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અમદાવાદ ગરમીથી બચવાન ું આયોજન  

(હીટ એકશન પ્લાન)- ૨૦૧૮ 
૧. પરરચય 

અતિશય ગરમીના કારણે લુ લાગી શકે. આવા હીટ સ્ટટરેસ અને હીટ સ્ટટર ોક  જોખમી અને જીવલેણ નીવડી શકે.  વર્ષ 

૨૦૧૦ના ઉનાળામાાં અમદાવાદ શહેરમાાં ખુબ ગરમી પડી, અને એના કારણે મે મતહનામાાં મૃત્યુદર વરસની સરરેાશ 

કરિા ૧૩૪૪ વધાર ેનોાંધાયુાં હિુાં. અમદાવાદ મ્યતુનતસપલ કોપોરશેન (એ. એમ. સી.) એ આબોહવા પતરવિષનના 

કારણે સિિ વધી રહેલી ગરમી અને ગરમીના મોજાં (હીટ વેવ)ની આરોગ્ય પર થિી અસરો ઓછી કરવા માટે 

સરકારી આરોગ્યિાંત્ર અને શહેરના લોકોને િૈયાર કરવાનુાં બીડુાં  ઝડપયુાં છે. આ પગલાઓની અાંિગષિ એ.એમ.સી.એ 

૨૦૧૩માાં રાષ્ટ્ર ીય અને આાંિરરાષ્ટ્ર ીય તનષ્ણાિોની મદદથી પ્રથમ હીટ એક્શન પલાનની રચના કરવામાાં આવી હિી. 

આ પલાન અાંિગષિ ગરમીની આગોિરી જણકારી મળે એવી પ્રણાલીઓ તવકસાવવામાાં આવી, આરોગ્ય િાંત્રને સજ્જ 

કરવામાાં આવયુાં, અને ઘર-કુટુાંબના સ્ટિર ેગરમીની અસરોથી બચવાના ઉપાયો લોકો સધુી પહોચાડવામાાં આવયા.  

એ.એમ.સી. ૨૦૧૩થી દર વર્ે અમદાવાદ હીટ એકશન પલાનની તવસ્ટિૃિ અને વધાર ેતવગિવાળી આવતૃિઓ િૈયાર 

કરી રહી છે. 1 

૨. ઉદે્દશ્ય 

આ હીટ એક્શન પલાન નો ઉદે્દશ્ય અમદાવાદ શહેરમાાં વધ ુપડિી ગરમીની સ્ટવાસ્ટ્ય પરની અસરોન ે ઘટાડવા માટે 

કરવામાાં આવિા પ્રયત્નોના અમલીકરણ, સાંકલન અને મૂલયાાંકન કરવાનો છે.  આ પલાનનો મખુ્ય હેિુ ગરમી-સાંબાંતધિ 

બીમારીનુાં જોખમ વધાર ેપડિુાં હોય િેવા લોકોને યોગ્ય સાવચેિી રાખવા માટે માગષદશષન આપવાનો  છે. 

૩. મહત્વની વ્યહૂરચનાઓ 

 લોક સુંપકક  અન ેજનજાગૃરિ : આ પગલાઓમાાં તવતવધ માધ્યમો દ્વારા હીટ વવેના જોખમોની જણકારી લોકો 

સુધી પહોચાડવાના અને લુ લાગવાથી થિી બીમારી અન ેમરણના પ્રમાણને ઘટાડવાના પ્રયત્નો સામેલ છે. 

ગિ વર્ોમાાં વધ ુપડિી ગરમીની સ્ટવાસ્ટ્ય પરની અસરો અને લુ લગાવથી થિી બીમારીઓથી રક્ષણ કેવી રીિે 

કરવુાં એ માટેનુાં માગષદશષન લોકોને પતત્રકાઓ, જહેરાિો, િેમજ જહેર સાંદેશાઓ દ્વારા આપવામાાં આવી. આ 

વર્ષની યોજનાના ભાગરૂપ ેનવા પ્રયત્નો શરૂ કરવામાાં આવયા છે. જમેાાં, એસ.એમ.એસ., ટેક્સ્ટટ મેસજે, ઇમેઇલ, 

રતેડયો અને મોબાઇલ એતપલકેશન્સ જવેી કે વોટ્સએપનો સમાવશે થાય છે. ગરમીથી પ્રભાતવિ થઇ શકે એવા 

લોકો સુધી આ વાિ પહોચે એ માટે એતપ્રલથી જુન મતહના દરતમયાન ઘર-મહોલલામાાં જઈને િેમની સાથે નીજી 

સાંપકષ  પણ કરવામાાં આવશે.  

 ભાર ેગરમીની આગાહી: જ ેતવસ્ટિારમાાં અતિશય ગરમી પડવાની સાંભાવના હોય ત્યાના રહેવાસીઓને ગરમ 

તદવસોની આગાહી અને એનાથી બચવાના ઉપાયોની માતહિી સમયસર પહોચે િે માટેની પદ્ધતિ  

તવકસાવવામાાં આવી છે. આ પદ્ધતિના સફળ ઉપયોગ માટે સરકારીિાંત્રના તવતવધ તવભાગો વચ્ચે સમન્વય 

ઉભો કરવાના પ્રયત્નો પણ હાથ ધરાયા છે. આ માટે એ.એમ.સી.એ હવામાન તવભાગ દ્વારા કરવામાાં આવિી 

ગરમીની આગાહીઓ લોકો સુધી ઝડપથી પહોચે િે માટે અમદાવાદ ખાિે આવેલા હવામાન તવભાગ સાથ ે

તવતવધ સરકારી એજન્સીઓ જમેકે, આરોગ્ય અતધકારીઓ અને હોતસ્ટપટલો, તડઝાસ્ટટર મેનજેમેન્ટન ે લગિા 

અતધકારીઓ, સ્ટથાતનક લોકસમુદાયો, અને મીતડયા આઉટલેટ્સનુાં નટેવકષ  બનાવયુાં છે.  

 આરોગ્ય કમકચારીઓની ક્ષમિા વધારવાના પગલાઓ: આકરા ઉનાળામાાં લુ લાગવાથી થિી બીમારીઓ 

વધી રહી છે. આવી બીમારીના તચન્હોને સમયસર ઓળખવા અને એની ત્વતરિ સારવાર કરવામાાં આવે એ 

ખુબ જરૂરી છે. આ માટે ડોક્ટર અન ેનસષ જવેા આરોગ્ય કમષચારીઓને ખાસ િાલીમ પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

                                                           
1 Azhar GS, Mavalankar D, Nori-Sarma A, Rajiva A, Dutta P, et al.  Heat-Related Mortality in India: Excess All-

Cause Mortality Associated with the 2010 Ahmedabad Heat Wave. PLoS ONE (2014) 9(3): e91831. doi: 

10.1371/journal.pone.0091831: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091831#abstract0  

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091831#abstract0
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આવી િાલીમ ખાસ કરીને પ્રાથતમક િબીબી અતધકારીઓ, અન્ય પેરામેતડકલ સ્ટટાફ અને કમ્યુતનટી હેલથ ન ે

આપાય છે જથેી િેઓ લુ લાગેલા દદીઓને ઓળખી શકે, સારવાર આપી શકે અને એનાથી થિી બીજી 

બીમારીઓ અને મરણને ઘટાડી શકે.  

 અરિશય િાપથી બચવાના (હીટ એક્સપોઝર ઘટાડવાના) પગલાઓ: આમાાં અ) વધ ુ પડિી ગરમી 

પડવાની હોય િેવા તવસ્ટિારોને વૈજ્ઞાતનક રીિે ઓળખવા અને એની જણકારી લોકો સધુી પહોચાડવાના, બ) 

લૂથી બચવાના ઉપાયોની માતહિી વધ ુ લોકો સુધી અન ે વધ ુ સારી રીિે પહોચાડવાના, અને ક) આકરી 

ગરમીવાળા તદવસોમાાં ઠાંડી જગ્યાઓ અને પીવાના ઠાંડા પાણીની સતુવધાઓ વધારવાના પગલાઓનો 

સમાવેશ થાય છે.  આ માટે એ. એમ. સી. NGO જવેી સાંસ્ટથાઓની મદદ લઈને ગરીબ અને ગરમીથી પ્રભાતવિ 

થઇ શકે એવા લોકો સુધી પહોચવાના પ્રયત્નો કર ેછે.  
 

આકરી ગરમીની અસરો ઘટાડવા માટે િાપમાનની આગાહીની સતુવધા િેમજ બીજ પગલાઓ લેવાની 

સરકારીિાંત્રની િૈયારી વધારવા અમદાવાદ શહેરમાાં ૨૦૧૩ની સાલમાાં એક તહટ એક્શન પલાન શરુ કરવામાાં આવયો.  

2018 હીટ એક્શન પલાન – એ દર વર્ે લોન્ચ થિી આ વાતર્ષક યોજનાની નવી આવતૃિ છે.  આ પલાન આકરી 

ગરમીથી આરોગ્યન ેથિી અસરો કરવા માટેના લાાંબા િથા ટૂાંકાગાળાના પગલાઓનો તચિાર આપે છે. આ પગલોમાાં 

સરકારી િાંત્રના તવતવધ તવભાગોની િૈયારીઓ, એકબીજ સાથે ગરમીની આગાહી, અને અસરોની માતહિીનુાં 

આદાનપ્રદાન, અને અસરો ઓછી કરવાના અસરકારક ઉપાયોનો સમાવશે થાય છે જથેી કરીને ગરીબ અને 

ગરમીથી પ્રભાતવિ થઇ શકે એવા લોકોને લનુે લગિી બીમારીઓથી બચાવી શકાય અન ેએમના સ્ટવાસ્ટ્યને ઉનાળા 

દરતમયાન સાચવી શકાય.  

 

૪. હીટ ઍક્શન પ્લાન (HAP) અમલીકરણ 

અમદાવાદમાાં હીટ એક્શન પલાનની સફળ અમલીકરણમાાં સરકારી તવભાગો, સાંસ્ટથાઓ અન ે લોક-સમુદાયો 

અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આમાાં સરકારી કમષચારીઓ, સ્ટવસ્ટ્ય કમષચારીઓ, િાત્કાતલક સારવાર આપી શકે એવા 

િબીબી કમષચારીઓ, તવતવધ સ્ટિરના દવાખાના અને હોતસ્ટપટલના સ્ટટાફ, અને તવતવધ લોક-સમુદાયો વચ્ચે સાંકાનની 

જરૂર રહે છે.  ઉાંચા િાપમાન અને આકરી ગરમીની આગાહી થિાની સાથે આ પલાન કાયષરિ થાય છે, અને એની 

સફળિા માટે આ આગાહી અને બીજી માતહિીઓ ત્વતરિ રીિે સામાન્ય લોકો અને બીજ જવાબદાર લોકો  સુધી 

પહોચે એ અત્યાંિ જરૂરી છે.  

ગરમીની આગાહી માટેના કલર કોડ્સ 

એ.એમ.સી. નીચેના કલર કોડ્સનો ઉપયોગ કરીને તનધાષતરિ થે્રશોલડના (Threshold) આધાર ે હીટ એલટષની 

આગાહી રજૂ કરશે. આ કલર કોડ્સની આગાહી બીજી સૂચનાઓની સાથે વધારાની ચેિવણી રૂપે ઉપયોગમાાં 

આવશે.  

રડે એલટષ  એક્સ્ટટર ીમ હીટ એલટષ  તદવસ ≥ 45C 

ઑરને્જ એલટષ  હીટ એલટષ  તદવસ 43.1C – 44.9C 

યલો એલટષ  હોટ ડે એડવાઇઝરી 41.1C- 43C 

વહાઈટ એલટષ  કોઈ એલટષ  નથી ≤41C 

અ. હીટ એક્શન પ્લાન સરિય કરો: 

અમદાવાદમાાં અત્યાંિ ગરમીની મોસમ એતપ્રલથી શરૂ થાય છે અન ેજૂન સુધી ચાલે છે. આ પલાન અાંિગષિ 

કોપોરશેને એ.એમ.સી.એ નોડલ ઓતફસરની તનમણૂક કરી છે. આ નોડલ ઓફીસર તવતવધ સ્ટટેકહોલડસષનુાં 

સાંકલન અને હીટ ઍક્શન પલાનનુાં અમલીકરણ કરશે. તનયકુ્ત નોડલ ઑતફસર આકરી ગરમીના તદવસો 

પહેલા સાવચેિીના પાગલો અને ગરમ તદવસોમાાં અસરો ઘટાડવાના પગલાઓના સાંકલન અને સાંચાર માટે 

જવાબદાર છે. આ ઓતફસર કોપોરશેનની નોડલ ઑતફસ દ્વારા હીટ એક્શન પલાનની સફળ અમલીકરણ 

માટે જરૂરી સપોટષ  સ્ટટાફ પૂરો પાડશે.  
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 એ. એમ. સી.  નોડલ અરધકારી હીટ એલટક  સરિય કર ેત્યારની કૉમ્યૂરનકેશન યોજના  

 

બ. હીટ એક્શન પ્લાન હેઠળ લેવા માટેની મ ખ્ય રિયાઓ 
િબક્કો 1: રિ-હીટ રસઝન (દર વર્ષ ેજાન્ય આરીથી માચક) 

એ. એમ. સી.  નોડલ અતધકારી: 

 પલાનના મખુ્ય આગવેાનોને આકરી ગરમીને પહોચી વળવા સજ્જ કરવા   

 રાજ્ય અને સ્ટથાતનક એજન્સીઓને આાંિતરક સાંદેશાવયવહારની સુતવધા માટે િૈયાર કરવા.  

 સ્ટવાસ્ટ્ય કમષચારીઓ, તલાંક વકષસષ, સ્ટકૂલના બાળકો અને સ્ટથાતનક સમુદાયને હેલથ તડપાટષમેન્ટ સાથે ગરમીથી 

બચવાના પગલાઓની િાલીમ આપવી અને િેમને લોક-સાંપકષ  માટે િૈયાર કરવા. 

એ. એમ. સી.  આરોગ્ય તવભાગ અને મતેડકલ પ્રોફેશનલસ: 

 શહેરી તવસ્ટિારના હોતસ્ટપટલ અને દવાખાનાના સ્ટટાફને ગરમીની આરોગ્ય પર થિી અસરો અાંગે િાલીમ 

આપવી. આ પ્રયત્નોમાાં નસીાંગ સ્ટટાફ, પેરામતેડક્સ, ફીલડ સ્ટટાફ અને તલન્ક વકષરોનો સમાવેશ થવો જોઈએ, 

અને ગરમીની અસરોને લગિા તવતવધ વોડષના સ્ટટાફને ખાસ ધ્યાનમાાં લવેા જોઈએ. 

 ગરમી સાંબાંતધિ રોગ અને મતૃ્યદુરને ટરેક કરવા માટે હોતસ્ટપટલો િેમના પ્રવશે અને કટોકટીના કેસના 

રકેોડ્સષને અપડેટ કરવા.  

 મૃત્યનુાાં પ્રમાણપત્રોમાાં મરણના કારણની નોાંધણીના અભાવને સુધારવા હોતસ્ટપટલના સ્ટટાફને િાલીમ 

આપવી. િદુપરાાંિ, દદી અને મૃિ વયતક્તઓને મળેલી ગરમીથી બચવાની માતહિીની નોાંધણી અાંગે પણ 

અિાલીમ આપી શકાય.  

 દરરોજ ગરમી સાંબાંતધિ માતહિી અને વિષણૂક ફેરફારની અસરોને ટરૅક કરવા માટે વાપરવામાાં સરળ હોય 

એવા સાધનો તવકસાવવા.  

108 ઇમજષન્સી સતવષસ: 

 આકરી ગરમીના તદવસોમાાં જન-જગતૃિ માટે એમ્્યુલેન્સ પર તડસ્ટપલ ેબનાવવા. 

 આકરી ગરમીના જોખમવાળા તવસ્ટિારોની સતૂચનો ઉપયોગ કરીને લૂથી પ્રભાતવિ લોકો સુધી પહોચવુાં. 
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િબક્કો 2: હીટ રસઝન દરરમયાન (દર વર્ષ ેમાચકથી જ લાઈ સ ધી) 

એ. એમ. સી.  નોડલ અતધકારી: 

 ઉપરોક્ત કોમ્યતુનકેશન પલાન મજુબ, િીવ્ર ગરમીની ઘટનાઓની આગાહી કરવામાાં આવે ત્યાર ે‘હીટ એલટષ ’ 

જહેર કરવી અને એ.એમ.સી. નાયબ મ્યતુનતસપલ કતમશનરો, ગજુરાિ રાજ્ય એજન્સીઓ અને મુખ્ય 

સાંસ્ટથાઓના નેિાઓન ેસતૂચિ કરીને શહેરની ગરમીની ચેિવણી અને સ્ટથાતનક પ્રતિભાવની તસસ્ટટમને સતિય 

કરાવવુાં. 

 ગરમીના સ્ટિરનુાં મોતનટર કરવુાં અને જરૂર પડે િો ‘હીટ એલટષ ’ નુાં સ્ટિર  વધારવુાં. અને, જરૂર પડે િો  

મ્યતુનતસપલ કતમશનરને પલાનના આગેવાનો સાથે ખાસ મીટી ાંગ માટે સૂતચિ કરવા.  

 ‘હીટ એલટષ ’ના વખિે "ઠાંડક કેન્રો", જમે કે માંતદરો, જહેર ઇમારિો, મોલસ વગરે ેસતિય કરાવવા. પાણી અન ે

વીજળી વગર રહેિા તનરાતિિ લોકો માટે એ. એમ. સી. -સાંચાતલિ કામચલાઉ રાત્રી- આિયસ્ટથાનો કાયષરિ 

કરવા. 

 આઉટડોર કામદારો, ઝૂાંપડપટ્ટીમ અરહેિા લોકો અને અન્ય ગરમીથી પ્રભાતવિ લોકોને છાયાાં વાળા 

તવસ્ટિારો  સુધી પહોચાડવા. દાખલા િરીકે, ‘હીટ એલટષ ’ દરતમયાન રાત્રી આિયસ્ટથાન આખો તદવસ ખુલલુાં 

રાખવુાં.  

 ‘હીટ એલટષ ’ દરતમયાન સાચી અને પરુિી જણકારી લોકો સધુી પહોચિી રહે િે માટે તનયતમિ, અને શકાય 

હોય િો દરરોજ, કોન્ફરન્સ કૉલ કરવા  

 શહેરમાાં સારી જગ્યાઓ નક્કી કરીને ત્યાાં એલઇડી ઇલેક્ટર ોતનક સ્ટિોતલાંગ બૉડ્સષ. જવેી પદ્ધતિના ઉપયોગથી 

િાપમાન અને આગાહીઓની જણકારીઓ લોકો સુધી પહોચાડવી  

 હવામાન ખાિા સાથે સિિ સાંપકષમાાં રહીને િાપમાનની માતહિી અને આગાહીઓનો અભ્યાસ કરિા 

રહેવો.  

 પાણીની અછિ ઉભી થાય િેવા સાંજોગોમાાં એ. એમ. સી.  વોટર પ્રોજકે્ટના પ્રોટોકોલની પ્રતિયાઓ થકી 

પીવાના અને જગ્યાઓ થાળી રાખવા તસવાયના પાણીના િમામ તબન-આવશ્યક ઉપયોગો ઓછા કરવા 

કે અટકાવવા. 

 જહેર જનિા માટે પીવાનુાં પાણી તવિરણ કરવાના પ્રયત્નો વધારવા. આ માટે ‘હીટ એલટષ ’ દરતમયાન જ્યાાં 

વધાર ેગરમીની આગાહી હોય િેવા તવસ્ટિારોના માંતદર અને મતસ્ટજદ જવેા ધાતમષક સ્ટથળોએ, બીઆરટીએસ 

બસ સ્ટટેન્ડ વગેર ેજગ્યાઓએથી ગરીબોને પાણીના પાઉચના તવિરણની વયવસ્ટથા થઇ શકે.   

 હોતસ્ટપટલો અને શહેરી સરકારી દવાખાનાઓની અગત્યની સારવાર સતુવધામાાં લાઈટ ના જિી રહે િે માટે 

જરૂરી પગલા લેવા.  

 ‘હીટ એલટષ ’ પૂરી થઇ જય ત્યાર ેતસ્ટટયતરાંગ કતમટી અને બીજી સાંબાંતધિ એજન્સીઓને સમયસર સુચના પરૂી 

પાડવી.  

લોકો અને લોક-સમદુાયો: 

 ગરમીની સીઝન દરતમયાન પીવાનુાં પાણી સાથે રાખવુાં અન ેસિિ કોઈ ને કી પ્રવાહી પીિા રહેવુાં. િડકાથી 

બને એટલ ેદુર રહેવુાં, અને ખુલલા કપડા પહેરવા.  

 ‘હીટ એલટષ ’ દરતમયાન ગરમીની અસર થઇ શકે એવા પડોશીઓની ખબર કાઢિા રહેવી   

 ‘હીટ એલટષ ’ દરતમયાન ખુલલા િડકામાાં અથવા હવાની અવાર જવર ના હોય એવી જગ્યાઓમાાં કામ કરવાનુાં 

ટાળવુાં.  

િબક્કો 3: પોસ્ટ-હીટ રસઝન (દર વર્ષ ેસપ્ટેમ્બરમાું જ લાઇમાું) 

એ. એમ. સી.  નોડલ અતધકારી: 

 મુખ્ય સાંસ્ટથાઓના આગેવાનો અને બીજ સાંબાંતધિ તહસ્ટસેદારો સાથે હીટ ઍક્શન પલાનના વાતર્ષક 

મૂલયાાંકનની બેઠકનુાં આયોજન કરવુાં. 

 કામગીરીના આધાર ેયોજનાની પ્રતિયાનુાં મૂલયાાંકન કરવુાં અને િે અનુસાર સુધારા કરવા. 

 યોજનાની લોકો સુધીની પહોાંચ અને એની અસરનુાં મૂલયાાંકન કરવુાં અને જરૂરી સુધારો કરવો. 

 આ રીિે સુધારાયેલો પલાન બધાજ કાયષકરોની જણકારી માટે કોપોરશેનની વેબસાઈટ પર મકુવો.  
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 ‘ગ્રીન કવર’ કાયષિમ અાંિગષિ વૃક્ષારોપણને લગિી તવતવધ પ્રવૃતિઓ  હાથ ધરવી. આ પ્રવૃતિઓ જુન 

મતહનામાાં થવી જોઈએ અને િેમાાં તવદ્યાથીઓ, અને તબલડરોને સામેલ કરવા. 

 આવિા વર્ષ માટે ગરમી વધાર ેપડિી હોય િેવા તવસ્ટિારોમાાં ‘ઠાંડક કેન્રો’ ની જગ્યાઓ શોધવી.  

 

 

૫. કૂલ રૂર ુંગ રવકલ્પો- ઘરન ું િાપમાન ઘટાડવામાું મદદ: 

કૂલ રૂતફાંગ માટે IIPHG નીચે મજુબના ૬ તવતવધ  તવકલપો રજુ કર ેછે.  

અ. વ્હાઇટ પઇેન્ટ 

સફેદ રાંગ ગરમીને પરાવતિષિ કરવા માટે જણીિુાં છે. આ જ ખ્યાલના આધાર,ે છિની ઉપરની બાજુએ 

વહાઇટ પઇેન્ટ કરવામાાં આવ ેછે. જથેી ઘરના ઇન્ડોર િાપમાનમાાં ઘટાડો કરી શકાય છે અને ઘરના લોકોના 

સ્ટવાસ્ટ્યનુાં રક્ષણ કરવામાાં મદદ મળી શકે. આ માટે બે તવકલપો  છે - 

i) ચનૂા આધારરિ સ ેદ રુંગો:  આ એક ઓછી તકાંમિવાળો તવકલપ છે. છિ કે છાપરા પર ચુના વાળા રાંગના 

ત્રણ હાથ લગાડવાથી ઘરની અાંદરનુાં િાપમાન ઓછુાં  થઇ શકે છે. 

 

 

 

અમદાવાદ એચએપી-૨૦૧૮  હેઠળ આયોજીિ િવૃરિઓ 

A. કૂલ રૂફ: 

a. રીઅલ એસ્ટટેટ ઓતફસસષની મદદથી પ્રતિતબાંબીિ પેઇન્ટ અથવા "ચુના" 

(ચૂનો) નો ઉપયોગ કરવાનુાં પ્રોત્સાહન આપવુાં. 

b. શણ બેગનુાં (gunny/jute bag) તવિરણ 

B. ઠાંડા પીવાના પાણીનો વપરાશ 

a. પાણી તવિરણ એકમ દ્વારા પરબ બનાવીને પીવાનુાં પાણી પૂરુાં  પાડવુાં. 

b. WHO-ORS અને કોઈપણ ઠાંડા પીણા જમે કે લીાંબુ પાણી, નાતળયેર પાણી અને 

છાશ વગેરનેા ઉપયોગને પ્રોત્સાહન. 

c. બાાંધકામ સ્ટથળોએ પીવાનુાં પાણી પૂરુાં  પાડવાનુાં તબલડરોને ફરતજયાિ બનાવવુાં. 

C. ધાતમષક જૂથોની ભાગીદારી: ધાતમષક મહત્વના સ્ટથળો અને ધાતમષક નેિાઓ દ્વારા જગતૃિ 

અને ચેિવણીઓ ફેલાવવી. 

D. તડતજટલ મીતડયા ઝુાંબશે: ‘હીટ એલટષ ’ અને ગરમીથી બચવાના ઉપાયો અાંગે તડતજટલ 

માધ્યમો દ્વારા જગતૃિ ઉભી કરવી. 

a. મૂવીઝ (તસનેમા હોલ) વચ્ચે જહેરાિો 

b. પ્રાદેતશક ટેતલતવતઝન  ચનેલો 

c. રતેડયોમાાં જહેરાિો  

E. આઈઇસી દ્વારા જહેરાિ અન ેપ્રમોશન: દ્વારા પ્રમોશન 

a. શેરી નાટક 

b. હોતડિંગ વગેર ેજવેા અન્ય જહેરાિના માધ્યમો 

F. િાલીમ 

a. ડૉક્ટસષ અને સહયોગી સ્ટટાફની િાલીમ 

b. એનજીઓ અને આશાબેનોની િાલીમ 
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Source: Natural Resource Defense Council (NRDC) 

ii) સોલર પરાવરિકિ પઇેન્્સ:  િે ચનૂા આધાતરિ વહાઇટ વૉશ કરિાાં પ્રમાણમાાં મોાંઘુાં તવકલપ છે. સોલર 

રીફ્લેક્ટીવ પઇેન્ટ્સનો સોલર તરફ્લેક્વ ઇન્ડેક્સ (એસઆરઆઈ) સાદા ચનુા કરિા વધાર ેહોય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Excel coatings, Tamil Nadu, India 

(http://xlcoatings.com/summer-heat-reflective-cool-roof-high-sri-

albedo-terrace-cooling-paint-weather-shield-reducing-coating/) 

બ. ચાઇના મોઝેઇક 

ગરમીને પરાવતિષિ કરવા માટેનો બીજો એક ઉપાય એ છે કે અગાશી પર સફેદ કાાંકરા અથવા પ્રતિતબાંબીિ 

આરસ ચીપો નાંખાવવી. આમ કરવાથી પણ છિ ઠાંડી રહે છે. દા.િ. અમદાવાદ તસ્ટથિ શારદાબેન હોતસ્ટપટલના 

એનઆઇસીયુ ન ે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ખસેડવામાાં આવયા હિા અને છિને ઠાંડી રાખવા ચાઇના મોઝેઇક 

નાખવામાાં આવી છે.  
 

 

 

 

Source: Ahmedabad Municipal Corporation (AMC), Indian Institute 
of Public health, Gandhinagar (IIPHG), Natural Resource Defense 
Council (NRDC) 

 

http://xlcoatings.com/summer-heat-reflective-cool-roof-high-sri-albedo-terrace-cooling-paint-weather-shield-reducing-coating/
http://xlcoatings.com/summer-heat-reflective-cool-roof-high-sri-albedo-terrace-cooling-paint-weather-shield-reducing-coating/


7 
 

ક.  રૂ  ટોપ ગાડકન 

છિ પરનો બગીચો અથવા હતરયાળી અગાશી એ છિ પર ઉગાડવામાાં આવિા વનસ્ટપતિનો સ્ટિર છે. આવી 

હતરયાળી અગાશી નીચેની ઇમારિોન ેસીધી સૂયષપ્રકાશથી બચાવવાનુાં કામ કર ેછે, િેમજ સપાટીના િાપમાન 

અને આસપાસના હવાના િાપમાનમાાં ઘટાડો કરવામાાં મદદરૂપ બને છે2. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Time to Lose, (http://www.time-tolose.com/interesting/40-

green-roofs-40-pics-video.html)  

ડ. એ ોડેબલ કૂલ શેડસ  

i) શણના (જ્ય ટ) કોથળાનો ઉપયોગ: આ ઉપાયમાાં બે પડ વાળા શણના કોથળાઓ એકબીજની નજીક 

આખી અગાશીમાાં પાથરવાના હોય છે.  આ કોથળા પર પાણી છાટેલુાં રાખવાથી ઇન્ડોર િાપમાન ઓછુાં  થઈ શકે 

છે.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ramesh Shanmugam, 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZEjl_lEprH0) 

ii) ગ્રીન નટેનો ઉપયોગ:  ગ્રીન નેટ (છાાંયડો કાપડ) સૂયષપ્રકાશના 75% જટેલા તકરણોને શોર્ી લે છે, 

જથેી ગ્રીન નેટનુાં િાપમાન વધ ેછે. પણ, િેની નીચેની જગ્યાઓનુાં િાપમાન ઘટે છે. અને ઠાંડક વધ ેછે.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Hashem Akbari, Ryan Bell, Tony Brazel, David Cole et.al., Reducing Urban Heat Islands: Compendium of 
Strategies, Climate Protection Partnership Division, EPA, US 
 

http://www.time-tolose.com/interesting/40-green-roofs-40-pics-video.html
http://www.time-tolose.com/interesting/40-green-roofs-40-pics-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZEjl_lEprH0
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Source: Jeevan Enterprises-netting service 

(https://jeevansafetynets.nowfloats.com/search/shade-netting-

service)  
 

ઇ. સોલાર (સૌર)  ોટોવોલ્ટેઇક રૂર ુંગ પેનલ્સ 

અતિ-પાિળા, સૌર ફોટોવોલટેઇક પનેલસને પણ છિમાાં લગાડી શકાય છે. આ પેનલથી વીજળી પણ ઉત્પન્ન થાય 

છે જનેો ઉપયોગ ઘરમાાં થઇ શકે. િે ઉપરાાંિની સાંગ્રહાયેલી ઊજષ સ્ટથાતનક પાવર ગ્રીડમાાં પણ મોકલી શકાય. 

આવી પેનલસ પીવીસીના લતેમનેટ પર મુકવામાાં આવે છે અને એ ઘરને ગરમ ઉનાળાના હવામાનમાાં ઠાંડક 

આપવાનુાં કામ કર ેછે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rutger Middendorp, Netherland  

(https://www.bright.nl/koekjes?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.bri

ght.nl%2Fcommentaar%2Fcommentaar-overheid-maakt-het-zonnepanelenmarkt-

weer-moeilijk) 

 

ઈ. મોડ્ય લર રુર ુંગ સીસ્ટમ 

મોડ્યુલર રુતફાંગ સીસ્ટટમ કાગળનો કચરો અન ે નાતરયેળીના છોિરાાંમાાંથી બનેલી વોટરપ્રૂફ છિ છે, જ ે

તરઇનફોસ્ટડષ  તસમેન્ટ કોાંતિટ (આરસીસી) છિ કરિા સસ્ટિો અન ેપયાષવરણન ેઅનકૂુળ તવકલપ પૂરો પાડે છે. 

આને સરળિાથી લગાડી અન ેઉિારી શકાય, એમાાં વધારાનો માળ ઉમરેી શકાય, અથવા નવા સ્ટથાનો પર 

પણ એને  ફરીથી સ્ટથાતપિ કરી શકાય છે. આ કારણોસર, અતનતિિિામાાં જીવિા અને ઝૂપડપટ્ટીમાાં રહેિા 

ગરીબ પતરવારો માટે આ વરદાનરૂપ સાતબિ થઈ શકે છે. 
 

 

https://jeevansafetynets.nowfloats.com/search/shade-netting-service
https://jeevansafetynets.nowfloats.com/search/shade-netting-service
https://www.bright.nl/koekjes?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.bright.nl%2Fcommentaar%2Fcommentaar-overheid-maakt-het-zonnepanelenmarkt-weer-moeilijk
https://www.bright.nl/koekjes?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.bright.nl%2Fcommentaar%2Fcommentaar-overheid-maakt-het-zonnepanelenmarkt-weer-moeilijk
https://www.bright.nl/koekjes?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.bright.nl%2Fcommentaar%2Fcommentaar-overheid-maakt-het-zonnepanelenmarkt-weer-moeilijk
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Source:  Mahila Housing Trust (MHT), Ahmedabad 
(https://www.thebetterindia.com/97105/mahila-housing-trust-
cooling-roofs-slums/)  

 ૬. લઘ ત્તમ િાપમાન અને મરણના િમાણ વચ્ચનેો સુંબુંધ (IIPHG ના િારણ 

અન સાર) 

વૈતિક સ્ટિર ેલઘુિમ િાપમાનમાાં સમયાાંિર ેવધારો થઇ રહ્યો છે. માનવ સ્ટવાસ્ટ્ય માટે આ એક નોાંધપાત્ર જોખમ 

છે, કારણ કે રાિનુાં ગરમ િાપમાન શરીરની ગરમીને દૂર કરવાની ક્ષમિાને અવરોધ ેછે.  અમદાવાદ શહેરના 

લઘુિમ િાપમાનમાાં પણ આવો ફેરફાર જોવામાાં આવયો છે. નીચે જણાવેલ આકૃતિ સચૂવે છે કે, 2001-2016 

દરતમયાન જયાર ેલઘુિમ િાપમાનમાાં (આડી ધરી) વધારો નોાંધાયો ત્યાર ેત્યાર ેમરણના સરરેાશ પ્રમાણમાાં પણ 

વધારો (ઉભી ધરી) જોવા મળ્યો છે. આ અસર ખાસ કરીને ૨૮ .C ઉપર જોવા મળી છે.   

 

 

Relationship between minimum daily temperature in Ahmedabad (C) and daily deaths, 

during April, May and June from 2001-2016 

https://www.thebetterindia.com/97105/mahila-housing-trust-cooling-roofs-slums/
https://www.thebetterindia.com/97105/mahila-housing-trust-cooling-roofs-slums/





