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સંદેશ

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એવા િવષયોમાંનો એક છે જે તેની રીતે િબલકુ લ અન ય છે . એક તરફ તેણે ફ
ઘટાડવાના અને જોખમ યવ થાપનના વલણથી સંપૂણ સમીકરણો બદ યા છે તો બી
રા

યવ થાપન થી જોખમ

તરફ, સમ

િવ ના દે શો અને

ો િવકાસ યોજનામાં મુ ય વાહના આપિ જોખમ સંચાલન માટે સખત યાસ કરી ર ા છે . આજના સંજોગોમાં

ારે

આબોહવા પિરવતન જેવી વૈિ ક ઘટનાઓ મોટા માણમાં જોવા મળી રહી છે , યારે જો આ યંિતક ઘટનાઓ મારફત ઊભું
થતું જોખમ ઘટાડવામાં અથવા તેનું યો ય રીતે યવ થાપન ન કરવામાં આવે તો તેના પિરણામો અને તેની અસરો િવનાશક
બની શકે છે . અને આ માટે , દરેકે પોતાની રીતે ફાળો આપવાની જ ર છે . આની જવાબદારી ફ

સરકાર અને તં ના

અિધકારીઓની જ નહીં પરં તુ નાગિરકો અને રહેવાસીઓની પણ બની રહે છે . આમ, દરેકને પોતે જે જોખમો વ ચે

વી ર ા

છે તેને સમજવા માટે સ મ બનાવવાની જ ર છે . આ િવશેષ િશ ણ માગદિશકા, જેનો ઉપયોગ િશ કો મારફત તેમ જ
વ-િશ ણ માટે કરી શકાય છે , તે આ જ કામ કરે છે .
મો યુલના જુ દા જુ દા એકમો આપિ જોખમના િવિવધ પિરબળોને સમ વે છે અને તે કે વી રીતે એક બી થી સંબંિધત છે
તેના િવશે િવગતવાર સમજણ આપે છે . આ િનણાયક પિરમાણોને શ
આવી છે . મૂળભૂત પિરમાણોથી શ

કરીને મો યુલ શ

તેટલું પ રીતે સમ વવા માટે ની કાળ

થાય છે અને ધીમે ધીમે આપિ

લેવામાં

જોખમ સંચાલનના િવિવધ

પાસાઓ િવશે ચચા કરે છે . આ ઉપરાંત રા ીય અને આંતરરા ીય યવ થાઓ જેમ કે રા ીય તરના સંબંિધત કાયદાઓ,
આપિ જોખમ ઘટાડવા માટે સે ડાઇ ે મવક (એસએફડીઆરઆર), સાત યપૂણ િવકાસ લ
થાય છે , પયાવરણીય ફે રફારો પર સંયુ

રા

ો જેમાં 17 લ

ોનો સમાવેશ

ે મવક હેઠળ પેિરસ કરાર વગેરન
ે ી પણ ચચા કરવામાં આવી છે . આવા રા ીય

અને આંતરરા ીય કરારોનો સમાવેશ કરવાનો ઉ ે શ એ હકીકત પર ભાર મૂકવાનો છે કે જોખમને સમજવું એ તો મા એક
શ આત છે અને તેને જોખમ માટે ના સંચાલન, િ થિત થાપકતા અને તેને માટે ની તૈયારીઓ કરવાની જ ર છે જે આપિ
જોખમ ઘટાડવા અને આખરે િ થિત થાપકતા થાપવા માટે સહાય કરે છે .
િડઝા ટર િર ક મેનજ
ે મે ટના મો યુલ તૈયાર કરવા બદલ
દવેના

ય

ોની હુ ં

આઇડીએમની ટીમ ખાસ કરીને ડો. રેપૌલ કાન

અને ી િનસગ

શંસા ક ં છું. હુ ં આશા રાખું છું કે આ મો યુલથી તાલીમાથ ઓ, િવ ાથ ઓ, સંશોધનકારો અને

યવસાિયકો કે જેઓ આ

ે માં કામ કરે છે અથવા તો આપિ

મેળવવા માટે રસ ધરાવતા લોકોને લાભકતા બનશે.

જોખમ ઘટાડવા િવષે અને યવ થાપન િવશે

આઈડીએમ આખરે આ મો યુલના આધારે મતા િનમાણ કાય મો

અને જોખમો અને તેની અસરો ઘટાડવામાં ય ત રહેશે જેથી િવનાશને દૂ ર કરવા માટે લોકોને
આ િદશામાં સંકળાયેલા

યાસો આપિ

ણકારી

ગૃત કરશે. મને ખાતરી છે કે

િ થિત થાપકતાની સં કૃ િત ઊભી કરવા અને થાપવામાં મદદ કરશે જે આખરે

આપિ િ થિત થાપક સમાજ અને રા ના િનમાણ માટે મદદ કરશે.
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મો યુલનો પિરચય

આ િવ

પાસે આપણી જ િરયાત માટે નું બધુ જ છે પણ આપણી લાલચ માટે નહીં.

વૈિ કરણ અને શહેરીકરણના આ ય ત યુગમાં, માનવ ત ભા યે જ તેના કરેલા કાય ના પિરણામો/અસરોને
યાનમાં લેવા માટે પાછું વાળીને જુ એ છે . આપણે તેની િકં મત સમ

ા વગર આપણા

િવકાસ તરફ આગળ વધીએ છીએ અને પછી એક િદવસ આપણા ઉપર

કૃ િતનો

આપણી િવચાર કરતાં રહી જઈએ છીએ કે " આપણે આ કે વી રીતે રોકી શ

વનના તમામ પાસાઓમાં
કોપ ઉતારી આવે છે અને

ા હોત? " હકીકતમાં, વધુને વધુ

ઔ ોિગકરણ અને તકનીકી ગિત સાથે, મા કુ દરતી સંકટ જ નહી પણ માનવસિજત સંકટ પણ આપણને ાસ
આપે છે . ઉદાહરણો પૂરતા ઉપલ ધ છે અને કોઈ યિ
ટાળી શકાય, અટકાવી શકાય, ઘટાડી શકાય અથવા ફ
ચચા નો મુ ો છે અને

ગત ઉ લેખની જ ર નથી. આવી આપિ ઓને સંપૂણપણે
સંચાિલત કરી શકાય કે કે મ તે બુિ

વીઓ માટે એક

ારે તે થાય છે , યારે જનતા, રહેવાસીઓ, સામા ય લોકો માટે જોખમ ઊભું થાય છે અને

તેમને માટે આ જોખમને સમજવામાં માટે નો અને તેના માટે તૈયાર રહેવાનો ઉિચત સમય છે .
આપિ
લોકોને

જોખમ સંચાલનને સમજવા માટે નું

િશ ણ મો યુલ ટે નસ માટે આજુ બાજુ ના જોખમો િવશે સામા ય

ગૃત કરવા અને તેને તેના માટે તૈયાર કરવા માટે ની સાહિજક તાલીમ આપવા માટે િવકસાવવામાં આ યું

છે . તકનીકી પિરભાષા અને ડીઆરઆરના અટપટા શ દો (

ગ સ) કે જે એક તર પછી સામા ય માણસને

મૂંઝવણમાં મૂકે છે તેનો ઉપયોગ કયા વગર મો યુલને રસ દ રીતે બનાવવામાં આ યું છે . અને છતાં પણ કોઈ પણ
વ તી િવષયક િવભાગમાં, આપિ ઓ અને આપિ જોખમ સંચાલન િવશે, દરેકને િશિ ત કરવાના હેતુને પૂણ કરે
છે . તાલીમ મો યુલ તકનીકી માિહતીના વણન વગર જોખમ આકારણીના મૂળભૂત ત વોને સમ વવા માટે
આપિ (સંકટ), નબળાઈ, ખુ લાપણું અને પહોંચી વળવાની

મતા જેવા આપિ જોખમના તમામ પિરમાણો પર

કે િ ત કરવામાં આ યું છે . મો યુલનો અંિતમ ઉ ે શ દરેક સહભાગીને તેમના જોખમોનું મૂ યાંકન કરવામાં સમથ
બનાવવાનો અને તેના માટે તૈયાર રહેવાનો અથવા તેનો સામનો કરવાની આગોતરી યોજના તૈયાર કરવા માટે
તૈયાર કરવાનો છે . આપિ

જોખમનું યવ થાપન અથવા આપિ

જોખમ ઘટાડવાનું મહ વનું પાસું છે આપિ

(સંકટ), જોખમ અને નબળાઈની આકારણી છે અને તેના માટે ઇજનેરો/ યાવસાિયકો/િન ણાતો ઉપર આધાર
રાખવામાં આવે છે . જો કે , આ મો યુલનો હેતુ એક સામા ય માણસને તેમ કરવા માટે સશ
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બનાવવાનો છે , પરં તુ

આવી ઉ ચ ચોકસાઇ સાથે અથવા મોટા પાયે નહીં પરં તુ તે માટે ની યો ય કાયવાહી કરવા માટે પૂરતી
િવ સનીયતા ઊભી કરવાનો છે . આમ, એક રીતે, આ મો યુલનો અંિતમ ઉ ે શ એ દરેકમાં પડી ને પાછા ઉભા
થવાનીની સં કૃ િત (િ થિત થાપકતા) ઉભી કરવાનો છે .
જે શીખવવામાં આવે તે કરવું એ

ાનને

િસ ાંત બની રહે છે . ગુજરાત ઇિ ટ

ળવી રાખવાનો ે માગ છે અને આ જ િશ ણ મો યુલનો માગદશક
ૂટ ઓફ િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ (

આઈડીએમ)

ારા આ

ે માં કાયરત

યાવસાિયકોના અનુભવો અને કે ટલાક સંશોધન લેખનો સંદભ લઈને આ મો યુલ તૈયાર કરવામાં આ યું છે .
આઈડીએમ એ એક ીિમયર સં થા છે જેને આપિ

યવ થાપન

ે ે માનવ સંસાધન િવકાસ,

મતા િનમાણ,

તાલીમ, સંશોધન અને દ તાવે કરણની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે .

મૂળભૂત બાબતો અને મૂળભૂત સમજણ માટે ની તાલીમ કોઈને આપવા માટે િડઝા ટર િર ક મેનજ
ે મે ટ

ે ના

ટે નસ ારા તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે . મો યુલનો ઉપયોગ િડઝા ટર િર ક મેનજ
ે મે ટ ોફે શન સ ારા અથવા
આ

ે માં િચ ધરાવનાર અને તેના િવશે વધુ

ણવા ઇ છતા કોઈપણ ારા આ

-અ યયન માટે પણ થઈ શકે

છે . મો યુલ માટે અપેિ ત લ િયત જૂ થો નીચે મુજબના છે :


દરેક નાગરીક / રહેવાસીઓ.



આપિ જોખમ સંચાલનના



આ િવષયમાં તેમની પોતાની

ે ના અંડર ે

ુએટ િવ ાથ ઓ; અનુ નાતક િવ ાથ ઓ

િચ કે ળવવા અથવા

ગૃત અને તૈયાર રહેવાના ભાગ

પે સરકારી

સ ાધીશો.


આ

ે માં કાયરત એન ઓ ( વૈિછક સં થાઓ)

આ મો યુલ, તાલીમ આપનારાઓ અથવા

તે શીખનારાઓને જોખમ શું છે તે સમજવા માટે તકબ ધ રીતે

બનાવવામાં આ યું છે . મો યુલ એ એક પછી એક પગલા મુજબની માગદશન િસ ટમ છે ; જે જોખમ, નબળાઈ,
ખુ લાપણું જેવી મૂળભૂત બાબતોની સમજણથી શ

થાય છે અને યારબાદ દરેક જોખમમાં કઈ રીતે ફાળો આપે

છે તે સમ વે છે .
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તકનીકી શ દો અથવા ડીઆરઆરની કલમનો ઉપયોગ અંત સુધી ટાળવામાં આ યો છે જેથી મૂળભૂત બાબતોની
અવગણના ન થાય. આ મો યુલનું પુ તકીકરણ એ મુજબના જ વાહને અનુસરે છે ; તે જોખમ કઈ રીતે ઊભું થાય
છે તેની મૂળભૂત બાબતોથી શ

થાય છે અને છે લા અ યાયમાં જ આપિ ઓ િવશે અને િવ

અને રા

તેનો

સામનો કે વી રીતે કરે છે તે િવશે શીખવા મળે છે . દરેક કરણ એ આપિ ને સંપૂણ સમજવા તરફનું એક પગલું બની
રહે છે .
દરેક સ ને આવરી લેવામાં આવેલ માિહતી, અનુસરવાની પ િત, સ યોજના અને ટે નસની નોંધ સાથે િવગતવાર
સમ વવામાં આ યું છે . મો યુલની સામ ી
િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટના

ે માં દર બી

વાભાિવક રીતે સતત ગિતશીલ રહેવાની અપે ા છે કારણ કે

િદવસે નોંધપા

પિરવતન જોવા મળી ર ું છે અને નવા િવકાસના

સમાવેશની જવાબદારી તે ટે નર અથવા શીખનાર ઉપર રહે છે . મો યુલ એ અથમાં થોડાક અંશે પિરવતનશીલતા
ળવી રાખે છે કે ટે નર

ોફાઇલ અને સહભાગીઓની આવ યકતા અનુસાર પ િત અથવા

વૃિ ઓ માટે ની

નવીનતા લાવી શકે છે .

િડઝા ટર િર ક મેનજ
ે મે ટ, િડઝા ટર િર કમાં ઘટાડો એ વાભાિવક રીતે જ કૃ િતગત રીતે સંકળાયેલ છે અને તેથી
જ તાલીમ મો યુલને તેમના સંકલનના માળખાને યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આ યું છે . ડીઆરઆર એ એવા
ે ોમાંનું એક છે

ાં ટે નર પણ સહભાગીદરો પાસેથી શીખી શકે છે અને તેના નવા અ યાસને ભિવ યના

િશ ણમાં સામેલ કરી શકે છે . ટે નર નીચેની માગદિશકા યાનમાં લેવી જોઈએ:


સહભાગીઓની નોંધણી ઇલે ટોિનક હોવી જોઈએ અને તે કાય મની પૂવસં યા સુધી ખુ લી હોવી જોઈએ.
આનાથી ટે નરને સહભાગીઓના

કારને સમજવામાં મદદ મળશે અને તે/તેણી તેના

િશ ણના

યા યાનની શૈલીમાં છે લી ઘડીના ફે રફારો કરવાનું િવચારી શકે છે .


કાય મ, જે તે થળના જોખમની માિહતીના

હેર સારણથી શ

થવો જોઈએ જે ઑિડઓ-િવ યુઅલ

( ાધા ય) હોવો જોઈએ અને સહભાગીઓને બહાર જવાના માગ , ભેગા થવાના થળો વગેર ે બાબતે
ગૃત કરવા આવ યક છે .


ો ામની શ આત પહેલાં સહભાગીઓની
કરાવવું જોઈએ.

ો ામની સમાિ

ણકારીને યાનમાં લેવા માટે ટે નર

ારા પૂવ-પરી ણ

પછી, પો ટ-પરી ણ સુિનિ ત કરવું જોઈએ.

ો ઓ જેિ ટવ

કારનાં હોવા જોઈએ અને તે પૂવ અને પો ટ પરી ણમાં પુનરાવિતત થવા આવ યક છે . પૂવ અને પો ટ
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પરી ણના કોસનું િવ ેષણ એ કોસની અસરકારકતા તેમજ

િશ ણ આપવાની ટે નસની

મતાને

સમજવાનો અસરકારક માગ બની રહે છે .


ટે નર-સહભાગી પિરચયની પરં પરાગત

થાનું પાલન કરવાને બદલે, સહભાગીઓએ એકબી

સાથે

પિરચય કરવો જોઈએ અને ટે નરે આમ કરવા માટે રસ દ માગ અપનાવવા જોઈએ.


દરેક યા યાન સ

છે લે ચચામાં સમા

થવું જોઈએ. આ ફ

સહભાગીઓને એકબી

પાસેથી વધુ

શીખવા માટે જ નહીં પણ ટે નરને પણ એ સમજવામાં મદદ કરશે કે તે તેના િવચારો સહભાગીઓ સુધી
પહોંચાડવા માટે સ મ થયા છે કે નહીં.


જો શ

હોય તો, દરેક યા યાન સ ના અંતે ટે નરની ગુણા

પાઠના ત વો અને ટે નરના ગુણા

ક આકારણી કરવી જોઈએ.

ોફ

ક પાસાઓ પર કે િ ત હોવા જોઈએ. ટે નરની કામગીરીને માપવા માટે

આ કારની આકારણી એક અસરકારક સાધન છે .


જો એક જ ટે નર એક કરતા વધારે સ ો લઈ ર ા હોય, તો પછી, આ
સારા હતા, કયા સરેરાશ હતા અને



કારનું પરી ણ ટે નરને કયા સ ો

ાં સુધારણાની જ ર છે તે સમજવામાં મદદ કરશે.

જો એક જ સમયગાળા દરિમયાન જુ દા જુ દા ટે નસ

ારા એક જ બાબતનું સ

આવી પરી ા એ કયા ટે નર જે તે બાબતે તાલીમ આપવામાં વધુ સારા છે તે

લેવામાં આ યું હોય, તો
ણવા માટે નું અસરકારક

સાધન છે .


ભોજન પછીના સ ો ચચાઓ અથવા યા યાનોને બદલે વધુ

િ યા આધાિરત હોવા જોઈએ. તેથી

ટે નરે,સ ની યોજના એવી રીતે બનાવવી જોઈએ કે િદવસનો થમ અધકાલીન ભાગ િશ ણ/તાલીમ માટે
સમિપત હોય,


ારે બી

ભાગમાં જે શીખવવામાં આ યું તેની ેિ ટસ કરવા િવશેનો વધુ હોય.

ુપ (જૂ થ) વૃિ ઓ અને નાટકીય અ યાસોમાં, જૂ થબ તા તાિકક કે તકસંગત હોય તેની ખાતરી કરવા
માટે ની કાળ

લેવી જોઈએ; ઉદાહરણ તરીકે આપિ ના કાર (સંકટ) મુજબની, રા

મુજબની, િજ લા

મુજબની િવ.

તાલીમ સામા ય માણસને યાનમાં રાખીને લિ

ત કરવામાં આવેલ છે . આપિ જોખમ સંચાલન અંગેની સામા ય

સમજમાં ભૂલ અથવા તો અપૂણ હોવાની અથવા િતિ યાશીલ હોવાનું સૂચવવા માટે નો આ યો ય અવસર ગણી
શકાય. ઉપરોકત મુ ાઓ આપિ

િ થિત થાપકતાની સં કૃ િતને

ો સાિહત કરવાના માગના મુ ય અવરોધો છે

અને મો યુલ બરાબર આ જ અવરોધો બાબતે યાન આપવા માટે બનાવવામાં આવેલ છે . આમ, કોઈપણ, જે
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આપિ

જોખમ સંચાલનની મૂળભૂત બાબતો િવશે શીખવા માટે ઉ સુક હોય તે લિ

યા યાનની શૈલી, જો કે , લિ

ત જૂ થ હોઈ શકે છે .

ત િવિવધ જૂ થના આધારે અલગ હોઈ શકે છે . 25 - 30 લોકોનું જૂ થ આદશ હોય છે .

તાલીમાથ ઓનુ તર : કોઈપણ
વય જૂ થ : 50 વષથી ઓછા
શૈ િણક લાયકાત : કોઈપણ જેની પાસે િવ ાનની મૂળભૂત સમજ હોય
િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટના

ે માં અનુભવ : િબલકુ લ ફરિજયાત નથી

કાય મનો એકં દર ઉ ે શ તાલીમાથ ઓને તેમના

વનના સંબંિધત

ે ોમાં જોખમોનો સામનો કરવા માટે પૂરતી

ણકારી અને કૌશ ય આપવાનું છે અને જોખમોને રોકવા અને િ થિત થાપકતા વધારવા માટે યો ય
યૂહરચના/કાય યોજના ઘડવા માટે તેમને સશ

બનાવવાનું છે .

તાલીમના અંતે, સહભાગીઓ નીચેના માટે સ મ હશે:
I.

ડીઆરએમની િવિવધ પિરભાષાઓ જેવી કે સંકટ, નબળાઈ, સંપક (એ પોઝર), કોઈ પણ કારની
અ પ તા િવના પહોંચી વળવાની

II.

મતા સમ વવા સ મ હશે.

જોખમો કે વી રીતે સંકટ ( આપિ ) બની શકે છે , તેમને કે વી રીતે ઓળખવા અને તેની આકારણી કઈ
રીતે કરવી તે સમ વવા સ મ હશે.

III.

જોખમોનું યવ થાપન કરવા/સંચાિલત કરવા માટે ના તાિકક પગલાં લેવા અને આપિ

બાદની

િ થિત થાપકતાની સં કૃ િતને ઉ ે ત કરવા માટે સિ ય એજ ટ બનવા માટે સ મ હશે.
IV.

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટના સંદભમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી તકનીકી
સમ વવા સ મ હશે.
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ગન અને પિરભાષા

V.

ડીઆરઆર, સીસીએમાં રા ીય અને આંતરરા ીય માળખાઓ અને તે કે વી રીતે એકબી

સાથે

સંકળાયેલા છે તે સમ વવા સ મ હશે.

આ તાલીમ (પર પર ચચા) ઇ ટરેિ ટવ પ ધિતથી વચનો, ચચાઓ, દશન, અનુભવ વહચણી, જૂ થ કાય અને કે સ
અ યયન િવ ેષણના સમિમ ણ સાથે હાથ ધરવામાં આવશે.

િશ ણ નીચેની સહાયથી આપવાનું રહેશ:ે
1. પૃ ભૂિમ માટે ની વાંચન સામ ી / સંદભ સામ ી
2.

તુિતઓ અથવા વધારાની સામ ીનું ઇલે ટોિનક હે ડઆઉ સ

3. નાટકીય અ યાસ
4. સહભાગીઓ સંપકમાં છે અને સિ ય રીતે એક બી ની વ ચે
ખાતરી કરવા માટે સો યલ મીિડયા પર એક
મેળવવાના

ણકારીની આપ-લે કરી ર ાં છે તેની

પ
ુ બનાવવું. આવા જૂ થો ભીડ આધાિરત માિહતી

ોત તરીકે પણ કાય કરી શકે છે .

તાલીમ આવ યક પે વગખંડ આધાિરત હશે અને (નાટકીય અ યાસો) િસ યુલેશન કસરતો માટે સં થાના
થળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વગખંડમાં િશ ણ માટે ની તાલીમ સામ ી જેમ કે ક યુટસ, એલસીડી ોજે ટર,
િ લપ ચા સ, માકસ વગેરન
ે ી જ ર પડશે.

બેઠક યવ થા ાધા ય

પે ચાર કે પાંચ વતુળાકાર ટે બલમાં હોવી જોઈએ જેથી

અને ટે નરને ચચા િવચારણા વગની આસપાસ ફરવામાં સરળતા રહે.

10

ુપની કામગીરીમાં સરળતા રહે

સૂચનાનું મા યમ અં ે , િહ દી અને ગુજરાતી રહેશ.ે

સ નો િવષય

નં

સ નો ઉ ે ય

સમય

પ ધિત

ઉદઘાટન અને પૂવ-તાલીમ આકારણી :
િબન

ઔપચાિરક  સહભાગીઓનું વાગત

પિરચય

40 િમિનટ

 સહભાગીઓનો એકબી

સાથેનો િબન

ચચા,
સંયુ

િવિડયો,
વૃિત

ઔપચાિરક પિરચય
 જોખમ અંગન
ે ી માિહતીનું

હેર સારણ

(પીડીઆરઆઇવી)
આઇડીએમ ઉપર એક િ



 તાલીમ ઉપર એક િ
પૂવ-કસોટી

સહભાગીઓની

તાલીમ

પહેલાની 30 િમિનટ

ણકારીઓ બાબતની પૂવ કસોટી.
ઉ ાટન

ઓ જેિ ટવ
કારના

 સં થાના વડાના અ ય પણા હેઠળ 20 િમિનટ

ો

ચચા િવચારણા

ઉદઘાટન
 સં થાના વડાનું ારં િભક ભાષણ

યુિનટ : 1 સંકટ (હઝાડ) ની સમજણ
યુ :1

સંકટ (હઝાડ) શું

એલ : 1

છે ?

 સંકટ શું છે તે સમજવું અને તેને કઈ રીતે 45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

જોવામાં અને સમજવામાં આવે છે .
 આફત અને સંકટ બે જુ દા છે તે હકીકત
ઉપર ભાર મૂકવો.

યુ : 1
એલ : 2

સંકટ (હઝાડ) ના  સંકટના વગ કરણની સમજ
કાર

 રા

45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

રીતે 45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

ને અસર કરતાં કે ટલાક સામા ય

સંકટના કારણો
યુ : 1

સંકટ- એક િ

 રા ીય સંકટની

એલ : 3

 રા

પરેખાની સમજ

અને િજ લા

તરના સંકટોની

પરેખાની સમજ.
યુ : 1

સંકટોનો

સતત

એલ : 4

વધતો જતો યાપ



વૈિ ક
ાકૃ િતક

ઘટનાઓ
િસ ટમોને

કે વી

જોખમમાં

પાંતિરત કરી રહી છે અને
કે ટલીક વખત તેને વધુ ગંભીર પણ
બનાવે છે તે સમ વો


રોજે રોજ સંકટોનો યાપ વધતો
ય છે ખાસ કરીને માનવીય
વૃિતઓને કારણે, તે સમ વો.
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યુિનટ : 2, નબળાઈઓ (વ નેર ેબીલીટી) ઉપર કાબૂ મેળવવો
યુ : 2

નબળાઈ શું છે ?

 નબળાઈ શું છે તે સમ વો.

એલ : 1

45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

 નબળાઈનો બહોળો યાપ સમ વો.

યુ : 2

નબળાઈના િવિવધ  નબળાઈના િવિવધ પિરમાણો સમ વો.

એલ : 2

પિરમાણો

 એક પિરમાણ બી

સાથે કઈ રીતે

( નબળાઈના

જોડાયેલુ છે અને કઈ રીતે એકબી થી

િવિવધ પિરબળો

અસર પામે છે તે સમ વો.

ઉપર કઈ રીતે કાબૂ
મેળવી શકાય તે
દશાવતી િવ તૃત
ચચા )

યુ : 2

તમે પોતાને કારણે  બેદરકારી કઈ રીતે નબળાઈને જ મ 45 િમિનટ

એલ : 3

અથવા
કારણે

અ યોને
કઈ

રીતે

નબળા છો?
યુ : 2

નબળાઈની

એલ : 4

ગિતશીલતા

ચચા િવચારણા

આપી વધારે છે તે સમ વી સંકટ
સામેની

િ થિત થાપકતા

ધરાવતી

સં કૃ િત થાપો.
 નબળાઈ સમય સાથે કઈ રીતે બદલાય 45 િમિનટ
છે

અને

આપણાં

આજના

ચચા િવચારણા

કાય

ભિવ યની પેઢીને કઈ રીતે નબળી
બનાવે છે તે સમ વો.
યુિનટ : 3, ખુ લાપણા (એ સપોઝર ) ના અનુભવો
યુ : 3

ખુ લાપણું શું છે ?

એલ : 1
યુ : 3

 ખુ લાપણું શું છે અને તે કઈ રીતે 45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

મહ વપૂણ છે તે સમ વો.
ખુ લાપણાનો યાપ

એલ : 2

 ખુ લાપણું કઈ રીતે બને છે નુકસાન અને 45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

હાિન ની ગણતરી કરવા માટે તેનો
ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય તે
સમ વો.

યુિનટ : 4, જોખમની સમજ
યુ : 4

જોખમ શું છે ?

 આપિ

એલ : 1

બાબતનું જોખમ શું છે તે 45 િમિનટ

સમ વો

અને

ફો યુલાના

સંકટના

િવિવધ

ચચા િવચારણા

જોખમોની

તબ

ાઓનો

પિરચય આપો.
યુ : 4

જોખમ:

એલ : 2

ગણતરી

થોડી  જોખમની ગણતરી ના કે ટલાક સરળ 45 િમિનટ
કોઈ

નુકસાન કરતી નથી

ચચા િવચારણા

ર તાઓ દશાવો અને િવિવધ રં ગો
મારફત પ પૂવક દશાવી શકાય છે .

યુ : 4

આપણે

જોખમની  સહભાગીતાની

પ ધિતથી

આપણાં 45 િમિનટ

એલ : 3

આકારણી કઈ રીતે

રોિજં દા

કરીએ છીએ?

ફો યુલા મારફત કઈ રીતે કરી શકાય તે

ચચા િવચારણા

વનમાં જોખમોની આકારણી

સમ વો.
યુિનટ : 5, આપિ ની સાદીભાષામાં સમજ
યુ : 5
એલ : 1

પહોંચી

વળવાની  પહોંચી વળવાની

મતા એટલે શુ?ં

મતા એટલે શુ?ં તે 45 િમિનટ

સમ વો અને નબળાઈ તેના િવિવધ
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ચચા િવચારણા

પિરમાણો સિહત કઈ રીતે પહોંચી
વળવાની
યુ : 5

જોખમ અને

એલ : 2

આપિ

મતા:  આપિ

મતાની િવપરીત હોય છે .
અને તેની િવિવધ

ેણીઓ 45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

સમ વો.
 આપિ

હેર કરવાથી થતી ઊભી થતી

અરાજકતા સમ વો.
યુિનટ : 6, આપિ

યવ થાપન

યુ : 2

આપિ

એલ : 1

એટલે શુ?ં

યવ થાપન  આપિ

યવ થાપન એટલે શું તે 45 િમિનટ

આપિ

ચચા િવચારણા

યવ થાપન સાઇકલ ના

ઉપયોગથી સમ વો.
 આપિ

યવ થાપન સાઇકલ ના

િવિવધ તબ
યુ : 2

આપિ નું

એલ : 2

કઈ રીતે કરવામાં આવે

જોખમનું

છે ?

દશાવો.

યુ : 2

આપિ

એલ : 3

િનમાણ:

ાઓ સમ વો.

યવ થાપન  બૉ-ટાઇ એનાિલિસસ ઉપયોગથી 45 િમિનટ
યવ થાપન (સંચાલન)

યવ થાપનનું  યવ થાપનથી તેના શમન સુધીની 45 િમિનટ
આપિ

ચચા િવચારણા

ચચા િવચારણા

િ યા સમાવતું એક ઉદાહરણ

યવ થાપન થી આપિ

દશાવો

અને

આધુિનકતા

જોખમોના યવ થાપન

િવ ાન,

ટે નોલો ,

તરફ

અને નવીનીકરણના ઉપયોગથી તેમાં

એં

અને
યિરં ગ

થતો ઘટાડો સમ વો.
યુિનટ : 7. િ થિત થાપકતા (સામા ય સંજોગો થાિપત કરવા)
યુ : 7

િ થિત થાપકતા શું છે ?

 િ થિત થાપકતા શું છે તે સમ વો.

30 િમિનટ

ચચા િવચારણા

મારફત 30 િમિનટ

ચચા િવચારણા

એલ : 1
યુ : 7

આપણે િ થિત થાપકતા  સાત યપૂણ

એલ : 2

કઈ રીતે થાપી શકીએ?

િવકાસ

િ થિત થાપકતા કઈ રીતે

થાપી

શકાય તે સમ વો.
યુ : 2

આપિ ઓ િવકાસ માટે

એલ : 3

અવરોધ પ

છે

કે

િવકાસને ઉ જ
ે ન આપે

 િવકાસ મારફત આપિ

ઉભી થાય 30 િમિનટ

ચચા િવચારણા

છે કે આપિ થી િવકાસ થાય છે તે
બાબતે ચચા શ

કરો.

છે ?
યુિનટ : 8, આપિ ઓ (સંકટો) નો સામનો
યુ : 8

દુ ઘટનાઓનો

એલ : 1

િવ

સામનો  આંતરરા ીય તરે આપિ

કઈ રીતે કરે છે ?

યવ થાપનની

ઉ પતી

જોખમ 45 િમિનટ

ચચા િવચારણા

અને

સમાંતર િવકાસ અને ઉ ાંિત જે
જોખમ ઘટાડવામાં ભાગ ભજવે છે
તે િવષે સમ વો.
યુ : 8

ભારત

દુ ઘટનાઓનો  ભારતમાં

એલ : 2

સામનો કઈ રીતે કરે છે ?

આપિ

યવ થાપનની

ઉ પતી

જોખમ 45 િમિનટ
અને

અ તન િવકાસનો પિરચય આપો.
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ચચા િવચારણા

તાલીમ બાદનું મૂ યાંકન અને પૂણાહુ િત સમારં ભ :
તાલીમ બાદનું મૂ યાંકન

 સહભાગીદારોની

ણકારીનું 30 િમિનટ

ચચા િવચારણા

આખરી મૂ યાંકન
 પૂવ પરી ા અને પો ટ-પરી ા ની
સરખામણી
પૂણાહુ િત સમારં ભ

 તાલીમના િવકાસ અને તાલીમના 20 િમિનટ
કાય ે
શ

ના

ચચા િવચારણા

યાપ બાબતે ચચા

કરો.

 ભાગીદારી

અને

પૂણતાના

માણપ નું િવતરણ
 આભાર દશન

આપિ

જોખમ સંચાલન અથવા આપિ

જોખમ ઘટાડવું એ િનશંક એક આંતર-િવષયક

મો યુલના યો ય િશ ણ માટે િવિવધ

ે છે અને તેથી આ

ે ના િન ણાતોની જ િરયાત રહે છે . જો કે , આ મો યુલ મુ ય વે મા

આપિ જોખમ યવ થાપનની મૂળભૂત બાબતો અને ફં ડામે ટ સ પર યાન કે િ ત કરે છે .
વ-અ યયન કતાઓ માટે , આ મો યુલ માગદશક પુ તક બની રહેશ;ે સૂચવેલ સંદભ (રેફેરસ) આ મો યુલ ારા
િ થિત થાપકતાનો મૂળભૂત િવચાર રચવા માટે પૂરતું હશે. જો કે , સંલ

િવ સનીય અને આધારભૂત

ોતોમાંથી

એકિ ત કરવામાં આવેલી પૂરક સામ ી પણ મદદ પ થશે.

આ તાલીમ મો યુલ અનુસાર ગોઠવાયેલ તાલીમ કાય મમાંથી પસાર થયા પછી, ભાગ લેનારોને નીચેના મુ ાઓ
િવષે વધુ સારી સમજ મળશે:
1. સંકટ, તેના વગ કરણ અને તેના અ ય િવિવધ પિરમાણો.
2. નબળાઈઓ અને તેના પિરમાણો.
3. સંપક કે વી રીતે જોખમને અસર કરે છે .
4. જોખમો કે વી રીતે ઓળખી શકાય અને તેનું મૂ યાંકન કઈ રીતે કરી શકાય.
5.

ારે સંકટ મુકાબલો કરવાની

મતાને વટાવી

ય યારે સંકટ કે વી રીતે આપિ ઓ બને છે .

6. િ થિત થાપકતા અને આપિ જોખમ મેનજ
ે મે ટના સંદભમાં તેનો અથ.
7. આપિ ના જોખમોનું સંચાલન અને આપિ િ થિત થાપકતા માટે નું લ
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કે વી રીતે ન

ી કરવુ?ં

8. આપિ ના જોખમોના સંચાલન, શમન અને તેને ઘટાડવા માટે િવ

અને ભારતે શું કયુ છે ?

આ તાલીમ મો યુલમાં મૂ યાંકન કરવાની િ યા બે હેતુ પૂરા કરે છે ; થમ, પૂવ-પરી ણ અને પછીના પરી ણના
મ

ારા, તાલીમની અસરકારકતાનો અંદાજ કાઢવામાં આવે છે .

હોવા જોઈએ પરં તુ

ી-ટે ટ અને પો ટ-ટે ટના

ો એક સમાન

મ અલગ હોવો જોઈએ. હકીકતમાં, ટે નર પો ટ-ટે ટમાં કે ટલાક વધારાના

ોનો પણ

સમાવેશ કરી શકે છે . પૂવ-પરી ણ અને પો ટ-ટે ટના સરેરાશ કોર િશ ણની અસરકારકતા બતાવશે અને
યિ

ગત ગુણમાં ફે રફાર જે તે સહભાગીએ િવષયને કે ટલી ગહનતાથી સમ

ો છે તે િતિબંિબત કરશે.

જો કોઈ સહભાગીના પૂવ અને પછીના પરી ણના કોરમાં કોઈ નોંધપા ફે રફાર જોવામાં આવતો નથી અને બંને
કોસ સરેરાશથી નીચા (કુ લ કોરના 50% સુધી) હોય, તો તેનો અથ એ છે કે સહભાગી માટે કોસ િબનઅસરકારક
ર ો છે . જો કોઈ સહભાગીનો પૂવ અને પછીના પરી ણનો કોર ઉ ચ ર ો હોય, તો તેનો અથ એ કે સહભાગી
આગળના તરની તાલીમ માટે તૈયાર છે અને જો આ સહભાગીઓના સંપૂણ જૂ થ માટે લાગુ પડતું હોય તો તેનો
અથ એ છે કે આખા જૂ થને આપિ જોખમનો સમજણ માટે ના મા ટર ટે નસ તરીકે ઓળખાવી શકાય છે . આ જુ થ
યારબાદ લોકોના અ ય જૂ થોને તાલીમ આપવા માટે આગળ વધી શકે છે અને તેઓએ પોતાને તાલીમના આગલા
તર ઉપર લઈ જવા જોઈએ.
મૂ યાંકનની િ યા અહીં સમા થતી નથી; દરેક યા યાન સ પછી સહભાગીઓને ટે નરનું નીચેના પિરમાણોના
આધાર ઉપર મૂ યાંકન કરવાનું કહેવામાં આવશે:
A. આયોજન અને તૈયારી :
1.

કોસની સામ ી ો ામ અથવા ખાસ સ ના ઉ ે શો માટે કે ટલી સંબંિધત હતી?

2.

ટે નર પાસે સામ ીનું કે ટલું

ાન હતું? શું તે તમારી શંકાઓનું સમાધાન કરવા સ મ હતો? શું તમને લાગે

છે કે યા યાન/િવષયના આ િવભાગના િશ ણ માટે તે યો ય યિ
3.

શું િશ ણ ણાલી સુસંગત છે ? પાઠની શ આતમાં િનધાિરત ઉ ે શો તમે કઈ હદ સુધી ા કરી શ
હતા?

B. વગખંડનું વાતાવરણ :
1.

છે ?

ટે નરે ચચાઓ અને વકતૃ વમાં ભાગ લેવા કે ટલું ો સાહન આ યું?
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ા

2.

શું ચચાઓ, ટે નર ારા મ ય થી, રચના

ક કારની હતી? (1 – િબલકુ લ રચના

ક નહીં થી 5 ચના

ક

અને િનણાયક)
C. સૂચના :
1.

શું યા યાનની શૈલી િવષય/સ માટે યો ય હતી? (આ યા યાનની ગિતશીલતાને સમજવા માટે છે )

2.

શું યા યાનની ગિત િવષયના મૂળભૂત ઉ ે શને સમજવા માટે પૂરતી હતી?

3.

શું ભાષાની પસંદગી તમારા માટે યો ય હતી?

આ જવાબો િલકટ કે લ પર એકિ ત કરવામાં આવશે અને મૂ યાંકન કરવામાં આવશે.
પૂવ-પરી ણ અને પછીના પરી ણના પિરણામો અનુસાર, ભિવ યના કાય મોની િડઝાઇન અને આયોજન
કરવામાં આવશે.
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થળ ઉપરના જોખમની
જો તાલીમ

હે ર માિહતી (પીડીઆરઆઈવી) :

.આઈ.ડી.એમ. અથવા અ ય કોઇ થળ પર આપવામાં આવી રહી હોય તો, થળ િવશે ઓિડઓ-

િવ યુઅલ િ લપ બતાવવી ફરિજયાત છે જે ે કોને / સહભાગીઓને થળ અને તેની આસપાસ દુ ઘટનાઓની
શ

તાઓ, જોખમો, બહાર નીકળવાના માગ અથવા થળને ખાલી કરવાની યોજના અને કટોકટીના સમયે

એકઠા થવાના થળો િવશે

ણકારી આપે. બતાવવામાં આવનાર ઓિડઓ-િવ યુઅલ િ લપમાં ફ

રજૂ આતો

તુિતઓ) અથવા મૌિખક માગદશન હોવા જોઈએ નહીં પરં તુ તે કોિરડોર અથવા લાઉ જ જેવા સામા ય

(

થળોથી એસે બલી પોઇ સ સુધીના વા તિવક થળાંતર

ટના િવ યુઅલ દ તાવેજ હોવા જોઈએ, જે એક જ

મકાનમાં અથવા અ ય થળે પણ હોઈ શકે છે .
મુ ય વે, તાલીમનું થળ િવિવધ કારના જોખમો માટે સંભિવત હોઈ શકે છે પરં તુ એક કે બે િદવસની ઘટના માટે
પૂર અથવા દુ કાળ જેવા સંકટો અસંગત બની રહે છે અને આવા િક સાઓમાં વધુ સંભિવત હોનારતો જેવી કે આગ
અથવા ભૂકંપ જેવા સંકટોનો સમાવેશ કરવો જોઇએ. જો

ો ામ દરિમયાન આવી આવ યકતા ઉભી થાય તો

ે કોને થળાંતર માટે તૈયાર કરવા પર યાન કે િ ત કરવું જોઈએ.
િદવસે અથવા

ારે તાલીમ કાય મના ારં િભક ઉદઘાટનના

ારે સહભાગીઓ તાલીમ કાય મના થમ સ માં આવવા અને થાયી થવાનું શ

કરે યારે આ

ઓિડઓ-િવ યુઅલ િ લપ વારં વાર દશાવવી જોઈએ.
ઓિડઓ-િવ યુઅલ િ લપ ઉપરાંત, નોંધણી કીટ સાથે, ભાગ લેનારાઓને બહાર જવાના માગ અને િનયત
એસે બલી પોઇ સ દશાવતો દ તાવેજ સહભાગીઓને સોંપવો જોઈએ. જો ભાગ લેનારાઓ િવ ના અ ય
ભાગોમાંથી આવતા હોય તો ઇમરજ સી સંપક નંબરો પણ પૂરા પાડવા જોઈએ.
આયોજકો વતી આ સંદભ યો ય તૈયારી પણ જ રી છે . તાલીમ અ યાસ મ માટે પસંદ કરેલ થળ દુ ઘટના સામેની
સ

તાના પગલાનું યૂનતમ ધોરણ ધરાવતું હોવું આવ યક છે . સૌ

થમ, થળ પર િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ લાન

અને કટોકટી દર યાન બહાર જવાના માગ ની યવ થા હોવી આવ યક છે . થળાંતર કરવાની યૂહરચના
અસરકારક બનાવવા માટે , કે પસ પિરસરની આજુ બાજુ અને તેની આસપાસ યો ય િનશાનીઓ મૂકવી જોઈએ.
િવ થાપન
અશ

યૂહરચનાનું પરી ણ, િવિવધ જૂ થો અને સહભાગીઓના

/અપંગ યિ

ઓ અથવા વૃ ાવ થાના યિ

રાખીને કે ટલીક વખત મોક-ડીલ
જોઇએ. આમ, આપિ

કારોને

ઓ તાલીમ કાય મમાં જોડાઇ શકે છે , તેને યાનમાં

ારા કરવું જોઈએ. જે તે સં થા પાસે આપિ

યવ થાપન લાન

યાનમાં રાખીને, જેમ કે

યવ થાપન લાન તૈયાર હોવો

ારે મહ વનો ભાગ ભજવતો હોય યારે બધુ જ એકબી

આધાિરત હોય છે .
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ઉપર

ઉદઘાટન અને ી-તાલીમ મૂ યાંકન:

આ અ યાસ મના ભાગ લેનારાઓ,

વનના િવિવધ તરેથી આપિ

સમજના િવિવધ તરોથી આવવાની અપે ા છે . આમ, ો ામ શ

યવ થાપન અને આપિ ના જોખમોની

કરતા પહેલા તેમના

ાન/

ણકારીને સમજવું

અને તેનું મૂ યાંકન કરવું અ યંત જ રી છે .
એક િદવસ અથવા બે િદવસીય લાંબો કાય મ પિર ાથી શ

કરવો યાજબી નથી. અને તેથી પરી ણ પહેલાં જ,

ટે નરની જવાબદારી હોય છે જે તે અનૌપચાિરક રીતે પોતાનો પિરચય આપશે અને સહભાગીઓને પોતાનો પિરચય
આપવા સુિવધા દાન કરશે. ટે નર આમ કરવા માટે નવી પ ધિત અપનાવી શકે છે જે તેને વધુ રસ દ બનાવી શકે
અને તેના પિરણામે તે તેના સમ

અ યાસ મમાં વધુ સારી ભાગીદારીની અપે ા રાખી શકે છે . ટે નર અથવા કોસ

કોઓિડનેટર સહભાગીઓને આ કોસ પાસેથી શું અપે ા રાખવામા આવી રહી છે તે બાબતે પણ પૂછપરછ કરી
શકે છે .
પિરચય સમા

થયા પછી, સહભાગીઓને મહ મ 25 - 30

ોનું એક

પ પૂ

પાડવામાં આવે છે , જેને 30

િમિનટમાં પૂણ કરવાનું રહે છે . પરી ા પછી પાંચ િમિનટના િવરામ બાદ તરત જ ઔપચાિરક ઉ ાટન શ
જોઈએ જેની અ ય તા સં થાના મુખ અને અ ય મહાનુભાવો ારા થવી જોઈએ.
કોસ-કો-ઓડ નેટર આ તકનો ઉપયોગ સહભાગીઓ ને નીચે મુજબની માિહતી આપવા માટે કરી શકે છે :


સ નો સમય, એટલે કે , િનયત સમયપ ક



ભોજન અને ચા માટે નો િવરામ



અ યાસ અને અનુકરણો માટે ટીમો અથવા જૂ થોની રચના



સ ો દરિમયાન િ યા િતિ યા અને ચચા માટે ના ધોરણો



મોબાઇલ ફોન અંગેનો િશ ાચાર



સુિવધાઓની ઉપલ ધતા (ટે િલફોન, ઇ ટરનેટ વગેર)ે



ધૂ પાનના િનયમો / િતબંધ વગેર.ે



સાંજના કાય મો (જો હોય તો)
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થવું

લગભગ 90 િમિનટનું આ સરળ પણ િવ તૃત સ નીચે મુજબના મુ ાઓને ઉ
1. સહભાગીઓનું અગાઉનું

ગર કરે તેવી અપે ા હોય છે :

ાન અને સમજણ

2. સહભાગીઓ અને ટે નર અથવા કોસ-કો-ઓિડનેટર વ ચેના સંબંધો થાપવા અને સહભાગીઓ વ ચેના
સબંધોની પણ થાપના.
3. સહભાગીઓના તર અથવા કોસ મારફત તેમની અપે ાઓ પૂરી કરવા માટે જ રી સામ ી અથવા
યા યાન શૈલીમાં ટે નર ારા ફે રફાર.

પીડીઆરઆઈ િ લપ,

પ , િ લપ-ચા સ, માકસ વગેર.ે
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યુિનટ: 1: સંકટો
(HAZARD)ની સમજણ

સંકટ અથવા આપિ ના જોખમને સમજવા માટે , તેના ઘટક પિરમાણો િવશે ખૂબ જ પ િવચાર હોવો જોઈએ જે
છે સંકટ, નબળાઈઓ, સંપક અને સામનો કરવાની
એકબી

મતા છે .

ારે સામનો કરવાની

મતા અને નબળાઈ

સાથે જોડાયેલ છે અને એકબી ના પૂરક છે , અ ય ણ પિરમાણો (સંકટ, નબળાઈ અને સંપક) મુ ય વે

આપિ જોખમને યા યાિયત કરે છે . સંકટ એ કોઈ આપિ નથી અને છતાં આપણે આ શ દોનો બદલાવ ખૂબ
જ વારમાં કરીએ છીએ અને આ જ આપણી પહેલી ભૂલ છે . આપણી પાસે, સામા ય રીતે, દરેક વ તુને બી
સાંકળવાની વૃિ

સાથે

હોય છે . હાલનો ખાસ વતમાન શ દસમૂહ હવામાનનું પિરવતન છે અને તેના કારણે આપણે

કોઈપણ ઘટનાને હવામાન પરીવતન, લોબલ વોિમગ, અને અ ય આવા બનાવો સાથે સાંકળી લઈએ છીએ.
આપણે સંકટોની ઉ પિ
છીએ. અહીં આપણે બી

પાછળના િવ ાનને અવગણીને તેને મોટી ઘટનાઓ સાથે સાંકળવાનું વલણ રાખીએ
ભૂલ કરીએ છીએ. અ ાનતા આમ તો આશીવાદ પ છે પરં તુ આપિ

ઘટાડવામાં અને દુ ઘટના સામેની સ

તા માટે

યુિનટ : 1

પાઠ : 1

: સંકટ શું છે ?

યુિનટ : 1

પાઠ : 2

: સંકટનાં કારો

ાપ પ છે . આ યુિનટ અહી આંતર પુલ બનાવે છે .
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જોખમ

યુિનટ : 1

પાઠ : 3

: સંકટો : એક િ

યુિનટ : 1

પાઠ : 4

: સંકટો નો સતત િવ તરતો અવકાશ

આ યુિનટના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :


સહભાગીઓની વેશ વતણૂકને સમજો કારણ કે આ યુિનટ તાલીમ કાય મનું થમ સ છે .



ભાગ લેનારાઓને સંકટ શું છે , જોખમોના િવિવધ

કારો અને તેમના મૂળ પાછળના િવ ાન િવશે

સમ વો.


અ ય વૈિ ક ઘટનાઓને કારણે સંકટોનો અવકાશ કે વી રીતે િવ તરતો

ય છે તેનું ઉદાહરણ આપો.



તે આપિ થી કે વી રીતે અલગ છે અને તે આપિ ના જોખમમાં કે વી રીતે ફાળો આપે છે તે દશાવો.
180 િમિનટ. ( 45 + 45 + 45 + 45 ) િમિનટ સ ો માટે અને 15 િમિનટનો પીલઓવર સમય દરેક સ

પછી.

આ સ ની પ િત તાલીમ કાય મની એકં દર પ િતથી અલગ નથી. દરેક પાઠ અથવા દરેક યુિનટ સહભાગીઓને
અને અ ય લોકોને સાંકળવા માટે અને ચચાના ઉ ભવ માટે એક
ચચાઓને યાનમાં રાખીને, ટે નરે તેની રજૂ આત અથવા યા યાન શ

પાવર-પોઇ ટ

તુિત, િ લપ-ચા સ, માકસ વગેર.ે
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સાથે

ારં ભ થવો આવ યક છે . આવી

કરવું આવ યક છે .

યુિનટ: 1 પાઠ 1: સંકટ શું છે ?

ટે નર માટે નોંધ : કોઈ પણ માનક યા યાઓનો ઉપયોગ કયા િવના સંકટને સમ વવું પડશે. ઉદાહરણો વા તિવક
વનમાંથી આપવાના છે જેથી સહભાગીઓ તેની સાથે પોતાને સાંકળી શકે .

ટે નર એક નાની વાતા અથવા ઘટના વણવીને અને ભાગ લેનારને તેમાં રહેલા સંકટને ઓળખવા માટે ના

ો ારા

ારં ભ કરી શકે છે .

“એક એ સપટ બાઇકર મુંબઇ-પુણે એ સ ેસ વે પર પોતાની

ા ડ યૂ બાઇક પર સવાર થઈને જઈ ર ો છે .

ચોમાસાની ઋતુ છે અને પિ મ ઘાટ એકદમ અદભૂત લાગે છે. અચાનક, એક નાનો પ થર સીધો ઢોળાવ પરથી
નીચે તરફ આવે છે અને બરાબર બાઇકરની સામે આવી
હતો, તે બાઇકને કાબૂમાં કરી શ

ય છે . બાઇકર, જે પવન જેટલી ઝડપે સવારી કરી ર ો

ો નહીં અને ર તા પરથી લપસીને બહાર નીકળી ગયો."

ટે નરે હવે આ િવશેષ ઉદાહરણમાં જોખમ શું છે તે અંગેના સહભાગીઓને તેમના મંત યો શેર કરવા ઉ સાિહત
કરવા પડશે. રસ દ રીતે, આ ખાસ ઉદાહરણમાં બે સંકટો છે ; એક પ છે

ારે બીજું તેટલું પ ન હોઈ શકે .

(ભૂ- ખલન)લે ડ લાઇડ, જે પ થર ઢોળાવ ઉપરથી નીચે પટકાવવાનું કારણ બને છે તે પોતે જ એક સંકટ છે અને તે
સરળતાથી ઓળખી શકાય છે

ારે હકીકત એ છે કે તે પ થર બરાબર બાઈકરની સામે આવીને પ યો તે પણ

સંકટ જ છે . હકીકતમાં, ટે નરે સમ વવું પડશે કે જો તે પ થર ર તા પર પડે લો જ હોય અને કોઈ ભૂ ખલનને કારણે
ન આ યો હોય તો પણ તે સંકટ જ બની રહે છે .
આ કારના સમાન ઉદાહરણોની ચચા કરી સમ વી શકાય છે કે સંકટ એ કોઈપણ એવો બનાવ છે જેનો ભાવ
િતકૂ ળ હોય અને તેની અસરો ઇ
ારેક

, વા ય ઉપર અસર, સંપિ ને નુકસાન, કોઈપણ વ પમાં િવ ેપો અને

વનનું નુકસાન પણ હોઈ શકે છે .

સંકટ ઊભું થવાની સંભાવનાના સંદભમાં પણ સંકટને સમજવું જોઈએ. ઉપરો
પ થર

ઉદાહરણમાં એ સ ેસ વે ઉપરનો

વન માટે જોખમ પ છે , પરં તુ તેની અક માતનું કારણ બનવાની સંભાવના સંકટ છે . આને સમજવા માટે ,
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િનજન માગમાં સમાન

ય યાનમાં લેવું આવ યક છે ; જો કોઈ િનજન માગ ઉપર આ પ થર ઢોળાવ પરથી નીચે

પટકાઈ ગયો હોત અથવા તે યાં પ યો હોત, તો તે કોઈ અક માત, ઇ ઓ અથવા મૃ યુનું કારણ બનત નહીં. આમ
તો તે જોખમ પ છે પરં તુ તેમ છતાં, તે જોખમમાં કોઈ ફાળો આપતો નથી. આપિ

યવ થાપન અને આપિ

જોખમ ઘટાડવાના સંદભમાં સંકટની આ િ વધુ અથપૂણ છે .
આ પાઠના અંત,ે ભાગ લેનારાઓને સંકટ બે રીતે જોઈ શકાય તે બાબતે પ સમજણ મળવી જોઈએ. એક, કઈક
ખરાબ બનવા માટે નું કારણભૂત એજ ટ અને બે, કારણભૂત એજ ટ હોવાની સંભાવના.
આટલી ઝડપે બાઇક ચલાવવી તે સંકટ છે કે નહીં તેની ચચા સાથે પાઠનું સમાપન કરવું જોઈએ?

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


સંકટ શું છે તે સમ વવું.



સંકટને કઈ રીતે જોવામાં અને સમજવામાં આવે છે તેની રીતો સમ વો.



આપિ નો સંકેત આપો જે સંકટની જેમ નથી.
ટે નરની

મતાના આધારે સહભાગીઓ સાથે ચચા િવચારણા માટે 45 િમિનટ.

એિનમેટેડ િ લપનો ઉપયોગ સમાન

ય દશાવવા માટે થઈ શકે છે અને તે પછી સહભાગીઓને

તુત

યમાં

સંકટને દશાવવા માટે / ઓળખવા માટે કહી શકાય.
જો સહભાગીઓને પહેલાથી જ અલગ જૂ થોમાં વહચવામાં આવેલ હોય તો દરેક જૂ થને કાગળ આપી દશાવેલ
યમાં રહેલા તમામ જોખમોને ઓળખી તેને કાગળ ઉપર લખવાનું કહી શકાય.
સ પૂણ કયા પછી, ફ

એક પધા

ક વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે , જે ટીમ સંકટને યો ય રીતે ઓળખે તેને કોર

અથવા મા યતા આપી શકાય છે .

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, િ લપ-ચા સ, એ-4 પેપર, માકસ, પેન વગેર.ે
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યુિનટ : 1 પાઠ : 2 : સંકટનાં

કારો

ટે નર માટે નોંધ : િવિવધ સં થાઓ અને સં થાઓ ારા સંકટને જુ દી જુ દી રીતે વગ કૃ ત કરવામાં આ યા છે. ે કોને એ
સમ વવા માટે કે આવા વગ કરણ ફ

એકબી ના ઊંડાઈ િવહીન અથવા સામા ય વગ કરણ છે ભારત

સરકારની હાઇ પાવર કમીટી ારા ઓળખવામાં આવેલ જોખમો ની ચચા સૌ થમ કરવી આવ યક છે ,
યારબાદ આઈઆરડીઆર ારા સંકટનું વગ કરણ અને અંતે એનડીએમપી ઓફ ઈિ ડયા 2019.

ભારતમાં આપિ

યવ થાપનમાં થમ નોંધપા કામ નવે બર, 1999 માં ઓિર સાના સુપર વાવાઝોડાના થોડા

મિહના પહેલા ઓગ ટ, 1999 માં હાઇ પાવર કિમટી ( એચપીસી)ની રચના ારા કરવામાં આ યું હતું
કારણભૂત એજ ટ/ઘટના પર આધારીત એચપીસીએ સંકટને કો ક-1માં આ યા મુજબ વગ કૃ ત કરી છે .

કો ક 1 : એચપીસી ારા સંકટનું વગ કરણ
જળ અને હવામાન

ભૌગોિલક રીતે

સબંિધત

સબંિધત

પૂર અને ડેનજ
ે યવ થાપન

ભૂ ખલન અને કાદવ
વાહ (landslide)

કે િમકલ, ઔ ોિગક અને અક માત
યૂિ લયર સબંિધત
કે િમકલ, આને ઔ ોિગક

જૈિવક રીતે

સબંિધત

સબંિધત

દાવાનળ

જૈિવક

સંકટ

જોખમો અને
રોગચાળો

ચ વાત

ભૂકંપ

યૂિ લયર સંકટ

શહેરી આગ

વાણુ
હુ મલાઓ

વાવાઝોડું અને તોફાન

ડેમ િન ફળતા/ડે મ

ખાણમાં પૂર

છલકાવો
જળ પાત

ાણીઓમાં
રોગચાળો

ખાણમાં આગ

તેલ ઢોળાવું
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ઝે રી ખોરાક

ઘોઘમાર વરસાદ ( લાઉડ

સુનામી

મકાન ધરાશાયી

બ ટ)

થવું

િહમ પાત

ેણીબ ધ
બો બ િવ ફોટ

દુ કાળ

તહેવારો
સબંિધત

દિરયા થકી ધોવાણ

ઇલેિ ટક સંકટ
અને આગ

વીજળી અને કડાકા

હવાઈ, રોડ અને
રેલ અક માતો
ગામમાં આગ

આ વગ કરણને સમ વતી વખતે, સહભાગીઓને સામા ય સંકટ માટે વપરાતી મૂળભૂત પિરભાષાઓ િવશે

ગૃત

કરવા જોઈએ, જેમ કે :
1.

ારે વરસાદ / જળ ધારા એક કલાકમાં 100 મીમી અથવા તેના કરતા વધારે હોય યારે તે ખુબ ભારે
વરસાદ ( લાઉડ બ ટ) તરીકે ઓળખાય છે .

2. તી તા અને મા ા એ ભૂકંપ સાથે સંકળાયેલી બે જુ દી જુ દી વ તુઓ છે અને તે િર ટર અને મરકલી જેવા
િવિવધ કે લ ઉપર માપવામાં આવે છે .
3. ભૂકંપ ઝોન અને તેમનું મહ વ
4. એિપસે ટર અને હાયપોસે ટર વ ચેનો તફાવત
5. પી-વે સ અને એસ-વે સ વ ચેનો તફાવત અને એસ-વે ઝે કે વી રીતે સાિબત કયુ કે પૃ વીનું બા

કોર ન

ર

નથી.
6. ભારતમાં ચ વાતનું જોખમ વધારે છે

ારે પેિસિફક અને એટલાિ ટક િવ તાર ટોનડો અને વાવાઝોડાની

સંભાવનાઓથી ભરેલું છે .
7. િવિવધ

કારના દુ કાળ, જેવા કે ગંભીર હવામાન િવષયક અને મ યમ દુ કાળ (આઇએમડી અનુસાર),

હાઇડોલોિજકલ ( સપાટી-જળ અને ભૂગભજળ ), કૃ િષ, જમીન-ભેજ, સામાિજક-આિથક અને દુ કાળ.
આ સંદભમાં, ટે નર મોટા ભાગના સામા ય સંકટ પાછળના િવ ાન બાબતે ભાગ લેનારાઓને સૂ મ રીતે ભાિવત
કરવા માટે સમથ હોવા જોઈએ.
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ઉપરો

વગ કરણ પછી, ટે નરે આઈઆરડીઆર પેરીલ વગ કરણ અને હેઝાડ લોસરી ( માચ, 2014 ) ારા રજૂ

કરવામાં આવેલ વગ કરણને સમ વવું જોઈએ કે જેથી તે હકીકત સમ વી શકાય કે વગ કરણ પાછળનો િવચાર
સમાન હોય છે પછી તે રા ીય તરે કરવામાં આવે કે આંતરરા ીય તરે.
આ સમય સહભાગીઓને

પૂછવા માટે યો ય રહેશ.ે

ભૂ ખલન (landslide), એચપીસીના અહેવાલ મુજબ ભૂ તરશા ીય સંકટ છે , પરં તુ મોટાભાગના અ યયનો અને
િક સાઓમાં એવું જોવા મ યું છે કે આવી ભૂ ખલન ભારે વરસાદ અથવા ભૂિમના ભેજના માણ ારા થાય છે .
આમ, તેને ફરીથી વગ કૃ ત ન કરવું જોઈએ?
આ અંગેની ચચા ટે નર ારા યો ય રીતે સંચાિલત થવી જોઈએ કે જેથી આઇઆરડીઆરનું વગ કરન
પહેલાં સામા ય સવસંમિત થાય. આઈઆરડીઆર, વગ કરણ દશા યા પછી, ટે નર

ારા દુ ઘટનાના જુ દા જુ દા

િ કોણો સમ વવાની અને યાં ેણીબ ધ સંકટનો િવષય રજૂ કરવાની અપે ા રાખવામાં આવે છે .

વગ
ભૌગોિલક

મુ ય ઘટના

સંકટ

ભૂકંપ

રાખનું વાદળ

ભૂ ખલન

ભૂકંપ પછીની આગ

વાળામુખી િવ ફોટ

ભૂિમખંડની િહલચાલ
ભૂકંપ પછીનું ભૂ ખલન
કાદવ પાત
લાવા પાત
વાયુકરણ
િવ ફોટ દર યાન પ થરોનો વરસાદ
સુનામી

હાયડોલોિજકલ

પૂર

પાત: િહમ અને પ થરો

ભૂ ખલન

તટવત ય પૂર

દિરયાઈ પિરબળો

િકનારનું ધોવાણ
કાટમાળ/કાદવ/ પ થરોનો

પાત

માટી/ભૂખંડ ની તીરાડો
ભીષણ પૂર
િહમશીલા સિહતનું પૂર
નદીનું પૂર
ઉછળતા દિરયાઈ મોં
હવામાન દબાણના કારણે આવતું પૂર
જમીનમાં િતરાડો
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હેર કરતાં

હવામાન સબંિધત

વાવાઝોડું

ઠં ડીનું મોંજુ

ટોપીકલ તોફાન

ભયાનક તોફાન

વધારે પડતું તાપમાન

બરફ/કરા

ધુ મસ

કરાંનો વરસાદ

ટોપીકલ ચ વાત

ગરમીનું મોંજુ
વીજળી
વરસાદ
રેતીનું વાવાઝોડું
બરફ
ભયાનક તોફાન
વાવાઝોડું
પવન
િશયાળુ તોફાન/િહમ પાત

વાતાવરણ સબંિધત

જૈિવકશા

દુ કાળ

દાવાનળ

િહમશીલાઑ નું તોફાન

જમીની આગ/ ઝાડી/ વૃ ો/ચરાઓ

જં ગલમાં આગ

જમીન ધસવી

સબંિધત

ાણીઓનો રોગચાળો
રોગ

બે ટે િરયા મારફત ફે લાતા રોગો
ફૂગ મારફત ફે લાતા રોગો
પરોપ વીઓ મારફત ફે લાતા રોગો

વાણુઑનો ચેપ

ોટીન જનક રોગો
વાઇરસ મારફત ફે લાતા રોગો

ુિ બહારના પિરબળો

અસરો

હવાનો િવ ફોટ

અવકાશી હવામાન

અથડામણ
શિ

શાળી કણો

ઓમેગનેિટક તોફાનો
રેિડયો િવચલન
શોક વેવ

આકૃ િત: 1- આઇઆરડીઆર

ારા સંકટનું વગ કરણ

આઇઆરડીઆર વગ કરણથી આગળ, ટે નરે તે પછી ભારતની રા ીય આપિ
વીકૃ ત વગ કરણ સહભાગીઓ સમ
“િડઝા ટર ઇ ફમશન મેનજ
ે મે ટ

યવ થાપન યોજના (2019) ારા

રજૂ કરવું જોઈએ..
ારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી યાપક

ડેિસએંવે ટરની િસ ટમ કુ દરતી સંકટથી ઉ પ

પે

થતી આપિ ઓને પાંચ મુ ય

(DesInventar2016) :
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વીકૃ ત વગ કરણ િસ ટમ
ેણીઓમાં વગ કૃ ત કરે છે

1)

ઓિફિઝકલ ( ભૂભૌિતક ) : ભૂ તરશા ીય

િ યા અથવા ઘટના જે

નહાિન, ઇ

ઓ અથવા અ ય

આરો યલ ી અસરો, સંપિ ને નુકસાન, આ િવકા અને સેવાઓનું નુકસાન, સામાિજક અને આિથક િવ ેપ
અથવા પયાવરણીય નુકસાનનું કારણ બની શકે . આ ઘટનાઓ માટે કે ટલાક જળ-હવામાન પિરબળો
મહ વપૂણ ફાળો આપે છે . સુનામીઝનું વગ કરણ કરવું મુ કે લ છે ; તેમ છતાં તેઓ ભૂગભ ભૂકંપ અને અ ય
ભૂ તરશા ીય ઘટનાઓ ારા ઉ પ થાય છે , તે આવ યક પે એક દિરયાઇ િ યા છે જે દિરયાકાંઠાના જળ
સંબંિધત સંકટ તરીકે ગટ થાય છે .
2) હાઇડોલોિજકલ : સામા ય પાણીના

વાહમાં પેદા થતાં િવચલનો અને / અથવા પવનની અસરોને કારણે

પાણીના ઓવર લો થવાને કારણે થતી ઘટનાઓ.
3) હવામાનશા

: નાના માણથી મોટા માણમાં/ટૂં કા ગાળાની ઘટતી વાતાવરણીય િ યાઓથી ઉદભવતી

ઘટનાઓ ( િમિનટોથી િદવસ સુધીના ગાળામાં )
4)

લાઇમેટોલોિજકલ ( આબોહવા ) : મે ો- કે લ

િ યાઓથી લાંબા સમય સુધી ચાલતા મેસો

ારા થતી

ઘટનાઓ ( મોસમથી ઘણા વષ સુધીની આબોહવા પિરવતનશીલતાના ગાળામાં )
5) જૈિવક :

વિવ ાન થકી અથવા તો સૂ મજં તુઓ મારફત ઘટતી ઘટનાઓ, ઝે ર અને જૈિવક પદાથ ના

ખુ લાપણું સિહત સિ ય

વસૃિ , જે ઇ ઓ, માંદગી અથવા અ ય વા ય અસરો, સંપિ ને નુકસાન,

નહાિન, સિહતની જૈિવક ઉ પિ ની િ યા અથવા અસાધારણ ઘટના. આ િવકા અને સેવાઓ, સામાિજક
અને આિથક િવ ેપ અથવા પયાવરણીય નુકસાન.
ખૂબ િવચાર-િવમશ પછી, રા ીય યોજનામાં ફ

નીચે જણાવેલ જોખમો િવશે વાત કરવામાં આવી છે અને તે છે :

1. ચ વાત અને પવન
2. પૂર
3. શહેરી પૂર
4. ભૂકંપ
5. સુનામી
6. ભૂ ખલન અને બરફ િહમ પાત
7. દુ કાળ
8. શીત લહેર અને િહમ પાત
9. રાસાયિણક ( ઔ ોિગક ) આપિ ઓ
10. યૂિ લયર અને રેિડયોલો કલ કટોકટી
11. આગ
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જો કે , તાજેતરમાં કરાના તોફાન અને જં તુઓના હુ મલાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આ યો છે .

ટે નર આ ત યને િવ તૃત કરવા માટે આ તક લઈ શકે છે કે રા ીય િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ લાનમાં ઉ લેિખત સંકટ
મેનજ
ે મે ટની જોગવાઈને સમાવે છે પરં તુ ગૃહ મં ાલયના િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ િવભાગ પાસે સૂિચત આપિ ઓની
સૂિચ, તે આપિ ઓને યાનમાં લે છે , જેમાં આ હેતુ માટે ફાળવવામાં આવેલા ભંડોળમાંથી એટલે કે ટે ટ િડઝા ટર
િર પો સ ફં ડ ( રા

આપિ

િતસાદ ભંડોળ ) ( એસડીઆરએફ ) થી નાણાકીય સહાય દાન કરી શકાય છે.

જો ટે નર ઈ છે તો તે સહભાગીઓને પૂછી પણ શકે છે કે આપિ

િતિ યા માટે ના ભંડોળને એસડીઆરએફ

તરફથી કે મ આપવામાં આવે છે અને એનડીઆરએફથી કે મ નહીં?
ટીપ: િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ રા

નો િવષય છે અને

સુધી િતસાદ અને પુન ાિ ની જવાબદારી રા
આ પાઠને સમા

ાં સુધી તેના સંસાધનો પર તા કાિલક બોજ ન હોય યાં

ની રહે છે .

કરતી વખતે, ટે નર ભાગ લેનારાઓને / જૂ થોને કાગળ આપી ફ

સંકટ નહીં પરં તુ કોઈપણ કારના જોખમ, તે તેમના

રા ીય યોજનામાં સમાિવ

ે માં મુ ય રીતે વતમાન હોય તે લખવાની અને તેને યો ય

રીતે વગ કૃ ત કરવાનું કહી શકે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો છે :


જુ દા જુ દા જૂ થો, સિમિતઓ અને સંગઠનો

ારા સંકટનું વગ કરણ અને વગ કરણ પાછળના સંકટની

ેણીની સમજ આપવી.


સંકટથી થતાં નુકસાનોની સમજ આપવી.
45 િમિનટ.

સંકટના િવિવધ વગ કરણ બતાવવા માટે પાવર પોઇ ટ ેઝ ટે શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે .
સંકટની ઓળખ અને વગ કરણ માટે ની આખરી ચકાસણી સહભાગીઓમાં યિ
જોઈએ.
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ગત રીતે અથવા જૂ થોમાં થવી

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, િ લપ-ચા સ, એ 4 પેપર, માકસ, પેન વગેર.ે

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટની હાઇ પાવર કિમટી (એચપીસી) નો અહેવાલ (ઓ ટોબર,2001), આઈઆરડીઆર પેિરલ
વગ કરણ અને હેઝાડ લોસરી, ભારતની રા ીય આપિ
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યવ થાપન યોજના (2019).

યુિનટ : 1 પાઠ : 3 : સંકટ: એક અવલોકન

ટે નર માટે નોંધ : સંકટના વગ કરણ પાછળના તકને સમ

લીધા પછી, ભારત અને ખાસ રા

ને અસરકતા કરતી સંકટનો ટૂં કો

પિરચય આપવાનો છે , અને દરેક સંકટ બાબતે તેની પાછળનું મૂળ િવ ાન સામેલ હોવું જ રી છે .

આ સ , આપિ

શું છે તેના મૂળભૂત િવચાર અને તેના નુકસાન અને આ મક અસરોના આધારે તેને કે વી રીતે

વગ કૃ ત કરવામાં આ યા છે , તે સમ
આપિ

ા પછી ભારત દે શના અને તે પછી રા

, આપણાં િક સામાં ગુજરાતના

ોફાઇલના પિરબળો સમ વવાના છે .

રા ીય અને રા

યોજનાઓથી આપિ ના

ોફાઇ સ મેળવી શકાય છે . રા ીય આપિ

પછી, ટે નરે સહભાગીઓના જૂ થોને તેમના રા
સહભાગીઓને રા

ોફાઇલને સમ

યા

ની સંકટ ોફાઇલ સમ વવા િવનંતી કરવી જોઈએ. આ કવાયત

અથવા તેમના િજ લાની િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ યોજનાઓના અ યાસ માટે ઉ સાિહત કરશે

અને અ ય સહભાગીઓ સમ

તે રજૂ કરવ માટે પણ ઉ સાિહત કરશે.

આપણો િક સો : ગુજરાત

ભૂકંપ : ભારતીય િસિ મક ઝોન નકશા મુજબ, ગુજરાત
ે

ણ ભૂકંપ ઝોનમાં આવેલો છે - ઝોન III, IV અને V.

ક છ દે શ ( લગભગ 300 િક.મી.X300 િક.મી. ) ઝોન V માં આવેલું છે
શકાય છે . આ

ાં 8 ની તી તાના ભૂકંપની અપે ા રાખી

ે ની આસપાસ આશરે 60 - 70 િકલોમીટર પહોળાઈનો પ ો, જે ઉ ર સૌરા ના િવ તારોને

આવરી લે છે અને ક છના પૂવ ભાગની સીમા ધરાવતા િવ તારો, ઝોન V માં આવેલો છે ,

ાં મુ ય વે ક છમાં

આવેલા ભૂકંપ અને ઉ ર સૌરા સાથે ઉ ર કાઠીયાવાડના કે ટલાક થાિનક ફો ટને કારણે 8 ની તી તાનો ભૂકંપ
થઈ શકે છે . બાકીનું ગુજરાત ઝોન III માં આવેલું છે ,

ાં તી

થાિનક ભૂકંપ અથવા મજબૂત ક છ ભૂકંપને કારણે

5 ની તી તાના ભૂકંપની અપે ા રાખી શકાય છે .

દુ કાળ : ગુજરાત એ ભારતનું એક દુ કાળ

ત રા

છે , જેમાં સરેરાશ વાિષક વરસાદ 800 મીમી જેટલો છે , જેમાં

ગુજરાતના અડધાથી વધુ તાલુકાઓમાં 200 - 400 મીમીની અંદર વરસાદ પડે છે . રા
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નો નોંધપા ભાગ સૂકો

અથવા અધ સૂકો છે . ભૂગભ જળ શોષણ દુ કાળના વધતા જોખમો તરફ દોરી ર ું છે . નીચ ઉતરતા જતાં ભૂગભ
જળ તરે પાક અને પાણીના સ લાય ઉપર દબાણ ઊભું કયુ છે .

વાવાઝોડું : ગુજરાત ઉ ણકિટબંધીય વાવાઝોડનાં

ે માં આવે છે . દે શનો સૌથી લાંબો દિરયાકાંઠો ધરાવતો

હોવાને કારણે, તે વાવાઝોડું અને તેનાથી સંકળાયેલા સંકટ જેવા કે પૂર, તોફાનની વગેર ે બાબતે ખૂબ જ સંવેદનશીલ
છે , ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની બે મૌસમ અનુભવાય છે : મે થી જૂ ન ( દિ ણ પિ મ ચોમાસાનું આગળ વધવું ) અને
સ ટે બર થી નવે બર( ઓસરતું ચોમાસુ ).

પૂર : ગુજરાતનો મોટાભાગનો િવ તાર કે ચમટ િવ તારની અગ યતા િસવાય પૂરથી સંભિવત છે . દિ ણ ગુજરાતના
મેદાનો કરતા સૌરા માં પૂરનું જોખમ ઓછું છે . દિ ણ ગુજરાતના ઉપરના ભાગોમાં ડું ગરાળ કે ચમે ટવાળા
િવ તારો અને નીચલા િવ તારોમાં

માણમાં સપાટ મેદાનો પૂરના જોખમો વધારે છે . ઉ ર ગુજરાતના કે ટલાક

ગામોમાં પણ પૂરની સંભાવના છે .

સુનામી : અરબી સમુ માં ન કના અને દિરયાકાંઠે સબમરીન ભૂકંપ થવાની સંભાવનાને કારણે ગુજરાત સુનામીના
જોખમમાં છે . મકરન સબડ શન ઝોન ( એમએસઝે ડ ) - સાઉથ વે ટ ઓફ કરાચી એ એક સિ ય ફો ટ એિરયા છે
જેમાં દિરયાની નીચે ઉ ચ તી તાના ભુકંપ સુનામીનું કારણ બની શકે છે . ગુજરાતમાં અિ , ઔ ોિગક અને

કે િમકલ, અક માતો, હીટવેવ, રોગચાળા, નાસભાગ, વગેર ે પણ અવારનવાર જોવા મળે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


રા ીય સંકટ ોફાઇલબાબતની સમજ.



રા



િવિવધ તરોની િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ યોજનાઓને સમજવાની તક.

અને િજ લા ક ાના જોખમી ોફાઇલની સમજ.

45 િમિનટ; રા ીય ોફાઇલ 20 િમિનટની અંદર પૂણ કરવી જોઈએ. સહભાગીઓને તેમના રા
િજ લાની િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ યોજનાઓમાંથી પસાર થવા માટે 40 િમિનટનો સમય આપવો જોઈએ.
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અને

ભારત ઉપર રહેલા જોખમોનો
અને િજ લાઓની જોખમી
ધરવાની છે ;

ોફાઇલ બતાવવા માટે પાવર પોઇ ટ

ેઝ ટે શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે . રા

પરેખા ધરાવતી રજૂ આતની તૈયારી પણ કરવી જોઈએ. છે લી કવાયત જૂ થોમાં હાથ

ાં તો દરેક જૂ થને રજૂ આત માટે જોખમ આપી શકાય છે અથવા દરેક જૂ થને રા

નો િજ લો આપી

શકાય છે . આ િનણય ટે નરે કરવાનો રહે છે , જે ભાગ લેનારાઓની િચ અને ત પરતાના આધારે તે કરાવશે.

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, િ લપ-ચા સ, એ 4 પેપર, માકસ, પેન વગેર.ે

ભારતની રા ીય આપિ

યવ થાપન યોજના ( 2019 ), ગુજરાત રા
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આપિ

યવ થાપન યોજના.

યુિનટ: 1 પાઠ 4: સંકટનો સતત િવ તરતો
અવકાશ
ટે નર માટે નોંધ : સંકટની સૂિચ સંપૂણ કૃ િતની નથી. માનવ સં કૃ િતના થાયી િવકાસને લીધે ઘણી હાિનકારક આડઅસરો થઈ

છે , જે બદલામાં કૃ િતને અસર કરે છે. માનવ તના લોભને કારણે હાલની સૂિચમાં ઘણા નવા સંકટોનો ઉમેરો
થયો છે અને આ સૂિચમાં સતત વધારો થવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે . આ િવષયના સંદભમાં માનવ સહજ
વૃિતઓ કઈ રીતે વાતાવરણીય પિરવતન જેવી વૈિ ક ઘટનાઓ તરફ દોરી
રોિજં દા

ય છે , જે બદલામાં આપણા

વનમાં નવા સંકટોનો ઉમેરો કરી રહી છે અને કરતી રહેશે તે અંગે સહભાગીઓને

ગૃત કરવા

જ રી છે . આ બાબત અને સંદભને મે ીફાઇં ગ ( મોટા તરે દશાવીને ) િથયરીનો ઉપયોગ કરીને દાખલો
આપવાનો છે ; શ આત યાંથી કરી શકાય કે માનવ ત લાિ ટકની થેલીનો વપરાશ કરવા માટે કે ટલી આતુર
હોય છે અને પૂ ં યાં થાય છે

ારે સમુ સપાટીના તાપમાનમાં વધારો થાય છે અને સમુ - તરમાં વધારો થાય

છે જેના પિરણામે વારં વાર વાવાઝોડા આવે છે અને તુવાલુ જેવા ટાપુઓ અ ય થાય છે .

આ પાઠમાં, િશ ક ારા એ

ોપોજેિનક (માનવસિજત) વૃિ ઓ કે વી રીતે ખતરનાક સંકટો ઊભા કરે છે તેની

વાત કરે તેવી અપે ા છે ; જેમાંથી કે ટલાક તો થોડા દાયકાઓ પહેલા િવચારી શકાય પણ નહીં તેવા હતા.
ટે નર આ પાઠની શ આત, ીનહાઉસ વાયુઓ, ખાસ કરીને કાબન ડાયો સાઇડનું મહ વ સમ વીને કરી શકે છે ,
જેની ગેરહાજરીમાં પૃ વી િબલકુ લ ઠં ડી થઈ ગઈ હોત, બરફના યુગની થઈ ગઈ હોત.
જો કે , કાબન ડાયો સાઇડ અને અ ય

ીન-હાઉસ વાયુઓની વધેલા

સપાટીથી પરાવિતત થઈને પરત ફરતા

િતિબંિબત ઇ ારેડ િકરણો ફસાઈ

એકં દરે ઊંચા તાપમાન તરફ દોરી

ય છે . સમુ

ય છે અને તે ધીરે ધીરે પૃ વીને

ય છે . આ એકં દર ઉ ચ ઉ ણતા ુવીય બરફની ચાદરો ઓગળવા માટે નું મુ ય

કારણ બને છે , જે બદલામાં, દિરયાઇ સપાટીની વૃિ
સંકટ બની

માણ ( સાં તા ) ના કારણે પૃ વીની

તરફ દોરી

ય છે અને તુવાલુ જેવા ટાપુ દે શો માટે ભયાનક

સપાટીના તાપમાનમાં અસામા ય તાપમાનનો વધારો, ખાસ કરીને આંતર-

ઉ ણકિટબંધીય ક વઝન ઝોનની ન ક, ચ વાતના વધતા પુનરાવતન તરફ દોરી
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ય છે .

એકવાર ચ વાત બનાવવાના કારણોને પાછલા પાઠમાં પ કયા પછી સહભાગીઓ તેની અગ યતા સમ

શકશે.

સમુ ના તાપમાનમાં થતી અસામા યતા, દિરયાઇ વાહોના ચ ને અસર કરે છે અને બદલામાં અલ-નીનો અથવા
લા-નીના જેવી ઘટનાઓને જ મ આપે છે . અલ-નીનો સધન ઓિસલેશન ( ઇ.એન.એસ.ઓ. ) એ થોડું રસ દ
િન પણ એ હકીકત પર પણ મૂકી શકે છે કે આવી ઘટના એકદમ િવનાશક છે અને તે ફ

એક જ રા અથવા

ે ને જ નહીં પરં તુ િવ ના િવશાળ િવ તારોને પણ અસર કરે છે ; અલ-નીનો ઇ ટન પેિસિફક પર મેઘતાંડવ માટે
જવાબદાર છે

ારે તે પિ મ પેિસિફક દે શોમાં દુ કાળનું કારણ બને છે , અને ભારતને પણ અસર કરે છે .

“ ભારતના સૌથી

ખર દુ કાળો માંના છ

ખર દુ કાળ, અલ-નીનો

ારા સ યેલ હતા. જેમાં તાજેતરમાં જ

સ યેલ 2002 અને 2009 ના દુ કાળનો સમાવેશ થાય છે . તેમ છતાં, એ નોંધવું મહ વપૂણ છે કે બધા અલ-િનનો
વષ ભારતમાં દુ કાળ તરફ દોરી જતાં નથી. વષ 1997-98 એ એક મહ વપૂણ યાદ રાખવા જોગ વષ છે તે એક
ખર અલ-નીનો વષ હતું પરં તુ તેનાથી ભારતમાં દુ કાળ સ યો નહીં, પરં તુ તેનાથી િવપરીત વરસાદ વધુ પ યો
હતો. બી

બાજુ , 2002નું વષ કે જે એક મ યમ અલ-નીનો વષ હતું તેમાં સૌથી ખરાબ દુ કાળ સ યો. “

“ 1880 થી 2014 સુધીના 135 વષના ઐિતહાિસક ડેટાને જોતા, ઉદભવેલા તમામ અલ-િનનો વષ માંના 90%
જેટલા વષ માં વરસાદ સામા યથી નીચી સપાટીએ ર ું છે ઉદભવેલા અલ િનનો વષમાં ના 65% વષ માં દુ કાળ
સ યો છે . આ હકીકતથી, એક વાત પ થાય છે કે અલ િનનો વષ બહુ ઓછા અપવાદો સાથે ચોમાસા અને
વરસાદની િ એ ભારતના હવામાનને િતકૂ ળ અસર કરે છે . અલ નીનો વષ દરિમયાન વરસાદ સામા ય સરેરાશ
કરતા ઓછો હોય છે , જે પાકના ઉ પાદન પર તેની નકારા ક અસર કરે છે . "
જો કે જ રી નથી, પરં તુ ટે નર સમુ

વાહના જુ દા જુ દા ચ ો, અને હેડલી સેલ, ફે રલ સેલ અને ુવીય કોષ જેવા

અ ય વૈિ ક પિર મણના ઉદાહરણો સમ વી શકે છે , જેથી સહભાગીઓ આ કુ દરતી ઘટનાઓ ખરેખર કે વી રીતે
કાય કરે છે તે િવશે િશિ ત થાય.

આ બાબતો સહભાગીઓને િવગતવાર સમજણવામાં મદદ કરશે કે વૈિ ક તાપમાનનો વધારો જોખમોમાં વધારો
કરવામાં કે વી રીતે ફાળો આપી રહી છે , મુ ય વે તેમના પુનરાવતનની સંભાવનાઓ અને તેનું માણ (તી તા). તે
તેમને એ સમજણ પણ આપશે કે આ જોખમો કુ દરતી ઘટના છે અને તેમણે રોકી શકાય તેમ નથી માટે તે માટે ની
તૈયારીઓ, તેમને પહોંચી વળવાની સ

તા, થોડા ઘણા અંશે તેમનું શમન અને તેનું સંચાલન જ બચાવ માટે

ઉપયોગી થઈ શકે છે . અને સૌથી અગ યનું, આ માિહતી, સહભાગીઓને ખોટા દાવાઓ અને ખોટી મા યતાઓથી
પોતાને દૂ ર રાખવામાં અને સુ બુ પૂવકના િનણયો લેવામાં મદદ કરશે.
ટે નરે માનવસહજ કાય ના અ ય, એટલે કે સીધા પાસાઓ િવશે પણ વાત કરવી જોઈએ. એક સમયે તેલ
છલકાવાના (Oil Spill) સંકટ ઉપર ખાસ યાન આપવામાં આવતું ન હતું પણ હવે તે
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ય

અથવા પરો

રીતે

બહુ િવધ પયાવરણીય િસ ટ સને નુકસાન પહોંચાડતું મહ વનુ અને
િવકાસ અને ઔ ોિગકરણના માનવતાના લોભને લીધે

વલેણ જોખમ ગણવામાં આવે છે .

ીન-હાઉસ વાયુઓનું વધુને વધુ ઉ સજન થાય છે , અને

િવ એ ઔ ોિગકરણના યુગથી લોબલ વોિમગનો અનુભવ કરવો શ
જેવી મશીનરીનો સતત ઉપયોગ કરીને માનવ

ગિત,

કય છે . રેિ જરેટસ અને એર કં િડશનર

વનને સરળ અને આરામદાયક બનાવવાના સતત

ય

ોથી

ઓઝોન તરને ઘટાડતા પદાથ ના ઉ સજનમાં ફાળો આપે છે જેના કારણે સૂયના અ ટાવાયોલેટ િકરણો આપણા
બાયોિ ફયરમાં ( આપણાં જૈિવક થળોમાં ) વેશ કરે છે . સંસાધનો, તેના ઘટાડા અને તેના માટે લડતા રા ોની
આ િવશેષ િવચારધારાને આગળ ધપાવીને, ટે નરે ભાગ લેનારાઓને ભાિવ જોખમો કે જેના િવશે આપણે કદાચ
િવચારાતા પણ નથી તે િવશે િચંતન કરવાનું કહી આ પાઠનું સમાપન કરવું જોઈએ,. આવી ચચા રાજકીય અથવા
વધુ ઉ ના બને તેની પણ કાળ

લેવી જોઈએ.

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


વૈિ ક ઘટના કે વી રીતે ાકૃ િતક િસ ટમોને જોખમમાં

પાંતિરત કરી રહી છે અને તેની સંભાવનાઓ પણ

કઈ રીતે વધારે છે સમ વો.


મુ ય વે એ
િવ તરતો

ોપોજેિનક (માનવસિજત) કારણોને લીધે સંકટો નો યાપ/સંભાવનાઓ કે વી રીતે દરરોજ
ય છે તે સમ વો.

45 િમિનટ.

પિર મણ જેવી વૈિ ક ઘટનાની ચચા કરવા માટે પાવર પોઇ ટ

ેઝ ટે શનનો ઉપયોગ કરવો આવ યક છે . જો

ટે નર ઑિડઓ િવ યુઅલ િ લ સનો ઉપયોગ કરીને આવી ઘટનાને સમ વી શકે જેથી સહભાગીઓ સારી રીતે
સમ

શકે તો તે વધુ સા ં રહેશ.ે એક શાિ દક રજૂ આત કરતાં વધુ, ટે નરે ેઝ ટે શન રાખવા પર યાન કે િ ત કરવું

જોઈએ જે સહભાગીઓને દરેક િસ ટમ કે વી રીતે કાય કરે છે અને કે વી રીતે, આપણે, મનુ ય તેને હદ બહારના
માણ સુધી ઉપયોગ કરી ર ા છીએ તેની ક પના કરવા માટે મદદ કરે છે .

36

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, િ લપ-ચા સ, એ 4 પેપસ, માકસ, પેન વગેર ે

આબોહવા પિરવતન સંકટો ઊભા કરે છે તે સમ વવાની
વાવાઝોડું ઇડાઇ એનું

ે

ે

રીત છે તાજેતરના બનાવો

ઉદાહરણ છે . આ ઇડાઇ જેવી આપિ ઓ માટે સમૃ

શકાય તેના અહેવાલના આધારે ટે નર એક નાનકડી રજૂ આત કરી શકે છે .
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ારા સમ વવું અને

દે શોને કે વી રીતે દોષી ઠે રવી

યુ
િ
નટ
:
2
નબળાઈ
યુિનટ : 2 નબળાઈ
ે
(વ નેનેરરબીલીટી)
ઉપરકાબૂ
કાબૂ
ે બીલીટી)
(વ
ઉપર
ળવવો.
વવો.
મેમેળ

જોખમ અથવા આપિ ના જોખમને સમજવા માટે , યિ

ને તેના ઘટક/ તેને સજતા પિરમાણો િવશે ખૂબ જ પ

યાલ હોવો આવ યક છે , જે સંકટ, નબળાઈ, ખુ લાપણું અને પહોંચી વળવાની
કરવાની

મતા અને નબળાઈ શાિ દક રીતે એકબી

મતા છે .

ારે મુકાબલો

સાથે જોડાયેલી હોય છે અને એકબી ના પૂરક હોય છે ,

યારે અ ય ણ પિરમાણો ( સંકટ, નબળાઈ અને સંપકમાં ) ાથિમક રીતે આપિ ના જોખમને યા યાિયત કરે
છે . ઉપરના યુિનટના અ યાસ પછી, એવી અપે ા રાખવામાં આવે છે કે સંકટો બાબતની સમજણ સારી રીતે
િવકસેલી છે . સંકટ એ પોતે કોઈ આપિ

નથી પરં તુ તે એવી છે કે જેનાથી નુકસાન થઈ શકે છે અને તે યિ

અથવા સમુદાય અથવા યાકોઈપણ િસ ટમની નબળાઈ છે જે સંકટને આપિ માં ફે રવે છે . નોંધનીય છે કે , અહીં
પાછળથી ઉપયોગમાં લેવાતો શ દ િસ ટમના સંદભ મારફત, યિ

, સમુદાય, વહીવટી એકમ, ોડ શન હાઉસ

અથવા તો સંદભનાં આધારે કોઈ રા નો પણ ઉ લેખ કરી શકાય છે .
આ સ , મુ ય વે નબળાઈ શું છે , િસ ટમ કે વી રીતે નબળી છે અથવા નબળી બની શકે છે અને તેનું મૂ યાંકન કે વી
રીતે કરવું તે સમજ આપવાનો ય

કરશે.

યુિનટ : 2 પાઠ : 1 નબળાઈ શું છે ?
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યુિનટ : 2 પાઠ : 2 નબળાઈના પિરમાણો
યુિનટ : 2 પાઠ : 3 તમે તમારા પોતાના કારણે અથવા અ યના કારણે કે વી રીતે નબળા છો?
યુિનટ : 2 પાઠ : 4 નબળાઈઓની ગિતશીલતા

આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :




નબળાઈ શું છે અને નબળાઈના જુ દા જુ દા પિરમાણો સહભાગીઓને સમ વવા.
યિ

ગત અથવા િસ ટમના અ ય ત વોને લીધે નબળાઈ કે વી રીતે જ મે છે તેનો દાખલો આપો.

નબળાઈની ગિતશીલતાનું સિચ વણન કરો જેથી સહભાગીઓ સમ

શકે કે નબળાઈઓને યો ય રીતે

મૂ યાંકન કરવું કે મ મુ કે લ છે ?

180 િમિનટ. ( 45 + 45 + 45 + 45 ) સ ો માટે િમિનટ અને દરેક સ પછી 15 િમિનટ નો િ પલઓવર
સમય દરેક સ પછી.

આ એકમ મુ ય વે કરવામાં આવેલ પૂછપરછ સાથે માિહતી દ રહેશે. આ સ ની પ િત, તાલીમ

ો ામની

એકં દર પ િતથી અલગ નથી. દરેક પાઠ અથવા દરેક એકમ, સહભાગીઓને અને અ ય લોકોને સામેલ કરવા માટે
એક સવાલથી અને ચચાને ો સાિહત કરવા માટે

ારં ભ થવો આવ યક છે . આથી સલાહ પણ આપવામાં આવે છે

કે ટે નર થમ યુિનટ વાળા બાઇકરનો દાખલો લઈ િશ ણની શ આત કરે.

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, િ લપ-ચા સ, માકસ વગેર.ે
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યુિનટ : 2 પાઠ : 1 નબળાઈ
ે
(વ નેરબીલીટી)
શું છે ?
ટે નર માટે નોંધ : કોઈપણ માનક સૈ
વા તિવક

ાંિતક યા યાઓનો ઉપયોગ કયા િવના નબળાઈને સમ વવાની છે . ઉદાહરણો

વનમાંથી આપવાના છે કે જેથી સહભાગીઓ અથવા ે કો તેની સાથે સંકળાઈ શકે .

ટે નર થમ યુિનટમાં ટાંકવામાં આવેલા ઉદાહરણને યાદ કરીને શ

“એક એ સપટ બાઇકર મુંબઇ-પુણે એ સ ેસ વે પર પોતાની

કરી શકે છે .

ા ડ નવી બાઇક પર સવાર છે . ચોમાસાની ઋતુ છે

અને પિ મ ઘાટ એકદમ અદભૂત લાગે છે . અચાનક, એક નાનો પ થર સીધો ઢોળાવ પરથી નીચેની તરફ આવે છે
અને બાઇકરની સામે જમણી બાજુ આવે છે. બાઇકર, જે પવન જેટલી ઝડપે સવારી કરી ર ો હતો, તે બાઇકને
કાબૂમાં કરી શ

ો નહીં અને ર તા પરથી લપસીને બહાર નીકળી ગયો. "

આ ઉદાહરણમાં રહેલા સંકટોની ચચા પહેલાથી જ થઈ ચુકી છે અને હવે ટે નરે સહભાગીઓને અગાઉની સમજ
સાથે આપેલ

યમાં નબળાઈઓ તપાસી તેને જણાવવાની વાત કરવી જોઈએ કે નબળાઈ, મૂળભૂત રીતે કોઈ પણ

ઘટના અથવા બનાવની નુકસાન પહોંચાડવાની સંભાવના છે . સહભાગીઓને સામેલ કરવા માટે સમાન ઉદાહરણો
પણ આપી શકાય છે . સહભાગીઓને ઉ સાિહત કરવા માટે ટે નર ારા નીચેના

ો ઉભા કરી શકાય છે :

a) ઘાટના અિ થર ઢોળાવ વાળા ર તાઓ એક નબળાઈ હતા?
b) શું હવામાન (ચોમાસુ) એક નબળાઈ હતી?
સી) બાઇકસવારના અનુભવના આધારે, કોઈ નબળાઈ અંગે િટ પણી કરી શકે છે ?
ટે નરે સમજવું જોઈએ કે આ દરેક

ો બાઇક સવારની નબળાઈને અસર કરે છે અને આ દરેક

જુ દા જુ દા પિરમાણોને અલગ અલગ

િ કોણથી

િતિબંિબત કરે છે . આમ, ઉપરો

નબળાઈના
પિરિ થિતઑની

નબળાઈઓ કઈ રીતે કહી શકાય તે પૂછવા માટે સહભાગીઓને આગળ વધારવા તે ટે નરની જવાબદારી છે .
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નબળાઈની ક પના અસરોનું માણ અથવા તેની હદ હોવાનું પણ અહીં વણવવામાં આ યું છે .
આને સમજવા માટે , એક જ ઉદાહરણના જુ દા જુ દા અનુકરણો યાનમાં લેવા જોઈએ. જો બાઇક સવાર િન ણાત
હોય અને તેણે યો ય સાધનો/િગયર પહેયુ હોત, તો તેની નબળાઈ ઓછી થઈ શકી હોત? જો તેની બાઇક લાપસી
ગઈ હોય તો પણ, ન કમાં કોઈ હોિ પટલ હોય જેથી તે પોતે હોિ પટલમાં જઇ શકે અથવા કોઈ પસાર થતાં વાહન
ારા તેને લઈ જવામાં આવી શકે તો તેની નબળાઈ ઓછી થઈ શકી હોત? આ

ો, સહભાગીઓને પુછવામાં

આવતા તેમને નબળાઈના ઘણા પાસા હોવાની સમજણ આપશે તેમણે યાર પછીના પાઠ તરફ દોરી જશે.
આ પાઠના અંતે, ભાગ લેનારાઓને પ

રીતે

યાલ હોવો જોઈએ કે કોઈ બનાવ/ઘટના ઇવે ટના કારણે થતું

નુકસાન તે કઈ રીતે નબળાઈ છે અને તેનો યાપ કે ટલો િવ તૃત છે . આટલી ઝડપે બાઇક ચલાવવી તે બાઇકરની
નબળાઈ છે કે નહીં? તેની ચચા સાથે પાઠનો િન કષ કાઢવો જોઈએ. આ
છે લા એકમમાં સમાન

ે ચચા શ

કરવી જોઈએ, કારણ કે

ો સહભાગીઓને પૂછવામાં આ યા હતા કે વધુ પડતી ઝડપ એક જોખમ છે કે નહીં.

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


નબળાઈ શું છે તે સમ વો.



નબળાઈનો યાપક અવકાશ સમ વો.

45 િમિનટ.

એિનમેટેડ િ લપ, જેનો છે લા યુિનટમાં ઉપયોગ કરવામાં આ યો હતો, તેનો ઉપયોગ નબળાઈ ઉપરની ચચાને
ફરીથી શ

કરવા માટે કરી શકાય છે . જે

ોનો ઉ લેખ કરવામાં આ યો છે તે

છે અને તેના પર ચચા થઈ શકે છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
41

તુિતની લાઇડમાં મૂકી શકાય

યુિનટ : 2 પાઠ : 2 : નબળાઈ
ે
(વ નેરબીલીટી)ના
પિરમાણો

ટે નર માટે નોંધ : આપિ જોખમના સંદભમાં નબળાઈઓનું િવિવધ રીતે અથઘટન કરવામાં આ યું છે ; સૌથી વીકૃ ત અથઘટન
છે જેમાં નબળાઈને ણ પિરમાણોની સંયુ

રચના તરીકે માનવામાં આવે છે : ભૌિતક /શારીિરક, સામાિજક
અને સં થાકીય.

જો કે એ હકીકત યાનમાં રાખવી જોઈએ કે ચો સ જોખમોના સંદભમાં નબળાઈઓનું મૂ યાંકન કરવામાં
આવે છે અને સામા ય િન કષ તારણોનું તેના સબંધમાં કોઈ વા તિવક મહ વ નથી.

નબળાઇ એ એક આંતર િવષયક (inter disiplinary) યાલ છે અને તેને િવિવધ રીતે સમજવામાં અને તેનું િવિવધ
રીતે અથઘટન પણ કરવામાં આ યું છે . આવા અથઘટનમાંથી એક એ છે જેમાં નબળાઈને ખુ લાપણુ,ં
સંવેદનશીલતા અને વીકાય

મતાના સંયુ

પિરબળ તરીકે જોવામાં આવે છે

આ અથઘટન સમજવું ખૂબ સરળ છે જો રાઇડરના સમાન ઉદાહરણ પર ફરીથી િવચાર કરીએ તો. તેના ચો

સ

સંદભમાં ખુ લાપણું અથવા તો અનુભવ એ પ હકીકત છે કે બાઇક સવાર વરસાદમાં ઘાટ પરથી મુસાફરી કરી
ર ો હતો. તેના આ જ કૃ યથી તે સંકટના સંપકમાં આ યો હતો. ઉદાહરણમાં માનવમાં આ યા મુજબ જો તે એક
િન ણાત બાઇક સવાર હોય તો, તે કદાચ તેની સવારી માટે ના બધા સુર ા સાધનો / િગયર પહેરીને આ યો હશે
અને કદાચ તેને બાઇક લીપ થવાના ભૂતકાળના અનુભવ પણ હશે. આ તેને તેની બાઇક કીિડં ગની ઘટના

યે

ઓછો સંવેદનશીલ/નબળો બનાવે છે . અને આખરે ફરી એકવાર, જો તેની પાસે ભૂતકાળના અનુભવો હશે અને તે
આવા અક માતને સહન કરવા માટે સ મ હશે તો તે શારીિરક અને માનિસક આઘાતને સહન કરવામાં સ મ
હશે.
જો કે , ટે નરે સહભાગીઑને આ અથઘટનથી દૂ ર લઈ જવા પડશે કારણ કે યુએનડીઆરઆર (UNDRR)જેવા
આંતરરા ીય સંગઠનો

ારા આ રીતે જણાવવામાં આ યું નથી. યુએનડીઆરઆર (UNDRR) નો સંદભ અથવા
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માણભૂત યા યાઓનો ઉપયોગ ટાળવો જ જોઇએ અને તે ટે નર પર આધારીત રહે છે કે તે કઈ રીતે તે સંિ
નબળાઈના બી
નબળાઈને

અથઘટન તરફ વળી

માં

ય છે .

ણ પિરમાણોની સંયુકત રચના તરીકે સમજવામાં આવે છે ; ભૌિતક / શારીિરક, સામાિજક અને

સં થાકીય. આ દરેક પિરમાણોની અસર સબંિધત િસ ટમના નબળાઈઑના પિરણામો ઉપર પડે છે . યારબાદ
ટે નરે આ દરેક પિરમાણોમાં સમાિવ ત વોનું વણન કરવું પડશે.
ભૌિતક / શારીિરક પિરમાણને બે પેટા પિરમાણોમાં િવભાિજત કરી શકાય છે ; ભૌગોિલક અને મૂળભૂત
માળખાગત.

“ભારતના લાંબા દિરયાકાંઠાના 7,516 િકલોમીટરમાંથી 5,700 િક.મી. જેટલા દિરયાકાંઠા ઉપર ચ વાત અને
સુનામીનું સંકટ છે . 58.6 % ભૂિમ મ યમથી ખૂબ જ તી તાના ભૂકંપના આંચકા માટે સંભિવત ગણી શકાય તેમ છે .
અને 12% જમીન પૂર અને નદીના ધોવાણની શ
ઉપરો

તાઓથી ભરેલી છે . " ( ગૃહ મં ાલય, ભારત સરકાર )

િનવેદન કોઈપણ િસ ટમની તેના ભૌગોિલક થાનને કારણે ઊભી થતી નબળાઈઓને દશાવે છે . આમ,

જો ચ વાત અથવા સુનામી જેવા સંકટના

ભાવને ઘટાડવા માટે યો ય પગલાં લેવામાં આવેલ ન હોય તો,

ભૌગોિલક થાનના આધારે, ગુજરાતનો કોઈપણ દિરયાઇ િજ લો, સુનામી અને ચ વાત જેવી ઘટનાઓ માટે
સંવેદનશીલ છે ..
બીજુ પેટા પિરમાણ, એ માળખાગત નબળાઈ છે . આ નબળાઈ જે તે બાંધકામ રચનાની છે . ઉદાહરણ તરીકે , જો
િસિ મક ઝોન 5 માં કોઈ િબિ ડં ગનું િનમાણ િબિ ડં ગ બાય-લોઝ અને બાંધકામ કોડ અનુસાર ન કરવામાં આ યું
હોય તો, તે તેના બાંધકામની રચના ના કારણે ( માળખાકીય નબળાઈ ) નબળું બને છે . રચના

ક માળખાકીય

નબળાઈ ઉપરાંત, અ ય પાસા કે જે માળખાગત નબળાઈમાં ગણવામાં આવે છે તે છે િબન-માળખાકીય નબળાઈ.
આ એક સૂ મ પિરબળો છે જે ભૂકંપ અથવા તો ચ વાતના િક સામાં કાંચના વપરાશથી રવેશ જેવી માળખાકીય
નબળાઈમાં વધારો કરે છે , ખાસ કરીને આગના સંકટની િ થિતમાં દરવા

બહારની તરફ સીધા ન ખૂલતાં હોય.

હકીકતમાં, જો િવચાર કરીએ તો, આવી િબન-માળખાકીય ખામીઓ પોતે જ એક જોખમ બની શકે છે ; ક પના
કરો કે ભૂકંપ દરમાયન કે તે પછીના આંચકા દર યાન ચપળતાથી મકાનમાંથી બહાર નીકળતા લોકો ઉપર કાંચનું
માળખું તૂટી પડે છે અને

વલેણ ઘટના ઘટી શકે છે !

ટે નર સહભાગીઓને તેમના ઘર અથવા કાય થળો પર, માળખાકીય અને િબન-માળખાકીય નબળાઈઓ લખવા
માટે

ો સાિહત કરી શકે છે . યાર પછી ટે નરે આગળના પિરમાણ તરફ આગળ વધવું જોઈએ; નબળાઈનું

સામાિજક પિરમાણ. ભૌિતક / શારીિરક પિરમાણોની જેમ સામાિજક પિરમાણ પણ બે પેટા પિરમાણોમાં
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વહચાયેલું છે , એટલે કે , સામાિજક-સાં કૃ િતક અને સામાિજક-આિથક પિરમાણ. સામાિજક-સાં કૃ િતક પિરમાણને
સમજવા માટે , ટે નર હો ટે ડે (Hofstede’s dimensions)

ારા સૂિચત સં કૃ િતના છ પિરમાણો સમ વવા અને

સં કૃ િત નબળાઈઓને કે વી રીતે અસર કરે છે તે સમ વવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે , જો કોઈ સમાજની સં કૃ િત
અિનિ તતાને ટાળવાનું વલણ ધરાવે છે , તો તે લોકો જે સંભિવત જોખમો છે તેની સામે તૈયાર રહેવાનું વધુ પસંદ
કરશે. જો સમાજને યિ
આધાિરત આપિ

ગત

પે ઓળખવામાં આવે છે , તો તેની સ

બંધન િસ ાંત આવા

તા વધુ વકે િ ત હશે અને સમુદાય

ે ોમાં સફળ ન થઈ શકે . તેવી જ રીતે, અ ય ચાર પિરમાણો પણ

િસ ટમની નબળાઈ ઉપર કે વી અસર પડે છે તેના પર પણ

ભાવ પાડે છે . સામાિજક-આિથક નબળાઈ એ

િસ ટમની સામાિજક-આિથક પિરિ થિતઓને કારણે ઊભી થતી નબળાઈ છે . ઉદાહરણ તરીકે , ઝૂ ં પડપ ી અિ
જેવા સંકટ માટે સંવેદનશીલ છે તે મા એટલા માટે નહીં કે તે િબનઆયોિજત છે , પરં તુ રહેવાસીઓની સામાિજકઆિથક િ થિતના કારણે તેમને આ રીતે આ ય થાનો બનાવવાની ફરજ પડી છે . આ ઉપરાંત, તેમની આિથક
િ થિતને કારણે, થોડું ઊંચું તર ધરાવતા લોકો કરતાં સંકટની અસર, જેમ કે આગ, ની અસર તેમના માટે વધુ ઘાતક
હશે. સં થાકીય નબળાઈ મુ ય વે જે તે સં થાઓમાં ત પરતા, દુબળતા, ચપળતા અને સ
િસ ટમમાં ઊભી થતી નબળાઈઓ છે . કોઈ ઘટનાનો
સં થામાં

તાના અભાવને કારણે

િતસાદ આપવાની જવાબદારી અથવા સ

ગૃિત િવષયક સં કૃ િતનો સમાવેશ કરવા માટે સંબંિધત સં થાઓની

તા અને

મતાના અભાવ. આમાં િવનાશક

ઘટના સમયે અિધકારીઓની યો ય રીતે કાયવાહી કરવાની િન ફળતાનો સમાવેશ થાય છે . આમાં સં થાઓ અને
અિધકારીઓ અથવા ઇઓસી (Emergency Operation Centre) અથવા ડીઇઓસી (District (Emergency
Operation Centre) )ને આપવામાં આવતી

મતા િનમાણનું કાય કરવા માટે ની જવાબદારીના અભાવનો પણ

સમાવેશ થઈ શકે છે .
નબળાઈના પિરમાણો િવશેના ટૂં કી સમજૂ તી આ યા પછી, ટે નર યાર બાદ, આ દરેક પિરમાણો કે ટલી હદે
એકબી

સાથે સંકળાયેલ છે કે જેના કારણે તેમનું મૂ યાંકન કરવું અને પછી પિરણામોનું માણ ન

ી કરવું મુ કે લ

બની રહે છે તે સમ વતા આગળ વધી શકે છે . યાર પછી ટે નર નીચે મુજબમાં સમીકરણોને સમ વવા આગળ
વધી શકે છે ; કોઈ યિ

અથવા સમુદાયની સામાિજક-આિથક િ થિત સંપણ
ૂ રીતે માળખાગત અને િબન-

માળખાકીય નબળાઈને યા યાિયત કરે છે જે ભૌિતક / શારીિરક પિરમાણમાં આવે છે . હો ટે િડના પિરમાણો
અનુસાર, જો કોઈ ખૂબ જ ઓછી અિનિ તતા ટાળવાની વૃિત ધરાવતા કોઈ સમુદાયમાંથી આવતી યિ
સં થા અથવા સંગઠનમાં અિધકૃ ત યિ
સ

તા અને

, કોઈ

તરીકે ચૂટ
ં ાય છે અથવા િનમણૂક કરવામાં આવે છે , અને સમુદાયની

મતાની દે ખરેખ રાખે છે , તો તે ઉ ચ છે સંભાવના છે કે તે તેને પહોંચી વળવા માટે સ મ નથી અને

તે સં થાકીય નબળાઈમાં વધારો કરે છે . આમ, સામાિજક-સાં કૃ િતક પિરમાણ સં થાકીય પિરમાણને અસર કરતી
જોવા મળે છે . જો હોિ પટલ અને ાથિમક આરો ય કે ો જેવી
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વાદોરી સેવાઓનું માળખું સંવેદનશીલ હોય, તો

આ ભૌિતક / શારીિરક નબળાઈ સેવા િવતરણમાં અવરોધ પ સાિબત થાય છે અને પછી સં થાકીય નબળાઈમાં
વધારો કરે તેવી ઘણી સંભાવનાઓ રહેલી છે .
ટે નર આવા ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીને સહભાગીને પોતાની

તે આવી વધુ અંતગતતા સાથે ઉદાહરણો

મેળવવા માટે ો સાિહત કરવા માટે કરી શકે છે જેથી તેઓ બે બાબતો સમ

શકે :

1. નબળાઈ એ આપિ ના જોખમનું એકદમ જિટલ પિરમાણ છે .
2. નબળાઈ એ એક એવું પિરમાણ છે જે પ અને અ પ ત વોનો સમાવેશ કરે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


નબળાઈના િવિવધ પિરમાણો સમ વો.



સમ વો કે એક પિરમાણ અ યથી કે વી રીતે સંબંિધત છે અને એક બી થી કઈ રીતે ભાિવત છે .



આપિ જોખમમાં મૂ યાંકન માટે નબળાઇ એ સૌથી જિટલ પિરમાણ શા માટે છે તે સમ વો.
45 િમિનટ.

પાવર-પોઇ ટ

ેઝ ટે શનનો ઉપયોગ નબળાઈના પિરમાણો અને પેટા-પિરમાણોને સમ વવા માટે કરવાનો છે .

જો કે , આંતર-સંબંધો અને પિરમાણોના એકબી

ઉપરના અવલંબન અંગે ચચા અને િવચારણા થવી જોઈએ.

સહભાગીઓને ઉ સાિહત જોઇએ કે જેથી તેઓ આ િનભરતાઓ તેમના પોતાના પર લાવે અને તેમને યાલ આવે
કે નબળાઈનું મૂ યાંકન કે મ મહ વનુ મહ વપૂણ છે અને તે શા માટે તે બી

પાવર-પોઇ ટ

તુિત અને ચચા.
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બધામાં સૌથી જિટલ બાબતો છે .

હોફ ટે ડીના સાં કૃ િતક પિરમાણો.

નબળાઇના પિરમાણો, મા ય અને વીકૃ ત સમજ મુજબ, શારીિરક, સામાિજક, પયાવરણીય અને આિથક સુધી
મયાિદત છે . જો કે , ટે નરનો ઉ ે ય આ એકીકૃ ત સમજણથી આગળ વધીને એ સમ વવાનો છે અને એ હકીકત
થાિપત કરવાનો છે કે નબળાઈ ગિતશીલ છે , હં મેશા બદલાતી રહે છે અને કુ યાત રીતે અનેક પિરબળો સાથે
સંકળાયેલ છે .
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યુિનટ : 2 પાઠ : 3 તમે તમારા પોતાના કારણે
અથવા અ યને કારણે કે વી રીતે સંવેદનશીલ
ે
(વ નેરબલ)
છો?
ટે નર માટે નોંધ : -

આ સ સહભાગીઓને એ હકીકતથી વાકે ફ કરવા િવશે છે કે

ારે આપિ જોખમ ઘટાડવાની વાત આવે છે

યારે અ ાનતા એ કોઈ આશીવાદ નથી.

નબળાઇનો મૂળભૂત યાલ સમજવો અિત મહ વનો છે કારણ કે તે એવા એકમોમાંના એક તરીકે માનવામાં આવે
છે જેની મા ાનું મૂ યાંકન કરી શકતું નથી અથવા તેનું મૂ યાંકન કરવું ખૂબ જ મુ કે લ છે અને તે આંતિરક પિરબળો
અને તે સાથે જ અ ય િવિવધ પિરબળો પર બહોળા

માણમા આધારીત હોવાના કારણે અને તેની અ પ

જિટલતાઓને કારણે છે . તે એવો એક ઘટક છે જેમાં પ અને અ પ પાસાઓ એકસમાન મહ વપૂણ ભૂિમકાઓ
ભજવે છે , જે તેના નુકસાનના
અસર પ

માણને ન

ી કરવાનું વધુ મુ કે લ બનાવે છે . જુ દા જુ દા પિરમાણો વ ચે ડોિમનો

છે અને છે જે આગલા પાઠમાં દશાવવામાં આવેલ છે . જો આપણે એક ચો

વળગી રહીએ, તો નબળાઈઓનું મૂ યાંકન અશ

સ

કારની સમજણને

બની રહેશે અને કદાચ, આ જ કારણ છે કે નબળાઈનું મૂ યાંકન

દે ખીતા પિરબળો ઉપર આધાિરત રહીને કરવામાં આવે છે પરં તુ તેમાં ઊંડા ઉતરી કોઈ પિરમાણોનું ઝીણવટભયુ
મૂ યાંકન કરવામાં આવતું નથી. ટે નર સહભાગીઓને કે વી રીતે નબળાઈનું મૂ યાંકન કરવામાં આ યું છે અને તેને
સમ

રા માટે લાગુ કરવામાં આ યું છે તે INFORM ના અહેવાલોનો સંદભ આપીને સમ વી શકે છે . આ િનદશ

કરવા માટે આ યો ય સમય હશે કે મે ો કોિપક ( દે ખીતા ) પિરબળોના આધારે મૂ યાંકન કરવાનું પગલું અપૂરતું છે
અને જોખમનું મૂ યાંકન ખાસ જોખમણા સંદભમાં તેમજ ખાસ થાનના સંદભમાં કરવું જ રી છે .
યારબાદ ટે નરે એ સમ વતા આગળ વધવું જોઈએ કે િવગતવાર તરે આવી નબળાઈઓનું મૂ યાંકન કરવામાં
અને પછી તેનું સંચાલન કરવા માટે , લોકોનું યોગદાન ખૂબ જ મહ વપૂણ છે કે લોકો સિ ય ભાગ લે. આપિ
િ થિત થાપકતાનો િવચાર સરકાર

ગ કતા ફે લાવવાની અને આપિ

ઉપર જ આધાર નથી રાખતો પણ દરેક યિ

ન બને તે માટે ના સંકટ માટે ની તૈયારી

એ પણ િ થિત થાપક બનવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. આમ, કોઈ
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યિ

એ અથવા સમુદાયે, તે બાબતે, તેમની નબળાઈઓ

ણવી આવ યક છે અને તેને ઘટાડવા માટે કાય કરવું

આવ યક છે .
આ મુ ામાં મૂળભૂત રીતે, કોઈ પણ યિ

સરળતાથી સમ

શકે છે કે આ કાંતો

ગૃિત અથવા તો સ

તા

અથવા તેનો અભાવ છે જે િ પલઓવરનું કારણ બની ર ું છે , એટલે કે , સામાિજક-સાં કૃ િતક અથવા સામાિજકઆિથક પૃ ભૂિમ ગમે તે હોય, પણ જો કોઈ યિ
િસિ મક ઝોનમાં ફ

ને એ હકીકતની

ણકારી ન હોય કે તેણે કોઈ ખાસ કારનાં

ખાસ કારનું જ મકાન બનાવવું જોઈએ, તો તે પોતે તેની નબળાઈ તો ઊભી કરી જ ર ો છે

પણ સાથે અ યો માટે પણ નબળાઈનું કારણ ઊભું કરી ર ો છે . આપણે એ વાત સાથે સંમત છીએ કે ઝૂ ં પડપ ીમાં
રહેતી યિ

પાસે એવું મકાન બાંધવાનું સાધન ન હોઇ શકે , જે અસં ય જોખમો સામે તેને રાહત / ર ણ આપી

શકે જેમ કે આગ સામે. પરં તુ તે લોકો એ હકીકતથી પણ પિરિચત હોવા જોઈએ કે જો આવી ઘટના બને તો તે લોકો
પાસે કઈં જ બચશે નહીં અને તેથી કોઈ

કારનો વીમો મેળવી લેવો તેના માટે ફાયદાકારક રહે છે , આ િવિશ

િવચારસરણી તેને તેના ર ણ માટે ની યવ થા કરવા માટે

ો સાિહત કરે છે અને જો તે વીમો લેવાનું પસંદ કરે છે ,

તો તેની સામાિજક-આિથક નબળાઇ ઘણી હદ સુધી ઓછી થઈ જશે કારણ કે હવે આ ઘટના પછી તે તેનું બધુ જ
ગુમાવી દે શે નહીં. સંકટ બાબતની
કાય મો, એન ઓના
અ ાનતા અથવા

ગૃિત િવિવધ

ોતોમાંથી આવી શકે છે જેમ કે ; ભૂતકાળનો અનુભવ, સરકારી

ગૃિત કાય મો વગેર.ે આ એકમમાં ટે નર એ વાત ઉપર ખાસ ભાર મૂકવો જોઈએ કે ;

ગ કતાનો અભાવ ફ

યિ

ગત તરે જ નહીં પરં તુ ઉ ચ તર પર પણ નબળાઈમાં વધારો

કરે છે .
કોઈની અ ાનતા અથવા

ગૃિતનો અભાવ આપિ માં કે વી રીતે જોખમમાં વધારો કરી શકે છે તે અંગે ટે નરે

ચચામાં ભાગ લેનારાઓને સામેલ કરી તે બાબતે સમજણ આપવી જ રી છે . ટે નર ચચા પોતાના કે ટલાક
ઉદાહરણોથી શ

કરી શકે છે . ઉદાહરણ તરીકે , કોઈ શાળામાં સમાન અને અનુકૂળ અંતર પર અિ શામક

ઉપકરણો મૂકવામાં આવેલ છે , પરં તુ િશ ક અથવા તેની કાળ

રાખનાર ( કે રટે કર ) તરીકે િનયુ

હકીકતથી અ ણ હોય કે અિ શામક ઉપકરણોની એક વષના અંતરે

કમચારી એ

ળવણી અને મરામત કરવી જ રી છે તો

તે નબળાઈઓમાં ઉમેરો કરે છે . જો અિ શામકોના સંચાલન માટે જવાબદાર કૂ લ િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ કિમટીની
ટીમ તેનો ઉપયોગ કે વી રીતે કરવો તે અંગે અ ણ હોય તો તે પણ નબળાઈમાં ઉમેરો કરે છે . જો શાળામાં કોઈના
યાન ઉપર આવે કે એક વષ કરતા વધુ સમયથી અિ શામક ઉપકરણને ફરીથી ભરવામાં આ યું નથી અથવા
ળવણી કરવામાં આવી નથી અને જો તેની

ણ સબંિધત સ ાને કરવામાં ન આવે તો તે પણ નબળાઈના

િક સામાં એક ઉમેરો જ છે .

આ સાથે, ટે નરે સહભાગીઓ સાથે ચચા કરવી જોઈએ કે એક યિ

ની અ ાનતા તેને પોતાને તેમજ અ યને કે વી

અસર કરે છે અને આવા િવચારોને ચાટ-પેપર પર મૂકવા જોઈએ. જો ટે નર પહેલાથી જ ભાગ લેનારાઓને જૂ થમાં
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વહ યા હોય,તો પછી આ કવાયત જૂ થ યાયામ બની શકે છે. આ કવાયત માટે કુ લ 20 િમિનટનો સમય આપી
શકાય છે. સહભાગીઓએ તેમના તારણો અથવા િવચાર
સંયોજકોએ દરેક જૂ થ

તુત કરવા જ રી નથી પરં તુ ટે નર અને અ ય

યે યાન આપવું આવ યક છે જેથી તેમના િવચારો સાચા ર તે આગળ વધે.

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


આપિ

સામેની િ થિત થાપકતાની સં કૃ િત બનાવવાનો

િવ તારના જોખમો િવશે

ય

કરો.; યિ

ને તે પોતે અથવા તેના

ગૃત રહેવું જોઈએ અને તેના માટે િ થિત થાપક બનવા માટે પોતે કે વી રીતે

તૈયાર રહેવું જોઈએ.


સહભાગીઓને સમ વો કે અ ાનતા કે વી રીતે નબળાઈમાં ફાળો આપે છે .



સહભાગીઓને તેમની અ ાનતા અથવા

ગૃિતનો અભાવ

ન-માલના નુકસાનમાં કે વી રીતે પિરણમી

શકે છે તે િવચારવા માટે ો સાિહત કરો.
45 િમિનટ.

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શનનો ઉપયોગ

ણકારી ન હોય તો કે વી રીતે આપિ તરફ દોરી

ય છે તેના ઉપર જણાવેલ

ઉદાહરણો સમ વવા માટે કરી શકાય છે . સ નો પછીનો ભાગ, મોટે ભાગે સહભાગીઓ માટે ચચા અને
એ સરસાઇઝ માટે નો હશે

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, ચચા જે ચાટ-પેપસ પર મૂકવાની છે .

નબળાઈના આ પાસાને સમ વવા માટે યૂ

ૂબ ( YouTube ) િવિડઓઝ ઉપયોગી થઈ શકે છે . આ ઉપરાંત આ

માટે , ટે નર િવિવધ પિરબળોની ચચા કરી શકે છે જેનો માપવા અથવા મૂ યાંકન કરવા માટે આંતરરા ીય તરે
ઉપયોગ થાય છે , જેમ કે INFORMના પિરબળો.
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ે
યુિનટ : 2 પાઠ : 4 નબળાઈ(વ નેરબીલીટી)ની
ગિતશીલતા

જેમ અગાઉ સમ વવામાં આવેલ છે તેમ, નબળાઈ અને તેના પિરમાણો િ થર નથી હોતા; તેઓ સમય અને થળ
અને અલબ

જુ દા જુ દા જોખમો સાથે ઝડપથી બદલાઈ

એક સરળ ઉદાહરણથી શ

ય છે . ટે નર આ ઉદાહરણ સમ વવા માટે આ સ ને

કરી શકે છે . ગુજરાતના દિરયાકાંઠેના એક યિ

ચ વાતનો અનુભવ થયો છે , તે કદાચ

, જેને ફ

સુનામી, ભૂકંપ અને

ણતો ન હોઇ શકે કે ભૂ ખલન કે ટલું િવનાશકારી હોઇ શકે છે અથવા

વાદળ ફાટવું તે કે વો િવનાશ લાવી શકે છે . બદલાતા થળો સાથે, સંકટો બદલાય છે અને તેની સાથે સંકટોની
ગૃિત અને સ

તામાં પણ ફે રફાર થાય છે , જે આખરે યિ

ે માટે અપૂરતું છે તે

ને નબળા બનાવે છે . મકાનનું િનમાણ તે ચો

સ

ા પછી પણ, જો કોઈ તે મુજબ મકાન બનાવે તો તે તેના પિરવાર અને ભાિવ પેઢીને

પણ નબળી બનાવે છે . આમ, નબળાઇ જ યા અને સમય ારા આગળ વધે છે .
ટે નર યાપક ફલક ઉપર આ ચચા ચાલુ રાખી શકે છે . આ પેઢીના ઝડપી અને અિત ગિતશીલ
વળવા માટે , આપણે કુ દરતી

વન શૈલીને પહોંચી

ોતોનું સતત શોષણ કરતા જઈએ છીએ અને આ રીતે આપણે લોબલ ( વૈિ ક )

ઉ ણતા ( વોિમગ )વધારવામાં ફાળો આપી ર ા છીએ. લોબલ વોિમગ એક રીતે આ યંિતક ઘટનાઓના
પુનરાવતન ઉપર અસર કરે છે . આમ, ભારે વરસાદ અથવા ચ વાત જેવી આ યંિતક ઘટના જે અગાઉ વાિષક
ઘટનાઓ હતી તે હવે વારં વાર પુનરાવિતત થાય છે અને દિરયાકાંઠાની વ તીને સંવેદનશીલ ( નબળી ) બનાવે છે .
ટે નર પછી આ કારના સમાન ઉદાહરણો સાથે આગળ વધી શકે છે અથવા સહભાગીઓને તેમની સમજણ અને
તેમના અનુભવો જણાવવા માટે ઉ સાિહત કરી શકે છે . ટે નર આ સ ને મગજને આવા ગૂંચવતા

ો સાથે સમા

કરી શકે છે : જો કોઈક રીતે લોબલ વોિમગ અને આવી અ ય ઘટનાઑ જોખમોનું વારં વાર પુનરાવતન કરવા માટે
ફાળો આપી રહી છે , શું તેનો અથ એ થાય છે કે તેનો માનિસક ડર એક રીતે આપણને વધુ સારી તૈયારી કરવા ેરશે?
પાન આપણા કરતા વધુ સારી રીતે તૈયાર હોય છે કારણ કે તે વારં વાર સંકટોનો ભોગ બનતું રહે છે . તો, તે તરની
સ

તા હાંસલ કરવા માટે આપણે પયાવરણ

યે િબન સંવેદનશીલતા રાખવી જોઈએ અને કૃ િતને તેનો કોપ

વરસાવવા દે વો જોઈએ? શું તે આગળ વધવાનો નો ર તો બની શકે છે ?
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આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


સહભાગીઓને જણાવો કે નબળાઈ સમય અને જ યા સાથે કે વી રીતે બદલાય છે .



સહભાગીઓને જણાવો કે આજના આપણાં કૃ યો ભાિવ પેઢીને કે વી રીતે સંવેદનશીલ ( નબળી ) બનાવી
શકે છે .



સહભાગીઓને સમ વો કે પયાવરણ િત અસંવેદનશીલ િ યા કે વી રીતે આપણને જોખમો માટે નબળા
બનાવે છે .

45 િમિનટ.

આસ

વધુ ચચા લ ી છે . પાવર-પોઇ ટ લાઇડનો ઉપયોગ એ સમ વવા માટે થઈ શકે છે કે પયાવરણ

િત

અસંવેદનશીલ િ યાઓ વારં વાર આ યંિતક ઘટનાઓમાં પિરણમે છે , પરં તુ મોટે ભાગે સ ટે નસને બે ત યો પ
કરવાની
અ યારે જ

મતા પર આધાર રાખે છે ; એક : નબળાઈ સમય અને થળ સાથે બદલાય છે અને, બે : જો આપણે
ત થઈને યો ય કાયવાહી નહીં કરીએ, તો આપણી આવનારી પેઢીઓએ મુ કે લી વેઠવી પડશે.

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, ચચા.

આને સમ વવા માટે નું ઉ મ ઉદાહરણ મે યુનું ભયાનક પિરણામ હોઈ શકે જેણે હૈતી અને

ુબાને અસર કરી.

પિરણામમાં તફાવત એ બાબત પ કરે છે કે સમાન જોખમ નબળાઈઓના જુ દા જુ દા માણ અને પિરમાણોને
કારણે જુ દા જુ દા થળોને કે વી રીતે અલગ અસર કરે છે .
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યુિનટ 3 : સંપક માં આવવુ
(એ સપોઝર ) : ખુ લાપણું

ારે આપિ ના જોખમને િનધાિરત કરવાની વાત આવે યારે સંભવત સંપક અથવા તો અનુભવ સૌથી અગ યનું
પિરમાણ છે . અ ે એ સમજવું જ રી છે કે , આપિ

એ ઘટના અથવા એક બનાવ છે , તે હં મેશાં જ ઘટતું રહેશે

અથવા બનાવાઓ બનતા રહેશે અને મોટાભાગે તેને રોકવા માટે આપણે ખૂબ જ ઓછા ઉપાયો કરી શકીએ
છીએ, પરં તુ જો આપણને તેનો અનુભવ થશે, તો તે આપણી પર ચો

સ અસર કરશે અને પછી તે ફ

આપણી

નબળાઈ ઉપર આધાર રાખે છે કે આપણને અસર સખત, મ યમ કે હળવી અસર થશે. આ એકમ આપિ ના
જોખમની િ એ સંપકની િવચારધારાને સમજવા િવશે છે .
આ સ આપિ

જોખમની જિટલતાને ફરીથી પુનરાવિતત કરશે, કારણ કે તે ફરી એકવાર દશાવે છે કે આપિ

જોખમ ણ પિરમાણોનું બંધારણ હોવા છતાં, અ ય બે પિરમાણો, એટલે કે , નબળાઈ અને ખુ લાપણું એકબી
પર સખત રીતે આધાિરત છે .

યુિનટ : 3 પાઠ : 1 : ખુ લાપણું (એ સપોઝર) શું છે ?
યુિનટ : 3 પાઠ : 2 : એ સપોઝરનો અવકાશ
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આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :


ખુ લાપણું શું છે તે સહભાગીઓને સમ વવું.



ખુ લાપણા ( એ સપોઝર ) ના અવકાશને સમ વો.



ખુ લાપણું ( એ સપોઝર ) શેના મારફત ઘિટત થાય છે તેનું સિચ વણન કરો.
90 િમિનટ. ( 45 + 45 ) િમિનટ સ ો માટે અને દરેક સ પછી 5 િમિનટનો પીલઓવર સમય.

આ એકમ ઓછામાં ઓછી ચચાઓ સાથે મુ ય વે માિહતી દ રહેશ.ે આ સ ફ
કરશે કે ખુ લાપણું ( એ સપોઝર ) એ આપિ

જોખમનું સૌથી મહ વપૂણ પાસું છે અને મૂ યાંકન માટે િવિવધ

િ થી તેને જોઈ શકાય છે .

પાવર-પોઇ ટ

એ િવચાર તરફ યાન કે િ ત

તુિત.
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યુિનટ : 3, પાઠ : 1 : ખુ લાપણું (એ સપોઝર)
શું છે ?
ટે નર માટે નોંધ : કોઈપણ સૈ ધાંિતક યા યાઓનો ઉપયોગ કયા િવના એ સપોઝરને સમ વવું જોઈએ. ઉદાહરણો વા તિવક
વનમાંથી આપવાના છે જેથી સહભાગીઓ અથવા ે કો તેની સાથે સંકળાઈ શકે .

ટે નર બાઇકરના અગાઉના ઉદાહરણ પર પાછા જઈને શ

કરી શકે છે . ચચા શ

કરવા માટે , ટે નર એક

એવો

પણ કરી શકે છે કે જો બધી બાબતો એકસરખી હોય અને જો બાઇક ચલાવનારે બહાર ન નીકળવાનું ન

ી કયુ

હોત તો શું થયું હોત? તેને કોઈ અક માત સ યો હોત? આનો પ અને દે ખીતો જવાબ છે , ના. ટે નર યાર પછી
આ સમજવાશે કે આ જ ખુ લાપણું ( એ સપોઝર ) છે . ઢોળાવ ઉપરથી સરકીને આવતો પ થર એ એક આફત કે
સંકટ ઊભું થવાની એક તક હતી અને તે સંકટ બની શકે કે ન પણ બની શકે , સંકટ ઊભું થઈ શકે કે ન પણ ઊભું થઈ
શકે . પરં તુ બાઇક ઉપરની સવારીએ તેને તે ઘટના જોડે સંપકમાં લાવી દીધો. અને એકવાર તે સંપકમાં આવી ગયો
પછી તે આખી િસ ટમની નબળાઈ છે જેણે તેનું ભા ય ન

ી કયુ.

આ ખુલાસા પછી અથવા થોડી વધુ ચચાઓ કયા પછી, ટે નર સહભાગીઓને એ સમ વી શકવો જોઈએ કે
પિરમાણોએ સંયુ

ણ

રીતે બાઇક સવારના ભાિવને કે વી રીતે અસર કરી. આ સમયે, ટે નર સમ વી શકે છે કે

(એ સપોઝર) ખુ લાપણું એ બધા પ અને અ પ ત વોને દૂ ર કરી દે છે જે સંકટ આવે યારે સંવેદનશીલ બને છે .
તે માનવ, સંપિ , માળખાકીય સુિવધાઓ, ખેતપેદાશો વગેર ે હોઈ શકે છે .
િહમાલયના ઉ ચ િશખરો ઉપર િહમ પાત ખૂબ સામા ય ઘટના છે , તેમ છતાં તે આપણાં માટે સૌથી ઓછું
િચંતાજનક છે કારણ કે કોઈપણ કે કઈંપણ તેના સંપકમાં આવતું નથી. અને જો કોઈપણ અથવા કં ઈપણ તેના
સંપકમાં આવતું ન હોય તો પછી તો નબળાઈનો

રહેતો નથી. રસ દ બાબત એ છે કે , લોકો અને આિથક

સંપિ , વ તી વૃિ , થળાંતર, શહેરીકરણ અને આિથક િવકાસ જેવી િ યાઓ ારા સંકટ ના સંપકમાં આવતા
સંભિવત િવ તારોમાં કે િ ત થાય છે . અગાઉની આફતો લોકોને તેમની મૂળ જ યાએથી વધુને વધુ અસુરિ ત
િવ તારોમાં દબાણ કરીને સંપક માટે સંભિવત બનાવી શકે છે . પિરણામે, એકસપોઝરમાં સમય અને થળ સાથે
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પિરવતન આવે છે . ઘણા સંકટ

ત િવ તારો, જેમ કે દિરયાિકનારો,

આિથક અને શહેરી િવકાસને આકિષત કરે છે , નોંધપા

વાળામુખીના ઢોળાવ અને પૂરના મેદાનો,

આિથક લાભ આપે છે અથવા યાં રહેતા લોકો માટે

સાં કૃ િતક અથવા ધાિમક મહ વ ધરાવે છે .
ટે નર એ પણ સમ વી શકે છે કે સંપકને પણ િનયંિ ત કરી શકાતો નથી. શહેરીકરણ અને િવકાસની ગિત કે
જેમાંથી હાલમાં ભારત અ યારે પસાર થઈ ર ું છે , તે સામા ય જનતા ને સમપરમાં આવવા માટે સંભિવત બનાવશે.
ટે નર ખૂબ જ સરળ ઉદાહરણ આપી શકે છે .

ગામના લોકો નોકરીની શોધમાં તેમના ગામની બહાર

ય છે અને એક ખૂબ િવકિસત અને શહેરીકૃ ત શહેરોમાંથી

એક માં નોકરી / કામ મેળવે છે . જો કે , તેની વતમાન આિથક િ થિતને કારણે તેણે ઝૂ ં પડપ ી અથવા એ કારના
રહેણાંક થળોએ રહેવાની ફરજ પડે છે. તે કદાચ એ હકીકતથી પણ પિરિચત હોઈ શકે કે તેના રહેણાકનું થળ
સંકટ માટે સંભિવત છે પરં તુ આવી ઘટના બનવાની શ

તાનું તે મૂ યાંકન કરે છે અને તે છે વટે યાં જ રહેવાનું

ન ી કરે છે કારણ કે યાં િનવાસ સ તા છે અને તેનાથી તે તેના ગામમાં રહેતા પિરવાર માટે વધુ બચત કરી શકે છે .
આ અથઘટન ઉપરાંત, ટે નર એ સપોઝરના વધુ કે િ ત સં કરણને સમ વવા માટે પણ આગળ વધી શકે છે .
ઉદાહરણ તરીકે , પૂરની શ

તાઓને ઘટાડવા માટે પૂર ર ણ -િદવાલ.

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


એ સપોઝર શું છે અને તે કે વી રીતે મહ વપૂણ છે તે સમ વો.
45 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે જે શહેરીકરણ અને ઝડપી િવકાસ જોખમોના સંભિવત સંપકમાં કે વી રીતે વધારો
કરે છે તે દશાવતી રજૂ આતો સાથે સારી રીતે સમ વી શકશે.

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 3, પાઠ : 2 : ખુ લાપણા
(એ સપોઝર)નો અવકાશ
ટે નર માટે નોંધ : કોઈપણ માનક યા યાઓનો ઉપયોગ કયા િવના ખુ લાપણાને સમ વવું. ઉદાહરણો વા તિવક

વનમાંથી

આપવાના છે જેથી સહભાગીઓ અથવા ે કો તેની સાથે સંકળાઈ શકે .

ટે નરે, આ પાઠમાં ખુ લાપણાના અવકાશ પર િવશેષ યાન કે િ ત કરવું જોઈએ કારણ કે અવકાશ જ છે જે
જોખમને યા યાિયત કરે છે .
શ આત માટે , સંપકમાં આવવાની તક એ કોઈ એવી પ બાબત છે જે સંકટની અસર માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે
છે . તે માનવ

વન, સંપિ , ખેતરો, ઉ પાદન, મકાનો વગેર ે કઈંપણ હોઈ શકે છે . આ ખુ લાપણાની મૂળભૂત

બાબત છે , જો કે , ખુ લાપણાના સાચા પિરમાણો અને ઘટકોને સમજવા માટે યિ

એ તેના ઊંડાણમાં જવાની

જ ર છે .
માનવીય

વનની િવચારણા કરતી વખતે, સમુદાય અથવા િવ તારની વ તી િવષયક બાબતોને યાનમાં લેવાની

જ ર છે . િવિવધ વય જૂ થો, અથવા િવિવધ

િતઓ જોખમ માટે ની િવિવધ તરની નબળાઈઓ ધરાવટી હોય છે .

નાના શહેરની ક પના કરો કે જે દિરયાકાંઠે ફ
તેઓ િનવૃિ

પછી આરામ કરી શકે અને તેમના

વય ક લોકો માટે જ ખાસ આયો ત કરવામાં આ યું છે જેથી
વનનો આનંદ માણી શકે . આ શહેરમાં એક ચ વાત આવે છે .

જો આ શહેર યુવકોથી ભરેલું હોત તો નુકસાન ખૂબ ઓછું થયું હોત કારણ કે વૃ ાવ થાને કારણે યાંના લોકો વધુ
નબળા / વધુ સંવેદનશીલ છે . આ રીતે વ તી િવષયક બાબતો ફે રફાર લાવી શકે છે . જો અહીં કોઈ ઓિફસ હોવાના
બદલે બાળકોથી ભરેલી શાળા હોત, તો પણ તેની અસર વધુ િવનાશક હોત કારણ કે નાના બાળકો આપિ સામે
િ યાઓ અને િતિ યા આપવાની બાબતમાં નાના બાળકો અ ણ હોય છે .
ટે નર એ સમ વવા માટે સ મ હોવા જોઈએ કે સંપકમાં વ તી િવષયક િવભાગોનો િહ સો મહ વપૂણ છે કારણ કે
નબળાઈ આખરે વ તી િવષયક િવષયો ારા ન

ી થાય છે .
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આગળનું પગલું એ સમ વવા માટે હશે કે એ સપોઝર છે જે ખરેખર નુકસાનની ગણતરીમાં ફાળો આપે છે . જો
કોઈ ખેતર, પૂર જેવા સંકટના સંપકમાં આવે તો ખેતરની

િત હે ટર ઉપજ અને સંપકમાં આવેલ ખેતરના

ે ફળના ગુણાકાર જેટલું નુકસાન થયેલ હશે. એ જ રીતે, જો
કોઈ ઉ ોગ ઉપર આફત આવે તો તેની બધી
અનૈિતક ગણી શકાય પણ જો માનવ
સંકળાયેલા લોકોના ગુણાકાર ારા સં યા

િ યાઓની િકં મત, નુકસાન તરીકે ગણવામાં આવે છે . જો કે તે

વનનું કોઈ મૂ યાંકન કરી શકાય તો

વનનું મૂ ય અને આપિ માં

ક ખોટનું આંકલન કરી શકાય છે .

છે લું િનવેદન ખરેખર યિથત કરી શકે તેમ છે અને ટે નરે તેનો ઉપયોગ કરવો કે નહીં તેની કાળ

લેવી જ જોઇએ.

મૂળ િવચાર એ સમ વવા માટે છે કે ખુ લાપણું જ છે જે નુકસાનની ગણતરીમાં ફાળો આપે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


એ સપોઝરનો અવકાશ સમ વો, એટલે કે , જે કહેવામાં આવે છે અથવા જેનો ખુલાસો થાય છે તેને
એ સપોઝર માનવામાં આવે છે .



નુકસાનની ગણતરીમાં એ સપોઝર કે વી રીતે ફાળો આપે છે તે સમ વો.
45 િમિનટ.

આસ

એક માિહતી દ સ

છે . આ ઉપરાંત, જો ટે નર ખેત પેદાશોની ખોટની ગણતરીના કે ટલાક ઉદાહરણો

બતાવી શકે તો આ િવચારને સમજવું ખૂબ જ સરળ બનશે.

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 4 : આપિ

જોખમ

(Disaster Risk)ને સમજવું

હવે

ારે તમામ સબંિધત પિરભાષાઓ સહભાગીઓને પ

રીતે સમ વી દે વામાં આવી છે , યારે જોખમ

ઉપરના તમામ પિરબળોના ફળ વ પ હોવાનું સમ વી શકાય છે . હકીકતમાં, આ સ
જોખમમાં

ણ પિરબળો કે વી રીતે ફાળો આપે છે તેનો સૂ મ િવચાર િવકસાવી શ

આખરે આપિ

પહેલા, સહભાગીઓ

ા હોત. આ સ માં, ટે નર

જોખમના સંબંધને રજૂ કરશે. જો કે આ સંબંધ તકસંગત અને અથપૂણ રીતે સમજવામાં સરળ

લાગશે, તેમ છતાં પણ ટે નર જોખમની ગણતરી કે વી રીતે કરી શકાય છે તે સમ વવાનો

ય

કરશે, એટલે કે ,

ટે નર સહભાગીઓને જોખમના મૂ યાંકન અને યાર બાદ જોખમને વગ કૃ ત કરવા માટે ના સરળ સાધનો રજૂ કરશે.
ફરી એકવાર, ટે નરે આ થળે થાિપત યા યાઓનો ઉપયોગ કરવાથી પોતાને દૂ ર રાખવું જોઈએ અને તેના બદલે
ણ પિરબળો જોખમમાં કે વી રીતે યોગદાન આપે છે તેનું ઉદાહરણ આપવા માટે રોજબરોજના દૈ િનક
ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
સ એકમો :
યુિનટ : 4 પાઠ : 1 : આપિ જોખમ શું છે ?
યુિનટ : 4 પાઠ : 2: આપિ જોખમ: થોડું ગિણત કોઈ નુકસાન કરતું નથી
યુિનટ : 4 પાઠ : 3: આપણે આપિ જોખમનું મૂ યાંકન કે વી રીતે કરી શકીએ.
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આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :




જોખમ શું છે તે સહભાગીઓને સમ વો.
ણ પિરમાણોના ઉપયોગ ારા જોખમને કે વી રીતે યા યાિયત કરવું તે સમ વો.
જોખમનું મૂ યાંકન કે વી રીતે કરી શકાય તે ખૂબ જ સરળ રીતે સિચ ઉદાહરણ સિહત દશાવો.
135 િમિનટ. ( 45 + 45 + 45 ) િમિનટ સ ો માટે અને દરેક સ પછી 5 િમિનટનો પીલઓવર સમય.

આ એકમ

થમ બે પાઠમાં ઓછામાં ઓછી ચચાઓ સાથે મુ ય વે માિહતી દ રહેશ.ે તે ફ

છે લા સ માં જ

ભાગ લેનારાઓને જોખમનું મૂ યાંકન કે વી રીતે કરવું તે શીખવવા માટે જૂ થ યાયામ હાથ ધરવામાં આવશે.

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 4 પાઠ : 1 : આપિ

જોખમ

(Disaster Risk) શું છે ?
ટે નર માટે નોંધ : -

જોખમને કોઈપણ માનક ( ચિલત ) યા યાઓનો ઉપયોગ કયા િવના સમ વવું.

ટે નર બાઇકરના ઉદાહરણના સંદભમાં આમં ણ આપતું આ સ શ

કરી શકે છે . બાઇકર ઉપર લાગુ થતું જોખમ

નીચે સરી આવતા પ થરના સંકટ , બાઇકરની નબળાઈ અને અલબ , પિરિ થિત

યેના તેના સંપક

ારા

યા યાિયત થયેલ છે . ટે નર સમાન ઉદાહરણો ટાંકીને આગળ વધી શકે છે જેથી આપિ જોખમની ભાવનાને વધુ
સારી રીતે સમ વી શકાય. િહમ પાતની િ થિતમાં, યાં જોખમ છે , પરં તુ તેમાં કોઈપણનો અને કઈંપણનો સંસગ
હોતો નથી અને તેથી કોઈ આપિ નું જોખમ રહેતું નથી. જો ભૂકંપ આવે, ધારો કે રા ,ે યાં એક સંકટ ઊભું થાય છે
અને તે શાળાનું મકાન તે સંકટ સામે સંપકમાં આ યું છે , પરં તુ તેમાં માળખાકીય મકાન િસવાય કોઈ નબળાઈઓ
નથી. જો શાળાનું મકાન પણ સારી રીતે મજબૂત બનાવવામાં આ યું હોય તો પછી યાં કોઈ પણ નબળાઈઓ નથી
અને તેથી યાં કોઈ જોખમ નથી અને શાળા કોઈ પણ અવરોધ િવના બી
સહભાગીઓને પૂછી શકે છે કે શું તેઓ એવી જ પિરિ થિતઓ દશાવી શકે છે

િદવસે ફરી શ

થઈ શકે છે . ટે નર

ાં સંકટ તો છે પરં તુ એકં દર જોખમ

નિહવત્ છે .
ટે નરે આ હકીકત થાિપત કરવા માટે તક લેવી જોઈએ કે આપિ નું જોખમ સંભાવના િસવાય બીજું કં ઈ નથી;
હકીકતમાં, કોઈપણ ઇિ છત યુિનટમાં નુકસાનની સંભાવના ય

કરવામાં આવે છે . હોનારતનું જોખમ આધાિરત

છે જોખમ પર જે ખરેખર કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના છે જે નુકસાનનું કારણ બની શકે છે , નબળાઈ જે નુકસાનની
મા ા છે જે જોખમમાં ફે ર પાડી શકે છે અને સંપક કે જે ( પ ) મૂત ત વોનું માણ છે . આમ એકં દરે, આપિ નું
જોખમ એ સંભાવના અથવા નુકસાનની સંભાવના છે જો સદર સંકટ ખરેખર ાટકે .

સઘન જોખમ એ ઓછી સંભાવના, ઉ ચ અસરની ઘટનાઓ સાથે સંકળાયેલ આપિ નું જોખમ છે ,
જોખમ ઉ ચ સંભાવના, ઓછી અસરની ઘટનાઓ સાથે સંકળાયેલું છે.
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ારે યાપક

ઉપરો

િવધાનનો અથ એ છે કે જોખમો એવા સંકતો માટે વધારે છે જેની સંભાવના ઓછી છે અને તેમ છતાં

મહ મ નુકસાન પહોંચાડવાની સંભાવના ધરાવે છે ; ઉદાહરણ તરીકે ઉ ચ પિરમાણોના ભૂકંપમાં પુનરાવતનનો
સમયગાળો વધુ હોય છે પરં તુ

ારે તેઓ આવે છે યારે તે અ યંત આપિ જનક હોય છે .

હોનારતનું જોખમ ઘણી લા િણકતાઓ ધરાવે છે . આપિ ના જોખમને સમજવા માટે , તે સમજવું જ રી છે કે તે
આ છે :


આગળ જોવું : તે



ગિતશીલ : તે નબળાઈ ઘટાડવાની આપણી



અ

ય : તેમાં ફ

નહાિન, િવનાશ અને નુકસાનની સંભાવના િવશે વાત કરે છે
મતા અનુસાર વધારી અથવા ઘટાડી શકે છે .

ઉ ચ અસરની ઘટનાઓનો ખતરો જ નથી, પરં તુ વારં વાર, ઓછી અસરની ઘટનાઓ

પણ સામેલ હોય છે જે ઘણી વખત છુપાયેલી રહેતી હોય છે .


પૃ વીની આસપાસ અસમાન રીતે િવતિરત : જોખમો િવિવધ િવ તારોને અસર કરે છે , પરં તુ આપિ ના
જોખમની પ િત િવિવધ દે શોમાં સંપક અને નબળાઈની સામાિજક સં કૃ િતને િતિબંિબત કરે છે .



ઉગતું અને જિટલ : હવામાન પિરવતન અને વૈિ કરણ આિથક િવકાસ સિહત ઘણી
એકબી

િ યાઓ, નવા,

સાથે જોડાયેલા જોખમો ઉભી કરી રહી છે .

ટે નર આ સ ને એક મા યતા તરીકે સમા

કરી શકે છે ; કુ દરતી આપિ

જેવી કોઈ વ તુ નથી પરં તુ આપિ

ઘણીવાર કુ દરતી સંકટો ને અનુસરે છે . આ ઉપરાંત, ટે નર નીચે આપેલ િનવેદનનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે :
: આપિ ઓ િવકાસ માટે જોખમ ઊભું કરે છે જેમ કે િવકાસ આપિ માટે નું જોખમ ઊભું કરે છે .
આપિ ના જોખમને સમજવાની ચાવી એ મા યતા ારા છે કે આપિ ઓ િવકાસની િન ફળતાનું સૂચક છે , એટલે કે
આપિ

જોખમ એ િવકાસની થાયીપણુંનંુ એક માપદં ડ છે . જો કે , ટે નરે ભાગ લેનારને ચચાઓ ારા તેમની

તે

આ અથઘટન કરવાની મંજૂરી આપવી આવ યક છે .

આ ઉપરાંત, વીકાય અને શેષ જોખમ (Residual Risk) પણ છે . ટે નર ભાગ લેનારાઓને આ પિરભાષાથી
પિરિચત કરવી શકે છે.

આ પાઠનાં ાથિમક ઉ ે શો આ માણે છે :


આપિ નું જોખમ શું છે તે સમ વો.
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45 િમિનટ

આ સ એક માિહતી દ સ છે જેને આપિ

જોખમના સમીકરણો દશાવતી એક જ લાઇડની જ ર હોય છે ,

એટલે કે ,
1. આપિ જોખમ = ( સંકટ ) X ( નબળાઇ )
2. આપિ જોખમ = ( સંકટ ) X ( નબળાઇ ) X ( ખુ લાપણું )
3. આપિ જોખમ

∞

( સંકટ ) X ( નબળાઇ ) X ( ખુ લાપણું )
( સામનો કરવાની

આ

કરણમાં ફ

થમ બે સમીકરણોની જ ચચા કરવામાં આવશે,

મતા )

ારે છે લું સમીકરણ પછીના

કરણમાં

સમ વવામાં આવશે.
થમ સમીકરણ ઘટનાની પુનરાવતનની સંભાવનાઓના આધારે અસરોની સંભાવનાઑ અને જોખમનું નુકસાન
પહોંચાડવાનું માણના આધારે મા સંકટની ‘અસર’ િવશે વાત કરે છે .
બીજું સમીકરણ આપિ ના જોખમનો એકમ થાિપત કરવામાં મદદ કરે છે ; જો 'આ' બનવાની સંભાવના હોઇ શકે
અને 'આ' તેનાથી થઈ શકે છે તે નુકસાનું માણ અને 'તે' આટલી િકં મતના સંપિ ની રકમ હોઈ શકે , તો પછી આ
બધાના ગુણાકારથી સંકટ મારફત કે ટલું નુકસાન અને હાિન થઈ શકે તે અંગેનો યાલ આવી શકે .

પાવર પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 4 પાઠ : 2 : થોડું ગિણત કોઈ
નુકસાન કરતું નથી
ટે નર માટે નોંધ : -

આ પાઠમાં આગળ વધતાં પહેલાં સહભાગીઓની વતણૂકનું મૂ યાંકન કરવા માટે ટે નરે કાળ

લેવી આવ યક

છે , કારણ કે આ સ માં થોડું ક ગિણત શામેલ છે અને સહભાગીઓ અ વેષણ કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તો જ
તે ફળદાયી રહેશ.ે

આપિ ના જોખમને ઓળખવું, તેનું મૂ યાંકન કરવું અને તેને સમજવું તે જોખમને ઘટાડવા માટે મહ વપૂણ છે . અને
તે ઉપરાંત, જોખમને સરળ રીતે સમજવા યો ય રીતે

હેર કરવું તે પણ એટલું જ મહ વપૂણ છે . આમ, જોખમનું

મૂ યાંકન સમાિવ અને સહભાગી કારનું હોવું જોઈએ અને જો તેવું ન હોય તો, ઓછામાં ઓછું જોખમ માટે નો
સંદેશા યવહાર શ

તેટલું સમ

શકાય તેવું હોવું જોઈએ.

જોખમની ગણતરી ઘણી બધી રીતે કરવામાં આવે છે . તેમ છતાં, ટે નરે ગણતરીના ઉ ચ વ પોમાં ય ત રહેવું
જોઈએ નહીં કારણ કે આ સંપૂણ મો યુલ મૂળભૂત બાબતો િવશે છે . શ

કરવા માટે , જોખમને ફ

નબળાઈના સંયોજન તરીકે વણવવું જ રી છે , એટલે કે , અગાઉના પાઠનું
સમ વવું આવ યક છે કે

ારે જોખમને કોઈ એકમ

કરવો પડશે, એટલે કે , પૈસા અથવા
અિભ યિ

જોખમ અને

થમ સૂ . ટે નરે સહભાગીઑને

ારા માપવામાં ન આવે યારે આ અિભગમનો ઉપયોગ

વનની ખોટની

િ એ જોખમ

ય

કરવામાં આવશે નહીં. આ

જોખમ સમજવા િવશે છે .

આ િક સામાં, સંકટ તેના બનવાની સંભાવનાને આધારે 5 થી 1 સુધીનું મૂ ય લઈ શકે છે . 5 ખૂબ જ વારં વાર થનારા
જોખમો અને 1 ખૂબ જ દુ લભ એવા જોખમો માટે અંિકત કરવામાં આવે છે . બી

બાજુ , નબળાઇ એ નુકસાનની

તી તા હોઇ શકે છે જેમાં જોખમ 5 સૌથી વધુ નુ સાનકારક અને 1 સૌથી ઓછું નુ સાનકારક હોઈ શકે છે . આમ,
જોખમમાં જે અવારનવાર પુનરાવિતત થાય છે અને મોટા માણમાં નુકસાન પહોંચાડવાની સંભાવના ધરાવે છે તે
જોખમ 25 હશે અને આ કારના અથઘટનમાં જોખમનું યૂનતમ મૂ ય 1 હોઇ શકે છે . જો ણ કે ટેગરી 25 થી 15 ,
15 થી 5 અને પછી 5 થી 1,

માણે યા યાિયત કરવામાં આવે તો આ કે ટેગરીઝ ગંભીર, મ યમ અને હળવા

જોખમો કહી શકાય. ટે નરે પુનરાવતન કરવું જોઈએ કે આ વગ કરણ સખત નથી હોતું અને કોઈ યિ
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અથવા

જૂ થ તેમના મકાન, સમુદાય વગેર ે માટે આમ કરી ર ા હોય તેવી તેમની આ ધારણા છે . આ ખાસ વગ કરણ
ગુજરાતને યાનમાં રાખીને કરવામાં આ યું છે ; ખૂબ ઊંચી તી તાનો ભૂકંપ એ એક દુ લભ ઘટના છે , એટલે કે , તેને
જોખમ 1 અથવા 2 તરીકે મૂ યાંિકત કરવામાં આવશે, પરં તુ જે નુકસાન તેનાથી થાય છે તે ભયંકર હોઈ શકે છે અને
તેને 5 તરીકે મૂ યાંિકત કરવું પડે છે . આમ, તે િક સામાં જોખમ 5 અથવા 10 તરીકે મૂ યાંિકત કરી શકાય છે અને તે
હળવા જોખમની ેણીમાં આવે છે .
આની પાછળનો િવચાર એ છે કે આવી ગણતરી િસ ટમના દરેક સંભિવત જોખમો માટે કરવાની જ ર છે . એકવાર
તે કોઈ સંકટ માટે જોખમની ગણતરી કરવામાં આવે, પછી તેને ઘટાડવા માટે સમયાંતરે પગલાં લેવાની જ ર છે .
જેથી નબળાઈ 5 થી ઘટીને નીચે 2 સુધી

ય, જો તેમ ન થાય તો સ

તાનું તર િબલકુ લ પયા અને યો ય નથી.

એકવાર જોખમનું મૂ યાંકન અને વગ કરણ કરવામાં આવે, તો તે ગંભીર જોખમ માટે લાલ, મ યમ જોખમ માટે
નારં ગી અને હળવા જોખમ માટે પીળો જેવા આકષક રજૂ આતોના

પમાં અ ય તમામ લોકો સુધી સરળતાથી

પહોંચાડી શકાય છે .
જોખમનું અથઘટન કરવાની બી

રીત, જોખમના િવચાર માટે ની ધારણાને સમાિવ કરવાની છે .
આપિ નું જોખમ = સંકટ ( હેઝાડ ) X [ ( નબળાઇ ) ^ ( ધારણા ) ]

આ િક સામાં, જોખમ એ સંકટ હોઈ શકે છે જેને નબળાઈથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે અને તેને ધારણાના પાવર
તરીકે ગણવામાં આવે છે . ધારણા 3 થી 1 સુધીનું મૂ ય અંિકત કરી શકે છે ,

ાં 3 ઉ ચ નુકસાનની ક પના રજૂ કરે

છે અને 1 નીચા અથવા કોઈ નુકસાન ન થવાની ક પના રજૂ કરે છે . એ જ રીતે, જોખમોના યૂનતમ અને મહ મ
મૂ યને યાનમાં રાખીને વગ કરણ કરી શકાય છે . આ િક સામાં ખૂબ ઊંચી તી તા વાળો એક ભૂકંપ હશે; આ
િક સામાં સંકટ 1 અથવા 2 હશે, નબળાઈ 5 હશે અને નુકસાનની ધારણા ઊંચી હશે, એટલે કે , 3. તેથી, આ
િક સામાં જોખમ તેના મૂ યાંકનના આધારે 250 અથવા 125 જેટલું થશે. અને, આનાથી િવપરીત, આંચકાઓનો
સમાવેશ કરવાનો રહેશે જે વારં વાર ઘટે છે , તેથી જોખમમાં 5, નબળાઈને પણ 5 તરીકે રેટ કરી શકાય છે પરં તુ
નુકસાનની ધારણા ઓછી હશે કારણ કે લોકો તેનથી ટેવાયેલા અને

ત હશે. આમ, જોખમ આશરે 25 ની

આસપાસ હશે. વૈ ાિનક રીતે કહીએ તો આ જોખમનું વધુ સચોટ િતિનિધ વ હોવાનું બહાર આ યું છે , િનયિમત

પુનરાવતનવાળા ધરતીકં પમાં વધુ તબાહી મચાવવાની સંભાવના રહેશે નહીં.
ટે નર પછી આ મુ ાને પ

પે પશ કરી શકે છે કે જો નાણાકીય મૂ યની િ એ જોખમ ય

કરવું હોય તો

પુનરાવતનની સંભાવના, એટલે કે , સંકટનું મૂ યાંકન સંપક સાથે કરવાની જ ર છે .જો કે , આ િ યામાં ગણતરીના
ઉ ચ વ પો શામેલ છે અને મૂળભૂત તરે તેની ચચા કરવાની જ ર નથી.
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આપિ નું જોખમ = સંકટ ( હેઝાડ ) X ( નબળાઇ ) X ( સંપિ નું ખુ લાપણું (એ સપોઝર))

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


જોખમ ગણતરીની સરળ રીતો દશાવવી.



ગણતરી કરવામાં આવેલ જોખમને રં ગો ારા કે વી રીતે સુ પ રીતે સાિરત કરી શકાય છે તે સમ વો.
45 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ: 4 પાઠ : 3 : આપણે જોખમનું
મૂ યાંકન કે વી રીતે કરી શકીએ?

ટે નર માટે નોંધ : -

આ સ એ સહભાગીઓને સમજવા માટે એક જૂ થ કવાયત છે કે છે લા પાઠમાં શીખવવામાં આવેલ યાલોને
યવહારીક રીતે કે વી રીતે લાગુ કરી શકાય.

જો ટે નરે ભાગ લેનારાઓને જોખમ દીઠ જુ થ બનાવીને આ સ ની શ આત કરવી જોઈએ, જો તે હ
કરવામાં આ યું ન હોય તો. ગુજરાતના સંદભમાં, જૂ થો તેઓ કયા
ઉદાહરણ તરીકે , ભુકંપ

ે માંથી આવે છે તેના આધારે બનાવી શકાય છે ;

ત િજ લાઓમાંથી આવતા લોકોને એક સાથે બેસાડી શકાય છે

આવતા િવ તારોમાંથી આવતા લોકોને એક સાથે જૂ થબ

સુધી

ારે વારં વાર પૂર

કરી શકાય છે . યારબાદ દરેક જૂ થને નીચે મુજબ

કરવાનું કહેવામાં આવશે.
1. તેના પુનરાવતનના સમયગાળાને આધારે, તેને 1 થી 5 સુધીનું મૂ યાંકન કરો, ખૂબ જ વારં વાર થતું હોવાને 5
અને ભા યે જ થતું હોવાને 1 મૂ યાંકન કરો.
2. પછી ભાગ લેનારાઓને તે તમામ મુ ાઓની સૂિચ પૂછવાનું કહેવામાં આવશે જેના કારણે અગાઉના વષ માં
તે ખાસ સંકટને કારણે નુકસાન થયું હતું.

ારે જોખમ આવે યારે શું કરવું તે

ણતા ન હોવાના કારણો

જેટલા સામા ય કરણોનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે .
3. આવી સૂિચ તૈયાર થઈ ગયા પછી, દરેક સ યએ કોઈ સંકટે ગત વષ માં કે ટલું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે તેના
સંદભમાં કોઈ િવિશ

મુ ાને મૂ યાંિકત કરવાનું રહેશ.ે ઉદાહરણ તરીકે , ભૂકંપ

ત િવ તારમાં, ખરાબ

બાંધકામ એ એક મુ ો હોઈ શકે છે જેને ઓળખી શકાય છે . એ જ રીતે, અ ય ઘણા મુ ાઓને પણ
ઓળખવામાં આવી શકે છે . નબળા બાંધકામ નબળાઈઓમાં કે ટલો ફાળો આપી શકે છે ટે સંદભમાં તેનું
મૂ યાંકન કરવાનું રહેશ.ે કે ટલાક તેને 5 અને કે ટલાક તેને 4 નું મૂ યાંકન આપશે. દરેકનું મૂ યાંકન મ યા
બાદ, આ મુ ા માટે ની સરેરાશની ગણતરી કરવી પડશે.
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4. દરેક ઇ યુની સરેરાશ ગણતરી કયા પછી, બધા મુ ાઓનું સરેરાશ મૂ યાંકનનો સરવાળો કરી તેની સરેરાશ
કાઢવાની રહેશ.ે આ આવેલ અંિતમ સરેરાશ મૂ ય એ જોખમના સમીકરણમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે ની
નબળાઈ છે .
5. છે લું પગલું મૂ યો મૂકી અને જોખમની ગણતરી કરવાનું છે . જેમ મૂ ય વધારે તેમ સમુદાય વધુ જોખમમાં છે .
જો સમુદાયના તરે આવી કવાયતનું પુનરાવતન કરવામાં આવે, તો સમુદાય

ારા ઉ પ

થતી નબળાઈઓ

(મુ ાઓ) ની સૂિચ તે પછી માગદશક દ તાવેજ બનશે; જે મુ ાઓ વધારે મૂ યાંકન ધરાવે છે તેને નાથવા માટે
સમુદાય ારા

તે અથવા સરકારનો સંપક કરી કાયવાહી કરવાની જ ર છે . અને, આ કવાયતની પુનરાવતન પર,

કુ લ નબળાઈ ઓછી થવી જ જોઈએ અથવા નબળાઈઓ ઘટાડવા માટે ય

ો તો કરવા જ જોઈએ.

ટે નરમાં યાલની િવભાવના શામેલ હોઈ શકે છે પરં તુ તે જ રી નથી, કારણ કે આ કવાયત પોતે જ તેમને જોખમ
મૂ યાંકનનો ખૂબ વા તિવક સમજણ આપે છે .

આ પાઠનાં ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


સહભાગીઓને વા તિવક

વનમાં જોખમનું મૂ યાંકન કે વી રીતે કરવું તે શીખવામાં સહાય કરો.

45 િમિનટ.

આ સ એક જૂ થ યાયામ છે અને દરેક જૂ થને ચાટ-પેપર દાન કરવાની જ ર રહેશ.ે

જૂ થોને સૂ ની સમજણ આપવા માટે પાવર-પોઇ ટ

તુિત.અને ચાટ-પેપર.
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યુિનટ: 5 : આપિ ની સાદી
ભાષામાં સમજણ (ડી-કોિડં ગ
િડઝા ટર)

અ યાર સુધીમાં આપણે સારી રીતે સમ

લીધું છે કે જોખમો રહેલા હોય જ છે અને તે હં મેશા રહેશે અને સબંિધત

િસ ટમની નબળાઈ અને તેનો સંસગ ન
જોખમકારક છે , તો તે આપિ

ી કરે છે કે તે જોખમકારક બનશે કે કે મ. સદર િક સામાં, જો સંકટ

બની શકશે? શું તેનો અથ એવો થાય છે કે કોઈ પણ ઘટના સાથે સંકળાયેલ

જોખમનું માણ સંકળાયેલ હોય તે કોઈ આપિ બની શકશે? અલબ નહીં. આમ, તાિકક
એ છે કે આપણે કોઈ ઘટનાને આપિ

તરીકે

ારે ઓળખીએ છીએ? આ સ આ ચો

અને તેની પાછળના િવચારોને સરળ બનાવવાનો યાસ કરે છે .

યુિનટ : 4 પાઠ : 1 : પહોંચી વળવાની

મતા શું છે ?

યુિનટ : 4 પાઠ : 2 : જોખમ : જોખમ અને તેને પહોંચી વળવાની

આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :
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મતા : આપિ

સ

પે જે

આવે છે તે

ને યાનમાં લે છે



પહોંચી વળવાની

મતા શું છે તે સમ વો.



કોઈ બનાવને આપિ તરીકે

ારે ઓળખાવી શકાય તે સહભાગીઓને સમ વો.

90 િમિનટ. િમિનટ ( 45 + 45 ) સ ો માટે અને દરેક સ પછી 15 િમિનટનો પીલઓવર સમય.

આ એકમ મુ ય વે ફ

સંબંિધત ચચાઓ સાથે માિહતી દ રહેશ.ે આ સ માં કોઈ કવાયત ન હશે. તેમ છતાં, જો

ટે નર ઇ છે , તો તે સહભાગીઓને િવિવધ પિરિ થિતઓની ેણી દાન કરી શકે છે જેમાં સહભાગીઓ અંદરોઅંદર
જોખમ, મુકાબલો કરવાની મતા અને અલબ આપિ ઓ વ ચેના સંકલન બાબતે ચચા કરી શકે છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 5 પાઠ : 1: પહોંચી વળવાની

મતા

(Coping Capacity) શું છે ?
ટે નર માટે નોંધ : -

નબળાઈઓ જોખમ વધારવામાં કે વી રીતે ફાળો આપે છે તે સમ
કે સામનો કરવાની મતા શું છે ; આ બાબતે સંદભ યિ

યા પછી, ટે નરે હવે એ સમ વવું જ રી છે

ગત રીતે પહોંચી વળવાની મતા, પૂણ સમુદાયની

પહોંચી વળવાની મતા અને રા ીય પહોંચી વળવાની મતા પણ હોઈ શકે છે . ટે નર આ સમ વવા માટે
સ મ હોવા આવ યક છે કે નબળાઈઓ અને સામનો કરવાની મતાને લગતા સબંધોના સંદભ , એટલે કે ,
નબળાઈઓનું યાન રાખવામાં આવે તો સામનો કરવાની મતા વધે છે .
પાઠને એક તબ ે એ સમજણ સાથે પૂણ કરવો આવ યક છે કે

ાં સહભાગીઓ સમ

શકે છે કે

ારે

મુકાબલો કરવાની મતા વધે છે , નબળાઈ ઓછી થાય છે . ( તેનાથી િવપરીત પણ એટલું જ સાચું છે . ) ઉપરાંત
આ જોખમને પણ અસર કરે છે ; અને જોખમ પણ ઘટે છે .

ટે નર, આ સ ની શ આત બાઇકરના સમાન ઉદાહરણના સંદભમાં યાદ કરાવીને કરી શકે છે . હમણાં સુધીમાં
સહભાગીઓ સમ

શ

ા હશે કે આપિ , િવિવધ

કારની નબળાઈઓ અને બાઇકરના સંપકમાં આવવાને

કારણે, એક જોખમ ઊભું કરે છે અને આ જોખમને કારણે, જો સવારને કોઈ અક માત થાય છે , તો શું આ ઘટના
આપિ જનક બનશે? અહીં જ સામનો કરવાની
સામનો કરવાની

મતાનો િવચાર કરવો આવ યક બની રહે છે .

મતા એ આદશ રીતે કોઈ જોખમને પહોંચી વળવા માટે ની િસ ટમની

મતા ( નબળાઈના

દાખલા દરિમયાન ઉપયોગમાં લેવાતી િસ ટમ જ અહીં લાગુ કરવામાં આવેલ છે . ) િસ ટમ કોઈ એક યિ

હોઈ

શકે છે , તે પૂણ સમુદાય અથવા એક સં થા, સંગઠન અથવા તો સ ા પણ હોઈ શકે છે . એટલું તો અ ે પ થાય છે
કે

ારે િસ ટમની

મતા જોખમને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી ન હોય યારે ઘટનાના પિરણામો ગંભીર વ પ

ધારણ કરે છે .
પહોંચી વળવાની

મતા એ નબળાઈ માટે આપવામાં આવેલ સંદભ અને ઉદાહરણો મારફત સમાન રીતે સમ

શકાય છે ; એટલે કે શારીિરક, સામાિજક અને સં થાકીય. હકીકતમાં, નબળાઈની િવચારધારા અંત: ફુરણાથી
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િવ

ધ હોય છે પણ તે મોટે ભાગે સાચું હોય છે . જો કોઈ િવિશ િસ ટમ કોઈ ચો

હોય, તો તે પિરમાણના સંદભમાં િસ ટમની પહોંચી વળવાની

સ પિરમાણના સંદભમાં નબળી

મતા સાહિજક રીતે ઓછી જ હોય છે . ઉદાહરણ

તરીકે , નબળાઈના ભૌિતક પિરમાણમાં માળખાકીય નબળાઈ િવશે વાત કરતી વખતે, જો ઝોન 5 માં િબિ ડં ગ
સંબંિધત િબિ ડં ગ કોડ અને ધોરણો અનુસાર બનાવવામાં ન આવે તો, માળખાકીય નબળાઈ ઉ ચ તરની છે અને
તેથી િસ ટમની પહોંચી વળવાની

મતા ઉપર પણ

ાથ ઊભો થાય છે . જો કે , જો ઝોન 4 માં આવેલ કોઈ

મહ વપૂણ ઇમારત, ઝોન 5 ના ધોરણો અને િનયમન અનુસાર બનાવવામાં આવી હોય તો માળખાકીય નબળાઈ
નિહવત્ છે અને તેવું કહી શકાય કે આ ઇમારત ભૂકંપની ચો
ધરાવે છે . ફ

સ તી તાના ધરતીકં પનો સામનો કરવાની

મતા

ભૌિતક પિરમાણ માટે જ નહીં, આ િસ ધાંત અ ય પિરમાણો માટે પણ લાગુ કરવામાં આવી શકે છે .

જો કૃ િષ યવસાય તેમના આવકના મુ ય

ોત તરીકે ધરાવતો પૂર

ત સમુદાય પાકના વીમામાં રોકાણ કરે છે

અથવા રહેવાસીઓએ કોઈ કારની માઇ ો-ઇ યોર સ યોજનામાં નામ નોંધા યું હોય તો આવી કોઈ ઘટના પછી
સમુદાય પર આિથક ભારણ ખૂબ ઓછું રહેશ.ે આથી, એમ કહી શકાય કે સમુદાય સાથે ઘટતી ઘટનામાં એટલે કે
આ િક સામાં પૂરનો સામનો કરવાની આિથક
ભારતમાં એવા રા

નો િવચાર કરો કે

મતા છે .

ાં મોક-ડીલ અને મોક-એ સરસાઇઝને યો ય મહ વ આપવામાં આવે છે

અને તે ઘણી વાર હાથ ધરવામાં આવે છે . િહ સો ધરાવતા દરેક િવભાગ, સં થા, સંગઠનો આવી કવાયતમાં સામેલ
થાય છે અને દરેક કાયકારી કમચારીઓ ઘટનાની

િતિ યા

ણાલી ( IRS ) અનુસાર ઇવે ટ દરિમયાન જે

જવાબદારીઓ અને ફરજો તેમણે લેવાની છે તે પોતાની ભૂિમકાઓથી વાકે ફ છે . આ
ઘટના સાથે યવહાર કરવાની સં થાકીય

કારની િસ ટમમાં, ખાસ

મતા નોંધપા છે અને તેનાથી િવપરીત સં થાકીય નબળાઈ નિહવત્

કહી શકાય.
ભાગ લેનારને સામનો કરવાની

મતા અને નબળાઈ સાથેના તેના િવપિરત સંબંધને પ કરવા માટે ટે નર અ ય

ઘણા ઉદાહરણો આપીને સ આગળ ધપાવી શકે છે . ટે નર સહભાગીઓ સાથે મૌિખક કસરત પણ કરી શકે છે ;
ટે નર નબળાઈના પિરમાણોમાંના એક ખાસ પાસાને િનદિશત કરી શકે છે અને ભાગ લેનારાઓને તે પાસા
નબળાઈમાં કે વી રીતે ફાળો આપી શકે છે અને તે પાસાની સંભાળ લઈ કઈ રીતે સામનો કરવાની

મતા વધારી

શકાય તેનું ઉદાહરણ સમ વવા માટે કહી શકે છે . ઉદાહરણ તરીકે , ટે નર સહભાગીઓને સામાિજક-સાં કૃ િતક
પિરમાણોના એક પાસાનો ઉ લેખ કરવા માટે કહી શકે છે , જેનો અભાવ નબળાઈમાં ફાળો આપે છે અને તેની
ઉપર યાન આપવાથી તે સુધારેલી

મતા તરફ દોરી
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ય છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


પહોંચી વળવાની ( સામનો કરવાની ) કરવાની

મતા શું છે તે સમ વો.



કે વી રીતે નબળાઈ, તેના િવિવધ પિરમાણો સિહત સામનો કરવાની

મતાની િવપિરત રીતે વત છે .

45 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે . થમ કે ટલીક લાઇ સમાં િવષયોનું િતિનિધ વ હોઈ શકે છે અને છે લા કે ટલાક
લાઇ સમાં સહભાગીઓ માટે મૌિખક યાયામના ઉદાહરણો સામેલ હોઈ શકે છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 5 પાઠ : 2 : જોખમ અને સામનો
કરવાની

મતા : આપિ

ટે નર માટે નોંધ : -

આ પાઠમાં, ટે નર, થમ વખત, સમ વશે કે સંકટ એક આપિ બની

ય છે ,

મતા કરતાં પણ વધુ હોય છે , એટલે કે , સંકટનું જોખમ સમુદાય અથવા યિ

ારે તે સામનો કરવાની

ગત અથવા રા માટે તેમની

પોતાની પહોંચી વળવાની મતા કરતાં ખૂબ વધારે હોય છે .
આના પછી િવગતવાર ચચા કરવી જોઈએ કે આપિ ઓ અક માતોથી કે વી રીતે અલગ છે અને તે િવ ભરમાં
કે વી રીતે

હેર કરવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને ભારતમાં કે વી રીતે

હેર કરવામાં આવે છે તેની િવગતવાર

ચચા થવી જોઈએ.

છે લા સ માં સમ

ા મુજબ,

ારે આવનારા જોખમ િસ ટમની પહોંચી વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની

મતાની બહારના હોય યારે પિરણામો ગંભીર બની રહે છે . હકીકતમાં,
કરતાં વધી

ય છે , અને

ારે જોખમ સામનો કરવાની

મતા

ારે માનવ, ભૌિતક, આિથક અને પયાવરણીય નુકસાન અને અસરો સ ય છે યારે

ઘટનાને આપિ તરીકે માનવામાં આવે છે .
આપિ નું જોખમ

∞

સંકટ ( હેઝાડ ) X ( નબળાઇ ) X ખુ લાપણું (એ સપોઝર )
( પહોંચી વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની

મતા )

આ રીતે, જો સમજવા માટે ગિણતશા નો ઉપયોગ કરીએ તો, જો આપિ હેઠળની િસ ટમની પહોંચી વળવાની
અથવા તો સામનો કરવાની

મતા નોંધપા

પહોંચી વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની

માણમાં ઉંચી હોય તો, આપિ નું જોખમ બનેલું રહેશ,ે પરં તુ, જો
મતા સંતોષકારક તરની ન હોય તો, આપિ નું જોખમ આખરે

આપિ અને ભયાનક દુ ઘટના બની જશે.
દુ ઘટનાને સમજવી ઘણીવાર

િ કોણ ઉપર છોડી દે વામાં આવે છે . કોઈ યિ

કોઈ નાની ઘટનાને જેમ કે

એપાટમે ટમાં આગ જેવી ઘટનાને આપિ તરીકે ઓળખી શકે છે ; આવી ઘટના અસર
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ત પિરવાર માટે હોનારત

હોઇ શકે પરં તુ મોટા પિર ે

પર તેને આપિ

તરીકે ગણી શકાય નહીં. આ રીતે, સૂચન કરવું ખોટું નહીં હોય કે

આપિ ની સમજ એ જે તે િસ ટમના િ કોણ પર આધાિરત છે . સામા ય રીતે, િ કોણનો યાપ કોઈ સમુદાયથી
ઓછો હોતો નથી.
આના અનુસંધાનમાં, ટે નર સંકટ

હેર કરવાની

િ યા અંગે પણ ચચા કરી શકે છે .

િ યા એક દે શથી બી

દે શમાં અલગ હોય છે .
યુનાઇટે ડ ટે સ ઑફ અમેિરકામાં તે કે વી રીતે થાય છે તે સમજવા માટે એફઇએમએ ( ફે મા ) ની માગદિશકાની
સલાહ લઈ શકાય છે . ટૂં કમાં, યુ.એસ. માં, ફે ડરલ ઇમરજ સી મેનજ
ે મે ટ એજ સી ( ફે મા ) આપિ
સરકારની ભૂિમકાનું સંકલન કરે છે .
િતસાદ રા
એિ ઝ
રા

ારે કોઈ ઘટના એટલી તી તા અને મોટા

અને થાિનક સરકારોની

મતાઓની બહાર હોય, યારે કોઈ

યવ થાપનમાં

માણમાં હોય કે અસરકારક
િતના રા

પાલ અથવા ચીફ

ુિટવ ટે ફોડ એ ટ હેઠળ સંઘીય સહાયની િવનંતી કરી શકે છે . િવશેષ િક સાઓમાં, યુએસ રા પિત

પાલની િવનંતી િવના પણ કટોકટીની ઘોષણા કરી શકે છે . ટાફોડ એ ટ રા પિતને ટે ફોડ એ ટ ઇમજ સી (

મયાિદત ) અથવા મેજર િડઝા ટર ( વધુ ગંભીર ) તરીકે ની ઘોષણા પછી થાિનક અને રા
ખાનગી િબન નફાકારક સં થાઓ અને યિ
જો કે , ભારત પાસે રા ીય દુ ઘટના
આપિ ની

હેરાતની

િ યાને પ

સરકારો, અમુક

ઓને નાણાકીય અને અ ય સહાય પૂરી પાડવા માટે સ ા આપે છે .

હેર કરવાની આવી કોઈ જોગવાઈ નથી. તેમ છતાં, જે રા
કરે છે . ઉદાહરણ તરીકે , ગુજરાત રા

આપિ

માં આવી

યવ થાપન અિધિનયમ,

2003 ની કલમ 32, જણાવે છે કે કોઈ િજ લાનો કલે ટર અથવા કિમશનર, જો સબંિધત િવ તારના એક િજ લાને
વટાવીને આગળ વધે અને તેને કોઈ આવનારી આપિ નો ખતરો લાગે તો તેણે રા

સરકારને

અને રા

કારનો િવ તાર આપિ થી

સરકાર, તે પછી, ઑિફિશયલ ગેઝેટ

ભાિવત અથવા આપિ

ારા સૂિચત કરી શકે છે કે આ

ણ કરવી પડશે,

ત છે .

રસ દ વાત એ છે કે , આવી ઘોષણાઓ વહીવટદારોની મુનસફી ઉપર છોડવામાં આવેલ છે , જેમ કે આવા િનણય
લેવા માટે થયેલ નુકસાનનું માણ કે નુકસાનના કોઈ ચો સ આંકડાની જ િરયાત નથી. ટે નર જો સમય હોય તો
આવી ખુ લી ચચામાં સહભાગીઓને સામેલ કરી શકે છે .
કોઈ રા

માં આપિ ની ઘોષણા માટે ભારતમાં આ કારનું કોઈ ચો

સ િનયમન નથી. જો કે , કોઈ પણ આપિ

અથવા દુ ઘટના દરિમયાન અથવા પછી તેને રાિ ય આપિ અથવા રા ીય આફત તરીકે

હેર કરવા માટે મં ીઓ

અને રાજકારણીઓ ારા મુકેલી માંગણીઓ સામે આવી શકે છે . આમ પણ આપિ ઓને નીચેના તરમાં વગ કૃ ત
કરવામાં આવી છે :
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એલ 1: િજ લા ક ાએ ઘટના ( આપિ ) નું સંચાલન રા

અને કે ની સહાયતા દાન કરવાની તૈયારી સાથે કરી

શકાય છે .
એલ 2: આપિ ના સંચાલન માટે રા

ની સિ ય ભાગીદારી અને રા

ક ાના સંસાધનોની એક ીકરણની જ ર

રહે છે .
એલ 3: એવી ઘટનાઓ કે જેને રા ીય તરે સંચાલન કરવાની જ ર ઊભી થાય છે ; િજ લા અથવા રા
માણમાં િતિ યા આપવાની
જો કે , ઉપરો

માં પૂરતા

મતા નથી.

સમજ વધુ તકનીકી રીતે સમ

શકાય તેમ છે કે આપિ ઓને તેને માટે ના જ રી

િતસાદના

આધારે તેને કે વી રીતે વગ કૃ ત કરી શકાય; સામા ય રીતે, તે સમજવાની રીત પણ છે કે ઉ ચ તરની ઘટનાની
તી તા પણ ઊંચી હોય છે . 2001 ના ગુજરાતના ભૂકંપ અને 1999 ના સુપર ચ વાત જેવી ભૂતકાળની ઘટનાઓને “
અભૂતપૂવ ગંભીરતાની આફત ”

હેર કરવામાં આવી હતી. દસમા નાણાં પંચે ( 1995-2000 ) એવી દરખા તની

તપાસ કરી હતી કે જો કોઈ રા

ની વ તીના

ી

ભાગને અસર કરે તો િવનાશને “દુ ઘટનાની રા ીય આફત”

કહેવાશે. પેનલે “ દુ લભ તી તાની આફત ” ની યા યા આપી નથી, પરં તુ જણા યું હતું કે દુ લભ ગંભીરતાની
આફતને કે સ-થી-કે સના આધારે આફતની તી તા અને
સમ યાનો સામનો કરવા માટે રા

ની

મતા, સહાય અને રાહત આપવાની યોજનાઓ હેઠળ ઉપલ ધ િવક પો

અને સુગમતા, વગેરન
ે ે યાનમાં રાખીને ન

ી કરવી પડશે. ઉ રાખંડના ભયાનક પૂર અને ચ વાત હુ ધુદને પછીથી "

ગંભીર કૃ િત " ની આફતો તરીકે વગ કૃ ત કરવામાં આ યુ.ં
તરીકે

હેર કરવામાં આવે છે , યારે રા

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ ( આપિ

માણની સાથે સાથે સહાયતા માટે નું જ રી તર,

ારે કોઈ આફતને “ દુ લભ તી તા / ગંભીર કૃ િત ”

સરકારને રા ીય ક ાએથી ટે કો પૂરો પાડવામાં આવે છે .
યવ થાપન અિધિનયમ ), 2005 ની કલમ 48 ( 1 ) ( એ ) હેઠળ રચવામાં

આવેલ ટે ટ િડઝા ટર િર પો સ ફં ડ ( એસડીઆરએફ ) એ સંભિવત આફતોના સામના માટે રા
ઉપલ ધ ાથિમક ભંડોળ છે . કે

સરકાર સામા ય કે ટેગરીના રા

ફાળવણીમાં 75% અને િવશેષ કે ટેગરીના રા

ો / કે શાિસત

સરકારો પાસે

ો / કે શાિસત દે શો માટે એસડીઆરએફ
દે શો ( પૂવના રા

ો, િસિ

મ, ઉ રાખંડ,

િહમાચલ દે શ, જ મુ અને કા મીર ) માટે 90% ફાળો આપે છે . નાણા પંચની ભલામણ મુજબ વાિષક કે ીય ફાળો
બે સમાન હ ામાં ફાળવવામાં આવે છે . એસડીઆરએફ હેઠળ ઉપલ ધ ફં ડનો ઉપયોગ પીિડતોને તા કાિલક રાહત
આપવા માટે ના ખચને પહોંચી વળવા માટે કરવાનો રહે છે . ચ વાત, દુ કાળ, ભૂકંપ, આગ, પૂર, સુનામી, કરા,
વરસાદ, ભૂ ખલન, િહમ પાત, લાઉડબ ટ, જં તુના હુ મલો, િહમ અને ઠં ડા મો
હેઠળ આવરી લેવામાં આ યા છે . આ ઉપરાંત, રા

જેવી આફતોને એસ.ડી.આર.એફ.

સરકાર થાિનક આપિ ના સંદભમાં એસ.ડી.આર.એફ. હેઠળ

ઉપલ ધ ફં ડના 10 ટકા જેટલા ભંડોળનો ઉપયોગ કુ દરતી આફતોના પીિડતોને તા કાિલક રાહત આપવા માટે કરી

75

શકે છે જેને તેઓ રા

ના થાિનક સંદભમાં ' આપિ

સૂિચમાં સામેલ નથી. અને તે પણ તે શરતે કે રા
હેર કરેલી હોય અને રા

' ગણાવે છે અને જે ગૃહ મં ાલયની મા ય આપિ ઓની

સરકારે રા

સરકારની મંજૂરી સાથે એટલે કે રા

માટે ની િવિશ કુ દરતી આપિ ઓની મા ય સૂિચ
કાયકારી અિધકારી ( એસઇસી ) મારફત આવી

આપિ ઓ માટે પ અને પારદશક ધોરણો અને માગદિશકા સૂિચત કરી હોય.
િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ, 2005 ની કલમ 46 હેઠળ રચાયેલી નેશનલ િડઝા ટર િર પો સ ફં ડ ( એનડીઆરએફ ),
ગંભીર કૃ િતના આપિ ના િક સામાં, જો એસડીઆરએફમાં પૂરતા માણમાં ભંડોળ ઉપલ ધ ન હોય તો રા

ના

એસડીઆરએફને પૂરક બનાવે છે .

થમ એકમમાં ચચા થયેલ જોખમોના વગ કરણ પર ટે નર આ તક ફરીથી લઈ શકે છે , એટલે કે રા ીય યોજનામાં
આપિ ઓનો સમાવેશ અને રા ીય અને રા
હવે

ારે ભાગ લેનારાઓને આપિ

આપિ

િતભાવ ભંડોળના આદે શમાં આપિ ઓનો સમાવેશ .

શું છે અને તેનું વગ કરણ કે તેને વગ કૃ ત કે વી રીતે કરવામાં આ યું છે તેની

પ સમજણ આવી ગઈ છે યારે ટે નરે સહભાગીઓને એ પ કરવા માટે ની આ તક લેવી જ જોઇએ કે ઓછામાં
ઓછું આપિ

યવ થાપન અ યયનના સંદભમાં, આપિ

શ દનો અક માત અથવા તો જોખમ સાથે

િવિનમય મ ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. ‘ આપિ ’ શ દ અંતગત તેનો યાપ અને તી તા કોઈ ઘટના હોનારત
છે કે નહીં તે િનણાયક બની રહે છે . આપિ અંતગત સમાિવ ઘટકોને પિર ે

માં મૂકવા માટે , આપિ ની પ

અને અ પ બધી બાબતો પર ઊંડી અસર પડે છે .
આ સ ના અંત સુધીમાં, ટે નર સહભાગીઓને એ સમ વવા માટે સ મ હોવો જોઈએ કે જોખમ અને પહોંચી
વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની

મતા એ બે પિરબળો છે જે ન

ી કરે છે કે ઘટના, જોખમ અથવા સંકટને

બદલે આપિ બની શકે અથવા નહીં. જો યાં સભાિવત ઉ ચ જોખમ હોય તો પણ, જો પહોંચી વળવાની અથવા
તો સામનો કરવાની

મતા પૂરતી હોય તો કોઈ ઘટના દુ ઘટના બની શકે નહીં. ટે નરે એ પણ સમ વવા માટે આ

તક લેવી જ જોઇએ કે જોખમ, નબળાઈ, સંપક અને અસરકારક
તમામ પિરમાણો સીધા

મતાના કાય તરીકે રજૂ કરવામાં આવે

માણસર હોય છે , પહોંચી વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની

મતા પરો

માણસર હોય છે . અ ે એ સમ વવું પણ જ રી છે કે પહોંચી વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની

ાં અ ય
રીતે
મતાની

ારે વાત કરવામાં આવે છે , તે િસ ટમની હોય છે અને તે બે પાસાં ધરાવતા પાસાઓને આવરી લે છે , એટલે કે ,
ારે તેની ઉપર યાન આપવામાં આવે છે યારે તે

મતામાં વધારો કરે છે અને

ારે તેને અવગણવામાં આવે

યારે નબળાઈમાં વધારો થાય છે . આમ, નબળાઈ અને પહોંચી વળવાની અથવા તો સામનો કરવાની
જોખમનું સમીકરણ સાચું નથી હોતું કારણ કે આ બંને પિરમાણો એકબી
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મતા

પર આધાિરત નથી. તેથી, જોખમ યારે

જ ઊભું થાય છે

ારે નબળાઈઓને યાને લેવામાં આવે છે અને

આવે છે , યારે િસ ટમ આ ઘટના સાથે સામનો કરવાની

ારે આ નબળાઈઓ ઉપર યાન આપવામાં

મતા િવકસાવે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


આપિ શું છે તે સમ વો.



આપિ નું વગ કરણ દશાવો.



આપિ ની



આજ સુધી ચચા કરેલ તમામ પિરમાણોના એકં દર સંબંધને સમ વો

હેરાત બાબતની િવડં બણા સમ વો.

45 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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યુિનટ : 6 : આપિ

યવ થાપન

(િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ) થી આપિ
જોખમોનું યવ થાપન (િડઝા ટર
િર ક મેનજ
ે મે ટ)

હવે

ારે ભાગ લેનારાઓએ આપિ િવશે પ સમજણ મેળવી લીધી છે , યારે તેઓને હવે એ સમ વવું પડશે કે

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ શું છે . આ આપિ

યવ થાપન ચ (Cycle)નો ઉપયોગ કરીને સમ વવાનું છે . ટે નરે ખાતરી

કરવી જોઇએ કે તે આ િવનાશકારી યવ થાપન ચ ને ખૂબ જ સાહિજક રીતે સમ વે. ભાગ લેનારાઓને કહેવાનું
છે કે આપિ
િવિવધ તબ

યવ થાપન ભલે તકનીકી લાગતું હોય પરં તુ તે ખરેખર ખૂબ તાિકક અને તકસંગત છે . આ ચ ના
ાઓ તકસંગત રીતે એકબી ને અનુસરે છે ખરેખર િવ ાન ફ

પડી શકાય છે , તબ
અથવા સમુદાય

આ તબ

ાઓની અંદર જ લાગુ

ોની વ ચે તે લાગુ પડી શકતું નથી. સહભાગીઓને પણ તેમના પોતાના તરે, કુ ટું િબક તરે

તરે કે વી રીતે આપિ ઓનું સંચાલન કરી શકાય છે તેની સમજણ આપવી જ રી છે .

સહભાગીઓને બો-ટાઈ િવ ેષણ સાધનનો પિરચય આપીને આ સમ વવાનું છે .
એકવાર સહભાગીઓ સશિ

કરણની અનુભૂિત કરે, તે પછી અિભગમમાં થતાં ફે રફારો બાબતે તેમને

ગૃત કરવા

જ રી છે ; િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટથી લઈને િડઝા ટર િર ક મેનજ
ે મે ટ સુધી જે આપિ ના જોખમ ઘટાડાને અવરોધે
છે .
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યુિનટ : 6 પાઠ : 1 : િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એટલે શુ?ં
યુિનટ : 6 પાઠ : 2 : આપિ નું યવ થાપન કઈ રીતે કરશો?
યુિનટ : 6 પાઠ : 3 : આપિ

યવ થાપનનું િનમાણ : આપિ

યવ થાપન થી આપિ

જોખમોના યવ થાપન

તરફ.

આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :


આપિ મેનજ
ે મે ટ આપિ

યવ થાપન ચ નો ઉપયોગ કરી ર ું છે તે સમ વો



િસ ટમમાં આપિ ઓને કે વી રીતે મેનજ
ે કરી શકાય તે સમ વો.



િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટથી આપિ જોખમ ઘટાડા તરફ થતાં બદલાવ િવશે સમ વો
135 િમિનટ. ( 45 + 45 + 45 ) િમિનટ સ ો માટે અને દરેક સ પછી 15 િમિનટનો પીલઓવર સમય.

આ એકમ મુ ય વે ફ

પાવર-પોઇ ટ

સંબંિધત ચચાઓ સાથે માિહતી દ રહેશ.ે આ સ માં કોઈ કસરત કરવામાં આવશે નહીં.

તુિત.
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યુિનટ : 6 પાઠ : 1 : િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ
એટલે શું?
ટે નર માટે નોંધ : -

આ સ માં ટે નર િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ ચ ના ઉપયોગ ારા િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટને સમ વશે. ચ ના દરેક
પાસાંને યો ય ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને સમ વવું જોઈએ.
સહભાગીઓને સંબંિધત એવા કે સ અ યયનની કાળ

લેવી જોઈએ. આમ, સહભાગી કે િ ત અિભગમ

અપનાવવો જોઈએ.

ટે નર આ સ ની શ આત ભાગ લેનારાઓને િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ ચ (cycle)ની સમજણ આપીને કરી શકે છે .
િવિવધ

ોતોથી િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ ચ ના જુ દા જુ દા સં કરણો મળી શકે છે , પરં તુ ટે નરની જવાબદારી બને છે કે

ભાગ લેનારાઓને સમ વે કે આ બધા સં કરણ પાછળનો મૂળ તક સમાન છે અને તેનું પાલન કરવા માટે તે ખૂબ
તકસંગત છે .
થમ તબ

ો: િનવારણ અને ઘટાડો (Prevention & Mitigation) :

જો આપણને ખબર હોય કે કોઈ િસ ટમ ( સમુદાય,
તે કોઈ સંકટથી અસર
શ

ે , ગામ વગેર ે ) માં આપિ ની સંભાવનાઓ રહેલી છે અથવા

ત થવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે તો

થમ અને સૌથી અગ યની તાિકક વ તુ તે સંકટને

હોય તો અટકાવવાની અથવા જોખમને ઓછું કરવા માટે ના પગલાં લેવાની છે . આ જ થમ તબ

ો છે અને

તેમાં આ જ બાબતો સમાવવામાં આવેલ છે . ભૂકંપ જેવા જોખમોના સંકટને રોકી તો શકાય નહીં પરં તુ ભૌિતક (
માળખાકીય અને િબન-માળખાકીય ), સામાિજક અને સં થાકીય નબળાઈઓ ઉપર યાન આપીને તેને િનિ ત
રીતે ઘટાડી શકાય છે અને િસ ટમને સંભિવત જોખમને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી

મતાથી સંપ કરી શકાય છે .

આગ લાગવાના જોખમોને િન ફળતા ( નબળાઈઓ ) ના મુ ાઓ ઉપર યાન આપી તેની સંભાળ રાખીને
સામા ય રીતે અટકાવી શકાય છે ; ઉદાહરણ તરીકે , કોઈ સં થામાં અિ ના સંકટનું જોખમ છે , ફાયર એલા સ
લગાવવાના છે , અિ શામક ઉપકરણોને િનયિમત અંતરાલમાં મૂકવા પડે છે , કમચારીઓને અિ શામકોનો
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ઉપયોગ કે વી રીતે કરવો અને એલામ વાગતા હોય તો શું કરવું તે અંગેની તાલીમ આપવામાં આવે છે . જો કોઈપણ
દે ખીતા કારણો િસવાય આગ લાગે, તો િનવારણના આવા પગલાઓ સાથે પણ, નુકસાનની તી તામાં ઘણો ઘટાડો
થઈ શકે છે . આમ, અહીં મુ ય ઉ ે શ એ છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં નુકસાનની અસરને રોકવાની અથવા ઘટાડવાની
ખાતરી કરવી.
ટે નર તે પછી આ તબ
કાળ

ામાં સામા ય રીતે કયા પગલા લેવામાં આવે છે તેના ઉદાહરણો આપી શકે છે . અ ે ખાસ

લેવાની જ ર છે કે આવા ઉદાહરણો મુ ય વે ગુજરાતના હોવા જોઈએ છે જેથી સહભાગીઓ સરળતાથી

તેની સાથે જોડાઈ શકે . અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન ારા દર વષ તૈયાર કરવામાં આવતી હીટ-વેવ એ શન
લાનનાં ઉદાહરણો આપી શકાય છે . રા ીય ચ વાત જોખમ શમન યોજના અંગે પણ ટે નર ારા સમ વી શકાય
છે . હકીકતમાં, રા

અને રા ીય તરની તમામ યોજનાઓનો િનવારણ અને ઘટાડવાનો ભાગ આ તબ

તેમજ આ સંપૂણ િવભાગ માટે સારી
બી

તબ

ો:સ

ા માટે

ોત સામ ી તરીકે પણ કામ કરી શકે છે .

તા/તૈયારીઓ (Preparedness)

એકવાર નુકસાનના

ભાવને રોકવા અથવા ઘટાડવા માટે બધા પગલા લેવામાં આ યા પછી, બીજો તબ

ોએ

સ

તા / તૈયારીઓ િવશે છે ; તેને મેનજ
ે મે ટ અને એડિમિન ટે શનની િ એ કહીએ તો, આ તબ

સ

તા િવશે છે કે ઘટના દરિમયાન તેની નબળાઈઓ અને તૈયારીઓ સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવતું નથી.

ટે નર તે પછી આ તબ
કાળ

ો િસ ટમની

ામાં સામા ય રીતે કયા પગલા લેવામાં આવે છે તેના ઉદાહરણો આપી શકે છે . અ ે એ

લેવાની જ ર છે કે આવા ઉદાહરણો મુ ય વે ગુજરાતના હોવા જોઈએ જેથી સહભાગીઓ સરળતાથી

તેની સાથે સંકળાઈ શકે . ઉદાહરણ તરીકે , ગુજરાત શાળા સલામતી સ ાહ પહેલ, આ સંદભ હાથ ધરવામાં આવતી
સૌથી

ણીતી કવાયત છે . શાળા આપિ

યવ થાપન યોજનાઓની તૈયારી, તેના આધારે મોક-ડીલ હાથ ધરવી

વગેર,ે એ િવિવધ પગલાં છે જે શાળા સમુદાયને કોઈ પણ અણધાયા ઘટનાના િતસાદ આપવા તૈયાર કરે છે . એ જ
રીતે, િવિવધ િહ સેદારોની
કાય મો એ સ

મતા વધારવા માટે રા

અને રા ીય સં થાઓ ારા હાથ ધરવામાં આવતા તાલીમ

તા માટે નું મહ વપૂણ પિરબળ છે .

ટે નર આ તકનો ઉપયોગ

મતા િનમાણની પહેલ

ારા સ

તામાં ગુજરાત િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટની ભૂિમકા પર

ભાર આપવા માટે કરી શકે છે .
ીજો તબ

ો : િતસાદ (Response)

થમ બે તબ

ાઓ પછી, એવી અપે ા રાખવામાં આવે છે કે સમુદાય અથવા િસ ટમ (સામા ય રીતે જોઈએ તો) ,

કોઈપણ ઘટનાનો િતસાદ આપવા માટે તૈયાર છે . જો કે એ તો દે ખીતું છે કે , કોઈ પણ ઘટનાઓ બનવાની ચો

81

સ

આગાહી કરી શકતી નથી, પરં તુ ચ ના થમ બે તબ
કોઈપણ બનાવને િતિ યા આપવા માટે સ
િસ ટમને સ

ાઓ િસ ટમને તેની તૈયારી કરતા પણ વધુ તી હોય તેવા

કરવાનું છે .

તા માટે ની જે તાલીમ આપવામાં આવી છે તે દરેક વ તુનો ઉપયોગ આ તબ

જોઈએ અને આમ કરવામાં િન ફળતા, ખરેખર અગાઉના તબ
ટે નર ન

ી કરવામાં આવેલ િતસાદો અને ન

ાઓમાં કરેલા ય

ોને િનરથક બનાવશે.

ી ન કરવામાં આવેલ િતસાદના દાખલા આપી શકે છે જે વષ થી

ગુજરાતમાં જોવા મળે છે . ઉદાહરણ તરીકે , 2001 ના ભૂકંપમાં મળે લા
ભૂકંપના

ામાં કરવામાં આવવો

િતસાદની તુલના કોઈપણ અનુગામી

િતભાવ સાથે કરી શકાય છે . સાબરકાંઠામાં જોવા મ યા મુજબ આવેલ પૂરનો

િતસાદ પણ અહીં

દાખલા તરીકે આપી શકાય છે . ટે નરે ખાસ આ હકીકત પર ભાર મૂકવો જોઇએ કે આ તબ
વૃિ ઓનો સમાવેશ કરે છે ; શોધ, બચાવ અને રાહત. આ પેટા તબ

ો

ણ મુ ય

ાઓ પણ ઘટતી ઘટનાઓ માટે સાહિજક

છે ; સૌ થમ પીિડતોની શોધ કરવી પડશે, પછી તેને બચાવવો પડશે અને અંતે તેને સલામત આ ય / હં ગામી
આ ય થાનો / રાહત િશિબરમાં થાનાંતિરત કરવો જોઈએ,
તબ

ાં તેની સારવાર કરવામાં આવશે.

ો ચાર : પુન: ાિ (Recovery)

કોઈપણ ઘટનાના તા કાિલક િતસાદ પછી, દરેકે દરેક કાય નો મુ ય વે જે ઉ ે ય હોય છે તે સામા યતાને ફરીથી
થાિપત કરવાનો હોય છે . તેને ફરીથી સંચાલન અને વહીવટની િ એ જોઈએ તો યેય એ છે કે યવસાયની
િ યાની સાત યતાને સુિનિ ત કરવી; અહીંનો યવસાય સમુદાયના કામકાજ ( િજ લા / રા
યિ

અથવા કુ ટું બના દૈ િનક

) અને તે પણ

વનને સામા ય બનાવવાનો સંદભ હોઈ શકે છે . મુ ય િવચાર જો કે સામા ય

િ થિતને ફરીથી થાિપત કરવાનો જ નથી; તેના કરતા પણ વધારે છે ; િવચાર એ છે કે અવશેષોમાંથી એક
િસ ટમમાં પાછું િનમાણ કરવું જે હવે પછી સારી રીતે યવહાર કરવાની
2001 ના ભુજમાં આવેલ ભૂકંપ પછી હાથ ધરવામાં આવેલા પુન: ાિ

મતા ધરાવતી હશે.
ોજે સમાંથી ઉદાહરણો આપી શકાય છે .

વધુ સારી રીતે પુન: થાિપત કરો (Build Back Better):
ટે નરે આ હકીકત પર ભાર મૂકવો જોઇએ કે સામા યતાને પુન થાિપત કરવી, એટલે કે , પુન ાિ એ કોઈ અંત નથી.
હકીકતમાં, તે નવા ચ ની શ આત છે . પુન: ાિ ના તબ

ામાં, આપિ ના કારણો, િન ફળતાના મુ ાઓ અથવા

નબળાઈઓ, નબળાઈઓ શોધવા અને તે સુધારણા કરતી વખતે અથવા પુન: થાિપત કરવાના ય

ો ‘ વધુ સારી

રીતે િનમાણ ’ કરવા માટે મૂકવા જ રી છે . આનો આધાર એ હકીકતમાં રહેલો છે કે જો સામા ય િ થિત
પુન: થાિપત થાય છે અથવા િસ ટમ રા

માં પુન: ા

થાય છે જે આપિ નો ભોગ બ યા પહેલા હતી, તો

નબળાઈઓ પણ તેનો ભાગ હશે અને તે ફરી એકવાર સમાન પિરણામ લાવી શકે છે .
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આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


આપિ મેનજ
ે મે ટ આપિ

યવ થાપન ચ નો ઉપયોગ કરી ર ું છે તે સમ વો



સંબંિધત ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીને િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ ચ ના િવિવધ તબ

ાઓ સમ વો

45 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે જેમાં આપિ

યવ થાપનના િવિવધ તબ

ાઓ િવશે સહભાગીઓને વધુ સારી

રીતે સમ વવા માટે સંબંિધત ઉદાહરણો અથવા તો કે સના અ યાસ સાથે જોડાયેલું છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.

અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રેશન, નેશનલ િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ ારા હીટ-વેવ એ શન લાન યોજના (2016).
ગુજરાત રા

આપિ

િ પેડનેસ સટર, િવ

યવ થાપન યોજના, િવિવધ સંગઠનો જેવા કે યુએનઆઇએસડીઆર, એિશયન િડઝા ટર
બક વગેર,ે ના વીિડયો. ગુજરાત ભૂકંપ પુનવસવાટ અને પુનિનમાણ નીિત, હાઉિસંગ પુન:

િનમાણ અને 2001 ના ક છ ભૂકંપ પછી આપિ જનક જોખમ ઘટાડવું: મ ય એિશયાના સારા
ઉદાહરણો, ‘ કોઈ રહી ન જવું જોઈએ ‘ વગેર.ે
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યાસોના 20

યુિનટ : 6 પાઠ : 2 : આપિ ઓનું
યવ થાપન કઈ રીતે કરશો?
ટે નર માટે નોંધ : -

ટે નર, આ પાઠમાં, સહભાગીઓને બો-ટાઇ િવ ેષણ રજૂ કરશે. તે એક સરળ િ યા અને િનયમો છે જે
કોઈપણને તેના જોખમોનું સંચાલન કરવા માટે સ મ બનાવે છે .

ાથિમક િ એ, આપિ

યવ થાપન ચ એક સરળ અિભગમ હોઈ શકે છે અને તે ફ

માનવ જ છે કે સરળ

વ તુઓને સામા ય રીતે જિટલ બનાવવામાં ભાગ ભજવે છે . આમ, આ પાઠમાં, ટે નર, ભાગ લેનારાઓને તેમના
જોખમોનું સંચાલન િબલકુ લ સરળ અિભગમ ારા કે વી રીતે કરવું તે િવશે સમ વશે.
પગલું : 1

કોઈપણ યિ

અથવા જવાબદાર જૂ થ ( જે હવે પછી જૂ થ તરીકે ઓળખાશે. ) તેમણે તેમની

આસપાસ રહેલ સંભિવત જોખમો ન

ી કરવા માટે મળવું આવ યક છે . ઉપરો

બૉ-ટાઇ

આકૃ િતમાં સંકટ કે િ ય વતુળની રચના કરે છે . સંકટ કોઈ પણ હોઈ શકે છે કે જે સિમિત યાન
ઉપર લઈ શકે છે . ભૂકંપ

ત ઝોનમાં ભૂકંપ, પૂર, આગ,

વાત-હુ મલો વગેર.ે આમ, થમ પગલામાં

જૂ થ આવી બધી ઘટનાઓની યાદી બનાવશે જે સંભિવત નોંધપા નુકસાન કરવા માટે સ મ છે .
પગલું : 2

દરેક ઓળખવામાં આવેલ સંભિવત સંકટના સંભિવત પિરણામોને સૂિચબ

કરવાના છે . તેથી,

વતુળમાંથી, ટે નર સહભાગીઓનું યાન સીધું આ યંિતક જમણી બાજુ તરફ ખસેડે છે .
ભૂકંપના િક સામાં, તેના પિરણામો
સાથે સંકળાયેલા જોખમો છે . ગુણા
શકાય છે ; ઉદાહરણ તરીકે ,

વન અને

નની ખોટ મુ ય વે થઈ શકે છે . આ જોખમ

ક રીતે જોખમોને ાધા યતા આપવાનો િવવેક જૂ થ પર છોડી

વનનું નુકસાન એ ઉ ચ અ તા છે પરં તુ ઘરનાં લેખોનું નુકસાન એ

ઓછી અ તા હોઈ શકે છે .
પગલું : 3

ટે નર યાર પછી બૉ-ટાઇની આ યંિતક ડાબી બાજુ

ય છે . સૂિચબ

પિરણામો ( જોખમો ) ના

સંભિવત કારણોને તે પછી મૂ યાંિકત કરવામાં આવે છે . ભૂકંપના િક સામાં,
નુકસાનના સંભિવત કારણો શું છે ? અ ે પ
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ન-માલના

છે કે ભૂકંપ એ એક એવી ઘટના છે જેને ન તો

િનયંિ ત કરી શકાય છે , ન તો તેની આગાહી કરી શકાય છે , કયા સંભિવત કારણો નુકસાનને
વધારી શકે છે ?
1. માળખાકીય કારણો
2. િબન-માળખાકીય કારણો
માળખાકીય કારણોના િક સામાં, વધુ ચચાઓ કરવાથી નીચે મુજબના કારણો હોઈ શકે છે તે
સમ

શકાશે :

1. ઝોન-મુજબનું અસંવેદનશીલ બાંધકામ
2. નબળું બાંધકામ (િબિ ડં ગ કોડ મુજબ અસંવેદનશીલ બાંધકામ)
3. જૂ નું બાંધકામ
અને િબન-માળખાકીય કારણોના િક સામાં, કારણોને નીચે મુજબ િવગતવાર કરી શકાય છે :
1. ભૌિતક િબન-માળખાકીય
1. કાંચના વપરાશવાળા રવેશ
2. ફિનચર / અ ય વ તુઓ
3. કે િમક સ
2. િબન ભૌિતક િબન-માળખાકીય
1. શું કરવું અને શું ન કરવું તે બાબતે અ ાનતા
2. બહાર નીકળવના માગ બાબતે અ ાનતા / અનુપલ ધતા
સંચાલન યોજનાનું િબન અિ ત વ.
પગલું : 4

પગલું 3 સાથે, બૉ-ટાઇની

પરેખા દોરવામાં આવેલ છે . યારબાદ ટે નરે સહભાગીઓનું યાન

ઘટાનાઓને અટકાવવાના પગલાઓ તરફ બદલવું આવ યક છે .
કારણો દશાવતો તબ

ો ( પગલું 3 ) રોકવામાટે ના પગલાઓનો તબ

ોન

ી કરે છે .

માળખાકીય િસ ટમોને િન ફળતાથી બચાવવા માટે , જ રી પગલાં લેવા જોઈએ. સલામતીની
તપાસ માટે ઇજનેરોની મદદ લઈ શકાય છે . જો બાંધકામમાં અથવા તો માળખામાં જ કોઈ સમ યા
હોય તો રેટો-િફિટં ગ માટે યો ય પગલાં પણ લેવા જોઈએ. જો બાંધકામ પોતે જ ઝોનઅસંવેદનશીલ હોય, તો શું પગલાં લઈ શકાય તે સમજવા માટે ઇજનેરોની સલાહ લેવી જોઇએ.
િબન-માળખાકીય િસ ટમો િન ફળ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે , જૂ થે ખાતરી કરવી આવ યક
છે કે ભૌિતક અને િબન ભૌિતક સમ યાઓ ઉપર યાન આપવામાં આવે.
પગલું : 5

છે લું પગલું એ િતસાદ અને પુન: ાિ છે ; ઘટના બ યા પછી શું કરવું તે.
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દરેક જૂ થે ઘટના વખતે કરવા જોગ કાયવાહી અને ભરવા જોગ પગલાઓ બાબતે રજૂ આત કરવી
જ રી છે . જેમ કે : કે વી રીતે ઘટના થળ ખાલી કરાવવુ?ં કોઈ જ યાએ એકિ ત કઈ રીતે થવુ?ં
કોની શું જવાબદારી છે ? કોને ફોન કરવો તે અને તેમના ફોન નંબર?
એકવાર આ બધા પગલાંને સમ
શ

યા પછી, ટે નર સહભાગીઓ મારફત આને કરવા માટે એક નાનકડી Exercise

કરી શકે છે . જૂ થોની રચના અિનયિમત રીતે થઈ શકે છે અને દરેક જૂ થને એક સંકટ આપવાનું છે . ફ

મનોરં જન અને આનંદ ટે નર રમુ

ઘટનાઓ પણ સોંપી શકે છે જેમ કે : વધુ પડતા ટીટ ફૂડ ખાવાને લીધે બીમાર

થવું અથવા તો એર હો ટે સ સાથે ેમ થઈ જવો.
ટે નર, પાઠના અંતમાં, સહભાગીઓને એ સમજવામાં મદદ કરશે કે આ બો-ટાઈ િવ ેષણનો ઉપયોગ કરીને જોખમ
સંચાલનનો િ યા

ક અિભગમ, એ આપિ

યવ થાપન ચ નું મા તેનું એક ગાિણતીક વ પ છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


સૌ થમ એ દશાવો કે સરળ અિભગમનો ઉપયોગ કરીને જોખમોને કે વી રીતે સરળતાથી સંચાિલત કરી
શકાય છે .



બો-ટાઇ િવ ેષણનો ઉપયોગ દશાવો.
45 િમિનટ.

આસ

એક માિહતી દ સ

છે . જો કે , ટે નર સહભાગીઓ માટે એક કસરત પણ સામેલ કરી શકે છે . પણ. આ

કવાયત લા િણક કવાયત નહીં પણ મા

વચનોની એકિવધતાને ટાળી અને જોખમ સંચાલન માટે જ રી અને તે

ઉપરાંત કં ઈક રસ દ બાબતોમાં ય ત રહેવા માટે કરવાની છે .

પાવર-પોઇ ટ ેઝ ટે શન, એ 4 પેપસ અથવા ચાટ પેપસનો ઉપયોગ બો-ટાઈ િવ ેષણનો અ યાસ કરવા માટે .
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યુિનટ : 6 પાઠ : 3 : િડઝા ટર મેનજ
ે મટની
ઉ ાંિત: િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટથી િડઝા ટર િર ક
મેનજ
ે મે ટ તરફ યાણ.
ટે નર માટે નોંધ : -

ટે નરે િવ ાન, ટે કનોલો , એિ જિનયિરં ગ અને સંશોધનના મહ વને સમ વવા માટે મેનજ
ે મે ટથી માંડીને
િનવારણ અને ઘટાડા સુધીના દાખલાને સમ વવાનો ય

કરવો જોઇએ.

આ પાઠના અંત સુધીમાં, સહભાગીઓ તકનીકીના ઉપયોગ અને કોઈપણ સંભિવત જોખમોની િ થિતમાં
આગોતરા આયોજનના ફાયદાઓનું મહ વ અને વીકાર કરવા માટે સ મ બ યા હોવા જોઈએ.

ટે નર આ પાઠની શ આત છે લા દાયકામાં થયેલા નુકસાનના આંકડા દિશત કરીને કરી શકે છે . તેના ઉપરથી
પ

રીતે જોઈ શકશે કે નુકસાનમાં નોંધપા ઘટાડો થયો છે . યારબાદ ટાઇનર, ઘટાડો કઈ રીતે થઈ શ

સમ વવા તરફ આગળ વધી શકે છે . તે એ હકીકતનો પણ ઉ લેખ કરી શકે છે કે સંયુ
અને સ

તા, આપિ પછીના યવ થાપન કરતાં વધારે સારી છે . કારણકે ઘટાડા અને સ

આપિ

યવ થાપન માટે $ 7 ખચવા કરતા વધુ સારી છે .

ો તે

રા અનુસાર િનવારણ
તા માટે $1 ખચવો તે

ટે નર યારપછી માનુસાર આગળ વધીને િવ ાન અને તકનીકની ભૂિમકા સમ વી શકે છે . ારં િભક ચેતવણીની
એજ સીઓ તરીકે આઇએમડી (IMD), આઇએનસીઓઆઇએસ (INCOIS)ની ભૂિમકા અને તેમની સુપરકાય મ આગાહી અને સારણ ણાલીનું િવ તૃત વણન કરી શકાય છે . નવી તકનીકો કે જે માળખાકીય સલામતી
માટે વપરાય છે તે પણ સહભાગીઓ સાથે શેર કરી શકાય છે . આ સંદભમાં, ટે નર સહભાગીઓને હિરયાળી અને
થાયી તકનીકોના િવચાર રજૂ કરી શકે છે . આની પાછળનો મુ ય િવચાર એ છે કે આપિ અને િવકાસ એક સાથે
ચાલે છે ; સંસાધનો અને

ાકૃ િતક સંસાધનો મયાિદત છે અને સંપૂણ િવકાસ ફ

ારે તેને માટે િબનપરં પરાગત

ોતોના ઉપયોગ કરવામાં આવે. િવકાસ માટે

યારે જ િસ ધ કરી શકાય છે
ાકૃ િતક સંસાધનોનો અવ ય

અથવા તેનો વધારે પડતો ઉપયોગ અને શોષણ, પયાવરણ અથવા ઇકોિસ ટમ પર નકારા

ક અસર કરશે અને

આ જોખમોની ઘટનાને ઘટવા અને તેનું પુનરાવતન માટે ની વૃિ ને ઉ ે ત કરશે. ઉદાહરણ તરીકે , બંધ (ડે મ) નું
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િનમાણ ખૂબ જ રી છે પરં તુ તેમનું બાંધકામ હં મેશા િવરોધ અને નકારા
ઘેરાયેલું રહે છે . આમ, િવકાસ, એક રીતે અથવા બી

ક ભાવની આકારણીના અહેવાલોથી

રીતે, સંકટને ઉ ે ત કરશે, જે આપિ ઓ બની શકે કે ન

પણ બની શકે . હકીકતમાં, ભારત જેવા ઝડપી અને સતત િવકાસશીલ દે શ માટે ાકૃ િતક સંસાધનોનો ઉપયોગ પણ
િબનપરં પરાગત

ોતોના ઉપયોગ જેટલો જ મહ વપૂણ છે અને આ રીતે િવકાસ માટે ના અિભયાન માટે આપણે

આપિ ના જોખમોમાં યોગદાન ન આપવાના િવચારને અમુક અંશે બિલદાન આપવું પડશે. પરં તુ, જેમ કે ઘણી
બધી બાબતોની જેમ, આમાં એક પણ એક

પેરી કોર પણ છે . િવકાસ આપિ નું જોખમ ઊભું કરશે, તેથી આપણે

તેને િવરોધી િ કોણથી કે મ ન જોઈ શકીએ? આપિ ના િક સામાં, સામા ય રીતે આપની નીિત વધુ સારી રીતે
િનમાણ કરવાનું છે , એટલે કે , સારી રીતે િવકસાવવા માટે . આમ, આપિ િવકાસને પણ મારે છે . આ મૂંઝવણ વ ચે,
િવકાસનો િસ ાંત અપનાવવાનો ે ર તો એ છે કે જે સુિનિ ત કરે છે કે ભાિવ પેઢીઓને આપણે શોષણના ભોગ
ન બનાવીએ અને

ારે આપણે િવકાસ માટે આગળ વધતાં હોઈએ યારે આપણે ખાતરી કરવી આવ યક છે કે

હાલના જોખમોનું િનવારણ કરવામાં છે અથવા તેને ઘટાડવામાં આવે છે અને િવકાસની િ યા મારફત કોઈ નવા
જોખમો ઊભા કરવામાં આવતા નથી. આ પાઠ ખાસ કરીને મો યુલનો ગિતશીલ ભાગ રહેશ.ે આપિ નું જોખમ
ઘટાડવામાં િવ ાન અને ઇજનેરીના ઉપયોગના ઉદાહરણો બતાવીને આ પાઠને રસ દ બનાવવાની ટે નરની
જવાબદારી રહેશ.ે
ટે નર વીકાય જોખમ (Acceptable Risk) અને શેષ જોખમ (Residual Risk) અને જોખમ સંચાલનના સંદભમાં
લેવામાં આવતા િવિવધ

કારનાં પગલાં, એટલે કે , સુધારા

ક, સંભિવત અને વળતર આપનારની િવભાવનાને

સમ વવા માટે પણ આ તક લઈ શકે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


સહભાગીઓને સમ વો કે યવ થાપનથી ઘટાડા અને િનવારણ તરફ દાખલા પ સફર ચાલુ રહે છે .



સહભાગીઓને સમ વો કે આ બદલાવની સફર િવ ાન, એિ જિનયિરં ગ, તકનીક અને સંશોધનના
ઉપયોગ ારા આગળ વધારવામાં આવી રહી છે .
45 િમિનટ.
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આ સ એક રસ દ સ બનાવી શકાય છે અને તેની જવાબદારી ટે નર પર રહે છે . રસ દ ઉદાહરણો, આંકડા, કે સટડીઝ એ હકીકત પર ભાર મૂકવા માટે બતાવી શકાય છે કે ખરેખર એક બદલાવ છે અને િવ ાન અને તેની
શાખાઓ તેને દોરી રહી છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.

:
આપિ જોખમ ઘટાડાને લગતા સૂચકાંકો અને પિરભાષા પર આંતર સરકારી િન ણાત કાયકારી જૂ થનો અહેવાલ.
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યુિનટ : 7 : િ થિત થાપકતા
(Resilience)

આપિ

િ થિત થાપકતા (Disaster Resilience) હવે ઓપરેિટવ શ દ બની ગયો છે ; િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટના

િદવસોને પાછળ રાખીને હવે આપિ િ થિત થાપકતા અને આફતના જોખમ સંચાલન પર આપિ ના જોખમમાં
ઘટાડા મારફત યાન કે િ ત કરવામાં આ યું છે . હકીકતમાં, આ ચો

સ એકમની એક મા

જ િરયાત એ

સુિનિ ત કરવાની છે કે સહભાગીઓને આ શ દ અને તેના અસરો િવશે પ સમજણ આપી શકાય.

યુિનટ : 7 પાઠ : 1 : િ થિત થાપકતા શું છે ?
યુિનટ : 7 પાઠ : 2: આપણે િ થિત થાપકતા કે વી રીતે થાપી શકીએ?
યુિનટ : 7 પાઠ : 3 : આપિ ઓ િવકાસ માટે અવરોધ પ છે કે િવકાસને ઉ જ
ે ન આપે છે ?

આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :
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આપિ

યવ થાપન અને આપિ

જોખમ ઘટાડવાના સંદભમાં િ થિત થાપકતાનો અથ અને તેનું

અમલીકરણ સમ વો.


િ થિત થાપકતા કે વી રીતે થાપી શકાય તે સમ વો

90 િમિનટ. ( 30 + 30 + 30 ) િમિનટ સ ો માટે અને દરેક સ પછી 5 િમિનટનો પીલઓવર સમય.

એકમના થમ બે પાઠ મુ ય વે માિહતી દ હશે. જો કે , છે લું સ ચચા માટે નું હશે. ટે નર ચચામાં મ ય થી કરશે
અને અંતે સહભાગીની સમજણનું મૂ યાંકન કરવાનો ય

પાવર-પોઇ ટ

તુિત
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કરશે.

યુિનટ : 7 પાઠ : 1 : િ થિત થાપકતા
(Resilience) શું છે ?
ટે નર માટે નોંધ : -

ચિલત અથવા પરં પરાગત િવધાનો અને પિરભાષાઓનો ઉપયોગ કયા િવના િ થિત થાપકતાને સમ વવી
પડશે. જો કે , આ શ દ અ યાસના અલગ ે માંથી લેવામાં આ યો હોવાથી અને તેને વૈિવ યતા સાથે
સમજવામાં અને જોવામાં આ યો છે તેથી ટે નરે ખાતરી કરવી આવ યક છે કે સહભાગીઓને તેમાંના
મોટાભાગના શ દોથી પિરિચત કરાવે.

િ થિત થાપકતાને િનધાિરત કરવાના ય

ોની ઉ પિ ઇકોલો ના

તેને ‘ િસ ટમની ઢતા અને વ તી અથવા રા

ે માંથી થઈ હોવાનું માની શકાય છે

ો વ ચેના સબંધોને

ાં

ળવી રાખી પરીવતન અને અ યવ થાને

વીકારી લેવાની મતાના માપદં ડ તરીકે યા યાિયત કરવામાં આવી છે . ‘
’ હોિલંગ ’

ારા ( 1973, પૃ

14 ) કે ટલાય વષ થી, આ ચો

સ યા યા શહેરી આપિ

સેિટં ગમાં પિરવિતત

કરવામાં આવી છે . િ થિત થાપકતાના અથમાં ઉ ાંિતને સમજવા માટે , તે સમયની જુ દી જુ દી સંશોધનકારો,
સં થાઓ, સંગઠનો ારા તેને અિભિષ

કરાયેલી તેની િવિવધ યા યાઓ ઉપર નજર નાખવી યો ય રહેશ.ે

“ કોઈપણ િસ ટમ, સમુદાય અથવા સમાજની જોખમ સામેની િતકાર શિ

, તેને સમાવી લેવાની તાકાત, તેની

સાથેનંુ અનુકૂલન, પિરવતન અને સંકટની અસરોમાંથી તેના આવ યક મૂળભૂત બંધારણની
પુન થાપન સિહત સમયસર અને અસરકારક રીતે પુન થાિપત થવાની

ળવણી અને

મતા. જે જોખમના કાય મ સંચાલન

ારા કાય કરે છે . ”
- િડઝા ટર િર ક િરડ શન માટે ની સંયુ

રા કચેરી ( UNDRR ) જોખમ ઘટાડો અને વૈિ ક મૂ યાંકન અહેવાલ,

2011.

" સમાન મૂળભૂત બંધારણ અને કાય કરવાની રીતો, વ-સંગઠન માટે ની મતા અને તાણ અને પિરવતનને અનુકૂળ
થવાની મતા

ળવી રાખતા િવ ેપને વીકારી લેવાની સામાિજક અથવા ઇકોલો કલ િસ ટમની મતા."
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- આ યંિતક ઘટનાઓ અને આપિ ઓના જોખમોનું સંચાલન અને આબોહવા પિરવતન અનુકૂલન, આબોહવા
પિરવતન પર આંતર સરકારી પેનલ ( આઈપીસીસી ), 2012.

" રા ોની આપિ ઓ અને મોટા આિથક સંકટનો સામનો, અનુકૂલન અને પુન ા કરવાની દે શની
તેમના લોકો પોતાની પસંદગીના કારનું
- કુ દરતી આપિ

વન

મતા - જેથી

વવાનું ચાલુ રાખી શકે . "

અને મુ ય આિથક સંકટ િનમાણની િ થિત થાપકતા, એિશયા અને શાંત માટે આિથક અને

સામાિજક આયોગ ( ESCAP ), 2013.

" દે શ, સમુદાયો, યવસાયો અને યિ

ની કુ દરતી સંકટની ઘટનાઓ સામેની િતિ યામાં તેમની સતત સામાિજક

- આિથક ઉ િત અને િવકાસને જોખમમાં મૂ

ા િવના િતકાર, વીકાર, પુન: ાિ અને પુન:સંગિઠત કરવાની

મતા."
- િ થિત થાપકતામાં રોકાણ: આપિ

િતરોધક ભિવ યની ખાતરી, એિશયન િવકાસ બક, 2013

" ભૂકંપ, દુ કાળ અથવા િહં સક સંઘષ જેવા - તેમના લાંબા ગાળાના િવકાસની સંભાવનાઓ સાથે સમાધાન કયા
િવના, આંચકા અથવા તાણનો સામનો કરીને પરીવતન ારા
યિ

વનધોરણ

ળવી રાખવાની દે શો, સમુદાયો અને

ઓની પિરવતનને વીકારી શકવાની મતા. "

િડઝા ટર રેસીિલય સની યા યા : ડીએફઆઇડી એ ોચ પેપર, િડપાટમે ટ ફોર ઇ ટરનેશનલ ડે વલપમે ટ (
ડીએફઆઈડી ), યુનાઇટે ડ િકં ગડમનો સરકારી િવભાગ જે િવદે શી સહાયને સંચાિલત કરવા માટે જવાબદાર છે .

" યિ

ઓ, સમુદાયો, સંગઠનો અથવા દે શોની આપિ ઓ અને કટોકટીઓ અને આંતિરક નબળાઈઓ સામે :

સંભાવનાઓને ઓળખાવી, તેની અસરને ઘટાડવી, સામનો કરવો અને તેમની લાંબાગાળાના િવકાસને અવરોધયા
િસવાય આફતો અને આપિતઓની િવનાશકારી અસરોમાંથી પુન: બેઠા થવુ.ં "
- િ થિત થાપકતા તરફનો માગ: વધુ સુસંગત ભાિવ માટે રાહત અને િવકાસ માટે ખાલી જ યા ભરવી,
ઇ ટરનેશનલ ફે ડરેશન ઑફ રેડ ોસ એ ડ રેડ ે સ ટ સોસાયટીઝ ( આઈએફઆરસી ), 2012.

" જોખમોની અસરોથી િતકાર, શોષણ, સામનો અને પુન: ાિ

અને ખોરાકની સલામતી અથવા સુખાકારીને

નુકસાન િવના થાયી અને કાય મ રીતે લાંબા ગાળાના ફે રફારોને
સમાજની મતા. "
- નબળાઈથી િ થિત થાપકતા સુધી, પા ર – 2011.
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વીકારવાની િસ ટમ, સમુદાય અથવા

“ િતકૂ ળ ઘટનાઓ સામે તૈયાર રહેવાની અને યોજના બનાવી રાખવાની મતા, વીકારી લેવાની અને પુન: ાિ
મેળવવા માટે ની અને વધુ સફળતાપૂવક વીકારી લેવાની કોઈપણ સમાજ કે િસ ટમની મતા. “
- હોનારત િ થિત થાપકતા: રા ીય જ િરયાત, રા ીય સંશોધન પિરષદ ( એનઆરસી ), 2012.

" િસ ટમ અથવા સમુદાયની િ થિત થાપકતા એ : કે ટલાક મૂળભૂત કાય અને સંરચનાનું સંચાલન અથવા
ળવણી યથાવત રાખી િવનાશક ઘટનાઓ દર યાનની તાણ અથવા િવનાશક અસરોનો અંદાજ માંડવો, તેની
સાથેનંુ અનુકૂલન અથવા િતકાર અને તેને ઘટાડવાની
કરવાની મતા તરીકે તરીકે સમ

મતા અને ઘટના પછી પુન: ાિ અથવા બાઉ સ બેક

શકાય છે . "

- િડઝા ટર રેસીલે ટ ક યુિનિટની લા િણકતાઓ, િ ગ, 2009.

" યિકતઓ, સમુદાયો, સંગઠનો અને રા

ોની િવકાસ માટે લાંબા ગાળાની સંભાવનાઓ સાથે સમાધાન કયા

િવના જોખમો, આંચકા અથવા તાણને વીકારવાની અને તેમાંથી પુન: ા કરવાની મતા. "
-

એસડીઆરસી, સંશોધન સં થાઓ, િથંક-ટે સ અને ક સ ટ સી સં થાઓની ભાગીદારી, દાતાઓ માટે

“િ થિત થાપકતા '' નો અથ શું છે ? 'નામની એક ઓઇસીડી ફે ટ શીટ, િ થિત થાપકતાનો અદભૂત િ કોણ
દશાવે છે ; “

યિ

ઓ, સમુદાયો અને રા

ો અને તેની સં થાઓની લાંબા ગાળાના પિરવતન અને

અિનિ તતાનો સામનો કરવા માટે તેમના સંરચનાઓ અને મા યમોને સકારા ક

પે

પાંતિરત કરી,

ઘટનાઓને વીકારી તેના આઘાતમાંથી બહાર આવવાની અને પુન: ાિ મેળવવાની મતા "
આપિ

િ થિત થાપકતાનો મૂળ િવચાર,

ાથિમક િ એ ઉપરો

અવતરણોથી એક સમાન લાગે છે . (

યેક

અવતરણમાં િ થિત થાપકતાની મૂળ લા િણકતાઓ ઇટાલી સમાં વણવેલ છે ).
ારે તેને કાળ પૂવક યાનમાં લેવામાં આવે છે યારે યાલ આવે છે કે દરેક યા યા એક જિટલ ત વ સાથે
સંકળાયેલ છે , જે વાભાિવક રીતે આપિ
વગેરન
ે ા ભાવને ઘટાડવાના ય
આમ, ઉપરો

િ થિત થાપકતા, અપે ા, સમયસર અને કાય મ પુન:

ાિ , જોખમ

ો અને હેતુની યા યા અને સમજને િવ તૃત કરે છે . .

તમામ યા યાઓ જેવા સમાન ભાવનાઓને સમાવતા અને િનવેદનોની એક પતા ા કરવાનો

યાસ કરે તેવા સરળ િનવેદનો મૂકવા માટે ,
" આપિ જનક િ થિત થાપકતા એ યિ

ઓની

મતા છે ( કાયદે સરની યા યા મુજબ જે લોકો જવાબદાર હોય

અથવા હોઇ શકે તે લોકો સુધી જ મયાિદત નથી ) અિધકારીઓ, સમુદાયો, સામાિજક ણાલીઓ, સંગઠનો અને
સં થાઓ અને રા

ો:
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આંચકાઓ ( ઘટનાઓ ) અને તેના જોખમ મારફત ઊભી થતી તાણની અપે ા,



જો તે ખરેખત ાટકે તો તેના આંચકાને ઘટાડવાની અને તેની અસરોને ઘટાડવાની યોજના.



તેનો િતકાર કરવાનો િતસાદ આપે છે અને તે



અસરો અને પિરણામલ ી પિરવતનોનો સામનો કરી શકે અને તેની સાથે અનુલુલન સાધી શકે છે . અને



" ભિવ યના જોખમો અને અિનિ તતાઓનો જવાબ આપવાની સંભાવના િવકસાવી છે તેની ખાતરી

ારે અસર કરે છે યારે અસર શોષી લે છે .

કરવા માટે , થાયી, સમયસર અને કાય મ રીતે મૂળભૂત બંધારણો અને કાયરત પુન:રચના ારા પુન· ાિ
કરે છે . "

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


આપિ િ થિત થાપકતા શું છે તે સમ વો.

30 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.

‘િ થિત થાપકતા’ ની આટલી બધી યા યાઓ મૂકવા પાછળનો િવચાર સહભાગીઓને ડરાવવાનો નથી પરં તુ
આપિ

જોખમ સંચાલન એ ખરેખર એક આંતર શાખાકીય

સંપૂણપણે અલગ

ે માંથી લેવામાં આવેલી

ે છે તે સરળ હકીકત થાિપત કરવાની છે ; એક

યા યા વષ દર યાન જુ દી જુ દી સં થાઓ

ફે રફારોમાંથી પસાર થઈ અને તે બધા એક જ ઉ ે શ તરફ િનદશ કરે છે .
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ારા ઘણા બધા

યુિનટ : 7 પાઠ : 2 : આપણે િ થિત થાપકતા
કે વી રીતે થાપી શકીએ?
ટે નર માટે નોંધ : -

સહભાગીઓને એવી રીતે િ થિત થાપકતા સમ વવી જોઈએ કે તેઓ સમ

શકે કે િ થિત થાપકતા એ

સાત યપૂણ િવકાસનો અિભ ભાગ છે .
આ સંદભમાં, એસડી

તરીકે િનધાિરત દરેક લ

, ટે નર ારા સમ વવામાં આવવું જોઈએ અને તેમાં

િ થિત થાપકતા કે વી રીતે ભાગ ભજવે છે અને તેને ગંભીરતાથી યાનમાં લેવું કે ટલું મહ વનું છે તેની ચચા કરવી
જોઈએ. િનર રતા અથવા ગરીબી કે વી રીતે આપિ િ થિત થાપકતા માટે અવરોધ પ બની શકે છે તેને
સરળ ઉદાહરણો સાથે સમ વવા જોઈએ અને તેની ચચા કરવી જોઈએ. ભાગ લેનારાઓને તમામ 17 લ

ોમાં

િ થિત થાપકતા કે વી રીતે સમાિવ થાય છે તે શોધવાનું ો સાહન આપવું જોઈએ.

આપિ ની િ થિત થાપકતા શું છે તે સમ
આપિ

યા પછી, ટે નરે િ થિત થાપકતા કે વી રીતે મેળવી શકાય અથવા

િ થિત થાપકતા કે વી રીતે થાપવી તે િવશેની ઉ સુકતાનો પ

િ થરતામાં રહેલો છે ; 17 સાત યપૂણ િવકાસ લ

જવાબ આપવો આવ યક છે . જવાબ

ો અને તેના 169 સંબંિધત લ

ો આપિ

િ થિત થાપકતાની

ચાવી છે .
ટે નરે દરેક યેયને સમ વી અને સહભાગીઓને તે સમ વવું જ રી છે કે તેમાંના
રીતે સમાિવ છે . ટે નર ભાગ લેનારાઓને કે ટલાક ઉદાહરણો આ યા પછી

યેક લ

યેકમાં િ થિત થાપકતા કઈ
િ થિત થાપકતા તરફ લઈ

જતો માગ કે વી રીતે બની રહે છે તે બાબતની તેમની સમજને શેર કરવા માટે ઉ સાિહત કરી શકે છે .
સૌ થમ યેય છે ‘ કોઈ ગરીબી નહીં ’; આ આસાનીથી સમ

શકાય તેમ છે કે જેઓ આિથક રીતે સ ધર નથી,

તેઓએ સૌથી વધુ દુ :ખ સહન કરવું પડે છે અને હકીકતમાં, વીમા અને સૂ મ-વીમા જેવી નાણાકીય સુખાકારી એ
સામાિજક-આિથક નબળાઈના કે ટલાક મુ ય પાસા છે . તેથી, તે પ સમ
તેમ સમુદાય અથવા યિ

વધુ િ થિત થાપક બને છે .
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શકાય તેમ છે કે જેમ ગરીબી ઓછી,

16 મો લ

આપિ

િ થિત થાપકતા માટે અ

તુત લાગે છે , પરં તુ તે ખૂબ સ મ છે ; સામાિજક અશાંિતના

અહેવાલો દુ લભ નથી, પુનવસન દર યાન ફાળવણીના િવરોધ અને યાિયક કે સો પણ દુ લભ નથી. આમ, શાંિત
ળવવી અને વળતરનું િવતરણ કરવું તે પણ આપિ
આગામી 17 મા લ

માં ફે લાય છે ; યાં સુધી કે

સુમેળમાં રહેતા નથી અને એક જ લ

િ થિત થાપકતાનો એક ભાગ છે . હકીકતમાં, આ લ
ાં સુધી િવિવધ સં થાઓ અને અિધકારીઓ / સં થાઓ

આધાિરત હોતા નથી, યાં સુધી કશું જ ા

કરી શકાતું નથી. ઉદાહરણ

તરીકે , પોલીસ તં ને િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટના અિધકારીઓ સાથે કામ કરવાની જ ર છે ; આપિ

યવ થાપન

અિધકારીઓ અને આઇએમડી જેવી સં થાઓ અને INCOIS સંપૂણ સુમેળમાં હોવું જ રી છે ; આવા ઘણા
ઉદાહરણો ટાંકવામાં આવી શકે છે અને ટે નરે બધા યેયો િવશે વાત કરવાની આ તક લેવી જોઇએ અને કે ટલાક
યેયોના િક સામાં સહભાગીઓને તેમના દયની વાત કરવાની ઉ જ
ે ના આપવી જોઈએ.

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


સાત યપૂણ િવકાસના લ

ારા આપિ િ થિત થાપકતા કે વી રીતે ા કરી શકાય તે સમ વો.

30 િમિનટ.

આ સ મુ ય વે એક માિહતી દ સ છે પરં તુ ટે નર હં મેશા ભાગ લેનારાઓને તેમના િવચારને
રીતે સાત યપૂણ િવકાસ લ

ણવા માટે કે કે વી

ો આપિ િ થિત થાપકતા તરફનો માગ હોઈ શકે છે તે માટે ચચામાં ભાગ લેવા માટે

ો સાિહત કરી શકે છે . અને આ, હકીકતમાં, ટે નરને સહભાગીઓને તેમના માગ ઉયપરથી ચિલત થતાં
હોય તો તેને યો ય િદશા તરફ દોરવાની તક આપશે.

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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ણતા

યુિનટ : 7 પાઠ : 3 : આપિ ઓ િવકાસ
માટે અવરોધ પ છે કે િવકાસને ઉ જ
ે ન
આપે છે ?
ટે નર માટે નોંધ : -

આ સ મુ ય વે એક ચચા સ છે અને ટે નર ફ

મ ય થી તરીકે કાય કરશે તેવી અપે ા છે .

છે લા પાઠ તેમજ છે લા એકમમાં, આપિ , િવકાસ, સાત યપૂણ િવકાસ પર ઘણી ચચા થઈ છે . ભાગ લેનારને
આપિ અને િવકાસ કે વી રીતે એકબી
સાત યપૂણ િવકાસ

સાથે સંબંિધત છે અને તેઓ કે વી રીતે અસર કરે છે અને કે ીય િવચાર

ારા િ થિત થાપકતા કે વી રીતે િવકિસત કરે છે તેના પર લ

આપવા માટે ટે નર

ારા

માગદશન આપવામાં પણ આવેલ છે .
આ િવચારો અને ચચાઓને યાનમાં રાખીને, ટે નર સહભાગીઓને બે જૂ થોમાં વહચી શકે છે ; એક િવષયની
તરફે ણમાં બોલશે અને બીજું જુ થ તેની સામે બોલશે. ચચાનો િવષય હશે,
" આપિ ઓ િવકાસને ઉ જ
ે ન આપે છે . "
ટે નર ચચાને કે વી રીતે ચલાવવી તે ન

ી કરી શકે છે . એક સારો િવચાર એ છે કે દરેક સહભાગીને બે િમિનટ માટે

બોલવાની તક આપી શકાય, અ ે તે સુિનિ ત કરવું કે દરેક વ
કરવામાં આવે. ટે નર ફ

ાની સામે બી

જૂ થના વ

ા ારા િવરોધ ય

ચચાને સરળ બનાવશે અને અંતે તેને સમા કરશે. ટે નર કોઈપણ રીતે અથપૂણ યોગદાન

આપે તે અપે ા રાખવામા આવતી નથી. કદાચ, આ ચચા તાલીમ આપનાર આપિ

યવ થાપન પાછળની

િવચારધારાઓને સમ વવા માટે કે ટલા સ મ છે તે સમજવા માટે નો એક માપદં ડ બની રહેશ.ે

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :
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આપિ ઓ િવકાસને ઉ જ
ે ન આપે છે કે િવકાસ આપિ ઓને સુિનિ ત કરે છે કે કે મ તેની
માટે સહભાગીઓને સરળતા.

30 િમિનટ.

ટે નર ફ

સુિવધા આપનાર બની આને એક ચચા સ બનાવવાનું છે .
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તે અ વેષણ

યુિનટ : 8 : આપિ ઓનો
સામનો

આ મો યુલનું છે લું એકમ છે અને આ એ સ

છે જેમાં છે વટે , સહભાગીઓ સમ

આંતરરા ીય માળખા,

યા યાઓ અને પિરભાષાઓને રજૂ કરવામાં આવશે. થમ પાઠ આંતરરા ીય તરે આવા િવકાસ અને ઉ ાંિત
િવશે હશે,
શ

ારે બીજો પાઠ ભારતમાં આપિ

યવ થાપનના િવકાસ િવશે હશે.

તેટલી માિહતી સામેલ કરી શકાય તે ટે નરના

ય

ો હશે. એક તરફ તે ફ

િવકાસ અને ઉ ાંિત સુધી પોતાને મયાિદત કરી શકે છે અને બી
કાયવાહી, સંયુ

રા ના િવકાસ લ

આપિ

જોખમ ઘટાડાના

બાજુ , તે વાતાવરણમાં પિરવતન બાબતની

ો વગેરમ
ે ાં થઈ રહેલા સમાંતર િવકાસ િવશે પણ સહભાગીઓને અપડે ટ કરી

શકે છે .

યુિનટ : 8 પાઠ : 1 : સંકટો નો સામનો દુ િનયા કઈ રીતે કરી રહી છે ?
યુિનટ : 8 પાઠ : 2 :સંકટો નો સામનો ભારત કઈ રીતે કરી ર ું છે ?
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આ એકમના ાથિમક ઉ ે શો નીચે મુજબ છે :


વષ થી આપિ

યવ થાપન કે વી રીતે િવકિસત થયું છે તેના િવશે સહભાગીઓને



ભારતમાં સમાન બાબતે સહભાગીઓને

ણ કરો.

ણ કરો.

90 િમિનટ. ( 45 + 45 ) િમિનટ સ ો માટે અને દરેક સ પછી 15 િમિનટનો પીલઓવર સમય.

બંને પાઠ માિહતીસાભર

કૃ િતના છે અને તેમાં મોટાભાગે ટે નરે

ણકારી /

ાનની વહચણી કરવાનો સમાવેશ

થાય છે . જો કે , ટે નરે એ ખાતરી કરવી પણ આવ યક છે કે રા ીય અને આંતરરા ીય યા યાઓ / પિરભાષા વગેર ે
સાથે પહેલેથી જ શીખવવામાં આવેલી િવભાવનાઓને સાંકળવામાં તે સહભાગીઓને મદદ કરે છે . ઉદાહરણ
તરીકે , સે ડાઇ

ે મવકની

ાથિમકતાઓ સમ

યા પછી, સહભાગીઓને

િવ ેષણના પગલાઓ ાથિમકતાને અનુસરે છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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ણ કરવી જોઈએ કે બૉ-ટાઇ

યુિનટ : 8 : પાઠ : 1 :સંકટો (Hazard) નો
સામનો દુ િનયા કઈ રીતે કરી રહી છે ?

ટે નર માટે નોંધ : -

ટે નર આંતરરા ીય તરે િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટની ઉ ાંિત િવશે સહભાગીઓને

ણ કરવા માટે આ તક લઈ

શકે છે .

“1987 માં, જનરલ એસે બલીએ (GA) બધા લોકો અને ખાસ કરીને િવકાસશીલ દે શો માટે કુ દરતી આફતોના
ભાવને ઘટાડવાના મહ વને મા યતા આપી; 1990 ના દાયકાને એવા દાયકો કે જેમાં સંયુ
આંતરરા ીય સમુદાય કુ દરતી આપિ ઘટાડવાના

રા ના ને

હેઠળ

ે માં આંતરરા ીય સહયોગને ો સાહન આપવા માટે િવશેષ

યાન આપશે,”
ઑ ટોબરના બી
િદવસ ન

બુધવારને ( કુ દરતી સંકટોને ઘટાડવાના ) નેચરલ િડઝા ટર રીડ શન માટે નો આંતરરા ીય

ી કરવાનો િનણય કય છે , જેને આંતરરા ીય સમુદાય ારા દાયકા દરિમયાન વાિષક

પે મનાવવામાં

આવશે. કુ દરતી સંકટો માટે ના આંતરરા ીય દાયકા માટે ના આંતરરા ીય ે મવક કાયવાહીને અપનાવશે.
1991 માં, ધ

.એ. ( GA ) યૂયોકની ઘોષણાને સમથન આપે છે અને દાયકાના મુ ે વૈ ાિનક અને તકનીકી

સિમિત ( Science & Technological Committee) ના
1994 માં રા ીય સિમિતઓના

થમ વાિષક અહે વાલમાં સમાિવ

િતિનિધઓનું દાયકા માટે નું િવ

સંમેલન બોલાવવા એસટીસીના

સમથન આપે છે .
યોકોહામા િસ ાંતો :
1. જોખમોનું મૂ યાંકન એ જ રી પગલું છે
2. આપિ િનવારણ અને સ

તા આપિ રાહતની જ િરયાતોને ઘટાડે છે .

3. આપિ િનવારણ અને સ

તા એ િવકાસ નીિત અને આયોજનના અિભ પાસા છે .
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ભલામણો તેમજ
તાવને

4. આપિ ઓ અટકાવવા, ઘટાડવા અને િનવારવા માટે ની

મતાનો િવકાસ અને મજબૂતાઈ એ પહેલી અ તા છે

5. આવનારી આફતો અને તેમના અસરકારક સારની ારં િભક ચેતવણી
6. િનવારણમાં તમામ તરે ભાગીદારી
7. યો ય િડઝાઇન અને િવકાસના દાખલાઓ ારા નબળાઈમાં ઘટાડો
8. ટે કનોલો

અને માિહતી શેિરં ગ

9. પયાવરણીય સંર ણ
10. દરેક દે શ, કુ દરતી આફતોના

ભાવથી તેના લોકો, માળખાગત સુિવધાઓ અને અ ય રા ીય સંપિ ઓને

સુરિ ત કરવાની ાથિમક જવાબદારી ધરાવે છે .
2003 માં, ધ
આપિ

.એ. ( The G. A. ) એ યોકોહામા ટે ટે

જોખમ ઘટાડા પર િવ

અને તેની િ યા યોજનાની સમી ા કરવા માટે 2005 માં

સંમેલન બોલાવવાનું ન

ી કયુ; નબળાઈ, જોખમ આકારણી અને આપિ

યવ થાપન પર સાત યપૂણ િવકાસ અંગેની વ ડ સિમટના અમલીકરણની યોજનાની સંબંિધત જોગવાઈઓના
અમલની સુિનિ ત કરવા માટે ના ચો
આપિ

ઘટાડા માટે શી યા

ે

સ વૃિ ઓને ઓળખવા; સાત યપૂણ િવકાસ ા કરવાના સંદભમાં અને
યાસો અને પાઠ વહચવા અને પડે લ અંતરાલોને ઓળખવા અને પડકારો;

આપિ ઘટાડવાની નીિતઓના મહ વ અંગે

ગૃિત લાવવા; જોહાિનસબગ લાન ઓફ અમલીકરણની સંબંિધત

જોગવાઈઓમાં જણા યા મુજબ, તમામ દે શોમાં
સંબંિધત માિહતીની િવ સનીયતા અને

હેર અને આપિ

યવ થાપન એજ સીઓને યો ય આપિ

ા યતામાં વધારો કરવા માટે ; દસ વષની સમી ામાં કે ટલીક સંબંિધત

િ યાઓ યાનમાં લેવામાં આવી છે , જેમ કે જોહાિનસબગ લાન ઓફ વ ડ સિમટના અમલીકરણની યોજના.
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સે ડાઇ ે મવક એ

ગ
ુ ો ે મવક ફોર એ શન ( એચએફએ ) નું અનુગામી છે . 2005 – 2015 : આપિ ઓમાં રા ો

અને સમુદાયોની િ થિત થાપકતાનું િનમાણ.
આપિ ના જોખમ ઘટાડા પર ી

િવ

પિરષદ,

પાન, સડાઇ, 2015

એચ.એફ.એ એક 10-વષની િ યા યોજના હતી, જે 2005 થી 2015 સુધી અસરકારક હતી. આ દાયકા દરિમયાન,
િવ ભરની આપિ ઓ ખાસ કરીને સૌથી સંવેદનશીલ અને ગરીબ દે શોમાં માનવ, આિથક, માળખાગત અને
ઇકોલો કલ નુકસાન કરતી રહી. એસએફડીઆરઆરના 7 લ

ાંક (Targets) છે અને 4 અ તા (Priorities)

ધરાવતી િ યાઓ છે .
જોખમને સમજવું; જોખમનું સંચાલન; જોખમ ઘટાડવામાં રોકાણ અને બહેતર પુન: થાપન.
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આકૃ િત 8: આપિ ના જોખમ ઘટાડા માટે નું સે ડાઇ ે મવક
ટે નરે બૉ-ટાઇ િવ ેષણ સાથે સે ડાઇ ે મવકની

ાથિમકતાઓ કે વી રીતે સુસંગત છે તે સમ વવા માટે આ તક

લેવી આવ યક છે .
સંકટ પસંદ કયા પછીનું

થમ પગલું તેની સાથે સંકળાયેલા જોખમોને ઓળખવાનું હતું. સે ડાઇ ે મવકની આ

થમ અ તા છે .
જોખમનાં કારણોને અને પિરબળોને ઓળખવા અને તેને ઘટાડવા અથવા અટકાવવાનું કાય કરવાનું બીજું પગલું
બી

અને ી

અ તા છે ; તેમાં કોઈ શંકા નથી કે િનવારણ, શમન, સંવેદના વગેરન
ે ા વ પમાં સ

રોકાણની જ ર પડશે, અને તે જ રીતે ી
બનવાના

તા માટે

ાધા યતા પણ તેમાં બંધબેસતી બની રહે છે .

િતસાદ પછી, એટલે કે , ઘટના પછી બચાવ, રાહત અને પુનવસન પછી, જે બાકી રહે છે તે અનુભવ

ઉપરથી શીખવાના પાઠ અને વધુ સારી રીતે પાછા િનમાણ કરવાનો
યવ થાપન ચ ના થમ તબ

યાસ છે ; આ રીતે આપણે આપિ

ામાં આગળ વધીએ છીએ અને આ સે ડાઇ ે મવકની અંિતમ અ તા છે .
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આ ઉપરાંત, ટે નર આગળ વધીને સમાંતર િવકાસ તેમજ તેને જ રી અને સુસંગત લાગે તેના િવશે સંિ

િવચારો

રજૂ કરી શકે છે .
માનવ પયાવરણ પર યુનાઇટે ડ નેશ સ કો ફર સ, ટોકહોમ, વીડન, 5 - 16 જૂ ન, 1972.
1.

વીડન, 1968 માં, ECOSOC ને સૂચવવા માટે

થમ દે શ હતો કે યુએનએ પયાવરણ સાથેની માનવ

િ યા િતિ યા પર યાન કે િ ત કરવા માટે એક પિરષદ બોલાવવી જોઈએ.
2. સોિવયત યુિનયન અને વોસ પે ટ રા ોએ સંમેલનનો બિહ કાર કય હતો કારણ કે પૂવ જમનીને તેમાં ભાગ
લેવાની મંજૂરી નહોતી.
3. ભારતીય ધાનમં ી ઈિ દરા ગાંધીએ પિરષદમાં તેમના અંિતમ ભાષણમાં ઇકોલો કલ મેનજ
ે મે ટ અને ગરીબી
િનવારણ વ ચેના જોડાણને રજૂ કયુ.
ટોકહોમ ઘોષણામાં 26 િસ ાંતો, 109 ભલામણો અને એક ઠરાવવાળો એ શન લાન સામેલ છે .
નૈરોબી ( કે યા ) માં 1982 ની અથ સિમટ : કે યાના નાઇરોબીમાં 10 થી 18 મે 1982 દરિમયાન અથ સિમટનું
આયોજન કરવામાં આ યુ.ં તે સમયની ઘટનાઓ ( શીત યુ

) અને અમેિરકી રા પિત રોના ડ રેગન ( જેમણે

યુનાઇટે ડ ટે સમાં તેમની િતિનિધ પુ ીની િનમણૂક કરી હતી ) ના િવરોધાભાસ એ આ સિમટ િન ફળ બનાવી.
સ ાવાર અથ સિમટ તરીકે પણ તેનો ઉ લેખ કરવામાં આ યો નથી.
પયાવરણ અને િવકાસ પર યુનાઇટે ડ નેશ સ કો ફર સ, િરયો, 3 - 14 જૂ ન, 1992, જેમાં :
1. પયાવરણ અને િવકાસ પર િરયો ઘોષણા ( 27 િસ ાંતો )
1. િસ ાંત : 1 : સાત યપૂણ િવકાસ માટે મનુ ય િચંતાઓના કે માં છે . તેઓ કૃ િત સાથે સુમેળમાં રહીને વ થ
અને ઉ પાદક

વન માટે હકદાર છે .

૨. િસ ાંત : 3 : િવકાસનો અિધકાર પૂરો થવો જ જોઇએ જેથી હાલની અને ભાિવ પેઢીની િવકાસલ ી અને
પયાવરણીય જ િરયાતોને સમાન પે પૂણ કરી શકાય.
3. િસ ાંત : 4 : સાત યપૂણ િવકાસ હાંસલ કરવા માટે , પયાવરણીય સંર ણ એ િવકાસ િ યાનો અિભ
બનશે અને તેને તેમાથી બાકાત રાખી શકશે નહીં.
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ભાગ

4. િસ ાંત : 5 :

વન ટકાવી રાખવા અને

વનિનવાહના ધોરણોમાં અસમાનતા ઓછી કરવા અને િવ ના

લોકોની બહુ મતીની જ િરયાતોને વધુ સારી રીતે પૂણ કરવા માટે , તમામ રા

ો અને તમામ લોકો ગરીબીને નાબૂદ

કરવા માટે ના થાયી િવકાસની અિનવાય આવ યકતા તરીકે આવ યક કાયમાં સહકાર આપશે.
5. િસ ાંત : 7 : પૃ વીના ઇકોિસ ટમના આરો ય અને અખંિડતતાના સંર ણ, ર ણ અને પુન: થાપન માટે
રાજયોની સામા ય પરં તુ િવિભ જવાબદારીઓ છે .
6. િસ ાંત : 10 : પયાવરણીય મુ ાઓ સંબંિધત તર પર, સંબંિધત તમામ નાગિરકોની ભાગીદારીથી
િનયંિ ત થાય છે . રા ીય તરે, દરેક યિ

ે

રીતે

ને પયાવરણને લગતી માિહતી યો ય રીતે ઉપલ ધ હશે જે

હેર

સ ાધીશોએ પાસે રાખવામાં આવે છે , જેમાં તેમના સમુદાયોમાં જોખમી સામ ી અને વૃિ ઓ િવશેની માિહતી
અને િનણય લેવાની િ યામાં ભાગ લેવાની તક સામેલ છે .
7. િસ ાંત : 15 : સાવચેતીનો િસ ાંત :
8. િસ ાંત : 16 : દૂ િષતકતા એ ચૂકવવું પડશે. :
9. િસ ાંત : 20 : પયાવરણીય સંચાલન અને િવકાસમાં મિહલાઓની ભૂિમકા :
10. િસ ાંત : 22 : વદે શી અને પરં પરાગત

ાન :

2. એજ ડા : 21 : 40 િવભાગમાં 4 િવભાગોમાં વહચાયેલા થાયી િવકાસની િબન-બંધનકારી િ યા યોજના :
એ. િવભાગ : I : સામાિજક અને આિથક પિરમાણ
બી. િવભાગ : II : િવકાસ માટે સંસાધનોનું સંર ણ અને સંચાલન
સી. િવભાગ : III : યુવાનો, મિહલાઓ, એન ઓ વગેર ે જેવા મોટા જૂ થોની ભૂિમકાને મજબૂત બનાવવી.
ડી. િવભાગ : IV : િવ ાન, તકનીકી થાનાંતરણ, િશ ણ વગેર ે જેવા અમલીકરણના સાધનો.
એજ ડા 21 ને 1997 માં યુએન એ, િરયો + 10, િરયો + 20 અને અલબ , એસડી
આ યું છે .
3. વન િસ ાંતો :
4. જૈિવક િવિવધતા પર સંમેલન
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ારા પુનરાવતન કરવામાં

1. જૈિવક િવિવધતાનું સંર ણ
2. તેના ઘટકોનો થાયી ઉપયોગ
3. આનુવંિશક સંસાધનોથી થતા ફાયદાઓની વાજબી અને યાયી વહચણી.
સંમેલન 5 જૂ ન, 1992 માં િરયો ડી

નેરોમાં પૃ વી સિમટમાં હ તા ર માટે ખોલવામાં આ યું હતું અને 29

િડસે બર 1993 ના રોજ અમલમાં મૂકાયો.

પાનના નાગોયામાં ઓ ટોબરમાં જૈિવક િવિવધતા ઉપરના

ક વે શન માટે પ કારોની 10 મી કો ફર સ ( સીઓપી ) માં, નાગોયા ોટોકોલ 2010 માં અપનાવવામાં આ યો
અને 2014 માં અમલમાં લાવવામાં આ યો.
1. રણની સામે લડવાનું સંયુ

રા સંમેલન એ રાિ ય કાય મો ારા દુ કાળની અસરને દૂ ર કરવા અને દુ કાળના

ભાવને ઘટાડવા માટે નું એક સંમેલન છે જેમાં આંતરરા ીય સહયોગ અને ભાગીદારીની ગોઠવણીના સહકાર ારા
લાંબા ગાળાની યૂહરચનાનો સમાવેશ થાય છે .
6. આબોહવા પિરવતન પર ે મવક સંમેલન :
1992 માં વીકારવાં આવેલ અને 1994 માં અમલમાં આવી. સંમેલનમાં પ કારોએ ( 197 રેટીફાયસ અને 165
હ તા રો ) વષ 1995 થી વાિષક બેઠક શ
1.

કરેલ હતી.

ોટો ોટોકોલ ( 1997 ) : તે બે ત યો પર આધાિરત છે ; લોબલ વોિમગ થઈ ર ું છે અને માનવ સિજત કાબન

ડાયો સાઈડ એ તેનું ાથિમક કારણ છે . તે 2005 થી અસરકારક છે અને થમ િતબ તાનો સમયગાળો 2008
થી 2012 હતો. દોહા ( સીઓપી 18 ) માં બી
સુધારણા માટે 144 રા
રા

િતબ તા અવિધ પર સંમિત આપવામાં આવી હતી પરં તુ દોહા

ોની બહાલીની જ ર છે અને અ યાર સુધી એટલે કે ઑગ ટ, 2018 સુધીમાં, ફ
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ોએ તેને વીકાયુ છે .

2. સીઓપી 1: બિલન, 1995; સી.ઓ.પી.: 16 અથવા સીએમપી 6 : કે નકુ ન, 2010, પ ો ારા વાિષક 100 અબજ
ડોલર, એ.કે .એ.

ીન લાઇમેટ ફં ડ, ગરીબ દે શોને આબોહવાની અસરોને અનુકૂળ બનાવવામાં મદદ કરવા માટે

ફાળવવાની સહમિત આપવામાં આવી હતી.
3. સીઓપી 21: પેિરસ, 2015. ( ીનહાઉસ ગેસ ઉ સજન શમન, અનુકૂલન અને ભંડોળ).
કરારનો લાંબા ગાળાના લ

ાંક એ વૈિ ક સરેરાશ તાપમાનમાં વધારોને પૂવ - ઔ ોિગક તરોથી 2 િડ ી

સેિ સયસથી નીચે રાખવાનું છે ; અને આ વધારો 1.5 િડ ી સેિ સયસ સુધી મયાિદત રાખવાનું છે કારણ કે આનાથી
હવામાન પિરવતનના જોખમો અને અસરોમાં નોંધપા ઘટાડો થઇ શકે છે .
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1. પેિરસ કરાર કાયદાકીય

પે

ોટો ોટોકોલ તરીકે બંધનકતા નથી અને તે સવસંમિત પર ભાર મૂકે છે , એટલે કે

રા ીય િ એ િનધાિરત યોગદાન કે જે નીચેના તરથી ઉપરના તર ઉપર કામ કરે છે ! એનડીસી કાયદે સર રીતે
બંધનકતા નથી પરં તુ દરેક રા કાયદાકીય રીતે તેમની

ગિતની દે ખરેખ રાખવા, સમી ા કરવા અને દર બે વષ

િરપોટ કરવા માટે બંધાયેલો છે .
2. તે નવે બર, 2016 માં અમલમાં આ યું

ારે િવ ના

ીનહાઉસ ગેસ ઉ સજનના 55% જેટલો ફાળો આપતા

ઓછામાં ઓછા 55 દે શોએ તેને બહાલી આપી, વીકારી અને મંજૂરી આપી.
આ સમયે, ટે નર આબોહવાની વાટાઘાટોની સમયરેખા સમ વવા માટે આગળ વધી શકે છે , જેથી આંતરરા ીય
તરે સવસંમિત બનાવવામાં કે ટલો સમય લાગે છે અને આવા દરેક િનણયો એક બી

પર કે વી રીતે િનભર છે તે

હકીકત થાિપત કરી શકે . ( આકૃ િત 9 )
આવા આંતરરા ીય કરારો હં મેશાં એકબી ના પૂરક અને સહાયક હોય છે , તે સહભાગીઓને સમ વવા માટે ટે નર
નીચેનાનો ઉ લેખ પણ કરી શકે છે .
ઓઝોન તરના ર ણ માટે િવયેના સંમેલન ( 1985 )
તેના પર 1985 માં સંમિત થઈ હતી અને 1988 માં અમલમાં આવી હતી.
ઓઝોન લેયરને સમા કરનારા પદાથ પર મો ટીયલ ોટોકોલ ( 1987 )
1987 માં તેના પર સંમિત થઈ હતી અને 1989 માં અમલમાં આવી હતી. 2016 માં િકગાલીમાં તાજેતરમાં બનેલ
ઘટનાઓને કારણે તેનું ઘણી વખત પુનરાવતન કરવામાં આ યું છે . િકગાલી કરાર હ

અપનાવવામાં આ યો નથી

પરં તુ તે અમલમાં છે .
મો ટીયલ

ોટોકોલ લોરો લોરોકાબન ( સીએફસી ), હાઇડો લોરો લોરોકાબ સ ( એચસીએફસી ) ને બહાર

કાઢવા િવશે છે જે મુ ય વે ઓઝોન તરને ઘટાડવા માટે જવાબદાર છે . િકગાલી કરારમાં એચ.એફ.સી. ને પણ
બહાર કરવા જ રી છે .
િમલેિનયમ સિમટ, યુએન એચ

ુ ( એનવાયસી ), 2000

તેનો હેતુ 21 મી સદીના વળાંક યુએનની ભૂિમકાની ચચા કરવાનો હતો. પિરણામ િમલેિનયમ
િમલેિનયમ ડે વલપમે ટમાંથી મેળવેલા િમલેિનયમ ડેવલપમે ટ ગોલ ( એમડી
વન ા કરવા માટે અપનાવવામાં આ યું હતું. આ 8 એમડી
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હેરનામું હતું.

) ને 2015 સુધીમાં દરેકને વધુ સા ં

નીચે મુજબ છે :

1. આ યંિતક ગરીબી અને ભૂખ દૂ ર કરો
2. સાવિ ક ાથિમક િશ ણ ઉપલ ધ કરાવવું.
3. િલંગ સમાનતા અને મિહલા સશિ

કરણને ો સાહન આપવું

4. બાળ મૃ યુદર ઘટાડવો
5. માતાના વા યમાં સુધારો
6. એચ.આય. વી / એ સ, મેલેિરયા અને અ ય રોગો સામે લડવું
7. પયાવરણીય િ થરતાની ખાતરી કરવી.
8. િવકાસ માટે વૈિ ક ભાગીદારીનો િવકાસ કરવો.
થાયી િવકાસ પર િવ

સિમટ, જોહાિનસબગ ખાતે અથ સિમટ, 2002

ખાસ કરીને "આપણા લોકોના સાત યપૂણ િવકાસ માટે ગંભીર જોખમો ઉભી કરનાર િવ

યાપી પિરિ થિતઓ

પર યાન કે િ ત કરવા તે એક કરાર છે , જેમાં આનો સમાવેશ થાય છે : સતત ભૂખમરો, કુ પોષણ; િવદે શી યવસાય;
સશ

સંઘષ; ડગની ગેરકાયદે સમ યાઓ; સંગિઠત ગુના;

હેરફે ર; યિ

ઓની ત કરી; આતંકવાદ;

ાચાર; કુ દરતી આફતો; ગેરકાયદે સર હિથયારોની

િતગત, વંશીય, ધાિમક અને અ ય િતર કાર

યે અસિહ ણુતા અને

ઉ કે રણી; ઝે નોફોિબયા અને ખાસ કરીને ચેપી, સં િમત અને બહોળો ફે લાવો ધરાવતા એચ.આય.વી / એ સ,
મેલેિરયા અને

ય રોગ. ”

સાત યપૂણ િવકાસ પર િવ

સિમટ, 2005 એનવાયસીમાં

તેમાં િવિવધ િવકાસ પાસાઓ જેવા કે શાંિત થાપના કિમશન, જે સંઘષ, માનવાિધકાર સિમિતની થાપના, રા ીય
સરકારો તેમની જવાબદારી િનભાવવામાં િન ફળ

ય યારે સુર ાની જવાબદારી વગેરમ
ે ાંથી ઉભરતા દે શોને

મદદ કરશે, તે િવષે વાત કરી હતી.
સાત યપૂણ િવકાસ પર યુનાઇટે ડ નેશ સ કો ફર સ, િરયો + 20, અથ સિમટ 2012
1. "અમારે ઇિ છત ભિવ ય જોઈએ છે ", 49 પાનાનું વક પેપર જે સાત યપૂણ િવકાસ લ
ગોલ, એસડી
લ

( સ ટે નેબલ ડે વલપમે ટ

) ના િવકાસને સમથન આપવાની વાત કરે છે , તે વૈિ ક તરે સાત યપૂણ િવકાસને લ

નો સમૂહ છે . એવું માનવામાં આવે છે કે િમલેિનયમ ડે વલપમે ટ ગોલ
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ાં પૂરો થશે યાંથી એસડી

માં રાખીને
સ યત

કરશે અને ટીકાકારોને સંબોધન કરશે કે મૂળ લ

ો િવકાસમાં પયાવરણની ભૂિમકાને યાનમાં લેવામાં િન ફળ

ય છે .
२. રા ો કાબન સી ટે શન અને આવાસ સંર ણ જેવા કૃ િત ારા દાન કરવામાં આવતી પયાવરણીય સેવાઓ'
માટે આકારણી કરવા અને ચૂકવણી કરવાના
સંપિ ના માપદં ડ તરીકે

ય

ોમાં પયાવરણીય અને સામાિજક પિરબળોને યાનમાં લેતા

ડીપીના િવક પોની શોધખોળ કરવા સંમત થયા હતા.

3. મા યતા છે કે " સમાજ જે વપરાશ કરે છે અને ઉ પ કરે છે તે રીતે મૂળભૂત પિરવતન વૈિ ક સાત યપૂણ િવકાસ
ા કરવા માટે અિનવાય છે . "
4. બધા દે શોએ અિ મભૂત ઇં ધણ સબિસડી પૂરી કરવાની કિટબ તાની પુિ કરી.
સ ટે નેબલ ડે વલપમે ટ ગોલ ( એસડી
યુઆરી 2013 માં, એસ.ડી.
ઓપન વિકગ

):

. માટે ના ચો

સલ

ોને ઓળખવા માટે 30 સ યોના યુ.એસ. જનરલ એસે બલી

ુપ સ ટે નેબલ ડેવલપમે ટ ગોલની થાપના કરવામાં આવી હતી. ઓપન વિકગ

મહાસભા, સ ટે બર 2013 - સ ટે બર 2014 ના 68 મા સ

પ
ૂ (OWG) ને

દરિમયાન િવચારણા માટે એસડી

પર

તાવ

તૈયાર કરવાનું કામ સોંપવામાં આ યું હતું.
19 જુ લાઈ 2014 ના રોજ, ઓડ
ઓડ

યુ એ એસડી

માટે નો

તાવ િવધાનસભામાં મોક યો. 13 સ ો પછી,

યુ એ સ ટે બર 2014 માં મહા એસે બલીના 68 મા સ માં 17 એસડી ને 169 લ

ોનો

તાવ રજૂ

કય હતો.
5 િડસે બર 2014 ના રોજ, યુએન જનરલ એસે બલીએ સે ે ટરી જનરલના િસંથેિસસ િરપોટને વીકાય , જેમાં
જણાવાયું છે કે 2015 પછીની એસડી

િ યા માટે નો કાયસૂિચ ઓડ

યુ

દરખા તો પર આધાિરત હશે.

ટે નર નીચેનાનો ઉ લેખ પણ કરી શકે છે . :
યુ અબન એજ ડા ( યુએન હેિબટે ટ III )
એિડસ અબાબા એ શન એજ ડા ( િવકાસ માટે િધરાણ )
યુ.એસ. ડી..ડી.આર. મુજબ આપિ

યવ થાપનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી િવિવધ પિરભાષાઓની

યા યાઓની રજૂ આત સાથે ટે નર આગળ વધી શકે છે .
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આ પાઠનાં ાથિમક ઉ ે શો આ માણે છે :


આંતરરા ીય તરે આપિ જોખમ સંચાલનના ઉ ાંિતને સમ વો.



સમાંતર િવકાસ અને ઇવો યુશન િવશે સમ વો કે જે આપિ જોખમ ઘટાડા પર અસર કરે છે .

30 િમિનટ.

આ સ એક માિહતી દ સ છે .

પાવર-પોઇ ટ

આપિ

તુિત.

જોખમ ઘટાડાને લગતા સૂચકાંકો અને પિરભાષા પર ખુ લો આંતર સરકારી િન ણાત કાયકારી જૂ થનો

અહેવાલ.
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યુિનટ : 8 પાઠ : 2 : ભારત દુ ઘટનાનો
સામનો કઈ રીતે કર ે છે ?
ટે નર માટે નોંધ : ટે નરે ભારતમાં િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટની સમયરેખા સમ વવી પડશે અને રા ીય અથવા રા

ના અિધિનયમોમાં

આપેલ માણભૂત પિરભાષા સિહતની યા યા પણ સહભાગીઓને રજૂ કરવી પડશે. આવી યા યાઓ અને
છે લા પાઠમાં રજૂ કરાયેલ યુ.એન. ડી.ડી.આર. ની યા યાઓ વ ચે ટે નર એક સમાનતા થાપવાનો ય

કરી શકે

છે .

જો કે 1999 નું સુપર-ચ વાત એક અંધકારમય યાદગીરી તરીકે હ
આપિ

યવ થાપન રા માટે િચંતાનું કે

2001 ના

પણ

વંત ર ું છે અને આ ઘટના સાથે જ

બ યું હતું. ઓિર સા િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ ઓથોિરટીની થાપના પછી,

સ ાક િદવસે ભારત ફરી એકવાર સંવેદનામાં ૂ

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ અંગે ઉ ચ પાવર સિમિત

ઉ યું. આનાથી ેણીબ

િવકાસ થયો; 2001 માં

ારા અહેવાલ રજૂ કરવો, ગુજરાત રા

આપિ

બંધન,

અિધિનયમ, 2003 પછી િબહાર ટે ટ િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ, 2004 અને નેશનલ િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ ટ,
2005. 2009 માં, િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ પરની રા ીય નીિતને મંજૂરી આપવામાં આવી. આપિ ના સંચાલન માટે ની
ાથિમક જવાબદારી સંબંિધત રા
રા
વૃિ

સરકારની છે . કે , રા

અને િજ લા તરે થાિપત સં થાકીય પ િત

ોને અસરકારક રીતે આપિ ઓનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરે છે . િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ એ એક બહુ શાખાકીય
છે જે તમામ િહ સેદારો મારફત સુસંગત સુમેળમાં કરવાની છે . િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ પરની રા ીય નીિત

બધા માટે સ મ વાતાવરણ પૂ ં પાડે છે . આખરે, 2016 માં, રા ીય આપિ

યવ થાપન યોજના બહાર પાડવામાં

આવી, જે મુ ય વે સે ડાઈના માળખાને વળગી રહે છે અને તેમાં સાત યપૂણ િવકાસ લ

ો ( એસડી

) ના સંકેતો

અને ત વોને સમાવવામાં આવેલ છે .
કાયદા મુજબ આપિ , આપિ

યવ થાપનની કાનૂની યા યાઓ, હવે થમ વખત, સહભાગીઓને સમ વવી

જોઈએ. એ ટની િવિવધ જિટલ િવગતો અને િવડં બણાઓ ઉપર ચચા થવી જોઈએ જેમ કે એનડીએમએ,
એનઆઈડીએમ, એનડીઆરએફ વગેર.ે
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દરેક મં ાલય અને િવભાગ માટે િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ યોજના રાખવાની કાનૂની આવ યકતા ઉપર પણ ભાર મૂકવો
જોઈએ. યોજનાની વાિષક સમી ા અને તેને અપડે ટ કરવાની આવ યકતાનો પણ ઉ લેખ કરવો જોઈએ.
રા ીય યોજનામાં યાનમાં લેવામાં આવેલા જોખમો અને ઉ ચ શિ

સિમિત ારા દશાવેલ જોખમો બતાવી ટે નર

ભાગ લેનારાઓને એ હકીકતની અનુભૂિત આપવા માટે ની આ તક લઈ શકે છે , કે આયોજન દરિમયાન મયાિદત
જોખમોને જ યાનમાં લેવાની જ ર નથી. પરં તુ સબંિધત િસ ટમમાં જોખમ અથવા ખતરો ઉભો કરે તેવી કોઈપણ
ઘટનાઓની સંપૂણ સૂિચ હોઈ શકે છે .
ટે નર આ સ ને ભારતીય વડા
એજ ડા સાથે સમા

ધાન નરે

મોદીના આપિ

જોખમ ઘટાડવાના

કરી શકે છે , જે 2016 માં નવી િદ હીમાં આફત આપિ

યાસો માટે ના 10 - મુ ાના

જોખમ ઘટાડવા અંગેની એિશયન

મં ાલયમાં આપવામાં આ યું હતું. તે છે :
1. બધા િવકાસ

ે ોએ આપિ જોખમ સંચાલનના િસ ાંતો આ

સાત કરવા જોઈએ.

2. બધા માટે જોખમ કવરેજ તરફ કામ કરો - ગરીબ ઘરોથી માંડીને એસએમઇથી લઈને બહુ રા ીય િનગમોથી
લઈને રા ના રા

ો સુધી.

3. આપિ જોખમ સંચાલનમાં મિહલાઓનો વધુ સમાવેશ અને નેતૃ વને ો સાિહત કરો.
4. વૈિ ક તરે જોખમના મૂ યાંકનમાં રોકાણ કરો.
5. આપિ જોખમ યવ થાપન ય

ોની કાય મતા વધારવા માટે લાભ તકનીક.

6. આપિ ના મુ ાઓ પર કામ કરવા યુિનવિસટીઓનું નેટવક િવકિસત કરવું કારણ કે તેમની પાસે સામાિજક
જવાબદારીઓ પણ છે .
7. સોિશયલ મીિડયા અને મોબાઇલ ટે નોલોિજ

ારા પૂરા પાડવામાં આવેલી તકોનો ઉપયોગ અને સોિશયલ

મીિડયાની સંભિવતતાને ઓળખવા અને આપિ જોખમ સંચાલનના તમામ પાસાઓ માટે એિ લકે શન િવકિસત
કરવી.
8. થાિનક

મતા અને પહે લને મજબૂત બનાવવી.

9. ખાતરી કરવી કે આપિ માંથી શીખવાની તક વેડફાઇ ન જવી જોઈએ.
10. આપિ ઓના આંતરરા ીય િતસાદમાં વધુ એકતા થાિપત કરવી.
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ટે નરે ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેણે આંતરરા ીય માળખાના સંદભમાં અને ખાસ કરીને ભારતીય સંદભમાં 10
પોઇ ટની સુસંગતતા સમ વી છે .
ટે નર પછી યા યાઓ સમ વવા અને રા
યા યાઓની તુલના કરવાનો

અિધિનયમ અને રા ીય અિધિનયમ માં આપવામાં આવેલી

યાસ કરી શકે છે . હકીકતમાં, અિધિનયમો વ ચે સમાનતાઓનું

દશન કરવું

જોઈએ અને તફાવત, જો કોઈ હોય તો, તે પણ સમ વવું જોઈએ. ટે નર ભાગ લેનારાઓને રા ીય અને રા

ની

યોજનાઓ બાબતનું સાિહ ય આપવું જોઈએ જેથી તેઓને યોજના કે વી હોય છે તે બાબતની પ સમજણ મળી
શકે . ટે નર આપિ

જોખમ ઘટાડવા તરફના યોજનાઓના અિભગમ અને બો-ટાઇ િવ ેષણ અિભગમ વ ચે

સમાનતા થાિપત કરી શકે છે .

આ પાઠના ાથિમક ઉ ે શો આ છે :


ભારતમાં િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટની ઉ ાંિત સમ વો

45 િમિનટ.

આ સ

મુ ય વે એક માિહતી દ સ

છે . ટે નરે ખાતરી કરવી જોઈએ કે ભાગ લેનારાઓ, ઓછામાં ઓછા,

િડઝા ટર મેનજ
ે મે ટ યોજના નો અ યાસ કરે છે .

પાવર-પોઇ ટ

તુિત.
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તાલીમ બાદનું મૂ યાંકન અને પૂણાહુ િત

તાલીમના અંતે, સહભાગીઓના
કરશે. તાલીમ

ાન, કૌશ ય અને અિભગમનું મૂ યાંકન તેમની ઉતીણ થવા માટે ની વતણૂક ન

ારા આપવામાં આવેલા ઇનપુ સ મારફત સહભાગીઓના

ી

ાન અને કૌશ યમાં થયેલ વધારાના

તરનું મૂ યાંકન કરવું પડશે. તાલીમ અને સંબંિધત સુિવધાઓ અંગેના તાલીમાથ ઓનો

િતસાદ તેને વધુ

અસરકારક અને બહેતર બનાવવા માટે ભિવ યના મો યુલોમાં ફે રફાર કરવામાં મદદ કરશે
ઉ ે શો :



વતમાન મો યુલની સુધારણા માટે ના માળખાની ચચા કરવી.
ો ામ ારા આપવામાં આવતી તાલીમની ગુણવ ાનું મૂ યાંકન કરવુ.ં



કોસના અંતે સહભાગીઓની ઉતીણ થવાની



અ યાસ મ દરિમયાન ા



ઔપચાિરક આંતિરક મૂ યાંકન કરવું

મતા અને વતણૂકનું મૂ યાંકન કરવું.

ાન અને કુ શળતાનું મૂ યાંકન કરવુ.ં

50 િમિનટ. ( 30 + 20 ) િમિનટ.

ટે નસના િવવેક અનુસાર, નીચેની કોઈપણ પ િતઓનું પાલન કરી શકાય છે :
1. ઔપચાિરક રીતે બનાવેલી

ાવિલ - દરેક તાલીમાથ ને

ાવિલ ભરવાનું કહેવામાં આવે છે જે તેમના

ાનનું

મૂ યાંકન કોસ ારા મેળવેલ છે .
2. કોસ પર િ

ઝ - જૂ થોમાં વહચો અને સાચા જવાબો માટે પોઇ ટ આપો. જે જૂ થ

મળે છે .
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તે તેને એક નાનકડું ઇનામ

3. અનૌપચાિરક ચચા – તાલીમાથ ઓને જૂ થોમાં વહચવામાં આવે છે અને તાલીમના મહ વપૂણ મુ ાઓને ઓળખે
છે અને તેમને િ લપ ચાટ પર લખે છે . તેમની કામગીરી સમા

થયા પછી, તેઓ આગળ વધે છે અને આગળનો

િ લપ-ચાટ અને અ ય જૂ થો ારા ઓળખવામાં આવેલ મુ ાઓ પર ઉમેરો અથવા િટ પણી કરે છે . અંતમાં બધા
મુ ાઓ ટે નર ારા સાંકળવામાં આવે છે અને તેની ઉપર ચચા કરવામાં આવે છે .

પસંદ કરેલ પ િતના આધારે :


પૂવ-ન

ી કરેલ

ાવિલની નકલો અથવા



હે ડ-આઉટને િપન કરવા માટે િ લપ ચાટ, માકસ, ટે ગ-બો સ
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