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આ અ�યાસ�મમાં શાં માટે જોડા�ંુ જોઈએ?
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લાંબા સમયથી આપણને શીખવવામાં આ��ંુ છે કે આપ��ઓ કુદરતી અને માનવસ�જ�ત એમ બે
�કારની હોય છે. ખ��  ને? પર� �ુ આપણામાંથી ઘણા ઓછા લોકો �ણે છે કે, વષ�ના સંશોધન પર
આધા�રત તાજેતરના �વકાસ અ�ુસાર સા�બત થ�ંુ છે કે, આપ��ઓ કુદરતી હોઇ શકે નહ�

આપણને સામા�ય ર�તે શીખવવામાં આવે છે કે �ૂક� પ, વાવાઝોડુ�  એ આપ��ઓના ઉદાહરણ છે. પર� �ુ
ક�પના કરો કે જો કોઈ �ૂક� પ આવે અને કોઈને ઇ� ન થાય અથવા કોઈ ઇમારતોને �ુકસાન ન
પહ���ંુ હોય, તો �ંુ આપણે તે �ૂક� પને આપ�� કહ��ંુ? �ૂક� પ, વાવાઝોડુ�  જેવી ઘટનાઓ આપ�� �યારે
જ બને છે �યારે તે આ�થ�ક �ુકસાન સાથે �નમાલ�ંુ �ુકસાન, અ�ય �વપર�ત અસરો અને લોકોને
ઇ� પહ�ચાડવા માટેની નબળાઈઓ અને સંસગ� સાથે જોડાય છે. પર� �ુ �ંુ આપણને આપ��ને,
જોખમ, સંસગ�, નબળાઈ અને પહ�ચી વળવાની �મતા જેવા પ�રબળોના સંયોજન તર�કે જોવા માટે
�ૂરતી તાલીમ આપવામાં આવી છે?

સં�ુ�ત રા�ની �ડઝા�ટર �ર�ક �રડકશન  માટેની ઑ�ફસ (�ુએનડ�આરઆર) ના આપ�� જોખમ
ઘટાડા માટેના મહાસ�ચવના �વશેષ ��ત�ન�ધ મામી �મઝુટોર�, કહે છે કે આ સમય “કુદરતી”
આપ��ને અલ�વદા કહેવાનો છે. �યારે આ�થ�ક �ુકસાનની સાથે �નમાલ�ંુ �ુકસાન, અ�ય
�વપર�ત અસરો અને લોકોને ઇ� પહ�ચાડવા માટેની નબળાઈઓ સંસગ� સાથે જોડાય છે �યારે
કુદરતી સંકટ એક આપ�� બની �ય છે. “કુદરતી આપ��”  શ�દને બદલવા માટેના �યાસો
�ાકૃ�તક આપ�� ઘટાડા માટેના આંતરરા��ય દાયકા - 1990 ની સમા��ત થઈ �યાર થી ચાલી ર�ા
છે.વ�ુમા�હતી Https://www.preventionweb.net/experts/oped/view/72768               
ઉપર ઉપલ�ધ છે.

અ�યાસ�મનો પ�રચય

હક�કતમાં, આપણે ‘આપ��’ શ�દનો ઉપયોગ આક��મક ર�તે કર�એ છ�એ, પર� �ુ આપણાંમાંના ઘણાને
એ ખબર નથી હોતી કે ભારતમાં આપ�� શ�દની કા�ૂની �યા�યા ઉપલ�ધ છે. એક �વષય અને
અ�યાસના એક �ે� તર�કે, આપ�� �યવ�થાપનમાં (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ), છે�લા લગભગ એક
દાયકા જેટલા સમયમાં અસાધારણ ફેરફારો થયા છે. દુભા��યવશ, આપણા સમાજમાં આ પ�રવત�નનો
ઘ�ન� અમલ કરવામાં આ�યો / થયો નથી અથવા તેના ��યે સભાનતા ��ૃત થઈ નથી. તે�ંુ એક મોટુ�
કારણ એ છે કે, આ બાબતના �ૂળ�ૂત �વચાર બાબતે ��ૃ�તનો અભાવ છે. ઘણી વાર એ�ંુ કહેવામાં
આવે છે કે એક જ આપ�� વષ�ની મહેનત મારફત કરવામાં આવેલ �વકાસને પાછળ ધકેલી શકે છે
અને તેમ છતાં, આપણે આપ�� અને �વકાસને એક જ �સ�ાના બે જુદા જુદા પાસાઓ તર�કે જોવામાં
�ન�ફળ જઈએ છ�એ.

આ સાત�ય�ૂણ� �વકસતા �ે�માં આપણને �ંુ શીખવવામાં આવે છે અને ખરેખર વૈ��ક �તરે �ંુ
સમજવામાં આવે છે તે વ�ચેના આ �પ� અંતરને પારખીને અને ��ૃ�ત ફેલાવવાના હે�ુથી કે જેથી
આપણો સમાજ ફ�ત આપ��ઓ�ંુ સંચાલન કરવા માટે જ નહ� પણ આપ��ના જોખમો�ંુ સંચાલન
કરવા માટે પણ �ૂરતો સ�મ છે, �ુજરાત આપ�� �યવ�થાપન સં�થા (�આઈડ�એમ) એ
આપ�� જોખમ �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ - ડ�આરએમ) પર આ 5 કલાકનો
�ૂળ�ૂત (બે�ઝક) કોસ� બના�યો છે.
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હવે, એટ�ંુ તો સમ��ંુ છે કે કોઈ આપ��ને અટકાવવી શ� છે. એ પણ સા�બત થ�ંુ છે કે
આપ��ઓ�ંુ સંચાલન કરવા કરતાં આપ��ના જોખમો ઘટાડવા તે વ�ુ અથ��ૂણ� બની રહે છે. આપ��
જોખમ ઘટાડવા અંગે યો�યેલ �વ� પ�રષદમાં (સે�ડાઇ, 2015) માં 180 થી વ�ુ દેશોના
��ત�ન�ધઓ �ારા પણ આ બાબત મા�ય રાખવામાં આવી છે કે આપ�� જોખમ �યવ�થાપન
(�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ) એ દરેકની જવાબદાર� છે. જેમાં આપ�� જોખમો બાબતની
સમજણને અગ�યની બાબત તર�કે સમજવા પર �થમ ભાર �ૂ�ો છે. આમ, આપ��ના જોખમો�ંુ
સંચાલન કરવા માટે, �ય��તએ તેના �ૂળ�ૂત ત�વો બાબતે ��ૃ�ત કેળવવી જ�ર� છે અને
�આઇડ�એમ �ારા ���ુત 5 કલાકનો અ�યાસ�મ, આપ�� જોખમને સમજવા બાબતે આધાર �ૂરો
પાડ�, તે�ંુ સંચાલન કરવા માટે દરેકને સ�મ બનાવી શકે છે. 

આ અ�યાસ�મ �ે�ના અ�ુભવોને નવીનતમ સંશોધન સાથે સાંકળ�ને શ� તેટલી રસ�દ ર�તે તેના
�ૂળ�ૂત ત�વોને સમ�વે છે. આ અ�યાસ�મના દરેક એકમોની રચના આંતરરા��ય અને રા��ય �તરે
(ભારત), તાજેતરના �વકાસ જેવા કે સે�ડાઈ �ેમવક�  ફોર �ડઝા�ટર �ર�ક �રડ�શન
(એસએફડ�આરઆર 2015 – 2030), સાત�ય�ૂણ� �વકાસ માટેનાં 2030ના એજ�ડા (સાત�ય�ૂણ�
�વકાસ લ�યો), અને માનનીય વડા �ધાનના 10 પોઇ�ટ એજ�ડા વગેરેને �યાને રાખી કરવામાં આવી
છે. આ અ�યાસ�મ �ારા, �આઈડ�એમ આપ�� જોખમ �યવ�થાપનના �ૂળ ત�વોને શ� તેટ�ંુ
દરેક �ુધી પહોચાડવા માંગે છે. �આઈડ�એમ ભાર�ૂવ�ક માને છે કે આપ�� જોખમ �યવ�થાપન
(�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ)ને ફ�ત સંશોધકો, �શ�ણ�વદો અને �ે�માં કામ કરતાં �યાવસા�યકોના
�વષય તર�કે માન�ંુ જોઈએ નહ� અને આપ�� જોખમ �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ) એક
એ�ંુ �ે� છે �યાં આપણે �વચારવાની જ�ર વૈ��ક �તરે પર� �ુ કામગીર� કરવાની જ�ર �થા�નક �તરે
છે. 

૦૨

તમારે આ અ�યાસ�મમાં શા માટે જોડા�ંુ જોઈએ?2.

આ અ�યાસ�મ �ણ શૈ��ણક એકમોથી બનાવવામાં આવેલો છે. જેમાંઆ અ�યાસ�મ �ણ શૈ��ણક એકમોથી બનાવવામાં આવેલો છે. જેમાંઆ અ�યાસ�મ �ણ શૈ��ણક એકમોથી બનાવવામાં આવેલો છે. જેમાં
�વ�ડઓઝ, �વ�ડઓઝની �ા�સ����સ, �વ�વધ વાંચન સામ�ીઓ અને�વ�ડઓઝ, �વ�ડઓઝની �ા�સ����સ, �વ�વધ વાંચન સામ�ીઓ અને�વ�ડઓઝ, �વ�ડઓઝની �ા�સ����સ, �વ�વધ વાંચન સામ�ીઓ અને

અસાઇમ�ટસ આપવામાં આવેલ છે.અસાઇમ�ટસ આપવામાં આવેલ છે.અસાઇમ�ટસ આપવામાં આવેલ છે.

�ુ�નટ : 1. આપ�� જોખમો બાબતની સમજણ�ુ�નટ : 1. આપ�� જોખમો બાબતની સમજણ�ુ�નટ : 1. આપ�� જોખમો બાબતની સમજણ

�ુ�નટ 1 �ંુ પહે�ંુ સ��ુ�નટ 1 �ંુ પહે�ંુ સ��ુ�નટ 1 �ંુ પહે�ંુ સ�,અ�યાસ�મમાં ભાગ લેનારાઓને ,અ�યાસ�મમાં ભાગ લેનારાઓને ,અ�યાસ�મમાં ભાગ લેનારાઓને (આપ��, સંકટ, સંસગ�,(આપ��, સંકટ, સંસગ�,(આપ��, સંકટ, સંસગ�,
નબળાઈ,આપ��ને પહ�ચી વળવાની �મતાનબળાઈ,આપ��ને પહ�ચી વળવાની �મતાનબળાઈ,આપ��ને પહ�ચી વળવાની �મતા વગેરે જેવી �ૂળ�ૂત પ�રભાષાઓ અને તેમના અથ� વગેરે જેવી �ૂળ�ૂત પ�રભાષાઓ અને તેમના અથ� વગેરે જેવી �ૂળ�ૂત પ�રભાષાઓ અને તેમના અથ�
સાથે પ�રચય આપે છે.સાથે પ�રચય આપે છે.સાથે પ�રચય આપે છે.   

બી� સ�માંબી� સ�માંબી� સ�માં   આપ�� જોખમ (�ડઝા�ટર �ર�ક)આપ�� જોખમ (�ડઝા�ટર �ર�ક)આપ�� જોખમ (�ડઝા�ટર �ર�ક) ની �વભાવના અંગે ચચા� કરવામાં આવી છે અને ની �વભાવના અંગે ચચા� કરવામાં આવી છે અને ની �વભાવના અંગે ચચા� કરવામાં આવી છે અને
તેને તેને તેને આપ�� (�ડઝા�ટર), આપ�� �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ)આપ�� (�ડઝા�ટર), આપ�� �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ)આપ�� (�ડઝા�ટર), આપ�� �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ) વગેરે જેવી �થા�પત વગેરે જેવી �થા�પત વગેરે જેવી �થા�પત
�યા�યાઓ સાથે સાંકળે છે.�યા�યાઓ સાથે સાંકળે છે.�યા�યાઓ સાથે સાંકળે છે.

આ અ�યાસ�મમાં �ંુ અપે�ાઓ રાખી શકાય?3.



�ુ�નટ : 3. દુ�નયા અને દેશમાં આપ�� જોખમ �યવ�થાપનની પ�ર��થતી�ુ�નટ : 3. દુ�નયા અને દેશમાં આપ�� જોખમ �યવ�થાપનની પ�ર��થતી�ુ�નટ : 3. દુ�નયા અને દેશમાં આપ�� જોખમ �યવ�થાપનની પ�ર��થતી

�ુ�નટ 3 �ંુ પહે�ંુ સ��ુ�નટ 3 �ંુ પહે�ંુ સ��ુ�નટ 3 �ંુ પહે�ંુ સ�, આપ�� �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ) ના �ે�ની ઉ��ા��ત બાબતે ચચા�, આપ�� �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ) ના �ે�ની ઉ��ા��ત બાબતે ચચા�, આપ�� �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ) ના �ે�ની ઉ��ા��ત બાબતે ચચા�
કરવામાં આવેલ છે, જેમાંકરવામાં આવેલ છે, જેમાંકરવામાં આવેલ છે, જેમાં “આપ��ઓ�ંુ સંચાલન” “આપ��ઓ�ંુ સંચાલન” “આપ��ઓ�ંુ સંચાલન” થી લઇ ને થી લઇ ને થી લઇ ને      “આપ��ના જોખમો�ંુ“આપ��ના જોખમો�ંુ“આપ��ના જોખમો�ંુ
�યવ�થાપન”�યવ�થાપન”�યવ�થાપન” કરવાના �વચાર પર ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે. આ સ�, �ુ�ય�વે, �વકાસના વૈ��ક ��ય કરવાના �વચાર પર ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે. આ સ�, �ુ�ય�વે, �વકાસના વૈ��ક ��ય કરવાના �વચાર પર ભાર �ૂકવામાં આ�યો છે. આ સ�, �ુ�ય�વે, �વકાસના વૈ��ક ��ય
અને વૈ��ક �તરે આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની કાય�પ�ધ�ત અને સાધનોઅને વૈ��ક �તરે આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની કાય�પ�ધ�ત અને સાધનોઅને વૈ��ક �તરે આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની કાય�પ�ધ�ત અને સાધનો   
   (મશીનર�) ની પ�ર��થ�ત �વશે વાત કરવામાં આવી છે.(મશીનર�) ની પ�ર��થ�ત �વશે વાત કરવામાં આવી છે.(મશીનર�) ની પ�ર��થ�ત �વશે વાત કરવામાં આવી છે.   

બી� સ�માંબી� સ�માંબી� સ�માં ભારત તેમજ �ુજરાત રા�યમાં આપ��ના જોખમ�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ)ની ભારત તેમજ �ુજરાત રા�યમાં આપ��ના જોખમ�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ)ની ભારત તેમજ �ુજરાત રા�યમાં આપ��ના જોખમ�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ)ની
કાય�પ�ધ�ત અને સાધનોકાય�પ�ધ�ત અને સાધનોકાય�પ�ધ�ત અને સાધનો      (મશીનર�) અંગે ચચા� કરવામાં આવી છે.(મશીનર�) અંગે ચચા� કરવામાં આવી છે.(મશીનર�) અંગે ચચા� કરવામાં આવી છે.

આ કોસ� તેમને આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ)ની �ૂળ�ૂત બાબતોથીઆ કોસ� તેમને આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ)ની �ૂળ�ૂત બાબતોથીઆ કોસ� તેમને આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ)ની �ૂળ�ૂત બાબતોથી
મા�હતગાર થવા અને તેમના �વ�ાથ�ઓને આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) નીમા�હતગાર થવા અને તેમના �વ�ાથ�ઓને આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) નીમા�હતગાર થવા અને તેમના �વ�ાથ�ઓને આપ��ના જોખમો�ંુ �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની
�ૂળ�ૂત �વભાવનાઓને સરળ ભાષામાં સમ�વવામાં મદદ કરશે.�ૂળ�ૂત �વભાવનાઓને સરળ ભાષામાં સમ�વવામાં મદદ કરશે.�ૂળ�ૂત �વભાવનાઓને સરળ ભાષામાં સમ�વવામાં મદદ કરશે.
આ અ�યાસ�મ, આ અ�યાસ�મ, આ અ�યાસ�મ, 2016ની રા��ય શાળા સલામતી ની�ત2016ની રા��ય શાળા સલામતી ની�ત2016ની રા��ય શાળા સલામતી ની�તના ઉ�ેશોને વ�ુ મજ�ૂત બનાવેના ઉ�ેશોને વ�ુ મજ�ૂત બનાવેના ઉ�ેશોને વ�ુ મજ�ૂત બનાવે
છે અને �આઈડ�એમ અને �ુ�નસેફ �ારા સં�ુ�ત ર�તે ��થા�પત કરવામાં આવેલ છે અને �આઈડ�એમ અને �ુ�નસેફ �ારા સં�ુ�ત ર�તે ��થા�પત કરવામાં આવેલ છે અને �આઈડ�એમ અને �ુ�નસેફ �ારા સં�ુ�ત ર�તે ��થા�પત કરવામાં આવેલ સવ��ાહ�સવ��ાહ�સવ��ાહ�
શાળા સલામતી (કો���હે��સવ �કૂલ સે�ટ�)શાળા સલામતી (કો���હે��સવ �કૂલ સે�ટ�)શાળા સલામતી (કો���હે��સવ �કૂલ સે�ટ�) ના હે�ુને અ�ુસરે છે. ના હે�ુને અ�ુસરે છે. ના હે�ુને અ�ુસરે છે.

આપ�� �યવ�થાપન એક �કરણ તર�કે તો અ�યાસ�મનો ભાગ છે જ અને આ કોસ� તેમનીઆપ�� �યવ�થાપન એક �કરણ તર�કે તો અ�યાસ�મનો ભાગ છે જ અને આ કોસ� તેમનીઆપ�� �યવ�થાપન એક �કરણ તર�કે તો અ�યાસ�મનો ભાગ છે જ અને આ કોસ� તેમની
આપ�� �યવ�થાપનની સમજણને વ�ુ �ઢ બનાવશે અને આપ�� �યવ�થાપનના �ે�માં વ�ુઆપ�� �યવ�થાપનની સમજણને વ�ુ �ઢ બનાવશે અને આપ�� �યવ�થાપનના �ે�માં વ�ુઆપ�� �યવ�થાપનની સમજણને વ�ુ �ઢ બનાવશે અને આપ�� �યવ�થાપનના �ે�માં વ�ુ
મા�હતગાર કરવામા�હતગાર કરવામા�હતગાર કરવા      માટે �ે�રત કરશે.માટે �ે�રત કરશે.માટે �ે�રત કરશે.   
આપ��ના જોખમને સમજ�ું અને તેના �ારા તે�ું સંચાલન કર�ું એ દરેકની જવાબદાર� છેઆપ��ના જોખમને સમજ�ું અને તેના �ારા તે�ું સંચાલન કર�ું એ દરેકની જવાબદાર� છેઆપ��ના જોખમને સમજ�ું અને તેના �ારા તે�ું સંચાલન કર�ું એ દરેકની જવાબદાર� છે
અને તેથી આવનાર� પેઢ��ું ��ત�ન�ધ�વ કરનારાઓએ આપ�� જોખમની ક�પનાથીઅને તેથી આવનાર� પેઢ��ું ��ત�ન�ધ�વ કરનારાઓએ આપ�� જોખમની ક�પનાથીઅને તેથી આવનાર� પેઢ��ું ��ત�ન�ધ�વ કરનારાઓએ આપ�� જોખમની ક�પનાથી
મા�હતગાર રહે�ું મહ�વ�ું છે.મા�હતગાર રહે�ું મહ�વ�ું છે.મા�હતગાર રહે�ું મહ�વ�ું છે.   
આ કોસ� 8 થી 10 ના વગ�ના �વ�ાથ�ઓ માટે પણ યો�ય છેઆ કોસ� 8 થી 10 ના વગ�ના �વ�ાથ�ઓ માટે પણ યો�ય છેઆ કોસ� 8 થી 10 ના વગ�ના �વ�ાથ�ઓ માટે પણ યો�ય છે, પર� �ુ તેઓને માગ�દશ�ન, પર� �ુ તેઓને માગ�દશ�ન, પર� �ુ તેઓને માગ�દશ�ન
આપવા માટે તેવા એક ��શ��ત �શ�કની જ��રયાત રહે છે, જેમણે પોતે આ અ�યાસ�મઆપવા માટે તેવા એક ��શ��ત �શ�કની જ��રયાત રહે છે, જેમણે પોતે આ અ�યાસ�મઆપવા માટે તેવા એક ��શ��ત �શ�કની જ��રયાત રહે છે, જેમણે પોતે આ અ�યાસ�મ
�ારા તાલીમ મેળવેલ હોય.�ારા તાલીમ મેળવેલ હોય.�ારા તાલીમ મેળવેલ હોય.

આ અ�યાસ�મ નીચેના �ય��તઓ / �યવસાયીઓ માટે યો�ય છેઆ અ�યાસ�મ નીચેના �ય��તઓ / �યવસાયીઓ માટે યો�ય છેઆ અ�યાસ�મ નીચેના �ય��તઓ / �યવસાયીઓ માટે યો�ય છે
   

1.1.1.      ઉ�ચ �ાથ�મક, મા�ય�મક અને ઉ�ચ (સી�નયર) મા�ય�મક શાળાના �શ�કોઉ�ચ �ાથ�મક, મા�ય�મક અને ઉ�ચ (સી�નયર) મા�ય�મક શાળાના �શ�કોઉ�ચ �ાથ�મક, મા�ય�મક અને ઉ�ચ (સી�નયર) મા�ય�મક શાળાના �શ�કો

   

2.2.2.      ધોરણ 11 અને 12 ના �વ�ાથ�ઓધોરણ 11 અને 12 ના �વ�ાથ�ઓધોરણ 11 અને 12 ના �વ�ાથ�ઓ

૦૩

આ અ�યાસ�મમાં કોણે જોડા�ંુ જોઈએ?4.

�ુ�નટ : 2. આપ�� જોખમ �યવ�થાપન બાબતની સમજણ�ુ�નટ : 2. આપ�� જોખમ �યવ�થાપન બાબતની સમજણ�ુ�નટ : 2. આપ�� જોખમ �યવ�થાપન બાબતની સમજણ

�ુ�નટ 2, આ �ુ�નટમાં આપ�� જોખમ �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ) ના �ૂળ�ૂત�ુ�નટ 2, આ �ુ�નટમાં આપ�� જોખમ �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ) ના �ૂળ�ૂત�ુ�નટ 2, આ �ુ�નટમાં આપ�� જોખમ �યવ�થાપન (�ડઝા�ટર �ર�ક મેનેજમે�ટ) ના �ૂળ�ૂત
બાબતોની ચચા� કરે છે, જે બાબતોની ચચા� કરે છે, જે બાબતોની ચચા� કરે છે, જે આપ�� ચ� (�ડઝા�ટર સાયકલ) આપ�� ચ� (�ડઝા�ટર સાયકલ) આપ�� ચ� (�ડઝા�ટર સાયકલ) અથવા અથવા અથવા આપ�� �યવ�થાપન ચ�આપ�� �યવ�થાપન ચ�આપ�� �યવ�થાપન ચ�
(�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ સાયકલ)(�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ સાયકલ)(�ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ સાયકલ) તર�કે ઓળખવામાં આવે છે. �ુ�નટ આ �કારના �વ�વધ શ�દોને તર�કે ઓળખવામાં આવે છે. �ુ�નટ આ �કારના �વ�વધ શ�દોને તર�કે ઓળખવામાં આવે છે. �ુ�નટ આ �કારના �વ�વધ શ�દોને
પ�રભા�ષત કરે છે.પ�રભા�ષત કરે છે.પ�રભા�ષત કરે છે.



ઉ�ચ �શ�ણ સં�થાનોના ��યાપકો (એચઇઆઇએસ) પણ આ અ�યાસ�મમાં જોડાઈ શકેઉ�ચ �શ�ણ સં�થાનોના ��યાપકો (એચઇઆઇએસ) પણ આ અ�યાસ�મમાં જોડાઈ શકેઉ�ચ �શ�ણ સં�થાનોના ��યાપકો (એચઇઆઇએસ) પણ આ અ�યાસ�મમાં જોડાઈ શકે
છે, જે આપ�� જોખમ અને તેના �યવ�થાપનની �વભાવનાને અ�યાસની �વ�વધ શાખાઓમાંછે, જે આપ�� જોખમ અને તેના �યવ�થાપનની �વભાવનાને અ�યાસની �વ�વધ શાખાઓમાંછે, જે આપ�� જોખમ અને તેના �યવ�થાપનની �વભાવનાને અ�યાસની �વ�વધ શાખાઓમાં
સમાવેશ કરવામાં મદદ કર� શકે.સમાવેશ કરવામાં મદદ કર� શકે.સમાવેશ કરવામાં મદદ કર� શકે.
આ કોસ� એઆઈસીટ�ઈ �ારા �ૂચવેલા આપ�� �યવ�થાપન (ડ�એમ) નાઆ કોસ� એઆઈસીટ�ઈ �ારા �ૂચવેલા આપ�� �યવ�થાપન (ડ�એમ) નાઆ કોસ� એઆઈસીટ�ઈ �ારા �ૂચવેલા આપ�� �યવ�થાપન (ડ�એમ) ના
અ�યાસ�મમાં સમાવવામાં આવેલ છે.અ�યાસ�મમાં સમાવવામાં આવેલ છે.અ�યાસ�મમાં સમાવવામાં આવેલ છે.

આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન ( ડ�આરએમ ) એ એક આંતર-શાખાક�ય �વષય છે અનેઆપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન ( ડ�આરએમ ) એ એક આંતર-શાખાક�ય �વષય છે અનેઆપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન ( ડ�આરએમ ) એ એક આંતર-શાખાક�ય �વષય છે અને
તેથી તેને તે �ુજબ રજૂ કરવામાં આવવો જોઈએ. આ અ�યાસ�મ કે જે �ુ�સીના �નદ�શોતેથી તેને તે �ુજબ રજૂ કરવામાં આવવો જોઈએ. આ અ�યાસ�મ કે જે �ુ�સીના �નદ�શોતેથી તેને તે �ુજબ રજૂ કરવામાં આવવો જોઈએ. આ અ�યાસ�મ કે જે �ુ�સીના �નદ�શો
�ુજબ ફર�જયાત �વષય હોવો જોઈએ તે આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની�ુજબ ફર�જયાત �વષય હોવો જોઈએ તે આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની�ુજબ ફર�જયાત �વષય હોવો જોઈએ તે આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન (ડ�આરએમ) ની
સમજને વ�ુ �વ��ૃત કરશે.સમજને વ�ુ �વ��ૃત કરશે.સમજને વ�ુ �વ��ૃત કરશે.

અ�ુ�નાતકના અ�યાસની �વશેષતા �વ�ાથ�ને કોઈ �વષયના કોઈ ખાસ કે���ત �ે�માં તેનીઅ�ુ�નાતકના અ�યાસની �વશેષતા �વ�ાથ�ને કોઈ �વષયના કોઈ ખાસ કે���ત �ે�માં તેનીઅ�ુ�નાતકના અ�યાસની �વશેષતા �વ�ાથ�ને કોઈ �વષયના કોઈ ખાસ કે���ત �ે�માં તેની
કુશળતા �વકસાવવા માટે સમથ� બનાવે છે, તેમ છતાં, જો તેનો �વષય આપ��ના જોખમો�ુંકુશળતા �વકસાવવા માટે સમથ� બનાવે છે, તેમ છતાં, જો તેનો �વષય આપ��ના જોખમો�ુંકુશળતા �વકસાવવા માટે સમથ� બનાવે છે, તેમ છતાં, જો તેનો �વષય આપ��ના જોખમો�ું
�યવ�થાપન (ડ�આરએમ) અથવા તેને સંલ� �વષયો જેવા કે, હવામાન પ�રવત�ન,�યવ�થાપન (ડ�આરએમ) અથવા તેને સંલ� �વષયો જેવા કે, હવામાન પ�રવત�ન,�યવ�થાપન (ડ�આરએમ) અથવા તેને સંલ� �વષયો જેવા કે, હવામાન પ�રવત�ન,
જળ�વ�ાન (હાઇ�ોલો�), �સ�મોલો� (�ૂક� પ �વ�ાન) વગેરે જેવા �વષયો સબં�ધતજળ�વ�ાન (હાઇ�ોલો�), �સ�મોલો� (�ૂક� પ �વ�ાન) વગેરે જેવા �વષયો સબં�ધતજળ�વ�ાન (હાઇ�ોલો�), �સ�મોલો� (�ૂક� પ �વ�ાન) વગેરે જેવા �વષયો સબં�ધત
બાબતનો હોય તો આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન ( ડ�આરએમ ) �વશેની �ૂળ�ૂત સમજબાબતનો હોય તો આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન ( ડ�આરએમ ) �વશેની �ૂળ�ૂત સમજબાબતનો હોય તો આપ��ના જોખમો�ું �યવ�થાપન ( ડ�આરએમ ) �વશેની �ૂળ�ૂત સમજ
�વકસાવવી પણ �ૂબ મહ�વ�ૂણ� છે. આ �શ�ણ અને ઉ�ોગ વ�ચેના દેખીતા અંતરને દૂર�વકસાવવી પણ �ૂબ મહ�વ�ૂણ� છે. આ �શ�ણ અને ઉ�ોગ વ�ચેના દેખીતા અંતરને દૂર�વકસાવવી પણ �ૂબ મહ�વ�ૂણ� છે. આ �શ�ણ અને ઉ�ોગ વ�ચેના દેખીતા અંતરને દૂર
કરવામાં પણ મદદ કરશે, કારણ કે આ અ�યાસ�મ સંશોધન અને અ�યાસનાકરવામાં પણ મદદ કરશે, કારણ કે આ અ�યાસ�મ સંશોધન અને અ�યાસનાકરવામાં પણ મદદ કરશે, કારણ કે આ અ�યાસ�મ સંશોધન અને અ�યાસના
આંતર�યવહારને સરળ બનાવે છે.આંતર�યવહારને સરળ બનાવે છે.આંતર�યવહારને સરળ બનાવે છે.

આ અ�યાસ�મ તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓના વહ�વટ� કમ�ચાર�ઓને ઘણોઆ અ�યાસ�મ તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓના વહ�વટ� કમ�ચાર�ઓને ઘણોઆ અ�યાસ�મ તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને �ુ�નવ�સ�ટ�ઓના વહ�વટ� કમ�ચાર�ઓને ઘણો
ઉપયોગી સા�બત થશે, કારણ કે, આ તેમને આપ��ના જોખમોને સમજવામાં અને તેમને વ�ુઉપયોગી સા�બત થશે, કારણ કે, આ તેમને આપ��ના જોખમોને સમજવામાં અને તેમને વ�ુઉપયોગી સા�બત થશે, કારણ કે, આ તેમને આપ��ના જોખમોને સમજવામાં અને તેમને વ�ુ
સાર� ર�તે સંચા�લત કરવામાં મદદ કરશે.સાર� ર�તે સંચા�લત કરવામાં મદદ કરશે.સાર� ર�તે સંચા�લત કરવામાં મદદ કરશે.

આ કોસ� આવા �ય��તઓને એ સમજવા માટે મદદ કરશે કે �વકાસ અને આપ�� જોખમઆ કોસ� આવા �ય��તઓને એ સમજવા માટે મદદ કરશે કે �વકાસ અને આપ�� જોખમઆ કોસ� આવા �ય��તઓને એ સમજવા માટે મદદ કરશે કે �વકાસ અને આપ�� જોખમ
સંચાલનને એક જ ���કોણથી જોવાની જ�ર છે.સંચાલનને એક જ ���કોણથી જોવાની જ�ર છે.સંચાલનને એક જ ���કોણથી જોવાની જ�ર છે.

3. કોલેજ અને �ુ�નવ�સ�ટ�ના ��યાપકો (�યા�યાતાઓ, �ોફેસર)3. કોલેજ અને �ુ�નવ�સ�ટ�ના ��યાપકો (�યા�યાતાઓ, �ોફેસર)3. કોલેજ અને �ુ�નવ�સ�ટ�ના ��યાપકો (�યા�યાતાઓ, �ોફેસર)

4. બધા �ે�ોના અંડર�ે��ુએટ (�નાતક) ક�ાના �વ�ાથ�ઓ4. બધા �ે�ોના અંડર�ે��ુએટ (�નાતક) ક�ાના �વ�ાથ�ઓ4. બધા �ે�ોના અંડર�ે��ુએટ (�નાતક) ક�ાના �વ�ાથ�ઓ

   
5. પો�ટ �ેજ�ુએટ (અ�ુ�નાતક) ક�ાના5. પો�ટ �ેજ�ુએટ (અ�ુ�નાતક) ક�ાના5. પો�ટ �ેજ�ુએટ (અ�ુ�નાતક) ક�ાના      �વ�ાથ�ઓ�વ�ાથ�ઓ�વ�ાથ�ઓ

   

6. તમામ શાળાઓ, કોલેજ અને �ુ�નવ�સ�ટ�નો વહ�વટ� �ટાફ6. તમામ શાળાઓ, કોલેજ અને �ુ�નવ�સ�ટ�નો વહ�વટ� �ટાફ6. તમામ શાળાઓ, કોલેજ અને �ુ�નવ�સ�ટ�નો વહ�વટ� �ટાફ

   

7. રા�ય સરકાર, કે�� સરકાર, કોપ�રેટ અથવા અ�ય તમામ �ે�ના વહ�વટ� વડાઓ7. રા�ય સરકાર, કે�� સરકાર, કોપ�રેટ અથવા અ�ય તમામ �ે�ના વહ�વટ� વડાઓ7. રા�ય સરકાર, કે�� સરકાર, કોપ�રેટ અથવા અ�ય તમામ �ે�ના વહ�વટ� વડાઓ
જે �નણ�યકતા�ઓ હોય છે.જે �નણ�યકતા�ઓ હોય છે.જે �નણ�યકતા�ઓ હોય છે.

૦૪

 આ અ�યાસ�મમાં કઈ ર�તે જોડાઈ શકાય?5.

વ�ુમાં, આ કોસ�માં કોઈપણ �ય��ત કે જે આપ�� જોખમ સંચાલન (ડ�આરએમ)ની �ૂળ�ૂતવ�ુમાં, આ કોસ�માં કોઈપણ �ય��ત કે જે આપ�� જોખમ સંચાલન (ડ�આરએમ)ની �ૂળ�ૂતવ�ુમાં, આ કોસ�માં કોઈપણ �ય��ત કે જે આપ�� જોખમ સંચાલન (ડ�આરએમ)ની �ૂળ�ૂત
સમજ �વકસાવવા માંગતા હોય તે દરેક જોડાઈ શકે છે.સમજ �વકસાવવા માંગતા હોય તે દરેક જોડાઈ શકે છે.સમજ �વકસાવવા માંગતા હોય તે દરેક જોડાઈ શકે છે.

કોસ�ની �વગતો GIDM ના પોટ� લ, https://gidm.gujarat.gov.in/en/learning-કોસ�ની �વગતો GIDM ના પોટ� લ, https://gidm.gujarat.gov.in/en/learning-કોસ�ની �વગતો GIDM ના પોટ� લ, https://gidm.gujarat.gov.in/en/learning-
management-system પર ઉપલ�ધ છે. આ કોસ�ની એક ઝલક આ જ �ૃ� પર અને �ુ�ુબ પરmanagement-system પર ઉપલ�ધ છે. આ કોસ�ની એક ઝલક આ જ �ૃ� પર અને �ુ�ુબ પરmanagement-system પર ઉપલ�ધ છે. આ કોસ�ની એક ઝલક આ જ �ૃ� પર અને �ુ�ુબ પર
પણ https://www.youtube.com/watch?v=7FsKGUgyQv4 ઉપલ�ધ છે.પણ https://www.youtube.com/watch?v=7FsKGUgyQv4 ઉપલ�ધ છે.પણ https://www.youtube.com/watch?v=7FsKGUgyQv4 ઉપલ�ધ છે.



કોબા-ગાંધીનગર રોડ, ગામ રાયસણ, પં�ડત દ�નદયાળ પે�ો�લયમ �ુ�નવ�સ�ટ� પાછળ, રાયસણ,
ગાંધીનગર — 382007, �ુજરાત, ભારત. 

ફોન નં. : (079) 23275804 થી 25 | ફે�સ : (079) 23275814
ઇમેઇલ : info-gidm@gujarat.gov.in | વેબસાઇટ : www.gidm.gujarat.gov.in

૦૫

�ુજરાત ઇ���ટ�ૂટ ઑફ �ડઝા�ટર મેનેજમે�ટ

કોસ� કરવા માટે, આપને વેબસાઈટ ઉપર દશા�વવામાં આવેલ �ૃ� પરના કોસ� કરવા માટે, આપને વેબસાઈટ ઉપર દશા�વવામાં આવેલ �ૃ� પરના કોસ� કરવા માટે, આપને વેબસાઈટ ઉપર દશા�વવામાં આવેલ �ૃ� પરના ENROLL NOWENROLL NOWENROLL NOW
(હમણાં જ ન�ધણી કરો)(હમણાં જ ન�ધણી કરો)(હમણાં જ ન�ધણી કરો) ના બટન પર ��લક કર�ને પોતાની ન�ધણી કરાવવાની રહેશે. આ તમને ના બટન પર ��લક કર�ને પોતાની ન�ધણી કરાવવાની રહેશે. આ તમને ના બટન પર ��લક કર�ને પોતાની ન�ધણી કરાવવાની રહેશે. આ તમને
GIDM (�આઇડ�એમ) ના લ�ન�ગ મેનેજમે�ટ �સ�ટમ (એલએમએસ) પર લઈ જશે. તમારેGIDM (�આઇડ�એમ) ના લ�ન�ગ મેનેજમે�ટ �સ�ટમ (એલએમએસ) પર લઈ જશે. તમારેGIDM (�આઇડ�એમ) ના લ�ન�ગ મેનેજમે�ટ �સ�ટમ (એલએમએસ) પર લઈ જશે. તમારે
‘એકાઉ�ટ નથી?’‘એકાઉ�ટ નથી?’‘એકાઉ�ટ નથી?’ પર ��લક કર�ને  પર ��લક કર�ને  પર ��લક કર�ને ન�ું એકાઉ�ટ બનાવવાની જ�ર રહેશે?ન�ું એકાઉ�ટ બનાવવાની જ�ર રહેશે?ન�ું એકાઉ�ટ બનાવવાની જ�ર રહેશે? એક એકાઉ�ટ એક એકાઉ�ટ એક એકાઉ�ટ
બનાવો ’અને તમને અ�યાસ�મની ન�ધણી માટેના �ૃ� તરફ �નદ��શત કરવામાં આવશે.બનાવો ’અને તમને અ�યાસ�મની ન�ધણી માટેના �ૃ� તરફ �નદ��શત કરવામાં આવશે.બનાવો ’અને તમને અ�યાસ�મની ન�ધણી માટેના �ૃ� તરફ �નદ��શત કરવામાં આવશે.   
ન�ધણી સફળતા�ૂવ�ક �ૂણ� થયા પછ�, તમે તમારા ન�ધણી સફળતા�ૂવ�ક �ૂણ� થયા પછ�, તમે તમારા ન�ધણી સફળતા�ૂવ�ક �ૂણ� થયા પછ�, તમે તમારા �ુઝર નેમ અને પાસવડ�  સાથેનો એક ઇ-�ુઝર નેમ અને પાસવડ�  સાથેનો એક ઇ-�ુઝર નેમ અને પાસવડ�  સાથેનો એક ઇ-
મેઇલ �ા�ત કરશોમેઇલ �ા�ત કરશોમેઇલ �ા�ત કરશો (આ તે (આ તે (આ તે      જ જ જ ઇમેઇલ આઈડ�ઇમેઇલ આઈડ�ઇમેઇલ આઈડ� છે જેનો તમે ન�ધણી માટે ઉપયોગ કય� છે.). છે જેનો તમે ન�ધણી માટે ઉપયોગ કય� છે.). છે જેનો તમે ન�ધણી માટે ઉપયોગ કય� છે.).   
અ�યાસ�મ શ� કરવા માટે, તમારે પછ� તમારા અ�યાસ�મ શ� કરવા માટે, તમારે પછ� તમારા અ�યાસ�મ શ� કરવા માટે, તમારે પછ� તમારા �ુઝર નેમ�ુઝર નેમ�ુઝર નેમ અને  અને  અને પાસવડ�પાસવડ�પાસવડ�  સાથે, https: સાથે, https: સાથે, https:
//gidm.lms.gov.in/default.aspx પર એલએમએસ (LMS) માં લૉગ - ઇન કરવા�ું//gidm.lms.gov.in/default.aspx પર એલએમએસ (LMS) માં લૉગ - ઇન કરવા�ું//gidm.lms.gov.in/default.aspx પર એલએમએસ (LMS) માં લૉગ - ઇન કરવા�ું
રહેશે.રહેશે.રહેશે.   
એકવાર તમે લૉગ - ઇન થઈ ગયા પછ�, “ (આપ�� જોખમ �યવ�થાપન) �ડઝા�ટર �ર�કએકવાર તમે લૉગ - ઇન થઈ ગયા પછ�, “ (આપ�� જોખમ �યવ�થાપન) �ડઝા�ટર �ર�કએકવાર તમે લૉગ - ઇન થઈ ગયા પછ�, “ (આપ�� જોખમ �યવ�થાપન) �ડઝા�ટર �ર�ક
મેનેજમે�ટની �ૂળ�ૂત બાબતો” �શષ�ક પર ��લક કરો. આ તમને અ�યાસ�મના પેજ પર લઈમેનેજમે�ટની �ૂળ�ૂત બાબતો” �શષ�ક પર ��લક કરો. આ તમને અ�યાસ�મના પેજ પર લઈમેનેજમે�ટની �ૂળ�ૂત બાબતો” �શષ�ક પર ��લક કરો. આ તમને અ�યાસ�મના પેજ પર લઈ
જશે, �યાં તમે કોસ�ની બધી સામ�ી, �વ�ડઓઝ, વાંચન સામ�ી, દરેક સ�ની �ા�સ���ટ વગેરેજશે, �યાં તમે કોસ�ની બધી સામ�ી, �વ�ડઓઝ, વાંચન સામ�ી, દરેક સ�ની �ા�સ���ટ વગેરેજશે, �યાં તમે કોસ�ની બધી સામ�ી, �વ�ડઓઝ, વાંચન સામ�ી, દરેક સ�ની �ા�સ���ટ વગેરે
જોઇ શકશો.જોઇ શકશો.જોઇ શકશો.   
કોસ�માં દરેક એકમના અંતે �ૂ�યાંકન સ�હતના કોસ�માં દરેક એકમના અંતે �ૂ�યાંકન સ�હતના કોસ�માં દરેક એકમના અંતે �ૂ�યાંકન સ�હતના �ણ એકમો�ણ એકમો�ણ એકમો છે. આગ�ું એકમ શ� કરવા માટે છે. આગ�ું એકમ શ� કરવા માટે છે. આગ�ું એકમ શ� કરવા માટે
તમારે દરેક એકમ પછ� આપવામાં આવેલ �ૂ�યાંકનો�ૂણ� કરવાના રહેશે.તમારે દરેક એકમ પછ� આપવામાં આવેલ �ૂ�યાંકનો�ૂણ� કરવાના રહેશે.તમારે દરેક એકમ પછ� આપવામાં આવેલ �ૂ�યાંકનો�ૂણ� કરવાના રહેશે.   
કોસ� �ૂણ� કયા� પછ�, તમને તમારા ર�જ�ટડ�  ઇ-મેઇલ સરનામાં પર અ�યાસ�મ �ૂણ� કરેલ હોવાકોસ� �ૂણ� કયા� પછ�, તમને તમારા ર�જ�ટડ�  ઇ-મેઇલ સરનામાં પર અ�યાસ�મ �ૂણ� કરેલ હોવાકોસ� �ૂણ� કયા� પછ�, તમને તમારા ર�જ�ટડ�  ઇ-મેઇલ સરનામાં પર અ�યાસ�મ �ૂણ� કરેલ હોવા
બાબતનો એક ઇમેલ �ા�ત થશે અને, બાબતનો એક ઇમેલ �ા�ત થશે અને, બાબતનો એક ઇમેલ �ા�ત થશે અને, એલએમએસ પરના કોસ� પેજએલએમએસ પરના કોસ� પેજએલએમએસ પરના કોસ� પેજ પરથી દશા�વવામાં આવેલ પરથી દશા�વવામાં આવેલ પરથી દશા�વવામાં આવેલ
તમા��  તમા��  તમા��  કોસ� સ�ટ��ફકેટ કોસ� સ�ટ��ફકેટ કોસ� સ�ટ��ફકેટ પણ ડાઉનલોડ કર� શકશો.પણ ડાઉનલોડ કર� શકશો.પણ ડાઉનલોડ કર� શકશો.
આ સે�ફ પે�ડ અ�યાસ�મ હોવાથી, તમે �યાંથી અ�યાસ�મ બાક� રા�યો હશે �યાંથી, કોઈપણઆ સે�ફ પે�ડ અ�યાસ�મ હોવાથી, તમે �યાંથી અ�યાસ�મ બાક� રા�યો હશે �યાંથી, કોઈપણઆ સે�ફ પે�ડ અ�યાસ�મ હોવાથી, તમે �યાંથી અ�યાસ�મ બાક� રા�યો હશે �યાંથી, કોઈપણ
સમયે, https://gidm.lms.gov.in/default.aspx પર તમે તમા��  �ુઝર નેમ અનેસમયે, https://gidm.lms.gov.in/default.aspx પર તમે તમા��  �ુઝર નેમ અનેસમયે, https://gidm.lms.gov.in/default.aspx પર તમે તમા��  �ુઝર નેમ અને
પાસવડ� થી ફર�થી લૉગ - ઇન કર�ને, અ�યાસ�મ ચા�ુ કર� શકશો.પાસવડ� થી ફર�થી લૉગ - ઇન કર�ને, અ�યાસ�મ ચા�ુ કર� શકશો.પાસવડ� થી ફર�થી લૉગ - ઇન કર�ને, અ�યાસ�મ ચા�ુ કર� શકશો.
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વ�ુ મા�હતી મેળવવા માટે તમે eaapm-gidm@gujarat.gov.in,વ�ુ મા�હતી મેળવવા માટે તમે eaapm-gidm@gujarat.gov.in,વ�ુ મા�હતી મેળવવા માટે તમે eaapm-gidm@gujarat.gov.in,
અથવા, lms-gidm@gujarat.gov.in પર સંપક�  કર� શકો છો.અથવા, lms-gidm@gujarat.gov.in પર સંપક�  કર� શકો છો.અથવા, lms-gidm@gujarat.gov.in પર સંપક�  કર� શકો છો.


