
 “સફર-ઇ ડયા”: એક નજર 

ટકનોલો  િવકાસ 

વૂ ચેતવણી યવ થાનો િવકાસ - 

"હવાની ણુવ ા અને હવામાનની ધારણા તથા સશંોધનની યવ થા” – સફર –

ઇ ડયા 
 
મા યતા 

1. તરરા ય મા યતા: સં ુ ત રા ની વ ડ મીટ રઓલો જકલ ઓગનાઇઝેશન (ડબ એુમઓ) 
ારા મા યતા ા ત ો ટ,  ાયો ગક ો ટ છે અને "ઉ ૃ ટતા ુ ં માણપ " ા ત થ ુ ંછે.	
	

2. રા ય માણપ :	ISO 9001:2008 – ટા ડડ કાઉ સલ ઓફ ઇ ડયા.	
	

 ો ટનો ઉ ેશ 

હવાની ણુવ ા અને હવામાન માટ વતમાન અને 3-દવસ અગાઉની આગાહ  પર થળ 
આધા રત ચો સ મા હતી દાન કરવી, ની સાથે શહર  િવ તારમા ંવતમાન અ ાવાયોલેટ 
ઇ ડ સ ( વચા સાથે સબંિંધત) અને ઉ સ નની થિત ગે ણકાર  આપે છે. સરળતાથી 
સમ ય તેવી ફોમટમા ંમા હતીનો સાર અને વિનવારણ તરફ દોર  જતી વા ય સબંિંધત 
એડવાઇઝર  ઇ  ૂકરવી તથા નીિત સમાજને મદદ કર છે.  

 

પાયો 
સફર-ઈ ડયા અથ સાય સ મં ાલય (ભારત સરકાર)નો િમશન મોડ ો ટ છે, ની ઇ ડયન 
ઇ ટટ ટૂ ઓફ ોિપકલ મીટ રઓલો , ણેૂ ારા ક પના કરવામા ંઆવી છે, િવકસાવવામા ં
આ યો છે અને અમલ કરવામા ંઆ યો છે,  દ હ , ણેૂ, ુબંઈ અને અમદાવાદ એમ ચાર મે ો 
માટ દશમા ં થમ વખત હાથ ધરવામા ંઆ યો છે. આ એક સં ુલત ોપો ઝશન છે, મા ંઆિથક 
ૃ ને િવકાસ સાથે જોડવા અને સમાજમા ં વા યના લાભ સાર  ર તે આપવા યવહા રક 

િનવારણા મક પગલા ંલેવામા ંઆવે છે. 	
	

‘સફર’ ટકનોલો  

સફર િસ ટમ ડટા એક ીકરણ, આગાહ , ડટા ુ ંમા હતીમા ં પાતંરણ અને હવાની ણુવ ા અને 
હવામાન પર તેના યવ થત સારને સકં લત કર છે.	
	



	

‘સફર’ના માપદંડો 

હવાની ણુવ ા: PM10,	 PM2.5,	 PM1,	 O3,	 CO,	 NOx	 (NO+NO2),	 BC,	 SO2,	 બે ઝન,	 ટો વીન,	
ઝાયલીન. હવામાન:	વરસાદ,	તાપમાન,	ભેજ,	પવનની ગિત,	પવનની દશા,	 વુી ર ડયેશન.	
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સમાજને ઉ પાદનો 
1. હવાની ણુવ ા:	અગાઉથી તૈયાર  કરવા વા ય સબંિંધત સલાહ સાથે વતમાન થિત અને 
આગાહ .	
2. કુસાનકારક ર ડયેશન:	 વચાને કુસાન કરતા વુી િવકરણ ( વુી)ની તી તા.	
3. હવામાન:	વતમાન અને ધારણા	
4. અસાધારણ ઘટનાઓ:	અિત ૂષણની થિત પર એલટ	
5. ઉ સ નની થિત:	હોટ પોટ ઓળખવા હવાના ૂષણનો ોતોની ણકાર .	



	

સફરની કામગીર  

•	 હવાની ણુવ ા અને તેની વા ય પર અસર ગે સ દુાયો વ ચે િૃત વધારવી અને 
સલાહ આપવી,  અ યાર ઓછ  છે.	
•	 ૃ દુરની મા હતી સાથે જોડાયેલ હવાના ૂષણને સમયસર ઓળખવામા ં મદદ કરવા 
િનવારણા મક પગલા ંપર ે  તર ય કામગીર ની િૃત.	
•	આબોહવામા ંફરફાર, હવા ુ ં ૂષણ અને વા ય સાથે જોડાયેલા સશંોધન આધા રત રુાવા 
દાન કરવા;	

•	 ૂષણના અિત જોખમ ુ ંિનવારણ કરવા સ દુાય અને મે ડકલ સ દુાયને તૈયાર કરવો	
	

સફર મા હતી ૂ સ 

િવિવધ મી ડયા મારફતે સમાજમા ંડટા અને ોડ ટનો સાર3 
 
 
 

સફરના લાભાથ ઓ 

1. સમાજમા ં યાપક તર િૃત લાવવી અને અગાઉથી તૈયાર  કરવી	
2. આબોહવામા ં ૂંકા ગાળાના ફરફારના ે મા ંસશંોધન	
3. માનવીય વા ય ુ ંસરં ણ કરવા આયોજન હૂરચના બનાવવા હ થ ોફશનલ	
4. િુનિસપલ કોપ રશન વી થાિનક એ ઝ ુ ટવ સં થાઓ	



5. ડઝા ટર મેનેજમે ટ િુનટ, પયાવરણ િવભાગ	
6. શૈ ણક સં થાઓ અને નીિતિનમાતાઓ.	
7. ૃિષ પાકની ઉપજના લાભ ુ ંઆયોજન	
8. માનવીય વા ય ુ ંસરં ણ કરવા િમ ટગેશન હૂરચનાઓ માટ આધાર	
	
	

સામા જક-આિથક લાભ 

 

1. સફર િસ ટમ અ થમા, સીઓપીડ  વગેર સાથે સબંિંધત હવાની ણુવ ામા ં ૂષણ ઘટાડ  
રા િનમાણમા ં દાન કર છે. સામા જક-આિથક લાભનો ાયો ગક કસ ટડ  લુાસો કર છે ક 
દદ ની સારવારમા,ં આઇસી  ુઅને હો પટલાઇઝેશનમા ંસકંળાયેલ ખચની બચત નીચે જુબ થશેઃ 
દ હ  ~ 5 વષમા ં .	1157 કરોડ;	 ણેૂ	~ 5 વષમા ં . 371 કરોડ અને	98	લાખ	અને	31	લાખ 
દદ ઓને અગાઉથી સાવચેતીના પગલા ંઅને સફરની આગાહ  પર સલાહને આધાર લાભ મળ  
શક છે. 	
 
યવ થાને મજ તૂ કરવા ૂ સ અને િસ ટમ દાન કરવા માનવીય વા યને લાભ કર છે. 

 
3. “સફર ઇ ડયા” માળખાગત કાય ઇ ડયન મે ોપો લટન શહરોને થમ વખત માટ “એર વો લટ  
એ શન લાન” આધા રત િવ ાનની તૈયાર  તરફ દોર  જશે. 	
 

4. તે સશંોધન અને હવાની ણુવ ા તથા હ થ સે ટરને ધુારવા એ લકશનની ભાગીદાર ને વેગ 
આપે છે તથા  હવાના ૂષણ અને હવામાનની યિતક થિત માટ લોકોને તૈયાર કર છે. 	
	
	

ભિવ ય ુ ંિવઝન 
એર વો લટ  રસચસ, હ થ ોફશનલ, નીિતિનમાતાઓ, ઇ ોવેટસ અને ઇ લીમે ટસને એક 
મચં પર લાવી થાયી વૂ ચેતવણી યવ થા સફર ઇ ડયા ઊભી કરવી, થી િનણય લેવાની 
સપોટ િસ ટમમા ંમદદ કરવા અલ  વોિનગ િસ ટમ તર ક દશમા ંકામ કર  શક. 	
- ડો. ુ ાન બેગ 

ો ટ ડર ટર, સફર 

આઇઆઇટ એમ, ણેૂ (beig@tropmet.res.in) 

મે 1, 2017 
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