર� છે . સહા�ા�બ્ પયાર્વરણીય તંત્ર આકાર (MA ૨૦૦૫) અ�ુસાર, પયાર્વરણીય
તંત્ એ છોડ, પ્રાણ, અને �ુ�મસ�વો સ�ુદાયો અને કાયાર્ત્મક એકમ તર�ક પરસ્પર અસર કરત
િનજ�વ પયાર્વર , પ્રમાણમાં �ુદરતી જંગ , િમશ્ર જમ-ઉપયોગ ર�તોવાળા પ્રા�ૃિતક દ , �ૃિષ
જમીન અને શહ�ર� િવસ્તારો �વા મ�ુષ્યો દ્વારા સઘન ર�તે સંચા�લત િવસ્

�વા અબાિધત
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િવસ્તારો�ું ગિતશીલ સં�ુલ છ . પયાર્વરણીય તંત, સામા�જક- પા�ર�સ્થિતક તં અને પયાર્વરણીય તંત
ુ માટ� અત્યંત �ુસંગત છ.
સેવાઓ�ુ ં સંચાલન આપિ� જોખમ ઘટાડવાના હ��ઓ

આમાં �ુલર્ભ

વન્ય�વન અને તેમના રહ�ઠાણો સ�હત �વિવિવધત નો સમાવેશ થયો છે . વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્ન
��ૃિતએ સંર�ક્ષત િવસ્તારોને વ�ુ સાર� ર�તે સંચા�લત કરવા અ વન િવનાશને ઘટાડવા માટ� નવા
અ�ભયાનને પ્રોત્સાહન આપ્�ુ. કળણવાળ� � ૂિમ અને અન્ય જળ સંસાધનોની �ુદરતી �સ્થિત અન
માગર્ની રક્ષા અને �ળ ને િવકાસલક્ષી હ��ુઓ માટ� તેના ફ�રફા , ઉન્�ૂલ અથવા �ુકશાનના
જોખમોને જોતાં, વ્યાપ ટ�કો મળ્યો છ.
પયાર્વરણીય તંત્રના �ુનવર્સવ અથવા �ુનઃસ્થાપનમા િવિવધ પ્રકારની પ્ર� આવશ્યક હોય
છે , �માં આપિ� પછ�ની સફાઇ

દા.ત. તેલના છંટકાવ પછ� , તેમજ જગલો
ં
અથવા મેન્ગ્રોવ

�ુનઃવાવેતરનો સમાવેશ થાય છે .

�ુદરતી અને માનવસ��ત આફતો બાદ પયાર્વરણીય

તંત્રન

�ુનઃસ્થાિપત કર ને તેમાં રહ�લા જોખમી પ�રબળોને ઓછા કરવા અને ભિવષ્યની આપિ ની અસરોને
ઘટાડવા માટ� કામ કર� શકા ય છે . ક્ષેય સ્તર� િનણર્ માટ� સ્થાિનક પયાર્વરણીય પ�ર�સ્થિ(દા.ત.
વાવેતર, પ્ર�િત પસંદ) અને સ્પધાર્ત્મક સ�ુદાયની જ��રયાતો�ું િવગતવ જ્ઞ જ�ર� છે . ર�ક્ષ
િવસ્તા વ્યવસ્થા , પયાર્વરણીય તંત્ર �ુનઃસ્થાપન અને �ુદરતી સંસાધન વ્યવસ્થાપનનાં ઘણ
ઉદાહરણો છે તે દશાર્વે છે ક� ક�વી ર�તે િનણર્યોને આ�િવકાની પ્રાથિમકતાઓને પયાર્વરણીય �સ્થ
�ચ�તા સાથે સં��ુ લત કરવા જ�ર� છે .

પયાર્વરણીય તંત્રમા રહ�લી પ્રિતકાર ક્ �ળવી રાખી ને

પયાર્વરણ�ું રક્ અને આપિ�માં રહ�લા �ત�રક જોખમી પ�રબળોને ઘટાડ� ને �ુદરતી િવસ્તારો�ું
તકર ્સંગત ર�ત સંચાલન �ુિનિ�ત કર� શકા

ય છે . જગલ
ં
અને

આગ વ્યવસ્થાપનમ સ�ુદાયની

ભાગીદાર�એ િવનાશક જગલોની
ં
આગના જોખમને ઘટાડવામાં પણ મહત્વની �ૂિમકા ભજવી છ. યાંિત્ર
સાધનો તેમજ િનયંિત્ર(િનધાર્�ર) આગ બંનેના ઉપયોગ

થી બળતણમાં ઘટાડો જગલી
ં
આગના

જોખમો અને ઉચ્-તીવ્ર વાળ� જગલી
ં
આગના જોખમને ઘટાડવામાં ફાળો આપે છે .
જગલો�ુ
ં
ં યોગ્ય સંચાલન �વિવિવધતાને

દ�રયાકાંઠાના

સંરક્ષણમ મદદ કરતી વખતે સ્થાિનક સ�ુદાયોને

દ�રયાકાંઠાના જોખમોથી �ુર�ક્ષત કર� .
૨.૬.૪ ભારત અને �વ વૈિવધ્ય સંરક
વૈિ�ક �વિવિવધતા પ�રપ્રે�ય અને આબોહવા પ�રવતર્નના જોખમ , ભારત િવ�ના સ�ર માન્ય
િવશાળ િવિવધતાવાળા દ� શોમાંનો એક છે

38

37

38

, િવ�ની ન�ધાયેલી લગભગ ૮% પ્ર�િતઓ�ુઆશ્રયસ્

િવશાળ િવિવધતાવાળા દ� શ શબ્દ એ રાષ્ટ્રોના �ૂથમાંથી �ૃથ્વીની મોટાભાગની પ્ર�િ

મોટાભાગની

સ્થાિનક પ્ર�િતઓની ધ તા કોઈપણ એકનો ઉલ્લેખ કર� છ. કન્ઝવ�શન ઇન્ટરનેશનલ ૧૯૯૮ માં ૧૭ િવશાળ
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છે અને વૈિ�ક સ્તર� ન�ધાયેલા અને ચોત્ર માંથી ચાર �વિવિવધતા અિતક્ષેત્ પ્રિતિનિધત્વ કર�.
તેમાં આશર� ૮% તમામ પ્રકારનસસ્તન પ્રા, ૧૩% પક્ષ, ૮% સ�ર� ૃપો, ૬% ઉભય�વીઓ
અને ૩૯% તમામ વનસ્પિત પ્ર�િતઓની વસ્ત

38

39

. તેમાંથી મોટાભાગના ઉષ્ણક�ટબંધીય વરસાદ�

જગલ,
ં
પિ�મ ઘાટ અને �હમાલયના જગલોમાં
ં
જોવા મળે છે . ભારત �િવક સંસાધનો સાથે સંકળાયેલ
પરં પરાગત જ્ઞનો િવશાળ ભંડાર પણ છે .

અત્યાર �ુધ , દ� શના દસ �વન ચ�રત્રતાત પ્રદ�શોમા

પ્રાણીઓન ૯૧,૨૦૦ થી વ�ુ પ્ર�િતઓ અને છોડન ૪૫,૫૦૦ પ્ર�િતઓ�ું દસ્તાવે�કરણ કરવામ
આવ્�ું છ. વનસ્પિત સ�ૂ

અને

પ�ુ-પક્લક્ષી િવિવધતાઓન યાદ�ઓને સતત સવ�ક્ષણો અન

શોધખોળના માધ્યમથી ઘણી નવી શોધો સાથે ક્રઅદ્ય કરવામાં આવી રહ� છે .
પ્ર�િતઓની સ�ૃ�દ્ધની  , ભારત પણ સ્થાન િવશેષતાવાદ �ચો દ

છે . સ્થાિનક � ૃષ્ઠવંશ

�ૂથોની દ્ર�ષ , ભારતનો વૈિ�ક ક્રમા ૬૯ પ્ર�િત સાથ પક્ષીઓમાં દસમ ૧૫૬ સ�ર� ૃપ પ્ર�િત
સાથે પાંચમા; અને ૧૧૦ પ્ર�િતઓ સાથે ઉભય�વીઓમાં સાત ક્રમે . સ્થાિનકિવશેષ ક્ષેતસ� ૃદ્
ભારતીય પ્રાણી�ૃ� માં ઉભય�વી ( ૬૧.૨%) અને સ�ર� ૃપ ( ૪૭%) સાથે સૌથી વ�ુ પ ત્ય થાય છે .
ભારત પાક /છોડના અસલ અને િવિવધતાના ૩૦૦ થી વ�ુ જગલી
ં
ન�કના સંબિં ધ ત હ�ુ પણ �ુદરતી

� ૂવર્ અને ખેતીલાયક છોડના

વાતાવરણમાં િવકાસ પામતા આઠ

પાક/ઘાસના આબે� ૂબ

સમાનતાના ક�ન્દ્રો પૈક� એક તર�ક� પણ ઓ ય છે . કમનસીબે, આશ્રયસ્થા અધોગિત , િવકાસ,
આબોહવા પ�રવતર્ન અને આફતોની બ�ુિવધ અસરોને કારણે ઘણી પ્ર�િતઓ �ુપ્ત થવાના ભ
સામનો કર� રહ� છે .
ભારતમાં ર�ક્ષત િવસ્તાર નેટવકર્નો �વિવિવધતા સંરક્ષણ અને સંસાધન આધા�રત વ
�ુખાકાર� માટ� �ુદરતી સંસાધનોના સંચાલન માટ� સાધન તર�ક� ઉપયોગ કરવામાં
�ુધી, ભારતે ૧.૬ લાખ ચોરસ �કલોમીટર �ુધી િવસ્તર�

આવે છે . અત્યાર

૭૬૪ સંર�ક્ષત િવસ્તા( PAs) �ુ ં નેટવકર ્

સ્થાપ્�ું , � છે �માં ૧૦૩ રાષ્ટ્ર�ય ઉદ, ૫૪૩ વન્ય�વન અભયારણ્, ૨૬ સ�ુદાય અનામત અને
66 સંરક્ષણ અનામ40 (કોષ્ટક2-3) છે .
અત્યાર �ુધ , ભારતે 764 સંર�ક્ષત િવસ્તા( PAs) �ુ ં નેટવકર ્ સ્થાપ્�ું , � 1.6 લાખ ચોરસ
�કલોમીટર �ુધી િવસ્તર�લ છે �માં103 રાષ્ટ્ર�ય ઉદ , 543 વન્ય�વન અભયારણ્ , 26 સ�ુદાય

િવિવધતાવાળા દ� શોની ઓળખ કર� હતી.
સં� ૂણર્ અથવા
39

તેમાંના ઘણા ઉષ્ણક�ટબંધીય અથવા ઉપઉષ્ણક�ટબંધીય પ્રદ�શો

�િશક ર�તેરહ� છે

મોટાભાગની મા�હતી �તરરાષ્ટ્ર�ય સંમ માં �વિવિવધતા ( CBD) પરની સ�ાવાર વેબસાઇટ પર India’s

country profile પોસ્ટ કરવામાં વી છે .
https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=in#facts (accessed Sep 20, 2019)
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અનામત અને 66 સંરક્ષણ અનામ(કોષ્ટક ૨-૩) 40 છે . સંર�ક્ષત િવસ્તારો નેટવકર્ ઉપ, રા�ય વન
39

િવભાગ હ�ઠળ સંચા�લત જગલો
ં
પણ વન્ય�વ સંરક્ષણમાં યોગદાન આપી રહ્.

અસરકારક

વન્ય�વ સંરક્ષણ હ�ઠળ ભારત �ુલ ભૌગો�લક િવસ્તા ૨૦% થી વ�ુ ધરાવે છે . સંર�ક્ષપયાર્વરણી
તંત સેવાઓ અને સાંસ્�ૃિતક �ૂલ્યો સાથે પ્ર�ૃિતના લાંબા ગાળાના સંરક્ષણને હાંસલ કરવા માટ� સ
િવસ્તારો(PAs) સ્પષ્ટ ર�તે વ્યાખ્યાિયત ભૌગો�લક જ, માન્યત, સમિપ�ત અને કા�ૂની અને અન્ય
અસરકારક માધ્યમ દ્વારા સંચા�લત.
કોષ્ટ- ૨.૩: ભારતમાં સંર�ક્ષત િવસ્તારો નેટની �સ્થિત(�ુલાઇ, ૨૦૧૭)
સંર�ક્ષત િવસ્ત

સંખ્ય

�ુલ ક્ષેત્(ચો.�કમી.

રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્

૧૦૩

૪૦,૫૦૦

વન્ય�વ અભયારણ્ય

૫૪૩

૧,૧૮,૯૧૭

સંરક્ષણ અનામ

૭૩

૨,૫૪૭

સ�ુલાય અનામત

૪૫

૬૦

�ુલ સંર�ક્ષત િવસ્ત

૭૬૪

૧,૬૨,૦૨૪

સ્રો ENVIS વન્ય� અને સંર�ક્ષત િવસ્તામાટ�ની ભારતીય વન્ય�વ સંસ્થા�ુક�ન્, MOEFCC
રાષ્ટ્ર�ય વન ની �ુજબ, �ુલ �િવક િવિવધતાના સંરક્ષણ માટ� રાષ્ટ્ર�ય

, અભયારણ્ય,

�વ� ૃ�ષ્ અનામત અને અન્ય સંર�ક્ષત િવસ્તારો�ું નેટવકર્ મજ�ૂત અને �ૂર�ું િવસ્�ૃત કર�ુ.
સંર�ક્ષત િવસ્તારોમ ૫૦ વાઘ અનામત અને

૩૨ હાથી અનામતનો સમાવેશ થાય છે .

�ુનસ્કોના માળખામાં સાત
ે
�ુદરતી િવ� િવરાસત સ્થળોમાં૧૦૭

આ ઉપરાંત ,

મહત્વના દ�રયાકાંઠા અને સ�ુદ્

�વિવિવધતા િવસ્તારો( ICMBA) અને ૪૬૭ મહત્ ના પક્ષી િવસ્તા( IBA) છે . � ૂર, પવનના સંકટો,
જગલોની
ં
આગ , દ�રયાકાંઠાના જોખમો અને અયોગ્ય ર�તે આયો�જત િવકાસ

પ�રયોજનાઓ સંર�ક્ષ

િવસ્તારમાં વન્ય�વન માટ� ગંભીર ખતરોઊભો કર� શક� છે અને �ુપ્ત થવાની આર� ઘણી પ્ર�િતઓ�
અ�સ્તત્સંર�ક્ષત િવસ્તના યોગ્ય સંચાલન પર આધાર રાખે છ.
૨.૬.૫ વન્ય�વ કાયર્યોજનામાં આપિ� જોખમ ઘટાડો અને આબોહવા પ�રવત
ત્રી� રાષ્ટ વન્ય�વ કાયર્યોજ ( ૨૦૧૭-૨૦૩૧) આવશ્યક પા�ર�સ્થિત િવજ્ પ્ર�ક્ર
અનાજ ઉત્પાદ, આરોગ્ય અને માનવ અ�સ્તત્વ અને ટકાઉ િવકાસના અન્ય પાસાઓ માટ� જ એવા

40

સંદભર્ ENVIS વન્ય� અને સંર�ક્ષત િવસ્તા

માટ� ની ભારતીય વન્ય�વ સંસ્થા�ુ ક�ન્, MOEFCC

http://www.wiienvis.nic.in/Database/Protected_Area_854.aspx (accessed Sep 20, 2019)
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પયાર્વરણ તંત દ્વારા સંચા�, સમિથ�ત અથવા મજ�ૂત ર�તે િનયંિત્રત આધાર પર આધા�રત  . અને
આ પયાર્વરણ તંત્ર 'લાઇફ સપોટર ્ િસસ્ટ ' કહ� શકાય એવી તમામ સમાજો માટ� તેમના િવકાસના
તબ�ાને ધ્યાનમાં લીધા િવના �ળવણી કરવી મહત્ની છે . તે �વંત સંસાધન સંરક્ષણના અન્ય
પાસાઓ પર પણ ભાર �ૂક� છે

, �મ ક�

આ�ુવિં શક િવિવધતાની �ળવણી અને પ્ર�િતઓ અન

પયાર્વરણ તંત્ર ટકાઉ ઉપયોગ � આપણી વૈજ્િનક પ્રગિત અને લાખો ગ્રામીણ સ�ુદાયોને ટ�કો
છે .
ત્રીવન્ય�વ કાયર્યોજન (WAP-3) માનવ�ત માટ� પા�ર�સ્થિતક� િવજ્ �ૂલ્ય ધરાતા, પછ�
ભલે તે

ગમે ત્યા થાય તેને ધ્યાને લીધા િસવા

તમામ �બનઉપયોગી

વનસ્પિત �ુ�ષ અને

�બનઉપયોગી પ્રાણી�ૃ�ષ્ટના સં માટ� પ્રા�ૃિ અ�ભગમ અપના વતી વખતે �ુપ્ થવાના આર�
વન્ય�વોની પ્ર�િતઓના �ુનવર્ , �તદ� શીય જળચર , દ�રયાકાંઠા અને
વસવાટોના સંરક્ષણ પર િવશેષ ભાર �

વાનો સમાવેશ થાય છે .

સ�ુદ્ પયાર્વરણીય

તે વન્ય�વન વ્યવસ્થા

આયોજનમાં સંક�લત કર�ને વન્ય�વન પર આબોહવા પ�રવતર્ન સંબંિધત �ચ�તાઓની ન�ધ લે .
એ હક�કતને ર� ખાં�કત કર� છે ક� રાષ્ટ્ર�ય િવકાસ નીિતઓએ વ

તે

, વ્યાપાર�કરણ અને િવકાસ

પ�રયોજનાના દબાણ હ�ઠળ જગલ
ં
િવસ્તારોના ઘટાડા અને અધોગિ

ને પ્રિત�ૂળ પયાર્વરણ

પ�રણામોની ગંભીર ન�ધ લેવાની જ�ર છે . તદ�ુસાર, યોજના ભારતની નદ�ઓ, જગલો,
ં
ઘાસના મેદાનો,
પવર્ત, ભીની � ૂિમઓ , દ�રયાકાંઠા અને સ�ુદ્ વસવાટો, �ુષ્ક જમીન અને ર ના �ુદરતી વારસાના
ભયજનક ધોવાણ તરફ ધ્યાન ખ�વાનો સમાવેશ થાય છે .
ત્રી વન્ય�વ કાયર્યોજન (WAP-3) િવિવધ સ્થા-િવિશષ્ટ વ્�ૂહરચ , આબોહવા પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન ( CCA), આબોહવા પ�રવતર્ન શમન( CCM) અને DRR ના સંકલન માટ� હાકલ કર� છે .

તે

રાષ્ટ્ર�ય સ્તર�થી પંચાયત રાજ સંસ(�જલ્લ , તા�ુકા અને ગ્રામ સ્) �ુધી યોગ્ય સ્તર આપિ�
જોખમ ઘટાડા માટ� જવાબદાર અિધકાર�ઓ/ સંસ્થા સાથે અસરકારક સંકલનની યોજનાઓ ઘડવાની
જ��રયાત પર ભાર �ૂક� છે .

તે એ વાત પર ભાર �ૂક� છે ક� િવિવધ સ્તર�

આપિ� વ્યવસ્થાપ

સ�ાવાળાઓ/સંસ્થા સાથે સંકલન માટ� યોજનાઓ પ�ર�સ્થિત પ્રમાણ અમલીકરણની માંગ આવા
પ્રિતભાવની જ�ર હોય તે િવકિસત થવાની સંભાવના માટ� તત્પર હોવી જ.
ન�ધે છે ક�

DRR અને CCA માટ� અસરકારક યોજનાઓ �વિવિવધતા સંરક્ષણ માટ� જ�ર� .

પયાર્વરણ તં �વિવિવધતા આધા�રત અસંખ્ય લાભો અને સેવાઓ આપે છે . આબોહવા પ�રવતર્નએ
સંવેદનશીલતામાં વધારો કય� છે અને માનવ �ુખાકાર� પર સંભિવત �ૂરગામી અસરો સાથે વૈિ�ક સ્તર�
પયાર્વરણ તંત્રની પ્રિતકાર ક્

ઘટાડો કય� છે .

તેથી, તમામ સ્તર� ને�ૃત્વ વધારવા માટ

�વિવિવધતા સંરક્, પયાર્વરણ તંત્ર સેવાઓ, આબોહવા પ�રવતર્ન અને અન્ય આફતોના જોખમ
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વચ્ચેની કડ�ઓને વ�ુ સાર� ર�તે સમજવાની જ�ર છ.

ત્રીવન્ય�વ કાયર્યોજમાં નીચેના પગલાં

� ૂચવવામાં આવ્યા છ:
•

પયાર્વરણીય અસર આકારણી( EIA) પ્ર�ક્રયCCA અને DRR સંબિં ધત �ુદ્દાઓને સંક�લ
કરવાની જ�ર છે .

•

જોખમો પર મા�હતી મેળવવા અને સંકલનમાં �ુધારો કરવો

•

DR ને ડ�આરઆર, રાહત, CCA સાથે �ુનવર્સન�ુંમજ�ૂત એક�કરણ કર�ુ ં

•

CCA અને DRR ને તમામ સંર�ક્ષ િવિશષ્ટિવસ્તા મા�હતી યોજનાઓને ધ્યાનમાં લઇન
સ�હયાર� જવાબદાર� સાથે સંક�લત કર�ુ ં

•

CCA અને DRR ને તમામ ક્ષેત્રોમાં સ�હયાર� જવાબદાર� સકાયર્યોજનામા સંક�લત કર�ુ ં

•

સ્થાિનક સ�ુદાયોને તેમનાજ્ન અને ક્ષમતાઓનો આદર કર�ને સામેલ વા

•

CCA અને DRR ને દ�રયાકાંઠા અને

સ�ુદ્રી સંર�ક્ષત િવ

(CMPA) માટ�

સંચાલન

યોજનામાં યોગ્ય ર�તે સંક�લત ક�ુ.ં
•

તમામ �હસ્સેદારોની ભાગીદાર� સાથે

CRZ જોગવાઈઓ હ�ઠળ તૈયાર થયેલ રા�ય

દ�રયાકાંઠા ક્ષ વ્યવસ્થાપન યોજ (SCZMP)માં CCA અને DRR વચ્ચે �ુમેળ િવકસવવો
•

આબોહવા પ�રવતર્ન અને આત્યંિતક હવામાન ઘટનાઓ તેમજ �ુદરતી આફતોમા
અ�ુમાિનત વધારા સંદભ� વન્ય�વ સંરક્ષણ પડકારોને ઉક�લ

જ્નના આધાર� અને

�ુશળતા િવકસાવવી
•

�વિવિવધતાની સં� ૂણર્ શ્રેણીના સંરક્ષણને આવ તા િવિવધ વન્ય�વન સ્ના અને
તાલીમ કાયર્ક્ર(�ડપ્લોમ , �ડરગ્રે��ુએટ અને અ�ુસ્ન) ના અભ્યાસક્રમ અદ્યત
કરવો

૨.૭ સાંસ્�ૃિતકવારસા સ્થાન, તેના પ�રસરો અને સંગ્રહાલયો�ું આપિ� વ્યવસ્
સાંસ્�ૃિતક વારસાને તા�તરમાં જ આપિ� જોખમ ઘટાડવાના એકંદર માળખામાં �ુખ્ય પાસા તર�ક
માન્યતા આપવામા આવી છે . સામાન્ય ��ૃિતનો અભાવ અને વારસાને પ્રાધાન્ય આપવાનો અ
આ ક્ષેત્રમાં �ુખ્ય પડકારોનો એક છે . રાષ્ટ�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામં આપિ� વ્યવસ્થાપ
(ક) સાંસ્�ૃિતક વારસો સ્થળો અનપ�રસરો અને (ખ) સંગ્રહાલને લગતી માગર્દિશ�કાઓ પ્રકા કર�
છે . સંગ્રહાલયો �ુદરતી અને સાંસ્�ૃિતક બંને િવિવધ વારસાના ભંડાર છે , અને સંસ્થાઓ તર�ક� તેઓ
સ�ુદાયના સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક િવકાસમાં ન�ધપાત્ર યોગદાન આપે . સંગ્રહાલ, વસ્�ુઓ અને સંગ્
મારફત પ્રાદ�િ, રા�ય અને રાષ્ટ્ર�ય ઓળખમાં ફાળો આપે . સદ�ઓથી, સંગ્રહાલયોનકાયર્ક્ અને
સંગ્રહાલનો પ્રક ખાનગી કલાત્મક અને અથર્�ૂણ

વણર્ન મારફત િશક્ષણને પ્રોત આપતી

સંસ્થાઓની િવલક વસ્�ુની ર�ૂઆતથી િવસ્ �ૃતકર� લ સંગ્ર�હત વસ્�ર�ૂ કર� છે .
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ભારતીય �ુરાતત્વ સવ�ક્ષણ દ્વારા

કર�ુ ં સાંસ્�ૃિતક મંત્રા( MOCU) સાંસ્�ૃિતક વારસાના

સંરક્ષણ અન �ુરક્ માટ� સવ�ચ્ચ સંસ્થા  , સાંસ્�ૃિતક વારસ ને ક�ટલાક રાષ્ટ્ર�ય કાયદા લા�ુ પડ�
�મ ક�:
• પ્રાચીન સ્મારકો અને �ુરાતત્વીય સ્થળો અને અવ અિધિનયમ, ૨૦૧૦ (AMASR, ૧૯૫૮)
• પ્રાચીન સ્મારકો અને �ુરાતત્વીય સ્થળો અને અવશેષો , ૧૯૫૯
• પ્રાચીન વસ્�ુઓ અને કલા ખ�નો અિધિ

, ૧૯૭૨ અને પ્રાચીનતા અને કલા ખ�ન

િનયમો, ૧૯૭૩
• રા�ય �ુરાતત્વ સ્મારકો અનસ્થળોન લા�ુ પડતા રા�યના કાયદાઓ.
સાંસ્�ૃિતક વારસા સ્થળ અને પ�રસરના સંદભર્મા, ઓળખવાની ક્ષમતાની બહ �ુ ં સ્થાિનક સંક ,
કટોકટ��ુ ં કારણ બની શક� છે . સાંસ્�ૃિતક વારસા સ્થળ અને પ�રસરના રક્ષણ માટ� પ્રિતભાવને
કરતી આપિ� કટોકટ�ના માળખા અને પ્રિતભાવ પર ગંભીર અસર કર� શક� 

. તેથી, સ્થળ અથવા

પ�રસરમાં એ આપિ� જોખમ ઘટાડવા�ુ ં મહત્વ�ું પા�ું છ.
આપિ� જોખમ ઘટાડવાના માળખામાં ચ�ુષ્કોણી- (ક) સંકટ �ૂર કર�ુ ં અથવા અટકાવ�ુ ં
અ�ુરક્ ઘટાડવી (ગ) અના� ૃત ઘટાડ�ુ ં અને

(ખ)

(ઘ) ક્ષમત િનમાર્ણ અ�ભગમનો સમાવેશ થાય છે .

સાંસ્�ૃિતકવારસા સ્થળ અને પ�રસર માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડવાના સંદભર્મા, (ક) સાંસ્�ૃિતક વારસાના
�ૂલ્યો�ું રક્ષણ અને �ળવ(ખ) અિધ�ૃતતા �ળવી રાખવી (ગ) પરં પરાગત તકનીકો અને �ુશળતા
અને સ્વદ�શી જ્ન પ્રણાલીઓનો ઉપયો (ઘ) સ્વીકાયર્ જોખમન માત્રા સાંસ્�ૃિતક ધરોહર સ્થ
અથવા પ�રસર માટ� સ્થાિપતકરવી જોઈએ અથવા પ�રસર અને આવા પ્રવેશદ્વા જોખમ ઘટાડવાના
હસ્તક્ષેપોની �ણ કના પાસાઓને ધ્યાનમાં લેવાની જ�ર છ.

૨.૮ વૈિ�ક મહાિવનાશકાર� જોખમો
વૈિ�ક મહાિવનાશકાર� જોખમ � ૂબ જ �ુલર્ભ પ્રસંગ આવ�ુ ં વૈિ�ક સ્તર� ગંભીર અસરો કરવાની
સાથે અપંગતા અથવા સમગ્ર માનવતા માટ પણ ખતરો છે . (GCF ૨૦૧૮). માનવ િવનાશ થવા�ુ ં
કારણ બની શક� છે અથવા અ�સ્તત્વના જોખમ તર�ક� ઓળ તા માનવતાની સંભાવનાને કાયમી અને
ભાર� ઘટાડો કર� શક� છે . સંભિવત વૈિ�ક આપિ�જનક જોખમોમાં માનવ

�િત જોખમ (ટ�કનોલો�,

શાસન, આબોહવા પ�રવતર્) , અને �બન-માનવ�િત અથવા બાહ્ય જોખમોના કારણે માનવ� ના
જોખમોનો સમાવેશ થાય છે . માનવશા�ના જોખમોના ઉદાહરણો પરમા�ુ મહાસંહાર અથવા �ુદરતી
54

રોગચાળાને સંચા�લત કરવામાં િનષ્ફળતા સ�હત વૈિ�ક �ુદ્ધ. �બન-માનવ�િત જોખમોના ઉદાહરણો
� ૂ�મગ્રહ અસર ઘટ અથવા િવશાળ-�વાળા�ુખી િવસ્ફોટ છ. ૧૮૧૫ માં તંબોરા પવર્તનો િવસ્ફો
માનવ ઇિતહાસમાં ન�ધાયેલા સૌથી શ�ક્તશાળ� હત. ૧૮૧૬ માં ક�ટલીકવાર ઉનાળા િવના�ુ ં વષર્ તર�ક�
ઓળખાતી ઘટનામાં વૈિ�ક તાપમાન ઘટાડતા િવ�ભરમાં િવખેરાયેલી રાખ

ફ�લાઇ હતી. ન�ધપાત્

આબોહવા પ�રવતર્નના આ �ૂંકા ગાળાએ િવ�ભરના ઘણા િવસ્તારોમાં ભાર� હવામ , પાક િનષ્ફળતા
અને અનાજની તંગી ઉભી કર� હતી. અન્ય કોઇ મોટા �વાળા�ુખી ફાટ� નીકળ્ ની ન�ધ પછ� અગાઉ
�ણ ન કરવામાં આવી હોય તેવી ર�તે ક�ટલાક આબોહવા

દબાણ એક�પ થયા અને પ્રિત�ક્રયા

હતી. એકવાર જોખમો, એ છે ક� આવી ઘટનાઓ અનાજ �ુરવઠામાં ભાર� ઘટાડો કર� શક� છે અને દ� શોએ
બચી ગયેલા લોકોને ખોરાક આપવા માટ� તૈયાર રહ�� ુ ં જોઈએ. �યાર� વૈિ�ક આપિ�જનક જોખમો પર
ક�ટલીક ચચાર્ઓ ચાલી રહ� છ , ત્યાર� આવી પ�ર�સ્થિતઓ માટ� તૈયાર� �ગે વ�ુ સ્પષ્ટતા. ભારતે
પણ વૈિ�ક પહ�લને ન�કથી અ�ુસરવાની જ�ર છે .
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3 આપિ� જોખમ ઘટાડાના ૨૦૧૫ પહ�લાના વૈિ�ક માળખાને
�ુસગ
ં ત અને પરસ્પર મજ�ૂતીકર
૩ ૧.� ૃષ્ઠ�ૂિ
૨૦૧૫ પછ�ના લ�યો અને કાયર્�ૂ�ચ ૨૦૧૫ માં થયેલા ત્રણ સીમા�ચહ્ન વૈિ�ક કરારોમાં િનધાર
કરવામાં આવ્યા છ-સેન્ડાઇ ફ્ર�મવકર્ ફોર �ડઝાસ્ટર �રસ્ક �(સેન્ડા , �પાન, માચર્૨૦૧૫), ટકાઉ
િવકાસ લ�યો (�ુએન જનરલ એસેમ્બલ , ન્�ૂયોક, સપ્ટ�મ્બ૨૦૧૫) અને આબોહવા પ�રવતર્ન કરાર
(પક્ષોની પ�ર, COP21, પે�રસ, �ડસેમ્બર૨૦૧૫). ત્રણ દસ્તાવેઆપિ� જોખમ ઘટાડા, ટકાઉ િવકાસ
અને આબોહવા પ�રવતર્ન પર ભિવષ્યની વૈિ� કાયર્વાહ માટ� મંચ ન�� કર� છે .

આ ત્રણ કરારો

િવિવધ સહભાગી અથવા અિતવ્યા�પ �ચ�તાઓ ધરાવતા િવિવધ િવસ્તારોમાં �ુસંગતતાતૈયાર કરવાની
�ુલર્ભ પરં�ુ ન�ધપાત્ર ઊભી કર� છે . સાથે મળ�ને , આ માળખાઓ પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ણ માટ�
લગભગ સં� ૂણર્ કાયર્�ૂ�ચ�ું પ્રિતિનિધત્વ ક , કારણ ક� તેના માટ� િવસ્ �ૃત િવકા , માનવતાવાદ�,
આબોહવા પ�રવતર્નની અસરો અને આપિ� જોખમ ઘટાડવાની જ�ર છ. ભારત આ વૈિ�ક માળખા માટ�
પ્રિતબદ્ધ છે અને ભારત સરકાર� સર , ખાનગી ક્ષેત્ર અને �બનસરકાર� સંસ્થ સામેલગીર� દ્વાર
લ�યોને સાકાર કરવા માટ� િવિવધ પગલાં લીધા છે .
આ કરારો તમામ દ� શોમાં હાલના અને ભિવષ્યના પડકારોનો સામનો કરવા માટ� વૈિ�ક  યાસમાં
�ુખ્ય પ�રવતર્નની ક છે . પ્રિતકાર ક્ -િનમાર્ણના પગલાઓને ટ�કો આપવા માટ� ચો�સ ભાર
�ૂકવામાં આવ્યોછે , અને તેમના જોખમોને તા�ક�ક ર�તે ઘટાડવા માટ� કટોકટ�ના સંચાલન માં પ�રવતર્ન
લાવ�ુ.ં આ કરારોમાં ટકાઉ િવકાસ, આપ�ી જોખમ ઘટાડો, પ્રિતકાર ક્ અને આબોહવા પ�રવતર્ન
પર ભાર �ૂકવાની િવિવધ માત્ છે . સેન્ડાઇમાળખામાં મહત્�ુ ં તત્ ૨૦૧૫ પછ�ના આપિ� જોખમ
ઘટાડાના �ુસગ
ં તતા અને એક�કરણને અ�ુસર�ને ટકાઉ િવકાસ , આબોહવા પ�રવતર્ન પ્રિતભાવો અ
પ્રિતકાર ક્ષમ ઇરાદા� ૂવર્ક અન્ય વૈિ�ક એજન્ડા સાથે પરસ્પર મજ�ુત બનાવવા�ુ

. વૈિ�ક

પ્રવાહો અને અગ્રતાઓને ધ્યાનમાં ર, NDMP �ુ ં આપિ� જોખમ ઘટાડો, ટકાઉ િવકાસ અને વૈિ�ક
આબોહવા પ�રવતર્નના પડકારોનો સામનો કરવા માટ�ના પ્રિતભાવોમાં રાષ્ટ્ર�ય 

કાયર્ક્ષેત

�ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ �ુિનિ�તકરવા �ુનગર્ઠન પણ કરવામાં આવ્�ું .

ુ ેન્ડાઇ માળ�ું
૩.૨ આપિ� જોખમ ઘટાડવા� ં સ
૩.૨.૧ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન જોખમ ઘટાડવા પર ન�ું જ
આપિ� જોખમ ઘટાડા, ૨૦૧૫-૨૦૩૦ માટ� સેન્ડાઇ માળ�ુ ૧૮ માચર, ૨૦૧૫ ના રોજ �પાનના
સેન્ડાઇ ખાતે ત્રી� �ુ િવ� સંમેલનમાં અપનાવવામાં આવ્�ું હ�ુ. �ુએન સામાન્ય સભાન િવનંિત
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પર �ુનાઇટ�ડ નેશન્સ ઓ�ફસ ફોર �ડઝાસ્ટર �રસ્ક �રડક્શન દ્વારા  , માચર્૨૦૧૨ માં શ� કરાયેલ
�હતધારકોની સલાહ અને �ુલાઇ

૨૦૧૪ થી માચર્ ૨૦૧૫ દરિમયાન �તર-સરકાર� વાટાઘાટો�ુ ં

પ�રણામ છે . સેન્ડાઇ માળખાની પ્રસ્તાવના હાયગો ફ્ર �મવકર્ ફોર(એચએફએ)
માટ� "અ�ુગામી દસ્તાવે" આપિ�ઓ માટ� રાષ્ટ્ર અને સ�ુદાયો

૨૦૦૫-૨૦૧૫

પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ તર�ક�

વણર્વે છ .
DRR (SFDRR) માટ� સેન્ડાઇ માળ�ું ૨૦૧૫ પછ�ના િવકાસ એજન્ડાના સંદભર્માં અપનાવવામા
આવેલ આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને આપિ� વ્યવસ્થાપનથી આગળ વધીને આપિ પ્રિતકાર ક્
ુ ી વ્યાપક આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન તરફ વૈિ�ક સ્તર� ચો�સ પ�રવતર્ન  તો
વધારવાના હ��થ
પ્રથમ �તરરાષ્ટ્ર�ય કર. આ અ�ભગમ સંક�લત પગલાંના અમલીકરણ દ્વારા નવા અને હાલન
આપિ�ના જોખમને ઘટાડવાના લ�ય તર�ક� એકંદર લ�ય ન�� કરવા

�ુ ં કહ� છે . અપે�ક્ષત પ�રણા

તર�ક� હવે નવા જોખમો�ુ ં સ�ન અટકાવવા , હાલના જોખમોને ઘટાડવા અને એકંદર આપિ� પ્રિતકા
ક્ષમતા મજ�ૂત કરવાના લ�યો ન�� કરવા�ુ ં લ�ય DRR પર છે . આ ઉપરાંત, પયાર્વરણીય સંબંિધત
િવિવધ, તકનીક� અને �િવક સંકટો અને જોખમો સ�હત �ુદરતી અને માનવ પ્રે�ર એમ બંને જોખમો
પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા મ DRR નો અવકાશને ન�ધપાત્ર ર�તે િવસ્�ૃત કરવામાં આવ્ય. સેન્ડાઇ
માળ�ું આબોહવા પ�રવતર્ન અને આપિ�ના જોખમો વચ્ચેના �તર જોડાણને સ્વીકાર�.

આફતો,

આબોહવા પ�રવતર્ન દ્વારા વ�ુ તીવ્ર બને છે તે આવતર્ન અને તીવ્રતામાં વધાર .
ભારત સ�હત હસ્તાક્ષર કરનારા દ�શો સ્વૈ�ચ્છક ધોરણે પાલન કરવાનો પ્

તો SFDRR એક

�બન-બંધનકતાર્ કરાર છ . ભારત સેન્ડાઇ માળખાની ભલામણોને અ�ુસર�ને અને વૈિ�ક સ્તર� સ્વી�ૃ
શ્રેષ પ્રથ અપનાવીને વૈિ�ક લ�યોની અ�ુ� ૂિતમાં યોગદાન આપવા માટ� તમામ

પ્યાસો કરશ.

હાયગો ફ્ર�મવકર્ ફોર એક્શન પર િન , સેન્ડાઇમાળખા�ુ ં લ�ય ૨૦૩૦ �ુધીના ૧૫ વષર્ના ગાળામાં
વૈિ�ક સ્તર�"�વન , આ�િવકા અને આરોગ્ય અને આિથ� , ભૌિતક, સામા�જક આપિ� જોખમ અને
�ુકસાનમાં ન�ધપાત્ર ઘટા, વ્ય�ક્, વ્યવસાય, સ�ુદાયો અને દ� શોની સાંસ્�ૃિતક અને પયાર્વરણી
સંપિ� હાંસલ કરવા�ુ ં લ�ય છે .

અપે�ક્ષત પ�રણામ મેળવવા મા , સેન્ડાઇ માળ�ું નીચેના લ�યને

આગળ ધપાવવા માગે છે : સંકટને અટકાવ તા અને ઘટાડ તા અને આપિ�ની સંવેદશીલતા, પ્રિતભા
અને � ૂવર્વ� �સ્થિત સજ્જતા વધાર કરતા અને પ્રિતકાર ક્ મજ�ૂત બનાવ તા “સંક�લત અને
સમાવેશી આિથ�ક, માળખાક�ય, કા�ૂની, સામા�જક, આરોગ્, સાંસ્�ૃિત, શૈક્ષ�, પયાર્વરણી, તકનીક�,
રાજક�ય અને સંસ્થાક�ય પગલાંછે .
આપિ� વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્ , સેન્ડાઇ માળ�ુ,ં ૨૦૩૦

માં સમાપ્ત થતા સમયગાળા માટ�

આગળનો માગર્ �ૂરો પાડ� છ . સેન્ડાઇમાળખામાં ક�ટલાક �ુખ્યિવચલનો છે :
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•

પ્રથમ વખત લ� ને પ્ર�ૃિ�ઓ અન પગલાના સ�ૂહ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવાને બ
પ�રણામ આધા�રત લ�યોની દ્ર�ષ્ટએ વ્યાખ્યાિયત કરવામાલ છે .

•

તે આપિ� જોખમ

તંત્ર મજ�ૂત કરવાની જ��રયાત પર ભાર �ૂકતા માળખા સાથે

સરકારોને આપિ� જોખમ ઘટાડવાને ક�ન્દ્રમા ં �ૂક� .
•

આપિ� વ્યવસ્થાપન અગાઉના દબાણના જોખમ �તગર્ત વાહકો પર ધ્યાન ક��ન્દ
કર�ને આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપ ઉક�લવામાં ન�ધપાત્ર ફ�રફાર થયો .

•

તે માત્ર �ુદરતી સંકટથી ઉદ્ આપિ� પર જ નહ�, પણ તમામ પ્રકારની આપિ�ઓ પ
લગભગ એકસર�ું મહત્વ આપે છ.

•

સામા�જક સંવેદનશીલતા ઉપરાંત , તે આપિ� ઘટાડવા માટ� સંક�લત પયાર્વરણીય અને
�ુદરતી સંસાધન વ્યવસ્થાપન અ�ભગમોનો અમ

કરવા મજ�ૂત માન્યતા દ્વા

પયાર્વરણીય પાસાઓ પર ન�ધપાત્ર ધ્યાન આપ.
•

આપિ�ના જોખમમાં ઘટાડો , પહ�લા કરતા વધાર� , આરોગ્ય અને િશક્ષણ સ�હતના ઘ
ક્ષેત્રોિનણર્ય કરવ એક નીિત �ચ�તા તર�ક� જોવામાં આવે છે.

સેન્ડાઇ માળખા અ�ુસાર , હાલના પડકારોનો સામનો કરવો અને આપિ�ના જોખમ

�ુ ં િનર�ક્,

�ૂલ્યાંકન અને સમજવા અને સંબંિધત મા�હતીની આપલે કરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ને ભિવષ
તૈયાર�ઓ કરવી જ�ર� છે . માળ�ું ન�ધે છે ક� , આપિ�ઓનો સામનો કરવા માટ� , "આપિ� જોખમ �ુ ં
આયોજન કર વા અને ઘટાડવા ની અપેક્ એ તાત્કા�લક અને મહત્વ�ુ છે ". તેને િવિવધ સંસ્થાઓ અને
ક્ષેત્રોમાં આપિ� જતંત અને સંકલનને મજ�ૂત કરવાની જ�ર છે . તેના માટ� િવિવધ સ્તર� સંબંિધત
�હસ્સેદારોની સં�ૂણર્ અને અથર્�ૂણર્ ભાગીદાર� જ�ર.

તમામ સ્તર� આિથ� , સામા�જક, આરોગ્,

સાંસ્�ૃિતક અને શૈક્ષ� પ્રિતકાર ક્ષમત રોકાણ કર�ુ ં જ�ર� છે . સંશોધનમાં રોકાણની જ�ર છે અને
િવિવલક્ષી સંકટો માટ�  �ૂવર્ ચેતવણી પ્

( EWS) ને વધારવા માટ� સજ્જત , પ્રિતભ, � ૂવર્વ�

�સ્થિ, �ુનવર્સન અને �ુસર્વા ટ�ક્નોલો�ના ઉપયોગની જ�ર છ,

૩.૨.૨ ચાર પ્રાથિમકત- સાત લ�યો 
સેન્ડાઇમાળખા હ�ઠળ કાયર્વાહ�કરવાની ચાર પ્રાથિમકતાઆ પ્રમાણછે :
૧. આપિ� જોખમને ઓળખ�ુ ં
૨. આપિ� જોખમ વ્યવસ્થા માટ� આપિ� જોખમ તંત્ર મજ�ૂત બનાવ�ુ ં
૩. પ્રિતકાર ક્ માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડવામાં રોકાણ કર�ુ ં
૪. � ૂવર્વ� �સ્થ , �ુનવર્સવાટ અને �ુ વર્સવામાં અસરકારક પ્રિતભાવ અને વ�ુ  રા
િનમાર્ણ માટ� આપિ� સજ્જતા વધાર
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ભારતે ૧૫ વષર્ન, સેન્ડાઇ માળખામાં સ્વૈ�ચ્, �બન-બંધનકતાર્ કરાર પર હસ્તાક કયાર છે , �
ઓળખે છે ક� આપિ�ના જોખમને ઘટાડવામાં રા�ય ની પ્રાથિ � ૂિમકાનો સ્વીકા કર� છે પરં � ુ તેની
જવાબદાર� સ્થાિનક સરકા, ખાનગી ક્ષેત્ર સ�હત અન્ય �હસ્સેદારોવહ�ચવી જોઇએ. સેન્ડાઇમાળખા

સાત વૈિ�ક લ�યો

(આ�ૃિત ૩-૧) દ્વારા િનધાર્�રત સાત વૈિ�ક લ�યોને હાંસલ કરવામાં ભારત પોતા�ું યોગદાન આ:

ઘટાડો

વધારો

૨૦૦૫-૨૦૧૫ સરાસર� સામે

૨૦૧૫ સામે ૨૦૨૦ ના �ૂલ્ય આપિ�

૨૦૨૦-૨૦૩૦ સરાસર� � ૃત્�ુ

રાષ્ટ્ર/સ્થાિનક સંકટ ઘટાડા

દર/વૈિ�ક વસિતએ

વ્�ૂહરચનાના દ�શ

૨૦૦૫-૨૦૧૫ સરાસર� સામે
૨૦૨૦-૨૦૩૦ સરાસર� અસરગ્રસ ૨૦૧૫ ના �ૂલ્યે૨૦૩૦ ના �ૂલ્યે
લોકો�ુ ં સંખ્ય/વૈિ�ક વસિતએ
૨૦૧૫ �ુણો�ર સામે ૨૦૩૦ ના
�ુણો�ર� આિથ�ક �ુકસાન/વૈિ�ક
�ડ�પી
૨૦૧૫ ના �ૂલ્ય સામે૨૦૩૦ ના �ૂલ્યે
મહત્વના

�તરમાળખાને �ુકસાન અને

િવકસતા દ� શોને �તરરાષ્ટ્ર�ય સહ
૨૦૧૫ ના �ૂલ્ય સામે૨૦૩૦ ના �ૂલ્યે
બ�િુ વધ જોખમ � ૂવર્ ચેતવણી પ્રણા
અને આપિ� સંકટ મા�હતી અને
�ૂલ્યાંકનની ઉપલબ્ધતા અને પ્રા�પ્ત

�ૂળ� ૂત સેવામાં અવરોધ

આ�ૃિત ૩-૧ આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇમાળ�ું - ૭ વૈિ�ક લ�યો
૧.

વષર્૨૦૩૦ �ુધીમાં વૈિ�ક આપિ� � ૃત્�ુદરને ન�ધપાત્ર ર�તે ઘવો, �નો હ�� ુ ૨૦૦૫-૨૦૧૫
ના સમયગાળાની સરખામણીમાં ૨૦૨૦-૨૦૩૦ ના દાયકામાં વૈિ�ક � ૃત્�ુ દર૧,૦૦,૦૦૦ દ�ઠ
સર� રાશ ઘટાડવાનો છે ;

૨.

વષર્૨૦૩૦ �ુધીમાં વૈિ�ક સ્તર� અસરગ્રસ્ત લોકોની સંખ્યામાં ન�ધપાત્ કરવો, ૨૦૦૫૨૦૧૫ ના સમયગાળાની સરખામણીમાં ૨૦૨૦-૨૦૩૦ ના દાયકામાં ૧,૦૦,૦૦૦ દ�ઠ સર� રાશ
વૈિ�ક �કડો ઘટાડવાનો લ�યાંક;

૩. ૨૦૩૦

�ુધીમાં વૈિ�ક �ુલ ઘર� � ુ ઉત્પાદન(

GDP) ના સંબધમ
ં ાં પ્રત આપિ� આિથ�ક

�ુકશાનને ઘટાડ�ુ;ં
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૪. ૨૦૩૦

�ુધીમાં તેમની પ્રિતકાર ક્ િવકસાવવા સ�હત , આરોગ્ય અને શૈક્ષ�ણક �ુિવધ

વચ્ચ, જ�ટલ માળખાને આપિ�ના �ુકસાન અને

�ૂળ� ૂત સેવાઓમાં િવક્ષેપ ન�ધપાત્ર ર

ઘટાડવો;
૫. ૨૦૩૦

�ુધીમાં રાષ્ટ્ર�ય અને સ્થાિનક આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહરચના ધરાવતા દ�

સંખ્યામાં ન�ધપાત્ર વધ કરવો;
૬. ૨૦૩૦

�ુધીમાં હાલના માળખાના અમલીકરણ માટ� તેમની રાષ્ટ્ર યોજનાને � ૂરક બનાવવા

માટ� પયાર્પ્ત અને ટકાઉ સમથર્ન દ્વારા િવકાસશીલ દ�શોને �તરરાષ્ટ્ર�ય સહયોગમાં
વધારો કરવો;
૭. ૨૦૩૦

�ુધીમાં બ�ુ લક્-જોખમી પ્રારં�ભક ચેતવણી પ્રણાલીઓ અને આપિ� જોખમ મા�

અને �ૂલ્યાંકનોની ઉપલબ્ધતા અનલોકોને તે મેળવવામાં ન�ધપાત્ર વધા કરવો.
ુ ર� ૨૦૧૭ ના રોજ, સં�કુ ્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય આપિ� જોખમ ઘટાડવા સંબિં ધત
ર ફ��આ
� ૂચકાંકો અને પ�રભાષાઓ પર ઓપન-એન્ડ�ડ ઇન્-ગવનર્મેન્ટલ એક્સપટર્વ�ક�ગ (OIEWG)
ના અહ�વાલ અને આપિ� જોખમ ઘટાડવા સંબિં ધત � ૂચકાંકો અને પ�રભાષા માટ� ની ભલામણો
(UNISDR ૨૦૧૬) ને સમથર્ન આપ્� હ� .ુ ં OIEWG નો ૨૦૧૫ નો અહ�લાલ ૨૦૧૫ પછ�ના અન્ય
વૈિ�ક માળખા (પ�રિશષ્- ૩) ના લ�યો સાથે DRR માટ� વૈિ�ક લ�યોને સાકાર કરવાના પ્રગિતન
માપવા માટ� ૩૮ વૈિ�ક � ૂચકાંકો�ુ ં સંચાલન કરવામાં મદદ કરવા માટ� છે . ભારતને લા�ુ પડતી
યાદ�નો ઉપયોગ સમયાંતર� અહ�વાલ દ્વારા માળમાં િનધાર ્�રત લ�યોની િસ�દ્ધ તરફ મંત્ર/
િવભાગો અને રા�યો / ક� ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોની પ્રગિત પર નજર રાખવા માટ� કરવામ. આ
પ્યાસોન ભાગ�પે, તમામ મંત્રાલ, િવભાગો, રા�યો અને ક� ન્દ્ર શાિસત પ્ર૨૦૦૫ થી ૨૦૧૫
ની આધારર� ખાના સમયગાળાના � ૂચકો અ�ુસાર અને ૨૦૧૫ થી ચા�ુ ધોરણે મા�હતી�ુ ં સંકલન
કરશે.

૩.૩ �સ્થર િવકાસ લ�યો અને આપિ� પ્રિતકાર ક્
સં�કુ ્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય ૨૫ સપ્ટ�મ્બ૨૦૧૫ ના રોજ અપનાવેલ ૧૭ વૈિ�ક લ�યો
(આ�ૃિત ૩-૨) અને ૧૬૯ લ�યોનો સમાવેશ કરતા ટકાઉ િવકાસ લ�યો (SDGs), ગર�બી �ૂર કરવા,
ગ્રહ�ું રક્ષણ કરવા અને બધા લોકો શાંિત અને સ�ૃ�દ્ધનો આનંદ

તે �ુિનિ�ત કરવા માટ�

સાવર્િત્આહવાન છે . અન્ય પ્રાથિમકતાઓમાં આબોહવા પ�રવ, આિથ�ક અસમાનતા, નવીનતા,
ટકાઉ વપરાશ , શાંિત અને ન્યાય �વા નવા ક્ષેત્રોનો સમ

કરતી વખતે આ ૧૭

લ�યો

સહ�ાબ્દ� િવકાસ લ�યો(MDGs) ની સફળતાનો આધાર છે . લ�યો એકબી� સાથે જોડાયેલા હોય
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છે - ઘણીવાર કોઇ એકની સફળતાની ચાવી સામાન્ય ર�તે બી� સાથે વ�ુ સંકળાયેલા �ુદ્દાઓ
હલ કરવાનો સમાવેશ કર� છે .
ટકાઉ િવકાસ (SD) અને આપિ� જોખમ ઘટાડો (DRR) એકબી� સાથે ન�કથી સંકળાયેલા છે . એક
મોટ� આપિ� અથવા "આઘાત" ઘટના (એટલે ક� � ૂકંપ, તોફાન, �ુનામી અથવા � ૂસ્ખલન �વી ઝડપી
આપિ�) મહામહ�નતે �તે લી બા� િવકાસની પ્રગિતને �ૂવર્વ�્ કર� શક� છે અને વષ� �ુધી િવકાસ
પાછળ ધક�લી શક� છે .

"તણાવ" ની ઘટના (એટલે ક� �ુષ્કા

, દ�રયાની સપાટ�માં વધારો , અને

� ૂગભર્જળના જથ્થામાં ખારાશની �ૂસણખોર� �વી ધીમી શ�આતની આપ) પણ લાંબા ગાળાના
સામા�જક-આિથ�ક �ુકસાન�ુ ં કારણ બની શક� છે . આબોહવા પ�રવતર્નપ્રકોપ �ુણક તર�ક� કામ કર�ને
�ુદરતી સંકટ અને માનવ પ્રે�ર અ�ુરક્ષા  બંનેની અસરોમાં વધારો કર� છે . આબોહવા પ�રવતર્નને
કારણે, આત્યંિતક હવામાન ઘટનાઓની(વાવાઝોડા, �ુષ્કા, ગરમીના મો� અને ઠંડા "મો�" સ�હત)
આવતર્ન અને તીવ્રતામાં વધારો થયો. �ુદરતી સંકટ માટ� પહ�લેથી જ સામનો કર� રહ�લા િવસ્તારોમાં
રહ�તા લોકો આવી ઘટનાઓ જોખમોને �ુણાકાર કર� છે.
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ટકાઉ િવકાસ ધ્યેય
�ૂન્ય

સા�ું આરોગ્ય

�ુણવ�ા�ુક્ત

�િત

સ્વચ્છ પાણ

� ૂખમરો

અને

િશક્

સમાનતા

અને સ્વચ્છ

સસ્તી અને

િશષ્ટ કામ

ઉદ્ય,

ઘટાડ�લી

ટકાઉ શહ�રો

િવ�સનીય

ચોખ્ખી ઊ�ર

અને આિથ�ક

નવીનતા અને

અસામાનતા

અને સ�ુદાયો

િવકાસ

�તરમાળ�ું

વપરાશ અને

સ�ુદ્રી �

ધરતીની �વ

શાંિત, ન્યાય

ધ્યેયોમાં

ટકાઉ િવકાસ

િવિવધતા

અને મજ�ૂત

ભાગીદાર�

ધ્યેય

ગર�બાઇ નહ�

આબોહવા
કાયર્વાહ

તં�ુરસ્તી

ઉત્પાદ

સંસ્થા

આ�ૃિત ૩-રઃ સ�ર ટકાઉ િવકાસ લ�યો. સ્રો UNDP 41
SDGs પ્રાપ્ત કરવાની સંભાવનાઓ જોખમી છે કારણ ક� આપિ�ઓ આિથ�ક િવકાસ અને સામા�
પ્રગિતને નબળ� પાડ� . કોઈપણ દ� શ અથવા ક્ષેત્ર �ુદરતી સંકટોની અસરોથી �ુર�ક્ , �માંના
ઘણા-જળ-હવામાનશા�-આબોહવા પ�રવતર્નની અસરોને કારણે આવતર્ન અને તીવ્રતામાં વધારો
રહ્યા . જ�ર� અને િનણાર્યક હોવા છતા , SDGs ની કાયર્�ૂ�ચની પ�રવતર્નશીલ સંભાવનાને સાકા
કરવા, DRR એ તેનો અ�ભ� ભાગ હોવાથી તમામ �હસ્સેદારો માને છે ક� આપિ�ઓની તૈયાર� �ૂરતી
નથી. પ્રાપ્ત કરવાસફળતામાં સેન્ડાઇમાળ�ું અમલીકરણની પ્રગિત ફાળો આપે . બદલામાં, SDGs
ની પ્રગિત આપિ�ઓ માટ� ન�ધપાત્ર ર

પ્રિતકાર ક્ વધારવામાં મદદ કર� છે .

સંબિં ધત ૧૭ SDGs ની પેલે પાર ઘણા લ�યો છે .

DRR સાથે

તેનાથી િવપર�ત , SDGs ની િસ�દ્ધ માટ� સેન્ડ

માળખાના તમામ સાત વૈિ�ક DRR લ�યો િનણાર્યક છ.

41

UNDP, ટકાઉ િવકાસ લ�યો , https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable -development-

goals.html (accessed Sep 20, 2019)
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જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇમાળ�ુ ં ૨૦૧૫-૨૦૩૦

ટકાઉ િવકાસ ધ્યેય

૧૦૦,૦૦૦ લોકો દ�ઠ � ૃત્�ુની સંખ્, �ુમ થયેલ અને આપિ�થી અસરગ્રસ્ત વ્ય

A

લશ્ય૧
ઘ્યેય૧.૫

B

વૈિ�ક �ુ લ ઉત્પાદનના સંબંધમાં સી�ું આપિ� આિથ�ક �ુકસા

C
વૈિ�ક �ડ�પીના સંબધમ
ં ાં સી�ું આપિ� આિથ�ક �ુકસાન

, �માં મહત્વન માળખાને આપિ�

�ુકસાન અને �ૂળ� ૂત સેવાઓમાં િવક્ષેપનો સમાવેશ થાય 

D

લશ્ય૧૧
ઘ્યેય૧૧.૫

રાષ્ટ્ર�ય અને સ્થાિનક આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહરચના ધરાવતા દ�શોની 

E

લશ્ય૧૧
ઘ્યેય૧૧.૫ b

F

આપિ� જોખમ ઘટાડવા ૨૦૧૫-૨૦૩૦ માટ� સેન્ડા માળખાને અ�ુ�પ સ્થાિનક આપિ� જોખમ
ઘટાડવાની વ્�ૂહરચના અપનાતા અને તેનો અમલ કરતા સ્થાિનક સરકાર�ું પ્ર
લશ્ય૧૩

G

આ�ૃિત ૩-૩:

SDGs

ઘ્યેય૧૩.૫

અને સેન્ડાઇ

માળખાની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ

સ્રોત

preventionweb.net 42
SDG લ�યોમાં પ્રિતકાર ક્ સ્પષ્ટ અને પરોક્ષ ર�તે સ્વીકારવામાં આ. SDGs માં િનધાર્�રત
દ્ર�કોણ - લોકો, ગ્, સ� ૃ�દ્ધ અને શાંિત માટ- જો �ચકાઓ અને તણાવને �ૂર કરવામાં નહ� આવે તો
તે અિનવાયર્પણે િનષ્ફળ જ. ગંભીરતા� ૂવર્ક પ્રિતજ્ઞ ક� એક �ુખ્ય પડકાર 'કોઈને પાછળ નહ�
છોડવામાં આવે ' ગર�બ અને સૌથી નબળા લોકો પર ચો�સ ધ્યાન આપ�ું જ�ર� છ:
૩૨૩૦ િમ�લયન અત્યંત ગર�બ લોકો

૨૦૩૦ �ુધીમાં

૪૯ સૌથી જોખમી દ� શોમાં રહ�વાની સંભાવના છે .

પ્રિતકા

ક્ષમતા મજ�ૂત કરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ કર�ને િવકાસના લાભો�ુ ં રક્ષ થઇ શક� છે અને લોકો ને
�ચકા, તણાવ, જોખમો અને અિનિ�તતાઓની હારમાળાને વ�ુ સાર� ર�તે ઘટાડવા, અટકાવવા, ધારણા
કરવા, શોષવા અને અ�ુ�ૂલન કરવા માટ� સંસાધનો અને ક્ષમને �ુિનિ�ત કર� છે . આ�ૃિત ૩-૩ દશાર્વે
છે ક� ક�વી ર�તે SDGs અને સેન્ડાઇ માળખાની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ પ�રણામો અને
લ�યોમાં પ્રિત�બ��બત થાય  .

૩.૪ COP21 આબોહવા પ�રવતર્ન  પગલાં અને આપિ� જોખમ ઘટાડા પરનો પે�રસ કરાર
૩૦ મી નવેમ્બરથી ૧૩ મી �ડસેમ્બર ૨૦૧૫ દરિમયાન પે�રસમાં યો�યેલા સં�કુ ્ત રાષ ફ્ર�મવક
કન્વેન્શન ઓન ક્લાઇમેટ ચે(UNFCC) ની પ�રષદ (COP21) ના એકવીસમા સત્રમાં પે�રસ કરા૧૨
મી �ડસેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ અપનાવવામાં આવ્યો હત.

42

UNFCCC ને કરાર બંધનકતાર છે અને

SFDRR અને SDG ના વૈિ�ક લ�યો�ું સંક�લત િનર�ક્ , https://www.preventionweb.net/sendaiframework/

sendai-framework-monitor//common-indicators
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િવકાસશીલ દ� શોને આમા સહયોગ કરવા માટ� િવસ્ �ૃત સમથર્ન સાથે આબોહવા પ�રવતર્નનો સામ
કરવા અને તેની અસરોને અ�ુ�પ થવા માટ� મહત્વાકાંક્ષી પ્રયાસો કરવા માટ� તમામ રાષ્ટ્રોને
એકસાથે લાવે છે ( આ�ૃિત ૩-૪). કરારનો ઉદ્દે"વૈિ�ક સર� રાશ તાપમાન ના વધારાને � ૂવર્- ઔદ્યો�ગ
સ્તરોથી૨ �ડગ્રી સે�લ્સયસ નીચે રાખવો અને તાપના વધારાને � ૂવર્-ઔદ્યો�ગક સ્તરો૧.૫ �ડગ્ર
સે�લ્સયસ �ુધી મયાર્�દત કરવાના પ્રયાસોને આગળ ધપાવવાન , આનાથી આબોહવા પ�રવતર્નના
જોખમો અને અસરોમાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો થ. " અ�ુચ્છે-૭ "અ�ુ�ૂલનશીલ ક્ષમતા વધાર, પ્રિતકા
ક્ષમતા મજ�ૂત કરવા અને આબોહવા પ�રવતર્ન માટ�

સંવેદનશીલતા ઘટાડવા�ુ ં વૈિ�ક લ�ય"

સ્થાિપત કરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત ક. 43
42

ઝડપથી

તાપમાન ૨૦C થી

અ�ુ�ૂલન

NDCs માટ�

૧.૫ �ડગ્ર

શમન

પાંચ વષર્�ું

સે�લ્સયસથી નીચ

પ્રગિત 

લાવવા�ું લાંબા
ગાળા�ું ધ્યે
વૈિ�ક પારદશર્ક
માળ�ું

Mitigation
by all nations
with NDCs

આબોહવા
પ�રવતર્

આ�ૃિત ૩-૪: COP21 ના �ુખ્ય તત્, આબોહવા પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરારl
Lonઆ

કરારમાં અપનાવેલા �ુખ્ય લ�યોનીચે �ુજબ છે :
૧.

વૈિ�ક સર� રાશ તાપમાનમાં વધારો � ૂવર-ઔદ્યો�ગક સ્તર ૨° C ની નીચે રાખવાના
લાંબા ગાળાના ધ્યેયને અપનાવવા પર સવર્સંમ

૨.

વધારો ૧.૫° સે �ુધી મયાર્�દત કરવા�ું લ�ય રા

�ુ,ં કારણ ક� આ જોખમો અને

આબોહવા પ�રવતર્નની અસરોને ન�ધપાત્ર ર�તે ઘટા
૩.

િવકાસશીલ દ� શોને આમાં વ�ુ સમય લાગશે તે જ��રયાતને વૈિ�ક ઉત્સ�નન ટોચની
શ� તેટલી વહ�લી તક� સ્વીકાવી અને

૪.

43

ઉ�મ ઉપલબ્ધ િજ્ન અ�ુસાર ઉત્સ�નમાં ઝડપી ઘટાડો કરવ પગલા લેવા

પ�રસ કરાર ,

COP21/UNFCC

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

(accessed Sep 20, 2019)
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આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલનને ઉક�લવા માંગતી સમસ્યાઓ વચ્
ન�ધપાત્ર એક�પતા છ(આ�ૃિત ૩-૫). આબોહવા સંબિં ધત જોખમો અને પ્રભાવો માટ� પહ�લાથી જ �ુલ્
િવસ્તારો વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્નને કારણે તે જોખમો અને અસરોની આવતર્ન /અથવા
તીવ્રતામાં �દા�જત વધારો થવાના કારણે વ�ુ જોખમમાં હ.

Five-year આ�ૃિત ૩-૫: આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલન અને આપિ� જોખમ ઘટાડવાની સામાન્ય �ચ�
cycles for NDCs with progression
આ કરારનો ઉદ્દેશ્ય આબોહવા પ�રવતર્નની અસરોનો સામનો કરવાની દ�શોની ક્ષમતાને
કરવાનો છે . આ મહત્વાકાંક્ષી લ�યો �ુધી પહ�ચવા મ , યોગ્ય નાણાક�ય પ્રવ, નવી ટ�કનોલો�
માળ�ું અને િવસ્ �ૃત ક્ષમતા િનમાર્ણ માળ�ું �ૂકવામાં 

, આમ િવકાસશીલ દ� શો અને સૌથી

સંવેદનશીલ દ� શો તેમના પોતાના રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્દેશોને અ�ુ�પ કાયર્વાહ�ને ટ

શે. આ કરાર વ�ુ

મજ�ૂત પારદિશ�તા માળખા દ્વાર કાયર અને સહાયતાની વધેલી પારદિશ�તા માટ� પણ

� ૂર� પાડ� છે .

તમામ સહ� કરનારા દ� શોએ "રાષ્ટ્ર�ય િનધાર્�રત યો" ( NDC) દ્વારા શ્ર પ્રયાસો કર અને
આગામી વષ�માં આ પ્રયાસો મજ�ૂત કરવાની જ�ર છે .
રાષ્ટ્ર�ય િનધાર્�રત યો માં તમામ દ� શો તેમના ઉત્સ�ન અને તેમના અમલીકરણના પ�રણામો
પર િનયિમતપણે અહ�વાલ આપવાની જોગવાઇ સામેલ છે . ૨૦૧૮ માં, દ� શો પે�રસ કરારમાં િનધાર્�રત
લ�ય તરફ પ્રગિત સા�ૂ�હ પ્રયાસો અને NDCs ને તૈયાર�ની �ણ કરવા માટ�
કરારના ઉદ્દેશ્ય હાંસલ કરવા સા�ૂ�હક પ્રગિત�ું �ૂલ્યાંકન કરવા અ

ન�ધ લેશે. આ

દ� શો દ્વારા વ�ુ વ્ય�ક્

પ્ર�ૃિ� �ણ કરવા માટ� દર પાંચ વષ� વૈિ�ક ન�ધ લેવાની પણ રહ�શે. આ કરાર ૪ નવેમ્બર ૨૦૧૬
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ના રોજ અમલમાં

આવ્યો તે સંમેલનની તાર�ખના ત્રીસ �દવસ પછ� �ુલ વૈિ�ક ગ્રીનહાઉસ

ઉત્સ�નના ઓછામાં ઓછા૫૫% �હસ્સો ધરવતા ઓછામાં ઓછા ૫૫% દ� શોએ તેમની બહાલી, સ્વી�ૃિ,
મં�ૂર� અથવા ભંડારના સાધનો જમા કયાર્ છે ભારતે આ કરારને બહાલી આપી છે અને તે ણે NDC ને
શમન અને અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચનાઓ અને

પગલાની યોજના ર�ૂ કર� છે .

UNFCCC ના હકારાત્મ ,

સ�નાત્મક અને �ૂરંદ�શી ર�તે બ�ુપક્ષીય વાટાઘાટોમાં સ�ક્રયપણે જોડાવા માટ� ભારત પ્ર.
ભારતનો ઉદ્દે UNFCCC હ�ઠળ આબોહવા ન્યાય અને સમાનતા અને સામાન
અલગ જવાબદાર�ઓ અને સંબિં ધત ક્ષમતાઓ પર આધા�રત એક અસરકા

તાના િસદ્ધાંતો પરં�
, સહકાર� અને ન્યાયી

વૈિ�ક સ્થાપત્ય સ્થાપવાનો.al Transparency Framework

ુ ગતતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ– આપિ� ઘટાડાનો િવષયલક્ષી િવસ્ત
૩.૫ �સં
જોખમના �ુણાકારની હાજર� તમામ િવકાસ માળખાઓની સફળતા માટ� ખતરો છે અને જોખમોનો
સામનો કરવો એ ટકાઉ િવકાસ�ુ ં ક�ન્દ્ર.

માનવ વસ્તી િવષયક ફ�રફારો અને િવકા

ના વલણો ,

આબોહવા પ�રવતર્નની અસર(� ગર�બ અને સૌથી વ�ુ સંવેદનશીલ લોકોને અપ્રમાણસર અસર કર
છે ) અને આપિ�ના જોખમોનો વધતો ઉદભવ સામે જોખમો ઘટાડવા , જોખમોની સંવેદનશીલતા અને
પ્રિતકાર ક્ વધારવા માટ� વૈિ�ક તમામ �ુખ્ય પહ�

ની �ુસગ
ં તતા અને સંકલન વધારવાની

�ાર� ય વ�ુ જ�ર પડ� નથી. આ �ુસગ
ં તતા જોખમોનો સામનો કરવા માટ� હાલના માળખાને મજ�ૂત
કરવા અને બ�િુ વધ જોખમો માટ� પ્રિતકાર ક્ વધારવામાં મદદ કરશે. તે આબોહવા પ�રવતર્નની
અસરોથી વધતા આપિ�ના જોખમો�ુ ં વ્યવસ્થા કરવા માટ� શાસન પ્રણાલી પ્રોત્સાહન આપશે અ
િવકાસને િવિવધ આપિ�ના જોખમો સામે પ્રિતકાર ક્ વધારશે.
�ુદરતી જોખમો અને આબોહવાની ચરમસીમાથી �ુકસાન અને જોખમોના અસરકારક ઘટાડાને
શાસનના િવિવધ સ્તર� સંક�લત પગલાંની જ�ર છ.

આ કરારોમાંથી ઉદ્ભવતા વૈિ�ક લ�યોને સાં તા

સંસ્થાક�ય એક�કરણ કરવાના પડકારો પૈક� સૌથી મોટો પડકાર છે .

આપિ� જોખમ ઘટાડો

અને

આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલ આ તમામ તા�તરના વૈિ�ક કરારોમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા �ુખ્
એજન્ડાનો ભાગ છ. આ ત્રણેય કરાર િવકાસને ટકાઉ બનાવવાનો એક સામાન્ય ઉદ્દ.

મહત્વાકાંક્

લ�યો માટ� મજ�ૂત પ્રિતબદ્ધતા અને આ �તરરાષ્ટ્ર�ય કરારો�ું ઝડપી અમલીકરણ વૈિ�ક પ્
હોવી જોઈએ. ૨૦૧૫ પછ�ના એજન્ડા વચ્ચે �ૂરકતાને જોત , આ દસ્તાવેજોન �ુલ અસરનો લાભ
લેવાથી વહ�ચાયેલ �ૂલ્ય બને છ. કર� છે
િવકાસમાં જોખમ ઘટાડવાને બદલે વ�ુ - પેદા

કર� એવા તેમાંના દર� ક "નીિત જોખમો" અથવા ,

િવરોધાભાસી નીિતઓ નો ભાગ ન બને તેની ખાતર� કરવા માટ�

પ્રયા અમલમાં �ૂકવા જ�ર� છે .

એકન્દર, ત્રણ માળખામાં અલગ અલગ પ્રાથિમ , લ�યો અને કાય� પરસ્પર મજ�ૂતી િવના
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સ્વતંત્ર ર�તે અમલમાં �ુકવામાં આવે તેના કરતાં વ

સવર્ગ્ર પ્રિતકાર ક્ષમ એજન્ડા બને છે

કારણ ક� પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ણ માટ� િવકા, માનવતાવાદ� પહ�લ, આબોહવા પ�રવતર્ન અને આપિ�
જોખમ ઘટાડાને પ્રિતભાવ આપતા િવિવધ ક્ષેત્રોમાં ફ�લાયેલ હોય એવા પગલાંની જ�ર .
ુ ર� ૨૦૧૭ ના રોજ , સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર સામાન્ય
બી� ફ��આ

આપિ�ઓને લઇને �ુકસાનને

િનધાર્રણ કરવ માટ� જ�ર� � ૂચકાંકો જણાવ

ઘટાડવામાં વૈિ�ક પ્રગિતન

તો ઠરાવ

A/71/644

અપનાવ્ય 44. આ � ૂચકાંકોની મા�હતીના સંગ્રહ દ્, �ુએન સભ્ય દ�શો સેન્ડામાળખામાં વ્યાખ્ કર� લ
43

સાત વૈિ�ક લ�યો સામે ૨૦૩૦ �ુધીમાં � ૃત્�ુદ, અસરગ્ર વ્ય�ક્, આિથ�ક �ુકસાન અને મહત્વન
માળખાને �ુકસાન અને �ૂળ� ૂત સેવાઓમાં િવક્ષ

સ�હત આપિ� જોખમ ઘટાડવાની કામગીર�માં

તેમની પ્રગિતને માપી શક તેનો સમાવેશ થાય છે .

�તરરાષ્ટ્ર�ય સ�ુદાય દ્વારા આ �તરરા

માળખાઓની દ� ખર� ખ સાથે પહ�લેથી જ એક� ૂત્રતા સ્વીક છે . �ુએન �કડાક�ય આયોગે �તર સંસ્થ
અને િનષ્ણાત �ૂ દ્વાર ટકાઉ િવકાસ લ�ય પર િવકિસત � ૂચકાંકો અપનાવ્યા છ , અને આ પ્ર�ક્
સેન્ડાઇમાળખા સાથે ન�કથી સંક�લત છે . ૬ �ુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ �ુએન સામાન્ય સભા વૈિ�ક
� ૂચક માળ�ું અપનાવ્�ું છ 45.
44

NDMP એ આપિ� જોખમ ઘટાડા, ટકાઉ િવકાસ અને આબોહવા પ�રવતર્ન(શમન અને અ�ુ�ૂલન)
ના પ્રિતભાવમા કાય� માટ� રાષ્ટ્ર�ય માળખામાં �ુસંગતતાની કલ્પના કરવાનો પ્રયાસ .
આ ત્રણ ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર મજ�ૂતીકરણના પગલાંની ઓળખ.

NDMP

આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ુખ્ય

પ્રવમાં વાળવા ટકાઉ િવકાસ માટ�ની પહ�લ અને િવકાસ કાયર્�ૂ�ચના �તગર્ત ભાગ તર�ક� આબોહવ
પ�રવતર્નની અસરોને ઉક�લવા માટ� લેવામાં આવેલા પગલાં સાથે �ુમેળ કર� શકાય છે .

આબોહવા

પ�રવતર્નની અસરોથી ઉદ્ભવતા ઘણા વધારાના પડકારો સંકટના જોખમના �ુણાકાર તર�ક� કાયર્ કર�
છે અને NDMP ના અમલીકરણમાં સંક�લત કરવા જોઈએ.

44

�ુએન સામાન્ય સભાન

ઓપન-એન્ડ�ડ
45

ઠરાવ, 71/644, આપિ� જોખમ ઘટાડવા સંબિં ધત � ૂચકાંકો અને પ�રભાષાઓ પર

�ત-સરકાર� િનષ્ણાત કાયર્કાર� �ૂથનો અહ�વ , A/71/644

�ુએન સામાન્ય સભાન

ઠરાવ , A/RES/71/313, ટકાઉ િવકાસ માટ�

૨૦૩૦

એજન્ડા સંબંિધત

�કડાક�ય આયોગ�ુ ં કાયર
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isaster

આ�ૃિત ૩-૬: ૨૦૧૫ પછ�ના વૈિ�ક માળ�ુ-રાષ્ટ્રપ્રયાસોમા�ુ
ં
સગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકર
R િવકાસ, આપિ�ઓ અને સમાજના લગભગ તમામ પાસાઓ ને સ�ુદાય અને અથર્ તંત્રના તમ
ક્ષેત્ર વહ�લા અને

પ્રારં�ભક તબ�ામાં આબોહવા પ�રવતર્

પ્રિતભ આવર� લેતા વૈિ�ક

માળખાની પલે પાર �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ �ુિનિ�ત કરવાના િવચારો છ.

�યાં �ુધી

આપિ� જોખમ ઘટાડવાનો સવાલ છે ત્યાં પ્રિતકાર ક્ વધારવી એ એક �ુખ્ય િવષય છ. આ બધી
ચચાર્ઓ એકદમ સ્પષ્ટ કર� છે ક� આ કાય�ને જોખમ ઘટાડવાના �ુખ્ય પ્રવાહથી અલગ કર�
નથી, જોક� તે વૈિ�ક માળખામાં �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની િવભાવનાઓની આગાહ�
કરતો એક એવો િવચાર છે .

સમગ્ર માળખામાં અગા( આ�ૃિત ૩-૬ ) કલ્પના કરવામાં આવી હતી

તેનાથી આગળ �ુસગ
ં તતા અને મજ�ૂતીકરણના િવચારો �ુખ્યપ્રવાહના અવકાશને િવસ્�ૃત કર.
SDG અને સેન્ડાઇમાળખાની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની કર લી કલ્પનને (આ�ૃિત ૩-૭)
માં દશાર્વવામાં આવી છ . તેવી જ ર�તે , SDGs અને COP21 માટ� આબોહવા પ�રવતર્ન કાય� પર પે�રસ
કરાર આ�ૃિત ૩-૮ માં દશાર્વવામાં આવ્યો  .

�ુસગ
ં તતા અને મજ�ૂતીકરણ �ુિનિ�ત કરવા માટ�

કલ્પના કર�લા પગલા ની �ુખ્ પ્રવાહના પ્રકરણમાં ચચાર્ કરવામાં. ત્રણ વૈિ� માળખમાં DRR
માટ� સંબિં ધત ભારતની રાષ્ટ્ર�ય પહ�લનો સારાંશ કોષ૩-૧ માં આપવામાં આવ્યો છ.
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આ�ૃિત ૩.૭: SDGs અને સેન્ડાઇ માળખાની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની કલ્પના કરવ
સ્ર: UNISDR 46

46

UNISDR, ટકાઉ િવકાસ લ�યો હાંસલ કરવા માટ� સેન્ડાઇ માળખાની અમલ.

http://www.unisdr.org/files/50438_implemeningthesendaiframeworktoach.pdf (accessed Sep 20, 2019)
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s UNISDR, ટકાઉ િવકાસ લ�યો હાંસલ કરવા માટે સેન્ડાઇ �ેમવક

આ�ૃિત ૩-૮: આબોહવા પ�રવતર્ન પગલા માટ� SDGs અને COP21 ની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણની કલ્પનાસ્ર: ક્લાઇમેટ �ડપ્લોમસી અને એડ�લ 47
46

Development

કોષ્ટક૩-૧: ત્રણ વૈિ�ક ફ્ર�મવકરDRR માટ� સંબિં ધત ભારતની રાષ્ટ્ર�ય પ
સેન્ડાઇ- વૈિ�ક

ટકાઉ િવકાસ

COP21

લ�યો

લ�યો

પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરાર

-

આબોહવા

DRR સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય પ

આત્યંિતક ઘટનાઓની
ની

૨૦૦૫-૨૦૧૫
૧

સરખામણીમાં ૨૦૩૦
�ુધીમાં

(૨૦૨૦-

૨૦૩૦)

વૈિ�ક

આપિ� � ૃત્�ુદર
ન�ધપાત્ર ર�ત
ઘટાડવો

ર�તમાં ફ�રફાર માટ� આપિ�
SDG

૧, ૨,

૧૧, ૧૩

પ્રિતકાર ક્

અને

DRR, આિથ�ક િવકાસ , GACC

અ�ુ�ૂલન વધારવાની જ�ર

શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ�

ગર�બી �ૂર કરવા અને

બ�િુ વધ યોજનાઓ અને

આપિ�ઓથી આિથ�ક

પહ�લ.

�ુકસાન ઘટાડવા માટ�
GACC

જોખમોને

ઉક�લ�ુ ં

મહત્�ુ ં છે

47

https://www.climate-diplomacy.org/publications/infographic-making-development-sustainablethroughclimate-action (accessed Sep 20, 2019)
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સેન્ડાઇ- વૈિ�ક

ટકાઉ િવકાસ

COP21

લ�યો

લ�યો

પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરાર

૨૦૦૫-૨૦૧૫
ર

ની

સરખામણીમાં ૨૦૩૦
�ુધીમાં

(૨૦૨૦-

-

આબોહવા

જોખમ સંવેદનશીલ
SDG ૧, ૧૧,
૧૩

આયોજન અને

DRR

DRR સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય પ

આપિ� િનવારણ અને

DRR

ના માટ� ક્ષમતા િવકસાવવા માટ

અમલીકરણ દ્વાર પ્રિતકા સંસાધનો અને ભંડોળની
ક્ષમ વધારવા માટ� ઝડપી

ફાળવણી

લોકોની સંખ્ય

કાયર્વાહ�ની જ��રયાત પર

તમામ સ્તર� DRR ને મજ�ૂત

ન�ધપાત્ર ર�ત

ભાર �ૂક� છે

બનાવ�ુ ં

૨૦૩૦) આપિ�ગ્રસ

આપિ�-

ઘટાડવી

કમતા િવકાસને

પ્રોત્સાહન આપ
િવકાસમાં DRR અને GACC ને
અ�ુ�ૂલન �ુખ્ય પ્રવાહમ
લાવ�ુ ં
પે�રસ કરારનો ઉદ્દેશ વૈિ�
સર� રાશ તાપમાનમાં વધારો
૩

પ્રત્યક્ષ આપિ�
આિથ�ક �ુકસાનને

SDG ૧, ૧૧

� ૂવર-ઔદ્યો�ગક સ્તરો

બે

�ડગ્રી સે�લ્સયસ ની

ન�ધપાત્ર ર�તે ઘટાડ

રાખવાનો છે અને તેને ૧.૫

છે

�ડગ્રી સે�લ્સયસ �ુ
મયાર ્�દત કરવ ના પ્રયાસોન
આગળ ધપાવવાનો છે

DRR માટ� રાષ્ટ્ર�ય પ્રિત
માટ� PM દસ � ૂત્રી કાયર્ક્ર
સ્પષ્ટ થાય છ INDC �ુજબ
GACC

ને ઘટાડવા અને

અ�ુ�ૂલન માટ� રાષ્ટ્ર
પ્રિતબદ્

,

આનાથી આબોહવા
પ�રવતર્નના જોખમો અને
અસરોને ન�ધપાત્ર ર�ત
ઘટાડશે.
DRR ને પ્રાથિ , માધ્યિમક

૪

મહત્વન માળખાને

વૈિ�ક તાપમાન લ�યના

�ુકસાન અને

સંદભર્માં પયાર્પ્ત અ�ુ�ૂ

�ૂળ� ૂત સેવાઓ
(આરોગ્,

િશક્,

SDG ૧, ૪, ૯,
૧૧ ,

પ્રિતભાવ �ુિનિ�ત કરવ
અ�ુ�ૂલનશીલ ક્ષમત

વગેર�) ના િવક્ષેપન

વધારવા, પ્રિતકાર ક્

ન�ધપાત્ર ર�તે ઘટાડ

મજ�ૂત કરવા અને

છે .

સંવેદનશીલતા ઘટાડવા

અને � ૃતીય આરોગ્ય
સંભાળમાં સંક�લત કર�ને
અને આપિ� દવાના ક્ષેત્ર
તાલીમ ક્ષમતાઓન
પ્રોત્સાહન અને વધાર�
રાષ્ટ્ર�ય આરો
પ્રણાલીઓની ક્

માં
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સેન્ડાઇ- વૈિ�ક

ટકાઉ િવકાસ

COP21

આબોહવા

લ�યો

લ�યો

પ�રવતર્ન પર પે�રસ કરાર

-

માટ� વૈિ�ક અ�ુ�ૂલન લ�યો

DRR સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય પ

વધારો કરવો

.

તં�ુરસ્ત

�વન અને �ુખાકાર�ને
પ્રોત્સની ખાતર� કરવા
મહત્વન માળખા આપિ�ના
�ુકસાનમાં અને �ૂળ� ૂત
સેવાઓમાં િવક્ષેપ ન�ધપા
ઘટાડો કરવો આવશ્યક છ.
અ�ુ�ૂલન,

૫

આપિ� જોખમ
ઘટાડવાની
વ્�ૂહરચનામાં

ટકાઉ િવકાસ ,

પયાર ્વરણીય વ્યવસ્થા
SDG ૧, ૩, ૬, અને આપિ� જોખમ
૧૧, ૧૩

અ�ુ�ૂલન માટ� NAPCC

આબોહવા પ્રિતરોધક �ૃિ

સંક�લત અ�ભગમ સાથે

પર રાષ્ટ્ર�ય પહ

આપિ�ઓથી આિથ�ક

કરવો

ને ઘટાડવા અને

ટકાઉ રાષ્ટ્ર�ય �ૃિષ િમ

ઘટાડવા માટ� સાર� ર�તે

ન�ધપાત્ર વધાર

GACC

�ુકસાન ઘટાડવા માટ�
િનણાર ્યક એવા

GACC

જોખમોને ઉક�લવા
રાષ્ટ્ર કાય�ને � ૂરક
૬

બનાવવા
�તરરાષ્ટ્ર
સહકારમાં ન�ધપાત્
વધારો કરવો

SDGs

હાંસલ

કરવા માટ�
સ�ક્ર
�તરરાષ્ટ્ર
સહકાર
સાધવો

COP21 લ�યો હાંસલ કરવા
માટ�

INDCs

અને

�તરરાષ્ટ્ર�ય સહય
આધા�રત GACC ને વૈિ�ક
પ્રિતભાવ માટ� દ�શો દ્વ

૭

અને આપિ� જોખમ
મા�હતી અને
આકારણીઓની
ઉપલબ્ધતા અને

SDG ૩, ૧૩

અન્ય વૈિ�ક માળખાના
અમલીકરણમાં સ�ક્રય સભ
છે

મજ�ૂત પ્રિતબદ્ધ

બ�-ુ જોખમી પ્રારં�ભ
ચેતવણી પ્રણાલી

ભારત ૨૦૧૫ પછ�ના અને

પ્રારં�ભક ચેતવણ
પ્રણાલ, જોખમ આકારણી
અને વ્યવસ્થાપન �ુધારવ
પર ભાર �ૂકવો

િવિવધ ક્ષેત્રોમાં અનેજોખમો માટ� પ્રારં�ભ
ચેતવણી અને મા�હતી
પ્રણાલીને �ુધારવા માટ
રાષ્ટ્ર�ય રોક.

મેળવવામાં ન�ધપાત્
વધારો કરવો
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ન�ધ: તમામ ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયોની વૈિ�ક માળખા સાથે સંબંિધત રાષ્ટ્ર�ય લ�યો હાંસલ કર
ચો�સ જવાબદાર�ઓ છે .
સેન્ડાઇમાળખા�ુ ં પ્રગિત�ું િનર�ક્ષણ કરવા  , સેન્ડાઇના સાત લ�યો હ�ઠ, ૩૮ � ૂચકોનો સ�ૂહ
(૩.૨.૨ ની �મ જ પ�રિશષ્ -૩) � ૂ�ચબદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે � હાય કાયર્ માળખાન સમયગાળા
એટલે ક� , ૨૦૦૫-૧૫ ના સંદભર્માં ટકાવાર�માં ફ�રફારની દ્ર�ષ્ટ સામે માપવા .

૨૦૦૫-૧૫ ના

સમયગાળા માટ� આ ક્ષેત્રીય િવભા પાયા ર� ખાની મા�હતી ક�ન્દ્રીય મંત/ િવભાગ અને રા�યો/
ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો એકઠ� કરવામાં આવશે. આ દરિમયાન, નીિત આયોગે ૧૬૯ લ�યો ધરાવતા ૧૭
SDGs ની પ્રગિત પર નજર રાખવા માટ ૩૦૬ રાષ્ટ્ર� ય �ૂચકાંકો ધરાવ�ું રાષ્ટ્ર�ય �ૂચક મ( NIF)
અપનાવ્�ું છ. SFDRR અને SDGs માં સ્પષ્ટ સ્થાિજોડાણ હોવાથી, આ NIF, અન્ય લોકો ઉપરાં, DRR
પર ખાસ ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરતા લ ૧.૫.૧, ૧.૫.૨, ૧૧.૫.૧, ૧૧.બી.૧

અને ૧૧.બી.૨ માટ� રાષ્ટ્ર

� ૂચકાંકોનો સમાવેશ કર� છે . NDMP માં ઉપયોગમાં લેવાતી સમયમયાર્દા૨૦૧૫ પછ�ના વૈિ�ક માળખા
સાથે સહ-જોડાણ છે , � ૨૦૩૦ માં � ૂ�ં થશે.
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૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં સામા�જક સામેલગીર�
૪.૧ � ૃષ્ઠ �ૂિમ
આપિ�ની પ�ર�સ્થિતઓ આદશર્ સામા�જક વ્યવસ્થા અને માળખાક�ય અસમાનતાઓ પર ઘણા
ઊભા કર� છે �ને આપિ� પ્રિતભા
અસરગ્ર, ખાસ કર�ને રાહત અને

સ�હત ધ્યાનમાં લેવાની જ�ર છ.

� ૂવર્વ� �સ્થિત માટ� સ્વાભાિવક ર અ�ણ્યા 'પી�ડતો' અથવા

'બચેલા' લોકોને એક સમાન �ૂથ તર�ક� જોવા�ુ ં વલણ ધરાવે છે
(Fordham ૧૯૯૯) માં હાલની
અસમથર્તા તરફ દોર� �ય છ.

આપિ�ની વ્યવસ્થા

. આ �લ�ગ , �િત અથવા વગર્

િવષમતા અને અસમાનતાઓને �ૂર કરવામાં
જોખમો ભેદભાવ કરતા નથી

સ્વાભાિવક ર�ત

, પણ લોકો કર� છે . પ્રવતર્મ

અસમાનતાઓથી દ્દ�ષ્ટ બનીને વ્યવસ્થાપન અન્યાયી બની શક�.

હાલની સામા�જક-આિથ�ક

પ�ર�સ્થિતઓનો અથર્ એ છે ક� આપિ�ઓ વસ્તી િવષયક ર�તે સમાન સ�ુદાયો માટ� પણ �ભ� પ�રણા
તરફ દોર� શક� છે . અિનવાયર્પણ , સૌથી સંવેદનશીલ �ૂથો બી� કરતા વ�ુ સહન કર� છે . આ પ્રકર
આપિ� જોખમ ઘટાડવાના મહત્વ પર ભાર �ૂક� છેક� આપિ�નો સામનો કરવાની ક્ષમતાઓને અસમા
ઉક�લનો સ્વીકાર કર�ને અસમાનતા અને સામા�જક બ�હષ્કારન કારણે ક�ટલાક વગ� સામા�જક પ થામાં
તેમના સ્થાનને કારણે આત્યંિતક ઘટનાઓ અને આપિ�ઓમા બી� કરતા વ�ુ સહન કર� છે . સામા�જક
�બન મહત્વન િવશાળ પડકારોનો સામનો કરવો

, સામા�જક બ�હષ્કા અને અન્ય અસમાનતાઓ

કાયર્ક્ષે બહાર છે . જો ક� , આપિ� જોખમ ઘટાડાએ સામા�જક ર�તે સમાવેશન માટ� આપિ� જોખમ
ઘટાડાને દર� ક શ� પ્રય �ુિનિ�ત કરવા સામા�જક વાસ્તિવકતાઓ�ું ધ્યાન રાખ�ું જોઈ
આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ (પ્રકર૧૧, િવભાગ ૬૧) તમામ પ્રકારના ભેદભાવ પપછ� તે �લ�ગ, �િત, સ�ુદાય, વંશ અથવા ધમર્ પર આધા�રત હોય- આપિ� જોખમ ઘટાડવા, આપિ�
રાહત અથવા અસરગ્રસ્ત લોકોને માનવીય સહાય સંબંિધત કોઈપણ પ્ર�ૃિ�ઓમાં પ્રિતબંધ .
આપિ� વ્યવસ્થાપ રાષ્ટ્ર�ય ન , ૨૦૦૯ ની પ્રસ્તાવ લખે છે ક� આિથ�ક ર�તે નબળા અને
સામા�જક ર�તે હાંિસયામાં ધક�લાયેલા વગર, મ�હલાઓ, અ�ુ� ૂ�ચત �િતઓ અને અ�ુ� ૂ�ચત જન�િતઓ
આપિ�ઓ દરિમયાન વ�ુ સહન કર� છે . આપિ� માટ� સ�ુદાયની સંવેદનશીલતા, સામા�જક, સાંસ્�ૃિત,
આિથ�ક અને રાજક�ય પ�ર�સ્થિ પર આધા�રત છે . વં�ચતતા�ુ ં ચક્ર તેમન સંવેદનશીલતામાં વધારો
કર� છે એ�ુ ં નથી, પણ તેમને �ૂળ� ૂત અિધકારોની �ુલભતાને નકાર� ને ધીમે ધીમે િનણર્ય લેવાની
પ્ર�ક્રયામાંથી �ૂર કર.
સામા�જક સમાવેશની અસંખ્ય વ્યાખ્યાઓ અને ખ્યાલ , અને ઘણી ચચાર્ઓ પછ� પણ, વ્યાખ્ય
પર કોઈ સવર્સંમિત થઇ નથી. ૧૯૯૫ માં કોપનહ�ગનમાં યો�યેલ સામા�જક િવકાસ માટ� િવ�
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સંમેલન, સમાિવષ્ટ સમાજને બધા માટ�ના સમાજ તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કર� , �માં દર� ક વ્ય�ક , દર� ક
અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ સાથે સ�ક્રય �ૂિમકા ભજવે . સમાિવષ્ટ સમાજ િનષ્પક્, સમાનતા,
સામા�જક ન્યા, માનવ ગૌરવ, માનવ અિધકારો અને સ્વતંત્રતાઓના � ૂળ�ૂત �ૂલ્યો તેમજ િવિવધત
સ્વીકારવાના િસદ્ધાંતો પર આધા�રત. એક તરફ વ્ય�ક્તનો અ�ુભવ અને આ-પ્રેર માટ� સામા�જક
સમાવેશની શ�તાઓ, અને બી� બા�ુ , બ�હષ્કા કારણોને �ૂર કરવા અને તમામ માટ� સમાન તકો
�ુિનિ�ત કરવા સામા�જક ક્ષમને અસર કર� છે (UNDESA, ૨૦૦૮).
સામા�જક બ�હષ્કા નો અથર ભેદભાવ, વં�ચતતા અને અસ્વીકારન તમામ અ�ુભવો પ્રગટ ક છે ,
પછ� ભલે તે કોઈ પણ લક્ષણ પર આધા�રત હ, પછ� તે �િત, �લ�ગ, ક્ષમતાઓમાં તફાવ, વંશીયતા,
સંપ્રદ, ધમર, �તીય અ�ભગમ અથવા અન્ય કોઈ લક્ષણ .

સામા�જક બ�હષ્કારન અને

અ�ભવ્ય�ક્તઓ �, ધાિમ�ક સંબધો
ં , �લ�ગ � ૂવર્ગ, િવકલાંગ લોકો પ્રત્યેના �ૂવર્ અને ઘણા બધા
દ્વારા પ્રભાિવત કઠોર સામા�જક સ્તર

પ્રથ �ડ� �ુધી મનમાં ઘર કર� ગઇ

બ�હષ્કારન �સ્થિત(અવરોધો અને પ્ર�ક) તર�ક�

છે . સામા�જક

જણાય છે � સામા�જક સમાવેશને અવરોધે છે .

સામા�જક બ�હષ્કા એક એવી પ્ર�ક્રયા છે ક� �ના દ્વારા વ્ય�ક્તઓ અથવા �ૂથો �િ �માં તે રહ�
છે તે સમાજના �વનના તમામ પાસાઓમાં સં� ૂણર્ ભાગીદાર�માંથી તેમની સામા�જક ઓળખ , �મર,
�લ�ગ, �િત, ન�ુસકં તા, સંસ્�ૃિત અથવા ભાષ , અને/અથવા શાર��રક, આિથ�ક, સામા�જક અ�ુિવધાના
આધાર� બ�હષ્કા કરવામાં આવે છે .
�યાર� લોકો ભેદભાવના અનેક સ્તરોનો સામનો કરતા હોય અને તેઓ સ�ાના અસમાન સંબધોમ
ં
ાં
જકડાયેલા હોય , ત્યાર ઘણીવાર બ�હષ્કા સૌથી આઘાતજનક હોય છે . ઘણા �કસ્સાઓમાં પણ તેઓ
વસ્તીનો ન�ધપાત્ર �હસ્સો  તા હોવા છતાં ઘટનાને વ�ુ ખરાબ કરવા માટ� , તેઓ ઘણી વખત
આપિ� ઘટાડા અથવા કટોકટ� પ્રિતભાવ કાયર્ક્રમ 'અદ્ર' રહ� છે . સામા�જક ર�તે બ�હષ્�ૃ �ૂથોમાં
આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવતીન હોય એવી આપિ� પહ�લા, આપિ�માં અને
આપિ� પછ� સંદભર્ િવશેષ અને િવિવધ જ��રયાતો હોય છે .

સમાવેશક આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપ

અિધકારો અને તકોની સમાનતા , વ્ય�ક્ત�ું ગૌ , િવિવધતાનો સ્વીકા , અને દર� ક માટ�

પ્રિતકા

ક્ષમતામ યોગદાન આપ�ુ,ં વય, �લ�ગ, અપંગતા અથવા અન્યના આધાર� કોઈપણ સ�ુદાયના સભ્યોન
તરછોડવા નહ�. ભારતના સંદભર્મા, આપિ� જોખમ ઘટાડા માટ� રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ
સામા�જક સમાવેશ પર વધારાનો ઝોક નીચેના પર રહ�શે:
1. �િત આધા�રત સંવેદનશીલતા
2. અ�ુ� ૂ�ચત �િત અને અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત (SC&ST)
3. � ૃદ્
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4. બાળકો અને
5. િવકલાંગો (PWD)

૪.૨ �િતગત દ્દ�ષ્ટકોણ અને આપિ� જોખમ ઘટા
૪.૨.૧ �િતગત સંવેદનશીલતા
સામાન્ય ર�ત , �િત બાબત ગિતશીલ પ�રબળોના જ�ટલ િમશ્રણમાંથી ઉદ્ભવે છે �માં િવ
� ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ , �ુશળતા અને ક્ષમત , સંવેદનશીલતા, સ�ા સંબધો
ં , સંસ્થાક�ય
માળખા અને લાંબા સમયથી ચાલતી પરં પરાઓ અને વલણનો સમાવેશ થાય છે .
િવિશષ્ટતાઓ સમાજના સામા�જ-સાંસ્�ૃિતક �ૂલ્યોના આધાર� બદલાઈ શક�  .

�િત સંબધોન
ં
ી
જો ક� , � ૂિમકાઓ,

જવાબદાર�ઓ અને ઓળખના �ૂળ� ૂત �િતગત િવભાગો સમગ્ર િવ�માં િવિવ માત્ પ્રચ�લત .
�િતગત સંબધોમ
ં
ાં �ુ�ુષો અને �ીઓ વચ્ચે ઘ�ું અસં�ુલન(�લ�ગ �તર) છે

, � ઐિતહાિસક ર�તે

�ુ�ષો માટ� ભાર� િપ� ૃપ્રધાન સમાજમા પ્રભાવશા છે . નીિત િનમાર્ત, િવકાસકતાર્ અને ફાળો આપનાર
અને આપિ� જોખમ ઘટાડા

પ્ર�ક્રયાઓના લાભાથ� ત

આપિ� જોખમ ઘટાડામાં

આ તમામ

મ�હલાઓને સમાન અિધકારો અને સમાન ભાગીદારનો દરજ્જોભોગવતા અટકાવે છે .

�લ�ગ, �ુ�ુષ અને �ી હોવા સાથે સંકળાયેલ સામા�જક લક્ષણો અને તકો અને �

, �ુ�ુષો,

છોકર�ઓ અને છોકરાઓ વચ્ચેના સંબંધ , તેમજ �ીઓ અને �ુ�ુષો વચ્ચેના સંબંધોનો ઉલ્લેખ કર� .
આ લક્ષ, તકો અને સંબધો
ં સામા�જક ર�તે બાંધવામાં આવે છે , શીખવામાં આવે છે અને સમય જતાં
બદલાતા રહ� છે . �િતગત ગેરફાયદા - સંસાધનોની અસમાન

ઉપલ�બ્, કા�ૂની �ુરક્ , િનણર્ય

લેવાની સ�ા અને તેમનો પ્રજનન બોજ અને �હ�સા પ્રત્યેની તેમની ન- આપિ�ઓની અસરો
માટ� �ુ�ુષો કરતાં �ીઓને સતત વ�ુ સંવેદનશીલ બનાવે છે . મ�હલાઓ માટ� આપિ�ઓ ઉમેરો કર� છે ,
કાયમી કર� છે અને �લ�ગ અસમાનતા વધાર� છે

, ખરાબ પ�ર�સ્થિતઓને વ�ુ ખરાબ બનાવે છ.

માટ�

મ�હલાઓ � સંભિવત યોગદાન આપી શક� છે તેને ઘણી વખત નજર�દાજ કરવામાં આવે છે અને
આપિ�ઓ માટ� સ�ુદાય પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ણમાં મ�હલા ને�ૃત્વને વારંવાર અવગણવામાં આવે .
આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� �લ�ગ પ�રપ્રે�ય આપિ�ઓથી બચ , સજ્જત, સામનો કરવા અને
સ્વાસ્ માટ� અલગ �લ�ગ-િવિશષ્ટ ક્ષમતા અને નબળાઈઓ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવામાં મદદ
(WCDRR ૨૦૧૫). આપિ� પહ�લાની પ�ર�સ્થિતની સરખામણીમાં આપિ� પછ�ના �ુનઃિનમાર્ણ કાયર્ક
મ�હલાઓને વ�ુ સંવેદનશીલ બનાવી શક� છે , વ�ુ સાર� ર�તે િનમાર્ણ કરવાના ઉદ્દેશને હરાવી શક� .
આપિ�ઓ પછ� મ�હલાઓ સામે �હ�સામાં વધારો

, ઘર� � ુ �હ�સા અને �ટાછે ડાના દર ન�ધાયા છે

(Fothergill ૧૯૯૮).તેઓ આપિ�ની પ�ર�સ્થિતમાં �ુવ્યર્વહારમાં વધાર� સંવેદનશીલ બને . તેઓ
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સ્વચ્છતા �ુિવધા મેળવવા માટ� તકલીફનો સામનો કર� . ગોપનીયતાનો અભાવ �િત સતામણી�ુ ં
જોખમ વધે છે . ક�ટલીક પ�ર�સ્થિતઓમા, છોકર�ઓ અને �ુવતીઓને અવૈદ્ય વેપર�ઓ દ્વારા �ળ
ફસાવવા�ુ ં અને વહ�લા લગ્ન કરાવવા�ું જોખમ રહ��ું છ. તેઓને સંસાધનો અને સંસ્થાઓ પર િનયંત્
ન હોવાથી રાહત મેળવવા અને સ્વાસ્થ્યથી મ�હલાઓને અવગણવા�ું વલણ

(Parkinson ૨૦૧૧).

મ�હલા પ્રધાન પ�રવા, એકાક� મ�હલા અને િવધવાઓ મા�હતી મેળવવા અને આવશ્યક નાણાંક�ય
સહાય અને સ્વાસ્થ્ય અને �ુનઃિનમાર્ણમાં તકલીફ અ�ુભવ.
આપિ� પછ�, એવી ઘણી પ�ર�સ્થિતઓ છે �માં મ�હલાઓ ઘર��ુ અને �તીય �હ�સાનો િશકાર બને
તેવી સંભાવના છે . એવા �કસ્સાઓ છે ક� મ�હલાઓ �તીય શોષણના ડરથી આશ્રયસ્થાનોનો ઉપ
કરવા�ુ ં ટાળે છે . મ�હલાઓ �ુપોષણથી પી�ડત થવાની શ�તા વધાર� છે કારણ ક� �યાર� તેઓ ગભર્વતી
�ુષ્કાળ

હોય અથવા સ્તનપાન કરાવતી હોય ત્યાર� તેમને પોષણની ચો�સ જ��રયાતો હોય .

દરિમયાન, ખોરાકની અછતની પ�ર�સ્થિતઓમા , મ�હલાઓ તેમના ખોરાકના સેવન સાથે સમાધાન
કરનાર પ્રથમ . તેઓ સામાન્ય ર�તે ઘણાં ઘર��ુ કાય� �મ ક� પીવા�ું પાણી લાવ�ું અને
બળતણ લાવવાનો

ભાર� બોજો હોય છે .

મ�હલાઓ અને છોકર�ઓને સામાન્ય ર�તે

�ૂરથી

તરણ �વી

�વનરક્ષક �ુશળતમેળવવાની તક આપવામાં આવતી નથી કારણ ક� �લ�ગ � ૂવર્ગ્રહ તેમને જોખમો
સામનો કરવામાં ઓછ� સક્ષમ બનાવે . �યાર� તેઓ પોતે ઘાયલ હોય ત્યાર પ�રવારની સંભાળ લેવી
અને પોષણકતાર તર�ક�ની તેમની પરં પરાગત �લ�ગ � ૂિમકા , આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં ઘાયલ
અને બીમાર હોય ત્યાર�તેમની સંભાળ રાખવી પડ� છે .
આપિ� પછ�ના આયોજન દરિમયાન

, મ�હલાઓ અને છોકર�ઓની રાહત અને

સ્વાસ્થ્

જ��રયાતોને નજર�દાજ કરવામાં આવે છે કારણ ક� આપિ� વ્યવસ્થાપન લગભગ �ુ�ષ પ્ર�
ધરાવતી હોય છે , �માં મ�હલાઓની ભાગ્યે જ ભાગીદાર� હોય છ.

તેઓને વળતરની કાયર્વાહ માં

ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે . �યાર� મોટાભાગની મ�હલાઓ પાસે જગમ
ં
અથવા સ્થાવર િમલકતો
(જમીન અથવા અસ્કયામત) ની ઔપચા�રક મા�લક� હોતી નથી , �ઓ મા�લક� ધરાવે છે તેમને પણ
ઘર� િવિવધ દબાણ અને કાયર્વાહ�માં �લ�ગ સંવેદનશીલતાના અભાવને કારણે ઔપચા�રકતા � ૂર� કરવી
�ુશ્ક�લ લાગે છ . સામાન્ય ર�ત, તેમ� ુ ં �ુકસાન ઓ�ં �ૂલ્યવાન અને વળતર વગર�ું રહ� છ.
પહ�લેથી અ�સ્તત્વમાં રહ�લી સામા�જ અ�ુરક્ અને સામા�જક-આિથ�ક

દબાણ દ્વારા આપિ�ન

જોખમો ક�વી ર�તે ફ�લાયા છે તે બરાબર સમજ�ુ ં જ�ર� છે . ઘણી વખત, અ�ણતા, સામા�જક �સ્થિ
અને �લ�ગની � ૂિમકાઓને કારણે , મ�હલાઓ �ુનઃિનમાર્ણ પ્ર�ક્રયામાં ઓછ� માંગ ક.
િનણર્ય લેવાની અને �ુનઃિનમાર્ણ પ્ર�ક્રયાઓમાં મ�હલાઓની ભાગીદ

ઘણા અવરોધો

મનાઇ કર� છે . તેમ છતાં ,

આપિ�ઓ �લ�ગ સંબધોન
ં
ે બદલીને અને સામા�જક અને વતર્�ૂક�ય�ુધારા સરળ બનાવીને મ�હલાઓની
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�સ્થિત �ુધારવાની તકો �ૂર� પાડ� છ. આપિ� પછ�ની � ૂવર્વ� �સ્થ મ�હલા સશ�ક્તકરણની તકો ર�ૂ
કર� છે . આ પ્રચંડ પડકારો હોવા છત , �લ�ગ � ૂવર્ગ્રહ અને અસમાનતા વ , ભારતમાં હાથ ધરવામાં
આવેલા ક�ટલાક �ુનિન�માર્ણ કાયર્ક્રમોએ આપિ� દ્વારા ખોલવામાં આવેલી તકોનો લાભ
મ�હલાઓને સશક્ત બનાવવાનો પ્રયાસ કય�.
આપિ� પછ�ના "નવી અને વ�ુ પ્રગિતશીલ �લ�ગ �ૂિમકાઓ અને સબંધો
ં
ઉભર� આવ
�ુનઃિનમાર્ણની તકો �ૂર� પાડ�

ક� મ�હલાઓ અને છોકર�ઓની

અને

સામેલગીર�ની તકો � ૂર� પાડ� અને

મ�હલાઓને ને� ૃત્વની �ૂિમકાઓ ભજવવાની તકો અને િવકાસ પદ્ધિ ના િનદ� શામાં વ�ુ સાર� ર�તે
કાયર્ કરવાની તક �ૂર� પાડ� �ુનઃિનમાર્ણની અપેક્ષ. "( UNISDR ૨૦૧૫a). આપિ� જોખમ ઘટાડા
માટ� �લ�ગ પ�રપ્રે�ય આપિ�ઓથી બચ , સજ્જત, સામનો કરવા અને સા� થવા માટ� અલગ �લ�ગિવિશષ્ટ ક્ષમતા અ સંવેદનશીલતા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવામાં મદદ કર�(

WCDRR ૨૦૧૫).

આપિ�ની અસરો �લ�ગ તટસ્થ નથ, તેથી આપિ� પછ�ના � ૂવર્વ� �સ્થ કાયર્ક્રમોમાં �લ�ગ ન્યાય
સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� �ૂર�ું ધ્યાન આપજ�ર� છે .
આપિ�ની પ�ર�સ્થિતઓમા, પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ણમાં સ�ક્રય ફાળો આપનારાઓના �ુખ્ય િસદ
સાથે આયોજન અને અમલીકરણની પ્ર�ક્રયામાં મ�હલાઓને ક�ન્ રાખવાની જ�ર છે . સેન્ડાઇમાળ�ું
માત્ર આપિ� પછ�ના �ુનઃિનમાર્ણમાં મ�હને સંબિં ધત �ુદ્દાઓને ઉક�લવાની જ��રયાત પર ભાર �ૂક
છે એટ�ું જ નહ� પરં � ુ આપિ� પછ�ના �ુનઃિનમાર્ણમાં મ�હલાઓ માટ� �ુખ્ય �ૂિમકાની કલ્પના પણ ક
છે : પ્રિતભાવ અને �ુનઃિનમાર્ણ દરિમયાન મ�હલાઓ અને િવકલાંગોએ �હ�રમાં ને�ૃત્વ અને સમાનતા અને સાવર્િત્રક ર�તે �ુલભ અ�ભગમોને પ્રોત્સાહન આપ�ુ.
�લ�ગ સમાનતાને પ્રોત્સાહન આપવા મ

, નવા બંધાયેલા મકાનો પિત અને પત્નીના સં�ુક્

નામોમાં ન�ધવાની જ�ર છે . �મની પાસે જમીનનો �ખતાબ ન હોય એવી િવધવાઓ અને અિવવા�હત
મ�હલાઓને આશ્રયસ્થાનો પ્રાપ્ત ક

અવગણવા જોઈએ નહ�.

મ�હલાઓ વ�ુ �ુર�ક્

,

આત્મિવ�ાસ અને લાગણી અ�ુભવે ક� તેઓ તેમના �વનમાં �ાર� ય તેમના માથા ઉપર છત વગર
રહ�શે નહ�. �યાં મ�હલાઓ �ુર�ક્ષ �ૃહિનમાર્ ટ�કનોલો�ના અમલીકરણની દ� ખર� ખ નીચે ને� ૃત્વની
� ૂિમકા ભજવી શક� ત્યાં �ત મહ�નતે કર�લા નવા બાંધકા (ODR) ને અ�ુકરણ શકાય છે . સામા�જક
�ુરક્ષાના પગલાં અને આવક પેદા કરવાની પ્ર�ૃિ�ઓ દ્વારા મ�હલાઓને સશક્ત બનાવવાના
કાયર્ક્રતૈયાર કરવામાં આવશે. મ�હલા સ્વ-સહાય �ૂથો આ�િવકાની તકોની ગોઠવણ ઊભી કર� શક�
છે . તેને પરં પરાગત આવક ઉત્પ� કરતી પ્ર�ૃિ�ઓથી આગળ વધવાની જ�ર છે અ ક�ડયા, �ુથાર,
સ્થાિનક ઉત્પાદનોનો વેપ , આવાસ, સ્વચ્છતા અને અન્ય સામગ્રી વગેર� માટ� સ્થાિનક �
ચલાવવાની �ુશળતા વધારવા�ુ ં લ�ય ધરાવે છે .
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ુ તી �િતઓ
૪.૨.૨ લ��ગક અને લ�મ
ખર� ખર �લ�ગ-સંવેદનશીલ બનવા માટ� , િવપર�ત �લ�ગી
અ�ભગમની �ચ�તાઓ �ૂર કરવી જ�ર� છે .

િવપર�ત �લ�ગી

(�હજડા)

47

48

સ�હત િવિવધ �તીય

લોકો સંસાધનો , સેવાઓ અને તકો

મેળવવાથી વં�ચત રહ� છે . સામા�જક અને આિથ�ક અ�ુરક્ ઉપરાંત , તેઓ � કલંક અને ભેદભાવનો
ભોગ બને છે , તે તેમને ઘણા આપિ� િનવારણ/પ્રિતભાવ કાયર્ક્રમોથી વં�ચત રા

, � આપિ�ના

નકારાત્મક પ્રભાવોને �ૂર કરવાની તેમની ક્ષમતાને અવરો. જો ક�, આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનન
અ�ભગમ, �તીય અને

�તીય લ�ુમતીઓની જ��રયાતો અને સ્થળને નજર�દાજ કર� છ.

આપિ�ઓના જોખમને ઘટાડવા માટ� તૈયાર સંસ્થાક�ય અને કા �ૂની માળખા સામાન્ય ર�તે આવ વગ�
પર મૌન રહ� છે .

તે તા�તરમાં ગણ્યાગાંઠ�ા ક�સ અભ્યાસોએ આપિ�માં લ��ગક અને �લ�ગ

લ�ુમતીઓના ભાિવ પર પ્રકાશ પાડ�ો .

�તીય અને �લ�ગ લ�ુમતીઓ દ્વારા સામનો કરવામા

આવતી આપિ� સંબિં ધત સંવેદનશીલતા પરના મોટાભાગના સંશોધનો સહમત થાય છે ક� તેઓ ઘણી
વખત આપિ�ઓથી વ�ુ ગંભીર ર�તે અસરગ્રસ્ત હોય છે કારણ ક� તેઓ અવરોધોનો અથવા અન્ય લ
માટ� ઉપલબ્ધ રક્ષણના સાધનોના અભાવનો સામનો કર�.

રો�જ�દા �વનમાં �તીય અને �લ�ગ

લ�ુમતીઓની અત્યંત હાંિસયામાં ધક�લી દ�વાયેલી પ�ર�સ્થિતઓ આપિ�ની પ�ર�સ્થિતઓનો સામ
કરતી વખતે તેમને વ�ુ જોખમમાં �ૂક� છે . જો આપિ� જોખમ ઘટાડા નીિતઓ અને વ્યવહાર સામા�જક
વાસ્તિવકતાઓથી �ધ રહ� તો તેમનીઅ�ુરક્ વધશે. આપિ�ની �યાર� અમલીકરણ દરિમયાન તેમની
ખાસ ગણતર� કરવામાં આવે ત્યાર�પ�ર�સ્થિતઓમાંિવપર�ત �લ�ગી �વા હાંિસયામાં ધક�લાયેલા �ૂથની
�ચ�તાઓનો ઉક�લ લાવવાની સંભાવના વધાર� છે છે .

ઉદાહરણ તર�ક� , આપિ� જોખમના ઘટાડાના

િવિવધ તબ�ામાં આવા તમામ વગ�ના સમાવેશની ખાતર� કરવાની જ��રયાત પર ભાર �ૂક� શકાય
છે .
ુ ૂ�ચત �િત અને અ��
ુ ૂ�ચત જન�િત
૪.૩ અ��
અ�ુક �િતઓ અને આ�દવાસીઓ - અ�ુ� ૂ�ચત �િતઓ અને આ�દવાસીઓ - ભારતીય
બંધારણમાં ઐિતહાિસક ર�તે વં�ચત લોકો તર�ક� માન્યકર� લ છે અને સ્વી�ૃ નીિતઓ અને પગલાં લેવાં
માટ� બંધારણની બે અ�ુ� ૂ�ચમાં � ૂ�ચબદ્કર� લ છે . પ્રથમ અ� ુ�ૂ�ચ િવિવધ રા�યોમા૧,૧૦૮ �િતઓની
અને બી� � ૂ�ચ

૭૪૪ આ�દવાસીઓની સ્વી�ૃ નીિતઓ અને

પગલાંની યાદ� આપે છે .

યાદ�બદ્

�િતઓ અ�ુ� ૂ�ચત �િત ( SC) તર�ક� ઓળખાય છે અને યાદ�બદ્ જન�િતઓ અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત
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‘‘િવપર�ત �લ�ગી’’ અથવા ‘‘િવપર�ત’’ શબ્દ જન્મ સમય ન�� થતી �લ�ગથી અલગ હોય એવી

વ્ય�ક્તઓન

આવર� લે છે . તેમાં LGBTQ સમ�લ�ગકામી �ી, સમ�લ�ગી સંબધો
ં ધરાવનાર, ઉભય�લ�ગી, િવપર�ત �લ�ગી, સં�દગ્,
અથવા િવ�ચત્ર અને ઉભય�લ�ગી ઉપરાંત ક�ટલાક બી�નો સમાવેશ થાય છ (LGBTQ+).
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(ST) તર�ક� ઓળખાય છે . ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતર� �ુજ , SC અને ST ભારતની વસ્તીના અ�ુક્ર
૧૬.૬% (૨૦.૧૪ કરોડ) અને ૮.૬% (૧૦.૪૩ કરોડ) છે .
આ�દવાસી સ�ુદાયોની � ૂબ ઓછા પ્રમાણમ સ્વી�ૃિતમા, આ સ�ુદાયોની સમસ્યાઓની અન્ય ઘણ
સંસ્થાઓ વ્યાપક િવષયોની તપાસના ભાગ�પે આ�દવાસીઓની �સ્થિતની તપાસ કર�
સરકાર� તપાસ માટ� વષ�થી અનેક સિમિતઓ અને

તે ઉપરાંત

આયોગની રચના કર� છે . અ�ુ� ૂ�ચત �િત અને

અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત (અત્યાચાર િનવાર) અિધિનયમ , ૧૯૮૯ અને ૧૯૯૫ માં તેને લગતા િનયમોમાં
�ુધારો કર�ને તેમને વ�ુ અસરકારક બનાવવામાં આવ્યા છ.
�ુધાર� લ અત્યાચાર િનવારણ અિધિનય , ૨૦૧૫ ક�ટલાક વગ� પર ક�ટલાક �ુનામાં સ્પષ્વ્યાખ્
કર� છે , અિધકાર�ઓની ચો�સ જવાબદાર�ઓ

અને િનિ�ત � ૂિમકાઓ

અને જવાબદાર�ઓ અને

અત્યાચારના ક�સોની તપાસ અને ન્યાિયક કાયર્વાહ� �ગે સ્પષ્ટ સમયિનધાર્�રત કર છે .

ુ ૂ�ચત �િત
૪.૩.૧ અ��
�િત આધા�રત ભેદભાવ ભારત નો િતહાિસક વારસો છે .
�િતઓ ઘણી વખત સામા�જક

શ્રેણી જ્િત સમાજમાં , અ�ુ� ૂ�ચત

બ�હષ્કા, અસ્�ૃશ્યતા અને અનેક પ્રકા છડ�ચોક તેમજ અપ્રગ

ભેદભાવનો સામનો કર� છે . આને માન્યતા આપત, ભારતના બંધારણના અ�ુચ્છેદ૧૫ માં, 'ધમર, �િત,
�ૂળ, �િત અથવા સ્થાનના આધાર� ભેદભાવ પર પ્રિતબંધની જોગવાઈ કર� ; અને સ�ને પાત �ુનો
બનાવતો અ�ુચ્છેદ૧૭ માં 'અસ્�ૃશ્યતા ના�ૂ ની જોગવાઈ કર� છે .

અ�ુ� ૂ�ચત �િતના સ�ુદાયોને

એકબા�ુ હડસેલવા�ુ ં ધ્યાનમાં રાખીન , બંધારણની જોગવાઈઓને �ુર�ક્ષત કરવા અને ચો�
ફ�રયાદોની તપાસ માટ� રાષ્ટ્ર�ય અ�ુ�ૂ�ચત �િત આયોગની રચના કરવામાં આવી.

અ�ુ� ૂ�ચત

�િત અને અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત અત્યાચાર િનવારણ અિધિનયમ

૧૯૯૫ અને ત્યારબાદ ૨૦૧૫ નો

�ુધારો અત્યાચાર અને ભેદભાવ સામે કા �ૂની રક્ષણ �ૂ�ું પાડ�.

કોઈપણ પ્ર�ૃિ�ઓમાં અથવ

માનવતાવાદ� સહાય � ૂર� પાડતી વખતે કોઈ ભેદભાવ� ૂણર્ વ્યવહાર નથી તેની ખાતર� કરવા માટ
પ્રયાસો કરવા જો. આપિ� જોખમ ઘટાડાએ ખાસ કર�ને �િત સંબિં ધત પડકારોને ઓળખવા જોઈએ
અને �િત-દ્દ�ષ્ટ અ�ભગમ અપનાવવો જોઈએ નહ�.
મોટાભાગના એસસી અને એસટ� સ�ુદાયો

� ૂરગ્રસત મેદા , અ�ુર�ક્ષત દ�રયાકાંઠાના િવસ્તા

અને અ�સ્થર ટ�કર�ઓ�વી સીમાંત જમીનો સાથે ગર�બીમાં રહ�તા હોવા�ુ ં વલણ છે તે � ૂબ જોખમી છે .
અ�ુ� ૂ�ચત �િત અને આ�દવાસી સ�ુદાયોના રહ�ઠાણ સામાન્ય ર�તે પછ� તે શહ� માં હોય ક� ગ્રામી
િવસ્તારોમાં હોય એકબા�ુ હોય છે . આ વસાહતો ઓછ� સેવા આપતા િવસ્તારોમાં હોય છે �માં સાચી
મા�હતીની ઓછ� ઉપલબ્ધત , �ૂળ� ૂત �ુિવધાઓનો મેળવવાનો અભાવ અને આપિ� પ્રિતક
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ક્ષમતા માળખાની અ� ૂરતી �ુિવધા હોય છે .

મકાનો સામાન્ય ર�તે અ�ુર�ક્ષત અને નબ

�ુણવ�ાના હોય છે . શહ�ર� િવસ્તારોમાં તેઓ સામાન્ય ર�તે અ�ુર�ક્ષત જ મા�લક� અને ઘણી વખત
અનિધ�ૃત �ંપડપટ્ટીઓ હોય .

જોખમી વસવાટ પ�ર�સ્થિત , લાંબી ગર�બી અને �ુિવધાઓના

અભાવ સાથે મળ�ને તેઓ આપિ�ના સમયે રોગોના ફાટ� નીકળવાની સંભાવના ધરાવે છે .
ST સ�ુદાયોની મ�હલાઓ માટ� , �િત આધા�રત સામા�જક

SC અને

અવગણનાના કારણે �લ�ગ આધા�રત

ભેદભાવ અને �હ�સા તીવ્ર બને છે અને તેનો સામનો કરવો વ�ુ �ુશ્ક�લ બને .
આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં અને આપિ� િનવારણ આયોજન અને અમલીકરણ પ્ર�ૃિ�ઓમ
વહ�લી તક�

� ૂવર્ ચેતવણી, સ્થળાંત, રાહત સહાય , �ુનવર્સવાટ અને અન્ય કોઈપણ પ્ર�ક્ર

સામા�જક સમાવેશ પદ્ધિતઓ �ુિનિ�ત કરવા માટ� સં�ૂણર્ ધ્યાન આપ�ું જોઈએ તેઓની અ�ુરક્ષ
પ્રણાલીગત �ૂવર્ થી વધે નહ�

તે

�ુિનિ�ત કર�ુ ં જોઈએ . ઉદાહરણ તર�ક� , સ્થળાંત, રાહત

સામગ્રી�ું િવત , �ુકસાન�ુ ં �ૂલ્યાંક, મકાન પ્લોટની ફાળવણી વગેર�માં ભેદભાવભયાર્ વ્યવહાર
કોઈ બનાવ ન હોય તેની ખાતર� કરવા માટ� ખાસ પ્રયાસો કર જોઈએ.

ુ ૂ�ચત જન�િત
૪.૩.૨ અ��
ભારતીય બંધારણએ આ�દવાસી સ�ુદાયોની ઓળખ

, પરં પરાઓ અને �રવાજોને તેમના િવકાસની

અવગણના કયાર્ િવના રક્ષણ માટ� અ�ુ�ૂ ૫ અને ૬ બનાવ્�ું છ. આને પંચાયતો િવસ્તરણ અનામત
િવસ્તારો( PESA), ૧૯૯૬ માં વ�ુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્�ું.

આ�દવાસી સ�ુદાયો તેમની ભૌગો�લક

�સ્થિત તેમજ સામા�જક બ�હષ્કારન કારણે અલગ રહ�વા�ુ ં વલણ ધરાવે છે .

આ�દવાસી સ�ુદાયો

સામા�જક-સાંસ્�ૃિતક �ુમે , પરં પરાગત જ્ન, જગલ
ં
અને �ુદરતી પ્રયાર્વર આસપાસ સામા�જક
સંબધો
ં અને તેમની પરં પરાના આધાર� સ�ુદાય શાિસત સંપ� સરળ સમાજ છે . આ�દવાસી સ�ુદાયોને
તેમના �ુદરતી સંસાધનો અને પયાર્વરણ સાથે �ૂબ ન�કથી એકબી� પર આધા�રત સંબંધો છ.
ક�ટલાક આ�દવાસી �ૂથો જગલ
ં
િવસ્તારોમાં �ુદરતી વસવાટમાંથી �ાર�ય બહાર ગયા નથ.
�ુદરતી આપિ�ની અસરને ઘટાડવાનો �ૂળ� ૂત

ઝોક બે ગણો હોવો જોઈએ:

આધારને �ુનઃસ્થાિપત કર�ને આ�દવાસી લોકોને આત્મિનભર્ર 

વવા અને

(ક) �ુદરતી સંસાધન
(ખ) આપિ� પછ� ,

સમયસર અને યોગ્ય રાહત અને �ુનવર્સ યોજના આપવી. આ�દવાસી િવકાસ મંત્રાલય અને રા�
િવભાગો આ�દવાસી નેતાઓ અને િનષ્ણાતો સાથે પરામશર્ કર�ને હસ્તક્ષ

યોજના તૈયાર કરશે.

હસ્તક્ષેપો પર સ�ુદાયની ભાગીદાર� અને મા�લક� હ તેવા પ્રયત્નો કરવા જ. આ�દવાસી ગામો
PESA આપિ� સજ્જત , રાહત અને �ુનવર્સન યોજનાઓ અ�ુસાર તેમની યોજનાઓ

�તે કરવા

સક્ષમ હોવા જો.
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૪.૪ બાળકો 
સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર બાળકોના અિધકારો સં, ૧૯૮૯ માં (�ુએન ૧૯૮૯) તમામ બાળકો માટ� માનવ
અિધકારોની �ુ�ષ્ટ કરવા માટ��ું પ્રથમ કા�ૂની ર�તે બંધનકતાર્ �તરરાષ્ટ્ર�ય સંમેલ.
બાળકોના � ૂરતો ખોરાક , પાણી, આશ્રય અને િશક્ષણના અિ

ને ન�� કર� છે .

તે
આપિ�ની

પ�ર�સ્થિતઓમાં તેઓ �ુવ્યર્વહ, ઉપેક્, �તીય શોષણ અથવા હ�રફ�રથી �ુક્ત હોવા જોઈ , અને
સલામત અને સહાયક વાતાવરણમાં મોટા થવા માટ� સક્ષમ હોવા જો.

બાળકો તેમની �મર અને

અપ�રપક્વ માનિસ-સામા�જક સમજને કારણે સંવેદનશીલ હોય છે .
આપિ�માં સંભાળ અને રક્ષણ માટ

ટ�કા માટ� અરાજકતા અને ધોવાણ તેમના શાર��રક અને

માનિસક સ્વાસ્થ્યને ભાર� અસર કર� શક� છે �ના કારણે બા

ને આઘાત

લાગે છે .

તેમની

સંવેદનશીલતા જોતા, બાળકોને પ્રાથિમક જ��રયાતો �ૂર� પાડવા અને તેમના અિધકા �ુ ં ઉલ્લંઘન ન
થાય તેની ખાતર� કરવા માટ� કટોકટ�ની પ�ર�સ્થિતઓ દરિમયાન િવશેષ સહાય અને ધ્યાનની જ�ર .
બાળ અિધકારો અને બાળ ન્યાય(બાળકોની સંભાળ અને રક્) અિધિનયમ, ૨૦૦૦ (�� અિધિનયમ)
પર સં�કુ ્ત રાષ સંમેલન જણાવે છે ક� બાળકોને �ુ�ુપયોગ , ઉપેક્ષા અને શોષણ સામે રક્ષણ આપવ
અિધકાર છે . આપ�કાલીન પ�ર�સ્થિતઓમાં બાળક ને અલગતા , �ચ�તા, આઘાત, ક�ટલાક તેમના
પ�રવારોથી અલગ થવાનો, તેમના માતાિપતાને �ુમાવવાનો, �િતગત �હ�સા અને તસ્કર�નો સામનો
કરવો પડ� છે . ક�ટલાકને બાળ મ�ૂર તર�ક� ભરતી કરવાના જોખમનો સામનો કરવો પડ� છે . આપિ�
દરિમયાન, �યાર� વ્યાપક અન/અથવા વ્યવ�સ્થત �હ�સા થાય ત્યાર� બાળકોની શાર��રક અખં�ડત
જોખમમાં હોય છે . બાળકોને ઘણીવાર િશક્ષણ અને મનોરંજનમાં િવક , અ� ૂરતા ખોરાક અને પોષણ
તરફ દોર� જતી

ગંભીર ઉદાસીનતાનો સામનો કરવો પડ� છે

. આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતઓમા ,

�ગણવાડ� અને શાળાઓ શ� તેટલી વહ�લી તક� ખોલવી જોઈએ.

બાંધકામોને �ુકસાન થવાના

�કસ્સામા, બાળકોની સેવાઓને મેળવવાની કામચલાઉ/ કટોકટ�ની જોગવાઈ ની સ્વી�ૃત આપવી જ�ર�
છે . રા�ય સરકારો પોષણ સહાય બમણી

કરવા �ગણવાડ�ઓ અને પ્રાથિમક શાળાઓમાં ખોર નો

�ુરવઠો વધાર� શક� છે . ઘણી રા�ય સરકારો આપિ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં મયાર્�દત સમય માટ� આ કર
રહ� છે .
બાળ ન્યાય અિધિનય, ૨૦૦૦

બાળકોની સંભાળ , રક્ષણ અને �ુનવર્સવાટ માટ� બાળ �ુર

એકમોની સ્થ પવાની જોગવાઈઓ �ુિનિ�ત કર� છે .

બાળકોને પોષણ, મનોરં જન માટ� બાળકલક્ષ

જગ્યા, �હ�સા અને અપહરણ સામે રક્, તેમના �િવક પ�રવારોમાં �ુનઃસ્થાિપત કરવ,

રા�યની

િવિશષ્ટ પાલક માતાિપતા સહાય સેવા/ યોજનાઓનો ઉપયોગ કર�ને સંભાળ અને �ુરક્ષા �ૂર
પાડવાની �સ્થિતમાં નથી

તેવા અનાથ અને એકલ માતાિપતાના બાળકોના સ�ુદાય આધા�રત
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�ુનવર્સવાટને પ્રોત્સાહ વા આવા એકમો ગામડા અને તા�ુકા કક્ષાએ ખોલવા જો.

મ�હલા

અને બાળ િવકાસ મંત્રાલય અને સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા મંત્રાલય અને માનવ સં
િવકાસ મંત્રાલય સાથે રાષ્ટ્ર�ય બાળ અિધકાર સંરક્ષણ આયોગ અને રા�યન(સામાન્ય ર�ત

,

રા�ય બાળ �ુરક્ સોસાયટ�) બાળ અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૫ હ�ઠળ સહાય તંત્ર વ્યવ ઊભી કર�
શક� છે અને સમયાંતર� તમામ મોટ� આફતોમાં બાળકોની સંભાળ અને રક્ષણની �સ્થિત�ું િનર�ક્ષણ
શક� અને સમયસર પગલાં લેવાની ભલામણ કર� શક� છે .

૪.૫ � ૃદ્ધ
િવ� � ૃદ્ધ થઈ ર�ું . િવ�ની વસ્તીન �દા� ૭૦૦ િમ�લયન અથવા ૧૦ ટકા લોકો પહ�લેથી જ
૬૦ વષર્થી વ�ુ વયના છ , અને ૨૦૩૦ �ુધીમાં ૧૦ વષર્થી ઓછ� વયના ૬૦ ટકા થી વ�ુ લોકો હશે.
�યાર� આ િવકાસની સફળતા�ુ ં પ્રિતિનિધત્વ કર� , આપિ� જોખમ ઘટાડાના પ્રિતભાવોને સ્વીકારવામ
િનષ્ફળતા વ�ુ આબોહવા અને આપિ�ની ઘટનાઓના સંયોજન સાથે �ૃદ્ધ વસ્તી િવષયક વલણ �ૃદ
જોખમો અને આપિ�ઓ માટ�

સંવેદનશીલતામાં વધારો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે .

છતાં, � ૃદ્ધોન

ચો�સ જ��રયાતો અને શ�ક્તઓને આપિ� જોખમ ઘટાડા માં ઘણીવાર યોગ્ય િવચારણા આપવામાં
આવતી નથી. ભારત સરકારનો 'ભારતમાં � ૃદ્' (CSO ૨૦૧૬), અહ�વાલ, િવિવધ સ�ાવાર આ;કડાના
આધાર� � ૃદ્ધ વસ્તીની િવગતવાર �કડાક�ય � પર�ખા ર�ૂ કર� .

અહ�વાલમાં જણાવવામાં આવ્�ું છે ક�

બી� રાષ્ટ્રોની , ભારતમાં પણ વસ્તીના વય માળખામાં આ�ુષ્યમા

અપે�ક્ષત વધારાના કાર,

� ૃત્�ુદર ઘટવો, ઓછા રોગ , �વનની �ુણવ�ા , અને સાર� આરોગ્ય સંભા �વા ઘણા પ�રબળોના
સંયોજનના પ�રણામે � ૃદ્ધોના પ્માં પ�રવતર્ન આવ્�ું  . � ૃદ્ધ વસ્કહ�વાતી આ અસાધારણ ઘટના,
સમગ્ર િવ�માં વસ્તી િવષયક વલણ.
૨૦૧૧ ની રાષ્ટ્ર�ય વસ્તી ગણતર�  , લગભગ ૧૦૪ િમ�લયન � ૃદ્ (૬૦ વષર્ ક� તેથી વ�ુ
�મરના); ૫૩ િમ�લયન �ીઓ અને

૫૧ િમ�લયન �ુ�ુષો છે . � ૃદ્ધ વસ્તીનો �હસ્સો અને કદ બ

સમયાંતર� વધી રહ્યા . ૧૯૬૧ માં ૫.૬% થી વધીને ૨૦૧૧ માં ૮.૬% પ્રમાણ થ�ું છ(�ુ�ુષો ૮.૨%
અને �ીઓ ૯.૦%). ગ્રામીણ અને શહ�ર વગ�કરણની દ્ર�ષ , ૭૧% � ૃદ્ધો ગ્રામીણ ૨૯% શહ�ર�
િવસ્તારોમાં છ. ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતર� �ુજ , � ૃદ્ધો વચ્ચે �િત �ુણો ૧૦૦૦ �ુ�ુષો દ�ઠ ૧૦૩૩
મ�હલાઓ છે . જન્મ સમયે �ીઓ માટ� ૬૯.૩ વષર્ અને �ુ�ુષો માટ� ૬૫.૮8 વષર્ અપે�ક્ષઆ�ુષ્ય છ.
૬૦ વષર્ની �મર , �વનની સર� રાશ બાક� આ�ુષ્ આશર� ૧૮ વષર્(�ુ�ુષો માટ� ૧૬.૯ અને �ીઓ માટ�
૧૯.૦) હોવાની શ�તા છે . ૭૦ વષર્ની �મર , (�ુ�ુષો માટ� ૧૦.૯ અને �ીઓ માટ�

૧૨.૩) તે ૧૨

વષર્થી ઓછ� હત . ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતર� �ુજબ �ૃદ્ધાવસ્થાના અવલંબનનો �ુણ

૧૪.૨%
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(�ીઓ ૧૪.૯%, �ુ�ુષો ૧૩.૬%) છે . � ૃદ્ધોમાં સૌથી સામાન અશક્તતામા �તે હલનચલન અશક્તત
અને દ્દ�ષ્ટ અશક હતી.
હ�લ્પેજ ઇ�ન્ડયા �ુ , આપિ�ઓ દરિમયાન � ૃદ્ધો સામાન્ય ર�તે લાઇનમાં છેલ્લે હો , ભીડમાં
�ુમ જવાની અને અત્યંત સંવેદનશીલ હોવાની સંભાવના હોય છે

48

49

. આપિ�ઓ દરિમયાન બી�ની

સરખામણીમાં આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનના તમામ તબ�ામાં �ૃદ્ધ

સંવેદનશીલતા પર વધાર�

ધ્યાન આપવાની જ�ર છ. આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓમાં યોગ પ્રા દ્વારા �ૃદ્ધોને પ્રાથિમ
તર�ક� ગણવાની જ�ર છે . � ૃદ્ધોની મનોજ્િનક નબળાઈઓ, હરવા-ફરવાની શાર��રક �ુબર્ળત , ઘટતી
જતી સંવેદનાત્મક ��ૃિ , નબ�ં સ્વાસ્થ્ય તેમજ નબળા સામા�જક અને આિથ�ક મયાર

, આફતો

માટ� સજ્જત, તેમની અ�ુ�ૂલનક્ષમતા બાધા�પ અને પ્રિતભાવ ક્ ની િવવશતા પર ખાસ ધ્યાન
આપવાની જ�ર છે .
આપિ� જોખમ ઘટાડામાં � ૃદ્ધો માટ સં�કુ ્ત રાષ્ અિધકારપત-૧૪ (UNISDR ૨૦૧૪) આપિ�
જોખમ ઘટાડામાં આવર� લીધેલા અ�ભગમના ત્રણ �ુખ્ય િસદ્ધાંતો પર ક��ન્દ્રત કર� છે અને
િસદ્ધાંતોને આધીન ચૌદ લ�ુ�મ ધોરણો . ત્રણ િસદ્ધાનીચે �ુજબ છે :
૧. જ�ર છે : � ૃદ્ધોની ચો�સ જ��રયાતો છે � આપિ� જોખ ઘટાડાની તમામ પ્ર�ૃિને
સમજવા અને તેનો પ્રિતભ આપવો જ�ર� છે .
૨ અદ્દ : ઘણીવાર � ૃદ્ધોન

સંવેદનશીલતા અને ક્ષમત ને અવગણવામાં આવે છે

;

જોખમમાં રહ�લા � ૃદ્ધો અને બી� લોક�ૃશ્યમાન અનેસમિથ�તની ખાતર� કરવા માટ� આપિ�
જોખમ ઘટાડામાં લોકોની �મર અને �િત આધા�રત મા�હતી મેળવવી જ�ર� છે .
૩. અ� ૂલ્: � ૃદ્માં આપિ� જોખમ ઘટાડામાં અ�ૂલ્ય સંપિત ��ુંવષ��ુ ં જ્ન, કૌશલ્ય અને
શાણપણ હોય છે અને આપિ� જોખમ ઘટાડામાં અપનાવવા, �ૂલ્ય

�કવા અને ભાગ લેવા

માટ� � ૃદ્ધોને ટ�કો આપી જોડવા જોઈએ.
આ અિધકારપત્ નીિતઓ, વ્�ૂહરચનાઓ અને પ્રથાઓમાં ખામીઓ પર કામ કરવા મા સામાન્ય
ર�તે મોટાભાગે � ૃદ્ધ લોકોના આપિ� જોખમોન ઓછો પ્ર ભાવ આપે એવી સરકારો, દાતાઓ અને
સંસ્થાઓ પાસે મજ�ૂત પ્રિતબદ્ધતાની માંગ ક . તેઓએ � ૃદ્ધ લોકોના અિધકારોને સ્વીકારવા અ
� ૂરા કરવા અને

તેમની ક્ષમતા અને યોગદાનને જોડ�ું જો.

આ અિધકારપત્ સરકારો , �બન

સરકાર� સંગઠનો , આપિ� જોખમ ઘટાડા અને � ૃદ્ધ િનષ્ણાતો તેમજ �ૃદ્ધ �ુ�ુષો અને �ીઓ
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હ�લ્પેજ ઇ�ન્ડ , https://www.helpageindia.org/our-work/welfare-development/disaster-management/
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પરામશર્ દ્વા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છ. માતાિપતા અને વ�રષ્ઠ નાગ�રકોની સંભાળ અને કલ્યાણ
અિધિનયમ, ૨૦૦૭ પ�રવાર અથવા ન�કના સંબધ
ં ીઓનો કોઈ ટ�કો ન હોય એવા વ�રષ્ઠ નાગ�રકની
�ુખાકાર� માટ� કા�ૂની માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે .

આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતઓમા , � ૃદ્ધોની જ��રયાતોન

તેઓને લગતી િવશેષ �ચ�તાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બી�ઓ સાથે જોડવાને બદલે

અલગથી

િવચારવામાં આવે તે જ�ર� છે . વ�રષ્ઠ નાગ�રકો તેમના ન�કના િવસ્તારમાંથ િવસ્થાિપ ન થાય તે
માટ� સ�ુદાય આધા�રત વ�રષ્ઠ નાગ�રકો સમથર્ન તં રાખ�ુ ં આવકાયર છે . આમાં સ્થાિનક સ�ુદાયોને
ક�વી ર�તે તેઓ વ�રષ્ઠ નાગ�રકોને મદદ કર� શક� છે અને �ૃદ્ધોને ટ�કો આપવા �ગે તેમની ��ૃ
ક�ળવી શક� તે માટ� ના પ્રયાસો સમાવેશ થવો જોઈએ. �જલ્લ આપિ� જોખમ ઘટાડા યોજના �ુ�ુંબના
કોઈપણ ટ�કા વગર �વતા વ�રષ્ઠ નાગ�રકોની યાદ� તૈયાર કર� શક� છ. આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતમા,
પ�ર�સ્થિતની ગંભીરતાને જોત , �જલ્લા કલેક્ટર �ૃદ્ધો માટ� કામચલાઉ વ્યવસ્થા ગોઠવવા અને ,
દવા, આશ્રય અને અન્ય જ��રયાતો �વી વ્ય�ક્તગત જ��રયાતોની સંભાળ રાખવા હાકલ કર� શક�
છે . જ�ર� હોય તો વ�રષ્ઠ નાગ�રકોની િમલકત અને સંપિ�ની �ુરક્ષા માટ� ખાસ વ્યવસ્થા કર�
છે .

૪.૩ િવકલાગ
ં ો
િવકલાંગતા એક સંદ�ભ�ત અને

પ�રણામી ખ્યાલ છ. િવકલાંગના અિધકારો પર�ુ ં સં�કુ ્ત રાષ્

સંમેલન (UNCRPD) તેના પ્રથ અ�ુચ્છેદમા જણાવે છે ક� : ‘‘ "િવકલાંગોમાં �ઓ લાંબા

સમયથી

શાર��રક, માનિસક, બૌ�દ્ધક અથવા સંવેદનાત્ ખોડ ધરાવે છે � િવિવધ અવરોધો સાથે

સંવાદ

સ્થાપવ અન્ય લોક ની �મ સમાન ધોરણે સમાજમાં તેમની સં� ૂણર્ અને અસરકારક ભાગીદાર�ને
અવરોધે છે એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે ." સંમેલન , તેના અ�ુચ્છેદ૧૧ અને ૩૨ માં , િવકલાંગો
આપિ� રાહત , આપ�કાલીન પ્રિતભાવ અને વ્�ૂહરચનાઓનો લાભ લે અને તેમાં ભાગ
હોવા�ુ ં જણાવે છે .

�ડસેમ્બર ૨૦૧૫ માં િવકલાંગ તા અને આપિ� જોખમ

એ જ�ર�

વ્યવસ્થા પર ઢાકા

ઘોષણાને અપનાવી સ્વીકાર� છ ક� : "અપંગતા ને સાથે જોડવાના મહત્ ને સમાવતો આપિ� જોખમ
વ્યવસ્થાપન ( DRM) ટકાઉ િવકાસ લ�યો ( SDGs) સાથે સમગ્ર સમાજ

પ્રિતકાર બનાવે ,

િવકાસના લાભોની રક્ષા કર� અને આપિ�ના �ુકસાનને ઘટાડએ સમજણ પર સમાવેશ કરવો જોઇએ."
ભારતમાં ૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતર� �ુજબ િવકલાંગોની વસ્ત ૨.૬૮ કરોડ છે , � વસ્તીના ૨.૨%
થાય છે . આમાંથી ૫૬% �ુ�ુષો અને ૪૪% �ીઓ છે . �ુલ વસ્તીમા , �ુ�ુષ અને �ીની વસ્તી અ�ુક્ર
૫૧% અને ૪૯% છે . મોટાભાગના િવકલાંગો (આશર� ૬૯%) ગ્રામીણ િવસ્તારોમાં રહ� , � ગ્રામી
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વસ્તીનો લગભગ સરખો �હસ્સો છ. UNISDR 50 દ્વાર ૨૦૧૩ માં વૈિ�ક સવ�ક્ષણમા ૧૩૭ દ� શોમાં અને
આઠ �બન-શાિસત પ્રદ�શોમાં િવકલાંગતા ધરાવ

૫,૭૧૭ વ્ય�ક્તઓ માટ� �ૃતકો અને ઘાય

િવકલાંગોની િવવા�દત, આપિ�ઓ અને અન્ય કટોકટ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં સંખ્યા અપ્રમાણસર વધા
તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી. સવ�ક્ષણ દશાર્વે છે ૭૨.૯% િવકલાંગો પાસે વ્ય�ક્તગસજ્જતાન
કોઈ યોજના નથી. િવ�ભરના િવકલાંગો

કહ� છે ક� તેમની જ��રયાતો િવશે ભાગ્યે જ તેમની સલાહ

લેવામાં આવે છે . સવ�ક્માં �ણવા મળ્�ું છે ક� અચાનક આપિ�ની �સ્થિતમ , માત્૨૦% િવકલાંગો
�ુશ્ક�લી િવના તરત જ સ્થાળાંતર કર� શક છે , �યાર� મોટાભાગનાને અ�ુક હદ� �ુશ્ક�લી હશે અથવા તે
�બલ�ુલ સ્થાળાંતર કર� શકશે નહ�. ૨૦૧૫ માં અપંગોના �તરરાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસ( HI ૨૦૧૫)
�ણવા મળ્�ું છે ક� ૭૫% િવકલાંગો માને છે ક� તેઓ �ુદરતી આફતો અને િવવાદ �વી કટોકટ� માટ�
માનવતાવાદ� પ્રિતભાવોથઅ�લપ્ત રહ છે .
એ�ુ ં ધ્યાનમા આવ્�ું છે ક� િવકલાંગ વ્ય�ક્તઓને ઘણીવાર નજર�દાજ કરવામાં આવે છે અને
માત્ર જોખમ ઘટાડવા અને આપિ� પ્રિતભાવ પગલાંમા અ�લપ્ રાખવામાં આવતા નથી પરં � ુ તે
બી�ઓ કરતા વધાર� જોખમમાં પણ હોય છે .

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ

સંબિં ધત

માગર્દિશ�ક 51 બહાર પાડ� છે �ની સંદભર લેવો જ�ર� છે .
50

સમગ્ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપ

ચક્રની અવગણ , આપિ� જોખમ ઘટાડા

મયાર્�દત સામા�જક ભાગીદાર ની સામેલગીર� �ગેની

પ્ર�ૃિ�ઓમા

બાબતોને, મા�હતી અને સેવાઓની

ઓછ�

ઉપલ�બ્, ગર�બી, રાહત કામગીર� દરિમયાન આછો પ્રક, �ૂળ� ૂત જ��રયાતોને અ�ુ�પ પ્રિતભાવન
અસ્વીકારઅને ચો�સ જ��રયાતોને અવગણવામાં આવે છે . ૨૦૧૩ ના UNISDR સવ�ક્ષણમાિવકલાંગો
દ્વારા ઓળખવામાં આવેલી સૌથી સામાન્ય પ્રાથિમકતા આપિ� જોખમ ઘટાડ

િવકલાંગોની

સામેલગીર� વધારવા માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડા - સંબિં ધત પ્ર�ૃિ�ઓમા િવકલાંગોની સામેલગીર�
માટ� છે . સવ�માં પડોશીઓ અને સ્થાિનક આપિ� જોખમ ઘટાડા સ�ુદાયને સાંકળતી સહાયક નીિતઓ ,
કાયદાઓ અને સહાયક પ્રણાલીઓની જ��રયાત પર પણ ભાર �ૂકવામાં આવ્યો .
આપિ� જોખમ ઘટાડાના પ્રયાસ ખાસ કર�ને અસરગ્રસ્ત વસ્તી િવકલાંગોની સંવેદનશીલતાને
અન્ય લોકો સાથે જોડવાને બદલેઅલગથી ઉક�લવી કરવી જોઈએ. આપિ� પછ� કોઈ િવકલાંગ �ટ� ન
�ય તે માટ� ખાસ ધ્યાન આપ�ું જોઈ.

સ્થાિનક સ�ુદાય આધા�રત પ્રયા અને સમથર્ક પ્રણ ,

�માં િમત્રતા પ્રણા પ્રોત્સાહન આ સ�હત દર� ક િવકલાંગ પાસે પડોશમાં રહ�તી એક અથવા વ�ુ
વ્ય�ક્તઓ હોય છે � સહ ક િમત્ર તર�ક� કામ કરવા માટ� જવાબદાર હોય .

પડોશીઓ ક�વી ર�તે

50

https://www.unisdr.org/archive/35032 (accessed on Sep. 20, 2019)
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અપંગતા સમાવેશી આપિ� જોખમ ઘટાડા �ગે રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન માગર્, NDMA, 2019.
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િવકલાંગોને મદદ કર� શક� અને તાલીમ આપી શક� તે �ગે તેઓને ��ૃત કરવા જોઈએ. િવકલાંગોએ
કટોકટ�માં મદદ માટ� આધાર રાખી શક� એવા પડોશીઓને ઓળખવા માટ� સ�ક્રય પ્ર�ૃિ�ઓ કરવી
જોઈએ. એક કરતાં વ�ુ " િમત" રાખવા સા�ું છે , ખાસ કર�ને કાયર્સ્, ઘર અથવા શાળા �વા અલગ
અલગ િવસ્તારોમાં િવકલાંગો વ�ુ સમય િવતાવે છે . વ�ુ લોકો મદદ કર� શક� છે તે વ�ુ સા�ું છે .
િવકલાંગો માટ� તેમના મદદગારો અથવા સાથીઓને તેમની ખાસ જ��રયાતો િવશે સાર� ર�તે
મા�હતગાર રાખવા અને મદદગારોને તેઓ માટ� જવાબદાર હોય તેવા લોકો સાથે િનયિમત સંપકર ્માં
રહ�વા�ુ ં પણ મહત્વ�ું છ. સ્થાિનક સ્તર� િવગતવા આપિ� પ્રિતભાવ આયો માં િવકલાંગોની ખાસ
સંભાળ જ��રયાતની યાદ�ઓ નો સમાવેશ કરવો

જોઈએ.

આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતમા , આપિ�

વ્યવસ્થાપન માટ� જવાબદા સંસ્થા િવકલાંગોને કામચલાઉ અવરોધ �ુક્ત અને મૈત્રી�ૂણર્ �ુિવ
સ્થાિપત કર� શક� છ . જો જ�ર� હોય તો તંત િવકલાંગોની િમલકત અને સંપિ�ની �ુરક્ષા માટ� િવશે
વ્યવસ્થા કર� શક� .

૪.૭ આપિ� વ્યવસ્થાપનને સમાવેક બનાવ�ુ
દર� ક સ્તર, તબ�ા અને પગલાં પર, આપિ� જોખમ ઘટાડાના પ્રયાસો માનવાિધકારની સાવર્િત્
ઘોષણાના અ�ુચ્છે-૧ દ્વારા માગર્દશર્ન આપવાની જ�:
"બધા મ�ુષ્યો સ્વતંત્ર અને ગૌરવ અને અિધકારોમાં સમાન જન્. તેઓ તકર ્ અને
�તરાત્માથી અને એકબી� સાથે ભાઈચારાની ભાવનાથી સંપ� ર�તે વતર્�ું જોઈ.”
આપિ� જોખમ ઘટાડાના પ્રયાસ તેના જ�ટલ અને વૈિવધ્યસભર પ્ર�ૃિત સ્વીકાર�ન પડકાર તર�ક�
સામા�જક સમાવેશનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. સામા�જક સમાવેશ વ્�ૂહરચન આપિ� જોખમ ઘટાડાના
તમામ પાસાઓમાં સામા�જક ર�તે ન�ધપાત્ર ઘટાડ� અથવ �ૂર કર� શક� એવા વ્યવહા�ુ ઉદ્દેશો અ
કાય�ની શ્રેણીને ઓળખવી આવશ્યક . આપિ� જોખમ ઘટાડામાં સમાવેશને પ્રોત્સાહન આપવા મા
સ્થાિનક વ્�ૂહરચનાઓ તૈયાર કરવાની જ�ર .

આપિ� જોખમ ઘટાડા

સાથે સંકળાયેલી તમામ

સંસ્થા-સરકાર�, �બનસરકાર� અથવા �તરરાષ્ટ્-તમામ સીમાંત વગ� અને ખાસ કર�ને નબળા
�ૂથોની જ��રયાતો�ુ ં યોગ્ય ર�તે �ૂલ્યાંકન કરવા અને સહાયતા માટ� િનધાર્�
ધોરણો�ુ ં સં� ૂણર્ પાલન �ુિનિ�ત કરવા માટ�

િવશેષ પ્રયાસો કરવા જ�

પ્રિતકાર ક્ષમત
છે .

સંવેદનશીલતા

નકશાકરણના પ્રયા તમામ સંબિં ધત પ�રબળોને યોગ્ય ર�તે ઓળખવામાં સક્ષમ છે તેની ખાત
કરવા માટ� કાળ� લેવી જોઈએ. તમામ સામા�જક ર�તે બાકાત કરાયેલા વગ�ના અિધકારો અને હ�ોની
અ�ુ� ૂિતની �ુિવધા માટ�

પ્રયાસો કરવા જ�ર� .

સામા�જક સમાવેશને પ્રોત્સાહન આપવા મા

આગળનો સંભિવત માગર્ સ�ુદાયની ભાગીદાર�ને પ્રોત્સા�હત કરવાનો છે કારણ ક� સમાિવષ
સમાજના િવિવધ વગ�ની સ�ક્રય ભાગીદાર� પર િનભર્ર કર�.
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આપિ� જોખમ ઘટાડાના તમામ પાસાઓમાં સામા�જક સમાવેશ િવષયલક્ િનણર્ છે . �યાર� આ
પ્રકરઆપિ� જોખમ ઘટાડામાં સામા�જક સમાવેશના મહત્વ પર એકંદર પ�રપ્રે� ય �ૂ�ું પાડ� , ત્યાર�
તેના મહત્વને િવિવધ વગ� અને સંબિં ધત જવાબદાર� માળખામાં વધારાના ભાર આપવામાં આવે છે .
સામા�જક સમાવેશ

િનણર્ય લેવાના પાસ

હોવા છતાં , તે � ૂચક

ગૌણ - િવષયલક્ ક્ષેત્રો સ

જવાબદાર�ના માળખામાં આપિ� જોખમ ઘટાડા માટ� એક િવિશષ્ટ િવષયોના ક્ષેત્ર તર�ક� ઉમેરવ
આવે છે .
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૪.૮ જવાબદાર� માળ� ંુ – સામા�જક સમાવેશ
સામા�જક સમાવેશ તમામ પ્રકારના જોખમો અને આપિ�ઓ માટ� �ુસંગ અલગ િવષયલક્ષી ક હોવાથી, જવાબદાર�ઓ દર� ક સંસ્થાઓન રહ� છે . જો ક� , સ્પષ્ટતા માટ� દર�ક પેટા સાથ
સંબિં ધત �ુખ્યસંસ્થાઓન ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો .

ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

રા�યની (લીડ

સંસ્થા)

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
૧

�િત

• �િત સંવેદનશીલ

લીડ

DRR

અ�ભગમો માટ� માગર્દશર્ન અન

સંસ્થાઓ

સમથર્

MSJE અને
MWCD

• અભ્યાસ અને સંશોધન
• વતર્માન િનયમ , ધોરણો અને
માટ� આધાર 52
51

52

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણને

� ૂિમકાઓ

પ્રોત્સાહન

ધરાવતી

પ્રદાતાઓ તરફથ

મા�લક� , ભા�ુ આત અિધકારો

�ુ;ં

સંવેદનશીલ ઉત્પાદન/

લીડ સંસ્થાઓ
DSJE, DWCD

િનદ� શોમાં ફ�રફાર અને સમીક્ષ

�ુખ્ય

•

વીમા
�િત-

�ુખ્ય �ૂિમકાઓ

�ુિનિ�ત કરવા માટ� ખાસ પ્રયાસ�ુિનિ�ત કરવા
•

SDMA, DMD$
સહાયક

DRR

ના કોઈપણ તબ�ે �તીય અને �લ�ગ

લ�ુમતીઓને અવગણવામાં ન આવે તેવી કોઈ ભેદભાવ� ૂણર્
પ્રથાઓ ન તેની ખાતર� કરવી,
•

ધરાવતી
સંસ્થા:

DRR �િતને સમાિવષ્ટ અને મ�હલાઓની ભાગીદાર�

િવપ�રત �લ�ગી

�વા �તીય અને �લ�ગ

લ�ુમતીઓની વધારાની સંવેદનશીલતાને ઓળખવી
•

HRVCA

- �ીઓ અને

િવપ�રત �લ�ગી

ની

સંવેદનશીલતાની કાળ� લેવા માટ� જોખમ આકારણી
•

, �ુદત અિધકારો અને કોઈપણ અન્ય િનયમ/ ધોરણો ક� � સમાિવષ્ટ

�લ�ગ સંવેદનશીલ અ�ભગમને સમથર્ન આપવા માટ�

મા�હતી અને �કડા સંચાલનનો ઉપયોગ -

DDMA અને

D R M ને �ુિનિ�ત કરવા માટ� સંબિં ધત છે તેના સંદભર્માં

પ્રવતર્માન િનયમો અને ધોરણોનો સંદભર.
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

રા�યની (લીડ

સંસ્થા)

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
સંસ્થા:

સંસ્થા:

�ંબેશને પ્રોત્સા�હત�ુ ં

SDMA

• માગર્દિશ�ક, IEC, માસ મી�ડયા
�ંબેશ

MHA,

DRR

• ક્ષમતા િવકાસ માગર્દિશ

NDMA,

• અભ્યાસક્રમના િવકાસમ DRR

NIDM,

ની �િત �ચ�તાઓનો સમાવેશ

MHFW

• ભેદભાવ� ૂણર્ વ્યવહ ,

�હ�સા

સહાયક

અને �ુ �ુપયોગ અટકાવવા

સંસ્થા:

ચકાસણી અને તપાસ કરવા

,

DRR

સાથે

પ્રત્યક્
પરોક્ષ ર�ત
સંકળાયેલી

DRR �ુિનિ�ત કરવા સંબિં ધત

િવભાગો�ુ ં સંકલન કર�ુ ં
આશ્રયસ્થ/

•

કામચલાઉ આશ્રયસ્થ/ રાહત

િશ�બરો - ચો�સ જ��રયાતો માટ� જોગવાઈ

પરોક્ષ ર�ત

•

સંકળાયેલી

પયાર ્વરણને સક્ષમ કર

•

�લ�ગ સંવેદનશીલ બનાવવા માટ� હાલના િનયમો

તમામ

,

ધોરણો અને િનદ�શોમાં સમીક્ષા અને ફ�રફા કરવા
તાલીમ,

•

��િૃ ત,

નકલી િનદશર્ ,

વ્યાવસાિયક

તાલીમ / કૌશલ્ય િવકા

• અપહરણ અટકાવવા અને
રોકવા માટ� �તર-

સંસ્થા

સહયોગ
• �િત-સંવેદનશીલ મનોસામા�જક સહાય

સાથે

પ્રત્યક્

સંસ્થા

�ગે માગર્દશર

�લ�ગ સંવેદનશીલ

•

,

ને� ૃત્વ સશ�ક્તક, ખાસ કર�ને DRR માં

•

�લ�ગ સંવેદનશીલ અ�ભગમ સાથે અભ્યાસક્રમ િવ

•

િવિશષ્ટજ્ન ઉત્પાદન

• વીમાને પ્રોત્સાહન આપ
આપિ�

તમામ

પછ�ના �ુનવર્સન(આિથ�ક

સંસ્થા

સામા�જક વગેર�) માટ� ક�ન્દ્ર
સંસ્થાઓ તરફથી સહા

•

,

• રા�ય મ�હલા આયોગની સહાયથી

DRR પગલાં� ુ ં �િત

ઓ�ડટ
• �ુનઃબાંધકામ કરાયેલા મકાનોના પિત અને પત્નીના નામે
સં�કુ ્ત મા�લક� અને આપિ� પછ�ની � ૂવર્વ� �સ્થિત મા
સહાય હ�ઠળ � ૂર� પાડવામાં આવેલી સંપિ�ની ખાતર�
કરવી
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

સંસ્થા)

રા�યની (લીડ

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
૨

અ�ુ� ૂ�ચત

લીડ

• માગર્દશર્ન અન સમથર્ન

લીડ સંસ્થાઓ

�િત ( SC)

સંસ્થાઓ

• SC સ�ુદાયો માટ� DRR પડકારો

DSJE, DWCD

અને

પર અભ્યાસ અને સંશોધનને

જન�િત

MSJE અને

(ST)

MWCD

ખાસ કર�ને

SC/ST

સમાવેશ કરવા માટ� જોખમ આકારણી

ધરાવતી

�ુખ્ય

વ્�ૂહરચનાઓ પર આ�દવાસી

સંસ્થા:

� ૂિમકાઓ

સ�ુદાયો માટ� યોગ્ય અને

SDMA, DMD$

પ�ર�સ્થિતઓમાં આ�દવાસી ઓળ

ધરાવતી

સ્વીકાયર્ અભ્

સહાયક

�રવાજો�ું રક્ કર�ું

સંસ્થા:

સંશોધનને પ્રોત્સાહન�ુ ં

MHA,

• DRR ની જ��રયાતો સાથે

અવરોધો ઊભા કર� )
• DRR

સાથે

તંત્ર અપ�રવતર્ની �ુકસાન ન કર�

�ુસગ
ં ત બનાવવા માટ� હાલના

પ્રત્યક્

NIDM,

િનયમો, ધોરણો અને િનદ�શોની

પરોક્ષ ર�ત

MHFW

સમીક્ષા અને �ુધા કરવો

સંકળાયેલી

�કડા સંચાલનનો

સહાયક

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણને

તમામ

SDMA

DRR

સાથે

પ્રત્યક્

પ્રોત્સાહન�ુ ં
• માગર્દિશ�ક, IEC, માસ મી�ડયા
�ંબેશ

સંસ્થા

, પરં પરાઓ અને

• સ�ુદાયની સંસ્�ૃિ , પરં પરા, રહ�ઠાણો અને

સંસ્થા:
DRR

ના િવિવધ તબ�ામાં આપિ� પછ�ની

NDMA,

સંસ્થા:

(સ્થાિન,

મા�હતી મેળવવા, જોખમ ઘટાડવાના સંસાધનો મેળવવા

• આપિ� પ્રિતભાવ અને શમ

ક્ અને

સંવેદનશીલતાનો

પ્રવતર્માન ભેદભાવ પ , કોઈપણ હોય, DRR માં
�ુખ્ય �ૂિમકાઓ

પ્રોત્સાહન�ુ ં

• HRVCA

પયાર ્વરણ

તેની DRR માં

લીધેલા પગલાં ખાતર� કર વી
• સંબિં ધત �ુદ્દાઓન સમથર્ આપવા માટ� મા�હતી અને
ઉપયોગ કરવો

-

DDMA અને

• DRR માં એસસી/એસટ� માટ� ની યોજનાઓમાં સંબિં ધત
િવભાગો વચ્ચે સંકલ કર�ું
• ભેદભાવ વગર આશ્રયસ્થ/

કામચલાઉ
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

સંસ્થા)

રા�યની (લીડ

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
પરોક્ષ ર�ત

• ક્ષમતા િવકાસ માગર્દિશ

સંકળાયેલી

અભ્યાસક્રમના િવકાસમ DRR િવશે

તમામ

SC/ST ની �ચ�તાઓનો સમાવેશ

સંસ્થા

કરવો

આશ્રયસ્થ/ રાહત િશ�બરો
• ભાગીદાર� માટ� સક્ષમ વાતાવરણની ખાતર� કર
• SC/ST વસાહતોમાં DRR લા�ુ કરવાની જ��રયાતોને
પહ�ચી વળવા હાલના િનયમો , ધોરણો અને િનદ�શોની
સમીક્ષા અને �ુધા

કરવો

(દા.ત.

�ુનઃસંયોજન ,

સામા�જક આવાસ, સંકટ પ્રિતરોધક બાંધક)
• તાલીમ, ��િૃ ત, નકલી િનદશર્ , વ્યાવસાિયક તાલીમ/
કૌશલ્ય િવકા
•

ને� ૃત્વ સશ�ક્તક, ખાસ કર�ને DRR માં

• SC/ST સ�ુદાયોના �ુદ્દાઓ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત
અભ્યાસક્રમ િવ
• િવિશષ્ટજ્ન ઉત્પાદન
• વીમા પ્રોડ/ �ંબેશને પ્રોત્સાહન આપ
સામા�જક ઓ�ડટમાં

DRR નો ભેદભાવ વગરનો અમલ

સામેલ કરવો
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

રા�યની (લીડ

સંસ્થા)

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
૩

બાળકો

લીડ

લીડ સંસ્થાઓ

સંસ્થાઓ

માટ� માગર્દશર્ન અ સમથર્

DWCD,

MWCD,

• બાળકોની �ુરક્ અને સલામતી

SCPS

MHRD,

માટ� િનયમનકાર� અને સંસ્થાક�ય

MOLJ,

જ��રયાતોની સમીક્ષા વી

NCPCR

• બાળકો માટ� DRR પહ�લ� ુ ં -� ૂવર્

�ુખ્ય

શાળા,

� ૂિમકાઓ

શાળામાં જતા

ધરાવતી

બાળકો�ુ ં િનર�ક્ષણ અને દ�ખર

સંસ્થા:

53

• બાળકો માટ� િવિવધ DRR પહ�લ

શાળાએ જતા અને
ન હોય તેવા

• આપિ�ગ્રસ્ત બાળકોની યો

EDD,

સલામતી માટ� ખાસ વ્યવસ્થા કર 53
52

• શાળાઓમાં સલામતી અને આપિ� સજ્જતાને �ુિનિ�ત

�ુખ્ય �ૂિમકાઓ

કરવા માટ� િનયમનકાર� પગલાં લેવા

ધરાવતી

• બાળકોની તમામ શાળાઓ અને સંસ્થાઓમાં િનયિમત

સંસ્થા:

નકલી પ્રદશ અને અન્ય સજ્જતાનાં પગલ લેવા

SDMA, DMD$,

• આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં બાળકોને અલગત

સહાયક

�ચ�તા, આઘાતનો સામનો કરવો પડતો નથી

સંસ્થા:

�ુરક્ષા અને સંભાળ માટ�ન

NDMA,

પગલાં અમલમાં �ૂકવા માટ�

પ્રત્યક્

NIDM

સમથર્

પરોક્ષ ર�ત

DRR

• પ્રારં�ભક ચેતવણી અને આપિ� પછ� બાળકોની સંસ્થ
પર િવશેષ ધ્યાન આ�ુ ં

HD

MHA,

આમાં બાળકો માટ� સમિપ�ત તમામ ખાનગી અને �હ�ર સંસ્થા

• બાળકોની િવિવધ સંસ્થાઓની આપિ� સજ્જતા અન

સાથે

,

, તેમના

પ�રવારો અથવા માતાિપતાથી અલગ ન પડ� તેની ખાતર�
કરવી
• બાળ �ુ �ુપયોગ અટકાવવા અને રોકવા માટ� � ૂરતા પગલાં

નો -પાલક સંભાળ ક�ન્દ , �કન્ડરગાટર, � ૂવર્શાળા, ખાસ જ��રયાતો ધરાવતા બાળકોની સંભાળ માટ� ની

�ુિવધાઓ, અનાથાલયો, બાળકોના ઘરો, આશ્રય �ૃહો વગેર� અને સંભાળ અને રક્ષણ માટ� િન�ુક્ત તમામ સ. �કશોર ન્યાય પ્રણાલી હ�ઠળ બા નો સામવેશ થાય છે .
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

રા�યની (લીડ

સંસ્થા)

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
• બાળકોના કલ્યાણ માટ� કામ

સહાયક

સંકળાયેલી

સંસ્થા:

કરતી રાષ્ટ્ર�ય અ

તમામ

DRR

�તરરાષ્ટ્ર સંસ્થા તરફથી

સંસ્થા

સાથે

પ્રત્યક્

આપિ�ગ્રસ્ત બાળકોને સહ

પરોક્ષ ર�ત

મેળવવી

સંકળાયેલી

લેવા અને બાળ તસ્કર� સામે સખત તક�દાર� રા વી
• આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતમાં બાળ મ�ૂર�ને રોકવા અને
બંધ કરવા માટ� પગલાં લેવા
• બાળ અિધકારો અને �ુરક્ષાના સંરક્ષણ સાથે સંકળાય
પોલીસ, CWC, JJB, CARA અને DCPU �કશોર ન્યાય

• આપિ� પછ� તરત જ અને PDR

તમામ

દરિમયાન બાળકોની સંભાળ અને

સંસ્થા

રક્ષણ માટ

NCPCR

તમામ એજન્સીઓ અને �ુખ્ય કમર્ચાર�ઓને સંવેદનશ
બનાવો,

તરફથી

• અસરગ્રસ્ત બાળકોની સ�ુદાય આધા�રત સંભાળ અ

માગર્દશર્ન અને સહ મેળવવી

રક્ષણને પ્રોત્સા�ુ.ં
• SCPS એ બાળકો માટ� આપિ� પછ�ના ખતરાઓ�ુ ં
િનર�ક્ષણ કરવા માટ� પગલાં લેવા જોઈએ અને બા
અિધકારો અને રક્ષણ માટ� રા/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�
મધ્યસ્થ સંસ્ સાથે મળ�ને પગલાં લેવા જોઈએ.

૪

� ૃદ્ધ

લીડ

• � ૃદ્ધોન

DRR

જ��રયાતોને

લીડ સંસ્થાઓ

• સ�ુદાયોમાં � ૃદ્ધ વ્ય�ક્તઓની વધાર

સંવેદનશીલતા

સંસ્થાઓ

પહ�ચી વળવા માગર્દશર્ન અન

HFWD, DSJE

િવશે સ્થાિનક સ�ુદાયોને સંવેદનશીલ બના

MHFW,

સહાય

�ુખ્ય

� ૃદ્ધોને મદદ કરવા માટ� પડોશી �ૂથો અથવા જવાબદા

MSJE

• આફતોમાં � ૃદ્ધો દ્વારા સા

� ૂિમકાઓ

વા અને

વ્ય�ક્તઓને પ્રોત્સાહન 
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

રા�યની (લીડ

સંસ્થા)

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
�ુખ્ય

કરવામાં આવતા પડકારો �ગે

ધરાવતી

� ૂિમકાઓ

��િૃ તને પ્રોત્સાહન આપ

સંસ્થા:

ધરાવતી

• � ૃદ્ધોના કલ્યાણ માટ� કાયર

સંસ્થા:

સંસ્થા અને સંગઠનોને � ૃદ્ધ

MHA,

માટ�

NDMA,

આપવા માટ� �ુ શળતા

NIDM

િવકસાવવી

DRR

પ્રયાસો

સમથર્

• � ૃદ્ધોની �ુખાકાર� માટ� કાયર્

સહાયક

• � ૃદ્ધો માટ�  �ૃધ્ધા , િન� ૃિ� �હૃ ો અને � ૃદ્ધ આશ્રય �
�વી િવિવધ સંસ્થાઓની આપિ�ની

SDMA, DMD$

સજ્જત અને

સલામતી માટ� ખાસ વ્યવસ્થા કર.
• DRR માટ� સ�ુદાયની પહ�લ સાથે � ૃદ્ધોના કલ્યાણ મા
કામ કરતી સંસ્થાઓને જોડવ

સહાયક

• પયાર ્પ્ત સહાય િવના �વતા તમામ �ૃદ્ધ વ્ય�ક્તઓની

સંસ્થા:
DRR

સાથે

તૈયાર કરવી , સમયાંતર� તેમની પ�ર�સ્થિતની સમીક્

પ્રત્યક્

કરવી અને સોિશયલ નેટવકર ્(પડોશીઓ , સંબધ
ં ીઓ, િમત્)

સંસ્થા:

રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્

પરોક્ષ ર�ત

ની �સ્થિત અને તેમના સમથર્નની અન્ય વ્યવસ્થા વી

DRR

સંસ્થા તરફથી આપિ�-

સંકળાયેલી

• જોખમની સીઝનમાં અથવા વહ�લી ચેતવણી પછ� , � ૃદ્ધોન

પ્રત્યક્

અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં માટ�

તમામ

પરોક્ષ ર�ત

સહાય એકિત્રત કરવ

સંસ્થા

સાથે

સંકળાયેલી
તમામ
સંસ્થા

�ણ અને સજ્જતાન ખાતર� કરવા માટ� પગલાં લે વા
• � ૃદ્ધો �ટ ફાળો આપી શક� તેટલો આપિ�ની તૈયાર� અને
આયોજનમાં તેઓને સામેલ કરવા
• દર� ક િવસ્તારોમા � ૃદ્ધોની તબીબી અને આરોગ્ય સહ
જ��રયાતો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક �ુ ં અને િનણાર ્યક વસ્�ુઓન
સ્ટોક �વવો
• સ્થળાંતર અથવા આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિત પછ��ૃદ્ધ
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

સંસ્થા)

રા�યની (લીડ

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
િમલકત અને સંપિ�ના રક્ષણ પર િવશેષ ધ્ આપ�ુ ં
૫

િવકલાંગો

• િવકલાંગોની વૈિ�ક શ્રેષ્ઠ પ્

લીડ

લીડ સંસ્થાઓ

• સ�ુદાયમાં રહ�તા િવકલાંગો અને ખાસ કર�ને આપિ�ઓ

સંસ્થાઓ

માટ� DRR જ��રયાતોને પહ�ચી

DSJE

દરિમયાન તેમની િવશેષ જ��રયાતો િવશે સ્થાિનક

MHFW,

વળવા માગર્દશર્ન અને સમથ

�ુખ્ય

સ�ુદાયોને સંવેદનશીલ બનાવ�ુ ં

• િવકલાંગો માટ� DRR પડકારોની

MSJE

��િૃ તને પ્રોત્સાહન આપ

�ુખ્ય
� ૂિમકાઓ

• DRR �ુ શળતા િવકસાવવા માટ�

ધરાવતી

િવકલાંગોના કલ્યાણ માટ� કામ

સંસ્થા:

કરતા સંગઠનો અને સંસ્થાઓને

MHA,

પ્રોત્સાહન આપ

NDMA,

• િવકલાંગોની �ુખાકાર� માટ� કામ

� ૂિમકાઓ

• િવકલાંગોને મદદ માટ� પડોશી �ૂથો ને પ્રોત્સા�હત ક

ધરાવતી

અથવા દર� ક

સંસ્થા:

વ્ય�ક્વાળા વ્ય�ક્તગત િવ�સની સમથર્ન નેટવકર ્ની

SDMA, DMD$

િવકલાંગ

માટ� ઓછામાં ઓછા ત્ર

ખાતર� કરવી
• િવકલાંગો માટ� �ધ માટ� શાળા , િવકલાંગ માટ� છાત્રાલ

HFWD

અને િવકલાંગને સમિપ�ત કોઈપણ �ુિવધાઓ �વી િવિવધ

સહાયક

સંસ્થાઓની આપિ�ની સજ્જત અને સલામતી માટ� ખાસ

સંસ્થા:

વ્યવસ્થા વી

NIDM

કરતી રાષ્ટ્ર�ય અ

સહાયક

�તરરાષ્ટ્ર સંસ્થા તરફથી

પ્રત્યક્

સંસ્થા:

આપિ�-પ્રભાિવત િવસ્તારોમ

પરોક્ષ ર�ત

DRR

િવકલાંગો માટ� સહાય એકિત્ર

સંકળાયેલી

કરવી

તમામ

તેમની �સ્થિતની સમીક્ષા કરવી અને સોિશયલ નેટવ

સંસ્થા

(પડોશીઓ, સંબધ
ં ીઓ, િમત્) ની �સ્થિત અને તેમના ટ�કા

સાથે

પ્રત્યક્
પરોક્ષ ર�ત

• DRR માં િવકલાંગોના લાભ માટ�

DRR

સાથે

• િવકલાંગના કલ્યાણ માટ� કામ કરતી સંસ્થાઓન DRR માટ�
સ�ુદાયની પહ�લ સાથે જોડવી
• તમામ િવકલાંગોની યાદ�ઓ તૈયાર કરવી

, સમયાંતર�
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ક�ન્દ્ર/ રા�ય એજન્સીઓ અને તેમની જવાબદાર�
DRR

માટ�

પેટા

ક�ન્દ(લીડ

ક�ન્ની જવાબદાર�

રા�યની (લીડ

સંસ્થા)

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા)

િવષયલક્ષ
ક્ષ
સંકળાયેલી

તકનીક� સહાય અને

તમામ

નવીનતાઓને પ્રોત્સા�હત�ુ ં

સંસ્થા

માટ� અન્ય વ્યવસ્થાની તપાસ ક
• સંકટની અપેક્ષામાં અથવા વહ�લી ચેતવણી પ
િવકલાંગોને યોગ્ય ર�તે �ણ અને

, તમામ

સજ્ કરવામાં આવે

તેની ખાતર� કરવા માટ� પગલાં લે વા.
• સમાન સહભાગીઓ તર�ક� આપિ� સજ્જતા અને
આયોજનમાં િવકલાંગોને સામેલ કરવા
• સ્થળાંતર અથવા આપિ� પછ�ની પ�ર�સ્થિતઓ પછ
િવકલાંગોની સંપિ� અને

િમલકતના રક્ષણ પર િવશે

ધ્યા આપ�ુ ં

(*) માત્ર આશ્રયસ્થાનો સંબંિધત હોય એવા �કસ્સામાં લા�ુ . ($) DMD — આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: રા�ય સરકારનો િવભાગ. આપિ� વ્યવસ્થાપમાટ� મધ્યસ
િવભાગ તર�ક� કામ કર� છે, � દર� ક રા�ય/ક� ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૫ આપિ� જોખમ ઘટાડાને �ખુ ્યધારામાં લાવ�ુ
૫.૧ � ૃષ્ઠ �ૂિ
આપિ� તેના પ્રભાવના આધાર� અસરગ્રસ્ત પ્રદ�શનો િવકાસની પ્ર�ૃિ�ને અવરોધે છે
અ�ુપાતના સમય પછ� આગળ વધે છે .

તે અચાનક દાયકાઓ અથવા વ�ુ સમય �ુનરાવત�

િવકાસલક્ષી લાભો પલટાવી શક� . જો અસરગ્રસ્ત સ�ુદાય િવકાસમાં પયાર્પ્ત જોખમ ઘટાડ
પગલાં લીધા હોય, તો અસરને ન�ધપાત્ર ર�તે ઓછ� અથવા ઘટાડ� શકાય . આપિ� -પ્રભાિવ
પ્રદ�શના અનેકક્ષેત્રોને થયેલા �ુકસાનથી અથર્તંત્રના લગભગ દર�ક ક્ષેત્રમાં અને
�ુણવ�ામાં િવક્ષેપ પડ� છે � આપિ� પહ�લા િનધાર્�રત િવકાસ લ�યોને હાંસલ કરવા�ું �ુશ્ક�લ બન
છે કારણ ક� માનવીય સહાયતા અને �ુવર્વ� �સ્થિત માટ� ન�ધપાત્ર ખચર્ કરવો પ. આપિ�ઓ સામે
અસ્કયામત, િમલકતોના રક્, િવકાસની તકો અને પ�રણામો માટ� રોકાણ જ�ર� છે . UNDP દસ્તાવેજ
�ુજબ DRR માં રોકાણ કરાયેલ દર� ક ડોલર આપિ� બાદ સાત ડોલર બચાવી શક� છે (�ુએનડ�પી
૨૦૧૨). હાલના અથવા નવા બનાવીને િવકાસની પ્ર�ક, અને પસંદ કર� લ િવકાસનો પ્રકાર આપિ�ન
જોખમોને વધાર� શક� છે .
આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિનયમની જોગવાઈઓ અ�ુસ , તમામ મંત્રાલ , રા�યો, ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�, િવભાગો અને સંસ્થાઓ પાસે તેમની પોતાની આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના હોવી જ.
આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાના અન્ય ઘટકોથી િવપ

, �ુખ્ય પ્રવાહના આપિ� જોખમ ઘટાડા

આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાના પે-ઘટક તર�ક� નહ� પણ એકંદર યોજનાઓ
કાયર્ક્રમોમાં સમાવેશ કરવો જ. આપિ� જોખમ ઘટાડો

, નીિતઓ અને

એ દર� ક િવકાસ યોજનાનો અ�ભ� ભાગ

બનવો જોઈએ અને આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના એ આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનામાં ક�વી ર�તે હા
કરશે તેના સંક�તો આપવાના રહ�શે. હાલમાં , કદાચ, આ �ગે સ્પષ્ટતાનો થોડો અભાવ છે અને
પ્રકરણ �ુખ્ય પ્રવાહની પ્રથાને ક�વી ર�તે પ�રપ્રે�ય અને સારાંશ બં. �ુખ્ય પ્ર
ચો�સ ખ્યાલ દ્વ , તે આપિ�-િવિશષ્ટ યોજનાનો પેટ-ઘટક નથી

, તેના

, પરં � ુ આપિ�ઓના જોખમો

ઘટાડવા માટ� તમામ િવકાસલક્ષી યોજનાઓમાં વણી લેવાનો એક અ�ભગમ હોવો જો.
આપિ� જોખમ ઘટાડાનો પયાર્પ્ત સમાવેશ કયાર્ િવના િવકાસ હાલના જોખમોને વ�ુ ખરાબ ક
શક� છે અને સંભિવત આપિ�ઓની નકારાત્મક અસરને વધાર�ને નવા જોખમો ર�ૂ કરવાની સંભાવના
ધરાવે છે . િવકાસમાં DRR �ુ ં વ્યાપક અને સા�ુ સંકલન આપિ� �સ્થિતસ્થાપકતાને વધાર� શક�

,

�ુકસાન ઘટાડ� શક� છે અને િવકાસ લ�યો તરફ પ્રગિતને ઝડપી બનાવી શક� . િવકાસમાં આપિ�
જોખમ ઘટાડા�ુ ં સવર્ગ્રાહ� અને મજ�ૂત સંકલન આપિ� પ્રિતકાર ક્ષમતા વધાર�

, �ુકસાન
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ઘટાડ� શક� છે અને િવકાસ લ�યો તરફ પ્રગિતને ઝડપી બનાવી શક� . આમ
િવકાસની પહ�લ અને

, ઇચ્છનીય છે ક�

DRR ને એક સાથે તમામ સંબિં ધત નીિતઓ , આયોજન અને અમલીકરણમાં

એક��ૃત ર�તે વ્યવહાર કરવામાં આવ. આબોહવા પ�રવતર્નની અસરો લગભગ દર�ક જ-હવામાન
સંકટ સાથે સંકળાયેલી અિનિ�તતાઓને વધતા જોખમના �ુણાકાર તર�ક� કાયર્ કર� છ . તેથી

, તમામ

િવકાસ પહ�લને વ�ુ જોખમોની સંભાવના અને આબોહવા પ�રવતર્-પ્રે�રત સંવેદનશીલતામાં વધાર
થવો જોઈએ. આ માટ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અને આબોહવા અ�ુ�ૂલનને તમામ િવકાસલક
લાક્ષ�ણકતાઓના �ત�રક લક્ષણ તર�ક� ખાસ કર�ને એવા િવસ્તારોમાં �યાં જોખમો વધાર� હોવ
�ણવા મળે ત્યાં સામેલ કરવાની જ�ર છ , આવો અ�ભગમ, � િવકાસમાં DRR ને ન�કથી સંક�લત
ર�તે �ત�રક બનાવે તેને �ુખ્ય પ્રવ

DRR કહ�વાય છે . તેનો અથર્ એ છે ક�

DRR ને ધર�ૂળથી

િવસ્ �ૃત અને વધારવો �થી તે એક સામાન્ય પ , દર� ક સંસ્થાના િનયિમત આયોજન અને કાયર્ક્રમો
આપિ� પ્રિતભાવ માટ�ની સજ્જતા ઉપરાંત સં�ૂણર્ સંસ્થાગત બ.
બે દાયકાઓથી , િવકાસમાં '�ુખ્ય પ્ર ' આપિ� જોખમ ઘટાડવાની જ��રયાત પર વધ�ુ ં ધ્યાન
ર�ું છે . આનાથી ઘણા રાષ્ટ્રો િવિવધ ર�તે અને િવિવધ સ્તર� તેમના િવકાસ માળખામાં �ુદરતી સંક
જોખમોને ઉક�લ કર� છે - કાયદાક�ય

, સંસ્થાક�, ક્ષેત્રીય વ્�ૂહરચનાઓ અને નાણાંક�ય આ

(Benson and Twigg બેન્સન અને � ્િવ , ૨૦૦૭). જ�ર� નથી ક� િવકાસ આપિ��ુ ં જોખમ ઘટાડ�. તે
અ�ણતા નવા જોખમો સજ� શક� છે અથવા હાલના જોખમોને વધાર� તીવ્ર બનાવી શક� 

,

આપિ�ઓમાં િવકાસ�ુ ં કારણ અને િનમાર્ણ બંને હોઈ શક� છ . િવ�ભરના અ�ુભવોએ DRR માં સામા�જક
સમાવેશના િનણાર્યક મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ�. સામા�જક બ�હષ્કાર િવકાસ અને આપિ�ઓનો
સામનો કરવાની ક્ષમતા એમ બંને પર પ્રિત�ૂળ અસર કર.
બનાવવા પર િવશેષ ભાર આપવા ઉપરાંત

DRR ને સામા�જક ર�તે સવર્સમાવેશક

, DRR ના �ુખ્ય પ્રવાહમાં સામા�જક સમાવેશને

�ત�રક �ુિવધાઓમાંની એક બનાવવી જોઈએ.
ઓસ્લો પો�લસી ફોરમે(૨૦૦૮ ) તારણ કાઢ�ું છે ક� આપિ� જોખમ ઘટાડવાને બદલે

, ઘણા

�કસ્સાઓમાં િવકાસ પ્ર�ક્રયાઓ ગર�બી ઘટાડવા અને િવકાસને રોકતા સંવેદનશીલતાના નવા સ્વ
જન્મ આપે છ. ટકાઉ િવકાસ , ગર�બી ઘટાડવા અને જોખમ પ્રિતકાર ક્ષમતા મજ�ૂત કરવા માટ� બ
તરફથી લાભકારક ('િવન -િવન') સોલ્�ુશન્સ એટલા માટ� સ્પષ્ટ અને સ�ક્રય ર�તે ખાસ કર�ને આ
પ�રવતર્ન આત્યંિતક હવામાન ઘટનાઓમાં વધારો કર� તેવી શ�તા તર�ક� શોધવાની જ�ર છ(Benson
and Twigg બેન્સન અને � ્િવ , ૨૦૦૭). આ પ્ર�ક્રયાએ ભિવષ્યમ-હવામાન ઘટનાઓની તીવ્રત
અને આવતર્ , તેમજ ઐિતહાિસક સંકટ ર� કોડર ્ પર આબોહવા પ�રવતર્નની અસરને ધ્યાનમાં લે
જોઈએ. િવકાસ , આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્ન વચ્ચે ગ

જોડાણની
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માન્યતાએ તમામ �ુખ્ય વૈિ�ક માળખામાં પ્રિતકાર ક્ષમતા વધારવામાં સ�હયારો ફાળો આપ
પ�રણમ્યો છ. રાષ્ટ્ર�ય ધ્યેયો અને �ુખ્ય વૈિ�ક માળખાઓને હાંસલ કરવા માટ� િવિવધ પહ�
�ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણનો ખ્યાલ પણ ઉભર� આવ્યો. આ પડકારોની એક કરતા
વધાર ક્ષેત્રોની ઉચ્ચ પ્ર�ૃિતન , તે સ્પષ્ટ છે ક� તેઓ �ુદરતી ર�તે અિવભા�ય છે અને �ુખ
પ્રવાહથી લગભગ અલગ પાડ� શકા�ું ન.

૫.૨ આપિ� જોખમ ઘટાડાના ગૌણ િવષયલક્ષી િવસ્તારોને �ુખ્યધારામાં લ
�ુખ્ય પ્રવાહનો વ્�ૂહાત્મક ઉદ્દેશ ચા�ુ િવકાસની પહ

DRR ને ગર�બી ઘટાડવાના પ્રયાસો અન

સંસ્થાક�, કાયદાક�ય, ન્યાિયક અને િવકાસ નીિતઓને આવર� લઈને ટકાઉ સામા�જક-આિથ�ક
િવકાસમાં DRR ના એક�કરણ તરફ દોરવા�ુ ં �ુિનિ�ત કરવાનો છે .

DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવ

અને વૈિ�ક ચચાર્ઓમાંથી ઉભરતા તેના માટ� સક્ષમ વાતાવરણ બનાવવા માટ�ના �ુખ્ય - િવષયક
ક્ષેત્ર:
1. આપિ� જોખમની ��ૃિત અને સમજણમાં �ુધારો લાવવો
2. ઉ�ત કા�ૂની સહાય અને વ�ુ સા�ં આપિ� તંત
3. અસરકારક આપિ� જોખમ�ુ ં સ્થાનાંતર અને જોખમ વ્યવસ્થા
4. આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં સામા�જક સમાવેશકતાની ખાતર� કર
5. આપિ� પ્રિતકાર ક્ વધારવા માટ� અજોર વૈિ�ક માળખા હ�ઠળ પહ�લોની �ુસગ
ં તતા અને
પરસ્પર મજ�ૂતીકરણને સક્ષમ કર
6. DRR માટ� સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થાઓ અને ક્ષમતા િ(સંસ્થાક�

, માનવીય, સ�ુદાય,

ટ�કનોલો�, વગેર�)
7. �તર-સરકાર� એકમાં જ અને બી�માં એક�કરણ
8. િવકાસ કાયર્ક્રમોમDRR બાબતને એક��ૃત કરવા માટ� બ�ટ ફાળવણી
9. પ્રો�ક્ટ �ૂલ્યાંકનમાં ફ� , િવકાસ યોજનાઓની ચકાસણી , જમીન-ઉપયોગના વ�ુ સારા
િનયમો, બ�િુ વધ જોખમી પ્રિતકાર ક્ માળખા પર ઝોક
10. લ�યો, સમયમયાર્દ, � ૂચકાંકો અને મોિનટ�ર�ગ વ્યવસ્થા ગોઠવ
આ સવર્ગ્રાહ� િવષયલક તેમની સામાન્ય યોજનાઓના તમામ સ્તર� સરકાર

સંસ્થાઓન

નીિતઓ, યોજનાઓ અને કાયર્ક્રમોમાં અ�ભ� �ગ તર�ક� સમાવવાની જ�ર , �યાર� તેમની આપિ�
વ્યવસ્થા યોજનાઓ તે ક�વી ર�તે કર શે તેની �પર� ખા અથવા વ્યાપક સંક�ત આપશ.

આ એવા

િવચારો અને ખ્યાલો છે �ને સંચાલન દ્ર�ષ્ટએ વ�ુ િવકસાવવાની જ�ર છે અને તમ

સંસ્થાઓ
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તેમના િનયિમત આયોજન અને કાયર્ક્રમોની રચનામ DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમાં સામેલ કરવાની ર�
શોધવી જોઈએ.
૫.૩ જોખમ પ્રત્યે ��ૃિત અને સમજણ વધા
આપિ�ના જોખમની ��ૃિત વધારવી , તેને ઘટાડવાની તેમજ તેને
�ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા�ું મહત્વ�ું તત.

સંભાળવાની ર�તો DRR ને

આ સંદભર્માં ધ્યાનમાં લે�ું જોઇ ક� સેન્ડાઇ માળ�ું

જોખમની સમજ ણ અને ��િૃ ત �ુધારવાની � ૂિમકા પર ભાર �ૂક� છે .
તેના તમામ પ�રમાણોમાં આપિ� જોખમની �ુધાર� લી સમજ

DRR નીિતઓ અને પદ્ધિત

ણ પર આધા�રત હોવી જોઈએ અને

સ�ુદાયોને આપિ�ના જોખમના િવિવધ પાસાઓથી વાક�ફ કરવામાં આવે �થી તેઓ સ�ક્રય ર�ત
િનવારક પગલાં લઈ શક�. આવી ��ૃિતની ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા િવસ્તારોમાં �ુખ ધારાની સંસ્થા,
સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ અને સ�ુદાય ના પક્ સૌથી વ�ુ જ�ર� છે . આપિ� જોખમ એક ક્ષેત્ર નાનકડ�
પ્ર�ૃિત ધરાવે છે � બી� ક્ષેત્રમાં સંભિવતપણે આપિ�ના જોખમને બદલી .

તેથી, િવિવધ ક્ષેત

અને સરકારના સ્તરો તેમજ ખાનગી ક્ષેત્ર અને નાગ�રક સમાજના િનણર્ય લેનારાઓએ પણ
પ્રો�, કાયર્ક્રમો અને પહ�લોના �ત�રક ભાગ તર�ક� આપિ�ના જોખમને ધ્યાનમાં લેવાના મહત
ઓળખ�ુ ં જોઈએ.
૫.૪ કાયદાક�ય સમથર્ન અને આપિ� તંત્
આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ� િવકાસમા DRR ના �ુખ્ય પ્રવાહનો સમાવેશ સક્ષમ વાતાવર
�ુખ્ય ઘટકબનાવવા સ�હત પયાર્પ્ત અને યોગ્ય કાયદાક�ય વ્યવ છે . જમીન-ઉપયોગના િનયમો
અને બાંધકામ આચારસં�હતા ના �ુધારા અને ન્યાિયક અને અન્ય પગલાંન

લા�ુ પાડવાની ખાતર�

જ�ર� રહ�શે. સતત પ્રયાસો, DRR પર અસર કરતા િવિવધ કાયદાઓને �ુધારવા અને મજ�ૂત કરવા
જ�ર� છે . સરકારની તમામ શાખાઓની ફરજોમાં

DRR જવાબદાર�ઓનો સ્પષ્ટપણ સમાવેશ કરવો

જોઈએ. સરકારના િવિવધ સ્તર , િવિવધ સંલગ્ સંસ્થા અને સ્થાિનક પડોશી સંસ્થાઓ વચ્ DRR
યોજનાઓના એકમાં જ અને બી�માં સંકલનને મજ�ૂત કરવાની જ�ર છે .

આનો મતલબ એ છે ક�

આપિ� માટ� િવકાસ ને લગતા તમામ ધોરણો , િનયમો, મં�ૂર� અને દ� ખર� ખમાં આવી આપિ� િવિશષ્ટ
ઉપરાંત સમયાંતર� સમીક્ષાઓ અને �ુધારાઓ દ્વDRR �ુ ં સંકલન કર�ુ.ં
૫.૫ આપિ� જોખમને બદલ� ંુ
એક સવર્ગ્ર આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્�ૂહર , સરકારના તમામ સ્તરો તેમજ ખાનગી
ક્ષ, સ્થાિનક સ�ુદાયો અને નાગ�રક સમાજના સ�ક્રયપણે સહભા

ને જોડવા માટ� કાયદાક�ય

માળખાને અમલમાં �ૂકવા ની અને સંકલન અને દ� ખર� ખ પદ્ધિતઓ અને વ્યવસ્થાઓ �ૂર� પાડવા મ
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જ�ર� છે . વ્ય�ક્તગત આપિ� જોખમ ઘટાડવાન પગલાં અને કાયર્ક્રમોને  , વ્ય�ક્તગત પગલા
તર�ક� ગણવાને બદલે આ વ્�ૂહરચનની �દર �ૂકવાની જ�ર છે . ત�ુપરાંત, વ્�ૂહરચનાએ સવર્ગ્ર
િવકાસ કાયર્�ૂ�ચ અને વ્ય�ક્તગત િવકાસ પહ�લોની રચના અને અમલીકરણ બંનેમાં આપિ� જો
ઘટાડવાની બાબતોને �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટ� ચો�સ પ્રવેશ �બ��ુઓ અને પદ્ધિતઓ �ૂ
જ�ર છે .
હવે આ ભાર અને કટોકટ� વ્યવસ્થા ના જોખમ સંચાલન કરતા કંઇક વધાર� છે , � �ુખ્યત્વ
જોખમને બદલે આપિ� ઘટનાઓના સંચાલન સાથે
પ્ર�ક્ર સવર્ગ્ર િવકાસ માળખામાં સતત
આપવા માટ� િવિવધ િવકલ્પો એટલે ક

જોડવા�ુ ં વલણ ધરાવે છે . જોખમ સંચાલન

જડાયે� ું છે . આપિ� જોખમ વ્યવસ્થા ને િધરાણ

, આપિ� જોખમ િધરાણ

દસ્તાવેજ ( DFRI) છે . DRFI ને

સામાન્ય ર�તે કાય��ર મં�ૂર� (દા.ત., બ�ટની �ુનઃફાળવણી , લોન વાતાર્લા, ઉધાર) અથવા
ભિવષ્યની મં�ૂર (�ુનરાવત� અનામત , સાવચેતી બચત, આક�સ્મક િધરા, જોખમ તબદ�લી/વીમો)
તર�ક� વગ��ૃત કરવામાં આવે છે . વીમો એ એક પ્રકાર�ુ કાય��ર િધરાણ છે , �માં જોખમ ધરાવનાર
પક્ષ પ્રીની �ુકવણીના બદલામાં તેના તમામ અથવા ક�ટલાક જોખમના જતા કર�ને � ૃતીય પક્ષન
આપે છે . જો ક� , આમાંથી કોઈ પણ DRR માટ� સ્વતંત્ર અથવા સાવર્િત્રક ઉક�. ઉદાહરણ તર�ક� ,
સામા�જક સ્તર� અસરકારક આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અને આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� વી
� ૂરતો દસ્તાવે નથી. �ુકસાન પામેલ પક કારો, કાં તો વ્ય�ક્, વ્યવસાયો અથવા સરકારોએ ક�
વીમો �ાર� વાજબી છે અને �યાર� અન્ય સાધનો ન હોય ત્યાર� તેનો ઉપયોગ કરવ

તે ન�� કર�ુ ં

જોઈએ. અહ� ન�ધ�ુ ં જ�ર� ક� તમામ જોખમો સામે વીમો કર� શકાતો નથી. િવિવધ જોખમ િધરાણ
દસ્તાવેજોન એકંદર DRR વ્�ૂહરચનામાં સંક�લત હોવા જોઈ, નીિતઓ અિધકાર આપતા હોવા જોઇએ
અને કા�ૂની માળખા�ુ ં સમથર્ન હો�ું જોઇ.
જોખમ સ્થાનાંતરણને સરળ બનાવવા અને પ્રોત્સાહન આપવાની પ્ર�ક્રયાઓમાં
ઓળખમાં એવા (ક) આપિ� જોખમના િવિવધ સ્તર , (ખ) � દર� ક સ્તર�ું જોખમ કોણ ધરાવે છે અને
(ગ) દર� ક સ્તર માટ� ઉપલબ્ધ જોખમ સ્થાનાંત દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ છે( Le Quesne અને અન્ય
૨૦૧૭). જોખમ સ્તરના ભાગ�પ , આપિ�ઓની આવતર્ન અને તીવ્રતાના આધાર� િધર દસ્તાવેજો
પસંદ કર વા જોઇએ. વ�ુ આવતર્ન અને ઓછ� તીવ્ર(દા.ત.

� ૂર) ના જોખમો વીમાધારક� (સરકાર

અથવા અસરગ્રસ્ત વ) સ્-િધરાણ કર� શકાય છે . આપિ� અનામત ભંડોળ અથવા બ�ટ ફાળવણી
આ �કસ્સામાં યોગ્દસ્તાવે હશે. બી� બા�ુ, ઓછ� આવતર્ન અનેભાર� તીવ્રવાળા જોખમોને કારણે
વ્યાપક �ુકસાન થવાની સંભાવના છે અને તેને વ�ુ સાર� ર�તે �ૃતીય પક્ષો

હસ્તાંતર કરવી
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જોઈએ. આપિ� જોખમ �ણકાર� િવકાસમાં જોખમ સ્થાનાંતરણ

તંત્ર� સંકલન નીિત-િનમાર્ણ અને

આયોજન માટ� પડકાર�પ છે .
૫.૬ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનમ સામા�જક સમાવેશની ખાતર� કરવી
DRR માટ� સામા�જક સમાવેશના મહત્વની અગાઉ ન�ધપાત્ર િવગતવાર ચચાર્ કરવામાં આવી.
સમાવેશી DRR એ સામા�જક � ૃષ્ઠ�ૂિ , સ�ુદાય, વય, �લ�ગ અથવા અપંગતાને ધ્યાનમાં લીધા િવના
વ્ય�ક્તના અિધકારોની સમાન, સમાન તકો અને ગૌરવ િવશે છે . સામા�જક સમાવેશ પણ એક અલગ
િવષય છે � �ુખ્ય પ્રવાહના પ્રયાસનો અ�ભ� ભાગ હોવો જ�.

DRR અને જવાબદાર�ના માળખા

માટ� પેટા િવષય િવસ્તારોની િવગતવાર યાદ� સામા�જક સમાવેશના પ્રકરણમાં આપવામાં આવી .
DRR માં �ુખ્ય સામા�જક પ્રવાહનો સમાવેશ ત્યાં િવગતવાર ચચાર્ કર�લ અ�ભગમ પર આધા�રત
જોઈએ અને તેને અહ� �ુનરાવતર્ન કર�ું જ�ર� નથ.
ુ ્ય વૈિ�ક ફ્ર�મવકર્ હ�ઠળ પહ�લોની�ુસંગતતા અને પર
૫.૭ આપિ� પ્રિતકારક વધારવા માટ� �ખ
મજ� ૂતીકરણને સક્ષમ કર�
૨૦૩૦ ના વૈિ�ક

એજન્ડામા અલગ પરં � ુ કરારોમાં

એકસાથે જોડવા કરતા

યોજનાઓ, લ�યો,

પગલાં અને � ૂચકાંકોને સંર��ખત કરવાથી ઘ�ુ ં પ્રાપ્ત કરવાની વ્યાખ્યા પ્ર�ક્રયાએ અિનવાયર્પણે
છે . તે સ્પષ્ટ હ�ું ક� િધરાણ પદ્ , નીિતઓ અને કાયર્ક્રમોની રચના કરવાની ન�ધપાત્ર સંભાવન
� લ�યો અથવા માળખાના એકથી વ�ુ સેટ આપી શક� છે . �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણનો
સારો િવચાર અનેક મંત્રાલયો અને ક્ષેત્રોમાં એક��ૃત અને પરસ્પર

પ્રયાસો � ૂ�ચત કર� છે .

િવિવધ �ુખ્ય વૈિ�ક માળખ માં રાષ્ટ્ર�ય ધ્યેયો હાંસલ  ના પ્રયા એકબી�ને પરસ્પર મજ�ુત
બનાવવા માટ� કર� શકાય છે , � ખચર્ અસરકાર , ઝડપી અને કાયર્ક્ષમ અમલી માં પ�રણમે છે .
ઉભર� આવેલા િવચારો જોતાં , �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ સામાન્ય લ�યો હાંસલ કરવ
માટ� સામાન્ય ઔપચા�રક �તર-સંસ્થ સંકલનથી િવશેષ છે . તેના બદલે , તે એક નવો અ�ભગમ ર�ૂ
કર� છે �માં એક માળખા હ�ઠળ લેવામાં આવેલા પગલાં ત્રણેય માળખામાં લ�યોને મ જ�ૂત બનાવે .
ત્રણ વૈિ�ક માળખા અને �ુસંગતતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ�ું મહત્વ એક અલગ પ્રકરણમાં િ
વણર્ન કરવામાં આવ્�ું છ. તે �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણના સ્વભાવથી સ્પ થાય છે ક�
તેને �ુખ્ય પ્રવાહમાં અ�ભ� બનાવીને જ અમલમા ં �ૂક� શકાય.

જો ક� , તેને સાકાર કરવા માટ� ,

પરં પરાગત સંકલન અને સ્થાિનક તંત્રનો સમાવેશ કરવ જ�ર છે . DRR ના પ�રપ્રે�યમ, ક�ટલાક
શ�આત કર� શકાય તેવા � ૂચક ક્ષેત્ર:
•

આપિ�ના જોખમની સમજણમાં �ુધારો તેના તમામ પ�રમાણોમાં �ુદરતી અને િવકાસલક્ષ
પગલાં દ્વારા દાખલ કરાયેલ અથવા વધારવામાં આવેલ એમ બંનેમાં એક પ્રયાસ છ
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વ્યાપક અથર્માં જોખમોને સમ�ને એટલે ક� જોખમો અને નવા સ�ર્તા જોખમોમાં તમ
િવકાસ પહ�લનો અ�ભ� ભાગ હોવો જોઈએ.
•

એક ક્ષેત્રના િનણર્યો બી� આપિ�ના જોખમના પ્રપાતને ક�વી ર�તે બદલે તે
પ્રપાતના પ્રકારને .

•

પ્રપાતના જોખમોની માત્ર સંવેદનશીલતાને સમજો

, પણ પ્રિતક , શોષણ અને

જોખમોને સમાવવા માટ�ની ક્ષમતાઓ�ું વ�ુ સાર� ર�તે �ૂલ્યાંકન .
•

આપિ�ના જોખમને તમામ પ્રો� , કાયર્ક્રમો અને પહ�લના �ત�રક ભાગ તર�ક� ઓળ
(તમામ િનણર્ય લેનારાઓ સરકા, ખાનગી ક્ષેત્ર અને નાગ�રક સમાજ અને તમામ )

•

જોખમ સંચાલન અ�ભગમોને સંર��ખત કરો.

•

િનણર્ય લેવાનાં સાધનો અને મા�હતી ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને સરકારમાં DRR માટ� એ�ુ ં
જ અને બી�ના એક�કરણમાં �ુધારો.

•

આપિ� પ્રિતકાર ક્ વધારવા માટ� લ�યો , સમયમયાર્દ, � ૂચકાંકો અને દ� ખર� ખ તંત્ર
�ુયો�જત કર�ુ ં

૫.૮ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ�સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થાઓ અને ક્ષમત
DRR એક જ મધ્યસ િવભાગ અથવા તેના માટ� િન�ુક્ત સંસ્થાન બદલે તમામ સરકાર� સંસ્થાઓન
'મા�લક�ની' જ�ર� હોવાની એક અલગ જવાબદાર� છે . સંસ્થાઓ DRR જ��રયાતોને સાર� ર�તે ઓળખે
અને ઉ�રદાિયત્ અને જવાબદાર� ને લગતી �ચ�તાઓ �ૂર કરવા માટ� જ�ર� પયાર્પ્ત સંસ્થાક
વ્યવસ્થાઓના અમલીકરણ પર ધ્યાન આપે તે જ�ર�. રાષ્ટ્ર�ય અને રા�ય સ્મધ્યસ સંસ્થાઓ
ને� ૃત્વ �ૂ�ું પાડ�ું જોઈ

, વ્યાપક આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન નીિતઓ ન�� કરવી જ

અમલીકરણની દ� ખર� ખ રાખવી જોઈએ અને વ્યાપક િવકાસમાં આપિ� જોખમ ઘટાડવાની

,

બાબતોનો

સમાવેશ કરવાની �હમાયત કરવી જોઈએ. ક્ષમતા િવકાસ સંસ્થા, માનવીય, સ�ુદાય અને તકનીક�
કાયર્ક્રમો �વા તમામ પાસાઓને આવર� લ.
૫.૯ �તર-સરકાર� સંકલન અને એક�કરણ
રાષ્ટ્ર�ય અને રા�ય સ્તર� િવકાસની પહ�લમાં સામેલ અનેક લ
�તર - સંસ્થાક� સંકલન અને એક�કરણ

સંસ્થા, ક્ષેત્રો અને વહ�વ

સ્તરો હોવાથ , ઉચ્ચ-સ્તરની યોજનાઓ અને

વ્�ૂહરચનાઓમાં સ્થાિનક ર�તે ઓળખાતી જ��રયાત

પ્રિત�બ�� થાય તે �ુિનિ�ત કરવા માટ�ની

પદ્ધિતઓ મ જ�ૂત થવી જો. DRR ની પ્ર�ૃિ અલગ હોવાથી �તર-િવભાગીય અને �તર-મંત્ર
સંકલન અથવા સમાંતર સંકલન અને એક સંસ્થાન િનણર્યોની બી� સંસ્થા માટ� સંભિવત અસરોને
જોતા મહત્�ુ ં છે .
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૫.૧૦ બ�ટ ફાળવણી
સરકાર� બ�ટમાં આપિ�ના જોખમને લગતા સંકલનને જોખમ ઘટાડવા માટ� �હ�ર ખચર્�ું સ્
અને શેષ જોખમ�ુ ં સંચાલન કરવા માટ� � ૂરતી નાણાંક�ય વ્યવસ્થ

હોવાની ખાતર� કર�ને

બે

દ્દ�ષ્ટકો ઉક�લ�ુ ં જોઈએ. શેષ જોખમનો હોવાનો અથર, સલામતી માળ�ુ અને જોખમ સ્થાનાંતર તં
�વી સામા�જક આિથ�ક નીિતઓ સાથે , એક સાકલ્યવાદ� અ�ભગમના ભાગ �પ આપ�કાલીન સેવાઓ,
સજ્જત, પ્રિતભાવ અન � ૂવર્વ� �સ્થ માટ� અસરકારક ક્ષમતાઓ િવકસાવવાની અને ટ�કો આપવાન
સતત જ��રયાત છે . રાહતની જ��રયાતો (દા.ત. , રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ  , રા�ય આપિ�
પ્રિતભાવ ભંડ) ને �િશક ર�તે ઉક�લવા માટ� ચો�સ �દાજપત્રીય ફાળવણી કરતી વખતે DRR
ના �ુખ્ય પ્રના દર� ક મંત્રા, િવભાગ અને રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદDRR માટ� � ૂરતી જોગવાઈ
કરવા �ુખ્ય બ�ટ એ િનિ�તકર�ુ ં ક� તમામ �ુખ્ય પ્ર�ૃિ�ઓમDRR નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ.
૫.૧૧ પ્રો�ક્ટ �ૂલ્યાંકનમાં ફ�
DRR િવચારણા િવકાસ લાભો ટકાઉ રહ� અને
પરસ્પર મજ�ુત બને તે િનિ�ત કર�ને

DRR ઘટકો અને પ�રયોજનાના િવકાસ ઘટકો

િવિવધ િવકાસ પ�રયોજનાના �ૂલ્યાંકન પ્ર�ક્રયાઓનો

બનવી જોઈએ. જોખમોને યોગ્ય ર�તે ઓળખીને અને તેને ઓછ� ધારણા િવના િવકાસ પ�રયોજના ક�વી
ર�તે અમલમાં �ૂકવામાં આ વે ક� �નાથી નવા જોખમો�ુ ં સ�ન ટાળ� શકાય તેના ક�ટલાક ઉદાહરણો છે
(દા.ત., ધરતીકંપમાં � ૂરતા પ્રમાણમા સ�ક્રય, સંભાવનાઓનો યોગ્ય �દા, � ૂરની શ�તાની યોગ્ય
આગાહ�, ઔ દ્યો�ગક જોખ સંભિવત િવસ્તારોમાં શહ�ર� ફ�લાવા સામેના િનયંત્રણોની ખા , સંકટના
જોખમને � ૂરતા પ્રમાણમાં સમાવીને જમ-ઉપયોગના િનયમોને મજ�ૂત બનાવ�ુ).
ં અમલીકરણ માટ�
િવગતવાર પ�રયોજના અહ�વાલ િવચારણાના તબ�ાથી િવિવધ તબ�ામાં પ�રયોજના �ૂલ્યાંકન શ�
તેટલી વહ�લી જોખમની શ�તાઓ ની �ણકાર� આપવાની જ�ર છે .

પ�રયોજના �ૂલ્યાંકન અને

પયાર્વરણ અસર �ૂલ્યાં માં સામાન્ય ર�તે િવ�ના ઘણા ભાગોમાં હાલમાં કરવામાં આવે છે તેના
કરતા વ�ુ વ્યવ�સ્થત ર� DRR અને આબોહવા પ�રવતર્નની બાબતોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. DRR
�ૂલ્યાંકનને ફર�જયાત બનાવવા માટ� નાણા ખચર્ સિમિ અને સ્થાય નાણા ખચર દ્વારા કાયર્રત બ
મં�ૂર� અને નાણાક�ય મં�ૂર� પ્ર�ક્રયાઓમાં ફ�રફસામેલ હોવા જોઇએ.
૫.૧૨ લ�યો, સમયમયાર ્દા અને �ૂચકની ગોઠવણ કરવી
આપિ� જોખમ ઘટાડવાની પહ�લ� ુ ં િનર�ક્ષણ અને �ૂલ્યાંકન કરવાની ક

, સંબિં ધત સાધનો,

નીપજ, પ�રણામો અને અસરો પર મજ�ૂત �ુરાવા મેળવવા, અને ભિવષ્ય માટ� પાઠ શીખવા એ �ુખ્
પ્રવાહ માટ� સક્ષમ પયાર્વરણનો આવશ્યક . �ુખ્યપ્રવાહ સતત અને વ્યાપક હોવા, વાજબી
સમયમયાર્દ, જવાબદાર� માળખા અને

િનધાર્રણ કર� શકાય એવ

� ૂચકો સાથે

DRR પ�રણામો
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મેળવવા માટ� લ�યો ન�� કરવા જ�ર� છે . ફર�થી , આ બધા �ુખ્ય પ્ર તર�ક� િવકાસ અને શાસનના
તમામ પાસાઓ અને ક્ષેત્રોને લા�ુ પડ� છે કારણ ક� એક ચા�ુ સતત ચાલતી પ્ર�ક્રયા હશે � ત
િવકાસલક્ષી પહ�લોમાં વ�ુને વ�સાર� ર�તે વણાયેલી હોય તે સ્વીકાર�ુ જોઈએ. તેમ છતાં, DRR �ુખ્ય
પ્રવાહની શ�આત �ૂબ જ ધીમી હતી તે જોત, પ્રારં�ભક તબ�ામાં તેને એકંદર યોજનાઓમાં ક�વી ર�ત
સમાવી શકાય તેના પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�ને તબ�ાવાર ર�તે આગળ વધ�ું જ�ર
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાના લ�યો ન�� કરવ.

, ત્યારબાદ

ૂ ા , મધ્યમ અને લાંબા
�ૂળ� ૂત ર�તે , તબ�ાવાર �ંક

ગાળાના લ�યોની દ્ર�ષ્ NDMP માં િનધાર્�રત પ્રાથિમકતાઓ સાથે �ુસંગત હો�ું જ. ક�ન્, રા�ય
અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્ એ �ુ ં કરવાની જ�ર છે તે� ુ ં વણર્ન આપિ�

પ્રતીકાર ક્ િનમાર્ણના

જવાબદાર� માળખાના પ્રકરણમાં િવસ્�ૃત ર�તે કરવામાં આવ્�ુ.
૫.૧૩ અમલીકરણ
�ુખ્ય પ્રવાહ એ જોખમ ��ૃિત�ું �ત�રક�કરણ અને સરકારની �દર અને બહારની �ુખ્ય અ
એકંદર નીિતઓ અને કાયર્ક્રમોમાં જોખમ ઘટાડવાના પગલાંનો સમાવેશ થાય.
પ્રવાહન DRR ને વ્યાપક પ�રપ્રે�ય આપી શક�.

NDMP માત્ર �ુખ

દર� ક મંત્રા , િવભાગ, રા�ય અને સંસ્થાઓ

DRR માં ચા�ુ કાયર્ક્રમોની શ� તેટલી અસરકારક ર�તે તેમના �ુખ્ય બ�ટમાં સમાવી શકાય
NDMP માં � ૂરા પાડવામાં આવેલ દ્ર�ષ્ટકોણના આધાર� તમામ નવી પહ(નીિતઓ

, યોજનાઓ,

કાયર્ક્, વગેર�) �ુ ં વ્યાપક �ૂલ્યાંકન �ુિનિ� કરવા સમીક્ષા કરવી જો . ૨૦૧૫ પછ�ના વૈિ�ક
માળખામાં DRR એક સામાન્ય િવષય છે અને NDMP આ માળખા સાથે સંકળાયેલા તમામ રાષ્ટ્ર
માળખામાં �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણના ફાયદા પર ભાર �ૂક� છ
વધાર� િવશાળ

, �માં અપેક્ષા કરત

િવકાસના ક્ષે ના પ્રયા માં NDMP ના ઘણા તત્વો સામેલ છ.

�ુખ્ય પ્રવાહ�

અમલીકરણ ક�વી ર�તે આ િવચારણાઓ �ુખ્ય પ્ર�ૃિ�ઓમાં તેમના માટ� અ�ભ� તર�ક� વણાયેલી અ
દર� ક આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના મ અલગ ઘટકો તર�ક� નહ�

તેના પર આધાર રાખે છે . તેથી, એ

ન�ધ�ુ ં જ�ર� છે ક� NDMP એક સ્વતંત્ર દસ્તાવેજ તર�ક� અલગ અલગ ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયો
સરકારો DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમાં ક�વી ર�તે લાવશે તે સંબંિધત �ુખ્ય યોજનાઓ
સંકલન દ્વારા થશે તેની િવગતો આપી શકતી ન

DRR ના �ુસ્ત

. NDMP િવિવધ િવભાગો અને પેટા િવભાગો

,

િવષયો�ુ ં ક્ષેત્ર અને પેટા િવષયોના િવસ્તારDRR ના �ુખ્ય પ્રવાહને અ�ુ�પ પ્રદાન ક.
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૬ આપિ� �સ્થિતસ્થાપકતા િનમાર્ણ ક- જવાબદાર� માળ�-ંુ :
ભાગ-ક, પ્રસ્તા
૬.૧ પ�રચય
આ પ્રકરણ અિનવાયર્પDRR ને સાકાર કરવા અને આગામી પ્રકરણમાં પ્રસપ્રિતકાર ક્ષમ
િવગતવાર જવાબદાર� માળખાની પ્રસ્તાવના. આમાં � ૂવર –આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન લગભગ
તમામ પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે . કાય�ની જ�ટલ અને વ્યાપક  કાર આ પ્રકરણમાં અને આગામ
પ્રકરણમાં વણર્વેલ િવગતવાર જવાબદાર� માળખામાં સારાંશ.

જવાબદાર� માળ�ું કાય��ુ ં સં�ક્ષપ

વણર્, ક�ન્દ્ર અને રા�ય તરફથી જવાબદાર �ુ સંસ્થાઓની યાદ અને સંબિં ધત સમય માળ�ુ આપે
કર� છે . મોટા ભાગના ક�સોમાં એક સાથે ચાલતી સમય માળખાની ચાર શ્રેણીઓ :
1. �ુનરાવિત�ત/ િનયિમત (દ� િનક)
ૂ ા ગાળા (T1, ૨૦૨૨ ના �તે)
2. �ંક
3. મધ્યમ અવિધ(T2, ૨૦૨૭ ના �તે)
4. લાંબા ગાળાના (T3, ૨૦૩૦ ના �તે)
તે હંમેશા સમજ�ુ ં જોઈએ ક� સમય માળખા T 1, T2 અને T3 મોટા ભાગના �કસ્સાઓમાં એક સાથે
ચાલે છે અને અ�ુક્રમ જ�ર� ન.

અલબ�, ક�ટલાક કાય� હશે � �યાર� અ�ુક � ૂવર-જ��રયાતો

સંતોષાય અથવા તબ�ાવાર ર�તે અમલમાં �ૂક� શકાય , ત્યાર� જ શ� થઈ શક� છે �યાર� ક�ટલાક એવા
છે � સમયમયાર્દામાં �ૂણર્ કરવા માટ� વહ�લી તક� શ કરવા જોઈએ. ઘણી કાય� ચા�ુ છે અને ક�ટલીક
NDMP ના પાછલા સંસ્કરણમાં ચા�ુ છ . ૨૦૩૦ �ુધીમાં શ� તેટલા અમલ કરવા�ુ ં લ�ય છે . પ્રારં�ભ
વષર્નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી કારણ ક� ઘ

કાય� ચા�ુ છે અને ઘણા

NDMP ના પાછલા

સંસ્કરણમાં જણાવવામાંઆવ્યા હત.
DRR અને સજ્જતા પર આધા�રત ધર�ૂળથી �ુદ� �ુદ� ર�તે રાહત અને પ્રિતભાવ પર ભા મહત્
ધરાવતી આપિ�ઓને પહ�ચી વળવા માટ�ના અ�ભગમમાંથી પ�રવતર્ન પછ , આપિ� પ્રિતકાર ક્
િનમાર્ણમા, �િશક ર�તે � ૃ�દ્ધ અને �શ

નાટક�ય ર�તે બી �ુ ં મો �ું પ�રવતર્ન આવ્�ુ છે . આ વૈિ�ક

પ�રવતર્નઆપિ� વ્યવસ્થાપનનબદલે આપિ� ખતરા વ્યવસ્થાપપર ક��ન્દ્રત. આ વલણની �ુખ્ય
લાક્ષ�ણકતાખતરો ઘટાડવા, વ�ુ સાર� સજ્જત , જોખમોની વ્યવ�સ્થત સમ , િવકાસના ભાગ�પે
નવા ખતરાના સ�નને ઘટાડ�ુ,ં DRR માં ન�ધપાત્ર રોકાણ કર�, શાસન �ુધાર�ુ ં અને DRR ને �ુખ્ય
પ્રવાહમાં લવા�ુ ં છે .
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આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ અને રાષ્ટ્ર�ય ન, ૨૦૦૯ એ લાંબા ગાળાના DRR પર
ભાર �ૂક�ને સ�ક્ર આપિ� વ્યવસ્થાપ તરફ �ૂળ� ૂત પ�રવતર્ન લાવેલ છ .

વૈિ�ક માળખા-હ્યોગ

(૨૦૦૫-૧૫) અને સેન્ડાઇ( ૨૦૧૫-૩૦)- DRR ના �ત�રક�કરણ તરફ પ્રમા�ણત પ�રવત દશાર્વે છે
અને તેને િવકાસની પહ�લનો અ�ભ� ભાગ બનાવે છે . આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ સ્પષ્ટ અને પરો
ર�તે ૨૦૧૫ પછ�ની �ુખ્ય વૈિ�ક પહ� , અ�ુ�પ રાષ્ટ્ર�ય મા , સરકારની નવી પહ�લ , સામા�જક
સમાવેશ અને DRR ના �ુખ્ય પ્રવાહ પર  , એટલે ક� DRR ને િવકાસ�ુ ં અ�ભ� લક્ષણ બનાવવ
વચ્ચે �ુસંગતતાનો સમાવેશ કર� છ. પ્રકર-૧ માં જણાવ્યા �ુજ , આ બધા NDMP ના પાંચ �ુખ્ય
સ્તંભો છે(સાતત્ય માટ� અહ� �ુનરાવિત� કર� લ છે ):
1. રાષ્ટ્ર�ય કાયદાક�ય આદ�શો અ�ુસ-

આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫

અને

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન, ૨૦૦૯.
2. ભારતે હસ્તાક્કયાર છે તે �ુજબ - DRR, SDGs અને COP21 (પે�રસ કરાર) માટ� સેન્ડાઇ
માળ�ુ - આ માળખાના પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ અને �ુસંગતતા પ્રાપ્ત કરવા મ
�તરરાષ્ટ્ર�યસવર્સંમિત સાથે �ુસંગત વૈિ�ક લ�યોને સાકાર કરવા માટ� સ�ક્રય ર�ત
લેવો.
3. સમકાલીન રાષ્ટ્ર�ય અગ્રતાઓને સ્પષ્DRR માટ� પ્રધાનમંત્રીનો� ૂત્રીય કાયર,
સવર્વ્યાપક અનઅલગ િસદ્ધાં
4. સવર્વ્યાપક અનઅલગ િસદ્ધાંત તર�ક� સામા�જક સમાવ
5. DRR ને એક અ�ભ� લક્ષણ તર�ક� �ુખ્ય પ્રવાહમાં લ
આ પ્રકરણમા DRR ના િવિવધ િવષયોના ક્ષેત( TA), સંબિં ધત પેટા-િવષય િવસ્તારો(પેટા TA)
અને અમલીકરણ ની કલ્પના કર�લ જવાબદાર� માળખા�ું વણર્ન કરવામાં આવ્�ું.

DRR �ુ ં �ુખ્ય

ઘટક, િનઃશંકપણે, િવિવધ પ્રકારના શ ના પગલાં છે . આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ એ
"શમન" ની

કર� લી વ્યાખ્ � આપિ�ના

ખતરાને, અસરને અથવા

પ્રભાવ અથવા

ુ ર પગલાં છે . શમન�ુ ં ધ્યેય બ�ુિવધ જોખમોથી
આપિ�ની પ�ર�સ્થિતને ઘટાડવ ના હ��સ

ભયાનક
ખતરાને

ઘટાડવાનો છે અને વ્ય�ક્તગત જોખ ના ભયને હંમેશા અલગતામાં રહ�વાની જ�ર નથી. અ�ુક સમયે,
જોખમી ઘટના ગૌણ ઘટનાઓને સ�ક્ કર� શક� છે . ઉદાહરણ તર�ક� , � ૂકંપ �ુનામી ઉત્પ� કર� શક� છે
અથવા વાવાઝો�ું અથવા � ૂસ્ખલન સજ� શક� છ. એ જ ર�તે , ચક્રવાત ઘણી વખત �ુખ્ય ઘટના કરત
િવશાળ િવસ્તારમાં ફ�લાયેલી અને અન્ય િવિવ નાનકડ� ઘટનાઓ તરફ દોર� �ય છે .
વસ્તી િવષય , માનવ વસાહતો ના પ કાર અને વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્નની અસરો

આ ઉપરાંત ,
ખતરામાં
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સપડાયેલા સ�ુદાયોની અ�ુરક્ષા વધાર� શક� છે .

આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ

બ�િુ વધ જોખમો ,

તેમના સંભિવત પ્રવા� પ્રભાવો માટ� શમન ક્ષમતાઓને વધારવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્ર.

૬.૨ આપિ� જોખમ ઘટાડા માટ�  િવષયલક્ષી ક્
યોજનામાં આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિનય , રાષ્ટ્ર�ય ન , ૨૦૧૫ પછ�ના ત્રણ �ુખ્ય વૈિ
માળખા, વડાપ્રધાન દસ દસ � ૂત્રીય કાયર , સામા�જક સમાવેશ પર િવશેષ ધ્યાન અને �ુખ્
પ્રવાહ પર ભાર �ૂકવામાં આવેલા�ુખ્ય િસદ્ધાંતોનો સમાવેશ ક.
િસદ્ધાંતો જણાવે છે ક� આપિ ખતરો ઘટાડવા માટ� સરકારો અને િવિવધ

સેન્ડાઇ માળખાના માગર્દશર્
સંસ્થાઓન િવિવધ િવભાગો

દ્વારા જવાબદાર�ઓ વહ�ચવાની જ�ર . આપિ� ખતરો ઘટાડવાની અસરકારકતા તમામ ક્ષેત્રોમાં
સમગ્ર સ્તર� અને સંબંિધત �હસ્સે ના સંકલન પ્રણા પર આધા�રત રહ�શે. દર� ક ખતરા માટ� , આ
રાષ્ટ્ર�ય યોજનામાં ઉપયોગમાં લેવાતો અ�ભગમ આયોજન માળખામાં સેન્

માળખામાં દશાર્વેલ

મહત્વના િવષય અને અગાઉ વણર્વે DRR ના િવસ્ �ૃત અ�ભગમના આધાર� છ. આ DRR માટ� નીચેના
છ િવષયોના ક્ષેત્રો હશ્રે�ૂથબદ્કર� લ છે :
1. ખતરાને સમજવો
2. �તર-સંસ્થ સંકલન
3. DRR માં રોકાણ - માળખાક�ય પગલાં
4. DRR માં રોકાણ-�બન-માળખાક�ય પગલાં
5. ક્ષમતા િવક
6. આબોહવા પ�રવતર્ન ખતરા�ું વ્યવસ્થ
અલગ-અલગ પ્રકરણ(૩, ૪, અને ૫) ત્રઅલગ અલગ િવષયલક્ િવસ્તારોની ચચાર્ માટ (ક)
૨૦૧૫ પછ�ના વૈિ�ક માળખાના DRR માટ� �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર મજ�ૂતીકર , (ખ) સામા�જક
સમાવેશ અને (ગ) DRR ને �ુખ્ય પ્ર વાળવા માટ� સમિપ�ત કરવામાં આવ્યા છ.

૬.૨.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
આ િવષયલક્ ક્ષેત્ર આ ખતરાને ઓળખવા, સેન્ડાઇ માળખામાં પ્રાથિમકત -૧ અને આપિ�
પ્રિતકાર ક્ષમ મજ�ૂત કરવા માટ� જ�ર� અસંખ્ય કાય�ના સંકલન પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર.

પેટા

િવષયક ક્ષે - (ક) અવલોકન નેટવક્સ , મા�હતી પ્રણાલ , સંશોધન, આગાહ�, (ખ) પ્રાદ�િશ
િવભાગો/ નકશાકરણ, (ગ) દ� ખર� ખ અને ચેતવણી પ્રણાલ , (ઘ) જોખમ ખતરો, અ�ુરક્ અને
ક્ષમતા આકારણ( HRVCA), અને (ચ) ચેતવણીઓનો પ્રસ , �કડા અને મા�હતી છે . ચેતવણીઓ
આપવા, મા�હતીનો પ્રસાર કરવા અને જોખમો�ું અથર્�ૂણર્ િનર�ક્ષણ કરવા માટ� �ૂરતી વ્યવસ્થ
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એ આપિ� ખતરાને ઘટાડવા અને

પ્રિતકાર ક્ષમતા વધ

માટ� િનણાર્યક છ. તેઓ

ખતરાની

સમજણમાં �ુધારો લાવવાનો એક અ�ભ� ભાગ પણ છે .
૬.૨.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
સેન્ડાઇ માળખાની પ્રાથિમક-ર આપિ� ખતરા શાસનને મજ�ૂત કરવા માટ� �તર- સંસ્થાક�
સંકલન �ુખ્ય ઘટક છ.

DRR માટ� પેટા િવષયલક્ િવસ્તાર - (ક) એકંદર આપિ� શાસન

(ર)

પ્રિતભા (ગ) ચેતવણીઓ, મા�હતી અને �કડા � ૂરા પાડવા અને (ઘ) �બન-માળખાક�ય પગલાં છે .
ઉપર ઉલ્લે�ખત ક�ન્દ્રીય મંત્રાલય સંસ્થા એ છે ક� �ઓ ભારત સરકાર દ્વારા સં-િવિશષ્ટ
જવાબદાર�ઓ સંભાળે છે અથવા જવાબદાર�ના માળખામાં આપવામાં આવેલા િવષયોના ક્ષેત્રોમાં �
� ૂિમકા ભજવે તેવી અપેક્ષા .
૬.૨.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ કર� ંુ
જ�ર� માળખાક�ય પગલાં હાથ ધરવા એ DRR અને પ્રિતકાર ક્ વધારવાના િવષયો�ુ ં ક્ષેત્.
આમાં સમાજોને િવિવધ ભૌિતક માળખાગત અને આપિ�ઓનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા માટ� જ�ર�
�ુિવધાઓનો સમાવેશ થાય છે . આ પગલાંનો અમલ કરવા સેન્ડાઇમાળખાની પ્રાથિમક-૪ નો ઘટક
આપિ� સજ્જતા વધારવા માટ� જ�ર� છ.

તે પ્રિતકાર ક્ માટ� આપિ�

ખતરાને ઘટાડવામાં

રોકાણ�ુ ં એક મહત્વ�ું ઘટક પણ છ, � સેન્ડાઇમાળખાની પ્રાથિમક-૩ છે .
૬.૨.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
આપિ� ખતરા સંચાલન માટ� આપિ�

ખતરા શાસનને મજ�ૂત કરવા માટ� યોગ્ય કાયદા

,

પદ્ધિતઓ અને તકની-કા�ૂની શાસનોના સં� ૂટ િનણાર્યક ઘટકો છ , � સેન્ડાઇ માળખાની પ્રાથિમકર છે . કાયદા, ધોરણો, િનયમો, માગર્દિશ�કા અને તકનીક�-કા�ૂની પદ્ધ (દા.ત., મકાન િનયમો) નો
સમાવેશ કર�ને આ �બન-માળખાક�ય પગલાંઓ િવકાસ પ્ર�ૃિ�ઓમાં આપિ�ન

ખતરાને ઘટાડવાની

અ�ુ�ૂળતા કર� કાયદાક�ય શાસન આપે છે . તે અિધકાર�ઓને આપિ� પ્રિતકાર ક્ વધારવા માટ�
સશક્ત બનાવે છ. ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકારોએ અમલી , દ� ખર� ખ અને પાલન માટ� જ�ર� સંસ્થાક�ય
આધાર ઊભો કરવો પડશે.
૬.૨.૫ ક્ષમતા િવક
ક્ષમતા િવકાસ એ તમા DRR પ્રયાસોમ �ુનરાવિત�ત િવષય છે . સેન્ડાઇ પ્રાથિમક-ર (આપિ�
ખતરાને સંચા�લત કરવા માટ� DRR શાસનને મજ�ુત બનાવ�ુ)ં અને પ્રાથિમક-૩ (પ્રિતકાર ક્
માટ� DRR માં રોકાણ) ક્ષમતા િવકાસ માટ� ક�

સ્થાન છે .

ક્ષમતા િવકાસમાં તાલીમ કાયર્ ,
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અભ્યાસક્રમ િવ, મોટા પાયે �ગ�કતા સ�ન, અને િનયિમત નકલી િનદશર્ન અને આપિ� પ્રિતભા
પ્રયાસો સમાવેશ થાય છે .

િવિવધ આપિ� િનવારણ પગલાં અમલમાં �ૂકવા

, લા�ુ કરવા અને

દ� ખર� ખ કરવાની ક્ષમતા સ્થાિનકથી ઉચ્ચ સ્તર� શાસનનાં તમામ સ્તર� �ુધારવ. તે ખતરાને વ�ુ
સાર� ર�તે વ્યવસ્થા કરવા અને શાસન પ્રણાલીઓને વ�ુ પ્ શાળ� બનાવવા માટ� તમામ સ્તર�
DRR શાસન મજ�ૂત કર� ર�ું છે .
૬.૨.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા પ�રવતર્ન 

ભૌગો�લક અને જળવા�ુ પ�રવતર્ન પ્ર , આવતર્ન અને આત્યંિત

ઘટનાઓની તીવ્રતામાં ન�ધપાત્ર ફ�રફાર કર.

તે તેમની અસરને પણ વધાર� શક� છે .

DRR માં

રોકાણ સ�ુદાયોને આબોહવા પ�રવતર્નને અ�ુ�ૂળ બનાવવા માટ� મહત્વની �ૂિમકા ભજવી શક�  . �મ
�મ આબોહવા પ�રવતર્નની અસરો વ�ુને વ�ુ અ�ુભવાય છે તે

, સંવેદનશીલ લોકોને નકારાત્મક

અસરોને અ�ુ�પ થવા માટ� વ�ુ નાણાક�ય અને તકનીક� સંસાધનોની જ�ર પડશે.

DRR �ુ ં આયોજન

સંભિવત આબોહવા પ�રવતર્નની અસરો અને લાક્ષ�ણકત દ્વારા � કરવી જોઈએ. િવિવધ જળિવજ્ઞ જોખમો પર આબોહવા પ�રવતર્નની અસર

, પ્રભાવ લાક્ષ�ણકત અને તેના પ્રભાવોન

લગતા �ુખ્ય જ્ન અને મા�હતીનો અભાવ છે , � DRR ના આ િવષયોના ક્ષેત્ર હ

યાદ��ૃત

સમયમયાર્દા અનેકાય�ની ચકાસણી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની જ�ર છ.
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૭ આપિ� પ્રિતકાર ક્ષમતા િનમાર્ણ- જવાબદાર� માળ�-ંુ :
ભાગ-ખ
આપિ� પ્રિતકાર ક્

િનમાર્ણની જ�ટલ અને વ્યાપક પ્ર�ૃિત જ�ર� િવગતવાર જવાબદ

માળખા સાથે આ પ્રકરણમાં સં�ક્ષપ્ત સ્વ�પમાં ર�ૂ કરવામાં .

અગાઉના પ્રકરણમાં

પ્રકરણની પ્રસ્તાવના આપવામાં આ , � આ પ્રકરણના િવષયને લગતા વ્યાપક પાસાઓ
સં�ક્ષપ્ત ચચાર્ માટ� સ લઇ શકાય છે . આપિ�ના ખતરા�ુ ં વ્યવસ્થા અને પ્રિતકાર ક્ િનમાર્ણ
માટ� સ્થાિનક વહ�વટ� સંસ્થાઓ અને સ�ુદાયોથી લઈને ક�ન્દ્રીય મં , િવભાગો અને એજન્સીઓમાં
િવિવધ સ્તર� બ�ુિવધ

સંસ્થાઓન સામેલગીર� જ�ર� છે .

�ુદ� �ુદ�

સંસ્થાઓ માત્ર પોતાન

જવાબદાર�ઓ િનભાવવી જ નહ� પણ અન્ય ઘણા લોકો સાથે સાર� ર�તે સંક�લત ર�તે કામ કર�ું
જોઈએ. આપિ� ખતરા વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ સફળ થવા મા

, િવિવધ �હસ્સેદાર/ સંસ્થાઓન

ઓળખ કરવી અને તેમની � ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ કરવી જ�ર.

સ્થાિનકથી

ક�ન્દ્ર �ુ એમ તમામ સ્તર� સંબંિધત અિધકાર�ઓએ મંત્ર/િવભાગ સ્તર� કાયર્ક્રમો અને પ્ર�ૃ
સંસ્થાક�ય બનાવવી જોઈએ અને

�તર-મંત્ લય અને �તર - સંસ્થાક� સંકલન અને નેટવ�ક�ગ

વધાર�ુ ં જોઈએ. તેઓ તા�ક�ક હોવા જોઇએ અને હાલના િનયમનકાર� માળખા

અને �તર માળખા

વધારવા જોઈએ.

આ પ્રકરણ નીચયાદ��ૃત જોખમો અને આપિ� પ�ર�સ્થિતઓને આવર� લે છ:
1. ચક્રવાત અને પ
2. � ૂર
3. શહ�ર� � ૂર
4. � ૂકંપક�ય/ � ૂકંપ
5. �ુનામી
6. � ૂસ્ખલન અને બરફ �હમપ્ર
7. �ુકાળ
8. શીત લહ�ર અને �હમ
9. ગાજવીજ સાથે વાવાઝો�ુ,ં વીજળ�, �ૂળ, �ધી અને ભાર� પવન
10. વાદળ ફાટ�ુ ં અને કરા પડવા
11. �હમસરોવર ફાટવા�ુ ં � ૂર
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12. ગરમી�ુ ં જો�ુ ં
13. રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) કટોકટ�
14. પરમા�ુ અને િવ�કરણ કટોકટ�
15. �િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�(BPHE)
16. આગ
17. જગલમાં
ં
આગ

મોટાભાગની આપિ�ઓ અને કટોકટ�ઓમાં ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન પ્રાથિમક �ૂિમકા આપિ�ગ્રસ્ત
અથવા ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શને સામાન્ય ર�તે સહાયની િવનંતીઓના જવાબમાં િવિવધ પ્રકારની સહ
પાડવાની હોય છે . જો ક� , અ�ુક આફતોમાં અથવા �યાર� પ�ર�સ્થિત જ�ર� હોય ત્યાર� ક�ન્દ સંસ્થા
સ�ક્રય �ૂિમકા ભજવ. આપિ� વ્યવસ્થાપન આયો , સજ્જતા અને ક્ષમતા િનમાર્ણના ક્ષ ,
ક�ન્દ્ર સંસ્થા વૈિ�ક પ્રવાહો અ�ુસા આપિ� વ્યવસ્થાપન પ્રણ અને પ્રથાઓન અદ્ય
કરવા માટ� સતત કામ કરશે.

દર� ક ખતરા માટ� પેટા-િવભાગોમાં અ�ુસરવાના , DRR અને સંબિં ધત

પેટા-િવષયોના ક્ષેત્રો માટ�  દર� િવષયલક્ષી ક્ ( TA) માટ� જવાબદાર� માળખામાં અલગથી ર�ૂ
કરવામાં આવ્યા છ.

113

૭.૧ વાવાઝો�ું અને પવન
૭.૧.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
ચ્રકવાત અને પ
DRR

ખતરાને ઓળખવો

માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ

ક�ન્#

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત
િનર�ક્ષણ નેટવક

, MOES*,

મા�હતી પ્રણાલ

, MOST, MOJS,

સંશોધન, MEITY, NLRTI,

દ� ખર� ખ,
આગાહ� અને
ચેતવણી

� ૂવર MOEFCC

DMD$,

(RR)

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

SDMA, RD,

• આધાર અને સંકલન

• સંશોધકો અને સંસ્થાઓને સંશોધન અ�ુદાન આપીન- �ત�રક

SLRTI,

• પ્રાયોજક અભ્ ,

અને વધારાની ભ�ત�ચત- સંશોધન અને અભ્યાસોને પ્રોત્સ

DDMA,

આપ�ુ ં

PRIs,

DOS,

• પા�ર�સ્થિત અને �કનારાના ફ�રફારો પર અભ્યા
• ચક્રવાત ડ�ટાબેઝ અને આગા

ને સાવર્જિનક ઉપલબ્ધતાન

અને દસ્તાવે�કર
• ચક્રવાત અને પવનન
જોખમોની સામા�જક-આિથ�ક
અસરો પર અભ્યાસોને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

પ્રોત્સાહન�ુ ં
૧

ULBs

સંશોધન

�ૂંકો ગાળો (T1)
• િનર�ક્ષણ નેટવકસ્થળ (ONS) �ુ ં ઉ�તીકરણ
• આયો�જત ઓટોમે�ટક હવામાન સ્ટ�શનો( AWS) અને વરસાદ
માપન નેટવકર ્(RGN) ની સ્થાપન કરવી
• દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં ડોપ્લ

હવામાન રડાર નેટવકર ્�ું

એક�કરણ

જ��રયાત �ુજબ રા�ય કક્ષાન
તટવત� સલાહકાર સિમિતઓની
રચના કરવી
મધ્યમ ગાળ (T2)

િવસ્તર કર�ુ ં
• તમામ ONS �ુ ં એક જ પ્લેટફોમર્મા

�ૂંકો ગાળો (T1)

AWS અને RGN સાથે

ક્ષમતા અને અસરો પર સામન
કરવા સામા�જક-આિથ�ક પર
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ચ્રકવાત અને પ
DRR

માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ખતરાને ઓળખવો
ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

મધ્યમ ગાળ (T2)
• િનર�ક્ષણ નેટવ

રા�યની જવાબદાર�
અભ્યાસ

,

સાધનો,

પ્રણાલ,

ટ� કનોલો��ુ ં

આ�ુિનક�કરણ
• ચક્રવાત માટ� સંવેદનશીલ દર�ક દ�રયાકાંઠાના �જલ્લા મા
ઓછામાં ઓછા એક હાઇ િવન્ડ સ્પીડ ર�કોડર્ર અને એક
ર� કોડર ્રની સ્થાપ કરવી
• ચક્રવાતની એરક્રતપાસ

લાંબો ગાળો  (T3)
• જમીન અને મહાસાગર આધા�રત િનર�ક્ષણ પ્રણ
• આગાહ� �ુધારવા માટ� સંશોધન અને અભ્યા
• ઉચ્-િવશ્લેષ સ્થં સાઉ�ન્ડ�ગ્સ અન

DWR નેટવકર ્�ું

િવસ્તર
• એરબોનર્ ડોપ્લર વેધર રડા(ADWR)
• એરબોનર્ લેસર ટ�ર�ન મેિપ�ગ(ALTM)
• મ�લ્-પ્લેટફોમર્ સેટ�લાઇટ અને એરક્-આધા�રત
પ્રોફાઇલર દ્વ � ૂરક વાતાવરણીય િનર�ક્ષણ નેટવકર્
સ્થાપના કવી
115

ચ્રકવાત અને પ
DRR

ખતરાને ઓળખવો

માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• અવલોકનો

ર

MOES*, DOS,
MOEFCC,
MOST, NLRTI

ક્ષેત્ર/
નકશાકરણ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
શ્રેષ્ઠ સા , ક્ષેત્રીય અ અને સેટ�લાઇટ ડ�ટાનો ઉપયોગ
કર�ને દ�રયાકાંઠાના

�િવક-કવચ માટ� દ�રયાકાંઠાની ભીની

SDMA,
SLRTI,
DDMA

� ૂિમઓ, મેન્ગ્રોવ્સ અને-પટ્ટ �ુ ં વણર્ન કરતા િવગતવાર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
નકશાકરણ સંબિં ધત અભ્યાસ હાથ
ધરવો

નકશાની તૈયાર કરવા ટ� કો આપવો.
૩

MOES*, MOST,
જોખમ
ખતરો,
MOEFCC,
અ�ુર�ક્ષત
MSJE, NLRTI,
NDMA, NIDM
નબળાઈ અને
(HRVCA)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• અભ્યા, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહ �ુ ં
• સામા�જક, ભૌિતક, આિથ�ક, પા�ર�સ્થિત, �લ�ગ, સામા�જક સમાવેશ
અને સમાનતા પાસાઓને આવર� લેતી

સંવેદનશીલતા અને

ક્ષમતાઓ પર અભ્ કરવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA,
DDMA,
DMD$,

SLRTI, RD,
DSJE, PRIs,
ULBs

• વ્યાપકHRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્ન �ૂ�ું પ �ુ ં

આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની
તૈયાર� અને સમયાંતર�
�ુનરાવતર્ , અને િવકાસ આયોજન
માટ� HRVCA હાથ ધર�ુ ં
�ૂંકો ગાળો (T1)
િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથ
પરામશર્ માટ� તંત્રની ર/
મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં

૪

ચેતવણીઓ,
અને મા�હતીનો
પ્રસ

ડ�ટા

MOES* MOIB,
MEITY MOST,
MCOM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ક�ન્દ્ર અને રાસંસ્થા વચ્ચે ઝડપ, સ્પષ, અસરકારક પ્રસ
• સંચાર સાધનોની ગોઠવવા

DMD$,
SDMA,
DDMA, RD,
DDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• બધાને (માછ�મારો સ�હત), છે લ્લા
સ્થ �ુધી ચેતવણીનો પ્રસા-
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ચ્રકવાત અને પ
DRR

માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ખતરાને ઓળખવો
ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

• તમામ પ્રકારના િવકલ , તકનીકો, અને મી�ડયાનો ઉપયોગ

PRIs, ULBs,
IPRD

કર�ને ચેતવણીઓ આપવી

• હવામાનની મા�હતી ઓનલાઈન અને મોબાઈલ નેટવકર ્ સેવા
• ર� �ડયો, ટ�વી અને સેલ ફોન પર ચેતવણીઓ આપવી
મધ્યમ ગાળ (T2)

મેળવવાની �ુિવધા

�ૂરસ્, ગ્રામીણ અથવા શહ�

અને આપિ� જોખમ મા�હતી

;

જોખમ ધરાવતા િવસ્તાર ના લોકો
માટ� િનયિમત અદ્યતન કર�ુ

• તમામ પ્રકારના િવકલ

સાથે ઈન્ટરફ�સ �ૂર� પાડવ

છે લ્લા સ્થળ �ુધી જોડાણ

રા�યની જવાબદાર�

,

તકનીકો, અને મી�ડયાનો ઉપયોગ
કર�ને ચેતવણીઓ આપવી

• િવિવધ નેટવકર ્

સંચાલકો અને

સેવા પ્રદાતાઓ દ્વ
અ�ુપાલન�ુ ં િનર�ક્
�ૂંકો ગાળો (T1)
ક�ન્ અને રા�ય વચ્ચે સીમલેસ
ઇન્ટરફ�સ નેટવક ની સ્થાપન
મધ્યમ ગાળ (T2)

• ખતરાગ્ર સ�ુદાયોને
મા�હતી મેળવવા

� ૂરતી

અમલીકરણ

માટ� અને માળખાક�ય
�ુિવધાઓની ખાતર� કરવી

• સંચાર સાધનોની ગોઠવવા
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ચ્રકવાત અને પ
DRR

માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે
૫

આપિ� મા�હતી
મેળવવી અને
સંચાલન

ખતરાને ઓળખવો
ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#
MHA*,
MOSPI,

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તમામ

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના

મંત્રાલય

વ્યવ�સ્થ�કડા સંચાલન

અને િવભાગો

�કડા�ુ ં

�ૂંકો ગાળો (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર ર� ખા પર આપિ� �ુકસાન અને �ુકસાન

DMD$,
SDMA,
તમામ
િવભાગો

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
�ૂલ્યાંકન �ગેના

�કડા�ુ ં

વ્યવ�સ્થ�કડા સંચાલન
�ૂંકો ગાળો (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર ર� ખા પર
આપિ� �ુકસાન અને �ુકસાન

ન�ધો: (#) સરકારના દર� ક મંત્રા, િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને રનો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*)આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($)આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૧.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
ચક્રવાત અને પ

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે
૧

એકન્દર
આપિ�

ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#
MOES*

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
સંકલન, તકનીક� સાધનો અને ટ�કો � ૂરો પાડવો

સંચાલન

રા�યની જવાબદાર�

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
DMD$,
SDMA, RD, • ડ�એમ યોજનાઓની તૈયાર� અને
DDMA, PRIs,
અમલીકરણ અને ડ�એમ કાય� સાથે
ULBs
સંસ્થાઓન કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી
• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન

DRR ને

�ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના તમામ પા
• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને
પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવ
ર

૩

પ્રિતભ

MHA

ચેતવણી,

MOS*,
MEITY,
NDMA

મા�હતી,
�કડા

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સં
ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
ચેતવણીઓ, મા�હતી અને ડ�ટાના ઝડપી

, સ્પષ,

અસરકારક પ્રસારને �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર
રા�ય એજન્સીઓ વચ્ચે અસરકારક સંકલન અન

DMD$,
ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
SDMA, RD,
DDMA, PRIs,
• તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન
ULBs
• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કર
ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
DMD$,
SDMA, RD, છે લ્લા સ્થળ �ુધ
બધાને ચેતવણીઓના
DDMA, PRIs,
પ્રસાર�ું સંક, �ૂરસ્, ગ્રામીણ અથવા શહ�;
ULBs
જોખમગ્ર િવસ્તાર ના લોકો માટ� િનયિમત
અદ્યતન કર�
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ચક્રવાત અને પ

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્/ રા�ય સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

એક��ૃત સંદ�શાવ્યવહાર

૪

�બન
માળખાક�ય
પગલાં

MHA,
NDMA,
BIS

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
(ક) �ુધાર� લા/ અપડ�ટ કર� લા િનયમો , ધોરણો માટ�
ક�ન્દ્ર અને ર ની સંસ્થા વચ્ચે સંકલન (ખ)
નવા/ અદ્યતન ધોરણો અપનાવ, (ગ) કાયદાઓ,
િનયમો�ુ ં ઘડતર/ �ુધારણા અને

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
DMD$,
SDMA, RD, અદ્ય કર� લા ધોરણો/ િનયકો અને તેમની
DDMA, PRIs,
ખાતર� કરવા માટ� રા�ય
સંસ્થા વચ્ચે
ULBs
સંકલન, અમલીકરણ, અમલ અને દ� ખર� ખ

(ઘ) નીિતઓ

અપનાવવી/ સમીક્ષા કરવ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*)આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૧.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
ચક્રવાત અને પ

માળખાક�ય પગલાં

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક�ન્#

ક્ષે
ઇમરજન્સી ઓપર�શન
૧

ક�ન્દ્રોની સ્થ/
મજ�ૂતીકરણ

સંબિં ધત ક�ન્દ્ર
મંત્રાલ,MHA

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
� ૂરના તોફાન સામે માનવશ�ક્/
સંસાધનો સાથે � ૂર
ઇઓસીની

રા�ય#

DMD$,
SDMA,
ULBs, PRIs

મોસમમાં

આશ્રયસ્થા
૨

NDMA,
MOST

MHUA,

તાંત્રીક સહ

� ૂરના તોફાન સામે માનવશ�ક્/
� ૂર

શહ�ર�

મોસમમાં ઇઓસીની

ચોવીસ

કલાક કામગીર�ની ખાતર� કરવી

કામગીર�ની ખાતર� કરવી

� કુ ચક્રવા
બ�હ
ુ �

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન

સંસાધનો સાથે

ચોવીસ કલાક

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

DMD$, SDMA, RD,
DDMA, PRIs,ULBs

જોખમી સ્થળોએથી

સ્થળાંત

કરાયેલા લોકો અને પ�ુધન માટ�
કામચલાઉ આશ્રયસ્થાનો તર�
કામ આવે એવા

સલામત

ઇમારતો અને સ્થળોની ઓળ
મધ્યમ ગાળાન (T2)
વારં વાર ચક્રવાત થવાની સંભાવન
ધરાવતા દ�રયાકાંઠાના
� કુ
ગામો/વસવાટોમાં બ�હ
ુ �
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ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા િવષયક
ક્ષે

માળખાક�ય પગલાં
ક�ન્#

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
આશ્રયસ્થાનો�ું િનમ
લાંબા ગાળાની (T3)
લા�ુ પડતા મકાન િનયમો�ુ ં
પાલન �ુિનિ�ત કર�ુ ં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

સામા�જક આવાસ
યોજનાઓ

૩

MORD, MHUA

તમામ સામા�જક આવાસ

DMD$,
SDMA,
DDMA,
PRIs,
યોજનાઓમાં
ચક્રવ-પ્રિતરોધ
ULBs, DRD, UDD,
�ુિવધાઓ સ�હત યોગ્ય
બ�િુ વધ PRD

જોખમોના સલામતી ધોરણો સામેલ
હોવાની ખાતર� કરવા માટ� તમામ
આવાસ યોજનાઓની સમીક્ષા વી.
મધ્યમ ગાળાન (T2)
ચક્રવ-પ્રિતરોધક �ુિવધા
સામા�જક આવાસ યોજનાઓના
આયોજન અને અમલીકરણમાં
સામેલ હોવાની ખાતર� કરવી
લાંબા ગાળાની (T3)

�ૂંકા ગાળાની (T1)
તમામ સામા�જક આવાસ
યોજનાઓમાં ચક્રવ-પ્રિતરોધ
�ુિવધાઓ સ�હત યોગ્ય બ�િુ વધ
જોખમોના સલામતી ધોરણો
સામેલ હોવાની ખાતર� કરવા
માટ� તમામ આવાસ યોજનાઓની
સમીક્ષા વી.
મધ્યમ ગાળાન (T2)
• લા�ુ પડતા મકાન િનયમો�ુ ં
પાલન �ુિનિ�ત કર�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)
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ચક્રવાત અને પ

માળખાક�ય પગલાં

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક�ન્#

ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
બ�લ
ુ ક્-સંકટ િવના ખાસ કર�ને

બ�લ
ુ ક્-સંકટ િવના ખાસ કર�ને

તમામ સામા�જક આવાસો�ુ ં
ચક્રવ-પ્રિતરોધક �ુિવધ

તમામ સામા�જક આવાસો�ુ ં
�ુ ં

ચક્રવ-પ્રિતરોધક �ુિવધ

�ુનઃ�પાંતરણ કર�ુ ં

૪

તમામ
માળખા

�વાદોર�
અને

જ�ટલ

�તરમાળખા�ુ ં જોખમ
પ્રિતરોધક બાંધક

,

NDMA,
MOST

MHUA,

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
માગર્દશર્ન અને અમલીક

રા�યની જવાબદાર�

�ુ ં

�ુનઃ�પાંતરણ કર�ુ ં

DMD$,
DDMA,
ULBs

SDMA,
PRIs,

ુ રાવત�/ િનયિમત (RR)
�ન
તકનીક� સંસ્થા સાથે સહયોગ
અને અમલીકરણ

મજ�ૂતીકરણ અને
�ુનઃસંયોજન
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*)આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૧.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે
• કાયદા
૧

• િવિનયમો
• અમલીકરણ તંત
• ટ� કનો લીગલ
કાયર્પ્રણ

• સંસ્થાક�ય વ્યવસ
• આપિ� જોખમ

�બનમાળખાક�ય પગલા-ં
ક�ન્#
MOES,
MOEFCC,
DOS,
BIS,
MFIN

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

DMD$,
SDMA, RD,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• માગર્દશર્ન અને સહ

પયાર ્વર/

પા�ર�સ્થિતક તં મજ�ૂત જમીન વપરાશ પ્રદ�

• દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોના કાયદા�ું

વન િવભાગ

વગ�કરણ જળ-�ૃિષ અને � ૂગભર્જળ

DFIN

િનયમન જમીન ઉપયોગના આયોજનને મજ�ૂત

પાલન અને દ� ખર� ખ

ઉલેચવા

બનાવ�ુ ં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

$
લા�ુ પડતી સં�હતાની સમીક્ષા અને અદ્ DMD ,
CADA,
કરવા
CZMA,

ઘટાડવાની સં�હતા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
દ�રયાકાંઠાના ધોવાણ , માળખા જોખમ , �ુ દરતી
અવરોધોની �ળવણી પર ધ્યાન આપતા

• દ� ખર� ખ રાખવી

દ�રયા�કનારાના ફ�રફારો�ુ ં િનર�ક્ષણ  �ુ ં
DMD$,
Forest
Dept.,
UDD,
DRD,
CZMA,
DDMA,
PRIs, ULBs

�ૂંકા ગાળાની (T1)

CRZ

માગર્દિશ�કાઓ અને નગર અને દ�શ

આયોજન િનયમોના ટ� કનો-કા�ૂની માળખા
ુ માટ� દ�રયાકાંઠાના
અ�ુસાર િવિવધ હ��ઓ
િવસ્તારોના�હ�રનામાનો; અમલ અને દ� ખર� ખ
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ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�બનમાળખાક�ય પગલા-ં
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

ક�ન્#
MOES,
MORD,
MOEFCC

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રાષ્ટ્ર�ય વનીકરણ કા

હ�ઠળ

દ�રયાઇ

ર�ક્ષત પટ્ ફર�જયાત ઘટક તર�ક� આગળ
વધારવો
CWC, તમામ
મંત્રાલય
અને િવભાગો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ચક્રવાત સંભિવત �કનારા િવસ્તારોમાં
� ૂર મેદાની પ્રદ�શ વગ�કરણ અને �ૂ
જળપ્રલય વ્યવસ્

DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, RD,
DDMA, PRIs, દ�રયાકાંઠાના તમામ રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિ
ULBs,
પ્રદ�શ �િવક કવચના ફ�લાવા , �ળવણી
Environment
/
અને �ુનઃસ્થાપ/ �ુનજ�વન હાથ ધરશે
Forest Dept.
DMD$,
SDMA, RD,
DDMA, IRD,
PRIs, ULBs

૨

૩

�હ�ર ખાનગી
ભાગીદાર�

ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતર

MOCI, MPFI,
MHIPE,
MFIN
MFIN*
,
NDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ખતરા વીમાને પ્રોત્સાહન આપ�
�ૂંકા ગાળાની (T1)
પ્રદ�શ વગ�કર માગર્દિશકા અ�ુસાર જમીન-

માટ�

િનયમનકાર� માળ�ુ ં ઘડવા માટ�

ઉપયોગ િનયમન અમલમાં �ૂકવા માટ� ક�ન્દ્ર

માગર્દશર્ન અન સહાય

સંસ્થા સાથે સં�કુ ્ત ર�તે કાયર્ ટ�મોની રચન
કરવી

• ખતરા વીમાને પ્રોત્સાહન આપ�
MOES,
NDMA,
MCA*, MCF,

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA

DFIN*,
DMD$,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ખાનગી ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન આપ�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા
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ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�બનમાળખાક�ય પગલા-ં
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

ક�ન્#
, MHA,
MAFW

ક� ન્દ્રની જવાબદ
સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાન

અમલ
નીિત માળ�ુ ં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

રા�ય#

SDMA, DAG

રા�યની જવાબદાર�
સ�હત જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ
નીિત માળ�ુ ં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*)આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૧.૫ ક્ષમતા િનમા
ક્ષમતા િવક

ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#

ક�ન્#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
NIDM, NDMA,
NLRTI, NDRF
૧

તાલીમ

ક�ન્દ્ર સરના કમર્ચાર�, SDRF, CDEF,
સ�ુદાય, સ્વયંસેવકો અને અન્ય સીધ
�હસ્સેદારો માટ� તાલીમ અને

ઓપવગર

કાયર્ક્ર

DMD$, SDMA,
DDMA, RD, SIDM,
ATI,

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

રા�ય સરકાર ના કમર્ચાર�, અને અન્ય સીધા �હસ્સેદારો �

તકનીક� તાલીમ

ક�: નાગ�રક , મી�ડયા-વ્ય�ક્, �ટાયે
ં ૂ લા પ્રિતિનિ , પ�ુ

સંસ્થા,

�ચ�કત્ક વ્યાવસાિયકને તાલીમ અને ઓપવગર કાયર્ક્. અને

SIRD,

પોલીસ તાલીમ

આપિ�થી અસર કરનારા પ્રાણની સંભાળ અને મદદ કરવી

એક�ડમી, AHD
NDMA, NIDM,
NDRF, MYAS,
MOD

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
NCC, NYKS, સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ્સ અ
NSS �વા �ુવાનોના તાલીમ કાયર્ક્રમોમ

DMD$, SDMA,
DDMA, RD, SIDM,
ATI

આપિ� પ્રિતભ , શોધ અને બચાવનો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ગામના સ્વયંસેવક , �વા ક� �ુવાનોના તાલીમ કાયર્ક્રમોમ
આપિ� પ્રિતભ , શોધ અને આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણી
રક્ અને બચાવનો સમાવેશ કરવો

સમાવેશ કરવો

ર

અભ્યાસક્
િવકાસ

MHRD,
UGC,
NIDM, NLRTI

મધ્યમ ગાળાના (T2)
ચક્રવાત જોખમ વ્યવસ્થાપન મ
સંબિં ધત િવષયોનો સમાવેશ કરવા
�ડરગ્રે��ુએ ઇજનેર� અભ્યાસક્ર

EDD, વ્યવસાિયક

મધ્યમ ગાળાના (T2)

સંસ્થાઓ અને

ચક્રવાત જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ� સંબંિધત િવષયોનો સમા

રા�ય પ�રષદો

કરવા �ડરગ્રે��ુએઇજનેર� અભ્યાસક્રઅદ્યતન કર

અદ્યતન કર
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ક્ષમતા િવક

ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

MHFW, NLRTI

મધ્યમ ગાળાના (T2)

આરોગ્ય વ્યવસાિયકો માટ

HFWD, EDD

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાના (T2)

આરોગ્ય વ્યવસાિયકો માટ� �ડપ્લ/�ુ�/પી� સ્તર� કટોકટ�

�ડપ્લોમ/�ુ�/પી� સ્તર� કટોકટ�

વ્યવસ્થા, કટોકટ�ની તબીબી પ્રિત�ક/�ુનઃપ્રા�પ્ત અ

વ્યવસ્થા,

આઘાત વ્યવસ્થા દાખલ કરવા

કટોકટ�ની તબીબી

પ્રિત�ક/�ુનઃપ્રા�પ્ત અને આઘ
વ્યવસ્થા દાખલ કરવા
CBSE

મધ્યમ ગાળાના (T2)

રા�ય િશક્ષણ બો

અભ્યાસક્રમમા ં � ૂળ� DM ખ્યાલોદાખલ

મધ્યમ ગાળાના (T2)

અભ્યાસક્રમમા ં � ૂળ�DM ખ્યાલોદાખલ કરવા

કરવા

•

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

માસ મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી

•
માસ મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી
• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને વતર્નમાં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ
અને વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સ
૩

��િૃ ત િનમાર ્ણ

NDMA, NDRF,
CAPF, NIDM,
MOES

ફ�રફારને પ્રોત્સાહન�ુ ં

આપ�ુ ં
લાંબા ગાળાના (T3)

•

આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન

અને વ�ુ સારા જોખમ સંચાલનની

DMD$, SDMA,
RD,
DDMA,
SDRF, F&ES,
CDEF, Police

લાંબા ગાળાના (T3)

•

આપિ� જોખમ િનવારણ, શમન અને વ�ુ સારા જોખમ

સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

•

•

આપ�ુ ં

વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતરણન

ઉપયોગને પ્રોત્સાહન�ુ ં

•

વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને પ્રોત્સા

સા�ુદાિયક ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
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ક્ષમતા િવક

ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#

ક�ન્#
•

•

સા�ુદાિયક ર� �ડયોને પ્રોત્સા

આપ�ુ ં

•

રા�યની જવાબદાર�

DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ� િસિવલ

સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ને મ જ�ૂત બનાવ�

DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા

•

કરવા માટ� િસિવલ સોસાયટ�

આપિ�ગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભાળ અને રક્ષણ

મા�હતી

સંસ્થાઓના નેટવકર્ને મ જ�ૂત બનાવ�

૪

નકલી િનદશર્ન/
મનોયત્

NDMA,
NDRF,
MOD, CAPF

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તમામ મંત્રાલયો અને તમા

કટોકટ� કવાયત�ુ ં સં�કુ ્ત આયોજન અને અમલ

રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો
ઇમરજન્સી મનોયત્ આયોજન અને
અમલને પ્રોત્સાહન�ુ ં

૫

વ્યાવસાિયક
તાલીમ/ કૌશલ્ય
િવકાસ

NDMA, NIDM,
MSDE,
NSDA,
NSDC,
IIE,
NIESBUD,
MMSME,
NLSDA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

િવિવધ પ્રકારના આવાસ અને માળખાક�
�ુિવધાઓ માટ� ચક્રવ-પ્રભાિવ
િવસ્તારોમાં બ�-જોખમ પ્રિતરોધક બાંધકા

DMD$,
SDMA,
DDMA,RD, SLSDA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
• તાલીમ કાયર્ક્રમો હાથ ધ

• ચક્રવ-પ્રિતરોધક બાંધક ને લગતી િવિવધ વેપાર માટ�
પ્રિશ ટ�મો બનાવવી
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ક્ષમતા િવક

ચક્રવાત અને પ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

માટ� કૌશલ્ય િવકાસને પ્રોત્સાહન આપ

મ�હલાઓ,
૬

સીમાંત સ�ુદાયો
અને અપંગો

MSJE, MWCD,
NDMA, NIDM

માં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમા
પાસાઓને આવર� લેતા ક્ષમતા િવકાસમા

સશ�ક્તકરણ

�લ�ગ સંવેદનશીલ અને ન્યાયી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
$
DMD ,
SDMA,
રા�ય, �જલ્લા અને સ્થાિનક સ્ત આપિ� વ્યવસ્થાપન
DSJE, RD, SIDM,
ATI, DDMA, PRIs, તમામ પાસાઓને આવર� લેતા ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�
ULBs
સંવેદનશીલ અને ન્યાયી અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો

અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો

૭

સ�ુદાય
આધા�રત
આપિ�
વ્યવસ્થા

NDMA, NIDM,
NDRF, MOD,
CAPF, MORD,
MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
પ્રોત્સ, માગર્દશર્ન અને સહા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$, SDMA, RD, PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, સ્થાિનક સ�ુદાય સંસ્થાઓ માટ
DDMA, SIDM, ATI, તાલીમ
PRIs,ULBs
�ૂંકા ગાળાના (T1)
બ�-ુ જોખમી અ�ભગમ પર આધા�રત આપિ�ઓ�ુ ં સંચાલન

અને સામનો કરવાની સ�ુદાયોની ક્ષમતાને મ જ�ૂત બનાવવ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૧.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
ચક્રવાત અને પ

આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

સંશોધન,
૧

આગાહ�,

ડ�ટા

વ્યવસ્થા,
પ્રદ�શ વગ�ક,
નકશાકરણ

MOES*,
DOS,
MOST,
MOEFCC,
MAFW,
NDMA,
NLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

આબોહવા પ�રવતર્ન સંબંિધત જોખમો અને અ�ુ�ૂલન િવકલ્પો પ
અભ્યાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહ�ુ ં
�ૂંકા ગાળાના (T1)
• ચક્રવા પ્ર�ૃિ� અને દ�રયાઇ ઉછાળાને અસર કરત

GACC

અસરની લાક્ષ�ણકતા િવકસાવ
• GACC સંચા�લત પા�ર�સ્થિતક તં અને �કનારાના ફ�રફારો પર
અભ્યા
• િવિવધ GACC

અસર લાક્ષ�ણકત હ�ઠળ ઉ�ત જોખમો (આિથ�ક ,

સામા�જક, વગેર�) �ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
• િવિવધ સ�ુદ્રી સ્તરના ઉદય અને દ�રયાકાંઠાના પ�રવતર્
લાક્ષ�ણકતધ્યાનમાં રાખીને આબોહવા પ�રવતર્ન અસરો�ું જોખ
ઝોન/મેિપ�ગ હાથ ધર�ુ ં
• પરસ્પર �ુસંગતતા અને GACC ના પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ અને

DMD$,
SDMA, RD,
AGD., AHD,
FIHD, WRD,
EFD, SLRTI

• GACC ને લગતા પ્રયાસો કર
• ક�ન્દ્રીય એજન્સીઓ સ
સંકલન
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન
માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ
અને સ્થાિનક

પ્રયા
પ્રયાસો

પ્રાયો�જત અને પ્રોત્
આપ�ુ ં
મધ્યમ ગાળાની(T2)
રા�ય-િવિશષ્ટ �એસીસી અસર
અને સામના માટ�ની પદ્ધિ
દસ્તાવે તૈયાર કરવો
લાંબાં ગાળાની (T3)
•

િવિવધ

GACC

અસર
131

ચક્રવાત અને પ

આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�કનાર� જોખમ સંચાલન પર સંશોધન અભ્યા

રા�યની જવાબદાર�
�પર� ખા હ�ઠળ

લાંબા ગાળાની (T3)

વધેલા જોખમો

(આિથ�ક, સામા�જક, વગેર�) પર

• GACC ની અસરો માટ� ડ�ટા બેઝ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી તૈયાર 

રા�ય-િવિશષ્ટ અભ્યાસોન

• GACC �એસીસીના જોખમો અને તેની સંભિવત અસરો માટ�

પ્રોત્સાહન�ુ ં

આગાહ� મોડ�લ તૈયાર કર�ુ ં

•

GACC પર રા�ય િવિશષ્ટ

સંદભ� અને જોખમોમાં
પ�રણામી ફ�રફારો સાથે
સંશોધન અભ્યાસોને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)
જોખમના
ખતરાની
૨

સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમ �ુ ં
�ૂલ્યાંકન
(HRVCA)

• GACC અસર �પર� ખા હ�ઠળ જોખમ , સંવેદનશીલતા અને
MOES*,
NIDM,
MOEFCC,
NLRTI

ક્ષમતાઓમાં ફ�રફારો�ું �ૂલ્યાંકન�ુ ં
• અ�ુર�ક્ અને સીમાંત વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન
કર�ુ ં
• GACC અસરોને ધ્યાનમાં લેતા વ્યાપ HRVCA માટ� તકનીક�

$

લાંબા ગાળાની (T3)

DMD ,
સીમાંત
SDMA, RD, • અ�ુર�ક્ અને
EFD, AGD,
વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં
FIHD, WRD
�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
DDMA, PRIs,
ULBs, SLRTI
• GACC અસરોને ધ્યાનમાં લેતા
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

સહાય અને માગર્દશર્આપ�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�
વ્યાપક HRVCA માટ� તકનીક�
સહાય અને માગર્દશર્આપ�ુ ં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન
મધ્યમ ગાળાની (T2)

૩

આબોહવા
પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન (CCA)

•

CCA જ��રયાતને સમજવી

•

GACC નો સામનો કરવાની પદ્ધિતઓનો અભ્યાસ વો

•

DMD$,
SDMA,
CCA તંત્ર તૈયાર કર�ુ
EFD*,
લાંબા ગાળાની (T3)
RD,
Agriculture
લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સ
Dept., WRD
આપ�ુ ં
DDMA,
PRIs,ULBs
GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોના અમલીમાં ટ� કો આપવો

•

નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલ

MOES*,
•
MOST,
DOS, MOJS,
MAFW,
•
MOEFCC

પ્રચાર કર

• રાષ્ટ્ર CCA પ્રયાસને સમથર
આપ�ુ ં

• ક�ન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે સ
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ�
રા�ય-િવિશષ્ટ

પ્રયા અને

સ્થાિનક પ્રય પ્રાયોજક અન
પ્રોત્સાહન�ુ ં
મધ્યમ ગાળાની (T2)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન
ન�ૂના�પ યોજનાઓ તૈયાર કરવી
લાંબા ગાળાની (T3)

• રા�ય-િવિશષ્ટ

પ્રયા અને

સ્થાિનક પ્રયાને પ્રાયોજ કરો
અને પ્રોત્સાહન
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
• લીલા અને વાદળ� માળખાગત
અ�ભગમના યોગ્ય સંયોજનોને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

•

GACC

અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમો

અમલીકરણમાં ટ� કો આપવો
નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશ
પગલાંનો પ્રચાર કર
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૨ � ૂર
૭.૨.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
� ૂર

આપિ� ખતરાને સમજવો
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ૂલ્યાંક, દ� ખર� ખ અને વૈ�્ ◌ાિનક અભ્યા

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સહકાર

�ૂંકા ગાળાની (T1)

સમથર્ન કર�ું

• રા�ય-િવિશષ્ટપ્રયા પ્રાયો; � ૂર

• બંધ સમોચ્ચ અને પ્રવાહ સંવેદનહ�લતાના નકશાઓની તૈયાર�

વ્યવસ્થામાટ� સ્થાિનક

કરવી

મા�હતી પ્રણાલ ,

૧

દ� ખર� ખ,

સંશોધન,

આગાહ� અને
ચેતવણી

� ૂવર

• સ્થાિનક મા�હતી પ્રણાલીઓ

આ�ુિનક�કરણ કર�ુ ં
*

MOES ,
MOJS/CWC*,
MAFW,
DOS,
MEITY, NLRTI

• રા�યો/ક�ન્દ્ર શાિસત પ્રદ�

� ૂર અગ્ર

અને

નદ�ના

$

સમથર્ન આપ�ું અને વ�ુ સારા પ્રબંધ

પ્રવા�હ DMD , IRD., માટ� ડ�ટા અદ્યતન કર

�ુધારણા કાય�ની ઓળખમાં સહાય કરવી

• � ૂરની સજ્જત ,

પ્રયાસોન

સમથર્ન આપ�ુ

• નદ�ના �ૂખ ધોરણે � ૂરની આગાહ� અને ચેતવણી પ્રણાલીઓ�ુ
અવલોકન નેટવક્સ ,

રા�યની જવાબદાર�

તટ અને જળાશય વ્યવસ્થાપ

યોજનાઓ�ુ ં િનર�ક્ કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

WRD,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
SDMA,
• � ૂર સજ્જતા અમલીકરણ અને
DDMA,
SLRTI, PRIs, દ� ખર� ખ, સરોવરોમાંથી આવતા પાણી
ULBs

પ્રણાલીને �ુધારવા વળાંકને અદ્

• પડોસી દ� શોમાં આવતી નદ�ઓનો અભ્યાસ અને દ�ખર�ખ રાખવી

કરવા સ�હત નદ� �ૂખ અને સરોવર

• આગાહ�ઓ અને સરહદના �ુદ્દાની યોજનાઓ�ું અમલીકરણ કર�ુ

વ્યવસ્થા

• નેપાળ, � ૂતાન અને ચીનમાંથી આવતી નદ�ઓ સ�હત મહત્વની

• � ૂર સંરક્ષણ અને પ્રવાહ �ુધારણ

નદ�ઓના જળ-� ૂિમગત �કડા સમયસર મેળવવાને લગતી

અગ્રતાને ઓળખ
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� ૂર

આપિ� ખતરાને સમજવો
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

યોજનાઓ�ુ ં અમલીકરણ કર�ુ ં

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• વાદળ ફાટવા સ�હત �ુ દા �ુ દા પ્રકારાન �ૂર અને �ૂરના કારણ

નદ� �ૂખ અને સરોવરના સ્રાવ ક્ષેત્

�ણવા માટ� િવશેષ પ્રયાસો કરવ

� ૂર વ્યવસ્થાપનને લગતા જમી
વપરાશ અને જળ-� ૂિમ ફ�રફારોનો

લાંબા ગાળાના (T3)

• ડ�મમાં આવતા અને છોડવામાં આવતા પાણીના જથ્થાના

અભ્યાસ કરવો

િવકાસ/�ુધારા/ અને આગાહ�ની પ્રણાલીઓ�ું અદ્યતન કર�ુ ં

લાંબા ગાળાના (T3)
� ૂર સંરક્ષણ અને પ્રવાહ �ુધા
યોજનાઓનો અમલ કરવો

પ્રાદ�િશક વગ�ક,

૨ નકશાકરણ અને
� ૂર સંભિવત
િવસ્તારો�ું

MOJS*,
NLRTI

DOS,

�ૂંકા ગાળાની (T1)
વધાર� સંવેદનશીલ િવસ્તારોને ઓળખીને �ૂર પ્રભાિવત િવસ્તાર
મોટા પ્રમાણમાં  જોખમી નકશાઓ તૈયાર કરવ

DMD$, IRD,
SLRTI,
WRD,
SDMA,
DDMA,
PRIs, ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

•

રા�ય િવશેષ પ્રયાસોન

પ્રાયો�જત કરવા અને સ્થાિનક પ્રયા
સમથર્ન આપ�ું

વગ�કરણ કર�ુ ં
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િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

સંશોધન અને િવકાસ

૩

MOJS, DOS,
MOST, NLRTI,
બ્રહ્મ�ુત્ર ,
ગંગા � ૂર
િનયંત્ર
આયોગ

• � ૂર પ્રભાિવત િવસ્તારોમાં રહ�તા લોકોના સમથર્ન પ્રણ
અભ્યાસ કરવો

• � ૂર પ્રભાિવત િવસ્તારોમાં આશ્રયસ્થાનોનીયોજનાઓને
�ડઝાઈન

• � ૂરની સામા�જક આિથ�ક અસરો
મધ્યમ ગાળાન (T2)

DMD$, IRD,
WRD,
SDMA,
DDMA,
SLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

•

ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓને સમથર્ન

સહકાર આપવો

• આ તમામ ક્ષેત્રોમાં રા�ય િવ
પ્રયાસોને પ્રાયો�જત કરવા
સ્થાિનક પ્રયાસોને સમથર્ન આપ

• નદ� �ૂખ અભ્યાસ
• નદ�ના � ૂરથી માટ� ધોવાણ, કાંપ વહન, નદ� પ્રવાહમાં ફ�રફા
અને જહાજોનો યોગ્ય ઉપયોગને લગતા �ૂરના �ુદ્દાઓ
અભ્યાસ

• સંશોધકો અને સંસ્થાઓને સંશોધન અ�ુદાન આપીને �દર અને
બહારના �ભ�ત�ચત્રોના સંશોધન અને અભ્યાસને પ્રોત્સાહન

Long Term (T3)
• મોટા � ૂર િનયંત્રણ અને સંરક્ષણ પગલાં લેતાં પહ�લાં જળ િવ
અને �પાત્મક અભ્યાસ

• ડ�મોમાં આવતા અને સંગ્ર�હત જથ્થા માટ� અદ્યતન કર�લ આ
પદ્ધિત અને ન�ૂના તૈયાર કરવ
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આપિ� ખતરાને સમજવો
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
જોખમના ખતરાની

૪

સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમ

�ુ ં

NDMA, NIDM,
MOJS, MOST,
MSJE, NLRTI

•

અભ્યાસ, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રત્સા�હત કર

•

સંવેદનશીલતા અને સામા�જક, ભૌિતક, પયાર ્વરણી, �િત,
સામા�જક સમાવેશ અને સમાનાના પાસાઓને આવર� લેતો

�ૂલ્યાંક (HRVCA)

અભ્યાસ

•

રા�યની જવાબદાર�

DMD$,
SDMA,
DDMA,
RD, IRD,
DSJE

આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓન
તૈયાર કરવા અને સામિયક �ુધારણાના
ભાગ �પે HRVCA હાથ ધરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
તજજ્ઞો અને �હસ્સેદારો સાથે પરામશર્

સવર્ગ્રાHRVCA માટ� ટ� કિનકલ સમથર્ન અને માગર્દશર

તંત્રની રચના અને મ જ�ૂતીકરણ કર�ુ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• લા�ુ કર� શકાય ત્યાં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

•

�કડા અને મા�હતીની આપ-લે

ક�ન્દ્ર અને રા�ય સંસ્થાઓ વચ્ચે, સ્પષ્ટ અન

કરવી

કાયર્ક્ષમ પ્રસાર

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• આપિ�ના ખતરાની મા�હતી આપવા અને તે મેળવવા જ�ર�
ચેતવણી, �કડા

૫ અને મા�હતીનો
પ્રસાર કરવ

�ત-રા�ય

સંચારના ઉપકરણો�ુ ં િવતરણ કર�ુ,ં છે વાડા �ુધી જોડાણ આપ�ુ ં
MOES,
MOJS
MEITY, MCOM, • પડોશી દ� શોમાંથી આવતી નદ�ઓની ચેતવણી આપ-લે િવશે
MOIB,
MEA
�તરરાષ્ટ્ર�ય સહકાર મેળવ
NDMA, DOS

• ક�ન્દ્ર અને રા�ય સંસ્થાઓ વચ્ચે �કડા અને મા�હ-લે
િવ�ાસપાત્ર નેટવકર્ પ્રણાલીને પ્રોત્સાહ

• � ૂસ્ખલન અને નદ� અવરોધની દ�ખર�ખ રાખવી

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓને સમથર્ન
DMD$,
SDMA,
RD, IRD,
WRD,
IPRD,
DDMA,
PRIs, ULBs

સહકાર આપવો

• સંકટગ્રસ્ત સ�ુદાયોને અમલીક
માટ� � ૂરતી �ુિવધા અને
�તરમાળખાની ખાતર� કરવી

• તમામ નગરો- �ત�રયાળ છે વાડાના
ગ્રામણી અથવા શહ�ર� અસરગ્
લોકોને અદ્યતન ચેતવણીનો ફ�લાવ
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આપિ� ખતરાને સમજવો
DRR માટ� પેટા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
કરવો

• ચેતવણી પદ્ધિ

• તમામ પ્રકારના િવકલ, તમામ

• તમામ શ� ર�તે અને તમામ માધ્યમોનો ઉપયોગ કર�ને મા�હતી

પ્રકારની ટ�કનોલો� અને માધ્યમો

પહ�ચાડવી

ઉપયોગ કર�ને ચેતવણી આપવી

• ચેતવણી માટ� મોબાઇલ સેવા પ્રદાતા સાથે વાતાર્લાપ કરવ

• િવિવધ નોટવકર ્ સંચાલકો અને સેવા
પ્રદાતા દ્વારા દ�ખર�ખ�ું પાલન કર
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� �કડા

૬ મેળવવા અને
વ્યવસ્થાપ

આપિ�થી �ુકસાન અને �ુકસાન �ૂલ્યાંકનના
*

MHA , MOSPI, all
ministries/ depts.

�કડાઓ�ું

વ્યવ�સ્થત �કડા સંચાલન કર�ુ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
વષર્૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ આપિ� �ુકસાન

DMD$,
SDMA,

આપિ�થી �ુકસાન અને �ુકસાન

તમામ

�કડા સંચાલન કર�ુ ં

િવભાગો

�ૂલ્યાંકનના

�કડાઓ�ું વ્યવ�સ્

�ૂંકા ગાળાની (T1)

વષર્૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ
આપિ� �ુકસાન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

$

૧

એકન્દર આપિ�

MOJS

સંચાલન

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD ,
SDMA, RD,
IRD, DDMA,
PRIs, ULBs

સંકલન, ટ� કિનકલ સાધનો અને સહાય આપવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� વ્યવસ્થાન યોજનાનો અમલ કરવ
અને સંસ્થાઓ આપિ� વ્યવસ્થાનના કાય�
કામગીર� કર� તેની ખાતર� કરવી

• DRR ના આપિ� ખતરા વ્યવસ્થાપનન
તમામ પાસાઓ અને �ુખ્ય પ્રવાહમાં વા
ં તતા અને
• DRR, CCA અને િવકાસના �ુસગ
પરસ્પર મજ�ૂતીકરણ કર�ું

ર

૩

પ્રિતભ

ચેતવણી,
�કડાક�ય
મા�હતી

MHA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સંકલન કર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MOJS, IMD,
ચેતવણીઓ, મા�હતી અને �કડાનો તત્કા
, સ્પષ,
DOS, MEITY,
અસરકારક પ્રસારની  ખાતર� કરવા માટ� ક�ન્દ્રીય અને
NDMA
સંસ્થાઓ વચ્ચે સંકલન અને અ�ૂટ સંવાદ સાધ

DMD$,
SDMA, RD,
IRD, DDMA,
PRIs,
ULBs
DMD$,
SDMA, RD,
DDMA, PRIs,
ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તત્કાલ પ્રિતભાવ તંત્ર ગોઠવ�ું અને સ
કર�ુ ં

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલા કર
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
નીચેથી છે લ્લે �ુધ- �ત�રયાળ ગ્રામી
અથવા શહ�ર� તમામને ચેતવણીઓના પ્રસાર�ુ
સંકલન કર�ુ;આપિ�ગ્રસ્ત લોકોને િનયિ
ં
તા� �ણકાર� આપવી
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૪

�બન માળખાક�ય MHA,
પગલાં

NDMA

BIS,

રા�ય#

DMD$,
(ક) �ુધાર� લા, અદ્યતન કર�લા િનયમો અને ધોરણ(ખ)
SDMA, RD,
નવા �ુધાર� લા, અદ્યતન કર�લા માનદંડ(ગ) કાયદા,
DDMA, PRIs,
િવિનયમો ઘડવા/�ુધારવા અને (ઘ) નીિતઓ અપનાવવી/ ULBs

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ
રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�ુધાર� લા ધોરણો/ સં�હતા, તેનો અમલ, લા�ુ
પાડફા અને દ� ખર� ખની ખાતર� કરવા રા�યની
સંસ્થાઓ વચ્ચે સંકલન કર�ુ

સમીક્ષા કરવા ક�ન્દ્રીય અને રા�યની સંસ્થાઓ સાથે
કર�ુ ં
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૨.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
� ૂર

DRR માટ� પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્#
સંબિં ધત

તત્કાલ સંચાલન ક�ન્દ

ક�ન્દ્ર

(EOCs) સ્થાપવા અને મજ�ૂત મંત્રાલ,
કરવા

MHA

માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
� ૂરતા કમર્ચાર�/સંસાધનો સાથે

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$, SDMA, ULBs, શહ�ર� � ૂરનો પ્રિતભાવ આપવ
PRIs

� ૂરતા

કમર્ચાર�/સંસાધનો સાથે � ૂરની ઋ�ુમાં

� ૂરની ઋ�ુમાં EOCs ચોવીસ કલાક

EOCs ચોવીસ કલાક કામ કર� તેની ખાતર�

કામ કર� તેની ખાતર� કરવી

કરવી
�ૂંકા ગાળાના (T1)

૧

બંધ-પાળા અને સમતલો
બાંધકામ �વા � ૂર િનયંત્ર
પગલાં લેવાં

MOJS,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
NWDA,
ટ� કનીકલ સહયોગ અને અભ્યાસ
CWPRS,
CBRI, SERC,
IE(I)

ખતરાગ્રસ્ત િવસ્તારોમાંથી સ્થળાંતર કરા

DMD$, SDMA, RD,
લોકો અને પ�ુઓ માટ� કામચલાઉ આશ્રય માટ
DDMA, PRIs, ULBs
અ�ુ�ૂળ સ્થળોને ઓળખવ
મધ્યમ ગાળાના(T2)

• � ૂર સંભાિવત ગામો/વસાહતોમાં બ�લ
ુ ક્ષી હ��
માટ� આશ્રયો બાંધવા

• નદ� બંધ-પાળાની િનયિમત દ� ખર� ખ રાખવી
અને �ળવણી કરવી
ક�ન્દ
સરકારના

ર

સા�ુદાિયક �હૃ
િનમાર ્ણ યોજન

સંબિં ધત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
� ૂર પ્રિતરોધક પાસાઓને આયોજ
અને સા�ુદાિયક �હૃ િનમાર ્ણ

$

મધ્યમ ગાળાના(T2)

DMD , SDMA, RD,
DRD, UDD, PRD, � ૂર પ્રિતરોધક પાસાઓને આયોજન અને �ૂ
DDMA, PRIs, ULBs
સંભિવત િવસ્તારોમાં સા�ુદાિયક �ૃહિનમાર્
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� ૂર

૩

DRR માટ� પેટા િવષયક ક્ષે

બ�લ
ુ ક્ષી �ૂર આશ્રય સ્

ક�ન્#

માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

મંત્રાલય

યોજનામાં સમાવેશ થાય તેની

MORD,
MHUA

ખાતર� કરવી

NDMA,
MOJS, NBCC,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
BMTPC,
સલાહકાર�
CBRI, SERC,
IE(I)

રા�યની જવાબદાર�
યોજનામાં સમાવેશ થાય તેની ખાતર� કરવી

મધ્યમ ગાળાના(T2)

DMD$, SDMA, RD,
DDMA, PRIs, ULBs

આશ્રયની ઉપલ�બ્ધની ખાતર� ક, યોગ્ય
�ળવણી આથ ધરવી, અને કામચલાઉ
આશ્રયસ્થાનોમાં ખસેડાયેલા લોકોની મદદ મા
વ્યવસ્થાઓ કરવ

૪

જળમાગ� અને ગટર પ્રણાલ,
રસ્ત, રાજમાગ�, � ૃતગિત માગ�

MRTH,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MOD, NHAI,
યોગ્ય �ુર�ખ અને �ડઝાઇ
BRO

૫

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD , SDMA, RD,
ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન અને સહકાર
SPWD, DDMA, PRIs,
રા�યની તમામ પ�રયોજનામાં �ુર�ખ અને
ULBs
�ડઝાઇનની ખાતર� કરવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

બંધો અને સરોવરોની સલામતી
વધારવી

$

$

MOJS

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સલાહ અને માગર્દશર્ન આપ�

DMD ,
SDMA,
DDMA, RD, IRD,
WRD

• � ૂરથી �ુરક્ષા વધાર, ખતરો ઓછો કરવો
• બંધો અને સરોવરો�ુ ં ચોમાસા � ૂવ� ચકાસણી
હાથ ધરવી

• ધારાધોરણો અ�ુસાર �ુરક્ષા વધારવ
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� ૂર

DRR માટ� પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
અમલવાર�ની દ� ખર� ખ રાખવી

નદ�ના પ્રવાહને વધારવ

૬

કાંપ કાઢવો/ ડ્ર�જર ચલાવ�;
ગટર �ુધારણા; હયાત

MOJS

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સલાહ અને માગર્દશર્ન આપ�

અથવા નવી નહ�રો મારફત

IRD, WRD, SDMA,
DDMA, PRIs, ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ધારાધોરણો અ�ુસાર અમલ કરવો

પાણીના પ્રવાહને અન્
વાળવો
જોખમ પ્રિતરોધક બાંધક,

૭

મજ�ૂતીકરણ અને તમામ
�વાદોર� માળખા અને જ�ટલ

NDMA,
NBCC,
BMTPC,
CBRI, SERC,
IE(I), સંબિધત

�તરમાળખા�ુ ં અ�ુ�પાંતરણ

તમામ

કર�ુ ં

મંત્રાલયો અન

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર્ન આપ�ું અને અમ

DMD$, SDMA, RD,
DDMA, PRIs, ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ટ� કિનકલ સંસ્થાઓ સાથે સહયોગ કરવો અને
અમલ કરવો

િવભાગો
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૨.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
� ૂર

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

સંક�લત જળ

૧

સંસાધન
વ્યવસ્થાપ
સ�હત કાયદાઓ,
ધોરણો,
માગર્દિશ�ક,
િવિનયમો લા�ુ
પાડવા

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• સરોવર
વ્યવસ્થા,

�બન માળખાક�ય પગલાં

IMD, DOS,
MOJS,
NWDA, DOS,
MFIN

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• માગર્દશર્ન અને સમથ
• �કનારાના પ્રદ�શોના િનયમોના પાલ
પર નજર રાખવી અને દ� ખર� ખ રાખવી

• આગાહ�ઓ, ચેતવણીઓ, �કડા અને

રા�યની જવાબદાર�

• � ૂર િનયંત્રણના ધોરણે નીચાણવાળા િવસ્તારોના જમ
DMD$,
IRD,
WRD,
SDMA,
DDMA,
RD,
DFIN

ઉપયોગ િવિનયમોનો અમલ કરવો

• નદ�ઓ, નાળા અને ગટરોની સાથે નીચાણવાળા
િવસ્તારોના વસવાટોને િનયિમત કરવા

મા�હતી આપ-લે માટ� સંસ્થાક�ય તંત્ર

• � ૂર વ્યવસ્થાપન કાયર્યોજનાનો અમલ કર

પ્રોત્સાહન આપ�

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓને ટ�કો અને સહકાર , રા�ય

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �ુધાર� લી સરોવર સંચાલન સં�હતા
અપનાવવી

• � ૂર મેદાનના પ્રદ�શ વગ�કરણ માટ
િનયમનકાર� માળ�ુ ં અને પ્રંચડ �ૂ
વ્યવસ્થાપ
મધ્યમગાળાની (T2)

• � ૂરના મેદાનના પ્રદ�શ�ું વગ�કર
િવિનયમોનો અમલ કરવા રા�યોને
પ્રોત્સા�હત કરવા ક�ન્દ્રીય સ

િવશેષ પ્રયાસોને પ્રાયો�જત ; સ્થાિનક પ્રયાસો
ટ� કો આપવો અને ક�ન્દ્રના પ્રયાસોમાં સહકાર
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• મકાન સં�હતા અને િવિનયમો લા�ુ કરવા
• તમામ �ુખ્ય બંધો અને સરોવરોના સંચાલન
સં�હતાની સમીક્ષા અને �ુધારો કરવ

• જળમાગ� અને �ુ દરતી વહ�ણ પદ્ધિતમાં દબાણ
અટકાવવા અને �ૂર કરવા
મધ્યમગાળાની (T2)

• � ૂરના મેદાની પ્રદ�શો�ું વગ�કરણ અને પ્રચંડ
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� ૂર

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�બન માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
સંદભર્માં પ્રોત્સાહક અને �બન પ્રો

રા�યની જવાબદાર�
િનયમનકાર� માળખાનો અમલ કરવો

યોજના

• � ૂરના મેદાની પ્રદ�શો�ું વગ�કરણ િવિનયમોનો અમ
કરવો

� ૂર સંભિવત િવસ્તારોના મકાનો માટ� લા�ુ

લાંબા ગાળાની (T3)

પડતા ધોરણો અને િવિનયમો

દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં �ુખ્ય નદ�

લાંબા ગાળાની (T3)

• �ુખ્ય નદ� �ૂખ અને તેની પેટા નદ�

IWRM નો અમલ કરવો

IWRM ના અમલને સરળ

�ૂખમાં
બનાવવો
� ૂર પ્રિતરોધ

ર

મકાનો અને
માળખાને પ્રોત્સા

NDMA,
MOJS,
MHUA, BIS

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

માગર્દશર્ન અને ટ�

DMD$,
SDMA,
DDMA, RD,
સ્થાિનક સંસ્થ

મધ્યમગાળાની (T2)
� ૂર સંભિવત િવસ્તારોમાં લા�ુ પડતા િનયમો �ુધારવા
અને અમલ કરવો

આપવા િવિનયમો

3

• ભેજવાળ� જમીન
સંરક્ષણ અન
�ુધારણા

• સ્રાવ ક્
�ુધારણા અને
વનીકરણ

MOEFCC

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

માગર્દશર્ન અને ટ�

SDMA, DDMA,
DMD$, RD,
EFD,
સંસ્થા

સ્થાિનક

�ૂંકા ગાળાની (T1)
ભીની જમીનો, �ુ દરતી દબાણો�ુ ં �ુરાણ કરવા

હતોત્સાહ

કર�ુ ં
મધ્યમગાળાની (T2)
� ૂરને મયાર ્�દત કરતી ભીની જમીનો અને �ુદરતી વહ�ણ
પ્રણાલીની કાયર્યોજનાને સંભાળવ
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�બન માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
લાંબા ગાળાની (T3)
સ્રાવ િવસ્તાર માવજત અને વનીકરણ કાયર્ક્
અમલીકરણ

૪

�હ�ર ખાનગી
ભાગીદાર�

NDMA,
MOJS,MCA*,
MCF, MOCI,
MPFI,
MHIPE, MFIN

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
માગર્દશર

૫

ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતર

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુિવધામાં ખાનગી ભાગીદાર�ન
પ્રોત્સાહન આપ

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

MFIN*,
NDMA, MHA,
MAFW

DMD$, SDMA,
DDMA,
RD,
DDMA

�વન અને િમલકત બ�લ
ુ ક્ષી જોખ
વીમા સ�હત ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતરણનો
અમલ

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
�વન અને િમલકત બ�લ
ુ ક્ષી જોખમ વીમા સ�હ

DFIN*, DMD$,
ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતરણનો અમલ
SDMA, DAG
નીિતગત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1))

�ૂંકા ગાળાની (T1))
નીિતગત માળ�ુ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૨.૫ ક્ષમતા િનમા
� ૂર

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

NIDM, LBSNAA,
NIRM,
NDMA,
NDRF, NISA,

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્ર સરકારના કમર્ચ, SDRF, તાલીમ
અને ઓપવગ�

અને અન્ય

તાલીમ

રા�ય#
$

DMD , SDMA,
DDMA, SDRF,
ATIs,

ઇજનેર�

તાલીમ સંસ્થા,

ભારતીય �ુલક�

૧

ક્ષમતા િવકા

SIRD,

સેવા તાલીમ

પોલીસ

• આપિ�ગ્રસ્ત પ�ુઓની �ચ�કત્સા સંભાળ અને
માટ� રા�ય સરકારના કમર્ચાર�, વ્યાવસાિયકોને
તાલીમ અને ઓપવગ� ચલાવવા

• CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવી

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

NCC, NYKS, સ્કાઉટો અને ગાઇડો, NSS,
SDRF, CDEF, સ�ુદાય,સ્વયંસેવકો �વા
�ુવાનોને તાલીમ કાયર્ક્રમમાં આપ
પ્રિતભ, શોધખોળ અને બચાવને

• ગ્રામ સ્વયંસેવકો �વા �ુવાનો તાલીમ કાયર્ક્રમમ
DMD$, SDMA,
SIDM,
ATI
DDMA, PRIs,
ULBs

આપિ� પ્રિતભ, શોધખોળ અને બચાવને અને
આપિ�ગ્રસ્ત પ�ુઓ સંરક્

તાલીમમાં સામેલ

કરવા

• CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને તાલીમ આપવી

તાલીમમાં સામેલ કરવા

MHRD,
AICTE, IITs,
UGC, NIDM,

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

તાલીમ અકાદમી

સંસ્થાઓ

NDRF, CAPF,
MYAS,MOD

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાની (T2)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
� ૂરથી �ુકસાન ઘટાડવાને મજ�ૂત કર�ુ,ં

વ્યાવસાિયક

� ૂરના ખતરા વ્યવસ્થાપનને લગતા �ુદ્દાઓને અ

વ્યાવસાિયક

� ૂર સ�હષ્�ુતા �પર�ખ/ પાક અને બાંધકામ

સંસ્થ/ પ�રષદો

ગ્રે��ુએટ ઇજનેર� પાઠ�ક્રમના અભ્યાસક્રમન

સંસ્થ/ પ�રષદો

તકનીક�

કરવો
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
મધ્યમ ગાળાની (T2)

અભ્યા

ર

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

ક્ર
િવકાસ

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

MHFW

સા�ુદાિયક આરોગ્ય અને મહામાર�

તબીબી વ્યાવસાિયકો માટ� �ડપ્લો/ UG/ PG કક્ષા
આરોગ્ય િવભાગ

કરવા અને માનિસક આઘાત અભ્યાસક્રમ દાખલ ક,

સંચાલન તબીબી અભ્યાસક્રમ �ુધાર

CBSE

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
અભ્યાસક્રમની સમીક્ષા કરતી વખતે

સંકટ વ્યવસ્થા, તત્કાલ તબીબી પ્રિત/ સા�

શૈક્ષ�ણક બો

અને કોલેજોમાં � ૂર અને � ૂર વ્યવસ્થાપનન

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
ની તકનીકોનો ઉપયોગ કર�ને સમયાંતર� અભ્યાસક્રમ
�ુધારવો

��િૃ ત િવશે ક�ટલાક પાસાઓ સામેલ કરવા
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• સા�ુ�હક માધ્યમ �ંબેશ ચલાવવી

• સા�ુ�હક માધ્યમ �ંબેશ ચલાવવી

• આપિ� ખતરો રોકવા, ઘટાડવા અને સાર� ર�તે

• આપિ� ખતરો રોકવા, ઘટાડવા અને સાર�

ખતરા�ુ ં વ્યવસ્થાપનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહન

ર�તે ખતરા�ુ ં વ્યવસ્થાપનની સંસ્�ૃિત

• ��િૃ ત �ંબેશ/ IEC માં અ�ભગમ અને વ્યવહારને

પ્રોત્સાહન આપ�

3

��િૃ ત
િનમાર
ણ

NDMA, NDRF,
CAPF, NIDM,
MOJS

• ��િૃ ત �ંબેશ/

પ્રોત્સાહન આપ�

IEC માં અ�ભગમ અને

વ્યવહારને પ્રોત્સાહન આપ

• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત સ�ન માટ�
નાગ�રક સંગઠનોના માળખાને મજ�ૂત

• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત સ�ન માટ� નાગ�રક
$

DMD , SDMA,
RD, WRD, IRD,
SDRF,
F&ES,
CDEF, Police,

સંગઠનોના માળખાને મજ�ૂત કર�ુ ં

• આપિ�ગ્રસ્ત પ�ુઓની સંભાળ અને રક્ષણની મા
મધ્યમ ગાળાની (T2)
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િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

DDMA,
ULBs

કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાની (T2)

PRIs,

રા�યની જવાબદાર�

• વીમા/સંકટ સ્થાનાંતરણના ઉપયોગને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• સા�ુદાિયક ર� �ડયાને પ્રોત્સાહન આપ

• વીમા/સંકટ સ્થાનાંતરણના ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન આપ�

• સા�ુદાિયક ર� �ડયાને પ્રોત્સાહન આપ�

૪

�ૃિત્ર

NDMA,
MOJS,

NIDM,

� ૂત્ર મંત્ર,

િનદશર્ન/

સરકાર� સંસ્થા,

અભ્યાસ

NDRF,

લશ્કર�

દળ, CAPF
વ્યાવસાિયક

૫

તાલીમ/
કૌશલ્ય િવકાસ

NDMA, NIDM,
MSDE, NSDA,
NSDC,
IIE,
NIESBUD,
MMSME,
NLSDA

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

આયોજનને પ્રોત્સાહન આપ�ું અને તમ

આપ�કાલીન કવાયતો�ુ ં સં�કુ ્ત આયોજન અને અમલ

મંત્રલયોમાં અને બધા રા�/ ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શોમાં આપ�કાલીન કવાયતોનો અમ
કરવો
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
� ૂર પ્રભાિવત િવસ્તારોમાં �ુદા �ુદા પ્રક
આવાસો અને માળખા માટ� બ�ુલક્

જોખમ

પ્રિતરોધક બાંધકામમાં કૌશલ્ય િવકાસ
પ્રોત્સાહન આપ�

DMD$, SDMA,
DDMA,
RD,
SLSDA

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• તાલીમ કાયર્ક્રમો ચલા
• � ૂર પ્રિતરોધક બાંધકામને સંબંિધત �ુદા �ુદ
વલણો માટ� પ્રિશક્ષકો માટ�  પ્રિશક્ષકોની ટ�
કરવી
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

મ�હલાઓ,

૬

સીમાંતો અને
િવકલાંગો�ુ ં

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

MSJE, MWCD,
NDMA,NIDM

સશ�ક્તકરણ

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર� લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �િ
સંવેદન અને ન્યાય સંગત અ�ભગમો દાખલ
કરવા

રા�ય#

DMD$,
RD,

SDMA,

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને રા, �જલ્લા

SIDM, ATI, અને

અને તા�ુકા કક્ષાએ આવર� લઇને ક્ષમતા િવકાસ

રા�ય કક્ષાન

�િત સંવેદન અને ન્યાય સંગત અ�ભગમો દાખલ કરવા

અન્ય સંસ્થ ,

DDMA,
ULBs

PRIs,
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

સ�ુદાય

૭

આધા�રત
આપિ�
વ્યવસ્થાપ

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

NDMA, NIDM,
MORD,MHUA

પ્રોત્સ, માગર્દશર્ન અને ટ�ક

$

DMD ,
SDMA,
RD, DDMA,
PRIs, ULBs

• બ�લ
ુ ક્ષી જોખમ અ�ભગમ આધા�રત આપિ�ન
સંભાળવા અને સામનો કરવા સ�ુદાયોની ક્ષમતાન
મજ�ૂત કરવી

• PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, સ્થાિનક સ�ુદાય
સંગઠનોને તાલીમ આપવી

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૨.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
� ૂર

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે
સંશોધન, આગાહ�/

૧

� ૂવર્ આગાહ, �કડા
વ્યવસ્થા, પ્રદ�
વગ�કરણ,
નકશાકરણ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOES,
MOJS*,
MAFW,
MOEFCC, DOS

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
�ૂલ્યાંક, દ� ખર� ખ અને વૈજ્ઞાિનક અભ્ય
�ૂંકા ગાળાના (T1)

• GACC �પર� ખા હ�ઠળ

� ૂર સંવેદનશીલતા

નકશાઓ

• છે લ્લા દસકાના વલણો સ�હત સ્રાવ ક્ષેત
નદ� �ૂખ�ુ ં GACC �ૂલ્યાંકન

• GACC �પર� ખા હ�ઠળ

�ુધાર� લ

આબોહવા પ�રવતર્ન ખતરા�ું વ્યવસ્થા

આિથ�ક અને

સામા�જક જોખમ�ુ
�ૂલ્યાંક
મધ્યમ ગાળાની (T2)

• સીમા પારથી આવતી નદ�ઓના ફ�રફારને લગતા
GACC અભ્યાસ
• � ૂરની આબોહવા પ�રવતર્નની અસરને લગતા
ડ�ટાબેજ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી તૈયાર કર

• તમામ નદ� પ્રણાલીન GACC �પર� ખા નકશા
• GACC માંથી વધેલો ખતરો અને ફ�રફારનો સ્વીકાર

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
DMD$, EFD, IRD,
WSD*, SDMA, AGD, • GACC ને લગતા રાષ્ટ્ર�ય ખત
FIHD, DDMA, PRIs,
ઘટાડવાના પ્રયાસોને ટ�કો આપ
ULBs
• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સં

• GACC

ઘટાડવા અને અપનાવવા

રા�ય િવશેષ પ્રયાસો અને સ્થાિ
પ્રયાસોને પ્રાયોજક અને પ્રો
આપ�ુ ં
મધ્યમ ગાળાની (T2)

GACC અસરો અને સામનો કરવાના
તંત્ર�ું દસ્તાવે�કરણ કર�
લાંબા ગાળાની (T3)

• �ુ દા �ુ દા GACC અસરોની �પર� ખા હ�ઠળ
વધેલા જોખમો (આિથ�ક, સામા�જક
વગેર�) પર રા�ય િવશેષ અભ્યાસને
પ્રોત્સાહન આપ�

• GACC

અને ખતરામાં અ�ુવત�
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

આબોહવા પ�રવતર્ન ખતરા�ું વ્યવસ્થા

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
લાંબા ગાળાની (T3)

રા�યની જવાબદાર�
ફ�રફારોના સંદભર્માં રા�ય િવશેષ

• � ૂર પ્રભાિવત િવસ્તારોની સંભિ

સંશોધન અભ્યાસોને પ્રોત્સાહન આપ�

GACC ની

અસરોને �ુસગ
ં ત � ૂર ચેતવણી ક્ષમતા
�ુધારવી

• પડોસી દ� શોની �ુખ્ય નદ�ઓને સંબંિધત અને
આવતી નદ�ઓ પર

GACC અસરોને સમજવી

અને દ� ખર� ખ માટ� પડોસી દ� શો સાથે સંકલન
મધ્યમ ગાળાની (T2)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• પ્રચંડ -આબોહવાયી ઘટનામાં � ૂર સંભિવત

• આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ તૈયા

િવસ્તારોમાં સ�ુદાયોની વધેલી સંવેદનશીલતાની

કરવા અને સમયાંતર� �ુધારણાના

સમજણમાં �ુધારો લાવવો
જોખમના

૨

ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
�ૂલ્યાંકન

(HRVCA)

NIDM,
MOJS*,
MOST, MOST,
CSIR,
DOS
DST

• નબળા અને સીમાંત વગ�ના

GACC

ની

સમજણમાં �ુધારો લાવવો

• GACC અસરોને ધ્યાનમાં લઇને સવર્ગ્રHRVCA
તકનીક� મદદ અને માગર્દશર્ન આપ�ુ
લાંબા ગાળાની (T3))

રા�ય/ ક�ન્દ

SDMA,

,
$
DMD ,

RD,

િસ�ચાઇ

શાિસત પ્રદ

િવભાગ. / WRD

ભાગ�પે HRVCA હાથ ધર�ુ ં

• HRVCA ના આધાર� માળખાગત અને
�બન માળખાગત વ્�ૂહરચના તૈયાર
કરવી.
મધ્યમ ગાળાની (T2)

દ�રયા �કનારાના GACC �પર� ખાની સંવેદનશીલતા

નબળા અને સીમાંત વગ�ના

અને ખતરા પર િવસ્ �ૃત અભ્યાસ હાથ ધરવ

જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન કર�ું

GACC
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

આબોહવા
૩

પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન (CCA)

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

• સંતોષ અને ��િૃ ત િનમાર ્ણ

• અ�ુ�ૂલનની જ��રયાતોને સમજવી
• સામનો કરવાના તંત્રનો અભ્યાસ કર
• GACC અ�ુ�ૂલન તંત્ર િવકસાવ�ુ
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાના(T2, T3)
• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમનો અમલ કર

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

�ૂંકા ગાળાના (T1)

MOES*,
MOEFCC*,
MOST,
DOS, MOJS,
MSJE DST
(es)

આબોહવા પ�રવતર્ન ખતરા�ું વ્યવસ્થા

• રાષ્ટ્ CCA પ્રયાસોને ટ�કો આપવો
SDMA, IRD/WRD*,
EFD, DRD, DSJE,
DDMA, PRIs, ULBs

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સં
• GACC ઘટાડા અને અ�ુ�ૂલનના રા�ય
િવશેષ પ્રયાસો અને સ્થાિનક પ્રયા
પ્રાયો�જત અને પ્રોત્સાહન આ

• લીલા અને વાદળ� માળખા અ�ભગમ�ુ ં યોગ્ય
સંયોજનને પ્રોત્સાહન આપ�

મધ્યમ ગાળાની (T2)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના િવકસાવવ

• નબળા �ૂથોના સામા�જક �ુરક્ષા અ�ુ�ૂ
પગલાંને પ્રોત્સાહન આપ�

લાંબા ગાળાના (T3)
• રા�ય િવશેષ પ્રયાસો અને સ્થાિ
પ્રયાસોને પ્રાયો�જત અને પ્રો
આપ�ુ ં

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો અ
• લીલા અને વાદળ� માળખા અ�ભગમ�ુ ં
યોગ્ય સંયોજનને પ્રોત્સાહન આ

• નબળા �ૂથોના સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમમાં અ�ુ�ૂળ પગલાંને સંક�
કરવા
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૩ શહ�ર� જળપ્ર
૭.૩.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
શહ�ર� જળપ્રલ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

આપિ�ના ખતરાની સમજણ
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

ટ� કિનકલ મદદ

• બ�લ
ુ ક્ષી સંકટ આપિ� ખતરાના આધાર
�ૂંકા ગાળાની (T1)

નકશાકરણ, પ્રદ�

૧

વગ�કરણ,
ઉચ્ચતમ
ભરાવાની
શ�તાનો �દાજ
કાઢવો, દ� ખર� ખ
નેટવકર ્

જમીન વપરાશ આયોજન િવકસાવ�ુ ં

• સંભિવત અથવા વાસ્તિવક થનાર �ુકસાનના
*

MHUA , MOES,
MOJS,DOS

• જમીન વપરાશ આયોજનના નકશાઓ

�ૂલ્યાંકન માટ� અલગ અલગ માગર્દિશ�કા તૈયાર કરવ

�હ�રમાં �ૂકવા

• રા�ય સરકારના પરામશર્માં રહ�ને MOES (IMD) માટ�
$

કમર્ચાર�ઓની અગ્રતા ન�� કર

• સેટ�લાઇટ સાથે સ્વયં સંચા�લત વરસાદ માપક ક�ન્
સ્થાપ�ુ, ૨૪ કલાક અને દરરોજ સ્વયં સંચા�લત
હવામાન દ� ખર� ખ રાખવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• તમામ શહ�ર� ક�ન્દ્રોને આવર� લેતી-ઋ�ુ સંબધ
ં ી
વાસ્તિવક સમય વધારવો

• તમામ શહ�ર� ક�ન્દ્રોને આવર� લેવા દ�શભરમ

DWR

નેટવકર ્ િવસ્તરણ વ્�ૂહરચનાત MOES (IMD) અને

MHUA ઘડ� કાઢ�ુ ં

DMD ,
SDMA, RD,
SRSAC,
DDMA,
PRIs
(periurban),
ULBs

• જળપ્રલયને રોકવા જમીન વપર
સંકડાશને ધ્યાનમાં રાખીને �ૂરતા
અભ્યાસ, �ૂલ્યાંકનો અને આયોજનો હાથ
ધરવા

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કર�ું
ભલામણોનો અમલ કરવો

• HRVCA ના ભાગ�પે આપિ� વ્યવસ્થાપ
યોજનાઓની તૈયાર� અને સમયાંતર�
�ુધારણા કરવી

• વોડર ્ સ્તર� �ૂલ્યાંકન કર�
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શહ�ર� જળપ્રલ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
લાંબા ગાળાની (T3)

ઉચ્ચ િવશ્લેષણ સેટ�લાઇટ ફો/એર�યલ ફોટોનો
ઉપયોગ કર�ને યોગ્ય સ�ુદાય સ્તર� �ુદરતી સંસાધન

રા�ય#

આપિ�ના ખતરાની સમજણ
રા�યની જવાબદાર�

• િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારોના પરામશર્માં ત
રચના કરવી અને મજ�ૂત કરવી

અને માળખાક�ય �ુિવધાને સંક�લત આિથ�ક સામા�જક
�કડાને આવર� લઇને વોડર ્ કક્ષાની મા�હતી પ્ર
િવકસાવવી

દ� ખર� ખ,

ર

આગાહ�, � ૂવર્

િનયિમત િનર�ક્ષણ કર�ુ
મધ્યમ ગાળાની (T2)

MOES, MOJS
સ્થાપના કરવ

જોખમના ખતરાની

(HRVCA)

મા�હતી પ્રણાલ

NDMA,
MSJE

NIDM,

મધ્યમ ગાળાન (T2)

ARG નેટવકર ્ને જોડતી ULBs દ્વાર EOCs
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

સંવેદનશીલતા અને
ક્ષમતા  �ૂલ્યાં

રા�ય શહ�ર� � ૂર આપિ� વ્યવસ્થાપ

શહ�ર� � ૂર આગાહ� અને ચેતવણી માટ� ટ� કનીકલ છત્ર ન

ચેતવણી

૩

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

મા�હતી પદ્ધર્,

• અભ્યાસ, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• સામા�જક, ભૌિતક, આિથ�ક, પ્રયાર્વરણ, �િત,
સામા�જક સામેલગીર� અને તકર ્સંગત પાસાઓને

સ્થાપવા
લાંબા ગાળાની (T3)
પ્રમાણાત્મક આગાહ�ઓ કરવા ક્ષ
િવકસાવવી અને િવિવધ સં�ભવત ઘટનાઓના
સ્તર� પ્રચંડ �ૂર�ું અ�ુકરણ કર�ુ

આવર� લઇને સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતાઓન
અભ્યાસ કરવો

• સવર્ગ્રાHRVCA માટ� ટ� કિનકલ મદદ અને માગર્દશર્
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શહ�ર� જળપ્રલ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

૪

MHA*, MOSPI,

આપિ�થી �ુકસાન અને ક્ષિત �ૂલ્યાંકન �કડા�

મેળવવી અને

તમામ મંત્રાલય

પદ્ધિતસર �કડા વ્યવસ્થાપન કર

સંચાલન કર�ુ ં

અને િવભાગો

�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર� �ુકસાન અને ક્ષિ

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
આપિ� મા�હતી

આપિ�ના ખતરાની સમજણ

DMD$,
SDMA,
તમામ
િવભાગો

આપિ�થી �ુકસાન અને ક્ષિત �ૂલ્યાં
�કડા�ુ ં પદ્ધિતસર �કડા વ્યવસ્થાપન કર

�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર� �ુકસાન અને ક્ષ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૩.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
શહ�ર� જળપ્ર
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

૧

એકન્દર આપિ�

MHUA

તંત્

સંકલન, તકિનક� સાધનો અને મદદ � ૂર� પાડવી

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવી અન
DMD ,
SDMA, RD,
અમલ કરવો અને આપિ� વ્યવસ્થાપન બાબત
DDMA,
સાથે કામ કરતી સંસ્થાઓ �ુિનિ�ત કરવી
ULBs, PRIs
(peri-urban) • આપિ� ખતરાના તમામ પાસાઓ�ુ ં વ્યવસ્થાપ
$

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

અને DRR �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવ�
$

ર

૩

પ્રિતભ

MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાયની ગોઠવણ અને સંકલન કર�

ચેતવણીઓ,
મા�હતી,
�કડા

*

MOES
(IMD),
MOJS,
MOES,
NDMA,
MEITY

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

ઝડપી, સ્પષ, અસરકારક ચેતવણીનો પ્રસ, મા�હતી
અને �કડા�ુ ં ક�ન્દ્રીય અને રા�ય સંસ્થાઓ વ
અસરકારક અને અ�ૂટ સંવાદની ખાતર� કરવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૪

�બન
માળખાક�ય

MHUA,
BIS,
NDMA

(ક) િનયમો, ધોરણો �ુધારવા, અદ્યતન કરવ(ખ)
નવા/�ુધાર� લા ધોરણો અપનાવવા (ગ) કાયદાઓ,

DMD ,
SDMA, RD,
DDMA,
ULBs, PRIs
(peri-urban)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તત્કાલ પ્રિતભાવ ગોઠવણ અને સંક
• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$,
SDMA, RD, નીચેથી છે લ્લે �ુધી �ત�રયા, ગ્રામીણ અથવા શહ�ર
DDMA,
તમામને ચેતવણીનો પ્રસારમાં સંકલન સાધ�;
ULBs, PRIs
(peri-urban) ખતરાગ્રસ્ત લોકોને િનયિમત તા� �ણકાર� આપવી

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA,
ULBs, PRIs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અદ્યતન ધોર/સં�હતા અને તેના અમલ, લા�ુ કરવા
અને દ� ખર� ખ રાખવા રા�યની સંસ્થાઓ સાથે સંકલન
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પગલાં

(peri-urban)

િવિનયમો ઘડવા અને (૩) નીિતઓ અપનાવવી અને

કર�ુ ં

સમીક્ષા કરવા ક�ન્દ્રીય રા�ય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.

૭.૩.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
શહ�ર� જળપ્ર

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક્ષે

માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

તમામ માગ��ુ ં �ુનઃસમતલીકરણ કામો અથવા મજ�ૂતીકરણ/
આચ્છાદન કામો�ું માગ��ુના હાલની સપાટ�ને ઘસીને હાથ
ધર�ુ ં �થી, માગ�ની સપાટ� વધે નહ�.

૧

વહ�વટ� કામો

MHUA*,
MCVA, NBCC,
BMTPC,
CBRI, SERC,
IE(I), CRRI

• શહ�ર� �ુલોની િવચારણા
• શહ�ર� માગ�ના સ્તરની
�ડઝાઇન

• તકિનક� મદદ

$

DMD , UDD, ULBs,
PRIs
(peri-urban)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• હાલની ગટરો અને વરસવાદ� પાણીની પ્રણાલીને �ુધારવ
• ગટર વ્યવસ્થાને સંભાળવ
• તળાવોને �ુરક્ષ
• તળાવોની �ુરક્ષા અને તેના �ુનઃિનમા/ સ�વનની ખાતર�
કરવી

160

શહ�ર� જળપ્ર

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક્ષે

માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
લાંબા ગાળાની (T3)

• વધાર� વરસાદની તીવ્રતા સામે કાયર્ક્ષમ ગટરવ્
મારફત બસ, મેટ્, ર� લવે સ્ટ�શનોને �ૂર પ્રિતરોધ
બનાવવા

• શહ�રના તમામ ભાિવ માગ� અને ર� લવે �ુલોની �ડઝાઇન
પાણીના વહ�ણને પાછળ ધ�ો માર� રોક� તેવી ન હોવી
જોઇએ.

• દબાણો �ૂર કરવા અને િનયમા�ુસાર દબાણકતાર ્ સામે કડક
પગલાં લેવાં
આપ�કાલીન સંચાલન

ર

ક�ન્દ્રોનો વહ�/
મજ�ૂતીકરણ

સંબિં ધત
ક�ન્દ્ર
મંત્રાલ,

MHA

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
� ૂરતા કમર્ચાર�/
સંસાધનો સાથે � ૂર

DMD$, SDMA, ULBs,
PRIs
(peri-urban)

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
� ૂરતા કમર્ચાર�/ સંસાધનો સાથે � ૂર દરિમયાન

EOCs

ચોવીસ કલાક ચા�ુ રહ� તેની ખાતર� કરવી

દરિમયાન EOCs ચોવીસ
કલાક ચા�ુ રહ� તેની
ખાતર� કરવી

૩

તમામ �વાદોર� બાંધકામો
અને માળખા�ુ ં જોખમ

NDMA, NBCC,
BMTPC,
CBRI, SERC,
IE(I)

માગર્દશર્ન અન
અમલીકરણ

SDMA, DDMA, ULBs,
PRIs
(peri-urban)

મધ્યમ ગાળાન (T2)
ટ� કિનકલ સંસ્થાઓ સાથે સંકલન અને
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા િવષયક
ક�ન્#

ક્ષે

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

પ્રિતરોધક બાંધક,

માળખાક�ય પગલાં
રા�યની જવાબદાર�

અમલવાર�

મજ�ૂતીકરણ અને
અ�ુ�પાંતરણ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.

૭.૩.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
શહ�ર� જળપ્ર
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ડ�ઝાઇન િનયમસંગ્ર

MHUA હાલની �તરરાષ્ટ્ર�ય પ, શહ�રની DMD$,
સ્થાન િવશેષ અને ભિવષ્યની જ��રયાતો અન SDMA,
DDMA, UDD
વરસાદની પદ્ધિતન USDDM તૈયાર કરતી

તેયાર કરવો

વખતે ધ્યાનમાં લેશે

વરસાદ� પાણી ગટર

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાન (T2)

સવર્ગ્રાહ� શહ�

૧

ક� ન્દ્રની જવાબદ

�બન માળખાક�ય પગલાં

MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે શ�આત કરવી  અને જોડાણ ક  

(USDDM)
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
લાંબા ગાળાની (T3)

ર

શહ�ર� વરસાદ� પાણી
ગટર પ્રણાલીન

�બન માળખાક�ય પગલાં

MHUA, રા�યો/ ક�ન્દ્ર શાિસત પ્રદ�શો
MHUA

ULBs ના પરામશર્માં અવકાશી અને �બન
અવકાશી �કડાને ઉપલબ્ધ શ્રે

યાદ� કરવી

રા�ય#

DMD$,
SDMA,
ULBs, PRIs
(peri-urban)

ટ� કનોલો�ઓના આધાર� વરસાદ� ગટર પાણી

રા�યની જવાબદાર�

લાંબા ગાળાની (T3)

ULBs મારફત યાદ� તૈયાર કરવા MHUA સાથે સંકલન
કર�ુ ં

મા�હતી પ્રણાલીને પ્રોત્સાહન
ગટર પ્રણાલી�ુ

૩

સંચાલન અને

MHUA

િનભાવણી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર્ન આપ�ું અને િનર�ક્ષણ ક

DMD$,
SDMA,
ULBs, PRIs
(peri-urban)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ગટર વ્યવસ્થા માટ� સમયાંતર ધોરણે સંચાલન અન
િનભાવણી માટ� માણસ, માલસામાન, સાધનો અને યંત્રોન
સંભાળ લેવા � ૂર�ુ ં બ�ટ આપ�ુ ં

૪

પયાર ્વરણીય
અસરો�ુ ં �ૂલ્યાંકન

�ૂંકા ગાળાની (T1)

MOEFCC*,
MHUA

તમામ EIA

ધોરણોના ભાગ�પે વરસાદ�

પાણીની ગટર બનાવવા તમામ રા�યો/ ક�ન્દ
શાિસત પ્રદ�શોને માગર્દિશ�કા બહાર પાડ

DMD$,
SDMA,
ULBs, EFD,
PRIs (periurban)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

મજ�ૂત વરસાદ� પાણી વ્યવસ્થાપનને અ�ુ�પ માગર્દિશ�
અને જમીન વપરાશ�ુ ં કડક પાલનની ખાતર� કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
પયાર ્વરણીય મહત્વના િવસ્તારો અને �ુદરતી ભી
જમીનની ક્ષિત ઓછ� કરવ
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�બન માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ULBs મારફત ખાસ કર�ને જમીન વપરાશને
કાયદાક�ય તંત્રના કડક પાલનને �ુિનિ�ત કર�ુ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

•
૫

ટ� કનો-

કાયદાક�ય તંત્

•

• ટ� કનો-કાયદાક�ય તંત્રના પાલન માટ�
MHUA, MFIN

રા�યોમાં તમામ ULBs દ્વારસંકલન કર�ુ ં

જમીન

DMD$,
SDMA,
ULBs, PRIs
(peri-urban)

• જમીન વપરાશ આયોજનમાં તકિનક�

વપરાશ આયોજન

•

રા�યોના પ્રયાસો�ું તેમના સંબંિધ

• જમીન વપરાશ આયોજનને મજ�ૂત કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• જળ સંવેદનશીલ શહ�ર� �ડઝાઇનને જમીન
• પવર્તી, દ�રયા �કનારા વગેર� �વા � ૂ-ભાગ અને
પ્રા�ૃિતક -ભાગને જમીન વપરાશ આયોજનમાં વરસાદ�

માગર્દશર્ન આપ�ુ

શહ�ર/નગર

ટ� કનો-

પાણીના �ુ દરતી �ચી સપાટ�એથી �ુક્ત પ્રવાહ
વહ�વા�ુ ં સામેલ કર�ુ ં

આયોજન

�ૂંકા ગાળાની (T1)

૬

UFDM સંકલન માટ�
શહ�ર� જળપ્રલ

MHUA

એકમની રચના

૭

�હ�ર ખાનગી
ભાગીદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રાષ્ટ્ર�ય કક્ષાએ તકિનક� છત્રની સ્થ

DMD$,
SDMA, UDD

MHIPE,
MFIN

કરવો અને આપિ� વ્યવસ્થાપન એક ULB કક્ષાએ સ્થાિ
ર�તે શહ�ર� � ૂરપ્રલય�ું વ્યવસ્થાપન કરવા ઊભો ક

અગ્રણી �ૂિમકા ભજવવ

NDMA, MHUA,
MCA*,
MCF, લાંબા ગાળાની (T3)
MOCI, MPFI,
માગર્દશર્ન અને આદશર્ િવિનય

રા�ય કક્ષાએ શહ�ર�  �ૂર એકમનો મધ્યસ્થ િવભાગ

UDD,
SDMA,
DDMA

લાંબા ગાળાની (T3)
આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુિવધામાં ખાનગી ભાગીદાર�ન
પ્રોત્સાહન આપ�
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DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૮

ખતરા�ુ ં
સ્થાનાંતર

�બન માળખાક�ય પગલાં

MFIN*,
MA,
MAFW

�વન અને િમલકત િવિવધલક્ષી વીમા સ�હ
ખતરાના સ્થાનાંતરણ�ું અમલીકરણ કર�ું
ND
MHA,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિતગત માળ�ુ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DFIN*,
DMD$,
SDMA, DAG

�વન અને િમલકત િવિવધલક્ષી વીમા સ�હત ખતરાન
સ્થાનાંતરણ�ું અમલીકરણ કર�ું
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિતગત માળ�ુ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૩.૫ ક્ષમતા િનમા
શહ�ર�

� ૂર પ્રલ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવકા
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

CDEF સ�ુદાય, સ્વયંસેવકો અને બી�ઓન

શહ�ર�

� ૂર બચાવ અને વ્યસ્થાપનની તાલીમ આપવી

૧

િશક્ષણ અન
તાલીમ

MHUA*,
MHRD, MHFW,
NDRF, NIDM,
CBSE, MYAS

મધ્યમ ગાળાની T2)

CBSE

મારફત શાળાક�ય અભ્યાસક્રમમ

UFDM દાખલ કર�ુ ં
SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને
તાલીમ સમથર્ન

�ૂંકા ગાળાની (T1)

ULB,
PRIs
(peri- urban),
SDRF

• UFDM માટ� F&ES ના સમધનો અને કૌશલ્યને
ઉ�ત કર�ુ ં

• પ�ુ સારવાર સંભાળ અને આપિ�ગ્રસ્ત પ�ુઓ
મદદ મા; વ્યાવસાિયકોની યાદ� બનાવવી
મધ્યમ ગાળાની T2)
રા�ય સરકારો તેમના શાળા મંડળના
અભ્યસક્રમમાં આવા સંદભ�ને પ્રોત્સાહ.
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શહ�ર�

� ૂર પ્રલ
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવકા
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સ�ૂહ માધ્યમ �ંબેશ ચલાવવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� ખતરાને અટકાવ,ઘટાડવો અને

• સ�ૂહ માધ્યમ �ંબેશ ચલાવવી

સાર� ર�તે ખતરા�ુ ં સંચાલન કરવાની
સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહન આપ�

ર

��ૃિત
સ�ન

MHUA*,
NDMA, NDRF,
CAPF, NIDM

મધ્યમ ગાળાની T2)

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં અ�ભગમ અને
વતર્�ૂંક પ�રવતર્નને પ્રોત્સાહન 

• વીમા/ ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતરણને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• આપિ� ખતરાને અટકાવ,ઘટાડવો અને સાર�
$

SDMA,
DMD ,
RD,
DDMA,
SDRF, F&ES,
CDEF, Police,
ULB, PRIs (periurban)

ર�તે ખતરા�ુ ં સંચાલન કરવાની સંસ્�ૃિતને
પ્રોત્સાહન આપ�ુ
મધ્યમ ગાળાની T2)

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં અ�ભગમ અને વતર્�ૂંક
પ�રવતર્નને પ્રોત્સાહન આ

• વીમા/ ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતરણને પ્રોત્સાહન આ

• સા�ુદાિયક ર� �ડયાને પ્રોત્સાહન આપ

• સા�ુદાિયક ર� �ડયાને પ્રોત્સાહન આપ

• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત સ�ન માટ�

• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત સ�ન માટ�

નાગ�રક સોસાયટ� સંગઠનના નેટવકર ્ને

નાગ�રક સોસાયટ� સંગઠનના નેટવકર ્ને

મજ�ૂત કર�ુ ં

મજ�ૂત કર�ુ ં

• આપિ�ગ્રસ્ત પ�ુઓની સંભાળ અ
સંરક્ષણની મા�હતી આપવ
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શહ�ર�

� ૂર પ્રલ

ક્ષમતા િવકા
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

દસ્તાવે�કરણ

NIDM

ભિવષ્યના સંશોધન અને ખતરા�ું
વ્યવસ્થાપન આયોજન માટ� આપિ�ના તમા
પાસાઓ�ુ ં ચો�સ દસ્તાવે�કરણને �ુિનિ�ત
કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

મ�હલા, સીમાંત

૪

અને િવકલાંગો�ુ ં
સશ�ક્તકરણ

MWCD*,
MSJE, NDMA,
NIDM

આપિ�ના વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર� લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �િ
સંવેદનશીલતા અને તકર ્સંગત અ�ભગમને
અપનાવવો

૫

સ�ુદાય
આધા�રત
આપિ�

MHUA*,
MORD*, NDMA,
NIDM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

CDEF, સ�ુદાય, સ્વયંસેવકોને પ્રોત્,
માગર્દશર, તાલીમ આપવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$, SDMA,
RD,
DDMA,
રા�ય

ULB,
ATI
DMD$,
DDMA,
SIDM,
ATI,

SDMA,
RD,

અને રા�ય

કક્ષાની બી
સંસ્થાઓ

DMD$,
SDMA,
SDRF, RD, DDMA,
ULB,
SIDM

ભિવષ્યના સંશોધન અને ખતરા�ું વ્યવસ્થા
આયોજન માટ� આપિ�ના તમામ પાસાઓ�ુ ં ચો�સ
દસ્તાવે�કરણને �ુિનિ�ત કર�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
રા�ય, �જલ્લા અને તા�ુકા કક્ષાએ આપિ�
વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર� લઇન
ક્ષમતા િવકાસમાં �િત સંવેદનશીલતા અન
તકર ્સંગત અ�ભગમને અપનાવવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

CDEF, સ�ુદાય, સ્વયંસેવકોને પ્રોત્, માગર્દશર,
તાલીમ આપવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

વ્યવસ્થાપ

બ�લ
ુ ક્ષી જોખમ અ�ભગમ આધા�રત વ્યવસ્થ
અને સામનો કરવા સ�ુદાયોની ક્ષમતાને મ જ�ૂ
કરવી
મધ્યમ ગાળાની T2)
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શહ�ર�

� ૂર પ્રલ

ક્ષમતા િવકા

DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

RWA, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, વોડર ્ સિમિ,
MHUA,
૬

�ૃિત્ર
િનદશર્/
અભ્યાસ

સ્થાિનક સ�ુદાયોની તાલીમ આપવી

NDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
RD, DDMA, ULB,
આપ�કાલીન અભ્યાસ�ું સં�ુક્ત આયોજન અન
તમામ મંત્રાલયો અને તમામ રા�/ ક�ન્દ
SDRF,
અમલ
NDRF, શાિસત પ્રદ�શો દ્વારા આપ�કાલીન અભ્ય F&ES, CDEF,પોલીસ

તમામ સરકાર�
મંત્રાલ/
સંસ્થા,

લશ્કર� દ, CAPF

આયોજન અને અમલને પ્રોત્સાહન આપ�

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.

૭.૩.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
શહ�ર� જળપ્ર

DRR માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

સંશોધન,
આગાહ�/ � ૂવર્

MOES, MOJS*,
MAFW, MOEFCC, �ૂલ્યાંક, િનર�ક્ષણ અને વૈજ્ઞાિનક અભ

રા�ય#

આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ
રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$, IRD,
WSD*, EFD,

• GACC ને લગતા રાષ્ટ્ર�ય ખતરો ઘટાડવા
પ્રયાસોને ટ�કો આપ
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શહ�ર� જળપ્ર

DRR માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

૧

ચેતવણી,
�કડા
વ્યવસ્થા,
પ્રદ�

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

DOS,NLRTI

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GACC �પર� ખા હ�ઠળ � ૂર સંવેદનશીલ નકશા
• છે લ્લા દસકાના વલણો સ�હત સ્રાવ ક્ષેત્ર અને નદ�
GACC �ૂલ્યાંકન

વગ�કરણ,

• GACC �પર� ખા હ�ઠળ

નકશાકરણ

જોખમ�ુ ં �ૂલ્યાંકન

�ુધાર� લ આિથ�ક અને સામા�જક

રા�યની જવાબદાર�

SDMA, AGD, • ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સં
FIHD,
• GACC ઘટાડવા અને અપનાવવા રા�ય
DDMA,
ULBs,
િવશેષ પ્રયાસો અને સ્થાિનક પ્રયા
PRIs
(periપ્રાયોજક અને પ્રોત્સાહન આ
urban)
મધ્યમ ગાળાની (T2)
GACC અસરો અને સામનો કરવાના તંત્ર�ુ

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• સીમા પારથી આવતી નદ�ઓના ફ�રફારને લગતા

દસ્તાવે�કરણ કર�ુ
લાંબા ગાળાની (T3)

GACC

અભ્યાસ

• � ૂરની આબોહવા પ�રવતર્નની અસરને લગતા ડ�ટાબેજ
વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી તૈયાર 

• તમામ નદ� પ્રણાલીન GACC �પર� ખા નકશા
GACC માંથી વધેલો ખતરો અને ફ�રફારનો સ્વીકા
લાંબા ગાળાની (T3)

• � ૂર પ્રભાિવત િવસ્તારોની સંભિ

આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

GACC ની અસરોને

• �ુ દા �ુ દા GACC અસરોની �પર� ખા હ�ઠળ
વધેલા જોખમો (આિથ�ક, સામા�જક વગેર�)
પર રા�ય િવશેષ અભ્યાસને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• GACC અને ખતરામાં અ�ુવત� ફ�રફારોના
સંદભર્માં રા�ય િવશેષ સંશોધન અભ્યાસોન
પ્રોત્સાહન આપ�

�ુસગ
ં ત � ૂર ચેતવણી ક્ષમતાઓ �ુધારવ
પડોસી દ� શોની �ુખ્ય નદ�ઓને સંબંિધત અને આવતી
નદ�ઓ પર GACC અસરોને સમજવી અને દ� ખર� ખ માટ�
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શહ�ર� જળપ્ર
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

DMD$,
SDMA, RD,
IRD, WRD,
SLRTI

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

પડોસી દ� શો સાથે સંકલન

ર

જોખમના
ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
�ૂલ્યાંકન

(HRVCA)

NIDM, MOJS*,
MOST, MOST,
CSIR,
DOS,
NLRTI

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• પ્રચંડ -આબોહવાયી ઘટનામાં � ૂર સંભિવત
િવસ્તારોમાં સ�ુદાયોની વધેલી સંવેદનશીલતાની
સમજણમાં �ુધારો લાવવો

• GACC

કરવા અને સમયાંતર� �ુધારણાના ભાગ�પે

HRVCA હાથ ધર�ુ ં

અસરોને ધ્યાનમાં લઇને સવર્ગ્ર

HRVCA

• HRVCA ના આધાર� માળખાગત અને �બન

તકનીક� મદદ અને માગર્દશર્ન આપ�ુ

• નબળા અને સીમાંત વગ�ના

• આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ તૈયા

GACC

માળખાગત વ્�ૂહરચના તૈયાર કરવ.
ની સમજણમાં

મધ્યમ ગાળાની (T2)

�ુધારો લાવવો

નબળા અને સીમાંત વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3))

�ૂલ્યાંકન કર�ું

દ�રયા �કનારાના GACC �પર� ખાની સંવેદનશીલતા અને
ખતરા પર િવસ્ �ૃત અભ્યાસ હાથ ધર
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• સંતોષ અને ��િૃ ત િનમાર ્ણ

• રાષ્ટ્ CCA પ્રયાસોને ટ�કો આપવો

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અ�ુ�ૂલનની જ��રયાતોને સમજવી
• સામનો કરવાના તંત્રનો અભ્યાસ કર

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સં
DMD$,
SDMA, IRD,

• GACC ઘટાડા અને અ�ુ�ૂલનના રા�ય
િવશેષ પ્રયાસો અને સ્થાિનક પ્રયા
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૩

આબોહવા
પ�રવતર્ન

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOES*, MOST,
DOS, MOJS,
MOEFCC*

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• GACC અ�ુ�ૂલન તંત્ર િવકસાવ�
લાંબા ગાળાના (T3)

અ�ુ�ૂલન

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમનો અમલ કર

(CCA)

• લીલા અને વાદળ� માળખા અ�ભગમ�ુ ં યોગ્ય સંયોજનને
પ્રોત્સાહન આપ�

• નબળા �ૂથોના સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમને પ્ર
આપ�ુ ં

આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

રા�ય#

WSD*, EFD,
DRD,
DDMA,
ULBs, PRIs
(peri-urban)

રા�યની જવાબદાર�
પ્રાયો�જત અને પ્રોત્સાહન આ
મધ્યમ ગાળાની (T2)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના િવકસાવવ

લાંબા ગાળાના (T3)
• રા�ય િવશેષ પ્રયાસો અને સ્થાિ
પ્રયાસોને પ્રાયો�જત અને પ્રોત્સાહન

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો અ
• લીલા અને વાદળ� માળખા અ�ભગમ�ુ ં
યોગ્ય સંયોજનને પ્રોત્સાહન આ

• નબળા �ૂથોના સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમમાં અ�ુ�ૂળ પગલાંને સંક�
કરવા
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

આપિ�ના ખતરાને ઓળખ�ુ ં
રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• તપાસ બાદ ઝડપથી � ૂકંપના પ�રમાણોનો �દાજ
મેળવવો

• � ૂકંપ દ� ખર� ખ

• મા�હતીનો પ્રસાર કરવ

સેવા

• રાષ્ટ્ર
� ૂકંપીયશા�

૧

નેટવકર ્

• વાસ્તિવક સમય
� ૂકંપક�ય દખર� ખ
નેટવકર ્ (RTSMN)

• ભકંપ જોખમ અને
ખતરા�ુ ં �ૂલ્યાંકન

(EHRA)

• ભારતીય દ�રયાકાંઠાના પ્રદ�શોમાં �ુનામી પેદા કરવ
MOES, MEITY,
NLRTI

માટ� સક્ષમ �ૂગભર્ �ૂકંપ સંબંિધત મા�હતી

INCOIS

સાથે �ુનામી સંબિં ધત સંદ�શા અને ચેતવણીઓ આપવા
માટ� આપ-લે કરવી

DMD$,
SDMA,
DDMA, RD

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
મા�હતીને વ્યાપકપણેફ�લાવો કરવો

• રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ જ્િનક, શૈક્ષ�ણક અન
સંશોધન અને

િવકાસ સંસ્થાઓ સાથે �ૂકંપ પ્ર�ૃ

ડ�ટાની આપ-લે કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• � ૂકંપક�ય સંકટ�ુ ં �ૂલ્યાંક
• � ૂકંપક�ય પ્રદ�શો�ું વગ�ક
• � ૂકંપક�ય પ્રદ�શો�ું �ૂ�મ વગ�ક
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ર

૩

વૈજ્ઞાિનક �ૂકંપક�
વગ�કરણ
વૈજ્ઞાિનક �ૂષ

આપિ�ના ખતરાને ઓળખ�ુ ં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MOES*, EREC,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
BIS, GSI, NLRTI,
માગર્દિશ�કા પ્રકાિશત કરવા માટ� - સંસ્થાક� સંકલન
MOST
અને સહયોગ કરવો

EREC, NLRTI

� ૂકંપક�ય વગ�કરણ

મધ્યમ ગાળાન (T2)
� ૂ�મ વગ�કરણ

અભ્યાસ માટ�ની પદ્ધિતઓ

વ્યાવસાિયકો વચ્ચે સવર્સંમિતના આધા

DMD$,
SDMA, RD,
UDD, SPWD,
ULB, DDMA
DMD$,
SDMA, RD,
DDMA, SLRTI

વાસ્તવલક્

િનબંધ તૈયાર કરવો

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

અમલીકરણ, લા�ુ પાડ�ુ ં , પાલન
અને દ� ખર� ખની ખાતર� કરવી; ��િૃ ત
સ�ન
લાંબા ગાળાની (T3)

છે વાડાના વપરાશકતાર ્ઓ પાસેથી
જ��રયાત�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક
� ૂ�મ વગ�કરણનો

�ુ,ં

પ્રદ�શો�ુ

અભ્યાસ ક

વો,

પ્રદ�શો�ું �ૂ�મ વગ�કર માટ� મહત્વ�ૂણર
શહ�ર� િવસ્તારોને પ્રાથિમકતા

વી,

દ�ક લેતા પહ�લા વ્યાવસાિયક સમીક્
કરવી
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• અભ્યા, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રોત્સ
જોખમના ખતરાની

૪

સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
�ૂલ્યાંકન

(HRVCA)

NDMA, NIDM,
MOST, MSJE,
NLRTI

DMD$,
SDMA, RD,
• સામા�જક, ભૌિતક, આિથ�ક, પા�ર�સ્થિતક, �લ�ગ, સામા�જક DSJE, PRIs,
ULBs, DDMA
સમાવેશ અને
તકર ્સંગ પાસાઓને આવર� લેતી
આપ�ુ ં

સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતા પર અભ્

• વ્યાપક HRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્
આપ�ુ ં

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
આપિ� વ્યવસ્થાપન

યોજનાઓની

તૈયાર� અને સમયાંતર�

�ુધારણના

ભાગ�પે HRVCA હાથ ધરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથ
પરામશર્ માટ� તંત્રની ર/
મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં
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ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

૫

આપિ� �કડા
મેળવવા અને
વ્યવસ્થાપ

આપિ�ના ખતરાને ઓળખ�ુ ં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

MHA*, MOSPI,

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના

તમામ

ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટસંચાલન કર�ુ ં

મંત્રાલયો અન
િવભાગો

�ૂંકા ગાળાની (T1)

૨૦૦૫-૨૦૦૧૫ ના પાયા ર� ખાએ
�ુકસાન

આપિ� �ુકસાન અને

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA, all
depts.

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
�ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�
સંચાલન
�ૂંકા ગાળાની (T1)

૨૦૦૫-૨૦૦૧૫ ના પાયા ર� ખાએ આપિ�
�ુકસાન અને �ુકસાન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૪.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

• ડ�એમ યોજનાઓની તૈયાર� અને અમલીકરણ અને ડ�એમ

૧

એકંદર� આપિ�
શાસન

કાય� સાથે સંસ્થાઓન કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

MOES

સંકલન, તકનીક� સાધનો અને મદદ � ૂર� પાડવી

DMD$,
SDMA, RD, • આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમ
DDMA,
લાવવાના તમામ પાસાઓ
PRIs, ULBs
• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવી
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

ર

૩

પ્રિતભ

MHA

�બન

MOES*,
MHA,BIS,
NDMA

માળખાક�ય
પગલાં

�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સંક
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

DMD$,
• તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન
SDMA, RD,
• ક�ન્દ્રસંસ્થાઓ સાથ સંકલન
DDMA,
PRIs, ULBs
�ુનરાવત�/િનયિમત (RR)

DMD$,
અદ્યતન ધોર/ િનયમ સં�હતા અને તેમના અમલીકરણ ,
(ક) �ુધાર� લા/ અદ્ય કર� લા િનયમો , ધોરણો માટ� ક�ન્દ
SDMA, RD,
લા�ુ કરવા અને દ� ખર� ખની ખાતર� કરવા માટ� રા�ય
અને રા�ય એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલ
(ખ) નવા/ DDMA,
એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલ
અદ્ય ધોરણો અપનાવવા , (ગ) કાયદાઓ, િનયમો PRIs, ULBs
ઘડવા/ �ુધારણા અને

(ઘ)

નીિતઓ અપનાવવી/

સમીક્ષા કરવ
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા, િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક� ન્દ્ર અને રનો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સહાય એમ
બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્, િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.($)
આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટમધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક� ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી

૭.૪.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્ર સરકાર

૧

સામા�જક આવાસ યોજનાઓ

સંબિં ધત
મંત્રાલ,

MORD,MHUA

માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#

સામા�જક આવાસ યોજનાઓના આયોજન
અને અમલમાં બ�-ુ જોખમી પ્રિતરોધ
�ુિવધાઓ સામેલ હોવાની (� ૂકંપ પર િવશેષ

DMD$, SDMA,
RD, DDMA,
PRIs,
ULBs,
DRD,
UDD,
PRD

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સામા�જક

આવાસ યોજનાઓના

આયોજન અને અમલમાં � ૂકંપ
પ્રિતરોધક �ુિવધા

સામેલ હોવાની

ખાતર� કરવી

• સંબિં ધત મકાન િનયમસં�હતા પાલન

ધ્યાન ક��ન્દ્રત ક) ખાતર� કરવી

�ુિનિ�ત કર�ુ ં

અગ્રતાવા

૨

�વનર� ખા

માળખા અને ઇમારતોને
મજ�ૂત અને
અ�ુ�પાંતરણ

� ૂકંપક�ય

ક�ન્દ્ર સરકાર
સંબિં ધત મંત્રાલ

મધ્યમ ગાળાન (T2)
સલામતી ઓ�ડટની ભલામણો અ�ુસાર
અમલીકરણ મજ�ૂતીકરણ અને
અ�ુ�પાંતરણ

� ૂકંપક�ય

DMD$, SDMA,
SPWD,
RD,
DDMA, PRIs,
ULBs

મધ્યમ ગાળાન (T2)
સરકારના તમામ િવભાગો, સંસ્થા, �હ�ર
ઉપયો�ગતાઓ, શાળાઓ, કોલેજો, સ�ુદાય
સભા�હૃ ,

વગેર�માં સલામતી ઓ�ડટની

ભલામણો અ�ુસાર અમલીકરણ
મજ�ૂતીકરણ અને

� ૂકંપક�ય

અ�ુ�પાંતરણ.
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તમામ
અને

૩

�વનર� ખા માળખા
મહત્વના માળખા�ુ

જોખમ પ્રિતરોધક બાંધક
મજ�ૂતીકરણ અને

,

NDMA, NBCC,
BMTPC, CBRI,
SERC,
IE(I),

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

સંબિં ધત માગર્દશર્ન અને અમલીકર

DMD$, SDMA,
RD, DDMA,
PRIs,
ULBs,
SPWD

મંત્રાલ/ િવભાગો

અ�ુ�પાંતરણ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તકનીક� સંસ્થા સાથે સહયોગ અને
અમલીકરણ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી

૭.૪.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક્ષે

�બન માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• ગ્રામીણ અને શહ�ર� િવસ્તારો મા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

યોગ્ય પેટા િનયમો અપના વવા,
$

નગર આયોજન ,

૧

િસિવલ

IRC, MRTH, RDSO,
કામો અને �હ�ર માળખા
MOR, AERB, DAE, BIS,
માટ� િવિનયમો અને આદશર્ MORD, MHUA
િનયમ સંગ્

• િનયમ સંગ્, િનયમો, િનયમો�ુ ં સમયાંતર� DMD , SDMA, RD,
UDD, DRD, SPWD,
અદ્યતનીક
DDMA,PRIs, ULBs
• િનયમોમાં ફ�રફાર/ જ�ર� નવા િનયમો
તૈયાર કર�ને તકનીક�-કા�ૂની શાસનને

આદશર્ િનયમ સંગ
એનબીસી

(દા.ત. ,

૨૦૧૬) ને અમલમાં

�ૂકવો અને યોગ્ય પાલન �ુિનિ�ત
કર�ુ ં
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� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
લા�ુ કરવા માટ� તમામ ક�ન્દ્ર
મંત્રાલ, સંસ્થા અને રા�ય સરકારો
સાથે કામ કર�ુ ં

રા�ય#

�બન માળખાક�ય પગલાં
રા�યની જવાબદાર�

• ધરતીકંપ�ુ ં જોખમ ઘટાડવા માટ�
� ૂક્ષમ પ્રદ�શ વગ
લાંબા ગાળાના (T3)
સંબિં ધત િવભાગો અને સંસ્થા દ્વાર
િનયમ સંગ્રહ� અમલીકરણ�ુ ં કડક
પાલન કરવાની ખાતર� કરવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �વનર� ખા માળખાઓ
અને ઇમારતો�ુ ં

૨

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

માળખાક�ય સલામતી

MOES*, NDMA, IE(I),
CIDC, CFI, NAC, સંબિં ધત

ઓ�ડટ

મંત્રાલ/ િવભાગો

• મજ�ૂતીકરણ અને
� ૂકંપક�ય અ�ુ�પાંતરણ
માટ�
માળખાઓ

�વનર� ખા

સમયાંતર� સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય ધોરણો
અ�ુ�પ સ્પષ્ટતકરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

�વનર� ખા ઇમારતો અને

મહત્વના

DMD$, SDMA, RD, માળખા�ુ ં સલામતી ઓ�ડટ કર�ુ ં
UDD,
SPWD,
મધ્યમ ગાળાન (T2)
DDMA, PRIs, ULBs

�હ�ર, ખાનગી અને વ્ય�ક્તઓ દ્વ

પ્રમાણ�ૂત પ્ર�ક્રયાઓ અને માગર્દ

રા�યમાં અમલીકરણ, દ� ખર� ખ, અમલ

ઘડવી

અને યોગ્ય પાલન �ુિનિ�ત ક�ુ ં

અને

ઇમારતોને પ્રાથિમક
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� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા િવષયક

ક�ન્#

ક્ષે

૩

વ્યાવસાિયકોનેપરવાના અને
પ્રમાણપ

MHRD, NDMA,
સંબિં ધત

ક�ન્દ્ર

મંત્રાલ/ િવભાગો

વ્યાવસાિયક સંસ્થ

૪

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

સ્થપિત અને ઇજનેરોની

�હ�ર ખાનગી ભાગીદાર�

NDMA, MOES, MCA*,
MCF,
MOCI,
MPFI,
MHIPE,
MFIN

,

ઇજનેરોના પ્રમાણપત્ર માટ� અિધિનયમ દ
સ્થાિપત વ્યાવસાિયક િસિવ

ખતરા�ુ ં સ્થાનાંતર

રા�યની જવાબદાર�
મધ્યમ ગાળાન (T2)

મધ્યમ ગાળાન (T2)
સંબિં ધત િવભાગો

યોગ્ય કા �ૂની માળ�ું અને સંસ્થાક�
પદ્ધિત દ્વારા ઇજનેર પરવાના લા�ુ

ઇજનેર�

કરવા

પ�રષદની સ્થાપના ક વી અને ઇજનેરોના
પ્રમાણપત્ર માટ�ની પ્ર�ક્રય વી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર્ન આપ�

DMD$, SDMA,
RD, DDMA

MFIN*, NDMA, MHA, �વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા
MAFW
સ�હત જોખમ
સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાન
અમલ
�ૂંકા ગાળાના (T1)
નીિતગત માળ�ુ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુિવધાઓમા
ખાનગી ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન�ુ ં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૫

�બન માળખાક�ય પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DFIN*,
DMD$,
SDMA, DAG

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી
વીમા સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતર

વ્યવસ્થાનો અમ
�ૂંકા ગાળાના (T1)
નીિતગત માળ�ુ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
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સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી

૭.૪.૫ ક્ષમતા િવક
� ૂકંપક�ય

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૧

તાલીમ

MOES*,
NIDM,
MHRD,
NDMA,
MYAS, NDRF,
અન્ય

• િનયિમત તાલીમ કાયર્ક્રમોને ટ�કો વો
• SDRF, CDEF, સ�ુદાય, સ્વયંસેવકો માટ�
તાલીમને સમથર્ન આપ�ુ

**

મધ્યમ ગાળાન (T2)
ભારતમાં ધરતીકંપ

�ુરક્ સંભાળવા માટ�

જ�ર� તાલીમબદ્ધ કમર્ચાર�ઓની સંખ

• SDRF,
DMD$, SDMA, SDRF,
RD, EDD, ATI, SIRD,
DDMA

CDEF,

સ�ુદાય,

સ્વયંસેવકને

િનયિમત તાલીમ આપવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• ભારતમાં ધરતીકંપ �ુરક્ સંભાળવા માટ�
જ�ર� તાલીમબદ્ધ કમર્ચાર�ઓની સંખ

વધારવા માટ� રાષ્ટ્ર પ્રયાસો પ્રોત્સા

વધારવા માટ� રાષ્ટ્ર

આપ�ુ ં

પ્રોત્સાહન�ુ ં

પ્રયાસો
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� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

૨

અભ્યાસક્રમ િવક

ક� ન્દ્રની જવાબદ

મધ્યમ ગાળાન (T2)
MOES,
MOCI,
MHRD, UGC, AICTE, �ડરગ્રે��ુએટ અન વ્યસાયલક અભ્યાસમા
IITs,

NIDM

અને અન્ય

સંબિં ધત સંસ્થા

આપિ� વ્યવસ્થા સંબિં ધત િવષયો દાખલ

રા�ય#

DMD$, SDMA, RD,
HD, EDD, DDMA

• સ�ૂહ માધ્ય મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી
• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ
સારા જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને

સારા જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

પ્રોત્સાહન�ુ ં

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતર ના ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા
નાગ�રક સમાજ સંગઠનો�ુ ં નેટવકર ્ મજ�ૂત

�ડરગ્રે��ુએટ અન વ્યસાયલક અભ્યાસમા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ

��િૃ ત સ�ન

મધ્યમ ગાળાન (T2)

કરવા

• સ�ૂહ માધ્ય મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી

NDMA, NDRF, CAPF, • ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને
NIDM
વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�

આપિ� વ્યવસ્થા સંબિં ધત િવષયો દાખલ

કરવાની �ુિવધા કરવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

• ��િૃ ત અ�ભયાન/
DMD$, SDMA, IPRD,
RD, SIDM, ATIs,
SDRF, F&ES,
CDEF,
Police,
DDMA, PRIs, ULBs

IEC માં વલણ અને

વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતર ના ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા
નાગ�રક સમાજ સંગઠનો�ુ ં નેટવકર ્ મજ�ૂત
કર�ુ ં
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� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
કર�ુ ં

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સ
અને રક્ષણ �ગેની મા�હ

NDMA,
૪

નકલી િનદશર્/
કવાયતો

તમામ

સરકાર� મંત્રાલય

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
મંત્રાલ/ િવભાગોની કટોકટ�ની તૈયાર��ુ ં

અને સંસ્થા , NDRF, િનર�ક્ કર�ુ ં
લશ્કર� દ,CAPF

�ૂંકા ગાળાની (T1)
તમામ મંત્રાલયો અને તમા
રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો આપ�કાલીન
પ્રય આયોજન અને અમલને પ્રોત્સા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
મંત્રાલ/ િવભાગોની કટોકટ�ની તૈયાર��ુ ં
િનર�ક્ કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સં�કુ ્ત આયોજન અને

આપ�કાલીન

પ્રયાસ અમલ કરવો
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� ૂકંપક�ય

DRR માટ� પેટા

િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવકા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

આપ�ુ ં

૫

દસ્તાવે�કરણ અને

MOES, NIDM

પ્રસ

મ�હલા, સીમાંત અને

૬

મધ્યમ ગાળાન (T2)

િવકલાંગો�ુ ં

મોટા ધરતીકંપો�ુ ં દસ્તાવે�કરણ અને
વ્યાપક પ્રસારની ખા કરવી

DMD$, SDMA, RD,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DDMA, PRIs, ULBs,
સ્થાિનક ભાષાઓમાં દસ્તાવે�કરણ�ુ
ATI
લોકિપ્ કરવી અને િવતરણ કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

MWCD,
MSJE,
NDMA,NIDM

સશ�ક્તકર

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

DMD$, SDMA, RD,
SIDM, ATI, SLRTI,
DDMA, PRIs, ULBs

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

સમાવેશ કરવો

સમાવેશ કરવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૭

સ�ુદાય આધા�રત
આપિ� વ્યવસ્થા

NDMA,
NIDM,
MORD,MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
પ્ત્સાહ, માગર્દશર્ન અન સમથર્

DMD$, SDMA, RD,
DDMA, PRIs, ULBs

PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, સ્થાિનક
સ�ુદાય સંસ્થાઓ માટ� તાલી આપવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
બ�-ુ જોખમી અ�ભગમ પર આધા�રત
આપિ�ઓ�ુ ં સંચાલન અને સામનો કરવાની
સ�ુદાયોની ક્ષમતાને મ જ�ૂત બનાવવ
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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ુ ામી
૭.૫ �ન
૭.૫.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
�ુનામી

આપિ�ના ખતરાને ઓળખવો

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• �ુનામી જોખમ �ૂલ્યાંક અને લાક્ષ�ણક િવકાસ માટ�
૧

MOES*, MOST,
NLRTI

સંશોધન અને
િવકાસ પ્રયા

માન્ પદ્ધિતઓના િવકાસને પ્રોત્સા�
મેળવવા અને

જ્ન�ુ ં સંકલન કરવા

�ુ,ં �કડા

ના અભ્યાસને

મધ્યમ ગાળાન (T2)

DMD$, SDMA, આપિ� વ્યવસ્થા પ્ર�ૃિ�ઓના આયોજ
RD, DDMA
અને સંકલન માટ� દ�રયા�કનાર� સંવેદનશીલ

સમથર્ન આપ�ું

િવસ્તારોના િવગતવાર કોમ્પ્�ુટરાઇઝ્ડ ન

• � ૂતકાળની �ુનામી ઘટનાઓ પર �ુનામીના ખતરાના

અને ડ�ટાબેઝ તૈયાર કરવા

આધારને દશાર ્વતા યોગ્ય મોટા પાયે �ડ�જટલ નકશ
તૈયાર કરવા

૨

MOES*, MOST,
પ્રદ�શ વગ�કરણ અન NLRTI
નકશાકરણ

લાંબા ગાળાની (T3)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$, SDMA,
RD, DDMA, ક�ન્દ્ર સરકાર સંસ્થાઓને અને તેમના સ્તર�
દ�રયાકાંઠાના PRIs, ULBs

તોફાનમાં વધારો, મોટ� ભરતી, સ્થાિનકદ�રયાના પાણીની
�ડાઇ વગેર�ના પ્રવાહોની મા�હતી સાથ

હાથ ધરવામાં

િવસ્તારોમાં �ુનામી જોખમ અને સંવેદનશીલતાનો ડ�ટાબેઝ

નકશાકરણ સમથર્નન ખાતર� કરવી

તૈયાર કરવો
અવલોકન નેટવ

કર ,

મા�હતી પ્રણાલ ,

૩

આવતા પ્રદ�શ વગ�ક/

મધ્યમ ગાળાન (T2)

MOES*, NLRTI

�ુનામીનો સામનો કરવા માટ� દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં
ગોઠવેલી મહત્ની વસ્�ુઓન �સ્થિત�ું �ૂલ્યાંકન �ુ ં

DMD$, SDMA,
RD, DDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
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�ુનામી

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે
દ� ખર� ખ,

સંશોધન,

આગાહ� અને

� ૂવર

DOS, IAF,
Indian Navy,
ICG

ચેતવણી

૪

ચેતવણીઓ, �કડા
અને મા�હતીનો

આપિ�ના ખતરાને ઓળખવો

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

SLRTI

મધ્યમ ગાળાન (T2)

આ મહત્વન સાધનો અને તેમની �ુરક્ષાન ખોટકા સામે

MOES*, MHA

ધરતીકંપ

ગિતિવિધ પર દ� ખર� ખ રાખવી

,

DMD$, SDMA,
RD, DDMA,
� ૂકંપક�ય
PRIs, ULBs

ન�ૂનાના આધાર� ચેતવણીઓ આપવી અને સમયાંતર�

પ્રસ

મા�હતી મેળવવા અને અદ્યતન કરવ
સમથર્ન અને સહકાર આપવો

�ુર�ક્ કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ગ્રામીણ અથવા શહ� થી લઇને છે વાડાના
જોખમ ધરાવતા

�ત�રયાળ

િવસ્તારના

બધા લોકોમાં ચેતવણીઓનો પ્રસ, િનયિમત

પિત્રક બહાર પાડવી

અદ્યતન કર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• અભ્યા, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રોત્સ
જોખમના

૫

ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
આકારણી

(HRVCA)

MOES*, NDMA,
NIDM, MOST,
MSJE

આપ�ુ ં

• સામા�જક, ભૌિતક, આિથ�ક, પા�ર�સ્થિત, �લ�ગ, સામા�જક
સમાવેશ અને

તકર ્સંગ પાસાઓને આવર� લેતી

સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતા પર અભ્

• સવર્ગ્ર HRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્
આપ�ુ ં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$, SDMA,
RD,
DSJE,
PRIs,
ULBs,
DDMA

આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�
કરવી અને સમયાંતર�

સંશોધનના ભાગ�પે

HRVCA હાથ ધરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથે પરામશ
તંત્રની રચ કરવી/ મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં
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�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

૬

મેળવવા અને
વ્યવસ્થાપ

MHA*, MOSPI,
તમામ

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના
ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થાપન કર�

િવભાગો

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર પાયા પર
અને �ુકસાન

DMD$, SDMA,
all depts.

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
�ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�
વ્યવસ્થાપન કર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

મંત્રાલ/

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ�ના �કડા

આપિ�ના ખતરાને ઓળખવો

આપિ� �ુકસાન

�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર પાયા પર
આપિ� �ુકસાન અને �ુકસાન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૫.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR))

• આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર� અને

૧

એકંદર આપિ�

MOES*

શાસન

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સંકલન, તકનીક� સાધનો અને સમથર્ન આપ�ુ

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA, PRIs,
ULBs

અમલીકરણ અને

આપિ� વ્યવસ્થા કાય�

સાથે એજન્સીઓની કામગીર� �ુિનિ�ત કરવ

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય
પ્રવાહમાં લાવવાના તમામ પાસ

• દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોમાં

DRR,

CCA

અને

િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવી

૨

પ્રિતભ

MHA*

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સં કર�ુ ં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

ચેતવણીઓ,

MOES*,
મા�હતી, �કડાઓ NDMA

DMD$,
SDMA,
DDMA, PRIs,
ULBs

DMD$,
SDMA, RD,
ચેતવણીઓ, મા�હતી અને ડ�ટાના ઝડપી , સ્પષ, અસરકારક
DDMA, PRIs,
પ્રસારને �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર અને સંસ્થા વચ્ચે ULBs
અસરકારક સંકલન અને એક��ૃત સંદ�શાવ્યવહાર ﬀective

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ગ્રામીણ અથવા શહ� થી લઇને છે વાડાના જોખમ
ધરાવતા �ત�રયાળ િવસ્તારના બધા લોકો

માં

ચેતવણીઓનો પ્રસ, િનયિમત અદ્યતન કર
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�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

૪

�બન-માળખાક�ય
પગલાં

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOES*,
MHA,
BIS,
NDMA

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
(ક) �ુધાર� લા/ અદ્ય કર� લા િનયમો , ધોરણો માટ� ક�ન્દ SDMA, RD,
DDMA, PRIs,
અને રા�ય સંસ્થા વચ્ચે સંકલન (ખ) નવા/ અદ્યત
ULBs
ધોરણો અપનાવવા , (ગ) કાયદાઓ, િનયમો ઘડવા/

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અદ્યતન ધોર/

િનયમ સંગ્

અને તેમના

અમલીકરણ, લા�ુ કરવા અને દ� ખર� ખની ખાતર�
કરવા માટ� રા�ય સંસ્થા વચ્ચે સંકલન

�ુધારવા અને (ઘ) નીિતઓ અપનાવવી/ સમીક્ષા કરવ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી

૭.૫.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
�ુનામી
DRR માટ� પેટા િવષયક ક્ષે

૧

�વનોપયોગી માળખા અને ઉચ્ચ અગ્રતા ધરાવ
ઇમારતોને મજ�ૂત બનાવવી

માળખાગત પગલાં
ક�ન્#
ક�ન્દ્ર સરકાર
સંબિં ધત મંત્રાલ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�યાં લા�ુ પડ� ત્યાં સલામતી
ઓ�ડટની ભલામણો અ�ુસાર
અમલ કરવો

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

DMD$, SDMA,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
RD, SPWD,
�યાં લા�ુ પડ� ત્યાં સલામતી
DDMA, PRIs,
ઓ�ડટની ભલામણો અ�ુસાર અમલ
ULBs
કરવો

190

�ુનામી

માળખાગત પગલાં

DRR માટ� પેટા િવષયક ક્ષે

૨

ક�ન્#

•

વાવાઝોડા અને �ુનામીમાં આશ્રયસ્થ

•

મોટા પાયે �ૂબેલા ર� તીના અવરોધો�ુ ં િનમાર ્

•

�ુનામી દરિમયાન પ્રવાહને શોષી લેવા માટ

દ�રયાની સાંકડ� ખાડ�

અને સંલગ્ન

સરોવરો�ુ ં MOES*,

સમયાંતર� કાંપ-કાદવ હટાવવા

•

NLRTI**

NDMA,

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ

DMD$, SPWD,
DDMA, PRIs,
સંસ્થાઓન
ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અમલીકરણ
માગર્દશર આપ�ુ ં

�ૂબી ગયેલા માટ�ના પાળા (દ�રયા �કનાર� એક

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સંબિં ધત

મકાન િનયમ સં�હતા

/

ધોરણો/ તકનીક� માગર્દશર્ન સાથ
પાલનમાં અમલીકરણ

અથવા બે હરોળ) �ુ ં િનમાર ્ણ કર�ુ ં �થી આવનાર�
�ુનામી અને �દરના માટ�ના પાળાને કારણે પ્રભાવન
ઘટાડ� શકાય �થી મહત્ ના સ્થાપનોને �ુર�ક્ષત ક
શકાય.
તમામ �વનોપયોગી માળખા અને મહત્વના માળખ

૩

જોખમ પ્રિતરોધક બાંધક
અ�ુ�પાંતરણ

,

મજ�ૂતીકરણ અને

BIS,
NLRTI**

NDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર અને અમલીકરણ

DMD$, SDMA,
RD,
SPWD,
DDMA, PRIs,
ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તકનીક�

સંસ્થા સાથે સહયોગ

અને અમલીકરણ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૫.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

૧

આપિ�
વ્યવસ્થાપન
િવકાસ
આયોજનના �ુખ્ય

�બન માળખાક�ય પગલાં
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$, SDMA,
MFIN, NDMA,
RD,
ધોરણો અ�ુસાર િવિવધ મંત્રાલય
ધોરણો અ�ુસાર િવિવધ મંત્રાલયો દ્વ
તમામ યોજના અને
Niti
, દરખાસ્તોમાંઆપિ� વ્યવસ્થાપન બાબતોનો સમાવેશ કરવો
દ્વારઆયોજન અને આયોજન બહાર નાણાં િવભાગ
Ayog
DDMA,
PRIs,
દરખાસ્તોમાં આપિ� વ્યવસ્થાપન
ULBs
બાબતોનો સમાવેશ કરવો

પ્રવાહમાં લાવ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• CRZ �વા દ�રયાકાંઠાના પયાર ્વરણ સંરક્ષણ કાયદા અને િનયમો�

ર

સંબિં ધત
કાયદાઓ�ુ ં
િનયમન અને
લા�ુ કરવા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MOES; DOS

• માગર્દશર્ન અને સમથ
• CRZ

કાયદાઓ�ુ ં પાલન કર

નજર અને દ� ખર� ખ રાખવી

પાલન �ુિનિ�ત કર�ુ ં
$

DMD , SDMA,
RD,
EFD,
DDMA, PRIs,
�ુ,ં
ULBs

• જળચર ઉછે ર, અને � ૂગભર્જના ઉદવહન�ુ ં િનયમન કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• પયાર ્વરણીય મજ�ૂત જમીન વપરાશ�ું પ્રદ�શ વગ�
• દ�રયાકાંઠાના િવસ્તારોના અયોગ/ જોખમ કારક ઉપયોગ બંધ
કરવો
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�ુનામી

�બન માળખાક�ય પગલાં
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંબિં ધત ભારતીય ધોરણો�ુ ં

અમલીકરણ અને લોકિપ્ કરવા

૩

ટ� ક્ન-કા�ૂની

BIS

• ગ્રામીણ િવસ્તા(બંને
વ્યવ�સ્ અને

શાસન

અવ્યવ�સ્

તમામ િવભાગો/ સંસ્થાઓ દ્વારા ધોરણોના અમલીકરણની ખાત

DMD$, SDMA, કરવી
RD, DDMA, PRIs,
ULBs

મધ્યમ ગાળાન (T2)

સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રામીણ િવસ

ઇમારતો માટ� ) માટ� પેટા કાયદા
ઘડવામાં રા�ય સરકારને ટ� કો

(વ્યવ�સ્ અને

આપવો

કાયદા ઘડવા

અવ્યવ�સ્ ઇમારતો બંને) માટ� યોગ્ય

પેટા

મધ્યમ ગાળાન (T2)

૪

�બન-માળખાક�ય
�કનારા
મજ�ૂતીકરણના
પગલાં અને
વનસ્પિત આવર

NDMA,
MOEFCC,
MOES

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર અને સમથર્ન આપ�ુ

DMD$, SDMA,
RD,EFD, DDMA

• ર� તીના ટ� કરાઓના �સ્થરતા માટ� દ�રયા�કનાર� દ�રયાઇ ન�દણ
અથવા ઝાડ�ઓ અથવા કા�ુર�ના � ૃક્ષો સાથે ર�તીના ટ�કર
બનાવવા

• �ુ દરતી બીચ ર� તી સાથે

સપાટ��ુ ં ( ન�� કર� લ પાણીના સ્તરથ

ઉપર) વધાર�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• દ�રયા�કનાર� આશર� ૫૦૦ મીટર પહોળાઈને આવર� લેવા માટ�
દ�રયા�કનાર� કા�ુર�ના અથવા ના�ળયેરનાં � ૃક્ષો વાવીને તટ�
જગલ
ં
(હ�રયાળો પટ્) નો િવકાસ કરવો

• નદ�ઓના �કનાર� વસતા સ�ુદાયો માટ� વનસ્પિ વાવેતર (દા.ત.,
�ુ દરતી સંરક્ષણ તર�ક� મેન્ �ુ ં વાવેતર)
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�ુનામી

�બન માળખાક�ય પગલાં
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR માટ� પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

લાંબા ગાળાની (T3)

તમામ
�વનોપયોગી

૫

અને મહત્
�ુિવધાઓ�ુ ં

૬

૭

NDMA,
NBCC,
ની
BMTPC,
CBRI, SERC,

સલામતી ઓ�ડટ

IE(I), તમામ

અને �ૂલ્યાંક

મંત્રાલય

કર�ુ ં

અને િવભાગો

�હ�ર ખાનગી
ભાગીદાર�

જોખમ�ુ ં
સ્થાનાંતર

રા�યની જવાબદાર�

NDMA,
MOES, MCA*,
MCF, MOCI,
MPFI,
MHIPE, MFIN

MFIN*,
NDMA, MHA,
MAFW

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર અને સમથર્ન આપ�ુ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર

• માળખા અને પાયા ને �ુનામીના ખતરા�ુ ં િવગતવાર �ૂલ્યાંકન
DMD$, SDMA,
RD, DDMA,
PRIs, ULBs

DMD$, SDMA,
RD,DDMA

અને મજ�ૂતીકરણના ફાયદા

• તમામ �વનોપયોગી માળખા

અને મહત્વની �ુિવધાઓની

માળખાક�ય સલામતી�ુ ં ઓ�ડટ કર�ુ ં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુિવધાઓમાં ખાનગી ભાગીદાર�ને પ્રોત્
આપ�ુ ં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત જોખમ સ્થાનાંતર

DFIN*,
વીમા સ�હત જોખમ
સ્થાનાંતર DMD$,
SDMA,
વ્યવસ્થાનો અ કરવો
DAG
�ૂંકા ગાળાની (T1)

વ્યવસ્થાનો અ કરવો
નીિત માળ�ુ ં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

નીિત માળ�ુ ં

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
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સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી

૭.૫.૫ ક્ષમતા િવક
�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવક
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સલામતી ઓ�ડટમાં તકનીક� ક્ષમત

૧

વ્યાવસાિયકોની
તાલીમ અને
ક્ષમતા િવક

• રા�ય, SDRF, અને સ્થાિનક વહ�વટ� કમર્ચાર� DMD$,
MOES*, NIDM,
SDMA,
માટ� આગ અને બચાવ અને આપિ�
MYAS, NDRF
SDRF, RD,
વ્યવસ્થાપનમાં પોલીસ સ�હત તાલીમ કાયર્ક્રમ
ATI, SIRD,
આયોજન કર�ુ ં
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રા�ય સરકાર

ના કમર્ચાર�/

કટોકટ� પ્રિતભા

અિધકાર�ઓ, CDEF, સ�ુદાય અને અન્ય સ્વયંસેવક �ૂ ને
તાલીમ અને ઓપવગર્ કાયર્ક્રમો ચલ

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોની સહાયક
તાલીમ આપવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
િવિવધલક્ �ૂથો ને તાલીમ મોડ�ુલોના �પમાં

MOES*, NIDM,
�ુનામી વ્યવસ્થાપન સંબંિધત વ્યાપક અભ્યા
MYAS
પ્રસ્�ુત કરવા માટ� કાયર્ યોજના િવ વી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

ATI, SLRTI

િવિવધલક્ �ૂથોને �ુનામી િનવારણ પગલાં સંબિં ધત
�ણકાર� આપવા માટ� પ્રિશક્ષ તાલીમ આપવી
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�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

૨

અભ્યાસક્
િવકાસ

ક્ષમતા િવક
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MHRD,
UGC, AICTE,
ICAR, etc.

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#
$

�ૂંકા ગાળાની (T1)
�ુનામી સંકટ સ�હત શૈક્ષ�ણક અભ્યાસક્ર
આપિ� વ્યવસ્થાપન સમાવેશ કરવો

DMD ,
SDMA, RD,
EDD,
DDMA

જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને વતર્નમાં
ફ�રફારને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતર

ના ઉપયોગને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ�
િસિવલ સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ને મ જ�ૂ
બનાવ�ુ ં

કરવો અને �ુનામી સ�હત

આપિ� વ્યવસ્થા સંબિં ધત

િવિવધ િવષયો પર પયાર ્પ્ત તકનીક� �ુશળતા િવકસ વી

• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ સારા જોખમ

• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ સારા

��િૃ ત િનમાર ્

શૈક્ષ�ણક અભ્યાસક્ર આપિ� વ્યવસ્થાપન સમાવેશ

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી

૩

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

NDMA, NDRF,
CAPF, NIDM

રા�યની જવાબદાર�

સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA,
SDRF,
F&ES,
CDEF, પોલીસ

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને વતર્નમાં ફ�રફારને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતર ના ઉપયોગને પ્રોત્સા

આપ�ુ ં

• સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ� િસિવલ
સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ને મ જ�ૂત બનાવ�

• આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભાળ અને રક્ષ
લોકોને �ણકાર� આપવી
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�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવક
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

NDMA, તમામ
સરકાર�

૪

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

નકલી િનદશર્/

મંત્રાલ/

કવાયત

સંસ્તા, NDRF,
લશ્કર� દ

,

આપ�કાલીન અભ્યાસ�ું સં�કુ ્ત આયોજન અને
અમલ (ક�ન્દ્ર અને ર)

CAPF

રા�ય#

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA,
SDRF, F&ES,
CDEF, પોલીસ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• SDMAs/ સંબિં ધત મંત્રાલયો અને િવભાગ

NIDM,
૫

દસ્તાવે�કર

MOES,

તેની

મારફતે જનતા માટ� માગર્દિશ�કાઓ અને

મધ્યસ

�ુનામી સંકટ િવસ્તાર વગ�કરણ નકશા તૈયાર

સંસ્થાઓ દ્વ

કરવા અને વહ�ચવા

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપ�કાલીન અભ્યાસ�ું સં�કુ ્ત આયોજન અને અમલ
(ક�ન્, રા�ય અને સ્થાિનક સ�ુદા)
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

$

DMD ,
SDMA, RD,
DDMA,
PRIs, ULBs

• શીખેલા પાઠ , શ્રેષ્ઠ પ્ ની સાફલ્ય ગાથા�ુ

• તટવત� સ�ુદાયો માં સંકટ િવસ્તાર વગ�કરણ નકશા�ુ ં
િવતરણ કર�ને �ુનામીના જોખમ અને

સંવેદનશીલતા

�ગે ��ૃિત ક�ળવવી

• શીખેલા પાઠ ,

શ્રેષ્ઠ પ્ ની સાફલ્ય ગાથા�ુ

દસ્તાવે�કર

દસ્તાવે�કરણ
મ�હલા, સીમાંત

૬

અને
િવકલાંગ�ુ ં
સશ�ક્તકર

MSJE*,
MWCD,
NDMA,
NIDM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર
લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�ગ સંવેદનશીલ અન
તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો

$

DMD ,
SDMA, RD,
SIDM, ATI,
SLRTI,
DDMA,
PRIs, ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રા�ય, �જલ્લા અને તા�ુકા કક્ષ આપિ� વ્યવસ્થાપનન
તમામ પાસાઓને આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો

197

�ુનામી
DRR માટ� પેટા
િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવક
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૭

સ�ુદાય

DMD$,
SDMA, RD,
સ્વયંસેવકોને પ્રોત્સ, DDMA,
PRIs, ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

NDMA, NIDM

આધા�રત

CDEF

આપિ�

માગર્દશર્ન અન સમથર્ન આપ�ુ

વ્યવસ્થા

અને સ�ુદાય ,

• બ�લ
ુ ક્-જોખમ અ�ભગમ આધા�રત આફતો�ુ ં સંચાલન
અને સામનો કરવાની સ�ુદાયોની ક્ષમતાને મ જ�ૂ
બનાવવી

• PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, CDEF, સ્થાિનક સ�ુદાય
સંસ્થા, સ્વયંસેવકને તાલીમ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૫.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
ધરતીકંપ આબોહવા પ�રવતર્નને કારણે થતા નથ. જો ક� , દ�રયાની સપાટ� વધવાને કારણે વાવાઝોડા પદ્ધિત ફ�રફારને કારણે �ુનામી આવે છે તેમ મનાય છે .
� ૂનામી

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના
પેટા િવષયક
ક્ષે

ક�ન્#

સંશોધન,
આગાહ�,

૧

� ૂવર MOES*,

ચેતવણી,
મા�હતી
પ્રણાલ, ,

DOS, MOST,
MOEFCC,
MAFW,
NDMA,
NLRTI

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,
RD, AGD.,
AHD,
FIHD,
WRD,
EFD,
SLRTI

આબોહવા પ�રવતર્ન સંબંિધત જોખમો અને
અ�ુ�ૂલન િવકલ્પો પર અભ્યાસ અને સંશોધનન
પ્રોત્સાહન�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• GACC સંચા�લત પા�ર�સ્થિત અને �કનારાના

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• GACC ને લગતા રાષ્ટ્ર�ય જોખમો ઘટાડવાની કામગીર�ને ટ�
આપવો

• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા અને
સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયો�જકરવા અને પ્રોત્સાઆપ�ુ ં

ફ�રફારો પર અભ્યા કરવો

• િવિવધ સ�ુદ્રી સ્તરના ઉદય અને દ�રયા�કના
પ�રવતર્નની લાક્ષ�ણકતા ધ્યાનમાં રાખીને
આબોહવા પ�રવતર્ન અસરો�ું જોખમ

આબોહવા પ�રવતર્નના ખતરા�ું વ્યવસ્થા

િવસ્તાર

વગ�કરણ, નકશાકરણ હાથ ધર�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T2)

• GACC અસરો માટ� ડ�ટાબેઝ વ્યવસ્થાપન પ્ર
િવકસાવવી

મધ્યમ(T2)

• િવિવધ GACC અસર લાક્ષ�ણક હ�ઠળ ઉ�ત જોખમો (આિથ�ક ,
સામા�જક, વગેર�) પર રા�ય-િવિશષ્ટ અભ્યાસોને પ્રોત્
આપ�ુ ં

• GACC અને જોખમોમાં પ�રણામી ફ�રફારો પર રા�ય િવિશષ્ટ
સંદભ� સાથે સંશોધન અભ્યાસોને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• GACC ના જોખમો અને તેની સંભિવત અસરો
માટ� આગાહ� ન�ૂના િવકસાવવા
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� ૂનામી

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના
પેટા િવષયક
ક્ષે

ક�ન્#

જોખમના
ખતરાની

૨

સંવેદશનશીલ
તા અને
ક્ષમત

NIDM,
MOEFCC
, MOES*,
NLRTI

�ૂલ્યાંક

(HRVCA)

ક� ન્દ્રની જવાબદ

DMD$,
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાન (T2, T3)
SDMA,
RD, EFD,
• GACC અસર લાક્ષ�ણક હ�ઠળ જોખમ
,
Ag.D,
સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતાઓમાં ફ�રફારો�ુ
FIHD,
WRD
�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
DDMA,
• નબળા અને સીમાંત વગ��ુ ં GACC જોખમો�ુ ં
PRIs,
�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
ULBs,
• GACC અસરોને ધ્યાનમાં લઇને વ્યાપક HRVCA SLRTI

૩

પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન

(CCA)

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ અને લાંબા ગાળાન (T2, T3)

• GACC અસર લાક્ષ�ણક હ�ઠળ નબળાઈઓ , ક્ષમતા અન
જોખમો પર રા�ય-િવિશષ્ટ અભ્યાસોને પ્રોત્સા �ુ ં

• નબળા અને સીમાંત વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્ આપ�ુ ં

DMD$,
SDMA,
• CCA ની જ��રયાતોને સમજવી
EFD*,
• GACC નો સામનો કરવાની પદ્ધિતઓનો અભ્ય FIHD, RD,
AGD,
કરવો
WRD,
• CCA પદ્ધ િવકસાવવી
DDMA,
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાન (T2, T3)
PRIs,
ULBs
• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોના અમલીકરણ ટ�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

આબોહવા

રા�ય#

આબોહવા પ�રવતર્નના ખતરા�ું વ્યવસ્થા

MOES*,
MOST, DOS,
MOJS,
MAFW,
MOEFCC

આપવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન

• રાષ્ટ્રCCA પ્રસોને સમથર્ન આપ�ુ
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા અને
સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયોજકરવા અને પ્રોત્સાહન�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન

પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ

• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
200

� ૂનામી

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના
પેટા િવષયક
ક્ષે

ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાંનો પ્
કરવો

રા�ય#

આબોહવા પ�રવતર્નના ખતરા�ું વ્યવસ્થા

રા�યની જવાબદાર�
િવકસાવવી
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાન (T2, T3)

• રા�ય-િવિશષ્ટપ્રયા અને સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયો�જકરવા
અને પ્રોત્સાઆપ�ુ ં

• લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના યોગ્ય સંયોજનોને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો  કરવો
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલ
પગલાં સંક�લત કરવા
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૬ � ૂસ્ખલન અને �હમ વષાર્
�ૂસ્ખલન અને �હમ વષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ઉપભોક્તા યાદ અને વ્યાપકપણે સ્વી�ૃત ધોરણો અ�ુસા

જોખમી

ખતરા
િવસ્તાર�ું

રા�યની જવાબદાર�

� ૂસ્ખલન અને �હમપ્રપાતગ્રસ્ત િવસ્તારોની મૈ

�હમપ્રપના

૧

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

� ૂસ્ખલન અને

િવસ્તારોમાં

જોખમના ખતરાને સમજવો

MOM*,
MOD*,
WIHG, NIDM, DOS,
BRO, NLRTI**

અદ્ય કરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

ઉચ્ચ િવશ્લેષ / મોટા પાયે � ૂસ્ખલન અને

વગ�કરણ,

�હમપ્રપાત નકશા તૈય કરવા

નકશાકરણ,

DMD$,
SDMA,
RD, State
DGM,
SRSAC,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર
આપવો

મધ્યમ ગાળાન (T2)

� ૂસ્તર�ય અને

• ઉપગ્રહોનો ઉપય

� ૂ-તકનીક�

કર�ને સ્થ

પર જોખમગ્રસ

િવસ્તારોનો અભ્યાસ અને દ�ખર�રાખવી

તપાસ કરવી

• જોખમની સંભાવના �ુજબ સંવેદનશીલ િવસ્તારો�ું
વગ�કરણ કરવા માટ� નો અભ્યા
મધ્યમ ગાળાન (T2)

� ૂસ્ખલનની શ�તાની આગાહ� માટ� વ

૨

સંશોધન અને
િવકાસ

MOM, MOD, MOST,
NLRTI**

જ્િનક �ૂલ્યાંક ,

અને પ્રે દળોની સાર� સમજ આપવી
લાંબા ગાળાની (T3)

જોખમ ઘટાડવા માટ�ની પદ્ધિતઓ અને �ૂસ્ખલન

DMD$,
SDMA, RD,
DGM,
SRSAC,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર
આપવો
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�ૂસ્ખલન અને �હમ વષા

જોખમના ખતરાને સમજવો

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

ચલાવતા પ�રબળો માટ� સંશોધન અને િવકાસ
જોખમના

૩

ખતરાની
સંવેદનશીલતા

MOM*, MOD*,
NDMA, NIDM,
MOST, MSJE

(RR)

• અભ્યા, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહ �ુ ં
• સામા�જક,

PRIs,ULBs

તૈયાર� અને સમયાંતર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

અને ક્ષમ �ુ ં

ભૌિતક,

આિથ�ક,

પા�ર�સ્થિત,

�લ�ગ,

સામા�જક સમાવેશ અને તકર ્સંગ પાસાઓને આવર�

�ૂલ્યાંક

લેતી સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતાઓ પર અભ્

(HRVCA)

• વ્યાપકHRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્
આપ�ુ ં

*

૪

ચેતવણીનો
પ્રસાર કરવ

*

MOM ,
MOD ,
MOJS, DOS, MOES,
BRO

�ુનરાવત�/

DMD$,
SDMA, RD,
DSJE,

DMD$,
RD,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA,
ક�ન્દ્ર અને રા સંસ્થા વચ્ચે ઝડપ , સ્પષ, અસરકારક SPWD,
DDMA,
પ્રસ કરવો
PRIs,
ULBs

િનયિમત

આપિ� વય્વસ્થા યોજનાઓની
�ુધારણાના

ભાગ�પે HRVCA હાથ ધરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથે પરામશ
તંત્રની રચ/ મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• જોખમગ્રસ

સ�ુદાયોને � ૂરતી

માળખાક�ય �ુિવધાઓ

આપવાના

અમલીકરણની ખાતર� કરવી

• ગ્રામીણ અથવા શહ�ર� �ૂરસ
છે વાડા �ુધી બધાને ચેતવણીઓનો
િનયિમત તાજો પ્રસ
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�ૂસ્ખલન અને �હમ વષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
દ� ખર� ખ,

૫

ચેતવણી
પ્રણાલીઓ અન

ક�ન્#

MOM*,
MOD*,
MOJS, DOS, MOES,
BRO

ક� ન્દ્રની જવાબદ

મધ્યમ ગાળાન (T2)
િવ�સનીય દ� ખર� ખ અને ચેતવણી પ્રણાલીઓ ગોવી

રા�ય#

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA,
PRIs,
ULBs

પ્રસ

૬

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

આપિ�ના

MHA*, MOSPI, તમામ

�કડા

મંત્રાલ/ િવભાગો.

મેળવવા અને
સંચાલન

જોખમના ખતરાને સમજવો

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું
વ્યવ�સ્થત ડ�ટસંચાલન કર�ુ ં

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ
�ુકસાન

આપિ� �ુકસાન અને

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અમલીકરણમાં સહયોગ અને

DMD$,
SDMA,
િવભાગો

સમતર્ન

આપ�ુ ં
�ુનરાવત�/

તમામ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

રા�યની જવાબદાર�

િનયિમત

(RR) આપિ�ના

�ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન
�ગેના ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટ

સંચાલન

કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ આપિ�
�ુકસાન અને �ુકસાન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી

204

૭.૬.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

�ૂસ્ખલન અને �હમ વષા
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર� અને

૧

એકંદર� આપિ�

MOM, MOD

શાસન

અમલીકરણ અને DM કાય� સાથે સંસ્થાઓન
DMD$,
SDMA, RD,
કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી
DDMA,
• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય
ULBs,PRIs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સંકલન, તકનીક� સાધનો અને સમથર્ન આપ�ું

પ્રવાહમાં લાવવાના તમામ પાસ

• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને
પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવી

ર

૩

પ્રિતભ

ચેવવણી અને
મા�હતી

DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, RD, • તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન
DDMA,
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
ULBs,PRIs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MHA

ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સં કર�ુ ં

GSI,
SASE,
MOES (IMD),
MOM, BRO,
NDMA

ચેતવણીઓ,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મા�હતી અને ડ�ટાના ઝડપી

,

સ્પષ,

અસરકારક પ્રસારને �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર અને
સંસ્થા વચ્ચે સંકલ કર�ુ ં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$,
SDMA, RD, ઉપરથી નીચે �ુધી �ૂરસ્, ગ્રામીણ અથવા શહ�
DDMA,
છે વાડાના બધાને ચેતવણીઓના પ્રસાર�ું સંક ;
ULBs,PRIs
જોખમગ્ર િવસ્તાર ના લોકો ને િનયિમત

તા�

�ણકાર� આપવી
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

�ૂસ્ખલન અને �હમ વષા
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

૪

�બનમાળખાક�ય

GSI, MHA, BIS,
MOD,
BRO,
NDMA

પગલાં

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$,
(ક) િનયમો, ધોરણો �ુધાર વા/ અદ્યતન કર ક�ન્દ SDMA, RD,
અદ્યતન ધોર/ િનયમ સંગ્ અને તેમના
DDMA,
અને રા�ય સંસ્થા વચ્ચે સંકલન (ખ) નવા/
અમલીકરણ, લા�ુ પાડવા અને દ� ખર� ખની
ULBs,PRIs
અદ્યતન ધોરણો અપનાવ , (ગ) કાયદાઓ, િનયમો
ખાતર� કરવા માટ� રા�ય
સંસ્થા વચ્ચે
ઘડવા/ �ુધાર વા અને (ઘ) નીિતઓ અપનાવવી/
સંકલન
સમીક્ષા કરવ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી

૭.૬.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા િવષયક
ક્ષે
૧

માનવ વસાહતો અને
અન્ય
માળખાક�ય �ુિવધાઓ �ુ ં
સંરક્

માળખાક�ય પગલા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOM,
MOD,
BRO

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તકિનક� સાધનો અને માગર્દશર્

રા�ય#

DMD$, State
DGM, SPWD

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માળખાક�ય, રસ્તાઓ અને જમીનસમતળના કામમાં
�ુધારણા
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા િવષયક
ક્ષે

માળખાક�ય પગલા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

DMD$,
SDMA,
� ૂસ્ખલ/ઢોળાવ �સ્થરતા સમસ્યાઓન
State DGM,
કારણે જોખમી માળખાં/ સ્થળોની યાદ તૈયાર SRSAC,
DDMA, PRIs,
કરવી અને
ખતરો ઘટાડવા માટ� તેમને
ULBs

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૨

ધરોહર માળખા�ુ ં રક્ષ

ASI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સમથર્ન અને સહકા

પ્રાથિમકતા વી

�ૂંકા ગાળાની (T1)

૩

બ�લ
ુ ક્ષી જોખમ સામ
આશ્રયસ્થા

NDMA,
NIDM

$

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તકિનક� સમથર્

DMD ,
SDMA, DDMA,
PRIs, ULBs

જોખમી સ્થળોએથી સ્થળાંત કરાયેલા લોકો અને પ�ુધન
માટ� કામચલાઉ આશ્રયસ્થાનો તર�

કામ આપે એવી

સલામત ઇમારતો અને સ્થળોન ઓળખ કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• જોખમ સંભાવના સ્થળોથી �ૂર સલામત સ્થળોએ ઉચ
જોખમવાળા િવસ્તારોમાં બ�ુહ��ુક આશ્રયસ્થાનો�ું િન

• જોખમી િવસ્તારોમાં રસ્તાઓની યોગ્ય �ળ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૬.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

� ૂસ્ખલન અને
�હમપ્રપા

૧

િવસ્તારોમાં
માનવ

�બન માળખાક�ય પગલા

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ૂંકા ગાળાની (T1)

MOM, MOD

માનવ વસાહતો , �ુિવધાઓ અને અન્ય માળખાક�ય
�ુિવધાઓ માટ� યોગ્ય સ્થળ પસંદગી માટ� માગર્દિશ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

DMD$, SDMA,

મધ્યમ ગાળાન (T2)

રા�ય

DGM,

DDMA, સ્થાિનક
સ�ામંડળ

વસાહતો માટ�

• લા�ુ પડતા � ૂસ્ખલન અને બરફના
�હમપ્રપાતનાં જોખમોનો સમાવેશ કરત
િવગતવાર જમીન-ઉપયોગ િવસ્તાર

• ગ્રામીણ અને શહ�ર� િવસ્તારો માટ� યો

પેટા

કાયદા અપનાવવા

• આદશર્ િનયમ સં�હતા (દા.ત. , NBC ૨૦૧૬

સ્થળ પસંદગી

2016 અને

અદ્ય કર� લા ધોરણો) ને

વ્યવહારમાં લા�ુ કવા/ પ્રોત્સા�હતવા

• યોગ્ય પાલનની ખાતર� કવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
િનયમ સંગ્ અને માગર્દિશ�કાના અમલ અને
પાલનને �ુિનિ�ત કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

૨

િવિનયમો અને
મકાન િનયમ
સં�હતા કોડ

$
સાથીદારો, BIS દ્વારા પ્રકાિશત �ૂસ્ખલનને DMD , SDMA,
UDD, DDMA,
MOM*, MOD*,
િનયમ સંગ્ અને માગર્દિશ�કા િવવેચનાત્મક
BIS, NIDM
સ્થાિનક

ર�તે તપાસશે અને સમીક્ષ

સમીક્ષા કર . જો

જ�ર� હોય તો BIS દર પાંચ વષ� અથવા અગાઉ

સ�ામંડળ

• જમીન ઉપયોગ

િવસ્તાર વગ�કર

અને

� ૂસ્ખલન/�હમપ્રપાત સલામતીના �ુદ્દાઓ
પાલન �ુિનિ�ત કરવા માટ� ટ� ક્ન-કા�ૂની
માળ�ુ ં અપનાવ�ુ.ં

• જમીન વપરાશ િવસ્તાર વગ�કર , મકાન પેટા
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�બન માળખાક�ય પગલા
રા�યની જવાબદાર�

કાયદા અને આદશર્ િનયમ સંગ (દા.ત. , NBC

�ુધારો/�ુન: માન્ય કરશ

૨૦૧૬) કાયદાને યોગ્ય ફ�રફાર સાથે જોખમ
ઘટાડવા માટ� અપનાવવા.

૩

વ્યાવસાિયકને
પરવાના અને
પ્રમાણપ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
MOM*, NDMA,
• વ્યાવસાિયકોના ફર�જયાત પરવાના માટ� યોગ્
MHRD,

મંત્રાલ/િવભા

�હ�ર ખાનગી
ભાગીદાર�

• ઇજનેરોને પ્રમાણપત્ર માટ� અિધિનયમ દ્વારા સ

ગો, AICTE, IITs,

વ્યાવસાિયક િસિવલ ઇજનેર� પ�રષદની સ્થાપના

COA, IIA, શહ�ર�

કરવી અને ઇજનેરોના પ્રમાણપત્ર માટ કાયર્પદ્

આયોજકો,

િવકસાવવી

સ્થપિત અને

૪

ટ� કનો-કા�ૂની માળ�ુ ં િવકિસત કર�ુ ં

સંબિં ધત ક�ન્દ્ર

•

COA અને IIA સ્થપિ અને

�કસ્સામાં �ૂસ્ખલન સલામતી અને બાંધકામમા

વ્યાવસાિયક

સ્થપિ અને નગર આયોજકોની �ુ શળતાની ન�ધણી ,

સંસ્થા

તાલીમ અને �ુધારા માટ� જવાબદાર રહ�શે.
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

માગર્દશર

DMD$
અને બધા
સંબિં ધત િવભાગો

યોગ્ય કા �ૂની માળ�ું અને સંસ્થાક�ય પદ્ધિત દ
ઇજનેરોને પરવાના પદ્ધ લા�ુ કરવી

નગર આયોજકોના

ઇજનેરોની

MOM, MOD,
NDMA,
MCA*, MCF,
MOCI, MPFI,
MHIPE, MFIN

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

$

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD , SDMA,
આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુિવધામાં ખાનગ
DDMA
ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન�ુ ં
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૫

ખતરા�ુ ં
સ્થાનાંત

�બન માળખાક�ય પગલા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

MFIN*,
NDMA, MHA,
MAFW

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત
જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિત માળ�ુ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DFIN*, DMD$, �વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત
SDMA, DAG
જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિત માળ�ુ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી
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૭.૬.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ કર�-ંુ �બન-માળખાક�ય પગલાં
�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

સાથે �ડઝાઇન અને બાંધકામની િનર�ક્ષ

તાલીમ

NIDM, MOM, MOD,
CDMM, COA, MYAS,
NDRF

પદ્ધિતને પ્રોત્સાહન આ

ઢોળાવની

િનષ્ફળતા અને તેના ઉપાય અને �ૂસ્ખલ
કટોકટ�ને ક�વી ર�તે સંભાળવી તે �ગે
વ્યાવસાિયકોને તાલીમ આવી

• રાષ્ટ્રસંસ્થાઓને સમથર્ અને સહયોગ
DMD$, State
DGM,
SRSAC,
SDRF, ATIs,
SIRD, SIDM,
SLRTI

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને

૨

િવકાસ

MOM, GSI, MHRD,
UGC, AICTE, COA,
NIDM

મધ્યમ ગાળાન (T2)
અભ્યાસક્ર સમીક્ષા અને �ુધારણ

DMD$,
SDMA,EDD

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી

૩

��િૃ ત સ�ન

GSI, NIDM, NDMA,
NDRF, CAPF, MOIB

• CDEF,

સ�ુદાય અને સ્વયંસેવક

માં

શોધખોળ અને બચાવ માટ� તાલીમ અને
�ુ શળતા �ુધારવી

• �ુ ઘર્ટનાગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભા
રક્ષણ સ�હત વ્યાવસાિયકો માટ� િનયિ
તાલીમ કાયર્ક્રમો�ું આયોજન�ુ ં

સમથર્ન આપ�ુ
અભ્યાસક

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આક�સ્મક યોજનાઓના િવકાસ પર તાલીમ

૧

ક્ષમતા િવક

$
• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ DMD ,
SDMA, SDRF,
સારા જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સ F&ES, IPRD,
DDMA, PRIs,
આપ�ુ ં
ULBs,
• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને
CDEF, Police

મધ્યમ ગાળાન (T2)

અભ્યાસક્રમમાં �ૂસ્ખલન અને
�હમપ્રપાત �ગેની મા�હનો સમાવેશ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી
• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ
સારા જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/

IEC માં વલણ અને

વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા

ક્ષમતા િવક

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન

રા�યની જવાબદાર�

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

ઉપયોગને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સ�ુદાય ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સ�ુદાય ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભાળ
�ુરક્ િવશે લોકોને �ણકાર� આપવી

૪

નકલી
િનદશર્/પ્રય

DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, SDRF, આપ�કાલીન િનદશર્ન�ુ સં�કુ ્ત આયોજન
સરકાર� મંત્રાલ/ સંસ્થા,
તમામ મંત્રાલયો અને તમા
F&ES,
અને અમલ
NDRF, લશ્કર� દ,CAPF
પોલીસ,
CDEF,
રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્ એ આપ�કાલીન
DDMA, PRIs,
ULBs
િનદશર્નન આયોજન અને અમલને પ્રોત્સા

NDMA,

તમામ સંબિં ધત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

આપ�ુ ં
મધ્યસ્થ સંસ

:

NIDM;

CBRI; CRRI; MOST; BRO;
૫

દસ્તાવે�કર

IITs, �ુિનવિસ�ટ� અને બી�
શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓ
સહયોગમાં MOM- GSI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ભારતમાં � ૂસ્ખલન અભ્યાસ અને અન
સંબિં ધત પ્ર�ૃિ�ઓના ઇિતહાસ�ુ
દસ્તાવે�કર

DMD$,
SDMA, SIDM,
ATI, SLRTI,
DDMA, PRIs,
ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
� ૂસ્ખલન પછ�ના

િવસ્તારન તપાસ હાથ

ધરવા, અ�ુભવો� ુ ં દસ્તાવે�કરણ અને પ્રસ
માટ� બ�-ુ સંસ્થાક�ય અને

િવદ્યાશાખા

ટ�મોની રચના કરવી
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મ�હલા, સીમાંત
૬

અને િવકલાંગો�ુ ં
સશ�ક્તકરણ

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MSJE*, MWCD, NDMA,
NIDM

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

DMD$,
SDMA SIDM,
ATI, SLRTI,
DDMA, PRIs,
ULBs

સમાવેશ કરવો

ક્ષમતા િવક
રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રા�ય, �જલ્લા અને તા�ુકા કક્ષ

આપિ�

વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર
લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�ગ સંવેદનશી
અને તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૭

સ�ુદાય
આધા�રત
આપિ�
વ્યવસ્થા

NDMA, NIDM, MORD,
MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
પ્રોત્સ, માગર્દશર્ન અને સમથ

DMD$,
SDMA
DDMA,
PRIs, ULBs

• બ�લ
ુ ક્-જોખમ અ�ભગમ આધા�રત
ખતરા�ુ ં સંચાલન અને સામનો કરવાની
સ�ુદાયોની ક્ષમતાને મ જ�ૂત બનાવ

• PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, સ્થાિનક
સ�ુદાય સંસ્થા ને તાલીમ આપવી

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૬.૫ ક્ષમતા િવક
�ૂસ્ખલન અને �હમવષા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

સાથે �ડઝાઇન અને બાંધકામની િનર�ક્ષ

તાલીમ

NIDM,
MOM,
MOD, CDMM, COA,
MYAS,NDRF

પદ્ધિતને પ્રોત્સાહન આ

ઢોળાવની

િનષ્ફળતા અને તેના ઉપાય અને �ૂસ્ખલ
કટોકટ�ને ક�વી ર�તે સંભાળવી તે �ગે
વ્યાવસાિયકોને તાલીમ આવી

• રાષ્ટ્રસંસ્થાઓને સમથર્ અને સહયોગ
DMD$, State
DGM,
SRSAC, SDRF,
ATIs, SIRD,
SIDM, SLRTI

૨

િવકાસ

મધ્યમ ગાળાન (T2)
અભ્યાસક્ર સમીક્ષા અને �ુધારણ

DMD$,
SDMA,EDD

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી

૩

��િૃ ત સ�ન

GSI,
NDMA,

NIDM,
NDRF,

અને બચાવ માટ� તાલીમ અને �ુ શળતા
�ુધારવી

• �ુ ઘર્ટનાગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભાળ અન
કાયર્ક્રમો�ું આયોજન�ુ ં

સમથર્ન આપ�ુ

MOM,
GSI,
MHRD,
UGC,
AICTE, COA,
NIDM

• CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવક માં શોધ ખોળ

સ�હત વ્યાવસાિયકો માટ� િનયિમત તાલીમ

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને

અભ્યાસક

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આક�સ્મક યોજનાઓના િવકાસ પર તાલીમ

૧

ક્ષમતા િવક

$
• આપિ� જોખમ િનવારણ, શમન અને વ�ુ સારા DMD ,
SDMA, SDRF,
જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં F&ES, IPRD,

મધ્યમ ગાળાન (T2)

અભ્યાસક્રમમાં �ૂસ્ખલન અને બરફ �હમપ
�ગેની મા�હતીનો સમાવેશ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી
• આપિ� જોખમ િનવારણ, શમન અને વ�ુ સારા
જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/

IEC

માં વલણ અને
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક્ષમતા િવક

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

CAPF, MOIB

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• ��િૃ ત અ�ભયાન/

IEC

માં વલણ અને

વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતરણન

DDMA, PRIs,
ULBs,
CDEF, Police

રા�યની જવાબદાર�
વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતરણન

ઉપયોગને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

ઉપયોગને

• સ�ુદાય ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

પ્રોત્સાહન�ુ ં

• આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભાળ

• સ�ુદાય ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

�ુરક્ િવશે લોકોને �ણકાર� આપવી
૪

નકલી
િનદશર્/પ્રય

DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, SDRF,
આપ�કાલીન િનદશર્ન�ુ સં�કુ ્ત આયોજન
સરકાર� મંત્રાલ/
તમામ મંત્રાલયો અને તમામ રા�/ક�ન્દ્રશાિ F&ES,
અને અમલ
સંસ્થા, NDRF, લશ્કર�
પોલીસ,
CDEF,
પ્રદ�એ આપ�કાલીન િનદશર્નન આયોજન
DDMA, PRIs,
દળ,CAPF
ULBs
અને અમલને પ્રોત્સાહન આપ�
NDMA, તમામ સંબિં ધત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મધ્યસ્થ સંસ : NIDM;

CBRI; CRRI; MOST;
૫

દસ્તાવે�કર

BRO; IITs, �ુિનવિસ�ટ�
અને બી� શૈક્ષ�ણ
સંસ્થાઓના સહયોગમા

MOM- GSI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ભારતમાં � ૂસ્ખલન અભ્યાસ અને અન
સંબિં ધત પ્ર�ૃિ�ઓના ઇિતહાસ�ું દસ્તાવે�

DMD$,
SDMA, SIDM,
ATI,
SLRTI,
DDMA, PRIs,
ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
� ૂસ્ખલન પછ�નાિવસ્તારન તપાસ હાથ ધરવા ,
અ�ુભવો� ુ ં દસ્તાવે�કરણ અને પ્રસાર માટ�સંસ્થાક�ય અને િવદ્યાશાખા ટ�મોની રચના
કરવી
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�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

૬

સશ�ક્તકરણ

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મ�હલા, સીમાંત
અને િવકલાંગો�ુ ં

ક્ષમતા િવક

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

MSJE*,
MWCD,
NDMA,NIDM

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

DMD$, SDMA
SIDM,
ATI,
SLRTI,
DDMA, PRIs,
ULBs

સમાવેશ કરવો

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રા�ય, �જલ્લા અને તા�ુકા કક્ષ

આપિ�

વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર લઇને
ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�ગ સંવેદનશીલ અન
તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૭

સ�ુદાય
આધા�રત
આપિ�
વ્યવસ્થા

NDMA,
NIDM,
MORD,MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
પ્રોત્સ, માગર્દશર્ન અને સમથ

DMD$,
SDMA
DDMA, PRIs,
ULBs

• બ�લ
ુ ક્-જોખમ અ�ભગમ આધા�રત

ખતરા�ુ ં

સંચાલન અને સામનો કરવાની સ�ુદાયોની
ક્ષમતાને મ જ�ૂત બનાવ

• PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, સ્થાિનક સ�ુદાય
સંસ્થાને તાલીમ આપવી

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૬.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ

�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
LSA પર GACC ની અસરો�ુ ં �ૂલ્યાંક, દ� ખર� ખ
અને વૈજ્િનક અભ્યાસ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
GACC લાક્ષ�ણક હ�ઠળ

મધ્યમ ગાળાન (T2)

િવસ્તાર

DMD$,
• LSA પર GACC- સંબિં ધત ફ�રફારોનો અભ્યાસ IRD,
WRD,
કરવો
SDMA,
• GACC માંથી પ્રભાિવત થવાની શ�ત
DDMA,
ધરાવતા LSA -સંવેદનશીલ િવસ્તારોના
PRIs,
િવગતવાર લાક્ષ�ણક નકશા તૈયાર કરવા ULBs

વગ�કરણ,

• GACC માંથી ઉ�ત LSA જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન

સંશોધન,
આગાહ�/� ૂવર
ચેતવણી, ડ�ટા
વ્યવસ્થા,

નકશાકરણ ,

MOM*,
MOD*,
MOES*,

• GACC ને લગતા રાષ્ટ્ર�ય જોખમો ઘટાડવ પ્રયાસો ટ� કો આપવો
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

LSA સંવેદનશીલ

નકશા બનાવવા

૧

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

કર�ુ ં

• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ

પ્રયા અને સ્થાિનક

પ્રયાસો પ્રાયોત કરવા અને પ્રોત્સાહન�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• રા�ય િવિશષ્ GACC અસર અને સામનો કરવાની પદ્ધિ�ુ ં દસ્તાવે�કરણ
કર�ુ ં

• સ્થાિનક હવામાન આધા�રત વીમા પદ્ધિતઓ અને �ૃિષ પદ્ધિતઓને પ્ર
આપ�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• િવિવધ GACC અસર લાક્ષ�ણક હ�ઠળ ઉ�ત જોખમો (આિથ�ક , સામા�જક,

• LSA, GACC અને લ�ક્ષત ઘટન સંબિં ધત
ડ�ટાબેઝ વ્યવસ્થાપન પ્ર િવકસાવવી
લાંબા ગાળાની (T3)

વગેર�) પર રા�ય-િવિશષ્ટ અભ્યાસોને પ્રોત્સા �ુ ં

• GACC પર રા�ય-િવિશષ્ટ સંદભ� અને જોખમોમાં પ�રણામી ફ�રફાર ના
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ

�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
અસરગ્રસ્ત િવસ્

ની

અપે�ક્ષ

GACC

રા�યની જવાબદાર�

સંશોધન અભ્યાસોને પ્રોત્સાહ�ુ ં

અસરોને �ુસગ
ં ત LSA આગાહ� ક્ષમતાઓમા
�ુધારો કરવો

૨

MOM*,
MOD*,
જોખમના
NDMA,
ખતરાની
NIDM,
સંવેદનશીલતા MOJS,
અને ક્ષમ �ુ ં MOST,
MSJE,
�ૂલ્યાંક
NLRTI
(HRVCA)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• LSA-

સંવેદનશીલ સ�ુદાયોની વધેલી

સંવેદનશીલતાની સમજ

ણમાં �ુધારો

લાવવો

• નબળા અને

સીમાંત વગ�ના

GACC

જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
• GACC અસરોને ધ્યાનમાંલઇને વ્યાપક
HRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને
માગર્દશર્આપ�ુ ં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$,
આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર� કરવી અને સમયાંતર� �ુધારણાના
SDMA,
RD, IRD, ભાગ�પે HRVCA હાથ ધર�ુ ં
DSJE,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
SLRTI
� ૂસ્ખલન સંબંિધત ડ�ટામેળવવા

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• રા�યની િવિશષ્ વ્�ૂહરચના િવકસાવવ
• નબળા અને સીમાંતા વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

લાંબા ગાળાની (T3)

LSA -સંભિવત પ્રદ�શો માટ GACC લાક્ષ�ણક
હ�ઠળ

સંવેદનશીલતા અને જોખમ પર

િવગતવાર અભ્યાસ કવો
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ

�ૂસ્ખલન અને �હમવષા
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)
અ�ુ�ૂલનની જ��રયાતોને સમજવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• સામનો કરવાની પદ્ધિત અભ્યાસ કવો
• અ�ુ�ૂલન પદ્ધિતઓ િવકસવી

૩

આબોહવા
પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન

(CCA)

MOM*,
MOD*,
MOES*,
MOST,
DOS,
MOJS,
MOEFCC

લાંબા ગાળાની (T3)

DMD$,
• અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમો અ
પ�રયોજનાઓ
EFD,
અમલમાં �ૂકવી
SDMA,
• લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના DDMA,
PRIs,
યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સાહ�ુ ં
ULBs
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાંનો પ્
કરવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન
• રાષ્ટ્રCCA પ્રયાસોને સમથર્ન આપ�
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા અને સ્થાિનક
પ્રયાસો પ્રાયન કર�ુ ં અને પ્રોત્સાહન�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ િવકસાવવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
રા�ય-િવિશષ્ટપ્રયા અને સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયોજક અને પ્રોત્સા�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો  કરવો
• લીલા અને વાદળ� માળખાક�ય અ�ભગમના યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પ
સંક�લત કરવા

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૭ અના� ૃ�ષ્
આ િવભાગ NDMA એ પ્રકાિશકર� લ અના� ૃ�ષ્ વ્યવસ્થાપન માગર્દિશના પ�રિશષ્-૧ માં યાદ��ૃત કર� લ અને MAFW (૨૦૧૬) 54 એ તૈયાર કર� લ �ુ�સ્તક પર
53

આધા�રત છે .

૭.૭.૧ આપિ�ના જોખમને સમજ� ંુ
ખતરાને સમજવો

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• દ�ક્-પિ�મ અને ઉ�ર-� ૂવર ચોમાસા માટ�
ચોમાસાના િનણાર ્યક તબ�ે સંબંિધત િવસ્તારોમા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તા�ુકાવાર વરસાદની ખાધના અલગથી નકશા

• વાિષ�ક ધોરણે , દ�ક્-પિ�મ ચોમાસાના �ત પછ�,

(દા.ત., શ�આત, મધ્ય અને �) 55

રા�યના

54F

• દ�ક્-પિ�મ અને ઉ�ર-� ૂવર ચોમાસાના �તમાં
૧

સંવેદનશીલ
નકશા

MNCFC, MAFW,
DOS,
MOES,
MOJS,MOST

� ૂક� ખેતી

,

વરસાદ આધા�રત અને

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં દર વષ� પાણ
અછત�ુ ં વ્યાપક �ૂલ્યાંક કર�ુ ં (ઝરણા પ્રવ,
સપાટ� અને � ૂગભર્જ)

ક�ન્દ્ર
સંસ્થાઓન
સહયોગમાં

DMD$, SDMA,
RD,
SDMC,
DDMA, SAUs

તા�ુકા અને

ખાસ કર�ને

ગામોને

સીમાં�કત કરવા તમામ � ૂક� ખેતી/ અના� ૃ�ષ્ગ્રસ
િવસ્તારોમાં પીવા અને િસ�ચાઈ માટ� પાણીની
ઉપલબ્ધતા�ું વ્યાપક �ૂલ્યાંકન�ુ ં

• આગામી ચોમાસાની શ�આત પહ�લા પાણીની
અછતનો સામનો કર� શક� તેવા િવસ્તારોના નકશા

54

અના� ૃ�ષ્ટ વ્યવસ્થાપન �ુ�સ્MAFW (૨૦૧૬)

55

મોટાભાગના ભારતમાં દ�ક્-પિ�મ ચોમા�ુ વરસાદ પડ� છે , �યાર� તિમલના�ુ , પ��ડચેર� અને દ�રયાકાંઠાના �ધ્રપ્રદ�શ ચોમા�ુ (અથવા ઉ�ર-� ૂવર- ચોમા�ુ) મોટા ભાગનો

વરસાદ પડ� છે . તિમલના�ુ માટ� , ઉ�ર-� ૂવર ચોમા�ુ �ુખ્ય વરસાદની મોસમ છ.
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ખતરાને સમજવો

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
તૈયાર કર વા ( તા�ુકા અને ખાસ કર�ને ગામોને

• દ�ક્-પિ�મ અને ઉ�ર-� ૂવર ચોમાસાના �તમાં

સીમાં�કત કરવા)

સંબિં ધત પ્રદ�શો માટ� અલગથી �ૃ-આબોહવા
પ્રદ�શ �ુજબ પાણીની અછત આકારણી અહ�વા

• સંવેદનશીલ તા�ુકામાં પાણીના સંગ્રહ�ું ગામવા
�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

કરવા

• સંવેદનશીલ નકશા તૈયાર કરવા માટ� રા�ય
સરકાર/ SDMC ને તકનીક� સહાય � ૂર� પાડશે

• ઉપગ્રહ છબીઓ�ું િવશ્લ , યોગ્ય �ૂચકાંકોનો
ઉપયોગ (વનસ્પિ, NDVI, SAVI, જમીનની ભેજ ,
MAI, વગેર�) કરવો
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �ુષ્/અધર-�ુષ્,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત અને �ૂ

ખેતીવાળા િવસ્તારોમાં

• પ્રદની આગાહ�ની ચોકસાઈને �ુધારવા અને

અના� ૃ�ષ્ની આગાહ�

તમામ અના� ૃ�ષ્, પાણીની અછત અને પાક

અને પાણીની અછત�ુ ં �ૂલ્યાંકન(જ��રયાત

સંબિં ધત ડ�ટાના િવશ્લેષણ માટ

અને

સાથે સંકલન કર�ુ ં

ઉપલબ્ધત �દાજો વચ્ચે સંભિવત

અસમાનતા) �ુધારો કરવો

• જો અના� ૃ�ષ્ ની સંભાવના વધાર� હોય તો પછ� ,

• અના� ૃ�ષ્ અને પાણીની અછતને આધાર� તીવ્
પાણીની અછતનો સામનો કર� તેવી
�ૂલ્યાંક,

શ�તાવાળા દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ

ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓ

�ુ ષ્કાળગ્ર તા�ુકામાં પાણીની ઉપલબ્ધતા પર

SDMC, DMD$,
SDMA,
RD,

સતત દ� ખર� ખ રાખવા

જ�ર� �ુિવધાઓ

અને

કમર્ચાર� સાથે DMC ની કામગીર�ની ખાતર�

MAFW,
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ખતરાને સમજવો

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૨

દ� ખર� ખ,
આગાહ�, વહ�લી
ચેતવણી

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOES, DOS,
MOJS, MOST

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
િનષ્ણાતો સાથે પરામશર્ કર�ને જળ સંરક

AGD, IRD, પાણી

અને પાક વ્યવસ્થાપન પગલાં �ગે િવગતવા

�ુરવઠા િવભાગ ,

સલાહ તૈયાર કરવી

SAUs

• અના� ૃ�ષ્ વ્યવસ્થાપન માટ� નવીનતમ રાષ્ટ
માગર્દિશ�કા �ુજબ રાષ્ટ્ર�ય અને રા�ય સ
�ુખ્યઅના� ૃ�ષ્ � ૂચકાંકો�ુ ં િનર�ક્ કર�ુ ં

• દર� ક �ૃિષ-આબોહવા ક્ષેત્

સંબિં ધત િવિવધ

અના� ૃ�ષ્ � ૂચકોની સં�કુ ્ત અ�ુક્રમ�ણ

ક�ન્દ્ર

રા�યની જવાબદાર�
કરવી.

• દ�ક્-પિ�મ અને ઉ�ર-� ૂવર ચોમાસાના �તમાં,
વરસાદ,

જળાશય/ તળાવના પાણીના સ્ત

સંસ્થા, DDMA

સપાટ�ના પાણી/ � ૂગભર્ જ

ના સહયોગથી

વાવણી/ પાકની �સ્થિત અને સામા�જ-આિથ�ક

,

, જમીનનો ભેજ ,

પ�રબળો પર લા�ુ પડ� તે ર�તે , અલગથી � ૂ�મ
સ્તરની િવગતોનો મજ�ૂત ડ�ટાબેઝ તૈયાર કરવો
અને અદ્યતન કર

• દ�ક્-પિ�મ અને ઉ�ર-� ૂવર ચોમાસાના �તે ,

િવકસાવવી

• �ૃિષ-આબોહવા િવસ્તારોને ધ્યાનમાં રાખીન
અના� ૃ�ષ્ની આગાહ� માટ� પ્રમા�ણત માળખ
તર�ક� િવિવધ � ૂચકાંકો (વનસ્પિ

,

જમીન,

પાણીની અછતનો સામનો કર� શક� તેવા

તા�ુકા

માટ� અલગથી પાકની સલાહ તૈયાર કરવી

• દ�ક્-પિ�મ અને ઉ�ર-� ૂવર ચોમાસાના �તે ,

પાણીની ઉપલબ્ધત , વગેર�) પર આધા�રત

રા�યમાં પાણીની અછત અ�ુભવે તેવી

બ�આ
ુ યામી-માપદં ડ પદ્ધિત િવકસવી

શ�તાવાળા િવસ્તારો માટ� અલગથી વ્યાપક જ
સંરક્, �ુન-િવતરણ અને વ્યવસ્થાપન યોજન
તૈયાર કરવી

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• અના� ૃ�ષ્ટની �સ્થિતના �ૂલ્યાં ના માપદં ડો
અને

પદ્ધિ ; અને

અના� ૃ�ષ્ટની �સ્થિની

�ૂંકા ગાળાની (T1)
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ખતરાને સમજવો

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�હ�રાતના �ુખ્ય �ૂચકાંકો માટ� યોગ્

૩

અના� ૃ�ષ્ટની
�હ�રાત

MAFW, MOES,
DOS, NITI Aayog

• સંબિં ધત ક�ન્દ્/ રા�ય

સહયોગથી અના� ૃ�ષ્ �હ�ર કરવા માટ� ના �ુખ્ય

(છે લ્લ �ુધાર� લ) લા�ુ કરવી

� ૂચકાંકો�ુ ં િનર�ક્ષણ �ુ.ં

• અના� ૃ�ષ્ટની દ� ખર� ખ/ �હ�રાત માટ� રા�ય
સરકાર અને તેની એજન્સીઓ સાથે સહયોગ
કરવો
દ�ક્-પિ�મ

અને

ઉ�ર-� ૂવર

ચોમાસાના �ત પછ�, જો લા�ુ પડ� તો, દ�ક્-

DMD$,
SDMA, RD,
SDMC,
SAU, AGD,
IRD, WRD,
DDMA

પિ�મ ચોમાસા માટ� આવર� લીધેલા િવસ્તારોન
ઓક્ટોબરના �ત �ુધીમા

�ુધીમાં રા�યોને

અને ઉ�ર-� ૂવર

૪

સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત

MAFW,
MOJS,
MOES,
MOST,

ઔપચા�રક ઘોષણા કરવી , �ના પછ� કલેક્ટર
�જલ્લા અને તા�ુકાઓને અસરગ્રસ્ત �હ�ર ક
અને અના� ૃ�ષ્ પ્રિતભાવ પગલા લેવા�ુ ં શ�
કરશે.

અના� ૃ�ષ્ટની �હ�રાત

કરવી

અના� ૃ�ષ્ટની સલાહ આપવા

• ભલામણના માપદં ડ �ુજબ ઓગસ્ટમાં પ્રારં�
અના� ૃ�ષ્ �હ�ર કરવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સામા�જક, ભૌિતક, આિથ�ક, પા�ર�સ્થ, �લ�ગ,
સામા�જક સમાવેશ અને

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તાર

�ુધીમાં રિવ મોસમની

માટ� પરામશર્ શ�  રવો.

• અભ્યા,

• રા�ય સરકાર

• ૩૦ મી ઓક્ટોબર �ુધીમાં ખર� ; ૩૧ મી માચર્

ચોમાસાના સંબિં ધત િવસ્તારો માટ� માચર્ના �

ખતરાની

સંસ્થા/ િવભાગના

સંસ્થાઓન નવીનતમ ભલામણો અ�ુસાર

• અલગથી,

જોખમના

રા�યની જવાબદાર�

તકર ્સંગ પાસાઓને

• DMP ની તૈયાર�/ સંશોધનના ભાગ�પે HRVCA
DMD$,
SDMA, DSJE,
SAU,
AGD,
PRIs, ULBs,

હાથ ધર�ુ ં

• વરસાદની અિનિ�તતા માટ� પાકની
સંવેદનશીલતાનો �દાજ કાઢવો
�ૂંકા ગાળાની (T1)
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ખતરાને સમજવો

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
�ૂલ્યાંક

(HRVCA)

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MSJE,
DOS

આવર� લઇને સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતા પ

DDMA

રા�યની જવાબદાર�
િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદા

ના પરામશર માં તંત્રન

રચના/ મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં

અભ્યા કરવો

• સવર્ગ્ર HRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને
માગર્દશર્આપ�ુ ં

૫

સંશોધન

MAFW,
(IMD),
MOJS,
CRIDA,
MOST,

MOES
મધ્યમ ગાળાન (T2)
DOS,
NRAA, • �ૃિષ સંશોધન
અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્ ,
NIDM,
�ુષ્/અધર્ �ુષ્ક પ્રદ�શો અને �ૂક� ખેતી િવસ્
MOST,

CSIR,

અને

પર ક��ન્દ્રત

• જળ સંરક્ષણ અને વ્યવસ્થાપન સંબં

સંશોધન
સંબિં ધત અન્ય

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
CRIDA, NRAA ના
સહયોગથી

DMD$,
SAUs

પાણીની અછતનો સામનો કરવા , ઓછા પાણી થી
પાક�ુ ં સંચાલન કરવા

,

જળ સંરક્ષણ કાયર્ક

SDMA, �ુધારવા, � ૂક� / વરસાદ આધા�રત ખેતીની
ઉત્પાદકતા વધારવા માટ� �ુિનવિસ�ટ� પ્રણા દ્વાર
સંશોધન કર�ુ.ં

સંશોધન કર�ુ ં

સંસ્થા
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� મા�હતી
૬

મેળવવી અને
વ્યવસ્થાપ
કર�ુ ં

MHA*,

MOSPI,

બધા ક�ન્દ્ર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન
�ગેના ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થાપન કર�ું
�ૂંકા ગાળાની (T1)

મંત્રાલ/

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખા પર

િવભાગો

�ુકસાન અને હાિન

આપિ�

DMD$,
SDMA,
બધા
િવભાગો

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન
�ગેના ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થાપન કર�ું
�ૂંકા ગાળાની (T1)

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખા પર

આપિ�

�ુકસાન અને હાિન
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.

૭.૭.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#
$

એકંદર� આપિ�

૧

MAFW

શાસન

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સંકલન, તકનીક� સાધનો અને સમથર્ આપ�ુ ં

DMD , SDMA,
RD, AGD, DRD,
PRD, DDMA,
PRIs, ULBs

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�
અને અમલીકરણ અને
વ્યવસ્થા

કાય� સાથે

આપિ�
સંસ્થાઓન

કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને
�ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના તમામ પા

• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને
પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવ

૨

પ્રિતભ

MAFW

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સંક કર�ુ ં

DMD$,
SDMA,
RD, DDMA, PRIs,
ULBs

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તાત્કા�લક પ્ ભાવ�ુ ં આયોજન અને
સંકલન
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• ક�ન્દ્રસંસ્થાઓ સાથ સંકલન કર�ુ ં

૩

ચેતવણીઓ,
મા�હતી,
�કડા

૪

�બન માળખાક�ય
પગલા

MAFW, MOES,
MOJS, DOS,
MOST,
MEITY,NDMA

MAFW, MOJS,
MOES, MHA,
BIS, NDMA

SDMC,
DMD$,
SDMA, RD, AGD,
ચેતવણીઓ, મા�હતી અને ડ�ટાના ઝડપી
, સ્પષ,
IRD,
WRD,
DDMA, PRIs,
અસરકારક પ્રસારને �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર
ULBs
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�ૂરસ્,

ગ્રામીણ અથવા શહ�

ધરાવતા િવસ્તાર

ચેતવણીઓના પ્રસાર�ું સંક

સંદ�શાવ્યવહા કરવો

તા� �ણકાર� આપવી

DMD$,
SDMA,
(ક) �ુધાર� લા/ અદ્ય કર� લા િનયમો , ધોરણો માટ�
RD, DDMA, PRIs,
ક�ન્દ્ર અને રા સંસ્થા વચ્ચે સંકલન (ખ) નવા/ ULBs

;

માં
િનયિમત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અદ્યતન ધોર/ િનયમ સંગ્ અને તેમના
અમલીકરણ, લા�ુ કરવા અને દ� ખર� ખની

અદ્યતન ધોરણો અપનાવ , (ગ) કાયદાઓ, િનયમો

ખાતર� કરવા માટ� રા�ય

ઘડવા/ �ુધાર વા અને

સંકલન કર�ુ ં

(ઘ) નીિતઓ અપનાવવી/

જોખમ

ના બધા લોકો

રા�ય સંસ્થા વચ્ચે અસરકારક સંકલન અને એક��ૃત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

;

સંસ્થા વચ્ચે

સમીક્ષા કરવ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૭.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ કર�-ંુ માળખાક�ય પગલાં
માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૧

સંગ્રહ �ુિવ

ક�ન્#

MAFW,
MORD

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MOJS,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$, SDMA, RD, DDMA,

જળ સંરક્ષણ માળખ, સંક�લત જળ સંસાધનો

વન િવભાગ, પાણી �ુરવઠા

વ્યવસ્થાપન માળખાગત જ��રયાત(સપાટ�

િવભાગ.,

અને � ૂગભર્ જ) માટ� તકનીક� સહાય

DRD,PRD, RD

PRIs, ULBs, WRD,

�ૂંકા ગાળાની (T1)

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• પીવાના પાણીનો સંગ્રહ અન
િવતરણ �ુિવધાઓ

• ઘાસચારાનો

જથ્થો �ળવવા

માટ� ઘાસચારો સંગ્રહ કરવાન

• પ�રયોજનાઓ/ અ�ુદાન

�ુિવધાઓ

• સામનો કરવાની વ્યવસ્થાઓના િવિવધ સ્વ�

• વરસાદ� પાણી સંગ્રહ પદ્ધ-

�ગે માગર્દિશ�ક

વ્ય�ક્તગત અને સ�ુદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

જળ સંરક્ષ
૨

માળખા

MAFW,
MORD

MOJS,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ટ� કનીકલ સમથર્
• માગર્દિશ�ક
• પ�રયોજનાઓ/ અ�ુદાન

DMD$, SDMA, RD, DDMA,
PRIs, ULBs, WRD, DRD, PRD,
AHD, RD, IRD

• પાણી સંગ્રહ અને સંગ્રહ મ

• વધાર� ક્ષમતાવાળા ચેકડ ,
જળાશયો
• � ૂગભર્જળ �રચા�
વધારવાની પ્રણાલ
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માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૩

સામા�જક
આવાસ
યોજનાઓ

ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MORD, MHUA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

સંબિં ધત ક�ન્દ
સરકારના મંત્રાલ

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં સામા�જક આ
યોજનાઓમાં વરસાદ� પાણીની

ઉપલ�બ્ અને

DMD$, SDMA, RD, DDMA,
PRIs, ULBs, WRD, DRD, PRD,
AHD, RD, IRD

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ખાસ કર�ને અના� ૃ�ષ્

ગ્રસ

િવસ્તારોમાં સામા�જક આવાસ
યોજનાઓમાં વરસાદ� પાણીની

સંગ્રહની ખાતર�  વી

ઉપલ�બ્ અને સંગ્રહની ખાતર
કરવી

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.

૭.૭.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૧

ઘટાડવાના
પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOES,
MAFW,
MOJS

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ૂંકા ગાળાની (T1)

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

DMD$, SDMA,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
RD,
• લાંબા ગાળાના શમન પગલાં � ૂચવવા માટ�
શમન પગલાંના અમલીકરણમાં ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓન પ્રભાવ�ુ
DDMA,
PRIs,
અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તારો
પ્રયોગાત ULBs,
WRD, સંકલન કર�ુ ં
DRD, PRD, AHD,
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�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

ક� ન્દ્રની જવાબદ
અભ્યાસ હાથ ધવો

• વોટરશેડ િવકાસ

પ�રયોજનાને પ્રોત્સા

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

RD, IRD, SAU,
EFD

�ૂંકા ગાળાની (T1)

•

આપ�ુ ં

આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુિવધાઓમાં ખાનગ

ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

•

• િવિવધ સંશોધન સંસ્થાઓ દ્વારા હાથ ધરવામ

વોટરશેડ િવકાસ કાયર્ક્રમોના અમલીકરણમાં �ુધ

લાવવો

આવેલા અભ્યાસોમાંથીઅ�ુભવમાં �પાંતરણ

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• વ�ુ સારા પાક વ્યવસ્થાપન પર તકનીક

• �ૃિષ િવસ્તરણ દ્વારા �ૂ/ વરસાદ આધા�રત ખે�ૂતો માટ�

મા�હતી (ખાસ કર�ને � ૂક� /વરસાદ

જોખમ વ્યવસ્થા , અને ચોમાસાના �તે આકારણીઓ

આધા�રત ખેતી માટ� )

આધા�રત નાણાક�ય સંસ્થાઓ(દ�ક્-પિ�મ અથવા ઉ�ર-

• �હ�ર ખાનગી ભાગીદાર�

� ૂવર્  લા�ુ તે)

• અના� ૃ�ષ્ટ પ્રિતર
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• પાણી કાયર્ક્ષમ િસ�ચાઈ પ્રણાલીઓને પ્રોત
(�વારા, ટપક, વગેર�)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
જળ સંરક્
૨

,

સંગ્, કાયર્ક્
િસ�ચાઈ,

MAFW, ICAR, • તાલીમ કાયર્ક્રમને ટ�કો આ
�ુ િષ
સંશોધન

• IEC પ્રયાસો કર
• સપાટ� અને � ૂગભર્જળનો િવવેક�ૂણર્ ઉપય

�ુ ં

DMD$, SDMA,
RD,
DDMA,
PRIs,
ULBs,
WRD,
DRD,
PRD, AHD, RD,

• � ૂ�મ િસ�ચાઈ પદ્ધિતઓ દ્વારા રક્ષણાત્મક િસ
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• ખે�ૂતોને અના� ૃ�ષ્નો સામનો કરવા, અના� ૃ�ષ્ટન �સ્થિતમાં
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�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

IRD, SAU,EFD

વનીકરણને

સંસ્થા,

• ટ� કિનકલ અને તાલીમ સાધનો

પ્રોત્સા

DOS,NIDM

• સંશોધન, માગર્દશર્ન અને દસ્તાવે�કરાને ટ�

આપ�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�
પાક�ુ ં સંચાલન અને કાયર્ક્ષમ પાણી વ્યવસ્થાપન
સલાહ આપવી

• પાણી અને જમીનના ભેજ સંરક્ષણની તાલ

આપવો

• �ુ દરતી સંસાધન માટ� ગ્રામ્ય સ્તરની મા�હતી પ્રણ
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સંચાલન
• આિથ�ક ર�તે ઉપયોગી વનસ્પિતનો ઉપયોગ કર�ને
વનીકરણ અને અન્ય િવકલ્
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• જ��રયાત આધા�રત િધરાણ

• અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્ ને સંબિં ધત

શાખ

અને ઉપજ િધરાણ આપ�ુ ં
�ૃિષ િધરાણ
૩

�ૃિષ
નાણાં,

,

ઓ�રો,
બ�ર

અને પાક વીમો

MAFW, IRDA,
NABARD,
બંકો,ICAR

• �ૃિષ વીમા કાયર્ક્રમોને પ્રોત્સ

�ુ ં

અને �ુિનિ�ત કરો ક� ખે�ૂતોને પાક વીમાની
ઉપલબ્ધતા િવશે મા�હતગાર કરવામાં આવ

• � ૂક� / � ૂબ વધાર� વરસાદની
અિનિ�તતાનો સામનો
આધા�રત ખે�ૂતો અને

કરતા

વરસાદ

ખેત મ�ૂરો માટ�

• નાણાક�ય સમાવેશને પ્રોત્સાહન�ુ ં
DMC,

AGD,

રા�ય ગ્રામી
સહકાર� બ�કો

NABARD,
SLBC, DDMA

,

• અના� ૃ�ષ્ગ્રસ િવસ્તારોમાં ખે�ૂતોને બ�કો અને અન્
નાણાક�ય સંસ્થાઓ તરફથી િધરાણ અને અન્ય નાણાક�
સહાયની ઉપલબ્ધતા�ું િનર�ક્ષણ�ુ ં

• વીમા કાયર્ક્રમો લ ગ્રાહ (ખાસ કર�ને � ૂક� જમીન/
વરસાદ આધા�રત ખે�ૂતો) અને

ખેત મ�ૂરો �ુધી પહ�ચે

તેની ખાતર� કરવી

• બ�રનો ટ� કો

જોખમ આવર� લેવાની ખાતર� કરવી
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�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• �ુણવ�ા�ુક્ત �ૃિષઓ�રોની ઉપલબ્ધતા �ુિનિ�ત કરવ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૪

જોખમ
સ્થાનાંતર

MFIN*,
NDMA,
MHA,
MAFW

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ લક્ જોખમ વીમા
સ�હત જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ
નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DFIN*,
DMD$,
SDMA,
DAG

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ લક્ જોખમ વીમા સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ
નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૭.૫ ક્ષમતા િનમા
�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• ખાસ કર�ને વ�ુ સારા જળ સંરક્ , સંક�લત જળ
વ્યવસ્થાપ(સપાટ� અને � ૂગભર્ જ) , અને પાક
પદ્ધિતઓ દ્વ અના� ૃ�ષ્ વ્યવસ્થાપન માટ� રાષ્ટ
તાલીમ અને ક્ષમતા િનમાર્ણ કાયર

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• વ�ુ સારા જળ સંરક્

,

કરવાની પદ્ધિઘડવી અને અમલમાં �ૂકવી.

સંક�લત જળ

• િવિવધ સ્તર� અિધકાર� , �ટાયે
ં ૂ લા પ્રિતિનિ ,

વ્યવસ્થાપ(સપાટ� અને � ૂગભર્ જ) , અને
તાલીમ અને
૧

ક્ષમતા િનમા

MAFW, NIDM,
NDRF,
MANAGE, NIRD,
DMC,
MYAS,
NDRF

અને સામનો

પાક પદ્ધિતઓ દ્વ અના� ૃ�ષ્ વ્યવસ્થાપ SDMA,

સ�ુદાયના નેતાઓ, CDEF, નાગ�રક સમાજ સંસ્થા,

માટ� રાષ્ટ્ર�ય તાલીમ અને ક્ષમતા િન

પ�ુ કલ્યાણ સંસ્થાઓ માટ� િવિવધ તાલીમ કાયર્ક

કાયર્ક્રમ ઘડવો અને અમલમા ં �ૂ.

• અના� ૃ�ષ્

િનવારણ અને વ્યવસ્થાપ

તકનીકો સાથે સંકળાયેલા લાયક અને
અ�ુભવી પ્રિશક્ષકોની ઉપલબ્ધતા �ુિ
કરવી

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોની
ટ� કા�પ તાલીમ આપવી

ATI,
SIDM, SIRD,
SLRTI, SDMC,
SDRF, DDMA,
PRIs, ULBs

અમલમાં �ૂકવા
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અના� ૃ�ષ્ િનવારણ અને વ્યવસ્થાપન તકનીક
(પાક, પ�ુ સંભાળ, સંક�લત જળ સંસાધનો - સપાટ�
અને � ૂગભર્ જ) સાથે સંકળાયેલા લાયક અને
અ�ુભવી પ્રિશક્ષકોની ઉપલબ્ધતા �ુિનિ વી

• અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત પ્રાણીઓને પ�ુ�ચ�કત્સા સંભા
સહાય માટ� વ્યવસાિયક િનમવા
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�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ દ્વારા સંચા�લત
૨

અભ્યાસક્
િવકાસ

MAFW,

�ૃિષ

સ્નાતક અને અ�ુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ

�ુિનવિસ�ટ�ઓ

અના� ૃ�ષ્ સ�હત આપિ� વ્યવસ્થાપનન

MHRD, MHRD,
NCERT, CBSE

�ૂળ પાસાઓ સામેલ કરવા

• ક�ન્દ્રીય સંસ્ અને પ�ુ �ચ�કત્સા દ્વારા સંચા�લત �ૃિ
DMD$, SAU,
EDD, SBSE

અના� ૃ�ષ્

અના� ૃ�ષ્

સ�હત આપિ� વ્યવસ્થાપનના�ૂળ પાસા

સામેલ

કરવા

• માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા
અભ્યાસક્રમમ

સ્નાતક અને અ�ુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ

• માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા

િનવારણનો

અભ્યાસક્રમમઅના� ૃ�ષ્ િનવારણનો સમાવેશ કરવો

સમાવેશ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી

• સ�ૂહ માધ્ય �ંબેશ હાથ ધરવી
• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ
૩

��િૃ ત સ�ન

NDMA,
NDRF,
NIDM

જોખમના ખતરાના

સંચાલનની સંસ્�ૃિતને

વધાર� પ્રોત્સાહન�ુ ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/

IEC માં વલણ અને

વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• વીમા/ ખતરા સ્થાનાંતરણન
પ્રોત્સાહન�ુ ં

ઉપયોગને

• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને પાક અને જળ
DMD$, SDMA,
IPRD,
RD,
DDMA, PRIs,
ULBs, SAU

વ્યવસ્થાપ(સપાટ� અને � ૂગભર્ જળના સંરક્
સ�હત) ને આવર� લઇને વ�ુ સારા જોખમ સંચાલનની
સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ.ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/

IEC માં વલણ અને વતર્નમાં

ફ�રફારને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• વીમા/ ખતરા સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને પ્રોત્સા
આપ�ુ ં
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�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• સા�ુ�હક ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�

• સા�ુ�હક ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સંભાળ અને રક્ષ
લોકોને �ણકાર� આપવી

મ�હલાઓ,
સીમાંત
૪

સ�ુદાયો અને
િવકલાંગો�ુ ં
સશ�ક્તકર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MWCD,
MSJE,
NDMA,
NIDM

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

સમાવેશ કરવો
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �ૃિષ-આબોહવા િવસ્તારોને ધ્યાનમા

DMD$, SDMA,
RD,
DDMA,
PRIs,
ULBs,
AGD,
AHD,
WRD, DRD,
PRD, IRD, SAU,
EFD, DSJE

૫

MAFW

વ્યવસ્થાપ
યોજનાઓ

રા�ય, �જલ્લા અને તા�ુકા કક્ષ

આપિ�

વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર લઇને ક્ષમત
િવકાસમાં �લ�ગ સંવેદનશીલ અને

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

સમાવેશ કરવો

લઇને DMD$, SDMA,

RD,
DDMA,
PRIs,
ULBs,
િવગતવાર �દાજોના આધાર�
અના� ૃ�ષ્ AGD,
AHD,
WRD,
DRD,
વ્યવસ્થાપન યોજનાઓની તૈયાર�ને ટ�ક
PRD, IRD, SAU,
આપવો.
EFD
અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં પાણીની અછ

અના� ૃ�ષ્

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ૂંકા ગાળાની (T1)
રા�ય, �જલ્લ, તા�ુકા અને ગામ અના� ૃ�ષ્ વ્યવસ્થાપ
યોજનાઓના િવકાસની ખાતર� કરવી

• અના� ૃ�ષ્ / તીવ્ર પાણીની અછતનો સામન
કર� શક� તેવા મોટા િવસ્તારો ધરાવતા
રા�યોને સલાહ આપવો
િવકાસલક્ષ

રા�ય સરકારોના

DMD$, SDMA,
RD,
DDMA,
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�બન માળખાક�ય પગલાં

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૬

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

વ્યવસ્થાપનન મંત્રાલય

PRIs,
ULBs,
AGD,
AHD,
તમામ મંત્રાલ/ િવભાગો તેમની િવકાસલક્ષ
WRD, DRD,
PRD,
IRD
યોજનાઓમાં આપિ� વ્યવસ્થાપનન �ુખ્ય

યોજનાઓમાં આપિ� વ્યવસ્થાપનન �ુખ્ય પ્રવાહમ

�ુખ્ય પ્ર

પ્રવાહમાં લવાના પ્રયાસો કર

લાવવાના પ્રયાસો કર

યોજનાઓમાં

સહયોગથી

અના� ૃ�ષ્

સંબિં ધત ક�ન્દ્ર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તમામ મંત્રાલ/ િવભાગો તેમની િવકાસલક્ષ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.

૭.૭.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા ખતરા�ુ ં વ્ય�ૃ્થાપ

અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

સંશોધન,

DMD$,
IRD,
AGD,
WRD,
• તીવ્ર, હવામાનની ઘટનાઓ�ુ ં આવતર્ન
SDMA, DDMA,
અને વરસાદ/પાણીની અછત
, વરસાદ
PRIs,
ULBs,
આધા�રત ખેતી, �ુષ્/અધર-�ુષ્ક િવસ્તારોમા SLRTI, EFD

• GACC ને લગતી રાષ્ટ્ર�ય જોખમો ઘટાડવાની કામગીર�
ટ� કો આપવો

• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
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અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૧

આગાહ�,

વગ�કરણ,
નકશાકરણ

ક�ન્#

ડ�ટા MAFW*,

વ્યવસ્થા,
િવસ્તાર

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
આકારણી અને દ� ખર� ખમાં �ુધારો લાવવો

MOEFCC,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
MOES,
• અના� ૃ�ષ્ટ સંભાવનાવાળ િવસ્તારોમાં GACC
DOS, MOJS,
ના પ�રણામો�ુ ં �ૂલ્યાંક કર�ુ ં
NLRTI
• GACC લાક્ષ�ણક હ�ઠળ ઉ�ત આિથ�ક અને
સામા�જક જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�

• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા
અને સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયોજક અને પ્રોત્સા�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• દસ્તાવેજ રા�-િવિશષ્ટ GACC અસર અને સામનો
કરવાની પદ્ધિ�ુ ં દસ્તાવે�કરણ કર�ુ

• અના� ૃ�ષ્ટનો સામનો કરત પાકને પ્રોત્સાહન આપવા મા
મધ્યમ ગાળાન (T2)

પહ�લ કરવી

• તમામ અના� ૃ�ષ્ટ સંભાવનાવાળ િવસ્તારો
માટ� GACC લાક્ષ�ણક નકશા તૈયાર કરવા

• GACC માંથી વધેલા અના� ૃ�ષ્ટના જોખમો
અને પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલન પર �ૂલ્યાંકન  �ુ ં

• આબોહવા પ�રવતર્ન અને

અના� ૃ�ષ્ના

જોખમ સંબિં ધત ડ�ટાબેઝ

વ્યવસ્થાપ

પ્રણા િવકસાવવી
લાંબા ગાળાની (T3)

• સ્થાિનક હવામાન આધા�રત વીમા પદ્ધિતઓ અને �ૃ
ઉપજોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• િવિવધ GACC અસર લાક્ષ�ણક હ�ઠળ ઉ�ત જોખમો
(આિથ�ક, સામા�જક, વગેર�) પર રા�ય-િવિશષ્ટ અભ્યાસોન
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• GACC પર રા�ય િવિશષ્ટ સંદભ� અને જોખમોમાં પ�રણામી
ફ�રફારો સાથે સંશોધન અભ્યાસોને પ્રોત્સા પ�ુ.ં

• અના� ૃ�ષ્ની �સ્થિતમાં અપે�ક્ષત ફ�રફારો સા
�ુસગ
ં ત GACC અસર આધા�રત પ્રક્ષ
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અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

અને આકારણી ક્ષમતાઓમાં �ુધા કરવો

• હવામાન વીમા પદ્ધિતઓ અને �ૃિ
પદ્ધિતઓનો િવસ્ કરવો.

• અના� ૃ�ષ્ટનો સામનો કર� એવ

આબોહવા

પ્રિતક પાક પર સંશોધન કર�ુ.ં

જોખમના
૨

ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
�ૂલ્યાંકન

(HRVCA)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

MAFW*,
NDMA,
NIDM,
MOJS,
MOST,
MSJE,
NLRTI

GACC લાક્ષ�ણક હ�ઠળ પાણીની અછત અને
પાકની સંવેદનશીલતા પર નકશાકરણ
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• આત્યંિતક જ-આબોહવાની ઘટનાઓ માટ�
સ�ુદાયોની વધેલી

સંવેદનશીલતાની

સમજણમાં �ુધારો લાવવો.

• ડ�ટા બ�ક સ્થાપવ અને જોખમના

ખતરાના

અને સંવેદનશીલતાના નકશા તૈયાર કરવા.

• અસર �ૂલ્યાંક , સમયાંતર� સમીક્ષા અન
આકારણી કરવી

$

DMD ,
SDMA, RD,
IRD,
AGD,
DSJE, SLRTI

આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�

કરવી અને

સમયાંતર� �ુધારણાના ભાગ�પે HRVCA હાથ ધરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GACC હ�ઠળ આિથ�ક અને સામા�જક જોખમો ના અસર �ુ ં
�ૂલ્યાંક અને અહ�વાલ કરવો

• નબળા અને સીમાંત વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન
કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)
સ્થાિનક કક્ષ ડ�ટા બ�ક સ્થાપવ અને જોખમના ખતરાના
અને સંવેદનશીલતાના નકશા તૈયાર કરવા.

• નબળા અને સીમાંત વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં
�ૂલ્યાંકનકર�ુ ં
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અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• GACC અસરોને ધ્યાનમાં

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

લઇને વ્યાપક

HRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્
આપ�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)
જમીનના અધઃપતન / રણકરણને કારણે
સંવેદનશીલતા અને જોખમ પર િવગતવાર
અભ્યાસ કવો.
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આબોહવા

• સંવેદનશીલતા અને �હ�ર ��િૃ ત

પ્રિતકાર પાકને પ્રોત્સા

• પયાર ્વરણ પ્રણ િનમાર ્ણ કરવ ક્ષમતા િનમાર્ણ અ

આપ�ુ ં

પરં પરાગત જ્નનો ઉપયોગ કરવો.

• ક્ષમતા િનમાર્ણ અને િનયિમત દ� ખ રાખવી

૩

આબોહવા
પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન

(CCA)

MAFW*,
MOES*,
MOST,
DOS,
MOJS,
MOEFCC

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• અ�ુ�ૂલન જ��રયાતોને સમજવી
• સામનો કરવાની પદ્ધિત અભ્યાસ કવો
• અ�ુ�ૂલન પદ્ધિતઓ િવકસવી
મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

DMD$, SDMA,
DDMA, PRIs,
ULBs,AGD

સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના િવકસ વી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અપે�ક્ષ GACC અસરોને �ુસગ
ં ત િવિવધ જળ અને � ૂિમ
સંરક્ષણ કાયર્ક્રમો અમલમાવા

• ખાદ્ય �ુરક્ષા �ુિનિ�ત કરવા મ

આપિ� વ્યવસ્થા

• CCA કાયર્ક્રમો અમલમા ં વા
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અના� ૃ�ષ્
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• અના� ૃ�ષ્ટ સંભવવાળ િવસ્તારોમાં CCA ના
ભાગ�પે કાયર્ક્ષમ જળ વ્યવસ્થાપન

રા�યની જવાબદાર�
યોજના હ�ઠળ અ�ુ�ૂલન અને શમન વ્�ૂહરચન
અપનાવવી

દ� ખર� ખ પ્રણાલીનો અમલ વો

• GACC

ને ધ્યાનમાં રાખીને

લાંબા ગાળાની (T3)

અના� ૃ�ષ્ટ

સંભવવાળા િવસ્તારોમાં કા �ૂની અને

• રા�ય-િવિશષ્ટપ્રયા; સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયો�જત કર

િનયમનકાર� માળ�ુ ં ઘડ�ુ ં

• આબોહવા પ્રિતકાર ક્ માળખાનો િવકાસ કરવો.

• લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના
યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાંનો પ્
કરવો

• અના� ૃ�ષ્ટ સંભવવાળ િવસ્તારોમાં CCA ના ભાગ�પે
કાયર્ક્ષમ જળ વ્યવસ્થાપન અને દ�ખર�ખ પ્રણાલી
કરવી

• લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના યોગ્ય
સંયોજનોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમ
અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાંને સંક�લત કરવા
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ�, સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અન
સહાયક � ૂિમકા એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યન
સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમકા . ($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�શમાએકસમાન નથી.
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૭.૮ શીત લહ�ર અને કરા પડવા
શીત લહ�ર /�હમ એક સ્થાિનક ઘટના હોવાથ

, સંબિં ધત રા�ય સરકારોએ સંબિં ધત

�જલ્લા આપિ�

વ્યવસ્થાપન સ�ામં અને સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ( પંચાયતી રાજ સંસ્થ અને શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્ ) ને
સાંકળ�ને સ્થાન િવિશષ્ટ શમન યોજનાઓ તૈયાર કરવી જો.

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ લક્ જોખમ

વીમા સ�હત ખતરા સ્થાનાંતર વ્યવસ્થા અમલમાં �ૂકવી જો. ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકાર� સંબંિ
નીિતગત માળખા િવકસાવવા જોઈએ.
૭.૮.૧ લોકો માટ� શમનકાર� પગલાં
રા�ય સરકારોએ ભારતીય હવામાન િવભાગ ( MOES (IMD)) સાથે ગાઢ સંકલન �ળવ�ુ ં જોઈએ અને
ઠંડ�ના મો�ની �સ્થિત પર ન�કથી નજર રાખવી જોઈ. ચેતવણીઓ િનયિમત ધોરણે યોગ્યમંચ (સ્થાિનક
અખબારો અને ર� �ડયો સ્ટ�શનો સ�હ) દ્વારા �હ�ર જનતા �ુધી પ્રસાકરવી જોઈએ. અ�ુસરવાના ક�ટલાક
શમન પગલાં નીચે �ુજબ છે :
•

શ� હોય ત્યા �ુધી ઘરમાં રહો;

•

હવામાનની તા� �ણકાર� માટ� સ્થાિનક ર��ડયો સ્ટ�શનો સાંભ;

•

શર�રને ગરમી

આપવા માટ�

પો�ષ્ટ ખોરાક લ વો અને િન�લીકરણ ટાળવા માટ� �બન-

આલ્કોહો�લક પીણાં પીવ;
•

�ડા કપડાં વધાર� પહ�રવાને બદલે હળવા અને ગરમ કપડાં વધાર� પહ�ર વા;. ઉપરના વ�ો ઘટ
ર�તે વણાયેલા અને પાણી-રોધક હોવા જોઈએ.

•

કપડા �ુકા રાખવા. શર�રની ગરમીને ઓછ� થતી રોકવા માટ� વારં વાર ભીના કપડા બદલવા.

•

ઝેર� �ુમાડાને રોકવા માટ� ક�રોસીન , હ�ટર અથવા કોલસાના ઓવનનો ઉપયોગ કરતી વખતે
યોગ્ય��ળયા �ૂકવા.

•

ગરમીની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ ન હોવાના �કસ્સ, �યાં વહ�વટ� તંત્ ગરમીની વ્યવસ્થા ક હોય,
એવા �હ�ર સ્થળોએજ�ુ.ં

•

શર�રની મોટાભાગની ગરમી માથાના ઉપરના ભાગમાંથી નીકળ�

જતી હોવાથી તમારા માથાને

ઢાંક� રાખ�ુ ં અને તમારા ફ�ફસાંના રક્ માટ� તમારા મોઢાને ઢાંક� રાખો.
•

વધાર� કામ કરવા�ુ ં ટાળ�ુ.ં વધાર� મહ�નત કરવાથી �દય �મલો
આવી શક� છે .
ુ

•

ઠંડ� લાગવાથી ચામડ�ના સો�ના �ચહ્નમાટ� �ુઓ: �ગળ�ઓ, �� ૂઠા, કાનની �ૂટ અને નાકની
ટોચ પર સંવેદના અને સફ�દ અથવા િનસ્તેજ દ�ખા�ુ.

•

નીચા તાપમાન (શર�ર�ુ ં અસામાન્ય તાપમા) ના �ચહ્નો માટ� �: અિનયંિત્રત �ુ�

,

યાદશ�ક્તમાં ઘટાડ , �દશાભ્, અસંગતતા, અસ્પષ્ બોલ�ુ,ં �ુસ્તી અને સ્પષ્ટ . તબીબી
સારવાર માટ� તાત્કા�લક ન�કની હો�સ્પટલમાં દોડ�

.
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•

શીત લહ�ર પહ�લા ખોરાક, પાણી અને અન્ય જ��રયાતોનો સંગ્રહ  રાખવો.

•

પ�ુધન માટ� શીત લહ�ર પહ�લા યોગ્ય ઘાસચારો સંગ્રહ  રાખવો

•

ઠંડ� લાગવાથી

ચામડ�ના સો�વાળા દરદ�ઓને

દાખલ કરવા માટ� હો�સ્પટલોને સજ્જતાન

�સ્થિતમાં રાવી
ુ  માટ� શમન પગલાં
૭.૮.૨ પાક અને પ�ઓ
� ૃથ્વી િવજ્ઞાન મંત (ભારતીય હવામાન િવભાગ ) અને રા�ય સરકારો સાથે પરામશર્ કર�ને

�ૃિષ

કલ્યાણ મંત્ર શીત લહ�રની �સ્થિતની ન�કથી દ�ખર�ખ રાખે છ. શીત લહ�ર/�હમની �સ્થિ ના �કસ્સામા,
રા�યોએ �જલ્લા પાક આક�સ્મક યોજનાઓમાં દશાર્વ્યા �ુજબ અને સંબંિધત રા�ય �ૃિષ િવ�િવદ્યાલયો
પરામશર્ કર�ને તેની અસર ઘટાડવા માટ� સ્થાન િવિશષ્ટ પગલાં લેવાની જ�ર. ખે�ૂતોએ જ��રયાત �ુજબ
હલક� િસ�ચાઈ કરવી, ડાળ�ઓ અથવા નમેલી ડાળ�ઓના ક્ષિતગ્��ુરને તાત્કા�લક કાપી નાખવ, �ુમાડો
કરવા માટ� બગીચામાં પાંદડા/કચરો બાળ વો અને નકામી વસ્�ુઓ �ૂર કર�ન ક્ષિતગ્રસ્ત પા નવ�વન
કર�ુ,ં ફો�લયર છંટકાવ દ્વારા ખાતરનો વધારાનો ડ આપવો . નબળા પાકને પાણી નો છંટકાવ કરવો �
છોડને ઠંડો કર�ને અને આસપાસની હવા ની ઠંડ� શોષીને િવરોધાભાસી ર�તે રક્ષણ કર.

પ�ુ ની સંભાળમાં

અ�ુભવ ધરાવતી સંસ્થઓ પ�ુઓની સંભાળ અને રક્ષણ માટ� જ�ર� સલાહ અને સહા આપવી જોઈએ.
શીત લહ�રના �કસ્સામા , પ્રાણીઓ અને પ�ુધન મા�લકોએ પ્રાણીઓના �ૃત્ રોકવા માટ� યોગ્ય ઘાસચારો
� ૂરતા પ્રમાણમાં ખવડાવવો જો.

તેઓએ પ�ુધનને ખવડાવવા માટ�

તીવ્ શીત સહ�ર પહ�લાં યોગ્ય

ઘાસચારો અથવા નીરણનો સંગ્રહ કરવો જો. વનસ્પિના �ુદા �ુદા તબ�ાઓ દરિમયાન પાક સંરક્ષ
પગલાં કોષ્ટક૭-૧ માં આપવામાં આવ્યા છ.
કોષ્ટક૭-૧: બરફ અને �હમ - વણર્નાત્ પાક સંરક્ષણ પગલ
૧

છોડની � ૃ�દ્ધના તબ
નાના છોડ/ છોડ ઉછે ર ક�ન્દ્ર ત

ખે�ૂતોએ લેવાના પગલાં
ખાસ કર�ને રાતના સમયે ખેતરની આસપાસ �ૂ

માડો કર�ને � ૂ�મ

આબોહવામાં ફ�રફાર કરવો
૨

� ૃ�દ/ પ્રજનતબ�ે

ખેતરમાં પાણી આપ�ુ,ં રાત્રે ખેતરમાં માડો કરવો

૩

કાપણીના સમયે

� ૂણર પ�રપક્વતાના તબ�ે પાની કાપણી કરવી

પાક: સોયાબીન, મકાઈ, �ુવાર, અડદ, કપાસ, ચણા અને ગરમીનો સ્ર: શીત લહ�ર માટ� સલામતીના ઉપાયો

www.nidm.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે
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૭.૮.૩ આબોહવા પ�રવતર્ન ખતરા �ું વ્યવસ્થા
ન�ધઃ અન્ય પેટા િવભાગોથી િવપર�, અહ� આપેલ જવાબદાર� માળ�ું સરળ માળ�ું આપેલ છે .
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અપે�ક્ષ
MOES,
MAFW*,
MOEFCC,
NLRTI

GACC

અસરોને

�ુસગ
ં ત સંશોધન , દ� ખર� ખ અને
મા�હતી પ્રણાલીને પ્રોત્
આપ�ુ ં

• આબોહવા પ�રવતર્ અને શીત
લેહર
� ને લગતા

DMD$, SDMA,
DDMA, DRD,
UDD,
AGD,
PRIs,
ULBs,
SLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર
આપવો

• રા�ય િવિશષ્ટ પ્રયાસ સંસ્થાઓન ટ� કો
અને સહકાર આપવો

ડ�ટાબેઝ

વ્યવસ્થાપન પ્ર િવકસાવવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન
• રાષ્ટ્રCCA પ્રયાસોને ટ�કો આપ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

MOEFCC*,
MORD,
MoHUA,
NDMA,
MSJE

• અ�ુ�ૂલનની જ��રયાતોને

• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં

સમજવી

• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-

• સામનો કરવાની �સ્થિતન
અભ્યાસ કવો
મધ્યમ ગાળાન (T2)
અ�ુ�ૂલન પદ્ધિતઓ િવકસાવ
લાંબા ગાળાની (T3)

• અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમનો અ

$

DMD , SDMA,
DRD,
UDD,
DDMA, PRIs,
ULBs, DSJE

િવિશષ્ટ પ્રયા અને સ્થાિનક પ્રયાને
પ્રાયોજક અને પ્રોત્સા�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન
પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ િવકસાવવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

કરવો

રા�ય-િવિશષ્ટ

• નબળા વગ� માટ� સામા�જક

પ્રયાને પ્રાયોજક અને પ્રોત્સા�ુ ં

�ુરક્ષા કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલ
પગલાંનો પ્રચાર કર

પ્રયા અને સ્થાિનક

લાંબા ગાળાની (T3)

• GACCઅ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો  કરવો
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગ

ને

સંક�લત કરવા
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય
તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સહાય

એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતી

ધરાવતા મંત્રા , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ , �યાર�
ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપ

માટ� મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય સરકારનો િવભા , દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૯ વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, �ધી, ઝંઝાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
ન�ધ: અન્ય પેટ-િવભાગોથી િવપર�ત, અહ� જવાબદાર� માળખાનો સરળ ન�ૂનો આપેલ છે .
વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૭.૯.૧ ખતરાને
ઓળખવો

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MOES

તકનીક� સહાય, ડ�ટા મેળવવા
�ૂંકા ગાળાની (T1)

રા�યની જવાબદાર�

• રા�ય કાયર્ યોજના અને તેના અમલીકરણની તૈયાર કરવી
SDMA*,
DMD$

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના પાયાના આધાર� ડ�ટા�ુ ં

• સંબિં ધત િવભાગ દ્વારા િવગતવાર િવભાગી માન્ય સંચાલન પદ્ધ
તૈયાર કરવી

• મા�હતી મેળવવી

સંકલન કર�ુ ં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના પાયાના આધાર� ડ�ટા�ુ ં સંકલન કર�ુ ં

માગર્દિશ�કા અને કાયર્ યોજન
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• પ્રારં�ભક ચેતવણી અને સંદ�શાવ્યવ
૭.૯.૨ �તર
સંસ્થાક�ય સંકલ

• ચેતવણીઓ અને હવામાન આગાહ�ઓ

MOES*,
• આગાહ�/ આત્યંિત/ ગંભીર પ
કારની
MIB, DOT,
MPWR,
ચેતવણીના �કસ્સામા: સંબિં ધત ભૌગો�લક
MHA,
િવસ્તારમાં અખબાર/ ઇલેક્ટ્રોિનક અ
MAFW
MHA, NEC,
સોિશયલ મી�ડયા , SMS, વગેર� દ્વાર
NDMA

• ભારતીય હમામાન િવભાગ તરફથી મળે લી મા�હતીને મોટા પાયે લોકો
DMD$*,
SDMA,
DDMA,
IPRD,
PED*,
AGD*

�ુધી પહ�ચાડવી

• આકાશી વીજળ� રોકનાર અને ડોપ્લર રડારના સ્થાપનોને પ્રોત્
આપ�ુ ં

• સ�ુદાય આધા�રત પ્રારં�ભક ચેતવણી પ્રણાલીઓ�ું નેટ

તૈયાર

કર�ુ ં
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
ચો�સ સંદ�શ અને મા�હતી નો મોટા પાયે

રા�યની જવાબદાર�

• સ્થાિનક કક્ષ અખબાર/ ઇલેક્ટ્રોિનક અને સોિશયલ મી�

અને

અન્ય સ�ૂહ માધ્યમો દ્વારા ચો�સ સંદ�શ અને મા મોટા પ્રમાણમા

લોકો �ુધી ફ�લાવો કરવો

• સંબિં ધત વીજળ� મથકો, સંચારણ, િવતરણ

લોકો �ુધી પ્રસારની ખાતર� વી

• તમામ �ૂરસંચાર સેવા સંચાલકો દ્વારા તમામ સ�ક્રય મોબ જોડાણો

કચેર�ઓને ચો�સ સંદ�શ આપવો

• જ��રયાત �ુજબ NDRF ની સતકર ્તા અને

માટ� �ુશ SMS ની ખાતર� કરવી

• તમામ સંબિં ધત �ૂરસંચાર કચેર�/અિધકાર�ઓને સ�ક્રય વા

ગોઠવણી

• માગર્દિશ�કાઓ�ું િનર�ક્ અને સમીક્
કરવી

• વીજળ� કાપ

56
55F

અને વીજ �ુરવઠો �ુનઃસ્થાિપત કરવા અને મહત્વન

�ુિવધાઓને આપ�કાલીન વીજ �ુરવઠો � ૂરો પાડવાની ખાતર� કરવી

• તકનીક� સમથર્

• ચો�સ ચેતવણી મળતાં જ �જલ્લા વહ�વટ�તંત્ર � ૂત િવભાગો સાથે

• સમયાંતર� સમીક્/ અદ્યતન કર

સ�ક્રય વા.

• ક�ન્/રા�ય સરકારની � ૂચનાઓ�ુ ં પાલન અને ઝડપથી અમલ કરવો.
• આપ�કાલીન પ્રિતભ માટ� મધ્યસ્થ અિધકાર� િનમ�કંૂ કરવી
• સ્પષ્ટ �ૂિમકા અને જવાબદાર� સાથે સંસ્થાિવિવધલક્ષી સંસ્થાઓ
સંકલન કર�ુ ં

56

વાવાઝોડા સમયે વીજ �ુરવઠો

વીજળ�ના �ચકાના

વધારાના જોખમો

ઊભો કર� શક� છે . સંબિં ધત સ�ાવાળાઓ

ઓ હવામાનની આગાહ� �ુજબ સમયસર

વીજ કાપ અને �ુનઃસ્થાપન �ુિનિ�ત કરવાની જ�ર છ.
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• વહ�વટ� તંત , NGOs અને સ્વયંસેવક ના સંકલનમાં બચાવ અને
સ્થળાંતર કામગીર કરવી.

• આપ�કાલીન તબીબી પ્રભાવ
• અન્ય જ�ર� સંબંિધતપગલાંઓ લેવા
• મધ્યસ અિધકાર� દર� ક િવભાગ /સંસ્થ માટ� સંપકર ્ વ્ય�ક્ત તર�ક� ક
કરશે

• રા�ય/�જલ્લા કક્ષાની યોજના�ું િનર�ક્શે
• �ુધાર� લ ડ�ટા / મા�હતી મેળવવી અને સમીક્ષ/ અદ્ય કરવાની
યોજના બનાવવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �તર-સંસ્થાક� સંકલન , સમીક્ષા અન તા� સાવચેતીનાં પગલાં

• માળખાક�ય પગલાં માટ� તકનીક�
૭.૯.૩

DRR

માં 

MHUA*,
રોકાણ MOPR,
માળખાક�ય પગલાં  MEITY,
MPWR,
MRTH
MOPR,
MEITY,
MPWR,

માગર્દશર આપ�ુ ં

• �તર-સંસ્થાક� સંકલન , સમીક્ષા અન
તા� સાવચેતીનાં પગલાં અને
પ્ર�ક્રયાઓ�ું પાલન ક

• મકાનના પેટા કાયદા ઓ�ુ ં પાલન કર �ુ,ં
તમામ બે માળ

અને ઉપરની ઇમારતો

અને પ્ર�ક્રયાઓ�ું પાલન ક
DMD$,
SDMA,
DDMA,
ULBs, PRIs

• મકાનના પેટા કાયદાઓ�ુ ં પાલન કર�ુ,ં તમામ બે માળ અને ઉપરની
ઇમારતો માટ� આકાશી વીજળ� કંડક્ટર/અવરોધ સાધનો ગોઠવવા�ુ ં
ફર�જયાત કર�ુ ં

• શાળાઓ, કારખાના અને સરકાર� અને ખાનગી ઇમારતોમાં આકાશી
વીજળ� કંડક્ટર/અવરોધ સાધનો ગોઠવવા પ્રોત્સાહન�ુ ં

• હો�ડ�ગ્સ અને એવા �ૂના માળખાઓની માળખાક�ય તાકાત ચકાસવા
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#
MRTH

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
માટ� અ�ભયાન ચલાવ�ુ ં

માટ� આકાશી વીજળ� કંડક્ટર/ અવરોધ
સાધનો ગોઠવવા�ુ ં ફર�જયાત કર�ુ ં

• આકાશી વીજળ�

અવરોધ સાધનો

ગાઠવવા પ્રોત્સાઆપ�ુ ં

• હો�ડ�ગ્સ અને એવા �ૂના માળખાઓની
માળખાક�ય તાકાત ચકાસવા માટ�
અ�ભયાન ચલાવ�ુ ં

•

તબીબી અને હો�સ્પટલ સાધન

ચા�ુ �સ્થિતમાં હોવા�ું ચકાસવ

માટ�

અ�ભયાન ચલાવ�ુ ં

૭.૯.૪ DRR માં  NDMA*,
MOCI,
રોકાણ – �બન  MORD,
માળખાક�ય પગલાં  MHUA,
DOT,
MPWR,
MRTH,
MHFW,
MAFW,
MOEFCC,
MHA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• માળખાક�ય શમનનાં પગલાં �ગેની
મા�હતી લોકો �ુધી પહ�ચાડવી

• � ૃક્, �ૂના માળખાઓની માળખાક�ય
તાકાત ચકાસવા માટ�

�ંબેશની ખાતર�

કરો

• વૈક�લ્પક અથવા

આપ�કાલીન સંચાર

પ્રણાલીગોઠવવી

DMD$*,
SDMA,
UDD,
DRD,
IPRD,
PED,
SPWD,
HFWD,
AGD*,
AHD
EFD

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �તર-સંસ્થાક� સંકલન અને અમલીકરણ
• �ૂલ્યાંક, સજ્જતા અને શમન પગલાંન

અહ�વાલ �રપોટર ્ તૈયાર

કરવો અને તેનો અમલ કરવો

• સાવચેતીનાં પગલાં અને પ્ર�ક્રયાઓની સમ કરવી અને અદ્યત
કરવા

• પ્રારં�ભક ચેતવણી પ્રિતભાવ માટ� �હ� ર ��ૃિત અને  આપ�ુ ં
• સંવેદનશીલ સ્થળો ઓળવા
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• વીજ કાપ અને

આપ�કાલીન વીજ

• સતકર ્ત/ચેતવણીની સલાહને અ�ુસર�ુ ં
• સામાન્ય લોકો માટ� �ું કર�ું અને �ું  કર�ુ ં તેનો પ્રસાર કરવો અન

�ુરવઠાની કામગીર� કરવી

• �ૂના વીજળ� સાધનો/ તારને તપાસવા
અને �ળવવા/બદલવા માટ�

�ંબેશ

ચલાવવી

સલામત સ્થળોનાઉપયોગને સક્ષમ કર.

• િમલકત/�તરમાળખા અને પયાર ્વરણને આગના �ુકસાનથી
�ુર�ક્ષત કર�

• માગર્ જોડાણ અને સંવેદનશીલ

• આગ સલામતીના િનયમો�ુ ં કડક પાલન કરવાની ખાતર� કરવી
• સંવેદનશીલ સ્થળોએ આવશ્યક સેવાઓ અને �ુિવધાઓ �ુિનિ�

િવસ્તારોમાં પ્રવેશ �ુિનિ�ત ક

• આપ�કાલીન સમયે તબીબી કમર્ચાર�ની

કરવી

• વૈક�લ્પક અથવાઆપ�કાલીન સંચાર પ્રણાલીગોઠવવી

જગ્યાઓ ઊભી કરવ

• માનવ સંસાધનોની તાલીમ સ�હત
હો�સ્પટલની સજ્જ

• પાક સલામતીના િનયમો�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�

• કટોકટ� સમયે આવશ્યક સેવાઓ માટ� વીજ �ુરવઠો વહ�લો
�ુનઃસ્થાિપત કરવો અને વહ�લી તક� વીજ �ુરવઠો �ુનઃસ્થાિપત કર

ધોરણો�ુ ં

પાલન કરવાની ખાતર� કરવી

• ખે�ૂતો માટ� સલામત પાક સંગ્ર ગોદામો
બાંધવા

• ��િૃ ત કાયર્ક્રયોજવા
• મા�હતી અને દસ્તાવેજો�ું સંકલ કર�ુ ં
• ડ�ટા બેઝ�ુ ં આયોજન અને �ળવણી

• તમામ િવ�ુત સાધનોની કાયાર ્ત્મક �સ્થિત �ુિનિ�ત કરવી અ
સેવાને �ળવવા અથવા સમયાંતર� સાધનો બદલવા

• માગર્ જોડાણ અને સંવેદનશીલ િવસ્તારોમાં પ્રવેશની ખાતર વી
• ઘટના સ્થળે યોગ્ય તબીબ કમર્ચાર� અને �ુિવધાઓની ખાતર�
કરવી

• તબીબી સહાયક વ્યવસાિયક

ના નેટવકર ્ સાથે આરોગ્ય ક�ન્દ્

મજ�ૂત બનાવવા
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• �વન અને િમલકત માટ� બ�ુ લક્ વીમા
જોખમ સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતરણન

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• સજ્જતા માટ� ટ�કિનકલ માગર્દશ આપ�ુ ં
• �તર-સંસ્થાક� સંકલન માટ� ના ધોરણો

, ઝેરનાશક દવાઓ,

એનેસ્થેિસય , હ�લોજન ગોળ�ઓની ઉપલબ્ધતાની ખાતર� કવી

• િવસ્તામાંથી આપિ� પછ�ની

મા�હતી મેળવવી

અને

તેની

રા�ય/રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� �ણ 

• �વન અને િમલકત માટ� બ�ુ

િનયમ સંગ્
, બસ સ્ટ�ન્

બનાવવા

• જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થ – નીિતગત
માળ�ુ ં

• સંવેદનશીલ િવસ્તારોમાં �વનરક્ષક દ

લક્ વીમા જોખમ સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતરણન વ્યવસ્થાનો અ કરવો

િવકસાવવા

�ુજબ આશ્રયસ્થ/ શેડ

રા�યની જવાબદાર�

• હવામાનથી �ુકસાન�ુ ં �ૂલ્યાંક કર�ુ ં

વ્યવસ્થાનો અ કરવો

• ભારતીય માનક બ્�ુરોન

રા�ય#

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �હ�ર મા�હતી / �ુિવધાઓ ઊભી કરવી.
• ખે�ૂતો માટ� વાવાઝોડાથી સલામત પાક સંગ્ર ગોદામો બાંધવા
• આગ સલામતીના િનયમો�ુ ં પાલન કરવાની ખાતર� કરવી
• િમલકત/�તરમાળખા અને પયાર ્વરણ�ું આગના �ુકસાનથી રક
• જોખમ પ�રવહન વ્યવસ્થ- પાક અને પ�ુ વીમા સ�હત અમલીકરણ
• પાક સલામતી અને પ�ુ �ુરક્

ના િનયમોના

ધોરણો�ુ ં પાલન

કરવાની ખાતર� કરવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તમામ સંબિં ધત િવભાગના અિધકાર�ઓ/ સ્વયંસેવક

,

CDEF,
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકો માટ� તાલીમ કાયર્ક યોજવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૭.૯.૫ ક્ષમત
િવકાસ

NIDM*,
MIB, NDRF,
અન્ય
મંત્રાલ

• તમામ સંબિં ધત કાયર્કર

,

રા�યની જવાબદાર�

SDRF,

DMD$,
SDMA,
CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકો માટ�
SDRF,
તાલીમ કાયર્ક
SIRD,
• અખબારો, ઈલેક્ટ્રોિનક અ સા�ુ�હક SLRTI,
IPRD
માધ્યમોદ્વારા ��ૃિત લાવવા માટIEC �ુ ં

• િવિવધ અ�ગ્ન સંરક્ષણ સાધનો અને િનવારક પ્રણાલીઓના ઉ
�ગે તાલીમ કાયર્ક્રમો અકાયર્ક્ હાથ ધરવવા

• જન��િૃ ત�ુ ં સ�ન કર�ુ ં
• અખબારો, ઈલેક્ટ્રોિનક અ સા�ુ�હક માધ્યમો દ્વારા ��ૃિત લાવવ
માટ� IEC �ુ ં વ્યાપક અ�ભયા ચલાવ�ુ ં

• િવિવધ સંચાર સેવા સંચાલકો દ્વારા તમામ સ�ક્રય મોબાઇલ SMS

વ્યાપક અ�ભયા ચલાવ�ુ ં

મોકલવા

• િવિવધ સંચાર સેવા સંચાલકો દ્વારા તમા
સ�ક્રય મોબાઇલ પSMS મોકલવા

૭.૯.૬

MOES*,
MAFW*,
આબોહવા   MOEFCC,
NLRTI

પ�રવતર્ન જોખમ

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અપે�ક્ષ GACC અસરો સાથે �ુસગ
ં ત
સંશોધન, દ� ખર� ખ અને મા�હતી પ્રણાલીન

• આબોહવા પ�રવતર્ન સંબંિધત ડ�ટાબેઝ
વ્યવસ્થાપન પ્ર િવકસાવવી

સ્થાનાંતર

MOES*,
MAFW*,
MOEFCC

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GACC અ�ુ�ૂલન જ��રયાતોને સમજવી

DMD$,
SDMA,
EFD, AGD,
AHD, DRD,
UDD,
SLRTI, PRI,
ULB,
SPWD,
SLRTI
DMD$,
SDMA,
DDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર આપવો
• રા�ય-િવિશષ્ટપ્રયા; સ્થાિનકપ્રયાસો પ્રાયોજટ� કો આપવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન
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વાવાઝો�ું, વીજળ� પડવી, � ૂળ ઉડવી, ઝઝ
ં ાવાત અને ભાર�  પવન �ંકાવો
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

• GACC નો સામનો કરવાની પદ્ધિતઓન

PRIs, ULBs

રા�યની જવાબદાર�

• રાષ્ટ્રCCA પ્રયાસોને સમથર્ન આપ
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં

અભ્યાસ કવો

• GACC અ�ુ�ૂલન તંત િવકિસત કર�ુ ં
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ�
પ્રયાસો પ્રાયોજટ� કો આપવો

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રશ�ં કરવા
• નબળા

વગ� માટ� સામા�જક �ુરક્ષ

કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં

રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા; સ્થાિનક

�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન

પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ

િવકસાવવી

પ્રચાર કર

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા; સ્થાિનક પ્રયાસો પ્રાયોજ અને પ્રોત્સા
આપ�ુ ં

• GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો  કરવો
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલ
પગલાંને સંક�લત કરવા
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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ુ ળધાર વરસાદ પડવો
૭.૧૦ વાદળ ફાટ� ંુ અને �શ
ન�ધ: અન્ય પેટ-િવભાગોથી િવપર�ત, અહ� જવાબદાર� માળખાનો સરળ ન�ૂનો આપેલ છે .
ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• વાદળ ફાટવા અને કરા પડવા �વી ઘટનાઓની
મા�હતી�ુ ં સંકલન કર�ુ ં અને �ળવ �ુ ં - સ્થા , ઘટનાની
મા�હતી, અસર વગેર�.

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• HRVCA
૭.૧૦.૧
ખતરાને
ઓળખવો

MOES, MAFW,
MOEFCC,
MOST, DOS,
NLRTI**

અને

ખતરાના

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂલ્યાંક માટ�

તકનીક� સહાય

• મા�હતી મેળવવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ ડ�ટા�ુ ં સંકલન
કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• સ્વચા�લત હવામાન સ્ટ�શન( AWS) સ્થાિપત
કરવા

• ડોપ્લરહવામાન રડાર ગોઠવવા

DMD$, SDMA,
EFD,
AGD,
AHD,
DRD,
UDD,
SLRTI,
PRI,
ULB,
SPWD, DDMA

• � ૂસ્ખલ/ અ�સ્થર ઢોળાવની સંભાવનાવાળ�

જગ્યા

આવેલ વસાહતોને ઓળખવી.

• � ૂબ �ચા જોખમનો સામનો કર� રહ�લી વસાહતો અને
ઘરોની યાદ� તૈયાર કરવી

• � ૂસ્ખલનગ્રસ્ત િવસ્તાર

નકશાકરણ અને માનવ

વસાહતો માટ� અ�ુર�ક્ષત સ્થળોની  કરવી

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ ડ�ટા�ુ ં સંકલન કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)
• નકશાકરણની ચોકસાઈમાં મોટા પ્રમાણમાં �ુધાર
િવિવધ પ્રકારના અવકાશી ડ�ટ(

કરતા

અવકાશી ફોટોગ્રા ,

સેટ�લાઇટ �ચત્) નો ઉપયોગ કર�ને �ત�રયાળ સે�ન્સ�ગમાં
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ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
ટ� કનોલો�કલ �ુધારાઓનો ઉપયોગ કર� � ૂસ્ખલનજોખમ
િવસ્તાર વગ�કર (LHZ) કર�ુ.ં

• � ૂસ્ખલનગ્રસ્ત િવસ્તારોના સ/સ્વદ�શી

જ્ન�ુ ં

એકત્રીકરણ કર�

• એવા િવસ્તારોની �ૂ�ચ ક� �માં કરાના

વારં વાર અને

સંબિં ધત ખાસ કર�ને પાક �ુકસાન �ુકસાનનો અ�ુભવ
થવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આપિ� વ્યવસ્થા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

અમલીકરણ કર�ુ ં અને આપિ� વ્યવસ્થા કાય� સાથે

• સંકલન, તકનીક� સાધનો અને ટ� કો આપવો

સંસ્થાઓન કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી

� ૂરો પાડવો
MOES, MAFW,
MOEFCC

૭.૧૦.૨

• ચેતવણીઓ, મા�હતી અને ડ�ટાના ઝડપી

,

સ્પષ, અસરકારક પ્રસારને �ુિનિ�ત કરવ
સંસ્થા વચ્ચે

�તર

અસરકારક સંકલન અને એક��ૃત

સંસ્થાક�ય

સંદ�શાવ્યવહા

સંકલન

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમ

• ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અને સં

માટ� ક�ન્દ્ર અને રા

• ક�ન્દ્ર અને રા�ય એજન્સીઓ વ

યોજનાઓની તૈયાર� અને

DMD$,
DDMA

લાવવાના તમામ પાસાઓ
SDMA,

• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવી

• તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન કર�ુ ં
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં

(ક)

• �ૂરસ્, ગ્રામીણ અથવા શહ�ર� બધાને ચેતવણીઓન
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુધાર� લા/ અદ્ય કર� લા િનયમો , ધોરણો�ુ ં

પ્રસાર�ું સંક ,

સંકલન

િવસ્તારોમાં લોકો માટ� િનયિમતતા� �ણકાર� આપવી

(ખ)

નવા/ અદ્યતન ધોરણ

�ુધારવા અને

(ઘ) નીિતઓ અપનાવવી/

લા�ુ પાડવા અને દ� ખર� ખની ખાતર� કરવા માટ� રા�ય

સમીક્ષા કર
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DRR

MHUA, MORD
માં

રોકાણ -

ઢોળાવ મજ�ૂતીકરણ અને � ૂ-ઇજનેર� માટ�
તકનીક� સહાય આપવી

�ત�રયાળ �ુધી જોખમ ધરાવતા

• અદ્યતન ધોર/ િનયમ સંગ્ અને તેમના અમલીકરણ ,

અપનાવવા, (ગ) કાયદાઓ, િનયમો ઘડવા/

૭.૧૦.૩

રા�યની જવાબદાર�

સંસ્થા વચ્ચે સંકલ કર�ુ ં

DMD$, SDMA,
DRD,
UDD,
SLRTI,
PRI,
ULB, SPWD,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
િનયિમત ર�તે ઢોળાવ મજ�ૂતીકરણકરણના પગલાં લે વા
�ૂંકા ગાળાની (T1)
�વ-ઇજનેર� (છોડ

,

� ૃક્) ને સાંકળ�ને

ઢોળાવ

માળખાક�ય

મજ�ૂતીકરણ માટ� સંક�લત અ�ભગમ અને યાંિત્ર

પગલાં

માળખા�ુ ં સંકલન કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• વરસાદ� પાણીના ઝડપી અને સલામત

િનકાલ માટ�

વધારાની ગટરો �ૂકવી

• વરસાદ� પાણીના અિવરત પ્રવાહને �ુિનિ�ત કરવા માટ
�ુ દરતી ગટર વ્યવસ્ , નદ�ઓ વગેર�ની

�ુ રસ્ત અને

�ળવણી કરવી
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ

DRRરોકાણ ક

જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ કરવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૭.૧૦.૪
માં
ર�ુ ં

�બનમાળખાક�ય
પગલાં

લક્ જોખમ વીમા સ�હત

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ટ� કો આપવો
MHA, MOES, • �વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ
લક્ જોખમ તમામ િવભાગો ,
MOEFCC,
વીમા સ�હત જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાન ULBs, PRIs
MOST
અમલ કરવો

• વ�ુ સલામત મકાન અ�ુસાર હાલના િનયમોની
સમીક્ષા અને તેમાં �ુધા કરવો

• જોખમો ઘટાડવા માટ� નગર અને શહ�રની યોજનાઓમાં
�ુધારો કરવો

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• જોખમ સ્થાનાંતર નીિત માળ�ુ ઘડ�ુ ં

• આદશર્ િનયમ, કાયદા, માગર્દિશ�કાઓ ઘડવી

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• જોખમ સ્થાનાંતર નીિત માળ�ુ ઘડ�ુ ં

• વસાહતો અને નગરો/શહ�રોના િવસ્તરણ માટ� બ�-સ્તરની
સલામતીની કલ્પના લા�ુ ક

વી -િનવારણ, અવકાશી

આયોજન, સંગઠન અને આપ�કાલીન વ્યવસ્થાપ
૭.૧૦.૫
ક્ષમતા િવક

MAFW,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MOES,
• ��િૃ ત વધારવી
MOEFCC,
DOS, MSJE,
• �ૃિષમાં અિત� ૃ�ષ્ટ પછ�ના વ્યવસ્થા માટ�
MWCD, NIDM,
તકનીક� સહાય
NDRF
• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને

DMD$, SDMA,
SDRF,
EFD,
AGD,
AHD,
DRD,
UDD,
SIRD, SLRTI,
PRI,
ULB,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• વાદળ ફાટવા અને કરા પડવા �વી ઘટનાઓ સામે સજ્જ
થવા અને તેનો સામનો કરવા માટ�

શહ�ર� સ્થાિનક

સંસ્થ/પંચાયતી રાજ સંસ્થાન ક્ષમતાઓ વધાર

• CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવક ને કરાનો સામનો કરવા
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િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
માગર્દશર્ન અને તકનીક� સહા આપવી

• � ૂસ્ખલન�ું સંચાલ , અને શોધ અને બચાવ
�વા િવિવધ કાયર્ક્રમો પ્રા

પ્રિશક્ષક

તાલીમ આપવી

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકો માટ�
તાલીમ સહાય

SPWD, DDMA

રા�યની જવાબદાર�
માટ� ની પાયાની તાલીમ આપવી

• વાદળ ફાટ�ુ ં , કરાનો સામનો કરવા

શોધ અને બચાવ

�વી િવિવધ પાસાઓ પર તાલીમ આપવી

• �ૃિષમાં કરા પછ�ના વ્યવસ્થાપન �ગે તાલ આપવી
• વાદળ ફાટવા અને કરા નો સામનો કરવા માટ� ની પાયાની
તાલીમ આપવી

• વાદળ ફાટ�ુ,ં કરાનો સામનો કરવા શોધ અને બચાવ ના
િવિવધ પાસાઓ પર તાલીમ આપવી

• ��િૃ ત, સતકર ્તા અને સજ્જતાની સંસ્�ૃિતને પ્રોત
આપ�ુ ં

• �હ�ર, ઉપયો�ગતાઓ, શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્, પંચાયતી
રાજ સંસ્થા અને ઉદ્યોગો માટ� ��ૃિિનમાર ્ કાયર્ક્

• તમામ માધ્યમો દ્વા IEC બાબતો અને સામાન્ય લોકો
�ુધી વ્યાપક પ્રસાર �ુિનિ કરવો

• આપિ�ગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સ , સંભાળ અને રક્ષ
�ગેની મા�હતી મેળવવી

• વીમા/ જોખમના સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને પ્રોત્સા
આપ�ુ ં
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GACC

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર આપવો

અ�ૂ�ૂલનતાની જ��રયાતોને

• રા�ય પ્રાયો ટ� કો આપવો

સમજવી

• GACC નો સામનો કરવાની પદ્ધિતઓન

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન
• રાષ્ટ્રCCA પ્રયાને ટ� કો આપવો

અભ્યાસ કવો
૭.૧૦.૬
આબોહવા
પ�રવતર્ન
જોખમ
વ્યવસ્થા

MOES*,
MAFW*,
MOEFCC,
NLRTI

• GACC અ�ુ�ૂલન તંત િવકિસત કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અપે�ક્ષ GACC

અસરો સાથે �ુસગ
ં ત

સંશોધન, દ� ખર� ખ અને મા�હતી પ્રણાલીન
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• કરા,

વાદળ ફાટવાને

લગતા ડ�ટાબેઝ

વ્યવસ્થાપન પ્ર િવકસાવવી
લાંબા ગાળાની (T3)

• GACC અ�ૂ�ૂલન કાયર્ક્રમો અપનાવ
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં સંક�

DMD$, SDMA,
DDMA,
EFD,
AGD, AHD, DRD,
UDD,
SLRTI,
PRI,
ULB,
SPWD, SLRTI

• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ�
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ
તૈયાર કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• રા�ય -િવિશષ્ટપ્રયાસો અ સ્થાિનકપ્રયાને પ્રાયોજ
અને પ્રોત્સાહનવો

• GACC અ�ૂ�ૂલન કાયર્ક્રમો અપનાવ
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમ
અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં સંક�લત કરવા

કરવા
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૧ �હમ સરોવર ફાટવાથી � ૂર આવ� ંુ
ન�ધ: અહ� અન્ય પેટ-િવભાગોથી િવપર�ત , આપેલ જવાબદાર� માળખા નો સરળ ન�ૂનો છે . GLOF માત્ર �હમાલયન પ્રદ�શને લા�ુ પડ�(�ુઓ
૨.૨.૨.૧૧).
ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તકિનક� સમથર્

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તમામ �હમસરોવરો�ુ ં િનયિમત

• �હમ સરોવરો અને જળાશયોના ઉચ્ચ જોખમ- �કનારાની

િનર�ક્

પ�ર�સ્થિત, સ્પષ્ટ �ૂપ્રદ�શ ફ�રફારો વગેર�ની દ�ખર�ખ

• મા�હતી મેળવવી

સ્થાિનક સ�ુદાયોને સામેલ કવા.

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �હમ ઓગળવો
MOJS*,
MOES, MOST,

અને �હમનદ�

સરોવરની રચના પર સંશોધન કર�ુ ં

• ભારતીય �હમાલય ક્ષ માં તમામ

• મા�હતી મેળવવી
SDMA*, DMD$,
DRD,
UDD,
SLRTI, PRI, ULB,
SPWD

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• યોગ્ય ચેતવણીપ્રણા સ્થાવી અને કાયર્રત ક વી
• દર� ક માનવીય વસાહતો માટ�

સંભિવત GLOF (એટલે ક� ,

258

ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૭.૧૧.૧
ખતરાને
સમજવો

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

DOS,
MOEFCC,
NLRTI**

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�હમ સરોવરો

,

�હમનદ�ઓને

સંબિં ધત સરવરો�ુ ં નકશાકરણ તેમજ
સંભિવત GLOF જોખમોના આધાર�
વગ�કરણ કર�ુ ં

• સંભિવત GLOF સ�ક્ પ�રબળોની
સમજમાં �ુધારો લાવવો

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�હમનદ� તળાવ અને જળ�ોત

િવસ્તારો�ુંનકશાકરણ અને ઓળખ કરવી.

• � ૂસ્ખલ/ અ�સ્થર

મોટા ભાગે

નીચેના તરફ
આવેલી

વસાહતોને ઓળખવી

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ સંકલન
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• �હમનદ� સરોવર/ જળ�ોતોની દ� ખર� ખ માટ� � ૂપ્રદ�શન

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ
સંકલન

સ્થાિન/ સ્વદ�શી �ણકાર��ુ ં સંયોજન અને તકનીક�
�ુ શળતા

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• GLOF

ઢાળ,

(આિથ�ક, સામા�જક, વગેર�) માટ� સ્થળો પર

• HRVCA માટ� તકનીક� સહાય
આપવી

�ુજબ ) અ�ુર�ક્ષ

જોખમ અ�ુસાર �હમનદ�

• નકશાકરણની ચોકસાઈમાં મોટા પ્રમાણમાં �ુધાર
એવા �ૂરસ્થ

કર�

સે�ન્સ�ગમાં ટ�કનોલો�કલ �ુધારાઓનો

તળાવો/ જળ�ોતોને પ્રાથિમક

ઉપયોગ કર�ને િવિવધ પ્રકારના અવકાશી ડ�ટ

દાખલ

આપવી

કર�ને � ૂસ્ખલન જોખમ િવસ્તાર�ું વગ�ક (LHZ) કર�ુ ં

• � ૂસ્ખલનને કારણે અચાનક ભંગને
ટાળવા અથવા �હમનદ� તળાવોના
પાણીને કારણે �હમનદ�
સરોવરમાંથી પાણીના િનયંિત્ર
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ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

વહ�ણ�ુ ં સંકલન અને િવશ્લેષણ
કર�ુ ં

• નીચાણમાં રહ�તા
સંપિ�ના સંબધમ
ં ાં

લોકો અને
GLOF

જોખમ

સમજ�ુ ં

• ડ�મ-�ુટવાના

ન�ૂના અને

નીચાણવાળા િવસ્તારોન
સંવેદનશીલતા�ુ ં �ૂલ્યાંકન
લાંબા ગાળાની (T3)

• GLOF ખતરાના કોમ્પ્�ુટ

નકલ

ન�ૂનાને િવ�ુદ/ �ુધારવા

• �તરરાષ્ટ્ર�ય તકનીક� સહય
અને �ુ શળતાની આપલે �ુિવધા
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંકલન, તકનીક� સાધનો અને ટ� કો

• આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�

આપીને

અમલીકરણ અને

• ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અ
MOEFCC*,M

સંકલન

આપિ� વ્યવસ્થા

કરવી અને
કાય� સાથે

સંસ્થાઓન કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી

DMD$, SDMA,

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમ
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ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૭.૧૧.૨
�તર

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

OES, MAFW,
MOJS,
MOM, DOS

સંસ્થાક�ય
સંકલન 

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• ચેતવણીઓ,

મા�હતી અને ડ�ટાના

રા�ય#

DDMA

રા�યની જવાબદાર�
લાવવાના તમામ પાસાઓ

• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર

ઝડપી, સ્પષ, અસરકારક પ્રસારન
�ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર અને રા

મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવી

સંસ્થા વચ્ચે અસરકારક સંકલન

• તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન કર�ુ ં

અને એક��ૃત સંદ�શાવ્યવહા

• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં

• (ક)

�ુધાર� લા/

• �ૂરસ્,

અદ્ય કર� લા

ગ્રામીણ અથવા શહ�
છે વાડાના

;

જોખમ ધરાવતા

િનયમો, ધોરણો (ખ) નવા/ અદ્યત

િવસ્તારના

બધા લોકો ને ચેતવણીઓના

ધોરણો અપનાવવા , (ગ) કાયદાઓ,

પ્રસાર�ું સંક અને િનયિમત અદ્યત

• રા�ય સંસ્થા વચ્ચે અદ્યતન ધો/

િનયમો ઘડત વા, �ુધાર વા અને (ઘ)

િનયમ સંગ્

નીિતઓ અપનાવવી/ સમીક્ષા કરવ

અને તેમના અમલીકરણ , લન�ુ કરવા અને દ� ખર� ખની

માટ� ક�ન્દ્ર અને રા સંસ્થા વચ્ચે

ખાતર� કરવા માટ� સંકલન કર�ુ ં

સંકલન
મધ્યમ ગાળાન (T2)
ખડકના ડ�મના �ૂટવાને િનયંિત્ર કરવો; િનકાલ િનયંત્ર

૭.૧૧.૩ DRR
માં રોકાણ કર�ું 

MOJS*, NLRTI*

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$, SDMA,
DRD,
UDD,
SLRTI,
PRI,
ULB,
SPWD,
DDMA

માળ�ુ�ુ
ં ં િનમાર ્

કર�ુ;ં

તળાવમાંથી પાણીને

ઉલેચ�ુ ં

અથવા નહ�ર વાટ� કાઢ�ુ;ં અને ખડક અવરોધ દ્વારા અથવ
�હમ બંધ હ�ઠળ

નહ�ર ગાળ�ને તળાવ ના પાણી�ુ ં પ્રમા

ઘટાડ�ુ,ં આમ �ૂટવાના સમયે સંભિવત

મોટા પ્રવાહ
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ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

– માળખાક�ય 
પગલાં

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
તીવ્રતા ઘટાડ.

તકિનક� સહયોગ આપવો

િશખર પ્રવાહથ

નીચાણના

�તરમાળખા�ુ ં રક્ કર�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• નીચાણના �તરમાળખા

(માગર્ પ�રવતર

આડબંધ,

સમાવેશ શ�ક્, �ુલ અથવા નદ� �કનાર� વસાહતો) યોગ્ય
બાંધકામ દ્વારા સંભિવત ઉછાળા સામે �ુર�ક્ષત કર� શ
છે � પાણીના પ્રવાહ માટ�  �ૂરતી જગ્યા આપે છે અ
અવરોધને ટાળે છે

• સંભિવત અથવા �ૂના � ૂસ્ખલન અને વસાહતોની ન�ક
ભયાનક ઢોળાવ સાથે નદ� �કનાર� �સ્થર થવો જોઈ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MOES,
MOEFCC,
DRR
માં  MOST,
MOJS,
રોકાણ કર� ં ુ
NDMA
–
�બન  and
NRSC

૭.૧૧.૪

માળખાક�ય 

• તકિનક� સહયોગ આપવો
• જોખમ સ્થાનાંતરણ વ્યવસ્થાનો અ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
જોખમ સ્થાનાંતરણ નીિત માળ�
મધ્યમ ગાળાન (T2)

DMD$, SDMA,
DRD,
UDD,
SLRTI,
PRI,
ULB,
SPWD,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
જોખમ સ્થાનાંતરણ વ્યવસ્થાનો અમલ ક
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• સલામત મકાન અ�ુસાર હાલના િનયમોની સમીક્ષ
અને તેમાં �ુધારો કરવો

• GLOF જોખમી પ્રદ�શમ નીચા નદ�ના સપાટ � ૂ-ભાગ
પર અથવા તેની ન�કની વસાહતોને

રોકવી/ મં�ૂર�

ન આપવી
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ુ ધાર વરસાદ
વાદળ ફાટ� ં ુ અને �શળ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

પગલાં

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
આદશર્ િનયમ, કાયદાઓ, માગર્દિશ�કા

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• જોખમ સ્થાનાંતરણ નીિત માળ�

ઘડવા

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• �તરમાળખા િવકાસતાર , ખાસ કર�ને ખાનગી

જળ-

િવ�ુત િવકાસકતાર ્ન GLOF ની વહ�લી ચેતવણી અને
જોખમ ઘટાડવાની પ્ર�ૃિ�ઓમાં જોડાવા માટ
કાયદાક�ય જોગવાઈઓ કરવી

• જોખમી પ્રદ�શ િવકાસને અટકાવવા માટ� જમીનના
ઉપયોગ�ુ ં વગ�કરણ કર�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• જોખમો ઘટાડવા માટ� નગર અને શહ�રની યોજનાઓમાં
�ુધારો કરવો

• વસાહતો અને નગરો/શહ�રોના િવસ્તરણ માટ� બ�સ્તરય સલામતીની કલ્પના લા�ુ ક
અવકાશી આયોજન ,

વી -િનવારણ,

સંગઠન અને

આપ�કાલીન

વ્યવસ્થા
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• SDRF,

CDEF,

સ�ુદાય અને

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકને તાલીમ
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

• ��િૃ ત, સતકર ્તા અને સજ્જતાની સંસ્�ૃિતને પ્રોત

સ્વયંસેવકમાં GLOF અને GACC િવશે
��િૃ ત વધારવા માટ� આધાર આપવો

• SDRF,
MOES*,
MOST, DOS,
MOJS,
૭.૧૧.૫
MOEFCC,
ક્ષમતા િવકા MSJE, MWCD,
NIDM, NDRF

CDEF,

સ�ુદાય અને

સ્વયંસેવકને તાલીમ સહયોગ કરવો
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GLOF નો સામનો કરવા માટ� ની પાયાની
તાલીમ આપવી

રા�યની જવાબદાર�

$

DMD , SDMA,
SDRF,
DRD,
UDD, SLRTI, PRI,
ULB,
SPWD,
DDMA

• IEC સામગ્; તમામ માધ્યમો દ્વારા સામાન્ય જનતા મ
વ્યાપક પ્રસાર �ુિનિ�તવો

• જોખમમાં રહ�લા વ્ય�ક્તઓ અને સ�ુદાયોન

GLOF

જોખમ મા�હતીનો પ્રસાર અને વહ�લી ચેતવણ

અને

સંચાર કરવો

• CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકને તાલીમ સહયોગ

• GLOF ના િવિવધ પાસાઓ , � ૂસ્ખલન�ું

મધ્યમ ગાળાન (T2)

વ્યવસ્થા અને શોધ અને બચાવ પર

• GLOF ઘટના દરિમયાન અને પછ� ક�વી ર�તે પ્રિતભા

પ્રિશક્ષકોને ત કાયર્ક્ યોજવા
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• િવિશષ્ટ

સંસ્થા અને સંશોધન

આપવો તેની તાલીમ આપવી

• આપિ�ગ્ર પ્રાણીઓની સલામ , સંભાળ અને રક્ષ
�ગેની મા�હતી

સંસ્થાઓ તરફથી વ જ્િનક અને તકનીક�

• સંભિવત GLOF (�હમનદ� તળાવની ન�ક અને GLOF

ક્ષમતાઓને મ જ�ૂત કરવા માટ� રાષ્ટ

પછ� પ્રવાહના સંભિવત માગર્ સ) ની દ� ખર� ખ અને

અને �તરરાષ્ટ્ર�ય તકનીક� સ

તૈયાર� માટ� જોખમમાં

• �તરરાષ્ટ્ર�ય સહયોગ સાથે �ુ

સ્થાિનક સ�ુદાયોની ક્ષમતાઓમાં વધ કરવો.

સંસ્થાઓ દ્વારા સંક�લત સંશ

• �યાં સંબિં ધત હોય ત્યાં ડ�ટા અને

પંચાયતી રાજ

સંસ્થા અને

• ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ મા�હતીનો ઉપયોગ કર�ને અિતશયો
િવના GLOF ના િવિવધ પાસાઓ પર તાલીમ આપવી
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ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
મા�હતીની

રા�યની જવાબદાર�

• પ્રારં�ભક સંક� , �હમનદ� તળાવની લાક્ષ�ણકત ,

આપ-લેમાં �તર-સરકાર�

સહયોગ માટ� ની પદ્ધિ

જોખમોના સ્તને ઓળખ�ુ ં

• GLOF ઘટના દરિમયાન અને પછ� ક�વી ર�તે પ્ર ભાવ
આપવો
લાંબા ગાળાની (T3)

• સ�ુદાયો અને સ્થાિનક અિધકાર�ઓને જોખમ
વ્યવસ્થાપન પ્ર�ૃિ�ઓ�ું િવક�ન્ કર�ુ ં

• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને પ્રોત્સા
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૧.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા પ�રવતર્ન  જોખમ વ્યવસ્થ

�હમ સરોવરોના ફાટવાથી આવતા � ૂર (GLOF)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
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�હમ સરોવરોના ફાટવાથી આવતા � ૂર (GLOF)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• GACC પ્રભાવ હ�ઠળ અપે�ક્ષત સંભGLOF
સંશોધન,
૧

આગાહ�,
વહ�લી
ચેતવણી,

,

જોખમોના આધાર�

ભારતીય �હમાલય ક્ષ

MOES*,
માં તમામ �હમ સરોવરો , �હમનદ�ઓ અને
MOD*,
MOJS*,
સંબિં ધત સરોવરો�ુ ં નકશાકરણ
MOST, DOS,
• �હમનદ� પ્રણાલીન
GACC
સંબિં ધત
MOEFCC,
પાસાઓ�ુ ં િનર�ક્
NLRTI

મા�હતી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,
SPWD,
WRD, SLRTI

ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર
�ૂંકા ગાળાની (T1)
રા�ય-િવિશષ્ટ અને સ્થાિન પ્રયાસો પ્રાયો અને
સમથર્ન આપ�ું

• GLOF અને આબોહવા પ�રવતર્ અને સ�ક્ર

પ્રણા,

ઘટનાઓ સંબિં ધત ડ�ટાબેઝ

પ્રાદ�શીક,

પ્રણા િવકસાવવી

વ્યવસ્થાપ

લાંબા ગાળાની (T3)

નકશાકરણ

�હમનદ� પર આબોહવા પ�રવતર્નની અસ ,
હાલની �હમનદ� સરોવર�ુ ં િવસ્તર , નવા
�હમનદ� સરોવર બનવા વગેર� પર સંશોધન.
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• આબોહવા પ�રવતર્નને કારણે
જોખમના

તેના

MOJS*,

�ૂંકા ગાળાની (T1)

GLOF અને

�ૂરગામો પ્રભાવની વધેલ

સંવેદનશીલતા િવશેની સમજમાં �ુધારો

DM યોજનાઓ / માન્ય સંચાલન  કાયર્વા ની તૈયાર�
DMD$,

કરવી અને સમયાંતર� �ુનરાવતર્નના ભાગ�પે HRVCA
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�હમ સરોવરોના ફાટવાથી આવતા � ૂર (GLOF)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
ર

ખતરાની
સંવેદનશીલ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOES*,
MOEFCC*,
MSJE,NLRTI

તા અને

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

• GLOF સંવેદનશીલ િવસ્તારો માટ� આબોહવા

SDMA,
SPWD,
WRD, DSJE,
SLRTI

કરવો

પ�રવતર્ન હ�ઠળ સંવેદનશીલતા અને જોખમ
પર િવગતવાર અભ્યાસ હાથ ધરવ

ક્ષમત

• નબળા અને

�ૂલ્યાંક.

સીમાંત વગ�ના

રા�યની જવાબદાર�
હાથ ધરવી.
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• રા�યની ચો�સ વ્�ૂહરચના િવકસાવવ
• નબળા અને

GACC

સીમાંત વગ�ના

GACC

જોખમો�ુ ં

�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

(HRVCA)

• GACC ને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાપ HRVCA
માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્ આપ�ુ ં

૩

આબોહવા
પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન

MOJS*,
MOES*,
MOEFCC*

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• અ�ુ�ૂલનની જ��રયાતોને સમજવી
• સામનો કરવાની તકિનકનો અભ્યાસ કરવો
• અ�ુ�ૂલન તંત્ર િવકસાવ�ુ
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો અમલ ક
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાંનો પ્

DMD$,
SDMA,
DDMA,
PRIs, ULBs

• રાષ્ટ્રCCA પ્રયાસોને સમથર્ન આપ
• ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ
પ્રયા અને સ્થાિનક

પ્રયાસો પ્રાયોજક અન

પ્રોત્સાઆપ�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અને પ્રયોગા
પ�રયોજના િવકસાવવી
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�હમ સરોવરોના ફાટવાથી આવતા � ૂર (GLOF)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
કરવો

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા અને સ્થાિનક

પ્રયાસો

પ્રાયોજક અને પ્રોત્આપ�ુ ં

• GACCઅ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો અમલ કર
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમ
અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં� ુ ં સંકલન કર�ુ ં
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૨ ગરમીની લહ�ર
આ િવભાગ ગરમીની લહ�ર કાયર યોજના (HAP) ને પ�રિશષ્ટ-૧ માં યાદ� કરવા માટ� NDMA માગર્દિશ�ક 57 પર આધા�રત છે .
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૭.૧૨.૧ જોખમને સમજ� ંુ
ખતરાને સમજવો

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

િનર�ક્ષ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

નેટવક્સ,

ધારાધોરણો અ�ુસાર િનવારક પગલાં લેવા
�ૂંકા ગાળાની (T1)

મા�હતી
પ્રણાલ,
૧

રા�યની જવાબદાર�

MOES*,
MOEFCC,
સંશોધન,
MEITY,
આગાહ�, � ૂવર NDMA,
MHFW
ચેતવણી અને
દ� ખર� ખ,

પ્રાદ�શીક�ક

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
• તાલીમના આયોજન માટ� સહયોગ
• તકિનક� સહયોગ વધારવો

$

• સંવેદનશીલતા �ૂલ્યાંક અને ગરમી-આરોગ્ પ્રારં�

DMD , SDMA,
તાપમાનની સ્થાપન
RD, DRD, UDD,
શ�આત માટ� જ�ર�
DWSD,
EDD, • ગરમીની લહ�ર સતકર ્તાન
PD, EFD, AHD,
તાપમાન, ભેજ વગેર� માટ� િનર�ક્ અને ડ�ટા માપન
HD,
WCD,
પ્રણાલી મજ�ૂત કરવી અને �ળવી રાખવી.
PRI/ULB,
મધ્યમ ગાળાન (T2)
DDMA, SLRTI

/ નકશાકરણ

ચેતવણીઓની આપ-લે

માટ� સ�ુદાય આધા�રત

નેટવકર ્ની સ્થાપના અને �ળવ
લાંબા ગાળાની (T3)

57

NDMA કાયર્યોજન તૈયાર કરવા માટ� માગર્દિશ�કા –ગરમીની લહ�ર�ુ ં િનવારણ અને સંચાલન, ૨૦૧૭
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ખતરાને સમજવો

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ માટ�

શ�આત અ�ુસાર

ચેતવણીઓમાં ફ�રફાર કરવો અથવા પ્રથા અ�ુસ કરો

૨

જોખમના
ખતરાની
સંવેદનશીલતા

MOES,
MOEFCC,
NDMA,
MHFW, MSJE

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• અભ્યાસ, દસ્તાવે�કરણ અને
સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપ�

• તાલીમ અને તકનીક� ટ� કો આપવો

અને ક્ષમત

• સામા�જક,

�ૂલ્યાંક

પા�ર�સ્થિત,

(HRVCA)

ભૌિતક,

આિથ�ક,

�લ�ગ,

સામા�જક

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
$

DMD , SDMA,
EFD, DSJE, PRI/
ULB, DDMA,
SLRTI

• સંવેદનશીલ વસ્ત/ સ�ુદાયો/ વસાહતોની ઓળખ અને
ઓળખાયેલાની યાદ� બનાવવી

• િવશેષ ધ્યાન આપવાપાત્ર �ૂથોની ઓળખ ક
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• પરામશર્ કરવા માટ� િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદા ના તંત્રન

સમાવેશ અને તકર ્સંગ પાસાઓને
આવર� લેતી

• HRVCA અદ્યતન કર�

રચના/ મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં

સંવેદનશીલતા અને

• સાધનો અને માનવ સંસાધન જ��રયાતો�ુ ં ઓ�ડટ કર �ુ ં

ક્ષમતાઓ પર અભ્
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• માગર્દિશ�કાઓ તૈયાર કરવી

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ��િૃ ત િનવારક પગલાં લેવા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
૩

ચેતવણીઓ,
ડ�ટા અને

IMD,
MOEFCC,
NDMA,

• તાલીમના આયોજન માટ� સહયોગ

DMD$,
EFD,
PRIs/

SDMA,
SLRTI,
ULBs,

• અખબારો, ઈલેક્ટ્રોિનક અને સોિશયલ મી�ડયા દ્
��િૃ ત લાવવા માટ� IEC �ુ ં વ્યાપક અ�ભયા
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ખતરાને સમજવો

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

મા�હતીનો

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MHFW

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• તકિનક� સહયોગ વધારવો

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

DDMA

મધ્યમ ગાળાન (T2)
� ૃદ્, નાના બાળકો , �ુલ્લામાં કામ કરતા શ્રિ

પ્રસા

�ંપડપટ્માં રહ�તા ઇલકલ

અને

�વા અત્યંત સંવેદનશીલ

�ૂથો માટ� િવિશષ્ટ સંદ�શાઓ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
૪

આપિ�ના
�કડા
મેળવવા અને
વ્યવસ્થાપ
કર�ુ ં

MHA*,
MOSPI, all
ministries/
depts.

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
�ૂલ્યાંકન �ગેના �કડાના વ્યવ�સ્થ
�કડા �ૂલ્યાંક

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના

DMD$, SDMA,
�કડાના વ્યવ�સ્થ�કડા �ૂલ્યાંક
all depts.

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ
આપિ� �ુકસાન અને હાિન

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ

આપિ� �ુકસાન અને

હાિન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૨.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• િવિવધ સ્તર�

૧

એકન્દર
આપિ� શાસન

MHFW,
NDMA,
MHUA,
MRD

મધ્યસ્થ સંસ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અને

• ક�ન્દ્ર અને ર

ની િવિવધ

સંસ્થા અને આરોગ્ય

મધ્યસ અિધકાર�ઓને સ�પવા સ�હત

અિધકાર�ઓ પાસેથી ગરમીની લહ�રને લગતી

સંસ્થાક�ય માળ�ું બનાવ�ુ/ મજ�ૂત

મા�હતી સ્થાિનક વહ�વટ તંત (શહ�ર/�જલ્લ) સમ� અને

DMD$, SDMA,
કર�ુ ં
RD, DRD, UDD,
EDD,
• રા�ય/પ્રદ-િવિશષ્ટ
ગરમી DWSD,
PD, EFD, AHD,
કાયર્યોજનાન તૈયાર� કરવી
HD, WCD, PRIs,
• ટ�મ
બનાવવી અને સંકલન
ULB,DDMA
પદ્ધિ�ુ ં સરળ�કરણ કર�ુ ં

• િવિવધ સ્થાનોના અ�ુભવના આધાર�

અથર્�ૂણર્ ર�તે ઉપયો કર� તેની ખાતર� કરવી

• ટ�મ બનાવવી અને સંકલન

કર�ુ-ં અિધકાર�ઓ અને

સંસ્થાઓ ગરમીની લહ�રની ઋ�ુમા સાર� ર�તે તૈયાર કરવા

• અના� ૃ�ષ્ની તીવ્રતાના આધાર� આગા , � ૂવર ચેતવણી
અને સતકર ્ત પ્રણાલી �ગ ભારતીય હવામાન િવભાગ સાથે
સંકલન કર�ુ ં

અમલીકરણ માટ� તકનીક� મા�હતી

• NGOs/CSOs સાથે સહયોગ કરવો

તમામ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• રા�ય મધ્યસ્થ સંસ અને અિધકાર�ની િનમ� ૂક કરવી
• ગરમીની લહ�ર કાયર્યોજન તૈયાર કરવી/અપનાવવી
• રા�યમાં ચો�સ પ�ર�સ્થિ �ુજબ અમલ કરવો
મધ્યમ ગાળાન (T2)
સ્પષ્ટ ર�તે વ્યા

કર� લ �તર સંસ્થાક�ય આપ�કાલીન

પ્રિતભાવ યોજ સ્પષ્ટ ર�તે �ચ�હ

કર� લ � ૂિમકાઓ અને
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
મા�હતી સાથે તૈયાર કરવી
લાંબા ગાળાની (T3)

• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા અને પરસ્પર
મજ�ૂતીકરણની ખાતર� કરવી

• રાષ્ટ્ર�ય સંસ્/ િનષ્ણાતો સાથે સ્થાિનક સંસ્થાઓ
ભાગીદાર�

• અન્ય દ�શ/શહ�રોમાં અમલીકરણ�ુ ં િનર�ક્ષણ અને �ૂલ્યાં
અને � ૃત્�ુદર અને રોગચાળા પર અસરકરતી િવકિસત HAPs
ને અપનાવવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તાત્કા�લક પ્ભાવ�ુ ં આયોજન અને સંકલન કર�ુ ં
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં

ર

સજ્જતા અને
પ્રિતભા

MHUA,
MORD,
MOJS,
MRTH,
MHRD,
MOPR,
MLBE,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ગરમી કાયર્યોજનનો અમલ કરવો

DMD$, SDMA, • �ુખ્ય સ્થળોએ પ્રાથિમક સા/ તબીબી સહાય �ુિવધાઓ
આશ્રયસ્થાનો પર િનદ/ સલાહ
, RD, DRD, UDD,
ઊભી કરવી
��િૃ ત
ઊભી કરવી ,
સંસાધનો�ુ ં DWSD, EDD, PD,
EFD, AHD, HD, • સંવેદનશીલ સ્થળોને ઓળ વા અને તે સ્થળો અને કામના
સંચાલન કર�ુ ં ,
તબીબી સહાય�ુ ં
WCD, PRD, ULB,
સ્થળો પર પીવાના પાણીનાક�ન્દ, ORS પણ આપવા;
આયોજન કર�ુ ં , હો�સ્પટલની સજ્જત PRIs, DDMA
• મેદાની રમતો/રમતગમત પ્ર�ૃિ�ઓ ટાળ
મજ�ૂત કરવી
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MPWR,
MHFW

રા�યની જવાબદાર�

• ગરમ હવામાન દરિમયાન -પ�ુધન સજ્જતા પ�ુધન ગરમ
�દવસોમાં � ૂરતા છાયડા અને પાણીની ખાતર� કરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• હો�સ્પટલોમાંગરમીમાં સારવાર િવભાગ
• મેળવડાના સ્થળોએ તબીબી સહાય �ુિવધા ઊભી કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• શાળાઓ અને કચેર�ઓ માટ� વહ�લી સવારની પાળ�ઓ શ�
કરવા અને ગરમીની લહ�શની ઋ�ુમાં
સમય ફરથી ગોઠવવા

શાળા અને ઓ�ફસ�ુ ં

માટ� ગરમીની ચેતવણીની

પ્રણા

અમલમાં �ૂકવી

• ગરમીની લહ�ર થી રક્ આપે એવા ઠંડ� આશ્રયસ્થ , બસ
સ્ટ�ન્ડ વગેર� બનાવવ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �ૂંકા / મધ્યમ/ લાંબા

�તર�

ગરમીની લહ�રની ચેતવણીઓ અને
૩

ચેતવણીઓ,
મા�હતી,

MOES*,
MHFW

હવામાનની આગાહ�ઓ કરવી

• �હ�ર ��િૃ ત અને સ�ુદાય

�ુધી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �ૂરસ્, ગ્રામીણ અથવા શહ� ; જોખમ ધરાવતા િવસ્તારોમાં
બધા લોકો ને ચેતવણીઓના પ્રસાર�ું સંક

DMD$, SDMA,
RD, DRD, UDD, �ણકાર� આપવી
DWSD, EDD, PD, • સતકર ્ ત/ચેતવણીઓ�ુ ં પાલન કર�ુ ં
EFD, AHD, HD,
• ગરમીની લહ�રમાં "�ુ ં કર�ુ ં અને �ુ ં ન કર�ુ"ં
WCD, PRD, ULB,

, િનયિમત

તે સ્થાિનક
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

�કડા

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

PRIs, DDMA

પહ�ચાડવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• દસ્તાવે�કરણ કર�ુ

• રા�યો પાસેથી મા�હતી મેળવવી
• રાષ્ટ્ર�ય કક્ષાનો ડ�ટાબેજ િનભ

રા�યની જવાબદાર�
ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હો�ું જોઈએ અને મી�ડયા દ્વારા પ્રસ
થ�ુ ં જોઈએ.
�ૂંકા ગાળાની (T1)
યોજનાની સમીક્/ અદ્યતન કર માટ� જ�ર� ડ�ટા/મા�હતી
એકિત્રત કરવ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૨.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
માળખાક�ય પગલાં

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#
રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• નેટવકર ્ તબીબી સહાય �ુિવધાઓને મજ�ૂ

૧

MHUA,
ગરમીની લહ�ર આશ્રયસ્થા MORD,
MOJS,
અને અન્ય પગલાં

�ૂંકા ગાળાની (T1)
ઠંડ� છત અને ગરમી ઘટાડવા

DMD$,SDMA,
Forest Dept.,
PRIs,
ULBs,

કરવી

/�ુખ્ય પ્રવાહમાં લા

• તાપમાનની આગાહ� અને ગરમીની ચેતવણીઓ
મોબાઇલ ફોન , સ્થાિનક ઇલેક્ટ્રોિનક મી�ડયા
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માળખાક�ય પગલાં

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

MRTH,
MOPR

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#
રા�યની જવાબદાર�

સંક�લત િવકાસને પ્રોત્સા

DDMA

જથ્થાબંધ સંદ�શા તર�ક� મોકવી

• વ્યસ્ત ટ્રા ચાર રસ્ત અને બ�ર સ્થળો પર

આપવાનો િનદ�શ આપવો

ઇલેક્ટ્રોિનક સ �ુકવા

• અસરકારક પ�રવહન
• ઠંડ� છત અને ગરમી ઘટાડવા સંક�લત િવકાસને
પ્રોત્સાહન�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨

MHUA,
MORD,
MOPR

સામા�જક આવાસ યોજના

િવિવધલક્ષી જોખમ પ્રિત

DMD$, SDMA,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
EFD, PRIs, ULBs,
ગરમીની લહ�ર સંવેદનશીલ િવસ્તારોમાં સામા�જક
DRDA, DDMA

આવાસ યોજનામાં ગરમીની

આવાસ યોજનાઓના આયોજન અને અમલમાં બ�-ુ

લહ�ર સામે રક્ષણ સામેલ કરવ

જોખમ પ્રિતરોધક �ુિવધાઓમાં ગરમીન લહ�ર સામે

માટ� માગર્દિશ�કા અને ટ�કિનકલ

રક્ષણ સામેલ કરવાની ખાતર� વી

સહયોગ
તમામ
૩

જોવનોપયોગી

માળખા અને

મહત્વન

�તરમાળખા જોખમ
પ્રિતરોધક બાંધક

,

MHUA,
MORD,
MOPR

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દિશ�કા અને

DMD$, SDMA,
EFD, PRIs, ULBs,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તકનીક� સંસ્થા સાથે સહયોગ અને અમલીકરણ

અમલીકરણ

મજ�ૂતીકરણ અને
અ�ુ�પાંતરણ
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૨.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�બન માળખાક�ય પગલાં

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ટ�કનો-કા�ૂની
૧

શાસન

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MHUA,
MORD,
MOJS,
MRTH,
MHRD,
MOPR,
MLBE,
MPWR,
MHFW

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• કાયદા અને િવિનયમો
• કાયદા અને િવિનયમો
• માગર્દિશ�કા અને
સહયોગ

• વન આચ્છાદન અને

• સંસ્થાક�ય વ્યવસ્
EFD, PRIs,
ULBs, UDD,
DRD, DDMA,
PRIs, ULBs

હ�રયાળા િવસ્તારમાં

• વન આચ્છાદન અને હ�રયાળા િવસ્તારમાં �ુધા
• ગરમીથી રક્ષ આપે એવી બાંધકામ

સામગ્રીના ઉપયોગને પ્રોત્

આપ�ુ ં

• શહ�ર� િવસ્તારોમાં ગરમીના ટા�ુ પ્રભાવને ઘ

તી �ડઝાઇનને પ્રોત્સા

આપ�ુ ં

�ુધારો

• ગરમીની લહ�રનો વ�ુ સાર� ર�તે સામનો કર� શક�

એવી એક��ૃત િવકાસ

યોજનાઓની �ુિવધા કરવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત
*

ર

જોખમ

MFIN ,
NDMA,
MHA,

(RR)
�વન અને સંપિ� માટ�

*

DFIN ,
DMD$,
SDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમ વીમા સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતર

વ્યવસ્થાનો અ કરવો
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MAFW

સ્થાનાંતર

બ�ુ જોખમ વીમા સ�હત
જોખમ

DAG

સ્થાનાંતર

�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિતગત માળ�ુ

વ્યવસ્થાનો અ કરવો
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિતગત માળ�ુ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૨.૫ ક્ષમતા િવક
ક્ષમતા િવકાસ

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૧

તાલીમ

MHUA,
MORD,
NDRF,
MHFW,
NIDM,
MYAS

રા�ય#

$

DMD ,
• ક�ન્દ્ર સર ના કમર્ચાર�ઓ અને અન્ય SDMA, SDRF,
RD,
DRD,
સીધા �હસ્સેદાર ને તાલીમ અને ઓપવગ� UDD, DWSD,
EDD,
PD,
કાયર્ક્
EFD,
SIRD,
• NCC, NYKS, સ્કાઉટ્સ અને ગાઈડ્સ અ
SLRTI, AHD,

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ગરમીની લહ�રની ઋ�ુ પહ�લા , તે દરિમયાન અને પછ� પ્ર�ૃિ
સંબિં ધત �ુખ્ય અિધકાર�ઓને તાલીમ આ વી

• CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકને તાલીમ આપવી
• ઝડપી તબીબી પ્રિતભ ટ�મોની ગોઠવણી માટ� તાલીમ આપવી
• નબળા �ૂથો માટ� ગરમીની લહ�રની િવિશષ્ટ આરોગ્ય સંભ ની
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ક્ષમતા િવકાસ

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
NSS,

SDRF,

CDEF,

સ�ુદાય અને

સ્વયંસેવકો દ્વારા �ુવાનો માટ� તાલ
સહયોગ

ર

અભ્યાસક્

MHFW,
NLRTI

િવકાસ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
િવિવધ અભ્યાસક્રમમ

ગરમીની લહ�રની

અને એવા �ુદ્દાઓનો સમાવે કરવો

રા�ય#

HD,
WCD,
PRI/
ULB,
DDMA

રા�યની જવાબદાર�
તાલીમ આપવી

DMD$,
SDMA, SDMI, િવિવધ અભ્યાસક્રમમ
EDD, SLRTI,
સમાવેશ કરવો
DDMA

�ૂંકા ગાળાની (T1)
ગરમીની લહ�રની

અને એવા �ુદ્દાઓન

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

��ૃિત
િનમાર્

NDMA,
MOIB

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC ને ટ� કો આપવો
• ગરમીની લહ�રનો સામનો કરવા માટ�
��િૃ ત િનમાર ્ણ કરવ નાગ�રક સમાજ
સંસ્થાઓ�ું સહયોગ નેટવકર

• ��િૃ ત, સતકર ્તા અને સજ્જતાને પ્રોત્સાહન 
• જનતા, પંચાયતી રાજ/ શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્માટ� તાલીમ કાયર્ક્
DMD$,
SDMA, UDD, • ગરમીની લહ�ર પ્રભાિ િવસ્તારોમાં માસ મી�ડયા �ંબેશ ચલાવી
RD,
HD, • ગરમીની લહ�ર અને HAP નો સામનો કરવા માટ� ��િૃ ત ક�ળવવી
DDMA
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ભાગીદાર િવભાગો , ભાગીદારો અને �હ�ર જનતા વચ્ચેના સંચાર
૪

�ૃિત્ર

MHUA,
MOPR

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�તરને ઓળખ�ુ ં અને ઉક�લ�ુ ં
DMD$,
SDMA, UDD, • સંબિં ધત િવસ્તારોમાં ગરમીની લહ�ર કટોકટ�ને પહ�ચી વળવા માટ�

279

ક્ષમતા િવકાસ

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૫

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

િનદશર્/

આપ�કાલીન

અભ્યા

અમલને પ્રોત્સાહન આપ�

વ્યાવસાિયક
તાલીમ/
કૌશલ્ય

MHUA,
MOPR,
NDMA,
NLSDA,
MSDE

રા�યની જવાબદાર�

RD,
SDRF,
F&ES, CDEF,
Police, DDMA

સ્થાિનક સંસ્થાઓ સાથ આપ�કાલીન પ્રયોગ� સં�કુ ્ત કામગીર�

SC/ST

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

િવિવધ પ્રકારના આવાસ અન

DMD$, SDMA, તાલીમ કાયર્ક્રમો હાથ ધર
�તરમાળખામાં ગરમી ની લહ�ર ગ્રસ RD,
SLSDA,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
DDMA
િવસ્તારોમાં ગરમી સામે રક્ષણ પર ભ

િવિવધ પ્રકારના આવાસ અને માળખાક�ય �ુિવધાઓના િનમાર્ણમ

ગરમીની લહ�ર

અને
િવકલાંગોને
સશ�ક્તકરણ

• સંબિં ધત િવસ્તારોમાં ગરમીની લહ�ર
કટોકટ�ને ઉક�લવા માગર્દશર આપ�ુ ં
ૃ માટ� �લ�ગ સંવેદનશીલ અને
• ��િૃ ત � �દ
તકર ્સંગ અ�ભગમોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

રક્ષણ સાથે સંબંિધત િવિવ

વ્યયસા માટ�

પ્રિશક્ષકોની ત ટ�મો બનાવવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MSJE

કરવી

�ૂંકા ગાળાની (T1)

માટ� કૌશલ્ય િવકાસને પ્રોત્સાહન આ

મ�હલા, સીમાંત
વગ�,

પ્રયોગ� આયોજન અને

રા�ય#

સાથે આપવા જોખમ પ્રિતરોધક બાંધકા

િવકાસ

૬

ક� ન્દ્રની જવાબદ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,
SIDM, DSJE,
PRIs, ULBs,
DDMA

ગરમીની લહ�ર કટોકટ�નો સામનો કરવા માટ� ક્ષમતા િવકાસમા
�લ�ગ સંવેદકરવોનશીલ અને તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
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�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૨.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થાપ

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ગરમીની લહ�ર ની ઘટના ને સંબિં ધત
GACC લાક્ષ�ણકતઅસર િવકસાવવી

સંશોધન,

૧

આગાહ�,

� ૂવર

ચેતવણી,

ડ�ટા

વ્યવસ્થા,
પ્રાદ�િશ
વગ�કરણ,
નકશાકરણ

• તીવ્રતા અને આગા �ુ, �ૂલ્યાંક, ભાર�
હવામાન ઘટનાઓની તીવ્રતા �ુધા

MOES*,
MOEFCC,
NDMA,
MHFW,
NLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

લાવવો

• તીવ્રતાના  �ૂલ્યાંકન અને દ� ખર�ખમ
�ુધારો, આત્યંિતક હવામાન ઘટનાઓની
તીવ્રતા અને આગા કરવી

DMD$*,
SDMA, UDD,
DRD,
HD,
SLRTI

• સમથર્ન અને સંકલન કર�ું
• સ્થાિનકપ્રાર અને આબોહવા પ�રવતર્ન અ�ુ�ૂલન પર
સંશોધન કર�ુ ં

મધ્યમ ગાળાન (T2)
ગરમીની લહ�ર અને આબોહવા પ�રવતર્
સંબિં ધત ડ�ટાબેઝ

વ્યવસ્થાપન પ્ર

િવકસાવવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થાપ

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૨

જોખમના
ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
�ૂલ્યાંક

(HRVCA)

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

આપિ� વ્યવસ્થા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MOES*,
MOEFCC,
NDMA,
MHFW,
MSJE,
NLRTI

કરવીઅને જોખમોના

ખતરા અને સંવેદનશીલ નકશાકરણ કર�ુ ં

કર� લી મા�હતી સામેલ કરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GACC

• GACC લાક્ષ�ણક હ�ઠળ ગરમીની લહ�ર
જોખમના વલણો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
સીમાંત વગ�ના

ને કારણે ગરમીની

લહ�ર

જોખમ અને

સંવેદનશીલતા�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

• અપે�ક્ GACC અસરો પર આધા�રત ગરમીની લહ�રની
સંવેદનશીલતાના નકશા અદ્યતન કર

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• નબળા અને

યોજનાઓ તૈયાર કરતી વખતે અથવા

સમયાંતર� �ુધારણા કરતી વખતે HRVCA માં GACC પર અદ્ય

અસર �ૂલ્યાંક , સમયાંતર� સમીક્ષ DMD$*,
SDMA, UDD,
અને �ૂલ્યાંક કર�ુ ં
DRD,
HD,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
DSJE, SLRTI
ડ�ટા બ�કની રચના

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• નબળા અને સીમાંત વગ��ુ ં GACC જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન
કર�ુ ં

GACC

જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

• GACC અસરોને ધ્યાનમાં લઇને વ્યાપક
HRVCA

માટ� તકનીક� સહાય અને

માગર્દશર્આપ�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• CCA જ��રયાતોને સમજવી

• GACC નો સામનો કરવાની પદ્ધિતઓન

•

સંવેદના અને ��િૃ ત િનમાર ્
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થાપ

ગરમીની લહ�ર
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

અભ્યાસ કવો
૩

• CCA તંત્ર વ્યવ િવકસાવવી

આબોહવા
પ�રવતર્ન

MOES*,

અ�ુ�ૂલન

MOST,
DOS,

(CCA)

DMD$,
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2,T3)
SDMA,
• ઠંડ� છત, હ�રત ઊ�ર , CO2 �ુ ં ઉત્સ�ન HFWD,
DDMA, PRIs,
ઘટાડવા GACC �તગર્ત વ્�ૂહરચન
ULBs

રા�યની જવાબદાર�

•

રાષ્ટ્રCCA પ્રયાસોને સમથર્ન આપ�

•

ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કર

•

GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ
પ્રયા અને સ્થાિનક
પ્રોત્સાહન�ુ ં

ઘડવી

• દર� ક ઘરમાં છતની ટોચ પર સૌર
ઊ�ર્ને પ્રોત્સાહ

�ુ ં અથવા

અ�ુ�પાંતરણ કર�ુ ં

• અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમો લા�ુવા
• લીલા અને વાદળ� માળખાગત
અ�ભગમના યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• નબળા વગ� માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં
પ્રચાર કર

પ્રયાસો પ્રાયોજક અન

�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ
િવકસાવવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

રા�ય-િવિશષ્ટ પ્રયા અને સ્થાિનક પ્રયાસો પ્રાયોજ
અને પ્રોત્સાહન�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

•

GACC અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો  કરવો

•

લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના યોગ્ય
સંયોજનોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

•

નબળા

વગ� માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમ

અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં� ુ ં સંકલન કર�ુ ં
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૩ રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) આપિ�ઓ
૭.૧૩.૧ જોખમને સમજ� ંુ
જોખમને ઓળખ�ુ ં

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �તરરાષ્ટ્ર�ય ધોરણોને અ�ુ
HAZCHEM પર ઓનલાઇન મા�હતી
પ્રણા

• રાસાય�ણક અકસ્માત મા�હતી
અહ�વાલ પ્રણા

• HAZCHEM સાથે વ્યવહા કરવાની

૧
*

મા�હતી
પ્રણા,
િનર�ક્,

MOEFCC , MLBE,
MCF, MCOAL, MCA,
MPFI,
MHIPE,
MLBE,
MMSME,
MOM,
MNRE,

મા�હતી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• HAZCHEM ના અસરકારક સંચાલન
પર સંશોધન કર�ુ ં

DMD$,
SDMA,
INDD, SPCB,
DISH, DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સમથર્નઅને સંકલન

284

જોખમને ઓળખ�ુ ં

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
સંશોધન

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MPNG, MOP, MOR,
MSTL, MTEX

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• રાષ્ટ્ર�ય જોખમી કચરો મા�હ
પ્રણા (NHWIS)
લાંબા ગાળાની (T3)

• સંશોધકો અને સંસ્થાઓને સંશોધન
અ�ુદાન આપીને �ત�રક અને
બાહ્ય એમ બં ભ�ત�ચત્ર સંશોધ
અને અભ્યાસોને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• �ુણવ�ા�ુક્ત વ્ય�ક્તગત �ુર
સાધનોના સ્વદ�શી ઉત્પાદન માટ
સંશોધન અને િવકાસને પ્રોત્સા
આપ�ુ,ં

�માંથી મોટાભાગના

વ્યવસાિયક સલામતી �ુધારવા પર
અભ્યાસ કર� છ
મધ્યમ ગાળાન (T2)

*

પ્રાદ�િશ
૨

વગ�કરણ,
નકશાકરણ

MOEFCC , MCF,
MCOAL,
MOCI,
MPFI,
MHIPE,
MLBE, MMSME,
MOM,
MNRE,
MPNG,
MOP,

• MAH એકમો માટ� સૌથી ખરાબ પ�ર�સ્થિત
જોખમ સંભિવત અને અસરકારક
$

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD ,
SDMA,
INDD, SPCB,

માં

આપિ�

વ્યવસ્થાપન આધાર� ઔદ્યો�ગિવભાગ કરવા

• MAH એકમો ગોઠવવા માટ� અલગ િવભાગ કરવા
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જોખમને ઓળખ�ુ ં

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૩

િનર�ક્

જોખમના

૪

ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત
�ૂલ્યાંક

(HRVCA)

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MSTL,
MTEX,
MLBE, DOS

માગર્દશર્ન અન ડ�ટા વ્યવસ્થ

MOEFCC*, MCF,
MCOAL,
MOCI,
MPFI,
MHIPE,
MLBE, MMSME,
MLBE,
MOM,
MNRE,
MPNG,
MOP, MSTL, MTEX

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

*

MOEFCC , MLBE,
NDMA,
NIDM,
MOST,
MCF,
MCOAL,
MOCI,
MPFI,
MHIPE,
MLBE,
MMSME,
MOM,
MNRE,
MPNG,
MOP,
MSTL, MTEX, MSJE

DISH, DDMA

રા�યની જવાબદાર�

• ક�ન્દ્ર સંસ્થા/ તકનીક� સંસ્થાઓના સહયોગથી
નકશાકરણ અને સંબિં ધત અભ્યાસ હાથ ધરવો

HAZCHEM

માટ� સલામતીના

ધોરણો�ુ ં પાલન અને જોખમી

DMD$,
SDMA,
INDD, SPCB,
DISH, DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

HAZCHEM માટ� સલામતીના ધોરણો�ુ ં પાલન અને
જોખમી કચરાના યોગ્ય િનકાલ�ું િનર�ક્કર�ુ ં

કચરાના યોગ્ય િનકાલ�ું િનર�ક્
કર�ુ ં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• અભ્યાસ,

દસ્તાવે�કરણ અને

સંશોધનને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• સામા�જક,
પા�ર�સ્થિત,

ભૌિતક,
�લ�ગ,

DMD$,
આિથ�ક, SDMA, DSJE,
સામા�જક DISH, PRIs,
ULBs, DDMA

સમાવેશ અને તકર ્સંગ પાસાઓને
આવર� લઇને સંવેદનશીલતા અને
ક્ષમતાઓ પર અભ્ય કરવા

• વ્યાપકHRVCA માટ� તકનીક� સહાય

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� વ્યવવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�
અને સમયાંતર�

આપિ� વ્યવવસ્થા

કરવી

�ુધારણાના

ભાગ�પે HRVCA હાથ ધર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથે પરામશર્ તંત્રની/
મજ�ૂતીકરણ કર�ુ ં

અને માગર્દશર્ આપ�ુ ં
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જોખમને ઓળખ�ુ ં

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

MHA*,
૫

આપિ�

MOSPI,

ડ�ટા તમામ મંત્રાલ/

મેળવવા અને

િવભાગો

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના

SDMA, તમામ

�ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્

િવભાગો

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના
ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થા કર�ુ ં

ડ�ટા વ્યવસ્થા કર�ુ ં

વ્યવસ્થા

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ

આપિ�

�ુકસાન અને હાિન

આપિ� �ુકસાન અને હાિન
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૩.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,

• આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�
RD,

અમલીકરણ અને

આપિ� વ્યવસ્થા

કરવી અને
કાય� સાથે
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૧

એકંદર�

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOEFCC*, MCA

આપિ� શાસન

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સંકલન, તકનીક� સાધનો અને
સમથર્ન આપ�ુ

૨

૩

પ્રિતભ

ચેતવણીઅ◌ો,
મા�હતી,

MOEFCC*,
MCF,
MCOAL,
MOCI,
MCA, MPFI, MHIPE,
MLBE,
MMSME,
MOM,
MNRE,
MPNG, MOP,
MOR, MSTL, MTEX
MOEFCC*,
MCA

NDMA,

ડ�ટાનો પ્રસા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અ
સંકલન કર�ુ ં

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

INDD, SPCB,
સંસ્થાઓન કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી
DISH, DDMA,
• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય પ્રવાહમ
PRIs, ULBs,
લાવવાના તમામ પાસાઓ કરવા
IBTA
DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, RD,
INDD, SPCB, • તાત્કા�લક પ્રિતભાવ આયોજન અને સંકલન કર�ુ ં
DISH, DDMA,
• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સા;કલન કર�ુ ં
PRIs, ULBs,
IBTA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, RD,
ચેતવણીઓ, મા�હતી અને ડ�ટાના
INDD, SPCB, જોખમ ધરાવતા િવસ્તારોમાં માટ� �ૂરસ , ગ્રામીણ અથવ
ઝડપી, સ્પષ, અસરકારક પ્રસારન
DISH, DDMA,
શહ�ર� બધા છે વાડાના લોકોને ચેતવણીઓના પ્રસાર�ુ
�ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર અ
PRIs, ULBs,
સંકલન અને િનયિમત અદ્યતન કર�
રા�ય સંસ્થા વચ્ચે અસરકારક IBTA
સંકલન અને એક��ૃત
સંદ�શાવ્યવહા કરવો

૪
�બન

MOEFCC*,
MHA,
BIS, NDMA, MCF,
MCOAL,
MOCI,
MCA, MPFI, MHIPE,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
(ક) �ુધાર� લા/ અદ્ય કર� લા

DMD$,
SDMA, RD,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

અદ્યતન ધોર/

િનયમ સં�હતા

અને તેમના
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલન

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
માળખાક�ય

measures

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MLBE,
MMSME,
MOM,
MNRE,
MPNG,
MOP, MOR, MSTL,
MTEX

િનયમો,

ધોરણો

(ખ)

નવા/

અદ્યતન ધોરણો અપનાવ, (ગ)
કાયદાઓ,

િનયમો

�ુધારવા અને

(ઘ)

ઘડવા/

SPCB, DISH,
DDMA,
PRIs, ULBs,
IBTA

રા�યની જવાબદાર�

અમલીકરણ, લા�ુ કરવા અને દ� ખર� ખની ખાતર� કરવા
માટ� રા�ય એજન્સીઓ વચ્ચે સંક કર�ુ ં

નીિતઓ

અપનાવવા/ સમીક્ષા કરવ માટ�
ક�ન્દ્ર અને રા સંસ્થા વચ્ચે
સંકલન કર�ુ ં
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૩.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
માળખાક�ય પગલા

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

• આશ્રયસ્થ,

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

DMD$,

• પીવાના પાણી અને રાસાય�ણક સંપકર ્ માટ� પ્રાથિમક સારવ
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માળખાક�ય પગલા

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૧

સ્થળાંતર અને
સહાય �ુિવધાઓ

• આવવા અને જવા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOEFCC*,
NLRTI**

ક� ન્દ્રની જવાબદ

NDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત

(RR)
તકનીક� સમથર્

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

SDMA, INDD,
SPCB, DISH,
DDMA, PRIs,
ULBs, IBTA

�વી પ્રાથિમક �ુિવધાઓ સાથે આશ્રયસ્થાનોન કરવી

• �ુ ઘર્ટના િનયંત્રણ અને અ�ગ્નશામક કામગીર� માટ� પાણ
સંગ્રહની �ુિવધાઓ અને પાણીના �ોતોની ખાતર� કર
મધ્યમ ગાળાન (T2)

માટ� િવ�સનીય
બ�િુ વધ માગ�

• �ુદ્ધ�ક �ુિવધાઓ

• ઔદ્યો�ગક િવસ્તારમાં િવશાળ રસ્તાઓ અને બ�ુિવધ મ
માટ� પ્રથમ પ્રિતભાવ આપનારાઓ દ્વારા

આવવા

જવાના રસ્તાઓ �ુિનિ�ત કરવ

• MAH એકમોની બહાર કટોકટ� માટ� �ુદ્ધ�ક �ુિવધાઓ
સ્થાિપત રવી
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૩.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�બન માળખાક�ય પગલા

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• જોખમી ઉદ્યોગોમાં વ�ુ સલામતી �ુિનિ�ત કરવા અન
આપિ�ઓની સંભાવના ઘટાડવા માટ�

કારખાના િનયમો �વા

�ુસગ
ં ત િનયમો, ધોરણો અને કાયદા ઘડવા/ મજ�ૂત કરવા

• જોખમી ઉદ્યોગ ગોઠવવા માટ� જમીન

• કાયદાના
૧

MOEFCC*, MLBE,
MCF,
MCOAL,
કા�ૂની શાસન
MOCI, MCA, MPFI,
• લા�ુ કર�ુ ં
, MHIPE,
MLBE,
MMSME,
MOM,
પાલન અને
MNRE,
MPNG,
દ� ખર� ખ
MOP, MOR, MSTL,
• સંસ્થાક�ય
MTEX
િનયમો,

ટ� ક્ન-

વ્યવસ્થ

DMD$,
SDMA,
હાલના િનયમો
,
DDMA, SPCB,
EFD,
િવિનયમો, ખાસ કર�ને DISH,
INDD, PRIs,
જમીન વપરાશ અને
ULBs, IBTA
મધ્યમ ગાળાન (T2)

જોખમી ઉદ્યોગોન

કાયદાઓની સમીક્ષ
કરવી

વપરાશના િનયમોની

સમીક્ષારવા

• MSIHC િનયમો�ુ ં પાલન ન

મા�લકો સામે કા�ૂની કાયર્વાહ�

કરવા માટ� કારખાના િનર�ક્ષને સશક્ત બનાવા

• રાસાય�ણક અકસ્માત પી�ડતોને વળતર આપવા પી�ડતોની
તરફ�ણમાં �ુધારો કરવા િનયમોની સમીક્ષા  વી

• વ�ુ સલામતી �ુિનિ�ત કરવા અને જોખમી ઉદ્યોગોની ન�કમા
માનવ વસાહતો િવના તટસ્ િવસ્તા �ુિનિ�ત કરવા જમીન
વપરાશ ધોરણોમાં �ુધારો કરવો

• સલામતી ઓ�ડટ અને આપિ� િનવારણના િનયમોના
અમલીકરણને મજ�ૂત બનાવ�ુ ં

• સ્થળ બહા

મધ્યમ ગાળાન (T2)

આપિ� વ્યવસ્થા

�ુિવધાઓમાં ખાનગી
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�બન માળખાક�ય પગલા

રાસાય�ણક આપિ�ઓ (ઔદ્યો�)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
૨

�હ�ર ખાનગી
ભાગીદાર�

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MCA*,
MOEFCC,
NDMA, MCF, MOCI,
�ુનરાવત�/ િનયિમત
MPFI, MHIPE,
(RR)
MFIN,
Private
sector**
માગર્દશર્ન આપ�

રા�ય#

DMD$,
SDMA,
DDMA, IBTA

રા�યની જવાબદાર�
ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• ઘટકોમાં ઉદ્યોગો વચ્ચે પરસ્પર સહાયતા �ૂથો માટ� કા�
સહાય � ૂર� પાડવી

• સ્થળ બહા

આપિ� પ્રિતભ અને

ખતરા વ્યવસ્થા

વધારવામાં ખાનગી ભાગીદાર�ને પ્રોત્સા�હતવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

(RR)
૩

જોખમ સ્થાનાંતર

MFIN*, NDMA,
MHA, MAFW

�વન અને સંપિ�
માટ� બ�ુ જોખમી વીમા
સ�હત જોખમ
સ્થાનાંતર વસ્થાનો

DFIN*, DMD$,
SDMA, DAG

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત જોખમ
સ્થાનાંતર વસ્થાનો અમલ
�ૂંકા ગાળાની (T1)

નીિત માળ�ુ

અમલ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિત માળ�ુ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૩.૫ ક્ષમતા િવકા
ક્ષમતા િવકાસ

રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) આપિ�ઓ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૧

તાલીમ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOEFCC*, NIDM,
MLBE,
MCF,
MCOAL,
MOCI,
MCA,
MPFI,
MHIPE,
MLBE,
MMSME, MOM,
MNRE,
MPNG,
MOP, MOR, MSTL,
MTEX, MYAS

ક� ન્દ્રની જવાબદ

•

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

HAZCHEM ના સંચાલન અને િનકાલ

DMD$,
�ગે તાલીમ અને ઓપવગર કાયર્ક્
SDMA, SDRF,
SIRD,
•
SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકો ATI,
SPCB, INDD,
માટ� તાલીમ સહયોગ
DDMA, PRIs,
ULBs, IBTA,
SLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

રા�ય સરકાર ના કમર્ચાર�,

CDEF,

સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકો �વા અન્
�હસ્સેદાર માટ� તાલીમ અને

ઓપવગર

કાયર્ક્.
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

NIDM, NDRF, CAPF,
MYAS,MOD

DRR માં NSS, NYS, સ્કાઉટ્સ અનગાઇડ �વા
�ુવાનોના તાલીમ કાયર્ક્ર

DMD$, SDMA,
NSS, NYS, સ્કાઉટ્સ અનગાઇડ �વા �ુવાનોના SIDM,
�ૂંકા ગાળાની (T1)
ATI
તાલીમ કાયર્ક્રમોમાં આપિ� પ્ર , શોધ અને DDMA, PRIs,
ગામના સ્વયંસેવક, નાગ�રકો, ગામ/વોડર ્ સ્તરન
ULBs, IBTA
બચાવનો સમાવેશ કરવો

નેતાઓ �વા �ુવાનોના તાલીમ કાયર્ક્રમોમ

આપિ� પ્રિતભ , શોધ અને બચાવનો સમાવેશ
કરવો
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ક્ષમતા િવકાસ

રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) આપિ�ઓ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ર

અભ્યાસક્

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MHRD, AICTE, IITs,
UGC,NIDM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MHFW, NLRTI

રા�યો,

IBTA

માં વ્યવસાિયક

અને રાસાય�ણક આપિ�

HAZCHEM

વ્યવસ્થાપન પર વ�ુ િવશેષતા અન

સંસ્થાઓ અને

પસંદગીના સમાવેશને પ્રોત્સાહન �ુ ં

પ�રષદો

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• તાત્કા�લક તબીબી પ્રિતભા

િવકાસ

રા�ય#

િવિવધ સ્તર�

તબીબી િશક્ષણમા

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
HAZCHEM

અને રાસાય�ણક આપિ�

વ્યવસ્થાપન પર વ�ુ િવશેષતા અને વૈક�લ્
બાબતો દાખલ કરવી

HD, DDMA
સંદભર્માં

�ૂંકા ગાળાની (T1)

ખામીની

રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શમાં તમામ શૈ

સમીક્ષા વી અને તેને �ૂર કરવી

સંસ્થાઓમાં સમીક્ષાઓની અમલીકરણ
ભલામણો

• રાસાય�ણક �ુ ઘર્ટનાના પી�ડતો સાથે વ્યવહા
કરવાના ક્ષેત્રમાં િવશેષતા જ��રયાત
સમીક્ષા વી

• રાસાય�ણક આફતોના ભોગ બનેલાઓની
સારવાર માટ� જ�ર� �ુિવધાઓની સમીક્ષ
કરવી અને �ુધારો કરવો
ક�ન્દ્રીય િશક્ષણ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
AZCHEM ને લગતા �ૂળ� ૂત DM ખ્યાલો અને

રા�ય િશક્ષ
બોડર

AZCHEM ને લગતા �ૂળ� ૂત DM ખ્યાલો અને
સાવચેતીઓનો પ�રચય

સાવચેતીઓનો પ�રચય
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ક્ષમતા િવકાસ

રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) આપિ�ઓ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ૂંકા ગાળાની (T1)

રા�યની જવાબદાર�

•

માસ મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી

•

માસ મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી

•

આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ

•

આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ

સારા જોખમ

વ્યવસ્થાપન સંસ્�ૃિતને

સારા જોખમ

પ્રોત્સાહન�ુ ં

૩

��િૃ ત િનમાર ્

MOEFCC, NDMA,
NDRF, CAPF, NIDM,
MLBE,
MCF,
MCOAL,
MOCI,
MCA, MPFI, MHIPE,
MLBE,
MMSME,
MOM,
MNRE,
MPNG, MOP, MOR,
MSTL, MTEX

�ૂંકા ગાળાની (T1)

•

��િૃ ત અ�ભયાન/

પ્રોત્સાહન�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

IEC માં વલણ અને

વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

•

વ્યવસ્થાપન સંસ્�ૃિતને

વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

DMD$,
SDMA, IPRD,
SDRF, F&ES,
CDEF,
Police,
DDMA, PRIs,
ULBs, IBTA

• ��િૃ ત અ�ભયાન/

IEC

માં વલણ અને

વતર્નમાં ફ�રફારને પ્રોત્સાહ�ુ ં

•

વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને
પ્રોત્સાહન�ુ ં

• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ�

•

સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં

•

DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ�

નાગ�રક સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ન

નાગ�રક સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ન

મજ�ૂત બનાવ�ુ ં

• શ્રિમકો કાયર્સ્થળે સલામતી અન SOP ના

મજ�ૂત બનાવ�ુ ં

•

પાલન પર ધ્યાન આ�ુ ં

શ્રિમકો કાયર્સ્થળે સલામતી અન SOP ના

• આપિ�ગ્રસ પ�ુઓની સલામતી , સંભાળ

પાલન પર ધ્યાન આ�ુ ં

અને રક્ષણ �ગેની મા�હ આપવી
૪

�ૃિત્ર

*

MOEFCC ,
NDRF,

NDMA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
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ક્ષમતા િવકાસ

રાસાય�ણક (ઔદ્યો�) આપિ�ઓ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

૫

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

િનદશર્/

લશ્કર� દ , CAPF,

અભ્યાસ

MCF,
MCOAL,
MOCI, MCA, MPFI,
MHIPE,
MLBE,
MMSME,
MOM,
MNRE,
MPNG,
MOP, MOR, MSTL,
MTEX

ક� ન્દ્રની જવાબદ
તમામ મંત્રાલયો અને તમામ રા�/ UTS માં
આપ�કાલીન

અમલને પ્રોત્સાહન આપ

િવકલાંગો�ુ ં

MSJE*, NDMA, NIDM

આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓન
આવર�

લઇને ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�

સંવેદનશીલ અને

સશ�ક્તકરણ

તકર ્સંગ અ�ભગમોનો

સમાવેશ કરવો

પોલીસ,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
સ�ુદાય
આધા�રત
આપિ�
વ્યવસ્થાપ

MOEFCC*,
NDMA, NIDM,
MORD, MHUA

પ્રોત્સ, માગર્દશર, સહયોગ

અમલ

DDMA, PRIs,
ULBs, IBTA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA, SIDM,
ATI,
SLRTI,
DDMA, PRIs,
ULBs, IBTA
$

૬

રા�યની જવાબદાર�

SDMA, INDD,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDRF, F&ES,
સં�કુ ્ત આયોજન અને આપ�કાલી કાયર્ક્રમો
CivDef,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મ�હલા, સીમાંત
અને

કાયર્ક્રમો આયોજન અને

રા�ય#

DMD ,
SDMA,
DDMA, PRIs,
ULBs,IBTA

રા�ય, �જલ્લા અને તા�ુકા કક્ષ

આપિ�

વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર લઇને
ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�ગ સંવેદનશીલ અન
તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• બ�-ુ જોખમી અ�ભગમ પર આધા�રત આપિ�
વ્યવસ્થા અને સામનો કરવાની
સ�ુદાયોની ક્ષમતાને મ જ�ૂત બનાવ

• PRI, SHG, NCC, NSS, �ુવાનો, સ્થાિનક સ�ુદાય
સંસ્થાને તાલીમ આપવી
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૪ પરમા� ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સા સંકટ
૭.૧૪.૧ જોખમને સમજ� ંુ
જોખમને ઓળખ�ુ ં

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા િવષયક
ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

૧

મજ�ૂત બનાવ�ુ ં

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

િનર�ક્ અને ચેતવણી
નેટવકર ્ િવ�કરણ દ� ખર� ખને

ક� ન્દ્રની જવાબદ

DAE*,
MOD

MHA,

IERMON પ્રણા નેટવકર ્ સ�હત િનર�ક્,
ચેતવણી માટ� માળ�ુ ઊ�ુ ં કર�ુ ં

DMD$, SDMA,
DDMA

મધ્યમ ગાળાન (T2)

�ૂંકા ગાળાની (T1)
સલામતી અને િનયમનકાર� જ��રયાતોને
અ�ુસર�ુ ં અને ટ� કો આપવો

�હ�રમાં િવ�કરણ દ� ખર� ખ અને શોધવાની
પ્રણાલી મજ�ૂત બનાવવી

૨

િવ�સનીય અને સમિપ�ત

�ૂંકા ગાળાની (T1)

NDMA

છે વાડાના િવસ્તારો �ુધી રાષ્ટ્ર�ય ક

સંદ�શાવ્યવહાર નેટવકર ઊ�ુ ં

િવ�સનીય અને સમિપ�ત સંદ�શાવ્યવહાર

કર�ુ ં

૩

DMD$

સંચાલન પ્રણા વધારવી

નેટવકર ્ઊ�ુ ં કર�ુ ં

ર� �ડયો આઇસોટોપની

DAE*,
MOD,

ગેરકાયદ� સર �હલચાલને

બંદર સ�ામંડળ

MHA,

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

DMD$

ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં અને ટ� કો
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જોખમને ઓળખ�ુ ં

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા િવષયક
ક્ષે
રોકવા માટ�

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

િનર�ક્ષણ તં

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
ઓળખી કાઢ�લ તમામ સરહદ� ચોક�ઓ

ઊ�ુ ં કર�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�
આપવો

અને બંદરોએ િવ�કરણ શોધક ગોઠવવા
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
૪

આપિ�ના ડ�ટા મેળવવા
અને વ્યવસ્થાપન કર�ુ

MHA*, MOSPI, આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
તમામ મંત્રાલય
અને િવભાગો

�ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�
વ્યવસ્થાપન

તમામ િવભાગો

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન
�ગેના ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થાપન
�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ

DMD$,
SDMA,

આપિ�

આપિ�

�ુકસાન અને �ુકસાન

�ુકસાન અને �ુકસાન
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૪.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

DAE
૧

*

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

$

સંકલન, તકનીક� સાધનો અને સહયોગ આપવો

એકન્દર� આપિ�
શાસન

DMD ,
SDMA, RD,
HFWD,
DDMA,
PRIs, ULBs

રા�યની જવાબદાર�

• DM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

યોજનાઓની તૈયાર�

અમલીકરણ અને

કરવવી

DM કાય� સાથે

અને

સંસ્થાઓન

કામગીર� �ુિનિ�ત કરવી

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR ને �ુખ્ય
પ્રવાહમાં લાવવાના તમામ પાસ

૨

પ્રિતભ

DAE*,
MHA

*

૩

ચેતવણીઓ, મા�હતી,
�કડા

�બન માળખાક�ય
૪

પગલાં

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રીય સહાય મામધ્યસ મંત્રાલ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA, RD,
DDMA,
PRIs, ULBs
$

DAE ,
ક�ન્દ્ર અને રા સંસ્થા વચ્ચે ઝડપ , સ્પષ, DMD ,
MHA, NEC, અસરકારક પ્રસા
SDMA, RD,
NDMA
DDMA,
PRIs, ULBs
�ૂંકા ગાળાની (T1)
• �ુધાર� લા/ અદ્ય કર� લા િનયમો, ધોરણો અને
DMD$,
િનયમ સંગ્રહ
AERB*, BIS
SDMA, RD,
• નવા/અદ્યતન ધોર
DDMA,
PRIs, ULBs
• કાયદા, િનયમો અને નીિતની સમીક્ષા અને �ુધા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તાત્કા�લક પ્ ભાવ�ુ ં આયોજન કર�ુ ં અને ક�ન્દ્ર
સંસ્થાઓન મદદ લેવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ૂરસ્, ગ્રામીણ અથવા શહ� માં જોખમ ધરાવતા
િવસ્તારોમાં છે વાડાના બધા લોકો ને ચેતવણીઓનો
પ્રસ અને િનયિમત અદ્યતન કર
�ૂંકા ગાળાની (T1)
રા�યની જ��રયાત �ુજબ ધોરણો/

િનયમ સંગ્રહ

અપનાવવા, લા�ુ કરવા અને અમલ કરવો
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`ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર

અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૪.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
માળખાક�ય પગલાં

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા િવષયક
ક્ષે

૧

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

NDMA,
NBCC,
BMTPC,
CBRI,
SERC, IE(I)

આશ્રયસ્થ

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તકનીક� સહયોગ

DMD$, SDMA,
DDMA, PRIs,
ULBs

• પરમા�ુ સ્થનોની ન�ક કામચલાઉ આશ્રયસ્થાનો તર�
કામ આપે એવી

સલામત ઇમારતો અને સ્થળોની

ઓળખ

• પરમા�ુ સ્થાનો પાસે બ�ુહ��ુક આશ્રયસ્થાનો�ું િન
• લા�ુ પડતા બાંધકામ િનયમો�ુ ં પાલન �ુિનિ�ત કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• �વા�ુ �ુક્ ક�ન્દ
૨

• પરમા�ુ

�ુિવધા

�ુરક્ષા વ્યવસ્થ
મજ�ૂત બનાવવી

DAE*

�કરણોત્સગર્ �ોતોની યોગ

યાદ� DMD$, SDMA,

DDMA, PRIs,
ભૌિતક �ુરક્ષા પ્રણાલીઓને મજ ULBs
અને િનયંત્રણ પ્ર�ક્રયાઓ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં અને ટ� કો આપવો

બનાવવી

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
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�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૪.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�બન માળખાક�ય પગલાં

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે
સલામતી ધોરણો અને
૧

અન્ય સલામતી અને
િનયમનકાર�

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ૂંકા ગાળાની (T1)

તમામ પરમા�ુ/ િવ�કરણ પ્રયો,

AERB*,DAE

પ�રવહન, સલામત કબજો, કચરાની

કા�ૂની

DMD$

જ��રયાતોને અ�ુસર�ુ ં

ફ�રાફ�ર�, �ગત �ુરક્ષા તબીબ

દસ્તાવેજોની ગોઠવણી

�ૂંકા ગાળાની (T1)

પાસાઓો વગેર� માટ� સલામતી અને
િનયમનકાર� કા�ૂની દસ્તાવેજો તૈયાર
કરવા

૨

િનયમનકાર�

AERB

�ૂંકા ગાળાની (T1)

*

સલામતી અને િનયમનકાર�

પ્રાદ�િશક િનયમન ક�ન્ઊભા કરવા

NDMA, DAE ,
MCA*, MCF,
MOCI, MPFI,
MHIPE, MFIN
*

૩

ભાગીદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
પાલન લા�ુ કર�ુ ં

પાસાઓના વ�ુ સારા આવરણ માટ�

આવરણમાં �ુધારો

�હ�ર ખાનગી

DMD$

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર્ન આપ�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� વય્વસ્થાપન �ુિવધામા

�હ�ર ખાનગી

ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન આપ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
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�બન માળખાક�ય પગલાં

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે
૪

જોખમ સ્થાનાંતર

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MFIN*,
NDMA, MHA,
MAFW

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી
વીમા સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતર

DFIN*,
DMD$,
SDMA,DAG

વ્યવસ્થાનો અ કરવો

રા�યની જવાબદાર�
�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત
જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ કરવો
નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૪.૫ ક્ષમતા િવક
ક્ષમતા િવક

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

*

MHA, DAE ,
NDRF, CAPF,
MYAS, અન્ય**

DMD$,
SDMA,
જન��િૃ ત વધારવી. પ્રથમ પ્રિતભાવ આપ ,
SDRF,
કમર્ચાર�ન તાલીમ આપવી
DDMA,
CDEF,

• પરમા�ુ/િવ�કરણ

પ્રયો,

સલામતી �ગે

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
રા�ય પોલીસ, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોની
તાલીમ
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ક્ષમતા િવક

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે
૧

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવક ને તાલીમ

તાલીમ

સહયોગ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

PRIs,
ULBs,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MHA, DAE*,
DMD$,
િવ�કરણીય ઘટનાના તબીબી સંચાલનના િવિવધ
MHFW,
DDMA,
NDMA, MYAS પાસાઓ પર તબીબી અને તબીબી સહાયકને તાલીમ PRIs,
ULBs,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
પાલન કર�ુ ં અને અ�ુસર�ુ ં

આપવી

*

MHRD , DAE
ર

�ૂંકા ગાળાની (T1)
સમગ્ર દ�શમાં શા/કોલેજના અભ્યાસક્રમમ

અભ્યાસક્

સંબિં ધત િવષયોનો સમાવેશ થવો જોઈએ

િવકાસ

DMD$,
SDMA,
EDD

�ૂંકા ગાળાની (T1)
એ જ અ�ુસરવા માટ�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

��િૃ ત િનમાર ્

• માસ મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી

• માસ મી�ડયા �ંબેશ હાથ ધરવી

• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ સારા

• આપિ� જોખમ િનવારણ , શમન અને વ�ુ સારા

જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

જોખમ સંચાલનની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહ �ુ ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને વતર્નમાં
*

DAE , NDMA,
NDRF, CAPF,
NIDM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

DMD$,
SDMA,
• વીમા/ જોખમ સ્થાનાંતરણન ઉપયોગને પ્રોત્સા
SDRF,
આપ�ુ ં
F&ES,
ફ�રફારને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC માં વલણ અને વતર્નમાં
ફ�રફારને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતરણન

ઉપયોગને

પ્રોત્સાહન�ુ ં
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ક્ષમતા િવક

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

CDEF,

• સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ� િસિવલ
સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ને મ જ�ૂત બનાવ�

પોલીસ,

DDMA,
PRIs,ULBs

રા�યની જવાબદાર�

• સ�ૂહ ર� �ડયોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
DRR અને DM િવશે ��િૃ ત પેદા કરવા માટ�
િસિવલ સોસાયટ� સંસ્થાઓના નેટવકર્ને મ જ�ૂ
બનાવ�ુ ં
• આપિ�ગ્રસ પ�ુઓની સલામતી , સંભાળ અને
રક્ષણ �ગેની મા�હ આપવી

૪

નકલી

DAE*, NDMA,
NDRF, તમામ
સરકાર�

િનદશર્/

મંત્રાલ/

પ્રયો

સંસ્થા, સશ�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તમામ મંત્રાલયો અને તમામ રા�/ક�ન્દ્રશાિ

આપ�કાલીન કાયર્ક્ �ુ ં સં�કુ ્ત આયોજન અને

પ્રદ�શો દ્વ

અમલ કરવો

આપ�કાલીન કાયર્ક્ ના આયોજન

અને અમલને પ્રોત્સાહન આપ�

દળો, CAPF
૫

પ્રિતભાવ માટ
ક્ષમત
િવકસાવવી

MHA*,
NCMC, DAE,
MOD, AERB

�ૂંકા ગાળાની (T1)
પરમા�ુ અને

િવ�કરણીય કટોકટ� માટ� રાષ્ટ્ર

DMD$,
SDMA

�ૂંકા ગાળાની (T1)
રા�ય અને �જલ્લા યોજનાઓતૈયાર કરવી

યોજના તૈયાર કરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• મહાનગરો અને અન્ય મહત્વના શહ�
MHA*, MOD,
DAE

ની

પરમા�ુ/િવ�કરણીય કટોકટ� વ્યવસ્થાપન યોજન
તૈયાર કરવી

DMD$,
SDMA,
DDMA,
PRIs,

�ૂંકા ગાળાની (T1)
MHA, DAE માગર્દિશ�કા�ુ પાલન કર �ુ ં તપાસ
ક્ષમતક�ળવવી
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પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• સંવેદનશીલ સ્થળો પર િનર�ક્ અને વહ�લી શોધ
ક્ષમ

મંત્રાલયો અન
િવભાગો

MOH&FW*,
DAE, MOD

૬

ULBs,
રા�ય

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

DMD$,
રાષ્ટ્ર�ય યોજનાને અ�ુ�પ પોતાની યોજનાઓ તૈય
SDMA

રાષ્ટ્ર�ય યોજનાને અ�ુ�પ પોતાની યોજન

કરવી

તૈયાર કરવી

�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થળ , બહાર અને સાવર્જિનક પ્રસંગ પરમા�ુ/

DMD$,
SDMA,
DDMA,
PRIs,
ULBs

�ૂંકા ગાળાની (T1)
અ�ુસરવા અને ખાતર� કરવા માટ�

વ્યવસ્થાપન પ

મધ્યમ ગાળાન (T2)

વ્યાપક યોજના
તૈયાર કરવી

૭

રા�યની જવાબદાર�

પોલીસ

િવક�રણીય કટોકટ� યોજના તૈયાર કરવી

તબીબી

રા�ય#

સજ્જત

MoH&FW*,
DAE

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર્

DMD$,
SDMA,
DDMA,
PRIs,
ULBs

�ૂંકા ગાળાની (T1)
DAE*, NDRF,
DMD$,
િવ�કરણ
શોધ
િનર�ક્ષણ ઉપકર,
સલામતી
SDMA,
CAPF,
DDMA,
MoH&FW
સરસામાન, પ્રાથિમક સારવ દવાઓનો � ૂરતો સ્ટોક
Police

• �કરણોત્સગર્ની ઇ�ઓની સારવાર માટ� �ૃતી
સંભાળ હો�સ્પટલોઊભી કરવી
• પસંદગીના શહ�રોમાં

� ૂરતી ક્ષમતાની પ્રાથ

અને ગૌણ સંભાળ હો�સ્પટલોઊભી કરવી.
�ૂંકા ગાળાની (T1)
આરોગ્ય અને પોલીસ િવભાગને યોગ્ય ર�તે સજ
કરવા
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ક્ષમતા િવક

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

રાખવો
મધ્યમ ગાળાન (T2)

DAE*, NDRF

DMD$,
સમયસર કોઈપણ બનાવને આવર� લેવા માટ�
SDMA,
દ� શભરમાં � ૂરતી સંખ્યામાં ERC ની સ્થાપના કરવી DDMA,
Police

�ૂંકા ગાળાની (T1)
આરોગ્ય અને પોલીસ િવભાગને યોગ્ય ર�તે સજ
કરવા

જોઈએ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

MHUA

કટોકટ� આશ્રયસ્થાનો તર�ક� સ�ુદ
ઇમારતો/શાળાઓ/હો�સ્પટલ �વા

ઉપયોગી

DMD$,
SDMA,
DDMA

�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાનોને ઓળખવામાં મદદ કરવી

અને ખાલી

કરાવવાની યોજનાઓની ખાતર� કરવી

સ્થાન/ઇમારતોની ઓળખ કરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

MAFW,
MoH&FW*

DDMA,
અસરગ્રસ્ત લોકો માટ� આશ્રયસ્થાનોમાં
, PRIs,
પાણી, દવાઓ અને અન્ય રાહત સામગ્રીની જોગવ ULBs
કરવી જોઈએ
�ૂંકા ગાળાની (T1)

MoH&FW*,
DAE, DRDO

દર� ક �જલ્લામાં ઓછામાં ઓછા એક અને દર�ક
મહાનગરમાં ઓછામાં ઓછા બે

ફરતા િવ�કરણીય

DDMA,
PRIs,
ULBs

અસરગ્રસ્ત લોકો માટ� આશ્રયસ્થાનોમાં
પાણી,

,

દવાઓ અને અન્ય રાહત સામગ્રી

જોગવાઈ કરવી જોઈએ
�ૂંકા ગાળાની (T1)
ફરતી િવ�કરણીય પ્રયોગશાળા ઊભી કરવા ટ�ક
આપવો
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ક્ષમતા િવક

પરમા�ુ અને િવ�કરણ �ચ�કત્સ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

પ્રયોગશા એકમ ઊભા કરવા
�ૂંકા ગાળાની (T1)

MoH&FW,
િવ�કરણીય સલામતી અિધકાર�ઓ , તાલીમ પામેલા
AERB*, MHA,
તબીબી કમર્ચાર� , પ્રથમ પ્રિતભાવ આપન ,
NDMA
તાલીમી સ્વયંસેવકો વગેર�ની િનમ�ૂક

િવસ્તાવાર િવગતો �ળવણી.

કરવી અને

DMD$,
SDMA,
DDMA,
PRIs,
ULBs

�ૂંકા ગાળાની (T1)
�જલ્લવાર ડ�ટા �ળવવા

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૫ �િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ�(BPHE)
૭.૧૫.૧ જોખમને સમજ� ંુ
જોખમને સમજ�ુ ં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

ધારાધોરણો અ�ુસાર િનવારક પગલાં લેવા

• તાલીમને સમથર્ન આપ�ું

મા�હતી પ્રણાલ ,
દ� ખર� ખ,
૧

સંશોધન,

આગાહ�,

� ૂવર

ચેતવણી અને
પ્રાદ�િશક/
નકશાકરણ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• તકિનક� સમથર્નનો િવસ્તાર કર

અવલોકન નેટવક્સ ,
*

*

$

સંક�લત આરોગ્ય તક�દાર� પ્રણાલી મજ�ૂત

MHFW (NCDC)
HFWD ,
DMD ,
મધ્યમ ગાળાન (T2)
બનાવવી
, MAFW, MHA, • � ૂવર ચેતવણી પ્રણાલઊભી કરવી
SDMA, RD, DRD,
મધ્યમ ગાળાન (T2)
MOD, MOES,
UDD, DWSD, EDD,
• પ્રાદ�િશક સ્ત IDSP અને � ૂવર ચેતવણી
ચેતવણીઓની આપ-લે માટ� સ�ુદાય
MOEFCC,
PD, EFD, AHD, •
આધા�રત નેટવકર ્ની સ્થાપના અને �ળવ
પ્રણાલીને મ જ�ૂત બનાવ
MOR, MLBE,
WCD,
PRI/ULB,
• IDSP ને મજ�ૂત બનાવ�ુ ં
MEITY, NDMA • રોગચાળાના રોગ�ુ ં નકશાકરણ
SLRTI, DDMA
લાંબા ગાળાની (T3)

• આરોગ્ય �ુિવધાઓ�ુંનકશાકરણ

રા�યોએ દર� ક રા�યમાં લા�ુ પડતી શ�આત
અ�ુસાર IMD ની ચેતવણી પ્રણાલીમાં ફ�રફા
કરવો જોઈએ અથવા તેને અપનાવવો જોઈએ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR))

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• અભ્યાસ,

૨
જોખમના ખતરાની

*

MHFW ,

• HRVCA અદ્યતન કર�

દસ્તાવે�કરણ અને

સંશોધનને પ્રોત્સાહપ�ુ ં

• સંવેદનશીલ વસ્ત/ સ�ુદાયો/ વસાહતોની
HFWD,

$

DMD ,

ઓળખ કરવી
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જોખમને સમજ�ુ ં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
સંવેદનશીલતા અને
ક્ષમત

(HRVCA)

�ૂલ્યાંક

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MAFW*, MHA,
MOD, MOES,
MOEFCC,
MSJE, NDMA

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• તાલીમ અને તકનીક� સહાય આપવી
• સામા�જક, ભૌિતક, આિથ�ક, પા�ર�સ્થિત,
�લ�ગ,

સામા�જક સમાવેશ અને

તકર ્સંગ પાસાઓને આવર� લેતી

રા�ય#

SDMA,
DRD,
UDD,
DWSD,
EFD, AHD, WCD,
DSJE, PRI, ULB,
SLRTI, DDMA

રા�યની જવાબદાર�

• ખાસ ધ્યાન

રાખવાપાત

વગ�ની ઓળખ

કરવી

• સાધનો અને માનવ સંસાધન જ��રયાતો�ુ ં
ઓ�ડટ કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતા પ

િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથે પરામશ

અભ્યાસ

કરવા તંત્રની રચ કરવી / મજ�ૂતીકરણ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

કર�ુ ં

• માગર્દિશ�કાઓ તૈયાર કરવ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ��િૃ ત િનવારક પગલાં લેવા

૩

ચેતવણીઓ, ડ�ટા અને MHFW, MHA,
MOD, MOES,
મા�હતીનો પ્રસા
MAFW,
MOEFCC,
NDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તાલીમને સમથર્ન આપ�ું
• તકિનક� સમથર્નનો િવસ્તાર કર

• અખબારો, ઈલેક્ટ્રોિનક અને સોિશયલ મી�ડ
HFWD*, DMD$,
SDMA,
DRD,
UDD,
DWSD,
EDD, PD, EFD,
AHD, WCD, PRI,
ULB,
SLRTI,
DDMA

દ્વારા ��ૃિ િનમાર ્ માટ�

IEC �ુ ં વ્યાપક

અ�ભયાન કર�ુ ં
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• � ૃદ્, નાના બાળકો , �ુલ્લામાં કામ કરતા
શ્રિમ કામદારો �ંપડપટ્ટીવાસીઓ �વ
અત્યંત સંવેદનશીલ વગ� માટ� િવિશષ્ટ
સંદ�શાઓ

309

જોખમને સમજ�ુ ં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MHA*, MOSPI,
૪

આપિ� ડ�ટા મેળવવા તમામ મંત્રાલય
અને વ્યવસ્થા

અને િવભાગો

આપિ� �ુકસાનના અને �ુકસાનીના �ૂલયાંકન

આપિ� �ુકસાનના અને �ુકસાનીના �ૂલયાંકન

�ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�ટા વ્યવસ્થ

�ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�ટા વ્યવસ્થાપન કર

DMD$, SDMA, all
depts.

કર�ું
�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આભાર ર� ખાએ

�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આભાર ર� ખાએ

આપિ�

આપિ� �ુકસાન

અને હાિન

�ુકસાન અને હાિન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૫.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• રા�યમાં િવિશષ્ટ પ�ર�સ્થ �ુજબ અમલ કરવો

• માગર્દિશ�કા તૈયાર કરવી

• અિધકાર�ઓ અને સંસ્થાઓ સાથ ટ�મ એકત્રીકર

• આરોગ્ સંભાળમાં DRR ના �ુખ્ય
પ્રવાહને પ્રોત્સા�ુ ં

એકન્દર� આપિ�
૧

શાસન

• િવિવધ સ્થાનોના અ�ુભવના
MHFW, MHA,
આધાર� અમલીકરણ માટ� તકનીક�
MOD, MOES,
MAFW,
મા�હતી
MOEFCC,
MOR, MLBE, • NGOs/CSOs સાથે સહયોગ કરવો
NDMA

$

અને સંકલન કર�ુ ં

HFWD,
DMD ,
• સ્થાિનક વહ�વટ તંત્ર સામેલ કર�ુ ં
SDMA, RD, DRD,
મધ્યમ ગાળાન (T2)
UDD,
DWSD,
EDD, PD, EFD, • િવિવધ શ�આતને અ�ુ�પ રં ગ સંજ્ઞા આધાર�
AHD, WCD, PRI,
આગાહ�ઓ, � ૂવર ચેતવણી અને ચેતવણી પ્રણાલ
ULB, DDMA
�ગે રા�ય MOES (IMD) કચેર� સાથે સંકલન

• � ૂિમકાઓ અને મા�હતી સાથે સ્પષ્ટ ર�તે �ચ�હ
થયેલ

સ્પષ્ટ વ્યા

�ુજબ �તર સંસ્થ

આપ�કાલીન પ્રિતભાવ યોજના તૈયાર કર
લાંબા ગાળાની (T3)

• રાષ્ટ્ર�ય સંસ્/ િનષ્ણાતો સાથે સ્થાિન
સંસ્થાઓની ભાગીદાર કરવી

• અન્ય દ�શ/શહ�રોમાં િવકિસત

HAPs

ને
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
અપનાવીને � ૃત્�ુદર અને રોગચાળા પર અસર �ુ ં
િનર�ક્ષણ અને �ૂલ્યાંકન અમલી
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ઝડપી આરોગ્ય �ૂલ્યાંકન અને પ્રયોગશ

• રોગચાળાના સવ�ક્ષણના આધાર

સહાયની જોગવાઈ કરવી

સંક�લત તક�દાર� પ્રણાલી મજ�ૂત
બનાવવી;

નીકળવાની શોધ અને તપાસ કરવી

*

૨

સજ્જતા અને
પ્રિતભ

MHFW , MHA,
MOD,MAFW,
MOEFCC,
MLBE

• �િવક કટોકટ�ના પ�રણામે ગૌણ કટોકટ�નો

કોઈપણ રોગ ફાટ�

સામનો કરવા માટ� �હ�ર આરોગ્ય પગલાંની
*

$

HFWD , DMD ,
• HEOC નો િવકાસ અને ક��ન્દ્EOC SDMA, RD, DRD,
UDD, DWSD,
સાથે તે� ુ ં એક�કરણ કર�ુ ં
EDD, PD, EFD,
• �િવક કટોકટ� માટ� િવિશષ્ટ
AHD, WCD, PRI,
ULB, DDMA
પ્રિતભાવ ક્ષમતાઓ િવકસ
• પ્રાણીઓ અને �ૃિષ પા

સંસ્થ

, ખાસ

કર�ને ખાદ્ય પાકો સંબંિધત �િવ
સલામતીના �ુદ્દાઓ માટ� સજ્જ
િવકસાવવી
૩

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)
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�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ચેતવણીઓ, મા�હતી,
ડ�ટા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MHFW*,
MHA, MOD,
MOES,
MAFW,
MOEFCC,
MOR, MLBE,
NDMA

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• �હ�ર ��િૃ ત અને સ�ુદાયને
પહ�ચાડવી

• દસ્તાવે�કરણ કર�ુ
• રા�યો પાસેથી મા�હતી મેળવવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• યોજનાની સમીક્/ અદ્ય માટ�
જ�ર� ડ�ટા/ મા�હતી એકિત્રત કર

• રાષ્ટ્ર�ય સ્તરના ડ�ટાબે

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

HFWD*, DMD$, • સતકર ્ત/ચેતવણીઓ�ુ ં પાલન કર�ુ ં
SDMA, RD, DRD,
• "�ુ ં કર�ુ ં અને �ુ ં ન કર�ુ"ં તે સ્થાિનક ભાષાઓમાં
UDD,
DWSD,
ઉપલબ્ધ હો�ું જોઈએ અને વ્યાપકપણે પ્રસા
EDD, PD, EFD,
AHD,
WCD,
થ�ુ ં જોઈએ
PRI/ULB, SLRTI,
• �ૂરસ્,
ગ્રામીણ અથવા શહ�ર� બધાન
DDMA
ચેતવણીઓનો પ્રસ, છે લ્લે �ુધીકરવો

• જોખમ ધરાવતા િવસ્તાર ના લોકો માટ� િનયિમત
અદ્યતન કર�
મધ્યમ ગાળાન (T2)

�ળવવા

યોજનાની સમીક્/

અદ્ય માટ� જ�ર� ડ�ટા/

મા�હતી એકિત્રત કરવ
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૫.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
માળખાક�ય પગલાં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ૂંકા ગાળાની (T1)

HFWD*,
DMD$, SDMA,
• હો�સ્પટલ પહ�લાની સંભાળ અને
RD,
DRD,
તાત્કા�લક તબીબી સંભા
(EMC)
UDD, DWSD,
નેટવકર ્ને મજ�ૂત બનાવ�ુ
EDD, PD, EFD,
AHD,
WCD,
• શમન યોજનાઓ ઘડવા માટ�
PRI/ULB,
માળખાક�ય જ��રયાતોને ઓળખવી
SLRTI,DDMA
• પાણી, ખોરાક, આશ્, તબીબી સંભાળ,

રા�યની જવાબદાર�
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• � ૂરતી �ુ�દ્ધકરણ પ્રણ , સઘન સંભાળ ક�ન્
(ICUs) અને દાબ િનયંત્ અને જ�ુ
ં �કુ ્ત હવ
સાથે અલગ વોડર બનાવવો

• �િવક કટોકટ�ના પ્રિતભાવ સાથે સંકળાયેલ
તમામ આરોગ્ય કમર્ચાર�ઓ માટ � ૂરતા �ગત
�ુરક્ષા સાધન(PPE)
મધ્યમ ગાળાન (T2)

સ્વચ્છતા અન આરોગ્ માટ� લ�ુતમ
પ્રિતભા
૧

મજ�ૂત
બનાવવો

MHFW*,
MHA, MOD,
MOES, MAFW,
MOEFCC,
NDMA

ધોરણો ઠરાવવા

• EMT પ્રિતભાવ િમક�િનઝમને રાષ્ટ
અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર�
માળખાને મજ�ૂત બનાવ�ુ ં

IHR

• નેટવકર ્ તબીબી સહાય �ુિવધાઓને મજ�ૂ
કરવી/�ુખ્ય પ્રવાહમાં લા

• પ્રથમ તબીબી પ્ર�ભભાવ આપના
ઝડપી પ્રિતભાવ તબીબી ટ�

(MFRs)/

( QRMTs) ને

તમામ સામગ્ર પ�રવહન અને સહાયતાથી સજ્જ
કર�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• રાસાય�ણક, �િવક, �કરણોત્સગ અને પરમા�ુ
(CBRN) કટોકટ�નો સામનો કરવા માટ� િનધાર ્�રત
હો�સ્પટલોનોદરજ્જો �ચો લાવવ

• રા�યની એમ્બ્�ુલ/પ�રવહન સેવાઓ , રા�ય
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માળખાક�ય પગલાં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
પોલીસ િવભાગો અને અન્ય કટોકટ� સેવાઓ સાથે
યોગ્ય �ત�રક-હો�સ્પટલ અને

�ત-જોડાણ

સાથે સંચાર અને નેટવ�ક�ગ પ્રણા

• ફરતી ટ� લી-આરોગ્ય સેવાઓ અને
હો�સ્પટલ

મધ્યમ ગાળાન (T2)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• માગર્દિશ�કા અને તકનીક� સહા
તબીબી �ુિવધા
વધારવી
૨

MHFW*,
MHA, MOD

• િવિશષ્ટ આરોગ્ય સંભાળ અન
પ્રયોગશાળા �ુિવધ
લાંબા ગાળાની (T3)

• દર� ક �જલ્લામાં ઓછામાં ઓછ� એક
એવી પ્રયોગશાળા સાથે �હ�ર આરોગ
પ્રયોગશાળાઓની સાંકળ બનાવ

• રસીઓ અને એ�ન્ટબાયો�ટક્સ વગે
�વી આવશ્યક તબીબી �ુરવઠો

• સંસગર્િનષેધ �ુિવધાઓ

ફરતી

HFWD*,
DMD$, SDMA,
DRD,
UDD,
WCD,
PRI,
ULB, DDMA

• �િવક કટોકટ�/ ઘટનાઓને ઉક�લવા માટ�
િવશેષ આરોગ્ય સંભાળ અને પ્રયોગશા
�ુિવધાઓ
લાંબા ગાળાની (T3)

• સંસગર્િનષેધ �ુિવધાઓ ઊભી કરવા અને મજ�ૂત
કરવા

• દર� ક �જલ્લામાં ઓછામાં ઓછ� એક
પ્રયોગશાળઊભી કરવી

ઊભી કરવા

અને મજ�ૂત કરવા માટ� માગર્દશર
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
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�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૫.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�બન માળખાક�ય પગલાં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

માગર્દશર્ન અન સમથર્ન આપ�ુ
*

૧

ટ� કનો-કા�ૂની
શાસન

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મધ્યમ ગાળાન (T2)

MHFW , MHA,
• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫
MOD, MAFW,
સાથે BPHE ને લગતા બંધબેસતા ધોરણો
NDMA
અને િનયમો

BPHE કાયર્ક્રમોના વ�ુ સાર� ર�તે અમલીક
માટ� જો જ�ર� હોય તો કોઈપણ અિધિનયમ

,

HD,
DMD$,
SDMA, RD, DRD,
UDD,
DWSD,
EDD, PD, EFD,
AHD, WCD, PRI,
ULB, DDMA

સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થાઓને મજ�ૂત બના
મધ્યમ ગાળાન (T2)
BPHE કાયર્ક્રમોના વ�ુ સાર� ર�તે અમલીક
માટ� જો જ�ર� હોય તો કોઈપણ અિધિનયમ

,

િનયમ અથવા િવિનયમ ઘડવા/�ુધારવા

િનયમ અથવા િવિનયમ ઘડવા/�ુધારવા
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• �વ સલામતી અને �િવક �ુરક્ષ
જોગવાઈઓ�ુ ં �ુસ્ પાલન કર�ુ ં

• રોગચાળો અટકાવવા માટ� પયાર ્વરણીય

૨
�વ �ુરક્ અને
�વ સલામતી

દ� ખર� ખ રાખવી

MHFW*, MHA,
MOD, MOES, • સંવધર્ન સ્થાનોને �ૂર કરવા માટ� સંક�લ
રોગવાહક વ્યવસ્થા
MAFW,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

HD,
DMD$, • �વ સલામતી અને �િવક �ુરક્ષ
SDMA, AHD, PRI,
જોગવાઈઓ�ુ ં �ુસ્ પાલન કર�ુ ં
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�બન માળખાક�ય પગલાં

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
પગલાં અને

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MOEFCC

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

• રોગવાહક િનયંત્રણ માટ� �િવક અન
રાસાય�ણક હસ્તક્

પયાર ્વરણીય

• રોગચાળો પેદા કર� તેવા �િવક

વ્યવસ્થા

ULB, SLRTI,DDMA

રા�યની જવાબદાર�

• રોગચાળો અટકાવવા માટ� પયાર ્વરણીય
દ� ખર� ખ રાખવી

વાહકોના

િવક્ષેપને રોકવા માટ� પાણી �ુરવઠા અન
ગટર વ્યવસ્થા�ું િનર� કર�ુ ં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

જોખમ
સ્થાનાંતર

MFIN*, NDMA,
MHA, MAFW

�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા
સ�હત જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અમ
કરવો
નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�વન અને સંપિ� માટ� બ� જોખમી વીમા

ુ
DFIN*,
DMD$,
સ�હત જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અમ
SDMA,DAG
કરવો
નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૫.૫ ક્ષમતા િવક
ક્ષમતા િવક

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવક ની

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તાલીમને સહયોગ આપવો

CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવક ની તાલીમને સહયોગ

મધ્યમ ગાળાન (T2)
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભ

પ્રથમ તબીબી પ્રિતભાવ આપ,

માનવ સંસાધન
૧

િવકાસ અને
તાલીમ

MHFW*,
MHA, NDRF,
MOD, AYUSH,
MOES,
MAFW,
MOEFCC,
NIDM, MYAS

આપવો

(NDRF),

મધ્યમ ગાળાન (T2)
*

$

HFWD , DMD , • ચાંપતી દ� ખર� ખ માટ� તાલીમ
SDMA, SDRF, RD,
• ઝડપી તબીબી પ્રિતભ ટ�મો ગોઠવવાની તાલીમ
અને અન્ય આપ�કાલીન
પ્રિતભા DRD,
UDD,
આરોગ્ય સેવ
DWSD, EDD, PD, • તમામ આરોગ્ય અને સંલગ્
આપનારાને સશક્ બનાવવા
વ્યવસાય, આ�ુષ ડોકટરો અને વ્યવસાયી
,
EFD, AHD, WCD,
લાંબા ગાળાની (T3)
PRI, ULB, SIRD,
સ�ુદાય આરોગ્ય કાયર્ક, આશા, MPWS, ANM અને
• માનિસક સ્વાસ્થ્ય અને મન
જ્િનક SLRTI, DDMA
�ગણવાડ� કાયર્કરો માટ� તાલી.
તબીબી વ્યવસાિયક ,

તબીબી સહાયકો

સારવારના ક્ષેત્રો BPHE ના િવલં�બત
પ્રભાવોની દ�ખર�ખ અને સંચાલન માટ
માનવ સંસાધનોનો િવકાસ કરવો

• હો�સ્પટલવહ�વટકતાર , િનષ્ણાત, તબીબી

લાંબા ગાળાની (T3)
પ્રાથિમક સારવાર અને સામાન્ય સારવાર મા
સ�ુદાય ��િૃ ત કાયર્ક્રમો�ું આયો

અિધકાર�ઓ, નસ� અને અન્ય આરોગ્
સંભાળ કમર્ચાર� માટ� કટોકટ�ની દવા
અને �િવક કટોકટ� વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્
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ક્ષમતા િવક

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

તાલીમ કાયર્ક્

• NCC, NYKS, સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ્સ અ
NSS દ્વારા �ુવાનો માટ� તાલી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• શૈક્ષ�ણક અભ્યાસક્રમ

• શૈક્ષ�ણક અભ્યાસક્રમ

BPHE

પાયા�ુ ં જ્ન સામેલ કર�ુ ં

વ્યવસ્થાપન� પાયા�ુ ં જ્ન સામેલ

MHFW , MOD,
કર�ુ ં
MOES, MAFW, • આરોગ્ય કટોકટ� કમર્ચાર ને યોગ્ય
વ્યવસ્થાપ
MOEFCC,
િશક્ષણ અને તાલીમ માટસહાયોગ
અને અભ્યાસક્ MHRD,NIDM
• િનયિમત �તરાલો એ સતત તબીબી
જ્ન

૨

*

િવકાસ

િશક્ષણ કાયર્ક્રમો

િશ�બરોને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

BPHE વ્યવસ્થાપન�

*

$

• અિધકાર�ઓને યોગ્ય િશક્ષણ અને તાલ

HFWD , DMD , • િનયિમત �તરાલો એ સતત તબીબી િશક્ષ
DRD, UDD, EDD,
કાયર્ક્રમો અિશ�બરોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
EFD, AHD, SLRTI,
• �હ�ર, ખાનગી અને કોપ�ર� ટ ક્ષેત્રની તેમની સ
PRI, ULB,DDMA
ભાગીદાર� અને તેમની સંવેદનશીલતા માટ� � ૂિમકા
ન�� કરવી

• �હ�ર, ખાનગી અને કોપ�ર� ટ ક્ષેત્
તેમની સ�ક્રય ભાગીદાર� અને તેમન
સંવેદનશીલતા માટ� � ૂિમકા
કરવી

૩

ન��
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ��િૃ ત, સતકર ્તા અને સજ્જતાને પ્રોત્સાહન 
• જનતા, પંચાયતી રાજ / શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્થ
માટ� તાલીમ કાયર્ક્
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ક્ષમતા િવક

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

��િૃ ત સ�ન

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

HFWD*, DMD$,
SDMA,
IPRD,
MHFW*,
• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC ને ટ� કો આપવો
DRD,
UDD,
MOES, MAFW,
• �િવક જ�ું ઓ દ્વારા થતી કટોકટ�ઓ િવશ DWSD, EDD, PD,
MOEFCC,
EFD, AHD, WCD,
��િૃ ત પેદા કરવા માટ� સમાજ
MLBE, NDMA,
PRI/ULB, SLRTI,
MOIB, NIDM
સંસ્થાઓ�ું સહયોગ નેટવકર
SIHFW, DDMA
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

રા�યની જવાબદાર�

• પ્રાથિમક સારવાર માટ� સ�ુદાય ��ૃિત કાયર
• �િવક જ�ું ઓ દ્વારા થતી તબીબી કટોકટ�ન
અસરોને ઘટાડવા માટ� �ુ ં કર�ુ ં અને �ુ ં ન કર�ુ ં

• �ગત સ્વચ્છતાના મહત્વ િવશે ��
• સામા�જક, વંશીય અને ધાિમ�ક �ુદ્દાઓ પર યોગ
િવચારણા કરવી

• સમાિવષ્ટ સામા�જ , વંશીય અને ધાિમ�ક �ુદ્દ ની
યોગ્ય િવચારણા સાથ , � ૃતદ� હોના િનકાલમાં અત્યંત
કાળ� રાખવામાં આવશે.
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• કટોકટ� અભ્યાસન

• આપિ� વ્યવસ્થાપનના ભાગ�પે સ�ુદાયન

આયોજન અને

� ૂિમકાને ન�� કરવી

અમલને પ્રોત્સાહન આપ
૪
નકલી
િનદશર્/
અભ્યા/

CBDM
૫

• સહભાગી િવભાગો, ભાગીદારો અને �હ�ર HFWD*, DMD$,
જનતા વચ્ચે સંચાર ખાઇને ઓળખવા SDMA, EFD, RD,
MHA*, MHFW,
DDMA, SDRF,
અને ઉક�લવા માટ� તકનીક� સહાય
MOD, MAFW,
F&ES,
MOEFCC,
CDEF, પોલીસ,
MOR, NDMA,
PRI,ULB
NRDF
�ૂંકા ગાળાની (T1)

HFWD*,

DMD$,

• ઔપચા�રક ચચાર ્ બેઠ અને નકલી િનદશર્ દ્વાર
હો�સ્પટલની કટોકટ� સજ્જતાના િવિવધ

ઘટકો�ુ ં

પર�ક્ કર�ુ ં

• સહભાગી િવભાગો , ભાગીદારો અને �હ�ર જનતા
વચ્ચેના સંચાની ખાઇને ઓળખવી અને ઉક�લવી

• સ્થાિનક સંસ્થાઓ સાથે કટોકટ�ન

અભ્યાસન

સં�કુ ્ત અમ કરવો
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
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ક્ષમતા િવક

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
હો�સ્પટલની
સજ્જતા

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

MHFW*, MHA, �ુરક્, તપાસ અને તબીબી વ્યવસ્થા
MOD, MLBE
માટ� રસીઓ અને અન્ય

પ્ર�ક્ સ�હત

દવાઓ, સાધનો અને વપરાશી વસ્�ુઓની
ઓળખ, સંગ્, �ુરવઠા સાંકળ અને યાદ�

(

EMRS)

�ુ ં

સંસ્થાક�યકર

• હાલની �વ �ુરક્ષા પ્રયોગશા ઉ�ત
કરવી અને નવી સ્થાપના કરવ

દ્વારDMP તૈયાર કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
�નહાિનનો

પ્રિતભ આપવા માટ� વધારાની ક્ષમતા વધારવ

આપ�કાલીન તબીબી

પ્રિતભાવ પ્ર

ખાનગી ક્ષેત્રની હો�સ્પટલો સ�હત તમામ હો�સ

�િવક કટોકટ� પછ� કોઈપણ સા�ૂ�હક

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• અદ્યત

SDMA,
DRD,
UDD,
DWSD,
WCD, DDMA

રા�યની જવાબદાર�

માટ� એક તંત િવકસાવ�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)
િવિશષ્ટ આરોગ્ય સંભાળ અને પ્રયોગશાળા �ુિવ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ� પછ�ના તબ�ાની તબીબી
દસ્તાવે�કરણ પ્ર�ક્રયાઓ
રોગચાળાના સવ�ક્ષ
૬
વ્યાવહા�ર
સંશોધન

�ૂંકા ગાળાની (T1)
MHFW*, MOD,
MOES, MAFW, પ્રયોગાત્મક અભ્યાસો દ્વારા પ્
MOEFCC,
સંશોધન અને િવકાસમાં પ્ર�ૃિ�
MOST
અપનાવીને િનયિમત �ુધાર�ુ ં

લાંબા ગાળાની (T3)
HFWD*, DMD$,
SDMA,
DRD, જ્ન વ્યવસ્થાપન માટ� 
જ્િનક અને તકનીક�
UDD, DWSD, EDD,
સંસ્થાઓને મજ�ૂત બનાવવી અને CBRN કટોકટ�ના
PD, EFD, AHD,
WCD, PRI/ULB, સંચાલનમાં વ્યાવહા�ર સંશોધન અને તાલીમ લા�ુ
SLRTI
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ક્ષમતા િવક

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
મધ્યમ ગાળાન (T2)

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
કરવી

આપિ� પછ�ની તબીબી દસ્તાવે�કરણ
પ્ર�ક્રયાઓ અને રોગચાળાના સવ�ક્
િવકાસ
લાંબા ગાળાની (T3)
જ્ન વ્યવસ્થાપન માટ� 

જ્િનક અને

તકનીક� સંસ્થાઓને મજ�ૂત બનાવવી
અને

CBRN

કટોકટ�ના સંચાલનમાં

વ્યાવહા�ર સંશોધન અને તાલીમ લા�ુ
કરવી
મ�હલા, સીમાંત

૭

*

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
WCD*,
HFWD,
DMD$,
SDMA, BPHE નો સામનો કરવા માટ� ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�
તકર ્સંગ DRD, UDD, PRI,
સંવેદનશીલ અને તકર ્સંગ અ�ભગમોનો સમાવેશ
અ�ભગમોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
ULB, DDMA

MHFW , MHA, • માગર્દશર્ન આપ�
વગ�, SC/ST અને
NIDM, NDMA
• �લ�ગ સંવેદનશીલ અને
િવકઇાંગો�ુ ં
સશ�ક્તકર

કરવો

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૫.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

મા�હતી અને �ણકાર�ની આપ-લે કરવી
�ૂંકા ગાળાની (T1)
GACC પ�રપ્રે�ય આધાર� સંક�લત આરોગ્ય
� ૂ�મ િનર�ક્ષણ પરદ્ધ મજ�ૂત બનાવવી
સંશોધન,
૧

આગાહ�,

� ૂવર

ચેતવણી,

ડ�ટા

વ્યવસ્થા,

MHFW*,
MOES,
MOEFCC,
MOES,
NDMA, NLRTI

પ્રાદ�િશક�ક,

મધ્યમ ગાળાન (T2)

• GACC અસર પ�રપ્રે હ�ઠળ �િવક
આબોહવા પ�રવતર્નન

અને

ખતરા�ુ ં િવગતવાર

�ૂલ્યાંકન અને દ�ખર� કરવી

• �િવક આપિ�ઓ

ને લગતા

ડ�ટાબેઝ

HFWD*, DMD$,
SDMA,
DRD,
UDD,
AGD,
DWSD, EDD, PD,
EFD, AHD, SLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ક�ન્દ્ર સંસ્થાઓન ટ� કો અને સહકાર
આપવો

• રા�ય-િવિશષ્ટ અને સ્થાિન

પ્રયાસોન

પ્રાયો અને સહયોગ કરવો

વ્યવસ્થાપન પ્ર િવકસાવવી

નકશાકરણ

લાંબા ગાળાની (T3)
અપે�ક્ષત ફ�રફા

ને �ુસગ
ં ત આગાહ� અને

�ૂલ્યાંક ક્ષમતાઓમાં �ુધા કરવો
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• GACC પ�રપ્રે હ�ઠળ સંવેદનશીલતા અને

૨
જોખમના ખતરાની

MHFW*,
MOES,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

જોખમ પર િવગતવાર અભ્યાસોહાથ ધરવા

• નબળા અને સીમાંત વગ�ના GACC જોખમો�ુ ં

HFWD*,

આપિ� વ્યવસ્થા યોજનાઓની તૈયાર�
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
સંવેદનશીલતા અને
ક્ષમત

�ૂલ્યાંક

(HRVCA)

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

MAFW*,
MOEFCC,
NDMA,
MSJE, NLRTI

ક� ન્દ્રની જવાબદ
�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં

• GACC અસરને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાપ
HRVCA માટ� તકનીક� સહાય અને માગર્દશર્
આપ�ુ ં

રા�ય#

DMD$, SDMA,
AGD,
RD,
WRD,
DSJE,
SLRTI

રા�યની જવાબદાર�
કરવી અને સમયાંતર� �ુધારણાના ભાગ�પે
HRVCA હાથ ધરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• નબળા અને

સીમાંત વગ�ના

GACC

જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• અ�ુ�ૂલન જ��રયાતોને સમજવી

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન

• સામનો કરવાની પ્રદ્ધ અભ્યાસ કવો

• રાષ્ટ્ર CCA પ્રયાસોમાં સહયો

• અ�ુ�ૂલન પદ્ધિતઓ િવકસવી
આબોહવા પ�રવતર્ન
૩

અ�ુ�ૂલન (CCA)

MHFW*,
MOES,
MOJS,
MOEFCC,
MAFW

કરવો

મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• GACC ના જોખમો ઘટાડવા માટ� પયાર ્વરણીય
દ� ખર� ખ રાખવી

• CCA કાયર્ક્રમોના અમલીકરણને ટ�કોવો
• લીલા અને વાદળ� માળખાગત અ�ભગમના
યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સાહ�ુ ં

• નબળા વગ� માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમ
અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાંનો પ્રચાર કર

HFWD*,
DMD$, SDMA,
DDMA, PRIs,
ULBs

• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�યિવિશષ્ટ પ્રયા અને સ્થાિનક પ્રયાસો
પ્રાયોજક અને પ્રોત્આપ�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)
સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન
પ્રયોગાત્મક પ�રયોજ િવકસાવવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
રા�ય-િવિશષ્ટ

પ્રયા અને સ્થાિનક
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થ

�િવક અને �હ�ર આરોગ્ય કટોકટ� (BPHE)
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
પ્રયાસો પ્રાયોજક અને પ્રોત્આપ�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)

• �એસીસી અ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો 
કરવો

• લીલા અને વાદળ� માળખાગત
અ�ભગમના યોગ્ય સંયોજનોને પ્રોત્સ
આપ�ુ ં

• નબળા વગ� માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલ
સંક�લત કરવા
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૬ આગ� ંુ જોખમ
ન�ધ: અન્ય પેટ-િવભાગોથી િવપર�ત , આગ જોખમ ઘટાડવા માટ�ની જવાબદાર� માળ�ુ આગ અને

આપ�કાલીન સેવાઓ પર છે અને તેથી , તે એક

અલગ ન�ૂનામાં આપેલ છે .
આગ�ુ ં જોખમ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન
�ગેના ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થા
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• આગ સેવાઓ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MHA*, MHUA,
૭.૧૬.૧
સમજ�ું

જોખમને

MOEFCC, અન્ય
સંબિં ધત
મંત્રાલયો અન
િવભાગો

• તકિનક� સહયોગ
• આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
�ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�
વ્યવસ્થા
�ૂંકા ગાળાની (T1)
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ
�ુકસાન અને હાિન

આપિ�

માટ� ગ્રામીણ અને શહ�ર

િવસ્તારોમાં જોખમી ઉદ્યોગો મા

SFAC

એ

ઠરાવેલા ધારાધોરણોના આધાર� વગ�કરણ પદ્ધિ
લા�ુ કરવી
DMD$,
SDMA,
F&ES,
SDRF, • આગ�ુ ં ��ુ ં જોખમ સંભિવત ગીચ વસ્તીના
INDD,
SPCB,
ઘટકોની સંવેદનશીલતા�ુ ં િવશ્લેષણ
DISH, ULBs, PRIs,
• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ની આધાર ર� ખાએ
આપિ�
DDMA, SLRTI,
�ુકસાન અને હાિન
Other Depts.
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• આગ અને િવસ્ફોટ�ું જોખમ

સંભાવનાવાળા

સ્થળોના નકશા બનાવવ

• સાધનો અને માનવબળની જ��રયાત�ુ ં �ૂલ્યાંકન
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આગ�ુ ં જોખમ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
કર�ુ ં અને િનિ�ત કર�ુ ં

• જગલોમાં
ં
આગ

લાગવાની

સંભાવનાવાળા

િવસ્તારોની ઓળખ કરવી અને િનવારક પગલાં
લેવા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તમામ બંિધયાર વાતાવરણમાં આગ સલામતી
DMD$,
SDMA,
૭.૧૬.૨
�તર
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
અને િનવારણ યોજનાઓ તૈયાર
કરવી અને
F&ES,
SDRF,
MHA, MHUA,
અમલ કરવો
સંસ્થાક�ય સંકલ
INDD,
SPCB,
NDRF
માગર્દશર, તકનીક� સાધનો અને સહયોગ DISH, ULBs, PRIs,
• આગ સલામતીના િનયમો�ુ ં યોગ્ય પાલન
આપવો
DDMA,
અન્ય
�ુિનિ�ત કરવા સંસ્થાઓન કામગીર� ચકાસવી
િવભાગો
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• હાલની ક્ષમતા- સાધનો અને

�તરમાળખામાં ખામીઓને ઓળખવી

• �તરમાળખા અને સાધનોની જ��રયાતો , �ગત
�ુરક્ષા સાધનો સ�હતના સાધનોને �ુધારવા

• આ�ુિનક�કરણ અને ભિવષ્યની જ��રયાતોને
૭.૧૬.૩

પહ�ચી વળવા માટ� કાયર્યોજના બનાવવ

DRR માં 

રોકાણ- માળખાક�ય 
પગલાં

MHA,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MHUA,
તકિનક� સહયોગ

DMD$,
F&ES,
INDD,

SDMA,
SDRF,
SPCB,

• પ્રિતભા તંત્ર મજ�ૂત અને

ધોરણસર�ુ ં

બનાવ�ુ ં
લાંબા ગાળાની (T3)
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આગ�ુ ં જોખમ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

NLRTI

રા�યની જવાબદાર�

DISH, ULBs, PRIs, • જ��રયાત �ુજબ અ�ગ્નશમ , શહ�ર� શોધ ખોળ
DDMA, SLRTI,
અને બચાવ માટ� સાધનોની પ્રા�પ કરવી
Other Depts.
• તા�ુકા કક્ �ુધી પેટા િવભાગીય કક્ષ અ�ગ્
સ્ટ�શ/ જગાઓ ઊભી કરવી

• સ્થાિનક જોખમો અને સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં
રાખીને

બ�-ુ જોખમી પ્રિતભ

ક્ષમતાઓમા

વધારો કરવો

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• આગ સલામતીના િનયમોનો

�ુસ્ અમલ અને

મજ�ૂતીથી કરવો

• મકાન વપરાશની પરવાનગીઓ આપતા પહ�લા
આ�ગ્ન �ુરક્ષા પ્રમાણપત્ર

કડક

પ્ર�ક્રયાઓ�ું પાલન કર�ું 

• �હ�ર ઉપયો�ગતાઓમાં
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
૭.૧૬.૪

DRR માં 

• આ�ગ્ન �ુરક્ િનયમો અને
લા�ુ કરવા

રોકાણ- �બન 
માળખાક�ય પગલાં

િવિનયમો

• સમથર્ન આપ�ુ
MHA, MHUA, • આદશર િનયમો ,
અન્ય સંબંિધત
મંત્રાલયો અન

ઘડવી

આ�ગ્ન �ુરક્

પ્રણાઅને સાધનો માટ� વારં વાર િનર�ક્ષણન
ખાતર� કરવી

• �વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત
જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ કરવો

કાયદા,

DMD$,
માગર્દિશ�ક F&ES,
INDD,

�ૂંકા ગાળાની (T1)
SDMA,
SDRF, • SFAC અને અન્ય સ� મંડળની ભલામણો
અ�ુસાર અ�ગ્ન અિધિનય અને અન્ય કા �ૂની
SPCB,
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આગ�ુ ં જોખમ
ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ

DRR ના પેટા

ક�ન્#

િવષયક ક્ષે

િવભાગો

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

DISH, ULBs, PRIs,
પગલાં લા�ું કરવા
DDMA, SLRTI,
સ્થાનાંતર
• NBC ૨૦૧૬ �ુજબ ખાસ કર�ને
Other Depts.

• �વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી
વીમા સ�હત જોખમ
વ્યવસ્થાનો અ કરવો

�વન સલામતી

િવભાગોને લગતી

�ૂંકા ગાળાની (T1)

આગ અને

અને અન્ય સંબંિધત
બાબતોમાં મકાન િનયમ

સંગ્નો પ્રચ કરવો

જોખમ સ્થાનાંતરણ નીિત માળ�ું

• સંગઠનાત્મક વ્યવસ્થા મ સંસ્થાક�ય �ુધારા
અને મોટા ફ�રફારો કરવા

• િવિવધ પ્રકારની ઇમાર , વસાહતો, ઉદ્યોગ
અને અન્ય સ્થાપ માં F અને
ફર�જયાત

અ�ગ્

ES પાસેથી

પરવાનગી માટ� કા�ૂની

વ્યવસ્ કરવી

• જોખમ સ્થાનાંતરણ નીિત માળ�ુ
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
• આપિ� વ્યવસ્થા માં CDEF, સ�ુદાય અને
સ્વયંસેવકને અદ્યતન તાલ આપવી

• ��િૃ ત, સતકર ્તા અને સજ્જતાની સંસ્�ૃિત
પ્રોત્સાહન આપ

• �હ�ર, ઉપયો�ગતાઓ, શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્,
પંચાયતી રાજ સંસ્થ અને ઉદ્યોગો માટ� ��ૃિ
૭.૧૬.૫
િવકાસ 

ક્ષમત

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

MHA, NDMA,

• SDRF, CDEF, સ�ુદાય અને સ્વયંસેવકોને

િનમાર ્ કાયર્ક્

DMD$,

SDMA,

• IEC સા�હત્ અને તમામ માધ્યમો દ્વારા સામા
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આગ�ુ ં જોખમ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

NIDM,

NDRF,

અન્ય સંબંિધત
મંત્રાલયો અન
િવભાગો

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
માગર્દશર્ન અન સહયોગ આપવો

• પ્રિશક્ષકોની તાલ

કાયર્ક્માં

અ�ગ્નશામ, ધ્વસ માળખા�ુ ં સંચાલન ,
અને શોધ ખોળ અને બચાવ િવિવધ
પાસાઓ

રા�યની જવાબદાર�

SDRF, SIDM, ATI,
લોકો �ુધી વ્યાપક પ્રસાર �ુિનિકરવો
F&ES,
SDRF,
• આપિ�-અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓની સ
,
CDEF, ULBs, PRIs,
સંભાળ અને રક્ષણ �ગેની મા�હ
DDMA,
SIRD,
• પ્રિશક્ષકોની તાલ કાયર્ક્માં અ�ગ્નશામ ,
SLRTI
ધ્વસ માળખા�ુ ં સંચાલન , અને શોધખોળ અને
બચાવ િવિવધ પાસાઓ
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• માનવ અને સંસ્થાક�ય ક્ષમતા ખામીઓને �ૂર
કરવી

• પ્રિતભા તંત્ર મજ�ૂત અને

ધોરણસર�ુ ં

બનાવ�ુ ં
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૭ જ ંગલ દવ ખતરો
૭.૧૭.૧ જોખમને સમજ� ંુ
જોખમને સમજ�ુ ં

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તાલીમના આયોજન માટ�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

સહયોગ; તકનીક� સહયોગને

ધારાધોરણો અ�ુસાર િનવારક પગલાં

િવસ્તારવ

લેવા
�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ૂંકા ગાળાની (T1)

• ઉપગ્રહોન વપરાતી શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ પદ્ધિ
આધા�રત આગ જોખમના વગ�કરણની

બનાવવા

• આગ સંભાવનાવાળા જગલ
ં
િવસ્તારો�ું

સંવેદનશીલ િવસ્તારોના નકશા બનાવવા તકનીક�
MOEFCC*,
MOES, DOS,
સહાય
MHA, MOD, • પ્રસંગોપ જગલની
ં
આગ િનર�ક્ષણ અન�ૂલ્યાંક
MEITY
• MOD અને MOEFCC વચ્ચે સંકલન મજ�ૂત ક�ુ ં

મા�હતી
પ્રણાલ,
દ� ખર� ખ,

મધ્યમ ગાળાન (T2)

સંશોધન,
� ૂવર

ચેતવણી અને
પ્રાદ�િશક/
નકશા કરવા

જગલ
ં

િવસ્તારોમાં માનવ વસાહત ના નકશા

• ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ કર�ને જંગલની આગન

નેટવક્સ,

આગાહ�,

પ્રણાલી

ઉપયોગ કરવો

િનર�ક્ષ
૧

• આગની સંભાવનાવાળા

• વહ�લી ભાળ અને ચેતવણીને મજ�ૂત કરવી

િનર�ક્

• જગલોમાં
ં
આગ

સંભાવનાવાળા

િવસ્તારોને ઓળ વા અને સામાન્ય
ર�તે આગ લાગે

તેવા મ�હનાઓમાં

તેમની ન�કથી દ� ખર� ખ રાખવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)

• ન�કના સ�ાવાળાઓને વહ�લી

• નીચે ઉડતા એરક્રા , માનવર�હત હવાઈ વાહનો

અને

(UAV) અને ડ્રોન �વી ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ તકન
ઉપયોગ કર�ને જગલની
ં
આગની વાસ્તિવક સમ

EFD*,
DMD$,
SDMA, RD,
SLRTI, PRIs/
ULBs,
DDMA

માં

�ણ કરવા

આધા�રત નેટવકર ્

ભાળ

માટ� સ�ુદાય
ગોઠવ�ુ ં અને

િનભાવ�ુ ં
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જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
દ� ખર� ખની પ્રણાલી કાયર્રત કરવી

• સ�ુદાય આધા�રત વન િનર�ક્ષ

લાંબા ગાળાની (T3)

પ્રણાલીને પ્રોત્સાહન 

લાંબા ગાળાની (T3)

• જગલની
ં
આગની વાસ્તિવક સમયની દ�ખર�
• જગલોની
ં
આગ

સંભિવત

િવસ્તાર,

રા�યની જવાબદાર�

• જગલોમાં
ં
અને ન�ક રહ�તા લોકો સાથે

પા�ર�સ્થિત

અસરકારક ર�તે વાતચીત કરવા માટ�

પાસાઓ, વન્ય�વોની �ચ�તાના અભ્યાસ/ �ૂલ્યાંક

વ્યવસ્થઊભી કરવી અને િનભાવવી

• જગલની
ં
આગની આવતર્ , િવભાજન અને તીવ્રત
ન�� કરવા માટ� આગનો િવગતવાર ઇિતહાસ

• સંસાધનોની વહ�ચણી/

હાથ

ન�કની

ધરવો

અ�ગ્ન સેવ

ખાતાની કચેર�ઓ

સ�હયારા માટ�
અને

જગલ
ં

વચ્ચે પરસ્પ

મદદની વ્યવસ્થ ગોઠવવી કરવી અને
િનભાવવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• HRVCA ની અદ્યતન કર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

ં
આગના જોખમ સંભિવત માનવ
• જગલ

• અભ્યાસ, દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધનને પ્રોત્સ
૨

જોખમના
ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત

વસિત ઘટકો ની ઓળખ

આપ�ુ ં
*

MOEFCC ,
MOES,
MSJE,
NDMA,
NIDM

• તાલીમ અને તકનીક� સહાય આપવી
• સામા�જક,

ભૌિતક,

આિથ�ક,

પા�ર�સ્થિત,

�લ�ગ,

સામા�જક સમાવેશ અને તકર ્સંગ પાસાઓને આવર�
લેતી સંવેદનશીલતા અને ક્ષમતાઓ પર અભ્

EFD*,
DMD$,
SDMA,
DSJE, PRIs,
ULBs,

કરવી અને

યાદ� બનાવવી

• જગલોમાં
ં

માનવ વસિત ઘટકો

ની

ઓળખ માટ� તાત્કા�લક ધ્યાન આપ�ુ
જ�ર� છે

• સાધનો અને માનવબળ જ��રયાતો�ુ ં
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જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

�ૂલ્યાંક

�ૂંકા ગાળાની (T1)

(HRVCA)

રા�ય#

DDMA

રા�યની જવાબદાર�
ઓ�ડટ કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

માગર્દિશ�કા તૈયાર કરવ

િનષ્ણાતો અને �હસ્સેદારો સાથે પરામશ
માટ� તંત્રની રચ

કર�ુ ં

/

મજ�ૂતબનાવ�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

મોટાભાગની આગ મ�ુષ્યો દ્વ
ચેતવણીઓ, ડ�ટા
અને મા�હતીનો
૩

ફ�લાવો

MOEFCC*,
MOES,
NDMA,
NIDM

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
તાલીમના આયોજન માટ� તકિનક� સમથર્ન વધારવા
સહયોગ કરવો

EFD*,
DMD$,
SDMA,
SLRTI, PRIs/
ULBs,
DDMA

ઇરાદા� ૂવર્ક અથવા અ�ણતાથી

,
થતી

હોવાથી જગલની
ં
આગ અટકાવવા માટ�
��િૃ ત ક�ળવવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
સ�ુદાયો અને પ્રિતભાવ આપનારાઓન
આગની �સ્થિત �ગેની સાચી મા�હતી
આપવા માટ� િવ�સનીય વ્યવસ્થ
ગોઠવવી

૪

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
આપિ�ના ડ�ટા

MHA*, MOSPI,

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના �ૂલ્યાંકન �ગેના

DMD$,

આપિ�ના �ુકસાન અને �ુકસાનીના
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જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

મેળવવા અને

તમામ

વ્યવસ્થાપ

મંત્રાલય

કર�ુ ં

અને િવભાગો

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

SDMA,

ડ�ટા�ુ ં વ્યવ�સ્થત ડ�ટવ્યવસ્થા

�ૂલ્યાંકન �ગેના ડ�ટા�ું વ્યવ�સ્થત ડ�

તમામ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર ર� ખાએ આપિ� �ુકસાન અને

વ્યવસ્થાપન

િવભાગો

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુકસાન

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ના આધાર ર� ખાએ આપિ�
�ુકસાન અને �ુકસાન

ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૭.૨ �તર સંસ્થાક�ય સંકલ
�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૧

એકંદર� આપિ�
શાસન (જગલો
ં

MOEFCC*,
MHA, NDMA,
MOES, MOD,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંકલન, તકનીક� સાધનો અને
સહયોગ આપવો

• આપિ� વ્યવસ્થા
EFD*,
DMD$,
SDMA, RD, PRIs,
ULBs, DDMA

યોજનાઓની

તૈયાર કરવી અને અમલ
આપિ� વ્યવસ્થા
સંકળાયેલ સંસ્થાઓન

કરવો અને

કાય� સાથે
કામગીર�

334

�તર સંસ્થાક�ય સંકલ

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
સહવત� યાદ�માં છે )

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

DOS, MORD,
MHUA

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુિનિ�ત કરવી

• વન, IMD, FSI �વી બ�િુ વધ

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન અન DRR

એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન

ને �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના તમ
પાસાઓ

• DRR, CCA અને િવકાસની �ુસગ
ં તતા
અને પરસ્પર મજ�ૂતીકરણની ખાતર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૨

પ્રિતભ

• ક�ન્દ્રીય સહાય�ું આયોજન અ
MOEFCC*,
સંકલન
MHA, MOD,
NDMA
• બ�િુ વધ એજન્સી ને સાંકળ�ને
ઘટના

કરવી

EFD*,
DMD$,
SDMA, RD, PRIs,
ULBs, DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• તાત્કા�લક પ્ ભાવ�ુ ં આયોજન અને
સંકલન

• ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કર

િનયંત્ વ્યવસ્થાન

મજ�ૂત બનાવવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

ચેતવણી,
મા�હતી, ડ�ટા
૩

EFD*,
MOEFCC*,
ચેતવણીઓ, મા�હતી અને ડ�ટાના
SDMA,
MOES, DOS,
ઝડપી, સ્પષ, અસરકારક ફ�લાવાને PRIs/
NDMA, NIDM,
DDMA
MORD, MHUA �ુિનિ�ત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર અ
રા�ય સંસ્થા વચ્ચે અસરકારક

DMD$,
RD,
ULBs,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�ૂરસ્,

ગ્રામીણ અથવા શહ�

;

જોખમ

ધરાવતા િવસ્તારના છે વાડાના બધા લોકોને
ચેતવણીઓના ફ�લાવા�ુ ં સંકલન

સંકલન અને એક��ૃત
સંદ�શાવ્યવહાર
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૭.૩ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- માળખાક�ય પગલાં
માળખાક�ય પગલાં

જંગલની આગ
DRR ના પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
રા�ય#
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

ક�ન્#

• જગલમાં
ં
આગ અટકાવવાના િવિવધ પગલાં
મજ�ૂત કરવા

*

૧

વન-અ�ગ્નશામક
પ્રણાલીઓને મ જ�ૂ
બનાવવી

MOEFCC ,
MORD,
MHUA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
એરક્રા, હ�લીકોપ્ટ,

UAV, ડ્રો

અને સાધનોનો ઉપયોગ કરવો અને

• વાયરલેસ પ્રણા સંચાર નેટવકર
*

$

EFD , DMD ,
SDMA, PRIs,
ULBs, DDMA

• અસરકારક પ�રવહન
• જગલની
ં
આગ સામે લડવા માટ� િવિશષ્ટ
સાધનો

• �ુધાર� લ આગ-પ્રિતરોધક કપડ

ગોઠવવા

• િનર�ક્ ટાવસર્ના નેટવકર્ને મ જ�ૂત બનાવ�
• આગ શોધવાની પ્રણાલી િવસ્ �ૃત કરવ

૨

સામા�જક આવાસ યોજનાઓ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MORD, MHUA,
MOEFCC,
સામા�જક આવાસ યોજનાઓના
NDMA

આયોજન અને અમલીકરણમાં આગ

EFD*, DMD$,
SDMA, PRIs,
ULBs, DRDA,
DDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
જગલોની
ં
�દર અને અડ�ને આવેલી વસાહતોમાં
સામા�જક આવાસ યોજનાઓના આયોજન અને
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માળખાક�ય પગલાં

જંગલની આગ
DRR ના પેટા િવષયક ક્ષે

ક�ન્#

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક� ન્દ્રની જવાબદ
રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

અને બ�-ુ જોખમી પ્રિતરોધ

અમલમાં આગ અને બ�-ુ જોખમી પ્રિતરોધ

�ુિવધાઓના સમાવેશ માટ�

�ુિવધાઓનો સમાવેશ કરવાની ખાતર� કર વી.

માગર્દિશ�કા અને તકનીક� સહાય
તમામ ધરોહર માળખા અને
જગલ
ં
ન�ક ના

મહત્વન

�તરમાળખા�ુ ં
૩

અ�ુ�પાંતરણ અને

MOEFCC*,
MORD,
MHUA,
NDMA

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
માગર્દશર્ન અને અમલીક

EFD*, DMD$,
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
SDMA, PRIs,
તકનીક�
સંસ્થા સાથે સહયોગ અને
ULBs, DDMA
અમલીકરણ

જગલના
ં
ગામોમાં જોખમ
પ્રિતરોધક બાંધક

,

મજ�ૂતીકરણ,
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૭.૪ આપિ� જોખમ ઘટાડામાં રોકાણ- �બન-માળખાક�ય પગલાં
�બન માળખાક�ય પગલાં

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• માગર્દશર્ન અનસહયોગ

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંસ્થાક�ય વ્યવસ્
ટ� કનો-કા�ૂની
શાસન

MOEFCC*,
MORD,
MHUA

૧

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતરણન

ઉપયોગને

પ્રોત્સાહન�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• જગલની
ં
આગ

EFD*, DMD$, • જગલોની
ં
આગ અટકાવવા અને િનયંત્રણ માટ�ન
SDMA, UDD,
કાયદા અને િનયમોને મજ�ૂત બનાવવા
DRD, DDMA,
• જગલ
ં
આગ
અટકાવવા અને િનયંત્રણ માટ
PRIs, ULBs
સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થામાં �ુધ કરવો

અટકાવવા અને વ્યવસ્થાપ

માગર્દિશ�કાતૈયાર કરવી

• વીમા/

જોખમ સ્થાનાંતરણન

ઉપયોગને

પ્રોત્સાહન�ુ ં

• વનીકરણ યોજનાઓમાં જગલ
ં
આગ
વ્યવસ્થાપનને પ્રાધાન્ય 

• વન વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને ક

અને

િવિનયમોની સમીક્ષકરવી
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા
૨

જોખમ
સ્થાનાંતર

MFIN*,
NDMA,
MHA,
MAFW

સ�હત જોખમ

સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ

કરવો

નીિત માળ�ુ

�ૂંકા ગાળાની (T1)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
�વન અને સંપિ� માટ� બ�ુ જોખમી વીમા સ�હત

DFIN*, DMD$, જોખમ સ્થાનાંતર વ્યવસ્થાનો અ કરવો
SDMA, DAG
�ૂંકા ગાળાની (T1)
નીિત માળ�ુ
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.

૭.૧૭.૫ ક્ષમતા િવક
ક્ષમતા  િવકા

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

તાલીમ
૧

૨

MOEFCC*,
MHA,
NDRF,
NDMA,
MOES,
MOD, DOS,
MORD,
MHUA,
NIDM,
MYAS

ક�ન્દ્ર સર ના કમર્ચાર�,
સ�ુદાય,

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
ક�ન્દ્ર સર ના કમર્ચાર�, SDRF, CDEF, સ�ુદાય,

SDRF, CDEF,

સ્વયંસેવકો અને અન્ય સીધ

�હસ્સેદારને તાલીમ અને ઓપવગર કાયર્ક્ર
�ૂંકા ગાળાની (T1)

EFD*, DMD$,
SDMA, SDMI,
SIRD, SDRF,
DDMA

NCC, NYKS, સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ્સ અ

MOEFCC*
, MHRD,

ને તાલીમ

અને ઓપવગર કાયર્ક્
�ૂંકા ગાળાની (T1)

આગ રોકવા અને વ્યવસ્થાપનનો સમાવ કરવો

રોકવા અને વ્યવસ્થાપ

સામેલ કર�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

અભ્યાસક્

સ્વયંસેવકો અને અન્ય સીધા �હસ્સેદ

ગામના સ્વયંસેવકોના તાલીમ કાયર્ક્રમોમાં જ ની

NSS �વા �ુવાનોના તાલીમ કાયર્ક્રમોમ
જગલની
ં
આગ

રા�યની જવાબદાર�

વન આગ

રોકવા અને િનયંત્રણને લગત

�ૂંકા ગાળાની (T1)

EFD*, EDD,
SDMI, SLRTI

વન આગ રોકવા અને િનયંત્રણને લગતા િવષયોન
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ક્ષમતા  િવકા

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે
િવકાસ

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

NIDM,
NLRTI**

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

િવષયોને સમાવવા માટ� વનીકરણ

સમાવવા માટ� વનીકરણ વ્યવસ્થાપન અભ્યાસક

વ્યવસ્થાપન અભ્યાસક્રમો અને ત

અને તાલીમ કાયર્ક્રમો સંબંિધત અભ્યા

કાયર્ક્રમો સંબંિધત અભ્યાઅદ્યતન કરવ

અદ્યતન કર
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• ��િૃ ત, સતકર ્તા અને સજ્જતાને પ્રોત્
આપ�ુ ં

• જનતા, પંચાયતી રાજ / શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૩

��િૃ ત િનમાર ્

*

MOEFCC ,
NDMA,
NDRF,
CAPF,
NIDM

• ��િૃ ત અ�ભયાન/ IEC ને ટ� કો આપવો
• જગલ
ં
આગ

રોકવા અને િનયંત્રણ િવશ

��િૃ ત પેદા કરવા માટ� નાગ�રક સમાજ

EFD*, DMD$,
SDMA, IPRD,
RD, DDMA

માટ� તાલીમ કાયર્ક્ યોજના

• જગલ
ં
આગ સંભિવત િવસ્તારોમાં માસ મી�ડયા
�ંબેશ ચલાવવી

• વન આગ રોકવા અને િનયંત્રણ માટ� ��ૃિ

સંસ્થાઓના નેટવક ને સહયોગ આપવો

ક�ળવવી

• જગલની
ં
આગની �ણ , રોકવા અને િનયંત્રણમા
સહાયતા કરવા

સ�ુદાયની

સામેલગીર�

નેટવકર ્ને મજ�ૂત બનાવ�ુ

૪

નકલી
િનદશર્/
પ્રય

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MOEFCC*,
NDRF, CAPF, આપ�કાલીન પ્રયોગો આયોજન અને
NDMA
અમલને પ્રોત્સાહન આપ�

EFD*, DMD$,
SDMA,
RD,
DDMA, SDRF,
F&ES, CDEF,
Police

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• વન સ�ુદાયો/ વન ગામ સિમિતઓ

, JFM

સિમિતઓ સામેલ કરવી

• જગલ
ં
આગ સંભિવત િવસ્તારોમાં શહ�ર� અને
ગ્રામ સ્થાિનક સંસ્થાઓ સાથ આપ�કાલીન
પ્રયોગો સં�કુ ્ત અમલકરવો
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ક્ષમતા  િવકા

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

૫

MOEFCC,
વ્યાવસાિયક
MSDE,
તાલીમ/ કૌશલ્ય MMSME,
NDMA,NIDM
િવકાસ

િવિવધ પ્રકારના આવાસ અને માળખાક�
�ુિવધાઓ માટ� જગલ
ં

આગ સંભિવત

િવસ્તારોમાં આગ સલામતી પર ભાર �ુક�ને

DMD$, SDMA,
RD.,
SLSDA,
DDMA

બ�-ુ જોખમી પ્રિતરોધક બાંધકામ માટ� કૌશલ
િવકાસને પ્રોત્સાહન આપ�

૬

મ�હલા,

•

સીમાંત,

MWCD*,
MOEFCC,
NDMA, NIDM •

સ�ુદાય અને
િવકલાંગો�ુ ં
સશ�ક્તકરણ

• તાલીમ કાયર્ક્રમો હાથ ધર
• િવિવધ પ્રકારના આવાસ અને માળખાક�
�ુિવધાઓ માટ� જગલ
ં
આગ સંભિવત િવસ્તારોમાં
આગ-પ્રિતરોધક બાંધકામ સંબંિધત િવિવ ક્ષે
માટ� પ્રિશક્ષકોની ત ટ�મો બનાવવી

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

જગલ
ં
આગ સંભિવત િવસ્તારોમાં સીમાંત

DSJE*, EFD,
સ�ુદાયો, SC/ST ના �ુદ્દાઓને ઉક�લવ SDMA, SIDM,
માગર્દશર્આપ�ુ ં
DDMA, PRIs,
જગલ
ં
આગ સંભિવત
િવસ્તારોમાં ULBs
સંબિં ધત �લ�ગ સંવેદનશીલ અને
તકર ્સંગ અ�ભગમોને પ્રોત્સા

રા�ય,

�જલ્લા અને સ્થાિનક સ્ત

વ્યવસ્થાના તમામ પાસાઓને આવર�

આપિ�
લઇને

ક્ષમતા િવકાસમાં �લ�ગ સંવેદનશીલ અન તકર ્સંગ
અ�ભગમોનો સમાવેશ કરવો

આપ�ુ ં
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૭.૧૭.૬ આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ�ું વ્યવસ્થ
આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થા

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

મધ્યમ ગાળાન (T2)
�િવક આપિ�ઓ અને આબોહવા
પ�રવતર્ન સંબંિધત ડ�ટાબેઝ વ્યવસ્થાપ

સંશોધન,

૧

આગાહ�,

� ૂવર

ચેતવણી,

ડ�ટા

વ્યવસ્થા,
પ્રાદ�િશ, નકશા
બનાવવા

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
MOEFCC*, FSI, પ્રણા િવકસાવવી
EFD*,
DMD$, • ક�ન્દ્રીય સંસ્થાઓ સાથે ટ�કો અને સહકાર
MOES, DOS,
લાંબા ગાળાની (T3)
SDMA, SLRTI
• રા�ય િવિશષ્ટ પ્રયાસો અને સ્થાિનક પ્રય
MHA, MOD,
• જગલોની
ં
આગ , પા�ર�સ્થિત પાસાઓ ,
NLRTI
પ્રાયોજક કર�ુ
વન્ય�વોની �ચ�તાઓ ધરાવતા

િવસ્તારોના અભ્યા/ �ૂલ્યાંકન

• જગલની
ં
આગની આવતર્ , િવભાજન
અને તીવ્રતા ન�� કરવા માટ� આગન
િવગતવાર ઇિતહાસ લખવો
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• GACC પ�રપ્રે હ�ઠળ સંવેદનશીલતા

૨

જોખમના
ખતરાની
સંવેદનશીલતા
અને ક્ષમત

અને જોખમ પર િવગતવાર અભ્યાસ
MOEFCC*,
હાથ ધરવો
MOES, MHA,
MOD, MAFW, • નબળા અને સીમાંત વગ�ના GACC
NDMA, MSJE,
જોખમો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
MHFW,NLRTI
• GACC અસરોને ધ્યાનમાં લઇને વ્યાપક
HRVCA

માટ� તકનીક� સહાય અને

EFD*,
SDMA,
WRD,
SLRTI

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)
DMD$,
યોજનાઓ/ સમીક્ષાઓમા
RD, આપિ� વ્યવસ્થા
DSJE, GACC મા�હતી સામેલ કરવી
મધ્યમ ગાળાન (T2)
નબળા અને

સીમાંત વગ�ના

GACC જોખમો�ુ ં
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આબોહવા પ�રવતર્ન જોખમ વ્યવસ્થા

જંગલની આગ
DRR ના પેટા
િવષયક ક્ષે

ક�ન્દ્ રા�ય /સંસ્થા અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

�ૂલ્યાંક

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

માગર્દશર્આપ�ુ ં

રા�યની જવાબદાર�
�ૂલ્યાંકન ક� ં ૂ

(HRVCA)
�ૂંકા ગાળાની (T1)

આબોહવા
પ�રવતર્ન
અ�ુ�ૂલન (CCA)

*

• અ�ુ�ૂલન જ��રયાતોને સમજ વી અને

MOEFCC ,
�ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
MOES, MHFW,
• સામનો કરવાની
MOJS

EFD*,
DMD$,
SDMA, DDMA,
પદ્ધિનો અભ્યાસ PRIs, ULBs

કરવો

મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• અ�ુ�ૂલન પદ્ધિતઓ િવકસવી
• CCA
૩

કાયર્ક્રમોના અમલીકરણને ટ�

આપવો

• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષ
કાયર્ક્રમોમાં અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં
પ્રચાર કર

�ુનરાવત�/ િનયિમત (RR)

• સંવેદના અને ��િૃ ત સ�ન

• રાષ્ટ્રCCA પ્રયાસો�ું સમરથન કર�ુ
• ક�ન્દ્રસંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• GACC શમન અને અ�ુ�ૂલન માટ� રા�ય-િવિશષ્ટ
પ્રયા અને સ્થાિનક

પ્રયાસો પ્રાયોજક અન

પ્રોત્સાઆપ�ુ ં
�ૂંકા ગાળાની (T1)

• GACC નના જોખમોની સમજણ

વધારવા માટ�

જગલો�ુ
ં
ં પા�ર�સ્થિતક� નીર�ક મજ�ૂત કર�ુ ં

• સ્થાિનક અ�ુ�ૂલન વ્�ૂહરચના અન

પ્રયો�ગ

પ�રયોજનાઓ િવકસાવવી
મધ્યમઅને લાંબા ગાળાની (T2, T3)

• રા�ય િવિશષ્ટ પ્રયાસો અને સ્થાિનક પ્રય
પ્રાયોજક અને પ્રોત્સાહન આ

• GACCઅ�ુ�ૂલન કાયર્ક્રમોનો  કરવો
• નબળા �ૂથો માટ� સામા�જક �ુરક્ષા કાયર્ક્રમ
અ�ુ�ૂલનશીલ પગલાં સંક�લત કરવા
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ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શે. (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ

મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૮ સજ્જત અને પ્રિતભ
૮.૧ � ૃષ્ઠ �ૂિ
પ્રિતભાવ પગલાં એટલે લાગતા વળગતા સ�ાવાળા પાસેથી વહ�લી ચેતવણી મળ્યા પછ� અથવા તોળ
રહ�લી �ુઘર્ટનાની અપેક્ , અથવા કોઈ ચેતવણી િવના બનેલી ઘટના પછ� તરત જ લેવામાં આવે છે .
આપિ�ના પ્રિતભાવ�ું પ્રાથિમક લ�ય �વન બચા , સંપિ�, પયાર્વરણ�ું રક્ષણ કર�ું અને આપિ� પ
માનવ અને અન્ય �વંત પ્રાણીઓની � ૂળ�ૂત જ��રયાતો �ૂર� કરવા�ું. આપિ�થી પ્રભાિવત થયેલા અન
આપિ�થી પ્રભાિવત થવાની સંભાવના હોય એવા અસરગ્રસ્તોને બચાવવા પર ધ્યાન .

UNISDR

(૨૦૧૬) પ્રિતભાવની નીચે �ુજબ વ્યાખ્યા કર:
ુ �ત કરવા
�વ બચાવવા, સ્વાસ્થ્ય પર િવપ�રત અસર ઘટા , �હ�ર સલામતી �િનિ
અને અસરગ્રસ્ત લોકોની �ૂળ�ૂત જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ� આપિ� પહ�

, તે

દરિમયાન અથવા તરત જ લેવામાં આવેલા પગલાંઓ.
આપિ� પ્રિતભાવની સૌથી વ�ુ �ચ�તામાં તાત્કા�લક આપિ� રાહત સ�હત તાત્કા�લક અને �ૂંકા ગાળ
જ��રયાતોનો સમાવેશ થાય છે . આપિ� જોખમનો વ્ય�ક્ , સ�ુદાયો, સંગઠનો, દ� શો અને �તરરાષ્ટ્ર
સ�ુદાયની પ્રિતભાવ ક્ષમતાઓની ગિતિવિધ સ�હત અસર , કાયર્ક્ષમ અને સમયસર પ્રિતભાવ �ણ
સજ્જતા પગલાં પર આધાર રાખે છ. સંસ્થાક�ય પ્રિતભાવમાં ઘણીવાર આપ�કાલીન સેવાઓ અને �હ
સહાયની જોગવાઈ દ્વારા �હ�ર અને ખાનગી ક્ષેત્રો અને સ�ુદાય ક્ષેત્રો તેમજ સ�ુદાય અને સ્
ભાગીદાર�નો સમાવેશ થાય છે . " આપ�કાલીન સેવાઓ" એ આપ�કાલીન અને આપિ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં
લોકો અને િમલકતની સેવા અને રક્ષણ માટ� ચો�સ જવાબદાર� ધરાવતી િવિશષ્ટ સંસ્થાઓનો મહત
સ�ૂહ છે . તેમાં �ુલક� �ુરક્ષા અિધકાર�ઓ અને પોલીસ અને અ�ગ્ન સેવાઓ સાથે અન્ય ઘણા લોક
સમાવેશ થાય છે . પ્રિતભાવ તબ�ે અને પછ�ના �ૂવર્વ� �સ્થિત વચ્ચે સ્પષ્ટ . ક�ટલાક કામચલાઉ
આવાસ અને પાણી �ુરવઠો , � ૂવર્વ� �સ્થિતના તબ�ા �વા પ્રિતભાવ પ સાર� ર�તે િવસ્ �ૃત થઈ શક�
છે .
UNISDR (૨૦૧૬) દ્વારા વ્યાખ્યા કયાર્ �ુજબ સજ્ , સંભિવત િનકટવત� અથવા વતર્માન આફતોની
અસરમાંથી અને � ૂવર્વ� �સ્થિતને અસરકારક ર�તે અપે�ક્ષત પ્રિતભાવ આપવા , સંગઠનો, સ�ુદાયો
અને વ્ય�ક્તઓએ િવકિ

કર� લી �ણકાર� અને ક્ષમતાઓનો સમાવેશ થાય . આપિ� જોખમ

વ્યવસ્થાપનના સંદભર્માં સજ્જતાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવામાં આવે છે અને તમામ પ્રકારની કટો
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અસરકારક ર�તે હાથ ધરવા જ�ર� ક્ષમતા િનમાર્ણ કરવા અને સતત �ૂવર્વ� �સ્થિતના પ્રિ
વ્યવ�સ્થત સંક્રમણો હાંસલ કરવા�ું લ�.
સજ્જતા આપિ�ના જોખમોના યોગ્ય િવશ્લેષણ અને �ૂવર્ ચેતવણી પ્રણાલીઓ સાથે સાર� ર�તે સંક
પર આધા�રત છે , અને �માં આક�સ્મક આયોજ , સાધનો અને �ુરવઠાનો સંગ્ , સંકલન, સ્થળાંત, અને
�હ�ર મા�હતી માટ� વ્યવસ્થાઓની ગિતિવ

, અને સંકળાયેલ તાલીમ અને ક્ષેત્રીય પ્રયોજ

પ્ર�ૃિ�ઓનો સમાવેશ થાય . આ ઔપચા�રક સંસ્થાક�

, કા�ૂની અને �દાજપત્રીય ક્ષમતાઓ દ

સમિથ�ત હોવા જોઈએ. " તત્પરત" ને લગતો શબ્દ જ�ર પડ� ત્યાર� ઝડપથી અને યોગ્ય ર�તે પ્રિ
આપવાની ક્ષમતા�ું વણર્ન કર�.
આપિ�ઓ માટ� સ્થાિનક કક્ષાના લોકોની સજ્જતા આપિ�ઓની અસરોને ઓછ� કરવામાં અને વ�ુ સ
પ્રિતભાવ આપવા માટ� મદદ કર� શક� . પંચાયતી રાજ સંસ્થા દ્વારા સ્થાિનક સ્તર� આપિ�ઓનો સ
કરવા લોકોને તૈયાર કરવામાં સ�ુદાયની ભાગીદાર� � ૂબ આગળ વધી શક� છે . આપિ�ઓના �કસ્સામા

,

પંચાયતી રાજ સંસ્થા લોકો અને સ્થાિનક સંસાધનોને એકિત્રત કરવામાં િનણાર્યક �ૂિમકા ભજવી શ.
સજ્જતાના આધાર , િવનાશકાર� ઘટના ન�કમાં છે અને �યાં �ુધી સંબિં ધત અિધકાર�ઓ તેને � ૂર�
થયેલી �હ�ર ન કર� ત્યાં �ુધી ચાલે તે સ્પષ્ટ થાય ક� તરત જ પ્રિતભાવ પ્ર�ક્રયા . મયાર્�દત
મા�હતી અને સંસધાનો સાથે અત્યંત િવવશ સમયની પ�ર�સ્થિતઓમાં ભાર� તણાવના સમયગાળામા
પ્રિતભાવ હાથ ધરવામાં આવે . આપિ� વ્યવસ્થાપનના િવિવધ તબ�ાઓમાં તેને સૌથી વ�ુ ધ્યાનમ
આવે એ�ુ ં માનવામાં આવે છે . પ્રિતભાવમાં માત્ર શોધખોળ અને  , પ્રાથિમક સારવાર અને કામચલા
આશ્રયસ્થાનો �વી તાત્કા�લક જ��રયાતોને સીધી ર�તે ધ્યાન આપવા � વી પ્ર�ૃિ�ઓ સા, પણ
પ્રયાસોને સંકલન અને આધાર આપવા માટ� જ�ર� િવિવધ પ્રણાલીઓની ઝડપી ગિતશીલતાનો પણ સમા
થાય છે . અસરકારક પ્રિતભાવ મા , તમામ �હસ્સેદારો જોખમ , તેના પ�રણામો, કાયર્વાહ� યોજનાઓ �ગે
સ્પષ્ટતા અને તેમની �ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓથી સાર� ર�તે વાક�ફ હોવા જો.
કોઈપણ કટોકટ�ને �વન બચાવવા, �ુકસાનને િનયંિત્રત કરવા અને કોઈપણ ગૌણ આફતોને રોકવા માટ
ઝડપી પ્રિત�ક્રયાની જ�. મોટાભાગના �કસ્સાઓમા , �જલ્લ, તા�ુકા, અથવા અન્ય સંસ્થા(તબીબી
આગ, પોલીસ, નાગ�રક �ુરવઠા , નગરપ�લકાઓ) ના ઘટના પ્રિતભાવ ટ�( IRT) ના સભ્યો �વા પ્ર
પ્રિતભાવ આપનારાઓ સ્થાિનક સ્તર� કટોકટ��ું તાત્કા�લક વ્યવસ્થાપન. જો કટોકટ� તેમની ક્ષમત
કરતાં વધી �ય, તો સ્થાિનક વહ�વટ�તંત્રે �જલ્લા વહ�વટ�તંત્ર અથવા રા�ય સરકારની મદદ લેવ.
જો રા�ય સરકાર તેને જ�ર� માને તો તે ક�ન્દ્રની મદદ લઈ શક�.
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મંત્રીમંડળ �ુરક્ષા સિમિત દ�શના સ , કાયદો અને વ્યવસ્થા અને �ત�રક �ુર , િવદ� શી બાબતોની
�ત�રક અથવા બાહ્ય �ુરક્ષાની અસરો ધરાવતી નીિત િવષયક બાબતો અને રાષ્ટ્ર�ય �ુરક્ષ
કરતા આિથ�ક અને રાજક�ય �ુદ્દાઓ સાથે સંબંિધત  . જો આપિ�માં ગંભીર �ુરક્ષા અસરો હોય તો મંત્રીમ
�ુરક્ષા સિમિત િનણર્ય લેવામાં સામેલ . રાષ્ટ્ર�ય કારોબાર� સિ

કોઈ પણ ભયજનક આપિ�ની

પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�માં �યાં ક�ન્દ્રીય સહાયની જ�ર હોય ત્યાં પ્રિતભાવ�ું સંક. રાષ્ટ્ર
કારોબાર� સિમિત રા�યની કોઈ ચો�સ ભયાનક આપિ�ની પ�ર�સ્થિતમાં અથવા આપિ�ના પ્રિતભાવમ
તેમના દ્વારા લેવામાં આવનારા પગલાંના સંબંધમાં  ભારત સરકારના સંબંિધત મંત્ર/િવભાગો

, રા�ય

સરકારો અને રા�ય સ�ાિધકાર�ઓને જ��રયાતો અ�ુસાર િનદ� શ આપી શક� છે .
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ તમામ પ્રકારની આપિ�ઓના પ્રિતભાવ સ�હ
વ્યવસ્થાપન ચક્રના તમામ તબ�ામાં આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં �ુિવધાજનક �ૂિમકા ભ. રાષ્ટ્ર
આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ દ્વારા રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્ર (NDRF) ને સામાન્ય દ�ખર� , િનદ� શો
અને િનયંત્રણ સ�ા સ�પશે અને તેનો ઉપયોગ કર. રાષ્ટ્ર�ય કટોકટ� વ્યવસ્થાપન સિમિત ગંભીર
રાષ્ટ્ર�ય અસર ધરાવતી મોટ� કટોકટ�ઓ પર િવચાર ક. આમાં �ુરક્ષા માટ� �ુરક્ષા દળો/ અથવા
�ુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે �ૂબ ન�કથી સંકળાયેલ એવી આતંકવા(આતંકવાદ િવરોધી)

, કાયદો અને

વ્યવસ્થાની પ�ર�સ્થ , શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ િવ , અપહરણ, હવાઈ અકસ્માત , પરમા�ુ/ �કણ�ત્સસગર
આતંકવાદની ધમક�ઓ , રસાયણ, �વ, �કણ�ત્સસગ, પરમા�ુ કટોકટ�, પરં પરાગત હિથયારો�ુ ં િવસ્ફો
ખાણની આપિ�ઓ , �વી ન�કની સંડોવણીની જ�ર હોય તેવા બનાવોનો કટોકટ�

,

, બંદર અને બા�ની

કટોકટ�ઓ, જગલ
ં
આગ, �ુદરતી તેલ ક્ષે્ત્રની આગ અને તેલ ર�લાવાનો સમાવેશ થા.
આપિ�ની �સ્થિતમાં તાત્કા�લક પ્રિતભાવ રા�ય સ

, ક�ન્દ્ર સરકાર અને િવિશષ્ટ એજન્સ

સહયોગથી સ્થાિનક સ�ાવાળાઓની છ. ક�ન્દ્ર સરકાર પ�રવહન અને નાણાક�ય સહાય �ૂર� પાડ , NDRF,
સશ� દળો , CAPF અને અન્ય ખાસ એજન્સીઓને ગોઠવીને ચો�સ પ્રકારની આપિ�ઓનો પ્ર
આપવા માટ� રા�ય સરકારની કામગીર�ને � ૂરક બનાવે છે

. તે રા�ય સરકારની િવનંતી �ુજબ આયોજન

અને તેના અમલીકરણમાં રા�ય સરકારને મદદ કરવા િનષ્ણાતોની િનમ�ૂક કરશ.

૮.૨ સંસ્થાક�ય માળ�
પ્રકર-૧ આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને આવર� લેતી સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થાઓની ઝાંખી
પાડ� છે . પ્રિતભાવના ક્ષેત્રમાં ચો� , � ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓ છે , �નો અગાઉ ઉલ્લેખ કય� છ ,
તે આપિ� વ્યવસ્થાપન�ું સૌથી જ�ટલ અને સ-સંવેદનશીલ પા�ુ ં છે .

આ િવભાગ માં મંત્રાલયો અન
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સંસ્થાઓન કામગીર� અને જવાબદાર�ઓનો સારાંશ છે � હાલની માગર્દિશ�કા અ�ુસાર આપિ� પ્રિતભાવમ
�ુખ્ય �ૂિમકા ભજવે છ. મંત્રાલયો અન સંસ્થાઓ િવચાર� લ �ુખ્ય �ૂિમકાઓમાં કોઈપણ ફ�રફારને અસર
આપવા માટ� યોજનાને સમયાંતર� અદ્ય કરવામાં આવશે.
કોઈ એક સંસ્થ ક� િવભાગ એકલા હાથે કોઈપણ માત્રા આપિ�ની પ�ર�સ્થિતને સંભાળ� શક� નહ.
િવિવધ િવભાગોએ તેની અસર ઘટાડવાના ઉદ્દ થી આપિ��ુ ં વ્યવસ્થા કરવા માટ� સાથે મળ�ને કામ
કર�ુ ં જોઈએ. આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫

ની કલમ

૩૭ (એ) ક�ન્દ્ર સરકારના િવભ/

મંત્રાલને શમન , સજ્જતા અને પ્રિત ના ઘટકોને ધ્યાનમાં રાખીને આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજન
તૈયાર કરવાનો આદ� શ આપે છે . આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ ની કલમ ૨૨(ર), ૨૪, ૩૦ અને
૩૪ િવિવધ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવનાર આપિ� વ્યવસ્થાપનને લગ િવિવધ ફરજો સ્પષ્ટ ર�ત
િનધાર્�રતકર� છે .
પ્રિતભાવ પ્રણાલી માટ� સંસ્થાક�ય વમાં નીચેના ઘટકો આવેલા છે :
(ક) મધ્યસ

ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયો તમામ જ�ર

ભાવ અને સંસાધનોના એકત્રીકરણ માટ

રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� સંમાટ� આપિ�-િવિશષ્ટ જવાબદાર�ઓધરાવે છે .
(ખ)

ક�ન્દ્રસંસ્થા � ૂવર ચેતવણી પ્રણાલીઓ અન સતકર ્ત માટ� આપિ�-િવિશષ્ટ જવાબદાર�
ધરાવે છે .

(ગ) રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભા
(ઘ) રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ બ

(NDRF)
(SDRF)

હાલમાં �ૃહ મંત્રા ના આપિ� વ્યવસ્થા િવભાગમાં રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ

( NERC)

કાયર્રત છે અને �ૃહ મંત્રા દ્વાર આપ�કાલીન પ્રિતભા (ICR -ER) માટ� સંક�લત િનયંત્રણ  ની
સ્થાપના કરવામાં આવી છ. તે નીચેના િનયંત્રકક્ સાથે જોડાયેલ હશે:
•

તમામ સંસ્થાઓન કટોકટ�-િવિશષ્ટ� ૂવર ચેતવણીઓ આપવા માટ� િન�ુક્ત કરવામાં આવી છ

•

રા�ય કટોકટ� સંચાલન ક�ન્દ(SEOC)

•

�જલ્લ કટોકટ� સંચાલન ક�ન્દ(DEOC)

•

NDRF

•

સંક�લત �ુરક્ષા કમર્ચા (IDS)

•

MEA

•

CAPFs
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૮.૩ રાષ્ટ્ર� ય �ૂવર્ ચેતવણી પ
ુ
૮.૩.૧ �ુ દરતી સંકટ-િવિશષ્ટ� ૂવર ચેતવણીઓ માટ� િન�ક્ત ક�ન્દ્
સંસ્થા
કોષ્ટક૮-૧: �ુદરતી આપિ�-િવિશષ્ટ� ૂવર ચેતવણીઓ માટ� િન�ુક્ત ક�ન્દ્સંસ્થા
ક્

આપિ�

મંત્રા

સંસ્થ

૧

�હમપ્રપ

સંરક્

બરફ અને �હમપ્રપાત અભ્યસંસ્થા (SASE)

ર

શીત લહ�ર

� ૂિમ િવજ્ઞા

ભારતીય હવામાન િવભાગ (IMD)
ભારતીય હવામાન િવભાગ (IMD)

૩

વાવાઝો�ુ

� ૂિમ િવજ્ઞા

પ્રાદ�િશક િવિશષ્ટ હવામાન ક�(RSMC)
િવિવધ િવસ્તારો માટ� ઉષ્ણક�ટબંધીય ચક્રવાત ચેતવણી ક�
(TCWC)

૪

અના� ૃ�ષ્

�ૃિષ અને ખે�ૂત

ક�ન્દ્ર અના� ૃ�ષ્ રાહત આ�ુક્ (CDRC) અને પાક હવામાન

કલ્યાણ

િનર�ક્ષણ � (CWWG)

૫

� ૂકંપ

� ૂિમ િવજ્ઞા

ભારતીય હવામાન િવભાગ (IMD)

૬

રોગચાળો

આરોગ્,

આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ મંત્ (MHFW)

પ�રવાર કલ્યાણ
૭

� ૂર

૮

ગરમી લહ�ર � ૂિમ િવજ્ઞ

ભારતીય હવામાન િવભાગ (IMD)

૯

� ૂસ્ખલ

ખનીજ

ભારતીય ભૌગો�લક સવ�ક્ (GSI)

૧૦

�ુનામી

� ૂિમ િવજ્ઞ

ભારતીય રાષ્ટ્ર�ય સ�ુદ્રી મા�હતી સેવા (INCOIS)

જળ શ�ક્

ક�ન્દ્રીય જળ આ (CWC)

ભારત સરકાર� િવિવધ �ુદરતી આફતોની શ�આત�ુ ં િનર�ક્ષણ કર, પયાર્પ્ � ૂવર ચેતવણી પ્રણાલી
(EWS) ની સ્થાપના કરવા અને �યાં વહ�લી ચેતવણી અને હાલમાં ઉપલબ્ધ તકનીકો અને પદ્ધિતઓ દ્
િનર�ક્ શ� હોય ત્યા કોઈપણ સંભિવત જોખમને લગતી જ�ર� ચેતવણીઓ/
તમામ જોખમો માટ� િવિશષ્ટ સંસ્થાઓની િન�ુ�ક્ત કર� (કોષ્ટક૮-૧).

સતકર ્તાનો પ્રસાર ક ,

આ એજન્સીઓ �ૃહ મંત્રા ને

મા�હતી � ૂર� પાડ� છે , � િવિવધ સંચાર ચેનલો દ્વારા ચેતવણીઓ અનસતકર ્તા જહ�ર કરશે. � ૂવર ચેતવણી
પ્રણાલીઓ માટ� જવાબદા સંસ્થા યોગ્ય કાય વાહ�ના ક્રમમાં સાધનોની �ળવણી કરશે અને તેમન
કાયર્ક્ષ ચકાસવા માટ�

પ્રયોગાત અભ્યા કરશે.

તેઓ સંબિં ધત રા�ય સરકાર અને �જલ્લા

વહ�વટ�તંતને સંદ�શાવ્યવહારની તમામ સંભિવત પદ્ધિતઓ અને �હ�ર ઘોષણાઓ દ્વારા આવા ચેત
અને સતકર ્ત �હ�ર જનતા વચ્ચ પ્રસા�રત કર.
349

૮.૨.૩

ક�ન્દ્રસંસ્થા/ િવભાગોની � ૂિમકા

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ (NERC) અદ્યતકર� લ મા�હતીની � ૂવર ચેતવણી સંસ્થા સાથે સતત
સંપકર ્ �ળવવા માટ� સંચાર અને સંકલન ક�ન્દ્ર તર�ક� કાયર્.

છે વટ� તેને આપ�કાલીન પ્રિતભ

�રસ્પોન્ સંક�લત િનયંત્રણ  ( ICR-ER) તર�ક� અદ્ય કરવામાં આવશે. તે તમામ ઉપલબ્ધ સંચાર
ચેનલો અને તૈત દ્વાર રા�ય આપ�કાલીન સંચાલન ક�ન્દ( SEOC) અને �જલ્લા આપ�કાલીન સંચાલન
ક�ન્દ(DEOC) ને �ણ કરશે. �ૃહ મંત્રાલય નો આપિ� વ્યવસ્થા િવભાગ િન�ુક્તકર� લ � ૂવર ચેતવણી
સંસ્થા, િવિવધ મધ્યસ મંત્રાલયો અને રા�ય સરકારો સાથે વાતચીત અને સંકલન કર.

તે NDRF,

સશ� દળો અને CAPFs તરફથી વધારાની �ુમક રવાના કરશે અને સંસાધનોને ખસેડવા માટ� પ�રવહન
યોજનાઓ એકસાથે કરશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�, �ૃહ મંત્રાલય જ��રયાતો અ�ુસાર
પ્રિતભાવન સમગ સંકલનને ટ�કો આપશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�

સામાન્ય માગર્દશર

આપશે અને NDRF ની ગોઠવણીના િનણર્યો લેશ. NDRF રા�ય સરકારની િવનંતીના આધાર� જ��રયાત
�ુજબ ફાળવવામાં કરવામાં આવશે. NDRF હંમેશા �ક્રયાશ તૈયાર�માં રહ�શે.

૮.૪ રાષ્ટ્ર�ય સ્તર� પ્રિતભાવ�ું
રાષ્ટ્ર�ય સ , ક�ન્દ્ર સરકાર� આ-િવિશષ્ટ પ્રિતભાવો
મધ્યસ જવાબદાર�ઓ સ�પી છે (કોષ્ટક

સંકલન કરવા માટ� ચો�સ મંત્રાલયોન

૧-૩, પ્રકર- ૧). પ્રકર- ૧ માં વણર્વ્યા �ુ , રાષ્ટ્ર

કારોબાર� સિમિત કોઈપણ ભયજનક આપિ� ની પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�ના �કસ્સામાં પ્રિતભાવ�ું સં
કરશે. રા�ય સરકાર રા�ય, �જલ્લા અથવાતા�ુકા કક્ષ ઘટના પ્રિતભાવ ટને (IRT) સ�ક્રય કરશે અન
રા�ય આપ�કાલીન સંચાલન ક�ન્દ્ર સાથે સંકલન �ુિનિ�ત ક. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�
પ્રિતભાવ પ્રણાલીને મજ�ૂત કરવા માટ� જ�ર� તકનીક� સહાય �ૂર� પ.
પ્રથમ પ્રિતભાવ આપનારાઓ અને રાહત એટલા ઓછા સમયમાં અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં પહ�ચે
જ�ર� છે . વારં વાર

અ� ૂરતી � ૂવર્ સજ્જતાન કારણે સ્થ ન ન�� કરવા

અવરોધો, �ુઘર્ટનાના  કારને અને સૌથી

લાદવામાં આવેલા વાસ્તિવક

અિનચ્છનીયતાને કારણે અસામાન્ય િવલંબ થાય છ.

ઘણી

પ�ર�સ્થિતઓમા, છ થી બાર કલાકનો િવલંબ પણ � ૂબ મોડો અથવા અસ્વીકાયર્ સા�બત થ. બાબતોને વ�ુ
ખરાબ કરવા માટ� , રાહત દ� ખભાળ � ૂબ જ અ� ૂણર અથવા અસંગ�ઠત સ્વ�પે આવે છે �માં ઘણી સંસ્થાઓ
સંક�લત યોજના િવના, એક સાથે ટાળવા માટ� પદ્ધિતઓ િવના અને આ, કપડાં, ખોરાક અથવા દવા �વા
રાહતના િવિવધ પાસાઓને યોગ્ય પ્રાથિમકતા આપ્યા િવના એ

થી સ્વતંત્ર ર�તે કાયર્ કર

.

સંચાલનક�ય પ�રપ્રે�યમ, મોટાભાગના જોખમોમાં પડકારો એકસરખા હોય છે . રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્
સ�ામંડળે આપિ�ઓના અસરકારક , કાયર્ક્ષમ અ સવર્ગ્ર સંચાલન (પ�રિશષ્ટ- ૧ માં યાદ� આપી છે )
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માટ� ઈન્સીડન્ટ �રસ્પોન્સ િસ (IRS) માગર્દિશ�કા તૈયાર કર� છ . રાષ્ટ્ર�ય સ�ામંડ IRS માગર્દિશ�કાના
અમલથી રા�યો ને મોટાભાગની આપિ� પ્રિતભાવ પ�ર�સ્થિતઓમાં સામાન્ય

એવી કામગીર�ના િનિ�ત

ધોરણ ન�� કરવામાં મદદ મળશે, િવિવધ િવભાગો અને અન્યસંસ્થાઓન � ૂિમકાઓમાં સ્પષ્ટતા આવ.
રા�ય અને �જલ્લા વહ�વટ�તંત

IRS માગર્દિશ�કામાં જણાવ્યા �ુજબ પ્રિતભાવ દરિમયાન િવ

�ુિવધાઓ � ૂર� પાડવા માટ� ઘટના િનયંત્રક સ, રાહત િશ�બર, આધાર, કામચલાઉ િવસ્તા, િશ�બર અને
હ��લપેડ �વી િવિવધ સેવા સ્થળો ન�� કરશે . રા�ય અને સ્થાિનક વહ�વટ�તંત્ �ુધાર� લ રા�ય આપિ�
વ્યવસ્થાપન યોજ અને �જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજન

વ્યાપક ર�ત આ વ્યવસ્થાઓ િવશેન

મા�હતીનો ફ�લાવો અને પ્રચાર કરવો જ જો. આપિ� પ્રિતભાવ કામગીર� બ�ુપક, સમય-સંવેદનશીલ,
અત્યંત ઝડપી ગિતશીલ અને મોટ� ભાગે અણધાર� હોવાથ , તેને ઝડપી �ૂલ્યાંક, ક�ટલાક િવભાગો વચ્ચે
ગાઢ સંકલન, ઝડપી િનણર્ય લેવાન , માનવ સંસાધનો અને મશીનર�ની ઝડપી
દ� ખર� ખની જ�ર છે .

િવલંબ અટકાવવા અને

ગોડવણી તેમજ સઘન

િનયંત્રણ કડ�ને લગ અસ્પષ્ટતા �ૂર કરવા મા , રા�ય

આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ અને �જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનામ IRS �ુજબ પ્ર ભાવ સંગઠનને
સ્પષ્ટપણ સ્પષ્ટતા કર આવશ્યક છ. આ યોજનાઓએ યોગ્ય જવાબદાર� અને જવાબદ હ� માળખા સાથે
વહ�વટ� તંત્ર િવિવધ સ્તર એ IRT ની િવિવધ જવાબદાર�ઓ માટ� િનમ� ૂક પામેલા કમર્ચાર�ઓની સ્પષ
ઓળખ કરવી જ જોઇએ. સૈન્, NDRF, CAPF, અને �તરરાષ્ટ્ર�ય  ખોળ અને બચાવ સલાહકાર �ૂથ
(INSARAG) �વી બ�િુ વધ સંસ્થાઓની સામેલગીરના �કસ્સામાં એક��ૃત આદ�શના અમલીકરણની જોગવાઈ
રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજ માં હોવી જોઈએ. સમયાંતર� �ૃિત્ પ્રયોગો દ્ આપિ� વ્યવસ્થાપ
યોજના�ુ ં પર�ક્ષણ અન� ૂવાર્ભ્યાસ કરવો છે .

૮.૫ આગ અને આપ�કાલીન સેવાઓ (F&ES)
બંધારણીય જોગવાઈઓ (િવભાગ-૭ 7, અ�ુ� ૂ�ચ -૧૨, અ�ુચ્છે ૨૪૩) �ુજબ શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્થા
(મહાનગરપા�લકાઓ/ નગરપા�લકાઓ) ના આદ� શ માં આવે છે .

વહ�વટ� અને સંચાલન માળખાં અને

પ્રણાલ એક રા�યથી બી� રા�યમાં બદલાય છે . હાલમાં �ૃહ મંત્રા સંબિં ધત રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિ
પ્રદ�ને આગ અને આપ�કાલીન સેવા �ુ ં આયોજન કરવા �ુરક્, િનવારણ, �ુધારાઓ અને કાયદા �ગે
સલાહ આપવામાં આવે છે . આગ અને આપ�કાલીન સેવાની પ્રાથિમક �ૂિમકા આગની ઘટનાઓને પ્રિત
આપવાની છે . જો ક�, અ�ગ્નશમન ઉપરાં, મકાન ધરાશાયી, માગર્ અકસ્મા, માનવ અને પ�ુ બચાવ, અને
અન્ય ક�ટલાક આપ�કાલીન �વા આગ અને આપ�કાલીન સેવા

અન્ય આપ�કાલીન સાદને સંભાળે છે .

આગ અને આપ�કાલીન સેવા ની � ૂિમકા બ�-ુ લક્ બની ગઈ છે . આગ અને આપ�કાલીન સેવાની � ૂિમકા
ખાસ કર�ને શહ�ર� િવસ્તારોમાં િનવારણ ક્ષેત્ર �ુધી િવસ્.

આગ અને આપ�કાલીન સેવા

આપિ�ની
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પ�ર�સ્થિતઓને પ્રિતભાવ આપ સંસ્થાઓન �ૂથનો અ�ભ� ભાગ છે .
આપિ� પછ�

આગ અને આપ�કાલીન સેવા

પ્રથમ કલાકમ પ્રથમ પ્રિતભાવ આપનારાઓમાંની એક છે અને �વન અને સં

બચાવવામાં મહત્વની �ૂિમકા ભજવે છ. એટલા માટ� , આગ અને આપ�કાલીન સેવા ની ક્ષમતાઓને �ૂરત
પ્રમાણમાં સજ્જ અને િવકિસત કરવી �હતાવહ.

વ�ુમાં, અ�ગ્નશમન કમર્ચાર�ઓ સાધનોના ઉપયોગ

અને �ળવણીમાં સતત તાલીમ પણ આપવી જોઈએ.
આગ અને આપ�કાલીન સેવા આપ�કાલીન પ્રિતભાવ પ્રણાલ �ુખ્ય ઘટક છે . તે નગરપા�લકાના
કાય� સાથે સંકળાયેલા બંધારણના ૧૨ મી અ�ુ� ૂ�ચ હ�ઠળ આવે છે . હાલમાં, રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્ર
અને શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્થ આગ અને આપ�કાલીન સેવા �ુ ં સંચાલન કર� રહ્યા . �ૃહ મંત્રા અને
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�, રા�યો, ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો અને ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયોન ,
િનવારણ અને સંબિં ધત કાયદા �ગે તકનીક� સલાહ આપશે.

�યાર� ક�ટલાક રા�યોમાં , આગ અને

આપ�કાલીન સેવા મહાનગરપા�લકાના અિધકારક્ષેત્ર હ�ઠ , અને બી�માં તે �ૃહ િવભાગ હ�ઠળ છે . માત્
થોડા રા�યોએ પોતાનો અ�ગ્ન અિધિનય ઘડ�ો છે .
સાધનસામગ્રી માટ� લા�ુ પડતા ધોરણો અન કમર્ચાર�ન તાલીમના પ્રકા, માત્રઅને ધોરણો તકનીક�
પ્રગિત અને ઉભરતી સાર� વૈિ�ક પદ્ધિતઓને આધી.

આ ઉપરાંત , િવિવધ િવસ્તારો અને

પ�ર�સ્થિતઓને કારણે પ્રાદ�િશક તફાવતો અને સ્થાિનક પડકારો જ , અસરકારક ઉપયોગ અને ગોઠવણ
કરવા માટ� અ�ુક �શે નવીનતા , વૈિવધ્યપ�ું અને અ�ુ�ૂલન જ�ર� છ.

સાધનોની સંચાલન કાયર્ક્ષમ

�ળવી રાખવા �ુનગર્ઠ અને �ુનરર ્ચન એમ બંને જ�ર� છે . દાખલા તર�ક� , ક�ટલાક શહ�રોમાં �યાં રસ્તા
સાંકડા હોય છે અને મોટા સાધનો ઝડપ લઇ જઇ શકતા નથી , તેથી સાધનોને લઇ જવાની � ૂરતી ક્ષમત
ધરાવતા નાના વાહનો પર ગોઠવેલ નાના માપના સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જ�ર� બની શક� છે . એ જ
ર�તે, મોટા ભાગના ગ્રામીણ અથવા ઓછા િવકિસત િવસ્ત

કરતા , મોટા શહ�રોમાં ગોઠવેલા આવા

સાધનોની �ળવણી અને વ્યવસ્થા કર�ુ ં �ુશ્ક�લ હોય છે . તેથી, િવિશષ્ટતાઓ અથવા ન�ૂના�પ યાદ�
આપવાને બદલે , રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન  કડક �ુણવ�ા િનયંત્રણ અને પર�ક્ષણને આ
શ્રેષ્ઠ પદ્ધિતઓ અને સૌથી યોગ્ય તકનીકો અપનાવવા માટ� જવસંસ્થાઓન આદ� શ આપે છે .
દર� ક રા�યોમાં , આગ અને આપ�કાલીન સેવા રા�યો દ્વાર કરવામાં આવેલી પહ�લ અને ભંડોળની
ઉપલબ્ધતા અ�ુસાર વધી છે . ભારત સરકાર� આગ સલામતી માટ� ટ�કનો-કા�ૂની શાસનને મજ�ૂત કરવા
માટ� ઘણી પહ�લ કર� છે .

મોટા કાયદાક�ય ફ�રફારો કરવા ઉપરાંત , સરકાર �ુધારા કરવા યોગ્ય ઘણા

કાયદાઓની સમીક્ષા પણ કર� રહ� .

ભારત સરકાર� સંસ્થાક�ય �ુધારા અને આગ અને આપ�કાલીન
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સેવાના સંગઠનાત્મક �ુનગર્ઠન માટ� પણ પગલાં લીધા .

જો ક� , આગ અને આપ�કાલીન સેવાને વ�ુ

કાયર્ક બનાવવા માટ� આ�ુિનક�કરણ ના મોટા ફ�રફારોને અમલમાં �ૂકવાની જવાબદાર� રા�ય સરકારોની
છે .

૮.૬ રા�યોની ક�ન્દ્રીય સહાયની િવનંતીઓપ્રિતભ આપવો
� ૂકંપ, વાવાઝો�ુ,ં ચક્રવાત અને �ુનામી �વી િવનાશક આપિ�ઓ મોટ� �નહાિનમાં પ�રણમે છે અન
િમલકત અને માળખાક�ય �ુિવધાઓને ભાર� �ુકસાન પહ�ચાડ� છે .

ભારત સરકાર� ગંભીર આપિ�થી ભાર�

પ્રભાિ રા�ય સરકાર અથવા ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શને મદદ કરવા માટ� આવશ્યક સેવાઓની ઝડપ
અસરકારક સેવા પહ�ચડવા માટ� �ુધારક્ પ્રિતભા તંત્ર સ્થાપના કર� છ.

આપિ� વ્યવસ્થાપન

રા�ય સરકારોની જવાબદાર� તર�ક� ગણવામાં આવે છે , અને તેથી આપિ� દરિમયાન બચાવ , રાહત અને
�ુનવર્સન પગલાં લેવાની પ્રાથિમક જવાબદાર� રા�ય સરકારોની.

ક�ન્દ્ર સર , રા�ય સરકારો ની

િવનંતીથી ગંભીર આપિ�માં પ�રવહન અને નાણાક�ય સહાય થી તેમની કામગીર� � ૂર� પાડ� છે .

આવી

કટોકટ�નો પ્રિતભ આપવા માટ� �જલ્લા અને રા�યના વહ�વટનાં સંસાધન માં વધારો થાય છે અને તેમને
ક�ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો અને

NDRF, સશ� દળો , CAPF અને િવશેષ મંત્રાલ/

સંસ્થા �વી

સંસ્થાઓન મદદની જ�ર પડ� શક� છે .

૮.૭ એક કરતાં વ� ુ રા�યોને અસર કરતી આપિ�ઓ� ં ુ વ્યવસ્થા
અ�ુક સમયે , એક રા�યમાં થતી આપિ�ઓની અસર

બી� રા�યોના િવસ્તારોમાં ફ�લાય છ.

તેવી જ

ર�તે, � ૂર વગેર� �વી અ�ુક આપિ�ઓના સંદભર્માં િનવારક પગલાં એક રા�યમાં લેવાની જ�ર પડ� શક�
છે , કારણ ક� તેની અસર બી� પર પડ� શક� છે .

રાષ્ટ્, રા�ય અને �જલ્લા કક્ષાની વ્યવસ્થા ધર

ભારતની વહ�વટ� શ્રેણીબદ એક કરતાં વ�ુ રા�યોને અસર કરતી આપિ�ઓના સંદભર્માં પડકારો ર�ૂ
કર� છે . આવી પ�ર�સ્થિતઓ વ્યવસ્થાપન સંક�લત અ�ભગમ �ુ ં આહવાન કર� છે , � ઘટના પહ�લા , તે
દરિમયાન અને પછ� પોતાની �તને સામાન્ય ર�તે પ્રસ્

કર� તેના તદન �ુદા �ુદ્દાઓન હારમાળાને

પ્રિતભ આપી શક� છે . રાષ્ટ્ર�ય કટોકટ� વ્યવસ્થાપન  આવી બ�ર
ુ ા �ય આપિ�ઓને સંભાળવામાં
�ુખ્ય �ૂિમકા ભજવશ. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ા આવી પ�ર�સ્થિતઓની ઓળખને પ્રોત્સ
આપશે અને રા�યો અને ક�ન્દ્રીય મંત્

, િવભાગો અને અન્ય સંબંિધત સંસ્થા દ્વારા તેમની સાથ

વ્યવહાર કરવા માટ� સંક�લત વ્�ૂહરચના માટતંત્રરચના સ્થાપનાને પ્રોત્સાહન .
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૮.૮ પ્રિતભાવ પ્રણાલી સ�ક્ર
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન 

આપિ� ચક્રના તમામ તબ�ાઓ એટલે ક� શ

પ્રિતભાવ અન � ૂવર્વ� �સ્થિ દરિમયાન કાયર્રત રહ� છ .

, સજ્જત,

જો ક� , આપિ� ચેતવણી મળ્યેથ અથવા

આપિ�ની ઘટના પર આપિ� પ્રિતભાવ પ્રણ(પ�ર�સ્થિતના આધાર� સ�ક્રય થયેલ તમામ સહાયક કા
સાથે �િશક અથવા સં� ૂણર્ ર�ત) સ�ક્રય કર� શક� .

સંબિં ધત િનર�ક્ સ�ાવાળાઓ એ (રાષ્ટ્ર�ય અ

રા�ય બંને) આપિ�ની ઘટના ની �ણ સૌથી ઝડપી માધ્યમથી દ્વા રાષ્ટ્ર�ય કારોબાર� સિ ને કરવી.
રાષ્ટ્ર�ય કારોબાર� સિ આપિ�ની ( ગંભીરતા, તાક�દ અને ઘટનાની તીવ્ર)

માત્રા પ�ર�સ્થિતની

માંગને અ�ુ�પ કટોકટ� મદદની કામગીર�ને સ�ક્રય કર.
આપિ�ના �કસ્સામાં રાષ્ટ્ર�ય પ્રિતભાવ માટ� સ�ક્રયકરણ ક્રમ ની:
૧. આપિ�ની �સ્થિતમાં સંબંિધત રા�ય સરકાર સીધી જવાબદાર�ઉપાડશે.
૨. ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોના �કસ્�ૃહ મંત્રા સીધી જવાબદાર� ઉપાડશે.
૩. �યાર� સંબિં ધત રા�ય સરકાર રાહત સામગ્રીની �ત-રા�ય
શોધખોળ, બચાવ અને રાહત કામગીર� સ�હત ક�ન્દ્રીય સ

ફ�રવણી, પ�રવહન , હવાઇ
, નાણાક�ય, પ�રવહન અથવા

સંસાધનો માટ� ચો�સ િવનંતી કર� ત્યાર ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન પ્રિતભાવ કાયર્રત .
૪. ક�ન્દ્રસંસ્થાઓન ભારત સરકારના પ્રાથિમક અિધકારક ના �કસ્સામા �તરરાષ્ટ્ર�ય સહાય
સંગઠન, �ચા સ�ુદ્ર પર પ્રિ , અને �તરરાષ્ટ્ર સંસ્થાઓન સહાયથી આપિ�ઓની અસર
�ૂલ્યાંક, અને રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી નાણાક�ય સહાય

સામેલગીર� લા�ુ

પડશે.

૮.૯ આપ�કાલીન કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ: ક�ન્દ્ર અને રા
આપિ� પછ�ના પ્રિતભાવમાં આપ-િવિશષ્ટ પાસાઓ હોવા છતા

, આપ�કાલીન કામગીર� તમામ

આપિ�ઓ માટ� વ્યાપકપણે સામાન્ય છે અને ચો�સ મંત્ર, િવભાગો અથવા સંસ્થા તે આપ�કાલીન
પ્રિતભાવ આપી શક� . આ ઉપરાંત , ઘણી વખત , અનેક જોખમો અને ગૌણ આપિ�ઓ મોટ� આપિ� ને
નોતર� છે . તેથી, પ્રિતભાવ �ત�રક ર�તે બ-જોખમી અ�ભગમને

નોતર� છે . તેથી, તમામ પ્રિતભા

પ્ર�ૃિ�ઓનો સારાંશ તમામ પ્રકારની આપિ�ઓને લા�ુ પડતી એક જવાબદાર�ના માળખામાં કરવા
આવ્યો છ. પ્રિતભાવ જવાબદાર� માળ�ું પ્રિતભાવનો � િવષય ન�� કર� છે . તે પ્રિતભાવના�ુખ
િવષય માટ� જવાબદાર ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકાર સંસ્થા ન�� કર� છે . પ્રિતભાવ માટ� જવાબદાર તમા
સંસ્થાઓ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ ઘટના પ્રિતભાવ પ્ર માગર્દિશ�કા�ું પાલન કર�ું
જોઈએ, � યોગ્ય જવાબદાર� અને જવાબદાર�ઓના િવભાજનને �ુિનિ�ત કરવામાં મદદ કરશ. �ુદા �ુદા
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મંત્રાલયો અને િવભાગોએ પ્રિત

અસર િવશેષ

આપ�કાલીન સહાય � ૂર� પાડવી જોઈએ. ક�ન્દ

સરકારની ક�ટલીક સંસ્થા �ુખ્ય �ૂિમકા ભજવશ, �યાર� અન્ય સહાયક �ૂિમકામાં હશ.
રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ એટલે ક� આપિ� વ્યવસ્થાપન મધ્ િવભાગ અને રા�ય આપિ�
વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળ પ્રિતભાવના સંકલન માટ� રા�ય સ્તર� �ુ

સંસ્થા છે . �જલ્લા આપિ�

વ્યવસ્થાપ સ�ામંડળ �જલ્લા સ્તર� પભાવના સંકલન માટ� અગ્રણ સંસ્થ છે . િવિવધ ક�ન્દ્રીય મંત્,
િવભાગો, સંસ્થા અને રા�ય સરકારોએ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ માગર્દિશ�કાઓ અ�ુસાર
અને રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્
યોજનાઓ તૈયાર કરવી જોઈએ.

યોજનાની �ુસગ
ં તતા અ�ુસાર પોતાની સંકટ ચો�સ પ્રિતભા

તેઓએ હંમેશા પ્રિતભાવ માટ� સજ્જતા �ુિનિ�ત કરવી જોઈએ અ

િનયિમત બનાવટ� િનદશર્ન કરવા જોઈએ અને સમયાંતર� તત્પરતાના પર�ક્ષણો કરવા જ

, અને

મંત્રાલ/ િવભાગોએ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામ

આપિ�

�સ્થિતની �ણ કરવી જોઈ.

પ્રિતભાવ માટ� જવાબદા સંસ્થાઓ બ�િુ વધ જોખમોને ધ્યાનમાં લેતા હોય અને ઓછામાં ઓછા ખરા થી
લઇને વ�ુ ખરાબ ક�સો �ુધીના િવિવધ

પ�રદશ્યોની કલ્પના ક ને તેમના વ્ય�ક્તગ પ�રદશ્-આધા�રત

યોજનાઓ અને માન્ય સંચાલન યોજન તૈયાર કરવી જોઈએ. પ�રદ શ્-આધા�રત આયોજન પ્ર�ૃ તમામ
સ્તર� પ્રિતભ સંસ્થાઓન તૈયાર�નો ભાગ હોવો જોઈએ.

આપિ� પ્રિતભાવના�ુખ્ય કાય� જવાબદાર�

માળખામાં આપવામાં આવ્યા છે અને સરળ સંદભર્ માટ� �ૂળાક્ષરો �યાદ� આપી છે :
૧. સંદ�શાવ્યવહા
ર. સાંસ્�ૃિતકિવરાસત સ્થળ, તેમના પ�રસર અને સંગ્રહાલય- સંરક્ષણ અન�ળવણી
૩. મા�હતી મળવવી અને વ્યવસ્થા
૪. પ્રાણીઓન� ૃતદ� હોનો િનકાલ
૫. પીવા�ુ ં પાણી/ પાણી ખ�ચવાના પંપ/ સ્વચ્છતા �ુિવધ
૬. પ્રારં�ભક ચેતવ, નકશા, ઉપગ્રમા�હતી, મા�હતી પ્રસ
૭. લોકો અને પ્રાણીઓ�ું સ્થળા
૮. અછતગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં પ�ુધન માટ� ઘાસ
૯. ખોરાક અને આવશ્યક �ુરવઠ
૧૦. બળતણ
૧૧. આવાસ અને કામચલાઉ આશ્રયસ્થ
૧૨. માનવ � ૃતદ� હોની વ્યવસ્
૧૩. માધ્યમોનો સંપક
૧૪. તબીબી સંભાળ
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૧૫. વીજળ�
૧૬. �હ�ર આરોગ્
૧૭. પ�ુધન અને અન્ય પ્રાણીઓ�ું �ુનવર્સન અને સલામતીની ખ, પ�ુ �ચ�કત્સ
૧૮. રાહત કામગીર�
૧૯. રાહત સામગ્રી પ�રવ અને �ુરવઠો વ્યવસ્થા
૨૦. લોકો અને પ્રાણીઓની શોધ અને બચ
૨૧. પ�રવહન
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૮.૧૦ સજ્જત અને પ્રિતભાવ માટ� જવાબદારમાળ� ંુ
સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
• િનયિમત સમયાંતર� સચોટ મા�હતી મેળવવા માટ�

• તમામ પ્રારં�ભક ચેતવણ

સાથે સલામત સંચાર યોજના તૈયાર

વગેર�) અને િનયંત્ર કક (ક�ન્/ રા�ય)

કરવી

ખોટકા

• રા�ય કક્ષાન

યોજનાઓ
�ુનઃસ્થાપન

MCOM, DOT

સંદ�શાવ્યવહા

આપ�કાલીન પ્રિતભ ટ�મો હાજર રાખવી
� ૂ�ં

સેટ, ફરતો મોબાઇલ ટાવર વગેર� સાથે મોબાઇલ
MOCI,

ટ� લીકોમ સેવા

સંદ�શાવ્યવહાર એકમ લગાવવા.
• કટોકટ�ના સમયે સંસાધનોની સરળ ઉપલબ્ધતા
માટ� -સરકાર� અને �ુરવઠો � ૂરો પાડનારા ખાનગી
સાથે આપિ� � ૂવ� કરાર સ�હત આક�સ્મક યોજના
• રા�ય સરકાર સાથે સં�કુ ્ત ર�તે અસરગ્ર

માટ� ક્ષે ય કક્ષાન ઘટના પ્રિતભા
અગ્રણી સંસ્:
IPRD

• V-SAT ટિમ�નલ, VHF ર�પીટસર, અનામત WT VHF

સંસ્થા:

પ્રદા

માટ� િવગતવાર તકનીક� યોજનાઓ સાથે

પાડ�ુ ં

સહાયક

MOR,
MOD,

• આપિ�ની ઘટના પછ� સંચારને �ુનઃસ્થાિપત કરવા

• આપિ� સંચાર માટ� સમિપ�ત ર� �ડયો આવતર્ન

ઘટના પ્રિતભા

ટ�મનો પ�રવહન િવભાગ પ્રિતભા

• આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારો આપ�કાલીન સંચારની

૧

સંસ્થા

તમામ � ૂવર ચેતવણી સંસ્થા (�વી ક� IMD, CWC,
સામે સલામત સંદ�શાવ્યવહાર માટ�ની િવગતવાર

અગ્રણી સંસ્:

રા�યની જવાબદાર�

સહાયક સંસ્થા :

ટ�મને અસરકારક સંચાર સહાય � ૂર�
પાડવા માટ� ક�ન્દ્ર સંસ્થા સાથે
સંકલન કર�ુ ં
• લેન્ડલાઇન પરસહયોગ તર�ક� રા�ય
અને �જલ્લા આપ�કાલીન સંચાલન
ક�ન્દ્ સેટ�લાઇટ ફોન/ VHF/ HF થી

State/UT, SDMA,
RD, DMD$, SEOC,
DDMA, સંબિં ધત
બધા િવભાગો

સજ્જકર�ુ ં
• િનયિમત પર�ક્ષણ દ્વારા ત
સંચાર સાધનો, ખાસ કર�ને સેટ�લાઇટ
ફોન તમામ �દવસોમાં

ચોવી કલાક

સાર� �સ્થિતમાંરાખવા
• ટ� �લફોન અને

HAM

સ�હતના

સંદ�શાવ્યવહાર માટ�ની યોજનાઓ
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રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

િવસ્તારોમાં કામચલાઉ સંચાર �ુિવધાઓ સ્થાપવા

ક્ષેય કક્ષાન ઘટના પ્રિતભાવ ટ

માટ� ની સંચાલક�ય યોજના

સાથે સરળ સંકલન માટ� તૈયાર
રાખવા

• અસરગ્રસ્ત િવસ્તારો અને સંસાધન એકત્
િવશે િવ�સનીય અને અિધ�ૃત મા�હતીની આપલે

• ક�ન્દ્ર સંસ્થા અને િવિવધ સેવા

માટ� ક�ન્ , રા�ય અને અન્ય િનયંત્ કક વચ્ચે

પ્રદાતાઓ સાથે સંકલન માટ

�ુર�ક્, સલામત સંચાર નેટવકર

આચરસં�હતા અને જવાબદાર�ઓ
િનધાર ્�રત કરવ

• �યાર� અન્ય તમામ સંદ�શાવ્યવહાર પદ્ધ
િનષ્ફળ � , ત્યાર �મનો સંપકર ્ કર� શકાય અને

�મનો સંપકર ્ કર� કટોકટ�ના સ્થળ

કટોકટ�ના સ્થળે ગોઠવી કર� શકાય

ગોઠવી શકાય

એવા

HAM

એવા

HAM

ઓપર� ટરોની રા�યવાર યાદ� તૈયાર કરવી, અદ્યત

ઓપર� ટરોની �જલ્લાવાર યાદ� તૈયાર

કરવી અને સાચવી રાખવી.

કરવી, અદ્યતન કર અને સાચવી

• મોબાઇલ સેવા આપનારા �તર-સંચાલનક્ષમત
(જ��રયાત �ુજબ અને અિધ�ૃત તર�ક� િવિવધ
આવતર્ન બેન્ડનો ઉપયોગ કર�ને અિધકારક્

રાખવી.
• ક્ષિતગ્રસ્ત �ુિવધાઓને �ુનઃસ્

,

કરવા અને કટોકટ�ના ધોરણે

શાખાઓ અને સરકારના સ્તરો વચ્ચે વાતચી

કામચલાઉ �ુિવધાઓ સ્થાિપત કરવા

કરવાની કટોકટ� પ્રિતભાવ આપવાની ક્)

માટ� ટ� �લકોમ સેવા પ્રદાતાઓ સાથ
બંધનકતાર ્ કરાર ક વા
• િવિવધ ટ� �લકોમ સેવા પ્રદા વચ્ચે
�તર-કાયર્ક્ષમતા �ુિનિ�તવી
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ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

• સંગ્રહાલય/ સાંસ્�ૃિતક ધરોહર
સ્થળો અને પ�રસર સાથે જોડાયેલા
લોકોની સલામતી.
અગ્રણી સંસ્ :

૨

સાંસ્�ૃિતક

અગ્રણી સંસ્:

ધરોહર સ્થળ ,

MOCU

તેમનો

સહાયક

પ�રસર

અને

58
57F

સંગ્રહાલ

59
58F

સંરક્ અને
�ળવણી

-

સંસ્થા:

MHUA,
MTOU,
MOLJ

• સ્થળાંત, તાત્કા�લક પ્રિતભ આચારસં�હતા અને
કાયર્વાહ� વગેર� સ�હત કટોકટ�ના પ્રિતભાવ મા
સવર્ગ્ર યોજના તૈયાર કરવાની �ુિવધા

• િવિશષ્ટ સહાયને એકિત્રત ક
• �ુકસાનની યાદ� અને દસ્તાવે�કરણમાં સહાય કરો

ARHD
સહાયક સંસ્થા :

SDMA,
DMD$,
DDMA,
SEOC,
SDRF,
F&ES,
ULBs, PRIs, CUD,
TOD, SPWD

• સાઇટ/પ�રસર દ્વારા પ્રસ્�ુત
પડકારોને ધ્યાનમાં લઇને સ્થળાંત,
તાત્કા�લક પ્રિતભ

આચારસં�હતા

અને કાયર્વાહ� વગેર� સ�હતની
વ્યાપક યોજન

• વ્યવસ્થાપ,

વહ�વટકતાર ્ઓ અને

સ્થળ અથવા પ�રસર તેમજ સ્થાિનક
�હસ્સેદારોના પ્રિતિનિધઓનો સમાવ
કર� કટોકટ� ટ�મ બનાવવી

• કામચલાઉ આશ્રય િવસ્તારો તર�
કામ આપે એવા

સ્થળાંતર માગ ,

જગ્યાઓ અને આ માગ ની ઓળખ
અને જગ્યાઓને સ્પષ્ટ ર�તે પ્રદ
કરવા માટ� �દશા� ૂચક, નકશા, �ુ�દ્ર
સા�હત્,
58

સાંસ્�ૃિતક ધરોહર સ્થાળ , અને આસપાસનો િવસ્તા માટ� રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થા માગર્દિશ�કા

59

સંગ્રહાલયો માટ� રાષ્ટ આપિ� વ્યવસ્થા માગર્દિશ�કા

વગેર�� ુ ં વ્યાપક િવતરણ
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ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
કર�ુ ં

• િવિવધ પ્રકારનો કટોકટ� �ુરવઠ
અને સાધનોની ઓળખ અને
મેળવવાની સરળતા માટ� તેમનો
સંગ્રકરવો જોઈએ
• SDMA ના પ્રિતિનિધ રા�ય કક્

અગ્રણી સંસ્:
MHA, NDMA
સહાયક
સંસ્થા:
NIDM,
MOIB,
MCOM, MOST,
અને વ્યવસ્થાપ MOES, MOJS,
મા�હતી મેળવવી
૩

MOEFCC, સંકટિવિશષ્ટ
જવાબદાર�ઓ
સાથે મંત્રાલ/
િવભાગો

અગ્રણી સંસ્:
• રા�ય સરકારો અને ક�ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો
બંને દ્વારા બચ , પ્રિતભાવ અને રાહત તબ�ા
માટ� જ�ર� તમામ આવશ્યક સેવાઓનો યોગ્ય ર�કોડ
�ળવવો
• આપિ� પ્રિતભાવ િવશે ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકા
મા�હતીની જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા માટ�
મજ�ૂત �ણકાર� તંત્ર સ્થાપના કવી

DMD$
સહાયક સંસ્થા :
State/UT, RD, SEOC,
DDMA,
SDMA,
અથર્શા� અને

આયોજન િવભાગ સાથે

ઘટના

કાયર્યોજન બનાવવા અને
મા�હતીના પ્રસાર માટ� કાકર�ુ ં
• �જલ્લા સ્તર એકની રચના ( DEOC
ના ભાગ �પે

આવકાયર ) અને

તમામ આવશ્યક સેવાઓ(

IRS

માગર્દિશ�કામાં આપેલા ન�ૂના
�ુજબ) ની અસરકારક �ણકાર�

�કડાશા� બ્�ુર ,

અને સંકલન માટ� પ્રિતભાવ તબ�

અન્ય તમામ

દરિમયાન મદદ કર� એવા મા�હતી

સંબિં ધત િવભાગો.

મેળવવા/

અદ્ય કરવા માટ�

સમિપ�ત સંસાધનો �ૂકવા
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અગ્રણી સંસ્: • રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ�કા અને �તરરાષ્ટ્ર�ય ધારાધ અગ્રણી સંસ્:
પ�ુઓના

MAFW, MAHDF

� ૃતદ� હોનો

સહાયક

િનકાલ

સંસ્થા:
MHA, MHFW

અ�ુસરવામાં જ�ર પડ�ે સ્પષ્ટતા �ૂર� પાડ
• ફોર� �ન્સ , આ�ુવિં શક અભ્યાસ વગેર� �વા �ુરાવા
ન�ધવા અને � ૃતકોની મા�હતીને સંક�લત કરવા માટ�
સંબિં ધત િવિવધ રાષ્ટ્ર�ય પ્રયોગશાળાઓ
સંસ્થાઓપાસેથી સહાયની �ુિવધા આપવી.

૪

કરવા માટ� રા�ય સરકારને સહાય કર વી

• SDP અને DDMP માં SOP ને રાષ્ટ્ર

AHD

માગર્દિશ�ક

સહાયક સંસ્થા :

અને તેનો યોગ્ય ર�તે અમલ કવો

રા�ય/UT, SDMA,

• રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ�કા � IRS માં

$

RD, DMD , SEOC,
DDMA, AGD,
પોલીસ, બી�

• જો જ�ર� જણાય તો, રા�ય વહ�વટ�તંત્રની ક્ષમ તમામ સંબિં ધત
બહારના કોઈપણ �હ�ર આરોગ્ય પડકારોનો સામનો

રા�યની જવાબદાર�

િવભાગો

60
59 F

�ુજબ અપનાવ વી

પ�ુઓના � ૃતદ� હો

વ્યવસ્થાપ

�ૂથને સ�ક્રય �ુ ં
• રા�ય તેમજ �હ�ર જનતા બંને માટ�
અન્ય કોઈ આરોગ્ય સંકટ ન સ�ર
તે માટ� અગાઉથી ન�� કર� લા
સ્થળોએ� ૃતદ� હો શબને �ૂર કરવા/
િનકાલ કરવા માટ�

કમર્ચાર�ઓન

સજ્જ અને તાલીમ આ

વા�ુ ં

�ુિનિ�ત કર�ુ.ં
• � ૃતદ� હના િનકાલ કરવામાં

રોક�લા

કમર્ચાર�ઓ ચેપગ્રસ્ત ન થ તે
માટ� તેઓને

ભલામણ કર� લ

સલામત ક�ટ અને �ગત �ુરક્ષાન
ઉપયોગ કરવો
60

રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ� - આપિ� પછ� � ૃતકો�ુ ં વ્યવસ્થા, ૨૦૧૦
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રા�યની જવાબદાર�
• ધોરણો અ�ુસાર નાણાક�ય રાહત
િવતરણના પગલાં લેવા.

• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ ની કલમ

• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન,

૧૨ �ુજબ રાહતના ન્�ૂનતમ ધોરણો સાથે કડક

૨૦૦૫ ની કલમ ૧૨ �ુજબ રાહતના

પાલનને પ્રોત્સાહન�ુ ં

ન્�ૂનતમ ધોરણો સાથે કડક
પાલનને પ્રોત્સાહન�ુ ં

• આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોને સ્વચ્છ પીવા�ું પાણી
પાડવા અને પાણીજન્ય રોગોના ફ�લાવાને રોકવા
અગ્રણ
પીવા�ુ ં પાણી/
પાણી ખ�ચવાના
પંપ/ સ્વચ્છત
�ુિવધાઓ
૫

સંસ્થા:
MDWS, MFPI
સહાયક
સંસ્થા:
MOJS,
MORD,
MHFW,
MCAFPD

સંબિં ધત રા�ય સરકારને સહાય કર વી.
• આપિ� પછ� રોગચાળા

અગ્રણી સંસ્:
WSD

રોકવા અને ઘટાડવા , પાણી અને ખોરાકના �ૂષણ

સહાયક સંસ્થા :

તેમજ અન્ય �હ�ર આરોગ્ય સંબંિધત સમસ્યાઓ

રા�યો/UT,

માટ� અસરગ્રસ્ત રા�યને સહાય વી.
• સંક�લત વીજળ� સ્રોતની પ્રણાલીવ RO ગોઠવેલા
અને થેલા �ુિવધાવાળ� �સ્થિતમા વાહન ઉત્પાદકોએ
આદ� શ આપ્યાના સામાન્ય ર�તે૬ કલાકની �દર
વાહનોની વ્યવસ્ કરવી.
• માંગણી મળ્યેથ

રા�ય સરકારને ક્લો�રનની

ગોળ�ઓની સરળ ઉપલબ્ધત કરવી
• સામાન્ય ર�તે િવનંતીના

૧૨ કલાકમાં ઉપલબ્ધ

પીવા�ુ ં પાણી � ૂ�ું પાડ

�ુ ં અને

પાણીજન્ય રોગોના ફ�લાવાને રોકવો

ના અચાનક ફ�લાવાને

માટ� �હ�ર આરોગ્યની જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા

• આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોને સ

SDMA, RD, DMD$,
SEOC,
DDMA,
HFWD,
CDEF,

અન્ય

સંબિં ધત બધા
િવભાગો

• પીવાલાયક પાણીની અછત હોય
ત્યાર� કટોકટ�ના પાણી �ુરવઠ � ૂરો
પાડવો
• આપિ� પછ� રોગચાળા ના અચાનક
ફ�લાવાને રોકવા અને ઘટાડવા, પાણી
અને ખોરાકના �ૂષણ તેમજ અન્ય
�હ�ર આરોગ્ય સંબંિધત
સમસ્યાઓના માટ� �હ�ર આરોગ્યન
જ��રયાતોનો પ્રિતભાવ આપ.
• જળ સંસાધન અને પીવાના પાણી
અને સ્વચ્છતા િવભાગ રા�ય કક્ષ
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
કરાવવા માટ� ની શરતો સાથે હ�વી ડ�ુટ�
ખ�ચવાના પંપ

ગોઠવેલા

પાણી

વાહન આપવા માટ�

રા�યની જવાબદાર�
IRT ના લો�જ�સ્ટક િવભાગ ક્ષેિ
સ્તરની IRT ને અસરકારક સેવાઓ
મળ� શક� તે માટ� કામ કર�ુ.ં

કંપનીઓ સાથે વ્યવસ્ કરવી.
• આપિ� � ૂવર કરારો/ માલ � ૂરો પાડનારા સાથેના

• પીવાના પાણીને ટ� ન્કર દ્વા

કરારો દ્વારા આરોગ્ય ફરતા શૌચાલયોની ઝડપી

પહ�ચાડવા માટ� જ�ર� વ્યવસ્થ

ઉપલબ્ધતાન સરળ બનાવવી

કરવી

• માલ � ૂરો પાડનારા સાથે � ૂવર્ કરાર દ્વારા પેક�
પીવાના પાણીની ઝડપી ઉપલબ્ધતાની

સરળતા

કરવી.
• રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શની િવનંતી

• ક્લો�રનની ગોળ�ઓ પહ�ચાડવા માટ�
જ�ર� વ્યવસ્થકરવી
• સંક�લત વીજળ� સ્રોતન

, �યાર�

પ્રણાલીવાળ RO ગોઠવેલા

અને

પીવાલાયક પાણીની અછત હોય ત્યાર� કટોકટ�ના

થેલા �ુિવધા વાળ� �સ્થિતમા વાહન

પાણી �ુરવઠાના આયોજનમાં સહાય કર વી

ઉત્પાદકોએ આદ�
સામાન્ય ર�તે૬

આપ્યાના
કલાકની �દર

વાહનોની વ્યવસ્ કરવી.
• સામાન્ય ર�તે િવનંતીના

૧૨

કલાકમાં ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ�ની
શરતો સાથે હ�વી ડ�ુટ�

પાણી

ખ�ચવાના પંપ

વાહન

ગોઠવેલા

આપવા માટ� કંપનીઓ સાથે
વ્યવસ્ કરવી.
• આપિ� � ૂવર કરારો/

માલ � ૂરો

363

સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
પાડનારા સાથેના કરારો દ્વાર
આરોગ્યપ્ ફરતા શૌચાલયોની
ઝડપી ઉપલબ્ધતાન

સરળ

બનાવવી
અગ્રણી સંસ્:
પ્રારં�ભ
ચેતવણી, નકશા,
ઉપગ્રહ ડ�
મા�હતી પ્રસા

૬

,

અગ્રણી સંસ્:

ભારત સરકાર�

• આગાહ�, ચેતવણીઓ, સતકર ્ત �હ�ર કરવી

� ૂ�ચત િવિવધ

• માનવ અને સંપિ�ના �ુકશાનને ઘટાડવા માટ� વહ�લી

આપિ�ઓ માટ�
કોષ્ટક૮-૧ �ુ ઓ
સહાયક
સંસ્થા:
સંબિં ધત NDMA
માગર્દિશ�કામાં
વણર્વ્યા �ુજ

ચેતવણીઓ (શ� હોય ત્યા) આપવી

• �વન અને સંપિ��ુ ં �ુકસાન ઘટાડ�
શકાય t[ df8[ �જલ્લા વહ�વટ�તં ,

DMD$
સહાયક સંસ્થા

સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ અને મોટા
:

State/UT, SDMA, RD,
સંસ્થા અને SEOC, DDMA,
રા�ય સરકારને ચેતવણીઓ અને મા�હતીનો પ્રસા
તમામ સંબિં ધત

• તમામ ક�ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો/
કરવો

• જોખમ �ૂલ્યાંક અને આગાહ� માટ� ઉપગ્રહ છબી
અને અન્ય વજ્િનક પદ્ધિતઓનો ઉપય કરવો

િવભાગો

ભાગના લોકોને આપિ�થી
અસરગ્રસ્ત થવાની સંભાવ
ધરાવનારાને વહ�લા ચેતવણી
સંક�તોને પ્રસા�રત કર
• છે વાડાના િવસ્તા �ુધી ચેતવણીઓ
અને મા�હતીનો પ્રસ કરવો
• મળે લી મા�હતીના યોગ્ય સંકલ/

મંત્રાલયો અન

િવશ્લેષણની ખાતર� કવી

એજન્સીઓ

જોખમ �ૂલ્યાંક અને આગાહ�
માટ� ઉપગ્રહ છબીઓ અને અન
વૈજ્િનક પદ્ધિતઓનો ઉપય
કરવો
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સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
• ખાલી કરાવવા

લાયક લોકો અને

પ્રાણીઓની સંખ્યા અને ખા
કરાવવાની ર�ત

�વી

ખાલી

કરાવવાની જ��રયાતો�ુ ં ઝડપી
�ૂલ્યાંકનકર�ુ ં
રા�ય સરકારને

તેની િવનંતી પર

અગ્રણી સંસ્: સંભાવનાવાળા િવસ્તારોમાંથી લોકો અને પ્રાણીઓ
બહાર કાઢવામાં ટ� કો આપવો

MHA
૭

લોકો અને
પ્રાણીઓ�ુ
સ્થળાંત

અગ્રણી સંસ્:

િવશેષ પ�ર�સ્થિ

સંસ્થા:

• �ૂરના િવસ્તારો અને ટા�ુઓમાંથી મોટ� સંખ્યામા

MOD, CAPF,
MRTH, MOR,
MOCI,
મંત્રાલ/

લોકો�ુ ં સ્થળાંત કર�ુ ં (દા.ત. ચક્રવાતના �કસ્સામ
�દામાન અને િનકોબાર ટા�ુઓ , લક્ષદ્વીપ ટ
વગેર�)
• ખરાબ હવામાન , � ૂસ્ખલ, અચાનક � ૂર અને

િવભાગો સંકટ-

�હમપ્રપાતના કારણે �ૂરના �હમાલયના િવસ્તારોમ

િવિશષ્ટ

ફસાયેલા �ુલાકાતીઓ/યાત્રા�ઓને બહાર ઢવા

જવાબદાર�ઓ
NDRF,

• ચક્રવાતના �કસ્સામ �યા સ�ુદ્રમાંથી માછ�મારો�ુ
સ્થળાંત

• સ્થળાંતર માટ� પ�રવહન અને
• અસરગ્રસ્ત લોકો અને પ્રાણ

સહાયક સંસ્થા :
State/UT,
SDMA, SDRF, RD,
SEOC,
F&ES,
DDMA,
CDEF,

ખાસ ધ્યા
સંસાધનોને એકિત્રત વા

DMD$

સહાયક

સાથે,

• િવકલાંગો ને ખાલી કરાવવા માટ�

મોટ� આપિ�

તમામ

સંબિં ધત િવભાગો

કામચલાઉ સ્થળાંતર માટ�

સ્થળો

ન�� કરવા અને તૈયાર કરવા
• અસરગ્રસ્ત રા�ય સરકારને �ૂ
પાડવામાં આવનાર હ��લકોપ્ટ
એરક્રા,

,

હાઇ સ્પીડ બોટ અને

જહાજો �વા સ્થળાંતર માટ�
સંસાધનોની જ��રયાતોને ઓળખો.
• જ�ર� જણાય તો ક�ન્દ્રીય સંસાધ
માટ� િવનંતી કરવી
• જ�ર� સંસાધનો મેળવવા માટ� ક�ન્દ્ર
સંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
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સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*
CDEF

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
• પ�ર�સ્થિત પર નજર રા વી
• ઝડપી ગોઠવણી માટ� SDRF ના જ�ર�
સંસાધનો/ એકમો/ બટા�લયન ન��
કરવી
• લોકો અને પ્રાણના સ્થળાંતર માટ�
�ુ�સ્તક/િનયમ સંગ્

અને

એસઓપી તૈયાર કરવી
• દર� ક મોટ� ઘટના પછ�
SOPs

DMPs અને

ની સમીક્ષા અન

�ુધારણા

કરવી
• સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમ
રાખીને સ્થળાંતર યોજના તૈયાર
કરવી અને સમયાંતર� તેને

અદ્યત

કરવી
• �ૃિત્/નકલી િનદશર્ હાથ ધર�ુ ં
• વ્યસ્થાપન યા તૈયાર કરવી
• સ્થળાંતર કરવામાં મદદ કર� શક�
તેવી

સંસ્થા/

સંગઠનની યાદ�

તૈયાર કરવી
• વેબ આધા�રત સંસાધન

યાદ� અને

તેના િનયિમત અદ્યતનીક
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ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

અગ્રણી સંસ્:
અગ્રણ
અછતગ્રસ

૮

સંસ્થા:
MAFW, MAHDF

િવસ્તારોમાં

સહાયક

પ�ુધન માટ�

સંસ્થા:

ઘાસચારો

MRTH, MOR

• �યાર� જ�ર� હોય ત્યાર , અના� ૃ�ષ્ અથવા અછતની
�સ્થિતમા તંગીને પહ�ચી વળવા માટ� ઘાસચારો અને
પ�ુ આહાર એકિત્રત વો
• ગોદામો અથવા �ૂરના િવસ્તારોમાંથી અછતગ્ર
િવસ્તારોમાં ઘાસચારાના પ�રવહનની �ુિવધા આ વી
• ઘાસચારો અને અન્ય સહાય આપવા માટ

�હ�ર

સાહસો અને ખાનગી સંસ્થાઓન યાદ� કરવી

• અના� ૃ�ષ્ અથવા અછતની �સ્થિતમા
તંગીને પહ�ચી વળવા માટ� ઘાસચારો
અને પ�ુ આહાર એકિત્રત વો

AHD
સહાયક સંસ્થા :
રા�ય/UT, SDMA,

RD, DMD$, SEOC,
DDMA, EFD, AGD,
પ�ુ કલ્યાણ
સંગઠનો

• ગોદામો અથવા

મેળવવાના

ક�ન્દ્રોમા અછતગ્રસ્ત િવસ્તારો
ઘાસચારાના પ�રવહનની �ુિવધા
કરવી
• ઘાસચારા સંસાધન અને એકત્રીકર
ક�ન્દ્રો�ું આયોજન�ુ ં
• ઘાસચારો અને પ�ુઓના આહાર
માટ� સંગ્રહ ક�ન્ ઊભા કરવા
• ઘાસચારો અને અન્ય સહાય
આપવા માટ� �હ�ર સાહસો અને
ખાનગી સંસ્થાઓન યાદ� કરવી

અગ્રણ
૯

આહાર અને
આવશ્યક �ુરવઠ

સંસ્થા:
MCAFPD, MFPI
સહાયક

નીચેની �ુિવધાઓ કરવી
• આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં �ૂરતા અને યોગ્ય ખ
�ુરવઠાની ઉપલબ્ધત
• અનાજ
• ખાવા માટ� તૈયાર/ રાંધેલ ખોરાક/ ભોજન

અગ્રણી સંસ્:

પ્રિતભાવ માટ� ક્ય સ્તરન IRT ને

FCSD
સહાયક સંસ્થા :
State/UT,

• અ� અને નાગ�રક �ુરવઠા િવભાગ

SDMA,

અસરકારક સેવાઓ � ૂર� પાડવા
માટ� રા�ય કક્ષાન IRT ના પ�રવહન
િવભાગ સાથે કામ કર�ુ ં
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આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

RD, DMD$, SEOC, • અનાજ, ખાવા માટ� તૈયાર/ રાંધેલ
DDMA,
CDEF,
MRTH, MOCI, • આવશ્યક ભોજનની વસ્�ુઓન ફ�િમલી પેક જ�ર�
ખોરાક/ ભોજન , આવશ્યક ભોજનની
તમામ સંબિં ધત
MOR,
MSJE,
વસ્�ુઓન ફ�િમલી પેક � ૂરા પાડવા
માત્માં � ૂરા પાડવા માટ� િવક્ર�ત સાથે સમ�ૂતી
MHA, FCI
િવભાગો
માટ� િવક્ર�ત સાથે સમ�ૂતી કરાર
કરાર કરવા
સંસ્થા:

• વ્�ૂહાત્મક સ્થાન પર આવશ્યક � �ુ ં પ�રવહન

• િશ�ુઓ/ નાના બાળકોની જ��રયાતો � ૂર� કરવા માટ�
વસ્�ુઓન �ુરવઠો

કરવા
• અસરગ્રસ્ત િવસ્તારો

સા�ુ�હક

• સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ માટ�પરામશર

રસોડા કરવા માટ� સંસ્થા , ટ્રસ્

• આપિ� પ્રભાિવત િવસ્તારોની જ��રયાત �ુજબ જ�

અને પે ઢ�ઓ સાથે કરાર/ સમ�ૂતી

અનાજ આપવા માટ�
વધારવી

FCI

સંગ્રહશ� �ુિવધાઓ

કરાર કરવા
• જ��રયાતને પ્રમા, સંબિં ધત ક�ન્દ્ર
મંત્રાલય સાથે સંકલન કર�ન
�ુરવઠો સમયસર સ્થળ પહ�ચે તેની
ખાતર� કરવી
• �ુરવઠો મેળવવા , લે�ખત ન�ધ (હસ્ત
�લ�ખત અથવા કોમ્પ્�ુટરાઈ)
�ળવવા અને જ�ર� સ્થળોએ
િવતરણ કરવા માટ� સ્થાિનક સ્તર
સમિપ�ત ટ�મને ગોઠવવી.
• ખાતર� કરો ક� અનાજના ગોદામોમાં
� ૂરતો જથ્થ અને તે પ્રમાણમા
જોખમ �ુક્ત સ્થળો

આવેલ
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ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
હોવાની ખાતર� કરવી
• િશ�ુઓ/ નાના બાળકોની જ��રયાતો
� ૂર� કરવા માટ� વસ્�ુઓન �ુરવઠો
• સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ માટ�
પરામશર

અગ્રણી સંસ્:
• સરકારને રાહત , બચાવ અને સામાન્ય જનતા માટ�
MPNG
બળતણ
સહાયક
સંસ્થા:
૧૦

MOD, MOR,
MRTH,MOCI

� ૂરતા પ્રમાણમાં પેટ , તેલ અને ડ�ઝલ પેટ્રોલ પં
પર ઉપલબ્ધઅને કાયર્રત રાખવા
• રા�ય સરકારના

ઘિનષ્ સંકલનમાં અસરગ્રસ

િવસ્તારોમાં સામાન્ય લોકો તેમ

કટોકટ�

પ્રિતભાવકત/સાધનો માટ� પેટ્ર , ડ�ઝલ, ક�રોસીન
અને એલપી� ગેસનો � ૂરતો �ુરવઠો રાખવો
• આવા િવસ્તારોમાં જ�ટલ �ુરવઠા કડ�ને કારણે થતા
િવલંબને ટાળવા માટ� �ુ ગ
ં રાળ િવસ્તારોમાં
બળતણ�ુ ં ઝડપી એકત્રીક કર�ુ ં

અગ્રણી સંસ્:

કાયર્ક સેવાઓ ( સ્થળ પર રહ�લ )
આપવા માટ� સંબિં ધત િવભાગો/

FCSD
સહાયક સંસ્થા :
State/UT, SDMA,
RD, DMD$, SEOC,
DDMA,

• પ્રિતભાવ માટ� ક્ય કક્ષાનIRT ને

અન્ય

તમામ િવભાગો

સંસ્થા સાથે રા�ય કક્ષાન IRT નો
લો�જ�સ્ટક િવભાગ સંકલન કર�ુ ં
• ક��ન્દ્રય મંત્રાલય સાથે બળ
જ��રયાત�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક

�ુ ં અને

સ્પષ્ટ કરો અને સ્થાિનક વ્યવસ
દ્વારા બળતલેવા�ુ ં સંકલન કર�ુ.ં
• સંબિં ધત િવભાગ દ્વારા સ્થાિ
પ�રવહન માટ� ટ� ન્કર/ અન્ય
વાહનોની � ૂરતી ઉપલબ્ધતા
�ુિનિ�ત કરવી.
• સંબિં ધત સંસ્થા સાથે વ્�ૂહાત્મ
સ્થળોએ બળતણનો સંગ્રહ કર
માટ� ની પદ્ધિઊભી કરવી
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ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન,
૨૦૦૫ ની કલમ ૧૨ �ુજબ રાહતના
લ�ુતમ ધોરણો�ુ ં કડક પાલન

• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫

�ુિનિ�ત કર�ુ ં

ની કલમ

• રા�ય કક્ષાન IRT

૧૨ �ુજબ રાહતના લ�ુતમ ધોરણો�ુ ં કડક પાલન

િવભાગને પ્રિતભાવ માટ

�ુિનિ�ત કર�ુ ં
અગ્રણ
સંસ્થા:
આવાસ અને
૧૧

કામચલાઉ
આશ્રયસ્થ

MHUA, MORD
સહાયક
સંસ્થા:
MHA, MRTH,
MOR, HUDCO,
BMTPC, CBRI

• આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં લોકોની જ��રયાત
પહ�ચી વળવા માટ� કામચલાઉ

,

સલામત,

આરોગ્યપ્રદ અને �ુર�ક્ષત રહ�વાની જગ્યાઓ
પાડવાની કામગીર�માં સંબિં ધત રા�ય સરકારને
સહાય કરવી.
• અસરગ્રસ્ત વસ્તીને આશ્ર/ તં� ુ � ૂરા પાડવા
• રાહત િશ�બરો સ્થા

વી અને પ્રિતભા

આપનારાઓની જ��રયાતો � ૂર� કરવી
• સામાન્ય ર�તે ઓડર્ર આપ્યા ૨૪ કલાકની �દર
તૈયાર બનાવેલા આશ્રયસ્થાનો અ
પહ�ચાડવા માટ�

ના પ�રવહન

તં� ુ સ્થળ

ઉત્પાદક/ િવક્ર� સાથે અગાઉ થી

અને લાંબા ગાળા�ુ ં જોડાણ કર�ુ ં
ુ અને અન્ય �બ• અસ્થાયી આશ્રયસ્ , તં�ઓ
ખાદ્ય સંસાધનોન જથ્થ �ળવવા માટ� સંબિં ધત

NDRF પ્રાદ�િશક એકમ સાથે સાર� ર�તે સંક�લ

અગ્રણી સંસ્:
UDD

ને કાયર્ક સેવાઓ

આપવા માટ� ર� લવે સાથે સંકલન
કર�ુ ં

સહાયક સંસ્થા :

• IRS માગર્દિશ�કામાં જણાવ્યા �ુજ
રાહત િશ�બર , આધાર, િશ�બર વગેર�
�ુિવધાઓ

રા�ય/UT,

SDMA, RD, DMD$,
SEOC,
DDMA,

સ્તરન IRT

ક્ષેત્

અન્ય

તમામ િવભાગો.

ઊભી કરવા

વૈક�લ્પક સ્થળો અગાઉથ
કરવાઅને સ્થાિનક
વ્યવસ્થા

યોજનામાં

માટ� ના
ન��
આપિ�
સમાવેશ

કરવો
• ગ્રામ્ય સ્તર �ુધી /
આશ્રયસ્થએ

પહ�ચાડવા માટ�

આશ્રયસ્થ િવક્ર�તા ન�� કર
ૂ � � ૂચના
અને જ��રયાત �ુજબ �ંક
(સામાન્ય ર�તે ૨૪ કલાકથી ઓછા)
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ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
પ્રાદ�િશ પ�રવહન �ુિવધાઓ (દ� શના

રા�યની જવાબદાર�

પાંચ �ુખ્ય

પર પહ�ચાડવા માટ� સમ�ૂતી કરાર

પ્રદ�શોને આવરલેતી) સ્થાિપત કવી.

કરવા
• પ્રાદ�િશ ગોદામો/ ભંડારો/ ERCs
ભંડાર, ટ� ન્

,

તાડપત્રી અન

કામચલાઉ આશ્રય સામગ
• જ��રયાત

ુ /
તં�ઓ

�ુજબ,

આશ્રયસ્થાનો સમયસર સ્થળ
પહ�ચ્યાન સંબિં ધત ક�ન્દ્રીય મંત્
સાથે સંકલન કર�ને ખાતર� કરવી
ુ આશ્ વસ્�ુઓ મેળવવા માટ�
• તં�/
સ્થાિનક સ્તર� સમિપ�ત ટ�મન
ગોઠવવી
• તમામ ભૌિતક �હલચાલના
(હસ્ત �લ�ખ

ન�ધ

અથવા

કોમ્પ્�ુટરાઈ) અને જ�ર� સ્થળોએ
િવતરણની િવગતો િનભાવવી
•

SDMP માં પ્રાણીઓના સ્થળા ,
સલામતી અને �ુનવર્સનની

૧૨
•

અના� ૃ�ષ્ સ�હતની આપિ�ના કારણે તકલીફવાળા
ુ આશ્રયસ્થ
પ્રાણીઓ માટ� પ�ુધ તં�/

ઊભા

અગ્રણી સંસ્:

જોગવાઈઓ સામેલ કરવી
•

અના� ૃ�ષ્ સ�હતની

આપિ�ના
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સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

અગ્રણ
પ�ુધન અને

સંસ્થા:

અન્ય પ્રા:
પ�ુ �ચ�કત્સ
�ુનવ્સન અને
ર
સલામતીની
ખાતર�

,

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

•

કરવા સમથર્ન આપ�ુ

AHD

ુ આશ્રયસ્થાનોમ રહ�લા પ્રાણીઓની સંભને
તં�/

સહાયક સંસ્થા :

કારણે તકલીફ વાળા પ્રાણીઓ માટ

ટ� કો આપવો

MAFW, MAHDF
•
સહાયક

રા�ય/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શને પ

ુ
તં�/

આશ્રયસ્થાનો યોગ્ય સંચાલન અને ચલાવવા

સંસ્થા:

મદદ કરવી

MRTH, MOR

રા�યની જવાબદાર�

•

પ્રાણીઓના યોગ્ય �ુનવર્સનમાં સહા વી

•

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત સ�હત �ુઘર્ટનાગ્રસ્ત

રા�ય/UT,

SDMA,

અગ્રણી સંસ્: • રા�ય સરકાર દ્વારા આપિ�ના પ્રકાર અને સા
૧૩

� ૃતદ� હો�ુ ં
વ્યવસ્થા

કરવામાં આવતા પડકારોના આધાર� માગર્દશર્ન અન
સહાય આપવી
• સંબિં ધત NDMA

માગર્દિશ�ક

61
60F

અને IRC �વા

�તરરાષ્ટ્ર�ય ધારાધોરણોમાં �ૂચવ્યા �
61

NDMA માગર્દિશ�કા - આપિ� પછ� � ૃતકો�ુ ં વ્યવસ્થા, ૨૦૧૦

62

NDMA માગર્દિશ�કા , � ૂવ�ક્

ુ આશ્રયસ્થાનોમ
તં�/

રહ�લા

પ્રાણીઓનયોગ્ય કાળ� લેવી
ુ આશ્રયસ્થાનો યો
પ�ુધન તં�/
સંચાલન અને ચલાવવા ની ખાતર�
કરવી

•

પ્રાણીઓ�ું યોગ્ય �ુનવ

•

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ િવસ્તારો સ�હ ,
�ુ ઘર્ટનાગ્રસ્ત પ�ુધનને

રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શની જ��રયાતો �ૂ વી

NDMA,

•

સંગઠનો
ના

ઊભા

કરવા

RD, DMD$, SEOC,
DDMA, EFD, AGD,
•
પ્રાણી કલ્ય

પ�ુધનને પ�ુ �ચ�કત્સા �ૂર� પાડવા માટ�

MHA,
NDRF

ુ આશ્રયસ્થ
પ�ુધન તં�/

�ચ�કત્સા �ૂર� પાડવ
અગ્રણી સંસ્:
SDRF
સહાયક સંસ્થા :

• NDMA માગર્દિશ�ક 62 �ુજબ SDMP
61F

અને DDMP માં SOP અપનાવl અને
તેનો યોગ્ય ર�તે અમલ કવો
• રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ�કા �ુજબ ર
અને �જલ્લા સ્તર IRS માં � ૃતદ� હો
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

સહાયક

ભલામણ કર� લ �તરરાષ્ટ્ર�ય પ્રથાઓ�ું

રા�ય/UT,

સંસ્થા:

કરવાની જ�ર હોય ત્યાર� સ્પષ્ટકરવી

RD, DMD$, SEOC,
F&ES, DDMA,

MOD,
CAPF,
MHFW, MHA,
MRTH, MOR,
જોખમો-િવિશષ્ટ
જવાબદાર�ઓવા
ળા સાથે
મંત્રાલ/
િવભાગો,CDEF

• ફોર� �ન્સ , DNA અભ્યા, વગેર� �વા �ુરાવા ન�ધવા
અને � ૃતકોની

મા�હતી

સંકલન

કરવા સંબિં ધત

િવિવધ રાષ્ટ્ર�ય પ્રયોગશાળાઓ અને સં
તરફથી સહાયની �ુિવધા આપવી.

SDMA,

CDEF, અન્ય તમામ
િવભાગો

રા�યની જવાબદાર�
વ્યવસ્થાપન �ૂથ ઊભા કરવ
• ઘટના બાદ શ� તેટલી વહ�લી તક�
બચી ગયેલા અને � ૃતકોની
શોધખોળ અને

સારવાર માટ�

પ્રિશ�ક્ષત �ુકગોઠવવી
• સારવાર ટ�મ �ૂળ� ૂત

�ગત

• જો જ�ર� હોય તો , રા�ય વહ�વટ�તંત્રની ક્ષમ

રક્ષણાત્મક ક�ટનો ઉપયોગ કર

બહારના કોઈપણ �હ�ર આરોગ્ય પડકારોનો સામનો

અને � ૂરતી સાવચેતીઓ�ુ ં પાલન

કરવા માટ� રા�ય સરકારને સહાય કર વી

કરશે
• � ૃતકોની ઓળખ , �ુરાવા ન�ધવા,
પ�રવહન અને દફન (એટલે ક�

,

ધોરણો અ�ુસાર િનકાલ) કરવા માટ�
આચારસં�હતા�ુ ં પાલન કર�ુ ં
• તમામ શ� ર�તે � ૃતકો�ુ ં ગૌરવ
�ળવવા માટ�

આચારસં�હતા�ુ ં

પાલન કર�ુ ં
• જો જ�ર� હોય તો , �યાં શ� હોય
ત્યાં �ૂરતી �ુિવધાઓ સાથે
કામચલાઉ શબઘર ઊભા કરવા
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
• ખાસ �કસ્સાઓમા, બચી ગયેલા અને
કટોકટ� કમર્ચાર�ઓન સલામતીને
ધ્યાનમાં રાખીને ચો�સ પ્રકાર
આપિ�માં પી�ડતો માટ� યોગ્ય
વ્યવસ્થા અને સંબંિધ
આચારસં�હતા�ુ ં પાલન કર�ુ.ં
• � ૃતકોના

વ્યવસ્થા માટ� ની

પ્ર�ક્રયાને વ્યાપક પ્રિસ�દ
પ્રભાિવત સ�ુદાયને �ણ વી
• અ�ુગ્રહ સહ

�ટ� કરવા માટ�

તાત્કા�લક પગલાં લવા
• ધાિમ�ક અને સાંસ્�ૃિતક
સંવેદનશીલતાના આદર સાથે
� ૃતકો�ુ ં શ� તેટલા નૈિતક
સંચાલન કરવાની ખાતર� કરવી
• મનો-સામા�જક આધાર

63
62 F

પર

રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ�કા અ�ુ

63રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ�

– આપિ�ઓમાં મનો-સામા�જક સહયોગ અને માનિસક આરોગ્ય સેવા, ૨૦૦૯
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
મનોવૈજ્િનક અસરો સાથે

વતર્ન

કર�ુ ં
• રાષ્ટ્ર�ય માગર્દિશ�કા
�ુજબ � ૃતકોની

આપ્યા

યાદ� ન�ધવી ,

� ૃતદ� હની ઓળખ અને તમામ
સંબિં ધત મા�હતી �વા યોગ્ય
દસ્તાવેજોની ખાતર� કવી
• પ્રિતભાવ અને રાહત કામગીર�ને સરળ બનાવવ
માટ� તમામ �હસ્સેદારોને વાસ્તિવક અથવા સંભિવ
આપિ� પ�ર�સ્થિત િવશે મા�હતી
અગ્રણી સંસ્:
MOIB,
NDMA

૧૪
માધ્યમ
સંબધો
ં

સાથે

સહાયક
સંસ્થા:
MCOM,
MOST,
MOES,

MHA,

કરવી અને

મેળવવી, પ્ર�ક્

ફ�લાવો કરવો ; આપિ� અને આપિ�

• કાયર્ક સેવાઓ

આપવા માટ�

પી�ડતો િવશે મા�હતી અદ્યતન કર ; સ�ૂહ માધ્યમો અગ્રણી સંસ્:

મા�હતી અને જનસંપકર ્ િવભાગ રા�ય

સાથે સંપક� �ળવવા

કક્ષાન IRT ના મા�હતી અને મી�ડયા

;

આપિ�ની અસર અને

અસરગ્રસ્ત લોકોના કલ્યાણ માટ� લેવામાં આવ
પગલાઓ િવશે લોકોને �ણ કરવી
• પ્રભાિવત સ�ુદાયો અને વ્ય�ક્તઓની ગૌરવ
ગોપનીયતાનો આદર કરતા સ્વી�ૃત વૈિ�ક ધોરણો
�ુજબ

માધ્યમો આપિ� કવર� જ માટ� નૈિતક

IPRD
સહાયક સંસ્થા :
રા�ય/UT, SDMA,

RD, DMD$, SEOC,
DDMA

અિધકાર� તર�ક�

િનયમન અિધકાર�

સાથે કામ કરશે
• આપિ�ના કવર� જ માટ� નૈિતક
માગર્દિશ�કા તૈયાર કરવી અને તમામ
માધ્યમ સંસ્થ

સાથે

આપ-લે
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#
MOJS,
MOEFCC,
જોખમો-િવિશષ્ટ
જવાબદાર�ઓ
સાથે મંત્રાલ/
િવભાગો

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
માગર્દિશ�કા અને સંબંિધત િનયમનકાર� સંસ્થા
દ્વારા -િનયમન તેમજ દ� ખર� ખ દ્વારા માગર્દિશ�
અપનાવવા મી�ડયા સાથે કામ કર�ુ ં
• આપિ�ઓ પહ�લા , તે દરિમયાન

રા�યની જવાબદાર�
કરવી
• આપિ�ઓ પહ�લા , તે દરિમયાન
અને પછ� (જો લા�ુ

અને પછ� (જો

પડ� તો)

માધ્યમ અને �હ�ર જનતાને �ુ ં

લા�ુ પડ� તો) માધ્યમ અને �હ�ર જનતાને �ુ ં કર�ુ ં

કર�ુ ં અને �ુ ં ન કર�ુ ં વગેર�

અને �ુ ં ન કર�ુ ં વગેર� ચેતવણીઓ

ચેતવણીઓ,

,

પ્રસા�ર

કરવાની પદ્ધિ

પ્રસા�રત કરવાન

યોજનાઓ તૈયાર કરવી

• �ણકાર� આપવા માટ� યોગ્ય સમયપત્(આપિ�ની
તીવ્રતાના આધાર� દરરોજ એક વ/ બે વાર/
ત્રણ વ) અને સરકાર વતી
વાતચીત કરવા માટ�

માધ્યમ સાથે

મધ્યસ અિધકાર� િન�ુક્ત

કરવા.
• તબીબી કટોકટ� જ��રયાતો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક

�ુ ં (જો

ક�ન્દ્રીય સહાયની જ�ર હોય)
૧૫

• અસરગ્રસ્ત રા�ય તેની આપિ� પછ�ની કટોકટ�ની
તબીબી સંભાળ માટ� િવનંતીના પ્રિતભાવમ તબીબી
સહાય
• આપિ� િવસ્તારમા લશ્કર� એકમોની  વી આપિ�-

• પ�ર�સ્થિત અ�ુસાર ક�ન્દ્
સંસ્થાઓન સંકલનમાં તબીબી
કટોકટ�ની જ��રયાતો�ુ ં �ૂલ્યાંકન
કર�ુ ં
• પ્રિતભાવ માટ� ક્ય કક્ષાનIRT ને
કાયર્ક સેવાઓ ( તબીબી એકમ )
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આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
અસરગ્રસ્તો માટ� આ-સંભાળ ધરા

વતી અને

ભાંગી પડ�લી સ્થાિનક સામાન્ય તબીબી અને સ��ક
અગ્રણી સંસ્:

તબીબી સંભાળ

MHFW

કામ આપે

એવી ફરતી હો�સ્પટલો
• વૈિ�ક ધોરણોને અ�ુ�પ

ક્ષેત હો�સ્પટલમાં ક્ર

�ુધારો લાવવો

સહાયક

• ઓપર� શન

સંસ્થા:
MOD,
MOR

�ુિવધાઓના કામચલાઉ િવકલ્પ તર�ક�

�ુિવધા, વીજ �ોતો ,

કટોકટ� સમયે

તાત્કા�લક બોલાવી શકાય તેવા સમિપ�ત પ્રિશ
CAPF,

અને સહાયક તબીબી ડોક્ટર સાથે ફરતા તબીબી
સંભાળ એકમો
• સામાન્ય ર�તે બીપ , ડાયા�બટ�સ, �દયની સમસ્યા,

અગ્રણી સંસ્:

આપવા માટ� રા�ય કક્ષાન IRT ના
પ�રવહન િવભાગ સાથે આરોગ્ય અને
�ુ �ુંબ કલ્યાણ િવભાગ કામકર�

HFWD
સહાયક સંસ્થા :
રા�ય/UT,

રા�યની જવાબદાર�

SDMA,

RD, DMD$, SEOC,
SDRF,
F&ES,
DDMA, CEDF, અન્ય
તમામ િવભાગો

• હો�સ્પટલોનો �જલ્લાવાર ભંડા
(સરકાર� અને ખાનગી બંને)
પથાર�ની ઉપલબ્ધત

,

,

અન્ય

માળખાક�ય િવગતો સાથે ડોકટરો

,

સહાયકો અને અન્ય પ્રિશ�
કમર્ચાર� ઉપલબ્ધ હોય અને તેને
િનયિમત ધોરણે અદ્યતન કર�
• સ્થાિનક સ્તર આપિ� વ્યવસ્યા

સામાન્ય બીમાર� વગેર� �વી દવાઓ તેમજ બ્લી�ચ�

યોજનાઓમાં હો�સ્પટલ �ુજબ

પાવડર, ક્લો�રની �ટકડ�ઓ �વી જોગવાઈઓ સાથે

મા�હતી સામેલ કરવી

ફરતા તબીબી સમથર્ક એક ; ધાત્ માતાઓ , વડ�લો

• કટોકટ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં સામાન્

અને ૬ વષર્થી ઓછ� �મરના બાળકો �વા િવિશષ્

દવાઓની સરળ ઉપલબ્ધતા માટ�

�ૂથોને � ૂરક પોષણ.

કંપનીઓ સાથે જોડાણ કર�ુ ં

• ક્ષિતગ્રસ્ત હો�સ્પટલો

�તરમાળખાને ફર�

ઊભા કરવા માટ� રા�ય સરકારોને સમયસર તકનીક�

• ઊભી કર� લી

િવિવધ �ુિવધાઓમાં

તેમજ હો�સ્પટલોમાં રોગોના

377

સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
સહાય

ફ�લાવાને રોકવા માટ� હંમેશા

• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન, ૨૦૦૫ ની

કલમ

૧૨ �ુજબ રાહતના લ�ુતમ ધોરણો�ુ ં કડક પાલન
�ુિનિ�ત કર�ુ ં
• રાસાય�ણક,

રા�યની જવાબદાર�

�િવક,

આરોગ્યપ્�સ્થિત હોવી જોઇએ
• રા�યના આરોગ્ય િવભાગ અને
ક�ન્દ્ર સંસ્થા વચ્ચે સંકલન માટ�

�કરણોત્સગ અને પરમા�ુ

કટોકટ�ઓને સંભાળવા માટ� િવશેષ �ુિવધાઓ
િવકસાવવી
• ક�ન્દ્ર અિધકાર ક્ષ હ�ઠળ તમામ હો�સ્પટલોમાં
કટોકટ� િવભાગને મજ�ૂત બનાવવો
• માનિસક-સામા�જક આધાર અને માનિસક તબીબી

મજ�ૂત આચારસં�હતા ઊભી કરવી
• આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિન,
૨૦૦૫ ની કલમ ૧૨ �ુજબ રાહતના
લ�ુતમ ધોરણો�ુ ં કડક પાલન
�ુિનિ�ત કર�ુ ં
• રા�યની તમામ મોટ� હો�સ્પટલોમાં

સેવા ( PSSMHS) વ્યાવસાિય , સહાયક- વ્યાવસાિય

ક્ષમતા વધારવાની યોજ ઘડવી

અને પ્રિશ�ક્ષત સ�ુદાય સ્ કાયર્કરોન એકિત્ર

• રાસાય�ણક, �િવક, �કરણોત્સગ અને

કરવા
• PSSMHS માટ� રા�ય સરકારને સહાય કર વી

પરમા�ુ કટોકટ�ઓને સંભાળવા માટ�
િવશેષ �ુિવધાઓ િવકસાવવી
• રા�યની તમામ �ુખ્ય હો�સ્પટલોન
કટોકટ� િવભાગને મજ�ૂત બનાવવો
• PSSMHS

વ્યાવસાિયક ,

સહાયક-

વ્યાવસાિયકો અને પ્રિશ�ક્ષત સ�
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આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�
સ્તરનાકાયર્કરોને ગોઠવવ
• તાત્કા�લક PSSMHS જ�ર� હોય તે
ઓળખવા અને PSSMHS �ુ ં આયોજન
કર�ુ ં
• વીજળ� બોડર ્ અને વીજળ� િવતરણ

અગ્રણ
સંસ્થા:
MPWR
સહાયક
વીજળ�
૧૬

સંસ્થા:
MNRE, MPNG,
વીજ ઉત્પાદ/
િવતરણ
કંપનીઓ

• પાવર

માળખાના સમારકામમાં સંબિં ધત રા�ય

કંપનીઓ પ્રિતભાવ માટ

સરકારને સહાય કરવી ; આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારો
વીજ �ુરવઠો �ુનઃસ્થાિપત ક

વો; ઝડપથી વીજ

�ુરવઠો સ્થાપવામાં વીજ કંપનીઓને મદદ ક વી
• સામાન્ય વીજ �ુરવઠો ફર� શ� થાય ત્યાં �ુ
જનર� ટર સેટ , સોલર ફાનસ, ફરતા ટાવર લાઇટ વગેર�
�વા વીજળ�ના વૈક�લ્પક �ોતની વ્યવસ્
• સામાન્ય ર�તે ઓડર્ર આપ્યા ૨૪ કલાકની �દર
કટોકટ� �ુરવઠા માટ� િવક્ર�ત સાથે ગોઠવણ કરવી
• વીજ �ુરવઠો તેમજ

માળખાને �ુનઃસ્થાિપત કરવા

માટ� રા�ય સરકારની િવનંતી પર તકનીક� સહાય

ક્ષેત્

સ્તરન IRT ને અસરકારક સેવાઓ
અગ્રણી સંસ્:
SEB, DISCOM
સહાયક સંસ્થા :
રા�ય/UT,

SDMA,

RD, DMD$, SEOC,
DDMA

આપવા માટ� રા�ય કક્ષાન IRT ના
પ�રવહન િવભાગ સાથે કામ કર�ુ ં
• સામાન્ય ર�તે આદ� શ આપ્યાના ૬
થી ૧૨ કલાકની �દર

મહત્વન

�ુિવધાઓ માટ� વૈક�લ્પક પદ્ધિ
સાથે વીજ �ુરવઠો ઝડપથી
�ુનઃસ્થાિપત કરવા માટ� આપિ�
� ૂવ�ની વ્યવસ્
• વીજ �ુરવઠો અને માળખાક�ય
�ુિવધાઓના �ુનઃસ્થાપનમાં ક�ન્
અને પડોશી રા�ય સરકારો સાથે
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આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
તકનીક� સહાય માટ� આપિ� � ૂવ�
કરાર
• વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓ સાથે
કટોકટ� દરિમયાન સ્થળ પર ઝડપી
ગોઠવણ માટ�

ફરતા વીજ �ુરવઠા

એકમો અથવા અન્ય વ્યવસ્ કરવી
• �હ�ર આરોગ્ય�ું �ૂલ્યાંકન 
અગ્રણી સંસ્:
MHFW

�હ�ર આરોગ્
૧૭

સહાયક
સંસ્થા:
MOD,
MOR

�ુ ં (જો ક�ન્દ્ર

અગ્રણી સંસ્:

સહાયની જ�ર હોય તો)

• �િવક કટોકટ�નો પ્રિતભાવ આપ

સહાયક સંસ્થા :

• રોગચાળાના સવ�ક્ પદ્ધિત� સંચાલન
રા�ય/UT,

CAPF, • પ્રયોગશાળા સહાય �ૂર� પાડ

SDMA,

• મા�હતી પ્રણાલીઓ�ું સંચા

RD, DMD$, SEOC,
SDRF,
F&ES,

• જોખમ સંદ�શાવ્યવહાર કરવ

DDMA, CEDF, અન્ય

• �હ�ર આરોગ્ય સંચાલન (દવાઓ અને રસીઓ)

,

�બન-ઔષક�ય હસ્તક્ષેપોને ટ�કોવો
• રોગ પ્રિતકારક , જ�ુ
ં ��ુ ક્, રસીકરણ અને

રોગ

કર�ુ ં
• પ�ર�સ્થિત અ�ુસાર ક�ન્દ્ સંસ્થા

HFWD

• �હ�ર આરોગ્ય IRS અમલમાં મદદ

• સાવર્જિનક આરોગ્ IRS ને સ�ક્ર

તમામ િવભાગો

સાથે સંકલનમાં �હ�ર આરોગ્ય
જ��રયાતો�ુ ં �ૂલ્યાંકન ક�ુ ં
• �િવક કટોકટ�ના �કસ્સામાં ક�ન્દ્
સંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• રોગચાળાના સવ� ક્ માટ� ક�ન્દ્ર
સંસ્થા સાથે સંકલન કર�ુ ં
• �હ�ર આરોગ્ય
અને રસીઓ)

સંચાલન (દવાઓ
,

�બન-ઔષક�ય

હસ્તક્ષેપ વ્યવસ્થા કર
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�
રોગ પ્રિતકારક , જ�ુ
ં ��ુ ક્,

િનયંત્રણ પગલાંઓને ટ�કો  વો

રસીકરણ અને

રોગ િનયંત્ર

પગલાંઓ લેવા
અગ્રણી સંસ્:

અગ્રણી સંસ્:
MORD,
MHA
સ્વ રોજગા
૧૮

COR

MOPR,
• રાહતનાં પગલાં તર�ક�

અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તારો સહાયક સંસ્થા :

સહાયક

કામ મેળવવા માંગતા લોકોને રોજગાર� આપવા માટ�

સંસ્થા:

પ�રયોજનાઓ બનાવવી

MLBE,
MOJS,
MDWS, MAFW

State/UT,
AGD,
DRD, DMD$, SDMA,
DDMA

• રાહતનાં પગલાં તર�ક�
અના� ૃ�ષ્ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં
મેળવવા માંગતા લોકોને રોજગાર� ની
તકો આપવી
• વેતનની ઝડપી અને ત્વ�રત
�ુકવણીની ખાતર� કરવી
• કામ માંગતા લોકોની આરોગ્ય

• આવી યોજનાઓ માટ� નાણાક�ય સહાય � ૂર� પાડ વી

તપાસણી કરવી
• રોજગાર યોજનાઓના અમલીકરણ
માટ� આપિ� પ્રિતભાવ િન સ�હત
િવિવધ ભંડોળમાંથી ઉપાડ કરવો

રાહત સંચાલન
૧૯

અને

�ુરવઠા

સાંકળ
વ્યસ્થા

અગ્રણી સંસ્:
MHA, જોખમોિવિશષ્ટ

• આપિ�-અસરગ્રસ્ત રા�ય સરકારને રાહત અ
ખોરાક, તબીબી અને �બન-ખાદ્ય સામગ્રીના કટો
�ુરવઠાની ઉપલબ્ધતા માટ� સંચાલન�ુ ં આયોજન
કરવા માટ� જ�ર� ટ� કો આપવો.

અગ્રણી સંસ્:
DMD$
સહાયક સંસ્થા :

• રા�યમાં રાહત સામગ્રી અવરજવર
માટ� એરપોટર /ર� લવે સ્ટ�શન પર એક
પ�રવહન ક�ન્દઊ�ુ ં કર�ુ ં
• રા�યમાં રાહત

સામગ્ લઇ જવા
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#
જવાબદાર�ઓ

ક� ન્દ્રની જવાબદ
• ખોરાકનો આપ�કાલીન �ુરવઠો અને ક�ટલાક

સાથેના

�કસ્સાઓમાં પીવાના પાણ ; પ્રાથિમક સારવાપેટ�;

મંત્રાલ

કામચલાઉ આશ્રયસ્થ , રાહત સામગ્ર માટ� ટ� કો

સહાયક
સંસ્થા:

આપવો
• અસરગ્રસ્ત રા�ય સરકાર સાથે પરામશર્ કર
કટોકટ� રાહત જ��રયાતો�ુ ં ઝડપી �ૂલ્યાંકન ક �ુ ં

MOD,
MOR, • રાહત સામગ્રી વહન માટ� એરપોટર /ર� લવે સ્ટ�શન
MRTH,
MOCI,
પર એક ગિતશીલતા ક�ન્દઊ�ુ ં કર�ુ ં
MCAFPD, MFPI,
• રાહત સામગ્ લઇ જવા માટ� િવશેષ પ�રવહન
MAFW
વ્યવસ્થા ગોઠવ
• દ� શના �ુ દા �ુ દા ભાગોમાંથી સામગ્રીન

રા�ય#
State/UT, SDMA,
RD, SEOC, DDMA,
અન્ય તમામ
િવભાગો

રા�યની જવાબદાર�
માટ� િવશેષ પ�રવહન

વ્યવસ્થ

ગોઠવવી
• દ� શના �ુ દા �ુ દા ભાગોમાંથી મળે લી
રાહત અને

આપ�કાલીન સામગ્

સ્વીકારવા અને િવતરણ કરવાની
વ્યવસ્થા વી
• ક�ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો/
સંસ્થા સાથે પ�રવહન (હવા ઇ, ર� લ,
માગર, જળમાગર) �ુ ં સંકલન કર�ુ ં
• જો સામાન્ય વાહન ન પહ�ચી શક� તો
અસરગ્રસ્ત સ્થળોએ ર

પ�રવહન�ુ ં સંકલન કર �ુ ં અને પડોશી રા�યોમાંથી

પહ�ચાડવા માટ� પ�રવહનના

આવતી રાહત સામગ્રી� સંકલન અને ટ� કો આપવો

વૈક�લ્પક માધ્યમો ગોઠ

સામગ્

• અન્ય ક�ન્દ્રીય મંત/િવભાગો/ સંસ્થા માટ�
પ�રવહન (હવાઇ, ર� લ, માગર, જળમાગર) �ુ ં સંકલન
કર�ુ ં
• આપિ� પ્રિતભ અને અસરગ્રસ્ત રા�યસામગ્ર
પહ�ચાડવા જોડાયેલ ક�ન્દ્ર સંસ્થા શોધવી,

382

સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�યની જવાબદાર�

મેળવવી સંસાધનો આપવા
• અસરગ્રસ્ત ર/�જલ્લામાં રાહત

સામગ્

પહ�ચાડવા માટ� પ�રવહનના વૈક�લ્પક માધ્યમ
અપનાવવા
અગ્રણી સંસ્:
MHA, NDRF
લોકો અને
પ્રાણીઓન
શોધખોળ અને
૨૦

બચાવ

• ક�ન્ની પ્રારં�ભક ચેતવણ સંસ્થા અને EOC અને
રા�ય/ �જલ્લ , ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયો વચ્ચે
સંદ�શાવ્યવહા
ૂ � � ૂચનાથી NDRF મોકલવાની તત્પરતમાં � ૂરતો
• �ંક

સહાયક
સંસ્થા:
MOD,
CAPF,
MHFW, MHA,
MRTH, MOCI,

સહયોગ
• ઝડપી પ્રિતભ ટ�મો ગોઠવવી
• ઝડપી તબીબી પ્રિતભ ટ�મો ગોઠવવી
• દવાઓ, રસીઓ, જ�ુ
ં નાશક પદાથ� , ધાબળા, તાડપત્,

• IRTs (રા�ય, �જલ્લ, પેટા િવભાગ અને
અગ્રણી સંસ્:
DMD$
સહાયક સંસ્થા :
રા�ય/UT, SDMA,
RD, SEOC, SDRF,
F&ES, DDMA,

તા�ુકા) ના તાલીમબદ્ધ િવિવ
અિધકાર�ઓ અને તેમના સંબિં ધત
વહ�વટ� અિધકારક્ષેત્રમાં પ્ર
માટ� સ�ક્રય કરવામાં આ
• તાલીમ પામેલી

SDRF

ટ�મો,

અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં �ૂંક� �ૂ
પર જવા માટ� સજ્જકરવી

તં�,ુ બોટ, ઝાંખો પ્રક , ટોચર, દોરડા વગેર� માટ�

CDEF, અન્ય તમામ • સમિપ�ત તાલીમબદ્ધ માનવબળ સાથ

િવિશષ્ટ

િવક્ર� સાથે સમ�ૂતી કરાર એ શરતે કરવો ક� તેઓ

િવભાગો

જવાબદાર�ઓ

ૂ � � ૂચના (સામાન્ય ર�તે ૨૪ કલાકની �દર) � ૂરા
�ંક

અત્યા�ુિનક સાધનો�ું વ્�ૂહાત્

સાથે મંત્રાલ/

પાડ�.

ગોઠવણી

MOR,

જોખમો-

િવભાગો, CDEF

• અન્ય સંલગ્ન રા�યોમાંથી બચ/ રાહત સામગ્ર
તાત્કા�લક અસરગ્રસ્ત રા�યમાં મોકલવા મ

શોધખોળ, બચાવ અને પ્રિતભાવ માટ

• દવાઓ, રસીઓ, જ�ુ
ં નાશક પદાથ� ,
ધાબળા, તાડપત્, તં�,ુ બોટ, ઝાંખો
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
એસઓપી

રા�યની જવાબદાર�
પ્રક, ટોચર, દોરડા વગેર� માટ� િવક્ર�

• જ��રયાત �ુજબ સશ� દળો અને CAPF મોકલવી

સાથે સમ�ૂતી કરાર એ શરતે કરવો

• QRTs અને QMRTs ની ગોઠવણ માટ� રા�ય સરકાર

ૂ � � ૂચના (સામાન્ય ર�તે
ક� તેઓ �ંક
૨૪ કલાકની �દર) � ૂરા પાડ�.

અને �જલ્લા વહ�વટ�તંત્ર સાથે સં
• �કનારા અને દ�રયાઇ પાણીમાં એસએઆર

• સંકલન માટ� પસંદ કર� લ

અિધકાર�

અિધકાર� વધારાની જ��રયાતો
(અન્ય ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયોન
સ�હત) માટ�

MHA/NDMA

સાથે

િનયિમત સંપકર ્માં રહ�
• QRTs ની ગોઠવણ
• QMRTs ની ગોઠવણ
• આપિ� પછ� પ�રવહનની જ��રયાતોને યોગ્ય ર�તે
સંભાળવી �થી કટોકટ�ની પ્રિત�ક્રયા

ચા�ુ કર�ુ ં; આવશ્યક ચીજવસ્�ુઓન પ�રવહન ફર�

અગ્રણ

શ� કર�ુ ં

સંસ્થા:
પ�રવહન

MRTH,

• હ�વી ડ�ુટ�
MOR,

માટ� ક્ષે ય સ્તર IRT ને કાયર્ક

� ૂવર્વ�

�સ્થિતન કામગીર� સમયસર થાય; �હ�ર પ�રવહન
૨૧

• વાહનવ્યવહા િવભાગ પ્રિતભા

અગ્રણી સંસ્:
TRAD

ખોદકામ, ઝાડ કાપવા, દાંતાવાળ�

�ચકવાની મશીનર� અને અન્ય જ�ર� સાધનો �ાં

સહાયક સંસ્થા :

સેવાઓ ( સ્થળ સમથર્ક એ

)

IRT

ના

આપવા રા�ય કક્ષાન

લો�જ�સ્ટક િવભાગ સાથ કામ કરશે
• રાહત સામગ્

, પ્રિતભા

આપનારનારાના પ�રવહન માટ�
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સજ્જતા અને પ્રિત
ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ

આપ�કાલીન

ક�ન્#

કામગીર�*
MOCI

સહાયક
સંસ્થા:
MHA, MOD,
NHAI, MOSH,
NDRF,
MHFW

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
તો વ્�ૂહાત્મક અથવા ક��ન સ્થળોએભેગી કરવી.
• બચાવ અને રાહત ટ�મોને તેમની

સામગ્ સાથે

રા�ય/UT,

SPWD,

સમારકામ/ �ૂળ �સ્થતમાં લાવવ

અિધકાર�,

અને સાધનોની ઝડપી ગોઠવણ કરવી
• સંબિં ધત મંત્રાલયો સાથ

ઘિનષ્ સંકલનમાં ભાર�

SDMA,
$

RD, DMD , SEOC,
DDMA, EFD,

અવરજવર માટ� રસ્તાઓ અને રાજમાગ��ું ઝડપી
માટ� સંસાધનો

રા�યની જવાબદાર�
વાહનની જ��રયાત ની

વ્યવસ્થ

કરવી

IRT

અએરપોટર ્ • આક�સ્મક કાયર્ યોજના �ુજ
અન્ય

તમામ િવભાગો

ના િવિવધ સ�ક્રય િવભાગન
પ�રવહનની જ��રયાત � ૂર� કરવી
• ભારતીય ર� લવે અસરકારક સેવાઓ

મશીનર� (�મ ક� પાણી ખ�ચવાના પંપ , બોટ, વગેર�)

(ગ્રાઉન્ડ સપોટર્ �) માટ� રા�ય

ને રસ્તા પર લઈ જવા માટ��ક્રયાશ યોજનાઓ

કક્ષાન IRT ના લો�જ�સ્ટક િવભાગ

• ર� લવે સેવાઓને જલદ� ચા�ુ કરવા, રાહત સામગ્/

સાથે કામ કરશે

બચાવ સાધનો અને કમર્ચાર�ઓની અવરજવર માટ�

• ર� લવે ટ્ર�કની 

નઃસ્થાપના કરવી

વધારાના ર� લવે વેગન , કન્ટ�નર અને �ુસાફર કોચ

અને વહ�લી તક� ર� લવન
ે ી કામગીર�

� ૂરા પાડવા અને અસરગ્રસ લોકોને �ુર�ક્ષત સ્થ

શ�ં કરવી

ખસેડવા/ ફસાયેલા �ુસાફરોને રા�ય સરકાર સાથે
પરામશર્ કરવા માટ� �ક્રયાશ યોજનાઓ અમલમાં
�ૂકવી

ક�ન્દ્ર સરકાર સાથે સંકકર�ુ ં
• એરપોટર માં અને તેની ન�ક:

• �યાં િનવારક પગલાં તર�ક� વીજળ� ખોરવાઈ/ બંધ
છે તેવા

• રાહત સામગ્રીના પ�રવહન માટ

આપિ� અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં આપિ�

ડ�ઝલ ર� લવે એન્� અને ડ્રાઈવરોની ઉપલબ્-

AAI

રા�ય કક્ષાન IRT ના લો�જ�સ્ટક
િવભાગને (ગ્રાઉન્ડ સપોટર્ �)
કાયર્ક્ષમ સેવાઓ આ

અને
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

રા�ય#

ક� ન્દ્રની જવાબદ
આવી

આપ�કાલીન

પ્રણાલી� તત્પરતાની

સમયાંતર� સમીક્ષા દ્વારા �ૂબ જ �ૂ

� ૂચના પર

એકિત્રત કર� શકા એવા કામ કરનારાઓની યાદ�
�ળવી રાખવી

રાહત કામગીર�ના સંકલન માટ�
મધ્યસથ અિધકાર�ન પણ કાયર્ક
સેવાઓ આપશે.
• ક�ન્દ્ર સરકારના િવિશષ્ટ પ્ર

• ર� લવેમાં આપિ�ની પ�ર�સ્થિતઓમાં કામ કરવાનો
અ�ુભવ ધરાવતી

રા�યની જવાબદાર�

આપ�કાલીન સેવા �ૂથ

ઊ�ુ ં

કર�ુ ં

દળ સાથે વહ�લી તક� હવાઈ સેવા�ુ ં
�ુનઃસ્થાપ કર�ુ ં
• હવાઈ સહાય � ૂર� પાડવા માટ�

• જો જ�ર� હોય તો કામચલાઉ આશ્રયસ્થાનો તર�

સાથે સંકલન

ર� લ કોચ હાજર રાખવા માટ� આક�સ્મક યોજન
• આરોગ્ય મંત્ર ના પરામશર માં ઇ�ગ્રસ્ત દદ�ઓ
ખસેડવા/ સારવાર માટ� ર� લવે હો�સ્પટ/

રા�ય અને �જલ્લા વહ�વટ�તંત

ફરતી

ર� લ એમ્બ્�ુલન્સ�ું સ કરવી

• જો જ�ર� હોય તો અસરગ્રસ
લોકોને પ�રવહન કરવાની
જ��રયાતો � ૂર� કરવી

• શોધખોળ અને બચાવ માટ� ર� લવે પાસે ભાર�
સાધનોની સરળ ઉપલબ્ધત
• એરપોટર ્ રનવેની ઝડપી �ુનઃસ્થાપના અને રાહ
ટ�મો/ �ુરવઠા/ સાધનો

,

ફસાયેલા �ુસાફરો

વગેર�ના પ�રવહનની �ુિવધા માટ� હવાઈ ટ્રા�ફ
�ુનઃસ્થાિપત કરવા માટ�ની યોજના અમલમાં �ૂકવી
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સજ્જતા અને પ્રિત
આપ�કાલીન
કામગીર�*

ક�ન્દ્/રા�ય મંત્રાલ/િવભાગો અને તેમની જવાબદાર�ઓ
ક�ન્#

ક� ન્દ્રની જવાબદ

રા�ય#

રા�યની જવાબદાર�

• રા�ય સરકાર સાથે સ�ક્ સંકલનમાં સંસાધનો અને
સાધનો મેળવવા અને મોકલવામાં સરળ સંકલન
માટ� િનયંત્રક

સ�ક્રકરવો

• કટોકટ� દરિમયાન રાત્રી ઉતરાણ માટ� પ્રિશ
માનવશ�ક્તની ઉપલબ્ધ
• આરોગ્ય િવભાગ સાથે ગ

ઢ સંકલનમાં પ્રિશ�ક

માનવશ�ક્ત અને સાધનો સાથે વ્�ૂહાત્મક સ્થ
હવાઇ એમ્બ્�ુલન્સની ઉપલબ.
ન�ધોઃ (#) સરકારના દર� ક મંત્રા , િવભાગ અથવા સરકાર� સંસ્થા - ક�ન્દ્ર અને ર નો ખાસ ઉલ્લે કર� લ ન હોય તો પણ આપિ� , સ્થાન અને સંદભર્ને આધાર� પ્ર
અને પરોક્ષ સહાયક �ૂિમક એમ બંને રહ�શ.ે (*) આ પ્રતીક ધરાવતા મંત્ , િવભાગ અથવા સંસ્થ પાસે મધ્યસ અથવા �ુખ્ય �ૂિમકા છે અથવા માનવામાં આવે છ ,
�યાર� ઉલ્લે�ખત અન્યની સીધી અથવા સ્પષ્ટ સહાયક �ૂિમક.

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ મધ્યસ િવભાગ તર�ક� કાયર્રત રા�ય

સરકારનો િવભાગ, દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�એકસમાન નથી.
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૯ � ૂવર્વ� �સ્થ અને સા�ં િનમાર ્
૯.૧ અવકાશ
’ભિવષ્યના આપિ�ના જોખમને ટાળવા અથવા ઓછા કર� આપિ�ગ્રસ્ત સ�ુદાય અથવા
સમાજની સાંસ્�ૃિતક અને પયાર્વરણીય િમલ્ , પધ્ધિતઓ અને આિથ� , શાર��રક બાબતોને જોડતી
પ્ર�ૃિ�ઓ લાંબા ગાળાના ટકાઉ િવકાસના િસદ્ધાંતો સાથે આ�િવકા અને આરોગ્યન’સ્થાપન ક�
�ુધારણા �ુસગ
ં ત બને તેવી ર�તે ’’સા�ું �ુનર:િનમાર્ણ કર�’’ (UNISDR ૨૦૧૬)
કટોકટ�નો તબ�ો સમાપ્ત થયા પછ� તરત જ �ુ:સ્થાપન અને �ુનિન�માર્ણ�ું કાયર્ ફર� શ� થ
� કાયર્ � ૂવર-અ�સ્તત્વમાં રહ�લી વ્�ૂહરચનાઓ અને નીિતઓ પર આધા�રત હો�ું જોઈએ ક�
�ુન:કામકાજ કરવા માટ� લોક ભાગીદાર�ને સક્ષમ બનાવી સંસ્થાક�ય જવાબદાર�ઓને સગવડ�ુપ  .
�ુનઃપ્રા�પ્ત�ું લ�ય આ�િવકા �ુનઃસ્થાિપત  �ુ ં હોય છે , � આપિ��ુ ં જોખમ ઘટાડ� એવા ટકાઉ
િવકાસના માગર્ તરફ વળે છ . �ુનઃપ્રા�પ્તને રાષ , પ્રાદ�િશક અને સ્થા.એવા યોગ્ય સ્તર� ચા�
િવકાસ પ્ર�ક્રયાના અ�ભ� ભાગ તર�ક� સ્વીકારવી: તે � સંદભર્માં થશે તે વતર્માન સામા�જક અન
આિથ�ક પ�ર�સ્થિતઓ અને અસરગ્રસ્ત રા�યો અને સ�ુદાયોની �ત�રક અશ�ક્ત દ્વારા આક.
આપિ�માંથી ફર� બેઠા થવા માટ� સરકાર અને સ�ુદાયોની ક્ષમતાને �ુનર્ સ્થાિપત કરવા
આપિ�ઓનો સામનો કરવાની ક્ષમતાઓને મ જ�ૂત કરવા અને ભિવષ્યમાં આપિ�ના જોખમ
ઘટાડવાનો આ �ુનઃપ્રા�પ્ત પ્ર�ક્રયાઓનો . અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં િવકાસના અવરોધોને ઘટા
માટ� �ુનર્ િનમાર્ણની તકનો લાભ લેવા  �ુનર્ઃસ્થાપનથી  -આપિ� કરતા વ�ુ સાર� ધારણાઓ
'સામાન્' તરફ આગળ વધે છે . �ુન સ્થાપન કાયર્ક , આપિ� પછ� પ્ર�માં વધેલી �હ�ર �ગ�કત
અને અને તેને જોડ�ને આપિ� જોખમ ઘટાડવાનાં પગલાં િવકસાવવા અને અમલમાં �ૂકવા અને
"સારા �ુનર્ઃિનમાર" િસદ્ધાંતને લા�ુ કરવાની �ૂલ્યવાન તક.

આપિ� પછ�ના �ુનઃસ્થાપન અને

�ુનવર્સન પ્રત્યેનો અ�ભગમ વૈિ�ક  વ�ુ સારા િનમાર્ણમાં ફ�રવાઈ ગયો છ.
�યાર� આપિ�ઓથી સામાન્ય �વનમાં ન�ધપાત્ર િવ

, ભાર� �ુકસાન અને �નમાલના

�ુકશાનમાં પ�રણમે છે ત્યાર� વૈિ�ક તકો �ુનઃપ્રા, �ુનવર્સન અને �ુનિન�માર્ણના તબ�ાને આપિ�ન
જોખમ ઘટાડવાને િવકાસના પગલાં અને િનમાર્ણમાં"�બલ્ડ બેક બેટ"ને એક તક તર�ક� માને
છે .આપિ�ના જોખમ ઘટાડવાઆ કાયર્ક્રમને િવકાસના પગલાંમાં એક��ૃત કર� અને સ�ુદાયો
આપિ�ઓ માટ� �સ્થિતસ્થાપક બનાવવા જો.
આપિ� બાદ �હસ્સેદારો �બલ્ડ બેક બેટર માટ� તૈયાર થશે એવી સેન્ડાઇ ફ્ર�મ ને અપેક્ષા . ક�.
હાલની વ્યવસ્થાને અસરકારક ટ�કો �ૂરો પાડવા અને વ�ુ સા�ું અમલીકરણ કરવા માટ� મ જ�ૂતીકરણન
જ�ર પડ� શક� છે . આપિ�માંથી ફર� બેઠા થ�ુ ં � ૂબ જ �ુશ્ક�લ અને લાંબા સમય માંગી લેના�ું હોય છ .
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�ુનિન�માર્ણ વાસ્તિવક આપ

,

સ્થ,આપિ� � ૂવ�ની પ�ર�સ્થિતઓ અને તે સમયે ઉદ્ભવ

સંભિવતતાઓના આધાર� બદલાશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન કાયર્ક્રમ �ુનઃ સ્થાપન માટ
માળ�ું � ૂ�ું પાડ� છે કારણ ક� મકાનના પ્રત્યેક સંભિવત ભાગની વ�ુ સાર� અપેક્ષા રાખવી શ.
�ુનિન�માર્ણ અને �ુનવર્સન માટ�ની યોજના સૌથી ખરાબ પ�ર�સ્થિતઓને ધ્યાનમાં રાખ
બનાવવામાં આવી છે �માં રા�ય અને �જલ્લા વહ�વટ�તંત્રની ક્ષમતા ઓછ� પડશે અને આપિ
િવસ્તારોમાં સામાન્ય �સ્થિતને ફર�થી સ્થાિપત કરવા માટ� ક�ન્દ્ર સરકારની સહાયની જ. આપિ�
બાદ િવિવધ આવશ્યક અને �ૂળ�ૂત સેવાઓને �ુનઃસ્થાિપત કરવામાં સરકાર અને તેના િવકા
ભાગીદારોની � ૂિમકા માટ� આ પ્રકરણ સામાન્ય માળ�ું �ૂ�ું પાડ�.આ સહયોગમાં મોટા ભાગની
એજન્સી-સરકાર� અને �બનસરકાર� સંસ્થાઓના સંક�લત કાયર્ને સા◌ામેલ કર.તમામ એજન્સીઓએ
પ્ર�ૃિ�ઓના પ્રિતભાવ ઉપર  ન�કથી દ�ખર�ખ રાખવી જ�ુર. વ્યાપક �ુન સ્થાપન યોજન
િવકસાવવા માટ� ઘટનાની તીવ્રતા અને ઝ

, અસરગ્રસ્ત ભૌગો�લક િવસ્તાર અને અસર

વસ્તીની સંભિવત અનપે�ક્ષત જ�ટલ જ��રયાતોને લગતી મહત્વની �ણકાર� મેળવવી જ�ર.

૯.૨ અ�ભગમ
�ુનઃિનમાર્ણ અને �ુનઃસ્થાિપત માટ�નો અ�ભગમ નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર �ડઝાસ્ટર મેન
૨૦૦૯ના માગર્દશર્નથી અપનાવવામાં આવેલ . તેની �ુખ્ય કલમ/ િવભાગો નીચે આપેલ છે :
નેશનલ પ્રોગ્રામ ફોર �ડઝાસ્ટર મેનેજ(એનપીડ�એમ) ના ફકરા ૯.૧.૧માં કહ�વા�ુ ં છે ક� પ્રિત�ૂળતાને તકમાં �પાંત�રત કરવા માટ� �ુનર્ઃિનમાર્ણની પ્ર�ક્રયાનો અ�ભગમ વ્યાપક .
આપિ� પ્રિતકારક �ુિવધાઓનો સમાવે'વ�ુ સાર� ર�તે િનમાર્ ' કરવા માટ�નો માગર્દશર્ક િસદ્ધાંત.
િવચાર� લી યોજનાઓ અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોઅથવા તેમના પડોશમાં સ�ુદાયોના ભ

, સામા�જક -

સાંસ્�ૃિતક અથવા આિથ�ક વાતાવરણ પર કોઈ આડઅસર ન કર .તેવી ટ�કનોલો�ની યોગ્ય પસંદગી
અને પ્રો�ક્ટ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટની સ્થાપના કરવી . �ુનર્ઃિનમાર્ણ અને �ુન સ્થાપનના  તબ
દરિમયાન અમલીકરણ માટ� મનો-સામા�જક સહાય અને આઘાત પરામશર્ કરવા માટ�ની પધ્ધિત
િવકસાવવાની જ�ર છે .
એનપીડ�એમના ફકરા ૯.૨.૧ જણાવે છે ક� - મકાનોના �ુનર્ઃિનમાર્ણની  યોજનાઓ અન
�ડઝાઇનમાં સરકાર, અસરગ્રસ્ત સ�ુ, �બન સરકાર� સંગઠ્ઠનો અને ઔદ્યો�ગક ક્ષેત્રની પ્ર�ક
હોવી જ�ર� છે . આયોજન પ્ર�ક્રયા �ૂણર્ થયા બાદ મા�લક સંચા�લત બાંધકામ એક પસંદગીનો િ
છે , સ્વૈ�ચ્છક સંસ્થાઓ અને ઔદ્યો�ગક ક્ષેત્રના યોગદાનને પ્રોત્સા�હત . �ુનર્ િનમાર્
કાયર્ક્રમ સરકાર�  િનધાર્�રત કર�લા �ુણાત્મક સ્પષ્ટ�કરણોની મયાર્દામ.
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એનડ�પીએમ ના ફકરા ૯.૩.૧ �ુજબ આવશ્યક સેવા , સામા�જક માળખાગત �ુિવધાઓ અને
વચગાળાના આશ્રયસ્થ/છાવણીઓ શ� તેટલા �ુંકા સમયમાં ઉભા કરવામાં આવશે. કાયમી �ુનર્
િનમાર્ણ માટ, આદશર્ ર�ત, મકાનોના િનમાર્ણ સ�હત�ું કામ બેથી ત્રણ વષર્માં �ૂણર્ થ�ું. સંબિં ધત
ક�ન્દ્રીય મંત્/િવભાગો અને રા�ય સરકારોએ �ુનર્ િનમાર્ણની પ્ર�ક્રયાને ઝડપી બનાવવા
સમિપ�ત પ્રો�ક્ટ �ુકડ� બનાવવી જ.
એનપીડ�એના ફકરા ૯.૩.૨માં જણાવા�ુ ં છે ક� અત્યંત આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં �ુનિન�માર્ણ મ
યોજનાઓ રાબેતા �ુજબના સમયગાળા દરિમયાન તૈયાર કરવી જ�ર� છે

, ક� �થી તેમાં િવિવધ

�હસ્સેદારો સાથે પરામશર્ કર�ને સ્થાપત્ય અને માળખાક�ય �ડઝાઇનનો સમાવેશ થઈ શક.
એનપીડ�એમ ના પેરા ૯.૫.૧ .માં � ૂચવા�ુ છે ક� આપિ�ઓ દ્વારા અસરગ્રસ્ત લોકોની ક
આ�િવકાના �ુન્ર સ્થાપન કરવા પર ભાર �ૂકવો જોઈએ અને �ૃહ�ણીઓના ને�ૃત્વવાળા આવ

,

કાર�ગરો, ખે�ૂતો અને � ૂણામાં ધક�લાયેલા અને નબળા વગર્ના લોકોની જ��રયાતો પરરા�ય સરકારોએ
િવશેષ ધ્યાન આપ�ું જોઈ.

ુ ર્ પ્રા�પ્તની પ્
૯.૩ �ન
અસરકારક આપિ� પછ�ની �ુનર્ પ્રા�પ્ત સામાન્ય ર�તે નીચેના ત્રણ વ્યાપક પાસાઓ  :
અ)

�ુનર્ પ્રા�પ્તના ભૌિતક પાસાઓ અથાર્ત ક્ષિતગ્રસ્ત ખાનગી મકાનો ત
ઐિતહાિસક ઇમારતો તેમજ કટોકટ��ુપ સાવર્જિનક માળખા�ું �ુનર્ િનમાર્ણ અને �ુ
સ્થાપન

બ)

�ુન્ પ્રા�પ્તના આિથ�ક પાસાઓ એટલે ક� આ�
ર
, ઉત્પાદક�ય પ્ર�ૃિ�ઓ અને બ
સેવાઓ

ક)

સામા�જક �ુન પ્રા�પ્ત એટલે ક� વ્ય� , �ુૌ�ું�બક અને સ�ુદાયની કામગીર� અને
�ુખાકાર�ના સામા�જક અને મનોવૈજ્ઞાિનક પાસ

�ુનર્ પ્રા�પ્ત કાયર્ક્રમો હ�ઠળ ચાવી�ુપ હસ્તક્ષેપોને ચાર િવશાળ મથાળા  હ�ઠળ વગ��ૃત ક:
• શાર��રક
• આિથ�ક
• સામા�જક
• ક્રોસ કટ�ગ ક્
આપિ� બાદ આપિ� પછ�ની જ�ુર� આકારણી (પીડ�એનએ) હાથ ધરવી જ જોઈએ

, � સરકારની

દોરવણી હ�ઠળની ગિતિવધી હશે. આપિ�ના આધાર� આ ગિતિવધી રા�ય સરકાર અને ક�ન્દ્ર તથા રા
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સરકારોના સં�કુ ્ત પ્રયાસો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી શ.�તરરાષ્ટ્ર�ય સ�ુદાયને �ુનર્ સ્થાપન
�ુનિન�માર્ણમાં મદદ કરવા માટ�(પીડ�એનએ) એક મંચ પણ પ્રદાન કરશે ક� �યાં આવી સહાયની જ�
છે . એક વ્યવ�સ્થ(પીડ�એનએ) �ુનર્ સ્થાપન અને �ુનર્ િનમાર્ણના આયોજન માટ� િવ�સનીય આ
� ૂરો પાડશે �માં જોખમ ઘટાડવાના પગલાં સામેલ છે .
સામાન્ય ર�ત , પીડ�એનએ માં '�ુકશાન અને ખોટની આકારણી (ડ�મેજ એન્ડ લોસ એસેસમેન

')

(DALA), 'માનવના�ુનર્વસનની જ�ુ�રયાતની આકારણી હ્મમન �રકવર� નીડ્સ એસેસ' (HRNA) અને '
�ુન્વર્સ
ર
ન માળ�' નો સમાવેશ થાય છે . ડાલા વાસ્તવમાં જથ્થાત્મક છે �નો ઉપયોગ જોખમી ઘટના
થતા �ુકસાન અને તે પછ�ના આિથ�ક �ુકસાનને �ૂલવવા માટ� થઈ શક� છે .અથર્ તંત્રની �, બાહ્ય ક્
અને મહ�� ૂલી થાપણ પર સંભિવત પ�રણામો તેમજ ઘરોમાં અથવા વ્ય�ક્તઓની આવક અન
આ�િવકામાં ઘટાડાને કારણે થતી અસર ઉપર ડાલા પ્રકાશ પાડ� . એચઆરએનએ આપિ�ઓની
સામા�જક અસર પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા સાથે આફતો ક�વી ર�તે  �વનની સ્થાિન

, સામા�જક

માળખા અને સંસ્થાઓને અસર કર� છે તે�ું િવશ્લેષણ કર�  .ઘરગથ્�ુ અથવા િવશ્લેષણના અન
એકમોમાંથી મળે લા પ્રાથિમક ડ�ટા�ું િવશ્લેષણ એચઆરએનએમાં સામેલ છે અને અસરગ્રસ્ત સ�ુ
�ૃ�ષ્ટકોણથી �ુનર્વર્સન અને �ુનિન�માર્ણની �ડ� સમજ આપ. �ુનર્વર્સન માળ�ું પીડ�એનએન
મયાર્દામાં ક્ષેત્રીય �ૂલ્યાંકનોમાંથી �ુનર્વર્સનની ભલામણોનો સારા. તે બીબીબીને નાણાં
આપવાની યોજનાઓ સ�હત �ુન્ વસવાટ માટ� �ૂંક
ર

, મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની પ્રાથિમકતાઓ

�પર� ખા આપે છે ,
સેન્ડાઇ માળખાના ટ�કામાં વ�ુ સારા (�ુએનઆઇએસડ�આર ૨૦૧૭) િનમાર્ણ પરત્વ
�ુએનઆઇએસડ�આર પરામશર્ક દસ્તાવેજમાં નીચે પ્રમાણે જણાવા�ુ:
આપિ� વ્યવસ્થાપન કાય�માં સૌથી વ�ુ જ�ટલ એ �ુનર્વર્સ

, �માં સૌથી મોટ� સંખ્યા અને

િવિવધ �હસ્સેદારોનો સમાવેશ થતો હોવાથી અને સ�ુદાયની સામા�જક અને આિથ�ક સફળતા પર લાંબા
ગાળાની સૌથી મોટ� અસર થાય છે . અહ� રહ�લા અસંખ્ય સંબંધો  બંધાવવા જોઈએ અને તેમાં
િનભર્રતા હોવી જોઈએ �ને પ્રોત્સાહન આપ�ું , �માંથી ઘણા �ુનર્વર્સનના �હસ્સેદારોથી સં�ૂણર્
અ��્ હોય છે � સામાન્ય ર�તે આપિ� પછ�ના સંદભર્ની બહાર કામ કર� . એક સવર્સમાવેશક અને
વ્યાપક આપિ� �ુનર્વર્સન કરવા માટ��ું માળ�ું �ુનર્વર્સન પ્ર�ક્રયાને સરળ બનાવવા માટ� ભ
માગર્ તર�ક� કામ કર� છે �યાર� �બલ્ડ બેક બેટર િસદ્ધાંતો�ું પાલન �ુિનિ�ત કરવા માટ� િવકાસના માગ
�ળવી રાખે છે અથવા �ુધાર� પણ શક� છે . �ુનર્વર્સન સૌથી સફળ ત્યાર� થાય છે ક� �યાર� સ�ુદ ,
સંસ્થાઓ અને વ્ય�ક્તઓની વ્યાપક જ��રયાતો સંક�લત ર�તે હાથ ધરવામાં આવે છે  � �ુનર્વર
માળખાને સક્ષમ કર� .
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આપિ� �ુનવર્સનની પ્ર�ક્રયા ભાગ્યે જ વ્યવ�સ્થત �ક્રયાઓ. તે નીચેની એવી ઘણી
સંલગ્ન પ્ર�ૃિ�ઓની બનેલી .
• �ુકસાન અને જ��રયાતો�ુ ં �ૂલ્યાંકન(પીડ�એનએ, ડાલા, એચઆરએનએ)
• સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થા અને ભંડોળ યોજના સ�હત �ુનવર્સન�ું માળ�ું િવકસા
• સામા�જક ર�તે સંિમલીત �ુનવર્સન �ુિનિ�ત કરવાના પગલાં
• અ�ુ�ૂળ આબોહવા પ�રવતર્ન અને ટકાઉ િવકાસ પર ધ્યાન ક��ન્દ્
• ક્ષિતગ્રસ્ત બાંધકામો તોડ , કાટમાળ સાફ કર� �ૂર કરવો અનેતેનો પયાર્વરણીય ર�તે
સલામત િનકાલ
• સંચાર નેટવકર ્ સ�હત ઉપયો�ગ સેવાઓ�ું �ુનર્ સ્થાપન જ નહ� તેનેઅપગ્રેડ
• �ુખ્ય પ�રવહન જોડાણોની �ુ-સ્થાપન
• કામચલાઉ આવાસ અને િવગતવાર મકાનના િનર�ક્ષ
• �ુનિવ�કાસ�ુ ં આયોજન
• પયાર્વરણીય આકારણી
• �ુન્ િ
ર નમાર
• િવકાસની િવિવધ પહ�લમાં ડ�આરઆરને સંક�લત કરવો
• નાણાક�ય વ્યવસ્થાપ
• આિથ�ક પ્રભાવ�ું િવશ્લે
�ુન્વસનની પ
ર
્ર�ક્રયાના �ુખ્ય / ગિતિવધીઓ અને તેમાં સામેલ પ્ર�ક્રયાઓનો કો૯-૧
માં સારાંશ આપવામાં આવ્યો છ:
કોષ્ટક૯-૧:�ુનર્વસનની પ્ર�ક્રયાના �ુખ્ય પગલાં અને સામેલ �ુખ્ય
�ુખ્ય પગલા
૧

આપિ� પછ�ની આકારણી અને િવ�સનીય
�ુકસાનની આકારણી જ�ર� છે

પ્ર�ક્
• પ્રારં�ભક આકારણીના અહ�વા
• �ુકસાન અને ખોટના ડ�ટા�ુ ં સંકલન અને પ્રસ
• સરકારની

આગેવાનીમાં અને માનવતાવાદ�

પ્રિતભા સંસ્થાઓ દ્વ મદદ�ુપ આપિ�ના
�ુકસાન�ુ ં

�ૂલ્યાંકન અને સવર્ગ્ર

�ૂલ્યાંકનન પ્રારં�ભક �ુકસાનના સવ�ક
• ક્ષ , તા�ુકા અને �જલ્લાઓમાં �ુકસા , ખોટ
અને જ��રયાતો માટ� માત્રાત્મક અને �ુણાત
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આધારર� ખા
• �ુનર્વસન કાયર્ક્રમ માટ� પ�રણામોની દ�ખ
અને �ૂલ્યાંકન યોજન
•પ્રારં�ભક અને િવ�સનીય �ુકસાન અન
જ��રયાતોના �ૂલ્યાંકન માટ� સૌથી યોગ્ય અન
ઉપલબ્ધ પ્ર�ક્રયાઓ અને પદ્ધિત  વી
૨

�બલ્-બેક બેટર (બીબીબી) માટ� દ્ર�
િવકસાવવી

• ઉચ્ચ સ્તર�ય બેઠકો તેમજ િનષ્ણ

, �ુખ્ય

�હસ્સેદારો અને નાગ�રક સમાજ સાથે િવશા
અને સવર્ગ્ર વ્યાપક પરામશ
•સરકારમાં અને બહારના �હસ્સેદારો વચ્
સવર્સંમિત સાધવી

૩

િવકાસ કાયર્ક્રમો અને લ�યો સ
બીબીબીની �ુસગ
ં તતા �ુિનિ�ત કરો

• સરકારના લાંબા ગાળાના વ્યાપક િવકાસ લ�યો
અને પ્રગિત સાથે �ુનર્વસનની  દ્ર�ષ્ટને
માટ� ટોચનાં સ્તર� ચચાર્ઓ અને �ૃ�દ્ધ
ગર�બી ઘટાડવાની વ્�ૂહરચના

૪

�ુનર્વસનનીદ્ર�ષ્ટમાં �સ્થિતસ્થાપકત

� ૃષ્ઠ�ૂિમ ઉપર પરામશર્ અને અભ્:

બીબીબીનો સમાવેશ

• આપિ� પ્રિતરોધક શાર��રક �ુનર્
• ઝડપી આિથ�ક �ુનર્વસન માટ� િવકલ્
• �િત અને સમાનતાની બાબતો
• �ત�રક સંવેદનશીલતામાં ઘટાડો
• �ુ દરતી સંસાધન અને પયાર ્વરણીય સંરક
• સામા�જક �ુનર્વસન

૫

સમગ્ર ક્ષેત્રોમાં �ુનર્વસન�ું સં�ુ લન

• �હ�ર અને ખાનગી ક્ષેત્રોના બીબીબી કાયર્ક્
ુ
સં�લન
કર�ુ ં
• વ્ય�ક્તઓ અને સ�ુદાયો વચ્ચે સંપિ �બનભેદભાવ� ૂણર્ અને ન્યાયી િવતરણ માટ�
ધોરણોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
•�ુનર્વસન માટ� �ુનર્િનમાર્ણની કામગીર�ન
પ્રાધાન્ય�ુ ં
•આપિ�-અસરગ્રસ્ત સ�ુદાયોના �વન 
આ�િવકાના �ુનર્ સ્થાપન ઉપર લક્ષ ક�ન
કર�ુ ં
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• �ુનર્વસન માટ�ની લોકોની અપેક્ષા
સંદભર્માં અસરગ્રસ્તવસ્તીની જ��રયાતો
સંવેદનશીલતા દશાર ્ વી
૬

�ુનર્વસન માટ� ક્ષેત્રોને પ્રાધાન્

આવાસ, પાણી અને સ્વચ્છ , શાસન, પ�રવહન,
વીજળ�,

સંચાર �તરમાળ�ુ ં

,

પયાર ્વર,

આ�િવકા, પ્રવા, સામા�જક �ુરક્ , આરોગ્ય
અને િશક્ષણ  �વા િવિવધ ક્ષેત્રો સંબંિધત
ન�� કરવી

૯.૪ પ્રારં�, મધ્ય અને લાંબા ગાળાની �ુનર્વ
�ુએનઆઇએસડ�આરની ન�ધ છે ક� , આપિ� પછ� લોકોમાં વધેલી �ગ�કતા અને
સાથે આપિ�ના જોખમ ઘટાડવાનાં પગલાં લેવામાં અને અમલમાં �ૂકવા અને

સામેલગીર�

BBB િસદ્ધાંતને લા�

કરવા માટ� �ુનર્વસન કાયર્ક્ શ્રે તક � ૂર� પાડ� છે . જો તે ને વ્યવ�સ્થત ર�તે અમલમાં �ુકવામા
આવે તો જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહરચનાનો મહત્વનો ઘટક છે અને �ુનર્વસનની પ્ર�ક્રયા
સ�ુદાયને વ�ુ ગર�બ અને વં�ચત થતા અટકાવે છે . �યાર� આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫
સરકારને �ુનવર્સન અને �ુનર્ િનમાર્ણ પ્ર�ૃિ�ઓ હાથ ધરવાનો આદ�શ આપે છે ત્યાર�
વ્યવસ્થાપન વ્�ૂહરચનાના ભાગ �પે ઉપયોગમાં લેવાતા ઘટક તર� '�ુનર્ િનમાર' નો તે સ્પષ્ટ ર�ત
ઉલ્લેખ કરતો નથ. જો

ક�, આપિ� વ્યવસ્થાપન રાષ્ટ્ર�ય,

૨૦૦૯ '�ુર�ક્ષત િવક ' એકંદર�

ભૌિતક, સામા�જક અને આિથ�ક િમલ્કત ને સંલગ્ન છે ત્યાં આપિ� વ્યવસ્થાપન સ ના છ પાસાઓ
પૈક� એક �ુવર્વ� �સ્થ ને માન્યતા આપે છ.
આપિ� �ુનર્વર્સન કાયર્ક્રમો સામાન્ય ર�તે ત્રણ િવિશષ્ટ તબ�ામાં આગળ વધે
શ્રેણીબધ્ધતા પ્રાથિમકતા અને સગવડ�પ બ�ુિવધ ક્ષેિત્રય અ�ભગમને સ
. �ુનર્વર્સનના ત
ુ
તબ�ાઓમાં યોગ્ય નીિતઓ અને કાયર્ક્રમો�ું આયોજન અને અમલ કરવામાં આવે : અ)
પ્રારં�, બ) મધ્-ગાળાના, અને ક) લાંબા ગાળાના છે . � કોષ્ટક૯-૨ માં �ુંકમાં વણર્વવામાં આવ્ય
છે .
કોષ્ટક૯.૨ �ુનર્વસનના તબ�ાઓ
�ુનર્વસન તબ�

સમયગાળો

સં�ક્ષપ્ત વણ

પ્ર

૧૮ મ�હના

રોકડ વેતન , બ�રો, વા�ણ�ય અને વેપાર ની ફર� શ�આત ,
સામા�જક સેવાઓની �ુનર્સ્થાપ

,

પ�રવતર્નશી

અને

કામચલાઉ આશ્રયસ્થા
મધ્ય સ

5 વષર્ની �દ

અસ્કયામતો અને આ�િવક , આવાસ, માળખાગત �ુિવધાઓ,
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(પ્રારં�ભ

�હ�ર ઇમારતો અને સાંસ્�ૃિતક ઐિતહાિસ

�ુનર્વસન

�ુનર્િનમાર્ણની યોજન.

ઇમારતો માટ�

સાથેસહમતી)
લાંબો ગાળો

૧૦ વષર્ની �દર

િવકાસક�ય યોજનાઓ સાથે અમલવાર� :
�તરમાળખાને મજ�ૂત કર�ુ ં

, પયાર ્વરણી , શહ�ર� અને

ક્ષેત્રીય આ

�ુનર્વસન માળખાની ધ્યાનાકષર્ક જોગવાઈઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય:
૧) સંસ્થાક�ય વ્યવસ્: રાષ્ટ્, રા�ય, �જલ્લા અને સ્થાિન(શહ�ર� અને ગ્રામ) સ્તર� સંસ્થાક�
પદ્ધિતઓ �ુિનિ�ત કરવી ક� � �ુનર્વસનમાં �ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓને સ્પષ્ટપણે િનધાકરવી
ર) સંકલન: �ુનર્વસનના ઉદ્દેશોને સાકાર કરવા માટ� �તર રા�-સંસ્થા, ખાનગી ક્ષ, સમાજ સેવી
સંગઠનો વચ્ચે

�ત�રક સંકલન અત્યંત મહત્વ�ું.

૩) સાવર્જિન-ખાનગી ભાગીદાર� (પીપીપી): ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદાર� મોટા �હ�ર �હત માટ� લ
જોઈએ અને �ુનર્વસનની કામગીર�માં ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદાર�ને સરળ બનાવવા માટ�-ખાનગી
ભાગીદાર� એક અસરકારક રસ્તો છ.
૪) મા�હતી અને સંચાર ટ�કનોલો� (આઇસીટ�): �ુનર્વસનમાં આઇસીટ�નો અસરકારક ઉપયોગ કર�
તમામ સહભાગીઓમાં સંદ�શાઓના પ્રસાર અને આ કાયર્ક્રમના તમામ પાસાઓ પર મા� હતી
પાડવી
૫) િનણર્ય સમથર્ન પધ્ધ(ડ�એસએસ): પયાર્પ્ત પ્રમાણમાં આ પધ્ધિતની સ્થાપના કરવી ક�
મેનેજમેન્ટ ઇન્ફમ�શન િસસ્(એમઆએસ) , ડ�ટાબેઝ, અવકાશી ડ�ટા મેનેજમેન્ટ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ
સામેલ હોય.
૬) િનષ્ણાત ટ�: િવિવધ ક્ષેત્રોમાં વ્યાવસાિયક કૌશલ્ય અને તે
૭) સ�ુદાયની ભાગીદાર�: કાયર્ક્રમોની રચના અને અમલીકરણમાં સ�ુદાયોની સ�ક્રય ભાગ,
સ�ુદાયની યોગ્ય પહ�, સશ�ક્તકરણ અને �લ�ગ સમાનત.
૮) િન�રક્ષણ અને �ૂલ્યાં(એમ ઇ) તાંિત્રક અને સામા�જક ઓડ�ટ સામેલ હોય તેવી �ુનર્વસન
પ્ર�ક્રયામાં પારદિશ�તાને ઉ�ેજન આપવા માટ� િનર�ક્ષણ અને �ૂલ્યાંકન એક મહત્વન.
ુ ર્ િનમાર્૯.૫ �ન
આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તાર ક� િવસ્તારોમાં �ુનર્વસનના લાંબાગાળાના �ુનર્િવકાસના પ્રયાસો
વખતે સામા�જક-આિથ�ક સધ્ધરતાને�ુનર્ સ્થાિપત કરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�.�ુનર્િનમાર્ણન
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તબ�ામાં સરકારો (રા�ય અને ક�ન્) અને અન્ય એજન્સીઓ દ્વારા સમય અને સંસાધનોની ન�ધ
પ્રિતબદ્ધતા જ�ર . એ ન�ધનીય છે ક� આ પૈક�ની મોટાભાગની પ્રિતબદ્ધતા પરંપરાગત કટો
વ્યવસ્થાપન કાયર્ક્રમોના ક્ષેત્રની. �ુનર્ િનમાર્ણ િનમાર્ણના પડકાર મોટા ભાગે સામ
આપિ�જનક ઘટના�ુ ં પ�રણામ હશે ક� �ણે � ૂબ મોટા િવસ્તારમાં અન/અથવા � ૂબ મોટ� વસ્તીને
ન�ધપાત્ર �ુકસાન પહ�ચાડ�ું . �ુનિન�માર્ણના આ પ્રયાસોમાં � સામેલ : તેમાં:
�ુઘર્ટનાથી ક્ષિતગ્રસ્ત �હ�ર માળખાક�ય �ુિવધાઓ અને સામા�જક સેવાઓ�ું �ુનર્, � લાંબા
ગાળે � ૂણર્ થઈ શક� છ
• � મકાનો નાશ પામ્યા છે તેને બદલવા માટ� �ૂરતા પ્રમાણમાં આવાસની �ુ-સ્થાપન
• નોકર�ઓ/ આ�િવકા ક� � ખોવાઈ ગઈ હતી તેની �ુનર્ સ્થાપ
•આપિ�ગ્રસ્ત િવસ્તારોના આિથ�ક આધારની �ુનર્ સ
ુ ર્ િનમાર્ણ�ુંસંકલ-  
૯.૬ �ન
�ુનર્વસનની કામગીર� માટ� સરકારના અનેક સ્તરોએ ક� ,રા�ય,ખાનગી ક્ષ , સ્વૈ�ચ્છક સંસ્થ
અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સહાય માટ� િવિશષ્ટ જવાબદાર� ધરાવતા હોદ્દેદારોની સંસ્થાઓમાં સંકલન
છે .

૯.૬.૧ ક�ન્દ્ર સર
ક�ન્દ્ર સરકારની �ૂિમકામાં અન્ય સહ�ત અન્યનો સમાવે:
• િવિવધ �હસ્સેદારો સાથે સંકલ
• દાનમાં મળે લ સંસાધનો અને સ્વયંસેવક સંબંિધત અરજ અને તેનાસંચાલનને સરળ બનાવ
• �ુનર્વસનના�ુદ્દાઓને તાત્કા�લક ઉક�લવા માટ� િવિવધ �હસ્સેદારો સાથે સંકલ.
• "જ��રયાત આધાર�ત" અને ક�ન્દ્ર સરકારની ક

ના ધોરણો અ�ુસાર હોય તેવા સંસાધનો � ૂરા

પાડો.

૯.૬.૨ રાજય સરકાર
�ુકસાન�ુ ં �ૂલ્યાંકન અને �ુનર્વસન અને �ુનર્ િનમાર્ણના તમામ તબ�(શ�ુઆતથી લાંબા
ગાળાના) રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શની જવાબદા. �ના ક�ટલાક �ુખ્ય કાય� છ:
• જ��રયાત અને �ુકસાનની આકારણીની કામગીર��ુ ં ને� ૃત્વ લઇ અને ટ�કો આપ
• આપિ�ની તીવ્રતા અને વ્ય�ક્તગત જ��રયાતોના �ૂલ્યાંકન સંબંિધત સંબંિધત ડ�ટા �ુરા.
• ક�ન્/રા�ય સરકારની સહાય સંબિં ધત �ુનર્િનમાર્ણ સંબંિધતઉપલબ્ધ �હ�ર મા�હતી અને િશ
કાયર્ક્રમોમાં ભાગ લેવો અને સહયોગ આ.
• �ુનર્ િનમાર્ણ વ્યવસ્થાપન માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર અને અન્ય �હસ્સેદારો સ
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૯.૬.૩ ખાનગી ક્ષે
આપિ� વ્યવસ્થાપનમાંખાનગી ક્ષેત્રને સાંકળ�ને તેમને આવકારવાની જ��રયાત છે અને
વ્યવસાયોની વ્યવસ્થાપન પદ્ધિતઓમમાં આપિ�ના જોખમને એક��ૃત કરવા

નીચેના ક્ષેત્રો

ખાનગી ક્ષેત્રને સામેલ કરવાની જ�:
• તકનીક� સપોટર
• �ુનર્િનમાર્ણના પ્
• તેમની પોતાની સંપિ�ના જોખમોને આવર� લેવા સ�હત જોખમ વ્યવસ્થા
• �ુનર્િનમાર્ણના પ્રયાસો માટ� નાણાક�ય 
• જોખમથી વાક�ફ �ુનર્ િનમાર્ણના પ્રયાસોમાં ર
૯.૬.૪ સ્વૈ�ચ્છકસંગઠ્ઠનો અને �તર રા�ષ્ટ્રયસહાય  નીચેની પ્ર�ૃિ�ઓમાં ભાગ લઈ શક� :
૧. સં�કુ ્ત જ��રયાત અને �ુકસાનની આકારણ
૨. �ુન્ િ
ર નમાર્ણ પ્ર�ક્રયામાં ખાસ કર�ને �યાં �ુધી આદ�શની જ�ર હોય ત્યાં
કામગીર�ને ટ�કો આપો
૩. �ુનર્ િનમાર્ણ અને �ુનર્વર્સન કામોને તકનીક� સહાય �ૂર�
�
૪. �ુનિન�માર્ણ અને �ુનવર્સન યોજના સંબંિધત હ�ર મા�હતીના પ્રસારમાં સરકારને સ
કરો
૫. સ્થાિનક સ�ુદાયોની તાલીમ અને ક્ષમતા િવ

ુ ર્વસન
૯.૭ �ન
૯.૭.૧ પા��ૂિમકા
�ુનવ્સન આપિ�માંથી બહાર આવવ
ર
ાનો એક અ�ભ� ભાગ છ

,અન્ય �ુનર્િનમાર્ણને સંસ્થા

�ુધારણા અને મજ�ુત માળખાક�ય �ુિવધાઓ અને સેવાઓની �ુધારણાને એકંદર ગિતશીલ અને
મધ્યવત� વ્�ૂહરચના તર�ક� િનધાર્�રત કર� શકાય

; �નો રાજક�ય ,આિથ�ક અને સામા�જક ક્ષેત્રો

અસરગ્રસ્ત વસ્તીની પહ�લ તેમજ ટકાઉ િવકાસના �ુનરાવતર્ન અને �ક્રયાઓને  ટ�કો આપવાન
છે .સામાન્ય ર�ત , �ુનવ્સન પેક�જમાં ક
ર
્ષિતગ્રસ્ત ભૌિતક માળખા�ું �ુનર્ િનમાર્ણ પ્રે�રતમનોવૈજ્ઞાિનક સમસ્યાઓને ઉક�લવાનાં પગલાં તેમજ અસરગ્રસ્ત પ્રદ�શમાં લોકોના
સામા�જક �ુનવર્સનનો સમાવેશ થાય છ . �ુનવર્સનને નીચે �ુજબ વગ��ૃત કરવામાં આવે છ :
• શાર��રક
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• સામા�જક
• આિથ�ક અને માનિસક
ુ ર્સ્થાપ
૯.૭.૨ શાર��રક �ન
શાર��રક �ુન્વસન એ એક મહત્વનો ચહ�રો છે �માં સમાવેશ છ
ર
• ભૌિતક માળખા�ુ ં �ુન્િ
ર નમાર્ણ �વા ક� મકા , ઇમારતો, ર� લવે, રસ્તા, સંદ�શાવ્યવહાર
નેટવકર , પાણી �ુરવઠો, વીજળ� વગેર�.
•

મેનેજમેન્ટ વોટરશે,ક�નાલ િસ�ચાઈ, સામા�જક વનીકરણ , પાક �સ્થર�કર, વૈક�લ્પક પાક
તકનીકો, રોજગાર સ�ન, રોજગાર િનમાર્ણ અને પયાર્વરણીય સંરક્ષણ માટ� �ૂંકા ગાળ
અને લાંબા ગાળાના વ્�ૂ

•

�ૃિષ, કાર�ગરો અને પ�ુપાલન�ુ ં �ુનવર્સ,

•

ખેતીના સાધનો, જમીન સ્થાનાંતરણ માટ� જમીન�ું સંપાદ,જમીન ઉપયોગના આયોજન�ુ-ં
પાલન, સરળ ઝોિન�ગ , �ુકસાન ર�હત મકાનોની �ુનર્મરામત અથવા મજ�ૂતીકરણ અને
મોડ�લ મકાનોના િનમાર્ણ માટ� સબિસડ�ની �ૂરતી જોગવા.

૯.૩.૭ સ્થળાંત
સ્થળાંતર એ શાર��રક �ુનવર્સન પ્ર�ક્રયાનો �ૂબ જ સંવેદનશીલ ભાગ છે અને તે �ુિનિ�ત
જોઈએ ક� જ��રયાત આધા�રત િવચારણાઓ અને નહ� ક� બાહ્ય પ�રબળોને ધ્યાને લઇ સ્થાનાં
નીિત અપનાવવી જોઈએ

અસરગ્રસ્ત વસ્તી સાથે પરામશર્ કર�ને અને રા�ય સરકારના માગ .

હ�ઠળ સ્થાનાંતરણની જ��રયાતો સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ ન�� કરશે � આપિ�ના પ્રકાર અને �ુકસ
.પ્રમાણને લગતા માપદંડોને લા�ુ કરસ્થાનાંતરણના પ્રયાસોમાં હંમેશા નીચેની પ્ર�ૃિ�ઓ સામેલ
જોઈએ:
• શ� હોય ત્યાં �ુધી ગૌણ િવસ્થાપન ટા
• �યાર� સ્થાનાંતરણ અિનવાયર્ હોય ત્યાર�  એસસી અને એસટ� સાથે સંકળાયેલા િસમા
સ�ુદાયોને િવ�ાસમાં લઇ સામા�જક ર�તે ખાતર� કર� તેઓને સમાિવષ્ટ  કર� હાથ
ધરવામાં આવે.
• �િત પ્ર�ક્રયાઓને શ� તેટલી સંવેદનશીલ બનાવવી અને �તીય અને �
લ�ુમતીઓની જ��રયાતો પર યોગ્ય િવચારણા કરવ
• અસરગ્રસ્ત સ�ુદાયોની સંમિત મવી
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• જમીન િનધાર્રણ અને ફાળવણી પ્ર�ક્રયા સ્પષ્ટપણે પારદિશ�તા અને પયાર્પ્
િનવારણ તેમજ વાટાઘાટો પદ્ધિતઓ અપનાવવામાં આવે તે �ુિનિ�ત ક.
• આગળ વધતા પહ�લા શહ�ર�/ ગ્રામીણ જમીન ઉપયોગના આયોજનને ધ્યાનમલેવા
• વૈિવધ્ય�ૂણર્ સ્થાનાંતરણ પેક�જો �ૂરા પ.
• સ્થળાંતરની પ્ર�ક્રયા હાથ ધરવા માટ� સ�ાઓ�ું િવક�ન્દ્ વી શ� હોય ત્યાં �ુધ
લા�ુ પડતા સ્થાનાંતરણ�ું સ્થળ તેમની ખેતીની જમીન અ/અથવા આ�િવકાના
�ોતોની ન�ક હોય તેની ખાતર� કરવી.
• શ� હોય ત્યાં સ્થાનાંત�રત સ�ુદાયો માટ� જ�ુર� આ�િવકા �ુનવર્સન પગલાં
જોગવાઈ �ુિનિ�ત કર�ુ.ં
ુ ર્વસન
૯.૭.૪ સામા�જક �ન
સામા�જક �ુનવર્સન પણ આપિ� �ુનવર્સનનો મહત્વનો ભાગ . કાર�ગરો , � ૃદ્, અનાથો, એકલી
�ીઓ અને નાના બાળકો �વા સંવેદનશીલ �ૂથોને આપિ�ઓની અસરથી બચવા માટ� ખાસ સામા�જક
સહાયની જ�ર પડશે . �ુનવર્સન યોજનામાં એવા ઘટકો હોવા જોઈએ ક� � એ હક�કતન

નજર �દાજ

કરતા ના હોય ક� પી�ડતોએ સં� ૂણર્પણે  સામા�જક અ�ણ્યા વાતાવરણમાં ફર�થી સામા�જક�કરણ અન
ગોઠવણોની સમગ્ર પ્ર�ક્રયામાંથી પસાર થ�ુ.
૯.૭.૫ શૈક્ષ�ણક પ્ર�ૃિ� �ુનર્ ધમધમતી
મોટ� આફતમાં શૈક્ષ�ણક સવલતોને  મોટા પ્રમાણમાં અસર કર� શક� છે  પ�રણામે બાળકો
ન�ધપાત્ર તણાવ આવી શક� . તેથી , નીચે દશાર્વેલ પગલાં બાળકોને સ્વસ્થ થવા અને પ�ર�સ્થિ
સામનો કરવામાં મદદ�પ થશે:
• િશક્ષકો અને બાળકો સાથે િનયિમત પરામશર્
• બાળકોને શાળાઓમાં િનયિમત આવવા માટ� પ્રોત્સા�હત
• બાળકોને લેખન સામગ્રી અને ઘરકામ આ
• બાળકોને શાળામાં � ૂવર્વત �સ્થિત �ુન�ુત્થાનને લગતી તમામ પ્ર�ૃિ�ઓમાં ભાગ લે
કરો.
• િવદ્યાથ�ઓને -િવકાસમાં સકારાત્મક �ૂિમકા ભજવવા માટ� અ�ુ�ૂળ વલણ ક�ળવ ય તેવા
પ્રયાસ વા.
• ગ્રામ કક્ષાએ િશક્ષણ સિમિતઓની રચ
• શૈક્ષ�ણક પ્ર�ૃિ�ઓ�ું સરળ સંચાલન કર� શક� તેવા સ્થાિનક �ુથોને ત
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ુ ર્વસન
૯.૭.૬ �હ�ર કામદારો, બાળકો મ�હલાઓ, અને વડ�લો� ં ુ �ન
મોટ� આપિ� પછ� � ૃદ્ , �ીઓ અને બાળકો વ�ુ સંવેદનશીલ હોય છે . આથી નીચેના પગલાં તેમના
�ુનવર્સનમાં મદદ�ુપ થશ:
• � ૃદ્, �ીઓ અને બાળકોના �ુનવર્સન માટ� કૌ�ું�બક વાતાવરણને તારવ.
• િનરાધાર , િવધવા અને અનાથને તેમના િવસ્ �ૃત પ�રવાર સાથે જોડવા માટ� પ્રયાસ

,જો તે

શ� ન હોય તો પાલક પ�રવારોની �ણકાર� મેળવો
• મ�હલાઓ અને બાળકોના માનિસક સ્વાસ્થ્યને મજ�ૂત કરવા માટ� તેઓ સાથે િનય

પરામશર્

ગોઠવો
• મ�હલાઓને આિથ�ક ર�તે આત્મિનભર્ર બનાવવા માટ� િવિવધ તાલીમ કાયર્ક્રમો શ
• �ુિવધાઓ અને આરોગ્ય સંભાળ �ૂર� પાડવા સ�હત પબ્લીક વકર્સ �ડપાટર્મેન્ટને ટ�કો આપ
પગલાં લેવા
• મ�હલાઓ અને બાળકો માટ� લાંબા ગાળાના �ુનવર્સન પેક�જમાંઆરોગ , પોષણ અને સ્વચ્છત
પર યોગ્ય ધ્યાન વો
• �ગણવાડ�ઓ (ડ�-ક�ર સેન્ટસ) , અને � ૃધ્ધાશ્રમોને  શ� તેટલા �ુંકાસમયમાં કાય/ક� ફર�
� ૂવર્વત કવો
� કુ સ�ુદાિયક ક�ન્દ્ર સ્થા
• ગામ દ�ઠ ઓછામાં ઓ�ં એક બ�હ
ુ �
• બ્લોક સ્તર� �ી બાળ ઘરો બનાવવા માટ� પ્રયાવો
• અનાથો અને બાળકોના કૌશલ્ય �ુધારણા માટ� વ્યાવસાિયક તાલીમ િશ�બરોની સ્થાપનાવી
• સ્-સહાય �ૂથોને પ્રોત્સાહન�ુ ં
ુ ર્વસન
૯.૭.૭ આિથ�ક �ન
આિથ�ક �ુનવ્સનના �ુખ્ય ઘટકો આ�િવકા�ું �ુનર્ સ્થાપન
ર
અને વ્ય
વા�ણ�યના સાતત્યને િનિ�ત કર� છ

, વેપાર અને

. આપિ� પછ�ના �ુનિન�માર્ણ�ું મહત્વ�ું પા�ુ આપિ�ગ્

સ�ુદાયો માટ� રોજગાર અને આવક ઉત્પ� કરવાની તકો �ુનર્ સ્થાિપત કરવા�ું .આવશ્યક સંપિ�ન
િવનાશ અથવા �ુકશાનથી આ�િવકાની તકો ગંભીર ર�તે અસ્તવ્યસ્ત થાય ; પ�રણામે લોકો સામાન્ય
આવક ઉત્પ� કરવાની પ્ર�ૃિ�ઓમાં જોડાવા માટ� અસમથર્ હો
માનવતાવાદ� સહાય પર િનભર્ર બને છ

; �થી તેઓ િનરાશ

અને

આિથ�ક �ુવર્વત �સ્થિત હાંસલ કરવા�ું આ બ .ત ઉપર

આધા�રત હો�ુ ં જોઈએ:
•

હાલની આ�િવકાની વ્�ૂહરચના અને વ્યવસાયોના ટકાઉપણા�ું િવશ્લ
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•

હાલના અને ભિવષ્યના જોખમો�ું સવર્ગ્રાહ� િવશ

•

અસરગ્રસ્ત પ�રવારોની નબળ

•

�ૂશળતા અને જ્ઞાન સ�હત બાહ્ય  પ્રભાવો અને સંસ્થાઓ સાથે જોડાણની

•

બ�રોમાં કાયર્રત પ્ર

એનપીડ�એમના ફકરા ૯

�ુજબ ૧.૫. રા�ય સરકારોએ આપિ�ઓથી અસરગ્રસ્ત લોકોની કાય

આ�િવકાની �ુન્ 
ર સ્થાપનાને યોગ્ય મહત્વ આપ�ું જોઈએ અને મ�હલાઓની જ��ર

, પાકા ઘરો,

કાર�ગરો, ખે�ૂતો અને સીમાંત અને નબળા વગર્ના લોકો પર ખાસ ધ્યાન આપ�ું જો.
ુ ર્ઃસ્થા
૯.૭.૮ માનિસક �ન
આપિ� �ુનવર્સન�ું અન્ય િનણાર્યક પ�રમાણ મનોવૈજ્ઞાિનક �ુનવર

પી�ડતની મનો�સ્થિ .

સાથેનો વ્યવહાર એક �ૂબ જ સંવેદનશીલ �ુદ્દો છે અને સાવધાની અને �ચ�તા સાથે વ્યવહાર
જોઈએ સંબધ
ં ીઓ અને િમત્રોને �ુમાવવાનો માનિસક આઘાત અને આપિ� . આઘાતના ડાઘને ઠ�ક
કરવામાં વ�ુ સમય લાગી શક� છે , �ની પ્રિતતી આપિ� વ્યવસ્થાપનના �હતધારકોને ઘણ

થાય

છે . આથી પરામશર્ તણાવ વ્યવસ્થાપન માટ� આપિ� �ુનવર્સન યોજનાનો ભાગ બનવો જોઈએ.
વ�ુ ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા માટ� પ્રયાસો કરવ:
•

�ચ�કત્સક આરોગ્ય કાયર્ક

•

વ્યાયામ ઉપચા

•

ડ�બ્રીફ�ગ અને આઘાતની સંભ

•

પ્રણા�લ, �ૂલ્ય, ધારાધોરણો, માન્યતાઓ અને આપિ�ઓની પદ્ધઅસરગ્રસ્ત-કો

૯.૭.૯ ક્ષિતગ્રસ્ત સાંસ્�ૃરા�ણક સ્થળ/તેમના પ�રસરો અને સંગ્રહાલયોની �ુનર્સ્
આપિ� પછ�ની મરામત અને �ુકશાનગ્રસ્ત સ

/પ�રસરો�ુ ં �ુનર્ િનમાર્ણ હંમેશા વ્યવ�સ્

દસ્તાવે�કરણ અને આકારણી પદ્ધિતઓના આધાર� હાથ ધરાવ�ું જ

. નબળ� �ુનર્િનમાર્ણ પદ

પૌરા�ણક ઢાંચાને વ�ુ �ુકસાન પહ�ચાડ� છે � તેની માળખાક�ય નબળાઈને વ�ુ
અને � ૂરાતન ધરોહરને �સ
ં ૂ ી નાખવા�ુ ં જોખમ ધરાવે છે

ખરાબ કર� શક� છે

. � ૂરાતન સ્થળો અને ઇમારતોના અલગ

અલગ પ્રકારો માટ� �ુનર્િનમાર્ણ અને �ુનવર્સન અ�ભગમોને અ�ુસરતા 

કાયદાક�ય માળખાને

ધ્યાનમાં લેવાની જ�ર છ.સામાન્ય ર�તે નીચેના િસદ્ધાંતો�ું પાલન કર�ું જ .
•

ઐિતહાિસક અને �ુરાતત્વીય મહત્વના સ્થળો માટ� ઓછામાં ઓછો હસ૫નો અ�ભગમ હાથ
જોઈએ અને કોઈપણ હસ્તક્ષેપ વ્યવ�સ્થત દસ્તાવે�કરણ અને સંશોધન પર આધા�રત
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જોઈએ. અિઘ�ૃતતા અને દ્રશ્ય અખં�ડતતાના પાસાઓ ૫ણ �ુનિનમાર્, સમારકામ અને
અ�ુ�પાંતરણના પ્રયાસોનો આઘાર હોવો જો.
•

જયાં �ુઘી શકય હોય ત્યાં �ુઘ, ૫રં ૫રાગત �ુશળતા અને તકનીક�ઓ જયાં તેઓ હ�ુ ૫ણ
અ�સ્તત્વ  ઘરાવે છે તેવા ક્ષિતગ્રસ્ત માળખાના સમારકામ :સ્થ૫નમાં કાયર્રત હોવા
જોઇએ. આ મકાનો અને હસ્તકલા૫રં ૫રાઓની સાતત્યની ખાતર� કરવામાં મદદ કર� છ.

•

ઘણા સાંસ્�ૃિતક વારસાના સ્થળો અન૫�રસરો મજ�ુત સાંસ્�ૃિત/સામા�ક-આિથ�ક ર�તે
જોડાયેલા છે . સ્થાિનક વસ્તી સાથે અને તેમને �:સ્થ૫ન કરવાથી આ૫િ� ૫છ�
સામાન્યતાની ભાવના આપે છ. આ િવચારણાઓએ એકંદર �ુન:સ્થ૫ના યોજનામાં વારસાના
સંરક્/ �ુન:િનમાર્ણની �ુિવઘા ૫વી જોઇએ.

•

સાંસ્�ૃિતક વારસા સ્થળોની માળખાક�ય �સ્થરતા �ુઘારવા માટ�૫ગલાંનો અથર્ એ છે ક�,
સાંસ્�ૃિતક વારસા૫ર લા�ુ ‘ વ�ુ સારા િનમાર્’ ની કલ્પના �ુરાતત્વીય અન/ અથવા
સાંસ્�ૃિતક પાસાઓને નબળ� પાડવી જોઇએ નહ. �નો અસલ અ�ુ�પાંતરણ અને �ુન:સ્થ૫ન
હાથ ઘર�ુ ં જોઇએ.

•

સાંસ્�ૃિત,�ુરાતત્વીય અને વારસાના પાસાઓને સાચવવા માટ� સહભાગીઓ વચ્ચે યોગ
૫રામશર્ કયાર૫છ� જ સાંસ્�ૃિતક વારસાની તમામ અ�ુ�પાંતરણ અને �ુ:સ્થ૫ન હાથ ઘર�ુ ં
જોઇએ.

•

�ુરાતત્વીય માળખાની અખં�ડતતાન અને સાંસ્�ૃિતક �ૂલ્યના અ�ુ�પાંત૫ર અસરની ચચાર્
કરવી જોઇએ અને શ� તેટલા વહ�લા આફત � ૂવર્ની �સ્થિતમાં �ુનર્સ્ માટ� યોગ્યભાર
સાથે યોગ્ય ર�તે�ૂલ્યાંકન કર�ું જોઈ.

• આપિ�ઓ બાદ વારસા�ુ ં �ુનર્સ્થાપન અથવા �ુનર્િનમાર્ણ ઇમારતોની ધારણા બહાર થ�ું જ
અને તેને વારસાની આ�િવકા, પરં પરાગત વેપાર,હસ્તકલા વગેર�ની દ્ર�ષ્ટએ જો�ું .
૯.૮ ભંડોળની વ્યવસ્
૯.૮.૧ પ�ાદ �ૂિમકા
મોટ� આફત પછ� �ુનિન�માર્ણ અને �ુનવર્સનની યોજના સામાન્ય ર�તે  સંસાધનથી અત્યંત
હોય છે . આવી યોજનાઓ માટ� ભંડોળ સામાન્ય ર�તે સરકાર� િતજોર�માંથી �ૂ�ુ પાડવામાં આવે છ.
તા�તરમાંરાષ્ટ્ર�ય સરકારો સાથે ન�કના સંકલન સાધીને બ�ુપ/ �દ્વપક્ષીય ભં
સંસ્થા/�તરરાષ્ટ્ર�ય સંસ્થાઓ પાસેથી મો�ુ ભંડોળ એકત્ર કરવામાં આવ

.રા�ય સરકાર , ક�ન્દ

સરકારના સંબિં ધત મંત્રાલય મારફતે ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા ન�� કરાયેલા ધોરણો અ�ુસાર ભ
વ્યવસ્,ભંડોળનો પ્રવ , તેના િવતરણ અને ઉપયોગને િનયંિત્રત કરતી યોગ્ય શરતોનો સમાવ
કર�ને વ્�ૂહરચનાને �ૂણર્ કર. �માં સામેલ હશે:
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• �ુકસાનની િવગતવાર આકારણીના અહ�વાલોના એક�કરણના

આધાર� અને ક્ષેત્રીય

પ્રાદ�િશક સદરો હ�ઠળ જ�ર� �દા�ત ભંડોળ અ
• ભંડોળ એજન્સીઓ સાથે કરાર અને ભંડોળના પ્રવાહને ધ્યાને રાખી કામગીર�ની િવગત
પ્ર�ક્રયાઓ િવકસ
૯.૮.૨ એકત્રીક, િવતરણ અને દ� ખર� ખબ�ટ પર સરકાર� ભંડોળના સ્થાિનક અથવા

�ત�રક

�ોતોમાં સામાન્ય ર�તે નીચેનાનો સમાવેશ થાય છ:
• સરકારની કાયર્રત અને �ૂડ�ગત �દાજપ
• આપિ�ગ્રસ્ત ક્ષેત્રો માટ�બાબતો વચ્ચે �ુનર્ ફાળવ
• વ� ૂલાત માટ� ખાસ વેરો અથવા કર; અિધક વેરા અથવા સરચા�
• "આક�સ્મ" ભંડોળની ગોઠવણ
• સાવર્ભૌમ �ુનર્િનમાર્ણ અથવા િવકાસ બોન્ડ બહાર પ
• ખાનગી ક્ષેત્ર માટ� �ૂવર્વત �સ્થિતએ લાવવાનો ખચર્ ઉઠાવ પ્રોત્સાહનોની નીિત ર
કરવી.
• સામમન્ય જનત અને ખાનગી દાતાઓ તરફથી સ્વૈ�ચ્છક યોગદ
• વીમા/ જોખમ બદલાવ તંત
આપિ� પછ�ના �ુનર્િનમાર્ણ માટ� બ�ુપક્ષીય િ બેન્ક, પ્રાદ�િશક િવકાસ બેન, �દ્વપક્ષીય િવ
ભાગીદારો, �તરરાષ્ટ્ર�ય �બન સરકાર� સંસ, ખાનગી સેવાભાવી દાતાઓ અને સખાવતી સંસ્થાઓ
અને મળતા નાણામાંથી બાહ્ય સંસાધનો મેળવી શકાય .

આપિ� પછ� �ુવર્વત �સ્થ ની સ્થાપના

અને �ુન્િ
ર નમાર્ણ માટ� સંભિવત બ�ુપક્ષીય નાણાં સંસાધનો મહદ�શે નીચેનાનો સમાવેશ કર.
• બ�પ
ુ ક્ષીય િવકાસ બ�કો પાસેથી િધરાણ અથવા લ
• �તરરાષ્ટ્ર�ય િવકાસ સંસ્થાઓના હાલના પોટર્ફો�લયોની �ુનર્ 
• બ�-ુ દાતા ટ્રસ્ટ ભં
• �ુણ �ુ�ક્
• પ્રમાણ�ૂત રોકાણ કામગીર��ું આક�સ્મક 
• જોખમ વીમો
• તૈયાર ભંડોળ
• અણધાર� આફત િવકાસને નીચે લાવવાનો િવકલ્ 64
63

64

િવલં�બત ડ્રો ડાઉન િવકલ્પ સાથે આપિ� િવકાસ િધરાણ એક આક�સ્મક ક્ર��ડટ લાઇન છે � �ુદરતી આપિ

આઇબીઆરડ� સભ્ય દ�શોને તાત્કા�લક તરલતા �ૂર� પાડ� . �ુણ લેનારાઓને �ુ દરતી આપિ�ઓ માટ� અસરકારક
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�ુન � ૂવર્વત �સ્થિતએ લાવવા

મોટા કાયર્ક્રમના ભંડોળને એકિત્રત અને સંચા�લત કર

ક�ટલાક મહત્વ�ૂણર્ પાસાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે અને કોષ્

૯-૩ માં સારાંશ આપવામાં

આવેલ છે .
૧. �ુકસાન અને ખોટની આકારણી ની સમીક્
૨. �બલ્ડ બેટર �બલ્ડ�ગ માટ� દ્ર�ષ્ટ અને ચો�-િનધાર્�રત લ�યો િવકસાવવ
૩. �ુવર્વત �સ્થિત સ્થાપવવાના કાયર્ક્રમની નાણાક�ય જ��રયાતોન
૪. ભંડોળના સંભિવત �ોતોને તારવીને િવિવધ િવકલ્પો તપાસો
૫. નાણાક�ય વ્યવસ્થાપન માટ� મ જ�ૂત નાણાક�ય ધોરણો વ્યાખ્યાિયત કર�ને લા�ુ 
કોષ્ટક૯-૩: �ુવર્વત �સ્થિત કાયર્ક્રમ�ું ભંડોળ એકિ

વા અને તે� ુ ં સંચાલન કરવા માટ�ના

મહત્વના પાસા
મોટા પગલા
૧

વણર્

�ુકશાન અને ખોટની આકારણીની

સમગ્ર સેક , તા�ુકા અને �જલ્લાઓમાં જ��રયાતો

સમીક્ષ

�ુકસાન અને હાની માટ� માત્રાત્મક અને �ુણાત
પાયાની ર� ખા

૨

સારા િનમાર્ણ માટ�ના ચો�સ

• બીબીબીનો અવકાશ અને લ�યો િવકસાવવા

સમયબધ્ધ લ�યો માટ� દ્ર�

• આપિ� પ્રિતકાર ક્, ભૌિતક �ુવર્વ

િવકસાવવી

પ્રા�

�સ્થિતની

• ઝડપી આિથ�ક �ુવર્વત �સ્થિત પ્રાપ્ત કરવા
િવકલ્પ
• તબ�ાવાર �ુધારણા લ�યો ન�� કરવા
૩

�ુવર્વત �સ્થિત પ્રાપ્ત કરવા

• ક્ષેત્રવાર અને તબ�ાવાર નાણાક�ય �દાજો તૈ

નાણાક�ય જ�ુર�યાતના �દાજો

કરવા
• િવિવધ િવકલ્પો માટ� પરામશર્ અને �ૂલ્યા
• નાણાક�ય �દાજો આખર� કરવા

૪

ભંડોળના સંભિવત �ોતોને તારવીને

• ઘર� � ુ સંસાધનો:

િવિવધ િવકલ્પો તપાવા

-રા�યમાંથી (ચા�ુ બ�ટ ) અને વધારાના ભંડોળ
એકત્ર કરવાના િવકલ્(બ�ટ બહારના)

પ્રિતભાવક યોજના બનાવવામાં મદદ કરવા માટ� િવ� બેન્ક �ુપ તરફથી ઉપલબ્ધ જ-સહાયક સાધનોના
વ્યાપક ફલકનો એક ભાગ છ.
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-

ક�ન્દ્રીય અ�ુદાન અને અન્ય િવ

-

ચા�ુ

બ�ટ અને બ�ટ બહારના
• આઇએફઆઇ પાસેથી ઉધાર સ�હત ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા
સ્વી�ૃ. �તરરાષ્ટ્ર�ય વ્યવ
• અન્ય �ોત:
- દાતાઓ
- સમાજ�ુ ં યોગદાન
- ખાનગી ક્ષેત્રના કોપ� સામા�જક જવાબદાર�, �હ�ર
ખાનગી ભાગીદાર�
૫

નાણાક�ય વ્યવસ્થાપન માટ� મ જ�ૂ • નવા િવકાસ

, મરામત, ઘરના મા�લક મારફત

નાણાક�ય ધોરણો વ્યાખ્યાિય

�ુનર્િનમાર્(�ુખ્યત્વેઘ) માટ� ભંડોળ ફાળવવાના

કર�ને લા�ુ કરવા

ધોરણો અને િનયમો ન�� કરવા,
• �ુવર્વત �સ્થિત પ્રાપ્ત કરવાના કાયર્ કાયર્ક્ષમ
સાથે જ�ર� લવ�ચકતા�ુ ં માપ સમેત યોગ્ય િવતરણના
િનયમો ન�� કરવા
• યોગ્ય ઉપયોગની દ�ખર�ખ માટ� અમલવાર�ના તંત્ર
દ� ખર� ખ માટ� અ�ુ�ુપ મા�હતી વ્યવસ્થાપન પધ્ધ
અમલમાં �ૂકવી

ભંડોળ એજન્સીઓ દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા ભંડોળો સામાન્ય ર�તે કડક િવતરણ અને
પર પ્રિતબંધો સાથેના હોય . આથી ભંડોળના િવતરણ પર નજર રાખવી મહત્વ�ૂણર્ છે �થી કોઈ પ
કરારનો ભંગ ન થાય તેની ખાતર� કરવી. ભંડોળ િવતરણની દ� ખર� ખ નીચેના દ્વારા કરવામાં આવ:
• મં�ૂર યોજનાઓમાં સંસાધન ફાળવણીને પ્રાથિમકતા આપ
• લાભાથ�ઓને ભંડોળ િવતરણ માટ� તંત્રની સ્થા
• ભંડોળના ઉપયોગ અને અમલીકરણની પ્રગિત માટ� િનર�ક્ષણ તંત્રને  બ
ુ ર્ િનમાર્ણ ખચર્ની વ�ૂ
૯.૮.૩ �ન
ક�ન્દ્ર સરકારના સંબંિધત મંત્રાલય સાથે પરામશર્ કર�ને રા�ય સરકાર પસંદ કર�લા ખચર્ વ�ૂ
પગલાંઓને �િતમ કર� અમલી બનાવી શક� છે �મ ક�:
• િવશેષ કર/ સરચા� લાદવો (ક�ન્દ્ર સર)
• સ્થાિનક કર લાદવ
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• કર�ુક્ત સરકાર� બોન્ડ �ર� કર

૧૦ ક્ષમતા િવકા-િવહંગાવલોકન
૧૦.૧ પા�ર્�ૂિમકા
આ પ્રકરણ અગાઉના પ્રકરણોમાં યોગ્ય સંદભર્માં વણર્વેલ ક્ષમતા િવકાસના પગલાંની ઝા
પાડ� યોજનાના ક્ષમતા િનમાર્ણના પાસાઓનો સારાંશ અને પ�રપ્રે�ય બંને ર� ૂ ક .

પાછલા

પ્રકરણોમાં સંબંિધત જવાબદાર� માળ�ું અને ચચાર્માં ક્ષમતા િવકાસના િવિશષ્ટ પાસાઓ�ું વણર
છે . આ પ્રકરણમાં આપેલ યાદ� સં� ૂણર્ નથી પરં�ુ અગાઉના પ્રકરણોમાં ર�ૂ િવગતોના �ૂચક અ
�ૃષ્ટાંત�પ છ. સમાિવષ્ટ િવષય વ્યાપક ર�તે રાષ્ટ , પ્રાદ�િશક અને વૈિ�ક પધ્ધિતઓ સાથે �યા
�ુસગ
ં ત છે , �માં અિનવાયર્પણે ફ�રફારો થશે �  સમયાંતર� યોજનાની સમીક્ષા અને તેના અમલીક
દરિમયાન સમાિવષ્ટ હોવા જ જોઈ . ઉભરતી શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓને અ�ુસરવા માટ� તમામ પ
કરવા જ જોઇએ.
ક્ષમતા િવકાસ બધા �હતધારકો�ું તમામ સ્તર� સંસ , તંત્ર અને ક્ષમતાઓને મજ�ૂત કરવ
બાબતોને આવર� લે છે . ડ�આરઆર માટ� �ુએનઆઇએસડ�આર

'ક્ષમતા િવક ' નીચે �ુજબ

વ્યાખ્યાિયત કર� .
"ક્ષમતા િવકાસ એ એવી પ્ર�ક્રયા છે ક

, સંસ્થાઓ અને સમાજને સામા�જક અને આિથ�ક લ�યો

સમયસર હાંસલ કરવા માટ� તેમની ક્ષમતાઓને ઉ�ે�ત કર� છે અને િવકસાવે . તે એક િવચાર છે � સમય
જતાં ક્ષમતા િનમાર્ણના સમયગાળાને વધારવા અને લાંબાગાળાના ક્ષમતા �ૃ�દ્ધના તમામ પાસાઓને આ
છે .તેમાં િશક્ષણ અને િવિવધ પ્રકારની તાલીમનો સમાવેશ થા , પરં � ુ સંસ્થા , રાજક�ય ��િૃ ત, નાણાક�ય
સંસાધનો, તકનીક� પ્રણાલીઓ તેમજ િવશાળ સક્ષમ પયાર્વરણ િવકસાવવા માટ� સતત પ્રયાસોનો પણ
થાય છે . "(�ુએનઆઇએસડ�આર, ૨૦૧૬)

સેન્ડાઇમાળ�ુ તમામ �હસ્સેદારોને તેમના દ�શમાં આપિ�ના જોખમ�ું સંચાલન કરવા માટ� સક્
બનાવવા અને ક્ષમતા વધારવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરવા પડકારો . આપિ��ુ ં જોખમ ઘટાડવા
માટ� તે રોકાણ�ુ ં મહત્વ�ું પ�રબળ છ. આપિ� જોખમના વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રમાં અલગ અલગ
�ણીતા જોખમોનો સામનો કરવા માટ� સંસ્થા , સરકારો અને સ�ુદાયોની તકનીક� , નાણાક�ય અને
વહ�વટ� ક્ષમતાઓને વધારવાની જ��રયાત પર સેન્ડ

માળ�ુ ભાર �ૂક� છે

. માળ�ું જોખમ

ઘટાડવાનાં પગલાં અમલમાં �ૂકવાની ક્ષમતાને મ જ�ૂત કર �ુ ં કહ� છે . ક્ષમતા િવકાસ સામાન્ય ર�
એક પ્ર�ક્રયાનો ઉલ્લેખ કર� �ુ ં સંચાલન �દરથી થાય છે અને ક્ષમતાની હાલન િમલ્કતોથ શ�
થાય છે . સેન્ડાઇ માળ�ુ આપિ� વ્યવસ્થાપનમાં મ�હલાઓના ક્ષમતા િવકાસ અને આપિ� જ
સંચાલનમાં અસરકારક ર�તે ભાગ લેવાની તેમની ક્ષમતા વધારવાની જ��રયાત પર ભાર �ૂક� .
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ડ�આરઆર માટ� ક્ષમતા િવકાસમાં રોકાણ એ વ્ય�

, એજન્સીઓ અને સ�ુદાયોની તેમના

આપિ� સંચાલનના તેમની કામગીર� �ુધારવા માટ� અને ક્ષમતામાં વધારો કરવા માટ�ની સત
પ્ર�ક્રય. ક્ષમતા િનમાર્ણની પ્ર�ક્રયામાં માનવ સંસાધન િવકાસના વ્ય�ક્

, સંગઠનાત્મક

િવકાસ �વા ક� �ૂથોની કામગીર�માં �ુધારો સંગઠનો�ુ ં િનયમન , અને સંસ્થાઓને મજ�ૂત બનાવવા
�વા ઘટકોનો સમાવેશ થશે . મા�લક� અને પ્રિતબદ્ધતા સ્થાિપત કરવા માટ� સહભાગી અ�ભગમો
�હસ્સેદારોને સામેલ કરવા આવશ્યક . �ત�રક ભાગીદારોની ભાગીદાર� અને મા�લક�ના સ્તર સાથે
સીધા સંપકર ્થી ક્ષમતા િવકાસની �દશામાં પહ�લથી ટકાઉપ�ું વધે . ક�ન્દ્રના િવિવ
મંત્રાલ/િવભાગો અને રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો મારફત પર ક્ષમતા િનમાર્ણના �ુખ્ય
ડ�આરઆરનો �ુખ્ય પ્રવાહ અ�ૂરો. ક્ષમતા િનમાર્ણમાં પ્રવતર્માન , િનયમો અને િવિનયમો
વગેર�માં સંબિં ધત જોગવાઈઓ કર�ને પયાર્વરણને સક્ષમ બનાવવા અને તેના િનમાર્ણ�ું ધ્યે
સામેલ હો�ુ ં જોઈએ. ક્ષમતા િવકાસ િવિવધ સ્તરો �વા ક� કા�ૂની અને સંસ્થાક�ય મ , સંસ્થાઓની
વ્યવસ્થ, સંગઠન અને માનવ તથા ભૌિતક સંસાધનોની પ્ર�ૃિ�ઓનો સમાવેશ કર�  , આ તમામ
ૂ ા , મધ્યમ
પ્ર�ૃિ�ઓના િમશ્રણને ધ્યાનમાં રાખીને સમય મયાર્દામાં અમલમાં �ૂક�ને �ુનર , �ંક
અને લાંબા ગાળાના બધા પડકારોનો સામનો કરવો જ�ર� છે િવિવધ સ્તરો એકબી� ઉપર િનભર્
હોવાના કારણે એક સ્તર� કરાતા ફ�રફારની અન્ય સ્તરોમાં પણ ફ�રફાર કરવાની  ઘણીવાર જ�ર પડ�.
તેથી ડ�આરઆર માટ� સંસ્થાક�ય અને સંગઠ્ઠનના ક્ષમતા િવકાસના ઘણા પ્રયાસોના �ુદ્દાઓ પ
ધ્યાન માનવ સંસાધન િવકાસથી ઉપર ઉઠ�ું જોઈ. ભાગીદાર� અને સહયોગ સંસ્થાક�ય ક્ષમ
િનમાર્ણ માટ� અ�ભ� છ . સંસ્થાક�ય ક્ષમતા િવકાસમાં હાલની પધ્ધિતમાં સમયને અ�ુ�ુપ બદ
કરવા માટ� અદ્યતન તકનીકોના ઉપયોગ પર પણ ભાર �ૂકવો જો

. આપિ�ની પ્રિતકાર ક્

વધારવા માટ� માળખાક�ય અને �બન-માળખાક�ય પગલાંઓ દ્વારા આપિ� જોખમ અટકાવવા અન
ઘટાડો કરવામાં �હ�ર અને ખાનગી રોકાણ જ�ર� છે . ક્ષમતા િવકાસમાં રોકાણ એ �વન બચાવ

,

�ુકસાન અટકાવવા ક� ઘટાડવા અને અસરકારક �ુવર્વત �સ્થિતને પ્રાપ્ત કરવા અને �ુનવર
ખાતર� કરવા માટ�નો માગર્ અસરકારક ખચર્   .
એનપીડ�એમ ૨૦૦૯ ક્ષમતા િવકાસ માટ� વ્�ૂહાત્મક અ�ભગમની જ��રયાત પર ભાર �ૂ
ન�ધે છે ક� તેને અસરકારક બનાવવા માટ� િવિવધ �હસ્સેદારોની સ�ક્રય અને ઉત્સાહ� ભાગીદાર� જ
છે . રાષ્ટ્ર�ય નીિત ન�ધે છે "યોગ્ય સંસ્થાક�ય માળ� , તે� ુ ં વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને આફત
અસરકારક િનવારણ અને સંચાલન માટ�અ�ુ�ુપ સંસાધનોની ફાળવણી" �વા પડકારનો સામનો
ક્ષમતા િવકાસ  કરવો જ જો. એક સતત પ્ર�ક્રયા હોવ કારણે ક્ષમતા િવકાસમાં કમર્ચાર�ઓ
સંખ્યાના પડકાર , નવી ભરતીઓને િશ�ક્ષત કરવા�ું કા

, તકનીક� ફ�રફારો સાથે તાલમેલ અને

વૈજ્ઞાિનક જ્ઞાનમાં ઝડપી આગળ વધવાની બાબતનો સમાવેશ કરવા ઉપર ધ્યાન આપ�ું જ.
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ક્ષમ

િવકાસમાં રાષ્ટ્ર આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ માટ� એનપીડ�એમ ૨૦૦૯ મહત્ત્વન

� ૂિમકાની કલ્પના કર� છ. એ જ ર�તે , રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓ અને એટ�આઇ એ રા/
ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમાં � ુખ્ય �ૂિમકા ભજવવ. એનપીડ�એમ મંત્રાલ , તેની શ્રેણીના િવભાગ
અને િવિવધ સ્વાય� સંસ્થાઓ સ�હત સરકારના તમામ સ્તર� આપિ� વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્ર
િવકાસની કલ્પના કર� છ . તે સ�ુદાય આધા�રત આપિ� વ્યવસ્થાપનના પ્રયાસોને પ્રોત્સાહ
માટ� ક્ષમતા િવકાસના પ્રયત્નોના મહત્વ પર પણ ભાર �. નીિતની ન�ધ �ુજબ ડ�આરઆરને
ટકાવી રાખવા માટ� શાળાઓમાં વ્યાવસાિયક સંસ્થાઓને આવર� લેતા સમગ્ર િશક્ષણ ક્ષેત્
િવકાસ કરવો જ�ર� છે . તમામ ક્ષેત્રોમાં કૌશલ્ય િવકાસ સંબંિધત પ , પ્રમાણપત્ર અને ધોરણ
મજ�ુત કરવા સાથે બ�-ુ જોખમ પ્રિતરોધક �ુિવધાઓનો સમાવેશ કર� છે તે વાત સ્વીકારવામાં આ
છે .
૧૦.૨ રાષ્ટ્રઆપિ� વ્યવસ્થાપનસંસ, નેશનલ �ડઝાસ્ટર ર�સ્�ુ ફોસર્ અને અન્ય સં
રા�ષ્ટ્રય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્થા અન્ય સંશોધન સંસ્થાઓ સાથે ભાગીદાર�મ , સંશોધન,
દસ્તાવે�કરણ અને મા�હતીના આધાર� િવકાસ સાથે રાષ્ટ્ર�ય કક્ષાએ તેની �ુખ્ય જવાબદાર�
એક ક્ષમતા િવકાસ . તે અન્ય �ણકાર� આધા�રત સંસ્થાઓ સાથે માળ�ું રચશે અને રાષ્ટ્ર�ય
વ્યવસ્થાપન સંગઠન દ્વારા િનધાર્�રત િવશાળ નીિતઓ અને માગર્દિશ�કાઓની મયાર્દામાં કા. તે
પ્રિશ, આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધકાર�ઓ અને અન્ય �હતધારકો માટ� તાલીમ�ું આયોજન ક.
રા�ષ્ટ્રય આપિ� વ્યવસ , આપિ� વ્યવસ્થા ના ક્ષેત્ર 'શ્રેષ્ઠતા ક ' તર�ક� ઉભરવા પ્રયત
કરશે. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્થા આપિ� વ્યવસ્થાપન તંત્રને ત

પત્ના

અમલીકરણને તૈયાર કરવામાં અને સરળ બનાવવામાં મહત્વની �ૂિમકા ભજવશ. તે તાલીમ માટ�
પ્રાદ�િશક અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સહયોગ મધ્યસ સંસ્થા પણ હશ.
રા�ષ્ટ્રય આપ બચાવ બળ રા�ય આપિ�

બચાવ બળ , નાગ�રક સંરક્ , સ�ુદાય અને

સ્વયંસેવકોની સજ્જતા અને પ્રિતભાવમાં ક્ષમતા િવકાસ અને તાલીમ જ��રયાતોને પણ ટ�કો આપ
છે . તે મહત્વ�ું છે ક� પ્રિતકારમાં સામેલ રા�ય આપ બચાવ બળ અને અન્ય એજન્સીઓ �ુમેળમા
કામ કરવા સક્ષમ હ. �ના માટ� તમામ પ્રિતકાર કરનારાઓની તાલીમમાં રાષ્ટ્ર�ય

બચાવ

બળની � ૂિમકા હોવી જ�ર� છે . િવિવધ રા�યોમાં ઘણી પ્રખ્યાત સંસ્થા , � આપિ� વ્યવસ્થાપનન
તાલીમ આપી રહ� છે .

આને �ુશળ સંસાધન વ્ય�ક્તઓ અને નાણાક�ય સહાયથી મજ�ુત કરવામા

આવશે અને અન્ય રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો દ્વારા આ પ્રકારની નકલ કરવ. ઉપરાંત તમામ
વહ�વટ� તાલીમ સંસ્થા , પોલીસ અકાદમીઓ, રા�યની ગ્રામ્ય િવ સંસ્થા, એનડ�આરએફ,
બીએસએફ,

સીઆરપીએફ,

સીઆઈએસએફ,

આઈટ�બીપી, એસએસબી અને નેશનલ ટ્ર�િન�
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� ીમાંથી સીએપીએફના તાલીમ ક�ન્દ્રોમ
એક�ડમ

આપિ� વ્યવસ્થાપન શાખા

સંબિં ધત �ુશળતા

િવકસાવવામાં મહત્ત્વ�ૂણર્ યોગદાન આપે .
હાલની સંસ્થાઓની ક્ષમતાને પ્રાદ�િશક અને સ્થાિનક જ��રયાતો અઅદ્ય કરવાની જ�ર છે .
િવિવધ મંત્રાલ/ િવભાગો/ સંસ્થા/ રાજય હસ્તકના �હ�ર સાહસો સાથે સંકળાયેલી અન્ય ઘણ
તાલીમ સંસ્થાઓ છ , પરં � ુ તેઓએ તેમના તાલીમ કાયર્ક્રમો અને િવભાગીય પર�ક્ષાઓમાં ડ�આર
સમાવેશ કરવો આવશ્યક છ.
૧૦.૩ સ્થાિનક સ્વરા�યનીસંસ્થાઓની ક્ષમતા -શહ�ર� અને ગ્રા
આપિ� વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં પીઆરઆઈ અને �ુએલબીની ક્ષમતા િવકિસત થવ.
પયાર્પ્ત ક્ષમતા િવકાસ  , સ્થાિનક સંસ્થાઓ આપિ� વ્યવસ્થાપન અથવા તેની યોજનાઓના ય
અમલીકરણને �ુિનિ�ત કરવામાં અસરકારક ર�તે યોગદાન આપી શકતી નથી. સ્થાિનક સ્વરા�યન
સંસ્થાઓના ખરા સશ�ક્તકરણ માટ� ક્ષમતા િવકાસ પણ જ�ર

. પીઆરઆઈ અને �ુએલબીના

�ટં ૂ ાયેલા નેતાઓ અને અિધકાર�ઓને િવિવધ પ્રકારની કટોકટ�ઓને સક્ષમ ર�તે સંભ , આપિ�ની
તૈયાર�માં યોગદાન આપવા , ઉપલબ્ધ ચેતવણીઓનો યોગ્ય ઉપયોગ કર , શોધ, બચાવ, રાહત,
તબીબી સહાય �વા ઓપર� શન�ુ ં આયોજન કરવા અને �ુકસાન�ુ ં �ૂલ્યાંકન કરવા માટ� તાલીમ
આપવી જોઈએ. . તેઓને આપિ� પછ�ના �ુનવર્સનની યોગ્ય જ��રયાતોની યોગ્ય સમજ હોવી જ .
સ્થાિનક ને�ૃત્વ આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ તબ�ાના આયોજનમાં આપિ� વ્યવસ્થાપન ક
મોટ� � ૂિમકા ભજવી શક� છે . આપિ� વ્યવસ્થા , ડ�આરઆરને �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા અને આપ
િનવારણ અને ડ�આરઆરની સંસ્�ૃિતને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� સ્થાિનક િવકાસ સંસ્થાઓની
વધારવા માટ� ક્ષમતા િવકાસ�ું લ�ય હો�ું જો. નાણાક�ય

, તકનીક� અને સંચાલક�ય ક્ષેત્રો

સ્થાિનક સંસ્થાઓની ક્ષમતાઓ િવકિસત થવી . રા�ય કક્ષાની તાલીમ સંસ્થ(એટ�આઇ

,

આપિ� વ્યવસ્થાપનની રા�યની સંસ્થાઓ અને ) ગ્રામીણ અને શહ�ર� સ્થાિનક સંસ્થાઓની ક
િવકાસ માટ� જ��રયાત આધા�રત તાલીમ કાયર્ક્રમો િવકસા.
ુ ાયોને તાલીમ 
૧૦.૪ સ�દ
આપિ�ઓ માટ� સ�ુદાયો પ્રથમ પ્રિતભાવ આપનાર  હોવાના કારણે તેઓની ક્ષમતા વધા
ક્ષમતા િવકાસ પ્ર�ક્રયાનો એક મહત્વ�ૂણર. સેન્ડાઇ

માળ�ુ આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ�

નાગ�રક સમાજ , સ�ુદાયો અને સ્વયંસેવકો�ું જ્ઞાનની �ૃ�ધ્ધ કરવાની જ��રયાત ન�ધ. ક્ષમત
િનમાર્ણમાં સ�ુદાયો અને સ�ુદાયના નેતાઓની ��ૃિ, સંવેદના, અ�ભગમ અને િવકાસશીલ કૌશલ્યનો
સમાવેશ થવો જોઈએ . એનડ�આરએફ, નાગ�રક સંરક્, નાગ�રક સમાજ સંસ્થા , સ્થાિનક સ�ુદાય
આધા�રત સંસ્થાઓ અને સ-સહાય �ૂથો તરફથી સહાયને પ્રોત્સા�હત કરવામાં આ. ને� ૃત્વ અને
પ્રેરણાને પ્રોત્સાહન આપવાની એકંદર જવાબદાર� રા�ય અને �જલ્લા અિધકાર�ઓના એકંદર માગ
409

હ�ઠળ સ્થાિનક સ�ાવાળા, પીઆરઆઈ અને �ુએલબીની રહ�શે.સા�ુદાિયક તાલીમ કાયર્ક્રમો સામા�
ર�તે સમાિવષ્ટ હોવા જોઈ , અને તેઓએ મ�હલાઓ , બાળકો, � ૃદ્, અ�ુ� ૂ�ચત �િત/જન�િત અને
િવકલાંગોની ક્ષમતા વધારવા પર િવશેષ ભાર �ૂકવો જો.
૧૦.૫ આપિ� સંસાધન માળ� ં ુ -રા�ષ્ટ, રા�ય અને �જલ્લા
ભારતીય આપિ� સંસાધન નેટવકર ્ લગભગ તમામ �ૂળ�ૂત જ��રયાતોને આવર� લેતા આપિ�
વ્યવસ્થાપન સંબંિધત સંસાધનોની રાષ્ટ્રવ્યાપી જંગમ ચીજવસ્�ુઓની યાદ� �ૂર� પાડ�ું વેબ
પોટર ્લ છ . � સાધનોની યાદ� , �ુશળ માનવ સંસાધનો અને તત્કાળ પ્રિતભાવ માટ�ના જ�ટલ �ુરવઠા
સંચાલન માટ� છે . આ પોટર ્લ�ું પ્રાથિમક લ�ય એ છે ક� િનણર્યકતાર્ને કોઈપણ કટોકટ�નો સામનો
માટ� જ�ર� સાધનો અને માનવ સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા પર જવાબો શોધવામાં સક્ષમ બન. રા�ય
સ્તર, ભારત સરકાર� દર� ક રા�યને આ પેટનર્ પર પોતા�ું
સ્થાપવા માટ� પ્રોત્સા�હત કયા.

રા�ય આપિ� સંસાધન નેટવકર ્ પોટ ર્

સંસાધન માળ�ું રાષ્ટ્ , રા�ય અને �જલ્લા સ્તરની સંસ્થાઓ

આવર� લેશે �ઓ આપિ� જોખમ સંચાલનમાં સામેલ છે
૧૦.૬ ક્ષમતા િવકાસ િવષય
ક્ષમતા િવકાસ આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓને લા�ુ પડ. ક�ન્દ્રીય મંત્ , િવભાગો
અને એજન્સીઓ તેમજ રા�/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શ સરકારો િવિવધ �હસ્સેદારોની ક્ષમતા િવક
પગલાં લેશે. ક�ન્દ્ર અને રા�ય વચ્ચે જવાબદાર�ઓ�ું િવભાજન અલગ પ્રકરણોમાં આપવામાં
જવાબદાર�ના માળખામાં વ�ુ િવગતવાર વણર્વેલ છે �ની ન�ધ લેવી જોઇ.

ડ�આરઆર અને

સંબિં ધત જવાબદાર�ઓ માટ� ક્ષમતા િવકાસ િવષયોનો સારાંશ કોષ્૧૦-૧ માં આપવામાં આવ્યો છ.
કોષ્ટકની છેલ્લી કોલમમાં દશાર્વેલા પ્રકરણોમાં

પેટા િવષયલક્

િવસ્તારને અ�ુ�પ

િવિશષ્ટતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો.

૧૦.૧ ડ�આરઆર માટ� ક્ષમતા િવકાસ િવષ-ક�ન્, અને રા�ય 
ક્ર

િવષય ક્ષ

પેટા િવષય ક્ષ

જવાબદાર�ઓ�ુ ં
વણર્ન તે પ્રકર

૧

અદ્યતન ટ�કનોલો

• શ્રેષ્ઠ વૈિ�ક ટ�કનોલો� અપના

અને સાધનો ગોઠવવા

• જોખમ અને અ�ુભવો તેમજ સંવેદનશીલતાના

૩,૪,૫,૭,૮,૯

આધાર� ટ� કનોલો�ની જ��રયાતોને તારવવી
• શ્રેષ્ઠ અને સૌથી યોગ્ય સાધનોની કરવા
૨

આપિ� મા�હતી પધ્ધિત

• સંસાધન માળ�ુ ં �ળવ�ુ ં

૩,૪,૫,૭,૮,૯

• સંસાધન ડ�ટાની દ� ખર� ખ અને �ળવણી
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• સ્રોત ડ�ટાને િનયિમત અપડ�ટ ક
• એડવાન્સ ટ�કનોલો� સાથે યોગ-�ુર�ક્ષ
સંચાર િવકસાવવો
• રાષ્ટ્ર�ય અને રા�ય કક્ષાની આપિ� મા
પધ્ધિ
• સમગ્ર ક�ન્દ્રીય મં/ િવભાગ/ રા�યો અને
અન્ય અિધ�ૃત
પરાશકતાર ્ઓ માટ� �ુધાર�લા ડ�ટાનો પ્રવ
�ુધારો
• આપિ� મા�હતી પધ્ધિતઓ સાથે

HRVCA

ડ�ટા�ુ ં સંકલન
• આપિ� �ુકસાન (પ્રત્યક્ષ અને) અને
આપિ� પછ�ના �ુનર્િનમાર્ણ 
િવ�સનીય અને આધાર� ૂત ડ�ટાબેઝની ખાતર�
કરવી
૩

આપિ� જોખમ�ુ ં

• ડ�આરઆર�ુ �ુખ્ય પ્રવાહ 

સંચાલન

અને ડ�આરઆર માટ�

સંકલન કરો

૧૨

સંસ્થાક�ય પદ્ધિતઓ

મજ�ૂત કર�ુ ં
• સહભાગી અ�ભગમ , ભાગીદાર� અને નેટવકર ્ને
પ્રોત્સાહન�ુ ં
• �ુણવ�ાના ધોરણો

,

તેના સ્વીકાર અને

પ્રોત્સાહનોને ઉ�ેજન�ુ ં
૪

આપિ� જોખમ

• વીમા કંપનીઓ અને નાણાક�ય સંસ્થાઓ સાથે

વ્યવસ્થાપ

સહયોગ કર�ને યોગ્ય જોખમ સ્થાનાંતર

૩,૪,૫,૭,૮,૯

સાધનોને પ્રોત્સા�હત કરો અને �ુિવધા �ુ ં
• સ�ુદાય આધા�રત પધ્ધિતઓ સ�હત સામા�જક
�ુરક્-માળખાનાતંત્રની રચના અને અ
• પ્રાથિ ,

માધ્યિમક અને �ૃતીયઆરોગ્

સંભાળમાં આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનને સંક�લ
કર�ને આરોગ્ય સંભા

પધ્ધિતઓની આપિ

�સ્થિતસ્થાપક
• વ્યાવસાિયક �સ્થિતસ્થાપકતા

�ુરવઠા
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કડ�ઓ મારફત આ�િવકા અને ઉત્પાદક સંપિ��ું
રક્, સેવાઓની સાતત્યતા �ુિનિ�ત કર� છે
૫

સ્થાિનક કક્ષાએ આપ

• ડ�આરઆરમાં સ્થાિનક િવિવધ સ્ત

તાલીમ�ુ ં

વ્યવસ્થાપન અ

સંચાલન

ડ�આઆરની ક્ષમતા

• તમામ સ્તર� �હસ્સેદારોની ��ૃિત અ

૩,૪,૫,૭,૮,૯

સજ્જતામાં �ુધાર કરવો
• આપિ� વ્યવસ્થાપનની યોજન

તૈયાર

કરવી, તેને િનયિમત �ુધાર વીવી અને

�ૃિત્ર

િનદશર્નો કરવ
૬

િશક્, સંશોધન અને

• અભ્યાસક્રમમાં ડ�આરઆરને �ુસંગત િવષ

વ્યાવસાિયક િશસ્તમ

સામેલ કરવા

ડ�આરઆર

• �ડગ્, અભ્યાસક્રમો અને �ડપ્લોમાં�વા િવિ

૩,૪,૫,૭,૮,૯

કાયર્ક્રમો દાખલવા
• સંસ્થાઓમાં સંબંિધત સંશોધ યોજનાઓ અને
સંશોધનના કાયર્ક્રમો અ�ુદાન દ્વારા પ્રોત્
આપ�ુ ં
• ડ�આરઆરના િવિવધ િવિશષ્ટ પાસાઓ સાથે
સંબિં ધત તાંિત્રક અ વ્યાવસાિય કાયર્ક્
• પ્રિશક્ષકોની તાિવકસાવી
• ડ�આરઆર ના અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં સંશ
૭

આગોતર� ચેતવણી

• અદ્યતન પદ્ધિતઓ અને ટ�કનોલો�નો ઉપ

૭

કરવો
• તાંિત્રક �તરમાળ�ું અને પધ્ધિત �ુ વી
• ઇડબલ્�ુ પ્રસારમાં �ુધારો
�ત�રયાળ ભાગોમાં છે લ્લ

વો અને સૌથી

માઇલ �ુધી તેની

કને�ક્ટિવટ�ન ખાતર� કરવી
• ચેતવણી આપવાની પધ્ધિતને અલગ અલગ
વ �ુસંગ
ુ
પ્રદ�શો અને િવભાગો �ુજબ �
બનાવવા માટ� �ુધારો કરવો
૮

તાત્કા�લક કાયર્વાહ

• કટોકટ� પ્રિતભાવ ક્ષમતાઓ વધ

માટ� ના ક�ન્દ્રો મજ�

• કટોકટ� કામગીર� ક�ન્દ્રોને મજ

કરો

માળખાગત

૭,૮
બનાવવા,

�ુિવધાઓ �ુધારો , તેને અપગ્રે
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કરવો, શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધ ટ�કનોલો� અવી
• દર� ક આપિ� ઘટના પછ� અ�ુભવના

આધાર�

ક્ષમતાઓમાં �ુધારો વો
• શ્રેષICTને કામે લગાડો
• કટોકટ� કામગીર� ક�ન્દ્રોની ક્ષમ

ઓ�ડટ

કર�ુ ં
• પયાર ્પ્ત તાલીમબદ્ધ માનવબળ 
અને �જલ્લા કક્ષાના કટો

રા�ય

કામગીર� ક�ન્દ્રો

સ્થાપના કવી
• િનયિમત સમીક્ષાઓ અને એસઓ , પ્રોટોકો
વગેર�ની �ુધારણા.
• ફરતો િનયંત્રણ 
૯

વૈિ�ક � ૃવંશશા�ીય
આબોહવા પ�રવતર્નન
જોખમો

•

ડ�આરઆરમાં આબોહવા પ�રવતર્નના

૩,૭

જોખમોને ઓળખવા અને તેના પર ધ્યાન આ�ુ ં
• વૈિ�ક � ૃવંશશા�ીય આબોહવા પ�રવતર્નના
જોખમો માટ� અ�ુ�ૂલનને મજ�ૂત કર�ુ ં

૧૦

ડ�આરઆરની �ુખ્ય

• િવકાસ યોજનાઓ અને કાયર્ક્રમો

ધારા

ડ�આરઆરનો સમાવેશ

૫

• િવકાસ યોજનાઓમાં ડ�આરઆર માટ�
પ્રધાનમંત્રીના-�ુદ્દાના એજન્ડાનો સમા
• ડ�આરઆરને તમામ મંત્રા

,

િવભાગ,

રા�યની િવકાસ યોજનાઓના �તગર્ત
ભાગ�ુપે બનાવવવી
• ડ�આરઆરના ક્ષેત્ �ુપાંતર વધાર�ુ ં
૧૧

ડ�આરઆર માટ�

• સંસ્થાક�ય વ્યવસ્ , નીિતઓ, કા�ૂની સહાય

�બનમાળખાક�ય પગલા

અને િનયમનકાર� માળ�ુ ં

૩,૪,૫,૭,૮,૯

• શહ�ર� અને ગ્રામીણ  બંને િવસ્તારો મા
�ુનવર્સ ,

�ુનર્િનમાર્ણ પદ્ધિતઓ માટ

બાંધકામના કાયદાઓ અને ધોરણો �ુધારવા
• અ�ુ�પાંતરણ માટ� ના ધોરણો અને પ્રોત્સા
• આપિ�-પ્રિતરોધક િનિમ�ત પયાર્વર
પ્રોત્સાહન આપવા માટ� ડ�આરઆર િનયમો
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અમલ, દ� ખર� ખ માટ� ની પધ્ધિતઓને મજ�ુત
કરવી
૧૨

૩

સમગ્ર ડ�આરઆ

• ૨૦૧૫ પછ�ના વૈિ�ક માળખા અને

િવષયમાં ૨૦૧૫

ડ�આરઆર માટ� તેનાઅમલીકરણને સમજ�ુ ં

પછ�ના વૈિ�ક

• સેન્ડાઇ માળ�ુ અને િવિવધ સ્તર� આપિ�

માળખાની �ુસગ
ં તતા

વ્યવસ્થાપન યોજનાના અમલીકરણમાં તેન

અને પરસ્પર

એક�કરણને સમજ�ુ ં

મજ�ૂતીકરણ

• એસડ�,એસડ�આરના ડ�આરઆર પાસાઓ અને
ડ�આરઆર માટ� તેના અમલીકરણને સમજ�ુ ં
• COP૨૧ (આબોહવા પ�રવતર્ન પર પે�રસ
કરાર) અને િવિવધ આપિ� વ્યવસ્થાપ
યોજનાઓમાં આબોહવા સંબિં ધત

બાબતોના

સંકલનને સમજ�ુ ં
૧૩

સજ્જતા અને પ્રિતભ

• સંસ્થાક�ય �ુધાર , આ�ુિનક�કરણ અને કા�ૂની

૮

માળખામાં ફ�રફાર
• અ�ગ્નશમન અને તાક�દની સેવાઓ�ું
મજ�ૂતીકરણ
• નવીનીકરણ ,

સંસ્થાક�ય �ુધારાઓ અને

આ�ુિનક�કરણ દ્વારાઅ�ગ્નશમન અને કટોક
સેવાનેમજ�ૂત બનાવવી
• સંસ્થાક�ય �ુધારાઓ અને આ�ુિનક�કરણ સાથે
અ�ગ્નશમન અને  કટોકટ� સેવાઓમાં વ્યાપ
�ુધારા
• વૈિ�ક સાર� પ્રથાઓ અપનાવવી અને તે સાથ
અ�ુ�ૂલન
• પ્રથમ પ્રિતભાવ આપનારાઓની સખત તા
અને માનવ સંસાધન િવકાસ
• યોજનાઓની સંચાલન તત્પરતા �ુધારવા માટ�
અિધકાર� કક્ષાની ચચ , બનાવટ� અને

�ૃિત્ર

િનદશર્
• તમામ સ્તર� બચાવ સાધન
• કટોકટ�માં �ૂળ� ૂત સેવાઓ � ૂર�

પાડવા
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માટ� ની પધ્ધિત
• તમામ સ્તર� તૈયાર� અને પ્રિત યોજનાઓ
• સ�ુદાય આધા�રત ડ�આરઆર અને

આપિ�

વ્યવસ્થાપ
૧૪

� ૂવર્વત �સ્થિત અન

• આપિ� બાદ જ�ુર� આકારણી

શ્રેષ્ઠ િનમા

િન� ૂણતા

પધ્ધિત અને

૯

• િવ�સનીય �ુકસાન આકારણી પધ્ધિત અને
િવદ્વ
• સવા� ગી િવકાસના પ્રયાસો અને ધ્યેયો સા
બીબીબીની �ુસગ
ં તતા �ુિનિ�ત કરવા માટ�
ક્ષમતાઓ�ું આયો
• બીબીબી મોડ�લોમાં પ્રિતકાર ક્ષમ સમાવવા
માટ� અભ્યાસ અને સંશોધ
• ઉપયોગી અ�ુભવ માટ� � ૂતકાળની આપિ�ઓ
અને � ૂવર્વત �સ્થિત પ્રાપ્ત કરવા પરત્વે
૧૫

આપિ�

પ્રિતકા

• ક�ડયાઓ અને અન્ય કાર�ગરો માટ� તાલીમ

ક્ષમતા માટ� કૌશલ્ય

અને કૌશલ્ય િવકા

િવકાસ

• િવિશષ્ટ જ��રયાત , પ્રાદ�િશક િવિવધતા અન

૩,૪,૫,૭,૮,૯

બ�-ુ જોખમી સંવેદનશીલતાને ધ્યાનમાં રાખીને
સ�ુદાય આધા�રત આપિ�

વ્યવસ્થાપનન

પ્રોત્સાહન આપ
• સીબીડ�આર પર તાલીમ અને સ્થાિનક સ્તર
સજ્જત
• �લ�ગ અને ખાસ બાળકો , િવકલાંગો, � ૃદ્ધો વગેર�
�ુદ્દની જ��રયાતોને આપિ� વ્યવસ્થાપનન
સંદભર્માં સંક�લત ર�તે લક્ષમાં વા
• ખાનગી ક્ષેત્ર અને નાગ�રક સમા
સમાવેશને પ્રોત્સાહન�ુ ં
• ખાનગી �હ�ર ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન�ુ ં
૧૬

ડ�આરઆરમાં સમાજનો

• �લ�ગ આધા�રત સંવેદનશીલતા

સમાવેશ

• અ�ુ� ૂ�ચત �િત અને અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત

૪,૭

• � ૃદ
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• બાળકો
• િવકલાંગ વ્ય�ક્ત
૧૭

જોખમોની સમજણ

• િનર�ક્ષણ માળ�,

૭

• મા�હતી પધ્ધિત,
• સંશોધન
• આગાહ�
• પ્રાદ�િશક/ નકશા બનાવવા
• દ� ખર� ખ
• જોખમની

સંવેદનશીલતા અને ક્ષમત

�ૂલ્યાંક
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૧૧ નાણાક�ય વ્યવસ્થ
૧૧.૧  પ�ાદ�ૂિમકા

�ુનર્િનમાર્ણ માટ� કરવામાં આવેલા રોકાણોના અ�ુસંધાને આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનના નાણા
પાસાઓ િવકાસના આયોજનથી લઈને આપિ� પછ� તાત્કા�લક હાથ ધરાતા રાહતકાયર્ �ુધીના િવિવ
પ�રબળોનો સમાવેશ કર� છે પ્રવતર્માન પધ્ધિત �ુજબ બ�ટ ફાળવણીના ભાગ�પે સરકાર દ
સજ્જત, ઉપશમન અને �ુનિન�માર્ણ માટ� ભંડોળ ફાળવવામાં આવે છ.
જો ક� નાણા પંચ દ્વારા ભલામણ કરાયેલ અને પાંચ વષર્ ધાર� લઇને  તાત્કા�લક રાહત માટ� ભં
�ગે સરકાર દ્વારા પ્રિતબદ્ધતા વ્યક્ત કરવામા. નાણા પંચ તેના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવત
અન્ય િવષયોની વચ્ચે પણ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ� ફાળવણી �ગે ભલામણો કર. બી�
પંચે આવી આક�સ્મ

પ�ર�સ્થિતઓને પહ�ચી વળવા માટ� 'મા��ન મની ' માટ� જોગવાઈ કર� લી છે .

અ�ુગામી નાણા પંચો એ િવિવધ �હસ્સેદારો સાથે પરામશર્ કર�ને દ�શમાં આપિ� વ્યવસ્થાપ
ભંડોળના િવિવધ પાસાઓની સમીક્ષા કર� .

આપિ� રાહત માટ� ભંડોળ �ગે તેમની ભલામણોના

આધાર� ભારત સરકાર અને રા�યો દ્વારા િવિવધ ભંડોળની �ળવણી કરવામાં આવે . ૧૩મા નાણા
પંચે આપિ� વ્યવસ્થાપન અિધિનય૨૦૦૫ �ુજબ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ અને
આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ �ળવવા માટ� પોતાની ભલામણો આપી .
આગળ વધાર�ને સંબિં ધત ભલામણો કર� છે .

૧૬ માં નાણા પંચે

તેમને

૨૦૦૫ના આપિ� વ્યવસ્થાપન કા�ૂને રાષ્ટ્ર�ય

ઉપશમન ભંડોળની પણ ભલામણ કર� છે , � સરકારની િવચારણા હ�ઠળ છે . હમણાં �ુધી , ૧૪મા નાણા
પંચ (નાણા પંચ -૧૬) એ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� િનવારણ ભંડોળ �ગે કોઈ ભલામણ કર� . જો ક�
રાષ્ટ્ર�ય સ�ામંડળ દ્વારા �હસ્સેદારો સાથે ભંડોળની જ��રયાત �ગે ચચાર્ કરવામાં આવી

, તે

�ુજબ યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવશ.
આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫માં આપિ� વ્યવસ્થાપનના હ��ુ માટ� મંત્રાલયો
િવભાગો દ્વારા તેમના બ�ટની ફાળવણીમાં ભંડોળ �ૂ�ું પાડવા સ્પષ્ટપણે સરકારને આદ�શ આપ્.
સંબિં ધત મંત્રાલયો અને િવભાગો દ્વારા તેમની એકંદર કાયર્�ૂ�ચમાં આ હ��ુ માટ� િનિ�ત �દાજ
વ્યવસ્થાઓ કર�ને આફત જોખમ સંચાલનને �ુખ્યધારામાં લાવવાની જ��રયાત પર આ કાયદાએ ભ
�ૂ�ો છે .
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કોઈપણ મંત્રાલય ક� િવભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી િવિશષ્ટ યોજનાઓના �કસ્સાઓન
કરતા આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� સરકાર દ્વારા હમણાં �ુધી કોઈ ચો�સ ફાળવણી કરવામાં આવી
નથી. દ� શની �ુખ્ય િવકાસ કાયર્�ૂ�ચની મયાર્દામ પ્રિતકાર ક્, આપિ� જોખમની જ��રયાતને �ૂર
કરવા માટ� ડ�આરઆરની પ�રકલ્પના અ�ુસાર નાણાક�ય �ુખ્ય પ્રવાહ જ�ર�.

૧૧.૨ રા�ષ્ટ્રય આફત પ્રિતભાવ ભ
આપિ�ની �સ્થિતમાં બચા , રાહત અને �ુનવર્સનના પગલાં લેવા માટ� �ુખ્યત્વે રા�ય સરક
જવાબદાર છે . અ�ુક સમયે ક�ન્દ્રીય સહાય સાથે તેના પ્રયા મજ�ૂત કરવા અને � ૂરક બનાવવાની
જ�ર છે .

�ુદરતી આપિ�ની �સ્થિતમાં આપિ�ની સજ્જ , �ુનર્સ્થા, �ુનર્િનમાર્ણ અને ઉપશમ

માટ� નાણાક�ય સહાય � ૂ�ુ પાડ�ુ ં એ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળના આદ�શનો ભા . ગંભીર
�ુદરતી આફતની �સ્થિતમાં �યાં રાહત કામગીર� માટ� ભંડોળની જ��રયાત રા�યના આપિ� પ્રિતભા
ભંડોળ ખાતામાં ઉપલબ્ધ ભંડોળથી વ�ુ હોય તેવા વખતે િનધાર્�રત પ્ર�ક્રયાને અ�ુસર�ને ર
આપિ� પ્રિતભાવ ફંડ તરફથી વધારાની ક�ન્દ્રીય સહાય �ૂર� પાડવામાં આ.
આ પ્ર�ક્રયા �ુજબ રા�ય સરકાર� ક્ષેત્રવાર �ુકસાન અને ભંડોળની જ��રયાત દરખાસ્ ર�ૂ
કરવી જ�ર� છે . રા�ય તરફથી

દરખાસ્ મળ્યા બાદ રાહત કામગીર� માટ� �ુકસાન અને ભંડોળની

જ��રયાત�ુ ં સ્થળ પર �ૂલ્યાંકન કરવા માટ� એક �-મંત્રી ક�ન્દ્રીય ટ�મ�ું રા�ય આપિ� પ્
ભંડોળ અને રાષ્ટ્ર�ય આપિ�ની હાલની વસ્�ુઓ અને ધોરણો અ� રચના કર� મોકલવામાં આવે છે .
એનઈસીની સબ-કિમટ� આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫માં ની કલમ ૬ હ�ઠળ

દરખાસ્તની

ચકાસણી કરશે. એનઈસી સહાય અને ખચર્ની મયાર્દા�ું �ૂલ્યાંકન કરશે � ધોરણો અ�ુસાર રાષ્
આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી ભંડોળ �ૂ�ું પાડ� શકવા માટ� ભલામણો કર. એનઈસીની પેટાસિમિતની ભલામણોના આધાર� , �ૃહ મંત્રાલયની એક ઉચ્ચ સ્તર�ય સિમિત રાષ્ટ્ર�ય આપિ�
ભંડોળમાંથી તાત્કા�લક રાહતની રકમ મં�ૂર કરશ.
આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભાગ આ સિમિતને સહાય કર. �ૃહ મંત્રાલય રાષ્ટ્ર�ય આપિ� ભંડોળમ
� ૂરા પાડવામાં આવેલા ભંડોળના ઉપયોગ ઉપર દ� ખર� ખ રાખશે અને ધોરણો�ુ ં પાલન થાય તેની ઉપર
દ� ખર� ખ રાખશે.

૧૧.૩ રા�ય આફત પ્રિતભાવભંડ
રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળનો ઉપયોગ માત્ર ચ, �ુષ્કા, � ૂકંપ, આગ, હવામાન, �ુનામી,
કરા, � ૂસ્ખલ, �હમપ્રપ, વાદળ ફાટ�ુ,ં જ�ુ
ં ઓનો �મલો
, �હમ અને શીત લહ�ર, પી�ડતોને તાત્કા�લક
ુ
રાહત આપવા માટ� ખચર્ને પહ�ચી વળવા માટ� કરવામાં આવશ . �યાર� રા�ય કટોકટ� પ્રિતભાવ અન
રાહત માટ� રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી નાણા ખ�ચી શક�  , ત્યાર� રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્ર
ભંડોળમાંથી � ૂરા પાડવામાં આવેલા ભંડોળ સામે ખચર્ના એક ભાગને � મહ��ુલી વષર્માં આ ભંડો
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આપવામાં આવ્�ું હોય તેને અગાઉના મહ��ુલી વષર્માં રાજયે રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડળ �ત
કર� લા ખચર્ વચ્ચે સમાયો�જત કરવાની જોગવાઈઓ  . જો તે જ રા�યમાં તે જ વષર્ દરિમયાન બી�
ગંભીર આપિ�નો સામનો કરવો પડ� , તો એ �કસ્સામાં રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી
�ર� કરતી વખતે કોઈ ઘટાડો કરવામાં આવશે નહ�.

રા�યના સ્થાિનક સંદભર્માં રા�યની િવિશષ

આપિ�ઓ, � રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ અને રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી સહા
પાત્ર આપિ�ઓની �હ�ર કરાયેલ યાદ�માં સમાિવષ્ટ ના હોય ત્યાર� રા�ય આપિ� પ્ર
ભંડોળમાંથી વાિષ�ક ભંડોળની ફાળવણીના ૧૦ ટકાની મયાર્દામાં ફાળવી શક� છ .

બ�ે ભંડોળમાં નીચે

�ુજબની જોગવાઇ છે .
• સ્વૈ�ચ્ રાહત
• વાસ્તિવક ખચર્ �ુજબ શખોળ અને બચાવ કામગીર�
• રાહતનાં પગલાં
• હવાઇ માગ� આવશ્યક �ુરવઠો પહ�ચાડવો
• પીવાના પાણીનો �ુરવઠાની તત્કાળ વ્યવસ્
• અસરગ્રસ્ત િવસ્તારમાંથી કાટમાળના સંચાલન સ�હત િન
• �ૃિષ, પ�ુપાલન, મચ્છ�માર, હસ્તકલ, કલા કાર�ગર�
• ક્ષિતગ્રસ્ત �તરમાળખા�ું સમ/ �ુનર્સ્થાપ(તાત્કા�લક પ્રકા)
• ક્ષમતા િવક
સહાયનો �ૂળ� ૂત સમયગાળો િનધાર્�રત ધોરણો �ુજબ છ . જો ક�

, વાસ્તિવ પ�ર�સ્થિતની

આકારણીના આધાર� રા�ય �ૂલ્યાંકન સિમિત તેને િનધાર્�રત સમય મયાર્દાથી આ ખાતામાં ખ
ફાળવણી વષર્ માટ� રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી ફાળવણી૨૫ ટકાથી વ�ુ ન હોવો જોઈએ
એ શરતને આધીન આગળ લંબાવી શક� છે . રા�ય �ૂલ્યાંકન સિમિત સંબંિધત રા�ય સરકાર તરફથી
યોગદાનની વ્યવસ્થા કર , રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ�ું સંચાલન કરશે અને સમ-સમય પર
ભારત સરકાર દ્વારા મં�ૂર કરવામાં આવેલા ધોરણો અ�ુસાર રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ
વધારા�ુ ં રોકાણ કરશે.
રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળન

૧૦ ટકાની મયાર્દાને આિધ

, રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિ

ભંડોળમાંથી નહ� પરં � ુ રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી ક્ષમતા િવકાસ ખચર્ને �ૂરો કરવો.
ક્ષમતા િવકાસ નીચે પ્રમાણેની બાબતોને આવર� લ.
• રા�યમાં તત્કાળ કામગીર� ક�ન્દ્રોની સ્થ/ મજ�ૂતીકરણ
• રા�યમાં �હસ્સેદારો અને કાયર્કરોની તાલ/ક્ષમતા િનમા
• રા�યમાં આપિ� વ્યવસ્થાપન ક�ન્દ્રોને 
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• ભયજનક , જોખમો અને અ�ુરક્ િવશ્લેષણ પર આધા�રત આપિ� વ્યવસ્થ

યોજનાની

તૈયાર�
• રા�ય અને �જલ્લા આપિ� વ્યવસ્થાપન�ું મજ�ૂતી
મોટાભાગના �કસ્સાઓમા, રા�ય �ૂલ્યાંકન સિમિત અને જ�ર� હોય તો જ ક�ન્દ્રીય ટ�મ જ��રયાત
�ૂલ્યાંકન કરશ. તમામ વ્ય�ક્તગત લાભાથ�લક્ષી સહાય તેઓના બ�ક  માં જમા કરવામાં છે તેની
રા�ય સરકારોએ અત્યંત કાળ� લઈ અને ખાતર� કરવી જ જોઈ.

'સ્થાિનક આપિ' સ�હત તમામ

આપિ�ઓ માટ� દર� ક ચીજ-વસ્�ુ સામે રાહત સહાય�ું પ્રમાણ રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ /
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળના ધોરણોથી વ�ુ ન હો�ું. રા�ય દ્વારા આવી આપિ� માટ
ટોચમયાર્દાથી ઉપર ખચર્વામાં આવતી કોઈપણ રકમ રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળમાંથી નહ�
રા�ય સરકારના સંસાધનોમાંથી ઉઠાવવામાં આવશે.
� આપિ�ઓ માટ� આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ ઉપરાંત  ક�ન્દ્રીય મદદની જ�ર હોય તે માટ�
સરકારના �ૃહ મંત્રાલય  સહાય માટ�ની રા�ય સરકારની િવનંતી પર કાયર્વાહ� કર�. નાણાં મંત્રાલ
પ્રિતભાવ ત , આપિ� વ્યવસ્થાપન સંસ્ , �હસ્સેદારોની ક્ષમતા િવકાસ અને ડ�આરઆર મા
જ�ર� રાહત ભંડોળની બ�ટની જોગવાઈ કરશે.

આ વૈધાિનક જોગવાઈઓના અસરકારક

અમલીકરણથી આપિ�ઓને અસરકારક ર�તે સંચા�લત કરવા અને તેના સામા�જક-આિથ�ક નકારાત્મક
પ�રણામોને ઘટાડવા માટ� ભારતને મજ�ૂત �સ્થિતમાં �ૂકશ. આપિ� વ્યવસ્થાપન�ું બી�ું મહત્વ�
પા�ુ ં નાણાક�ય �સ્થિતસ્થાપકતા . આ માટ� એક વ્યવ�સ્થત અ�ભગમની જ�ર  , � દ� શની વતર્માન
આિથ�ક �સ્થિત પર આધા�રત અન્ય  �ૂતકાળના અને ભંડોળના ત્યારબાદના તંત્ર�ું શ્રેષ્ઠ સંય
છે .

૧૧.૪ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� િનવારણ ભં
આપિ� વ્યવસ્થાપન કા�ૂ૨૦૦૫ની કલમ ૪૭ �ુજબ , ક�ન્દ્ર સરકાર માત્ર િનવારણ યો
માટ� રાષ્ટ્ર�ય આફત િનવારણ ભંડોળની રચના કર� શક�. ૧૬માં નાણા પંચે પહ�લાથી રચેલા ભંડોળો
(રા�ષ્ટ્રય અને રા�ય આફત પ્રિતભાવ ) ના સંદભર્માં હાલની વ્યવસ્થાઓ �ુધી તેની ભલામણ
મયાર્�દત કર� છ .૧૬માં પંચે િનવારણ ભંડોળ માટ� કોઈ ચો�સ ભલામણ કર� નથી

૧૧.૫ ૧૪માં નાણા પંચની ભલામણો 
આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� અ�ુદાન �ગે ચૌદમા નાણાં પંચ૧૩માં નાણા પંચની પ્ર�ક્રયા અપન
છે અને રા�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળન

આપિ� પ્રિતભાવ ભંડો

િવિશષ્ટત ન�� કરવા માટ�

આપિ� રાહત પર � ૂતકાળના ખચર્નો ઉપયોગ કય� છ . ભલામણો કરતી વખતે ૧૬માં નાણા પંચે
આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ હ�ઠળ રા�યો અને તેમના �જલ્લા વહ�વટ�તંત્ર પર વધારા
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જવાબદાર�ની ન�ધ લીધી છે . ૧૬માં નાણા પંચે � ૂ�ચત યાદ�માં ઉલ્લે�ખત ન હોય તેવા સ્થ-િવિશષ્ટ
�ુદરતી આપિ�ઓની પણ ન�ધ લીધી છે, � ક�ટલાક રા�યો માટ� અજોડ છે .

૧૧.૬ વૈધાિનક જોગવાઈઓ
૧૧.૬.૧ િધરાણ અવરોધ, િનવારણ અને સજ્જત
આપિ� વ્યવસ્થાપ અિધિનયમ, ૨૦૦૫ �ુજબ અવરોધ િનવારણ અને સજ્જતાના ભંડોળ
સંબિં ધત જોગવાઈઓ નીચે પ્રમાણયાદ��ૃત છે :
૧. રા�ષ્ટ્રય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ ૬ (ગ) િનવારણ હ�� ુ માટ� ભંડોળની ભલામણ
કર� શક� તેવી જોગવાઈ � ૂર� પાડ� છે ;
૨. કલમ ૧૮ (૨) (ફ) ક� રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળો િનવારણ અને સજ્જતા માટ�
પગલાં માટ� ભંડોળની ભલામણ કર� શક� તેવી જોગવાઈ � ૂર� પાડ� છે;
૩. કલમ ૩૫ (૨) (સી) ક�ન્દ્ર સરકાર ભારત સરકારના મંત્રાલયો અથવા િવભાગો દ્વાર
રોકવા, િનવારણ, ક્ષમ-િનમાર્ણ અને સજ્જતામાટ� ભંડોળની યોગ્ય ફાળવણી �ુિન

કર�

શક� તેવી જોગવાઇ � ૂર� પાડ� છે.
૪. કલમ ૩૬ (ઇ)માં ભારત સરકારના મંત્રાલયો અથવા િવભાગો આપિ� િનવા, શમન, ક્ષમ
િનમાર્ણ અને સજ્જતા �ગેના પગલાં માટ� ભંડોળ ફાળવશે તેવી જોગવાઇ કરવામાં આવી ;
૫. કલમ ૩૮ (૨) (ડ�)માં

, રા�ય સરકાર તેના રા�ય અને �જલ્લા આયોજનની

જોગવાઈઓ�ુસારરા�ય સરકારના િવભાગો દ્વારા આપિ� િનવા

, શમન, ક્ષમત-િનમાર્ણ

અને સજ્જતા માટ�ન પગલાં સંબધ
ં ી ભંડોળ ફાળવી શક� છે, જોગવાઇ કરવામાં આવી છે;
૬ કલમ ૩૯ (સી)ની જોગવાઇ �ુજબ રા�ય સરકારના િવભાગો આપિ� િનવારણ , શમન, ક્ષમત
િનમાર્ણ અને સજ્જતા માટ� ભંડોળ ફાળવ.

૧૧.૬.૨ મંત્રાલયો અને િવભાગો દ્વારા ફા
મંત્રાલયો અને િવભાગો દ્વારા ભંડોળની ફાળવણીની જોગવાઈ કરતા આપિ� વ્યવસ
અિધિનયમ, ૨૦૦૫ની કલમ ૪૯ જણાવે છે ક�:
• કલમ ૪૯ (૧) - ભારત સરકારના તમામ મંત્રાલય અથવા િવભાગ તેના વાિષ�
બ�ટમાંતેની આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનામાં િનધાર્�રત પ્ર�ૃિ�ઓ અને કાયર્ક્
ધરવા ભંડોળ માટ� જોગવાઈઓ કરશે.
• પેટા-કલમ (૧) ની જોગવાઈઓ �મની તેમ રા�યના સરકારનાિવભાગોને પ�રવતર્નશીલ
પ�રવતર્ન લા�ુ પડશ.

૧૧.૬.૩આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� કાયદામાં જોગવાઈઓ
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ડ�આરઆરને �ુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા અને તેની સહાય માટ� આપિ� વ્યવસ્થાપન ક૨૦૦૫માં
સમાિવષ્ટ ક�ટલીક વૈધાિનક જોગવાઈઓ નીચે ર�ૂ કરવામાં આવી છ.
૧. રા�ષ્ટ્રય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ આપિ�ના િનવારણ માટ

, અથવા

પડકાર�ુપ પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�નો સામનો કરવા માટ� સજ્જતા અને ક્ષમતા િનમ
માટ� જ�ર� લાગે તેવા અન્ય પગલાં લઈ શક� તે માટ�ની જોગવાઇ કલમ ૬ (૨) (

i) � ૂર�

પાડ� છે .
૨. રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ રા�યના િવિવધ િવભાગોની િવકા
યોજનાઓની સમીક્ષા કર� અને તેમાં અટકાવ અને િનવારણનાં પગલાં સંક�લત છે તેન
ખાતર� કર� શક� તેવી જોગવાઇ કલમ ૧૮ (૨) (ગ) � ૂર� પાડ� છે .
૩. રા�ય

�ૂલ્યાંક સિમિત આપિ�ઓના િવિવધ સ્વ�પો માટ� રા�યના �ુદા �ુદા ભાગોની

અ�ુરક્ષા તપાસ કર� શક� અને તે અટકાવવા અથવા િનવારણ માટ� લેવાના પગલાં સ્પષ્
કર� શક� તેવી જોગવાઇ કલમ ૨૨ (૨) (બી) � ૂર� પાડ� છે.
૪. રા�ય યોજનામાં આપિ�ઓના િનવારણ અને શમન માટ� અપનાવવામાં આવતાં
પગલાંનો સમાવેશ કરવાની જોગવાઇ કલમ ૨૩ (૪) (બી) � ૂર� પાડ� છે;
૫. રા�ય યોજનામાં િવકાસની યોજનાઓ અને પ્રો�ક્ટ્સ સાથે િનવારણના પગલાં સંક
કરવાની ર�ત સામેલ હશે તેવી જોગવાઇ કલમ ૨૩ (૪) (સી) � ૂર� પાડ� છે ;
૬. રા�ય યોજનામાં ક્ષમતા િનમાર્ણ અને સજ્જતા પગલાં લેવાના રહ�શે તેવી જોગ
કલમ ૨૩ (૪) (ડ�)માં કરવામાં આવી છે .
૭. �જલ્લા સ�ામંડળ આપિ�ઓ

રોકવા માટ�ની માગર્દિશ�ક , તેના પ્રભાવોને ઘટાડ ,

રાષ્ટ્ર�ય અને રા�ય સ�ામંડળો દ્વારા િનધાર્� રત કર�લા સજ્જતા અને પ્રિતભાવ
તમામ િવભાગો દ્વારા �જલ્લા સ્તર� સરકાર અને �જલ્લામાં સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ
અ�ુસરવામાં આવે છે એ �ુિનિ�ત કર� શક� એવી જોગવાઇ. કલમ ૩૦ (૨) ( iv) � ૂર� પાડ�
છે .
૮. સ્થાિનક સ�ાવાળા

, સરકાર� અને �બનસરકાર� સંગઠનોના સહયોગથી �જલ્લા

સ�ાવાળા, આપિ�ના અટકાયતી અથવા િનવારણ માટ� સા�ુદાિયક તાલીમ અને ��ૃિત
કાયર્ક્રમોની �ુિવધા આપી શક� તેવી જોગવાઇ ક૩૦ (૨) (xiii) � ૂર� પાડ� છે ;
૯. �જલ્લા સ�ાિધકાર� વહ�લી તક� ચેતવણી અને યોગ્ય મા�હતી લોકો �ુધી પહ�ચાડવા માટ
તંત્રની સ્થા , �ળવણી, સમીક્ષા અને �ુધારો કર� શક� તેવી જોગવાઇ કલ૩૦ (૨)
(xiv) � ૂર� પાડ� છે .
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૧૦. કલમ ૩૧ (૩) (બી)ની જોગવાઇ �ુજબ �જલ્લા યોજનામાં �જલ્લા સ્તર� સરકાર
િવભાગો અને �જલ્લાના સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ દ્વારા આપિ�ના િનવારણ અને િનવ
માટ�ના પગલાંનો સમાવેશ કરવામાં આવશે;
૧૧. �જલ્લા કક્ષાએ દર�ક અિધકાર�ઓ એક યોજના તૈયાર કરશે તેવી જોગવાઇ ક૩૨
(એ) એ � ૂર� પાડ� છે :
• �જલ્લા યોજનામાં અને િવભાગ અથવા સંબંિધત એજન્સીને સ�પવામાં આવ્
�ુજબના અટકાયતી અને િનવારણ પગલાંની જોગવાઈઓ;
• �જલ્લા યોજનામાં િનધાર્�રત ક્-િનમાર્ણ અને સજ્જતાને લગતા પગલાં લેવ
માટ�ની જોગવાઈઓ;
• કોઈપણ ભયાનક આપિ�ની પ�ર�સ્થિત અથવા આપિ�ના �કસ્સામાં પ્રિત
યોજનાઓ અને પ્ર�ક્
૧૨. ક�ન્દ્ર સરકાર આપિ�ઓ અટકાવવા અને ભારત સરકારના મંત્રાલયો અથવા િવ
દ્વા તેમની િવકાસ યોજનાઓ અને પ્રો�ક્ટ્સમાં ઉપાયોના સંકલનની ખાતર� કર� શક� ત
જોગવાઇ કલમ ૩૫ (૨) (બી) � ૂર� પાડ� છે ;
૧૩. ભારત સરકારના દર� ક મંત્રા/ િવભાગો તેની િવકાસ

યોજનાઓ અને પ્રો�ક્ટ્સ

સંક�લત થઈ શક� છે , રાષ્ટ્ર�ય સ�ામંડળ દ્વારા િનધાર્�રત માગર અ�ુસાર આપિ�ઓના
િનવારણ અથવા ઘટાડવાનાં પગલાં લેવાની જોગવાઇ કલમ ૩૬ (બી) � ૂર� પાડ� છે .
૧૪. કલમ ૩૭ (૧) (અ) ભારત સરકારના તમામ મંત્રાલયો અને િવભાગોને આપિ
વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયાર કરવાની ફરજ પતી અન્ય બાબતો સ્પષ્ટ કર�:
•

રાષ્ટ્ર�ય યોજના અ�ુસાર આફતોના િનવારણ અને શમન માટ� તેના દ્વારા લેવાતા;

•

રાષ્ટ્ર�ય સ�ાિધકાર� અને રાષ્ટ્ર�ય કારોબાર� સિમિતની માગર્દિશ�કા અ�ુસાર તેની

યોજનાઓમાં શમન પગલાંઓના સંકલન સંબધ
ં ી િનદ� શો;
૧૫. રા�ય સરકાર તેમની િવકાસ યોજનાઓ અને પ્રો�ક્ટ્સમાં રા�ય સરકારના િવભ
દ્વારા આપિ� રોકવા અથવા ઘટાડવા માટ�ના પગલાંના સંકલનની ખાતર� કર� શક� તેવ
જોગવાઇ કલમ ૩૮ (૨) (ઇ) � ૂર� પાડ� છે ;
૧૬. રા�ય સરકાર રા�ય િવકાસ યોજનામાં સંક�લત થઈ શક� , િવિવધ આપિ� માટ� રા�યના
િવિવધ ભાગોની અશ�ક્તઓને ઘટાડવા અથવા િનવારણનાં પગલાંની જોગવાઇ

કલમ ૩૮

(૨) (એફ) � ૂર� પાડ� છે .
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૧૭. રા�ય સરકારના િવભાગો તેની િવકાસ યોજનાઓ અને પ્રો�ક

, આપિ� િનવારણ

માટ�ના પગલાં અને શમન માટ� સંક�લત કર� શક� તેવી જોગવાઇ કલમ ૩૯ (બી) � ૂર� પાડ�
છે .
૧૮. કલમ ૪૦ (૧) (એ) (ii) રા�યના તમામ િવભાગોને આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના તૈયા
કરવા માટ� આદ� શ આપે છે � આપિ� િનવારણ અથવા તેના પ્રભાવોને ઘટાડવા તથ
િવભાગ દ્વારા તેની વ્�ૂહરચનાઓ  િવકાસ યોજનાઓ અને કાયર્ક્રમો બંને સાથે સંક�લ.

૧૧.૭ ડ�આરઆર� ં ુ અમલીકરણ - નાણાક�ય પાસાઓ
૧૧.૭.૧ �હ�ર ભંડોળ યોજનાઓ
ભારતમાં ડ�આરઆર સંબિં ધત યોજનાઓ અને પ્રો�ક્ટ્સને ભંડોળ આપવાની પ્ર

તકિનક�

પ�ક્રયા  ક�ન્દ્ર અને રા�ય સ્તર� �હ�ર ભંડોળ યોજનાઓ દ. �યાં �ુધી ચો�સ આપિ�ઓનો સંબધ
ં
હોય ત્યાં �ુધી િવિવધ મધ્યસ મંત્રાલયો આપિ� વ્યવસ્થાપન મહત્વન � ૂિમકા ભજવે છે . આ
મધ્યસ મંત્રાલયો તેમજ અન્ય મંત્રાલયો અને િવભાગો સમિપ�ત યોજન , �નો હ�� ુ તેમના ખાસ
ક્ષેત્ર આપિ� અટ , િનવારણ, ક્ષમતા િનમાર્ણ વગેર�નો. હાલના ઉદાહરણોમાં અગ્નીશમન અને
તાત્કા�લક સેવાઓના મજ�ૂતીકરણ માટ� �ૃહ મંત્રાલયની યો , આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� એટ�આ
અને અન્ય તાલીમ સંસ્થાઓને નાણાક�ય સહ , વન અને પયાર્વરણ મંત્રાલયની પરામશર્ સિમિ
સંક�લત દ�રયા �કનારાનો પ્રદ વ્યવસ્થાપન કાયર્ક્રમ અને એમઓ�એસના �ુર વ્યવસ્થા
�ુરની આગાહ�ના કાયર્ક્રમોનો સમાવેશ થાય.
કાયર્ક્રમ છે અને એમઓઇએસ પાસે �ુનામી અ

ડ�ઓએસ પાસે આપિ� વ્યવસ્થાપનને સહાય
વરસાદની �હ�રાત પ્રણા પરત્વેની યોજના છ.

રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન સ�ામંડળ વાવાઝોડાના જોખમ િનવારણ માટ� િવ� બેન્ક દ્વારા
ભંડોળ ધરાવતી મહત્વની યોજના અમલમાં �ૂક� ર�ું છ. �માં રાષ્ટ્ર�ય વાવાઝોડા જોખમ િનવા
યોજના, વાવાઝોડાની આગાહ� �ગે ભાળ રાખવી અને ચેતવણી પધ્ધિ

,

ક્ષમતા િનમાર્ણ અ

માળખાક�ય પગલાંનો સમાવેશ થાય છે .
આ િસવાય એવી ઘણી યોજનાઓ � િવિવધ મંત્રાલ/ િવભાગો દ્વારા અમલમાં �ુકવામાં આવ
તેમાં ડ�આરઆર ઘટકો જોડાયેલા છે , દાખલા તર�ક� વન અને પયાર્વરણ મંત્રાલયની પરામશર્ સિ
દ્વારા અમલમાં �ુકાયેલી યોજનાઓ તેમજ અન્ય ઘણા કાયર્ક્રમો છે � સા

પ્રિતકાર ક્ષમત

�ુધારો કર� છે , રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ આરોગ્ , મહાત્મા ગાંધી રોજગાર બાંયધર� યોજના અને શહ�ર�
િવકાસ�ુ ં શહ�ર� નવીનીકરણ િમશન ડ�આરઆરનો એક મહત્વ�ૂણર્ ઘટક .
�ુન િનમાર્ણ પ્ર�ૃિ�ઓ માટ�નો ખચર્ સામાન્ય ર�તે ક�ન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ સાથે સાંકળ�
આવે છે � " સા�ં િનમાર્ " માન્ય કાયર્ક્રમ સાથે �ુસંગ. આપિ� પછ�ના �ુનર્િનમાર્ણ કાયર્ને ક�
સરકાર દ્વારા આ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહ�લા માળખાગત યોજનાઓ માટ� વધતા ખચર્ અને અસરગ્રસ
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વ�ુ અ�ુદાિનત અ�ુદાન દ્વારા ભંડોળ �ૂ�ું પાડવામાં આવે . ક�ન્/રા�ય �તરરાષ્ટ્ર

સંસ્થાઓન

ભંડોળનો ઉપયોગ ચો�સ ક્ષેત્રમાં િવિશષ્ટ હસ્તક્ષેપ માટ� પણ કર.

૧૧.૭.૨ ક��ન્દ્રય પ્રાયો�જત યોજનાઓના ભાગ�પે ફ્લેક્
નાણાં મંત્રાલયના ખચર્ િવભાગ અ�ુ , નીિત આયોગે કાયાર્લય યાદ� નંબર
૦૨૨૦૧૫-સીએસએસ અને સીએમસી તા.૧૭મી ઓગષ્ ,૨૦૧૬ દ્વારા ક�ન્દ્રીય �ુ

O –૧૧૦૧૩/
યોજનાઓને

તકર ્સંગત બનાવવા માટ� �ૂચનાઓ બહાર પડ� છે . આ યાદ�ના ફકરા ૬ �ુજબ દર� ક �ુરસ્�ૃત યોજના
માટ� દર� ક યોજના �તગર્ત સમગ્ર વાિષ�ક ફાળવણી� ચલ ભંડોળ ફર� �ુધાર�ને રા�યો માટ� ૨૫ ટકા
અને ક�ન્દ્ર િસત રા�યો માટ� ૩૦ ટકા કરવામાં આવ્�ું છ. નીચેના હ�� ુ

હાંસલ કરવા માટ� ક�ન્દ્ર

�ુરસ્�ૃત યોજનાઓના ઘટકોની મયાર્દામાં  ઉપયોગ કર� શકા.
એ) પેટા-સદર સ્તર� કોઈપણ યોજનાના એકંદર હ��ુની મયાર્દામાં સ્થાિનક જ��રયાતો અને તે
પહ�ચી વળવા માટ� રા�યોને �ુગમતા પ્રદાન કર
બી) પેટાસદર સ્તર� કોઈપણ યોજનાના એકંદર હ��ુની મયાર્દામાં કાયર્ક્ષમતા �ુધારવા
પાયલોટ સંશોધન માટ�
સી) �ુદરતી આફતોના �કસ્સામાં શમ/ �ુનસ્થાપન પ્ર�ૃિ�ઓ હાથ ધરવા અથવા �ત�
�ુરક્ષા િવક્ષેપથી પ્રભાિવત િવસ્તારોમાં સ્થાિનક જ��રયાતો

�ુદરતી આફતની �સ્થિતમાં શમ/�ુનર્સ્થાપન પ્ર�ૃિ�ઓ મ

ચલ ફંડનો ઉપયોગ ક��ન્દ્

યોજનાના વ્યાપક ઉદ્દેશો અ�ુસાર હોવો જ. એક જ ક્ષેત્રની તમામ યોજનાઓ સચલ ફંડ ઘટકને
જોડ�ુ ં શ� છે પરં � ુ ચો�સ ક્ષેત્રમાં ક�ન્દ્ર �ુરસ્�ૃત

ચલ ફંડને અન્ય ક્ષે

પ્ર�ૃિ/યોજનાઓમાં આ ભંડોળ ફ�રવવામાં આવશે નહ� . ચલ ફંડ ચો�સ ક�ન્દ્રીય �ુરસ્�ૃત યયોજનાઓના એકંદર ઉદ્દેશો �ના હ�ઠળ તેમને ફાળવવામાં આવે છે એ િનવારણ પ્ર�ૃિ�ઓ મ
ભંડોળનો �ોત બનાવે છે અને હ�ુ પણ સં� ૂણર્ ર�તે ખાસ કર�ને બ�ુિવધ ક્ષેત્ આવર� લેતા આપિ�
િનવારણ સંબિં ધત પ્રો�ક્ટ્સના ભંડોળના સંદભર્માં તેમાં અવકાશ. તેને બાદમાં રાષ્ટ્/રા�ય
આપિ� િનવારણ ફંડની સ્થાપના દ્વારા આવર� લેવામાં આ.

૧૧.૭.૩ બહારથી સહાિયત યોજનાઓ
�હ�ર ભંડોળ યોજનાઓ દ્વારા ઉપલબ્ધ ભંડોળ ઉપર

, ક�ન્દ્ર દ્વારા �ત�રક િનબર્ળ

આકારણી, ક્ષમતા િવક, પ્રિતભાવ તંત્રની સંસ્થાક�ય મજ�ૂતી અને િનવારણ પગલાં વગેર� માટ�
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ભંડોળ એજન્સીઓ પાસેથી સંસાધનો એકત્ર કરવા માટ� પણ ક�ન્દ્ર દ્વારા પ્રયાસો કરવામા.મોટ�
આફતો બાદ �ુનિનમાર્ણ અને �ુનવર્સન માટ�  િવ� બ�ક અને એવી અન્ય બાહ્ય ભંડોળ એજન્
સહાય મારફત ક�ન્દ્ર સરકાર રા�યોને ટ�કો આપવા�ું ચા�ુ રા.

૧૧.૮ જોખમની તબદ�લી અને વીમો
હાલમાં ભારત સરકાર રાહત ભંડોળ (રાષ્ટ્ર�ય આપિ� પ્રિતભાવ ભંડોળ અને રા�ય
પ્રિતભાવ ભંડ) �ળવવાના હ�� ુ માટ� સ્-વીમાદાતા તર�ક� કાયર્ કર� રહ� છ . નાણા મંત્રાલય સાથ
પરામશર્માં રહ�ને �ૃહ મંત્રાલય દ્વારા ભંડોળ�ું િનર�ક્ષણ કરવામાં . રા�ય આપિ� પ્રિતભા
ભંડોળ માટ� પ્રિતબદ્ધ રકમ ક�ન્દ્ર દ્વાર

�મીનગીર�માં રોકવામાં આવે છે . જ�ુર�યાત �ુજબ

�મીનગીર� �ળવણી અને વટાવવા માટ� �ૃહ મંત્રાલયે નાણા મંત્રાલયની સલાહ સાથે માગર્દિ
બહાર પાડ� છે જો ક� ખાનગી

સંસ્થા દ્વારા યોજનાઓ અથવા જોખમની તબદ�લીના સાધનોન

જ��રયાત સરકાર દ્વારા પણ સ્વીકારવામાં આવે . અ�ુ�પ નીિતમાં ફ�રફાર અને ભંડોળની જ��રયાત
�ગે વીમા િનયમન અને િવકાસ સ�ામંડળ ( IRDA), વીમા ક્ષેત્ર અને અન્ય �હસ્સેદારો સાથે પ
કર�ને િવગતવાર ચચાર્ કરવાની રહ� છ.
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૧૨ આપિ� જોખમ શાસન મજ�ૂત બનાવ� ંુ
૧૨.૧ પ�ાદ�ૂિમકા
આપિ� જોખમ સંચાલનને મજ�ુત બનાવ�ુ ં એ વૈિ�ક પ્રથા(સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર સંઘ િવકાસ કાય
૨૦૧૫) માં જોખમોને સમજવા

, ઘટાડવા અને સંચાલન કરવા માટ�ના પ્રયાસોનો આધારસ્ત

માનવામાં આવે છે . િવિવધ સ્તર� શાસન દ�શના હવાઈ સંચાલનમાં રાજક�

,આિથ�ક અને વહ�વટ�

સ�ાનો ઉપયોગ કર� છે . તે તકિનક�, પ્ર�ક્રયા અને સંસ્થાઓથી બને�ું છે �ના દ્વારા �ૂથો તેમના
સ્પષ્ટ કર�  , તેમના કા�ૂની અિધકારોનો ઉપયોગ કર� છે

, તેમની જવાબદાર�ઓ � ૂર� કર� છે અને

મતભેદોમાં મધ્યસ્થી કર� . શાસન સરકારના અ�ુભવની સીમા ઓળંગે છે . સરકાર� વ્યવસ્થાઓ અન
સ�ાઓથી આગળ વધીને.તે સક્ર નાગ�રકોને જોડવા પ્રોત્સા�હત કર�. જોખમ સંચાલન આપિ�ઓ
સ�હત માનવ સમાજો દ્વારા માન્યજોખમોની સં�ૂણર્ શ્રેણી �માંજોખમ 

,આરોગ્ય અને તબીબ ,

સલામતી અને �ુરક્ષા અનેપયાર્વરણીય �વા જોખમોનો  સમાવેશ કર�.
�હ�ર સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવતા અનેક કાય� હવે ઘણા સરકાર� તેમજ ખાનગી ક્ષેત્
નાગ�રક સમાજ સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતા કાય�ને સ્વી�ૃિત એ શાસનના ખ્
ઉત્પિ�ને

�િશક �પે માન્યતા આપે . આવી પ�ધ્ધતઓ િવિવધ પ્રકારના ધોરણો �મ ક� રા

િનયમન, સ્-િનયમન અને બ�ર તંત્રના િવકાસ અને િવિવધતા પર આધાર રાખે છ(�ટન�

૨૦૧૨).

તે અન્ય પ્ર�ક્રયાઓ �મ ક� વા, ભાગીદાર� અને જોડાણ પર પણ આધાર રાખી શક� છે , � સા�ૂ�હક
િનણર્ય લેવા અને કામગીર�ની �ુિવધા આપે છ .આપિ� શાસન �દર અને બહારથી પ્રભાિવત સામા�જ
સંચાલન પ્રણાલીઓ છે અને રા-નાગ�રક સમા� ક સંબધો
ં , આિથ�ક સંગઠન અને સામા�જક સંક્રમણ
�વા િવિવધ પાસાઓ આપિ� શાસન ઉપર અસરો ધરાવે છે . આપિ�ના િવિવધ તબ�ાઓમાં શાસન
વ્યવસ્થાઓ અને �હસ્સેદારોની ભાગીદાર� અલગ અલગ હોઈ શક�.� શાસન

માટ� પડકારોની

�ટ�� ૂટ�માં વધારો કર� છે . વીમા અને �ુનર્ વીમા સહ�ત  જોખમ ફ�લાવતી પદ્ધિતઓ આપિ� શાસન
અ�ભ� ભાગ છે .

�ુએનડ�પી જોખમ શાસન�ુ ં વણર્ન આ ર�તે કર� છ .
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"� ર�તે �હ�ર સ�ાવાળાઓ , નાગ�રક સેવકો, માધ્યમ, ખાનગી ક્ષેત્ર અને રાષ્ટ્ર�ય અને પ
સ્તર� નાગ�રક સ�ુદાય આપિ� અને આબોહવા સંબંિધત જોખમો�ું સંચાલન અને ઘટાડવા માટ� સહકાર
આપે છે .આનો અથર્ એ છે ક� આપિ�ઓ અટકાવવ , તૈયાર� કરવા, આપિ�ઓથી બચવા તે� ુ સંચાલન
કરવા માટ� � ૂરતી કક્ષાએ  ક્ષમતા અને સંસાધનો ઉપલબ્ધ કરાવા. શાસન નાગ�રકો માટ� તેમની
�ુ�ચઓ, તેમના કા�ૂની અિધકારો અને જવાબદાર�ઓનો ઉપયોગ કરવા અને તેમના તફાવતોમાં
મધ્યસ્થી કરવા માટ� પધ્ધત , સંસ્થાઓ અને પ્ર�ક્રયાઓનો પણ સમાવેશ ક. "(�ુએનડ�પી
૨૦૧૩)

�ુએનઆઇએસડ�આર તેને આ ર�તે વ્યાખ્યાિયત કર� .
"આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને નીિતના સંબિં ધત ક્ષેત્રોને માગર
સંસ્થા,પદ્ધિ,

, સંકલન અને દ� ખર� ખ માટ�

નીિત અને કા�ૂની માળખા અને અન્ય વ્યવસ્થાઓની પધ."

(�ુએનઆઇએસડ�આર ૨૦૧૬)
વૈિ�ક આબોહવા પ�રવતર્

, પયાર્વરણીય અધોગિ , નાણાક�ય કટોકટ�ઓ અને સંઘષર્ની

પ�ર�સ્થિતઓ  સાથે સંકળાયેલા સ�હત અન્ય પ્રકારના જોખમોના સંચાલનથી આપિ�ના જોખમને 
અલગ કર� શક�ુ ં નથી, એ િવચાર ન�ધપાત્ર ર�તે િવકિસત થયો છે અને વતર્માન િવચારસરણી સ્વીક
છે . (�ુએનડ�પી ૨૦૧૫) ૨૦૦૦ ના મધ્ ભાગથી, શાસનને સામાન્ય ર�તે ડ�આરઆરના �ૂળ તર�ક�
સ્વીકારવામાં આવ્�ું હ� , � �તગર્ત રાષ્ટ્ર�ય અને સ્થાિનક સંસ્થાઓની ડ�આરઆર ક્ષમતા
માટ� નીિત, કા�ૂની અને આયોજન માળખાને મજ�ૂત કરવા, માનવ અને નાણાક�ય ક્ષમતા િવકસાવવ
અને બ�ુ લક્-�હસ્સેદાર� અને બ� લક્િશસ્તના અ�ભગમોને પ્રોત્સાહન આપવાની વ્યાપક કામ
ચાલી રહ� હતી.

�હસ્સેદારોની ભાગીદાર , સહયોગ, જવાબદાર� અને પારદિશ�તા પરથી આપિ�

શાસનની અસરકારકતાનો �દાજ લગાવી શકાય છે . હવે સૌથી વ�ુ જોખમ ધરાવતા લોકોની
જ��રયાતો પ્રત્યે જવાબદ , પારદિશ�તા, પ્રિતભાવ અને પયાર્પ્ત કાયદાક�ય જોગવાઈઓ સ
કાયદા�ુ ં શાસન/પાલન �ુિનિ�ત કરવા પર વધાર� ભાર �ૂકવામાં આવ્યો છ. િવકાસને પ્રોત્સા
આપવા અને જોખમ ઘટાડવાના કાયર્ને પ્રેરણા માટ� આ�ું મહત્વ િનણાર્.
ઉપરથી નીચે �ુધી િવિવધ સ્તર� ડ�આરઆરની નીિતઓનો અમલ કરવામાં આવે છે ત્યાર� સંબંિધ
વ્ય�ક્તગત કાયર્કતાર્ઓ અને સંસ્થાઓની ક્ષમતાની �ૂિમકા અદા કરવામાં.શાસન માળ�ું લા�ુ
કરતી વખતે ટકાઉ િવકાસ અને આપિ� જોખમમાં ઘટાડાના ઉદ્દે(�ુએનડ�પી ૨૦૦૪) ને ધ્યાનમાં
રાખીને ભાગીદાર� , કાયદા�ુ ં શાસન , પારદિશ�તા, પ્રિતભ, સવર્સંમત અ�ભગ , તકર ્સંગતત,
અસરકારકતા, કાયર્ક્ષ, જવાબદાર� અને વ્�ૂહાત્મક દ્ર�ષ્ટ તેના �ુખ્ય પ�ર.
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૧૨.૨ સેન્ડાઇ માળ�ું અને આપિ� જોખમ શાસન�ું મજ�ૂતીકર
સેન્ડાઇ માળ�ું િવિવધ સ્તર�  શાસનના આપિ�ના જોખમના અસરકારક અને કાયર્દક્ષ સંચા
મહત્વ પર ભાર �ૂક� છ. �મ અગાઉ ચચાર્ કરવામાં આવી હતી એમ માગર્દશર્ન અને સંકલનના સ
ક્ષેત્રોમાં અસરકારક જોખમ સંચાલનની સ્પષ્

, યોજનાઓ, યોગ્યત, સંબિં ધત �હસ્સેદારોની

ભાગીદાર� જ�ર� છે . આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને ટકાઉ િવકાસના અમલીકરણ માટ� સહયોગ અને
ભાગીદાર�ને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� આપિ� જોખમ શાસનને મજ�ૂત બનાવ�ું જ�ર�.

આપિ�

જોખમ શાસનને મજ�ૂત કરવા માટ� સેન્ડાઇમાળ�ુ નીચેના પર ભાર �ૂક� છે :
એ) સંબિં ધત કાયદાઓ , િનયમો અને �હ�ર નીિતઓના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમજ તેમાં આ
જોખમ ઘટાડવાનો �ુખ્ય પ્રવાહ અને સંક�લત �ુસંગતતા અને િવકાસને પ્રોત્સાહન .
તેણે �હ�ર અને ખાનગી બંને ક્ષેત્રોને કા�ૂની માળખા દ્વારા માગર્દશર્ન આપવા�ું
� ૂિમકાઓ અને જવાબદાર�ઓને સ્પષ્ટ ર�તે વણર્વે . તેણે �હ�ર મા�લક� સંચા�લત ક�
િનયંિત્રત સેવાઓઅને �તરમાળખામાં આપિ�ના જોખમને ધ્યાને લેવાના . તેણે
વ્ય�ક્, પ�રવારો, સ�ુદાયો અને વ્યવસાયો દ્વારા થતી કામગીર�ને પ્રોત્સા�હત કરવ
છે . તેણે આપિ� જોખમની પારદિશ�તા માટ� સંબિં ધત પધ્ધિત અને પહ�લોને વધારવી પડશ.
તે માટ� સંકલન અને સંગઠનાત્મક માળખાં �ૂકવા જોઈ.
બી) �નો ઉદ્દેશ િવિવધ સ્તર(સ્થાિનકથી રાષ્ટ) અને સમય મયાર્દાઓમાં આપિ�
જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહરચનાઓ અને યોજનાઓ અપનાવી અને અમલમાં �ૂક� આિથ�

,

સામા�જક, આરોગ્ય અને પયાર્વરણીય જોખમ�ું સ�ન અટકાવ , હાલના જોખમમાં ઘટાડો
અને પ્રિતકાર ક્ષમ મજ�ૂત બનાવવાનો છે .
સી) િવિવધ સ્તર� ઓળખી શકાય તેવા જોખમોનો સામનો કરવા માટ� તકનીક

, નાણાક�ય

અને વહ�વટ� આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા�ું �ૂલ્યાં�ુ.ં
ડ�) જમીનનો ઉપયોગ, શહ�ર� આયોજન, મકાન સં�હતા 65, પયાર્વર, સંસાધન વ્યવસ્થા,
64

આરોગ્ય અને �ુરક્ષાના ધોરણોને સ્પશર્તા ક્ષેત્રીય કાયદાઓ અને િનયમોન
વધારતી જોગવાઈઓ�ુ ં ઉચ્ચ કક્ષા�ું પાલન �ુિનિ�ત કરવા માટ� જ�ર� પદ્ધિતઓમાં
જ�ર હોય ત્યાં વ�ુ સાર� આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ� �ૃ�ધ્ધ કરવા પ્રોત્સા
અને તેમને અદ્યતન વી.

65

મકાન સં�હતાઃ અદ્ય/ �ુધાર� લ ભારતીય ધોરણોને અ�ભવ્યક્ત કર� .
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ઇ) િવિવધ આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓની પ્રગિતની સમયાંતર� સમીક્ષા  અને �ૂલ
કરવા તેમજ ડ�આરઆર યોજનાઓ પરત્વે સંસદસભ્યો અને સંબંિધત અિધકાર�ઓ સ�હ
સંસ્થાક�ય ચચાર્ઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટ�ની પધ્ધિતઓ િવકસાવી મજવી
એફ) આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓ અને પ્ર�ક્રયાઓ અને િનણર્ય લેવાની
સંબિં ધત કાયદાક�ય માળખા મારફત સ�ુદાયના પ્રિતિનિધઓને સ્પષ્ટ �ૂિમકાઓ અને ક
સ�પવા, અને આવા કાયદાઓ અને િનયમનોના િવકાસ દરિમયાન તેના અમલ માટ� �હ�ર
અને સ�ુદાયની વ્યાપક સલાહ લવી.
�) આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� રાષ્ટ્ર�ય અને સ્થાિનક મંચ �વા રાષ્ટ્ર�ય અને
સ્તર� સંબંિધત �હસ્સેદારોના બનેલા સરકાર� સંકલન ફોરમોની રચના કર� તેન

મજ�ૂત

બનાવવી.
એચ) સ્થાિનક અિધકાર�ઓને સ્થાિનક કક્ષાએ આપિ� જોખમ વ્યવસ્થા

સામાન્

નાગ�રકો, સ�ુદાયો અને સ્થાિનક લોકો અને સ્થળાંત�રત લોકો સાથે સંકલન કર� કામ કરવ
માટ� િનયમનકાર� અને નાણાક�ય પદ્ધિત દ્વારા યોગ્ય ર�તે સક્વી.
આઇ) સંબિં ધત કાયદા ઘડવા અથવા �ુધારા અને બ�ટ ફાળવણી ન�� કર�ને આપિ�
જોખમ ઘટાડવા માટ� સંસદસભ્યો સાથે કામ ક�ુ.ં
�) ખાનગી ક્ષ , જનતા, વ્યાવસાિયક સંગઠન , વૈજ્ઞાિનક સંગઠનો અને સં�ુક્ત રાષ્
ભાગીદાર� સાથે આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપન માટ� પ્રમાણપત્રો અને �ુરસ્કા
�ુણવ�ાના ધોરણોના િવકાસને પ્રોત્સાહન�ુ.ં
ક�) આપિ� જોખમગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાં માનવ વસાહતોના વસવાટના િનવાર
સ્થાનાંતરણના �ુદ્દાઓને ધ્યાને લેવાના હ��ુથી સંબંિધત �હ�ર નીિતઓ અને કાય
ઘડવા.

૧૨.૩ આપિ� જોખમ શાસનને મજ� ૂત કરવા માટ�  જવાબદાર�ભ�્ માળ�ું
રુ
આપિ� જોખમ ઘટાડવા અને

પ્રિતકાર ક્ વધારવા માટ� આપિ� જોખમ શાસનને મજ�ૂત

કરવા પર વૈિ�ક સ્તર� આપવામાં આવી રહ�લા ભા ણને ધ્યાનમાં રાખીને ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકા
સંસ્થાઓ જવાબદાર�ના માળખામાં આ િવચારણાઓના આધાર� �ુખ્ય કામગીર�ઓ ર�ૂ કરવામાં
આવે છે . હાલમાં ક�ન્દ્ર અને રા�યોમાં સ્થાિન લઇને રા�ય �ુધી િવિવધ કક્ષાએ આપિ� ઘટાડ ,
પ્રિતભાવ અને આપિ� જોખમ સંચાલન માટ� ભારતમાં સમિપ�ત ઘણી સંસ્થાઓ.

જો ક� , કામગીર�,

માળ�ું અને ક્ષમતાઓમા ઘણો તફાવત છે . આપિ� શાસનને મજ�ૂત કરવા માટ� તમામ ક�ન્દ્ર
મંત્રાલયોમાં આપિ� વ્યવસ્થ િવભાગની સ્થાપના કરવામાં આવશે અને સં�ુક્ત સ�ચવના હોદ્દ
નીચે નહ� એ કક્ષાન મધ્યસ્થ અિધકા િન�ુક્ત કરવામાં આવશ . અહ� પ્રસ્�ુત માળખાનો ઉપય
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કર�ને રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન કાયર્ક્રમ દ�શમાં આપિ� જોખમ સંચાલનની સમગ્ર
મજ�ૂત કરવા માગે છે . પ્રકર-૧ માં ચચાર્

કયાર્  �ુસાર એનડ�એમપી અ�ુક્રમ૨૦૨૨ , ૨૦૨૭,

ૂ ા (ટ�૧) , મધ્યમ(ટ�૨) અને લાંબા ગાળાના (ટ�૩) દ� શભરમાં િવિવધ
૨૦૩૦ �ુધીમાં � ૂરા થતા �ંક
પગલાંના અમલની કલ્પના કર� છ. દ� શના િવિવધ રા�યો અને �જલ્લાઓમાં સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થ
અત્યંત અસમાન સ્તરને જોતાં આમાંના ઘણા અત્યંત મહત્વાકાંક

. આપિ� વ્યવસ્થાપ

યોજનાઓના અમલીકરણની વતર્માન �સ્થિતના આધાર� દર�ક ક�ન્દ્રીય મ

, િવભાગ અને રા�ય

સરકાર યોજનાઓ તૈયાર કરતી વખતે અથવા હાલની યોજનાઓને �ુધારતી વખતે અમલીકરણ માટ�
સંબિં ધત આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ�ું આ સમયમયાર્દામાં �ુનગર્ઠન .
આ િવભાગમાં આપવામાં આવેલ સામાન્યી�ૃત જવાબદાર� માળ�ું ક�ન્દ્ર અને રા�યમાં ડ
ગવનર્ન્સ અને િવિશષ સંસ્થઓન તેમની સંબિં ધત � ૂિમકાઓ સાથે મજ�ૂત કરવા માટ�ના
સારાંશ આપે છે . જવાબદાર� માળખામાં

િવષયનો

૬ િવષયોના ક્ષેત્રોમાં ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકારો

જોખમ શાસનને મજ�ૂત કરવા માટ� પગલાં લેવા જોઈએ:
૧. �ુખ્ય પ્રવાહ અને ડ�આરઆર તથા સંસ્થાક�ય મજ�ૂતીકરણ�ું સ
૨. ક્ષમતા િવક , સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ�ું સશ�ક્તકરણ અને પધ્ધિતઓના સંકલન
મજ�ૂત બનાવ�ુ ં
૩. સહભાગી અ�ભગમ, ભાગીદાર� અને માળખાને પ્રોત્સાહન�ુ ં
૪. �ટં ૂ ાયેલા પ્રિતિનિધઓ સાથે કામ �ુ ં
૫. ફ�રયાદ િનવારણ પદ્ધ
૬. �ુણવ�ા ધોરણો, પ્રમાણપત્રો અને �ુરસ્કારોનો પ્વો
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આપિ� જોખમ શાસન�ું મજ�ૂતીકરણ

�ુખ્ય િવષ

ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

જવાબદાર�ક�ન્-

રા�ય

જવાબદાર�રા�ય-

�ંુ કા ગાળાના (ટ�૧)

�ૂંકા ગાળા (૧ ટ�)

• સં�કુ ્ત સ�ચવ કક્ષાથી નીચે નહ� એ

• સ્થાિનક અિધકાર�ઓને સશક્ત બન વા

પદનાિમત નોડલ અિધકાર�ની દર� ક મંત્રાલ

•રા�યમાં તમામ સ્તર�

િવભાગોની બનેલી આપિ�/વ્યવસ્થાપન શા

વ્યવસ્થાપન માટ� તકની , નાણાક�ય અને

• આપિ� જોખમ વ્યવસ્થાપનની �ૂલ્યાં
• તમામ ક્ષેત્ર

આપિ�

કરવા માટ� તાંિત્ ,નાણાક�ય અને વહ�વટ�

અને સમગ્ર ર�ત

વ્યવસ્થાપન સાથ

ક્ષમ.

આપિ� જોખમ

સંકળાયેલા

• પધ્ધિતઓ�ું સંકલન અન

તમામ ક�ન્દ્ર

મજ�ૂતીકરણ/સ્થાપના

મંત્રાલ,

• સંબિં ધત કાયદાઓ , િનયમો અને

અને એક�કરણ

િવભાગો અને

નીિતઓને �ુસગ
ં તતા અને િવકાસને પ્રોત્સા

• સંસ્થાક�ય

સંસ્થા

આપ�ુ ં

ઘટાડવા

• �ુખ્ય ધારા
૧

મજ�ૂતીકરણ

• સમગ્ર અલગ અલગ કક્ષા અને સ
આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ુહ રચના અને
યોજનાઓ સ્વીકાર� તેનો અમ

• ડ�આરઆરના તમામ પાસાઓના સંદભર્માં

મધ્યમ અવિધ (૨ટ�)

રા�ય/ક�ન્દ્ર શાિ
રા�ય

આપિ� વ્યવસ્થાપ

મધ્યમ ગાળાના(ટ�૨)

સમાજના સમાવેશને મજ�ૂત કરવો

વહ�વટ� ક્ષમતા�ું �ૂલ્યાંકન�ુ ં

પ્રદ�,

�હ�ર

આપિ� જોખમ

• કામની સંસ્�ૃતમાં �ુધારો લાવવ
• સં�બિધત કાયદા, િવિનયમો અને �હ�ર

સંસ્થ, આપિ�

નીિતઓની �ુસગ
ં તા અને િવકાસને પ્રોત્સા

વ્યવસ્થાપ

આપ�ુ ં

ુ
િવભાગ,મહ��લ
િવભાગ,

�જલ્લા

આપિ� વ્યવસ્થાપ
એજન્સ,પીઆરઆઇ
�ુએલબી,આપિ�
વ્યવસ્થાપન સા
સંકળાયેલા તમામ

• િવિવધ સ્તરોએ અને સમય મયાર્દામા
આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહરચના અને
યોજનાઓ અપનાવવી અને લા�ુ કરવી
• સંસ્થાઓને કાયર્ક્ષમ અને પ્રભ
બનાવવી
• પારદિશ�તા અને જવાબદાર�ની ખાતર� કરવા
પ્રણાલીઓ અને પ્ર�ક્રયાઓ િવ
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

જવાબદાર�ક�ન્લાંબા ગાળાના (૩ ટ�)
• સલામતી વધારતી જોગવાઇ�ુ ં ઉચ્ચ
સ્તર�ું પાલન �ુિનિ�ત કરવા જ�ર�
પદ્ધિતઓ અને પ્રોત્સાહનોને ઉ

રા�ય
િવભાગો

જવાબદાર�રા�ય• પારદિશ�તા માટ� સંબિં ધત તંત્ર અને પહ�
વધારવી
• રા�ય, �જલ્લા અને સ્થાિનક સત્રે સંકલન
કાયર્ પદ્ધિતને મજ�ૂત કર
લાંબા ગાળાના (૩ ટ�)

આપ�ુ ં
• સંસ્થાઓને કાયર્ક્ષમ અને ઉ�રદ
બનાવો, કામની સંસ્�ૃિતને �ુધારવી
• વહ�વટ અને િવકાસના તમામ સ્તર�

જ�ર� પધ્ધિતને ઉ�ેજન આ �ુ ં અને સલામતી
વધારતી જોગવાઈઓ�ુ ં ઉચ્ચ સ્તર�ું પાલ
�ુિનિ�ત કરવા પ્રોત્સ આપ�ુ ં

નીિતઓ અને આયોજનને ડ�આરઆરમાં
સંક�લત કરવો
• તંત્ર વ્યવસ્થાનો િવકાસ કરવો
પદરદિશ�તા અને ઉ�રદમિયત્વની
પ્ર�ક્રયાની ખાતર� 
�ુનરાવિત�ત

�ુનરાવિત�ત
• િવભાગો, અન્ય સંસ્થાઓ અને રા�યોન
માગર્દશર, તકિનક� સહાય, િનર�ક્ષણ અન
દ� ખર� ખ
• રાષ્ટ્ર�ય સંક�લત આપિ� જો

રા�યના મંત્રાલ ,

િવભાગો અને સંસ્થાઓમાં

અમલીકરણ
�ૂંક� �ુદત (૧ટ�)
આપિ�ના જોખમને સમજવા માટ� રા�ય
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્
•ક્ષમ

િવકાસ

સ્થાિનક અિધકાર
સશક્ બનાવવા
•પધ્ધિતઓના

૨

સંકલનને મજ�ૂત
બનાવ�ુ ં

ને

પ્રકર૧, ૪, ૭, ૮,

જવાબદાર�ક�ન્ઘટાડવાની પદ્ધિતઓ મ જ�ૂત કરવ

૯, ૧૦ માં ઉલ્લે�ખત • સમગ્ર ક્ષેત્રોમાં ડ�આરઆર માટ� સં
જોખમો �ુજબ
રાષ્ટ્ર�ય આપ

સ�ામંડળ,

અ�ુ�ૂળતા કરવી
• િસિવલ સોસાયટ�ઓ, ખાનગી ક્ષેત્ર
શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓની ભાગીદાર�

વ્યવસ્થાપ
રાષ્ટ્ર

અ�ુ�ૂળતા કરવી

આપિ� વ્યવસ્થાપ
સંસ્થ
બ�િુ વધ મંત્રાલય
અને સંસ્થા

રા�ય

તમામ ક�ન્દ્
સંસથાઓ

મંત્રાલ,

�જલ્લ, તા�ુકા અને સ્થાિનક સ્તર� ક્ષમ
રા�ય/ક�ન્દ્ર શાિ
પ્રદ�,રા�ય
SDMA,

DMD$

RD,, DDMA, PRs
ULBs,

�ૂંક� �ુદત (૧ટ�)

આપિ�

વ્યવસ્થાપન સા
િવભાગો અને

દ્વારા આપિ� વ્યવસ્

જવાબદાર�રા�ય-

િવકસાવવી,

િવકસાવવી, સંબિં ધત નીિતઓ, કાયદાઓનો અમલ
કરવો અને જોખમ ઘટાડવાના સલામતી ધોરણો�ુ ં
પાલન �ુિનિ�ત કર�ુ.ં
મધ્યમ અવિધ (૨ ટ�)
• સ�ુદાયો, પીઆરઆઇ, નગરપા�લકાઓ, શહ�ર�
સ્થાિનક સંસ્થ

સંકળાયેલા તમામ

પ્રિતિનિ,

િવભાગો

વગેર�,

• રા�ય કક્ષાએ થતા પ્રયાસોને ટ�કો 

િનયમનકાર�

ધોરણો અને �ુણવ�ાને સમ�ને તેને
અસરકારક ર�તે અમલમાં �ૂકવા માટ� જ�ર�

સમજવા અને

જ�ર� ક્ષમતા િવકસાવ

,

કરવા

• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવ મા િનયમનકાર�

અસરકારક ર�તે અમલમાં �ૂકવા માટ�

�ટાયે
ં ૂ લા

નાગ�રક, સમાજ સંસ્થા

• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવ મા

મધ્યમ અવિધ (૨ ટ�)

ધોરણો અને �ુણવ�ાઓને

,

ખાનગી ક્ષેત્ર અને શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓને

કાયર્ક/આપિ� જોખમ પ્રિતભા
યોજનાઓની તૈયાર�

આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના

ક્ષમતા િવકસાવ
•

આપિ� જોખમ પ્રિતભાવમાં સામા�જ
સમાવેશના મહત્વ િવશે તમામ રા�ય િવભાગો
અને સંસ્થાઓન સંવેદનશીલ બનાવવી
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

જવાબદાર�ક�ન્-

રા�ય

પર િવશેષ ભાર આપવો

જવાબદાર�રા�ય• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવમા પયાર ્વરણ તંત્

• તમામ ક�ન્દ્રીય મંત્રાલયો અને િવભા
આપિ� જોખમ પ્રિતભાવની ક્ષમતા

� ૂિમકા અને જમીનના યોગ્ય વપરાશ ��િૃ ત
ઊભી કરવી
લાંબા ગાળાના (ટ� ૩)

મજ�ૂત બનાવવી
• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવમાં સામા�જ

• િવિવધ સ્તર� હાલની ડ�આરઆર ક્ષમ

સમાવેશના મહત્વ િવશે તમામ ક�ન્દ્

(તમામ પ્રકાર) �ુ ં �ૂલ્યાંકન કર�ું અને

મંત્રાલ,

જ�ુ�રયાતોને સંતોષવા ક્ષમતા િવકાસ કાયર્ક

િવભાગો અને એજન્સીઓને

સંવેદનશીલ બનાવો
• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવમા

ચલાવવા
પયાર ્વરણ

• આબોહવા પ�રવતર્ન દ્વારા ઉદભવ

તંત્રન � ૂિમકા અને જમીનના યોગ્ય

પડકારોનો સામનો કરવા રા�ય અને સ્થાિનક

ઉપયોગ માટ� ��િૃ ત ઉભી કરવી

સ્તર� હાલની ક્ષમતાઓ�ું �ૂલ્યાંકન કર�ું

લાંબા ગાળાના (ટ�૩)
• િવિવધ સ્તરો પર હાલની આપિ� જોખમ
પ્રિતભાવ ક્ષ(તમામ પ્રકાર) �ુ ં

જ�ર� ક્ષમતા િવકસાવવાના કાયર્ક્રમો અમ
�ૂકવા
• તમામ આપિ� જોખમ પ્રિતભ યોજનાઓમાં

�ૂલ્યાંકન કરો અને જ��રયાતોને પહ�ચી

પયાર ્વરણીય અને  યોગ

વળવા ક્ષમતા િવકાસ કાયર્ક્રમોનો

વ્યવસ્થાપન�ું સંક કર�ુ ં

જમીન-ઉપયોગ

કર�ુ ં
• આબોહવા પ�રવતર્ન દ્વારા ઉદ
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

જવાબદાર�ક�ન્-

રા�ય

જવાબદાર�રા�ય-

પડકારોનો સામનો કરવા માટ� વતર્માન
ક્ષમતાઓ�ું �ૂલ્યાંકન

�ુ ં અને જ�ર�

ક્ષમતાઓ િવકસાવવા માટ� કાયર્ક્ર
અમલ કર�ુ ં
• તમામ ડ�આરઆર યોજનામાં પયાર ્વરણ
અને યોગ્ય જમીન વપરાશ વ્યવસ્થા
સંક�લત કર�ુ ં
�હસ્સેદાર� અ�ભગ

૩

, આપિ�

�ંુ કા ગાળાના(ટ�૧)

ભાગીદાર� અને

વ્યવસ્થાપન સાથ

• � ૂિમકાઓ અને કાય�ની તકર ્સંગત સ�પણીની પ્રદ�,

માળખાને ઉ�ેજન

જોડાયેલા તમામ

�ુિવધા આપવી

આપ�ુ ં

ક�ન્દ્રીય મંત્,
િવભાગો અને
સંસ્થા

�ુનરાવિત�ત

રા�ય/ક�ન્દ્ર શા

SDMA, આપિ� વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસાઓમા

DMD$,
RD, સ�ુદાયો, વ્ય�ક્, પ�રવારો અને વ્યવસાયોની
DDMA,
PRIs, ભાગીદાર� માટ� પ્રોત્સાહન�ું
• જવાબદાર� સાથે સહભાગી અ�ભગમોને સરળ
ULBs, ખાસ કર�ને
બનાવવા માટ� માગર્દિશ�કા અને ટ�કો આપવો
મધ્યમ અવિધ (૨ટ�)
• �તરરાષ્ટ્ર�ય સહકાર 

ભાગીદાર�ને

પ્રોત્સાહન�ુ ં (વૈિ�ક, પ્રાદ�િ, SAARC)
આપિ� જોખમ પ્રિતભાવનિનષ્ણાત, સ�ુદાયો
અને વ્યવસાિયક વચ્ચે સંવાદ અને સહકારને

DRD અને UDD
આપિ� વ્યવસ્થ
સાથે સંલગ્ન તમામ
િવભાગો

�ૂંકા ગાળાના (ટ� ૧)

પ્રદ/ સ્થાન પર વ�ુ વારંવાર જોખમો પર ભાર
�ૂકવા સાથે બ�િુ વધ જોખમો આધા�રત આપિ�
વ્યવસ્થાપનમાં સહભાગી અ�ભગમોનો અમ
કરવો.
લાંબા ગાળાના (ટ� ૩)
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

જવાબદાર�ક�ન્-

રા�ય

જવાબદાર�રા�યસંબિં ધત �હસ્સેદારોના બનેલા સરકાર� સંકલન

પ્રોત્સાહન�ુ ં
લાંબા ગાળાના (ટ�૩)
•

ફોરમની સ્થાપના અને મજ�ૂ કર�ુ ં

આપિ� જોખમ પ્રિતભાવના િનષ્ણ

સંચાલકો અને આયોજકોના રાષ્ટ્

,

, ક્ષેત

અને પ્રાદ�િશક નેટવકર્ને મજ�ૂત બનાવ
•

આપિ� જોખમ પ્રિતભાવના તમા

પાસાઓમાં

�હસ્સેદારો વચ્ચે ભાગીદાર�ન

પ્રોત્સા�હત
�ુનરાવિત�ત
૪

�ટાયે
ં ૂ લા પ્રિતિનિધ
સાથે કામ કર�ુ ં

• રાજક�ય ને� ૃત્વને સંવેદનશીલ બનાવ

પ્રદ�,

NIDM, NDMA,
DMD$,
NHA, MOPA
• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવ પર ચચાર્માં રાષ DDMA,
સ્તર� રાજક�ય ને�ૃત્વને સામેલ ક

�ુનરાવિત�ત

રા�ય/ક�ન્દ્ર શા

ULBs,

SDMA,રાજક�ય ને� ૃત્વને સંવેદનશીલ બનાવ
RD, આપિ� જોખમ પ્રિતભાવ પર ચચાર્માં
PRIs, �જલ્લ, તા�ુકા અને સ્થાિનક કક્ષાએ

DRD અને

UDD ખાસ કર�ને

�ય,
જક�ય

ને� ૃત્વને સામેલ કર

આપિ�
વ્યવસ્પન સાથે
સંલગ્ન

તમામ

િવભાગો
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

જવાબદાર�ક�ન્�ુનરાવિત�ત

સમગ્ર સંકલન અન
પ્રિતભાવ માટ

૫

ફ�રયાદ િનવારણ તંત્

મધ્યસ મંત્રાલ/
િવભાગો

સંગત ફ�રયાદ િનવારણ

પદ્ધિતની કામગીર�ની ખાતર� કર
�ૂંકા ગાળા (ટ� ૧)
• રા�ય અને �તરરા�ય જ��રયાતોની
�દર રા�ય અને ક�ન્દ્ર માટ� લા�ુ હાલ
ફ�રયાદ િનવારણ પધ્ધિતની સમીક્ષા
•ફ�રયાદ િનવારણ પધ્ધિત મજ�ૂત કરવાની
યોજનાઓ િવકસાવો
મધ્યમ અવિધ(ટ�૨)
ફ�રયાદ િનવારણ પધ્ધિતને મજ�ૂત કરવા
માટ� ની યોજનાઓ અમલમાં �ૂકવી

MRTH,
MOR,
AERB, DAE, BIS,
MORD, MHUA,
MoHRD

�ૂંકા ગાળા (૧ ટ�)
• વ્યાપક �હ�ર પરામશર્ સાથે કાય,
િનયમો ઘડવા
• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવના ક્ષેત્

જવાબદાર�રા�ય�ુનરાવિત�ત

રા�ય/ક�ન્દ્ર શાિ

આપિ� પ્રિતભાવમાં સામેલ તમામ મંત્ર/ પ્રદ�,

ભારત સરકાર દ્વાર સંસ્થાઓ તકર
જોખમવાર � ૂ�ચત

રા�ય

SDMA, આપિ� પ્રિતભાવમાં સામેલ તમામ મંત્ર/

DMD$,
RD, સંસ્થાઓ તકર સંગત ફ�રયાદ િનવારણ પદ્ધિતન
DDMA, PRIs, ULBs, કામગીર�ની ખાતર� કરવી
આપિ� પ્રિતભાવ સાથે
સંલગ્ બધા િવભાગો

�ૂંકા ગાળા (ટ�૧)
• રા�ય, ક�ન્દ્ર અને રા�યમાં લા�ુ હાલ
ફ�રયાદ િનવારણ તંત્રની સમીક્ષ વી
• ફ�રયાદ િનવારણ તંત્રને મ જ�ૂત કરવાન
યોજનાઓ િવકસાવવી
મધ્યમ અવિધ(ટ� ૨)
•ફ�રયાદ િનવારણ તંત્રને મ જ�ૂત કરવ
માટ� ની યોજનાઓ અમલમાં �ૂકવી
�ુનરાવિત�ત

• �ુણવ�ાના અમલની ખાતર� કરવી
• અમલવાર� ઉપર દ� ખર� ખ રાખવી
�ૂંકા ગાળા (૧ ટ�)
વ્યાપક �હ�ર પરામશર્ સાથે રા�યકક્ષાના િન
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ક�ન્/રા�યની એજન્સીઓ અને તેની જવાબદાર�
ક�ન્

૬

જવાબદાર�ક�ન્-

આપિ� જોખમ

વ્યાવસાિક

રાષ્ટ્ર�ય ધોરણો પર પરામશર્ શ�ં ક

વ્યવસ્થાપન મા

સંસ્થા,

પ્રમાણપત્રો

ધોરણો

�ુરસ્કારો �વ

સંકળાયેલી િવિવધ

�ુણવ�ાના ધોરણોને

સંસ્થા (જોખમ

પ્રોત્સાહન�ુ ં

પ્રમાણેની િવગત

િવકાસ
સાથે

પ્રક-૭ માં આપી
છે )

મધ્યમ અવિધ (૨ ટ�)
• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવ પ્રમાણપત્ર
�ુરસ્કારોની પ્રણાલી ઊભી કર
• અમલીકરણની પદ્ધિતઓ િવકસાવવ
લાંબા ગાળાના (૩ ટ�)
• ટ� કનો કા�ૂની શાસન િવકસાવ�ુ ં
• દ� ખર� ખ પાલન માટ� સંસ્થાક�ય વ્યવસ્
ઊભી કરવી
• આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� �ુણવ�ા,
ઘોરણો, સં�હતા બનાવવા

રા�ય
રા�ય/ક�ન્દ્ર શાિ
પ્રદ�,

DMD$,
DDMA,
ULBs

જવાબદાર�રા�યઘડવા
મધ્યમગાળાની (૨ ટ�)

SDMA,

RD, • ખાસ કર�ને શહ�ર� અને ગ્રામીણ િવસ્તારો મા
PRIs,
યોગ્ય પેટા કાયદાઓ ઘડવા

• આપિ� જોખમ પ્રિતભાવ માટ� પ્રમાણપત્ર
�ુરસ્કારોની પ્રણાલી ઊભી ક
• અમલીકરણની પદ્ધિતઓ િવકસાવવ
લાંબા ગાળાના (૩ ટ�)
• ટ� કનો કા�ૂની શાસનનો અમલ કરવો
• દ� ખર� ખ પાલન માટ� સંસ્થાક�ય વ્યવસ્થા ઊ
કરવી

($) આપિ� વ્યવસ્થાપન િવભ: રા�ય સરકારનો િવભાગ આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� નોડલ િવભાગ તર�ક� કાયર્ કર� , � દર� ક રા�ય/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શમાં સમા
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૧૩ �તર રા�ષ્ટ્રય સહ
૧૩.૧ �તર રા�ષ્ટ્રય પ્રયાસોમાં 
આપિ� વ્યવસ્થાપનની વૈિ�ક પહ�લમાં ભારત સ�ક્રય �ૂિમકા ભજવ. આપિ� જોખમ ઘટાડવા
માટ� ભારતે સેન્ડાઇ માળખા પર હસ્તાક્ષર કયાર્ છે અને વ્યવ�સ્થત અને સંસ્થાક�ય પ્રય
પ્રાથિમકતાઓ અને ઉદ્દેશો હાંસલ કરવા માટ� પ્રિ.

બ�-ુ પ�રમાણીય પહ�લ અને �ુશળતા સાથે

ભારત આપિ�ઓની અસરના િનવારણ અને તેને ઘટાડવામાં પ્રાદ�િશક અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સહય
મજ�ૂત પ્રયાસો કરવામાં અગ્રણી �ૂિમકા ભજવવા માટ� પ્રિ.
ભારત ભાગ લેનારા દ� શોમાંનો એક છે અને UNISDR સાથે ન�કથી કામ કર� છે . ભારતમાં સં�કુ ્ત
રાષ્ટ્ર સંઘ આપિ� વ્યવસ્થાપન �ુકડ�માં સં�ુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની એજન્સીઓ �વી ક� �ડ એન
ઓગ�નાઇઝેશન, ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓગ�નાઇઝેશ, �ુનાઇટ�ડ નેશન્સ ડ�વલપમેન્ટ પ્ર, �ુનાઇટ�ડ
નેશન્સ એ��ુક�શન , સાય�ન્ટ�ફક એન્ડ કલ્ચરલ ઓગ�નાઇઝ , �ુનાઇટ�ડ નેશન્સ પોપ્�ુલેશન ફ ,
�ુનાઇટ�ડ નેશન્સ હાઇ કિમશન ફોર ર�ફ�ુ, �ુનાઇટ�ડ નેશન્સ �ચલ્ડ્રન્, વલ્ડર્ �ડ પ્રોગ્રામ અને
હ�લ્થ ઓગ�નાઇઝેશનનો સમાવેશ થાય છ

. આપિ� જોખમ ઘટાડવાના કાયર્ક્રમમાં ભારત વૈિ

�ુિવધામાં ભાગ લઈ ર�ું છે .એિશયન �ડઝાસ્ટર �રડક્શન સેન્ટરના સ્થાપક સભ્યોમાં�ું  ભારત .
આપિ� વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં સહકાર માટ� ભારતે અનેક દ�શો સાથે કરાર ક. આપિ�
વ્યવસ્થાપનમાં િવચારો અને �ુશળતાના આદા-પ્રદાન માટ� ભારત ઘણા દ�શો સાથે ન�કથી કા
કર� ર�ું છે .

૧૩.૨ િવદ� શી સહાય સ્વીકરવ
ભારત સરકાર આપિ�ના પગલે િવદ� શી સહાય માટ� કોઈ અપીલ �ર� કરતી નથી. અલબત , જો
અન્ય દ�શની રાષ્ટ્ર�ય સરકાર આપિ� પી�ડતો સાથે એકતામાં સદ્ભાવનાના સંક�ત તર�ક� સ્વૈ�ચ્
સહાય ઓફર કર� , તો આવી તમામ ઓફર સ્વીકારવાનો િનણર્ય લેવાનો એક નીિતની બાબત તર�ક�
ફક્ત ક�ન્દ્ર સરકારને અિધકા.આવા િવદ� શી સહાયકોની સમીક્ષા કરવાની પ્રાથિમક જવાબદ
િવદ� શી બાબતોના મંત્રાલયની છે � �ૃહ મંત્રાલય સાથે પરામશર્ અને સંકલન.
િવદ� શી સરકારો તરફથી મળતા તમામ મદદના પ્રસ્તાવો િવદ�શ મંત્રાલય મારફત હાથ ધરવ
આવશે. તકનીક� સહાય , કટોકટ� બચાવ ટ�મો , �ુનિનમાર્ણ સહાય વગેર� સ�હતની મદદના સ્વ�ુપ�ુ
સંબિં ધત રા�ય સરકારો તરફથી મળે લી મા�હતીના આધાર� �ૃહ મંત્રાલય સાથે પરામશર્ કર�
�કસ્સાદ�ઠ ધોરણે �ૂલ્યાંકન કરવામાં આવ.
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�બન િનવાસી ભારતીયો , પીઆઇઓ અને િવદ� શી �બન-સરકાર� સંસ્થાઓ �મ ક� ફાઉન્ડ�શન
વગેર�ના યોગદાનના �કસ્સામાં આવા દાન વડાપ્રધાન અને �ુખ્યમંત્રી રાહત ફંડ દ્વારા સ્વીક
છે . િવદ� શી �બન-સરકાર� સંસ્થાઓ તરફથી ભારતીય �બ-સરકાર� સંસ્થાઓને અન્ય તમામ દા
િવદ� શી યોગદાન (િનયમન) અિધિનયમ ૨૦૧૦ સ�હત વતર્માન િનયમો�ું પાલન કર�ું આવશ્યક .

૧૩.૩ બ�ુપક્ષીય સહાય સ્વીકા
સં�કુ ્ત રાષ્ટ્ર સંઘની એજન્સીઓ તરફથી સહાયના �કસ્સામાં ભારત સરકાર આવી
દરખાસ્તો�ું �ૂલ્યાંકન કરશે અને તેની યોગ્યતાઓને ધ્યાનમાં . જો સ્વીકારવામાં આવે તો ભારત
સરકાર સંબિં ધત મંત્રાલય અથવા રા�ય સરકારને સંબંિધત સં�ુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની એજન્સી સાથે
કરવા માટ� િનદ�શો �ર� કરશે . આપિ�ની ઘટના સમયે ભારતમાં પહ�લેથી જ કાયર્રત સં�ુક્ત રાષ
સંઘની એજન્સીઓ અને

�તરરાષ્ટ્ર�ય �બનસરકાર� સં

, સંબિં ધત ક�ન્દ્રીય મંત્/

િવભાગો

અને રા�ય સરકાર સાથે સંકલન કર�ને લા�ુ પડતા ધોરણો અને પ્રોટોકોલ અ�ુસાર અસરગ્રસ્ત ક્
લોકોને માનવીય સહાયતા આપવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.

ુ ાલન
૧૩.૪ ભાગીદાર�� ં પ
ભારત આપિ� વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રોમાં અન્ય દ�શો સાથે �ુશળતા અને કામની વહ�ચણી કરવ
કાયર્ કરવા આ�ુર છ . ભારત એિશયા પેિસ�ફક ક્ષેત્રમાં ક્ષમતા િનમાર્ણ માટ�  મોટ� �ૂિમકા ભજવી
અને સેન્ડાઇ માળખા હ�ઠળ હંમેશા પ્રાદ�િશક અને �તરરાષ્ટ્ર�ય ભાગીદાર�ના િનમાર્ણ માટ� આ.
આપિ�ઓ સામે �સ્થિતસ્થાપક દ�શો અને સ�ુદાયો સાથે િનમાર્ણના ક્ષેત્ર અને તેથી આગળ
દ� શો સાથે કામ કરવા માટ� પ્રિતબદ્. જ��રયાતમંદ અન્ય દ�શોને માનવતાવાદ� સહાય �ૂર� પાડવા
�તરરાષ્ટ્ર�ય સ�ુદાય સાથે જોડાવા ભારત આ�ુર.
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ુ ારા૧૪ યોજનાની �ળવણી, દ� ખર� ખ અને તેમાં સતત �ધ
વધારા
૧૪.૧ પા��ૂિમકા
આપિ� વ્યવસ્થાપનની યોજનાઓની �ુસંગતતા અને અસરકારકતાને �ુિનિ�ત કરવા માટ� તેન
િનયિમત �ળવણી ગંભીર બાબત છે . યોજનાની �ળવણી ગિતશીલ પ્ર�ક્રય. વૈિ�ક અ�ુભવોને
સમાવવા માટ� સરકારની નીિતઓ

,પહ�લ, પ્રાથિમકતાઓ તેમજ તકનીક� ફ�રફારો સાથે યોજનાન

સમયાંતર� અદ યતન કરવી. યોજનાની અસરકારકતા�ુ ં �ૂલ્યાંકન કરવાથી યોજનામાં દશાર્વેલ લ�,
ઉદ્દે, િનણર્ય, કાય� અને સમય સફળ પ્રિતભાવ તરફ દોર� ગયો છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ
તાલીમી કાયર્ક્, આયામો અને -િવ�ની ઘટનાઓ�ુ ં વાસ્તિવક સંયોજન સામેલ છ. આ ર�તે કટોકટ�
સજ્જતા માટ� આયોજન પ્ર�ક્રયાનો અ�ભ� ભાગ બની .

આપિ� વ્યવસ્થાપનના ઘડવૈયા

ભારતના િવિવધ ભાગો ઉપરાંત સમગ્ર િવ�ના પદાથર્ પાઠ અને વતર્માન પ્રવાહોથી વાક�ફ
જોઈએ. યોજનાના કાયર્કાર� પાસાઓ�ું �ૂલ્યાંકન કર

, �તર �ુધાર�ને યોજનાની કાયર્ક્ષમ

�ુધારવા માટ� તાલીમ, �ૃિત્રમ િનદશ અને અભ્યાસ િનણાર્યક બાબતો . કટોકટ�ની સંભાવનાઓ અને
વાસ્તિવક ઘટના, નવીનતા રચવા અને યોજનાની સ્ટાન્ડડર્ ઓફ પ્રેક્ટ�સ અને માગર્દિ અદ્ય
કરવા �વી બાબતો પણ યોજનાના �ૂલ્યાંકનના પ્રસંગો. ક�ટલીકવાર �ૂની મા�હતી, �બનઅસરકારક
પ્ર�ક્, જવાબદાર�ની ખોટ� સ�પણીઓના કારણે

સંચાલનમાં પીછે હઠ અ�ુભવવી પડ� છે . વ�ુમાં

સમાિવષ્ટ સ�ુદાયો�ું સ્થળાંતર થવાથી સંસાધનો અથવા કરાર િવસ્�ૃત થાય અને ક્ષમતાઓ િવ
થાય છે ત્યાર� સમય જતાં અિધકારક્ષેત્ર માટ�ની પ્રાથિમકતાઓ બદલાઈ.

૧૪.૨ તાલીમ અને અભ્યા
સંબિં ધત આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના િવકસાવવાન મધ્યસ્થ સંસ્ યોજનાની અમલવાર� સાથે
સંકળાયેલ અન્ય તમામ

સંસ્થાઓન ચો�સ જવાબદાર�ઓ (ક�ન્દ્રીય મંત્/ િવભાગો

, રા�ય

સરકારો/ ક�ન્દ્રશાિસત પ્ , વગેર�) સાથે �ુદા �ુદા સ્તર� તેનો પ્રસાર ક. આ �ુખ્ય �હસ્સેદા
સંસ્થાઓ યોજનામાં તારવવામાં આવેલા કાય� કરવા માટ� જ�ર� જ્ઞાન �ુશળતા અને ક્ષમતા મ
તેમના કમર્ચાર�ઓને તાલીમ આપવી જ�ર� છ

. દર� ક સંસ્થ આપિત વ્યવસ્થાપન માટ

અિધકાર�ઓની િન�ુ�ક્ત કરશે અને �ૂરતી તાલીમ�ું  સમયપત્રક તૈયાર ક.

મધ્યસ

દર� ક આપિત

વ્યવસ્થાપમધ્યસ્થ સંસ્ સમયપત્રક �ુજબ વષર્માં ફર�જયાત ઓછામાં ઓછા બે વખત િનયિ
�ૃિત્રમ િનદશ સાથે તાલીમી કાયર્શાળા યોજવ. સં� ૂણર્ તૈયાર�ઓ �ુિનિ�ત કરવા અને આપિ�
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પ્રિતભાવ સંચાલન �ુકડ , સંસ્થાક�ય તંત્ર અને સાધનોની કાયાર્ત્મક તત્પરતા �ળવવા માટ
કાયર્ક્રમો િનણાર્ય.
આપિ� પ્રિતભાવ કાયાર્�ન્વત થયા બાદ

ૂ ા સમયમાં કામે લાગવા માટ�ની તેમની
એટલા �ંક

સજ્જતા ચકાસવા માટ� �ૃિત્રમ િનદશ અને તાલીમ�ુ ં આયોજન કર�ુ ં આવશ્યક છ. અ�ગ્નશમન
િવભાગ અથવા સૈન્ય �ુકડ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી કવાયતની �મ એ જ સ્વ�ુપે તેઓ હાથ ધ.
આ કાયર્શાળાઓ અને અભ્યા અગાઉથી િનયત સ્થળો અથવા અથવા

�ૂળ સ્થળ ઘટના માટ�

પદનાિમત કમાન્ડરો અને સંબંિધત િવભાગીય વડાઓના માગર્દશર્ન હ�ઠળ જ. આ તમામ તાલીમ
અને અભ્યાસન ઉદ્દેશ બંને ટ�મોને આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના સાથે પ�ર�ચત કરવાનો અને તે
કાયર્ક્ષમતા વધારવાનો. તાલીમ િનણાર્યક છે કારણ ક� તેઓ સ્પષ્ટ ચેઇન ઓફ કમાન્ડ સ
કટોકટ�ની પ્રિત�ક્રયા માટ� �ુસંગત ટ�મ તર�ક� કામ કરવાના મહત્વના અગત્યની વ્ય�
િવકસાવવા માટ� ખ્યાલો અને માગર્દિશ�કાઓથી ઉપર . કાયર્શાળા અને

અભ્યા સ્ટાન્ડડર્

પ્રે�ક્ટસનો અમલ કરવાની તક પણ આ. આ કાયર્શાળાઓ તમામ �હસ્સેદારોને સંક�લત પ્રિત
એકમમાં િવકિસત કરવાની આ �ુકડ�ઓને તક પણ આપશે.

ુ ર�ક્ષણ અને �ુધણા શીખવી
૧૪.૩ યોજના� ં પ
એક યોજનાની અસરકારકતા�ુ ં �ૂલ્યાંકન કરવા માટ� યોજનામાં સામેલ તાલીમ કાયર્ક

, તેનો

ઉપયોગ અને વાસ્તિવક બનાવ. યોજનાના લ�યો, ઉદ્દે, િનણર્ય, �ક્રયાઓ અને સમય સફળ પ્રિત
તરફ દોર� ગયા છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ�� ુ ં સંયોજન છે .

અભ્યાસ અને ઉપયોગનો હ�� ુ સંબિં ધત

તમામ �હસ્સેદારોની સરખી ભાગીદાર� સાથે યોજના�ું પર�ક્ષણ કર�ને સજ્જતાને પ્રોત્સાહન
છે . �ૂલ્યાંકન અને  �ક્રયાઓની ઉપચારાત્મક પ્ર�ક્રયા આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના સાથે
ઓળખીને પ્રકાિશત કરશે અને �ુધાર. આ પ્ર�ક્રયા તાલીમના ઉ , આપિ� પછ�ની ટ�કાઓ, સ્�ૂલ્યાંક, ઓ�ડટ, વહ�વટ� સમીક્ષાઓ કઅ�ુભવેલી- પ્ર�ક્રયાઓમાંથી મા�હતી મેળવવી આવશ્યક
યોજનામાં રહ�લી ખામીઓ અ�સ્તત્વમાં છે તે �ૂચવે 

. આયોજન ટ�મના સભ્યોએ સમસ્યાની ચચા

કરવા અને સમગ્ર િમશનના તમામ ક્ષેત્રોમાં ઉપાયો શોધી કાઢવાની જવાબદાર� િવચારવા અને
માટ� ફર� મળ�ુ ં જોઈએ.
ઉપચારાત્મક કામગીર�ના આયોજનની ધારણાઓ અને કાયર્વાહ�ના ખ્યાલોને �ુધા

,

સંગઠનાત્મક કાય� બદલવા અથવા સંગઠનાત્મક અમલીકરણ �ૂચન(એટલે ક�એસઓપીઓ/
એસઓ�ઓ) માં ફ�રફાર કરવો સામેલ હોઈ શક� છે . ઉપચારાત્મક પગલાઓમાં ક્ષમતાઓ�ું :
�ૂલ્યાંક, આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનામાં કરવામાં આવેલી ધારણાઓ�ું �ુનરાવતર્ન અને અવરોધો
�ૂર કરવા માટ�ના ઉક�લોનો સમાવેશ પણ થઈ શક� છે . ઉપચારાત્મક પગલા પ્ર�ક્રયાનો આખર�
સ�પેલ કામગીર�ઓ પર નજર રાખવા અને તે� ુ ં અ�ુસરણ કરવાની પદ્ધિત . ઉપચારાત્મક પગલા
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પ્ર�ક્રયા/અથવા વાિષ�ક સમીક્ષા દ્વારા ઓળખી શકાય તેવા મહત્વના �ુદ્દાઓ અને
આયોજન ટ�મને યોજનામાં આવશ્યક �ુનરાવતર્ન કરવા માટ� જ�ર� મા�હતી �ૂર� પાડવી એ યોગ
રહ�શે.

૧૪.૪ ક�ન્દ્રીય મંત્/િવભાગો અને રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો દ્વારા
તમામ ક�ન્દ્રીય મંત્, િવભાગો અને રા�યો/ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોએ સંબંિધત આપિ� વ્યવ
યોજનાઓના અમલીકરણની પ્રગિત પર િનયિમત દ�ખર�ખ રાખવા માટ� ચકાસણી �ૂચકો સાથ ચકાસણી
યાદ� તૈયાર કરવી જોઈએ. દ� ખર� ખ પ્રણા સેન્ડાઇ માળખા�ુ ં દ� ખર� ખ ચકાસણી યાદ� (પ�રિશષ્-૩)
માં જોડાયેલી હોવી જોઈએ. સેન્ડાઇ માળખાને સંદભર્ તર�ક� રાખીન , તેઓએ િવિવધ જોખમોને લગતા
િવિશષ્ટ ચકાસણી યાદ� િવકસાવવી આવશ્યક છ. િનર�ક્ષણમાં સમયાંતર� સમીક્ષાઓનો સમાવેશ
જોઈએ � અધર-ચક્રવાત ક� �ુનરાવિત�ત ચક્રવાત અથવા તોફાન �વા જોખમોનો પ્ર�ૃિત સાથે �ુમે
છે . તેઓએ ચેતવણી િવના પણ � ૂકંપ અથવા �ુનામી �વી અત્યંત ભાગ્યે જ આવતી હોય તેવ
આપિ�ઓ માટ� િનયિમતપણે તૈયાર�ની સમીક્ષા કરવી જો. �ુનરાવિત�ત અથવા વારં વારના જોખમો
માટ� તેઓએ મોસમની શ�આત પહ�લાં સજ્જતા�ું �ૂલ્યાંકન કરવા માટ
કરવો જોઈએ. આ વાિષ�ક

ચકાસણી યાદ� નો ઉપયોગ

અભ્યા તર�ક� અન્ય જોખમો માટ� હાથ ધરવામાં આવી શક� છ. ભારત

સરકારના મંત્રાલય/ િવભાગોએ પણ તેમની યોજનાના અમલીકરણ માટ� જ�ર� નાણાક�ય
જોગવાઈઓની મયાર્દાની સમયાંતર� સમીક્ષા કરવી જ.

ુ ારો/ અપડ�ટ
૧૪.૫ �ધ
આ પગ�ું આયોજન પ્ર�ક્રયામાં રહ� ગયેલી છટકબાર�  બંધ કર. તે અમલ કરતી વખતે
અ�ુભવમાં આ પગ�ું તેનો અમલ વખતે ઉપયોગ કર�ને મેળવેલી મા�હતી ઉમેરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ
કર� છે અને ફર�થી આયોજનનો દોર શ� કર� છે . સંબિં ધત તમામ �હસ્સેદારોએ યોજનાની સમીક્ષા અ
�ુધારણા માટ�ની પ્ર�ક્રયા સ્થાપવી. દર� ક આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજનાની સમયાંતર� સમીક
અને અપડ�ટ થવી જોઈએ. નીચે દશાર્વ્યા �ુજબ તેની સમીક્ષા અને અપડ�ટ પણ થાય તે જો�ું .
• દર� ક મોટ� ઘટના પછ� �ુખ્ય સમીક્ષા અને �ુનરાવ
• ઓપર� શનલ સંસાધનોમાં ન�ધપાત્ર ફ�રફાર કયાર્ 

(એટલે ક� નીિત , અિધકાર�ગણ,

સંગઠનાત્મક માળખા, સંચાલનની પ્ર�ક્રયાઓ સગવ, સાધનો)
• કોઇપણ �હ�રનામા ક� ઔપચા�રક અદ્ય બાદ આયોજનમાં માગર્દશર્ન અથવા �ુણવ�
• દર� ક ક�સ પછ� કટોકટ�ની ધારણા કર�ને આયોજનબધ્ધ સ�ક્રયક
• �ુખ્ય આયામો �ૂણર્ થયા બા
• �જલ્લાની વસ્તી િવષયકતામાં ફ�રફાર અથવા સંકટ અથવા જોખમનો ઇિતહ
• નવા અથવા �ુધાર� લા કાયદાઓ અથવા વટ�ક
ુ મોનો અમલ
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અસાધારણ સંજોગોમાં �યાં ઘટનાની તીવ્રતા અથવા વધારાના પગલાં માંગીલેતીપ�ર�સ્થિતમ
યોગ્ય સ�ામંડળ જ�ર� �ુધારા કરશ. િવિવધ મંત્રાલ , રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શો જ�ર
યોજનાને �ુધારવાની કવાયતમાં સહકાર આપશે. આપિ� વ્યવસ્થાપન કાયદાની કલ૧૧(૪)
�ુજબ, રા�ષ્ટ્રય આપિ� વ્યવસ્થાપન કાયર્ક્રમની વાિષ�ક સમીક્ષા અને અપડ�ટ કરવ.
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પ�રિશષ્- ૧: રા�ષ્ટ્રય  આપિ� વ્યવસ્થાપનસ�ામંડળની માગર્દિશ�કાઓન
�ોત:http://ndma.gov.in/en/ndma-guidelines.html(સપ્ટ ૩૦,૨૦૧૯ની �સ્થિત)
૧. �િવક આપિ� (સંચાલન માગર્દિશ�ક)
૨. બોટ સલામતી માગર્દિશ�ક
૩. રાસાય�ણક આપિ�ઓ માગર્દિશ�ક
૪. રાસાય�ણક (�તકવાદ) આપિ� સંચાલક માગર્દિશ�કા
૫. સાંસ્�ૃિતક ઇમારતો અને આસપાસના પ�રસર માગર્દિશ�
૬. ચક્રવાત વ્યવસ્થાપન માગર્દ
૭. આપિ� પછ� મોતના વ્યવસ્થાપન માગર્દિશ
૮. અપંગતા સમાિવષ્ટ આપિ� જોખમ ઘટાડા માગર્દિશ�
૯. અના� ૃ�ષ્ટ વ્યવસ્થાપન માગર્દિ
૧૦. � ૂકંપ
૧૧. અ�ગ્ન શમન સેવાઓ(માત્, સાધનોના પ્રકા અને તાલીમ માગર્દિશ
૧૨. � ૂર વ્યવસ્થાપન માગર્દિશ
૧૩. ગરમીની લહ�ર (કાયર્યોજન, અટકાવ અને વ્યવસ્થાપન માગર્દિશ)
૧૪. હો�સ્પટલ સલામતી માગર્દિશ�
૧૫. ઘટના પ્રિતભાવ પદ્ધિત માગર્દ
૧૬. બરફ, �હમપ્રપાત અને �ૂસ્ખલન માગર્દિ
૧૭. તબીબી સજ્જતા અને સા �ૂ�હક અકસ્માત વ્યવસ્થાપન માગર્દ
૧૮. સંગ્રહાલયો માગર્દિશ
૧૯. રાષ્ટ્ર�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન મા�હતી અને સંદ�શાવ્યવહાર પ્રણાલી મા
૨૦. પરમા�ુ અને �કરણોત્સગર્ કટોકટ� વ્યવસ્થાપન માગર્દ
૨૧. આપિ�ઓમાં મનો-સામ�જક આધાર અને માનિસક આરોગ્ય સેવાઓની માગર્દિશ�
૨૨. રાહત ન્�ુનતમ ધોરણોની માગર્દિશ�
૨૩. શાળા સલામતી નીિત માગર્દિશ�ક
૨૪. � ૂકંપક�ય જ��રત ઇમારતો અને માળખા અ�ુ�પાંતરણ માગર્દિશ�ક
૨૫. રા�ય આપિ� વ્યવસ્થાપન યોજના માગર્દિશ
૨૬. આપિ� અસરગ્રસ્ત પ�રવારો માટ� અસ્થાયી આશ્રયસ્થાનોની માગ
૨૭. વાવાઝો�ુ અને વીજળ� પડવી, �ધી, ભાર� વરસાદની માગર્દિશ�ક
૨૮. �ુનામી વ્યવસ્થાપન માગર્દિશ
૨૯. શહ�ર� �ુર વ્યવસ્થાપન માગર્દિશ
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પ�રિશષ્- ૨: ભારત માટ� જોખમ નકશા
ભારતીય વન્રાબીલીટએટલાસ, ત્રી� આ�ૃિ2019, મકાન સામગ્રી અને ટ�કનોલો� પ્રમ
કાઉ�ન્સલ(BMTPC)
http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html (accessed Oct 15, 2019)
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� ૂકંપ સંકટ નકશો
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/eq.html , accessed Oct 15, 2019)
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૫વન સંકટ નકશો
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/wind.html , accessed Oct 15,
2019)
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�ુર સંકટ નકશો

(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/ﬂood.html , accessed Oct 15, 2019)
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� ૂસ્ખલન સંકટ નકશ
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/landslide.html , accessed Oct 15, 2019)
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વાવાઝોડાની ઘટનાનો નકશો
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/th.html , accessed Oct 15, 2019)
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પ�રિશષ્- ૩: સેન્ડાઇમાળખાના � ૂચકો
આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇ માળખાના અમલીકરણમાં વૈિ�ક પ્રગિતને માપવા માટ
૩૮ � ૂચકોનો સ�ૂહ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યો હત. આ � ૂચકો સેન્ડાઇ માળખાના વૈિ�ક લ�યોને
હાંસલ કરવામાં પ્રગિતને માપશે અને જોખમ અને �ુકશાન ઘટાડવા વૈિ�ક વલણો ન�� કર

ુ ીમાં વૈિ�ક આપિ�થી �તૃ ્�ુદરને ન�ધપાત્ર ર�તે ઘટાડવા�ું
વૈિ�ક લ�ય એ: ૨૦૩૦ �ધ
૨૦૦૫-૨૦૧૫ની સરખામણીમાં ૨૦૨૦-૨૦૩૦ વચ્ચે૧

,

,૦૦,૦૦૦ વૈિ�ક �તૃ ્�ુદર સર�રાશ

ુ �ય છે .
ઘટાડવા� ં લ
એ-૧

આપિ�ઓને લીધે

(સં�કુ ્)

(સંયોજન)

એ-૨

દર ૧,૦૦,૦૦૦

� ૃત્�ુ અને �ુમ થયેલ વ્ય�ક્તઓની સં

,

આપિ�ઓના લીધે વસ્તી દ�ઠ૧,૦૦,૦૦૦ � ૃત્�.

એ-૩

આપિ�ઓના લીધે વસ્તી દ�ઠ૧,૦૦,૦૦૦ લાપ�ા વ્ય�ક્તઓની સંખ.
આ અને અ�ુગામી લ�યોમાં આપિ�નો અવકાશ �ગે આપિ� જોખમમાં ઘટાડા માટ�
સેન્ડાઇમાળ�ુ ૨૦૧૫-૨૦૩૦ના ફકરા ૧૫માં ઠરાવેલ છે અને તે નાના અથવા મોટા
પાયે, વારં વાર અને અવારનવાર , �ુદરતી અથવા માનવસ��ત જોખમો , તેમજ
સંબિં ધત પયાર્વરણી, તકનીક� અને �િવક જોખમો અને ભયની અચાનક અને ધીમી
શ�આતની આપિ�ઓને લા�ુ પડ� છે .

ુ ીમાં વૈિ�ક સ્તર� અસરગ્રસ્ત લોકોની સંખ્યામાં ન�
વૈિ�ક લ�ય બી: વષર્૨૦૩૦ �ધ
ુ ામાં ૨૦૨૦-૨૦૩૦ વચ્ચે૧૦૦ ,૦૦૦ દ�ઠ સર� રાશ વૈિ�ક � ૂલ્ય
ઘટાડો, ૨૦૦૫-૨૦૧૫ની �લન
ુ �ય.
ઘટાડવા� ં લ
બી -૧આફતોને લીધે ૧૦૦,૦૦૦ વસ્તી દ�ઠ સીધા અસરગ્રસ્ત લોકોની સ.
(સંયોજન)
બી-૨ આપિ�ઓને કારણે ઘાયલ અથવા બીમાર લોકોની સંખ્ય

, પ્રિ૧૦૦ ,૦૦૦ વસ્તી

દ�ઠ.
બી-3 �મના મકાનોને આપિ�થી �ુકસાન થ�ુ ં છે એવા લોકોની સંખ્ય.
બી-૪ �મના મકાનો આપિ�ઓને કારણે નાશ પામ્યા છે એવા લોકોની સંખ્
બી-૫ એવા લોકોની સંખ્યા ક� �મની આ�િવકા આપિ�ઓને કારણે ખોરવાઈ અથવા નાશ
પામી હતી,
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ુ ીમાં વૈિ�ક જથ્થાબંધ ઘર� �ુઉત્પાદનનાસંબંધમાં સીધા આિથ�
વૈિ�ક લ�ય સીઃ૨૦૩૦ �ધ
�કુ શાનમાં ઘટાડો
સી-1 (સંયોજન) વૈિ�ક �ુલ ઘર� � ુ ઉત્પાદનના સંબંધમાં આપિ�ઓને કારણે પ્રત્યક્ષ
�ુકસાન
સી-૨ �ૃિષને સીધી �ુકસાની આપિ�ઓને આભાર� છે .�ૃિષમાં પાક , પ�ુધન,માછ�માર�, ઉછે ર,

જળચર ઉછે ર અને વન ક્ષેત્રો તેમજ સંબંિધત �ુિવધાઓ અને માળખાક�ય �ુિવધા
સમાવેશ થાય તે� ુ ં માનવામાં આવે છે .
સી-૩ અન્ય તમામ ક્ષિતગ્રસ્ત અથવા નાશ પામેલી ઉત્પાદક સંપિ�ઓને સીધી આિથ

આફતોને આભાર� છે .પ્રમાણ�ૂત �તરરાષ્ટ્ર�ય વગ�કરણ અ�ુસાર સેવાઓ સ�હત આ
ક્ષેત્ર દ્વારાઉત્પાદક સંપિ��ું િવભાજન કરવામ. દ� શો તેમની અથર્વ્યવસ્થા
લગતાઆિથ�ક ક્ષેત્રો સામે �ર પોટર્. આ સંબિં ધત મેટાડ�ટામાં વણર્વવામાં આવશ.
સી-૪ આવાસ ક્ષેત્રમાં સી�ું આિથ�ક �ુકસાન આપિ�ઓને કારણે થા. ક્ષિતગ્રસ્ત અને

પામેલા મકાનો અ�ુસાર િવગતોને અલગ પાડવામાં આવશે.
સી-૫ આપિ�ઓને લીધે �ુકસાનગ્રસ્ત અથવા નાશ પામેલા ગંભીર માળખાને કારણે  સી�
આિથ�ક �ુકસાન. ગંભીર માળખાના એ તત્વો ગણતર�માં સમાિવષ્ટ કરવા માટ� સંબંિધ

િનણર્ય સભ્ય દ�શો પર છોડ� દ�વામાં આવશે અને સાથેના મેટાડ�ટામાં વણર્વવામાં આ.
�યાં સંબિં ધત હોય ત્યાં રક્ષણાત્મક માળ�ું અને ગ્રીન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરન
જોઈએ.
સી-૬ સાંસ્�ૃિતક વારસાને સી�ું આિથ�ક �ુકસાન અથવા િવનાશ આપિ�ઓને આભાર� છે

ુ ીમાં તેમની �સ્થિતસ્થાપકતા િવકસાવવા સ�
વૈિ�ક લ�ય ડ�: ૨૦૩૦ �ધ

, આરોગ્ય અને

શૈક્ષ�ણક �ુિવધાઓ વચ , જ�ટલ માળખાને આપિ�થી �કુ સાન અને � ૂળ�ૂત સેવાઓના
િવક્ષેપને ન�ધપાત્ર ર�તે ઘટાડ.
ડ� -૧ (સંયોજન) આપિ�ઓને પ�રણામે જ�ટલ માળખાને �ુકસાન
ડ� -૨ નાશ પામેલી અથવા ક્ષિતગ્રસ્ત થયેલી આરોગ્ય �ુિવધાઓની સંખ્યા આ
આભાર� છે
ડ� -૩ આપિ�ઓને લીધે નાશ પામેલી અથવા ક્ષિતગ્રસ્ત શૈક્ષ�ણક �ુિવધાઓની
ડ�-૪ આપિ�ઓને પ�રણામે િવનાશ અથવા ક્ષિતગ્રસ્ત થયેલ ગંભીર માળખાક�ય
અને �ુિવધાઓની સંખ્ય
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િનણાર્યક માળખાના તે તત્વો ગણતર�માં સમાિવષ્ટ કરવા માટ�નો સંબંિધત િનણર્ય
દ� શો પર છોડ� દ� વામાં આવશે અને સાથેના મેટાડ�ટામાં વણર્વવામાં આવશ. �યાં લાગ�ુ ં
વળગ�ુ ં હોય ત્યાં રક્ષણાત્મક માળખા અને ગ્રીન માળખાનો સમાવેશ થવ
ડ� -૫ (સંયોજન)આપિ�ઓને પ�રણામે �ૂળ� ૂત સેવાઓમાં િવક્ષેપોની સંખ
ડ�-૬ આપિ�ઓને કારણે શૈક્ષ�ણક સેવાઓમાં િવક્ષેપોની સં
ડ�-૭ આફતોને લીધે આરોગ્યસેવાઓમાં િવક્ષેપોની સંખ્
ડ�-૮ આપિ�ઓને પ�રણામે અન્ય �ૂળ�ૂત સેવાઓમાં િવક્ષેપોની સં.

ગણતર�માં સમાિવષ્ટ થનાર� �ૂળ�ૂત સેવાઓના તત્વો સંબંિધત િનણર્ય સભ્ય રા�યો
છોડ� દ� વામાં આવશે અને સાથેના મેટાડ�ટામાં વણર્વવામાં આવશ.
વૈિ�ક લ�ય ઇ: ૨૦૨૦ �ુધીમાં રાષ્ટ્ર�ય અને સ્થાિનક આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહ
ધરાવતા દ� શોની સંખ્યામાં ન�ધપાત્ર વધ.
ઇ-૧ આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સેન્ડાઇ ફ્ર�મવ૨૦૧૫-૨૦૩૦ અ�ુસાર �ઓ રાષ્ટ્ર
આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂહરચના અપનાવે છે અને તેનો અમલ કર� છે એવાદ�શોની
સંખ્ય
ઇ-૨ � રાષ્ટ્ર�ય વ્�ૂહરચનાઓ અ�ુસાર સ્થાિનક આપિ� જોખમ ઘટાડવાની વ્�ૂ
અપનાવે છે અને તેનો અમલ કર� છે તે સ્થાિનક સરકારોની ટકાવાર.આપિ� જોખમ
ઘટાડવાની જવાબદાર� સાથે રાષ્ટ્ર�ય સ્તરની નીચેની સરકારને યોગ્ય સ્તર� મા�હતી
પાડવી જોઈએ

ુ ીમાં આ માળખાના અમલીકરણ માટ� તેમની રાષ્ટ્ર
વૈિ�ક લ�ય એફ: ૨૦૩૦ �ધ
કામગીર�ઓને � ૂરક બનાવવા માટ� પયાર્પ્ત અને લાંબાગાળાના સમથર્ન દ્વારા િવકા
દ� શોને �તરરાષ્ટ્ર�ય સહયોગમાં ન�ધપાત્ર .
એફ-૧ રા�ષ્ટ્રય આપિ� જોખમ ઘટાડવાના પગલાઓ માટ� સં�ૂણર્ સ�ાવાર �તરરા�
સહયોગ, સ�ાવાર િવકાસ સહાય (ઓ�ફશ્યલ ડ�વલપમેન્ટ આિસસ્) ઉપરાંત અન્ય
સ�ાવાર સતત મદદનો પ્રવ.
આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� �તરરાષ્ટ્ર�ય સહયોગની જોગવાઈ અથવા સ્વીકા
અહ�વાલ સંબિં ધત દ� શોમાં લા�ુ પદ્ધિતઓ અ�ુસાર કરવામાં આવ. પ્રાપ્તકતાર્ દ�શ
રાષ્ટ્ર�ય આપિ� જોખમ ઘટાડવાના ખચર્ની �દા�જત રકમ �ગે મા�હતી આપવા મ
પ્રોત્સા�હત કરવામાં આવે
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એફ-૨ બ�પ
ુ ક્ષીય એજન્સીઓ દ્વારા �ૂર� પાડવામાં આવેલ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� જોખમ ઘ
કાયર્વાહ� માટ� �ુલ સ�ાવાર

�તરરાષ્ટ્ર�ય સ,

સ�ાવાર િવકાસ મદદ ઓ�ફશ્યલ

ડ�વલપમેન્ટ આિસસ્ટ) ઉપરાંત( અન્ય સ�ાવાર મદદનો પ્ર)
એફ -૩ રાષ્ટ્ર�ય આપિ� જોખમ ઘટાડવાની કામગીર� માટ� �દ્વપક્ષીય ર�તે �ૂરો પા
આવેલ �ુલ સ�ાવાર �તરરાષ્ટ્ર�ય સહ

, સ�ાવાર િવકાસ મદદ (ઓ�ફશ્યલ

ડ�વલપમેન્ટઉપરાંત અન્ય સહાયનો સ�ાવાર  પ્ર).
એફ -૪ આપિ� જોખમ ઘટાડવા માટ� સંબિં ધત ટ�કનોલો�ની તબદ�લી અને િવિનમય માટ�
�ુલ �તરરાષ્ટ્ર�ય સ�ાવાર સહ , સ�ાવાર િવકાસ સહાય (ઓ�ફશ્યલ ડ�વલપમેન્
આિસસ્ટન્સ ઉપરાંત અન્ય સહાયનો પ)
એફ-૫ િવકાસશીલ દ� શો માટ� આપિ� જોખમ ઘટાડવાના િવજ્ઞ, ટ�કનોલો� અને નવીનતાના
સ્થાનાંતરણ અને િવિનમય માટ�

�તરરાષ્ટ , પ્રાદ�િશક અને �દ્વપક્ષીય કાયર્ક

પહ�લોની સંખ્ય.
એફ-૬ આપિ� જોખમ ઘટાડવાની ક્ષમ-િનમાર્ણ માટ� સ�ાવાર �ુલ

�તરરાષ્ટ્ર�ય સમ

(સ�ાવાર િવકાસ મદદ ઉપરાંત અન્ય મદદનો પ્ર).
એફ-૭ િવકાસશીલ દ� શોમાં આપિ� જોખમ ઘટાડવા સંબિં ધત ક્ષમ-િનમાર્ણ માટ�
�તરરાષ્ટ્, પ્રાદ�િશક અને �દ્વપક્ષીય કાયર્ક્રમો અને પહ�લો
૮ � આપિ� જોખમ ઘટાડવા સંબિં ધત �કડાક�ય ક્ષમતાને મ જ�ૂત કરવા �તરરાષ્ , પ્રાદ�િશ
અને �દ્વપક્ષીય પહ�લ દ્વારા સમિથ�ત છે એ િવકાસશીલ દ�શોની

ુ ીમાં લોકો માટ�  બ�ુ-જોખમી પ્રારં�ભક ચેતવણી પ્રણાલીઓ 
વૈિ�ક લ�ય �: ૨૦૩૦ �ધ
આપિ� જોખમ મા�હતી અને આકારણીઓની ઉપલબ્ધતા અને આકારણીમાં ન�ધપાત્ર વધ
�-૧ (સંયોજન �૨-�૫) એવા દ� શોની સંખ્યા ક� �માં બ�ુ જોખમી પ્રારં�ભક ચેતવ
પ્રણાલીઓ  .
� -૨ એવા દ� શોની સંખ્યા ક� �માં બ�-જોખમોની દ� ખર� ખ અને આગાહ�ની પધ્ધિતઓ છ.
�-૩ સ્થાિનક સરકારો દ્વારા અથવા રાષ્ટ્ર�ય પ્રસાર પદ્ધિતઓ દ્વારા વહ�લી ચે
દ્વારા પ્૧૦૦,૦૦૦ લોકોની સંખ્યા દ�ઠ આવર� લેવામાં આવે છ.
�-૪ પ્રારં�ભક ચેતવણીઓ પર પગલા લેવાની યોજના ધરાવતી સ્થાિનક સરકારો
ટકાવાર�.
�-૫ � �ુલભ, સમ� શકાય તેવા, ઉપયોગી અને સંબિં ધત આપિ� જોખમની મા�હતી અને
�ૂલ્યાંકન રાષ્ટ્ર�ય અને સ્થાિનક સ્તર� લોકો માટ� ઉપલબ્ધ છે એવા દ�શોની.
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�-૬ પ્રારં�ભક ચેતવણીને પગલે �ૂ-ખાલી કરાવવા દ્વારા �ુર�ક્ષત આફતોના સંપકર
અથવા જોખમમાં રહ�લી વસ્તીની ટકાવાર.

આમ કરવાની �સ્થિતમાં રહ�લા સભ્ય રા�યોને ખાલી કરાયેલા લોકોની સંખ્યા �ગે મા�હ
આપવા માટ� પ્રોત્સા�હત કરવામાં આવે .
�ોત:https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/indicators
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