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National Aeronautics and Space Administration 

Landslide Reporter: 
એકસાથે, આપણે ભૂસ્ખલનની સ્પષ્ટ ચિત્ર બનાવી 
શકીએ છીએ. 

લેન્ડસ્લાઇડ્સ ચવશ્વભરમાાં દર વર્ષે માળખાગત નુકસાન 
અને હજારો મતૃ્યમુાાં અબજો ડોલરનુાં કારણ બને છે. 
ભૂસ્ખલન ક્ાાં અને ક્ાર ેથાય છે તે જાણીને સમુદાયો આ 
દુર્ઘટના માટે ચવશ્વભરમાાં તૈયાર કરવામાાં મદદ કરી શકે છે, 
પરાં તુ આજની તારીખમાાં જ્યાર ેભૂસ્ખલન ક્ાર ેઅને ક્ાાં 
થાય છે તેની વૈચશ્વક ચિત્ર નથી. નાસા આ સમસ્યાનો 
ઉકેલ લાવવા માટે સૌથી મોટી ખુલ્લી વચૈશ્વક ભૂસ્ખલનની 
સૂચિ બનાવી રહી છે, અને અમે આ કરી શકીએ છીએ તે 
જ રીતે તમારા જવેા નાગચરક વૈજ્ઞાચનકોની મદદથી છે! 

લેન્ડસ્લાઇડ રિપોર્ટિ (Landslide Reporter) એ નાસા 
નાગચરક ચવજ્ઞાન પ્રોજકે્ટ છે જ ેવેબ એચલલકેશન પર ભૂસ્ખલન 
એકચત્રત કરવા માટે ભૂસ્ખલ ચનષ્ણાતો અને મનોરાંજનકારોને 
પ્રોત્સાચહત કર ેછે. કોઓપિરેર્વ ઓપન ઓનલાઈન લેન્ડસ્લાઇડ 
રિપોઝીર્િી (સીઓઓએલઆિ, COOLR) એ ડેટાને 
ભૂસ્ખલનની ર્ટનાઓની ચવશ્વવ્યાપી સૂચિ છે. નાસાના 
વૈજ્ઞાચનકો 2007 થી જ્યાર,ે ક્ાાં, કેમ અને કેવી રીતે ભૂસ્ખલન 
થાય છે તે ચવશે COOLR માટે માચહતી એકચત્રત કરી રહ્યા છે. 
હવે 13,000 થી વધુ ભૂસ્ખલનની ર્ટનાઓ છે, પરાંતુ અમારી 
ટીમ જોઈ શકતી નથી અથવા ઑનલાઇન શોધી શકતી નથી 
તેનાથી ભૂસ્ખલનની ર્ટનાઓ ગુમ થઈ રહી છે. સ્થાચનક ફસ્ટઘ-
હેન્ડ એકાઉન્ સ, અન્ય ભાર્ષાઓમાાંની અહેવાલો અને અન્ય 
ઇન્વેન્ટરીઝ સચહતના ર્ણા જુદા સ્રોતોથી ભૂસ્ખલન ઉમેરવા 
માટે લેન્ડસ્લાઇડ ચરપોટઘરનો ઉપયોગ કરવા માટે અમને તમારી 
સહાયની જરૂર છે. ઉપરાાંત, ભૂસ્ખલન એકચત્રત કરવા માટે વધુ 
લોકો વધુ અપ-ટુ-ડેટ અને ચવગતવાર સૂચિ બનાવશે જ ે
ભૌગોચલક સ્થાનો આપણા ચવશ્વને કેવી રીતે આકાર આપી રહુ્યાં 
છે તે સ્પષ્ટ અને ખુલ્લી ચિત્ર પ્રદાન કરશે. 

સાધનો જરૂિી છે 

કોઈ ખાસ સાધનો જરૂરી છે. તમાર ેતમારા કમ્પલયુટર અથવા તમારા 
ફોન પર ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસની જરૂર છે. 

1. લેન્ડસ્લાઇડ થાય છે: ભૂસ્ખલન ર્ટના (રોક્સસ્લાઇડ, 
મડ્સસ્લાઇડ, વગેર)ે થાય છે અને એક અખબાર લેખ, 
ઑનલાઇન ડેટાબેસ અથવા તમારા સ્થાચનક ક્ષેત્રમાાં અહેવાલ 
આપે છે. 

2. લેન્ડસ્લાઇડ રિપોર્ટિને સબરિર્ કિો: લેન્ડસ્લાઇડ ચરપોટઘ રનો  
ઉપયોગ કરીને, તમે આ ઇવેન્ટન ેભૂસ્ખલ સૂચિમાાં ઉમેરી શકો છો 
અને તેની સેચટાંગ, પ્રભાવો અને ચવગતોનુાં વણઘન કરી શકો છો. 
ઍન્ડ લેન્ડસ્લાઇડ ઇવેન્ટ ગાઇડ (Add a Landslide Event 
Guide) ઍડ કરવાથી તમે આ પ્રચિયા દ્વારા પગલુાં બાય પગલુાં 
લઈ શકો છો. અમારી વેબસાઇટ પરની અન્ય માગઘદચશઘકાઓ 
પાસે વધારાની માચહતી છે. ભૂસ્ખલનની તપાસ કરતી વખતે, 
સૌથી અગત્યની વસ્તુ સલામત જગ્યાએ હોવી જોઈએ! ક્ષેત્રના 
કાયઘનુાં સાંિાલન ન કરો અથવા જ્યાાં સુધી તમે ચનષ્ણાત ન હો ત્યાાં 
સુધી ભૂસ્ખલન તરફ જુઓ. 

3. િંજૂિી: નાસા ખાતેની અમારી ટીમ િોકસાઇ અને ચવગતવાર 
માટે આવતા ભૂસ્ખલન અહેવાલો તપાસે છે. 

4. તિારં લેન્ડસ્લાઇડ જુઓ: એક વાર માંજૂર થઈ જાય પછી, 
તમારી ભૂસ્ખલનની ર્ટના અન્ય ભૂસ્ખલનની શોધની સાથે 
લેન્ડસ્લાઇડ વ્યૂઅર (Landslide Viewer) પર સાવઘજચનક રૂપે 
દેખાય છે. 

 લેન્ડસ્લાઇડ રિપોર્ટ િ શંુ છે? 

COOLR કેવી િીતે સબરિર્ કિવુ ં

https://landslides.nasa.gov/reporter
https://pmm.nasa.gov/landslides/guides/COOLRGuide_AddEvent.pdf
https://landslides.nasa.gov/viewer
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 Landslide Location ભૂરિગત સ્થાન: નકશા પર 
ભૂસ્ખલનનુાં સ્થાન મૂકો અથવા બૉક્સમાાં નામ અથવા 
ભૌગોચલક કોઓચડઘને્સ મૂકો.  

 Name and Link of Information Source િારિતીના 
સ્રોતનંુ નાિ અને રલંક: તમને જ ેમાચહતી મળી છે તે સ્રોતનુાં 
નામ અને વેબ URL (જો ઉપલબ્ધ હોય તો) પ્રદાન કરો.  

 Event Date and Time ઇવેન્ર્ની તાિીખ અને સિય: 
ભૂસ્ખલન થયેલી તારીખ અને સ્થાચનક સમય પ્રદાન કરો.  

 Event Title ઇવેન્ર્નંુ શીર્ટક: સમાિાર સ્રોતમાાં આપવામાાં 
આવેલા ભૂસ્ખલનને નામ આપો અથવા સ્લાઇડ માટે અનન્ય 
વણઘન લખો.  

 Event Description ઇવેન્ર્નંુ વર્ટન:  શા માટે ભૂસ્ખલન 
થયુાં, કોણ પ્રભાચવત થયુાં, કયા પ્રકારનુાં ભૂસ્ખલન થયુાં, ક્ાર ેથયુાં 
અને તે ક્ાાં થયુાં.  

 Location Description સ્થાનનંુ વર્ટન: ભૂસ્ખલન થયુાં 
હોય તે સરનામાાં અથવા સ્થાનનુાં વણઘન કરો. 

 Location Accuracy  સ્થાન ચોકસાઈ: ભૂસ્ખલન સ્થાનમાાં 
અચનચિતતાની ચત્રજ્યા. ઉદાહરણ તરીકે, 5 ચક.મી. નો ચત્રજ્યા 
અથઘ છે કે તમે નકશા પર મૂકેલા ભૂસ્ખલ સ્થળના 5 ચક.મી. ની 
અાંદર ગમે ત્યાાં ભૂસ્ખલન થઈ શકે છે.  

 Landslide Category લેન્ડસ્લાઇડ કેરે્ગિી: ભૂસ્ખલન જ ે
પ્રકારનુાં થયુાં, જમે કે રોક્સસ્લેઇડ, ડેબ્રીસ ફ્લો અથવા 
મડ્સસ્લાઇડ. જો વધુ માચહતી જાણીતી ન હોય તો તમે 
"ભૂસ્ખલન" (“landslide”) પણ પસાંદ કરી શકો છો.  

 Landslide trigger લેન્ડસ્લાઇડ રર્િગિ: ધરતીકાંપ, વરસાદ, 
અને વધુ જવેા ભૂસ્ખલનનુાં કારણ. જો કારણ જાણીતુાં નથી તો 
"અજ્ઞાત" (’unknown”) પસાંદ કરો.  

 Estimated Size અંદારજત કદ: ભૂસ્ખલનનુાં કદ . એક નાનો 
ભૂસ્ખલન એક માગઘ અથવા એક નાનો ચવસ્તાર પર અસર કર ે
છે. મધ્યમ સ્લાઇડ બહુચવધ રસ્તાઓ અને ઇમારતોને અસર 
કરી શકે છે. ચવશાળ ભૂસ્ખલન ચવશાળ ચવસ્તારને અસર કરી 

શકે છે, ઇન્રાસ્ટર ક્િરને પ્રભાચવત કરી શકે છે, રસ્તાઓ અને 
સેંકડો લોકોને દસ ચવસ્થાચપત કરી શકે છે. એક મોટો ભૂપ્રદેશ 
સમગ્ર પ્રદેશ અથવા નગરને અસર કર ેછે, સાંભવતઃ હજારો 
લોકોને ચવસ્થાચપત કર ેછે. 

 Landslide Setting લેન્ડસ્લાઇડ સેરરં્ગ: કુદરતી 
વાતાવરણ (પવઘત જવેા) અથવા અન્ય પર, રસ્તા પર ઉપર 
અથવા નીિે જવેા ભૂસ્ખલનનુાં પયાઘવરણ. આ વૈજ્ઞાચનકોન ેગૌણ 
પચરબળોને જાણવામાાં મદદ કર ેછે જ ેમાનવીય પ્રવૃચિ જવેા 
ભૂસ્ખલનને કારણે થઈ શકે છે. 

 Number of Fatalities and Injuries જાનિારન અને 
ઈજાઓની સંખ્યા: ભૂસ્ખલનની ર્ટના દ્વારા મૃત્યુ પામનારા 
અથવા ર્ાયલ લોકોની સાંખ્યા, જમેાાં સ્લાઇડમાાંથી ઈજાને 
જાળવી રાખ્યાના ચદવસો પછી મૃત્યુ પામ્પયા હોય તેવા લોકોનો 
સમાવેશ થાય છે. 

 Associated Storm Name એસોરસયેરે્ડ તોફાનનંુ નાિ: 
જો હચરકેન અથવા ઉષ્ણકટીબાંધીય તોફાનનુાં નામ જ ે
ભૂસ્ખલનને કારણે લાગુ થાય છે.  

 Link to Photo ફોર્ોથી રલંક: ભૂસ્ખલનના ફોટાના છબી 
સરનામાાં URL, કાાં તો સમાિાર લેખમાાંથી અથવા છબી-
હોચસ્ટાંગ સાઇટથી.  

 Event Comments ઇવેન્ર્ની રર્પ્પર્ીઓ: તમે ભૂસ્ખલન 
કેવી રીતે એકચત્રત કયુું અને તમારી ચરપોટઘ  લખી તેના ચવશેની 
કોઈપણ અન્ય ચવગતો.  

 Imported Event Source Catalog and Event Source 
ID  આયાત કિલેા ઇવેન્ર્ સોસટ કૅરે્લોગ અને ઇવેન્ર્ સોસટ 
ID: જો તમે અન્ય ડેટાબેસથી ભૂસ્ખલન સબચમટ કરી રહ્યા 
હોય તો જ ઉપયોગ કરો, અન્યથા ખાલી છોડી દો જથેી અમે 
તેને તમારા સબચમશન માટે એલઆરસી (લેન્ડસ્લાઇડ ચરપોટઘર 
કૅટલૉગ) સાથે ભરી શકીએ.  

 જ્યાર ેતમે તમારાં  સબચમશન સમાપ્ત કરો ત્યાર ેકાળા "રિપોર્ટ  
ઇર્" (“Report It”) બટનને ચલલક કરો અને અમારી નાસા 
ટીમ તેની તપાસ કરશે અને તેને માન્ય કરશે.  

રવગતો અિે એકરિત કિી િહ્યા છીએ (બધા વૈકરપપક ક્ષિેો છે): 

માન્ય ભૂસ્ખલન ર્ટનાઓ COOLR માાં એકચત્રત કરવામાાં આવી છે અને વૈચશ્વક ખુલ્લા ડેટા પોટઘલ, 
લેન્ડસ્લાઇડ વ્યૂઅિ (Landslide Viewer) પર અપલોડ કરવામાાં આવી છે. વૈજ્ઞાચનકો અને જનતા 
https://landslides.nasa.gov/viewer પરથી ભૂસ્ખલન ડેટા ડાઉનલોડ કરી શકે છે. વૈજ્ઞાચનક સાંશોધન 
માટે, અથવા જાહેર નીચતને આકાર આપવા માટે મદદ કરવા માટે નાસાના લેન્ડસ્લાઇડ હેઝાડઘ  આકારણી 
માટે પચરચસ્થચતક જાગૃચત (LHASA) મોડેલ જવેા વધુ સિોટ વૈજ્ઞાચનક પૂવાઘનુમાન મોડલ્સ બનાવવા માટે 
ડેટાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 

અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે ભૂસ્ખલન નાગચરક વૈજ્ઞાચનક બનશો અને તમે ચનણઘયોની જાણ કરવામાાં 
મદદ કરી શકો છો જ ેઆજ ેજીવન અને સાંપચિ બિાવી શકે છે! વધુ માચહતી અને માગઘદચશઘકા કેવી રીતે 
ઉપલબ્ધ છે: https://landslides.nasa.gov. 

લેન્ડસ્લેઇડ ચરપોટઘર પર ભૂસ્ખલન એકચત્રત કરવાનુાં પ્રારાંભ કરો, https://landslides.nasa.gov/reporter. 

Https://landslides.nasa.gov/viewer પરના બધા નાસા, ચનષ્ણાત અને નાગચરક ચવજ્ઞાનના ડેટાને જુઓ 

િાિો ડેર્ા ક્ાં જાય છે? 

landslides.nasa.gov 
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