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२.१  वया्ू प्रदूषण

२.२ हवया्मयान बदल

२.३  ्ृमदया प्रदूषण 

२.४   धवनी प्रदूषण

२.५  घन कचरया व्वस्यापन

आजकाल प्ा्णवरिी् प्रदरूि हा ्मानवजातीसाठी 
सवायंत ्मोठा धोका आहे. वाढती लोकसांख्ा, अणन्ांणत्त 
औद्ोणगकीकरि आणि शहरीकरि व नैसणग्णक सांसाधनाांचे 
शोरि ्ाां्मुळे प्ा्णवरि प्रदरूि होते. प्रदूरिा्ुमळे गांभीर 
सवरूपाचे प्ा्णवरिी् असांतुलन होते. ्मानवाच्ा तीन 
्मूलभूत गरजा महिजे जल, ज्मीन आणि हवा ्ा वेगवेगळ्ा 
्मानवी ककृतीं्ुमळे प्रदूणरत होतात.

"हवा, पािी आणि ्मातीच्ा भौणतक, रासा्णनक 
णकंवा जैणवक वणैशषट्ाां्मधील अणनषट बदलाां्मुळे सजीवाांच्ा 
जीवनावर हाणनकारक पररिा्म होऊ शकतात णकंवा 
कोित्ाही सजीवासाठी आरोग्ास सांभाव् धोका णन्मा्णि 
होतो," ्ाला प्रदूरि असे महितात.

तयुमहयांलया ्मयाणहती आहये कया?

जागणतक आरोग् सांघटनेच्ा (WHO) नवीन 
अहवालात असे णदसून आले आहे की जागणतक 
रोगाांपैकी २४% आणि सव्ण ्मृत्ूांपैकी २३% ्मृत्ू 
दणूरत प्ा्णवरिा्ुमळे होतात. त्ापैकी बरेच प्ा्णवरि 
व्वस्थापनाद्ारे प्रणतबांणधत केले जाऊ शकतात. 
प्रदणूरत प्ा्णवरिा्मुळे सवा्णणधक होिाऱ्ा चार 
आजाराां्मध् ेअणतसार, ्वसनसांस्थेचे सांसग्ण, नकळत 
इजा आणि ्मलेरर्ा हे आहेत. 

प्रदूरिाला कारिीभूत घटकाांना प्रदरूक असे 

२. प्याभावरणी् प्रदूषण

महितात. प्रदरूक महिजे, “कोिताही घन, द्व णकंवा 
वा्ुरूप पदा्थ्ण अशा प्र्मािात असेल की, जो 
प्ा्णवरिाला हाणनकारक ठरू शकतो णकंवा असू 
शकतो.”

 २.१ वया्ू प्रदूषण

वा्ू प्रदूरिात अपा्कारक कि, जैणवक रिूे णकंवा 

इतर हाणनकारक पदा्थायंचा पृथवीच्ा वातावरिात णशरकाव 

होतो. ्ा्मुळे रोग, ्मानवाांचा ्मृत्ू व इतर सजीवाांचे नुकसान 

होते.

 वा्ू (प्रदूरि प्रणतबांध व णन्ांत्ि) अणधणन््म १९८१ 

नुसार “वा्ू प्रदूरि महिजे वातावरिात कोित्ाही घन, 

द्व णकंवा वा्ुरूप पदा्थायंचे अणसततव अशा प्र्मािात, की जे 

्मानवाला, सजीवाांना, वनसपतींना णकंवा ्माल्मततेस 

हाणनकारक ठरू शकते.

वया्ू प्रदूषकके

प्र्मयुख वया्ू प्रदूषकके खयालीलप्र्मयाणये आहयेत :

१. अणतसूक््म कण - काजळी, धूर, डाांबर णकंवा धूळ 
आणि घरगुती कचरा.

२.  णवषयारी वया्ू - काब्णन ्मोनॉक्साइड, ना्ट्टोजन 
ऑक्साइडस (NOx), सलफर ऑक्साइडस (SOx), 
हरॅलोजेनस (क्ोरीन, ब्ोण्मन आणि आ्ोडीन) व 
सांलपणवत सेंणद्् सां्ुगे

३. धयातू - णशसे, जसत, लोह आणि कोण्मअ्म

४.  औद्ोणगक प्रदूषकके - बेंणझन, इ्थर, ॲणसणटक 
ॲणसड, सा्नाइड सां्ुगे इत्ादी.

५.  कृषी प्रदूषकके - कीडनाशके, तिनाशके, बुरशीनाशके 
आणि रासा्णनक खते.
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६.  फोटोककेण्मकल प्रदूषकके - ओझोन, ना्ट्टोजनचे 
ऑक्साइड (NOx), अशलडहाइडस, इण्थलीन, 
फोटोकणे्मकल धुके आणि पेरॉक्सी ॲणसणटल ना्ट्टेट 
(PAN) व सलफर ऑक्साइड् स (SOx).

७.  णकरणोतसगगी प्रदूषकके - णकरिोतसारी घटक व अिू 
चाचिी्मधून बाहेर पडिारा णकरिोतसग्ण.

वया्ू प्रदूषणयाचये स्ोत
वा्ू प्रदरूिाचे ्मूलभूत स्ोत नैसणग्णक व ्मानवणनण्म्णत आहेत.

·  प्रदूषणयाचये नैसणगभाक स्ोत, जे नैसणग्णक घटनाां्मुळे 
उद्भवतात. उदा : ज्वाला्मुखीचा उद्ेक, जांगलातील 
विवा, जैणवक णवघटन, परागकि, दलदल, 
णकरिोतसगवी घटक इ.

·  प्रदूषणयाचये ्मयानवणनण्मभात स्ोत हे ्मानवी णक्ाां्मुळे 
होतात. उदा: घरातील हवेतील प्रदूरके, वाहनाांचे 
उतसज्णन,  जीवा््म इांधनाचे ज्वलन, ककृणरजन् णक्ा, 
औद्ोणगक उतसज्णन, औणषिक वीज प्रकलप इ.

वया्ू प्रदूषणयाचये पररणया्म 
तकतया २.१ ः कयाही ्मयुख् प्रदूषकके व त्यांचये पररणया्म

प्रदूषकके ्मयानवी आरोग्यावर होणयारया पररणया्म प्याभावरणयावर होणयारया पररणया्म

सलफर ऑक्साइड् स 
(SOx)

्वसनाचे णवकार, ह्रद् व फुफफुसाच्ा व्ाधी, क्मजोर दृषटी 
क्लोरोणसस, वनसपतींच्ा ऊती ्ृमत 
पाविे.

ना्ट्टोजन 
ऑक्साइड  (NOx)

परॅरॉक्सी ॲणसणटल ना्ट्टेट (PAN) त्ार करते, ्वसनाचे णवकार, 
जासत प्र्मािात असल्ास णवरारी.

आमलपज्णन्, णपकाांची उतपादकता 
क्मी होते.

धूळ, धूर व धुके 
(Aerosol)

फुपफुसाांच्ा वा्ू देवािघेवािीच्ा क्मतेत अड्थळे.
प्रकाश पररवणत्णत करून हवा्मानावर 
पररिा्म करते.

कि पदा्थ्ण PM, 
PM2.5 व  PM10

्वसनसांस्थेचे णवकार, द्मा, फुपफुसाांचा दाह, फुपफुसाांची का््णक्मता 
्मांदाविे, ह्रद्णवकाराचा झटका, हाडाचे णवकार, कक्करोग, जड 
धातूां्मळे होिारे णवरारीकरि. 

जैव णवणवधतेवर णवपरीत पररिा्म 
उदा. पानाांवर काळा ्थर अ्थवा 
काजळी ज्मा होिे.

काब्णन ्मोनॉक्साइड 
(CO)

रक्ताची ऑणक्सजन वहनक्मता क्मी होते, ह्रद् व रक्ताणभसरि 
सांस्थेचे णवकार. नवजात बालके, गरोदर णसत््ा व वृद्ध ्ाांना जासत 
धोका असतो. 

जागणतक ताप्मानवाढ

ओझोन

(O3)
तपाांबरा्मधील ओझोन्मुळे ्वसनसांस्थेचे णवकार होतात. जसे घशाचे 
त्ास, द्मा, फुपफसुाांचे णवकार, ्छातीत दुखिे.

वनसपतींवर णवपरीत पररिा्म होतात. 
परॅरॉक्सी ॲणसणटल ना्ट्टेट त्ार 
करण्ास ्मदत करते. हररतगृह 
वा्ूप्र्मािे का््णरत.

णशसे 

(Pb)
रक्ताणभसरि व ्मज्जासांस्थेवर पररिा्म.

वाहनाांच्ा धुरा्मुळे वातावरिातील 
णशशाचे प्र्माि वाढते.

अ्मोणन्ा 

(NH3 )
डोळ्ाांची जळजळ, नाक, घसा, ्वसन्माग्ण व डोळे जळजळिे, 
दीघ्णकालीन प्रभावाने अांधतव, फुपफसुाांना इजा, ्मृत्ू. 

जलचराांवर पररिा्म
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हवयेचया गयुणवततया णनददेशयांक 
हा णनदजेशाांक णवणशषट णठकािची हवा प्रदरूिाची पातळी 
दश्णवतो. हवेच्ा गिुवततेची ्माणहती जनतेला साांगण्ासाठी 
शासनातफफे ्ा णनदजेशाांकाचा उप्ोग केला जातो. जसा हा 
णनदजेशाांक वाढतो, तसा साव्णजणनक आरोग्ाचा धोका 
वाढतो.

तकतया २.२ ः हवयेच्या गयुणवततयेचया णनददेशयांक

हवेच्ा गुिवततेचा णनदजेशाांक

हवेच्ा गुिवततचेे णनदजेशाांक 
्मूल्

आरोग्ाच्ा दृणषटकोनातून

०-५० चाांगले

५१-१०० स्माधानकारक

१०१-२०० ्मध््म प्रदूणरत

२०१-३०० खराब

३०१-४०० अगदी खराब

४०१-५०० तीव्र प्रदणूरत

वया्ू प्रदूषणयाचये णन्ंतण उपया्

वया्ू प्रदूषण णन्ंणतत करण्यासयाठी पयुढील उपया् सयुचणवलये 
गयेलये आहयेत.
१.  जळाऊ लाकूड, कोळसा आणि कचरा जाळण्ापासून  
 टाळा.  

२.  पुनन्णवीकरिक्म ऊजा्ण सांसाधने वापरा.

३.  प्रदूरि णन्ांत्ि का्द्ाची काटेकोरपिे  
 अां्मलबजाविी करा.

४.  भूतल पातळीवरील प्रदरूि क्मी करण्ासाठी  
 धुराडाची उांची शक्् णततक््ा उांच पातळीप्यंत  
 वाढवली पाणहजे.

५.  वातावरि शुद्ध ठेवण्ासाठी वृकारोपि करावे. वकृ  
 प्रदूणरत वा्ू शोरून घेतात व त्ाांच्ा पानाांवर हवेत  
 तरांगिारे कि्ुक्त घटक णचकटतात.

६.  साव्णजणनक वाहतूक प्रिाली ्मजबूत करा व वापरा.

तयुमहयांलया ्मयाहीत आहये कया?

वा्ू प्रदरूि णन्ांणत्त करण्ासाठी शासनाने 
खालीलप्र्मािे पावले उचलली आहेत :

·  भारतभर वातावरिी् हवा गिुवतता देखरेखीची 
स्थापना. 

·   प्ा्णवरि (सांरकि) अणधणन््माांतग्णत 
वातावरिाच्ा हवेच्ा गुिवततेच्ा ्मानकाांची 
अणधसूचना. 

·  १९९०-९१, १९९६, १९९८, २०००, २००१ 
साठी वाहनाांच्ा उतसज्णनाच्ा णन््माांची 
अणधसूचना. 

·  पेट्टोल्मधून णशसे काढून इांधन गिुवतता सुधारिे, 
णडझेल्मधील सलफर क्मी करिे, गरॅसोलीन्मधील 
बेंणझन क्मी करिे. पेट्टोल व णडझेल्मध्े इ्थेनॉल 
चा स्मावेश करिे.

· सीएनजी / एलपीजी, हा्ब्ीड आणि 
इलेशक्ट्टकसारख्ा प्ा्ण्ी इांधनावर चालिाऱ्ा 
वाहनाांच्ा वापराबाबत जागृती करिे.

·   साव्णजणनक वाहतूक व्वस्था सुधारिे. 

·  ्मोठ्ा प्र्मािात प्रदरूि करिाऱ्ा व्ावसाण्क 
वाहनाांना टपपाटप्ाने क्मी करिे. 

·   जनजागृती आणि ्मोही्म.

वा्ू प्रदूरिावर णन्ांत्ि ठेवण्ाची उतत्म पद्धत 
महिजे ‘प्रदूरि प्रणतबांध’, ज््ाला स्ोत क्मी करिे असेही 
महितात, ही प्रणक्ा स्ोत प्रदरूि क्मी करते, नाहीसे करते 
णकंवा प्रणतबांणधत करते.

प्रत्ेक वाहनासाठी तुमहाांला णन्ण्मतपिे पी्ूसी  
(PUC)(पोल्ुशन अांडर कंट्टोल) प्र्मािपत् घिेे आव््क 
आहे, जे भारतातील ्मोटार वाहने उतसज्णन आणि प्रदूरि 
णन्ांत्िाचे णनकर पिू्ण करिारे प्र्मािपत् आहे. 



17

      हये करया 

·  का्मावर जाताना चालत अ्थवा  
 सा्कलने जा. 

·  ज्ेथे शक्् असेल त्ेथे साव्णजणनक  
 वाहतूक प्रिालीचा वापर करा.

· कारपूल - दोन अ्थवा चार जि एकाच  
 ्मोटारीने जाऊ शकतात. 

·  अणधककृत चाचिी केंद्ा्मधून प्रदूरि  
 णन्ांत्ि (पी्ूसी) प्र्मािपत् ण्मळवा.

·  वाहनाांचे इांधनणफलटर साफ ठेवा व  
 इांधनाची बचत करा. 

·  ्मानकानुसार सुचवल्ाप्र्मािे  
 टा्र्मधील हवेचा दाब ठेवा.

· जैव इांधनाचा वापर करा.

हये करू नकया

·  सवतःच्ा खाजगी वाहनाचा  
 अणतवापर.

·  रहदारीचे रसते व गदवीच्ा  
 वेळी प्रवास.

·  णसग्नलला एक ण्मणनटापेका  
 जासत वेळ इांजीन चालू ठेविे. 

·  क्लच परॅडलचा पा्  
 ठेवण्ासाठी वापर.

·  णशसे्ुक्त पेट्टोलचा वापर.

तयुमहयांलया ्मयाहीत आहये कया?

SAFAR - (System of Air quality, 
weather Forcasting and Reserch)

‘‘हवेची गुिवतता, हवा्मानाचा अांदाज आणि 
सांशोधन प्रिाली’’ ्ा नावाचा एक ्मोठा राषट्टी् प्रकलप 
भारत सरकारने सुरू केला. भारतातील (्मोठ्ा) 
्महानगराां्मधील हवेच्ा गुिवततेची स्थलणवणशषट 
्माणहती ज््ा त्ा वेळेस पुरवण्ासाठी हा प्रकलप आहे. 
हा प्रकलप णदलली, पुिे, अह्मदाबाद व ्मुांबई ्ा चार 
शहराांत स्थाणपत केला आहे. ्ा प्रिाली्मुळे सव्णसा्मान् 
लोकाां्मधे हवा्मानाशी णनगणडत घटनाांबद् दल जागरूकता 
वाढली, हा फा्दा झाला आहे. ‘SAFAR’ हा प्रकलप 
सुरू होण्ापूववी हवेच्ा गुिवततेची णस्थती जािून 
घेण्ाचा कोिताही ्माग्ण नवहता.

हवया (प्रदूषण प्रणतबंध आणण णन्ंतण) कया्दया, १९८१ 

हवा (प्रदूरि प्रणतबांध आणि णन्ांत्ि) का्दा, १९८१ 
देशातील (ambient) सभोवतालच्ा हवेची गिुवतता 
अबाणधत ठेवण्ासाठी त्ार केला गेला. ्ा का्द्ानव्े 
उद्ोग व कारखान्ाांतून उतसज्णनाचे णन्ांत्ि केले जाते, 
ज््ा्ोगे हे उतसज्णन हाणनकारक पातळीच्ा खाली ठेवले 
जाते. ्ा का्द्ात अशी तरतूद आहे की ज््ाद् वारे प्रदूरि 
णन्ांत्ि ्मांडळे प्रदूरि करिारे औद्ोणगक उपक्म करण्ास 
परवानगी नसलेले काही भाग णचनहाांणकत करू शकतात.

्ा का्द्ातील तरतुदींचे उललांघन केल्ास तो गुनहा 
ठरतो आणि अशा व्ावसाण्काला णकंवा व्क्तीला हवा 
प्रदूरि केल्ाबद् दल फौजदारी खटल्ाांना तोंड द्ावे 
लागते. ्ा का्द्ानव्े पररसरात रहािाऱ्ा प्रत्ेक 
वापरकत्ा्णला प्रदरूि णन्ांत्ि ्मांडळाच्ा अणधकाऱ्ाांनी 
जेवहा णवचारले असेल तेवहा ती ्माणहती देिे बांधनकारक 
आहे.  
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२.२ हवया्मयान बदल
हवा्मान हा बऱ्ाच वरायंच्ा कालावधी्मधील हवेचा 

सरासरी न्ुमना आहे. वातावरिातील बदल एकतर नैसणग्णक 
णकंवा ्मानवणनण्म्णत आहेत. ्मानवी बदलाां्मुळे हवा्मानावर 
गांभीर पररिा्म होत आहेत. ्मानवी णक्ाां्मुळे अशा हवा्मान 
बदलाांचा वेग वाढला आहे. २०५० प्यंत जगाचे ताप्मान 
१.५ ते ४.५ णडग्री सेशलसअस ताप्मानाने अणधक उच्च 
होईल असा अांदाज आहे. ्ा वेगवान बदलाांची अनेक कारिे 
आहेत. जीवा््म इांधनाचे ज्वलन आणि जांगलतोड ्ाांसारख्ा 
्मानवी णक्ाां्मुळे वातावरिात काही वा्ूां्मध्े वाढ होते. हे 
उतसज्णन जसजसे वाढत आहे, तसे ते हवा्मानात ्मोठ्ा 
प्र्मािात बदल घडवून आितील. पृथवीच्ा ्ा 
ताप्मानवाढीस जागणतक ताप्मानवाढ (गलोबल वाण्मयंग) 
असे सांबोधले जाते.

हररतगृह पररणया्म

पृथवीच्ा वातावरिात हळूहळू होिाऱ्ा 
ताप्मानवाढीस जागणतक ताप्मान वाढ महितात. सा्मान्तः 

पृथवीचा पषृ्भाग सू्ा्णची काही णकरिे शोरून घेतो त्ा्मुळे 
तो उबदार होतो, तर काही उषिता वातावरिात पसरते. 
नैसणग्णकरीत्ा उद्भविारे वा्ू, वातावरिा्मध्े अणसततवात 
असिारे वा्ू ्ा उषितेचा काही भाग अडवतात आणि 
त्ास पुनहा अवकाशात जाण्ापासून रोखतात. ्ा्मुळे 
पृथवीच्ा पषृ्भागाची उषिता वाढते आणि तपाांबराच्ा 
ताप्मानात भरीव वाढ होते.

ही प्रणक्ा पृथवीला पुरेसे उबदार ठेवते आणि 
पृथवीवरील जीवन ्ा ताप्मानात णटकून राहते. 

काब्णनडॉ्ऑक्साइड (CO2), ण्म्थेन (CH4), 
ना्ट्टस ऑक्साइड (NOx), सलफर आरॅक्साइड (SOx) ्ा 
वा्ूांना हररतगृह वा्ू (GHGs) महितात. कारि ते 
हररतगृहाच्ा काचेसारखे का््ण करतात ज््ा्मुळे पृथवीच्ा 
पषृ्भागावर शोरून घेतलेली उषिता का््म ठेवली जाते 
आणि ती अांतराळात जाण्ापासून अडवली जाते. 
तपाांबरा्मध्े उषिता अडवल्ा जाण्ाच्ा ह्ा प्रणक्ेला 
हररतगृह पररिा्म महितात. 

सू् भाप्रकयाश 

शोणषत ऊजयाभा उष्णतया

उतसणजभात ऊजयाभापरयावणतभात ऊजयाभा

हररतगृह वया्ू

CO
2
    CH

4
   H

2
O  

N
2
O    CFC

s

आकृती २.१ ः हररतगृह पररणया्म
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जयागणतक तयाप्मयान वयाढ 

जागणतक हवा्मान पृथवीच्ा वातावरिातील हररतग्रह 
वा्ूांच्ा प्र्मािावर अवलांबून असते. आज ्मानवी ककृतीं्मुळे 
होिाऱ्ा हररतग्रह वा्ू उतसज्णना्मध्े लकिी् वाढ होत 
आहे. वाहन आणि औद्ोणगक प्रदरूिा्मुळे CO2, SO2 , 
NOx आणि CO अशा वा्ूांची वाढ होत आहे. 
क्लोरोफु्रोकाब्णनसारखे काही ्मानवणनण्म्णत वा्ू पृथवीच्ा 
ताप्मान वाढीस जबाबदार ठरतात.   पृथवीच्ा वातावरिातील 
हळूहळू होिाऱ्ा ्ा ताप्मान वाढीस जागणतक ताप्मान वाढ 
असे महितात.

तकतया २.३ ः हवया्मयान बदलयासयाठी जबयाबदयार असलयेल्या 
णवणवध णक्र्या 

णक्र्या हररतगृह वया्ू

औद्ोणगक उतसज्णन NO
x
  CO  CO

2
  SOx

वाहन उतसज्णन CO   CO
2   

 SOx

जीवा््म इांधन ज्वलन CO   CO
2

शेि, रवां्थ करिारे 
जनावरे, भातशेती

CH
4

साांडपािी, लँडणफल CH
4

रेणरिजरेशन, फो्म आणि 
एरोसोल

CFC’s

खते NOx

हवया्मयान बदलयाचया पररणया्म

पृथवीचे ताप्मान ्थोडा प्र्मािात वाढल्ास का् 
होईल? हे काही काळजीचे कारि आहे का ? चला त्ाचे 
काही पररिा्म पाहू : 

१.  तयाप्मयान वयाढ-
 जर सध्ाच्ा दराने हररतवा्ूचे प्र्माि वाढत राणहले 

तर; सन २०५० प्यंत पृथवीच्ा ताप्मानात १.५ ते 

४.५ णडग्री सशेलस्स वाढ होईल. णपकाांच्ा वाढीस 
व्त्् ्ेऊन शेती उतपादनात नुकसान होईल.

२.  स्मयुरियाच्या पयातळीत वयाढ
 गेल्ा शतकात, णह्मनग णवतळल्ा्मुळे जागणतक 

स्मुद् पातळी १० ते ३० सें.्मी.नी वाढली. जर ही 
पररणस्थतीच का््म राणहली तर लहान बेटे बुडतील. 
्मालदीव प्रजासतताक हे स्मुद्ाच्ा पातळीच्ा 
वाढी्मुळे असुरणकत असलेल्ा देशाचे एक  उदाहरि 
आहे. णत्भुज प्रदेशदेखील अणतश् धोक््ात आहेत.

३.  कृषी उतपयादन
 हवा्मान पद् धतीत होिाऱ्ा बदलाांचा दूरगा्मी पररिा्म 

शेतीवर होतो. काही णठकािी शुषकता ्ेईल. काही 
णठकािी जासत पाऊस, काही णठकािे उषि तर काही 
शीत होतील. ्ाचा पररिा्म णपकाांच्ा उतपादनाांवर 
होईल.

४.  पररसंस्या आणण जैव णवणवधतयेची हयानी 
 ्मोठ्ा प्र्मािात झाडे तोडिे आणि शषुकता वाढिे 

्ाां्मुळे ्मोठ्ा जांगलाांना आग लागू शकते. ऑसट्टेणल्ा,   
इांडोनेणश्ा व ॲ्मेझॉन खोऱ्ातील जांगलाांतील विवे 
ही त्ाची अलीकडची उदाहरिे आहेत. ्ा्मुळे 
जांगलातील ्मोठी केत्े नषट होतील व प्राण्ाांच्ा 
प्रजातींना स्थलाांतर करिे भाग पडेल.

५. ्मयानवी आरोग्यावर णवपरीत पररणया्म
उषितेच्ा लाटाां्मुळे होिारे ्मृत्ू आणि इतर गोषीं्मुळे 

होिारे ्मृत्ू, पािी व हवेद् वारे होिारे आजार, ्मलेरर्ा, ्मेंदू 
ज्वर, डेंग्ू ्ाांचे प्र्माि वाढेल.

२.३ ्मृदया प्रदूषण

पािी आणि हवेप्र्मािेच सजीव प्राण्ाांसाठीही ्माती 
णततकीच ्महततवाची आहे. ती वनसपतींना आधार देते, 
त ्ावर इतर सव्ण सजीव अवलांबून असतात. ्माती त्ार 
होण्ाची प्रणक्ा इतकी हळू आहे की ्माती एक 
अपुनन्णवीकरिी् स्ोत महिून ओळखली जाते. महिूनच, 
्मृदा प्रदूरिाचा अभ्ास आणि णन्ांत्ि हे ्महततवाचे आहे.
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्मृदया प्रदूषणयाचये स्ोत

जण्मनीच्ा भौणतक, रासा्णनक आणि जणैवक गुिध्मायंवर 
णवपरीत पररिा्म करिारे णवणवध घटक आहेत.  ज््ा्मुळे 
जण्मनीची गुिवतता क्मी होते. जसे की -

 १.  णपकाांवर फवारली रासा्णनक जािारी कीडनाशके व 
कीटकनाशके .

 २.  खते, जी णपकाच्ा उतपादनात वाढ करण्ासाठी 
्माती्मध्े ण्मसळली जातात.

 ३.  णसांचनाचा अणतरेक

्मयाती प्रदूषणयाचये पररणया्म

 ·  रसा्ने, कीडनाशके व तिनाशके ्ाांसारख्ा घातक  
पदा्थायं्मुळे ्मातीची उतपादकता क्मी होते.

 ·  रसा्ने आणि कीडनाशके ्माती्मधील सूक््मजीवाांचा 
नाश करून ्मातीची रचना आणि सुपीकतेवर पररिा्म 
करतात. 

 ·  लोकाांच्ा चुकीच्ा अनारोग्दा्ी सव्ीं्मुळे ्माती 
प्रदरूि वाढते. 

 ·   कचरा व णवषठे्मध्े असिाऱ्ा रोगकारक जांतांू्मुळे 
्माती दणूरत होते व त्ा ्मातीत णपकवलेल्ा भाजीपाला 
व णपका्मुळे ्मनुष् व पाळीव जनावराांना रोग होतात.

 ·  णवरघळिाऱ्ा काराांचे वाढत जािारे प्र्माि ्ाला 
कारता महितात. ्ाचा ्मातीची गिुवतता व 
उतपादकतेवर णवपरीत पररिा्म होतो. जासत 
णसांचना्मुळे ्मातीच्ा पृष्भागावर कार ज्मा होतात. 
कार्ुक्त ्माती वनसपतींच्ा वाढीसाठी अ्ोग् बनते. 

्मयातीच्या सयुपीकतयेचये ्मूल्यांकन

सा्मान्तः ्मातीतील पोरितततवाांच्ा उपलब्धतेनुसार 
णतचे क्मी, ्मध््म व उच्च, असे वगवीकरि राषट्टी् सतरावर 
अबलांबले जाते, ते खालीलप्र्मािे आहे. 

तकतया २.४ ्मयातीच्या सयुपीकतयेचये ्मूल्याकंन 

अनयु 
क्र.

्मयातीतील 
पोषकरिव्ये

्मयातीच्या सयुपीकतयेचये ्मूल्याकंन

क्मी ्मध््म जयासत

१

सेंणद्् 
काब्णनच्ा 

रूपात ्मोजला 
जािारा 
उपलब्ध 
ना्ट्टोजन 

(%)

< ०.५ ०.५ - ०.७५ >  ०.७५

२

उपलब्ध 
ना्ट्टोजन 

(णकलोग्ररॅ्म/
हेक्टर)

< २८० २८० - ५६० > ५६०

३

उपलब्ध 
फॉसफरस (P)
(अलकली्ुक्त 

जण्मनीत) 
(णकलोग्ररॅ्म/

हेक्टर)

< १० १० - २४.६ > २४.६

४

उपलब्ध 
पोटरॅणशअ्म 

(णकलोग्ररॅ्म/
हेक्टर)

< १०८ १०८ - २८० > २८०

स्ोत ः कृषी ्मंतयाल्, रयारत सरकयार

्मयाती प्रदूषण णन्ंतण

्माती प्रदूरि णन्ांणत्त करण्ासाठी णवणवध उपा् आहेत. 

 १.   रासा्णनक खताांचा वापर क्मी करून जैणवक खते व 
णहरवळीची खते ्ाांचा वापर करावा.

 २. कीटकाांवर जैणवक कीडणन्ांत्क वापरून 
कीटकनाशकाांचा वापर क्मी केला जाऊ शकतो.

 ३.  शेतातील कचरा व शिे ्ाांचा वापर बा्ोगरॅससाठी 
करण्ास प्रोतसाहन देिे.

 ४.   वृकारोपि ्मातीची धूप ्मोठ्ा प्र्मािात रोखू शकते.
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२.४ धवनी प्रदूषण

Noise हा शब्द लरॅणटन 'Nausea' शब्दापासून आला 
आहे. ज््ाचा अ्थ्ण अनाव््क णकंवा अणप्र् आवाज आहे. 
ज््ा्ुमळे असवस्थता ्ेते. धवनी महिजे ‘चुकीच्ा वेळी 
चुकीच्ा णठकािी चुकीचा आवाज’ महिून पररभाणरत केली 
जाऊ शकते.

आवाजाचे रूपाांतर गोंगाटात होते तेवहा त्ाचा 
प्राण्ाांच्ा, ्मानवाच्ा व पक््ाांच्ा श्रविसांस्थवेर प्रणतकूल 
पररिा्म होतो. जगभरात शहरी भागाांत धवनी प्रदूरि हे 
साव्णजणनक आरोग्ावर आणि सवासथ्ावर पररिा्म करिारे 
प्र्ुमख घटक महिून ओळखले गेले आहे.

आवाज हा डेणसबल (dB) ्ा एकका ्मध्े ्मोजला 
जातो. ८० डीबीच्ा पुढे आवाज हा गोंगाट बनू शकतो. 
कारि ्ा्ुमळे श्रविसांस्थेस हानी पोहोचते. जागणतक आरोग् 
सांघटनेने (डब्ल्ूएचओ) शहरासाठी सुरणकत आवाजाची 
पातळी ४५  डीबी णनश्चत केली आहे. आांतरराष्टी् 
्मानकाांनुसार ६५ डीबीप्यंतचा आवाजाची पातळी सहन 
करण्ा्ोग् ्मानली जाते.

धवनी ्मयानकके

जीवनशैली आणि ्मानकाांनुसार जगातील वेगवेगळ्ा 
देशाांची सवत:ची धवनी प्रदूरिची ्मानके आहेत. भारतात, 
ब््रुो ऑफ इांणड्न सटँडड्णने (बीआ्एस) औद्ोणगक 
केत्ातील धवनी पातळी ४५ ते ६० डीबीदरम्ान ठेवण्ाची 
णशफारस केली आहे. व्ावसाण्क सुरका आणि आरोग् 
का्द्ानुसार सव्णत् सवीकारलेली ्म्ा्णदा पातळी (थ्ेशोलड 
णलण्मट वहरॅल्ू) (टीएलवही) प्रणतणदन ९० डीबी ९ तासाांसाठी, 
९५ डीबी ४ तासाांसाठी, १०० डीबी २ तासाांसाठी आणि 
११५ डीबी १५ ण्मणनटाांसाठी आहे.

तयुमहयांलया ्मयाहीत आहये कया? 

 केंद्ी् प्रदूरि णन्ांत्ि ्मांडळाने (सीपीसीबी) 
णदवसा भारताच्ा णदल्ी, चेन्नई, कोलकाता, 
बेंगळुरू, ्ुमांबई, हैदराबाद, कानपूर आणि ज्पूर 
्ाांसारख्ा भारतातील आठ प्र्मुख शहराां्मध्े धवनी 
प्रदूरि सवजेकि केले आणि त्ाांच्ा धवनी प्रदूरिाची 
पातळी णवणहत केलेल्ा ्म्ा्णदेपकेा जासत असल्ाचे 
आढळले. अशीच पररशस्थती जगातील बहुतेक सव्ण 
भागाांत णदसून ्ेते आणि णदवसेंणदवस ती अणधकाणधक 
णबघडत चालली आहे.

तकतया २.५ः डयेणसबल सककेलवरील कयाही धवनी स्ोतयांची 
तीव्रतया

अ.क्र. सतोत सयाधयारण तीव्रतया
(डयेणसबल /dB)

१ ्वास १०

२ कुजबुज २०-३०

३ ग्रां्थाल् ३०-३५

४
क्मी आवाजातील 
रेणडओ

३५-४०

५ सा्मान् सांभारि ३५-६०

६ ऑणफसचा आवाज ६०-८०

७ रहदारी ५०-९०

८
धाविारी 
्मोटारसा्कल

११५-१२०

९ जेट णव्मानाचे उड्ाि १४०-१५०

१०
अांतराळ रॉकेटचे 
प्रकेपि

१६०-१८०

स्ोतः cpcb.gov.in

धवनी प्रदूषणयाची कयारणये
 ·  शहरी भागाांतील सभोवतालच्ा आवाजाची पातळी 

प्रा्मुख्ाने ्मानवणनण्म्णत स्ोताांद्ारे वाढत आहे.
 ·  तांत्जानाच्ा णवकासाचा प्र्मुख तोटा महिजे 

धवणनप्रदूरि हो्.
 ·  आवाजाची तीव्रता दाट लोकवसतीच्ा केत्ात उदा. 

्महानगर शहरे, औद्ोणगक केत्, णव्मानतळ, रेलवे 
स्थानके, बस स्थानके इ. ्मध्े जासत असते.
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 ·  टी. वही., रेणडओ, सव्ांपाकाघरातील उपकरिे, 
वॉणशांग ्मशीन, ण्मक्सर, ग्राइांडस्ण ्ाांसारखी घरगुती 
उपकरिे व फटाके प्रा्मुख्ाने धवनी प्रदरूिास 
जबाबदार आहेत. 

 ·  औद्ोणगक कते्ात अवजड ्ांत्सा्मग्रीच्ा उच्च 
गती्ुमळे वेगवेगळ्ा तीव्रतेचे आवाज णन्मा्णि होतात, 
त्ा्मुळे धवनी प्रदूरिात भर पडते.

 ·  बाांधका्माच्ा णठकािी वापरली जािारी ्ांत्े, वाहनाांचे  
भोंगे, सव्ांचणलत वाहने इ. धवनी प्रदूरिास जबाबदार 
आहेत.

धवनी प्रदूषणयाचये पररणया्म

 ·   धवनी प्रदरूिाचा लोकाांच्ा आणि प्राण्ाांच्ा 
आरोग्ावर णवनाशकारी पररिा्म नोंदणवला गेला आहे.
सततचा धवनी एखाद्ा ्मािसावर शारीररक आणि 
्मानणसकदृषट्ा पररिा्म करतो.

 ·  आवाजा्मुळे ्मुलाांचे शारीररक आणि ्मानणसक आरोग् 
णबघडते. वृद्ध व्क्तींना धवनी प्रदरूिा्मुळे रक्तदाब 
वाढून त्ास होतो.

 ·  धवनी प्रदरूिा्मुळे ्मानवाां्मध्े शारीररक पररिा्म 
णदसतात. श्रविशक्ती क्मी होिे, उच्च रक्तदाब, 
तिाव रोग इ. 

 ·  वदेना, ्मळ्मळ, उलट्ा ्ाांसाठीदखेील धवनी प्रदरूि 
जबाबदार आहे. फकॅ्टरी्मध् ेका्म करिाऱ्ा लोकाां्मध् े
अनके प्रकारचे वत्णनात्मक बदल लकात ्तेात उदा. 
उदासीनता, णचडणचड, डोकदेखुी, चक्कर ्िे.े 

 ·  धवनी प्रदरूिाचे ्महत्वपूि्ण दुषपररिा्म प्राण्ाां्मध्े 
देखील नोंदवले गेले आहेत.

 ·  उद्ोगाां्मधील उच्च तीव्रतेचा आवाज, सुपरसोणनक 
णव्मानाचा आवाज जेवहा दीघ्ण कालावधीसाठी चालू 
राहतो तेवहा श्रविशक्तीचे का््मचे नुकसान होऊ 
शकते.

धवनी प्रदूषण णन्ंणतत करण्याचये उपया्

  ·  धवनी प्रदूरि उग्म सतरावर रोखले पाणहजे.

  ·  गोंगाट करिारी साधने / भाग प्रभावीपिे बदलिे, कंप 
क्मी करण्ासाठी कुशन, घर्णि टाळण्ासाठी ्ोग् 
ग्रीणसांग व ऑइणलांग आणि ्ोग् सा्लेनसर वापरिे हे 
उग्म सतरावर धवनी प्रदरूि क्मी करण्ासाठीचे 
प्रभावी ्माग्ण आहेत. 

  · ्ोग् धवणनरोधक णभांती, दारे, ्छत बाांधून 
कारखान्ाां्मधील आवाज क्मी केला जाऊ शकतो.

  ·  कारखान्ातील का्मगाराांना कानातले इअर पग 
(Ear plugh) उपलब्ध करून णदले पाणहजेत. 

  ·  रेलवे सटशेन, बसस्थानक, णव्मानतळ आणि व्सत 
औद्ोणगक केत्ाजवळ णनवासी सांकुले बाांधण्ाचे 
टाळावे.

  ·  साव्णजणनक णठकािी लाउड सपीकस्णच्ा वापराचे 
णन््मन केले पाणहजे. इांजीन्मधून आवाज क्मी 
करण्ासाठी बस, ट्टक आणि कार ्ाांच्ा वेळोवेळी 
देखभाल आणि प्रदरूि चाचण्ा अणनवा््ण असाव्ात.

  ·  प्ा्णवरि सांरकि का्द्ाच्ा णन््माांचे उल्ांघन 
करिाऱ्ाांवर कठोर कारवाई केली जावी.

  ·  हररतपट ्टे णवकणसत करून, णवणशषट प्रजातींच्ा वकृ 
लागवडी्मुळे, आैद्ोणगक आणि इतर गोंगाट 
करिाऱ्ा पररसरा्मधील आवाज क्मी होण्ास ्मदत 
होते.

  · हररतपट ्टे णवकणसत करण्ासाठी खालील णवणशषट 
वनसपती प्रजातींचा वापर केला जातो. कडणुनांब 
(Azadirachta indica), आरॅसट्टेणल्न बाभूळ 
(Acacia auriculiformis), आांबा (Mangifera 
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indica),  करांज (Pongamia pinata), बाांबू 
(Dendrocalamus Spp), वड, णपांपळ (Ficus 

Spp), उांबर (Bauhinia Spp)  इ. 

आकृती २.२ ः हररतपट् टये वृक्षयारोपण

 धवनी प्रदूषण णन्ंतण णन््म २०१७

सरकारने ठरवून णदलेल्ा वेगवेगळ्ा णवभागाांसाठी 

उच्चत्म धवनी पातळीचे णनकर ्ा णन््माांनी का््म केले आहेत. 

सुधाररत णन््माांनुसार आता राज्् सरकारे, रुगिाल्े, शैकणिक 

सांस्था व न्ा्ाल्े ्ाांच्ा सभोवतालचा १०० ्मीटरचा पररसर 

शाांतता केत् महिून सूणचत करू शकतात. 

हे णन््म हवा अणधणन््माांतग्णत चौकटबद ्ध केले आहेत 

आणि धवनी प्रदरूि हा हवेच्ा प्रदरूिाचा एक प्रकार ्मानला 

जातो. 

्ा णन््माांचे उललांघन केल्ास हवा (प्रदरूि प्रणतबांध 

आणि णन्ांत्ि) का्द्ाच्ा अांतग्णत णशका केली जाते. धवनी 

प्रदरूिावर देखरेख करिारी नोडल एजनसी ही त्ा णठकािचे 

पोलीस ठािे असते.

तकतया २.६ ः धवनी प्रदूषण ्मयानकके (dB)

अनयु 
क्र.

णवरयागवयार
रयात 

(१० तये 
पहयाटये ६)

णदवस 
(सकयाळी ६ 
तये रयाती १०)

१ औद्ोणगक केत् ७५ ७०

२ व्ावसाण्क केत् ६५ ५५

३ णनवासी केत् ५५ ४५

४
शाांतता केत् (रुगिाल्े 
व शकैणिक सांस्थाांच्ा 

सभोवतालचे केत्)
५० ४०

स्ोत ः cpcb.gov.in

   २.५ घन कचरया व्वस्यापन

 घन कचरया
घन कचऱ्ात घरगुती कचरा, व्ावसाण्क कचरा, 

का्ा्णल्ीन कचरा, बाांधका्म आणि घरे पाडतानाचा कचरा, 
सवच्छता करतानाचा कचरा व ई-कचरा, औद्ोणगक कचरा 
इत्ादी प्रकार ्ेतात. 

घन कचरया महणजये कया्?

घन कचरा महिजे 
वा्ा गेलेले 
अन्न, घरे 

बाांधताना णकंवा 
पाडतानाचा 

कचरा

घन कचरा 
महिजे 

म्ुणनणसपल, 
औद्ोणगक व 

शेतीतील 
का्मातून त्ार 
झालेली टाकावू 

सा्मग्री 

घन कचरा 
महिजे द्व 
णकंवा वा्ू 

रूपात नसिारा 
कचरा

आकृती २.३ : घन कचरया महणजये कया्?
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२) अजैव णवघटनशील कचरया - वातावरिात नैसणग्णकरीत्ा 
णवघटन न होिारा कचरा प्रदरूिास कारिीभूत ठरतो. जो 
सजीवाांसाठी व प्ा्णवरिासाठी  जीवनासाठी हाणनकारक असतो. 
्ास अजैव णवघटनशील कचरा असे महितात. उदा. पाशसटक, 
रबर, काच, धातू, ्थ्मा्णकोल, ई-कचरा इत्ादी प्ा्णवरिासाठी 
हाणनकारक आहेत.

घन कचऱ्याचये पयुढीलप्र्मयाणये दयेखील वगगीकरण ककेलये जयातये.

·  ओलया कचरया – ओला कचरा हा जैव णवघटनशील कचरा 
आहे. ज््ात अन्न, फळे, भाजीपाला, साले, बागेतील 
कचरा आणि इतर सेंणद्् णवघटनक्म कचरा ्ाांचा स्मावेश 
आहे. ्ाचा वापर कंपोसट आणि बा्ोगरॅस बनवण्ासाठी 
केला जातो.

·  सयुकया कचरया -  अ रॅल्ुण्मणनअ्म फॉइल, टेट्टा परॅक, गलास, 
कागद, पाशसटक, धातू इत्ादी वसतू कोरडा कचऱ्ाच्ा 
श्रेिीत ्ेतात. हा कचरा पुनच्णकीकरिासाठी वापरला 
जातो.

सव्ांपाकघरातील 
कचरा, भाज््ाांची 
साले, अांडाची 

टरफले, केस, नखे, 
बागेतील कचरा, 

नारळाच्ा करवांट्ा

पाणसटकच्ा 
णपशव्ा, ्थ्मा्णकोल, 
काच, कागद, पुठ् ठे 
आणि धातूचे डब्ब.े

                    

आकृती २.५ ः ओलया व सयुकया कचरया

 लक्षयात ठयेवया !

घरयातील कचरया वयेगळया करण्यासयाठी आपण कया् करू 
शकतया?

  · कोरडा व ओल्ा कचऱ्ासाठी सवतांत् कचराकुंडी 
ठेवा.

  ·   सवच्छताणवर्क (सरॅणनटरी) कचरा टाकण्ासाठी 
कागदाची णपशवी ठेवा.

  ·  अन्नाचे डबे साफ केले पाणहजेत आणि नांतर कोरडा 
कचऱ्ाच्ा डब््ात टाकले पाणहजेत.

  · कंपोसट त्ार करण्ासाठी ओला कचरा वापरा आणि 
पुनच्णकीकरि करण्ासाठी कोरडा कचरा द्ा.

आपला कचरा जािून घ्ा. त्ाचे णवघटन होण्ास णकती
 वेळ लागतो?

३ - ४ आठवडे ३ - ४ आठवडे

१ - २ ्मणहने

१० - १५ वरजे ४० - ५० वरजे

४० - ५० वरजे ५० - १०० वरजे

१००० वरजे१० - १०० वरजे

१ वरजे

 आकृती २.४ आपलया कचरया जयाणून घ्या. 

घन कचऱ्याचये प्रकयार 

१.  जैव णवघटनशील कचरा 

२. अजैव णवघटनशील कचरा 

१. जैव णवघटनशील कचरया - जो कचरा सा्मान्त: वनसपती 
णकंवा प्राण्ाांच्ा स्ोता्मधून त्ार होतो आणि इतर प्राण्ाांकडून 
त्ाचे णवघटन केले जाते. 

जैव णवघटनशील कचरा सा्मान्त: णहरवा कचरा, अन्न , 
कागदाचा कचरा आणि बागका्म कचरा इत्ादी महिून 
्महानगरपाणलकेच्ा घन कचऱ्ात आढळतो. इतर जैव 
णवघटनशील कचऱ्ा्मध् ेसाांडपाण्ाचा गाळ, कततलखान्ाांचा 
कचरा ्ाांचा स्मावेश आहे.
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घन कचऱ्याचये स्ोत

१. घरगयुती कचरया - घरातील कचऱ्ा्मध्े भाजीपाल्ाची 
साले, खराब झालेले अन्न, काचेच्ा वसतू, पुठ्ा, 
पाशसटक णपशव्ा, फो्म, इलके्ट्टॉणनक कचरा आणि 
फणन्णचर इ. वसतूांचा स्मावेश होतो.

२. शयेती कचरया - णपकाांचे अवशरे, जनावराांच्ा णवषठा, 
पीकप्रणक्ेतील कचरा इत्ादी.

३. व्यावसयाण्क कचरया - ्ात परॅकेणजांग सा्मग्री, टाकाऊ 
का्ा्णल्ीन उपकरिे, फणन्णचर, ई-कचरा इत्ादी 
असतात.

४. जैव वैद्की् कचरया - हा शक्णनक, परॅ्थॉलॉजी लरॅब 
आणि हॉशसपटल्मधून ्ेतो. ्ात प्रा्मुख्ाने सांसग्णजन् 
कचरा, स्ुा, चाकू, ्मल्मपट् ट्ा, शरीराचे भाग व 
कालबाह् औरधे इत्ादींसारखे घटक असतात.

५.  ई-कचरया - हा इलेक्ट्टॉणनक व घरगुती उपकरिाच्ा 
वापरातून णन्मा्णि झालेला कचरा हो्. ई-कचऱ्ाचे 
तीन ्मुख् श्रेिीं्मध्े वगवीकरि केले गेले आहे. ्मोठी 
घरगुती उपकरिे, आ्टी व दूरसांचार आणि ग्राहक 
उपकरिे. रेणरिजरेटर आणि वॉणशांग ्मशीन ्मोठ्ा 
घरगुती उपकरिाांचे प्रणतणनणधतव करतात, पस्णनल 
कॉमप्ुटर, ्मॉणनटर आणि लरॅपटॉप आ्टी आणि 
टणेलकॉ्मचे प्रणतणनणधतव करतात, तर भ्र्मिधवनी,  
दूरदश्णनसांच ग्राहक उपकरिाचे प्रणतणनणधतव करते.

६. औद्ोणगक कचरया ः औद्ोणगक प्रणक्ेतून णन्मा्णि 
होिारा कचरा. ्ा्मध्े उतपादक प्रणक्ेतील टाकाऊ 
घटकाांचा स्मावेश होतो.

कचरा णनण्म्णती आणि त्ाचे व्वस्थापन ही वैश्वक स्मस्ा 
बनत आहे. कचरा साचल्ा्मुळे पररसर खराब होतो आणि 
आरोग्ास धोका णन्मा्णि होतो. ्ाचा जण्मनीवरील व  जली् 
जीवनावर णवपरीत पररिा्म होतो. कचऱ्ाची णवलहेवाट 
लावण्ासाठी आव््क जागेअभावी, वा्ू प्रदूरि, जल 
प्रदरूि, ्माती प्रदूरि ्ाां्मुळे पृथवीवरील जीवनावर पररिा्म 
होत आहे.

प्ा्णवरिाचे रकि करण्ासाठी कचऱ्ाच्ा 
व्वस्थापनासाठी अणधक शा्वत ्मागायंची आव््कता 
आहे.

्ा स्मस्ेचे णनराकरि करण्ाचे दोन ्माग्ण आहेत.

१. कचऱ्ाची णनण्म्णती क्मी करिे.

२.  णन्मा्णि झालेल्ा णकंवा उतपाणदत कचऱ्ा्मधून 
जासतीतजासत फा्दा ण्मळणविे. 

तयुमहयांलया ्मयाहीत आहये कया?

णनांबी (NIMBY) महिजे ‘‘्माझ्ा परसबाग्ेमध्े 
नको’’ (Not In My Back Yard). णनंबी वृतती 
कचरा स्मस्ेला सा्मोरे जाण्ासाठी सहका््ण 
करण्ापासून परावृतत करते.  णनांबी वृतती्मुळे आपल्ा 
सभोवतालचे वातावरि असवच्छ राहते. आपि 
कचऱ्ाच्ा प्रत्ेक प्रकारासाठी सवतांत् कचराकुंडी ठेवू  
शकता आणि कचरा केत् सवच्छ ठेवू शकता. भांगार 
गोळा करिारे पुनवा्णपर करण्ा्ोग् कचरा घेऊन जाऊ 
शकतात.

लक्षयात ठयेवया !

 कचरया क्मी णन्मयाभाण करया.

 ·     गरज असेल तरच ्छपाई करा.  ्छपाईसाठी कागदाच्ा  

दोनही बाजूांचा वापर करा. णलफाफ्ाांचा पुनवा्णपर करा.

 ·   खरेदी करताना कापडी णपशवी जवळ ठेवा .

 ·   कापलेले गवत व सव्ांपाकघरातील कचरा ्ाांचे कंपोसट 

खत त्ार करा.

 ·   णटकाऊ व पुनहा वापरता ्ेिारी उतपादने वापरा. उदा. 

काच, पाणसटक णकंवा ॲल्ुण्मणनअ्म अशा बाटल्ा. 

 ·   कपडे णकंवा घरातील वसतू गरजूांना द्ा. 

 ·  दुकाने, बाजारपेठेत पाणसटक णपशव्ा सवीकारण्ास  

नकार द्ा.
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क्मी करया

पयुनवयाभापर

पयुनचभाक्रीकरण/
कंपोसट

कचरा क्मी णन्मा्णि करा.

कचरया व्वस्यापनयाचया पदयानयुक्र्म

वसतू एकापेका जासत वेळेस वापरा.

जुन्ा वसतूांपासून नवीन उतपादने त्ार करा.

कचऱ्ातून ऊजा्ण व धातू पुनप्रा्णप्त करा.

लँडणफल्मधे कचऱ्ाची सुरणकत णवलहेवाट.

पयुनप्रयाभाप्ी

णवलहयेवयाट

घन कचरया व्वस्यापन

घन कचरा व्वस्थापन हे कचरा णन्मा्णि झाल्ापासून  
त्ाची णवलहेवाट लावण्ाप्यंत केलेले कचऱ्ाचे हेतुपुरससर 
आणि पद्धतशीर णन्ांत्ि आहे. कचरया त्याच्या उग्मस्यानीच 
वयेगळया करणये हये कचरया व्वस्यापनचये प्र्मयुख सूत आहये. कचरा 
व्वस्थापन  ४ ‘आर’ तत्वावर आधाररत आहे - क्मी करा 
(Reduce), पुनवा्णपर करा (Reuse), पुनच्णकीकरि करा  
(Recycle) आणि पुनप्रा्णप्त (Recover) करा.

कचऱ्याची णनण्मभाती क्मी करणये -

कचरा णनण्म्णती ही ्मानवणनण्म्णत ककृती आहे, त्ा्मुळे 
त्ार होिाऱ्ा कचऱ्ाचे प्र्माि लोक णन्ांणत्त करू 
शकतात. जर सवायंनी आव््कतेनुसार णततक््ाच वसतू 
खरेदी केल्ा आणि दीघ्ण काळासाठी वसतूांचा वापर केल्ास 
कचरा णनण्म्णतीदेखील क्मी होईल. 

उग्मस्थानी कचरा क्मी करिे महिजेच कचरा प्रणतबांध 
हो्. हे सव्ण नागररकाांच्ा वत्णिुकीतील बदलाांद्ारे साध् 
होऊ शकते. कचरा कपात केल्ाने कचरा गोळा करिे व 

त्ाची णवलहवेाट लावण्ात ्ेिारा ्महापाणलकेचा खच्ण 
क्मी होतो.

कचऱ्याचया पयुनवयाभापर  -

आपि अजूनही वापरल्ा जाऊ शकिाऱ्ा गोषी 
फेकू न्ेत. शक्् णततक््ा गोषी दुरुसत करून व ्थोडा 
बदल करून वापरल्ा पाणहजेत. 

उपक्र्म  १
घरी पुनहा पुनहा वापरण्ा्ोग् दहा गोषी शोधा.
त्ाचा पुनहा वापर कसा करता ्ेईल ्ाची एक सूची 
त्ार करा.    

अ. 
क्र.

पयुनहया 
वयापरण्या्ोग् 
वसतूचये नयाव

पयुनहया कसये वयापरलये 
जयाऊ शकतये

१
जुनी 

पाशसटकची 
बादली

कचऱ्ाचा डबा 
महिून वापरली 
जाऊ शकते.

२

३
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उपक्र्म २
  ·  जुन्ा वहीच्ा न वापरलेल्ा पानाांपासून नवीन वही बनवा. 
  ·  जुन्ा कपडाांच्ा तुकडाांपासून उशीचे कवहर आणि पा्पुसिी बनवा. पाशसटकच्ा बाटल्ा बागका्मासाठी  
 वापरल्ा जाऊ शकतात. 
             

पाणसटक बाटल्ाांचा बागेसाठी वापर आणि कापडाचे तुकडे वापरून केलेल्ा णपशव्ा व पा्पुसिी

  ·  कचऱ्याचये पयुनचभाक्रीकरण 
पुनच्णकीकरि हे टाकाऊ सा्मग्रीपासून नवीन सा्मग्री व इतर उतपादने त्ार करण्ाची प्रणक्ा आहे. पुनच्णकीकरि हा 

कचरा क्मी करण्ाचा ्मान्ताप्राप्त प्रकार आहे. ्ात कचरा वेगळा करिे, त्ाचे सांकलन करिे, व त्ापासून नवीन उतपादन 
करून आणि प्रभावीपिे त्ाचे णवपिन करिे, ्ाचा स्मावेश हाेतो. ्ा्मध्े अशा सा्मग्रीचा वापर होतो, जी अन््था टाकून 
णदली जाते.

आधुणनक कचरा व्वस्थापन ्ोजनेचा हा ्मूलभूत भाग आहे. ्ा्मुळे कचऱ्ाचा बराच भाग लरॅनडणफल णकंवा ज्वलन  
सणुवधेत  जाण्ापासून वाचतो. कचरा व त्ाचे वगवीकरि त्ाच्ा उग्मस्थानीच वेगळे केले तरच कचऱ्ाचा पुनच्णकीकरि 
शक्् आहे. 

पयुनचभाक्रीकरण करण्याजोगी सया्मग्ी

उपक्र्म ३

·  हसतणनण्म्णती कागद उद्ोगाला भेट द्ा. 

कागदी कचरा सांकलन

कागदाचे बारीक तुकडे करून 
रसा्नाने सवच्छ करिे

लगदा त्ार करिे
णवतरि

कागद उतपादनासाठी 
लगद्ाचा वापर

वापर

कागद वगवीकरि

कयागद पयुनचभाक्रीकरण प्रणक्र्या

कागदी कचरा

आकृती २.७ ः  कयागद पयुनचभाक्रीकरण
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कयागद 
वा्ा गेलेला कागद कचऱ्ा्मधून पुनप्रा्णप्त करिे  आणि त्ापासून नवीन कागद उतपादने बनविे. ह्ाचा कागद 

पुनच्णकीकरि प्रणक्ेत स्मावेश होतो. घरगुती कागद व पुठ्ा  हे घरगुती कचऱ्ाचा दुसरा सवायंत ्मोठा घटक आहे. कागद 
पुनच्णकीकरि ्मोठ्ा प्र्मािात केले जाते. ्ा्मुळे लाकूड आणि ऊजा्ण ्ाांची ्मागिी क्मी होते.

कयाच 
काच ही एक पुनच्णकीकरि करण्ाजोगी सा्मग्री आहे. तुटलेल्ा काचेचे पुनच्णकीकरि केल्ाने त्ापासून होिारे धोके क्मी 
होतात. काचेच्ा रांगाांनुसार वगवीकरि करून पुनच्णकीकरि केल्ास त्ाचे आण्थ्णक ्मूल् ण्मळते. 

कयाच पयुनचभाक्रीकरण प्रणक्र्या

काच कचरा

काचेची नवीन उतपादने
काचेच्ा उतपादनाांचा वापर

काचेचे सांकलन
रांगाांनुसार काचेचे वगवीकरि

काचेचा चुरा करून णवतळविे

आकृती २.८ ः कयाच पयुनचभाक्रीकरण

 धयातू
धातू बऱ्ाच प्रकारे वापरले जाऊ शकतात. धातूांचा वापर औद्ोणगक हेतूांसाठी आणि घरगुती वसतूांसाठी देखील केला 

जातो. धातू पुनच्णकीकरिबद्दल चाांगली गोष महिजे, त्ाचे  वारांवार पुन्णचकीकरि करता ्ेते. सव्णसा्मान् पुनच्णकीकरि 
करण्ा्ोग् धातूां्मध्े अरॅल्ुण्मणनअ्म आणि लोह ्ाांचा स्मावेश आहे. 

धयातू पयुनचभाक्रीकरण प्रणक्र्या

धातू गोळा करिे व त्ाची 
प्रकारानुसार क्मवारी लाविे धातूचे लहान तुकडे करिे

धातू णवतळविे व त्ाचे 
शुद् धीकरि करिे

धातूची नवीन उतपादने धातूच्ा उतपादनाांचा वापर 

धातू कचरा

आकृती २.९ ः धयातू पयुनचभाक्रीकरण
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प्याससटक

आधणुनक जगात वापरल्ा जािाऱ्ा सवायंत लोकणप्र् आणि ्महत्वपूि्ण साणहत्ाांपैकी एक महिजे पाशसटक हो्. त्थाणप, 
त्ाची लोकणप्र्ता प्रचांड स्मस्ेचा एक भाग आहे आणि पाशसटकचे पुनच्णकीकरि करण्ाचे एक कारि आहे. पाशसटक 
फेकून पृषठी् व जली् प्ा्णवरि प्रदूणरत करण्ाऐवजी आपि त्ाचा पुनवा्णपर व पुनच्णकीकरि करू शकतो. कचऱ्ा्मधून 
णकंवा सकॅप पाशसटकपासून पुनहा पाशसटक ण्मळविे व त्ावर प्रणक्ा करून उप्ोगी उतपादने बनविे महिजे पाशसटक 
पुनच्णकीकरि हो्. 

उपक्र्म ४

आपल्ा घरात उतपन्न होिाऱ्ा कचऱ्ाच्ा प्रत्ेक वसतूचे परीकि करा. ते कोठून आले आहे आणि शेवटी कोठे जािार 
ते  शोधा. 

कबाडीवाला, कचरावेचक व स्थाणनक पुनच्णकीकरि करिारा ्ाांची ्मुलाखत घ्ा. कचऱ्ाचा सांग्रह कसा केला जातो, 
कोिता कचरा सवीकारला जात नाही व का, ्ासारख्ा ्मुद्ाांवर आधाररत ्ुमलाखतीसाठी प्र्नावली त्ार करा.

प्याणसटक पयुनचभाक्रीकरण प्रणक्र्या

पाणसटक कचरा वाहतूक
पाणसटक साठवि आणि वगवीकरि

पाणसटकचे ्छोटे तुकडे 
करिे व ्छोटे गोळे करिे 

पाणसटकची नवीन उतपादने 
वापर

पाणसटक कचरा

आकृती २.१० ः प्यासटीक पयुनचभाक्रीकरण 

उपक्र्म ५

आपल्ा खरेदीच्ा सव्ींचे परीकि करा. पुनवा्णपर होिाऱ्ा वसतूांची ्ादी त्ार करा. 

कंपोससटंग 

 सेंणद्् कचऱ्ाचे पुनच्णकीकरि करण्ाचा एक सोपा ्माग्ण महिजे कंपोशसटांग. ऑशक्सजनच्ा उपशस्थतीत ओल्ा सेंणद्् 
पदा्थायंचे जैणवक णवघटन होते. ्ा्मुळे सव्ांपाकघरातील कचरा खतात रूपाांतररत केला जातो.
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तकतया २.७ ः आपलया कचरया कंपोसट्मध्ये बदलण्यासयाठी 
सोपी पद् धती.

१ कचरया वयेगळया 
करया.

कंटेनर १ - सव्ांपाकघरातील 
कचरा, भाज््ा व फळाांची 
साले, वा्ा गेलेले अन्न इ. 
कंटेनर २ - वाळलेल्ा 
पानाांसारखे कोरडे सेंणद्् पदा्थ्ण, 
भुससा, वत्ण्मानपत् भाग, 
परॅकेणजांग साणहत् इ.

२ कंपोससटंगची 
जयागया ठरवया.

सव्ांपाकघर, बालकनी, टेरेस 
णकंवा ्छपपर इ.

३
कंपोससटंग 
णबन त्यार 

करया.

बादली, सा्मान् डसटणबन णकंवा 
कुंडी घ्ा / णनवडा. कंटेनरला 
वेगवेगळ्ा सतराांवर ४-५ ण्छद्े 
पाडा, जेिेकरून ्थोडीशी हवा 
सहजतेने ्ेऊ शकेल. कोितीही 
गळती टाळण्ासाठी आपल्ा 
कंटेनरच्ा खाली एक 
वत्ण्मानपत् णकंवा ट्टे ठेवा.

४
कंपोससटंग 

प्रणक्र्या सयुरू 
करया.

ओलाव्ाचा स्मतोल 
राखण्ासाठी डब््ात सेंणद्् 
कोरडा व ओल्ा कचऱ्ाचे 
एकावर एक  ्थर बनवा. प्रणक्ा 
वेगवान करण्ासाठी बाजारात 
ण्मळिारे कंपोसटचे णवरजि 
टाका.

५
कंपोसट 

णबनची णनगया 
रयाखया.

कचऱ्ाचा अस्मतोल झाल्ाने 
दुगयंध ्ेऊ लागल्ास वाळलेली 
पाने    णकंवा वत्ण्मानपते् ्ाांचे 
प्र्माि वाढवा अ्थवा कंपोसट 
णबन ण्छद्े वाढवा. जर कंपोसट 
खूप कोरडे झाले असेल तर ्थोडे 
पािी णशांपडा. दर ५ णदवसाांनांतर 
वा्ुणवजनासाठी कचरा वरून 
खाली उलटा करा.

गयांडूळ खत (Vermi Composting)

सुकी पाने

गाांडुळे

जाड वाळू

णवटाांचे तुकडे

सव्ांपाकघरातील 
कचरा

शेि

गाांडुळाांच्ा णवणवध प्रजातींचा वापर करून सेंणद्् 
कचऱ्ाचे कमपोसट खतात रूपाांतर करण्ाची प्रणक्ा महिजे 
गाांडूळखत-‘व्मवी कमपोणसटांग’ हो्. गाांडुळाची णवषठा 
कंपोसटला पोरक तततवाांनी भरपूर स्मृद्ध करते. आ्सेणन्ा 
फणेटडा, फेरणेट्मा इलाँगेटा ्ा सव्णत् वापरल्ा जािाऱ्ा 
गाांडुळाच्ा जाती आहेत.

·  कचऱ्यापयासून ऊजयाभा णनण्मभाती

णवनाऑणक्सजन णवघटन

्ा पद्धतीत ऑणक्सजनणशवा् कचऱ्ाचे णवघटन 
होते व बा्ोगरॅस त्ार होतो. त्ापासून ऊजा्ण ण्मळते व 
आण्थ्णक फा्दे होतात. बा्ोगरॅसच्ा तळातील गाळ हा खत 
महिून वापरतात. 

ररफ्युजड्  णडरयाइवह् ड फ्युएल (आरडीएफ)

जेवहा घन कचऱ्ात ज्वलनशील पदा्थ्ण ्मोठ्ा 
प्र्मािात असतात तेवहा ते इांधन महिून वापरता ्ेऊ 
शकतात. ज््ा कचऱ्ात कागद, पाणसटक, चा्मडे इ. 
असते तो कचरा आरडीएफ बनवण्ासाठी उप्ुक्त असतो. 
शेतातील कचरा काांडी कोळसा करण्ासाठी वापरला जाऊ 
शकतो.

· इनणसनरयेशन 

इनणसनरेशन हे कचरा व्वस्थापन प्रणक्े्मधील एक 
तांत्जान आहे, ज््ा्मध्े कचऱ्ाचे उच्च ताप्मानाला ज्वलन 
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होते. इनणसनरेशन प्रिाली्मध्े कचऱ्ापासून ऊजा्ण णन्मा्णि 
केली जाते. ही ऊजा्ण वापरुन वीजणनण्म्णती केली जाऊ शकते. 
प्रभावी प्रदरूि णन्ांत्ि उपा््ोजना नसल्ास इनणसनरेशन 
प्रणक्ेत णवणवध प्रदूरके णन्मा्णि होतात. 

लँडणफल – ४ ‘आर’ ततव ेपाळल्ानांरतही जो कचरा उरतो, 
त्ा कचऱ्ाची णवलहेवाट लँडणफल्मध्े लावतात. लँडणफल 
ही एक  अणभ्ाांणत्की सणुवधा आहे. ज््ात ्महानगरपाणलकेच्ा 
घन कचऱ्ाची णवलहेवाट लावतात. ही रचना प्ा्णवरि व 
साव्णजणनक आरोग्ावर होिारे पररिा्म क्मी होण्ासाठी 
का्ा्णशनवत केली जाते. ्े्थे घन कचऱ्ाची काळजीपूव्णक व 
णनदजेणशत केलेल्ा पद् धतीने णवलहवेाट लावतात.

 घन कचऱ्याचया प्रवयास 

घन कचऱ्ाच्ा चाांगल्ा व्वस्थापनासाठी प्रत्ेक 
नागररकाने कचऱ्ाचे जीवनचक महिजेच घन कचऱ्ाचा 
सांकलन करण्ापासून ते णवलहवेाट लावण्ाप्यंतचा प्रवास 
स्मजून घेतला पाणहजे. ्ा्मुळे कचऱ्ाचा प्ा्णवरिावर, 
लोकाांवर आणि अ्थ्णव्वस्थेवर होिारा पररिा्म क्मी 
होण्ास ्मदत होते. 

भारतातील कचऱ्ाच्ा उतत्म व्वस्थापनासाठी 
केंद्ी् प्ा्णवरि, वने व हवा्मानबदल ्मांत्ाल्ाद्ारे णदलेले 
नगरपाणलका घनकचरा व्वस्थापन णन््म (२०००) हे ्मुख् 
्माग्णदश्णक स्ोत आहेत. २०१६ ्मध्े प्ा्णवरि ्मांत्ाल्ाने 
घन कचरा व्वस्थापन णन््मात सुधारिा केली.

तयुमहयांलया ्मयाहीत आहये कया?

रसते आणि णवटा बनणवण्ासाठी औणषिक ऊजा्ण केंद्ातून 
त्ार होिारी राख णस्मेंटचा प्ा्ण् महिून वापरली  
जाते.

घन कचरया व्वस्यापन कया्दया, २०१६ ची ठळक वैणशष्ट्ये

१) कोित्ाही व्क्तीने कचरा रसत्ावर साव्णजणनक 
णठकािी णकंवा बाहेरील पररसरात, गटारात, पाण्ात 
टाकू न्े, जाळू न्े, पुरू न्े.  

२) कचरा उतपन्न करिाऱ्ाने कचरा गोळा करिाऱ्ाला 
शुलक द्ावे. कचरा वगवीकरि न केल्ास व घाि 
केल्ास जागेवर दांड द्ावा लागेल. 

३) सव्ण हॉटेलस आणि रेसटॉरांटस्मध्े जैव णवघटनशील 
कचरा वेगळा करावा आणि सांकलनाची एक प्रिाली 
स्थाणपत करावी णकंवा खाद्ाचा कचरा कंपोशसटांग 
/ बा्ोण्म्थेनेशन वापरला जाईल, हे सणुनश्चत 
करण्ासाठी स्थाणनक सांस्थाांनी त्ार केलेली 
प्रिाली णनश्चत करावी.

४) प्रत्ेक प्थणवकेत्ाने त्ार केलेला कचरा 
साठवण्ासाठी ्ोग् डबे ठेवावेत. जसे की एकदा 
वापरून टाकून णदलेल्ा बशा, कप, उरलेले अन्न 
इत्ादी. कचऱ्ाच्ा साठविीसाठी स्थाणनक 
प्राणधकरिाद्ारे सणूचत केल्ानुसार कचरा 
साठवण्ाचे डेपो णकंवा डबे अ्थवा वाहन ्ाांचा 
वापर करावा. 

उपक्र्म ६
घन कचरा व्वस्थापनाशी सांबांणधत खालील 
गोषटींबाबत http://cpcb.nic.in वेबसाइटवरून 
वाचा.

 १. पाणसटक कचरा व्वस्थापन 

 २. ई-कचरा व्वस्थापन

 ३. बाांधका्म व इ्मारत पाडका्म कचरा व्वस्थापन

 ४. जैव वैद्की् कचरा व्वस्थापन 

्महयारयाष्ट्यातील प्याससटकवरील बंदी
्महाराष्ट सरकारने २३ ्माच्ण २०१८ पासून पाशसटक 
प्रदूरि रोखण्ासाठी पाशसटकवरील बांदीची 
अां्मलबजाविी सुरू केली. शहरी व ग्रा्मीि नागरी 
सांस्था, णजलहाणधकारी, वन अणधकारी, पोलीस 
अणधकारी आणि ्महाराष्ट प्रदरूि णन्ांत्ि ्मांडळाच्ा 
अणधकाऱ्ाांना बांदीची अां्मलबजाविी करण्ास व 
का्देशीर कारवाई करण्ाचे अणधकार देण्ात आले 
आहेत. ्ा बांदीचे उल्ांघन केल्ाबद्दल दांड ` ५०००  
(प्र्थ्म गुनहा), ` १०,०००  (दुसऱ्ाांदा) आणि           
` २५,००० (णतसऱ्ा वेळी) पासून तीन ्मणहन्ाांच्ा 
तरुुंगवासही होतो.
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बंदी घयातलयेल्या वसतू
  ·  पाणसटक णपशव्ा (५० ्मा्कॉनपकेा क्मी 

जाडीच्ा) 
  ·  वापरून फेकून/टाकून देण्ात ्ेिारे पाणसटक पेले,  

च्मचे, कप, बशा इ.
  ·  वापरून टाकून देण्ात ्ेिारे ्थ्मा्णकोल, बशा, डबे, 

कप, पेले, सुशोभनासाठी करण्ाच्ा वसतू इ.
  ·  वेषटनासाठी व  उतपादने साठवण्ासाठी वापरण्ात 

्ेिारे पाणसटक 

 बंदी नसलयेल्या वसतू 
  ·  PET बाटल्ा (> ५०० ण्म.ली.)
  ·  औरधे, शेती व घनकचरा साठवण्ासाठीचे 

पाणसटक 
  ·  रोपवाणटकेसाठी वापरण्ात ्ेिाऱ्ा णपशव्ा व 

गुांडाळी
  ·  अन्नपदा्थायंसाठी वापरलेले ५० ्मा्कॉनपकेा जासत  

जाडीचे प्र्थ्म दजा्णचे पाणसटक 
  ·  दुधासाठी वापरण्ात ्ेिाऱ्ा णपशव्ा (५० 

्मा्कॉनपेका जासत जाडीच्ा) 

 तयुमहयांलया ्मयाहीत आहये कया?

(्छोट्ा शहराांसाठी कचरा व्वस्थापन प्रणत्मान)

्महाराष्टातील णसांधुदुग्ण णजलह्ातील वेंगुला्ण हे एक 
शहर आहे, जे आपल्ा कचऱ्ापासून ्महसूल ण्मळणवते. 

राज्् शासनाने हररत पुढाकारासाठी वेंगलुा्ण 
शहराला वसुांधरा पुरसकार, २०१७ प्रदान केला आणि 
सवच्छ भारत अणभ्ानाांांतग्णत १०० टक्े घनकचरा 

व्वस्थापनासाठी ्शसवी प्रणत्मान महिून ्ा शहराचे 
नाव घोणरत केले.

वेंगुला्ण ्े्थे उग्माच्ा णठकािीच ९५% टके् 
कचरा वेगळा केला जातो.

वेंगुला्ण हे लँडणफलचे कचरा व्वस्थापन 
उद्ानात रूपाांतर करिारे एक्मेव शहर आहे, ज््ास 
सवचछ रयारत कचरया उद्यान महटले जाते. ्ा 
उद्ानात आता बा्ोगरॅस पाांट, णब्केट बनणविारे 
्ुणनट, वगवीकरि णवभाग आणि पाशसटक कशर ्ुणनट 
आहेत. ्ा्मध्े फळझाडे आणि सेंणद्् शेतीदेखील 
आहे. कचरा व्वस्थापनाची जागा ही आरोग्दा्ी  व 
पवूवीप्र्मािे णदसावी अशी कलपना होती.

सरयावयासयाठी जनभाल कया्भा

 १.  तु्मच्ा  घरापासून ते  त्ुमच्ा भागात तो कचरा 
णज्थे जातो. त्ेथप्यंतचा सकु््ा कचऱ्ाचा प्रवास, 
णलहून काढा 

 २.  पाशसटक आणि ई-कचरा ्ाांच्ा पुनच्णकीकरिाचे 
णन््म णलहा. 

 ३.  धवनी प्रदूरिाचे स्ोत कोिते आहेत? ते क्मी 
करण्ाचे उपा् सपष करा . 

 ४.  जागणतक ताप्मानवाढ महिजे का्? ती क्मी 
करण्ासाठी तुमही का् करू शकता?

 ५.  भारतातील ्महानगराांतील हवा  प्रदरूिाचे स्ोत 
कोिते? उदाहरिाांसह सपष करा. 

 ६.  हवा्मान बदलाचे पररिा्म सपषट करा. 

 ७.  जीवा््म इांधनाच्ा वापराबाबतच्ा स्मस्ा सपषट  
करा.

 ८.  शेतीसाठी वापरली जािारी खते व त्ाांचे पररिा्म 
सपषट करा.

**  **  **  ****  **  **  **

Source: ebalbharati.in
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 ५.१ ‘आपतती’ 

 ५.२ आपततींचे प्क्र

 ५.३ नैसणगयाक आपतती

 ५.४ म्नवणनणमयात आपतती

 ५.५ आपततींचे पररण्म  

 ५.६ आपतक्लीन संच

 ५.७ कृती

 ५.१ आपतती

  आपतती महणजये "अच्िक अपघ्त नकंव् िैसनगयाक घटि् 
जर्मुळये मोठी ह्िी नकंव् जीनवत्चये िुकस्ि होतये.’’ 
आपतती  ही घटि्ंची म्नलक् आहये. र्मुळये म्लमतत्ंचये 

िुकस्ि, प्र्भूत सनुवध्, पर्यावरण, आवशरक सयेव् 
नकंव् उपजीनवकेची ह्िी होतये.
  जगभर्त, आपततीमुळये आनथयाक नवक्स, नवक्स्चये 
स्ततर धोकर्त रयेतये. गयेलर् २० वर््मंप्सिू भूकंप, पूर, 
तसुि्मी, उषणकनटबंधीर व््दळ, ्दुषक्ळ आनण इतर 
आपततींमधरये सुम्रये ३० ल्ख लोक मृतरूमुखी पिलये. 
जखमी/ ्दुख्पत झ्लयेलर्, आज्र/ रोग झ्लयेलर्, 
बयेघरपण् र्मुळये सुम्रये एक अबज चर् वर लोक्ंचये 
िुकस्ि झ्लये आहये आनण र्मुळये ल्खो रपर्ंचये िुकस्ि 
झ्लये आहये. आपतती म्िवी प्ररति्ंची आनण गुंतवणुकीची 
्दशके िष् करत्त, र्मुळये पुिनियाम्याण आनण पुिवयासि्ची 
सम्ज्पुढये गरज भ्सतये. 

णचत्र ५.१ ः क्ही नैसणगयाक आपततींची उद्हरणे

स्ोत : http://nidm.gov.in/PDF/dosaster_about.pdf

५. आपतती

तसुन्मी
भूकंप

पूर

भूसखलन
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५.२  I. नैसणगयाक आपतती 
अ) भूकंप -

  पृथवीचर् पृष्ठभ्ग्चर् कंपिीर ह्लच्लीमुळये, 
भूपृष्ठ्च् भ्ग अच्िक म्गये-पुढये नकंव् वर-ख्ली होतो.  
भूकंप पृथवीचर् पृषठभ्ग्वरील भयेग् (रटॉलट ल्ईि) मधरये 
घिूि रयेत्त. जरी तये स्म्नरत: एक नमनिट्पयेक्ष् कमी 
क्ल्वधीचये असलये, तरीही तर्चये झटके मोठ्् क्षयेत््ल् 
ज्णवत्त.  भूकंप पृथवीचर् पृष्ठभ्ग्चर् ख्ली घिण्री 
एक भूगभषीर घटि् आहये. र्मुळये ्दूरवर पसरण्ऱर् भूकंप्चर् 
लहरी तर्र होत्त. र् लहरी उभर् व आिवर् प्रतल्त 
कंपिये तर्र करत्त. 

  पररण्मतः प्र्भूत सुनवध्ंचये िुकस्ि होतये. र् 
पररण्म्ंची तीव्रत् भूकंप्चर् तीव्रतयेवर अवलंबिू असतये, 
जी पृथवीवरील पृष्ठभ्ग्चर् ख्ली नजथये भूगभषीर घटि् 
घिली तर् नठक्णी निम्याण झ्लयेलर् ऊजवेवर अवलंबिू 
असतये. भूकंप्चर् वैज््निक अभर्स्ल् भूकंपश्स्त् 
महणत्त. महणूि भूकंपीर घटि्ंि् ‘भूकंपीर नक्रर्’ महणूि 
ओळखलये ज्तये.

  भूकंप्ल् सव्मंत धोक््द्रक आनण नवि्शक्री 
िैसनगयाक आपतती म्िलये ज्तये. र् घटियेच् प्रभ्व अग्दी 
त्तक्ळ होतो. तो कोणतर्ही चयेत्वणीनवि् असतो. 
पृथवीवर ्दरवर्षी प्रचंि संखरयेिये भूकंप होत्त; परंतु केवळ 
थोिये भूकंप लोकसंखर् असलयेलर् भ्ग्जवळ करेंनरित 
असत्त. इम्रत/िष् करणर्ची/िुकस्ि पोहचवणर्स्ठी 
पुरयेशी त्क्द तर्ंचर्किये असतये. र्मुळये क्ही सयेक्ंद्ंमधरये 
इम्रती आनण प्र्भूत सुनवध् िष् होऊ शकत्त, 

I. िैसनगयाक आपतती II. म्िवनिनमयात आपतती

१) भूकंप
२) पूर आनण शहरी पूर
३) चक्रीव््दळ
४) तसुि्मी 
५) ्दुषक्ळ

१) जैनवक
२) अणुऊज्या
३) आग
४) औद्ोनगक अपघ्त

पुढील क्ही आपततींची आपण चच य्ा करू

आपततींची वणैशष्ट्े;
	l	आपतती सम्ज्चर् स्म्नर क्र्यामधरये वरतरर 

आणतये.
	l आपतती मोठ्् संखरयेिये लोक्ंवर पररण्म करतये.
	l र्मुळये जीनवत आनण म्लमततयेची मोठ्् प्रम्ण्त 

ह्िी होतये.
	l जर् लोक्ंि् िुकस्ि सहि करणर्स्ठी ब्हयेरूि म्दत 

घर्वी ल्गतये, अश् लोक्ंवर आपततीच् पररण्म 
ज्स्त होतो.

५.२  आपततींचे प्क्र -

नैसणगयाक 
आपतती

म्नवणनणमयात 
आपतती

भूकंप र्स्रणनक

पूर आणण शहरी पूर जणैवक

भूसखलन अणुऊज्या

चक्रव्त/
चक्रीव्दळ आग

तसुन्मी औद्ोणगक अपघ्त

उष्णतेची/
्ंडीची ल्् रसते अपघ्त

दुष्क्ळ रेल्वे अपघ्त

जव्ल्मुखी हव्ई अपघ्त

णहमलो् समुद्ी अपघ्त

स्ोत : http://nidm.gov.in/en/#) & IGNOU New Delhi
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रनहव्सी मृतरमुुखी नकंव् जखमी होत्त. भूकंप केवळ 
संपणूया वस्हतीच्च ि्श करीत ि्ही तर ्दयेश्चर् 
अथयावरवस्थयेचये आनण स्म्नजक संरचियेल् असस्थर करू 
शकत्त.

भूकंप - मह्र्ष्ट््तील भूकंपशीलत्

  मह्र्ष््ट र्जर हये द्ीपकलपीर भ्रत्च् मधरवतषी व 
पसशचम भ्ग वर्पतो, त्ंनत्कदृषट्् हये एक इंट्ट्प्येट 
मह्द्ीपीर क्षयेत् आहये. ११ निसेंबर १९६७ रोजी कोरि् 
रयेथये ररशटर स्केलवर ६.५ तीव्रत् असलयेल् नवि्शक्री 
भूकंप झ्ल्. ३० सपटेंबर १९९३ ल् ल्तूर रयेथये  ६.४ 
तीव्रतयेच् भूकंप झ्ल्. 

  मह्र्ष््ट आनण आसप्सचये क्षयेत् अियेक वर््मंप्सूिचर् 
अिुभव्वरूि मधरम तीव्रतयेचर् भूकंप्चये क्षयेत् आहये. 
मह्र्ष््ट्तील स्त्र् नजलह्तील कोरि् भ्ग्त 
सव य्ानधक प्रम्ण्त धक्क् बसल् आहये. 

  मह्र्षट्ट्तील भूकंप क्षयेत् हये पसशचम नकि्रपट्ी 
आनण पसशचम घ्ट भ्ग्शी संरयेखि ्दशयावत्त. कोरि् 
िगर, ठ्णये नजलह्तील पसशचम नकि्ऱर्सह रति्नगरी 
जवळील भ्ग्त भूकंप्ची नक्रर् प्ह्वर्स नमळतये.

जर तुमचर् जवळ एख््दये टयेबल नकंव् ियेस्क िसयेल 
तर तुमचये िोके व चयेहर् झ्किू इम्रतीचर् आतील 
कोपऱर्त बस् (COVER).

	l क्च, सखिकर्, ब्हयेरील ्दरव्जये आनण नभंती, 
पिण्ऱर् कोणतर्ही गोष्ी, जसये नवद्ुत उपकरणये 
अथव् तर्ंचये भ्ग नकंव् रनियाचर अथव् तर्ंचये भ्ग 
र्ंचर् प्सिू ्दूर र्ह्.

	l भूकंप्चर् वयेळी तुमही पलंग्वर अस्ल तर झोपूि 
र्ह्. उशीचर् स्ह्िये िोके झ्किू ठयेव् आनण 
स्वतःच् बच्व कर् व जवळचर् सुरनक्षत नठक्णी 
ज्. जि व पिू शकण्ऱर् वस्तपू्सूि ्दूर र्ह्.

	l आश्रस्थ्ि्स्ठी रक्त तयेवह्च व तोच ्दरव्ज़् 
व्पर् की जो बळकट आहये आनण जो आपलर् 
जवळ असयेल.

	l थरथरणये थ्ंबयेपरमंत आतच र्ह् आनण ब्हयेर ज्णर्पूवषी 
सुरनक्षत असलर्ची ख्त्ी कर्.

	l र्ची ज्णीव असू द्् की नवद्ुत प्रव्ह खंनित 
होऊ शकतो नकंव् आगीमुळये प्णी रव्रणी रंत्ण् 
सुरू होऊ शकतये.

	l नलफटच् व्पर करू िक्.

ब) घर्ब्हेर असल्र्स: 

	l नतथयेच थ्ंब्.   

	l इम्रती, झ्िये, रस्तर्वरील पथन्दवये आनण नवद्ुत 
त्र्ंप्सूि ्दूर ज्.

	l थरथर्ट संपयेपरमंत नतथयेच र्ह्. सव्मंत मोठ् धोक् 
इम्रतींचर् ब्हयेर व नभंतींचर् ब्हयेरचर् ब्जूिये 
असतो. बहुतयेक भूकंप्त/भुकंप्मुळये धोक््द्रक 
झ्लयेली नभंत अथव् नभंती, रुटूि उिण्ऱर् आनण 
ख्ली पिण्ऱर् (फ््इंग गल्स) क्च् व इतर 
वस्तूंमुळये जीनवत ह्नि झ्लर्चर् िों्दी आहयेत.

l अनत महत्व्चये आपतक्लीि संच सोबत घयेणर्स 
नवसरू िक्.

णचत्र ५.२ ः  भूज भूकंप २६ ज्नेव्री २००१
स्ोत : http://.rsf.org.in?img/csr/05/jpg

भूकंप्चर् वेळी क्र कर्वे अणण क्र करू नरे; -

अ) घर्त/खोलीत असल्र्स-

	l जनमिीवर पिणये (DROP); बळकट टयेबल नकंव् 
रनियाचरच् इतर भ्ग्च् आश्र घर्  आनण धक्क् 
ब्ंद होईपरमंत नतथयेच थ्ंब् (HOLD ON).             
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भूकंप

तुमह्ल् म्हीत आहे क्?

 मह्र्ष््ट्त आजपरमंत झ्लयेलर् सव्मंत मोठ्् भूकंप्पैकी एक महणजये ल्तूरच् भूकंप. ३० सपटेंबर १९९३ 
रोजी भूकंप (ररशटर स्कले ६.२) पह्टये ३ व्जिू ५६ नमनिट्ंिी भूकंप्च् धक्क् बसल्. सुम्रये ५२ ग्व्ंची 
व्त्ह्त झ्ली, ३०,००० हूि अनधक जखमी झ्लये आनण सुम्रये १०,००० लोक मृतरूमुखी पिलये. स्दरचर् 
भूकंप्िये नकल्ल्री रयेथये एक प्रचिं मोठी पोकळी तर्र झ्ली जी आजपरमंत भरूि निघ्ली ि्ही आनण जो तर् 
नठक्णच् करेंरिनबं्दू होत्. 

l ल्तूर चर् तर् क्षयेत््त घि्द्ट लोकसंखर् होती, तर्मुळये मृतरमुुखी पिलयेलर् आनण जखमी झ्लयेलर्चंी  
 संखर् खूप ज्स्त होती.

	l भूकंप्च् करेंरिनबं्दू १२ नकलोमीटर खोल असलर्िये, भूकंप्चर् ह््दऱर्ंिी अनधक िुकस्ि केलये.
	l ल्तूरचर् भूकंप् िंतर नतथये र्ष््टीर आपतती वरवस्थ्पि प्र्नधकरण (एििीएमए) ्दयेखरयेख करेंरि  

 ्दयेखील  उभ्रणर्त आलये.

णचत्र ५.३ ः  भूकंप्चर् वयेळी करणर्चर् कृती

(स्ोत : http://nidm.gov.in/en/#)

क) च्लण्ऱर् व्हन्त असल्र्स: 

	l शकर नततकर् लवकर आपलये व्हि सुरनक्षतपणये 
थ्ंबव् आनण व्हि्मधरयेच बस्. इम्रती, झ्िये, 
उि् ि्णपूल आनण रुनटनलटी व्ररचर् जवळ नकंव् 
ख्ली थ्ंबणये ट्ळ्.

	l भूकंप्चये कंपि थ्ंबलर्िंतर स्वधनगरीिये पुढये ज्. 
भूकंप्मुळये कमकुवत/्दुबयाल झ्लयेलये रस्तये, पूल नकंव् 
नजनर्च् व्पर ट्ळ्.
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णचत्र ५.४ ः  भूकंप्चर् वेळी क्र कर्ल?   (स्ोत : http://nidm.gov.in/en/#)
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ब) पूर
  प्र्चीि क्ळ्प्सूि भ्रत्त पूर ही स्ततर्िये 
उ्द् भवण्री आपतती आहये. जवळजवळ ्दरवर्षी ्दयेश्चर् 
क्ही भ्ग्ंवर वयेगवयेगळ्् प्रम्ण्त नवनवध तीव्रतयेिये पूर 
रयेत्त. ्दयेश्चर् वयेगवयेगळ्् भ्ग्ंमधरये वयेगवयेगळ्् 
हव्म्ि आनण पजयानरम्ि्चये स्वरूप आहये आनण तर्मुळये 
क्ही भ्ग नवि्शक्री पुर्ंच् स्मि् करत्त, तर्च वयेळी 
इतर भ्ग ्दुषक्ळी पररसस्थतीच् अिुभव घयेत्त.

  म्नसूि ही निरनमत घटि् आहये. म्नसूिच् प्र्रंभ व 
तर्ची तीव्रत् प्रतरयेक वर््याल् नभन् असलर्चये अिुभव्स 
रयेतये. भ्रतीर उपमह्द्ीप्िये ्दनक्षण-पसशचम म्नसूि 
्दरमर्ि सुम्रये १०० न्दवस्ंचर् क्ल्वनधत जिूचर् 
पनहलर् आठवड् प्सूि तये सपटेंबरपरमंत सव्यानधक प्ऊस 
झ्लर्ची िों्द आहये.
  पूर महणजये प्वस्चये प्णी प्रचिं प्रम्ण्त स्ठणये 
नकंव्  व्हूि ज्णये. ि्दीतील आत रयेण्रये व ब्हयेर ज्ण्रये 
प्णी र्ंचये संतुलि झ्लये की पूर रयेतो. जोर्द्र प्वस्मुळये, 
धरण्तील असंतुलि, वयेगव्ि बर्याचये नवतळणये, ि्दी नकंव् 
प्णर्चये प्ईप रुटणर्मुळये पूर रयेऊ शकत्त. पुर्ंमुळये 
लोक्ंचये िुकस्ि होतये. लोक जखमी होत्त नकंव्        
मृतरूमुखी पित्त. नपणर्चर् प्णर्च् पुरवठ् खंनित 
होतो, अन्ध्नर्ची कमतरत् निम्याण होतये. भ्रत्त, ४० 
्दशलक्ष हयेकटर क्षयेत् पूरप्रवतयाक आहये आनण सुम्रये ८ ्दशलक्ष-
हयेकटर क्षयेत््वर व्नर्याक पुर्मुळये पररण्म होत आहये. अश् 
प्रक्रये म्नसूि आनण चक्रीव््दळ्त ऋतुंमधरये नवशयेर्तः 
भ्रत्त पूर रयेत्तच. २६ जुलै २००५ मधील मुंबईचर् पूर 
आपततीचर् आठवणी त्जर् आहयेत.
पूर तीन प्क्रचे आहेत जसे की;
अच्िक आलयेल् पूर (Flash floods), ि्दीचये पूर आनण 
समरुिनकि्ऱर्वरील पूर. 
१. अच्नक आलेल् पूर (Flash floods);
  स्ध्रणत: ही टयेकड्ंचर् भ्ग्तील घटि् असतये 
जयेथये मर्यान्दत क्षयेत््वरील अच्िक अनतवृष्ीमुळये मोठ् 
प्रव्ह तर्र होतो. जयेवह् िोंगर्ळ भ्ग्त अस्थ्री 
अिथळ् रयेतो आनण प्णर्चर् प्रव्ह्मुळये अिथळ् ्दूर 
झ्ल् अथव् सरकल् की अच्िक प्णी प्रचिं वयेग्िये पुढये 
व्हू ल्गतये. तेंवह् अच्िक पूर  रयेऊ शकतो व भरंकर 
संकट निम्याण होतये.

 २. नदीचे पूर
   जोर्द्र पजयानरम्ि, नहमव््दळ आनण तीव्र 

व््दळ्ंमुळये मोठ्् प्रम्ण्वरील प्णर्च् प्रव्ह 
तर्र होतो व ि्दील् पूर रयेत्त. ि्दीचर् 
नकि्रपट्ीमधरये अपुऱर् क्षमतयेमुळये ि्दील् पूर रयेत्त. 
ि्दीचर् नकि्ऱर्वरील ग्ळ, मुखर आनण 
उपिद््तील पुर्ंचये  संक्रमण ि्दीचर् नकि्ऱर्ची 
धूप, ि्दीचर् प्त््त ग्ळ रं्वर पुर्ची तीव्रत् 
अवलंबिू असतये. 

 ३. समुद्णकन्ऱर्वरील पूर
   तसुि्मीमुळये नकंव् चक्रीव््दळ्ंमुळये होण्ऱर् 

जोर्द्र पजयानरम्ि्मुळये तटीर पूर रयेऊ शकत्त. 
भरतीमुळये ही पररनस्थती आणखी तीव्र होऊ शकतये. 
क्रण उच्च ल्ट्ंमधरये समुरि्चये ख्रये प्णी असतये जये 
समरुि्चर् प्णर्चर् पृष्ठभ्ग्वरूि तटीर िद््ंमधरये 
नमसळतये आनण तर्मुळये अनधक नवि्शक्री/
िुकस्िक्रक पूर रयेत्त. 

  पुर्ंच् बहुतयेक वयेळ् मह्र्ष््ट्वर पररण्म होतो. 
तसयेच, पूर रक्त एक् नवनशष् क्षयेत््परमंतच मर्यान्दत ि्ही 
तर संपणूया र्जर्त पसरतो. महणिूच मह्र्ष््ट्ल् पुर्ची 
तीव्रत् अिुभव्स रयेतये. बहुतयेक वयेळ् पुर्ची  पररसस्थती 
प्वस्ळ्््दरमर्ि उद्भवतये आनण महणिूच बहुतयेक 
नजलह्ंमधिू झ्लयेलर् िुकस्ि्सनहत वीज, भसू्खलि, 
घरये पिणर्चर् ्दुघयाटि् आनण बुिणर्मुळये होण्रये िुकस्ि 
स्म्नरपणये िों्दवलये गयेलये आहये. पुर्मुळये घरये, नपके व 
अन्ध्नर्चये िुकस्ि होतये. तसयेच शयेतीचये जनमिीचये तुकिये 
पिणये, नसंचि रंत्ये व्हूि ज्णये, प्रचिं प्रम्ण्त जनमिीची धूप 
होणये र् स्रखर् घटि्ंमुळये क्रम स्वरूपीचर् िुकस्िीस 
तोंि द््वये ल्गतये.  
  मह्र्ष््ट्स्रखर् करृ्ी अथयावरवस्थयेस्ठी पूर अनधक 
धोक््द्रक आहये, नवशयेर्करूि मोठ्् प्रम्ण्वर झ्लयेलर् 
िुकस्िीमुळये अथयावरवस्थयेमधरये अिथळ् निम्याण होतो. 
मह्र्ष््ट्तील पुर्ंचये नवशलयेर्ण करत्ि्, ि्लये ओसंिूि 
व्हणर्मुळये आनण खर्ब स्ंिप्णी वरवस्थ्पि्मुळये 
मह्र्ष््ट्तील बहुतयेक पूर आलर्ची िों्द आहये.

शहरी पूर -
  शहरी भ्ग्त ्द्ट लोकवस्ती असतये आनण असुरनक्षत 

भ्ग्त र्हण्रये लोक पुर्ल्  बळी पित्त व कधीकधी 
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जीनवत ह्िी होतये. केवळ पुर्मुळयेच िवहये तर पुर्च् 
्दुयरम पररण्म महणूि रोग्ंचये संक्रमण उपजीनवकेची 
ह्िी होणये आनण अतरंत व्ईट पररसस्थतीत जीनवत 
ह्िी होतये. भ्रत्तील प्रमुख शहर्ंमधरये जीनवत 
आनण म्लमततयेची ह्िी, व्हतूक आनण नवद्ुत 
प्रव्ह्च् वरतरर आनण स्थीचये रोग हये त््स 
ज्णवत्त. तर्मुळये शहरी पूर वरवस्थ्पि्स सववोच्च 
प्र्ध्नर न्दलये प्नहजये. शहरी पूर व्ढणये ही एक 
स्वयानत्क घटि् आहये आनण जगभर्तील शहरी 
निरोजक्ंि् एक मोठये आवह्ि आहये. शहरी पुर्ंशी 
संबंनधत समस्र् तुलियेिये स्थ्निक घटि्ंप्सूि वर्पक 
मोठ्् घटि्ंपरमंत असू शकतये, पररण्मी ्दैिंन्दि 
शहरी घि्मोिी क्ही त्स्ंप्सूि तये अियेक न्दवस 
प्णर्ख्ली अिकूि र्हत्त.

	l	आपलर् मुल्ंवर सतत लक्ष ठयेव् आनण तर्ंि् प्णर्त 
पोहणर्ची नकंव् खयेळणर्ची परव्िगी ्दयेऊ िक्.

	l वृद्ध लोक्ंची क्ळजी घर्. 
	l नवशयेर् गरज् असलयेलर् लोक्ंची नवशयेर् क्ळजी 

घर्.
	l आपलर् कुटुंब्चर् आनण समु्द्र्चर् स्दस्र्ंचर् 

आरोगर्ची िों्द घर्.
	l  शकर नततकर् उंच ज्गयेवर स्थल्ंतररत वह्. 
	l जयेथये शकर असयेल तयेथये मोठ्् स्पीकर/स्वयाजनिक 

प्रस्र म्धरम, रयेनिओ नकंव् ्दूर्दशयाि वरील स्थ्निक 
आपततीची चयेत्विी आनण अनधसूचि् ऐक् आनण 
तर्ंचये क्ळजीपूवयाक प्लि कर्.

	l आपतक्लीि संच सोबत घयेणर्स नवसर िक्!
पूर पररक्स्तीत क्र करू नरे
	l पुर्चर् प्णर्तूि च्लू िरये. 
	l पुर्चर् प्णर्चर् संपक्यात आलयेलये अन् ख्ऊ 

िक्. 
	l पूरग्स्त नवनहरीतील प्णर्च् व्पर करू िरये; रक्त 

उकळलयेलये अथव् सील ब्ंद ब्टलर्ं मधूि पुरवठ् 
केलयेलर् प्णर्च् व्पर कर्व्. 

	l गरॅस, नवद्ुत् उपकरणये र्ंच् संपक्फ पुर्चर् प्णर्शी 
आलयेल् असयेल तर तर्च् व्पर करू िरये. सुरक्षयेची 
ख्त्ी झ्लर्वरच तर्ंच् व्पर कर्व्.

	l सुरक्षयेची ख्त्ी होईपरमंत ि्दीचर् नकि्ऱर्जवळ, 
व्ळूचर् पोतर्ंचर् ढीग्वरूि, ब्ंध्वरूि च्लू िरये 
नकंव् क्लवर्चर् नकि्ऱर्जवळ ज्ऊ िरये क्रण तये 
कोसळू शकत्त.

णचत्र ५.५ ः २६ जुलै २००५ रोजीची मुंबई रे्ील पूर पररक्स्ती
(स्ोत : http://www.downoearth.org.in)

वीज आणण गॅस कनेकशन बंद कर्, गॅस 
गळतीची खबरद्री घर्.

सखल भ्ग्तून ब्हेर पडून सुरणक्षत 
णठक्णी ज्.

फति उकळलेले णकंव् क्ोररने्ेड प्णी 
पर्.

पूर पररक्स्तीत हे कर्.

डट्ेनेज व ग््रींप्सून दूर र्ह्.

णवद्ुत दघुया्न् ््ळणर्स्ठी पडलले्र् 
णवद्ुत त्र्प्सून व ख्ंब्प्सून दूर र्ह्.

सवसुरक्षेस्ठी क्षणतग्सत णवद्ुत ख्ंब व 
त्र्, ्ोकद्र वसतू, र्ड्रोड् 
र्ंचर्प्सून स्वि र्ह्.

पूर पररक्स्तीत क्र कर्वे
	l आपलये आपतक्लीि संच सुरनक्षत आनण कोरड् 

नठक्णी ठयेव्. 
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  जर तुमही ब्हेर पडणर्स्ठी तर्र अस्ल तर तुमही 
पुढील खबरद्री घर्वी :

	l आपलये घर सुरनक्षत कर्. आपलर्किये वयेळ 
असलर्स, ब्हयेर बसणर्स्ठी उपरुक्त रनियाचर 
घर्तूि ब्हयेर घयेऊि र्. आवशरक वस्त ू वरचर् 
मजलर्वर हलव्.

	l नवद्ुत उपकरण्ंच् नवदु्त पुरवठ् तोि् अथव् 
नवलग कर्. आपण ओलये नकंव् प्णर्त उभये 
असलर्स नवद्ुत उपकरण्ंि् स्पशया करू िक्.

	l आपतक्लीि संच सोबत घयेणर्स नवसर िक्!
क) चक्रीव्दळ 
  चक्रीव््दळ तीव्र व चक्र्क्र  असत्त. ती 
उषणकनटबंधीर व््दळये आहयेत व जगभर्तील जवळजवळ 
प्रतरयेक मोठ्् मह्स्गर्त आढळत्त. चक्रीव््दळये ही 
बंग्लचर् उपस्गर्त आढळत्त. चक्रीव््दळये ही कमी 
्द्ब्चर् पट ्ट््भोवती नररत्त. उषण कनटबंधीर 
व््दळ्ंमधरये चक्र्क्र व्रये आनण जोर्द्र प्वस्मुळये पूर 
रयेत्त. अश् व््दळ्ंमधरये, व्र् १२० नकलोमीटर पयेक्ष् 
ज्स्त वयेग्िये व्हू शकतो. जसजसये चक्रीव््दळ नकि्ऱर्किये 
ज्ऊ ल्गतये, तसतसये जोर्द्र व्हण्ऱर् व्ऱर्मुळये समुरि्चये 
प्णी चक्रीव््दळ्चर् पुढये ज्ऊ ल्गतये. चक्रीव््दळ 
नकि्ऱर्वर आ्दळतये तयेवह् समुरि्चर् नकि्ऱर्वर प्रचंि 
समुरिी ल्ट तर्र होतये. चक्रीव््दळ हये जीवि आनण 
म्लमततयेस्ठी प्रचंि मोठ् धोक् आहये. र् व््दळ्ंि् भ्रत्त 
चक्रीव््दळ महटलये ज्तये. अमयेररकेत र्ल् ‘हररकेि’ आनण 
जप्िमधरये ‘ट्ररूि’ अशी वयेगवयेगळी ि्वये आहयेत.            
मह्र्ष्ट््तील चक्रीव्दळ्ंच् इणतह्स   
  अरबी समरुि्त १८९०-१९९५ चर् क्ल्वनधत 
२०७ कमी ्द्ब/आवत्याचये व््दळ/तीव्र चक्रव्त िों्दनवणर्त 
आलये. तर्पैकी बहुतयेक मह्र्ष््ट्तूि निघूि गयेलये आहयेत. 
अश् प्रक्रये, हव्म्ि्िुस्र मह्र्ष््ट्च् तटीर प्र्दयेश असये 
क्षयेत् आहये नजथये चक्रीव््दळ्चर् अिथळ््ची  व्रंव्ररत् 
कमी असतये. २०७ व््दळ्ंचर् घटि्ंपैकी रक्त १९ घटि्ंच् 
मह्र्ष््ट-गोव् तटीर भ्ग्ंवर पररण्म झ्ल् आहये. र्पैकी 
सह् प्रमुख होतये जर्मुळये ७० मृतरूमुखी पिलये, १५० बोटी 
आनण १६० खल्शी  बयेपतत् झ्लये, वृक्ष व जह्जये र्ंचये 
मोठ्् प्रम्ण्त िुकस्ि झ्लये. मह्र्ष््ट्स्ठी  व््दळ्च् 
आनण चक्रीव््दळ्चर् धोक््द्रक व संभ्वर पररण्म्ंिुस्र 
जोखीम क्षयेत्ये ्दशयानवण्ऱर् िक्श्ंची निनमयाती करणर्त 
आली आहये.
  मुंबई ही भ्रत्ची आनथयाक र्जध्िी आहये, तसयेच 
तटीर शहर ्दयेखील आहये नजथये अलीकिचर् क्ळ्त 

चक्रीव््दळ्ंचर् अियेक धोकर्ंच् स्मि् केल् गयेल्. 
१९८२, १९८८ आनण ऑकटोबर १९९६ मधरये पररघीर 
प्रभ्व्च् स्मि् कर्व् ल्गल् आनण ्दोि वयेळ् (जिू 
१९४८ आनण १९९६) ह् स्मि् झ्ल्. हये असये ्दशयानवतये 
की मुंबई शहर चक्रीव््दळग्स्त आहये. ही समस्र् लक्ष्त 
घयेतलर्स, मुंबईल् चक्रीव््दळ्िये धक्क् बसलर्स तर्चर् 
पररण्म्ंि् भ्रतीर अथयावरवस्थयेल् तोंि द््वये ल्गयेल, 
महणूि रयेथये प्रनतबंधक आनण सजजतयेचर् उप्र्ंची 
अंमलबज्वणी करणये अनधक महत्व्चये आहये.
चक्रव्दळी हंग्म्पूवजी घर्व्रची खबरद्री;
	l घर्चये निररक्षण कर्; घर्तील छपपर ट्ईलस/कौलये 

र्ंचये निरीक्षण कर् व तये सैल असलर्स तर्ंची 
्दुरस्ती कर्, सुरनक्षततयेस्ठी ्दरव्जये आनण 
सखिकर्ंची ्दुरस्ती क्मये कर्.

	l घर्चर् जवळील व्ळलयेली ल्किये व मृत झ्लयेली 
झ्िये क्ढूि ट्क्.

	l क्ही ल्किी बोिया तर्र ठयेव् जयेणयेकरि आवशरक 
असलर्स क्चयेचर् सखिकर्ंचर् क्च् रुटलर्वर 
रोधक महणिू र् बोि्याच् व्पर केल् ज्ऊ शकतो 

	l केरोनसि मश्ल/क्ंदील/न्दव्, बरॅटरी आनण पुरयेसये 
कोरिये सयेल भरूि व््दळ्चर् वयेळी उपरुक्त न्दव्/
कं्दील तर्र ठयेव्.

	l जुनर् पिकर् इम्रती प्िूि ट्क्वर्त. 
	l आणीब्णीचर् पररसस्थतीत व्पर्स्ठी ियेहमीच 

सुकलयेलये अन् सोबत तर्र ठयेव्.
	l आपलर्सोबत आपतक्लीि नकट तर्र ठयेव्.
ड) तसुन्मी
  समुरि्त उसळलयेलर् ज्स्त तरंगल्ंबी असलयेलर् 
ल्ट्ंचर् म्नलकेल् तसुि्मी महणत्त. तर्ंच् ्दैिंन्दि 
मह्स्गर्तील ल्ट्ंशी संबंध ि्ही. तसुि्मी (सु - ि्ह- 
मही) ह् जप्िी शब्द आहये. जर्च् अथया 'बं्दर तरंग' आहये. 
र् समरुि्ख्लील भुकंप्मुळये निम्याण झ्लयेलर् समुरि्चर् 
ल्ट् आहयेत. तसुि्मीचर् ल्ट् र् समुरितळ्शी नकंव् 
नकि्ऱर्वरील उद्भवलयेलर् भुकंप्मुळये नकंव् 
जव्ल्मुखीचर् नवस्रोट्ंप्सूि उद्भवू शकत्त. कोणतयेही 
क्रण असो, समरुि्तील अश् प्रचिं तीव्रतयेचर् अच्िक 
ह्लच्लींमुळये समरुि्तील प्णी प्रचिं प्रम्ण्त नवस्थ्नपत 
होतये आनण अखयेरीस मोठ्् नवि्शक्री शक्तीसह अग्दी 
ल्ंब अंतर्वरही जनमिीवर आ्दळतये. 
  तसुि्मीचर् घटि्-स्त्ोत्प्सूि ३० नमनिट्ंपयेक्ष् 
कमी अंतर्वर असलयेलर् बहुतयेक भ्ग्ंचये मोठये िुकस्ि 
होऊ शकतये. प्णर्चये बल तर्चर् म्ग्यात रयेण्ऱर् 
सवयाक्ही गोष्ी िष् करू शकतये. स्म्नरत: तसुि्मी 
पूरग्स्त पररण्म्मुळये म्िवनिव्स, रस्तये व प्र्भूत 
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सुनवध्ंच् मोठ् नवि्श होतो आनण सम्ज्चर् स्म्नर 
क्र्यामधरये अिथळये निम्याण होऊि बं्दर्ंचये/नवम्ितळ्ंचये 
िुकस्ि होतये. परतीचर् प्रव्स्त मह्स्गर्चर् न्दशयेिये र् 
ल्ट् परत ज्त्ि् इम्रतींच् प्र्, नकि्रये िष् होत्त 
आनण घरये समुरि्त व्हूि ज्त्त. श्रीररक िुकस्िी 
वरनतररकत स्वयाजनिक आरोगर्वर प्रचिं प्रभ्व पितो. 
मुखरतवये जलप्रलर्त घरये बिुूि मृतरू ओढवतो. बऱर्च 
लोक्ंि् मह्क्र ल्ट्ंिी व्हूि ियेलये ज्तये नकंव् नचरिलये 
ज्तये आनण क्हीजण र्ि्रोड्मुळये नचरिलये ज्त्त.
  निसेंबर २००४ मधरये तसुि्मी ही तटीर भ्ग्त 
अतरंत नवि्शक्री नसद्ध झ्ली. २६ निसेंबर २००४ 
रोजी तसुि्मीच् ्दनक्षणी द्ीपकलपीर भ्रत्चर् 
नकि्रपट्ीवर प्रचिं प्रम्ण्त पररण्म झ्ल्. ८६ लोक 
बयेपतत् झ्लये व ८,८३५ लोक मरण प्वलये. तटबं्दी, पूल 

व रस्तये र्ंचर्सह नकि्रट्ट्ंवरील घर्ंचये मोठ्् प्रम्ण्त 
िुकस्ि िों्दलये गयेलये आहये. तसुि्मीचर् थयेट ्द्ब्िये आनण 
तसुि्मीचर् ल्ट्ंचर् परतीचर् प्रव्स्त संरचि्ंचये प्रचंि 
िुकस्ि झ्लये.
तसुन्मीप्सून संरक्षण करणर्स्ठी क्र कर्वे आणण 
क्र करू नरे:
	l आपण प्रथम स्वतःचये संरक्षण कर्वये.
	l आपलर् कुटुंब्तील स्दस्र्ंि् एकत् कर् आनण 

नकि्ऱर्प्सिू ्दूर उंच्वरील नठक्णी ज्.
	l नवद्ुत त्र् ख्ली पिलर्स तर्ंच् संपक्फ ट्ळ् 

आनण खर्ब झ्लयेलर् इम्रती आनण पुल्ंप्सूि ्ूदर 
र्ह् क्रण तये कोसळणर्ची शकरत् असतये.

	l आपतक्लीि संच सोबत घयेणर्स नवसर िक्.

णचत्र ५.६ ः  ज्प्न तसुन्मी फुकुणशम् द्रची परम्णू आपतती १४ म्चया २०११
(स्ोत : http://sites.suffolk.edu)

णचत्र ५.७ ः  २६ णडसेंबर २००४ रोजी तसुन्मी ल्््नंी र् क्षते्र्ल् िक्् णदल्र्नतंर चने्नई रे्ील म्ररन्  समदु्णकन्ऱर्वरील दृशर. 
अदं्ज े१८००० लोक्नं् ठ्र करीत दणक्षणकेडील णकन्रप् ्् ी उद् धवसत झ्ली. (स्ोत : http://www.theatlantic.com)
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  सि २००४ चर् सुम्र्स सुम्त््-अं्दम्ि 
रयेथये तीव्रत् ९.३ ररशटर स्केल भूकंप्चर् सुम्र्स 
उद्भवलयेली तसुि्मी ही आंतर-प्येट रिस्ट रौलट 
सस्लपचर् प्रनतनक्ररयेमुळये मुखरतवये समरुितळ्चर् 
उभर् नवस्थ्पि्मुळये होती. नहं्दी मह्स्गर्त भूकंप 
पररण्मी तसुि्मीमुळये ्द.पूवया आनशर्च् इिंोियेनशर्, 
श्ीलंक्, भ्रत, थ्रलंि, म्ल्दीव, सोम्नलर्, 
मर्िम्र, मलयेनशर्, सयेशयेलस आनण इतर अियेक 
्दयेश्ंवर पररण्म झ्ल्.

  इतर अियेक ्दयेश, नवशयेर्त: ऑस्ट्टयेनलर् आनण 
रुरोपमधील लोक्ंि् तसुि्मीमुळये जीवीत ह्नि 
सोस्वी ल्गली क्रण तर्वयेळी मोठ्् संखरयेिये 
ि्गररक सुट ्टीस्ठी महणूि र् नठक्णी आलये होतये.  
ही भूकंप प्रयेररत तसुि्मी इनतह्स्तील ्दह् सव्मंत 
व्ईट भूकंप्ंपैकी एक आहये. र् ्दरमर्ि इंिोियेनशर् 
र् ्दयेश्वर सव्यानधक पररण्म झ्ल्. नहं्दी मह्स्गरत 
भूकंप झ्लर्मुळये तयेथील पर्यावरण्वर र्च् पररण्म 
पुढील बर्च क्ळ र्हील्. र्नशव्र तयेथये मोठ्् 
प्रम्ण्वर जीवीतह्िी ही झ्ली. र् आपततीिये नहं्दी 
मह्स्गर्त मोठ्् प्रम्ण्वर भौगोनलक-भौनतक 
पररण्म झ्ल्. र् संकट्त जर्ंचये िुकस्ि झ्लये तर् 
्दयेश्ंचये लक्र र्किये वयेधलये गयेलये. पररण्मक्रक व 
लवकर तसुि्मीची सूचि् ्दयेईल अशी रंत्ण् आनण 
आपतती झ्ली तर ती ह्त्ळणर्स्ठी संखर्तमक 
रंत्ण् बसनवणर्ची गरज आहये र्ची तर् ्दयेश्ंि् 
ज्णीव झ्ली.

  भ्रत सरक्रिये ह्ैदर्ब््दचर् इंनिरि िरॅशिल 
सेंटर रटॉर ओशि इनरटॉमवेशि ससवहयासयेस 
(आरएिसीओएस) चर् निरंत्ण्ख्ली अश् 
मह्स्गर्तील िैसनगयाक आपततींचये वरवस्थ्पि 
करणर्स्ठी आरनंभक / प्र्रंनभक चयेत्वणी प्रण्ली 
स्थ्पि केली आहये.

चतुथ्मंश प्ऊस ह् जूि तये सपटेंबर र् क्ल्वनधत ्दनक्षण 
पसशचम म्नसूिमुळये पितो. अनिरनमत स्वरूप्च् प्ऊस, 
्दीघया कोरि् क्ल्वधी आनण ज्स्त त्पम्ि र् गोषटीमुळये 
मुखरतः ्दुषक्ळ पितो. प्वस्ची सस्थती, नपक व्ढ 
इतर््दींचये नवच्र करूि संबंनधत र्जर सरक्रये ्दुषक्ळ 
घोनर्त करत्त. ्दखखि पठ्र ह् र्जर्चर् ्दुषक्ळग्स्त 
भ्ग्तील ५० टक्के भ्ग आहये. १२ टक्के लोक ्दुषक्ळग्स्त 
भ्ग्त र्हत्त.  प्रतरयेक ५ वर््मंिी एक्द् कमी प्वस्ची 
िों्द झ्ली आहये. गंभीर ्दुषक्ळ पररसस्थती प्रतरयेक ८-९ 
वर््मंत एक्द् रयेतये. १९९६ चर् ्दुषक्ळ्मुळये ७ नजलहये आनण 
२६६.७५ ल्ख लोक्ंवर पररण्म झ्ल्. १९९७ चर् 
्दुषक्ळ्मुळये १७ नजलह्ंवर पररण्म झ्ल्. दुष्क्ळ्चे 
प्क्रः

 १. हव्मनश्सत्रीर दुष्क्ळ - पजयानरवृष्ीच् अभ्व. 

 २. कृणष दुष्क्ळ - जर् नठक्णी नपके घयेतली ज्त्त तर् 
नठक्णी जनमिीतील ओल्वर्ची कमतरत्.

 ३. जल दुष्क्ळ - जल्शर्ंमधरये कमी प्णर्चर् 
प्तळी असणये.

 ४. स्म्णजक-आण्याक दषु्क्ळ - प्णर्चर् टंच्ईमुळये 
सम्ज्त अन्ध्नर, च्र् इ. ची कमतरत् होतये.

दुष्क्ळ

क्र कर्वे आणण क्र करू नरे -

 १. ्दनक्षण पसशचम मटॉनसूिचर् क्ल्वनधत निरनमतपणये 
प्वस्चर् सस्थतीचये निरीक्षण करणये.

 २. ्दुषक्ळ प्रनतरोधक नपके आनण कमी प्णी आवशरक 
असलयेलर् नपक ल्गविीस्ठी शयेतकऱर्ंि् सल्ल् 
्दयेणये. 

 ३. उपलबध प्णर्च् क्टकसरीिये व्पर करणये.

 ४. कृर्ी व्पर्स्ठी प्णर्ची उपलबधत् सुनिसशचत 
करणये.

 ५. ्दुषक्ळ्च् प्रनतकूल पररण्म कमी करणर्स्ठी करेंरि 
व र्जर सरक्र्ंिी अंमलबज्वणी केलयेलर् नवनवध 
रोजि्/क्रयाक्रम्ंचर् अंतगयात उपलबध निधीच् 
सरुोगर व्पर कर्. 

इ) दुष्क्ळ

  पजयानरवृष्ीतील चढउत्र आनण प्णर्चर् 
कमतरतयेमुळये ्दुषक्ळ पितो. भ्रत्त जवळजवळ तीि 
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जलरुति णशव्र अणभर्न;

१.  २०१९ परमंत '्दुषक्ळ मुक्त र्जर' 
नवर्रसूत््चर् अंतगयात निसेंबर २०१४ प्सूि 
मह्र्ष््ट र्जर्त जलरुक्त नशव्र अनभर्ि्ची 
अंमलबज्वणी करणर्त रयेत आहये. र्चये 
मुखर उदिीष् महणजये जनमिीत प्वस्चये 
प्णी नजरवूि क्रम नसंचि सनुवध् तर्र 
करूि भूजल प्तळी व्ढनवणये.

२. ्दरवर्षी ५००० ग्व्ंि् आनण प्च वर््मंत 
२५,००० ग्व्ंि् प्णर्चर् ्दुनभयाक्र्प्सिू 
मुक्त करणर्चये लक्र आहये. २०१७-१८ 
्दरमर्ि १२ ज्ियेव्री रोजी ५,०१८ ग्वये 
ठरवली, जर्त ७,६८३ क्मये पणूया केली 
गयेली आनण ६,४४० क्मये प्रगतीपथ्वर 
आहयेत.

६. प्णी, नवशयेर्तः नपणर्चये प्णी, मौलरव्ि असलर्िये 
व्र् घ्लवू िक्.

७. अन् व्र् घ्लवू िक् क्रण तये गरजू लोक्ंस्ठी 
उपरुक्त ठरयेल.

म्नव णनणमयात आपततींचे क्रण ः
   म्िव प्रयेररत आपतती अियेक आनण नवनवध क्रण्ंमुळये 
होत्त. अनतप्रम्ण्त औद्ोनगकीकरण, लोकसंखर् 
व्ढ, व्ढत् उपभोग, घ्तक प्द्थ्मंच् व्पर नकंव् 
प्रनक्रर्ंच् व्पर करणये र्चबरोबर नवनवध प्रक्रचये अपघ्त 
र्मुळये उद्भवू शकत्त. वर्वस्नरक्ंचये तसयेच जितयेचये 
अज््ि व ्दुलयाक्ष र्मुळये म्िवनिनमयात आपततीची शकरत् 
व्ढतये. जितयेचर् गैरवतयाि्िये म्िव-निनमयात आपततींची 
शकरत् व्ढतये.
  िकळतपणये केलयेली कृती, व्ईट ्दयेखभ्ल, कमी 
गुणवततयेचये क्म नकंव् म्िवी चुक् र्ंमुळयेही म्िव निनमयात 
आपतती होऊ शकतये. ्दुसरीकिये तये खोिकर वृततीिये, 
ज्णिूबुजूि आनण हयेतुपुर:स्सर कनृतद््रये होऊ शकत्त.
ब्दलर्चर् भ्वियेिये, ्दंगलींचर्, जम्व्चर् नहंसक 
कृनतंचर् म्धरम्तूि, र्ग्िये, शत्ूंचर् हललर्चर् 
म्धरम्तूि कधीकधी म्िव-निनमयात आपतती रयेऊ 
शकत्त. नवशयेर्त: औद्ोनगक आनण त्ंनत्क क्रण्ंशी 
संबनंधत, जसये की अणुऊज्या नकरणोतस्र, व्रू गळती, 
नवस्रोट आनण आग इतर््दी ब्बतीत कमकुवत/नबघिलयेली 
प्रण्ली नकंव् प्रनक्रर् र्मुळये म्िवनिनमयात आपतती रयेऊ 
शकतये.

१) जैणवक आपतती

  जैनवक आपतती ही िैसनगयाक पररसस्थती आहये जी 
सूक्म जीव्ंमुळये (जीव्णू नकंव् नवर््णू नकंव् तर्चंये      
नवर्) होतये. र्मधरये रोग, अपंगतव नकंव् म्णस्ंमधरये, 
प्र्णर्ंमधरये व विस्पतींमधरये मोठ्् प्रम्ण्वर मृतरू र्ंच् 
सम्वयेश असतो. 

जैणवक आपतती र् सवरूप्त असू शकत्त: -

	l स्थीचये रोग - एख्द्् नठक्णी एक्च वयेळी खूप 
मोठ्् संखरयेत लोक्ंि् रोग्ची ल्गण होणये र्ल् 
स्थीचये रोग असये महणत्त. उ्द्हरण्थया - कटॉलर् व 
प्येग.

	l  रोग्ची मोठी स्थ - ही रोग्ची स्थच असतये पण 
तर्ची वर्प्ी खूप मोठी असतये. एख््द् खंि नकंव् 
पूणया जगभर ही स्थ पसरतये. उ्द्हरण्थया - H१N१ 
इनफलरुएंझ् (स्व्इि फलरू).

५.४ II म्नव णनणमयात आपतती

  नैसणगयाक आपतती व म्नवणनणमयात आपतती र्ंचर्तील 
फरक

   िैसनगयाक आपततींचर् बऱर्च प्रक्र्ंमधरये धोकर्चये 
क्रण म्हीत असतये. तथ्नप म्िव निनमयात आपततीचये 
मुखर क्रण जनटल आनण एकमयेक्ंत गंुतलयेलये असतये. 
म्िव निनमयात आपतती िैसनगयाक आपततीचर् 
म्धरम्तूिही रयेऊ शकत्त. उ्द्हरण्थया, भूकंप्मुळये 
मोठ्् प्रम्ण्वर लोक्ंवर बयेघर व उपनजवीकेनशव्र 
र्हणर्ची वयेळ रयेवू शकतये, जर्मुळये अिपयेनक्षत 
पररण्म होऊ शकत्त. क्ही प्रम्ण्त, िैसनगयाक 
आपततींि् कधीकधी म्िव-प्रयेररत आपतती म्िली 
ज्ऊ शकतये. वर्पक व तीव्र जंगलतोि, जनमिीची 
धूप, वर्पक ल्गवि आनण अनतचर्ई र् गोषटी 
सव्यानधकपणये आपततीस क्रणीभूत ठरू शकत्त.   
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उद्हरणे

अ)  ड्स्ंमुळे होण्रे व पसरण्रे रोग जसे की - मलेररर्, 
डेंगरू, णफलीररर्, णचकनगुणनर्, सव्इन फल्र ू            
(एच १ एन १)

अश् वेळी क्र कर्वे ;

 १. "सि ि्ऊि स्लीवस ि्ऊि" र् दृसष्कोि्च् 
अवलंब कर्. महणजये सूर्यास्त्चर् िंतर ह्त व प्र 
झ्कूि ज्तील असये कपिये घ्ल्वयेत नकंव् ह्त्ंवर 
व प्र्ंवर प्ंघरूण घर्.

 २. मलयेररर्चर् जीव्णूंचये प्रजिि ट्ळणर्स्ठी/ 
रोखणर्स्ठी जनमिीवर प्णी स्ठवणये ट्ळ्.

 ३. प्णर्च् स्ठ् करणर्त आलयेली भ्ंिी          
आठवड्तूि एक्द् ररक्मी कर्.

 ४. वयेळोवयेळी कूलसयामधूि प्णी क्ढिू ट्क्.

 ५. सयेफटी टँक झ्कूि ठयेव् नकंव् ब्ंद कर्.

 ६. कीटकि्शक उपच्ररत बयेि ियेट (आरटीबीएि) 
मचछर्द्णर्ंच् व्पर कर्.

 ७. प्र्मुखर्िये ि्स्ंि् पळविू ल्वण्ऱर् रस्र्ंि्च्/ 
और्ध्ंच् व्पर कर् व ि्स्ंि् ्दूर ठयेव्. 

क्र करू नरे -

 १. मुल्ंि् शटॉटयास् आनण अधर्या ब्ह्ंचये कपिये 
घ्लणर्स प्रवृतत करू िक्.

 २. कोणतर्ही ज्गयेत अथव् खड्ड्त प्णी स्ठू ्दयेऊ 
िक्.

 ३. ट्कलयेलर् वस्त-ू ट्रर, िळ््, ि्रळ्चर् 
ररक्मर् करवंट््, घरगुती वस्तू आनण नजथये     
प्णीस्ठ् होईल अश् वस्तू स्ठू ्दयेऊ िक्.

 ४. ग्व्ंचर् तल्व्ंमधरये पोहू िक् तसयेच तर्च 
तल्व्ंमधरये जि्वर्ंि् स्वचछ करणर्चये ट्ळ्.

ब)  अणतस्र/ड्रररर् रोग्ंब्बत क्र कर्वे-

 १.  ह्त्ंची स्वचछत् र्खणये. 

 २. एख्द्् सुरनक्षत स्त्ोत्प्सूि नकंव् जंतुि्शक्द््रये 
शुद्ध केलयेलये प्णी (क्ोररियेटयेि प्णी) नपणर्स्ठी 
व्पर्. 

   ठर्नवक क्ळ्िये सवया नवनहरींमधरये बलीनचंग प्विर 
ट्क्.

 ३. आपतक्लीि पररसस्थतीत उकळलयेलये नपणर्स रोगर 
प्णी पर्वये जये कमीत कमी १५ नमनिटये उकळलये गयेलये 
असलये प्नहजये आनण तर्च न्दवशी तये पर्वये.

 ४. छोट्् तोंि्चर् ब्टली मधरये  नपणर्चये प्णी  
ठयेव्वये.

 ५. म्ंस्ह्री प्द्थया, अिंी आनण सीरूि िीट नशजवूि 
घर्वये आनण तये गरम असत्ि् ख्वयेत.

 ६. नशजवलयेलये म्ंस आनण पोलट्टी सुरनक्षत असलर्ची 
ख्त्ी कर् आनण ्दुगमंध रयेत असलर्स नकंव् रंग 
ब्दलल् असलर्स तर्चये सयेवि करू िरये. 

 ७. अनतस्र सुरू झ्लर्िंतर ओआरएस सोलरूशि नकंव् 
नलंब्चये सरबत नपऊि शरीर्त रिवप्द्थया व्ढव्.

 ८. केळी ख्णर्स उततयेजि द्् जर्तूि पोटरॅनशअम 
नमळतये.

 ९. आज्री असलयेलर् मुल्ंि् आह्र ्दयेणये च्लू ठयेव् 
आनण मूल स्तिप्ि करीत असलर्स तर्चये स्तिप्ि 
च्लू ठयेव्.

 १०.ख्लील लक्षणये न्दसलर्स पयेशंटल् ्दव्ख्ि्/
आरोगर करेंरि्त नर्.  ब्लक नचिनचिये, अस्वस्थ, 
ससु्त नकंव् बयेशुद्ध असलर्स, ख्णये कमी झ्लर्स; 
मुल्ल् अनत तह्ि ल्गत असलर्स; मुल्ल् त्प 
रयेत असलर्स, सिं्स्म्र्फत रकत ज्त असलर्स.

 क्र करू नरे -

 १. असुरनक्षत स्ोत्ंमधूि आणलयेलये प्णी नपऊ िरये.

 २. कच्चये अन् ख्ऊ िरये. जर् अन्प्द्थ्मंि् स्ल/
टणक तवच् असयेल असये प्द्थया ख्णर्स हरकत 
ि्ही.
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 ३. नशजवलयेलये अन् २ त्स्ंपयेक्ष् ज्स्त क्ल्वधीस्ठी 
खोलीत ठयेवू िरये.

 ४. नवक्रेतर्ंकिूि क्पिू घयेतलयेलर् रळ्ंच् व्पर करू 
िक्.

 ५. खुलर् ज्गयेत मल नवसनजयात करू िक्.

 ६. आपलर् पररसर्मधरये उ्ंदीर व म्श्ंि् रयेऊ ्दयेवू िक्.

क) शवसन संस्ेचे रोग - टू्बरक्ोणसस       (्ी.बी.), 
इनफ्ुएनझ्, णचकनपटॉकस, मैणनंज्इण्स

क्र कर्वे आणण क्र करू नरे -

 १. जर्ंि् शव्सोचछ् व्स्च् आज्र आहये तर्ंचर्शी 
जवळच् संपक्फ ट्ळ्.

 २. आज्री वरक्तींिी घरीच र्ह्वये व लक्षणये कमी 
झ्लर्वरसुद्ध् कमीतकमी २४ त्स समु्द्र,   
श्ळ्/क्र्यालरये, स्वयाजनिक नठक्णी ज्णर्चये 
ट्ळ्वये.

 ३. घर्तलर् आज्री वरक्तींि् इतर्ंप्सूि अंतर्वर 
ठयेवणये आवशरक आहये.

 ४. सवचछत् णशष््च्र/ शवसन्चर् आज्र्ब्बत 
प्ळ्वर्ची सवचछत् ः

  अ) खोकल् नकंव् नशंकत्ि् रम्ल  /नटशरू पयेपरिये  
ि्क/ तोंि झ्कूि ठयेव् व तर्चर् व्पर् िंतर   
कचर्पयेटी मधरये ट्क्वये;

 ब)  ह्त्ंची स्वचछत् कर् (उ्द्. ियेहमी स्बण आनण  
प्णर्िये ह्त धुणये, अलकोहोल  -  आध्ररत नकंव् 
अँटीसयेसपटकिये ह्त धुणये) आनण वरवसस्थत सुकवलये 
प्नहजयेत.

 ५. प्रम्नणत केलयेलर् ट्टीपल लयेरर सनजयाकल म्स्कच् 
इनफ्ूएंझ्चर् संभ्वर वरक्तींिी जरं्ि् शंक् आहये 
तरं्िी व जरं्ि् ख्त्ीिये इनफ्ुएंझ् आहये तरं्िी व्पर 
कर्व्.

 ६. भरपूर झोप घर्, श्रीररकररतर् सनक्रर र्ह्, 
तण्व्चये वरवस्थ्पि कर्, भरपूर रिवप्द्थया पर् 

आनण पोर्क आह्र घर्.

 ७. धूम्रप्ि ट्ळ्.

 ८. जर् लोक्ंि् शव्स घयेणर्त अिचण रयेत आहये आनण 
जर्ंि् शव्स घयेत्ि् ्दम ल्गतो तर्ंिी तवररत आनण 
जवळचर् रगण्लर्त वैद्कीर सल्ल् घर्व्.

 ९. र्ष््टीर रुनिवहसयाल टीक्करण क्रयाक्रम्चर् अिुस्र, 
आपलये लसीकरण करूि घर्वये.

२) अणू ऊज्या आपतती

  वीज निनमयाती, और्ध, उद्ोग, शयेती, संशोधि आनण 
संरक्षण्चर् क्षयेत््त अणू नवज््ि आनण ततं्ज््ि्चर् 
व्पर्मधील व्ढ र्मुळये अणू ऊज्या आपततीचर् 
धोकर्त व्ढ झ्ली आहये. अणुऊज्या आपतती ही 
व्त्वरण्वरील प्रभ्व्चर् मर्या्दयेिुस्र स्ईट नकंव् 
ऑरस्ईट इमजयानसीमुळये उद्भवू शकतये. रगण्लरये, 
उद्ोग, कृर्ी नकंव् संशोधि ससं्थ्ंमधरये 
नकरणोतस्र्चये स्त्ोत व्परत्ि् चुकीचर् ज्गी 
ठयेवलर्मुळये नकंव् ्दोर्पणूया ह्त्ळणीमुळये ्दयेखील 
होऊ शकतये. स्वयाजनिक क्षयेत््मधरये अणू ऊज्या 
आपतती क्रणीभूत असलयेलर् इतर क्रण्ंमधरये, 
अणनूकरणोतसजषीत स्मग्ी व्हूि ियेण्ऱर् व्हि्च् 
अपघ्त होऊ शकतो. नहरोनशम् व ि्ग्स्कीवर 
ट्कलयेलये अणुब्ँब आनण पवूषीचर् रनशर्मधील 
चिवोनबल रयेथील अणुभट ्टीचर् अपघ्त्ल् न्दलयेली 
प्रचंि प्रनसध्दी र्मुळये लोकं्चर् म्ित अशी अणू 
ऊज्या आपतती रयेऊ शकतये अशी ध्रण् आहये.  असये 
लक्ष्त असू द्् की आधिुनक संपक्फ रंत्ण् व्हतूक 
आनण वदै्कीर स्ह्यर र् गोषटी अश् घटि्ंमधरये 
उपरोगी ठरत्त. अणू ऊज्या आपतक्लीि पररसस्थती 
अद््पही क्रयाक्री प्रनतनिधींचर् निरंत्ण्ब्हयेरचर् 
क्रण्मुळये उद्भवू शकतये तथ्नप, रोगर आपतक्लीि 
सजजतयेची तर्री/रोजि् अश् नठक्णी असली 
प्नहजये जयेणयेकरूि पर्यावरण्वर, उपनजनवकेवर, 
म्लमततयेवर होण्रये ्दुषपररण्म  ट्ळत् रयेतील.



75

तुमह्ल् म्हीत आहे क्?
  १९८६ मधरये, २६ एनप्रल रोजी सोसवहएत 
रुनिरिमधील चिवोनबल परम्णु ऊज्या स्टयेशिवर 
जग्तील सव्मंत व्ईट परम्णू ऊज्या प्रकलप 
अपघ्त झ्ल्. संकट्ंचर् सरुव्तीचर् न्दवस्ंत 
३२ लोक मरण प्वलये आनण अियेक्ंि् 
नकरणोतसर्मुळये जखम् झ्लर्.
  तर्ंचर् कमकुवत रचियेिये केलयेलर् प्ररोग्च् 
भ्ग महणूि, अनभरंतर्ंिी अणुभट्ीचर् 
आपतक्लीि सुरक्ष् प्रण्ली आनण नतची ऊज्या 
निरमि प्रण्ली निस्कियेकट केली. पुढये तर्ंिी     
र्त अियेक चुक्ंची भर घ्तली. तये एक् क्षमत् 
प्तळीवर ररएकटर इतके कमी झ्लये की प्रनतनक्रर् 
असस्थर र्नहली आनण िंतर तर्स पुनह् शक्ती 
्दयेणर्चर् प्ररति्त ररएकटरचर् कंट्टोल रटॉडस 
बऱर्च्द् क्ढिू ट्कलये. ररएकटरच् आउटपुट 
२०० मयेग्वरॅटहूि अनधक व्ढल् आनण निरंनत्त 
करणये कनठण असलर्चये नसद्ध झ्लये. २६ 
एनप्रलल् र्त्ी १:२३ व्जत् अनभरंतर्ंिी आपलये 
प्ररोग सुरू ठयेवलये आनण टब्याइि इंनजि ब्ंद केलये 
जयेणयेकरूि तर्चये आतील कण ररएकटरचर् प्णर्चये 
पंप सक्षम होईल क् तये प्हणर्स्ठी. खरं तर, तये 
प्णी पंप पुरयेसये िवहतये आनण थंि प्णी ि घयेत् 
ररऍकटरमधरये क्षमत् प्तळी व्ढली.
  व्त्वरण्त नकरणोतस्ररत प्द्थया पसरलये 
आनण र् संकट्चर् सुरव्तीचर् न्दवस्ंत, 
चिवोनबल रयेथये ३२ लोक मरण प्वलये आनण अियेक 
जण्ंि् नकरणोतस्र्मुळये इज् झ्ली. व्त्वरण्त 
पसरलयेलये नकरणोतस्री घटक, जये की नहरोनशम् 
आनण ि्ग्स्कीवर पिलयेलर् आसणवक बटॉमब 
तर्र केलर्चर् नकतरयेक प्रम्ण्त होतये. उततर व 
पवूया रूरोपवरील व्रुिये पसरलयेलर् नकरणोतस्र्मुळये 
ल्खो एकर विये आनण शयेती प्र्दूनर्त झ्ली. 
नकरणोतस्री-प्रयेररत आज्र्ंमुळये  नकरणोतसग्यामुळये 
तर्ंचर् संपक्यात आलर्मुळये अ्ंद्जये ५,००० 
सोसवहएत ि्गररक मृतरूमुखी पिलये आनण ल्खो 
लोक्ंचर् आरोगर्वर प्रनतकूल पररण्म झ्ल्. 
२००० मधरये, चिवोनबलमधील शयेवटचये क्रयारत 
ररएकटर बं्द झ्ल् आनण तर्िंतर हये संरंत् 
अनधकृतपणये ब्ंद झ्लये.

णचत्र ५.८ ः  ः आग
(Source : http://google.com)

३) आग -
  आग खरोखरच तवरयेिये रयेऊ शकतये आनण तर्मुळये 
सजीव्ंवर, घर्वर आनण कुटुंब्वर खूप गंभीर पररण्म 
होत्त. आपलर् कुटुंब्तील प्रतरयेक्स रोगर अननि 
संरक्षण्ची ज्णीव असणये हये खूप महत्व्चये आहये.

आग पररक्स्तीत क्र कर्वे-
 १. श्ंत र्ह्, घ्बरू िक् आनण ध्वू िक्.
 २. धोकर्च् गजर व्जव् आनण आपलर् आव्र्त 

प्रतरयेक्स सतक्फ कर्.
 ३. प्रथम स्वतः तयेथूि पळ क्ढ़् तर्िंतर म्दतीस्ठी 

ह्क द््.
 ४. सव्यात जवळील ब्हयेर ज्णर्चर् म्ग्याच् व्पर 

कर्.
 ५. पररसर सोिूि ज्त्ि्, म्गये कोणीही र्नहलये ि्ही 

र्ची ख्त्ी कर् आनण शकर असलर्स आपलर् 
घर्चये सवया ्दरव्जये आनण सखिकर् बं्द कर् परंतु 
अश्वयेळयेस आपण सुरनक्षत आह्त र्ची ख्त्ी 
करणये आवशरक आहये.

 ६. केवळ सुरनक्षत ब्हयेर ज्णर्चर् म्ग्याच् अवलंब 
कर् व नलफटच् व्पर करू िक्, नजनर्िये ज्.

 ७. आपण आपलर् खोलीत अिकलये अस्ल तर, ्द्र 
बं्द कर् आनण ्दरव्ज् अथव् सखिकर्ंि् नजथूि धूर 
नकंव् जव्ळ् रयेऊ शकतील तर्ंि् रोधक स्नहतर्चर् 
म्धरम्तूि बुजविू ट्क् जयेणयेकरूि धूर नकंव् जव्ळ् 
आत रयेवू शकण्र ि्हीत. बच्व क्रयासंघ्चये तसयेच 
इतर्ंचये लक्र आकनर्यात करणर्स्ठी सखिकीतूि 
आव्ज द््.

 ८. आपण्स ब्हयेर क्ढणर्आधी आपतक्लीि संच 
सोबत घर्वर्चये नवसरू िक्.

आग पररक्स्तीत क्र करू नरे;
 १. आग पररसस्थतीत धुर्मधरये करेंवह्ही उभये र्हू िक्, 

तथ्नप  ख्ली झुकिू अथव् झोपूि सरपटत व सरकत 
र्ह् आनण आपलये तोंि रम्ल्िये झ्कूि ठयेव्.

 २. कोणतर्ही क्रण्स्तव, कोणतर्ही पररसस्थतीत आग 
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प्रभ्नवत इम्रतीत पुनह् प्रवयेश करू िक्.
 ३. मुल्ंि् आग वरवस्थ्पि कमयाच्ऱर्ंप्सूि लपिू र्हू 

िक् असये स्ंग् व जर आपलर्तील कोण्च् शोध 
ल्गत िसयेल तर संबंनधत कमयाच्ऱर्ंि् र्ची म्नहती 
द्् क्रण तये सुरनक्षत बच्व क्र्यास्ठी प्रनशनक्षत व 
सुसजज असत्त.  

 ४. आतील ब्जूस जर आग असयेल तर ती ्दरव्जये व 
सखिकर् बं्द करूि बनं्दस्त करणर्च् प्ररति करू 
िक्. क्रण धूर व उषणत् रोखलर्मुळये अनधक 
धोक््द्रक व भीर्ण पररसस्थती उद्भवू शकतये.

 ५. प्रऱर्ंवर, कटॉररिोर नकंव् लटॉबी मधरये अिकूि 

र्हणये, अिथळ् करणये कट्क्ष्िये ट्ळ्वये, सुटकेचर् 
म्ग्यावर ग्दषी गोंधळ करू िक् क्रण तये आपलर् 
सुटकेचये नकंव् सुरनक्षत ब्हयेर ज्णर्चये म्गया आहयेत.

६. आग पररसस्थतीत कधीही नलफट व्परू िक्. ियेहमी 
नशड्ंच् अथव् प्रऱर्ंच् व्पर कर्.

७. आपलर् वस्तू गोळ् करणर्स्ठी थ्ंबू िक्.
८. ओरिू िक् नकंव् ध्वू िक्. र्मुळये इतर लोक 

गोंधळ्त पिू शकत्त. 
९. रट्के व्परणर्स िक्र द््.

णचत्र ५.९ ः अणनिश्मक रंत्र्ची ओळख (स्ोत : http://dgfscdhg.gov.in/mass-awarenwss-in-english)
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तुमह्ल् म्हीत आहे क्?
  शहरी घटि्ंमधरये मुंबईच् क्रम्ंक आग 
आपततीमधरये अग्येसर आहये. मुंबईत वर्या २००६ तये 
२०१५ ्दरमर्ि आगीचर् भीर्ण अपघ्त्त 
३,७८१ लोक मृतरूमुखी पिलये. २००६ तये २०१५ 
्दरमर्ि भ्रत्त झ्लयेलर् अपघ्त्त २.१६ 
ल्ख लोक्ंच् मृतरू झ्ल्, जर्त ६४ टक्के 
सस्त्र् होतर्. िरॅशिल क्र्इम रयेकटॉियास् बरुरो ियेट् 
२०१० प्सूि २०१४ परमंत आगीचये अपघ्त 
झ्लर्मुळये एकूण ११,३,९६१ लोक्ंिी आपलये 
प्र्ण गम्वलये आहये. र्प्रम्णये न्दवस्त सर्सरी 
६२ लोक मृतरुमुखी पित्त. आगीचर् 
अपघ्त्मुळये केवळ मह्र्ष््ट्त २४,२९३ मृतरू 
नकंव् सवया मृतरूचर् २१.३ % मृतरू झ्लये.
  मह्र्ष््ट्चर् र्जध्िी मुंबईत, ्दनक्षण 
मुंबईचर् रोटया भ्ग्त िुकतर्च झ्लयेलर् आगीचर् 
घटि्ंपैकी प्च अपघ्त झ्लये आहयेत, तर इतर च्र 
घटि्ंमधरये ३० हूि अनधक लोक्ंच् मृतरू झ्ल् 
आहये. र् घटि् कमल् नमलस कंप्ऊंि (२९ 
निसेंबर २०१७), स्कीि्क् क्षयेत््तील स्िरॅकस 
शटॉप रयेथये (१८ निसेंबर २०१७) घटि् घिली. 
मरोल रयेथील म्मूि मनंजल इम्रत (४ ज्ियेव्री 
२०१८) रोटया रयेथील सत् नर्र्लर (८ ज्ियेव्री 
२०१८), पूवया मुंबईतील नसियेसवहस्ट् स्टुनिओ रयेथये 
(६ जोिव्री २०१८) घिलर्. 

तुमह्ल् म्हीत आहे क्?
  धोक््द्रक वस्तुमुळये होण्ऱर् आपततीचये 
एक उ्द्हरण भोप्ळ व्रू ्दुघयाटि् आहये जये निसेंबर 
१९८४ मधरये झ्लये. र् घटियेत अं्द्जये २५०० 
लोक मृतरुमुखी पिलये आनण हज्रो लोक्ंवर र् 
अपघ्त्त प्रतरक्ष नकंव् अप्रतरक्षररतर् पररण्म 
झ्ल्. ही घटि् १९८४ मधरये जग्तील सव्मंत 
व्ईट र्स्रनिक (औद्ोनगक) आपतती 
‘‘भोप्ळ गरॅस ट्टरॅजयेिी’’ महणूि ओळखली ज्तये. 
इनतह्स्तील ह् सव्मंत नवि्शक्री र्स्रनिक 
अपघ्त होत्, जयेथये हज्रो लोक नमथ्इल 
आरोस्रियेट (एमआरसी) मुळये मरण प्वलये. र्  
आपततीमुळये आनथयाक ह्िी, जीनवत ह्िी आनण 
पर्यावरण्ची ह्िी मोठ्् प्रम्ण्वर झ्ली. 
भोप्ळ व्रू ्दुघयाटियेिंतरही भ्रत्मधरये र्स्रनिक 
अपघ्त्ंची मनलक् च्लूच र्नहली आहये.
 आपतती वरवस्थ्पि्स खरोखरच ्दुसऱर् 
धोकर्ल् तोंि द््वये ल्गत आहये तये महणजये 
आसणवक आनण अणू ऊज्या स्ोत्ंमधरये 
नकरणोतसर्ंच्  धोक् आहये. र् क्षयेत््त नवक्स 
क्रयाक्रम्ंमुळये आसणवक गळती स्रखर् समस्र् 
उद्भवू शकत्त. ज्गनतक आसणवक रुद्ध्ची 
शकरत् अनलकिचर् वर््मंत कमी झ्ली असली 
तरी परस्पर-नवरोधी संघर््मंमधरये परस्पर्ंनवरद्ध 
कमी शस्त्ये व्परणर्ची शकरत् पूणयापणये ्दुलयानक्षत 
केली ज्ऊ शकत ि्ही. जरी एख््द् ्दयेश 
प्रतरक्षररतर् ्दहशतव््द्स्ठी अणुऊजवेच् व्पर 
करत िसयेल तरी स्ुद् ध् तयेथये  अिुनकरणोतसजयाि्चर् 
्दुषपररण्म्ंमुळये गंभीर पररण्म होऊ शकत्त.

४) औद्ोणगक आपतती-
  खूप औद्ोनगकरण झ्लयेलर् शहर्ंतील लोक्ंवर 
अपघ्त्ंचये गंभीर पररण्म होऊ शकत्त. शहर्ंमधरये, 
औद्ोनगक आनण त्ंनत्क अपघ्त ि्क्रलये ज्ऊ शकत 
ि्हीत. औद्ोनगक नवक्स्मुळये क्ही नठक्णी उद्ोग 
एकवटलये आहयेत. नतथये तर्ंचये निरमि करणर्च् प्ररति 
करणये आवशरक आहये. र्स्ठी पर्याप् संस्थ्तमक 
अंमलबज्वणीची रोजि् व मजबूत क्र्दयेशीर रचि् 
आवशरक आहये. त्ंनत्क प्रनक्ररयेतील तु्टी, अपरश नकंव् 
अपररह्रया ्ुदषपररण्म्मुळये औद्ोनगक आपतती उद्भवलर् 
आहयेत. हये सहस् नवस्रोट, आग, स्ंिणये, गळती, नकंव् 
कचऱर्चर् स्वरूप्त होतये. सवया त्ंनत्क िवकलपि्ंचये 
क्ही र्र्दये आहयेत परंतु क्ही नवनशष् धोके ्दयेखील 
आहयेत. औद्ोनगक आपतती ही म्िव निनमयात आपतती 
समजली ज्तये क्रण ती कोणतर् ि् कोणतर् प्रक्रये 
म्िवी चुक्ंमुळये/गलथ्िपण्मुळये उ्द् भवू शकतये.

५.५ आपततींचे पररण्म;
  हये सव्मंि् म्हीत आहये की िैसनगयाक आपततीमुळये 
आपततीचर् नठक्ण्वर आनण तयेथील लोक्ंवर नवि्शक्री 
पररण्म होतो. नवकसिशील ्दयेश्ंमधरये प्र्भूत सुनवध् 
कमी असत्त. सह्यर करण्ऱर् प्रण्लीही कमी असत्त. 
लोकसंखर् ज्स्त असतये, तर्मुळये तयेथये अश् आपतती 
रयेणर्ची शकरत् व्ढतये आनण आपतती आलर्स तर् 
्दयेश्वर तर्च् र्र ्दूरग्मी गंभीर पररण्म होतो. िैसनगयाक 
आपतती मोठ्् प्रम्ण्वर िुकस्ि करत्त, मृतरूचये क्रण 
बित्त, अन् स्ोत िष् करत्त, रोग आनण स्थी 
पसरवत्त आनण बयेरोजग्री निम्याण करत्त. ्दीघया क्ळ्परमंत 
तयेथील लोकं् ि् तर्चये पररण्म भोग्वये ल्गत्त. 
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ख्ल्वलयेली आनण िैनतक धैरया िष् झ्लयेलर् सम्ुद्र्ंि् 
मूळ पुनह् प्द्वर आणणर्स्ठी प्रचिं भौनतक, आनथयाक 
स्त्ोत व स्धिसंपततीची आवशरकत् असतये तर्च बरोबर 
प्रयेरण््द्री संस्धि्ंची आवशरकत् असतये. बहुत्ंश 
िैसनगयाक आपतती अच्िक नकंव् अलप सूचि्ंसह रयेत्त, 
थयेट पररण्म्ंमधरये घरये, उपकरणये, नपके, प्र्भूत सनुवध् 
(पूल आनण रस्तये) आनण जीनवत ह्िी र्ंच् सम्वयेश होतो. 
कुपोर्ण, रोग आनण स्थल्ंतर हये अप्रतरक्ष पररण्म आहयेत.  
आपतती स्म्नजक जीवि आनण आनथयाक प्रनक्ररयेत वरतरर 
आणत्त. िैसनगयाक आपतती पशच्त िुकस्ि व पुिवयासि 
क्म्चर् नवक्स्तमक कृती थ्ंबवतये. आपततींचर् पशच्त 
पररसस्थतीमुळये, नवक्स्स्ठी र्खणर्त आलयेली म्िवी 
आनण आनथयाक संस्धिये पुिवयासि्स्ठी वगया करणर्त रयेत्त.

तुमह्ल् म्हीत आहे क्?
  र्जर्चर् संपूणया सजजतयेच् एक भ्ग महणूि, 
मह्र्ष््ट र्जर सरक्र र्ंचर्किये (मह्र्ष््ट सरक्र) 
नजलह् प्रश्सि्चर् प्ररति्ंि् समथयाि ्दयेणर्स्ठी आनण 
बळकट करणर्स्ठी एक आपतती वरवस्थ्पि रोजि् 
आहये. मह्र्ष््ट र्जर्त सयेनटर रटॉर निज्स्टर मिैयेजमेंट 
(सीिीएम) हये आपतती वरवस्थ्पि करेंरि भ्रत सरक्रचर् 
कृर्ी आनण सहक्र नवभ्ग, करृ्ी मंत््लर, िैसनगयाक 
आपतती वरवस्थ्पि नवभ्ग्चर् सहक्र्यािये ऑगस्ट 
१९९६ मधरये स्थ्नपत करणर्त आलये. र् करेंरि्चर् 
रचियेमधरये िटॉकरुमेंटयेशि सेंटर आनण स्टँि ब्र कंट्टोल 
रूम (सवहनिओ कटॉनररसनसंग, वहीएसएटी, ई मयेल आनण 
रॅकस कमरुनिकेशि (www.yashada.org) स्ठी 
३० सयेकं्द कियेसकटसवहटीसह आहयेत. १९९६ चर् 
आपतती वरवस्थ्पि पररर््दयेचर् आ्दयेश्िुस्र, मह्र्ष््ट 
सरक्रिये एक रोजि् तर्र केली जर्मधरये ख्लील 
ब्बी सम्नवष् आहयेत - 

	l भूकंप, पूर, चक्रीव््दळ, रोग्ंचर् स्थी, रस्तये 
अपघ्त, औद्ोनगक आनण र्स्रनिक ्दुघयाटि् 
तसयेच आग र्ंस्रखर् आपततींचये परीक्षण करणये.

	l तर्चं् आव्क् ज्णिू घयेणये.
	l ्दयेखरयेख सनुवध् आनण निर्मक श्सि्ंची र््दी  

करणये. 
	l आपतती ह्त्ळणर्स्ठी उपलबध असलयेलर् 

उप्ररोजि्ंच् म्गोव् घयेणये.

णजल्ह् आपतती वरवस््पन रोजन् (डीडीएमपी)
  नजलह् प्रश्सि्चर् प्ररति्ंि् प्ठबळ ्दयेणर्स्ठी 
आनण बळकट करणर्स्ठी प्रतरयेक नजलह्ची स्वतःची 
नजलह् आपतती वरवस्थ्पि रोजि् (िीिीएमपी) आहये, 
जी आपततींि् नजलह्चर्  आपतती  वरवस्थ्पियेस 
प्रनतस््द ्दयेतये. ही रोजि् आपतती आली तर नजलह्चये 
वरवस्थ्पि तर्ल् कसये स्मोरये ज्ईल र्स्ठी आहये.

डीडीएमपीची उदिीष्े -
 १. नजलह् स्तर्वर सजजत्, आपततीची जोखीम, 

नवशलयेर्ण आनण होण्री म्िवी, आनण भौनतक 
संस्धि्ंची ह्िी र्च् प्रभ्व कमी करणर्स्ठी 
नजलह् प्तळीवर सजजतयेत सुध्रण् करणये. 

 २. नजलह्त सम्नवष् असलयेलर् नवनवध प्रनतनिधींि् 
उपलबध असलयेली नवद्म्ि संस्धिये आनण 
सुनवध्ंची सस्थती निसशचत करणये आनण नजलह् 
प्रश्सि्चर् लोक्ंची क्षमत् व्ढनवणर्स्ठी र्च् 
निरनमत सर्व करणये.

 ३. नजलह्चर् नवक्स्स्ठी आपततीचये संभ्वर स्थ्ि 
आनण क्षयेत््सं्दभ्यात नवनशष् निरोजि्स्ठी स्धि 
महणिू नवक्स रोजि्ंस्ठी आपततीचर् नवनवध 
पैलूंच् व्पर करणये.

  र् रोजियेच् एक भ्ग महणिू नजलह्नधक्री क्र्यालर 
आनण नजलह्तील प्रतरयेक तहसील क्र्यालर्त निरंत्ण 
कक्ष स्थ्नपत केलये ज्त्त, जये २४ त्स क्रयारत ठयेवलये 
ज्त्त. ्दूरधविी क्रम्ंक्ची सवया नवभ्ग्ंि् म्नहती न्दली 
ज्तये. पोलीस अधीक्षक आनण स्वयाजनिक रगण्लर्ंि् 
संकटक्लीि पररसस्थतीत तर्रीस्ठी नि्दवेनशत केलये ज्तये 
आनण पोनलस निरंत्ण कक्ष्सह संपक्याची ्दयेखभ्ल केली 
ज्तये. नजलह् निरंत्ण कक्ष्मधरये नबित्री सं्दयेश, हटॉट-
ल्ईि, रॅकस, ई-मयेल आनण सवहनिओ कटॉनररसनसंगची 
सनुवध् असतये आनण तये सजज व ततपर असत्त.
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५.६ आपतक्लीन संच 
पुढीलप्म्णे आपतती आपतक्लीन संच तर्र कर्.

 १. बरॅटरी नकंव् सयेलवर च्लण्री टटॉचया, रयेनिओ, अनतररक्त बरॅटरी/सयेल, 
मयेणबतर्,ल्ईटर.

 २. प्र्थनमक म्दत संच आनण पुसस्तक्.

 ३. महत्व्चये ्दस्तऐवज, प्सपोटया, बँकेची/नवम् तपशील संबंधी क्ग्दपत्ये, 
वदै्कीर नचनकतसके, घर्च् कर्र आनण इतर महत्व्ची प्रम्णपत्ये.

  ४. आपतक्लीि अन् (कोरिये प्द्थया) आनण प्णी (परॅक केलयेलये आनण सील 
केलयेलये).

 ५. जलरोधक पयेटी जर्त क्ियेपयेटी व मयेणबतर् असतील. च्कू, ओपिर, 
प्णर्चर् शुध्दीकरण्स्ठी क्ोरीिचर् गोळ्् नकंव् प्विर.

 ६. आवशरक और्धये, रोख रक्कम आनण क्रेनिट क्िया.

 ७. ज्ि रस्सी, ्दोरखंि आनण मजबूत बुट.

५.७ कृती -
१) भ्रतीर उपखंि्त िैसनगयाक आपतती उद्भवणर्ची शकरत् असलयेलर् गोष्ींची र््दी कर्. 

कोणतर्ही ्दोि आपततींचर् प्र््दयेनशक आनण मौसमी प्रोर्इलचये वणयाि कर्.
२) आपलर् क्षयेत््ल् प्रभ्नवत करीत असलयेलर् िैसनगयाक आपततींची र््दी तर्र कर् आनण तर्ंचये 

प्रभ्व स्पष् करूि तये कमी करणर्स्ठी तुमही क्र कर्ल तये स्ंग्.
३) आपलर् क्षयेत््त स्म्नरतः उद्भवण्ऱर् आपततीचर् स्ंदभ्यात क्र कर्वये अनण क्र करू िरये र् 

नवर्री तक्तये तर्र कर् व  तये आपलर् वग्यात/श्ळयेत/सूचि् रलक्वर/स्वयाजनिक सभयेत/
सण उतसव्मधरये ल्व्. 

४) तकतर्वर आपतक्लीि संच नचनत्त कर् (निझ्ईि) कर् आनण आपलर् वग्यातील/श्ळयेचर् 
सूचि् रलक्वर प्र्दनशयात कर्.

५) आपतक्लीि पररसस्थतीत आपलर् श्ळयेस्ठी एक निव्यासि रोजियेच् िक्श् तर्र कर्. 
आपलर् वग्यात/श्ळयेत सूचि् रलक्वर आनण प्रतरयेक नजनर्वर तो प्र्दनशयात कर्. श्लयेर 
सभयेत आनण र्ष््टीर न्दवस संमयेलि्त ्दयेखील तो समज्वूि स्ंग्.

णचत्र ५.१० ःआपतक्लीन संच (स्ोत : http://ndma.gov.in/en/#)
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सव्धर्र 

I. ख्ली णदलले्र् प्शन्ंमिून सव्यात रोगर पर्यार णनवड्.
  १) अननिश्मक रंत् व्परणर्च्  अिुक्रम 

आहये.
   अ) रव्र्, लक्ष स्ध्, ओढ्, नररव्
   ब) ियेम धर्, झ्ि्, ्द्ब्, ओढ्
   क) ओढ्, ियेम धर्, ्द्ब्, झ्ि्
   ि) ्द्ब्, ओढ्, ियेम धर्, झ्ि्
  २) म्िवनिनमयात आपतती ख्लील क्रण्मुळये घिू 

शकतये.
   अ) निहवेतूक कृती
     ब) निषक्ळजीपण्
   क) कमी गुणवतत् पूरक क्म
   ि) वरील सवया
  ३) 'तसुि्मी' ही आपतती  मुळये उ्द् भवतये.
     अ) जव्ल्मुखी नवस्रोट
     ब) भरती
     क) समरुि्ख्लील भूकंप
     ि) जोर्द्र प्ऊस
  ४) जनमिीवर आिवये वह् ‘आिोस् घर् र् कृती 

  आपततीचर् संबंनधत कृती आहयेत..
      अ) पूर
     ब) आग
     क) ्दुषक्ळ
     ि) भूकंप
  ५)   ही भूकंप्ची वैनशषट्ये आहयेत.
      १) हये मोठ्् संखरयेिये लोक्ंि् प्रभ्नवत करतये.
     २) मोठ्् प्रम्ण्वर जीनवत आनण म्लमतत्       

ह्िी होऊ शकतये.
     ३) सम्ज्चर् स्म्नर क्रयाप्रण्लीत वरतरर      

आणतये.
    ६) तोट् सहि करणर्स्ठी ब्ह म्दत आवशरक  

आहये.
   अ) १,२, ३ रक्त
   ब) १ आनण ३ रक्त
   क) १ आनण २ रक्त
   ि) १,२,३ आनण ४

II. ख्ली णदलेल्र् प्शन्ंची उततरे द््.
  १. भूकंप्चर् वयेळी क्र कर्वये र्ची र््दी कर्. 
  २. पूरसस्थती ्दरमर्ि क्र कर्वये र्ची र््दी कर्.
  ३. आगीचर् ्दरमर्ि क्र कर्वये र्ची र््दी कर्.
  ४. ि्स्ंमुळये झ्लयेलर् आज्र्ं्दरमर्ि क्र कर्वये र्ची 

र््दी कर्. 
  ५. शव्सोचछ् व्स्चर् गट्चर् रोग्ंसं्दभ्यात क्र कर्वये 

तर्ची र््दी कर्.
III. ख्लील प्शन्चंी ्ोडकर्त उततरे द््.
  १) भूकंप महणजये क्र?  र्ल् भूकंपीर ह्लच्ल क् 

महणत्त?
  २) म्िव निनमयात आपततीच् अथया क्र आहये? 

म्िवनिनमयात आपततींचर् क्ही क्रण्ंची र््दी कर्.
  ३) अननिश्मक रंत् व्परणर्स्ठीची 'प्स' पद्धत 

स्पष् कर्.
  ४) आपततींचर् ्दुषपररण्म्ंवर एक टीप नलह्.
  ५) अनतस्र आपततीचर् ब्बतीत आपण कोणती 

खबर्द्री घयेतली प्नहजये? स्पष् कर्.
  ६) चक्रीव््दळ्पूवषी क्ही स्वधनगरीची उप्ररोजि् 

िों्दव्.
  ७) आपतक्लीि संच्चर् स्मग्ीवर एक टीप नलह्.
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	n  अधिवास (Habitat) - एखादे क्ेत्र किंवा एखाद्ा 
प्रिारचे परायावरण जरामधरे एि सजीव किंवा सजीवांचा 
समूह वास िरतो.

	n	गंगा कृती आराखडा (Ganga Action Plan) - 
१९९० चरा सुरूवातीस देशातील सवायात महत्त्वाचरा 
नदीचे म्हणजेच गंगेचे (कजला लोि गंगामाई म्हणतात). 
घरांमुळे , नगरपाकलिंामुळे, औद्ोकगि िचऱरांमुळे व 
सांडपाणरामुळे मोठ्ा प्रमाणावर होणारे प्रदूषण कनरंकत्रत 
िरणरासाठी आखणरात आलेला आराखडा. रामधरे 
प्रत्रक् िचरा सफाई बरोबरच नदीत सोडणराआधी मैला व 
औद्ोकगि सांडपाणरावर प्रकरिरा िरणराची सकती. 
पाणराचरा गुणवत्तेची ठराकवि िालाने तपासणी इत्रादी 
पारऱराचंा समावेश होेतो.

   जरी रा िृती िारयारिमाची सुरूवात चांगली झाली 
असली तरी नदीचरा पाणराचा दुरूपरोग टाळणरासाठी व 
नदीचरा पाणराची लूट थांबकवणरासाठी अजून पुष्िळ 
प्ररत्न गरजेचे आहेत.

	n  जनुक (Gene)  - एखाद्ा सजीवाचे वैकशष्ट्य असणारे 
कवकशष्ट कविर तरार िरणराची प्रकरिरा कनरंकत्रत िरणारे, 
गुणसुत्रावरचे डीएनएचे (ऑककसराबो नरुककलिडंि 
आम्ल) एिि.

	n  जीवसंहती (Biome) - वनस्पती सृष्टी व हवामान 
रांचरात सारखेपणा असलेले कवस्तृत भौगोकलि के्त्र. 
जगातले मुखर बारोम हे टुंडा् प्रदेश, समशीतोष्ण िकटबंधीर 
सूकचपणणी वने, समशीतोष्ण िकटबंधीर गवताळ प्रदेश, 
उष्ण िकटबंधीर सॅवहाना व वाळवंट हे आहेत. जर अशा 
खंडामधरे हवामान, भूप्रदेश इत्रादी मधरे समानता असेल, 
तर एखाद्ा प्रिारचा बारोम जगात एिापेक्ा जास्त 
खंडामधरे आढळू शितो.

	n  जैवसमूह (Biota) - पररकस्थतीिर प्रणालीमधील 

शब्दसूची

सजीव घटि. जैव समूहांचे वनस्पती, प्राणी आकण जीवाणू 
रांचा समावेश होतो.

	n  जैव तंत्रज्ान (Biotechnology) - सजीवाचरा 
गुणामंधरे बदल घडकवणरासाठी जरा तंत्रज्ानामुळे 
जनुिांमधरे फेरबदल घडवून आणता रेतात असे तंत्रज्ान.

	n  जैधवक धवषवृ्द् िी (Biomagnification) -  
अन्नसाखळीतून वाहून आणलेलरा िाही कवकशष्ट पदाथाांचे 
शरीरामधील वाढत जाणारे प्रमाण.

	n  झरा (Aquifer) - भूजल साठा- पाणी धरून ठेवणारा 
सकचछिद्र खडिांचा दगडगोटरांचा, वाळूचा किंवा मातीचा 
स्तर, पाणी रा थरात साचते व त्रातून कवकहरी किंवा इतर 
भूजल संधारणासाठी बांधलेलरा झऱरासाठी उपलब्ध होते.

	n  ्दगडफुल (Lichen) - थॅलोफारटा प्रिारातील प्रिाश 
संशलेषि शेवाळ व परजीवी बुरशी रांची परस्परपूरि 
एिकत्रत वाढ होऊन तरार झालेली दगडावर किंवा 
झाडाचरा खोडावर उगवणारी कवकशष्ट प्रिारची वनस्पती. 
वारू प्रदूषणाचा त्रा वनस्पतीवर लगेचच दुष्पररणाम होतो.

	n  ्देवराई (Sacred Groves) - स्थाकनि जनतेने परंपरा 
व ससं्िृती माफ्फत संरकक्त ठेवलेली वने. अशा परंपरांचा 
गाभा हा भकती व कनसगयापूजन हा असतो.

	n  नैधतक (Ethics) - वरकती किंवा समुहासाठीची 
कवशेषतः वरावसाकरिांसाठीची आधारलेली आचारसंकहता 
जी िार चांगले िार वाईट िार िेले पाकहजे व िार िरू 
नरे राबद् दल भाष्र िरते. रात मानवाचे व एिूण 
पृथवीवरील जीवावरणाचे कहत लक्ात घेतले जाते.

	n  परायावरणपूरक (Environment Friendly) - अशा 
िृती अथवा करिरा जरा परायावरणाला इजा पोहोचवत 
नाहीत, परायावरणाचे संरक्ण िरेल असे सवया िाही.
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	n  प्ज्ती(Species) - ब्हरूप व व्गणूक स्रखये 
असलयेल् सजीव्ंच् समूह. प्रज्तीमधील सजीव 
आपआपस्त िैसनगयाकपणये प्रजिि करणर्स समथया 
असत्त. ही संज्् वयेगळ्् नठक्णी व वयेगवयेगळ्् 
लोकसंखरयेत र्हण्ऱर् सवया सजीव्ंस्ठी ल्गू पितये.

	n	 ररओ ज्हीरन्म् (Rio-Declaration) -  १९९२ 
स्ली झ्लयेलर् वसुंधर् पररर््दयेत म्नर झ्लयेलर् २७ 
प्ि्ंचर् मस्ुदर्मधील पर्यावरणदृषट्् सरुोगर अश् 
नवक्स्स्ठीची अनधकृत ततवये.

	n  वसुंिर् पररषद (Earth Summit) - जूि १९९२ 
स्ली ब््झील मधील ररओ-नि-जियेरो रयेथये भरवली 
गयेलयेली उच्च प्तळीवरची पर्यावरणनवर्रक आंतरर्षट्टीर 
पररर््द र्ंचये ि्मकरण ‘‘सरंुकत र्षट्टसंघ्ची पर्यावरण व 
नवक्स्वरची पररर््द’’ असये केलये गयेलये (UNCED 
-United Nations Conference on 
Environment and Development). ‘‘वसुंधर् 
पररर््द’’ महणूि ती ओळखली ज्तये. र् पररर््दयेत म्नर 
झ्लयेलर् मुद््ंच् मस्ुद् ‘‘ररओ-ज्नहरि्म्’’ महणूि 
प्रनस््द ध आहये.

	n  शेव्ळ (Algal Bloom) -  रंगीत समरुिी शैव्ल्त 
झ्लयेली (बयेसुम्र) व्ढ, जी समरुि्चर् प्णर्वर रंग्चर् 
थर्चर् स्वरूप्त न्दसतये.

	n  समूद्र (Community) - एकमयेक्ंशी संबंध 
असण्ऱर् नवनवध प्रज्तींचर् एक् भौगोनलक प्र्दयेश्त 
र्हण्ऱर् गट्ंि् एकनत्तपणये ‘समूह्द्र’ असये संबोधत्त. 
समूह महणजये एकमयेक्ंशी संलगि असये विस्पती, प्र्णी व 
जीव जंतू र्ंचये वर्नमश् ज्ळये होर.

	n  स्रले्ं  वहॅली (Silent Valley)- कुंतीपुर् ि्दीवर 
उततर केरळमधील प्लघ्ट रयेथये उभये करणर्स्ठी तर्र 
केलयेल् एक व््दग्स्त जलनवद्ुत प्रकलप. ह् प्रकलप 
उभ्रल् गयेल् असत् तर पर्यावरणीर दृषटीिये अनतमहततव्चये 
जयेथये प्र्णी व वृक्ष्चंर् अियेक ्दुनमयाळ ज्ती आहयेत. असये 

्दुनमयाळ व जिुये वर््यावि िषट झ्लये असतये. र् क्रण्स्तव र् 
प्रकलप्किये र्षट्टीर तसयेच आंतरर्षट्टीर प्तळीवर लक्ष 
वयेधलये गयेलये. अियेक पर्यावरणव्द््ंिी तसयेच केरळ श्स्त् 
व स्नहतर पररर््दयेस्रखर् संस्थ्ंिी जिज्गृती मोनहम 
र्बनवलर्मुळये झ्लयेलर् नवरोध्मुळये अखयेर तो प्रकलप र्द् ्द 
केल् गयेल्.

	n	हररत क्र्ंती (Green Revolution) - ज्गनतक 
ध्नर उतप््दि्त मुखरतवये  नवकसिशील ्दयेश्त नवस्वर् 
शतक्चर् उततर्ध्यात, प्ररोगश्ळयेत तर्र केलयेलर् ज्स्त 
उतप््दि ्दयेण्ऱर् नबर्णर्ंचर् ज्तीमुळये झ्लयेली व्ढ.
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