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યવ થાપન

તાવનાઃ
ડીઝા ટર શ દનો અથ આપિ એમ થાય છે , જે કોઇ પણ કારની ાકૃ િતક, માનવસિજત, ય , કે પરો
નુકસાનને દિશત કરે છે . યારે યારે ાકૃ િતક અસંતુલન સ ય છે , યારે યારે કૃ િત તેને સંતુિલત કરવા માટે
પોતાનું વ પ બદલે છે જે માનવ ત તથા બી
ાણીઓ માટે અતુ ય ગંભીર નુકસાન છે . પયાવરણનું
નુકસાન, પૂર આવવુ,ં જવાળામુખી, ભુકંપ, ડે મ ફાટવા, વાદળ ફાટવા, રાસાયિણક દુઘટના વગેરે. િ મથ
અનુસાર વાતાવરણ ખુબ જ ખુશિમ જ હોય છે , યારે કૃ િત િમ હોય છે . એ જ કૃ િત યારે ભંયકર વ પ
ધારણ કરે છે યારે તે અિભશાપ બને છે .
 યા યાઃ
ડઝા ટર શ દ ચ ભાષાનો શ દ છે . જૂ ની ઇટાિલયન ભાષા અનુસાર તે disastro શ દ છે . Disbad+asterstar. તેનો અથ થાય છે કે ખરાબ તારાને કારણે થતી દુઘટના.
1) વનનું નુકસાન
2) બહારથી મદદની જ ર િવશાળ પાયે થાય
3) થાિનક મતાનો નાશ થાય
ડઝા ટર એ એક બૃહદ ે છે અને તેના ઘણા કાર છે . તેમનું વગ કરણ તેમના ઉદભવ અને માણ અનુસાર
થાય જે નીચે મુજબ છે .
 Water and Climate (જળ અને આબોહવા)
1) Flood (પૂર)
2) Cyclones (ચ વાત)
3) Tornadoes and hurricanes (ચ વાતનાં કાર)
4) Cloud Burst (વાદળ ફાટવા)
5) Heat wave and Cold wave (ગરમ પવનો અને ઠંડા પવનો)
6) Snow fall (બરફવષા)
7) Droughts (દુ કાળ)
8) Sea erosion (દ રયાઇ ઘસારણ)
9) Thunder Lightening (વીજળી દુઘટના)
 Geological (ભૌગોિલક) :
1) Landslides and mudflows (જમીન ખસવાની ઘટના અને કીચડ વહન)
2) Earthquakes (ભૂકંપ)
3) Large Fires (દાવાનળ)
4) Dam Failure (ડે મ ફાટવાની ઘટના)
5) Mine Fires (ખાણોમાં આગ લાગવાની ઘટના)
 Biological (જૈિવક દુઘટના)
1) Epidemics (રોગચાળો)
2) Pest Attacks (જતં ુ)
3) Cattle Epidemics (પશુઓનો રોગચાળો)
4) Food Poisoning (ખોરાકની ઝેરી અસર)
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 Chemical, industrial & Nuclear
1) Chemical pollutant (રાસાયિણક દૂષકો)
2) Nuclear pollutant (પરમાિ વક કચરો)
 Accidental:
1) Forest Fires (જગ
ં લમાં આગ લાગવી)
2) Urban Fires (શહે રી આગ)
3) Mine Flooding ( ખાણમાં પૂર આવવુ)
4) Oil spill (તેલ ઢોળાવું)
5) Major building collapse (ઇમારતો પાડવી)
6) Festival Related Disasters (તહે વારોની દુઘટના)
7) Serial bomb blast (બો બ િવ ફોટ)
8) Electrical Disasters & fires (િવધુત દુઘટના અને આગ)
9) Air disasters (હવાઇ દુઘટના)
10) Road disasters (માગ દુઘટના)
11) Rail disasters (રે લ દુઘટના)
12) Boat Capsizing (જહાજ દુઘટના)
13) Village Fire (ગામડાઓની આગ)

દવસે દવસે માનવ સજ ત દુઘટનામાં વધારો થઇ ર ો છે . પહે લાની ડઝા ટર પોલીસીઓ હાલના વતમાન
પ રપે યમાં લાગુ પાડી શકાય ન હ કારણ કે હાલના વષ માં ઔધોિગક ે ોમાં કાબુ બહાર વધારો થવાથી તથા
વ તી િવ ફોટ જેવી ઘટનાઓ થવાથી આ પ રિ થિત િનમાણ પામી છે . સંતુિલત ેિ ય િવકાસનો લ ય પણ
િવિવધ કારણોથી હાંિસલ કરી શકાતો નથી. કે ટલાક રા યો જેવાં કે િબહાર, ઓડીસા, ઉ ર દેશ, રાજ થાન
વગેરે પછાત છે . તથા ગરીબી ધરાવતા રા યો છે . અહ ના લોકોને પોતાના દૈિનક વન માટે કુ દરતી સંસાધનોનો
આધાર રાખવો પડે છે . માટે કુ દરતી સંસાધનોનુ દોહન થાય છે . ગરીબી પણ ડઝા ટર માટે નું એક કારણ છે કારણ
કે જગ
ં લોનું દોહન થાય છે , જેનાથી દુ કાળનો ખતરો રહે છે . ડયા ડઝા ટર રપોટ – 2005 અનુસાર ભારતની
40% વ તી સંશાધનોના દોહન સાથે સંકળાયેલી છે તથા તે તેના પર આધા રત છે . તે લોકો વન િનવાહ માટે
એક જ યાએથી બી જ યાએ વન ગાળે છે જેના કારણે તેઓ સંસાધનોનો અયો ય િવનાશ સજ છે . દા.ત.
ગારો, ખાંસી અને જતીયાની પહાડીમાં વસતા આ દવાસીઓ “Zoom Agriculture” એટલે કે થાનાંત રત
કૃ િષ કરે છે . જેનાથી પહાડો પરની જમીનોનું ધોવાણ થાય છે . અને જેનાથી LAND SLIDING એટલે કે ભૂખલન જેવી ઘટનાઓ થાય છે .
DISASTER MANGEMENT નો ઇિતહાસ
કુ દરતી આફતો માનવ ઇિતહાસનું એક અિભ અંગ છે . માનવ સ યતાના ઇિતહાસની તારીખો તપાસીએ તો િસંધુ
સ યતા, બેબીલોનીયન સ યતા વગેરેના ઉદય અને અ ત સાથે કુ દરતી ઘટનાઓ ડાયેલી છે . તાજેતરમાં
વૈિ કીકરણ, ઔધોગીકરણ, શહે રીકરણ તથા માનવ સમુહોનુ મોટા પાયે થળાંતર તથા આબોહવા પ રવતન
વગેરેને કારણે દુઘટનાઓની શિ ત વધી છે અને મેનેજમે ટ મુ કે લ બ યું છે .
•

ડઝા ટર મેનેજમે ટના ત વો : Risk Reduction (ખતરામાં ઘટાડો કરવો):- કાયદાિકય અને સં થાિકય

બાબતોને યાનમાં રાખીને ખતરાવાળી બાબતોનો ઘટાડો કરવો. નુકસાન તથા મહ વની
વગ કરણ કરવું. Quick Response ( વ રત

યાઘાત):- અ યાધુિનક ટે નોલો

નહાની માટે નું

વાપરીને વધુમાં વધુ

વનને બચાવવાનો ય ન કરવો. વ રત બચાવ અને રાહતની કામગીરી કરવી.
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 Recovery (સુધારો) :- આયોજનબ સુધારો લાવવો જેમ કે ાથિમકતા શું છે ? તેની ણકારી રાખવી.
પુનઃ થાપનામાં તકે દારી રાખવી, વધુને વધુ સા વાતાવરણ અને વતન સાથે પુનઃ થાપના કરવી.
વધુ હાઇજેનીક(જતં ુમુ ત) વન ધોરણ તથા તેમની સામા ક, શા રરીક, આથ ક બાબતોને યાનમાં રાખી
તેમની સ માન, સુર ા સાથે પુનઃ થાપના કરવી.
શા રરીક શોષણ તથા બાળવેપાર ના થાય તેની તકે દારી રાખવી.

Disaster Response:
- ડઝા ટરને િનયં ણ કરવા તથા તેના પછીના કાય ના સંકલન કરવા માટે દરે ક પાયાની બાબતોની તથા દરે ક
એકમોની ગોઠવણી જ રી છે . જેમ કે સરકાર, નાગરીકો, સમાજ તથા આંતરરા ીય દાતાઓ વગેરે....
કમનસીબે થાનીક સરકાર એ પાયાની જ રીયાતો પહ ચાડવામાં સમયસર પહ ચી વળતી નથી તે િસવાય
ડઝા ટર પછીની બાબતોમાં પણ સંકલન કરવાનો અભાવ છે . કે મ કે ,
(1) વરીત બચાવની કમગીરી
(2) લોકોને ાથિમક વા ય સવલતો
(3) નમાલના નુકસાનનું આંકલન
(4) ખોરાક, આ યની સુિવધાઓ
(5) આિથક અને સામાિજક સુર ા, શોષણથી બચાવ
- નાગરીકોની વાત કરીએ તો ણકારી વગર લોકો કારણ વગરનો ઘસારો કરીને પણ આપિ યવ થાપનની
કામગીરીમાં હાિન પહ ચાડે છે .
- દા.ત. મરાઠાવાડા, ભૂકંપ વખતે િબન સરકારી સંગઠનો કે જે યવિ થત તાલીમ પામેલા ના હતા તેઓ ખોટું
ટોળુ બનાવતા, િબનજ રી બાબતોથી વધારે ીયાને ગુંચવણ ભરી બનાવતા.
- તાકીદે જ ર પડતી સહાયો જેમ કે આ ય, પાણી, ખોરાક, લોકોની સુર ાની કાળ રાખવી ઇએ અને
તબીબી સહાય તથા સહાયતા વખતે સુરિ ત અને અસુરિ ત થળોની ણકારી રાખવી ઇએ.

કે ટલીક ઘટનાઓની

ણકારી:

(1) ભૂકંપ :
à પૃ વીના પેટાળમાં થતા ભૂસંચલનને કારણે તથા ઘણીવાર માનવસજ ત ઘટનાઓના અંતગત જે તરંગો
નીકળે છે . તેમાં નીકળતા તરંગો સૌથી િવનાશક હોય છે .
(2) સુનામી :
à ભૂકંપના તરંગો ણ કારનાં હોય છે તેમાં P તરંગો(primary તરંગો), S તરંગો(secondary તરંગો)
અને L તરંગો(Long-term તરંગો) વગેરે જેમાં L તરંગો સૌથી િવનાશક હોય છે . આ તરંગો પાણીમાં વેશતા
સમુ ના મોટા મો ઉ પ કરે છે જેને સુનામી કહે વાય છે .
(3) ચ વાત :
à ચ વાત એટલે ગરમ હવા અને ઠંડી હવા ભેગી થવાથી હળવુ અને ભારે દબાણ સ ય તો ચ વાત અને
કે માં ભારે દબાણ સ ય તો િત વાત સ ય છે .
(4) પૂર :
à અિનયંિ ત વરસાદ તથા ડે મ ફાટવાની ઘટના થવાથી પૂર આવે છે જે ઘણી બધી નહાની સજ છે .
(5) ભેખડો ધસી પડવાની ઘટના :
à પવતીય િવ તારમાં જગ
ં લોનુ ધોવાણ થવાથી ભેખડો ધસી પડવાની ઘટના બને છે .
(6) વાદળ ફાટવાઃ
à પવતીય િવ તારમાં વાદળા સંગ ઠત થાય પરંતુ ઉપર ન જઇ શકતા તે અિતશય દબાણ અનુભવી ફાટે છે
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જેનાથી ઘણી વખત તારા સ ય છે . દા.ત. કે દારનાથ, ઉતરાખંડ દુઘટના.
(7) બરફ વષા:
à બરફ વષા યારે ભારે વ પ ધારણ કરે યારે તે યાનાં પવતીય િવ તારના લોકો માટે હાિનકારક છે . જે
વા થય તથા પયાવરણની હાિન કરે છે .
સારાંશ:
à ાકૃ િતક આપદાઓનું માણ વધવાનું કારણ એ માનવીય વૃિતઓનુ, ઇ છાઓનું વધવુ હોઇ શકે છે . તેના
કારણે માનવે તથા કૃ િતએ બ એ
ે ભોગવવાનું આ યુ છે . આ આપદાઓ જે છે તેનું મુળ કારણ માનવીની
અિનયંિ ત વૃિતઓ હોય તો ાણીઓ અને પ ીઓએ શુ કામ ભોગવવુ પડે ? માટે આપણે પોતાની સાથે
બી ત વોના િવકાસને તથા સંવધનને ળવીને ન હં ચાલીએ તો ઘણી સમ યાઓનો સામનો કરવો પડશે.
કારણ કે કોઇ પણ કારની આપિ નું મેનેજમે ટ કરવા કરતા આપિ ને રોકવુ જ રી છે કારણ કે કોઇ પણ
કારનું મેનેજમે ટ કૃ િતની બહાર થવાનું નથી.

ગુજરાતમાં રા ય ક ાએ આપિ

યવ થાપન:

 ગુજરાત સરકાર પાસે ગુજરાત રા ય આપિ યવ થાપન સતામંડળ ારા સંકિલત ઘિન વહીવટી અને
િતકાર પ િતનુ માળખું ઉપલ ધ છે . આપિ ની ઘટના સમયે લોકોનું થળાંતર, બચાવ અને પુનઃ થાપન
માટે ની મૂળભુત પાયાની જવાબદારી રા ય સરકારની છે . અને તે જવાબદારી રા યના રાહત કિમ ર ી તથા
સંબંિધત િજ ાના િજ ા કલે ટરો વહન કરે છે .
 આપિ યવ થાપનમાં સંકલાયેલી જુ દી-જુ દી સં થાઓ:
પોલીસ, પેરાિમિલટરી દળો, નાગ રક સંર ણ, ગૃહર ક, અિ શમન સેવાઓ, મા સૈિનકો, િબનસરકારી
સં થાઓ, જહે ર અને ખાનગી ે ની સં થાઓ વગેરે.
 ગુજરાત સરકારે આપિ યવ થાપન માટે GSDMAની રા યક ાની નોડલ એજ સી તરીકે વષ 2001 થી
થાપના કરી છે . તે આપિ માટે ની ઉપશમન તથા પુનઃ થાપનની કામગીરીનું સંચલન કરે છે .
અ સિચવ અને રાહત કિમશનર(મહે સુલ િવભાગ) તથા રાહત િનયામક ી તથા રા.કિમશનર ીના અ ય પદની
પેટા સિમિત આપિ યવ થાપન વૃતીઓનું સંચાલન કરે છે . િજ ા કલે ટરના નેતૃ વ પદે રાહત કામગીરીનું
સંકલન તથા તાલુકા ક ાએ રાહત સિમિતઓ રચવામાં આવે છે . આ સિમિત દર વષ એિ લ અને સ ટે બરમાં
મળે છે .
 તાલુકા ક ાએ મામલતદાર, સરકારી િવભાગો, વૈિ છક સં થાઓ તથા પંચાયતીરાજ સં થાઓ સાથે સંકલનમાં
રહીને આ કામગીરી હાથ ધરવામાં માટે જવાબદાર છે . રાહત િવતરણમાં થાિનક વરા યની સં થાઓ અને
તેમના અિધકારીઓ અગ યનો ભાગ ભજવે છે .
 મહે સૂલ િવભાગ હે ઠળ કામ કરતું ટે ટ ઇમરજ સી ઓપરે શન સટર લોક નં.2 ના ભ યતળીયે આવેલું છે .
 ગુજરાત આપિ યવ થાપન અિધિનયમ,2002ના કરણ 8 અ વયે રા ય રાહત કિમ ર ીની સ ા અને
કાય :
àકલમ 21(1) અસર ત િવ તારના કલે ટર અને થાિનક સ ામંડળને આદેશો આપી શકે . (2)(અ)
સમુદાયને સહાય કરવાના અને સંર ણ સમુદાયને રાહત પુરી પાડવાના, અ યવ થાને અટકાવવા અથવાં તેને
પહ ચી વળવાના (ઘ) આપિ ની અસરોની તજવીજ
à વાહનો િનયંિ ત/ િતબંિધત કરી શકે .
à કાટમાળ દૂર કરી શકે . શોધખોળ અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી શકે .
à િબનવારસી મૃતદેહોના િનકાલ માટે ગોઠવણ.
à ખોરાક, દવાઓ અને બી વ તુઓ પુરી પાડી શકે .
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à આપિ સાથે સંકળાયેલા ે ોના તજ ો અને સલાહકારોને તેમની દોરવણી અને દેખરે ખ હે ઠળ રાહત કાય
કરવા ફરમાવી શકે .
à જ ર પડે તેમ અને યારે સુિવધાઓનો ખાસ અથવા અ તા મ મુજબનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
à ઠરાવવામાં આવેલ બોલીઓ અને શરતોએ કોઇ િમલકત, વાહન, સાધનો, મકાનો અને સંદેશા યવહાર ના
સાધનોનો કબ લઇ શકાશે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
à હે ર જનતાને ખમમાં મુકે તેવા અસલામત માળખાં તોડી પાડી શકાશે.
à િબનસરકારી સંગઠનો તેમની વૃિતઓ વાજબી રીતે ચલાવે તે સુિનિ ત કરી શકાશે.
à કિમશનર, સમા ય રીતે રાહત પૂરી પાડવા માટે અને ખાસ કરીને પેટા કલમ(1) થી (3) હે ઠળ તેના ારા
લેવાયેલ પગલા અંગે સતા મંડળને મા હતગાર કરશે.
કલમ 22(1) કિમશનરે à પૂવ ચેતવણી અને તૈયારીની િ થિત જેવા આપિ યવ થાપનનાં જુ દા જુ દા પાસાંને લગતી મા હતી પુરી પાડવી
ઇએ.
à દરે ક િજ ાના આગવા સં ગો અને સં થાકીય મતાની અછત અને રા યનાં સંસાધનને યાનમાં લઇને,
સતામંડળ સાથે િવચાર િવિનમય કરીને યો ય રાહત અમલીકરણ યુહરચના િવકસાવી ઇએ.
à રા ય તરીય સંકટકાલીન યોજનાઓ અને માગદિશકાઓ તૈયાર કરવી ઇશે, તેની સિમ ા કરવી ઇશે અને
તેને અ ાવત કરવી ઇએ.
à આપિ યવ થાપન યોજનાઓને લગતી આકિ મક યોજનાઓનું વખતો વખત ફે ર મુ યાંકન કરવું ઇશે.
à સમયાંતરે આપિ યવ થાપન કવાયતો કરાય છે તે સુિનિ ત કરવું ઇશે.
à સંદેશા યવહાર તં કાયરત છે તે અને આકિ મક યોજનાઓમાં થાિનક એજ સીઓ પૂરતા માણમાં
સંકળાયેલ છે તે સુિનિ ત કરવું ઇશે.
à સતામંડળ સ પે તેવી સતા વાપરવી ઈએ અને તેવા કાય બ વવા ઇશે.
à િવિનયમોથી િન દ કરવામાં આવે તેવી બી સતા વાપરવી ઇશે. અને તેવા કાય બ વવા ઇશે.

ગુજરાત રા ય આપિ

યવ થાપન નીિત, 2002

 હે તુ : ગુજરાત રા ય આપિ યવ થાપન નીિતનો મુ ય હે તું ગુજરાત રા યમાં આપિ નાં ખમો ઘટાડવા માટે ની
જ રી પ િતઓ, માળખા, કય મો, ોતો, મતાઓ અને માગદશક િસ ાંતો ઘડવા, નમાલને બચાવવા
આપિ ઓનો ભય તથા તેના સામના માટે તૈયારી કરવી, આિથક ગિતમાં પડતો િવ ેપ દૂર કરવો, પયાવરણને
થતી હાિન િનવારવી તથા અિવરત િવકાસની સાત યતા જળવવી તે છે .
 મુ ય બાબતો :
à ગુજરાત સરકારે આપિ ના બનાવને ન ી કરવાનો અને આપિ માટે નું હે રનામું બહાર પાડીને આપિ
ત
થળની હદને ન ી કરવાનો િવશેષાિધકાર રહે શે. આ હે રનામું રા યના રાહત કિમશનર, િજ ા કલે ટરની
ભલામણના આધારે કરી શકાશે.
à ગુજરાત સરાકાર આપિ યવ થાપનને લાંબા ગાળાની
યા તરીકે માને છે કે જે રા યમાં આપિ
યવ થાપનની રચના તથા આપિ શમન મતા ઉપરાંત રાહત અને પુનઃ થાપન પૂરા પાડવા માટે તૈયાર કરાયેલી
િકયાઓ તથા પ િતઓ તથા પ િતઓના િવકાસને પણ આવરી લે છે .
à રા યમાં આપિ યવ થાપન માટે ના સવ ાહી માળખામાં નોડે લ એજ સી તરીકે ગુજરાત રા ય આપિ
યવ થાપન સ ામંડળની થાપના એક ખુબ જ અગ યની બાબત છે . ગુજરાત રા ય આપિ યવ થાપન
સ ામંડળ, આપિ શમન અને તૈયારી માટે ની કામગીરીને સરળ બનાવશે. તેનું સંચાલન કરશે અને દેખરે ખ પણ
રાખશે. તે તા કાિલક શિ તનાં પગલાંઓ, રાહત, પુનઃિનમાણ અને પુનઃ થાપનાનું સંકલન અને િનરી ણ પણ
કરશે. સૂિચત ગુજરાત રા ય આપિ યવ થાપન અિધિનયમ, 2002 મુજબ આ સ ામંડળને તેની કામગીરી
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માટે ની કાનુની સ ાઓ પણ આપવામા આવશે.
à મહે સુલ િવભાગ, સંબંિધત સરકારી િવભાગો સ હત રા યના રાહત કિમશનર અને િજ ા કલે ટર કચેરીઓ
ારા આપિ પછીના તા કાિલક રાહતના પગલાઓ તથા રાહતના અમલીકરણ માટે જવાબદાર રહે શે. ગુજરાત
રા ય આપિ યવ થાપન સ ામંડળ યાં જ ર જણાય યાં મહે સૂલ િવભાગ અને અ ય સંબંિધત િવભાગો ારા
આપિ યવ થાપન સંબંિધત વૃિતઓનું સંકલન પણ કરશે.
à આપિ ઓના કારણે સ િત કટોકટીની પ રિ થિત માટે કામગીરી કરવા રા યના રાહત કિમશનર અને િજ ા
કલે ટરોને ખાસ સ ાઓ અપાશે. યારે િજ ામાં કે ટલાક નગરો અને શહે રોને આવરી લેતાં િવ તારોમાં આપિ
આવે યારે સરકારી કમચારીઓની સેવાઓ આ કટોકટીના સમયગાળા માટે સંબિં ધત િજ ા કલે ટરો હ તક
મુકવામાં આવશે. આ કટોકટીની પ રિ થિતમાં ોતોને સ ય કરવાની કાયવાહીને સરકારના િવભાગો સરળ
બનાવશે.
à સવ ાહી આયોજન
યાના આંત રક ભાગ તરીકે આપિ યવ થાપન િસ ાંતોને િવકાસ આયોજનમાં
સંયોિજત કરાશે.
ડઝા ટર મેનેજમે ટ (આપિ યવ થાપન)ના મુ ય તબ ાઓ

તેને મુ ય વે ણ તબ ામાં વહચી શકાય:
1) પૂવ તૈયારી અને ખમ યવ થાપન
2) તા કાિલક િત યા
3) પૂનવસન

આપિ પહે લાની તૈયારી
àઆ એવો સમય છે , યારે સંભિવત કુ દરતી આપિ નાં ખમ અને તેનાં ઘટવાનું અનુમાન લગાવી શકાય છે .
અને અગમચેતીનાં પગલાં ભરી, પૂવતૈયારી કરી લેવામાં આવે છે .
à આપિ ના સમય દરિમયાન તેનો સામનો અ યંત વરીત રીતે કરવો ઇએ. આમ કરીને વધું પડતું નુકસાન
ઘટાડી શકાય છે . ભાિવત લોકો માટે ભોજન, કપડાં, આશરો, દવાઓ તથા અ ય ાથિમક જ રયાતો પુરી
થઇ શકે તેવાં પગલાં એટલે બી તબ ો.
à આપિ બાદનો તબ ો : આ એવો તબ ો છે , યાં આપિ પસાર થઇ ગયા બાદ પુવવત િ થિતમાં
આવવાનાં માટે નાં પગલાં લેવાના હોય છે . સાથે જ ભિવ યનાં ખમ અને સંભિવત નુકસાન થી બચવા માટે
અગમચેતી નુકસાનથી બચવાની સંભાવના કરી લેવાની હોય છે . આ કામ મુ ય વે બે તબ ામાં થતું હોય છે .
1) પુનવસન
2) નવું બાંધકામ
આપિ યવ થાપનમાં પુવ તૈયારીનાં પગલાં :1) પરે ખા તૈયાર કરવી.
2) યવ થાપનની નીિત તૈયાર કરવી
3) ખમનો અંદાજ
4) ખમ અંગે ગૃિત અને તેને ઘટાડવા માટે આગોત ં આયોજન
આિથક રીતે આપિ માં મદદ કરતા તં ો:
1) વીમો
2) માઇ ો ડઝા ટર ઇ યોર સ.
3) નાણાિકય યવહા તા તથા રીઇ યોર સ
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આપિ માણે આગાહી કરતી નોડે લ એજ સીઓ;
1) ચ વાત : ઇિ ડયન મે ટ રયોલો કલ ડપાટમે ટ.
2) સુનામી : ઇિ ડયન નેશનલ સટર ફોર ઓશનીક ઇ ફરમેશન સવ સીસ
3) પૂર : સટલ વોટર કિમશન
4) ભૂ- લખન : યોલો કલ સવ ઓફ ઇિ ડયા
5) હમ પાત : નો એ ડ એવલા શ ટડી એ ટા લીસમે ટ.
6) હીટ એ ડ કો ડવેવ : ઇિ ડયન મે ટ રયોલો કલ ડપાટમે ટ
 ભારત સરકારનુ ગૃહ મં ાલય કુ દરતી આપિ ઓ જેવી કે ભૂકંપ, પૂર, ચ વાત, સુનામી, ભૂ- લખન વગેરે તથા
માનવસજ ત આપિ ઓ જેવી કે આગ, રસાયિણક, જૈિવક, રે ડીયોલો કલ અક માતો અને આતંકવાદી હુમલા
વગેરેનું યવ થાપન કરતી સં થાઓનું મ યવત મં ાલય છે .
આપિ ઓ
િવભાગ
દુ કાળ
ખેતીવાડી િવભાગ
િવમાન-અક માત
નાગ રક ઉ યન િવભાગ
રે લવે-અક માત
રે લિવભાગ
રાસાયિણક દુઘટના
પયાવરણ િવભાગ
જિૈ વક દુઘટના
વા ય િવભાગ
પરમા ં દુઘટના
ઍટિમક એનજ િવભાગ.
આ બધી બાબતોને યાનમાં રાખીને ભારત સરકારે 2005માં ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટની રચના કરી. અને વષ
2009 માં ડઝા ટર મેનેજમે ટ પોિલસી હે ર કરવામાં આવી તે માટે નીચે મુજબની સં થાઓની થાપના કરવામાં
આવી.
1) NDMA : નેશનલ ડઝા ટર મેનેજમે ટ ઓથોરીટી
થાપના : 2005
ચેરમેન : વડા ધાન
2) National Executive committee :- NEC.
ચેરમેન : ગૃહિવભાગનાં સિચવ
3) State Disaster Management Authority : SDMA
રા ય તરે આપિ યવ થાપનને લગતી નીિતઓ અને યોજનાઓ બનાવવાનું મુ ય કામ કરે છે .
4) District Disaster Management Authority : DDMA
NDMA અને SDMA નાં અનુસંધાને િજ ા તરે નીિત લાગું કરવાં.
5) National Institute of Disaster Management
થાપના : 1995
આ સં થાની મુ ય જવાબદારી આપિ યવ થાપનની યોજનાઓ બનાવવી તથા તાલીમ આપવી વગેરે છે . તે
કે , રા ય અને થાિનક તં ોને સાંકળીને કામ લે છે .
રા ય સરકાર ારા પાંચ ાદેિશક ઇમરજ સી રસપો સ સે ટર ચાલુ કરવામાં આ યા છે . જેમાં
રાજકોટ, સુરત, વડોદરા, ગાંધીનગર અને ગાંધીધામનો સમાવેશ થાય છે . આ કે ો થાનીક સં થાઓ, રાહત,
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કિમશનર અને GSDMA ના સહયોગથી ચાલે છે . ગુજરાતમાં આપિ યવ થાપન નેશનલ ડઝા ટર મેનેજમે ટ
ઓથોરીટી તથા NDRF(National Disaster Response Force) નાં સહયોગથી ચાલે છે .

ભારતમાં આવેલા સૌથી મોટા ભૂકંપો :

તારીખ

તી તા

થળ

1) 26/12/2004
9.1
આંદામાન
2) 15/08/1950
8.6
આસામ
3) 15/01/1934
8.1
નેપાળ-િબહાર બોડર
4) 30/05/1935
7.8
વેટા-બલુિચ તાન
5) 27/11/1945
8
મેકરણ-ક છ-પા.િક.
6) 6) 26/06/1941
7.7
આંદામાન
7) 26/01/2001
7.1
`
ભુજ-ક છ
8) 08/10/2005
7.6
ક મીર
9) 29/01/1944
7.4
માલ દવ

ભારતમાં આવેલ અ યાર સુધીની સૌથી ખતરનાક આપિ ઓ :
નામ(આપિ )
સાલ
િવ તાર
1) ભૂકંપ
1905
કાંગડા, હમાચલ દેશ
2) વાવાઝોડું
1977
આં દેશ
3) ભૂકંપ
1993
લાતૂર, મહારા
4) ચ વાત
1999
ઓ ડસા
5) ભૂકંપ
2001
ભુજ, ગુજરાત
6) સુનામી
2004
દિ ણ ગુજરાત
7) પૂર
2005
મહારા
8) ભૂકંપ
2005
ક મીર
9) કોશીપૂર
2008
િબહાર
10) નીશા વાવાઝોડું
2008
તિમલનાડું

ભારતમાં એક ગૃત અને બે સુષુ વાળામુખી આવેલા છે . બેરન આઇલે ડ ખાતેનો વાળામુખી છે ે
મે, 2005 માં ફૂ ો હતો. યારે નારક ડમ અને મડવો કે નો છે ે બારાતંગ આંદમાનમાં આવેલા સુષુ
વાળામુખીઓ છે .

ભારતનો 58.6% િવ તાર ભૂકંપનું સંભિવત ે છે .

ભારતનો 23% રા યો પૂરના સંભિવત ે છે .

ભારતનો 68% િવ તાર અછત અને 33% િવ તાર કાયમી અછતથી િપડાય છે .

ભારતના દ રયાિકનારા િવ ના 10% વાવાઝોડા સહન કરે છે .

ભારતમાં તાજત
ે રમાં ઘટે લી કે ટલીક કુ દરતી આપિ ઓ :à ઉતરાખંડનુ પૂર, 2013
à હંદમહાસાગરની સુનામી – ડસે બર, 2004
à ભોપાલ ગેસ -1984
à ભારત, યાનમાર અને બાં લાદેશ સરહદે ભૂકંપ -૬.૭ ર. કે લ, ૧/૩/૨૦૧૬
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ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ,2005 અંતગત 2006 માં NDRF(National Disaster Response
Force)ની થાપના થઇ. તેમા CRPF, BSF, CISF અને ITBP માંથી 10 બટાલીયનો આ ફોસમાં કામ કરે
છે .
 હોનારત બચાવની કામગીરીના સાધનો:
(૧) વાહન યવહાર
(૨) સંદેશા યવહાર
(૩) ફાયર ફાઇટર, ફાયર ુફ ગારમે ટ વગેરે
(૪) સે ટી બોટ
(૫) ૈ ન/સીડી
(૬) બુલડોઝર
(૭) દોરડા, ટોચ, ટટ,જનરે ટસ વગેરે
(૮) હે િલકો ટસ, મોબાઇલ હોિ પટલ વાન
કે ટલાક અ ય ત યો:
 ૧૯૭૬માં ઈટાલીમાં જતં ુનાશકના કારખાનામાં ધડાકો થયો હતો. તેને યાનમાં રાખીને આવા બનાવો
અટકાવવા માટે યુરોિપયન માગદિશકા બહાર પાડવામાં આવી.
 રા ય સરકારના નમદા જળસંપિ અને પાણી પુરવઠા િવભાગ ારા િત વષ ‘ લડ મેમોરડમ નામનું


પુ તક કાિશત કરવામાં આવે છે . જેમાં રા યના તમામ બંધો,નદીઓ, જળાશયોની મતા વગેરે મા હતી
કાિશત કરવામાં આવે છે .
 સફે દ િસ લનો અથ ‘ મ યમ ક ાની ચેતવણી એવો થાય’.
 વાદળી િસ લ નો અથ ‘ warning for evacuation’ એટલે કે ખાલી કરવાની ચેતવણી એવો થાય.
 લાલ િસ લનો અથ ‘ warning for immediate evacuation’તા કાિલક થળાંતર એવો થાય.
 અલગ અલગ આપિ વેળાં કોનો સંપક સાધી શકાય?
- ફાયર ઇમરજ સી ફોન સેવા- ૧૦૧
- પોિલસ ઇમરજ સી ફોન સેવા- ૧૦૦
 અલગ અલગ કારના કોપો:
કોપો
ઘટના
ભૂ-ભૌિતકીય
ભૂકંપ, ભૂ ખલન, વાળામુખી ફોટન
હવામાનલ ી
ચ વાત, વંટોળ, આંધી
આબોહવાકીય
અિતવૃિ અને અનાવૃિ , ઉ ણ લહે ર, શીત લહે ર, કરાવૃિ , મેઘ- ફોટ
જૈિવક
તીડના હુમલા, લેગ, સાસ રોગો, ઇબોલા વગેરે
જલીય
પૂર, હમ પાત
માનવસિજત
અ દુઘટના, ઔ ોિગક દુઘટના, યુ , અ િવ ફોટો
કે ટલાક વનલાઇનર ો:
1. જળ દૂષણને રોકવા માટે ની ભૌિતક રાસાયિણક પ ધિતઓ કઇ છે ? –
1) આયન િવિનમય 2) ઓઝોની કરણ 3) લોરીનીકરણ
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2. ઓઝોન સુર ા દવસ યારે મનાવાય છે ? – 16 સ ટે બર
3. ઓઝોન તર ારા સૂયથી આવતી અ ટાવાયોલેટ િકરણોનો કે ટલો ભાગ અવશોિષત કરવામાં આવે છે ? – 99%
4. CFC ની શોધ યા દેશમાં થઇ? – અમે રકા
5. શેરી રોલે ડ અને મારીયો મોલીના નામના બે યિ તઓએ CFC( લોરો લોરો કાબન) ની શોધ કરી.
6. ઍિસડ વષાનું PH કે ટલું હોય છે ? – 5.6 થી ઓછુ ં
7. જળ દૂષણ િનયં ણ અને િનવારણ અિધિનયમ યારે પસાર કરવામાં આ યો? – 1974
8. ઓઝોન િછ નો પ ો યાં લા યો? – ઍ ટાક ટકા
9. હ રકે ન, ટાઇફુન અને વીલીવીલી શેના કાર છે ? – ઉ ણ ક ટબંધીય ચ વાત
10.NDMP નું full form? –National Disaster Management Plan
11.કૃ ણા-ગોદાવરીના મુખિ કોણાકાર દેશના િવ તારમાં વાવાઝોડું યારે ાટ યુ હતું? – 1976-77
12. યા નાણાપંચમાં National Disaster Reserve fund ની રચના થઇ? – 11મું નાણાપંચ
13. થમ ડઝા ટર મેનેજમે ટ બેઠક યારે ભરાઈ? – 29/11/2006
14.નેશનલ ઇિ ટ ટુ ઓફ ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટનું મુખપ – Disaster & Development
15.SAARC ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ સે ટર યા છે ? – નવી દ હી
16.ભારતમાં પૂરનો સમયગાળો? – જુ ન થી સ ટે બર
Disaster Management ો રી
1. ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટનો બી અને સૌથી મહ વપૂણ તબ ો યો? –
2. ચ વાત આપિ અંગે આગાહી કઇ નોડલ એજ સી કરે છે ? –
3. Geological Survey of India કઇ આપિ ની આગાહી કરે છે ? –
4. હમ પાત અંગેની આગાહી ભારત સરકારની કઇ સં થા કરે છે ? –
5. ભારત સરકારનું યુ મં ાલય તમામ કુ દરતી અને માનવસજ ત આપિ ઓનું મ યવત મં ાલય છે ? 6. ‘દુ કાળ’ સરકારના યાં િવભાગ હે ઠળ આવે? –
7. િવમાન અક માત અંગેની જવાબદારી યાં િવભાગને સ પવામાં આવેલી છે ? –
8. જૈિવક દુઘટના બાબતે યો િવભાગ કાળ લે છે ? –
9. ભારત સરકારે આપિ યવ થાપન અંગે કઇ સાલમાં ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ ઘ ો? 10.સરકાર ારા કઇ સાલમાં ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ પોલીસી હે ર કરવામાં આવી?11.2005માં થપાયેલી ડઝા ટર મેનેજમે ટ ઓથો રટીના ચેરમેન કોણ હોય છે ? –
12.આપિ યવ થાપન અંગે NDMA ને મદદ કરવા બાબતે રચાયેલી નેશનલ એિ ઝ યુ ટવ કિમ ટના ચેરમેન
પદે કોણ હોય છે ? –
13.રા ય તરે આપિ યવ થાપનને લગતી નીિતઓ અને યોજનાઓ બનાવવાનું કામ કઇ સં થા કરે છે ? –
14.આપિ યવ થાપન અંગે યોજના બનાવવી અને તાલીમ આપવી વગેરે નેશનલ ઇિ ટ ટુ ઓફ ડઝા ટર
મેનેજમે ટની કામગીરી અંતગત આવે છે . તેની થાપના કઇ સાલમાં થઇ? –
15.ગુજરાત રા યમાં સૌર િવ તાર માટે યું ાદેિશક Emergency Response Center ચાલુ છે ?
16.NDRF નું full form ? –
17.ભારતમાં અ યાર સુધીમાં સૌથી વધુ તી તા વાળો ભૂકંપ Dec 2004 માં અંદામાન-િનકોબાર ખાતે આવેલો.
તેની તી તા જણાવો ? –
18.ભુજમાં 7.7 ની તી તાવાળો ભૂકંપ યારે આવેલો?
19.1993 માં મહારા ના યા િવ તારમાં િવનાશકારી ભૂકંપ આવેલો? –
20.2008માં િનશા વાવાઝોડું યા રા યના દ રયાિકનારે ાટકે લ?ું –
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21.ભારતનો એક મા
ગૃત વાળામુખી? –
22.ભારતનો કે ટલા ટકા િવ તાર ભૂકંપનું સંભિવત ે છે ? –
23. ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ, 2005 અંતગત 2006માં યાં અિત મહ વપુણ ટા કફોસની રચના થઇ? –
24.કઇ બે યિ તઓએ CFC વાયુની શોધ કરી? –
25.હ રકે ન, ટાઇફુન, વીલીવીલી કે વા કારના ચ વાત છે ? –
26. યા નાણાપંચ દર યાન National Disaster Reserve Fund ની રચના થઇ? –
27.નેશનલ ઇિ ટ ટુ ઓફ ડઝા ટર મેનજ
ે મે ટનું મુખપ :
28.SAARC ડઝા ટર મેનેજમે ટ સે ટર યાં આવેલુ છે ?
29.સૌથી વધુ ટાઇગર રઝવ યાં રા યમાં છે ? –
30.ભારતના યા રા યમાં સુંદરીના સૌથી વધુ વૃ ો છે ? –
31.ઓઝોન િછ નો પતો યાં લા યો? –
32.જળ દુષણને રોકવા માટે ની ભૌિતક રાસાયિણક પ િતઓ કઇ છે ? –
33.ભારતનો કે ટલા ટકા િવ તાર અછત ભાિવત (શકયતા ધરાવતો દેશ) છે ? 34.ઉતરાખંડમાં મહાિવનાયક પૂર યારે આવેલ?ું –
35.લેહ લ ાખમાં 2012-13 માં કઈ મહાિવનાશકારી આપિ ાટકે લી? –
36. ભારતના ૩૬ રા યો અને કે શાિસત દેશો પૈકી કે ટલાં ે ો આપિ ના ભયા તળે છે ? –
37. ડઝા ટર શ દ કઈ ભાષામાંથી લેવામાં આ યોછે ?38. સામા ય રીતે ભૂકંપ અને સુનામી કુ લ ાટકતી આપિ ઓના કે ટલાં હોય છે ?39. ભારતની સુનામી વૉિનગ િસ ટમ યારથી કાયરત થઈ? –
40. Asian Disaster Preparedness Centre યાં આવેલું છે ?41. National Cadet Corps(NCC)ની થાપના યારે થઈ?42. ભારતના દ રયાિકનારાનો કે ટલા િક.મી. િવ તાર આપિ ઓના સંભિવત ે ોમાં છે ?43. National Fire Service Collegeની થાપના કયારે થઈ? –
44. ભોપાલ ગેસ દુઘટના યારે ઘટી હતી?45. ભૂકંપ બાબતે ભારતને કે ટલા ઝોનમાં િવભાિજત કરે લ છે ?46. દુ કાળ દર યાન પયાવરણની ગુણવ ામાં ઘટાડો થાય છે તેને શું કહે છે ? –
47. ક છ િવ તાર કયા િસિ મક ઝોનમાં આવે છે ?48. ગુજરાતમાં ખમ ઘટાડવાના કાય મોના સંકલન અને સંચાલન માટે ની જવાબદારી કોની છે ? –
49. આપિ પછીના તબ ામાં કઈ ૩ મુ ય વૃિ ઓ હોય છે ?
50. આપિ સમયે ભાિવત તબ ામાં મુ ય વૃિ ઓ કઈ હોય છે ?
જવાબો:
1. તા કિલક િત યા
9. 2005
10.2009
2. Indian Meteorological Department
3. ભૂ ખલન
11.વડા ધાન
4. નો એ ડ એવલા સ ટડી એ ટા લીશમટ
12.ગૃહિવભાગના સિચવ
5. ગૃહ િવભાગ
13.(G)SDMA
6. ખેતીવાડી િવભાગ
14.1995
7. નાગ રક ઉ યન િવભાગ
15.રાજકોટ
8. વા થ અને પ રવાર ક યાણ
16.National Disaster Response Force
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17.9.1 ર ટર કે લ
18.26/01/2001
19.લાતૂર
20.તિમલનાડુ
21.બેરન ટાપુ, આંદમાન
22.58.6%
23.NDRF
24.શેરી રોલડ અને મા રયો મોિલના
25.ઉ ણ ક ટબંધીય
26.11મું નાણાપંચ
27.Disaster & Development
28.નવી દી હી
29.મ ય દેશ
30.પ.બંગાળ
31.એંટાક ટકા
32.આયન િવિનમય, ઓઝોનીકરણ,
લોરોનીકરણ
33.68%
34.2013
35.વાદળ ફાટવાની ઘટના
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36. ૨૫
37. ચ
38. ૮%
39. ૨૦૦૭
40. બ કોક
41. ૧૯૪૮
42. ૫૭૦૦ િક.મી.
43. ૧૯૫૬
44. ડસે બર, ૧૯૮૪
45. ૫
46. પયાવરણીય અવ મણ
47. ઝોન પાંચ (૫)
48. ગુજરાત રા ય આપિ યવ થાપન મંડળ
49. નુકસાનની આકારણી, પુનઃિનમાણ,
રલોકે શન
50. શોધ અને બચાવ, આિજિવકા અને
આશરો,પાયાની, માળખાગત અને આવ યક
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