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                  યડા પ્ાા 

          સદં�શ  
 
એ �ણીાે આાદં સ્  છે ક� રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે  ( NDMA)  અદ્ા કર�ર  અાે �ુ્ ાર�ર 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  (NDMP) ્ૈ્ાર કરટ છે. અદ્ા NDMP એ અગાઉાી આ�િૃ�ા  �ુ્ ાર  છે.  આ 

્ યાા આપિ�ાા ય ખન  સાને �હવસેદાર ાી સનયણના ંય્ાર  કરશે અાે �ુદર્ી આપિ�ઓાા સન્ે સાના  કરયાાી 

આપણી કન્ાાે ય  ુનયમ જ્  તાાયશે.  

આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા ના�ખા - SFDRR (૨૦૧૫-૨૦૩૦) હ�ઠ� િા્ાર�ર્ રલ્ ાી િસસ� નાટ� દ�શાા 

કા ર્્નાે આગ� ્પાય્ા , આ ્ યાાએ ટકાઉ િયકાસ રલ્  (SDGs) અાે આત હયા પ�રય ર્ા (COP 21) પે�રસ 

કરાર �યા અન્  ્રરાષ્ટ્ કરાર  સાસે �ુ ને� સા્યા પર પણ ધ્ાા ક��નન્ કરુ  છે. આ કરાર ા  સન્ગા�  

SFDRR સાસે �સુગં્ છે. આ �સુગં્્ા ટકાઉ અાે આત હયા �વસિ્વસાપક િયકાસાે �િુાિન્ કરયાના ંપ�રણનશે � 

આખર� આપિ�ાા ય ખનાે ઘટાડશે.  

િયકાસરકી આ્ યાના ંઆપિ�ાા ય ખનાે ઘટાડયાાા ા�ુ્ પયાહના ંઅાે િયકાસાી પહ�ર ાા ટકાઉપણા ાે 

�િુાિન્ કરયા અાે દર�ક ાાગ�રકાે આયરટ રેયા નાટ� ્ેાી પહ�ચાે િયવ્ ૃ્  કરયા અાે ય ખન ઘટાડયા નાટ� એક 

સયર્ાહટ અ� ગન અપાાયય  �હ્ાયહ છે.  

આ ્ યાાાી સફ�્ા ્ેાા સફ� અનરીકરણ પર િા રર છે. આ ્ યાાાે ્નાન સરકારટ અાે �તાસરકારટ એન 

તાેં �હવસેદાર ાી સનયદારટ� જયરક અનરના ંા જકયાાી અાે ્ેનાે સ�પયાના ંઆયેરી યયાતદારટઓ સન્ત� રટ્ે 

ત�યયાાી યયાતદારટ છે. આ રાષ્ટ્ ્ યાાાા ઉાેશ ાે હાસંર કરયાના ંપણ નદદ કરશે. 

ક�ટરીક ાયી સતંિં્્ િયશેષ્ાઓ સાસે �ુ્ ાર�રી અાે ય  ુવ્ાપક રાષ્ટ્ ્ યાા  ્ૈ્ાર કરયા અાે ટકાઉ િયકાસ 

અાે આત હયા પ�રય ર્ાાા ાયા પ�રનાણ  ઉનેરયા નાટ�  �ુ ંNDMA ાે અ� ાદંા આ�ુ ં�.ં  

નાે ખા્રટ છે ક� આ  ાર્ાે આપિ�ઓ નાટ� ય  ુ�વસિ્વસાપક તાાયયાના ંનદદ કરશે અાે આપણ  દ�શ આપિ� 

વ્યવસાપાાા કેકના ંિયમાુ ંાે્ ૃં ય કરશે.  
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�હૃ નકંી 

સદં�શ  

 

નાે એ તાત્ાી ા�્ રે્ા  આાદં સા્ છે ક� �ુદર્ી આપિ�ા  સાના  કરયા નાટ� ઘણી અસરકારક 

પ�િ્ઓ પહ�રેસી ય અનરના ંા જકટ છે  એય   ાર્ દ�શ આપિ� વ્યવસાપાાા કેકના ંઅ્ણી દ�શ નાં ા  

એક છે. નાે ખા્રટ છે ક� , �ુ્ ાર�રી રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા , દ�શના ંઆપિ� પિ્કાર િયકાસાે 

ય  ુનયમ જ્  તાાયયા નાટ� એક વર જહાંનક સા્ા સા�ત્ સશે. 

એ � જત ય સં્  ષાી યા્ છે ક� �ુ્ ાર�રી આ�િૃ�ના ં્નાન નહંયાા પાસાઓાુ ંવ્ાપક િયિરેષણ કરયાના ં

આવરુ ંછે અાે િયશા� અ� ગન સાસે રાષ્ટ્ ્ યાાના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયાાા ા�ુ્ પયાહા  સનાયેશ 

કરયાના ંઆવ્  છે. 

આયી શના અાે ય ખન ઘટાડયાાી પહ�ર પિ્ ાય , પ્ંા  અાે નયા અાે સપંિ�ાા ાકુસાા નાસંી 

તચાયયા નાટ� ય��ર્ા્ ના ંઘટાડ  કર� છે. 

આ �ુ્ ાર�રી ્ યાાએ આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન ્તતાઓ સાસે ન્ા્ ક્  છે અાે �હવસેદાર એ આ 

્ યાાાી સાસે ્ાર નીરાયયાાી ખા્રટ કરયી ય ઈએ. 

�ુ ંNDMA ાે ્ેનાા પ્ંા  નાટ� ટ ુેુછા પાઠ�ુ ં� ંઅાે આ ઉનદા કા ર્ સાસે સકં�ા્ેરા ત્ાાે અ� ાદંા 

પાઠ�ુ ં�.ં 

 

(અનીતરકાહ) 
 
 
 

કા્ારર્ય�હૃ તાત્ ાુ ંનકંાર્, ા સર  ર ક, ાયી �દલહટ- ૧૧૦૦૦૧ 

ફ ાય ૨૩૦૯૪૬૮૬, ફ�કસય ૨૩૦૯૪૨૨૧ E-mail : hm@nic.in 
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 રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

 ાર્ સરકાર 

 

પવતા સાર
 

્ યાા એક પગિ્શીર અાે કા ર્કન દવ્ાયેય હ ્ એ ય�રટ છે , �ાે સન્ાં્ ર� અદ્ા અાે �ુ્ ાર  

કરયાાી ય�ર છે. આાે ધ્ાાના ંરાખીાે, ૨૦૧૬ ાી અનરી રાષ્ટ્ ્ યાાાા અ� ગનના ંા�્પાક �ુ્ ાર  

કરટ અાે ાયા પ�રનાણ  ઉનેરટાે �ુ્ ાર  કરયાના ંઆવ્  છે. અને આશા રાખીએ છટએ ક� ક�નન સરકાર, રા�્  

અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાા નકંાર્ / િય ાગ  સાને આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા ાિુક�ર પડકાર ાે ઉક�રયાના ં

�ુ્ ાર�રી આ�િૃ� ય  ુઉપ્ ગી અાે અસરકારક સા�ત્ સશે. 

 

અનરના ંરહ�ર રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા- ૨૦૧૬ ાુ ં સશં ્ા એિપર , ૨૦૧૭ ના ં પરાનશરક 

કા ર્ગ ષઠટ સાસે શ� સરું  હ્ ુ.ં આ પછટ પરવપર અાે િયિય્ �હવસેદાર  અાે િયિય્ કેકાા િાષણા્  સાસે 

વ્ાપક પરાનશરાી ઘણી નકંણાઓ સા. સશં ્ા કા ર્યાહટાી ૩-૪ નકંણા પછટ, એક ન�હાા નાટ� NDMA ાી 

યેતસાાટ પર �િ્ન ાસુા  ા જકટાે સાનાન્ યા્ા સ�હ્ ્નાન �હવસેદાર  પાસેસી �ટટપણીઓ અાે � જચા  

નગંાયયાના ંઆવ્ા હ્ા અાે ્નાન નકંાર્  / િય ાગ  અાે રા�્  / ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાે ્ેઓાી 

�ટટપણીઓ અાે અ� પા્  નાટ� પણ ન કરયાના ંઆવ્ા હ્ા. NDMA ાા અિ્કારટઓએ ્ે ઓાી 

�ટટપણીઓ અાે � જચા ાે ્ ો્ રટ્ે �ુ્ ાર�રી ્ યાાાે �િ્ન અાે નમંજરટ આપી હ્ી. 

 

 ાર્ાુ ંખ્ર  અાે અ�રુકાાી �પર�ખા હયે �ણી્ી છે.  આત હયા પ�રય ર્ાાી અસરસી  ાર્ાા 

ગ ંીર યરણયા�ા િયિય્ �ુદર્ી અાે નાાય પે�ર્ પ�રત� ાા કારણે આપિ�ઓાા વ્યવસાપાના ંસાનેર 

સાદુા્  અાે સવંસાઓ નાટ� ઘણા ખ્રાઓ અાે પડકાર  ઊ ા કર� છે.  આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, 

૨૦૦૫ ાા અનરીકરણ અાે આપિ�  વ્યવસાપા  રાષ્ટ્ ાીિ્ , ૨૦૦૯ વયીકારયાસી,   ાર્ સરકાર� 

ક ઈપણ ય ખની આપિ� પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ા  સાના  કરયા નાટ� �ુ્ ાર�ર સવંસાકટ્ વ્યવસા અાે 

DRR ્કંાી વસાપાા કરટ છે. 

 

 ાર્ સરકાર�, યષર ૨૦૧૫ નાં, આપિ� વ્યવસાપા પર આ્ા�ર્ કણ સીના�ચમ  ્રરાષ્ટ્ કરાર  

અપાાવ્ા હ્ા: 

(૧) નાચર ૨૦૧૫ ના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયા (SFDRR) નાટ� સેનડાા  �નયકર ; 

(ર) સટટ��તર ૨૦૧૫ ના ંટકાઉ િયકાસ રલ્  (SDGs) (૨૦૧૫-૨૦૩૦); અાે 
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(૩) �ડસે�તર ૨૦૧૫ ના ંઆત હયા પ�રય ર્ા પર સરંકુ્ રાષ્  �નયકર સનેંરા �્ગર્ ૨૧ ની સભ્ 

દ�શ ાી નહાસ ા (COP 21) ખા્ે આત હયા પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર. 

આ  ્રરાષ્ટ્ કરાર ાે અરગ સી ય યા ય ઈએ ાહ�.  ટકાઉ િયકાસ નાટ� આપિ� પિ્ કાર અાે 

આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર  નાટ� અા�ુજ� હ �ુ ંય�રટ છે.  આાે ધ્ાાના ંરાખીાે �ુ્ ાર�રી ્ યાાએ ાયી 

�દલહટના ંાયે�તર ૨૦૧૬ ના ં DRR (AMCDRR) પર એિશ્ા નકંાર્ સનેંરાના ંDRR પર દસ ાાુાાા 

એયનડાાે ખાસ ધ્ાાના ંરાખીાે કણ  ્રરાષ્ટ્ કરાર  યુચે �સુગં્્ા વસાિપ્ કરયા પર િયશેષ  ાર 

ા જ�  છે. રાષ્ટ્ રલ્  હાસંર કરયા નાટ�  સઘંષર કર્ા ક�નન સરકાર ્ેનય રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાા 

્નાન સતંિં્્ �હવસેદાર ાે નદદ કરશે.  

 

આપિ�ઓાુ ંસ્ ુ ં�ાુરાય ર્ા અાે ્ેાી ્ીવ્ા પર આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ાા નહંયાે ધ્ાાના ં

રે્ા, આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપાાે યયાતદારટાા ના�ખાના ંઆપિ� ય ખન વ્યવસાપા નાટ� 

ાયા અાે છઠા િયષ્ ાા કકે ્રટક� હારાા પાચં િયષ્ ાા કેક  ઉપરાં્ , ય ખન સનય�ું,  ્ર સવંસા 

સાસે સકંરા , DRR ના ંર કાણ-ના�ખાકટ્ પગરાં , DRR ના ંર કાણ-�તા-ના�ખાકટ્ પગરા ંઅાે કન્ા 

િયકાસ દાખર કરયાના ંઆવ્ા છે. 

 

 ્ે કહા યગર રહ�યા્ ુ ંાસી  ક� આપિ�  વ્યવસાપા ્ યાા નાક ્ેાા શ દ  અાે  ાયાાસી અનર 

કરયાના ંઆયે ં્ાર� ય અસરકારક તાી શક� છે . આ નાટ�,  ાર્ સરકારાા નકંાર્  / િય ાગ  અાે રા�્  

અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાી સરકાર એ િયકાસરકી ્ યાાઓ અાે ાીિ્ઓના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયાાા 

ઉપા્ ાે ા�ુ્્ારાના ંરાયયાાી ય�ર છે.  આ ્ યાા ્ેઓાી ્ યાાઓ અાે ાીિ્ઓના ંા�ુ્ પયાહાા 

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી પ�િ્ઓ અાે વર જહરચાાઓાે સનયયાના ંનદદ કરશે કારણ ક� ્ે ા�ુ્ પયાહના ં

આ ્ યાાના ંઉનેરા્ેરા ાયા પકરણના ં્ેાી સનય આપે છે. 

 

�ુ્ ાર�રી ્ યાા પણ આ ્ યાાાે સયર્ાહટ તાાયયા પર િયશેષ  ાર ા જક� છે.  આપણે �ણીએ છટએ ક� 

આપિ�ઓાી અસર  સાદુા્ાા ક�ટરાક યગ ાે ્ેઓાી  ્�રક અ�રુકા અાે કન્ાઓાે કારણે શારટ�રક, 

સાના�યક-આિસ�ક અાે અન્ કારણ સર ય  ુઅા ુય સા્ છે. 

 

�ુ્ ાર�ર NDMP એ આ પાસાાે પણ ધ્ાાના ંરી્ા છે.  સાના�યક સનાયેશ પર ા�ુ ંપકરણ ખાસ 

િયચારણાઓા  ઉક�ર કર� છે અાે �િ્ આ્ા�ર્ અ�રુકા, SC/ST સાદુા્ , ��ૃ , તા�ક  અાે િયકરાગં 

વ્�ક્ઓાી �વસિ્ાે ધ્ાાના ંરાખીાે પગરા ં� જચયે છે. 

 

૨૦૧૫ પછટાા  ્રરાષ્ટ્ કરાર  સાસે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાે એક�પ કરયા નાટ� , 

૨૦૩૦ ાા યષરાે રાતંા ગા�ાાા પગરા ંનાટ� �િ્ન યષર ્રટક� ગણયાના ંઆયી છે.  અાુ્ ને ૨૦૨૨,૨૦૨૭ 
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અાે ૨૦૩૦ ના ં� જરટ સ્ી �જંકટ, નધ્ન અાે રાતંા ગા�ાાી ્ારણાઓાી પ�િૃ�ઓાે આ �ુ્ ાર�રી ્ યાાના ં

સનાયયાના ંઆયેર છે. �્ાર� ક�ટરાકં પગરાઓ ન ટા ાગાા �કવસાઓના ં્નાન વ્યહાહુ હ�્ ઓુ નાટ� , કણ 

્તતાઓના ંએક સાસે સહય્� પ�િૃ�ઓ અગાઉાી ્ યાાસી ચાચ ુછે.  ક�નન સરકારાા નકંાર્  અાે 

િય ાગ  અાે રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાી સરકાર ાી ્નાન યયાતદારટઓ ચ તસ સન્ન્ારદા સાસે 

અનરના ંછે, � � જણર સયાાી િયિય્ સન્ ન્ારદા સાસે એક સાસે શ� સશે અાે આગ� ય્શે. 

 

�્ાર� સશં ્ા કરયાના ંસનિપ�્ પ્ંા ાી � જત ય કા�ન રાખયાના ંઆયી હ્ી, ં્ાર� ્ેાી પગિ્શીર 

પ�ૃિ્ાે કારણે ્ યાાના ંહનેંશા �ુ્ ારણાાે અયકાશ રહ�શે.  આ આ�િૃ� અગાઉાી આ�િૃ�ા  �ુ્ ાર  છે અાે 

આ ્ યાા અનરના ંા જકટાે ય  ુઅા ુય સાસે ;  િયષ્ાી આ�િૃ�ઓના ં સાનેર કરયા નાટ� આપણ ેય  ુ

 ્રા�ષટ ને�યી શકટુ.ં અનાે આશા છે ક� આ ્ યાા ્નાન સતંિં્્ �હવસેદાર ાે ્ેનાા પ્ાસ  અાે 

આપિ� અ�વસર સાદુા્ અાે દ�શાા િાનારણાી પહ�રના ંનદદ કરશે. � જચા  અાે �ટટપણીઓ હનેંશા ય�રટ છે 

અાે આયકારયાના ંઆયશે. 

 
 

 

         

 
     

 

કનર �કશ ર ડ . ડટ.એા. શનાર  રે. યા. એા.સી. નારયાહ (િા� ૃ્ )  ન.યી.યી. શનાર, IAS 

સભ્   સભ્     સભ્    સભ્ સ�ચય 
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ઋણરવ ીકાર 
રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ં�ુ્ ાર  કરયાાી કા ર્યાહટ એિપર ૨૦૧૭ ના ં મુદા મુદા  

�હવસેદાર  સાસે પરાનશર નકંણાસી શ� સઈ હ્ી.  આ પછટ �ુ્ ાર�રી નાગરદિશ�કાાે �િ્ન �પ 

આપયાના ંઆયે ્ે પહ�રા શેણીત� પરાનશર અાે સનીકાઓ કરયાના ંઆયી હ્ી. હારાા સા�હં્ાે 

�ુ્ ારયા અાે ્ેના ંાયા પ�રનાણ  ઉનેરયા નાટ� વ્ાપક અ� ગન સ�પકી્ હ્ . 

અને ્ યાાાે �ુ્ ારયાાા િયશા� અભ્ાસના ંપં્ક ક� પર ક રટ્ે ય ડા્ેર દર�કાા સનસરા 

અાે ્ ગદાાાે આ ારટ છટએ. 

સભ્ સ�ચય શી ન .યી.યી. શનાર, સભ્  રેે ટાનટ યારર એા.સી. નારયાહ (િા��ૃ) , ડ . ડટ. 

એા. શનાર અાે શી કનર �કશ ર અાે ્ંકારીા સ�ચય ડ .પદટપ �ુનાર, NDMA ાા ા જલ્યાા � જચા  

અાે ા�ષટક ણયા�ા ાસુાા નારફ્ ા્્ા� જયરક સનસરા અાે નાગરદશરા � જહંુ પાડપુ ંછે. 

સન્ પ�્્ાાુ ંાે્ ૃં ય કરાાર NDMA ાા અિ્ક સ�ચય (ાીિ્ અાે ્ યાા) ડ . યી. િસહુ�ગુાઝ 

્ યાાના ંાયા િયચાર  અાે પ�રનાણ  રાવ્ા.  ્ેનાા ા�ષટક ણ અાે નાગરદશરા  અાે દર�ક ્િનક 

ાસુાાાી ્ેનાી નહંયાી સનીકા આ ્ યાાાે �િ્ન વય�પ આપયા નાટ� નહંયાી રહટ હ્ી. ય�રષઠ 

સરાહકાર (ાીિ્ , ્ યાા અાે ા�ુ્પયાહ) શી અાયુ િ્યારટ એ ્નાન �હવસેદાર  સાસે સકંરા 

કરટાે, ્ેના  ા�ષટક ણ અાે �ટટપણીઓ નાગં્ા , ્કાીકટ ના�હ્ી � જરટ પાડટ અાે એકંદર� સશં ્ા 

પ�્્ાાે ટ�ક  આટ્  હ્ . ડ . પયા�ુનાર િસ�હ (સરંકુ્ સરાહકાર , સચંારા) અાે શી ાયર પકાશ 

(ય�રષઠ સશં ્ા અિ્કારટ) એ ્કાીકટ સહા્ અાે ના�હ્ી આપી. NDMA ાા અિ્કારટઓ અાે 

સરાહકાર , અાે િયષ્ િાષણા્ એ પણ ્ેનાા �ુશ�્ાાા કેક ાે રગ્ા િય ાગ ાી સાન્ીના ંફા�  

આટ્  હ્ . 

UNNATI – િશકણ િયકાસ સગંઠાે  આ �ુ્ ાર�રી ્ યાા ્ૈ્ાર કરયા નાટ� ્કાીકટ સહા્ � જરટ 

પાડટ હ્ી. ડ . સી.પી. નયાાે NDMP ાા સશં ્ા નાટ� ા જલ્યાા ્કાીકટ સહા્ � જરટ પાડટ  હ્ી. શી 

�તા ્ આચા ર્ અાે UNNATI ના ં્ેનાી ટટનાા સભ્ એ પણ સન્ાં્ ર� સશં ્ા પ�્્ાના ંફા�  

આટ્  હ્ . 

સતંિં્્ ના��ુ ંઅાે આખરટ ાસુા  પણ  ાર્ સરકારાા ્નાન નકંાર્  અાે િય ાગ  અાે 

રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાે ન કરયાના ંઆવ્ા હ્ા. અને સશં િ્્ ્ યાાના ં્ ો્ રટ્ે સાનેર 

કરયાના ંઆયેર ા જલ્યાા � જચા  અાે �ટટપણીઓાા ્ેઓાા ્ ગદાાાી ા�્ રાએ છટએ.  
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થ કેષતાકરાર
AAIર Airports Authority of Indiaર  ાર્ી હયાાનસક પા્ીકરણ  

ADWRર Airborne Doppler Weather 
Radarર

ડ ટરર ન સન રડાર 

AERBર Atomic Energy Regulatory 
Board ર

અ� ુઊ�ર િા્ના ત ડર 

AGDર Agriculture Departmentર �ૃિષ િય ાગ  

AHDર Animal Husbandry Departmentર પટપુારા િય ાગ  

AIAIર All India Association of 
Industriesર

અ�ખર  ાર્ી્ ઔદ �ગક  સગંઠા 

AICTEર All India Council of Technical 
Educationર

અ�ખર  ાર્ી્ ટ�કાીકર શૈક�ણક પ�રષદ  

ALTMર Airborne Laser Terrain 
Mappingર

યારયુા�હ્ રેસર � જપદ�શ ાકશાકરણ 

AMCDRR Asian Ministerial Conference 
on Disaster Risk Reduction 

આપિ� ય ખન ઘટાડયા પર એિશ્ા નકંી 

પ�રષદ 

ANM Auxiliary Nurse Midwife સહા્ક પ�રચા�રકા િનડયાાફ 

AP Andhra Pradesh  ધ પદ�શ 

AR5 IPCC's fifth Assessment Report IPCC ા  પાચંન  આકારણી અહ�યારર

ARG Automatic Rain Gauge વય્સંચંા�ર્ યરસાદ નાપક 

ARHD Archaeology Department �રુા્ંય િય ાગ 

ASHA Accredited Social Health 
Activist 

નાન્ સાના�યક આર ો્ કા ર્ક્ાર 

ASI Archaeological Survey of India  ાર્ી્ �રુા્ંય સયવકણ 

ASSOCHA
M 

Associated Chambers of 
Commerce and Industry of 
India 

 ાર્ી્ સહ્ ગી ક નસર અાે ાનડવ્ટ ચે�તસર  

ATI Administrative Training 
Institute 

યહટયટટ ્ારીન સવંસા 

AWS Automatic Weather Stations વય્સંચંા�ર્ ન સન વટ�શા ર

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

આરયુવદ, ્ ગ અાે િાસગ પચાર , રાુાાી, િસ� 

અાે હ િન્ પેસી નકંાર્ 

BAI Builders Association of India  ાર્ી્ તાં્ કાન િાનાર્ા સઘં  

BBB Build Back Better �ાુયરસા અાે �ાુિા�નારણ 

BIS Bureau of Indian Standards  ાર્ી્ નાાક  રરુ   

BMTPC Building Materials and નકાા સાન્ી અાે ટ�કા ર ન ઉ�ેયા પ�રષદ 
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Technology Promotion Council 
BPHE Biological and Public Health 

Emergencies 
�િયક અાે �હ�ર આર ો્ કટ કટટ 

BRO Border Roads Organization સીના નાગર સગંઠા   

BSF Border Security Force સીના �રુકા ત�  

CADA Coastal Area Development 
Authority 

્ટટ્ િયવ્ાર િયકાસ સ�ાનડં� 

CAPF Central Armed Police Forces ક�નની્ સશ  પ રીસ દ�  

CARA Central Adoption Resource 
Authority 

ક�નની્ વયીકાર સસંા્ા સ�ાનડં�  

CBRI Central Building Research 
Institute, Roorkee 

ક�નની્ તાં્ કાન સશં ્ા ક�નન, �રકટ 

CBRN Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear 

રાસા્�ણક, �િયક, િય�કરણ અાે પરના� ુ

CBSE Central Board of Secondary 
Education 

ક�નની્ નાધ્િનક િશકણ ત ડર  

CCA Climate Change Adaptation આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરા 

CCM Climate Change Mitigation આત હયા પ�રય ર્ા શના 

CCS Cabinet Committee on Security નકંીનડં� �રુકા સિનિ્ 

CDEF Civil Defense ાાગ�રક સરંકણ 

CDMM Centre for Disaster Mitigation 
and Management, Vellore 

આપિ� ઘટાડા અાે વ્યવસાપા ક�નન, યેલર ર 

CDRC Central Drought Relief 
Commissioner 

ક�નની્ ીુકા� રાહ્ કિનશાર 

CEDMM Centre of Excellence in 
Disaster Mitigation and 
Management/ IIT-Roorkee 

આપિ� ઘટાડા અાે વ્યવસાપા શેષઠ્ા ક�નન  / 

આાઆાટટ-�રકટ 

CFI Construction Federation of 
India 

 ાર્ી્ તાં્ કાન સઘં 

CIDC Construction Industry 
Development Council 

તાં્ કાન ઉદ ગ િયકાસ પ�રષદ 

CII Confederation of Indian 
Industry 

 ાર્ી્ ઉદ ગ સઘં 

CIMFR Central Institute of Mining & 
Fuel Research 

ક�નની્ ખાણ અાે ત�્ણ સશં ્ા સવંસા  

CISF Central Industrial Security 
Force 

ક�નની્ ઔદ �ગક �રુકા દ� 

CMG Crisis Management Group કટ કટટ વ્યવસાપા મજસ 

CoA Council of Architecture વસાપં્ પ�રષદ 

COP Conference of the Parties પક ાી પ�રષદ 

COR Commissioner of Relief રાહ્ િા્ાનક  
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CRIDA Central Research Institute for 
Dry land Agriculture 

� જકટ યનીા �ૃિષ ક�નની્ સશં ્ા સવંસા 

CRPF Central Reserve Police Force ક�નની્ અાાન્ પ રીસ ત� 

CRRI Central Road Research 
Institute 

ક�નની્ નાગર સશં ્ા સવંસા 

CRZ Coastal Regulation Zone ્ટટ્ િા્િંક્ પદ�શ 

CSIR Council of Scientific and 
Industrial Research 

યૈજાિાક અાે ઔદ �ગક પ�રષદ 

CSO Central Statistics Office ક�નની્  કડાશા  કા્ારર્ 

CSS Centrally Sponsored Schemes ક�નની્ પા્ �ય્ ્ યાાઓ 

CUD Culture Department સાવં�ૃિ્ક િય ાગ  

CWC Central Water Commission ક�નની્ ય� આ્ ગ 

CWPRS Central Water and Power 
Research Station 

ક�નની્ ય� અાે યીય�ટ સશં ્ા વટ�શા 

CWWG Crop Weather Watch Group પાક હયાનાા િારટકણ મજસ 

CZMA Coastal Zone Management 
Authority 

્ટટ્ પદ�શ  વ્યવસાપા સ�ાનડં�  

DAE Department of Atomic Energy અ� ુઉ�ર િય ાગ 

DCPU District Child Protection Unit �યલરા તા� �રુકા એકન 

DDMA District Disaster Management 
Authority 

�યલરા આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

DEOC District Emergency Operation 
Center 

�યલરા આપ�કારીા સચંારા ક�નન 

Dept Department િય ાગ 

DFIN Finance Department ાાણા ંિય ાગ 

DFRI Disaster Risk Financing 
Instruments 

આપિ� ય ખન િ્રાણ દવ્ાયેય  

DGM Directorates of Geology and 
Mining 

� જવ્રશા  અાે ખાણકાન િા્ાનક 

DISCOM Power Distribution Companies યીય િય્રણ કંપાીઓ 

DMC Drought Monitoring Cell ીુષકા� િારટકણ એકન 

DMD Disaster Management 
Department 

આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ 

DMP Disaster Management Plan આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા 

DOS Department of Space અયકાશ િય ાગ 

DOT Department of 
Telecommunications 

ીજરસચંાર િય ાગ 

DRD Department of Rural 
Development 

્ાન િયકાસ િય ાગ  
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DRDO Defense Research and 
Development Organization 

સરંકણ સશં ્ા અાે િયકાસ સવંસા 

DRM Disaster Risk Management આપિ� ય ખન વ્યવસાપા 

DRR Disaster Risk Reduction આપિ� ય ખન ઘટાડ�ુ ં

DSJE Social Justice and 
Empowerment Department 

સાના�યક ન્ા્ અાે અિ્કારટ્ા િય ાગ 

DSS Decision Support System િાણર્ સનસરા પણારી 

DTRL Defense Terrain Research 
Laboratory 

સરંકણ � જપદ�શ સશં ્ા પ્ ગશા�ા 

DWR Doppler Weather Radar ડ ટરર યે્ર રડાર 

EDD Education Department િશકણ િય ાગ 

EFD Forest and Environment 
Department 

યા અાે પ્ારયરણ િય ાગ 

EHRA Earthquake Hazard and Risk 
Assessment 

� જકંપ ખ્ર  અાે ય ખન ા જલ્ાકંા 

EIA Environment Impact 
Assessment 

પ્ારયરણ અસર ા જલ્ાકંા 

EOC Emergency Operations Centre આપ�કારીા સચંારા ક�નન  

EREC Earthquake Risk Evaluation 
Centre 

� જકંપ ય ખન ા જલ્ાકંા ક�નન 

EWS Early Warning System � જયર ચે્યણી પણારી 

F&ES Fire and Emergency Services ફા્ર અાે આપ�કારીા સેયાઓ 

FAO Food and Agriculture 
Organization 

ખાદ અાે �ૃિષ સગંઠા 

FC Finance Commission ાાણા ંઆ્ ગ  

FCI Food Corporation of India  ાર્ી્ અ� િાગન 

FCSD Food and Civil Supply 
Department 

ખાદ અાે ાાગ�રક �રુયઠા િય ાગ 

FC-XIII Thirteenth (13th) Finance 
Commission 

૧૩ ાુ ંાાણા ંપચં 

FC-XIV Fourteenth (14th) Finance 
Commission 

૧૪ ાુ ંાાણા ંપચં  

FICCI Federation of Indian Chambers 
of Commerce and Industry 

 ાર્ી્ ચે�તસર ઓફ ક નસર એનડ ાનડવ્ટ સઘં 

FIHD Department for Fisheries (or 
relevant dept.) 

નંવ્પારા િય ાગ (અસયા સતંિં્્ િય ાગ.) 

FRI Forest Research Institute યા સશં ્ા સવંસા 

FSI Forest Survey of India  ાર્ી્ યારસયવકણર

GACC Global Anthropogenic Climate 
Change 

યૈિમક ાયૃશં આત હયા પ�રય ર્ા 
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GAR Global Assessment Report યૈિમક આકારણી અહ�યાર 

GDP Gross Domestic Product �ુર ઘર�ચ ુઉંપાદા 

GLOF Glacial Lake Outburst Flood �હનસર યર ફાટ્ા � જર  

GOI Government of India  ાર્ સરકાર 

GRM Grievance Redress Mechanism ફ�ર્ાદ િાયારણ પ�િ્ 

GSI Geological Survey of India  ાર્ી્ � જવ્રશા  સયવકણ 

HAP Heat (Wave) Action Plan ગરની (ન મુ)ં કા ર્ ્ યાા  

HAZCHEM Hazardous Chemicals ય ખની રસા્ણ  

HAZMAT Hazardous Material ય ખની સાન્ી 

HEOC Health Emergency Operation 
Centre 

આર ો્ ્ંકાર શ �્્ા ક�નન 

HF High Frequency ઉુચ આય ર્ા 

HFA Hyogo Framework for Action હા્ગ   �નયકર ફ ર એકશા 

HFWD Health & Family Welfare 
Department 

આર ો્ અાે પ�રયાર કલ્ાણ િય ાગ 

HLC High Level Committee ઉુચ વ્રટ્ સિનિ્  

HP Himachal Pradesh �હનાચર પદ�શ 

HRVCA Hazard Risk, Vulnerability and 
Capacity Assessment 

ખ્ર  ય ખન, અ�રુકા અાે કન્ા આકારણી 

IAEA International Atomic Energy 
Agency 

 ્રરાષ્ટ્ અ� ુઉ�ર સવંસા 

IAF Indian Air Force  ાર્ી્ યાર ુદ�  

IAP Incident Action Plan ઘટાા કા ર્ ્ યાા 

IBA Important Bird Areas નહંય� જણર પકી િયવ્ાર  

IBTA Industry/ Business/ Trade 
Association(s) 

ઉદ ગ/ વ્યસા્/ યેપાર સગંઠા 

ICAR Indian Council of Agricultural 
Research 

 ાર્ી્ �ૃિષ સશં ્ા પ�રષદ 

ICG Indian Coast Guard  ાર્ી્ ્ટ રકક  

ICMBA Important Coastal and Marine 
Biodiversity Areas 

નહંય� જણર દ�ર્ાકાઠંા અાે દ�ર્ાઈ �યિયિય્્ા 

િયવ્ાર  

ICR-ER Integrated Control Room for 
Emergency Response 

સકં�ર્ આપ્કારીા પિ્ ાય િા્કંણ કક 

ICT Information Communication 
Technology 

ના�હ્ી સચંાર ટ�કા ર ન 

IDRN Indian Disaster Resource 
Network 

 ાર્ી્ આપિ� સસંા્ા ાેટયકર 
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IDS Integrated Defense Staff સકં�ર્ સરંકણ નહ�કન 

IDSP Integrated Disease Surveillance 
Programme 

સકં�ર્ ર ગ � જલન િારટકણ કા ર્્ન 

IEC Information Education 
Communication 

ના�હ્ી િશકણ સચંાર 

IERMON Indian Environmental 
Radiation Monitoring Network 

 ાર્ી્ પ્ારયરણી્ િય�કરણ દ�ખર�ખ ાેટયકર 

IHR Indian Himalayan Region  ાર્ી્ �હનાર્ પદ�શ 

IIA Indian Institute of Architects  ાર્ી્ વસાપં્ સવંસા 

IIE Indian Institute of 
Entrepreneurship 

 ાર્ી્ ઉદ ગસાહિસક સવંસા 

IIT Indian Institute of Technology  ાર્ી્ ટ�કા ર ન સવંસા 

IMD India Meteorological 
Department 

 ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ 

INCOIS Indian National Centre for 
Ocean Information Services 

 ાર્ી્ રાષ્ટ્ નહાસાગર ના�હ્ી સેયા ક�નન  

IND Improvised Nuclear Device �ુ્ ાર�ર પરના� ુઉપકરણ 

INDC Intended Nationally 
Determined Contributions 

રાષ્ટ્ વ્ર� િા્ાર�ર્ ્ ગદાા 

INDD Industries Department ઉદ ગ િય ાગ 

INSARAG International Search and 
Rescue Advisory Group 

 ્રરાષ્ટ્ શ ્ અાે તચાય સરાહકાર મજસ 

IPCC Inter-Governmental Panel on 
Climate Change 

આત હયા પ�રય ર્ા  ્ર-સરકારટ પેાર 

IPRD Information and Public 
Relations Department 

ના�હ્ી અાે યાસપંકર િય ાગ 

IRC Indian Roads Congress  ાર્ી્ નાગર પ�રષદ 

IRD Irrigation Department િસ�ચાા િય ાગ  

IRDA Insurance Regulatory and 
Development Authority 

યીના િા્નાકારટ અાે િયકાસ સ�ાનડં� 

IRS Incident Response System ઘટાા પિ્ ાય પણારી 

IRT Incident Response Team ઘટાા પિ્ ાય ટટન 

ISO International Organization for 
Standardization 

નાાકટકરણ  ્રરાષ્ટ્ સવંસા 

ISRO Indian Space Research 
Organization 

 ાર્ી્ અયકાશ સશં ્ા સવંસા 

ITBP Indo Tibetan Border Police  ાર્ી્ િ્તેટટ્ા સીના પ રીસ 

IWRM Integrated Water Resources 
Management 

સકં�ર્ ય� સસંા્ા ાુ ંસચંારા 

JJB Juvenile Justice Board �કશ ર ન્ા્ નડં� 



 
 

xxi 
 

LBSNAA Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration 

રાર તહાીુર શા ી રાષ્ટ્ યહટયટટ એક�ડની  

LSA Landslide and Snow 
Avalanches 

� જવખરા અાે તરફ �હનપપા્ 

M&E Monitoring and Evaluation દ�ખર�ખ અાે ા જલ્ાકંા 

MAFW Ministry of Agriculture and 
Farmers Welfare 

�ૃિષ અાે �કસાા કલ્ાણ નકંાર્ 

MAH Major Accident Hazard ા�ુ્ અકવના્ ખ્ર  

MAI Moisture Adequacy Index  ેય પ્ારટ્્ા અાુ્ ન�ણકા 

MANAGE National Institute of 
Agricultural Extension 
Management 

�ૃિષ િયવ્રણ વ્યવસાપા સવંસા 

MCA Ministry of Corporate Affairs ક પ ર�ટ તાત્ ાુ ંનકંાર્ 

MCAFPD Ministry of Consumer Affairs, 
Food and Public Distribution 

્ાહક તાત્ , ખાદ અાે �હ�ર િય્રણ નકંાર્ 

MCF Ministry of Chemicals and 
Fertilizers 

રસા્ણ  અાે ખા્ર નકંાર્ 

MCM Million Cubic Meters દસ રાખ ઘા નીટર 

MCOAL Ministry of Coal ક રસા નકંાર્ 

MCOM Ministry of Communications સચંાર નકંાર્ 

MDWS Ministry of Drinking Water 
and Sanitation 

પે્ ય� અાે વયુછ્ા નકંાર્ 

MEA Ministry of External Affairs િયદ�શ નકંાર્ 

MEITY Ministry of Electronics and 
Information Technology 

ારેક્ િાકસ અાે ના�હ્ી ટ�કા ર ન નકંાર્ 

MFAHD Ministry of Fisheries, Animal 
Husbandry and Dairying 

નંવ્પારા, પટપુારા અાે ડ�રટ નકંાર્ 

MFIN Ministry of Finance ાાણા નકંાર્ 

MFPI Ministry of Food Processing 
Industries 

આહાર પ�્્ા ઉદ ગ નકંાર્ 

MHA Ministry of Home Affairs �હૃ નકંાર્ 

MHFW Ministry of Health and Family 
Welfare 

આર ો્ અાે પ�રયાર કલ્ાણ નકંાર્ 

MHIPE Ministry of Heavy Industries 
and Public Enterprises 

 ાર� ઉદ ગ  અાે �હ�ર સાહસ ાુ ંનકંાર્ 

MHRD Ministry of Human Resource 
Development 

નાાય સસંા્ા િયકાસ નકંાર્ 

MHUA Ministry of Housing and Urban 
Affairs 

આયાસ અાે શહ�રટ તાત્ ાુ ંનકંાર્ 

MLBE Ministry of Labour and 
Employment 

શન અાે ર યગાર નકંાર્ 
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MMSME Ministry of Micro, Small and 
Medium Enterprises 

� જલન, ર� ુઅાે નધ્ન ઉદ ગ ાુ ંનકંાર  ્

MNCFC Mahalanobis National Crop 
Forecast Centre 

નહારા �તસ રાષ્ટ્ પાક આગાહટ ક�નન 

MNRE Ministry of New and 
Renewable Energy 

ાયીા્ન અાે ાયીાીકરણી્ ઉ�ર નકંાર્ 

MOCA Ministry of Civil Aviation ાાગ�રક ઉડ્ા નકંાર્ 

MOCI Ministry of Commerce and 
Industry 

યાણી�્ અાે ઉદ ગ નકંાર્ 

MOCU Ministry of Culture સાવં�ૃિ્ક નકંાર્ 

MOD Ministry of Defense સરંકણ નકંાર્ 

MOEFCC Ministry of Environment, 
Forest and Climate Change 

પ્ારયરણ, યા અાે આત હયા પ�રય ર્ા 

નકંાર્ 

MOES Ministry of Earth Sciences � જિન િયજાા નકંાર્ 

MOIB Ministry of Information and 
Broadcasting 

ના�હ્ી અાે પસારણ નકંાર્ 

MOJS Ministry of Jal Shakti ય� શ�ક્ નકંાર્ 

MOLJ Ministry of Law and Justice કા્દ  અાે ન્ા્ નકંાર્ 

MOM Ministry of Mines ખાીય નકંાર્ 

MOPA Ministry of Parliamentary 
Affairs 

સસંદટ્ તાત્ ાુ ંનકંાર્ 

MOPR Ministry of Panchayati Raj પચંા્્ી રાય નકંાર્ 

MOR Ministry of Railways ર�રયે નકંાર્ 

MORD Ministry of Rural Development ્ાન િયકાસ નકંાર્ 

MOSH Ministry of Shipping ાૌ પ�રયહા નકંાર્ 

MOSPI Ministry of Statistics and 
Programme Implementation 

 કડાશા  અાે કા ર્્ન અનરીકરણ નકંાર્ 

MOST Ministry of Science and 
Technology 

િયજાા અાે ટ�કા ર ન નકંાર્ 

MoU Memorandum of 
Understanding 

સનમજ્ી કરાર 

MP Madhya Pradesh નધ્ પદ�શ 

MPFI Ministry of Food Processing 
Industries 

આહાર પ�્્ા ઉદ ગ નકંાર્ 

MPNG Ministry of Petroleum and 
Natural Gas 

પે્ �ર્ન અાે �ુદર્ી ગેસ નકંાર્ 

MPPGP Ministry of Personnel, Public 
Grievances and Pensions 

કનરચારટ, �હ�ર ફ�ર્ાદ અાે પેનશા નકંાર્ 

MPWR Ministry of Power િય�ુ્  નકંાર્ 
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MRTH Ministry of Road Transport and 
Highways 

નાગર પ�રયહા અાે રાયનાગર નકંાર્ 

MSDE Ministry of Skill Development 
and Entrepreneurship 

કૌશલ્ િયકાસ અાે ઉદ ગસાહિસક્ા નકંાર્ 

MSIHC Manufacture Storage and 
Import of Hazardous 
Chemicals 

ઉંપાદા સં્ હ અાે ય ખની રસા્ણ ાી આ્ા્ 

MSJE Ministry of Social Justice and 
Empowerment 

સાના�યક ન્ા્ અાે અિ્કારટ્ા નકંાર્ 

MSTL Ministry of Steel વટટર નકંાર્ 

MTEX Ministry of Textiles કાપડ નકંાર્ 

MTOU Ministry of Tourism પયાસા નકંાર્ 

MTRA Ministry of Tribal Affairs આ�દ�િ્ તાત્ ાુ ંનકંાર્ 

MWCD Ministry of Women and Child 
Development 

ન�હરા અાે તા� િયકાસ નકંાર્ 

MYAS Ministry of Youth Affairs and 
Sports 

રયુા તાત્  અાે રન્ગન્ નકંાર્ 

NABARD National Bank for Agriculture 
and Rural Development 

રાષ્ટ્ �ૃિષ અાે ્ાનીણ િયકાસ તકક 

NAC National Academy of 
Construction 

રાષ્ટ્ તાં્ કાન એક�ડની  

NAPCC National Action Plan on 
Climate Change 

રાષ્ટ્ આત હયા  કા ર્્ યાા 

NBCC National Buildings 
Construction Corporation 

રાષ્ટ્ નકાા તાં્ કાન આ્ ગ 

NCC National Cadet Corps રાષ્ટ્ ક�ડ�ટ ક ટસર 

NCDC National Centre for Disease 
Control 

રાષ્ટ્ ર ગ િા્કંણ ક�નન 

NCERT National Council of 
Educational Research and 
Training 

રાષ્ટ્ શૈક�ણક સશં ્ા અાે ્ારીન પ�રષદ 

NCMC National Crisis Management 
Committee 

રાષ્ટ્ આપ�કારીા વ્યવસાપા સિનિ્ 

NCMRWF National Centre of Medium 
Range Weather Forecasting 

રાષ્ટ્ નધ્ન કેક હયાનાા આગાહટ ક�નન 

NCPCR National Commission for 
Protection of Child Rights 

રાષ્ટ્ તા� અિ્કાર સરંકણ આ્ ગ 

NDC Nationally Determined 
Contributions 

રાષ્ટ્ વ્ર� િા્ાર�ર્ ્ ગદાા 

NDMA National Disaster Management 
Authority 

આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

NDMP National Disaster Management 
Plan 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા 

NDRF National Disaster Response 
Force 

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત�  
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NDVI Normalized Differential 
Vegetation Index 

સાનાન્ િય ેદક યાવપિ્ અાુ્ ન�ણકા 

NEC National Executive Committee રાષ્ટ્ કાર તારટ સિનિ્ 

NER North East Region ઉ�ર � જયર પદ�શ 

NERC National Emergency Response 
Centre 

રાષ્ટ્ આપ�કારીા પિ્ ાય ક�નન 

NGO Non-Governmental 
Organizations 

�તાસરકારટ સગંઠા 

NHAI National Highways Authority 
of India 

 ાર્ી્ રાષ્ટ્ રાયનાગર પાિ્કરણ 

NHWIS National Hazardous Waste 
Information System 

રાષ્ટ્ ય ખની કચર  ના�હ્ી પણારી 

NICMAR National Institute of 
Construction Management and 
Research 

રાષ્ટ્ તાં્ કાન અાે સશં ્ા વ્યવસાપા 

સવંસા  

NIDM National Institute of Disaster 
Management 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા   

NIESBUD National Institute for 
Entrepreneurship and Small 
Business Development 

રાષ્ટ્ ઉદ ગસાહિસક્ા અાે ાાાા વ્યસા્ 

િયકાસ સવંસા 

NIO North Indian Ocean ઉ�ર �હ�દ નહાસાગર 

NIRD National Institute of Rural 
Development 

રાષ્ટ્ ્ાનીણ િયકાસ સવંસા 

NISA National Institute of Security 
Academy 

રાષ્ટ્ �રુકા એક�ડની સવંસા 

NITI National Institution for 
Transforming India 

 ાર્ પ�રય ર્ા રાષ્ટ્ સવંસા 

NITTTR National Institute of Technical 
Teachers' Training and 
Research 

રાષ્ટ્ ્કાીકટ િશકક ાી ્ારીન અાે સશં ્ા 

સવંસા 

NLRTI National -Level Research and 
Technical Institutions 

રાષ્ટ્ -વ્ર સશં ્ા અાે ્કાીકટ સવંસાઓ 

NLSDA National Level Skill 
Development Agencies 

રાષ્ટ્ વ્રાી કૌશલ્ િયકાસ સવંસાઓ 

NPDM National Policy on Disaster 
Management 

આપિ� વ્યવસાપા રાષ્ટ્ ાીિ્ 

NRAA National Rain fed Area 
Authority 

રાષ્ટ્ યરસાદટ િયવ્ાર સ�ાનડં� 

NRE Nuclear and/or Radiological 
Emergency 

પરના� ુઅાે/અસયા ક�કરણ કટ કટટ 

NRSC National Remote Sensing 
Centre 

રાષ્ટ્ ીજરય્� સયેંદાા ક�નન 

NSDA National Skill Development 
Agency 

રાષ્ટ્ કૌશલ્ િયકાસ સવંસા 

NSDC National Skill Development રાષ્ટ્ કૌશલ્ િયકાસ િાગન 
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Corporation 
NSG National Security Guard રાષ્ટ્ �રુકા રકક 

NSS National Service Scheme રાષ્ટ્ સેયા ્ યાા 

NWDA National Water Development 
Agency 

રાષ્ટ્ ય� િયકાસ સવંસા 

NYKS Nehru Yuva Kendra Sangathan ાહ�� રયુા ક�નન સગંઠા 

O&M Operation and Maintenance સચંારા અાે િા ાયણી 

OHSAS Occupational Health and 
Safety Assessment Series 

વ્યસાિ્ક આર ો્ અાે સરાન્ી ા જલ્ાકંા 

શેણી 

PED Power/ Energy Department િય�ુ્ /ઊ�ર િય ાગ 

PG Postgraduate અાવુાા્ક  

PRD Panchayati Raj Department પચંા્્ી રાય િય ાગ 

PRI Panchayati Raj Institutions 
(District, Block and Village 
levels) 

પચંા્્ી રાય સવંસાઓ (�યલરા , ્ાચકુા અાે 

્ા�્ વ્ર�) 

PWD Persons with Disabilities િયકરાગં 

R&D Research and Development સશં ્ા અાે િયકાસ  

RD Revenue Department નહ�� જર િય ાગ  

RDD Radiological Dispersal Device ક �કરણ  પસરણ સા્ા 

RDSO Research Designs and 
Standards Organization 

સશં ્ા �ડઝાાા અાે નાાક સવંસા 

RMI Risk Management and 
Insurance 

ય ખન વ્યવસાપા અાે યીન  

RO Reverse Osmosis િયપ�ર્ અ� સરણ 

RTSMN Real Time Seismic Monitoring 
Network 

્ંકાર � જકંપકટ્ દ�ખર�ખ ાેટયકર 

SAARC South Asian Association for 
Regional Cooperation 

પાદ�િશક સહકાર નાટ� દ�કણ એિશ્ા સગંઠા 

SASE Snow and Avalanche Study 
Establishment 

તરફ અાે �હનપપા્ અભ્ાસ કા્ારર્ 

SAU State Agricultural University રા�્ �ૃિષ રિુાયિસ�ટટ 

SBSE State Board of Secondary 
Education 

રા�્ નાધ્િનક િશકણ ત ડર 

SCPS State Child Protection Society રા�્ તા� �રુકા સ સા્ટટ 

SDG Sustainable Development 
Goals 

ટકાઉ િયકાસ રલ્  

SDMA State Disaster Management 
Authority (or equivalent Nodal 

રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  (અસયા 
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Agency) નધ્વસ સવંસા સનકક) 

SDMC State Drought Monitoring Cell રા�્ ીુષકા� િારટકણ એકન 

SDRF State Disaster Response Force રા�્ આપિ� પિ્ ાય ત� 

SDRN State Disaster Resource 
Network 

રા�્ આપિ� સસંા્ા ાેટયકર 

SEB State Electricity Board રા�્ િય�ુ્  ત ડર 

SEC State Executive Committee રા�્ કાર તારટ સિનિ્ 

SEOC State Emergency Operation 
Centre 

રા�્ આપ્કારીા સચંારા ક�નન 

SERC Structural Engineering 
Research Centre 

ના�ખાકટ્ ાયાેરટ સશં ્ા ક�નન 

SFAC Standing Fire Advisory 
Council 

વસા્ી આગ સરાહકાર પ�રષદ 

SFDRR Sendai Framework for Disaster 
Risk Reduction 

આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા ના��ુ ં

SHG Self Help Group વયસહા્ મજસ 

SIDM State Institute of Disaster 
Management 

રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા 

SIHFW State institute of Health and 
Family Welfare 

રા�્ આર ો્ અાે પ�રયાર કલ્ાણ સવંસા 

SIRD State Institute of Rural 
Development 

રા�્ ્ાનીણ િયકાસ સવંસા 

SLBC State Level Bankers' 
Committee 

રા�્ કકાાી તેનકસર સિનિ્ 

SLRTI State-Level Research and 
Technical Institutions 

રા�્ કકાાી સશં ્ા અાે ્કાીકટ સવંસાઓ 

SLSDA State Level Skill Development 
Agencies 

રા�્ કકાાી કૌશલ્ િયકાસ સવંસાઓ 

SOG Standard Operating Guidelines નાાક સચંારા નાગરદિશ�કા 

SOP Standard Operating Procedure નાાક સચંારા કા ર્પ�િ્ 

SPCB State Pollution Control Board રા�્ પીજષણ િા્કંણ ત ડર 

SPWD State Public Works Department રા�્ �હ�ર તાકંાન િય ાગ 

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

� જત ય ય ખની ઘટાાઓાા સચંારા નાટ�  

અદ્ા આત હયા પ�રય ર્ા વયીકાર પર IPCC 

િયશેષ અહ�યાર  

SRSAC State Remote Sensing 
Application Centre 

રા�્ ીજરય્� સયેંદા અનરીકરણ ક�નન   

SSB Sashastra Seema Bal સશ  સેાા ત� 

T1 Short-Term, ending 2022 ૨૦૨ર �િ્્ �ંુકટ ાાુ્ર
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T2 Medium-Term, ending 2027 ૨૦૨૭ �િ્્ નધ્ન ાાુ્ર

T3 Long-Term, ending 2030 ૨૦૩૦ �િ્્ રાતંી ાાુ્ 

TAA Thematic Area for Action કાનગીરટ નાટ� િયષ્ ાુ ંકેક 

TN Tamil Nadu ્ાનીર ાા�ુ  

TOD Tourism Department પયાસા િય ાગ  

ToT Training of Trainers પિશકક ાી ્ારીન  

TRAD Transport Department પ�રયહા િય ાગ  

UDD Urban Development 
Department 

શહ�રટ િયકાસ િય ાગ 

UFDM Urban Flood Disaster 
Management 

શહ�રટ � જર આપિ� વ્યવસાપા 

UGC University Grants Commission રિુાયિસ�ટટ અાદુાા આ્ ગ 

ULB Urban Local Bodies (municipal 
corporations, municipalities, 
nagarpalikas) 

શહ�રટ વસાિાક સવંસાઓ ( નહાાગરપા�રકાઓ, 

ાગરપા�રકાઓ) 

UN United Nations સરંકુ્ રાષ્ 

UNCRPD UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities 

િયકરાગં વ્�ક્ઓાા અિ્કાર  પર સરંકુ્ રાષ્ 

સનેંરા 

UNDP United Nations Development 
Programme 

સરંકુ્ રાષ્ િયકાસ કા ર્્ન 

UNESCO United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 

સરંકુ્ રાષ્ શૈક�ણક , યૈજાિાક અાે સાવં�ૃિ્ક 

સગંઠા 

UNFCCC United Nations Framework 
Convention on Climate Change 

આત હયા પ�રય ર્ા  પર સરંકુ્ રાષ્ ના�ખા 

સનેંરા 

UNISDR United Nations International 
Strategy for Disaster 
Reduction, now UN Office for 
DRR 

આપિ� ઘટાડા નાટ�ાી સરંકુ્ રાષ્  ્રરાષ્ટ્ 

વર જહરચાા હયે સરંકુ્ રાષ્ DRR કા્ારર્ 

UP Uttar Pradesh ઉ�ર પદ�શ 

USDDM Urban Storm Drainage Design 
Manual 

શહ�રટ યરસાદટ પાણી ગટર �ડઝાાા સ�ંહ્ા 

UT Union Territory ક�નનશાિસ્ પદ�શ 

VHF Very High Frequency � જત ��ુ ંઆય ર્ા 

WAP Wildlife Action Plan યન્નય કા ર્ ્ યાા  

WCD Women and Child Department ન�હરા અાે તા� િય ાગ 
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WCTn Wind Chill Effective Minimum 
Temperature 

પયાાી ઠંડટ અસરકારક ર��ુન ્ાપનાા 

WIHG   
 

Wadia Institute of Himalayan 
Geology 

યા�ડ્ા ા�નવટટટ જટ ઓફ �હનાર્ા નઓર ન 

WMO World Meteorological 
Organization 

િયમ હયાનાા સગંઠા 

WSD Water and Sanitation 
Department 

ય� અાે વયુછ્ા િય ાગ 
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કા ર્કારટરથારા ક 

�ષૃ્ઠ દ નર 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ 2005 (DM Act 2005) રાષ્ટ ,્ રા�્, �યલરા અાે વસાિાક 

વ્ર� અસરકારક આપિ� વ્યવસાપા નાટ� સવંસાકટ્ અાે સકંરા પ�િ્ ઠરાયે છે.  

આ અિ્િા્નસી આદ�શ આટ્ા ાયુત ,  ાર્ સરકાર� યડાપ્ાાાા ાે્ ૃં યના ંરાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં� , સતંિં્્ ા�ુ્નકંીઓાા ાે્ ૃં યના ં�યલરા કરેકટ ર / �યલરા ને�યવ �્ટાી 

આગેયાાી હ�ઠ� અાે વસાિાક સવંસાઓાા અધ્ક ાી સહ-અધ્ક્ાનાં  રા�્  આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં�ાી તાેરી ત�વુ્રટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાી  સવંસાકટ્ વ્યવસા કરટ છે. દર�ક 

રા�્/ ક�નનશાિસ્ પદ�શના ં આપિ� વ્યવસાપા ાા સકંરા નાટ� એક નધ્વસ સવંસા  હશે , �ાે 

્ યાાના ં‘‘આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ’’  (DMD) ્રટક� ઓ�ખયાના ંઆયે છે.  

આપિ�ાી ્ૈ્ારટ, શના અાે આપ�કારીા પિ્ ાયાે નયમ જ્  કરયા , આપિ� ય ખન ઘટાડયા 

(DRR) નાટ� ્કરસગં્, સયર્ાહટ ઉપા્  અાે સકં�ર્ અ� ગન ્રફ � જ્ કા�ાા રાહ્-ક�નની ્ 

અ� ગનસી ્ારણાઓના ંા જ�� જ્  �સુગં્ ફ�રફાર સાસે સવંસાકટ્ વ્યવસા ગ ઠયયાના ંઆયી છે.  

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  (NDMP) આપિ� વ્યવસાપા ચ્ાા ્નાન ્તતાઓ ના ં

સરકારટ સવંસાઓાે એક ના��ુ ંઅાે �દશા આપે છે.  આપિ� વ્યવસાપાના ંઉ ર્ી યૈિમક શેષઠ 

પ�િ્ઓ અાે જાાાા આ્ારાે ધ્ાાના ંરાખીાે સન્ાં્ ર� �ુ્ ારયા ાા અસરના ં NDMP એ એક 

‘‘ગિ્શીર દવ્ાયેય ’’ છે.  ્ે આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાી ય ગયાઈઓ , આપિ� 

વ્યવસાપા રાષ્ટ્  ાીિ્, ૨૦૦૯  ના ંઆપયાના ંઆયેર નાગરદશરા અાે પવસાિપ્ રાષ્ટ્ 

કા ર્પ�િ્ઓ અાસુાર છે. 

NDMP યયાતદારટાા ના�ખાના ંય  ીજર ા કર યાના ંઆયે, ્  ક ઈપણ અવપષટ્ાાે ઘટાડયાાી 

ય��ર્ા્ાે ઓ�ખે છે.  આસી, આપિ�ઓાા સચંારાાા િયિય્ ્તતે ક ણ યયાતદાર છે ્ે વપષટ 

કર� છે.  ્ે આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન ્તતા - (ક)  શના (િાયારણ અાે ય ખન ઘટાડ�ુ)ં , (ખ) 

્ૈ્ારટ કરયી , (ગ) પિ્ ાય અાે (ઘ) �ાુયારસ (્ાંકા�રક �ાુ યારસ અાે �ાુિા�નારણ)  ના ં

�વસિ્વસાપક્ા અાે િા્ારરણ કરટ શકા્ ્ે  રટ્ે અનરના ંા જકયાા  છે . �્ાર� ક�નન અાે રા�્/ 

ક�નનશાિસ્ પદ�શાા નકંાર્ / િય ાગ ાા ાાન ચ તસ � જિનકાઓ અાે ્ યાાના ંઠરાયેર 

યયાતદારટઓ ્રાયે છે અાે  નાાય્ાયાદટ પિ્ ાયાી આયિ્ક્ાઓનાં , આપિ� વ્યવસાપાાે 

્ેનાા કાનકાયાા સાનાન્ િા્ન સી આગ� ય્ી ાે આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાી 

 ાયાાના ંદર�ક નકંાર્/ િય ાગ અાે સવંસાઓાે ્ ગદાા આપયાાી અપેકા રાખયાના ંઆયે છે.  

 

રર
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�ય આરિ્ વ્ાયસર્ાપસાસાર�ખુ્રવ્ ભા 

NDMP, એક અસરના ંપાચં ા�ુ્ વ્ ં  ્રાયે છે:  

૧. રાષ્ટ્ કા્દાકટ્ આદ�શ  - DM અિ્િા્ન ૨૦૦૫ અાે NPDM ૨૦૦૯ ાે અા�ુપ 

૨.  ાર્ે �ના ંહવ્ાકર ક્ાર છે ્ે યૈિમક રલ્ ાે સાકાર કરયા નાટ� સ�્્ રટ્ે  ાગ રેય , - DRR 

નાટ� સેનડાા ના��ુ,ં ટકાઉ િયકાસ રલ્  ( SDGs) અાે આત હયા પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર  

પકકાર ાુ ંસનેંરા (COP21);  

૩. સનકારીા રાષ્ટ્ પાસિનક્ાઓાે વપષટ કરયા નાટ� DRR નાટ� પ્ાાનકંીા  દસ ાાુાા  કા ર્્ન 

૪. સયરવ્ાપક અાે પરંપરાગ્ રટ્ે અરગ પક ાે ય ડયાાા િસ�ાં્  ્રટક� સાના�યક સનાયેશ 

૫. DRR ાે એક અ� � રકણ ્રટક� ા�ુ્ પયાહના ંરાય�ુ.ં  

 

NPDM, ૨૦૧૬ િયશેષ કરટાે સેનડાા ના�ખાાે અા�ુપ િયમાી પસન રાષ્ટ્ ્ યાા હ્ી.  ફરટ 

એકયાર, યૈિમક આગેયાાી રઈાે, કણ પછટાી ૨૦૧૫ યૈિમક ના�ખાના ં�ુ્ ાર�રી ્ યાા �સુગં્્ા 

અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ રાયયાાા ઉ ર્ા યૈિમક અ� ગનાે સનાયયાા  પ્ાસ કર� છે.  ાયી 

�દલહટના ંાયે�તર ૨૦૧૬ ના ં DRR (AMCDRR) પર એિશ્ા નકંી પ�રષદનાં પ્ાાનકંીએ �હ�ર 

કર�ર DRR પરાા દસ ાાુાાા કા ર્્નાે પણ �ુ્ ાર�રી ્ યાાના ંસનાયયાના ંઆયેર છે. 

 

આ �ુ્ ાર�રી ્ યાાના ં ‘‘રાતંા ગા�ા ’’ ્રટક� કલપાા કરયાના ંઆયેર સન્ગા�  યષર ૨૦૩૦ 

સાસે સનાાાયિ્ ા�ુ્ યૈિમક ના�ખાાા �િ્ન યષર ૨૦૧૫ પછટાા છે.  ન ટા  ાગાા �કવસાના ંએક 

સાસે ચાર્ી પ�િૃ�ઓ યાિષ�ક/ િા્િન્ (એટરે ક� , િાં્્ન) ઉપરાં્  અાુ્ ને ૨૦૨૨, ૨૦૨૭ અાે 

૨૦૩૦ �ુ્ ીના ંસનાટ્ સ્ા �જંકા , નધ્ન અાે રાતંા ગા�ાાા અિ્વ્ા�ટ્ સન્ ના�ખા હ�ઠ� મજસ 

કર�ર છે.  ્ેઓ અ્્ાાા ક ઈપણ ્નાે � જચય્ા ાસી.  અહ� � જચયેરા પગરા ં ાા જાા�પ છે અાે 

સ�ં જણર ાસી. યૈિમક પસાઓ અાે રાષ્ટ્ અા ુય ાા આ્ાર� , ્ યાા સન્ાં્ ર� સનીકા અાે અદ્ા 

કરયાાા સન્ે ફ�રફાર ાે આયરટ રેશે.  

 
દ્ષટકાણર 

્નાન કેક ના ં ાર્ાી આપિ�ાે �વસિ્વસાપક તાાય યા, ગરટત સી શ� સ્ી વસાિાક 

કન્ાઓાુ ંિાનારણ કરટાે અાે આિસ�ક , શારટ�રક, સાના�યક, સાવં�ૃિ્ક અાે પ્ારયરણી્ સ�હ્ 

િયિય્ વય�પ ના ંનયા, આનિયકા અાે ્નાન વ્ર� આપિ�ઓા  સાના  કરયાાી કન્ા ય્ાર ્ી 

યખ્ે સપંિ�ાા ાકુસાાના ંા�્પાક ઘટાડ  કરટાે ા�્પાક અાે સનાિયષટ આપિ� ય ખન ઘટાડ�ુ.ં.ર 
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્��ુ્ાનીરપાખનસીરઅ�રુક તતાર 

 ાર્, ્ેાી, શારટ�રક અાે આત હયાાી પ�ર�વસિ્ઓાે કારણે િયમાા સૌસી ય  ુઆપિ�્વ્ 

દ�શ નાાં  એક છે. નાાય-પે�ર્ આપિ�ઓ/ આપ�કારીા અ�રુકા  પણ ય યાના ંઆયે  છે.  NDMP 

�ુદર્ી અાે નાાય પે�ર્ ્નાન પકારાા ય ખન  નાટ� આપિ� વ્યવસાપા ચ્ાે આયરટ રે છે.  

આપિ�ાા ય ખન  નાટ� ય્ેરી અ�રુકા ય્્ી ય્ી યવ્ી, શહ�રટકરણ, ઔદ ગીકરણ, ય્ાર� 

ય ખનયા�ા િયવ્ાર ના ંિયકાસ , પ્ારયરણી્ અ્ ગિ્ અાે આત હયા પ�રય ર્ા સાસે સતંિં્્ હ ઈ 

શક� છે. �ુદર્ી પ�રત�  અાે નાાયશા ી્ આત હયા પ�રય ર્ા ઉપરાં્ , િયિય્ નાાય પ�િૃ�ઓ 

ય્્ી ય્ી અસર  અાે આપિ�ઓાા ય્્ા ય્ા આય ર્ા નાટ� પણ યયાતદાર હ ઈ શક� છે.  

 
� દ ર આર સનારણર 

નદદ નાગંયાાા યયાતના ંઆપિ�્વ્ રા�્ અસયા ક�નનશાિસ્ પદ�શાે ટ�ક  આપયાાી ક�નની્ 

સવંસાઓાી � જિનકા રહટ છે. આપિ�ાી �વસિ્ના ંક�નની્ સવંસાઓ સ�્્ � જિનકા  યયશે.  આપિ� 

વ્યવસાપા આ્ યા, સજય્ા અાે કન્ા િાનારણાા કેક નાં , ક�નની્ સવંસાઓ યૈિમક પયાહ  

અાસુાર  ાર્ી્ આપિ� વ્યવસાપા પણારી અાે પસાઓાે �ુ્ ારયા કરયા નાટ� સ્્ કાન કરશે. 

સેનડાા ના�ખાાી પાસિનક્ાઓ અાે SDGs અાે પે�રસ કરારના ંસતંિં્્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા 

ાીચેાા િયષ્ ાા કેક ના આપિ� ય ખન ઘટાડાાે આ્ યા ના�ખાના ંસકં�ર્ કરયાના ંઆવ્ા છે: 

૧. ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં 

૨.  ્ર સવંસા સકંરા સા્�ુ ં 

૩. DRR ના ંર કાણ- ના�ખાગ્ પગરા ં 

૪. DRR ના ંર કાણ- �તા ના�ખાગ્ પગરા ં

૫. કન્ા િાનારણ અાે  

૬. આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  

 

�્ાર� આ ત્ા િયષ્  અગાઉ NDMP ના ંસનાયયાના ં આવ્ા હ્ા, ્ેાે  આ આ�િૃ�ના ં ્ેાે ય  ુ

િયગ્યાર યણરા કરયાના ંઆયેર છે. આ ઉપરાં્ , કણ સાનેર કર�ર િયષ્ ાું યણરા કર્ા પકરણ  

છે: 

(ક) ૨૦૧૫ પછટાા યૈિમક ના�ખાાા DRR નાટ� �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં

(ખ) સાના�યક સનાયેશ અાે 

(ગ) DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ંયા�ય   
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પ તભા ર 

પારં� ક ચે્યણી નળ્ા પછટ ્ર્ ય રેયાના ંઆયેરા પિ્ ાય પગરાં , ્ �ાઈ રહ�રી 

આપિ�ાી � જયારાનુાા કર�ુ ંઅસયા ચે્યણી િયાા ક ઈ ઘટાા તાે ્ેયા સયં ગ ના ંઆપિ� પછટાી 

�વસિ્ છે. આપિ�ાા પિ્ ાયાુ ંપાસિનક રલ્ નયા તચાય�ુ,ં સપંિ�, પ્ારયરણાુ ંરકણ કર�ુ ંઅાે 

આપિ� પછટ નાાય અાે અન્ નયં્  પાણીઓાી ા જ�� જ્  ય��ર્ા્  � જરટ કરયાાુ ંછે. અસર્વ્ ાી 

શ ્ અાે તચાય અાે સ ંિય્ હ ાાર્ અસયા ગૌણ આફ્સી અસર્વ્ ર ક ાે તહાર કા ્યા પર 

્ાંકા�રક ધ્ાા ક��નન્ કરયાના ંઆયશે.  પિ્ ાય િય ાગનાં, ા�ુ્ � જિનકા  યય્ા નકંાર્  અાે 

સવંસાઓાી � જિનકાઓ , કાનગીરટ અાે યયાતદારટઓાુ ંયણરા કરયાના ંઆવરુ ંછે.  ય  ક�, સદં  , 

�ણકારટાા આ્ાર� અાે ટ�કા ર ન તદરા્ી હ યાસી , િયિય્ નકંાર્  અસયા સવંસાઓાી ્ારણા 

કરયાના ંઆયેરી ા�ુ્ � જિનકાઓના ંક ઈપણ ફ�રફારાે પિ્�ત��ત્ કરયા નાટ� આપિ�  વ્યવસાપા  

્ યાાઓ સન્ાં્ ર� �ુ્ ારયી ય ઈએ. 

રાષ્ટ્ વ્ર� , ક�નન સરકાર� આપિ�-િયિશષટ પિ્ ાય ાા સકંરા નાટ� ચ તસ નકંાર્ ાે 

નધ્વસીાે યયાતદારટઓ સ�પી છે. આપિ�-િયિશષટ નધ્વસ નકંાર્ િયિય્ સતંિં્્ નકંાર્  અાે 

િય ાગ  યુચે સકંરા ઝડપી અાે કા ર્કન પિ્ ાય આપયા નાટ� �્ા ંઆપિ� આયી હ ્ ્ે રા�્ 

સરકાર સાસે સપંકર કરશે. રા�્ સરકાર રા�્ , �યલરા અસયા ્ાચકુા વ્ર� ય��ર્ા્ ાયુત ઘટાા 

પિ્ ાય ટટન  ( IRT) ાે સ�્્ કરશે.  રા�્/ ક�નનશાિસ્ પદ�શાી િયાં્ ી ાયુત િયિય્ ક�નની્ 

નકંાર્  અાે િય ાગ  પિ્ ાય પ્ાસ ના ંનદદ કરશે.  રા�્/ ક�નનશાિસ્ પદ�શ અાે �યલરા નાટ� 

િયગ્યાર આપિ�  વ્યવસાપા ્ યાાઓના ં �ાી યયાતદારટઓ િા્્ કરયાના ંઆયી છે ્ેયી 

િયિય્ સવંસાઓ ચ તસ પિ્ ાય પગરા ંરેયા નાટ� યયાતદાર રહ�શે. રા�્ના ંપિ્ ાયદાા સકંરા 

નાટ� અન્ સવંસાઓ �ારા સનિસ�્ નધ્વસ સવંસા DMD અાે �યલરા કકાએ DDMA હશે. 

 

� દ ર આર�વ્ તરઅસેર�સુઃ સનારણરર  

યૈિમક વ્ર� , આપિ� પછટાા �ાુયવસાપા અાે �ાુયરસા ્રફા  અ� ગન ય  ુસારટ રટ્ે 

િાનારણના ંતદરાઈ ગ્  છે. આપિ�ઓ સાનાન્ યાનયાના ંા�્પાક િયકેપ,  ાર� ીુયખ, નયા અાે 

સપંિ�ાા ાકુસાાના ંપ�રણને છે.  યૈિમક પ્ાસ  �ાુયવસાપા , �ાુયરસા અાે �ાુયિાનારણાા ્તતાાે 

િયકાસાા પગરાં રેયાનાં આપિ�ાા ય ખનાે ઘટાડયા અાે સાદુા્ ાે આપિ�ઓ નાટ� �વસિ્વસાપક 

તાાયયા નાટ� ય  ુસારટ રટ્ે િાનારણ કરયાાી એક ્ક ્રટક� નાાે છે.  ય  ુસારટ રટ્ે િાનારણ એ 

પ્ારયરણ િાનારણ � જર્ ુ ંન્ાર�દ્ ાસી અાે અસરવ્યવસા , સાના�યક પસાઓ, સવંસાઓ અાે 

પ્ારયરણાે આયરટ રે્ી ્ેાી વ્ાપક અનરયારટ છે.  સેનડાા ના�ખાાી કલપાા છે ક� �હવસેદાર  

આપિ� પછટ ય  ુસારટ રટ્ે િાનારણ કરયા નાટ� ્ૈ્ાર રહ�શે.  હારાી ્કંવ્યવસાાે અસરકારક ટ�ક  



 
 

xxxiii 
 

� જર  પાડયા અાે ય  ુસારટ રટ્ે અનરીકરણ કરયા નાટ� નયમ જ્ ીકરણાી ય�ર છે.  આપિ� 

�ાુયવસાપા � જત ય ાિુક�ર અાે રાતંા સન્ �ુ્ ી રતંા્ છે.  યાવ્િયક આપિ� , વસાા, આપિ� 

પહ�રાાી પ�ર�વસિ્ઓ અાે ્ે સન્ે ઉઉયેરી સ ંાયાાઓાા આ્ાર� �ાુિા�નારણ તદરાશે.  રાષ્ટ્ 

આપિ� એવ્યવસાપા ્ યાા � જય�� �વસિ્ નાટ� સાા જ�હક ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે કારણ ક� ્ે ય  ુસારટ 

રટ્ે િાનારણાા ્નાન સ ંિય્ ઘટક ાી સ ંાયાા રાખયી શ� ાસી. 

 

કનતાર  કાથ 

કન્ા િયકાસ ્નાન વ્ર� સવંસાઓ , ્કંવ્યવસા અાે ્નાન �હવસેદાર ાી કન્ાઓાે નયમ જ્  

તાાયે છે.  ્ યાા કન્ા િયકાસ નાટ� વર જહાંનક અ� ગનાી ય�ર છે અાે ્ેાે કા ર્કન તાાયયા 

નાટ� િયિય્ �હવસેદાર ાી સ�્્  ાગીદારટાી ય��ર્ા્ાે ઓ�ખે છે. ્ યાા ્ ો્ સવંસાકટ્ ના��ુ,ં 

વ્યવસાપા પણારીઓ અાે આપિ�ઓાા અસરકારક િાયારણ અાે સચંારા નાટ� સસંા્ા ાી 

ફા�યણીાા પડકારાે ઉક�રે છે.  આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન ્તતાઓ નાટ� કન્ા િયકાસાી 

આ્ યા ય��ર્ા્  યણરયયાના ંઆયી છે. 

ર

 ધરાણરિ્ વ્ા  

આપિ� રાહ્ાુ ંિ્રાણ સઘંી્ રાયક ષી્ સતં ં્  ાુ ંનહંયાુ ંપા�ુ ંરરુ ંછે.  આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાા, ૨૦૦૯ અાસુાર આપિ� વ્યવસાપાાી પાસિનક યયાતદારટ રા�્ સરકાર ાી છે. આા  અસર 

એ છે ક� , આપિ� દરિન્ાા તચાય, રાહ્ અાે �ાુયરસા પગરા ંરેયાાી પાસિનક યયાતદારટ રા�્ 

સરકાર ાી છે.  ક�નન સરકાર ્ા�ક�ક અાે ાાણાકંટ્ સહા્ �ારા ્ેનાા પ્ંા ાે � જરક તાાયે છે.  

અિ્િા્ન, ૨૦૦૫, આપિ� વ્યવસાપા અાે ાાણાકંટ્ પાસાઓ સ�હ્ ્નાન સતંિં્્ તાત્  નાટ� 

કાા જાી ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે.  સન્ આપિ� વ્યવસાપા કા�ચ્ાુ ંિ્રાણ  ાર્ સરકાર� ઠરાયેર 

્ રણ  ાયુત સશે.  િયકાસ ્ યાાઓના ંય��ર્ા્ ાે ા�ુ્ પયાહના ંરાયીાે આપિ� ય ખન ઘટાડટ  

શકાશે. 

 
કર�રાર�ધુારાઓર–રએકરઝરકરર

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાાી આ �ુ્ ાર�ર આ�િૃ�ના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડા  સતંિં્્ 

કણ અરગ િયષ્રકી પકરણ  ઉનેરયાાે કારણે અગાઉાી ્ યાા ાા દસાી સરખાનણીના ંચૌદ 

પકરણ ા  સનાયેશ કરા્  છે:  (ક) ૨૦૧૫  પછટાા કણ યૈિમક ના�ખાના ં�સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ,ં (ખ) સાદુા્ સાનેરગીરટ અાે (ગ) ા�ુ્ પયાહના ંયા��ુ.ં ાીચેાા ય ખન ાે 

રગ્ા ાયા િય ાગ  ઉનેરયાના ંઆવ્ા છે:  (ક) યાયાઝ �ુ,ં આકાશી યીય�ટ પડયી , ્ ફાા,  જ�ાી 

 ્ી અાે  ાર� પયા , (ખ) યાદ� ફાટ�ુ ંઅાે કરા પડયા  (ગ) �હન સર યર  િયવફ ટસી � જર આય�ુ ં
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(GLOF), (ઘ) ગરનીાુ ંન મુ,ં (ચ) �િયક અાે �હ�ર આર ો્ કટ કટટ ( BPHE) અાે (છ) યગંર દય 

ખ્ર . આપિ� ય ખન ઘટાડા ાા ાીચેાા પડકાર ાી ક�ટરીક િયગ્યાર ચચાર કરયાના ંઆયી છે:  (ક) 

આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન , (ખ) પટુ્ ા, (ગ) પ્ારયરણ અાે યન્ નય (ઘ) સાવં�ૃિ્ક ્ર હર 

વસ� , ્ેાી આસપાસા  િયવ્ાર અાે સં્ હાર્  અાે  (ચ) યૈિમક નહાિયાાશકારટ ય ખન . સન્ 

ન્ારદાા  સનાયેશ અાે સન્ન્ારદાના ં્ યાાાા િયિય્ ્ંય ાુ ં� જચક મજસ તાાય�ું , એ ઉનેરયાના ં

આયેર અન્ ા�ુ્ પાસાઓ છે. પિ્ ાય  અાે સઘા સનીકાઓાા આ્ાર� , િયિય્ િય ાગ ના ંય  ુ

િયગ્  ઉનેરયાના ંઆયી છે. 

 

્ાપસા�ુ રના��ુ ર 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાના ં૧૪ પકરણ  છેય (૧) પારં� ક, (ર) ખ્ર  ય ખન અાે 

પડકાર , (૩) આપિ� ય ખન ઘટાડા  નાટ� ૨૦૧૫ પછટાા કણ યૈિમક ના�ખાાે �સુગં્ અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ,ં (૪) આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંસાના�યક સાનેરગીરટ, (૫) આપિ� ય ખન ઘટાડાાે 

ા�ુ્ પયાહના ંયા��ુ,ં (૬) આપિ� �વસિ્વસાપક્ા િાનારણ- યયાતદારટ ના��ુ:ં  ાગ-ક, પવ્ાયાા, 

(૭) આપિ� �વસિ્વસાપક્ા િાનારણ-  યયાતદારટ ના��ુ:ં  ાગ-ખ, (૮) ્ૈ્ારટ અાે પિ્ ાય , (૯) 

� જયરય� �વસિ્ અાે શેષઠ િાનારણ, (૧૦) કન્ા િયકાસ- એક ઝરક, (૧૧) િ્કાણ વ્યવસા, (૧૨) 

આપિ� ય ખન ્કંાે નયમ જ્  તાાય�ું, (૧૩)  ્રરાષ્ટ્ સહકાર , અાે (૧૪) ્ યાાાુ ં િારટકણ 

અાે અદ્ા કર�ુ.ં   
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૧.પાર રભક 
૧.૧રયા્ાસીરથનપ  

આપિ� ય ખન ઘટાડાાુ ંસરંકુ્ રાષ્ાુ ંકા્ારર્ાી (UNISDR1) �ુ્ ાર�રી પ�ર ાષા 'આપિ�' ાે 

આ રટ્ે વ્ા�્ા કરટ છે:  

‘‘પરવપર અસર  પહ�ચાડ્ી ય ખની ઘટાાઓ ાી �વસિ્, અ�રુકા અાે નાાયી, સાન્ી, 

આિસ�ક અાે પ્ારયરણી્ ાકુસાા અાે અસર  પૈકટ ાીચેાાનાસંી એક અસયા ય  ુ્રફ દ રટ 

ય્ી કન્ાાે કારણે ક ઈપણ વ્ર� સાદુા્ અસયા સનાયાી કાનગીરટનાં  િયકેપ 

પાડય ’’(UNISDR 2016).  

ીુઘરટાાાી અસર ્ાંકા�રક અાે વસાિાક હ ઈ શક� છે પરં્ ુઘણી યખ્ ્ે વ્ાપક ફ�રા્ છે, ઘણી 

યખ્ ઘટાા પછટ રાતંા સન્ �ુ્ ી ચાચ ુરહ� છે.  સસંા્ા ા  ્ાંકા�રક ઉપ્ ગ કરટાે સાના  

કરયા નાટ� સાદુા્ અસયા સનાયાી કન્ાાે પડકાર અસયા પ ાિય્ કરટ શક� છે , અાે ્ેસી 

આસપાસાા અિ્કારકેક , અસયા રાષ્ટ્ અસયા  ્રરાષ્ટ્ વ્ર ા  સનાયેશ કર્ા ય ખન ા  

પિ્કાર કરય .  UNISDR આપિ�ાે હારાી અ�રુકાાી પ�ર�વસિ્ઓ , અાે સ ંિય્ ાકારાંનક 

પ�રણાન  ઘટાડયા અસયા ્ેા  સાના  કરયા નાટ� અ� જર્ી કન્ા અસયા પગરાં  �યા ઘણા 

પ�રત� ાા સં્  યાાુ ંપ�રણાન નાાે છે . આપિ�ાી અસરના ં�ાહાિા , ા�ઓ, ર ગ અાે નાાયી્ 

શારટ�રક, નાાિસક અાે સાના�યક �ખુાકારટ પર અન્ ાકારાંનક અસર ાી સાસે  િનરક્ાે ાકુસાા, 

સપંિ�ા  ાાશ , સેયાઓાુ ંાકુસાા , સાના�યક અાે આિસ�ક િયકેપ અાે પ્ારયરણી્ અ્યપ્ાા  

સનાયેશ કરટ શકા્ છે. 

 

આપિ� અિ્િા્ન, ૨૦૦૫, આપિ� નાટ� ાીચેાી વ્ા�્ાા  ઉપ્ ગ કર� છે: 

 

‘‘આપિ� એટરે  નહાિયાાશ, ીુઘરટાા, િયપિ� અસયા  �ુદર્ી અસયા નાાયસ��્ કારણ સી 

ઉઉય્ા ક ઈપણ િયવ્ારના ંગ ંીર ઘટાા , અસયા અકવના્ અસયા તેદરકારટ ાા કારણે 

નયાાુ ંા�્પાક ાકુસાા ના ંપ�રણન�ુ ંઅસયા  નાાયી ્ ીુયખ અસયા ્ેાુ ં ાકુસાા અાે 

સપંિ�ા  ાાશ, અસયા ્ેાુ ંાકુસાા, અસયા પ્ારયરણાુ ંઅ્યપ્ા અાે અસર્વ્ િયવ્ારાા 

સાદુા્ાી સાના  કરયાાી કન્ા કર્ા ય્ાર� હ ્ ્ેય  પકાર અસયા ્ીવ્ા છે’’. 

                                                           
1  આપિ� ય ખન ઘટાડાાુ ંસરંકુ્ રાષ્ાુ ંકા્ારર્ે ૧ રી  ને ૨૦૧૯ ાા ર ય ્ેાા �જંકાકરાે સ�ાયાર રટ્ે 

UNISDR  ાે UNDRR કરટ દટ ુ ંછે.  ય  ક�, પહ�રાાુ ં�જં�ંુ ાાન UNISDR હમુ પણ આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ�ાી 

 ્રરાષ્ટ્ વર જહરચાા હ�ઠ� પકાિશ્ સદં  ના ંયપરા્ છે.  
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રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા સરકારટ સવંસાઓાે આપિ� વ્યવસાપા ચ્ાા ્નાન 

્તતાઓ નાટ� એક ના��ુ ંઅાે �દશા � જરટ પાડ�  છે ( આ�ૃિ્ ૧:૧ ). રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાા એ અસરના ં"ગિ્શીર દવ્ાયેય" છે ક� ્ે સન્ાં્ ર� યૈિમક શેષઠ પ્ાસ  અાે આપિ� 

વ્યવસાપાના ં જાાાા આ્ારાે ધ્ાાના ંરાખીાે �ુ્ ારયાના ંઆયશે.  ્ે આપિ� વ્યવસાપા 

અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાી ય ગયાઈઓ , આપિ� વ્યવસાપાાી રાષ્ટ્ ાીિ્, ૨૦૦૯  ના ંઆપયાના ં

આયેર નાગરદશરા અાે પવસાિપ્ રાષ્ટ્ પસાઓ અાસુાર છે.  ક�નન અસયા રા�્ ાી સતંિં્્ 

સવંસાઓ આપિ�ાા પકાર અાે ્ીવ્ાાા આ્ાર� આપિ�્વ્ િયવ્ાર ના ંિયિય્ ્તતાના ંઆપિ� 

વ્યવસાપા પ�િૃ�ઓ હાસ ્રશે. 

દર�ક રા�્ાી �દર , રા�્ સરકાર પાસિનક રટ્ે આપિ� નાટ� યયાતદાર છે.  ય  ક�, પ�ર�વસિ્ા  

અસરકારક રટ્ે સાના  કરયા નાટ� રા�્ાા સસંા્ા  અ� જર્ા હ ્ ં્ા ંરા�્ સરકાર ક�નન સરકાર 

પાસે નદદ નાગી શક� છે.  આ ઉપરાં્ , એયી પ�ર�વસિ્ઓ ક� �ના ંક�નન સરકારાા આપિ� 

વ્યવસાપાાા અાકુ પાસાઓના ંસી્ી યયાતદારટ હશે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા આ 

તાેં આયિ્ક્ાઓ સાસે સતંિં્્ હ યાસી ન ટા ાગાા �કવસાઓના ંક�નની્ સવંસાઓાી સતંિં્્ રા�્ 

સરકાર ાે ટ�ક  આપયાાી � જિનકા રહ�શે.  અપયાદ�પ સયં ગ ાે તાદ કર્ા , રા�્ સરકાર  પસન 

પિ્સાદક્ારઓાે ્ૈાા્ કરશે અાે આપિ� વ્યવસાપાાે રગ્ી અન્ પ�િૃ�ઓ કરશે. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ૃ તર૧:૧ર�ય આરિ્ વ્ાયસરચકર

ર

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા, આપિ� વ્યવસાપા ચ્ાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રે્ ુ ં

ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે.  ્ે આપિ� ય ખન ઘટાડયા , શના, સજય્ા, પિ્ ાય, �ાુયવસાપા અાે સારટ 

રટ્ે િાનારણાે આયરટ રે છે.  ્ે અસરકારક આપિ� વ્યવસાપાાા ત�િુય્ ય ખન ાે આયરટ રે્ા 
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વ્ાપક ના�ખાાી ય��ર ્ા્ ઓ�ખે છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા, એક સકં�ર્ 

અ� ગના  સનાયેશ કર� છે � સરકારટ સવંસાઓ, સ�ં્ાતં્  અન્ સતંિં્્ સગંઠા , ખાાગી કેકાી 

 ાગીદારટ અાે વસાિાક સાદુા્ ાી સાનેરગીરટાે �િુાિન્ કર� છે. 

ય  યયાતદારટાા ના�ખાના ંક ઈપણ અવપષટ્ાાે ીજર કરયાના ંઆયી ા હ ્, ્  રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાા  ય��ર્ા્ાે ઓ�ખે છે . આસી, આપિ�ઓાે સ ંા�યાના ંિયિય્ ્તતે ક ણ 

યયાતદાર છે ્ે વપષટ કર� છે.  આપિ� વ્યવસાપાાા ં્નાન ્તતાઓ ના ં રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાા  િા્ાર�ર્ રટ્ે અનર કરયાના ંઆયે છે:  (ક) શના (િાયારણ અાે ય ખન 

ઘટાડ�ુ)ં, (ખ) સજય્ા, (ગ) પિ્ ાય અાે (ઘ) � જયરય� �વસિ્ (રાતંા ગા�ાાા િાનારણાે ્ાંકા�રક 

�ાુયવસાિપ્ કર�ુ ંય  ુસાહંુ). 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  ક�નન અાે રા�્ સરકાર  અાે  ાર્ના ંઅન્ સતંિં્્ 

�હવસેદાર  �ારા સસંા્ા ાે ઝડપ સી ચ તસ �દશાના ંયા�યા  અાે અસરકારક આપિ� વ્યવસાપા 

નાટ� � જિનકા ાી વપષટ્ા સાસે એક ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે.  �્ાર� ્ે ા�ુ્ંયે સરકારટ સવંસાઓાી 

ય��ર્ા્  પર ધ્ાા ક��નન્ કર� છે , ં્ાર�  ્ે સ ંિય્ પ્ ક્ા ્રટક� સાદુા્  અાે �તા-સરકારટ 

સવંસાઓ સ�હ્ આપિ� વ્યવસાપાના ંસાનેર ્નાન ર ક ા  િયચાર  કર� છે.  રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાા આપિ� વ્યવસાપાાા કા ર્કેક અાે સતંિં્્ સવંસાઓાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

અાે યયાતદ�હટાી � જિનકાઓાે આયરટ રે ્ ુ ંઅાે અસરકારક શના , સજય્ા ય્ારયા અાે � જર્  

પિ્ ાય ને�યયા નાટ� ય�રટ એ�ુ ંએક સા� ંવપષટ ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે . રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાાના ંસનાિયષટ કર�રા પગરા ંએ એક ગિ્શીર દવ્ાયેય છે , ્ે ાા જાા�પે છે પણ સ�ં જણર ાસી . 

યૈિમક પસાઓ અાે રાષ્ટ્ અા ુય ાા આ્ાર� , ્ યાા સન્ાં્ ર� સનીકાઓ અાે  અદ્ાીકરણ  

દરિન્ાા ફ�રફાર ા  સનાયેશ કરશે. 

�ુ્ ાર�ર UNISDR પ�ર ાષા ાયુત, આપિ� વ્યવસાપા એ ‘‘આપિ�ઓનાસંી પિ્ ાય આપયા 

અાે તહાર આયયા નાટ� સગંઠા , આ્ યા અાે ઉપ્ ગના ંરેયાાા પગરાાંી ્ૈ્ારટ ’’ છે અાે 

આપિ� ખ્ર  વ્યવસાપા એ ‘‘આ પિ� ખ્ર  ઘટાડયાાી ાીિ્ઓ અાે વર જહરચાાઓા  ઉપ્ ગ 

ાયા આપિ� ખ્ર ાે ર કયા નાટ� , હારાા આપિ�ાા ખ્ર ાે ઘટાડયા અાે શેષ ખ્ર ાુ ંસચંારા 

કરયા નાટ� , �વસિ્વસાપક્ાાે નયમ જ્  કરયા અાે આપિ�ાા ાકુસાાાે ઘટાડયાના ંફા�  આપે છે ’’ 

(UNISDR 2016a). � અસરના ંઆપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ આપિ� વ્યવસાપા શ દ 

પ્ ગ આપિ� વ્યવસાપા, આપિ� ય ખન ઘટાડ  અાે આપિ� ય ખન વ્યવસાપા યુચે વપષટ  ેદ 

રા�્ા યગર રગ ગ આયરટ રે છે. 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા, ૨૦૦૯ અાે આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  

દવ્ાયેય ના ંયપરા્ેર આપિ� વ્યવસાપા શ દ આપિ� ય ખનના ંઘટાડ , આપિ� ય ખન 
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વ્યવસાપા, આપિ�ાી ્ૈ્ારટ , આપિ� પિ્ ાય અાે આપિ� પછટાી � જયરય� �વસિ્ એ  ્નાન 

પાસાઓાે આયરટ રે છે. આ દવ્ાયેય આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ ના ંવ્ા�્ાિ્્ કર�ર 

એ ય અસર સાસે શ દા  ઉપ્ ગ કર� છે: 

‘‘ાીચેાા નાટ� ય�રટ અસયા ્ ો્ એયા પગરાઓાુ ંઆ્ યા કર�ુ,ં સગંઠા કર�ુ,ં સકંરા કર�ુ ં

અાે પગરાા  અનર કરયાાી સ્્ અાે સકં�ર્ પ�્્ા ’’ છેય (૧) ક ઈપણ આપિ�ાા  ્ અસયા 

ખ્રા સાને અગનચે્ી, (ર)  ક ઈપણ આપિ�ાા ય ખનાે અસયા ્ેાી ગ ંીર્ા અસયા પ�રણાન ાે 

ઘટાડ�ુ ંઅસયા ્ીવ્ાાી નાકા ઓછટ કરયી , (૩) કન્ા-િાનારણ , (૪) ક ઈપણ આપિ�ા  સાના  

કરયાાી ્ૈ્ારટ , (૫) ક ઈપણ  ્ ફ�રાયાાર  આપિ� પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ� સાને ્ાંકા�રક 

પિ્�્્ા, (૬) ક ઈપણ આપિ�ાી અસર ાી ્ીવ્ા અસયા ્ીવ્ાાુ ંા જલ્ાકંા (૭) વસ�ાં્ ર, તચાય 

અાે રાહ્, અાે (૮) �ાુયરસા અાે �ાુયિાનારણ. 

અચાાક ન ટા પા્ે આપિ�ઓ (  ાર� ય ખન ) િસયા્ , ાાાી યારંયારાી ઘટાાઓ (વ્ાપક 

ય ખન ) અાે ્ીને ્ીને િયકાિસ ્ આર ો્, સરાન્ી, �રુકા અાે પ્ારયરણી્ કટ કટટ ાી અસર ા  

સચં્ સનાય અાે ટકાઉ િયકાસ પર �ટુ્ પરં્ ુન ટટ અસર કર� છે.  આપિ�ાુ ંય ખન એ �ાહાાી, 

ઈ�, અસયા ાાશ પાનેરી અસયા કિ્્વ્ સપંિ�ાુ ંસ ંિય્ ાકુશાા છે � ચ તસ સન્ગા�ાના ં

્કં, સનાય અસયા સાદુા્ાે સઈ શક� છે, � ખ્ર , એકસપ ઝર, અ�રુકા અાે કન્ાાા કા ર્ ્રટક� 

સ ંિય્ રટ્ે ાતટ કરયાના ંઆયે છે.  UNISDR (2016) અાસુાર, આપિ� ય ખનાી પ�ર ાષા 

ય ખનાી ઘટાાઓ અાે આપિ�ઓાા િયચારાે પિ્�ત��ત્ કર� છે કારણ ક� ્ે સ્્ હારાી ય ખની 

પ�ર�વસિ્ઓાુ ંપ�રણાન છે.  નાપયા ાિુક�ર હ ્ એયા આપિ�ાા ય ખનના ંિયિય્ પકારાા સ ંિય્ 

ાકુસાાા  સનાયેશ સા્ છે. 

વયીકા ર્ ય ખન, અસયા સહાશીર ય ખન, હારાી સાના�યક, આિસ�ક, રાયકટ્, સાવં�ૃિ્ક, ્કાીકટ 

અાે પ્ારયરણી્ પ�ર�વસિ્ઓાા આ્ાર� આપિ� ય ખનાે વયીકા ર્ અસયા સહાશીર ગણયાના ંઆયે 

છે. ાયાેરટાા સદં રના,ં  વયીકા ર્ ય ખના  ના�ખાકટ્ અાે �તા -ના�ખાકટ્ પગરાાં ુ ંા જલ્ાકંા 

કરયા અાે વ્ા�્ાિ્્ કરયા યાપરયાના ંકરયાના ંઆયે છે � ર ક , િનરક્, સેયાઓ અાે 

પણારીઓાે સ ંિય્ ાકુસાાાે પસદં કર�રા િયકલપ ાે સહાશીર વ્ર �ુ્ ી ઘટાડયા નાટ� ય�રટ છે , 

્ેયા ય ખન  અાે અન્ પ�રત� ાી �ણી્ી સ ંાયાાઓ એયી સજંા અસયા "વયી�ૃ્ પસા" અાસુાર 

આ્ા�ર્ છે. 

શેષ ય ખન એ આપિ�ાુ ંય ખન છે � અસરકારક આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા પગરા ંહ ્ ં્ાર� 

પણ રહ� છે અાે �ાા નાટ� કટ કટટા  પિ્ ાય  અાે � જયરય� કન્ા ��યી રાખયી ય ઈએ.  

આપ�કારીા સેયાઓ , સજય્ા, પિ્ ાય અાે � જયરય� �વસિ્  નાટ� અસરકારક કન્ાઓ 
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િયકસાયયાાી અાે સનસરા આપયાાી સ્્ ય��ર્ા્ , સરાન્ી છક અાે ય ખન પ�રયહા ્કં 

�યી સાના�યક આિસ�ક ાીિ્ઓ સાસે, સયર્ાહટ અ� ગનાા  ાગ �પે શેષ ય ખન હ યાા  અસર છે. 
 

૧.૨રદ્ષટર ટ્�ુરય�ર તરસરર

આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  અાે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાા, ૨૦૦૯  

 ાર્ના ંઆપિ� વ્યવસાપાના ંસવંસાકટ્કરણ ા�ષટ�ત�ીુ પ�રય ર્ાાે િાયારણ, શના અાે સજય્ા  

પૈકટ એકના ં� જયર ્ૈ્ારટ કરયા રાહ્-ક��નન્ અ� ગના  સકં�્ આપે છે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાા, �્ાર� �ુદર્ી ખ્ર  ટા��ુ ંશ� ાસી , ં્ાર� પ્ારટ્ શના અાે આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા ં

પગરા ંય ખન ાે ન ટટ આફ્  તા ્ી અટકાયી શકા ્ ્ેાે ધ્ાાે  રે છે. �્ાર� ય ખન  શારટ�રક, 

સાના�યક, આિસ�ક અાે પ્ારયરણી્ અ�રુકાાી સાસે �્્ાપિ્�્્ા કર� ં્ાર� આપિ� ય ખન ઊ�ુ ં

સા્ છે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે શના નાટ� ાીચે આપેરા 

ત�પુકી્ અ� ગનાે � જચયે છે: 

• ્નાન િયકાસ પ�ર્ યાાઓના ંય ખન ઘટાડયાાા પગરાાં ુ ંસકંરા 

• ક�નન અાે રા�્ સરકાર ાા સરંકુ્ પ્ાસ સી �ણી્ા ઉુચ અ્્ાયા�ા િયવ્ાર ના ંશના 

પ�ર્ યાાઓ પ �કટ શ� કરયી 

• રા�્ કકાાા શના પ�ર્ યાાઓાે પ ંસાહા આપ�ુ ંઅાે સહા્ કરયી  

• આપિ� પર વસાિાક જાા પર ધ્ાા આપ�ુ ંઅાે પ�િ્ઓા  સાના  કરય   

• ્ર હર સપંિ્ાા રકણ નાટ� ્ ો્  ાર આપય  

UNISDR એ વયીકાર�રી પ�ર ાષા ાયુત, , આપિ�ાા ય ખન ાે ઘટાડયાાી કલપાા અાે પસાના ં

ય ખન ાા ઘટાડા, ર ક  અાે િનરક્ાી ઓછટ અ�રુકા, યનીા અાે પ્ારયરણાુ ંસાહંુ સચંારા, અાે 

પિ્�જ� ઘટાાઓ નાટ� �ુ્ ાર�રી ્ૈ્ારટ  સ�હ્  આપિ�ઓાા કારણ� જ્  પ�રત� ાુ ંિયિરેષણ અાે 

સચંારા કરયાાા વ્ય�વસ્ પ્ંા ા  સનાયેશ સા્ છે . �્ાર� "આપિ� ઘટાડ ’’ અાે ‘‘આપિ�ાા 

ય ખન ઘટાડ ’’ આ તાેં શ દ ા  વ્ાપકપણે ઉપ્ ગ સા્ છે , ં્ાર�  તાદના ંઆપિ�ાા ય ખન ાી 

ચાચ ુપ�ૃિ્ અાે આ ય ખન ાે ઘટાડયાાી ચાચ ુસ ંાયાાાી સારટ ઓ�ખ આપે છે.  ઘટાડાઓના ં

ય ખન  અાે સતંિં્્ આપિ�ઓાી પિ્�જ� અસર ાે ઘટાડયા અસયા ન્ાર�દ્ કરયા નાટ� ય�રટ 

િયિય્ પગરાાં  સનાયેશ સા્ છે. 
 

૧.૩રરાષ્ટ્ર�ય આરિ્ વ્ાયસ ્ાપસાર�ખુ્રવ્ ભાર

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાા એક અસરના,ં પાચં ા�ુ્ વ્ ં  કહટ શકા્:  

૧. રાષ્ટ્  કાા જાી આદ�શ ાે અા�ુપ - આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  અાે 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા, ૨૦૦૯ 



 
 

6 
 

૨.   ાર્ � કરાર પર હવ્ાકર કર� છે ્ે ાયુત યૈિમક ધ્ે્ ાે સાકાર કરયા નાટ� 

પારવપ�રક રટ્ે આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા ના�ખા (SFDRR), ટકાઉ િયકાસ 

રલ્  (SDGs) અાે આત હયા પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર - આ ના�ખાાા પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણ અાે �સુગં્્ા પાટ્ કરયા નાટ�  ્રરાષ્ટ્ સયરસનંિ્ સાસે 

�સુગં્ 

૩.  આપિ� ય ખન ઘટાડા ાી સનકારીા રાષ્ટ્ પાસિનક્ાઓ નાટ� પ્ાાનકંીા  દસ 

� જકી કા ર્્ન 

૪.  સયરવ્ાપક અાે ય ડયાાા િસ�ાં્  ્રટક� સાના�યક સનાયેશ 

૫.  આપિ� ય ખન ઘટાડા ાે એક અ� � રકણ ્રટક� ા�ુ્ પયાહના ંરાય�ુ ં

 

આ પાચં 'વ્ ં ' ઉપરાં્  અિ્વ્ા�ટ્ અાે �તા  અિ્વ્ા�ટ્ િયષ્  ્ેનય િયશેષ નહંયાા  

ક�ટરાક � જલન ્ફાય્  છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાએ અગાઉાી ્ યાાના ં�ુ્ ાર  કર્ી 

યખ્ે ા�્પાક નહંયાકાકંી અાે  ાિય ્ યાાના ંઆ ત્ાાુ ં  ાર� સિંરેષણ વયીકારુ  છે , � 

વયા ાિયક રટ્ે યૈિમક વ્ર� સેનડાા ના�ખા સાસે વપષટ રટ્ે ય ડા્ેર પસન રાષ્ટ્ ્ યાા હ્ી. આ 

્ યાાના ં 'રાતંા ગા�ા ' ્રટક� કલપાા કરયાના ંઆયેર સન્ગા�  ૨૦૧૫ પછટાા ા�ુ્ યૈિમક 

ના�ખાાા �િ્ન યષર ૨૦૩૦ સાસે સરંોા છે.  
 

૧.૪રકા્દાકટ્ર�દ�કર

સન્  ાર્ નાટ� એક રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાા હ યાા  આપિ� વ્યવસાપા  

અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ ાી કરન ૧૧ આદ�શ કર� છે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા, ૨૦૦૯ આપિ� 

વ્યવસાપા પરાી રાષ્ટ્ ાીિ્ા  અનર કર� છે અાે આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્નાી 

ય ગયાઈઓાે અા�ુપ િયિય્ ક�નની્ નકંાર્  અાે િય ાગ  નાટ� � જર્ી આપિ� વ્યવસાપા  

્ યાાઓાે ફર�ય્ા્ તાાયે છે. �્ાર� રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા સન્ દ�શ નાટ� આપિ� 

વ્યવસાપા સતંિં્્ છે, ં્ાર�  ાર્ સરકાર� �હ�ર કર�ર  ખ્ર -સતંિં્્ નધ્વસ નકંાર્  અાે 

િય ાગ ાે સ�પયાના ંઆયેરી આપિ� નાટ� િયગ્યાર આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરશે.  

આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્નાી કરન ૩૭ ાયુત ,  ાર્ સરકારાા દર�ક નકંાર્ અાે િય ાગ  

ખ્ર -સતંિં્્ નધ્વસ નકંાર્  હ ્ ક� ાહ� , ્  પણ આપિ� િાયારણ , સજય્ા, પિ્ ાય અાે 

�ાુયવસાપાાા કેક ના ં્ેનાસંી દર�ક ક�યી રટ્ે રાષ્ટ્ પ્ાસ ના ંફા�  આપશે ્ેાી િયવ્ ૃ્  આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરશે.  

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્નાા આદ�શ અાસુાર, રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા આપિ� 

વ્યવસાપા નાટ� ્નાન નકંાર્  અાે િય ાગ ાે ચ તસ અાે સાનાન્ યયાતદારટઓ સ�પે છે.  
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આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાાે સનસરા  આપયા અાે 

અનરના ંા જકયા નાટ� િયિય્ નકંાર્ ાે ય�રટ યયાતદારટ સ�પયાા  આદ�શ આપે છે.  ્ેસી, ્નાન 

નકંાર્ એ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાના ંદશારયેર ્નાન ગ� ભ્ અાે વપષટ 

યયાતદારટઓાે પછટ  રે ્ે કાનકાયાા સાનાન્ િા્ન ના ંવપષટપણે િા�દ�ષટ કર�રી તાત્ ાી 

તહાર હ ્ ્  પણ વયીકારયી ફર�ય્ા્ છે.  આપિ� વ્યવસાપા ાે સાનાન્ કાનગીરટાી તહાર 

યયાતદારટઓાી ્ારણા ય�રટ છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાાે અરગ-અરગ આક�વનક 

્ યાાઓ, નાન્ સચંારા પ�િ્,  િા્ન  અાે નાગરદિશ�કાઓ �ારા ના�ખાકટ્ સચંારા પણારીાા 

્નાન વ્ર� � જરક તાાયયાના ંઆયશે. 
 

૧.૫ર૨૦૧૫રયહ�રાસારતણર   ૈકરના�ખા-ર�ય આઓ,ર�વ્રર  કાથરઅસેર�્ાહ ારય�ર તરસઃર

યરવયરરક�્તકા�ટરઅસેર�થુ ગતર્સા �ુ રરર

2015 ના ંકણ યૈિમક સીના�ચમ કરાર  અપાાયયા – આપિ� ય ખન ઘટાડા,  ટકાઉ િયકાસ અાે 

આત હયા પ�રય ર્ાાી પિ્�્્ા ાે �સુગં્ તાા યયા આપિ�  ય ખન ઘટાડા સેનડાા ના��ુ ં 

(UNISDR ૨૦૧૬a), ટકાઉ િયકાસ રલ્  ( UN ૨૦૧૫) અાે COP21 પે�રસ કરાર પર આત હયા 

પ�રય ર્ાે (UNFCC ૨૦૧૫) ા�્પાક ્ક  ઉઘાડટ છે. ટકાઉ િયકાસ રલ્  અપાાયયા – ‘‘પ�રયિ �્્ 

આપ�ુ ંિયમ : ૨૦૩૦ ટકાઉ િયકાસ રલ્  કા ર્્ન’’  એ એક યૈિમક પ�રય ર્ાશીર ્ યાા છે �ના ં

ગરટતી ાામ જદટા  ા�ુ્ હ�્  ુછે.  ્ેાા પા્ાના,ં ટકાઉ િયકાસાા આિસ�ક , સાના�યક અાે પ્ારયરણી્ 

પ�રનાણ ાુ ંસકંરા છે.  યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર  ાર� હયાનાાાી ઘટાાઓ અાે 

્ીની શ�આ્ાી ઘટાાઓ અાે કિ્ અાે ાકુસાા ાા ય ખન ઘટાડયાના ંટકાઉ િયકાસાી � જિનકા 

સ�હ્ આત હયા પ�રય ર્ાાી પિ્�જ� અસર  સાસે સકં�ા્ેરા કિ્ અાે ાકુસાાાે ીજર કરયા , 

ઘટાડયા અાે તચાયાા નહંય ્રફ િાદદશ કર� છે.  

કણ યૈિમક કરાર ના ં આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે �વસિ્વસાપક્ા સાનાન્ િયષ્ છે.  કણે્ 

કરાર  િયકાસાે ટકાઉ તાાયયાા  એક સાનાન્ ઉાેશ ્રાયે છે.  સેનડાા ના�ખના ંનાન્્ા પાટ્ 

સૌસી ા�્પાક પ�રય ર્ા એ આપિ� વ્યવસાપાસી િયપરટ્ આપિ� ય ખન ઘટાડયા પર ય  ુ ાર 

આપે છે. આ કણ કરાર  આપિ� ય ખન ઘટાડયાના ંા�ુછ્ પ�રણાન ાે ય�ટર અાે એકતી� સાસે 

ય ડા્ેરી સાના�યક અાે આિસ�ક પ�્્ાઓાા પ�રણાન ્રટક� ઓ�ખે છે, � કણ કરારાા કા ર્્ન  પર 

અિ્વ્ા�ટ્ સા્ છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડ  એ વયા ાિયક ટકાઉ િયકાસ છે અાે આપિ�ઓ નાટ� 

પિ્ર ્ક ાનાર્ છે. ય નુા,ં કા ર્કન આપિ� ય ખન વ્યવસાપા ટકાઉ િયકાસના ંફા�  આપે છે. 
 

નહંયાકાકંી રલ્  નાટ� નયમ જ્  પિ્ત�્ા અાે આ  ્રરાષ્ટ્ કરાર ાા ઝડપી અનરીકરણ 

યૈિમક પાસિનક્ા છે. ૨૦૧૫ પછટાા કા ર્્ન  યુચેાી � જરક્ા ય ્ા,ં કણ કેક ના ંકા ર્યાહટાા �નેુ� 
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અાે પરવપર નયમુ્  કરયાસી ય  ુસારા પ�રણાન ના ંનદદ ન�ે છે.  આનાાા એકપણ િયકાસના ં

ય ખન ઓ�ં  કરયાાે  તદરે ય  ુપેદા ા કર� એયી  "ાીિ્ ય ખન " અસયા  િયર ્ા ાસી ાીિ્ઓ  

ઘડયાના ંાસી ્ેાી  ખા્રટ કરયા પ્ંા  કરયા ય ઈએ . કણે્ કરાર ના ં�સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાે પ ંસાહા આપયા નાટ� િયિય્ વ્ર� રાયકટ્ નાન્્ા, દ�ખર�ખ, �ણકારટ અાે સનસરક 

 ાગીદારટાી ય�ર છે.  

ઉ ર્ી યૈિમક સયરસનંિ્ાે નાન્્ા  આપયા રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાએ આપિ� 

ય ખન ઘટાડા , ટકાઉ િયકાસ અાે યૈિમક આત હયાાા ંપડકાર ાે પહ�ચી ય�યાાા ંપિ્ ાય  સાસે 

ય ડા્ેરા ૨૦૧૫ પછટાા કણ યૈિમક ના�ખાાે અા�ુપ રાષ્ટ્ પહ�રાે �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણ આપયાાા પડકાર ા  સાના  કરયાા  પ્ાસ ક્  છે.  
 

૧.૬ર�ય આરપાખનરઘટાસ ારનાટ�ર સાપધાસાીસારદથર� દતીરકા ર્કનર

યડાપ્ાા શી ાર�નન ન દટએ ાયે�તર ૨૦૧૬ (આપિ� ય ખન ઘટાડયા પર એિશ્ા નકંી 

પ�રષદ) ાી ાયી �દલહટના ં્ેનાા ઉઉાટા યક્વ્ના ંદસ � જકી કા ર્્નાી �હ�રા્ કરટ હ્ી , �ાે 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ંપણ સાનેર કરયાના ંઆયેર છે. દસ ા�ુ્ ્ંય ના ંાીચેાાા  

સનાયેશ સા્ છે: 

૧.  ્નાન િયકાસ કેક એ આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાા િસ�ાં્  ાે આંનસા્� કરયા  

ય ઈએ 

૨.  ય ખન રકણના ં ગરટત પ�રયાર સી રઈાે ાાાા નધ્ન ઉદ ગ સાહિસક  �ુ્ ીાા 

ા�ુ્ - રાષ્ટ્ ક પ ર�શા  �ુ્ ી દ�શ અાે રા�્  ્નાના  સનાયેશ સય  ય ઈએ 

૩.  આપિ� ય ખન વ્યવસાપાના ંન�હરાઓાુ ંાે્ ૃં ય અાે ય  ુસાનેરગીરટ ક�નનના ંહ યી 

ય ઈએ 

૪.  આપિ�ાા પકાર અાે ય ખન ાી યૈિમક સનય ણ ય્ારયા યૈિમક વ્ર� ય ખન 

ાકશાકરણના ંર કાણ કર�ુ ં

૫.  આપિ� ય ખન વ્યવસાપા પ્ાસ ાી કા ર્કન્ા ય્ારયા નાટ� ટ�કા ર ના  રા  

રેય   

૬.  આપિ� સતંિં્્ ાાુાઓ પર કાન કરયા નાટ� િયમિયદાર્ાુ ંાેટયકર િયકસા�ુ ં 

૭.  આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સ િશ્ર ની�ડ્ા અાે ન તાાર ્કાીક  �ારા � જરટ 

પાડયાના ંઆય્ી ્ક ા  ઉપ્ ગ કરય   

૮.  આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ય્ારયા નાટ� વસાિાક કન્ા અાે પહ�રાુ ંિાનારણ કર�ુ ં 

૯.  આપિ�ઓનાસંી શીખયા �યી દર�ક ્કા  ઉપ્ ગ કર ય  અાે ્ે હાસંર કરયા નાટ� , 

દર�ક આપિ�ના ંશીખેરા પર અભ્ાસ કરય  ય ઈએ 
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૧૦.  આપિ�ઓ નાટ�  ્રરાષ્ટ્ પિ્ ાયના ંય  ુ�સુગં્્ા રાયયી  

 

આપિ� ય ખન ઘટાડાાા દસ � જકી્ કા ર્્નાુ ંયણરા ાીચે આપેર છે: 

પ્ન, ્નાન િયકાસ કેક એ આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાા િસ�ાં્  ાે  આંનસા્� કરયા  ય ઈએ. 

આ �િુાિન્ કરશે ક� ્નાન િયકાસ પ�ર્ યાાઓ, હયાા નસક ,  નાગ , ાહ�ર , હ �વપટર , 

શા�ાઓ, �રુ ાે ્ ો્ ્ રણ  સાસે તાં્ યાના ંઆયે અાે ્ેઓ સેયા આપયા નાગં્ા સાદુા્ ાી 

પિ્કાર કન્ાનાં  ફા�  આપે . આગાની તે દા્કાનાં , િયમાા ન ટા ાગાા ાયા ના�ખા 

એિશ્ાના ંઆયશે.  આ ્નાન ના�ખાકટ્ િયકાસ આપિ� સરાન્ીાા શેષઠ ઉપર ્ ્ રણ ાે 

અા�ુપ કરયાાી ય��ર્ા્ ્રફ િાદદશ �િુાિન્ કરશે. આય  અ� ગન એક �ુદંર રણાીિ્ છે, � 

રાતંા ગા�ે સફ� સશે . ્નાન સાયરયિાક ર કાણ ના ંઆપિ� ય ખન િયચારણાઓ સાનેર હ યી 

ય ઈએ.  ાર્ના,ં ‘‘ત્ા નાટ� આયાસ ’’ કા ર્્ન અાે ‘‘�ુદંર વસાા ’’  પહ�ર આયી ્ક ાુ ં

પિ્િાિ્ંય કર� છે.   ાર્ અન્  ાગીદાર દ�શ  અાે �હવસેદાર  સાસે ન�ટાે આ કેકના ંઆપિ� 

પિ્ર ્ક ના�ખાાે પ ંસાહા આપયા નાટ� ગઠતં્ ા અસયા ્કં રચાા  તાાયયા નાટ� કાન 

કરશે. આ ખ્ર  ય ખન ા જલ્ાકંા , આપિ� �વસિ્વસાપક ્કાીક  અાે ના�ખાકટ્ િ્રાણના ં

સકં�ર્ ય ખન ઘટાડયા નાટ�ાી પ�િ્ઓ નાટ� ા�ુ ંજાા પેદા કરયાના ંનદદ કરશે. 
 

્ી ુ  , ગરટત પ�રયાર સી શ� કરટાે , ાાાા અાે નધ્ન ઉદ ગ  ્ેનય ન ટા ત�રુાષ્ટ્ 

ક પ ર�શા- ત્ા ાે આયરટ રે્ા ય ખન રકણ ્રફ કાન કર�ુ ંય�રટ છે . હારના,ં પદ�શાા 

ન ટા ાગાા દ�શ ના,ં યીનાા  પયેશ નાક ન ટ� ાગે નધ્ન અાે ઉુચ-નધ્ન આયક મજસ ના ંએક 

ાાાા યગર �ુ્ ી ન્ાર�દ્ ય છે. ય ખન યીના કયચાે િયવ્ ૃ્  કરયા નાટ� િયશા� અાે ાયીા 

િયચાર�ુ ંય�રટ છે.  રા�્ ાી નાક િા્ના કરયાના ંય નહંયાી � જિનકા ાસી પણ �નાે ્ેાી 

સૌસી ય  ુય�ર છે ્ેનાા નાટ� કયચ પ ંસા�હ્ કર� છે.  સૌસી ગરટત ર ક  નાટ� િ્રાણ અાે 

ય ખન યીન  �િુાિન્ કરયા નાટ� ક�ટરાક સખ્ પગરા ંરેયાના ંઆવ્ા છે.  યા ્ા ્ યાા 

રાખ  ર ક ાે તક�ક�ગ પણારીના ંરાયી છે. �રુકા યીના ્ યાા �ાે સૌસી ય  ુય�ર છે ્ેયા રાખ  

ર ક ાે ય ખન યીન  � જર  પાડ� છે.  ાયી શ� કરા્ેરી ફસર યીના ્ યાા (પાક યીન ) રાખ  

ખે�જ્  ાે ય ખનાુ ંકયચ � જહંુ પાડશે.  આ ઘર�ચ ુવ્ર� પિ્કાર કન્ાાા ા જ�� જ્  િાનારણાા પા્ા 

છે. 
 

તી ુ  , આપિ� ય ખન વ્યવસાપાના ંય  ુ સાનેરગીરટ અાે ાે્ ૃં યાે પ ંસાહા આપ�ુ ંય�રટ છે. 

આપિ�ઓસી ન�હરાઓ ય્ાર� પનાણનાં પ ાિય્ સા્ છે.  ્ેનાી પાસે અાન્ શ�ક્ઓ અાે 

 ્રીૃ�ષટ પણ છે. આપિ�ઓસી પ ાિય્ ન�હરાઓાી િયશેષ ય��ર્ા્ ાે સનસરા આપયા નાટ� 
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 ાર્ે ન ટટ સ�ં્ાના ંન�હરા વય્સેંયક ાે ્ારીન આપયી ય ઈએ.  આપિ� પછટાા 

�ાુયિાનારણના ં ાગીદારટ કરયા અાે ન�હરા વય-સહા્ મજસ ાે પ ંસાહા આપયા નાટ� ન�હરા 

ાયાેર , ક�ડ્ા અાે નકાા કારટગર ાી પણ ય�ર છે � આનિયકા �ાુયવસાપાના ંનદદ કરટ શક�. 
 

ચા�ુ , યૈિમક વ્ર� ય ખન્સ્ િયવ્ાર ાા ાકશાકરણના ંર કાણ કર�ુ ંય�રટ છે. � જકંપ્વ્ ય ખન  

સતંિં્્ ાકશાકરણ કરયા નાટ� વ્ાપકપણે વયી�ૃ્ ્ રણ  અાે નાપદંડ  છે. ્ેાા આ્ાર�,  ાર્ે 

� જકંપ િયવ્ારાા  ાકશા ક્ાર છે , �ના ંપાચં સૌસી ય  ુ� જકંપ ્વ્ અાે તે ઓછા ય ખની છે.  

રાસા્�ણક ય ખન , યગંર દય, ચ્યા્, િયિય્ પકારાા � જર �યા આપિ� ય ખન નાટ�  ાર્ે 

યૈિમક વ્ર� વયી�ૃ્ ્ રણ  અાે શેણીઓ અપાાયયાાી ય�ર છે.  એ  ાર્ાે આપિ�ાા ય ખન ાી 

પકાર અાે ્ીવ્ાાી અાકુરણ અાે િયમાા અન્  ાગ ના ં્ેાી સાસે સરખાનણી કર યા સનયણ 

ક��યયાાી ખા્રટ કરયાના ંનદદ કરશે. 
 

યા ચ�ુ , આપિ� ય ખન વ્યવસાપા પ્ાસ ના ંકા ર્કન્ા ય્ારયા નાટ� ટ�કા ર ના  રા  

રેયાાા પ્ંા  કરયા ય ઈએ.  ા-નચં સગંઠા  અાે વ્�ક્ઓાે એકસાસે ય ડ� છે અાે ્ેનાે 

અા ુય, ટ�કા ર ન અાે સસંા્ા ા  ાકશ  અાે િયિાન્ કરયાના ંનદદ કર� છે ્ે રાતંે ગા�ે  

સાા જ�હક અસરાે ય્ારયા નાટ� નાટ� આગ� ય્શે. 
 

અ� , આપિ�-સતંિં્્ પાસાઓ પર કાન કરયા નાટ� િયમિયદાર્ાુ ંાેટયકર િયકસાયયાના ંનદદ�પ 

સશે કારણ ક� િયમિયદાર્ ાે સાના�યક યયાતદારટઓ પણ હ ્ છે. સેનડાા ના�ખાાા પસન 

પાચં યષ નાં , આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાી સનવ્ાઓ પર એક સાસે કાન કર્ા 

િયમિયદાર્ ાુ ંયૈિમક ાેટયકર ્ૈ્ાર કરયાા  પ્ાસ કરટ શકા્ . આ ાેટયકરાા  ાગ�પે , િયિય્ 

િયમિયદાર્ ્ેનાા નાટ� સૌસી ય  ુસતંિં્્ આપિ�ાા ાાુાઓ પર િયિય્  સશં ્ા િયદાશાખા  

િાષણા્ તાી શક� છે.  દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં આયેરી રિુાયિસ�ટટઓ દ�ર્ાકાઠંાાા ય ખન સી 

ખ્ર ાુ ંસચંારા કરયાના ંિાષણા્ હ ઈ શક� છે , અાે પહાડટ શહ�ર ના ં રહ�્ ા ર ક  પયર્ી્ 

ય ખન  પર ધ્ાા ક��નન્ કરટ શક� છે. 
 

થાત�ુ , સ િશ્ર ની�ડ્ા અાે ન તાાર ટ�કા ર ન �ારા � જરટ પાડયાના ંઆયેર ્ક ા  ઉપ્ ગ 

કરય . સ િશ્ર ની�ડ્ા આપિ� પિ્ ાયના ંપ�રય ર્ા રાયી રરુ ંછે.  ્ે પિ્ ાય આપાાર 

સવંસાઓાે ઝડપસી પ ્ાાી �્ાે ગ ઠયયાના ંઅાે ાાગ�રક ાે સ�ાયા�ાઓ સાસે ય  ુ

સર�્ાસી ય ડાયા નાટ� સકન તાાયયાના ંનદદ કરટ રરુ ંછે.  એક પછટ એક  આપિ�નાં , 

અસર્વ્ ર ક  એકતી�ાે નદદ કરયા નાટ� સ િશ્ર ની�ડ્ાા  ઉપ્ ગ કરટ રહા છે.  આપિ� 
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વ્યવસાપા નાટ� યયાતદાર ર ક એ સ િશ્ર ની�ડ્ાાી સ ંિય્ કન્ાાે ઓ�ખયી ય ઈએ 

અાે આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાા િયિય્ પાસાઓ સાસે સતંિં્્ ઉપા્  ્ૈ્ાર કરયા ય ઈએ. 

�્�ુ , આપિ� વ્યવસાપા વસાિાક કન્ાઓ અાે પહ�ર પર ્ૈ્ાર કર�ુ ંય ઈએ . આપિ� 

ખ્ર  વ્યવસાપાાુ ંકા ર્ , ખાસ કરટાે ઝડપસી િયકસ્ા અસર્કં નાં , એટચુ ંિયશા� છે ક� 

રા�્ાી ઔપચા�રક સવંસાઓ સકન �વસિ્ સ�યાના ંશેષઠ સહા્ક તાી શક� છે.  ચ તસ પગરા 

વસાિાક રટ્ે ્ૈ્ાર કરટાે  અાે અનરના ંા જકયા પડશે.  છેલરા તે દા્કાઓનાં , ન ટા ાગાા 

સાદુા્ આ્ા�ર્ પ્ાસ  �જંકા ગા�ા નાટ� આપિ�ાી ્ૈ્ારટ અાે આક�વનક આ્ યા �ુ્ ી 

ન્ાર�દ્ રહા છે.  વસાિાક ય ખન ઘટાડયાાા પગરા ંઓ�ખયા અાે ્ેા  અનર કરયા નાટ� 

સાદુા્ આ્ા�ર્ પ્ાસ ા  વ્ાપ ય્ારય  અાે સાદુા્ાે ટ�ક  આપય  ય�રટ છે.  આયા પ્ાસ  

ય ખન ઘટાડ� છે અાે વસાિાક િયકાસ અાે ટકાઉ આનિયકા નાટ� ્ક  ઊ ી કર� છે. આપિ� ય ખન 

ઘટાડયાાુ ંવસાિાકટકરણ એ પણ �િુાિન્ કરશે ક� પરંપરાગ્ શેષઠ પસા્ા  અાે વસાિાક 

જાાા  સાર  ઉપ્ ગ કરયાના ંઆયે.  પિ્ ાય સવંસાઓએ  ્ેનાા સાદુા્ સાસે યા્ચી્ 

કરયાાી અાે ્ેનાે આપિ� પિ્ ાયાી આયિ્ક અભ્ાસસી પ�ર�ચ્ કરયાાી ય�ર છે.  

ઉદાહરણ ્રટક� , ય  વસાિાક અ�ોા શના સેયા  દર અઠયા�ડ્ે ્ેાા િયવ્ારના ંએક શા�ાાી 

ારુાકા્ ર,ે ્  ્ે એક યષરાા સન્ગા�ાના ંહ�ર  તા�ક ાે સયેંદાશીર તાાયે છે. 
 

સ �ુ , આપિ�નાસંી શીખેરી ્ક વ્સર ા �્ ્ેાી ખા્રટ ક રયી. દર�ક ીુઘરટાા પછટ શીખેરા 

પાઠ પર  ાો્ે ય રા� ુપડ� ્ેયા અભ્ાસ અાે અહ�યાર  છે.  ઘણી યખ્ એ ય � જર ાુ ં

�ાુરાય ર્ા સ્ુ ંહ ્  છે.  શીખયાાી સ�્્ અાે નિ્ વ્યવસા હ યી ય�રટ છે.  સરંકુ્ રાષ્ 

આપિ�ાી ઘટાાઓ , ્ેનાી નાકા અાે રાહ્ , �ાુયરસા, �ાુિા�નારણ અાે �ાુય વસાપા પછટાી 

દવ્ાયેન �ફલન ાી  ્રરાષ્ટ્ વપ્ાર શ� કરટ શક� છે.  આપિ� પછટાી � જ યરય� �વસિ્ એ 

 ૌિ્ક ના�ખાકટ્ ન�ષટએ નાક ‘‘ િયષ્ાી અ�રુકા ઘટાડ ’’ કરયાાી ય ાહ� , પણ ય ખનાા 

સચંારા નાટ� �ુ્ ાર�ર સવંસાકટ્ પ�િ્ઓાી ન�ષટએ પણ એક ્ક છે. આ નાટ�, ય ખનાુ ંઝડપસી 

ા જલ્ાકંા કરટ શક� એયી પણારીઓ ્ૈ્ાર કરયાાી ય�ર છે.  ાર્ે  ાગીદાર દ�શ  અાે ત�પુકી્ 

િયકાસ સવંસાઓ સાસે આપિ� પછટ  નકાા ાા �ાુય તાં્ કાન નાટ� ટ�કિાકર સનસરા �િુય્ા 

વસાિપ્ કરયા નાટ� કાન કર�ુ ંય ઈએ.  
 

દથ�ુ  અાે છેલચુ,ં આપિ�ઓ નાટ�  ્રરાષ્ટ્ પિ્ ાયના ં ઘટાાાા કારણના ંય્ાર� �સુગં્્ા 

રાયયાાી ય�ર છે. ીુઘરટાા પછટ , સન્ િયમનાસંી આપિ� પિ્ ાય  આયે છે.  ય  સાા જ�હક છક 

ાીચે પ�િૃ�ઓાુ ંઆ્ યા કરયાના ંઆયે ્  આ સાા જ�હક શ�ક્ અાે એક્ા ય્ારટ શકા્ છે.  
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સરંકુ્ રાષ્ એક સાનાન્ પ્ીક અાે છાપ �્ગર્ રાહ્ , �ાુયરસા અાે �ાુિા�નારણના ંનદદ 

કરાારા ્નાન ર ક  કા ર્ કર� ્ે િયશે િયચારટ શકા્.  

ર

૧.૭રથાન�પકરભાગીદારટર

ય ખન  નાણસાી સાના�યક પ�ર�વસિ્ઓાા આ્ાર�  ેદ ાય કર્ા ાસી , પરં્ ુઆપિ�ઓ સાને 

નાણસ  હનેંશા પિ્ ાય  આપે છે. હારાી સાના�યક-આિસ�ક પ�ર�વસિ્ઓા  અસર એ સા્ છે ક� �્ા ં

સૌસી ય  ુ અ�રુ�ક્ મજસ  પણ તી�ાી સરખાનણીના ં અાેકગ�ુ ંઅસનાા રટ્ે પીડા્ છે ં્ા ં

આપિ�ઓ યવ્ી િયષ્ક રટ્ે સનાા સાદુા્  નાટ� િયિય્ પ�રણાન  રાયી શક� છે. રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ાીિ્, ૨૦૦૯  ાી પવ્ાયાાના ંા�ધરુ ંછે ક� આિસ�ક રટ્ે ાત�ા અાે સાના�યક રટ્ે 

સીનાં્  યગર , ન�હરાઓ, અા�ુ જ�ચ્ �િ્ઓ , અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્ઓ અાે ર�નુ્ીઓ આપિ�ઓ 

દરિન્ાા ય  ુ  ગ તાે છે.  આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫,  આપિ� વ્યવસાપા ાા 

ક ઈપણ તાત્ના ંખાસ કરટાે �ર�ગ, �િ્, સાદુા્, યશં અસયા ્નર પર આ્ા�ર્ હ ્ એયા ્નાન 

પકારાા  ેદ ાયાે પિ્તિં્્ કર� છે . સાના�યક  ાગીદારટ અિ્કાર  અાે ્ક ાી સનાા્ા , વ્�ક્ાુ ં

ગૌરય, િયિય્્ાા  વયીકાર અાે દર�ક નાટ� પિ્કાર કન્ાનાં ફા�  આપય , ય્, �ર�ગ, અપગં્ા 

અસયા અન્ાા આ્ાર� સાદુા્ાા સભ્ ાે ્રછ ડયા ાહ�. 
 

૧.૮ર�ય આરપાખનરઘટાસાસેર�ખુ્રપ ાહના ર ા� ાર

આપિ� અસર્વ્ પદ�શાા િયકાસાે ા�્પાક રટ્ે પાછ� ્ક�રી શક� છે અાે ્ેાી નાકાાા 

આ્ાર�, દા્કાઓ અસયા ય  ુ સન્ �ુ્ ી �ાુરાય્� રા   ઉરટાયી શક� છે.  આપિ�ાી 

સ ંાયાાઓાે સન�્ા િયાા અાે પ્ારટ્ ય ખન ઘટાડાા િયાા િયકાસ, હારાા ય ખન ાે ય  ુખરાત 

કરટ શક� છે અાે ્ેાી સાસે ાયા ય ખન  રાયયાાી સ ંાયાા , સ ંિય્ આફ્ ાી ાકારાંનક અસરાે 

ય્ારટ શક� છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ા�ુ્પયાહના ંયા�ય  એ આપિ� પિ્કાર કન્ા ય્ારયા, 

ાકુશાા ઘટાડયા અાે િયકાસ રલ્  ્રફ પગિ્ાે ઝડપી તાાયયા નાટ� ્નાન િયકાસરકી પહ�ર ના ં

આપિ� ય ખન ઘટાડાાુ ંવ્ાપક અાે નયમ જ્  સકંરા છે. િયકાસ અાે આપિ� ય ખન ઘટાડ  તાેં એક 

સાસે િયકાસાા ્નાન પાસાઓ , ાીિ્ઓ , આ્ યા અાે અનરીકરણના ંએકટ�ૃ્ રટ્ે સાનેર કરટાે 

આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ા�ુ્પયાહના ંયા�યાા  એક અ� ગન છે. આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ક�યી 

રટ્ે આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ય ખનાા ાિ્ ાે તદરે છે ્ે રગ ગ દર�ક ય�-હયાનાા ખ્ર  

સાસે સકં�ા્ેરી અિાિન્્ાઓાે ય્ા ર્ા ય ખનાા �ણુાકાર ્રટક� કાન કર્ી હ યાસી , આપિ� 

ય ખન ઘટાડાાે  ા�ુ્ પયાહના ં યા�યા નાટ�ાા નયમ જ્  અ� ગન ાે �ુદર્ી રટ્ે સકં�ર્ કર� છે.  

ીુ ારો્� જણર હકટક્ એ છે ક� આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ા�ુ્પયાહના ંયા�યાા  િાણર્ રેાારાઓ અાે 
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વ્યસા્ીઓ એન તાેં ક�ટરાક �શે અ્ ો્ રટ્ે સન�્ા છે અસયા અવપષટ રટ્ે અસરઘટા કરયાના ં

્ેનાી ાત�ાાાે  �ુ્ ારયાાી ય�ર છે.  િાયશકંપણ,ે આગ� ય્ાં , આપિ� ય ખન ઘટાડાાે  ા�ુ્ 

પયાહના ંયા�યા િયકાસ અાે આપિ� વ્યવસાપા એન તાેંના ંય  ુક�નની્ � જિનકા ાી કલપાા કરશે. 

આસી, ્ે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાા ાીિ્ાા  ા�ુ્ વ્ ં  પૈકટા  એક વસ ં છે. અાેક 

રટ્ે, નાાક સચંારા નાગરદિશ�કા  હ�ઠ�ાા પગરા ંઅાે આત હયા પ�રય ર્ાાા પિ્ ાય  િયકાસાી 

પહ�ર નાટ� અ� � છે અાે આ ત્ાના ંઆપિ� પિ્કાર કન્ા િાનારણ સાનાન્ િયષ્ છે.  આપિ� 

ય ખન ઘટાડાાે  ા�ુ્ પયાહ ના ંયા�યા  નાટ� આપિ� પિ્કાર કન્ાાા  િાનારણ પર ધ્ાા ક��નન્ 

કરટાે આપિ�-િયિશષટ ્ યાાાા પેટા-ઘટક ્રટક� ાહ� , પરં્ ુ્નાન િયકાસરકી ્ યાાઓના ં

�વુ્પણે સકં�ર્ અ� ગન હ ય  ય ઈએ.  

 

૧.૯ર�્્ષટકાણરર

ન�ષટક ણ રાષ્ટ્ ાીિ્ઓ , કા્દાઓ અાે આપિ� ય ખન ઘટાડા નાટ� યડાપ્ાાાા દસ � જકી્ 

કા ર્કન ્ેનય  ્રરાષ્ટ્ શેષઠ પસાઓ , ના�ખા અાે પયચા ના ંપિ્�ત��ત્ રલ્ ાે આયરટ રે 

છે:  
 

્નાન વ્ર� આપિ�ઓા  સાના  કરયાાી કન્ા ય્ાર ્ી યખ્ે  ્નાન કેક ના ં ાર્ાે 

ા�્પાક અાે સાનેર આપિ� ય ખન ઘટાડાાે હાસંર કરયા ગરટત સી શ� કરટાે વસાિાક કન્ાઓાુ ં

િાનારણ કરટાે અાે આિસ�ક , શારટ�રક, સાના�યક, સાવં�ૃિ્ક અાે પ્ારયરણી્ સ�હ્ િયિય્ વય�પ ના ં

�ાહાિા, આનિયકા, િનરક્ાા ાકુસાાના ંા�્પાક ઘટાડ  કરટાે આપિ� પિ્કાર કન્ા ક��યયી 

ય ાએ.   
 

૧.૧૦રકા ર્કેતર

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  અાસુાર, રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ના ંાીચેાાા  

સનાયેશ હશે:  

(ક) આપિ�ાે અટકાયયા અસયા ્ેાી અસર ાે ઘટાડયા નાટ� રેયાાા સ્ા ંપગરા ં 

(ખ) િયકાસ ્ યાાઓના ંશના પગરાાંા સકંરા નાટ� રેયાાા સ્ા ંપગરા ં

(ગ) ક ઈપણ ય ખની આપિ� પ�ર�વસિ્ઓ અસયા આપિ�ાે અસરકારક રટ્ે પિ્ ાય 

આપયા નાટ� સજય્ા અાે કન્ા િાનારણ નાટ� રેયાાા સ્ા ંપગરા ં 

(ઘ) ઉપર યણાયેર કણ પાસાઓાા પગરાાંા સદં રના ં ાર્ સરકારાા િયિય્ નકંાર્  

અસયા િય ાગ ાી � જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓ 
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રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્  સન્ દ�શ નાટ� આપિ� વ્યવસાપા નાટ� અિ્ નહંય� જણર 

આ્ યાાુ ંના��ું  � જહંુ પાડ� છે , �ાી સન્ાં્ ર� સનીકા અાે અદ્ા કર�ું  ય ઈએ.  ્ યાા 

અનરીકરણ નાટ� િ્રાણ નાટ� ક�નન સરકાર ્ ો્ ય ગયાઈઓ કરશે.  આપિ� વ્યવસાપા, િાયારણ 

અાે શના, સજય્ા, પિ્ ાય અાે � જયરય� �વસિ્ાે આયરટ રાાે આયિ્ક રટ્ે ઘણી સવંસાઓા  

સનાયેશ કર� છે અાે ્ે  ાર્ �યા દ�શના ં � જત ન ટા પણ ય્ાર� છે.  આસી, રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ાીિ્ ાા સફ� અનરીકરણ અાે અસરકારક ય ખન ઘટાડયા , પિ્ ાય અાે � જયરય� 

�વસિ્ાે �િુાિન્ કરયા નાટ� �હવસેદાર  યુચે  ્ર- સવંસા સકંરા અાે સહ્ ગ અં્ં્  નહંય 

્રાયે છે.  

 ાર્ના ંરાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  અાે અન્ સવંસાઓ 

સગંઠા કરયા અાે સકંરા કરયા નાટ� ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે અાે ક�નન અાે રા�્ સરકાર યુચે આપિ� 

અટકાયયા, સજય્ા, પિ્ ાય અાે � જયરય� �વસિ્ નાટ�  ્નાન કેક ના ંયયાતદારટઓાી સ�પણી કર� 

છે.  ાર્ના ંઆપિ� દરિન્ાા સશ  દ� 1

2  અાે ક�નની્ સવંસાઓ ફા�યયી ક�નન સરકાર �ારા 

અપાાયયાના ંઆયેરા ્ રણ  અાે ક�નન અાે રા�્ સરકાર  યુચે સનં્ સતંિં્્ પ ટ ક રાે આ્ીા 

રહ�શે. ક ઈપણ રા�્ આપિ� સન્ે ક ઈપણ સન્ે ક�નન અાે અન્ રા�્ ાી નદદ અાે સનસરા 

નાગી શક� છે.  ઘટાાાી ચ તસ આપ�કારીા �વસિ્ા  પિ્ ાય આપયાાી યયાતદારટ િારકુ્ 

સવંસાઓાી છે. 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે  ્ૈ્ાર કર�ર િયગ્યાર ખ્ર -િયિશષટ નાગરદિશ�કા 

(ય ડાણ-૧) આ્ા�ર્ ્ યાા છે.  અન્સા ઉલરેખ  કર�ર  ા હ ્ ં્ા ં�ુ્ ી , રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે તહાર પાડ�ર નાગરદિશ�કા આ દવ્ાયેય નાટ� પાસિનક સદં ર ્રટક� કાન કર� છે. 

િયિય્ ય ખન  નાટ� આપિ� વ્યવસાપાાા એકંદર સકંરા નાટ�  ાર્ સરકાર� અાકુ ક�નની્ 

નકંાર્  અાે િય ાગ ાે ખ્ર -િયિશષટ નધ્વસ યયાતદારટઓ નાટ� �હ�ર કર� છે.  ય નુા,ં  ાર્ 

સરકાર આપિ� પછટાા પિ્ ાય ાા ્ાંકા�રક સકંરા નાટ� આપિ� ાયુત ચ તસ નકંાર્ ાે �હ�ર 

કર� છે.  આ �હ�ર કર�ર  નકંાર્ / િય ાગ એ ્ેનાે સ�પેર � જિનકાઓ િા ાયયા નાટ� િયગ્યાર 

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી આયિ્ક છે.  ્ે ય સન્ે , દર�ક ક�નની્ નકંાર્ , 

િય ાગ, રા�્ અાે �યલરાએ સતંિં્્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ તાાયયી આયિ્ક છે �ના ં

વપષટ કરયાના ંઆયે છે ક� ક�યી રટ્ે દર�ક એકન આપિ�ઓાે અસરકારક રટ્ે સચંા�ર્ કરયા નાટ� 

્ ગદાા આપી શક� છે. 
ર

૧.૧૧રઉદેકાર

                                                           
2 સશ  દ� ના ંરિકર, હયાા અાે ્ટરકક દ�ા  સનાયેશ સા્ છે 
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આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  અાે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્, ૨૦૦૯  ના ં

આપેરા આદ�શ સાસે , રાષ્ટ્ ્ યાાએ ૨૦૧૫ પછટાા કણ ન ટા યૈિમક ના�ખા અાે યડાપ્ાાાા 

દસ � જકી્ કા ર્્ન સાસે સકં�ા્ેરા આપિ� ય ખન ઘટાડાાા કેકના ંરાષ્ટ્ પિ્ત�્ાઓાે સાનેર 

કરટ છે. ્દાસુાર, રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ાા વ્ાપક ઉાેશ  ાીચે ાયુત છે: 

૧.  આપિ� ય ખન, ય ખન  અાે અ�રુકાાી સનયણના ં�ુ્ ાર  કરય   

૨.  વસાિાકસી ક�નન �ુ્ ી ્નાન વ્ર� આપિ� ય ખન ્કંાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં 

૩.  ના�ખાકટ્, �તા-ના�ખાકટ્ અાે ાાણાકટ્ પગરા ં્ેનય વ્ાપક કન્ા િયકાસ �ારા 

પિ્કાર કન્ા નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ કર�ુ ં 

૪.  અસરકારક પિ્ ાય નાટ� આપિ� સજય્ા ય્ારયી 

૫.  � જયરય� �વસિ્, �ાુયરસા અાે �ાુિા�નારણના ં" િયષ્ાી અ�રુકાના ંઘટાડાાે " ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

૬.  આપિ�ઓ અટકાય અાે આપિ� ય ખન અાે �ાહાિા, આનિયકા, આર ો્ અાે અવક્ાન્  

(આિસ�ક, શારટ�રક, સાના�યક, સાવં�ૃિ્ક અાે પ્ારયરણી્) ાા ાકુસાાાા યાવ્િયક ઘટાડાાે 

પાટ્ કર�ુ.ં 

૭. પિ્કાર કન્ાના ંય્ાર  કરય , ાયા, હારાા ય ખન ના ંઘટાડ  કરય  અાે શેષ ય ખન ાુ ં 

વ્યવસાપા કર�ુ ં 

૮.  સકં�ર્ અાે સાા જ�હક અનરીકરણાે આિસ�ક, ના�ખાકટ્, કાા જાી, સાના�યક, આર ો્,  

સાવં�ૃિ્ક, શૈક�ણક, પ્ારયરણી્, ્કાીકટ, રાયકટ્ અાે સવંસાકટ્ પગરાાેં આપિ�  

ય ખન ાા ઉદ યાે અટકાયા અાે ય ખન ાી અ�રુકાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

૯. આપિ�ાા ય ખન  ઘટાડયા અાે વ્યવસાપા કરયા નાટ� વસાિાક સ�ાયા�ાઓ અાે સાદુા્   

તાેંાે  ાગીદાર ્રટક� સશક્ તાાયયા  

૧૦. આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓના ંયૈજાિાક અાે ્કાીકટ કન્ાઓાે નયમ જ્  કરયી  

૧૧. ત�િુય્ ય ખન  અાે સાદુા્ આ્ા�ર્ આપિ� વ્યવસાપા નાટ� અસરકારક રટ્ે પિ્ ાય  

આપયા નાટ� ્નાન વ્ર� કન્ા િયકાસ કરય   

૧૨. આપિ� વ્યવસાપાાા િયિય્ પાસાઓ સાસે સકં�ા્ેરા િયિય્ નકંાર્  અાે િય ાગ ાી  

� જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓ �ગે વપષટ્ા કરયી  

૧૩. ્નાન વ્ર� આપિ� ય ખન િાયારણ અાે શનાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

૧૪. િયકાસરકી આ્ યા અાે પ�્્ાઓના ંઆપિ� વ્યવસાપાાી તાત્ ાા ા�ુ્ પયાહાે  

સર� તાાયય   

૧૫. આપિ� ય ખન ઘટાડ  એ સાના�યક રટ્ે સનાય્�, �ર�ગ સયેંદાાંનક અાે સશ�ક્કરણાી  
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ખા્રટ કરયી 

૧૬. ગ ંીર ય ખન સી સ્ી ગરટતાાાે અટકાયયા અાે આનિયકા તચાયયા નાટ� ગરટત  

સાદુા્ ના ંપિ્કાર કન્ાાુ ંિાનારણ કર�ુ ંઅાે નયમુ્  તાાય�ુ ં

૧૭. ટકાઉ ખે્ી સ�હ્ �ૃિષ કેકાી આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી અાે આત હયા અા�ુજરા 

વર જહરચાાા  ા�ુ્ પયાહ ય્ારય  

૧૮. �ૃિષ અાે પટુ્ ા નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા પગરા ંપર િયશેષ ધ્ાા આપ�ુ ં 

૧૯. આપિ�ાી અસર ા  સાના  કરયા અાે � જયરય� �વસિ્પાટ્ કરયા નાટ� આર ો્ પણારીઓ 

અાે સાદુા્ ાી પિ્કાર કન્ા ય્ારયા પ ંસાહા આપ�ુ ં

૨૦. આર ો્ સ ંા�ાા ્નાન વ્ર ના ંઆપિ�  ય ખન ઘટાડા ાે સકં�ર્ કરટાે આર ો્ 

પણારીઓાી પિ્કાર કન્ાના ંય્ાર  કરય   

૨૧. આપિ�- પિ્કાર કન્ાના ં શા�ાઓ, ક રેય  અાે અન્ શૈક�ણક �િુય્ાઓાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

૨૨. આપિ� ય ખન ઘટાડયાના ંન�હરાઓાા ાે્ ૃં ય અાે સ�્્  ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

૨૩. ય� વ્યવસાપાના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડા ાે ા�ુ્ પયાહના ં યા�યાાા પ્ંા ાે નયમ જ્  

કરયા અાે પાણી સતંિં્્ ય ખન ાી સ ંિય્ અસર ાે ઓછટ કરયી  

૨૪. ાયા અાે હારાા િાણાર્ક  ્રના�ખાાી પિ્કાર કન્ાાે નયમ જ્  કરયી અાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

૨૫. આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી િયચારણાઓ અાે ાાણાકંટ્ અાે રાયક ષી્ સા્ા ાા પગરાાં ુ ં

એકટકરણ કર�ુ ં 

૨૬. ્નાન પ�ર્ યાાઓ અાે ્ યાાઓ (્ાનીણ અાે શહ�રટ) ાા િયકાસ અાે અનરીકરણના ં

આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ા�ુ્ પયાહના ંયા�ય   

૨૭. આપિ� ય ખન પિ્�પ, ા જલ્ાકંા, ાકશાકરણ, દ�ખર�ખ અાે ત�ુ આ્ાની ય ખનાી � જયર 

ચે્યણી પણારીઓાે નયમ જ્  તાાયયી 

૨૮. ત�આુ્ાની ય ખની આપિ�ાા ય ખન  અાે આત હયા પ�રય ર્ાાા ાિ્  સ�હ્ પાદ�િશક 

આપિ� ય ખન ા જલ્ાકંા અાે ાકશાઓાા િયકાસ પર વ્ાપક સયવકણાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

૨૯. ાદટાા ાખુ, પયર્ી્ પદ�શ  અાે દ�ર્ા�કાાર  �યા સરંકુ્ સસંા્ા  સતંિં્્ ાક િસવટન-

આ્ા�ર્ અ� ગન ા  અનર કરય  

૩૦. આપિ� ય ખન ઘટાડાાા ્નાન પાસાઓના ંિય જાા, ટ�કા ર ન અાે પરંપરાગ્ જાાા  

અસરકારક ઉપ્ ગ કરય   

૧.૧૨રથન્રના��ુ ર–ર�ુ કા,રનધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ા�ુ  
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્ યાાના ં(T1), નધ્ન (T2) અાે રાતંા ગા�ાાા (T3) પગરાાં  અનર અાુ્ ને ૨૦૨૦, ૨૦૨૭, 

૨૦૩૦ (આ�ૃિ્ ૧-ર) �ુ્ ીના ં� જર  સય  ય ઈએ. યષર ૨૦૩૦ એ ૨૦૧૫ પછટાા કણે્  ્રરાષ્ટ્ 

કરાર -સેનડાા ના��ુ,ં ટકાઉ િયકાસ રલ્  અાે પકકાર ાી પ�રષદ-૨૧ નાટ� �િ્ન સન્ન્ારદા છે. 

આ કરાર  પર હવ્ાકર કરટાે ,  ાર્ે પણ આ સન્ન્ારદા અપાાયી છે.  રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ાીિ્ના ંકલપાા કર�ર ્નાન પગરાઓાી �સુગં્્ા નાટ� પણ ૨૦૩૦ � જણર્ા છે. '�જંકા', 

'નધ્ન અાે ‘રાતંા’ ગા�ાા  સદં ર � જણર કરયા નાટ� ય�રટ સન્ન્ારદાા  છે અાે અ્્ાાા ક ઈપણ 

્નાે � જચય્ા ાસી.  આ અવસા્ી છે અાે ઘણા પ�રત�  ખાસ કરટાે ્કાીકટાા આ્ાર� ફ�રફાર ાે 

આ્ીા છે. કલપાા કરયાના ંઆયેરા ક�ટરાક પગરા ંરાતંા સન્  ગા�ાનાસંી  �જંકા  ગા�ાનાં  ફ�રયી 

શકા્ છે.  ય  ક� , ાાાા સન્  ગા�ાાા  ્નાન પ્ંા  � જ રા કરયા નાટ� ય્ારાા  સન્ ા રે ્ે 

�િુાિન્ કર�ુ ંય�રટ છે. 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ના રથન્ન્ારદાસીરકર ાના ર� ેરીરકલયસાર

�જંકા ગા�ાાી  (T1) T1ર(2022)ર   

નધ્ન ગા�ાાી (T2) T1/T2 T2ર(2027)  

રાતંા ગા�ાાીર(T3) T1/T2/T3 T2/T3 T3ર(2030) 

��ુ તર૧:૨ર-ર�દ કા,રનધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસીરથન્રન્ારદાર

�્ાર� ્નાન યગ ના ં ઠરાયેર ક�ટરાક પગરા-ં�જંકા , નધ્ન અાે રાતંા ગા�ાાા-પહ�રેસી ય 

અનરીકરણ હ�ઠ� છે અસયા અદ્ા કરયાાી ય�ર છે , ઘણાાે શ� કરયાાી ય�ર છે.  ્નાન કણે્ 

�જંકા, નધ્ન અાે રાતંા સન્  ગા�ાાા ક�સ ના ં્િનક અસર હ ય  ય�રટ ાસી.  હકટક્ના,ં ઘણા 

�કવસાઓના,ં અિ્વ્ા�ટ્ હ ઈ શક� છે , ્ે ય સન્ે શ� સઈ શક� છે �્ાર� ક�ટરાક �કવસાઓનાં , નધ્ન 

અાે રાતંા ગા�ાાા રલ્  પરાુ ંઅગાઉાા ્તતાાુ ંકાન � જ � ંસયા પર આ્ા�ર્ હ ઈ શક� છે.  ્ેન 

છ્ા,ં નધ્ન અાે રાતંા ગા�ાાી શેણીઓ ઓછટ અ્્ા � જ�ચ્ કર્ી ાસી પરં્ ુ્ે કા્ારયાહટ � જરટ 

કરયા નાટ� રાતંા સન્ાી ય�ર પડ� છે;  ય  ક� શ� ્ેટરી યહ�રી ્ક� શ� કરયાના ંઆયે.  
 

નકંાર્ , િય ાગ , રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંપવ્ાિય્ પગરાાંા અનરીકરણાી 

�વસિ્ના ંા�્પાક ્ફાય્ છે.  દર�ક ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ અાે રા�્ સરકાર� ્ેનાી ્ યાા 

્ૈ્ાર કર્ી યખ્ે અસયા હારાી ્ યાાઓાે �ુ્ ાર્ી યખ્ે અનરીકરણ નાટ� સન્ન્ારદા 

અાસુાર ્ેનાી આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓના ંતાત્ ાે ્ ો્ રટ્ે યગ��ૃ્ કરયી ય ઈએ. 
 

આપિ� પછટ � જયરય� �વસિ્ાી પા�ટ્ાા કણ સન્ગા�ા છે: (ક) યહ�રી-અ્ાર ન�હાાાી �દર , 

(ખ) નધ્ન-પાચં યષરાી �દર અાે (ગ) રાતંા ગા�ાાી-પાચંસી દસ યષરાી �દર.  આ િયિશષટ 

આપિ� પર આ્ાર રાખે છે અાે નાક � જયરય� �વસિ્ાી પા�ટ્ાા કા ર્્ન ાા પકાર  સાસે સતંિં્્ 
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છે. આસી, રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ાી સન્ર�ખા યગર નાક સાનાન્ શ દ ના ં્ેનાી ચચાર 

કરટ છે. 

 

૧.૧૩ર�ય આસારપકારાર

આપિ�ઓ ા�ુ્ંયે �ુદર્ી ખ્ર  અસયા નાાય-પે�ર્ અસયા તાેંાા સં્  યાસી પ�રણને છે.  

નાાય-પે�ર્ પ�રત�  �ુદર્ી આપિ�ાી પિ્�જ� અસર ાે ન ટા પનાણના ંય્ારટ શક� છે.  યૈિમક 

વ્ર� પણ ન ટા પા્ે , આત હયા પ�રય ર્ા પરાી  સરંકુ્ રાષ્  ્ર-સરકારટ પેારે દશારવરુ ંછે ક� 

નાાય પે�ર્ આત હયા પ�રય ર્ાએ  ાર� હયાનાા ઘટાાઓાી આય ર્ા અાે ્ીવ્ા એન તાેંના ં

ા�્પાક ય્ાર  ક્  છે. �્ાર�  ાર� યરસાદ, ચ્યા્ અસયા ્ર્ીકંપ ત  ુય �ુદર્ી હ ્ છે, ્ેાી 

અસર નાાય પ�િૃ� સાસે સકં�ા્ેરા ઘણા પ�રત�  �ારા સાનાન્ રટ્ે તગાડટ શક� છે.  ન ટા પા્ે  

ઔદ ગીકરણ અાે શહ�રટકરણ નાાય-પે�ર્ આપિ�ઓાી સ ંાયાા અાે �ુદર્ી અાે નાાય-પે�ર્ 

આફ્  તાેંનાસંી નયા અાે િનરક્ાે સ ંિય્ ાકુસાાાી હદના ંય્ાર  કર� છે.  નાાય સનાય 

ખ્ર / આફ્ ના ંય્ાર  કર�  એયા  રાસા્�ણક , �િયક, િયકરણ અાે પરના� ુ( CBRN)  ્ અાે 

ઘટાાઓ નાટ� સયેંદાશીર છે. 

ર

૧.૧૩.૧રરાષ્ટ્રખતરા ર �ડસ-ાનયેનટર2

3  ાી આપિ� ના�હ્ી વ્યવસાપા ટ�િ્  �ારા ઉપ્ ગના ં

રેયા્ી ય  ુવયી�ૃ્ યગ�કરણ પણારી �ુદર્ી ય ખન સી ઉઉય્ી આફ્ ાે પાચં ા�ુ્ યગ ના ં

યગ��ૃ્ કર� છે અાે સેનડાા રલ્ ાી દ�ખર�ખ નાટ� યૈિમક વ્ર� યપરા્ છે: ર

(૧)ર ઠ દર-ભૌ તક:  �ાહાિા, ઈ� અસયા અન્ વયાવા્ અસર , િનરક્ાે ાકુસાા, આનિયકા 

અાે સેયાઓ �નુાયયી , સાના�યક અાે આિસ�ક િયકેપ અસયા પ્ારયરણી્ ાકુસાા સઈ શક� 

એયી � જવ્રશા ી્ પ�્્ા અસયા ઘટાા છે.  આનાાંી ક�ટરીક પ�્્ાઓના ં ય�-ઋ્ ુ

પ�રત� ના ંનહંય� જણર ફા�  આપે છે. 

(ર)રપ�ર  જાસ :રસાનાન્ ય� ચ્ના ંિયચરા  અાે/અસયા પયા �કંાયાાા કારણે સર યર  

છરકાયાાી ઘટાાઓ 

(૩)રપ� -ઋ્-ુ અલપનયી/ાાાીસી નાડંટાે નધ્ય્� યા્ાયરણી્ પ�્્ાઓાે કારણે સ્ી 

ઘટાાઓ (યણરપટના ંિનિાટસી નાડંટ �દયસ  �ુ્ ી) 

(૪)ર ાતા રણી્ :રનધ્ન આરષુ્સી રાાે � જલન પ�્્ાઓાે કારણે સ્ી ઘટાાઓ ( ્ર-

ન સનીસી ઘણા દશક  �ુ્ ી આત હયા પ�રય ર્ાકન્ાાા યણરપટના)ં 

                                                           
3  http://www.desinventar.net/definitions.html (સટટ��તર ૨૦, ૨૦૧૯) 
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(ય)ર �  ક:ર �િયક ઉંપિ�ાી પ�્્ા અસયા ઘટાા અસયા ર ગકારક � જલનનય ાા ઉદ ય , 

�ાહાિા, નાદંગી અસયા અન્ આર ો્ ાે અસર  એયા ઝેર અાે �ય-સ�્્ પદાસ  સ�હ્  

�િયક ર ગયાહક  �ારા ફ�રા્ા, િનરક્ ાકુસાા, આનિયકા અાે સેયાઓ �નુાયયી, સાના�યક 

અાે આિસ�ક િયકેપ અસયા પ્ારયરણી્ ાકુસાા  

શેણીઓસી �ુદર્ી પ�રત� ના ં િાનારણ સ્ી આપિ�ઓાી આ પાચં ા�ુ્ શેણીઓાુ ંસ�ંકટ્ 

યણરા ક ષટક ૧-૧ ના ંઆપયાના ંઆવરુ ંછે. ાીચેાુ ંયગ�કરણ �વુ્ ાસી.  યાવ્િયક નયાાી 

પ�ર�વસિ્ઓના,ં ઘણી આફ્  િયિય્ પકારાી આપિ�ઓાુ ંસં્  યા છે.  ય નુા,ં ીુઘરટાા સ�ર્ા તાદ 

ગૌણ આફ્  આયી શક� છે. 
 

કાષટકઃર૧-૧ર�ુદરતીરપાખનાસીરાેણીઓર

ર ાેણીર �ખુ્રઘટસાર ગૌણર�ય આ�ુ ર�ુ કના ર ણરસરર

૧  � જ - ૌિ્ક � જકંપ/ નાસ 

�ાૃયીાા પેટા�ના ં

ન ટા પા્ે  

�હરચાર 

• � જકંપ તાદ � જવખરા; 

• ્ર્ીકંપ સી ઉઉયેરી શહ�રટ આગ ;  

• પયાહટ્ા - � જકંપાે કારણે ઘા �વસિ્નાસંી પયાહટ �વસિ્ના ં

( િશક) પાણીસી સં્ ટૃ્ યનીાાુ ંપ�રય ર્ા   

• �ાૃયીાાા પેટા�ના ંન ટા પા્ે �હરચાર , સાનાન્ રટ્ે ાીચે 

્રફ   

• � જકંપાે કારણે યનીા �યુયાસી સપાટટાી નાટટાુ ંિયવસાપા  

  �યા�ાાખુી • �યા�ાાખુી ફાટટ ાીક�યાસી યનીા �યુયાાે કારણે નાટટાી 

સાન્ીાુ ંસપાટટાુ ંિયવસાપા  

• રાયા, રાખ, ગરન યરા� , ગેસ અાે ખાીય સાન્ીાા 

�યા�ાાખુીાા િયવફ ટ  સ�હ્ �ાૃયીાી સપાટટના ં તહાર/ િછન 

ાનક એક પકારાી � જવ્રશા ી્ ઘટાા.   

• રાખ પ્ા ; રહ�ર - �યા�ાાખુી ાા ્ �ાય પર �યા�ાાખુી 

ફાટયાાા સન્ે અસયા ્ેાી યુચે  સપાટટાી  સાન્ીાુ ંગરન 

અસયા ઠ�ું િનશણાુ ંયહ��ુ ં 

• રાયા યહ�ય  

• ખાીય યહ�ય  - અં્ં્  ગરન યારઓુ, રાખ અાે ૧,૦૦૦ �ડ્ી 

સે�લસ્સસી ય ાુી અન્ સાન્ી � િયવફ ટ દરિન્ાા 

�યા�ાાખુી (૭૦૦ �કની/કરાકસી ય )ુ ાી ાીચે ઝડપસી યહ� 

છે  

  �ાુાની  �ાુાનીઓાુ ંયગ�કરણ કર�ુ ંાિુક�ર છે , ્ે દ�ર્ાકાઠંાાા પાણી 
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ર ાેણીર �ખુ્રઘટસાર ગૌણર�ય આ�ુ ર�ુ કના ર ણરસરર

સતંિં્્ સાનુી પ�્્ા છે.  ન �ાી રહ�ર  (�ડા સાનુના ં સાાે 

ન ટા ન � સાસે) � પાણીાી �દર  � જકંપ , �યા�ાાખુી ફાટયા 

અસયા � જવખરા �ારા ન ટા પનાણના ંપાણીાા િયવસાપા �ારા 

પેદા સા્ છે.   �ાુાની ન �ઓ સન્ સાનુના ં� જત ય ય  ુ

ઝડપે આયે છે પરં્ ુ�ન �ન છટછરા પાણી �ુ્ ી પહ�ચે છે ્ેન 

્ેન ્ે ્ીાુ ંસા્ છે, અાે ન � ય  ુ્ીવ તાે છે. 

ર ય� િયજાા 

સતંં્ ી  

• � જર 

• � જ વખરા 

• ન �  

• �હનપયાત, �ાૃયીાી પ ચી સાન્ી , તરફ અસયા તરફા  

ન ટ  સા જહ � �હુુંયાકષરણ ત� હ�ઠ� પયર્ાી ાીચે ઝડપસી 

સરક� છે, યહ� છે અસયા પડ� છે  

• દ�ર્ાકા ્ ા� ુ રધા ાણ  - ન � , પયા,  ર્ી અસયા 

નાાયશા ાી પ�િૃ�ઓાા કારણે કાઠંાાી આસપાસ કાપં અસયા 

� જિનગ્ાુ ંકાનચરાઉ અસયા કા્ની ાકુસાા  

• દ�ર્ાકા ્ �ર� દર -દ�ર્ા�કાાર� સાનાન્ કર્ા ંય્ાર� પાણીાુ ં

વ્ર  ર્ીાા ફ�રફાર  અસયા યાયાઝ ડાાે કારણે � જર આયે છે , 

� �દયસ સી અઠયા�ડ્ા �ુ્ ી ટકટ શક� છે  

• કાટના�ા  પયાહ , કાદયા  પયાહ , ખડક પ્ા -  ાર� 

યરસાદ અસયા ઝડપી તરફ/તરફ ઓગ�ે ં્ાર� � જવખરાાા ં

પકાર  ન ટા પનાણના ંયાવપિ્ , કાદય અસયા �હુુંયાકષરણ 

દ�  �ારા ાીચે ્ �ાય ્રફ ન કરે છે. 

• ક�ણક � જર - �જંકા ગા�ાના ં ાર� અસયા ય  ુપડ્  યરસાદ � 

્ાંકા�રક ્ ્ યહા કર� છે , યરસાદ દરિન્ાા અસયા પછટ 

સ ડટયારના ંઅસયા સ ડા કરાક ના ં� જરાી �વસિ્ તાાયે છે   

• ય� પયાહ � જર  - નેદાાી � જર (ાદટાા � જર) ના ંસાનાન્ રટ્ે 

� જકટ યનીા પર ઝરણા ય�નાગર પાણીાા છરકાયા નાટ� 

સાનાન્ અસર, �્ા ંયરસાદ પડા  ( ક�ણક � જર)  ં્ા ં

દ�ર્ા�કાાર� અાે ્�ાય  અસયા ય�ાશ્  (દ�ર્ાકાઠં� � જર) 

્ેનય ાનક અસયા ાનકાા પાણીાા ્�ાયના ંસાનાન્ વ્ર 

કર્ા ય્ાર� �ત�ીુ  

• ્રંગ �્્ા: પયાસી ઉંપ� સપાટટ ્રંગ  � પાણીાા 

ક ઈપણ �લુરા ય�ાશ્ ાી સપાટટ પર આયી શક� છે �ન ક� 

નહાસાગર , ાદટઓ અાે ્�ાય , યગેર�. ્રંગાુ ંકદ પયાાી 

્ાકા્ અાે પયાસાુ ં�્ર (આા્ા) પર આ્ાર રાખે છે.  
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૩ ન સની અલપનયી, � જલન-

સી-નધ્ન-વક�ર 

આં્િં્ક હયાનાા 

અાે યા્ાયરણી્ 

પ�ર�વસિ્ઓાે કારણે 

ય ખન � િનિાટ સી 

�દયસ  �ુ્ ી ટકટ શક� 

છે  

• ચ્યા્, ્ ફાા રહ�ર, ટ ાવડ , ઉષણ્ાા્ા ્ ફાા , િયશેષ 

ઉષણક�ટતં્ ી્ ્ ફાા, પયા   

• ઠડંટાુ ંન મુ,ં  ઝડપસી સી્ી ર�ખાના ંઆગ� ય્્ુ ંપયાાુ ં

 ાર� ્ ફાા  

• ��ુ ં્ાપનાા,  �ુનસ, �હન, તરફ, કરા, ચ જ   

• આકાશી યીય�ટ,  ાર� યરસાદ 

• ર�્ીાુ ં્ ફાા,  જ�ાી ડનરટ 

• �હનપા્, તરફ, િશ્ા�ં ્ ફાા, તરફાુ ં્ ફાા 

૪ આત હયા 

�વસિ્  

અસાનાન્, આં્િં્ક 

હયાનાા 

પ�ર�વસિ્ઓ રાતંા 

ગા�ાાા, નધ્નસી 

� જલન-વક�ર સતંિં્્  

યા્ાયરણી્ 

પ�્્ાઓ  ્ર-

ન સનીસી ઘણા 

દશકા (રાતંા 

ગા�ાાી) આત હયા  

પ�રય ર્ાશીર્ા  

• ીુકા� 

• સખ્ ગરની/ઠડંટ �વસિ્ 

• યગંર દય/ યગંરી આગ  

• �હન સર યરાુ ંફાટ�ુ ં (GLOF) 

• પાણીાુ ંઓસર�ુ ં 

૫ �િયક  ય ં્ ઓુ અાે ઝેરટ 

પદાસ ા  ઉદ ય 

ર ગચા� : યા્રર , તેકટ��ર્ર, પર પનયી, ફગંર અસયા 

િપઓા ચેપ ય ં્  ુઉપનય, પટ ુ ાગદ ડ   

 

૧.૧૩.૨રનાસ રપે�રતર�ય આ 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્, ૨૦૦૯  યણાયે છે ક� યવ્ી ય્ાર , ઝડપી શહ�રટકરણ અાે 

ઔદ ગીકરણ, ઉુચ ય ખનયા�ા િયવ્ાર ના ંિયકાસ , પ્ારયરણી્ અ્યપ્ા અાે આત હયા 

પ�રય ર્ા િયિય્ પકારાી આપિ�ઓ નાટ� અ�રુકા ય્ાર� છે.  અ� જર્ી આપિ� સજય્ાાે કારણે , 

સાદુા્  અાે પાણીઓાે અકવના્  ( ઔદ �ગક, નાગર, હયા, ર�રયે, ાદટ અસયા સાનુ , નકાા 

્રાશા્ી સયા , આગ, ખાણના ં� જર , શહ�રટ � જર ્ેર ફ�રા�ું , યગેર�) નાાય-પે�ર્ અાેક પકારાા 

ય ખન સી ય્ે છે . રાસા્�ણક, �િયક, િય�કરણ અાે અ� ુ  ્ અાે ઘટાાઓાે કારણે નાાય પે�ર્ 

�ૃં્ ાા કારણે ય ખન  � જત �ચા ્ને છે.  ારાદા� જયરક અસયા �તા -ારાદા� જયરકાી પ�િૃ�ઓસી 
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ઉઉય્ી આ્કંયાદટ પ�િૃ�ઓ અાે ગૌણ ઘટાાઓ પણ આ ય ખન ના ંય્ાર  કર� છે અાે પ્ારટ્ 

્ૈ્ારટ અાે આ્ યા નાટ� આહયાા કર� છે. 
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રા��◌�્ટ�્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસાકટ્ રચાા  

૧.૧૪રથ વ્ાકટ્રના��ુ ર
ર

૧.૧૪.૧રરાષ્ટ્રકકાએરર
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ૃ તર૧:૩રરરાષ્ટ્રવતરસીર�ય આરિ્ વ્ાયસર-ર� દ�ઠ દતરથ વ્ાકટ્રના��ુ ર

ર

સ�ધઃર નાક સકંરા , િાણર્ રેયા અાે આપિ� વ્યવસાપા નાટ� સદં�શાવ્યહાર નાટ� સવંસાકટ્ 

નાગ ાે રમજ કર� છે  અાે આદ�શાી ક ઈ કડટાે � જ�ચ્ કર્ુ ંાસી.રર

આપિ� વ્યવસાપાાુ ંએકંદર સકંરા �હૃ નકંાર્ના ંિા�હ્ છે.  �રુકા નકંીનડં� સિનિ્ અાે 

રાષ્ટ્ ખ્ર   વ્યવસાપા સિનિ્ એ આપિ� વ્યવસાપા સતંિં્્ ઉુચ-વ્રાા િાણર્  રેયાના ં

સાનેર ા�ુ્ સિનિ્ઓ છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� એ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

ાીિ્ાી નમંજરટ અાે ્ેાા અનરીકરણાી �િુય્ા નાટ� યયાતદાર સવંસા છે. આ�ૃિ્ ૧-૩ રાષ્ટ્ વ્ર� 

આપિ� વ્યવસાપા  નાટ� ા જ�� જ્  સવંસાકટ્ ના�ખાા  ્ યાાકટ્ ા�ષટક ણ � જર  પાડ� છે.  આ�ૃિ્ 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસાકટ્ ્કં 

�હૃ નકંાર્ાુ ંએકનદર 

સકંરા  
િારકુ્ નધ્વસ 

નકંાર્ (આપિ� 

િયશેષ)  રા�◌્્્ટ�્ર�ય આર

િ્ વ્ાયસર

થઆાન સ�રર 
ક�ર્સેટર

�રુકાર

થ ન ત 

રાષ્ટ્ર

ખતરાર

િ્ વ્ાય

સરથ ન ત 
રાષ્ટ્ર

કારા્ારટર

થ ન ત 

 

રા�્ 
કાર /ક�નન
શાિસ્ 
પદ�શ  

 

થક�રદ�ારઅસેર

ક�ન્ી્રથક�ર

યારીથરદ�ાર

(CAPF) 

રાષ્ટ્ર

�ય આર

િ્ વ્ાય

સરથ વ્ા 

 

રાષ્ટ્ 

આપિ� 

પિ્ ાય 

દ� 

ટ પ રયેર િાણર્  રયે  
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આપિ� વ્યવસાપા નાટ� સકંરા , િાણર્ રેયા અાે સદં�શાવ્યહાર નાટ� નાક સવંસાકટ્ નાગ ાુ ં

પિ્િાિ્ંય કર� છે અાે આદ�શાી ક ઈપણ કડટાે � જ�ચ્ કર્ુ ંાસી. 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્નનાં  ક ઈપણ આપિ�ાે 'રાષ્ટ્ ખ્ર  અસયા 'રાષ્ટ્ આપિ� ' 

્રટક� � જ�ચ્ કરયાાી ક ઈ ય ગયાઈ ાસી.  ન ટા  ાગાા �કવસાઓનાં , રા�્ સરકાર  ક�નન સરકાર 

સાસે સહા્ક � જિનકા  યયીાે આપિ� વ્યવસાપા  હાસ ્રશે. સાનાન્ રટ્ે ક�નની્ સવંસાઓ રા�્ 

સરકારાી િયાં્ ી પર  ાગ રેશે.  દર�ક રા�્ાી �દર , રા�્ વ્ર� આપિ� વ્યવસાપા  નાટ� અરગ 

સવંસાકટ્ ના��ુ ંછે.  આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  રાષ્ટ્ કકાએ રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં� , રા�્ કકાએ રા�્ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  સ�ાનડં�  અાે �યલરા 

કકાએ �યલરા આપિ� વ્યવસાપા  સ�ાનડં�ાી વસાપાાાી ય ગયાઈ કર� છે.  રાષ્ટ્ વ્ર� આપિ� 

વ્યવસાપા નાટ� નહંયાી િાણર્ રે્ી સવંસાઓાી � જિનકા , રચાા અાે � જિનકાાુ ંસ�ંકટ્ના ંક ષટક 

૧-૨ ના ંયણરા કરયાના ંઆવરુ ંછે.  ક�નની્ સવંસાઓાી સાનેરગીરટાી સીના  આપિ�ાા  ફ�રાયાા  

પકાર, નાકા અાે યહટયટટ પસાર પર આ્ા�ર્ છે.  ય  પ�ર�વસિ્ાે ક�નન સરકારાી સી્ી સહા્ 

અસયા ક�નની્ સવંસાઓાી ફા�યણીાી ય�ર હ ્, ્  ક�નન સરકાર ્નાન ય�રટ સહા્ � જરટ પાડશે. 
 

કાષટક-ર૧-૨:રર�ય આરિ્ વ્ાયસરનાટ�રરાષ્ટ્-વતર�ર સણર્ારરેસારર�ખુ્રથ વ્ાઓર
ર
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૧  �રુકારન તીન સ�ર

થ ન તર(CCS)રર

 

યડાપ્ાા, સરંકણ નકંી , 

ાાણા ંનકંી , �હૃ નકંી અાે 

િયદ�શ નકંી  

 

• ય  ક ઈ ઘટાા સ ંિય્ �રુકા અસર  ્રાયે ્  

રાષ્ટ્ �રુકા ન�ષટક ણસી ા જલ્ાકંા કર�ુ ં  

• રાસા્�ણક, �િયક, િય�કરણ અાે પરના� ુસકંટ  

અાે �રુકા અસર  સાસેાી આફ્ ાી ્ૈ્ારટ , શના 

અાે સચંારાાા ્નાન પાસાઓાી દ�ખર�ખ રાખયી.  

• આપિ� િાયારણ , શના, સજય્ા અાે અસરકારક 

પિ્ ાય નાટ� ય�રટ નાાયાના ંઆય્ા પગરા ંનાટ� 

િાદદશ  આપીાે રાસા્�ણક , �િયક, િય�કરણ અાે 

પરના� ુખ્ર ાા ય ખન ાી સન્ાં્ ર� સનીકા કરયી.   

ર રાષ્ટ્રખતરાર

િ્ વ્ાયસર

થ ન તર(NCMC) 

• ક��તાેટ સ�ચય (અધ્ક) 

• આપિ� વ્યવસાપા  િયશેષ 

યયાતદારટઓયા�ા 

નકંાર્ / િય ાગ ાા સ�ચય  

અાે સવંસાઓ  

 

• આપિ� પિ્ ાયાા આદ�શ , િા્કંણ અાે 

સકંરાાી દ�ખર�ખ રાખયી   

• ખ્ર  વ્યવસાપા મજસાે  ય�રટ રાગે ્ે યા િાદદશ  

આપયા    

• ખ્ર  પ�ર�વસિ્ઓા  સાના  કરયા નાટ� ચ તસ 

પગરા નાટ� િાદદશ  આપયા    
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૩ રાષ્ટ્ર�ય આર

િ્ વ્ાયસર

થઆાન સ�રર

(NDMA) 

• યડા પ્ાા 

(અધ્ક) 

• સભ્  (અધ્ક �ારા િારકુ્ 

ાયસી ય  ુાહ�)  

 

• આપિ� વ્યવસાપા નાટ� ાીિ્ઓ , ્ યાાઓ અાે 

નાગરદિશ�કાઓ ઘડયી   

• સન્ દ�શના ંરા� ુકર�ુ ંઅાે અનરીકરણાુ ંસકંરા 

કર�ુ ં  

•  ાર્ સરકારાા સતંિં્્ નકંાર્  અાે િય ાગ ાી 

NDMP અાે DM ્ યાાઓાે નમંજરટ આપયી  

• અરગ અરગ ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  અાે રા�્ 

સરકાર  �ારા અાસુરયાના ંઆય ાાર આપિ� 

વ્યવસાપા નાટ�ાી નાગરદિશ�કાઓ ઘડયી   

૪ રાષ્ટ્રકારા્ારટર

થ ન તર(NEC) 

• ક�નની્ �હૃ સ�ચય ( અધ્ક)  

•  ાર્ સરકારાા �ૃિષ, અ� ુ

ઊ�ર, સરંકણ, પીયાાુ ંપાણી અા ે

વયુછ્ા, પ્ારયરણ, યગંર  અા ે

આત હયા પ�રય્રા ાાણાકટ્ 

ખચર), આર ો્ અા ે�ુ�ંુત 

કલ્ાણ, શ�ક્, ્ાનીણ િયકાસ , 

િયજાા અા ેટ�કા ર ન , 

અયકાશ, ીજરસચંાર, શહ�રટ 

િયકાસ, ય� સસંા્ા , ાદટ 

િયકાસ અા ેગગંા ટ�ુટકરણ 

નકંાર્ / િય ાગ ાા સ�ચય , 

ચીફ ઓફ વટાફ કિનટટાા સકં�ર્ 

સરંકણ વટાફાા ચીફ , સભ્  

્રટક� પદાિ્કારટ.  

• િયદ�શ નકંાર્ાા સ�ચય , 

�ાૃયી િય જાા, નાાય સસંા્ા 

િયકાસ, ખાણ , િશિપ�ગ, નાગર 

પ�રયહા અા ેરાયનાગર , ચરેનાે, 

ક�નની્ ય� આ્ ગ અા ે NDMA 

ાા સ�ચય , NEC ાી તઠેક ના ં

ખાસ આનિંક્ છે.  

• NDMA ્ાેા કાનગીરટ ત�યયાના ંનદદ કરયી  

• રાષ્ટ્ ્ યાા ્ૈ્ ાર કરયી  

• રાષ્ટ્ ાીિ્ાા અનરીકરણાુ ંસકંરા અા ેદ�ખર�ખ 

રાખયી, અા ે ાર્ સરકારાા નકંાર્  અસયા િય ાગ એ 

્ૈ્ ાર કર�રી ્ યાાઓાુ ંિારટકણ કર�ુ ં 

• સરકારાા ક ઈપણ િય ાગ અસયા સવં્ાાે NDMA અસયા 

SDMAs નાટ� આયા નાણસ , સાન્ી અસયા સસંા્ા  

ઉપર ્ કરાયયા નાટ� ખ્ર ાી પિ્�્્ા , તચાય અા ે

રાહ્ નાટ� િાદદ િશ્ કરય   

• ક�નન સરકાર� તહાર પાડ�રા િાદદશ ાુ ંપારા �િુાિન્ કર�ુ ં 

• ક ઈપણ  ્યાક આપિ� પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ાા 

�કવસાના ંસકંરા કર�ુ ંઅા ેપિ્ ાય આપય    

• ક ઈ ચ તસ  ્યાક પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ાા 

પિ્ ાયના ંરયેાાા પગરા ં�ગે  ાર્ સરકાર , રા�્ 

સરકાર  અા ે SDMAs ાા સતંિં્્ નકંાર્ / િય ાગ ા ે

િાદદશ આપય .  

• સતંિં્્ ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ / સવંસાઓ સાસ ે

સકંરા કર  � ્ારા્ રણ અા ે નાન્ સચંારા કા્રયાહટ  

ાયુત અસર્વ્ રા�્ા ેનદદ કર� ્યેી અપકેા રાખ ેછે.  

• સશ  દ� , ક�નની્ સશ  પ રીસ ત�  (CAPF) 4 , 

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� (NDRF) અા ેઅન્ આયી 

સયેાઓ સાસ ેસકંરા કર �ુ ં�ના ંરા�્ સરકારા ેનદદ 

કરયા નાટ�  ાર્ સરકારાા પિ્ ાયા  સનાયશે સા્ છે.  

• � જયર ચે્ યણી અા ેદ�ખર�ખ � જરટ પાડયા નાટ� યયાતદાર 

                                                           
4  CAPF ના ંઆસાન રાાફલસ, BSF, CRPF, CISF, ITBP અાે SSB ા  સનાયેશ સા્ છે 
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્નાન સતંિં્્ િયિશષટ યૈ જાિાક સગંઠા / સવંસાઓ સાસ ે

સકંરા કર�ુ ં  

• રા�્ સરકાર ાા સતંિં્્ યહટયટટ િય ાગ  �ારા SDRF, 

ાાગ�રક સરંકણ વય્સંયેક , હ નગાડર અા ેફા્ર સિય�સીસ 

સાસ ેસકંરા કર�ુ ં 

૫ રાષ્ટ્ર�ય આર

પ તભા ર્�રર

(NDRF) 

ઝડપી ગ ઠયણી નાટ� 

અ ર્રિકરટ દ�  �યા 

નહાિાદ�શકાી આગેયાાી 

હ�ઠ� ખાસ રચા્ેર પિશ�ક્ 

દ�   

િાકટય્� ખ્ર  ઘટાાના ંઅસયા ્ેાા પછટાા 

સયં ગ ના ંસતંિં્્ રા�્ સરકાર/�યલરા 

યહટયટટ્કંાે સહા્ કરયી  

 

૬ રાષ્ટ્ર�ય આર

િ્ વ્ાયસર

થ વ્ારNaર(NIDM) 

ક�નની્ �હૃ નકંી ; યાાસ 

ચેરનેા, એાડટએનએ;  ાર્ 

સરકાર અાે રા�્ સરકાર ાા 

િયિય્ નધ્વસ નકંાર્  

અાે િય ાગ ાા સ�ચય  અાે 

રાષ્ટ્ વ્ર સ�હ્ાા 

યૈજાિાક, સશં ્ા અાે 

્કાીકટ સગંઠા ાા યડાઓ 

ઉપરાં્  િય�્ા્ િય�ાા , 

યૈજાિાક  અાે વ્યસા્ ઓ  

• નાાય સસંા્ા િયકાસ અાે NDMA એ િા્ાર�ર્ 

સયર્ાહટ ાીિ્ઓ અાે નાગરદિશ�કાઓના ંઆપિ� 

વ્યવસાપા નાટ� કન્ા િાનારણ કર�ુ ં 

• ્ારીન કા ર્્ન ાી રચાા , િયકાસ અાે અનર 

કરય   

• સશં ્ા હાસ ્ર�ુ ં

• સયર્ાહટ નાાય સસંા્ા િયકાસ ્ યાા ઘડયી 

અાે અનરના ંા જકયી   

• રાષ્ટ્ ાીિ્ ઘડયાના ંસહા્ � જરટ પાડ યી, અન્ 

સશં ્ા અાે ્ારીન સવંસાઓ , રા�્ સરકાર  અાે 

અન્ સવંસાઓાે ્ેનાી યયાતદારટઓ સફ�્ા� જયરક 

િા ાયયાના ંસહા્ કરયી   

• પસાર નાટ� શૈક�ણક સા�હં્ ્ૈ્ાર કર�ુ ં  

• ��િૃ્ િાનારણના ંપ ંસાહા આપ�ુ ં 

ર

ર

સન્ાં્ ર�, ક�નન સરકાર ચ તસ આફ્ ાા સચંારાના ંા�ુ્ સવંસા ્રટક� કાન કરયા નાટ� આપિ�-

િયિશષટ નધ્વસ નકંાર્ ાે � જ�ચ્ કર� છે (  ાર્ સરકાર� �હ�ર કર�ર  આપિ�-િયિશષટ નધ્વસ 

નકંાર્ ાી ય ર્નાા ્ાદટ નાટ� ક ષટક ૧-૩ મુઓ). 
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કાષટકર૧-૩:     ધર�ય આઓસારથ ચારસ/રકનસરનાટ�રનધ્વ્રન તાર્ર 

કન �ય આ નધ્વ્રન તાર્ા/  ભાગ 

૧ હયાા અકવના્ - (ાાગ�રક 

ઉડ્ા 

ાાગ�રક ઉડ્ા નકંાર્   

ર ર�રયે અકવના્  ર�રયે નકંાર્   

૩ નાગર અકવના્  નાગર પ�રયહા અાે રાયનાગ  નકંાર્   

૪ �હનપપા્ સરંકણ નકંાર્  - સીનાય્� નાગર સગંઠા   

૫ �િયક ખ્ર  આર ો્ અાે પ�રયાર કલ્ાણ નકંાર્   

૬ ઠડંટાુ ંન મુ ં �ૃિષ અાે ખે�જ્ કલ્ાણ નકંાર્   

૭ ચ્યા્/ ટ ાવડ  �ાૃયી િયજાા નકંાર્   

૮ ીુષકા�  �ૃિષ અાે ખે�જ્ કલ્ાણ નકંાર્   

૯  � જકંપ �ાૃયી િયજાા નકંાર્   

૧૦ � જર  ય� શ�ક્ નકંાર્   

૧૧ શહ�રટ � જર  �હુ િાનારણ અાે શહ�રટ તાત્ ાુ ંનકંાર્   

૧૨ યગંર દય  પ્ારયરણ, યગંર  અાે આત હયા પ�રય ર્ા નકંાર્   

૧૩ �હન �ૃિષ અાે ખે�જ્ કલ્ાણ નકંાર્   

૧૪ અિ્��ૃષટ �ૃિષ અાે ખે�જ્ કલ્ાણ નકંાર્   

૧૫ ઔદ �ગક અાે રાસા્�ણક પ્ારયરણ, યગંર  અાે આત હયા પ�રય ર્ા નકંાર્   

૧૬ � જવખરા ખાીય નકંાર્   

૧૭ પરના� ુઅાે િયકટરણ પરના�ુ ંઊ�ર િય ાગ  

૧૮ ્ેર ્ �ા�ુ ં સરંકણ નકંાર્  -  ાર્ી્ ્ટરકક 

૧૯ ય ં્  ુઉપનય �ૃિષ અાે ખે�જ્ કલ્ાણ નકંાર્   

૨૦ �ાુાની �ાૃયી િયજાા નકંાર્   

 

રાષ્ટ્ર�ય આરિ્ વ્ાયસરથઆાન સ�રર(NDMA)ર

 ાર્ સરકાર� ૨૦૦૫ ના ંયડા પ્ાાાા ાે્ ૃં યના ં રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� ાી 

વસાપાા કરટ હ્ી. આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  હ�ઠ�, આપિ� વ્યવસાપાાી સય ુચ 

સવંસા ્રટક� રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાી, આપિ�ાે સન્સર અાે અસરકારક પિ્ ાય 

�િુાિન્ કરયા નાટ� આપિ� વ્યવસાપા નાટ�ાી ાીિ્ઓ અાે નાગરદિશ�કાઓ તહાર પાડયી  

યયાતદારટ રહ�શે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાી  નાગરદિશ�કા ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  

અાે રા�્ ાે ્ેનાી સતંિં્્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ ઘડયાના ંનદદ કરશે.  ્ે ક�નની્ 

નકંાર્ / િય ાગ ાી રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા અાે આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાે 
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નમંજરટ આપશે.  ્ે આપિ�ઓ અટકાયયા, અસયા શના , અસયા સજય્ા અાે કન્ા િાનારણ નાટ� , 

 ્યાક આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ા  સાના  કરયા નાટ� અન્ ય�રટ પગરા ંરેશે.  ક�નની્ 

નકંાર્ / િય ાગ  અાે રા�્ સરકાર  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  ્ેાા આદ�શાે 

અનરના ંા જકયા નાટ� ય�રટ સહકાર આપશે અાે સહા્ કરશે. 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાે  સતંિં્્ િય ાગ  અસયા સ�ાયા�ાઓાે સ�ા 

સ�પયાાી,  ્યાક આપિ� પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ના ંતચાય અાે રાહ્ નાટ� નયા ય�રટ 

યવ્ઓુ અસયા સાન્ીાી ્ાંકા�રક ખરટદટ કરયાાી સ�ા છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં� �ારા રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય દ� ાે સાનાન્ દ�ખર�ખ , િાદદશ  અાે િા્કંણ સ�પયાના ં

અાે યપરયાના ં આયશે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા  િા્ાર�ર્ સયર્ાહટ ાીિ્ઓ અાે 

નાગરદિશ�કાઓાા ના�ખાના ંકાન કર� છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાે  �ુદર્ી અસયા 

નાાય પે�ર્ સ�હ્ ્નાન પકારાી આફ્  સાને  કાન કરયાા  આદ�શ છે.  ય  ક� , આ્કંયાદ 

(આ્કંયાદ િયર ્ી), �રુકા દ�  અાે/અસયા �ટુ્ચર સવંસાઓાી ઘિાષઠ સાનેરગીરટાી ય�ર હ ્ 

એયી કા્દ  અાે વ્યવસાાી પ�ર�વસિ્ઓ , અપહરણ, હયાઈ અકવના્ , રાસા્�ણક, �િયક, િય�કરણ 

અાે પરના� ુહિસ્ાર પણારીઓ , અાે ખાણાી આફ્ , તદંર અાે તદંરગાહ અન્ �યા સકંટ , 

યગંર ના ંરાગરેી આગ , ્રુ કેક નાં રાગેરી આગ અાે ્ેરાા ્ �ાયા �યા અન્ સકંટ  રાષ્ટ્ 

ખ્ર  વ્યવસાપા સિનિ્ ( NCMC) �ારા સ ંા�યાના ંઆયશે.  ્ેન છ્ાં , રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં�,  અ� ુઉ�ર િય ાગાા િાષણા્  પાસેસી ને�યેરી સરાહ/ ના�હ્ી સાસે 

નાગરદિશ�કા ઘડટ શક� છે અાે અ� ુઉ�ર િય ાગાા િાષણા્  પાસેસી ને�યેરી ્કાીકટ સરાહ સાસે RN 

ખ્ર ાા પિ્ ાય સદં વ ્ારીન અાે સજય્ા પ�િૃ�ઓાે સર� તાાયી શક� છે. 

 

રાષ્ટ્ર�ય આરિ્ વ્ાયસ થ વ્ાર(NIDM)ર

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્નાા પકરણ- ૭ ાી ય ગયાઈઓ અાસુાર ,  ાર્ સરકાર� સસંદાા 

એક અિ્િા્ન હ�ઠ�  ાર્  અાે પદ�શના ંઆપિ� વ્યવસાપા નાટ� કન્ા િયકાસ નાટ�ાી અ્ણી 

સવંસા તાયાાા રલ્ સાસે  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા ાી રચાા કરટ છે. રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા સવંસા ા  ા�ષટક ણ આપિ� િાયારણ અાે સજય્ા નાટ� ્નાન વ્ર� કન્ાાુ ંિાનારણ 

કરટાે આપિ� પિ્કાર  ાર્  તાાયયાા  છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસાાે આપિ� 

વ્યવસાપાાા કેકના ંનાાય સસંા્ા િયકાસ, કન્ા િાનારણ, ્ારીન, સશં ્ા, દવ્ાયેનકરણ અાે 

ાીિ્ �હના્્ નાટ� નધ્વસ યયાતદારટઓ સ�પયાના ંઆયી છે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસાએ 

ક�નન, રા�્ અાે વસાિાક સરકાર ાા િયિય્ નકંાર્  અાે િય ાગ ,  ાર્ અાે િયદ�શના ંશૈક�ણક , 

સશં ્ા અાે ્કાીકટ સવંસાઓ અાે અન્ સ�પકી્ અાે ત�-ુ પકી્  ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓ સાસે 
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વર જહાંનક  ાગીદારટ તાાયી છે.  ્ે રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાી યહટયટટ ્ારીન સવંસાઓના ં

આપિ� વ્યવસાપા ક�નન  �ારા રા�્ સરકાર ાે ્કાીકટ સહા્ � જરટ પાડ� છે.  ્ેનાાંા ક�ટરાક આપિ� 

વ્યવસાપાા � જર, � જકંપ, ચ્યા્, ીુષકા�, � જવખરા અાે ઔદ �ગક આપિ�ઓ �યા િયિશષટ કેક ના ં

શેષઠ્ાાા ક�નન  ્રટક� ઉ રટ રહા છે. 

 

રાષ્ટ્ર�ય આરપ તભા ર્�ર(NDRF)ર

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત�ાી રાષ્ટ્ આપિ� અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાા પકરણ- ૮ ાયુત 

િાષણા્ પિ્ ાય દ� ્રટક� રચયાના ંઆયી છે �  ્યાક આપિ� પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ના ં

્ૈાા્ કરટ શકા્ છે.  રાષ્ટ્ આપિ� અિ્િા્ન  ાયુત , રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

�ારા રાષ્ટ્ પિ્ ાય ત�ાે સાનાન્ દ�ખર�ખ , િાદદશા અાે િા્કંણ સ�પયાના ંઆયશે અાે ્ેાે 

યાપરયાના ંઆયશે.  રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત�ાા િા્કંણ  અાે દ�ખર�ખ  ાર્ સરકાર �ારા 

િારકુ્ નહાિાદ�શક પાસે રહ�શે.  રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� અસરકારક પિ્ ાય નાટ� ય�રટ હ ્ 

્ે પનાણે ્ેાી �ુકડટાે અરગ અરગ વસ� એ ગ ઠયશે. રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� એકન  િારકુ્ 

રા�્ સરકાર  સાસે ઘિાષઠ સપંકર ��યશે અાે ક ઈપણ ગ ંીર  ્યાક આપિ�ાી �વસિ્ના ં્ેનાે 

ઉપર ્ રહ�શે. રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� �ુદર્ી આપિ�ઓ અાે રાસા્�ણક , �િયક, િય�કરણ 

અાે પરના� ુસકંટ નાસંી ઊ ી સ્ી પ�ર�વસિ્ઓાે પિ્ ાય આપયા નાટ� સજય અાે પિશ�ક્ છે.  

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� એકન  રા�્ સરકાર  �ારા ઓ�ખેરા ્નાન �હ્્ારક ાે પ ્પ ્ાાા 

વસ� એ પા્ાાી ્ારીન પણ આપશે. ાાગ�રુના ંરાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય અકાદની કા ર્ર્ છે અાે 

આપિ� વ્યવસાપા નાટ� રાષ્ટ્ અાે  ્રરાષ્ટ્ ્ારીન કા ર્્ન ાે પહ�ચી ય�યા નાટ� ાયા 

ના�ખા ઊ ા કરયાના ંઆયી રહા છે. એ પણ ાતટ કરયાના ંઆવરુ ંછે ક� ચાર ક�નની્ અાાન્ પ રી 

ત� (BSF, CRPF, ITBP અાે CISF) ાી આપિ� વ્યવસાપા ્ારીન  પાખં આ અકાદનીના ં ે�યી 

દ�યાના ંઆયશે.  ન ટટ આફ્ ાા અા ુયે વપષટ રટ્ે દશારવરુ ંછે ક� ક�ટરાક પિ્ ાય દ� ાી રા�્-

વ્ર� સસંા્ા  ય્ારયા નાટ� ક�ટરાક �ચા પદ�શ  સ�હ્ાા િાણાર્ક વસ� એ � જયર-�વસિ્ાી ય��ર્ા્ 

છે. 
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��ૃ તર૧-૪:રરા�્રકકાસીર�ય આરિ્ વ્ાયસ�ુ ર� દ�ઠ દતરથ વ્ાકટ્રના��ુ ર
ર

સ�ધ:ર આ�ૃિ્ આપિ� વ્યવસાપા નાટ� સકંરા , િાણર્ રેયા અાે સદં�શાવ્યહાર નાટ� નાક 

સવંસાકટ્ નાગ ાુ ંપિ્િાિ્ંય કર� છે અાે આદ�શાી ક ઈ કડટાે � જ�ચ્ કર્ ુ ંાસી. 

આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાયુત ,  ાર્ાા દર�ક રા�્ / ક�નનશાિસ્ પદ�શના ં

આપિ� વ્યવસાપા નાટ� ્ેાુ ંપ ્ાાુ ંસવંસાકટ્ ના��ુ ંહ �ુ ંય ઈએ.  દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ં આપિ� વ્યવસાપા ાા સકંરા નાટ� એક નધ્વસ િય ાગ હશે , �ાે પછટસી આપિ� 

વ્યવસાપા િય ાગ ્રટક� ઓ�ખા શે, ય  ક� દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંાાન અાે િય ાગ 

રા�્ વ્રટ્ આપિ� વ્યવસાપા સકંરા ્કં 
 

ક�નન સરકારાા 

નકંાર્ /િય ાગ  

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં� (NDMA) 

રાય્ 

સરકાર 

રાય્ આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં� (SDMA) રાય્ આ૫િ� પિ્ ાય 

ત� (SDRF) 

�યલરા આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં� (DDMA) 

રાહ્ આરકુ્/ 

નધ્વસ િય ાગ 

રા�્ આપ�કારીા 

સચંારા ક�નન (SEOC)  

રા�્ાા િય ાગ / 

� જક સવંસાઓ 

આપિ� વ્યવસાપા 

યયાતદાર સવંસાઓ 

 



 
 

31 
 

સરખા ાસી.  અન્ તાત્ નાં , આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન આદ�શ આપે છે ક� દર�ક 

રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શે , ્ેનાા રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શાી ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયા , આપિ�ઓાે 

ર કયા નાટ�ાા પગરાાં ુ ંસકંરા અસયા રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શ િયકાસ ્ યાાઓના ંશના,  ડં �ાી 

ફા�યણી અાે � જયર ચે્યણી પણારીાી  વસાપાા નાટ� ય�રટ પગરા ંરેશે.  િયિશષટ પ�ર�વસિ્ઓ અાે 

ય��ર્ા્ ાે આ્ાર� , રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શ , ક�નન સરકાર અાે ક�નની્ સવંસાઓાે આપિ� 

વ્યવસાપાાા િયિય્ પાસાઓના ંનદદ કરશે.  દર�ક રા�્ પ ્ાાી રા�્ આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાા ્ૈ્ાર કરશે. 
 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન દર�ક ક�નનશાિસ્ પદ�શનાં રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

અાે એક સનાા પ�િ્ ાતટ કરયાાી ફરય પાડ� છે.  �યલરા વ્ર� , આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

�યલરા કરેકટર અસયા �યલરા ને�યવ �્ટ અસયા ાા્ત કિનશાર , રા� ુપડ્ા , આપિ� વ્યવસાપા 

પ્ાસ  અાે આ્ યાાા એકંદર સકંરા નાટ� યયાતદાર રહ�શે.  આ�ૃિ્ ૧-૪ આદશર રા�્-વ્રાા 

સવંસાકટ્ ના�ખાા  ્ યાાકટ્ ા�ષટક ણ � જર  પાડ� છે.  આ�ૃિ્ આપિ� વ્યવસાપા નાટ� સકંરા , 

િાણર્ રેયા અાે સદં�શાવ્યહાર નાટ� નાક સવંસાકટ્ નાગ ાુ ંપિ્િાિ્ંય કર� છે અાે આદ�શાી 

ક ઈપણ કડટાે � જ�ચ્ કર્ુ ંાસી. 
 

રા�્ર�ય આરિ્ વ્ાયસરથઆાન સ� (SDMA)ર

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ાનાા પકરણ -  ાી ય ગયાઈઓ અાસુાર , દર�ક રા�્ સરકાર , 

રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� અસયા ્ેાા સનકક રા�્ સરકાર ા�ુ્ નકંીાે સાસે અધ્ક 

્રટક� �હ�ર કરયાના ંઆયશે.  અન્ ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાા �કવસાનાં , ઉપ રા�્પાર  અસયા 

યાહટયટદાર ્ે સ�ાનડં�ાા અધ્ક હશે. �દલહટ ક�નનશાિસ્ પદ�શ નાટ� રા�્ાા સ�ાનડં�ના ંઅાુ્ ને 

ઉપ રા�્પાર  અાે ા�ુ્નકંી અધ્ક અાે ઉપાધ્ક રહ�શે.  �દલહટાા ક�નનશાિસ્ પદ�શાે છ ડટાે 

ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંિય્ાાસ ા હ ્ ્ેયા �કવસાનાં , ા�ુ્નકંી આ િય ાગ હ�ઠ� વસાિપ્ 

સ�ાનડં�ાા અધ્ક હશે.  રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� રા�્ાી આપિ� વ્યવસાપા નાટ� 

ાીિ્ઓ અાે ્ યાાઓ ઘડશે.  રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� િયિય્ િય ાગ  �ારા ્ૈ્ાર 

કરા્ેરી આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાે નમંજરટ આપશે.  ્ે રાષ્ટ્આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે 

િા્ાર�ર્ નાગરદિશ�કા અાસુાર રા�્ ્ યાાાે અન્સા નમંજર કરશે , રા�્ ્ યાાાા અનરીકરણાુ ં

સકંરા કરશે , શના અાે સજય્ા પગરા ંનાટ�  ડં �ાી ય ગયાઈાી  રાનણ કરશે અાે રા�્ાા 

િયિય્ િય ાગ ાી િયકાસ ્ યાાઓાી સનીકા કરશે. િાયારણ , સજય્ા અાે શના પગરાાંા 

સકંરાાી ખા્રટ કર શે. રા�્ સરકાર , રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાે ્ેાી કાનગીરટના ં

નદદ કરયા નાટ� રા�્ કાર તારટ સિનિ્ાી રચાા કરશે. રા�્ કાર તારટ સિનિ્ાુ ંાે્ ૃં ય રા�્ 
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સરકારાા ા�ુ્ સ�ચય કરશે. રા�્ કાર તારટ સિનિ્  રાષ્ટ્ ાીિ્ , રાષ્ટ્ ્ યાા અાે રા�્ 

્ યાાાા અનરીકરણાુ ંસકંરા અાે દ�ખર�ખ રાખશે. રા�્ કાર તારટ સિનિ્ આપિ� વ્યવસાપાાા 

િયિય્ પાસાઓ સતંિં્્ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાે ના�હ્ી પણ આપશે. 

ર

�પલરાર�ય આરિ્ વ્ાયસરથઆાન સ�ર(DDMA)ર

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્નાા પકરણ ૪ ાી ય ગયાઈઓ ાયુત, દર�ક રા�્ સરકાર રા�્ાા 

દર�ક �યલરા નાટ� �હ�રાાનાના ઠરાયેર હ ્  એયા ાાન સાસે  �યલરા આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં�ાી વસાપાા કરશે. આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� ્સા પસગં �યલરા કરેકટર , ાા્ત 

કિનશાર અસયા �યલરા ને�યવ �્ટ ાા અધ્કપણા હ�ઠ� વસાિાક સ�ાનડં�ાા � જટંા્ેરા પિ્િાિ્ સહ 

-અધ્ક ્રટક� રહ�શે. રા�્ સરકાર અિ્ક કરેકટર અસયા અિ્ક �યલરા ને�યવ �્ટ અસયા �યલરાાા 

અિ્ક ાા્ત કિનશારસી ાીચે ા હ ્ ્ેયા અિ્કારટાે �યલરા સ�ાનડં�ાા ા�ુ્ કાર તારટ 

અિ્કારટ ્રટક� િારકુ્ કરશે.  �યલરા વ્ર� આપિ� વ્યવસાપા નાટ� આ્ યા , સકંરા અાે 

અનરીકરણ સવંસા ્રટક� કાન કરશે અાે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� અાે �યલરા આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે િા્ાર�ર્ નાગરદિશ�કા અાસુાર આપિ� વ્યવસાપાાા હ�્ ઓુ નાટ� ્નાન 

ય�રટ પગરા ંરેશે. ્ે, અન્ તાત્  સાસે, �યલરા નાટ� આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા ્ૈ્ાર કરશે અાે 

્નાન સતંિં્્ રાષ્ટ્, રા�્ અાે �યલરા ાીિ્ઓ અાે ્ યાાઓાા અનરીકરણ પર ાયર રાખશે.  

�યલરા આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� એ પણ �િુાિન્ કરશે ક� રાષ્ટ્આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં� અાે રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે િા્ાર�ર્ કર�ર િાયારણ, શના, સજય્ા અાે 

પિ્ ાય પગરા ંનાટ� નાગરદિશ�કા ાુ ંરા�્ સરકારાા િયિય્ િય ાગ ાી ્નાન �યલરા કકાાી 

કચેરટઓ અાસુરશે. 

 

૧.૧૫ર્ાપસા�ુ રઅનરીકરણ 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાા અનરીકરણ નાટ� ક�નન 

અાે રા�્ સરકાર ાે ય ગયાઈઓ કરયા આદ�શ આપે છે.  આ સદં રનાં, રાષ્ટ્, રા�્ અાે �યલરા 

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓ નાટ� આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ ાી કરન  ૧૧, ૨૩ 

અાે ૩૧ રા� ુપડશે.  આપિ� વ્યવસાપા  અિ્િા્નાા પકરણ ૫ અાે ૬ આપિ� વ્યવસાપાાા 

સદં રના ંક�નન , રા�્ અાે વસાિાક સરકાર ાી યયાતદારટઓ યણરયે છે. આપિ� વ્યવસાપા  

અિ્િા્ન યણાયે છે ક�  ાર્ સરકારાા દર�ક નકંાર્ અસયા િય ાગ ્ેાા યાિષ�ક ત�ટનાં , ્ેાી 

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ંિા્ાર�ર્ પ�િૃ�ઓ અાે કા ર્્ન  હાસ ્રયા નાટ�  ડં � નાટ� 

ય ગયાઈઓ કરશે. 
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રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ાીિ્ ક�નન અાે રા�્ સરકાર એ ઉુચ િય ા�ય્, િયક��નન્ અાે 

સકં�ર્ રટ્ે અનરના ં ા જકયા આપિ� ય ખન ઘટાડા નાટ� અ્્ા, સન્ન્ારદાાા િયષ્રકી કેક  

ાતટ કરયા સાસે  ગૌણ- િયષ્રકી િયવ્ાર  ાતટ કર� છે.  ્ે એક સયર ્ાહટ ્ યાા ાસી ક� �ા  

અનર એક સવંસા �ારા એકસી ય  ુત�ટા  ઉપ્ ગ કરટાે કરયા ાે તદરે ્ે િયિય્ નકંાર્  અાે 

સરકારટ સવંસાઓ �ારા ક�નન અાે રા�્ાા ત�ટનાસંી ફા�યણી હ યી ય ઈએ.  ક�નની્ ્ રણ ેફા�યેર 

ાાણા ંરાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં � અાે રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં � �ુ્ ી ન્ાર�દ્ છે �ા  

અસર આપિ� પછટ ્ાંકા�રક ખ્ર  રાહ્ અાે પિ્ ાય નાટ� સા્ છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ા�ુ્ 

પયાહના ંયા�યા એ ક�નન, ક�નની્ નકંાર્ , રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ  અાે રા�્/ક�નનશાિસ્ વ્રાી 

સવંસાઓાી ા�ુ્ ્ યાાઓા  અ� �  ાગ હ યાસી, ્ેાા નાટ� અરગસી ાાણાકંટ્ ફા�યણી સઈ શક� 

ાહ�. 

અિ્િા્ન આદ�શ આપે છે ક�  ાર્ સરકારાા દર�ક નકંાર્ અાે િય ાગે અાે દર�ક રા�્ે 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ાીિ્ અાસુાર આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાા  ્ૈ્ાર કરયી ય ઈએ.  

સતંિં્્ આપિ� વ્યવસાપા  સ�ાનડં� એ ્ેનાી આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી િા્િન્ 

સનીકા અાે અદ્ા કરયી આયિ્ક છે. ક��નન્ નકંાર્  અાે રા�્ સરકાર  આપિ� ય ખન 

ઘટાડાાે ્નાન વ્ર� ્ેનાી િયકાસ ાીિ્ , આ્ યા અાે કા ર્્ન ના ંસકં�ર્ કરશે.  ્ેણ ેઆપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાઓાા અનરીકરણ નાટ� એક સાકલ્યાદટ અ� ગન અપાાયય  ય ઈએ અાે 

્નાન વ્ર� ત�િુય્-�હવસેદાર  ાગીદારટ તાાયયી ય ઈએ.  ્ેાા પકાર પર આ્ાર રાખીાે , રાષ્ટ્ 

આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ાા િયિય્ ઘટક  ૨૦૩૦ ના ંસનાટ્ સ્ા હ યાસી �જંકા, નધ્ન અાે રાતંા 

ગા�ાાા સન્ન્ારદાના ંઅનરના ંાકુયાના ં આયેર, આ સન્ન્ારદાાા કાન  ઘણીયાર ્િનક રટ્ે 

ાહ� પણ સનાં્ ર  ચાર્ા હ ્ છે.  વ્ાપક અસરનાં , રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  ાીિ્નાં  યણરયેર 

અ� ગન દ�શના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� કાન કર્ા પછટ  રે ્ે સરકારટ, ખાાગી, �ત-ાફાકારક 

સવંસાઓ, રાષ્ટ્ સવંસાઓ અસયા  ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓ હ ્ ્ે ત્ાાે રા� ુપડ� છે. 
 

્ યાા અં્ં્  નહંયાકાકંી છે અાે સન્ દ�શના ં્નાન ઘટક  સ�ં જણર અનરીકરણના ંઘણ  રાતં  

સન્ રા શક� છે.  ્ેન છ્ા ,ં ક�નન અાે રા�્ એન તાેં સરકાર એ પહ�રેસી ય ા�્પાક પગિ્ કરટ 

છે અાે ્ેઓ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાા અનરીકરણ નાટ� િાષઠાયાા પ્ંા  કર� ્ેયી અપેકા 

રાખયાના ંઆયે છે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે આપિ� વ્યવસાપાાા િયિય્ પાસાઓાે 

આયરટ રે્ી અાે પિ્ ાય નાટ� એક અરગ નાગરદિશ�કા પકાિશ્ કરટ છે (� જ�ચ ય ડાણ-૧ ના ં્ાદટ 

આપી છે). 
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્નાન ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ  અાે રા�્ / ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાી આપિ� વ્યવસાપા  

્ યાાઓ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્ અાસુાર અાે રલ્  અાે સન્ન્ારદાાી ન�ષટએ ્ેાી 

સાસે �સુગં્ હ યી ય ઈએ.  સરકારાા ્નાન વ્ર  (ક�નન , રા�્ અાે વસાિાક) અાે અન્ ્નાન 

�હવસેદાર  સાસે સતંિં્્ ્નાન આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી કાનગીરટાી કલપાા કર્ી પ�િૃ�ઓાી 

સ�ં જણર ્ાદટ આપયી શ� ાસી.  આસી ક�નની્ નકંાર્  અાે રા�્ સરકાર એ આ દવ્ાયેયના ં

ઉલરે�ખ્ પ�િૃ�ઓસી આગ� ય્ીાે �િ્ન શ દ ્રટક� નાગરદિશ�કા ્રટક� રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા ાીિ્ ા  ઉપ્ ગ કરટાે સ�્્ આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ�ાા સદં રાા આ્ાર� 

પ�િૃ�ઓાે ઓ�ખયી ય ઈએ. 
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૨.રરરરખતરા�ુ રપાખનરઅસેરતેસારયસકારા 
૨.૧ર�ષૃ્ઠ દ નરરર

િયમના ંકેકફ� પનાણે  ાર્ સા્ન  સૌસી ન ટ  દ�શ છે , ૧.૨ અતયસી ય  ુયવ્ી સાસે અાે 

સૌસી ય  ુયવ્ી સાસે ર કશાહટ ્રાય્  તીય  સૌસી ય  ુયવ્ી યા�  દ�શ છે.  દ�કણના ં�હ�દ 

નહાસાગર, દ�કણ-પિનનના ંઅરતી સાનુ અાે દ�કણ-� જયરના ંતગંા�ાી ખાડટસી ઘરેા્ેર , ્ે પિનનના ં

પા�કવ્ાા, ઉ�ર-� જયરના ંચીા , ાેપા� અાે � જ્ ાા ; અાે � જયરના ંતનાર અાે તાોંરાદ�શ સાસે યનીા 

સરહદ  ્રાયે છે . �હ�દ નહાસાગરનાં ,  ાર્ાા પડ શીઓ શીરકંા અાે નારદટય છે.  દાનાા અાે 

િાક તાર ટા�ઓુ સાારેનડ અાે ાનડ ાેિશ્ા સાસે દ�ર્ાા સરહદ ્રાયે છે. 

કાષટક-ર૨-૧:રભારત – થાનાન્રના�હતીર 

 

ર   કેેતાર  ણરસર

૧ર કેતફ�રર ૩૨.૮૭ (૩.૩ િનરી્ા) રાખ ચ .�કનીર

૨રર વ્ાસરર દ�કણ એિશ્ા �વસ્ ,  ાર્ી્ �ીપકલપ ા�ુ્ � જિન એિશ્ાસી �હનાર્ 

�ારા અરગ પડ� છે; સન્ ઉ�ર ગ �ા્રના ંઆયચેુ,ં  ાર્ અકાશં 8 ° 4 'N 

અા ે37 ° 6' N ર�ખાશં 68 ° 7'E અા ે97 ° 25'E યુચ ેઆયચેુ ંછે; 

૩ર સરહદ / પડ શી દ�શ ર ઉ�રપિનન: અફઘાિાવ્ાા અા ેપા�કવ્ાા ; દ�કણ: શીરકંા અા ેનારદટય ; 

�હ�દ નહાસાગર , પાલક વ �્ટ અા ેન�રા  અખા્ ; � જયર: �્ાાનાર અા ે

તાોંરાદ�શ; તગંા�ાી ખાડટ; પિનન: અરતી સાનુ  

૪ર ા�ુ્ ાદટઓ ર ૨૫૨.૮ િન�ર્ા હ�કટરાા �ુર  ય કકેફ� સાસે તાર ાદટઓ 

૫ર યગંર  ર ૬૯૨,૦૨૭ ચ .�કની (�ુર  ૌગ �રક િયવ્ારા  ૨૧.૫ ટકા) ર

૬ર દ�ર્ા �કાાર   ર

ર

૭,૫૧૭ �કની (ા�ુ્ � જિન , રક�ીપ ટા�ઓુ , અા ે દાનાા અાે  ાીક તાર 

ટા�ઓુ) ર

૭ર રણ ર ૪૪ર,૨૮૯ ચ . �કની. ર

૮રર યસિ્   ૧.૨ અતય; �હુુષ: ૫૧.૫%;  ી: ૪૮.૫% (૨૦૧૧ યસિ્ ગણ્રટ) 

૯ર રા�્ *  ૨૮ 

૧૦ર ક�નન શાિસ્ પદ�શ *  ૯ 

૧૧ર �ર�ગ પનાણ દર ૧,૦૦૦  �હુુષ  સાન ે૯૪૦   ીઓ (૨૦૧૧ યસિ્ ગણ્રટ)   

૧૨ર યસિ્ાી ગીચ્ા   દર ચ .�કની. એ ૩૮૨ વ્�ક્ઓ (૨૦૧૧ યસિ્ ગણ્રટ)    

૧૩ર યાિષ�ક ઘા્ાકંટ્ યવ્ી �સૃ� દર ૨૦૦૧-૨૦૧૧ ના ં૧.૬૪%  (૨૦૧૧ યસિ્ ગણ્રટ)   

૧૪ર ્ાનીણ યવ્ીા  �હવસ : ૬૯%; શહ�રટ: ૩૧%  (૨૦૧૧ યસિ્ ગણ્રટ)   

૧૫ર આત હયા  

 

ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ ના�ું ; ઉષણક�ટતં્ ી્ આત હયા પનાણના ંઉાા� 

ઉષણ્ાનાા અા ેટષુક િશ્ા�ા  �ુ્ ી  ા�્ા્રે છે. ા�ુ્ ઋ્ઓુ: (ક) 

િશ્ા�  (�ડસ.ે-ફ��.ુ) (ખ) ઉાા�  (નાચર-મજા.) (ગ) દ�કણ-પિનન ચ ના�ુ ં

(મજા-સટટ�.) અા ે(ઘ) ચ નાસા પછટ (ઓકટ .-ાય.ે)  
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(*) સ�ધઃરઓ્ટા્રર૩૧,ર૨૦૧૯ર્ી 4

5ર ાર્ સરકારાી યેતસાાટ  website: https://www.india.gov.in/india-

glance/profile પરસી  

૨.૨રખતરાસારપાખનારઅસેરઅ�રુકતતારરર

૨.૨.૧ર    ધરખતરાસીરઅ�રુકતતારરર

UNISDR �ારા અપાાયયાના ંઆયેરી વ્ા�્ા ાયુત , ખ્ર  �ાહાિા, ઈ� અસયા અન્ 

વયાવા્ અસર , િનરક્ાે ાકુસાા , આનિયકા અાે સેયાઓ , સાના�યક અાે આિસ�ક િયકેપ , અસયા 

પ્ારયરણી્ ાકુશાાાુ ંકારણ તાી શક� એ યી એક ખ્રાાક ઘટાા , યાવ્િયક્ા, નાાય પ�િૃ� , 

અસયા �વસિ્ છે.   ાર્, ્ેાી,  ૌિ્ક અાે આત હયાાી પ�ર�વસિ્ઓાે કારણે િયમાા સૌસી ય  ુ

આપિ�્વ્ િયવ્ાર નાાં ુ ંએક છે.  રગ ગ ૫૯ ટકા � જિન નધ્નસી � જત �ચી ્ીવ્ાાા � જકંપ નાટ� 

સયેંદાશીર છે.  ૪૦  િન�ર્ાસી ય  ુહ�કટર યનીા ( ૧૨ ટકા) � જર અાે ાદટાા ્ યાણ નાટ� 

સયેંદાશીર છે. રગ ગ ૭,૫૦૦ �કર નીટર રાતં  દ�ર્ા�કાાર , ૫,૭૦૦ �કનીાી ાનક ચ્યા્ અાે 

�ાુાનીાી સ ંાયાાયા�  છે. રગ ગ ૬૮% ખે્ીરા્ક િયવ્ાર ીુષકા� નાટ� સયેંદાશીર છે. �ુગંરા� 

િયવ્ાર ના ંન ટા િયવ્ાર ના ં� જવખરા સયાાુ ંય ખન છે અાે ક�ટરાક �હનપપા્ા  િશકાર તાે છે. 

રાસા્�ણક, �િયક, િય�કરણ, પરના�ુ  ા જ�ાી આપિ�ઓ/ કટ કટટાી અ�રુકા પણ ય યાના ંઆયે છે.  

આપિ�ાા ય ખન  નાટ� ય્ેરી અ�રુકા યવ્ી , શહ�રટકરણ અાે ઔદ �ગકરણ, ઉુચ ય ખનયા�ા 

િયવ્ાર ના ંિયકાસ, પ્ારયરણી્ અ્યપા અાે આત હયા પ�રય ર્ા સાસે સતંિં્્ હ ઈ શક� છે. 
 

તાં્ કાન સાન્ી અાે  ટ�કા ર ન ઉ�ેયા પ�રષદ�  (BMTPC)  ાર્ા  અ�રુકા એટરાસ ( VAI) 

્ૈ્ાર કર�ર છે, � ૨૦૧૯ (કીન આ�િૃ�) ના ંઅપડ�ટ કરયાના ંઆયી છે અાે ઓારાાા 5

6 ઉપર ્ 

છે. દ�શ નાટ� ક�ટરાક ાકશા ય ડાણ-ર ના ંઆપયાના ંઆવ્ા છે.  આ ાકશા દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ નાટ� � જકંપ , પયા અાે � જર નાટ� ય ખની ાકશ  રમજ કર� છે. ઓારાઈા ઉપર ્ ાકશાઓ 

િયિય્ ્ીવ્ાાા ય ખની િયવ્ાર ાી સીનાઓ દશારયે છે એટચુ ંય ાહ� પણ િયિય્ ્ીવ્ાના ંઆયેરા 

�યલરાયાર િયવ્ાર ાે પણ દશારયે છે.  વસાિાક અાે રાષ્ટ્ વ્ર� નકાા  અાે સતંિં્્ ના�ખા નાટ� 

�ુદર્ી આપિ� િાયારણ, સજય્ા અાે શનાાા સા્ા ્રટક� કાનના ંરેયા નાટ� અ�રુકા એટરાસાી 

રચાા કરયાના ંઆયી છે. 

                                                           
5  ય�ા ુઅાે કાિનીર �ાુગરઠા અિ્િા્ન ( 2019), ય�ા ુઅાે કાિનીર રા�્ાે તે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંિય ા�ય્ કર� છે , (ક) રાાખ 

િય્ાાસ ા યગર તે �યલરા (રેહ અાે કાર�ગર) અાે (ખ) ય�ા ુઅાે કાિનીર (J અાે K) ્રાય્ી િય્ાાસ ા � જ્ � જયર રા�્ાા અન્ ્નાન 

�યલરાઓા  સનાયેશ કર્ી િય્ાાસ ા.  
6  ાર્ા  સયંદેાશીર એટરાસ http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html  (accessed Oct. 

15, 2019) 
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આપિ�ઓ નાટ� નાાય અ�રુકાાા સદં રનાં , યવ્ીાા આિસ�ક અાે સાના�યક રટ્ે ાત�ા યગ  

સૌસી ય  ુઅસર્વ્ છે. સયેંદાશીર મજસ ના,ં ��ૃ ,  ીઓ, તા�ક  - ખાસ કરટાે િારા્ાર ન�હરાઓ, 

આફ્ સી અાાસ તાેરા તા�ક  અાે અપગં વ્�ક્ઓ ય ખન ા  ય  ુસાના  કર� છે.  આપિ� 

વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  અાે રાષ્ટ્ આપિ�  વ્યવસાપા ાીિ્, ૨૦૦૯ આપિ�ઓાે (ક) 

�ુદર્ી અાે (ખ) � જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓ ાતટ કરયા નાટ� રાસા્�ણક, �િયક, િય�કરણ, 

પરના� ુસ�હ્ નાાય પે�ર્ ગણે છે. 

અગાઉ ચચાર કર�ર �ુદર્ી પ�રત�  ઉપરાં્ , દ�શના ંયવ્ી િયષ્ક દતાણ ના ંય્ાર , 

પ્ારયરણાી કસ�્ી ય્ી પ�ર�વસિ્ઓ, યગંર ાામ જદટ, અયૈજાિાક િયકાસ , ખાનીરકુ્ �ૃિષ અાે 

ચ�ર્ાણ પ�િ્ઓ , �તાઆ્ �ય્ શહ�રટકરણ , ાદટાા યહ�ણ પર ન ટા તં્  ાુ ંિાનારણ યગેર� �યી 

નાાય -પે�ર્ િયિય્ પ�િૃ�ઓ પણ અસર અાે આપિ�ઓાી આય ર્ાના ંય્ારા નાટ� પણ 

યયાતદાર છે. 
 

૨.૨.૨ર�ુદરતીરખતરાર

૨.૨.૨.૧રચક ાતરઅસેરય સર

 ાર્ાા રગ ગ ૭,૫૦૦ �કની રાતં  દ�ર્ા�કાાર  ા�ુ્ � જિન સાસે ૫,૪૦૦ �કની, રક�ીપના ં

૧૩૨ �કની અાે  દાનાા અાે િાક તાર ટા�ઓુના ં ૧,૯૦૦ �કનીા  સનાયેશ સા્ છે. િયમાા 

ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ નાસંી રગ ગ ૧૦ ટકા  ાર્ી્ ્ટાે અસર કર� છે.  ્ેનાસંી, ન ટા ાગાા 

ર ક  તગંા�ાી ખાડટ ઉપર પહ�રેસી રહ� છે અાે  ાર્ાા � જયર �કાાર� ટકરા્ છે.  દર યષવ સર�રાશ 

પાચંસી છ ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ તાે છે , �નાસંી તે ક� કણ ગ ંીર હ ઈ શક� છે.  પિનન �કાાર� 

અરતી સાનુના ંઅાે � જયર �કાાર� તગંા�ાી ખાડટના ં એન તાેં પર યારંયાર ચ્યા્ આયે છે.  અરતી 

સાનુ કર્ા ંતગંા�ાી ખાડટના ંય  ુચ્યા્ સા્ છે.  ૧૮૯૧-૨૦૦૦ દરિન્ાા  ાર્ાા � જયર અાે 

પિનન �કાાર� ચ્યા્ ાી આય ર્ાાુ ંિયિરેષણ દશારયે છે ક� રગ ગ ૩૦૮ ચ્યા્ (�નાસંી ૧૦૩ 

ગ ંીર હ્ા) � જયર �કાારાાે6

7 અસર કરટ હ્ી. 

 ાર્ના,ં ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ ને-મજા અાે ઓકટ તર-ાયે�તરના ંઆયે છે.  �હ�દ નહાસાગરાા 

ઉ�રટ્  ાગના ં્ીવ્ા અાે આય ર્ાાા ચ્યા્ સ�ત�રુક છે , �ના ંાયે�તરના ં્ેનાુ ંપાસિનક 

ચરનસીના અાે નેના ંગૌણ ચરનસીના છે.  �હ�દ નહાસાગરાા ઉ�રટ્  ાગ (તગંા�ાી ખાડટ અાે 

અરતી સાનુ) ના ંઆયેરા ખાસ કરટાે િયાાશક પયા , યાયાઝ ડાાી ન સન અાે ાશુ�્ાર યરસાદાે 

                                                           
7   ાર્ના ંચ્યા્ અા ે્ાેી અસર : https://ncrmp.gov.in/cyclones-their-impact-in-india/ (accessed 

Sep. 20, 2019)  
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કારણે � જવખરા સન્ે આપિ�ાી સ ંાયાા ય્ાર� છે. આનાસંી, ્ ફાાી યાયાઝ ડાાી રહ�ર ચ્યા્ા  

સૌસી ન ટ  હં્ાર  છે , � દ�ર્ાાા પાણી દ�ર્ાકાઠંાાા ાીચાણયા�ા િયવ્ાર ાે ય�નોા કરટ દ�  છે 

અાે  ાર� � જર , દ�ર્ા�કાારાાે કીણ અાે પા�ાાે ્ ડયા, યાવપિ્ા  ાાશ અાે યનીાાી ફ�ળપુ્ા 

ઘટાડયાાુ ંકારણ તાે છે. 
 

ઉષણક�ટ્ ધી્રચક ાતરર
ર

ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ , �ાે સાનાન્ રટ્ે 'સા્કર ા' ્રટક� ઓ�ખયાના ંઆયે છે , ્ે 

ઉષણક�ટતં્ ી્ હયાનાા પણારીાે આયરટ રેયા નાટ� યૈિમક વ્ર� યપરા્  શ દ છે �ના ંપયા ‘ ્ી 

દતાણ’ (ઓછાના ંઓછા ૩૪ દ�ર્ાા નાાર , એટરે ક� , ૬૨ �કની પિ્ કરાક) ાે આયરટ રે છે.  આ 

�ાૃયી-યા્ાયરણ ય ડાણ પણારીાા ્ીવ ઓછા દતાણયા�ા િયવ્ાર  છે અાે ઉષણક�ટતં્ ી્ 

િયવ્ાર ાી આં્િં્ક હયાનાા ઘટાાઓ છે.  ય ક� ઉ�ર �હ�દ નહાસાગર ( ાર્ી્ �કાારા સ�હ્) 

િયમાા ચ્યા્ નાસંી �્ાર� ્ે ખાસ કરટાે તગંા�ાી ખાડટાી સરહદ� આયેરા દ�ર્ાકાઠં� કાટ�ા હ ્ 

ં્ાર� નાક સા્ ટકા ઉંપ� કર� છે , ્ેનાી અસર ્રુાાંનક રટ્ે �ચી અાે િયાાશક હ ્ છે. ય ખન 

પર યવ્ીાા વ્ાપક ્ રણે આકારણી ાયુત,  ાર્ાી રગ ગ કી�  ાગાી યવ્ી ચ્યા્ સતંિં્્ 

ય ખન  નાટ� સયેંદાશીર છે.  આત હયા પ�રય ર્ા ાા પ�રણાને દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  અાે 

ચ્યા્ાી ્ીવ્ાના ંઅપે�ક્ ય્ાર  દ�ર્ાકાઠંાાી યવ્ીાી સયેંદાશીર ્ાના ંા�્પાક ય્ાર  કરટ 

શક� છે. 

 રે ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ અરગ અરગ પદ�શ ના ંાાન પનાણે � � હ ્ , ્ેન છ્ા ં્ેઓાે 

્ેનાી પયાાી ગિ્ અાસુાર યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયે છે. યગ�કરણ, ય  ક�, પદ�શસી પદ�શના ંતદરા્ 

છે. આ ્ીવ હ�યા દતાણ પણારી (યાયાઝ ડા ખરેર) નાસંી  ાર્ના ંઉપ્ ગના ંરેયા્ ુ ંયગ�કરણ 7

8 

ક ષટક ૨-ર ના ંઆપયાના ંઆવરુ ંછે. 
ર

કાષટકર૨-રઃરઉષણક�ટ્ ધી્રચક ાતરનાટ�રભારતના ર યરા્ ુ ર ગ�કરણરર

ર પકારર ય સસીરગ તર

  પિ્ કરાક �કની. (kmph) દ�ર્ાા નાાર 

૧ હ�યા દતાણયા�  િયવ્ાર   ૩૧ કર્ા ઓછ  ૧૭ કર્ા ઓછ   

૨  દતાણ   ૩૧ સી ૪૯  ૧૭ સી ૨૭ 

૩ ��ુ ંદતાણ   ૫૦ ્ી ૬૧ ૨૮ સી ૩૩ 

૪ ચ્યા્ી ્ ફાા ૬૨ સી ૮૮ ૩૪ સી ૪૭ 

                                                           
8  ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ (૨૦૧૬) 
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૫ ગ ંીર ચ્યા્ી ્ ફાા  ૮૯ સી ૧૧૮ ૪૮ સી ૬૩ 

૬ અિ્ ગ ંીર ચ્યા્ી 

્ ફાા 

૧૧૯ સી ૨૨૧  ૬૪ સી ૧૧૯ 

૭ અિ્ ચ્યા્ી ૨૨૧ સી ય  ુ ૧૧૯ સી ય  ુ

ા�્ય કરાક પિ્ કટર નીટર = ૦.૫૪ દ�ર્ાા નાાર; એક  દ�ર્ાા નાાર = ૧.૮૫૨ કરાક પિ્ કટર નીટર  

 

દ�શના ંદ�ર્ાકાઠંાાા રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ , ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્સી પ ાિય્ ૮૪ ્ટય્� 

�યલરાઓા  સનાયેશ સા્ છે. � જયર �કાાર� ્ાિનરાા�ુ,  ધ પદ�શ, ઓ�ડશા અાે પિનન તગંા� ચાર 

રા�્  અાે એક ક�નનશાિસ્ પદ�શ ��ુુચેરટ અાે પિનન �કાાર� એક �યુરા્ રા�્  ચ્યા્ આફ્  

નાટ� અં્ં્  સયેંદાશીર છે. 

 ા ાઝાસાસારઉઅા�ારStormરSurgeર

િયમ રના ંયાયાઝ ડાા  ઉછા�  એ  દ�ર્ાકાઠંાાી ઘટાા ાુ ંચ્યા્ ાુ ંસહય િયાાશક પા�ુ ંછે.  

યાયાઝ ડાા  ઉછા�  એ આગાહટ કર�ર ખગ �ટ્  ર્ી ાા ્ ફાા નાસંી ઉંપ� સ્ેર પાણીા  

અસાનાન્ ય્ાર  છે . ્ે ્ ફાા સાસે ા જઝંયણના ંા હ યી ય ઈએ.  ય�વ્રના ંય્ાર  સયાસી ખાસ 

કરટાે �્ાર� ્ ફાાા  ઉછા�  સાનાન્ �ચી  ર્ી સાસે એક સન્ે, દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં ાર� 

� જર આયી શક� છે, પ�રણાને ્ ફાાાી  ર્ી ક�ટરાક �કવસાઓના ં૬ નીટર ક� ્ેસી ય  ુ�ુ્ ી પહ�ચે છે. 

િયાાશક સ ંિય્્ાાી નાકા ચ્યા્ સાસે સકં�ા્ેરા ્ ફાાાા ય્્ા કંપા  િયવ્ાર પર આ્ા�ર્ 

છે. ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ દરિન્ાા ન ટટ સ�ં્ાના ં�ાહાિા ્ ફાાાા કારણે સા્ છે.  આત હયા 

પ�રય ર્ાાા પ�રણાને દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  સયાસી યાયાઝ ડાાી અસર ય  ુખરાત સશે. 
ર

૨.૨.૨.૨ર� દરર

દર યષવ સર�રાશ ૭.૫ િન�ર્ા હ�કટર િયવ્ારના ં� જર અસર કર� છે.  રાષ્ટ્ � જર આ્ ગ અાસુાર, 

૧૯૮૦ ના ં� જર નાટ� �દા�ય્ ૪૦ િન�ર્ા હ�કટર સયેંદાશીર િયવ્ાર હ્  અાે રગ ગ ૮૦ ટકા 

(૩૨ િન�ર્ા હ�કટર) ાે ઠટક ઠટક નાકાના ંરકણ � જહંુ પાડ�ુ ંશ� તનરુ ંછે. ાદટાુ ં� જર કદાચ  ાર્ના ં

સૌસી ય�ટર આત હયા સતંિં્્ સકંટ છે.  � જર િા્કંણ એ ય� સસંા્ા વ્યવસાપા નાટ�ાી રાષ્ટ્ 

ાીિ્ઓાુ ંા�ુ્ �ગ છે.  � જર અાે ીુષકા�ાી ઘટાા ઉાા� ચ નાસાાી પ�િૃ� સાસે ગા ્ રટ્ે 

સકં�ા્ેર છે. દ�શાી રગ ગ ્નાન ાદટાા પટ ના ં� જર આયે છે.   ાર� યરસાદ , ય  ુપડ્ા  �રુ 

સાયાે યહા કરયા ાદટઓાી અ� જર્ી કન્ા , યરસાદટ પાણીાે યહાય્ા ઝરણા/ાદટઓના ંઝડપસી 

ય� યહાાી અ� જર્ી કન્ા એ � જરાુ ંા�ુ્ કારણ છે.  તરફ �ન ય  અસયા � જવખરા યહ�ણાે 

અયર ્ે છે ; અાે ચ્યા્ પણ � જરાુ ંકારણ તાે છે.  દ�શના ં� જર્વ્ િયવ્ારાા ૪૦ િન�ર્ા 

હ�કટરનાસંી, સર�રાશ, � જર દર યષવ આશર� ૭.૫ િન�ર્ા હ�કટર િયવ્ારાે અસર કર� છે.  ાનડ -ગગંા-
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બ્�કુા નેદાા ના ં� જર એ યાિષ�ક રકણ છે.  સર�રાશ, સ ડટ �ાહાિા સા્ છે, રાખ  ર ક  તેઘર તાે 

છે, રાખ  હ�કટર પાકાે ાકુસાા સા્ છે , હ�ર  પાણીઓ (ના્ાર ગ્ા છે અાે ઘા્ર સ્ા છે)  

પ ાિય્ સા્ છે.  રાષ્ટ્ � જર િા્કંણ કા ર્્ન ૧૯૫૪ ના ંશ� કરયાના ંઆવ્  હ્ .  ં્ારસી, � જર 

સરંકણ પગરાનંા ંા�્પાક પગિ્ કરયાના ંઆયી છે.  યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા અાે આં્િં્ક 

હયાનાાાી ઘટાાઓના ંય્ાર  �ુદર્ી રટ્ે � જર સાસે સકં�ા્ેરી અિાિન્્ાઓાે વયા ાિયક રટ્ે 

ય  ુખરાત કરશે. 
 

૨.૨.૨.૩રકહ�રટર� દરરર

શહ�રટ � જરાી સનવ્ા �ુદર્ી પ�રત�  અાે શહ�રટ િયકાસ નાટ� યનીા-ઉપ્ ગ ફ�રફાર એન તાેંાુ ં

પ�રણાન છે.  શહ�રટ � જર ્ાનીણ � જરસી ા�્પાક રટ્ે અરગ છે કારણ ક� શહ�રટકરણ િયકિસ્  ાય 

િયવ્ાર ્રફ દ રટ �્ છે � � જરાી �ચાા ૧.૮ સી ૮ ગણ  અાે � જરાુ ંપનાણ ૬ ગણા �ુ્ ી ય્ાર� 

કર� છે. પ�રણાને, ય  ુઝડપસી યહ�યાાે કારણે ક�ટરીકયાર સ ડટયારના ં � જત ઝડપસી � જર આયે છે. 

શહ�રટ � જર હયાનાા , ય�િયજાા અાે નાાય પ�રત� ાા સં્  યાાે કારણે સા્ છે.  યનીાાા 

ઉપ્ ગાા ફ�રફાર ાે કારણે , ન ટા પયાહ સાસે શહ�રટ િયવ્ાર ના ં� જર � જત ઝડપસી આયી શક� છે.  

શહ�રટ � જર આપિ� વ્યવસાપા ાા પડકાર  અન્ િયવ્ાર ાા � જરસી ા�્પાક રટ્ે અરગ હ ્ છે. 

૨૦૧૦ નાં , રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે  શહ�રટ � જર આપિ� વ્યવસાપા નાટ� અરગ 

નાગરદિશ�કા પકાિશ્ કરટ  હ્ી. શહ�રટ � જર સાસે સકં�ા્ેરી સનવ્ાઓ પનાણના ંવસાિાક ઘટાાઓસી 

નાડંટાે ન ટટ ઘટાાઓ �ુ્ ીાી છે , �ાા પ�રણાને ક�ટરાક અસયા ન ટા  ાગાા શહ�રટ િયવ્ાર ના ં

ક�ટરાક કરાક સી ઘણા �દયસ  �ુ્ ી પાણી  રાઈ રહ� છે.  અસર ન્ાર�દ્સી વ્ાપક �ુ્ ી હ ઈ શક� છે.  

્ેાા પ�રણાને ર ક ાુ ંકાનચરાઉ વસ�ાં્ ર , પાણીઓાુ ંિયખેરણ , ાાગ�રક �િુય્ાઓાે ાકુસાા , 

પાણીાી �ણુય�ા તગડટ શક� છે અાે ર ગચા� ાુ ંય ખન ઊ�ુ ંસઈ શક� છે. 
ર

૨.૨.૨.૪રધરતીક યર

 ાર્ાા રગ ગ ૫૯ ટકા િયવ્ારના ંનધ્નસી ્ીવ � જકંપ આયયાાી સ ંાયાા રહ�રી છે. 

�નરઆુરટ ૨૦૦૧ ના ં�યુરા્ , ઓકટ તર ૨૦૦૫ ના ંય�ા ુઅાે કાિનીર અાે ૨૦૧૧ ના ંિસ�તનના ં

એન કણ ન ટા � જકંપ ાે અસર સઈ હ્ી.  ાર્ાા િયિય્  ાગ ના ંઘણા ાાાા-ાાાા � જકંપ આયી રહા 

છે. ઉ�ર � જયરના ંસા્ રા�્  (આસાન , અહુણાચર પદ�શ, ાાગારેનડ, ન�ણ�રુ, િનઝ રન, િક�રુા અાે 

નેઘાર્),  દાનાા અાે િાક તાર ટા�ઓુ અાે અન્ આઠ રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ  (�તહાર , 

�યુરા્, �હનાચર પદ�શ , ઉ�રાખડં, ય�ા ુઅાે કાિનીર) ના ં�શ્ય;  રાાખ, પ�ંત અાે પિનન 

તગંા�) � જત ન ટા ાકુસાાાુ ંય ખન ્રાય્ા � જકંપકટ્ કેક-૫ ના ંઆયે છે. નાાય અાે નારસાનાા 
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વ્ાપક ાકુસાા , તાં્ કાનાે અાે સેયાઓાુ ંપ્ા � જકંપાા ા�ુ્ પ�રણાન  હ ઈ શક� છે.  ઘણીયાર 

ઉ�ર અાે ઉ�ર-� જયરાા ીજરાા પયર્ી્ િયવ્ાર ના ંસકકડ  હ�ર  િયવસાિપ્ સઈ શક� છે.  
 

૨.૨.૨.૫ર�સુાનીર(Tsunami)રર

�ાુાની ("તદંર ્રંગ" નાટ� �પાાીઝ  શ દ), �ાે ્ર્ીકંપાા દ�ર્ાા ્રંગ ્રટક� પણ 

ઓ�ખયાના ંઆયે છે , અં્ં્  રાતંી ્રંગરતંાા સાસે � જત ન ટા ન �ઓાી હારના�ા છે , �ડા 

સાનુના,ં ઉપરાઉપરટ ૧૦૦  �કની રતંાઈ �ુ્ ીાા અાે ય  ુહ ઈ શક� છે.  ્ે સાનાન્ રટ્ે � જકંપ , 

� જવખરા અસયા �યા�ાાખુીાી 8

9  પ�િૃ�ાે કારણે દ�ર્ાાી સપાટટના ંઅચાાક િયવસાપા સી ઉંપ� 

સા્ છે. ન ટા  ાગાા િયાાશક સ�હ્ાા ન ટા  ાગાા �ાુાની ન ટા અાે છટછરા ્ર્ીકંપ સી ઉંપ� 

સા્ છે � સાનાન્ રટ્ે �્ા ં� જવ્રશા ી્ ટરેટ  ટકરા્ી હ ્  છે ં્ા ં � જવ્રટ્ ટરેટ  સીનાઓ 

અસયા �ટાછયા્ા ખડક ાી  ાનક સા્ છે . �્ાર� સન;ન્� અચાાક િય�ૃ્ સા્ છે ં્ાર� ન ટા 

િયવ્ાર ના ંઅચાાક ઊ ી િયવસાપા સાનુાી સપાટટાે ખરેર પહ�ચાડ� છે , પાણીાે િયવસાિપ્ કર� છે 

અાે �ાુાની ન � પેદા કર� છે.  �ડા સાનુના ંન �ાી �ચાઈ નાક સ ડા ડ�સીનીટર અસયા ઓછટ હશે 

(એટરે ક� , સ ડા �ચ) , �ાુાની સાનાન્ રટ્ે યહાણ  પર રાગ્ી ાસી.  ્ેનય ્ેઓ �લુરા સાનુના ં

હયાનાસંી દ�ખા્ા ાસી.  ન � � જત રાતંા �્ર� સી ૮૦૦ �કની/કરાકસી ય ાુી ઝડપ સાસે યિ્નાા 

સ ્સી ીજર યઈ શક� છે.  �્ાર� ્ેઓ દ�ર્ા�કાાર� પહ�ચે છે ં્ાર� ્ેઓ અં્ં્  ય ખની અાે 

ાકુસાાકારક હ ઈ શક� છે, કારણ ક� �્ાર� �ાુાની દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ંછટછરા પાણીના ંપયેશ કર� 

છે, ં્ાર� ન �ાી �ચાઈના ંય્ારા સાસે ન �ા  યેગ ઘટશે.  છટછરા પાણીનાં, �ાુાનીાી �ચાઈ 30 

નીટરસી ય  ુપણ ક�ટરાક નીટરસી ઝડપસી પહ�ચી શક� છે � � જત ય �જંકા સન્નાં 9

10  ાર� િયાાશાુ ં

કારણ તાે છે.   

�ડસે�તર ૨૦૦૪ ના ં�હ�દ નહાસાગર �કાાર� ય રુ ં્ેન , �ાુાની ન ટા પનાણના ંા ૃં ર ુઅાે િયાાશાુ ં

કારણ તાી શક� છે. ્ેઓ ખાસ કરટાે ્ેનાા   ્ ાી ાનક ખ્રાાક છે , �્ા ં�ાુાની સફરાા પસન 

ન � ગિ્નાા ઘટાાાી સ ડટકસી દસ િનિાટના ંઆયી શક� છે.  ૨૬  �ડસે�તર ૨૦૦૪ ાા ર ય �હ�દ 

નહાસાગરના ં� જકંપ અાે �ાુાનીએ  ાર્ ના ંિયાાશક અસર  કરટ હ્ી.  ઘણા ર ક  ા ૃં ર ુપા�્ા અાે 

રાખ  ર ક  િયવસાિપ્ સ્ા  હ્ા. સૌસી ય  ુઅસર્વ્ િયવ્ાર  દ�કણ �કાાર� અાે  દાનાા અાે 

િાક તાર ટા� ુહ્ા.  �ાુાનીઓના ંા�્પાક �ાહાિા , સપંિ�ાે વ્ાપક ાકુસાા , ન ટા પા્ે 

ના�ખાકટ્ ાકુસાા અાે રાતંા ગા�ાાી ાકારાંનક આિસ�ક અસર  સયાાી સ ંાયાા હ ્ છે.  

�ાુાનીાા નાગરના ંફસા્ેરા ર ક ના ંઅ�વ્ંય ટકાયી રાખયાાી ્ક ઘણી ઓછટ હ ્ છે. ર ક  �જતી 

યયાસી અસયા કાટના�ાી દતાાાે ા ૃં ર ુપાને છે. 

                                                           
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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૨.૨.૨.૬રઠ દવખરસરઅસેર્રફર�હનપયાતર

ઠ દવખરસ 

�હનાર્, ઉ�ર-� જયર  ાર્ , ાીરગીરટ, � જય� ઘાટટ અાે પિનન ઘાટટ �યા  ાર્ાા પયર્ી્ 

િયવ્ાર ના ં� જવખરા સા્ છે.  એય  �દાય છે ક� િયમાા  ૩૦ ટકા � જવખરા �હનાર્ પયર્ના�ાના ં

સા્ છે. િયમાી સૌસી ાાાી અાે સૌસી પ�ું ય ્રાય્ી પયર્ વ્યવસા �યી �હનાર્ાી પયર્ના�ા 

રાતં  � જપદ�શ ાસી પરં્ ુ�ુર ૩,૪૦૦ �કર નીટર �ુ્ ી  વ્ એક્ારા સા્ ય�ાકંયા�ટ સનાં્ ર 

ગણ ાી પયર્ના�ા ્રાયે છે. પિનન ઘાટના ં� જવખરા પણ સાનાન્ છે. નાક ૧૯૭૮ ના ંાીર�ગ�રનાં 

અ� જ્ � જયર યરસાદસી રગ ગ એકસ  � જવખરા સ્ા હ્ા , �ાા કારણે સચંાર રાઈા , ચાાા 

તગીચાઓ અાે અન્ ખે્ી પાક ાે  ાર� ાકુસાા સરુ ંહ્ ુ.ં  �હનાર્ના ંઉ�ર િસ�તન અાે ગ ્યાર 

પદ�શના ંયૈજાિાક અયર કા  વપષટપણે દશારયે છે ક� ચ રસ �કર નીટરના ંસર�રાશ તે � જવખરા સા્ છે. 

યનીા ાકુશાાા  સર�રાશ દર ૧૨૦ નીટર પિ્ �કની પિ્ યષર છે અાે યાિષ�ક નાટટ ાકુશાા ચ રસ 

�કની દટઠ આશર� ૨૫૦૦ ટા છે. � જવખરા એક ન ટટ અાે વ્ાપક રટ્ે ફ�રા્ેરી �ુદર્ી આપિ� છે � 

ઘણી યખ્ નયા અાે િનરક્ાે અસર કર� છે, � ન ટટ �ચ�્ાાુ ંકારણ તાે છે. 
ર

્રફર�હનપયાતરર

�હનપપા્ એ પયર્ાી ટ ચ પરસી ાદટના ંઝડપસી યહ�્  તરફ અસયા તરફા ન ટ   યાસ  છે. ્ેઓ 

અં્ં્  હાિાકારક છે અાે નયા અાે સપંિ�ાે  ાર� ાકુસાા પહ�ચાડ� છે. �હનાર્નાં , નાસ, પીર 

પાાીયર, રાહૌર-વપી્ી અાે તનીાાસ િયવ્ાર ના ં�હનપપા્ સાનાન્ છે.  સરંકણ સશં ્ા અાે 

િયકાસ સગંઠા ( DRDO) ાા તરફ અાે �હનપપા્ અભ્ાસ વસાપા ( SASE) ાયુત, �હનાર્ાી 

પયર્ના�ાાા િયિય્ ઝ ાના ંઆ ીુઘરટાાાે કારણે દર યષવ સર�રાશ ૩૦ ર ક  ના્ાર �્ છે.  ર ક ાા 

ા ૃં ર ુઉપરાં્ , �હનપપા્ રવ્ાઓ, સપંિ�ઓ અાે યસાહ્ ાે પણ ાકુસાા પહ�ચાડ� છે.  �હનપપા્ાે 

કારણે યાહાવ્યહાર અયર ્ , રવ્ાઓાા ના�ખાકટ્ ાકુસાા અાે ��યી રાખરે �દયારાે 

ન ટા ાગે ાકુસાા સા્ છે.  �હનાર્ાી પયર્ના�ાાા ઘણા  ાગ ના ંતરફ �હનપપા્ સા્ છે �ના ં

ાીચેાા િયવ્ાર  ય  ુસયેંદાશીર હ ્ છે: 

• પિનન �હનાર્ - ય�ા ુઅાે કા�િનર, રાાખ, �હનાચર પદ�શ  અાે ઉ�રાખડંાા તરફટરા 

પદ�શ , ખાસ કરટાે �ટહરટ ગ્યાર અાે ચન રી �યલરાઓ,  

• ય�ા ુઅાે કા�િનર અાે રાાખ - કાિનીર અાે �રુ�ઝ ખીણ , કાર�ગર, રાાખ અાે ક�ટરાક 

ા�ુ્ રવ્ાઓ  

• �હનાચર પદ�શ– ચતંા, �ુલચ ુસલપીર્ી �ક�ૌર  
 

ર
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૨.૨.૨.૭ર�ુષકા�ર(Drought)ર

ીુષકા� નાટ� યૈિમક વ્ર� અપાાયેર સચંારા વ્ા�્ા ત્ા સદં  ના ંરા� ુપડ્ી ાસી.  આ 

પાસિનક કારણ છે ક� ાીિ્ િાનાર્ાઓ , સસંા્ા આ્ યક  અાે અન્ િાણર્ રેાારાઓ ્ેનય 

યહટયટક્ારઓાે ીુઘરટાાાે ઓ�ખયા અાે આ્ યા કરયાના ંઅન્ આપિ�ઓ કર્ા � જત ાિુક�રી 

પડ્ી હ ્ છે.  યૈિમક ા જલ્ાકંા અહ�યાર ( GAR) ૨૦૧૫ ના ંા�ધરું  છે ક� �ૃિષ ીુષકા� કદાચ ્નાન 

આપિ� ય ખન  ( UNISDR 2015b) ના ંસૌસી ય  ુ"સાના�યક રટ્ે િાનારણ સ્ેર" છે અાે ચે્યણી 

આપે છે ક� યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ાાે કારણે , ્ેાી આય ર્ા ઘણી તદરા્ ્ેયી ્ારણા છે.  

ીુષકા�ાી શ�આ્ ાતટ કરયા નાટ� , સચંારા વ્ા�્ાઓ રાતંા ગા�ાાા (સાનાન્ રટ્ે ઓછાના ં

ઓછા ૩૦ યષર) યરસાદાી સર�રાશ અસયા ક�ટરાક અન્ આત હયા ચરસી ફ�રફારાી નાકા વપષટ કર� 

છે. ન ટ�  ાગે , ીુષકા�ાે �ુદર્ી ય�- ૌગ �રક પ�રત� , �ૃિષ-પા�ર�વસિ્યન્ પ�ર�વસિ્ઓ , 

પરંપરાગ્ પાક પસદંગીઓ હ�ઠ� પાકાી  ેયાી ય��ર્ા્ ાે કારણે ્ીવ પાણીાી અછ્ ્રટક� 

નાાયાના ંઆયે છે. 

િયમ હયાનાા સગંઠાે �ુદર્ી આત હયાાી પ�રય ર્ાશીર્ાાે કારણે સ્ા ીુષકા�ાે ્ીની િયસપ� 

�ુદર્ી સકંટ ્રટક� નાાે છે . ્ા�્રાા યષ નાં , િયમ રના ં�ચ�્ા ય્ી છે ક� આત હયા પ�રય ર્ાાે 

કારણે ીુષકા� આય ર્ાના ંય્ી શક� છે.  િયમાા ન ટા ાગાા  ાગ ના ંીુષકા�ાા પિ્ ાય  સાનાન્ 

રટ્ે કટ કટટ વ્યવસાપાાી ન�ષટએ પિ્�્્ાશીર હ ્ છે અાે અકા�ે , ાત�ા સકં�ર્ અાે િયઘ�ટ્ 

્રટક� ઓ�ખા્ છે. સાનાન્ ન�ષટએ ઘડયાના ંઆયેરી યૈચા�રક વ્ા�્ાઓ, ર ક ાે ીુષકા�ાા �્ારાે 

સનયયાના ંનદદ કર� છે.  કલપાાંનક રટ્ે, ીુષકા�ાે યરસાદાી રાતંી અયિ્ાી અછ્ �ારા યગ��ૃ્ 

કરયાના ંઆયે છે �ાા પ�રણાને પાણીાી અછ્ , પાકાે વ્ાપક ાકુસાા સા્ છે , પ�રણાને ઉપયના ં

ઘટાડ  સા્ છે.  સચંારા વ્ા�્ાઓ ીુષકા�ાી શ�આ્ , ્ીવ્ા અાે �્ાે વ્ા�્ાિ્્ કરયાના ં

નદદ કર� છે.  ીુષકા�ાી ક ઈ એક સચંારા વ્ા�્ા ત્ા સયં ગ ના ંકાન કર્ી ાસી , અાે ાીિ્ 

િાનાર્ાઓ, સસંા્ા આ્ યક  અાે અન્ાે અન્ �ુદર્ી આપિ�ઓ કર્ા ીુષકા�ાે ઓ�ખયાના ં

અાે આ્ યા કરયાના ંય  ુાિુક�રી ક�ન પડ� છે ્ેા  આ એક ન ટ   ાગ છે.  હકટક્ના,ં ન ટ� ાગ,ે 

િાણર્ રેાારાઓ/ આ્ યક  હયે ય� સરંકણ અસયા ીુષકા� પિ્ ાયાા પગરાાં  અનર �ાર� શ� 

કરય  ્ે ાતટ કરયા નાટ� ગા�ણિ્ક � જચકાકં  પર આ્ાર રાખે છે.  ીુષકા�ાી શ�આ્ ાતટ કરયા 

નાટ�, સચંારા વ્ા�્ાઓ અાકુ સન્ગા�ાના ંયરસાદાી સર�રાશ અસયા અાકુ અન્ આત હયા 

ચરસી પવસાાાી નાકા વપષટ કર� છે.  આ સાનાન્ રટ્ે ય ર્નાા પ�ર�વસિ્ાી ઐિ્હાિસક સર�રાશ 

સાસે સરખાનણી કરટાે કરયાના ંઆયે છે , � ઘણીયાર ઓછાના ંઓછા ૩૦ યષરાા ર�ક ડર પર આ્ા�ર્ 

હ ્ છે. 
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ીુષકા� રા�્ાી સીનાઓાે ઓ�ંગીાે દ�શાા િયશા� િયવ્ાર ાે અસર કર� છે.  દ�શા  કીય   ાગ 

ીુષકા�્વ્ છે. યારંયારાા ીુષકા�ાા કારણે ર ક ાી આનિયકા અાે ાાાા તા�ક ાા પ ષણાી �વસિ્ 

પર વ્ાપક પિ્�જ� અસર સા્ છે.  ્ે રાયવસાા ( કા્ની), �યુરા્, નહારાષ્, નધ્પદ�શ, ઉ�ર 

પદ�શ, છ્ીસગ્, ઝારખડં અાે  ધપદ�શાા  ાગ ાે અસર કર� છે.  અાકુ �યલરાઓના ંીુષકા� 

અસાનાન્ ાસી. ીુષકા�સી અસર્વ્ િયવ્ાર ના ં ાર� ્કરીફ પડ� છે. 

ીુષકા� એ એક એયી ઘટાા છે �ાે વ્ાપકપણે 'િયસપ� આપિ� ' ્રટક� ગણયાના ંઆયે છે �ાી 

શ�આ્, �્ અાે ્ીવ્ા ાતટ કરયી ાિુક�ર હ ્ છે. અચાાક આય્ી આફ્ સી િયપરટ્ , ીુષકા� 

ઘણા ન�હાાઓસી � જત ય ્ીર� ્ીર� િયકસી શક� છે � � જત ન ટા  ૌગ �રક િયવ્ારાે અસર કર� છે , 

�ાા કારણે સ �ુ ંઅસયા ક ઈ ના�ખાકટ્ ાકુસાા સ્ુ ંાસી.  �ુદર્ી પ�ર�વસિ્ઓ, સાના�યક-આિસ�ક 

પ�ર�વસિ્ અાે યનીા અાે ય� સસંા્ા ાા પકાર ્ેનય અસર્વ્ િયવ્ારના ંઉપ્ ગાી પ�િ્ઓ 

પર અસર આ્ા�ર્ છે. 

ન ટ�  ાગે , ીુષકા�ાી ઘટાા ્નાન ીુષકા�્વ્ પદ�શ ના ં�ુદર્ી આત હયા પ�રય ર્ાશીર્ાાુ ં

પ�રણાન છે અાે ્ે સાનાન્ રટ્ે ઘટાાાી ચ તસ પ�િ્ દશારયે છે.  �્ાર� ીુષકા� ટષુક અાે અ ર્ 

ટષુક િયવ્ાર ના ંયારંયાર ય યા ન�ે છે , ં્ાર� ્ે  ેયયા�ા િયવ્ાર ના ંપણ સઈ શક� છે � ઓછા 

આય ર્ા સાસે �ષુક� યરસાદાુ ંયરદાા હ ્ છે.  ીુકા�ાી ્ીવ્ાાી અપેકા રાખ્ા ય� સસંા્ા ાુ ં

સચંારા કરયાાી ્કાીકટ , સવંસાકટ્, રાયકટ્ અાે સાના�યક પ�િ્ઓ પર ન ટા પનાણના ંઆ્ાર 

રાખે છે. અસરકારક શના પગરા ંપાણી અાે ખ રાકાી ્ગંીાે કારણે અછ્ાે ીુષકા�ના ંફ�રય્ા ય�ર 

અટકાયયી શક� છે.  

રાતંા સન્ �ુ્ ી � જકા હયાનાા અાે અ� જર્ા યરસાદાા કારણે ીુષકા� આયે છે , � પાછ�સી 

્ીવ � જકટ �વસિ્ાુ ંકારણ તાે છે.   ાર્ના ંરાષ્ટ્ �ૃિષ આ્ ગ કણ પકારાા ીુષકા�ાી વ્ા�્ા કર� 

છે: 

(ક) હયાનાાશા ી્ ીુષકા� , �્ાર� ક ઈ િયવ્ારના ંરાતંા ગા�ાાી સર�રાશ યરસાદસી ૨૫% 

સી ય  ુઘટાડ  સા્ એયી પ�ર�વસિ્ ્રટક� વ્ા�્ાિ્્ કરયાના ંઆયે છે 

(ખ) �ૃિષ ીુષકા� , �્ાર� યનીાાી  ેય અાે યરસાદ ્ીુંરવ્ પાક �સૃ�ાે ટ�ક  આપયા નાટ� 

અ� જર્  હ ્ ં્ાર� પ�ર�વસિ્ાે � જચયે છે 

(ગ) ય�િયજાા ીુષકા� સપાટટ અાે ઉપ-સપાટટાા ય� સસંા્ા ા  ઘટાડ  રાતંા હયાનાા 

ીુષકા�ાા પ�રણને છે, � સપાટટ પરાા પાણીાી ્હણ કન્ાના ંા�્પાક ઘટાડ  સ્  હ ્ 

્  પણ યરસાદ સાનાન્ હ ્ ં્ાર� પણ સા શક� છે. 

ન ટા ાગાા ખાસ કરટાે �ૃિષ (પટપુારા સ�હ્) ાા સદં રના ંયગ�કરણ ીુષકા�ાા  ૌિ્ક 

પાસાઓ પર  ાર ા જક� છે , ય  ક� ્ેાી અસર ખે્ી અાે �તા-ખે્ી કેક તાેંના ંઅા ુયાશે.  સાનાન્ 
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રટ્ે, સી્ી અસર ઘટ્ા �ૃિષ ઉંપાદા અાે ગરટત અાે ાત�ા યગરના ંખાદ અ�રુકા ; પાણીાુ ંવ્ર 

ઘટ�ુ;ં પટુ્ ા અાે યન્નયા ા ૃં રદુર ના ંય્ાર ; પટઓુ અાે પાણીઓાુ ંવસ�ાં્ ર ; આડ�્ ડ 

શ ષણસી પ્ારયરણ ્કંાે  ાકુસાા ; ય્ેરા આગાા ય ખન  યગેર� ના ં ય યા ન�ે  છે. ીુષકા�ાી 

આડક્રટ અસર  ખે�જ્   અાે �ૃિષ વ્યસા્ાી આયકના ંઘટાડ , ખાદ અાે ઘાસચારાાા  ાયના ં

ય્ાર , ખરટદ કન્ાના ંઘટાડ  અાે યપરાશના ંનદંટ , �ૃિષ ર ા  રયાના ં� જક , �ૃિષ યનીા અાે 

પટુ્ ાાુ ંયેચાણાુ ંીુયખ, ્ાનીણ અશાિં્, �ૃિષ ર યગાર કેકના ંઘટાડ  યગેર�સી �ણી શકા્ છે. 

 

પાક ક�રેનડરના ંપાણી અસયા યનીાાી  ેયાી ્ીવ ઉણપ છે ્ેાા આ્ાર� અસર , પિ્ ાય અાે 

હવ્કેપ  અરગ અરગ હશે. સાનાન્ રટ્ે, કણ પ�ર�વસિ્ઓ ઓ�ખા્ છે: 

(ક) નાથનસીરકજ�ત : ન ડ  યરસાદ (ચ નાસાાી શ�આ્ના ંિયરતં) , ચ નાસાાી શ�આ્ 

પછટ રાતંા સન્ �ુ્ ી યરસાદ ા સય   

(ખ) નધ્રઋ્:ુ તે યરસાદાી યુચે યનીાના ંઅ� જર્   ેય, અાે 

(ગ) નાસટરનાથન: ચ ના�ુ ંયહ�ચુ ં� જ� ંસ�ુ ંઅસયા અ� જર્  યરસાદ 

 ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ પાચં ીુષકા�ાી પ�ર�વસિ્ઓાે નાન્ કર� છે:  

(ક) 'થાષતા�હકર�ુષકા�' �્ાર� સાટ્ા�હક યરસાદ સાનાન્ કર્ા ંઅડ્ાસી ઓછ  હ ્ 

(ખ) '�ૃ ેર�ુકા� ' �્ાર� મજાાા નધ્સી સટટ��તર દરિન્ાા સ્્ ચાર અછ્ાા અઠયા�ડ્ા 

આયે  

(ગ) 'નાથનીર�ુષકા�' �્ાર� ન સની યરસાદ પનાણ� જ્  િયચરા કર્ા ંય ાુી ઘટ ્રાયે છે 

(ઘ) '�ુષકા�ર રે' �્ાર� યાિષ�ક યરસાદ સાનાન્ અસયા ૨૦ ટકાસી ઓછ  હ ્, અાે 

(ચ) 'ગ ભીરર�ુષકા�ર રે' �્ાર� યાિષ�ક યરસાદ સાનાન્ અસયા ૨૫% સી ૪૦% ઓછ  હ ્ છે 

 

અવપષટ નાપદંડાા અ ાયના,ં 'ીુષકા� સચંારા ' �ગે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� 

નાગરદિશ�કા ા�્ે છે ક� ાીચેાા �યા ઘણા પ�રત� ાા આ્ાર� ીુષકા�ાુ ંયગ�કરણ કરયા નાટ� ત�ુ રકી 

નાપદંડ સચંકાકં ્ૈ્ાર કરયાાી ય�ર છે: 

• હયાનાાશા  (યરસાદ, ્ાપનાા, યગેર�)  

• યનીાાી �વસિ્ (�ડાઈ, પકાર, ઉપર ્ પાણી સસંા્ા  યગેર�)  

• સપાટટાા પાણીા  ઉપ્ ગ (િપ્્ િયવ્ારાુ ંપનાણ, સપાટટા  પાણી �રુયઠ , યગેર�)  

• � જગ ર ય� (ઉપર ્્ા, ઉપ્ ગ, યગેર�)  

• પાક (પાક પ�િ્ના ંફ�રફાર , યનીાા  ઉપ્ ગ , પાકાી �વસિ્ , પાકાી �વસિ્ના ં

િયસગં્્ાઓ, યગેર�)  
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• સાના�યક આિસ�ક (ાત�ા યગ ાુ ંપનાણ, ગરટતી, યનીા ્ારણાુ ંકદ યગેર�)  

ીુષકા�ાી ય્્ી ્ીવ્ા, પાક ાકુશાા અાે વ્ાપક તેર યગારટ સાસે ન ટટ આનિયકા સકંટ ્રફ 

દ રટ શક� છે.  ીુષકા� િારટકણ પણારી સાસે , સયેંદાશીર િયવ્ાર ાા ીુષકા� િાયારણ નાટ� નધ્ન 

અાે રાતંા ગા�ાાા િયવ્ારાી ચ તસ ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી ય�રટ છે.  �્ાર� ીુષકા�-પિ્ર ્ક 

પગરા,ં સાના  કરયાાી કન્ાના ંા�્પાક �ુ્ ાર  કરટ શકા્ અાે ીુષકા�ાી અસરાે ઘટાડટ શકા્, 

ય  ીુષકા�ાી �વસિ્ ય  ુખરાત સા્ , ્  રા�્ અાે ક�નનાી ઘણી સવંસાઓએ ્ીવ ્ાનીણ ્કરીફાે 

ર કયા નાટ� સાસે ન�ટાે કાન કર�ુ ંપડશે.  ીુષકા�ાી પગિ્ ્ીની હ યાસી , સવંસાઓ ઉપર ્ િયિય્ 

્કાીકટ કન્ાઓા  ઉપ્ ગ કરટાે પ�ર�વસિ્ાી ાનકસી દ�ખર�ખ રાખીાે પિ્ ાય આપી શક� છે. 
 

૨.૨.૨.૮રકીતરરહ�રરઅસેર�હનર

શી્ રહ�ર અાે �હન એ ન સની અાે વસાિાક ય ખન  છે � ફક્ નધ્ િશ્ા�ાાા  ાગ ના ંય 

સા્ છે.  રાતંા સન્ �ુ્ ી �હનાી �વસિ્ અાે શી્ રહ�ર �હન-સયેંદાશીર ક�ટરાક છ ડાે ાકુસાા 

પહ�ચાડટ શક� છે � પાકાે ાકુસાા પહ�ચાડ� છે.  �હન સયેંદાશીર્ા પાકના ંવ્ાપકપણે તદરા્ છે.  

શી્ રહ�રસી સ્ા ાકુસાાાુ ંપનાણ ્ાપનાા , આયરણાી રતંાઈ ,  ેયાુ ંવ્ર અાે ઠંડા ્ાપનાા 

�ુ્ ી પહ�ચયાાી ઝડપ પર આ્ાર રાખે છે.  �્ા ં�ુ્ ી શી્ રહ�ર/�હન પાક સહા કરટ શક� એયા 

ચ તસ ્ાપનાાાા વ્રાી આગાહટ કરયી ાિુક�ર છે કારણ ક� અન્ ઘણા પ�રત�  પણ ્ેાે અસર 

કર� છે. શી્ રહ�ર નાષુ્, પટુ્ ા અાે યન્નય ાે ા ૃં ર ુઅાે ઈ� કરટ શક� છે. ત્ા પાણીઓાે ય  ુ

ક�રરટાી ય�ર હ ્ છે , �ના ંનાાયીા  સનાયેશ સા્ છે �સી ્ેઓ ઠંડટ ના ંટકટ શક� અાે ાત�ટ 

પ ષણ �વસિ્ અં્ં્  ઠંડટાી �વસિ્ના ંનયરેણ સા�ત્ સઈ શક�  છે. ય  ઠંડટાી રહ�ર  ાર� અાે સ્્ 

તરફ સાસે હ ્ ્ , પાણીઓ ય�રટ ખ રાક ને�યયાના ંઅસનસર સઈ શક� છે.  ્ેઓ રાતંા સન્ �ુ્ ી 

ઠંડટાા સપંકરના ંરહ�યાસી અસયા � જખનરાસી ાીચા ્ાપનાાસી નરટ શક� છે. 

શી્ રહ�ર અાે શી્ �દયસ  ાર્ી્ હયાનાા િય ાગાી વ્ા�્ા10 11 ાીચે ાયુત યણરયેર છે: 

ઠંડા પયાાુ ંપ�રત� નહંયાી � જિનકા  યયે છે અાે પયાાી યાવ્િયક ગિ્ાા આ્ાર� ર��ુન 

્ાપનાા ાીચે રાયે છે.  સતંિં્્ WMO નાપદંડા  ઉપ્ ગ કરટાે ઠંડા પયા ાુ ંપ�રત�ાા આ્ાર� 

વસ�ાુ ંયાવ્િયક ર��ુન ્ાપનાા " ઠંડા પયાાુ ંઅસરકારક ઓછાના ંઓ� ં્ાપનાા  (WCTn)" ના ં

ઘટાડ�ુ ંય ઈએ.  "શી્ રહ�ર " અાે " ઠંડ  �દયસ " �હ�ર કરયા નાટ� WCTn ા  ય ઉપ્ ગ કરય  

ય ઈએ. 

 

                                                           
11 http://imd.gov.in/section/nhac/termglossary.pdf (accessed Sep 20, 2019) 
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ય  WCTn ૧૦° અસયા ્ેાાસી ઓ� ંહ ્ , ્  નાક શી્ રહ�રાી �વસિ્ ધ્ાાના ંરેયી ય ઈએ.  

શી્ રહ�ર છે, ય ;  

(ક)  �્ાર� સાનાન્ ર��ુન ્ાપનાા ૧૦° C ક� ્ેસી ય  ુહ ્ ; ય  ફ�રફાર સાનાન્સી (-) 

૫° C સી -6 ° C હ ્ ્  ‘શી્ રહ�ર’ અાે સાનાન્સી ફ�રફાર (-) ૭° C અસયા ય  ુહ ્ ્  

'્ીવ શી્ રહ�ર’. 

(ખ)  �્ાર� સાનાન્ ર��ુન ્ાપનાા ૧૦° સે કર્ા ઓ� ંહ ્ ; ય  ફ�રફાર સાનાન્સી (-) 

૪° C સી -5 ° C હ ્ ્  ‘શી્ રહ�ર’ અાે ફ�રફાર સાનાન્સી (-) ૬° C અસયા ઓ� ંહ ્  

્  '્ીવ શી્ રહ�ર.  

(ગ) �્ાર� WCTn ૦° C અસયા ઓ� ંહ ્ ં્ાર� , વસ�ાા સાનાન્ ર��ુન ્ાપનાાાે 

ધ્ાાના ંરી્ા યગર શી્ રહ�ર �હ�ર કરયી ય ઈએ.  ય  ક� , આ નાપદંડ �નાુ ંસાનાન્ 

ર��ુન ્ાપનાા ૦° C સી ાીચે હ ્ ્ે વસ� ાે રા� ુપડ્ુ ંાસી.  
ર

દ�ર્ારકા ્ ાસારવ્�ાસીરકીતરરહ�રસીર�વ્ ત:  

દ�ર્ાકાઠંાાા વસ� ાુ ંર��ુન ્ાપનાા ૧૦° સે ઉુચ્ન ા જલ્  ાો્ે ય પહ�ચે છે.  ય  ક� , ઠંડા 

પયાાા પ�રત�ાે કારણે વસાિાક ર ક  અગયડ્ા અા ુયે છે � પયાાી ગિ્ાા આ્ાર� ર��ુન 

્ાપનાાના ંસ ડા �ડ્ીા  ઘટાડ  કર� છે.  દ�ર્ાકાઠંાાા વસ�  નાટ� , "ઠંડા �દયસ" �્ારા  ઉપ્ ગ 

ાીચે આપેરા નાપદંડ ાે અાસુરટાે સઈ શક� છે:ર

(ક) વસ�ાુ ંયાવ્િયક ર��ુન ્ાપનાા WCTn �ુ્ ી ઘટાડટ શકા્:   

(ખ) WCTn ા  ઉપ્ ગ "શી્ રહ�ર" અસયા "ઠંડ  �દયસ" �હ�ર કરયા નાટ� સય  ય ઈએ 

(ગ) �્ાર� વસ� પર ર��ુન ્ાપનાા ્ફાય્ (-) ૫ ૦ C અસયા ઓ� ંહ ્ , ં્ાર� "ઠંડા 

�દયસ" ાુ ંયણરા ૧૦૦ C ાા ઉુચ્ન ા જલ્ાે ધ્ાાના ંરી્ા િયાા કરટ શકા્ છે. 

(ઘ) ય  ક�, �્ાર� ૧૦૦ C ાી ઉુચ્ન ા જલ્ પર પહ�ચી �્ ં્ાર� "શી્ રહ�ર" �હ�ર કરયી  

(ચ) �્ાર� ક ઈ વસ� શી્ રહ�ર અાે ઠંડ  �દયસા  નાપદંડ તાેંાે સં્  ષે છે , ં્ાર� શી્ 

રહ�રાે ય  ુપા્ાન્ ન�ે છે અાે ્ેાે �હ�ર કર�ુ ંઆયિ્ક છે 
 

શી્ રહ�ર અાે ઠંડ  �દયસ એ િયવ્ાર િયશેષ ઘટાા છે અાે નેટ સત-�ડિયઝા અસયા ્ેાા  ાગ 

નાટ� �્ાર� ઓછાના ંઓછા તે વસ� ાા નાપદંડાે સં્  ષે ં્ાર� ઉલરેખ કરટ શકા્ છે. 
ર

૨.૨.૨.૯ર ા ાઝા�ુ ,ર�કાકીર ીપ�ટ,રઝ ઝ ાત,ર� દ�સીર ધીરઅસેરપારદારરય સરર

યાયાઝ �ુ,ં આકાશી યીય�ટ , ઝઝંયા્,  જ�ાી  ્ી અાે ય રદાર પયા ય ખની છે અાે નયા 

અાે �હ�ર સપંિ� ાા ય ખાું કારણ તાે  છે.  ્ે  ઉડ્ા ્ેનય પ�રયહા , યીય�ટ, સચંાર અાે અન્ 

સાના�યક-આિસ�ક કેક  નાટ� સ ંિય્ ય ખની છે.  યાયાઝ ડાાી ઝઝંાયા્,  ાર� પયાાુ ંઉપર-ાીચે 
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ઉઠ�ુ,ં ્ ફાાી અાે તફ�રા એયા પચડં ઘટાટ પ યાદ�, યાદ�ના ંયીય�ટ સયી અાે આકાશી યીય�ટ, 

વસાિાક  ાર� યરસાદ અાે કરા પડયા �યી ક�ટરીક અગં્ાી રાક�ણક્ાઓ છે . છેલરા દસ યષરાી 

ઉપર ્ ના�હ્ી ાયુત , દ�શના ંદર યષવ આશર� ૨,૫૦૦ ર ક  યીય�ટ પડયાસી અાે ાશુ�્ાર 

યરસાદસી ા ૃં ર ુપા�્ા હ્ા.  ્ા�્રના ંઉ�ર  ાર્ાા રા�્ એ અા ુયેરા  જ�ાુ ં્ ફાા અાે 

યાયાઝ ડા �યી ્ીવ્ા અાે આય ર્ાના ંપણ  ાર્ ય્ાર  ય ઈ શકા ્ છે. િાષણા્  એ�ુ ંપણ નાાે 

છે ક� ય્્ા ય્ા યૈિમક ્ાપનાાાે કારણે આગાની યષ ના ંયાયાઝ ડા/ જ�ાા ્ ફાાાી ્ીવ્ા અાે 

આય ર્ા ય્ાર  સયાાી ્ારણા છે. ઘટાાઓ અાે ્ીવ્ાના ંય્ાર  એ ્નાન સવંસાઓ નાટ� નયા, 

પટુ્ ા, િનરક્ અાે ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓ તચાયયા નાટ� િાયારણ, સજય્ા અાે શના નાટ� ્ ો્ 

પગરા ંરેયા નાટ� �ગયાાુ ંઆહયાા કર� છે. 
ર

 ા ાઝા�ુ રર

દ�શાા િયિય્  ાગ ના ંયષર દરિન્ાા યાયાઝ ડા આયે છે.  ય  ક� , ્ેનાી આય ર્ા અાે ્ીવ્ા 

ઉાા�ાાા ન�હાાઓના ં(નાચરસી મજા) નહ�ન હ ્ છે. યાયાઝ ડાાી ઘટાાાુ ંસૌસી નહંયાુ ંપ�રત� 

સપાટટાા વ્ર પર યા્ાયરણાી ્ીવ ગરની છે અાે ઉાા�ાાા ન�હાાઓના ંનહ�ન ગરની સા્ છે , 

ઉાા�ાાા ન�હાાઓના ંઘટાાાી આય ર્ા નહ�ન હ ્ છે. ય  નેઘગ�ાા સ ં�ા્ અસયા આકાશી 

યીય�ટ ય યાના ંઆયે ્  યાયાઝ �ુ ંઆવરુ ંહ યાાુ ંકહ�યા્ છે.  સાનાન્ રટ્ે નેઘગ�ાા ્ેાા ઉદ ય 

વસાાસી ૪૦ �કની �ુ્ ી સા ં�ટ શકા્ છે.  યાયાઝ �ુ ં નધ્-ગાના �કરણ હયાનાા પણારીાી 

હારના�ાના ંઆયે છે �ાી અયકાશી હદ રગ ગ 2 ~ 20 �કની અાે સ ડા કરાક ાા વસા્ી સન્ 

�ુ્ ી હ ્ છે.  ્ીવ્ાાે ધ્ાાના ંરાખીાે ,  ાર્ના ંયાયાઝ ડાાે નધ્ન અાે  ાર� યાયાઝ ડા ્રટક� 

યગ��ૃ્ કરયાના ંઆવ્ા છે: 

• નધ્નર ા ાઝા�ુ : ય  યારંયાર યીય�ટાા ચનકારા સાસે ય રદાર ગાયયીય સાસે હ ્ , 

નધ્નસી  ાર� યરસાદ અાે પયાાી નહ�ન ગિ્ ૨૯ સી ૭૪ �કની પિ્/ કરાક હ ્ , ્ેાે 

નધ્ન યાયાઝ �ુ ંકહ�યાના ંઆયે છે. 

• ભાર�ર ા ાઝા�ુ :, ય  સ્્ ગાયયીય અાે યીય�ટ હ ્ ,  ાર� યરસાદ અાે પયાાી નહ�ન 

ગિ્ ૭૫ �કની/ પિ્ કરાક �ટરી અસયા ય્ાર� હ ્, ્ેાે  ાર� યાયાઝ �ુ ંકહ�યાના ંઆયે છે. 
ર

 ધીરર

� જય� અાે � જય �ર રા�્ ના ં  ્ીાી આય ર્ા અાે ્ીવ્ા નહ�ન છે.  િયિય્ ઋ્ઓુાી 

સરખાનણી કર્ા, દ�શાા િયિય્  ાગ ના ંચ નાસા પહ�રાાી (નાચર-ને) ના ં  ્ીાી આય ર્ા નહ�ન 

હ ્ છે. ય  ક� , ઉ�ર -પિનન  ાર્ના ંિશ્ા�ાાી ઋ્નુા ંનધ્ન હ ્ છે. એિપર  પછટ ને ન�હાાના ં

યાયાઝ ડાાી ્ીવ્ા નહ�ન છે.   ્ીાા પયાાી ગિ્ ઓછાના ંઓછા ૨૯ �કની/ પિ્ કરાક (૧૬ 
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દ�ર્ાા નાાર) સી અચાાક ય્ાર  સાાે ૪૦ �કની/ પિ્ કરાક (૨૨ દ�ર્ાા નાાર) અસયા ય  ુ

અાે ઓછાના ંઓછા એક િનિાટ ટક� ્ેન વ્ા�્ાિ્્ કરયાના ંઆયે છે.  ્ી તે પકારાી છેય  

• નધ્નર ધી : ય  સપાટટાા પયાાી ગિ્ ( પયાા  સપાટ ) ૮૦ �કની/ પિ્ કરાકસી 

ઓછટ હ ્ ્  ્ેાે નધ્ન  ્ી કહ�યાના ંઆયે છે.  

• ભાર�ર ધી : ય  સપાટટાા પયાાી ગિ્ (પયાા  સપાટ ) ૮૦ �કની/ પિ્ કરાકસી ય્ાર� 

હ ્ ્  ્ેાે  ાર�  ્ી કહ�યાના ંઆયે છે.  
 

� દ�સીર ધીર

ઉ�ર -પિનન  ાર્ના ં� જયર -ચ નાસાાી ઋ્ ુદરિન્ાા વસાિાક રટ્ે " ્ી" ્રટક� ઓ�ખા્ા 

 જ�ાા ્ ફાા  અા ુયે છે.  રાયવસાાના ં જ�ાી   ્ીાી  આય ર્ા નહ�ન છે , ં્ારતાદ હ�ર્ાણા , 

પ�ંત અાે પિનન ઉ�ર પદ�શ આયે  છે.   જ�ાી  ્ી ા�ુ્ંયે ચ નાસા પહ�રાાી ઋ્નુા ંઆયે છે 

અાે આય ર્ા અાે ્ીવ્ાાા સદં રના ંને ન�હાાના ં્ે નહ�ન હ ્ છે.  જ�ાી  ્ી કણ પકારાી 

હ ્ છે: 

• �્ાર� પયાાી ગિ્ ૪૧ �કની/પિ્ કરાકસી ઓછટ હ ્ અાે ાિ્્ા ૫૦૦ સી ૧૦૦૦ 

નીટર હ ્ ્ેાે  થહપ કહ�યા્ છે.  

• �્ાર� પયાાી ગિ્ ૪૨ સી ૭૯  �કની/પિ્ કરાક હ ્ અાે ાિ્્ા ૨૦૦ સી ૫૦૦ નીટર 

હ ્ ્ેાે  નધ્ન કહ�યા્ છે.  

• �્ાર� પયાાી ગિ્ ૮૦ �કની/પિ્ કરાકસી ય્ાર� હ ્ અાે ાિ્્ા ૨૦૦ નીટરસ  ઓછટ 

હ ્ ્ેાે  ભાર� કહ�યા્ છે.  

�કાકીર ીપ�ટરર

આકાશી યીય�ટ એ ઉુચ-પયાહ િય�ુ્  સાય છે � �ાૃયીાા યા્ાયરણના ંસા્ છે અાે ્ે સ ડા 

�કર નીટર �ુ્ ી રતંાઈ ્રાયે છે.  યીય�ટાી ચરન શ�ક્ અાે �ુર ઊ�ર � જત �ચી હ ્ છે , 

યીય�ટાા િયસ�ાસી ચરન શ�ક્ નાગર નીટર દટઠ ૧૦૦ િન�ર્ા ય ટ અાે ચરન નાગરાુ ં્ાપનાા 

૩૦,૦૦૦° સે �ુ્ ી પહ�ચે છે.  યીય�ટ પડયાા  ચરન  પયાહ  ક�ટરાકસી સકકડ  �કર નીપી્ર (ક�એ) 

�ુ્ ીાી હ ્ છે, �ાી રાક�ણક �ક�ન્ ૪૦ ક�એ છે. ચ તસ સન્ અાે વસાા િયશે યીય�ટાી આગાહટ 

કરયી � જત ાિુક�ર છે.  યા્ાયરણના,ં કણ પકારાા િયસ�ા સા્ છે: (ક) યાય� ગ�ાા  ( ્ર-

યાદ�), (ખ) એક યાદ�ાુ ંતી�ના ં ��ુ ં(ાનટર-કરાઉડ) અાે (ગ) યા�સી યનીા (CG). એર્ાેટ 

પસન તે �ારા ટકારાા શક� છે �્ાર� કીય  પકાર યનીા પર નયા અાે સપંિ�ાે ાકુસાા પહ�ચાડ� 

છે. 

ર
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૨.૨.૨.૧૦ર ાદ�રફાટ�ુ રઅસેરકરારયસ ાર

 ાદ�રફાટ�ુ 1112ર 

યાદ� ફાટ�ુ ંએ �જંકા ગા�ાના ંયરસાદાી  ાર� નાકા છે , ક�ટરીક યખ્ કરા અાે ગાયયીય સાસે , 

� જરાી �વસિ્ તાાયી શક� છે.  ક�ટરીક યખ્ સનયયાના ંઆયે છે એ�ુ ંાસી , યાદ� ્ જટયાસી િયશા� 

નાકાના ંપાણી છ ડયાના ંઆયે છે.   ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ અાસુાર , ય  ૧૦૦ ચ .ની. કર્ા ઓછા 

િયવ્ારના પિ્ કરાક� આશર� ૧૦૦ િનરીનીટર અસયા ય  ુયરસાદ ા�્ા્ ્  ્ેાે યાદ� ફાટયાાી 

ઘટાા ્રટક� યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયે છે.  આ વ્ા�્ા ાયુત, અડ્ા કરાકના ં૫૦ નીની યરસાદાે પણ 

યાદ� ફાટયા ્રટક� યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયશે. આાા પ�રપેલ્ના,ં  ાર્ના,ં સાનાન્ યષરના,ં રગ ગ 

૧૧૬૦ નીની યાિષ�ક યરસાદ પડ� છે.  આસી યાદ� ફાટ�ુ ંએ નાક એક કરાકના ં્ે િયવ્ારાા યાિષ�ક 

યરસાદાા ૧૦-૧૨ ટકા �હવસ  ્રાયે છે.  અાકુ સન્ે , �ચા િયવ્ાર નાસંી ન ટટ નાકાના ંપાણીા  

પયાહ � જરસી યાદ� ફાટયા સાસે ય ડા્ છે.  ્ેનાી આગાહટ કરયી ાિુક�ર છે કારણ ક� ્ે � જત ય 

ાાાા િયવ્ારના ંસા્ છે.  � જત ાાાા િયવ્ાર નાટ� આગાહટ કરયી ાિુક�ર છે.  ય  ક� , ડ ટરર રડારા  

ઉપ્ ગ કરટાે રગ ગ છ કરાક અાે �ાર�ક ૧૨-૧૪ કરાક અગાઉ યાદ� ફાટયાાી સ ંાયાાાી 

આગાહટ કરટ શકા્ છે. 

 

ય  ક�, યાદ� ફાટયાાુ ં ાો્ે ય સા્ છે કારણ ક� ્ે નાક ઓર ્ા�ફક �રેટ �ારા સા્ છે , એટરે 

ક�, �ાર�ક �ાર�ક �્ાર� ગરન હયા ા  યાસ  ઠંડટ હયાના ં �ે છે , પ�રણાને અચાાક ઘાીકરણ સા્ 

છે. યાદ�ાુ ંફાટ�ું નેદાા ના ંપણ સા્ છે , પરં્ ુ� જપદ�શ સાસે સતંિં્્ હ યાસી પયર્ી્ િયવ્ાર ના ં

્ે સયાાી સ ંાયાા ય્ાર� છે.  �ુગંરા� પદ�શ  ગરન હયા ાા ઊ ા પયાહ ના ંઉપરાી ્રફ ય્યાના ં

નદદ કર� છે , �ાાસી યાદ� ફાટયાાી સ ંાયાા ય્ે છે.  યરસાદ પ ્ે ય ર ક ાા ા ૃં રનુા ંપ�રણન્  

ાસી, ય  ક� ક�ટરીકયાર , યરસાદાા ર ક ાે ાકુસાા પહ�ચાડયા નાટ� � જર્ા ન ટા હ ્ છે.  ા ૃં ર ુઅાે 

િયાાશાુ ંકારણ તાે એયા ખાસ કરટાે �ુગંરા� િયવ્ારના ંઆ યા  ાર� યરસાદાુ ંપ�રણાન  છે. 

� જવખરા, અચાાક � જર , નકાા  અાે સવંસાા  યહટ ગ્ા છે અાે �ફુા ના ંરહ�ાારાાે ા ૃં ર ુ્રફ દ રટ 

�્ છે. યાદ� ફાટયા  પર � જ્ કા�ાી  ના�હ્ી અ� જર્ી છે; ય નુા,ં કારણ ક� ્ેનાસંી નાક ક�ટરાકાી 

� ા ૃં ર ુઅાે િયાાશના ંપ�રણને છે ્ેયાાી ગણ્રટ સા્ છે - - ચ કસાઈાી સનવ્ા પણ છે.  યૈિમક 

આત હયા પ�રય ર્ાાા પ�રપેલ્ના,ં ઉુચ ્ીવ્ાયા�ા યરસાદાી ઘટાાઓાી આય ર્ા ય્યાાી 

્ારણા છે અાે પ�રણાને યાદ� ફાટયાાી ઘટાાઓાુ ંઆય ર્ા પણ ય્ી શક� છે. 

ર

                                                           
12 આ િય ાગ  ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ અાે NCMRWF ાા પકાશા  (અહ�યાર , પ�રપક , સશં ્ા પેપર ) 

પર આ્ા�ર્ છે 



 
 

17 
 

કરા�ુ રતાફાસ12

13  

કરાાી સૌસી ય  ુઆય ર્ા ્રાય્ા િયમના ં ાર્ા  સનાયેશ સા્ છે . દર યષવ નધ્નસી ગ ંીર 

્ીવ્ાાા રગ ગ ૨૯ કરાાા �દયસ  હ ્ છે. કરાાા  ્ ફાાાી પ�િૃ� સાનાન્ રટ્ે એિપર અાે ને 

ન�હાાના ંસયાાે તદરે  ૨૦૧૪ ના ંફ��આુરટ-નાચરના ંસઈ હ્ી. � જ્ કા�ના ં�ુર ૨૫% ઘટાાના ંઆશર� 

3-સેની અસયા ય  ુવ્ાસાા કરા ા�્ા્ા હ્ા.  કરા ા�ુ્ંયે િશ્ા�ા અાે ચ નાસા � જયવાી ઋ્નુા ં

�્ા ંદ�કણ પિનન ચ નાસાાી શ�આ્ પછટ ક ઈ ઘટાા ા તાી હ ્ ં્ા ંય યા ન�ે છે. િનરક્ અાે 

પાકાે વ્ાપક ાકુસાા પહ�ચાડ ્ા ય રસી પડ્ા કરાાુ ં એક ાત ર અાે  ઠં�ુ ંવય�પ છે. ઉાા�ા 

દરિન્ાા ગરન ,  ેયયા�ટ તપ રા  કરાક કરાાા િયકાસ નાટ� સૌસી અા�ુજ� હ ્ છે , � સાનાન્ 

રટ્ે પનાણના ંાાાા િયવ્ારના ંતાે છે અાે � જત ય �જંકા ગા�ાના ંપસાર સા્ છે.  ઉાા�ાના ંતપ રાી 

ગરની અાે   ેય કરા સયાા  સૌસી અા�ુજ� સન્ હ ્ છે , � સાનાન્ રટ્ે પનાણના ંાાાા 

િયવ્ારના ંતાે છે અાે � જત ય �જંકા ગા�ાના ં � જ� ંસા્ છે. અાકુ સન્ે, ્ે સ ડટ િનિાટ  �ુ્ ીાા �જંકા 

ગા�ાના ંપાકાે સા� ંએ�ું  ાકુસાા પહ�ચાડટ શક� છે.  કરા ઘણીયાર યાયાઝ ડાાી ગિ્િયિ્ અાે 

તદરા્ા હયાનાા કેક સાસે સકં�ા્ેરા હ ્ છે. આ િયશા� ઘટાટ પ યાદ�  તાાયે છે, �ાે સાનાન્ 

રટ્ે ઘટાટ પ યાદ�ાા સા જહ ્રટક� ઓ�ખયાના ંઆયે છે.  આત હયા પ�રય ર્ા  ્ર-સરકારટ પેારે 

ચે્યણી આપી છે ક� એયા સકં�્  છે ક� ઉષણ યા્ાયરણ ગરનીાા ન � અાે યરસાદાી ચરનસીનાના ં

ય્ારા �યી  આં્િં્ક ઘટાાઓાી ્ીવ્ા અાે આય ર્ા સહા્્ા કરશે.  કરા અાે યાયાઝ �ુ ં

હયાનાા ઘટાાઓાુ ંગ ંીર વય�પ છે � આત હયા પ�રય ર્ાાે ધ્ાાના ંરાખીાે િયશેષ ધ્ાા આપયા 

્ ો્ છે. કરા કણ પકારાા હ ્ છે: 

• થહ�પ, �્ાર� ્ે , સાનાન્ રટ્ે કદના ંાાાા અાે ઘણી યખ્ યરસાદ સાસે  �ટ �્ છે 

ં્ાર� �ટાછયા્ા પડ� છે. 

• નધ્ન, ્ે યનીાાે સફ�દ કરયા નાટ� � જર્ા પનાણના ંહ ્ છે.  

• ભાર�, ય  ્ેના ંકરાાા ગાગંડાુ ંપનાણ ઓછાના ંઓ� ંહ ્.   

�ન યાયાઝ �ુ ંઆગ� ય્ે ્ેન, રાતંી સાકંડટ પટી (ઘણી યખ્ ઘણા �કર નીટર પહ �ા અાે આશર� 

૧૦ �કર નીટર રાતંા) ના ંકરા પડટ શક�  છે �ાે એક્ારા કરા અસયા િયાાશકારટ કરા  ્રટક� 

ઓ�ખયાના ંઆયે છે. ય  ્ ફાા સ ડા સન્ નાટ� રગ ગ �વસર રહ�, ્  કરાા  ા�્પાક સં્ હ શ� 

છે. ્ેાુ ંકદ અાે આકાર ્ ફાા ક�ટરી ઝડપસી આગ� ય્ી રરુ ંછે અાે યાયાઝ ડાાી �દર હયાા  

ઉપર ્રફા  પયાહ ક�ટરા નયમ જ્  છે ્ેાા પર આ્ાર રાખે છે.  રાક�ણક કરાાી અસર રગ ગ ૧.૫ 

�કની પહ �ટ અાે ૮ �કની એક્ારટ રતંાઈ ્રાયે છે.  ય  ક� , આ સ ડા એકરનાસંી ન ટા પટાઓ , 

                                                           
13 આ િય ાગ ન ટ�  ાગે Baletal ૨૦૧૪ પર આ્ાર રાખે છે. 
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રગ ગ ૧૬ �કની પહ �ા અાે ૧૬૦ �કની રાતંા હ ઈ શક� છે.  યનીા �ુ્ ી પહ�ચ્ા કરા ા  યાસ  

આશર� ૪૦ નીટર/સેકનડાી ઝડપે પડ� છે અાે સાનાન્ રટ્ે યાયાઝ ડા �ારા ઉંપ� સ્ા યરસાદાા 

દસના  ાગ કર્ા ઓ� ંહ ્ છે.  

કરાસી ાકુસાા કરાાા કદ અાે કરા પડયા દરિન્ાા એકન િયવ્ાર દટઠ પડ્ી સ�ં્ા , ઘટાા 

દરિન્ાા પયાાી ્ાકા્ અાે ્ે ક્ા િયવ્ારના ંપડ� છે ્ેાા પર આ્ાર રાખે છે.  પાકાી �સૃ�ાી 

ન સનના ંકરાાી ઘટાાાા ્તતાાા આ્ાર� પાક ાકુસાાાી હદ પણ તદરા્ છે.  કરાા  એક 

ાાાકડ  �શ પણ �ણુય�ાના ંઘટાડ  અાે �ગ, ઈ્�, અાે ફ� ાા સડા �યા ર ગ  એન તાેંાે કારણે 

પાછ�સી ાકુસાા કરટ પાક, ફ�ઝાડાે ગ ંીર ઈ� પહ�ચાડટ શક� છે . ાિ્હાસના ંા�્ા્ેરા િયમાા 

સૌસી ખ્રાાક કરાઓનાસંી એક ૩૦ એિપર, ૧૮૮૮ ાા ર ય ઉ�રપદ�શના ંઓછાના ંઓછા ૨૩૦ ર ક  

અાે ૧૬૦૦ સી ય  ુઘટેા ંઅાે તકરા ંના્ાર ગ્ા હ્ા.  નહારાષ્ાા �ૃિષ કિનશાર ાા યણાવ્ા 

અાસુાર, કરાાે કારણે �દા� ૧૬ રાખ એકર યનીાના ંિયિય્ તાગા્્ી પાક ાે ાકુસાા સરુ ંહ્ ુ.ં  

કરા � જત ય �જંકા ગા�ાાી અાે વસાિાક ઘટાા હ યાસી, ્ેાુ ં� જયારાનુાા અગાઉસી પ્ારટ્ િાયારક 

પગરા ં્નાન �હવસેદાર ાે �ણ કરયી એ રએુસએ �યા સૌસી ્કાીકટ રટ્ે અદ્ા અાે કરા્વ્ 

દ�શ  નાટ� પણ એક ન ટ  પડકાર છે.  ાર્, ઉષણક�ટતં્ ી્ અાે ગૌણ-ઉષણક�ટતં્ ી્ પદ�શના ંઆયેર 

હ યાસી, નધ્-અકાશં અાે સનશી્ ષણ દ�શ ાી ્રુાાના ંઆય ર્ા ઓ� ંછે.  ય  ક� , આત હયા 

પ�રય ર્ા સાસે, ગ ંીર હયાનાા િય�ૃિ્ઓાા ઉદાહરણ  ય્ી રહા છે. 

૨.૨.૨.૧૧ર�હનરથરા રરફાટ ા્ીર� ્ુ ર� દરર(GLOF)ર

�હન સર યર ફાટયાસી આય્ુ ં (GLOF) એક એયા પકારાુ ં� જર છે ક� �્ાર� �હનસર યર અસયા 

�હનાદટ સાસે ્સડાાાે આય્  કચરા  �ારા તિં્્ાર પાણીાે છ ડયાના ંઆયે છે.  �્ાર� �હનાદટઓ 

પીગ�ે છે , ં્ાર� ્ેઓ પયર્ાી ટ ચ પર �ાર�ક ્�ાય  રચે છે.  તરફ, ર�્ી, કાકંરા અાે તરફાા 

અયશેષ સી તાેરા ાત�ા �ુદર્ી રટ્ે તાેરા તં્  (ડ�ન) ના ં આ �હન  સર યર ના ંએક�ંુ સા્ છે. 

�હનસર યરા  યાસ  દસ રાખ ઘાનીટર  સી સકકડ  રાખ ઘાનીટર  પાણી �ુ્ ી હ ્ છે.  પરં્ ુઆ 

વયા ાિયક રટ્ે અ�વસર હ ્ છે અાે �હનપપા્ , પડ્ા કરાાા ગાગંડા, ્ર્ીકંપ , અસયા ્  ય્ાર� 

પડ્ુ ંપાણી એક�ંુ સયાસી 'તં્ ' ાે ્ ડટ શક� છે , � ાનકાા સાદુા્ ના ંઅચાાક , સ ંિય્ િયાાશક 

� જર રાયી શક� છે.  તરફ અસયા �હનાદટ કાપંાી િયાાશક િાષફ�્ા આ પાણીાે િનિાટ સી �દયસ  

�ુ્ ી છ ડટ શક� છે.  આયી ઘટાાઓના ં૧૫,૦૦૦ ઘા નીટર પિ્ સેકંડ �ટર  �ચ  પયાહ ા�્ા્  છે.  

GLOF ઘટાાઓએ િયમાા ઘણા  ાગ ના ંહ�ર ાે  નારટ ાા�્ા  છે અાે �હનાર્ના ંક�ટરીક ન ટટ 

ઘટાાઓ તાી છે. 
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 ાર્ી્ �હનાર્ા પદ�શ ( IHR), ૫.૩ રાખ �કર નીટર  ૌગ �રક િયવ્ારસી ય  ુઆયરટ રેયા 

સાસે, િસ�  ુઅાે બ્�કુા ાદટ યુચે ૨,૫૦૦ �કર નીટર �ુ્ ી રતંા્  છે.  �્ાર� િયમાા ઘણા �હન 

િયવ્ાર ના ં�હન સર યરાા ય ખન  અાે �હન સર યર ાા યગ�કરણાી ્પાસ કરયાના ંઆયી , ં્ાર� 

 ાર્ી્ �હનાર્ના ંઆ ્રફ ઓ� ંધ્ાા આપયાના ંઆવરુ ંછે.   ૌિ્ક િયજાાાી ન�ષટએ ,  ાર્ી્ 

�હનાર્ા પદ�શ દ�કણના ં્�ેટટ (િશયા�રક) સી ઉ�રના ંિ્તેટટ્ા ઉુચપદ�શ (�હનાર્ ાી પર ) 

�ુ્ ી િયવ્ર� છે.  કણ ા�ુ્  ૌગ �રક સવંસાઓ , �હનાની (મહૃદ �હનાર્) , �હનાચંર (ઓછ  �હનાર્) 

અાે િશયારીક (તાહ �હનાર્) , ્ેાી સન્ રતંાઈના ંરગ ગ એક્ારટ િયવ્ર�રી , ા�ુ્ 

� જવ્રશા ી્ રાતંી િ્રાડ સી  અરગ પડ� છે.  ાેશાર િનશા ફ ર સવટ�ાા�ગ ્ �હનાર્ા 

ાક િસવટન, આત હયા પ�રય ર્ા કા ર્્ યાા હ�ઠ�ાા આઠ િનશા પૈકટ એક આ કેકાા ટકાઉ િયકાસ , 

આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ાે સનયયા અાે આ પદ�શ નાટ� અા�ુજરા વર જહરચાાઓાી ્પાસ નાટ� 

સનિપ�્ છે.  �હનાર્ાા રા�્  /ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ં ય�ા ુઅાે કા�િનર , રાાખ, �હનાચાર પદ�શ , 

ઉ�રાખડં, િસ�તન, અહુણાચર પદ�શ, ાાગારેનડ, ન�ણ�રુ, િનઝ રન, િક�રુા, નેઘાર્ અાે તે  િશક 

પહાડટ રા�્ , આસાન અાે પિનન તગંા�ા  સનાયેશ સા્ છે. 
 

્ા�્રાા દા્કાઓના ંઆત હયા પ�રય ર્ા/ િયિય્્ાએ �હનાર્ કેક ાા �હન નયાચ્ પર 

ા�્પાક અસર કરટ છે.  યૈજાિાક અભ્ાસ એ ા�ધરુ ંછે ક� �હ�ીુ �ુશ �હનાર્ાા ન ટા  ાગ ના ં

�હનાદટઓએ વસાા તદર્ા  અસ�ં્ ાયા �હન સર યર  તાાવ્ા છે.  �હન સર યર  �હનાદટ 

પ�રય ર્ાા  પર ક � જચક છે અાે અ�વસર સર યર  ાીચે આયેરા  વસ� ાે ય ખનના ંા જકટ શક� છે.  

 ાર્ી્ � જવ્રશા ી્ સયવકણ (GSI)  ાર્ી્ �હનારા પદ�શ ના ં૯,૫૭૫ �હનાદટઓાી ્ાદટ આપે 

છે, � પૈકટ ૨૬૭ ાદટઓ ૧૦ ચ .�ક.ની. ાી છે. એક અ્ણી પાદ�િશક �હનસર યરાી ્ાદટએ િયવ્ારના ં

૦.૦૧ ચ . �કની કર્ા ય્ાર� ૨૫૧ �હનસર યર ાુ ં�ણુાંનક યગ�કરણ કરુ  છે. આ �હનસર યર  ય�ા-ુ

કા�િનર, રાાખ, �હનાચર પદ�શ , ઉ�રાખડં, િસ�તન અાે અહુણાચર પદ�શના ં આયેરા છે. આ 

�હનસર યર નાસંી ઘણા ાીચેાા વસાા ાે નધ્નસી ગ ંીર ય ખન  કરટ શક�  છે. આ િયવ્ારના ંયાદ� 

ફાટયાાી �વસિ્ના ં�હનસર યર ાુ ંફાટયા (GLOF) ાુ ંય ખન ય્ી શક� છે. 
 

િસ�તન �હનાર્ના ંઘણા �હનસર યર  તાાયયાાી પ�્્ા  ચારી રહટ  છે.  ાત�ા ખડક ના ંઆ 

સર યર ાી રચાાાે કારણે ફાટયાાી ય્ાર�  સ ંાયાાઓ છે.  ્ે ફાટયાાા �કવસાના ં ાીચેાા  ાગનાં 

 ાર� િયાાશાુ ંકારણ તાી શક� છે.  ઉ�ર-પિનન  ાગના ં � જતય ાનક આયેરા અાે િસ�તન 

�હનાર્ાા � જત ઝડપસી આકાર પાન્ા સર યર  પૈકટ એક, દ�કણ ર ાાક �હન સર રયરનાસંી GLOF 

સકંટ ખાસ �ચ�્ાા  િયષ્ છે.  સર યર  સાસે સરંોા દ�કણ ર ાાક �હનસર યર ઓગ�યા અાે 

ાનકાા ઉ�ર ર ાાક �હનસર યર અાે ા�ુ્ ર ાાક �હનસર યરાુ ંપાણી પીગ�યાાે કારણે સર યર 
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અં્ં્  અસાનાન્ રટ્ે ્ેાા કદના ંઝડપસી ય્ી રરુ ંછે.  ર ાાક �હનસર યર િયવ્ારાા � જ્ કા�ાા 

ઉપ્હ ના�હ્ી અભ્ાસના ં�ણયા નળરુ ંછે ક� સર યરા  િયવ્ાર ૧૯૭૬ ના ં૦.૧૮ ચ .�કની.સી ય્ીાે 

૨૦૧૩ �ુ્ ીના ં ૧.૨૬ ચ .�કની. સ્  છે 13

14 . સર યરાા  યાસાના ંઅસાનાન્ �સૃ� GLOF ઘટાા ન ટા 

પનાણના ંય ખન ય્ાર� છે.  હારાી ્ાદટાા આ્ાર� અાે  ાર્ી્ �હનાર્ પદ�શ ના ં GLOF 

ઘટાાઓાા ય ખનાે નાન્્ા આપીાે , CWC રગ ગ ૦.૪ ચ .�કની. (િસ�ઘ અાે �ટુ્ા ૨૦૧૭) સી 

ય  ુપાણી ફ�રાયાારા િયવ્ાર સાસે ૪૬૭ �હનાદટ સર યર  અાે ય�ાશ્ ાુ ંિારટકણ કરટ રહટ છે. 
 

૨.૨.૨.૧૨રગરની�ુ રના ુરHeatરwaveર

ગરનીાુ ંન મુ ંએ અસાનાન્ રટ્ે �ચા ્ાપનાાા  સન્ગા�  છે � શારટ�રક ્ણાય ્રફ દ રટ 

�્ છે, અાે �ાર�ક નાાય ાું ર ુા ્રટ શક� છે. િયમ હયાનાા સગંઠા ગરનીાા ન �ાે સ્્ પાચં 

ક� ્ેસી ય  ુ�દયસ  દરિન્ાા દ� િાક નહ�ન ્ાપનાા સર�રાશ નહ�ન ્ાપનાા  કર્ા પાચં �ડ્ી 

સે�લસ્સ કર્ા ંય્ી �્ છે ્ેયી વ્ા�્ા  કરટ  છે . િયિય્ દ�શ  ્ેનાી વસાિાક પ�ર�વસિ્ઓાા 

સદં રના ંગરનીાા ન �ાી અરગ રટ્ે વ્ા�્ા  કરટ છે. ગરનીાા ન �ં સાનાન્ રટ્ે નાચર અાે મજા 

યુચે સા્ છે, અાે ક�ટરાક ીુરર  �કવસાઓના ંમુરાઈ �ુ્ ી પણ રતંા્ છે.  ાર્ાા ગગંા-નેદાા  પર 

ગરનીાા ન �ં ય  ુય યા ન�ે છે.  દ�શાા ઉ�રટ્  ાગ ના ંદર યષવ સર�રાશ ૫-૬ ગરનીાા ન �ાી  

ઘટાાઓ તાે છે.  દ�શાા ઉ�રટ્ નેદાા નાં, ક�ટરાક �દયસ  �ુ્ ી  ઘણા યષ ના ંસ ડા સન્ નાટ�   જ� 

ય યા ન�ે છે, � સાનાન્ કર્ા ઘ�ુ ંય્ાર� ર��ુન ્ાપનાા રાયીાે અાે નહ�ન ્ાપનાાાે સ્્ 

અસયા સાનાન્ કર્ા સ ડ  ય્ાર� રાખે છે14

15. 
 

ગરનીાુ ંન મુ ંઅાે ગરન �દયસ એ િયવ્ાર િયિશષટ ઘટાા છે અાે Met પેટા-પદ�શ અસયા �્ાર� 

ઓછાના ંઓછા તે વસા� ાા નાપદંડાે સં્  ષે ં્ાર� ્ેાા  ાગ નાટ� યયાતદાર હ ઈ શક� છે. �નરઆુરટ 

૨૦૧૬15

16 સી રા� ુકર�રી  ાર્ી્ હનાનાા િય ાગાી �ુ્ ાર�રી પ�ર ાષા ાયુત, ય  નેટ-ગૌણ-વસ�ાુ ં

નહ�ન ્ાપનાા નેદાા ના ંઓછાના ંઓ� ં ૪૦° સે અસયા ય ુ, ૩૭° સે અસયા ્ેસી ય  ુ�ુ્ ી અાે 

દ�ર્ાકાઠંાાા અાે �ુગંરા� િયવ્ાર ના ંઓછાના ંઓ� ં ૩૦° સે અસયા ય  ુપહ�ચે ્  ્ેાે ગરનીાુ ં

ન મુ ંગણયાના ંઆયશે.   ાર્ી્ હનાનાા િય ાગે 16

17 �્ાર� સાનાન્સી રાાે ૪.૫° C સી ૬.૪° C 

                                                           
14 NMSHE ાી યેતસાાટ, http://knowledgeportalnmshe. 

in/programme_details.aspx?C=57569ABD-ECC5-48B3-8F99-C0EBD6DFDC9F પર પ વટ કર�રી 

ના�હ્ીાા આ્ાર� (accessed Sep 20, 2019) 
15 સાનાન્ રાતંા ગા�ાાી (૩૦ યષરસી ય )ુ યાિષ�ક સર�રાશ છે 
16 ૧ રી �નરઆુરટ ૨૦૧૬ સી અનરી આગાહટ પ�રપક No. 5/2015 (3.7) 
17 NDMA ાી ગરનીાા ન �ાા ર કયા અાે વ્યવસાપા કા ર્્ યાા નાગરદિશ�કા ૨૦૧૭ 
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ગરન ન મુ ંઅાે �્ાર� સાનાન્સી શ� ંસાાે ૬.૪° C સી ય્ાર� હ ્ ં્ાર� ્ીવ ગરનીાુ ંન મુ ંછે. એ 

ય રટ્ે , નેદાાી િયવ્ાર  નાટ� �્ાર� યાવ્િયક નહ�ન ્ાપનાા ૪૫° સે �ટચુ ંક� ્ેસી ય્ાર� હ ્ 

ં્ાર� ગરનીાુ ંન મુ ંઅાે યાવ્િયક નહ�ન ્ાપનાા ૪૭° સે. �ટચુ ંક� ્ેસી ય્ાર� હ ્ ં્ાર� ્ીવ 

ગરનીાા ન �ાી વ્ા�્ા કરટ છે . ગરનીાુ ંન મુ ં�હ�ર કરયા નાટ� , હયાનાા પેટા િય ાગાા ઓછાના ં

ઓછા તે વસ� એ સ્્ તે �દયસ �ુ્ ી �વસિ્ ા�્યી ય ઈએ. તી� �દયસે ગરન ન મુ ં�હ�ર કરાશે. 
 

દ� િાક �ચા ્ાપનાા અાે રાતંા સન્ �ુ્ ી , ય  ુ્ીવ ગરનીાા ન � યૈિમક વ્ર� આત હયા 

પ�રય ર્ાાે કારણે યારંયાર તાી રહા છે.   ાર્ પણ ગરનીાા ન �ાા ય્્ા ય્ા ક�સ ાી ન�ષટએ 

આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર અા ુયી રરુ ંછે � દર�ક િય્ેરા યષર સાસે પ�ૃિ્ના ંય  ુ્ીવ હ ્ છે 

અાે નાાય વયાવા્ પર િયાાશક અસર કર� છે �ાા કારણે ગરનીાા ન �સી ા ૃં રાુી સ�ં્ાના ંય્ાર  

સા્ છે. ચ જાા �ચમ  અાે રકણ  ાીચે ાયુત છે: 

• ગરનીના ર તણા : ાડટના (સ ય ) અાે િસનક પ (ા જછાર) સાનાન્ રટ્ે ૩૯૦ C (૧૦૨૦ F) ાી 

ાીચે ્ાય સાસે 

• ગરનીસાર્ાક : સાક, ાત�ાા, ચતર આયયા, નાસાા  ીુખાય , ઉતકા, ઉરટટ, વાાર ુખકચાણ 

અાે પરસેય  ય�ય    

• � દરરાગ ી : શરટરાુ ં્ાપનાા ૪૦૦ C (૧૦૪૦ F) અસયા ય  ુ હ ્ ્  �ચ�ભનણા, યકડાા 

ય�ુ ંઅસયા તે ાા સ�ુ ં� સ ંિય્ નયરેણ છે. 
 

આ અસાનાન્ અાે અવયવસ્ા રુ  ગરન હયાનાા નાાય અાે પાણીઓાા વયાવા્ાે અસર કરટ 

શક� છે. ્ે સાાદુાિ્ક ના�ખાગ્ યીય �રુયઠ , �હ�ર પ�રયહા અાે અન્ આયિ્ક સેયાઓ  �યી 

�િુય્ાઓના ંન ટટ િયકેપ પેદા કરટ શક� છે. ગરનીાા ન �ાે "શાં્  આપિ�" ્રટક� ગણયાના ંઆયે છે 

કારણ ક� ્ે ્ીર� ્ીર� િયકસે છે. 
ર

૨.૨.૩રનાસ રપે�રતરખતરા 

૨.૨.૩.૧રરાથા્રણકર(ઔદારગક)રપાખનાર 

ઝડપી આિસ�ક િયકાસ સાસે , દ�શ રના ંાાાાસી ન ટા ઉદ ગ ા  ફ�રાય  સ્  છે.  પિનન �કાાર� 

ન ટા ાગે કાચા નારસાનાા અાે તદંર ાી િાકટ્ાાે કારણે  ઔદ �ગક  કેક પનાણના ંય્ાર� છે . 

�યુરા્, નહારાષ્, ઉ�ર પદ�શ, ્િનરાા�ુ, નધ્ પદ�શ અાે પ�ંત � જત ન ટટ સ�ં્ાના ંરાસા્�ણક 

ઉદ ગ  ્રાય્ા રા�્  છે. ચ તસ િયવ્ાર ના ંરાસા્�ણક કંપાીઓાી પાદ�િશક ક�નનીકરણાા કારણે , 

રાસા્�ણક સકંટ અાેક ગ�ું  યધરુ ંછે.  ઉદ ગ ાા િયકાસસી ય ખની રસા્ણ  ( HAZCHEM) અાે 
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ય ખની સાન્ી ( HAZMAT18) સાસે સકં�ા્ેરી ઘટાાઓાા ય ખનના ંય્ાર  સ્  છે.  આ ઘટાાઓ 

ઉદ ગના ંીુઘરટાાઓ અસયા િાષફ�્ાઓ અાે  ્રરાષ્ટ્ સ�ંહ્ા અાે રાસા્�ણક સ ંા� નાટ�ાા 

્ રણ ાે અાસુરયાના ંઔદ �ગક કાનગીરટ અાે ઉંપાદક્ાાે અસર ક ર્ા હ યાસી તેદરકારટાે કારણે 

સા્ છે. �્ાર� રાસા્�ણક અકવના્ ાા સાનાન્ કારણ  સરાન્ી વ્યવસાપા પણારીઓના ંખાનીઓ 

અસયા નાાયી્ � જર  છે, ં્ાર� �ુદર્ી આફ્  અસયા ્ ડફ ડ પણ આયા અકવના્ ાે ઉ�ે�ય્ કરટ 

શક� છે.  રાસા્�ણક/ ઔદ �ગક અકવના્  ા�્પાક છે અાે સાદુા્ અાે પ્ારયરણ પર રાતંા 

ગા�ાાી અસર ્રાયે છે.  ્ે ા�ઓ, પીડા, યેદાા, નય �નુાયયા, સપંિ� અાે પ્ારયરણાે ાકુસાા 

્રફ દ રટ �્ છે.  આસી, ય ખનાે ીજર કરયા નાટ� એક નયમ જ્  ્ યાા અાે શના પગરા ંરેયાાી 

ય�ર છે. ઘણા ઉદ ગ સગંઠા ાા � જચા એ રસા્ણ ાા ઉંપાદા અાે સં્ હ નાટ� અદ્ા કર�ર અાે 

સતંિં્્  ્રરાષ્ટ્ સગંઠા નાાકટકરણ (ISO) અાે વ્યસાિ્ક આર ો્ અાે સરાન્ી આકારણી 

શેણી (OHSAS) ાા ્ રણ ાે રા� ુકરયાાી  રાનણ કરટ છે.  ય ખની રસા્ણ ાુ ંઉંપાદા , સં્ હ 

અસયા સચંારા કર્ા ઉદ ગ ાે ચ તસ િા્ન  રા� ુપડ� છે. 
 

૨.૨.૩.૨રયરના�રુઅસેર  �કરણરકટાકટટર(NRE)ર

પરના� ુીુઘરટાાાે સ ંિય્ રટ્ે ઓછટ સ ંાયાા ઘટાા ્રટક� ગણયાના ંઆયે છે , ય  ક� 

ાકુસાાાી અસર � જત �ચી હ ્ છે , ્ે પકેપા ાા અ્ ાગાા િયવફ ટ અસયા અદ્ા પરના� ુ

ઉપકરણ  (IND) ાા િયવફ ટ સાસે સકં�ા્ેરા િયવફ ટ, ઉષના અાે �કરણ ંસગ� સાન્ી ાે કારણે ન ટટ 

નાકાના ંિયાાશક ઊ�ર છ ડયાાે કારણે  તાી શક� છે . પાછ�સી સ્ી ગૌણ અસર  �કરણ ંસગ� 

 જ�નાસંી આયી શક� છે. પરના� ુઅાે િય�કરણ કટ કટટઓ પરના� ુ�િુય્ાઓાા સચંારાના ંસ ંિય્ 

�કરણ ંસગ� સાન્ીાે તહાર કા્ટ શક� એયા અકવના્  / �હ�રના ંતાેરી ઘટાાઓાે કારણે હ ા શક� 

છે. આ ઘટાાઓાુ ંકારણ પરના� ુ�િુય્ા/ િય�કરણ િયસ�ા ઉપકરણ ( RDD) ાા િયવફ ટસી 

�કરણ ંસગર ીજિષ્ �ૃં્ સી સ ંિય્ �પે ઉઉયી શક� છે.  આ પકારાી તા્ી કટ કટટ ઓછા પનાણનાં 

ય્ાર� હ ઈ શક� છે પરં્ ુઅકવના્/ ઘટાાાી  નાકાાા આ્ાર� , ર ક ના ંાકુસાાાી સ ંિય્ અસર 

ઓછટ ન્ાર�દ્ રહ�શે. 

પરના� ુહિસ્ાર , પરના� ુઊ�ર સં્ કંના ંન ટ  અકવના્ અસયા �કરણ ંસગરા  આક�વનક સપંકર , 

પ�રયહા દરિન્ાા �કરણ ંસગ� સાન્ી સાસે અકવના્ાે કારણે , ખાનીરકુ્ પસાઓ અાે �કરણ ંસગર 

�િુય્ાના ં્ાિંકક િાષફ�્ા પરના� ુઅસયા િય�કરણ કટ કટટ ્રફ દ રટ શક� છે.   રે આયી 

પ�ર�વસિ્ઓ સહ�રાઈસી ઊ ી ા સા્, પણ દર�ક વ્�ક્એ આયી કટ કટટા  સાના  કરયા નાટ� ્ૈ્ાર 

રહ�યાાી ય�ર છે.  પરના� ુઅાે િય�કરણ સાન્ી સાસે કાન કર્ી ્નાન સવંસાઓ સરાન્ીાી સહય 

                                                           
18 રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા - રાસા્�ણક આપિ�ઓ , NDMA (૨૦૦૭) 
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સવં�ૃિ્ ્રાયે છે , આ કેકના ંશેષઠ સરાન્ી પસાઓાુ ંપારા કર� છે અાે ્ેઓ નર જા્ન ય ખન 

�િુાિન્ કરયા નાટ� ઉુચ ્ રણ  રા� ુકર� છે.  ય  ક�, નાાયી્ � જર, પણારીાી િાષફ�્ા, ્ ડફ ડ, 

� જકંપ, ચ્યા્, � જર, �ાુાની �યી ન ટટ �ુદર્ી ઘટાાઓ અસયા આાા સં્  યાસી સચંારા 

સવંસાઓાા િા્કંણ તહારાા પ�રત� ાે કારણે પરના� ુકટ કટટ હમુ પણ ઊ ી સઈ શક� છે.  આયી 

િાષફ�્ાઓાી � જત ઓછટ સ ંાયાા હ યા છ્ાં , વસ� પર અસયા વસ� િસયા્ કટ કટટ ્રફ દ રટ 

શક� છે. આા  સાના  કરયા નાટ� , ્ ો્ કટ કટટ સજય્ા ્ યાાઓ નયા , આનિયકા, િનરક્ અાે 

પ્ારયરણ પરાી અસરાુ ંઓછાના ંઓ� ંાકુસાા સા્ એયી હ યી ય ઈએ. 
 

પરના� ુઅાે/અસયા �કરણ ંસગર કટ કટટ  ( NRE) એ અકવના્ના ંપ�રણની શક� અસયા 

પ�રણનયાાી, કાનદાર  અસયા �હ�ર યા્ાના ંીજિષ્ સયાાી , સતંિં્્ નાન્ ન્ારદાસી ય્ી ય્ી 

સ ંાયાા હ યાાી ઘટાા છે. (NRE19 નાટ� NDMA ાી નાગરદિશ�કા મુઓ). 
 

આ કટ કટટઓાે પાચં િયશા� મજસ ના ંાીચે ાયુત યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયી છે: 

(૧) પરના� ુ ઠી સ�હ્ પરના� ુત�્ણ ચ્ ક ઈપણ પરના� ુઅસયા �કરણ ંસગ� સ ્ ા  

ઉપ્ ગ કર્ી �િુય્ાના ંપ્ારયરણના ંન ટાપા્ે �કરણ ંસગર  છ ડ્ા અકવના્ સા્ છે.  

(ર) અ� ુ�્ણ ચ્ �િુય્ાના ં 'ય�ટર્ા' અકવના્ �્ા ંનરુ્  ા અાે ગાના િય�કરણ િયવફ ટ 

્રફ દ રટ �્ી અિા્િંક્ પરના� ુકડટ પિ્�્્ા અ�ણ્ા સા્ છે.  

(૩) ્ેાા પ�રયહા દરિન્ાા �કરણ ંસગ� સાન્ી યવ્ ુસાસે સકં�ા્ેર અકવના્  

(૪) આ્કંયાદટઓ �ારા RDD અસયા IND ા  ીુષટ ઉપ્ ગ 

(૫) પરના� ુહિસ્ાર ાા �નુરાાા પ�રણાને ન ટા પા્ે પરના� ુીુઘરટાા ન ટા પનાણના ં

�ાહાિા અાે ન ટા િયવ્ાર  અાે સપંિ�ાા િયાાશ ્રફ દ રટ યશે.  પરના� ુકટ કટટસી 

િયપરટ્, પરના� ુીુઘરટાાાી અસર વસાિાક અિ્કારટઓાી સાના  કરયાાી કન્ાાી તહાર 

છે અાે રાષ્ટ્ વ્ર� સ ંા�યાાી હાકર કર� છે. 
 

આ સદં રનાં , ્ે ઉલરેખ  કરય  ય�રટ  છે ક�  ્રરાષ્ટ્ અ� ુ ઊ�ર એયનસી ( IAEA) ઉપર ક્ 

કટ કટટાા ાિ્ ાે તે વ્ાપક શેણીઓ હ�ઠ� યગ��ૃ્ કર� છે – (ક) પરના� ુઅાે (ખ) �કરણ ંસગ�: 
 

(ક) પરના� ુકટ કટટ એ એયી પ�ર�વસિ્ા  સદં ર આપે છે �ના ંઅ� ુ કડટ પિ્�્્ા (અસયા 

કડટ પિ્�્્ાાા ઉંપાદા ાા સડાસી) �કરણ ંસગર સાસે ઊ�ર છ ડયાાે કારણે ય ખન છે અસયા 

નાાયાના ંઆયે છે.  આ પરના� ુ  ઠી અકવના્ , ત�્ણ ચ્ �િુય્ાઓ , પરના� ુિયવફ ટ , 

યગેર�ના ં'િાણાર્ક' પ�ર�વસિ્ઓાે આયરટ રે છે. 

                                                           
19 રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા- પરના� ુઅાે �કરણ ંસગર કટ કટટ વ્યવસાપા, NDMA (૨૦૦૯) 
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(ખ) અન્ ્નાન કટ કટટાી પ�ર�વસિ્ઓના ં�કરણ ંસગરાા સસંગરાુ ંસ ંિય્ ય ખન અસનાા 

 ારયા�ા પરં્ ુએક સરખા રાસા્�ણક �ણુ્ન  ્રાય્ા વય�પ ાા  સડાાે કારણે હ ્ છે , 

્ેાે �કરણ ંસગ�્ કટ કટટ ્રટક� યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયે છે. 
 

�્ાર� એકંદર ઉાેશ NRE ાે અટકાયયાા  છે , ં્ાર� આયી કટ કટટઓ નાટ� � જર્ી ્ૈ્ારટ કરયાાી 

પણ ય�ર છે.  NRE ાુ ંસચંારા આર ો્ , નયા અાે પ્ારયરણ નાટ� ય ખન  ઘટાડ� ્ેયા � જત ય 

આ્ �ય્ અાે વસાિપ્ ્કં-ના�ખાકટ્ અાે �તા-ના�ખાકટ્-�ારા સ�ુ ંય ઈએ.  આપિ� 

આ્ યાના ંકલપાા કરા્ેરા આઠ પરના�/ુ �કરણ ંસગ� ્ કટ કટટાા ાિ્ ાી ્ાદટ ાીચે આપી છે 

(દર�કાા સ�ંકટ્ યણરા નાટ� NRE20 પરાી NDMA ાી નાગરદિશ�કા મુઓ): 

(૧) પરના� ુઊ�ર સં્ કંના ંઅકવના્  અાે પરના� ુ�્ણ ચ્ના ંઅન્ �િુય્ાઓ 

(ર)  'ય�ટર્ા' અકવના્  

(૩) �કરણ ંસગ� સાન્ીાા પ�રયહા દરિન્ાા સ્ા અકવના્  

(૪) �કરણ ંસગ� સ ્ ા  ઉપ્ ગ કરટાે �િુય્ાઓના ંસ્ા અકવના્  

(૫) ફરટસી પયેશ દરિન્ાા ઉપ્હ ાુ ંિયઘટા 

(૬) પરના�/ુ �કરણ ંસગ� આ્કંયાદ અાે અ� ુ�િુય્ાઓના ં્ ડફ ડ 

(૭) રા�્ પા્ �ય્ પરના� ુઆ્કંયાદ 

(૮) પરના� ુશ  ા  િયવફ ટ 
 

૨.૨.૩.૩ર�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર(BPHE)ર

આ પેટા-મજસ ાે સતંિં્્ આપિ�ઓ �િયક કટ કટટ અાે ર ગચા� , ય ં્ ઓુાા �નુરા , પટાુ  

ર ગચા�  અાે ખ રાકટ ઝેર છે.  �િયક કટ કટટ એ ર ગચા�ાા  �ુદર્ી પક પ અસયા �િયક ્ંય  

(યા્રસ અાે �લુનસનય ) , અસયા નાાય યવ્ી ાે ાકુસાા પહ�ચાડ�  ્ેયા ઝેરટ પદાસ , ખાદ પાક 

અાે પટુ્ ાના ંર ગ ાા પક પ ાા કારણ  નાટ� ારાદા� જયરકાા ઉપ્ ગ નારફ્ ફ�રાય  સા્ છે.  આ 

�ુદર્ી, આક�વનક અસયા ારાદા� જયરક આયા હાિાકારક ્ંય  ખ રાક, પાણી, હયા, યનીા અસયા છ ડ, 

પાક અસયા પટુ્ ાના ં ફ�રાયાસી સા શક� છે.  ર ગકારક  સનય ાી �ુદર્ી  ્રરાષ્ટ્ ચ�ય� 

િસયા્, �િયક ર�ુ અાે �િયક આ્કંયાદ હિસ્ાર  ્રટક� ્ેના  સ ંિય્ ઉપ્ ગ હયે પહ�રા કર્ા 

ય  ુનહંયા  તાી ગ્  છે. પરના� ુઅાે રાસા્�ણક ્ંય , ઘણા �િયક ્ંય  હયે ન ટા પા્ે ા ૃં રદુર 

અાે ર �ગષઠ્ા રાયયા નાટ� સકન નાાયાના ંઆયે છે. 

                                                           
20 ibid 
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ર ગકારક નયા�ઓુાે સ ંા�યા ્ ો્  ્રના��ુ,ં ખાસ કરટાે, �િયક-સરાન્ી વ્ર ૩ અાે ૪ 

ાી ઉુચ િા્કંણ પ્ ગશા�ાઓ અં્ં્  પિ્ત� , સનિપ�્ અાે પિશ�ક્ વ્ાયસાિ્ક ાી  ર્ી , 

િાદાાકારક પ�્્કાી સ્્ ઉપર ્્ા ; આયા ચેપાી યહ�રી ઓ�ખ , ર ગચા�ાાી ્પાસ અાે 

ચ તસ િા્કંણ પગરાાંી સવંસાના ંઆર ો્ વ્ાયસાિ્ક ાા િયિય્ કેક ના ં�ુશ�્ા ય્ાર યાાી 

નાગં છે. વસાિાક ર ગચા�ાાા પક પાે િા્િંક્ કરયા નાટ� ય ર્નાા દ�ખર�ખ પ�િ્ અાે સં્ િન્ 

ર ગ ાી દ�ખર�ખ નાટ� રાષ્ટ્ કા ર્્ન છે. 
 

ર ગા  �ુદર્ી પક પ ર ગચા�  તાી શક� છે અાે ય  પારં� ક ્તતાના ં સાનેર ા હ ્ ્  

િયાાશક તાી શક� છે.  પાચીા કા�સી  ાર્ાા �ૃિષ અસર્કં નાટ� નયા્ ા  ઉપનય ન ટટ આફ્  

્રટક� તીનયાર સ્  છે.  નધ્ એિશ્ાસી આય્ા ્ીડાા ટ �ા �ચ�્ાાુ ંા�ુ્ કારણ હ્ા.  આયી 

સકં�ર્ ઘટાાઓ ઉપરાં્ , વસાિાક નયા્ ા  ઉપનય છ ડ ્ેનય નાાય નયા નાટ� ખ્ર  છે.  

અાાયા  તગાડ અાે  ાકુસાા, ્ેનાા ઉંપાદા  અાે આિસ�ક ાકુસાા ઉપરાં્  આર ો્ાા ય ખન  

નાટ� �દર  અાે ય ં્ ઓુ સી સ્ું  કરકં  ા�ુ્ યયાતદાર પ�રત� છે. ય ં્  ુિા્કંણ ા�ુ્ંયે આયા 

રસા્ણ ાા સરાન્ ઉપ્ ગ નાટ� સરાન્ી ્ રણ  અાે િા્નાકારટ ્ રણ ાે આ્ીા રાસા્�ણક 

પ�િ્ઓ �ારા ને�યી શકા્ છે. નાાય સનાયાી ઉ�િ્ ન ટા ાગે ખે્ી અાે પટપુારા  પર આ્ાર 

રાખે છે. �ન �ન િયિય્ સાના�યક ના��ુ ંઅરગ ��યયા નાટ� પાક અાે પાણીઓ ય�રટ તન્ા ્ેન 

્ેન આ સસંા્ા ાા ઘટાડાાા ીજરગાની પ�રણાન  આવ્ા  છે . સનાય ાા િયકાસ સાસે , પાક અાે 

પટયુન્ ર ગ ાે ય  ુાે ય  ુનહંય નળરુ.ં ચેપી ્ંય  સ્્ ય ડા્ેરા રહ� છે, ઘણીયાર ઉ�્ ઉ્્ા 

અસયા ર ગચા�ાાી સ ંાયાા રહ� છે.  હયે �ન �ન ર ક  ન ટટ સ�ં્ાના ંરાષ્ટ્ સીનાઓાી �દર 

અાે પાર ાસુાફરટ કર� છે , ્ેન ્ેન ર ગચા�  ઝડપસી યૈિમક ફ�રાયાાી સ ંાયાાએ ાાટકટ્ રટ્ે 

વસાિાક ર ગચા�  અાે યૈિમક ર ગચા�ાના ંવસાિાક ફાટટ ાીક�યાાી શ�્ા ય્ી છે.  આપણ  સનાય 

પયાહટ �વસિ્ના ંહ યાસી , ાયા ર ગકારક  નાક પાસિનક સપંકરાા વસ�ે ય ાહ� પણ ીજર આયેરા 

વસ� એ પણ પડકાર  ઊ ા કરયા ઉ રટ આયે છે.  નાષુ્  અાે પાણીઓ યુચે ય્્ી 

�્્ાપિ્�્્ાએ ર ગચા�ાાા વય�પના ંઉઉય્ા પાણી્ ર ગ ાી શ�્ાઓના ંય્ાર  ક્  છે.  �િયક 

DRR � જલન ર ગા�ુકં ્ંય ાી �રુકા અાે સરાન્ી , ર ગચા�ાા  ઉક�ર, �િયક આ્કંયાદ ( BT) 

્રાય્ા, પટુ્ ા નાટ� ય ખન ાુ ંસચંારા અાે ્નાન પકારાી ખે્ી નાટ� કાા જાી ના�ખા અાે 

સવંસાકટ્ પાસાઓાે આયરટ રે છે.  
 

રણાા ્ીડ પયા સાસે એક �દયસના ં ૧૦૦-૧૫૦ �કનીાી ાસુાફરટ કરટ શક� છે . ાુતંા ્ીડ 

(Nomadacris succincta) ૧૮ ની અાે ૧૯ ની સદટના ં ાર્ અાે દ�કણ-� જયર એિશ્ાના ંા�ુ્ નયા્ 

હ્ી, પરં્ ુ૧૯૦૮ ના ંછેલરા ટરેગસી  ાો્ે ય આગે�જચ કરટ હ્ી.  આ� કાસી ીજર �ુ્ ી રણાા ્ીડાા 
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ટ �ા �હ�દ નહાસાગરાે પાર કરટાે  ાર્ અાે પા�કવ્ાા �ુ્ ી પહ�ચી શક� છે.  �ૃિષ અાે �કસાા 

કલ્ાણ નકંાર્  �્ગર્ ્ીડ િા્કંણ અાે સશં ્ા િય ાગ , રાયવસાા અાે �યુરા્ રા�્ ના ં

�દા�ય્ તે રાખ ચ .�ક.ની. અા�ુ જ�ચ્ રણ િયવ્ારના ં્ીડાા �નુરાાે કારણે પાકાે સ્ા ાકુસાાાે 

ર કયા નાટ� કેક સયવકણ �ારા સ્્ ્ક�દારટ રાખે છે.  ખાદા� અાે �ૃિષ સગંઠા  િયમ રના ં્ીડાુ ં

િારટકણ કર� છે અાે ્ીડાા ટ �ા િયશે દ�શ ાે પારં� ક ચે્યણી આપે છે.  ચે્ યણી નળ્ા પછટ , 

સરકાર ન િાટ�ર�ગ અાે િા્કંણ નાટ� ્ાંકા�રક પગરા ંરે છે. 

�ૃિષ અાે �કસાા કલ્ાણ નકંાર્  હ�ઠ� છ ડ સરંકણ સસંગરિાષે્ અાે સં્ હ િા્ાનક , 

 ાર્ રના ંપેટા કચેરટઓ સાસે, છ ડાી �રુકા સતંિં્્ પગરા ંરેયા નાટ� યયાતદાર સવંસા છે. ટકાઉ 

�ૃિષ નાટ� એકંદર પાક ઉંપાદા કા ર્્ન ના ંઆયા પગરા ંનહંય� જણર હ ્ છે. યાવપિ્ સરંકણ 

પ�િૃ�ઓના ંસકં�ર્ ય ં્  ુવ્યવસાપા , છ ડ સસંગરિાષે્, ય ં્ ાુાશક ાુ ંિા્ના ્ેનય ્ીડ ચે્યણી 

અાે િા્કંણ �ારા ય ં્ ઓુાા કારણે પાકાા ાકુસાાાે ઘટાડયાાી પ�િૃ�ઓા  સનાયેશ સા્ છે. 

પટુ્ ા આર ો્ાા ાાુાાે અસરકારક રટ્ે ઉક�રયા નાટ� , િય ાગ 'પટુ્ ા આર ો્ અાે ર ગ 

િા્કંણ ્ યાા ' �ારા રા�્ સરકાર / ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાી પ�િૃ�ઓાે � જરક ત ાી રરુ ંછે , �ના ં

ાીચેાા ઘટક  છે: 

(૧) પટ ુર ગ ાા િા્કંણ નાટ� રા�્ ાે સહા્  

(ર) વ્યસાિ્ક કા ર્કન્ા િયકાસ 

(૩) પટ ુઅિ્સાર ર ગ સયવકણ અાે િારટકણ રાષ્ટ્ પ �કટ 

(૪) પગ અાે ન ્ાાા ર ગ િા્કંણ કા ર્્ન 

(પ) રાષ્ટ્ પટ ુર ગ અહ�યાર પણારી 

(૬) નયા્ ડ�ઝ des પેટટટ �નીાનટ િારટકણ કા ર્્ન 

(૭) �સેુર િસસ િા્કંણ કા ર્્ન 

(૮) હારાી પટ ુ�ચ�કંસા હ �વપટર  અાે દયાખાાાઓાી વસાપાા અાે નયમ જ્ ીકરણ 

(૯) પાચીા � જડં ્ાય િા્કંણ કા ર્્ન 
 

૨.૨.૩.૪રઅકવનાતાર-રર�ર ે,રહ ાા,રનાગરરઅસેરયાણીર

િયકાસાી ઝડપી ગિ્ાી સાસે િયિય્ પકારાા અકવના્ ાી ય્્ા આય ર્ા રાયે છે કારણ ક� 

ય ાેુ ય  ુર ક  િયિય્ આિસ�ક પ�િૃ�ઓના ં ય ડા્ેર છે.  હયાઈ અકવના્ ાી સ�ં્ા , હ ડટ પરટટ 

યયાાા �કવસાઓ , નકાા ્ જટટ પડ�ું , રહ�ણાકં, યા�ણ��્ક અાે ઔદ �ગક �યી તં્  યો્ાાી આગ , 

્હ�યાર સતંિં્્ ઘટાાઓ �ના ંન ટટ સ�ં્ાના ંર ક  ય ડા્ છે, યગંરના ંઆગ, ખાણ ના ંકટ કટટઓ 

(� જર, પ્ા, યગેર�), ્ેર ્ �ા�ુ,ં ર�ર અકવના્ , નાગર અકવના્ ,  ાગદ ડ, ય ખની સાન્ીાુ ંપ�રયહા 

(HAZMAT) ાે રગ્ા યગેર� અકવના્  ય્ી રહા છે. �્ાર� આ ્નાન અં્ં્  �ચ�્ાા  િયષ્ છે, ં્ાર� 
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્ે ત્ા NDMP ાા કા ર્ષેકના ંઆય્ા ાસી.   ાર્ી્ ્ટ રકક �યી ક�ટરીક ચ તસ સવંસાઓાી 

દ�ર્ાકાઠંાાા પાણીના ં્ેર ્ �ા�ુ ંઅાે યહાય ાી ઘટાાઓાે ઠટક કરયાાી પાસિનક યયાતદારટ છે.  

�્ાર� તં્  યો્ા અાે યગંર ના ંઆગાા �કવસાના ં્ યાાના ંસનાયેશ સા્ છે, વસાિાક અિ્કારટઓ 

્ેનાે રગ્ી કટ કટટ વ્યવસાપા પણારીઓ અાસુાર હાસ પર રે  છે. ય ખન  ઘટાડયાા  પાસિનક 

રવ્  િયકાસ અાે શાસાના ંય ખન ઘટાડયાા  ા�ુ્ પયાહ છે.  એકંદર DRR ્ યાાાા  ાગ�પે , 

તદરાના ંઅકવના્ ાી સ�ં્ા ઘટાડયાના ંઅાે પિ્ ાય આપયાાી કન્ાના ં�ુ્ ાર  કરયાના ં

નદદ�પ સા્ એયી  આપિ� સજય્ા અાે પિ્ ાય નાટ�ાી પણારીઓાે ્નાન વ્ર� નયમ જ્  

તાાયયાના ંઆયી રહટ છે. 
 

૨.૨.૩.૫રથા� દ�હકરને�ા સારથા્ેરથ ક�ા્ેરરકટાકટટર

દ�શ રના,ં અયારાયાર, ન ટા અાે ાાાા ટ �ાાે આકષર ્ી િયિય્ પકાર  અાે વસ�ાી શૈરીઓ 

પર િયિય્ પકારાી ઉયયણીઓ હ ્ છે.  આયી ઘટાાઓસી ઊ ી સ્ી અપે�ક્ અસયા અણ્ા રટ 

કટ કટટા  સાના  કરયા નાટ� સજય્ાાી નાકા અાે �ણુય�ા ન ટા પનાણના ંતદરા્ છે.  અ� જર્ ુ ં

અસયા �તા અસરકારક આ્ યા દશરક સચંારા અસયા સેયા ય ગયાઈ સાસે સકં�ા્ેરા ય ખન ના ં

ય્ાર  કરટ શક� છે. �હ�ર કા ર્્ન ના ંન ટટ સ�ં્ાના ંત�િુય્ ા�ઓ , નાદંગી અાે ા ૃં ર ુસ્ા ાા 

�રુાયા છે. સાા જ�હક ને�ાયડા સાસે સકં�ા્ેરી કટ કટટ અાે િયાાશક ઘટાાઓ િયમવ્ાપી છે. 

્હ�યાર  અસયા ઉયયણીઓ સ�ં્ાતં્ ર ક  આકષવ છે - ર�રયે , નાગર અાે હયાા યગેર� વસ� એ 

આયા ર ક ાી સ�ં્ાના ંઅાપે�ક્ કાનચરાઉ ય્ાર  અા ુયી શક� છે.  આયા વસ� એ કાનગીરટ અાે 

સચંારા નાટ� યયાતદાર સવંસાઓ �હ�ર સરાન્ી નાટ� વર જહ રચાા ઘડ્ી યખ્ે " ીડ" અાે ' ીડ 

ય ર્ા' ાે ય ખન ્રટક� સનાયયાાી ય�ર પડશે. ્દાસુાર,  ીડ અાે  ીડાા ય ર્ાાે સચંા�ર્ કરયા 

નાટ� ય�રટ ખાસ વ્યવસા અનરના ંા જકયા પર ધ્ાા આપ�ુ ંય�રટ રહ�શે.  રા�્ સરકાર , વસાિાક 

સ�ાયા�ાઓ અાે અન્ સવંસાઓાા �હ્ નાટ� NDMA એ સાા જ�હક ને�ાયડા20

21 પર નાગરદિશ�કા પકાિશ્ 

કરટ છે. 
 

ઘટાાાા આ્ાર�, ર�રયે વટ�શા, તસ નસક  અાે એરપ ટર પર ર ક ાી સ�ં્ાના ંય્ાર  સઈ શક� છે. 

આ નાગરદિશ�કાના ં� જચયેર ના��ુ ંર�રયે, તસ પ�રયહા અાે હયાા �યી સવંસાઓાે �હ�ર સરાન્ી 

્ યાા ઘડયાા  નાગર ન ક�  કર� છે.  આ ્ યાાઓ વસાિાક સ�ાયા�ાઓ અાે ઉયયણી યહટયટક્ાર 

/ આ્ યક સાસે પરાનશર કરટાે ્ૈ્ાર કરયાનાં આયશે.  ીડ આપિ�ઓ વસાિાક ઘટાાઓ હ યાસી , 

                                                           
21 ઉયયણી  અાે ને�ાયડાાા વસ� એ  ીડાુ ંસચંારા , NDMA, 2014. 
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રા�્ અાે રાષ્ટ્ સ�ાયા�ાઓ ાી નાગરદિશ�કાાી સહા્સી આપિ� વ્યવસાપા પારં� ક રટ્ે  

આ્ યક  અાે વસાિાક/�યલરા યહટયટટ્કંાી યયાતદારટ છે. 

ઉયયણીાુ ંઆ્ યા કર્ી યખ્ે, આ્ યક  સ ંિય્ કટ કટટઓાે અયગણે છે � ન ટટ કટ કટટઓ 

અાે સૌસી ખરાત પ�ર�વસિ્ઓાે ધ્ાાના ંરેયાના ંિાષફ� સઈ શક� છે.  આયા ય ખન  અિાયા ર્પણે 

ન ટટ ઘટાાઓ સાસે સકં�ા્ેરા  હ યાસી  ્ ો્ આ્ યા અાે ્ૈ્ારટ નાટ� �ણ�ુ ંય�રટ છે . �હ�ર 

કા ર્્ન ાા આ્ યા નાટ� ઉયયણીાા આ્ યક  અાે સતંિં્્ સરકારટ , ખાાગી અાે સાદુા્ 

સવંસાઓ યુચે સહકાર ય�રટ છે.  ્ાા સર� રટ્ે , આ્ યાાા ્તતે એક પકાા િાણર્  તી�ાી 

્ૈ્ારટાે અસર કરટ શક� છે, ્ેસી ઉયયણી પહ�રા ં�ણકારટ અાે ના�હ્ીાી આપર ેઅિાયા ર્ છે. �્ાર� 

ઉયયણી આ્ યક  અસયા વ્યવસાપક  પાસે આ્ યા અાે ્ૈ્ારટ નાટ�ાી પાસિનક યયાતદારટ હ ્ 

છે, ં્ાર� � જયર-ઉયયણી આ્ યાાા  ્તતે આર ો્ વ્યસાિ્ક  અાે કટ કટટ વ્યવસાપક ાી 

સાનેરગીરટ સરાન્ અાે ્ેસી ય  ુસફ� ઉયયણીના ંફા�  આપી શક� છે. 

NDMA નાગરદિશ�કાના ં ીડ આપિ�ઓ નાટ� ા�ુ્ છ કારણ ાે ધ્ાાના ંરેયાાી  ્ાદટ આપી છે 

�ા  સારાશં ાીચે છે, પરં્ ુનાગરદિશ�કાના ં્ેાુ ંિયગ્યાર યણરા કરયાના ંઆવરુ ંછે: 

૧. ના�ખાકટ્ - વસ� � જપદ�શ, યગેર�).  

૨. અ�ોા/યીય�ટ-અવસા્ી પર ના�ખાકટ્, પ�ર�વસિ્ અાે વ્યવસાઓ પ્ારટ્ ા હ ઈ શક� 

(કાનચરાઉ તેરટક�ડ, ્ાર, તહાર ાીક� યાાી અ� જર્ી વ્યવસા િાષફ� �્ , ાિુક�ર 

રપસણ /કાદયયા�ા રવ્ા યા�  �િુય્ાઓ , ીુકાા , રસ ઈ, સર�્ાસી સ�ગી ઊઠ� ્ેયી 

યવ્ઓુા  તેદરકારટ� જયરક ઉપ્ ગ, અ�ોાશાનક ઉપકરણ  ા હ યા અસયા કાન ા કર્ા હ ્, 

ગેરકા્દ�સર ારે�ક્ક ય ડાણ  અાે આયી ઘણી શ�્ાઓસી રઈાે આગ અાે યીય�ટ સાસે 

સકં�ા્ેરી ય ખની પ�િ્ઓ.  

૩. ભીસર સ્ તણ  - વસ�ાી કન્ા કર્ા ંય  ુ ીડ, ાત�ા સચંારાાે પ�રણાને � જચંયણ અાે 

્નાન વ્યવસાના ંિાષફ�્ા , કટ કટટના ંતહાર ાીક�યાા  રવ્  ા હ ય ,  ીડ અાે ્ેયી 

સનવ્ાઓ સાને  અસરકારક રટ્ે � જચાાઓ આપયાાી અ� જર્ી પણારી. 

૪. ભીસર િ્ હાર -  ીડાા વ્યહાર સાસે સકં�ા્ેરા કટ કટટાી પ�ર�વસિ્ઓાે ય  ુખરાત 

કર�, તેયયાતદારટ અાે �વુસ  કરય  ્ેયા વ્�ક્ ાી અપેકા  કર્ા  અરગ એયા અસ�ં્ 

ાાુાઓ છે.  

૫. �રુકા -  ીડાે િા્િંક્ કરયા નાટ� �રુકા કનરચારટઓાી ગ ઠયણી, �રુકા વ્યવસાાા 

આ્ યાના ંખાની. 

૬. �હવથેદારાર ચચેરથ કરસસારઅભા  - ઉયયણીાા આ્ યા સાસે સકં�ા્ેરી સવંસાઓ અાે 

સ�ાયા�ાઓ યુચે ા�્પાક સકંરાના ંન્ ેદ. 
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અા ુય એય  છે ક�  ીડ વ્યવસાપા નાટ� ્ ો્ રટ્ે સકં�ર્ અ� ગનાી ય�ર છે �ાે રા�્ 

અાે વસાિાક સ�ાયા�ાઓએ સનન અાે અનરના ંા જકય  ય ઈએ.  રા�્ સરકાર એ હારાા ્ રણ  

અાે િા્ન ાી સનીકા કરયી ય ઈએ અાે ય  ય�રટ હ ્ ્  સાા જ�હક ને�ાયડાનાસંી ઉઉય્ા 

કટ કટટાા વ્યવસાપા નાટ� ્ેના ં�ુ્ ાર  કરય  ય ઈએ. 
 

 

૨.૨.૪ર�ગ�ુ રપાખનર

૨.૨.૪.૧ર્  ધ્ારર ાતા રણના ર�ગરFires in Built Environment 

આગ નાાય પ�િૃ�ઓ અસયા �ુદર્ી કારણ સી છે. યગંરાી આગ �ુદર્ી કારણ  અસયા નાાય 

પ�િૃ� અસયા તાેંાા કારણે રાગી શક� છે.  સૌસી ય  ુઆગ રહ�ણાકં અાે �તા-રહ�ણાકં વસ� ના ં 

સાનાન્ રટ્ે નાાય પ�િૃ�ઓાે કારણે આગ રાગે છે. ન ટા ાગાી ઔદ �ગક અાે રાસા્�ણક નાાય 

પ�િૃ� �ારા આગ રાગ્ી હ ્  છે.  �ાર�ક નાાય � જર , ખાનીરકુ્ �ડઝાાા અસયા ્ાિંકક 

િાષફ�્ાાે કારણે સા્ છે.  અ�ોા, � જકંપ �યી આપિ�ાી પર ક અસર પણ હ ઈ શક� છે. � જકંપ �યી 

આપિ� પછટ પર ક આગ ા�્પાક અાે  ાર� ય ખન ્રાયે છે. � જકંપના ં�ુદર્ી ગેસ પણારીના ંન ટટ 

આગ અાે િયવફ ટ  સા શક� છે. આપિ�ના ંિય�ુ્  પણારીઓાુ ંાકુસાા ન ટટ આગાે સ�ગાયી શક� છે. 

દ�શના ંઅ�ોા-સેયાઓા  િયકાસ ય��ર્ા્ાા ્ રણે સ્  છે અાે ્ેાે વ્ાયસાિ્ક તાાયયાાી ય�ર 

છે. િયિય્ ય ખની પ�ર�વસિ્ઓના ંિયિય્ પકારાા સા્ા ાી ય�ર પડ� છે. ય ખન  ૌગ �રક વસાા- 

�ુગંરા�, દ�ર્ાકાઠંા, રણ, અાે િયિય્ પકારાા રહ�ણાકં (નધ્ન/ ાીચા/ �ચી) ાનાર્ , ઔદ �ગક, 

વ્ાપારટ �યા િયવ્ાર  અસયા ્ેાા સં્  યા સાસે તદરા્ છે.  કનરચારટઓાા કૌશલ્ાે �ુ્ ારયાાી 

અાે સન્ અ�ોા શાનક સેયાાું આ િુાકટકરણ કરયાાી િયશેષ  ય��ર્ા્ છે.  અ�ોા સેયાાી  NDMA 

ાી નાગરદિશ�કા 21

22 ા�્ે છે ક� વસા્ી અ�ોા સેયા સરાહકાર પ�રષદ�  અ�ોા અાે આપ�કારીા સેયાાે 

નયમ જ્  કરયાાી ્ાંકા�રક ય��ર્ા્ પર  ાર ા જ�  છે અાે પિ્ ાય અાે ્ેાી કન્ાઓના ંન ટટ 

ખાનીઓ ીજર કરટ છે. 
 

૨.૨.૪.૨રપ  ગરરદ �ુ રપાખનરForestરFireરRiskર

 ાર્ િયમના ં�યિયિય્્ાાા સૌસી ્િાક િયવ્ાર નાાં  એક છે �ના ંરગ ગ સા્ રાખ ચ રસ 

�કર નીટર યગંર આયેર છે. યગંરના ંરાગ્ી આગાી 22

23 ઘટાાઓાુ ંા�ુ્ કારણ ય્્  ય્  નાાય 

હવ્કેપ છે.  ્ેાી �ુદર્ી અાે આયિ્ક � જિનકાઓ હ યા છ્ાં , �્ાર� ્ે �હ�ર �હ્ સાસે સકં�ા્ 

ં્ાર� આગાા ાકારાંનક પ�રણાન  આયે છે.  ાકારાંનક અસર ાા ંઉદાહરણ ના ંઘર , િનરક્ અાે 

ય�ટર ના�ખાાે ાકુશાા, વસાિાક ય�કેકાે ાકુસાા અાે વ્ાપારટ રટ્ે ા જલ્યાા રાકડાા  ાાશા  
                                                           

22 િા્ારરણ, સા્ા ાા પકાર અાે આ�ોા શના સેયાાી ્ારીન �ગે NDMA નાગરદિશ�કા 

23 સ્ેનન અાે કૌિશક ( ૨૦૧૪ ) આ િય ાગ ન ટ�  ાગે આ દવ્ાયેય પર આ્ા�ર્ છે.  
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સનાયેશ સા્ છે. યગંરાી આગનાસંી  નુાડ  રવ્ા અાે હયાઈ પ�રયહાના ંપણ ખરેર પહ�ચાડટ શક� 

છે, પ ર્ટાાે અયર ્ે છે અાે �હ�ર આર ો્ાી ગ ંીર સનવ્ાઓાુ ંકારણ તાી શક� છે. ્ે યગંર ાી 

�દર અસયા ્ેાી ાનક રહ�્ ા નાાય યસાહ્  નાટ� પણ ખ્ર  છે. 

 ાર્ના ંયગંરના ંરાગરેી આગ સાનાન્ રટ્ે યનીા પર રાગેરી આગ છે.  ાર્ી્ યા સયવકણ 

(FSI) ાયુત, ૧૯૬૫ સી આ તાત્ના ં્પાસ કરટ રરુ ંછે, નાાય પ�િૃ�ઓ  ાર્ના ંરગ ગ ૯૫ ટકા 

યગંર ના ંઆગાે ઉ�ે�ય્ કર� છે.  યગંર ાી આગ હાિા અાે યગંર ાા ાકુશાાાુ ંા�ુ્ કારણ છે. 

રગ ગ ૩૫ િન�ર્ા હ�કટર િયવ્ાર યગંર આગસી અસર્વ્ છે.  સાનાન્ રટ્ે , સન્ િયમના ં

યગંર ના ંઆગ રાગયાાા ા�ુ્ કારણ  નાાયશા  છે.   ાર્ના ંયગંરના ંરાગેરી આગ �ગેાી  

ના�હ્ી � જત ય ઓછટ છે અાે ્ેાે �ુ્ ારયાાી ય�ર છે.   ાર્ી્ યા સયવકણાી ૧૯૯૫ ાા  કડા  

યગંરાા રગ ગ ૫૦ ટકા િયવ્ાર ાે અ�ોાપક પ નાાે છે અાે ૪૩ ટકા પસગં પા્ આગાી ઘટાાઓ 

્રાયે છે. આ ા જલ્ાકંા ાયુત, � જત �ચી અાે યારંયાર યગંર ના ંઆગ અાુ્ ને ૦.૮૪ ટકા, ૦.૧૪ ટકા 

અાે ૫.૧૬ ટકા યગંર િયવ્ાર ના ંસા્ છે.  યગંર ના ંઅ�ોાાી યારંયાર ઘટાાઓ ્રાય્ા રા�્  

(૧)  ધ પદ�શ (ર) �હનાચર પદ�શ (૩) કણારટક (૪) ન�ણ�રુ (પ) નધ્ પદ�શ (૬) ાાગારેનડ (૭) 

ઓ�રવસા (૮) રાયવસાા (૯) ્ેરગંણા (૧૦ ઉ�ર પદ�શ અાે (૧૧) ઉ�રાખડં છે. 

 ેયયા�ં પાાખર યગંર  ાર્ના ંઆગ નાટ� સૌસી સયેંદાશીર છે.  આ પ્ારયરણ્કંાા રગ ગ 

૧૫ ટકા  ાગ ના ંઅ�ોાસી યારંયાર ખરેર પહ�ચે છે અાે ૬૦ ટકા પસગં પા્ પ ાિય્ સા્ છે.  

રીરા/અ ર્ –તારનાસી રીરા યગંર ાા �કવસાનાં, કંાક �શે આગ ાય ટકા િયવ્ારના ંયારંયાર અાે 

�ાર�ક �ાર�ક ય્ારાાા ૪૦ ટકાના ંય યા ન�ે છે.   ાર્ાા ઉ�ર-� જયર િયવ્ારનાં , યાિષ�ક આગ ૫૦ 

ટકા યગંર ાે યારંયાર  અસર કર� છે.  �હનાર્ાા શ�ુંળપુ યગંર  પણ િશ્ા�ાાા ીુષકા� દરિન્ાા 

સ્ી ઘણી યગંરી આગ સાસે � જત ય આગ્વ્ છે.  મુદા મુદા રા�્ ના ંયગંર આગાી સ ંાયાા 

્રાય્ા યગંર િયવ્ાર ાુ ંપનાણ ન �ંુ છે.  

એક િયાાશક ્ંય ્રટક� આગા  પરંપરાગ્ ીૃ�ષટક ણ ્ાંકા�રક દતાયયાાી ય��ર્ા્ ્રટક� 

ીૃ�ષટક ણે નાગર આટ્  છે ક� આગ ચ તસ પ્ારયરણી્ પ�ર�વસિ્ઓ હ�ઠ� યનીા વ્યવસાપા 

રલ્ ાે પહ�ચી ય�યા નાટ� યાપરટ શકા્ છે.  યગંરાા પ્ારયરણી્્કં પર આગાી િયિય્ અસર 

છે. યગંરાે સી  ુાકુશાા પહ�ચાડયા ઉપરાં્ , અ�ોા યગંરાા �ાુય�યા, � જલન આત હયા, યનીાાુ ં

્ યાણ અાે યન્નયા યગેર� પર પિ્�જ� અસર કર� છે.  ન ટા ાગાા �કવસાઓનાં, યગંરાી આગ 

યા યાવપિ્ાે પડ્ીનાસંી પાછ  રાયયાાુ ંકારણ તાે છે.  યગંરાી આગ એ પડ્ી કરાારા ા�ુ્ 

પ�રત� નાાં ુ ંએક છે , � �સૃ� પાન્ા પાણીઓ અાે ્ેાી પે્ટઓાે વ્ાપક ાકુસાા પહ�ચાડ� છે અાે 

િયવ્ારાે ્ યાણ નાટ� સયેંદાશીર તાાયે છે. ્ેાી વ્ાપક પિ્�જ� પ્ારયરણી્ , આિસ�ક અાે 

સાના�યક અસર  છે. 
ર
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૨.૩ર    ધરપદ�કા/  વતારા ા�ાર્� ુ ધરરા�્ાસેર  કેેરધ્ાસર�ય ાસીરપ ુ�ર્ાતર 

આપિ� વ્યવસાપાાે સાકલ્યાદટ અ� ગન � જચય્ી યખ્ે, ઉુચ સ�ા સિનિ્એ23

24 કણ ક�સ ાી 

ચચાર કરટ � � જ  : ૌિ્ક િયચારણાઓ પર િયશેષ િયચારણાાે પાક છે-(ક)  �હનાર્ પદ�શ (ખ) 

દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર  અાે (ગ) ાદટ�કાારા િયવ્ાર . યહટયટટ અાે ્ા�ક�ક ીૃ�ષટક ણસી, ઉ�ર  � જયર-

પદ�શાે પણ િયિશ��ટ અ� ગનાી ય�ર છે . એ ય રટ્ે , ક�નનશાિસ્ પદ�શ , ીજરાા ટા�ઓુ અાે દ�ર્ા 

�કાારાાી દ�ર્ાા સપંિ�ઓાે ચ તસ યહટયટટ અાે ્ા�ક�ક પડકાર ાે ધ્ાાના ંરાખીાે અરગસી 

ધ્ાા આપયાાી ય�ર છે્ેસી ., છ ખાસ યગ  છે: 

૧. એક કર્ા ંય  ુરા�્ ના ંફ�રા્ેર �હનાર્ પદ�શ 

(ર) એક કર્ા ંય  ુરા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાે આયરટ રે્ા દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર  

(૩) એક અસયા ય  ુરા�્ ના ંફ�રા્ેરા ાદટ �કાારાાા િયવ્ાર   

(૪) ્નાન આઠ રા�્ ા  સનાયેશ કર્  ઉ�ર � જયર પદ�શ 

(પ) ક�નનશાિસ્ પદ�શ , ટા�ઓુ અાે દ�ર્ાઈ સપંિ�ઓ એક અસયા ય  ુરા�્ અાે 

ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ં�વસ્ 

(૬) ટષુક અાે અ ર્ ટષુક પદ�શ  
 

૨.૩.૧ર�હનાર્રપદ�ક 

 ાર્ા  �હનાર્ પદ�શ,  ૌગ �રક રકણ, � જવ્રશા , નાટટ, આત હયા, યાવપિ  ્અાે પાણી��ૃષટ 

અાે િયિય્ સાના�યક-સાવં�ૃિ્ક પરંપરાઓ ્રાય્ા િયિય્ યશંી્ મજસ ાી િયશા� િયિય્્ા ના ં

યગ��ૃ્ સ્ેર છે, ્ે આપણા દ�શાી એક અાન્  ૌગ �રક અ�વ્ંય છે (િય ાગ ૨.૨.૨.૧૧ ાુ ંયણરા 

મુઓ). આ પદ�શના ંનાાય પ�િૃ�ઓ આ કેકના ંપ્ારયરણી્ અ્ ગિ્ાુ ંા�ુ્ કારણ છે.  પ્ારયરણ 

પરાી નાાય પ�િૃ�ઓાા પ ાય  પં્ક અસયા પર ક , ાાાા અસયા ન ટા , ્ીના અસયા ઝડપી , 

અાનુાિા્ અસયા અણ્ારટ પ�ૃિ્ , ્ીવ્ા અાે �ુદર્ી પ્ારયરણી્ િયકેપાા આય ર્ાાા આ્ાર� 

હ ઈ શક� છે. 

૨.૩રદ�ર્ાર�કસારાસાર  વતારાર 

 ાર્ા  દ�ર્ા�કાાર  ા�ુ્ � જિન અાે િયિય્ ટા�ઓુા  ન�ટાે ૭,૫૦૦ �કનીસી ય  ુછે.  �ુદર્ી 

આફ્ , ા�ુ્ંયે ચ્યા્ સાનાન્ રટ્ે યાયાઝ ડાાી સાસે સાસે દ�ર્ાકાઠંાાા દ�ર્ા�કાારા ાા 

                                                           
24 �ૃિષ નકંાર્ે યડાપ્ાાાા આદ�શ પર રાષ્ટ્ , રા�્ અાે �યલરા વ્ર� સવંસાકટ્ �ુ્ ારાઓ અાે આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયા નાટ�  રાનણ કરયા નાટ� ઓગવટ ૧૯૯૯ ના ંઉુચ સ�ા સિનિ્ાી રચાા 

કરયાના ંઆયી હ્ી. 
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િયવ્ાર ાે અસર કર� છે , અાે િા્િન્પણે  ાર� ાસુીત્ પહ�ચાડ�  છે. દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં (૧) 

 ૌગ �રક અાે દ�ર્ા�કાારા ાા ફ�રફાર (ર) સાનુાા ન �ાી સપાટ  (૩) ચ્યા્ (૪) દ�ર્ાાી 

સપાટટના ંય્ાર  (પ)  ર્ી આયયી (૬) ્ ફાા ય્�ુ ંઅાે � જર આય�ું (૭)  ાર� યરસાદ સી � જર 

આય�ુ,ં (૮) ખારાશા  પયેશ અાે (૯) �ાુાની ય ખન ા  સનાયેશ સા્ છે . ઐિ્હાિસક ર�ક ડર ાયુત , 

દ�ર્ા�કાારાાા ન ટા ાગાા િયવ્ાર ના ં�ાુાનીાુ ંય ખન ઘ�ુ ંઓ� ંછે.  ય  ક� , ક�ટરાક દ�ર્ાકાઠંાાા 

િયવ્ાર ના ં્ેા  અા ુય સયાાી શ�્ા છે , �ન ક� ૨૦૦૪ ના ં સ્  હ્ . ્ા�્રાા � જ્ કા�ના ં

આયી આફ્ ાે કારણે સ્ેરા ાકુસાાના ંા�્પાક ય્ાર  સ્  છે.  આાુ ંએક ા�ુ્ કારણ 

દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ંય્્ી યવ્ીાુ ંદતાણ છે.  દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ંય્્ા શહ�રટકરણાી 

સાસે, દ�ર્ાકાઠંાાા ય ખની િયવ્ાર ના ંનાાય યસયાટ ય્ી રહ  છે.  યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ાાા 

ય ખન , ખાસ કરટાે ચ્યા્ અાે દ�ર્ાાુ ંવ્ર ય્યા સ�હ્  ાર� હયાનાા ઘટાાઓાી �ચી 

આય ર્ા અાે ્ીવ્ા , દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ાી ય ખન ના ંય્ાર  કર� છે.  ઘણીયાર દ�ર્ાકાઠંાાી 

આફ્  એક સન્ે એક કર્ા ય્ાર� રા�્ ાે અસર કર� છે અાે ક�નન અાે અસર્વ્ રા�્  યુચે 

સ�્્  ્ર-સવંસા સહ્ ગ �ારા પિ્ ાયના ંા�્પાક �ુ્ ાર  કરટ શકા્ છે. 
 

૨.૩.૩રસદટર�કસારાસારપદ�કાર 

ર ક  ાદટાા પટ ના ંવસા્ી સ્ા છે અાે ્ેઓ ા�ુ્ંયે ખે્ી પર િા રર છે. ્ે  ાર� યરસાદયા�ા 

છે - � જત  ર� યરસાદ અાે � જત ઓછ  યરસાદ  પડ� છે . ્ેસી ્ેઓ ીુષકા� દરિન્ાા ાદટ  �કાારાાા 

� જર અાે ખ રાકાી અછ્ નાટ� સૌસી ય  ુસયેંદાશીર હ ્ છે.  � જર અાે ખ રાકાી અ�રુકા આ તે 

ા�ુ્ સનવ્ાઓ છે . દ�શાી ા�ુ્ ાદટ ઓાે ન ટ�  ાગે �હનાર્ પદ�શાી ાદટઓ અાે �ીપકલપ 

 ાર્ાી ાદટઓ એન તે મજસ ના ંયગ��ૃ્ કરટ શકા્ છે. �હનાર્ાી ાદટઓ યસં્  ઋ્ ુઅાે ઉાા�ા 

્ેનય ચ નાસા દરિન્ાા યરસાદ �ારા મહૃદ �હનાર્ાી શેણીાા તરફ અાે �હનાદટઓ પીગ�યાસી 

પાણી આયે છે.  ્ેઓ ઘણીયાર ્ેનાી ય ર્� જકના ંઅિાિન્ અાે ્રંગી હ ્ છે.  �ીપકલપ ાદટઓ 

ાીચી �ચાાએસી ઉઉયે છે , ય  ુ�વસર િયવ્ાર નાસંી યહ� છે , અાે ્ેનાા ય ર્ાના ંય  ુ ્ારણા કરટ 

શકા્ છે.  ચ નાસા દરિન્ાા  ાર� યહ�ણ ્રટક� યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયે છે અાે ં્ારતાદ ઓછા 

યરસાદાા ન�હાાના ં� જત ય ઓ � ંયહ�ણ સા્ છે.  � જરાા ીૃ�ષટક ણસી , ાદટાા પદ�શ ાે ાીચે પનાણે 

ચાર મજસના ંયહ�ચી શકા્ છે: 

(ક) બ્�કુા-ગગંા પ�િ્ �ારા બ્�કુ પદ�શ પયાહ  

(ખ) ગગંા ાદટ �ારા ગગંા ાદટાે યહાયે છે 

(ગ) ઉ�ર પિનન િસ�  ુઅાે ઉપાદટઓા  પયાહ અાે 

(ઘ) નધ્  ાર્ અાે ડ�તા પદ�શના ંાનરદા અાે ્ાપી �યી ાદટઓા  પયાહ  
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ન ટટ ાદટઓાે એક સાસે એકસી ય  ુરા�્ ાે અસર કર્ી આપિ� પ�ર�વસિ્ઓ અાે ક�નન અાે 

અસર્વ્ રા�્  યુચે સ�્્  ્ર- સવંસા સહકાર �ારા પિ્ ાયના ંા�્પાક �ુ્ ાર  સઈ શક� છે , 

�ાે ાદટ-્ટરકી અ� ગનાી ય�ર પડટ શક� છે.   ાર� યરસાદ અાે � જર ત�-ુસવંસાકટ્ સહકારાુ ં

નહંય, િયમસાી્ હયાનાાાી આગાહટાી ય��ર્ા્ , વ્ાયતી રટ્ે સચ ટ નાકાંનક યરસાદાી 

આગાહટ કરયાાી કન્ા , ાદટાા પટ વ્ર� ના�હ્ી અાે ્નાન ન ટા ડ�ન  નાટ� આ િુાક િારટકણ 

ના�હ્ી પ�િ્ાે નહંય આટરુ ંછે. 
 

૨.૩.૪ર� દ �્રપદ�કાર(NER) 

 ાર્ા  ઉ�ર � જયર િયવ્ાર � જકંપ , � જર અાે � જવખરા નાટ� અં્ં્  સયેંદાશીર છે. ક�ટરાક 

િયવ્ાર  યગંરના ંઆગ નાટ� પણ સયેંદાશીર છે. ઉ�ર � જયર િયવ્ાર ના ં (૧) અહુણાચર પદ�શ (ર) 

આસાન (૩) ન�ણ�રુ (૪) નેઘાર્ (પ) િનઝ રન (૬) ાાગારેનડ (૭) િસ�તન અાે (૮) િક�રુા એન 

આઠ રા�્  આયેરા છે. િયશેષ ય��ર્ા્  અાે સદં રાે ધ્ાાના ંરાખીાે,  ાર્ સરકાર� ઉ�ર � જય�્ 

પદ�શ િયકાસ નકંાર્ે આ કેક પર િયશેષ ધ્ાા આપ યા આઠ � જય �ર રા�્ ાે િયશેષ કકા રા�્  

્રટક� યગ��ૃ્ ક્ાર છે. આસાન િસયા્ અન્ રા�્  �ુગંરા� છે.  ગીચ પદ�શ િસ�તન િસયા્ાા ઉ�ર 

-� જયર કેકાા સા્ રા�્  ૨૬ �કર નીટર રાતંા િસ�ર�ડુટ સાકંડટ પટીાે સાના ન્ રટ્ે િસ�ર�ડુટ 

ક રટડ ર ્રટક� ઓ�ખા્ા તાકટાા  ાર્ સાસે ય ડા્ેરા છે.  ઉ�ર � જયર િયવ્ારાી રગ ગ ૯૮ ટકા 

સરહદ અન્ દ�શ  સાસે ય ડા્ેરી છે અાે આ કેકના ંના�ખાકટ્ ખા્ , ખાસ કરટાે ્નાન વય�પ ના ં

ય ડાણાી ખા્ ય ુ  છે.  આપિ� વ્યવસાપા  નાટ� પણ , િયશેષ પ�ર�વસિ્ાે  ધ્ાાના ંરાખીાે આ 

પદ�શાે સકં�ર્ રટ્ે ય યાાી ય�ર છે. 
 

૨.૩.૫રક�ન્કા થતરપદ�કા,રટા�ઓુરઅસેરદ�ર્ાારથ ય તર 

ક�નનશાિસ્ પદ�શ , ટા�ઓુ અાે દ�ર્ાા સપંિ�ઓ આપિ� શાસાાા  પડકાર  ઊ ા કર� છે � 

રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  ્રાય્ા રા�્ સી કંઈક અરગ છે.  ાય ક�નનશાિસ્ પદ�શ  

 ાર્ી્ સઘંના ં� જણર રા�્  �યી યહટયટટ વ્યવસા િયાા ક�નન સરકાર �ારા રગ ગ સી ુ ંસચંાર ા 

સા્ છે: 

૧.  દાનાા અાે ાીક તાર ટા�ઓુ  

૨. ચદંટગ્  

૩. દાદરા અાે ાગર હયેરી  

૪. દનણ અાે દટય  

૫. ય�ા ુઅાે કા�િનર  

૬. રાાખ  



 
 

34 
 

૮. રાષટટ્ રાય્ાાી પદ�શ �દલહટ  

૯. ��ુુચેરટ  
 

 ક�નનશાિસ્ પદ�શ નાસંી, ય�ા ુઅાે કા�િનર, ��ુુચેરટ અાે �દલહટાી રાષ્ટ્ રાય્ાાી પદ�શ, ્ેનાી 

પ ્ાાી િય્ાાસ ાઓ ્રાય્ું, સ�ં જણર રા�્ ાી સનાા વયા્�્ા િયાા અ ર્ રા�્  �યા છે.  ક�નન 

સરકાર, ્ેનાી િય્ાાસ ા યગરાા તાકટાા ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંશાસાાી ્નાન તાત્  નાટ� 

સી્ી રટ્ે યયાતદાર છે. �હૃ નકંાર્ ા  ક�નનશાિસ્ પદ�શ િય ાગ ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ં્નાન 

કા્દાકટ્ અાે તં્ ારણી્ તાત્  નાટ� યયાતદાર છે. 

 ાર્ાી પાદ�િશક ન્ારદાના ં ૧,૨૦૦ સી ય  ુટા�ઓુ (િા�ા સ�હ્) છે �નાસંી ક�ટરાક ા�ુ્ 

� જિનસી � જત ીજર છે. આ ઉપરાં્ , ઘણી દ�ર્ા�કાાર� ્ેર અાે ગેસાી સ ંાયાા અસયા ્ેર અાે ગેસ 

ઉંપાદા સાસે ય ડા્ેરી યૈજાિાક પ�િૃ�ઓના ંસાનેર એયી સપંિ�ઓ આયેરી છે. �્ાર�, ઘણા ટા�ઓુ 

અાે દ�ર્ાા સપંિ�ઓના ંઆપિ�ાી પ�ર�વસિ્ સતંિં્્ રા�્ અસયા ક�નનશાિસ્ પદ�શ �ારા 

સચંા�ર્ કરટ શકા્ છે , ક�ટરાક �કવસાઓના ંટા�ઓુ અસયા દ�ર્ાકાઠંાાી �િુય્ાઓાા સસંા્ા ાે 

ધ્ાાના ંરાખીાે િયિશષટ અ� ગનાી ય�ર પડશે.  ્ેઓ ત્ા પર ત�િુય્ ખાસ કરટાે દ�ર્ાના ંન � 

ઉછ�યા,  ાર� યેગીર  પયા �કંાય , ચ્યા્, � જકંપ અાે �ાુાની �યા સકંટ ાુ ંય ખન રહ�ચુ ંછે. 
 

૨.૩.૬ર� દકા/અધરર� દકારઅસેરઅઅતરપભા  તરપદ�કા 

કકર ર�ખાાી  ઉષણક�ટતં્ ાી દ�કણના ંઅાે પિનન ઘાટાી � જયરના ંઅાે ઈરા્ચી પહાડટઓ 

ઉષણક�ટતં્ ી્ અ ર્-ટષુક આત હયાા  અા ુય કર� છે. ્ેના ંકણારટક,  ્�રક અાે પિનન ્િનરાા�ુ, 

પિનન  ધ પદ�શ અાે નધ્ નહારાષ્ા  સનાયેશ સા્ છે.  યરસાદટ-છાં્ ા િયવ્ારના ંઆયેર 

હ યાસી, યાિષ�ક યરસાદ ઓછ  ( ૪૦ સી ૭૫ સેની) અાે ીુષકા�  પ ાયી  છે.  ન ટા ાગાા પિનન 

રાયવસાાના ંટષુક (રણ) આત હયા છે � ઓછા યરસાદ �ારા યગ��ૃ્ સ્ેર છે.  ીુષકા� પ ાયી  

િયવ્ાર નાસંી યાિષ�ક યરસાદ ઓછ  હ ્ ્ેયા દ�શાા ન ટા ાગના ંટષુક અાે અ ર્-ટષુક િયવ્ાર  ય યા 

ન�ે છે. ન ટ�  ાગ,ે  ાર્ના ંીુષકા� પ ાયી િયવ્ાર ાે તે  ાગના ંયહ�ચી શકા્ છે24

25. 

 

રણ અાે અ ર્-ટષુક પદ�શ ા  સનાયેશ કર્ા પસન  ાગ ૦.૬ િન�ર્ા ચ રસ �કર નીટર 

િયવ્ારાે આયરટ રે છે �ના ં�યુરા્ , રાયવસાા, હ�ર્ાણા, પ�ંત, ઉ�ર પદ�શ અાે નધ્ પદ�શાા 

 ાગ ા  સનાયેશ સા્ છે.  તી�  ાગના ંપિનન ઘાટાા � જયરના ંઆયેરા િયવ્ાર ા  સનાયેશ સા્ છે 

                                                           
25  ાર્ી ્ ય�િયજાા  અાે ય� સસંા્ા  ના�હ્ી પણારી , http://117.252.14.242/rbis/rbis.htm 

(accessed Sep 20, 2019) 

 

http://117.252.14.242/rbis/rbis.htm
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� પિનન ઘાટાા યરસાદાા પડછા્ા િયવ્ારના ં આય્ા દ�ર્ા �કાાર�સી ૩૦૦ �કની �ુ્ ીા  છે.  આ 

ગીચ યવ્ી ્રાય્  પદ�શ સન્ાં્ ર� ીુષકા� અા ુયે છે. આ તે  ાગ  ઉપરાં્ , ્ાનીરાા�ુ, �યુરા ,્ 

ઉ�ર પદ�શ, છ�ીસગ્, ઝારખડં, પિનન તગંા� અાે ઓ�ડશા �યા રા�્ ાા ક�ટરાક  ાગ  પણ ીુષકા� 

અા ુયે છે. �્ાર� રાયવસાા સૌસી ીુષકા� પ ાયી િયવ્ાર નાાં  એક છે,  ધપદ�શ અાે ્ેરગંાણાાા 

ન ટા  ાગ ના ંીુષકા� � જત ય યારંયાર આયે છે.  આ પદ�શ ના ંખે્ી ન ટ�  ાગે યરસાદ આ્ા�ર્ છે.  

ઓછા અાે અિાિન્ યરસાદયા�ા આ ્નાન ીુષકા�  પ ાયી , ટષુક/અ ર્-ટષુક પદ�શ ાે યારંયાર 

ીુષકા�ા  અસરકારક રટ્ે સાના  કરયા નાટ� � જકટ ખે્ીાા ય  ુસારા સચંારા સાસે રાતંા ગા�ાાા 

ય� સસંા્ા વ્યવસાપા વર જહાી ય�ર છે.  ય�-હયાનાાશા ી્ ્ેનય �ૃિષ-આિસ�ક �વસિ્ાી વ્ાપક 

દ�ખર�ખ પર િયશેષ ધ્ાા આપ�ુ ંય�રટ છે અાે વસાિાક અિ્કારટઓાે ીુષકા�ાી સ ંાયાાા  સાના  

કરયાના ંનદદ કરટ શક� ્ેયી અસર� જણર આગાહટ પ�િ્ઓ છે. 

 

૨.૪ર�્ાહ ારય�ર તરસ 
૨.૪.૧ર�્ાહ ારઅસેરનાસ ી્ર�્ાહ ારય�ર તરસ 
પ્ારટ્ ન ટા  ૌગ �રક પદ�શ નાટ�, િયમ હયાનાા સગંઠા �ારા આત હયા શ દાી કર�રી વ્ા�્ા 

ાયુત, આ પદ�શ નાટ� સર�રાશ હયાનાા અસયા સતંિં્્ હયાનાા સતંિં્્ ચર ાી  કડાકટ્ 

�ણુ્ન  (સર�રાશ અાે પ�રય ર્ાશીર્ા) ાી ન�ષટએ સર�રાશ 30 યષર ક� ્ેસી ય  ુસન્ગા�ા ાે ય  ુ

સારટ રટ્ે સનન શકા્ છે. યા્ાયરણ, સાનુ, યનીા અાે ાીચા ્ાપનાાાી ય ડટ પણારીઓાા ્ીની 

ઉં્ાિં્ સાસે આત હયા પકેપણ સતંિં્્ છે. ્ે સાનાન્ રટ્ે ન�હાાઓ અસયા ઋ્ઓુ નાટ� સાનાન્ 

રટ્ે સ ંિય્ ન�ષટએ વ્ક્ સા્ છે (દા.્. સર�રાશ પ�ર�વસિ્ઓ કર્ા ગરન અસયા  ીાી 

સ ંાયાા). આત હયા અાનુાા �ાર�્ ચ તસ હયાનાા ઘટાાઓાી આગાહટ કર્ા ાસી.  યપરા્  

"સાનાન્" શ દ એ સર�રાશ અસયા અપે�ક્ ા જલ્  છે � ા�ુ્ંયે ઐિ્હાિસક ના�હ્ી (એટરે ક� , 

રાતંા ગા�ાાી ના�હ્ી) ાા િયિરેષણ પર આ્ા�ર્ છે. 

 

આત હયા પ�રય ર્ા શ દ  એક કેક (અસયા સન્ �ાૃયી) ના ંહયાનાા ચર ાી રાતંા ગા�ાાી 

સર�રાશના ંય યા ન�્ા ા�્પાક િયચરા  સાસે સતંિં્્ છે.  �ાૃયીાી યા્ાયરણી્ પણારીના ં

નાાય-પે�ર્ ફ�રફાર ાા  અ ાયનાં , આયા ફ�રફાર  �જંકા ગા�ાના ંય યા ન�ે ્ેયી અપેકા ાસી.  

હકટક્ના,ં ય  યૈિમક અભ્ાસ  ત્ાયે છે ક� આયા ત્ા દાખરાઓ એકરા �ુદર્ી આત હયા પ�રય ર્ા 

�ારા સ્ા હ ્, ્  ્ે સકકડ  અસયા કદાચ રાખ  યષ  રાગી શક� છે. ઔદ �ગકરણ, શહ�રટકરણ, યગંર  

કાપયા, �ૃિષ, યનીાાા ઉપ્ ગાી પ�િ્ના ંફ�રફાર અાે અન્ ફ�રફાર  �યી નાાયી ્ પ�િૃ�ઓ 

્ીાહાઉસ યારઓુાા ઉંસ�ાાુ ંકારણ તાે છે � આત હયા પ�રય ર્ાાે ઝડપી તાાયે છે.  આત હયા 

પ�રય ર્ા ના�ખા પર સરંકુ્ રાષ્  અિ્યેશા (UNFCCC) ોર તર એનન પ �િાક કરાાનેટ ચેનય 
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(GACC) નાાય પ�િૃ�ઓાે કારણે યા્ાયરણાી રચાાના ંફ�રફાર અાે �ુદર્ી કારણ ાે કારણે 

આત હયાાી િયિય્્ા યુચેા  ્ફાય્ ત ્ાયે છે. UNFCCC એ ્ેાા  અાુુ છેદ-૧ ના ંGACC ાી આ 

પનાણેવ્ા�્ા આપી છે25

26  

‘‘આત હયા પ�રય ર્ા � સી્ી ક� આડક્રટ રટ્ે નાાય પ�િૃ�ાે આ ારટ છે � યૈિમક 

યા્ાયરણાી રચાાના ંફ�રફાર કર� છે અાે � ્રુાાંનક સન્ગા�ા દરિન્ાા ય યા ન�્ા �ુદર્ી 

આત હયા પ�રય ર્ા ઉપરાં્  છે’’. 

આત હયા પ�રય ર્ા ાા ાયૃશંશા ી્ યાહક ાે યૈ જાિાક ના ંયૈિમક વ્ર� આપિ�ાા ય ખન ાે 

િયવ્ ૃ્  કરયાના ંા�ુ્ � જિનકા  યયાાર ્રટક� હયે વ્ાપકપણે નાન્ છે.  આત હયા પ�રય ર્ાાુ ંજાા 

અાે સનયણ આ� િયમ સાને આયી રહ�રી આપિ�ાા ય ખની ાિ્ ના ંઅ� જ્ � જયર ફ�રફાર ાું  નહંય  

્રાયે છે.  તદરા્ી આત હયા આં્િં્ક હયાનાા અાે આત હયાાી ઘટાાઓાી આય ર્ા , ્ીવ્ા, 

અયકાશી સીના, અયિ્ અાે સન્ાા ફ�રફાર  ્રફ દ રટ �્ છે , અાે અ� જ્ � જયર આં્િં્ક હયાનાા 

અાે આત હયાાી ઘટાાઓના ંપ�રણની શક� છે. આં્િં્ક અાે સાનાન્ હયાનાા અસયા આત હયાાી 

ઘટાાઓ �વસિ્વસાપક્ા , સાના  કરયાાી  કન્ા અાે અા�ુજરાશીર કન્ાના ંફ�રફાર કરટાે 

 િયષ્ાી આં્િં્ક ઘટાાઓાી સયેંદાશીર્ાાે અસર કર� છે. 
 

િયમ હયાનાા સગંઠા (WMO) ાા યણાવ્ા અાસુાર યષર ૨૦૧૬ એ ર�ક ડર યૈિમક ્ાપનાા , 

અપયાદ�પે ાીચા દ�ર્ાઈ તરફ અાે દ�ર્ાાી સપાટટના ં ય રદાર ય્ાર  અાે સાનુાી ગરની સાસે 

ાિ્હાસ રુ્  હ્ .  ાર� હયાનાા અાે આત હયાાી �વસિ્ ૨૦૧૭ ના ંચાચ ુરહટ હ્ી. WMO એ ૨૩ 

નાચરાા �દયસે િયમ હયાનાા �દયસાી હયે પછટાી  યૈિમક આત હયાાી �વસિ્ પર ્ેનાુ ંયાિષ�ક 

િાયેદા તહાર પાડપુ ંહ્ ુ ં�ના ંકહ�યાના ંઆવરુ ંહ્ ુ ંક� યષર ાા ન ટા ાગના ંયૈિમક સર�રાશ દ�ર્ાાી 

સપાટટાુ ં્ાપનાા સૌસી ગરન ા�્ા્ેર હ્ ુ,ં યૈિમક સાનુાુ ંવ્ર સ્્ ય્્ુ ંરરુ ંહ્ ુ,ં અાે આકર �ટક 

સાનુ-તરફાી હદ સર�રાશ કર્ા � જત ઓછટ હ્ી. આત હયા પ�રય ર્ાાે કારણ,ે આં્િં્ક ઘટાાઓાી 

ઘટાા અાે અસર ય્ી છે. ‘એક પે્ટના ંએકયાર’ ગરનીાા ન � ંઅાે � જર ય  ુિા્િન્ તાી રહા છે. 

દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  સયાસી ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ સાસે સકં�ા્ેરા ્ ફાાના ંય્ાર  સ્  

છે.  

૨.૪.૨ર�્ાહ ારય�ર તરસસીર તરરથરકારટર દ્ર(IPCC)રસારયા ચનાર� દલ્ા કસરઅહ� ારર 
  

IPCC (૨૦૧૩) ાા પાચંના ા જલ્ાકંા અહ�યાર (AR5) અાસુાર26

27, ઘણા વય્કં યૈજાિાક િયિરેષણ, 

ાયા �રુાયા, સૈ�ાિં્ક અભ્ાસ અાે ક �ટરટુર અાકુરણસી િયમાી તદર્ી આત હયા અાે આં્િં્ક 

                                                           
26  આત હયા પ�રય ર્ા પર રાુાાટ�ડ ાેશનસ  �નયકર અિ્યેશા http://unfccc.int/cop4/conv/ftconv.html 

(accessed Sep 20, 2019) 

http://unfccc.int/cop4/conv/ftconv.html
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અાે અણ્ા રુ  હયાનાા સય�ાે �ાૃયીાા યા્ાયરણના ં્ીાહાઉસ ગેસાુ ંિાનારણ સયાાી ય્ાર� 

સ ંાયાા પર આ્ા�ર્ છે.  આ ફ�રફાર ાે કારણે ,  ાર� હયાનાા ઘટાાઓાી સ ંાયાા ય્ી રહટ છે.  

પાચંના ંા જલ્ાકંા અહ�યાર ાયુત, યૈિમક વ્ર� �્ાર� ત�િુય્ વય્કં રટ્ે ્ૈ્ાર કર�ર ના�હ્ી સ�ં જટ 

અ�વ્ંયના ંછે ં્ાર� સર�રાશ સરંકુ્ યનીા અાે સાનુાી સપાટટાા ્ાપનાાાા ડ�ટાાી ગણ્રટ કર�ર 

ર�ખી્ યરણ ૧૮૮૦ સી ૨૦૧૨ ાા સન્ગા�ાના ં૦.૮૫° C [૦.૬૫° C સી ૧.૦૬° C]28 ગરન સ્ુ ંદશારયે 

છે. ૧૯૦૧-૨૦૧૨ ાા સન્ગા�ાના,ં આત હયાના ં૦.૮૯° C [૦.૬૯° C સી ૧.૦૮° C] ાી ગરની ય યા 

ન�ટ છે , � ા�ુ્ંયે ાયૃશંશા  પ�િૃ�ઓ ( IPCC ૨૦૧૩) ાે આ ારટ છે.  છેલરા દર�ક કણ 

દા્કાઓનાસંી �ાૃયીાી સપાટટ પર ૧૮૫૦ પહ�રાાા ક ઈપણ દા્કા કર્ા ં્નશ ય્ાર� ગરન રરુ ંછે. 

 ાર્ાા �કવસાના,ં છેલરા ૧૧૨ યષરના ં.૦.૬૦° C ાા ્ાપનાાાા યરણ ના ં ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ, 

૨૦૧૨, રાઠ ર અાે તી�, ૨૦૧૩ ) અાે  ાર� યરસાદાી ઘટાાઓના ંય્ાર  અાે ઓછા અાે નધ્ન 

યરસાદાી ઘટાાઓના ંઘટાડ  (ગ વયાની અાે તી�, ૨૦૦૬ ) ય યા નળ્ાાુ ંઅયર કા કરયાના ં

આવરુ ંછે. 
 

્ાપનાાના ં ૪° સે ય્ાર  સાસે િયમ પ્ારયરણી્ ્કં  અાે ્ેાે રગ્ી  સેયાઓ પર ગ ંીર 

અસર  સાસે , ઘણા પદ�શ ના ંઅ� જ્ � જયર ગરનીાા ન �ઓ , ્ીવ ીુષકા� અાે ન ટા � જર  �તા-

અપે�ક્ નાાુ ંએક હશે. ાદટાા ાખુિકક ણ પદ�શ  અાે દ�ર્ાકાઠંાાા શહ�ર  ખાસ કરટાે ય્્ા ય્ા 

્ાપનાા, ાદટાા � જરાા ય્્ા ય ખન , દ�ર્ાાુ ંય્્ુ ંવ્ર અાે ઉષણક�ટતં્ ી્ ્ીવ ચ્યા્ , 

ગરટત યવ્ીાા સૌસી ન ટ   ાગ  ્રાય્ા િયવ્ાર નાં  ��ુ ંય ખન ઊ�ુ ં કર� એયા પરવપર અસર 

કર્ા પ�રણાન ાે કારણે ય�ટર આત હયા ય ખન  સાને આયે છે .  ાર્ાી આત હયા પ�રય ર્ા 

રાષ્ટ્ કા ર્્ યાા ાયુત, રાયવસાા, �યુરા્, નધ્પદ�શ, નહારાષ્, ઉ�રટ કણારટક, ઉ�રટ  ધપદ�શ 

અાે �તહારાા  ાગ   ાર� ઘટાાઓાા સન્ના ંય  ુસયેંદાશીર રહ�યાાી શ�્ા છે. 
 

પાચંના ા જલ્ાકંા ચ્ાા ઘટક ્રટક� , IPCC ા  અદ્ા આત હયા પ�રય ર્ા વયીકારાા આં્િં્ક 

ઘટાાાઓાા ય ખન ાુ ંવ્યવસાપા (IPCC ૨૦૧૨) પરાા િયશેષ અહ�યાર (SREX) તદરા્ા હયાનાા 

અાે આત હયાાી ચરનસીના ાા �દાય  � જરા પાડ� છે.  યાિષ�ક સર�રાશ ્ાપનાાના ં સ ડા ય્ારાાે 

કારણે � જર અાે ીુષકા� �યા ગ ંીર ય ખન  ા�્પાક રટ્ે ય્ી શક� છે.  અિ્શ્ યરસાદ અાે 

ીુષકા�ાા કારણે આ ય ખન  ઘણા ય્ાર� હ યાાી અપેકાએ િયમાી ૨° સે સરખાનણીના ંિયમના ં૪° સે 

ગરની ય્યાાી ્ારણા છે. િયમાા ૨° C ફ�રફાર, ગગંા અાે ાાાર �યા ચ નાસાના ંપ�ું ય ્રાય્ી 

                                                                                                                                                                                    
27 IPCC (2013) 
28 �દા�ય્ ા જલ્  ચ રસ કકસના ંઆપેર અિાિન્્ા �્રાર ના ંરહ�યાાી ૯૦ ટકા શ�્ા ્રાયે છે , � હનેંશા 

�ણ કરા્ેરા શેષઠ �દાય િયશે સપનાણ્ા ્રાય્ુ ંાસી.  



 
 

38 
 

ાદટઓ, ખાસ કરટાે યરસાદાા પાણી યહ�યાાી ઋ ્નુા ંનાટ� સયેંદાશીર હ ્ છે , � પાણીાી 

ઉપર ્્ા પર ય્ાર� અાે પિ્�જ� અસર  ( IPCC ૨૦૧૨) ્રાયે છે.  પાચંન  ા જલ્ાકંા અહ�યાર  

યણાયે છે ક� રગ ગ ૧૯૫૦ સી  ાર� હયાનાા અાે આત હયાાી ઘટાાઓાા ક�સ ના ંફ�રફાર ય યા 

નળ્ા છે.  કડા � જચયે છે ક� યૈિમક વ્ર� , �્ાર� ગરન �દયસ  અાે રા્ ાી સ�ં્ાના ંય્ાર  સ્  છે , 

ં્ાર� ઠંડા �દયસ  અાે રા્ ના ંઘટાડ  સ્  છે.  આ ઉપરાં્ , રરુ પ, એિશ્ા અાે ઓવ �્�ર્ાાા ન ટા 

 ાગ ના ંગરનીાા ન �ાુ ંઆય ર્ા યધરુ ંહ યાાુ ંયણા્ છે. એયા ઘણા � જિન િયવ્ાર  છે ક� �્ા ં ાર� 

યરસાદાી ઘટાાઓના ંઘટાડ  સ્  છે ્ેાા કર્ા ય્ાર  સ્  છે. 
 

આત હયા પ�રય ર્ા �્્ાઓ અાે આણાિ� ય ખન ઘટાડ  તાેં સાદુા્ ાી અ�રુકા ઘટાડયાાા 

રલ્ સાસે સાનાન્ ધ્ે્  ્રાયે છે.  યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા આય ર્ા ,  ૌગ �રક િય ાયા અાે 

� જર, ચ્યા્, ીુષકા�, શી્ રહ�ર અાે ગરનીાા ન � હારાી અિાિન્્ાઓાા આ ય ખન ાે ય ડ્ા 

રગ ગ ્નાન ય�-હયાનાા ય ખન ાે અણ્ારટ રટ્ે તદરી ાાખે છે . �્ાર� ચ તસ આં્િં્ક 

હયાનાા ઘટાાઓ અાે યૈિમક ન�ષટક ણસી દશારયયાના ંઆયેરા ક ઈપણ ચ તસ આત હયા પ�રય ર્ા 

પ�રનાણ  (રાતંા ગા�ાાા યૈિમક સર�રાશ િયચરા )  યુચે એક એક કરટાે સી્  કા્ારંનક સતં ં્  

વસાિપ્ કરય  શ� ાસી , એ ચ તસ છે ક� યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા આપિ�ાા ય ખનના ંા�્પાક 

ય્ાર  કર� છે , ય ક� ચ તસ આગાહટઓ નાટ� ્ ો્ ાસી.  ્ે આપિ� ય ખન ઘટાડા  ય  ુવ્ાપક 

અ� ગનાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક� છે. 
 

૨.૪.૩રભારતરઅસેર�્ાહ ારય�ર તરસ 
 

એક સદટસી યા્ાયરણી્ પ�રનાણ  (્ાપનાા અાે યરસાદ) પર અયર કા , અાે ચ્યા્ અાે 

દ�ર્ાાી સપાટટ પરાા ્ા�્રાા િારટકણ   ાર્ી્ પદ�શના ંા�્પાક આત હયાાી િયસગં્્ાઓ 

દશારયે છે. આ ફ�રફાર  આં્િં્ક હયાનાા ઘટાાઓાા આય ર્ા ય્યાાી અાે ય�-હયાનાા સકંટાે 

ય  ુખરાત કર� ્ેયી શ�્ા છે.  અયર કા કરા્ેરા યરણ  ઉપરાં્ , ્ાપનાા, યરસાદ, યાયાઝ ડા, 

ચ્યા્, દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  અાે દ�ર્ાકાઠં� ય�પર્ાી ન�ષટએ  ાર્ ના ંા�્પાક 

આત હયાાી િયસગં્્ાઓા  �દાય છે.  ્ીાહાઉસ યારાુા ય્્ા પ�રપેલ્ સાસે સકં�ા્ેરા  ાર્ 

ઉપ-ખડં પર ત્ે ય ગરની છે. યાિષ�ક સર�રાશ યનીાાા હયાાા ્ાપનાાના ં૧.૭ સી ૨° C ાી યુચે 

રહ�યાાી ્ારણા છે અાે ૨૦૩૦ આય્ા �ુ્ ી ઋ્ઓુ ૨° C આસપાસ ગરન સઈ શક� છે.  ન સની 

સર�રાશ ્ાપનાાાી િયિય્્ા િશ્ા�ાાા ન�હાાઓના ંય  ુહ ઈ શક� છે.  રાકીાુ ં ગરન ્ાપનાા 

દ�કણ �ીપકલપ , નધ્ અાે ઉ�ર  ાર્ ઉપર ય  ુરહ�યાાી ્ારણા છે , �્ાર� ્ે નધ્ અાે ઉ�ર 

 ાર્ના ં�દયસાી ગરની ય  ુરહ�યાાી ્ારણા છે.   આ િય ાગ ક�ટરાક સ�ાયાર અભ્ાસ અાે 

અહ�યાર  પર આ્ા�ર્ છે, ખાસ કરટાે: 
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(ક) પે�રસ કરાર , ૨૦૧૫28

29  ાા અાુુ છેદ-૪ ાા ફકરા-૧૨  અાસુાર UNFCCC ના ં રાષ્ટ્ 

કાર તારટ સિનિ્ (NDC) ના ં ાર્ાી રમજઆ્  

(ખ) આત હયા પ�રય ર્ાા  સાના  કરયાનાં   ાર્ાી પગિ્ - UNFCCC COP 20 �રના , 

PERU નાટ� બી�ફ�ગ પેપર 

(ગ)  ાર્ી્ હયાનાા િય ા્ા  ૨૦૧૩ ા  અહ�યાર  ( ESSO/IMD/EMRC/02/2013) - 

 ાર્ના ંરા�્ વ્ર� આત હયા પ�રય ર્ા યરણ . (રાઠ ડ અાે તી� ૨૦૧૩) 

(ઘ) INCCA અહ�યાર# ૨ - આત હયા પ�રય ર્ા અાે  ાર્: ૪x૪ ા જલ્ાકંા - ૨૦૩૦ ાા 

દા્કા નાટ� કેકી્ અાે પાદ�િશક િયિરેષણ 

યલડર તકકા  ‘ગરની ઘટાડ ’ અહ�યાર  (૨૦૧૨) ચે્યણી આપે છે ક� ીુષકા�ાી સ�ં્ાના ંય્ાર  

સ્ા ં૧૯૭૦ ાા દા્કાસી દ�કણ એિશ્ાાા  ાગ  � જકાઈ ગ્ા છે.  ક�ટરાક િયવ્ાર ના ંખાસ કરટાે 

ઉ�ર-પિનન  ાર્, ઝારખડં, ઓ�રવસા અાે છ�ીસગ્ના ંય  ુીુષકા� આયયાાી ્ારણા છે.  ૨૦૪૦ 

�ુ્ ીના ં ાર� ગરનીાે કારણે પાકાી ઉપયના ંા�્પાક ઘટાડ  સયાાી ્ારણા છે.  યરસાદાી રટ્ના ં

એક ા�્પાક ફ�રફાર એ ઉુચ્ન ્ીવ્ાયા�ા યરસાદાી ઘટાાઓાી આય ર્ાના ંય્ાર  છે.  એ�ું 

ા�્યાના ંઆવરુ ંછે ક� ઉાા� -ચ ના� ુ ેયા  ા�્પાક �હવસ  � જર  પાડ� છે એયી ન ટા ાગાી 

�હનાર્ાી �હનાદટઓ પાછરી સદટ સી પીછેહઠ કરટ રહા છે.  આ ફ�રફાર  િસ� ુ , ગગંા અાે બ્�કુા 

ાદટઓાા યહ�ણ પર પ�રણાન રાયી શક� છે, � તદરાના ંિસ�ચાઈ પર ા�્પાક અસર કરટ શક� છે. 
 

ઉપ-ખડં �ચા અકાશં ાી સરખાનણીના ંદ�ર્ાાી સપાટટના ંન ટા પનાણના ંય્ાર  સયાાી 

્ારણા છે અાે  ાર્ િય�યુ��ૃાી ાનક હ યાસી  ાર્ાા દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર  નાટ� આાાસી પેટા 

ખડં  પર અસર પડ� છે.  દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  અાે યાયાઝ ડાાે કારણે દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં

ખારા પાણીાી � જસણખ રટ , ખે્ી પર અસર , � જગ રય�ાી �ણુય�ાના ંઘટાડ , પીયાાા પાણીાે ીજિષ્ 

કર�ુ ંઅાે સ ંય્ ઝાડા અાે ક રેરાાા પક પના ંય્ાર  સા્ છે , કારણ ક� ક રેરા તેકટ��ર્ન ખારા 

પાણીના ંરાતંા સન્ �ુ્ ી નયે છે.  ન સની પાણીાી અછ્ , ય્્ુ ં્ાપનાા અાે દ�ર્ાાા પાણી ાી 

� જસણખ રટ, દ�શાી ખાદ �રુકાાે ય ખનના ંા જક્ી પાકાી ઉપયાે  ્ના ંા જકશે.  

 

૨.૪.૪રતાયનાસ 

 ાર્ી્ યાિષ�ક સર�રાશ ્ાપનાા ૧૯૦૧-૨૦૦૭ (ક ઠાયા�ા અાે તી�, ૨૦૧૦) દરિન્ાા ૧૦૦ 

યષર દટઠ ૦.૫૧° C ા  ા�્પાક ગરનીાુ ંયરણ દશારયે છે.  ્ા�્રાા સન્ગા�ા ા�ુ્ંયે ૧૯૯૮-

૨૦૦૭ ાા ્ા�્રાા દા્કાના ં્ીવ ગરનીાે કારણે  ૧૯૭૧-૨૦૦૭ ના ંપયેગક ઉષણ્ાનાા ય યા 
                                                           
29  યચગા�ાાી એાડટસી ર�યવ્ટ - http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/Party.aspx?party=IND 

(accessed Sep 20, 2019) 
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નળરુ ંછે. આ ગરની ા�ુ્ંયે િશ્ા�ા અાે ચ નાસા પછટાી ઋ્ઓુાુ ંસં્ નણ છે, � છેલરા સ  યષ ના ં

અાુ્ ને ૦.૮૦° C અાે ૦.૮૨° C ા  ય્ાર  સ્  છે. � જયર ચ ના� ુઅાે ચ ના� ુ્ાપનાા પણ ગરનીાુ ં

યરણ � જચયે છે. ૧૯૭૧-૨૦૦૭ ાા સન્ગા�ાના ંસર�રાશ ્ાપનાાના ંરગ ગ ૦.૨° C પિ્ દા્કા 

(એટરે ક� ૧૦ યષર) ા  ય્ાર  સ્ , નહ�ન ્ાપનાા કર્ા ર��ુન ્ાપનાાના ં� જત ્ીવ ય્ાર  

સ્ . સૌસી ્ા�્રાા દા્કાનાં , રાતંા ગા�ાાા ( ૧૯૦૧-૨૦૦૭) સર�રાશાી સરખાનણીના ંનહ�ન 

્ાપનાા ા�્પાક રટ્ે ય્ાર� હ્ ું , આ સન્ગા�ા દરિન્ાા �વસર યરણ સાસે , �્ાર� ર��ુન 

્ાપનાા ય્્ુ ંયરણ દશારયે છે, ં્ાર� ૧૯૭૧-૨૦૦૭ દરિન્ાા ય યા ન�ેરા રગ ગ �ટચુ ંહ્ ુ.ં 
 

અ�ખર  ાર્ા  અસર યાિષ�ક નહ�ન અાે ર��ુન ્ાપનાાના ંઅાુ્ ને સ  યષર ( ૧૯૦૧-૨૦૦૭) 

દટઠ ૦.૭૧° C અાે ૦.૨૭° C ા  ય્ાર  સ્  છે.  ય નુા,ં રગ ગ સન્ દ�શના ંગરન રા્  ય્ી છે, 

અાે ઠંડટ રા્  ઘટટ છે.  દ�શાા રગ ગ ્નાન િયવ્ાર ના ંઠંડા �દયસ  અાે રા્ ાી સ�ં્ા ઘટટ રહટ 

છે અાે ગરન �દયસ  અાે રા્ ાી સ�ં્ા ય્ી રહટ છે.  સન્  ાર્ના ંય યા ન�્ા ્ાપનાાાી 

િયસગં્્ાઓ પર અર ાીા  દ�કણ અિાિન્્ાાી ઘટાાા  પ ાય ા�્પાક છે. 
 

રા�્યાર સર�રાશ યાિષ�ક સર�રાશ નહ�ન ્ાપનાા સન્ શેણીએ �તહાર , છ�ીસગ્, �દલહટ, 

હ�ર્ાણા, ય�ા-ુકા�િનર, રાાખ, નેઘાર્, પ�ંત, િક�રુા અાે ઉ�ર પદ�શ (રાઠ ડ અાે તી�, ૨૦૧૩) 

િસયા્  ાર્ાા ઘણા રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંય્્ુ ંયરણ દશારવરુ ંછે.  દાનાા અાે િાક તાર, 

 ધ પદ�શ , અહુણાચર પદ�શ , આસાન, ગ યા, �યુરા્, �હનાચાર પદ�શ , ઝારખડં, કણારટક, ક�ર�, 

રક�ીપ, એનપી, નધ્ પદ�શ , ન�ણ�રુ, િનઝ રન, ઓ�રવસા, રાયવસાા, િસ�તન, ્ાિનરનાા�ુ અાે 

ઉ�રાખડંના ંય્્ા યરણ  ા�્પાક હ્ા. 
 

૨.૪.૫  ાર્ી્ ચ નાસાાી અસર 

 ાર્ના ંઘણા વસ� એ  ાર� યરસાદાી નાકા ય્ી રહટ છે. ૧૯૬૧-૧૯૮૦ દરિન્ાા ન ટા ાગાા 

વસ� એ સૌસી ય  ુ ૨૪-કરાક યરસાદ ા�્ાવ્  હ્ , ૧૯૮૦-૨૦૦૯ દરિન્ાા ્ેનાી ્ીવ્ાના ં

 ્યાક ય્ાર  સ્  હ્ . ઘણા વસ� એ યરસાદાી ્ીવ્ાના ં૪૦-૩૭૦% ા  ય્ાર  અા ુવ્  છે. 

૧૮૭૧-૨૦૦૯ આ્ા�ર્ અ�ખર  ાર્ી્ ચ ના� ુયરસાદ ાી શેણી � જચયે છે ક� ૮૩ નીનીાા 

પનાણ� જ્  િયચરા સાસે સર�રાશ યરસાદ ૮૪૮ નીની છે (MOEFCC ૨૦૧૦).  ાર્ી્ ચ ના� ુ�દા� 

૩ દા્કાાા દર�ક અયિ્ સાસે સારટ રટ્ે વ્ા�્ાિ્્ અયિ્ પ�રય ર્ા દશારયે છે.  ય  ક� ્ે ક ઈ 

ા�્પાક યરણ ત્ાય્ુ ંાસી, ્ેન છ્ા,ં �્ાર� આ સન્ગા�ા દરિન્ાા સર�રાશ સા્ , ં્ાર� સ ડ  

ાકારાંનક યરણ એટરે ક� (-) ૦.૪ નીની/યષર ય યા ન�ે છે.  અ�ખર  ાર્ , ઉ�ર-પિનન, પિનન 

�કાાર  અાે �ીપકલપ  ાર્ા  ચ ના� ુયરસાદ �ુર સન્ગા�ા કર્ા ંા�્પાક ા હ યા છ્ા ંસ ડ  
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ય્ાર� ાકારાંનક યરણ દશારયે છે.  ય  ક� ,  ાર્ાા હયાનાાાા ૩૬ પેટા િય ાગ ના ંય્્ા/ ઘટ્ા 

યરણ  ય યા ન�ે છે (MOEFCC ૨૦૧૦). 
 

 ાર્ી્ ઉાા� ચ ના� ુયરસાદ ( ISMR), એટરે ક� , ચ નાસાાી ઋ્ ુ(મજાસી સટટ��તર) નાટ� , 

રાનયા અાે તી�ઓએ (૨૦૦૮) એ ત્ાવરુ ં ક�  ાર� યરસાદાી ઘટાાઓ ૧૯૦૧ અાે ૨૦૦૫ ાી 

યુચે ય્્ી ય્ી યરણ ્રાયે છે , પરં્ ુ ૧૯૫૦ પછટ યરણ ય  ુનયમ જ્  તનરુ ં છે. સેા ર ્ે 

(૨૦૦૯)  ાર્ના ંકરાકદટઠ  ાર� યરસાદ ાા ફ�રફારાી ્પાસ કરટ , અાે સન્  ાર્ના ં ાર� 

યરસાદાી ઘટાાઓના ંન ટ�  ાગે ઉ�ર-પિનન �હનાર્ાા ય  ુ� ચાઈયા�ા પદ�શ નાં  ્ેનય 

�હનાર્ાી ્�ેટટના ંદ�કણના ં ાર્-ગગંા ્ટ �ુ્ ી િયવ્ર�ર , અાે ખાસ કરટાે ૧૯૮૦ અાે ૨૦૦૨ 

ાી યુચે ISMR દરિન્ાા વ્ાપક ય્ાર  ય યા નળ્ .  ાર્ના ંખાસ કરટાે ચ નાસાાી ઋ્ ુ

દરિન્ાા  ાર� યરસાદ યધ્  (રાનયા અાે તી�ઓ, ૨૦૦૮) (સેા ર ્ , ૨૦૦૯; પટાા્ક અાે 

રાનયા, ૨૦૧૦). 
 

૧૯૫૧-૨૦૧૦ દરિન્ાા રા�્/િયવ્ાર-િયિશષટ સર�રાશ યાિષ�ક યરસાદ  ધ પદ�શ , �તહાર, 

�યુરા્, હ�ર્ાણા, ય�ા-ુકા�િનર, રાાખ, ઝારખડં, રક�ીપ, ન�ણ�રુ, નેઘાર્, િનઝ રન, ઓ�રવસા, 

રાયવસાા, ્ાિનરાા�ુ, િક�રુા અાે પિનન તગંા�ના ંય્્ુ ંયરણ દશારયે છે. (રાઠ ર અાે તી�ઓ, 

૨૦૧૩). ય  ક�,  દાનાા અાે િાક તાર, અહુણાચર પદ�શ, આસાન, છ�ીસગ્, �દલહટ, ગ યા, �હનાચર 

પદ�શ, કણારટક, ક�ર�, નધ્ પદ�શ, નહારાષ્, ાાગારેનડ, પ�ંત, િસ�તન અાે ઉ�ર પદ�શના ંયાિષ�ક 

યરસાદ ઘટ�  છે.  યાિષ�ક યરસાદના ંસૌસી ય  ુય્ાર  અાે ઘટાડ  અાુ્ ને નેઘાર્ ( +૧૪.૬૮ 

નીની/યષર) અાે  દાનાા અાે િાક તાર ( -૭.૭૭/નીની/યષર) ના ંય યા નળ્  હ્ .  ય  ક� , પિનન 

તગંા� (+૩.૬૩ નીની/યષર) ના ંયાિષ�ક યરસાદાુ ંયરણ ા�્પાક રટ્ે ય્ી રરુ ંછે અાે  દાનાા 

અાે િાક તાર (-૭.૭૭નીની/યષર) અાે ઉ�ર પદ�શ (-૪.૪૨ નીની/યષર) ના ંા�્પાક ઘટાડ  સ્  છે. 
 

૨.૪.૬ર ધીરઅસેર ા ાઝા�ુ ર 

િય્ેરી સદટના ંદ�ર્ાાી સપાટટાુ ં ��ુ ં્ાપનાા હ યા છ્ા ં્ ફાા ાુ ંઆય ર્ા ઘટટુ ંછે. ૧૯૬૧ 

સી, ચ્યા્ આય ર્ા  ાર્ી્ પદ�શ (MOEFCC ૨૦૧૦) ના ં્નાન ન�હાાઓ અાે ઋ્ઓુ (ચ નાસા 

પછટાા સન્ગા�ા િસયા્) નાટ� ા�્પાક ઘટ્ુ ંયરણ દશારયે છે.  ય  ક� આ સન્ગા�ા દરિન્ાા 

ચ્યા્ાી ્ીવ્ા ય્્ી ય યા ન�ટ રહટ છે �ાી ા�્પાક અસર પડટ શક� છે.  ય ર્નાા યરસાદાી 

સરખાનણીના ં િયષ્ના ંઅરતી સાનુ ઉપર ચ્યા્ી િયકેપ ઓછ  સઈ શક� છે.  ય  ક� , યૈિમક ગરની 

હ�ઠ�  િયષ્ના ંઆયી પણારીઓ ય  ુ્ીવ તાયાાી ્ારણા છે.  િયષ્ના ં(૨૦૭૧-૨૧૦૦) ચ નાસા 

પછટાી સીઝા દરિન્ાા ચ્યા્ાી આય ર્ા આ્ાર ર�ખાાા  સન્ગા�ા ( ૧૯૬૧-૧૯૯૦) કર્ા 

ઘણી ય્ાર� હ ઈ શક� છે. 
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૨.૪.૭ સાનુ ય�વ્રના ંય્ાર  

દ�ર્ાાુ ંવ્ર યૈિમક સર�રાશ અાુ્ ને ૧૯૬૧ -૨૦૦૩ અાે ૧૯૯૩-૨૦૦૩ ાી સરખાનણીએ સર�રાશ 

૧.૮ અાે ૩.૧ નીની/યષરાા દર� યધરુ ં  છે (MOEFCC ૨૦૧૦). ૧૯૯૩ અાે ૨૦૦૩  ાી યુચે , ±૧ 

નીની/યષરાી અિાિન્્ા સાસે દ�ર્ાાી સપાટટ ૦.૩૩ નીટર ય્ી.  ાર્ી્ કેકના ંદ�ર્ાઈ વ્રા  

ય્ાર  ઓછ  સનન શકા્ છે.  સર�રાશ દ�ર્ા�કાાર�  ાર્ી્ દ�ર્ાકાઠં� (સર�રાશ) અયર કા ાા 

આ્ાર� આશર� ૧.૩ નીની/યષર હ યાા  �દાય છે.  યૈિયધ્સ ર આત હયા પ�રપેલ્ના ં૨૧ ની સદટ 

(૨૦૯૦-૨૦૯૯) ાા �્ના ંયૈિમક સર�રાશ દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  ૦.૧૮-૦.૫૯ નીટર રહ�યાાી 

્ારણા છે �ા  ઉપ્ ગ  ાર્ી્ �કાાર� ક�ટરાક દા્કાઓ �ુ્ ી અાે સદટાા �્ �ુ્ ી દ�ર્ાાા 

વ્રાી �ચાઈા  પસન �દાય ્રટક� સઈ શક� છે. 
 

૨.૪.૮ સાનુ ય�વ્રના ંય્ારાાે કારણે દ�ર્ા �કાાર� ર�રનછેર સયી  

દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  સયાાે કારણે દ�ર્ાકાઠંાના ંપાણી ફરટ ય��ું  એ  ાર્ી્ 

દ�ર્ાકાઠંાાા ક�ટરાક વસ�  નાટ� �ચ�્ાા  િયષ્ છે.  ાર્ા  � જયર �કાાર , પિનન દ�ર્ા�કાાર  કર્ા ં

ય  ુસયેંદાશીર છે, કારણ ક� પહ�રા કર્ા ંાીચાણયા�ા છે અાે પછટ (MOEFCC ૨૦૧૦) ચ્યા્ ાી 

સ ંાયાા ય્ાર� છે.   ાર્ા  નધ્ પિનન �કાાર  ઊ   ્ટય્�  ૌગ �રક રકણ  અાે ચ્યા્ ાી 

ઓછટ ઘટાાાે કારણે ઓછાના ંઓછ  સયેંદાશીર છે.  દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર  સયાાે કારણે 

દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં� જર આયયાાી સ ંાયાા છે �ના ં� જયર �કાાર� ાાગાપટીાન અાે પારાદટપ 

િયવ્ાર  અાે પિનન �કાાર� ક ચી િયવ્ાર ા  સનાયેશ સા્ છે. 
 

૨.૪.૯ર�ય આરપાખનરઘટાસા�ુ રથ કરસરકર�ુ રરઅસેર�્ાહ ારય�ર તરસરવ ીકાર 

આપિ� ય ખન ઘટાડ  (DRR) અા�ુજરા પર ધ્ાા ક��નન્ કર્ુ ંઅાે (CCA) ય ખન ઘટાડયા પર 

ધ્ાા ક��નન્ કર� છે ્ે અસરકારક અાે ટકાઉ આપિ� ય ખન ઘટાડ  ્ેનય આત હયા પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા નાટ� ્ ો્ છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડા ના ં ા�ષટ�ત�ીુના ંઆપિ� સજય્ા અાે શના ્રફ 

ાા જાાાુ ં પ�રય ર્ા ્રફ  િયષ્ાા આ્ યાાી ય�ર છે.  SFDRR આપિ� "ા ૃં રદુર" , "અસર્વ્ 

ર ક ", "આિસ�ક ાકુશાા" અાે "ાકુસાા" ઘટાડયા , અાે 'ત�-ુય ખની પારં� ક ચે્યણી પણારીઓ ' 

અાે 'આપિ� ય ખન ના�હ્ી' ાી ઉપર ્્ા અાે �રુ ્ા ય્ારયા નાટ� રલ્ ાે,  િયષ્ાા આપિ� 

ય ખન ઘટાડા ાી પણ ય�ર છે.  ય  ક� ,  ાર્ના ં િયષ્ાા આપિ� ય ખન ઘટાડા  નાટ� ન્ાર�દ્ 

અયકાશ ્રાય્ા આપિ� વ્યવસાપા ા�ુ્ંયે િારટકણ ના�હ્ી પર આ્ા�ર્ છે.  ્ેસી, આત હયા 

પ�રય ર્ાાી અસર ાે ધ્ાાના ંરાખીાે આપિ�ાા ય ખન  પર િયમસાી્ �દાય  કરયા ય�રટ છે.  

ટકાઉ િયકાસ રલ્, પે�રસ કરાર અાે SFDRR યુચે �નેુ� સા્યાાુ ંવ્ાપક રલ્  િયષ્ાા આપિ� 

ય ખન ઘટાડા અાે આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરા આ્ યા �ારા પણ પાટ્ કરટ શકા્ છે.  આપિ� 
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ય ખન ઘટાડા  અાે આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરા  સકંરાાી ય��ર્ા્ સન્ દ�શના ં્નાન નચં 

અાે વ્ર�  નાન્  હ યાસી એયા  આ્ યા નાટ� �સુગં્ છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડા  અાે આત હયા 

પ�રય ર્ા અા�ુજરા ાુ ં ાિય તાાયયાાી ાતર રટ્  વ્ા�્ાિ્્ કરયી �હ્ાયહ તાી �્ છે.  

ય નુા,ં આયા સકંરા DRR અાે CCA ાા કેક ના ંિયિય્ �હવસેદાર ાા સરંકુ્ પ ાય �ારા અસરકારક 

સસંા્ા ાા ઉપ્ ગાે ય્ારશે. 
 

૨.૫રય�ધુસર-ર�ય આરપાખનરઘટાસાસારયસકારા 

૨.૫.૧ર�ષૃ્ઠ દ ન 

 ાર્ના,ં પટુ્ ા પ�રયારાી અસરવ્યવસાા  અ� �  ાગ છે, અાે �ુ�ંુતાા િાયારહ, આનિયકા અાે 

�ખુાકારટના ંા�્પાક ્ ગદાા આપે છે. પટુ્ ાના ંય્ાર  અાે �ૃિષ  ્�રક રટ્ે ય ડા્ેરા છે અાે 

એક �શે પરવપર આ્ા�ર્ છે , અાે તાેં એકંદર ખાદ �રુકા નાટ� િાણાર્ક છે.  ્ે  ાર્ી્ 

અસરવ્યવસાાા �ૃિષાુ ંનહંયાુ ંપેટા કેક છે.  ્ે ન ટા ાગાા ખે�જ્   નાટ� એક નહંય� જણર આનિયકા ાુ ં

સા્ા છે , �ૃિષાે નહંયાા સા્ા ાા �પના ંટ�ક  આપે છે , પ�રયારાા આર ો્ અાે પ ષણના ંફા�  

આપે છે, આયકાે � જરક તાાયે છે, ર યગારાી ્ક  � જરટ પાડ� છે અાે છેયટ� ય��ર્ા્ ાા સન્ે "પટ ુ

તકક" તાી �્ છે.  ્ે ય્ારાાા અાે � જરક સાહસ ્રટક� કાન કર� છે.  પટુ્ ા ઉંપાદા અાે �ૃિષ 

 ્�રક રટ્ે ય ડા્ેરા છે, દર�ક એકતી� પર િા રર છે, અાે તાેં એકંદર ખાદ �રુકા નાટ� િાણાર્ક 

છે. ક�નની્  કડા કા્ારર્  (CSO) ાા �દાય ાયુત , પ�રણાને ય ર્નાા  ાયે પટુ્ ા કેકાુ ંા જલ્ 

૨૦૧૫-૧૬ ના ંરગ ગ ૫.૯૨ રાખ કર ડ �િપ્ા (૫.૯૫ �્�ર્ા) હ્ુ,ં � �ૃિષ અાે સરંોા ઉંપાદા  

કેકાા ા જલ્ાા રગ ગ ૨૮.૫% અસયા સ્્  ાયે રગ ગ ૨૯% છે. 

 

દ�શના ંપટુ્ ા, ઘટેા,ં તકરા, �ુતર, ઘ ડા અાે ટ�, ખુચર, ગ્ેડા, �ટ, િન�ાુ29

30 અાે ્ાક સ�હ્ 

૨૦૧૨ ાી ૧૯ ની30

31 પટુ્ ા યવ્ી ગણ્રટ ાયુત �ુર પટુ્ ાાી યવ્ી ૫૧૨.૦૫ િન�ર્ા છે. �ુર 

િા�ષ્્ યવ્ી (પટ,ુ  કસ, િન�ાુ અાે ્ાક) રગ ગ ૩૦૦ િન�ર્ા છે �નાસંી ીુ્ા�ા પાણીઓ (ગા્ 

અાે  કસ) ૧૧૮.૬ િન�ર્ા છે.  �ુર ઘટેા ં ૬૫.૧ િન�ર્ા અાે તકરા ૧૩૫.૨ િન�ર્ા હ્ા. આ 

ઉપરાં્ , ૦.૬૩ િન�ર્ા ઘ ડા અાે ટ�  ૦.૨ િન�ર્ા ખુચર ૦.૩૨ િન�ર્ા ગ્ેડા ૦.૦૪ િન�ર્ા 

�ટ ૧૦.૩ િન�ર્ા �ુતર ૧૧.૭ િન�ર્ા �જ્ રા અાે ૭૨૯ િન�ર્ા કર્ા ય્ાર� નરઘા ંછે. ૨૦૧૭-

૧૮ ના ં(૩૧ �ડસે�તર , ૨૦૧૭ �ુ્ ીના)ં આપિ� ાકુશાાા  કાનચરાઉ  કડ  ૪૬,૪૮૮ પટુ હ્ 31

32. 
                                                           
30 ગા્ર અાે પયર્ી્ પટ ુપણ કહ�યા્ છે; યૈજાિાક ાાન: ત સ  નટ�રસ 
31  http://dahd.nic.in/documents/statistics/livestock-census (accessed Sep 20, 2019); ૨૦ ની 

પટુ્ ા ગણ્રટ ચાચ ુછે 
32 �હૃ નકંાર્ા  યાિષ�ક અહ�યાર ૨૦૧૭-૧૮ 

http://dahd.nic.in/documents/statistics/livestock
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પટુ્ ાાી � જત ન ટટ સ�ં્ાાે ય ્ાં , પટુ્ ા નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડ  એક ન ટ  પડકાર છે , ય  ક� 

રાષ્ટ્ વ્ર� ાકુસાા � જત ઓ� ંરાગે છે. 
 

૨.૫.૨રય�ધુસસાર�યઆકારીસર   ૈકરઅરભગન 

�્ાર� પાણીઓ આપિ�સી � જન, ઘા્ર અસયા કનય ર સઈ �્ છે , અાે/અસયા ્ેનાે ટ�ક  

આપ્ા સા્ા  અાે સેયાઓ ખ રયાઈ �્ છે , ં્ાર� સાદુા્  પર ગ ંીર અસર પડ� છે.  કટ કટટાી 

પ�ર�વસિ્ઓના,ં પ�રયાર ાે ્ાંકા�રક કટ કટટનાસંી તચાયયાના ંનદદ કરયા અાે ્ેનાી આનિયકાાા 

�ાુયિાનારણના ંસાદુા્ ાે નદદ કરયા નાટ� પટુ્ ા- િયિશષટ ર�ક્ હવ્કેપ  ય�રટ છે.  પટુ્ ા 

હવ્કેપ સાનાન્ રટ્ે પટ ુઆર ો્ સેયાઓ , કટ કટટના ંઘાસચાર  અાે પાણી �રુયઠ , આશ્ 

ય ગયાઈ, ઘટાડ  અાે ય્ાર  કરયાાી ય ગયાઈાે આયરટ રે છે.  હવ્કેપા  પકાર કટ કટટા  પકાર, 

વસાિાક સદં ર અાે કટ કટટાા ્તતા (એટરે ક� ચાચુ , ્ાંકા�રક તાદનાં , � જયરય� �વસિ્  અસયા 

�ાુયરસા) પર આ્ા�ર્ રહ�શે.  િયમાા િયિય્  ાગ નાસંી સારટ પસાઓ અાે પટુ્ ા કેકે 

અસરકારક આપિ� ય ખન ઘટાડા ાે �િુાિન્ કરયા નાટ� , સરંકુ્ રાષ્ા   ાગ એયા ખાદ અાે �ૃિષ 

સગંઠાે ( FAO), 'પટુ્ ા કટ કટટ નાગરદિશ�કાઓ અાે ્ રણ 32

33  LEGS (૨૦૧૪) ાા િયકાસાે સનસરા 

આટરુ ંછે. ખાદ અાે �ૃિષ સગંઠાે LEGS ાે � જરક 'કટ કટટ દરિન્ાા પટુ્ ા સતંિં્્ હવ્કેપ- How-

To- Do-It Manual34’ િા્નાયરી પણ ્ૈ્ાર કરટ છે. ્ે સૌસી સાનાન્ પટુ્ ા કટ કટટ દરિન્ાાગીરટ 

નાટ� ચ તસ અાે ્કાીકટ " ્ે ક�યી રટ્ે કર�ુ"ં નાગરદશરા � જહંુ પાડ� છે. 

 

આ તે દવ્ાયેય  પટુ્ ા કટ કટટઓ પર ્ ો્ નાગરદશરા નાટ�ાી નહંય� જણર યૈિમક ય��ર્ા્ાે 

સં્  ષે છે.  આ પટુ્ ા કટ કટટાા ્નાન પાસાઓ સાસે િયિય્ પકારાા વ્યહાર કર્ા સયર્ાહટ  

દવ્ાયેય  છે. આ દવ્ાયેય ના ંરમજ કર�ર એકંદર અ� ગન અહ� પવ્ ુ્  કર�ર છે. 

 

નાગરદિશ�કા પટુ્ ા િાણાર્ક આનિયકા સપંિ�ાે નાન્ કર� છે �નાસંી �ુદર્ી અાે નાાય પે�ર્ 

આફ્  એન તાેં નાટ� ઘણા ાત�ા અાે સયેંદાશીર નાટ� છે અાે ્ે પટુ્ ાાે ટ�ક  એ કટ કટટ સહા્ 

કા ર્્ન ા  એક નહંય� જણર ઘટક છે.  આ નાગરદિશ�કાઓ અાે ્ રણ  કટ કટટના ંપટુ્ ા હવ્કેપ ાી 

રચાા, અનર અાે ા જલ્ાકંાના ંનદદ કર� છે.  આ નયા અાે આનિયકા અ� ગન એયા તે ા�ુ્ 

વર જહરચાાઓ �ારા તાેંાા તચાયાે ટ�ક  આપે છે: 
 

• કટ કટટ દરિન્ાા સૌસી ્ ો્ પટુ્ ા હવ્કેપ ાે ઓ�ખયા  

                                                           
33 LEGS (૨૦૧૪) 'પટુ્ ા કટ કટટ નાગરદિશ�કાઓ અાે ્ રણ  
34 FAO (૨૦૧૬) કટ કટટ દરિન્ાા પટુ્ ા સતંિં્્ હવ્કેપ- The How-To-Do-It Manual 
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• સારટ પસાાા આ્ાર� આ હવ્કેપ  નાટ� ્ રણ , ા�ુ્ �્્ાઓ અાે નાગરદિશ�કા ા�્  � જરટ 

પાડયી  

 

આ અ� ગન કણ આનિયકાાા ઉાેશ  પર  ાર ા જક� છે:  

(ક) ્ાંકા�રક સહા્ પહ�ચાડયી  

(ખ) પટુ્ ા સપંિ્ાે સરંકણ આપ�ુ,ં અાે  

(ગ) આપિ� -પ ાિય્ સાદુા્ ાા પટુ્ ા સપંિ�ાુ ં�ાુયવસાપા કર�ુ ં

 

૨.૫.૩રનહત સીરદર ન્ાસગીરટઓ 

ન ટા ાગાી આપિ�ઓ અાે કટ કટટના ંપટુ્ ાાે અસર કર્ી , પ�ર�વસિ્ાે આ્ાર� ાીચે ાા 

હવ્કેપ  રા� ુપડ� છે: 
 

• ઘટાડ  એ ખાસ કરટાે  ્ાાક ીુષકા� �યી આપિ�ઓાા �કવસાના ંસાનાન્ રટ્ે પાણીઓ 

આપિ�સી પ ાિય્ સા્ ્ે પહ�રા ંઅસયા કટ કટટાી અપેકાના ંકટ કટટ દરિન્ાા 

આનિયકાાે ટ�ક  આપયા નાટ� ય�રટ પયા�હ્ાાે �ુ્ ારયાના ંનદદ કર્ા સાનેર પટુ્ ાાા 

યેચાણાે �ાુયવસાપાાુ ંપગચુ ંછે  

• પટ ુતચાયના ંપાણીઓાે તચાયયા અાે શ� હ ્ ં્ા ંઘા્ર ાી સારયાર નાટ� ્નાન શ� 

પ્ંા  કરયાા  સનાયેશ સા્ છે  

• નાદંગી અાે ા ૃં રાેુ ર કયા નાટ� પટ�ુચ�કંસા સહા્ અાે નિય્ પાણીઓાી  �વસિ્ 

��યયાના ંનદદ કરયી  

• શ� ્ેટરી હદ �ુ્ ી અસર્વ્ િયવ્ારના ંપાણીઓ નાટ� ઘાસચાર  અાે પાણીાી વ્યવસા  

કરયી  

• પટુ્ ાાા આશ્વસાા  - વસાિાક પ�ર�વસિ્ઓાા આ્ાર� આં્િં્ક હયાનાા , િશકારટ 

અાે/અસયા ચ રટસી રકણ નાટ� ઘણી પ�ર�વસિ્ઓના ંય�રટ હ ા શક� છે   

• ર ગચા�ાાે ર કયા નાટ� ય્ારાાી વયુછ્ા અાે અન્ પગરા ંરેયા  

• આપિ�ના ંના્ાર ગ્ેરા પાણીઓાા ા ૃ્ દ�હ ાે �રુ�ક્ રટ્ે ીજર કરયા અાે િાકાર કરય   

• �ાુયરસાયટના ંનદદ કરયાાા ઉાેશસી શર્ ાે આ્ીા, સાનાન્ રટ્ે  િશક રટ્ે, આપિ�ના ં

ખ યા્ેરા આનિયકાાા પટઓુાે �ાુયવસાપિ્ કરયા નાટ� પ�રયાર ાે પટઓુ યસાયયા અસયા 

આિસ�ક સહા્ાી ય ગયાઈ કરયી  

ય નુા,ં ધ્ાાના ંરેયા નાટ� સન્ એક પ�રત� છે. ક�ટરાક હવ્કેપ  અન્ કર્ા આપિ� ચ્ાા 

અાકુ ્તતે ય  ુ્ ો્ હ ્ છે. ઉદાહરણ ્રટક� , �ાુયયસાયયાા  કા ર્્ન  આપિ�ાા ચે્યણી 
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્તતાાે તદરે ્ા�ક�ક રટ્ે � જયરય� �વસિ્ હશે. એ�ુ ંપણ સ ંય છે ક� સન્ાં્ ર� િયિય્ હવ્કેપ ાુ ં

સ ં્  યા રા ાસ�ઓાી આનિયકાાુ ંરકણ કરયા નાટ� ય  ુઅસરકારક નાગર હશે. 

 

૨.૫.૪રપાખનરિ્ વ્ાયસરઅસેર ીના 

ય ખન સચંારાાી ય��ર્ા્ાે ઓ�ખીાે,  ાર્ સરકાર� ક��નન્ પા્ �ય્ પટુ્ ા યીના ્ યાા 

શ� કરટ હ્ી � દસની પચંયષ�્ ્ યાા ( ૨૦૦૨-૦૭) દરિન્ાા શ�આ્ના ંપા્ �ગક ્ રણે 

અનરના ંાકુયાના ંઆયી હ્ી.  ૨૦૦૮-૦૯ સી, ્ યાા િા્િન્ ્ યાા તાી. તારની પચંયષ�્ 

્ યાા (૨૦૧૨-૧૭) દરિન્ાા રાષ્ટ્ પટુ્ ા િનશા (NLM) શ� કરયાના ંઆવરુ ંછે. રાષ્ટ્ પટુ્ ા 

િનશાાુ ંરલ્ પ ષણ �રુકા અાે આિસ�ક સાસૃ� નાટ� ટકાઉ પટુ્ ા અાે નરઘા છે.  ્ેાા પેટા 

િનશાનાાં ુ ંએક ‘ય ખન વ્યવસાપા અાે યીના' (NLM-RMI) પર છે. 

 

NLM-RMI ા  ઉાેશ પટુ્ ા યીના ્ યાાઓ �ારા પાણીઓાા સ ંિય્ ાકુશાા સાને રકણ ્ કંાે 

પ ંસાહા આપીાે અિાિન્્ાઓ અાે ય ખન ાુ ંસચંારા કરયાાા પડકાર ા  સાના  કરયાા  છે.  

NLM-RMI સન્ દ�શના ંરા� ુછે અાે ્ેાુ ંઅનરીકરણ ને ૨૦૧૪ સી ્નાન પાણીઓાે આયરટ રેયાાુ ં

શ� સરુ.ં  સતિસડટા  રા  ય્ારયાના ંઆવ્  છે અાે પ�રયારાા પં્ેક રા ાસ� દટઠ પાચં પટ ુ

એકન �ુ્ ી ન્ાર�દ્ છે , તકરટ, ઘટેા,ં �ુતર અાે સસરાાા �કવસાના ંએક પટ ુએકન અગાઉ પ�રયાર 

દટઠ તે ીજ્ા�ા પટઓુાે તદરે દસ પટઓુ તરાતર છે. ૨૦૧૭ ાા નધ્ �ુ્ ીનાં , યીના ્ યાા ૩.૬ 

િન�ર્ાસી ય  ુપાણીઓાે34

35 આયરટ રે છે  

 

પટુ્ ા યીના ્ યાાઓ � જત ય પારં� ક ્તતાના ંછે અાે �ન �ન ય  ુખે�જ્   ્ેાે અપાાયશે 

્ેન, ્ યાાઓએ ા�ુ્  ૌગ �રક કેક ના ંિયિય્ પકારાા ય ખન ાે ઓ�ખીાે િયિય્ ય ખન ાે 

આયરટ ઉંપાદા  રમજ કરયા પડશે.  પરંપરાગ્ યીના ્ યાા ઉપરાં્ , અાુ્ િન્ િયકલપ  ધ્ાાના ં

રેયા પડશે , �ના ં�કુયણીાી ગણ્રટ ચ તસ પટુ્ ા ્ારણાા યાવ્િયક ાકુસાા કર્ા ંસાનાન્ 

રટ્ે વય્કં રટ્ે ચકાસા્ેર પ કસી (અાુ્ ન�ણકા) ાયુત હશે. 

૨.૬ પ્ારયરણ અાે સરંકણ 

૨.૬.૧ �ષૃઠ� જિન 

સધ્ર પ્ારયરણી્ વ્યવસાપા આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� અ� � સા�ત્ સરુ ંછે.  ્ીુંરવ્   

પ્ારયરણી્ ્કં નાક આપિ� પછટ � જયરય� �વસિ્ અાે �ાુયિાનારણાે સનસરા આપયાના ંનહંયાી 

પરં્ ુ િયષ્ના ંઆપિ�ાા ય ખનાે ઘટાડયાના ં� જિનકા  યયે છે.  ્ેન છ્ા ં્ે ય સન્ે , આપિ�ઓ 

                                                           
35  MAFW ાી સનાચાર ્ાદટ ,  ૧૩ મુરાા, ૨૦૧૭ http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167397 

(accessed on 15-Dec-2017) 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167397
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=167397
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પ્ારયરણી્ ્કં નાટ� પણ ા�્પાક ય ખન ઊ�ુ ંકર� છે અાે ાાશ પાનયાાા આર� રહ�ર પ�િ્ઓાી 

યવ્ી નાટ� સકંટ ઊ�ુ ંકરટ શક� છે , યન્નયા સરંકણ અસયા પ્ારયરણી્ રટ્ે નહંય ાા 

આશ્વસાાાે િયકેિપ્ કરટ શક� છે.  સેનડાા ના��ુ,ં SDG અાે COP21 આત હયા પ�રય ર્ાા  કરાર 

આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે પ્ારયરણી્ વ્ાયસાિ્ક ાે ાનક રાયે છે.  પ્ારયરણ, 

પ્ારયરણશા ાી રટ્ે નહંયાા િયવ્ાર  અાે યન્નયા સરંકણ િયવ્ાર / સરં�ક્ િયવ્ાર  પર 

પણ સ �ુ ંધ્ાા આપ�ુ ંઅગં્ાુ ંછે , પછટ  રે આપિ� ય ખન ઘટાડાા  અ� ગન ્ાા અરગ હ ્.  

સેનડાા ના��ુ ંયણાયે છે ક� પ્ારયરણી્ પિ્કાર કન્ાાે  નયમ જ્  તાાયયી એ ય ખન ાા35

36  

સ�ાાે ર કયા નાટ� ય�રટ વર જહરચાાઓનાં ાી એક છે અાે આપિ� ય ખન ઘટાડાાા 36

37 ા�ુ્ પયાહાે 

પ ંસાહા આપ્ી યખ્ે ય ખન  ઘટાડયાના ંનદદ�પ પ્ારયરણ  ્કં  કા્ ાે સાચયયાાુ ંનહંય ાુ ં

ધ્ાા દ ર� છે. 
  

ઘણા યૈચા�રક ના�ખા િયકાસાા આ્ યાના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે પ્ારયરણ ્કંાા  

કા્ ાે �રુ�ક્ કરયાાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક� છે.  ય  ક� , આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાે સકં�ર્ 

કરયા અાે પ્ારયરણી્ પ�રય ર્ાાે સનનયિ્્ રટ્ે ઉક�રયા નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડા ના�ખા 

નાક તહાર આયયા રાો્ા છે અાે હમુ �ુ્ ી વ્ાપકપણે અપાાયયાના ંઆવ્ા ાસી.  UNISDR 

પ્ારયરણ અાે આપિ� ઘટાડા કાનકાન મજસ, ઉદાહરણ ્રટક� , એક િયિરેષણાંનક ના��ુ ંિયકસાયી 

રરુ ંછે � પ્ારયરણી્ પ�રય ર્ા અાે આપિ� ય ખન યુચેાા  ્ર-સતંં્  ાે પાચં  ્ર-સતંિં્્ 

િાયેદા ાા આ્ાર� શ ્ે છે: 

(ક)  �ુદર્ી સકંટ એ સાના�યક પ�્્ાઓ �ારા સી્ી રટ્ે પ ાિય્ સા શક� એયી   ૌિ્ક 

પ�્્ાઓ છે.  

(ખ)  ્ીુંરવ્ પ્ારયરણી્ ્કં ઘણીયાર �ુદર્ી સરંકણ � જહંુ પાડ� છે 

(ગ)  ાત�ં  પ્ારયરણી્ ્કં સાદુા્ાી પિ્કાર કન્ાાે ઘટાડ� છે 

(ઘ)  ્ેન છ્ા ંપ્ારયરણ પ ્ે ઘણી યખ્ �ુદર્ી ય ખન  નાટ� સારટ રટ્ે અા�ુજ� હ ્ છે 

(� જયરય� �વસિ્  નાટ� સન્ન્ારદા ા�્પાક રટ્ે તદરા્ છે) , આપિ�ઓ ગૌણ 

પ્ારયરણી્ અસર  ્રફ દ રટ શક� છે  

(ચ)  પ્ારયરણી્ અ્ ગિ્ પ ્ે ય ખનાે ય્ાર� છે અાે સકંટ તાી �્ છે 

 

                                                           
36 આપિ� ય ખન ઘટાડાાુ ંસેનડાઈ ના��ુ,ં િય ાગ- ૨૭(તી) 
37 આપિ� ય ખન ઘટાડાાુ ંસેનડાઈ ના��ુ,ં િય ાગ- ૩૦(ન) 
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સરં�ક્ િયવ્ાર , પ્ારયરણી્ ્કં �ાુયવસાપા અાે �ુદર્ી સસંા્ા વ્યવસાપા આપિ� 

ય ખન ઘટાડયાાા ઉાેશ ાે આયરટ રે્ ુ ંાસી  અાે ્ે � જકટ ગ્ેરી ્કાુ ંપિ્િાિ્ંય કર� છે.  

પ્ારયરણી્ વ્યવસાપા, ય ખન ઘટાડયા અાે આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરાાા પારવપ�રક રા  ાે 

ઓ�ખયાના ંિાષફ�્ા નયાાી રકા અાે નાાય �ખુાકારટાે પ ંસાહા આપયાાી ્ક  �નુાયી છે.  

આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� પ્ારયરણી્ વ્યવસાપાાા તે ા�ુ્ કેક  છે: 
 

• પ્ારયરણી્ દ�ખર�ખ અાે ા જલ્ાકંા  

• સરં�ક્ િયવ્ાર વ્યવસાપા અાે પ્ારયરણી્ ્કંાુ ં�ાુયરસા 

 

૨.૬.૨રય્ાર રણી્રદ�ખર�ખરઅસેર� દલ્ા કસ 

પ્ારયરણી્ દ�ખર�ખ અાે ા જલ્ાકંા ાે રગ્ી પ્ારયરણી્ અાે આપિ� વ્યવસાપક ાે ય ખન , 

સયેંદાશીર્ા અાે સાદુા્ાી પિ્કાર કન્ાાે પ ંસાહા આપયાાી ્ક  ઓ�ખયાના ંનદદ કર્ી 

ના�હ્ી ્ૈ્ાર કરયાના ંનહંયાી � જિનકા  યયે છે . ય ખનાી શ�આ્ા  સકં�્ આપ્ા પ્ારયરણી્ 

પ�રત� ાુ ંિારટકણ અાે અયર કા પારં� ક ચે્યણી પણારીઓ નાટ� પા્ાાી છે.  પ્ારયરણી્ 

દ�ખર�ખ પણારીઓ વસાિાક િયવ્ારાા ય ખનાા ઉદ યાા ા જ�ના ંરહ�ચુ ંયગંર કાપયા  �યા 

પ્ારયરણી્ અ્યપ્ાાા યરણ ાે પણ શ ્ે છે.   ્ાા ય ખન ાુ ંાકશાકરણ  અાે રમજઆ્ 

પ્ારયરણી્ દ�ખર�ખાુ ંતીમુ ંકા ર્ છે.  ્ાા ય ખન (� જવખરા, � જવખરા, ્ર્ીકંપ પ�િૃ�, યગેર�) ાે 

ઓ�ખયા ઉપરાં્  ક�ટરાક પ્ારયરણી્ સ�ાયા�ાઓ પ્ારયરણી ્ સયેંદાશીર િયવ્ાર ા  ાકશ  

પણ તાાયે છે.  પ્ારયરણી્ ા જલ્ાકંા  ય ર્નાા અાે અપે�ક્  િયષ્ાી પ્ારયરણી્ પ�ર�વસિ્ઓ 

પર અહ�યાર કરટાે અાે પ્ારયરણી્ પ�રય ર્ાાા યાહક ાે ઓ�ખીાે ર�ક્ પ્ારયરણી્ િયિરેષણ 

્ૈ્ાર કર� છે. ્ેના ંપ્ારયરણી્ ાકુસાા કર્ા અાે ય��ર્ા્ ાે ઓ�ખ્ા ્ેનય િયકાસ ્ યાાઓ 

અાે ાીિ્ઓાા સ ંિય્ પ્ારયરણી્ પ�રણાન  ાતટ કર્ા વર જહાંનક પ્ારયરણી્ ા જલ્ાકંા  

આપિ� પછટાા ા જલ્ાકંા ા  સનાયેશ સા્ છે છે. 
 

૨.૬.૩રરરકતર  વતારા,રય્ાર રણરત તર�સુઃવ્ાયસ 

પ્ારયરણી્ પ�ર�વસિ્ઓ નાક ય ખનાી ઘટાાઓાી આય ર્ાના ંફ�રફાર કર્ી ાસી , પરં્ ુ

ય ખનાા પ ાય ાે ન્ારદાના ંરાખી અાે સાદુા્ ાુ ંરકણ કરટ પ્ારયરણી્ ્કં �ુદર્ી અયર ્  

્રટક� પણ કાન કર� છે . સહા ા� દ પ્ારયરણી્ ્કં આકારણી (MA ૨૦૦૫) અાસુાર , પ્ારયરણી્ 

્કં એ છ ડ, પાણીઓ, અાે �લુનસનય  સાદુા્  અાે કા્ારંનક એકન ્રટક� પરવપર અસર કર્ા  

િાય�ય પ્ારયરણ , પનાણના ં�ુદર્ી યગંર , િનશ યનીા-ઉપ્ ગ રટ્ યા�ા પા�ૃિ્ક ાિ્ , �ૃિષ 

યનીા અાે શહ�રટ િયવ્ાર  �યા નાષુ્  �ારા સઘા રટ્ે સચંા�ર્ િયવ્ાર  �યા અતાિ્્  
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િયવ્ાર ાુ ંગિ્શીર સ�ુંર છે . પ્ારયરણી્ ્કં, સાના�યક-પા�ર�વસિ્ક ્કં અાે પ્ારયરણી્ ્કં 

સેયાઓાુ ંસચંારા આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા હ�્ ઓુ નાટ� અં્ં્  �સુગં્ છે.  આના ંીુરર  

યન્નયા અાે ્ેનાા રહ�ઠાણ  સ�હ્ �યિયિય્્ાા  સનાયેશ સ્  છે. યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા 

��િૃ્એ સરં�ક્ િયવ્ાર ાે ય  ુસારટ રટ્ે સચંા�ર્ કરયા અાે યા િયાાશાે ઘટાડયા નાટ� ાયા 

અ� ્ાાાે પ ંસાહા આટરુ ંછે.  ક�ણયા�ટ � જિન અાે અન્ ય� સસંા્ા ાી �ુદર્ી �વસિ્ અાે 

નાગરાી રકા અાે ��યણી ાે િયકાસરકી હ�્ ઓુ નાટ� ્ેાા ફ�રફાર , ઉના જરા અસયા ાકુશાાાા 

ય ખન ાે ય ્ા,ં વ્ાપક ટ�ક  નળ્  છે. 

 

પ્ારયરણી્ ્કંાા �ાુયરસયાટ અસયા �ાુયવસાપાના ંિયિય્ પકારાી પ�િૃ�ઓ આયિ્ક હ ્ 

છે, �ના ંઆપિ� પછટાી સફાા  દા.્. ્ેરાા છટંકાય પછટ , ્ેનય યગંર  અસયા નેન્ વસાા  

�ાુયયાયે્રા  સનાયેશ સા્ છે.  �ુદર્ી અાે નાાયસ��્ આફ્  તાદ પ્ારયરણી્ ્કંાે 

�ાુયવસાિપ્ કરટાે ્ેના ંરહ�રા ય ખની પ�રત� ાે ઓછા કરયા અાે  િયષ્ાી આપિ� ાી અસર ાે 

ઘટાડયા નાટ� કાન કરટ શકા્ છે. કેકી્ વ્ર� િાણર્ નાટ� વસાિાક પ્ારયરણી્ પ�ર�વસિ્ઓ (દા.્. 

યાયે્ર, પ�િ્ પસદંગી) અાે વપ્ારંનક સાદુા્ાી ય��ર્ા્ ાુ ંિયગ્યાર જાા ય�રટ છે.  ર�ક્ 

િયવ્ાર વ્યવસાપા , પ્ારયરણી્ ્કં �ાુયવસાપાનાં  અાે �ુદર્ી સસંા્ા વ્યવસાપાાા ંઘણા 

ઉદાહરણ  છે ્ે દશારયે છે ક� ક�યી રટ્ે િાણર્ ાે આનિયકાાી પાસિનક્ાઓાે પ્ારયરણી્ �વસર્ાાી 

�ચ�્ા સાસે સં્ �ુર્ કરયા ય�રટ છે.  પ્ારયરણી્ ્કંના ં રહ�રી પિ્કાર કન્ા  ��યી  રાખી ાે 

પ્ારયરણાુ ંરકણ અાે આપિ�ના ંરહ�રા  ્�રક  ય ખની પ�રત� ાે ઘટાડટ ાે �ુદર્ી િયવ્ાર ાુ ં

્કરસગં્ રટ્ે  સચંારા �િુાિન્ કરટ શકા ્ છે . યગંર અાે આગ વ્યવસાપાનાં  સાદુા્ાી 

 ાગીદારટએ િયાાશક યગંર ાી આગાા ય ખનાે ઘટાડયાના ંપણ નહંયાી � જિનકા  યયી છે.  ્ાિંકક 

સા્ા  ્ેનય િા્િંક્ (િા્ાર�ર્) આગ તાેંાા ઉપ્ ગ સી ત�્ણના ંઘટાડ  યગંરી આગાા 

ય ખન  અાે ઉુચ-્ીવ્ા યા�ટ યગંરી આગાા ય ખનાે ઘટાડયાના ંફા�  આપે છે.  દ�ર્ાકાઠંાાા 

યગંર ાુ ં્ ો્ સચંારા �યિયિય્્ાાે સરંકણના ંનદદ કર્ી યખ્ે વસાિાક સાદુા્ ાે 

દ�ર્ાકાઠંાાા ય ખન સી �રુ�ક્ કર� છે. 
 

૨.૬.૪રભારતરઅસેર� ર    ધ્રથ રકણ 

યૈિમક �યિયિય્્ા પ�રપેલ્ અાે આત હયા પ�રય ર્ાાા ય ખન સી ,  ાર્ િયમાા સ�ર નાન્ 

િયશા� િયિય્્ાયા�ા દ�શ નાાં  એક છે 37

38, િયમાી ા�્ા્ેરી રગ ગ ૮% પ�િ્ઓાુ ંઆશ્વસાા 

                                                           
38 િયશા� િયિય્્ાયા�ા  દ�શ શ દ એ રાષ્ ાા મજસનાસંી �ાૃયીાી ન ટા ાગાી પ�િ્ઓ અાે ન ટા ાગાી 

વસાિાક પ�િ્ઓાી ્રાય ્ા ક ઈપણ એકા  ઉલરેખ કર� છે.  કનઝયવશા ાનટરાેશારે ૧૯૯૮ ના ં ૧૭ િયશા� 
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છે અાે યૈિમક વ્ર� ા�્ા્ેરા અાે ચ કીસ નાસંી ચાર �યિયિય્્ા અિ્કેકાુ ંપિ્િાિ્ંય કર� છે. 

્ેના ંઆશર� ૮% ્નાન પકારાા સવ્ા પાણીઓ , ૧૩% પકીઓ, ૮% સ�ર�પૃ , ૬% ઉ ્નયીઓ 

અાે ૩૯% ્નાન યાવપિ્ પ�િ્ઓાી યવ્ી છે 38

39. ્ેનાસંી ન ટા ાગાા ઉષણક�ટતં્ ી્ યરસાદટ 

યગંર, પિનન ઘાટ અાે �હનાર્ાા યગંર ના ંય યા ન�ે છે.   ાર્ �િયક સસંા્ા  સાસે સકં�ા્ેર 

પરંપરાગ્ જાાા  િયશા�  ડંાર પણ છે.  અં્ાર �ુ્ ી , દ�શાા દસ નયા ચ�રક્ાંનક પદ�શ ના ં

પાણીઓાી ૯૧,૨૦૦ સી ય  ુપ�િ્ઓ અાે છ ડાી ૪૫,૫૦૦ પ�િ્ઓાુ ંદવ્ાયેનકરણ કરયાના ં

આવરુ ંછે.  યાવપિ્ સા જહ  અાે પટ-ુપકીરકી િયિય્્ાઓાી ્ાદટઓાે સ્્ સયવકણ  અાે 

શ ્ખ �ાા નાધ્નસી ઘણી ાયી શ ્  સાસે ્નશ અદ્ા કરયાના ંઆયી રહટ છે. 
 

પ�િ્ઓાી સાસૃ�ાી સાસે ,  ાર્ પણ વસાા િયશેષ્ાયાદ �ચ  દર  છે. વસાિાક �ષૃઠયશંી 

મજસ ાી ન�ષટએ ,  ાર્ા  યૈિમક ્નાકં ૬૯ પ�િ્ સાસે પકીઓના ંદસના ૧૫૬ સ�ર�પૃ પ�િ્ઓ 

સાસે પાચંના; અાે ૧૧૦ પ�િ્ઓ સાસે ઉ ્નયીઓના ંસા્ના ્ને છે. વસાિાક િયશેષ કેક  સા�ૃ 

 ાર્ી્ પાણી��ૃષટના ંઉ ્નયી (૬૧.૨%) અાે સ�ર�પૃ (૪૭%) સાસે સૌસી ય  ુપ ં્ક સા્ છે.  

 ાર્ પાક/છ ડાા અસર અાે િયિય્્ાાા ૩૦૦ સી ય  ુયગંરી � જયરય અાે ખે્ીરા્ક છ ડાા 

ાનકાા સતંિં્ ્ હમુ પણ �ુદર્ી યા્ાયરણના ં િયકાસ પાન્ા  આઠ પાક/ઘાસાા આતે� જત 

સનાા્ાાા ક�નન  પૈકટ એક ્રટક� પણ ઓ�ખા ્ છે.  કનાસીત,ે આશ્વસાાાી અ્ ગિ્ , િયકાસ, 

આત હયા પ�રય ર્ા અાે આફ્ ાી ત�િુય્ અસર ાે કારણે ઘણી પ�િ્ઓ ચટુ્ સયાાા  ્ા  

સાના  કરટ રહટ છે. 

 

 ાર્ના ંર�ક્ િયવ્ાર ાેટયકરા  �યિયિય્્ા સરંકણ અાે સસંા્ા આ્ા�ર્ યવ્ીાી 

�ખુાકારટ નાટ� �ુદર્ી સસંા્ા ાા સચંારા નાટ� સા્ા ્રટક� ઉપ્ ગ કરયાના ં આયે છે.  અં્ાર 

�ુ્ ી,  ાર્ે ૧.૬ રાખ ચ રસ �કર નીટર �ુ્ ી િયવ્ર�ર  ૭૬૪  સરં�ક્ િયવ્ાર  ( PAs) ાુ ંાેટયકર 

વસાટરુ ંછે, � છે �ના ં૧૦૩ રાષ્ટ્ ઉદાા , ૫૪૩ યન્નયા અ ્ારર્ , ૨૬ સાદુા્ અાાન્ અાે 

66 સરંકણ અાાન્ 40 (ક ષટક 2-3) છે. 

અં્ાર �ુ્ ી ,  ાર્ે 764 સરં�ક્ િયવ્ાર  ( PAs) ાુ ંાેટયકર વસાટરુ ંછે , � 1.6 રાખ ચ રસ 

�કર નીટર �ુ્ ી િયવ્ર�ર છે �ના ં103 રાષ્ટ્ ઉદાા , 543 યન્નયા અ ્ારર્ , 26 સાદુા્ 

                                                                                                                                                                                    

િયિય્્ાયા�ા દ�શ ાી ઓ�ખ કરટ હ્ી.  ્ેનાાંા ઘણા ઉષણક�ટતં્ ી્ અસયા ઉપઉષણક�ટતં્ ી્ પદ�શ ના ં

સ�ં જણર અસયા  િશક રટ્ે રહ� છે 
39 ન ટા ાગાી ના�હ્ી   ્રરાષ્ટ્ સનેંરા ના ં�યિયિય્્ા ( CBD) પરાી સ�ાયાર યેતસાાટ પર India’s 

country profile પ વટ કરયાના ંઆયી છે.  

https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=in#facts (accessed Sep 20, 2019) 

http://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=in&facts
http://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=in&facts
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અાાન્ અાે 66 સરંકણ અાાન્ (ક ષટક ૨-૩)39

40 છે. સરં�ક્ િયવ્ાર  ાેટયકર ઉપરાં્ , રા�્ યા 

િય ાગ હ�ઠ� સચંા�ર્ યગંર  પણ યન્નય સરંકણના ં્ ગદાા આપી રહા છે.  અસરકારક 

યન્નય સરંકણ હ�ઠ�  ાર્ �ુર  ૌગ �રક િયવ્ારાા ૨૦% સી ય  ુ્રાયે છે.  સરં�ક્ પ્ારયરણી 

્કં સેયાઓ અાે સાવં�ૃિ્ક ા જલ્  સાસે પ�ૃિ્ાા રાતંા ગા�ાાા સરંકણાે હાસંર કરયા નાટ� સરં�ક્ 

િયવ્ાર  (PAs) વપષટ રટ્ે વ્ા�્ાિ્્  ૌગ �રક યો્ાઓ, નાન્્ા, સનિપ�્ અાે કાા જાી અાે અન્ 

અસરકારક નાધ્ન �ારા સચંા�ર્ છે. 

ક ષટક- ૨.૩:  ાર્ના ં સરં�ક્ િયવ્ાર  ાેટયકરાી �વસિ્ (મુરાા, ૨૦૧૭)  

સરં�ક્ િયવ્ાર  સ�ં્ા �ુર કેકફ� (ચ .�કની. 

રાષ્ટ્ ઉદાા   ૧૦૩  ૪૦,૫૦૦  

યન્નય અ ્ારર્   ૫૪૩  ૧,૧૮,૯૧૭ 

સરંકણ અાાન્  ૭૩  ૨,૫૪૭  

સારુા્ અાાન્  ૪૫  ૬૦  

�ુર સરં�ક્ િયવ્ાર  ૭૬૪  ૧,૬૨,૦૨૪ 

સ ્ય ENVIS યન્નય અાે સરં�ક્ િયવ્ાર  નાટ�ાી  ાર્ી્ યન્નય સવંસાાુ ંક�નન, MOEFCC 

 

રાષ્ટ્ યા ાીિ્ ાયુત, �ુર �િયક િયિય્્ાાા સરંકણ નાટ� રાષ્ટ્ ઉદાા , અ ્ારર્ , 

નય��ૃષટ અાાન્ અાે અન્ સરં�ક્ િયવ્ાર ાુ ંાેટયકર નયમ જ્  અાે � જર્ ુ ંિયવ્ ૃ્  કર�ુ ંય ઈએ.  

સરં�ક્ િયવ્ાર ના ં ૫૦ યાઘ અાાન્ અાે ૩૨ હાસી અાાન્ા  સનાયેશ સા્ છે.  આ ઉપરાં્ , 

રાેુવક ાા ના�ખાના ંસા્ �ુદર્ી િયમ િયરાસ્ વસ� ના ં૧૦૭  નહંયાા દ�ર્ાકાઠંા અાે સાનુી 

�યિયિય્્ા િયવ્ાર  ( ICMBA) અાે ૪૬૭ નહંયાા પકી િયવ્ાર  ( IBA) છે. � જર, પયાાા સકંટ , 

યગંર ાી આગ , દ�ર્ાકાઠંાાા ય ખન  અાે અ્ ો્ રટ્ે આ્ �ય્ િયકાસ પ�ર્ યાાઓ સરં�ક્ 

િયવ્ાર ના ંયન્નયા નાટ� ગ ંીર ખ્ર  ઊ   કરટ શક� છે અાે ચટુ્ સયાાી આર� ઘણી પ�િ્ઓાુ ં

અ�વ્ંય સરં�ક્ િયવ્ાર ાા ્ ો્ સચંારા પર આ્ાર રાખે છે. 
 

૨.૬.૫ર ન્ય રકા ર્્ાપસાના ર�ય આરપાખનરઘટાસારઅસેર�્ાહ ારય�ર તરસ 

કીન રાષ્ટ્ યન્નય કા ર્્ યાા  ( ૨૦૧૭-૨૦૩૧) આયિ્ક પા�ર�વસિ્ િયજાા  પ�્્ાઓ 

અાાય ઉંપાદા, આર ો્ અાે નાાય અ�વ્ંય અાે ટકાઉ િયકાસાા અન્ પાસાઓ નાટ� ય�રટ એયા 

                                                           
40   સદં રય ENVIS યન્નય અાે સરં�ક્ િયવ્ાર  નાટ�ાી  ાર્ી્ યન્નય સવંસાાુ ં ક�નન, MOEFCC 

http://www.wiienvis.nic.in/Database/Protected_Area_854.aspx (accessed Sep 20, 2019) 

 

http://www.wiienvis.nic.in/Database/Protected_Area_854.aspx
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પ્ારયરણ ્કં �ારા સચંા�ર્, સનિસ�્ અસયા નયમ જ્  રટ્ે િા્િંક્ આ્ાર પર આ્ા�ર્ છે . અાે 

આ પ્ારયરણ ્કંાી 'રાાફ સપ ટર િસવટ�સ ' કહટ શકા્ એયી ્નાન સનાય  નાટ� ્ેનાા િયકાસાા 

્તતાાે ધ્ાાના ંરી્ા િયાા ��યણી કરયી નહંયાી છે. ્ે નયં્  સસંા્ા સરંકણાા અન્ તે 

પાસાઓ પર પણ  ાર ા જક� છે , �ન ક� આાયુિંશક િયિય્્ાાી ��યણી અાે પ�િ્ઓ અાે 

પ્ારયરણ ્કંા  ટકાઉ ઉપ્ ગ � આપણી યૈજાિાક પગિ્ અાે રાખ  ્ાનીણ સાદુા્ ાે ટ�ક  આપે 

છે. 
 

કીન યન્નય કા ર્્ યાાએ (WAP-3) નાાય�્ નાટ� પા�ર�વસિ્કટ િયજાા ા જલ્ ્રાય્ ા, પછટ 

 રે ્ે ગને ં્ાં  સા્  ્ેાે ધ્ાાે રી્ા િસયા્  ્નાન �તાઉપ્ ગી યાવપિ્ ��ુષટ  અાે 

�તાઉપ્ ગી પાણી��ૃષટાા સરંકણ  નાટ�  પા�ૃિ્ક અ� ગન અપાા ય્ી યખ્ે ચટુ્  સયાાા આર� 

યન્નય ાી પ�િ્ઓાા �ાુયરસયાટ , �્દદશી્ ય�ચર , દ�ર્ાકાઠંા અાે સાનુી પ્ારયરણી્ 

યસયાટ ાા સરંકણ પર િયશેષ  ાર ા જક યાા  સનાયેશ સા્ છે.  ્ે યન્નયા વ્યવસાપા 

આ્ યાના ંસકં�ર્ કરટાે યન્નયા પર આત હયા પ�રય ર્ા સતંિં્્ �ચ�્ાઓાી ા�્ રે છે.  ્ે 

એ હકટક્ાે ર�ખા�ંક્ કર� છે ક� રાષ્ટ્ િયકાસ ાીિ્ઓએ યવ્ી , વ્ાપારટકરણ અાે િયકાસ 

પ�ર્ યાાાા દતાણ  હ�ઠ�  યગંર િયવ્ાર ાા ઘટાડા અાે અ્ ગિ્ ાે પિ્�જ� પ્ારયરણી્ 

પ�રણાન ાી ગ ંીર ા�્ રેયાાી ય�ર છે. ્દાસુાર, ્ યાા  ાર્ાી ાદટઓ, યગંર , ઘાસાા નેદાા , 

પયર્ ,  ીાી � જિનઓ , દ�ર્ાકાઠંા અાે સાનુી યસયાટ , ટષુક યનીા અાે રણ ાા �ુદર્ી યારસાાા 

 ્યાક ્ યાણ ્રફ ધ્ાા ખકચયાા  સનાયેશ સા્ છે. 
 

કીન યન્નય કા ર્્ યાાએ  (WAP-3) િયિય્ વસાા-િયિશષટ વર જહરચાા , આત હયા પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા (CCA), આત હયા પ�રય ર્ા શના ( CCM) અાે DRR ાા સકંરા નાટ� હાકર કર� છે.  ્ે 

રાષ્ટ્ વ્ર�સી પચંા્્ રાય સવંસાઓ (�યલરા , ્ાચકુા અાે ્ાન વ્ર ) �ુ્ ી ્ ો્ વ્ર� આપિ� 

ય ખન ઘટાડા નાટ� યયાતદાર અિ્કારટઓ/સવંસાઓ સાસે અસરકારક સકંરાાી ્ યાાઓ  ઘડયાાી 

ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક� છે.  ્ે એ યા્ પર  ાર ા જક� છે ક� િયિય્ વ્ર� આપિ� વ્યવસાપા  

સ�ાયા�ાઓ/સવંસાઓ સાસે સકંરા નાટ� ્ યાાઓ પ�ર�વસિ્ઓ  પનાણે અનરીકરણાી નાગં આયા 

પિ્ ાયાી ય�ર હ ્ ્ે િયકિસ્ સયાાી સ ંાયાા નાટ� ્ંપર હ યી ય ઈએ. 

ા�્ે છે ક� DRR અાે CCA નાટ� અસરકારક ્ યાાઓ �યિયિય્્ા સરંકણ નાટ� ય�રટ છે.  

પ્ારયરણ ્કં �યિયિય્્ા આ્ા�ર્ અસ�ં્ રા   અાે સેયાઓ આપે છે. આત હયા પ�રય ર્ાએ 

સયેંદાશીર્ાના ંય્ાર  ક્  છે અાે નાાય �ખુાકારટ પર સ ંિય્ ીજરગાની અસર  સાસે યૈિમક વ્ર� 

પ્ારયરણ ્કંાી પિ્કાર કન્ાનાં  ઘટાડ  ક્  છે.  ્ેસી, ્નાન વ્ર� ાે્ ૃં ય ય્ારયા નાટ� 

�યિયિય્્ા સરંકણ, પ્ારયરણ ્કંાી સેયાઓ, આત હયા પ�રય ર્ા અાે અન્ આફ્ ાા ય ખન  
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યુચેાી કડટઓાે ય  ુસારટ રટ્ે સનયયાાી ય�ર છે.  કીન યન્નય કા ર્્ યાાના ંાીચેાા પગરા ં

� જચયયાના ંઆવ્ા છે: 

• પ્ારયરણી્ અસર આકારણી ( EIA) પ�્્ાાે CCA અાે DRR સતંિં્્ ાાુાઓાે સકં�ર્ 

કરયાાી ય�ર છે.   

• ય ખન  પર ના�હ્ી ને�યયા અાે સકંરાના ં�ુ્ ાર  કરય   

• DR ાે ડટઆરઆર, રાહ્, CCA સાસે �ાુયરસાાુ ંનયમ જ્  એકટકરણ કર�ુ ં 

• CCA અાે DRR ાે ્નાન સરં�ક્ િયિશષટ િયવ્ાર ના�હ્ી ્ યાાઓાે ધ્ાાના ંરાાે  

સ�હ્ારટ યયાતદારટ સાસે સકં�ર્ કર�ુ ં 

• CCA અાે DRR ાે ્નાન કેક ના ંસ�હ્ારટ યયાતદારટ સાસે કા ર્્ યાાના ંસકં�ર્ કર�ુ ં  

• વસાિાક સાદુા્ ાે ્ેનાા જાા અાે કન્ાઓા  આદર કરટાે સાનેર કરયા  

• CCA અાે DRR ાે દ�ર્ાકાઠંા અાે સાનુી સરં�ક્ િયવ્ાર  (CMPA) નાટ� સચંારા 

્ યાાના ં્ ો્ રટ્ે સકં�ર્ કર�ુ.ં  

• ્નાન �હવસેદાર ાી  ાગીદારટ સાસે CRZ ય ગયાઈઓ હ�ઠ� ્ૈ્ાર સ્ેર રા�્ 

દ�ર્ાકાઠંા કેક વ્યવસાપા ્ યાા (SCZMP) ના ંCCA અાે DRR યુચે �નેુ� િયકસાયય   

• આત હયા પ�રય ર્ા અાે આં્િં્ક હયાનાા ઘટાાઓ ્ેનય �ુદર્ી આફ્ ના ં

અાનુાિા્ ય્ારા સદં વ યન્નય સરંકણ પડકાર ાે ઉક�રયા જાાાા આ્ાર� અાે 

�ુશ�્ા િયકસાયયી  

• �યિયિય્્ાાી સ�ં જણર શેણીાા સરંકણાે આયરટ રે ્ા િયિય્ યન્નયા વાા્ક  અાે 

્ારીન કા ર્્ન  (�ડટર ના , �ડર્ે�રએુટ અાે અાવુાા્ક) ાા અભ્ાસ્નાે અદ્ા 

કરય  
 

 

૨.૭રથા વ�ૃ તકર ારથારવ્ાસા,રતેસારય�રથરારઅસેરથ તહાર્ા�ુ ર�ય આરિ્ વ્ાયસ 

સાવં�ૃિ્ક યારસાાે ્ા�્રના ંય આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા એકંદર ના�ખાના ંા�ુ્ પાસા ્રટક� 

નાન્્ા આપયાનાં આયી છે.  સાનાન્ ��િૃ્ા  અ ાય અાે યારસાાે પા્ાન્ આપયાા  અ ાય 

આ કેકના ંા�ુ્ પડકાર  પૈકટા  એક છે. રાષટટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે આપિ� વ્યવસાપા 

(ક) સાવં�ૃિ્ક યારસ  વસ�  અાે પ�રસર  અાે (ખ) સં્ હાર્ ાે રગ્ી નાગરદિશ�કાઓ પકાિશ્ કરટ 

છે. સં્ હાર્  �ુદર્ી અાે સાવં�ૃિ્ક એન તાેં િયિય્ યારસાાા  ડંાર છે, અાે સવંસાઓ ્રટક� ્ેઓ 

સાદુા્ાા સાના�યક-સાવં�ૃિ્ક િયકાસના ંા�્પાક ્ ગદાા આપે છે.  સં્ હાર્ , યવ્ઓુ અાે સં્ હ 

નારફ્ પાદ�િશક, રા�્ અાે રાષ્ટ્ ઓ�ખના ંફા�  આપે છે. સદટઓસી, સં્ હાર્ ા  કા ર્કેક અાે 

સં્ હાર્ ા  પકાર  ખાાગી કરાંનક અાે અસર� જણર યણરા નારફ્ િશકણાે પ ંસાહા  આપ્ી 

સવંસાઓાી િયરકણ યવ્ઓુાી રમજઆ્સી િયવ્ ૃ્  કર�ર સં્ �હ્ યવ્ઓુ રમજ કર� છે. 
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 ાર્ી્ �રુા્ંય સયવકણ �ારા કા ર્ કર્ ુ ં સાવં�ૃિ્ક નકંાર્ ( MOCU) સાવં�ૃિ્ક યારસાાા 

સરંકણ અાે �રુકા નાટ� સય ુચ સવંસા છે , સાવં�ૃિ્ક યારસાાે ક�ટરાક રાષ્ટ્ કા્દા રા� ુપડ� છે 

�ન ક�:  

 

• પાચીા વનારક  અાે �રુા્ંયી્ વસ�  અાે અયશેષ   અિ્િા્ન, ૨૦૧૦ (AMASR, ૧૯૫૮)  

• પાચીા વનારક  અાે �રુા્ંયી્ વસ�  અાે અયશેષ  િા્ન , ૧૯૫૯  

• પાચીા યવ્ઓુ અાે કરા ખ�ા  અિ્િા્ન , ૧૯૭૨ અાે  પાચીા્ા અાે કરા ખ�ાા 

િા્ન , ૧૯૭૩  

• રા�્ �રુા્ંય વનારક  અાે વસ� ાે રા� ુપડ્ા રા�્ાા કા્દાઓ.  

 

સાવં�ૃિ્ક યારસા વસ�  અાે પ�રસરાા સદં રનાં, ઓ�ખયાાી કન્ાાી તહારાુ ં વસાિાક સકંટ , 

કટ કટટાુ ંકારણ તાી શક� છે . સાવં�ૃિ્ક યારસા વસ�  અાે પ�રસરાા રકણ નાટ� પિ્ ાયાે અસર 

કર્ી આપિ� કટ કટટાા ના�ખા અાે પિ્ ાય પર ગ ંીર અસર કરટ શક� છે . ્ેસી, વસ� અસયા 

પ�રસરના ંએ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાુ ંનહંયાુ ંપા�ુ ંછે. 

 

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા ના�ખાના ં ચ્ષુક ણી્- (ક)  સકંટ ીજર કર�ુ ંઅસયા અટકાય�ુ ં (ખ) 

અ�રુકા ઘટાડયી (ગ) અાા� ૃ્  ઘટાડ�ુ ંઅાે (ઘ) કન્ા િાનારણ અ� ગના  સનાયેશ સા્ છે . 

સાવં�ૃિ્ક યારસા વસ�  અાે પ�રસર નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા સદં રના,ં (ક) સાવં�ૃિ્ક યારસાાા 

ા જલ્ ાુ ંરકણ અાે ��યણી (ખ) અિ્�ૃ્્ા ��યી રાખયી (ગ) પરંપરાગ્ ્કાીક  અાે �ુશ�્ા 

અાે વયદ�શી જાા પણારીઓા  ઉપ્ ગ (ઘ) વયીકા ર્ ય ખનાી નાકાાે સાવં�ૃિ્ક ્ર હર વસ� 

અસયા પ�રસર નાટ� વસાિપ્ કરયી ય ઈએ અસયા પ�રસર અાે આયા પયેશ�ાર ાે ય ખન ઘટાડયાાા 

હવ્કેપ ાી �ણ કરયાાા પાસાઓાે ધ્ાાના ંરેયાાી ય�ર છે. 
 

 
 

૨.૮ર   ૈકરનહા  સાકકારટરપાખના 

યૈિમક નહાિયાાશકારટ ય ખન � જત ય ીુરર  પસગં એ આય્ુ ંયૈિમક વ્ર� ગ ંીર અસર  કરયાાી 

સાસે અપગં્ા અસયા સન્ નાાય્ા નાટ� પણ ખ્ર   છે. (GCF ૨૦૧૮). નાાય િયાાશ સયાાુ ં

કારણ તાી શક� છે અસયા અ�વ્ંયાા ય ખન ્રટક� ઓ�ખા ્ા નાાય્ાાી સ ંાયાાાે કા્ની અાે 

 ાર� ઘટાડ  કરટ શક� છે . સ ંિય્ યૈિમક આપિ�યાક ય ખન ના ંનાાય �િ્ ય ખન (ટ�કા ર ન, 

શાસા, આત હયા પ�રય ર્ા) , અાે �તા-નાાય�િ્ અસયા તાહ ય ખન ાા કારણે નાાય�િ્ ાા 

ય ખન ા  સનાયેશ સા્ છે.  નાાયશા ાા ય ખન ાા ઉદાહરણ  પરના� ુ નહાસહંાર અસયા �ુદર્ી 
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ર ગચા�ાાે સચંા�ર્ કરયાના ંિાષફ�્ા સ�હ્ યૈિમક ર�ુ છે.  �તા-નાાય�િ્ ય ખન ાા ઉદાહરણ  

� જલન્હ અસર ઘટાા  અસયા િયશા�-�યા�ાાખુી િયવફ ટ છે.  ૧૮૧૫  ના ં્તં રા પયર્ા  િયવફ ટ 

નાાય ાિ્હાસના ંા�્ા્ેરા સૌસી શ�ક્શા�ટ હ્ . ૧૮૧૬ ના ંક�ટરીકયાર ઉાા�ા િયાાાુ ંયષર ્રટક� 

ઓ�ખા્ી ઘટાાના ંયૈિમક ્ાપનાા ઘટાડ્ા િયમ રના ંિયખેરા્ેરી રાખ ફ�રાા હ્ી. ા�્પાક 

આત હયા પ�રય ર્ાાા આ �જંકા ગા�ાએ િયમ રાા ઘણા િયવ્ાર ના ં ાર� હયાનાા , પાક િાષફ�્ા 

અાે અાાયાી ્ગંી ઉ ી કરટ  હ્ી. અન્ ક ા ન ટા �યા�ાાખુી ફાટટ ાીકળ્ા ાી ા�્ પછટ અગાઉ 

�ણ ા કરયાના ંઆયી હ ્ ્ેયી રટ્ે ક�ટરાક આત હયા દતાણ એક�પ સ્ા અાે પિ્�્્ા કરટ  

હ્ી. એકયાર ય ખન , એ છે ક� આયી ઘટાાઓ અાાય �રુયઠાના ં ાર� ઘટાડ  કરટ શક� છે અાે દ�શ એ 

તચી ગ્ેરા ર ક ાે ખ રાક આપયા નાટ� ્ૈ્ાર રહ�� ુ ંય ઈએ. �્ાર� યૈિમક આપિ�યાક ય ખન  પર 

ક�ટરીક ચચારઓ ચારી રહટ છે , ં્ાર� આયી પ�ર�વસિ્ઓ નાટ� ્ૈ્ારટ �ગે ય  ુવપષટ્ા ાસી.   ાર્ે 

પણ યૈિમક પહ�રાે ાનકસી અાસુરયાાી ય�ર છે. 
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3  આપિ� ય ખન ઘટાડાાા ૨૦૧૫ પહ�રાાા યૈિમક ના�ખાાે 

�સુગં્ અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ 

૩ .૧ �ષૃઠ� જિન 

૨૦૧૫ પછટાા રલ્  અાે કા ર્� જ�ચ ૨૦૧૫ ના ંસ્ેરા કણ સીના�ચમ યૈિમક કરાર ના ંિા્ાર�ર્ 

કરયાના ંઆવ્ા છે-સેનડાા  �નયકર ફ ર �ડઝાવટર �રવક �રડકશા (સેનડાા , �પાા, નાચર ૨૦૧૫), ટકાઉ 

િયકાસ રલ્  (રએુા યારર એસે�તરી , નર જ્  કર , સટટ��તર ૨૦૧૫) અાે આત હયા પ�રય ર્ા કરાર 

(પક ાી પ�રષદ, COP21, પે�રસ, �ડસે�તર ૨૦૧૫). કણ દવ્ાયેય  આપિ� ય ખન ઘટાડા, ટકાઉ િયકાસ 

અાે આત હયા પ�રય ર્ા પર  િયષ્ાી યૈિમક કા ર્યાહટ નાટ� નચં ાતટ કર� છે.  આ કણ કરાર એ 

િયિય્ સહ ાગી અસયા અિ્વ્ા�ટ્ �ચ�્ાઓ ્રાય્ા િયિય્ િયવ્ાર ના ં�સુગં્્ા ્ૈ્ાર કરયાાી 

ીુરર  પરં્ ુા�્પાક ્ક ઊ ી કરટ છે.  સાસે ન�ટાે , આ ના�ખાઓ પિ્કાર કન્ા િાનારણ નાટ� 

રગ ગ સ�ં જણર કા ર્� જ�ચાુ ંપિ્િાિ્ંય કર� છે , કારણ ક� ્ેાા નાટ� િયવ્ ૃ્  િયકાસ , નાાય્ાયાદટ, 

આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર  અાે આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી ય�ર છે.  ાર્ આ યૈિમક ના�ખા નાટ� 

પિ્ત� છે અાે  ાર્ સરકાર� સરકારટ , ખાાગી કેક અાે �તાસરકારટ સવંસાઓાી સાનેરગીરટ �ારા 

રલ્ ાે સાકાર કરયા નાટ� િયિય્ પગરા ંરી્ા છે. 
 

આ કરાર  ્નાન દ�શ ના ંહારાા અાે  િયષ્ાા પડકાર ા  સાના  કરયા નાટ� યૈિમક પ ્ાસના ં

ા�ુ્ પ�રય ર્ાાી કણ  છે.  પિ્કાર કન્ા -િાનારણાા પગરાઓાે ટ�ક  આપયા નાટ� ચ તસ  ાર 

ા જકયાના ંઆવ્  છે, અાે ્ેનાા ય ખન ાે ્ા�ક�ક રટ્ે ઘટાડયા નાટ� કટ કટટાા સચંારાના ંપ�રય ર્ા 

રાય�ુ.ં આ કરાર ના ંટકાઉ િયકાસ , આપ�ી ય ખન ઘટાડ , પિ્કાર કન્ા અાે આત હયા પ�રય ર્ા 

પર  ાર ા જકયાાી િયિય્ નાકા છે. સેનડાા ના�ખાના ંનહંયાુ ં્ંય ૨૦૧૫ પછટાા આપિ� ય ખન 

ઘટાડાાા �સુગં્્ા અાે એકટકરણાે અાસુરટાે ટકાઉ િયકાસ , આત હયા પ�રય ર્ા પિ્ ાય  અાે 

પિ્કાર કન્ાાા  ારાદા� જયરક અન્ યૈિમક એયનડા સાસે પરવપર નયમુ્  તાાયયાાુ ંછે . યૈિમક 

પયાહ  અાે અ્્ાઓાે ધ્ાાના ંરાખીાે, NDMP ાુ ંઆપિ� ય ખન ઘટાડ , ટકાઉ િયકાસ અાે યૈિમક 

આત હયા પ�રય ર્ાાા પડકાર ા  સાના  કરયા નાટ�ાા પિ્ ાય ના ંરાષ્ટ્ પહ�રાા  કા ર્કેકનાં  

�સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ �િુાિન્ કરયા �ાુગરઠા પણ કરયાના ંઆવરુ ંછે.  
 

૩.૨ર�ય આરપાખનરઘટાસ ા�ુ રથેનસાારના��ુ ર 

૩.૨.૧ર�ય આરપાખનરિ્ વ્ાયસરપાખનરઘટાસ ારયરરસ�ુ રપાર 

આપિ� ય ખન ઘટાડા, ૨૦૧૫-૨૦૩૦ નાટ� સેનડાા ના�� ુ૧૮  નાચર, ૨૦૧૫ ાા ર ય �પાાાા 

સેનડાા ખા્ે કીન રએુા િયમ સનેંરાના ંઅપાાયયાના ંઆવરુ ંહ્ ુ.ં  રએુા સાનાન્ સ ાાી િયાિં્ 
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પર રાુાાટ�ડ ાેશનસ ઓ�ફસ ફ ર �ડઝાવટર �રવક �રડકશા �ારા સનિસ�્ , નાચર ૨૦૧૨ ના ંશ� કરા્ેર 

�હ્્ારક ાી સરાહ અાે મુરાા ૨૦૧૪ સી નાચર ૨૦૧૫ દરિન્ાા  ્ર-સરકારટ યાટાઘાટ ાુ ં

પ�રણાન છે.  સેનડાા ના�ખાાી પવ્ાયાા હા્ગ   �નયકર ફ ર એકશા (એચએફએ) ૨૦૦૫-૨૦૧૫ 

નાટ� "અાગુાની દવ્ાયેય" આપિ�ઓ નાટ� રાષ્ અાે સાદુા્ ાી પિ્કાર કન્ા  િાનારણ  ્રટક� 

યણરયે છે.  
 

DRR (SFDRR) નાટ� સેનડાા ના��ુ ં૨૦૧૫  પછટાા િયકાસ એયનડાાા સદં રના ંઅપાાયયાના ં

આયેર આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે આપિ� વ્યવસાપાસી આગ� ય્ીાે આપિ� પિ્કાર કન્ા 

ય્ારયાાા હ�્ સુી વ્ાપક આપિ� ય ખન વ્યવસાપા ્રફ યૈિમક વ્ર� ચ તસ પ�રય ર્ા દશારય ્  

પસન  ્રરાષ્ટ્ કરાર છે.  આ અ� ગન સકં�ર્ પગરાાંા અનરીકરણ �ારા ાયા અાે હારાા 

આપિ�ાા ય ખનાે ઘટાડયાાા રલ્ ્રટક� એકંદર રલ્ ાતટ કરયા ાુ ંકહ� છે.  અપે�ક્ પ�રણાન 

્રટક� હયે ાયા ય ખન ાુ ંસ�ા અટકાયયા , હારાા ય ખન ાે ઘટાડયા અાે એકંદર આપિ� પિ્કાર 

કન્ાાે નયમ જ્  કરયાાા રલ્  ાતટ કરયાાુ ંરલ્ DRR પર છે. આ ઉપરાં્ , પ્ારયરણી્ સતંિં્્ 

િયિય્, ્કાીકટ અાે �િયક સકંટ  અાે ય ખન  સ�હ્ �ુદર્ી અાે નાાય પે�ર્ એન તાેં ય ખન  

પર ધ્ાા ક��નન્ કરયા નાટ� DRR ા  અયકાશાે ા�્પાક રટ્ે િયવ્ ૃ્  કરયાના ંઆવ્  છે.  સેનડાા 

ના��ુ ંઆત હયા પ�રય ર્ા અાે આપિ�ાા ય ખન  યુચેાા  ્ર ય ડાણાે વયીકાર� છે.  આફ્ , 

આત હયા પ�રય ર્ા �ારા ય  ુ્ીવ તાે છે ્ે આય ર્ા અાે ્ીવ્ાના ંય્ાર  કર� છે. 
 

 ાર્ સ�હ્ હવ્ાકર કરાારા દ�શ  વયૈ�ુછક ્ રણે પારા કરયાા  પ્ાસ કર ્  SFDRR એક 

�તા-તં્ ાક્ાર કરાર છે.   ાર્ સેનડાા ના�ખાાી  રાનણ ાે અાસુરટાે અાે યૈિમક વ્ર� વયી�ૃ્ 

શેષઠ પસાઓ અપાાયીાે યૈિમક રલ્ ાી અા�ુ જિ્ના ં્ ગદાા આપયા નાટ� ્નાન ટ્ાસ  કરશે. 

હા્ગ   �નયકર ફ ર એકશા પર િાનારણ , સેનડાા ના�ખાાુ ંરલ્ ૨૦૩૦ �ુ્ ીાા ૧૫ યષરાા ગા�ાના ં

યૈિમક વ્ર� "નયા , આનિયકા અાે આર ો્ અાે આિસ�ક ,  ૌિ્ક, સાના�યક આપિ� ય ખન અાે 

ાકુસાાના ંા�્પાક ઘટાડ , વ્�ક્ઓ, વ્યસા્ , સાદુા્  અાે દ�શ ાી સાવં�ૃિ્ક અાે પ્ારયરણી્ 

સપંિ� હાસંર કરયાાુ ંરલ્ છે.  અપે�ક્ પ�રણાન ને�યયા નાટ� , સેનડાા ના��ુ ંાીચેાા રલ્ાે 

આગ� ્પાયયા નાગે છે: સકંટાે અટકાય ્ા અાે ઘટાડ ્ા અાે આપિ�ાી સયેંદશીર્ા, પિ્ ાય 

અાે � જયરય� �વસિ્ાી સજય્ા ય્ાર  કર્ા અાે પિ્કાર કન્ા નયમ જ્  તાાય્ા “સકં�ર્ અાે 

સનાયેશી આિસ�ક, ના�ખાકટ્, કાા જાી, સાના�યક, આર ો્, સાવં�ૃિ્ક, શૈક�ણક, પ્ારયરણી્, ્કાીકટ, 

રાયકટ્ અાે સવંસાકટ્ પગરા ંછે.  

 

આપિ� વ્યવસાપાાા  કેકનાં , સેનડાા ના��ુ,ં ૨૦૩૦  ના ંસનાટ્ સ્ા સન્ગા�ા નાટ� 

આગ�ા  નાગર � જર  પાડ� છે. સેનડાા ના�ખાના ંક�ટરાક ા�ુ્ િયચરા  છે: 
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• પસન યખ્ રલ્ ાે પ�િૃ�ઓ અાે પગરાાા સા જહ પર ધ્ાા ક��નન્ કરયાાે તદરે 

પ�રણાન આ્ા�ર્ રલ્ ાી ન�ષટએ વ્ા�્ાિ્્ કરયાના ંઆયેર છે.  

• ્ે આપિ� ય ખન ્કંાે નયમ જ્  કરયાાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક્ા ના�ખા સાસે 

સરકાર ાે આપિ� ય ખન ઘટાડયાાે ક�નનના ંા જક� છે.  

• આપિ� વ્યવસાપાાા  અગાઉાા દતાણાા ય ખન �્ગર્ યાહક  પર ધ્ાા ક��નન્ 

કરટાે આપિ� ય ખન વ્યવસાપાે ઉક�રયાના ંા�્પાક ફ�રફાર સ્  છે.  

• ્ે નાક �ુદર્ી સકંટસી ઉઉય્ી આપિ� પર ય ાહ�, પણ ્નાન પકારાી આપિ�ઓ પર 

રગ ગ એકસર�ુ ંનહંય આપે છે.  

• સાના�યક સયેંદાશીર્ા ઉપરાં્ , ્ે આપિ� ઘટાડયા નાટ� સકં�ર્ પ્ારયરણી્ અાે 

�ુદર્ી સસંા્ા વ્યવસાપા અ� ગન ા  અનર કરયા નયમ જ્  નાન્્ા �ારા 

પ્ારયરણી્ પાસાઓ પર ા�્પાક ધ્ાા આપે છે.  

• આપિ�ાા ય ખનના ંઘટાડ , પહ�રા કર્ા ય્ાર�, આર ો્ અાે િશકણ સ�હ્ાા ઘણા 

કેક ના ંિાણર્ કરયા એક ાીિ્ �ચ�્ા ્રટક� ય યાના ંઆયે છે. 
 
 

સેનડાા ના�ખા અાસુાર , હારાા પડકાર ા  સાના  કરય  અાે આપિ�ાા ય ખન ાુ ં િારટકણ, 

ા જલ્ાકંા અાે સનયયા અાે સતંિં્્ ના�હ્ીાી આપર ેકરયા પર ધ્ાા ક��નન્ કરટાે  િયષ્ાી 

્ૈ્ારટઓ કરયી ય�રટ છે.  ના��ું ા�્ે છે ક� , આપિ�ઓા  સાના  કરયા નાટ� , "આપિ� ય ખનાુ ં

આ્ યા કરયા અાે ઘટાડયા ાી અપેકાએ ્ાંકા�રક અાે નહંયાુ ંછે".  ્ેાે િયિય્ સવંસાઓ અાે 

કેક ના ંઆપિ� ય ખન ્કં અાે સકંરાાે નયમ જ્  કરયાાી ય�ર છે. ્ેાા નાટ� િયિય્ વ્ર� સતંિં્્ 

�હવસેદાર ાી સ�ં જણર અાે અસર� જણર  ાગીદારટ ય�રટ છે.  ્નાન વ્ર� આિસ�ક , સાના�યક, આર ો્, 

સાવં�ૃિ્ક અાે શૈક�ણક પિ્કાર કન્ાનાં ર કાણ કર�ુ ંય�રટ છે.  સશં ્ાના ંર કાણાી ય�ર છે અાે 

િયિયરકી સકંટ  નાટ� � જયર ચે્યણી પણારી  ( EWS) ાે ય્ારયા નાટ� સજય્ા , પિ્ ાય, � જયરય� 

�વસિ્, �ાુયરસા અાે �ાુસરયાટ ટ�કા ર નાા ઉપ્ ગાી ય�ર છે,  

 

૩.૨.૨રચારરપા્ નકતાઓ-રથાતરર�્ાર 

સેનડાા ના�ખા હ�ઠ� કા ર્યાહટ કરયાાી ચાર પાસિનક્ાઓ આ પનાણે છે:  

૧. આપિ� ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં 

૨. આપિ� ય ખન વ્યવસાપા નાટ� આપિ� ય ખન ્કંાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં

૩. પિ્કાર કન્ા નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડયાના ંર કાણ કર�ુ ં 

૪. � જયરય� �વસિ્ , �ાુયરસયાટ અાે �ાુયરસયાટના ંઅસરકારક પિ્ ાય અાે ય  ુસા રા 

િાનારણ નાટ� આપિ� સજય્ા ય્ારયી 
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 ાર્ે ૧૫ યષરાા, સેનડાા ના�ખાના ં વયૈ�ુછક, �તા-તં્ ાક્ાર કરાર પર હવ્ાકર ક્ાર છે , � 

ઓ�ખે છે ક� આપિ�ાા ય ખનાે ઘટાડયાના ંરા�્ ાી પાસિનક  � જિનકાા  વયીકાર કર� છે પરં્ ુ ્ેાી 

યયાતદારટ વસાિાક સરકાર, ખાાગી કેક સ�હ્ અન્ �હવસેદાર  સાસે યહ�ચયી ય ાએ. સેનડાા ના�ખા 

(આ�ૃિ્ ૩-૧) �ારા િા્ાર�ર્ સા્ યૈિમક રલ્ ાે હાસંર કરયાના ં ાર્ પ ્ાાુ ં્ ગદાા આપશે: 
 

સ
ા્
 ય
ૈિમ
ક 
ર
લ્
  

ઘટાડ  ય્ાર  
૨૦૦૫-૨૦૧૫ સરાસરટ સાને 

૨૦૨૦-૨૦૩૦ સરાસરટ ા ૃં ર ુ

દર/યૈિમક યસિ્એ 

 

૨૦૧૫ સાને ૨૦૨૦ ાા ા જલ્ આપિ� 

રાષ્ટ્ /વસાિાક સકંટ ઘટાડા 

વર જહરચાાાા દ�શ  

૨૦૦૫-૨૦૧૫ સરાસરટ સાને 

૨૦૨૦-૨૦૩૦ સરાસરટ અસર્વ્ 

ર ક ાુ ંસ�ં્ા/યૈિમક યસિ્એ 

૨૦૧૫ ાા ા જલ્ે ૨૦૩૦ ાા ા જલ્ે 

િયકસ્ા દ�શ ાે  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગ 

૨૦૧૫ �ણુ �ર સાને ૨૦૩૦ ાા 

�ણુ �ર� આિસ�ક ાકુસાા/યૈિમક 

નડટપી 

૨૦૧૫ ાા ા જલ્ સાને ૨૦૩૦ ાા ા જલ્ે 

ત�િુય્ ય ખન � જયર ચે્યણી પણારી 

અાે આપિ� સકંટ ના�હ્ી અાે 

ા જલ્ાકંાાી ઉપર ્્ા અાે પા�ટ્        

 

૨૦૧૫ ાા ા જલ્ સાને ૨૦૩૦ ાા ા જલ્ે 

નહંયાા  ્રના�ખાાે ાકુસાા અાે 

ા જ�� જ્  સેયાના ંઅયર ્ 

 
 

આ�ૃિ્ ૩-૧ આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા ના��ુ ં- ૭ યૈિમક રલ્  

 

૧.  યષર ૨૦૩૦ �ુ્ ીના ંયૈિમક આપિ� ા ૃં રદુરાે ા�્પાક રટ્ે ઘટાડય , �ા  હ�્  ુ૨૦૦૫-૨૦૧૫ 

ાા સન્ગા�ાાી સરખાનણીના ં૨૦૨૦-૨૦૩૦ ાા દા્કાના ંયૈિમક ા ૃં ર ુદર ૧,૦૦,૦૦૦  દટઠ 

સર�રાશ ઘટાડયાા  છે;  

૨.  યષર ૨૦૩૦ �ુ્ ીના ંયૈિમક વ્ર� અસર્વ્ ર ક ાી સ�ં્ાના ંા�્પાક ઘટાડ  કરય , ૨૦૦૫-

૨૦૧૫ ાા સન્ગા�ાાી સરખાનણીના ં ૨૦૨૦-૨૦૩૦ ાા દા્કાના ં ૧,૦૦,૦૦૦ દટઠ સર�રાશ 

યૈિમક  કડ  ઘટાડયાા  રલ્ાકં;  

૩.  ૨૦૩૦  �ુ્ ીના ંયૈિમક �ુર ઘર�ચ ુઉંપાદા ( GDP) ાા સતં ં્ ના ં પં્ક આપિ� આિસ�ક 

ાકુશાાાે ઘટાડ�ુ;ં  
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૪.  ૨૦૩૦  �ુ્ ીના ં્ેનાી પિ્કાર કન્ા િયકસાયયા સ�હ્ , આર ો્ અાે શૈક�ણક �િુય્ાઓ 

યુચ,ે ય�ટર ના�ખાાે આપિ�ાા ાકુસાા અાે ા જ�� જ્  સેયાઓના ંિયકેપ ા�્પાક રટ્ે 

ઘટાડય ;  

૫.  ૨૦૩૦  �ુ્ ીના ંરાષ્ટ્ અાે વસાિાક આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાા ્રાય્ા દ�શ ાી 

સ�ં્ાના ંા�્પાક ય્ાર  કરય ;  

૬.  ૨૦૩૦  �ુ્ ીના ંહારાા ના�ખાાા અનરીકરણ નાટ� ્ેનાી રાષ્ટ્ ્ યાાાે � જરક તાાયયા 

નાટ� પ્ારટ્ અાે ટકાઉ સનસરા �ારા િયકાસશીર દ�શ ાે  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગના ંા�્પાક 

ય્ાર  કરય ;  

૭.  ૨૦૩૦  �ુ્ ીના ંત�ુરકી-ય ખની પારં� ક ચે્યણી પણારીઓ અાે આપિ� ય ખન ના�હ્ી 

અાે ા જલ્ાકંા ાી ઉપર ્્ા અાે ર ક ાે ્ે ને�યયાના ંા�્પાક ય્ાર  કરય .  

 

ર ફ��આુરટ ૨૦૧૭ ાા ર ય, સરંકુ્ રાષ્ાી સાનાન્ સ ાએ આપિ� ય ખન ઘટાડયા સતંિં્્ 

� જચકાકં  અાે પ�ર ાષાઓ પર ઓપા-એનડ�ડ ાનટર-ગયારનેનટર એકસપટર ય�ક ગ કપુ (OIEWG) 

ાા અહ�યાર અાે આપિ� ય ખન ઘટાડયા સતંિં્્ � જચકાકં  અાે પ�ર ાષા નાટ�ાી  રાનણ  

(UNISDR ૨૦૧૬) ાે સનસરા આટરું હ્ ુ.ં OIEWG ા  ૨૦૧૫ ા  અહ�રાર ૨૦૧૫ પછટાા અન્ 

યૈિમક ના�ખા (પ�રિશષટ- ૩) ાા રલ્  સાસે DRR નાટ� યૈિમક રલ્ ાે સાકાર કરયાાા પગિ્ાે 

નાપયા નાટ� ૩૮ યૈિમક � જચકાકં ાુ ંસચંારા કરયાના ંનદદ કરયા નાટ� છે.   ાર્ાે રા� ુપડ્ી 

્ાદટા  ઉપ્ ગ સન્ાં્ ર� અહ�યાર �ારા ના�ખાના ંિા્ાર�ર્ રલ્ ાી િસસ� ્રફ નકંાર્  / 

િય ાગ  અાે રા�્  / ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાી પગિ્ પર ાયર રાખયા નાટ� કરયાના ંઆયશ.ે  આ 

ટ્ાસ ાા  ાગ�પ,ે ્નાન નકંાર્ , િય ાગ , રા�્  અાે ક�નન શાિસ્ પદ�શ  ૨૦૦૫ સી ૨૦૧૫ 

ાી આ્ારર�ખાાા સન્ગા�ાાા � જચક  અાસુાર અાે ૨૦૧૫ સી ચાચ ુ્ રણે ના�હ્ીાુ ંસકંરા 

કરશ.ે 
 

૩.૩ર�વ્રર  કાથરર�્ારઅસેર�ય આરપ તકારરકનતારરર
  

સરંકુ્ રાષ્ાી સાનાન્ સ ાએ ૨૫ સટટ��તર ૨૦૧૫ ાા ર ય અપાાયેર ૧૭ યૈિમક રલ્  

(આ�ૃિ્ ૩-૨) અાે ૧૬૯ રલ્ ા  સનાયેશ કર્ા ટકાઉ િયકાસ રલ્  (SDGs), ગરટતી ીજર કરયા, 

્હાુ ંરકણ કરયા અાે ત્ા ર ક  શાિં્ અાે સાસૃ�ા  આાદં નાણે ્ે �િુાિન્ કરયા નાટ� 

સાયરિકક આહયાા છે. અન્ પાસિનક્ાઓના ંઆત હયા પ�રય્રા, આિસ�ક અસનાા્ા, ાયીા્ા, 

ટકાઉ યપરાશ , શાિં્ અાે ન્ા્ �યા ાયા કેક ા  સનાયેશ કર્ી યખ્ે આ ૧૭  રલ્  

સહ ા દટ િયકાસ રલ્  (MDGs) ાી સફ�્ાા  આ્ાર છે. રલ્  એકતી� સાસે ય ડા્રેા હ ્ 
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છે - ઘણીયાર ક ા એકાી સફ�્ાાી ચાયી સાનાન્ રટ્ે તી� સાસે ય  ુસકં�ા્ેરા ાાુાઓાે 

હર કરયાા  સનાયેશ કર� છે. 
 

ટકાઉ િયકાસ (SD) અાે આપિ� ય ખન ઘટાડ  (DRR) એકતી� સાસે ાનકસી સકં�ા્ેરા છે. એક 

ન ટટ આપિ� અસયા "આઘા્" ઘટાા (એટરે ક� � જકંપ, ્ ફાા, �ાુાની અસયા � જવખરા �યી ઝડપી 

આપિ�) નહાનહ�ા્ે ન્ેરી તાન િયકાસાી પગિ્ાે � જયરય્� કરટ શક� છે અાે યષ  �ુ્ ી િયકાસાે 

પાછ� ્ક�રી શક� છે.  "્ણાય" ાી ઘટાા (એટરે ક� ીુષકા� , દ�ર્ાાી સપાટટના ંય્ાર , અાે 

� જગ રય�ાા યાસાના ંખારાશાી � જસણખ રટ �યી ્ીની શ�આ્ાી આપિ�) પણ રાતંા ગા�ાાા 

સાના�યક-આિસ�ક ાકુસાાાુ ંકારણ તાી શક� છે. આત હયા પ�રય ર્ા પક પાા �ણુક ્રટક� કાન કરટાે 

�ુદર્ી સકંટ અાે નાાય પે�ર્ અ�રુકા એન તાેંાી અસર ના ંય્ાર  કર� છે. આત હયા પ�રય ર્ાાે 

કારણ,ે આં્િં્ક હયાનાા ઘટાાઓાી (યાયાઝ ડા, ીુષકા�, ગરનીાા ન � અાે ઠંડા "ન �" સ�હ્) 

આય ર્ા અાે ્ીવ્ાના ંય્ાર  સ્  છે. �ુદર્ી સકંટ નાટ� પહ�રેસી ય સાના  કરટ રહ�રા િયવ્ાર ના ં

રહ�્ ા ર ક  આયી ઘટાાઓ ય ખન ાે �ણુાકાર કર� છે.  
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ટકાઉ િયકાસ ધ્ે્  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

આ�ૃિ્ ૩-રય સ�ર ટકાઉ િયકાસ  રલ્ . સ ્ય UNDP41 

 

SDGs પાટ્ કરયાાી સ ંાયાાઓ ય ખની છે કારણ ક� આપિ�ઓ આિસ�ક િયકાસ અાે સાના�યક 

પગિ્ાે ાત�ટ પાડ� છે.  ક ઈપણ દ�શ અસયા કેક �ુદર્ી સકંટ ાી અસર સી �રુ�ક્ ાસી , �નાાંા 

ઘણા-ય�-હયાનાાશા -આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ાે કારણે આય ર્ા અાે ્ીવ્ાના ંય્ાર  કરટ 

રહા છે.  ય�રટ અાે િાણાર્ક હ યા છ્ાં , SDGs ાી કા ર્� જ�ચાી પ�રય ર્ાશીર સ ંાયાાાે સાકાર 

કરયા, DRR એ ્ેા  અ� �  ાગ હ યાસી ્નાન �હવસેદાર  નાાે છે ક� આપિ�ઓાી ્ૈ્ારટ � જર્ી 

ાસી. પાટ્ કરયાાી સફ�્ાના ંસેનડાા ના��ુ ંઅનરીકરણાી પગિ્ ફા�  આપે છે. તદરાના,ં SDGs 

ાી પગિ્ આપિ�ઓ નાટ� ા�્પાક રટ્ે પિ્કાર કન્ા  ય્ારયાના ંનદદ કર� છે.  DRR સાસે 

સતંિં્્ ૧૭ SDGs ાી પેરે પાર  ઘણા રલ્  છે.  ્ેાાસી િયપરટ્ , SDGs ાી િસસ� નાટ� સેનડાા 

ના�ખાાા ્નાન સા્ યૈિમક DRR રલ્  િાણાર્ક છે. 

 

                                                           
41  UNDP, ટકાઉ િયકાસ  રલ્ , https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable -development-

goals.html (accessed Sep 20, 2019) 

ગરટતાા ાહ� ટ જન્ 

� જખનર  

સાહંુ આર ો્ 

અા ે

્ીુંરવ્ી  
 

�ણુય�ારકુ્ 

િશકણ 

�િ્ 

સનાા્ા 

વયુછ પાણી 

અા ેવયુછ્ા 

સવ્ી અા ે

ચ �ખી ઊ�ર  
 

િશષટ કાન 

અા ેઆિસ�ક 

િયકાસ  
 

ઉદ ગ, 

ાયીા્ા અાે 

 ્રના��ુ ં

ઘટાડ�રી 

અસાનાા્ા 

ટકાઉ શહ�ર  

અાે સાદુા્  

િયમસાી્ 

યપરાશ અા ે

ઉંપાદા 

આત હયા 

કા્રયાહટ 

્ર્ીાી �ય 

િયિય્્ા 

સાનુી નય  શાિં્, ન્ા્ 

અા ેનયમ જ્  

સવંસાઓ 

ધ્ે્  ના ં

 ાગીદારટ 
ટકાઉ િયકાસ 

ધ્ે્   
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ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા ના��ુ ં૨૦૧૫-૨૦૩૦                                   ટકાઉ િયકાસ ધ્ે્  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

આ�ૃિ્ ૩-૩: SDGs અાે સેનડાા ના�ખાાી �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ સ ્ય 

preventionweb.net42 

SDG રલ્ ના ંપિ્કાર કન્ા વપષટ અાે પર ક રટ્ે વયીકારયાના ંઆયે છે.  SDGs ના ંિા્ાર�ર્ 

ન�ષટક ણ - ર ક , ્હ, સાસૃ� અાે શાિં્ નાટ� - ય   ચકાઓ અાે ્ણાયાે ીજર કરયાના ંાહ� આયે ્  

્ે અિાયા ર્પણે િાષફ� યશે.  ગ ંીર્ા� જયરક પિ્જા રાએ  ક� એક ા�ુ્ પડકાર 'ક ઈાે પાછ� ાહ� 

છ ડયાના ંઆયે ' ગરટત અાે સૌસી ાત�ા ર ક  પર ચ તસ ધ્ાા આપ�ુ ંય�રટ છે:  ૨૦૩૦ �ુ્ ીના ં

૩૨૩૦ િન�ર્ા અં્ં્  ગરટત ર ક  ૪૯ સૌસી ય ખની દ�શ ના ંરહ�યાાી સ ંાયાા છે.  પિ્કાર 

કન્ાાે નયમ જ્  કરયા પર ધ્ાા ક��નન્ કરટાે િયકાસાા રા  ાુ ંરકણ સા શક� છે અાે ર ક ાે 

 ચકા, ્ણાય, ય ખન  અાે અિાિન્્ાઓાી હારના�ાાે ય  ુસારટ રટ્ે ઘટાડયા, અટકાયયા, ્ારણા 

કરયા, શ ષયા અાે અા�ુજરા કરયા નાટ� સસંા્ા  અાે કન્ાાે �િુાિન્ કર� છે. આ�ૃિ્ ૩-૩ દશારયે 

છે ક� ક�યી રટ્ે SDGs અાે સેનડાા ના�ખાાી �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ પ�રણાન  અાે 

રલ્ ના ંપિ્�ત��ત્ સા્ છે. 
 

૩.૪રCOP21ર�્ાહ ારય�ર તરસરરયગરા રઅસેર�ય આરપાખનરઘટાસારયરસારયે�રથરકરારર 
 

૩૦ ની  ાયે�તરસી ૧૩ ની  �ડસે�તર ૨૦૧૫ દરિન્ાા પે�રસના ં્ �્ેરા સરંકુ્ રાષ્  �નયકર 

કનયેનશા ઓા કરાાનેટ ચેનય (UNFCC) ાી પ�રષદ (COP21) ાા એકયીસના સકના ંપે�રસ કરાર ૧૨ 

ની �ડસે�તર ૨૦૧૫ ાા ર ય અપાાયયાના ંઆવ્  હ્ .  UNFCCC ાે કરાર તં્ ાક્ાર છે અાે 

                                                           
42  SFDRR અા ે SDG ાા યિૈમક રલ્ ાુ ંસકં�ર્ િારટકણ , https://www.preventionweb.net/sendaiframework/ 

sendai-framework-monitor//common-indicators 

A ૧૦૦,૦૦૦ ર ક  દટઠ ા ૃં રાુી સ�ં્ા, �નુ સ્ેર અાે આપિ�સી અસર્વ્ વ્�ક્ઓ 

 રિ્ ૧ 

ઘ્ે્ ૧.૫  

B યૈિમક �ુર ઉંપાદાાા સતં ં્ ના ંસી ુ ંઆપિ� આિસ�ક ાકુસાા 

 

C 
યૈિમક નડટપીાા સતં ં્ ના ંસી ુ ંઆપિ� આિસ�ક ાકુસાા , �ના ં નહંયાા ના�ખાાે આપિ� 

ાકુસાા અાે ા જ�� જ્  સયેાઓના ંિયકેપા  સનાયેશ સા્ છે 
 D 

રિ્ ૧૧ 

ઘ્ે્ ૧૧.૫  

 

E 
રાષ્ટ્ અાે વસાિાક આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાા ્રાય્ા દ�શ ાી સ�ં્ા 

 રિ્ ૧૧ 

ઘ્ે્ ૧૧.૫ b  

 
F આપિ� ય ખન ઘટાડયા ૨૦૧૫-૨૦૩૦ નાટ� સેનડાા ના�ખાાે અા�ુપ વસાિાક આપિ� ય ખન 

ઘટાડયાાી વર જહરચાા અપાાય્ ા અાે ્ેા  અનર કર્ ા વસાિાક સરકારાુ ંપનાણ 
 

G 
રિ્ ૧૩ 

ઘ્ે્ ૧૩.૫  

 

https://www.preventionweb.net/sendaiframework/
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િયકાસશીર દ�શ ાે આના સહ્ ગ કરયા નાટ� િયવ્ ૃ્  સનસરા સાસે આત હયા પ�રય ર્ાા  સાના  

કરયા અાે ્ેાી અસર ાે અા�ુપ સયા નાટ� નહંયાકાકંી પ્ાસ  કરયા નાટ� ્નાન રાષ્ ાે એકસાસે 

એકસાસે રાયે છે (આ�ૃિ્ ૩-૪). કરારા  ઉાેશ "યૈિમક સર�રાશ ્ાપનાાાા ય્ારાાે � જયર -ઔદ �ગક 

વ્ર સી ૨ �ડ્ી સે�લસ્સ ાીચે રાખય  અાે ્ાપનાાાા ય્ારાાે � જયર -ઔદ �ગક વ્ર સી ૧.૫ �ડ્ી 

સે�લસ્સ �ુ્ ી ન્ાર�દ્ કરયાાા પ્ાસ ાે આગ� ્પાયયાા  છે , આાાસી આત હયા પ�રય ર્ાાા 

ય ખન  અાે અસર ના ંા�્પાક ઘટાડ  સશે. " અાુુ છેદ-૭ "અા�ુજરાશીર કન્ા ય્ારયા, પિ્કાર 

કન્ાાે નયમ જ્  કરયા અાે આત હયા પ�રય ર્ા નાટ� સયેંદાશીર્ા ઘટાડયાાુ ંયૈિમક રલ્" 

વસાિપ્ કરયા પર ધ્ાા ક��નન્ કર� છે.42

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mitigation 
by all nations 
with NDCs 

 

આ�ૃિ્ ૩-૪: COP21 ાા ા�ુ્ ્ંય , આત હયા પ�રય્રા પર પ�ેરસ કરાર  l 

 

Lonઆ કરારના ંઅપાાયેરા ા�ુ્ રલ્  ાીચે ાયુત છે:  

૧.  યૈિમક સર�રાશ ્ાપનાાના ંય્ાર  � જયર-ઔદ �ગક વ્રસી ૨° C ાી ાીચે રાખયાાા 

રાતંા ગા�ાાા ધ્ે્ાે અપાાયયા પર સયરસનંિ્  

૨.  ય્ાર  ૧.૫° સે �ુ્ ી ન્ાર�દ્ કરયાાુ ંરલ્ રાખ �ુ,ં કારણ ક� આ ય ખન  અાે 

આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ાે ા�્પાક રટ્ે ઘટાડશે  

૩.  િયકાસશીર દ�શ ાે આના ંય  ુસન્ રાગશે ્ે ય��ર્ા્ાે યૈિમક ઉંસ�ાાી ટ ચાી 

શ� ્ેટરી યહ�રી ્ક� વયીકારયી અાે  

૪.  ઉ�ન ઉપર ્ િયજાા અાસુાર ઉંસ�ાના ંઝડપી ઘટાડ  કરયા પગરા રેયા  

 
                                                           
43  પ�રસ કરાર , COP21/UNFCC https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf 

(accessed Sep 20, 2019) 

NDCs નાટ� 
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આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરાાે ઉક�રયા નાગં્ી સનવ્ાઓ યુચે 

ા�્પાક એક�પ્ા છે (આ�ૃિ્ ૩-૫). આત હયા સતંિં્્ ય ખન  અાે પ ાય  નાટ� પહ�રાસી ય �લુરા 

િયવ્ાર  યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ાાે કારણે ્ે ય ખન  અાે અસર ાી આય ર્ા અાે/અસયા 

્ીવ્ાના ં�દા�ય્ ય્ાર  સયાાા કારણે ય  ુય ખનના ંહશે. 

 
Five-year આ�ૃિ્ ૩-૫: આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરા અાે આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી સાનાન્ �ચ�્ા 

 cycles for NDCs with progression 

આ કરારા  ઉાેિ્ આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર ા  સાના  કરયાાી દ�શ ાી કન્ાાે નયમ જ્  

કરયાા  છે.  આ નહંયાકાકંી રલ્  �ુ્ ી પહ�ચયા નાટ� , ્ ો્ ાાણાકટ્ પયાહ, ાયી ટ�કા ર ન 

ના��ુ ંઅાે િયવ્ ૃ્  કન્ા િાનારણ ના��ુ ંા જકયાના ંઆયશે , આન િયકાસશીર દ�શ  અાે સૌસી 

સયેંદાશીર દ�શ  ્ેનાા પ ્ાાા રાષ્ટ્ ઉાેશ ાે અા�ુપ કા ર્યાહટાે ટ�ક  આપ શે. આ કરાર ય  ુ

નયમ જ્  પારદિશ�્ા ના�ખા �ારા કા ર્ અાે સહા્્ાાી ય્ેરી પારદિશ�્ા નાટ� પણ � જરટ પાડ�  છે.  

્નાન સહટ કરાારા દ�શ એ  "રાષ્ટ્ િા્ાર�ર્ ્ ગદાા" ( NDC) �ારા શેષઠ પ્ાસ  કરયા  અાે 

આગાની યષ ના ંઆ પ્ાસ ાે નયમ જ્  કરયાાી ય�ર છે. 
 

રાષ્ટ્ િા્ાર�ર્ ્ ગદાાના ં્નાન દ�શ  ્ેનાા ઉંસ�ા અાે ્ેનાા અનરીકરણાા પ�રણાન  

પર િા્િન્પણે અહ�યાર આપયાાી ય ગયાા સાનેર છે. ૨૦૧૮ ના,ં દ�શ  પે�રસ કરારના ંિા્ાર�ર્ 

રલ્ ્રફ પગિ્ સાા જ�હક પ્ાસ ા  અાે NDCs ાે ્ૈ્ારટાી �ણ કરયા નાટ� ા�્ રેશે.  આ 

કરારાા ઉાેિ્ાે હાસંર કરયા સાા જ�હક પગિ્ાુ ંા જલ્ાકંા કરયા અાે દ�શ  �ારા ય  ુવ્�ક્ગ્ 

પ�િૃ�ાી �ણ કરયા નાટ� દર પાચં યષવ યૈિમક ા�્ રેયાાી પણ રહ�શે. આ કરાર ૪ ાયે�તર ૨૦૧૬ 
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ાા ર ય અનરના ં આવ્  ્ે સનેંરાાી ્ારટખાા કીસ �દયસ પછટ �ુર યૈિમક ્ીાહાઉસ ગેસ 

ઉંસ�ાાા ઓછાના ંઓછા ૫૫% �હવસ  ્રાય્ા ઓછાના ંઓછા ૫૫% દ�શ એ ્ેનાી તહારી, વયી�ૃિ ,્ 

નમંજરટ અસયા  ડંારાા સા્ા  યના ક્ાર છે   ાર્ે આ કરારાે તહારી આપી છે અાે ્ે ણ ેNDC ાે 

શના અાે અા�ુજરા વર જહરચાાઓ અાે પગરાાી ્ યાા રમજ કરટ છે.  UNFCCC ાા હકારાંનક , 

સ�ાાંનક અાે ીજરંદ�શી રટ્ે ત�પુકી્ યાટાઘાટ ના ંસ�્્પણે ય ડાયા નાટ�  ાર્ પિ્ત� છે.  

 ાર્ા  ઉાેશ UNFCCC હ�ઠ� આત હયા ન્ા્ અાે સનાા્ા અાે સાનાન્ ્ાાા િસ�ાં્   પરં્ ુ

અરગ યયાતદારટઓ અાે સતંિં્્ કન્ાઓ પર આ્ા�ર્ એક અસરકારક , સહકારટ અાે ન્ા્ી 

યૈિમક વસાપં્ વસાપયાા  છે.al Transparency Framework 
 

૩.૫ર�થુ ગતતારઅસેરયરવયરરનપ� દતીકરણર–ર�ય આરઘટાસાસાર  ે્રકીર  વતારર 

ય ખનાા �ણુાકારાી હાયરટ ્નાન િયકાસ ના�ખાઓાી સફ�્ા નાટ� ખ્ર  છે અાે ય ખન ા  

સાના  કરય  એ ટકાઉ િયકાસાુ ંક�નન છે.  નાાય યવ્ી િયષ્ક ફ�રફાર  અાે િયકાસ ાા યરણ , 

આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર (� ગરટત અાે સૌસી ય  ુસયેંદાશીર ર ક ાે અપનાણસર અસર કર� 

છે) અાે આપિ�ાા ય ખન ા  ય્્  ઉદ ય સાને ય ખન  ઘટાડયા , ય ખન ાી સયેંદાશીર્ા અાે 

પિ્કાર કન્ા  ય્ારયા નાટ� યૈિમક ્નાન ા�ુ્ પહ�ર ાી �સુગં્્ા અાે સકંરા ય્ારયાાી 

�ાર�્ ય  ુય�ર પડટ ાસી. આ �સુગં્્ા ય ખન ા  સાના  કરયા નાટ� હારાા ના�ખાાે નયમ જ્  

કરયા અાે ત�િુય્ ય ખન  નાટ� પિ્કાર કન્ા ય્ારયાના ંનદદ કરશે.  ્ે આત હયા પ�રય ર્ાાી 

અસર સી ય્્ા આપિ�ાા ય ખન ાુ ંવ્યવસાપા કરયા નાટ� શાસા પણારીાે પ ંસાહા આપશે અાે 

િયકાસાે િયિય્ આપિ�ાા ય ખન  સાને પિ્કાર કન્ા ય્ારશે. 
 

�ુદર્ી ય ખન  અાે આત હયાાી ચરનસીનાસી ાકુસાા અાે ય ખન ાા અસરકારક ઘટાડાાે 

શાસાાા િયિય્ વ્ર� સકં�ર્ પગરાાંી ય�ર છે.  આ કરાર નાસંી ઉઉય્ા યૈિમક રલ્ ાે સાકં� ્ા 

સવંસાકટ્ એકટકરણ કરયાાા પડકાર  પૈકટ  સૌસી ન ટ  પડકાર છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડ  અાે 

આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરા આ ્નાન ્ા�્રાા યૈિમક કરાર ના ંધ્ાાના ંરેયાના ંઆય્ા ા�ુ્ 

એયનડાા   ાગ છે.  આ કણે્ કરાર િયકાસાે ટકાઉ તાાયયાા  એક સાનાન્ ઉાેશ છે.  નહંયાકાકંી 

રલ્  નાટ� નયમ જ્  પિ્ત�્ા અાે આ  ્રરાષ્ટ્ કરાર ાુ ંઝડપી અનરીકરણ યૈિમક પાસિનક્ા 

હ યી ય ઈએ.  ૨૦૧૫ પછટાા  એયનડા યુચે � જરક્ાાે ય ્ાં , આ દવ્ાયેય ાી �ુર અસરા  રા  

રેયાસી યહ�ચા્ેર ા જલ્ તાે છે. કર� છે   

િયકાસના ંય ખન ઘટાડયાાે તદરે ય  ુ- પેદા કર� એયા ્ેનાાંા દર�ક "ાીિ્ ય ખન " અસયા , 

િયર ્ા ાસી ાીિ્ઓા   ાગ ા તાે  ્ેાી ખા્રટ કરયા નાટ� પ્ાસ  અનરના ંા જકયા ય�રટ છે. 

એકનદર�, કણ ના�ખાના ંઅરગ અરગ પાસિનક્ાઓ , રલ્  અાે કા્  પરવપર નયમ જ્ ી િયાા 
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વય્કં રટ્ે અનરના ંાકુયાના ંઆયે ્ેાા કર્ા ંય  ુ સયર્ાહટ પિ્કાર કન્ાા  એયનડા તાે છે 

કારણ ક� પિ્કાર કન્ા િાનારણ નાટ� િયકાસ, નાાય્ાયાદટ પહ�ર, આત હયા પ�રય ર્ા અાે આપિ� 

ય ખન ઘટાડાાે પિ્ ાય આપ્ા િયિય્ કેક ના ંફ�રા્ેર હ ્ એયા પગરાાંી ય�ર પડ� છે.  

 

તીન ફ��આુરટ ૨૦૧૭ ાા ર ય , સરંકુ્ રાષ્ સાનાન્ સ ાએ  આપિ�ઓાે રાાે ાકુસાાાે 

ઘટાડયાના ંયૈિમક પગિ્ાે િા્ારરણ કરયા  નાટ� ય�રટ � જચકાકં  યણાય ્  ઠરાય A/71/644 

અપાાવ્ 43

44. આ � જચકાકં ાી ના�હ્ીાા સં્ હ �ારા, રએુા સભ્ દ�શ  સેનડાા ના�ખાના ંવ્ા�્ા કર�ર 

સા્ યૈિમક રલ્  સાને ૨૦૩૦ �ુ્ ીના ંા ૃં રદુર, અસર્વ્ વ્�ક્ઓ, આિસ�ક ાકુસાા અાે નહંયાા 

ના�ખાાે ાકુસાા અાે ા જ�� જ્  સેયાઓના ંિયકેપ  સ�હ્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી કાનગીરટના ં

્ેનાી પગિ્ાે નાપી શક� ્ેા  સનાયેશ સા્ છે.   ્રરાષ્ટ્ સાદુા્ �ારા આ  ્રરાષ્ટ્ 

ના�ખાઓાી દ�ખર�ખ સાસે પહ�રેસી ય એક� જક્ા વયીકારટ છે. રએુા  કડાકટ્ આ્ ગ ે ્ર સવંસા 

અાે િાષણા્ મજસ  �ારા ટકાઉ િયકાસ રલ્  પર િયકિસ્ � જચકાકં  અપાાવ્ા છે , અાે આ પ�્્ા 

સેનડાા ના�ખા સાસે ાનકસી સકં�ર્ છે.  ૬ મુરાઈ, ૨૦૧૭ ાા ર ય રએુા સાનાન્ સ ાએ યૈિમક 

� જચક ના��ુ ંઅપાાવરુ ંછે44

45. 
 

NDMP એ આપિ� ય ખન ઘટાડા, ટકાઉ િયકાસ અાે આત હયા પ�રય ર્ા (શના અાે અા�ુજરા) 

ાા પિ્ ાયના ં કા્  નાટ� રાષ્ટ્ ના�ખાના ં�સુગં્્ાાી કલપાા કરયાા  પ્ાસ ક્  છે.  NDMP 

આ કણ કેક ના ંપરવપર નયમ જ્ ીકરણાા પગરાાંી ઓ�ખ કર� છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડાાે  ા�ુ્ 

પયાહના ંયા�યા ટકાઉ િયકાસ નાટ�ાી પહ�ર અાે િયકાસ કા ર્� જ�ચાા �્ગર્  ાગ ્રટક� આત હયા 

પ�રય ર્ાાી અસર ાે ઉક�રયા નાટ� રેયાના ંઆયેરા પગરા ંસાસે �નેુ� કરટ શકા્ છે.  આત હયા 

પ�રય ર્ાાી અસર સી ઉઉય્ા ઘણા ય્ારાાા પડકાર  � સકંટાા ય ખનાા �ણુાકાર ્રટક� કા ર્ કર� 

છે અાે NDMP ાા અનરીકરણના ંસકં�ર્ કરયા ય ઈએ. 

                                                           
44 રએુા સાનાન્ સ ાા  ઠરાય, 71/644, આપિ� ય ખન ઘટાડયા સતંિં્્ � જચકાકં  અાે પ�ર ાષાઓ પર 

ઓપા-એનડ�ડ  ્ર-સરકારટ િાષણા્ કા ર્કારટ મજસા  અહ�યાર , A/71/644 
45  રએુા સાનાન્ સ ાા  ઠરાય , A/RES/71/313, ટકાઉ િયકાસ નાટ� ૨૦૩૦  એયનડા સતંિં્્ 

 કડાકટ્ આ્ ગાુ ંકા ર્  
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આ�ૃિ્ ૩-૬: ૨૦૧૫ પછટાા યૈિમક ના��ુ-ંરાષ્ટ્ પ્ાસ ના ં�સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ 

 

R િયકાસ, આપિ�ઓ અાે સનાયાા રગ ગ ્નાન પાસાઓ ાે સાદુા્ અાે અસર્કંાા ્નાન 

કેક ાે યહ�રા અાે પારં� ક ્તતાના ંઆત હયા પ�રય ર્ાાા  પિ્ ાય  આયરટ રે્ા યૈિમક 

ના�ખાાી પરે પાર  �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ �િુાિન્ કરયાાા િયચાર  છે.  �્ા ં�ુ્ ી 

આપિ� ય ખન ઘટાડયાા  સયાર છે ં્ા ં પિ્કાર કન્ા ય્ારયી એ એક ા�ુ્ િયષ્ છે.  આ ત્ી 

ચચારઓ એકદન વપષટ કર� છે ક� આ કા્ ાે ય ખન ઘટાડયાાા ા�ુ્ પયાહસી અરગ કરટ શકા્ા 

ાસી, ય ક� ્ે યૈિમક ના�ખાના ં�સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી િય ાયાાઓાી આગાહટ 

કર્  એક એય  િયચાર છે.  સન્ ના�ખાના ંઅગાઉ ( આ�ૃિ્ ૩-૬ ) કલપાા કરયાના ંઆયી હ્ી 

્ેાાસી આગ� �સુગં્્ા અાે નયમ જ્ ીકરણાા િયચાર  ા�ુ્પયાહાા અયકાશાે િયવ્ ૃ્  કર� છે.  

SDG અાે સેનડાા ના�ખાાી �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી કર� રી કલપાાાે (આ�ૃિ્ ૩-૭)  

ના ંદશારયયાના ંઆયી છે. ્ેયી ય રટ્ે, SDGs અાે COP21 નાટ� આત હયા પ�રય ર્ા કા્  પર પે�રસ 

કરાર આ�ૃિ્ ૩-૮  ના ંદશારયયાના ંઆવ્  છે.  �સુગં્્ા અાે નયમ જ્ ીકરણ �િુાિન્ કરયા નાટ� 

કલપાા કર�રા પગરાંાી ા�ુ્ પયાહાા પકરણના ંચચાર કરયાના ંઆયશે.  કણ યૈિમક ના�ખના ંDRR 

નાટ� સતંિં્્  ાર્ાી રાષ્ટ્ પહ�રા  સારાશં ક ષટક ૩-૧ ના ંઆપયાના ંઆવ્  છે. 
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આ�ૃિ્ ૩.૭: SDGs અાે સેનડાા ના�ખાાી �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી કલપાા કરયી 

સ ્: UNISDR46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 UNISDR, ટકાઉ િયકાસ રલ્  હાસંર કરયા નાટ� સેનડાા ના�ખાાી અનર. 

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 સેન્ાા  ેમવકક  
 

આ�ૃિ્ ૩-૮: આત હયા પ�રય ર્ા પગરા નાટ� SDGs અાે COP21 ાી �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાી કલપાા સ ્: કરાાનેટ �ડટર નસી અાે એડ�લફટ46

47  
 

Development 

ક ષટક ૩-૧:  કણ યૈિમક  �નયકરના ંDRR નાટ� સતંિં્્  ાર્ાી રાષ્ટ્ પહ�ર  
 સેનડાા - યૈિમક 

રલ્  

ટકાઉ િયકાસ 

રલ્  

COP21 - આત હયા 

પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર 

DRR સતંિં્્ રાષ્ટ્ પહ�ર 

 
 
 
 

૧ 

 
 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી 

સરખાનણીના ં૨૦૩૦  

�ુ્ ીના ં (૨૦૨૦-

૨૦૩૦) યૈિમક 

આપિ� ા ૃં રદુર 

ા�્પાક રટ્ે 

ઘટાડય   

 

 
 
 

SDG ૧, ૨, 

૧૧, ૧૩ 

આં્િં્ક ઘટાાઓાી 

રટ્ના ંફ�રફાર નાટ� આપિ� 

પિ્કાર કન્ા  અાે 

અા�ુજરા ય્ારયાાી ય�ર  

ગરટતી ીજર કરયા અાે 

આપિ�ઓસી આિસ�ક 

ાકુસાા ઘટાડયા નાટ� 

GACC ય ખન ાે ઉક�ર�ુ ં

નહંયાુ ંછે   

 
 
 

DRR, આિસ�ક િયકાસ , GACC 

શના અાે અા�ુજરા નાટ� 

ત�િુય્ ્ યાાઓ અાે 

પહ�ર.  

                                                           
47  https://www.climate-diplomacy.org/publications/infographic-making-development-sustainable-

throughclimate-action (accessed Sep 20, 2019) 
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 સેનડાા - યૈિમક 

રલ્  

ટકાઉ િયકાસ 

રલ્  

COP21 - આત હયા 

પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર 

DRR સતંિં્્ રાષ્ટ્ પહ�ર 

 
 

ર 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી 

સરખાનણીના ં૨૦૩૦  

�ુ્ ીના ં (૨૦૨૦-

૨૦૩૦) આપિ�્વ્ 

ર ક ાી સ�ં્ા  

ા�્પાક રટ્ે 

ઘટાડયી  

 

 
 

SDG ૧,  ૧૧, 

૧૩  

ય ખન સયેંદાશીર 

આ્ યા અાે DRR ાા 

અનરીકરણ �ારા પિ્કાર 

કન્ા ય્ારયા નાટ� ઝડપી 

કા ર્યાહટાી ય��ર્ા્ પર 

 ાર ા જક� છે   

 

આપિ� િાયારણ અાે DRR 

નાટ� કન્ા િયકસાયયા નાટ� 

સસંા્ા  અાે  ડં �ાી 

ફા�યણી  

્નાન વ્ર� DRR ાે નયમ જ્  

તાાય�ુ ં   

આપિ�- કન્ા િયકાસાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

િયકાસના ંDRR અાે GACC ાે 

અા�ુજરા ા�ુ્ પયાહના ં

રાય�ુ ં  

 
 
 
 

૩ 

 
 
 

પં્ક રટ્ે  આપિ� 

આિસ�ક ાકુસાાાે 

ા�્પાક રટ્ે ઘટાડ� 

છે   

 
 
 
 

SDG ૧, ૧૧ 

પે�રસ કરારા  ઉાેશ યૈિમક 

સર�રાશ ્ાપનાાના ંય્ાર  

� જયર-ઔદ �ગક વ્ર સી તે 

�ડ્ી સે�લસ્સ ાીચે 

રાખયાા  છે અાે ્ેાે ૧.૫ 

�ડ્ી સે�લસ્સ �ુ્ ી 

ન્ાર�દ્ કરયાાા પ્ાસ ાે  

આગ� ્પાયયાા  છે , 

આાાસી આત હયા 

પ�રય ર્ાાા ય ખન  અાે 

અસર ાે ા�્પાક રટ્ે 

ઘટાડશે.  

 

DRR નાટ� રાષ્ટ્ પિ્ત�્ા 

નાટ� PM દસ � જકી કા ર્્નના ં

વપષટ સા્ છે INDC ાયુત 

GACC ાે ઘટાડયા અાે 

અા�ુજરા નાટ� રાષ્ટ્ 

પિ્ત�્ા  

 
 
 
 

૪ 

 
 

નહંયાા ના�ખાાે 

ાકુસાા અાે 

ા જ�� જ્  સેયાઓ 

(આર ો્, િશકણ, 

યગેર�) ાા િયકેપાે 

ા�્પાક રટ્ે ઘટાડ� 

છે.  

 
 
 
 

SDG ૧, ૪, ૯, 

૧૧ , 

 
 

યૈિમક ્ાપનાા રલ્ાા 

સદં રના ંપ્ારટ્ અા�ુજરા 

પિ્ ાય �િુાિન્ કરયા 

અા�ુજરાશીર કન્ા 

ય્ારયા, પિ્કાર કન્ા  

નયમ જ્  કરયા અાે 

સયેંદાશીર્ા ઘટાડયા 

DRR ાે પાસિનક , નાધ્િનક 

અાે ્ ૃ્ ી્ આર ો્ 

સ ંા�ના ંસકં�ર્ કરટાે 

અાે આપિ� દયાાા કેકના ં

્ારીન કન્ાઓાે 

પ ંસાહા અાે ય્ારટાે 

રાષ્ટ્ આર ો્ 

પણારીઓાી કન્ા ના ં
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 સેનડાા - યૈિમક 

રલ્  

ટકાઉ િયકાસ 

રલ્  

COP21 - આત હયા 

પ�રય ર્ા પર પે�રસ કરાર 

DRR સતંિં્્ રાષ્ટ્ પહ�ર 

નાટ� યૈિમક અા�ુજરા રલ્   ય્ાર  કરય . ્ીુંરવ્ 

નયા અાે �ખુાકારટાે 

પ ંસાહાાી ખા્રટ કરયા 

નહંયાા ના�ખા આપિ�ાા 

ાકુસાાના ંઅાે ા જ�� જ્  

સેયાઓના ંિયકેપ ા�્પાક 

ઘટાડ  કરય  આયિ્ક છે.  

 
 
 

૫ 

 
 

આપિ� ય ખન 

ઘટાડયાાી 

વર જહરચાાના ં

ા�્પાક ય્ાર   

કરય   

 
 
 

SDG ૧, ૩, ૬, 

૧૧, ૧૩ 

અા�ુજરા, ટકાઉ િયકાસ , 

પ્ારયરણી્ વ્યવસાપા 

અાે આપિ� ય ખન 

ઘટાડયા નાટ� સારટ રટ્ે 

સકં�ર્ અ� ગન સાસે 

આપિ�ઓસી આિસ�ક 

ાકુસાા ઘટાડયા નાટ� 

િાણાર્ક એયા GACC 

ય ખન ાે ઉક�રયા  

 

 

GACC ાે ઘટાડયા અાે 

અા�ુજરા નાટ� NAPCC  

ટકાઉ રાષ્ટ્ �ૃિષ િનશા  

આત હયા પિ્ર ્ક �ૃિષ 

પર રાષ્ટ્ પહ�ર  

 
 

૬ 

રાષ્ટ્ કા્ ાે � જરક 

તાાયયા 

 ્રરાષ્ટ્ 

સહકારના ંા�્પાક 

ય્ાર  કરય   

 

 

SDGs હાસંર 

કરયા નાટ� 

સ�્્ 

 ્રરાષ્ટ્ 

સહકાર 

સા્ય   

COP21 રલ્  હાસંર કરયા 

નાટ� INDCs અાે 

 ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગ 

આ્ા�ર્ GACC ાે યૈિમક 

પિ્ ાય નાટ� દ�શ  �ારા 

નયમ જ્  પિ્ત�્ાઓ   

 

 

 ાર્ ૨૦૧૫ પછટાા અાે 

અન્ યૈિમક ના�ખાાા 

અનરીકરણના ંસ�્્ સભ્ 

છે   

 
 
 

૭ 

ત�-ુય ખની પારં� ક 

ચે્યણી પણારીઓ 

અાે આપિ� ય ખન 

ના�હ્ી અાે 

આકારણીઓાી 

ઉપર ્્ા અાે 

ને�યયાના ંા�્પાક 

ય્ાર  કરય    

 
 
 

SDG ૩, ૧૩ 

 
 

પારં� ક ચે્યણી 

પણારીઓ, ય ખન આકારણી 

અાે વ્યવસાપા �ુ્ ારયા 

પર  ાર ા જકય     

 

િયિય્ કેક ના ંઅાે ત�-ુ

ય ખન  નાટ� પારં� ક 

ચે્યણી અાે ના�હ્ી 

પણારીાે �ુ્ ારયા નાટ� 

રાષ્ટ્ ર કાણ .  
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ા�્: ્નાન ક�નની્ નકંાર્ ાી યૈિમક ના�ખા સાસે સતંિં્્ રાષ્ટ્ રલ્  હાસંર કરયા નાટ� 

ચ તસ યયાતદારટઓ છે. 

 

સેનડાા ના�ખાાુ ંપગિ્ાુ ંિારટકણ કરયા નાટ� , સેનડાાાા સા્ રલ્  હ�ઠ� , ૩૮ � જચક ા  સા જહ 

(૩.૨.૨ ાી �ન ય પ�રિશષટ -૩) � જ�ચત� કરયાના ંઆવ્  છે � હા્ગ  કા ર્ ના�ખાાા સન્ગા�ા 

એટરે ક� , ૨૦૦૫-૧૫ ાા સદં રના ંટકાયારટના ંફ�રફારાી ન�ષટ સાને નાપયા ય ાએ.  ૨૦૦૫-૧૫ ાા  

સન્ગા�ા નાટ� આ કેકી્ િય ા�ય્ પા્ા ર�ખાાી ના�હ્ી ક�નની્ નકંાર્/ િય ાગ અાે રા�્ / 

ક�નનશાિસ્ પદ�શ  �ારા એકઠટ કરયાના ંઆયશે. આ દરિન્ાા, ાીિ્ આ્ ગે ૧૬૯ રલ્  ્રાય્ા ૧૭ 

SDGs ાી પગિ્ પર ાયર રાખયા નાટ� ૩૦૬ રાષ્ટ્ � જચકાકં  ્રાય્ુ ંરાષ્ટ્ � જચક ના��ુ ં( NIF) 

અપાાવરુ ંછે. SFDRR અાે SDGs ના ંવપષટ વસાિપ્ ય ડાણ હ યાસી, આ NIF, અન્ ર ક  ઉપરાં્ , DRR 

પર ખાસ ધ્ાા ક��નન્ કર્ા રલ્  ૧.૫.૧, ૧.૫.૨, ૧૧.૫.૧, ૧૧.તી.૧  અાે ૧૧.તી.૨ નાટ� રાષ્ટ્ 

� જચકાકં ા  સનાયેશ કર� છે. NDMP ના ંઉપ્ ગના ંરેયા્ી સન્ન્ારદા ૨૦૧૫ પછટાા યૈિમક ના�ખા 

સાસે સહ-ય ડાણ છે, � ૨૦૩૦ ના ં� જ� ંસશે. 
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૪ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રથાના�પકરથાનેરગીરટ 

૪.૧ર�ષૃ્ઠ દ નરર

આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ઓ આદશર સાના�યક વ્યવસા અાે ના�ખાકટ્ અસનાા્ાઓ પર ઘણા પણ  

ઊ ા કર� છે �ાે આપિ� પિ્ ાય સ�હ્ ધ્ાાના ંરેયાાી ય�ર છે.  આપિ�ાી વ્યવસાપા 

અસર્વ્, ખાસ કરટાે રાહ્ અાે � જયરય� �વસિ્ નાટ� વયા ાિયક રટ્ે  અ�ર્ા 'પી�ડ્ ' અસયા 

'તચેરા' ર ક ાે એક સનાા મજસ ્રટક� ય યાાુ ંયરણ ્રાયે છે . આ �ર�ગ , �િ્ અસયા યગર 

(Fordham ૧૯૯૯) ના ંહારાી િયષન્ા અાે અસનાા્ાઓાે ીજર કરયાના ં વયા ાિયક રટ્ે  

અસનસર્ા ્રફ દ રટ �્ છે.  ય ખન   ેદ ાય કર્ા ાસી , પણ ર ક  કર� છે. પય ર્નાા 

અસનાા્ાઓસી ા�ષટહટા તાીાે વ્યવસાપા અન્ા્ી તાી શક� છે.  હારાી સાના�યક-આિસ�ક 

પ�ર�વસિ્ઓા  અસર એ છે ક� આપિ�ઓ યવ્ી િયષ્ક રટ્ે સનાા સાદુા્  નાટ� પણ � � પ�રણાન  

્રફ દ રટ શક� છે. અિાયા ર્પણે , સૌસી સયેંદાશીર મજસ  તી� કર્ા ય  ુ સહા કર� છે. આ પકરણ 

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા નહંય પર  ાર ા જક� છે ક� આપિ�ા  સાના  કરયાાી કન્ાઓાે અસનાા 

ઉક�રા  વયીકાર કરટાે અસનાા્ા અાે સાના�યક ત�હષકારાે કારણે ક�ટરાક યગ  સાના�યક પ સાના ં

્ેનાા વસાાાે કારણે આં્િં્ક ઘટાાઓ અાે આપિ�ઓના ં તી� કર્ા ય  ુસહા કર� છે. સાના�યક 

�તા નહંયાા  િયશા� પડકાર ા  સાના  કરય , સાના�યક ત�હષકાર અાે અન્ અસનાા્ાઓ 

કા ર્કેકાી તહાર છે.  ય  ક� , આપિ� ય ખન ઘટાડાએ સાના�યક રટ્ે સનાયેશા નાટ� આપિ� ય ખન 

ઘટાડાાે દર�ક શ� પ્ાસ �િુાિન્ કરયા સાના�યક યાવ્િયક્ાઓાુ ંધ્ાા રાખ�ુ ંય ઈએ  

 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ (પકરણ ૧૧, િય ાગ ૬૧) ્નાન પકારાા  ેદ ાય પર - 

પછટ ્ે �ર�ગ, �િ્, સાદુા્, યશં અસયા ્નર પર આ્ા�ર્ હ ્ - આપિ� ય ખન ઘટાડયા, આપિ� 

રાહ્ અસયા અસર્વ્ ર ક ાે નાાયી્ સહા્ સતંિં્્ ક ઈપણ પ�િૃ�ઓના ંપિ્તં્  ા જક� છે. 

આપિ� વ્યવસાપા રાષ્ટ્ ાીિ્ , ૨૦૦૯  ાી પવ્ાયાા રખે છે ક� આિસ�ક રટ્ે ાત�ા અાે 

સાના�યક રટ્ે હાિંસ્ાના ં્ક�રા્ેરા યગર, ન�હરાઓ, અા�ુ જ�ચ્ �િ્ઓ અાે અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્ઓ 

આપિ�ઓ દરિન્ાા ય  ુસહા કર� છે.  આપિ� નાટ� સાદુા્ાી સયેંદાશીર્ા, સાના�યક, સાવં�ૃિ્ક, 

આિસ�ક અાે રાયકટ્ પ�ર�વસિ્ પર આ્ા�ર્ છે.  ય�ંચ્્ાાુ ંચ્ ્ેનાી સયેંદાશીર્ાના ંય્ાર  

કર� છે એ�ુ ંાસી, પણ ્ેનાે ા જ�� જ્  અિ્કાર ાી �રુ ્ાાે ાકારટ ાે ્ીને ્ીને િાણર્ રેયાાી 

પ�્્ાનાસંી ીજર કર� છે. 

 

સાના�યક સનાયેશાી અસ�ં્ વ્ા�્ાઓ અાે �્ાર  છે , અાે ઘણી ચચારઓ પછટ પણ, વ્ા�્ા 

પર ક ઈ સયરસનંિ્ સા ાસી. ૧૯૯૫  ના ંક પાહ�ગાના ં્ �્ેર સાના�યક િયકાસ નાટ� િયમ 
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સનેંરા, સનાિયષટ સનાયાે ત્ા નાટ�ાા સનાય ્રટક� વ્ા�્ાિ્્ કર� છે , �ના ંદર�ક વ્�ક્ , દર�ક 

અિ્કાર  અાે યયાતદારટઓ સાસે સ�્્ � જિનકા  યયે છે.  સનાિયષટ સનાય િાષપક્ા, સનાા્ા, 

સાના�યક ન્ા્, નાાય ગૌરય, નાાય અિ્કાર  અાે વય્કં્ાઓાા ા જ�� જ્  ા જલ્  ્ેનય િયિય્્ાાે 

વયીકારયાાા િસ�ાં્   પર આ્ા�ર્ છે. એક ્રફ વ્�ક્ા  અા ુય અાે આંન-પેરણા નાટ� સાના�યક 

સનાયેશાી શ�્ાઓ, અાે તીન તામુ , ત�હષકાર કારણ ાે ીજર કરયા અાે ્નાન નાટ� સનાા ્ક  

�િુાિન્ કરયા સાના�યક કન્ાાે અસર કર� છે (UNDESA, ૨૦૦૮). 

 

સાના�યક ત�હષકારા  અસર  ેદ ાય , ય�ંચ્્ા અાે અવયીકારાા ્નાન અા ુય  પગટ કર�  છે , 

પછટ  રે ્ે ક ઈ પણ રકણ પર આ્ા�ર્ હ ,્ પછટ ્ે �િ ,્ �ર�ગ, કન્ાઓના ં્ફાય્ , યશંી્્ા, 

સપંદા્, ્નર, �્ી્ અ� ગન અસયા અન્ ક ઈ રકણ હ ્.  સાના�યક ત�હષકારાી અાે 

અ� વ્�ક્ઓ �િ્, ્ાિન�ક સતં ં્  , �ર�ગ � જયર્હ, િયકરાગં ર ક  પં્ેાા � જયર્હ  અાે ઘણા ત્ા  

�ારા પ ાિય્ કઠ ર સાના�યક વ્રટકરણ પસાઓ �ડ� �ુ્ ી નાના ંઘર કરટ ગા  છે.  સાના�યક 

ત�હષકારાે �વસિ્ (અયર ્  અાે પ�્્ા) ્રટક� યણા્ છે � સાના�યક સનાયેશાે અયર ્ે છે.  

સાના�યક ત�હષકાર એક એયી પ�્્ા છે ક� �ાા �ારા વ્�ક્ઓ અસયા મજસ   િશક રટ્ે �ના ં્ે રહ� 

છે ્ે સનાયાા નયાાા ્નાન પાસાઓનાં  સ�ં જણર  ાગીદારટનાસંી ્ેનાી સાના�યક ઓ�ખ , �નર, 

�ર�ગ, �િ્, ા�સુકં્ા, સવં�ૃિ્ અસયા  ાષા , અાે/અસયા શારટ�રક, આિસ�ક, સાના�યક અ�િુય્ાાા 

આ્ાર� ત�હષકાર કરયાના ંઆયે છે. 

�્ાર� ર ક   ેદ ાયાા અાેક વ્ર ા  સાના  કર્ા હ ્ અાે ્ેઓ સ�ાાા અસનાા સતંં્  ના ં

યકડા્ેરા હ ્ , ં્ાર�  ઘણીયાર ત�હષકાર સૌસી આઘા્યાક હ ્ છે.  ઘણા �કવસાઓના ંપણ ્ેઓ 

યવ્ીા  ા�્પાક �હવસ  ્રાય ્ા હ યા છ્ાં  ઘટાાાે ય  ુખરાત કરયા નાટ� , ્ેઓ ઘણી યખ્ 

આપિ� ઘટાડા અસયા કટ કટટ પિ્ ાય કા ર્્ન ના ં 'અનિ્' રહ� છે. સાના�યક રટ્ે ત�હષ�ૃ્ મજસ ના ં

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ંધ્ાાના ંરેયાના ંઆય્ી ા હ ્ એયી આપિ� પહ�રા, આપિ�ના ંઅાે 

આપિ� પછટ સદં ર િયશેષ અાે િયિય્ ય��ર્ા્  હ ્ છે.  સનાયેશક આપિ� ય ખન વ્યવસાપા 

અિ્કાર  અાે ્ક ાી સનાા્ા , વ્�ક્ાુ ંગૌરય , િયિય્્ાા  વયીકાર , અાે દર�ક નાટ� પિ્કાર 

કન્ાના ં્ ગદાા આપ�ુ,ં ય્, �ર�ગ, અપગં્ા અસયા અન્ાા આ્ાર� ક ઈપણ સાદુા્ાા સભ્ ાે 

્રછ ડયા ાહ�.  ાર્ાા સદં રના,ં આપિ� ય ખન ઘટાડા નાટ� રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાનાં 

સાના�યક સનાયેશ પર ય્ારાા  ઝ ક ાીચેાા પર રહ�શે: 

1. �િ્ આ્ા�ર્ સયેંદાશીર્ા 

2. અા�ુ જ�ચ્ �િ્ અાે અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્ (SC&ST) 

3. ��ૃ  
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4. તા�ક  અાે 

5. િયકરાગં  (PWD) 

 
 

૪.૨ર� તગતરદ્ષટકાણરઅસેર�ય આરપાખનરઘટાસાર 

૪.૨.૧ર� તગતરથ  ેદસકીરતા 

સાનાન્ રટ્ે , �િ્ તાત્ ગિ્શીર પ�રત� ાા ય�ટર િનશણનાસંી ઉઉયે છે �ના ંિયિય્ 

� જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓ , �ુશ�્ા અાે કન્ાઓ , સયેંદાશીર્ા, સ�ા સતં ં્  , સવંસાકટ્ 

ના�ખા અાે રાતંા સન્સી ચાર્ી પરંપરાઓ અાે યરણા  સનાયેશ સા્ છે.  �િ્  સતં ં્  ાી 

િયિશષટ્ાઓ સનાયાા સાના�યક-સાવં�ૃિ્ક ા જલ્ ાા આ્ાર� તદરાઈ શક� છે.  ય  ક� , � જિનકાઓ, 

યયાતદારટઓ અાે ઓ�ખાા ા જ�� જ્  �િ્ગ્ િય ાગ  સન્ િયમના ંિયિય્ નાકા પચ�ર્ છે.  

�િ્ગ્ સતંં્  ના ં�હુુષ  અાે  ીઓ યુચે ઘ�ુ ંઅસં્ રુા (�ર�ગ �્ર) છે , � ઐિ્હાિસક રટ્ે 

��ુષ  નાટ�  ાર� િપ્પૃ્ાા સનાયના ં પ ાયશા�ટ છે. ાીિ્ િાનાર્ા, િયકાસક્ાર અાે ફા�  આપાાર 

અાે આપિ� ય ખન ઘટાડા  પ�્્ાઓાા રા ાસ� ્રટક�  આપિ� ય ખન ઘટાડાના ં આ ્નાન 

ન�હરાઓાે સનાા અિ્કાર  અાે સનાા  ાગીદારા  દરજય    ગય્ા અટકાયે છે. 

 

�ર�ગ, �હુુષ અાે  ી હ યા સાસે સકં�ા્ેર સાના�યક રકણ  અાે ્ક  અાે  ીઓ , �હુુષ , 

છ કરટઓ અાે છ કરાઓ યુચેાા સતં ં્  , ્ેનય  ીઓ અાે �હુુષ  યુચેાા સતં ં્  ા  ઉલરેખ કર� છે.  

આ રકણ , ્ક  અાે સતં ં્   સાના�યક રટ્ે તાં્ યાના ંઆયે છે , શીખયાના ંઆયે છે અાે સન્ ય્ા ં

તદરા્ા રહ� છે. �િ્ગ્ ગેરફા્દા - સસંા્ા ાી અસનાા ઉપર� ્, કાા જાી �રુકા , િાણર્ 

રેયાાી સ�ા અાે ્ેના  પયાા ત ય અાે �હ�સા પં્ેાી ્ેનાી ાત�ાઈ - આપિ�ઓાી અસર  

નાટ� �હુુષ  કર્ા ં ીઓાે સ્્ ય  ુસયેંદાશીર તાાયે છે.  ન�હરાઓ નાટ� આપિ�ઓ ઉનેર  કર� છે, 

કા્ની કર� છે અાે �ર�ગ અસનાા્ા ય્ાર� છે , ખરાત પ�ર�વસિ્ઓાે ય  ુખરાત તાાયે છે.  નાટ� 

ન�હરાઓ � સ ંિય્ ્ ગદાા આપી શક� છે ્ેાે ઘણી યખ્ ાયર�દાય કરયાના ંઆયે છે અાે 

આપિ�ઓ નાટ� સાદુા્ પિ્કાર કન્ા િાનારણના ંન�હરા ાે્ ૃં યાે યારંયાર અયગણયાના ંઆયે છે. 

આપિ� ય ખન ઘટાડયા  નાટ� �ર�ગ પ�રપેલ્ આપિ�ઓસી તચયા , સજય્ા, સાના  કરયા અાે 

વયાવા્ નાટ� અરગ �ર�ગ-િયિશષટ કન્ા અાે ાત�ાઈઓ પર ધ્ાા ક��નન્ કરયાના ંનદદ કર� છે 

(WCDRR ૨૦૧૫). આપિ� પહ�રાાી પ�ર�વસિ્ાી સરખાનણીના ંઆપિ� પછટાા �ાુયિાનારણ કા ર્્ન  

ન�હરાઓાે ય  ુસયેંદાશીર તાાયી શક� છે , ય  ુસારટ રટ્ે િાનારણ કરયાાા ઉાેશાે હરાયી શક� છે.  

આપિ�ઓ પછટ ન�હરાઓ સાને �હ�સાના ંય્ાર , ઘર�ચ ુ�હ�સા અાે �ટાછેડાાા દર ા�્ા્ા છે 

(Fothergill ૧૯૯૮).્ેઓ આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ના ંીુવ ર્યહારના ંય્ાર� સયેંદાશીર તાે છે. ્ેઓ 
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વયુછ્ા �િુય્ા ને�યયા નાટ� ્કરીફા  સાના  કર� છે. ગ પાી્્ાા  અ ાય �િ્ સ્ાનણીાુ ં

ય ખન ય્ે છે. ક�ટરીક પ�ર�વસિ્ઓના,ં છ કરટઓ અાે રયુ્ીઓાે અયૈદ યેપરટઓ �ારા ��ના ં

ફસાયયાાુ ંઅાે યહ�રા રોા કરાયયાાુ ંય ખન રહ�ચુ ંછે. ્ેઓાે સસંા્ા  અાે સવંસાઓ પર િા્કંણ 

ા હ યાસી રાહ્ ને�યયા અાે વયાવા્સી ન�હરાઓાે અયગણયાાુ ંયરણ છે (Parkinson ૨૦૧૧). 

ન�હરા પ્ાા પ�રયાર , એકાકટ ન�હરા અાે િય્યાઓ ના�હ્ી ને�યયા અાે આયિ્ક ાાણાકંટ્ 

સહા્ અાે વયાવા્ અાે �ાુયિાનારણના ં્કરીફ અા ુયે છે.  
 

આપિ� પછટ, એયી ઘણી પ�ર�વસિ્ઓ છે �ના ંન�હરાઓ ઘર�ચ ુઅાે �્ી્ �હ�સાા  િશકાર તાે 

્ેયી સ ંાયાા છે.  એયા �કવસાઓ છે ક� ન�હરાઓ �્ી્ શ ષણાા ડરસી આશ્વસાા ા  ઉપ્ ગ 

કરયાાુ ંટા�ે છે. ન�હરાઓ �ુપ ષણસી પી�ડ્ સયાાી શ�્ા ય્ાર� છે કારણ ક� �્ાર� ્ેઓ ગ રય્ી 

હ ્ અસયા વ્ાપાા કરાય્ી હ ્ ં્ાર� ્ેનાે પ ષણાી ચ તસ ય��ર્ા્  હ ્ છે.  ીુષકા� 

દરિન્ાા, ખ રાકાી અછ્ાી પ�ર�વસિ્ઓનાં , ન�હરાઓ ્ેનાા ખ રાકાા સેયા સાસે સના્ાા 

કરાાર પસન છે.  ્ેઓ સાનાન્ રટ્ે ઘણા ંઘર�ચ ુકા્  �ન ક� પીયાાુ ંપાણી રાય�ુ ંઅાે ીજરસી 

ત�્ણ રાયયાા   ાર� ત ય  હ ્ છે.  ન�હરાઓ અાે છ કરટઓાે સાનાન્ રટ્ે ્રણ �યી 

નયારકક �ુશ�્ા ને�યયાાી ્ક આપયાના ંઆય્ી ાસી કારણ ક� �ર�ગ � જયર્હ ્ેનાે ય ખન ા  

સાના  કરયાના ંઓછટ સકન તાાયે છે.  �્ાર� ્ેઓ પ ્ે ઘા્ર હ ્ ં્ાર�  પ�રયારાી સ ંા� રેયી 

અાે પ ષણક્ાર ્રટક�ાી ્ેનાી પરંપરાગ્ �ર�ગ � જિનકા , આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ઓના ંઘા્ર 

અાે તીનાર હ ્ ં્ાર� ્ેનાી સ ંા� રાખયી પડ� છે. 
 

આપિ� પછટાા આ્ યા દરિન્ાા , ન�હરાઓ અાે છ કરટઓાી રાહ્ અાે વયાવા્ાી 

ય��ર્ા્ ાે ાયર�દાય કરયાના ંઆયે છે કારણ ક� આપિ� વ્યવસાપા રગ ગ ��ુષ પ�ું ય 

્રાય્ી હ ્ છે , �ના ંન�હરાઓાી  ાો્ે ય  ાગીદારટ હ ્ છે.  ્ેઓાે ય�્રાી કા ર્યાહટ ના ં

ઘણીયાર અયગણયાના ંઆયે છે.  �્ાર� ન ટા ાગાી ન�હરાઓ પાસે યગંન અસયા વસાયર િનરક્  

(યનીા અસયા અવક્ાન્ ) ાી ઔપચા�રક ના�રકટ હ ્ી ાસી , �ઓ ના�રકટ ્રાયે છે ્ેનાે પણ 

ઘર� િયિય્ દતાણ અાે કા ર્યાહટના ં�ર�ગ સયેંદાશીર્ાાા અ ાયાે કારણે ઔપચા�રક્ા � જરટ કરયી 

ાિુક�ર રાગે છે. સાનાન્ રટ્ે, ્ેનાુ ંાકુસાા ઓ� ંા જલ્યાા અાે ય�્ર યગરાુ ંરહ� છે. 
 

પહ�રેસી અ�વ્ંયના ંરહ�રી સાના�યક અ�રુકા અાે સાના�યક-આિસ�ક દતાણ �ારા આપિ�ાા 

ય ખન  ક�યી રટ્ે ફ�રા્ા છે ્ે તરાતર સનય�ુ ંય�રટ છે.  ઘણી યખ્ , અ�ણ્ા, સાના�યક �વસિ્ 

અાે �ર�ગાી � જિનકાઓાે કારણે , ન�હરાઓ �ાુયિાનારણ પ�્્ાના ંઓછટ નાગં કર� છે.  ઘણા અયર ્  

િાણર્ રેયાાી અાે �ાુયિાનારણ પ�્્ાઓના ંન�હરાઓાી  ાગીદારટાે નાાા કર� છે. ્ેન છ્ાં , 

આપિ�ઓ �ર�ગ સતં ં્  ાે તદરીાે અાે સાના�યક અાે ય ર્� જકટ્ �ુ્ ારા સર� તાાયીાે ન�હરાઓાી 
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�વસિ્ �ુ્ ારયાાી ્ક  � જરટ પાડ� છે.  આપિ� પછટાી � જયરય� �વસિ્ ન�હરા સશ�ક્કરણાી ્ક  રમજ 

કર� છે.  આ પચડં પડકાર  હ યા છ્ાં , �ર�ગ � જયર્હ અાે અસનાા્ા યુચે ,  ાર્ના ંહાસ ્રયાના ં

આયેરા ક�ટરાક �ાુિા�નારણ કા ર્્ન એ આપિ� �ારા ખ રયાના ંઆયેરી ્ક ા  રા  રઈાે 

ન�હરાઓાે સશક્ તાાયયાા  પ્ાસ ક્  છે. 
 

આપિ� પછટાા "ાયી અાે ય  ુપગિ્શીર �ર�ગ � જિનકાઓ અાે સતં ં્   ઉ રટ આયયા  અાે 

�ાુયિાનારણાી ્ક  � જરટ પાડ� ક� ન�હરાઓ અાે છ કરટઓાી સાનેરગીરટાી ્ક  � જરટ પાડ�  અાે 

ન�હરાઓાે ાે્ ૃં યાી � જિનકાઓ  યયયાાી ્ક  અાે િયકાસ પ�િ્ઓાા િાદદશાના ંય  ુસારટ રટ્ે 

કા ર્ કરયાાી ્ક � જરટ પાડ� �ાુયિાનારણાી અપેકા છે. "( UNISDR ૨૦૧૫a). આપિ� ય ખન ઘટાડા 

નાટ� �ર�ગ પ�રપેલ્ આપિ�ઓસી તચયા , સજય્ા, સાના  કરયા અાે સા� સયા નાટ� અરગ �ર�ગ-

િયિશષટ કન્ા અાે સયેંદાશીર્ા પર ધ્ાા ક��નન્ કરયાના ંનદદ કર� છે ( WCDRR ૨૦૧૫). 

આપિ�ાી અસર  �ર�ગ ્ટવસ ાસી, ્ેસી આપિ� પછટાા � જયરય� �વસિ્ કા ર્્ન ના ં�ર�ગ ન્ા્ અાે 

સનાા્ાાે પ ંસાહા આપયા નાટ� � જર્ ુ ંધ્ાા આપ�ુ ંય�રટ છે. 
 

આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ઓનાં, પિ્કાર કન્ા િાનારણના ંસ�્્ ફા�  આપાારાઓાા ા�ુ્ િસ�ાં્  

સાસે આ્ યા અાે અનરીકરણાી પ�્્ાના ંન�હરાઓાે ક�નનના ં રાખયાાી ય�ર છે.  સેનડાા ના��ુ ં

નાક આપિ� પછટાા �ાુયિાનારણના ંન�હરાઓાે સતંિં્્ ાાુાઓાે ઉક�રયાાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક� 

છે એટચુ ંય ાહ� પરં્ ુઆપિ� પછટાા �ાુયિાનારણના ંન�હરાઓ નાટ� ા�ુ્ � જિનકાાી કલપાા પણ કર� 

છે: પિ્ ાય અાે �ાુયિાનારણ દરિન્ાા ન�હરાઓ અાે િયકરાગં એ �હ�રના ંાે્ ૃં ય અાે �ર�ગ-

સનાા્ા અાે સાયરિકક રટ્ે �રુ  અ� ગન ાે પ ંસાહા આપ�ુ ંય ઈએ. 
 

�ર�ગ સનાા્ાાે પ ંસાહા આપયા નાટ� , ાયા તં્ ા્ેરા  નકાા  પિ્ અાે પંાીાા સરંકુ્ 

ાાન ના ંા�્યાાી ય�ર છે.  �નાી પાસે યનીાા  �ખ્ાત ા હ ્ એયી િય્યાઓ અાે અિયયા�હ્ 

ન�હરાઓાે આશ્વસાા  પાટ્ કરયાસી અયગણયા ય ઈએ ાહ�.  ન�હરાઓ ય  ુ�રુ�ક્ , 

આંનિયમાસ અાે રાગણી અા ુયે ક� ્ેઓ ્ેનાા નયાના ં�ાર�્ ્ેનાા નાસા ઉપર છ્ યગર 

રહ�શે ાહ�.  �્ા ંન�હરાઓ �રુ�ક્ �હૃિાનારણ ટ�કા ર નાા અનરીકરણાી દ�ખર�ખ  ાીચે  ાે્ ૃં યાી 

� જિનકા  યયી શક� ં્ા ં�્ નહ�ા્ે કર�રા ાયા તાં્ કાન  (ODR) ાે અાકુરણ શકા્ છે.  સાના�યક 

�રુકાાા પગરા ંઅાે આયક પેદા કરયાાી પ�િૃ�ઓ �ારા ન�હરાઓાે સશક્ તાાયયાાા હ�્ સુી 

કા ર્્ન  ્ૈ્ાર કરયાના ંઆયશે. ન�હરા વય -સહા્ મજસ  આનિયકાાી ્ક ાી ગ ઠયણ ઊ ી કરટ શક� 

છે. ્ેાે પરંપરાગ્ આયક ઉંપ� કર્ી પ�િૃ�ઓસી આગ� ય્યાાી ય�ર છે અાે ક�ડ્ા, �સુાર, 

વસાિાક ઉંપાદા ા  યેપાર , આયાસ, વયુછ્ા અાે અન્ સાન્ી યગેર� નાટ� વસાિાક ીુકાા  

ચરાયયાાી �ુશ�્ા ય્ારયાાુ ંરલ્ ્રાયે છે. 
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૪.૨.૨રર�રગકરઅસેરર�નુતીર� તઓરર

ખર�ખર �ર�ગ-સયેંદાશીર તાયા નાટ� , િયપરટ્ �ર�ગી  (�હયડા)47

48  સ�હ્ િયિય્ �્ી્ 

અ� ગનાી �ચ�્ાઓ ીજર કરયી ય�રટ છે. િયપરટ્ �ર�ગી  ર ક  સસંા્ા , સેયાઓ અાે ્ક  

ને�યયાસી ય�ંચ્ રહ� છે.  સાના�યક અાે આિસ�ક અ�રુકા ઉપરાં્ , ્ેઓ � કરકં અાે  ેદ ાયા  

  ગ તાે છે , ્ે ્ેનાે ઘણા આપિ� િાયારણ/પિ્ ાય કા ર્્ન સી ય�ંચ્ રાખે છે , � આપિ�ાા 

ાકારાંનક પ ાય ાે ીજર કરયાાી ્ેનાી કન્ાાે અયર ્ે છે.  ય  ક�, આપિ� ય ખન વ્યવસાપાા  

અ� ગન, �્ી્ અાે �્ી્ ર�નુ્ીઓાી ય��ર્ા્  અાે વસ�ાે ાયર�દાય કર� છે.  

આપિ�ઓાા ય ખનાે ઘટાડયા નાટ� ્ૈ્ાર સવંસાકટ્ અાે કાા જાી ના�ખા સાનાન્ રટ્ે આયા યગ  

પર નૌા રહ� છે.  ્ે ્ા�્રના ં ગર્ાગાઠંાા ંક�સ અભ્ાસ એ આપિ�ના ંરલ�ગક અાે �ર�ગ 

ર�નુ્ીઓાા  ાિય પર પકાશ પાડા  છે.  �્ી્ અાે �ર�ગ ર�નુ્ીઓ �ારા સાના  કરયાના ં

આય્ી આપિ� સતંિં્્ સયેંદાશીર્ા પરાા ન ટા ાગાા સશં ્ા  સહન્ સા્ છે ક� ્ેઓ ઘણી 

યખ્ આપિ�ઓસી ય  ુગ ંીર રટ્ે અસર્વ્ હ ્ છે કારણ ક� ્ેઓ અયર ્ ા  અસયા અન્ ર ક  

નાટ� ઉપર ્ રકણાા સા્ા ાા અ ાયા  સાના  કર� છે.  ર �ય�દા નયાના ં�્ી્ અાે �ર�ગ 

ર�નુ્ીઓાી અં્ં્  હાિંસ્ાના ં્ક�રી દ�યા્ેરી પ�ર�વસિ્ઓ આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ઓા  સાના  

કર્ી યખ્ે ્ેનાે ય  ુય ખનના ંા જક� છે.  ય  આપિ� ય ખન ઘટાડા ાીિ્ઓ અાે વ્યહાર સાના�યક 

યાવ્િયક્ાઓસી �્ રહ� ્  ્ેનાી અ�રુકા ય્શે. આપિ�ાી �્ાર� અનરીકરણ દરિન્ાા ્ેનાી 

ખાસ ગણ્રટ કરયાના ંઆયે ં્ાર� પ�ર�વસિ્ઓના ંિયપરટ્ �ર�ગી �યા હાિંસ્ાના ં્ક�રા્ેરા મજસાી 

�ચ�્ાઓા  ઉક�ર રાયયાાી સ ંાયાા ય્ાર� છે છે.  ઉદાહરણ ્રટક� , આપિ� ય ખનાા ઘટાડાાા  

િયિય્ ્તતાના ંઆયા ્નાન યગ ાા સનાયેશાી ખા્રટ કરયાાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જકટ શકા્ 

છે.  
 

૪.૩રઅ��ુ દરચતર� તરઅસેરઅ��ુ દરચતરપસ� તર

અાકુ �િ્ઓ અાે આ�દયાસીઓ - અા�ુ જ�ચ્ �િ્ઓ અાે આ�દયાસીઓ -  ાર્ી્ 

તં્ ારણના ંઐિ્હાિસક રટ્ે ય�ંચ્ ર ક  ્રટક� નાન્ કર�ર છે અાે વયી�ૃ્ ાીિ્ઓ અાે પગરા ંરેયા ં

નાટ� તં્ ારણાી તે અા�ુ જ�ચના ં� જ�ચત� કર�ર છે. પસન અા�ુ જ�ચ િયિય્ રા�્ ના ં૧,૧૦૮ �િ્ઓાી 

અાે તીન � જ�ચ ૭૪૪ આ�દયાસીઓાી વયી�ૃ્ ાીિ્ઓ અાે પગરાાંી ્ાદટ આપે છે.  ્ાદટત� 

�િ્ઓ અા�ુ જ�ચ્ �િ્ ( SC) ્રટક� ઓ�ખા્ છે અાે ્ાદટત� યા�િ્ઓ અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્ 

                                                           
48 ‘‘િયપરટ્ �ર�ગી’’ અસયા ‘‘િયપરટ્’’  શ દ યનન સન્ે ાતટ સ્ી �ર�ગસી અરગ હ ્ એયી  વ્�ક્ઓાે 

આયરટ રે છે. ્ેના ંLGBTQ સન�ર�ગકાની  ી, સન�ર�ગી સતં ં્   ્રાયાાર, ઉ ્�ર�ગી, િયપરટ્ �ર�ગી, સ�ંદો્, 

અસયા િય�ચક અાે ઉ ્�ર�ગી ઉપરાં્  ક�ટરાક તી�ા  સનાયેશ સા્ છે (LGBTQ+). 



 
 

80 
 

(ST) ્રટક� ઓ�ખા્ છે. ૨૦૧૧ ાી યવ્ી ગણ્રટ ાયુત , SC અાે ST  ાર્ાી યવ્ીાા અાુ્ ને 

૧૬.૬% (૨૦.૧૪ કર ડ) અાે ૮.૬% (૧૦.૪૩ કર ડ) છે. 
 

આ�દયાસી સાદુા્ ાી � જત ઓછા પનાણના ંવયી�ૃિ્ના,ં આ સાદુા્ ાી સનવ્ાઓાી અન્ ઘણી 

સવંસાઓ વ્ાપક િયષ્ ાી ્પાસાા  ાગ�પે આ�દયાસીઓાી �વસિ્ાી ્પાસ કરટ છે  ્ે ઉપરાં્  

સરકાર� ્પાસ નાટ� યષ સી અાેક સિનિ્ઓ અાે આ્ ગાી રચાા કરટ છે.  અા�ુ જ�ચ્ �િ્ અાે 

અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્ (અં્ાચાર િાયારણ) અિ્િા્ન , ૧૯૮૯ અાે ૧૯૯૫ ના ં્ેાે રગ્ા િા્ન ના ં

�ુ્ ાર  કરટાે ્ેનાે ય  ુઅસરકારક તાાયયાના ંઆવ્ા છે. 
 

�ુ્ ાર�ર અં્ાચાર િાયારણ અિ્િા્ન , ૨૦૧૫ ક�ટરાક યગ  પર ક�ટરાક �ાુાના ંવપષટ વ્ા�્ા 

કરટ છે , અિ્કારટઓાી ચ તસ યયાતદારટઓ  અાે  િાિન્ � જિનકાઓ  અાે યયાતદારટઓ અાે 

અં્ાચારાા ક�સ ાી ્પાસ અાે ન્ાિ્ક કા ર્યાહટ �ગે વપષટ સન્ર�ખા િા્ાર�ર્ કરટ છે.  
ર

૪.૩.૧રઅ��ુ દરચતર� તર

�િ્ આ્ા�ર્  ેદ ાય  ાર્ ા  િ્હાિસક યારસ  છે.  શેણીત�  જાિ્ સનાયનાં , અા�ુ જ�ચ્ 

�િ્ઓ ઘણી યખ્ સાના�યક ત�હષકાર, અવ�િૃ્્ા અાે અાેક પકારાા છડ�ચ ક ્ેનય અપગટ 

 ેદ ાયા  સાના  કર� છે. આાે નાન્્ા આપ્ા,  ાર્ાા તં્ ારણાા અાુુ છેદ ૧૫ ના,ં '્નર, �િ્, 

�જ�, �િ્ અસયા વસાાાા આ્ાર�  ેદ ાય પર પિ્તં્ ાી ય ગયાઈ કર� છે ; અાે સ�ાે પાક �ાુ   

તાાય્  અાુુ છેદ ૧૭ નાં  'અવ�િૃ્્ા ાામ જદટાી ય ગયાઈ કર� છે.  અા�ુ જ�ચ્ �િ્ાા સાદુા્ ાે 

એકતામુ હડસેરયાાુ ંધ્ાાના ંરાખીાે , તં્ ારણાી ય ગયાઈઓાે �રુ�ક્ કરયા અાે ચ તસ 

ફ�ર્ાદ ાી ્પાસ નાટ� રાષ્ટ્ અા�ુ જ�ચ્ �િ્ આ્ ગાી રચાા કરયાના ંઆયી છે.  અા�ુ જ�ચ્ 

�િ્ અાે અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્ અં્ાચાર િાયારણ અિ્િા્ન ૧૯૯૫ અાે ં્ારતાદ ૨૦૧૫ ા  

�ુ્ ાર  અં્ાચાર અાે  ેદ ાય સાને કાા જાી રકણ � જહંુ પાડ� છે.  ક ઈપણ પ�િૃ�ઓના ંઅસયા 

નાાય્ાયાદટ સહા્ � જરટ પાડ્ી યખ્ે ક ઈ  ેદ ાય� જણર વ્યહાર ાસી ્ેાી ખા્રટ કરયા નાટ� 

પ્ાસ  કરયા ય ાએ. આપિ� ય ખન ઘટાડાએ ખાસ કરટાે �િ્ સતંિં્્ પડકાર ાે ઓ�ખયા ય ઈએ 

અાે �િ્-ા�ષટહટા અ� ગન અપાાયય  ય ઈએ ાહ�. 
 

ન ટા ાગાા એસસી અાે એસટટ સાદુા્  � જર્સ્ નેદાા , અ�રુ�ક્ દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર  

અાે અ�વસર ટ�કરટઓ �યી સીનાં્  યનીા  સાસે ગરટતીના ંરહ�્ ા હ યાાુ ંયરણ છે ્ે � જત ય ખની છે. 

અા�ુ જ�ચ્ �િ્ અાે આ�દયાસી સાદુા્ ાા રહ�ઠાણ સાનાન્ રટ્ે પછટ ્ે શહ�ર ના ંહ ્ ક� ્ાનીણ 

િયવ્ાર ના ંહ ્ એકતામુ હ ્ છે. આ યસાહ્  ઓછટ સેયા આપ્ા િયવ્ાર ના ંહ ્ છે �ના ં સાચી 

ના�હ્ીાી ઓછટ ઉપર ્્ા , ા જ�� જ્  �િુય્ાઓા  ને�યયાા  અ ાય અાે આપિ� પિ્કાર  
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કન્ાાા ના�ખાાી અ� જર્ી �િુય્ા હ ્ છે.  નકાા  સાનાન્ રટ્ે અ�રુ�ક્ અાે ાત�ટ 

�ણુય�ાાા હ ્ છે. શહ�રટ િયવ્ાર ના ં્ેઓ સાનાન્ રટ્ે અ�રુ�ક્ યનીા ના�રકટ અાે ઘણી યખ્ 

અાિ્�ૃ્ �પંડપટીઓ હ ્ છે.  ય ખની યસયાટ પ�ર�વસિ્ઓ , રાતંી ગરટતી અાે �િુય્ાઓાા 

અ ાય સાસે ન�ટાે ્ેઓ આપિ�ાા સન્ે ર ગ ાા ફાટટ ાીક�યાાી સ ંાયાા ્રાયે છે.  SC અાે 

ST સાદુા્ ાી ન�હરાઓ નાટ� , �િ્ આ્ા�ર્ સાના�યક અયગણાાાા કારણે �ર�ગ આ્ા�ર્ 

 ેદ ાય અાે �હ�સા ્ીવ તાે છે અાે ્ેા  સાના  કરય  ય  ુાિુક�ર તાે છે. 
 

આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ઓના ંઅાે આપિ� િાયારણ આ્ યા અાે અનરીકરણ પ�િૃ�ઓના ં

યહ�રી ્ક� � જયર ચે્યણી, વસ�ાં્ ર, રાહ્ સહા્ , �ાુયરસયાટ અાે અન્ ક ઈપણ પ�્્ાના ં

સાના�યક સનાયેશ પ�િ્ઓ �િુાિન્ કરયા નાટ� સ�ં જણર ધ્ાા આપ�ુ ંય ઈએ �સી ્ેઓાી અ�રુકા 

પણારીગ્ � જયર્હ સી ય્ે ાહટ  ્ે  �િુાિન્ કર�ુ ંય ઈએ . ઉદાહરણ ્રટક� , વસ�ાં્ ર, રાહ્ 

સાન્ીાુ ંિય્રણ , ાકુસાાાુ ંા જલ્ાકંા , નકાા ટર ટાી ફા�યણી યગેર�ના ં ેદ ાય ્ાર વ્યહારાા 

ક ઈ તાાય ા હ ્ ્ેાી ખા્રટ કરયા નાટ� ખાસ પ્ાસ  કરયા ય ઈએ. 
ર

૪.૩.૨રઅ��ુ દરચતરપસ� તર

 ાર્ી્ તં્ ારણએ આ�દયાસી સાદુા્ ાી ઓ�ખ , પરંપરાઓ અાે �રયાય ાે ્ેનાા િયકાસાી 

અયગણાા ક્ાર િયાા રકણ નાટ� અા�ુ જ�ચ ૫ અાે ૬ તાાવરુ ંછે. આાે પચંા્્  િયવ્રણ અાાન્ 

િયવ્ાર  (PESA), ૧૯૯૬ ના ંય  ુવપષટ કરયાના ંઆવરુ ંછે.  આ�દયાસી સાદુા્  ્ેનાી  ૌગ �રક 

�વસિ્ ્ેનય સાના�યક ત�હષકારાે કારણે અરગ રહ�યાાુ ંયરણ ્રાયે છે.  આ�દયાસી સાદુા્  

સાના�યક-સાવં�ૃિ્ક �નેુ� , પરંપરાગ્ જાા, યગંર અાે �ુદર્ી પ્ારયરણાી આસપાસ સાના�યક 

સતં ં્   અાે ્ેનાી પરંપરાાા આ્ાર� સાદુા્ શાિસ્ સપં� સર� સનાય છે.  આ�દયાસી સાદુા્ ાે 

્ેનાા �ુદર્ી સસંા્ા  અાે પ્ારયરણ સાસે � જત ાનકસી એકતી� પર આ્ા�ર્ સતંં્   છે. 

ક�ટરાક આ�દયાસી મજસ  યગંર િયવ્ાર ના ં�ુદર્ી યસયાટનાસંી �ાર�્ તહાર ગ્ા ાસી. 
 

�ુદર્ી આપિ�ાી અસરાે ઘટાડયાા  ા જ�� જ્  ઝ ક તે ગણ  હ ય  ય ઈએ: (ક) �ુદર્ી સસંા્ા 

આ્ારાે �ાુયવસાિપ્ કરટાે આ�દયાસી ર ક ાે આંનિા રર તાા યયા અાે (ખ) આપિ� પછટ , 

સન્સર અાે ્ ો્ રાહ્ અાે �ાુયરસા ્ યાા આપયી. આ�દયાસી િયકાસ નકંાર્ અાે રા�્ 

િય ાગ  આ�દયાસી ાે્ાઓ અાે િાષણા્  સાસે પરાનશર કરટાે હવ્કેપાી ્ યાા ્ૈ્ાર કરશે. 

હવ્કેપ  પર સાદુા્ાી  ાગીદારટ અાે ના�રકટ હ ્ ્ેયા પ્ંા  કરયા ય ઈએ.  આ�દયાસી ગાન  

PESA આપિ� સજય્ા , રાહ્ અાે �ાુયરસા ્ યાાઓ અાસુાર ્ેનાી ્ યાાઓ �્ે કરયા 

સકન હ યા ય ઈએ. 
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૪.૪ર્ા�કારર

સરંકુ્ રાષ્ તા�ક ાા અિ્કાર  સનેંરા, ૧૯૮૯ ના ં(રએુા ૧૯૮૯) ્નાન તા�ક  નાટ� નાાય 

અિ્કાર ાી ��ુષટ કરયા નાટ�ાુ ંપસન કાા જાી રટ્ે તં્ ાક્ાર  ્રરાષ્ટ્ સનેંરા તનરુ.ં  ્ે 

તા�ક ાા � જર્  ખ રાક , પાણી, આશ્ અાે િશકણાા અિ્કાર ાે ાતટ કર� છે.  આપિ�ાી 

પ�ર�વસિ્ઓના ં્ેઓ ીુવ ર્યહાર, ઉપેકા, �્ી્ શ ષણ અસયા હ�રફ�રસી ાકુ્ હ યા ય ઈએ , અાે 

સરાન્ અાે સહા્ક યા્ાયરણના ંન ટા સયા નાટ� સકન હ યા ય ઈએ.  તા�ક  ્ેનાી �નર અાે 

અપ�રપકય નાાિસક-સાના�યક સનયાે કારણે સયેંદાશીર હ ્ છે. 
 

આપિ�ના ંસ ંા� અાે રકણ નાટ� ટ�કા નાટ�  અરાયક્ા અાે ્ યાણ ્ેનાા શારટ�રક અાે 

નાાિસક વયાવા્ાે  ાર� અસર કરટ શક� છે �ાા કારણે તા�ક ાે આઘા્ રાગ ેછે.  ્ેનાી 

સયેંદાશીર્ા ય ્ા, તા�ક ાે પાસિનક ય��ર્ા્  � જરટ પાડયા અાે ્ેનાા અિ્કાર ાુ ંઉલરઘંા ા 

સા્ ્ેાી ખા્રટ કરયા નાટ� કટ કટટાી પ�ર�વસિ્ઓ દરિન્ાા િયશેષ સહા્ અાે ધ્ાાાી ય�ર છે.  

તા� અિ્કાર  અાે તા� ન્ા્ (તા�ક ાી સ ંા� અાે રકણ) અિ્િા્ન, ૨૦૦૦ (�� અિ્િા્ન) 

પર સરંકુ્ રાષ્ સનેંરા યણાયે છે ક� તા�ક ાે ીુહુપ્ ગ , ઉપેકા અાે શ ષણ સાને રકણ આપયાા  

અિ્કાર છે.  આપ�કારીા  પ�ર�વસિ્ઓના ંતા�ક ાે અરગ્ા , �ચ�્ા, આઘા્, ક�ટરાક ્ેનાા 

પ�રયાર સી અરગ સયાા , ્ેનાા ના્ાિપ્ાાે �નુાયયાા , �િ્ગ્ �હ�સા અાે ્વકરટા  સાના  

કરય  પડ� છે . ક�ટરાકાે તા� નમજર ્રટક�  ર્ી કરયાાા ય ખના  સાના  કરય  પડ� છે. આપિ� 

દરિન્ાા, �્ાર� વ્ાપક અાે/અસયા વ્ય�વસ્ �હ�સા સા્ ં્ાર� તા�ક ાી શારટ�રક અખ�ંડ્્ા 

ય ખનના ંહ ્ છે.  તા�ક ાે ઘણીયાર િશકણ અાે ના રંયાના ંિયકેપ , અ� જર્ા ખ રાક અાે પ ષણ  

્રફ દ રટ ય્ી ગ ંીર ઉદાસીા્ાા  સાના  કરય  પડ� છે . આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ઓનાં , 

 ગણયાડટ અાે શા�ાઓ શ� ્ેટરી યહ�રી ્ક� ખ રયી ય ઈએ.  તાં્ કાન ાે ાકુસાા સયાાા 

�કવસાના,ં તા�ક ાી સેયાઓાે ને�યયાાી કાનચરાઉ/ કટ કટટાી ય ગયાઈાી વયી�ૃ્ી આપયી ય�રટ 

છે. રા�્ સરકાર  પ ષણ સહા્ તનણી કરયા  ગણયાડટઓ અાે પાસિનક શા�ાઓના ંખ રાક ા  

�રુયઠ  ય્ારટ શક� છે.  ઘણી રા�્ સરકાર  આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ઓના ંન્ાર�દ્ સન્ નાટ� આ કરટ 

રહટ છે. 
 

તા� ન્ા્ અિ્િા્ન, ૨૦૦૦ તા�ક ાી સ ંા� , રકણ અાે �ાુયરસયાટ નાટ� તા� �રુકા 

એકન ાી વસા પયાાી ય ગયાઈઓ �િુાિન્ કર� છે.  તા�ક ાે પ ષણ, ના રંયા નાટ� તા�કરકી 

યો્ાઓ, �હ�સા અાે અપહરણ સાને રકણ, ્ેનાા �િયક પ�રયાર ના ં�ાુયવસાિપ્ કરયા, રા�્ાી 

િયિશષટ પારક ના્ાિપ્ા સહા્ સેયાઓ/ ્ યાાઓા  ઉપ્ ગ કરટાે સ ંા� અાે �રુકા � જરટ 

પાડયાાી �વસિ્ના ંાસી ્ેયા અાાસ અાે એકર ના્ાિપ્ાાા તા�ક ાા સાદુા્ આ્ા�ર્ 
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�ાુયરસયાટાે પ ંસાહા આપ યા આયા એકન  ગાનડા અાે ્ાચકુા કકાએ ખ રયા ય ાએ. ન�હરા 

અાે તા� િયકાસ નકંાર્ અાે સાના�યક ન્ા્ અાે અિ્કારટ્ા નકંાર્ અાે નાાય સસંા્ા 

િયકાસ નકંાર્ સાસે રાષ્ટ્ તા� અિ્કાર સરંકણ આ્ ગ અાે રા�્ાા સનકક (સાનાન્ રટ્ે , 

રા�્ તા� �રુકા સ સા્ટટ) તા� અિ્કાર અિ્િા્ન, ૨૦૧૫ હ�ઠ� સહા્ ્કં વ્યવસા ઊ ી કરટ 

શક� છે અાે સન્ાં્ ર� ્નાન ન ટટ આફ્ ના ંતા�ક ાી સ ંા� અાે રકણાી �વસિ્ાુ ંિારટકણ કરટ 

શક� અાે સન્સર પગરા ંરેયાાી  રાનણ કરટ શક� છે. 
 

૪.૫ર�દૃારર

િયમ ��ૃ સઈ રરુ ંછે. િયમાી યવ્ીાા �દા� ૭૦૦ િન�ર્ા અસયા ૧૦ ટકા ર ક  પહ�રેસી ય 

૬૦ યષરસી ય  ુય્ાા છે , અાે ૨૦૩૦ �ુ્ ીના ં૧૦ યષરસી ઓછટ ય્ાા ૬૦ ટકા સી ય  ુર ક  હશે.  

�્ાર� આ િયકાસાી સફ�્ાાુ ંપિ્િાિ્ંય કર� છે , આપિ� ય ખન ઘટાડાાા પિ્ ાય ાે વયીકારયાના ં

િાષફ�્ા ય  ુઆત હયા અાે આપિ�ાી ઘટાાઓાા સં્  યા સાસે ��ૃ યવ્ી િયષ્ક યરણ ��ૃ ાી 

ય ખન  અાે આપિ�ઓ નાટ� સયેંદાશીર્ાના ંય્ાર  કરયાાી  કન્ા ્રાયે છે.  છ્ા,ં ��ૃ ાી 

ચ તસ ય��ર્ા્  અાે શ�ક્ઓાે આપિ� ય ખન ઘટાડા ના ંઘણીયાર ્ ો્ િયચારણા આપયાના ં

આય્ી ાસી.  ાર્ સરકારા  ' ાર્ના ં��ૃ ' (CSO ૨૦૧૬), અહ�યાર, િયિય્ સ�ાયાર આ;કડાાા 

આ્ાર� ��ૃ યવ્ીાી િયગ્યાર  કડાકટ્ �પર�ખા રમજ કર� છે.  અહ�યારનાં યણાયયાના ંઆવરુ ંછે ક� 

તી� રાષ્ ાી �ન ,  ાર્ના ંપણ યવ્ીાા ય્ ના�ખાના ંઆરષુ્ના ં અપે�ક્ ય્ારાાા કારણે,  

ા ૃં રદુર ઘટય , ઓછા ર ગ , નયાાી �ણુય�ા , અાે સારટ આર ો્ સ ંા�  �યા ઘણા પ�રત� ાા 

સં્  યાાા પ�રણાને ��ૃ ાા પનાણના ંપ�રય ર્ા આવરુ ંછે. ��ૃ યવ્ી કહ�યા્ી આ અસા્ારણ ઘટાા, 

સન્ િયમના ંયવ્ી િયષ્ક યરણ છે. 
 

૨૦૧૧ ાી રાષ્ટ્ યવ્ી ગણ્રટ ાયુત , રગ ગ ૧૦૪ િન�ર્ા ��ૃ  (૬૦ યષર ક� ્ેસી ય  ુ

�નરાા); ૫૩ િન�ર્ા  ીઓ અાે ૫૧ િન�ર્ા �હુુષ  છે . ��ૃ યવ્ીા  �હવસ  અાે કદ તાેં 

સન્ાં્ ર� ય્ી રહા છે.  ૧૯૬૧ ના ં૫.૬% સી ય્ીાે ૨૦૧૧ ના ં૮.૬% પનાણ સરુ ંછે (�હુુષ  ૮.૨% 

અાે  ીઓ ૯.૦%). ્ાનીણ અાે શહ�રટ યગ�કરણાી ન�ષટએ , ૭૧% ��ૃ  ્ાનીણ અાે ૨૯% શહ�રટ 

િયવ્ાર ના ંછે. ૨૦૧૧ ાી યવ્ી ગણ્રટ ાયુત , ��ૃ  યુચે �િ્ �ણુ �ર ૧૦૦૦ �હુુષ  દટઠ ૧૦૩૩ 

ન�હરાઓ છે. યનન સન્ે  ીઓ નાટ� ૬૯.૩ યષર અાે �હુુષ  નાટ� ૬૫.૮8 યષર અપે�ક્ આરષુ્ છે. 

૬૦ યષરાી �નર�, નયાાી સર�રાશ તાકટ આરષુ્ આશર� ૧૮ યષર (�હુુષ  નાટ� ૧૬.૯ અાે  ીઓ નાટ� 

૧૯.૦) હ યાાી શ�્ા છે.  ૭૦  યષરાી �નર� , (�હુુષ  નાટ� ૧૦.૯ અાે  ીઓ નાટ� ૧૨.૩) ્ે ૧૨ 

યષરસી ઓછટ હ્ી . ૨૦૧૧ ાી યવ્ી ગણ્રટ ાયુત ��ૃાયવસાાા અયરતંાા  �ણુ �ર ૧૪.૨% 
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( ીઓ ૧૪.૯%, �હુુષ  ૧૩.૬%) છે. ��ૃ ના ંસૌસી સાનાન્ અશક્્ાના ં�્ે હરાચરા અશક્્ા 

અાે ા�ષટ અશક્્ા હ્ી. 
 

હ�લપેય ા�નડ્ા ાયુત , આપિ�ઓ દરિન્ાા ��ૃ  સાનાન્ રટ્ે રાાાના ંછેલરે હ ્ છે ,  ીડના ં

�નુ યયાાી અાે અં્ં્  સયેંદાશીર હ યાાી સ ંાયાા હ ્ છે 48

49 . આપિ�ઓ દરિન્ાા તી�ાી 

સરખાનણીના ંઆપિ� ય ખન વ્યવસાપાાા ્નાન ્તતાના ં��ૃ ાી સયેંદાશીર્ા પર ય્ાર�  

ધ્ાા આપયાાી ય�ર છે.  આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓના ં્ ો્ પા�પ �ારા ��ૃ ાે પાસિનક મજસ 

્રટક� ગણયાાી ય�ર છે.  ��ૃ ાી ના યૈજાિાક ાત�ાઈઓ, હરયા-ફરયાાી શારટ�રક ીુતર�્ા, ઘટ્ી 

ય્ી સયેંદાાંનક ��િૃ્ , ાત�ં વયાવા્ ્ેનય ાત�ા સાના�યક અાે આિસ�ક ન્ારદાઓ , આફ્  

નાટ� સજય્ા, ્ેનાી અા�ુજરાકન્ાાે તા્ા�પ અાે પિ્ ાય કન્ાાી િયયશ્ા પર ખાસ ધ્ાા 

આપયાાી ય�ર છે.  
 

આપિ� ય ખન ઘટાડાના ં��ૃ  નાટ� સરંકુ્ રાષ્  અિ્કારપક-૧૪ (UNISDR ૨૦૧૪) આપિ� 

ય ખન ઘટાડાના ંઆયરટ રી્ેરા અ� ગનાા કણ ા�ુ્ િસ�ાં્   પર ક��નન્ કર� છે અાે આ ા�ુ્ 

િસ�ાં્  ાે આ્ીા ચૌદ ર��ુન ્ રણ  છે. કણ િસ�ાં્   ાીચે ાયુત છે:  

૧. પજરરઅે:  ��ૃ ાી ચ તસ ય��ર્ા્  છે � આપિ� ય ખન ઘટાડાાી ્નાન પ�િૃ�ઓાે 

સનયયા અાે ્ેા  પિ્ ાય આપય  ય�રટ છે.  

૨રઅદ્્ : ઘણીયાર ��ૃ ાી સયેંદાશીર્ા અાે કન્ાઓ ાે અયગણયાના ંઆયે છે ; 

ય ખનના ંરહ�રા ��ૃ  અાે તી� ર ક  ીૃિ્નાા અાે સનિસ�્ાી ખા્રટ કરયા નાટ� આપિ� 

ય ખન ઘટાડાના ંર ક ાી �નર અાે �િ્ આ્ા�ર્ ના�હ્ી ને�યયી ય�રટ છે.  

૩.ર અ� દલ્: ��ૃ ના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડાના ંઅા જલ્ સપંિ્ ��ુ ંયષ ાુ ંજાા, કૌશલ્ અાે 

શાણપણ હ ્ છે અાે આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંઅપાાયયા, ા જલ્  કયા અાે   ાગ રેયા 

નાટ� ��ૃ ાે ટ�ક  આપીાે ય ડયા ય ઈએ.  
 

આ અિ્કારપક  ાીિ્ઓ, વર જહરચાાઓ અાે પસાઓના ંખાનીઓ પર કાન કરયા નાટ� સાનાન્ 

રટ્ે ન ટા ાગે ��ૃ ર ક ાા આપિ� ય ખન ા  ઓછ  પિ્ ાય આપે એયી સરકાર , દા્ાઓ અાે 

સવંસાઓ પાસે નયમ જ્  પિ્ત�્ાાી નાગં કર� છે . ્ેઓએ ��ૃ ર ક ાા અિ્કાર ાે વયીકારયા અાે 

� જરા કરયા અાે ્ેનાી કન્ા અાે ્ ગદાાાે ય ડ�ુ ંય ઈએ.  આ અિ્કારપક  સરકાર , �તા 

સરકારટ સગંઠા , આપિ� ય ખન ઘટાડા અાે ��ૃ િાષણા્  ્ેનય ��ૃ �હુુષ  અાે  ીઓ સાસે 

                                                           
49  હ�લપેય ા�નડ્ા , https://www.helpageindia.org/our-work/welfare-development/disaster-management/ 

(accessed Sep 20, 2019) 

http://www.helpageindia.org/our-work/welfare-development/disaster-management/
http://www.helpageindia.org/our-work/welfare-development/disaster-management/
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પરાનશર �ારા ્ૈ્ાર કરયાનાં  આવ્  છે.  ના્ાિપ્ા અાે ય�રષઠ ાાગ�રક ાી સ ંા� અાે કલ્ાણ 

અિ્િા્ન, ૨૦૦૭ પ�રયાર અસયા ાનકાા સતં ં્ ીઓા  ક ઈ ટ�ક  ા હ ્ એયા ય�રષઠ ાાગ�રકાી 

�ખુાકારટ નાટ� કાા જાી ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે.  આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ઓનાં , ��ૃ ાી ય��ર્ા્ ાે 

્ેઓાે રગ્ી િયશેષ �ચ�્ ાઓાે ધ્ાાના ંરાખીાે તી�ઓ સાસે ય ડયાાે તદરે અરગસી 

િયચારયાના ંઆયે ્ે ય�રટ છે.  ય�રષઠ ાાગ�રક  ્ેનાા ાનકાા િયવ્ારનાસંી િયવસાિપ્ ા સા્ ્ે 

નાટ� સાદુા્ આ્ા�ર્ ય�રષઠ ાાગ�રક  સનસરા ્કં રાખ�ુ ંઆયકા ર્ છે. આના ંવસાિાક સાદુા્ ાે 

ક�યી રટ્ે ્ેઓ ય�રષઠ ાાગ�રક ાે નદદ કરટ શક� છે અાે ��ૃ ાે ટ�ક  આપયા �ગે ્ેનાી ��િૃ્ 

ક��યી શક� ્ે નાટ� ાા પ્ાસ ા  સનાયેશ સય  ય ઈએ. �યલરા આપિ� ય ખન ઘટાડા ્ યાા �ુ�ંુતાા 

ક ઈપણ ટ�કા યગર નય્ા ય�રષઠ ાાગ�રક ાી ્ાદટ ્ૈ્ાર કરટ શક� છે.  આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ના,ં 

પ�ર�વસિ્ાી ગ ંીર્ાાે ય ્ા , �યલરા કરેકટર ��ૃ  નાટ� કાનચરાઉ વ્યવસા ગ ઠયયા અાે ખ રાક , 

દયા, આશ્ અાે અન્ ય��ર્ા્  �યી વ્�ક્ગ્ ય��ર્ા્ ાી સ ંા� રાખયા નાટ� હાકર કરટ શક� 

છે. ય�રટ હ ્ ્  ય�રષઠ ાાગ�રક ાી િનરક્ અાે સપંિ�ાી �રુકા નાટ� ખાસ વ્યવસા કરટ શકા્ 

છે. 
 

૪.૩ર  કરા ગાર

િયકરાગં્ા એક સદં� ભ્ અાે પ�રણાની �્ાર છે.  િયકરાગંાા અિ્કાર  પરાુ ંસરંકુ્ રાષ્ 

સનેંરા (UNCRPD) ્ેાા પસન અાુુ છેદના ંયણાયે છે  ક� : ‘‘ "િયકરાગં ના ં�ઓ રાતંા સન્સી 

શારટ�રક, નાાિસક, તૌસ�ક અસયા સયેંદાાંનક ખ ડ ્રાયે છે � િયિય્ અયર ્  સાસે સયંાદ 

વસાપયા અન્ ર ક ાી �ન  સનાા ્ રણે સનાયના ં્ેનાી સ�ં જણર અાે અસરકારક  ાગીદારટાે 

અયર ્ે છે એયા ર ક ા  સનાયેશ સા્ છે." સનેંરા , ્ેાા અાુુ છેદ ૧૧ અાે ૩૨ નાં , િયકરાગં  

આપિ� રાહ્ , આપ�કારીા પિ્ ાય અાે વર જહરચાાઓા  રા  રે અાે ્ેના ં ાગ રે  એ ય�રટ 

હ યાાુ ંયણાયે છે. �ડસે�તર ૨૦૧૫ ના ંિયકરાગં ્ા અાે આપિ� ય ખન વ્યવસાપા પર ્ાકા 

ઘ ષણાાે અપાાયી  વયીકાર� છે  ક� : "અપગં્ા ાે સાસે ય ડયાાા નહંય ાે સનાય્  આપિ� ય ખન 

વ્યવસાપાાે ( DRM) ટકાઉ િયકાસ રલ્  ( SDGs) સાસે સન્ સનાયાી  પિ્કારકન તાાયે , 

િયકાસાા રા  ાી રકા કર� અાે આપિ�ાા ાકુસાાાે ઘટાડ� એ સનયણ પર સનાયેશ કરય  ય ાએ."ર
 

 ાર્ના ં૨૦૧૧ ાી યવ્ી ગણ્રટ ાયુત િયકરાગં ાી યવ્ી ૨.૬૮ કર ડ છે, � યવ્ીાા ૨.૨% 

સા્ છે. આનાસંી ૫૬% �હુુષ  અાે ૪૪%  ીઓ છે. �ુર યવ્ીનાં , �હુુષ અાે  ીાી યવ્ી અાુ્ ને 

૫૧% અાે ૪૯% છે.  ન ટા ાગાા િયકરાગં  (આશર� ૬૯%) ્ાનીણ િયવ્ાર ના ંરહ� છે , � ્ાનીણ 
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યવ્ીા  રગ ગ સરખ  �હવસ  છે.  UNISDR50 �ારા ૨૦૧૩ ના ંયૈિમક સયવકણના ં ૧૩૭ દ�શ ના ંઅાે 

આઠ �તા-શાિસ્ પદ�શ ના ંિયકરાગં્ા ્રાય્ી  ૫,૭૧૭  વ્�ક્ઓ નાટ� ા ૃ્ ક  અાે ઘા્ર 

િયકરાગં ાી િયયા�દ્, આપિ�ઓ અાે અન્ કટ કટટાી પ�ર�વસિ્ઓના ંસ�ં્ા અપનાણસર ય્ાર� છે  

્ેાી ્પાસ કરયાના ંઆયી હ્ી.  સયવકણ દશારયે છે ક� ૭૨.૯% િયકરાગં  પાસે વ્�ક્ગ્ સજય્ાાી 

ક ઈ ્ યાા ાસી. િયમ રાા િયકરાગં  કહ� છે ક� ્ેનાી ય��ર્ા્  િયશે  ાો્ે ય ્ેનાી સરાહ 

રેયાના ંઆયે છે.  સયવકણના ં�ણયા નળરુ ંછે ક� અચાાક આપિ�ાી �વસિ્નાં , નાક ૨૦% િયકરાગં  

ાિુક�રી િયાા ્ર્ ય વસા�ાં્ ર કરટ શક�  છે, �્ાર� ન ટા ાગાાાે અાકુ હદ� ાિુક�રી હશે અસયા ્ે 

�તર�ુર વસા�ાં્ ર કરટ શકશે ાહ�.  ૨૦૧૫  ના ં અપગં ાા  ્રરાષ્ટ્ અભ્ાસના ં( HI ૨૦૧૫) 

�ણયા નળરુ ંછે ક� ૭૫% િયકરાગં  નાાે છે ક� ્ેઓ �ુદર્ી આફ્  અાે િયયાદ �યી કટ કટટ નાટ� 

નાાય્ાયાદટ પિ્ ાય સી અ�રટ્ રહ� છે. 
 

એ�ુ ંધ્ાાના ંઆવરુ ંછે ક� િયકરાગં વ્�ક્ઓાે ઘણીયાર ાયર�દાય કરયાના ંઆયે છે અાે આન 

નાક ય ખન ઘટાડયા અાે આપિ� પિ્ ાય પગરાનંા ંય અ�રટ્ રાખયાના ંઆય્ા ાસી પરં્ ુ્ે 

તી�ઓ કર્ા ય્ાર� ય ખનના ંપણ હ ્ છે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ે સતંિં્્ 

નાગરદિશ�કા50

51 તહાર પાડટ છે �ાી સદં ર રેય  ય�રટ છે. 

સન્ આપિ� ય ખન વ્યવસાપા ચ્ાી અયગણાા , આપિ� ય ખન ઘટાડા પ�િૃ�ઓના ં

ન્ાર�દ્ સાના�યક  ાગીદારટ ાી સાનેરગીરટ �ગેાી તાત્ ાે, ના�હ્ી અાે સેયાઓાી ઓછટ 

ઉપર� ્, ગરટતી, રાહ્ કાનગીરટ દરિન્ાા આછ  પકાશ, ા જ�� જ્  ય��ર્ા્ ાે અા�ુપ પિ્ ાયા  

અવયીકાર અાે ચ તસ ય��ર્ા્ ાે અયગણયાના ંઆયે છે. ૨૦૧૩ ાા UNISDR સયવકણના ંિયકરાગં  

�ારા ઓ�ખયાના ંઆયેરી સૌસી સાનાન્ પાસિનક્ા આપિ� ય ખન ઘટાડાના ં િયકરાગં ાી 

સાનેરગીરટ ય્ારયા નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડા - સતંિં્્ પ�િૃ�ઓના ં િયકરાગં ાી સાનેરગીરટ 

નાટ� છે. સયવના ંપડ શીઓ અાે વસાિાક આપિ� ય ખન ઘટાડા સાદુા્ાે સાકં�્ી સહા્ક ાીિ્ઓ , 

કા્દાઓ અાે સહા્ક પણારીઓાી ય��ર્ા્ પર પણ  ાર ા જકયાના ંઆવ્  હ્ . 
 

આપિ� ય ખન ઘટાડાાા પ્ાસ  ખાસ કરટાે અસર્વ્ યવ્ીના ં િયકરાગં ાી સયેંદાશીર્ાાે  

અન્ ર ક  સાસે ય ડયાાે તદરે અરગસી ઉક�રયી કરયી ય ઈએ. આપિ� પછટ ક ઈ િયકરાગં �ટટ ા 

�્ ્ે નાટ� ખાસ ધ્ાા આપ�ુ ંય ઈએ.  વસાિાક સાદુા્ આ્ા�ર્ પ્ાસ  અાે સનસરક પણારી , 

�ના ંિનક્ા પણારીાે પ ંસાહા આપયા સ�હ્ દર�ક િયકરાગં પાસે પડ શના ંરહ�્ ી એક અસયા ય  ુ

વ્�ક્ઓ હ ્ છે � સહા્ ક િનક ્રટક� કાન કરયા નાટ� યયાતદાર હ ્ છે.  પડ શીઓ ક�યી રટ્ે 

                                                           
50 https://www.unisdr.org/archive/35032 (accessed on Sep. 20, 2019) 
51 અપગં્ા સનાયેશી આપિ� ય ખન ઘટાડા �ગે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા, NDMA, 2019. 

http://www.unisdr.org/archive/35032
http://www.unisdr.org/archive/35032
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િયકરાગં ાે નદદ કરટ શક� અાે ્ારીન આપી શક� ્ે �ગે ્ેઓાે ��ૃ્  કરયા ય ઈએ. િયકરાગં એ 

કટ કટટના ંનદદ નાટ� આ્ાર રાખી શક� એયા પડ શીઓાે ઓ�ખયા નાટ� સ�્્ પ�િૃ�ઓ પણ કરયી 

ય ઈએ. એક કર્ા ંય  ુ" િનક" રાખયા સાહંુ છે, ખાસ કરટાે કા ર્વસ�, ઘર અસયા શા�ા �યા અરગ 

અરગ િયવ્ાર ના ં િયકરાગં  ય  ુસન્ િય્ાયે છે . ય  ુર ક  નદદ કરટ શક� છે ્ે ય  ુસાહંુ છે.   

િયકરાગં  નાટ� ્ેનાા નદદગાર  અસયા સાસીઓાે ્ેનાી ખાસ ય��ર્ા્  િયશે સારટ રટ્ે 

ના�હ્ગાર રાખયા અાે નદદગાર ાે ્ેઓ નાટ� યયાતદાર હ ્ ્ેયા ર ક  સાસે િા્િન્ સપંકરના ં

રહ�યાાુ ંપણ નહંયાુ ંછે.  વસાિાક વ્ર� િયગ્યાર આપિ� પિ્ ાય આ્ યાના ં િયકરાગં ાી ખાસ 

સ ંા� ય��ર્ા્ાી ્ાદટઓ ા  સનાયેશ કરય  ય ઈએ.  આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્નાં , આપિ� 

વ્યવસાપા નાટ� યયાતદાર સવંસાઓ િયકરાગં ાે કાનચરાઉ અયર ્ ાકુ્ અાે નૈકી� જણર �િુય્ાઓ 

વસાિપ્ કરટ શક� છે . ય  ય�રટ હ ્ ્  ્કં િયકરાગં ાી િનરક્ અાે સપંિ�ાી �રુકા નાટ� િયશેષ 

વ્યવસા કરટ શક� છે. 
 

૪.૭ર�ય આરિ્ વ્ાયસસેરથના ેકર્સા �ુ રર

દર�ક વ્ર� , ્તતા અાે પગરા ંપર, આપિ� ય ખન ઘટાડાાા પ્ાસ ાે નાાયાિ્કારાી સાયરિકક 

ઘ ષણાાા અાુુ છેદ-૧ �ારા નાગરદશરા આપયાાી ય�ર છે:  
 

"ત્ા નાષુ્  વય્કં અાે ગૌરય અાે અિ્કાર ના ંસનાા યનને છે. ્ેઓ ્કર અાે 

�્રાંનાસી અાે એકતી� સાસે  ાઈચારાાી  ાયાાસી સપં�  રટ્ે ય ર્�ુ ંય ઈએ.”  
 

આપિ� ય ખન ઘટાડાાા પ્ાસ  ્ેાા ય�ટર અાે યૈિયધ્સ ર પ�ૃિ્ાે વયીકારટાે પડકાર ્રટક� 

સાના�યક સનાયેશા  વયીકાર કરય  ય ઈએ. સાના�યક સનાયેશ વર જહરચાા  આપિ� ય ખન ઘટાડાાા 

્નાન પાસાઓના ંસાના�યક રટ્ે ા�્પાક ઘટાડટ અસયા ીજર કરટ શક� એયા વ્યહાહુ ઉાેશ  અાે 

કા્ ાી શેણીાે ઓ�ખયી આયિ્ક છે . આપિ� ય ખન ઘટાડાના ં સનાયેશાે પ ંસાહા આપયા નાટ� 

વસાિાક વર જહરચાાઓ ્ૈ્ાર કરયાાી ય�ર છે.  આપિ� ય ખન ઘટાડા સાસે સકં�ા્ેરી ્નાન 

સવંસાઓ-સરકારટ, �તાસરકારટ અસયા  ્રરાષ્ટ્-્નાન સીનાં્  યગ  અાે ખાસ કરટાે ાત�ા 

મજસ ાી ય��ર્ા્ ાુ ં્ ો્ રટ્ે ા જલ્ાકંા કરયા અાે સહા્્ા નાટ� િા્ાર�ર્ પિ્કાર કન્ાાા 

્ રણ ાુ ંસ�ં જણર પારા �િુાિન્ કરયા નાટ� િયશેષ પ્ાસ  કરયા ય�રટ  છે.  સયેંદાશીર્ા 

ાકશાકરણાા પ્ાસ  ્નાન સતંિં્્ પ�રત� ાે ્ ો્ રટ્ે ઓ�ખયાના ંસકન છે ્ેાી ખા્રટ 

કરયા નાટ� કા�ન રેયી ય ઈએ. ્નાન સાના�યક રટ્ે તાકા્ કરા્ેરા યગ ાા અિ્કાર  અાે હત ાી 

અા�ુ જિ્ાી �િુય્ા નાટ� પ્ાસ  કરયા ય�રટ છે. સાના�યક સનાયેશાે પ ંસાહા આપયા નાટ� 

આગ�ા  સ ંિય્ નાગર સાદુા્ાી  ાગીદારટાે પ ંસા�હ્ કરયાા  છે કારણ ક� સનાિયષટ્ા 

સનાયાા િયિય્ યગ ાી સ�્્  ાગીદારટ પર િા રર કર� છે. 
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આપિ� ય ખન ઘટાડાાા ્નાન પાસાઓના ંસાના�યક સનાયેશ િયષ્રકી િાણર્ છે. �્ાર� આ 

પકરણ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંસાના�યક સનાયેશાા નહંય પર એકંદર પ�રપેલ્ � જહંુ પાડ� છે , ં્ાર� 

્ેાા નહંયાે િયિય્ યગ  અાે સતંિં્્ યયાતદારટ ના�ખાના ંય્ારાાા  ાર આપયાના ંઆયે છે.  

સાના�યક સનાયેશ િાણર્ રેયાાા પાસા  હ યા છ્ાં , ્ે � જચક ગૌણ -  િયષ્રકી  કેક  સાસે 

યયાતદારટાા ના�ખાના ં આપિ� ય ખન ઘટાડા નાટ� એક િયિશષટ િયષ્ ાા કેક ્રટક� ઉનેરયાના ં

આયે છે. 
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૪.૮ યયાતદારટ ના��ુ ં– સાના�યક સનાયેશ  

સાના�યક સનાયેશ ્નાન પકારાા ય ખન  અાે આપિ�ઓ નાટ� �સુગં્ અરગ િયષ્રકી કેક હ યાસી, યયાતદારટઓ દર�ક સવંસાઓાી રહ� છે. ય  ક� , વપષટ્ા નાટ� દર�ક પેટા સાસે 

સતંિં્્ ા�ુ્ સવંસાઓા  ઉલરેખ કરયાના ંઆવ્  છે. 

 

ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

૧ �િ્ રીડ 

સવંસાઓય  

 

MSJE અાે  

MWCD 

 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

્રાય્ી 

• �િ્ સયેંદાશીર DRR 

અ� ગન  નાટ� નાગરદશરા અાે 

સનસરા  

• અભ્ાસ અાે સશં ્ા  

• ય ર્નાા િા્ન , ્ રણ  અાે 

િાદદશ ના ંફ�રફાર અાે સનીકા 

નાટ� આ્ાર 51

52  

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાે 

પ ંસાહા આપ �ુ;ં યીના 

પદા્ાઓ ્રફસી �િ્-

સયેંદાશીર ઉંપાદા / 

 

રીડ સવંસાઓય  

DSJE, DWCD  

 

ા�ુ્ � જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

SDMA, DMD$  

સહા્ક 

• DRR �િ્ાે સનાિયષટ અાે ન�હરાઓાી  ાગીદારટ 

�િુાિન્ કરયા નાટ� ખાસ પ્ાસ  �િુાિન્ કરયા  

• DRR ાા ક ઈપણ ્તતે �્ી્ અાે �ર�ગ 

ર�નુ્ીઓાે અયગણયાના ંા આયે ્ેયી ક ઈ  ેદ ાય� જણર 

પસાઓ ાસી ્ેાી ખા્રટ કરયી,  

• િયપ�ર્ �ર�ગી  �યા �્ી્ અાે �ર�ગ 

ર�નુ્ીઓાી ય્ારાાી સયેંદાશીર્ાાે ઓ�ખયી 

• HRVCA -  ીઓ અાે િયપ�ર્ �ર�ગી ાી 

સયેંદાશીર્ાાી કા�ન રેયા નાટ� ય ખન આકારણી 

• �ર�ગ સયેંદાશીર અ� ગનાે સનસરા આપયા નાટ� 

ના�હ્ી અાે  કડા સચંારાા  ઉપ્ ગ - DDMA અાે 

                                                           
52  ના�રકટ ,   ા�ુઆ્ અિ્કાર ,  ાદુ્ અિ્કાર  અાે ક ઈપણ અન્ િા્ન / ્ રણ  ક� � સનાિયષટ DRM ાે �િુાિન્ કરયા નાટ� સતંિં્્ છે ્ેાા સદં રના ં

પય ર્નાા િા્ન  અાે ્ રણ ા  સદં ર છે.   
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

સવંસાઓ:  

 

MHA, 

NDMA, 

NIDM, 

MHFW 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ   

 

�તંેશાે પ ંસા�હ્ કર�ુ ં

• નાગરદિશ�કા, IEC, નાસ ની�ડ્ા 

�તંેશ 

• કન્ા િયકાસ નાગરદિશ�કા 

• અભ્ાસ્નાા િયકાસના ં DRR 

ાી �િ્ �ચ�્ાઓા  સનાયેશ 

•  ેદ ાય� જણર વ્યહાર , �હ�સા 

અાે ીુહુપ્ ગ અટકાયયા , 

ચકાસણી અાે ્પાસ કરયા 

�ગે નાગરદશરા 

• અપહરણ અટકાયયા અાે 

ર કયા નાટ�  ્ર- સવંસા 

સહ્ ગ 

• �િ્-સયેંદાશીર ના -

સાના�યક સહા્ , આપિ� 

પછટાા �ાુયરસા (આિસ�ક , 

સાના�યક યગેર�) નાટ� ક�નની્ 

સવંસાઓ ્રફસી સહા્ 

 

સવંસાઓ: 

 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ   

SDMA 

• �ર�ગ સયેંદાશીર DRR �િુાિન્ કરયા સતંિં્્ 

િય ાગ ાુ ંસકંરા કર�ુ ં 

• આશ્વસાા / કાનચરાઉ આશ્વસાા / રાહ્ 

િશ�તર  - ચ તસ ય��ર્ા્  નાટ� ય ગયાઈ 

• પ્ારયરણાે સકન કર�ુ ં 

• �ર�ગ સયેંદાશીર તાાયયા નાટ� હારાા િા્ન , 

્ રણ  અાે િાદદશ ના ંસનીકા અાે ફ�રફાર  કરયા 

• ્ારીન, ��િૃ્, ાકરી િાદશરા , વ્ાયસાિ્ક 

્ારીન / કૌશલ્ િયકાસ 

• ાે્ ૃં ય સશ�ક્કરણ, ખાસ કરટાે DRR ના ં 

• �ર�ગ સયેંદાશીર અ� ગન સાસે અભ્ાસ્ન િયકાસ  

• િયિશષટ જાા ઉંપાદા  

• યીનાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• રા�્ ન�હરા આ્ ગાી સહા્સી DRR પગરાાં ુ ં�િ્ 

ઓ�ડટ 

• �ાુયતાં્ કાન કરા્ેરા નકાા ાા પિ્ અાે પંાીાા ાાને 

સરંકુ્ ના�રકટ અાે આપિ� પછટાી � જયરય� �વસિ્ નાટ�  

સહા્ હ�ઠ� � જરટ પાડયાના ંઆયેરી સપંિ�ાી ખા્રટ 

કરયી 
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

૨ અા�ુ જ�ચ્ 

�િ્ ( SC) 

અાે 

યા�િ્ 

(ST) 

રીડ 

સવંસાઓય  

 

MSJE અાે  

MWCD 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

MHA, 

NDMA, 

NIDM, 

MHFW 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

• નાગરદશરા અાે સનસરા  

• SC સાદુા્  નાટ� DRR પડકાર  

પર અભ્ાસ અાે સશં ્ાાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• આપિ� પિ્ ાય અાે શના 

વર જહરચાાઓ પર આ�દયાસી 

સાદુા્  નાટ� ્ ો્ અાે 

વયીકા ર્ અભ્ાસ ્ન અાે 

સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR ાી ય��ર્ા્  સાસે 

�સુગં્ તાાયયા નાટ� હારાા 

િા્ન , ્ રણ  અાે િાદદશ ાી 

સનીકા અાે �ુ્ ાર  કરય  

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• નાગરદિશ�કા, IEC, નાસ ની�ડ્ા 

�તંેશ 

રીડ સવંસાઓય  

DSJE, DWCD  

 

ા�ુ્ � જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

SDMA, DMD$  

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ 

• HRVCA ખાસ કરટાે SC/ST સયેંદાશીર્ાા  

સનાયેશ કરયા નાટ� ય ખન આકારણી (વસાિાક, 

પય ર્નાા  ેદ ાય પસાઓ , ક ઈપણ હ ્, DRR ના ં

ના�હ્ી ને�યયા, ય ખન ઘટાડયાાા સસંા્ા  ને�યયા 

અયર ્  ઊ ા કર�) 

• DRR ાા િયિય્ ્તતાના ંઆપિ� પછટાી 

પ�ર�વસિ્ઓના ંઆ�દયાસી ઓ�ખ , પરંપરાઓ અાે 

�રયાય ાુ ંરકણ કર�ુ ં

• સાદુા્ાી સવં�ૃિ્ , પરંપરા, રહ�ઠાણ  અાે પ્ારયરણ 

્કંાે અપ�રય ર્ાી્ ાકુસાા ા કર�  ્ેાી  DRR ના ં

રી્ેરા પગરા ંખા્રટ કરયી  

• સતંિં્્ ાાુાઓાે સનસરા આપયા નાટ� ના�હ્ી અાે 

 કડા સચંારાા  ઉપ્ ગ કરય   - DDMA અાે 

SDMA  

• DRR ના ંએસસી/એસટટ નાટ�ાી ્ યાાઓના ંસતંિં્્ 

િય ાગ  યુચે સકંરા કર�ુ ં

•  ેદ ાય યગર આશ્વસાા / કાનચરાઉ 
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ   

•  કન્ા િયકાસ નાગરદિશ�કા 

અભ્ાસ્નાા િયકાસના ંDRR િયશે 

SC/ST ાી �ચ�્ાઓા  સનાયેશ  

કરય  

આશ્વસાા / રાહ્ િશ�તર   

•  ાગીદારટ નાટ� સકન યા્ાયરણાી ખા્રટ કરયી  

• SC/ST યસાહ્ ના ં DRR રા� ુકરયાાી ય��ર્ા્ ાે 

પહ�ચી ય�યા હારાા િા્ન , ્ રણ  અાે િાદદશ ાી 

સનીકા અાે �ુ્ ાર  કરય  (દા.્. �ાુયસં્  યા , 

સાના�યક આયાસ , સકંટ પિ્ર ્ક તાં્ કાન)  

• ્ારીન, ��િૃ્, ાકરી િાદશરા , વ્ાયસાિ્ક ્ારીન / 

કૌશલ્ િયકાસ 

• ાે્ ૃં ય સશ�ક્કરણ, ખાસ કરટાે DRR ના ં 

• SC/ST સાદુા્ ાા ાાુાઓ પર ધ્ાા ક��નન્ કરટાે 

અભ્ાસ્ન િયકાસ 

• િયિશષટ જાા ઉંપાદા  

• યીના પ ડકટ/ �તેંશાે પ ંસાહા આપ�ું  

સાના�યક ઓ�ડટના ં DRR ા   ેદ ાય યગરા  અનર 

સાનેર કરય  
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

૩ તા�ક   રીડ 

સવંસાઓય  

MWCD, 

MHRD, 

MOLJ, 

NCPCR 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

MHA, 

NDMA, 

NIDM 

• તા�ક  નાટ� િયિય્ DRR પહ�ર 

નાટ� નાગરદશરા અાે સનસરા 

• તા�ક ાી �રુકા  અાે સરાન્ી 

નાટ� િા્નાકારટ અાે સવંસાકટ્ 

ય��ર્ા્ ાી સનીકા કરયી 

• તા�ક  નાટ� DRR પહ�રાુ ં-� જયર 

શા�ા, શા�ાએ ય્ા અાે 

શા�ાના ં ય્ા ા હ ્ ્ેયા 

તા�ક ાુ ંિારટકણ અાે દ�ખર�ખ 

• આપિ�્વ્ તા�ક ાી ્ ો્ 

�રુકા અાે સ ંા� નાટ�ાા 

પગરા ંઅનરના ંા જકયા નાટ� 

સનસરા 

રીડ સવંસાઓય  

DWCD, EDD, 

SCPS 

ા�ુ્ � જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

SDMA, DMD$, 

HD 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

• તા�ક ાી િયિય્ સવંસાઓાી આપિ� સજય્ા અાે 

સરાન્ી નાટ� ખાસ વ્યવસા કરયી 52

53 

• શા�ાઓના ંસરાન્ી અાે આપિ� સજય્ાાે �િુાિન્ 

કરયા નાટ� િા્નાકારટ પગરાં રેયા 

• તા�ક ાી ્નાન શા�ાઓ અાે સવંસાઓના ંિા્િન્ 

ાકરી પદશરા અાે અન્ સજય્ાાા ંપગરાં રેયા 

• પારં� ક ચે્યણી અાે આપિ� પછટ તા�ક ાી સવંસાઓ 

પર િયશેષ ધ્ાા આપ�ુ ં

• આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ઓના ંતા�ક ાે અરગ્ા , 

�ચ�્ા, આઘા્ા  સાના  કરય  પડ્  ાસી , ્ેનાા 

પ�રયાર  અસયા ના્ાિપ્ાસી અરગ ા પડ� ્ેાી  ખા્રટ 

કરયી 

• તા� ીુહુપ્ ગ અટકાયયા અાે ર કયા નાટ� � જર્ા પગરા ં

                                                           
53  આના ંતા�ક  નાટ� સનિપ�્ ્નાન ખાાગી અાે �હ�ર સવંસાઓ ા  -પારક સ ંા� ક�નન , �કનડરગાટરા, � જયરશા�ાઓ, ખાસ ય��ર્ા્  ્રાય્ા તા�ક ાી સ ંા� નાટ�ાી 

�િુય્ાઓ, અાાસાર્ , તા�ક ાા ઘર , આશ્ �હૃ  યગેર� અાે સ ંા� અાે રકણ નાટ� િારકુ્ ્નાન સવંસાઓ. �કશ ર ન્ા્ પણારી હ�ઠ� તા�ક ા  સાનયેશ સા્ છે. 
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ   

• તા�ક ાા કલ્ાણ નાટ� કાન 

કર્ી રાષ્ટ્ અાે 

 ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓ ્રફસી 

આપિ�્વ્ તા�ક ાે સહા્ 

ને�યયી 

• આપિ� પછટ ્ર્ ય અાે PDR 

દરિન્ાા તા�ક ાી સ ંા� અાે 

રકણ નાટ� NCPCR ્રફસી 

નાગરદશરા અાે સહા્ ને�યયી 

 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ 

 

રેયા અાે તા� ્વકરટ સાને સખ્ ્ક�દારટ રાખયી 

• આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ના ંતા� નમજરટાે ર કયા અાે 

તં્  કરયા નાટ� પગરા ંરેયા 

• તા� અિ્કાર  અાે �રુકાાા સરંકણ સાસે સકં�ા્ેરી 

પ રીસ, CWC, JJB, CARA અાે DCPU �કશ ર ન્ા્ 

્નાન એયનસીઓ અાે ા�ુ્ કનરચારટઓાે સયેંદાશીર 

તાાય ,  

• અસર્વ્ તા�ક ાી સાદુા્ આ્ા�ર્ સ ંા� અાે 

રકણાે પ ંસાહા આપ�ુ.ં 

• SCPS એ તા�ક  નાટ� આપિ� પછટાા ખ્રાઓાુ ં

િારટકણ કરયા નાટ� પગરા ંરેયા ય ઈએ અાે તા� 

અિ્કાર  અાે રકણ નાટ� રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ં

નધ્વસ સવંસાએ સાસે ન�ટાે પગરા ંરેયા ય ઈએ. 

૪  ��ૃ   રીડ 

સવંસાઓય  

MHFW, 

MSJE 

• ��ૃ ાી DRR ય��ર્ા્ ાે 

પહ�ચી ય�યા નાગરદશરા અાે 

સહા્  

• આફ્ ના ં��ૃ  �ારા સાના  

રીડ સવંસાઓય  

HFWD, DSJE 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

• સાદુા્ ના ં��ૃ વ્�ક્ઓાી ય્ારાાી સયેંદાશીર્ા 

િયશે વસાિાક સાદુા્ ાે સયેંદાશીર તાાય યા અાે 

��ૃ ાે નદદ કરયા નાટ� પડ શી મજસ  અસયા યયાતદાર 

વ્�ક્ઓાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

MHA, 

NDMA, 

NIDM 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ 

કરયાના ંઆય્ા પડકાર  �ગે 

��િૃ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��ૃ ાા કલ્ાણ નાટ� કા ર્ર્ 

સવંસાઓ અાે સગંઠા ાે ��ૃ  

નાટ� DRR પ્ાસ ાે સનસરા 

આપયા નાટ� �ુશ�્ા 

િયકસાયયી 

• ��ૃ ાી �ખુાકારટ નાટ� કા ર્ર્ 

રાષ્ટ્ અાે  ્રરાષ્ટ્ 

સવંસાઓ ્રફસી આપિ�-

અસર્વ્ િયવ્ાર ના ં��ૃ  નાટ�  

સહા્ એકિક્ કરયી   

 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

SDMA, DMD$ 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ 

• ��ૃ  નાટ� �ધૃ્ાશન , િા�િૃ� �હૃ  અાે ��ૃ આશ્ �હૃ  

�યી િયિય્ સવંસાઓાી આપિ�ાી સજય્ા અાે 

સરાન્ી નાટ� ખાસ વ્યવસા કરયી. 

• DRR નાટ� સાદુા્ાી પહ�ર સાસે ��ૃ ાા કલ્ાણ નાટ� 

કાન કર્ી સવંસાઓાે ય ડયી 

• પ્ારટ્ સહા્ િયાા નય્ા ્નાન ��ૃ વ્�ક્ઓાી � જ�ચ 

્ૈ્ાર કરયી , સન્ાં્ ર� ્ેનાી પ�ર�વસિ્ાી સનીકા 

કરયી અાે સ િશ્ર ાેટયકર (પડ શીઓ , સતં ં્ ીઓ, િનક ) 

ાી �વસિ્ અાે ્ેનાા સનસરાાી અન્ વ્યવસા ્પાસયી  

• ય ખનાી સીઝાના ંઅસયા યહ�રી ચે્યણી પછટ , ��ૃ ાે 

�ણ અાે સજય્ાાી ખા્રટ કરયા નાટ� પગરા ંરેયા 

• ��ૃ  �ટર  ફા�  આપી શક�  ્ેટર  આપિ�ાી ્ૈ્ારટ અાે 

આ્ યાના ં્ેઓાે સાનેર કરયા  

• દર�ક િયવ્ાર ના ં��ૃ ાી ્તીતી અાે આર ો્ સહા્ 

ય��ર્ા્ ાુ ંા જલ્ાકંા કર �ુ ંઅાે િાણાર્ક યવ્ઓુા  

વટ ક ��યય  

• વસ�ાં્ ર અસયા આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ પછટ ��ૃ ાી 
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

િનરક્ અાે સપંિ�ાા રકણ પર િયશેષ ધ્ાા આપ�ુ ં 

૫  િયકરાગં   રીડ 

સવંસાઓય  

MHFW, 

MSJE 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

MHA, 

NDMA, 

NIDM 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

• િયકરાગં ાી યૈિમક શેષઠ પસાઓ 

નાટ� DRR ય��ર્ા્ ાે પહ�ચી 

ય�યા નાગરદશરા અાે સનસરા 

• િયકરાગં  નાટ� DRR પડકાર ાી 

��િૃ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR �ુશ�્ા િયકસાયયા નાટ� 

િયકરાગં ાા કલ્ાણ નાટ� કાન 

કર્ા સગંઠા  અાે સવંસાઓાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• િયકરાગં ાી �ખુાકારટ નાટ� કાન 

કર્ી રાષ્ટ્ અાે 

 ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓ ્રફસી 

આપિ�-પ ાિય્ િયવ્ાર ના ં

િયકરાગં  નાટ�  સહા્ એકિક્ 

કરયી 

• DRR ના ં િયકરાગં ાા રા  નાટ� 

રીડ સવંસાઓય  

DSJE 

ા�ુ્ 

� જિનકાઓ 

્રાય્ી 

સવંસાઓ:  

SDMA, DMD$ 

HFWD 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

DRR સાસે 

પં્ક ક� 

પર ક રટ્ે 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ 

• સાદુા્ના ંરહ�્ ા િયકરાગં  અાે ખાસ કરટાે આપિ�ઓ 

દરિન્ાા ્ેનાી િયશેષ ય��ર્ા્  િયશે વસાિાક 

સાદુા્ ાે સયેંદાશીર તાાય�ુ ં

• િયકરાગં ાે નદદ નાટ� પડ શી મજસ ાે પ ંસા�હ્ કરયા  

અસયા દર�ક િયકરાગં નાટ� ઓછાના ંઓછા કણ 

વ્�ક્ઓયા�ા વ્�ક્ગ્ િયમસાી્ સનસરા ાેટયકરાી 

ખા્રટ કરયી 

• િયકરાગં  નાટ� �્ નાટ� શા�ા , િયકરાગં નાટ� છાકાર્ 

અાે િયકરાગંાે સનિપ�્ ક ઈપણ �િુય્ાઓ �યી િયિય્ 

સવંસાઓાી આપિ�ાી સજય્ા અાે સરાન્ી નાટ� ખાસ 

વ્યવસા કરયી  

• િયકરાગંાા કલ્ાણ નાટ� કાન કર્ી સવંસાઓાે DRR નાટ� 

સાદુા્ાી પહ�ર સાસે ય ડયી 

• ્નાન િયકરાગં ાી ્ાદટઓ ્ૈ્ાર કરયી , સન્ાં્ ર� 

્ેનાી �વસિ્ાી સનીકા કરયી અાે સ િશ્ર ાેટયકર 

(પડ શીઓ, સતં ં્ ીઓ, િનક ) ાી �વસિ્ અાે ્ેનાા ટ�કા 
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ક�નની્ / રા�્ એયનસીઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

 DRR નાટ� 

પેટા 

િયષ્રકી 

કેક 

ક�નન (રીડ 

સવંસાઓ) 

ક�નનાી યયાતદારટ રા�્ાી (રીડ 

સવંસાઓ) 

રા�્ાી યયાતદારટ 

સકં�ા્ેરી 

્નાન 

સવંસાઓ 

્કાીકટ સહા્ અાે 

ાયીા્ાઓાે પ ંસા�હ્ કર�ુ ં

 

નાટ� અન્ વ્યવસાાી ્પાસ કરયી  

• સકંટાી અપેકાના ંઅસયા યહ�રી ચે્યણી પછટ , ્નાન 

િયકરાગં ાે ્ ો્ રટ્ે �ણ અાે સજય કરયાના ંઆયે 

્ેાી ખા્રટ કરયા નાટ� પગરા ંરેયા. 

• સનાા સહ ાગીઓ ્રટક� આપિ� સજય્ા અાે 

આ્ યાના ંિયકરાગં ાે સાનેર કરયા 

• વસ�ાં્ ર અસયા આપિ� પછટાી પ�ર�વસિ્ઓ પછટ 

િયકરાગં ાી સપંિ� અાે િનરક્ાા રકણ પર િયશેષ 

ધ્ાા આપ�ુ ં

 

(*) નાક આશ્વસાા  સતંિં્્ હ ્ એયા �કવસાના ંરા� ુપડ� છે.  ($) DMD — આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: રા�્ સરકારા  િય ાગ. આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ 

િય ાગ ્રટક� કાન કર� છે, � દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી.  

 



 
 

98 
 

૫ આપિ� ય ખન ઘટાડાાે ા�ુ્્ારાના ંરાય�ુ ં
૫.૧ર�ષૃ્ઠ દ નર

આપિ� ્ેાા પ ાયાા આ્ાર� અસર્વ્ પદ�શા  િયકાસાી પ�િૃ�ાે અયર ્ે છે અાે ્ેાા 

અાપુા્ાા સન્ પછટ આગ� ય્ે છે.  ્ે અચાાક દા્કાઓ અસયા ય  ુસન્ �ાુરાય્� 

િયકાસરકી રા   પરટાયી શક� છે. ય  અસર્વ્ સાદુા્ િયકાસના ંપ્ારટ્ ય ખન ઘટાડયાાા 

પગરા ંરી્ા હ ્, ્  અસરાે ા�્પાક રટ્ે ઓછટ અસયા ઘટાડટ શકા્ છે. આપિ� -પ ાિય્ 

પદ�શાા અાેક કેક ાે સ્ેરા ાકુસાાસી અસર્કંાા રગ ગ દર�ક કેકના ંઅાે ર ક ાા નયાાી 

�ણુય�ાના ંિયકેપ પડ� છે � આપિ� પહ�રા િા્ાર�ર્ િયકાસ રલ્ ાે હાસંર કરયાાુ ંાિુક�ર તાાયે 

છે કારણ ક� નાાયી્ સહા્્ા અાે �યુરય� �વસિ્ નાટ� ા�્પાક ખચર કરય  પડ� છે. આપિ�ઓ સાને 

અવક્ાન્ , િનરક્ ાા રકણ, િયકાસાી ્ક  અાે પ�રણાન  નાટ� ર કાણ ય�રટ છે. UNDP દવ્ાયેય 

ાયુત DRR ના ંર કાણ કરા્ેર દર�ક ડ રર આપિ� તાદ સા્ ડ રર તચાયી શક� છે (રએુાડટપી 

૨૦૧૨). હારાા અસયા ાયા તાાયીાે િયકાસાી પ�્્ા , અાે પસદં કર�ર િયકાસા  પકાર આપિ�ાા 

ય ખન ાે ય્ારટ શક� છે. 
 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્નાી ય ગયાઈઓ અાસુાર , ્નાન નકંાર્ , રા�્ , ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ , િય ાગ  અાે સવંસાઓ પાસે ્ેનાી પ ્ાાી આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા હ યી ય ઈએ. 

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાા અન્ ઘટક સી િયપરટ્ , ા�ુ્ પયાહાા આપિ� ય ખન ઘટાડાાે 

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાા પેટા-ઘટક ્રટક� ાહ� પણ એકંદર ્ યાાઓ , ાીિ્ઓ અાે 

કા ર્્ન ના ંસનાયેશ કરય  ય ાએ. આપિ� ય ખન ઘટાડ  એ દર�ક િયકાસ ્ યાાા  અ� �  ાગ 

તાય  ય ઈએ અાે આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા એ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ંક�યી રટ્ે હાસંર 

કરશે ્ેાા સકં�્  આપયાાા રહ�શે. હારનાં , કદાચ, આ �ગે વપષટ્ાા  સ ડ  અ ાય છે અાે આ 

પકરણ ા�ુ્ પયાહાી પસાાે ક�યી રટ્ે પ�રપેલ્ અાે સારાશં તાેં આપે છે. ા�ુ્ પયાહ , ્ેાા 

ચ તસ �્ાર �ારા , ્ે આપિ�-િયિશષટ ્ યાાા  પેટા-ઘટક ાસી , પરં્ ુઆપિ�ઓાા ય ખન  

ઘટાડયા નાટ� ્નાન િયકાસરકી ્ યાાઓના ંયણી રેયાા  એક અ� ગન હ ય  ય ઈએ. 
 

આપિ� ય ખન ઘટાડાા  પ્ારટ્ સનાયેશ ક્ાર િયાા િયકાસ હારાા ય ખન ાે ય  ુખરાત કરટ 

શક� છે અાે સ ંિય્ આપિ�ઓાી ાકારાંનક અસરાે ય્ારટાે ાયા ય ખન  રમજ કરયાાી સ ંાયાા 

્રાયે છે. િયકાસના ં DRR ાુ ંવ્ાપક અાે સાીુ સકંરા આપિ� �વસિ્વસાપક્ાાે ય્ારટ શક� છે , 

ાકુસાા ઘટાડટ શક� છે અાે િયકાસ રલ્  ્રફ પગિ્ાે ઝડપી તાાયી શક� છે. િયકાસના ંઆપિ� 

ય ખન ઘટાડાાુ ંસયર્ાહટ અાે નયમ જ્  સકંરા આપિ� પિ્કાર કન્ા ય્ારટ શક� છે , ાકુસાા 
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ઘટાડટ શક� છે અાે િયકાસ રલ્  ્રફ પગિ્ાે ઝડપી તાાયી શક� છે. આન , ાુછાી્ છે ક� 

િયકાસાી પહ�ર અાે DRR ાે એક સાસે ્નાન સતંિં્્ ાીિ્ઓ , આ્ યા અાે અનરીકરણના ં

એકટ�ૃ્ રટ્ે વ્યહાર કરયાના ંઆયે. આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર  રગ ગ દર�ક ય�-હયાનાા 

સકંટ સાસે સકં�ા્ેરી અિાિન્્ાઓાે ય્્ા ય ખનાા �ણુાકાર ્રટક� કા ર્ કર� છે. ્ેસી , ્નાન 

િયકાસ પહ�રાે ય  ુય ખન ાી સ ંાયાા અાે આત હયા પ�રય ર્ા-પે�ર્ સયેંદાશીર્ાના ંય્ાર  

સય  ય ઈએ. આ નાટ� ય ખન વ્યવસાપા અાે આત હયા અા�ુજરાાે ્નાન િયકાસરકી 

રાક�ણક્ાઓાા  ્�રક રકણ ્રટક� ખાસ કરટાે એયા િયવ્ાર ના ં�્ા ંય ખન  ય્ાર� હ યાાુ ં

�ણયા ન�ે ં્ા ંસાનેર કરયાાી ય�ર છે , આય  અ� ગન , � િયકાસના ં DRR ાે ાનકસી સકં�ર્ 

રટ્ે  ્�રક તાાયે ્ેાે ા�ુ્ પયાહ DRR કહ�યા્ છે. ્ેા  અસર એ છે ક� DRR ાે ્રા જ�સી 

િયવ્ ૃ્  અાે ય્ારય  �સી ્ે એક સાનાન્ પસા , દર�ક સવંસાાા િા્િન્ આ્ યા અાે કા ર્્ન ના ં

આપિ� પિ્ ાય નાટ�ાી સજય્ા ઉપરાં્  સ�ં જણર સવંસાગ્ તાી �્. 
 

તે દા્કાઓસી , િયકાસના ં 'ા�ુ્ પયાહ ' આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી ય��ર્ા્ પર ય્્ુ ંધ્ાા 

રરુ ંછે. આાાસી ઘણા રાષ્  િયિય્ રટ્ે અાે િયિય્ વ્ર� ્ેનાા િયકાસ ના�ખાના ં�ુદર્ી સકંટસી 

ય ખન ાે ઉક�ર કર� છે - કા્દાકટ્ , સવંસાકટ્, કેકી્ વર જહરચાાઓ અાે ાાણાકંટ્ આ્ યા 

(Benson and Twigg તેનસા અાે �� િયગ , ૨૦૦૭). ય�રટ ાસી ક� િયકાસ આપિ�ાુ ંય ખન ઘટાડ�. ્ે 

અ�ણ્ા ાયા ય ખન  સય� શક� છે અસયા હારાા ય ખન ાે ય્ાર� ્ીવ તાાયી શક� છે , 

આપિ�ઓના ંિયકાસાુ ંકારણ અાે િાનારણ તાેં હ ઈ શક� છે. િયમ રાા અા ુય એ DRR ના ંસાના�યક 

સનાયેશાા િાણાર્ક નહંય પર પકાશ પાડા  છે. સાના�યક ત�હષકાર િયકાસ અાે આપિ�ઓા  

સાના  કરયાાી કન્ા એન તાેં પર પિ્�જ� અસર કર� છે. DRR ાે સાના�યક રટ્ે સયરસનાયેશક 

તાાયયા પર િયશેષ  ાર આપયા ઉપરાં્ , DRR ાા ા�ુ્ પયાહના ંસાના�યક સનાયેશાે પણ 

 ્�રક �િુય્ાઓનાાંી એક તાાયયી ય ઈએ. 
 

ઓવર  પ �રસી ફ રને (૨૦૦૮ ) ્ારણ કા્ટુ ંછે ક� આપિ� ય ખન ઘટાડયાાે તદરે , ઘણા 

�કવસાઓના ંિયકાસ પ�્્ાઓ ગરટતી ઘટાડયા અાે િયકાસાે ર ક્ા સયેંદાશીર્ાાા ાયા વય�પ ાે 

યનન આપે છે. ટકાઉ િયકાસ , ગરટતી ઘટાડયા અાે ય ખન પિ્કાર કન્ા નયમ જ્  કરયા નાટ� તાેં 

્રફસી રા કારક ('િયા -િયા') સ લરશુનસ એટરા નાટ� વપષટ અાે સ�્્ રટ્ે ખાસ કરટાે આત હયા 

પ�રય ર્ા આં્િં્ક હયાનાા ઘટાાઓના ંય્ાર  કર� ્ેયી શ�્ા ્રટક� શ ્યાાી ય�ર છે (Benson 

and Twigg તેનસા અાે �� િયગ , ૨૦૦૭). આ પ�્્ાએ  િયષ્ના ંય�-હયાનાા ઘટાાઓાી ્ીવ્ા 

અાે આય ર્ા , ્ેનય ઐિ્હાિસક સકંટ ર�ક ડર પર આત હયા પ�રય ર્ાાી અસરાે ધ્ાાના ંરેયી 

ય ઈએ. િયકાસ , આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા યુચે ગા્  ય ડાણાી 
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નાન્્ાએ ્નાન ા�ુ્ યૈિમક ના�ખાના ંપિ્કાર કન્ા ય્ારયાના ંસ�હ્ાર  ફા�  આપયાના ં

પ�રણ�્  છે. રાષ્ટ્ ધ્ે્  અાે ા�ુ્ યૈિમક ના�ખાઓાે હાસંર કરયા નાટ� િયિય્ પહ�ર ાી 

�સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણા  �્ાર પણ ઉ રટ આવ્  છે. આ પડકાર ાી એક કર્ા 

ય્ાર કેક ાી ઉુચ પ�ૃિ્ાે ય ્ાં , ્ે વપષટ છે ક� ્ેઓ �ુદર્ી રટ્ે અિય ા�્ છે અાે ા�ુ્ 

પયાહસી રગ ગ અરગ પાડટ શકા્ ુ ંાસી. 
ર

૫.૨ર�ય આરપાખનરઘટાસાસારગૌણર  ે્રકીર  વતારાસેર�ખુ્ધારાના રરા  ાર

ા�ુ્ પયાહા  વર જહાંનક ઉાેશ ચાચ ુિયકાસાી પહ�ર ના ં DRR ાે ગરટતી ઘટાડયાાા પ્ાસ  અાે 

સવંસાકટ્, કા્દાકટ્, ન્ાિ્ક અાે િયકાસ ાીિ્ઓાે આયરટ રઈાે ટકાઉ સાના�યક -આિસ�ક 

િયકાસના ંDRR ાા એકટકરણ ્રફ દ રયાાુ ં�િુાિન્ કરયાા  છે. DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ંરાયયા 

અાે યૈિમક ચચારઓનાસંી ઉ ર્ા ્ેાા નાટ� સકન યા્ાયરણ તાાયયા નાટ�ાા ા�ુ્ પેટા- િયષ્ક 

કેક  છે: 
 

1. આપિ� ય ખનાી ��િૃ્ અાે સનયણના ં�ુ્ ાર  રાયય   

2. ઉ�્ કાા જાી સહા્ અાે ય  ુસા� ંઆપિ� ્કં 

3. અસરકારક આપિ� ય ખનાુ ંવસાાાં્ ર અાે  ય ખન વ્યવસાપા 

4. આપિ� ય ખન વ્યવસાપાના ંસાના�યક સનાયેશક્ાાી ખા્રટ કરયી 

5. આપિ� પિ્કાર કન્ા ય્ારયા નાટ� અય ર યૈિમક ના�ખા હ�ઠ� પહ�ર ાી �સુગં્્ા અાે 

પરવપર નયમ જ્ ીકરણાે સકન કર�ુ ં

6. DRR નાટ� સવંસાકટ્ વ્યવસાઓ અાે કન્ા િયકાસ (સવંસાકટ્ , નાાયી્, સાદુા્, 

ટ�કા ર ન, યગેર�) 

7.  ્ર-સરકારટ એકના ંય અાે તી�ના ંએકટકરણ 

8. િયકાસ કા ર્્ન ના ંDRR તાત્ાે એકટ�ૃ્ કરયા નાટ� ત�ટ ફા�યણી 

9. પ �કટ ા જલ્ાકંાના ંફ�રફાર , િયકાસ ્ યાાઓાી ચકાસણી , યનીા-ઉપ્ ગાા ય  ુસારા 

િા્ન , ત�િુય્ ય ખની પિ્કાર કન્ા ના�ખા પર ઝ ક  

10. રલ્ , સન્ન્ારદા, � જચકાકં  અાે ન િાટ�ર�ગ વ્યવસા ગ ઠયયી 
 

આ સયર્ાહટ િયષ્રકીાે  ્ેનાી સાનાન્ ્ યાાઓાા ્નાન વ્ર� સરકારટ સવંસાઓાી 

ાીિ્ઓ, ્ યાાઓ અાે કા ર્્ન ના ંઅ� � �ગ ્રટક� સનાયયાાી ય�ર છે , �્ાર� ્ેનાી આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાઓ ્ે ક�યી રટ્ે કર શે ્ેાી �પર�ખા અસયા વ્ાપક સકં�્ આપશે.  આ એયા 

િયચાર  અાે �્ાર  છે �ાે સચંારા ન�ષટએ ય  ુિયકસાયયાાી ય�ર છે અાે ્નાન સવંસાઓએ 
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્ેનાા િા્િન્ આ્ યા અાે કા ર્્ન ાી રચાાના ં DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ંસાનેર કરયાાી રટ્  

શ ્યી ય ઈએ. 
 

૫.૩રપાખનરપત્ેર�� ૃતરઅસેરથનપણર ધાર ીર
 

આપિ�ાા ય ખનાી ��િૃ્ ય્ારયી , ્ેાે ઘટાડયાાી ્ેનય ્ેાે સ ંા�યાાી રટ્  DRR ાે 

ા�ુ્ પયાહના ંરાયયાાુ ંનહંયાુ ં્ંય છે.  આ સદં રના ં ધ્ાાના ંરે�ુ ંય ાએ  ક� સેનડાા ના��ુ ં

ય ખનાી સનયણ અાે ��િૃ્ �ુ્ ારયાાી � જિનકા પર  ાર ા જક� છે.  DRR ાીિ્ઓ અાે પ�િ્ઓ 

્ેાા ્નાન પ�રનાણ ના ંઆપિ� ય ખનાી �ુ્ ાર�રી સનય ણ પર આ્ા�ર્ હ યી ય ઈએ અાે 

સાદુા્ ાે આપિ�ાા ય ખનાા િયિય્ પાસાઓસી યાક�ફ કરયાના ંઆયે �સી ્ેઓ સ�્્ રટ્ે 

િાયારક પગરા ંરઈ શક�. આયી ��િૃ્ાી ઉુચ ય ખન ્રાય્ા િયવ્ાર ના ંા�ુ્ ્ારાાી સવંસાઓ, 

વસાિાક સ�ાયા�ાઓ અાે સાદુા્ ાા પકે સૌસી ય  ુય�રટ છે.  આપિ� ય ખન એક કેકના ં ાાાકડટ 

પ�ૃિ્ ્રાયે છે � તી� કેકના ંસ ંિય્પણે આપિ�ાા ય ખનાે તદરી શક� છે.  ્ેસી, િયિય્ કેક  

અાે સરકારાા વ્ર  ્ેનય ખાાગી કેક અાે ાાગ�રક સનાયાા િાણર્ રેાારાઓએ પણ ્નાન 

પ �કટ, કા ર્્ન  અાે પહ�ર ાા  ્�રક  ાગ ્રટક� આપિ�ાા ય ખનાે ધ્ાાના ંરેયાાા નહંયાે 

ઓ�ખ�ુ ંય ઈએ. 
 

૫.૪રકા્દાકટ્રથન ર્સરઅસેર�ય આરત તરરર
ર

આપિ� ય ખન વ્યવસાપા નાટ� િયકાસના ંDRR ાા ા�ુ્ પયાહા  સનાયેશ સકન યા્ાયરણાુ ં

ા�ુ્ ઘટક તાાયયા સ�હ્ પ્ારટ્ અાે ્ ો્ કા્દાકટ્ વ્યવસાઓ છે. યનીા-ઉપ્ ગાા િા્ન  

અાે તાં્ કાન આચારસ�ંહ્ા ાા �ુ્ ારા અાે ન્ાિ્ક અાે અન્ પગરાાેં રા� ુપાડયાાી  ખા્રટ 

ય�રટ રહ�શે. સ્્ પ્ાસ સી, DRR પર અસર કર્ા િયિય્ કા્દાઓાે �ુ્ ારયા અાે નયમ જ્  કરયા 

ય�રટ છે. સરકારાી ્નાન શાખાઓાી ફરય ના ં DRR યયાતદારટઓા  વપષટપણે સનાયેશ કરય  

ય ઈએ. સરકારાા િયિય્ વ્ર� , િયિય્ સરંોા સવંસાઓ અાે વસાિાક પડ શી સવંસાઓ યુચે DRR 

્ યાાઓાા એકના ંય અાે તી�ના ંસકંરાાે નયમ જ્  કરયાાી ય�ર છે.  આા  ન્રત એ છે ક� 

આપિ� નાટ� િયકાસ ાે રગ્ા ્નાન ્ રણ , િા્ન , નમંજરટ અાે દ�ખર�ખના ં આયી આપિ� િયિશષટ 

ઉપરાં્  સન્ાં્ ર� સનીકાઓ અાે �ુ્ ારાઓ �ારા DRR ાુ ંસકંરા કર�ુ.ં  
ર

૫.૫ર�ય આરપાખનસેર્દર�ુ  

એક સયર્ાહટ આપિ� ય ખન વ્યવસાપા વર જહરચાા , સરકારાા ્નાન વ્ર  ્ેનય ખાાગી 

કેક, વસાિાક સાદુા્  અાે ાાગ�રક સનાયાા સ�્્પણે સહ ાગીઓ ાે ય ડયા  નાટ� કા્દાકટ્ 

ના�ખાાે અનરના ંા જકયાાી અાે સકંરા અાે દ�ખર�ખ પ�િ્ઓ અાે વ્યવસાઓ � જરટ પાડયા નાટ� 
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ય�રટ છે.  વ્�ક્ગ્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા પગરા ંઅાે કા ર્્ન ાે અરગ , વ્�ક્ગ્ પગરા ં

્રટક� ગણયાાે તદરે આ વર જહરચાાાી �દર ા જકયાાી  ય�ર છે.  ્ીુપરાં્ , વર જહરચાાએ સયર્ાહટ 

િયકાસ કા ર્� જ�ચ અાે વ્�ક્ગ્ િયકાસ પહ�ર ાી રચાા અાે અનરીકરણ તાેંના ંઆપિ� ય ખન 

ઘટાડયાાી તાત્ ાે ા�ુ્ પયાહના ંરાયયા નાટ� ચ તસ પયેશ �ત�ીુઓ અાે પ�િ્ઓ � જચયયાાી 

ય�ર છે. 
 

હયે આ  ાર  અાે કટ કટટ વ્યવસાપા ાા ય ખન સચંારા કર્ા કંાક ય્ાર�  છે , � ા�ુ્ંયે 

ય ખનાે તદરે આપિ� ઘટાાઓાા સચંારા સાસે ય ડયાાુ ંયરણ ્રાયે  છે.  ય ખન સચંારા 

પ�્્ાઓ સયર્ાહટ િયકાસ ના�ખાના ંસ્્ યડા્ેચુ ંછે.  આપિ� ય ખન વ્યવસાપા ાે િ્રાણ 

આપયા નાટ� િયિય્ િયકલપ  એટરે ક� , આપિ� ય ખન િ્રાણ દવ્ાયેય  ( DFRI) છે. DRFI ાે 

સાનાન્ રટ્ે કા્ �ર નમંજરટ (દા.્., ત�ટાી �ાુયફા�યણી , ર ા યા્ારરાપ, ઉ્ાર) અસયા 

 િયષ્ાી નમંજરટ (�ાુરાય્� અાાન્ , સાયચે્ ી તચ્, આક�વનક િ્રાણ, ય ખન ્તદટરી/યીન ) 

્રટક� યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયે છે.  યીન  એ એક પકારાુ ં કા્ �ર િ્રાણ છે , �ના ંય ખન ્રાયાાર 

પક પીિન્નાી �કુયણીાા તદરાના ં્ેાા ્નાન અસયા ક�ટરાક ય ખનાા ય્ા કરટાે ્ ૃ્ ી્ પકાે 

આપે છે. ય  ક� , આનાસંી ક ઈ પણ DRR નાટ� વય્કં અસયા સાયરિકક ઉક�ર  ાસી. ઉદાહરણ ્રટક� , 

સાના�યક વ્ર� અસરકારક આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� યીન  

� જર્  દવ્ાયેય ાસી.  ાકુસાા પાનેર  પકકાર , કા ં્  વ્�ક્ઓ, વ્યસા્  અસયા સરકાર એ ક� 

યીન  �ાર� યાયતી છે અાે �્ાર� અન્ સા્ા  ા હ ્ ં્ાર� ્ેા  ઉપ્ ગ કરય  ્ે ાતટ કર�ુ ં

ય ઈએ. અહ�  ા�્�ુ ં ય�રટ ક� ્નાન ય ખન  સાને યીન  કરટ શકા્  ાસી. િયિય્ ય ખન િ્રાણ 

દવ્ાયેય ાે એકંદર DRR વર જહરચાાના ંસકં�ર્ હ યા ય ઈએ , ાીિ્ઓ અિ્કાર આપ્ા હ યા ય ાએ 

અાે કાા જાી ના�ખાાુ ંસનસરા હ �ુ ંય ાએ.  

ય ખન વસાાાં્ રણાે સર� તાાયયા અાે પ ંસાહા આપયાાી પ�્્ાઓના ંપાસાઓાી 

ઓ�ખના ંએયા (ક) આપિ� ય ખનાા િયિય્ વ્ર , (ખ) � દર�ક વ્રાુ ંય ખન ક ણ ્રાયે છે અાે 

(ગ) દર�ક વ્ર નાટ� ઉપર ્ ય ખન વસાાાં્ રણ દવ્ાયેય  ઉપર ્ છે ( Le Quesne અાે અન્  

૨૦૧૭). ય ખન વ્રાા  ાગ�પે , આપિ�ઓાી આય ર્ા અાે ્ીવ્ાાા આ્ાર� િ્રાણ દવ્ાયેય  

પસદં કરયા ય ાએ. ય ુ આય ર્ા અાે ઓછટ ્ીવ્ા (દા.્.  � જર) ાા ય ખન  યીના્ારક� (સરકાર 

અસયા અસર્વ્ યવ્ી) વય-િ્રાણ કરટ શકા્ છે.  આપિ� અાાન્  ડં � અસયા ત�ટ ફા�યણી 

આ �કવસાના ં્ ો્ દવ્ાયેય હશે. તીન તામુ, ઓછટ આય ર્ા અાે  ાર� ્ીવ્ાયા�ા ય ખન ાે કારણે 

વ્ાપક ાકુસાા સયાાી સ ંાયાા છે અાે ્ેાે ય  ુસારટ રટ્ે ્ ૃ્ ી્ પક ાે હવ્ાં્ રણ કરયી 
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ય ઈએ. આપિ� ય ખન �ણકારટ િયકાસના ંય ખન વસાાાં્ રણ ્કંાુ ંસકંરા ાીિ્-િાનારણ અાે 

આ્ યા નાટ� પડકાર�પ છે. 
ર

૫.૬ર�ય આરપાખનરિ્ વ્ાયસના રથાના�પકરથના ેકસીરખાતરટરકર ીર

DRR નાટ� સાના�યક સનાયેશાા નહંયાી અગાઉ ા�્પાક િયગ્યાર ચચાર કરયાના ંઆયી હ્ી. 

સનાયેશી DRR એ સાના�યક �ષૃઠ� જિન , સાદુા્, ય્, �ર�ગ અસયા અપગં્ાાે ધ્ાાના ંરી્ા િયાા 

વ્�ક્ાા અિ્કાર ાી સનાા્ા, સનાા ્ક  અાે ગૌરય િયશે છે. સાના�યક સનાયેશ પણ એક અરગ 

િયષ્ છે � ા�ુ્ પયાહાા પ્ાસા  અ� �  ાગ હ ય  ય�રટ છે. DRR અાે યયાતદારટાા ના�ખા 

નાટ� પેટા િયષ્ િયવ્ાર ાી િયગ્યાર ્ાદટ સાના�યક સનાયેશાા પકરણના ંઆપયાના ંઆયી છે.  

DRR ના ંા�ુ્ સાના�યક પયાહા  સનાયેશ ં્ા ંિયગ્યાર ચચાર કર�ર અ� ગન પર આ્ા�ર્ હ ય  

ય ઈએ અાે ્ેાે અહ� �ાુરાય ર્ા કર�ુ ંય�રટ ાસી. 
 

૫.૭ર�ય આરપ તકારકતાર ધાર ારનાટ�ર�ખુ્ર   ૈકર��ન કર રહ�્ �રયહ�રાસીર�થુ ગતતારઅસેરયરવયરર

નપ� દતીકરણસેરથકનરકર�ુ ર

૨૦૩૦ ાા યૈિમક એયનડાના ંઅરગ પરં્ ુકરાર ના ં એકસાસે ય ડયા કર્ા ્ યાાઓ, રલ્ , 

પગરા ંઅાે � જચકાકં ાે સરં��ખ્ કરયાસી ઘ�ુ ંપાટ્ કરયાાી વ્ા�્ા પ�્્ાએ અિાયા ર્પણે દશારવરુ ં

છે. ્ે વપષટ હ્ ુ ંક� િ્રાણ પ�િ્ઓ , ાીિ્ઓ અાે કા ર્્ન ાી રચાા કરયાાી ા�્પાક સ ંાયાા છે 

� રલ્  અસયા ના�ખાાા એકસી ય  ુસેટ આપી શક� છે.  �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણા  

સાર  િયચાર અાેક નકંાર્  અાે કેક ના ંએકટ�ૃ્ અાે પરવપર સહા્ક પ્ાસ ાે � જ�ચ્ કર� છે.  

િયિય્ ા�ુ્ યૈિમક ના�ખા ના ંરાષ્ટ્ ધ્ે્  હાસંર કરયા ાા પ્ાસ  એકતી�ાે પરવપર નયમુ્  

તાાયયા નાટ� કરટ શકા્ છે , � ખચર અસરકારક , ઝડપી અાે કા ર્કન અનરીકરણ ના ંપ�રણને  છે.  

ઉ રટ આયેરા િયચાર  ય ્ાં , �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ સાનાન્ રલ્  હાસંર કરયા 

નાટ� સાનાન્ ઔપચા�રક  ્ર-સવંસા સકંરાસી િયશેષ છે. ્ેાા તદરે, ્ે એક ાય  અ� ગન રમજ 

કર� છે �ના ંએક ના�ખા હ�ઠ� રેયાના ંઆયેરા પગરા ંકણે્ ના�ખાના ંરલ્ ાે નયમ જ્  તાાયે છે.  

કણ યૈિમક ના�ખા અાે �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાુ ંનહંય એક અરગ પકરણના ંિયવ્ ૃ્  

યણરા કરયાના ંઆવરુ ંછે.  ્ે �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાા વય ાયસી વપષટ સા્ છે ક� 

્ેાે ા�ુ્ પયાહના ંઅ� � તાાયીાે ય અનરના ંા જકટ શકા્ છે.  ય  ક� , ્ેાે સાકાર કરયા નાટ� , 

પરંપરાગ્ સકંરા અાે વસાિાક ્કંા  સનાયેશ કરયાાી  ય�ર છે. DRR ાા પ�રપેલ્નાં, ક�ટરાક 

શ�આ્ કરટ શકા્ ્ેયા � જચક કેક  છે: 

• આપિ�ાા ય ખનાી સનયણના ં�ુ્ ાર  ્ેાા ્નાન પ�રનાણ ના ં�ુદર્ી અાે િયકાસરકી 

પગરા ં�ારા દાખર કરા્ેર અસયા ય્ારયાના ંઆયેર એન તાેંના ંએક પ્ાસ છે � 
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વ્ાપક અસરના ંય ખન ાે સનનાે એટરે ક� ય ખન  અાે ાયા સ�ર્ા ય ખન ના ં્નાન 

િયકાસ પહ�રા  અ� �  ાગ હ ય  ય ઈએ. 

• એક કેકાા િાણર્  તી� આપિ�ાા ય ખનાા પપા્ાે ક�યી રટ્ે તદરે ્ે ય ખનાા 

પપા્ાા પકારાે સનય . 

• પપા્ાા ય ખન ાી નાક સયેંદાશીર્ાાે સનય  ાહ� , પણ પિ્કાર , શ ષણ અાે 

ય ખન ાે સનાયયા નાટ�ાી કન્ાઓાુ ંય  ુસારટ રટ્ે ા જલ્ાકંા કર .  

• આપિ�ાા ય ખનાે ્નાન પ �કટ , કા ર્્ન  અાે પહ�રાા  ્�રક  ાગ ્રટક� ઓ�ખ  

(્નાન િાણર્ રેાારાઓ સરકાર, ખાાગી કેક અાે ાાગ�રક સનાય અાે ્નાન વ્ર�) 

• ય ખન સચંારા અ� ગન ાે સરં��ખ્ કર .  

• િાણર્ રેયાાા ંસા્ા  અાે ના�હ્ી ટ�કા ર ના  ઉપ્ ગ કરટાે સરકારના ં DRR નાટ� એ�ુ ં

ય અાે તી�ાા એકટકરણના ં�ુ્ ાર . 

• આપિ� પિ્કાર કન્ા ય્ારયા નાટ� રલ્ , સન્ન્ારદા, � જચકાકં  અાે દ�ખર�ખ ્કંાે 

�ુ્  �ય્ કર�ુ ં
 

૫.૮ર�ય આરપાખનરિ્ વ્ાયસરનાટ�રથ વ્ાકટ્રિ્ વ્ાઓરઅસેરકનતાર  કાથ 

DRR એક ય નધ્વસ િય ાગ અસયા ્ેાા નાટ� િારકુ્ સવંસાાે તદરે ્નાન સરકારટ સવંસાઓાી 

'ના�રકટાી' ય�રટ હ યાાી એક અરગ યયાતદારટ છે . સવંસાઓ DRR ય��ર્ા્ ાે સારટ રટ્ે ઓ�ખે 

અાે ઉ�રદાિ્ંય અાે યયાતદારટ ાે રગ્ી  �ચ�્ાઓ ીજર કરયા નાટ� ય�રટ પ્ારટ્ સવંસાકટ્ 

વ્યવસાઓાા અનરીકરણ પર ધ્ાા આપે ્ે ય�રટ છે. રાષ્ટ્ અાે રા�્ વ્ર� નધ્વસ સવંસાઓએ 

ાે્ ૃં ય � જહંુ પાડ�ુ ંય ઈએ , વ્ાપક આપિ� ય ખન વ્યવસાપા ાીિ્ઓ ાતટ કરયી ય ઈએ , 

અનરીકરણાી દ�ખર�ખ રાખયી ય ઈએ અાે વ્ાપક િયકાસના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયાાી તાત્ ા  

સનાયેશ કરયાાી �હના્્ કરયી ય ઈએ.  કન્ા િયકાસ સવંસાકટ્, નાાયી્, સાદુા્ અાે ્કાીકટ 

કા ર્્ન  �યા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રેશે. 
 

૫.૯ર તર-થરકારટરથ કરસરઅસેરએકટકરણર

રાષ્ટ્ અાે રા�્ વ્ર� િયકાસાી પહ�રના ંસાનેર અાેક રાાા સવંસાઓ, કેક  અાે યહટયટાા 

 ્ર - સવંસાકટ્ સકંરા અાે એકટકરણ  વ્ર  હ યાસી , ઉુચ -વ્રાી ્ યાાઓ અાે 

વર જહરચાાઓના ંવસાિાક રટ્ે ઓ�ખા્ી ય��ર્ા્  પિ્�ત��ત્ સા્ ્ે �િુાિન્ કરયા નાટ�ાી 

પ�િ્ઓ નયમ જ્  સયી ય ઈએ.  DRR ાી પ�ૃિ્ અરગ હ યાસી  ્ર-િય ાગી્ અાે  ્ર-નકંી 

સકંરા અસયા સનાં્ ર સકંરા અાે એક સવંસાાા  િાણર્ ાી તીન સવંસા નાટ� સ ંિય્ અસર ાે 

ય ્ા નહંયાુ ંછે. 
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૫.૧૦ર્�ટરફા� ણીર

સરકારટ ત�ટના ંઆપિ�ાા ય ખનાે રગ્ા સકંરાાે ય ખન ઘટાડયા નાટ� �હ�ર ખચરાુ ંવ્ર  

અાે શેષ ય ખનાુ ંસચંારા કરયા નાટ� � જર્ી ાાણાકંટ્ વ્યવસા હ યાાી ખા્રટ કરટાે તે 

ા�ષટક ણસી ઉક�ર�ુ ંય ઈએ. શેષ ય ખના  હ યાા  અસર, સરાન્ી ના�� ુઅાે ય ખન વસાાાં્ ર ્કં 

�યી સાના�યક આિસ�ક ાીિ્ઓ સાસે , એક સાકલ્યાદટ અ� ગનાા  ાગ �પે  આપ�કારીા સેયાઓ, 

સજય્ા, પિ્ ાય અાે � જયરય� �વસિ્ નાટ� અસરકારક કન્ાઓ િયકસાયયાાી અાે ટ�ક  આપયાાી 

સ્્ ય��ર્ા્  છે.  રાહ્ાી ય��ર્ા્  (દા.્. , રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં � , રા�્ આપિ� 

પિ્ ાય  ડં �) ાે  િશક રટ્ે ઉક�રયા નાટ� ચ તસ �દાયપકી્ ફા�યણીઓ કર્ી યખ્ે DRR 

ાા ા�ુ્ પયાહાા દર�ક નકંાર્, િય ાગ અાે રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શાે DRR નાટ� � જર્ી ય ગયાઈ 

કરયા ા�ુ્ ત�ટ એ િાિન્ કર�ુ ંક� ્નાન ા�ુ્ પ�િૃ�ઓના ંDRR ા  સનાયેશ કરયાના ંઆવ્  છે. 
ર

૫.૧૧રપા�્ટર� દલ્ા કસના રફ�રફારર

DRR િયચારણા િયકાસ રા   ટકાઉ રહ� અાે DRR ઘટક  અાે પ�ર્ યાાાા િયકાસ ઘટક  

પરવપર નયમુ્  તાે ્ે િાિન્ કરટાે િયિય્ િયકાસ પ�ર્ યાાાા ા જલ્ાકંા પ�્્ાઓા   ાગ 

તાયી ય ઈએ. ય ખન ાે ્ ો્ રટ્ે ઓ�ખીાે અાે ્ેાે ઓછટ ્ારણા િયાા િયકાસ પ�ર્ યાા ક�યી 

રટ્ે અનરના ંા જકયાના ંઆયે ક� �ાાસી ાયા ય ખન ાુ ંસ�ા ટા�ટ શકા્ ્ેાા ક�ટરાક ઉદાહરણ  છે 

(દા.્., ્ર્ીકંપના ં� જર્ા પનાણના ંસ�્્્ા, સ ંાયાાઓા  ્ ો્ �દાય, � જરાી શ�્ાાી ્ ો્ 

આગાહટ, ઔદ �ગક ય ખન સ ંિય્ િયવ્ાર ના ંશહ�રટ ફ�રાયા સાનેાા િા્કંણ ાી ખા્રટ , સકંટાા 

ય ખનાે � જર્ા પનાણના ંસનાયીાે યનીા-ઉપ્ ગાા િા્ન ાે નયમ જ્  તાાય�ુ)ં. અનરીકરણ નાટ� 

િયગ્યાર પ�ર્ યાા અહ�યાર િયચારણાાા ્તતાસી િયિય્ ્તતાના ં પ�ર્ યાા ા જલ્ાકંા શ� 

્ેટરી યહ�રી ય ખનાી શ�્ાઓ ાી �ણકારટ આપયાાી ય�ર છે.  પ�ર્ યાા  ા જલ્ાકંા અાે 

પ્ારયરણ અસર ા જલ્ાકંા ના ંસાનાન્ રટ્ે િયમાા ઘણા  ાગ ના ંહારના ંકરયાના ંઆયે છે ્ેાા 

કર્ા ય  ુવ્ય�વસ્ રટ્ે DRR અાે આત હયા પ�રય ર્ાાી તાત્ ા  સનાયેશ કરય  ય ઈએ. DRR 

ા જલ્ાકંાાે ફર�ય્ા્ તાાયયા નાટ� ાાણા ખચર સિનિ્  અાે વસા્ી ાાણા ખચર �ારા કા ર્ર્ ત�ટ 

નમંજરટ અાે ાાણાકટ્ નમંજરટ પ�્્ાઓના ંફ�રફાર  સાનેર હ યા ય ાએ. 
ર

૫.૧૨રર�્ા,રથન્ન્ારદારઅસેર� દચકાસીરગા્ ણરકર ીર

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી પહ�રાુ ંિારટકણ અાે ા જલ્ાકંા કરયાાી કન્ા , સતંિં્્ સા્ા , 

ાીપય, પ�રણાન  અાે અસર  પર નયમ જ્  �રુાયા ને�યયા, અાે  િયષ્ નાટ� પાઠ શીખયા એ ા�ુ્ 

પયાહ નાટ� સકન પ્ારયરણા  આયિ્ક ઘટક છે. ા�ુ્પયાહ સ્્ અાે વ્ાપક હ યા છ્ા,ં યાયતી 

સન્ન્ારદા, યયાતદારટ ના�ખા અાે િા્ારરણ કરટ શકા્ એયા  � જચક  સાસે DRR પ�રણાન  
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ને�યયા નાટ� રલ્  ાતટ કરયા ય�રટ છે. ફરટસી , આ ત્ા ા�ુ્ પયાહ ્રટક� િયકાસ અાે શાસાાા 

્નાન પાસાઓ અાે કેક ાે રા� ુપડ� છે કારણ ક� એક ચાચ ુઅાે સ્્ ચાર્ી પ�્્ા હશે � ્નાન 

િયકાસરકી પહ�ર ના ંય ાેુ ય  ુસારટ રટ્ે યણા્ેરી હ ્ ્ે વયીકાર�ુ ંય ઈએ. ્ેન છ્ા,ં DRR ા�ુ્ 

પયાહાી શ�આ્ � જત ય ્ીની હ્ી ્ે ય ્ાં, પારં� ક ્તતાના ં્ેાે એકંદર ્ યાાઓના ંક�યી રટ્ે 

સનાયી શકા્ ્ેાા પર ધ્ાા ક��નન્ કરટાે ્તતાયાર રટ્ે આગ� ય્�ુ ંય�રટ છે , ં્ારતાદ 

નધ્ન અાે રાતંા ગા�ાાા રલ્  ાતટ કરયા.  ા જ�� જ્  રટ્ે , ્તતાયાર �જંકા , નધ્ન અાે રાતંા 

ગા�ાાા રલ્ ાી ન�ષટએ NDMP ના ંિા્ાર�ર્ પાસિનક્ાઓ સાસે �સુગં્ હ �ુ ંય ઈએ.  ક�નન, રા�્ 

અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ એ ટુ ંકરયાાી ય�ર છે ્ેાુ ંયણરા આપિ� પ્ીકાર કન્ા  િાનારણાા 

યયાતદારટ ના�ખાાા પકરણના ંિયવ્ ૃ્  રટ્ે કરયાના ંઆવરુ ંછે. 
ર

૫.૧૩રઅનરીકરણ 

ા�ુ્ પયાહ એ ય ખન ��િૃ્ાુ ં ્�રકટકરણ અાે સરકારાી �દર અાે તહારાી ા�ુ્ અસયા 

એકંદર ાીિ્ઓ અાે કા ર્્ન ના ંય ખન ઘટાડયાાા પગરાાં  સનાયેશ સા્ છે.  NDMP નાક ા�ુ્ 

પયાહાા DRR ાે વ્ાપક પ�રપેલ્ આપી શક� છે.  દર�ક નકંાર્ , િય ાગ, રા�્ અાે સવંસાઓએ 

DRR નાં ચાચુ કા ર્્ન ાી શ� ્ેટરી અસરકારક રટ્ે ્ેનાા ા�ુ્ ત�ટના ંસનાયી શકા્ અાે 

NDMP ના ં� જરા પાડયાના ંઆયેર ન�ષટક ણાા આ્ાર� ્નાન ાયી પહ�ર (ાીિ્ઓ , ્ યાાઓ, 

કા ર્્ન , યગેર�) ાુ ંવ્ાપક ા જલ્ાકંા �િુાિન્ કરયા સનીકા કરયી ય ઈએ . ૨૦૧૫ પછટાા યૈિમક 

ના�ખાના ંDRR એક સાનાન્ િયષ્ છે અાે NDMP આ ના�ખા સાસે સકં�ા્ેરા ્નાન રાષ્ટ્ 

ના�ખાના ં�સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાા ફા્દા પર  ાર ા જક� છે , �ના ં અપેકા કર્ા 

ય્ાર� િયશા� િયકાસાા કેક ાા પ્ાસ ના ં NDMP ાા ઘણા ્ંય  સાનેર છે.  ા�ુ્ પયાહાુ ં

અનરીકરણ ક�યી રટ્ે આ િયચારણાઓ ા�ુ્ પ�િૃ�ઓના ં્ેનાા નાટ� અ� � ્રટક� યણા્ેરી અાે 

દર�ક આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાનાં  અરગ ઘટક  ્રટક� ાહ�  ્ેાા પર આ્ાર રાખે છે . ્ેસી, એ 

ા�્�ુ ંય�રટ છે  ક� NDMP એક વય્કં દવ્ાયેય ્રટક� અરગ અરગ ક�નની્ નકંાર્  અાે રા�્ 

સરકાર  DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ંક�યી રટ્ે રાયશે ્ે સતંિં્્ ા�ુ્ ્ યાાઓના ં DRR ાા �વુ્ 

સકંરા �ારા સશે ્ેાી િયગ્  આપી શક્ી ાસી . NDMP િયિય્ િય ાગ  અાે પેટા િય ાગ , 

િયષ્ ાુ ંકેક અાે પેટા િયષ્ ાા િયવ્ાર ના ંDRR ાા ા�ુ્ પયાહાે અા�ુપ પદાા કર� છે. 

ર

ર

ર

ર
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૬ર�ય આર�વ્ તવ્ાયકતાર સનારણરકર ી-રપ ા્દારટરના��ુ -:ર

ભાગ-ક,રપવતા સા 

૬.૧રય�રચ્ર

આ પકરણ અિાયા ર્પણે DRR ાે સાકાર કરયા અાે આગાની પકરણના ંપવ્ ુ્  પિ્કાર કન્ાાી 

િયગ્યાર યયાતદારટ ના�ખાાી પવ્ાયાા છે.  આના ં� જયર –આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાા રગ ગ 

્નાન પાસાઓા  સનાયેશ સા્ છે. કા્ ાી ય�ટર અાે વ્ાપક પ કાર આ પકરણના ંઅાે આગાની 

પકરણના ંયણરયેર િયગ્યાર યયાતદારટ ના�ખાના ંસારાશં છે.  યયાતદારટ ના��ુ ં કા્ ાુ ંસ�ંકટ્ 

યણરા, ક�નન અાે રા�્ ્રફસી યયાતદાર ા�ુ્ સવંસાઓાી ્ાદટ અાે સતંિં્્ સન્ ના�� ુઆપે 

કર� છે. ન ટા  ાગાા ક�સ ના ંએક સાસે ચાર્ી સન્ ના�ખાાી ચાર શેણીઓ છે: 

1. �ાુરાયિ �્્/ િા્િન્ (દ� િાક) 

2. �જંકા ગા�ા (T1, ૨૦૨૨ ાા �્ે) 

3. નધ્ન અયિ્ (T2, ૨૦૨૭ ાા �્ે) 

4. રાતંા ગા�ાાા (T3, ૨૦૩૦ ાા �્ે) 

્ે હનેંશા સનય�ુ ંય ઈએ ક� સન્ ના�ખા T 1, T2 અાે T3 ન ટા  ાગાા �કવસાઓના ંએક સાસે 

ચારે છે અાે અાુ્ ન ય�રટ ાસી.  અરત�, ક�ટરાક કા્  હશે � �્ાર� અાકુ � જયર-ય��ર્ા્  

સં્  ષા્ અસયા ્તતાયાર રટ્ે અનરના ંા જકટ શકા્ , ં્ાર� ય શ� સઈ શક� છે �્ાર� ક�ટરાક એયા 

છે � સન્ન્ારદાના ં� જણર કરયા નાટ� યહ�રી ્ક� શ� કરયા ય ઈએ. ઘણી કા્  ચાચ ુછે અાે ક�ટરીક 

NDMP ાા પાછરા સવંકરણના ંચાચ ુછે. ૨૦૩૦ �ુ્ ીના ંશ� ્ેટરા અનર કરયાાુ ંરલ્ છે.  પારં� ક 

યષરા  ઉલરેખ કરયાના ંઆવ્  ાસી કારણ ક� ઘણા કા્  ચાચ ુછે અાે ઘણા NDMP ાા પાછરા 

સવંકરણના ંયણાયયાના ંઆવ્ા હ્ા. 
 

DRR અાે સજય્ા પર આ્ા�ર્ ્રા જ�સી મુદટ મુદટ રટ્ે રાહ્ અાે પિ્ ાય પર  ાર� નહંય 

્રાય્ી આપિ�ઓાે પહ�ચી ય�યા નાટ�ાા અ� ગનનાસંી પ�રય ર્ા પછટ , આપિ� પિ્કાર કન્ા 

િાનારણના,ં  િશક રટ્ે �સૃ� અાે �શ્ય  ાાટકટ્ રટ્ે તી મુ ંન �ંુ પ�રય ર્ા આવરુ ંછે.  આ યૈિમક 

પ�રય ર્ા આપિ� વ્યવસાપાાે તદરે આપિ� ખ્રા વ્યવસાપા પર ક��નન્ છે. આ યરણાી ા�ુ્ 

રાક�ણક્ાઓ ખ્ર  ઘટાડયા, ય  ુસારટ સજય્ા , ય ખન ાી વ્ય�વસ્ સનયણ , િયકાસાા  ાગ�પે 

ાયા ખ્રાાા સ�ાાે ઘટાડ�ુ,ં DRR ના ંા�્પાક ર કાણ કર�ું, શાસા �ુ્ ાર�ુ ંઅાે DRR ાે ા�ુ્ 

પયાહના ંરાયયાાુ ંછે. 
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આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ અાે રાષ્ટ્ ાીિ્, ૨૦૦૯ એ રાતંા ગા�ાાા DRR પર 

 ાર ા જકટાે સ�્્ આપિ� વ્યવસાપા ્રફ ા જ�� જ્  પ�રય ર્ા રાયેર છે. યૈિમક ના�ખા-હ ગ  

(૨૦૦૫-૧૫) અાે સેનડાા (૨૦૧૫-૩૦)- DRR ાા  ્�રકટકરણ ્રફ પના�ણ્ પ�રય ર્ા દશારયે છે 

અાે ્ેાે િયકાસાી પહ�રા  અ� �  ાગ તાાયે છે.  આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  વપષટ અાે પર ક 

રટ્ે ૨૦૧૫ પછટાી ા�ુ્ યૈિમક પહ�ર , અા�ુપ રાષ્ટ્ ના�ખા , સરકારાી ાયી પહ�ર , સાના�યક 

સનાયેશ અાે DRR ાા ા�ુ્ પયાહ પર  ાર , એટરે ક� DRR ાે િયકાસાુ ંઅ� � રકણ તાાયયા 

યુચે �સુગં્્ાા  સનાયેશ કર� છે.  પકરણ -૧ ના ંયણાવ્ા ાયુત , આ ત્ા NDMP ાા પાચં ા�ુ્ 

વ્ ં  છે (સા્ં્ નાટ� અહ� �ાુરાયિ �્્ કર�ર છે): 

1. રાષ્ટ્ કા્દાકટ્ આદ�શ  અાસુાર - આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  અાે 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ાીિ્, ૨૦૦૯.  

2.  ાર્ે હવ્ાકર ક્ાર છે ્ે ાયુત - DRR, SDGs અાે COP21 (પે�રસ કરાર) નાટ� સેનડાા 

ના�� ુ- આ ના�ખાાા પરવપર નયમ જ્ ીકરણ અાે �સુગં્્ા પાટ્ કરયા નાટ� 

 ્રરાષ્ટ્ સયરસનંિ્ સાસે �સુગં્ યૈિમક રલ્ ાે સાકાર કરયા નાટ� સ�્્ રટ્ે  ાગ 

રેય .  

3. સનકારીા રાષ્ટ્ અ્્ાઓાે વપષટ કરયા DRR નાટ� પ્ાાનકંીા  દસ � જકી્ કા ર્્ન, 

સયરવ્ાપક અાે અરગ િસ�ાં્   

4. સયરવ્ાપક અાે અરગ િસ�ાં્  ્રટક� સાના�યક સનાયેશ 

5. DRR ાે એક અ� � રકણ ્રટક� ા�ુ્ પયાહના ંરાય�ુ ં
 

આ પકરણના ં DRR ાા િયિય્ િયષ્ ાા કેક  ( TA), સતંિં્્ પેટા-િયષ્ િયવ્ાર  (પેટા TA) 

અાે અનરીકરણાી કલપાા કર�ર યયાતદારટ ના�ખાાુ ંયણરા કરયાના ંઆવરુ ંછે.  DRR ાુ ંા�ુ્ 

ઘટક, િાયશકંપણે, િયિય્ પકારાા શના ાા પગરા ંછે.  આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  એ 

"શના" ાી કર�રી વ્ા�્ા  � આપિ�ાા ખ્રાાે, અસરાે અસયા પ ાયાે અસયા  ્ાાક 

આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ાે ઘટાડયા ાા હ�્ સુર પગરા ંછે. શનાાુ ંધ્ે્ ત�િુય્ ય ખન સી ખ્રાાે 

ઘટાડયાા  છે અાે વ્�ક્ગ્ ય ખન ાા  ્ાે હનેંશા અરગ્ાના ંરહ�યાાી ય�ર ાસી.  અાકુ સન્ે, 

ય ખની ઘટાા ગૌણ ઘટાાઓાે સ�્્ કરટ શક� છે. ઉદાહરણ ્રટક� , � જકંપ �ાુાની ઉંપ� કરટ શક� છે 

અસયા યાયાઝ �ુ ંઅસયા � જવખરા સય� શક� છે.  એ ય રટ્ે , ચ્યા્ ઘણી યખ્ ા�ુ્ ઘટાા કર્ા ં

િયશા� િયવ્ારના ંફ�રા્ેરી અાે અન્ િયિય્ ાાાકડટ ઘટાાઓ ્રફ દ રટ �્ છે.  આ ઉપરાં્ , 

યવ્ી િયષ્ક , નાાય યસાહ્ ાા પ કાર અાે યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર  ખ્રાના ં
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સપડા્ેરા સાદુા્ ાી અ�રુકાાે ય્ારટ શક� છે.  આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  ત�િુય્ ય ખન , 

્ેનાા સ ંિય્ પયા�હ્ પ ાય  નાટ� શના કન્ાઓાે ય્ારયા પર ધ્ાા ક��નન્ કર� છે. 
ર

૬.૨ર�ય આરપાખનરઘટાસારનાટ�ર  ે્રકીરકેતાર

્ યાાના ંઆપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ાન , રાષ્ટ્ ાીિ્ , ૨૦૧૫ પછટાા  કણ ા�ુ્ યૈિમક 

ના�ખા, યડાપ્ાાા  દસ દસ � જકી્ કા ર્્ન , સાના�યક સનાયેશ પર િયશેષ ધ્ાા અાે ા�ુ્ 

પયાહ પર  ાર ા જકયાના ંઆયેરા ા�ુ્ િસ�ાં્  ા  સનાયેશ કર� છે.  સેનડાા ના�ખાાા નાગરદશરક 

િસ�ાં્   યણાયે છે ક� આપિ� ખ્ર  ઘટાડયા નાટ� સરકાર  અાે િયિય્ સવંસાઓાા િયિય્ િય ાગ  

�ારા યયાતદારટઓ યહ�ચયાાી ય�ર છે.  આપિ� ખ્ર  ઘટાડયાાી અસરકારક્ા ્નાન કેક ના ંઅાે 

સન્ વ્ર� અાે સતંિં્્ �હવસેદાર ાા સકંરા પણારી પર આ્ા�ર્ રહ�શે.  દર�ક ખ્રા નાટ� , આ 

રાષ્ટ્ ્ યાાના ંઉપ્ ગના ંરેયા્  અ� ગન આ્ યા ના�ખાના ંસેનડાા ના�ખાના ંદશારયેર 

નહંયાા િયષ્  અાે અગાઉ યણરયેર DRR ાા િયવ્ ૃ્  અ� ગનાા આ્ાર� છે. આ DRR નાટ� ાીચેાા 

છ િયષ્ ાા કેક  હ�ઠ� શેણીમજસત� કર�ર છે: 

1. ખ્રાાે સનયય  

2.  ્ર-સવંસા સકંરા 

3. DRR ના ંર કાણ - ના�ખાકટ્ પગરા ં

4. DRR ના ંર કાણ-�તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં

5. કન્ા િયકાસ 

6. આત હયા પ�રય ર્ા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા 
 

અરગ-અરગ પકરણ  (૩, ૪, અાે ૫) કણ અરગ અરગ િયષ્રકી િયવ્ાર ાી ચચાર નાટ� (ક) 

૨૦૧૫ પછટાા યૈિમક ના�ખાાા DRR નાટ� �સુગં્્ા અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણ , (ખ) સાના�યક 

સનાયેશ અાે (ગ) DRR ાે ા�ુ્ પયાહ યા�યા નાટ� સનિપ�્ કરયાના ંઆવ્ા છે.  
ર

૬.૨.૧ આપિ�ાા ય ખનાે સનય�ુ ં

આ િયષ્રકી કેક આપિ� ખ્રાાે ઓ�ખયા, સેનડાા ના�ખાના ંપાસિનક્ા -૧ અાે આપિ� 

પિ્કાર કન્ાાે નયમ જ્  કરયા નાટ� ય�રટ અસ�ં્ કા્ ાા સકંરા પર ધ્ાા ક��નન્ કર� છે.  પેટા 

િયષ્ક કેક - (ક) અયર કા ાેટયકસર , ના�હ્ી પણારીઓ , સશં ્ા, આગાહટ, (ખ) પાદ�િશક 

િય ાગ / ાકશાકરણ, (ગ) દ�ખર�ખ  અાે ચે્યણી પણારીઓ , (ઘ) ય ખન ખ્ર , અ�રુકા અાે 

કન્ા આકારણી ( HRVCA), અાે (ચ) ચે્ યણીઓા  પસાર ,  કડા અાે ના�હ્ી છે . ચે્યણીઓ 

આપયા, ના�હ્ીા  પસાર કરયા અાે ય ખન ાુ ંઅસર� જણર િારટકણ કરયા નાટ� � જર્ી વ્યવસાઓ હ યી 
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એ આપિ� ખ્રાાે ઘટાડયા અાે પિ્કાર કન્ા ય્ારયા  નાટ� િાણાર્ક છે. ્ેઓ ખ્રાાી 

સનયણના ં�ુ્ ાર  રાયયાા  એક અ� �  ાગ પણ છે. 
ર

૬.૨.૨ર તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસર

સેનડાા ના�ખાાી પાસિનક્ા-ર  આપિ� ખ્રા શાસાાે નયમ જ્  કરયા નાટ�  ્ર- સવંસાકટ્ 

સકંરા ા�ુ્ ઘટક છે.  DRR નાટ� પેટા િયષ્રકી  િયવ્ાર - (ક)  એકંદર આપિ� શાસા (ર) 

પિ્ ાય (ગ) ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે  કડા � જરા પાડયા અાે (ઘ) �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ંછે.  

ઉપર ઉલરે�ખ્ ક�નની્ નકંાર્  અાે સવંસાઓ એ છે ક� �ઓ  ાર્ સરકાર �ારા સકંટ-િયિશષટ 

યયાતદારટઓ સ ંા�ે છે અસયા યયાતદારટાા ના�ખાના ંઆપયાના ંઆયેરા િયષ્ ાા કેક ના ંા�ુ્ 

� જિનકા  યયે ્ેયી અપેકા છે. 
ર

૬.૨.૩ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણરકર�ુ ર

ય�રટ ના�ખાકટ્ પગરા ંહાસ ્રયા એ DRR અાે પિ્કાર કન્ા ય્ારયાાા િયષ્ ાુ ંકેક છે. 

આના ંસનાય ાે િયિય્  ૌિ્ક ના�ખાગ્ અાે આપિ�ઓા  સાના  કરયાના ંનદદ કરયા નાટ� ય�રટ 

�િુય્ાઓા  સનાયેશ સા્ છે.  આ પગરાાં  અનર કરયા સેનડાા ના�ખાાી પાસિનક્ા-૪ ા  ઘટક 

આપિ� સજય્ા ય્ારયા નાટ� ય�રટ છે.  ્ે પિ્કાર કન્ા  નાટ� આપિ� ખ્રાાે ઘટાડયાના ં

ર કાણાુ ંએક નહંયાુ ંઘટક પણ છે, � સેનડાા ના�ખાાી પાસિનક્ા-૩ છે. 
ર

૬.૨.૪ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રર્સ-ના�ખાકટ્રયગરા ર

આપિ� ખ્રા સચંારા નાટ� આપિ� ખ્રા શાસાાે નયમ જ્  કરયા નાટ� ્ ો્ કા્દાઓ , 

પ�િ્ઓ અાે ્કાીકટ-કાા જાી શાસા ાા સ�ં જટ િાણાર્ક ઘટક  છે , � સેનડાા ના�ખાાી પાસિનક્ા-

ર છે. કા્દા, ્ રણ , િા્ન , નાગરદિશ�કાઓ અાે ્કાીકટ-કાા જાી પ�િ્ (દા.્., નકાા િા્ન ) ા  

સનાયેશ કરટાે આ �તા-ના�ખાકટ્ પગરાઓં િયકાસ પ�િૃ�ઓના ંઆપિ�ાા ખ્રાાે ઘટાડયાાી 

અા�ુજ�્ા કરટ કા્દાકટ્ શાસા આપે છે . ્ે અિ્કારટઓાે આપિ� પિ્કાર કન્ા ય્ારયા નાટ� 

સશક્ તાાયે છે. ક�નન અાે રા�્ સરકાર એ અનરીકરણ , દ�ખર�ખ અાે પારા નાટ� ય�રટ સવંસાકટ્ 

આ્ાર ઊ   કરય  પડશે. 
ર

૬.૨.૫રકનતાર  કાથર

કન્ા િયકાસ એ ્નાન DRR પ્ાસ ના ં�ાુરાયિ �્્ િયષ્ છે. સેનડાા પાસિનક્ા-ર (આપિ� 

ખ્રાાે સચંા�ર્ કરયા નાટ� DRR શાસાાે નયમુ્  તાાય�ુ)ં અાે પાસિનક્ા-૩ (પિ્કાર કન્ા 

નાટ� DRR ના ંર કાણ) કન્ા િયકાસ નાટ� ક�નન  વસાાે  છે.  કન્ા િયકાસના ં્ારીન કા ર્્ન , 
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અભ્ાસ્ન િયકાસ, ન ટા પા્ે �ગ�ક્ા સ�ા, અાે િા્િન્ ાકરી િાદશરા  અાે આપિ� પિ્ ાય 

પ્ાસ ા  સનાયેશ સા્ છે.  િયિય્ આપિ� િાયારણ પગરા ંઅનરના ંા જકયા , રા� ુકરયા  અાે 

દ�ખર�ખ કરયાાી કન્ા વસાિાકસી ઉુચ વ્ર� શાસાાા ં્નાન વ્ર� �ુ્ ારયી ય ઈએ. ્ે ખ્રાાે ય  ુ

સારટ રટ્ે વ્યવસાપા કરયા અાે શાસા પણારીઓાે ય  ુપ ાય શા�ટ તાાયયા નાટ� ્નાન વ્ર� 

DRR શાસા નયમ જ્  કરટ રરુ ંછે. 
ર

૬.૨.૬ર�્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસર

આત હયા પ�રય ર્ા એ   ૌગ �રક અાે ય�યાર ુપ�રય ર્ા પસાર , આય ર્ા અાે આં્િં્ક 

ઘટાાઓાી ્ીવ્ાના ંા�્પાક ફ�રફાર કર� છે.  ્ે ્ેનાી અસરાે પણ ય્ારટ શક� છે. DRR ના ં

ર કાણ સાદુા્ ાે આત હયા પ�રય ર્ાાે અા�ુજ� તાાયયા નાટ� નહંયાી � જિનકા  યયી શક� છે.  �ન 

�ન આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર  ય ાેુ ય  ુઅા ુયા્ છે ્ેન , સયેંદાશીર ર ક ાે ાકારાંનક 

અસર ાે અા�ુપ સયા નાટ� ય  ુાાણાકટ્ અાે ્કાીકટ સસંા્ા ાી ય�ર પડશે.  DRR ાુ ંઆ્ યા 

સ ંિય્ આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર  અાે રાક�ણક્ાઓ �ારા �ણ કરયી ય ઈએ.  િયિય્ ય�-

િયજાા ય ખન  પર આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર , પ ાયાી રાક�ણક્ાઓ અાે ્ેાા પ ાય ાે 

રગ્ા ા�ુ્ જાા અાે ના�હ્ીા  અ ાય  છે , � DRR ાા આ િયષ્ ાા કેક હ�ઠ� ્ાદટ�ૃ્ 

સન્ન્ારદા અાે કા્ ાી ચકાસણી કર્ી યખ્ે ધ્ાાના ંરાખયાાી ય�ર છે. 
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૭ર�ય આરપ તકારરકનતાર સનારણરકર ી-રપ ા્દારટરના��ુ -:ર

ભાગ-ખ 
આપિ� પિ્કાર કન્ા  િાનારણાી ય�ટર અાે વ્ાપક પ�ૃિ્ ય�રટ િયગ્યાર યયાતદારટ 

ના�ખા સાસે આ પકરણના ંસ�ંકટ્ વય�પના ંરમજ કરયાના ંઆયી છે.  અગાઉાા પકરણના ંઆ 

પકરણાી પવ્ાયાા આપયાના ંઆયી છે , � આ પકરણાા િયષ્ાે રગ્ા વ્ાપક પાસાઓ પર 

સ�ંકટ્ ચચાર નાટ� સદં ર રા શકા્ છે. આપિ�ાા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા અાે પિ્કાર કન્ા િાનારણ 

નાટ� વસાિાક યહટયટટ સવંસાઓ અાે સાદુા્ સી રઈાે ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  અાે એયનસીઓના ં

િયિય્ વ્ર� ત�િુય્ સવંસાઓાી સાનેરગીરટ ય�રટ છે.  મુદટ મુદટ સવંસાઓએ નાક પ ્ાાી 

યયાતદારટઓ િા ાયયી ય ાહ� પણ અન્ ઘણા ર ક  સાસે સારટ રટ્ે સકં�ર્ રટ્ે કાન કર�ુ ં

ય ઈએ. આપિ� ખ્રા વ્યવસાપા ્ યાાઓ સફ� સયા નાટ� , િયિય્ �હવસેદાર / સવંસાઓાી 

ઓ�ખ કરયી અાે ્ેનાી � જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓ વપષટપણે વપષટ કરયી ય�રટ છે.  વસાિાકસી 

ક�નન �ુ્ ી એન ્નાન વ્ર� સતંિં્્ અિ્કારટઓએ નકંાર્/િય ાગ વ્ર� કા ર્્ન  અાે પ�િૃ�ઓાે 

સવંસાકટ્ તાાયયી ય ઈએ અાે  ્ર -નકંા ર્ અાે  ્ર - સવંસાકટ્ સકંરા અાે ાેટય�ક ગ 

ય્ાર�ુ ંય ઈએ.  ્ેઓ ્ા�ક�ક હ યા ય ાએ અાે હારાા િા્નાકારટ ના�ખા અાે  ્ર ના�ખા 

ય્ારયા ય ઈએ. 

 

આ પકરણ ાીચે ્ાદટ�ૃ્ ય ખન  અાે આપિ� પ�ર�વસિ્ઓાે આયરટ રે છે: 

1. ચ્યા્ અાે પયા 

2. � જર 

3. શહ�રટ � જર 

4. � જકંપકટ્/ � જકંપ 

5. �ાુાની 

6. � જવખરા અાે તરફ �હનપપા્ 

7. ીુકા� 

8. શી્ રહ�ર અાે �હન 

9. ગાયયીય સાસે યાયાઝ �ુ,ં યીય�ટ,  જ�,  ્ી અાે  ાર� પયા 

10. યાદ� ફાટ�ુ ંઅાે કરા પડયા 

11. �હનસર યર ફાટયાાુ ં� જર 
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12. ગરનીાુ ંય ાુ ં 

13. રાસા્�ણક (ઔદ �ગક) કટ કટટ 

14. પરના� ુઅાે િય�કરણ કટ કટટ 

15. �િયક અાે �હ�ર આર ો્ કટ કટટ (BPHE) 

16. આગ 

17. યગંરના ંઆગ 

 

ન ટા ાગાી આપિ�ઓ અાે કટ કટટઓના ંક�નની્ સવંસાઓાી પાસિનક � જિનકા આપિ�્વ્ રા�્ 

અસયા ક�નનશાિસ્ પદ�શાે સાનાન્ રટ્ે સહા્ાી િયાં્ ીઓાા યયાતના ંિયિય્ પકારાી સહા્ � જરટ 

પાડયાાી હ ્ છે.  ય  ક� , અાકુ આફ્ ના ંઅસયા �્ાર� પ�ર�વસિ્ ય�રટ હ ્ ં્ાર� ક�નની્ સવંસાઓ 

સ�્્ � જિનકા  યયશે.  આપિ� વ્યવસાપા આ્ યા , સજય્ા અાે કન્ા િાનારણાા કેક નાં , 

ક�નની્ સવંસાઓ યૈિમક પયાહ  અાસુાર આપિ� વ્યવસાપા પણારીઓ  અાે પસાઓાે અદ્ા 

કરયા નાટ� સ્્ કાન કરશે.  દર�ક ખ્રા નાટ�  પેટા-િય ાગ ના ંઅાસુરયાાા , DRR અાે સતંિં્્ 

પેટા-િયષ્ ાા કેક  નાટ� દર�ક છ િયષ્રકી કેક  (TA) નાટ� યયાતદારટ ના�ખાના ં અરગસી રમજ 

કરયાના ંઆવ્ા છે.   
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૭.૧ યાયાઝ �ંુ અાે પયા 

૭.૧.૧ર�ય આસારપાખનસેરથનપ�ુ ર

ચકયા્ અાે પયા      ખ્રાાે ઓ�ખય  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧ 

 

િારટકણ ાેટયકસર , 

ના�હ્ી પણારીઓ , 

દ�ખર�ખ, સશં ્ા, 

આગાહટ અાે � જયર 

ચે્યણી 

 

 

 

MOES*, DOS, 

MOST, MOJS, 

MEITY, NLRTI, 

MOEFCC 

 �સુરા ત�/ર  સ્ નતર

(RR)ર

 DMD$, 

SDMA, RD, 

SLRTI, 

DDMA, 

PRIs, 

ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR)ર

• આ્ાર અાે સકંરા 

• પા્ યક અભ્ાસ , સશં ્ા 

અાે દવ્ાયેનકરણ 

• ચ્યા્ અાે પયાાા 

ય ખન ાી સાના�યક-આિસ�ક 

અસર  પર અભ્ાસ ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

�દ કારગા�ાર(T1)ર

ય��ર્ા્ ાયુત રા�્ કકાાી 

્ટય્� સરાહકાર સિનિ્ઓાી 

રચાા કરયી  

નધ્નરગા�ા ર(T2)ર

કન્ા અાે અસર  પર સાના  

કરયા સાના�યક-આિસ�ક પર 

• સશં ્ક  અાે સવંસાઓાે સશં ્ા અાદુાા આપીાે-  ્�રક 

અાે ય્ારાાી  �્�ચક- સશં ્ા અાે અભ્ાસ ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• પા�ર�વસિ્ક અાે �કાારાાા ફ�રફાર  પર અભ્ાસ  

• ચ્યા્ ડ�ટાતેઝ અાે આગાહટ ાે સાયરયિાક ઉપર ્્ાાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

�દ કારગા�ાર(T1)ર

• િારટકણ ાેટયકર વસ�  (ONS) ાુ ંઉ�્ીકરણ 

• આ્ �ય્ ઓટ ને�ટક હયાનાા વટ�શા  ( AWS) અાે યરસાદ 

નાપા ાેટયકર (RGN) ાી વસાપાા કરયી 

• દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ંડ ટરર હયાનાા રડાર ાેટયકરા ુ ં

િયવ્રણ કર�ુ ં

• ્નાન ONS ાુ ંએક ય ટરેટફ નરના ં AWS અાે RGN સાસે 

એકટકરણ 
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ચકયા્ અાે પયા      ખ્રાાે ઓ�ખય  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

નધ્નરગા�ા  (T2) 

• િારટકણ ાેટયકર , સા્ા , પણારીઓ, ટ�કા ર નાુ ં

આ િુાકટકરણ 

• ચ્યા્ નાટ� સયેંદાશીર દર�ક દ�ર્ાકાઠંાાા �યલરા નાટ� 

ઓછાના ંઓછા એક હાા િયનડ વપીડ ર�ક ડરર અાે એક સ� 

ર�ક ડરરાી વસાપાા કરયી 

• ચ્યા્ાી એર્ાેટ ્પાસ 

રા ્ ારગા�ાર (T3) 

• યનીા અાે નહાસાગર આ્ા�ર્ િારટકણ પણારીઓ  

• આગાહટ �ુ્ ારયા નાટ� સશં ્ા અાે અભ્ાસ 

• ઉુચ-િયિરેષણ વસ ં સાઉ�નડડોસ અાે DWR ાેટયકરાુ ં

િયવ્રણ 

• એરત ાર ડ ટરર યે્ર રડાર (ADWR) 

• એરત ાર રેસર ટ�ર�ા નેિપ�ગ (ALTM) 

• ન�લટ-ટરેટફ નર સેટ�રાાટ અાે એર્ાેટ-આ્ા�ર્ 

પ ફાારર �ારા � જરક યા્ાયરણી્ િારટકણ ાેટયકરાી 

વસાપાા કરયી 

અભ્ાસ   



 
 

116 
 

ચકયા્ અાે પયા      ખ્રાાે ઓ�ખય  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• અયર કા  

 
 

ર 

 

કેકીકરણ/ 

ાકશાકરણ 

 

MOES*, DOS, 
MOEFCC, 
MOST, NLRTI 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR)ર

શેષઠ સા્ા , કેકી્ અભ્ાસ  અાે સેટ�રાાટ ડ�ટાા  ઉપ્ ગ 

કરટાે દ�ર્ાકાઠંાાા �િયક-કયચ નાટ� દ�ર્ાકાઠંાાી  ીાી 

� જિનઓ, નેન્ વસ અાે આશ્-પટાઓાુ ંયણરા કર્ા  િયગ્યાર 

ાકશાાી ્ૈ્ાર કરયા ટ�ક  આપય .   

 

SDMA, 
SLRTI, 
DDMA 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR)ર

ાકશાકરણ સતંિં્્ અભ્ાસ હાસ 

્રય  

૩  

ય ખન ખ્ર , 

અ�રુ�ક્્ા 

ાત�ાઈ અાે  

(HRVCA) 

MOES*, MOST, 
MOEFCC, 
MSJE, NLRTI, 
NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR)ર

• અભ્ાસ, દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસિ્ક, �ર�ગ, સાના�યક સનાયેશ 

અાે સનાા્ા પાસાઓાે આયરટ રે્ી સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ાઓ પર અભ્ાસ કરય  

• વ્ાપક HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા � જહંુ પાડ�ુ ં

 

SDMA, 
DDMA, 

DMD$, 
SLRTI, RD, 
DSJE, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR)ર

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી 

્ૈ્ારટ અાે સન્ાં્ ર� 

�ાુરાય ર્ા, અાે િયકાસ આ્ યા 

નાટ� HRVCA હાસ ્ર�ુ ં

�જંક  ગા�    (T1)  

િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે 

પરાનશર નાટ� ્કંાી રચાા/ 

નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં  

૪ ચે્યણીઓ, ડ�ટા 

અાે ના�હ્ીા  

પસાર 

MOES* MOIB, 
MEITY MOST, 
MCOM 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે ઝડપી, વપષટ, અસરકારક પસાર  

• સચંાર સા્ા ાી ગ ઠયયા  

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, RD, 
DDMA, 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• ત્ાાે (નાછટનાર  સ�હ્), છેલરા 

વસ� �ુ્ ી ચે્યણીા  પસાર - 
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ચકયા્ અાે પયા      ખ્રાાે ઓ�ખય  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• ્નાન પકારાા િયકલપ , ્કાીક , અાે ની�ડ્ાા  ઉપ્ ગ 

કરટાે ચે્યણીઓ આપયી 

• હયાનાાાી ના�હ્ી ઓારાઈા અાે ન તાઈર ાેટયકર સેયા 

સાસે ઈનટરફ�સ � જરટ પાડયી  

• ર��ડ્ , ટટયી અાે સેર ફ ા પર ચે્યણીઓ આપયી  

નધ્નરગા�ા  (T2) 

છેલરા વસ� �ુ્ ી ય ડાણાી  અાે આપિ� ય ખન ના�હ્ી  

ને�યયાાી �િુય્ા  

PRIs, ULBs, 
IPRD 

ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ; 

ય ખન ્રાય્ા િયવ્ાર ાા ર ક  

નાટ� િા્િન્ અદ્ા કર�ુ ં 

• ્નાન પકારાા િયકલપ , 

્કાીક , અાે ની�ડ્ાા  ઉપ્ ગ 

કરટાે ચે્યણીઓ આપયી 

• િયિય્ ાેટયકર સચંારક  અાે 

સેયા પદા્ાઓ �ારા 

અાપુારાાુ ંિારટકણ 

�દ કારગા�ા (T1) 

ક�નન અાે રા�્ યુચે સીનરેસ 

ાનટરફ�સ ાેટયકરાી વસાપાા  

નધ્નરગા�ા  (T2) 

• ખ્રા્વ્ સાદુા્ ાે � જર્ી 

ના�હ્ી ને�યયા અનરીકરણ 

નાટ� અાે ના�ખાકટ્ 

�િુય્ાઓાી ખા્રટ કરયી  

• સચંાર સા્ા ાી ગ ઠયયા 
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ચકયા્ અાે પયા      ખ્રાાે ઓ�ખય  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૫  આપિ� ના�હ્ી 

ને�યયી અાે 

સચંારા 

MHA*, 
MOSPI, 

્નાન 

નકંાર્  

અાે િય ાગ  

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા  કડાાુ ં

વ્ય�વસ્  કડા સચંારા  

�દ કારગા�ા (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર ર�ખા પર આપિ� ાકુસાા અાે ાકુસાા  

DMD$, 
SDMA, 

્નાન 

િય ાગ  

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 

ા જલ્ાકંા �ગેાા  કડાાુ ં

વ્ય�વસ્  કડા સચંારા 

�દ કારગા�ા (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર ર�ખા પર 

આપિ� ાકુસાા અાે ાકુસાા  

ા�્ : (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્, િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*)આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($)આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૧.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 

ચક ાતરઅસેરય સ    તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસ 

 
DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૧ એકનદર 

આપિ� 

સચંારા 

 

MOES* �સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR)  

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે ટ�ક  � જર  પાડય  

 

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

• ડટએન ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ અાે 

અનરીકરણ અાે ડટએન કા્  સાસે 

સવંસાઓાી કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી 

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે 

ા�ુ્ પયાહના ંરાયયાાા ્નાન પાસાઓ 

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે 

પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી 
 

ર 

 

પિ્ ાય 

 
MHA �સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં 
 

૩ 

 

ચે્યણી, 

ના�હ્ી, 

 કડા  

 
MOS*, 
MEITY, 
NDMA 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા ઝડપી , વપષટ, 

અસરકારક પસારાે �િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે 

રા�્ એયનસીઓ યુચે અસરકારક સકંરા અાે 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR)  

છેલરા વસ� �ુ્ ી ત્ાાે ચે્યણીઓાા 

પસારાુ ંસકંરા, ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ; 

ય ખન્સ્ િયવ્ાર ાા ર ક  નાટ� િા્િન્ 

અદ્ા કર�ુ ં 
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ચક ાતરઅસેરય સ    તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસ 

 
DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

એકટ�ૃ્ સદં�શાવ્યહાર    

 

૪ 

 

�તા 

ના�ખાકટ્ 

પગરા ં

 
MHA, 
NDMA, 
BIS 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

(ક) �ુ્ ાર�રા/ અપડ�ટ કર�રા િા્ન , ્ રણ  નાટ� 

ક�નન અાે રા�્ ાી સવંસાઓ યુચે સકંરા (ખ) 

ાયા/ અદ્ા ્ રણ  અપાાયયા, (ગ) કા્દાઓ, 

િા્ન ાુ ંઘડ્ર/ �ુ્ ારણા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ 

અપાાયયી/ સનીકા કરયી   

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

અદ્ા કર�રા ્ રણ / િા્ક  અાે ્ેનાી 

ખા્રટ કરયા નાટ� રા�્ સવંસાઓ યુચે 

સકંરા, અનરીકરણ, અનર અાે દ�ખર�ખ   

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*)આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

રર
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૭.૧.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- ના�ખાકટ્ પગરા ં

ચક ાતરઅસેરય સ    ના�ખાકટ્રયગરા  
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૧ 

ાનરયનસી ઓપર�શા 

ક�નન ાી વસાપાા/ 

નયમ જ્ ીકરણ   

સતંિં્્ ક�નની્ 

નકંાર્ ,MHA 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

� જરાા ્ ફાા સાને  નાાયશ�ક્/ 

સસંા્ા  સાસે � જર ન સનના ં

ાઓસીાી ચ યીસ કરાક  

કાનગીરટાી ખા્રટ કરયી   

DMD$, SDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

� જરાા ્ ફાા સાને  નાાયશ�ક્/ 

સસંા્ા  સાસે શહ�રટ � જર 

ન સનના ંાઓસીાી ચ યીસ 

કરાક કાનગીરટાી ખા્રટ કરયી   

 

 
 
 
૨ 

 

ત�હુ�્ કુ ચ્યા્ 

આશ્વસાા   

 
NDMA, MHUA, 
MOST 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

 

્ાકંીક સહા્ 

 
DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ય ખની વસ� એસી વસ�ાં્ ર 

કરા્ેરા ર ક  અાે પટુ્ ા નાટ� 

કાનચરાઉ આશ્વસાા  ્રટક� 

કાન આયે એયા  સરાન્ 

ાનાર્  અાે વસ� ાી ઓ�ખ  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

યારંયાર ચ્યા્ સયાાી સ ંાયાા 

્રાય્ા દ�ર્ાકાઠંાાા 

ગાન /યસયાટ ના ંત�હુ�્ કુ 
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ચક ાતરઅસેરય સ    ના�ખાકટ્રયગરા  
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

આશ્વસાા ાુ ંિાનારણ  

રા ્ ારગા�ાસીર (T3) 

રા� ુપડ્ા નકાા િા્ન ાું  
પારા �િુાિન્ કર�ુ ં  

 
 
 
 

૩ 

સાના�યક આયાસ 

્ યાાઓ 

 

MORD, MHUA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

્નાન સાના�યક આયાસ 

્ યાાઓના ં ચ્યા્-પિ્ર ્ક 

�િુય્ાઓ સ�હ્ ્ ો્ ત�િુય્ 

ય ખન ાા સરાન્ી ્ રણ  સાનેર 

હ યાાી ખા્રટ કરયા નાટ� ્નાન 

આયાસ ્ યાાઓાી સનીકા કરયી.  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 ચ્યા્-પિ્ર ્ક �િુય્ાઓ 

સાના�યક આયાસ ્ યાાઓાા 

આ્ યા અાે અનરીકરણના ં

સાનેર હ યાાી ખા્રટ કરયી 

રા ્ ારગા�ાસી  (T3) 

 

DMD$, SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, DRD, UDD, 
PRD 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

્નાન સાના�યક આયાસ 

્ યાાઓના ં ચ્યા્-પિ્ર ્ક 

�િુય્ાઓ સ�હ્ ્ ો્ ત�િુય્ 

ય ખન ાા સરાન્ી ્ રણ  

સાનેર હ યાાી ખા્રટ કરયા 

નાટ� ્નાન આયાસ ્ યાાઓાી 

સનીકા કરયી. 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• રા� ુપડ્ા નકાા િા્ન ાું  

પારા �િુાિન્ કર�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસી  (T3) 
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ચક ાતરઅસેરય સ    ના�ખાકટ્રયગરા  
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ત�રુકી-સકંટ િયાા ખાસ કરટાે 

્નાન સાના�યક આયાસ ાું  

ચ્યા્-પિ્ર ્ક �િુય્ાઓ ાુ ં

�ાુય�પાં્ રણ કર�ુ ં 

ત�રુકી-સકંટ િયાા ખાસ કરટાે 

્નાન સાના�યક આયાસ ાું  

ચ્યા્-પિ્ર ્ક �િુય્ાઓ ાુ ં

�ાુય�પાં્ રણ કર�ુ ં

૪ ્નાન નયાદ રટ 

ના�ખા અાે ય�ટર 

 ્રના�ખાાુ ંય ખન 

પિ્ર ્ક તાં્ કાન , 

નયમ જ્ ીકરણ અાે 

�ાુયસં્  યા   

NDMA, MHUA, 
MOST �સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

 નાગરદશરા અાે અનરીકરણ 

DMD$, SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર સ્ નતર(RR) 

 ્કાીકટ સવંસાઓ સાસે સહ્ ગ 

અાે અનરીકરણ   

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*)આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૧.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં

ચક ાતરઅસેરય સ    ર્સ -ના�ખાકટ્રયગરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
 
 

૧ 

• કા્દા 

• િયિા્ન  

• અનરીકરણ ્કં 

• ટ�કા  રીગર  

કા ર્પણારી 

• સવંસાકટ્ વ્યવસા 

• આપિ� ય ખન 

ઘટાડયાાી સ�ંહ્ા  

• દ�ખર�ખ રાખયી 
 

 

 
MOES, 
MOEFCC, 
DOS, BIS, 
MFIN 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• નાગરદશરા અાે સહા્ 

• દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ાા કા્દાાુ ં

પારા અાે દ�ખર�ખ  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રા� ુપડ્ી સ�ંહ્ાાી સનીકા અાે અદ્ા 

કરયા  

DMD$, 
SDMA, RD, 

પ્ારયરણ/ 

યા િય ાગ  

DFIN 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

પા�ર�વસિ્ક ્કં  નયમ જ્  યનીા યપરાશ  પદ�શ 

યગ�કરણ ય�-�ૃિષ અાે � જગ રય� ઉરેચયા 

િા્ના યનીા ઉપ્ ગાા આ્ યાાે નયમ જ્  

તાાય�ુ ં 

DMD$, 
CADA, 
CZMA, 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

 દ�ર્ાકાઠંાાા ્ યાણ , ના�ખા ય ખન , �ુદર્ી 

અયર ્ ાી ��યણી પર ધ્ાા આપ્ા 

દ�ર્ા�કાારાાા ફ�રફાર ાુ ંિારટકણ કર�ુ ં  

  DMD$, 
Forest 
Dept., 
UDD, 
DRD, 
CZMA, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
CRZ નાગરદિશ�કાઓ અાે ાગર અાે દ�શ 

આ્ યા િા્ન ાા ટ�કા -કાા જાી ના�ખા 

અાસુાર િયિય્ હ�્ ઓુ નાટ� દ�ર્ાકાઠંાાા 

િયવ્ાર ાા �હ�રાાનાા ; અનર અાે દ�ખર�ખ  



 
 

125 
 

ચક ાતરઅસેરય સ    ર્સ -ના�ખાકટ્રયગરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
 
MOES, 
MORD, 
MOEFCC 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

રાષ્ટ્ યાીકરણ કા ર્્  હ�ઠ� દ�ર્ાા 

ર�ક્ પટીાે ફર�ય્ા્ ઘટક ્રટક� આગ� 

ય્ારય    

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, 
Environment
/ 
Forest Dept. 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

દ�ર્ાકાઠંાાા ્નાન રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ  �િયક કયચાા  ફ�રાયા , ��યણી 

અાે �ાુયવસાપા/ �ાુય�યા હાસ ્રશે   

 

CWC, ્નાન 

નકંાર્  

અાે િય ાગ  

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• ચ્યા્ સ ંિય્ �કાારાાા  િયવ્ાર ના ં

� જર નેદાાી પદ�શ યગ�કરણ અાે � જર 

ય�પર્ વ્યવસાપા  નાટ� 

િા્નાકારટ ના��ુ ંઘડયા નાટ� 

નાગરદશરા અાે સહા્  

• ખ્રા યીનાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, IRD, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ખ્રા યીનાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

પદ�શ યગ�કરણ નાગરદિશ�કા અાસુાર યનીા-

ઉપ્ ગ િા્ના અનરના ંા જકયા નાટ� ક�નની્ 

સવંસાઓ સાસે સરંકુ્ રટ્ે કા ર્ ટટન ાી રચાા 

કરયી  

 
 

૨ 

 

�હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ 

MOES, 
NDMA, 

MCA*, MCF, 
MOCI, MPFI, 
MHIPE, 
MFIN 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

નાગરદશરા 

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ખાાગી  ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

 

૩ 

 

ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણ 
MFIN*

, 
NDMA

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના 

 

DFIN*, 

DMD$, 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના 
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ચક ાતરઅસેરય સ    ર્સ -ના�ખાકટ્રયગરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
, MHA, 
MAFW 

સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  

અનર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના��ુ ં

SDMA, DAG સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના��ુ ં

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*)આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૧.૫ કન્ા િાનારણ 

ચક ાતરઅસેરય સ  કનતાર  કાથ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 

્ારીન 

 
 
NIDM, NDMA, 
NLRTI, NDRF 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ક�નન સરકારાા કનરચારટઓ, SDRF, CDEF, 

સાદુા્, વય્સેંયક  અાે અન્ સી્ા 

�હવસેદાર  નાટ� ્ારીન અાે ઓપયગર 

કા ર્્ન   

 

DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, SIDM, 
ATI, 
્કાીકટ ્ારીન 

સવંસાઓ, SIRD, 

પ રીસ ્ારીન 

એક�ડની, AHD 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

રા�્ સરકારાા કનરચારટઓ, અાે અન્ સી્ા �હવસેદાર  �ન 

ક�: ાાગ�રક , ની�ડ્ા-વ્�ક્ઓ, � જટંા્ેરા પિ્િાિ્ઓ , પટ ુ

�ચ�કંસક વ્ાયસાિ્ક ાે ્ારીન અાે ઓપયગર કા ર્્ન . અાે 

આપિ�સી અસર કરાારા પાણીઓાી સ ંા� અાે નદદ કરયી  

 
NDMA, NIDM, 
NDRF, MYAS, 
MOD 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

NCC, NYKS, વકાઉઉસ અાે ગાાાસ અાે 

NSS �યા રયુાા ાા ્ારીન કા ર્્ન ના ં

આપિ� પિ્ ાય , શ ્ અાે તચાયા  

સનાયેશ કરય   

 

DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, SIDM, 
ATI 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ગાનાા વય્સેંયક , �યા ક� રયુાા ાા ્ારીન કા ર્્ન ના ં

આપિ� પિ્ ાય , શ ્ અાે આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાુ ં

રકણ અાે તચાયા  સનાયેશ કરય  

 
 
 

ર 

 
 

અભ્ાસ્ન 

િયકાસ  

 
MHRD, UGC, 
NIDM, NLRTI 

નધ્નરગા�ાસાર (T2) 

ચ્યા્ ય ખન વ્યવસાપા નાટ� 

સતંિં્્ િયષ્ ા  સનાયેશ કરયા 

�ડર્ે�રએુટ ાયાેરટ અભ્ાસ્ન  

અદ્ા કરયા   

 

EDD, વ્યસાિ્ક 

સવંસાઓ અાે 

રા�્ પ�રષદ    

 

નધ્નરગા�ાસાર (T2) 

ચ્યા્ ય ખન વ્યવસાપા નાટ� સતંિં્્ િયષ્ ા  સનાયેશ 

કરયા �ડર્ે�રએુટ ાયાેરટ અભ્ાસ્ન  અદ્ા કરયા   
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ચક ાતરઅસેરય સ  કનતાર  કાથ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
 
MHFW, NLRTI 

નધ્નરગા�ાસાર (T2) 
આર ો્ વ્યસાિ્ક  નાટ� 

�ડટર ના/રનુ/પીન વ્ર� કટ કટટ 

વ્યવસાપા, કટ કટટાી ્તીતી 

પિ્�્્ા/�ાુયપા�ટ્ અાે આઘા્ 

વ્યવસાપા દાખર કરયા  

HFWD, EDD નધ્નરગા�ાસાર (T2) 
આર ો્ વ્યસાિ્ક  નાટ� �ડટર ના/રનુ/પીન વ્ર� કટ કટટ 

વ્યવસાપા, કટ કટટાી ્તીતી પિ્�્્ા/�ાુયપા�ટ્ અાે 

આઘા્ વ્યવસાપા દાખર કરયા 

  CBSE નધ્નરગા�ાસાર (T2) 

અભ્ાસ્નના ંા જ�� જ્  DM �્ાર  દાખર 

કરયા 

રા�્ િશકણ ત ડર  નધ્નરગા�ાસાર (T2) 
અભ્ાસ્નના ંા જ�� જ્  DM �્ાર  દાખર કરયા 

 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 
 
 

��િૃ્ િાનારણ  

 
 
 
 
 
NDMA, NDRF, 
CAPF, NIDM, 
MOES 

• નાસ ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ 

અાે ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસા (T3) 

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના 

અાે ય  ુસારા ય ખન સચંારાાી 

સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  

ઉપ્ ગાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 
 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
SDRF, F&ES, 
CDEF, Police 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• નાસ ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  
• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે ય ર્ાના ં

ફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

 

રા ્ ારગા�ાસા (T3) 

• આપિ� ય ખન િાયારણ, શના અાે ય  ુસારા ય ખન 

સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• સાાદુાિ્ક ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં
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ચક ાતરઅસેરય સ  કનતાર  કાથ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• સાાદુાિ્ક ર��ડ્ ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા 

કરયા નાટ� િસિયર સ સા્ટટ 

સવંસાઓાા ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ું 

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� િસિયર 

સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ું 

• આપિ�્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે રકણ �ગેાી 

ના�હ્ી 

 

૪ 

 

ાકરી િાદશરા / 

ના ્ંા 

 
NDMA, NDRF, 
MOD, CAPF 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

્નાન નકંાર્  અાે ્નાન 

રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ  �ારા 

ાનરયનસી ના ્ંા આ્ યા અાે 

અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

કટ કટટ કયા્્ાુ ંસરંકુ્ આ્ યા અાે અનર   

 

૫ 

 

વ્ાયસાિ્ક 

્ારીન/ કૌશલ્ 

િયકાસ 

NDMA, NIDM, 
MSDE, NSDA, 
NSDC, IIE, 
NIESBUD, 
MMSME, 
NLSDA 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
િયિય્ પકારાા આયાસ અાે ના�ખાકટ્ 

�િુય્ાઓ નાટ� ચ્યા્-પ ાિય્ 

િયવ્ાર ના ંત�-ુય ખન પિ્ર ્ક તાં્ કાન 

 

DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, SLSDA 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• ્ારીન કા ર્્ન  હાસ ્રયા  

• ચ્યા્-પિ્ર ્ક તાં્ કાન ાે રગ્ી  િયિય્ યેપાર નાટ� 
પિશકક ટટન  તાાયયી  
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ચક ાતરઅસેરય સ  કનતાર  કાથ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

નાટ� કૌશલ્ િયકાસાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

 
 

૬ 

ન�હરાઓ, 

સીનાં્  સાદુા્  

અાે અપગં ના ં

સશ�ક્કરણ  

 

MSJE, MWCD, 
NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન 

પાસાઓાે આયરટ રે્ા કન્ા િયકાસના ં

�ર�ગ સયેંદાશીર અાે ન્ા્ી 

અ� ગન ા  સનાયેશ કરય   

 

DMD$, SDMA, 
DSJE, RD, SIDM, 
ATI, DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

 રા�્, �યલરા અાે વસાિાક વ્ર� આપિ� વ્યવસાપાાા  

્નાન પાસાઓાે આયરટ રે્ા કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ન્ા્ી અ� ગન ા  સનાયેશ કરય   

 
 

૭ 

 

સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા 

 
NDMA, NIDM, 
NDRF, MOD, 
CAPF, MORD, 
MHUA 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
પ ંસાહા, નાગરદશરા અાે સહા્  

 

DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, SIDM, ATI, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , વસાિાક સાદુા્ સવંસાઓ નાટ� 

્ારીન  

�દ કારગા�ાસાર (T1) 
ત�-ુય ખની અ� ગન પર આ્ા�ર્ આપિ�ઓાુ ંસચંારા 

અાે સાના  કરયાાી સાદુા્ ાી કન્ાાે નયમ જ્  તાાયયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૧.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 

ચક ાતરઅસેરય સ   �્ાહ ારય�ર તરસરપાખનરિ્ વ્ાયસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 
૧ 

 
સશં ્ા, 

આગાહટ, ડ�ટા 

વ્યવસાપા, 

પદ�શ યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ 

 
MOES*, 

DOS, 
MOST, 
MOEFCC, 
MAFW, 
NDMA, 
NLRTI 

 
�ાુરાય્�/ િા્િન્ (RR) 

 

 આત હયા પ�રય ર્ા સતંિં્્ ય ખન  અાે અા�ુજરા િયકલપ  પર 

અભ્ાસ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં   

�દ કારગા�ાસા (T1) 

• ચ્યા્ી પ�િૃ� અાે દ�ર્ાા ઉછા�ાાે અસર કર્ા GACC  

અસરાી રાક�ણક્ા િયકસાયયી  

• GACC સચંા�ર્ પા�ર�વસિ્ક ્કં  અાે �કાારાાા ફ�રફાર  પર 

અભ્ાસ 

• િયિય્ GACC  અસર રાક�ણક્ા હ�ઠ� ઉ�્ ય ખન  (આિસ�ક , 

સાના�યક, યગેર�) ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• િયિય્ સાનુી વ્રાા ઉદ્ અાે દ�ર્ાકાઠંાાા પ�રય ર્ાાા 

રાક�ણક્ા ધ્ાાના ંરાખીાે આત હયા પ�રય ર્ા અસર ાુ ંય ખન 

ઝ ા/નેિપ�ગ હાસ ્ર�ુ ં

• પરવપર �સુગં્્ા અાે GACC  ાા પરવપર નયમ જ્ ીકરણ અાે 

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
AGD., AHD, 
FIHD, WRD, 
EFD, SLRTI 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

•  GACC ાે રગ્ા પ્ાસ  કરયા 

• ક�નની્ એયનસીઓ સાસે 

સકંરા  

• GACC શના અાે અા�ુજરા 

નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  

અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

પા્ �ય્ અાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસીર(T2)  

રા�્-િયિશષટ નએસીસી અસર 

અાે સાનાા  નાટ�ાી  પ�િ્ઓ  

દવ્ાયેય ્ૈ્ાર કરય  

રા ્ ા રગા�ાસી (T3) 

• િયિય્ GACC  અસર 
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ચક ાતરઅસેરય સ   �્ાહ ારય�ર તરસરપાખનરિ્ વ્ાયસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

�કાાર� ય ખન સચંારા પર સશં ્ા અભ્ાસ 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• GACC ાી અસર  નાટ� ડ�ટા તેઝ વ્યવસાપા પણારી ્ૈ્ાર કરયી  

• GACC નએસીસીાા ય ખન  અાે ્ેાી સ ંિય્ અસર  નાટ� 

આગાહટ ન ડ�ર ્ૈ્ાર કર�ુ ં 

�પર�ખા હ�ઠ� ય્ેરા ય ખન  

(આિસ�ક, સાના�યક, યગેર�) પર 

રા�્-િયિશષટ અભ્ાસ ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• GACC  પર રા�્ િયિશષટ 

સદં   અાે ય ખન ના ં

પ�રણાની ફ�રફાર  સાસે 

સશં ્ા અભ્ાસ ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

 

 
 

 
૨ 

 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા ાુ ં

ા જલ્ાકંા  

(HRVCA) 

 
 
 

MOES*, 
NIDM, 
MOEFCC, 
NLRTI 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• GACC અસર �પર�ખા હ�ઠ� ય ખન , સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ાઓના ંફ�રફાર ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

• અ�રુ�ક્ અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા 

કર�ુ ં

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરે્ા વ્ાપક HRVCA નાટ� ્કાીકટ 

 
 

DMD$, 
SDMA, RD, 
EFD, AGD, 
FIHD, WRD 
DDMA, PRIs, 
ULBs, SLRTI 

 
રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• અ�રુ�ક્ અાે સીનાં્  

યગ ાા GACC ય ખન ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરે્ા 
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ચક ાતરઅસેરય સ   �્ાહ ારય�ર તરસરપાખનરિ્ વ્ાયસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સહા્ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં વ્ાપક HRVCA નાટ� ્કાીકટ 

સહા્ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં

 
 
 
 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 
 
 
 
 

આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા (CCA) 

 
 
 
 
 
 
 

MOES*, 
MOST, 
DOS, MOJS, 
MAFW, 
MOEFCC 

 
 
 

નધ્નરગા�ાસીર (T2) 

• CCA ય��ર્ા્ાે સનયયી 

• GACC ા  સાના  કરયાાી પ�િ્ઓા  અભ્ાસ કરય  

• CCA ્કં ્ૈ્ાર કર�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસીર (T3) 

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા ્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ાા અનરીકરણના ંટ�ક  આપય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  

પચાર કરય  

 
 
 
 
 
 

DMD$, 
SDMA, 
EFD*, 
RD, 
Agriculture 

Dept., WRD 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા  

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસાે સનસરા 

આપ�ુ ં

• ક�નની્ એયનસીઓ સાસે સકંરા  

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� 

રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે 

વસાિાક પ્ાસ પા્ યક અાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસીર (T2) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે 

ાા જાા�પ ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી  

રા ્ ારગા�ાસીર (T3) 

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે 

વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક કર  

અાે પ ંસાહા આપ   



 
 

134 
 

ચક ાતરઅસેરય સ   �્ાહ ારય�ર તરસરપાખનરિ્ વ્ાયસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ 

અ� ગનાા ્ ો્ સં્  યા ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ાા 

અનરીકરણના ંટ�ક  આપય  

ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર 

પગરાાં  પચાર કરય  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૨ � જર 

૭.૨.૧ર�ય આસારપાખનસેરથનપ�ુ ર

� જર    આપિ� ખ્રાાે સનયય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 
 
 
 

અયર કા ાેટયકસર , 

ના�હ્ી પણારીઓ , 

દ�ખર�ખ, સશં ્ા, 

આગાહટ અાે � જયર 

ચે્યણી   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MOES*, 
MOJS/CWC*, 
MAFW, DOS, 
MEITY, NLRTI 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ા જલ્ાકંા, દ�ખર�ખ અાે યૈમ�◌ાિાક અભ્ાસ  

�દ કારગા�ાસીર(T1) 

• તં્  સન ુચ અાે પયાહાી સયેંદાહટર્ાાા ાકશાઓાી ્ૈ્ારટ 

કરયી  

• ાદટાા ા જખ ્ રણે � જરાી આગાહટ અાે ચે્યણી પણારીઓાુ ં

આ િુાકટકરણ કર�ુ ં

• રા�્ /ક�નન શાિસ્ પદ�શ ાે � જર અ્્ા  અાે પયા�હ્ા 

�ુ્ ારણા કા્ ાી ઓ�ખના ંસહા્ કરયી 

• � જરાી સજય્ા , ાદટાા ્ટ અાે ય�ાશ્ વ્યવસાપા 

્ યાાઓાુ ંિારટકણ કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• પડ સી દ�શ ના ંઆય્ી ાદટઓા  અભ્ાસ અાે દ�ખર�ખ રાખયી  

• આગાહટઓ અાે સરહદાા ાાુાાી ્ યાાઓાુ ંઅનરીકરણ કર�ુ ં  

• ાેપા�, � જ્ ાા અાે ચીાનાસંી આય્ી ાદટઓ સ�હ્ નહંયાી 

ાદટઓાા ય�-� જિનગ્  કડા સન્સર ને�યયાાે રગ્ી 

 
 
 
 
 
 
 

DMD$, IRD., 
WRD, 
SDMA, 
DDMA, 
SLRTI, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સહકાર અાે 
સનસરા કર�ુ ં 

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  પા્ યક; � જર 

વ્યવસાપાનાટ� વસાિાક પ્ાસ ાે 

સનસરા આપ�ુ ં

• વસાિાક ના�હ્ી પણારીઓાે 
સનસરા આપ�ુ ંઅાે ય  ુસારા પતં્ ા 

નાટ� ડ�ટા અદ્ા કરયા 

�દ કારગા�ાસીર(T1) 

• � જર સજય્ા અનરીકરણ અાે 

દ�ખર�ખ, સર યર નાસંી આય્ા પાણી 

પણારીાે �ુ્ ારયા ય�ાકંાે અદ્ા 

કરયા સ�હ્ ાદટ ા જખ અાે સર યર 

વ્યવસાપા 

• � જર સરંકણ અાે પયાહ �ુ્ ારણાાી 

અ્્ાાે ઓ�ખયી  
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� જર    આપિ� ખ્રાાે સનયય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

્ યાાઓાુ ંઅનરીકરણ કર�ુ ં   

• યાદ� ફાટયા સ�હ્ મુદા મુદા પકારાા � જર અાે � જરાા કારણ  

�ણયા નાટ� િયશેષ પ્ાસ  કરયા  

રા ્ ારગા�ાસાર (T3) 

• ડ�નના ંઆય્ા અાે છ ડયાના ંઆય્ા પાણીાા યાસાાા 

િયકાસ/�ુ્ ારા/ અાે આગાહટાી પણારીઓાુ ંઅદ્ાીકરણ  કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2)  

ાદટ ા જખ અાે સર યરાા સાય કેક ના ં

� જર વ્યવસાપાાે રગ્ા યનીા 

યપરાશ અાે ય�-� જિન ફ�રફાર ા  

અભ્ાસ કરય   

રા ્ ારગા�ાસાર (T3)  

� જર સરંકણ અાે પયાહ �ુ્ ારણા 

્ યાાઓા  અનર કરય  

 
 
૨ 

 
પાદ�િશક યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ અાે 

� જર સ ંિય્ 

િયવ્ાર ાુ ં

યગ�કરણ કર�ુ ં 

 

MOJS*, DOS, 
NLRTI 

 

�દ કારગા�ાસીર(T1) 

ય્ાર� સયેંદાશીર િયવ્ાર ાે ઓ�ખીાે � જર પ ાિય્ િયવ્ાર ાા 

ન ટા પનાણના ં ય ખની ાકશાઓ ્ૈ્ાર કરયા  

 

DMD$, IRD, 
SLRTI, 
WRD, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• રા�્ િયશેષ પ્ાસ ાે 

પા્ �ય્ કરયા અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

સનસરા આપ�ુ ં 
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� જર    આપિ� ખ્રાાે સનયય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૩ 

 
 
 
 

 

 
સશં ્ા અાે િયકાસ 

 
 

 
MOJS, DOS, 
MOST, NLRTI, 

બ્�કુા ત ડર, 

ગગંા � જર 

િા્કંણ 

આ્ ગ  

�દ કારગા�ાસીર(T1) 
• � જર પ ાિય્ િયવ્ાર ના ંરહ�્ ા ર ક ાા સનસરા પણારીા  

અભ્ાસ કરય   

• � જર પ ાિય્ િયવ્ાર ના ંઆશ્વસાા ાી્ યાાઓાે રગ્ી 

�ડઝાઈા   

• � જરાી સાના�યક આિસ�ક અસર   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ાદટ ા જખ અભ્ાસ  

• ાદટાા � જરસી નાટટ ્ યાણ, કાપં યહા, ાદટ પયાહના ંફ�રફાર 

અાે યહાય ા  ્ ો્ ઉપ્ ગાે રગ્ા � જરાા ાાુાઓા  

અભ્ાસ     

• સશં ્ક  અાે સવંસાઓાે સશં ્ા અાદુાા આપીાે �દર અાે 

તહારાા � �્�ચક ાા સશં ્ા અાે અભ્ાસાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

Long Term (T3) 

• ન ટા � જર િા્કંણ અાે સરંકણ પગરા ંરે્ા ંપહ�રા ંય� િયજાા 
અાે �પાંનક અભ્ાસ   

• ડ�ન ના ંઆય્ા અાે સં્ �હ્ યાસા નાટ� અદ્ા કર�ર આગાહટ 
પ�િ્ અાે ાા જાા ્ૈ્ાર કરયા  

 
DMD$, IRD, 
WRD, 
SDMA, 
DDMA, 
SLRTI 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓાે સનસરા અાે 

સહકાર આપય   

• આ ્નાન કેક ના ંરા�્ િયશેષ 

પ્ાસ ાે પા્ �ય્ કરયા અાે 

વસાિાક પ્ાસ ાે સનસરા આપ�ુ ં  
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� જર    આપિ� ખ્રાાે સનયય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૪ 

 
ય ખનાા ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા ાુ ં

ા જલ્ાકંા (HRVCA) 

 
 
NDMA, NIDM, 
MOJS, MOST, 
MSJE, NLRTI 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• અભ્ાસ , દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પંસા�હ્ કર�ુ ં  

• સયેંદાશીર્ા અાે સાના�યક,  ૌિ્ક, પ્ારયરણી્, �િ્, 

સાના�યક સનાયેશ અાે સનાાાાા પાસાઓાે આયરટ રે્  

અભ્ાસ   

• સયર્ાહટ HRVCA નાટ� ટ�કિાકર સનસરા અાે નાગરદશરા  

 

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
RD, IRD, 
DSJE 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાા 

્ૈ્ાર કરયા અાે સાનિ્ક �ુ્ ારણાાા 

 ાગ �પે HRVCA હાસ ્રયી   

�દ કારગા�ાસીર(T1) 

્યજ  અાે �હવસેદાર  સાસે પરાનશરના ં

્કંાી રચાા અાે નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં  

 
 
 
 
 
 
 
૫ 

 
 
 
 
 

 
ચે્યણી,  કડા 

અાે ના�હ્ીા  

પસાર કરય   

 
 
 
 
 
 
MOES, MOJS 
MEITY, MCOM, 
MOIB, MEA 
NDMA, DOS 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે ઝડપી, વપષટ અાે 

કા ર્કન પસાર કરય    

�દ કારગા�ાસીર(T1) 
• આપિ�ાા ખ્રાાી ના�હ્ી આપયા અાે ્ે ને�યયા ય�રટ 

સચંારાા ઉપકરણ ાુ ંિય્રણ કર�ુ,ં છેયાડા �ુ્ ી ય ડાણ આપ�ુ ં  

• પડ શી દ�શ નાસંી આય્ી ાદટઓાી ચે્યણી આપ-રે િયશે 

 ્રરાષ્ટ્ સહકાર ને�યય   

• ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે  કડા અાે ના�હ્ી આપ-રે 

િયમાસપાક ાેટયકર પણારીાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• � જવખરા અાે ાદટ અયર ્ાી દ�ખર�ખ રાખયી  

 
 
 
 

 
DMD$, 
SDMA, 
RD, IRD, 
WRD, 
IPRD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• રા� ુકરટ શકા્ ં્ા ં ્ર-રા�્ 

 કડા અાે ના�હ્ીાી આપ-રે 

કરયી  

• ક�નની્ સવંસાઓાે સનસરા અાે 

સહકાર આપય  

• સકંટ્વ્ સાદુા્ ાે અનરીકરણ 

નાટ� � જર્ી �િુય્ા અાે 

 ્રના�ખાાી ખા્રટ કરયી  

• ્નાન ાગર - �્�ર્ા� છેયાડાાા 

્ાનણી અસયા શહ�રટ અસર્વ્ 

ર ક ાે અદ્ા ચે્યણીા  ફ�રાય  
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� જર    આપિ� ખ્રાાે સનયય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• ચે્યણી પ�િ્ઓ 

• ્નાન શ� રટ્ે અાે ્નાન નાધ્ન ા  ઉપ્ ગ કરટાે ના�હ્ી 

પહ�ચાડયી  

• ચે્યણી નાટ� ન તાાર સેયા પદા્ા સાસે યા્ારરાપ કરય    

કરય    

• ્નાન પકારાા િયકલપ , ્નાન 

પકારાી ટ�કા ર ન અાે નાધ્ન ા  

ઉપ્ ગ કરટાે ચે્યણી આપયી  

• િયિય્ ા ટયકર સચંારક  અાે સેયા 

પદા્ા �ારા દ�ખર�ખાુ ંપારા કર�ુ ં  

 

 
૬ 

 

આપિ�  કડા 

ને�યયા અાે 

વ્યવસાપા  

 

 
MHA*, MOSPI, all 
ministries/ depts. 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

આપિ�સી ાકુસાા અાે ાકુસાા ા જલ્ાકંાાા  કડાઓાુ ં

વ્ય�વસ્  કડા સચંારા કર�ુ ં   

�દ કારગા�ાસીર(T1) 

યષર ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� ાકુસાા  

 

DMD$, 
SDMA, 

્નાન 

િય ાગ  

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

આપિ�સી ાકુસાા અાે ાકુસાા 

ા જલ્ાકંાાા  કડાઓાુ ંવ્ય�વસ્ 

 કડા સચંારા કર�ુ ં   
�દ કારગા�ાસીર(T1) 

યષર ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ 

આપિ� ાકુસાા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૨.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 
� જર      ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

 
૧ 

 
 
 

એકનદર આપિ� 

સચંારા 

 
 

 
MOJS 

 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

સકંરા, ટ�કિાકર સા્ા  અાે સહા્ આપયી  

DMD$, 
SDMA, RD, 
IRD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• આપિ� વ્યવસાા ્ યાાા  અનર કરય  

અાે  સવંસાઓ આપિ� વ્યવસાાાા કા્ ાી 

કાનગીરટ કર� ્ેાી ખા્રટ કરયી   

• DRR ાા આપિ� ખ્રા વ્યવસાપાાા 

્નાન પાસાઓ અાે ા�ુ્ પયાહના ંયા�ય  

•  DRR, CCA અાે િયકાસાા �સુગં્્ા અાે 

પરવપર નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં  

 
ર 

 
પિ્ ાય 

 
MHA 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં  

DMD$, 
SDMA, RD, 
IRD, DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 
• ્ંકાર પિ્ ાય ્કં ગ ઠય�ુ ંઅાે સકંરા 

કર�ુ ં 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં 

 

૩ 

 

ચે્યણી, 

 કડાકટ્ 

ના�હ્ી  

 
MOJS, IMD, 
DOS, MEITY, 
NDMA 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે  કડાા  ્ંકાર , વપષટ, 

અસરકારક  પસારાી  ખા્રટ કરયા નાટ� ક�નની્ અાે રા�્ 

સવંસાઓ યુચે સકંરા અાે અ્ જટ સયંાદ સા્ય  

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ાીચેસી છેલરે �ુ્ ી- �્�ર્ા� ્ાનીણ 

અસયા શહ�રટ ્નાનાે ચે્યણીઓાા પસારાુ ં

સકંરા કર�ુ;ંઆપિ�્વ્ ર ક ાે િા્િન્ 

્ાન �ણકારટ આપયી 
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� જર      ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૪ 

 
�તા ના�ખાકટ્ 

પગરા ં 

 
MHA, BIS, 
NDMA 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

(ક) �ુ્ ાર�રા, અદ્ા કર�રા િા્ન  અાે ્ રણ  (ખ) 

ાયા �ુ્ ાર�રા, અદ્ા કર�રા નાાદંડ  (ગ) કા્દા, 

િયિા્ન  ઘડયા/�ુ્ ારયા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ અપાાયયી/ 

સનીકા કરયા ક�નની્ અાે રા�્ાી સવંસાઓ સાસે સકંરા 

કર�ુ ં   

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

�ુ્ ાર�રા ્ રણ / સ�ંહ્ા, ્ેા  અનર, રા� ુ

પાડફા અાે દ�ખર�ખાી ખા્રટ કરયા રા�્ાી 

સવંસાઓ યુચે સકંરા કર�ુ ં  

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર
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૭.૨.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- ના�ખાકટ્ પગરા ં
� જર   ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

  
  ્ંકાર સચંારા ક�નન  

(EOCs) વસાપયા અાે નયમ જ્  

કરયા  

સતંિં્્ 

ક�નની્ 

નકંાર્ , 

MHA 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

� જર્ા કનરચારટઓ/સસંા્ા  સાસે 

� જરાી ઋ્નુા ં EOCs ચ યીસ કરાક 

કાન કર� ્ેાી ખા્રટ કરયી  

 
DMD$, SDMA, ULBs, 
PRIs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

 શહ�રટ � જરા  પિ્ ાય આપયા � જર્ા 

કનરચારટઓ/સસંા્ા  સાસે � જરાી ઋ્નુા ં  

EOCs ચ યીસ કરાક કાન કર� ્ેાી ખા્રટ 

કરયી   

 
 
૧ 

 
તં્ -પા�ા અાે સન્ર  

તાં્ કાન �યા � જર િા્કંણ 

પગરા ંરેયા ં 

 
MOJS, 
NWDA, 
CWPRS, 
CBRI, SERC, 
IE(I) 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ટ�કાીકર સહ્ ગ અાે અભ્ાસ   

 

DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

�દ કારગા�ાસાર(T1) 

ખ્રા્વ્ િયવ્ાર નાસંી વસ�ાં્ ર કરા્ેરા 

ર ક  અાે પટઓુ નાટ� કાનચરાઉ આશ્ નાટ� 

અા�ુજ� વસ� ાે ઓ�ખયા 

નધ્નરગા�ાસાર(T2) 

• � જર સ ંાિય્ ગાન /યસાહ્ ના ંત�રુકી હ�્  ુ

નાટ� આશ્  તાં્ યા   

• ાદટ તં્ -પા�ાાી િા્િન્ દ�ખર�ખ રાખયી 

અાે ��યણી કરયી  

 
 
ર 

 
 
સાાદુાિ્ક �હૃ 

િાનારણ ્ યાા 

ક�નન 

સરકારાા 

સતંિં્્ 

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

� જર પિ્ર ્ક પાસાઓાે આ્ યા 

અાે સાાદુાિ્ક �હૃિાનારણ 

 
DMD$, SDMA, RD, 
DRD, UDD, PRD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

નધ્નરગા�ાસાર(T2) 

� જર પિ્ર ્ક પાસાઓાે આ્ યા અાે � જર 

સ ંિય્ િયવ્ાર ના ંસાાદુાિ્ક �હૃિાનારણ 
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� જર   ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

નકંાર્   

MORD, 
MHUA 

્ યાાના ંસનાયેશ સા્ ્ેાી 

ખા્રટ કરયી  

્ યાાના ંસનાયેશ સા્ ્ેાી ખા્રટ કરયી  

 

 

૩ 

 

ત�રુકી � જર આશ્ વસાા   

NDMA, 
MOJS, NBCC, 
BMTPC, 
CBRI, SERC, 
IE(I) 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

સરાહકારટ 

 
DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

નધ્નરગા�ાસાર(T2)   

આશ્ાી ઉપર� ્ાી ખા્રટ કરયી, ્ ો્ 

��યણી આસ ્રયી, અાે કાનચરાઉ 

આશ્વસાા ના ંખસેડા્ેરા ર ક ાી નદદ નાટ� 

વ્યવસાઓ કરયી  

 

૪ 

 

ય�નાગ  અાે ગટર પણારીઓ, 

રવ્ા, રાયનાગ , � ૃ્ ગિ્ નાગ   

 
MRTH, 
MOD, NHAI, 
BRO 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

્ ો્ �રુ�ખ અાે �ડઝાાા  

 
DMD$, SDMA, RD, 
SPWD, DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા અાે સહકાર અાે 

રા�્ાી ્નાન પ�ર્ યાાના ં�રુ�ખ અાે 

�ડઝાાાાી ખા્રટ કરયી  

 
 
 
 

૫ 

 

તં્   અાે સર યર ાી સરાન્ી 

ય્ારયી  

 

 
 
MOJS 

 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

સરાહ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં 

 
DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, IRD, 
WRD 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

• � જરસી �રુકા ય્ારયી, ખ્ર  ઓછ  કરય  

• તં્   અાે સર યર ાુ ંચ નાસા � જયવ ચકાસણી 

હાસ ્રયી  

• ્ારા્ રણ  અાસુાર �રુકા ય્ારયા 
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� જર   ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

અનરયારટાી દ�ખર�ખ રાખયી  

 

૬ 

ાદટાા પયાહાે ય્ારયા 

કાપં કા્ય / ડ�યર ચરાય�ુ;ં 

ગટર �ુ્ ારણા; હ્ા્ 

અસયા ાયી ાહ�ર  નારફ્ 

પાણીાા પયાહાે અન્ક 

યા�ય  

 

MOJS 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

સરાહ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં

 
IRD, WRD, SDMA, 
DDMA, PRIs, ULBs 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

્ારા્ રણ  અાસુાર અનર કરય   

 
 
૭ 

 

ય ખન પિ્ર ્ક તાં્ કાન, 

નયમ જ્ ીકરણ અાે ્નાન 

નયાદ રટ ના�ખા અાે ય�ટર 

 ્રના�ખાાુ ંઅા�ુપાં્ રણ 

કર�ુ ં 

NDMA, 
NBCC, 
BMTPC, 
CBRI, SERC, 

IE(I), સતંિ્્ 

્નાન 

નકંાર્  અાે 

િય ાગ   

 

�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

નાગરદશરા આપ�ુ ંઅાે અનર   

 

DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

 
�સુરા ત�/ર  સ્ નતર(RR) 

ટ�કિાકર સવંસાઓ સાસે સહ્ ગ કરય  અાે 

અનર કરય   

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
 

ર
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૭.૨.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં
� જર   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
૧ 

 
• સર યર 

વ્યવસાપા, 

સકં�ર્ ય� 

સસંા્ા 

વ્યવસાપા 

સ�હ્ કા્દાઓ, 

્ રણ , 

નાગરદિશ�કા, 

િયિા્ન  રા� ુ

પાડયા  

 

 

 
IMD, DOS, 

MOJS, 
NWDA, DOS, 
MFIN 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• નાગરદશરા અાે સનસરા 

• �કાારાાા પદ�શ ાા િા્ન ાા પારા 

પર ાયર રાખયી અાે દ�ખર�ખ રાખયી  

• આગાહટઓ, ચે્યણીઓ,  કડા અાે 

ના�હ્ી આપ-રે નાટ� સવંસાકટ્ ્કંાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• �ુ્ ાર�રી સર યર સચંારા સ�ંહ્ા 

અપાાયયી  

• � જર નેદાાાા પદ�શ યગ�કરણ નાટ� 

િા્નાકારટ ના��ુ ંઅાે પચંડ � જર 

વ્યવસાપા  

નધ્નરગા�ાસીર (T2) 

• � જરાા નેદાાાા પદ�શાુ ંયગ�કરણ 

િયિા્ન ા  અનર કરયા રા�્ ાે 

પ ંસા�હ્ કરયા ક�નની્ સહા્ાા 

 
 

 
DMD$, IRD, 

WRD, SDMA, 
DDMA, RD, 
DFIN 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• � જર િા્કંણાા ્ રણે ાીચાણયા�ા િયવ્ાર ાા યનીા 

ઉપ્ ગ િયિા્ન ા  અનર કરય   

• ાદટઓ, ાા�ા અાે ગટર ાી સાસે ાીચાણયા�ા 

િયવ્ાર ાા યસયાટ ાે િા્િન્ કરયા  

• � જર વ્યવસાપા કા ર્્ યાાા  અનર કરય   

• ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર આપય , રા�્ 

િયશેષ પ્ાસ ાે પા્ �ય્ કરયી; વસાિાક પ્ાસ ાે 

ટ�ક  આપય  અાે ક�નનાા પ્ાસ ના ંસહકાર કરય   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• નકાા સ�ંહ્ા અાે િયિા્ન  રા� ુકરયા  

• ્નાન ા�ુ્ તં્   અાે સર યર ાા સચંારા 

સ�ંહ્ાાી સનીકા અાે �ુ્ ાર  કરય    

• ય�નાગ  અાે �ુદર્ી યહ�ણ પ�િ્ના ંદતાણ  

અટકાયયા અાે ીજર કરયા  

નધ્નરગા�ાસીર (T2) 

• � જરાા નેદાાી પદ�શ ાુ ંયગ�કરણ અાે પચડં � જર 
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� જર   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સદં રના ંપ ંસાહક અાે �તા પ ંસાહક 

્ યાા 

 � જર સ ંિય્ િયવ્ાર ાા નકાા  નાટ� રા� ુ

પડ્ા ્ રણ  અાે િયિા્ન    

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• ા�ુ્ ાદટ ા જખ અાે ્ેાી પેટા ાદટ 

ા જખના ં IWRM ાા અનરાે સર� 

તાાયય   

િા્નાકારટ ના�ખાા  અનર કરય   

• � જરાા નેદાાી પદ�શ ાુ ંયગ�કરણ િયિા્ન ા  અનર 

કરય    

રા ્ ારગા�ાસી (T3)  

દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંા�ુ્ ાદટ ્ટના ં

IWRM ા  અનર કરય   

 
ર 
� જર પિ્ર ્ક 

નકાા  અાે 

ના�ખાાે પ ંસાહા 

આપયા િયિા્ન   

 
NDMA, 

MOJS, 
MHUA, BIS 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે ટ�ક  

DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, 

વસાિાક સવંસાઓ 

નધ્નરગા�ાસીર (T2) 

� જર સ ંિય્ િયવ્ાર ના ંરા� ુપડ્ા િા્ન  �ુ્ ારયા 

અાે અનર કરય    

3 •  ેયયા�ટ યનીા 
સરંકણ અાે 

�ુ્ ારણા 

• સાય કકે 
�ુ્ ારણા અાે 

યાીકરણ  

MOEFCC �સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે ટ�ક  

SDMA, DDMA, 
DMD$, RD, 

EFD, વસાિાક 

સવંસાઓ  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 ીાી યનીા , �ુદર્ી દતાણ ાુ ં�રુાણ કરયા  હ્ ંસાહ 

કર�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસીર (T2)  

� જરાે ન્ાર�દ્ કર્ી  ીાી યનીા  અાે �ુદર્ી યહ�ણ 

પણારીાી કા ર્્ યાાાે સ ંા�યી   
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� જર   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

રા ્ ારગા�ાસી (T3)  

સાય િયવ્ાર નાયય્ અાે યાીકરણ કા ર્્નાુ ં

અનરીકરણ  

 
૪ 

 
�હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ  

NDMA, 
MOJS, MCA*, 
MCF, MOCI, 
MPFI, 
MHIPE, MFIN 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા 

DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, 
DDMA 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)  

આપિ� વ્યવસાપા �િુય્ાના ંખાાગી  ાગીદારટાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

 
૫ 

 

 
ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણ 

 
 

MFIN*, 
NDMA, MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)  

નયા અાે િનરક્ ત�રુકી ય ખન 

યીના સ�હ્ ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણા  

અનર   

�દ કારગા�ાસી (T1)) 

ાીિ્ગ્ ના�� ુ 

 
 

DFIN*, DMD$, 
SDMA, DAG 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)   

નયા અાે િનરક્ ત�રુકી ય ખન યીના સ�હ્ 

ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણા  અનર   

�દ કારગા�ાસી (T1)) 
ાીિ્ગ્ ના�� ુ

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૨.૫ કન્ા િાનારણ 
� જર    કન્ા િયકાસ  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 
 

્ારીન 

 
NIDM, LBSNAA, 
NIRM, NDMA, 
NDRF, NISA, 

અાે અન્ 

 ાર્ી્ ારુકટ 

સેયા ્ારીન 

સવંસાઓ  

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

ક�નન સરકારાા કનરચારટઓ,  SDRF, ્ારીન 

અાે ઓપયગ   

 

 
DMD$, SDMA, 
DDMA, SDRF, 

ATIs, ાયાેરટ 

્ારીન સવંસાઓ, 

SIRD, પ રીસ 

્ારીન અકાદની 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• આપિ�્વ્ પટઓુાી �ચ�કંસા સ ંા� અાે નદદ 

નાટ� રા�્ સરકારાા કનરચારટઓ, વ્ાયસાિ્ક ાે 

્ારીન અાે ઓપયગ  ચરાયયા   

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે ્ારીન આપયી  

 

 
NDRF, CAPF, 
MYAS, MOD 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

 NCC, NYKS, વકાઉટ  અાે  ગાાડ , NSS, 

SDRF, CDEF, સાદુા્,વય્સેંયક  �યા 

રયુાા ાે ્ારીન કા ર્્નના ંઆપિ� 

પિ્ ાય, શ ્ખ � અાે તચાયાે 

્ારીનના ંસાનેર કરયા  

 

 
DMD$, SDMA, 
SIDM, ATI 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• ્ાન વય્સેંયક  �યા રયુાા ાે ્ારીન કા ર્્નના ં

આપિ� પિ્ ાય, શ ્ખ � અાે તચાયાે અાે 

આપિ�્વ્ પટઓુ સરંકણાે ્ારીનના ંસાનેર 

કરયા  

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે ્ારીન આપયી  

 
 
 
 

 
 
 

 

MHRD, 
AICTE, IITs, 
UGC, NIDM, 
વ્ાયસાિ્ક 

સવંસા/ પ�રષદ   

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

� જરસી ાકુસાા ઘટાડયાાે નયમ જ્  કર�ુ,ં 

� જર સ�હષ�ુ્ ા �પર�ખા/ પાક અાે તાં્ કાન 

્કાીકટ  

 
વ્ાયસાિ્ક 

સવંસા/ પ�રષદ  

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

� જરાા ખ્રા વ્યવસાપાાે રગ્ા ાાુાઓાે અનડર 

્ે�રએુટ ાયાેરટ પાઠા્નાા અભ્ાસ્નાે અદ્ા 

કરય    
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� જર    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ર 
અભ્ાસ

્ન 

િયકાસ  

 

 
MHFW 

 
�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)   

સાાદુાિ્ક આર ો્ અાે નહાનારટ 

સચંારા ્તીતી અભ્ાસ્ન �ુ્ ારય   

 

 
 
આર ો્ િય ાગ  

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

્તીતી વ્ાયસાિ્ક  નાટ� �ડટર ના/  UG/ PG  કકાએ 

સકંટ વ્યવસાપા, ્ંકાર ્તીતી પિ્ ાય/ સા� 

કરયા અાે  નાાિસક આઘા્ અભ્ાસ્ન દાખર કરય ,  

 CBSE �સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

અભ્ાસ્નાી સનીકા કર્ી યખ્ે શા�ા 

અાે ક રેય ના ં� જર અાે � જર વ્યવસાપાાા 

��િૃ્ િયશે ક�ટરાક પાસાઓ સાનેર કરયા  

 
શૈક�ણક ત ડર 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

ાી ્કાીક ા  ઉપ્ ગ કરટાે સન્ાં્ ર� અભ્ાસ્નાે 

�ુ્ ારય   

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
��િૃ્ 

િાનાર

ણ  

 
 
 
 
 
 
NDMA, NDRF, 
CAPF, NIDM, 
MOJS 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• સાા�ુહક નાધ્ન �તંેશ ચરાયયી  

• આપિ� ખ્ર  ર કયા,  ઘટાડયા અાે સારટ 

રટ્ે ખ્રાાુ ંવ્યવસાપાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• ��િૃ્ �તંેશ/ IEC ના ંઅ� ગન અાે 

વ્યહારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ સ�ા નાટ� 

ાાગ�રક સગંઠા ાા ના�ખાાે નયમ જ્  

 
 
 
 
 
 

 
DMD$, SDMA, 
RD, WRD, IRD, 
SDRF, F&ES, 
CDEF, Police, 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• સાા�ુહક નાધ્ન �તંેશ ચરાયયી  

• આપિ� ખ્ર  ર કયા,  ઘટાડયા અાે સારટ રટ્ે 

ખ્રાાુ ંવ્યવસાપાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• ��િૃ્ �તંેશ/ IEC ના ંઅ� ગન અાે વ્યહારાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ સ�ા નાટ� ાાગ�રક 

સગંઠા ાા ના�ખાાે નયમ જ્  કર�ુ ં   

• આપિ�્વ્ પટઓુાી સ ંા� અાે રકણાી ના�હ્ી  

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 
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� જર    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કર�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

• યીના/સકંટ વસાાાં્ રણાા ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સાાદુાિ્ક ર��ડ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

DDMA, PRIs, 
ULBs 

• યીના/સકંટ વસાાાં્ રણાા ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• સાાદુાિ્ક ર��ડ્ાાે પ ંસાહા આપ�ું 

 

૪ 

 
�ૃિકન 

િાદશરા / 

અભ્ાસ  

NDMA, NIDM, 
MOJS, 
� જક નકંાર્ , 

સરકારટ સવંસાઓ, 

NDRF, રિકરટ 

દ�,  CAPF 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

આ્ યાાે પ ંસાહા આપ�ુ ંઅાે ્નાન 

નકંર્ ના ંઅાે ત્ા રા�્ / ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ ના ંઆપ�કારીા કયા્્ ા  અનર 

કરય    

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

 

આપ�કારીા કયા્્ ાુ ંસરંકુ્ આ્ યા અાે અનર   

 
૫ 

વ્ાયસાિ્ક 

્ારીન/  

કૌશલ્ િયકાસ  

NDMA, NIDM, 
MSDE, NSDA, 
NSDC, IIE, 
NIESBUD, 
MMSME, 
NLSDA 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

� જર પ ાિય્ િયવ્ાર ના ંમુદા મુદા પકારાા 

આયાસ  અા ેના�ખા નાટ� ત�ુરકી  ય ખન 

પિ્ર ્ક તાં્ કાનના ંકૌશલ્ િયકાસાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં   

 
DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, 
SLSDA 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• ્ારીન કા ર્્ન  ચરાયયા 

• � જર પિ્ર ્ક તાં્ કાનાે સતંિં્્ મુદા મુદા 

યરણ  નાટ� પિશકક  નાટ�  પિશકક ાી ટટન ્ૈ્ાર 

કરયી  
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� જર    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૬ 

ન�હરાઓ, 

સીનાં્   અાે 

િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ  

 

 

MSJE, MWCD, 
NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)  

આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�િ્ 

સયેંદા અાે ન્ા્ સગં્ અ� ગન  દાખર 

કરયા  

 
DMD$, SDMA, 
RD, 

SIDM, ATI, અાે 

રા�્ કકાાી 

અન્ સવંસાઓ , 

DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)  

આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે રા�્, �યલરા 

અાે ્ાચકુા કકાએ આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં

�િ્ સયેંદા અાે ન્ા્ સગં્ અ� ગન  દાખર કરયા   

 

 
૭ 

 

સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા  

 
 
NDMA, NIDM, 
MORD, MHUA 

 
�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

પ ંસાહા, નાગરદશરા અાે ટ�ક   

 
 
DMD$, 
SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• ત�રુકી ય ખન અ� ગન આ્ા�ર્ આપિ�ાે 

સ ંા�યા અાે સાના  કરયા સાદુા્ ાી કન્ાાે 

નયમ જ્  કરયી  

• PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , વસાિાક સાદુા્ 

સગંઠા ાે ્ારીન આપયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

ર
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૭.૨.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 
� જર     આત હયા પ�રય ર્ા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

સશં ્ા, આગાહટ/ 

� જયર આગાહટ,  કડા 

વ્યવસાપા, પદ�શ 

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ  

 
MOES, 
MOJS*, 
MAFW, 
MOEFCC, DOS 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

ા જલ્ાકંા, દ�ખર�ખ અાે યૈજાિાક અભ્ાસ  

�જંકા ગા�ાાા (T1) 

• GACC �પર�ખા હ�ઠ�  � જર સયેંદાશીર્ા 

ાકશાઓ  

• છેલરા દસકાાા યરણ  સ�હ્ સાય કેક અાે 

ાદટ ા જખાુ ંGACC ા જલ્ાકંા  

• GACC �પર�ખા હ�ઠ�  �ુ્ ાર�ર   આિસ�ક  અાે   

સાના�યક  ય ખનાુ ા જલ્ાકંા 

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

• સીના પારસી આય્ી ાદટઓાા ફ�રફારાે રગ્ા  

GACC અભ્ાસ  

• � જરાી આત હયા  પ�રય ર્ાાી અસરાે રગ્ા 

ડ�ટાતેય વ્યવસાપા પણારી ્ૈ્ાર કરયી   

• ્નાન ાદટ પણારીાા  GACC �પર�ખા ાકશા  

• GACC નાસંી ય્ેર  ખ્ર  અાે ફ�રફારા  વયીકાર  

DMD$, EFD, IRD, 
WSD*, SDMA, AGD, 
FIHD, DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• GACC ાે રગ્ા રાષ્ટ્ ખ્ર  

ઘટાડયાાા પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

• GACC ઘટાડયા અાે અપાાયયા 

રા�્ િયશેષ પ્ાસ  અાે વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ યક અાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસીર(T2)ર 

 GACC અસર  અાે સાના  કરયાાા 

્કંાુ ંદવ્ાયેનકરણ કર�ુ ં  

રા ્ ારગા�ાસીર(T3) 
• મુદા મુદા GACC અસર ાી �પર�ખા હ�ઠ� 

ય્ેરા ય ખન  (આિસ�ક, સાના�યક 

યગેર�) પર રા�્ િયશેષ અભ્ાસાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• GACC અાે ખ્રાના ંઅાયુ્� 
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� જર     આત હયા પ�રય ર્ા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

રા ્ ારગા�ાસીર(T3) 

• � જર પ ાિય્ િયવ્ાર ાી સ ંિય્ GACC ાી 

અસર ાે �સુગં્ � જર ચે્યણી કન્ાઓ 

�ુ્ ારયી   

• પડ સી દ�શ ાી ા�ુ્ ાદટઓાે સતંિં્્ અાે 

આય્ી ાદટઓ પર GACC અસર ાે સનયયી 

અાે દ�ખર�ખ નાટ� પડ સી દ�શ  સાસે સકંરા  

ફ�રફાર ાા સદં રના ંરા�્ િયશેષ 

સશં ્ા અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

 
 
 
 
 
૨ 

 
 
 
 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 
 
 

 
NIDM, 
MOJS*, 
MOST, MOST, 
CSIR,   DOS 
DST 

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 
• પચડં ય�-આત હયા્ી ઘટાાના ં� જર સ ંિય્ 

િયવ્ાર ના ંસાદુા્ ાી ય્ેરી સયેંદાશીર્ાાી 

સનયણના ં�ુ્ ાર  રાયય   

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC  ાી 

સનયણના ં�ુ્ ાર  રાયય   

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરાાે સયર્ાહટ HRVCA 

્કાીકટ નદદ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં  

રા ્ ારગા�ાસીર(T3)) 

દ�ર્ા �કાારાાા GACC �પર�ખાાી સયેંદાશીર્ા 

અાે ખ્રા પર િયવ્ ૃ્  અભ્ાસ હાસ ્રય   

 
 
 

 
રા�્/ ક�નન 

શાિસ્ પદ�શ , 
SDMA, DMD$, 
RD, િસ�ચાા 

િય ાગ. / WRD 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ ્ૈ્ાર 

કરયા અાે સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણાાા 

 ાગ�પે HRVCA હાસ ્ર�ુ ં  

• HRVCA ાા આ્ાર� ના�ખાગ્ અાે 

�તા ના�ખાગ્ વર જહરચાા ્ૈ્ાર 

કરયી.  

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC 

ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં   
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� જર     આત હયા પ�રય ર્ા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૩ 

 
આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા (CCA) 

 
 
MOES*, 
MOEFCC*, 
MOST, 
DOS, MOJS, 
MSJE DST 
(es) 

�જંકા ગા�ાાા (T1) 

• અા�ુજરાાી ય��ર્ા્ ાે સનયયી  

• સાના  કરયાાા ્કંા  અભ્ાસ કરય   

• GACC અા�ુજરા ્કં િયકસાય�ુ ં 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસાર(T2, T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ના  અનર કરય   

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખા અ� ગનાુ ં્ ો્ 

સં્  યાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• ાત�ા મજસ ાા સાના�યક �રુકા અા�ુજ� 

પગરાાેં પ ંસાહા આપ�ુ ં 

 
 
 

SDMA, IRD/WRD*, 
EFD, DRD, DSJE, 
DDMA, PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• સં્  ષ અાે ��િૃ્ િાનારણ  

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય    

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

• GACC ઘટાડા અાે અા�ુજરાાા રા�્ 

િયશેષ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

પા્ �ય્ અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં   

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા િયકસાયયી  

રા ્ ારગા�ાસા (T3) 

• રા�્ િયશેષ પ્ાસ  અાે વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ �ય્ અાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં  

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર  

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખા અ� ગનાુ ં

્ ો્ સં્  યાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા મજસ ાા સાના�યક �રુકા 

કા ર્્નના ંઅા�ુજ� પગરાાેં સકં�ર્ 

કરયા   
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર
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૭.૩ શહ�રટ ય�પર્ 

૭.૩.૧ર�ય આસારપાખનસેરથનપ�ુ ર

શહ�રટ ય�પર્     આપિ�ાા ખ્રાાી સનયણ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 

ાકશાકરણ, પદ�શ 

યગ�કરણ, 

ઉુચ્ન 

 રાયાાી 

શ�્ાા  �દાય 

કા્ય , દ�ખર�ખ 

ાેટયકર  

 
 
 
 
 
MHUA*, MOES, 
MOJS, DOS 

 
�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

ટ�કિાકર નદદ  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• સ ંિય્ અસયા યાવ્િયક સાાર ાકુસાાાા 

ા જલ્ાકંા નાટ� અરગ અરગ નાગરદિશ�કા ્ૈ્ાર કરયી  

• રા�્ સરકારાા પરાનશરના ંરહટાે MOES (IMD) નાટ� 

કનરચારટઓાી અ્્ા ાતટ કરયી   

• સેટ�રાાટ સાસે વય્ ંસચંા�ર્ યરસાદ નાપક ક�નન 

વસાપ�ુ,ં ૨૪ કરાક અાે દરર ય વય્ ંસચંા�ર્ 

હયાનાા દ�ખર�ખ  રાખયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ્નાન શહ�રટ ક�નન ાે આયરટ રે્ી ય�-ઋ્ ુસતં ં્ ી 

યાવ્િયક સન્ ય્ારય   

• ્નાન શહ�રટ ક�નન ાે આયરટ રેયા દ�શ રના ં DWR 

ાેટયકર િયવ્રણ વર જહરચાાંનક MOES (IMD) અાે 

MHUA  ઘડટ કા્�ુ ં 

 
 
 
 
 
 
 
DMD$, 
SDMA, RD, 
SRSAC, 
DDMA, 
PRIs 
(peri-
urban), 
ULBs 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• ત�રુકી સકંટ આપિ� ખ્રાાા આ્ાર� 

યનીા યપરાશ આ્ યા િયકસાય�ુ ં  

• યનીા યપરાશ આ્ યાાા  ાકશાઓ 

�હ�રના ંા જકયા  

• ય�પર્ાે ર કયા યનીા યપરશ 

સકંડાશાે ધ્ાાના ંરાખીાે � જર્ા 

અભ્ાસ , ા જલ્ાકંા  અાે આ્ યા  હાસ 

્રયા   

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ંઅાે 

 રાનણ ા  અનર કરય   

• HRVCA ાા  ાગ�પે આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ અાે સન્ાં્ ર� 

� ુ્ ારણા કરયી  

• ય ડર વ્ર� ા જલ્ાકંા કર�ુ ં  
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શહ�રટ ય�પર્     આપિ�ાા ખ્રાાી સનયણ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 
ઉુચ િયિરેષણ સેટ�રાાટ ફ ટ /એરટ્ર ફ ટ ા  

ઉપ્ ગ કરટાે ્ ો્ સાદુા્ વ્ર� �ુદર્ી સસંા્ા  

અાે ના�ખાકટ્ �િુય્ાાે સકં�ર્ આિસ�ક સાના�યક 

 કડાાે આયરટ રાાે ય ડર કકાાી ના�હ્ી પણારી 

િયકસાયયી 

• િાષણા્  અાે �હવસેદાર ાા પરાનશરના ં્કં 

રચાા કરયી અાે નયમ જ્  કરયી  

 
 

ર 

ના�હ્ી પ�રિ્ઓ, 

દ�ખર�ખ, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી  

 
 

MOES, MOJS 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

િા્િન્ િારટકણ કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસીર(T2)  

શહ�રટ � જર આગાહટ અાે ચે્યણી નાટ� ટ�કાીકર છક ાી 

વસાપાા કરયીર 

 �દ કારગા�ાસી (T1) 

રા�્ શહ�રટ � જર આપિ� વ્યવસાપા 

ના�હ્ી પણારી  

નધ્નરગા�ાસી (T2)  

ARG ાેટયકરાે ય ડ્ી ULBs �ારા EOCs 

વસાપયા  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

 પનાણાંનક આગાહટઓ કરયા કન્ાઓ 

િયકસાયયી અાે િયિય્ સ�ં ય્ ઘટાાઓાા 

વ્ર� પચડં � જરાુ ંઅાકુરણ કર�ુ ં  

 

 
૩ 

ય ખનાા ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ા ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 
 
NDMA, NIDM, 
MSJE 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ , દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પ્ારયરણશા , �િ્, 

સાના�યક સાનેરગીરટ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે 

આયરટ રાાે સયેંદાશીર્ા અાે કન્ાઓા  

અભ્ાસ કરય   

• સયર્ાહટ HRVCA નાટ� ટ�કિાકર નદદ અાે નાગરદશરા  
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શહ�રટ ય�પર્     આપિ�ાા ખ્રાાી સનયણ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 
૪ 

 
 
આપિ� ના�હ્ી 

ને�યયી અાે 

સચંારા કર�ુ ં 

 

 
MHA*, MOSPI, 

્નાન નકંાર્  

અાે િય ાગ   

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

આપિ�સી ાકુસાા અાે કિ્ ા જલ્ાકંા  કડાાુ ં

પ�િ્સર  કડા વ્યવસાપા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર� ાકુસાા અાે કિ્  

 
 
DMD$, 
SDMA, 

્નાન 

િય ાગ  

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

આપિ�સી ાકુસાા અાે કિ્ ા જલ્ાકંા 

 કડાાુ ંપ�િ્સર  કડા વ્યવસાપા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર� ાકુસાા અાે કિ્  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર
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૭.૩.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 

શહ�રટ ય�પર્     ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૧ 

 

એકનદર આપિ� 

્કં  

 
 
MHUA 

 
�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

સકંરા, ્કિાકટ સા્ા  અાે નદદ � જરટ પાડયી  

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા ્ૈ્ાર કરયી અાે 

અનર કરય  અાે આપિ� વ્યવસાપા તાત્  

સાસે કાન કર્ી સવંસાઓ �િુાિન્ કરયી   

• આપિ� ખ્રાાા ્નાન પાસાઓાુ ંવ્યવસાપા 
અાે DRR ા�ુ્ પયાહના ંરાય�ુ ં 

 
ર 

 

પિ્ ાય 
 
MHUA 

 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

ક�નની્ સહા્ાી ગ ઠયણ અાે સકંરા કર�ુ ં  

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 
• ્ંકાર પિ્ ાય ગ ઠયણ અાે સકંરા  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં  

 

૩ 

 

ચે્યણીઓ, 

ના�હ્ી, 

 કડા  

 
MOES* 

(IMD), 
MOJS, 
MOES, 
NDMA, 
MEITY 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 
ઝડપી, વપષટ, અસરકારક ચે્યણીા  પસાર, ના�હ્ી 

અાે  કડાાુ ંક�નની્ અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે 

અસરકારક અાે અ્ જટ સયંાદાી ખા્રટ કરયી  

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

ાીચેસી છેલરે �ુ્ ી �્�ર્ા�, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ 

્નાનાે ચે્યણીા  પસારના ંસકંરા સા્�ુ;ં 

ખ્રા્વ્ ર ક ાે િા્િન્ ્ાન �ણકારટ આપયી     

 

૪ 

 
�તા 

ના�ખાકટ્ 

 
MHUA, 
BIS, 
NDMA 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

(ક) િા્ન , ્ રણ  �ુ્ ારયા, અદ્ા કરયા (ખ) 

ાયા/�ુ્ ાર�રા ્ રણ  અપાાયયા (ગ) કા્દાઓ, 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

 અદ્ા ્ રણ /સ�ંહ્ા અાે ્ેાા અનર, રા� ુકરયા 

અાે દ�ખર�ખ રાખયા રા�્ાી સવંસાઓ સાસે સકંરા 
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પગરા ં િયિા્ન  ઘડયા અાે (૩) ાીિ્ઓ અપાાયયી અાે 

સનીકા કરયા ક�નની્ રા�્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં  

(peri-urban) કર�ુ ં 

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૩.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- ના�ખાકટ્ પગરા ં
શહ�રટ ય�પર્   ના�ખાકટ્  પગરા ં

 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

 
૧ 

 
 
 
 
 

 
યહટયટટ કાન   

 
 
 
 
 
MHUA*, 
MCVA, NBCC, 
BMTPC, 
CBRI, SERC, 
IE(I), CRRI 

 
 
 
 
 

• શહ�રટ �રુ ાી િયચારણા  

• શહ�રટ નાગ ાા વ્રાી 

�ડઝાાા  

• ્કિાકટ નદદ  

 
 
 
 
 

DMD$, UDD, ULBs, 
PRIs 
(peri-urban) 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
્નાન નાગ ાુ ં�ાુયસન્રીકરણ કાન  અસયા નયમ જ્ ીકરણ/ 

આુછાદા કાન ાુ ંનાગ ાાુા હારાી સપાટટાે ઘસીાે હાસ 

્ર�ુ ં�સી, નાગ ાી સપાટટ ય્ે ાહ�.  

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• હારાી ગટર  અાે યરસયાદટ પાણીાી પણારીાે �ુ્ ારયી  

• ગટર વ્યવસાાે સ ંા�યી  

•  ્�ાય ાે �રુકા  

• ્�ાય ાી �રુકા અાે ્ેાા �ાુયિાનારણ/ સનયાાી ખા્રટ 

કરયી  
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શહ�રટ ય�પર્   ના�ખાકટ્  પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• ય્ાર� યરસાદાી ્ીવ્ા સાને કા ર્કન ગટરવ્યવસા 

નારફ્ તસ, ને્ , ર�રયે  વટ�શા ાે � જર પિ્ર ્ક  

તાાયયા  

• શહ�રાા ્નાન  ાિય નાગ  અાે ર�રયે �રુ ાી �ડઝાાા 

પાણીાા યહ�ણાે પાછ� ્ત  નારટ ર ક� ્ેયી ા હ યી 

ય ાએ.  

• દતાણ  ીજર કરયા અાે િા્નાાસુાર દતાણક્ાર સાને કડક 
પગરા ંરેયા ં 

 

 
ર 

 

આપ�કારીા સચંારા 

ક�નન ા  યહટયટ / 

નયમ જ્ ીકરણ   

 
સતંિં્્ 

ક�નની્ 

નકંાર્ , 

MHA 

�સુરા ત�/ સ્ નત  (RR) 

� જર્ા કનરચારટઓ/ 

સસંા્ા  સાસે � જર 

દરિન્ાા EOCs ચ યીસ 

કરાક ચાચ ુરહ� ્ેાી 

ખા્રટ કરયી  

 

 

DMD$, SDMA, ULBs, 
PRIs 
(peri-urban) 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત  (RR) 

� જર્ા કનરચારટઓ/ સસંા્ા  સાસે � જર દરિન્ાા EOCs 

ચ યીસ કરાક ચાચ ુરહ� ્ેાી ખા્રટ કરયી  

 

૩ 
્નાન નયાદ રટ તાં્ કાન  

અાે ના�ખાાુ ંય ખન 

NDMA, NBCC, 
BMTPC, 
CBRI, SERC, 
IE(I) 

નાગરદશરા અાે 

અનરીકરણ  

SDMA, DDMA, ULBs, 
PRIs 
(peri-urban) 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ટ�કિાકર સવંસાઓ સાસે સકંરા અાે 
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શહ�રટ ય�પર્   ના�ખાકટ્  પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પિ્ર ્ક તાં્ કાન, 

નયમ જ્ ીકરણ અાે 

અા�ુપાં્ રણ  

અનરયારટ  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૩.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં

શહ�રટ ય�પર્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

સયર્ાહટ શહ�રટ 

યરસાદટ પાણી ગટર 

ડટઝાાા િા્નસં્ હ 

્ે્ાર કરય  

(USDDM) 

 

MHUA 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
MHUA હારાી  ્રરાષ્ટ્ પસાઓ, શહ�રાી 

વસાા િયશેષ અાે  િયષ્ાી ય��ર્ા્  અાે 

યરસાદાી પ�િ્ાે USDDM ્ૈ્ાર કર્ી 

યખ્ે ધ્ાાના ંરેશે  

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, UDD 

 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

ક�નની્ સવંસાઓ સાસે શ�આ્ કરયી  અાે ય ડાણ કર�ુંરર 
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શહ�રટ ય�પર્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
ર 

 
શહ�રટ યરસાદટ પાણી 

ગટર પણારીાી 

્ાદટ કરયી   

 
 
MHUA 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 
MHUA, રા�્ / ક�નન શાિસ્ પદ�શ  અાે 

ULBs ાા પરાનશરના ંઅયકાશી અાે �તા 

અયકાશી  કડાાે ઉપર ્ શેષઠ 

ટ�કા ર નઓાા આ્ાર� યરસાદટ ગટર પાણી 

ના�હ્ી પણારીાે પ ંસાહા આપશે  

 
DMD$, 
SDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

 
રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

 ULBs નારફ્ ્ાદટ ્ૈ્ાર કરયા MHUA સાસે સકંરા 

કર�ુ ં 

 
૩ 

ગટર પણારીાુ ં

સચંારા અાે 

િા ાયણી  

 
MHUA 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR)  

નાગરદશરા આપ�ુ ંઅાે િારટકણ કર�ુરં 

DMD$, 
SDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

 ગટર વ્યવસા નાટ� સન્ાં્ ર ્ રણે સચંારા અાે 

િા ાયણી નાટ� નાણસ, નારસાનાા, સા્ા  અાે ્કં ાી 

સ ંા� રેયા � જર્ ુ ંત�ટ આપ�ુ ં  

 

 
૪ 

 
 
પ્ારયરણી્ 

અસર ાુ ંા જલ્ાકંા  

 

 
MOEFCC*, 
MHUA 

 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

્નાન EIA ્ રણ ાા  ાગ�પે યરસાદટ 

પાણીાી ગટર તાાયયા ્નાન રા�્ / ક�નન 

શાિસ્ પદ�શ ાે નાગરદિશ�કા તહાર પાડશે  

 
DMD$, 
SDMA, 
ULBs, EFD, 
PRIs (peri- 
urban) 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
નયમ જ્  યરસાદટ પાણી વ્યવસાપાાે અા�ુપ નાગરદિશ�કા 

અાે યનીા યપરાશાુ ંકડક પારાાી ખા્રટ કરયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

પ્ારયરણી્ નહંયાા િયવ્ાર  અાે �ુદર્ી  ીાી 

યનીાાી કિ્ ઓછટ કરયી  
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શહ�રટ ય�પર્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

૫ 

 
 
 
 

• ટ�કા -

કા્દાકટ્ ્કં  

• યનીા 

યપરાશ આ્ યા  

• શહ�ર/ાગર 

આ્ યા  

 
 
 
 
 
MHUA, MFIN 

 

 
�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

• ટ�કા -કા્દાકટ્ ્કંાા પારા નાટ�  

રા�્ ાા પ્ાસ ાુ ં્ેનાા સતંિં્્ 

રા�્ ના ં્નાન ULBs �ારા સકંરા કર�ુ ં 

• યનીા યપરાશ આ્ યાના ં્કિાકટ 

નાગરદશરા આપ�ુ ં 

 
 
 

DMD$, 
SDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• ULBs નારફ્ ખાસ કરટાે યનીા યપરાશાે   ટ�કા -

કા્દાકટ્ ્કંાા કડક પારાાે �િુાિન્ કર�ુ ં  

• યનીા યપરાશ આ્ યાાે નયમ જ્  કર�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ય� સયેંદાશીર શહ�રટ �ડઝાાાાે યનીા  

• પયર્ી્, દ�ર્ા �કાારા યગેર� �યા � જ- ાગ અાે 
પા�ૃિ્ક � જ- ાગાે યનીા યપરાશ આ્ યાના ંયરસાદટ 

પાણીાા �ુદર્ી �ચી સપાટટએસી ાકુ્ પયાહાે 

યહ�યાાુ ંસાનેર કર�ુ ં 

 

૬ 

 

UFDM સકંરા નાટ� 

શહ�રટ ય�પર્ 

એકનાી રચાા   

 

MHUA 

 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

 રાષ્ટ્ કકાએ ્કિાકટ છકાી વસાપાાના ં

અ્ણી � જિનકા  યયયી  

 
DMD$, 
SDMA, UDD 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
રા�્ કકાએ શહ�રટ � જર એકના  નધ્વસ િય ાગ ઊ   

કરય  અાે આપિ� વ્યવસાપા એકન ULB કકાએ વસાિાક 

રટ્ે શહ�રટ � જરપર્ાુ ંવ્યવસાપા કરયા ઊ   કરય   

 

૭ 
�હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ 

NDMA, MHUA, 
MCA*, MCF, 
MOCI, MPFI, 

MHIPE, 
MFIN 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

નાગરદશરા અાે આદશર િયિા્ન   

UDD, 
SDMA, 
DDMA 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

આપિ� વ્યવસાપા �િુય્ાના ંખાાગી  ાગીદારટાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 
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શહ�રટ ય�પર્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૮ 

 
 
ખ્રાાુ ં

વસાાાં્ રણ 

 

MFIN*,
 ND
MA, MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR)  

નયા અાે િનરક્ િયિય્રકી યીના સ�હ્ 

ખ્રાાા વસાાાં્ રણાુ ંઅનરીકરણ કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ગ્ ના�� ુ

 
DFIN*, 
DMD$, 
SDMA, DAG 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR)  

નયા અાે િનરક્ િયિય્રકી યીના સ�હ્ ખ્રાાા 

વસાાાં્ રણાુ ંઅનરીકરણ કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ગ્ ના�� ુ
ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર ર
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૭.૩.૫ કન્ા િાનારણ 
શહ�રટ    � જર પર્     કન્ા િયકાસ  

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 

 
િશકણ અાે 

્ારીન  

 
 
 

MHUA*, 
MHRD, MHFW, 
NDRF, NIDM, 
CBSE, MYAS 

 
 

 
નધ્નરગા�ાસીરT2) 

CBSE નારફ્ શા�ાકટ્ અભ્ાસ્નના ં

UFDM દાખર કર�ુ ં  

SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે 

્ારીન સનસરા   

 
 
 

 
ULB, PRIs 
(peri- urban), 
SDRF 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

CDEF સાદુા્, વય્સેંયક  અાે તી�ઓાે  શહ�રટ 

� જર તચાય અાે વ્વસાપાાી ્ારીન આપયી   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• UFDM નાટ� F&ES ાા સન્ા  અાે કૌશલ્ાે 

ઉ�્ કર�ુ ં  

• પટ ુસારયાર સ ંા� અાે આપિ�્વ્ પટઓુાે 

નદદ ના; વ્ાયસાિ્ક ાી ્ાદટ તાાયયી  

નધ્નરગા�ાસીરT2) 

રા�્ સરકાર  ્ેનાા શા�ા નડં�ાા 

અભ્સ્નના ંઆયા સદં  ાે પ ંસાહા આપશે.  
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શહ�રટ    � જર પર્     કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
ર 

 
 
 
 
 

��િૃ્ 

સ�ા  

 
 
 
 

 
MHUA*, 
NDMA, NDRF, 
CAPF, NIDM 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 
• સા જહ નાધ્ન �તંેશ ચરાયયી  

• આપિ� ખ્રાાે અટકાય,ઘટાડય  અાે 

સારટ રટ્ે ખ્રાાુ ંસચંારા કરયાાી 

સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસીરT2) 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંઅ� ગન અાે 

ય ર્� જકં પ�રય ર્ાાે પ ંસાહા આપ�ું  

• યીના/  ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• સાાદુાિ્ક ર��ડ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ સ�ા નાટ� 

ાાગ�રક સ સા્ટટ સગંઠાાા ાેટયકરાે 

નયમ જ્  કર�ુ ં  

 

 
 
 
 
 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
SDRF, F&ES, 
CDEF, Police, 
ULB, PRIs (peri-
urban) 

 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ ચરાયયી  

• આપિ� ખ્રાાે અટકાય,ઘટાડય  અાે સારટ 

રટ્ે ખ્રાાુ ંસચંારા કરયાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસીરT2) 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંઅ� ગન અાે ય ર્� જકં 

પ�રય ર્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• યીના/  ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણાે પ ંસાહા આપ�ું  

• સાાદુાિ્ક ર��ડ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ સ�ા નાટ� 

ાાગ�રક સ સા્ટટ સગંઠાાા ાેટયકરાે 

નયમ જ્  કર�ુ ં

• આપિ�્વ્ પટઓુાી સ ંા� અાે 

સરંકણાી ના�હ્ી આપયી  
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શહ�રટ    � જર પર્     કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૩ 

 
 
દવ્ાયેનકરણ  

 
 
NIDM 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

 િયષ્ાા સશં ્ા અાે ખ્રાાુ ં

વ્યવસાપા આ્ યા નાટ� આપિ�ાા ્નાન 

પાસાઓાુ ંચ તસ દવ્ાયેનકરણાે �િુાિન્ 

કર�ુ ં 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 

ULB,  રા�્  

ATI 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

 િયષ્ાા સશં ્ા અાે ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા 

આ્ યા નાટ� આપિ�ાા ્નાન પાસાઓાુ ંચ તસ 

દવ્ાયેનકરણાે �િુાિન્ કર�ુ ં

 

૪ 

ન�હરા, સીનાં્  

અાે િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ  

 

 
MWCD*, 
MSJE, NDMA, 
NIDM 

�દ કારગા�ાસી (T1)  

આપિ�ાા વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�િ્ 

સયેંદાશીર્ા અાે ્કરસગં્ અ� ગનાે 

અપાાયય    

DMD$, SDMA, 
DDMA, RD, 
SIDM, 

ATI, અાે રા�્ 

કકાાી તીન 

સવંસાઓ  

�દ કારગા�ાસી (T1)  

રા�્, �યલરા અાે ્ાચકુા કકાએ આપિ�ાા 

વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રાાે 

કન્ા િયકાસના ં�િ્ સયેંદાશીર્ા અાે 

્કરસગં્ અ� ગનાે અપાાયય   

 

૫ 
સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા  

 

MHUA*, 
MORD*, NDMA, 
NIDM 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

CDEF, સાદુા્, વય્સેંયક ાે પ ંસાહા, 

નાગરદશરા, ્ારીન આપયી   

DMD$, SDMA, 
SDRF, RD, DDMA, 
ULB, 
SIDM 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

CDEF, સાદુા્, વય્સેંયક ાે પ ંસાહા, નાગરદશરા, 

્ારીન આપયી   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ત�રુકી ય ખન અ� ગન આ્ા�ર્ વ્યવસાપા 

અાે સાના  કરયા સાદુા્ ાી કન્ાાે નયમ જ્  

કરયી  

નધ્નરગા�ાસીરT2) 
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શહ�રટ    � જર પર્     કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

RWA, SHG, NCC, NSS, રયુાા , ય ડર સિનિ્, 

વસાિાક સાદુા્ ાી ્ારીન આપયી   

 

૬ 

 
�ૃિકન 

િાદશરા/ 

અભ્ાસ  

MHUA, NDMA, 

્નાન સરકારટ 

નકંાર્ / 

સવંસાઓ, NDRF, 

રિકરટ દ�, CAPF 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

્નાન નકંાર્  અાે ્નાન રા�્ / ક�નન 

શાિસ્ પદ�શ  �ારા આપ�કારીા અભ્ાસાા 

આ્ યા અાે અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, ULB, 
SDRF, 
F&ES, CDEF,પ રીસ 

 
�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

આપ�કારીા અભ્ાસાુ ંસરંકુ્ આ્ યા અાે 

અનર  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૩.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 

શહ�રટ ય�પર્    આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 
 
સશં ્ા, 

આગાહટ/ � જયર 

 
MOES, MOJS*, 
MAFW, MOEFCC, 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 

ા જલ્ાકંા, િારટકણ અાે યૈજાિાક અભ્ાસ  

 
DMD$, IRD, 
WSD*, EFD, 

�સુરા ત�/ર સ્ નત  (RR) 
• GACC ાે રગ્ા રાષ્ટ્ ખ્ર  ઘટાડયાાા 

પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય  
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શહ�રટ ય�પર્    આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૧ ચે્યણી, 

 કડા 

વ્યવસાપા, 

પદ�શ 

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ  

DOS, NLRTI �દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC  �પર�ખા હ�ઠ� � જર સયેંદાશીર ાકશા  

• છેલરા દસકાાા યરણ  સ�હ્ સાય કેક અાે ાદટ ા જખાુ ં

GACC ા જલ્ાકંા  

• GACC �પર�ખા હ�ઠ�  �ુ્ ાર�ર આિસ�ક અાે સાના�યક 

ય ખનાુ ંા જલ્ાકંા  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• સીના પારસી આય્ી ાદટઓાા ફ�રફારાે રગ્ા  GACC 

અભ્ાસ  

• � જરાી આત હયા  પ�રય ર્ાાી અસરાે રગ્ા ડ�ટાતેય 

વ્યવસાપા પણારી ્ૈ્ાર કરયી  

• ્નાન ાદટ પણારીાા  GACC �પર�ખા ાકશા  

GACC નાસંી ય્ેર  ખ્ર  અાે ફ�રફારા  વયીકાર 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• � જર પ ાિય્ િયવ્ાર ાી સ ંિય્ GACC ાી અસર ાે 

�સુગં્ � જર ચે્યણી કન્ાઓ �ુ્ ારયી   

પડ સી દ�શ ાી ા�ુ્ ાદટઓાે સતંિં્્ અાે આય્ી 

ાદટઓ પર GACC અસર ાે સનયયી અાે દ�ખર�ખ નાટ� 

SDMA, AGD, 
FIHD, 
DDMA, 
ULBs, 
PRIs (peri-
urban) 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

• GACC ઘટાડયા અાે અપાાયયા રા�્ 

િયશેષ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસીર(T2)ર 

 GACC અસર  અાે સાના  કરયાાા ્કંાુ ં

દવ્ાયેનકરણ કર�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસીર(T3) 
• મુદા મુદા GACC અસર ાી �પર�ખા હ�ઠ� 

ય્ેરા ય ખન  (આિસ�ક, સાના�યક યગેર�) 

પર રા�્ િયશેષ અભ્ાસાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• GACC અાે ખ્રાના ંઅાયુ્� ફ�રફાર ાા 

સદં રના ંરા�્ િયશેષ સશં ્ા અભ્ાસ ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 
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શહ�રટ ય�પર્    આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પડ સી દ�શ  સાસે સકંરા 

ર ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

NIDM, MOJS*, 
MOST, MOST, 
CSIR, DOS, 
NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• પચડં ય�-આત હયા્ી ઘટાાના ં� જર સ ંિય્ 

િયવ્ાર ના ંસાદુા્ ાી ય્ેરી સયેંદાશીર્ાાી 

સનયણના ં�ુ્ ાર  રાયય  

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરાાે સયર્ાહટ HRVCA 

્કાીકટ નદદ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં  

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC  ાી સનયણના ં

�ુ્ ાર  રાયય  

રા ્ ારગા�ાસીર(T3)) 

દ�ર્ા �કાારાાા GACC �પર�ખાાી સયેંદાશીર્ા અાે 

ખ્રા પર િયવ્ ૃ્  અભ્ાસ હાસ ્રય  

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
IRD, WRD, 
SLRTI 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ ્ૈ્ાર 

કરયા અાે સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણાાા  ાગ�પે 

HRVCA હાસ ્ર�ુ ં  

• HRVCA ાા આ્ાર� ના�ખાગ્ અાે �તા 

ના�ખાગ્ વર જહરચાા ્ૈ્ાર કરયી.  

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC ય ખન ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અા�ુજરાાી ય��ર્ા્ ાે સનયયી  

• સાના  કરયાાા ્કંા  અભ્ાસ કરય   

 
 
 
 

DMD$, 
SDMA, IRD, 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• સં્  ષ અાે ��િૃ્ િાનારણ  

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય    

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

• GACC ઘટાડા અાે અા�ુજરાાા રા�્ 

િયશેષ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 



 
 

172 
 

શહ�રટ ય�પર્    આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૩ આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા 

(CCA) 

MOES*, MOST, 
DOS, MOJS, 
MOEFCC* 

• GACC અા�ુજરા ્કં િયકસાય�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસા (T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ના  અનર કરય   

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખા અ� ગનાુ ં્ ો્ સં્  યાાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• ાત�ા મજસ ાા સાના�યક �રુકા કા ર્્નાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

WSD*, EFD, 
DRD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 
(peri-urban) 

પા્ �ય્ અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં   

નધ્નરગા�ાસીર(T2) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા િયકસાયયી  

રા ્ ારગા�ાસા (T3) 

• રા�્ િયશેષ પ્ાસ  અાે વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ �ય્ અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં   

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર  

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખા અ� ગનાુ ં

્ ો્ સં્  યાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા મજસ ાા સાના�યક �રુકા 

કા ર્્નના ંઅા�ુજ� પગરાાેં સકં�ર્ 

કરયા  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી.ર

ર

ર
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૭.૪ � જકંપી્/ � જકંપ 

૭.૪.૧ર�ય આસારપાખનસેરથનપ�ુ ર

� જકંપકટ્   આપિ�ાા ખ્રાાે ઓ�ખ�ુ ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
૧ 

 
 

• � જકંપ દ�ખર�ખ 
સેયા  

• રાષ્ટ્ 

� જકંપી્શા  

ાેટયકર  

• યાવ્િયક સન્ 

� જકંપકટ્ દખર�ખ 

ાેટયકર (RTSMN) 

•  કંપ ય ખન અાે 

ખ્રાાુ ંા જલ્ાકંા 

(EHRA) 

 
 
 
 

 
MOES, MEITY, 
NLRTI 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• ્પાસ તાદ ઝડપસી � જકંપાા પ�રનાણ ા  �દાય 

ને�યય   

• ના�હ્ીા  પસાર કરય   

•  ાર્ી્ દ�ર્ાકાઠંાાા પદ�શ ના ં�ાુાની પેદા કરયા 

નાટ� સકન � જગ ર � જકંપ સતંિં્્ ના�હ્ીાે INCOIS 

સાસે �ાુાની સતંિં્્ સદં�શા અાે ચે્યણીઓ આપયા 

નાટ� આપ-રે કરયી    

• રાષ્ટ્ અાે  ્રરાષ્ટ્ યૈ જાિાક, શૈક�ણક અાે 

સશં ્ા અાે િયકાસ સવંસાઓ સાસે � જકંપ પ�િૃ� 

ડ�ટાાી આપ-રે કરયી    

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• � જકંપકટ્ સકંટાુ ંા જલ્ાકંા  

• � જકંપકટ્ પદ�શ ાુ ંયગ�કરણ 

• � જકંપકટ્ પદ�શ ાુ ં� જલન યગ�કરણ  

 
 
 
 

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, RD 

 
 
 
 

 
�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

ના�હ્ીાે વ્ાપકપણે ફ�રાય  કરય  
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� જકંપકટ્   આપિ�ાા ખ્રાાે ઓ�ખ�ુ ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
ર 

 

યૈજાિાક � જકંપકટ્ 

યગ�કરણ  

MOES*, EREC, 
BIS, GSI, NLRTI, 
MOST 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

નાગરદિશ�કા પકાિશ્ કરયા નાટ�  ્ર-સવંસાકટ્ સકંરા 

અાે સહ્ ગ કરય  

DMD$, 
SDMA, RD, 
UDD, SPWD, 
ULB, DDMA 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
અનરીકરણ, રા� ુપાડ�ું , પારા 

અાે દ�ખર�ખાી ખા્રટ કરયી; ��િૃ્ 

સ�ા  

 

૩ 
યૈજાિાક � જષન 

� જકંપકટ્ યગ�કરણ  

 
EREC, NLRTI 

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

� જલન યગ�કરણ  અભ્ાસ નાટ�ાી પ�િ્ઓ પર 

વ્ાયસાિ્ક  યુચે સયરસનંિ્ાા આ્ાર� યાવ્યરકી 

િાતં્  ્ૈ્ાર કરય   

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, SLRTI 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 
છેયાડાાા યપરાશક્ારઓ પાસેસી 

ય��ર્ા્ાુ ંા જલ્ાકંા કર �ુ,ં પદ�શ ાુ ં

� જલન યગ�કરણા  અભ્ાસ કર ય , 

પદ�શ ાુ ં� જલન યગ�કરણ નાટ� નહંય� જણર 

શહ�રટ િયવ્ાર ાે પાસિનક્ા આપ યી, 

દ�ક રે્ા પહ�રા વ્ાયસાિ્ક સનીકા 

કરયી   

 
 

 
૪ 

 
 
ય ખનાા ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 

 
NDMA, NIDM, 
MOST, MSJE, 
NLRTI 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ, દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસિ્કટ, �ર�ગ, સાના�યક 

સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે આયરટ રે્ી 

સયેંદાશીર્ા અાે કન્ા પર અભ્ાસ  

• વ્ાપક HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા 

આપ�ુ ં 

 
 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DSJE, PRIs, 
ULBs, DDMA 

 
�સુરા ત�/ સ્ નત (RR)  

આપિ� વ્યવસાપાાી  ્ યાાઓાી 

્ૈ્ારટ અાે સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણાા 

 ાગ�પે HRVCA હાસ ્રયી  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે 

પરાનશર નાટ� ્કંાી રચાા/ 

નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં 
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� જકંપકટ્   આપિ�ાા ખ્રાાે ઓ�ખ�ુ ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૫ 

 
આપિ�  કડા 

ને�યયા અાે 

વ્યવસાપા  

 
MHA*, MOSPI, 

્નાન 

નકંાર્  અાે 

િય ાગ  

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા 

ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા સચંારા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
૨૦૦૫-૨૦૦૧૫ ાા પા્ા ર�ખાએ આપિ� ાકુસાા અાે 

ાકુસાા  

 
DMD$, 
SDMA, all 
depts. 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

 આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 

ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા 

સચંારા  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
૨૦૦૫-૨૦૦૧૫ ાા પા્ા ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે ાકુસાા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

રર
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૭.૪.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 
� જકંપકટ્     ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

 
૧ 

 

 
એકંદર� આપિ� 

શાસા 

 
 

 
MOES 

 
 
 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે નદદ � જરટ પાડયી  

 

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• ડટએન ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ અાે અનરીકરણ અાે ડટએન 

કા્  સાસે સવંસાઓાી કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ં

રાયયાાા ્નાન પાસાઓ 

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી  

 
ર 

 
પિ્ ાય 

 
MHA 

 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા  

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 
• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

 

૩ 

 
�તા 

ના�ખાકટ્ 

પગરા ં 

 
MOES*, 
MHA,BIS, 
NDMA 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

(ક) �ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા િા્ન , ્ રણ  નાટ� ક�નન 

અાે રા�્ એયનસીઓ યુચે સકંરા (ખ) ાયા/ 

અદ્ા ્ રણ  અપાાયયા , (ગ) કા્દાઓ, િા્ન  

ઘડયા/ �ુ્ ારણા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ અપાાયયી/ 

સનીકા કરયી  

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/ સ્ નત (RR) 

 અદ્ા ્ રણ / િા્ન સ�ંહ્ા  અાે ્ેનાા અનરીકરણ , 

રા� ુકરયા  અાે દ�ખર�ખાી ખા્રટ કરયા નાટ� રા�્ 

એયનસીઓ યુચે સકંરા  
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્, િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અા ેરા�્ા  ખાસ ઉલરખે કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અા ેસદં રા ેઆ્ાર� પં્ક અા ેપર ક સહા્ક � જિનકા એન 

તાં ેરહ�શ.ે (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્, િય ાગ અસયા સવંસા પાસ ેનધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆય ેછે , �્ાર� ઉલર�ેખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે. ($) 

આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા્રર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

૭.૪.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- ના�ખાકટ્ પગરા ં

� જકંપકટ્     ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
 

 
૧ 

 

 
સાના�યક આયાસ ્ યાાઓ  

 
ક�નન સરકારાા 

સતંિં્્ 

નકંાર્ , 

MORD, MHUA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સાના�યક આયાસ ્ યાાઓાા આ્ યા 

અાે અનરના ંત�-ુય ખની પિ્ર ્ક 

�િુય્ાઓ સાનેર હ યાાી  (� જકંપ પર િયશેષ 

ધ્ાા ક��નન્ કરટાે) ખા્રટ કરયી 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
DRD, UDD, 
PRD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• સાના�યક આયાસ ્ યાાઓાા 

આ્ યા અાે અનરના ં� જકંપ 

પિ્ર ્ક �િુય્ાઓ સાનેર હ યાાી 

ખા્રટ કરયી 

• સતંિં્્ નકાા િા્નસ�ંહ્ા  પારા 

�િુાિન્ કર�ુ ં 

 

 
૨ 

 
અ્્ાયા�ટ નયાર�ખા 

ના�ખા અાે ાનાર્ ાે 

નયમ જ્  અાે � જકંપકટ્ 

અા�ુપાં્ રણ   

 

ક�નન સરકારાા 

સતંિં્્ નકંાર્  

 
નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 સરાન્ી ઓ�ડટાી  રાનણ  અાસુાર 

અનરીકરણ નયમ જ્ ીકરણ અાે � જકંપકટ્ 

અા�ુપાં્ રણ 

 
DMD$, SDMA, 
SPWD, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 સરકારાા ્નાન િય ાગ , સવંસાઓ, �હ�ર 

ઉપ્ �ગ્ાઓ, શા�ાઓ, ક રેય , સાદુા્ 

સ ા�હૃ, યગેર�ના ંસરાન્ી ઓ�ડટાી 

 રાનણ  અાસુાર અનરીકરણ 

નયમ જ્ ીકરણ અાે � જકંપકટ્ 

અા�ુપાં્ રણ.  
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૩ 

્નાન નયાર�ખા ના�ખા  

અાે નહંયાા ના�ખાાું  

ય ખન પિ્ર ્ક તાં્ કાન , 

નયમ જ્ ીકરણ અાે 

અા�ુપાં્ રણ   

NDMA, NBCC, 
BMTPC, CBRI, 
SERC, 

IE(I), સતંિં્્ 

નકંાર્ / િય ાગ    

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે અનરીકરણ  

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
SPWD 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ્કાીકટ સવંસાઓ સાસે સહ્ ગ અાે 

અનરીકરણ  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર

૭.૪.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં
� જકંપકટ્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 

ાગર આ્ યા , િસિયર 

કાન  અાે �હ�ર ના�ખા  

નાટ� િયિા્ન  અાે આદશર 

િા્ન સં્ હ   

 
 
 
 

IRC, MRTH, RDSO, 
MOR, AERB, DAE, BIS, 
MORD, MHUA 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• િા્ન સં્ હ, િા્ન , િા્ન ાુ ંસન્ાં્ ર� 

અદ્ાીકરણ  

• િા્ન ના ંફ�રફાર/ ય�રટ ાયા િા્ન  

્ૈ્ાર કરટાે  ્કાીકટ-કાા જાી શાસાાે 

 
 
 

DMD$, SDMA, RD, 
UDD, DRD, SPWD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ્ાનીણ અાે શહ�રટ િયવ્ાર  નાટ� 

્ ો્ પેટા િા્ન  અપાા યયા, 

આદશર િા્ન સં્ હ  (દા.્. , 

એાતીસી ૨૦૧૬) ાે અનરના ં

ા જકય  અાે ્ ો્ પારા �િુાિન્ 

કર�ુ ં 
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� જકંપકટ્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
રા� ુકરયા નાટ� ્નાન ક�નની્ 

નકંાર્ , સવંસાઓ અાે રા�્ સરકાર  

સાસે કાન કર�ુ ં

• ્ર્ીકંપાુ ંય ખન ઘટાડયા નાટ� 

� જકન પદ�શ યગ�કરણ  

રા ્ ારગા�ાસા (T3)  

સતંિં્્ િય ાગ  અાે સવંસાઓ �ારા 

િા્ન સં્ હાું  અનરીકરણાુ ંકડક 

પારા કરયાાી ખા્રટ કરયી  

 
 
 

૨ 

 

• નયાર�ખા ના�ખાઓ 

અાે ાનાર્ ાુ ં

ના�ખાકટ્ સરાન્ી 

ઓ�ડટ  

• નયમ જ્ ીકરણ અાે 

� જકંપકટ્ અા�ુપાં્ રણ  

નાટ� નયાર�ખા 

ના�ખાઓ અાે 

ાનાર્ ાે પાસિનક્ા 

 

 
MOES*, NDMA, IE(I), 
CIDC, CFI, NAC, સતંિં્્ 

નકંાર્ / િય ાગ  

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સન્ાં્ ર� સતંિં્્ રાષ્ટ્ ્ રણ ાે 

અા�ુપ વપષટ્ા કરયી 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 પનાણ� જ્  પ�્્ાઓ અાે નાગરદિશ�કાઓ 

ઘડયી  

 

 
DMD$, SDMA, RD, 
UDD, SPWD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયાર�ખા ાનાર્  અાે નહંયાા 

ના�ખાાુ ંસરાન્ી ઓ�ડટ કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

�હ�ર, ખાાગી અાે વ્�ક્ઓ �ારા 

રા�્ના ંઅનરીકરણ, દ�ખર�ખ, અનર 

અાે ્ ો્ પારા �િુાિન્ કર�ુ ં 



 
 

180 
 

� જકંપકટ્    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૩ 

 

વ્ાયસાિ્ક ાે પરયાાા અાે 

પનાણપક   

 

MHRD, NDMA, 

સતંિં્્ ક�નની્ 

નકંાર્ / િય ાગ , 

વસપિ્ઓ અાે ાયાેર ાી 

વ્ાયસાિ્ક સવંસાઓ  

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ાયાેર ાા પનાણપક નાટ� અિ્િા્ન �ારા 

વસાિપ્ વ્ાયસાિ્ક િસિયર ાયાેરટ 

પ�રષદાી વસાપાા કર યી અાે ાયાેર ાા 

પનાણપક નાટ�ાી પ�્્ા િયકસાયયી   

 

 
સતંિં્્ િય ાગ   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

્ ો્ કાા જાી ના��ુ ંઅાે સવંસાકટ્ 

પ�િ્ �ારા ાયાેર ાે પરયાાા રા� ુ

કરયા  

 

૪ 
�હ�ર ખાાગી  ાગીદારટ 

NDMA, MOES, MCA*, 
MCF, MOCI, 
MPFI, MHIPE, 
MFIN 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા આપ�ુ ં
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
આપિ� વ્યવસાપા �િુય્ાઓના ં

ખાાગી  ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

 
 

 
૫ 

 

 
ખ્રાાુ ંવસાાાં્ રણ 

 
 

MFIN*, NDMA, MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના 

સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  

અનર  

�દ કારગા�ાસા (T1) 

ાીિ્ગ્  ના��  ુ

 
 

DFIN*, DMD$, 
SDMA, DAG 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની 

યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર  

�દ કારગા�ાસા (T1) 

ાીિ્ગ્  ના��  ુ

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 
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સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર

ર

ર

ર

ર

૭.૪.૫રકનતાર  કાથર

� જકંપકટ્    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 
 
 

્ારીન 

 
 
MOES*, NIDM, 
MHRD, NDMA, 
MYAS, NDRF, 
અન્ ** 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• િા્િન્ ્ારીન કા ર્્ન ાે ટ�ક  આપય   

• SDRF, CDEF, સાદુા્, વય્સેંયક  નાટ� 

્ારીનાે સનસરા આપ�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 ાર્ના ં્ર્ીકંપ �રુકા સ ંા�યા નાટ� 

ય�રટ ્ારીનત� કનરચારટઓાી સ�ં્ા 

ય્ારયા નાટ� રાષ્ટ્ પ્ાસ ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

 
 
DMD$, SDMA, SDRF, 
RD, EDD, ATI, SIRD, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• SDRF, CDEF, સાદુા્, વય્સેંયક ાે 

િા્િન્ ્ારીન આપયી  

 
નધ્નરગા�ાસી (T2) 

•  ાર્ના ં્ર્ીકંપ �રુકા સ ંા�યા નાટ� 

ય�રટ ્ારીનત� કનરચારટઓાી સ�ં્ા 

ય્ારયા નાટ� રાષ્ટ્ પ્ાસ ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં
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� જકંપકટ્    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૨ 

 
અભ્ાસ્ન િયકાસ  

MOES, MOCI, 
MHRD, UGC, AICTE, 
IITs, 

NIDM અાે અન્ 

સતંિં્્ સવંસાઓ 

નધ્નરગા�ાસી (T2)  

�ડર્ે�રએુટ અાે વ્સા્રકી અભ્ાસના ં

આપિ� વ્યવસાપા સતંિં્્ િયષ્  દાખર 

કરયાાી �િુય્ા કરયી  

 
DMD$, SDMA, RD, 
HD, EDD, DDMA 

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

�ડર્ે�રએુટ અાે વ્સા્રકી અભ્ાસના ં

આપિ� વ્યવસાપા સતંિં્્ િયષ્  દાખર 

કરયા 

 
 
 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 
 
 
 
 

��િૃ્ સ�ા 

 
 
 
 
 
 
NDMA, NDRF, CAPF, 
NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

સારા ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણ ાા ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા 

ાાગ�રક સનાય સગંઠા ાુ ંાેટયકર નયમ જ્  

 
 
 
 
 
 
 
DMD$, SDMA, IPRD, 
RD, SIDM, ATIs, 
SDRF, F&ES, 
CDEF, Police, 
DDMA, PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

સારા ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણ ાા ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા 

ાાગ�રક સનાય સગંઠા ાુ ંાેટયકર નયમ જ્  

કર�ુ ં
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� જકંપકટ્    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કર�ુ ં • આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાી સ ંા� 

અાે રકણ �ગેાી ના�હ્ી 

 

 

૪ 

 

ાકરી િાદશરા/ 

કયા્્  

NDMA, ્નાન 

સરકારટ નકંાર્  

અાે સવંસાઓ, NDRF, 

રિકરટ દ�, CAPF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નકંાર્ / િય ાગ ાી કટ કટટાી ્ૈ્ારટાુ ં

િારટકણ કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 ્નાન નકંાર્  અાે ્નાન 

રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ  �ારા આપ�કારીા 

પ્ાસ આ્ યા અાે અનરાે પ ંસાહા 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નકંાર્ / િય ાગ ાી કટ કટટાી ્ૈ્ારટાુ ં

િારટકણ કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

સરંકુ્ આ્ યા અાે આપ�કારીા 

પ્ાસા  અનર કરય   
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� જકંપકટ્    કન્ા િયકાસ  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

આપ�ુ ં 

 
૫ 

 

દવ્ાયેનકરણ અાે 

પસાર 

 
MOES, NIDM 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ન ટા ્ર્ીકંપ ાુ ંદવ્ાયેનકરણ અાે 

વ્ાપક પસારાી ખા્રટ કરયી   

DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs, 
ATI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

વસાિાક  ાષાઓના ંદવ્ાયેનકરણાુ ં

ર કિપ્ કરયી અાે િય્રણ કર�ુ ં 

 
 
૬ 

 

ન�હરા, સીનાં્  અાે 

િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ 

 

MWCD, MSJE, 
NDMA, NIDM 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય  

 
DMD$, SDMA, RD, 
SIDM, ATI, SLRTI, 
DDMA, PRIs, ULBs 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય  

 

 
૭ 

 
 
સાદુા્ આ્ા�ર્ 

આપિ� વ્યવસાપા  

 
 
NDMA, NIDM, 
MORD, MHUA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

પ ંસાહા, નાગરદશરા અાે સનસરા 

 
 
DMD$, SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , વસાિાક 

સાદુા્ સવંસાઓ નાટ� ્ારીન આપયી  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 ત�-ુય ખની અ� ગન પર આ્ા�ર્ 

આપિ�ઓાુ ંસચંારા અાે સાના  કરયાાી 

સાદુા્ ાી કન્ાાે નયમ જ્  તાાયયી   
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર ર
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૭.૫ �ાુાની 

૭.૫.૧ર�ય આસારપાખનસેરથનપ�ુ ર

�ાુાની    આપિ�ાા ખ્રાાે ઓ�ખય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 

 
સશં ્ા અાે 

િયકાસ પ્ાસ  

 

 
MOES*, MOST, 
NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• �ાુાની ય ખન ા જલ્ાકંા અાે રાક�ણક્ા િયકાસ નાટ� 

નાન્ પ�િ્ઓાા િયકાસાે પ ંસા�હ્ કર �ુ,ં  કડા 

ને�યયા અાે જાાાુ ંસકંરા કરયા ાા અભ્ાસાે 

સનસરા આપ�ુ ં 

• � જ્ કા�ાી �ાુાની ઘટાાઓ પર �ાુાનીાા ખ્રાાા 

આ્ારાે દશારય્ા ્ ો્ ન ટા પા્ે �ડ�યટર ાકશા 

્ૈ્ાર કરયા 

 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA 

 
નધ્નરગા�ાસી (T2) 

આપિ� વ્યવસાપા  પ�િૃ�ઓાા આ્ યા 

અાે સકંરા નાટ� દ�ર્ા�કાાર� સયેંદાશીર 

િયવ્ાર ાા િયગ્યાર ક �ટરટુરાારડ ાકશા 

અાે ડ�ટાતેઝ ્ૈ્ાર કરયા   

 

 
૨ 

 
પદ�શ યગ�કરણ અાે 

ાકશાકરણ 

MOES*, MOST, 
NLRTI 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 
્ ફાાના ંય્ાર , ન ટટ  ર્ી, વસાિાક દ�ર્ાાા પાણીાી 

�ડાા યગેર�ાા પયાહ ાી ના�હ્ી સાસે  દ�ર્ાકાઠંાાા 

િયવ્ાર ના ં�ાુાની ય ખન અાે સયેંદાશીર્ાા  ડ�ટાતેઝ 

્ૈ્ાર કરય   

DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

ક�નન સરકારાી સવંસાઓાે અાે ્ેનાા વ્ર� 

હાસ ્રયાના ં આય્ા પદ�શ યગ�કરણ/ 

ાકશાકરણ સનસરાાી ખા્રટ કરયી   

 
 
 
 

૩ 

 

અયર કા ાેટય કર , 

ના�હ્ી પણારીઓ , 

 
MOES*, NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 �ાુાનીા  સાના  કરયા નાટ� દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં

ગ ઠયેરી નહંયાી યવ્ઓુાી �વસિ્ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

 

 
 

DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
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�ાુાની    આપિ�ાા ખ્રાાે ઓ�ખય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

દ�ખર�ખ, સશં ્ા, 

આગાહટ અાે � જયર 

ચે્યણી   

 

DOS, IAF, 
Indian Navy, 
ICG 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
આ નહંયાા સા્ા  અાે ્ેનાી �રુકાાે ખ ટકા સાને 

�રુ�ક્ કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

SLRTI ના�હ્ી ને�યયા અાે અદ્ા કરયા 

સનસરા અાે સહકાર આપય    

 

 

૪ 

 

ચે્યણીઓ,  કડા 

અાે ના�હ્ીા  

પસાર 

 

 

MOES*, MHA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ર્ીકંપ ગિ્િયિ્ પર દ�ખર�ખ રાખયી , � જકંપકટ્ 

ાા જાાાા આ્ાર� ચે્યણીઓ આપયી અાે સન્ાં્ ર� 

પિકકાઓ તહાર પાડયી   

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ાનીણ અસયા શહ�રટ સી રાાે છેયાડાાા  

ય ખન ્રાય્ા �્�ર્ા� િયવ્ાર ાા 

ત્ા ર ક ના ંચે્યણીઓા  પસાર, િા્િન્ 

અદ્ા કરયી  

 
 

 
૫ 

 
 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

આકારણી  

 (HRVCA) 

 

 
MOES*, NDMA, 
NIDM, MOST, 
MSJE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ, દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસિ્ક, �ર�ગ, સાના�યક 

સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે આયરટ રે્ી 

સયેંદાશીર્ા અાે કન્ા પર અભ્ાસ  

• સયર્ાહટ HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા 

આપ�ુ ં

 
 

DMD$, SDMA, 
RD, DSJE, 
PRIs, ULBs, 
DDMA 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ 

કરયી અાે સન્ાં્ ર� સશં ્ાાા  ાગ�પે 

HRVCA હાસ ્રયી  

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે પરાનશ� 

્કંાી રચાા કરયી/ નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં  
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�ાુાની    આપિ�ાા ખ્રાાે ઓ�ખય  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 
૬ 

 

આપિ�ાા  કડા 

ને�યયા અાે 

વ્યવસાપા   

 

 

 
MHA*, MOSPI, 

્નાન 

નકંાર્ / 

િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા 

ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર પા્ા પર આપિ� ાકુસાા 

અાે ાકુસાા  

 
 

DMD$, SDMA, 
all depts. 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 

ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા 

વ્યવસાપા કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર પા્ા પર 

આપિ� ાકુસાા અાે ાકુસાા  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર ર
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૭.૫.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 
ર

�ાુાની     ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

 
૧ 

 
 
 

એકંદર આપિ� 

શાસા 

 
 
 

MOES* 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે સનસરા આપ�ુ ં

 
 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)) 
• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ અાે 

અનરીકરણ અાે આપિ� વ્યવસાપા  કા્  

સાસે એયનસીઓાી કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી   

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ 

પયાહના ંરાયયાાા ્નાન પાસાઓ  

• દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ના ં DRR, CCA અાે 

િયકાસાી �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી 

 
૨ 

 
પિ્ ાય 

 
MHA* 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં  

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

 

૩ 

 

ચે્યણીઓ, 

ના�હ્ી,  કડાઓ 

 
MOES*, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા ઝડપી , વપષટ, અસરકારક 

પસારાે �િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે 

અસરકારક સકંરા અાે એકટ�ૃ્ સદં�શાવ્યહાર ffective  

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ાનીણ અસયા શહ�રટ સી રાાે છેયાડાાા  ય ખન 

્રાય્ા �્�ર્ા� િયવ્ાર ાા ત્ા ર ક ના ં

ચે્યણીઓા  પસાર , િા્િન્ અદ્ા કરયી  
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�ાુાની     ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૪ 

 
�તા-ના�ખાકટ્ 

પગરા ં

 
MOES*, 
MHA, 
BIS, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

(ક) �ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા િા્ન , ્ રણ  નાટ� ક�નન 

અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે સકંરા (ખ) ાયા/ અદ્ા 

્ રણ  અપાાયયા , (ગ) કા્દાઓ, િા્ન  ઘડયા/ 

�ુ્ ારયા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ અપાાયયી/ સનીકા કરયી  

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

અદ્ા ્ રણ / િા્ન સં્ હ  અાે ્ેનાા 

અનરીકરણ, રા� ુકરયા  અાે દ�ખર�ખાી ખા્રટ 

કરયા નાટ� રા�્ સવંસાઓ યુચે સકંરા   

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર

૭.૫.૩ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રના�ખાકટ્રયગરા ર

�ાુાની  ના�ખાગ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
૧ 

 

નયા પ્ ગી ના�ખા  અાે ઉુચ અ્્ા ્રાય્ી 

ાનાર્ ાે નયમ જ્  તાાયયી  

 

ક�નન સરકારાા 

સતંિં્્ નકંાર્  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

�્ા ંરા� ુપડ� ં્ા ંસરાન્ી 

ઓ�ડટાી  રાનણ  અાસુાર 

અનર કરય  

DMD$, SDMA, 
RD, SPWD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
�્ા ંરા� ુપડ� ં્ા ંસરાન્ી 

ઓ�ડટાી  રાનણ  અાસુાર અનર  

કરય  
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�ાુાની  ના�ખાગ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
૨ 

• યાયાઝ ડા અાે �ાુાનીના ંઆશ્વસાા  

• ન ટા પા્ે �જતેરા ર�્ીાા અયર ્ ાુ ંિાનારણ  

• �ાુાની દરિન્ાા પયાહાે શ ષી રેયા નાટ� 

દ�ર્ાાી સાકંડટ ખાડટ  અાે સરંોા સર યર ાુ ં

સન્ાં્ ર� કાપં-કાદય હટાયયા 

• �જતી ગ્ેરા નાટટાા પા�ા  (દ�ર્ા �કાાર� એક 

અસયા તે હર �) ાુ ંિાનારણ કર�ુ ં �સી આયાારટ 

�ાુાની અાે �દરાા નાટટાા પા�ાાે કારણે પ ાયાે 

ઘટાડટ શકા્ �સી નહંય ાા વસાપા ાે �રુ�ક્ કરટ 

શકા્.  

 
 
 

MOES*, NDMA, 
NLRTI** 

 
 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

અનરીકરણ સવંસાઓાે 

નાગરદશરા આપ�ુ ં

 
 
 

DMD$, SPWD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 સતંિં્્ નકાા િા્ન સ�ંહ્ા / 

્ રણ / ્કાીકટ નાગરદશરા સાસે 

પારાના ંઅનરીકરણ   

 

 
૩ 

્નાન નયા પ્ ગી ના�ખા  અાે નહંયાા ના�ખા  

ય ખન પિ્ર ્ક તાં્ કાન , નયમ જ્ ીકરણ અાે 

અા�ુપાં્ રણ   

 
BIS, NDMA, 
NLRTI** 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે અનરીકરણ  

DMD$, SDMA, 
RD, SPWD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ્કાીકટ સવંસાઓ સાસે સહ્ ગ 

અાે અનરીકરણ 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર
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૭.૫.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં
�ાુાની  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
૧ 

 

આપિ� 

વ્યવસાપાાે 

િયકાસ 

આ્ યાાા ા�ુ્ 

પયાહના ંરાય�ુ ં 

 
MFIN, NDMA, 
Niti 
Ayog 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ રણ  અાસુાર િયિય્ નકંાર્  

�ારા આ્ યા અાે આ્ યા તહાર  

દરખાવ્ ના ં આપિ� વ્યવસાપાાી  

તાત્ ા  સનાયેશ કરય   

DMD$, SDMA, 
RD, 

ાાણા ંિય ાગ , 

DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ રણ  અાસુાર િયિય્ નકંાર્  �ારા ્નાન ્ યાા અાે 

દરખાવ્ ના ંઆપિ� વ્યવસાપાાી તાત્ ા  સનાયેશ કરય   

 

 
 
 

ર 

 
 
 

સતંિં્્ 

કા્દાઓાુ ં

િા્ના અાે 

રા� ુકરયા  

 
 
 

MOES; DOS 

 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• નાગરદશરા અાે સનસરા 

• CRZ કા્દાઓાુ ંપારા કર �ુ,ં 

ાયર અાે દ�ખર�ખ રાખયી  

 
 
 

DMD$, SDMA, 
RD, EFD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�જંકા ગા�ાાી (T1) 
• CRZ �યા દ�ર્ાકાઠંાાા પ્ારયરણ સરંકણ કા્દા અાે િા્ન ાુ ં

પારા �િુાિન્ કર�ુ ં 

• ય�ચર ઉછેર, અાે � જગ રય�ાા ઉદયહાાુ ંિા્ના કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• પ્ારયરણી્ નયમ જ્  યનીા યપરાશાુ ંપદ�શ યગ�કરણ   

• દ�ર્ાકાઠંાાા િયવ્ાર ાા અ્ ો્/ ય ખન કારક ઉપ્ ગ તં્  

કરય    
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�ાુાની  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૩ 

 
 
 

ટ�કા -કાા જાી 

શાસા 

 
 
 

BIS 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• સતંિં્્  ાર્ી્ ્ રણ ાુ ં

અનરીકરણ અાે ર કિપ્ કરયા  

• ્ાનીણ િયવ્ાર  (તાેં 
વ્ય�વસ્ અાે અવ્ય�વસ્ 

ાનાર્  નાટ�) નાટ� પેટા કા્દા  

ઘડયાના ંરા�્ સરકારાે ટ�ક  

આપય   

 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્નાન િય ાગ / સવંસાઓ �ારા ્ રણ ાા અનરીકરણાી ખા્રટ 

કરયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

વસાિાક પ�ર�વસિ્ઓાે ધ્ાાના ંરાખીાે ્ાનીણ િયવ્ાર  

(વ્ય�વસ્ અાે અવ્ય�વસ્ ાનાર્  તાેં) નાટ� ્ ો્ પેટા 

કા્દા ઘડયા 

 

૪ 

 

�તા-ના�ખાકટ્ 

�કાારા 

નયમ જ્ ીકરણાા 

પગરા ંઅાે 

યાવપિ્ આયરણ 

 

 
NDMA, 
MOEFCC, 
MOES 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે સનસરા આપ�ુ ં

 
DMD$, SDMA, 
RD, EFD, DDMA 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ર�્ીાા ટ�કરાઓાા �વસર્ા નાટ� દ�ર્ા�કાાર� દ�ર્ાા ા�દણ 

અસયા ઝાડટઓ અસયા કા�રુટાા �કૃ  સાસે ર�્ીાા ટ�કરાઓ  

તાાયયા  

• �ુદર્ી તીચ ર�્ી સાસે સપાટટાુ ં(ાતટ કર�ર  પાણીાા વ્રસી  

ઉપર) ય્ાર�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• દ�ર્ા�કાાર� આશર� ૫૦૦ નીટર પહ �ાઈાે આયરટ રેયા નાટ� 

દ�ર્ા�કાાર� કા�રુટાા અસયા ાા��્ેરાા ં�કૃ  યાયીાે ્ટટ્ 

યગંર (હ�ર્ા�  પટ ) ા  િયકાસ કરય    

• ાદટઓાા �કાાર� યસ્ા સાદુા્  નાટ� યાવપિ્ યાયે્ર (દા.્., 

�ુદર્ી સરંકણ ્રટક� નેન્ યાુ ંયાયે્ર)   



 
 

194 
 

�ાુાની  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૫ 

્નાન 

નયા પ્ ગી 

અાે નહંય ાી 

�િુય્ાઓાુ ં

સરાન્ી ઓ�ડટ 

અાે ા જલ્ાકંા  

કર�ુ ં  

 

NDMA, 
NBCC, 
BMTPC, 
CBRI, SERC, 

IE(I), ્નાન 

નકંાર્  

અાે િય ાગ  

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે સનસરા આપ�ુ ં

 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• ના�ખા અાે પા્ા ાે �ાુાનીાા ખ્રાાુ ંિયગ્યાર ા જલ્ાકંા 

અાે નયમ જ્ ીકરણાા ફા્દા  

• ્નાન નયા પ્ ગી ના�ખા  અાે નહંયાી �િુય્ાઓાી 

ના�ખાકટ્ સરાન્ીાુ ંઓ�ડટ કર�ુ ં 

 

૬ 
�હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ 

NDMA, 
MOES, MCA*, 
MCF, MOCI, 
MPFI, 
MHIPE, MFIN 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
આપિ� વ્યવસાપા �િુય્ાઓના ંખાાગી  ાગીદારટાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

 
 
૭ 

 
 
ય ખનાુ ં

વસાાાં્ રણ 

 

MFIN*, 
NDMA, MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની 

યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના��ુ ં

 

DFIN*, 
DMD$, 
SDMA, 
DAG 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના��ુ ં

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 
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સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર

૭.૫.૫ કન્ા િયકાસ 
�ાુાની    કન્ા િયકાસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 
 

વ્ાયસાિ્ક ાી 

્ારીન અાે 

કન્ા િયકાસ 

 
 
 

MOES*, NIDM, 
MYAS, NDRF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સરાન્ી ઓ�ડટના ં્કાીકટ કન્ાઓ  

• રા�્, SDRF, અાે વસાિાક યહટયટટ કનરચારટઓ 

નાટ� આગ અાે તચાય અાે આપિ� 

વ્યવસાપાના ંપ રીસ સ�હ્ ્ારીન કા ર્્ન ાુ ં

આ્ યા કર�ુ ં 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાી સહા્ક 

્ારીન આપયી 

 

 
DMD$, 
SDMA, 
SDRF, RD, 
ATI, SIRD, 
DDMA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 રા�્ સરકાર ાા કનરચારટઓ/  કટ કટટ પિ્ ાય 

અિ્કારટઓ, CDEF, સાદુા્ અાે અન્ વય્સેંયક મજસ ાે 

્ારીન અાે ઓપયગર કા ર્્ન  ચરાયયા  

 

 

MOES*, NIDM, 
MYAS 

નધ્નરગા�ાસી   (T2) 

િયિય્રકી મજસ ાે ્ારીન ન ડપરુ ાા �પના ં

�ાુાની વ્યવસાપા સતંિં્્ વ્ાપક અભ્ાસ્ન 

પવ્ ુ્  કરયા નાટ� કા ર્ ્ યાા િયકસાયયી  

 
 

ATI, SLRTI 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 િયિય્રકી મજસ ાે �ાુાની િાયારણ પગરા ંસતંિં્્ 

�ણકારટ આપયા નાટ� પિશકક ાે ્ારીન આપયી 
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�ાુાની    કન્ા િયકાસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૨ 

 
અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

 
MHRD, 
UGC, AICTE, 
ICAR, etc. 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

�ાુાની સકંટ સ�હ્ શૈક�ણક અભ્ાસ્નના ં

આપિ� વ્યવસાપાા  સનાયેશ કરય   

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
EDD, 
DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
શૈક�ણક અભ્ાસ્નના ં આપિ� વ્યવસાપાા  સનાયેશ 

કરય  અાે �ાુાની સ�હ્ આપિ� વ્યવસાપા  સતંિં્્ 

િયિય્ િયષ્  પર પ્ારટ્ ્કાીકટ �ુશ�્ા િયકસાયયી   

 
 
 
 

 
૩ 

 
 
 
 

 
��િૃ્ િાનારણ 

 
 
 
 
 

NDMA, NDRF, 
CAPF, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુસારા 

ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે ય ર્ાના ં

ફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણ ાા ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� 

િસિયર સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે નયમ જ્  

તાાય�ુ ં

 
 
 
 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
SDRF, 
F&ES, 

CDEF, પ રીસ 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુસારા ય ખન 

સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે ય ર્ાના ંફ�રફારાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણ ાા ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� િસિયર 

સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ું 

• આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે રકણ િયશે 

ર ક ાે �ણકારટ આપયી 
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�ાુાની    કન્ા િયકાસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૪ 

 
 
ાકરી િાદશરા/ 

કયા્્ 

NDMA, ્નાન 

સરકારટ 

નકંાર્ / 

સવં્ાઓ, NDRF, 

રિકરટ દ� , 
CAPF 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આપ�કારીા અભ્ાસાુ ં સરંકુ્ આ્ યા અાે 

અનર (ક�નન અાે રા�્)   

 

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
SDRF, F&ES, 

CDEF, પ રીસ 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપ�કારીા અભ્ાસાુ ં સરંકુ્ આ્ યા અાે અનર 

(ક�નન, રા�્ અાે વસાિાક સાદુા્)  

 

 
૫ 

 

 
દવ્ાયેનકરણ 

 
NIDM, 

MOES, ્ેાી 

નધ્વસ 

સવંસાઓ �ારા 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• SDMAs/ સતંિં્્ નકંાર્  અાે િય ાગ  

નારફ્ે યા્ા નાટ� નાગરદિશ�કાઓ અાે 

�ાુાની સકંટ િયવ્ાર યગ�કરણ  ાકશા ્ૈ્ાર 

કરયા અાે યહ�ચયા  

• શીખેરા પાઠ , શેષઠ પ્ાસ ાી સાફલ્ ગાસાાું  

દવ્ાયેનકરણ   

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ્ટય્� સાદુા્ ના ંસકંટ િયવ્ાર યગ�કરણ  ાકશાાુ ં

િય્રણ કરટાે �ાુાનીાા ય ખન અાે સયેંદાશીર્ા 

�ગે ��િૃ્ ક��યયી  

• શીખરેા પાઠ , શેષઠ પ્ાસ ાી સાફલ્ ગાસાાું  

દવ્ાયેનકરણ 

 

 
૬ 

ન�હરા, સીનાં્  

અાે 

િયકરાગંાુ ં

સશ�ક્કરણ 

 
MSJE*, 
MWCD, 
NDMA, 
NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ 

રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ સયેંદાશીર અાે 

્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ કરય    

 
DMD$, 
SDMA, RD, 
SIDM, ATI, 
SLRTI, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્, �યલરા અાે ્ાચકુા કકાએ આપિ� વ્યવસાપાાા 

્નાન પાસાઓાે આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ કરય    



 
 

198 
 

�ાુાની    કન્ા િયકાસ 

 DRR નાટ� પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 
૭ 

 
 
સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા 

 

 
NDMA, NIDM 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

CDEF અાે સાદુા્ , વય્સેંયક ાે પ ંસાહા, 

નાગરદશરા અાે સનસરા આપ�ુ ં

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ત�રુકી-ય ખન અ� ગન આ્ા�ર્ આફ્ ાુ ંસચંારા 

અાે સાના  કરયાાી સાદુા્ ાી કન્ાાે નયમ જ્  

તાાયયી  

• PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , CDEF, વસાિાક સાદુા્ 

સવંસાઓ, વય્સેંયક ાે ્ારીન  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર ર
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૭.૫.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 

્ર્ીકંપ આત હયા પ�રય ર્ાાે કારણે સ્ા ાસી. ય  ક�, દ�ર્ાાી સપાટટ ય્યાાે કારણે યાયાઝ ડા પ�િ્ાા ફ�રફારાે કારણે �ાુાની આયે છે ્ેન નાા્ છે.  

 
� જાાની    આત હયા પ�રય ર્ાાા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  
 DRR ાા 

પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૧ 

સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી, 

ના�હ્ી 

પણારીઓ, ,  

 
MOES*, 
DOS, MOST, 
MOEFCC, 
MAFW, 
NDMA, 
NLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આત હયા પ�રય ર્ા સતંિં્્ ય ખન  અાે 

અા�ુજરા િયકલપ  પર અભ્ાસ અાે સશં ્ાાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી   (T2) 

• GACC સચંા�ર્ પા�ર�વસિ્ક અાે �કાારાાા 

ફ�રફાર  પર અભ્ાસ કરય   

• િયિય્ સાનુી વ્રાા ઉદ્ અાે દ�ર્ા�કાાર� 
પ�રય ર્ાાી રાક�ણક્ાાે ધ્ાાના ંરાખીાે 

આત હયા પ�રય ર્ા અસર ાુ ંય ખન િયવ્ાર 

યગ�કરણ, ાકશાકરણ હાસ ્ર�ુ ં 
રા ્ ારગા�ાસી   (T2) 

• GACC અસર  નાટ� ડ�ટાતેઝ વ્યવસાપા પણારી 

િયકસાયયી  

• GACC  ાા ય ખન  અાે ્ેાી સ ંિય્ અસર  

નાટ� આગાહટ ાા જાા િયકસાયયા 

DMD$, 
SDMA, 
RD, AGD., 
AHD, 
FIHD, 
WRD, 
EFD, 
SLRTI 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• GACC ાે રગ્ા રાષ્ટ્ ય ખન  ઘટાડયાાી કાનગીરટાે ટ�ક  

આપય   

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા  

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે 

વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ �ય્ કરયા અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

નધ્નર(T2) 
• િયિય્ GACC અસર રાક�ણક્ા હ�ઠ� ઉ�્ ય ખન  (આિસ�ક , 

સાના�યક, યગેર�) પર રા�્-િયિશષટ અભ્ાસ ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• GACC અાે ય ખન ના ંપ�રણાની ફ�રફાર  પર રા�્ િયિશષટ 

સદં   સાસે સશં ્ા અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 
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� જાાની    આત હયા પ�રય ર્ાાા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  
 DRR ાા 

પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૨ 

 

ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદશાશીર

્ા અાે 

કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 
 
 
NIDM, 
MOEFCC
, MOES*, 
NLRTI 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• GACC અસર રાક�ણક્ા હ�ઠ� ય ખન , 

સયેંદાશીર્ા અાે કન્ાઓના ંફ�રફાર ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાું  GACC ય ખન ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરાાે વ્ાપક HRVCA 

નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં

DMD$, 
SDMA, 
RD, EFD, 
Ag.D, 
FIHD, 
WRD 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs, 
SLRTI 

 
નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• GACC અસર રાક�ણક્ા હ�ઠ� ાત�ાઈઓ , કન્ા અાે 

ય ખન  પર રા�્-િયિશષટ અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

 

 
 
 

૩ 

 

આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા 

(CCA) 

 
 
MOES*, 
MOST, DOS, 
MOJS, 
MAFW, 
MOEFCC 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• CCA ાી ય��ર્ા્ ાે સનયયી 

• GACC ા  સાના  કરયાાી પ�િ્ઓા  અભ્ાસ 

કરય  

• CCA પ�િ્ િયકસાયયી  

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ાા અનરીકરણ ટ�ક  

આપય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

DMD$, 
SDMA, 
EFD*, 
FIHD, RD, 
AGD, 
WRD, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા 

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે સનસરા આપ�ુ ં

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે 

વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક કરયા અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ ગાંનક પ�ર્ યાા 
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� જાાની    આત હયા પ�રય ર્ાાા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  
 DRR ાા 

પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  પચાર 

કરય   

 

િયકસાયયી  

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ �ય્ કરયા 

અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા ્ ો્ સં્  યા ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર 

પગરા ંસકં�ર્ કરયા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

 
 

રર
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૭.૬ � જવખરા અાે �હન યષાર   
ઠ દવખરસરઅસેર�હનર ેાર  ય ખનાા ખ્રાાે સનયય  
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

 
૧ 

� જવખરા અાે 

�હનપપા્ાા 

ય ખની 

િયવ્ાર ના ં

ખ્રા 

િયવ્ારાુ ં

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ, 

� જવ્રટ્ અાે 

� જ-્કાીકટ 

્પાસ કરયી 

 
 
 

MOM*, MOD*, 
WIHG, NIDM, DOS, 
BRO, NLRTI** 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
� જવખરા અાે �હનપપા્્વ્ િયવ્ાર ાી નૈકી� જણર 

ઉપ  ક્ા ્ાદટ  અાે વ્ાપકપણે વયી�ૃ્ ્ રણ  અાસુાર 

અદ્ા કરયી  

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ઉુચ િયિરેષણ / ન ટા પા્ે � જવખરા અાે 

�હનપપા્ ાકશા ્ૈ્ાર કરયા   

નધ્નરગા�ાસી   (T2) 

• ઉપ્હ ા  ઉપ્ ગ  કરટાે વસ�  પર ય ખન્વ્ 

િયવ્ાર ા  અભ્ાસ અાે દ�ખર�ખ રાખયી 

• ય ખનાી સ ંાયાા ાયુત સયેંદાશીર િયવ્ાર ાુ ં

યગ�કરણ કરયા નાટ�ા  અભ્ાસ  

 

 
DMD$, 
SDMA, 
RD, State 
DGM, 
SRSAC, 
DDMA 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર  

આપય  

 

 
૨ 

 
 
સશં ્ા અાે 

િયકાસ 

 
 
MOM, MOD, MOST, 
NLRTI** 

નધ્નરગા�ાસી   (T2) 
� જવખરાાી શ�્ાાી આગાહટ નાટ� યૈ જાિાક ા જલ્ાકંા , 

અાે પેરક દ� ાી સારટ સનય આપયી  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

ય ખન ઘટાડયા નાટ�ાી પ�િ્ઓ અાે � જવખરાાે 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DGM, 
SRSAC, 
DDMA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર  

આપય  
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ઠ દવખરસરઅસેર�હનર ેાર  ય ખનાા ખ્રાાે સનયય  
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ચરાય્ા પ�રત�  નાટ� સશં ્ા અાે િયકાસ 

 
૩ 

ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા ાુ ં

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

MOM*, MOD*, 
NDMA, NIDM, 
MOST, MSJE 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ, દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસિ્ક, �ર�ગ, 

સાના�યક સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે આયરટ 

રે્ી સયેંદાશીર્ા અાે કન્ાઓ પર અભ્ાસ 

• વ્ાપક HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા 

આપ�ુ ં

DMD$, 
SDMA, RD, 
DSJE, 

PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત 

(RR)  

આપિ� યયયવસાપા  ્ યાાઓાી 

્ૈ્ારટ અાે સન્ાં્ ર� �ુ્ ારણાાા 

 ાગ�પે HRVCA હાસ ્રયી   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે પરાનશર 

્કંાી રચાા/ નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં

 

 
૪ 

 
 
ચે્યણીા  

પસાર કરય   

 

MOM*, MOD*, 
MOJS, DOS, MOES, 
BRO 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે ઝડપી , વપષટ, અસરકારક 

પસાર કરય  

DMD$, 
RD, 
SDMA, 
SPWD, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ય ખન્વ્ સાદુા્ ાે � જર્ી 

ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓ આપયાાા 

અનરીકરણાી ખા્રટ કરયી  

• ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ીજરવસ 

છેયાડા �ુ્ ી ત્ાાે ચે્યણીઓા  

િા્િન્ ્ાય  પસાર  
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ઠ દવખરસરઅસેર�હનર ેાર  ય ખનાા ખ્રાાે સનયય  
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૫ 

 

દ�ખર�ખ, 

ચે્યણી 

પણારીઓ અાે 

પસાર 

 
MOM*, MOD*, 
MOJS, DOS, MOES, 
BRO 

 

નધ્નરગા�ાસી   (T2) 

િયમસાી્ દ�ખર�ખ અાે ચે્યણી પણારીઓ ગ ઠયયી 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

અનરીકરણના ંસહ્ ગ અાે સન ર્ા 

આપ�ુ ં

 
 
૬ 

 

આપિ�ાા 

 કડા 

ને�યયા અાે 

સચંારા  

 
MHA*, MOSPI, ્નાન 

નકંાર્ / િય ાગ . 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ં

વ્ય�વસ્ ડ�ટા સચંારા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ  આપિ� ાકુસાા અાે 

ાકુસાા  

 
DMD$, 
SDMA, 

્નાન  

િય ાગ   

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) આપિ�ાા 

ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા સચંારા 

કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ  આપિ� 

ાકુસાા અાે ાકુસાા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર ર
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૭.૬.૧ આપિ�ાા ય ખનાે સનય�ુ ં 

ઠ દવખરસરઅસેર�હનર ેાર    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

 
૧ 

 
 
 

એકંદર� આપિ� 

શાસા 

 
 

 
MOM, MOD 

 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે સનસરા આપ�ુ ં  

 
 
DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ અાે 

અનરીકરણ અાે DM કા્  સાસે સવંસાઓાી 

કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ 

પયાહના ંરાયયાાા ્નાન પાસાઓ  

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે 

પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી   

 
ર 

 
પિ્ ાય 

 
MHA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

 

૩ 

 

ચેયયણી અાે 

ના�હ્ી  

GSI, SASE, 
MOES (IMD), 
MOM, BRO, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા ઝડપી , વપષટ, 

અસરકારક પસારાે �િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે રા�્ 

સવંસાઓ યુચે સકંરા કર�ુ ં

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ઉપરસી ાીચે �ુ્ ી ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ  

છેયાડાાા ત્ાાે ચે્યણીઓાા પસારાુ ંસકંરા ; 

ય ખન્વ્ િયવ્ાર ાા ર ક ાે િા્િન્ ્ાન 

�ણકારટ આપયી  



 
 

206 
 

ઠ દવખરસરઅસેર�હનર ેાર    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૪ 

 
�તા-

ના�ખાકટ્ 

પગરા ં

 
GSI, MHA, BIS, 
MOD, BRO, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
(ક) િા્ન , ્ રણ  �ુ્ ારયા/ અદ્ા કરયા ક�નન 

અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે સકંરા (ખ) ાયા/ 

અદ્ા ્ રણ  અપાાયયા , (ગ) કા્દાઓ, િા્ન  

ઘડયા/ �ુ્ ાર યા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ અપાાયયી/ 

સનીકા કરયી  

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

અદ્ા ્ રણ / િા્ન સં્ હ  અાે ્ેનાા 

અનરીકરણ, રા� ુપાડયા  અાે દ�ખર�ખાી 

ખા્રટ કરયા નાટ� રા�્ સવંસાઓ યુચે 

સકંરા   

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર
ર

૭.૬.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 
ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    ના�ખાકટ્ પગરા  

 DRR ાા પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 
નાાય યસાહ્  અાે 

અન્  

ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓાુ ં

સરંકણ  

MOM, 
MOD, 
BRO 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્કિાકટ સા્ા  અાે નાગરદશરા  

DMD$, State 
DGM, SPWD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ના�ખાકટ્, રવ્ાઓ અાે યનીા સન્�ાા કાનના ં

�ુ્ ારણા  
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    ના�ખાકટ્ પગરા  
 DRR ાા પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

૨ 

 
્ર હર ના�ખાાુ ંરકણ  

 

ASI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)ર 

� જવખરા/્ �ાય �વસર્ા સનવ્ાઓાા 

કારણે ય ખની ના�ખા/ં વસ� ાી ્ાદટ  ્ૈ્ાર 

કરયી અાે ખ્ર  ઘટાડયા નાટ� ્ેનાે 

પાસિનક્ા આપયી   

DMD$, 
SDMA, 
State DGM, 
SRSAC, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સનસરા અાે સહકાર 

 
 
 

૩ 

 
 
 

ત�રુકી ય ખન સાને 

આશ્વસાા   

 

 
NDMA, 

NIDM 

 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્કિાકટ સનસરા 

 
 

DMD$, 
SDMA, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ય ખની વસ� એસી વસ�ાં્ ર કરા્ેરા ર ક  અાે પટુ્ ા 

નાટ� કાનચરાઉ આશ્વસાા  ્રટક� કાન આપે એયી  

સરાન્ ાનાર્  અાે વસ� ાી ઓ�ખ કરયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ય ખન સ ંાયાા  વસ� સી ીજર સરાન્ વસ� એ ઉુચ 

ય ખનયા�ા િયવ્ાર ના ંત�હુ�્ કુ આશ્વસાા ાુ ંિાનારણ   

• ય ખની િયવ્ાર ના ંરવ્ાઓાી ્ ો્ ��યણી  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર
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૭.૬.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- ના�ખાકટ્ પગરા ં
ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    �તા ના�ખાકટ્ પગરા 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

� જવખરા અાે 

�હનપપા્ 

િયવ્ાર ના ં

નાાય 

યસાહ્  નાટ� 

વસ� પસદંગી   

 

 

MOM, MOD 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

નાાય યસાહ્ , �િુય્ાઓ અાે અન્ ના�ખાકટ્ 

�િુય્ાઓ નાટ� ્ ો્ વસ� પસદંગી નાટ� નાગરદિશ�કા  

DMD$, SDMA, 

રા�્ DGM, 

DDMA, વસાિાક 

સ�ાનડં� 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• રા� ુપડ્ા � જવખરા અાે તરફાા 
�હનપપા્ાા ંય ખન ા  સનાયેશ કર્  

િયગ્યાર યનીા-ઉપ્ ગ િયવ્ાર  

• ્ાનીણ અાે શહ�રટ િયવ્ાર  નાટ� ્ ો્ પેટા 

કા્દા અપાાયયા 

• આદશર િા્ન સ�ંહ્ાઓ  (દા.્. , NBC ૨૦૧૬ 

2016 અાે અદ્ા કર�રા ્ રણ ) ાે 

વ્યહારના ંરા� ુકરયા/ પ ંસા�હ્ કરયા 

• ્ ો્ પારાાી ખા્રટ કરયી 

 
 
 
 
 
 

૨ 

 
 
 
 
 

િયિા્ન  અાે 

નકાા િા્ન 

સ�ંહ્ા  ક ડ  

 
 
 
 
 
 
MOM*, MOD*, 
BIS, NIDM 

 
 
 
 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 સાસીદાર , BIS �ારા પકાિશ્ � જવખરાાે રગ્ા 

િા્ન સં્ હ  અાે નાગરદિશ�કાઓ  િયયેચાાંનક 

રટ્ે ્પાસશે અાે સનીકા સનીકા કરશે . ય  

ય�રટ હ ્ ્  BIS દર પાચં યષવ અસયા અગાઉ 

 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
UDD, DDMA, 
વસાિાક 
સ�ાનડં� 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

િા્ન સં્ હ  અાે નાગરદિશ�કાાા અનર અાે 

પારાાે �િુાિન્ કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યનીા ઉપ્ ગ િયવ્ાર યગ�કરણ  અાે 

� જવખરા /�હનપપા્ સરાન્ીાા ાાુાઓાુ ં

પારા �િુાિન્ કરયા નાટ� ટ�કા -કાા જાી 

ના��ુ ંઅપાાય�ુ.ં  

• યનીા યપરાશ િયવ્ાર યગ�કરણ , નકાા પેટા 
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    �તા ના�ખાકટ્ પગરા 
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

�ુ્ ાર /�ાુ: નાન્ કરશે   

 

કા્દા અાે આદશર િા્ન સં્ હ  (દા.્. , NBC 

૨૦૧૬) કા્દાાે ્ ો્ ફ�રફાર સાસે ય ખન 

ઘટાડયા નાટ� અપાાયયા. 

 

 
૩ 

 
વ્ાયસાિ્ક ાે 

પરયાાા અાે 

પનાણપક   

MOM*, NDMA, 
MHRD, 

સતંિં્્ ક�નની્ 

નકંાર્ /િય ા

ગ , AICTE, IITs, 

COA, IIA, શહ�રટ 

આ્ યક , 

વસપિ્ઓ અાે 

ાયાેર ાી 

વ્ાયસાિ્ક 

સવંસાઓ 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• વ્ાયસાિ્ક ાા ફર�ય્ા્ પરયાાા નાટ� ્ ો્ 

ટ�કા -કાા જાી ના��ુ ંિયકિસ્ કર�ુ ં

• ાયાેર ાે પનાણપક નાટ� અિ્િા્ન �ારા વસાિપ્ 

વ્ાયસાિ્ક િસિયર ાયાેરટ પ�રષદાી  વસાપાા 

કરયી અાે ાયાેર ાા પનાણપક નાટ�ાી કા ર્પ�િ્ 

િયકસાયયી 

• COA અાે IIA વસપિ્ અાે ાગર આ્ યક ાા  

�કવસાના ં� જવખરા સરાન્ી અાે તાં્ કાનના ં

વસપિ્ અાે ાગર આ્ યક ાી �ુશ�્ાાી ા�્ણી , 

્ારીન અાે �ુ્ ારા નાટ� યયાતદાર રહ�શે.  

 
DMD$  

અાે ત્ા  

સતંિં્્ િય ાગ   

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

્ ો્ કાા જાી ના��ુ ંઅાે સવંસાકટ્ પ�િ્ �ારા 

ાયાેર ાે પરયાાા પ�િ્ રા� ુકરયી   

 
૪ 

 

�હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ 

MOM, MOD, 
NDMA, 
MCA*, MCF, 
MOCI, MPFI, 
MHIPE, MFIN 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા 

 
DMD$, SDMA, 

DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
આપિ� વ્યવસાપા �િુય્ાના ંખાાગી 

 ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    �તા ના�ખાકટ્ પગરા 
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 
૫ 

 

 
ખ્રાાુ ં

વસાાાં્ ર 

 

 
MFIN*, 

NDMA, MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ 

ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ ના�� ુ

 
 

DFIN*, DMD$, 
SDMA, DAG 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ 

ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ ના�� ુ

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસીર

ર ર
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૭.૬.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ કર�ુ-ં �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં
ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 
 
 

્ારીન 

 
 
 
NIDM, MOM, MOD, 
CDMM, COA, MYAS, 
NDRF 

• આક�વનક ્ યાાઓાા િયકાસ પર ્ારીન 

સાસે �ડઝાાા અાે તાં્ કાનાી િારટકણ 

પ�િ્ાે પ ંસાહા આપીાે ્ �ાયાી 

િાષફ�્ા અાે ્ેાા ઉપા્ અાે � જવખરા 

કટ કટટાે ક�યી રટ્ે સ ંા�યી ્ે �ગે 

વ્ાયસાિ્ક ાે ્ારીન આપયી 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે 

સનસરા આપ�ુ ં

 
 
DMD$, State 
DGM, 
SRSAC, 
SDRF, ATIs, 
SIRD, SIDM, 
SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• રાષ્ટ્ સવંસાઓાે સનસરા અાે સહ્ ગ 

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ના ં

શ ્ખ � અાે તચાય નાટ� ્ારીન અાે 

�ુશ�્ા �ુ્ ારયી 

• ીુઘરટાા્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે 

રકણ સ�હ્ વ્ાયસાિ્ક  નાટ� િા્િન્ 

્ારીન કા ર્્ન ાુ ંઆ્ યા કર�ુ ં 

 
 

૨ 
અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

MOM, GSI, MHRD, 
UGC, AICTE, COA, 
NIDM 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

અભ્ાસ્નાી સનીકા અાે �ુ્ ારણા  

DMD$, 
SDMA, EDD 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
અભ્ાસ્નના ં� જવખરા અાે તરફ 

�હનપપા્ �ગેાી ના�હ્ીા  સનાયેશ કરય  

 
 
 

 
૩ 

 
 
 
 
��િૃ્ સ�ા  

 
 
 
 
GSI, NIDM, NDMA, 
NDRF, CAPF, MOIB 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

સારા ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

 
 
 
DMD$, 
SDMA, SDRF, 
F&ES, IPRD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, 
CDEF, Police 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

સારા ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    કન્ા િયકાસ 
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સાદુા્ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સાદુા્ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે 

�રુકા િયશે ર ક ાે �ણકારટ આપયી 

 

૪ 
ાકરી 

િાદશરા/પ્ ગ 

NDMA, ્નાન સતંિં્્ 

સરકારટ નકંાર્ / સવંસાઓ, 

NDRF, રિકરટ દ�, CAPF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્નાન નકંાર્  અાે ્નાન 

રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ એ આપ�કારીા 

િાદશરાાા આ્ યા અાે અનરાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

DMD$, 
SDMA, SDRF, 
F&ES, 
CDEF, પ રીસ, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
આપ�કારીા િાદશરાાુ ંસરંકુ્ આ્ યા 

અાે અનર  
 

 
 
૫ 

 
 
દવ્ાયેનકરણ 

નધ્વસ સવંસા : NIDM; 

CBRI; CRRI; MOST; BRO; 

IITs, રિુાયિસ�ટટ અાે તીન 

શૈક�ણક સવંસાઓાા 

સહ્ ગના ંMOM- GSI 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

  ાર્ના ં� જવખરા અભ્ાસ અાે અન્ 

સતંિં્્ પ�િૃ�ઓાા ાિ્હાસાુ ં

દવ્ાયેનકરણ   

 
DMD$, 
SDMA, SIDM, 
ATI, SLRTI, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

� જવખરા પછટાા િયવ્ારાી ્પાસ હાસ 

્રયા, અા ુય ાુ ંદવ્ાયેનકરણ અાે પસાર 

નાટ� ત�-ુસવંસાકટ્ અાે િયદાશાખાાી 

ટટન ાી રચાા કરયી  
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    કન્ા િયકાસ 
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૬ 

ન�હરા, સીનાં્  

અાે િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ  

 

MSJE*, MWCD, NDMA, 
NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય    

 
DMD$, 
SDMA SIDM, 
ATI, SLRTI, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્, �યલરા અાે ્ાચકુા કકાએ આપિ� 

વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ 

રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ સયેંદાશીર 

અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ કરય   

 
 
 
૭ 

 
સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા 

 

NDMA, NIDM, MORD, 
MHUA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

પ ંસાહા, નાગરદશરા અાે સનસરા  

 
DMD$, 
SDMA 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ત�રુકી-ય ખન અ� ગન આ્ા�ર્ 

ખ્રાાુ ંસચંારા અાે સાના  કરયાાી 

સાદુા્ ાી કન્ાાે નયમ જ્  તાાયયી  

• PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , વસાિાક 

સાદુા્ સવંસાઓાે ્ારીન આપયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૬.૫ કન્ા િયકાસ 
ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 
 
 

્ારીન 

 
 
 
NIDM, MOM, 
MOD, CDMM, COA, 
MYAS, NDRF 

• આક�વનક ્ યાાઓાા િયકાસ પર ્ારીન 

સાસે �ડઝાાા અાે તાં્ કાનાી િારટકણ 

પ�િ્ાે પ ંસાહા આપીાે ્ �ાયાી 

િાષફ�્ા અાે ્ેાા ઉપા્ અાે � જવખરા 

કટ કટટાે ક�યી રટ્ે સ ંા�યી ્ે �ગે 

વ્ાયસાિ્ક ાે ્ારીન આપયી 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે 

સનસરા આપ�ુ ં

 
 
DMD$, State 
DGM, 
SRSAC, SDRF, 
ATIs, SIRD, 
SIDM, SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• રાષ્ટ્ સવંસાઓાે સનસરા અાે સહ્ ગ 

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ના ંશ ્ખ � 

અાે તચાય નાટ� ્ારીન અાે �ુશ�્ા 

�ુ્ ારયી 

• ીુઘરટાા્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે રકણ 

સ�હ્ વ્ાયસાિ્ક  નાટ� િા્િન્ ્ારીન 

કા ર્્ન ાુ ંઆ્ યા કર�ુ ં 

  
 

 

૨ 
અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

MOM, GSI, 
MHRD, UGC, 
AICTE, COA, 
NIDM 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

અભ્ાસ્નાી સનીકા અાે �ુ્ ારણા  

DMD$, 
SDMA, EDD 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
અભ્ાસ્નના ં� જવખરા અાે તરફ �હનપપા્ 

�ગેાી ના�હ્ીા  સનાયેશ કરય  

 
 
 

 
૩ 

 
 
 
 
��િૃ્ સ�ા  

 
 
 
 
GSI, NIDM, 
NDMA, NDRF, 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ, શના અાે ય  ુસારા 

ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 
 
 
DMD$, 
SDMA, SDRF, 
F&ES, IPRD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ, શના અાે ય  ુસારા 

ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    કન્ા િયકાસ 
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

CAPF, MOIB • ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સાદુા્ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

DDMA, PRIs, 
ULBs, 
CDEF, Police 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સાદુા્ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે 

�રુકા િયશે ર ક ાે �ણકારટ આપયી 

 

૪ 
ાકરી 

િાદશરા/પ્ ગ 

NDMA, ્નાન સતંિં્્ 

સરકારટ નકંાર્ / 

સવંસાઓ, NDRF, રિકરટ 

દ�, CAPF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્નાન નકંાર્  અાે ્નાન રા�્ /ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ એ આપ�કારીા િાદશરાાા આ્ યા 

અાે અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

DMD$, 
SDMA, SDRF, 
F&ES, 
CDEF, પ રીસ, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
આપ�કારીા િાદશરાાુ ંસરંકુ્ આ્ યા 

અાે અનર  
 

 
 
૫ 

 
 
દવ્ાયેનકરણ 

નધ્વસ સવંસા : NIDM; 

CBRI; CRRI; MOST; 

BRO; IITs, રિુાયિસ�ટટ 

અાે તીન શૈક�ણક 

સવંસાઓાા સહ્ ગનાં  

MOM- GSI 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

  ાર્ના ં� જવખરા અભ્ાસ અાે અન્ 

સતંિં્્ પ�િૃ�ઓાા ાિ્હાસાુ ંદવ્ાયેનકરણ    

 
DMD$, 
SDMA, SIDM, 
ATI, SLRTI, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

� જવખરા પછટાા િયવ્ારાી ્પાસ હાસ ્રયા , 

અા ુય ાુ ંદવ્ાયેનકરણ અાે પસાર નાટ� ત�-ુ

સવંસાકટ્ અાે િયદાશાખાાી ટટન ાી રચાા 

કરયી  
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર    કન્ા િયકાસ 
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૬ 

ન�હરા, સીનાં્  

અાે િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ  

 

MSJE*, MWCD, 
NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય    

 
DMD$, SDMA 
SIDM, ATI, 
SLRTI, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્, �યલરા અાે ્ાચકુા કકાએ આપિ� 

વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રાાે 

કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ સયેંદાશીર અાે 

્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ કરય   

 
 
 
૭ 

 
સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા 

 

NDMA, NIDM, 
MORD, MHUA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

પ ંસાહા, નાગરદશરા અાે સનસરા  

 
DMD$, 
SDMA 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ત�રુકી-ય ખન અ� ગન આ્ા�ર્ ખ્રાાુ ં

સચંારા અાે સાના  કરયાાી સાદુા્ ાી 

કન્ાાે નયમ જ્  તાાયયી 

• PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , વસાિાક સાદુા્ 

સવંસાઓાે ્ારીન આપયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર
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૭.૬.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 

ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર  �્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસ  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
 
૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
સશં ્ા, 

આગાહટ/� જયર 

ચે્યણી, ડ�ટા 

વ્યવસાપા, 

િયવ્ાર 

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ ,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOM*,
MOD*, 
MOES*,    

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

LSA પર GACC ાી અસર ાુ ંા જલ્ાકંા, દ�ખર�ખ 

અાે યૈજાિાક અભ્ાસ   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

GACC રાક�ણક્ા હ�ઠ� LSA સયેંદાશીર 

ાકશા તાાયયા   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• LSA પર GACC- સતંિં્્ ફ�રફાર ા  અભ્ાસ 

કરય  

• GACC નાસંી પ ાિય્ સયાાી શ�્ા 

્રાય્ા LSA -સયેંદાશીર િયવ્ાર ાા 

િયગ્યાર રાક�ણક્ા ાકશા ્ૈ્ાર કરયા 

• GACC નાસંી ઉ�્ LSA ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા 

કર�ુ ં

• LSA, GACC અાે ર�ક્ ઘટાાઓ સતંિં્્ 

ડ�ટાતેઝ વ્યવસાપા પણારી િયકસાયયી  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

 
 
 
 
 
 
 

DMD$, 
IRD, 
WRD, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• GACC ાે રગ્ા રાષ્ટ્ ય ખન  ઘટાડયાાા પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય   

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ �ય્ કરયા અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• રા�્ િયિશષટ GACC અસર અાે સાના  કરયાાી પ�િ્ઓાુ ંદવ્ાયેનકરણ 

કર�ુ ં

• વસાિાક હયાનાા આ્ા�ર્ યીના પ�િ્ઓ અાે �ૃિષ પ�િ્ઓાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• િયિય્ GACC અસર રાક�ણક્ા હ�ઠ� ઉ�્ ય ખન  (આિસ�ક , સાના�યક, 

યગેર�) પર રા�્-િયિશષટ અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• GACC પર રા�્-િયિશષટ સદં   અાે ય ખન ના ંપ�રણાની ફ�રફાર ાા 
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર  �્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસ  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

અસર્વ્ િયવ્ાર ાી અપે�ક્ GACC 

અસર ાે �સુગં્ LSA આગાહટ કન્ાઓના ં

�ુ્ ાર  કરય   

સશં ્ા અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

૨ 

 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા ાુ ં

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

MOM*, 
MOD*, 
NDMA, 
NIDM, 
MOJS, 
MOST, 
MSJE, 
NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• LSA- સયેંદાશીર સાદુા્ ાી ય્ેરી 

સયેંદાશીર્ાાી સનય ણના ં�ુ્ ાર  

રાયય   

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC 

ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરાાે વ્ાપક 

HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે 

નાગરદશરા આપ�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

LSA -સ ંિય્ પદ�શ  નાટ� GACC રાક�ણક્ા 

હ�ઠ� સયેંદાશીર્ા અાે ય ખન પર 

િયગ્યાર અભ્ાસ કરય    

 

 
DMD$, 
SDMA, 
RD, IRD, 
DSJE, 
SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ કરયી અાે સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણાાા 

 ાગ�પે HRVCA હાસ ્ર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

� જવખરા સતંિં્્ ડ�ટા ને�યયા 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• રા�્ાી િયિશષટ વર જહરચાા િયકસાયયી  

• ાત�ા અાે સીનાં્ ા યગ ાા GACC ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં 
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ઠ દવખરસરઅસેર�હન ેાર  �્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસ  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 
 
 
 
 
આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા 

(CCA) 

 
 
 
 
 

 
MOM*, 
MOD*, 
MOES*, 
MOST, 
DOS, 
MOJS, 
MOEFCC 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

અા�ુજરાાી ય��ર્ા્ ાે સનયયી  
 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• સાના  કરયાાી પ�િ્ા  અભ્ાસ કરય   

• અા�ુજરા પ�િ્ઓ િયકસાયયી 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• અા�ુજરા કા ર્્ન  અાે પ�ર્ યાાઓ 

અનરના ંા જકયી  

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા 

્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  પચાર 

કરય  

 

 
 
 
 
 
 
 
DMD$, 
EFD, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા 

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે સનસરા આપ�ુ ં  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ યા કર�ુ ંઅાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ ગાંનક પ�ર્ યાાઓ િયકસાયયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય   

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાકટ્ અ� ગનાા ્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા 
આપ�ુ ં

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરા ં
સકં�ર્ કરયા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૭ અાા��ૃષટ 

આ િય ાગ  NDMA એ પકાિશ્ કર�ર અાા��ૃષટ વ્યવસાપા નાગરદિશ�કાાા પ�રિશષટ-૧ ના ં્ાદટ�ૃ્ કર�ર અાે MAFW (૨૦૧૬)53

54 એ ્ૈ્ાર કર�ર ��ુવ્કા પર 

આ્ા�ર્ છે. 
૭.૭.૧ આપિ�ાા ય ખનાે સનય�ુ ં

અાા��ૃષટ   ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
૧ 

 
 
 
 
 
 
 

સયેંદાશીર 

ાકશા  

 
 
 
 
 

 
MNCFC, MAFW, 
DOS, MOES, 
MOJS, MOST 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર ચ નાસા નાટ� 

ચ નાસાાા િાણાર્ક ્તતે સતંિં્્ િયવ્ાર ના ં

્ાચકુાયાર યરસાદાી ખા્ાા અરગસી ાકશા  

(દા.્., શ�આ્, નધ્ અાે �્)54F

55  

• દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર ચ નાસાાા �્ના ં

� જકટ ખે્ી , યરસાદ આ્ા�ર્ અાે 

અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ંદર યષવ પાણીાી 

અછ્ાુ ંવ્ાપક ા જલ્ાકંા કર�ુ ં(ઝરણા પયાહ, 

સપાટટ અાે � જગ રય�)  

 
 
 
 
 
 
ક�નની્ 

સવંસાઓાા 

સહ્ ગના ં
DMD$, SDMA, 
RD, SDMC, 
DDMA, SAUs 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• યાિષ�ક ્ રણે, દ�કણ-પિનન ચ નાસાાા �્ પછટ, 

રા�્ાા ્ાચકુા અાે ખાસ કરટાે  ગાન ાે 

સીના�ંક્ કરયા ્નાન � જકટ ખે્ી/અાા��ૃષટ્વ્ 

િયવ્ાર ના ંપીયા અાે િસ�ચાઈ નાટ� પાણીાી 

ઉપર ્્ાાુ ંવ્ાપક ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• આગાની ચ નાસાાી શ�આ્ પહ�રા પાણીાી 

અછ્ા  સાના  કરટ શક� ્ેયા િયવ્ાર ાા ાકશા 

                                                           
54 અાા��ૃષટ વ્યવસાપા ��ુવ્કા MAFW (૨૦૧૬) 
55 ન ટા ાગાા  ાર્ના ંદ�કણ-પિનન ચ ના� ુયરસાદ પડ� છે , �્ાર� ્િનરાા�ુ , પ��ડચેરટ અાે દ�ર્ાકાઠંાાા  ધપદ�શના ં ચ ના� ુ(અસયા ઉ�ર-� જયર- ચ ના�)ુ ન ટા  ાગા  

યરસાદ પડ� છે. ્િનરાા�ુ નાટ� , ઉ�ર-� જયર ચ ના� ુા�ુ્ યરસાદાી ન સન છે. 
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અાા��ૃષટ   ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર ચ નાસાાા �્ના ં

સતંિં્્ પદ�શ  નાટ� અરગસી �ૃિષ-આત હયા 

પદ�શ ાયુત પાણીાી અછ્ આકારણી અહ�યાર  

કરયા  

• સયેંદાશીર ાકશા ્ૈ્ાર કરયા નાટ� રા�્ 

સરકાર/ SDMC ાે ્કાીકટ સહા્ � જરટ પાડશે 

• ઉપ્હ છતીઓાુ ંિયિરેષણ , ્ ો્ � જચકાકં ા  

ઉપ્ ગ (યાવપિ્ , NDVI, SAVI, યનીાાી  ેય, 

MAI, યગેર�) કરય  

 ્ૈ્ાર કર યા ( ્ાચકુા અાે ખાસ કરટાે  ગાન ાે 

સીના�ંક્ કરયા) 

• સયેંદાશીર ્ાચકુાના ંપાણીાા સં્ હાુ ંગાનયાર 

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ા જલ્ાકંા, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAFW, 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• ટષુક/અ ર્-ટષુક, અાા��ૃષટ્વ્ અાે � જકટ 

ખે્ીયા�ા િયવ્ાર ના ં અાા��ૃષટાી આગાહટ 

અાે પાણીાી અછ્ાુ ંા જલ્ાકંા (ય��ર્ા્ 

અાે ઉપર ્્ા �દાય  યુચે સ ંિય્ 

અસનાા્ા) �ુ્ ાર  કરય   

• અાા��ૃષટ અાે પાણીાી અછ્ાે આ્ાર� ્ીવ 

પાણીાી અછ્ા  સાના  કર� ્ેયી 

શ�્ાયા�ા દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શાા 

 
 
 
 
 
 
 
 
SDMC, DMD$, 
SDMA, RD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• પદ�શાી આગાહટાી ચ કસાઈાે �ુ્ ારયા અાે 

્નાન અાા��ૃષટ, પાણીાી અછ્ અાે પાક 

સતંિં્્ ડ�ટાાા િયિરેષણ નાટ�  ક�નની્ સવંસાઓ 

સાસે સકંરા કર�ુ ં 

• ય  અાા��ૃષટ ાી સ ંાયાા ય્ાર� હ ્ ્  પછટ , 

ીુષકા�્વ્ ્ાચકુાના ંપાણીાી ઉપર ્્ા પર 

સ્્ દ�ખર�ખ રાખયા ય�રટ �િુય્ાઓ અાે 

કનરચારટઓ સાસે DMC ાી કાનગીરટાી ખા્રટ 
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અાા��ૃષટ   ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૨ 
દ�ખર�ખ, 

આગાહટ, યહ�રી 

ચે્યણી  

 

MOES, DOS, 
MOJS, MOST 

િાષણા્  સાસે પરાનશર કરટાે ય� સરંકણ 

અાે પાક વ્યવસાપા પગરા ં�ગે િયગ્યાર 

સરાહ ્ૈ્ાર કરયી  

• અાા��ૃષટ વ્યવસાપા નાટ� ાયીા્ન રાષ્ટ્ 

નાગરદિશ�કા ાયુત રાષ્ટ્ અાે રા�્ વ્ર� 

ા�ુ્ અાા��ૃષટ � જચકાકં ા ુ ંિારટકણ કર�ુ ં

• દર�ક �ૃિષ-આત હયા કેકાે સતંિં્્ િયિય્ 

અાા��ૃષટ � જચક ાી સરંકુ્ અાુ્ ન�ણકા 

િયકસાયયી 

• �ૃિષ-આત હયા િયવ્ાર ાે ધ્ાાના ંરાખીાે 

અાા��ૃષટાી આગાહટ નાટ� પના�ણ્ ના�ખા 

્રટક� િયિય્ � જચકાકં  (યાવપિ્ , યનીા, 

પાણીાી ઉપર ્્ા , યગેર�) પર આ્ા�ર્ 

ત�આુ્ાની-નાપદંડ પ�િ્ િયકસાયયી 

AGD, IRD, પાણી 

�રુયઠા િય ાગ , 

SAUs ક�નની્ 

સવંસાઓ, DDMA 

ાા સહ્ ગસી  

કરયી. 

• દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર ચ નાસાાા �્નાં, 

યરસાદ, ય�ાશ્/ ્�ાયાા પાણીાા વ્ર , 

સપાટટાા પાણી/ � જગ ર ય� , યનીાા   ેય , 

યાયણી/ પાકાી �વસિ્ અાે સાના�યક-આિસ�ક 

પ�રત�  પર રા� ુપડ� ્ે રટ્ે , અરગસી � જલન 

વ્રાી િયગ્ ા  નયમ જ્  ડ�ટાતેઝ ્ૈ્ાર કરય  

અાે અદ્ા કરય   

• દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર ચ નાસાાા �્ે , 

પાણીાી અછ્ા  સાના  કરટ શક� ્ેયા ્ાચકુા 

નાટ� અરગસી પાકાી સરાહ ્ૈ્ાર કરયી 

• દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર ચ નાસાાા �્ે , 

રા�્ના ંપાણીાી અછ્ અા ુયે ્ેયી 

શ�્ાયા�ા િયવ્ાર  નાટ� અરગસી વ્ાપક ય� 

સરંકણ, �ાુ-િય્રણ અાે વ્યવસાપા ્ યાા 

્ૈ્ાર કરયી 

 
 

 
 

 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• અાા��ૃષટાી �વસિ્ાા ા જલ્ાકંા ાા નાપદંડ  

અાે  પ�િ્ઓ ; અાે અાા��ૃષટાી �વસિ્ાી 

 
 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
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અાા��ૃષટ   ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

 
૩ 

 
 
 
 
અાા��ૃષટાી 

�હ�રા્ 

 
 
 
 
MAFW, MOES, 
DOS, NITI Aayog 

�હ�રા્ાા ા�ુ્ � જચકાકં  નાટ� ્ ો્ 

સવંસાઓાી ાયીા્ન  રાનણ  અાસુાર 

(છેલરે �ુ્ ાર�ર) રા� ુકરયી 

• અાા��ૃષટાી દ�ખર�ખ/ �હ�રા્ નાટ� રા�્ 

સરકાર અાે ્ેાી એયનસીઓ સાસે સહ્ ગ 

કરય   

• અરગસી, દ�કણ-પિનન અાે ઉ�ર-� જયર 

ચ નાસાાા �્ પછટ, ય  રા� ુપડ� ્ , દ�કણ-

પિનન ચ નાસા નાટ� આયરટ રી્ેરા િયવ્ાર ાે 

ઓકટ તરાા �્ �ુ્ ીનાં  અાે ઉ�ર-� જયર  

ચ નાસાાા સતંિં્્ િયવ્ાર  નાટ� નાચરાા �્ 

�ુ્ ીના ંરા�્ ાે અાા��ૃષટાી સરાહ આપયા 

નાટ� પરાનશર શ� કરય . 

 
 
 

DMD$, 
SDMA, RD, 
SDMC, 
SAU, AGD, 
IRD, WRD, 
DDMA 

• સતંિં્્ ક�નની્/ રા�્ સવંસાઓ/ િય ાગાા 

સહ્ ગસી અાા��ૃષટ �હ�ર કરયા નાટ�ાા ા�ુ્ 

� જચકાકં ા ુ ંિારટકણ કર�ુ.ં  

• રા�્ સરકાર અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ાી 

ઔપચા�રક ઘ ષણા કરયી , �ાા પછટ કરેકટર 

�યલરા અાે ્ાચકુાઓાે અસર્વ્ �હ�ર કરશે 

અાે અાા��ૃષટ પિ્ ાય પગરા ં રેયાાુ ં શ� 

કરશે. 

• ૩૦ ની  ઓકટ તર �ુ્ ીના ંખરટફ ; ૩૧ ની  નાચર 

�ુ્ ીના ંરિય  ન સનાી અાા��ૃષટાી �હ�રા્ 

કરયી 

•  રાનણાા નાપદંડ ાયુત ઓગવટના ંપારં� ક 

અાા��ૃષટ �હ�ર કરયી 

 
 

 
૪ 

 

ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

 

 
MAFW, 
MOJS, 
MOES, 
MOST, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• અભ્ાસ, દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસક, �ર�ગ, 

સાના�યક સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે 

 

 
DMD$, 
SDMA, DSJE, 
SAU, AGD, 
PRIs, ULBs, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• DMP ાી ્ૈ્ારટ/ સશં ્ાાા  ાગ�પે HRVCA  

હાસ ્ર�ુ ં 

• યરસાદાી અિાિન્્ા નાટ� પાકાી 
સયેંદાશીર્ાા  �દાય કા્ય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
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અાા��ૃષટ   ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ા જલ્ાકંા  

(HRVCA) 

MSJE, 
DOS 

આયરટ રાાે સયેંદાશીર્ા અાે કન્ા પર 

અભ્ાસ કરય  

• સયર્ાહટ HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે 

નાગરદશરા આપ�ુ ં

DDMA િાષણા્  અાે �હવસેદાર ાા પરાનશર ના ં્કંાી 

રચાા/ નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં 

 

 
૫ 

 

 
સશં ્ા 

MAFW, MOES 
(IMD), DOS, 
MOJS, NRAA, 
CRIDA, NIDM, 
MOST, MOST, 

CSIR, અાે 

સશં ્ા 

સતંિં્્ અન્ 

સવંસાઓ 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• �ૃિષ સશં ્ા અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર , 

ટષુક/અ ર્ ટષુક પદ�શ  અાે � જકટ ખે્ી િયવ્ાર  

પર ક��નન્ છે  

• ય� સરંકણ અાે વ્યવસાપા સતંિં્્ 

સશં ્ા કર�ુ ં

 

CRIDA, NRAA ાા 

સહ્ ગસી 

DMD$, SDMA, 
SAUs 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

પાણીાી અછ્ા  સાના  કરયા , ઓછા પાણી સી 

પાકાુ ંસચંારા કરયા , ય� સરંકણ કા ર્્ન  

�ુ્ ારયા, � જકટ / યરસાદ આ્ા�ર્ ખે્ીાી 

ઉંપાદક્ા ય્ારયા નાટ� રિુાયિસ�ટટ પણારી �ારા 

સશં ્ા કર�ુ.ં  

 

 

 
૬ 

 

આપિ� ના�હ્ી 

ને�યયી અાે 

વ્યવસાપા 

કર�ુ ં  

 
 
MHA*, MOSPI, 

ત્ા ક�નની્ 

નકંાર્ / 

િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખા પર આપિ� 

ાકુસાા અાે હાિા  

 
 
DMD$, 
SDMA, 

ત્ા 

િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખા પર આપિ� 

ાકુસાા અાે હાિા 
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૭.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 

અાા��ૃષટ    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
૧ 

 

એકંદર� આપિ� 

શાસા 

 
 
MAFW 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે સનસરા આપ�ુ ં

 
DMD$, SDMA, 
RD, AGD, DRD, 
PRD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ 

અાે અનરીકરણ અાે આપિ� 

વ્યવસાપા કા્  સાસે સવંસાઓાી 

કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે 

ા�ુ્ પયાહના ંરાયયાાા ્નાન પાસાઓ  

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે 

પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી  

 
૨ 

 
પિ્ ાય 

 
MAFW 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં 

DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ાંકા�રક પિ્  ાયાુ ંઆ્ યા અાે 

સકંરા 



 
 

226 
 

અાા��ૃષટ    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

 

૩ 

 

ચે્યણીઓ, 

ના�હ્ી, 

 કડા  

MAFW, MOES, 
MOJS, DOS, 
MOST, 
MEITY, NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા ઝડપી , વપષટ, 

અસરકારક પસારાે �િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે 

રા�્ સવંસાઓ યુચે અસરકારક સકંરા અાે એકટ�ૃ્ 

સદં�શાવ્યહાર કરય   

SDMC, DMD$, 
SDMA, RD, AGD, 
IRD, WRD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ; ય ખન 

્રાય્ા િયવ્ાર ાા ત્ા ર ક ના ં

ચે્યણીઓાા પસારાુ ંસકંરા ; િા્િન્ 

્ાન �ણકારટ  આપયી 

 

૪ 

 
�તા ના�ખાકટ્ 

પગરા 

 
MAFW, MOJS, 
MOES, MHA, 
BIS, NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 (ક) �ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા િા્ન , ્ રણ  નાટ� 

ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે સકંરા (ખ) ાયા/ 

અદ્ા ્ રણ  અપાાયયા , (ગ) કા્દાઓ, િા્ન  

ઘડયા/ �ુ્ ાર યા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ અપાાયયી/ 

સનીકા કરયી  

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

અદ્ા ્ રણ / િા્ન સં્ હ  અાે ્ેનાા 

અનરીકરણ, રા� ુકરયા  અાે દ�ખર�ખાી 

ખા્રટ કરયા નાટ� રા�્ સવંસાઓ યુચે 

સકંરા કર�ુ ં 

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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ર

૭.૭.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ કર�ુ-ં ના�ખાકટ્ પગરા ં

અાા��ૃષટ   ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 
સં્ હ �િુય્ા MAFW, MOJS, 

MORD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ય� સરંકણ ના�ખાઓ, સકં�ર્ ય� સસંા્ા  

વ્યવસાપા ના�ખાગ્ ય��ર્ા્  (સપાટટ 

અાે � જગ ર ય�) નાટ� ્કાીકટ સહા્  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• પ�ર્ યાાઓ/ અાદુાા 

• સાના  કરયાાી વ્યવસાઓાા િયિય્ વય�પ  

�ગે નાગરદિશ�કા 

DMD$, SDMA, RD, DDMA, 

યા િય ાગ, પાણી �રુયઠા 

િય ાગ., PRIs, ULBs, WRD, 

DRD, PRD, RD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• પીયાાા પાણીા  સં્ હ અાે 

િય્રણ �િુય્ાઓ 

• ઘાસચારાા  યાસ  ��યયા 

નાટ� ઘાસચાર  સં્ હ કરયાાી 

�િુય્ાઓ 

• યરસાદટ પાણી સં્ હ પ�િ્ઓ - 

વ્�ક્ગ્ અાે સાદુા  ્

 

 
૨ 

 

ય� સરંકણ 

ના�ખા 

 
 

MAFW, MOJS, 
MORD 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ટ�કાીકર સનસરા 

• નાગરદિશ�કા 

• પ�ર્ યાાઓ/ અાદુાા 

 

DMD$, SDMA, RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, WRD, DRD, PRD, 
AHD, RD, IRD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• પાણી સં્ હ અાે સં્ હ ના�ખા  

• ય્ાર� કન્ાયા�ા ચેકડ�ન , 

ય�ાશ્  

• � જગ રય� �રચા� 

ય્ારયાાી પણારીઓ  
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અાા��ૃષટ   ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૩ 

 

સાના�યક 

આયાસ 

્ યાાઓ 

MORD, MHUA, 

સતંિં્્ ક�નન 

સરકારાા નકંાર્  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ંસાના�યક આયાસ 

્ યાાઓના ંયરસાદટ પાણીાી ઉપર� ્ અાે 

સં્ હાી ખા્રટ કરયી   

 
DMD$, SDMA, RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, WRD, DRD, PRD, 
AHD, RD, IRD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ખાસ કરટાે અાા��ૃષટ ્વ્ 

િયવ્ાર ના ંસાના�યક આયાસ 

્ યાાઓના ંયરસાદટ પાણીાી 

ઉપર� ્ અાે સં્ હાી ખા્રટ 

કરયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૭.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં

અાા��ૃષટ   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૧ ઘટાડયાાા 

પગરા ં

MOES, 
MAFW, 
MOJS 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• રાતંા ગા�ાાા શના પગરા ં� જચયયા નાટ� 

અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ં પ્ ગાંનક 

DMD$, SDMA, 
RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, WRD, 
DRD, PRD, AHD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
શના પગરાાંા અનરીકરણના ંક�નની્ સવંસાઓાા પ ાયાુ ં

સકંરા કર�ુ ં 
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અાા��ૃષટ   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

અભ્ાસ હાસ ્રય   

• ય ટરશેડ િયકાસ પ�ર્ યાાાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• િયિય્ સશં ્ા સવંસાઓ �ારા હાસ ્રયાના ં

આયેરા અભ્ાસ નાસંી અા ુયના ં�પાં્ રણ 

• ય  ુસારા પાક વ્યવસાપા પર ્કાીકટ 

ના�હ્ી (ખાસ કરટાે � જકટ /યરસાદ 

આ્ા�ર્ ખે્ી નાટ�) 

• �હ�ર ખાાગી  ાગીદારટ  

RD, IRD, SAU, 
EFD 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• આપિ� વ્યવસાપા �િુય્ાઓના ંખાાગી 

 ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ય ટરશેડ િયકાસ કા ર્્ન ાા અનરીકરણના ં�ુ્ ાર  

રાયય   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• �ૃિષ િયવ્રણ �ારા � જકટ / યરસાદ આ્ા�ર્ ખે�જ્  નાટ� 

ય ખન વ્યવસાપા , અાે ચ નાસાાા �્ે આકારણીઓ 

આ્ા�ર્ ાાણાકટ્ સવંસાઓ (દ�કણ-પિનન અસયા ઉ�ર-

� જયર � રા� ુ્ે)  

• અાા��ૃષટ પિ્ર ્ક  

 
 
 
 
 

૨ 

 
 
 

 
ય� સરંકણ , 

સં્ હ, કા ર્કન 

િસ�ચાઈ, 

 
 
 
 

MAFW, ICAR, 

�ુિષ 

સશં ્ા 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ારીન કા ર્્નાે ટ�ક  આપય  

• IEC પ્ાસ  કરયા 

• સપાટટ અાે � જગ રય�ા  િયયેક� જણર ઉપ્ ગ  

 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
WRD, DRD, 
PRD, AHD, RD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• પાણી કા ર્કન િસ�ચાઈ પણારીઓાે પ ંસાહા આપ �ુ ં

(�યારા, ટપક, યગેર�)  

• � જલન િસ�ચાઈ પ�િ્ઓ �ારા રકણાંનક િસ�ચાઈાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ખે�જ્ ાે અાા��ૃષટા  સાના  કરયા, અાા��ૃષટાી �વસિ્ના ં
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અાા��ૃષટ   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

યાીકરણાે 

પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

સવંસાઓ, 

DOS, NIDM 

• ટ�કિાકર અાે ્ારીન સા્ા  

• સશં ્ા, નાગરદશરા અાે દવ્ાયેનકરાાે ટ�ક  

આપય  

IRD, SAU, EFD પાકાુ ંસચંારા અાે કા ર્કન પાણી વ્યવસાપા નાટ� 

સરાહ આપયી 

• પાણી અાે યનીાાા  ેય સરંકણાી ્ારીન  

• �ુદર્ી સસંા્ા નાટ� ્ા�્ વ્રાી ના�હ્ી પણારીાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સચંારા 

• આિસ�ક રટ્ે ઉપ્ ગી યાવપિ્ા  ઉપ્ ગ કરટાે 

યાીકરણ અાે અન્ િયકલપ   

 
 
 
 

 
૩ 

 
 
 
 
�ૃિષ િ્રાણ , 

�ૃિષ ઓ�ર , 

ાાણા,ં ત�ર 

અાે પાક યીન   

 
 
 

 
MAFW, IRDA, 
NABARD, 

તકં , ICAR 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ાે સતંિં્્ શાખ 

અાે ઉપય િ્રાણ આપ�ુ ં 

• �ૃિષ યીના કા ર્્ન ાે પ ંસાહા આપ �ુ ં

અાે �િુાિન્ કર  ક� ખે�જ્ ાે પાક યીનાાી 

ઉપર ્્ા િયશે ના�હ્ગાર કરયાના ંઆયે  

• � જકટ / � જત ય્ાર� યરસાદાી 

અિાિન્્ાા  સાના  કર્ા યરસાદ 

આ્ા�ર્ ખે�જ્  અાે ખે્ નમજર  નાટ� 

ય ખન આયરટ રેયાાી ખા્રટ કરયી  

 
 
 

DMC, AGD, 

રા�્ ્ાનીણ 

સહકારટ તકક , 

NABARD, 
SLBC, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ય��ર્ા્ આ્ા�ર્ િ્રાણ  

• ાાણાકટ્ સનાયેશાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ંખે�જ્ ાે તકક  અાે અન્ 

ાાણાકટ્ સવંસાઓ ્રફસી િ્રાણ અાે અન્ ાાણાકટ્ 

સહા્ાી ઉપર ્્ાાુ ંિારટકણ કર�ુ ં

• યીના કા ર્્ન  રલ્ ્ાહક  (ખાસ કરટાે � જકટ યનીા/ 

યરસાદ આ્ા�ર્ ખે�જ્ ) અાે ખે્ નમજર  �ુ્ ી પહ�ચે 

્ેાી ખા્રટ કરયી 

• ત�રા  ટ�ક  
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અાા��ૃષટ   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• �ણુય�ારકુ્ �ૃિષ ઓ�ર ાી ઉપર ્્ા �િુાિન્ કરયી  

 

 
૪ 

 

 
ય ખન 

વસાાાં્ રણ 

 
 

MFIN*, 
NDMA, 
MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત�ુ રકી ય ખન યીના 

સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

 
 

DFIN*, 
DMD$, 
SDMA, 
DAG 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત�ુ રકી ય ખન યીના સ�હ્ ય ખન 

વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૭.૫ કન્ા િાનારણ 
અાા��ૃષટ    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
્ારીન અાે 

કન્ા િાનારણ 

 
 
 
 
 
 
 
 
MAFW, NIDM, 
NDRF, 
MANAGE, NIRD, 
DMC, MYAS, 
NDRF 

 
 
 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• ય  ુસારા ય� સરંકણ , સકં�ર્ ય� 

વ્યવસાપા (સપાટટ અાે � જગ ર ય�) , અાે 

પાક પ�િ્ઓ �ારા અાા��ૃષટ વ્યવસાપા 

નાટ� રાષ્ટ્ ્ારીન અાે કન્ા િાનારણ 

કા ર્્ન ઘડય  અાે અનરના ંા જકય .  

• અાા��ૃષટ િાયારણ અાે વ્યવસાપા 

્કાીક  સાસે સકં�ા્ેરા રા્ક અાે 

અા ુયી પિશકક ાી ઉપર ્્ા �િુાિન્ 

કરયી 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાી 

ટ�કા�પ ્ારીન આપયી  

 
 
 
 
 
 
 

SDMA, ATI, 
SIDM, SIRD, 
SLRTI, SDMC, 
SDRF, DDMA, 
PRIs, ULBs 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ખાસ કરટાે ય  ુસારા ય� સરંકણ , સકં�ર્ ય� 

વ્યવસાપા (સપાટટ અાે � જગ ર ય�) , અાે પાક 

પ�િ્ઓ �ારા અાા��ૃષટ વ્યવસાપા નાટ� રાષ્ટ્ 

્ારીન અાે કન્ા િાનારણ કા ર્્ન અાે સાના  

કરયાાી પ�િ્ ઘડયી અાે અનરના ંા જકયી.  

• િયિય્ વ્ર� અિ્કારટઓ , � જટંા્ેરા પિ્િાિ્ઓ , 

સાદુા્ાા ાે્ાઓ, CDEF, ાાગ�રક સનાય સવંસાઓ, 

પટ ુકલ્ાણ સવંસાઓ નાટ� િયિય્ ્ારીન કા ર્્ન  

અનરના ંા જકયા  

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અાા��ૃષટ િાયારણ અાે વ્યવસાપા ્કાીક  

(પાક, પટ ુસ ંા�, સકં�ર્ ય� સસંા્ા  - સપાટટ 

અાે � જગ ર ય�) સાસે સકં�ા્ેરા રા્ક અાે 

અા ુયી પિશકક ાી ઉપર ્્ા �િુાિન્ કરયી 

• અાા��ૃષટ્વ્ પાણીઓાે પટ�ુચ�કંસા સ ંા� અાે 

સહા્ નાટ� વ્યસાિ્ક  િાનયા 
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અાા��ૃષટ    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

 
૨ 

 
 
 

અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

 

 
MAFW, �ૃિષ 

રિુાયિસ�ટટઓ 

MHRD, MHRD, 
NCERT, CBSE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
 

• ક�નની્ સવંસાઓ �ારા સચંા�ર્ �ૃિષ 

વાા્ક અાે અાવુાા્ક અભ્ાસ્ન ના ં

અાા��ૃષટ સ�હ્ આપિ� વ્યવસાપાાા 

ા જ� પાસાઓ સાનેર કરયા 

• નાધ્િનક અાે ઉુચ્ર નાધ્િનક શા�ાાા 

અભ્ાસ્નના ં અાા��ૃષટ િાયારણા  

સનાયેશ કરય   

 
 
 
DMD$, SAU, 
EDD, SBSE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓ અાે પટ ુ�ચ�કંસા �ારા સચંા�ર્ �ૃિષ 

વાા્ક અાે અાવુાા્ક અભ્ાસ્ન ના ં અાા��ૃષટ 

સ�હ્ આપિ� વ્યવસાપાાા ા જ� પાસાઓ સાનેર 

કરયા  

• નાધ્િનક અાે ઉુચ્ર નાધ્િનક શા�ાાા 

અભ્ાસ્નના ંઅાા��ૃષટ િાયારણા  સનાયેશ કરય  

 

 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 

 
��િૃ્ સ�ા 

 
 
 

 
NDMA, 
NDRF, 
NIDM 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

ય ખનાા ખ્રાાા  સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે 

ય્ાર� પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ખ્રા વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

 
 
 

DMD$, SDMA, 
IPRD, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, SAU 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સા જહ નાધ્ન �તંેશ હાસ ્રયી 

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે પાક અાે ય� 

વ્યવસાપા (સપાટટ અાે � જગ ર ય�ાા સરંકણ 

સ�હ્) ાે આયરટ રાાે ય  ુસારા ય ખન સચંારાાી 

સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ.ં 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે ય ર્ાના ં

ફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ખ્રા વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં
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અાા��ૃષટ    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• સાા�ુહક ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં • સાા�ુહક ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાી સ ંા� અાે રકણ િયશે 

ર ક ાે �ણકારટ આપયી  

 

 
૪ 

ન�હરાઓ, 

સીનાં્  

સાદુા્  અાે 

િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ 

 
 
MWCD, 
MSJE, 
NDMA, 
NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય    

DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
AGD, AHD, 
WRD, DRD, 
PRD, IRD, SAU, 
EFD, DSJE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્, �યલરા અાે ્ાચકુા કકાએ આપિ� 

વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રાાે કન્ા 

િયકાસના ં�ર�ગ સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય    

 
 

 
૫ 

 
 
 

અાા��ૃષટ 

વ્યવસાપા 

્ યાાઓ 

 
 

 
MAFW 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• �ૃિષ-આત હયા િયવ્ાર ાે ધ્ાાના ં રાાે 

અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ંપાણીાી અછ્ાા 

િયગ્યાર �દાય ાા આ્ાર� અાા��ૃષટ 

વ્યવસાપા ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટાે ટ�ક  

આપય . 

• અાા��ૃષટ / ્ીવ પાણીાી અછ્ા  સાના  

કરટ શક� ્ેયા ન ટા િયવ્ાર  ્રાય્ા 

રા�્ ાે સરાહ આપય    

 
DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
AGD, AHD, 
WRD, DRD, 
PRD, IRD, SAU, 
EFD 

 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રા�્, �યલરા, ્ાચકુા અાે ગાન અાા��ૃષટ વ્યવસાપા 

્ યાાઓાા િયકાસાી ખા્રટ કરયી   

  

િયકાસરકી 

 

રા�્ સરકાર ાા 

 DMD$, SDMA, 
RD, DDMA, 
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અાા��ૃષટ    �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં
 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
૬ 

્ યાાઓના ં

અાા��ૃષટ 

વ્યવસાપાા  

ા�ુ્ પયાહ 

સહ્ ગસી 

સતંિં્્ ક�નની્ 

નકંાર્   

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ્નાન નકંાર્ / િય ાગ  ્ેનાી િયકાસરકી 

્ યાાઓના ં આપિ� વ્યવસાપાાે ા�ુ્ 

પયાહના ંરાયયાાા પ્ાસ  કરશે  

PRIs, ULBs, 
AGD, AHD, 
WRD, DRD, 
PRD, IRD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ્નાન નકંાર્ / િય ાગ  ્ેનાી િયકાસરકી 

્ યાાઓના ં આપિ� વ્યવસાપાાે ા�ુ્ પયાહના ં

રાયયાાા પ્ાસ  કરશે  

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૭.૬ર�્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસર

અાા��ૃષટ   આત હયા ખ્રાાુ ંવ્� ૃ�સાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

સશં ્ા, 

 
 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ ીવ્ા, હયાનાાાી ઘટાાઓાુ ંઆય ર્ા 

અાે યરસાદ/પાણીાી અછ્ , યરસાદ 

આ્ા�ર્ ખે્ી, ટષુક/અ ર્-ટષુક િયવ્ાર ના ં

DMD$, IRD, 
AGD, WRD, 
SDMA, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
SLRTI, EFD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• GACC ાે રગ્ી રાષ્ટ્ ય ખન  ઘટાડયાાી કાનગીરટાે 

ટ�ક  આપય  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં
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અાા��ૃષટ   આત હયા ખ્રાાુ ંવ્� ૃ�સાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 
આગાહટ, ડ�ટા 

વ્યવસાપા, 

િયવ્ાર 

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ 

 
 
 

 

MAFW*, 
MOEFCC, 
MOES, 
DOS, MOJS, 
NLRTI 
 

આકારણી અાે દ�ખર�ખના ં�ુ્ ાર  રાયય   

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• અાા��ૃષટ સ ંાયાાયા�ા  િયવ્ાર ના ં GACC 

ાા પ�રણાન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC રાક�ણક્ા હ�ઠ� ઉ�્ આિસ�ક અાે 

સાના�યક ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ્નાન અાા��ૃષટ સ ંાયાાયા�ા  િયવ્ાર  

નાટ� GACC  રાક�ણક્ા ાકશા ્ૈ્ાર કરયા 

• GACC નાસંી ય્ેરા અાા��ૃષટાા ય ખન  

અાે પ�રય ર્ા અા�ુજરા પર ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• આત હયા પ�રય ર્ા અાે અાા��ૃષટાા 

ય ખન સતંિં્્ ડ�ટાતેઝ વ્યવસાપા 

પણારી િયકસાયયી  

 
રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• અાા��ૃષટાી �વસિ્ના ંઅપે�ક્ ફ�રફાર  સાસે 

�સુગં્ GACC અસર આ્ા�ર્ પકેપણ 

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  

અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• દવ્ાયેય રા�્-િયિશષટ GACC અસર અાે સાના  

કરયાાી પ�િ્ઓાુ ંદવ્ાયેનકરણ કર�ુ ં

• અાા��ૃષટા  સાના  કર્ા પાકાે પ ંસાહા આપયા નાટ� 
પહ�ર કરયી 

• વસાિાક હયાનાા આ્ા�ર્ યીના પ�િ્ઓ અાે �ૃિષ 
ઉપય ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

  

નધ્નરરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• િયિય્ GACC અસર રાક�ણક્ા હ�ઠ� ઉ�્ ય ખન  

(આિસ�ક, સાના�યક, યગેર�) પર રા�્-િયિશષટ અભ્ાસ ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• GACC પર રા�્ િયિશષટ સદં   અાે ય ખન ના ંપ�રણાની 

ફ�રફાર  સાસે સશં ્ા અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ.ં   
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અાા��ૃષટ   આત હયા ખ્રાાુ ંવ્� ૃ�સાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

અાે આકારણી કન્ાઓના ં�ુ્ ાર  કરય  

• હયાનાા યીના પ�િ્ઓ અાે �ૃિષ 

પ�િ્ઓા  િયવ્ાર કરય . 

• અાા��ૃષટા  સાના  કર� એયા  આત હયા 

પિ્કાર પાક પર સશં ્ા કર�ુ.ં   

 
 
 

૨ 

 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા  

(HRVCA) 

 

MAFW*, 
NDMA, 
NIDM, 
MOJS, 
MOST, 
MSJE, 
NLRTI 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

GACC રાક�ણક્ા હ�ઠ� પાણીાી અછ્ અાે 

પાકાી સયેંદાશીર્ા પર ાકશાકરણ 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• આં્િં્ક ય�-આત હયાાી ઘટાાઓ નાટ� 

સાદુા્ ાી ય્ેરી સયેંદાશીર્ાાી 

સનયણના ં�ુ્ ાર  રાયય . 

• ડ�ટા તકક વસાપયી અાે ય ખનાા ખ્રાાા 

અાે સયેંદાશીર્ાાા ાકશા ્ૈ્ાર કરયા. 

• અસર ા જલ્ાકંા , સન્ાં્ ર� સનીકા અાે 

આકારણી કરયી 

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC ય ખન ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

 
 
DMD$, 
SDMA, RD, 
IRD, AGD, 
DSJE, SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ કરયી અાે 

સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણાાા  ાગ�પે HRVCA હાસ ્રયી  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC હ�ઠ� આિસ�ક અાે સાના�યક ય ખન ાા અસરાુ ં

ા જલ્ાકંા અાે અહ�યાર કરય  

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા 

કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

વસાિાક કકાએ ડ�ટા તકક વસાપયી અાે ય ખનાા ખ્રાાા 

અાે સયેંદાશીર્ાાા ાકશા ્ૈ્ાર કરયા. 
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અાા��ૃષટ   આત હયા ખ્રાાુ ંવ્� ૃ�સાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ં રાાે વ્ાપક 

HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા 

આપ�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

યનીાાા અ્યપ્ા / રણકરણાે કારણે 

સયેંદાશીર્ા અાે ય ખન પર િયગ્યાર 

અભ્ાસ કરય .  

 
 
 
 
 
 
 

૩ 

 
 

 
 
 
 
આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા 

(CCA) 

 
 
 
 
 

MAFW*, 
MOES*, 
MOST, 
DOS, 
MOJS, 
MOEFCC 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• આત હયા પિ્કારકન પાકાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• કન્ા િાનારણ અાે િા્િન્ દ�ખર�ખ રાખયી  

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• અા�ુજરા ય��ર્ા્ ાે સનયયી  

• સાના  કરયાાી પ�િ્ા  અભ્ાસ કરય  

• અા�ુજરા પ�િ્ઓ િયકસાયયી  

નધ્નરરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• CCA કા ર્્ન  અનરના ંા જકયા 

 
 
 
 
 
 
DMD$, SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, AGD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• સયેંદાશીર્ા અાે �હ�ર ��િૃ્  

• પ્ારયરણ પણારી  િાનારણ કરયા  કન્ા િાનારણ અાે 

પરંપરાગ્ જાાા  ઉપ્ ગ કરય .  

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા િયકસાયયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અપે�ક્ GACC અસર ાે �સુગં્ િયિય્ ય� અાે � જિન 

સરંકણ કા ર્્ન  અનરના ંા જકયા 

• ખાદ �રુકા �િુાિન્ કરયા નાટ� આપિ� વ્યવસાપા  
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અાા��ૃષટ   આત હયા ખ્રાાુ ંવ્� ૃ�સાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• અાા��ૃષટ સ ંયયા�ા  િયવ્ાર ના ં CCA ાા 

 ાગ�પે કા ર્કન ય� વ્યવસાપા અાે 

દ�ખર�ખ પણારીા  અનર કરય  

• GACC ાે ધ્ાાના ંરાખીાે અાા��ૃષટ 

સ ંયયા�ા િયવ્ાર ના ંકાા જાી અાે 

િા્નાકારટ ના��ુ ંઘડ�ુ ં

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા 

્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  પચાર 

કરય  

્ યાા હ�ઠ� અા�ુજરા અાે શના વર જહરચાા  

અપાાયયી 

 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ ; વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ �ય્ કરયા 

• આત હયા પિ્કાર કન્ા ના�ખાા  િયકાસ કરય . 

• અાા��ૃષટ સ ંયયા�ા  િયવ્ાર ના ં CCA ાા  ાગ�પે 

કા ર્કન ય� વ્યવસાપા અાે દ�ખર�ખ પણારીઓ રા� ુ

કરયી 

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા ્ ો્ 

સં્  યા ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ં

અા�ુજરાશીર પગરાાેં સકં�ર્ કરયા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ�, વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક 

સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી 

સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ 

પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર
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૭.૮ શી્ રહ�ર અાે કરા પડયા 

શી્ રહ�ર /�હન એક વસાિાક ઘટાા હ યાસી , સતંિં્્ રા�્ સરકાર એ સતંિં્્ �યલરા આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં� અાે વસાિાક સ�ાયા�ાઓ ( પચંા્્ી રાય સવંસા  અાે શહ�રટ વસાિાક સવંસા ) ાે 

સાકં�ટાે વસાા િયિશષટ શના ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી ય ઈએ.  નયા અાે સપંિ� નાટ� ત�ુ રકી ય ખન 

યીના સ�હ્ ખ્રા વસાાાં્ રણ વ્યવસા અનરના ંા જકયી ય ઈએ. ક�નન અાે રા�્ સરકાર� સતંિં્્ 

ાીિ્ગ્ ના�ખા િયકસાયયા ય ઈએ. 

૭.૮.૧રરાકારનાટ�રકનસકારટરયગરા  

રા�્ સરકાર એ  ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ ( MOES (IMD)) સાસે ગા્ સકંરા ��ય�ુ ંય ઈએ અાે 

ઠંડટાા ન �ાી �વસિ્ પર ાનકસી ાયર રાખયી ય ઈએ. ચે્યણીઓ િા્િન્ ્ રણે ્ ો્ નચં (વસાિાક 

અખતાર  અાે ર��ડ્  વટ�શા  સ�હ્) �ારા �હ�ર યા્ા �ુ્ ી પસા�ર્ કરયી ય ઈએ. અાસુરયાાા ક�ટરાક 

શના પગરા ંાીચે ાયુત છે: 

• શ� હ ્ ં્ા ં�ુ્ ી ઘરના ંરહ ;  

• હયાનાાાી ્ાન �ણકારટ નાટ� વસાિાક ર��ડ્  વટ�શા  સા ં� ;  

• શરટરાે ગરની આપયા નાટ� પ �ષટક ખ રાક ર ય  અાે િા�રીકરણ ટા�યા નાટ� �તા-

આલક હ �રક પીણા ંપીયા;  

• �ડા કપડા ં ય્ાર� પહ�રયાાે તદરે હ�યા અાે ગરન કપડા ં ય્ાર� પહ�રયા;. ઉપરાા ય   ઘટ 

રટ્ે યણા્ેરા અાે પાણી-ર ્ક હ યા ય ઈએ. 

• કપડા �કુા રાખયા. શરટરાી ગરનીાે ઓછટ સ્ી ર કયા નાટ� યારંયાર  ીાા કપડા તદરયા. 

• ઝેરટ  નુાડાાે ર કયા નાટ� ક�ર સીા , હટટર અસયા ક રસાાા ઓયાા  ઉપ્ ગ કર્ી યખ્ે 

્ ો્ ���્ા ા જકયા. 

• ગરનીાી વ્યવસા ઉપર ્ ા હ યાાા �કવસાના,ં �્ા ંયહટયટટ ્કેં ગરનીાી વ્યવસા કરટ હ ્, 

એયા �હ�ર વસ� એ ય�ુ.ં 

• શરટરાી ન ટા ાગાી ગરની નાસાાા ઉપરાા  ાગનાસંી ાીક�ટ ય્ી હ યાસી  ્નારા નાસાાે 

્ાકંટ રાખ�ુ ંઅાે ્નારા ફ�ફસાાંા રકણ નાટ� ્નારા ન ્ાાે ્ાકંટ રાખ . 

• ય્ાર� કાન કરયાાુ ંટા��ુ.ં ય્ાર� નહ�ા્ કરયાસી �દ્ �નુર  આયી શક� છે. 

• ઠંડટ રાગયાસી ચાનડટાા સ �ાા �ચમ  નાટ� મુઓ:  ગ�ટઓ, �� જઠા, કાાાી મ જટ અાે ાાકાી 

ટ ચ પર સયેંદાા અાે સફ�દ અસયા િાવ્ેય દ�ખા�ુ.ં 

• ાીચા ્ાપનાા  (શરટરાુ ંઅસાનાન્ ્ાપનાા) ાા �ચમ  નાટ� મુઓ: અિા્િંક્ ��ુરટ , 

્ાદશ�ક્ના ંઘટાડ , �દશાભન, અસગં્્ા, અવપષટ ત ર�ુ,ં �વુ્ી અાે વપષટ સાક. ્તીતી 

સારયાર નાટ� ્ાંકા�રક ાનકાી હ �વપટરના ંદ ડટ �ઓ. 
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• શી્ રહ�ર પહ�રા ખ રાક, પાણી અાે અન્ ય��ર્ા્ ા  સં્ હ કરટ રાખય . 

• પટુ્ ા નાટ� શી્ રહ�ર પહ�રા ્ ો્ ઘાસચાર  સં્ હ કરટ રાખય   

• ઠંડટ રાગયાસી ચાનડટાા સ �યા�ા દરદટઓાે  દાખર કરયા  નાટ� હ �વપટર ાે સજય્ાાી 

�વસિ્ના ંરાખયી 

 

૭.૮.૨ યાકરઅસેરય�ઓુરનાટ�રકનસરયગરા  

�ાૃયી િયજાા નકંાર્  ( ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ ) અાે રા�્ સરકાર  સાસે પરાનશર કરટાે �ૃિષ 

કલ્ાણ નકંાર્ શી્ રહ�રાી �વસિ્ાી ાનકસી દ�ખર�ખ રાખે છે.  શી્ રહ�ર/�હનાી �વસિ્ાા �કવસાનાં, 

રા�્ એ �યલરા પાક આક�વનક ્ યાાઓના ંદશારવ્ા ાયુત અાે સતંિં્્ રા�્ �ૃિષ િયમિયદાર્  સાસે 

પરાનશર કરટાે ્ેાી અસર ઘટાડયા નાટ� વસાા િયિશષટ પગરા ંરેયાાી ય�ર છે.  ખે�જ્  એ ય��ર્ા્ ાયુત 

હરકટ િસ�ચાઈ કરયી, ડા�ટઓ અસયા ાનેરી ડા�ટઓાા કિ્્વ્ ��ુરાે ્ાંકા�રક કાપી ાાખયા,  નુાડ  

કરયા નાટ� તગીચાના ં પાદંડા/કચર  તા�ય  અાે ાકાની યવ્ઓુ ીજર કરટાે  કિ્્વ્ પાકાુ ં ાયનયા 

કર�ુ,ં ફ �ર્ર છટંકાય �ારા ખા્રા  ય્ારાા  ડ ઝ  આપય . ાત�ા પાકાે પાણી ા  છટંકાય કરય  � 

છ ડાે ઠંડ  કરટાે અાે આસપાસાી હયા ાી ઠંડટ શ ષીાે િયર ્ા ાસી રટ્ે રકણ કરશે.  પટુાી સ ંા�ના ં

અા ુય ્રાય્ી સવંસઓએ પટઓુાી સ ંા� અાે રકણ નાટ� ય�રટ સરાહ અાે સહા્ આપયી ય ઈએ. 

શી્ રહ�રાા �કવસાનાં , પાણીઓ અાે પટુ્ ા ના�રક એ પાણીઓાા ા ૃં રાેુ ર કયા નાટ� ્ ો્ ઘાસચાર  

� જર્ા પનાણના ંખયડાયય  ય ઈએ.  ્ેઓએ પટુ્ ાાે ખયડાયયા નાટ� ્ીવ શી્ સહ�ર પહ�રા ં્ ો્ 

ઘાસચાર  અસયા ાીરણા  સં્ હ કરય  ય ઈએ.  યાવપિ્ાા મુદા મુદા ્તતાઓ દરિન્ાા પાક સરંકણ 

પગરા ંક ષટક ૭-૧ ના ંઆપયાના ંઆવ્ા છે. 

 

કાષટકર૭-૧: ્રફરઅસેર�હનર-ર ણરસાતનકરયાકરથ રકણરયગરા   
 છ ડાી �સૃ�ાા ્તતા ખે�જ્ એ રેયાાા પગરા ં
૧ ાાાા છ ડ/ છ ડ ઉછેર ક�નન ્તતે  ખાસ કરટાે રા્ાા સન્ે ખે્ રાી આસપાસ  જ નાડ  કરટાે � જલન 

આત હયાના ંફ�રફાર કરય   

૨ �સૃ�/ પયાા ્તતે ખે્રના ંપાણી આપ�ુ,ં રાકે ખે્રના ં જનાડ  કરય   

૩ કાપણીાા સન્ે � જણર પ�રપકય્ાાા ્તતે પાકાી કાપણી કરયી   

પાક: સ ્ાતીા, નકાઈ, મુયાર, અડદ, કપાસ, ચણા અાે ગરનીા  સ ્: શી્ રહ�ર નાટ� સરાન્ીાા ઉપા્  

www.nidm.gov.in પર ઉપર ્ છે  

રર

http://www.nidm.gov.in/
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૭.૮.૩ આત હયા પ�રય ર્ા ખ્રાાુ ંવ્યવસાપા  

ા�્ય અન્ પેટા િય ાગ સી િયપરટ્, અહ� આપેર યયાતદારટ ના��ુ ંસર� ના��ુ ંઆપેર છે.  

 

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ  

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ   રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ  

 

 
MOES, 
MAFW*, 
MOEFCC, 
NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અપે�ક્ GACC અસર ાે 

�સુગં્ સશં ્ા , દ�ખર�ખ અાે 

ના�હ્ી પણારીાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• આત હયા પ�રય ર્ા અાે શી્ 

રેહ�રાે રગ્ા  ડ�ટાતેઝ 

વ્યવસાપા પણારી િયકસાયયી 

 
 
DMD$, SDMA, 
DDMA, DRD, 
UDD, AGD, 
PRIs, ULBs, 
SLRTI 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર  

આપય  

• રા�્ િયિશષટ પ્ાસ ાે  સવંસાઓાે ટ�ક  

અાે સહકાર આપય  

 
 
 
 
 
 
MOEFCC*, 
MORD, 
MoHUA, 
NDMA, 
MSJE 

 

 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

• અા�ુજરાાી ય��ર્ા્ ાે 

સનયયી  

• સાના  કરયાાી �વસિ્ા  

અભ્ાસ કરય  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

અા�ુજરા પ�િ્ઓ િયકસાયયી 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• અા�ુજરા કા ર્્ના  અનર 

કરય   

• ાત�ા યગ  નાટ� સાના�યક 

�રુકા કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર 

પગરાાં  પચાર કરય  

 

 
 
 
 
 

 
DMD$, SDMA, 
DRD, UDD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, DSJE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા  

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-

િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1)  

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે 

પ્ ગાંનક પ�ર્ યાાઓ િયકસાયયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2)  

રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાં ાે 

સકં�ર્ કરયા  
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ  કર�ર ા હ ્ 

્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક 

્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , �્ાર� 

ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા 

નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ સરકારા  િય ાગ , દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૯ર ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર ધી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ાર

ા�્: અન્ પેટા-િય ાગ સી િયપરટ્, અહ� યયાતદારટ ના�ખાા  સર� ાા જા  આપેર છે.  

 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

૭.૯.૧રખતરાસેર

ઓ�ખ ાર  

 
 
 

MOES 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્કાીકટ સહા્, ડ�ટા ને�યયા  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા પા્ાાા આ્ાર�  ડ�ટાાુ ં

સકંરા કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

નાગરદિશ�કા અાે કા ર્ ્ યાા  

 
 
 

SDMA*, 

DMD$ 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• રા�્ કા ર્ ્ યાા અાે ્ેાા અનરીકરણાી ્ૈ્ારટ  કરયી  

• સતંિં્્ િય ાગ �ારા િયગ્યાર િય ાગી્ નાન્ સચંારા પ�િ્  

્ૈ્ાર કરયી 

• ના�હ્ી ને�યયી 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા પા્ાાા આ્ાર� ડ�ટાાુ ંસકંરા કર�ુ ં

 
 
 
 

૭.૯.૨  તરર

થ વ્ાકટ્રથ કરસ 

 
 
 
 

MOES*, 
MIB, DOT, 
MPWR, 
MHA, 
MAFW 
MHA, NEC, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• પારં� ક ચે્યણી અાે સદં�શાવ્યહાર  

• ચે્યણીઓ અાે હયાનાા આગાહટઓ  

• આગાહટ/ આં્િં્ક/ ગ ંીર પ કારાી 

ચે્યણીાા �કવસાના:ં સતંિં્્  ૌગ �રક 

િયવ્ારના ં અખતાર/ ારેક્ િાક અાે 

સ િશ્ર ની�ડ્ા , SMS, યગેર� �ારા 

 
 
 
 

DMD$*, 
SDMA, 
DDMA, 
IPRD, 

PED*, 

AGD* 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

•  ાર્ી્ હનાનાા િય ાગ ્રફસી ન�ેરી ના�હ્ીાે ન ટા પા્ે ર ક  

�ુ્ ી પહ�ચાડયી  

• આકાશી યીય�ટ  ર કાાર અાે ડ ટરર રડારાા વસાપા ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• સાદુા્ આ્ા�ર્ પારં� ક ચે્યણી પણારીઓાુ ંાેટયકર ્ૈ્ાર 

કર�ુ ં
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ચ તસ સદં�શ અાે ના�હ્ી ા  ન ટા પા્ે 

ર ક  �ુ્ ી ફ�રાય  કરય  

• સતંિં્્ યીય�ટ નસક , સચંારણ, િય્રણ 

કચેરટઓાે ચ તસ સદં�શ આપય  

• ય��ર્ા્ ાયુત NDRF ાી સ્કર્ા અાે 

ગ ઠયણી 

• નાગરદિશ�કાઓાુ ં િારટકણ અાે સનીકા  

કરયી 

• ્કાીકટ સનસરા 

• સન્ાં્ ર� સનીકા/ અદ્ા કરયી 

• વસાિાક કકાએ અખતાર/ ારેક્ િાક અાે સ િશ્ર ની�ડ્ા  અાે 

અન્ સા જહ નાધ્ન  �ારા ચ તસ સદં�શ અાે ના�હ્ી  ન ટા પનાણના ં

ર ક  �ુ્ ી પસારાી ખા્રટ કરયી 

• ્નાન ીજરસચંાર સેયા સચંારક  �ારા ્નાન સ�્્ ન તાાર ય ડાણ  

નાટ� �શુ SMS ાી ખા્રટ કરયી 

• ્નાન સતંિં્્ ીજરસચંાર કચેરટ/અિ્કારટઓાે સ�્્ કરયા 

• યીય�ટ કાપ 55F

56 અાે યીય �રુયઠ  �ાુયવસાિપ્ કરયા અાે નહંયાી 

�િુય્ાઓાે આપ�કારીા યીય �રુયઠ  � જર  પાડયાાી ખા્રટ કરયી 

• ચ તસ ચે્યણી ન�્ા ંય �યલરા યહટયટટ્કંાે � જક િય ાગ  સાસે 

સ�્્ કરયા. 

• ક�નન/રા�્ સરકારાી � જચાાઓાુ ંપારા અાે ઝડપસી અનર કરય . 

• આપ�કારીા પિ્ ાય નાટ� નધ્વસ અિ્કારટાી િાન� જકં કરયી  

• વપષટ � જિનકા અાે યયાતદારટ સાસે સવંસાગ્ િયિય્રકી સવંસાઓાુ ં

સકંરા કર�ુ ં

                                                           
56 યાયાઝ ડા સન્ે યીય �રુયઠ  યીય�ટાા  ચકાાા  ય્ારાાા ય ખન  ઊ   કરટ શક� છે. સતંિં્્ સ�ાયા�ાઓ ઓ હયાનાાાી આગાહટ ાયુત સન્સર 

યીય કાપ અાે �ાુયવસાપા �િુાિન્ કરયાાી ય�ર છે.  
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• યહટયટટ ્કં , NGOs અાે વય્સેંયક ાા સકંરાના ંતચાય અાે 

વસ�ાં્ ર કાનગીરટ કરયી. 

• આપ�કારીા ્તીતી પિ્ ાય 

• અન્ ય�રટ સતંિં્્ પગરાઓં રેયા 

• નધ્વસ અિ્કારટ દર�ક િય ાગ/સવંસા નાટ� સપંકર વ્�ક્ ્રટક� કા ર્  

કરશે 

• રા�્/�યલરા કકાાી ્ યાાાુ ંિારટકણ કરશે 

• �ુ્ ાર�ર ડ�ટા / ના�હ્ી ને�યયી અાે સનીકા / અદ્ા કરયાાી 

્ યાા તાાયયી 

 
 
 
 

૭.૯.૩ DRR ના ર

રાકાણર-ર

ના�ખાકટ્રયગરા રર 

 
 
 
 
 

MHUA*, 
MOPR, 
MEITY, 
MPWR, 
MRTH 
MOPR, 
MEITY, 
MPWR, 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ના�ખાકટ્ પગરા ંનાટ� ્કાીકટ 

નાગરદશરા આપ�ુ ં 

•  ્ર-સવંસાકટ્ સકંરા , સનીકા અાે 

્ા� સાયચે્ીાા ંપગરા ંઅાે 

પ�્્ાઓાુ ંપારા કર�ુ ં

• નકાાાા પેટા કા્દા ઓાુ ંપારા કર �ુ,ં 

્નાન તે ના�  અાે ઉપરાી ાનાર્  

 
 
 
 
 

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

•  ્ર-સવંસાકટ્ સકંરા , સનીકા અાે ્ા� સાયચે્ીાા ંપગરા ં

અાે પ�્્ાઓાુ ંપારા કર�ુ ં 

• નકાાાા પેટા કા્દાઓાુ ંપારા કર�ુ,ં ્નાન તે ના� અાે ઉપરાી 

ાનાર્  નાટ� આકાશી  યીય�ટ કંડકટર /અયર ્ સા્ા  ગ ઠયયાાુ ં

ફર�ય્ા્ કર�ુ ં

• શા�ાઓ, કારખાાા અાે સરકારટ અાે ખાાગી ાનાર્ ના ં આકાશી  

યીય�ટ કંડકટર /અયર ્ સા્ા  ગ ઠયયા પ ંસાહા આપ�ુ ં

• હ �ડ ોસ અાે એયા મજાા ના�ખાઓાી ના�ખાકટ્ ્ાકા્ ચકાસયા 
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

MRTH નાટ� આકાશી  યીય�ટ  કંડકટર / અયર ્ 

સા્ા  ગ ઠયયાાુ ંફર�ય્ા્ કર�ુ ં

• આકાશી  યીય�ટ  અયર ્ સા્ા  

ગાઠયયા પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• હ �ડ ોસ અાે એયા મજાા ના�ખાઓાી 

ના�ખાકટ્ ્ાકા્ ચકાસયા નાટ� 

અ� ્ાા ચરાય�ુ ં

• ્તીતી અાે હ �વપટર સા્ા  

ચાચ ુ�વસિ્ના ંહ યાાુ ંચકાસયા  નાટ� 

અ� ્ાા ચરાય�ુ ં 

નાટ� અ� ્ાા ચરાય�ુ ં

 

 

૭.૯.૪ DRR ના ર

રાકાણર –ર ર્સર

ના�ખાકટ્રયગરા રર 

 

NDMA*, 
MOCI, 
MORD, 
MHUA, 
DOT, 
MPWR, 
MRTH, 
MHFW, 
MAFW, 
MOEFCC, 
MHA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ના�ખાકટ્ શનાાા ંપગરા ં�ગેાી 

ના�હ્ી ર ક  �ુ્ ી પહ�ચાડયી 

• �કૃ , મજાા ના�ખાઓાી ના�ખાકટ્ 

્ાકા્ ચકાસયા નાટ� �તંેશાી ખા્રટ 

કર   

• યૈક�લપક અસયા આપ�કારીા સચંાર 

પણારીઓ ગ ઠયયી 

DMD$*, 
SDMA, 
UDD, 
DRD, 
IPRD, 
PED, 
SPWD, 
HFWD, 

AGD*, 
AHD 
EFD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

•  ્ર-સવંસાકટ્ સકંરા અાે અનરીકરણ  

• ા જલ્ાકંા, સજય્ા અાે શના પગરાાં  અહ�યાર  �રપ ટર ્ૈ્ાર 

કરય  અાે ્ેા  અનર કરય   

• સાયચે્ીાા ંપગરા ંઅાે પ�્્ાઓાી સનીકા કરયી અાે અદ્ા 

કરયા 

• પારં� ક ચે્યણી પિ્ ાય નાટ� �હ�ર ��િૃ્ અાે િશકણ આપ�ુ ં

• સયેંદાશીર વસ�  ઓ�ખયા 
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• યીય કાપ અાે આપ�કારીા યીય 

�રુયઠાાી કાનગીરટ કરયી 

• મજાા યીય�ટ સા્ા / ્ારાે ્પાસયા 

અાે ��યયા/તદરયા નાટ� �તંેશ 

ચરાયયી 

• નાગર ય ડાણ અાે સયેંદાશીર 

િયવ્ાર ના ંપયેશ �િુાિન્ કરય  

• આપ�કારીા સન્ે ્તીતી કનરચારટાી 

યો્ાઓ ઊ ી કરયી  

• નાાય સસંા્ા ાી ્ારીન સ�હ્ 

હ �વપટરાી સજય્ા 

• પાક સરાન્ીાા િા્ન ાુ ં ્ રણ ાુ ં

પારા કરયાાી ખા્રટ કરયી 

• ખે�જ્  નાટ� સરાન્ પાક સં્ હ ગ દાન  

તાં્ યા 

• ��િૃ્ કા ર્્ન  ્ યયા 

• ના�હ્ી અાે દવ્ાયેય ાુ ંસકંરા કર�ુ ં

• ડ�ટા તેઝાુ ંઆ્ યા અાે ��યણી  

• સ્કર્ા/ચે્યણીાી સરાહાે અાસુર�ુ ં

• સાનાન્ ર ક  નાટ� ટુ ંકર�ુ ંઅાે ટુ ંા  કર�ુ ં્ેા  પસાર કરય  અાે 

સરાન્ વસ� ાા ઉપ્ ગાે સકન કરયા. 

• િનરક્/ ્રના�ખા અાે પ્ારયરણાે આગાા ાકુસાાસી 

�રુ�ક્ કર�ુ ં

• આગ સરાન્ીાા િા્ન ાુ ંકડક પારા કરયાાી ખા્રટ કરયી  

• સયેંદાશીર વસ� એ આયિ્ક સેયાઓ અાે �િુય્ાઓ �િુાિન્ 

કરયી 

• યૈક�લપક અસયા આપ�કારીા સચંાર પણારીઓ ગ ઠયયી 

• કટ કટટ સન્ે આયિ્ક સેયાઓ નાટ� યીય �રુયઠ  યહ�ર  

�ાુયવસાિપ્ કરય  અાે યહ�રી ્ક� યીય �રુયઠ  �ાુયવસાિપ્ કરય  

• ્નાન િય�ુ્  સા્ા ાી કા્ારંનક �વસિ્ �િુાિન્ કરયી અાે 

સેયાાે ��યયા અસયા સન્ાં્ ર� સા્ા  તદરયા  

• નાગર ય ડાણ અાે સયેંદાશીર િયવ્ાર ના ંપયેશાી ખા્રટ કરયી 

• ઘટાા વસ�ે ્ ો્ ્તીતી કનરચારટઓ અાે �િુય્ાઓાી ખા્રટ 

કરયી 

• ્તીતી સહા્ક વ્યસાિ્ક ાા ાેટયકર સાસે આર ો્ ક�નન ાે 

નયમ જ્  તાાયયા 
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• નયા અાે િનરક્ નાટ� ત�ુ રકી યીના 

ય ખન સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણાી 

વ્યવસાા  અનર કરય    

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• સજય્ા નાટ� ટ�કિાકર નાગરદશરા આપ�ુ ં

•  ્ર-સવંસાકટ્ સકંરા નાટ�ાા ્ રણ  

િયકસાયયા 

•  ાર્ી્ નાાક  રરુ ાા  િા્ન સં્ હ  

ાયુત આશ્વસાા / શેડ , તસ વટ�નડ 

તાાયયા 

• ય ખન વસાાાં્ રણ  વ્યવસા – ાીિ્ગ્ 

ના��ુ ં  

• સયેંદાશીર િયવ્ાર ના ંનયારકક દયાઓ , ઝેરાાશક દયાઓ, 

એાેવસેિસ્ા, હ�ર યા ગ �ટઓાી ઉપર ્્ાાી ખા્રટ કરયી 

• હયાનાાસી ાકુસાાાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• િયવ્ારનાસંી આપિ� પછટાી ના�હ્ી ને�યયી  અાે ્ેાી 

રા�્/રાષ્ટ્ વ્ર� �ણ કરયી  

• નયા અાે િનરક્ નાટ� ત�ુ રકી યીના ય ખન સ�હ્ ય ખન 

વસાાાં્ રણાી વ્યવસાા  અનર કરય    

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• �હ�ર ના�હ્ી / �િુય્ાઓ ઊ ી કરયી.  

• ખે�જ્  નાટ� યાયાઝ ડાસી સરાન્ પાક સં્ હ ગ દાન  તાં્ યા 

• આગ સરાન્ીાા િા્ન ાુ ંપારા કરયાાી ખા્રટ કરયી  

• િનરક્/ ્રના�ખા અાે પ્ારયરણાુ ંઆગાા ાકુસાાસી રકણ  

• ય ખન પ�રયહા વ્યવસા - પાક અાે પટ ુયીના સ�હ્ અનરીકરણ  

• પાક સરાન્ી  અાે પટ ુ�રુકા ાા િા્ન ાા ્ રણ ાુ ં પારા 

કરયાાી ખા્રટ કરયી 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્નાન સતંિં્્ િય ાગાા અિ્કારટઓ/ વય્સેંયક , CDEF, 
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

૭.૯.૫રકનતાર

  કાથ 

 
 

NIDM*, 
MIB, NDRF, 

અન્ 

નકંાર્  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્નાન સતંિં્્ કા ર્કર , SDRF, 

CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક  નાટ� 

્ારીન કા ર્્ન  

• અખતાર , ઈરેક્ િાક અાે સાા�ુહક 

નાધ્ન  �ારા ��િૃ્ રાયયા નાટ� IEC ાુ ં

વ્ાપક અ� ્ાા ચરાય�ુ ં

• િયિય્ સચંાર સેયા સચંારક  �ારા ્નાન 

સ�્્ ન તાાર પર SMS ન કરયા 

 
 

DMD$, 
SDMA, 
SDRF, 
SIRD, 
SLRTI, 
IPRD 

સાદુા્ અાે વય્સેંયક  નાટ� ્ારીન કા ર્્ન  ્ યય   

• િયિય્ અ�ોા સરંકણ સા્ા  અાે િાયારક પણારીઓાા ઉપ્ ગ 

�ગે ્ારીન કા ર્્ન  અાે કા ર્્ન  હાસ ્રયયા 

• યા��િૃ્ાુ ંસ�ા કર�ુ ં

• અખતાર , ઈરેક્ િાક અાે સાા�ુહક નાધ્ન  �ારા ��િૃ્ રાયયા 

નાટ� IEC ાુ ંવ્ાપક અ� ્ાા ચરાય�ુ ં

• િયિય્ સચંાર સેયા સચંારક  �ારા ્નાન સ�્્ ન તાાર પર SMS 

ન કરયા 

 

 
 
 

૭.૯.૬ �્ાહ ારર

ય�ર તરસરપાખનર

વ્ાસા તરણર 

 
MOES*, 
MAFW*, 
MOEFCC, 
NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અપે�ક્ GACC અસર  સાસે �સુગં્ 

સશં ્ા, દ�ખર�ખ અાે ના�હ્ી પણારીાે  

• આત હયા પ�રય ર્ા સતંિં્્ ડ�ટાતેઝ 

વ્યવસાપા પણારી િયકસાયયી 

DMD$, 
SDMA, 
EFD, AGD, 
AHD, DRD, 
UDD, 
SLRTI, PRI, 
ULB, 
SPWD, 
SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર આપય   

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ ; વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક ટ�ક  આપય  
 

  
MOES*, 
MAFW*, 
MOEFCC 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC અા�ુજરા ય��ર્ા્ ાે સનયયી  

 

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા  
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 ા ાઝા�ુ ,ર ીપ�ટરયસ ી,ર� દ�રઉસ ી,રઝ ઝા ાતરઅસેરભાર�રય સર� કા ા 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• GACC ા  સાના  કરયાાી પ�િ્ઓા  

અભ્ાસ કરય  

• GACC અા�ુજરા ્કં િયકિસ્ કર�ુ ં 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી  (T2, T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન  શ� ંકરયા  

• ાત�ા યગ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  

પચાર કરય  

PRIs, ULBs • રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે સનસરા આપ�ુ ં

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ પ્ાસ ; વસાિાક 

પ્ાસ ાે પા્ યક ટ�ક  આપય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ ગાંનક પ�ર્ યાાઓ  

િયકસાયયી  

નધ્નરગા�ાસી  (T2) 

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ ; વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર 

પગરાાેં સકં�ર્ કરયા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર
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૭.૧૦ યાદ� ફાટ�ુ ંઅાે ાશુ�્ાર યરસાદ પડય  

    ા�્: અન્ પેટા-િય ાગ સી િયપરટ ,્ અહ� યયાતદારટ ના�ખાા  સર� ાા જા  આપેર છે.  

 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
 

૭.૧૦.૧ 

ખતરાસેર

ઓ�ખ ા  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOES, MAFW, 
MOEFCC, 
MOST, DOS, 

NLRTI** 

 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• HRVCA અાે ખ્રાાા ા જલ્ાકંા નાટ� 

્કાીકટ સહા્  

• ના�હ્ી ને�યયી 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ ડ�ટાાુ ંસકંરા 

કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• વયચા�ર્ હયાનાા વટ�શા  ( AWS) વસાિપ્ 

કરયા  

• ડ ટરર હયાનાા રડાર ગ ઠયયા  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DMD$, SDMA, 
EFD, AGD, 
AHD, DRD, 
UDD, SLRTI, 
PRI, ULB, 
SPWD, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• યાદ� ફાટયા અાે કરા પડયા �યી ઘટાાઓાી 

ના�હ્ીાુ ંસકંરા કર�ું અાે ��ય�ુ ં- વસાા , ઘટાાાી 

ના�હ્ી, અસર યગેર�. 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• � જવખરા/ અ�વસર ્ �ાયાી સ ંાયાાયા�ટ યો્ાએ 

આયેર યસાહ્ ાે ઓ�ખયી. 

• � જત �ચા ય ખના  સાના  કરટ રહ�રી યસાહ્  અાે 

ઘર ાી ્ાદટ ્ૈ્ાર કરયી 

• � જવખરા્વ્ િયવ્ાર ાુ ં ાકશાકરણ અાે નાાય 

યસાહ્  નાટ� અ�રુ�ક્ વસ� ાી ઓ�ખ કરયી 

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ ડ�ટાાુ ંસકંરા કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ાકશાકરણાી ચ કસાઈના ંન ટા પનાણના ં�ુ્ ાર  કર્ા 

િયિય્ પકારાા અયકાશી ડ�ટા ( અયકાશી ફ ટ ્ાેસ , 

સેટ�રાાટ �ચક ) ા  ઉપ્ ગ કરટાે �્�ર્ા� સે�નસડગના ં
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ટ�કા ર નકર �ુ્ ારાઓા  ઉપ્ ગ કરટ � જવખરા ય ખન 

િયવ્ાર યગ�કરણ (LHZ) કર�ુ.ં  

• � જવખરા્વ્ િયવ્ાર ાા વસાિાક/વયદ�શી જાાાુ ં

એકકીકરણ કર�ુ ં

• એયા િયવ્ાર ાી � જ�ચ ક� �ના ંકરાાા યારંયાર અાે 

સતંિં્્ ખાસ કરટાે પાક ાકુસાા ાકુસાાા  અા ુય 

સય   

 
 
 
 
 
 
 
૭.૧૦.૨ 

 તરર

થ વ્ાકટ્ર

થ કરસ 

 
 
 
 
 
 
 

MOES, MAFW, 
MOEFCC 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે ટ�ક  આપય  

� જર  પાડય   

• ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા  

• ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા ઝડપી , 

વપષટ, અસરકારક પસારાે �િુાિન્ કરયા 

નાટ� ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે 

અસરકારક સકંરા અાે એકટ�ૃ્ 

સદં�શાવ્યહાર 

• ક�નન અાે રા�્ એયનસીઓ યુચે (ક) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ અાે 

અનરીકરણ કર�ુ ં અાે આપિ� વ્યવસાપા  કા્  સાસે 

સવંસાઓાી કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ં

રાયયાાા ્નાન પાસાઓ 

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી 

• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ત્ાાે ચે્યણીઓાા 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

�ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા િા્ન , ્ રણ ાુ ં

સકંરા (ખ) ાયા/ અદ્ા ્ રણ  

અપાાયયા, (ગ) કા્દાઓ, િા્ન  ઘડયા/ 

�ુ્ ારયા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ અપાાયયી/ 

સનીકા કરયી 

પસારાુ ંસકંરા , �્�ર્ા� �ુ્ ી ય ખન ્રાય્ા 

િયવ્ાર ના ંર ક  નાટ� િા્િન્ ્ાન �ણકારટ આપયી 

• અદ્ા ્ રણ / િા્ન સં્ હ અાે ્ેનાા અનરીકરણ , 

રા� ુપાડયા  અાે દ�ખર�ખાી ખા્રટ કરયા નાટ� રા�્ 

સવંસાઓ યુચે સકંરા કર�ુ ં

૭.૧૦.૩ 

D R R  નાં ર

ર કાણ - 

ના�ખાકટ્ 

પગરાં ર  

 
MHUA, MORD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ �ાય નયમ જ્ ીકરણ અાે � જ-ાયાેરટ નાટ� 

્કાીકટ સહા્  આપયી 

DMD$, SDMA, 
DRD, UDD, 
SLRTI, PRI, 
ULB, SPWD, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

િા્િન્ રટ્ે ્ �ાય નયમ જ્ ીકરણકરણાા પગરા ંરેયા  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

�ય-ાયાેરટ (છ ડ , �કૃ ) ાે સાકં�ટાે ્ �ાય 

નયમ જ્ ીકરણ નાટ� સકં�ર્ અ� ગન અાે ્ાિંકક 

ના�ખાાુ ંસકંરા કર�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યરસાદટ પાણીાા ઝડપી અાે સરાન્ િાકાર નાટ� 

ય્ારાાી ગટર  ા જકયી  

• યરસાદટ પાણીાા અિયર્ પયાહાે �િુાિન્ કરયા નાટ� 

�ુદર્ી ગટર વ્યવસા , ાદટઓ યગેર�ાી ીુરવ્ી અાે 

��યણી કરયી 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 

૭.૧૦.૪ 

D R R -  ના ં

ર કાણ ક ર�ુ ં  

�તા-  

ના�ખાકટ્ 

પગરા ં   

 

 
 
 
 
 
 
MHA, MOES, 
MOEFCC, 
MOST 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ટ�ક  આપય  

• નયા અાે સપંિ� નાટ� ત�ુ રકી ય ખન 

યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  

અનર કરય  

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• આદશર િા્ન , કા્દા, નાગરદિશ�કાઓ ઘડયી  

• ય ખન વસાાાં્ રણ ાીિ્ ના�� ુઘડ�ુ ં

 
 
 
 
 
 

્નાન િય ાગ , 

ULBs, PRIs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

• નયા અાે સપંિ� નાટ� ત�ુ રકી ય ખન યીના સ�હ્ 

ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• ય  ુ સરાન્ નકાા અાસુાર હારાા િા્ન ાી 

સનીકા અાે ્ેના ં� ુ્ ાર  કરય   

• ય ખન  ઘટાડયા નાટ� ાગર અાે શહ�રાી ્ યાાઓના ં

�ુ્ ાર  કરય  

• ય ખન વસાાાં્ રણ ાીિ્ ના�� ુઘડ�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યસાહ્  અાે ાગર /શહ�ર ાા િયવ્રણ નાટ� ત�-ુવ્રાી 

સરાન્ીાી કલપાા રા� ુકર યી -િાયારણ, અયકાશી 

આ્ યા, સગંઠા અાે આપ�કારીા વ્યવસાપા   

૭.૧૦.૫  

કન્ા િયકાસ 

MAFW, 
MOES, 
MOEFCC, 
DOS, MSJE, 
MWCD, NIDM, 
NDRF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ��િૃ્ ય્ારયી 

• �ૃિષના ંઅિ્��ૃષટ પછટાા વ્યવસાપા નાટ� 

્કાીકટ સહા્ 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે 

DMD$, SDMA, 
SDRF, EFD, 
AGD, AHD, 
DRD, UDD, 
SIRD, SLRTI, 
PRI, ULB, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• યાદ� ફાટયા અાે કરા પડયા �યી ઘટાાઓ સાને સજય 

સયા અાે ્ેા  સાના  કરયા નાટ�  શહ�રટ વસાિાક 

સવંસા/પચંા્્ી રાય સવંસાાી કન્ાઓ ય્ારયી  

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે કરાા  સાના  કરયા 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

નાગરદશરા અાે ્કાીકટ સહા્ આપયી 

• � જવખરાાુ ંસચંારા , અાે શ ્ અાે તચાય 

�યા િયિય્ કા ર્્ન  પા્ યક પિશકક ાે 

્ારીન આપયી 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક  નાટ� 

્ારીન સહા્ 

 
 

SPWD, DDMA નાટ�ાી પા્ાાી ્ારીન આપયી 

• યાદ� ફાટ�ું , કરાા  સાના  કરયા  શ ્ અાે તચાય 

�યી િયિય્ પાસાઓ પર ્ારીન આપયી 

• �ૃિષના ંકરા પછટાા વ્યવસાપા �ગે ્ારીન આપયી 

• યાદ� ફાટયા અાે કરા ા  સાના  કરયા નાટ�ાી પા્ાાી 

્ારીન આપયી 

• યાદ� ફાટ�ુ,ં કરાા  સાના  કરયા શ ્ અાે તચાય ાા 

િયિય્ પાસાઓ પર ્ારીન આપયી 

• ��િૃ્, સ્કર્ા અાે સજય્ાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• �હ�ર, ઉપ્ �ગ્ાઓ, શહ�રટ વસાિાક સવંસા, પચંા્્ી 

રાય સવંસા અાે ઉદ ગ  નાટ� ��િૃ્ િાનારણ કા ર્્ન  

• ્નાન નાધ્ન  �ારા IEC તાત્  અાે સાનાન્ ર ક  

�ુ્ ી વ્ાપક પસાર �િુાિન્ કરય  

• આપિ�્વ્ પાણીઓાી સરાન્ી , સ ંા� અાે રકણ 

�ગેાી ના�હ્ી ને�યયી 

• યીના/ ય ખનાા વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 

૭.૧૦.૬ 

આત હયા 

પ�રય ર્ા 

ય ખન 

વ્યવસાપા 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOES*, 
MAFW*, 
MOEFCC, 
NLRTI 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC અા જ�જરા્ાાી ય��ર્ા્ ાે 

સનયયી 

• GACC ા  સાના  કરયાાી પ�િ્ઓા  

અભ્ાસ કરય  

• GACC અા�ુજરા ્કં િયકિસ્ કર�ુ ં

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અપે�ક્ GACC અસર  સાસે �સુગં્ 

સશં ્ા, દ�ખર�ખ અાે ના�હ્ી પણારીાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• કરા, યાદ� ફાટયાાે  રગ્ા ડ�ટાતેઝ 

વ્યવસાપા પણારી િયકસાયયી 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• GACC અા જ�જરા કા ર્્ન  અપાાયયા  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરા ંસકં�ર્ 

કરયા 

 
 
 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
DDMA, EFD, 
AGD, AHD, DRD, 
UDD, SLRTI, 
PRI, ULB, 
SPWD, SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર આપય  

• રા�્ પા્ યક ટ�ક  આપય  

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા 

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે ટ�ક  આપય   

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ�  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ ગાંનક પ�ર્ યાા 

્ૈ્ાર કરયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• રા�્ -િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક 

અાે પ ંસાહા આપય   

• GACC અા જ�જરા કા ર્્ન  અપાાયયા  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ં

અા�ુજરાશીર પગરા ંસકં�ર્ કરયા 
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૧ર�હનરથરા રરફાટ ા્ીર� દરર� �ુ ર

ા�્: અહ� અન્ પેટા-િય ાગ સી િયપરટ્ , આપેર યયાતદારટ ના�ખા ા  સર� ાા જા  છે. GLOF નાક �હનાર્ા પદ�શાે રા� ુપડ� છે (મુઓ 

૨.૨.૨.૧૧). 

 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MOJS*, 
MOES, MOST, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્કિાકટ સનસરા 

• ્નાન �હનસર યર ાુ ંિા્િન્ 

િારટકણ  

• ના�હ્ી ને�યયી 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• �હન ઓગ�ય  અાે �હનાદટ 

સર યરાી રચાા પર સશં ્ા કર�ુ ં

•  ાર્ી્ �હનાર્ કેક ના ં્નાન 

 
 
 
 
 
 
 
SDMA*, DMD$, 
DRD, UDD, 
SLRTI, PRI, ULB, 
SPWD 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• �હન સર યર  અાે ય�ાશ્ ાા ઉુચ ય ખન - �કાારાાી 

પ�ર�વસિ્ઓ, વપષટ � જપદ�શ ફ�રફાર  યગેર�ાી દ�ખર�ખના ં

વસાિાક સાદુા્ ાે સાનેર કરયા.  

• ના�હ્ી ને�યયી 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• ્ ો્ ચે્યણી પણારી વસાપયી અાે કા ર્ર્ કરયી 

• દર�ક નાાયી્ યસાહ્  નાટ�  સ ંિય્  GLOF (એટરે ક� , 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૭.૧૧.૧ 

ખ્રાાે 

સનયય  

DOS, 
MOEFCC, 
NLRTI** 

�હન સર યર ,  �હનાદટઓાે 

સતંિં્્ સરયર ાુ ંાકશાકરણ ્ેનય 

સ ંિય્ GLOF ય ખન ાા આ્ાર� 

યગ�કરણ કર�ુ ં

• સ ંિય્ GLOF સ�્્ પ�રત� ાી 

સનયના ં�ુ્ ાર  રાયય  

• HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ 

આપયી 

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ 

સકંરા 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• GLOF ય ખન અાસુાર �હનાદટ 

્�ાય / ય�  ્ ાે પાસિનક્ા  

આપયી  

• � જવખરાાે કારણે અચાાક  ગંાે 

ટા�યા અસયા �હનાદટ ્�ાય ાા 

પાણીાે કારણે �હનાદટ 

સર યરનાસંી પાણીાા િા્િંક્ 

�હનાદટ ્�ાય અાે ય�  ્  ાયુત ) અ�રુ�ક્ 

િયવ્ાર ાુ ંાકશાકરણ અાે ઓ�ખ કરયી. 

• � જવખરા/ અ�વસર ્ા�, ન ટા  ાગે ાીચેાા ્રફ  

(આિસ�ક, સાના�યક, યગેર�) નાટ� વસ�  પર આયેરી 

યસાહ્ ાે ઓ�ખયી 

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ સકંરા  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• �હનાદટ સર યર/ ય�  ્ ાી દ�ખર�ખ નાટ� � જપદ�શાા 

વસાિાક/ વયદ�શી �ણકારટાુ ંસ ં્  યા  અાે ્કાીકટ 

�ુશ�્ા 

• ાકશાકરણાી ચ કસાઈના ંન ટા પનાણના ં�ુ્ ાર  કર� 

એયા ીજરવસ સે�નસડગના ંટ�કા ર નકર �ુ્ ારાઓા  

ઉપ્ ગ કરટાે િયિય્ પકારાા અયકાશી ડ�ટા દાખર 

કરટાે � જવખરા ય ખન િયવ્ારાુ ંયગ�કરણ (LHZ) કર�ુ ં 
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ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

યહ�ણાુ ંસકંરા અાે િયિરેષણ 

કર�ુ ં 

• ાીચાણના ંરહ�્ ા  ર ક  અાે 

સપંિ�ાા સતં ં્ ના ં GLOF ય ખન 

સનય�ુ ં

• ડ�ન-્ટુયાાા ાા જાા અાે 

ાીચાણયા�ા િયવ્ાર ાી  

સયેંદાશીર્ાાુ ંા જલ્ાકંા  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• GLOF ખ્રાાા ક �ટરટુર ાકર 

ાા જાાાે િયટ�ુ/ �ુ્ ારયા  

•  ્રરાષ્ટ્ ્કાીકટ સહ્ ગ 

અાે �ુશ�્ાાી આપરે �િુય્ા 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
MOEFCC*,M

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે ટ�ક  

આપીાે  

• ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે 

સકંરા 

 
 
 
 
 
DMD$, SDMA, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ કરયી અાે 

અનરીકરણ અાે આપિ� વ્યવસાપા  કા્  સાસે 

સવંસાઓાી કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ં
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 
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ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૭.૧૧.૨ 

 તરર

થ વ્ાકટ્ર

થ કરસર 

OES, MAFW, 
MOJS, 
MOM, DOS 

• ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા 

ઝડપી, વપષટ, અસરકારક પસારાે 

�િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે રા�્ 

સવંસાઓ યુચે અસરકારક સકંરા 

અાે એકટ�ૃ્ સદં�શાવ્યહાર  

• (ક) �ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા 

િા્ન , ્ રણ  (ખ) ાયા/ અદ્ા 

્ રણ  અપાાયયા , (ગ) કા્દાઓ, 

િા્ન  ઘડ્ યા, �ુ્ ાર યા અાે (ઘ) 

ાીિ્ઓ અપાાયયી/ સનીકા કરયા 

નાટ� ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે 

સકંરા 

DDMA રાયયાાા ્નાન પાસાઓ 

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી 

• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ; ય ખન ્રાય્ા 

િયવ્ાર ાા છેયાડાાા ત્ા ર ક ાે ચે્યણીઓાા 

પસારાુ ંસકંરા અાે િા્િન્ અદ્ા  

• રા�્ સવંસાઓ યુચે અદ્ા ્ રણ / િા્ન સં્ હ  

અાે ્ેનાા અનરીકરણ , રા� ુકરયા  અાે દ�ખર�ખાી 

ખા્રટ કરયા નાટ� સકંરા કર�ુ ં

 
 
 

 
૭.૧૧.૩ DRRર

ના રરાકાણરકર�ુ ર  

 
 
 
 
 
 

MOJS*, NLRTI* 

 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 
 
 
DMD$, SDMA, 
DRD, UDD, 
SLRTI, PRI, 
ULB, SPWD, 
DDMA 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ખડકાા ડ�નાા ્ જટયાાે િા્િંક્ કરય ; િાકાર િા્કંણ 

ના��ુાં ુ ંિાનારણ  કર�ુ;ં ્�ાયનાસંી પાણીાે ઉરેચ�ુ ં

અસયા ાહ�ર યાટ� કા્�ુ;ં અાે ખડક અયર ્ �ારા અસયા 

�હન તં્  હ�ઠ� ાહ�ર ગા�ટાે  ્�ાય ાા પાણીાુ ંપનાણ 

ઘટાડ�ુ,ં આન ્ જટયાાા સન્ે સ ંિય્ ન ટા પયાહાી 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   
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ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

– ના�ખાકટ્ર

યગરા  

 

્કિાકટ સહ્ ગ આપય   
્ીવ્ા ઘટાડયી.  િશખર પયાહસી ાીચાણાા 

 ્રના�ખાાુ ંરકણ કર�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• ાીચાણાા  ્રના�ખા (નાગર પ�રય ર્ા  આડતં્ , 

સનાયેશ શ�ક્ , �રુ અસયા ાદટ �કાાર� યસાહ્ ) ્ ો્ 

તાં્ કાન �ારા સ ંિય્ ઉછા�ા સાને �રુ�ક્ કરટ શકા્ 

છે � પાણીાા પયાહ નાટ� � જર્ી યો્ા આપે છે અાે 

અયર ્ાે ટા�ે છે  

• સ ંિય્ અસયા મજાા � જવખરા અાે યસાહ્ ાી ાનક 

 ્ાાક ્ �ાય સાસે ાદટ �કાાર� �વસર સય  ય ઈએ  

 

 
૭.૧૧.૪ 

DRRર ના ર

રાકાણરકર�ુ ર  

– ર્સર

ના�ખાકટ્ર

 

 
MOES, 
MOEFCC, 
MOST, 
MOJS, 
NDMA 
and 
NRSC 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્કિાકટ સહ્ ગ આપય  

• ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ય ખન વસાાાં્ રણ ાીિ્ ના��ુ 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 
DMD$, SDMA, 
DRD, UDD, 
SLRTI, PRI, 
ULB, SPWD, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• સરાન્ નકાા અાસુાર હારાા િા્ન ાી સનીકા 

અાે ્ેના ં� ુ્ ાર  કરય    

• GLOF ય ખની પદ�શના ંાીચા ાદટાા સપાટ � જ- ાગ  

પર અસયા ્ેાી ાનકાી યસાહ્ ાે ર કયી/ નમંજરટ 

ા આપયી 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   
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ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

યગરા   

 

આદશર િા્ન , કા્દાઓ, નાગરદિશ�કા 

ઘડયા  

• ય ખન વસાાાં્ રણ ાીિ્ ના��ુ  

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

•  ્રના�ખા િયકાસ્ાર , ખાસ કરટાે ખાાગી ય�-

િય�ુ્  િયકાસક્ારાે  GLOF ાી યહ�રી ચે્યણી અાે 

ય ખન ઘટાડયાાી પ�િૃ�ઓના ંય ડાયા નાટ� 

કા્દાકટ્ ય ગયાઈઓ કરયી  

• ય ખની પદ�શાા િયકાસાે અટકાયયા નાટ� યનીાાા 

ઉપ્ ગાુ ંયગ�કરણ કર�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• ય ખન  ઘટાડયા નાટ� ાગર અાે શહ�રાી ્ યાાઓના ં

�ુ્ ાર  કરય   

• યસાહ્  અાે ાગર /શહ�ર ાા િયવ્રણ નાટ� ત�-ુ

વ્રટ્ સરાન્ીાી કલપાા રા� ુકર યી -િાયારણ, 

અયકાશી આ્ યા , સગંઠા અાે આપ�કારીા 

વ્યવસાપા  

 
 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે ્ારીન  
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

 
૭.૧૧.૫ 

કનતાર  કાથર 

 
 
 
MOES*, 
MOST, DOS, 
MOJS, 
MOEFCC, 
MSJE, MWCD, 
NIDM, NDRF 

વય્સેંયક ના ંGLOF અાે GACC િયશે 

��િૃ્ ય્ારયા નાટ� આ્ાર આપય  

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે 

વય્સેંયક ાે ્ારીન સહ્ ગ કરય    

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GLOF ા  સાના  કરયા નાટ�ાી પા્ાાી 

્ારીન આપયી  

• GLOF ાા િયિય્ પાસાઓ , � જવખરાાુ ં

વ્યવસાપા અાે શ ્ અાે તચાય પર 

પિશકક ાે ્ારીન કા ર્્ન  ્ યયા 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• િયિશષટ સવંસાઓ અાે સશં ્ા 

સવંસાઓ ્રફસી યૈ જાિાક અાે ્કાીકટ 

કન્ાઓાે નયમ જ્  કરયા નાટ� રાષ્ટ્ 

અાે  ્રરાષ્ટ્ ્કાીકટ સહા્  

•  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગ સાસે ા�ુ્ 

સવંસાઓ �ારા સકં�ર્ સશં ્ા  

• �્ા ંસતંિં્્ હ ્ ં્ા ંડ�ટા અાે 

 
DMD$, SDMA, 
SDRF, DRD, 
UDD, SLRTI, PRI, 
ULB, SPWD, 
DDMA 

• ��િૃ્, સ્કર્ા અાે સજય્ાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા  

• IEC સાન્ી; ્નાન નાધ્ન  �ારા સાનાન્ યા્ા નાટ� 

વ્ાપક પસાર �િુાિન્ કરય  

• ય ખનના ંરહ�રા વ્�ક્ઓ અાે સાદુા્ ાે GLOF 

ય ખન ના�હ્ીા  પસાર અાે યહ�રી ચે્યણીઓ   અાે 

સચંાર કરય  

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે ્ારીન સહ્ ગ 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• GLOF ઘટાા દરિન્ાા અાે પછટ ક�યી રટ્ે પિ્ ાય 

આપય  ્ેાી ્ારીન આપયી  

• આપિ�્વ્ પાણીઓાી સરાન્ી , સ ંા� અાે રકણ 

�ગેાી ના�હ્ી  

• સ ંિય્ GLOF (�હનાદટ ્�ાયાી ાનક અાે GLOF 

પછટ પયાહાા સ ંિય્ નાગર સાસે) ાી દ�ખર�ખ અાે 

્ૈ્ારટ નાટ� ય ખનના ં પચંા્્ી રાય  સવંસા અાે 

વસાિાક સાદુા્ ાી કન્ાઓના ંય્ાર  કરય . 

• ઉપર ્ શેષઠ ના�હ્ીા  ઉપ્ ગ કરટાે અિ્શ્ �ક્ 

િયાા GLOF ાા િયિય્ પાસાઓ પર ્ારીન આપયી 
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 ાદ�રફાટ�ુ રઅસેર�કુ�ધારર રથાદર   

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ના�હ્ીાી આપ-રેના ં ્ર-સરકારટ 

સહ્ ગ નાટ�ાી પ�િ્ઓ  

 

• પારં� ક સકં�્ , �હનાદટ ્�ાયાી રાક�ણક્ાઓ , 

ય ખન ાા વ્રાે ઓ�ખ�ુ ં

• GLOF ઘટાા દરિન્ાા અાે પછટ ક�યી રટ્ે પિ્  ાય 

આપય  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• સાદુા્  અાે વસાિાક અિ્કારટઓાે ય ખન 

વ્યવસાપા પ�િૃ�ઓાુ ંિયક�નનીકરણ કર�ુ ં 

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા ઉપ્ ગાે પ ંસાહા  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૧.૬ર�્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસર

�હન સર યર ાા ફાટયાસી આય્ા � જર  (GLOF)  આત હયા પ�રય ર્ા  ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 
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�હન સર યર ાા ફાટયાસી આય્ા � જર  (GLOF)  આત હયા પ�રય ર્ા  ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
૧ 

 
 
 

સશં ્ા, , 

આગાહટ, 

યહ�રી 

ચે્યણી, 

ના�હ્ી 

પણારી, 

પાદ�શીકરણ, 

ાકશાકરણ  

 
 
 
MOES*, 
MOD*, 
MOJS*, 
MOST, DOS, 
MOEFCC, 
NLRTI 

 નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• GACC પ ાય હ�ઠ� અપે�ક્ સ ંિય્ GLOF 

ય ખન ાા આ્ાર�  ાર્ી્ �હનાર્ કેક  

ના ં્નાન �હન સર યર , �હનાદટઓ અાે 

સતંિં્્ સર યર ાુ ંાકશાકરણ  

• �હનાદટ પણારીાા GACC સતંિં્્ 

પાસાઓાુ ંિારટકણ 

• GLOF અાે આત હયા પ�રય ર્ા અાે સ�્્ 

ઘટાાઓ સતંિં્્ ડ�ટાતેઝ વ્યવસાપા 

પણારી િયકસાયયી 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

�હનાદટ પર આત હયા પ�રય ર્ાાી અસર , 

હારાી �હનાદટ સર યરાુ ંિયવ્રણ , ાયા 

�હનાદટ સર યર તાયા યગેર� પર સશં ્ા.  

 
 
 

DMD$, 
SDMA, 
SPWD, 
WRD, SLRTI 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 રા�્-િયિશષટ અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે 

સનસરા આપ�ુ ં  

 
 
 
 

 
 
 

ય ખનાા 

 
 
 

MOJS*, 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• આત હયા પ�રય ર્ાાે કારણે GLOF અાે 

્ેાા ીજરગાન  પ ાયાી ય્ેરી 

સયેંદાશીર્ા િયશેાી સનયના ં�ુ્ ાર  

 
 
 

DMD$, 

 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

DM ્ યાાઓ / નાન્ સચંારા  કા ર્યાહટ ાી ્ૈ્ારટ 

કરયી અાે સન્ાં્ ર� �ાુરાય ર્ાાા  ાગ�પે HRVCA 
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�હન સર યર ાા ફાટયાસી આય્ા � જર  (GLOF)  આત હયા પ�રય ર્ા  ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ર ખ્રાાી 

સયેંદાશીર

્ા અાે 

કન્ા 

ા જલ્ાકંા.  

(HRVCA) 

MOES*, 
MOEFCC*, 
MSJE, NLRTI 

કરય  

• GLOF સયેંદાશીર િયવ્ાર  નાટ� આત હયા 

પ�રય ર્ા હ�ઠ� સયેંદાશીર્ા અાે ય ખન 

પર િયગ્યાર અભ્ાસ હાસ ્રય  

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC 

ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC ાે ધ્ાાના ંરાખીાે વ્ાપક HRVCA 

નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં

SDMA, 
SPWD, 
WRD, DSJE, 
SLRTI 

હાસ ્રયી.  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• રા�્ાી ચ તસ વર જહરચાા િયકસાયયી   

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC ય ખન ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

૩ આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા 

MOJS*, 
MOES*, 
MOEFCC* 

 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• અા�ુજરાાી ય��ર્ા્ ાે સનયયી  

• સાના  કરયાાી ્કિાકા  અભ્ાસ કરય   

• અા�ુજરા ્કં િયકસાય�ુ ં  

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  પચાર 

 
 
 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા  

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે સનસરા આપ�ુ ં 

• ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર  

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ 

પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ ગાંનક 

પ�ર્ યાા િયકસાયયી  
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�હન સર યર ાા ફાટયાસી આય્ા � જર  (GLOF)  આત હયા પ�રય ર્ા  ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કરય   નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

•  GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય   

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ં

અા�ુજરાશીર પગરાાં ુ ંસકંરા કર�ુ ં 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર



 
 

269 
 

૭.૧૨ ગરનીસીરરહ�રર

આ િય ાગ ગરનીાી રહ�ર કા ર્ ્ યાા (HAP) ાે પ�રિશષટ -૧ ના ં્ાદટ કરયા નાટ� NDMA નાગરદિશ�કા56

57 પર આ્ા�ર્ છે. 

૭.૧૨.૧રપાખનસેરથનપ�ુ  

ગરનીાી રહ�ર  ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

 
 
૧ 

િારટકણ 

ાેટયકસર, 

ના�હ્ી 

પણારીઓ, 

દ�ખર�ખ, 

સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી અાે 

પાદ�શીકટકરણ

/ ાકશાકરણ  

 
 
 

 
 

MOES*, 
MOEFCC, 
MEITY, 
NDMA, 
MHFW 

 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ારીનાા આ્ યા નાટ� સહ્ ગ  

• ્કિાકટ સહ્ ગ ય્ારય   

 
 
 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DRD, UDD, 
DWSD, EDD, 
PD, EFD, AHD, 
HD, WCD, 
PRI/ULB, 
DDMA, SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ારા્ રણ  અાસુાર િાયારક પગરા ંરેયા  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• સયેંદાશીર્ા ા જલ્ાકંા અાે ગરની-આર ો્ પારં� ક 

્ાપનાાાી વસાપાા  

• ગરનીાી રહ�ર સ્કર્ાાી  શ�આ્ નાટ� ય�રટ 

્ાપનાા,  ેય યગેર� નાટ� િારટકણ અાે ડ�ટા નાપા 

પણારીાે નયમ જ્  કરયી અાે ��યી રાખયી. 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ચે્યણીઓાી આપ-રે  નાટ� સાદુા્ આ્ા�ર્ 

ાેટયકરાી વસાપાા અાે ��યણી  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

                                                           
57 NDMA કા ર્્ યાા ્ૈ્ાર કરયા નાટ� નાગરદિશ�કા –ગરનીાી રહ�રાુ ંિાયારણ અાે સચંારા, ૨૦૧૭ 
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ગરનીાી રહ�ર  ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શ નાટ� ્ ો્ શ�આ્ અાસુાર 

ચે્યણીઓના ંફ�રફાર કરય  અસયા પસા અાસુાર કર    

 

૨ 

 

ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 
MOES, 
MOEFCC, 
NDMA, 
MHFW, MSJE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ , દવ્ાયેનકરણ અાે 
સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• ્ારીન અાે ્કાીકટ ટ�ક  આપય   

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, 

પા�ર�વસિ્ક, �ર�ગ, સાના�યક 

સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે 

આયરટ રે્ી સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ાઓ પર અભ્ાસ 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• નાગરદિશ�કાઓ ્ૈ્ાર કરયી  

 
DMD$, SDMA, 
EFD, DSJE, PRI/ 
ULB, DDMA, 
SLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• HRVCA અદ્ા કર�ુ ં

• સયેંદાશીર યવ્ી/ સાદુા્ / યસાહ્ ાી ઓ�ખ અાે 

ઓ�ખા્ેરાાી ્ાદટ તાાયયી  

• િયશેષ ધ્ાા આપયાપાક મજસ ાી ઓ�ખ કરયી  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• પરાનશર કરયા નાટ�  િાષણા્  અાે �હવસેદાર ાા ્કંાી 

રચાા/ નયમ જ્ ીકરણ કર�ુ ં 

• સા્ા  અાે નાાય સસંા્ા ય��ર્ા્ ાુ ંઓ�ડટ કર�ુ ં

 

 
 
 

૩ 

 
 
ચે્યણીઓ, 

ડ�ટા અાે 

 

 
IMD, 
MOEFCC, 
NDMA, 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 
• ્ારીનાા આ્ યા નાટ� સહ્ ગ  

 

 
DMD$, SDMA, 
EFD, SLRTI, 
PRIs/ ULBs, 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• ��િૃ્ િાયારક પગરા ંરેયા 

• અખતાર , ઈરેક્ િાક અાે સ િશ્ર ની�ડ્ા �ારા 

��િૃ્ રાયયા નાટ� IEC ાુ ંવ્ાપક અ� ્ાા  
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ગરનીાી રહ�ર  ખ્રાાે સનયય  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ના�હ્ીા  

પસાર   

MHFW • ્કિાકટ સહ્ ગ ય્ારય  DDMA નધ્નરગા�ાસી (T2) 

��ૃ , ાાાા તા�ક , �લુરાના ંકાન કર્ા શિનક  અાે 

�પંડપટીના ંરહ�્ ા ારકર  �યા અં્ં્  સયેંદાશીર 

મજસ  નાટ� િયિશષટ સદં�શાઓ   

 
 
 

૪ 

 

 
આપિ�ાા 

 કડા 

ને�યયા અાે 

વ્યવસાપા 

કર�ુ ં 

 

 
MHA*, 
MOSPI, all 
ministries/ 
depts. 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 

ા જલ્ાકંા �ગેાા  કડાાા વ્ય�વસ્ 

 કડા ા જલ્ાકંા 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ 

આપિ� ાકુસાા અાે હાિા 

 
 

DMD$, SDMA, 
all depts. 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા 

 કડાાા વ્ય�વસ્  કડા ા જલ્ાકંા 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� ાકુસાા અાે 

હાિા  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

ર

ર
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૭.૧૨.૨ર તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસર

ગરનીાી રહ�ર   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 
 
 

એકનદર 

આપિ� શાસા  

 
 
 
 
 
MHFW,
NDMA, 
MHUA, 
MRD 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• િયિય્ વ્ર� નધ્વસ સવંસા  અાે 

નધ્વસ અિ્કારટઓાે સ�પયા સ�હ્ 

સવંસાકટ્ ના��ુ ંતાાય�ુ/ં નયમ જ્  

કર�ુ ં 

• રા�્/પદ�શ-િયિશષટ ગરની 

કા ર્્ યાાાી ્ૈ્ારટ કરયી  

• ટટન તાાયયી અાે સકંરા 

પ�િ્ઓાુ ંસર�ટકરણ કર�ુ ં

• િયિય્ વસાા ાા અા ુયાા આ્ાર� 

અનરીકરણ નાટ� ્કાીકટ ના�હ્ી  

• NGOs/CSOs સાસે સહ્ ગ કરય   

 
 
 
 
 
DMD$, SDMA, 
RD, DRD, UDD, 
DWSD, EDD, 
PD, EFD, AHD, 
HD, WCD, PRIs, 
ULB, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નન અાે રા�્ ાી િયિય્ સવંસાઓ અાે આર ો્ 

અિ્કારટઓ પાસેસી  ગરનીાી રહ�રાે રગ્ી  ્નાન 

ના�હ્ી વસાિાક યહટયટટ  ્કં  (શહ�ર/�યલર ) સનન અાે 

અસર� જણર રટ્ે ઉપ્ ગ કર� ્ેાી ખા્રટ કરયી 

• ટટન તાાયયી  અાે સકંરા કર�ુ-ં અિ્કારટઓ અાે 

સવંસાઓ ગરનીાી રહ�રાી ઋ્નુાં સારટ રટ્ે ્ૈ્ાર કરયા 

• અાા��ૃષટાી ્ીવ્ાાા આ્ાર� આગાહટ , � જયર ચે્યણી 

અાે સ્કર્ા પણારી �ગે  ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ  સાસે 

સકંરા કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• રા�્ નધ્વસ સવંસા અાે અિ્કારટાી િાન� જક કરયી 

• ગરનીાી રહ�ર કા ર્્ યાા ્ૈ્ાર કરયી/અપાાયયી 

• રા�્ના ંચ તસ પ�ર�વસિ્ ાયુત અનર કરય  

 નધ્નરગા�ાસી (T2) 

વપષટ રટ્ે વ્ા�્ા  કર�ર  ્ર સવંસાકટ્ આપ�કારીા 

પિ્ ાય ્ યાા  વપષટ રટ્ે �ચસમ્ કર�ર � જિનકાઓ અાે 
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ગરનીાી રહ�ર   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ના�હ્ી સાસે ્ૈ્ાર કરયી  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ કરયી  

• રાષ્ટ્ સવંસાઓ / િાષણા્  સાસે વસાિાક સવંસાઓાી 

 ાગીદારટ 

• અન્ દ�શ /શહ�ર ના ંઅનરીકરણાુ ંિારટકણ અાે ા જલ્ાકંા 

અાે ા ૃં રદુર અાે ર ગચા�ા પર અસર કર્ી િયકિસ્ HAPs 

ાે અપાાયયી  

 
 
 
 
 
 
ર 

 
 
 
 
 

સજય્ા અાે 

પિ્ ાય  

 
 
 

 
MHUA, 
MORD, 
MOJS, 
MRTH, 
MHRD, 
MOPR, 
MLBE, 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આશ્વસાા  પર િાદદશ / સરાહ , 

��િૃ્ ઊ ી કરયી , સસંા્ા ાુ ં

સચંારા કર�ું , ્તીતી સહા્ાુ ં

આ્ યા કર�ું , હ �વપટરાી સજય્ા 

નયમ જ્  કરયી   

 
 
 

 
DMD$, SDMA, 
RD, DRD, UDD, 
DWSD, EDD, PD, 
EFD, AHD, HD, 
WCD, PRD, ULB, 
PRIs, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા કર�ુ ં 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• ગરની કા ર્્ યાાા  અનર કરય  

• ા�ુ્ વસ� એ પાસિનક સારયાર/ ્તીતી સહા્ �િુય્ાઓ  

ઊ ી કરયી 

• સયેંદાશીર વસ� ાે ઓ�ખ યા અાે ્ે વસ�  અાે કાનાા 

વસ�  પર પીયાાા પાણીાા ક�નન , ORS પણ આપયા; 

• નેદાાી રન્ /રન્ગન્ પ�િૃ�ઓ ટા�યી 
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ગરનીાી રહ�ર   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

MPWR, 
MHFW  • ગરન હયાનાા દરિન્ાા -પટુ્ ા સજય્ા પટુ્ ા ગરન 

�દયસ ના ં� જર્ા છા્ડા અાે પાણીાી ખા્રટ કરયી  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• હ �વપટર ના ંગરનીના ંસારયાર િય ાગ  

• ને�યડાાા વસ� એ ્તીતી સહા્ �િુય્ાઓ ઊ ી કરયી 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• શા�ાઓ અાે કચેરટઓ નાટ� યહ�રી સયારાી પા�ટઓ શ� 

કરયા અાે ગરનીાી રહ�શાી ઋ્નુાં  શા�ા અાે ઓ�ફસાુ ં

સન્ ફરસી ગ ઠયયા  નાટ� ગરનીાી ચે્યણીાી પણારી 

અનરના ંા જકયી 

• ગરનીાી રહ�રસી રકણ આપે એયા ઠડંટ આશ્વસાા , તસ 

વટ�નડ યગેર� તાાયયા  

 
 
 

 
૩ 

 
 
 

ચે્યણીઓ, 

ના�હ્ી, 

 
 
 

 
MOES*, 
MHFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• �જંકા / નધ્ન / રાતંા �્ર� 

ગરનીાી રહ�રાી  ચે્યણીઓ અાે 

હયાનાાાી આગાહટઓ કરયી 

• �હ�ર ��િૃ્ અાે સાદુા્  �ુ્ ી 

 
 
 

DMD$, SDMA, 
RD, DRD, UDD, 
DWSD, EDD, PD, 
EFD, AHD, HD, 
WCD, PRD, ULB, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ; ય ખન ્રાય્ા િયવ્ાર ના ં

ત્ા ર ક ાે ચે્યણીઓાા પસારાુ ંસકંરા , િા્િન્ 

�ણકારટ આપયી  

• સ્કર ્ા/ચે્યણીઓાુ ંપારા કર�ુ ં  

• ગરનીાી રહ�રનાં  "ટુ ંકર�ુ ંઅાે ટુ ંા કર�ુ"ં ્ે વસાિાક 
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ગરનીાી રહ�ર   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 કડા  પહ�ચાડયી 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• દવ્ાયેનકરણ કર�ુ ં

• રા�્  પાસેસી ના�હ્ી ને�યયી  

• રાષ્ટ્ કકાા  ડ�ટાતેય િા ાયય   

PRIs, DDMA  ાષાઓના ંઉપર ્ હ �ુ ંય ઈએ અાે ની�ડ્ા �ારા પસા�ર્ 

સ�ુ ંય ઈએ. 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

્ યાાાી સનીકા/ અદ્ા કરયા  નાટ� ય�રટ ડ�ટા/ના�હ્ી 

એકિક્ કરયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૨.૩ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રના�ખાકટ્રયગરા  

ગરનીાી રહ�ર  ના�ખાકટ્ પગરા ં 

 DRR ાા પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 
ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
૧ 

 
 
 
ગરનીાી રહ�ર  આશ્વસાા  

અાે અન્ પગરા ં  

 

 
MHUA, 
MORD, 
MOJS, 

 
 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ઠડંટ છ્ અાે ગરની ઘટાડયા 

 

 
DMD$, SDMA, 
Forest Dept., 
PRIs, ULBs, 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• ાેટયકર ્તીતી સહા્ �િુય્ાઓાે નયમ જ્  કરયી 

/ા�ુ્ પયાહના ંરાયયી 

• ્ાપનાાાી આગાહટ અાે ગરનીાી ચે્યણીઓ 

ન તાાર ફ ા , વસાિાક ારેક્ િાક ની�ડ્ા પર 
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ગરનીાી રહ�ર  ના�ખાકટ્ પગરા ં 

 DRR ાા પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 
ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 MRTH, 
MOPR 

સકં�ર્ િયકાસાે પ ંસાહા 

આપયાા  િાદદશ  આપય  

DDMA યાસાતં્  સદં�શા ્રટક� ન કરયી 

• વ્વ્ ્ા�ફક ચાર રવ્ા  અાે ત�ર વસ�  પર 

ારેક્ િાક વ્ટા ાકુયા 

• અસરકારક પ�રયહા  

• ઠડંટ છ્ અાે ગરની ઘટાડયા સકં�ર્ િયકાસાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

 
 
૨ 

 
 
સાના�યક આયાસ ્ યાા  

 
MHUA, 
MORD, 
MOPR 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િયિય્રકી ય ખન પિ્ર ્ક  

આયાસ ્ યાાના ંગરનીાી 

રહ�ર સાને રકણ સાનેર કરયા 

નાટ� નાગરદિશ�કા અાે ટ�કિાકર 

સહ્ ગ   

DMD$, SDMA, 
EFD, PRIs, ULBs, 
DRDA, DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ગરનીાી રહ�ર  સયેંદાશીર િયવ્ાર ના ંસાના�યક 

આયાસ ્ યાાઓાા આ્ યા અાે અનરના ંત�-ુ

ય ખન પિ્ર ્ક �િુય્ાઓના ંગરનીાી રહ�ર સાને 

રકણ સાનેર કરયાાી ખા્રટ કરયી   

 
૩ 

્નાન ય યા પ્ ગી 

ના�ખા અાે નહંયાા 

 ્રના�ખા ય ખન 

પિ્ર ્ક તાં્ કાન , 

નયમ જ્ ીકરણ અાે 

અા�ુપાં્ રણ   

 
MHUA, 
MORD, 
MOPR 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદિશ�કા અાે 

અનરીકરણ  

DMD$, SDMA, 
EFD, PRIs, ULBs, 
DDMA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્કાીકટ સવંસાઓ સાસે સહ્ ગ અાે અનરીકરણ   
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૨.૪ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રર્સ-ના�ખાકટ્રયગરા  

ગરનીાી રહ�ર  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
૧ 

 
 
 
ટ�કા -કાા જાી 

શાસા 

MHUA, 
MORD, 
MOJS, 
MRTH, 
MHRD, 
MOPR, 
MLBE, 
MPWR, 
MHFW 

 
 

• કા્દા અાે િયિા્ન   

• નાગરદિશ�કા અાે 

સહ્ ગ  

• યા આુછાદા અાે 

હ�ર્ા�ા િયવ્ારના ં

�ુ્ ાર   

 

 
EFD,   PRIs, 
ULBs, UDD, 
DRD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

• કા્દા અાે િયિા્ન   

• સવંસાકટ્ વ્યવસા  

• યા આુછાદા અાે હ�ર્ા�ા િયવ્ારના ં�ુ્ ાર  

• ગરનીસી રકણ આપે એયી તાં્ કાન  સાન્ીાા ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં 

• શહ�રટ િયવ્ાર ના ંગરનીાા ટા� ુપ ાયાે ઘટાડ ્ી �ડઝાાાાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• ગરનીાી રહ�રા  ય  ુસારટ રટ્ે સાના  કરટ શક�  એયી  એકટ�ૃ્ િયકાસ 

્ યાાઓાી �િુય્ા કરયી  

 
 
ર 

 
 
ય ખન 

 
MFIN*, 
NDMA, 
MHA, 

�સુરા ત�/  સ્ નત 

(RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� 

 
DFIN*, 

DMD$, 
SDMA, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખન યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર કરય    
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વસાાાં્ રણ MAFW ત� ુય ખન યીના સ�હ્ 

ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર કરય    

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ગ્ ના�� ુ

DAG �દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ગ્ ના�� ુ

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 
 

૭.૧૨.૫રકનતાર  કાથ 

ગરનીાી રહ�ર  કન્ા િયકાસ   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 
 
 

્ારીન 

 
 

MHUA, 
MORD, 
NDRF, 
MHFW, 
NIDM, 
MYAS 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નન સરકાર ાા કનરચારટઓ અાે  અન્ 

સી્ા �હવસેદાર ાે ્ારીન અાે ઓપયગ  

કા ર્્ન   

• NCC, NYKS, વકાઉઉસ અાે ગાઈાસ અાે 

 
DMD$, 
SDMA, SDRF, 
RD, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, 
EFD, SIRD, 
SLRTI, AHD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ગરનીાી રહ�રાી ઋ્ુ  પહ�રા , ્ે દરિન્ાા અાે પછટ પ�િૃ�ઓ  

સતંિં્્ ા�ુ્ અિ્કારટઓાે ્ારીન આપયી  

• CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે ્ારીન આપયી 

• ઝડપી ્તીતી પિ્ ાય ટટન ાી ગ ઠયણી નાટ� ્ારીન આપયી 

• ાત�ા મજસ  નાટ� ગરનીાી રહ�રાી િયિશષટ આર ો્ સ ંા� ાી 
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ગરનીાી રહ�ર  કન્ા િયકાસ   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

NSS, SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે 

વય્સેંયક  �ારા રયુાા  નાટ� ્ારીન 

સહ્ ગ 

HD, WCD, 
PRI/ ULB, 
DDMA 

્ારીન આપયી 

 

 
 

ર 

 
 

અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

 
MHFW, 
NLRTI 

 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

િયિય્ અભ્ાસ્નના ં ગરનીાી રહ�રાી 

અાે એયા ાાુાઓા  સનાયેશ  કરય  

 
DMD$, 
SDMA, SDMI, 
EDD, SLRTI, 
DDMA 

 
�દ કારગા�ાસી (T1)  

િયિય્ અભ્ાસ્નના ં ગરનીાી રહ�રાી અાે એયા ાાુાઓા  

સનાયેશ  કરય  

 
 
 

 
૩ 

 
 
 
 

��િૃ્ 

િાનારણ 

 
 
 
 

NDMA, 
MOIB 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ાે ટ�ક  આપય  

• ગરનીાી રહ�રા  સાના  કરયા નાટ� 

��િૃ્ િાનારણ કરયા  ાાગ�રક સનાય 

સવંસાઓાુ ંસહ્ ગ ાેટયકર  

 
 
 

 
DMD$, 
SDMA, UDD, 
RD, HD, 
DDMA 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ��િૃ્, સ્કર્ા અાે સજય્ાાે પ ંસાહા આપ�ું  

• યા્ા, પચંા્્ી રાય/ શહ�રટ વસાિાક સવંસાનાટ� ્ારીન કા ર્્ન  

• ગરનીાી રહ�ર પ ાિય્ િયવ્ાર ના ંનાસ ની�ડ્ા �તંેશ ચરાયયી 

• ગરનીાી રહ�ર અાે HAP ા  સાના  કરયા નાટ� ��િૃ્ ક��યયી 

 

 
 

 
૪ 

 
 
 

�ૃિકન 

 
 

 
MHUA, 
MOPR 

 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 

 
DMD$, 
SDMA, UDD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

•  ાગીદાર િય ાગ ,  ાગીદાર  અાે �હ�ર યા્ા યુચેાા સચંાર 

�્રાે ઓ�ખ�ુ ંઅાે ઉક�ર�ુ ં  

• સતંિં્્ િયવ્ાર ના ં ગરનીાી રહ�ર કટ કટટાે પહ�ચી ય�યા નાટ� 
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ગરનીાી રહ�ર  કન્ા િયકાસ   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

િાદશરા/ 

અભ્ાસ  

આપ�કારીા પ્ ગાુ ંઆ્ યા અાે 

અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

RD, SDRF, 
F&ES, CDEF, 
Police, DDMA 

વસાિાક સવંસાઓ સાસે આપ�કારીા પ્ ગાુ ં સરંકુ્ કાનગીરટ 

કરયી  

 
 
 

૫ 

 

 
વ્ાયસાિ્ક 

્ારીન/ 

કૌશલ્ 

િયકાસ  

 
MHUA, 
MOPR, 
NDMA, 
NLSDA, 
MSDE 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 િયિય્ પકારાા આયાસ અાે 

 ્રના�ખાનાં ગરની ાી રહ�ર ્વ્ 

િયવ્ાર ના ંગરની સાને રકણ પર  ાર 

સાસે આપયા ય ખન પિ્ર ્ક તાં્ કાન 

નાટ� કૌશલ્ િયકાસાે પ ંસાહા આપ�ું   

 

 
DMD$, SDMA, 
RD, SLSDA, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 

્ારીન કા ર્્ન  હાસ ્રયા  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િયિય્ પકારાા આયાસ અાે ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓાા િાનારણના ં

ગરનીાી રહ�ર રકણ સાસે સતંિં્્ િયિય્ વ્્સા્ નાટ� 

પિશકક ાી ્ારીન ટટન  તાાયયી   

 

 
 
૬ 

 

ન�હરા, સીનાં્  

યગ , SC/ST 

અાે 

િયકરાગં ાે 

સશ�ક્કરણ  

 
 

MSJE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સતંિં્્ િયવ્ાર ના ં ગરનીાી રહ�ર 

કટ કટટાે ઉક�રયા નાગરદશરા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ �સૃ� નાટ� �ર�ગ સયેંદાશીર અાે 

્કરસગં્ અ� ગન ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

 
DMD$, 
SDMA, 
SIDM, DSJE, 
PRIs, ULBs, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ગરનીાી રહ�ર કટ કટટા  સાના  કરયા નાટ� કન્ા િયકાસના ં

�ર�ગ સયેંદકરય ાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ  

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 
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�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૨.૬ર�્ાહ ારય�ર તરસરપાખન�ુ રિ્ વ્ાયસર

ગરનીાી રહ�ર  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

 

૧ 

 
 
સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી, ડ�ટા 

વ્યવસાપા, 

પાદ�િશક 

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ   

 
 
 
 
 

MOES*, 
MOEFCC, 
NDMA, 
MHFW, 
NLRTI 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• ગરનીાી રહ�ર ાી ઘટાા ાે સતંિં્્ 

GACC રાક�ણક્ા અસર િયકસાયયી  

• ્ીવ્ા અાે આગાહટ ા,ુ ા જલ્ાકંા,  ાર� 

હયાનાા ઘટાાઓાી ્ીવ્ા �ુ્ ાર  

રાયય  

• ્ીવ્ાાા ા જલ્ાકંા અાે દ�ખર�ખના ં

�ુ્ ાર , આં્િં્ક હયાનાા ઘટાાઓાી 

્ીવ્ા અાે આગાહટ કરયી 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ગરનીાી રહ�ર અાે આત હયા પ�રય ર્ા  

સતંિં્્ ડ�ટાતેઝ વ્યવસાપા પણારી  

િયકસાયયી  

 
 
 
 
 

 
DMD$*, 
SDMA, UDD, 
DRD, HD, 
SLRTI 

 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સનસરા અાે સકંરા કર�ુ ં  

• વસાિાક પારં  અાે આત હયા પ�રય ર્ા અા�ુજરા પર 

સશં ્ા કર�ુ ં

 
 

 
 

    �સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
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ગરનીાી રહ�ર  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૨ 
 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 

 
MOES*, 
MOEFCC, 
NDMA, 
MHFW, 
MSJE, 
NLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 અસર ા જલ્ાકંા , સન્ાં્ ર� સનીકા 

અાે ા જલ્ાકંા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 ડ�ટા તકકાી રચાા કરયીઅાે ય ખન ાા 

ખ્રા અાે સયેંદાશીર ાકશાકરણ કર�ુ ં  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• GACC રાક�ણક્ા હ�ઠ� ગરનીાી  રહ�ર 

ય ખનાા યરણ ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC 

ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ં રાાે વ્ાપક 

HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે 

નાગરદશરા આપ�ુ ં

 
 

DMD$*, 
SDMA, UDD, 
DRD, HD, 
DSJE, SLRTI 

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કર્ી યખ્ે અસયા 

સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણા કર્ી યખ્ે HRVCA ના ંGACC પર અદ્ા 

કર�રી ના�હ્ી સાનેર કરયી  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC ાે કારણે ગરનીાી  રહ�ર ય ખન અાે 

સયેંદાશીર્ાાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

• અપે�ક્ GACC અસર  પર આ્ા�ર્ ગરનીાી  રહ�રાી 

સયેંદાશીર્ાાા ાકશા અદ્ા કરયા 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાું  GACC ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા 

કર�ુ ં  

 
 
 
 

 

 

 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• CCA ય��ર્ા્ ાે સનયયી 

• GACC ા  સાના  કરયાાી પ�િ્ઓા  

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ િાનારણ  
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ગરનીાી રહ�ર  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

૩ 

 

આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા 

(CCA) 

 

 

MOES*, 

MOST, 
DOS,   

અભ્ાસ કરય  

• CCA ્કં વ્યવસા િયકસાયયી 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી  (T2,T3) 

• ઠડંટ છ્,  હ�ર્ ઊ�ર , CO2 ાુ ંઉંસ�ા 

ઘટાડયા GACC �્ગર્ વર જહરચાા 

ઘડયી  

• દર�ક ઘરના ંછ્ાી ટ ચ પર સૌર 

ઊ�રાે પ ંસાહા આપ �ુ ંઅસયા 

અા�ુપાં્ રણ કર�ુ ં

• અા�ુજરા કા ર્્ન  રા� ુકરયા 

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ 

અ� ગનાા ્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• ાત�ા યગ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  

પચાર કરય  

 
 
DMD$, 
SDMA, 
HFWD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાે સનસરા આપ�ુ ં 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં  

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ 

પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ ગાંનક પ�ર્ યાાઓ  

િયકસાયયી   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક 

અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી  (T3) 

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય   

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા ્ ો્ 

સં્  યા ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• ાત�ા યગ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ં

અા�ુજરાશીર પગરાાં ુ ંસકંરા કર�ુ ં 
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
ર

૭.૧૩રરાથા્રણકર(ઔદારગક)ર�ય આઓર

૭.૧૩.૧રપાખનસેરથનપ�ુ ર

રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

 

 

 

૧ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ના�હ્ી 

પણારી, 

િારટકણ, 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOEFCC*, MLBE, 
MCF, MCOAL, MCA, 
MPFI, MHIPE, 
MLBE, MMSME, 
MOM, MNRE, 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
•  ્રરાષ્ટ્ ્ રણ ાે અા�ુપ 

HAZCHEM પર ઓારાાા ના�હ્ી 

પણારી   

• રાસા્�ણક અકવના્ ના�હ્ી 

અહ�યાર પણારી 

• HAZCHEM સાસે વ્યહાર કરયાાી 

ના�હ્ી 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• HAZCHEM ાા અસરકારક સચંારા 

પર સશં ્ા કર�ુ ં 

 
 
 
 
 
 
 
 
DMD$, 
SDMA, 
INDD, SPCB, 
DISH, DDMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સનસરા અાે સકંરા 
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સશં ્ા  MPNG, MOP, MOR, 
MSTL, MTEX 

• રાષ્ટ્ ય ખની કચર  ના�હ્ી 

પણારી (NHWIS) 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• સશં ્ક  અાે સવંસાઓાે સશં ્ા 

અાદુાા આપીાે  ્�રક અાે 

તાહ એન તાેં   �્�ચક સશં ્ા 

અાે અભ્ાસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• �ણુય�ારકુ્ વ્�ક્ગ્ �રુકા 

સા્ા ાા વયદ�શી ઉંપાદા નાટ� 

સશં ્ા અાે િયકાસાે પ ંસાહા 

આપ�ુ,ં �નાસંી ન ટા ાગાા 

વ્યસાિ્ક સરાન્ી �ુ્ ારયા પર 

અભ્ાસ કર� છે 

 
 
 
 

૨ 

 
 
પાદ�િશક 

યગ�કરણ, 

ાકશાકરણ   

 
MOEFCC*, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MPFI, MHIPE, 
MLBE, MMSME, 
MOM, MNRE, 
MPNG, MOP, 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 
 
 
DMD$, 
SDMA, 
INDD, SPCB, 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• MAH એકન  નાટ� સૌસી ખરાત પ�ર�વસિ્ઓ ના ં

ય ખન સ ંિય્ અાે અસરકારક આપિ� 

વ્યવસાપાાા આ્ાર� ઔદ �ગક િય ાગ કરયા  

• MAH એકન  ગ ઠયયા નાટ� અરગ િય ાગ કરયા  
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

MSTL, MTEX, 
MLBE, DOS 

નાગરદશરા અા ડ�ટા વ્યવસાપા  DISH, DDMA • ક�નની્ સવંસાઓ/ ્કાીકટ સવંસાઓાા સહ્ ગસી 

ાકશાકરણ અાે સતંિં્્ અભ્ાસ હાસ ્રય    

 
 

૩ 

 

િારટકણ 

MOEFCC*, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MPFI, MHIPE, 
MLBE, MMSME, 
MLBE, MOM, 
MNRE, MPNG, 
MOP, MSTL, MTEX 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

HAZCHEM નાટ� સરાન્ીાા 

્ રણ ાુ ંપારા અાે ય ખની 

કચરાાા ્ ો્ િાકારાુ ંિારટકણ 

કર�ુ ં  

DMD$, 
SDMA, 
INDD, SPCB, 
DISH, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 HAZCHEM નાટ� સરાન્ીાા ્ રણ ાુ ંપારા અાે 

ય ખની કચરાાા ્ ો્ િાકારાુ ંિારટકણ કર�ુ ં  

 

 
 
 

૪ 

 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

 
MOEFCC*, MLBE, 
NDMA, NIDM, 
MOST, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MPFI, MHIPE, 
MLBE, MMSME, 
MOM, MNRE, 
MPNG, MOP, 
MSTL, MTEX, MSJE 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• અભ્ાસ , દવ્ાયેનકરણ અાે 

સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, 

પા�ર�વસિ્ક, �ર�ગ, સાના�યક 

સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે 

આયરટ રાાે સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ાઓ પર અભ્ાસ  કરયા 

• વ્ાપક HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ 

અાે નાગરદશરા આપ�ુ ં

 

 
DMD$, 
SDMA, DSJE, 
DISH, PRIs, 
ULBs, DDMA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� વ્યયવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ કરયી 

અાે સન્ાં્ ર� આપિ� વ્યયવસાપા  �ુ્ ારણાાા 

 ાગ�પે HRVCA હાસ ્ર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે પરાનશર ્કંાી રચાા/ 

નયમ જ્ ીકરણ  કર�ુ ં  
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં   

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

૫ 

 

આપિ� ડ�ટા 

ને�યયા અાે 

વ્યવસાપા  

 
MHA*, MOSPI, 

્નાન નકંાર્ / 

િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 

ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ 

ડ�ટા વ્યવસાપા કર�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ 

આપિ� ાકુસાા અાે હાિા  

DMD$, 

SDMA, ્નાન 

િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા 

ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા કર�ુ ં  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે હાિા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૩.૨ર તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસ 

રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
DMD$, 
SDMA, RD, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ કરયી અાે 

અનરીકરણ અાે આપિ� વ્યવસાપા  કા્  સાસે 
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૧ 
એકંદર� 

આપિ� શાસા 

MOEFCC*, MCA �સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે 

સનસરા આપ�ુ ં

INDD, SPCB, 
DISH, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
IBTA 

સવંસાઓાી કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ પયાહના ં

રાયયાાા ્નાન પાસાઓ કરયા 

 
 
 

૨ 

 
 
પિ્ ાય 

MOEFCC*, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MCA, MPFI, MHIPE, 
MLBE, MMSME, 
MOM, MNRE, 
MPNG, MOP, 
MOR, MSTL, MTEX 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે 

સકંરા  કર�ુ ં 

DMD$, 
SDMA, RD, 
INDD, SPCB, 
DISH, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
IBTA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ાંકા�રક પિ્ ાયાુ ંઆ્ યા અાે સકંરા  કર�ુ ં 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સ;કરા કર�ુ ં  

૩ 
ચે્યણીઅ◌ , 

ના�હ્ી, 

ડ�ટાા  પસાર  

 
MOEFCC*, NDMA, 
MCA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા 

ઝડપી, વપષટ, અસરકારક પસારાે 

�િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે 

રા�્ સવંસાઓ યુચે અસરકારક 

સકંરા અાે એકટ�ૃ્ 

સદં�શાવ્યહાર કરય     

DMD$, 
SDMA, RD, 
INDD, SPCB, 
DISH, DDMA, 
PRIs, ULBs, 
IBTA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ય ખન ્રાય્ા િયવ્ાર ના ંનાટ� ીજરવસ , ્ાનીણ અસયા 

શહ�રટ ત્ા છેયાડાાા ર ક ાે ચે્યણીઓાા પસારાુ ં

સકંરા અાે  િા્િન્ અદ્ા કર�ુ ં  

 

૪  
 
�તા 

MOEFCC*, MHA, 
BIS, NDMA, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MCA, MPFI, MHIPE, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

(ક) �ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા 

 
DMD$, 
SDMA, RD, 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 અદ્ા ્ રણ / િા્ન સ�ંહ્ા  અાે ્ેનાા 
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ના�ખાકટ્  

measures 

MLBE, MMSME, 
MOM, 
MNRE, MPNG, 
MOP, MOR, MSTL, 
MTEX 

િા્ન , ્ રણ  (ખ) ાયા/ 

અદ્ા ્ રણ  અપાાયયા , (ગ) 

કા્દાઓ, િા્ન  ઘડયા/ 

�ુ્ ારયા અાે (ઘ) ાીિ્ઓ 

અપાાયયા/ સનીકા કરયા  નાટ� 

ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે 

સકંરા કર�ુ ં

SPCB, DISH, 
DDMA, 
PRIs, ULBs, 
IBTA 

અનરીકરણ, રા� ુકરયા અાે દ�ખર�ખાી ખા્રટ કરયા 

નાટ� રા�્ એયનસીઓ યુચે સકંરા કર�ુ ં

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૩.૩ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રના�ખાકટ્રયગરા  

રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   ના�ખાકટ્ પગરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

 

• આશ્વસાા , 
 

 
 
 

 

DMD$, 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• પીયાાા પાણી અાે રાસા્�ણક સપંકર નાટ� પાસિનક સારયાર 
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   ના�ખાકટ્ પગરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૧ 
વસ�ાં્ ર અાે 

સહા્ �િુય્ાઓ 

• આયયા અાે યયા 

નાટ� િયમસાી્ 

ત�િુય્ નાગ  

• ટ�ુટકરણ �િુય્ાઓ  

 

MOEFCC*, NDMA, 
NLRTI** 

�સુરા ત�/  સ્ નત 

(RR) 

્કાીકટ સનસરા 

SDMA, INDD, 
SPCB, DISH, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA 

�યી પાસિનક �િુય્ાઓ સાસે આશ્વસાા ાી ઓ�ખ કરયી  

• ીુઘરટાા િા્કંણ અાે અ�ોાશાનક કાનગીરટ નાટ� પાણીાા 

સં્ હાી �િુય્ાઓ અાે પાણીાા   ્ ાી ખા્રટ કરયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ઔદ �ગક િયવ્ારના ંિયશા� રવ્ાઓ અાે ત�િુય્ નાગ  

નાટ� પસન પિ્ ાય આપાારાઓ �ારા ઝડપી આયયા 

યયાાા રવ્ાઓ �િુાિન્ કરયા  

• MAH એકન ાી તહાર કટ કટટ નાટ� ટ�ુટકરણ �િુય્ાઓ 

વસાિપ્ કરયી 

 
ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર
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૭.૧૩.૪ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રર્સ-ના�ખાકટ્રયગરા ર

રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   �તા ના�ખાકટ્ પગરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

 

 

૧ 

 
 
 
 

• કા્દાાા 

િા્ન , ટ�કા -

કાા જાી શાસા 

• રા� ુકર�ું , 

પારા અાે 

દ�ખર�ખ 

• સવંસાકટ્ 

વ્યવસાઓ  

 

 
 
 
 
 

MOEFCC*, MLBE, 
MCF, MCOAL, 
MOCI, MCA, MPFI, 
MHIPE, MLBE, 
MMSME, MOM, 
MNRE, MPNG, 
MOP, MOR, MSTL, 
MTEX 

 
 
 
 

 
નધ્નરગા�ાસી (T2) 

હારાા િા્ન , 

િયિા્ન , ખાસ કરટાે 

યનીા યપરાશ અાે 

ય ખની ઉદ ગ ાા 

કા્દાઓાી સનીકા 

કરયી   

 
 
 
 
 

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, SPCB, 
DISH, EFD, 
INDD, PRIs, 
ULBs, IBTA 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ય ખની ઉદ ગ ના ંય  ુસરાન્ી �િુાિન્ કરયા અાે 

આપિ�ઓાી સ ંાયાા ઘટાડયા નાટ� કારખાાા િા્ન  �યા 

�સુગં્ િા્ન , ્ રણ  અાે કા્દા ઘડયા/ નયમ જ્  કરયા  

• ય ખની ઉદ ગ  ગ ઠયયા નાટ� યનીા યપરાશાા િા્ન ાી 

સનીકા કરયા 

• MSIHC િા્ન ાુ ંપારા ા ના�રક  સાને  કાા જાી કા ર્યાહટ 

કરયા નાટ� કારખાાા િારટકક ાે સશક્ તાાયયા 

• રાસા્�ણક અકવના્ પી�ડ્ ાે ય�્ર આપયા પી�ડ્ ાી 

્રફ�ણના ં�ુ્ ાર  કરયા િા્ન ાી સનીકા કરયી 

• ય  ુસરાન્ી �િુાિન્ કરયા અાે ય ખની ઉદ ગ ાી ાનકના ં

નાાય યસાહ્  િયાા ્ટવસ િયવ્ાર �િુાિન્ કરયા યનીા 

યપરાશ ્ રણ ના ં� ુ્ ાર  કરય  

• સરાન્ી ઓ�ડટ અાે આપિ� િાયારણાા િા્ન ાા 

અનરીકરણાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• વસ� તહાર  આપિ� વ્યવસાપા  �િુય્ાઓના ંખાાગી 
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રાથા્રણકર )ઔદારગકર(�ય આઓ   �તા ના�ખાકટ્ પગરા    

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૨ �હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ 

 

MCA*, MOEFCC, 
NDMA, MCF, MOCI, 
MPFI, MHIPE, 
MFIN, Private 
sector** 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત 

(RR) 

નાગરદશરા આપ�ુ ં

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, IBTA 

 ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• ઘટક ના ંઉદ ગ  યુચે પરવપર સહા્્ા મજસ  નાટ� કાા જાી 

સહા્ � જરટ પાડયી 

• વસ� તહાર  આપિ� પિ્ ાય અાે ખ્રા વ્યવસાપા 

ય્ારયાના ંખાાગી  ાગીદારટાે પ ંસા�હ્ કરયી 

 
 
 

૩ 

 
 
 

ય ખન વસાાાં્ રણ 

 
 
 

MFIN*, NDMA, 
MHA, MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત 

(RR)  

નયા અાે સપંિ� 

નાટ� ત� ુય ખની યીના 

સ�હ્ ય ખન 

વસાાાં્ રણ યવસાા  

અનર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ાીિ્ ના�� ુ

 

 
DFIN*, DMD$, 
SDMA, DAG 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ ય ખન 

વસાાાં્ રણ યવસાા  અનર  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૧૩.૫રકનતાર  કાથર
ર

રાથા્રણક )ઔદારગકર( ર�ય આઓ  કન્ા િયકાસ     

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

 

૧ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
્ારીન 

MOEFCC*, NIDM, 
MLBE, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MCA, MPFI, 
MHIPE, MLBE, 
MMSME, MOM, 
MNRE, MPNG, 
MOP, MOR, MSTL, 
MTEX, MYAS 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• HAZCHEM ાા સચંારા અાે િાકાર 

�ગે ્ારીન અાે ઓપયગર કા ર્્ન    

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક  

નાટ� ્ારીન સહ્ ગ 

 
DMD$, 
SDMA, SDRF, 
ATI, SIRD, 
SPCB, INDD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA, 
SLRTI 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 રા�્ સરકાર ાા કનરચારટઓ,  CDEF, 

સાદુા્ અાે વય્સેંયક  �યા અન્ 

�હવસેદાર  નાટ� ્ારીન અાે ઓપયગર 

કા ર્્ન .  

 

 
 
 
NIDM, NDRF, CAPF, 
MYAS, MOD 

 
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 NSS, NYS, વકાઉઉસ અાે ગાાડ �યા રયુાા ાા 

્ારીન કા ર્્ન ના ંઆપિ� પિ્ ાય , શ ્ અાે 

તચાયા  સનાયેશ કરય   

 
 
 
DMD$, SDMA, 
SIDM, ATI 
DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

DRR ના ંNSS, NYS, વકાઉઉસ અાે ગાાડ �યા 

રયુાા ાા ્ારીન કા ર્્ન   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ગાનાા વય્સેંયક , ાાગ�રક , ગાન/ય ડર વ્રાા 

ાે્ાઓ �યા રયુાા ાા ્ારીન કા ર્્ન ના ં

આપિ� પિ્ ાય , શ ્ અાે તચાયા  સનાયેશ 

કરય  
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રાથા્રણક )ઔદારગકર( ર�ય આઓ  કન્ા િયકાસ     

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 

ર 

 
 
 
 
 
 
 

અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

MHRD, AICTE, IITs, 
UGC, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

HAZCHEM અાે રાસા્�ણક આપિ� 

વ્યવસાપા પર ય  ુિયશેષ્ા અાે 

પસદંગીાા સનાયેશાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

રા�્ , IBTA  

ના ંવ્યસાિ્ક 

સવંસાઓ અાે 

પ�રષદ   

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

HAZCHEM અાે રાસા્�ણક આપિ� 

વ્યવસાપા પર ય  ુિયશેષ્ા અાે યૈક�લપક 

તાત્  દાખર કરયી  

MHFW, NLRTI �દ કારગા�ાસી (T1) 
• ્ાંકા�રક ્તીતી પિ્ ાયાા  સદં રના ં

િયિય્ વ્ર� ્તીતી િશકણના ં ખાનીાી 

સનીકા કરયી અાે ્ેાે ીજર કરયી 

• રાસા્�ણક ીુઘરટાાાા પી�ડ્  સાસે વ્યહાર 

કરયાાા કેકના ંિયશેષ્ા ય��ર્ા્ ાી 

સનીકા કરયી 

• રાસા્�ણક આફ્ ાા   ગ તાેરાઓાી 

સારયાર નાટ� ય�રટ �િુય્ાઓાી સનીકા 

કરયી અાે �ુ્ ાર  કરય   

HD, DDMA  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ં્નાન શૈક�ણક 

સવંસાઓના ંસનીકાઓાી અનરીકરણાી 

 રાનણ  

ક�નની્ િશકણ ત ડર  �દ કારગા�ાસી (T1) 

AZCHEM ાે રગ્ા ા જ�� જ્  DM �્ાર  અાે 

સાયચે્ીઓા  પ�રચ્  

રા�્ િશકણ 

ત ડર 

AZCHEM ાે રગ્ા ા જ�� જ્  DM �્ાર  અાે 

સાયચે્ીઓા  પ�રચ્ 
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રાથા્રણક )ઔદારગકર( ર�ય આઓ  કન્ા િયકાસ     

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 
 
 
 

 
��િૃ્ િાનારણ 

 
 
 
 
 

MOEFCC, NDMA, 
NDRF, CAPF, NIDM, 
MLBE, MCF, 
MCOAL, MOCI, 
MCA, MPFI, MHIPE, 
MLBE, MMSME, 
MOM, MNRE, 
MPNG, MOP, MOR, 
MSTL, MTEX 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• નાસ ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

સારા ય ખન વ્યવસાપાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� 

ાાગ�રક સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે 

નયમ જ્  તાાય�ુ ં

• શિનક ાા કા ર્વસ�ે સરાન્ી અાે SOP ાા 

પારા પર ધ્ાા આપ�ુ ં

 
 
 
 
 

 
DMD$, 
SDMA, IPRD, 
SDRF, F&ES, 
CDEF, 
Police, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• નાસ ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુ

સારા ય ખન વ્યવસાપાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે 

ય ર્ાના ંફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� 

ાાગ�રક સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે 

નયમ જ્  તાાય�ુ ં 

• શિનક ાા કા ર્વસ�ે સરાન્ી અાે SOP ાા 

પારા પર ધ્ાા આપ�ુ ં 

• આપિ�્વ્ પટઓુાી સરાન્ી , સ ંા� 

અાે રકણ �ગેાી ના�હ્ી આપયી 

૪ �ૃિકન MOEFCC*, NDMA, 
NDRF, �સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 
DMD$, 
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રાથા્રણક )ઔદારગકર( ર�ય આઓ  કન્ા િયકાસ     

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

િાદશરા/ 

અભ્ાસ  

રિકરટ દ� , CAPF, 

MCF, MCOAL, 
MOCI, MCA, MPFI, 
MHIPE, MLBE, 
MMSME, MOM, 
MNRE, MPNG, 
MOP, MOR, MSTL, 
MTEX 

 ્નાન નકંાર્  અાે ્નાન રા�્ / UTS ના ં

આપ�કારીા કા ર્્ન ાુ ંઆ્ યા અાે 

અનરાે પ ંસાહા આપ�ું  

SDMA, INDD, 
SDRF, F&ES, 
CivDef, 

પ રીસ, 

DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 સરંકુ્ આ્ યા અાે આપ�કારીા  કા ર્્ન ા  

અનર  

 

૫ 
ન�હરા, સીનાં્  

અાે 

િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ  

 
 

MSJE*, NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે 

આયરટ રાાે કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  

સનાયેશ કરય  

 
DMD$, 
SDMA, SIDM, 
ATI, SLRTI, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્, �યલરા અાે ્ાચકુા કકાએ આપિ� 

વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રાાે 

કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ સયેંદાશીર અાે 

્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ કરય   

૬  

સાદુા્ 

આ્ા�ર્ 

આપિ� 

વ્યવસાપા  

 
 

MOEFCC*, 
NDMA, NIDM, 
MORD, MHUA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 પ ંસાહા, નાગરદશરા, સહ્ ગ  

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs, IBTA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ત�-ુય ખની અ� ગન પર આ્ા�ર્ આપિ� 

વ્યવસાપા અાે સાના  કરયાાી 

સાદુા્ ાી કન્ાાે નયમ જ્  તાાયયી  

• PRI, SHG, NCC, NSS, રયુાા , વસાિાક સાદુા્ 

સવંસાઓાે ્ારીન આપયી 
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૧૪રયરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથારથ કટાર

૭.૧૪.૧રપાખનસેરથનપ�ુ ર

યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં

 DRR ાા પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

િારટકણ અાે ચે્યણી 

ાેટયકર િય�કરણ દ�ખર�ખાે  

નયમ જ્  તાાય�ુ ં 

 

DAE*, MHA, 
MOD 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
IERMON પણારી ાેટયકર સ�હ્ િારટકણ, 

ચે્યણી નાટ� ના�� ુઊ�ુ ંકર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
�હ�રના ં િય�કરણ દ�ખર�ખ અાે શ ્યાાી 

પણારીાે નયમ જ્  તાાયયી  

 
DMD$, SDMA, 
DDMA 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 સરાન્ી અાે િા્નાકારટ ય��ર્ા્ ાે 

અાસુર�ુ ંઅાે ટ�ક  આપય   

 
 

૨ 

 

િયમસાી્ અાે સનિપ�્ 

સદં�શાવ્યહાર ાેટયકર ઊ�ુ ં

કર�ુ ં 

 
NDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

છેયાડાાા િયવ્ાર  �ુ્ ી રાષ્ટ્ કકાએ 

િયમસાી્ અાે સનિપ�્  સદં�શાવ્યહાર 

ાેટયકર ઊ�ુ ંકર�ુ ં 

 
DMD$ 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 

સચંારા પણારી ય્ારયી 

 
 

૩ 

ર��ડ્  આાસ ટ પાી 

ગેરકા્દ�સર �હરચારાે 

DAE*, MHA, 
MOD, 

તદંર સ�ાનડં� 

�દ કારગા�ાસી (T1)  
DMD$ 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ંઅાે ટ�ક  
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   ય ખનાે ઓ�ખ�ુ ં

 DRR ાા પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ર કયા નાટ� િારટકણ ્કં 

ઊ�ુ ંકર�ુ ં 

ઓ�ખી કા �્ર ્નાન સરહદટ ચ કટઓ 

અાે તદંર એ િય�કરણ શ ્ક ગ ઠયયા  

આપય  

 
 
 

૪ 

 

 
આપિ�ાા ડ�ટા ને�યયા 

અાે વ્યવસાપા કર�ુ ં  

 

MHA*, MOSPI, 

્નાન નકંાર્  

અાે િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 

ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા 

વ્યવસાપા   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે ાકુસાા  

 
 

DMD$, 
SDMA, 
્નાન િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે ાકુસાા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૧૪.૨ર તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસર

યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા    ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 
 
 

એકનદર� આપિ� 

શાસા  

 

DAE* 

 

 �સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે સહ્ ગ આપય  

 
DMD$, 

SDMA, RD, 
HFWD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• DM ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ કરયયી અાે 

અનરીકરણ અાે DM કા્  સાસે સવંસાઓાી 

કાનગીરટ �િુાિન્ કરયી  

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR ાે ા�ુ્ 

પયાહના ંરાયયાાા ્નાન પાસાઓ  

 
 

૨ 

 
 

પિ્ ાય 

 
DAE*, 
MHA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
ક�નની્ સહા્ નાટ� નધ્વસ નકંાર્  

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ાંકા�રક પિ્  ાયાુ ંઆ્ યા કર�ુ ંઅાે ક�નની્ 

સવંસાઓાી નદદ રેયી   

 
 

૩ 

 
 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી, 

 કડા   

 
DAE*,  
MHA, NEC, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
ક�નન અાે રા�્ સવંસાઓ યુચે ઝડપી , વપષટ, 

અસરકારક પસાર   

 
DMD$, 

SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ના ંય ખન ્રાય્ા 

િયવ્ાર ના ં છેયાડાાા ત્ા ર ક ાે ચે્યણીઓા  

પસાર અાે િા્િન્ અદ્ા કરય  

 
 
 

૪ 

 

�તા ના�ખાકટ્ 

પગરા ં 

 
 

AERB*, BIS 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• �ુ્ ાર�રા/ અદ્ા કર�રા િા્ન , ્ રણ  અાે 

િા્ન સં્ હ   

• ાયા/અદ્ા ્ રણ  

• કા્દા, િા્ન  અા ેાીિ્ાી સનીકા અા ે�ુ્ ારા  

 

DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, 
PRIs, ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રા�્ાી ય��ર્ા્ ાયુત ્ રણ / િા્ન સં્ હ  

અપાાયયા, રા� ુકરયા અાે  અનર કરય   
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`ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૪.૩ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રના�ખાકટ્રયગરા ર

યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા િયષ્ક 

કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

 
 
આશ્વસાા  

NDMA, 
NBCC, 
BMTPC, 
CBRI, 
SERC, IE(I) 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્કાીકટ સહ્ ગ 

 

DMD$, SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• પરના� ુવસાા ાી ાનક કાનચરાઉ આશ્વસાા  ્રટક� 

કાન આપે એયી  સરાન્ ાનાર્  અાે વસ� ાી 

ઓ�ખ  

• પરના� ુવસાા  પાસે ત�હુ�્ કુ આશ્વસાા ાુ ંિાનારણ  

• રા� ુપડ્ા તાં્ કાન િા્ન ાુ ંપારા �િુાિન્ કર�ુ ં
 
 

૨ 

• નયા� ુાકુ્ ક�નન   

• પરના� ુ �િુય્ા 

�રુકા વ્યવસાાે 

નયમ જ્  તાાયયી 

 

DAE* 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

 �કરણ ંસગર   ્ ાી ્ ો્ ્ાદટ 

અાે િા્કંણ પ�્્ાઓ સાસે 

 ૌિ્ક �રુકા પણારીઓાે નયમ જ્  

તાાયયી   

 
DMD$, SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ંઅાે ટ�ક  આપય  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 
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�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૧૪.૪ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રર્સ-ના�ખાકટ્રયગરા ર

યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 

૧ 

સરાન્ી ્ રણ  અાે 

અન્ સરાન્ી અાે 

િા્નાકારટ કાા જાી 

દવ્ાયેય ાી ગ ઠયણી  

 
AERB*, DAE 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
્નાન પરના�/ુ િય�કરણ પ્ ગ , 

પ�રયહા, સરાન્ કતય , કચરાાી 

ફ�રાફ�રટ, �ગ્ �રુકા ્તીતી 

પાસાઓ  યગેર� નાટ� સરાન્ી અાે 

િા્નાકારટ કાા જાી દવ્ાયેય  ્ૈ્ાર 

કરયા   

 

DMD$ 

 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

ય��ર્ા્ ાે અાસુર�ુ ં

 
 

૨ 

 

િા્નાકારટ 

આયરણના ં�ુ્ ાર   

 
AERB* 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
સરાન્ી અાે િા્નાકારટ 

પાસાઓાા ય  ુસારા આયરણ નાટ� 

પાદ�િશક િા્ના ક�નન  ઊ ા કરયા 

 
DMD$ 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

પારા રા� ુકર�ુ ં

 
 

૩ 

 

�હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટ 

NDMA, DAE*, 
MCA*, MCF, 
MOCI, MPFI, 
MHIPE, MFIN 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા આપ�ુ ં

DMD$, 
SDMA, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� યયયવસાપા �િુય્ાના ં �હ�ર ખાાગી 

 ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 
 
 

  
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  �સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૪ 
 
ય ખન વસાાાં્ રણ 

 
MFIN*, 

NDMA, MHA, 
MAFW 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની 

યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર કરય   

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

DFIN*, 
DMD$, 
SDMA, DAG 

 નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ 

ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર કરય   

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૧૪.૫રકનતાર  કાથર

યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MHA, DAE*, 
NDRF, CAPF, 
MYAS, અન્ ** 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• પરના�/ુિય�કરણ પ્ ગ , સરાન્ી �ગે 

યા��િૃ્ ય્ારયી. પસન પિ્ ાય આપાારા , 

કનરચારટાે ્ારીન આપયી 

 
DMD$, 
SDMA, 
SDRF, 
DDMA, 
CDEF, 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્ પ રીસ , CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાી 

્ારીન   
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 

્ારીન 
• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે ્ારીન 

સહ્ ગ  

PRIs, 
ULBs, 

 
MHA, DAE*, 

MHFW, 
NDMA, MYAS 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

િય�કરણી્ ઘટાાાા  ્તીતી સચંારાાા િયિય્ 

પાસાઓ પર ્તીતી અાે ્તીતી સહા્કાે ્ારીન  

આપયી 

 
DMD$, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs, 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

પારા કર�ુ ંઅાે અાસુર�ુ ં

 
 

ર 

 
 

અભ્ાસ્ન 

િયકાસ 

MHRD*, DAE �દ કારગા�ાસી (T1) 

સન્ દ�શના ંશા�ા/ક રેયાા અભ્ાસ્નના ં

સતંિં્્ િયષ્ ા  સનાયેશ સય  ય ઈએ   

 
DMD$, 
SDMA, 
EDD 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

એ ય અાસુરયા નાટ�  

 
 
 
 
 
 

૩ 

 
 
 
 
 
 

��િૃ્ િાનારણ 

 
 
 
 
 

 
DAE*, NDMA, 
NDRF, CAPF, 
NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• નાસ ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુસારા 

ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે ય ર્ાના ં

ફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા ઉપ્ ગાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

 
 
 
 
 
 
 
DMD$, 
SDMA, 
SDRF, 
F&ES, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• નાસ ની�ડ્ા �તંેશ હાસ ્રયી  

• આપિ� ય ખન િાયારણ , શના અાે ય  ુસારા 

ય ખન સચંારાાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ના ંયરણ અાે ય ર્ાના ં

ફ�રફારાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� િસિયર 

સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ું 

CDEF, 

પ રીસ, 

DDMA, 
PRIs, ULBs 

• સા જહ ર��ડ્ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

DRR અાે DM િયશે ��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� 

િસિયર સ સા્ટટ સવંસાઓાા ાેટયકરાે નયમ જ્  

તાાય�ુ ં 

• આપિ�્વ્ પટઓુાી સરાન્ી , સ ંા� અાે 

રકણ �ગેાી ના�હ્ી આપયી 

 
 

૪ 

 
 

ાકરી 

િાદશરા/ 

પ્ ગ  

DAE*, NDMA, 
NDRF, ્નાન 

સરકારટ 

નકંાર્ / 

સવંસાઓ, સશ  

દ� , CAPF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્નાન નકંાર્  અાે ્નાન રા�્ /ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ  �ારા આપ�કારીા કા ર્્ન ાા આ્ યા 

અાે અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આપ�કારીા કા ર્્ન ાુ ંસરંકુ્ આ્ યા અાે 

અનર  કરય   

૫ પિ્ ાય નાટ� 

કન્ા 

િયકસાયયી  

MHA*, 
NCMC, DAE, 
MOD, AERB 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

પરના� ુઅાે િય�કરણી્ કટ કટટ નાટ� રાષ્ટ્ 

્ યાા ્ૈ્ાર કરયી   

 
DMD$, 
SDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રા�્ અાે �યલરા ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી 

 

 
MHA*, MOD, 

DAE 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• નહાાગર  અાે અન્ નહંયાા શહ�ર ાી 

પરના�/ુિય�કરણી્ કટ કટટ વ્યવસાપા ્ યાા 

્ૈ્ાર કરયી  

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, 

 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

MHA, DAE નાગરદિશ�કાાુ ંપારા કર �ુ ં્પાસ 

કન્ા ક��યયી    
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• સયેંદાશીર વસ�  પર િારટકણ અાે યહ�રી શ ્ 

કન્ા 

ULBs, 

રા�્ 

પ રીસ 

નકંાર્  અાે 

િય ાગ  

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રાષ્ટ્ ્ યાાાે અા�ુપ પ ્ાાી ્ યાાઓ ્ૈ્ાર 

કરયી   

 
DMD$, 
SDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

રાષ્ટ્ ્ યાાાે અા�ુપ પ ્ાાી ્ યાાઓ 

્ૈ્ાર કરયી 

૬ 

્તીતી 

વ્યવસાપા પર 

વ્ાપક ્ યાા 

્ૈ્ાર કરયી   

 
MOH&FW*, 

DAE, MOD 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસ�ે, તહાર અાે સાયરયિાક પસગં એ પરના�/ુ 

િયકટરણી્ કટ કટટ ્ યાા ્ૈ્ાર કરયી   

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

અાસુરયા અાે ખા્રટ કરયા નાટ�  

 

 
MoH&FW*, 

DAE 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા  

 

DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• �કરણ ંસગરાી ા�ઓાી સારયાર નાટ� ્ ૃ્ ી્ 

સ ંા� હ �વપટર  ઊ ી કરયી  

• પસદંગીાા શહ�ર ના ં � જર્ી કન્ાાી પાસિનક 

અાે ગૌણ સ ંા� હ �વપટર  ઊ ી કરયી. 

૭ સજય્ા 

 
DAE*, NDRF, 

CAPF, 
MoH&FW 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િય�કરણ શ ્ િારટકણ ઉપકરણ , સરાન્ી 

સરસાનાા, પાસિનક સારયાર દયાઓા  � જર્  વટ ક 

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
Police 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

આર ો્ અાે પ રીસ િય ાગાે ્ ો્ રટ્ે સજય 

કરયા  
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

રાખય   

 
DAE*, NDRF 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

સન્સર ક ઈપણ તાાયાે આયરટ રેયા નાટ� 

દ�શ રના ં� જર્ી સ�ં્ાના ં ERC ાી વસાપાા કરયી 

ય ઈએ  

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
Police 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

આર ો્ અાે પ રીસ િય ાગાે ્ ો્ રટ્ે સજય 

કરયા  

MHUA �દ કારગા�ાસી (T1) 

કટ કટટ આશ્વસાા  ્રટક� સાદુા્ 

ાનાર્ /શા�ાઓ/હ �વપટર  �યા ઉપ્ ગી 

વસાા /ાનાર્ ાી ઓ�ખ કરયી  

DMD$, 
SDMA, 
DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાા ાે ઓ�ખયાના ં નદદ કરયી અાે ખારી 

કરાયયાાી ્ યાાઓાી ખા્રટ કરયી  

 

 
 

MAFW, 
MoH&FW* 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

અસર્વ્ ર ક  નાટ� આશ્વસાા ના ંખ રાક , 

પાણી, દયાઓ અાે અન્ રાહ્ સાન્ીાી ય ગયાઈ 

કરયી ય ઈએ   

 

DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

અસર્વ્ ર ક  નાટ� આશ્વસાા ના ંખ રાક , 

પાણી, દયાઓ અાે અન્ રાહ્ સાન્ીાી 

ય ગયાઈ કરયી ય ઈએ   

 
MoH&FW*, 
DAE, DRDO 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

દર�ક �યલરાના ંઓછાના ંઓછા એક અાે દર�ક 

નહાાગરના ંઓછાના ંઓછા તે ફર્ા િય�કરણી્ 

DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ફર્ી િય�કરણી્ પ્ ગશા�ા ઊ ી કરયા ટ�ક  

આપય    
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યરના�રુઅસેર  �કરણરરચ�કતથા   કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પ્ ગશા�ા એકન ઊ ા કરયા   

  
MoH&FW, 
AERB*, MHA, 
NDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િય�કરણી્ સરાન્ી અિ્કારટઓ , ્ારીન પાનેરા 

્તીતી કનરચારટઓ , પસન પિ્ ાય આપાારાઓ , 

્ારીની વય્સેંયક  યગેર�ાી િાન� જક કરયી અાે 

િયવ્ારયાર િયગ્  ��યણી.  

 
DMD$, 
SDMA, 
DDMA, 
PRIs, 
ULBs 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

�યલરાયાર ડ�ટા ��યયા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર

ર

ર

ર
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૭.૧૫ર�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર(BPHE)ર

૭.૧૫.૧રપાખનસેરથનપ�ુ ર

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 

અયર કા ાેટયકસર , 

ના�હ્ી પણારીઓ , 

દ�ખર�ખ, સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી અાે 

પાદ�િશક્ા/ 

ાકશાકરણ  

 

 
 
 

 
MHFW*(NCDC)
, MAFW, MHA, 
MOD, MOES, 
MOEFCC, 
MOR, MLBE, 
MEITY, NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ારીનાે સનસરા આપ�ુ ં 

• ્કિાકટ સનસરાા  િયવ્ાર કરય  

 
નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• � જયર ચે્યણી પણારી ઊ ી કરયી  

• પાદ�િશક વ્ર� IDSP અાે � જયર ચે્યણી 

પણારીાે નયમ જ્  તાાયયી 

• ર ગચા�ાાા ર ગાુ ંાકશાકરણ 

• આર ો્ �િુય્ાઓાુ ંાકશાકરણ  

 

 
 
 

 
HFWD*, DMD$, 
SDMA, RD, DRD, 
UDD, DWSD, EDD, 
PD, EFD, AHD, 
WCD, PRI/ULB, 
SLRTI, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

્ારા્ રણ  અાસુાર િાયારક પગરા ંરેયા  

�દ કારગા�ાસી (T1)  

સકં�ર્ આર ો્ ્ક�દારટ પણારીાે નયમ જ્  

તાાયયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• ચે્યણીઓાી આપ-રે નાટ� સાદુા્ 
આ્ા�ર્ ાેટયકરાી વસાપાા અાે ��યણી   

• IDSP ાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

રા�્ એ દર�ક રા�્ના ંરા� ુ પડ્ી શ�આ્  

અાસુાર IMD ાી ચે્યણી પણારીના ંફ�રફાર 

કરય  ય ઈએ અસયા ્ેાે અપાાયય  ય ઈએ   

૨ 

 

 
ય ખનાા ખ્રાાી 

 
 
 

MHFW*, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ , દવ્ાયેનકરણ અાે 

સશં ્ાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

 
 
 

HFWD, DMD$, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)) 
• HRVCA અદ્ા કર�ુ ં 

• સયેંદાશીર યવ્ી/ સાદુા્ / યસાહ્ ાી 

ઓ�ખ કરયી 
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ા ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

MAFW*, MHA, 
MOD, MOES, 
MOEFCC, 
MSJE, NDMA 

• ્ારીન અાે ્કાીકટ સહા્ આપયી 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસિ્ક, 

�ર�ગ, સાના�યક સનાયેશ અાે 

્કરસગં્ પાસાઓાે આયરટ રે્ી 

સયેંદાશીર્ા અાે કન્ા પર 

અભ્ાસ   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• નાગરદિશ�કાઓ ્ૈ્ાર કરયી  

SDMA, DRD, 
UDD, DWSD, 
EFD, AHD, WCD, 
DSJE, PRI, ULB, 
SLRTI, DDMA 

• ખાસ ધ્ાા રાખયાપાક યગ ાી ઓ�ખ  

કરયી 

• સા્ા  અાે નાાય સસંા્ા ય��ર્ા્ ાુ ં

ઓ�ડટ કર�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 
િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે પરાનશર 

કરયા ્કંાી રચાા  કરયી / નયમ જ્ ીકરણ 

કર�ુ ં 

૩ 

 
 
 
ચે્યણીઓ, ડ�ટા અાે 

ના�હ્ીા  પસાર  

 

 
 
 

MHFW, MHA, 
MOD, MOES, 
MAFW, 
MOEFCC, 
NDMA 

 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ારીનાે સનસરા આપ�ુ ં 

• ્કિાકટ સનસરાા  િયવ્ાર કરય  

 
 
 

HFWD*, DMD$, 
SDMA, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, EFD, 
AHD, WCD, PRI, 
ULB, SLRTI, 
DDMA 

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• ��િૃ્ િાયારક પગરા ંરેયા  

• અખતાર , ઈરેક્ િાક અાે સ િશ્ર ની�ડ્ા 
�ારા ��િૃ્ િાનારણ નાટ� IEC ાુ ંવ્ાપક 

અ� ્ાા કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2)  

• ��ૃ , ાાાા તા�ક , �લુરાના ંકાન કર્ા 

શિનક  કાનદાર  �પંડપટીયાસીઓ �યા 

અં્ં્  સયેંદાશીર યગ  નાટ� િયિશષટ 

સદં�શાઓ   
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૪ 

 

 
આપિ� ડ�ટા ને�યયા 

અાે વ્યવસાપા  

 

MHA*, MOSPI, 

્નાન નકંાર્  

અાે િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 આપિ� ાકુસાાાા અા ેાકુસાાીાા ા જર્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા 

કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1)  

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અા ેહાિા  

 

 

DMD$, SDMA, all 
depts. 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR)  

આપિ� ાકુસાાાા અા ેાકુસાાીાા ા જર્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા કર�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1)  

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ ાર ર�ખાએ આપિ� ાકુસાા 

અા ેહાિા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર
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૭.૧૫.૨ર તરરથ વ્ાકટ્રથ કરસર

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
 
 
 

 
એકનદર� આપિ� 

શાસા 

 
 
 
 
 
 

MHFW, MHA, 
MOD, MOES, 
MAFW, 
MOEFCC, 
MOR, MLBE, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• નાગરદિશ�કા ્ૈ્ાર કરયી  

• આર ો્ સ ંા�ના ંDRR ાા ા�ુ્ 

પયાહાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• િયિય્ વસાા ાા અા ુયાા 

આ્ાર� અનરીકરણ નાટ� ્કાીકટ 

ના�હ્ી 

• NGOs/CSOs સાસે સહ્ ગ કરય  

 

 
 
 

 
HFWD, DMD$, 
SDMA, RD, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, EFD, 
AHD, WCD, PRI, 
ULB, DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1)  

• રા�્ના ંિયિશષટ પ�ર�વસિ્ ાયુત અનર કરય  

• અિ્કારટઓ અાે સવંસાઓ સાસે ટટન એકકીકરણ 

અાે સકંરા કર�ુ ં 

• વસાિાક યહટયટટ ્કંાે સાનેર કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• િયિય્ શ�આ્ાે અા�ુપ રંગ સજંાાા આ્ાર� 

આગાહટઓ, � જયર ચે્યણી અાે ચે્યણી પણારી 

�ગે રા�્ MOES (IMD) કચેરટ સાસે સકંરા  

• � જિનકાઓ અાે ના�હ્ી સાસે વપષટ રટ્ે �ચસમ્ 

સ્ેર વપષટ વ્ા�્ા  ાયુત  ્ર સવંસા  

આપ�કારીા પિ્ ાય ્ યાા ્ૈ્ાર કરયી  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• રાષ્ટ્ સવંસાઓ / િાષણા્  સાસે વસાિાક 

સવંસાઓાી  ાગીદારટ કરયી  

• અન્ દ�શ /શહ�ર ના ંિયકિસ્ HAPs ાે 
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

અપાાયીાે ા ૃં રદુર અાે ર ગચા�ા પર અસર ાુ ં

િારટકણ અાે ા જલ્ાકંા અનરીકરણ  

  

૨ 

 
સજય્ા અાે 

પિ્ ાય 

MHFW*, MHA, 
MOD, MAFW, 
MOEFCC, 
MLBE 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• ર ગચા�ાાા સયવકણાા આ્ાર� 

સકં�ર્ ્ક�દારટ પણારીાે  નયમ જ્  

તાાયયી; ક ઈપણ ર ગ ફાટટ 

ાીક�યાાી શ ્ અાે ્પાસ કરયી  

• HEOC ા  િયકાસ અાે ક��નન્ EOC 

સાસે ્ેાુ ંએકટકરણ કર�ુ ં

• �િયક કટ કટટ નાટ� િયિશષટ 

પિ્ ાય કન્ાઓ િયકસાયયી 

• પાણીઓ અાે �ૃિષ પાક , ખાસ 

કરટાે ખાદ પાક  સતંિં્્ �િયક 

સરાન્ીાા ાાુાઓ નાટ� સજય્ા 

િયકસાયયી 

HFWD*, DMD$, 
SDMA, RD, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, EFD, 
AHD, WCD, PRI, 

ULB, DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• ઝડપી આર ો્ ા જલ્ાકંા અાે પ્ ગશા�ા 

સહા્ાી ય ગયાઈ કરયી  

• �િયક કટ કટટાા પ�રણાને ગૌણ કટ કટટા  

સાના  કરયા નાટ� �હ�ર આર ો્ પગરાાંી 

સવંસા 

 

૩   �દ કારગા�ાસી (T1)  �દ કારગા�ાસી (T1) 
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી, 

ડ�ટા   

MHFW*, 
MHA, MOD, 
MOES, 
MAFW, 
MOEFCC, 
MOR, MLBE, 
NDMA 

• �હ�ર ��િૃ્ અાે સાદુા્ાે 

પહ�ચાડયી   

• દવ્ાયેનકરણ કર�ુ ં

• રા�્  પાસેસી ના�હ્ી ને�યયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ્ યાાાી સનીકા/ અદ્ા નાટ� 

ય�રટ ડ�ટા/ ના�હ્ી એકિક્ કરયી  

• રાષ્ટ્ વ્રાા ડ�ટાતેઝાી 

��યયા  

HFWD*, DMD$, 
SDMA, RD, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, EFD, 
AHD, WCD, 
PRI/ULB, SLRTI, 
DDMA 

• સ્કર્ા/ચે્યણીઓાુ ંપારા કર�ુ ં 

• "ટુ ંકર�ુ ંઅાે ટુ ંા કર�ુ"ં ્ે વસાિાક  ાષાઓના ં

ઉપર ્ હ �ુ ંય ઈએ અાે વ્ાપકપણે પસા�ર્ 

સ�ુ ંય ઈએ 

• ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ત્ાાે 

ચે્યણીઓા  પસાર, છેલરે �ુ્ ી કરય   

• ય ખન ્રાય્ા િયવ્ાર ાા ર ક  નાટ� િા્િન્ 

અદ્ા કર�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

્ યાાાી સનીકા/ અદ્ા નાટ� ય�રટ ડ�ટા/ 

ના�હ્ી એકિક્ કરયી   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

ર

ર
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૭.૧૫.૩ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રના�ખાકટ્રયગરા ર

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

પિ્ ાય 

નયમ જ્  

તાાયય  

MHFW*, 
MHA, MOD, 
MOES, MAFW, 
MOEFCC, 
NDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• હ �વપટર પહ�રાાી સ ંા�  અાે 

્ાંકા�રક ્તીતી સ ંા�  (EMC) 

ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં 

• શના ્ યાાઓ ઘડયા નાટ� 
ના�ખાકટ્ ય��ર્ા્ ાે ઓ�ખયી 

• પાણી, ખ રાક, આશ્, ્તીતી સ ંા�, 

વયુછ્ા અાે આર ો્ નાટ� ર�ુ્ ન 

્ રણ  ઠરાયયા 

• EMT પિ્ ાય િનક�િાઝનાે રાષ્ટ્ 

અાે  ્રરાષ્ટ્ વ્ર� અાે IHR 

ના�ખાાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં

HFWD*, 
DMD$, SDMA, 
RD, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, EFD, 
AHD, WCD, 
PRI/ULB, 
SLRTI, DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• � જર્ી ટસુ�કરણ પણારીઓ , સઘા સ ંા� ક�નન  

(ICUs) અાે દાત િા્કંક  અાે ય ં્ ાુકુ્ હયા  

સાસે અરગ ય ડર તાાયય   

• �િયક કટ કટટાા પિ્ ાય સાસે સકં�ા્ેરા 
્નાન આર ો્ કનરચારટઓ નાટ� � જર્ા �ગ્ 

�રુકા સા્ા  (PPE) 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ાેટયકર ્તીતી સહા્ �િુય્ાઓાે નયમ જ્  

કરયી/ા�ુ્ પયાહના ંરાયયી 

• પસન ્તીતી પ�  ાય આપાારાઓ (MFRs)/ 

ઝડપી પિ્ ાય ્તીતી ટટન  ( QRMTs) ાે 

્નાન સાન્ી પ�રયહા અાે સહા્્ાસી સજય 

કર�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• રાસા્�ણક, �િયક, �કરણ ંસગ� અાે પરના� ુ

(CBRN) કટ કટટા  સાના  કરયા નાટ� િા્ાર�ર્ 

હ �વપટર ા  દરજય  �ચ  રાયય  

• રા�્ાી એ� રરુનસ/પ�રયહા સેયાઓ , રા�્ 
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પ રીસ િય ાગ  અાે અન્ કટ કટટ સેયાઓ સાસે 

્ ો્  ્�રક-હ �વપટર અાે  ્ર-ય ડાણ 

સાસે સચંાર અાે ાેટય�ક ગ પણારી 

• ફર્ી ટ�રી-આર ો્ સેયાઓ અાે ફર્ી 

હ �વપટર  

૨ 

 

 
્તીતી �િુય્ા 

ય્ારયી 

 

 
MHFW*, 
MHA, MOD 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• નાગરદિશ�કા અાે ્કાીકટ સહા્  

• િયિશષટ આર ો્ સ ંા� અાે 
પ્ ગશા�ા �િુય્ાઓ  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• દર�ક �યલરાના ંઓછાના ંઓછટ એક 
એયી પ્ ગશા�ા સાસે �હ�ર આર ો્ 

પ્ ગશા�ાઓાી સાકં� તાાયયી 

• રસીઓ અાે એ�નટતા્ �ટકસ યગેર�  

�યી આયિ્ક ્તીતી �રુયઠ   

• સસંગરિાષે્ �િુય્ાઓ ઊ ી કરયા  

અાે નયમ જ્  કરયા નાટ� નાગરદશરા 

 
 

HFWD*, 
DMD$, SDMA, 
DRD, UDD, 
WCD, PRI, 
ULB, DDMA 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• �િયક કટ કટટ/ ઘટાાઓાે ઉક�રયા નાટ� 

િયશેષ આર ો્ સ ંા� અાે પ્ ગશા�ા 

�િુય્ાઓ  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• સસંગરિાષે્ �િુય્ાઓ ઊ ી કરયા અાે નયમ જ્  
કરયા  

• દર�ક �યલરાના ંઓછાના ંઓછટ એક 
પ્ ગશા�ા ઊ ી કરયી  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 
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�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૧૫.૪ર�ય આરપાખનરઘટાસાના રરાકાણ-રર્સ-ના�ખાકટ્રયગરા ર

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 

ટ�કા -કાા જાી 

શાસા 

 
 
 

MHFW*, MHA, 
MOD, MAFW, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
નાગરદશરા અાે સનસરા આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  

સાસે BPHE ાે રગ્ા તં્ તેસ્ા ્ રણ  

અાે િા્ન   

BPHE કા ર્્ન ાા ય  ુસારટ રટ્ે અનરીકરણ 

નાટ� ય  ય�રટ હ ્ ્  ક ઈપણ અિ્િા્ન , 

િા્ન અસયા િયિા્ન ઘડયા/�ુ્ ારયા  

 

 
HD, DMD$, 
SDMA, RD, DRD, 
UDD, DWSD, 
EDD, PD, EFD, 
AHD, WCD, PRI, 
ULB, DDMA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સવંસાકટ્ વ્યવસાઓાે નયમ જ્  તાાયયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

BPHE કા ર્્ન ાા ય  ુસારટ રટ્ે અનરીકરણ 

નાટ� ય  ય�રટ હ ્ ્  ક ઈપણ અિ્િા્ન , 

િા્ન અસયા િયિા્ન ઘડયા/�ુ્ ારયા  

 

૨ 

 
 
 
 
�ય �રુકા  અાે 

�ય સરાન્ી 

 
 
 
 

MHFW*, MHA, 
MOD, MOES, 
MAFW, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• �ય સરાન્ી અાે �િયક �રુકા 
ય ગયાઈઓાુ ં�વુ્ પારા કર�ુ ં

• ર ગચા�  અટકાયયા નાટ� પ્ારયરણી્ 
દ�ખર�ખ રાખયી 

• સયં ર્ા વસાા ાે ીજર કરયા નાટ� સકં�ર્ 
ર ગયાહક વ્યવસાપા 

 
 
 

 
HD, DMD$, 
SDMA, AHD, PRI, 

 
 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• �ય સરાન્ી અાે �િયક �રુકા 
ય ગયાઈઓાુ ં�વુ્ પારા કર�ુ ં
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પગરા ંઅાે 

પ્ારયરણી્ 

વ્યવસાપા   

 

MOEFCC • ર ગયાહક િા્કંણ નાટ� �િયક અાે 
રાસા્�ણક હવ્કેપ 

• ર ગચા�  પેદા કર� ્ેયા �િયક યાહક ાા 
િયકેપાે ર કયા નાટ� પાણી �રુયઠા અાે 

ગટર વ્યવસાાુ ંિારટકણ કર�ુ ં

ULB, SLRTI, DDMA • ર ગચા�  અટકાયયા નાટ� પ્ારયરણી્ 
દ�ખર�ખ રાખયી 

૩ 

 

 
ય ખન 

વસાાાં્ રણ 

 
 

MFIN*, NDMA, 
MHA, MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના 

સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર  

કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

 
 

DFIN*, DMD$, 
SDMA, DAG 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના 

સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર  

કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

ર

ર
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૭.૧૫.૫રકનતાર  કાથર

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
 
 
 
 

નાાય સસંા્ા 

િયકાસ અાે 

્ારીન 

 
 
 
 
 
 

MHFW*, 
MHA, NDRF, 
MOD, AYUSH, 
MOES, 
MAFW, 
MOEFCC, 
NIDM, MYAS 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાી 

્ારીનાે સહ્ ગ આપય   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય દ�  (NDRF), 

પસન ્તીતી પિ્ ાય આપાારા, 

્તીતી વ્યસાિ્ક , ્તીતી સહા્ક  

અાે અન્ આપ�કારીા  પિ્ ાય 

આપાારાાે સશક્ તાાયયા  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• નાાિસક વયાવા્ અાે ના યૈ જાિાક 

સારયારાા કેક ના ં BPHE ાા િયર�ંત્ 

પ ાય ાી દ�ખર�ખ અાે સચંારા નાટ� 

નાાય સસંા્ા ા  િયકાસ કરય   

• હ �વપટર યહટયટક્ાર, િાષણા્ , ્તીતી 
અિ્કારટઓ, ાસ  અાે અન્ આર ો્ 

સ ંા� કનરચારટઓ નાટ� કટ કટટાી દયા 

અાે �િયક કટ કટટ વ્યવસાપા કેક ના ં

 
 
 
 
 

 
HFWD*, DMD$, 
SDMA, SDRF, RD, 
DRD, UDD, 
DWSD, EDD, PD, 
EFD, AHD, WCD, 
PRI, ULB, SIRD, 
SLRTI, DDMA 

 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાી ્ારીનાે સહ્ ગ 

આપય   

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ચાપં્ી દ�ખર�ખ નાટ� ્ારીન 

• ઝડપી ્તીતી પિ્ ાય ટટન  ગ ઠયયાાી ્ારીન 

• ્નાન આર ો્ અાે સરંોા આર ો્ સેયા  

વ્યસા્ , આરષુ ડ કટર  અાે વ્યસા્ીઓ , 

સાદુા્ આર ો્ કા ર્કર , આશા, MPWS, ANM અાે 

 ગણયાડટ કા ર્કર  નાટ� ્ારીન.  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

પાસિનક સારયાર અાે સાનાન્ સારયાર નાટ� 

સાદુા્ ��િૃ્ કા ર્્ન ાુ ંઆ્ યા  
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

્ારીન કા ર્્ન  

• NCC, NYKS, વકાઉઉસ અાે ગાાાસ અાે 

NSS �ારા રયુાા  નાટ� ્ારીન   

૨ 

 
 
 

જાા 

વ્યવસાપા 

અાે અભ્ાસ્ન 

િયકાસ  

 
 
 

MHFW*, MOD, 
MOES, MAFW, 
MOEFCC, 
MHRD, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• શૈક�ણક અભ્ાસ્ન �ારા BPHE 

વ્યવસાપાાુ ં પા્ાાુ ં જાા સાનેર 

કર�ુ ં 

• આર ો્ કટ કટટ કનરચારટઓ ાે ્ ો્ 

િશકણ અાે ્ારીન નાટ� સહા્ ગ 

• િા્િન્ �્રાર એ સ્્ ્તીતી 
િશકણ કા ર્્ન  અાે િશ�તર ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• �હ�ર, ખાાગી અાે ક પ ર�ટ કેકાી 

્ેનાી સ�્્  ાગીદારટ અાે ્ેનાી 

સયેંદાશીર્ા નાટ� � જિનકા ાતટ 

કરયી 

 
 
 

HFWD*, DMD$, 
DRD, UDD, EDD, 
EFD, AHD, SLRTI, 
PRI, ULB, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• શૈક�ણક અભ્ાસ્ન �ારા BPHE વ્યવસાપાાુ ં

પા્ાાુ ંજાા સાનેર કર�ુ ં 

• અિ્કારટઓાે ્ ો્ િશકણ અાે ્ારીન  

• િા્િન્ �્રાર એ સ્્ ્તીતી િશકણ 
કા ર્્ન  અાે િશ�તર ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• �હ�ર, ખાાગી અાે ક પ ર�ટ કેકાી ્ેનાી સ�્્ 

 ાગીદારટ અાે ્ેનાી સયેંદાશીર્ા નાટ� � જિનકા 

ાતટ કરયી 

૩ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ��િૃ્, સ્કર્ા અાે સજય્ાાે પ ંસાહા આપ�ું  

• યા્ા, પચંા્્ી રાય / શહ�રટ વસાિાક સવંસાઓ  

નાટ� ્ારીન કા ર્્ન  
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
��િૃ્ સ�ા  

 
MHFW*, 
MOES, MAFW, 
MOEFCC, 
MLBE, NDMA, 
MOIB, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ાે ટ�ક  આપય  

• �િયક ય ં્ ઓુ �ારા સ્ી કટ કટટઓ િયશે 
��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� સનાય 

સવંસાઓાુ ંસહ્ ગ ાેટયકર  

HFWD*, DMD$, 
SDMA, IPRD, 
DRD, UDD, 
DWSD, EDD, PD, 
EFD, AHD, WCD, 
PRI/ULB, SLRTI, 
SIHFW, DDMA 

• પાસિનક સારયાર નાટ� સાદુા્ ��િૃ્ કા ર્્ન  

• �િયક ય ં્ ઓુ �ારા સ્ી ્તીતી કટ કટટાી 
અસર ાે ઘટાડયા નાટ� ટુ ંકર�ુ ંઅાે ટુ ંા કર�ું 

• �ગ્ વયુછ્ાાા નહંય િયશે ��િૃ્  

• સાના�યક, યશંી્ અાે ્ાિન�ક ાાુાઓ પર ્ ો્ 

િયચારણા કરયી 

• સનાિયષટ સાના�યક , યશંી્ અાે ્ાિન�ક ાાુાઓ ાી 

્ ો્ િયચારણા સાસે , ા ૃ્ દ�હ ાા િાકારના ંઅં્ં્  

કા�ન રાખયાના ંઆયશે. 

૪ 

 
 
 
 
 
 
ાકરી 

િાદશરા/ 

અભ્ાસ/ 
CBDM 

 
 
 
 

 
MHA*, MHFW, 
MOD, MAFW, 
MOEFCC, 
MOR, NDMA, 
NRDF 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• કટ કટટ અભ્ાસાા  આ્ યા અાે 
અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

• સહ ાગી િય ાગ ,  ાગીદાર  અાે �હ�ર 
યા્ા યુચે સચંાર ખાાાે ઓ�ખયા 

અાે ઉક�રયા નાટ� ્કાીકટ સહા્  

 

 
 
 
 

HFWD*, DMD$, 
SDMA, EFD, RD, 
DDMA, SDRF, 
F&ES, 

CDEF, પ રીસ, 

PRI, ULB 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• આપિ� વ્યવસાપાાા  ાગ�પે સાદુા્ાી 
� જિનકાાે ાતટ કરયી  

• ઔપચા�રક ચચાર તેઠક  અાે ાકરી િાદશરા  �ારા 
હ �વપટરાી કટ કટટ સજય્ાાા િયિય્ ઘટક ાુ ં

પરટકણ કર�ુ ં

• સહ ાગી િય ાગ ,  ાગીદાર  અાે �હ�ર યા્ા 
યુચેાા સચંારાી ખાાાે ઓ�ખયી અાે ઉક�રયી 

• વસાિાક સવંસાઓ સાસે કટ કટટાા અભ્ાસા  

સરંકુ્ અનર કરય  

૫   �દ કારગા�ાસી (T1)  
HFWD*, DMD$, �સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 



 
 

321 
 

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

હ �વપટરાી 

સજય્ા  

MHFW*, MHA, 
MOD, MLBE 

�રુકા, ્પાસ અાે ્તીતી વ્યવસાપા 

નાટ� રસીઓ અાે અન્ પ�્્ક  સ�હ્ 

દયાઓ, સા્ા  અાે યપરાશી યવ્ઓુાી 

ઓ�ખ, સં્ હ, �રુયઠા સાકં� અાે ્ાદટ  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• અદ્ા આપ�કારીા ્તીતી 

પિ્ ાય પણારી  ( EMRS) ાુ ં

સવંસાકટ્કરણ  

• હારાી �ય �રુકા પ્ ગશા�ાાે  ઉ�્ 

કરયી અાે ાયી વસાપાા કરયી  

SDMA, DRD, 
UDD, DWSD, 
WCD, DDMA 

 ખાાગી કેકાી હ �વપટર  સ�હ્ ્નાન હ �વપટર  

�ારા DMP ્ૈ્ાર કરયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 �િયક કટ કટટ પછટ ક ઈપણ સાા જ�હક �ાહાિાા  

પિ્ ાય આપયા નાટ� ય્ારાાી કન્ા ય્ારયા 

નાટ� એક ્કં િયકસાય�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

િયિશષટ આર ો્ સ ંા� અાે પ્ ગશા�ા �િુય્ાઓ 

૬ 

 
 
 
 
 

 
વ્ાયહા�રક 

સશં ્ા  

 
 
 
 

 
MHFW*, MOD, 
MOES, MAFW, 
MOEFCC, 
MOST 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� પછટાા ્તતાાી ્તીતી 

દવ્ાયેનકરણ પ�્્ાઓ અાે 

ર ગચા�ાાા સયવકણ  

 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

પ્ ગાંનક અભ્ાસ  �ારા પારં� ક 

સશં ્ા અાે િયકાસના ંપ�િૃ�ઓ 

અપાાયીાે િા્િન્ �ુ્ ાર�ુ ં 

 
 
 
 

HFWD*, DMD$, 
SDMA, DRD, 
UDD, DWSD, EDD, 
PD, EFD, AHD, 
WCD, PRI/ULB, 
SLRTI 

 
 
 

 
રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

જાા વ્યવસાપા નાટ� યૈ જાિાક અાે ્કાીકટ 

સવંસાઓાે નયમ જ્  તાાયયી અાે CBRN કટ કટટાા 

સચંારાના ં વ્ાયહા�રક સશં ્ા અાે ્ારીન રા� ુ
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  કન્ા િયકાસ 

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

આપિ� પછટાી ્તીતી દવ્ાયેનકરણ 

પ�્્ાઓ અાે ર ગચા�ાાા સયવકણ ા  

િયકાસ  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

જાા વ્યવસાપા નાટ� યૈ જાિાક અાે 

્કાીકટ સવંસાઓાે નયમ જ્  તાાયયી 

અાે CBRN કટ કટટાા સચંારાના ં

વ્ાયહા�રક સશં ્ા અાે ્ારીન રા� ુ

કરયી  

કરયી  

 

૭ 

ન�હરા, સીનાં્  

યગ , SC/ST અાે 

િયકાાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ 

 
MHFW*, MHA, 
NIDM, NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• નાગરદશરા આપ�ુ ં

• �ર�ગ સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ 

અ� ગન ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

WCD*, HFWD, 
DMD$, SDMA, 
DRD, UDD, PRI, 
ULB, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

BPHE ા  સાના  કરયા નાટ� કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ 

સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ અ� ગન ા  સનાયેશ  

કરય   

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૧૫.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 

�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
 
 
સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી, ડ�ટા 

વ્યવસાપા, 

પાદ�િશકટકરણ, 

ાકશાકરણ  

 
 
 
 
 

MHFW*, 
MOES, 
MOEFCC, 
MOES, 
NDMA, NLRTI 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
ના�હ્ી અાે �ણકારટાી આપ-રે કરયી 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

GACC પ�રપેલ્ાા આ્ાર� સકં�ર્ આર ો્ 

� જલન િારટકણ પર�િ્ાે નયમ જ્  તાાયયી 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• GACC અસર પ�રપેલ્ હ�ઠ� �િયક  અાે 

આત હયા પ�રય ર્ાાા  ખ્રાાુ ંિયગ્યાર 

ા જલ્ાકંા અાે દ�ખર�ખ કરયી  

• �િયક આપિ�ઓ ાે રગ્ા  ડ�ટાતેઝ 

વ્યવસાપા પણારી િયકસાયયી 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

અપે�ક્ ફ�રફાર ાે �સુગં્ આગાહટ અાે 

ા જલ્ાકંા કન્ાઓના ં�ુ્ ાર  કરય    

 
 
 
 
 

HFWD*, DMD$, 
SDMA, DRD, 
UDD, AGD, 
DWSD, EDD, PD, 
EFD, AHD, SLRTI 

 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓાે ટ�ક  અાે સહકાર  

આપય   

• રા�્-િયિશષટ અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 
પા્ યક અાે સહ્ ગ કરય   

 

૨ 

 
 
 

ય ખનાા ખ્રાાી 

 

 
MHFW*, 
MOES, 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 
• GACC પ�રપેલ્ હ�ઠ� સયેંદાશીર્ા અાે 

ય ખન પર િયગ્યાર અભ્ાસ  હાસ ્રયા   

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા GACC ય ખન ાુ ં

 
 
 

HFWD*, 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ 
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સયેંદાશીર્ા અાે 

કન્ા ા જલ્ાકંા 

(HRVCA) 

MAFW*, 
MOEFCC, 
NDMA, 
MSJE, NLRTI 

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC અસરાે ધ્ાાના ંરાખીાે વ્ાપક 

HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે નાગરદશરા 

આપ�ુ ં

DMD$, SDMA, 
AGD, RD, 
WRD, DSJE, 
SLRTI 

કરયી અાે સન્ાં્ ર� � ુ્ ારણાાા  ાગ�પે 

HRVCA હાસ ્રયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2)  

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC 

ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં
 

૩ 

 
 
 

 
આત હયા પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા (CCA) 

 
 
 

 
MHFW*, 
MOES, 
MOJS, 
MOEFCC, 
MAFW 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• અા�ુજરા ય��ર્ા્ ાે સનયયી  

• સાના  કરયાાી પ�િ્ા  અભ્ાસ કરય  

• અા�ુજરા પ�િ્ઓ િયકસાયયી 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

•  GACC ાા ય ખન  ઘટાડયા નાટ� પ્ારયરણી્ 

દ�ખર�ખ રાખયી 

• CCA કા ર્્ન ાા અનરીકરણાે ટ�ક  આપય  

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ અ� ગનાા 
્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ાત�ા યગ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ં
અા�ુજરાશીર પગરાાં  પચાર કરય  

 

 
 
 
 
 

HFWD*, 
DMD$, SDMA, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા  

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ના ંસહ્ ગ 

કરય   

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-

િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 

પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 

વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે 

પ્ ગાંનક પ�ર્ યાાઓ િયકસાયયી  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

રા�્-િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક 
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�  કરઅસેર�હ�રર�રાગ્રકટાકટટર (BPHE)  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પ્ાસ ાે પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• નએસીસી અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર  

કરય   

• રીરા અાે યાદ�ટ ના�ખાગ્ 
અ� ગનાા ્ ો્ સં્  યા ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• ાત�ા યગ  નાટ� સાના�યક �રુકા 
કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરા ં

સકં�ર્ કરયા 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

રર
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૭.૧૬ આગાુ ંય ખન 

ા�્: અન્ પેટા-િય ાગ સી િયપરટ્ , આગ ય ખન ઘટાડયા નાટ�ાી યયાતદારટ ના�� ુઆગ અાે આપ�કારીા સેયાઓ પર છે અાે ્ેસી , ્ે એક 

અરગ ાા જાાના ંઆપેર છે.  

આગાુ ંય ખન 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 
 
 
 

૭.૧૬.૧ પાખનસેર

થનપ�ુ  

 
 
 
 
 
 
 

MHA*, MHUA, 

MOEFCC, અન્ 

સતંિં્્ 

નકંાર્  અાે 

િય ાગ   

 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્કિાકટ સહ્ ગ  

• આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 
ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા 

વ્યવસાપા 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે હાિા  

 
 
 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
F&ES, SDRF, 
INDD, SPCB, 
DISH, ULBs, PRIs, 
DDMA, SLRTI, 
Other Depts. 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા 

�ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપાર 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• આગ સેયાઓ  નાટ� ્ાનીણ અાે શહ�રટ 

િયવ્ાર ના ંય ખની ઉદ ગ  નાટ� SFAC એ 

ઠરાયેરા ્ારા્ રણ ાા આ્ાર� યગ�કરણ પ�િ્ 

રા� ુકરયી  

• આગાુ ં ��ુ ંય ખન  સ ંિય્  ગીચ યવ્ીાા 
ઘટક ાી સયેંદાશીર્ાાુ ંિયિરેષણ  

• ૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાી આ્ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે હાિા 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• આગ અાે િયવફ ટાુ ંય ખન સ ંાયાાયા�ા 

વસ� ાા ાકશા તાાયયા 

• સા્ા  અાે નાાયત�ાી ય��ર્ા્ાુ ંા જલ્ાકંા 
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આગાુ ંય ખન 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કર�ુ ંઅાે િાિન્ કર�ુ ં

• યગંર ના ંઆગ રાગયાાી સ ંાયાાયા�ા 

િયવ્ાર ાી ઓ�ખ કરયી અાે િાયારક પગરા ં

રેયા 
 
 

૭.૧૬.૨  તરર

થ વ્ાકટ્રથ કરસ 

 

 
MHA, MHUA, 
NDRF 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે સહ્ ગ 

આપય   

 
DMD$, SDMA, 
F&ES, SDRF, 
INDD, SPCB, 
DISH, ULBs, PRIs, 

DDMA, અન્ 

િય ાગ  

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ્નાન તિં્્ાર યા્ાયરણના ંઆગ સરાન્ી 
અાે િાયારણ ્ યાાઓ ્ૈ્ાર  કરયી  અાે 

અનર કરય   

• આગ સરાન્ીાા િા્ન ાુ ં્ ો્ પારા 
�િુાિન્ કરયા સવંસાઓાી કાનગીરટ ચકાસયી  

 
 
 
 
 
 
 

૭.૧૬.૩ DRRરના ર

રાકાણ-રના�ખાકટ્ર

યગરા  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MHA, MHUA, 

 
 
 
 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
્કિાકટ સહ્ ગ 

 
 
 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 
F&ES, SDRF, 
INDD, SPCB, 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 
• હારાી કન્ાઓ - સા્ા  અાે 
 ્રના�ખાના ંખાનીઓાે ઓ�ખયી  

•  ્રના�ખા અાે સા્ા ાી ય��ર્ા્ , �ગ્ 
�રુકાાા સા્ા  સ�હ્ાા સા્ા ાે �ુ્ ારયા 

• આ િુાકટકરણ અાે  િયષ્ાી ય��ર્ા્ ાે 
પહ�ચી ય�યા નાટ� કા ર્્ યાા તાાયયી 

• પિ્ ાય ્કંાે નયમ જ્  અાે ્ રણસરાુ ં

તાાય�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 



 
 

328 
 

આગાુ ંય ખન 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

NLRTI DISH, ULBs, PRIs, 
DDMA, SLRTI, 
Other Depts. 

• ય��ર્ા્ ાયુત અ�ોાશના , શહ�રટ શ ્ ખ � 

અાે તચાય નાટ� સા્ા ાી પા�ટ્  કરયી  

• ્ાચકુા કકા  �ુ્ ી પેટા િય ાગી્ કકાએ અ�ોા 

વટ�શા/ યગાઓ ઊ ી કરયી  

• વસાિાક ય ખન  અાે સયેંદાશીર્ાાે ધ્ાાના ં
રાખીાે ત�-ુય ખની પિ્ ાય  કન્ાઓના ં

ય્ાર  કરય   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૭.૧૬.૪ર  DRRરના ર

રાકાણ-રર્સર

ના�ખાકટ્રયગરા  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHA, MHUA, 
અન્ સતંિં્્ 

નકંાર્  અા ે

 
 
 
 
 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• આ�ોા �રુકા િા્ન  અાે િયિા્ન  
રા� ુકરયા  

• સનસરા આપ�ુ ં

• આદશર િા્ન , કા્દા, નાગરદિશ�કા 

ઘડયી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DMD$, SDMA, 
F&ES, SDRF, 
INDD, SPCB, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આગ સરાન્ીાા િા્ન ા  �વુ્ અનર અાે 
નયમ જ્ ીસી કરય   

• નકાા યપરાશાી  પરયાાગીઓ આપ્ા પહ�રા 
આ�ોા �રુકા પનાણપક આપયાાી  કડક 

પ�્્ાઓાુ ંપારા કર�ુ ંય ઈએ  

• �હ�ર ઉપ્ �ગ્ાઓના ં આ�ોા �રુકા 

પણારીઅાે સા્ા  નાટ� યારંયાર િારટકણાી 

ખા્રટ કરયી 

• નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ 
ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• SFAC અાે અન્ સ�ા નડં�ાી  રાનણ  

અાસુાર અ�ોા અિ્િા્ન  અાે અન્ કાા જાી 
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આગાુ ંય ખન 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

િય ાગ    

 
• નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની 
યીના સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

વ્યવસાા  અનર કરય  
 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ય ખન વસાાાં્ રણ ાીિ્ ના��ુ ં  

DISH, ULBs, PRIs, 
DDMA, SLRTI, 
Other Depts. 

પગરા ંરા�ુ ંકરયા 

• NBC ૨૦૧૬ ાયુત ખાસ કરટાે આગ અાે 

નયા સરાન્ી  અાે અન્ સતંિં્્ 

િય ાગ ાે રગ્ી તાત્ ના ંનકાા િા્ન 

સં્ હા  પચાર કરય   

• સગંઠાાંનક વ્યવસાના ંસવંસાકટ્ �ુ્ ારા 
અાે ન ટા ફ�રફાર  કરયા 

• િયિય્ પકારાી ાનાર્ , યસાહ્ , ઉદ ગ  

અાે અન્ વસાપા ના ં F અાે  ES પાસેસી 

ફર�ય્ા્ અ�ોા પરયાાગી નાટ� કાા જાી 

વ્યવસા કરયી 
• ય ખન વસાાાં્ રણ ાીિ્ ના��ુ ં

 
 
 
 
 
 
 
 

૭.૧૬.૫ કનતાર

  કાથર 

 
 
 
 
 
 
 
 

MHA, NDMA, 

 
 
 
 
 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• SDRF, CDEF, સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાે 

 
 
 
 
 
 
 
 

DMD$, SDMA, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા ના ં CDEF, સાદુા્ અાે 

વય્સેંયક ાે અદ્ા ્ારીન આપયી 

• ��િૃ્, સ્કર્ા અાે સજય્ાાી સવં�ૃિ્ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• �હ�ર, ઉપ્ �ગ્ાઓ, શહ�રટ વસાિાક સવંસા, 

પચંા્્ી રાય સવંસા  અાે ઉદ ગ  નાટ� ��િૃ્ 

િાનારણ કા ર્્ન  

• IEC સા�હં્ અાે ્નાન નાધ્ન  �ારા સાનાન્ 
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આગાુ ંય ખન 

DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

NIDM, NDRF, 
અન્ સતંિં્્ 

નકંાર્  અા ે

િય ાગ    

નાગરદશરા અાે સહ્ ગ આપય    

• પિશકક ાી ્ારીનાા  કા ર્્ન ના ં

અ�ોાશાનક, ધયવ્ ના�ખાાુ ંસચંારા , 

અાે શ ્ ખ � અાે તચાય િયિય્ 

પાસાઓ 

SDRF, SIDM, ATI, 
F&ES, SDRF, 
CDEF, ULBs, PRIs, 
DDMA, SIRD, 
SLRTI 

ર ક  �ુ્ ી વ્ાપક પસાર �િુાિન્ કરય  

• આપિ�-અસર્વ્ પાણીઓાી સરાન્ી , 

સ ંા� અાે રકણ �ગેાી ના�હ્ી  

• પિશકક ાી ્ારીનાા  કા ર્્ન ના ંઅ�ોાશાનક , 

ધયવ્ ના�ખાાુ ંસચંારા , અાે શ ્ખ � અાે 

તચાય િયિય્ પાસાઓ  

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• નાાય અાે સવંસાકટ્ કન્ાાી ખાનીઓાે ીજર 
કરયી  

• પિ્ ાય ્કંાે નયમ જ્  અાે ્ રણસરાુ ં

તાાય�ુ ં

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

રર
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૭.૧૭ યગંર દય ખ્ર  

૭.૧૭.૧રપાખનસેરથનપ�ુ ર

પ  ગરસીર�ગ  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
 
 

 
િારટકણ 

ાેટયકસર, 

ના�હ્ી 

પણારીઓ, 

દ�ખર�ખ, 

સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી અાે 

પાદ�િશક્ા/ 

ાકશા કરયા  

 
 
 
 
 
 
 
 

MOEFCC*, 
MOES, DOS, 
MHA, MOD, 
MEITY 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ્ ારીનાા આ્ યા નાટ� સહ્ ગ; ્કાીકટ સહ્ ગાે 

િયવ્ારય   

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• ઉપ્હ ા  યપરા્ી શેષઠ ઉપર ્ પ�િ્ઓ પર 
આ્ા�ર્ આગ ય ખનાા  યગ�કરણાી પણારીા  

ઉપ્ ગ કરય  

• ઉપ્હ ા  ઉપ્ ગ કરટાે યગંરાી આગાી 
સયેંદાશીર િયવ્ાર ાા ાકશા તાાયયા  ્કાીકટ 

સહા્ 

• પસગં પા્ યગંરાી આગ િારટકણ અાે ા જલ્ાકંા 

• MOD અાે MOEFCC યુચે સકંરા નયમ જ્  કર�ુ ં 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• યહ�રી  ા� અાે ચે્યણીાે નયમ જ્  કરયી  

• ાીચે ઉડ્ા  એર્ાેટ , નાાયર�હ્ હયાઈ યાહા  

(UAV) અાે ડ ા �યી ઉપર ્ શેષઠ ્કાીક ા  

ઉપ્ ગ કરટાે યગંરાી આગાી યાવ્િયક સન્ ના ં

 
 
 
 
 
 
 

 
EFD*, 
DMD$, 
SDMA, RD, 
SLRTI, PRIs/ 
ULBs, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્ારા્ રણ  અાસુાર િાયારક પગરા ં

રેયા  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• આગાી સ ંાયાાયા�ા  યગંર 

િયવ્ાર ના ંનાાય યસાહ્ ાા ાકશા 

તાાયયા   

• આગ  સ ંાયાાયા�ા યગંર િયવ્ાર ાુ ં

િારટકણ 

• યગંર ના ંઆગ સ ંાયાાયા�ા 

િયવ્ાર ાે ઓ�ખ યા અાે સાનાન્ 

રટ્ે આગ રાગે ્ેયા ન�હાાઓના ં

્ેનાી ાનકસી દ�ખર�ખ રાખયી 
નધ્નરગા�ાસી (T2) 

• ાનકાા સ�ાયા�ાઓાે યહ�રી  ા� 

અાે �ણ કરયા  નાટ� સાદુા્ 

આ્ા�ર્ ાેટયકર ગ ઠય�ુ ંઅાે 

િા ાય�ુ ં 
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પ  ગરસીર�ગ  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

દ�ખર�ખાી પણારીાે કા ર્ર્ કરયી  

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• યગંરાી આગાી યાવ્િયક સન્ાી દ�ખર�ખ  

• યગંર ાી આગ  સ ંિય્ િયવ્ાર , પા�ર�વસિ્ક 

પાસાઓ, યન્નય ાી �ચ�્ાઓાા અભ્ાસ / ા જલ્ાકંા 

• યગંરાી આગાી આય ર્ા , િય ાયા અાે ્ીવ્ા 

ાતટ કરયા નાટ� આગા  િયગ્યાર ાિ્હાસ હાસ 

્રય  

• સાદુા્ આ્ા�ર્ યા િારટકણ 
પણારીાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 
• યગંર ના ંઅાે ાનક રહ�્ ા ર ક  સાસે 
અસરકારક રટ્ે યા્ચી્ કરયા નાટ� 

વ્યવસા ઊ ી કરયી અાે િા ાયયી  

• સસંા્ા ાી યહ�ચણી/ સ�હ્ારા નાટ� 

ાનકાી અ�ોા સેયા  અાે યગંર 

ખા્ાાી કચેરટઓ  યુચે પરવપર 

નદદાી વ્યવસા ગ ઠયયી કરયી અાે 

િા ાયયી 
 

૨ 

 
 
 
 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

 
 
 

 
MOEFCC*, 
MOES, 
MSJE, 
NDMA, 
NIDM 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• અભ્ાસ , દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ાાે પ ંસાહા 
આપ�ુ ં

• ્ારીન અાે ્કાીકટ સહા્ આપયી 

• સાના�યક,  ૌિ્ક, આિસ�ક, પા�ર�વસિ્ક, �ર�ગ, 

સાના�યક સનાયેશ અાે ્કરસગં્ પાસાઓાે આયરટ 

રે્ી સયેંદાશીર્ા અાે કન્ાઓ પર અભ્ાસ  

 
 
 

 
EFD*, 
DMD$, 
SDMA, 
DSJE, PRIs, 
ULBs, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• HRVCA ાી અદ્ા કર�ુ ં 

• યગંર આગાા ય ખન સ ંિય્ નાાય 
યસિ્ ઘટક ાી ઓ�ખ કરયી અાે 

્ાદટ તાાયયી 

• યગંર ના ં નાાય યસિ્ ઘટક ાી 

ઓ�ખ નાટ� ્ાંકા�રક ધ્ાા આપ�ુ ં

ય�રટ છે 

• સા્ા  અાે નાાયત� ય��ર્ા્ ાુ ં
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પ  ગરસીર�ગ  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ા જલ્ાકંા  

(HRVCA) 
�દ કારગા�ાસી (T1) 

નાગરદિશ�કા ્ૈ્ાર કરયી 

DDMA ઓ�ડટ કર�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 

િાષણા્  અાે �હવસેદાર  સાસે પરાનશર 

નાટ� ્કંાી રચાા  કર�ું / 

નયમ જ્ તાાય�ુ ં  

૩ 

 

 
ચે્યણીઓ, ડ�ટા 

અાે ના�હ્ીા  

ફ�રાય    

 

 
MOEFCC*, 
MOES, 
NDMA, 
NIDM 

 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 ્ ારીનાા આ્ યા નાટ� ્કિાકટ સનસરા ય્ારયા 

સહ્ ગ કરય   

 

 
EFD*, 
DMD$, 
SDMA, 
SLRTI, PRIs/ 
ULBs, 
DDMA 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ન ટા ાગાી આગ નાષુ્  �ારા , 

ારાદા� જયરક અસયા અ�ણ્ાસી સ્ી 

હ યાસી યગંરાી આગ અટકાયયા નાટ� 

��િૃ્ ક��યયી  

 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

સાદુા્  અાે પિ્ ાય આપાારાઓાે 

આગાી �વસિ્ �ગેાી સાચી ના�હ્ી 

આપયા નાટ� િયમસાી્ વ્યવસા 

ગ ઠયયી 

૪ 
 

આપિ�ાા ડ�ટા 

 

MHA*, MOSPI, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા ા જલ્ાકંા �ગેાા 

 
 

DMD$, 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ�ાા ાકુસાા અાે ાકુસાાીાા 
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પ  ગરસીર�ગ  ય ખનાે સનય�ુ ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ને�યયા અાે 

વ્યવસાપા 

કર�ુ ં 

્નાન 

નકંાર્  

અાે િય ાગ  

ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા વ્યવસાપા 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર ર�ખાએ આપિ� ાકુસાા અાે 

ાકુસાા  

SDMA, 

્નાન 

િય ાગ  

ા જલ્ાકંા �ગેાા ડ�ટાાુ ંવ્ય�વસ્ ડ�ટા 

વ્યવસાપા   

�દ કારગા�ાસી (T1) 
૨૦૦૫-૨૦૧૫ ાા આ્ાર ર�ખાએ આપિ� 

ાકુસાા અાે ાકુસાા 

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૭.૨  ્ર સવંસાકટ્ સકંરા 

પ  ગરસીર�ગ   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 

એકંદર� આપિ� 

શાસા (યગંર  

 
 

MOEFCC*, 
MHA, NDMA, 
MOES, MOD, 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• સકંરા, ્કાીકટ સા્ા  અાે 

સહ્ ગ આપય  

 
 

EFD*, DMD$, 
SDMA, RD, PRIs, 
ULBs, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓાી 

્ૈ્ાર કરયી  અાે અનર કરય  અાે 

આપિ� વ્યવસાપા  કા્  સાસે 

સકં�ા્ેર સવંસાઓાી  કાનગીરટ 
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પ  ગરસીર�ગ   ્ર સવંસાકટ્ સકંરા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સહય્� ્ાદટના ંછે)  DOS, MORD, 
MHUA 

• યા, IMD, FSI �યી ત�િુય્ 

એયનસીઓ યુચે સકંરા   

�િુાિન્ કરયી   

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપા અાે DRR 

ાે ા�ુ્ પયાહના ંરાયયાાા ્નાન 

પાસાઓ 

• DRR, CCA અાે િયકાસાી �સુગં્્ા 

અાે પરવપર નયમ જ્ ીકરણાી ખા્રટ 

કરયી 

૨ 

 

પિ્ ાય 

 
MOEFCC*, 
MHA, MOD, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ક�નની્ સહા્ાુ ંઆ્ યા અાે 
સકંરા 

• ત�િુય્ એયનસીઓ ાે સાકં�ટાે 
ઘટાા િા્કંણ વ્યવસાાે 

નયમ જ્  તાાયયી  

EFD*, DMD$, 
SDMA, RD, PRIs, 
ULBs, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ાંકા�રક પિ્  ાયાુ ંઆ્ યા અાે 
સકંરા  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં  

૩ 

 
ચે્યણી, 

ના�હ્ી, ડ�ટા  

 
MOEFCC*, 
MOES, DOS, 
NDMA, NIDM, 
MORD, MHUA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ચે્યણીઓ, ના�હ્ી અાે ડ�ટાાા 

ઝડપી, વપષટ, અસરકારક ફ�રાયાાે 

�િુાિન્ કરયા નાટ� ક�નન અાે 

રા�્ સવંસાઓ યુચે અસરકારક 

સકંરા અાે એકટ�ૃ્ 

સદં�શાવ્યહાર  

 
EFD*, DMD$, 
SDMA, RD, 
PRIs/ ULBs, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ીજરવસ, ્ાનીણ અસયા શહ�રટ ; ય ખન 

્રાય્ા િયવ્ાર ાા છેયાડાાા ત્ા ર ક ાે 

ચે્યણીઓાા ફ�રાયાાુ ંસકંરા  
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

 

૭.૧૭.૩ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- ના�ખાકટ્ પગરા ં

પ  ગરસીર�ગ  ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 
ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
 
યા-અ�ોાશાનક 

પણારીઓાે નયમ જ્  

તાાયયી  

 
 
 

MOEFCC*, 
MORD, 
MHUA 

 
 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 એર્ાેટ, હ�રીક ટટર, UAV, ડ ા 

અાે સા્ા ા  ઉપ્ ગ કરય  અાે 

ગ ઠયયા   

 
 
 

EFD*, DMD$, 
SDMA, PRIs, 
ULBs, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• યગંરના ંઆગ અટકાયયાાા િયિય્ પગરા ં
નયમ જ્  કરયા  

• યા્રરેસ પણારી સચંાર ાેટયકર  

• અસરકારક પ�રયહા  

• યગંરાી આગ સાને રડયા નાટ� િયિશષટ 
સા્ા  

• �ુ્ ાર�ર આગ-પિ્ર ્ક કપડાં 

• િારટકણ ટાયસરાા ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ું 

• આગ શ ્યાાી પણારીાે િયવ્ ૃ્  કરયી 

૨ 

 

સાના�યક આયાસ ્ યાાઓ   
MORD, MHUA, 
MOEFCC, 
NDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

સાના�યક આયાસ ્ યાાઓાા 

આ્ યા અાે અનરીકરણના ંઆગ 

EFD*, DMD$, 
SDMA, PRIs, 
ULBs, DRDA, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

યગંર ાી �દર અાે અડટાે આયેરી યસાહ્ ના ં

સાના�યક આયાસ ્ યાાઓાા આ્ યા અાે 
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પ  ગરસીર�ગ  ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા િયષ્ક કેક   ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 
ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

અાે ત�-ુય ખની પિ્ર ્ક 

�િુય્ાઓાા સનાયેશ નાટ� 

નાગરદિશ�કા અાે ્કાીકટ સહા્   

અનરના ંઆગ અાે ત�-ુય ખની પિ્ર ્ક 

�િુય્ાઓા  સનાયેશ કરયાાી ખા્રટ કરયી. 

૩ 

્નાન ્ર હર ના�ખા અાે 

યગંર ાનક ાા નહંયાા 

 ્રના�ખાાુ ં

અા�ુપાં્ રણ અાે 

યગંરાા ગાન ના ંય ખન 

પિ્ર ્ક તાં્ કાન , 

નયમ જ્ ીકરણ,  

 

MOEFCC*, 
MORD, 
MHUA, 
NDMA 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નાગરદશરા અાે અનરીકરણ 

 
EFD*, DMD$, 
SDMA, PRIs, 
ULBs, DDMA 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

્કાીકટ સવંસાઓ સાસે સહ્ ગ અાે 

અનરીકરણ  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

રર
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૭.૧૭.૪ આપિ� ય ખન ઘટાડાના ંર કાણ- �તા-ના�ખાકટ્ પગરા ં

પ  ગરસીર�ગ  �તા ના�ખાકટ્ પગરા ં

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 

ટ�કા -કાા જાી 

શાસા 

 
 
 

MOEFCC*, 
MORD, 
MHUA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• નાગરદશરા અાે સહ્ ગ 

• સવંસાકટ્ વ્યવસાઓ  

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• યગંરાી આગ અટકાયયા અાે વ્યવસાપા 
નાગરદિશ�કા ્ૈ્ાર કરયી  

• યાીકરણ ્ યાાઓના ંયગંર આગ 
વ્યવસાપાાે પા્ાન્ આપ�ું 

• યા વ્યવસાપા પણારીઓ અાે કા્દા  અાે 
િયિા્ન ાી સનીકા કરયી  

 
 
 

EFD*, DMD$, 
SDMA, UDD, 
DRD, DDMA, 
PRIs, ULBs 

 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• યગંર ાી આગ અટકાયયા અાે િા્કંણ નાટ�ાા 
કા્દા અાે િા્ન ાે નયમ જ્  તાાયયા 

• યગંર આગ અટકાયયા અાે િા્કંણ નાટ� 
સવંસાકટ્ વ્યવસાના ં�ુ્ ાર  કરય  

• યીના/ ય ખન વસાાાં્ રણાા  ઉપ્ ગાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં
 

૨ 

 
 
 
ય ખન 

વસાાાં્ રણ 

 

 
MFIN*, 
NDMA, 
MHA, 
MAFW 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

 નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના 

સ�હ્ ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર   

કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ

 

 
DFIN*, DMD$, 
SDMA, DAG 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

નયા અાે સપંિ� નાટ� ત� ુય ખની યીના સ�હ્ 

ય ખન વસાાાં્ રણ વ્યવસાા  અનર  કરય  

�દ કારગા�ાસી (T1) 
ાીિ્ ના�� ુ
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 

ર

૭.૧૭.૫ કન્ા િયકાસ 

પ  ગરસીર�ગ  કન્ા  િયકાસ  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 

્ારીન 

 
 

MOEFCC*, 
MHA, 
NDRF, 
NDMA, 
MOES, 
MOD, DOS, 
MORD, 
MHUA, 
NIDM, 
MYAS 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નન સરકાર ાા કનરચારટઓ,  SDRF, CDEF, 

સાદુા્, વય્સેંયક  અાે અન્ સી્ા 

�હવસેદાર ાે ્ારીન અાે ઓપયગર કા ર્્ન    

�દ કારગા�ાસી (T1) 

NCC, NYKS, વકાઉઉસ અાે ગાાાસ અાે 

NSS �યા રયુાા ાા ્ારીન કા ર્્ન ના ં

યગંરાી આગ ર કયા અાે વ્યવસાપા 

સાનેર કર�ુ ં 

 

 
EFD*, DMD$, 

SDMA, SDMI, 
SIRD, SDRF, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

ક�નન સરકારાા કનરચારટઓ,  SDRF, CDEF, સાદુા્, 

વય્સેંયક  અાે અન્ સી્ા �હવસેદાર ાે ્ારીન 

અાે ઓપયગર કા ર્્ન   

�દ કારગા�ાસી (T1) 

ગાનાા વય્સેંયક ાા ્ારીન કા ર્્ન ના ંયગંર ાી 

આગ ર કયા અાે વ્યવસાપાા  સનાયેશ કરય    

૨ 
 
અભ્ાસ્ન 

 
MOEFCC*

, MHRD, 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

યા આગ ર કયા અાે િા્કંણાે રગ્ા 

 
EFD*, EDD, 

SDMI, SLRTI 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

યા આગ ર કયા અાે િા્કંણાે રગ્ા િયષ્ ાે 
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પ  ગરસીર�ગ  કન્ા  િયકાસ  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

િયકાસ NIDM, 
NLRTI** 

િયષ્ ાે સનાયયા નાટ� યાીકરણ 

વ્યવસાપા અભ્ાસ્ન  અાે ્ારીન 

કા ર્્ન  સતંિં્્ અભ્ાસ્ન અદ્ા કરયા  

સનાયયા નાટ� યાીકરણ વ્યવસાપા અભ્ાસ્ન  

અાે ્ારીન કા ર્્ન  સતંિં્્ અભ્ાસ્ન 

અદ્ા કરયા 

૩ 

 
 
 

 
��િૃ્ િાનારણ 

 
 
 

 
MOEFCC*, 

NDMA, 
NDRF, 
CAPF, 
NIDM 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ��િૃ્ અ� ્ાા/ IEC ાે ટ�ક  આપય  

• યગંર આગ ર કયા અાે િા્કંણ િયશે 
��િૃ્ પેદા કરયા નાટ� ાાગ�રક સનાય 

સવંસાઓાા ાેટયકર ાે સહ્ ગ આપય   

 
 
 
 

EFD*, DMD$, 
SDMA, IPRD, 
RD, DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• ��િૃ્, સ્કર્ા અાે સજય્ાાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• યા્ા, પચંા્્ી રાય / શહ�રટ વસાિાક સવંસા  

નાટ� ્ારીન કા ર્્ન  ્ યાા 

• યગંર આગ સ ંિય્  િયવ્ાર ના ંનાસ ની�ડ્ા 
�તંેશ ચરાયયી 

• યા આગ ર કયા અાે િા્કંણ નાટ� ��િૃ્ 
ક��યયી 

• યગંરાી આગાી �ણ , ર કયા અાે િા્કંણના ં

સહા્્ા કરયા  સાદુા્ાી સાનેરગીરટ 

ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ુ ં

૪ 

 

ાકરી 

િાદશરા/ 

પ્ ગ  

 

MOEFCC*, 
NDRF, CAPF, 
NDMA 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપ�કારીા પ્ ગ ાા  આ્ યા અાે 

અનરાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

EFD*, DMD$, 
SDMA, RD, 
DDMA, SDRF, 
F&ES, CDEF, 
Police 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• યા સાદુા્ / યા ગાન સિનિ્ઓ , JFM 

સિનિ્ઓ સાનેર કરયી 

• યગંર આગ  સ ંિય્  િયવ્ાર ના ં શહ�રટ અાે 
્ાનીણ વસાિાક સવંસાઓ સાસે આપ�કારીા 

પ્ ગ ા  સરંકુ્ અનર કરય  
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પ  ગરસીર�ગ  કન્ા  િયકાસ  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૫ 

 
 
વ્ાયસાિ્ક 

્ારીન/ કૌશલ્ 

િયકાસ  

 

MOEFCC, 
MSDE, 
MMSME, 
NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

િયિય્ પકારાા આયાસ અાે ના�ખાકટ્ 

�િુય્ાઓ નાટ� યગંર આગ સ ંિય્  

િયવ્ાર ના ં આગ સરાન્ી પર  ાર ાકુટાે 

ત�-ુય ખની પિ્ર ્ક તાં્ કાન નાટ� કૌશલ્ 

િયકાસાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

 

DMD$, SDMA, 
RD., SLSDA, 
DDMA 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ્ારીન કા ર્્ન  હાસ ્રયા  

• િયિય્ પકારાા આયાસ અાે ના�ખાકટ્ 
�િુય્ાઓ નાટ� યગંર આગ  સ ંિય્ િયવ્ાર ના ં

આગ-પિ્ર ્ક તાં્ કાન સતંિં્્ િયિય્ કેક  

નાટ� પિશકક ાી ્ારીન ટટન  તાાયયી 

૬ 

 

ન�હરા, 

સીનાં્ , 

સાદુા્ અાે 

િયકરાગં ાુ ં

સશ�ક્કરણ   

 
 

MWCD*, 
MOEFCC, 
NDMA, NIDM 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• યગંર આગ સ ંિય્ િયવ્ાર ના ંસીનાં્  

સાદુા્ , SC/ST ાા ાાુાઓાે ઉક�રયા 

નાગરદશરા આપ�ુ ં 

• યગંર આગ સ ંિય્  િયવ્ાર ના ં

સતંિં્્ �ર�ગ સયેંદાશીર અાે 

્કરસગં્ અ� ગન ાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

 
DSJE*, EFD, 

SDMA, SIDM, 
DDMA, PRIs, 
ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

રા�્, �યલરા અાે વસાિાક વ્ર� આપિ� 

વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રાાે 

કન્ા િયકાસના ં�ર�ગ સયેંદાશીર અાે ્કરસગં્ 

અ� ગન ા  સનાયેશ  કરય  

 

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૭.૧૭.૬ આત હયા પ�રય ર્ા ય ખનાુ ંવ્યવસાપા 

પ  ગરસીર�ગ  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
સશં ્ા, 

આગાહટ, � જયર 

ચે્યણી, ડ�ટા 

વ્યવસાપા, 

પાદ�િશકા, ાકશા 

તાાયયા  

 
 
 

MOEFCC*, FSI, 
MOES, DOS, 
MHA, MOD, 
NLRTI 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

 �િયક આપિ�ઓ અાે આત હયા 

પ�રય ર્ા સતંિં્્ ડ�ટાતેઝ વ્યવસાપા 

પણારી િયકસાયયી 

રા ્ ારગા�ાસી (T3) 

• યગંર ાી આગ , પા�ર�વસિ્ક પાસાઓ , 

યન્નય ાી �ચ�્ાઓ ્રાય્ા 

િયવ્ાર ાા અભ્ાસ / ા જલ્ાકંા   

• યગંરાી આગાી આય ર્ા , િય ાયા 

અાે ્ીવ્ા ાતટ કરયા નાટ� આગા  

િયગ્યાર ાિ્હાસ રખય   

 
 
 
 

EFD*, DMD$, 
SDMA, SLRTI 

 
 
 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે ટ�ક  અાે સહકાર કરય  

• રા�્ િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 
પા્ યક કર�ુ ં 

 

૨ 

 

 
ય ખનાા 

ખ્રાાી 

સયેંદાશીર્ા 

અાે કન્ા 

 
 

MOEFCC*, 
MOES, MHA, 
MOD, MAFW, 
NDMA, MSJE, 
MHFW, NLRTI 

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 
• GACC પ�રપેલ્ હ�ઠ� સયેંદાશીર્ા 

અાે ય ખન પર િયગ્યાર અભ્ાસ 

હાસ ્રય   

• ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC 

ય ખન ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• GACC અસર ાે ધ્ાાના ંરાાે વ્ાપક 

HRVCA નાટ� ્કાીકટ સહા્ અાે 

 
 

EFD*, DMD$, 
SDMA, RD, 
WRD, DSJE, 
SLRTI 

 
�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 

આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાઓ/ સનીકાઓના ં

GACC ના�હ્ી સાનેર કરયી 

નધ્નરગા�ાસી (T2) 

ાત�ા અાે સીનાં્  યગ ાા  GACC ય ખન ાુ ં
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પ  ગરસીર�ગ  આત હયા પ�રય ર્ા ય ખન વ્યવસાપા  

 DRR ાા પેટા 

િયષ્ક કેક   

ક�નની્  / રા�્ સવંસાઓ અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ા જલ્ાકંા  

 (HRVCA) 

નાગરદશરા આપ�ુ ં ા જલ્ાકંા કર� જ ં

૩ 

 

આત હયા 

પ�રય ર્ા 

અા�ુજરા  (CCA) 

 

MOEFCC*, 
MOES, MHFW, 
MOJS 

�દ કારગા�ાસી (T1) 
• અા�ુજરા ય��ર્ા્ ાે સનય યી અાે 
ા જલ્ાકંા કર�ુ ં 

• સાના  કરયાાી પ�િ્ઓા  અભ્ાસ 
કરય  

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• અા�ુજરા પ�િ્ઓ િયકસાયયી 

• CCA કા ર્્ન ાા અનરીકરણાે ટ�ક  

આપય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા 

કા ર્્ન ના ંઅા�ુજરાશીર પગરાાં  

પચાર કરય  

 

 
EFD*, DMD$, 
SDMA, DDMA, 
PRIs, ULBs 

�સુરા ત�/  સ્ નત (RR) 
• સયેંદાા અાે ��િૃ્ સ�ા 

• રાષ્ટ્ CCA પ્ાસ ાુ ંસનરસા કર�ુ ં  

• ક�નની્ સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• GACC શના અાે અા�ુજરા નાટ� રા�્-િયિશષટ 

પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે પા્ યક અાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં 

�દ કારગા�ાસી (T1) 

• GACC ાાા ય ખન ાી સનયણ ય્ારયા નાટ� 

યગંર ાુ ંપા�ર�વસિ્કટ ાીરટકણ નયમ જ્  કર�ુ ં

• વસાિાક અા�ુજરા વર જહરચાા અાે પ્ �ગક 

પ�ર્ યાાઓ િયકસાયયી  

નધ્નરઅસેરરા ્ ારગા�ાસી (T2, T3) 

• રા�્ િયિશષટ પ્ાસ  અાે વસાિાક પ્ાસ ાે 
પા્ યક અાે પ ંસાહા આપ�ુ ં  

• GACC અા�ુજરા કા ર્્ન ા  અનર કરય  

• ાત�ા મજસ  નાટ� સાના�યક �રુકા કા ર્્ન ના ં
અા�ુજરાશીર પગરા ંસકં�ર્ કરયા 
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ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૮ સજય્ા અાે પિ્ ાય 

૮.૧ર�ષૃ્ઠ દ નર

પિ્ ાય પગરા ંએટરે રાગ્ા ય�ગ્ા સ�ાયા�ા પાસેસી યહ�રી ચે્યણી નળ્ા પછટ અસયા ્ �ાઈ 

રહ�રી ીુઘરટાાાી અપેકાએ , અસયા ક ઈ ચે્યણી િયાા તાેરી ઘટાા પછટ ્ર્ ય રેયાના ંઆયે છે. 

આપિ�ાા પિ્ ાયાુ ંપાસિનક રલ્ નયા તચાય�ું , સપંિ�, પ્ારયરણાુ ંરકણ કર�ુ ંઅાે આપિ� પછટ 

નાાય અાે અન્ નયં્  પાણીઓાી ા જ�� જ્  ય��ર્ા્  � જરટ કરયાાુ ંછે. આપિ�સી પ ાિય્ સ્ેરા અાે 

આપિ�સી પ ાિય્ સયાાી સ ંાયાા હ ્ એયા અસર્વ્ ાે તચાયયા પર ધ્ાા આપે છે. UNISDR 

(૨૦૧૬) પિ્ ાયાી ાીચે ાયુત વ્ા�્ા કરટ છે: 

ય ર્ચા  ા,રવ ાવસ્રયરર  ય�રતરઅથરરઘટાસ ા ,ર�હ�રરથરાનતીર� ુસ �તરકર ાર

અસેરઅથરતવતરરાકાસીર� દ�ઠ દતરપજ�ર્ાતાસેરયહ�ચીર � ારનાટ�ર�ય આરયહ�રા ,ર તેર

દર ન્ાસરઅ્ ારતરતરપરરે ાના ર� ેરારયગરા ઓ.ર
 

આપિ� પિ્ ાયાી સૌસી ય  ુ�ચ�્ાના ં્ાંકા�રક આપિ� રાહ્ સ�હ્ ્ાંકા�રક અાે �જંકા ગા�ાાી 

ય��ર્ા્ ા  સનાયેશ સા્ છે. આપિ� ય ખના  વ્�ક્ઓ , સાદુા્ , સગંઠા , દ�શ  અાે  ્રરાષ્ટ્ 

સાદુા્ાી પિ્ ાય કન્ાઓાી ગિ્િયિ્ સ�હ્ અસરકારક , કા ર્કન અાે સન્સર પિ્ ાય �ણકારટ 

સજય્ા પગરા ંપર આ્ાર રાખે છે. સવંસાકટ્ પિ્ ાયના ંઘણીયાર આપ�કારીા સેયાઓ અાે �હ�ર 

સહા્ાી ય ગયાઈ �ારા �હ�ર અાે ખાાગી કેક  અાે સાદુા્ કેક  ્ેનય સાદુા્ અાે વય્સેંયક ાી 

 ાગીદારટા  સનાયેશ સા્ છે. " આપ�કારીા સેયાઓ" એ આપ�કારીા અાે આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ઓના ં

ર ક  અાે િનરક્ાી સેયા અાે રકણ નાટ� ચ તસ યયાતદારટ ્રાય્ી િયિશષટ સવંસાઓા  નહંયા  

સા જહ છે. ્ેના ંારુકટ �રુકા અિ્કારટઓ અાે પ રીસ અાે અ�ોા સેયાઓ સાસે અન્ ઘણા ર ક ા  

સનાયેશ સા્ છે. પિ્ ાય ્તતે અાે પછટાા � જયરય� �વસિ્ યુચે વપષટ  ેદ ાસી. ક�ટરાક કાનચરાઉ 

આયાસ અાે પાણી �રુયઠ , � જયરય� �વસિ્ાા ્તતા �યા પિ્ ાય પગરાં  સારટ રટ્ે િયવ્ ૃ્  સઈ શક� 

છે. 
 

UNISDR (૨૦૧૬) �ારા વ્ા�્ા ક્ાર ાયુત સજય્ાનાં , સ ંિય્ િાકટય્� અસયા ય ર્નાા આફ્ ાી 

અસરનાસંી અાે � જયરય� �વસિ્ાે અસરકારક રટ્ે અપે�ક્ પિ્ ાય આપયા સરકાર , સગંઠા , સાદુા્  

અાે વ્�ક્ઓએ િયકિસ્  કર�રી �ણકારટ અાે કન્ાઓા  સનાયેશ સા્ છે. આપિ� ય ખન 

વ્યવસાપાાા સદં રના ંસજય્ાાી કા ર્યાહટ હાસ ્રયાના ંઆયે છે અાે ્નાન પકારાી કટ કટટઓાે 
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અસરકારક રટ્ે હાસ ્રયા ય�રટ કન્ા િાનારણ કરયા અાે સ્્ � જયરય� �વસિ્ાા પિ્ ાયસી 

વ્ય�વસ્ સં્ નણ  હાસંર કરયાાુ ંરલ્ છે. 
 

સજય્ા આપિ�ાા ય ખન ાા ્ ો્ િયિરેષણ અાે � જયર ચે્યણી પણારીઓ સાસે સારટ રટ્ે સકં�ા્ેર 

પર આ્ા�ર્ છે, અાે �ના ં આક�વનક આ્ યા , સા્ા  અાે �રુયઠાા  સં્ હ , સકંરા, વસ�ાં્ ર, અાે 

�હ�ર ના�હ્ી નાટ� વ્યવસાઓાી ગિ્િયિ્ , અાે સકં�ા્ેર ્ારીન અાે કેકી્ પ્ યા �યી 

પ�િૃ�ઓા  સનાયેશ સા્ છે. આ ઔપચા�રક સવંસાકટ્ , કાા જાી અાે �દાયપકી્ કન્ાઓ �ારા 

સનિસ�્ હ યા ય ઈએ. " ્ંપર્ા" ાે રગ્  શ દ ય�ર પડ� ં્ાર� ઝડપસી અાે ્ ો્ રટ્ે પિ્ ાય 

આપયાાી કન્ાાુ ંયણરા કર� છે. 
 

આપિ�ઓ નાટ� વસાિાક કકાાા ર ક ાી સજય્ા આપિ�ઓાી અસર ાે ઓછટ કરયાના ંઅાે ય  ુસાર  

પિ્ ાય આપયા નાટ� નદદ કરટ શક� છે. પચંા્્ી રાય સવંસા �ારા વસાિાક વ્ર� આપિ�ઓા  સાના  

કરયા ર ક ાે ્ૈ્ાર કરયાના ંસાદુા્ાી  ાગીદારટ � જત આગ� ય્ી શક� છે. આપિ�ઓાા �કવસાનાં , 

પચંા્્ી રાય સવંસા ર ક  અાે વસાિાક સસંા્ા ાે એકિક્ કરયાના ંિાણાર્ક � જિનકા  યયી શક� છે. 
 

સજય્ાાા આ્ાર� , િયાાશકારટ ઘટાા ાનકના ંછે અાે �્ા ં�ુ્ ી સતંિં્્ અિ્કારટઓ ્ેાે � જરટ 

સ્ેરી �હ�ર ા કર� ં્ા ં�ુ્ ી ચારે ્ે વપષટ સા્ ક� ્ર્ ય પિ્ ાય પ�્્ા શ� સા્ છે. ન્ાર�દ્ 

ના�હ્ી અાે સસં્ાા  સાસે અં્ં્  િયયશ સન્ાી પ�ર�વસિ્ઓના ં ાર� ્ણાયાા સન્ગા�ાના ં

પિ્ ાય હાસ ્રયાના ંઆયે છે. આપિ� વ્યવસાપાાા િયિય્ ્તતાઓના ં્ેાે સૌસી ય  ુધ્ાાના ં

આયે એ�ુ ંનાાયાના ંઆયે છે. પિ્ ાયના ંનાક શ ્ખ � અાે તચાય , પાસિનક સારયાર અાે કાનચરાઉ 

આશ્વસાા  �યી ્ાંકા�રક ય��ર્ા્ ાે સી્ી રટ્ે ધ્ાા આપયા �યી પ�િૃ�ઓ સાનેર ાસી, પણ 

પ્ાસ ાે સકંરા અાે આ્ાર આપયા નાટ� ય�રટ િયિય્ પણારીઓાી ઝડપી ગિ્શીર્ાા  પણ સનાયેશ 

સા્ છે.  અસરકારક પિ્ ાય નાટ� , ્નાન �હવસેદાર  ય ખન , ્ેાા પ�રણાન , કા ર્યાહટ ્ યાાઓ �ગે 

વપષટ્ા અાે ્ેનાી � જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓસી સારટ રટ્ે યાક�ફ હ યા ય ઈએ. 
 

ક ઈપણ કટ કટટાે નયા તચાયયા, ાકુસાાાે િા્િંક્ કરયા અાે ક ઈપણ ગૌણ આફ્ ાે ર કયા નાટ� 

ઝડપી પિ્�્્ાાી ય�ર છે. ન ટા ાગાા �કવસાઓનાં , �યલરા, ્ાચકુા, અસયા અન્ સવંસાઓ (્તીતી 

આગ, પ રીસ, ાાગ�રક �રુયઠા , ાગરપ�રકાઓ) ાા ઘટાા પિ્ ાય ટટન ( IRT) ાા સભ્  �યા પસન 

પિ્ ાય આપાારાઓ વસાિાક વ્ર� કટ કટટાુ ં્ાંકા�રક વ્યવસાપા કર� છે. ય  કટ કટટ ્ેનાી કન્ા 

કર્ા ંય્ી �્, ્  વસાિાક યહટયટટ્કેં �યલરા યહટયટટ્કં અસયા રા�્ સરકારાી નદદ રેયી ય ઈએ. 

ય  રા�્ સરકાર ્ેાે ય�રટ નાાે ્  ્ે ક�નનાી નદદ રઈ શક� છે. 
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નકંીનડં� �રુકા સિનિ્ દ�શાા સરંકણ , કા્દ  અાે વ્યવસા અાે  ્�રક �રુકા , િયદ�શી તાત્ ાી 

 ્�રક અસયા તાહ �રુકાાી અસર  ્રાય્ી ાીિ્ િયષ્ક તાત્  અાે રાષ્ટ્ �રુકા પર અસર 

કર્ા આિસ�ક અાે રાયકટ્ ાાુાઓ સાસે સતંિં્્ છે. ય  આપિ�ના ંગ ંીર �રુકા અસર  હ ્ ્  નકંીનડં� 

�રુકા સિનિ્ િાણર્ રેયાના ંસાનેર સશે. રાષ્ટ્ કાર તારટ સિનિ્  ક ઈ પણ  ્યાક આપિ�ાી 

પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ના ં�્ા ંક�નની્ સહા્ાી ય�ર હ ્ ં્ા ંપિ્ ાયાુ ંસકંરા કરશે. રાષ્ટ્ 

કાર તારટ સિનિ્  રા�્ાી ક ઈ ચ તસ  ્ાાક આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ના ંઅસયા આપિ�ાા પિ્ ાયના ં

્ેનાા �ારા રેયાના ંઆયાારા પગરાાંા સતં ં્ ના ં  ાર્ સરકારાા સતંિં્્ નકંાર્ /િય ાગ , રા�્ 

સરકાર  અાે રા�્ સ�ાિ્કારટઓાે ય��ર્ા્  અાસુાર િાદદશ આપી શક� છે. 
 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� ્નાન પકારાી આપિ�ઓાા પિ્ ાય સ�હ્ાી આપિ� 

વ્યવસાપા ચ્ાા ્નાન ્તતાના ંઆપિ� ય ખન વ્યવસાપાના ં�િુય્ાયાક � જિનકા  યયે છે. રાષ્ટ્ 

આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� �ારા રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� (NDRF) ાે સાનાન્ દ�ખર�ખ , િાદદશ  

અાે િા્કંણ સ�ા સ�પશે અાે ્ેા  ઉપ્ ગ કરશે. રાષ્ટ્ કટ કટટ વ્યવસાપા સિનિ્ ગ ંીર અસયા 

રાષ્ટ્ અસર ્રાય્ી ન ટટ કટ કટટઓ પર િયચાર કરશે. આના ં�રુકા નાટ� �રુકા દ�  અાે/ અસયા 

�ટુ્ચર એયનસીઓ સાસે � જત ાનકસી સકં�ા્ેર એયી આ્કંયાદ (આ્કંયાદ િયર ્ી) , કા્દ  અાે 

વ્યવસાાી પ�ર�વસિ્ઓ , શેણીત� ત �ત િયવફ ટ , અપહરણ, હયાઈ અકવના્ , પરના�/ુ �કણ ંસસગર 

આ્કંયાદાી ્નકટઓ , રસા્ણ, �ય,  �કણ ંસસગર, પરના� ુકટ કટટ, પરંપરાગ્ હિસ્ાર ાુ ંિયવફ ટ , 

ખાણાી આપિ�ઓ , �યી ાનકાી સડં યણીાી ય�ર હ ્ ્ેયા તાાય ા  કટ કટટ , તદંર અાે તા�ાી 

કટ કટટઓ, યગંર આગ, �ુદર્ી ્ેર કે�કાી આગ અાે ્ેર ર�રાયાા  સનાયેશ સા્ છે. 
 

આપિ�ાી �વસિ્ના ં્ાંકા�રક પિ્ ાય રા�્ સરકાર , ક�નન સરકાર અાે િયિશષટ એયનસીઓાા 

સહ્ ગસી વસાિાક સ�ાયા�ાઓાી છે. ક�નન સરકાર પ�રયહા અાે ાાણાકટ્ સહા્ � જરટ પાડટાે , NDRF, 

સશ  દ� , CAPF અાે અન્ ખાસ એયનસીઓાે ગ ઠયીાે ચ તસ પકારાી આપિ�ઓા  પિ્ ાય 

આપયા નાટ� રા�્ સરકારાી કાનગીરટાે � જરક તાાયે છે . ્ે રા�્ સરકારાી િયાં્ ી ાયુત આ્ યા 

અાે ્ેાા અનરીકરણના ંરા�્ સરકારાે નદદ કરયા િાષણા્ ાી િાન� જક કરશે. 
 

૮.૨રથ વ્ાકટ્રના�� ુ 

પકરણ -૧ આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રે્ી સવંસાકટ્ વ્યવસાઓાી ઝાખંી � જરટ 

પાડ� છે. પિ્ ાયાા કેકના ંચ તસ કા્ , � જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓ છે , �ા  અગાઉ ઉલરેખ ક્  છે , 

્ે આપિ� વ્યવસાપાાુ ંસૌસી ય�ટર અાે સન્-સયેંદાશીર પા�ુ ંછે.  આ િય ાગના ંનકંાર્  અાે 
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સવંસાઓાી કાનગીરટ અાે યયાતદારટઓા  સારાશં છે � હારાી નાગરદિશ�કા અાસુાર આપિ� પિ્ ાયના ં

ા�ુ્ � જિનકા  યયે છે.  નકંાર્  અાે સવંસાઓએ િયચાર�ર ા�ુ્ � જિનકાઓના ંક ઈપણ ફ�રફારાે અસર 

આપયા નાટ� ્ યાાાે સન્ાં્ ર� અદ્ા કરયાના ંઆયશે. 
 

ક ઈ એક સવંસા ક� િય ાગ એકરા હાસે  ક ઈપણ નાકાાી આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ાે સ ંા�ટ શક� ાહ�.  

િયિય્ િય ાગ એ ્ેાી અસર ઘટાડયાાા ઉાેશ સી આપિ�ાુ ં વ્યવસાપા કરયા નાટ� સાસે ન�ટાે કાન 

કર�ુ ંય ઈએ.  આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાી કરન ૩૭ (એ) ક�નન સરકારાા િય ાગ / 

નકંાર્ ાે શના , સજય્ા અાે પિ્ ાય ાા ઘટક ાે ધ્ાાના ંરાખીાે આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ 

્ૈ્ાર કરયાા  આદ�શ આપે છે . આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ ાી કરન ૨૨(ર), ૨૪, ૩૦ અાે 

૩૪ િયિય્ સવંસાઓ �ારા કરયાના ંઆયાારટ આપિ� વ્યવસાપાાે રગ્ી  િયિય્ ફરય  વપષટ રટ્ે 

િા્ાર�ર્ કર� છે. 
 

પિ્ ાય પણારી નાટ� સવંસાકટ્ વ્યવસાના ંાીચેાા ઘટક  આયેરા છે:  

(ક)  નધ્વસ  ક�નની્ નકંાર્  ્નાન ય�રટ પિ્  ાય અાે સસંા્ા ાા એકકીકરણ નાટ� 

રાષ્ટ્ વ્ર� સકંરા નાટ� આપિ�-િયિશષટ યયાતદારટઓ ્રાયે છે. 

(ખ)  ક�નની્ સવંસાઓ � જયર ચે્યણી પણારીઓ અાે સ્કર્ા નાટ� આપિ�-િયિશષટ યયાતદારટ 

્રાયે છે.   

(ગ)  રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ત� (NDRF) 

(ઘ)  રા�્ આપિ� પિ્ ાય ત� (SDRF) 

 

હારના ં �હૃ નકંાર્ ાા આપિ� વ્યવસાપા  િય ાગના ં રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ક�નન  ( NERC) 

કા ર્ર્ છે અાે �હૃ નકંાર્  �ારા આપ�કારીા પિ્ ાય (ICR -ER) નાટ� સકં�ર્ િા્કંણ કક ાી 

વસાપાા કરયાના ંઆયી છે. ્ે ાીચેાા િા્કંણ કક  સાસે ય ડા્ેર હશે:  

• ્નાન સવંસાઓાે કટ કટટ-િયિશષટ � જયર ચે્યણીઓ આપયા નાટ� િારકુ્ કરયાના ંઆયી છે 

• રા�્ કટ કટટ સચંારા ક�નન (SEOC) 

• �યલરા કટ કટટ સચંારા ક�નન (DEOC) 

• NDRF 

• સકં�ર્ �રુકા કનરચારટઓ (IDS) 

• MEA 

• CAPFsર
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૮.૩ રાષ્ટ્ � જયર ચે્યણી પણારી  

૮.૩.૧ �ુદરતીરથ કટ-   કષટર� દ રરચેત ણીઓરનાટ�ર સ�ુ્ તરક�ન્ી્રથ વ્ાઓ  ર

ક ષટક ૮-૧:ર�ુદર્ી આપિ�-િયિશષટ � જયર ચે્યણીઓ નાટ� િારકુ્ ક�નની્ સવંસાઓર

ર

 ાર્ સરકાર� િયિય્ �ુદર્ી આફ્ ાી શ�આ્ાુ ંિારટકણ કરયા,  પ્ારટ્ � જયર ચે્યણી પણારીઓ 

(EWS) ાી વસાપાા કરયા અાે �્ા ંયહ�રી ચે્યણી અાે હારના ંઉપર ્ ્કાીક  અાે પ�િ્ઓ �ારા 

િારટકણ શ� હ ્ ં્ાં ક ઈપણ સ ંિય્ ય ખનાે રગ્ી ય�રટ ચે્યણીઓ/ સ્કર્ાા  પસાર કરયા , 

્નાન ય ખન  નાટ� િયિશષટ સવંસાઓાી િાર�ુક્ કરટ છે (ક ષટક ૮-૧). આ એયનસીઓ �હૃ નકંાર્ાે 

ના�હ્ી � જરટ પાડ� છે, � િયિય્ સચંાર ચેાર  �ારા ચે્યણીઓ અાે સ્કર્ાઓ યહ�ર કરશે. � જયર ચે્યણી 

પણારીઓ નાટ� યયાતદાર સવંસાઓ ્ ો્ કા ર્ યાહટાા ્નના ંસા્ા ાી ��યણી કરશે અાે ્ેનાી 

કા ર્કન્ા ચકાસયા નાટ� પ્ ગાંનક અભ્ાસ કરશે.  ્ેઓ સતંિં્્ રા�્ સરકાર અાે �યલરા 

યહટયટટ્કંાે સદં�શાવ્યહારાી ્નાન સ ંિય્ પ�િ્ઓ અાે �હ�ર ઘ ષણાઓ �ારા આયા ચે્યણીઓ 

અાે સ્કર્ા �હ�ર યા્ા યુચ ેપસા�ર્ કરશે. 

્નર આપિ�ર નકંાર્ર સવંસાર

૧ �હનપપા્ સરંકણ તરફ અાે �હનપપા્ અભ્ાસ સવંસાા (SASE) 

ર શી્ રહ�ર � જિન િયજાા   ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ (IMD) 

 

૩ 

 

યાયાઝ �ુ  

 

� જિન િયજાા  

 ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ (IMD) 

પાદ�િશક િયિશષટ હયાનાા ક�નન (RSMC)  

િયિય્ િયવ્ાર  નાટ� ઉષણક�ટતં્ ી્ ચ્યા્ ચે્યણી ક�નન  

(TCWC)   

૪ અાા��ૃષટ �ૃિષ અાે ખે�જ્  

કલ્ાણ  

ક�નની્  અાા��ૃષટ રાહ્ આરકુ્ (CDRC) અાે  પાક હયાનાા 

િારટકણ મજસ (CWWG) 

૫ � જકંપ � જિન િયજાા   ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ (IMD) 

૬ ર ગચા�  આર ો્, 

પ�રયાર કલ્ાણ  

આર ો્ અાે પ�રયાર કલ્ાણ નકંાર્ (MHFW) 

૭ � જર ય� શ�ક્ ક�નની્ ય� આ્ ગ (CWC) 

૮ ગરની રહ�ર  � જિન િયજાા  ાર્ી્ હયાનાા િય ાગ (IMD) 

૯ � જવખરા ખાીય  ાર્ી્  ૌગ �રક સયવકણ (GSI) 

૧૦ �ાુાની � જિન િયજાા   ાર્ી્ રાષ્ટ્ સાનુી ના�હ્ી સેયા ક�નન (INCOIS) 
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૮.૨.૩   ક�નની્ સવંસાઓ/ િય ાગ ાી � જિનકા  

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય ક�નન  (NERC) અદ્ા કર�ર ના�હ્ીાી � જયર ચે્યણી સવંસાઓ સાસે સ્્ 

સપંકર ��યયા નાટ� સચંાર અાે સકંરા ક�નન ્રટક� કા ર્ કરશે.  છેયટ� ્ેાે આપ�કારીા પિ્ ાય  

�રવપ નસ સકં�ર્ િા્કંણ કક  ( ICR-ER) ્રટક� અદ્ા કરયાના ંઆયશે.  ્ે ્નાન ઉપર ્ સચંાર 

ચેાર  અાે ્ૈક �ારા રા�્ આપ�કારીા સચંારા ક�નન (SEOC) અાે �યલરા આપ�કારીા સચંારા 

ક�નન (DEOC) ાે �ણ કરશે. �હૃ નકંાર્ા  ા  આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ િારકુ્ કર�ર � જયર ચે્યણી 

સવંસાઓ, િયિય્ નધ્વસ નકંાર્  અાે રા�્ સરકાર  સાસે યા્ચી્ અાે સકંરા કરશે.  ્ે NDRF, 

સશ  દ�  અાે CAPFs ્રફસી ય્ારાાી �ુનક રયાાા કરશે અાે સસંા્ા ાે ખસેડયા નાટ� પ�રયહા 

્ યાાઓ એકસાસે કરશે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�, �હૃ નકંાર્ાી  ય��ર્ા્  અાસુાર 

પિ્ ાયાા સન્ સકંરાાે ટ�ક  આપશે.  રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  સાનાન્ નાગરદશરા 

આપશે અાે NDRF ાી ગ ઠયણીાા િાણર્  રેશે.  NDRF રા�્ સરકારાી િયાં્ ીાા આ્ાર� ય��ર્ા્ 

ાયુત ફા�યયાના ંકરયાના ંઆયશે. NDRF હનેંશા �્્ાશીર ્ૈ્ારટના ંરહ�શે. 
 

૮.૪ રાષ્ટ્ વ્ર� પિ્ ાયાુ ંસકંરા 

રાષ્ટ્ વ્ર� , ક�નન સરકાર� આપિ�-િયિશષટ પિ્ ાય ાા સકંરા કરયા  નાટ� ચ તસ નકંાર્ ાે 

નધ્વસ યયાતદારટઓ સ�પી છે (ક ષટક ૧-૩, પકરણ - ૧). પકરણ - ૧ ના ંયણરવ્ા ાયુત , રાષ્ટ્ 

કાર તારટ સિનિ્ ક ઈપણ  ્યાક આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ાા �કવસાના ંપિ્ ાયાુ ંસકંરા 

કરશે. રા�્ સરકાર રા�્, �યલરા અસયા ્ાચકુા કકાએ ઘટાા પિ્ ાય ટટનાે (IRT) સ�્્ કરશે અાે 

રા�્ આપ�કારીા સચંારા ક�નન સાસે સકંરા �િુાિન્ કરશે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  

પિ્ ાય પણારીાે નયમ જ્  કરયા નાટ� ય�રટ ્કાીકટ સહા્ � જરટ પાડશે. 
 

પસન પિ્ ાય આપાારાઓ અાે રાહ્ શ� એટરા ઓછા સન્ના ંઅસર્વ્ િયવ્ાર ના ંપહ�ચે ્ે 

ય�રટ છે.  યારંયાર અ� જર્ી � જયર સજય્ાાે કારણે વસા ા ાતટ કરયા રાદયાના ંઆયેરા યાવ્િયક 

અયર ્ , ીુઘરટાાાા પ કારાે અાે સૌસી અિાુછાી્્ાાે કારણે અસાનાન્ િયરતં સા્ છે.  ઘણી 

પ�ર�વસિ્ઓના,ં છ સી તાર કરાકા  િયરતં પણ � જત ન ડ  અસયા અવયીકા ર્ સા�ત્ સશે. તાત્ ાે ય  ુ

ખરાત કરયા નાટ� , રાહ્ દ�ખ ા� � જત ય અ� જણર અસયા અસગં�ઠ્ વય�પે આયે છે �ના ં ઘણી સવંસાઓ 

સકં�ર્ ્ યાા િયાા, એક સાસે ટા�યા નાટ� પ�િ્ઓ િયાા અાે આશ ,્ કપડા,ં ખ રાક અસયા દયા �યા 

રાહ્ાા િયિય્ પાસાઓાે ્ ો્ પાસિનક્ા આટ્ા િયાા એકતી� સી વય્કં રટ્ે કા ર્ કર� છે . 

સચંારાકટ્ પ�રપેલ્ના,ં ન ટા ાગાા ય ખન ના ંપડકાર  એકસરખા હ ્ છે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા 

સ�ાનડં�ે આપિ�ઓાા અસરકારક , કા ર્કન અાે સયર્ાહટ સચંારા (પ�રિશષટ - ૧ ના ં્ાદટ આપી છે ) 
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નાટ� ઈનસીડનટ �રવપ નસ િસવટન (IRS) નાગરદિશ�કા ્ૈ્ાર કરટ છે.  રાષ્ટ્ સ�ાનડં�ાી IRS નાગરદિશ�કાાા 

અનરસી રા�્ ાે ન ટા ાગાી આપિ� પિ્ ાય પ�ર�વસિ્ઓના ંસાનાન્ છે એયી કાનગીરટાા િાિન્ 

્ રણ ાતટ કરયાના ંનદદ ન�શે, િયિય્ િય ાગ  અાે અન્ સવંસાઓાી � જિનકાઓના ંવપષટ્ા આયશે. 
 

રા�્ અાે �યલરા યહટયટટ્કં IRS નાગરદિશ�કાના ંયણાવ્ા ાયુત પિ્ ાય દરિન્ાા િયિય્ 

�િુય્ાઓ � જરટ પાડયા નાટ�  ઘટાા િા્કંક વસ�, રાહ્ િશ�તર, આ્ાર, કાનચરાઉ િયવ્ાર, િશ�તર અાે 

હ��રપેડ �યી િયિય્ સેયા  વસ�  ાતટ કરશે . રા�્ અાે વસાિાક યહટયટટ્કેં �ુ્ ાર�ર રા�્ આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાા  અાે �યલરા આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાા  વ્ાપક રટ્ે  આ વ્યવસાઓ િયશેાી 

ના�હ્ીા  ફ�રાય  અાે પચાર કરય  ય ય ાએ. આપિ� પિ્ ાય કાનગીરટ ત�પુકી્, સન્-સયેંદાશીર, 

અં્ં્  ઝડપી ગિ્શીર અાે ન ટ�  ાગે અણ્ારટ હ યાસી , ્ેાે ઝડપી ા જલ્ાકંા, ક�ટરાક િય ાગ  યુચે 

ગા્ સકંરા, ઝડપી િાણર્ રેયાાી , નાાય સસંા્ા  અાે નશીારટાી ઝડપી ગ ડયણી ્ેનય સઘા 

દ�ખર�ખાી ય�ર છે.  િયરતં અટકાયયા અાે િા્કંણ કડટાે રગ્ી  અવપષટ્ા ીજર કરયા નાટ� , રા�્ 

આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  અાે �યલરા આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ં IRS ાયુત પિ્ ાય સંગઠાાે 

વપષટપણે વપષટ્ા કરયી આયિ્ક છે.  આ ્ યાાઓએ ્ ો્ યયાતદારટ અાે યયાતદ� હટ ના�ખા સાસે 

યહટયટટ ્કંાા િયિય્ વ્ર એ IRT ાી િયિય્ યયાતદારટઓ નાટ� િાન� જક પાનેરા કનરચારટઓાી વપષટ 

ઓ�ખ કરયી ય ય ાએ. સૈન્, NDRF, CAPF, અાે  ્રરાષ્ટ્ શ ્ખ � અાે તચાય સરાહકાર મજસ 

(INSARAG) �યી ત�િુય્ સવંસાઓાી સાનેરગીરટાા �કવસાના ંએકટ�ૃ્ આદ�શાા અનરીકરણાી ય ગયાઈ 

રા�્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા ના ંહ યી ય ઈએ.  સન્ાં્ ર� �ૃિકન પ્ ગ  �ારા આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાાાુ ંપરટકણ અાે � જયારભ્ાસ કરય  ય છે. 
 

૮.૫ર�ગરઅસેર�યઆકારીસરથે ાઓ (F&ES)ર

તં્ ારણી્ ય ગયાઈઓ ( િય ાગ-૭ 7, અા�ુ જ�ચ -૧૨, અાુુ છેદ ૨૪૩) ાયુત શહ�રટ વસાિાક સવંસાઓ 

(નહાાગરપા�રકાઓ/ ાગરપા�રકાઓ) ાા આદ�શ ના ંઆયે છે.  યહટયટટ અાે સચંારા ના�ખા ંઅાે 

પણારીઓ એક રા�્સી તી� રા�્ના ંતદરા્ છે. હારના ં�હૃ નકંાર્ સતંિં્્ રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ 

પદ�શ ાે આગ અાે આપ�કારીા સેયા ાુ ંઆ્ યા કરયા �રુકા, િાયારણ, �ુ્ ારાઓ અાે કા્દા �ગે 

સરાહ આપયાના ંઆયે છે. આગ અાે આપ�કારીા સેયાાી પાસિનક � જિનકા આગાી ઘટાાઓાે પિ્ ાય 

આપયાાી છે. ય  ક�, અ�ોાશના ઉપરાં્ , નકાા ્રાશા્ી, નાગર અકવના્ , નાાય અાે પટ ુતચાય, અાે 

અન્ ક�ટરાક આપ�કારીા �યા આગ અાે આપ�કારીા સેયા  અન્ આપ�કારીા સાદાે  સ ંા�ે છે.  

આગ અાે આપ�કારીા સેયાાી � જિનકા ત�-ુરકી તાી ગઈ છે. આગ અાે આપ�કારીા સેયાાી  � જિનકા 

ખાસ કરટાે શહ�રટ િયવ્ાર ના ંિાયારણ કેક �ુ્ ી િયવ્ર� છે.  આગ અાે આપ�કારીા સેયા  આપિ�ાી 



 
 

352 
 

પ�ર�વસિ્ઓાે પિ્ ાય આપ્ી સવંસાઓાા મજસા  અ� �  ાગ છે.  આગ અાે આપ�કારીા સેયા  

આપિ� પછટ પસન કરાકનાં  પસન પિ્ ાય આપાારાઓનાાંી એક છે અાે નયા અાે સપંિ� 

તચાયયાના ંનહંયાી � જિનકા  યયે છે.  એટરા નાટ� , આગ અાે આપ�કારીા સેયા ાી કન્ાઓાે � જર્ા 

પનાણના ંસજય અાે િયકિસ્ કરયી �હ્ાયહ છે.  ય નુા,ં અ�ોાશના કનરચારટઓાે  સા્ા ાા ઉપ્ ગ 

અાે ��યણીના ંસ્્ ્ારીન પણ આપયી ય ઈએ. 
 

આગ અાે આપ�કારીા સેયા  આપ�કારીા પિ્ ાય પણારીાું  ા�ુ્ ઘટક છે.  ્ે ાગરપા�રકાાા 

કા્  સાસે સકં�ા્ેરા તં્ ારણાા ૧૨ ની અા�ુ જ�ચ હ�ઠ� આયે છે.  હારના,ં રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ  

અાે શહ�રટ વસાિાક સવંસાઓ  આગ અાે આપ�કારીા સેયા ાુ ંસચંારા કરટ રહા છે.  �હૃ નકંાર્  અાે 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�, રા�્ , ક�નનશાિસ્ પદ�શ  અાે ક�નની્ નકંાર્ ાે આગ સરંકણ , 

િાયારણ અાે સતંિં્્ કા્દા �ગે ્કાીકટ સરાહ આપશે.  �્ાર� ક�ટરાક રા�્ નાં , આગ અાે 

આપ�કારીા સેયા નહાાગરપા�રકાાા અિ્કારકેક હ�ઠ� છે , અાે તી�ના ં્ે �હૃ િય ાગ હ�ઠ� છે. નાક 

સ ડા રા�્ એ પ ્ાા  અ�ોા અિ્િા્ન ઘડા  છે. 
 

સા્ાસાન્ી નાટ� રા� ુપડ્ા ્ રણ  અાે કનરચારટાી ્ારીનાા પકાર , નાકા અાે ્ રણ  ્કાીકટ 

પગિ્ અાે ઉ ર્ી સારટ યૈિમક પ�િ્ઓાે આ્ીા છે.  આ ઉપરાં્ , િયિય્ િયવ્ાર  અાે 

પ�ર�વસિ્ઓાે કારણે પાદ�િશક ્ફાય્  અાે વસાિાક પડકાર  ય ્ાં , અસરકારક ઉપ્ ગ અાે ગ ઠયણ 

કરયા નાટ� અાકુ �શે ાયીા્ા , યૈિયધ્પ�ુ ંઅાે અા�ુજરા ય�રટ છે.  સા્ા ાી સચંારા કા ર્કન્ા 

��યી રાખયા �ાુગરઠા અાે �ાુરરચાા એન તાેં ય�રટ છે.  દાખરા ્રટક�, ક�ટરાક શહ�ર ના ં�્ા ંરવ્ા 

સાકંડા હ ્ છે અાે ન ટા સા્ા  ઝડપ રા યા શક્ા ાસી , ્ેસી સા્ા ાે રા યયાાી � જર્ી કન્ા 

્રાય્ા ાાાા યાહા  પર ગ ઠયેર ાાાા નાપાા સા્ા ા  ઉપ્ ગ કરય  ય�રટ તાી શક� છે . એ ય 

રટ્ે, ન ટા  ાગાા ્ાનીણ અસયા ઓછા િયકિસ્ િયવ્ાર  કર્ા , ન ટા શહ�ર ના ં ગ ઠયેરા આયા 

સા્ા ાી ��યણી અાે વ્યવસાપા કર�ુ ંાિુક�ર હ ્ છે. ્ેસી , િયિશષટ્ાઓ અસયા ાા જાા�પ ્ાદટ 

આપયાાે તદરે , રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  કડક �ણુય�ા િા્કંણ અાે પરટકણાે આ્ીા 

શેષઠ પ�િ્ઓ અાે સૌસી ્ ો્ ્કાીક  અપાાયયા નાટ� યયાતદાર સવંસાઓાે આદ�શ આપે છે. 
 

દર�ક રા�્ નાં , આગ અાે આપ�કારીા સેયા  રા�્  �ારા કરયાના ંઆયેરી પહ�ર અાે  ડં �ાી 

ઉપર ્્ા અાસુાર ય્ી છે.   ાર્ સરકાર� આગ સરાન્ી નાટ� ટ�કા -કાા જાી શાસાાે નયમ જ્  કરયા 

નાટ� ઘણી પહ�ર કરટ છે.  ન ટા કા્દાકટ્ ફ�રફાર  કરયા ઉપરાં્ , સરકાર �ુ્ ારા કરયા ્ ો્ ઘણા 

કા્દાઓાી સનીકા પણ કરટ રહટ છે.   ાર્ સરકાર� સવંસાકટ્ �ુ્ ારા અાે આગ અાે આપ�કારીા 
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સેયાાા સગંઠાાંનક �ાુગરઠા નાટ� પણ પગરા ંરી્ા છે.  ય  ક� , આગ અાે આપ�કારીા સેયાાે  ય  ુ

કા ર્કન તાાયયા નાટ� આ િુાકટકરણ ાા ન ટા ફ�રફાર ાે અનરના ંા જકયાાી યયાતદારટ રા�્ સરકાર ાી 

છે. 

 

૮.૬રરા�્ાસીરક�ન્ી્રથહા્સીર  સ તીઓસારપ તભા ર�ય ા  ર

� જકંપ, યાયાઝ �ુ,ં ચ્યા્ અાે �ાુાની �યી િયાાશક આપિ�ઓ ન ટટ �ાહાિાના ંપ�રણને છે અાે 

િનરક્ અાે ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓાે  ાર� ાકુસાા પહ�ચાડ� છે.   ાર્ સરકાર� ગ ંીર આપિ�સી  ાર� 

પ ાિય્ રા�્ સરકાર અસયા ક�નનશાિસ્ પદ�શાે નદદ કરયા નાટ� આયિ્ક સેયાઓાી ઝડપી અાે 

અસરકારક સેયા પહ�ચડયા  નાટ� �ુ્ ારકન પિ્ ાય ્કંાી વસાપાા કરટ છે.  આપિ� વ્યવસાપા એ 

રા�્ સરકાર ાી યયાતદારટ ્રટક� ગણયાના ંઆયે છે , અાે ્ેસી આપિ� દરિન્ાા તચાય , રાહ્ અાે 

�ાુયરસા પગરા ંરેયાાી પાસિનક યયાતદારટ રા�્ સરકાર ાી છે.  ક�નન સરકાર , રા�્ સરકાર ાી 

િયાં્ ીસી ગ ંીર આપિ�ના ં પ�રયહા અાે ાાણાકટ્ સહા્ સી ્ેનાી કાનગીરટ � જરટ પાડ� છે.  આયી 

કટ કટટા  પિ્ ાય આપયા નાટ� �યલરા અાે રા�્ાા યહટયટાા ંસસંા્ા ના ંય્ાર  સા્ છે અાે ્ેનાે 

ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ  અાે NDRF, સશ  દ� , CAPF અાે િયશેષ નકંાર્ / સવંસાઓ �યી 

સવંસાઓાી નદદાી ય�ર પડટ શક� છે. 
 

૮.૭ એકરકરતા ર �રુરા�્ાસેરઅથરરકરતીર�ય આઓ�ુ રિ્ વ્ાયસ 

અાકુ સન્ે , એક રા�્ના ંસ્ી આપિ�ઓાી અસર તી� રા�્ ાા િયવ્ાર ના ંફ�રા્ છે.  ્ેયી ય 

રટ્ે, � જર યગેર� �યી અાકુ આપિ�ઓાા સદં રના ંિાયારક પગરા ંએક રા�્ના ંરેયાાી ય�ર પડટ શક� 

છે, કારણ ક� ્ેાી અસર તી� પર પડટ શક� છે.  રાષ્ટ્, રા�્ અાે �યલરા કકાાી વ્યવસા ્રાય્ી 

 ાર્ાી યહટયટટ શેણીત�્ા એક કર્ા ંય  ુરા�્ ાે અસર કર્ી આપિ�ઓાા સદં રના ંપડકાર  રમજ 

કર� છે.  આયી પ�ર�વસિ્ઓ વ્યવસાપાાા સકં�ર્ અ� ગન ાુ ંઆહયાા કર�  છે , � ઘટાા પહ�રા , ્ે 

દરિન્ાા અાે પછટ પ ્ાાી �્ાે સાનાન્ રટ્ે પવ્ ુ્  કર� ્ેાા ્દા મુદા  ાાુાઓાી હારના�ાાે 

પિ્ ાય આપી શક� છે.  રાષ્ટ્ કટ કટટ વ્યવસાપા સિનિ્  આયી ત�રુા �્ આપિ�ઓાે સ ંા�યાના ં

ા�ુ્ � જિનકા  યયશે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� આયી પ�ર�વસિ્ઓાી ઓ�ખાે પ ંસાહા 

આપશે અાે રા�્  અાે ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  અાે અન્ સતંિં્્ સવંસાઓ �ારા ્ેનાી સાસે 

વ્યહાર કરયા નાટ� સકં�ર્ વર જહરચાા નાટ� ્કંરચાાાી વસાપાાાે પ ંસાહા આપશે. 
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૮.૮ પ તભા રપણારીરથ�ક્રકર ી 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા  આપિ� ચ્ાા ્નાન ્તતાઓ એટરે ક� શના , સજય્ા, 

પિ્ ાય અાે � જયરય� �વસિ્ દરિન્ાા કા ર્ર્ રહ� છે.  ય  ક� , આપિ� ચે્યણી નળ્ેસી અસયા 

આપિ�ાી ઘટાા પર આપિ� પિ્ ાય પણારી (પ�ર�વસિ્ાા આ્ાર� સ�્્ સ્ેર ્નાન સહા્ક કા્  

સાસે  િશક અસયા સ�ં જણર રટ્ે) સ�્્ કરટ શક� છે.  સતંિં્્ િારટકણ સ�ાયા�ાઓએ (રાષ્ટ્ અાે 

રા�્ તાેં) આપિ�ાી ઘટાા ાી �ણ સૌસી ઝડપી નાધ્નસી �ારા રાષ્ટ્ કાર તારટ સિનિ્ ાે કરયી. 

રાષ્ટ્ કાર તારટ સિનિ્  આપિ�ાી ( ગ ંીર્ા, ્ાકટદ અાે ઘટાાાી ્ીવ્ા) નાકાાી પ�ર�વસિ્ાી 

નાગંાે અા�ુપ કટ કટટ નદદાી કાનગીરટાે સ�્્ કરશે. 
 

આપિ�ાા �કવસાના ંરાષ્ટ્ પિ્ ાય નાટ� સ�્્કરણ ્ન ાીચે ાયુત છે: 

૧. આપિ�ાી �વસિ્ના ંસતંિં્્ રા�્ સરકાર સી્ી યયાતદારટ ઉપાડશે. 

૨. ક�નનશાિસ્ પદ�શ ાા �કવસાના ં�હૃ નકંાર્ સી્ી યયાતદારટ ઉપાડશે.  

૩. �્ાર� સતંિં્્ રા�્ સરકાર રાહ્ સાન્ીાી  ્ર -રા�્ ફ�રયણી, પ�રયહા , હયાા 

શ ્ખ �, તચાય અાે રાહ્ કાનગીરટ સ�હ્ ક�નની્ સહા્ , ાાણાકટ્, પ�રયહા અસયા 

સસંા્ા  નાટ� ચ તસ િયાં્ ી કર� ં્ાર� ક�નની્ સવંસાઓા  પિ્ ાય કા ર્ર્ સશે.  

૪. ક�નની્ સવંસાઓાી  ાર્ સરકારાા પાસિનક અિ્કારકેકાા �કવસાનાં  ્રરાષ્ટ્ સહા્્ા 

સગંઠા, �ચા સાનુ પર પિ્ ાય , અાે  ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓાી સહા્સી આપિ�ઓાી અસર 

ા જલ્ાકંા, અાે રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી ાાણાકટ્ સહા્ સી્ી સાનેરગીરટ રા� ુ

પડશે. 
 

૮.૯ �યઆકારીસરકાનગીરટરઅસેરપ ા્દારટઓ:રક�ન્રઅસેરરા�્રર 

આપિ� પછટાા પિ્ ાયના ંઆપિ�-િયિશષટ પાસાઓ હ યા છ્ાં , આપ�કારીા કાનગીરટ ્નાન 

આપિ�ઓ નાટ� વ્ાપકપણે સાનાન્ છે અાે ચ તસ નકંાર્ , િય ાગ  અસયા સવંસાઓ ્ે આપ�કારીા 

પિ્ ાય આપી શક� છે.  આ ઉપરાં્ , ઘણી યખ્ , અાેક ય ખન  અાે ગૌણ આપિ�ઓ ન ટટ આપિ� ાે 

ા ્ર� છે.  ્ેસી, પિ્ ાય  ્�રક રટ્ે ત�-ુય ખની અ� ગનાે ા ્ર� છે.  ્ેસી, ્નાન પિ્ ાય 

પ�િૃ�ઓા  સારાશં ્નાન પકારાી આપિ�ઓાે રા� ુપડ્ી એક યયાતદારટાા ના�ખાના ંકરયાના ં

આવ્  છે.  પિ્ ાય યયાતદારટ ના��ુ ંપિ્ ાયા  ા�ુ્ િયષ્ ાતટ કર� છે . ્ે પિ્ ાયાા ા�ુ્ 

િયષ્ નાટ� યયાતદાર ક�નન અાે રા�્ સરકારાી સવંસાઓ ાતટ કર� છે. પિ્ ાય નાટ� યયાતદાર ્નાન 

સવંસાઓએ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાી ઘટાા પિ્ ાય પણારી નાગરદિશ�કાાુ ંપારા કર�ુ ં

ય ઈએ, � ્ ો્ યયાતદારટ અાે યયાતદારટઓાા િય ાયાાે �િુાિન્ કરયાના ંનદદ કરશે.  મુદા મુદા 
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નકંાર્  અાે િય ાગ એ પિ્ ાય અસર િયશેષ આપ�કારીા સહા્ � જરટ પાડયી ય ઈએ. ક�નન 

સરકારાી ક�ટરીક સવંસાઓ ા�ુ્ � જિનકા  યયશે, �્ાર� અન્ સહા્ક � જિનકાના ંહશે. 
 

રા�્ આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ એટરે ક� આપિ� વ્યવસાપા નધ્વસ િય ાગ અાે રા�્ આપિ� 

વ્યવસાપા સ�ાનડં� પિ્ ાયાા સકંરા નાટ� રા�્ વ્ર� ા�ુ્ સવંસાઓ છે.  �યલરા આપિ� 

વ્યવસાપા  સ�ાનડં� �યલરા વ્ર� પિ્ ાયાા સકંરા નાટ� અ્ણી સવંસા છે. િયિય્ ક�નની્ નકંાર્ , 

િય ાગ , સવંસાઓ અાે રા�્ સરકાર એ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાી નાગરદિશ�કાઓ અાસુાર 

અાે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાી �સુગં્્ા અાસુાર પ ્ાાી સકંટ ચ તસ પિ્ ાય 

્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી ય ઈએ.  ્ેઓએ હનેંશા પિ્ ાય નાટ� સજય્ા �િુાિન્ કરયી ય ઈએ અાે 

િા્િન્ તાાયટટ િાદશરા  કરયા ય ઈએ અાે સન્ાં્ ર� ્ંપર્ાાા પરટકણ  કરયા ય ઈએ , અાે 

નકંાર્ / િય ાગ એ રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�ાે  �વસિ્ાી �ણ કરયી ય ઈએ.  આપિ� 

પિ્ ાય નાટ� યયાતદાર સવંસાઓએ ત�િુય્ ય ખન ાે ધ્ાાના ંરે્ા હ ્ અાે ઓછાના ંઓછા ખરાત સી 

રાાે ય  ુખરાત  ક�સ  �ુ્ ીાા િયિય્ પ�રાિ્ ાી કલપાા કરટ ાે ્ેનાા વ્�ક્ગ્ પ�રાિ્-આ્ા�ર્ 

્ યાાઓ અાે નાન્ સચંારા ્ યાા  ્ૈ્ાર કરયી ય ઈએ. પ�રાિ્-આ્ા�ર્ આ્ યા પ�િૃ� ્નાન 

વ્ર� પિ્ ાય સવંસાઓાી ્ૈ્ારટા   ાગ હ ય  ય ઈએ.  આપિ� પિ્ ાયાા ા�ુ્ કા્  યયાતદારટાા 

ના�ખાના ંઆપયાના ંઆવ્ા છે અાે સર� સદં ર નાટ� ા જ�ાકર  ાયુત ્ ાદટ આપી છે: 

૧. સદં�શાવ્યહાર 

ર. સાવં�ૃિ્ક િયરાસ્ વસ� , ્ેનાા પ�રસર અાે સં્ હાર્  - સરંકણ અાે ��યણી  

૩. ના�હ્ી ન�યયી  અાે વ્યવસાપા 

૪. પાણીઓાા ા ૃ્ દ�હ ા  િાકાર 

૫. પીયાાુ ંપાણી/ પાણી ખકચયાાા પપં/ વયુછ્ા �િુય્ાઓ 

૬. પારં� ક ચે્યણી, ાકશા, ઉપ્હ ના�હ્ી, ના�હ્ી પસાર 

૭. ર ક  અાે પાણીઓાુ ંવસ�ાં્ ર 

૮. અછ્્વ્ િયવ્ાર ના ંપટુ્ ા નાટ� ઘાસચાર  

૯. ખ રાક અાે આયિ્ક �રુયઠ  

૧૦. ત�્ણ 

૧૧. આયાસ અાે કાનચરાઉ આશ્વસાા  

૧૨. નાાય ા ૃ્ દ�હ ાી વ્યવસા 

૧૩. નાધ્ન ા  સપંકર 

૧૪. ્તીતી સ ંા� 
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૧૫. યીય�ટ 

૧૬. �હ�ર આર ો્ 

૧૭. પટુ્ ા અાે અન્ પાણીઓાુ ં�ાુયરસા અાે સરાન્ીાી ખા્રટ, પટ ુ�ચ�કંસા 

૧૮. રાહ્ કાનગીરટ 

૧૯. રાહ્ સાન્ી પ�રયહા અાે �રુયઠ  વ્યવસાપા 

૨૦. ર ક  અાે પાણીઓાી શ ્ અાે તચાય 

૨૧. પ�રયહા 
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૮.૧૦ સજય્ા અાે પિ્ ાય નાટ� યયાતદારટ ના��ુ ં
સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 

૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
સદં�શાવ્યહાર 

 
 
 
 
 
 
 
 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MCOM, DOT 
 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MOR, MOCI, 
MOD, 

ટ�રીક ન સેયા 

પદા્ા 

• િા્િન્ સન્ાં્ ર� સચ ટ ના�હ્ી ને�યયા નાટ� 

્નાન � જયર ચે્યણી સવંસાઓ (�યી ક� IMD, CWC, 

યગેર�) અાે િા્કંણ કક (ક�નન/ રા�્) ખ ટકા 

સાને સરાન્ સદં�શાવ્યહાર નાટ�ાી િયગ્યાર 

્ યાાઓ 

• આપિ�્વ્ િયવ્ાર ના ં આપ�કારીા સચંારાી 

�ાુયવસાપાા 

• આપિ�ાી ઘટાા પછટ સચંારાે �ાુયવસાિપ્ કરયા 

નાટ� િયગ્યાર ્કાીકટ ્ યાાઓ સાસે 

આપ�કારીા પિ્ ાય ટટન  હાયર રાખયી 

• આપિ� સચંાર નાટ� સનિપ�્ ર��ડ્  આય ર્ા � જ� ં

પાડ�ુ ં

• V-SAT ટિન�ાર, VHF રટપીટસર, અાાન્ WT VHF 

સેટ, ફર્  ન તાાર ટાયર યગેર� સાસે ન તાાર 

સદં�શાવ્યહાર એકન  રગાયયા. 

• કટ કટટાા સન્ે સસંા્ા ાી સર� ઉપર ્્ા 

નાટ� -સરકારટ અાે �રુયઠ  � જર  પાડાારા  ખાાગી 

સાસે આપિ� � જયવ કરાર સ�હ્ આક�વનક ્ યાાઓ  

• રા�્ સરકાર સાસે સરંકુ્ રટ્ે અસર્વ્ 

 
 
 
 
 
 
 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
IPRD 
 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 
State/UT, SDMA, 
RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, સતંિં્્ 

ત્ા િય ાગ  

• ્નાન પારં� ક ચે્યણી સવંસાઓ 

સાસે સરાન્ સચંાર ્ યાા ્ૈ્ાર 

કરયી 

• રા�્ કકાાી ઘટાા પિ્ ાય 

ટટના  પ�રયહા િય ાગ પિ્ ાય 

નાટ� કેકી્ કકાાા ઘટાા પિ્ ાય 

ટટનાે અસરકારક સચંાર સહા્ � જરટ 

પાડયા નાટ� ક�નની્ સવંસાઓ સાસે 

સકંરા કર�ુ ં

• રેનડરાાા પર સહ્ ગ ્રટક� રા�્ 

અાે �યલરા આપ�કારીા સચંારા 

ક�નનાે સેટ�રાાટ ફ ા/ VHF/ HF સી 

સજય કર�ુ ં

• િા્િન્ પરટકણ �ારા ્નાન 

સચંાર સા્ા , ખાસ કરટાે સેટ�રાાટ 

ફ ા ્નાન �દયસ ના ં ચ યી કરાક  

સારટ �વસિ્ના ંરાખયા 

• ટ��રફ ા અાે HAM સ�હ્ાા 

સદં�શાવ્યહાર નાટ�ાી ્ યાાઓ 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

િયવ્ાર ના ંકાનચરાઉ સચંાર �િુય્ાઓ વસાપયા 

નાટ�ાી સચંારકટ્ ્ યાા 

• અસર્વ્ િયવ્ાર  અાે સસંા્ા એકકીકરણ 

િયશે િયમસાી્ અાે અિ્�ૃ્ ના�હ્ીાી આપરે 

નાટ� ક�નન , રા�્ અાે અન્ િા્કંણ કક યુચે 

�રુ�ક્, સરાન્ સચંાર ાેટયકર  

• �્ાર� અન્ ્નાન સદં�શાવ્યહાર પ�િ્ઓ 

િાષફ� �્ , ં્ાર�  �ના  સપંકર કરટ શકા્ અાે 

કટ કટટાા વસ�ે ગ ઠયી કરટ શકા્  એયા  HAM 

ઓપર�ટર ાી રા�્યાર ્ાદટ ્ૈ્ાર કરયી, અદ્ા 

કરયી અાે સાચયી રાખયી.  

• ન તાાર સેયા આપાારા  ્ર-સચંારાકન્ા 

(ય��ર્ા્ ાયુત અાે અિ્�ૃ્ ્રટક� િયિય્ 

આય ર્ા તેનડા  ઉપ્ ગ કરટાે અિ્કારકેક , 

શાખાઓ અાે સરકારાા વ્ર  યુચે યા્ચી્ 

કરયાાી કટ કટટ પિ્ ાય આપયાાી કન્ા)  

કેકી્ કકાાા ઘટાા પિ્ ાય ટટન  

સાસે સર� સકંરા નાટ� ્ૈ્ાર 

રાખયા 

• ક�નની્ સવંસાઓ અાે િયિય્ સેયા 

પદા્ાઓ સાસે સકંરા નાટ� 

આચરસ�ંહ્ા અાે યયાતદારટઓ 

િા્ાર�ર્ કરયી  

�ના  સપંકર કરટ કટ કટટાા વસ�ે 

ગ ઠયી શકા્  એયા  HAM 

ઓપર�ટર ાી �યલરાયાર ્ાદટ ્ૈ્ાર 

કરયી, અદ્ા કરયી  અાે સાચયી 

રાખયી.  

• કિ્્વ્ �િુય્ાઓાે �ાુયવસાિપ્ 

કરયા અાે કટ કટટાા ્ રણે 

કાનચરાઉ �િુય્ાઓ વસાિપ્ કરયા 

નાટ� ટ��રક ન સેયા પદા્ાઓ સાસે 

તં્ ાક્ાર કરાર કરયા 

• િયિય્ ટ��રક ન સેયા પદા્ા યુચે 

 ્ર-કા ર્કન્ા �િુાિન્ કરયી 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૨ 

 
 
 
 
 
સાવં�ૃિ્ક 

્ર હર વસ� , 

્ેના  

પ�રસર 57F

58  અાે 

સં્ હાર્ 58F

59  - 

સરંકણ અાે 

��યણી   

 
 
 
 
 

અ્ણી સવંસાઓ: 

MOCU 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

MHUA, 
MTOU, 
MOLJ 

 
 
 
 
 

• વસ�ાં્ ર, ્ાંકા�રક પિ્ ાય આચારસ�ંહ્ા અાે 

કા ર્યાહટ યગેર� સ�હ્ કટ કટટાા પિ્ ાય નાટ� 

સયર્ાહટ ્ યાા ્ૈ્ાર કરયાાી �િુય્ા 

• િયિશષટ સહા્ાે એકિક્ કરયી  

• ાકુસાાાી ્ાદટ અાે દવ્ાયેનકરણના ંસહા્ કર   

 
 

 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
ARHD 
 

સહા્ક સવંસાઓ: 
 
SDMA, DMD$, 
DDMA, SEOC, 
SDRF, F&ES, 
ULBs, PRIs, CUD, 
TOD, SPWD 

• સં્ હાર્  / સાવં�ૃિ્ક ્ર હર 

વસ�  અાે પ�રસર સાસે ય ડા્ેરા 

ર ક ાી સરાન્ી. 

• સાાટ/પ�રસર �ારા પવ્ ુ્  ચ તસ 
પડકાર ાે ધ્ાાના ં રાાે વસ�ાં્ ર, 

્ાંકા�રક પિ્ ાય આચારસ�ંહ્ા 

અાે કા ર્યાહટ યગેર� સ�હ્ાી 

વ્ાપક ્ યાા 

• વ્યવસાપક , યહટયટક્ારઓ અાે 
વસ�  અસયા પ�રસર ્ેનય વસાિાક 

�હવસેદાર ાા પિ્િાિ્ઓા  સનાયેશ 

કરટ કટ કટટ ટટન તાાયયી  

• કાનચરાઉ આશ્ િયવ્ાર  ્રટક� 
કાન આપે એયા  વસ�ાં્ ર નાગ , 

યો્ાઓ અાે આ નાગ ાી ઓ�ખ 

અાે યો્ાઓાે વપષટ રટ્ે પદિશ�્ 

કરયા નાટ� �દશા� જચક, ાકશા, ા�ુન્ 

સા�હં્, યગેર�ા ુ ંવ્ાપક િય્રણ 

                                                           
58 સાવં�ૃિ્ક ્ર હર વસા� , અાે આસપાસા  િયવ્ાર  નાટ� રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  નાગરદિશ�કાઓ  
59 સં્ હાર્  નાટ� રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા  નાગરદિશ�કાઓ  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કર�ુ ં

• િયિય્ પકારા  કટ કટટ �રુયઠ  
અાે સા્ા ાી ઓ�ખ અાે 

ને�યયાાી સર�્ા નાટ� ્ેના  

સં્ હ કરય  ય ઈએ 

૩ 

 
 
 
 
 
ના�હ્ી ને�યયી 

અાે વ્યવસાપા  

અ્ણી સવંસાઓ: 

MHA, NDMA 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

NIDM, MOIB, 
MCOM, MOST, 
MOES, MOJS, 

MOEFCC, સકંટ-

િયિશષટ 

યયાતદારટઓ 

સાસે નકંાર્ / 

િય ાગ   

 
 
 

• રા�્ સરકાર  અાે ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ  

તાેં �ારા તચાય , પિ્ ાય અાે રાહ્ ્તતાઓ 

નાટ� ય�રટ ્નાન આયિ્ક સેયાઓા  ્ ો્ ર�ક ડર 

��યય  

• આપિ� પિ્ ાય િયશે ક�નન અાે રા�્ સરકાર ાી 

ના�હ્ીાી ય��ર્ા્ ાે પહ�ચી ય�યા નાટ� 

નયમ જ્  �ણકારટ ્કંાી વસાપાા કરયી  

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

DMD$ 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 
State/UT, RD, SEOC, 
SDMA, DDMA, 

અસરશા  અાે 

 કડાશા   રરુ , 

અન્ ્નાન 

સતંિં્્ િય ાગ . 

• SDMA ાા પિ્િાિ્ રા�્ કકાએ 

આ્ યા િય ાગ સાસે ઘટાા 

કા ર્્ યાા તાાયયા અાે 

ના�હ્ીાા પસાર નાટ� કાન કર�ુ ં

• �યલરા વ્ર� એકાી રચાા ( DEOC 

ાા  ાગ �પે  આયકા ર્ ) અાે 

્નાન આયિ્ક સેયાઓ ( IRS 

નાગરદિશ�કાના ંઆપેરા ાા જાા 

ાયુત) ાી અસરકારક �ણકારટ 

અાે સકંરા નાટ� પિ્ ાય ્તતા 

દરિન્ાા નદદ કર�  એયા  ના�હ્ી 

ને�યયા/ અદ્ા કરયા નાટ� 

સનિપ�્ સસંા્ા  ા જકયા  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૪ 

 
 
પટઓુાા 

ા ૃ્ દ�હ ા  

િાકાર  

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MAFW, MAHDF 
સહા્ક 

સવંસાઓ: 

MHA, MHFW 

• રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કા અાે  ્રરાષ્ટ્ ્ારા્ રણ ાે 

અાસુરયાના ંય�ર પડા ેવપષટ્ા � જરટ પાડયી 

• ફ ર��નસક, આાયુિંશક અભ્ાસ યગેર� �યા �રુાયા 

ા�્યા અાે ા ૃ્ ક ાી ના�હ્ીાે સકં�ર્ કરયા નાટ� 

સતંિં્્ િયિય્ રાષ્ટ્ પ્ ગશા�ાઓ અાે 

સવંસાઓ પાસેસી સહા્ાી �િુય્ા આપયી. 

• ય  ય�રટ યણા્ ્ , રા�્ યહટયટટ્કંાી કન્ાઓ 

તહારાા ક ઈપણ �હ�ર આર ો્ પડકાર ા  સાના  

કરયા નાટ� રા�્ સરકારાે સહા્ કરયી  

અ્ણી સવંસાઓ: 

AHD  

સહા્ક સવંસાઓ: 

રા�્/UT, SDMA, 
RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, AGD, 
પ રીસ, તી� 

્નાન સતંિં્્ 

િય ાગ   

• SDP અાે DDMP ના ંSOP ાે રાષ્ટ્ 

નાગરદિશ�કા59 F

60  ાયુત અપાાય યી 

અાે ્ેા  ્ ો્ રટ્ે અનર કરય  

• રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કા ાયુત IRS ના ં

પટઓુાા ા ૃ્ દ�હ  વ્યવસાપા 

મજસાે સ�્્ કર�ુ ં

• રા�્ ્ેનય �હ�ર યા્ા તાેં નાટ� 

અન્ ક ઈ આર ો્ સકંટ ા સ�ર્ 

્ે નાટ� અગાઉસી ાતટ કર�રા  

વસ� એ ા ૃ્ દ�હ  શતાે ીજર કરયા/ 

િાકાર કરયા નાટ� કનરચારટઓાે 

સજય અાે ્ારીન આપ યાાુ ં

�િુાિન્ કર�ુ.ં 

• ા ૃ્ દ�હાા િાકાર  કરયાનાં  ર ક�રા 

કનરચારટઓ  ચેપ્વ્ ા સા્ ્ે 

નાટ� ્ેઓાે   રાનણ કર�ર 

સરાન્ કટટ અાે �ગ્ �રુકાા  

ઉપ્ ગ કરય   

                                                           
60 રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કાઓ - આપિ� પછટ ા ૃ્ ક ાુ ં વ્યવસાપા, ૨૦૧૦  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• ્ રણ  અાસુાર ાાણાકટ્ રાહ્ 

િય્રણાા પગરા ંરેયા.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

૫ 

 
 
 
 
 
 
 

પીયાાુ ંપાણી/ 

પાણી ખકચયાાા  

પપં/ વયુછ્ા 

�િુય્ાઓ  

 
 
 
 
 
 

અ્ણી 

સવંસાઓ: 

MDWS, MFPI 
 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

MOJS, 
MORD, 
MHFW, 
MCAFPD 

• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાી કરન 

૧૨ ાયુત રાહ્ાા નર જા્ન ્ રણ  સાસે કડક 

પારાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• આપિ�્વ્ િયવ્ાર ાે વયુછ પીયાાુ ંપાણી � જહંુ 

પાડયા અાે પાણીયન્ ર ગ ાા ફ�રાયાાે ર કયા 

સતંિં્્ રા�્ સરકારાે સહા્ કરયી. 

• આપિ� પછટ ર ગચા�ા ાા અચાાક ફ�રાયાાે 

ર કયા અાે ઘટાડયા , પાણી અાે ખ રાકાા ીજષણ 

્ેનય અન્ �હ�ર આર ો્ સતંિં્્ સનવ્ાઓાા 

નાટ� �હ�ર આર ો્ાી ય��ર્ા્ ાે પહ�ચી ય�યા 

નાટ� અસર્વ્ રા�્ાે સહા્ કરયી. 

• સકં�ર્ યીય�ટ સ ્ાી પણારીયા�ા RO ગ ઠયેરાર

અાે સેરા �િુય્ાયા�ટ �વસિ્નાં યાહા ઉંપાદક એ 

આદ�શ આટ્ાાા સાનાન્ રટ્ે ૬  કરાકાી �દર 

યાહા ાી વ્યવસા કરયી. 

• નાગંણી નળ્ેસી  રા�્ સરકારાે કર �રાાી 

ગ �ટઓાી સર� ઉપર ્્ા કરયી 

• સાનાન્ રટ્ે િયાં્ ીાા ૧૨ કરાકના ંઉપર ્ 

 
 
 

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

WSD 
 

સહા્ક સવંસાઓ: 

રા�્ /UT, 

SDMA, RD, DMD$, 
SEOC, DDMA, 
HFWD, 

CDEF, અન્ 

સતંિં્્ ત્ા 

િય ાગ   

• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, 

૨૦૦૫ ાી કરન ૧૨ ાયુત રાહ્ાા 

નર જા્ન ્ રણ  સાસે કડક 

પારાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

• આપિ�્વ્ િયવ્ાર ાે વયુછ 

પીયાાુ ંપાણી � જહંુ પાડ �ુ ંઅાે 

પાણીયન્ ર ગ ાા ફ�રાયાાે ર કય   

• પીયારા્ક પાણીાી અછ્ હ ્ 

ં્ાર� કટ કટટાા પાણી �રુયઠ  � જર  

પાડય   

• આપિ� પછટ ર ગચા�ા ાા અચાાક 

ફ�રાયાાે ર કયા અાે ઘટાડયા, પાણી 

અાે ખ રાકાા ીજષણ ્ેનય અન્ 

�હ�ર આર ો્ સતંિં્્ 

સનવ્ાઓાા નાટ� �હ�ર આર ો્ાી 

ય��ર્ા્ ા  પિ્ ાય આપય .  

• ય� સસંા્ા અાે પીયાાા પાણી 

અાે વયુછ્ા િય ાગ રા�્ કકાાા 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

કરાયયા નાટ�ાી શર્  સાસે હ�યી ડપટુટ પાણી 

ખકચયાાા પપં ગ ઠયેરા યાહા આપયા નાટ� 

કંપાીઓ સાસે વ્યવસા કરયી. 

• આપિ� � જયર કરાર / નાર � જર  પાડાારા  સાસેાા 

કરાર  �ારા આર ો્પદ ફર્ા શૌચાર્ ાી ઝડપી 

ઉપર ્્ાાે સર� તાાયયી 

• નાર � જર  પાડાારા  સાસે � જયર કરાર �ારા પેક��ડ 

પીયાાા પાણીાી ઝડપી ઉપર ્્ાાી સર�્ા 

કરયી.  

• રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શાી િયાં્ ી ાયુત , �્ાર� 

પીયારા્ક પાણીાી અછ્ હ ્ ં્ાર� કટ કટટાા 

પાણી �રુયઠાાા આ્ યાના ંસહા્ કરયી  

IRT ાા ર �ય�વટક િય ાગ કેિક્ 

વ્રાી IRT ાે અસરકારક સેયાઓ 

ન�ટ શક� ્ે નાટ� કાન કર�ુ.ં  

• પીયાાા પાણીાે ટ�નકર �ારા 

પહ�ચાડયા નાટ� ય�રટ વ્યવસા 

કરયી 

• કર �રાાી ગ �ટઓ પહ�ચાડયા નાટ� 

ય�રટ વ્યવસા કરયી  

• સકં�ર્ યીય�ટ સ ્ાી 

પણારીયા�ા RO ગ ઠયેરાર અાે 

સેરા �િુય્ા યા�ટ �વસિ્નાં  યાહા 

ઉંપાદક એ આદ�શ  આટ્ાાા 

સાનાન્ રટ્ે ૬  કરાકાી �દર 

યાહા ાી વ્યવસા કરયી. 

• સાનાન્ રટ્ે િયાં્ ીાા ૧૨ 

કરાકના ંઉપર ્ કરાયયા નાટ�ાી 

શર્  સાસે હ�યી ડપટુટ પાણી 

ખકચયાાા પપં ગ ઠયેરા યાહા 

આપયા નાટ� કંપાીઓ સાસે 

વ્યવસા કરયી. 

• આપિ� � જયર કરાર / નાર � જર  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પાડાારા સાસેાા કરાર  �ારા 

આર ો્પદ ફર્ા શૌચાર્ ાી 

ઝડપી ઉપર ્્ાાે  સર� 

તાાયયી 

૬ 

 
 
પારં� ક 

ચે્યણી, ાકશા, 

ઉપ્હ ડ�ટા , 

ના�હ્ી પસાર   

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 ાર્ સરકાર�  

� જ�ચ્ િયિય્ 

આપિ�ઓ નાટ� 

ક ષટક ૮-૧ મુઓ  

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

સતંિં્્ NDMA 

નાગરદિશ�કાના ં

યણરવ્ા ાયુત 

નકંાર્  અાે 

એયનસીઓ   

 

• આગાહટ, ચે્યણીઓ, સ્કર્ા �હ�ર કરયી  

• નાાય અાે સપંિ�ાા ાકુશાાાે ઘટાડયા નાટ� યહ�રી 

ચે્યણીઓ (શ� હ ્ ં્ા)ં આપયી 

• ્નાન ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ / સવંસાઓ અાે 

રા�્ સરકારાે ચે્યણીઓ અાે ના�હ્ીા  પસાર 

કરય  

• ય ખન ા જલ્ાકંા અાે આગાહટ નાટ� ઉપ્હ છતીઓ 

અાે અન્ યૈજાિાક પ�િ્ઓા  ઉપ્ ગ કરય  

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
DMD$ 

 

સહા્ક સવંસાઓ : 
State/UT, SDMA, RD, 
SEOC, DDMA, 

્નાન સતંિં્્ 

િય ાગ  

• નયા અાે સપંિ�ાુ ંાકુસાા ઘટાડટ 

શકા્ t[ df8[ �યલરા યહટયટટ્કં , 

વસાિાક સ�ાયા�ાઓ અાે ન ટા 

 ાગાા ર ક ાે આપિ�સી 

અસર્વ્ સયાાી સ ંાયાા 

્રાયાારાાે યહ�રા ચે્યણી 

સકં�્ ાે પસા�ર્ કરયા  

• છેયાડાાા િયવ્ાર  �ુ્ ી ચે્યણીઓ 

અાે ના�હ્ીા  પસાર કરય  

• ન�ેરી ના�હ્ીાા  ્ ો્ સકંરા/ 

િયિરેષણાી ખા્રટ કરયી 

ય ખન ા જલ્ાકંા અાે આગાહટ 

નાટ� ઉપ્હ છતીઓ અાે અન્ 

યૈજાિાક પ�િ્ઓા  ઉપ્ ગ  

કરય  
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 આપ�કારીા 
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ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ર ક  અાે 

પાણીઓાુ ં

વસ�ાં્ ર 

 
 
 
 
 
 
 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MHA 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MOD, CAPF, 
MRTH, MOR, 
MOCI, 

નકંાર્ / 

િય ાગ  સકંટ-

િયિશષટ 

યયાતદારટઓ 

સાસે, NDRF, 

 
 
 
 
 

રા�્ સરકારાે ્ેાી િયાં્ ી પર  ન ટટ આપિ� 

સ ંાયાાયા�ા િયવ્ાર નાસંી ર ક  અાે પાણીઓાે 

તહાર કા્યાના ંટ�ક  આપય   

 
િયશેષ પ�ર�વસિ્  

• ીજરાા િયવ્ાર  અાે ટા�ઓુનાસંી ન ટટ સ�ં્ાના ં

ર ક ાુ ંવસ�ાં્ ર કર�ુ ં(દા.્. ચ્યા્ાા �કવસાના ં

 દાનાા અાે િાક તાર ટા�ઓુ , રક�ીપ ટા�ઓુ  

યગેર�) 

• ખરાત હયાનાા , � જવખરા, અચાાક � જર  અાે 

�હનપપા્ાા કારણે ીજરાા �હનાર્ાા િયવ્ાર ના ં

ફસા્ેરા ારુાકા્ીઓ/્ાકા�ઓાે તહાર કા્યા 

• ચ્યા્ાા �કવસાના ં �્ા સાનુનાસંી નાછટનાર ાુ ં

વસ�ાં્ ર 

 
 
 
 
 
 

 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
DMD$ 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 
State/UT, 

SDMA, SDRF, RD, 
SEOC, F&ES, 
DDMA, 

CDEF, ્નાન 

સતંિં્્ િય ાગ  

• ખારી કરાયયા રા્ક ર ક  અાે 

પાણીઓાી સ�ં્ા અાે ખારી 

કરાયયાાી રટ્  �યી ખારી 

કરાયયાાી ય��ર્ા્ ાુ ંઝડપી 

ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• િયકરાગં  ાે ખારી કરાયયા નાટ� 

ખાસ ધ્ાા 

• વસ�ાં્ ર નાટ� પ�રયહા અાે 

સસંા્ા ાે એકિક્ કરયા 

• અસર્વ્ ર ક  અાે પાણીઓાા 

કાનચરાઉ વસ�ાં્ ર નાટ� વસ�  

ાતટ કરયા અાે ્ૈ્ાર કરયા 

• અસર્વ્ રા�્ સરકારાે � જરા 

પાડયાના ંઆયાાર હ��રક ટટર , 

એર્ાેટ, હાા વપીડ ત ટ અાે 

યહાય  �યા વસ�ાં્ ર નાટ� 

સસંા્ા ાી ય��ર્ા્ ાે ઓ�ખ .  

• ય�રટ યણા્ ્  ક�નની્ સસંા્ા  

નાટ� િયાં્ ી કરયી 

• ય�રટ સસંા્ા  ને�યયા નાટ� ક�નની્ 

સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં



 
 

366 
 

સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 
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ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

CDEF   • પ�ર�વસિ્ પર ાયર રાખયી 

• ઝડપી ગ ઠયણી નાટ� SDRF ાા ય�રટ 

સસંા્ા / એકન / તટા�ર્ા ાતટ 

કરયી 

• ર ક  અાે પાણીઓાા વસ�ાં્ ર નાટ� 

��ુવ્કા/િા્ન સં્ હ  અાે 

એસઓપી ્ૈ્ાર કરયી 

• દર�ક ન ટટ ઘટાા પછટ DMPs અાે 

SOPs ાી સનીકા અાે �ુ્ ારણા 

કરયી 

• વસાિાક પ�ર�વસિ્ઓાે ધ્ાાના ં

રાખીાે વસ�ાં્ ર ્ યાા ્ૈ્ાર 

કરયી અાે સન્ાં્ ર� ્ેાે અદ્ા 

કરયી 

• �ૃિકન/ાકરી િાદશરા હાસ ્ર�ુ ં

• વ્વસાપા ્ાદટ ્ૈ્ાર કરયી 

• વસ�ાં્ ર કરયાના ંનદદ કરટ શક� 

્ેયી સવંસાઓ/ સગંઠાાી ્ાદટ 

્ૈ્ાર કરયી 

• યેત આ્ા�ર્ સસંા્ા ્ાદટ અાે 

્ેાા િા્િન્ અદ્ાીકરણ 
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ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૮ 

 
 
 
 

અછ્્વ્ 

િયવ્ાર ના ં

પટુ્ ા નાટ� 

ઘાસચાર  

 
 

અ્ણી 

સવંસાઓ: 

MAFW, MAHDF 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

MRTH, MOR 

 
 
 

• �્ાર� ય�રટ હ ્ ં્ાર� , અાા��ૃષટ અસયા અછ્ાી 

�વસિ્ના  ં ્ગંીાે પહ�ચી ય�યા નાટ� ઘાસચાર  અાે 

પટ ુઆહાર એકિક્ કરય  

• ગ દાન  અસયા ીજરાા િયવ્ાર નાસંી અછ્્વ્ 

િયવ્ાર ના ંઘાસચારાાા પ�રયહાાી �િુય્ા આપયી 

• ઘાસચાર  અાે અન્ સહા્ આપયા નાટ�  �હ�ર 

સાહસ  અાે ખાાગી સવંસાઓાી ્ાદટ કરયી  

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
AHD 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, SDMA, 
RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, EFD, AGD, 
પટ ુકલ્ાણ 

સગંઠા  

• અાા��ૃષટ અસયા અછ્ાી �વસિ્નાં  

્ગંીાે પહ�ચી ય�યા નાટ� ઘાસચાર  

અાે પટ ુઆહાર એકિક્ કરય  

• ગ દાન  અસયા ને�યયાાા 

ક�નન નાસંી અછ્્વ્ િયવ્ાર ના ં

ઘાસચારાાા પ�રયહાાી �િુય્ા 

કરયી 

• ઘાસચારા સસંા્ા અાે એકકીકરણ 

ક�નન ાુ ંઆ્ યા કર�ુ ં

• ઘાસચાર  અાે પટઓુાા આહાર 

નાટ� સં્ હ ક�નન  ઊ ા કરયા 

• ઘાસચાર  અાે અન્ સહા્ 

આપયા નાટ�  �હ�ર સાહસ  અાે 

ખાાગી સવંસાઓાી ્ાદટ કરયી 

૯ 

 
 

આહાર અાે 

આયિ્ક �રુયઠ  

અ્ણી 

સવંસાઓ: 

 
MCAFPD, MFPI  

સહા્ક 

ાીચેાી �િુય્ાઓ કરયી  

• આપિ�્વ્ િયવ્ાર ના ં� જર્ા અાે ્ ો્ ખ રાક 

�રુયઠાાી ઉપર ્્ા  

• અાાય 

• ખાયા નાટ� ્ૈ્ાર/ રાં્ ેર ખ રાક/   યા  

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
FCSD  

સહા્ક સવંસાઓ: 

State/UT, SDMA, 

• અ� અાે ાાગ�રક �રુયઠા િય ાગ 

પિ્ ાય નાટ� કેકી્ વ્રાા IRT ાે 

અસરકારક સેયાઓ � જરટ પાડયા 

નાટ� રા�્ કકાાા IRT ાા પ�રયહા 

િય ાગ સાસે કાન કર�ુ ં
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સવંસાઓ: 

MRTH, MOCI, 
MOR, MSJE, 
MHA, FCI 

• વર જહાંનક વસાા પર આયિ્ક �રુયઠાુ ંપ�રયહા 

• આયિ્ક   યાાી યવ્ઓુાા  ફ�િનરી પેક ય�રટ 

નાકાના ં� જરા પાડયા નાટ� િય �્્ાઓ સાસે સનમજ્ી 

કરાર કરયા 

• િશટઓુ/ ાાાા તા�ક ાી ય��ર્ા્  � જરટ કરયા નાટ� 

યવ્ઓુા  �રુયઠ  

• વ્ાપાા કરાય્ી ના્ાઓ નાટ� પરાનશર 

• આપિ� પ ાિય્ િયવ્ાર ાી ય��ર્ા્ ાયુત ય�રટ 

અાાય આપયા નાટ� FCI સં્ હશ�ક્ �િુય્ાઓ 

ય્ારયી 

RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, CDEF, 

્નાન સતંિં્્ 

િય ાગ  

• અાાય, ખાયા નાટ� ્ૈ્ાર/ રાં્ ેર 

ખ રાક/   યા , આયિ્ક   યાાી 

યવ્ઓુાા ફ�િનરી પેક � જરા પાડયા 

નાટ� િય �્્ાઓ સાસે સનમજ્ી કરાર 

કરયા 

• અસર્વ્ િયવ્ાર ના ં સાા�ુહક 

રસ ડા કરયા નાટ� સવંસાઓ , ્વટ  

અાે પે્ટઓ સાસે કરાર/  સનમજ્ી 

કરાર કરયા 

• ય��ર્ા્ાે પનાણે, સતંિં્્ ક�નની્ 

નકંાર્ સાસે સકંરા કરટાે 

�રુયઠ  સન્સર વસ�ે પહ�ચે ્ેાી 

ખા્રટ કરયી 

• �રુયઠ  ને�યયા, રે�ખ્ ા�્ (હવ્ 

�ર�ખ્ અસયા ક �ટરટુરાઈરડ) 

��યયા અાે ય�રટ વસ� એ 

િય્રણ કરયા નાટ� વસાિાક વ્ર� 

સનિપ�્ ટટનાે ગ ઠયયી. 

• ખા્રટ કર  ક� અાાયાા ગ દાન નાં 

� જર્  યાસ  અાે ્ે પનાણના ં

ય ખન ાકુ્ વસ� એ આયેર 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

હ યાાી ખા્રટ કરયી 

• િશટઓુ/ ાાાા તા�ક ાી ય��ર્ા્  

� જરટ કરયા નાટ� યવ્ઓુા  �રુયઠ  

• વ્ાપાા કરાય્ી ના્ાઓ નાટ� 

પરાનશર 

૧૦ 

 
 
 

 
ત�્ણ 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
 

MPNG 

 
 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

MOD, MOR, 
MRTH, MOCI 

 

• સરકારાે રાહ્ , તચાય અાે સાનાન્ યા્ા નાટ� 

� જર્ા પનાણના ંપે્ ર, ્ેર અાે ડટઝર પે્ ર પપં 

પર ઉપર ્ અાે કા ર્ર્ રાખયા 

• રા�્ સરકારાા ઘિાષઠ સકંરાના ંઅસર્વ્ 

િયવ્ાર ના ંસાનાન્ ર ક  ્ેનય કટ કટટ 

પિ્ ાયક્ાર/સા્ા  નાટ� પે્ ર , ડટઝર, ક�ર સીા 

અાે એરપીન ગેસા  � જર્  �રુયઠ  રાખય  

• આયા િયવ્ાર ના ંય�ટર �રુયઠા કડટાે  કારણે સ્ા 

િયરતંાે ટા�યા નાટ� �ુગંરા� િયવ્ાર ના ં

ત�્ણાુ ંઝડપી એકકીકરણ કર�ુ ં

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
FCSD 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 
State/UT, SDMA, 

RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, અન્ 

્નાન િય ાગ  

• પિ્ ાય નાટ� કેકી્ કકાાા IRT ાે 

કા ર્કન સેયાઓ ( વસ� પર રહ�રા ) 

આપયા નાટ� સતંિં્્ િય ાગ / 

સવંસાઓ સાસે રા�્ કકાાા IRT ા  

ર �ય�વટક િય ાગે સકંરા કર�ુ ં

• ક��નન્ નકંાર્ સાસે ત�્ણાી 

ય��ર્ા્ાુ ંા જલ્ાકંા કર �ુ ંઅાે 

વપષટ કર  અાે વસાિાક વ્યવસાઓ 

�ારા ત�્ણ રેયાાુ ંસકંરા કર�ુ.ં 

• સતંિં્્ િય ાગ �ારા વસાિાક 

પ�રયહા નાટ� ટ�નકર / અન્ 

યાહા ાી � જર્ી ઉપર ્્ા 

�િુાિન્ કરયી. 

• સતંિં્્ સવંસાઓ સાસે વર જહાંનક 

વસ� એ ત�્ણા  સં્ હ કરયા 

નાટ�ાી પ�િ્ ઊ ી કરયી 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

૧૧ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

આયાસ અાે 

કાનચરાઉ 

આશ્વસાા  

 
 
 
 
 
 

 
અ્ણી 

સવંસાઓ: 

 
MHUA, MORD 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MHA, MRTH, 

MOR, HUDCO, 
BMTPC, CBRI 

 
 

 
• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫  ાી કરન 

૧૨ ાયુત રાહ્ાા ર�ુ્ ન ્ રણ ાુ ંકડક પારા 

�િુાિન્ કર�ુ ં 

• આપિ�્વ્ િયવ્ાર ના ંર ક ાી ય��ર્ા્ ાે 

પહ�ચી ય�યા નાટ� કાનચરાઉ , સરાન્, 

આર ો્પદ અાે �રુ�ક્ રહ�યાાી યો્ાઓ � જરટ 

પાડયાાી કાનગીરટનાં  સતંિં્્ રા�્ સરકારાે 

સહા્ કરયી. 

• અસર્વ્ યવ્ીાે આશ્વસાા / ્મં ુ� જરા પાડયા  

• રાહ્ િશ�તર  વસાપ યી અાે પિ્ ાય 

આપાારાઓાી ય��ર્ા્  � જરટ કરયી  

• સાનાન્ રટ્ે ઓડરર આટ્ાાા ૨૪ કરાકાી �દર 

્ૈ્ાર તાાયેરા  આશ્વસાા  અાે ્મં ુ વસ�ે 

પહ�ચાડયા નાટ�  ઉંપાદક / િય �્્ા સાસે અગાઉસી 

અાે રાતંા ગા�ાાુ ંય ડાણ કર�ુ ં

• અવસા્ી આશ્વસાા , ્મંઓુ અાે અન્ �તા-

ખાદ સસંા્ા ા  યાસ  ��યયા નાટ� સતંિં્્ 

NDRF પાદ�િશક એકન સાસે સારટ રટ્ે સકં�ર્ 

 
 
 
 
 
 
 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
UDD 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, 
SDMA, RD, DMD$, 
SEOC, 
DDMA, અન્ 

્નાન િય ાગ . 

• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, 

૨૦૦૫ ાી કરન ૧૨ ાયુત રાહ્ાા 

ર�ુ્ ન ્ રણ ાુ ંકડક પારા 

�િુાિન્ કર�ુ ં 

• રા�્ કકાાા IRT ાા પ�રયહા 

િય ાગાે પિ્ ાય નાટ� કેકી્ 

વ્રાા IRT ાે કા ર્કન સેયાઓ 

આપયા નાટ� ર�રયે સાસે સકંરા 

કર�ુ ં

• IRS નાગરદિશ�કાના ંયણાવ્ા ાયુત 

રાહ્ િશ�તર , આ્ાર, િશ�તર યગેર� 

�િુય્ાઓ ઊ ી કરયા  નાટ�ાા 

યૈક�લપક વસ�  અગાઉસી ાતટ 

કરયાઅાે વસાિાક આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાના ં સનાયેશ 

કરય  

• ્ા�્ વ્ર �ુ્ ી ્મં/ુ 

આશ્વસાા એ પહ�ચાડયા નાટ� 

આશ્વસાા િય �્્ા ાતટ કરયા  

અાે ય��ર્ા્ ાયુત �જંકટ � જચાા 

(સાનાન્ રટ્ે ૨૪ કરાકસી ઓછા) 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

પાદ�િશક પ�રયહા �િુય્ાઓ (દ�શાા પાચં ા�ુ્ 

પદ�શ ાે આયરટ રે્ી) વસાિપ્ કરયી. 

પર પહ�ચાડયા નાટ� સનમજ્ી કરાર 

કરયા 

• પાદ�િશક ગ દાન /  ડંાર / ERCs 

 ડંાર, ટ�નટ , ્ાડપકી અાે 

કાનચરાઉ આશ્ સાન્ી  

• ય��ર્ા્ ાયુત, ્મંઓુ/ 

આશ્વસાા  સન્સર વસ� પર 

પહ�ુ્ાાી સતંિં્્ ક�નની્ નકંાર્ 

સાસે સકંરા કરટાે ખા્રટ કરયી 

• ્મં/ુ આશ્યવ્ઓુ ને�યયા નાટ� 

વસાિાક વ્ર� સનિપ�્ ટટનાે 

ગ ઠયયી 

• ્નાન  ૌિ્ક �હરચારાા ા�્ 

(હવ્ �ર�ખ્  અસયા 

ક �ટરટુરાઈરડ) અાે ય�રટ વસ� એ 

િય્રણાી િયગ્  િા ાયયી 
 

૧૨ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• અાા��ૃષટ સ�હ્ાી આપિ�ાા કારણે ્કરીફયા�ા 

પાણીઓ નાટ� પટુ્ ા ્મં/ુ આશ્વસાા   ઊ ા 

 

 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 

• SDMP ના ંપાણીઓાા વસ�ાં્ ર , 

સરાન્ી અાે �ાુયરસાાી 

ય ગયાઈઓ સાનેર કરયી 

• અાા��ૃષટ સ�હ્ાી આપિ�ાા 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
પટુ્ ા અાે 

અન્ પાણીઓ: 

પટ ુ�ચ�કંસા , 

�ાુયરસા અાે 

સરાન્ીાી 

ખા્રટ 

અ્ણી 

સવંસાઓ: 

 
MAFW, MAHDF 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MRTH, MOR 

કરયા સનસરા આપ�ુ ં

• ્મં/ુ આશ્વસાા ના ં રહ�રા પાણીઓાી સ ંા�ાે 

ટ�ક  આપય   

• રા�્/ ક�નનશાિસ્ પદ�શાે પટુ્ ા ્મં/ુ 

આશ્વસાા  ્ ો્ સચંારા અાે ચરાયયાના ં

નદદ કરયી 

• પાણીઓાા ્ ો્ �ાુયરસાના ંસહા્ કરયી 

• અાા��ૃષટ્વ્ સ�હ્ ીુઘરટાા્વ્ િયવ્ાર ાા 

પટુ્ ાાે પટ ુ�ચ�કંસા � જરટ પાડયા નાટ� 

રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શાી ય��ર્ા્  � જરટ કરયી   

AHD 
 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, SDMA, 
RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, EFD, AGD, 
પાણી કલ્ાણ 

સગંઠા   

કારણે ્કરીફ યા�ા પાણીઓ નાટ� 

પટુ્ ા ્મં/ુ આશ્વસાા   ઊ ા 

કરયા  

• ્મં/ુ આશ્વસાા ના ં રહ�રા 

પાણીઓાી ્ ો્ કા�ન રેયી  

• પટુ્ ા ્મં/ુ આશ્વસાા  ્ ો્ 

સચંારા અાે ચરાયયા ાી ખા્રટ 

કરયી 

• પાણીઓાુ ં્ ો્ �ાુયરસા  

• અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર  સ�હ્ , 

ીુઘરટાા્વ્ પટુ્ ાાે પટ ુ

�ચ�કંસા � જરટ પાડયી 
 

૧૩ 

 
 
ા ૃ્ દ�હ ાુ ં

વ્યવસાપા 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MHA, NDMA, 
NDRF 

 

• રા�્ સરકાર �ારા આપિ�ાા પકાર અાે સાના  

કરયાના ંઆય્ા પડકાર ાા આ્ાર� નાગરદશરા અાે 

સહા્ આપયી 

• સતંિં્્ NDMA નાગરદિશ�કા60F

61  અાે IRC �યા 

 ્રરાષ્ટ્ ્ારા્ રણ ના ં� જચવ્ા ાયુત 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 

SDRF  

સહા્ક સવંસાઓ :  

• NDMA નાગરદિશ�કા61F

62 ાયુત SDMP 

અાે DDMP ના ંSOP અપાાયl અાે 

્ેા  ્ ો્ રટ્ે અનર કરય   

• રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કા ાયુત રા�્ 

અાે �યલરા વ્ર� IRS ના ં ા ૃ્ દ�હ  

                                                           
61 NDMA નાગરદિશ�કાઓ - આપિ� પછટ ા ૃ્ ક ાુ ં વ્યવસાપા, ૨૦૧૦  
62 NDMA નાગરદિશ�કાઓ , � જય ક્  



 
 

373 
 

સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 

MOD, CAPF, 
MHFW, MHA, 
MRTH, MOR, 
ય ખન -િયિશષટ 

યયાતદારટઓયા

�ા સાસે 

નકંાર્ / 

િય ાગ ,CDEF 

 રાનણ કર�ર  ્રરાષ્ટ્ પસાઓાુ ંપારા 

કરયાાી ય�ર હ ્ ં્ાર� વપષટ્ા કરયી 

• ફ ર��નસક, DNA અભ્ાસ, યગેર� �યા �રુાયા ા�્યા 

અાે ા ૃ્ ક ાી  ના�હ્ી  સકંરા કરયા સતંિં્્ 

િયિય્ રાષ્ટ્ પ્ ગશા�ાઓ અાે સવંસાઓ 

્રફસી સહા્ાી �િુય્ા આપયી. 

• ય  ય�રટ હ ્ ્ , રા�્ યહટયટટ્કંાી કન્ાઓ 

તહારાા ક ઈપણ �હ�ર આર ો્ પડકાર ા  સાના  

કરયા નાટ� રા�્ સરકારાે સહા્ કરયી 

રા�્/UT, SDMA, 

RD, DMD$, SEOC, 
F&ES, DDMA, 

CDEF, અન્ ્નાન 

િય ાગ  

વ્યવસાપા મજસ ઊ ા કરયા   

• ઘટાા તાદ શ� ્ેટરી યહ�રી ્ક� 

તચી ગ્ેરા અાે ા ૃ્ ક ાી 

શ ્ખ � અાે સારયાર નાટ� 

પિશ�ક્ �ુકડટઓ ગ ઠયયી 

• સારયાર ટટન ા જ�� જ્  �ગ્ 

રકણાંનક કટટા  ઉપ્ ગ કરશે 

અાે � જર્ી સાયચે્ીઓાુ ંપારા 

કરશે 

• ા ૃ્ ક ાી ઓ�ખ , �રુાયા ા�્યા, 

પ�રયહા અાે દફા (એટરે ક� , 

્ રણ  અાસુાર િાકાર) કરયા નાટ� 

આચારસ�ંહ્ાાુ ંપારા કર�ુ ં 

• ્નાન શ� રટ્ે ા ૃ્ ક ાુ ંગૌરય 

��યયા નાટ� આચારસ�ંહ્ાાુ ં

પારા કર�ુ ં

• ય  ય�રટ હ ્ ્ , �્ા ંશ� હ ્ 

ં્ા ં� જર્ી �િુય્ાઓ સાસે 

કાનચરાઉ શતઘર ઊ ા કરયા  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• ખાસ �કવસાઓનાં, તચી ગ્ેરા અાે 

કટ કટટ કનરચારટઓાી સરાન્ીાે 

ધ્ાાના ંરાખીાે ચ તસ પકારાી 

આપિ�ના ંપી�ડ્  નાટ� ્ ો્ 

વ્યવસા અાે સતંિં્્ 

આચારસ�ંહ્ાાુ ંપારા કર�ુ.ં 

• ા ૃ્ ક ાા વ્યવસાપા નાટ�ાી 

પ�્્ાાે વ્ાપક પિસસ� આપીાે 

પ ાિય્ સાદુા્ાે �ણ કરયી 

• અાુ્ હ સહા્  �ટટ કરયા નાટ� 

્ાંકા�રક પગરા ંરેયા 

• ્ાિન�ક અાે સાવં�ૃિ્ક 

સયેંદાશીર્ાાા આદર સાસે 

ા ૃ્ ક ાુ ંશ� ્ેટરા ાૈિ્ક 

સચંારા કરયાાી ખા્રટ કરયી 

• ના -સાના�યક આ્ાર 62 F

63  પર 

રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કા અાસુાર 

                                                           
63રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કાઓ – આપિ�ઓના ંના -સાના�યક સહ્ ગ અાે નાાિસક આર ો્ સેયાઓ, ૨૦૦૯   
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ના યૈજાિાક અસર  સાસે ય ર્ા 

કર�ુ ં

• રાષ્ટ્ નાગરદિશ�કાના ં આટ્ા 

ાયુત ા ૃ્ ક ાી ્ાદટ ા�્યી , 

ા ૃ્ દ�હાી ઓ�ખ અાે ્નાન 

સતંિં્્ ના�હ્ી �યા ્ ો્ 

દવ્ાયેય ાી ખા્રટ કરયી 

૧૪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
નાધ્ન  સાસે 

સતં ં્   

 
 
 
 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MOIB, MHA, 
NDMA 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MCOM, 
MOST, 
MOES, 

• પિ્ ાય અાે રાહ્ કાનગીરટાે સર� તાાયયા 

નાટ� ્નાન �હવસેદાર ાે યાવ્િયક અસયા સ ંિય્ 

આપિ� પ�ર�વસિ્ િયશે ના�હ્ી ને�યયી, પ�્્ા 

કરયી અાે ફ�રાય  કરય ; આપિ� અાે આપિ� 

પી�ડ્  િયશે ના�હ્ી અદ્ા કરયી ; સા જહ નાધ્ન  

સાસે સપંક  ��યયા ; આપિ�ાી અસર અાે 

અસર્વ્ ર ક ાા કલ્ાણ નાટ� રેયાના ંઆયેરા 

પગરાઓ િયશે ર ક ાે �ણ કરયી  

• પ ાિય્ સાદુા્  અાે વ્�ક્ઓાી ગૌરય અાે 

ગ પાી્્ાા  આદર કર્ા વયી�ૃ્ યૈિમક ્ રણ  

ાયુત નાધ્ન એ આપિ� કયર�ય નાટ� ાૈિ્ક 

 
 
 
 
 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
IPRD 
 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, SDMA, 
RD, DMD$, SEOC, 
DDMA 

 
 
 
 

• કા ર્કન સેયાઓ આપયા નાટ� 

ના�હ્ી અાે યાસપંકર િય ાગ રા�્ 

કકાાા IRT ાા ના�હ્ી અાે ની�ડ્ા 

અિ્કારટ ્રટક� િા્ના અિ્કારટ 

સાસે કાન કરશે 

• આપિ�ાા કયર�ય નાટ� ાૈિ્ક 

નાગરદિશ�કા ્ૈ્ાર કરયી અાે ્નાન 

નાધ્ન સવંસાઓ  સાસે આપ-રે 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

MOJS, 
MOEFCC, 

ય ખન -િયિશષટ 

યયાતદારટઓ 

સાસે નકંાર્ / 

િય ાગ  

નાગરદિશ�કા અાે સતંિં્્ િા્નાકારટ સવંસાઓ 

�ારા વય-િા્ના ્ેનય દ�ખર�ખ �ારા નાગરદિશ�કા 

અપાાયયા ની�ડ્ા સાસે કાન કર�ુ ં

• આપિ�ઓ પહ�રા , ્ે દરિન્ાા  અાે પછટ (ય  

રા� ુપડ� ્ ) નાધ્ન  અાે �હ�ર યા્ાાે ટુ ંકર�ુ ં

અાે ટુ ંા કર�ુ ંયગેર� ચે્યણીઓ , પસા�ર્ 

કરયાાી પ�િ્ઓ 

• �ણકારટ આપયા નાટ� ્ ો્ સન્પકક (આપિ�ાી 

્ીવ્ાાા આ્ાર� દરર ય એક યખ્/ તે યાર/ 

કણ યખ્) અાે સરકાર ય્ી નાધ્ન  સાસે 

યા્ચી્ કરયા નાટ� નધ્વસ અિ્કારટ િારકુ્ 

કરયા. 

કરયી 

• આપિ�ઓ પહ�રા , ્ે દરિન્ાા  

અાે પછટ (ય  રા� ુ પડ� ્ ) 

નાધ્ન  અાે �હ�ર યા્ાાે ટુ ં

કર�ુ ંઅાે ટુ ંા કર�ુ ંયગેર� 

ચે્યણીઓ, પસા�ર્ કરયાાી 

્ યાાઓ ્ૈ્ાર કરયી  

૧૫ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ્તીતી કટ કટટ ય��ર્ા્ ાુ ંા જલ્ાકંા કર �ુ ં(ય  

ક�નની્ સહા્ાી ય�ર હ ્ ્ )  

• અસર્વ્ રા�્ાે ્ેાી આપિ� પછટાી કટ કટટાી 

્તીતી સ ંા� નાટ� િયાં્ ીાા પિ્ ાયના ં્તીતી 

સહા્ 

• આપિ� િયવ્ારના ંરિકરટ એકન ાી � યી આપિ�-

 
 
 
 
 
 
 
 

• પ�ર�વસિ્ અાસુાર ક�નની્ 

સવંસાઓાા સકંરાના ં્તીતી 

કટ કટટાી ય��ર્ા્ ાુ ંા જલ્ાકંા 

કર�ુ ં

• પિ્ ાય નાટ� કેકી્ કકાાા IRT ાે 

કા ર્કન સેયાઓ ( ્તીતી એકન ) 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

 
 
 
 

 
્તીતી સ ંા� 

 
 
 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MHFW 
 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MOD, CAPF, 
MOR 

અસર્વ્  નાટ� આઘા્-સ ંા� ્રા ય્ી અાે 

 ાગંી પડ�રી વસાિાક સાનાન્ ્તીતી અાે સ��કર 

�િુય્ાઓાા કાનચરાઉ િયકલપ ્રટક� કાન આપે 

એયી ફર્ી હ �વપટર   

• યૈિમક ્ રણ ાે અા�ુપ કેકી્ હ �વપટરના ં્નશ 

�ુ્ ાર  રાયય  

• ઓપર�શા �િુય્ા, યીય   ્ , કટ કટટ સન્ે 

્ાંકા�રક ત રાયી શકા્ ્ેયા સનિપ�્ પિશ�ક્  

અાે સહા્ક ્તીતી ડ કટર  સાસે ફર્ા ્તીતી 

સ ંા� એકન  

• સાનાન્ રટ્ે તીપી, ડા્ા�તટટસ, �દ્ાી સનવ્ાઓ, 

સાનાન્ તીનારટ યગેર� �યી દયાઓ ્ેનય  રી�ચ�ગ 

પાયડર, કર �રાાી �ટકડટઓ �યી ય ગયાઈઓ સાસે 

ફર્ા ્તીતી સનસરક એકન; ્ાકી ના્ાઓ, યડટર  

અાે ૬ યષરસી ઓછટ �નરાા તા�ક  �યા િયિશષટ 

મજસ ાે � જરક પ ષણ. 

• કિ્્વ્ હ �વપટર  ્ેનય  ્રના�ખાાે ફરટ 

ઊ ા કરયા નાટ� રા�્ સરકાર ાે સન્સર ્કાીકટ 

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
HFWD 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, SDMA, 

RD, DMD$, SEOC, 
SDRF, F&ES, 

DDMA, CEDF, અન્ 

્નાન િય ાગ  

આપયા નાટ� રા�્ કકાાા IRT ાા 

પ�રયહા િય ાગ સાસે આર ો્ અાે 

�ુ�ંુત કલ્ાણ િય ાગ કાન કર�  

• હ �વપટર ા  �યલરાયાર  ડંાર 

(સરકારટ અાે ખાાગી તાેં) , 

પસારટાી ઉપર ્્ા , અન્ 

ના�ખાકટ્ િયગ્  સાસે ડ કટર , 

સહા્ક  અાે અન્ પિશ�ક્ 

કનરચારટઓ ઉપર ્ હ ્ અાે ્ેાે 

િા્િન્ ્ રણે અદ્ા કર�ુ ં

• વસાિાક વ્ર� આપિ� વ્યવ્ાપા  

્ યાાઓના ંહ �વપટર ાયુત 

ના�હ્ી સાનેર કરયી 

• કટ કટટાી પ�ર�વસિ્ઓના ંસાનાન્ 

દયાઓાી સર� ઉપર ્્ા નાટ� 

કંપાીઓ સાસે ય ડાણ કર�ુ ં

• ઊ ી કર�રી  િયિય્ �િુય્ાઓના ં

્ેનય હ �વપટર ના ંર ગ ાા 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

સહા્ 

• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ ાી કરન 

૧૨ ાયુત રાહ્ાા ર�ુ્ ન ્ રણ ાુ ંકડક પારા 

�િુાિન્ કર�ુ ં 

• રાસા્�ણક, �િયક, �કરણ ંસગ� અાે પરના� ુ

કટ કટટઓાે સ ંા�યા નાટ� િયશેષ �િુય્ાઓ 

િયકસાયયી 

• ક�નની્ અિ્કાર કેક  હ�ઠ� ્નાન હ �વપટર ના ં

કટ કટટ િય ાગાે નયમ જ્  તાાયય  

• નાાિસક-સાના�યક આ્ાર અાે નાાિસક ્તીતી 

સેયા (PSSMHS) વ્ાયસાિ્ક, સહા્ક- વ્ાયસાિ્ક  

અાે પિશ�ક્ સાદુા્ વ્રાા કા ર્કર ાે એકિક્ 

કરયા 

• PSSMHS નાટ� રા�્ સરકારાે સહા્ કરયી 

ફ�રાયાાે ર કયા નાટ� હનેંશા 

આર ો્પદ �વસિ્ હ યી ય ાએ  

• રા�્ાા આર ો્ િય ાગ અાે 

ક�નની્ સવંસાઓ યુચે સકંરા નાટ� 

નયમ જ્  આચારસ�ંહ્ા ઊ ી કરયી  

• આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, 

૨૦૦૫ ાી કરન ૧૨ ાયુત રાહ્ાા 

ર�ુ્ ન ્ રણ ાુ ંકડક પારા 

�િુાિન્ કર�ુ ં 

• રા�્ાી ્નાન ન ટટ હ �વપટર ના ં

કન્ા ય્ારયાાી ્ યાા ઘડયી 

• રાસા્�ણક, �િયક, �કરણ ંસગ� અાે 

પરના� ુકટ કટટઓાે સ ંા�યા નાટ� 

િયશેષ �િુય્ાઓ િયકસાયયી  

• રા�્ાી ્નાન ા�ુ્ હ �વપટર ાા 

કટ કટટ િય ાગાે નયમ જ્  તાાયય  

• PSSMHS વ્ાયસાિ્ક , સહા્ક-

વ્ાયસાિ્ક  અાે પિશ�ક્ સાદુા્ 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

વ્રાા કા ર્કર ાે ગ ઠયયા  

• ્ાંકા�રક PSSMHS ય�રટ હ ્ ્ે 

ઓ�ખયા અાે PSSMHS ાુ ંઆ્ યા 

કર�ુ ં

૧૬ 

 
 
 
 
 
 
 
યીય�ટ  

 
અ્ણી 

સવંસાઓ: 

 
MPWR 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MNRE, MPNG, 

યીય ઉંપાદા/ 

િય્રણ 

કંપાીઓ 

 
• પાયર ના�ખાાા સનારકાનના ંસતંિં્્ રા�્ 

સરકારાે સહા્  કરયી ; આપિ�્વ્ િયવ્ાર ના ં

યીય �રુયઠ  �ાુયવસાિપ્ કર ય ; ઝડપસી યીય 

�રુયઠ  વસાપયાના ંયીય કંપાીઓાે નદદ કરયી 

• સાનાન્ યીય �રુયઠ  ફરટ શ� સા્ ં્ા ં� ુ્ ી  

યાર�ટર સેટ, સ રર ફાાસ, ફર્ા ટાયર રાાટ યગેર� 

�યા યીય�ટાા યૈક�લપક   ્ ાી વ્યવસા 

• સાનાન્ રટ્ે ઓડરર આટ્ાાા ૨૪ કરાકાી �દર 

કટ કટટ �રુયઠા નાટ� િય �્્ાઓ સાસે ગ ઠયણ કરયી 

• યીય �રુયઠ  ્ેનય ના�ખાાે �ાુયવસાિપ્ કરયા 

નાટ� રા�્ સરકારાી િયાં્ ી પર ્કાીકટ સહા્  

 
 
 

 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
SEB, DISCOM 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

રા�્/UT, SDMA, 

RD, DMD$, SEOC, 
DDMA 

• યીય�ટ ત ડર અાે યીય�ટ િય્રણ 

કંપાીઓ પિ્ ાય નાટ� કેકી્ 

વ્રાા IRT ાે અસરકારક સેયાઓ 

આપયા નાટ� રા�્ કકાાા IRT ાા 

પ�રયહા િય ાગ સાસે કાન કર�ુ ં

• સાનાન્ રટ્ે આદ�શ આટ્ાાા ૬ 

સી ૧૨ કરાકાી �દર નહંયાી 

�િુય્ાઓ નાટ� યૈક�લપક પ�િ્ઓ 

સાસે યીય �રુયઠ  ઝડપસી 

�ાુયવસાિપ્ કરયા નાટ� આપિ� 

� જયવાી વ્યવસા 

• યીય �રુયઠ  અાે ના�ખાકટ્ 

�િુય્ાઓાા �ાુયવસાપાના ંક�નન 

અાે પડ શી રા�્ સરકાર  સાસે 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

્કાીકટ સહા્ નાટ� આપિ� � જયવ 

કરાર 

• યીય ઉંપાદા કંપાીઓ સાસે 

કટ કટટ દરિન્ાા વસ� પર ઝડપી 

ગ ઠયણ નાટ� ફર્ા યીય �રુયઠા 

એકન  અસયા અન્ વ્યવસા કરયી 

૧૭ 

 
 
 
 
 

�હ�ર આર ો્ 

 
 
અ્ણી સવંસાઓ: 

MHFW 
 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

MOD, CAPF, 
MOR 

 

• �હ�ર આર ો્ાુ ંા જલ્ાકંા કર �ુ ં(ય  ક�નની્ 

સહા્ાી ય�ર હ ્ ્ ) 

• �હ�ર આર ો્ IRS અનરના ંનદદ 

• �િયક કટ કટટા  પિ્ ાય આપય  

• ર ગચા�ાાા સયવકણ પ�િ્ાુ ંસચંારા 

• પ્ ગશા�ા સહા્ � જરટ પાડયી  

• ના�હ્ી પણારીઓાુ ંસચંારા 

• ય ખન સદં�શાવ્યહાર કરય  

• �હ�ર આર ો્ સચંારા (દયાઓ અાે રસીઓ) , 

�તા-ઔષકટ્ હવ્કેપ ાે ટ�ક  આપય  

• ર ગ પિ્કારક્ા , ય ં્ ાુ�ુક્, રસીકરણ અાે ર ગ 

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
HFWD 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, SDMA, 

RD, DMD$, SEOC, 
SDRF, F&ES, 

DDMA, CEDF, અન્ 

્નાન િય ાગ  

• સાયરયિાક આર ો્ IRS ાે સ�્્ 

કર�ુ ં

• પ�ર�વસિ્ અાસુાર ક�નની્ સવંસાઓ 

સાસે સકંરાના ં�હ�ર આર ો્ 

ય��ર્ા્ ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• �િયક કટ કટટાા �કવસાના ંક�નની્ 

સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• ર ગચા�ાાા સયવ કણ નાટ� ક�નની્ 

સવંસાઓ સાસે સકંરા કર�ુ ં

• �હ�ર આર ો્ સચંારા (દયાઓ 

અાે રસીઓ) , �તા-ઔષકટ્ 

હવ્કેપ ાી  વ્યવસા કરયી  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

િા્કંણ પગરાઓંાે ટ�ક  આપય   ર ગ પિ્કારક્ા , ય ં્ ાુ�ુક્, 

રસીકરણ અાે ર ગ િા્કંણ 

પગરાઓં રેયા 

૧૮  

 
 
 

 
વય ર યગાર 

 

અ્ણી સવંસાઓ: 
MORD, MOPR, 
MHA 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 
MLBE, MOJS, 
MDWS, MAFW 

 
 
 
 

• રાહ્ાા ંપગરા ં્રટક� અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ં

કાન ને�યયા નાગં્ા ર ક ાે ર યગારટ આપયા નાટ� 

પ�ર્ યાાઓ તાાયયી 

• આયી ્ યાાઓ નાટ� ાાણાકટ્ સહા્ � જરટ પાડયી 

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

COR 
 

સહા્ક સવંસાઓ: 

State/UT, AGD, 
DRD, DMD$, SDMA, 
DDMA 

• રાહ્ાા ંપગરા ં્રટક� 

અાા��ૃષટ્વ્ િયવ્ાર ના ંકાન 

ને�યયા નાગં્ા ર ક ાે ર યગારટ ાી 

્ક  આપયી  

• યે્ાાી ઝડપી અાે ંય�ર્ 

�કુયણીાી ખા્રટ કરયી 

• કાન નાગં્ા ર ક ાી આર ો્ 

્પાસણી કરયી 

• ર યગાર ્ યાાઓાા અનરીકરણ 

નાટ� આપિ� પિ્ ાય િાિ્  સ�હ્ 

િયિય્  ડં �નાસંી ઉપાડ કરય   

૧૯  

રાહ્ સચંારા 

અાે �રુયઠા 

સાકં� 

વ્વસાપા  

 

અ્ણી સવંસાઓ: 

MHA, ય ખન -

િયિશષટ 

• આપિ�-અસર્વ્ રા�્ સરકારાે રાહ્ અાે 

ખ રાક, ્તીતી અાે �તા-ખાદ સાન્ીાા કટ કટટ 

�રુયઠાાી ઉપર ્્ા નાટ� સચંારાાુ ંઆ્ યા 

કરયા નાટ� ય�રટ ટ�ક  આપય . 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
DMD$  

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

• રા�્ના ંરાહ્ સાન્ીાી અયરયયર 

નાટ� એરપ ટર/ર�રયે વટ�શા પર એક 

પ�રયહા ક�નન ઊ�ુ ંકર�ુ ં

• રા�્ના ંરાહ્ સાન્ી રા યયા  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

યયાતદારટઓ 

સાસેાા 

નકંાર્  

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MOD, MOR, 
MRTH, MOCI, 
MCAFPD, MFPI, 
MAFW 

• ખ રાકા  આપ�કારીા �રુયઠ  અાે ક�ટરાક 

�કવસાઓના ંપીયાાા પાણી; પાસિનક સારયાર પેટટ; 

કાનચરાઉ આશ્વસાા , રાહ્ સાન્ી નાટ� ટ�ક  

આપય  

• અસર્વ્ રા�્ સરકાર સાસે પરાનશર કરટાે 

કટ કટટ રાહ્ ય��ર્ા્ ાુ ંઝડપી ા જલ્ાકંા કર�ુ ં

• રાહ્ સાન્ીાા યહા નાટ� એરપ ટર/ર�રયે વટ�શા 

પર એક ગિ્શીર્ા ક�નન ઊ�ુ ંકર�ુ ં

• રાહ્ સાન્ી રા યયા  નાટ� િયશેષ પ�રયહા 

વ્યવસા ગ ઠયયી 

• દ�શાા મુદા મુદા  ાગ નાસંી સાન્ીાા 

પ�રયહાાુ ંસકંરા કર�ુ ંઅાે પડ શી રા�્ નાસંી 

આય્ી રાહ્ સાન્ીાુ ંસકંરા અાે ટ�ક  આપય  

• અન્ ક�નની્ નકંાર્ /િય ાગ /  સવંસાઓ  નાટ� 

પ�રયહા (હયાા, ર�ર, નાગર, ય�નાગર) ાુ ંસકંરા 

કર�ુ ં

• આપિ� પિ્ ાય અાે અસર્વ્ રા�્ાે સાન્ી 

પહ�ચાડયા ય ડા્ેર ક�નની્ સવંસાઓ શ ્યી, 

State/UT, SDMA, 
RD, SEOC, DDMA, 

અન્ ્નાન 

િય ાગ  

નાટ� િયશેષ પ�રયહા વ્યવસા 

ગ ઠયયી 

• દ�શાા મુદા મુદા  ાગ નાસંી ન�ેરી 

રાહ્ અાે આપ�કારીા સાન્ી 

વયીકારયા અાે િય્રણ કરયાાી 

વ્યવસા કરયી 

• ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ / 

સવંસાઓ સાસે પ�રયહા (હયા ા, ર�ર, 

નાગર, ય�નાગર) ાુ ંસકંરા કર�ુ ં

• ય  સાનાન્ યાહા ા પહ�ચી શક� ્  

અસર્વ્ વસ� એ રાહ્ સાન્ી 

પહ�ચાડયા નાટ� પ�રયહાાા 

યૈક�લપક નાધ્ન  ગ ઠય   
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

ને�યયી સસંા્ા  આપયા 

• અસર્વ્ રા�્/�યલરાના ંરાહ્ સાન્ી 

પહ�ચાડયા નાટ� પ�રયહાાા યૈક�લપક નાધ્ન  

અપાાયયા 

૨૦  

 
 
 
 

ર ક  અાે 

પાણીઓાી 

શ ્ખ � અાે 

તચાય 

અ્ણી સવંસાઓ: 

 
MHA, NDRF 

 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MOD, CAPF, 
MHFW, MHA, 
MRTH, MOCI, 

MOR, ય ખન -

િયિશષટ 

યયાતદારટઓ 

સાસે નકંાર્ / 

િય ાગ , CDEF 

• ક�નનાી પારં� ક ચે્યણી સવંસાઓ અાે EOC અાે 

રા�્/ �યલરા , ક�નની્ નકંાર્  યુચે સરાન્ 

સદં�શાવ્યહાર 

• �જંકટ � જચાાસી NDRF ન કરયાાી ્ંપર્ાના ં� જર્  

સહ્ ગ 

• ઝડપી પિ્ ાય ટટન  ગ ઠયયી 

• ઝડપી ્તીતી પિ્ ાય ટટન  ગ ઠયયી 

• દયાઓ, રસીઓ, ય ં્ ાુાશક પદાસ , ્ાત�ા, ્ાડપકી, 

્મં,ુ ત ટ, ઝાખં  પકાશ , ટ ચર, દ રડા યગેર� નાટ� 

િય �્્ા સાસે સનમજ્ી કરાર એ શર્ે કરય  ક� ્ેઓ 

�જંકટ � જચાા (સાનાન્ રટ્ે ૨૪ કરાકાી �દર) � જરા 

પાડ�.  

• અન્ સરંોા રા�્ નાસંી તચાય/ રાહ્ સાન્ી 

્ાંકા�રક અસર્વ્ રા�્ના ંન કરયા નાટ� 

 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
DMD$ 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

રા�્/UT, SDMA, 

RD, SEOC, SDRF, 
F&ES, DDMA, 

CDEF, અન્ ્નાન 

િય ાગ  

• IRTs (રા�્, �યલરા, પેટા િય ાગ અાે 

્ાચકુા) ાા ્ારીનત� િયિય્ 

અિ્કારટઓ અાે ્ેનાા સતંિં્્ 

યહટયટટ અિ્કારકેકના ંપિ્ ાય 

નાટ� સ�્્ કરયાના ંઆયે  

• ્ારીન પાનેરી  SDRF ટટન , 

અસર્વ્ િયવ્ાર ના ં�જંકટ � જચાા 

પર યયા નાટ� સજય કરયી 

• સનિપ�્ ્ારીનત� નાાયત� સાસે 

શ ્ખ �, તચાય અાે પિ્ ાય નાટ� 

અં્ા િુાક સા્ા ાુ ંવર જહાંનક 

ગ ઠયણી  

• દયાઓ, રસીઓ, ય ં્ ાુાશક પદાસ , 

્ાત�ા, ્ાડપકી, ્મં,ુ ત ટ, ઝાખં  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

એસઓપી 

• ય��ર્ા્ ાયુત સશ  દ�  અાે CAPF ન કરયી 

• QRTs અાે QMRTs ાી ગ ઠયણ નાટ� રા�્ સરકાર 

અાે �યલરા યહટયટટ્કં સાસે સકંરા  

• �કાારા અાે દ�ર્ાા પાણીના ંએસએઆર  

પકાશ, ટ ચર, દ રડા યગેર� નાટ� િય �્્ા 

સાસે સનમજ્ી કરાર  એ શર્ે કરય  

ક� ્ેઓ �જંકટ � જચાા (સાનાન્ રટ્ે 

૨૪ કરાકાી �દર) � જરા પાડ�.  

• સકંરા નાટ� પસદં કર�ર અિ્કારટ 

અિ્કારટ ય્ારાાી ય��ર્ા્  

(અન્ ક�નની્ નકંાર્ ાી નદદ 

સ�હ્) નાટ� MHA/NDMA સાસે 

િા્િન્ સપંકરના ંરહ� 

• QRTs ાી ગ ઠયણ  

• QMRTs ાી ગ ઠયણ  

૨૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
પ�રયહા 

 
 
 
 

અ્ણી 

સવંસાઓ: 

 
MRTH, MOR, 

• આપિ� પછટ પ�રયહાાી ય��ર્ા્ ાે ્ ો્ રટ્ે 

સ ંા�યી �સી કટ કટટાી પિ્�્્ા અાે � જયરય� 

�વસિ્ાી કાનગીરટ સન્સર સા્; �હ�ર પ�રયહા 

ચાચ ુકર�ું; આયિ્ક ચીયયવ્ઓુાી પ�રયહા ફરટ 

શ� કર�ુ ં 

• હ�યી ડપટુટ ખ દકાન, ઝાડ કાપયા, દાં્ ાયા�ટ 

�ચકયાાી નશીારટ  અાે અન્ ય�રટ સા્ા  �ા ં

 
 

 
અ્ણી સવંસાઓ: 

 
TRAD 

 

સહા્ક સવંસાઓ: 

 

• યાહાવ્યહાર િય ાગ પિ્ ાય 

નાટ� કેકી ્ વ્ર IRT ાે કા ર્કન 

સેયાઓ ( વસ� સનસરક એકન ) 

આપયા રા�્ કકાાા IRT ાા 

ર �ય�વટક િય ાગ સાસે કાન કરશે 

• રાહ્ સાન્ી , પિ્ ાય 

આપાારાારાાા પ�રયહા નાટ� 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

MOCI 
 

સહા્ક 

સવંસાઓ: 

 
MHA, MOD, 

NHAI, MOSH, 
NDRF, 
MHFW 

્  વર જહાંનક અસયા ક��નન્ વસ� એ  ેગી કરયી.   

• તચાય અાે રાહ્ ટટન ાે ્ેનાી સાન્ી સાસે 

અયરયયર નાટ� રવ્ાઓ અાે રાયનાગ ાુ ંઝડપી 

સનારકાન/ ા જ� �વસ્ના ંરાયયા  નાટ� સસંા્ા  

અાે સા્ા ાી ઝડપી ગ ઠયણ કરયી 

• સતંિં્્ નકંાર્  સાસે ઘિાષઠ સકંરાના ં ાર� 

નશીારટ (�ન ક� પાણી ખકચયાાા પપં , ત ટ, યગેર�) 

ાે રવ્ા પર રઈ યયા નાટ� �્્ાશીર ્ યાાઓ 

• ર�રયે સેયાઓાે યરદટ ચાચ ુકરયા, રાહ્ સાન્ી/ 

તચાય સા્ા  અાે કનરચારટઓાી અયરયયર નાટ� 

ય્ારાાા ર�રયે યેગા , કનટ�ાર અાે ાસુાફર ક ચ 

� જરા પાડયા અાે અસર્વ્ ર ક ાે �રુ�ક્ વસ�ે 

ખસેડયા/ ફસા્ેરા ાસુાફર ાે રા�્ સરકાર સાસે 

પરાનશર કરયા નાટ� �્્ાશીર ્ યાાઓ અનરના ં

ા જકયી 

• �્ા ંિાયારક પગરા ં્રટક� યીય�ટ ખ રયાઈ/ તં્  

છે ્ેયા  આપિ� અસર્વ્ િયવ્ાર ના ંઆપિ�ના ં

ડટઝર ર�રયે એનના અાે ડાઈયર ાી ઉપર ્્ા-  

રા�્/UT, SDMA, 
RD, DMD$, SEOC, 
DDMA, EFD, 
SPWD, અએરપ ટર 

અિ્કારટ, અન્ 

્નાન િય ાગ  

યાહાાી ય��ર્ા્ ાી વ્યવસા 

કરયી 

• આક�વનક કા ર્ ્ યાા ાયુત IRT 

ાા િયિય્ સ�્્ િય ાગાા 

પ�રયહાાી ય��ર્ા્ � જરટ કરયી 

•  ાર્ી્ ર�રયે અસરકારક સેયાઓ 

(્ાઉનડ સપ ટર રિુાટ) નાટ� રા�્ 

કકાાા IRT ાા ર �ય�વટક િય ાગ 

સાસે કાન કરશે 

• ર�રયે �્કાી �ુ ાયવસાપાા કરયી 

અાે યહ�રી ્ક� ર�રયેાી કાનગીરટ  

શ� ંકરયી 

• રાહ્ સાન્ીાા પ�રયહા નાટ� 

ક�નન સરકાર સાસે સકંરા કર�ુ ં

• એરપ ટરના ંઅાે ્ેાી ાનક: AAI 

રા�્ કકાાા IRT ાા ર �ય�વટક 

િય ાગાે (્ાઉનડ સપ ટર રિુાટ) 

કા ર્કન સેયાઓ આપયા  અાે 
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

આયી આપ�કારીા પણારીાુ ં્ંપર્ાાી 

સન્ાં્ ર� સનીકા �ારા � જત ય �જંકટ � જચાા પર 

એકિક્ કરટ શકા્ એયા કાન કરાારાઓાી ્ાદટ  

��યી રાખયી  

• ર�રયેના ંઆપિ�ાી પ�ર�વસિ્ઓના ંકાન કરયાા  

અા ુય ્રાય્ી આપ�કારીા સેયા મજસ ઊ�ુ ં

કર�ુ ં

• ય  ય�રટ હ ્ ્  કાનચરાઉ આશ્વસાા  ્રટક� 

ર�ર ક ચ હાયર રાખયા નાટ� આક�વનક ્ યાા  

• આર ો્ નકંાર્ાા પરાનશરના ંા�્વ્ દદ�ઓાે 

ખસેડયા/ સારયાર નાટ� ર�રયે હ �વપટર/ ફર્ી 

ર�ર એ� રરુનસાુ ંસ�્્ કરયી 

• શ ્ખ � અાે તચાય નાટ� ર�રયે પાસે  ાર� 

સા્ા ાી સર� ઉપર ્્ા 

• એરપ ટર રાયેાી ઝડપી �ાુયવસાપાા અાે રાહ્ 

ટટન / �રુયઠા/ સા્ા , ફસા્ેરા ાસુાફર  

યગેર�ાા પ�રયહાાી �િુય્ા નાટ� હયાઈ ્ા�ફક 

�ાુયવસાિપ્ કરયા નાટ�ાી ્ યાા અનરના ંા જકયી 

રાહ્ કાનગીરટાા સકંરા નાટ� 

નધ્સસ અિ્કારટાે  પણ કા ર્કન 

સેયાઓ આપશે. 

• ક�નન સરકારાા િયિશષટ પિ્ ાય 

દ� સાસે યહ�રી ્ક� હયાઈ સેયાાું 

�ાુયવસાપા કર�ુ ં

• હયાઈ સહા્ � જરટ પાડયા નાટ� 

રા�્ અાે �યલરા યહટયટટ્કં 

સાસે સકંરા 

• ય  ય�રટ હ ્ ્  અસર્વ્ 

ર ક ાે પ�રયહા કરયાાી 

ય��ર્ા્  � જરટ કરયી  
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સજય્ા અાે પિ્ ાય 

 આપ�કારીા 

કાનગીરટ* 

ક�નની્/રા�્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે ્ેનાી યયાતદારટઓ 

ક�નન# ક�નનાી યયાતદારટ  રા�્# રા�્ાી યયાતદારટ 

• રા�્ સરકાર સાસે સ�્્ સકંરાના ંસસંા્ા  અાે 

સા્ા  ને�યયા અાે ન કરયાના ંસર� સકંરા 

નાટ� િા્કંક કક સ�્્ કરય  

• કટ કટટ દરિન્ાા રાકી ઉ્રાણ નાટ� પિશ�ક્ 

નાાયશ�ક્ાી ઉપર ્્ા  

• આર ો્ િય ાગ સાસે ગા ્ સકંરાના ંપિશ�ક્ 

નાાયશ�ક્ અાે સા્ા  સાસે વર જહાંનક વસ� એ 

હયાા એ� રરુનસાી ઉપર ્્ા.  

ા�્ ય (#) સરકારાા દર�ક નકંાર્ , િય ાગ અસયા સરકારટ સવંસા - ક�નન અાે રા�્ા  ખાસ ઉલરેખ કર�ર ા હ ્ ્  પણ આપિ� , વસાા અાે સદં રાે આ્ાર� પં્ક 

અાે પર ક સહા્ક � જિનકા એન તાેં રહ�શે. (*) આ પ્ીક ્રાય્ા નકંાર્ , િય ાગ અસયા સવંસા પાસે નધ્વસ અસયા ા�ુ્ � જિનકા છે અસયા નાાયાના ંઆયે છે , 

�્ાર� ઉલરે�ખ્ અન્ાી સી્ી અસયા વપષટ સહા્ક � જિનકા છે.  ($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: આપિ� વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ િય ાગ ્રટક� કા ર્ર્ રા�્ 

સરકારા  િય ાગ, દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંએકસનાા ાસી. 
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૯  � જયરય� �વસિ્ અાે સા�ં િાનારણ 

૯.૧રઅ કાક 

’ િયષ્ાા આપિ�ાા ય ખનાે ટા�યા અસયા ઓછા કરટ આપિ�્વ્ સાદુા્ અસયા ્  

સનાયાી સાવં�ૃિ્ક અાે પ્ારયરણી્ િનલક્ , પધ્િ્ઓ અાે આિસ�ક , શારટ�રક તાત્ ાે ય ડ્ી 

પ�િૃ�ઓ રાતંા ગા�ાાા ટકાઉ િયકાસાા િસ�ાં્   સાસે આનિયકા અાે આર ો્ાા �ાુ’વસાપા ક� 

�ુ્ ારણા �સુગં્ તાે ્ેયી રટ્ે ’’સાહંુ �ાુર:િાનારણ કરટએ’’  (UNISDR ૨૦૧૬) 

કટ કટટા  ્તત  સનાટ્ સ્ા પછટ ્ર્ ય �ાુ:વસાપા અાે �ાુિા�નારણાુ ંકા ર્ ફરટ શ� સા્ 

� કા ર્ � જયર-અ�વ્ંયના ંરહ�રી વર જહરચાાઓ અાે ાીિ્ઓ પર આ્ા�ર્ હ �ુ ંય ઈએ ક� � 

�ાુ:કાનકાય કરયા નાટ� ર ક  ાગીદારટાે સકન તાાયી સવંસાકટ્ યયાતદારટઓાે સગયડહુપ તાે . 

�ાુયપા�ટ્ાુ ંરલ્ આનિયકા �ાુયવસાિપ્ કરયા ાુ ંહ ્ છે , � આપિ�ાુ ંય ખન ઘટાડ� એયા ટકાઉ 

િયકાસાા નાગર ્રફ ય�ે છે . �ાુયપા�ટ્ાે રાષ્ટ્ , પાદ�િશક અાે વસાિાક.એયા ્ ો્ વ્ર� ચાચ ુ

િયકાસ પ�્્ાાા અ� �  ાગ ્રટક� વયીકારયી ય ઈએ: ્ે � સદં રના ંસશે ્ે ય ર્નાા સાના�યક અાે 

આિસ�ક પ�ર�વસિ્ઓ અાે અસર્વ્ રા�્  અાે સાદુા્ ાી  ્�રક અશ�ક્ �ારા આકાર રેશે. 

આપિ�નાસંી ફરટ તેઠા સયા નાટ� સરકાર અાે સાદુા્ ાી કન્ાાે �ાુર વસાિપ્ કરયા અાે 

આપિ�ઓા  સાના  કરયાાી કન્ાઓાે નયમ જ્  કરયા અાે  િયષ્ના ંઆપિ�ાા ય ખનાે 

ઘટાડયાા  આ �ાુયપા�ટ્ પ�્્ાઓા  હ�્  ુછે.  અસર્વ્ િયવ્ાર ના ંિયકાસાા અયર ્ ાે ઘટાડયા 

નાટ� �ાુર િાનારણાી ્કા  રા  રેયા  �ાુરયવસાપાસી  � જયર-આપિ� કર્ા ય  ુસારટ ્ારણાઓ 

'સાનાન્' ્રફ આગ�  ય્ે છે. �ાુ વસાપા કા ર્્ન , આપિ� પછટ પ�ના ંય્ેરી �હ�ર �ગ�ક્ા 

અાે અાે ્ેાે ય ડટાે  આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા ંપગરા ંિયકસાયયા અાે અનરના ંા જકયા અાે 

"સારા �ાુરયિાનારણ" િસ�ાં્ ાે રા� ુકરયાાી ા જલ્યાા ્ક છે.  આપિ� પછટાા �ાુયવસાપા અાે 

�ાુયરસા પં્ેા  અ� ગન યૈિમક વ્ર� ય  ુસારા િાનારણના ંફ�રયાઈ ગ્  છે.  
 

�્ાર� આપિ�ઓસી સાનાન્ નયાના ંા�્પાક િયકેપ ,  ાર� ાકુસાા અાે �ાનારાા 

ાકુશાાના ંપ�રણને છે ં્ાર� યૈિમક ્ક  �ાુયપા�ટ્, �ાુયરસા અાે �ાુિા�નારણાા ્તતાાે આપિ�ાા 

ય ખન ઘટાડયાાે િયકાસાા પગરા ંઅાે િાનારણના ં"�તલડ તેક તેટર"ાે એક ્ક ્રટક� નાાે 

છે.આપિ�ાા ય ખન ઘટાડયાઆ કા ર્્નાે િયકાસાા પગરાનંા ંએકટ�ૃ્ કરટ અાે સાદુા્ ાે 

આપિ�ઓ નાટ� �વસિ્વસાપક તાાયયા ય ાએ. 

આપિ� તાદ �હવસેદાર  �તલડ તેક તેટર નાટ� ્ૈ્ાર સશે એયી સેનડાા  �નયકર ાે અપેકા છે. ક�. 

હારાી વ્યવસાાે અસરકારક ટ�ક  � જર  પાડયા અાે ય  ુસાહંુ અનરીકરણ કરયા નાટ� નયમ જ્ ીકરણાી 

ય�ર પડટ શક� છે. આપિ�નાસંી ફરટ તેઠા સ�ુ ં� જત ય ાિુક�ર અાે રાતંા સન્ નાગંી રેાાહંુ હ ્ છે . 
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�ાુિા�નારણ યાવ્િયક આપિ� , વસ�,આપિ� � જયવાી પ�ર�વસિ્ઓ અાે ્ે સન્ે ઉઉય્ી 

સ ંિય્્ાઓાા આ્ાર� તદરાશે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા કા ર્્ન �ાુય વસાપા નાટ� સાનાન્ 

ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે કારણ ક� નકાાાા પં્ેક સ ંિય્  ાગાી ય  ુસારટ અપેકા રાખયી શ� ાસી. 

�ાુિા�નારણ અાે �ાુયરસા નાટ�ાી ્ યાા સૌસી ખરાત પ�ર�વસિ્ઓાે ધ્ાાના ંરાખીાે 

તાાયયાના ંઆયી છે �ના ંરા�્ અાે �યલરા યહટયટટ્કંાી કન્ા ઓછટ પડશે અાે આપિ�્વ્ 

િયવ્ાર ના ંસાનાન્ �વસિ્ાે ફરટસી વસાિપ્ કરયા નાટ� ક�નન સરકારાી સહા્ાી ય�ર પડશે. આપિ� 

તાદ િયિય્ આયિ્ક અાે ા જ�� જ્  સેયાઓાે �ાુયવસાિપ્ કરયાના ંસરકાર અાે ્ેાા િયકાસ 

 ાગીદાર ાી � જિનકા નાટ� આ પકરણ સાનાન્ ના��ુ ં� જહંુ પાડ� છે.આ સહ્ ગના ંન ટા  ાગાી 

એયનસીઓ-સરકારટ અાે �તાસરકારટ સવંસાઓાા સકં�ર્ કા ર્ાે સા◌ાનેર કરશે.્નાન એયનસીઓએ 

પ�િૃ�ઓાા પિ્ ાય ઉપર  ાનકસી દ�ખર�ખ રાખયી યહુરટ છે.  વ્ાપક �ાુ વસાપા ્ યાા 

િયકસાયયા નાટ�  ઘટાાાી ્ીવ્ા અાે ઝડપ , અસર્વ્  ૌગ �રક િયવ્ાર અાે અસર્વ્ 

યવ્ીાી સ ંિય્ અાપે�ક્ ય�ટર ય��ર્ા્ ાે રગ્ી નહંયાી �ણકારટ ને�યયી ય�રટ છે. 

 

૯.૨ અ� ગન 

�ાુયિાનારણ અાે �ાુયવસાિપ્ નાટ�ા  અ� ગન ાેશાર પ ્ાન ફ ર �ડઝાવટર નેાેયનેનટ 

૨૦૦૯ાા  નાગરદશરાસી અપાાયયાના ંઆયેર છે. ્ેાી ા�ુ્ કરન / િય ાગ  ાીચે આપેર છે: 

ાેશાર પ ્ાન ફ ર �ડઝાવટર નેાેયનેનટ (એાપીડટએન) ાા ફકરા ૯.૧.૧ના ંકહ�યારુ ંછે ક� - 

પિ્�જ�્ાાે ્કના ં�પાં્ �ર્ કરયા નાટ� �ાુરયિાનારણાી પ�્્ાા  અ� ગન વ્ાપક હ ય  ય ઈએ. 

આપિ� પિ્કારક �િુય્ાઓા  સનાયેશ 'ય  ુસારટ રટ્ે િાનારણ' કરયા નાટ�ા  નાગરદશરક િસ�ાં્  હશે. 

િયચાર�રી ્ યાાઓ અસર્વ્ િયવ્ાર અસયા ્ેનાા પડ શના ંસાદુા્ ાા  ૌિ્ક , સાના�યક -

સાવં�ૃિ્ક અસયા આિસ�ક યા્ાયરણ પર ક ઈ આડઅસર ા કર�.્ેયી ટ�કા ર નાી ્ ો્ પસદંગી 

અાે પ �કટ ા�પેકટ એસેસનેનટાી વસાપાા કરયી ય�રટ છે. �ાુરયિાનારણ અાે �ાુ વસાપાાા  ્તતા 

દરિન્ાા અનરીકરણ નાટ� ના -સાના�યક સહા્ અાે આઘા્ પરાનશર કરયા નાટ�ાી પધ્િ્ઓ 

િયકસાયયાાી ય�ર છે.  

એાપીડટએનાા ફકરા ૯.૨.૧  યણાયે છે ક� - નકાા ાા �ાુરયિાનારણાી  ્ યાાઓ અાે 

�ડઝાાાના ંસરકાર, અસર્વ્ સાદુા્, �તા સરકારટ સગંઠા  અાે ઔદ �ગક કેકાી પ�્્ા સહ ાગી 

હ યી ય�રટ છે. આ્ યા પ�્્ા � જણર સ્ા તાદ ના�રક સચંા�ર્ તાં્ કાન એક પસદંગીા  િયકલપ 

છે, વયૈ�ુછક સવંસાઓ અાે ઔદ �ગક કેકાા ્ ગદાાાે પ ંસા�હ્ કરયાના ંઆયશે. �ાુર િાનારણ 

કા ર્્ન સરકાર�  િા્ાર�ર્ કર�રા �ણુાંનક વપષટટકરણ ાી ન્ારદાના ંરહ�શે. 
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એાડટપીએન ાા ફકરા ૯.૩.૧ ાયુત આયિ્ક સેયાઓ , સાના�યક ના�ખાગ્ �િુય્ાઓ અાે 

યચગા�ાાા આશ્વસાા /છાયણીઓ શ� ્ેટરા �ંુકા સન્ના ંઉ ા કરયાના ંઆયશે. કા્ની �ાુર 

િાનારણ નાટ�, આદશર રટ્ે, નકાા ાા િાનારણ સ�હ્ાુ ંકાન તેસી કણ યષરના ં� જણર સ�ુ ંય ઈએ. સતંિં્્ 

ક�નની્ નકંાર્ /િય ાગ  અાે રા�્ સરકાર એ �ાુર િાનારણાી પ�્્ાાે ઝડપી તાાયયા નાટ� 

સનિપ�્ પ �કટ �ુકડટ તાાયયી ય ઈએ. 

 

એાપીડટએાા ફકરા ૯.૩.૨ના ંયણાયારુ ંછે ક� અં્ં્  આપિ�્વ્ િયવ્ાર ના ં�ાુિા�નારણ નાટ�ાી 

્ યાાઓ રાતે્ા ાયુતાા સન્ગા�ા દરિન્ાા ્ૈ્ાર કરયી ય�રટ છે , ક� �સી ્ેના ંિયિય્ 

�હવસેદાર  સાસે પરાનશર કરટાે વસાપં્ અાે ના�ખાકટ્ �ડઝાાાા  સનાયેશ સઈ શક� છે. 

એાપીડટએન ાા પેરા ૯.૫.૧ .ના ં� જચયાર ુછે ક� આપિ�ઓ �ારા અસર્વ્ ર ક ાી કા્ની 

આનિયકાાા �ાુરવસાપા કરયા પર  ાર ા જકય  ય ઈએ અાે �હૃટણીઓાા ાે્ ૃં યયા�ા આયાસ , 

કારટગર , ખે�જ્   અાે � જણાના ં્ક�રા્ેરા અાે ાત�ા યગરાા ર ક ાી ય��ર્ા્  પર રા�્ સરકાર એ 

િયશેષ ધ્ાા આપ�ુ ંય ઈએ. 

 

૯.૩ર�સુરરપાૈષતસીરપ�ક્ાઃ 

અસરકારક આપિ� પછટાી �ાુર પા�ટ્ સાનાન્ રટ્ે ાીચેાા કણ વ્ાપક પાસાઓ ્રાયે છે: 

અ)  �ાુર પા�ટ્ાા  ૌિ્ક પાસાઓ અસાર્ કિ્્વ્ ખાાગી નકાા  ્સા � જરા્ા 

ઐિ્હાિસક ાનાર્   ્ેનય કટ કટટહુપ સાયરયિાક ના�ખાાુ ં�ાુર િાનારણ અાે �ાુર 

વસાપા  

ત)  �ાુર પા�ટ્ાા આિસ�ક પાસાઓ એટરે ક� આનિયકા , ઉંપાદકટ્ પ�િૃ�ઓ અાે ત�ર 

સેયાઓ 

ક)  સાના�યક �ાુ પા�ટ્ એટરે ક� વ્�ક્ગ્ , �ુૌ�ંુ�તક અાે સાદુા્ાી કાનગીરટ અાે 

�ખુાકારટાા સાના�યક અાે ના યૈજાિાક પાસાઓ 

�ાુર પા�ટ્ કા ર્્ન  હ�ઠ� ચાયીહુપ હવ્કપે ાે ચાર િયશા� નસા�ા  હ�ઠ� યગ��ૃ્ કરટ શકા્ છે: 

• શારટ�રક 

• આિસ�ક 

• સાના�યક 

• ્ સ કટ�ગ કેક  

આપિ� તાદ આપિ� પછટાી યહુરટ આકારણી (પીડટએાએ) હાસ ્રયી ય ય ઈએ , � સરકારાી 

દ રયણી હ�ઠ�ાી ગિ્િય્ી હશે. આપિ�ાા આ્ાર� આ ગિ્િય્ી રા�્ સરકાર અાે ક�નન ્સા રા�્ 
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સરકાર ાા સરંકુ્ પ્ાસ  �ારા હાસ ્રયાના ંઆયી શક� છે. ્રરાષ્ટ્ સાદુા્ાે �ાુર વસાપા અાે 

�ાુિા�નારણના ંનદદ કરયા નાટ� (પીડટએાએ) એક  નચં પણ પદાા કરશે ક� �્ા ંઆયી સહા્ાી ય�ર 

છે. એક વ્ય�વસ્ (પીડટએાએ) �ાુર વસાપા અાે �ાુર િાનારણાા આ્ યા નાટ� િયમસાી્ આ્ાર 

� જર  પાડશે �ના ંય ખન ઘટાડયાાા પગરા ંસાનેર છે. 

સાનાન્ રટ્ે , પીડટએાએ ના ં 'ાકુશાા અાે ખ ટાી આકારણી (ડ�નેય એનડ ર સ એસેસનેનટ ') 

(DALA), 'નાાયાા�ાુરયસાાી યહુ�ર્ા્ાી આકારણી ્ના �રકયરટ ાીાસ એસેસનેનટ' (HRNA) અાે ' 

�ાુરયરસા ના��ુ'ં ા  સનાયેશ સા્ છે. ડારા યાવ્યના ંયાસાંનક છે �ા  ઉપ્ ગ ય ખની ઘટાાસી 

સ્ા ાકુસાા અાે ્ે પછટાા આિસ�ક ાકુસાાાે ા જરયયા નાટ� સઈ શક� છે .અસર્કંાી �સૃ�, તાહ કેક 

અાે નહ�� જરી સાપણ પર સ ંિય્ પ�રણાન  ્ેનય ઘર ના ંઅસયા વ્�ક્ઓાી આયક અાે 

આનિયકાના ંઘટાડાાે કારણે સ્ી અસર ઉપર ડારા પકાશ પાડ� છે. એચઆરએાએ આપિ�ઓાી 

સાના�યક અસર પર ધ્ાા ક��નન્ કરયા સાસે આફ્  ક�યી રટ્ે  નયાાી વસાિાક  ા્ , સાના�યક 

ના�ખા અાે સવંસાઓાે અસર કર� છે ્ેાુ ંિયિરેષણ કર� છે.ઘરગા� ુઅસયા િયિરેષણાા અન્ 

એકન નાસંી ન�ેરા પાસિનક ડ�ટાાુ ંિયિરેષણ એચઆરએાએના ંસાનેર છે અાે અસર્વ્ સાદુા્ાા 

ીૃ�ષટક ણસી �ાુરયરસા અાે �ાુિા�નારણાી �ડટ સનય આપે છે. �ાુરયરસા ના��ુ ંપીડટએાએાી 

ન્ારદાના ંકેકી્ ા જલ્ાકંા નાસંી �ાુરયરસાાી  રાનણ ા  સારાશં આપેછે. ્ે તીતીતીાે ાાણા ં

આપયાાી ્ યાાઓ સ�હ્ �ાુર યસયાટ નાટ� �જંકટ , નધ્ન અાે રાતંા ગા�ાાી પાસિનક્ાઓાી 

�પર�ખા આપે છે, 

સેનડાા ના�ખાાા ટ�કાના ંય  ુસારા (રએુાઆાએસડટઆર ૨૦૧૭) િાનારણ પરંયે 

રએુાઆાએસડટઆર પરાનશરક દવ્ાયેયના ંાીચે પનાણે યણાયારુ ંછે: 

 

આપિ� વ્યવસાપા કા્ ના ંસૌસી ય  ુય�ટર એ �ાુરયરસા છે , �ના ંસૌસી ન ટટ સ�ં્ા અાે 

િયિય્ �હવસેદાર ા  સનાયેશ સ્  હ યાસી અાે સાદુા્ાી સાના�યક અાે આિસ�ક સફ�્ા પર રાતંા 

ગા�ાાી સૌસી ન ટટ  અસર સા્ છે. અહ� રહ�રા અસ�ં્ સતંં્    તં્ ાયયા ય ઈએ અાે ્ેના ં

િા રર્ા હ યી ય ઈએ �ાે પ ંસાહા આપ�ુ ંય ઈએ, �નાસંી ઘણા �ાુરયરસાાા �હવસેદાર સી સ�ં જણરપણે 

અ��� હ ્ છે � સાનાન્ રટ્ે આપિ� પછટાા સદં રાી તહાર કાન કર� છે. એક સયરસનાયેશક અાે 

વ્ાપક આપિ� �ાુરયરસા કરયા નાટ�ાુ ંના��ુ ં�ાુરયરસા પ�્્ાાે સર� તાાયયા નાટ�  ાયી સનં્ 

નાગર ્રટક� કાન કર� છે �્ાર� �તલડ તેક તેટર િસ�ાં્  ા ુ ંપારા �િુાિન્ કરયા નાટ� િયકાસાા નાગરાે 

��યી રાખે છે અસયા �ુ્ ારટ પણ શક� છે . �ાુરયરસા સૌસી સફ� ં્ાર� સા્ છે ક� �્ાર� સાદુા્ , 

સવંસાઓ અાે વ્�ક્ઓાી વ્ાપક ય��ર્ા્  સકં�ર્ રટ્ે હાસ ્રયાના ંઆયે છે  � �ાુરયરસાાા 

ના�ખાાે સકન કર� છે. 
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આપિ� �ાુયરસાાી પ�્્ા  ાો્ે ય વ્ય�વસ્ �્્ાઓા  સા જહ છે. ્ે ાીચેાી એયી ઘણી 

સરંોા પ�િૃ�ઓાી તાેરી હશે. 

• ાકુસાા અાે ય��ર્ા્ ાુ ંા જલ્ાકંા (પીડટએાએ, ડારા, એચઆરએાએ) 

• સવંસાકટ્ વ્યવસા અાે  ડં � ્ યાા સ�હ્ �ાુયરસાાુ ંના��ુ ંિયકસાય�ુ ં

• સાના�યક રટ્ે સિંનરી્ �ાુયરસા �િુાિન્ કરયાાા પગરાઓં 

• અા�ુજ� આત હયા પ�રય ર્ા અાે ટકાઉ િયકાસ પર ધ્ાા ક��નન્કર  

• કિ્્વ્ તાં્ કાન  ્ ડટપાડટ , કાટના� સાફ કરટ ીજર કરય  અાે્ેા  પ્ારયરણી્ રટ્ે 

સરાન્ િાકાર 

• સચંાર ાેટયકર સ�હ્ ઉપ્ �ગ સેયાઓાુ ં�ાુર વસાપા ય ાહટ ્ેાેઅપ્ેડ કરયી 

• ા�ુ્ પ�રયહા ય ડાણ ાી �ાુ-વસાપાા 

• કાનચરાઉ આયાસ અાે િયગ્યાર નકાાાા િારટકણ  

• �ાુિય�કાસાુ ંઆ્ યા 

• પ્ારયરણી્ આકારણીઓ 

• �ાુર િાનારણ 

• િયકાસાી િયિય્ પહ�રના ંડટઆરઆરાે સકં�ર્ કરય   

• ાાણાકટ્ વ્યવસાપા  

• આિસ�ક પ ાયાુ ંિયિરેષણ  

 

�ાુરયસાાી પ�્્ાાા ા�ુ્ પગરાઓં/ ગિ્િય્ીઓ અાે ્ેના ંસાનેર પ�્્ાઓા  ક ષટક ૯-૧ 

ના ંસારાશં આપયાના ંઆવ્  છે: 
 

ક ષટક ૯-૧:�ાુરયસાાી પ�્્ાાા ા�ુ્ પગરા ંઅાે સાનેર ા�ુ્ પ�્્ાઓ 

 ા�ુ્ પગરાઓ પ�્્ાઓ 

૧ આપિ� પછટાી આકારણી અાે િયમસાી્ 

ાકુસાાાી આકારણી ય�રટ છે 

• પારં� ક આકારણીાા અહ�યાર  

• ાકુસાા અાે ખ ટાા ડ�ટાાુ ંસકંરા અાે પસાર  

• સરકારાી આગેયાાીના ંઅાે નાાય્ાયાદટ 

પિ્ ાય  સવંસાઓ �ારા  નદદહુપ આપિ�ાા 

ાકુસાાાુ ં  ા જલ્ાકંા અાે સયર્ાહટ 

ા જલ્ાકંાાા પારં� ક ાકુસાાાા સયવકણ  

• કેક , ્ાચકુા અાે �યલરાઓના ંાકુસાા , ખ ટ 

અાે ય��ર્ા્  નાટ� નાકાંનક અાે �ણુાંનક 
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આ્ારર�ખા 

• �ાુરયસા કા ર્્ન નાટ� પ�રણાન ાી દ�ખર�ખ 

અાે ા જલ્ાકંા ્ યાા 

•પારં� ક અાે િયમસાી્ ાકુસાા અાે 

ય��ર્ા્ ાા ા જલ્ાકંા નાટ� સૌસી ્ ો્ અાે 

ઉપર ્ પ�્્ાઓ અાે પ�િ્ પસદં કરયી 

૨ �તલડ-તેક તેટર (તીતીતી) નાટ� ન�ષટ 

િયકસાયયી 

• ઉુચ વ્રટ્ તેઠક  ્ેનય િાષણા્ , ા�ુ્ 

�હવસેદાર  અાે ાાગ�રક સનાય સાસે િયશા�  

અાે સયર્ાહટ વ્ાપક પરાનશર 

•સરકારના ંઅાે તહારાા �હવસેદાર  યુચે  

સયરસનંિ્ સા્યી 

૩  િયકાસ કા ર્્ન  અાે રલ્  સાસે 

તીતીતીાી �સુગં્્ા �િુાિન્ કર  

• સરકારાા રાતંા ગા�ાાા વ્ાપક િયકાસ રલ્  

અાે પગિ્ સાસે �ાુરયસાાી  ન�ષટાે ય ડયા 

નાટ� ટ ચાા ંવ્ર� ચચારઓ અાે �સૃ� અાે 

ગરટતી ઘટાડયાાી વર જહરચાા 

૪ �ાુરયસાાીન�ષટના ં�વસિ્વસાપક્ા અાે 

તીતીતીા  સનાયેશ 

�ષૃઠ� જિન ઉપર પરાનશર અાે અભ્ાસ:  

• આપિ� પિ્ર ્ક શારટ�રક �ાુરયસા  

• ઝડપી આિસ�ક �ાુરયસા નાટ� િયકલપ  

• �િ્ અાે સનાા્ાાી તાત્  

•  ્�રક સયેંદાશીર્ાના ંઘટાડ  

• �ુદર્ી સસંા્ા અાે પ્ારયરણી્ સરંકણ  

• સાના�યક �ાુરયસા 

૫ સન્ કેક ના ં�ાુરયસાાુ ંસ ં્ રુા કર�ુ ં • �હ�ર અાે ખાાગી કેક ાા તીતીતી કા ર્્ન ાુ ં 

સં્ રુા કર�ુ ં

 • વ્�ક્ઓ અાે સાદુા્  યુચે સપંિ�ાા  �તા-

 ેદ ાય� જણર અાે ન્ા્ી િય્રણ નાટ�ાા  

્ રણ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

•�ાુરયસા નાટ� �ાુરિાનારણાી કાનગીરટાે  

પા્ાન્ આપ�ુ ં

•આપિ�-અસર્વ્ સાદુા્ ાા નયા અાે  

આનિયકાાા �ાુર વસાપા ઉપર રક ક�નની્ 

કર�ુ ં
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•  �ાુરયસા નાટ�ાી ર ક ાી અપેકાઓાા  

સદં રના ંઅસર્વ્યવ્ીાી ય��ર્ા્  પં્ે  

સયેંદાશીર્ા દશારયયી 

૬ �ાુરયસા નાટ� કેક ાે પા્ાન્ આપ�ુ ં આયાસ, પાણી અાે વયુછ્ા , શાસા, પ�રયહા, 

યીય�ટ, સચંાર  ્રના��ું , પ્ારયરણ, 

આનિયકા, પયાસા, સાના�યક �રુકા , આર ો્ 

અાે િશકણ  �યા િયિય્ કેક  સતંિં્્ નહંય 

ાતટ કરયી 

 

૯.૪ પારં� ક, નધ્ અાે રાતંા ગા�ાાી �ાુરયસા 

રએુાઆાએસડટઆરાી ા�્ છે ક� , આપિ� પછટ ર ક ના ંય્ેરી  �ગ�ક્ા અાે સાનેરગીરટ 

સાસે આપિ�ાા ય ખન ઘટાડયાાા ંપગરા ં રેયાના ંઅાે અનરના ંા જકયા અાે BBB િસ�ાં્ ાે રા� ુ

કરયા નાટ� �ાુરયસા કા ર્્ન  શેષઠ ્ક � જરટ પાડ� છે. ય  ્ે ાે વ્ય�વસ્ રટ્ે અનરના ંાકુયાના ં

આયે ્  ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાાા  નહંયા  ઘટક છે અાે �ાુરયસાાી પ�્્ા અસર્વ્ 

સાદુા્ાે ય  ુગરટત અાે ય�ંચ્ સ્ા અટકાયે છે.  �્ાર� આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ 

સરકારાે �ાુયરસા અાે �ાુર િાનારણ પ�િૃ�ઓ હાસ ્રયાા  આદ�શ આપે છે ં્ાર� આપિ� 

વ્યવસાપા વર જહરચાાાા  ાગ �પે ઉપ્ ગના ંરેયા્ા ઘટક ્રટક� '�ાુર િાનારણ' ા  ્ે વપષટ રટ્ે 

ઉલરેખ કર્  ાસી. ય  ક�, આપિ� વ્યવસાપા રાષ્ટ્ ાીિ્,  ૨૦૦૯ '�રુ�ક્ િયકાસ ' એકંદર� 

 ૌિ્ક, સાના�યક અાે આિસ�ક િનલક્ ાે સરંોા છે ં્ા ંઆપિ� વ્યવસાપા સા્ં્ ાા છ પાસાઓ 

પૈકટ એક �યુરય� �વસિ્ ાે નાન્્ા આપે છે. 

આપિ� �ાુરયરસા કા ર્્ન  સાનાન્ રટ્ે કણ િયિશષટ ્તતાના ંઆગ� ય્ે છે �ના ં

શેણીતધ્્ા પાસિનક્ા અાે સગયડહુપ ત�િુય્ કેિક્ અ� ગનાે વયીકાર� છે. �ાુરયરસાાા કણ 

્તતાઓના ં્ ો્ ાીિ્ઓ અાે કા ર્્ન ાુ ંઆ્ યા અાે અનર કરયાના ંઆયે છે �: અ) 

પારં� ક, ત) નધ્-ગા�ાાા, અાે ક) રાતંા ગા�ાાા છે. � ક ષટક ૯-૨ ના ં�ંુકના ંયણરયયાના ંઆવ્ા 

છે. 

ક ષટક ૯.૨ �ાુરયસાાા ્તતાઓ   

�ાુરયસા ્તત  સન્ગા�   સ�ંકટ્ યણરા  

પસન ૧૮ ન�હાા  ર કડ યે્ા , ત�ર , યા�ણ�્ અાે  યેપાર ાી ફરટ શ�આ્ ,  

સાના�યક સેયાઓાી �ાુરવસાપાા , પ�રય ર્ાશીર અાે 

કાનચરાઉ આશ્વસાા  

નધ્ સક 5 યષરાી �દર અવક્ાન્  અાે આનિયકા , આયાસ, ના�ખાગ્ �િુય્ાઓ, 
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 (પારં� ક 

�ાુરયસા 

સાસેસહન્ી) 

�હ�ર ાનાર્  અાે સાવં�ૃિ્ક ઐિ્હાિસક  ાનાર્   નાટ� 

�ાુરિાનારણાી ્ યાાઓ. 

રાતં  ગા�   ૧૦ યષરાી �દર  િયકાસકટ્ ્ યાાઓ સાસે અનરયારટ : 

 ્રના�ખાાે નયમ જ્  કર�ું , પ્ારયરણી્, શહ�રટ અાે 

કેકી્ આ્ યા 

 
 

�ાુરયસા ના�ખાાી ધ્ાાાકષરક ય ગયાઈઓના ંાીચેાાા  સનાયેશ સા્ છે: 

૧) સવંસાકટ્ વ્યવસાઓ: રાષ્ટ્ , રા�્, �યલરા અાે વસાિાક (શહ�રટ અાે ્ાનીણ) વ્ર� સવંસાકટ્ 

પ�િ્ઓ �િુાિન્ કરયી ક� � �ાુરયસાના ં� જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓાે વપષટપણે િા્ાર�ર્ કરયી 

ર) સકંરા: �ાુરયસાાા ઉાેશ ાે સાકાર કરયા નાટ�  ્ર રા�ષ્્-સવંસાઓ, ખાાગી કેક, સનાય સેયી 

સગંઠા  યુચે  ્�રક સકંરા અં્ં્  નહંયાુ ંછે. 

૩) સાયરયિાક-ખાાગી  ાગીદારટ (પીપીપી): ખાાગી કેકાી  ાગીદારટ ન ટા �હ�ર �હ્ નાટ� રેયી 

ય ઈએ અાે �ાુરયસાાી કાનગીરટના ંખાાગી કેકાી  ાગીદારટાે સર� તાાયયા નાટ� �હ�ર-ખાાગી 

 ાગીદારટ એક અસરકારક રવ્  છે. 

૪) ના�હ્ી અાે સચંાર ટ�કા ર ન (આાસીટટ): �ાુરયસાના ંઆાસીટટા  અસરકારક ઉપ્ ગ કરટ 

્નાન સહ ાગીઓના ંસદં�શાઓાા પસાર અાે આ કા ર્્નાા ્નાન પાસાઓ પર ના�હ્ી � જરટ 

પાડયી 

૫) િાણર્ સનસરા પધ્િ્ (ડટએસએસ): પ્ારટ્ પનાણના ંઆ પધ્િ્ાી વસાપાા કરયી ક� �ના ં

નેાેયનેનટ ાનફનવશા િસવટન (એનઆએસ) , ડ�ટાતેઝ, અયકાશી ડ�ટા નેાેયનેનટ ટ�કા ર ના  ઉપ્ ગ 

સાનેર હ ્. 

૬) િાષણા્ ટટન: િયિય્ કેક ના ંવ્ાયસાિ્ક કૌશલ્ અાે ્ેાી ટટન 

૭) સાદુા્ાી  ાગીદારટ: કા ર્્ન ાી રચાા અાે અનરીકરણના ંસાદુા્ ાી સ�્્  ાગીદારટ,  

સાદુા્ાી ્ ો્ પહ�ચ, સશ�ક્કરણ અાે �ર�ગ સનાા્ા. 

૮) િા�રકણ અાે ા જલ્ાકંા (એન ા)  ્ાિંકક અાે સાના�યક ઓડટટ સાનેર હ ્ ્ેયી �ાુરયસાાી 

પ�્્ાના ંપારદિશ�્ાાે ઉ�ેયા આપયા નાટ� િારટકણ અાે ા જલ્ાકંા એક નહંયા   ાગ છે. 

 

૯.૫ર�સુરર સનારણઃ-રર

આપિ�્વ્ િયવ્ાર ક� િયવ્ાર ના ં�ાુરયસાાા રાતંાગા�ાાા �ાુરિયકાસાા પ્ાસ  હાસ ્ર્ી 

યખ્ે  સાના�યક-આિસ�ક સધ્ર્ાાે�ાુર વસાિપ્ કરયા પર ધ્ાા ક��નન્ કર�ુ ંય ઈએ.�ાુરિાનારણાા 
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્તતાના ંસરકાર  (રા�્ અાે ક�નન) અાે અન્ એયનસીઓ �ારા સન્ અાે સસંા્ા ાી ા�્પાક 

પિ્ત�્ા ય�રટ છે . એ ા�્ાી્ છે ક� આ પૈકટાી ન ટા ાગાી પિ્ત�્ા પરંપરાગ્ કટ કટટ 

વ્યવસાપા કા ર્્ન ાા કેકાી તહાર હશે. �ાુર િાનારણ િાનારણાા પડકાર ન ટા  ાગે સાનેર 

આપિ�યાક ઘટાાાુ ંપ�રણાન હશે ક� �ણે � જત ન ટા િયવ્ારના ંઅાે/અસયા � જત ન ટટ યવ્ીાે 

ા�્પાક ાકુસાા પહ�ચાડપુ ંછે. �ાુિા�નારણાા આ પ્ાસ ના ં� સાનેર છે: ્ેના:ં 

ીુઘરટાાસી કિ્્વ્ �હ�ર ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓ અાે સાના�યક સેયાઓાુ ં�ાુર િાનારણ, � રાતંા 

ગા�ે � જણર સઈ શક� છે 

• � નકાા  ાાશ પા�્ા છે ્ેાે તદરયા નાટ� � જર્ા પનાણના ંઆયાસાી �ાુર -વસાપાા 

• ા કરટઓ/ આનિયકા ક� � ખ યાઈ ગઈ હ્ી ્ેાી �ાુર વસાપાા 

•આપિ�્વ્ િયવ્ાર ાા આિસ�ક આ્ારાી �ાુર વસાપાા 

૯.૬ર�સુરર સનારણ�ુ રથ કરસઃ-રરર

�ાુરયસાાી કાનગીરટ નાટ� સરકારાા અાેક વ્ર એ ક�નન ,રા�્,ખાાગી કેક , વયૈ�ુછક સવંસાઓ 

અાે  ્રરાષ્ટ્ સહા્ નાટ� િયિશષટ યયાતદારટ ્રાય્ા હ ાેદાર ાી સવંસાઓના ંસકંરાાી ય�ર 

છે. 

૯.૬.૧રક�ન્રથરકારર

ક�નન સરકારાી � જિનકાના ંઅન્ સહટ્ અન્ા  સનાયેશ સશે: 

• િયિય્ �હવસેદાર  સાસે સકંરા 

• દાાના ંન�ેર સસંા્ા  અાે વય્સેંયક સતંિં્્ અરય અાે ્ેાાસચંારાાે સર� તાાય  

• �ાુરયસાાાાાુાઓાે ્ાંકા�રક ઉક�રયા નાટ� િયિય્ �હવસેદાર  સાસે સકંરા કર . 

• "ય��ર્ા્ આ્ારટ્" અાે ક�નન સરકારાી કન્ા ાા ્ રણ  અાસુાર હ ્ ્ેયા સસંા્ા  � જરા 

પાડ .ર

૯.૬.૨રરાપ્રથરકારરર

ાકુસાાાુ ંા જલ્ાકંા અાે �ાુરયસા અાે �ાુર િાનારણાા ્નાન ્તતાઓાી(શહુઆ્સી રાતંા 

ગા�ાાા) રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શાી યયાતદારટ છે. �ાા ક�ટરાક ા�ુ્ કા્  છે: 

• ય��ર્ા્ અાે ાકુસાાાી આકારણીાી કાનગીરટાુ ંાે્ ૃં ય રા અાે ટ�ક  આપ  

• આપિ�ાી ્ીવ્ા અાે વ્�ક્ગ્ ય��ર્ા્ ાા ા જલ્ાકંા સતંિં્્ સતંિં્્ ડ�ટા �રુા પાડ . 

• ક�નન/રા�્ સરકારાી સહા્ સતંિં્્ �ાુરિાનારણ સતંિં્્ઉપર ્ �હ�ર ના�હ્ી અાે િશકણ 

કા ર્્ન ના ં ાગ રેય  અાે સહ્ ગ આપય .  

• �ાુર િાનારણ વ્યવસાપા નાટ� ક�નન સરકાર અાે અન્ �હવસેદાર  સાસે સકંરા 
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ર

૯.૬.૩રખાસગીરકેતરર

આપિ� વ્યવસાપાનાખંાાગી કેકાે સાકં�ટાે ્ેનાે આયકારયાાી ય��ર્ા્ છે અાે ્ેનાા 

વ્યસા્ ાી વ્યવસાપા પ�િ્ઓનના ંઆપિ�ાા ય ખનાે એકટ�ૃ્ કરયા નાટ�  ાીચેાા કેક ના ં

ખાાગી કેકાે સાનેર કરયાાી ય�ર છે: 

• ્કાીકટ સપ ટર 

• �ાુરિાનારણાા પ્ાસ 

• ્ેનાી પ ્ાાી સપંિ�ાા ય ખન ાે આયરટ રેયા સ�હ્ ય ખન વ્યવસાપા 

• �ાુરિાનારણાા પ્ાસ  નાટ� ાાણાકટ્ સહા્ 

• ય ખનસી યાક�ફ �ાુર િાનારણાા પ્ાસ ના ંર કાણ 
ર

૯.૬.૪રવ  ૈચઅકરથ ગંસારઅસેર તરરરા્ષ્્રથહા્રથ વ્ાઓરરસીચેસીરપ� ૃઆઓના રભાગરરઈરકક�રઅે:ર

૧. સરંકુ્ ય��ર્ા્ અાે ાકુસાાાી આકારણી 

૨. �ાુર િાનારણ પ�્્ાના ંખાસ કરટાે �્ા ં�ુ્ ી આદ�શાી ય�ર હ ્ ં્ા ંસરકારટ 

કાનગીરટાે ટ�ક  આપ  

૩. �ાુર િાનારણ અાે �ાુરયરસા કાન ાે ્કાીકટ સહા્ � જરટ પાડ  

૪. �ાુિા�નારણ અાે �ાુયરસા ્ યાા સતંિં્્ �હ�ર ના�હ્ીાા પસારના ંસરકારાે સહા્ 

કર  

  ૫.  વસાિાક સાદુા્ ાી ્ારીન અાે કન્ા િયકાસ 

ર

૯.૭ર�સુર થસરર

૯.૭.૧રયાૈઠ દ નકાર

�ાુયરસા આપિ�નાસંી તહાર આયયાા  એક અ� �  ાગ છે ,અન્ �ાુરિાનારણાે સવંસાકટ્ 

�ુ્ ારણા અાે નયમુ્  ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓ અાે સેયાઓાી �ુ્ ારણાાે એકંદર ગિ્શીર અાે 

નધ્ય્� વર જહરચાા ્રટક� િા્ાર�ર્ કરટ શકા્ છે ; �ા  રાયકટ્ ,આિસ�ક અાે સાના�યક કેક ના ં

અસર્વ્ યવ્ીાી પહ�ર ્ેનય ટકાઉ િયકાસાા �ાુરાય ર્ા અાે �્્ાઓાે  ટ�ક  આપયાા  હ�્  ુ

છે.સાનાન્ રટ્ે , �ાુયરસા પેક�યના ંકિ્્વ્  ૌિ્ક ના�ખાાુ ં�ાુર િાનારણ અાે આપિ�-

પે�ર્ના યૈજાિાક સનવ્ાઓાે ઉક�રયાાા ંપગરા ં્ેનય અસર્વ્ પદ�શના ંર ક ાા આિસ�ક અાે 

સાના�યક �ાુયરસાા  સનાયેશ સા્ છે. �ાુયરસાાે ાીચે ાયુત યગ��ૃ્ કરયાના ંઆયે છે: 

• શારટ�રક 



 
 

398 
 

• સાના�યક  

• આિસ�ક અાે નાાિસક 

૯.૭.૨રકારટ�રકર�સુરવ્ાયસર 

શારટ�રક �ાુરયસા એ એક નહંયા  ચહ�ર  છે �ના ંસનાયેશ છેય 

•  ૌિ્ક ના�ખાાુ ં�ાુરિાનારણ �યા ક� નકાા , ાનાર્ , ર�રયે, રવ્ાઓ, સદં�શાવ્યહાર 

ાેટયકર , પાણી �રુયઠ , યીય�ટ યગેર�. 

• નેાેયનેનટ ય ટરશેડ ,ક�ાાર િસ�ચાઈ , સાના�યક યાીકરણ , પાક �વસરટકરણ , યૈક�લપક પાક 

્કાીક , ર યગાર સ�ા, ર યગાર િાનારણ અાે પ્ારયરણી્ સરંકણ નાટ� �જંકા ગા�ાાા 

અાે રાતંા ગા�ાાા વર જહ 

• �ૃિષ, કારટગર  અાે પટપુારાાુ ં�ાુયરસા,  

• ખે્ીાા સા્ા , યનીા વસાાાં્ રણ નાટ� યનીાાુ ંસપંાદા,યનીા - ઉપ્ ગાા આ્ યાાું

પારા, સર� ઝ િા�ગ , ાકુસાા ર�હ્ નકાા ાી �ાુરનરાન્ અસયા નયમ જ્ ીકરણ અાે 

ન ડ�ર નકાા ાા િાનારણ નાટ� સતિસડટાી � જર્ી ય ગયાઈ. 

 

૯.૩.૭ વસ�ાં્ ર 

વસ�ાં્ ર એ શારટ�રક �ાુયરસા પ�્્ાા  � જત ય સયેંદાશીર  ાગ છે અાે ્ે �િુાિન્ સ�ુ ં

ય ઈએ ક� ય��ર્ા્ આ્ા�ર્ િયચારણાઓ અાે ાહ� ક� તાહ પ�રત� ાે ધ્ાાે રા વસાાાં્ રણ 

ાીિ્ અપાાયયી ય ઈએ  . અસર્વ્ યવ્ી સાસે પરાનશર કરટાે અાે રા�્ સરકારાા નાગરદશરા

 હ�ઠ� વસાાાં્ રણાી ય��ર્ા્  વસાિાક સ�ાયા�ાઓ ાતટ કરશે � આપિ�ાા પકાર અાે ાકુસાાાા

પનાણાે રગ્ા નાપદંડ ાે રા� ુકરશે. વસાાાં્ રણાા પ્ાસ ના ંહનેંશા ાીચેાી પ�િૃ�ઓ સાનેર હ યી 

ય ઈએ: 

 

• શ� હ ્ ં્ા ં�ુ્ ી ગૌણ િયવસાપા ટા�  

• �્ાર� વસાાાં્ રણ અિાયા ર્ હ ્ ં્ાર�  એસસી અાે એસટટ સાસે સકં�ા્ેરા િસનાં્  

સાદુા્ ાે િયમાસના ંરા સાના�યક રટ્ે ખા્રટ કરટ ્ેઓાે સનાિયષટ  કરટ હાસ 

્રયાના ંઆયે. 

• �િ્ પ�્્ાઓાે શ� ્ેટરી સયેંદાશીર તાાયયી અાે �્ી્ અાે �ર�ગ 

ર�નુ્ીઓાી ય��ર્ા્  પર ્ ો્ િયચારણા કરયી 

• અસર્વ્ સાદુા્ ાી સનંિ્ ને�યયી 
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•  યનીા િા્ારરણ અાે ફા�યણી પ�્્ા વપષટપણે પારદિશ�્ા અાે પ્ારટ્ ફ�ર્ાદ 

િાયારણ ્ેનય યાટાઘાટ  પ�િ્ઓ અપાાયયાના ંઆયે ્ે �િુાિન્ કર . 

•  આગ� ય્્ા પહ�રા શહ�રટ/ ્ાનીણ યનીા ઉપ્ ગાા આ્ યાાે ધ્ાાના ંરેયા 

•  યૈિયધ્� જણર વસાાાં્ રણ પેક�ય  � જરા પાડ . 

•  વસ�ાં્ રાી પ�્્ા હાસ ્રયા નાટ� સ�ાઓાુ ંિયક�નનીકરણ કર યી શ� હ ્ ં્ા ં�ુ્ ી 

રા� ુપડ્ા વસાાાં્ રણાુ ંવસ� ્ેનાી ખે્ીાી યનીા અાે/અસયા આનિયકાાા 

  ્ ાી ાનક હ ્ ્ેાી ખા્રટ કરયી. 

• શ� હ ્ ં્ા ંવસાાાં્ �ર્ સાદુા્  નાટ� યહુરટ આનિયકા �ાુયરસા પગરાાંી 

ય ગયાઈ �િુાિન્ કર�ુ.ં 

ર

૯.૭.૪રથાના�પકર�સુર થસરર

સાના�યક �ાુયરસા પણ આપિ� �ાુયરસાા  નહંયા   ાગ છે. કારટગર , ��ૃ , અાાસ , એકરી 

 ીઓ અાે ાાાા તા�ક  �યા સયેંદાશીર મજસ ાે આપિ�ઓાી અસરસી તચયા નાટ� ખાસ સાના�યક 

સહા્ાી ય�ર પડશે . �ાુયરસા ્ યાાના ંએયા ઘટક  હ યા ય ઈએ ક� � એ હકટક્ાે  ાયર �દાય 

કર્ા ાા હ ્ ક� પી�ડ્ એ સ�ં જણરપણે  સાના�યક અ�ર્ા યા્ાયરણના ંફરટસી સાના�યકટકરણ અાે 

ગ ઠયણ ાી સન્ પ�્્ાનાસંી પસાર સ�ુ ંપડશે. 
ર

૯.૭.૫રક કરણકરપ� ૃઆર�સુરરધનધનતીરકર ીર

ન ટટ આફ્ના ંશૈક�ણક સયર્ ાે  ન ટા પનાણના ંઅસર કરટ શક� છે  પ�રણાને તા�ક  પર 

ા�્પાક ્ણાય આયી શક� છે. ્ેસી , ાીચે દશારયેર પગરા ંતા�ક ાે વયવસ સયા અાે પ�ર�વસિ્ા  

સાના  કરયાના ંનદદ�પ સશે: 

• િશકક  અાે તા�ક  સાસે િા્િન્ પરાનશર કર  

• તા�ક ાે શા�ાઓના ંિા્િન્ આયયા નાટ� પ ંસા�હ્ કર  

• તા�ક ાે રેખા સાન્ી અાે ઘરકાન આપ  

• તા�ક ાે શા�ાના ં� જયરય્ �વસિ્ાા  �ાુહુંસાાાે રગ્ી ્નાન પ�િૃ�ઓના ં ાગ રે્ા 

કર . 

• િયદાસ�ઓાે વય-િયકાસના ંસકારાંનક � જિનકા  યયયા નાટ� અા�ુજ� યરણ ક��યા ્ ્ેયા 

પ્ાસ કરયા. 

• ્ાન કકાએ િશકણ સિનિ્ઓાી રચાા કર  

• શૈક�ણક પ�િૃ�ઓાુ ંસર� સચંારા કરટ શક� ્ેયા વસાિાક મુસ ાે ્ારય   
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૯.૭.૬ર�હ�રરકાનદારા,ર્ા�કારન�હરાઓ,રઅસેર સટરા�ુ ર�સુર થસરર

ન ટટ આપિ� પછટ ��ૃ ,  ીઓ અાે તા�ક  ય  ુસયેંદાશીર હ ્ છે. આસી ાીચેાા પગરા ં્ેનાા 

�ાુયરસાના ંનદદહુપ સશે: 

• ��ૃ ,  ીઓ અાે તા�ક ાા �ાુયરસા નાટ� કૌ�ંુ�તક યા્ાયરણાે ્ારય . 

• િારા્ાર , િય્યા અાે અાાસાે ્ેનાા િયવ્ ૃ્  પ�રયાર સાસે ય ડયા નાટ� પ્ાસ કર ,ય  ્ે 

શ� ા હ ્ ્  પારક પ�રયાર ાી �ણકારટ ને�ય  

• ન�હરાઓ અાે તા�ક ાા નાાિસક વયાવા્ાે નયમ જ્  કરયા નાટ� ્ેઓ સાસે િા્િન્  પરાનશર 

ગ ઠય  

• ન�હરાઓાે આિસ�ક રટ્ે આંનિા રર તાાયયા નાટ� િયિય્ ્ારીન કા ર્્ન  શ� કર  

• �િુય્ાઓ અાે આર ો્ સ ંા� � જરટ પાડયા સ�હ્ પ રીક યકરસ �ડપાટરનેનટાે ટ�ક  આપયાાાં  

પગરા ંરેયા 

• ન�હરાઓ અાે તા�ક  નાટ� રાતંા ગા�ાાા �ાુયરસા પેક�યનાઆંર ો્ , પ ષણ અાે વયુછ્ા 

પર ્ ો્ ધ્ાા આપય  

•  ગણયાડટઓ (ડ�-ક�ર સેનટસર) , અાે �ધૃ્ાશન ાે  શ� ્ેટરા �ંુકાસન્ના ંકા ર્ર્/ક� ફરટ 

� જયરય્ કરય  

• ગાન દટઠ ઓછાના ંઓ� ંએક ત�હુ�્ કુ સાદુાિ્ક ક�નન વસાપ�ુ ં

•  ર ક વ્ર�  ી તા� ઘર  તાાયયા નાટ� પ્ાસ કરય  

• અાાસ  અાે તા�ક ાા કૌશલ્ �ુ્ ારણા નાટ� વ્ાયસાિ્ક ્ારીન િશ�તર ાી વસાપાા કરયી 

• વય-સહા્ મજસ ાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

૯.૭.૭ર� �્કર�સુર થસરર

આિસ�ક �ાુયરસાાા ા�ુ્ ઘટક  આનિયકાાુ ં�ાુર વસાપા અાે વ્યસા્ , યેપાર અાે 

યા�ણ�્ાા સા્ં્ાે િાિન્ કર� છે . આપિ� પછટાા �ાુિા�નારણાુ ંનહંયાુ ંપા� ુઆપિ�્વ્ 

સાદુા્  નાટ� ર યગાર અાે આયક ઉંપ� કરયાાી ્ક  �ાુર વસાિપ્ કરયાાુ ંછે  .આયિ્ક સપંિ�ાા 

િયાાશ અસયા ાકુશાાસી આનિયકાાી ્ક  ગ ંીર રટ્ે અવ્વ્વ્ સા્ છે ; પ�રણાને ર ક  સાનાન્ 

આયક ઉંપ� કરયાાી પ�િૃ�ઓના ંય ડાયા નાટ� અસનસર હ ્ છે ; �સી ્ેઓ િારાશ  અાે 

નાાય્ાયાદટ સહા્ પર િા રર તાે છે  .આિસ�ક �યુરય્ �વસિ્ હાસંર કરયાાુ ંઆ તાત ્ ઉપર 

આ્ા�ર્ હ �ુ ંય ઈએ: 

• હારાી આનિયકાાી વર જહરચાા અાે વ્યસા્ ાા ટકાઉપણાાુ ંિયિરેષણ 



 
 

401 
 

• હારાા અાે  િયષ્ાા ય ખન ાુ ંસયર્ાહટ િયિરેષણ 

• અસર્વ્ પ�રયાર ાી ાત�ાઈઓ 

• �જશ�્ા અાે જાા સ�હ્ તાહ  પ ાય  અાે સવંસાઓ સાસે ય ડાણાી �રુ ્ા 

• ત�ર ના ંકા ર્ર્ પયેશ 

એાપીડટએનાા ફકરા ૯ .૫.૧ાયુત  રા�્ સરકાર એ આપિ�ઓસી અસર્વ્ ર ક ાી કા્ની 

આનિયકાાી �ાુર વસાપાાાે ્ ો્ નહંય આપ�ુ ંય ઈએ અાે ન�હરાઓાી ય��ર્ા્ , પાકા ઘર , 

કારટગર , ખે�જ્   અાે સીનાં્  અાે ાત�ા યગરાા ર ક  પર ખાસ ધ્ાા આપ�ુ ંય ઈએ. 

ર

૯.૭.૮રરનાસ થકર�સુરઃવ્ાયસર

આપિ� �ાુયરસાાુ ંઅન્ િાણાર્ક પ�રનાણ ના યૈજાિાક �ાુયરસા છે  .પી�ડ્ાી ના �વસિ્  

સાસેા  વ્યહાર એક � જત ય સયેંદાશીર ાાુ  છે અાે સાય્ાાી અાે �ચ�્ા સાસે વ્યહાર કરય  

ય ઈએ  .સતંં્ ીઓ અાે િનક ાે �નુાયયાા  નાાિસક આઘા્ અાે આપિ�ાા  આઘા્ાા ડાઘાે  ઠટક 

કરયાના ંય  ુસન્ રાગી શક� છે , �ાી પિ્્ી આપિ� વ્યવસાપાાા �હ્્ારક ાે ઘણીયાર  સા્ 

છે. આસી પરાનશર ્ણાય વ્યવસાપા નાટ� આપિ� �ાુયરસા ્ યાાા  સ્્   ાગ તાય  ય ઈએ. 

ય  ુધ્ાા ક��નન્ કરયા નાટ� પ્ાસ  કરયા ય ઈએ: 

• �ચ�કંસક આર ો્ કા ર્્ન   

• વ્ા્ાન ઉપચાર 

• ડટબીફ�ગ અાે આઘા્ાી સ ંા� 

• પણા�રકા, ા જલ્ , ્ારા્ રણ , નાન્્ાઓ અાે આપિ�ઓાી પ�િ્ઓ -અસર્વ્ ર ક  

 

૯.૭.૯ કિ્્વ્ સાવં�ૃિ્ક પૌરા�ણક વસ� /્ેનાા પ�રસર  અાેરથ તહાર્ાસીર�સુરવ્ાયસ 
ર

આપિ� પછટાી નરાન્ અાે ાકુશાા્વ્ વસ� /પ�રસર ાુ ં�ાુર િાનારણ હનેંશા વ્ય�વસ્  

દવ્ાયેનકરણ અાે આકારણી પ�િ્ઓાા આ્ાર� હાસ ્રાય�ુ ંય ઈએ . ાત�ટ �ાુરિાનારણ પ�િ્  

પૌરા�ણક ્ાચંાાે ય  ુાકુસાા પહ�ચાડ� છે � ્ેાી ના�ખાકટ્ ાત�ાઈાે ય ુ  ખરાત કરટ શક� છે 

અાે � જરા્ા ્ર હરાે � જસંી ાાખયાાુ ંય ખન ્રાયે છે . � જરા્ા વસ�  અાે ાનાર્ ાા અરગ 

અરગ પકાર  નાટ� �ાુરિાનારણ અાે �ાુયરસા અ� ગન ાે અાસુર્ા પહ�રા  કા્દાકટ્ ના�ખાાે  

ધ્ાાના ંરેયાાી ય�ર છે  .સાનાન્ રટ્ે ાીચેાા િસ�ાં્  ા ુ ંપારા કર�ુ ંય ઈએ.  

• ઐિ્હાિસક અાે �રુા્ંયી્ નહંયાા વસ�  નાટ� ઓછાના ંઓછ  હવ્કે૫ા  અ� ગન હાસ 

ય ઈએ અાે ક ઈપણ હવ્કેપ વ્ય�વસ્ દવ્ાયેનકરણ અાે સશં ્ા પર આ્ા�ર્ હ ય  
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ય ઈએ. અિઘ�ૃ્્ા અાે નિ્ અખ�ંડ્્ાાા પાસાઓ ક ા૫ણ �ાુિાનારણ, સનારકાન અાે 

અા�ુપાં્ રણાા પ્ાસ ા  આઘાર હ ય  ય ાએ.  

• ય્ા ં�ઘુી શક્ હ ્ ં્ા ં�ઘુી, ૫રં૫રાગ્ �ુશ�્ા અાે ્કાીકટઓ ય્ા ં્ેઓ હમુ ૫ણ 

અ�વ્ંય  ઘરાયે છે ્ેયા કિ્્વ્ ના�ખાાા સનારકાન અાે �ાુ:વસા૫ાના ંકા ર્ર્ હ યા 

ય ાએ. આ નકાા  અાે હવ્કરા ૫રં૫રાઓાી સા્ં્ાી ખા્રટ કરયાના ંનદદ કર� છે. 

• ઘણા સાવં�ૃિ્ક યારસાાા વસ�  અાે ૫�રસર  નયમુ્  સાવં�ૃિ્ક/સાનાનક-આિસ�ક રટ્ે 

ય ડા્ેરા છે. વસાિાક યવ્ી સાસે અાે ્ેનાે �ાુ:વસા૫ા કરયાસી આ૫િ� ૫છટ 

સાનાન્્ાાી  ાયાા આપે છે. આ િયચારણાઓએ એકંદર �ાુ:વસા૫ાા ્ યાાના ંયારસાાા 

સરંકણ/ �ાુ:િાનારણાી �િુયઘા આ૫યી ય ાએ. 

• સાવં�ૃિ્ક યારસા વસ� ાી ના�ખાકટ્ �વસર્ા �ઘુારયા નાટ�ાા ૫ગરાાં  અસર એ છે ક� , 

સાવં�ૃિ્ક યારસા ૫ર રા� ુ‘ ય� ુસારા િાનારણ’ ાી કલપાા �રુા્ંયી્ અાે / અસયા 

સાવં�ૃિ્ક પાસાઓાે ાત�ટ પાડયી ય ાએ ાહટ. �ા  અસર અા�ુપાં્ રણ અાે �ાુ:વસા૫ા 

હાસ ઘર�ુ ંય ાએ. 

• સાવં�ૃિ્ક,�રુા્ંયી્ અાે યારસાાા પાસાઓાે સાચયયા નાટ� સહ ાગીઓ યુચે ્ ો્ 

૫રાનશર ક્ાર ૫છટ ય સાવં�ૃિ્ક યારસાાી ્નાન અા�ુપાં્ રણ અાે �ાુ:વસા૫ા હાસ ઘર�ુ ં

ય ાએ. 

• �રુા્ંયી્ ના�ખાાી અખ�ંડ્્ાા અાે સાવં�ૃિ્ક ા જલ્ાા અા�ુપાં્ રણ ૫ર અસરાી ચચાર 

કરયી ય ાએ અાે શ� ્ેટરા યહ�રા આફ્ � જયરાી �વસિ્ના ં�ાુરવસાપા  નાટ� ્ ો્  ાર 

સાસે ્ ો્ રટ્ે ા જલ્ાકંા કર�ુ ંય ઈએ. 

• આપિ�ઓ તાદ યારસાાુ ં�ાુરવસાપા અસયા �ાુરિાનારણ ાનાર્ ાી ્ારણા તહાર સ�ુ ંય ઈએ 

અાે ્ેાે યારસાાી આનિયકા, પરંપરાગ્ યેપાર,હવ્કરા યગેર�ાી ન�ષટએ ય �ુ ંય ઈએ. 

૯.૮રભ સા�સીરિ્ વ્ાર

૯.૮.૧રય�ાદરઠ દ નકારર

ન ટટ આફ્ પછટ �ાુિા�નારણ અાે �ાુયરસાાી ્ યાા સાનાન્ રટ્ે  સસંા્ાસી અં્ં્  સઘા 

હ ્ છે. આયી ્ યાાઓ નાટ�  ડં � સાનાન્ રટ્ે સરકારટ િ્ય રટનાસંી � જહુ પાડયાના ંઆયે છે. 

્ા�્રનારંાષ્ટ્ સરકાર  સાસે ાનકાા સકંરા સા્ીાે ત�પુકી્/ સ�પકી્  ડં � 

સવંસાઓ/ ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓ પાસેસી ન �ુ  ડં � એકક કરયાના ંઆવરુ ંછે .રા�્ સરકાર , ક�નન 

સરકારાા સતંિં્્ નકંાર્ નારફ્ે ક�નન સરકાર �ારા ાતટ કરા્ેરા ્ રણ  અાસુાર  ડં �ાી 

વ્યવસા, ડં �ા  પયાહ , ્ેાા િય્રણ અાે ઉપ્ ગાે િા્િંક્ કર્ી ્ ો્ શર્ ા  સનાયેશ 

કરટાે વર જહરચાાાે � જણર કરશે. �ના ંસાનેર હશે: 
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•  ાકુસાાાી િયગ્યાર આકારણીાા અહ�યાર ાા એકટકરણાા  આ્ાર� અાે કેકી્ અાે 

પાદ�િશક સદર  હ�ઠ� ય�રટ �દાન્  ડં � અાે 

•  ડં � એયનસીઓ સાસે કરાર અાે  ડં �ાા પયાહાે ધ્ાાે રાખી કાનગીરટાી િયગ્યાર 

પ�્્ાઓ િયકસાયયી 

૯.૮.૨રએકતીકરણ,ર  તરણરઅસેરદ�ખર�ખ્�ટરયરરથરકારટરભ સા�સારવ્ા સકરઅ્ ાર ત�રકરર

  ્ ના ંસાનાન્ રટ્ે ાીચેાાા  સનાયેશ સા્ છે: 

• સરકારાી  કા ર્ર્ અાે ા જડટગ્ �દાયપક 

• આપિ�્વ્ કેક  નાટ� ત�ટાી તાત્  યુચે �ાુર ફા�યણી 

• ય� જરા્ નાટ� ખાસ યેર  અસયા કર; અિ્ક યેરા અસયા સરચા� 

• "આક�વનક"  ડં �ાી ગ ઠયણ 

•  સાયર ૌન �ાુરિાનારણ અસયા િયકાસ ત નડ તહાર પાડયા 

• ખાાગી કેક નાટ� � જયરય્ �વસિ્એ રાયયાા  ખચર ઉઠાયયા નાટ� પ ંસાહા ાી ાીિ્ રમજ  

કરયી. 

• સાનનન્ યા્ા અાે ખાાગી દા્ાઓ ્રફસી વયૈ�ુછક ્ ગદાા 

 • યીના/ ય ખન તદરાય ્કં 

આપિ� પછટાા �ાુરિાનારણ નાટ� ત�પુકી્ િયકાસ  તેનક , પાદ�િશક િયકાસ તેનક , સ�પકી્ િયકાસ 

 ાગીદાર ,  ્રરાષ્ટ્ �તા સરકારટ સવંસાઓ , ખાાગી સેયા ાયી દા્ાઓ અાે સખાય્ી સવંસાઓ 

અાે ન�્ા ાાણાનાસંી તાહ સસંા્ા  ને�યી શકા્ છે.  આપિ� પછટ �યુરય્ �વસિ્ ાી વસાપાા 

અાે �ાુરિાનારણ નાટ� સ ંિય્ ત�પુકી્ ાાણા ંસસંા્ા  નહદ�શે ાીચેાાા  સનાયેશ કર� છે. 

• ત�પુકી્ િયકાસ તકક  પાસેસી િ્રાણ અસયા ર ા 

•  ્રરાષ્ટ્ િયકાસ સવંસાઓાા હારાા પ ટરફ �ર્ ાી �ાુર ફા�યણી 

• ત�-ુદા્ા ્વટ  ડં � 

• હુણ ા�ુક્ 

• પનાણ� જ્  ર કાણ કાનગીરટાુ ંઆક�વનક ઘટક 

• ય ખન યીન  

• ્ૈ્ાર  ડં � 

• અણ્ારટ આફ્ િયકાસાે ાીચે રાયયાા  િયકલપ63

64  

                                                           
64 િયર�ંત્ ડ  ડાઉા િયકલપ સાસે આપિ� િયકાસ િ્રાણ એક આક�વનક �્�ડટ રાાા છે � �ુદર્ી આપિ� તાદ 

આાતીઆરડટ સભ્ દ�શ ાે ્ાંકા�રક ્રર્ા � જરટ પાડ� છે. હુણ રેાારાઓાે �ુદર્ી આપિ�ઓ નાટ� અસરકારક 
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�ાુ � જયરય્ �વસિ્એ રાયયાાા  ન ટા કા ર્્નાા  ડં �ાે એકિક્ અાે સચંા�ર્ કરયાાા 

ક�ટરાક નહંય� જણર પાસાઓના ંાીચેાાા  સનાયેશ સા્ છે અાે ક ષટક ૯-૩ ના ંસારાશં આપયાના ં

આયેર છે. 

૧. ાકુસાા અાે ખ ટાી આકારણી ાી સનીકા 

૨. �તલડ તેટર �તલડ�ગ નાટ� ન�ષટ અાે ચ તસ સન્-િા્ાર�ર્ રલ્  િયકસાયયા 

૩. �યુરય્ �વસિ્ વસાપયયાાા કા ર્્નાી ાાણાકટ્ ય��ર્ા્ ા  �દાય 

૪.  ડં �ાા સ ંિય્   ્ ાે ્ારયીાે િયિય્ િયકલપ  ્પાસ   

૫. ાાણાકટ્ વ્યવસાપા નાટ� નયમ જ્  ાાણાકટ્ ્ રણ  વ્ા�્ાિ્્ કરટાે રા� ુકરયા 

ક ષટક ૯-૩: �યુરય્ �વસિ્ કા ર્્નાુ ં ડં � એકિક્ કર યા અાે ્ેાુ ંસચંારા કરયા નાટ�ાા 

નહંયાા પાસાઓ 

 ન ટા પગરા યણરા 

૧ ાકુશાા અાે ખ ટાી આકારણીાી 

સનીકા  

સન્ સેકટર , ્ાચકુા અાે �યલરાઓના ંય��ર્ા્  

ાકુસાા અાે  હાાી નાટ� નાકાંનક અાે �ણુાંનક 

પા્ાાી ર�ખા 

૨ સારા િાનારણ નાટ�ાા ચ તસ 

સન્તધ્ રલ્  નાટ� ન�ષટ 

િયકસાયયી  

•  તીતીતીા  અયકાશ અાે રલ્  િયકસાયયા 

• આપિ� પિ્કાર કન્ા,   ૌિ્ક �યુરય્  �વસિ્ાી 

પા�ટ્ 

• ઝડપી આિસ�ક �યુરય્ �વસિ્ પાટ્ કરયા નાટ� 

િયકલપ  

• ્તતાયાર �ુ્ ારણા રલ્  ાતટ કરયા 

૩ �યુરય્ �વસિ્ પાટ્ કરયા નાટ� 

ાાણાકટ્ યહુરટ્ા્ાા �દાય   

•  કેકયાર અાે ્તતાયાર ાાણાકટ્ �દાય  ્ૈ્ાર  

કરયા 

•  િયિય્ િયકલપ  નાટ� પરાનશર અાે ા જલ્ાકંા 

•  ાાણાકટ્ �દાય  આખરટ કરયા 

૪  ડં �ાા સ ંિય્   ્ ાે ્ારયીાે 

િયિય્ િયકલપ  ્પાસયા 

•  ઘર�ચ ુસસંા્ા : 

-રા�્નાસંી (ચાચ ુત�ટ ) અાે ય્ારાાા  ડં � 

એકક કરયાાા િયકલપ  (ત�ટ તહારાા) 

                                                                                                                                                                                    

પિ્ ાયક ્ યાા તાાયયાના ંનદદ કરયા નાટ� િયમ તેનક કપુ ્રફસી ઉપર ્ ય ખન -સહા્ક સા્ા ાા 

વ્ાપક ફરકા  એક  ાગ છે. 
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- ક�નની્ અાદુાા અાે અન્ િયકલપ  - ચાચ ુ

ત�ટ અાે ત�ટ તહારાા 

•  આાએફઆા પાસેસી ઉ્ાર સ�હ્ ક�નન સરકાર �ારા      

વયી�ૃ્.  ્રરાષ્ટ્ વ્યવસા  

• અન્   ્ : 

- દા્ાઓ 

- સનાયાુ ં્ ગદાા 

- ખાાગી કેકાા ક પ ર�ટ સાના�યક યયાતદારટ , �હ�ર 

ખાાગી  ાગીદારટ 

૫ ાાણાકટ્ વ્યવસાપા નાટ� નયમ જ્  

ાાણાકટ્ ્ રણ  વ્ા�્ાિ્્ 

કરટાે રા� ુકરયા 

• ાયા િયકાસ , નરાન્, ઘરાા ના�રક નારફ્ 

�ાુરિાનારણ (ા�ુ્ંયેઘર ) નાટ�  ડં � ફા�યયાાા 

્ રણ  અાે િા્ન  ાતટ કરયા, 

• �યુરય્ �વસિ્ પાટ્ કરયાાા કા ર્્ન ના ંકા ર્કન્ા  

સાસે ય�રટ રય�ચક્ાાુ ંનાપ સને્ ્ ો્ િય્રણાા  

િા્ન  ાતટ કરયા 

• ્ ો્ ઉપ્ ગાી દ�ખર�ખ નાટ� અનરયારટાા ્કં પર 

દ�ખર�ખ નાટ� અાહુુપ ના�હ્ી વ્યવસાપા પધ્િ્  

અનરના ંા જકયી 

 

 ડં � એયનસીઓ �ારા એકક કરયાના ંઆયેરા  ડં �  સાનાન્ રટ્ે કડક િય્રણ અાે યપરાશ 

પર પિ્તં્   સાસેાા હ ્ છે. આસી  ડં �ાા િય્રણ પર ાયર રાખયી નહંય� જણર છે �સી ક ઈ પણ 

કરારા   ગં ા સા્ ્ેાી ખા્રટ કરયી.  ડં � િય્રણાી દ�ખર�ખ ાીચેાા �ારા કરયાના ંઆયશે:  

• નમંજર ્ યાાઓના ંસસંા્ા ફા�યણીાે પાસિનક્ા આપયી 

•  રા ાસ�ઓાે  ડં � િય્રણ નાટ� ્કંાી વસાપાા 

•  ડં �ાા ઉપ્ ગ અાે અનરીકરણાી પગિ્ નાટ� િારટકણ ્કંાે  તાાય�ુ ં

૯.૮.૩ર�સુરર સનારણરખચરસીર � દરાતર

ક�નન સરકારાા સતંિં્્ નકંાર્ સાસે પરાનશર કરટાે રા�્ સરકાર પસદં કર�રા ખચર ય� જરા્ાા ં

પગરાઓંાે �િ્ન કરટ અનરી તાાયી શક� છે �ન ક�: 

• િયશેષ કર/ સરચા� રાદય  (ક�નન સરકાર) 

• વસાિાક કર રાદય  
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• કરાકુ્ સરકારટ ત નડ �રટ કરયા 

૧૦રકનતાર  કાથર-  હ ગા રાકસર

૧૦.૧રયા રૈઠ દ નકારર

આ પકરણ અગાઉાા પકરણ ના ં્ ો્ સદં રના ંયણરયેર કન્ા િયકાસાા પગરાાંી ઝાખંી � જરટ 

પાડટ ્ યાાાા કન્ા િાનારણાા પાસાઓા  સારાશં અાે પ�રપેલ્ તાેં રમજ કર� છે.  પાછરા 

પકરણ ના ંસતંિં્્ યયાતદારટ ના��ુ ંઅાે ચચારના ંકન્ા િયકાસાા િયિશષટ પાસાઓાુ ંયણરા કર� 

છે. આ પકરણના ંઆપેરી ્ાદટ સ�ં જણર ાસી પરં્ ુઅગાઉાા પકરણ ના ંરમજ િયગ્ ાા � જચક અાે 

ીૃષટાં્ �પ છે. સનાિયષટ િયષ્ વ્ાપક રટ્ે રાષ્ટ્ , પાદ�િશક અાે યૈિમક પધ્િ્ઓ સાસે �્ાર� 

�સુગં્ છે, �ના ંઅિાયા ર્પણે ફ�રફાર  સશે �  સન્ાં્ ર� ્ યાાાી સનીકા અાે ્ેાા અનરીકરણ 

દરિન્ાા સનાિયષટ હ યા ય ય ઈએ . ઉ ર્ી શેષઠ પણારીઓાે અાસુરયા નાટ� ્નાન પ્ાસ  

કરયા ય ય ાએ. 

કન્ા િયકાસ ત્ા �હ્્ારક ાુ ં્નાન વ્ર� સવંસાઓ , ્કં અાે કન્ાઓાે નયમ જ્  કરયાાી 

તાત્ ાે આયરટ રે છે. ડટઆરઆર નાટ� રએુાઆાએસડટઆર  'કન્ા િયકાસ ' ાીચે ાયુત 

વ્ા�્ાિ્્ કર� છે. 

"કન્ા િયકાસ એ એયી પ�્્ા છે ક� � પ� , સવંસાઓ અાે સનાયાે સાના�યક અાે આિસ�ક રલ્  

સન્સર હાસંર કરયા નાટ� ્ેનાી કન્ાઓાે ઉ�ેન્ કર� છે અાે િયકસાયે છે. ્ે એક િયચાર છે � સન્ 

ય્ા ંકન્ા િાનારણાા સન્ગા�ાાે ય્ારયા અાે રાતંાગા�ાાા કન્ા �સૃ�ાા ્નાન પાસાઓાે આયરટ રે 

છે.્ેના ંિશકણ અાે િયિય્ પકારાી ્ારીના  સનાયેશ સા્ છે , પરં્ ુસવંસાઓ , રાયકટ્ ��િૃ્ , ાાણાકટ્ 

સસંા્ા , ્કાીકટ પણારીઓ ્ેનય િયશા� સકન પ્ારયરણ િયકસાયયા નાટ� સ્્ પ્ાસ ા  પણ સનાયેશ 

સા્ છે. "(રએુાઆાએસડટઆર, ૨૦૧૬) 

 

સેનડાા ના�� ુ્નાન �હવસેદાર ાે ્ેનાા દ�શના ંઆપિ�ાા ય ખનાુ ંસચંારા કરયા નાટ� સકન 

તાાયયા અાે કન્ા ય્ારયા પર ધ્ાા ક��નન્ કરયા પડકાર  આપે છે. આપિ�ાુ ંય ખન ઘટાડયા 

નાટ� ્ે ર કાણાુ ંનહંયાુ ંપ�રત� છે. આપિ� ય ખનાા વ્યવસાપા કેકના ંઅરગ અરગ વ્ર� 

�ણી્ા ય ખન ા  સાના  કરયા નાટ� સવંસાઓ , સરકાર  અાે સાદુા્ ાી ્કાીકટ , ાાણાકટ્ અાે 

યહટયટટ કન્ાઓાે ય્ારયાાી ય��ર્ા્ પર સેનડાા ના�� ુ ાર ા જક� છે . ના��ુ ંય ખન 

ઘટાડયાાા ંપગરા ંઅનરના ંા જકયાાી કન્ાાે નયમ જ્  કરયા ાુ ંકહ� છે. કન્ા િયકાસ સાનાન્ રટ્ે 

એક પ�્્ાા  ઉલરેખ કર� છે � ાુ ંસચંારા �દરસી સા્ છે અાે કન્ાાી હારાી િનલક્ સી શ� 

સા્ છે. સેનડાા ના�� ુઆપિ� વ્યવસાપાના ંન�હરાઓાા કન્ા િયકાસ અાે આપિ� ય ખન 

સચંારાના ંઅસરકારક રટ્ે  ાગ રેયાાી ્ેનાી કન્ા ય્ારયાાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક� છે. 
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ડટઆરઆર નાટ� કન્ા િયકાસના ંર કાણ એ વ્�ક્ઓ , એયનસીઓ અાે સાદુા્ ાી ્ેનાા 

આપિ� સચંારાાા ્ેનાી કાનગીરટ �ુ્ ારયા નાટ� અાે કન્ાના ંય્ાર  કરયા નાટ�ાી સ્્ 

પ�્્ા છે. કન્ા િાનારણાી પ�્્ાના ંનાાય સસંા્ા િયકાસાા વ્�ક્ગ્ ્ારીન , સગંઠાાંનક 

િયકાસ �યા ક� મજસ ાી કાનગીરટના ં�ુ્ ાર  સગંઠા ાુ ંિા્ના , અાે સવંસાઓાે નયમ જ્  તાાયયા 

�યા ઘટક ા  સનાયેશ સશે . ના�રકટ અાે પિ્ત�્ા વસાિપ્ કરયા નાટ� સહ ાગી અ� ગન  �ારા 

�હવસેદાર ાે સાનેર કરયા આયિ્ક છે.  ્�રક  ાગીદાર ાી  ાગીદારટ અાે ના�રકટાા વ્ર સાસે 

સી્ા સપંકરસી કન્ા િયકાસાી �દશાના ંપહ�રસી ટકાઉપ�ુ ંય્ે છે. ક�નનાા િયિય્  

નકંાર્ /િય ાગ  અાે રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ  નારફ્ પર કન્ા િાનારણાા ા�ુ્ પયાહ યગર 

ડટઆરઆરા  ા�ુ્ પયાહ અ જર  છે.  કન્ા િાનારણના ંપય ર્નાા કા્દાઓ, િા્ન  અાે િયિા્ન  

યગેર�ના ંસતંિં્્ ય ગયાઈઓ કરટાે પ્ારયરણાે સકન તાાયયા અાે ્ેાા િાનારણાુ ંધ્ે્ પણ 

સાનેર હ �ુ ંય ઈએ. કન્ા િયકાસ િયિય્ વ્ર  �યા ક� કાા જાી અાે સવંસાકટ્ ના�ખા , સવંસાઓાી 

વ્યવસાઓ, સગંઠા અાે નાાય ્સા  ૌિ્ક સસંા્ા ાી પ�િૃ�ઓા  સનાયેશ કર� છે , આ ્નાન 

પ�િૃ�ઓાા િનશણાે ધ્ાાના ંરાખીાે સન્ ન્ારદાના ંઅનરના ંા જકટાે �ાુરાયિ �્્ , �જંકા , નધ્ન 

અાે રાતંા ગા�ાાા ત્ા પડકાર ા  સાના  કરય  ય�રટ છે િયિય્ વ્ર  એકતી� ઉપર િા રર 

હ યાાા કારણે એક વ્ર� કરા્ા ફ�રફારાી અન્ વ્ર ના ંપણ ફ�રફાર કરયાાી  ઘણીયાર ય�ર પડ� છે.  

્ેસી ડટઆરઆર નાટ� સવંસાકટ્ અાે સગંઠાાા કન્ા િયકાસાા ઘણા પ્ાસ ાા ાાુાઓ પર � જર્ ુ ં

ધ્ાા નાાય સસંા્ા િયકાસસી ઉપર ઉઠ�ુ ંય ઈએ.  ાગીદારટ અાે સહ્ ગ સવંસાકટ્ કન્ા 

િાનારણ નાટ� અ� � છે. સવંસાકટ્ કન્ા િયકાસના ંહારાી પધ્િ્ના ંસન્ાે અાહુુપ તદરાય 

કરયા નાટ� અદ્ા ્કાીક ાા ઉપ્ ગ પર પણ  ાર ા જકય  ય ઈએ . આપિ�ાી પિ્કાર કન્ા  

ય્ારયા નાટ� ના�ખાકટ્ અાે �તા-ના�ખાકટ્ પગરાઓં �ારા આપિ� ય ખન અટકાયયા અાે 

ઘટાડ  કરયાના ં�હ�ર અાે ખાાગી ર કાણ ય�રટ છે. કન્ા િયકાસના ંર કાણ એ નયા તચાયયા , 

ાકુસાા અટકાયયા ક� ઘટાડયા અાે અસરકારક �યુરય્ �વસિ્ાે પાટ્ કરયા અાે �ાુયરસાાી 

ખા્રટ કરયા નાટ�ા  નાગર અસરકારક ખચર  છે. 

 એાપીડટએન ૨૦૦૯ કન્ા િયકાસ નાટ� વર જહાંનક અ� ગનાી ય��ર્ા્ પર  ાર ા જક્ા 

ા�્ે છે ક� ્ેાે અસરકારક તાાયયા નાટ� િયિય્ �હવસેદાર ાી સ�્્ અાે ઉંસાહટ  ાગીદારટ ય�રટ 

છે. રાષ્ટ્ ાીિ્ ા�્ે છે ક� "્ ો્ સવંસાકટ્ ના��ું , ્ેાુ ંવ્યવસાપા પણારીઓ અાે આફ્ ાા 

અસરકારક િાયારણ અાે સચંારા નાટ�અાહુુપ સસંા્ા ાી ફા�યણી" �યા પડકારા  સાના  

કન્ા િયકાસ  કરય  ય ય ાએ.  એક સ્્ પ�્્ા હ યાાા કારણે કન્ા િયકાસના ંકનરચારટઓાી 

સ�ં્ાાા પડકાર , ાયી  ર્ીઓાે િશ�ક્ કરયાાુ ંકા ર્ , ્કાીકટ ફ�રફાર  સાસે ્ારનેર અાે 

યૈજાિાક જાાના ંઝડપી આગ� ય્યાાી તાત્ા  સનાયેશ કરયા ઉપર ધ્ાા આપ�ુ ંય ય ાએ. 
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 કન્ા  િયકાસના ંરાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા  નાટ� એાપીડટએન ૨૦૦૯ નહંંયાી 

� જિનકાાી કલપાા કર� છે. એ ય રટ્ે , રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસાઓ અાે એટટઆા એ રા�્ / 

ક�નનશાિસ્ પદ�શ ના ંા�ુ્ � જિનકા  યયયી ય ઈએ. એાપીડટએન નકંાર્ , ્ેાી શેણીાા િય ાગ  

અાે િયિય્ વયા્� સવંસાઓ સ�હ્ સરકારાા ્નાન વ્ર� આપિ� વ્યવસાપાાા કેકના ંકન્ા 

િયકાસાી કલપાા કર� છે . ્ે સાદુા્ આ્ા�ર્ આપિ� વ્યવસાપાાા પ્ાસ ાે પ ંસાહા આપયા 

નાટ� કન્ા િયકાસાા પ્ંા ાા નહંય પર પણ  ાર ા જક� છે. ાીિ્ાી ા�્ ાયુત ડટઆરઆરાે 

ટકાયી રાખયા નાટ� શા�ાઓના ંવ્ાયસાિ્ક સવંસાઓાે આયરટ રે્ા સન્ િશકણ કેકના ંકન્ા 

િયકાસ કરય  ય�રટ છે. ્નાન કેક ના ંકૌશલ્ િયકાસ સતંિં્્ પરયાાા , પનાણપક અાે ્ રણ ાે 

નયમુ્  કરયા સાસે ત�-ુય ખન પિ્ર ્ક �િુય્ાઓા  સનાયેશ કર� છે ્ે યા્ વયીકારયાના ંઆયી 

છે. 

૧૦.૨રરાષ્ટ્ર�ય આરિ્ વ્ાયસરથ વ્ા,રસેકસરર�સઝાવટરરર�વસરુફાથરરઅસેરઅન્રથ વ્ાઓર

રા�ષ્્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા અન્ સશં ્ા સવંસાઓ સાસે  ાગીદારટના ં્ારીન , સશં ્ા, 

દવ્ાયેનકરણ અાે ના�હ્ીાા આ્ાર� િયકાસ સાસે રાષ્ટ્ કકાએ ્ેાી ા�ુ્ યયાતદારટઓ પૈકટ 

એક કન્ા િયકાસ છે. ્ે અન્ �ણકારટ આ્ા�ર્ સવંસાઓ સાસે ના��ુ ંરચશે અાે રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા સગંઠા �ારા િા્ાર�ર્ િયશા� ાીિ્ઓ અાે નાગરદિશ�કાઓાી ન્ારદાના ંકા ર્ કરશે. ્ે 

પિશકક, આપિ� વ્યવસાપા અિ્કારટઓ અાે અન્ �હ્્ારક  નાટ� ્ારીનાુ ંઆ્ યા કરશે. 

રા�ષ્્ આપિ� વ્યવસાપા , આપિ� વ્યવસાપા ાા કેકના ં 'શેષઠ્ા ક�નન ' ્રટક� ઉ રયા પ્ંા 

કરશે. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સવંસા આપિ� વ્યવસાપા ્કંાે ્ારીનાી સન્ પકકાા 

અનરીકરણાે ્ૈ્ાર કરયાનાં  અાે સર� તાાયયાના ંનહંયાી � જિનકા  યયશે. ્ે ્ારીન નાટ� 

પાદ�િશક અાે  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગ નાટ� નધ્વસ સવંસા પણ હશે. 

રા�ષ્્ આપિ� તચાય ત�  રા�્ આપિ� તચાય ત� , ાાગ�રક સરંકણ , સાદુા્ અાે 

વય્સેંયક ાી સજય્ા અાે પિ્ ાયના ંકન્ા િયકાસ અાે ્ારીન ય��ર્ા્ ાે પણ ટ�ક  આપી શક� 

છે. ્ે નહંયાુ ંછે ક� પિ્કારના ંસાનેર રા�્ આપિ� તચાય ત� અાે  અન્ એયનસીઓ �નેુ�ના ં

કાન કરયા સકન હ ્. �ાા નાટ� ્નાન પિ્કાર કરાારાઓાી ્ારીનના ંરાષ્ટ્ આપિ� તચાય 

ત�ાી � જિનકા હ યી ય�રટ છે. િયિય્ રા�્ ના ંઘણી પ�્ા્ સવંસાઓ છે , � આપિ� વ્યવસાપાાી 

્ારીન આપી રહટ છે.  આાે �ુશ� સસંા્ા વ્�ક્ઓ અાે ાાણાકટ્ સહા્સી નયમુ્  કરયાના ં

આયશે અાે અન્ રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ  �ારા આ પકારાી ાકર કરયાના ંઆયશે. ઉપરાં્  ્નાન 

યહટયટટ ્ારીન સવંસાઓ , પ રીસ અકાદનીઓ, રા�્ાી ્ા�્ િયકાસ  સવંસાઓ, એાડટઆરએફ, 

તીએસએફ, સીઆરપીએફ, સીઆઈએસએફ, આઈટટતીપી, એસએસતી અાે ાેશાર �્િા�ગ 
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એક�ડ�નીનાસંી સીએપીએફાા ્ારીન ક�નન ના ં આપિ� વ્યવસાપા શાખા્ે  સતંિં્્ �ુશ�્ા 

િયકસાયયાના ંનહંંય� જણર ્ ગદાા આપે છે. 

હારાી સવંસાઓાી કન્ાાે પાદ�િશક અાે વસાિાક ય��ર્ા્  અાસુાર અદ્ા કરયાાી ય�ર છે. 

િયિય્ નકંાર્ / િય ાગ / સવંસાઓ/ રાય્ હવ્કાા �હ�ર સાહસ  સાસે સકં�ા્ેરી અન્ ઘણી 

્ારીન સવંસાઓ છે, પરં્ ુ્ેઓએ ્ેનાા ્ારીન કા ર્્ન  અાે િય ાગી્ પરટકાઓના ંડટઆરઆરા  

સનાયેશ કરય  આયિ્ક છે. 

૧૦.૩રવ્ા સકરવ રા�્સીરથ વ્ાઓસીરકનતાર  કાથ-કહ�રટરઅસેરતામ્ર

આપિ� વ્યવસાપાાા કેકના ંપીઆરઆઈ અાે રએુરતીાી કન્ા િયકિસ્ સયી ય ય ઈએ. 

પ્ારટ્ કન્ા િયકાસ િયાા, વસાિાક સવંસાઓ આપિ� વ્યવસાપા અસયા ્ેાી ્ યાાઓાા ્ ો્ 

અનરીકરણાે �િુાિન્ કરયાના ંઅસરકારક રટ્ે ્ ગદાા આપી શક્ી ાસી. વસાિાક વયરા�્ાી 

સવંસાઓાા ખરા સશ�ક્કરણ નાટ� કન્ા િયકાસ પણ ય�રટ છે . પીઆરઆઈ અાે રએુરતીાા 

� જટંા્ેરા ાે્ાઓ અાે અિ્કારટઓાે િયિય્ પકારાી કટ કટટઓાે સકન રટ્ે સ ંા�યા , આપિ�ાી 

્ૈ્ારટના ં્ ગદાા આપયા , ઉપર ્ ચે્યણીઓા  ્ ો્ ઉપ્ ગ કરયા , શ ્, તચાય, રાહ્, 

્તીતી સહા્ �યા ઓપર�શાાુ ંઆ્ યા કરયા અાે ાકુસાાાુ ંા જલ્ાકંા કરયા નાટ� ્ારીન 

આપયી ય ઈએ. . ્ેઓાે આપિ� પછટાા �ાુયરસાાી ્ ો્ ય��ર્ા્ ાી ્ ો્ સનય હ યી ય ઈએ . 

વસાિાક ાે્ ૃં ય આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન ્તતાાા આ્ યાના ંઆપિ� વ્યવસાપા કેકના ં

ન ટટ � જિનકા  યયી શક� છે. આપિ� વ્યવસાપા , ડટઆરઆરાે ા�ુ્ પયાહના ંરાયયા અાે આપિ� 

િાયારણ અાે ડટઆરઆરાી સવં�ૃિ્ાે પ ંસાહા આપયા નાટ� વસાિાક િયકાસ સવંસાઓાી કન્ા 

ય્ારયા નાટ� કન્ા િયકાસાુ ંરલ્ હ �ુ ંય ઈએ. ાાણાકટ્ , ્કાીકટ અાે સચંારકટ્ કેક ના ં

વસાિાક સવંસાઓાી કન્ાઓ િયકિસ્ સયી ય ઈએ. રા�્ કકાાી ્ારીન સવંસાઓ (એટટઆા , 

આપિ� વ્યવસાપાાી રા�્ાી સવંસાઓ અાે અન્) ્ાનીણ અાે શહ�રટ વસાિાક સવંસાઓાી કન્ા 

િયકાસ નાટ� ય��ર્ા્ આ્ા�ર્ ્ારીન કા ર્્ન  િયકસાયશે. 

૧૦.૪રથ�દુા્ાસેરતારીનરર

આપિ�ઓ નાટ� સાદુા્  પસન પિ્ ાય આપાાર  હ યાાા કારણે ્ેઓાી કન્ા ય્ારયી એ 

કન્ા િયકાસ પ�્્ાા  એક નહંય� જણર  ાગ છે. સેનડાા ના�� ુઆપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� 

ાાગ�રક સનાય , સાદુા્  અાે વય્સેંયક ાુ ંજાાાી ��ૃધ્ કરયાાી ય��ર્ા્ ા�્ે છે. કન્ા 

િાનારણના ંસાદુા્  અાે સાદુા્ાા ાે્ાઓાી ��િૃ્, સયેંદાા, અ� ગન અાે િયકાસશીર કૌશલ્ા  

સનાયેશ સય  ય ઈએ . એાડટઆરએફ, ાાગ�રક સરંકણ , ાાગ�રક સનાય સવંસાઓ , વસાિાક સાદુા્ 

આ્ા�ર્ સવંસાઓ અાે વય-સહા્ મજસ  ્રફસી સહા્ાે પ ંસા�હ્ કરયાના ંઆયશે. ાે્ ૃં ય અાે 

પેરણાાે પ ંસાહા આપયાાી એકંદર યયાતદારટ રા�્ અાે �યલરા અિ્કારટઓાા એકંદર નાગરદશરા 
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હ�ઠ� વસાિાક સ�ાયા�ાઓ, પીઆરઆઈ અાે રએુરતીાી રહ�શે.સાાદુાિ્ક ્ારીન કા ર્્ન  સાના�યક 

રટ્ે સનાિયષટ હ યા ય ઈએ , અાે ્ેઓએ ન�હરાઓ , તા�ક , ��ૃ , અા�ુ જ�ચ્ �િ્/યા�િ્ અાે 

િયકરાગં ાી કન્ા ય્ારયા પર િયશેષ  ાર ા જકય  ય ઈએ. 

૧૦.૫ર�ય આરથ થાધસરના��ુ ર-રા્ષ્્,રરા�્રઅસેર�પલરારર

 ાર્ી્ આપિ� સસંા્ા ાેટયકર રગ ગ ્નાન ા જ�� જ્  ય��ર્ા્ ાે આયરટ રે્ા આપિ� 

વ્યવસાપા સતંિં્્ સસંા્ા ાી રાષ્વ્ાપી યગંન ચીયયવ્ઓુાી ્ાદટ � જરટ પાડ્ ુ ંયેત આ્ા�ર્ 

પ ટરર છે. � સા્ા ાી ્ાદટ , �ુશ� નાાય સસંા્ા  અાે ્ંકા� પિ્ ાય નાટ�ાા ય�ટર �રુયઠાાા 

સચંારા નાટ� છે . આ પ ટરરાુ ંપાસિનક રલ્ એ છે ક� િાણર્ક્ારાે ક ઈપણ કટ કટટા  સાના  કરયા 

નાટ� ય�રટ સા્ા  અાે નાાય સસંા્ા ાી ઉપર ્્ા પર યયાત  શ ્યાના ંસકન તાાયે. રા�્ 

વ્ર�,  ાર્ સરકાર� દર�ક રા�્ાે આ પેટાર પર પ ્ાાુ ં રા�્ આપિ� સસંા્ા ાેટયકર પ ટરર 

વસાપયા નાટ� પ ંસા�હ્ ક્ાર છે.  સસંા્ા ના��ુ ંરાષ્ટ્ , રા�્ અાે �યલરા વ્રાી સવંસાઓાે 

આયરટ રેશે �ઓ આપિ� ય ખન સચંારાના ંસાનેર છે 

૧૦.૬રકનતાર  કાથર  ે્રરર

કન્ા િયકાસ આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓાે રા� ુપડ� છે. ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  

અાે એયનસીઓ ્ેનય રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શ સરકાર  િયિય્ �હવસેદાર ાી કન્ા િયકાસ નાટ� 

પગરા ંરેશે. ક�નન અાે રા�્ યુચે યયાતદારટઓાુ ંિય ાયા અરગ પકરણ ના ંઆપયાના ંઆયેરી 

યયાતદારટાા ના�ખાના ંય  ુિયગ્યાર યણરયેર છે �ાી ા�્ રેયી ય ાએ.  ડટઆરઆર અાે 

સતંિં્્ યયાતદારટઓ નાટ� કન્ા િયકાસ િયષ્ ા  સારાશં ક ષટક ૧૦-૧ ના ંઆપયાના ંઆવ્  છે. 

ક ષટકાી છેલરી ક રનના ંદશારયેરા પકરણ ના ંદર�ક પેટા િયષ્રકી  િયવ્ારાે અા�ુપ 

િયિશષટ્ાઓા  ઉલરેખ કરયાના ંઆવ્  છે. 

 

૧૦.૧રસટ�ર�રરનાટ�રકનતાર  કાથર  ે્ર-ક�ન્,રઅસેરરા�્રર

્ન  િયષ્ કેક પેટા િયષ્ કેક યયાતદારટઓાુ ં

યણરા ્ે પકરણ   

૧ અદ્ા ટ�કા ર ન 

અાે સા્ા  ગ ઠયયા 

• શેષઠ યૈિમક ટ�કા ર ન અપાાયયી 

• ય ખન અાે અા ુય  ્ેનય  સયેંદાશીર્ાાા 

આ્ાર� ટ�કા ર નાી ય��ર્ા્ ાે ્ારયયી 

• શેષઠ અાે સૌસી ્ ો્ સા્ા ાીપાટ્  કરયા 

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 

૨ આપિ� ના�હ્ી પધ્િ્  • સસંા્ા ના��ુ ં��ય�ુ ં

• સસંા્ા ડ�ટાાી દ�ખર�ખ અાે ��યણી 

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 



 
 

411 
 

• સ ્ ડ�ટાાે િા્િન્ અપડ�ટ કર  

• એડયાનસ ટ�કા ર ન સાસે ્ ો્-�રુ�ક્ 

સચંાર િયકસાયય  

• રાષ્ટ્ અાે રા�્ કકાાી આપિ� ના�હ્ી 

પધ્િ્ 

• સન્ ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ/ રા�્  અાે 

અન્ અિ્�ૃ્     

  પરાશક્ારઓ નાટ� �ુ્ ાર�રા ડ�ટાા  પયાહ 

�ુ્ ાર  

• આપિ� ના�હ્ી પધ્િ્ઓ સાસે HRVCA 

ડ�ટાાુ ંસકંરા 

• આપિ� ાકુસાા (પં્ક અાે પર ક) અાે 

આપિ� પછટાા �ાુરિાનારણ પર 

િયમસાી્ અાે આ્ાર� જ્  ડ�ટાતેઝાી ખા્રટ 

કરયી 

૩ આપિ� ય ખનાુ ં

સચંારા 

• ડટઆરઆરા ુા�ુ્ પયાહ અાે   સકંરા કર  

અાે ડટઆરઆર નાટ� સવંસાકટ્ પ�િ્ઓાે 

નયમ જ્  કર�ુ ં

• સહ ાગી અ� ગન ,  ાગીદારટ અાે ાેટયકરાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• �ણુય�ાાા ્ રણ , ્ેાા વયીકાર અાે 

પ ંસાહા ાે ઉ�ેયા આપ�ુ ં

        ૧૨ 

૪ આપિ� ય ખન 

વ્યવસાપા  

• યીના કંપાીઓ અાે ાાણાકટ્ સવંસાઓ સાસે 

સહ્ ગ કરટાે ્ ો્ ય ખન વસાાાં્ રણ 

સા્ા ાે પ ંસા�હ્ કર  અાે �િુય્ા આપ�ુ ં

• સાદુા્ આ્ા�ર્ પધ્િ્ઓ સ�હ્ સાના�યક 

�રુકા-ના�ખાાા્કંાી રચાા અાે અનર 

• પાસિનક , નાધ્િનક અાે ્ ૃ્ ી્આર ો્ 

સ ંા�ના ંઆપિ� ય ખન વ્યવસાપાાે સકં�ર્ 

કરટાે આર ો્ સ ંા�  પધ્િ્ઓાી આપિ�  

�વસિ્વસાપક્ા 

• વ્ાયસાિ્ક �વસિ્વસાપક્ા અાે  �રુયઠા 

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 
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કડટઓ નારફ્ આનિયકા અાે ઉંપાદક સપંિ�ાુ ં

રકણ, સેયાઓાી સા્ં્્ા �િુાિન્ કર� છે 

૫ વસાિાક કકાએ આપિ� 

વ્યવસાપા અાે 

ડટઆઆરાી કન્ાઓ  

• ડટઆરઆરના ંવસાિાક િયિય્ વ્ર�  ્ારીનાુ ં

સચંારા 

• ્નાન વ્ર� �હવસેદાર ાી ��િૃ્ અાે  

સજય્ાના ં� ુ્ ાર  કરય  

• આપિ� વ્યવસાપાાી ્ યાાઓ  ્ૈ્ાર 

કરયી, ્ેાે િા્િન્ �ુ્ ાર યીયી અાે �ૃિકન 

િાદશરા  કરયા 

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 

૬ િશકણ, સશં ્ા અાે 

 વ્ાયસાિ્ક િશવ્નાં 

 ડટઆરઆર 

• અભ્ાસ્નના ંડટઆરઆરાે �સુગં્ િયષ્  

સાનેર કરયા 

•  �ડ્ી, અભ્ાસ્ન  અાે �ડટર ના�ંયા િયિશષટ 

કા ર્્ન  દાખર કરયા 

• સવંસાઓના ંસતંિં્્ સશં ્ા  ્ યાાઓ અાે 

સશં ્ાાા કા ર્્ન ાે અાદુાા �ારા પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• ડટઆરઆરાા િયિય્ િયિશષટ પાસાઓ સાસે 

સતંિં્્ ્ાિંકક અાે વ્ાયસાિ્ક કા ર્્ન  

•  પિશકક ાી ્ારીન િયકસાયી 

• ડટઆરઆર ાા અરગ અરગ કેક ના ંસશં ્ા 

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 

૭ આગ ્રટ ચે્યણી  • અદ્ા પ�િ્ઓ અાે ટ�કા ર ના  ઉપ્ ગ 

કરય  

• ્ાિંકક  ્રના��ુ ંઅાે પધ્િ્ �ુ્ ારયી 

• ાડતલર ુપસારના ં� ુ્ ાર  કર ય  અાે  સૌસી 

�્�ર્ા�  ાગ ના ંછેલરા   નાાર �ુ્ ી ્ેાી 

કાે�કટિયટટાી  ખા્રટ કરયી 

• ચે્યણી આપયાાી પધ્િ્ાે અરગ અરગ 

પદ�શ  અાે િય ાગ  ાયુત ય �ુસુગં્ 

તાાયયા નાટ� �ુ્ ાર  કરય  

૭ 

૮ ્ાંકા�રક કા ર્યાહટ 

નાટ�ાા ક�નન  નયમ જ્  

કર   

• કટ કટટ પિ્ ાય કન્ાઓ ય્ારયી 

• કટ કટટ કાનગીરટ ક�નન ાે નયમુ્  તાાયયા, 

ના�ખાગ્   �િુય્ાઓ �ુ્ ાર , ્ેાે અપ્ેડ 

૭,૮ 
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કરય , શેષઠ ઉપર ્ ટ�કા ર ન અપાાયયી 

• દર�ક આપિ� ઘટાા પછટ અા ુયાા  આ્ાર� 

કન્ાઓના ં�ુ્ ાર  કરય  

• શેષઠ ICTાે કાને રગાડ  

• કટ કટટ કાનગીરટ ક�નન ાી કન્ાાું  ઓ�ડટ 

કર�ુ ં

• પ્ારટ્ ્ારીનત� નાાયત� સાસે  રા�્ 

અાે �યલરા કકાાા કટ કટટ  કાનગીરટ ક�નન ાી 

વસાપાા કરયી 

• િા્િન્ સનીકાઓ અાે એસઓપી , પ ટ ક ર 

યગેર�ાી �ુ્ ારણા. 

• ફર્  િા્કંણ કક 

૯ યૈિમક ાયૃશંશા ી્ 

 આત હયા પ�રય ર્ાાા   

ય ખન  

• ડટઆરઆરના ંઆત હયા પ�રય ર્ાાા 

ય ખન ાે ઓ�ખયા અાે ્ેાા પર ધ્ાા આપ�ુ ં

• યૈિમક ાયૃશંશા ી્ આત હયા પ�રય ર્ાાા 

ય ખન  નાટ� અા�ુજરાાે નયમ જ્  કર�ુ ં

૩,૭ 

૧૦ ડટઆરઆરાી ા�ુ્ 

્ારા 

• િયકાસ ્ યાાઓ અાે કા ર્્ન નાં   

ડટઆરઆરા  સનાયેશ 

• િયકાસ ્ યાાઓના ંડટઆરઆર નાટ�   

પ્ાાનકંીાા દસ -ાાુાાા એયનડાા  સનાયેશ 

• ડટઆરઆરાે ્નાન નકંાર્ , િય ાગ, 

રા�્ાી  િયકાસ ્ યાાઓાા �્ગર્  

 ાગહુપે તાાયયયી 

• ડટઆરઆરાા કેકના ંહુપાં્ ર  ય્ાર�ુ ં

૫ 

૧૧ ડટઆરઆર નાટ� 

�તાના�ખાકટ્ પગરા 

 

• સવંસાકટ્ વ્યવસાઓ , ાીિ્ઓ, કાા જાી સહા્ 

અાે િા્નાકારટ  ના��ુ ં

• શહ�રટ અાે ્ાનીણ  તાેં િયવ્ાર  નાટ� 

�ાુયરસા, �ાુરિાનારણ પ�િ્ઓ નાટ�ાા 

તાં્ કાનાા કા્દાઓ અાે ્ રણ  �ુ્ ારયા 

• અા�ુપાં્ રણ નાટ�ાા ્ રણ  અાે  પ ંસાહા  

• આપિ�-પિ્ર ્ક િાિન�્ પ્ારયરણાે   

પ ંસાહા આપયા નાટ� ડટઆરઆર િા્ન ાા 

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 
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અનર, દ�ખર�ખ નાટ�ાી પધ્િ્ઓાે નયમુ્  

કરયી 

૧૨ સન્ ડટઆરઆર 

િયષ્ના ં૨૦૧૫ 

પછટાા યૈિમક 

ના�ખાાી �સુગં્્ા 

અાે પરવપર 

નયમ જ્ ીકરણ 

• ૨૦૧૫ પછટાા યૈિમક ના�ખા અાે   

ડટઆરઆર નાટ� ્ેાાઅનરીકરણાે સનય�ું 

• સેનડાા ના�� ુઅાે િયિય્ વ્ર� આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાાાા અનરીકરણના ં્ેાા 

એકટકરણાે સનય�ુ ં

• એસડટ ,એસડટઆરાા ડટઆરઆર પાસાઓ અાે 

ડટઆરઆર નાટ� ્ેાા અનરીકરણાે સનય�ું 

• COP૨૧ (આત હયા પ�રય ર્ા પર પે�રસ 

કરાર) અાે િયિય્ આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાાઓના ંઆત હયા સતંિં્્  તાત્ ાા 

સકંરાાે સનય�ુ ં

૩ 

૧૩ સજય્ા અાે પિ્ ાય  • સવંસાકટ્ �ુ્ ારા , આ િુાકટકરણ અાે કાા જાી 

ના�ખાના ંફ�રફાર 

• અ�ોાશના અાે ્ાકટદાી સેયાઓાુ ં

નયમ જ્ ીકરણ 

• ાયીાીકરણ , સવંસાકટ્ �ુ્ ારાઓ અાે 

આ િુાકટકરણ �ારાઅ�ોાશના અાે કટ કટટ 

સેયાાેનયમ જ્  તાાયયી 

• સવંસાકટ્ �ુ્ ારાઓ અાે આ િુાકટકરણ સાસે 

અ�ોાશના અાે   કટ કટટ સેયાઓના ંવ્ાપક 

�ુ્ ારા 

• યૈિમક સારટ પસાઓ અપાાયયી અાે ્ે સાસે 

અા�ુજરા 

• પસન પિ્ ાય આપાારાઓાી સખ્ ્ારીન 

અાે નાાય સસંા્ા િયકાસ 

• ્ યાાઓાી સચંારા ્ંપર્ા �ુ્ ારયા નાટ� 

અિ્કારટ કકાાી ચચાર , તાાયટટ અાે �ૃિકન 

િાદશરા 

• ્નાન વ્ર� તચાય સા્ા  

• કટ કટટના ંા જ�� જ્  સેયાઓ � જરટ   પાડયા 

૮ 
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નાટ�ાી પધ્િ્ઓ 

• ્નાન વ્ર� ્ૈ્ારટ અાે પિ્ ાય  ્ યાાઓ 

• સાદુા્ આ્ા�ર્ ડટઆરઆર અાે   આપિ� 

વ્યવસાપા 

૧૪ � જયરય્ �વસિ્ અાે 

શેષઠ િાનારણ  

• આપિ� તાદ યહુરટ આકારણી     પધ્િ્ અાે 

િા� જણ્ા 

• િયમસાી્ ાકુસાા આકારણી પધ્િ્ અાે 

િય�્ા 

• સયા ગી િયકાસાા પ્ાસ  અાે ધ્ે્  સાસે 

તીતીતીાી �સુગં્્ા �િુાિન્ કરયા નાટ� 

કન્ાઓાુ ંઆ્ યા 

• તીતીતી ન ડ�ર ના ંપિ્કાર કન્ાાે સનાયયા 

નાટ� અભ્ાસ અાે સશં ્ા 

• ઉપ્ ગી અા ુય નાટ� � જ્ કા�ાી આપિ�ઓ 

અાે � જયરય્ �વસિ્ પાટ્ કરયા પરંયે અભ્ાસ 

૯ 

૧૫ આપિ� પિ્કાર 

કન્ાાે નાટ� કૌશલ્ 

િયકાસ 

• ક�ડ્ાઓ અાે અન્ કારટગર  નાટ� ્ારીન 

અાે કૌશલ્ િયકાસ 

• િયિશષટ ય��ર્ા્ , પાદ�િશક િયિય્્ા અાે 

ત�-ુય ખની સયેંદાશીર્ાાે ધ્ાાના ંરાખીાે 

સાદુા્ આ્ા�ર્ આપિ�  વ્યવસાપાાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

• સીતીડટઆર પર ્ારીન અાે વસાિાક વ્ર� 

સજય્ા 

• �ર�ગ અાે ખાસ તા�ક , િયકરાગં , ��ૃ  યગેર�  

ાાુાઓાી ય��ર્ા્ ાે આપિ� વ્યવસાપાાા 

સદં રના ંસકં�ર્ રટ્ે રકના ંરેયા 

• ખાાગી કેક અાે ાાગ�રક સનાયાા 

સનાયેશાે  પ ંસાહા આપ�ુ ં

• ખાાગી �હ�ર  ાગીદારટાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

૩,૪,૫,૭,૮,૯ 

૧૬ ડટઆરઆરના ંસનાયા  

સનાયેશ 

• �ર�ગ આ્ા�ર્ સયેંદાશીર્ા 

• અા�ુ જ�ચ્ �િ્ અાે અા�ુ જ�ચ્ યા�િ્  

• ��ૃ 

૪,૭ 
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• તા�ક  

• િયકરાગં વ્�ક્ઓ 

૧૭ ય ખન ાી સનયણ • િારટકણ ના��ુ,ં 

• ના�હ્ી પધ્િ્ઓ, 

• સશં ્ા 

• આગાહટ 

• પાદ�િશક્ા/ ાકશા તાાયયા 

• દ�ખર�ખ 

• ય ખનાી સયેંદાશીર્ા અાે કન્ા 

ા જલ્ાકંા 

૭ 

ર

ર

ર ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર

ર
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૧૧  ાાણાકટ્ વ્યવસાઓ 
૧૧.૧રરય�ાદઠ દ નકાર

ર

�ાુરિાનારણ નાટ� કરયાના ંઆયેરા ર કાણ ાા અાસું્ ાાે આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાા ાાણાકટ્ 

પાસાઓ િયકાસાા આ્ યાસી રઈાે આપિ� પછટ ્ાંકા�રક હાસ ્રા્ા રાહ્કા ર્ �ુ્ ીાા િયિય્ 

પ�રત� ા  સનાયેશ કર� છે પય ર્નાા પધ્િ્ ાયુત ત�ટ ફા�યણીાા  ાગ�પે સરકાર �ારા 

સજય્ા, ઉપશના અાે �ાુિા�નારણ નાટ�  ડં � ફા�યયાના ંઆયે છે. 

ય  ક� ાાણા પચં �ારા  રાનણ કરા્ેર અાે પાચં યષર ્ારટ રાાે  ્ાંકા�રક રાહ્ નાટ�  ડં � 

�ગે સરકાર �ારા પિ્ત�્ા વ્ક્ કરયાના ંઆયી છે. ાાણા  પચં ્ેાા �ારા હાસ ્રયાના ંઆય્ા 

અન્ િયષ્ ાી યુચે પણ આપિ� ય ખન વ્યવસાપા નાટ� ફા�યણી �ગે  રાનણ  કર� છે. તી� 

પચંે આયી આક�વનક  પ�ર�વસિ્ઓાે પહ�ચી ય�યા નાટ� 'ના��ા નાી ' નાટ� ય ગયાઈ કર�રી છે. 

અાગુાની ાાણા પચં એ િયિય્ �હવસેદાર  સાસે પરાનશર કરટાે દ�શના ંઆપિ� વ્યવસાપાાા 

 ડં �ાા િયિય્ પાસાઓાી સનીકા કરટ છે.  આપિ� રાહ્ નાટ�  ડં � �ગે ્ેનાી  રાનણ ાા 

આ્ાર�  ાર્ સરકાર અાે રા�્   �ારા િયિય્  ડં �ાી ��યણી કરયાના ંઆયે છે. ૧૩ના ાાણા 

પચંે આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન ૨૦૦૫ ાયુત રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં � અાે રા�્ 

આપિ� પિ્ ાય  ડં � ��યયા નાટ� પ ્ાાી  રાનણ  આપી છે. ૧૬ ના ંાાણા પચંે   ્ેનાે 

આગ� ય્ારટાે સતંિં્્  રાનણ  કરટ છે.  ૨૦૦૫ાા આપિ� વ્યવસાપા કાા જાે રાષ્ટ્ આપિ� 

ઉપશના  ડં �ાી પણ  રાનણ કરટ છે , � સરકારાી િયચારણા હ�ઠ� છે. હનણા ં�ુ્ ી , ૧૪ના ાાણા 

પચં (ાાણા પચં -૧૬) એ રાષ્ટ્ આપિ� િાયારણ  ડં � �ગે ક ઈ  રાનણ કરટ ાસી. ય  ક� 

રાષ્ટ્ સ�ાનડં� �ારા �હવસેદાર  સાસે  ડં �ાી ય��ર્ા્ �ગે ચચાર કરયાના ંઆયી રહટ છે , ્ે 

ાયુત ્ ો્ પગરા ંરેયાના ંઆયશે. 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ના ંઆપિ� વ્યવસાપાાા હ�્  ુનાટ� નકંાર્  અાે 

િય ાગ  �ારા ્ેનાા ત�ટાી ફા�યણીના ં ડં � � જહંુ પાડયા વપષટપણે સરકારાે આદ�શ આટ્  છે. 

સતંિં્્ નકંાર્  અાે િય ાગ  �ારા ્ેનાી એકંદર કા ર્� જ�ચના ંઆ હ�્  ુનાટ� િાિન્ �દાયપકી્ 

વ્યવસાઓ કરટાે આફ્ ય ખન સચંારાાે ા�ુ્્ારાના ંરાયયાાી ય��ર્ા્ પર આ કા્દાએ  ાર 

ા જ�  છે. 
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ક ઈપણ નકંાર્ ક� િય ાગ �ારા હાસ ્રયાના ંઆયેરી િયિશષટ ્ યાાઓાા �કવસાઓાે તાદ 

કર્ા આપિ� વ્યવસાપા નાટ� સરકાર �ારા હનણા ં�ુ્ ી ક ઈ ચ તસ ફા�યણી કરયાના ંઆયી રહટ 

ાસી. દ�શાી ા�ુ્ િયકાસ કા ર્� જ�ચાી ન્ારદાના ં પિ્કાર કન્ા, આપિ� ય ખનાી ય��ર્ા્ાે ીજર 

કરયા નાટ� ડટઆરઆરાી પ�રકલપાાઓ અાસુાર ાાણાકટ્ ા�ુ્ પયાહ ય�રટ છે. 

૧૧.૨રરા્ષ્્ર�ફતરપ તભા રભ સા�રર

આપિ�ાી �વસિ્ના ંતચાય , રાહ્ અાે �ાુયરસાાા પગરા ંરેયા નાટ� ા�ુ્ંયે રા�્ સરકાર 

યયાતદાર છે. અાકુ સન્ે  ક�નની્ સહા્ સાસે ્ેાા પ્ાસ ાે નયમ જ્  કરયા અાે � જરક તાાયયાાી 

ય�ર છે.  �ુદર્ી આપિ�ાી �વસિ્ના ંઆપિ�ાી સજય્ા , �ાુરવસાપા, �ાુરિાનારણ અાે ઉપશના 

નાટ� ાાણાકટ્ સહા્ � જહુ પાડ�ુ ંએ રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ાા આદ�શા   ાગ ાસી . ગ ંીર 

�ુદર્ી આફ્ાી �વસિ્ના ં�્ા ંરાહ્ કાનગીરટ નાટ�  ડં �ાી ય��ર્ા્ રા�્ાા આપિ� પિ્ ાય 

 ડં � ખા્ાના ંઉપર ્  ડં �સી ય  ુહ ્ ્ેયા યખ્ે િા્ાર�ર્ પ�્્ાાે અાસુરટાે રાષ્ટ્ 

આપિ� પિ્ ાય ફડં ્રફસી ય્ારાાી ક�નની્ સહા્ � જરટ પાડયાના ંઆયે છે. 

આ પ�્્ા ાયુત રા�્ સરકાર� કેકયાર ાકુસાા અાે  ડં �ાી ય��ર્ા્ દશારય્ી દરખાવ્ રમજ 

કરયી ય�રટ છે. રા�્ ્રફસી દરખાવ્ નળ્ા તાદ રાહ્ કાનગીરટ નાટ� ાકુસાા અાે  ડં �ાી 

ય��ર્ા્ાુ ંવસ� પર ા જલ્ાકંા કરયા નાટ� એક  ્ર-નકંી ક�નની્ ટટનાુ ંરા�્ આપિ� પિ્ ાય 

 ડં � અાે રાષ્ટ્ આપિ�ાી હારાી યવ્ઓુ અાે ્ રણ  અાસુાર  રચાા કરટ ન કરયાના ંઆયે છે. 

એાઈસીાી સત-કિનટટ આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ના ંાી કરન ૬ હ�ઠ� દરખાવ્ાી 

ચકાસણી કરશે. એાઈસી સહા્ અાે ખચરાી ન્ારદાાુ ંા જલ્ાકંા કરશે � ્ રણ  અાસુાર રાષ્ટ્ 

આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી  ડં � � જહંુ પાડટ શકયા નાટ�  રાનણ  કરશે. એાઈસીાી પેટા-

સિનિ્ાી  રાનણ ાા આ્ાર� , �હૃ નકંાર્ાી એક ઉુચ વ્રટ્ સિનિ્ રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય 

 ડં �નાસંી ્ાંકા�રક રાહ્ાી રકન નમંજર કરશે.  

આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ આ સિનિ્ાે સહા્ કરશે. �હૃ નકંાર્ રાષ્ટ્ આપિ�  ડં �નાસંી 

� જરા પાડયાના ંઆયેરા  ડં �ાા ઉપ્ ગ ઉપર દ�ખર�ખ રાખશે અાે ્ રણ ાુ ંપારા સા્ ્ેાી ઉપર 

દ�ખર�ખ રાખશે. 

૧૧.૩રરા�્ર�ફતરપ તભા રભ સા�ર

રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ા  ઉપ્ ગ નાક ચ્યા ,્ ીુષકા�, � જકંપ, આગ, હયાનાા, �ાુાની, 

કરા, � જવખરા, �હનપપા્, યાદ� ફાટ�ુ,ં ય ં્ ઓુા  �નુર , �હન અાે શી્ રહ�ર, પી�ડ્ ાે ્ાંકા�રક 

રાહ્ આપયા નાટ� ખચરાે પહ�ચી ય�યા નાટ� કરયાના ંઆયશે . �્ાર� રા�્ કટ કટટ પિ્ ાય અાે 

રાહ્ નાટ� રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી ાાણા ખકચી શક� છે , ં્ાર� રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય 

 ડં �નાસંી � જરા પાડયાના ંઆયેરા  ડં � સાને ખચરાા એક  ાગાે � નહ��રુી યષરના ંઆ  ડં � 
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આપયાના ંઆવરુ ંહ ્ ્ેાે અગાઉાા નહ��રુી યષરના ંરાય્ે રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં� �્ગર્ 

કર�રા ખચર યુચે સના્ �ય્ કરયાાી ય ગયાઈઓ છે . ય  ્ે ય રા�્ના ં્ે ય યષર દરિન્ાા તીન 

ગ ંીર આપિ�ા  સાના  કરય  પડ� , ્  એ �કવસાના ંરાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી સહા્ 

�રટ કર્ી યખ્ે ક ઈ ઘટાડ  કરયાના ંઆયશે ાહ�.  રા�્ાા વસાિાક સદં રના ંરા�્ાી િયિશષટ 

આપિ�ઓ, � રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં � અાે રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી સહા્ નાટ� 

પાક આપિ�ઓાી �હ�ર કરા્ેર ્ાદટના ંસનાિયષટ ાા હ ્ ં્ાર� રા�્ આપિ� પિ્ ાય 

 ડં �નાસંી યાિષ�ક  ડં �ાી ફા�યણીાા ૧૦ ટકાાી ન્ારદાના ંફા�યી શક� છે. ત�ે  ડં �ના ંાીચે 

ાયુતાી ય ગયાા છે. 

• વયૈ�ુછક રાહ્ 

• યાવ્િયક ખચર ાયુત શ ્ખ � અાે તચાય કાનગીરટ 

• રાહ્ાા ંપગરા ં

• હયાા નાગવ આયિ્ક �રુયઠ  પહ�ચાડય   

• પીયાાા પાણીા  �રુયઠાાી ્ંકા� વ્યવસા  

• અસર્વ્ િયવ્ારનાસંી કાટના�ાા સચંારા સ�હ્ િાકાર  

• �ૃિષ, પટપુારા, નુછટનારટ, હવ્કરા, કરા કારટગરટ 

• કિ્્વ્  ્રના�ખાાુ ંસનારકાન/ �ાુરવસાપા (્ાંકા�રક પકારાા) 

• કન્ા િયકાસ 

સહા્ા  ા જ�� જ્  સન્ગા�  િા્ાર�ર્ ્ રણ  ાયુત છે. ય  ક� , યાવ્િયક પ�ર�વસિ્ાી 

આકારણીાા આ્ાર� રા�્ ા જલ્ાકંા સિનિ્ ્ેાે િા્ાર�ર્ સન્ ન્ારદાસી આ ખા્ાના ંખચર 

ફા�યણી યષર નાટ� રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી ફા�યણીાા ૨૫ ટકાસી ય  ુા હ ય  ય ઈએ 

એ શર્ાે આ્ીા આગ� રતંાયી શક� છે . રા�્ ા જલ્ાકંા સિનિ્ સતંિં્્ રા�્ સરકાર ્રફસી 

્ ગદાાાી વ્યવસા કરશે , રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ાુ ંસચંારા કરશે અાે સન્ -સન્ પર 

 ાર્ સરકાર �ારા નમંજર કરયાના ંઆયેરા ્ રણ  અાસુાર રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ના ં

ય્ારાાુ ંર કાણ કરશે. 

રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ાા ૧૦ ટકાાી ન્ારદાાે આિ્ા , રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય 

 ડં �નાસંી ાહ� પરં્ ુરા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી કન્ા િયકાસ ખચરાે � જર  કરય  ય ઈએ. 

કન્ા િયકાસ ાીચે પનાણેાી તાત્ ાે આયરટ રે છે. 

• રા�્ના ં્ંકા� કાનગીરટ ક�નન ાી વસાપાા / નયમ જ્ ીકરણ 

• રા�્ના ં�હવસેદાર  અાે કા ર્કર ાી ્ારીન/કન્ા િાનારણ 

• રા�્ના ંઆપિ� વ્યવસાપા ક�નન ાે સનસરા 
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•  ્યાક , ય ખન  અાે અ�રુકા િયિરેષણ પર આ્ા�ર્ આપિ� વ્યવસાપા  ્ યાાાી 

્ૈ્ારટ 

• રા�્ અાે �યલરા આપિ� વ્યવસાપાાુ ંનયમ જ્ ીકરણ 

ન ટા ાગાા �કવસાઓનાં, રા�્ ા જલ્ાકંા સિનિ્ અાે ય�રટ હ ્ ્  ય ક�નની્ ટટન ય��ર્ા્ાુ ં

ા જલ્ાકંા કરશે. ્નાન વ્�ક્ગ્ રા ાસ�રકી સહા્ ્ેઓાા તકક ખા્ા ના ંયના કરયાનાં છે ્ેાી 

રા�્ સરકાર એ અં્ં્  કા�ન રઈ અાે ખા્રટ કરયી ય ય ઈએ.  'વસાિાક આપિ�' સ�હ્ ્નાન 

આપિ�ઓ નાટ� દર�ક ચીય-યવ્ ુસાને રાહ્ સહા્ાુ ંપનાણ રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �/ 

રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ાા ્ રણ સી ય  ુા હ �ુ ંય ઈએ. રા�્ �ારા આયી આપિ� નાટ� 

ટ ચન્ારદાસી ઉપર ખચરયાના ંઆય્ી ક ઈપણ રકન રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �નાસંી ાહ� પણ 

રા�્ સરકારાા સસંા્ા નાસંી ઉઠાયયાના ંઆયશે. 

� આપિ�ઓ નાટ� આપિ� પિ્ ાય  ડં � ઉપરાં્   ક�નની્ નદદાી ય�ર હ ્ ્ે નાટ�  ાર્ 

સરકારાા �હૃ નકંાર્  સહા્ નાટ�ાી રા�્ સરકારાી િયાં્ ી પર કા ર્યાહટ કર� છે. ાાણા ંનકંાર્ 

પિ્ ાય ્કં , આપિ� વ્યવસાપા સવંસાઓ , �હવસેદાર ાી કન્ા િયકાસ અાે ડટઆરઆર નાટ� 

ય�રટ રાહ્  ડં �ાી ત�ટાી ય ગયાઈ કરશે.  આ યૈ્ાિાક ય ગયાઈઓાા અસરકારક 

અનરીકરણસી આપિ�ઓાે અસરકારક રટ્ે સચંા�ર્ કરયા અાે ્ેાા સાના�યક-આિસ�ક ાકારાંનક 

પ�રણાન ાે ઘટાડયા નાટ�  ાર્ાે નયમ જ્  �વસિ્ના ંા જકશે. આપિ� વ્યવસાપાાુ ંતીમુ ંનહંયાુ ં

પા�ુ ંાાણાકટ્ �વસિ્વસાપક્ા છે. આ નાટ� એક વ્ય�વસ્ અ� ગનાી ય�ર છે , � દ�શાી ય ર્નાા 

આિસ�ક �વસિ્ પર આ્ા�ર્ અન્  � જ્ કા�ાા અાે  ડં �ાા ં્ારતાદાા ્કંાુ ંશેષઠ સં્  યા કર� 

છે. 

૧૧.૪રરાષ્ટ્ર�ય આર સ ારણરભ સા�ર

આપિ� વ્યવસાપા કાા જા ૨૦૦૫ાી કરન ૪૭ ાયુત , ક�નન સરકાર નાક િાયારણ ્ યાાઓ 

નાટ� રાષ્ટ્ આફ્ િાયારણ  ડં �ાી રચાા કરટ શક� છે. ૧૬ના ંાાણા પચંે પહ�રાસી રચરેા  ડં �  

(રા�ષ્્ અાે રા�્ આફ્ પિ્ ાય  ડં �) ાા સદં રના ંહારાી વ્યવસાઓ �ુ્ ી ્ેાી  રાનણાે 

ન્ાર�દ્ કરટ છે.૧૬ના ંપચંે િાયારણ  ડં � નાટ� ક ઈ ચ તસ  રાનણ કરટ ાસી 

 

૧૧.૫ર૧૪ના રસાણારય ચસીરભરાનણારર

આપિ� વ્યવસાપા નાટ� અાદુાા �ગે ચૌદના ાાણા ંપચંે ૧૩ના ંાાણા પચંાી પ�્્ા અપાાયી 

છે અાે રા�્ આપિ� પિ્ ાય  ડં �ાી આપિ� પિ્ ાય  ડં �ે  િયિશષટ્ા ાતટ કરયા નાટ� 

આપિ� રાહ્ પર � જ્ કા�ાા ખચરા  ઉપ્ ગ ક્  છે.  રાનણ  કર્ી યખ્ે ૧૬ના ંાાણા પચંે 

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન હ�ઠ� રા�્  અાે ્ેનાા �યલરા યહટયટટ્કં પર ય્ારાાી 
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યયાતદારટાી ા�્ રી્ી છે. ૧૬ના ંાાણા પચંે � જ�ચ્ ્ાદટના ંઉલરે�ખ્ ા હ ્ ્ેયા વસાા-િયિશષટ 

�ુદર્ી આપિ�ઓાી પણ ા�્ રી્ી છે, � ક�ટરાક રા�્  નાટ� અય ડ છે. 

૧૧.૬ર  ધા સકરપાગ ાઈઓર

૧૧.૬.૧ર ધરાણરઅ રાધ,ર સ ારણરઅસેરથજપતાર

આપિ� વ્યવસાપા અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ ાયુત અયર ્ િાયારણ અાે સજય્ાાા  ડં � 

સતંિં્્ ય ગયાઈઓ ાીચે પનાણે ્ાદટ�ૃ્ છે: 

૧. રા�ષ્્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  કરન ૬ (ગ) િાયારણ હ�્  ુનાટ�  ડં �ાી  રાનણ  

કરટ શક� ્ેયી ય ગયાઈ � જરટ પાડ� છે; 

૨. કરન ૧૮ (૨) (ફ)  ક� રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં�  િાયારણ અાે સજય્ા નાટ�ાા 

પગરા ંનાટ�  ડં �ાી  રાનણ કરટ શક� ્ેયી ય ગયાઈ � જરટ પાડ� છે; 

૩. કરન ૩૫ (૨) (સી) ક�નન સરકાર  ાર્ સરકારાા નકંાર્  અસયા િય ાગ  �ારા આપિ� 

ર કયા, િાયારણ, કન્ા-િાનારણ અાે સજય્ાનાટ�  ડં �ાી ્ ો્ ફા�યણી �િુાિન્  કરટ 

શક� ્ેયી ય ગયાા � જરટ પાડ� છે. 

૪. કરન ૩૬ (ા)ના ં ાર્ સરકારાા નકંાર્  અસયા િય ાગ  આપિ� િાયારણ, શના, કન્ા 

િાનારણ અાે સજય્ા �ગેાા પગરા ંનાટ�  ડં � ફા�યશે ્ેયી ય ગયાા કરયાના ંઆયી છે; 

૫. કરન ૩૮ (૨) (ડટ)નાં , રા�્ સરકાર ્ેાા રા�્ અાે �યલરા આ્ યાાી 

ય ગયાઈઓાસુારરા�્ સરકારાા િય ાગ  �ારા આપિ� િાયારણ , શના, કન્ા -િાનારણ 

અાે સજય્ા નાટ�ાા પગરા ંસતં ં્ ી  ડં � ફા�યી શક� છે, ય ગયાા કરયાના ંઆયી છે; 

૬ કરન ૩૯ (સી)ાી ય ગયાા ાયુત રા�્ સરકારાા િય ાગ  આપિ� િાયારણ , શના, કન્ા 

િાનારણ અાે સજય્ા નાટ�  ડં � ફા�યશે. 

૧૧.૬.૨રન તાર્ારઅસેર  ભાગારોારારફા� ણીર

નકંાર્  અાે િય ાગ  �ારા  ડં �ાી ફા�યણીાી ય ગયાઈ કર્ા આપિ� વ્યવસાપા 

અિ્િા્ન, ૨૦૦૫ાી કરન ૪૯ યણાયે છે ક�: 

• કરન ૪૯ (૧) -  ાર્ સરકારાા ્નાન નકંાર્ અસયા િય ાગ ્ેાા યાિષ�ક 

ત�ટનાં્ ેાી આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ંિા્ાર�ર્ પ�િૃ�ઓ અાે કા ર્્ન  હાસ 

્રયા  ડં � નાટ� ય ગયાઈઓ કરશે. 

• પેટા-કરન (૧) ાી ય ગયાઈઓ �નાી ્ેન રા�્ાા સરકારાાિય ાગ ાે પ�રય ર્ાશીર 

પ�રય ર્ા રા� ુપડશે. 

૧૧.૬.૩�ય આરપાખનરઘટાસ ારનાટ�રકા્દાના રપાગ ાઈઓર
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ડટઆરઆરાે ા�ુ્ પયાહના ંરાયયા અાે ્ેાી સહા્ નાટ� આપિ� વ્યવસાપા કા્દા ૨૦૦૫ના ં

સનાિયષટ ક�ટરીક યૈ્ાિાક ય ગયાઈઓ ાીચે રમજ કરયાના ંઆયી છે. 

૧.  રા�ષ્્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� આપિ�ાા િાયારણ નાટ� શના , અસયા 

પડકારહુપ પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ા  સાના  કરયા નાટ� સજય્ા અાે કન્ા િાનારણ 

નાટ� ય�રટ રાગે ્ેયા અન્ પગરા ંરઈ શક� ્ે નાટ�ાી ય ગયાા કરન  ૬ (૨) ( i) � જરટ 

પાડ� છે. 

૨.  રા�્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� રા�્ાા િયિય્ િય ાગ ાી િયકાસ 

્ યાાઓાી સનીકા કરટ અાે ્ેના ંઅટકાય અાે િાયારણાા ંપગરા ંસકં�ર્ છે ્ેાી 

ખા્રટ કરટ શક� ્ેયી ય ગયાા કરન  ૧૮ (૨) (ગ) � જરટ પાડ� છે.  

૩.  રા�્ ા જલ્ાકંા સિનિ્ આપિ�ઓાા િયિય્ વય�પ  નાટ� રા�્ાા મુદા મુદા  ાગ ાી 

અ�રુકાાી ્પાસ કરટ શક� અાે ્ે અટકાયયા અસયા િાયારણ નાટ� રેયાાા પગરા ંવપષટ 

કરટ શક� ્ેયી ય ગયાા કરન ૨૨ (૨) (તી) � જરટ પાડ� છે. 

૪.  રા�્ ્ યાાના ંઆપિ�ઓાા િાયારણ અાે શના નાટ� અપાાયયાના ંઆય્ા ં

પગરાાં  સનાયેશ કરયાાી ય ગયાા કરન ૨૩ (૪) (તી) � જરટ પાડ� છે; 

૫.  રા�્ ્ યાાના ંિયકાસાી ્ યાાઓ અાે પ �કઉસ સાસે િાયારણાા પગરા ંસકં�ર્ 

કરયાાી રટ્ સાનેર હશે ્ેયી ય ગયાા કરન ૨૩ (૪) (સી) � જરટ પાડ� છે ; 

૬.  રા�્ ્ યાાના ંકન્ા િાનારણ અાે સજય્ા પગરા ંરેયાાા રહ�શે ્ેયી ય ગયાા 

કરન ૨૩ (૪) (ડટ)ના ંકરયાના ંઆયી છે. 

૭.  �યલરા સ�ાનડં� આપિ�ઓ ર કયા નાટ�ાી નાગરદિશ�કા , ્ેાા પ ાય ાે ઘટાડયા , 

રાષ્ટ્ અાે રા�્ સ�ાનડં�  �ારા િા્ાર�ર્ કર�રા સજય્ા અાે પિ્ ાયાા પગરા ં

્નાન િય ાગ  �ારા �યલરા વ્ર� સરકાર અાે �યલરાના ંવસાિાક સ�ાયા�ાઓ �ારા 

અાસુરયાના ંઆયે છે એ �િુાિન્ કરટ શક� એયી ય ગયાા. કરન ૩૦ (૨) ( iv) � જરટ પાડ� 

છે. 

૮.  વસાિાક સ�ાયા�ાઓ , સરકારટ અાે �તાસરકારટ સગંઠા ાા સહ્ ગસી  �યલરા 

સ�ાયા�ા, આપિ�ાા અટકા્્ી અસયા િાયારણ નાટ� સાાદુાિ્ક ્ારીન અાે ��િૃ્ 

કા ર્્ન ાી �િુય્ા આપી શક� ્ેયી ય ગયાા કરન ૩૦ (૨) (xiii) � જરટ પાડ� છે; 

૯.  �યલરા સ�ાિ્કારટ યહ�રી ્ક� ચે્યણી અાે ્ ો્ ના�હ્ી ર ક  �ુ્ ી પહ�ચાડયા નાટ� 

્કંાી વસાપાા , ��યણી, સનીકા અાે �ુ્ ાર  કરટ શક� ્ેયી ય ગયાા કરન ૩૦ (૨) 

(xiv) � જરટ પાડ� છે. 
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૧૦. કરન ૩૧ (૩) (તી)ાી ય ગયાા ાયુત �યલરા ્ યાાના ં�યલરા વ્ર� સરકારાા 

િય ાગ  અાે �યલરાાા વસાિાક સ�ાયા�ાઓ �ારા આપિ�ાા િાયારણ અાે િાયારણ 

નાટ�ાા પગરાાં  સનાયેશ કરયાના ંઆયશે; 

૧૧. �યલરા કકાએ દર�ક અિ્કારટઓ એક ્ યાા ્ૈ્ાર કરશે ્ેયી ય ગયાા કરન ૩૨ 

(એ) એ � જરટ પાડ� છે: 

• �યલરા ્ યાાના ંઅાે િય ાગ અસયા સતંિં્્ એયનસીાે સ�પયાના ંઆવ્ા 

ાયુતાા અટકા્્ી અાે િાયારણ પગરાાંી ય ગયાઈઓ; 

• �યલરા ્ યાાના ંિા્ાર�ર્ કન્ા-િાનારણ અાે સજય્ાાે રગ્ા પગરા ંરેયા 

નાટ�ાી ય ગયાઈઓ; 

• ક ઈપણ  ્ાાક આપિ�ાી પ�ર�વસિ્ અસયા આપિ�ાા �કવસાના ંપિ્ ાય 

્ યાાઓ અાે પ�્્ાઓ 

૧૨.  ક�નન સરકાર આપિ�ઓ અટકાયયા અાે  ાર્ સરકારાા નકંાર્  અસયા િય ાગ  

�ારા ્ેનાી િયકાસ ્ યાાઓ અાે પ �કઉસના ંઉપા્ ાા સકંરાાી ખા્રટ કરટ શક� ્ેયી 

ય ગયાા કરન ૩૫ (૨) (તી) � જરટ પાડ� છે ; 

૧૩.   ાર્ સરકારાા દર�ક નકંાર્/ િય ાગ  ્ેાી િયકાસ  ્ યાાઓ અાે પ �કઉસના ં

સકં�ર્ સઈ શક� છે , રાષ્ટ્ સ�ાનડં� �ારા િા્ાર�ર્ નાગરદિશ�કા  અાસુાર આપિ�ઓાા 

િાયારણ અસયા ઘટાડયાાા ંપગરા ંરેયાાી ય ગયાા કરન ૩૬ (તી) � જરટ પાડ� છે. 

૧૪. કરન ૩૭ (૧) (અ)  ાર્ સરકારાા ્નાન નકંાર્  અાે િય ાગ ાે આપિ� 

વ્યવસાપા ્ યાા ્ૈ્ાર કરયાાી ફરય પાડ્ી અન્ તાત્  વપષટ કર� છે: 

•   રાષ્ટ્ ્ યાા અાસુાર આફ્ ાા િાયારણ અાે શના નાટ� ્ેાા �ારા રેયા્ા પગરા;ં 

•   રાષ્ટ્ સ�ાિ્કારટ અાે રાષ્ટ્ કાર તારટ સિનિ્ાી નાગરદિશ�કા અાસુાર ્ેાી િયકાસ 

્ યાાઓના ંશના પગરાઓંાા સકંરા સતંં્ ી િાદદશ ; 

૧૫.  રા�્ સરકાર ્ેનાી િયકાસ ્ યાાઓ અાે પ �કઉસના ંરા�્ સરકારાા િય ાગ  

�ારા આપિ� ર કયા અસયા ઘટાડયા નાટ�ાા પગરાાંા સકંરાાી ખા્રટ કરટ શક� ્ેયી 

ય ગયાા કરન ૩૮ (૨) (ા) � જરટ પાડ� છે ; 

૧૬. રા�્ સરકાર રા�્ િયકાસ ્ યાાના ંસકં�ર્ સઈ શક� , િયિય્ આપિ� નાટ� રા�્ાા 

િયિય્  ાગ ાી અશ�ક્ઓાે ઘટાડયા અસયા િાયારણાા ંપગરાાંી ય ગયાા કરન ૩૮ 

(૨) (એફ) � જરટ પાડ� છે. 
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૧૭. રા�્ સરકારાા િય ાગ  ્ેાી િયકાસ ્ યાાઓ અાે પ �કઉસ , આપિ� િાયારણ 

નાટ�ાા પગરા ંઅાે શના નાટ� સકં�ર્ કરટ શક� ્ેયી ય ગયાા કરન ૩૯ (તી) � જરટ પાડ� 

છે. 

૧૮. કરન ૪૦ (૧) (એ) (ii) રા�્ાા ્નાન િય ાગ ાે આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા ્ૈ્ાર 

કરયા નાટ� આદ�શ આપે છે � આપિ� િાયારણ અસયા ્ેાા પ ાય ાે ઘટાડયા ્સા 

િય ાગ �ારા ્ેાી વર જહરચાાઓ  િયકાસ ્ યાાઓ અાે કા ર્્ન  તાેં સાસે સકં�ર્ કરશે. 

૧૧.૭રસટ�ર�ર�ુ રઅનરીકરણર-રસાણાકટ્રયાથાઓર

૧૧.૭.૧ર�હ�રરભ સા�ર્ાપસાઓર

 ાર્ના ંડટઆરઆર સતંિં્્ ્ યાાઓ અાે પ �કઉસાે  ડં � આપયાાી પાસિનક ્કિાકટ 

પ�્્ા  ક�નન અાે રા�્ વ્ર� �હ�ર  ડં � ્ યાાઓ �ારા છે. �્ા ં�ુ્ ી ચ તસ આપિ�ઓા  સતં ં્  

હ ્ ં્ા ં�ુ્ ી િયિય્ નધ્વસ નકંાર્  આપિ� વ્યવસાપાના ં નહંયાી � જિનકા  યયે છે. આ 

નધ્વસ નકંાર્  ્ેનય અન્ નકંાર્  અાે િય ાગ  સનિપ�્ ્ યાાઓ છે , �ા  હ�્  ુ્ેનાા ખાસ 

કેક આપિ� અટકા્્ , િાયારણ, કન્ા િાનારણ યગેર�ા  છે.  હારાા ઉદાહરણ ના ંઅોાીશના અાે 

્ાંકા�રક સેયાઓાા નયમ જ્ ીકરણ નાટ� �હૃ નકંાર્ાી ્ યાા , આપિ� વ્યવસાપા નાટ� એટટઆા 

અાે અન્ ્ારીન સવંસાઓાે ાાણાકટ્ સહા્ , યા અાે પ્ારયરણ નકંાર્ાી પરાનશર સિનિ્ા  

સકં�ર્ દ�ર્ા �કાારાા  પદ�શ  વ્યવસાપા કા ર્્ન અાે એનઓ�એસાા �રુ વ્યવસાપા અાે 

�રુાી આગાહટાા કા ર્્ન ા  સનાયેશ સા્ છે.  ડટઓએસ પાસે આપિ� વ્યવસાપાાે સહા્ક 

કા ર્્ન છે અાે એનઓાએસ પાસે �ાુાની અાે યરસાદાી �હ�રા્ પણારી  પરંયેાી ્ યાા છે. 

રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા સ�ાનડં� યાયાઝ ડાાા ય ખન િાયારણ નાટ� િયમ તેનક �ારા સહાિ્્ 

 ડં � ્રાય્ી નહંયાી ્ યાા અનરના ંા જકટ રરુ ંછે. �ના ંરાષ્ટ્ યાયાઝ ડા ય ખન િાયારણ 

્ યાા, યાયાઝ ડાાી આગાહટ �ગે  ા� રાખયી અાે ચે્યણી પધ્િ્ ,  કન્ા િાનારણ અાે 

ના�ખાકટ્ પગરાાં  સનાયેશ સા્ છે. 

આ િસયા્ એયી ઘણી ્ યાાઓ � િયિય્ નકંાર્ / િય ાગ  �ારા અનરના ંાકુયાના ંઆયે 

્ેના ંડટઆરઆર ઘટક  ય ડા્ેરા છે , દાખરા ્રટક� યા અાે પ્ારયરણ નકંાર્ાી પરાનશર સિનિ્ 

�ારા અનરના ંાકુા્ેરી ્ યાાઓ ્ેનય અન્ ઘણા કા ર્્ન  છે � સાના�યક પિ્કાર કન્ાનાં  

�ુ્ ાર  કર� છે , રાષ્ટ્ ્ાનીણ આર ો્ િનશા , નહાંના ગાં્ ી ર યગાર તાં્ ્રટ ્ યાા અાે શહ�રટ 

િયકાસાુ ંશહ�રટ ાયીાીકરણ િનશા ડટઆરઆરા  એક નહંય� જણર ઘટક છે. 

�ાુ િાનારણ પ�િૃ�ઓ નાટ�ા  ખચર સાનાન્ રટ્ે ક�નન સરકારાી ્ યાાઓ સાસે સાકં�ટ રેયાના ં

આયે છે � " સા� ંિાનારણ" નાન્ કા ર્્ન સાસે �સુગં્ છે. આપિ� પછટાા �ાુરિાનારણ કા ર્ાે ક�નન 

સરકાર �ારા આ કેકના ંચારી રહ�રા ના�ખાગ્ ્ યાાઓ નાટ� ય્્ા ખચર અાે અસર્વ્ રા�્ાે 
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ય  ુઅાદુાિા્ અાદુાા �ારા  ડં � � જહંુ પાડયાના ંઆયે છે. ક�નન/રા�્  ્રરાષ્ટ્ સવંસાઓાા 

 ડં �ા  ઉપ્ ગ ચ તસ કેકના ંિયિશષટ હવ્કેપ નાટ� પણ કરટ શક� છે. 

 

૧૧.૭.૨રક�્ન્્રપા્ા�પતર્ાપસાઓસારભાગજયેરગરે્થીરફ કથર

ાાણા ંનકંાર્ાા ખચર િય ાગ અાસુાર , ાીિ્ આ્ ગે કા્ારર્ ્ાદટ ાતંર O –૧૧૦૧૩/ 

૦૨૨૦૧૫-સીએસએસ અાે સીએનસી ્ા.૧૭ની ઓગષટ ,૨૦૧૬ �ારા ક�નની્ �રુવ�ૃ્  ્ યાાઓાે 

્કરસગં્ તાાયયા નાટ� � જચાાઓ તહાર પડટ છે. આ ્ાદટાા ફકરા ૬ ાયુત દર�ક �રુવ�ૃ્ ્ યાા 

નાટ� દર�ક ્ યાા �્ગર્ સન્ યાિષ�ક ફા�યણીાુ ં ચર  ડં � ફરટ �ુ્ ારટાે રા�્  નાટ� ૨૫ ટકા 

અાે ક�નન શા િસ્ રા�્  નાટ� ૩૦ ટકા કરયાના ંઆવરુ ંછે. ાીચેાા હ�્  ુ હાસંર કરયા નાટ� ક�નની્ 

�રુવ�ૃ્ ્ યાાઓાા ઘટક ાી ન્ારદાના ં ઉપ્ ગ કરટ શકાશે.ર

એ) પેટા-સદર વ્ર� ક ઈપણ ્ યાાાા એકંદર હ�્ ાુી ન્ારદાના ંવસાિાક ય��ર્ા્  અાે ્ેાે 

પહ�ચી ય�યા નાટ� રા�્ ાે �ગુન્ા પદાા કરયી 

તી) પેટાસદર વ્ર� ક ઈપણ ્ યાાાા એકંદર હ�્ ાુી ન્ારદાના ંકા ર્કન્ા �ુ્ ારયા નાટ� 

પા્ર ટ સશં ્ા નાટ� 

સી) �ુદર્ી આફ્ ાા �કવસાના ંશના/ �ાુવસાપા પ�િૃ�ઓ હાસ ્રયા અસયા  ્�રક 

�રુકા િયકેપસી પ ાિય્ િયવ્ાર ના ંવસાિાક ય��ર્ા્  સં્  ષયા 

 

�ુદર્ી આફ્ાી �વસિ્ના ંશના/�ાુરવસાપા પ�િૃ�ઓ નાટ� ચર ફડંા  ઉપ્ ગ ક��નન્ 

્ યાાાા વ્ાપક ઉાેશ  અાસુાર હ ય  ય ઈએ. એક ય કેકાી ્નાન ્ યાાઓ સાસે ચર ફડં ઘટકાે 

ય ડ�ુ ંશ� છે પરં્ ુચ તસ કેકના ંક�નન �રુવ�ૃ્ ્ યાાાા ચર ફડંાે અન્ કેકાી  

પ�િૃ�ઓ/્ યાાઓના ંઆ  ડં � ફ�રયયાના ંઆયશે ાહ� . ચર ફડં ચ તસ ક�નની્ �રુવ�ૃ્ ્ યાા-  

્ યાાઓાા એકંદર ઉાેશ  �ાા હ�ઠ� ્ેનાે ફા�યયાના ંઆયે છે એ િાયારણ પ�િૃ�ઓ નાટ� 

 ડં �ા    ્ તાાયે છે અાે હમુ પણ સ�ં જણર રટ્ે ખાસ કરટાે ત�િુય્ કેક ાે આયરટ રે્ા આપિ� 

િાયારણ સતંિં્્ પ �કઉસાા  ડં �ાા સદં રના ં્ેના ંઅયકાશ રહ�શે. ્ેાે તાદના ંરાષ્ટ્/રા�્ 

આપિ� િાયારણ ફડંાી વસાપાા �ારા આયરટ રેયાના ંઆયશે. 

ર

૧૧.૭.૩ર્હાર્ીરથહા ્તર્ાપસાઓર

�હ�ર  ડં � ્ યાાઓ �ારા ઉપર ્  ડં � ઉપરાં્ , ક�નન �ારા  ્�રક િાતર�્ાઓાી 

આકારણી, કન્ા િયકાસ, પિ્ ાય ્કંાી સવંસાકટ્ નયમ જ્ ી અાે િાયારણ પગરા ંયગેર� નાટ� તાહ 



 
 

426 
 

 ડં � એયનસીઓ પાસેસી સસંા્ા  એકક કરયા નાટ� પણ ક�નન �ારા પ્ાસ  કરયાના ંઆયે◌ે છે.ન ટટ 

આફ્  તાદ �ાુિાનારણ અાે �ાુયરસા નાટ�  િયમ તકક અાે એયી અન્ તાહ  ડં � એયનસીઓાી 

સહા્ નારફ્ ક�નન સરકાર રા�્ ાે ટ�ક  આપયાાુ ંચાચ ુરાખશે. 

૧૧.૮રપાખનસીરત્દટરીરઅસેર ીનાર

હારના ં ાર્ સરકાર રાહ્  ડં � (રાષ્ટ્ આપિ� પિ્ ાય  ડં � અાે રા�્ આપિ� 

પિ્ ાય  ડં �) ��યયાાા હ�્  ુનાટ� વય-યીનાદા્ા ્રટક� કા ર્ કરટ રહટ છે. ાાણા નકંાર્ સાસે 

પરાનશરના ંરહટાે �હૃ નકંાર્ �ારા  ડં �ાુ ંિારટકણ કરયાના ંઆયે છે. રા�્ આપિ� પિ્ ાય 

 ડં � નાટ� પિ્ત� રકન ક�નન �ારા સરકારટ �નીાગીરટના ંર કયાના ંઆયે છે . યહુરટ્ા્ ાયુત 

�નીાગીરટ ��યણી અાે યટાયયા  નાટ� �હૃ નકંાર્ે ાાણા નકંાર્ાી સરાહ સાસે નાગરદિશ�કા 

તહાર પાડ�  છે  ય  ક� ખાાગી સવંસાઓ �ારા ્ યાાઓ અસયા ય ખનાી ્તદટરીાા સા્ા ાી 

ય��ર્ા્ સરકાર �ારા પણ વયીકારયાના ંઆયે છે. અા�ુપ ાીિ્ના ંફ�રફાર અાે  ડં �ાી ય��ર્ા્ 

�ગે યીના િા્ના અાે િયકાસ સ�ાનડં� ( IRDA), યીના કેક અાે અન્ �હવસેદાર  સાસે પરાનશર 

કરટાે િયગ્યાર ચચાર કરયાાી રહ� છે. 
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૧૨ આપિ� ય ખન શાસા નયમ જ્  તાાય�ુ ં
 

૧૨.૧રય�ાદઠ દ નકારર

આપિ� ય ખન સચંારાાે નયમુ્  તાાય�ુ ંએ યૈિમક પસાઓ (સરંકુ્ રાષ્ સઘં િયકાસ કાસર્ન 

૨૦૧૫) ના ંય ખન ાે સનયયા , ઘટાડયા અાે સચંારા કરયા નાટ�ાા પ્ાસ ા  આ્ારવ્ ં 

નાાયાના ંઆયે છે. િયિય્ વ્ર� શાસા દ�શાા હયાઈ સચંારાના ંરાયકટ્ ,આિસ�ક અાે યહટયટટ 

સ�ાા  ઉપ્ ગ કર� છે. ્ે  ્કિાકટ, પ�્્ા અાે સવંસાઓસી તાેચુ ંછે �ાા �ારા મજસ  ્ેનાા �હ્ાે 

વપષટ કર� છે , ્ેનાા કાા જાી અિ્કાર ા  ઉપ્ ગ કર� છે , ્ેનાી યયાતદારટઓ � જરટ કર� છે અાે  

ન્ ેદ ના ંનધ્વસી કર� છે. શાસા  સરકારાા અા ુયાી સીના ઓ�ંગે છે.  સરકારટ વ્યવસાઓ અાે 

સ�ાઓસી આગ� ય્ીાે.્ે સ્ટ્  ાાગ�રક ાે ય ડયા પ ંસા�હ્ કર� છે. ય ખન સચંારા આપિ�ઓ 

સ�હ્ નાાય સનાય  �ારા નાન્ય ખન ાી સ�ં જણર શેણી �નાયં ખન સચંારા ,આર ો્ અાે ્તીતી , 

સરાન્ી અાે �રુકા અાેપ્ારયરણી્ �યા ય ખન ા   સનાયેશ કર� છે.  

�હ�ર સવંસાઓ �ારા કરયાના ંઆય્ા અાેક કા્  હયે ઘણા સરકારટ ્ેનય ખાાગી કેક અસયા 

ાાગ�રક સનાય સવંસાઓ �ારા પદાા કરયાના ંઆય્ા કા્ ાે વયી�ૃિ્ એ શાસાાા �્ારાી  

ઉંપિ�ાે  િશક �પે નાન્્ા આપે છે. આયી પ�ધ્્ઓ િયિય્ પકારાા ્ રણ  �ન ક� રા�્ 

િા્ના, વય-િા્ના અાે ત�ર ્કંાા િયકાસ અાે િયિય્્ા પર આ્ાર રાખે છે (�ટા� ૨૦૧૨). 

્ે અન્ પ�્્ાઓ �ન ક� યાટાઘાટ,  ાગીદારટ અાે ય ડાણ પર પણ આ્ાર રાખી શક� છે, � સાા જ�હક 

િાણર્ રેયા અાે કાનગીરટાી �િુય્ા આપે છે .આપિ� શાસા �દર અાે તહારસી પ ાિય્ સાના�યક 

સચંારા પણારીઓ છે અાે રા�્-ાાગ�રક સનાન ક સતં ં્  , આિસ�ક સગંઠા અાે સાના�યક સં્ નણ  

�યા િયિય્ પાસાઓ આપિ� શાસા ઉપર અસર  ્રાયે છે. આપિ�ાા િયિય્ ્તતાઓના ંશાસા 

વ્યવસાઓ અાે �હવસેદાર ાી  ાગીદારટ અરગ અરગ હ ઈ શક� છે.� શાસા  નાટ�  પડકાર ાી 

 ટટ� જટટના ંય્ાર  કર� છે. યીના અાે �ાુર યીના સહટ્  ય ખન ફ�રાય્ી પ�િ્ઓ આપિ� શાસાા  

અ� �  ાગ છે. 

 

રએુાડટપી ય ખન શાસાાુ ંયણરા આ રટ્ે કર� છે. 
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"� રટ્ે �હ�ર સ�ાયા�ાઓ , ાાગ�રક સેયક , નાધ્ન , ખાાગી કેક અાે રાષ્ટ્ અાે પાદ�િશક 

વ્ર� ાાગ�રક સાદુા્ આપિ� અાે આત હયા સતંિં્્ ય ખન ાુ ંસચંારા અાે ઘટાડયા નાટ� સહકાર 

આપે છે.આા  અસર એ છે ક� આપિ�ઓ અટકાયયા , ્ૈ્ારટ કરયા, આપિ�ઓસી તચયા ્ેા ુસચંારા 

કરયા નાટ� � જર્ી કકાએ  કન્ા અાે સસંા્ા  ઉપર ્ કરાયા્ા છે. શાસા ાાગ�રક  નાટ� ્ેનાી 

હુ�ચઓ, ્ેનાા કાા જાી અિ્કાર  અાે યયાતદારટઓા  ઉપ્ ગ કરયા અાે ્ેનાા ્ફાય્ ના ં

નધ્વસી કરયા નાટ� પધ્્િ્ઓ , સવંસાઓ અાે પ�્્ાઓા  પણ સનાયેશ કર� છે. "(રએુાડટપી 

૨૦૧૩) 

 

રએુાઆાએસડટઆર ્ેાે આ રટ્ે વ્ા�્ાિ્્ કર� છે. 

"આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે ાીિ્ાા સતંિં્્ કેક ાે નાગરદશરા , સકંરા અાે દ�ખર�ખ નાટ� 

સવંસાઓ,પ�િ્ઓ, ાીિ્ અાે કાા જાી ના�ખા અાે અન્ વ્યવસાઓાી પધ્િ્."  

(રએુાઆાએસડટઆર ૨૦૧૬) 

યૈિમક આત હયા પ�રય ર્ા , પ્ારયરણી્ અ્ ગિ્ , ાાણાકટ્ કટ કટટઓ અાે સઘંષરાી 

પ�ર�વસિ્ઓ  સાસે સકં�ા્ેરા સ�હ્ અન્ પકારાા ય ખન ાા સચંારાસી આપિ�ાા ય ખનાે  ક ા 

અરગ કરટ શક્ુ ંાસી, એ િયચાર ા�્પાક રટ્ે િયકિસ્ સ્  છે અાે ય ર્નાા િયચારસરણી વયીકાર� 

છે. (રએુાડટપી ૨૦૧૫)  ૨૦૦૦ ાા નધ્   ાગસી, શાસાાે સાનાન્ રટ્ે ડટઆરઆરાા ા જ� ્રટક� 

વયીકારયાના ંઆવરુ ંહ્ ું , � �્ગર્ રાષ્ટ્ અાે વસાિાક સવંસાઓાી ડટઆરઆર કન્ા ય્ારયા 

નાટ� ાીિ્, કાા જાી અાે આ્ યા ના�ખાાે નયમ જ્  કરયા, નાાય અાે ાાણાકટ્ કન્ા િયકસાયયા 

અાે ત�ુ રકી-�હવસેદારટ અાે ત�ુ રકીિશવ્ાા અ� ગન ાે પ ંસાહા આપયાાી વ્ાપક કાનગીરટ 

ચારી રહટ હ્ી.  �હવસેદાર ાી  ાગીદારટ , સહ્ ગ, યયાતદારટ અાે પારદિશ�્ા પરસી આપિ� 

શાસાાી અસરકારક્ાા  �દાય રગાયી શકા્ છે. હયે સૌસી ય  ુય ખન ્રાય્ા ર ક ાી 

ય��ર્ા્  પં્ે યયાતદારટ , પારદિશ�્ા, પિ્ ાય અાે પ્ારટ્ કા્દાકટ્ ય ગયાઈઓ સાસે 

કા્દાાુ ંશાસા/પારા �િુાિન્ કરયા પર ય્ાર�  ાર ા જકયાના ંઆવ્  છે. િયકાસાે પ ંસાહા 

આપયા અાે ય ખન ઘટાડયાાા કા ર્ાે પેરણા નાટ� આાુ ંનહંય િાણાર્ક છે. 

ઉપરસી ાીચે �ુ્ ી િયિય્ વ્ર� ડટઆરઆરાી ાીિ્ઓા  અનર કરયાના ંઆયે છે ં્ાર� સતંિં્્ 

વ્�ક્ગ્ કા ર્ક્ારઓ અાે સવંસાઓાી કન્ાાી � જિનકા અદા કરયાના ંઆયે છે.શાસા ના��ુ ંરા� ુ

કર્ી યખ્ે ટકાઉ િયકાસ અાે આપિ� ય ખનના ંઘટાડાાા ઉાેશ (રએુાડટપી ૨૦૦૪) ાે ધ્ાાના ં

રાખીાે  ાગીદારટ , કા્દાાુ ંશાસા , પારદિશ�્ા, પિ્ ાય, સયરસનં્ અ� ગન , ્કરસગં્્ા, 

અસરકારક્ા, કા ર્કન્ા, યયાતદારટ અાે વર જહાંનક ન�ષટ ્ેાા ા�ુ્ પ�રત�  છે. 
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૧૨.૨રથેનસાારના��ુ રઅસેર�ય આરપાખનરકાથસ�ુ રનપ� દતીકરણર

સેનડાા ના��ુ ંિયિય્ વ્ર�  શાસાાા આપિ�ાા ય ખનાા અસરકારક અાે કા ર્દક સચંારાાા 

નહંય પર  ાર ા જક� છે. �ન અગાઉ ચચાર કરયાના ંઆયી હ્ી એન નાગરદશરા અાે સકંરાાા સન્ 

કેક ના ંઅસરકારક ય ખન સચંારાાી વપષટ ન�ષટ , ્ યાાઓ, ્ ો્્ા, સતંિં્્ �હવસેદાર ાી 

 ાગીદારટ ય�રટ છે . આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે ટકાઉ િયકાસાા અનરીકરણ નાટ� સહ્ ગ અાે 

 ાગીદારટાે પ ંસાહા આપયા નાટ� આપિ� ય ખન શાસાાે નયમ જ્  તાાય�ુ ંય�રટ છે. આપિ� 

ય ખન શાસાાે નયમ જ્  કરયા નાટ� સેનડાા ના�� ુાીચેાા પર  ાર ા જક� છે: 

એ) સતંિં્્ કા્દાઓ , િા્ન  અાે �હ�ર ાીિ્ઓાા ્નાન કેક ના ં્ેનય ્ેના ંઆપિ� 

ય ખન ઘટાડયાા  ા�ુ્ પયાહ અાે સકં�ર્ �સુગં્્ા અાે િયકાસાે પ ંસાહા આપે છે. 

્ેણે �હ�ર અાે ખાાગી તાેં કેક ાે કાા જાી ના�ખા �ારા નાગરદશરા આપયાાુ ંય છે � 

� જિનકાઓ અાે યયાતદારટઓાે વપષટ રટ્ે યણરયે છે. ્ેણે �હ�ર ના�રકટ સચંા�ર્ ક� 

િા્િંક્ સેયાઓઅાે  ્રના�ખાના ંઆપિ�ાા ય ખનાે ધ્ાાે રેયાાા છે. ્ેણે  

વ્�ક્ઓ, પ�રયાર , સાદુા્  અાે વ્યસા્  �ારા સ્ી કાનગીરટાે પ ંસા�હ્ કરયાાી ય 

છે. ્ેણે આપિ� ય ખનાી પારદિશ�્ા નાટ� સતંિં્્ પધ્િ્ અાે પહ�ર ાે ય્ારયી પડશે. 

્ે નાટ� સકંરા અાે સગંઠાાંનક ના�ખા ંા જકયા ય ઈએ. 

તી) �ા  ઉાેશ િયિય્ વ્ર એ (વસાિાકસી રાષ્ટ્) અાે સન્ ન્ારદાઓના ંઆપિ� 

ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાાઓ અાે ્ યાાઓ અપાાયી અાે અનરના ંા જકટ આિસ�ક , 

સાના�યક, આર ો્ અાે પ્ારયરણી્ ય ખનાુ ંસ�ા અટકાયયા , હારાા ય ખનના ંઘટાડ  

અાે પિ્કાર કન્ાાે નયમ જ્  તાાયયાા  છે.  

સી) િયિય્ વ્ર� ઓ�ખી શકા્ ્ેયા ય ખન ા  સાના  કરયા નાટ� ્કાીકટ , ાાણાકટ્ 

અાે યહટયટટ આપિ� ય ખન વ્યવસાપા કન્ાાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ.ં  

ડટ) યનીાા  ઉપ્ ગ, શહ�રટ આ્ યા, નકાા સ�ંહ્ા64

65, પ્ારયરણ, સસંા્ા વ્યવસાપા, 

આર ો્ અાે �રુકાાા ્ રણ ાે વપશર્ા કેકી્ કા્દાઓ અાે િા્ન ાી સરાન્ી 

ય્ાર્ી ય ગયાઈઓાુ ંઉુચ કકાાુ ંપારા �િુાિન્ કરયા નાટ� ય�રટ પ�િ્ઓના ં�્ા ં

ય�ર હ ્ ં્ા ંય  ુસારટ આપિ� ય ખન વ્યવસાપા નાટ� ��ૃધ્ કરયા પ ંસાહા આપ  

અાે ્ેનાે અદ્ા કરયી. 

                                                           
65 નકાા સ�ંહ્ાય અદ્ા/ �ુ્ ાર�ર  ાર્ી્ ્ રણ ાે અ� વ્ક્ કર� છે.  
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ા)  િયિય્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાી પગિ્ાી સન્ાં્ ર� સનીકા અાે ા જલ્ાકંા 

કરયા ્ેનય ડટઆરઆર ્ યાાઓ પરંયે સસંદસભ્  અાે સતંિં્્ અિ્કારટઓ સ�હ્ 

સવંસાકટ્ ચચારઓાે પ ંસાહા આપયા નાટ�ાી પધ્િ્ઓ િયકસાયી નયમ જ્  કરયી 

એફ)  આપિ� ય ખન વ્યવસાપા સવંસાઓ અાે પ�્્ાઓ અાે િાણર્ રેયાાી તાત્ના ં

સતંિં્્ કા્દાકટ્ ના�ખા નારફ્ સાદુા્ાા પિ્િાિ્ઓાે વપષટ � જિનકાઓ અાે કા્  

સ�પયા, અાે આયા કા્દાઓ અાે િા્ના ાા િયકાસ દરિન્ાા ્ેાા અનર નાટ� �હ�ર 

અાે સાદુા્ાી વ્ાપક સરાહ રયેી. 

ન) આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� રાષ્ટ્ અાે વસાિાક નચં �યા રાષ્ટ્ અાે વસાિાક 

વ્ર� સતંિં્્ �હવસેદાર ાા તાેરા સરકારટ સકંરા ફ રન ાી રચાા કરટ ્ેાે નયમ જ્  

તાાયયી. 

એચ) વસાિાક અિ્કારટઓાે વસાિાક કકાએ આપિ� ય ખન વ્યવસાપાના ં સાનાન્ 

ાાગ�રક , સાદુા્  અાે વસાિાક ર ક  અાે વસ�ાં્ �ર્ ર ક  સાસે સકંરા કરટ કાન કરયા 

નાટ� િા્નાકારટ અાે ાાણાકટ્ પ�િ્ �ારા ્ ો્ રટ્ે સકન તાાયયી. 

આા) સતંિં્્ કા્દા ઘડયા અસયા �ુ્ ારા અાે ત�ટ ફા�યણી ાતટ કરટાે આપિ� 

ય ખન ઘટાડયા નાટ� સસંદસભ્  સાસે કાન કર�ુ.ં 

�)  ખાાગી કેક , યા્ા, વ્ાયસાિ્ક સગંઠા , યૈજાિાક સગંઠા  અાે સરંકુ્ રાષ્ાી 

 ાગીદારટ સાસે આપિ� ય ખન વ્યવસાપા નાટ� પનાણપક  અાે �રુવકાર  �યા 

�ણુય�ાાા ્ રણ ાા િયકાસાે પ ંસાહા આપ�ુ.ં 

ક�)  આપિ� ય ખન્વ્ કેકના ંનાાય યસાહ્ ાા યસયાટાા િાયારણ અસયા 

વસાાાં્ રણાા ાાુાઓાે ધ્ાાે રેયાાા હ�્ સુી સતંિં્્ �હ�ર ાીિ્ઓ અાે કા્દાઓ 

ઘડયા. 

૧૨.૩ર�ય આરપાખનરકાથસસેરનપ� દતરકર ારનાટ�રપ ા્દારટભ�ુરરના��ુ રર

આપિ� ય ખન ઘટાડયા અાે પિ્કાર કન્ા  ય્ારયા નાટ� આપિ� ય ખન શાસાાે નયમ જ્  

કરયા પર યૈિમક વ્ર� આપયાના ંઆયી રહ�રા  ાર ણાે ધ્ાાના ંરાખીાે ક�નન અાે રા�્ સરકારાી 

સવંસાઓએ યયાતદારટાા ના�ખાના ંઆ િયચારણાઓાા આ્ાર� ા�ુ્ કાનગીરટઓ રમજ કરયાના ં

આયે છે. હારના ંક�નન અાે રા�્ ના ંવસાિાકસી રાાે રા�્ �ુ્ ી િયિય્ કકાએ આપિ� ઘટાડયા , 

પિ્ ાય અાે આપિ� ય ખન સચંારા નાટ�  ાર્ના ંસનિપ�્ ઘણી સવંસાઓ છે.  ય  ક� , કાનગીરટ, 

ના��ુ ંઅાે કન્ાઓના ં ઘણ  ્ફાય્ છે. આપિ� શાસાાે નયમ જ્  કરયા નાટ� ્નાન ક�નની્ 

નકંાર્ ના ંઆપિ� વ્યવસાપા િય ાગાી વસાપાા કરયાના ંઆયશે અાે સરંકુ્ સ�ચયાા હ ાાસી 

ાીચે ાહ� એ કકાાા નધ્વસ અિ્કારટ  િારકુ્ કરયાના ંઆયશે . અહ� પવ્ ુ્  ના�ખાા  ઉપ્ ગ 
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કરટાે રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા કા ર્્ન દ�શના ંઆપિ� ય ખન સચંારાાી સન્ વ્યવસાાે 

નયમ જ્  કરયા નાગે છે. પકરણ -૧ ના ંચચાર ક્ાર અાસુાર એાડટએનપી અાુ્ ને ૨૦૨૨ , ૨૦૨૭, 

૨૦૩૦ �ુ્ ીના ં � જરા સ્ા �જંકા (ટટ૧) , નધ્ન (ટટ૨) અાે રાતંા ગા�ાાા (ટટ૩) દ�શ રના ંિયિય્ 

પગરાાંા અનરાી કલપાા કર� છે. દ�શાા િયિય્ રા�્  અાે �યલરાઓના ંસવંસાકટ્ વ્યવસાાા 

અં્ં્  અસનાા વ્રાે ય ્ા ંઆનાાંા ઘણા અં્ં્  નહંયાકાકંી છે . આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાાઓાા અનરીકરણાી ય ર્નાા �વસિ્ાા આ્ાર� દર�ક ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ અાે રા�્ 

સરકાર ્ યાાઓ ્ૈ્ાર કર્ી યખ્ે અસયા હારાી ્ યાાઓાે �ુ્ ાર્ી યખ્ે અનરીકરણ નાટ� 

સતંિં્્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓાુ ંઆ સન્ન્ારદાના ં�ાુગરઠા કરશે. 

આ િય ાગના ંઆપયાના ંઆયેર સાનાન્ી�ૃ્ યયાતદારટ ના��ુ ંક�નન અાે રા�્ના ંડટઆર 

ગયારનસ અાે િયિશષટ સવંસઓાે ્ેનાી સતંિં્્ � જિનકાઓ સાસે નયમ જ્  કરયા નાટ�ાા િયષ્ા  

સારાશં આપે છે. યયાતદારટ ના�ખાના ં ૬ િયષ્ ાા કેક ના ંક�નન અાે રા�્ સરકાર એ આપિ� 

ય ખન શાસાાે નયમ જ્  કરયા નાટ� પગરા ંરેયા ય ઈએ: 

 ૧. ા�ુ્ પયાહ અાે ડટઆરઆર ્સા સવંસાકટ્ નયમ જ્ ીકરણાુ ંસકંરા  

૨. કન્ા િયકાસ , વસાિાક સ�ાયા�ાઓાુ ંસશ�ક્કરણ અાે પધ્િ્ઓાા સકંરાાે 

નયમ જ્  તાાય�ુ ં

૩. સહ ાગી અ� ગન,  ાગીદારટ અાે ના�ખાાે પ ંસાહા આપ�ુ ં

૪. � જટંા્ેરા પિ્િાિ્ઓ સાસે કાન કર�ુ ં

૫. ફ�ર્ાદ િાયારણ પ�િ્ 

૬. �ણુય�ા ્ રણ , પનાણપક  અાે �રુવકાર ા  પચાર કરય  
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  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ્નાન કેકના ં

અાે સન્ રટ્ે 

આપિ� ય ખન 

ઘટાડયા 

• ા�ુ્ ્ારાઓ 

અાે એકટકરણ 

• સવંસાકટ્ 

નયમ જ્ ીકરણ 

 
 
 
 
 
 
 
 

આપિ� 

વ્યવસાપા સાસે 

સકં�ા્ેરા 

્નાન ક�નની્ 

નકંાર્ , 

િય ાગ  અાે 

સવંસાઓ 

�ુ કારગા�ાસાર(ટટ૧) 

• સરંકુ્ સ�ચય કકાસી ાીચે ાહટ એયા 

પદાાિન્ ા ડર અિ્કારટાી દર�ક નકંાર્ 

/િય ાગ ાી તાેરી આપિ� વ્યવસાપા શાખા 

• આપિ� ય ખન વ્યવસાપાાી ા જલ્ાકંા 

કરયા નાટ� ્ાિંકક ,ાાણાકટ્ અાે યહટયટટ 

કન્ા. 

• પધ્િ્ઓાુ ંસકંરા અાે  

નયમ જ્ ીકરણ/વસાપાા   

• સતંિં્્ કા્દાઓ , િા્ન  અાે  �હ�ર 

ાીિ્ઓાે �સુગં્્ા અાે િયકાસાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

નધ્નરગા�ાસાર(ટટ૨) 

• સન્ અરગ અરગ કકા અાે સન્ે 

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વરહુ રચાા અાે 

્ યાાઓ વયીકારટ ્ેા  અનર  

• ડટઆરઆરાા ્નાન પાસાઓાા સદં રના ં

સનાયાા સનાયેશાે નયમ જ્  કરય  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

રા�્/ક�નન શાિસ્ 

પદ�શ , રા�્ 

આપિ� વ્યવસાપા 

સવંસા, આપિ� 

વ્યવસાપા 

િય ાગ,નહ��રુ 

િય ાગ, �યલરા 

આપિ� વ્યવસાપા 

એયનસી,પીઆરઆા

રએુરતી,આપિ� 

વ્યવસાપા સાસે 

સકં�ા્ેરા ્નાન 

 

�દ કારગા�ાર )રટટ૧(  

• વસાિાક અિ્કારટઓાે સશક્ તાાયયા 

•રા�્ના ં્નાન વ્ર� આપિ� ય ખન 

વ્યવસાપા નાટ� ્કાીકટ , ાાણાકટ્ અાે 

યહટયટટ કન્ાાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ં

નધ્નરઅ  ધર )ટટ૨(  

• કાનાી સવં�ૃ્ના ં�ુ્ ાર  રાયય  

• સ�ંતિ્્ કા્દા, િયિા્ન  અાે �હ�ર 

ાીિ્ઓાી �સુગં્ા અાે િયકાસાે પ ંસાહા 

આપ�ુ ં

• િયિય્ વ્ર એ અાે સન્ ન્ારદાના ં

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાા અાે 

્ યાાઓ અપાાયયી અાે રા� ુકરયી  

• સવંસાઓાે કા ર્કન અાે પ ાયશીર 

તાાયયી 

• પારદિશ�્ા અાે યયાતદારટાી ખા્રટ કરયા 

પણારીઓ અાે પ�્્ાઓ િયકસાયયી  
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ક�ન્/રા�્સીરએપનથીઓરઅસેરતેસીરપ ા્દારટઓ 

  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

રા ્ ારગા�ાસાર )રટટ૩(  

•  સરાન્ી ય્ાર્ી ય ગયાાાુ ંઉુચ 

વ્રાુ ંપારા �િુાિન્ કરયા ય�રટ 

પ�િ્ઓ અાે પ ંસાહા ાે ઉ�ેયા 

આપ�ુ ં 

•  સવંસાઓાે કા ર્કન અાે ઉ�રદા્ી 

તાાય , કાનાી સવં�ૃિ્ાે �ુ્ ારયી  

•  યહટયટ અાે િયકાસાા ્નાન વ્ર�  

ાીિ્ઓ અાે આ્ યાાે ડટઆરઆરના ં

સકં�ર્ કરય   

• ્ કં વ્યવસાા  િયકાસ કરય  અાે 

પદરદિશ�્ ા અાે ઉ�રદનિ્ંયાી 

પ�્્ાાી ખા્રટ કરયી 

િય ાગ  

 

• પારદિશ�્ા નાટ� સતંિં્્ ્કં અાે પહ�ર 

ય્ારયી 

• રા�્, �યલરા અાે વસાિાક સકે સકંરા અાે 

કા ર્ પ�િ્ાે નયમ જ્  કરયી  

રા ્ ારગા�ાસાર )રટટ૩(  

ય�રટ પધ્િ્ાે ઉ�ેયા આપ �ુ ંઅાે સરાન્ી 

ય્ાર્ી ય ગયાઈઓાુ ંઉુચ વ્રાુ ંપારા 

�િુાિન્ કરયા પ ંસાહા આપ�ુ ં

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�સુરા  ત�ત 

• િય ાગ , અન્ સવંસાઓ અાે રા�્ ાે 

નાગરદશરા, ્કિાકટ સહા્, િારટકણ અાે 

દ�ખર�ખ 

• રાષ્ટ્ સકં�ર્ આપિ� ય ખન 

 
 
 
 
 

�સુરા  ત�તર

રા�્ાા નકંાર્ , િય ાગ  અાે સવંસાઓના ં

અનરીકરણ 

�દ કટર�દુતર )ટટ૧(  

આપિ�ાા ય ખનાે સનયયા નાટ� રા�્ , 
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  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

 
 
 
 
 
 

૨ 

 

•કન્ા િયકાસ 

વસાિાક અિ્કારટ ાે  

સશક્ તાાયયા 

•પધ્િ્ઓાા 

સકંરાાે નયમ જ્  

તાાય�ુ ં

પકરણ ૧ , ૪, ૭, ૮, 

૯, ૧૦ ના ંઉલરે�ખ્ 

ય ખન  ાયુત 

રાષ્ટ્ આપિ� 

વ્યવસાપા 

સ�ાનડં�, રાષ્ટ્ 

આપિ� વ્યવસાપા 

સવંસા 

ત�િુય્ નકંાર્  

અાે સવંસાઓ 

ઘટાડયાાી પ�િ્ઓ નયમ જ્  કરયી  

• સન્ કેક ના ંડટઆરઆર નાટ� સકંરાાી 

અા�ુજ�્ા કરયી  

• િસિયર સ સા્ટટઓ, ખાાગી કેક અાે 

શૈક�ણક સવંસાઓાી  ાગીદારટાી 

અા�ુજ�્ા કરયી 

 

�દ કટર�દુતર )ટટ૧(  

્નાન ક�નની્  નકંાર્ , િય ાગ  અાે  

સસંસાઓ �ારા આપિ� વ્યવસાપા   

કા ર્્ન/આપિ� ય ખન પિ્ ાય 

્ યાાઓાી ્ૈ્ારટ 

નધ્નરઅ  ધર )રટટ૨(  

• આપિ� ય ખન પિ્ ાય નાટ� િા્નાકારટ 

્ રણ  અાે �ણુય�ાઓાે  સનયયા અાે 

અસરકારક રટ્ે અનરના ંા જકયા નાટ� 

ય�રટ કન્ા િયકસાયયી 

• રા�્ કકાએ સ્ા પ્ાસ ાે ટ�ક  આપયા  

 
 

રા�્/ક�નન શાિસ્ 

પદ�શ ,રા�્ 

SDMA, DMD$ 

RD,, DDMA, PRs 

ULBs,  આપિ� 

વ્યવસાપા સાસે 

સકં�ા્ેરા ્નાન 

િય ાગ  

 

�યલરા, ્ાચકુા અાે વસાિાક વ્ર� કન્ાઓ 

િયકસાયયી, આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાઓ 

િયકસાયયી, સતંિં્્ ાીિ્ઓ, કા્દાઓા  અનર 

કરય  અાે ય ખન ઘટાડયાાા સરાન્ી ્ રણ ાુ ં

પારા �િુાિન્ કર�ુ.ં 

નધ્નરઅ  ધર )રટટ૨(  

• સાદુા્ , પીઆરઆા, ાગરપા�રકાઓ, શહ�રટ 

વસાિાક સવંસાઓ , યગેર�, � જટંા્ેરા 

પિ્િાિ્ઓ, ાાગ�રક, સનાય સવંસાઓ , 

ખાાગી કેક અાે શૈક�ણક સવંસાઓાે સાનેર 

કરયા 

• આપિ� ય ખન પિ્ ાય નાટ�  િા્નાકારટ 

્ રણ  અાે �ણુય�ાાે સનનાે ્ેાે 

અસરકારક રટ્ે અનરના ંા જકયા નાટ� ય�રટ 

કન્ા િયકસાયયી 

• આપિ� ય ખન પિ્ ાયના ંસાના�યક 

સનાયેશાા નહંય િયશે ્નાન રા�્ િય ાગ  

અાે સવંસાઓાે સયેંદાશીર તાાયયી 
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  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

પર િયશેષ  ાર આપય  

• ્નાન ક�નની્ નકંાર્  અાે િય ાગ ાી 

આપિ� ય ખન પિ્ ાયાી કન્ાઓાે 

નયમ જ્  તાાયયી  

• આપિ� ય ખન પિ્ ાયના ંસાના�યક 

સનાયેશાા નહંય િયશે ્નાન ક�નની્ 

નકંાર્ , િય ાગ  અાે એયનસીઓાે 

સયેંદાશીર તાાય  

•  આપિ� ય ખન પિ્ ાયના ં પ્ારયરણ 

્કંાી � જિનકા અાે યનીાાા ્ ો્ 

ઉપ્ ગ નાટ� ��િૃ્ ઉ ી કરયી 

રા ્ ારગા�ાસાર(ટટ૩) 

• િયિય્ વ્ર  પર હારાી આપિ� ય ખન 

પિ્ ાય કન્ા (્નાન પકારાી) ાુ ં

ા જલ્ાકંા કર  અાે ય��ર્ા્ ાે પહ�ચી 

ય�યા કન્ા િયકાસ કા ર્્ન ા  અનર 

કર�ુ ં 

• આત હયા પ�રય ર્ા �ારા ઉઉય્ા  

• આપિ� ય ખન પિ્ ાયના ં પ્ારયરણ ્કંાી  

� જિનકા અાે યનીાાા ્ ો્ યપરાશ ��િૃ્ 

ઊ ી કરયી 

રા ્ ારગા�ાસાર(ટટર૩) 

• િયિય્ વ્ર� હારાી ડટઆરઆર કન્ા 

(્નાન પકારાી) ાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ંઅાે 

યહુ�ર્ા્ ાે સં્  ષયા કન્ા િયકાસ કા ર્્ન  

ચરાયયા 

• આત હયા પ�રય ર્ા �ારા ઉદ ય્ા 

પડકાર ા  સાના  કરયા રા�્ અાે વસાિાક 

વ્ર� હારાી કન્ાઓાુ ંા જલ્ાકંા કર�ુ ંઅાે 

ય�રટ કન્ા િયકસાયયાાા કા ર્્ન  અનરના ં

ા જકયા  

• ્નાન આપિ� ય ખન પિ્ ાય  ્ યાાઓના ં

પ્ારયરણી્ અાે  ્ ો્  યનીા-ઉપ્ ગ 

વ્યવસાપાાુ ંસકંરા કર�ુ ં
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ક�ન્/રા�્સીરએપનથીઓરઅસેરતેસીરપ ા્દારટઓ 

  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

પડકાર ા  સાના  કરયા નાટ� ય ર્નાા 

કન્ાઓાુ ંા જલ્ાકંા કર �ુ ંઅાે ય�રટ 

કન્ાઓ િયકસાયયા નાટ� કા ર્્ન ા  

અનર કર�ુ ં 

• ્નાન ડટઆરઆર ્ યાાના ંપ્ારયરણ 

અાે ્ ો્ યનીા યપરાશ વ્યવસાપા 

સકં�ર્ કર�ુ ં 

 

 
 

 
 

૩ 

�હવસેદારટ અ� ગન , 

 ાગીદારટ અાે 

ના�ખાાે ઉ�ેયા 

આપ�ુ ં

 
 

આપિ�   

 વ્યવસાપા સાસે  

 ય ડા્ેરા ્નાન  

ક�નની્ નકંાર્ ,  

િય ાગ  અાે  

સવંસાઓ 

�ુ કારગા�ાસા(ટટ૧) 

• � જિનકાઓ અાે કા્ ાી ્કરસગં્  સ�પણીાી 

�િુય્ા આપયી 

• યયાતદારટ સાસે સહ ાગી  અ� ગન ાે સર� 

તાાયયા નાટ� નાગરદિશ�કા અાે ટ�ક  આપય  

નધ્નરઅ  ધર )ટટ૨(  

•  ્રરાષ્ટ્ સહકાર અાે   ાગીદારટાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં(યૈિમક, પાદ�િશક, SAARC) 

આપિ� ય ખન પિ્ ાયાા િાષણા્ , સાદુા્  

અાે વ્યસાિ્ક  યુચે સયંાદ અાે સહકારાે 

રા�્/ક�નન શાિસ્ 

પદ�શ , SDMA, 

DMD$, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs,  ખાસ કરટાે  

DRD અાે UDD  

આપિ� વ્યવસા 

સાસે સરંોા ્નાન 

િય ાગ  

�સુરા  ત�તર

આપિ� વ્યવસાપાાા ્નાન પાસાઓના ં

સાદુા્ , વ્�ક્ઓ, પ�રયાર  અાે વ્યસા્ ાી 

 ાગીદારટ નાટ� પ ંસાહા આપ�ુ ં

�જંકા ગા�ાાા (ટટ ૧) 

પદ�શ/ વસાા પર ય  ુયારંયાર ય ખન  પર  ાર 

ા જકયા સાસે ત�િુય્ ય ખન  આ્ા�ર્ આપિ� 

વ્યવસાપાના ંસહ ાગી અ� ગન ા  અનર 

કરય . 

રા ્ ારગા�ાસાર(ટટર૩) 
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ક�ન્/રા�્સીરએપનથીઓરઅસેરતેસીરપ ા્દારટઓ 

  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

પ ંસાહા આપ�ુ ં

રા ્ ારગા�ાસાર(ટટ૩) 

• આપિ� ય ખન પિ્ ાયાા િાષણા્ , 

સચંારક  અાે આ્ યક ાા રાષ્ટ્ , કેકી્ 

અાે પાદ�િશક ાેટયકરાે નયમ જ્  તાાય�ું 

• આપિ� ય ખન પિ્ ાયાા ્નાન 

પાસાઓના ં �હવસેદાર  યુચે  ાગીદારટાે 

પ ંસા�હ્ કર  

સતંિં્્ �હવસેદાર ાા તાેરા સરકારટ સકંરા 

ફ રનાી વસાપાા અાે નયમ જ્  કર�ુ ં

 
 
 

૪ 

 
 
 

� જટંા્ેરા પિ્િાિ્ઓ 

સાસે કાન કર�ુ ં

 
 
 
NIDM, NDMA, 
NHA, MOPA  

 

�સુરા  ત�તર 

• રાયકટ્ ાે્ ૃં યાે સયેંદાશીર તાાય  

• આપિ� ય ખન પિ્ ાય પર ચચારના ંરાષ્ટ  ્

વ્ર� રાયકટ્ ાે્ ૃં યાે સાનેર કર  

રા�્/ક�નન શાિસ્ 

પદ�શ , SDMA, 

DMD$, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs,  DRD અાે 

UDD ખાસ કરટાે 

આપિ�  

વ્યવસાપા સાસે  

સરંોા ્નાન 

િય ાગ  

�સુરા  ત�ત 

 રાયકટ્ ાે્ ૃં યાે સયેંદાશીર તાાય  

 આપિ� ય ખન પિ્ ાય પર ચચારના ંરા �્, 

�યલરા, ્ાચકુા અાે વસાિાક કકાએ રા યકટ્ 

ાે્ ૃં યાે સાનેર કર  
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  ક�ન્ પ ા્દારટ -ક�ન્  રા�્ પ ા્દારટ -રા�્  

 
 
 
 
 

૫ 

 
 
 
 

ફ�ર્ાદ િાયારણ ્કં  

સન્ સકંરા અાે 

પિ્ ાય નાટ� 

 ાર્ સરકાર �ારા 

ય ખનયાર � જ�ચ્  

નધ્વસ નકંાર્ / 

િય ાગ  

�સુરા  ત�તર 

આપિ� પિ્ ાયના ંસાનેર ્નાન નકંાર્ / 

સવંસાઓએ ્કર સગં્ ફ�ર્ાદ િાયારણ 

પ�િ્ાી કાનગીરટાી ખા્રટ કરયી  

�દ કારગા�ાર(ટટર૧) 

• રા�્ અાે  ્રરા�્ ય��ર્ા્ ાી 

�દર રા�્ અાે ક�નન નાટ� રા� ુહારાા 

ફ�ર્ાદ િાયારણ પધ્િ્ાી સનીકા કર  

•ફ�ર્ાદ િાયારણ પધ્િ્ નયમ જ્  કરયાાી 

્ યાાઓ િયકસાય  

નધ્નરઅ  ધર(ટટ૨) 

ફ�ર્ાદ િાયારણ પધ્િ્ાે નયમ જ્  કરયા 

નાટ�ાી ્ યાાઓ અનરના ંા જકયી 

 રા�્/ક�નન શાિસ્ 

પદ�શ , SDMA, 

DMD$, RD, 
DDMA, PRIs, ULBs, 
આપિ� પિ્ ાય સાસે  

સરંોા ત્ા િય ાગ  

  
 

 
 

�સુરા  ત�તર

આપિ� પિ્ ાયના ંસાનેર ્નાન નકંાર્ / 

સવંસાઓએ ્કર સગં્ ફ�ર્ાદ િાયારણ પ�િ્ાી 

કાનગીરટાી ખા્રટ કરયી 

 

�દ કારગા�ાર(ટટ૧) 

• રા�્, ક�નન અાે રા�્ના ંરા� ુહારાા 

ફ�ર્ાદ િાયારણ ્કંાી સનીકા કરયી 

• ફ�ર્ાદ િાયારણ ્કંાે નયમ જ્  કરયાાી 

્ યાાઓ િયકસાયયી 

નધ્નરઅ  ધર(ટટર૨)  

•ફ�ર્ાદ િાયારણ ્કંાે નયમ જ્  કરયા 

નાટ�ાી ્ યાાઓ અનરના ંા જકયી 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
MRTH, MOR, 
AERB, DAE, BIS, 
MORD, MHUA, 
MoHRD 

 
�દ કારગા�ાર )રટટ૧(  

• વ્ાપક �હ�ર પરાનશર સાસે કા્દા, 

િા્ન  ઘડયા  

• આપિ� ય ખન પિ્ ાયાા કેક ના ં

 
 
 
 
 

�સુરા  ત�તર 

•  �ણુય�ાાા અનરાી ખા્રટ કરયી 

•  અનરયારટ ઉપર દ�ખર�ખ રાખયી  

�દ કારગા�ાર )રટટ૧(  

વ્ાપક �હ�ર પરાનશર સાસે રા�્કકાાા િા્ન  
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૬ 

આપિ� ય ખન 

વ્યવસાપા નાટ�  

પનાણપક  અાે 

�રુવકાર  �યા 

�ણુય�ાાા ્ રણ ાે 

પ ંસાહા આપ�ુ ં

વ્ાયસાિ્ક 

સવંસાઓ, િયકાસ 

્ રણ  સાસે 

સકં�ા્ેરી િયિય્ 

સવંસાઓ (ય ખન 

પનાણેાી િયગ્  

પકરણ-૭ ના ંઆપી 

છે)   

રાષ્ટ્ ્ રણ  પર પરાનશર શ� ંકરય   

નધ્નરઅ  ધર )રટટ૨(  

• આપિ� ય ખન પિ્ ાય પનાણપક  અાે 

�રુવકાર ાી પણારી ઊ ી કરયી  

• અનરીકરણાી પ�િ્ઓ િયકસાયયી  

 

રા ્ ારગા�ાસાર )રટટ૩( ર

• ટ�કા  કાા જાી શાસા િયકસાય�ુ ં  

• દ�ખર�ખ પારા નાટ� સવંસાકટ્ વ્યવસા 

ઊ ી કરયી  

• આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� �ણુય�ા, 

ઘ રણ , સ�ંહ્ા તાાયયા 

રા�્/ક�નન શાિસ્ 

પદ�શ , SDMA, 
DMD$, RD, 
DDMA, PRIs, 
ULBs  

ઘડયા 

નધ્નરગા�ાસીર )રટટ૨( ર

• ખાસ કરટાે શહ�રટ અાે ્ાનીણ િયવ્ાર  નાટ� 

્ ો્ પેટા કા્દાઓ ઘડયા   

• આપિ� ય ખન પિ્ ાય નાટ� પનાણપક  અાે 

�રુવકાર ાી પણારી ઊ ી કરયી 

• અનરીકરણાી પ�િ્ઓ િયકસાયયી  

 

રા ્ ારગા�ાસાર )રટટ૩( ર

• ટ�કા  કાા જાી શાસાા  અનર કરય   

• દ�ખર�ખ પારા નાટ� સવંસાકટ્ વ્યવસા ઊ ી 

કરયી  

($) આપિ� વ્યવસાપા િય ાગ: રા�્ સરકારા  િય ાગ આપિ� વ્યવસાપા નાટ� ા ડર િય ાગ ્રટક� કા ર્ કર� છે , � દર�ક રા�્/ક�નનશાિસ્ પદ�શના ંસનાા ાસી  
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૧૩   ્ર રા�ષ્્ સહકાર 

૧૩.૧ર તરરરા્ષ્્રપ્ાથાના રથહ્ાગર

આપિ� વ્યવસાપાાી યૈિમક પહ�રના ં ાર્ સ�્્ � જિનકા  યયે છે. આપિ� ય ખન ઘટાડયા 

નાટ�  ાર્ે સેનડાા ના�ખા પર હવ્ાકર ક્ાર છે અાે વ્ય�વસ્ અાે સવંસાકટ્ પ્ાસ  �ારા 

પાસિનક્ાઓ અાે ઉાેશ  હાસંર કરયા નાટ� પિ્ત� છે.  ત�-ુપ�રનાણી્ પહ�ર અાે �ુશ�્ા સાસે 

 ાર્ આપિ�ઓાી અસરાા િાયારણ અાે ્ેાે ઘટાડયાના ંપાદ�િશક અાે  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગાા 

નયમ જ્  પ્ાસ  કરયાના ંઅ્ણી � જિનકા  યયયા નાટ� પિ્ત� છે. 

 ાર્  ાગ રેાારા દ�શ નાાં  એક છે અાે UNISDR સાસે ાનકસી કાન કર� છે.  ાર્ના ંસરંકુ્ 

રાષ્ સઘં આપિ� વ્યવસાપા �ુકડટના ંસરંકુ્ રાષ્ સઘંાી એયનસીઓ �યી ક� �ડ એનડ એ્ીકલચર 

ઓગવાાાઝેશા, ાનટરાેશાર રેતર ઓગવાાાઝેશા, રાુાાટ�ડ ાેશનસ ડ�યરપનેનટ પ ્ાન , રાુાાટ�ડ 

ાેશનસ એ�રકુ�શાર , સા્�નટ�ફક એનડ કલચરર ઓગવાાાઝેશા , રાુાાટ�ડ ાેશનસ પ ટરરુેશા ફડં , 

રાુાાટ�ડ ાેશનસ હાા કિનશા ફ ર ર�ફફનુ, રાુાાટ�ડ ાેશનસ �ચલડનસ ફડં, યલડર �ડ પ ્ાન અાે યલડર 

હ�લસ ઓગવાાાઝેશાા  સનાયેશ સા્ છે . આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા કા ર્્નના ં ાર્ યૈિમક 

�િુય્ાના ં ાગ રઈ રરુ ંછે.એિશ્ા �ડઝાવટર �રડકશા સેનટરાા વસાપક સભ્ નાાં ુ ં  ાર્ એક છે. 

આપિ� વ્યવસાપાાા કેકના ંસહકાર નાટ�  ાર્ે અાેક દ�શ  સાસે કરાર ક્ાર છે. આપિ� 

વ્યવસાપાના ંિયચાર  અાે �ુશ�્ાાા આદાા -પદાા નાટ�  ાર્ ઘણા દ�શ  સાસે ાનકસી કાન 

કરટ રરુ ંછે. 

ર

૧૩.૨ર  દ�કીરથહા્રવ ીકર ીર

 ાર્ સરકાર આપિ�ાા પગરે િયદ�શી સહા્ નાટ� ક ઈ અપીર �રટ કર્ી ાસી. અરત્ , ય  

અન્ દ�શાી રાષ્ટ્ સરકાર આપિ� પી�ડ્  સાસે એક્ાના ંસઉાયાાાા સકં�્ ્રટક� વયૈ�ુછક રટ્ે 

સહા્ ઓફર કર� , ્  આયી ્નાન ઓફર વયીકારયાા  િાણર્ રેયાા  એક ાીિ્ાી તાત્ ્રટક�  

ફક્ ક�નન સરકારાે અિ્કાર છે.આયા િયદ�શી સહા્ક ાી સનીકા કરયાાી પાસિનક યયાતદારટ 

િયદ�શી તાત્ ાા નકંાર્ાી છે � �હૃ નકંાર્ સાસે પરાનશર અાે સકંરા કરશે. 

િયદ�શી સરકાર  ્રફસી ન�્ા ્નાન નદદાા પવ્ાય  િયદ�શ નકંાર્ નારફ્ હાસ ્રયાના ં

આયશે. ્કાીકટ સહા્ , કટ કટટ તચાય ટટન , �ાુિાનારણ સહા્ યગેર� સ�હ્ાી નદદાા વયહુપાુ ં

સતંિં્્ રા�્ સરકાર  ્રફસી ન�ેરી ના�હ્ીાા આ્ાર� �હૃ નકંાર્ સાસે પરાનશર કરટાે 

�કવસાદટઠ ્ રણે ા જલ્ાકંા કરયાના ંઆયશે. 
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�તા િાયાસી  ાર્ી્ , પીઆાઓ અાે િયદ�શી �તા-સરકારટ સવંસાઓ �ન ક� ફાઉનડ�શા  

યગેર�ાા ્ ગદાાાા �કવસાના ંઆયા દાા યડાપ્ાા અાે ા�ુ્નકંી રાહ્ ફડં �ારા વયીકારટ શકા્ 

છે. િયદ�શી �તા-સરકારટ સવંસાઓ ્રફસી  ાર્ી્ �તા-સરકારટ સવંસાઓાે અન્ ્નાન દાા 

િયદ�શી ્ ગદાા (િા્ના) અિ્િા્ન ૨૦૧૦ સ�હ્ ય ર્નાા િા્ન ાુ ંપારા કર�ુ ંઆયિ્ક છે. 

ર

૧૩.૩ર્�ુયકી્રથહા્રવ ીકાર ીર

સરંકુ્ રાષ્ સઘંાી એયનસીઓ ્રફસી સહા્ાા �કવસાના ં ાર્ સરકાર આયી ્નાન 

દરખાવ્ ાુ ંા જલ્ાકંા કરશે અાે ્ેાી ્ ો્્ાઓાે ધ્ાાના ંરેશે. ય  વયીકારયાના ંઆયે ્   ાર્ 

સરકાર સતંિં્્ નકંાર્ અસયા રા�્ સરકારાે સતંિં્્ સરંકુ્ રાષ્ સઘંાી એયનસી સાસે સકંરા 

કરયા નાટ� િાદદશ  �રટ કરશે . આપિ�ાી ઘટાા સન્ે  ાર્ના ંપહ�રેસી ય કા ર્ર્ સરંકુ્ રાષ્ 

સઘંાી એયનસીઓ અાે  ્રરાષ્ટ્ �તાસરકારટ સવંસાઓ , સતંિં્્ ક�નની્ નકંાર્ /  િય ાગ  

અાે રા�્ સરકાર સાસે સકંરા કરટાે રા� ુપડ્ા ્ રણ  અાે પ ટ ક ર અાસુાર અસર્વ્ કેકના ં

ર ક ાે નાાયી્ સહા્્ા આપયાાુ ંચાચ ુરાખશે.  

૧૩.૪રભાગીદારટ�ુ રયારસ 

 ાર્ આપિ� વ્યવસાપાાા કેક ના ંઅન્ દ�શ  સાસે �ુશ�્ા અાે કાનાી યહ�ચણી કરયા સાસે 

કા ર્ કરયા આ્રુ છે.  ાર્ એિશ્ા પેિસ�ફક કેકના ંકન્ા િાનારણ નાટ� ન ટટ � જિનકા  યયી શક� છે 

અાે સેનડાા ના�ખા હ�ઠ� હનેંશા પાદ�િશક અાે  ્રરાષ્ટ્  ાગીદારટાા િાનારણ નાટ� આ્રુ છે. 

આપિ�ઓ સાને �વસિ્વસાપક દ�શ  અાે સાદુા્  સાસે િાનારણાા કેક અાે ્ેસી આગ�  ાર્ આ 

દ�શ  સાસે કાન કરયા નાટ� પિ્ત� છે. ય��ર્ા્નદં અન્ દ�શ ાે નાાય્ાયાદટ સહા્ � જરટ પાડયા 

 ્રરાષ્ટ્ સાદુા્ સાસે ય ડાયા  ાર્ આ્રુ છે. 
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૧૪ ્ યાાાી ��યણી, દ�ખર�ખ અાે ્ેના ંસ્્ �ુ્ ારા-

ય્ારા 
૧૪.૧રયાૈઠ દ નકાર

આપિ� વ્યવસાપાાી ્ યાાઓાી �સુગં્્ા અાે અસરકારક્ાાે �િુાિન્ કરયા નાટ� ્ેાી 

િા્િન્ ��યણી ગ ંીર તાત્ છે. ્ યાાાી ��યણી ગિ્શીર પ�્્ા છે. યૈિમક અા ુય ાે 

સનાયયા નાટ� સરકારાી ાીિ્ઓ ,પહ�ર, પાસિનક્ાઓ ્ેનય ્કાીકટ ફ�રફાર  સાસે ્ યાાાે 

સન્ાં્ ર� અદ ્્ા  કરયી.ર્ યાાાી અસરકારક્ાાુ ંા જલ્ાકંા કરયાસી ્ યાાના ંદશારયેર રલ્ , 

ઉાેશ , િાણર્ , કા્  અાે સન્ સફ� પિ્ ાય ્રફ દ રટ ગ્  છે ક� ક�ન ્ે ાતટ કરયા નાટ� 

્ારીની કા ર્્ન , આ્ાન  અાે -િયમાી ઘટાાઓાુ ંયાવ્િયક સં્  યા સાનેર છે. આ રટ્ે કટ કટટ 

સજય્ા નાટ� આ્ યા પ�્્ાા  અ� �  ાગ તાી �્ છે.  આપિ� વ્યવસાપાાા ઘડયૈ્ાઓ 

 ાર્ાા િયિય્  ાગ  ઉપરાં્  સન્ િયમાા પદાસર પાઠ અાે ય ર્નાા પયાહ સી યાક�ફ હ યા 

ય ઈએ. ્ યાાાા કા ર્કારટ પાસાઓાુ ંા જલ્ાકંા કરયા , �્ર �ુ્ ારટાે ્ યાાાી કા ર્કન્ા 

�ુ્ ારયા નાટ� ્ારીન, �ૃિકન િાદશરા અાે અભ્ાસ િાણાર્ક તાત્  છે. કટ કટટાી સ ંાયાાઓ અાે 

યાવ્િયક ઘટાાઓ, ાયીા્ા રચયા અાે ્ યાાાી વટાનડડર ઓફ પેકટટસ અાે નાગરદિશ�કાાે અદ્ા 

કરયા �યી તાત્  પણ ્ યાાાા ા જલ્ાકંાાા પસગં  છે.  ક�ટરીકયાર મજાી ના�હ્ી, �તાઅસરકારક 

પ�્્ાઓ, યયાતદારટાી ખ ટટ સ�પણીઓાા કારણે  સચંારાના ંપીછેહઠ અા ુયયી પડ� છે. ય નુા ં

સનાિયષટ સાદુા્ ાુ ંવસ�ાં્ ર સયાસી સસંા્ા  અસયા કરાર િયવ્ ૃ્  સા્ અાે કન્ાઓ િયકિસ્ 

સા્ છે ં્ાર� સન્ ય્ા ંઅિ્કારકેક નાટ�ાી પાસિનક્ાઓ તદરાઈ શક� છે. 

૧૪.૨રતારીનરઅસેરઅભ્ાથ 

સતંિં્્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા િયકસાયયાાી નધ્વસ સવંસાએ ્ યાાાી અનરયારટ સાસે 

સકં�ા્ેર અન્ ્નાન સવંસાઓાે ચ તસ યયાતદારટઓ (ક�નની્ નકંાર્ / િય ાગ , રા�્ 

સરકાર / ક�નનશાિસ્ પદ�શ , યગેર�) સાસે મુદા મુદા વ્ર� ્ેા  પસાર કરય . આ ા�ુ્ �હવસેદાર 

સવંસાઓએ ્ યાાના ં્ારયયાના ંઆયેરા કા્  કરયા નાટ� ય�રટ જાા �ુશ�્ા અાે કન્ા નાટ� 

્ેનાા કનરચારટઓાે ્ારીન આપયી ય�રટ છે . દર�ક સવંસા આપિ્ વ્યવસાપા નાટ� નધ્વસ 

અિ્કારટઓાી િાર�ુક્ કરશે અાે � જર્ી ્ારીનાુ ં સન્પકક ્ૈ્ાર કરશે.  દર�ક આપિ્ 

વ્યવસાપા નધ્વસ સવંસાએ સન્પકક ાયુત યષરના ંફર�ય્ા્ ઓછાના ંઓછા તે યખ્ િા્િન્ 

�ૃિકન િાદશરા  સાસે ્ારીની કા ર્શા�ા ્ યયી. સ�ં જણર ્ૈ્ારટઓ �િુાિન્ કરયા અાે આપિ� 



 
 

443 
 

પિ્ ાય સચંારા �ુકડટઓ , સવંસાકટ્ ્કં અાે સા્ા ાી કા્ારંનક ્ંપર્ા ��યયા નાટ� આયા 

કા ર્્ન  િાણાર્ક છે. 

આપિ� પિ્ ાય કા્ાર�નય્ સ્ા તાદ  શ� એટરા �જંકા સન્ના ંકાને રાગયા નાટ�ાી ્ેનાી 

સજય્ા ચકાસયા નાટ� �ૃિકન િાદશરા  અાે ્ારીનાુ ંઆ્ યા કર�ુ ંઆયિ્ક છે. અ�ોાશના 

િય ાગ અસયા સૈન્ �ુકડટ �ારા હાસ ્રયાના ંઆય્ી કયા્્ાી �ન એ ય વયહુપે ્ેઓ હાસ ્રશે. 

આ કા ર્શા�ાઓ અાે અભ્ાસ અગાઉસી િા્્ વસ�  અસયા અસયા ા જ� વસ�ે  ઘટાા નાટ� 

પદાાિન્ કનાનડર  અાે સતંિં્્ િય ાગી્ યડાઓાા નાગરદશરા હ�ઠ� ય ઈએ. આ ્નાન ્ારીન 

અાે અભ્ાસા  ઉાેશ તાેં ટટન ાે આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા સાસે પ�ર�ચ્ કરયાા  અાે ્ેનાી 

કા ર્કન્ા ય્ારયાા  છે. ્ારીન િાણાર્ક છે કારણ ક� ્ેઓ વપષટ ચેાા ઓફ કનાનડ સાસે 

કટ કટટાી પિ્�્્ા નાટ� �સુગં્ ટટન ્રટક� કાન કરયાાા નહંયાા અગં્ાી વ્�ક્ઓના ં

િયકસાયયા નાટ� �્ાર  અાે નાગરદિશ�કાઓસી ઉપર છે. કા ર્શા�ા અાે અભ્ાસ વટાનડડર ઓફ 

પે�કટસા  અનર કરયાાી ્ક પણ આપશે. આ કા ર્શા�ાઓ ્નાન �હવસેદાર ાે સકં�ર્ પિ્ ાય 

એકનના ંિયકિસ્ કરયાાી આ �ુકડટઓાે ્ક પણ આપશે. 

૧૪.૩ર્ાપસા�ુ રયરટકણરઅસેર�ધુારણારકીખ ી 

એક ્ યાાાી અસરકારક્ાાુ ંા જલ્ાકંા કરયા નાટ� ્ યાાના ંસાનેર ્ારીન કા ર્્ન , ્ેા  

ઉપ્ ગ અાે યાવ્િયક તાાય . ્ યાાાા રલ્ , ઉાેશ , િાણર્ , �્્ાઓ અાે સન્ સફ� પિ્ ાય 

્રફ દ રટ ગ્ા છે ક� ક�ન ્ે ાતટ કરયા નાટ�ાુ ંસ ં્  યા છે. અભ્ાસ  અાે ઉપ્ ગા  હ�્  ુસતંિં્્ 

્નાન �હવસેદાર ાી સરખી  ાગીદારટ સાસે ્ યાાાુ ંપરટકણ કરટાે સજય્ાાે પ ંસાહા આપયાા  

છે. ા જલ્ાકંા અાે  �્્ાઓાી ઉપચારાંનક પ�્્ા આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા સાસે સનવ્ાઓાે 

ઓ�ખીાે પકાિશ્ કરશે અાે �ુ્ ારશે. આ પ�્્ા ્ારીનાા ઉપ્ ગ , આપિ� પછટાી ટટકાઓ, વય-

ા જલ્ાકંા, ઓ�ડટ, યહટયટટ સનીકાઓ ક� અા ુયેરી- પ�્્ાઓનાસંી ના�હ્ી ને�યયી આયિ્ક છે � 

્ યાાના ંરહ�રી ખાનીઓ અ�વ્ંયના ંછે ્ે � જચયે છે . આ્ યા ટટનાા સભ્ એ સનવ્ાાી ચચાર 

કરયા અાે સન્ િનશાાા ્નાન કેક ના ંઉપા્  શ ્ી કા્યાાી યયાતદારટ િયચારયા અાે સ�પયા 

નાટ� ફરટ ન��ુ ંય ઈએ. 

ઉપચારાંનક કાનગીરટાા આ્ યાાી ્ારણાઓ અાે કા ર્યાહટાા �્ાર ાે �ુ્ ારયા , 

સગંઠાાંનક કા્  તદરયા અસયા સગંઠાાંનક અનરીકરણ � જચાાઓ(એટરે ક�એસઓપીઓ/  

એસઓનઓ) ના ંફ�રફાર કરય  સાનેર હ ઈ શક� છે. ઉપચારાંનક પગરાઓના ંકન્ાઓાુ ં�ાુ: 

ા જલ્ાકંા, આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાના ંકરયાના ંઆયેરી ્ારણાઓાુ ં�ાુરાય ર્ા અાે અયર ્ ાે 

ીજર કરયા નાટ�ાા ઉક�ર ા  સનાયેશ પણ સઈ શક� છે. ઉપચારાંનક પગરા પ�્્ાા  આખરટ ઘટક� 

સ�પેર કાનગીરટઓ પર ાયર રાખયા અાે ્ેાુ ંઅાસુરણ કરયાાી પ�િ્ છે. ઉપચારાંનક પગરા 
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પ�્્ા અાે/અસયા યાિષ�ક સનીકા �ારા ઓ�ખી શકા્ ્ેયા નહંયાા ાાુાઓ અાે સનવ્ાઓ 

આ્ યા ટટનાે ્ યાાના ંઆયિ્ક �ાુરાય ર્ા કરયા નાટ� ય�રટ ના�હ્ી � જરટ પાડયી એ ્ ો્ 

રહ�શે. 

૧૪.૪રક�ન્ી્રન તાર્ા/  ભાગારઅસેરરા�્ા/ક�ન્કા થતરપદ�કારોારારદ�ખર�ખ 

્નાન ક�નની્ નકંાર્ , િય ાગ  અાે રા�્ /ક�નનશાિસ્ પદ�શ એ સતંિં્્ આપિ� વ્યવસાપા 

્ યાાઓાા અનરીકરણાી પગિ્ પર િા્િન્ દ�ખર�ખ રાખયા નાટ� ચકાસણી � જચક  સાસે ચકાસણી 

્ાદટ ્ૈ્ાર કરયી ય ઈએ. દ�ખર�ખ પણારી સેનડાા ના�ખાાુ ંદ�ખર�ખ ચકાસણી ્ાદટ  (પ�રિશષટ-૩) 

ના ંય ડા્ેરી હ યી ય ઈએ. સેનડાા ના�ખાાે સદં ર ્રટક� રાખીાે , ્ેઓએ િયિય્ ય ખન ાે રગ્ા 

િયિશષટ ચકાસણી ્ાદટ િયકસાયયી આયિ્ક છે. િારટકણના ંસન્ાં્ ર� સનીકાઓા  સનાયેશ સય  

ય ઈએ � અ ર્-ચ્યા્ ક� �ાુરાયિ �્્ ચ્યા્ અસયા ્ ફાા �યા ય ખન ા  પ�ૃિ્ સાસે �નેુ� કર� 

છે. ્ેઓએ ચે્યણી િયાા પણ � જકંપ અસયા �ાુાની �યી અં્ં્   ાો્ે ય આય્ી હ ્ ્ેયી 

આપિ�ઓ નાટ� િા્િન્પણે ્ૈ્ારટાી સનીકા કરયી ય ઈએ. �ાુરાયિ �્્ અસયા યારંયારાા ય ખન  

નાટ� ્ેઓએ ન સનાી શ�આ્ પહ�રા ંસજય્ાાુ ંા જલ્ાકંા કરયા નાટ� ચકાસણી ્ાદટ ા  ઉપ્ ગ 

કરય  ય ઈએ. આ યાિષ�ક અભ્ાસ ્રટક� અન્ ય ખન  નાટ� હાસ ્રયાના ંઆયી શક� છે.  ાર્ 

સરકારાા નકંાર્  / િય ાગ એ પણ ્ેનાી ્ યાાાા અનરીકરણ નાટ� ય�રટ ાાણાકટ્ 

ય ગયાઈઓાી ન્ારદાાી સન્ાં્ ર� સનીકા કરયી ય ઈએ. 

૧૪.૫ર�ધુારા/રઅયસ�ટ 

આ પગચુ ંઆ્ યા પ�્્ાના ંરહટ ગ્ેરી છટકતારટ  તં્  કર� છે. ્ે અનર કર્ી યખ્ે 

અા ુયના ંઆ પગચુ ં્ેા  અનર યખ્ે ઉપ્ ગ કરટાે ને�યેરી ના�હ્ી ઉનેરયા પર ધ્ાા ક��નન્ 

કર� છે અાે ફરટસી આ્ યાા  દ ર શ� કર� છે.  સતંિં્્ ્નાન �હવસેદાર એ ્ યાાાી સનીકા અાે 

�ુ્ ારણા નાટ�ાી પ�્્ા વસાપયી ય ઈએ. દર�ક આપિ� વ્યવસાપા ્ યાાાી સન્ાં્ ર� સનીકા 

અાે અપડ�ટ સયી ય ઈએ. ાીચે દશારવ્ા ાયુત ્ેાી સનીકા અાે અપડ�ટ પણ સા્ ્ે ય �ુ ંય ઈએ. 

• દર�ક ન ટટ ઘટાા પછટ ા�ુ્ સનીકા અાે �ાુરાય ર્ા 

• ઓપર�શાર સસંા્ા ના ંા�્પાક ફ�રફાર ક્ાર પછટ  (એટરે ક� ાીિ્ , અિ્કારટગણ, 

સગંઠાાંનક ના�ખાઓ, સચંારાાી પ�્્ાઓ સગયડ્ાઓ, સા્ા )  

• ક ાપણ �હ�રાાના ક� ઔપચા�રક અદ્ા તાદ આ્ યાના ંનાગરદશરા અસયા �ણુય�ાઓ 

• દર�ક ક�સ પછટ કટ કટટાી ્ારણા કરટાે આ્ યાતધ્ સ�્્કરણ  

• ા�ુ્ આ્ાન  � જણર સ્ા તાદ  

• �યલરાાી યવ્ી િયષ્ક્ાના ંફ�રફાર અસયા સકંટ અસયા ય ખના  ાિ્હાસ 

• ાયા અસયા �ુ્ ાર�રા કા્દાઓ અસયા યટ�કુન ા  અનર 
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 અસા્ારણ સયં ગ ના ં�્ા ંઘટાાાી ્ીવ્ા અસયા ય્ારાાા પગરા ંનાગંીરે્ીપ�ર�વસિ્ના ં

્ ો્ સ�ાનડં� ય�રટ �ુ્ ારા કરશે. િયિય્ નકંાર્ , રા�્  અાે ક�નનશાિસ્ પદ�શ  ય�ર ાયુત 

્ યાાાે �ુ્ ારયાાી કયા્્ના ંસહકાર આપશે. આપિ� વ્યવસાપા કા્દાાી કરન ૧૧(૪) 

ાયુત, રા�ષ્્ આપિ� વ્યવસાપા કા ર્્નાી યાિષ�ક સનીકા અાે અપડ�ટ કરયાાા રહ� છે. 
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ય�ર કષટ-ર૧:રરા્ષ્્રર�ય આરિ્ વ્ાયસરથઆાન સ�સીરનાગરદ ક�કાઓસીર� દરચ 

  ્:http://ndma.gov.in/en/ndma-guidelines.html(સટટ� ૩૦,૨૦૧૯ાી �વસિ્એ) 

૧. �િયક આપિ� (સચંારા નાગરદિશ�કા)  

૨. ત ટ સરાન્ી નાગરદિશ�કા 

૩. રાસા્�ણક આપિ�ઓ નાગરદિશ�કા 

૪. રાસા્�ણક ( ્કયાદ) આપિ� સચંારક નાગરદિશ�કા  

૫. સાવં�ૃિ્ક ાનાર્  અાે આસપાસાા પ�રસર નાગરદિશ�કા 

૬. ચ્યા્ વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૭. આપિ� પછટ ન ્ાા વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૮. અપગં્ા સનાિયષટ આપિ� ય ખન ઘટાડા નાગરદિશ�કા 

૯. અાા��ૃષટ વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૧૦. � જકંપ  

૧૧. અ�ોા શના સેયાઓ (નાકા, સા્ા ાા પકા અાે ્ારીન નાગરદિશ�કા 

૧૨. � જર વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૧૩. ગરનીાી રહ�ર (કા ર્્ યાા, અટકાય અાે વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા)  

૧૪. હ �વપટર સરાન્ી નાગરદિશ�કા 

૧૫. ઘટાા પિ્ ાય પ�િ્ નાગરદિશ�કા 

૧૬. તરફ, �હનપપા્ અાે � જવખરા નાગરદિશ�કા 

૧૭. ્તીતી સજય્ા અાે સાા જ�હક અકવના્ વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૧૮. સં્ હાર્  નાગરદિશ�કા 

૧૯. રાષ્ટ્ આપિ� વ્યવસાપા ના�હ્ી અાે સદં�શાવ્યહાર પણારી નાગરદિશ�કા 

૨૦. પરના� ુઅાે �કરણ ંસગર કટ કટટ વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૨૧. આપિ�ઓના ંના -સાન�યક આ્ાર અાે નાાિસક આર ો્ સેયાઓાી નાગરદિશ�કા 

૨૨. રાહ્ નરાુ્ન ્ રણ ાી નાગરદિશ�કા 

૨૩. શા�ા સરાન્ી ાીિ્ નાગરદિશ�કા 

૨૪. � જકંપકટ્ ય��ર્ ાનાર્  અાે ના�ખા અા�ુપાં્ રણ નાગરદિશ�કા 

૨૫. રા�્ આપિ� વ્યવસાપા ્ યાા નાગરદિશ�કા 

૨૬. આપિ� અસર્વ્ પ�રયાર  નાટ� અવસા્ી આશ્વસાા ાી નાગરદિશ�કા 

૨૭. યાયાઝ �ુ અાે યીય�ટ પડયી,  ્ી,  ાર� યરસાદાી નાગરદિશ�કા 

૨૮. �ાુાની વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 

૨૯. શહ�રટ �રુ વ્યવસાપા નાગરદિશ�કા 
 
 
 
 

http://ndma.gov.in/en/ndma-guidelines.html
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ય�ર કષટ-ર૨:ર ાર્ નાટ� ય ખન ાકશા 

 ાર્ી્ યનાતીરીટટ એટરાસ, કીન આ�િૃ� 2019, નકાા સાન્ી અાે ટ�કા ર ન પન શા 

કાઉ�નસર (BMTPC) 
 

http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html (accessed Oct 15, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/Index.html
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� જકંપ સકંટ ાકશ  

(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/eq.html , accessed Oct 15, 2019) 
 

 
 
 

http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/eq.html
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૫યા સકંટ ાકશ  

(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/wind.html , accessed Oct 15, 
2019) 
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�રુ સકંટ ાકશ  
(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/flood.html , accessed Oct 15, 2019) 
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� જવખરા સકંટ ાકશ  

(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/landslide.html , accessed Oct 15, 2019) 
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યાયાઝ ડાાી ઘટાાા  ાકશ  

(http://www.bmtpc.org/DataFiles/CMS/file/VAI2019/th.html , accessed Oct 15, 2019) 
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ય�ર કષટ-ર૩:રથેનસાારના�ખાસાર� દચકાર

આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા ના�ખાાા અનરીકરણના ંયૈિમક પગિ્ાે નાપયા નાટ� 

૩૮ � જચક ા  સા જહ ઓ�ખી કા્યાના ં આવ્  હ્ . આ � જચક  સેનડાા ના�ખાાા યૈિમક રલ્ ાે 

હાસંર કરયાના ંપગિ્ાે નાપશે અાે ય ખન અાે ાકુશાા ઘટાડયા યૈિમક યરણ  ાતટ કરશે 

 

   ૈકરર�્રએ:ર૨૦૩૦ર�ધુીના ર   ૈકર�ય આ્ીર�તૃ�દુરસેરસ�ધયાતરરટતેરઘટાસ ા�ુ રઅે , 

૨૦૦૫-૨૦૧૫સીરથરખાનણીના ર૨૦૨૦-૨૦૩૦ર ચચેર૧ ,૦૦,૦૦૦ર   ૈકર�તૃ�દુરરથર�રાકર

ઘટાસ ા�ુ રર�્રઅે. 

એ-૧ 

(સરંકુ્) 

આપિ�ઓાે રી્ે દર ૧,૦૦,૦૦૦ ા ૃં ર ુઅાે �નુ સ્ેર વ્�ક્ઓાી સ�ં્ા , 

(સં્  યા)  

એ-૨ આપિ�ઓાા રી્ેરયવ્ી દટઠ ૧,૦૦,૦૦૦ ા ૃં ર.ુ 

એ-૩ આપિ�ઓાા રી્ેરયવ્ી દટઠ ૧,૦૦,૦૦૦ રાપ�ા વ્�ક્ઓાી સ�ં્ા. 

આ અાે અાગુાની રલ્ ના ંઆપિ�ા  અયકાશ �ગે આપિ� ય ખનના ંઘટાડા નાટ�  

સેનડાા ના�� ુ૨૦૧૫-૨૦૩૦ાા ફકરા ૧૫ના ં ઠરાયેર છે અાે ્ે ાાાા અસયા ન ટા 

પા્ે, યારંયાર અાે અયારાયાર , �ુદર્ી અસયા નાાયસ��્ ય ખન , ્ેનય 

સતંિં્્ પ્ારયરણી્, ્કાીકટ અાે �િયક ય ખન  અાે  ્ાી અચાાક અાે ્ીની 

શ�આ્ાી આપિ�ઓાે રા� ુપડ� છે. 

 
   ૈકરર�્ર્ી:ર રેર૨૦૩૦ર�ધુીના ર   ૈકરવતર�રઅથરતવતરરાકાસીરથ ખ્ાના રસ�ધયાતર

ઘટાસા, ૨૦૦૫-૨૦૧૫સીર્રુસાના ર૨૦૨૦-૨૦૩૦ર ચચેર૧૦૦ ,૦૦૦રદટ્રથર�રાકર   ૈકર� દલ્ર

ઘટાસ ા�ુ રર�્. 

તી -૧આફ્ ાે રી્ે ૧૦૦,૦૦૦ યવ્ી દટઠ સી્ા અસર્વ્ ર ક ાી સ�ં્ા. 

(સં્  યા) 

તી-૨ આપિ�ઓાે કારણે ઘા્ર અસયા તીનાર ર ક ાી સ�ં્ા , પિ્ ૧૦૦ ,૦૦૦ યવ્ી 

દટઠ. 

તી-3  �નાા નકાા ાે આપિ�સી ાકુસાા સરુ ંછે એયા ર ક ાી સ�ં્ા. 

તી-૪  �નાા નકાા  આપિ�ઓાે કારણે ાાશ પા�્ા છે એયા ર ક ાી સ�ં્ા 

તી-૫ એયા ર ક ાી સ�ં્ા ક� �નાી આનિયકા આપિ�ઓાે કારણે ખ રયાઈ અસયા ાાશ 

પાની હ્ી, 
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   ૈકરર�્રથીઃ૨૦૩૦ર�ધુીના ર   ૈકરપસ્ા્ ધરઘર��ઉુતયાદસસારથ ્  ધના રથીધાર� �્કર

�કુકાસના રઘટાસા 

સી-1 (સં્  યા) યૈિમક �ુર ઘર�ચ ુઉંપાદાાા સતં ં્ ના ંઆપિ�ઓાે કારણે પં્ક આિસ�ક 

ાકુસાા 

સી-૨  �ૃિષાે સી્ી ાકુસાાી આપિ�ઓાે આ ારટ છે.�ૃિષના ંપાક , પટુ્ ા,નાછટનારટ, ઉછેર, 

ય�ચર ઉછેર અાે યા કેક  ્ેનય સતંિં્્ �િુય્ાઓ અાે ના�ખાકટ્ �િુય્ાઓા  

સનાયેશ સા્ ્ે�ુ ંનાાયાના ંઆયે છે. 

સી-૩ અન્ ્નાન કિ્્વ્ અસયા ાાશ પાનેરી ઉંપાદક સપંિ�ઓાે સી્ી આિસ�ક ખ ટ 

આફ્ ાે આ ારટ છે.પનાણ� જ્   ્રરાષ્ટ્ યગ�કરણ અાસુાર સેયાઓ સ�હ્ આિસ�ક 

કેક �ારાઉંપાદક સપંિ�ાુ ંિય ાયા કરયાના ંઆયશે. દ�શ  ્ેનાી અસરવ્યવસાાે 

રગ્ાઆિસ�ક કેક  સાને �રપ ટર કરશે. આ સતંિં્્ નેટાડ�ટાના ંયણરયયાના ંઆયશે. 

સી-૪ આયાસ કેકના ંસી ુ ંઆિસ�ક ાકુસાા આપિ�ઓાે કારણે સા્ છે. કિ્્વ્ અાે ાાશ 

પાનેરા નકાા  અાસુાર િયગ્ ાે અરગ પાડયાના ંઆયશે. 

સી-૫ આપિ�ઓાે રી્ે ાકુસાા્વ્ અસયા ાાશ પાનેરા ગ ંીર ના�ખાાે કારણે  સી ુ ં

આિસ�ક ાકુસાા.  ગ ંીર ના�ખાાા એ ્ંય  ગણ્રટના ંસનાિયષટ કરયા નાટ� સતંિં્્ 

િાણર્ સભ્ દ�શ  પર છ ડટ દ�યાના ંઆયશે અાે સાસેાા નેટાડ�ટાના ંયણરયયાના ંઆયશે. 

�્ા ંસતંિં્્ હ ્ ં્ા ંરકણાંનક ના��ુ ંઅાે ્ીા ઈન ાવ્કચરા  સનાયેશ સય  

ય ઈએ. 

સી-૬ સાવં�ૃિ્ક યારસાાે સી ુ ંઆિસ�ક ાકુસાા અસયા િયાાશ આપિ�ઓાે આ ારટ છે 

 

   ૈકરર�્રસટ:ર૨૦૩૦ર�ધુીના રતેનસીર�વ્ તવ્ાયકતાર  કથા  ારથ�હત , �રાગ્રઅસેર

ક કરણકર� ુ ધાઓર ચચે , પ�ટરરના�ખાસેર�ય આ્ીર�કુથાસરઅસેર� દ�ઠ દતરથે ાઓસાર

  કેયસેરસ�ધયાતરરટતેરઘટાસ�રઅે. 

ડટ -૧ (સં્  યા) આપિ�ઓાે પ�રણાને ય�ટર ના�ખાાે ાકુસાા 

ડટ -૨ ાાશ પાનેરી અસયા કિ્્વ્ સ્ેરી આર ો્ �િુય્ાઓાી સ�ં્ા આપિ�ઓાે 

આ ારટ છે 

ડટ -૩ આપિ�ઓાે રી્ે ાાશ પાનેરી અસયા કિ્્વ્ શૈક�ણક �િુય્ાઓાી સ�ં્ા 

ડટ-૪ આપિ�ઓાે પ�રણાને િયાાશ અસયા કિ્્વ્ સ્ેર ગ ંીર ના�ખાકટ્ એકન  

અાે �િુય્ાઓાી સ�ં્ા 
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િાણાર્ક ના�ખાાા ્ે ્ંય  ગણ્રટના ંસનાિયષટ કરયા નાટ�ા  સતંિં્્ િાણર્ સભ્ 

દ�શ  પર છ ડટ દ�યાના ંઆયશે અાે સાસેાા નેટાડ�ટાના ંયણરયયાના ંઆયશે. �્ા ંરાગ્ુ ં

ય�ગ્ુ ંહ ્ ં્ા ંરકણાંનક ના�ખા અાે ્ીા ના�ખાા  સનાયેશ સય  ય ઈએ 

ડટ -૫ (સં્  યા)આપિ�ઓાે પ�રણાને ા જ�� જ્  સેયાઓના ંિયકેપ ાી સ�ં્ા 

ડટ-૬ આપિ�ઓાે કારણે શૈક�ણક સેયાઓના ંિયકેપ ાી સ�ં્ા 

ડટ-૭  આફ્ ાે રી્ે આર ો્ સેયાઓના ંિયકેપ ાી સ�ં્ા 

ડટ-૮ આપિ�ઓાે પ�રણાને અન્ ા જ�� જ્  સેયાઓના ંિયકેપ ાી સ�ં્ા. 

ગણ્રટના ંસનાિયષટ સાારટ ા જ�� જ્  સેયાઓાા ્ંય  સતંિં્્ િાણર્ સભ્ રા�્  પર 

છ ડટ દ�યાના ંઆયશે અાે સાસેાા નેટાડ�ટાના ંયણરયયાના ંઆયશે. 

 
 

યૈિમક રલ્ ા: ૨૦૨૦ �ુ્ ીના ંરાષ્ટ્ અાે વસાિાક આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાા 

્રાય્ા દ�શ ાી સ�ં્ાના ંા�્પાક ય્ાર . 

ા-૧  આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ� સેનડાા  �નયકર ૨૦૧૫-૨૦૩૦ અાસુાર �ઓ રાષ્ટ્ 

આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાા અપાાયે છે અાે ્ેા  અનર કર� છે એયાદ�શ ાી 

સ�ં્ા 

ા-૨  � રાષ્ટ્ વર જહરચાાઓ અાસુાર વસાિાક આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી વર જહરચાા 

અપાાયે છે અાે ્ેા  અનર કર� છે ્ે વસાિાક સરકાર ાી ટકાયારટ.આપિ� ય ખન 

ઘટાડયાાી યયાતદારટ સાસે રાષ્ટ્ વ્રાી ાીચેાી સરકારાે ્ ો્ વ્ર� ના�હ્ી � જરટ 

પાડયી ય ઈએ 

   ૈકરર�્રએફ:ર૨૦૩૦ર�ધુીના ર�રના�ખાસારઅનરીકરણરનાટ�રતેનસીરરાષ્ટ્ર

કાનગીરટઓસેર� દરકર્સા  ારનાટ�રય્ારષતરઅસેરરા ્ ાગા�ાસારથન ર્સરોારાર  કાથકીરર

દ�કાસેર તરરાષ્ટ્રથહ્ાગના રસ�ધયાતર ધારા. 

 

એફ-૧ રા�ષ્્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા પગરાઓ નાટ� સ�ં જણર સ�ાયાર  ્રરા�ષ્્ 

સહ્ ગ,  સ�ાયાર િયકાસ સહા્ (ઓ�ફિ્ર ડ�યરપનેનટ આિસવટનસ) ઉપરાં્  અન્ 

સ�ાયાર સ્્ નદદા  પયાહ.  

આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ�  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગાી ય ગયાઈ અસયા વયીકારા  

અહ�યાર સતંિં્્ દ�શ ના ંરા� ુપ�િ્ઓ અાસુાર કરયાના ંઆયશે. પાટ્ક્ાર દ�શ ાે 

રાષ્ટ્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા ખચરાી �દા�ય્ રકન �ગે ના�હ્ી આપયા નાટ� 

પ ંસા�હ્ કરયાના ંઆયે છે 
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એફ-૨ ત�પુકી્ એયનસીઓ �ારા � જરટ પાડયાના ંઆયેર રાષ્ટ્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી 

કા ર્યાહટ નાટ� �ુર સ�ાયાર  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગ ,  સ�ાયાર િયકાસ નદદ ઓ�ફિ્ર 

ડ�યરપનેનટ આિસવટનસ)  ઉપરાં્ ( અન્ સ�ાયાર નદદા  પયાહ) 

એફ -૩ રાષ્ટ્ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી કાનગીરટ નાટ� સ�પકી્ રટ્ે � જર  પાડયાના ં

આયેર �ુર સ�ાયાર  ્રરાષ્ટ્ સહ્ ગ , સ�ાયાર િયકાસ નદદ  (ઓ�ફિ્ર 

ડ�યરપનેનટ ઉપરાં્  અન્ સહા્ા  સ�ાયાર  પયાહ). 

એફ -૪ આપિ� ય ખન ઘટાડયા નાટ�  સતંિં્્ ટ�કા ર નાી ્તદટરી અાે િયિાન્ નાટ� 

�ુર  ્રરાષ્ટ્ સ�ાયાર સહ્ ગ , સ�ાયાર િયકાસ સહા્ (ઓ�ફિ્ર ડ�યરપનેનટ 

આિસવટનસ ઉપરાં્  અન્ સહા્ા  પયાહ) 

એફ-૫ િયકાસશીર દ�શ  નાટ� આપિ� ય ખન ઘટાડયાાા િયજાા, ટ�કા ર ન અાે ાયીા્ાાા 

વસાાાં્ રણ અાે િયિાન્ નાટ�  ્રરાષ્ટ્ , પાદ�િશક અાે સ�પકી્ કા ર્્ન  અાે 

પહ�ર ાી સ�ં્ા. 

એફ-૬ આપિ� ય ખન ઘટાડયાાી કન્ા-િાનારણ નાટ� સ�ાયાર �ુર  ્રરાષ્ટ્ સનસરા 

(સ�ાયાર િયકાસ નદદ ઉપરાં્  અન્ નદદા  પયાહ). 

એફ-૭ િયકાસશીર દ�શ ના ંઆપિ� ય ખન ઘટાડયા સતંિં્્ કન્ા-િાનારણ નાટ� 

 ્રરાષ્ટ્, પાદ�િશક અાે સ�પકી્ કા ર્્ન  અાે પહ�ર ાી સ�ં્ા 

૮  � આપિ� ય ખન ઘટાડયા સતંિં્્  કડાકટ્ કન્ાાે નયમ જ્  કરયા  ્રરાષ્ટ્ , પાદ�િશક 

અાે સ�પકી્ પહ�ર �ારા સનિસ�્ છે એ િયકાસશીર દ�શ ાી સ�ં્ા 

 

   ૈકરર�્રય:ર૨૦૩૦ર�ધુીના રરાકારનાટ�ર્�ુ-પાખનીરપાર રભકરચેત ણીરપણારીઓરઅસેર

�ય આરપાખનરના�હતીરઅસેર�કારણીઓસીરઉયરબધતારઅસેર�કારણીના રસ�ધયાતર ધારા 

ન-૧ (સં્  યા ન૨-ન૫) એયા દ�શ ાી સ�ં્ા ક� �ના ંત� ુય ખની પારં� ક ચે્યણી 

પણારીઓ છે. 

ન -૨ એયા દ�શ ાી સ�ં્ા ક� �ના ંત�-ુય ખન ાી દ�ખર�ખ અાે આગાહટાી પધ્િ્ઓ છે. 

ન-૩  વસાિાક સરકાર  �ારા અસયા રાષ્ટ્ પસાર પ�િ્ઓ �ારા યહ�રી ચે્યણી ના�હ્ી 

�ારા પિ્ ૧૦૦,૦૦૦ ર ક ાી સ�ં્ા દટઠ આયરટ રેયાના ંઆયે છે. 

ન-૪ પારં� ક ચે્યણીઓ પર પગરા રેયાાી ્ યાા ્રાય્ી વસાિાક સરકાર ાી 

ટકાયારટ. 

ન-૫  � �રુ , સનન શકા્ ્ેયા, ઉપ્ ગી અાે સતંિં્્ આપિ� ય ખનાી ના�હ્ી અાે 

ા જલ્ાકંા રાષ્ટ્ અાે વસાિાક વ્ર� ર ક  નાટ� ઉપર ્ છે એયા દ�શ ાી સ�ં્ા . 
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ન-૬ પારં� ક ચે્યણીાે પગરે � જયર-ખારી કરાયયા �ારા �રુ�ક્ આફ્ ાા સપંકરના ં

અસયા ય ખનના ંરહ�રી યવ્ીાી ટકાયારટ. 

આન કરયાાી �વસિ્ના ંરહ�રા સભ્ રા�્ ાે ખારી કરા્ેરા ર ક ાી સ�ં્ા �ગે ના�હ્ી 

આપયા નાટ� પ ંસા�હ્ કરયાના ંઆયે છે. 

 

  ્:https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/indicators 

 

ર

 

http://www.preventionweb.net/sendai

	૨.૨.૩.૪ અકસ્માતો - રેલવે, હવાઇ, માર્ગ અને પાણી
	૨.૨.૩.૫ સામૂહિક મેળાવડા સાથે સંકળાયેલ કટોકટી
	૨.૨.૪.૨ જંગલ દવનું જોખમ Forest Fire Risk
	૯.૭.૬ જાહેર કામદારો, બાળકો મહિલાઓ, અને વડીલોનું પુર્નવસન

