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ष्महारा 	रा ्	पा पुस्तक	द्नद्ष्मजा्ती	व	अ ्ासरिष्म	संशो्धन	ष्मंडळाकडये	्ा	पुस्तकाचये	
सवजा	 ह 	 राह्तील.	 ्ा	 पुस्तका्तील	कोण्ताही	 भाग	 संचालक,	 ष्महारा 	 रा ्	
पा पसु्तक	द्नद्ष्मजा्ती	व	अ ्ासरिष्म	सशंो्धन	षं्मडळ	् ाचं्ा	लयेखी	परवानगीद्शवा्	उद	्ध्ृत	
कर्ता	्येणार	नाही.
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ष्महारा 	रा ्	पा पुस्तक	द्नद्ष्मजा्ती	व
अ ्ासरिष्म	संशो्धन	ष्मंडळ,	पुणये.

nwUo
{XZm§H$ … 20 OyZ 2019, 
          ^maVr¶ gm¡a … 30 Á¶oîR> 1941.

द्वद्ार 	द्ष्मत्रांन ,
	 रा ी्	अ ्ासरिष्म	आराखड्ावर	 	२००५)	आ्धारर्त	रा ्	अ ्ासरिष्म	आराखडा	 	२०१०)	्त्ार	
झाला	आहये.		हये	पा पुस्तक	 	२०१०)	नुसार	अध्ापन	आद्ण	अध््नाच्ा	 द् कोनाला		्धरून	संकद्ल्त	करण्ा्त	आलये	
आहये.	ष्मा.	सवबोच्च	 ्ा्ालानये	 प्ाजावरण	हा	 द्वष्	 द्शक्णाच्ा	सवजा	 स्तरांवर	अद्नवा्जा	असल्ाचये	आदयेश	 द्दलये	आहये्त.	ष्मा.	
सवबोच्च	 ्ा्ाल्ाच्ा	आदयेशानुसार	प्ाजावरण	द्शक्ण	 )	हा	द्वष्	इ्त्ता	११	आद्ण	१२	वी	च्ा	स्तरावर	सव्तंत्र	आद्ण	
अद्नवा्जा	ठयेवला	आहये.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ष्महारा 	रा ्ानये	पुस्तकाची	रचना	अशी	कली	आहये,	की	र्येणयेकरून	सहअध््न	आद्ण	साष्मूद्हक	क्ती	सुलभ	
करण्ासाठी	 हये	 पा पुस्तक	 प्रोतसाद्ह्त	करयेल.	 रचनातष्मक	 द् कोन	आद्ण	क्तींवर	आ्धारर्त	अध्ापन अध््नासाठी	 हये	
पुस्तक	्त्ार	कलये	गयेलये	आहये.	सदर	अ ्ासरिष्म	संबंद््ध्त	द्चत्रांसह	 ान	द्नद्ष्मजा्ती	सुलभ	करण्ासाठी	वग क्त	पद््तीनये	सादर	कला	
आहये.	प्ाजावरणाचये	संव्धजान	आद्ण	काळर्ी,	र्ैवद्वद्व्ध्ता,	नैसद्गजाक	सा्धनसंपत्तीचये	संव्धजान	आद्ण	आपत्ती	व्वसरापन	्ांसाठी		
हये	पा पुस्तक	ठळक	ष्मु ये	ष्मांड्त	आहये.	्ा	पुस्तका्तील	द्वष्	अशा	री्तीनये	ष्मांडलये	आहये्त,	की		 ्ांष्मुळये	शाशव्त	द्वकासाची	
संकलपना	द्वद्ाथ्ाांना	कळून	्ये ल.	आर्च्ा	र्गा्तील	प्ाजावरणद्वष्क	साष्माद्र्क	व	आद्रजाक	सष्मस्ा	एकष्मयेकां्त	गुं्तलयेल्ा	
आहये्त.	त्ा	सोडद्वण्ासाठीची	सा्धनये	व	द्नरद्नराळये	ष्मागजा	्ांचाही	सष्मावयेश	्ा	पा पुस्तका्त	कला	आहये.
												्ा	पा पुस्तका्त	प्ाजावरणाच्ा	 द् कोना्तून	्ो ्	प्ाजावरणद्वष्क	घटनांचा	द्वचार	कला	आहये.	द्शक्कांना	्ा	
घटनांवर	भर	दयेण्ासाठी	प्रोतसाद्ह्त	कलये	आहये	आद्ण	अ ्ासरिष्माच्ा	वगजा	अध्ापनादरम्ान	्तये	लागू	करण्ाचा	प्र्तन	कला	
आहये.	कद््त्ुक्त	द्शक्ण	पद््तीवर	भर	दये्त	्ा	अ ्ासरिष्माची	द्नद्ष्मजा्ती	कली	आहये.	उच्च	ष्माध्द्ष्मक	स्तरावर,	प्ाजावरणासाठी	
सा्तत्ानये	क्ती	सुरू	ठयेवून,	प्रकलप	आद्ण	लयेखी	परीक्येवर	आ्धारर्त	सव्तंत्र	ष्मूल्ष्मापनाद्ारये	अद्नवा्जा	अ ्ासरिष्म	बनवला	आहये.	
	 अशा	 द् कोनाष्मुळये	कवळ	व्ावहाररक	प्ाजावरणाच्ा	सष्मस्ा	र्ाणून	घयेण्ास	ष्मद्त	होणार	आहये.	त्ाष्मुळये	द्वद्ाथ्ाांना	
आर्च्ा	र्गा्तील	् ा	सष्मस्ा	सोडवण्ासाठी	सहभागी	होऊन	पुढाकार	घयेण्ास	प्रोतसाहन	द्ष्मळयेल.	व्ावहाररक	प्ाजावरणद्वष्क	
सष्मस्ांवर	आ्धारर्त	व	द्वद्ाथ्ाांच्ा	आसपासच्ा	पररसराशी	रयेट	संपक	प्रदान	करण्ासाठी	पा पुस्तकाष्मध्ये	उदारहरणादाखल	
द्वद्व्ध	क्ती	आद्ण	प्रकलप	सुचद्वलये	आहये्त	 पण	्ा	पुर्तयेच	ष्म्ाजाद्द्त	नसावये).	कद््त्ुक्त	द्शक्ण	हये	प्रभावी	द्शक्ण	सुद्नद्शच्त	
करयेल,	 ्ाष्मुळये	उतक ,	संवयेदनशील,	्तकसंग्त	नागररक	द्नष्माजाण	हो्तील.	काळर्ीपूवजाक	द्न्ोर्न	आद्ण	अंष्मलबर्ावणीष्मुळये	हा	
द् कोन	्शसवी	होऊ	शक्तो.
	 ्ा	 पा पुस्तका्त	 ्त ांचये	 ष्म्त	 आद्ण	 त्ांच्ा	 सूचनांचा	 सष्मावयेश	 कला	 आहये.	 	 अशी	 आशा	 आहये,	 की	 ्ा	
पा पुस्तका्तील	घटक	द्वद्ाथ्ाांना	आद्ण	द्शक्कांना	सष्मर्ून	घयेण्ास	आद्ण	त्ावर	क्ती	करण्ास	द्नद्शच्त	ष्मद्त	कर्तील.		

	 ष्महारा 	रा ्	पा पुस्तक	द्नद्ष्मजा्ती	व	अ ्ासरिष्म	संशो्धन	ष्मंडळ,	पुणये,	हये		द्शक्क,	पालक	आद्ण	इ्तर	वाचकांकडून	
अद्भप्रा्	आद्ण	सूचनांसाठी	उतसुक	आहये.

्तावना



	l	नैसद्गजाक	आद्ण	साष्माद्र्क	प्ाजावरणाची	व्ाप्ती	सष्मर्ून	घये्तो	व	त्ाची	अद्भव्द्क्त	करण्ाचये	कौशल्	द्वकद्स्त	कर्तो,	
सभोव्तालच्ा	सराद्नक	पा्तळीवरून	द्वस्तृ्त	प्ाजावरणाचा	अनुभव	कर्तो.	

	l	प्ाजावरणाचा	एकाद्तष्मक	पररक्येची	ठोस	सष्मर्	द्वकद्स्त	कर्तो.

	l	आपल्ा	सराद्नक	व	प्रादयेद्शक	प्ाजावरणाच्ा	सष्मस्ांद्वष्ी	सष्मर्ून		अनुभू्ती	घयेवून	त्ाबद	दल	आतष्मी््ता	व	आदर	
व्क्त	कर्तो.

	l	प्ाजावरणा्तील	घटकांचये	 ान	आतष्मसा्त	करून	त्ाचये	ष्मह व	सष्मर्ावून	सांद्ग्तलयेल्ा	 	सदंद्भजा्त	कलयेल्ा	गो ी	 	घटना	
	ष्मौद्खक	 	द्लद्ख्त	 	रयेखाद्चत्र	 	पसं्तीच्ा	इ्तर	कोणत्ाही	प्ाजा्ांचा	्तपशील	सष्मर्ून	घये्तो.

	l	 राषटी्	रा ्	व	सराद्नक	पा्तळीवर	शाशव्त्ता	व	त्ांच्ा	सष्मस्ा	खोलवर	सष्मर्ून	घये्तो.

	l	 द्वद्व्ध	संसरांच्ा	प्ाजावरणद्वष्क		सष्मस्ांच्ा	द्वष्पद्त्रका,	संबंद््ध्त		क्ती	्ोर्नांचये	आद्ण	प्र्तनांचये	 ान	आतष्मसा्त	
कर्तो	व	्ा	संदभाजा्त	चचाजा	करण्ास	सक्ष्म	हो्तो.

	l	प्ाजावरणी्	कल्ाणासाठी	द्रि्ांना	सष्मरजान	दयेणाऱ्ा	प्र्तनांचये	वणजान	आद्ण	दस्त वर्ीकरण	कर्तो,		सकारातष्मक	 ष ा	
प्रभाद्व्त	करणाऱ्ा	र्ागद््तक	प्ाजावरणी्	कल्ाणासाठी	अवलंब	करण्ासाठी	संबंद््ध्त	प्ाजावरणद्वष्क	सष्मस्ांबाब्त	
संवयेदनशील्ता	द्वकद्स्त	कर्तो.

	l	अद््धक	शुद्	पद््तीनये	र्बाबदारी	सवीकार्तो,	प्रशन	ष्मांड्तो	आद्ण	त्ावर	द्वचारपूवजाक	उपा्	शो्ध्तो,	चचाजा	कर्तो		आद्ण	
्ो ्	क्तीद्न्ोर्न	कर्तो.

	 l		सवानुभवा्तून	नैसद्गजाक	आद्ण	साष्माद्र्क	प्जावरणाची	र्ाग क्ता	द्नष्माजाण	कर्तो	व	अनुभव	साष्माद््क	कर्तो,	्तसयेच	त्ाचये	
करन	करण्ाची	क्ष्म्ता	द्वकद्स्त	कर्तो..

		l	प्राप्त	अनुभवांच्ा	सं्धीच्ा	ष्माध्ष्मा्तून	वगजा	आद्ण	त्ाबाहयेरील	नैसद्गजाक	आद्ण	साष्माद्र्क	प्ाजावरण	् ांच्ा्तील	संबं्धाचये	
अध््न	करण्ाची	ठोस	अनुभू्ती	प्राप्त	कर्तो.

	l	नैसद्गजाक	आद्ण	साष्माद्र्क	प्ाजावरणाचा	परसपरसंबं्ध	,	द्वद्व्ध	प्रद्रि्ा	्ा	वर	द्वस्तृ्त	चचाजा	करण्ाचये	कौशल्	द्वकद्स्त	
कर्तो.

	l	पररद्सरद््तकीची	वग क्त	रचना	आद्ण	संबंद््ध्त	का्जे	सष्मार्	द्वकद्स्त	कर्तो.

	l	 द्नरीक्ण	करण्ा्ो ्	वैद्शष ांवर	आ्धारर्त	वैद्शष ये	ओळखण्ाची	क्ष्म्ता	द्नष्माजाण	कर्तो	वा		ओळख्तो,	लक्णी्	
वैद्शष ांवर	आ्धारर्त	प्रकार	 	गट	वस्तूंष्मध्ये	सष्मान्ता	आद्ण	फरक	ओळखण्ाची	क्ष्म्ता	द्नष्माजाण	कर्तो.

	l	प्ाजावरणाची	गद््तशील्ता,	प्रद्रि्ा	आद्ण	कारणये	्ा	घटनांब लच्ा	अनुभवांचये	द्नरीक्ण,	संबं्ध,	साष्माद््करण	आद्ण	
सष्मर्ावून	सांगण्ाची	क्ष्म्ता	द्नष्माजाण	कर्तो.

य ता अकिावी पयाविण मि ण

मता मवधाने



य ता अकिावी पयाविण मि ण

मता मवधाने

	l	दैनंद्दन	र्ीवनाच्ा		अनुभू्तीवरून	 ा्त	वै ाद्नक	संकलपना	लागू	करण्ाची	सं्धी	प्राप्त	कर्तो.

	l	र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	ष्मूल्ये	द्वद्व्ध	उदाहरणांच्ा	साहा ्ानये	सष्मर्ून	घयेऊन		्तो	आतष्मसा्त	कर्तो.		

	l	नैसद्गजाक	व	साष्माद्र्क	प्ाजावरणा्तील	द्वद्व्ध्तयेचा	आदर	करून	वै ाद्नक	 ीकोन	द्वकद्स्त		कर्तो.	

	l	उदाहरणांच्ा	ष्मद्तीनये	र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	ष्मूल्ांची	व्ाख्ा		सष्मर्ून	घये्तो.	संवयेदनशील	आद्ण	सक्ष्म	हो्तो.

	l	नैसद्गजाक	व	साष्माद्र्क	प्ाजावरणा्तील	फरक द्वद्व्ध्ता	्ांचा	आदर	कर्तो	आद्ण	फरकांचा	वै ाद्नक	सष्मर्	द्वकद्स्त	
कर्तो.

	l	त्ांचा	आदर	करण्ाची	र्ाण	द्नष्माजाण	कर्तो.		

	l	 भार्त	हा		र्ैवद्वद्व्ध्तयेनये	सष्मृद्	दयेश 	्ाबद	दल	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळद्व्तो.	

	l	र्ैवद्वद्व्ध्तयेला	असणारये	्धोक	आद्ण	पररणाष्म	सप 	कर्तो.		

	l	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	संव्धजान	ही	एक	साष्माद्र्क	र्बाबदारी	महणून	सष्मार्ावून	घये्तो.		

	l	 द्वद्व्ध	 प्रकारच्ा	 नैसद्गजाक	 संसा्धनांची	 परसपर	 द्नभजार्ता,	 सवजा	 र्ीद्व्त	 घटकांची	 आद्ण	 र्ीव	 सष्मरजान	 प्रणालींच्ा	
परसपरसंबं्धांचये	 ान	संपादन	कर्तो.

	l	पद््तशीरपणये	 द्नराकरण	करण्ासाठी	द्वद्व्ध	प्ाजावरणी्	सष्मस्ांना	सष्मर्ून	घये्तो,	आद्ण	आवश्क	अं्त जा ी	आद्ण	
ीकोन	द्वकद्स्त	कर्तो.

	l	नैसद्गजाक	संसा्धनांचये	संव्धजान	करण्ासाठी	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळद्व्तो.

	l	नैसद्गजाक	आद्ण	 ष्मानव द्नद्ष्मजा्त	आपत्तींचये	 अरजा,	 द्नसगजा,	 प्रकार	आद्ण	 पररणाष्मांची	 ठोस	 सष्मर्	 द्वकद्स्त	 कर्तो	 व	
त्ाचबरोबर	आपतकालीन	संचाचये	आद्ण	व्वसरापनाचये	्धोरण	ठरवू	शक्तो.

	l	आपत्ती	दरम्ान	स र््ता	द्वकद्स्त	कर्तो	आद्ण	आपतकालीन		संच	पद््तशीरपणये	्त्ार	करण्ास	सक्ष्म्ता	द्नष्माजाण	
कर्तो.

	l	आपत्तींष्मध्ये	नुकसान	टाळण्ासाठी	अरवा	कष्मी	करण्ासाठी	स र्	हो्तो.

	l	अंत््त	गरर्येच्ा	वयेळी	आपत्ती	घटनये्त	सष्मार्ाच्ा	कल्ाणासाठी	प्रचंड	ष्मद्तीचा	घटक	महणून	द्सद्	हो्तो.



P	पा पुस्तक	प्ररष्म	सव्तः	सष्मर्ून	 ्ावये.

P	हये	पा पुस्तक	द्शकद्वण्ापूव 	ष्मागील	सवजा	इ्त्तांच्ा	
पा पुस्तकांचा	संदभजा	 ्ावा.

P	प्रत्येक	पाठा्तील	क्ती,	उपरिष्मासाठी	काळर्ीपूवजाक	
आद्ण	सव्तंत्र	द्न्ोर्न	करावये.

P	अध््न अध्ापनाष्म्धील	आं्तरद्रि्ा,	प्रद्रि्ा,	सवजा	
द्वद्ाथ्ाांचा	 सहभाग	 व	आपलये	 सद्रि्	 ष्मागजादशजान	
अत्ं्त	आवश्क	आहये.

P	वगाजाष्मध्ये	शैक्द्णक	सा्धनांचा	आवश्क्तयेनुसार	वापर	
करणये	 हये	 द्वष्ाच्ा	 सु्ो ्	आकलनासाठी	 गरर्येचये	
आहये.	् ाष्मध्ये	 क	 ाव्	सा्धनये,	 स	इत्ादींचा	वापर	
करणये.

P	प्रत्येक	 पाठासाठी	 द्क्ती	 ्ताद्सका	 लाग्तील	 ्ांचा	
द्वचार	करण्ा्त	आलयेला	आहये.	पाठ	रोड ्ा्त	आटपू	
न्ये,	त्ाष्मुळये	द्वद्ाथ्ाजावर	बौद्द्क	ओझये	न	लाद्ता	
द्वष्	आतष्मसा्त	करण्ास	त्ंाना	ष्मद्त	हो ल.

P	प्ाजावरणा्तील	ब ्तयेक	संकलपनांना	शासत्री्	आ्धार	
अस्तो	व	त्ा	साष्माद्र्क	गोषटीशी	द्नगद्ड्त	अस्ता्त.
गट	 प्र्ती,	 एकष्मयेकंाच्ा	 ष्मद्तीनये	 द्शकणये	 ्ा	 बाबींना	
प्रोतसाहन	द्ावये.	 त्ासाठी	 वगजारचना	 बदलावी.	
द्वद्ाथ्ाांना	 द्शकण्ासाठी	 र्ास्ती्त	 र्ासता	 वाव	
द्ष्मळयेल	अशी	वगजारचना	करावी.

P	सांद्ख्की्	व	ष्माद्ह्ती	प्रशन	द्वचारू	न्ये्त,	त्ा वर्ी	
स ां द्ख्की 	 ष्म ा द्ह्त ीच् ा 	 आ्धारये 	 द् दसणाऱ् ा	
आक्तीबं्धावर	भाष्	करण्ास	सांगावये.

P	सदर	 पा पुस्तक	 रचनातष्मक	आद्ण	 क्ती्ु ्त	

 मि कासाठी 
उपरिष्मशील	अध्ापन अध्ा्नासाठी	्त्ार	कलयेलये	
आहये.

P	संबो्धांची	रिष्मवारी्ता	लक्ा्त	घये्ता	अनुरिष्मद्णकनुसार	
पाठ	द्शकद्वणये.	द्वष्ाच्ा	सु्ो ्	 ान	द्नद्ष्मजा्तीसाठी	
सं्ुद् ्तक	ठरयेल.

P	पा पुस्तका्तील	 ्ुआर	कोड 	 वापरावा.	 काही	
वयेबसा ट	संदभाजासाठी	 दयेण्ा्त	आल्ा	आहये्त.	 ्तुमही	
सव्तः	्तसयेच	 द्वद्ाथ्ाांनी	्ा	संदभाजाचा	वापर	करणये	
अपयेद्क््त	आहये.	् ा	संदभजा	साद्हत्ाच्ा	आ्धारये	्ुतमहांला	
पा पुस्तकाबाहयेर	र्ाण्ास	न कीच	ष्मद्त	हो ल.	हये	
द्वष्	सखोल	सष्मर्ण्ासाठी	द्वष्ाचये	अवां्तर	वाचन	
नयेहष्मीच	उप्ोगी	अस्तये.	हये	लक्ा्त	 ्ा.

P	 	ष्मूल्ष्मापनासाठी	क्तीप्रवण,	ष्मु ्तोत्तरी,	ब प्ाजा्ी,	
द्वचारप्रव्तजाक	प्रशनांचा	वापर	करावा.	पाठाच्ा	शयेवटी		
सवाध्ा्ा्त	्ाचये	काही	नष्मुनये	द्दलयेलये	आहये्त.
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 १.१   पयाविणाचे आतििाखीय ्व प 
 १.२   या ी आमण मह व
 १.३   िा ीय व आतििा ीय स्थिा 
 १.४   पयाविण सि णात यस चे योगदान
 १.५   िा वत मवकास

१.१     पयाविणाचे आतििाखीय ्व प.

 	 प्ाजावरणशासत्रा्त	सर्ीवांशी	 द्नगद्ड्त	 प्रत्येक	घटकांचा	
सा्तत्ानये	द्वचार	कला	र्ा्तो,	्ा	शासत्रा्त	प्राष्मुख्ानये	द्वद्व्ध	
प्रकारये	ब आ्ाष्मी	 ीकोनाद्ारये	आपल्ा	सभोव्तालच्ा	
द्नसगाजाची	सम्क	ओळख	घडवून,	ष्मानवाच्ा	द्नसगाजावरील	
अद््तरिष्मणाचाही	सखोल	द्वचार	करण्ा्त	्ये्तो. 	

	 प्ाजावरण	 )	 हा	 शबद	 च	 शबद	
	 महणर्ये	 सभोव्ताल	 ्ापासून	 द्नष्माजाण	

झाला	 असून,	 आपल्ा	 सभोव्तालच्ा	 प्रत्येक	
घटकांचा	 प्ाजावरणा्त	 सष्मावयेश	 हो्तो.	 सभोव्तालचा	
पररसर	महणर्येच	प्ाजावरण.

तु हाला माहीत आहे काय 
दर	वष 	५	र्ून	 रोर्ी	र्ागद््तक	प्ाजावरण	 द्दन	सार्रा	
कला	र्ा्तो.

् ॉकहोम परि द: 	सं्ुक्त	रा ांची	 ष्मानवी	प्ाजावरण	
द्वष्क 	आं्तररा ी्	 पररषद,	 सवीडनची	 रार््धानी	
सट कहोष्म	्येरये	 द्दनांक	५	र्ून	्तये	१४	र्ून	१ ७२	्ा	
कालावद््ध्त	भरली	हो्ती.	्ा	पररषदयेला	११४	रा ांचये	
प्रद््तद्न्धी	 हर्र	 हो्तये.	 प्ाजावरणाचा	 एक	 अद्वभा ्	
घटक	 	 असलयेल्ा	 ष्मानवानये	 प्ाजावरणाचये	 का्	 कलये	
आहये,	 ्ाचा	 आढावा	 घयेण्ासाठी	 संबद््ध्त	 राषटांचये	
सरकारी	 प्रद््तद्न्धी	 सवबोच्च	 पा्तळीवरील	 नये्तृतव	
करण्ासाठी	 प्ररष्मच	 असये	 एकत्र	 आलये	 हो्तये.	
प्ाजावरणाचा	 सष्म्तोल	 सांभाळण्ासाठी	 व	 भावी	
द्प ांसाठी	त्ाचये	संव्धजान	करणारी	१५०	क्ती	्ोर्ना	
व	 २०	 ्त वये	 ्ा	 पररषदये्त	 ष्मा ्	 करण्ा्त	 आली.	
पररषदयेनये	 	 अवघी	 पृथवी	 एक 	 	 	

)	हये	बो्धवा ्	सवीकारलये.	५	र्ून	हा	 द्दवस	
र्ागद््तक	 प्ाजावरण	 द्दन 	 महणून	 पररषदयेनये	 घोद्ष्त	
कला.

	 	 प्ाजावरण	 ष्मानवाला	 प्राष्मुख्ानये	 	 हवा,	 पाणी,	
अन्ाद्ारये	र्ीवनाचये	ष्मूलभू्त	पाठबळ	दये्तये.	पृथवीवरील	
नैसद्गजाक	 सत्रो्तांचये	 संरक्ण	 न	 कर्ता	 आपण	 र्गूच	
शकणार	नाही.

पयाविणािी सबमधत काही मूल ूत सक पना :
 १  पयाविण: प्ाजावरणाष्मध्ये	 त्ांच्ाशी	 द्नगद्ड्त	

सभोव्तालच्ा	 सवजाच	 घटकांचा	 सष्मावयेश	 अस्तो.
्ाष्मध्ये	ष्मानव,	प्राणी	व	वनसप्ती	राह्ता्त.	

 २   परिस्थिमतकीय िा्  :	 र्ैद्वक	 व	 अर्ैद्वक	
घटकांष्म्धील	 परसपर	 संबं्धांचा	 अ ्ास	 करणारये	
शासत्र.	 ्तये	 द्नसगाजाच्ा	संरचनयेचा	 व	का्ाजाचा	अ ्ास	
कर्तये.	

 ३  पयाविण िा् : 	 प्ाजावरणाचा	 द्शस्तबद	्ध	 व	
शासत्रशुद	्ध	पद	्ध्तीचा	अ ्ास	महणर्ये	प्ाजावरण	शासत्र	
हो्.	 	् ाष्मध्ये	 द्व ान,	 पररद्सर्तीकी्	 शासत्र,	
अद्भ्ांद्त्रकी,	 व्वसरापन,	 साष्माद्र्क	 शासत्र	
इत्ादींचा	सष्मावयेश	अस्तो.		

 ४   पयाविण मि ण:	 द्व ान	 व	 पररद्सर्तीकीसह		
प्ाजावरणाशी	द्नगद्ड्त	साष्माद्र्क	व	इ्तर	सवजा	बाबींचा	
अ ्ास	महणर्ये	प्ाजावरण	द्शक्ण.	

	 	 	 ्ा	 द्वष्ा्त	 सवजा	 प्ाजावरणी्	 सष्मस्ांचा	 सष्मावयेश	
हो्तो.

 ५   पयाविणाचा हास :	 	 ष्मानवाच्ा	 क्तीष्मुळये	
प्ाजावरणाची		झालयेली	हानी.		 उदा.	 र्ंगल्तोड	 व		
र्ल,	ष्मृदा,	हवा	इत्ादींचये	प्रदषण.

 ६   पयाविणाचे सवधन : आपण	 ्ा	पद््तीनये	द्नसगाजाचये	
संरक्ण	कर्तो	व	नैसद्गजाक	प्ाजावरणाचये	झालयेलये	नुकसान	
भरून	 काढ्तो	 त्ा	 सवजा	 पद््ती.	 उदाहरणारजा	 र्येवहा	
आपण	एखाद्ा	व ्	प्राण्ाची	द्शकार	होऊ	दये्त	नाही	
द्कंवा	 एखाद्ा	 नापीक	 प्रदयेशाचये	 र्ंगला्त	 रूपां्तर	
कर्तो,	 ्तयेवहा	 आपण	 प्ाजावरणाचये	 संव्धजानच	 करी्त	
अस्तो.

पयाविणाचे चाि मव ाग आहेत. 
	 १.	वा्तावरण,	२.	र्लावरण,	३.	द्शलावरण,
	 ४.	र्ीवावरण.

१.    पयाविण आमण िा वत मवकास
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 १. वाताविण ः

	 	 	 पृथवीच्ा	 संपूणजा	 वा्तावरणा्तील	 वस्तुष्मानांपैकी	
%	 वस्तुष्मान	 हये	 पृथवीच्ा	 पृष्ठभागाच्ा	 पद्हल्ा	

३०	द्कलोष्मीटरच्ा	आ्त	कद्रि्त	आहये.	्तापष्मान	व	इ्तर	
घटकांचा	 द्वचार	 करून	 पृथवीच्ा	 वा्तावरणाचये	
खालील	 स्तराष्मध्ये	 द्वभार्न	 कलये	 र्ा्तये.	 ्तपांबर	

),	 द्सर्तांबर	 ),	
दलांबर	 आ्नांबर)	 ),	 बा ांबर 	
बद्हष्मांडळ	 )	.

वाताविणाचे मवमवध थिि 

 १  तपाबि  ः	 पृथवीच्ा	
पृष्ठाभागापासून	 सुष्मारये	 १२	 द्क.ष्मी.	 उंची	 प्ां्तच्ा	
वा्तावारणाच्ा	 भूपृष्ठालग्तच्ा	 सवाजा्त	 खालच्ा	
रराला	 ्तपांबर 	 महण्ता्त.	 ्ा	 ररा्त	 उंची	 नुसार	
्तापष्मान	 कष्मी	 हो्त	 र्ा्तये.	 हये	 ्तापष्मान	 दर	 १६०	 ष्मी.	
उंचीस	१०	सें. ये.	नये	कष्मी	हो्तये.	्ा	ररा्त	वयेगवयेगळ्ा	
उंचीवर	 व	 वयेगवयेगळ्ा	 द्ठकाणी	 ्तापष्माना्त	 द्भन््ता	
आढळ्तये.	 उंचीनुसार	 इ्तर	 ररांपयेक्ा	 हा	 रर	 लहान	
असला	्तरी	हवयेच्ा	वर्नाच्ा	 ीनये	हा	रर	ष्मह वाचा	
असून,	 ्ा	 ररा्त	 वा्तावरणा्तील	 ८०%	 हवा	
साष्मावलयेली	आहये.	हवयेच्ा	इ्तर	घटकांबरोबर	् ा	ररा्त	
बाषपकण,	 र्लकण,	 ्धूद्लकण	 व	 सूक्ष्म	 र्ीवर्ं्तू	
आढळून	 ्ये्ता्त.	 सर्ीवांच्ा	 ीनये	 हा	 रर	 अत्ं्त	
ष्मह वाचा	व	उप्ुक्त	असून	्ा	ररा्त	पाऊस,	वारा,	
वादळ,	 गारा,	 बफ,	 द्हष्मवृ ी,	 द्वर्ा,	 ढग	 इत्ादी	
अद्वषकार	आढळ्ता्त.	

   तप्त धी  ः	्तपांबार	व	द्सर्तांबर	
्ा	 ररांना	 वयेगळये	 करणाऱ्ा	 	 रराला	 ्तपस्तब्धी	
महण्ता्त.	 ्तपांबराच्ा	 वरच्ा	 बार्ूला	 २	 ्तये	 ३										
द्क.	ष्मी.	वर	आहये.	्तपस्तब्धी	 ्तासारखा	हवयेचा	रर	
असून	त्ा्त	हवा	द्सरर	झालयेली	अस्तये.	्तपस्तब्धी	्ा	
अ श्	रराष्मध्ये	हवा	पाऊस,	वारा,	वीर्,	ढग,	वादळ,	
इ.	 सारखये	 कोण्तयेच	 आद्वषकार	 आढळ्त	 नाही्त.	
्तपस्तब्धीची	 ंदी	 १.५	 द्क.ष्मी.	आहये.	 ्ा	 द्वभागा्त	

हवयेचये	्तापष्मान	 	५६०	सें. ये.	अस्तये.	्ा	ररा्त	शुषक	
ओझोनचये	प्रष्माण	र्ास्त	अस्तये.

 २  स्थिताबि  ः ्तपस्तब्धी	 आद्ण	
द्सर्तस्तब्धी	 ्ांच्ा	 ष्म्धील	 भाग	 द्सर्तांबर	 महणून	
ओळखला	 र्ा्तो.	 ्ा	 रराची	 उंची	 ्तूष्मानांनुसार	
बदल्त	राह्तये.	्तपांबारच्ा	द्वद्श 	उंची	प्जा्त	्तापष्मान	
का्ष्म	द्सरर	अस्तये,	परं्तु	३२	द्क.	ष्मी.	उंची	पलीकडये	
्तापष्माना्त	 वाढ	 हो्त	 र्ा्तये.	 ्ा	 ररा्त	 सष्मोषण्तयेचा	
प ा 	 	 )	 असये	 महण्ता्त.	
सू्ाजापासून			द्ष्मळालयेली	उषण्ता	् ा	ररा्त	शोषली	र्ा्तये.	
त्ाष्मुळये	 ्तापष्मान	 का्ष्म	 राह्तये.	 ्ा	 रराचा	 द्वस्तार	
उ हळ्ा्त	 र्ास्त	 ्तर	 द्हवाळ्ा्त	 कष्मी	 अस्तो.	
वा्तावरणाच्ा	्ा	भागा्त	हवा	द्वरळ	अस्तये.	आरिजा्ता,	
्धूलीकण,	ढग	इ.चये	प्रष्माण	अद्र्बा्त	नस्तये.	

  झोनाबि ः	भूपृष्ठापासून	सुष्मारये	
२०	 ्तये	 ३५	 द्क.ष्मी.	 उंचीवर	ओझोन	 वा्ूचये	आवरण	
आहये,	 ्ा	आवरणालाच	ओझोनांबर	 असये	 महण्ता्त.	
सू्जा	 प्रकाशा्तील	अद््तद्नल	 द्करणये	 र्येवहा	 सीर्न	
ष्म्धून	 ्ये्ता्त	 ्तयेवहा	 त्ांच्ा्त	 प्रद्रि्ा	 होऊन	ओझोन	
वा्ू	

३)	 द्नष्माजाण	 हो्तो.	 ओझोन	 रर	 सू्ाजाकडून	
्येणाऱ्ा	 घा्तक	 अशा	 अद््तद्नल	 द्करणांचये	 शोषण	
कर्तो.	 त्ाष्मुळये	 ओझोन	 रराचये	 ्तापष्मान	 वाढ्तये.	 ्ा	
रराष्मुळयेच	पृथवीवरील	र्ीवसृ ीचये	संरक्ण	झालये	आहये.	
महणून	 ओझोन	 वा्ूच्ा	 रराला	 पृथवीची	 संरक्क	
त्री असये	 महण्ता्त.	 आर्	 वाढत्ा	 प्रदुषणाष्मुळये	

ओझोनांबर	 कष्मकव्त	 हो्त	 चालला	 असून	 त्ाष्मुळये	
पृथवीचये	्तापष्मान	वाढू	लागलये	आहये	 लोबल	व द्ष्मांग).	
्ाष्मुळये	सर्ीवांच्ा	र्गण्ाच्ा	 ीनये	ही	बाब	गंभीर	
बनली	आहये.

 ३  दलाबि आयनाबि  : 
द्सर्तांबराच्ा	 पलीकडये	 भूपृष्ठापासून	 सुष्मारये	 ३६०	 ्तये	
४००	द्क.ष्मी.	अं्तराप्ां्तच्ा	वा्तावरणाच्ा	भागाला	
आ्नांबर	 )	 महण्ता्त.	 हा	 भाग		
पृथवीच्ा	पृष्ठभागापासून	१०४	्तये	११२	 द्क.ष्मी.	वर	



3

आहये.	 रयेद्डओ	्तरंग	्ाच	ररा्तून	पृथवीकडये	 पराव्त ्त	
हो्ता्त.	 ्ाष्मुळये	 आपण	 रयेद्डओ	 कू	 शक्तो.	
वा्तावरणा्तील	एकूण	हवयेच्ा	कवळ	१%			हवा			्ा	

	 	 ररा्त	 अस्तये.	 
म याबि ः	ष्मध्ांबर	हये	द्सर्तांबरापासून	सुरू	होऊन	्तये	
८५	द्कष्मी.	प्ां्त	आहये.	ष्मध्ांबराचा	सगळ्ा्त	वरचा	
भाग	रंड	असून	त्ाचये	्तापष्मान	सा्धारण	 १३००	फ.

००सये.)	 एवढये	 असून	 त्ाला	 ष्मध्स्तब्धी	 असये	
महण्ता्त.	्ा	भागा्त	र्येट	द्वष्मानये	,	फगये	पुरयेसये	उंच	र्ा्त	
नाही्त.

 ४  बा ाबि  बमहमड  : भूपृष्ठपासून	
५००	्तये	७५०	द्क.ष्मी.	उंचीच्ा	ररास	बा ांबर	द्कंवा	
बद्हष्मांडळ	 महण्ता्त.	 र कट	 व	 रयेद्डओ	 लहरी	 वरून	
कलयेल्ा	द्नरीक्णावरून	्ा	ररा्त	सुष्मारये	४ ०	द्क.ष्मी.	
उंचीवर	१७०००		सें. ये.	्तापष्मान	आढळून	आलये	आहये.	
्ाष्मध्ये	 द् सर्न,	 हयेद्लअष्म	व	 हा्डोर्नचये	 ्ूटल	
अणू	अस्ता्त.	सुष्मारये	२०००	द्क.ष्मी.	उंचीप्ां्त	 ्ूटल	
अणुंचा	 प्रभाव	 अस्तो.	 ्ाला	 चुबंकी्	 ष्मंडल	 ही	
महण्ता्त.                          

हवामानात वाताविणाची ूममका:

	 	 	 वयेगवयेगळ्ा	प्रादयेद्शक	हवाष्मानाष्मुळये	 पृथवी	 द्वद्व्ध	
प्रकारच्ा	 सर्ीवांना	 आ्धार	 दयेण्ास	 सक्ष्म	 आहये,	
पृथवीच्ा	दो ही	 ुवावर	अद््तश्	रंड	व	द्वषुववृत्तावर	
अद््त	 उषण	 हवष्मान	 अस्तये.	 एखाद्ा	 प्रदयेशाच्ा	
हवाष्मानाचये	 बऱ्ाचदा	 वणजान	 कलये	 र्ा्तये,	 र्सये	 भरपूर	
सू्जाप्रकाश	 असणारये,	 वादळी,	 कोरडये	 द्कंवा	 आरिजा.	
वा्तावरण	काही	्तासांष्मध्ये	बदलू	शक्तये,	्तर	हवाष्मान	
ष्मो ा	कालाव्धी्त	बदल्तये.

				 	 पृथवीचये	र्ागद््तक	हवाष्मान	हये	प्रादयेद्शक	हवाष्मानाची	
सरासरी	आहये.	आर्	आपल्ाला	असये	अनुभवास	्ये्त	
आहये	 की,	 उषण्ता	 फार	 झपा ानये	 वाढ्तये	 आहये.	
वै ाद्नकांनी	 सवजासा्धारणपणये	 असये	 महटलये	 आहये	 की	
ष्मानवी	 द्रि्ांष्मुळये	 हरर्तगृह	 वा्ू	 वाढ्त	 आहये्त,	 ्तये	
वा्तावरणा्तील	उषण्ता	शोषून	घये्त	आहये्त.

 २. जलाविण ः पृथवीच्ा	 ७१%	 पयेक्ा	 र्ास्त	 भाग	 हा	

र्लावरणानये	 व्ापलयेला	आहये.	 उदा.	ष्महासागर	 खारये	
पाणी	 अाद्ण	 गोडये	 पाणी.	 र्लावरणाष्मध्ये	 सवजा		
भूपृषठावरील	 आद्ण	 भूपृषठाखालील)	 पाण्ाचा	
सष्मावयेश	हो्तो.	उदा.	सष्मुरि,	नद्ा,	ष्महासागर,	्तळये,	
्तलाव,	झरये	इत्ादी.

 ३. मिलाविण ः पृथवीचये	कवच	व	घनरूप	असणारा	भाग	
महणर्ये	 द्शलावरण	 हो्.	 द्शलावरणाष्म्धील	 र्ीवाशष्म	
इं्धन	 आद्ण	 खद्नर्ये	 आढळ्ता्त.	 वनसप्तीच्ा	
वाढीसाठी	 आवश्क	 असणारी	 पोषक	 ष्मुलरिव्ये	 ्ा	
आवरणा्त	अस्ता्त.	

 ४. जीवाविण ः	सर्ीवांचये	अद्स्ततव	असणारा	 पृथवीच्ा	
भोव्तालचा	 रर	 महणर्येच	 र्ीवावरण	 हो्.	 ्ाष्मध्ये	
सर्ीव	प्राणी	अस्ता्त	आद्ण	्तये	एकष्मयेकांसोब्त	्तसयेच	
सभोव्तालच्ा	 द्नर् व	 घटकांसोब्त	 आं्तरद्रि्ा	
कर्ता्त.	 ्ाष्मध्ये	 वनसप्ती,	 प्राणी	 सुक्ष्मर्ीव	 आद्ण	
त्ांच्ा	अद््धवासांचा	सष्मावयेश	हो्तो.

वाताविण

जीवाविण

जीवाविण

कवच

परिप ल

    परिप ल

खडक

कोअि

आविण

मिलाविण

वाताविण

 जलाविण

विचे आविण

मिलाविण

{
{

वन्पती आमण ाणी
माती

मच  १.१ ः आपली जीवन पूिक णालीः पृ वीची सवसाधािण िचना
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१.२ या ी व मह व 
	 	 प्ाजावरण	हा	एकच	द्वष्	नसून	 द्व ान	व	साष्माद्र्क	
शासत्र	 सष्माद्व 	 असलयेल्ा	 अनयेक	 द्वष्ांचा	 एकद्त्र्त	
अ ्ास	आहये.	आपल्ा	प्ाजावरणाचये	सवजा	पैलू	सष्मर्ण्ासाठी	
आपणांस	र्ीवशासत्र,	रसा्नशासत्र,	भौद््तकशासत्र,	भूगोल,	
संसा्धन	व्वसरापन,	अरजाशासत्र,	अद्भ्ांद्त्रकी,	साष्माद्र्क	
शासत्र	व	लोकसंख्ा	्ांच्ाशी	संबंद््ध्त	द्वष्	सष्मर्ून	घयेणये	
गरर्येचये	आहये.	त्ाष्मुळये	प्ाजावरण	द्शक्णाची	व्ाप्ती	अद््तश्	
ष्मोठी	आहये	व	र्वळपास	प्रत्येक	ष्मह वाच्ा	द्वद्ाशाखयेच्ा	
काही	पैलूंचा	्ाष्मध्ये	अ ्ास	हो्तो.
	 	 आपण	 ्ा	 भागा्त	 राह्तो,	 त्ा	 भागाच्ा	 नैसद्गजाक	
इद््तहासाचा	आपण	अ ्ास	कला	्तर	आपल्ा	आर्ूबार्ूचा	
पररसर	 हा	 ष्मुख्तवये	 वन,	 नदी,	 ड गर,	 वाळवंट	 द्कंवा	 ्ा	
सवजा	घटकांचये	एकद्त्र्त	सवरूप	असा	हो्ता.	आपण	ष्मानवानये	
बदल	कलयेल्ा	गाव,	शहर	द्कंवा	ष्महानगरांच्ा	भूप ाष्मध्ये	
राह्तो.	आपल्ाला	आपलये	अन्	सभोव्तालच्ा	गावांष्म्धून	
द्ष्मळ्तये	 व	 ही	 खयेडी	 त्ासाठी	 वनये,	 गव्ताळ	 प्रदयेश,	 नद्ा	
अशा	नैसद्गजाक	सत्रो्तांवर		अवलंबून	अस्ता्त.	

	 	 वाढत्ा	 प्रष्माणा्त	 भोगाद्भष्मुख	 होणाऱ्ा	 आपल्ा	
सष्मार्ाला	 द्वद्व्ध	 वस्तू	 पुरवणारी	 द्ोद्गक	 प्रग्ती	 व	
शये्ती	 ्ा	 दो हींष्मध्ये	 नैसद्गजाक	 सत्रो्तांचा	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	
उप्ोग	 कला	 र्ा्त	 आहये.	 पुढील	 द्प ांसाठी	 काहीच	
द्श क	 न	 ठयेव्ता	 आपण	 ्तये	 असयेच	 अद््तवापर	 कर्त	
राद्हलो,	 ्तर	 नर्ीकच्ा	 भद्वष्काळा्त	 ्तये	 संपून	 र्ा्तील.	
्ाष्मुळये	 झटपट	 आद्रजाक	 प्रग्ती	 झालयेली	 असली	 ्तरीही	
अद्न्ोद्र््त	 द्वकासाष्मुळये	 प्ाजावरणाची	 अपरीष्मी्त	 हानी	
झाली	आहये.
	 	 हवाष्मान	 द्सर्ती,	 हवाष्माना्तील	 बदल,	 पाण्ाची	
गुणवत्ता	इत्ादी	अनयेक	घटकांद्ारये	प्ाजावरण	आपल्ाला	
प्रभाद्व्त	 करी्त	 अस्तये.	 ्तसयेच	आपण	 सुद्ा	अनयेक	 वयेळा	
प्ाजावरणाला	नकारातष्मक	पद््तीनये	प्रभाद्व्त	कर्तो.	आपण	
झाडये	्तोड्तो	द्कंवा	कचरा	फकून	दये्तो,	त्ाचा	प्ाजावरणावर	
वा ट		पररणाष्म	हो्त	अस्तो.	
	 द्ोद्गक	 द्वकास,	 वाढ्ती	 लोकसंख्ा	 व	 त्ाला	
लागणऱ्ा	अनयेक	सो्ी सुद्व्धा,	प्रदषण	्ा	सवजा	कारणांष्मुळये	
आर्च्ा	्ुगा्त	हवा,	पाणी	आद्ण	अन्	हये	घटक	प्रदुद्ष्त	
झालये	आहये्त.
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पयाविणासाठी आपण कसे योगदान दे  िकतो
	 १.	 द्वद्व्ध	प्रकारच्ा	प्ाजावरणी्	सष्मस्ा	व	्धोक	्ंाची	

ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा.
	 २.	 प्ाजावरणाद्वष्ी	आदर	द्नष्माजाण	करा	व	त्ाची	काळर्ी	

्ा.
	 ३.		प्ाजावरणाची	 हानी	 न	 कर्ता	 द्वकास	 करण्ासाठी	

नवीन	कलपनांचये		सवाग्त	व	त्ांचा	सवीकार		करा.
	 ४.	 प्ाजावरणाचये	 	 का्दये	 सष्मर्ावून	 ्ा	 व	 त्ंाचये	 पालन	

करून	 प्ाजावरणा चये	 रक्ण	 करण्ाच्ा	 काष्मा्त	
पररणाष्मकारक	भूद्ष्मका	द्नभवा.

	 			 	 लहान	 	व	 	ष्मो ा	प्रष्माणावर	हवा,	पाणी,	ष्मा्ती,	
प्राणी	 व	 त्ांच्ा	 एकष्मयेकांवर	 अवलंबून	 असलयेल्ा	
परसपर	द्रि्ा	्ाबाब्त	काही	 ोटये	प्र्ोग	हा्ती	घयेऊन	
प्ाजावरणाच्ा	बाब्ती्त	बरयेच	काही	द्शक्ता	्ये ल.

पयाविण मि ण व जाग कता:

	 	 इ.स.	 १ ७०	 पासून	 अनयेक	 रा ी्	 व	आं्तररा ी्	
पररषदा	 ष्म्धून	 प्ाजावरण	र्ागृ्ती	करण्ासाठी	 प्र्तन	 झालये.	
परं्तु	 प्ाजावरण	 द्शक्णा्तून	 अद््धक	 ष्माद्ह्ती	 व	 क्तीची	
आवश्क्ता	 असल्ाची	 र्ाणीव	 बऱ्ाच	 लोकांना	 आहये.		
बऱ्ाच	 प्रष्मुख	 दयेशांपैकी	 भार्त	 दयेशा्त	 प्ाजावरण	 द्वष्क	
र्ागरूक्ता	ष्मोहीष्म	राबद्वणाऱ्ा	अनयेक	अशासकी्	संसरा	
आपल्ा	भार्त	दयेशा्त	आहये्त.

	 	 प्ाजावरण	र्ागृ्ती्तून	 चांगलये	 प्ाजावरण	 ्ु ्त	 व्वसरापन	
घडवून	 आणण्ासाठी	 संपक	 ष्माध्ष्मये	 व	 सावजार्द्नक	
संसरांच्ा	 भूद्ष्मककडये	 दुलजाक्	 कर्ता	 ्येणार	 नाही.	आद्रजाक	
द्न्ोर्न	 व	 प्ाजावरण	 संरक्ण	 ्ांचये	 एकद्त्र्त	 अनुकूलन	
करून	घयेण्ाची	वयेळ	आ्ता	आली	आहये.

	 	 वाढ्ती	 लोकसंख्ा,	 शहरीकरण	 व	 गररबी	 ्ा	
घटकांष्मुळये	 आपल्ा	 नैसद्गजाक	 सत्रो्तांवर	 ्ताण	 पडून	
प्ाजावरणाचा	ऱहास	हो्त	आहये.	प्ाजावरणाचा	आणखी	ऱहास	
रांबद्वण्ासाठी	ष्मा.	सवबोच्च	 ्ा्ाल्ानये	अनयेक	शासकी्	
व	 अशासकी्	 संसरांना	 प्ाजावरण	 संरक्ण	 करण्ासाठी	
सरिी्	 सहभाग	 घयेण्ास	 व	 त्ाबाब्त	 र्ागरूक्ता	 द्नष्माजाण	
करण्ाचये	आदयेश	द्दलये	आहये्त.

प्ाजावरणाचये	 प्रदषण	 फक्त	 का्दये	 करून	 रांबद्व्ता	 ्येणार	
नाही.	 प्ाजावरण	 संरक्णाच्ा	 बाब्ती्त	 लोकांचा	 सहभाग	
अद््तश्	ष्मह वाचा	ठर्तो.

	 	 प्ाजावरण	 द्शक्ण	 हये	 प्ाजावरणाबाब्तच्ा	 ानाचा	 व	
र्ागरूक्तयेचा	 सष्म 	 	 ीकोन	 द्वकद्स्त	 करून	 अ ्ास	
करण्ाचा	द्वष्	आहये.	त्ाष्मुळये	प्ाजावरणासष्मोरील	सष्मस्ा	
व	आवहानये		्ाबाब्त	सष्मार्	संवयेदनशील	बन्तो.	प्ाजावरणा्त	
रूची	असलयेल्ा	व्क्ती	 कौशल्	व	नैपुण्	द्वकद्स्त)	्ो ्	
अशा	उपा््ोर्ना	सुचवू	शक्ता्त.	

उपक्रम ः १

	 आपलये	 द्शक्क	 व	 इंटरनयेट	 ्ांच्ा	 ष्मद्तीनये	 दोन	
आं्तररा ी्	 प्ाजावरण	 द्वष्क	 पररषदांचा	 ्तपशील	
शो्धून	 त्ाच्ाशी	 संबंद््ध्त	 ष्माद्ह्ती	 घयेऊन	 वगाजासाठी	
ष्माद्ह्ती	दयेणारये	द्भत्तीद्चत्र	्त्ार	करावये.

पयाविण मि णा या पाय या :

 १  ान : प्ाजावरण	व	अनुषंद्गक	सष्मस्ा		व	उपा््ोर्ना	
्ांची	 	 	 ष्मूलभू्त	 सष्मर्	 ्येण्ासाठी	 द्वद्व्ध	 प्रकारची	
ष्माद्ह्ती	घयेणये	गरर्येचये	आहये.	

 २  जाग कता : प्ाजावरण	व	त्ाबद	दलच्ा	सष्मस्ांच्ा	
बाब्त	 र्ागरूक्ता	 व	 संवयेदनशील्ता	 द्नष्माजाण	
करण्ासाठी	 साष्माद्र्क	 गट	 व	 व्क्तींना	 ष्मद्त	करणये	
व	त्ावरील	उपा्	सुचद्वणये.

 ३  ीकोन:	 प्ाजावरणाद्वष्ी	 काळर्ीची	 भावना	 व	
ष्मूल्ये	 रूर्वण्ासाठी	 ्तसयेच	 प्ाजावरण	 सु्धारणा	 व	
संरक्णाष्मध्ये	 सद्रि््तयेनये	 सहभागी	 होण्ासाठी	
साष्माद्र्क	गट	व	व्क्तींना	ष्मद्त	करणये.

 ४  क ि य ः सष्मस्ांचये	ष्मूळ	शो्धण्ासाठी		व	सष्मस्ांवर	
उपा््ोर्ना	सुचद्वण्ासाठी	प्ाजावरण	व्वसरापनाची	
कौशल्ये	द्वकद्स्त	करणये.

 ५   मू ये ः 	नैसद्गजाक	सत्रो्तांचये	संव्धजान	करण्ाची	गरर्	व	
ष्मूल्ये	द्वकद्स्त	करण्ासाठी	प्र्तन	करणये.
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१.३ िा ीय व आतििा ीय स्थिा 

प्ाजावरणाचये	रक्ण	व	नैसद्गजाक	सत्रो्तांचये	संव्धजान	करण्ासाठी	
अनयेक	शासकी्	व	अशासकी्	संसरा	काष्म	करी्त	आहये्त.
अ   ाितीय वन्पती सव ण         

दयेशा्तील	 वनसप्ती	 सत्रो्तांचा	
शो्ध	लावण्ासाठी	व	वनसप्ती	
प्रर्ा्तींचये	 आद्रजाक	 लाभाच्ा	
ीनये	 संशो्धन	 करण्ाच्ा	

उद् ानये	 भार्ती्	 वनसप्ती	
सवजेक्ण	 बी.एस.आ्.)	् ा	संसरयेची	सन	१८ ०	ष्मध्ये	
सरापना	करण्ा्त	आली.	्ाचये	ष्मुख्ाल्	कोलक्ता	
्येरये	आहये.		

	 	 	 वनसप्तींचये	 सखोल	 सवजेक्ण	 करणये,	 दयेशा्तील	
वनसप्तींचये	आढळ	अद्स्ततव,	पररद्सर्तीकी	व	आद्रजाक	
उप्ुक्त्ता	 ्ाबाब्त	 अचूक	 व	 ्तपशीलवार	 ष्माद्ह्ती	
र्ष्मा	करणये	ही	संसरयेची	उद् ये	आहये्त.	

आ  वन अनुसधान स्थिा   
	वनाचंये	 व् वसरापन	आद्ण		
सरंक्ण	 करण् ासाठी	 व	
प्रद्शक्णासाठी	वन	सशंो्धन	
ससंरयेची	 )	 सरापना	
सन	१ ०६	ष्मध् ये	डयेहराडून	
्येरये	करण्ा्त	आली.		
    

्ा	 संसरयेष्मध्ये	 दयेशा्तील	 वनाद््धकारी	 व	 वनसंरक्कांना	
प्रद्शक्ण	द्दलये	र्ा्तये.		

  ाितीय ाणीिा्  सव ण      
व ्र्ीवांचये	 सवजेक्ण,	
संशो्धन	 व	 शो्ध	 घयेऊन	
त्ांच्ाबाब्त	द्वद्व्ध	 ा्त	व	
अ ा्त	 पैलूंच्ा	 ानाचा	
द्वकास	 होण्ासाठी	 १	 र्ुलै	
१ १६	 रोर्ी	 भार्ती्	

प्राणीशासत्र	 सवजेक्ण	 संसरयेची	 झयेड.एस.आ्.)		
सरापना	झाली.	्ाचये	ष्मुख्ाल्	कोलका्ता	्येरये	आहये.		

	 	 	 भार्ता्तील	 द्वद्व्ध	 रा ्ा्तील,	 पररसंसरा	 व	
संरद्क््त	क्येत्रा्तील	प्राणी	वैद्वध्ाचये	सवजेक्ण,	संशो्धन,	

शो्ध	 व	 सद्न्ंत्रण	 करणये	 अशी	 भार्ती्	 प्राणीशासत्र	
सवजेक्ण	संसरयेची	प्रष्मुख	उद् ये	आहये्त.		

 आतििा ीय मनसग सवधन स ना    
	आं्तररा ी्	 द्नसगजा	 संव्धजान	
संघटनयेची	सरापना	५	 टोबर	
१ ४८	 रोर्ी	 झाली.	 पद्हली	
र्ागद््तक	 प्ाजावरण	 संघटना	
महणून	 ्ती	ओळखली	र्ा्तये.	 ्ा	

संसरयेनये	सरकारी	व	नागरी	संघटनांना	एकत्र	आणण्ाचये	
काष्म	कलये	आद्ण	द्नसगाजाचये	संव्धजान	करण्ाच्ा	ध्ये्ाचा	
सवीकार	करण्ासाठी	त्ांना	प्रवृत्त	कलये.	संव्धजानासाठी	
ष्मागजादशजान	करण्ासाठी	 द्व ान	व	सा्धनये	्ांची	्तर्तूद	
करणये	 व	 आं्तररा ी्	 सहका्ाजास	 चालना	 दयेणये	 ही	
संघटनयेची	उद् ये	आहये्त.	्ाचये	ष्मुख्ाल्	द्सवतझजालड	
्येरये	आहये.		

	 	 	 पाणरळ	 र्द्ष्मनीसाठी	 राष्मसर	 करार	 १ ७१),	
र्ागद््तक	 वारसा	 करार	 १ ७२),	 ्धो ्ा्तील	
प्रर्ा्तींचा	आं्तररा ी्	करार	 ),	 १ ७४)	व	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 करार	 ),	 १ २)	 ्ासद्ह्त	
अनयेक	ष्मह वाचये	आं्तररा ी्	करार	द्नष्माजाण	करण्ा्त	
आं्तररा ी्	द्नसगजा	संव्धजान	संघटनयेनये	ष्मूलभू्त	भूद्ष्मका	
द्नभावली	आहये.

	 	 	 १ ८०	 ष्मध्ये	 	 	 आद्ण	 ्ुना्टयेड	 नयेशन	
इ वहा्रष्मेंटल	प्रो ष्म	 	आद्ण	 	्ंाच्ा	
सं्ु ्त	द्वद्ष्मानये	र्ागद््तक	संव्धजान	्धोरण	र्ाहीर	कलये.	
्ाष्मध्ये	 शाशव्त	 द्वकासाची	 संकलपना	 ठरद्वण्ा्त	
आली	आद्ण	र्ागद््तक	 स्तरावर	 शाशव्त	 द्वकासाचा	
आद्ण	संव्धजानाचा	अर्ेंडा	ठरद्वण्ा्त	आला.

उ   िा ीय पयाविण अम याम की अनुसधान स्थिा 
:

	 	 रा ी्	 प्ाजावरण	 अद्भ्ांद्त्रकी	 अनुसं्धान	 संसरा																			
),	 	 नागपूर	 ही	 वै ाद्नक	 	 ्तरा	 द्ोद्गक	

अनुसं्धान	पररषद	 ),	नवी	द्द ी	्ांची	घटक	संसरा	
असून	 त्ांच्ा	 चयेन् ,	 द्द ी,	 हैदराबाद,	 कोलका्ता	 व	
ष्मुंब 	 ्येरये	 पाच	 द्वभागी्	 प्र्ोगशाळा	 आहये्त.	 प्ाजावरण	
शासत्र	 व	 अद्भ्ांद्त्रकी	 ष्मध्ये	 संशो्धन	 व	 द्वकासातष्मक	
अ ्ास	 हा्ती	 घयेणये,	 प्रदयेशा्तील	 उद्ोगांना	 व	 सराद्नक	
सवरा ्	संसरा	इत्ादींना	सयेवा	व	प्रद्शक्ण	का्जारिष्माद	वारये	
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प्ाजावरण	 प्रदषण	 सष्मस्ांच्ा	
बाब्ती्त	साहा ्	करणये	हये	उद् षट	
आहये.		 	 	 	
	 शाशव्त	 द्वकासासाठी	 प्ाजावरण	
शासत्र	व			अद्भ्ादं्त्रकीष्मध्ये	नये्ततृव	
करण्ाचा	ससंरयेचा	 ीकोन	आहये.

 जागमतक नसमगक व यजीव मनधी   
र्ागद््तक	व ्र्ीव	द्न्धी	 )	
एद्प्रल	१ ६१	ष्मध्ये	संकद्लप्त	करून	
आं्तररा ी्	 नैसद्गजाक	 संव्धजान	
संघटनयेच्ा	 द्सवतझलांड	 ्येरील	
ष्मुख्ाल्ा्त	 सरापना	 करण्ा्त	
आली.	 पांडा	 हा	 प्राणी	 र्ागद््तक	
व ्र्ीव	 द्न्धीचये	 )	
बो्धद्च ह	आहये.	र्ागद््तक	व ्र्ीव	

द्न्धीचये	 )	 व ्र्ीव	 व्ापार	 परक	 	
टयेड,	 रयेक डजा	 नद्लद्सस	 फ	 ोरा	 अड	 फौना	 इन	
क ष्मसजा)	्ांनी	१ ८६	ष्मध्ये	 व ्र्ीवांच्ा	बयेक ा्दयेश ी र	
व्ापाराद्व द्	व्ापक	प्रद्सद्ीची	ष्मोहीष्म	हा्ती	घये्तली.	
	 	 पृथवीवरील	नैसद्गजाक	प्ाजावरणाचा	ऱहास	रांबवून	ष्मनुष्	
द्नसगाजाशी	 साष्मंर्स्ानये	 वागयेल	असये	 भद्वष्	 द्नष्माजाण	करणये,	
र्गा्तील	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	संव्धजान	करणये,	पुननजाद्वकरण	नैसद्गजाक	
सत्रो्तांचा	 शाशव्त	 वापर	 सुद्नद्शच्त	 करणये,	 प्रदुषणा्त	 व	
उ्धळप ी	 सवरूपाच्ा	 नैसद्गजाक	 उपभोगा्त	 घट	 होण्ास	
प्रोतसाहन	दयेणये,	 ही	र्ागद््तक	व ्र्ीव	 द्न्धीची	 )	
प्रष्मुख	उद् ये	आहये्त.

कृती २  हे क न पहा.
	 १)	 ्तुष्मच्ा	पररसराष्मध्ये	कोणी	व ्र्ीव,	पक्ी	पाळ्त	
असयेल	त्ाची	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा	व	त्ाची	न द	करा.

	 २)	 घराष्मध्ये	 व ्	 प्राणी,	 पक्ी	 पाळणये	 हये	 बयेका्दयेशीर	
आहये.	्ाबाब्त	लोकांना	ष्माद्ह्ती	दयेऊन	द्शद्क््त	करा.

  सयु  िा  पयाविण कायक्रम      
	 	 सं्ुक्त	रा 	प्ाजावरण	का्जारिष्म	संघटनयेची	सरापना	सन	

१ ७२	 ष्मध्ये	 नैरोबी,	 कद्न्ा	 ्येरये	 करण्ा्त	आली.	
र्ागद््तक	प्ाजावरण	द्वष्पद्त्रका	द्न्धाजारर्त	करणारये		्तये	

एक	आघाडीचये	र्ागद््तक	प्ाजावरण	
प्राद््धकरण	आहये.	सं्ुक्त	रा ांच्ा	
प्रणाली्त	 शाशव्त	 द्वकासाच्ा	
प्ाजावरणी्	 पररष्माणाची	 सुसंग्त	

पद््तीनये	 अंष्मलबर्ावणी	 होण्ासाठी	 संघटना	
प्रोतसाहन	दये्तये.	

	 	 	 भद्वष्ा्तील	 द्प ांच्ा	 र्ीवनाच्ा	 गुणवत्तयेशी	
्तडर्ोड	न	कर्ता	प्ाजावरणाचये	संव्धजान	कर्त	सव्तःच्ा	
र्ीवनाची	गुणवत्ता	सु्धारण्ास	लोक	व	रा ांना	प्रयेरणा	
दयेण्ासाठी	्तसयेच	त्ाबाब्त	ष्माद्ह्ती	होण्ासाठी	नये्तृतव	
पुरद्वणये	व	भागीदारीस	प्रोतसाहन	दयेणये	 	हये	सं्ुक्त	रा 	
प्ाजावरण	का्जारिष्माचये	 ीदवा ्	आहये.		

  क ीय द ण मनय ण मड   
्ा	 का्दयेशीर	 संसरयेची	 सरापना		
१ ७४	 ष्मध्ये	 र्ल	 अद््धद्न्ष्म	
१ ७४	 प्रद््तबं्ध	 आद्ण	 प्रदषण	
द्न्ंत्रण)	 ्ा	 का्द्ा	 अं्तगजा्त	
झाली.	 अद््धद्न्ष्म	१ ७४).	पुढये	
करिी्	 प्रदषण	 द्न्ंत्रण	 ष्मंडळाकडये	
हवा	 अद््धद्न्ष्म	 १ ८१	 प्रद््तबं्ध	
आद्ण	 प्रदषण	 द्न्ंत्रण)	 ्ाचये	

अद््धकार	आद्ण	का्जे	सोपद्वण्ा्त	आली.
   र्ल	व	वा्ू	 प्रदषण	प्रद््तबं्ध	व	 द्न्ंत्रणाबाब्त	व	

हवयेची	गुणवत्ता	सु्धारण्ाबाब्त	करि	सरकारला	सलला	
दयेणये	 ही	 रा ी्	 पा्तळीवरील	 करिी्	 प्रदषण	 द्न्ंत्रण	
ष्मंडळाची	का्जे	आहये्त.	 	

 महािा  द ण मनय ण मड   
१ ७०	ष्मध्ये	ष्महाराषट	प्रदषण	
द्न्ंत्रण	 ष्मंडळाची	 सरापना	
झाली.
महािा  द ण मनय ण 
मड ाची काय ः

 प्रदषण	 प्रद््तबं्ध	 व	 द्न्ंत्रण	
करण्ासाठी	 ष्माद्ह्ती	 गोळा	

करणये,	 आराखडा	 ्त्ार	 करणये,	 सवजासष्मावयेशक	 ष्माद्ह्ती	
का्जारिष्म	प्रसारी्त	करणये	व	त्ाची	अंष्मलबर्ावणी	करणये.

	l	सांडपाणी,	 ष्मलष्मूत्र	 उपा््ोर्ना	आद्ण	 व्वसरयेसाठी	
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असलयेल्ा	 सुद्व्धा	 ्तसयेच	 हवयेचये	 प्रदषण	 द्न्ंत्रण	
व्वसरा	्ंाची	बारका नये	पाहणी	करणये.

	l	 प्रदषण	 द्न्ंत्रण,	टाकाऊ	पासून	 द्टकाऊ	व	पुनजावापर,	
प्ाजावरण	 पूरक	 उपरिष्म	 ्ांना	 साहा ्	 करणये	 आद्ण	
प्रोतसाहन	दयेणये.

	l	 लोकांष्मध्ये	सवच 	आद्ण	आरो ्दा्ी	प्ाजावरणाद्वष्ी	
र्ागरूक्ता	द्नष्माजाण	करणये.

 बॉ बे नचिल मह् ी सोसाय ी   
       

ब मबये	 नचरल	 द्हसटी	
सोसा् टी			 ),	
ही	 रा व्ापी	
व ्र्ीव	 संशो्धन	
संघटना	असून	 द््तची	

सु वा्त	 १८८३	 ला	 करण्ा्त	 आली	 आहये.	 संव्धजान	 व	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	संशो्धना्त	काष्म	कर्त	असलयेली	भार्ता्तील	ही	
एक	आघाडीची	अशासकी्	संघटना	आहये.	अनुदानाद्ारये	
संघटना	अनयेक	संशो्धन	उपरिष्मांना	हा्तभार	लाव्तये	व	ब मबये	
नचरल	 द्हसटी	 सोसा्टी	 शो्धपद्त्रका	 हये	 द्न््तकाद्लक	
प्रकाद्श्त	कर्तये.		

	 	 	 क्तीवर	आ्धारर्त	संशो्धन,	 द्शक्ण	व	साष्माद्र्क	
र्ागरूक्ता	 ्ाद्ारये	 द्नसगाजाचये	 व	 द्वशयेष्तः	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	
संव्धजान	करणये,	हये	संसरयेचये	ध्ये्	आहये.

	 	 	 ्धो ्ा्त	असलयेल्ा	प्रर्ा्ती	व	अद््धवासांचये	संव्धजान	
सवबोत्तष्म	करण्ाचा	संसरयेचा	 ीकोन	आहये.

	 	 	 नैसद्गजाक	 इद््तहासाचये	 नष्मुनये	 गोळा	 करणये,	 द्वद्व्ध	
प्रर्ा्ती	 व	 अद््धवासांवर	 संशो्धन	 करणये,	 भूप्रदयेश	 व	
सष्मुरिद्कनाऱ्ाचये	संव्धजान	करणये,	 प्ाजावरण	ष्माद्ह्ती	प्रणाली,	
र्नष्मानसा्त	 द्शद्बरये,	प्रदशजानये,	व्ाख्ानये	व	अ ्	का्जारिष्म	
आ्ोद्र््त	 करणये,)	 संवाद	 व	 पुरसकार,	 द्वद्ापीठी्	
अ ्ास,	 ंराल्,	व ्र्ीव	संव्धजान	प्रकाशनये	व	सष्मरद्णका	
द्शक्ण	 करि	 अशा	 बाबींचा	 संसरयेच्ा	 ष्मुख्	 उपरिष्मांष्मध्ये	
सष्मावयेश	आहये.

उपक्रम : ३  
वनये	,	पक्ी,	व ्र्ीव	व	दुद्ष्मजाळ	वनसप्ती	आद्ण	

प्राणी	्ांच्ा	संव्धजानासाठी	काष्म	करणाऱ्ा	संसरांची	
ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा.

 ाितीय व यजीव स्थिा  
 	 भार्ता्तील	 व ्र्ीव	 संसरा	

१ ८२	ष्मध्ये	सराद्प्त,	व ्र्ीवन	संसरा	
डबल्ूआ्आ्)	आं्तररा ी्	स्तरावर	
ष्मा ््ताप्राप्त	 संसरा	 आहये.	 ही	 संसरा	
प्रद्शक्ण	 का्जारिष्म,	 शैक्द्णक	

अ ्ासरिष्म,	व ्र्ीवन	संशो्धन	व	व्वसरापना्तील	स ा	
दये्तये.	र्ैवद्वद्व्ध्तयेशी	संबंद््ध्त	द्वष्ावर	्ा	संसरये्त	भार्तभर	
संशो्धन	सुरू	अस्तये.		्ाचये	ष्मुख्ाल्	डयेहराडून	्येरये	आहये.		

ाितीय व यजीव स्थिेची उस े ः 
	l	व ्र्ीव	संसा्धनांवर	वै ाद्नक	 ान	्त्ार	करणये,
	l	 व ्र्ीवांचये	 संरक्ण	 व	 व्वसरापन	 करण्ासाठी	

द्वद्व्ध	स्तरांवर	कष्मजाचारी	प्रद्शद्क््त	करणये	व	संशो्धन	
करणये,

	l	 व ्र्ीव	संशो्धन,	 व्वसरापन	आद्ण	 प्रद्शक्ण	्ा	
द्वष्ांवर	 आं्तररा ी्	 संसरांशी	 सह्ोग	 करून	
आं्तररा ी्	ष्मह वपूणजा	प्रादयेद्शक	करि	महणून	द्वकद्स्त	
करणये.

अ  ाितीय पयाविण मव यक मामहती णाली  

	 	 	 दयेशभरा्तील	 प्ाजावरणद्वष्क	 द्नणजा्	 घयेणारये,	
द्न्ोर्न	 करणारये,	 वै ाद्नक,	 अद्भ्ं्तये,	 संशो्धक	
्ांना	प्ाजावरणाबाब्त	ष्माद्ह्ती	दयेण्ासाठी		सन	१ ८२	
ष्मध्ये	 भार्त	 सरकारनये	 प्ाजावरण	 ष्माद्ह्ती	 प्रणाली	
सरापन	कली.

 
   उपक्रम ः ४

  प्ाजावरण	 क्येत्रा्त	 काष्म	 करणाऱ्ा	 एखाद्ा	
संसरा 	अशासकी्	संसरयेला	भयेट	 दयेऊन	्तये	आपल्ा	
र्वळपासच्ा	भागा्त	का्	काष्म	कर्ता्त	्तये	पहा.	
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 १.४ पयाविण सि णात यस चे योगदान

  डॉ. सलीम अलीः	 हये	 भार्ता्तील	 पद्हली	 व्क्ती	
आहये्त,	 ्ांनी	 पक्ी	 शासत्राची	 पद््तशीर	 ष्मांडणी	 कली.	
्तोप्ां्त	 भार्ता्त	 कोणालाही	 पक्ी	 द्वद्व्ध्तयेद्वष्ी	 ष्माद्ह्ती	
नवह्ती.	सलीष्म	अली	हये	पक्ी	्त 	व	द्नसगजाप्रयेष्मी	असल्ाष्मुळये			
भार्ताचये	 पक्ीप्रयेष्मी 	 महणून	 ओळखलये	 र्ा्ता्त.	 आ्ताचये	
कवलदयेव	 रा ी्	 उद्ान	 भर्तपूर	 अभ्ारण्)	 हये	 ड .	
सलीष्म	अलींच्ा	स्त्तच्ा	प्र्तनाष्मुळये	झालयेलये	आहये.	र्येवहा	
करळष्मध्ये	 सराद्नक	 सरकार	 सा्लंट	 वहली 	 रा ी्	
उद्ानाच्ा	 सीष्मये्त	 र्लद्वद्ु्त	 प्रकलप	 बां्धण्ाचा	 बये्त	
आख्त	हो्तये	्तयेवहा	 त्ांनी	 सा्लंट	वहली 	वाचवण्ासाठी	
खूप	 प्र्तन	कलये.	 त्ांनी	 वीणकर	 पक्ावर	कलयेलये	 संशो्धन	
व	 त्ाच्ा	 	 अद््धवासाचये	 द्नरीक्ण	 सवबोतक 	 ठरलये.	
र्गा्तल्ा	 पक्ीशासत्र ांनी	 त्ाची	 वाखाणणी	 कली	आहये.	
द् द्टश	 न रोल र्ी	 ्ुनीअननये	 १ ६७	 	 साली	 सुवणजा	
पदक	दयेऊन	स ष्माद्न्त	कलये	गयेलयेलये	्तये	पहीलये	भार्ती्	हो्तये.	
त्ाच	 वष 	 त्ांना	 र्ये.	 प ल	 व ्र्ीव	 संव्धजान 	 पुरसकार	
द्ष्मळाला.
   म.सी.मेहता हये	 १ ८४	 पासून	 भार्ता्तील	
प्ाजावरणावर	 काष्म	 करणारये	 प्ाजावरण्त 	 व	 सुप्रद्सधद	
का्दये्त 	 आहये्त.	 त्ांनी	 प्ाजावरण	 संव्धजानासाठी	 काही	
र्नही्त	 ्ाचीका	 कोटाजा्त	 दाखल	 कल्ा	 होत्ा.	 त्ांनी	
लढद्वलयेल्ा	अनयेक	लवादांपैकी	सुप्रीष्म	कोटाजा्त	द्र्ंकलयेल्ा	
सुप्रद्सधद	लवादा्त	्तार्ष्महालचये	संरक्ण,	गंगा	शुधदीकरण,	
द्कनारी	प्रदयेशा्त	कोळंबी	ष्मासयेष्मारीवर	बंदी	आद्ण	शालये्	व	
ष्महाद्वद्ाल्ीन	 स्तरावर	 प्ाजावरण	 द्शक्ण	 सक्तीचये	
करण्ासाठी	 ्ासारख्ा	 अनयेक	 प्ाजावरण	 संरक्ण	 द्वष्क	
ष्मु ांचा	सष्मावयेश	हो्तो.
	 त्ांच्ा	काष्मा्तून	ष्मयेह्तांनी	काही	रा ी्	ष्मु ये	ष्मांडलये	र्सये	
की	र्ल	प्रदषण,	हवा	प्रदषण,	वाहनांचये	प्रदषण,	द्कनाऱ्ाचये	
संव्धजान	आद्ण	ष्मोठये	कारखानये	शहरी	भागा्तून	हलवण्ासाठी	
प्र्तन	 कलये.	 त्ांनी	 एक ानये	 ४०	 पयेक्ा	 र्ास्त	 लवादये	
प्रदषण	करणाऱ्ांद्व धद	लढद्वलये.

आपण काय मिकलो
	 प्रदषण	 रांबद्वण्ासाठी	 व	 नैसद्गजाक	 संसा्धनाचये	
संव्धजान	 करण्ासाठी	 भार्ता्त	 पुरयेसये	 प्ाजावरण	 का्दये	
आहये्त.	 आपण	 ्तये	 आपल्ाला	 इच ा	 असयेल	 ्तयेवहा			
प्ाजावरण	 हानी	 करणाऱ्ा	 द्कंवा	 अशाशव्त	 द्वकास	
करणाऱ्ाद्वरूधद	 का्दये	 वापरू	 शक्तो.	 सगळ्ा्त	
ष्मह वाचये	 महणर्ये	 ष्मयेह्तांच्ा	 काष्मानये	 एकटा	 ष्माणूस	
प्ाजावरण	 रक्णासाठी	 का्	करू	शक्तो	 ्ाचये	 उत्तष्म	
उदाहरण	 द्ष्मळ्तये.	 त्ांचये	 ्ोगदान	 हये	 आपल्ाला	
प्रयेरणादा्ी	आहये.	

उपक्रम ः ५  
१.	हवा	प्रदषण	व	्तार्ष्महाल	कस	सटडी	वर		 	
	 	रोड ्ा्त	द्लहा.
२.	गंगा	क्ती	्ोर्ना	रोड ्ा्त	द्लहा.

  सुदिलाल ब गुणा	्ांनी	द्चपको	आंदोलन	सुरू	कलये	
आद्ण	आं्तररा ी्	स्तरावर	त्ाची	ख्ा्ती	झाली.	हा	एक	
लोकसहभागा्तून	 र्ंगलाच्ा	 संव्धजानासाठी	 कलयेला	 प्र्तन	
ष्मानला	र्ा्तो.	त्ांनी	्तयेहरी	्धरण	रांबद्वण्ासाठी	काष्म	कलये.	
हये	 भूकंप	 प्रवण	 क्येत्र	 असल्ाष्मुळये	 त्ांचये	 हये	 प्र्तन	 का्ष्म	
सष्मरणा्त	राह्तील.
  डॉ. म. स.्वामीनाथिन ः	 हये	 हरर्तरिां्तीचये	 र्नक	
महणून	ओळखलये	र्ा्ता्त.	्तये	भार्ताचये	आघाडीचये	शये्ती	्त 	
आहये्त	 त्ांनी	 शये्तकी	 ्तसयेच	 नैसद्गजाक	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	
र्पणूक	 करण्ासाठी	 ष्मौलीक	 ्ोगदान	 द्दलये	 आहये.	 ड .	
सवाष्मीनारन	 ्ांनी	 चयेन् 	 ्येरये	 ड .एष्म.एस.	 सवाद्ष्मनारन	
संशो्धन	 करिाची	 सरापना	 कली	 असून,	 ्ा	 करिावदारये	
प्राष्मुख्ानये	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	 रक्ण	 करण्ासंबं्धी	 संशो्धन	
करण्ा्त	्ये्तये.

कृती  ६
प्ाजावरण	संव्धजानासाठी	काष्म	करणाऱ्ा	ष्महारा ा्तील	
लोकांची	्ादी	करा	व	 त्ांच्ा	का्ाजाब ल	ष्माद्ह्ती	
संकद्ल्त	करा.
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     आपणास मब णो  लोकाची गो  माहीत आहे काय  

  रार्सरान	ष्म्धील	द्बषणो 	सष्मार्ाचये	लोक	हये	त्ांच्ा	भोव्ताली	असलयेल्ा	झाडये,	पशु	व	पक्ांची	काळर्ी	घयेण्ासाठी	
प्रद्सद	्ध	आहये्त.	 सन	 १७३०	 ष्मध्ये	 र्ो्धपूरचये	 रार्ा	अभ्द्संह	 ्ांना	 त्ांचा	 रार्ष्महाल	 बां्धाव्ाचा	 हो्ता.	 त्ासाठी	
भार् ्ा	द्वटांसाठी	ष्मो ा	प्रष्माणवर	लाकडाची	आवश्क्ता	हो्ती.	त्ांनी	त्ांचये	ष्मंत्री	द्गरी्धरदास	् ांना	लाकूड्तोड्ांच्ा	
सोब्त	झाडये	कापण्ासाठी	द्बषणो 	लोकांची	वस्ती	असलयेल्ा	खयेर्ारली	गावा्त	पाठवलये.	
	 	 त्ा	गावा्तील	सराद्नक	रद्हवासी	अष्मरी्तादयेवी	्ांना	झाडये	वाचवा्ची	हो्ती.	त्ांनी		्धाव्त	र्ाऊन	झाडाचये	संरक्ण	
करण्ासाठी	झाडाला	द्ष्मठी	ष्मारली.	त्ांच्ा	ष्मुलींनी	सुद्ा	त्ांचये	अनुकरण	कलये.	द्गरी्धरदास	व	लाकूड्तोड्ांना	लाकडये	
न	्तोडण्ासाठी	 त्ांनी	 द्वनं्ती	कली.	 द्गरी्धरदास	्ांनी	 त्ांच्ा	ष्माणसांना	झाडये	आद्ण	ष्मद्हलांची	कत्तल	करण्ाची	
आ ा	द्दली.	बा्तष्मी	वाऱ्ासारखी	गावा्त	पसरली	व	झाडांची	सुटका	करण्ासाठी	अनयेक	लोक	्धावलये.	पण	झाडांची	
्तोड	सुरूच	राद्हली	आद्ण	रात्र	हो प्ां्त	३६३	लोकांनी	वनाचये	संरक्ण	करण्ासाठी	आपला	र्ीव	गष्मावला	हो्ता.	रार्ाना	
र्येवहा	ही	बा्तष्मी	कळली,	्तयेवहा	त्ांना	पशचात्ताप	झाला.	त्ांनी	द्बषणो 	वना्त	झाडये	कापण्ावर	का्ष्मची	बंदी	घा्तली.
	 	 द्बषणो 	सष्मार्ानये	्ा	प्ाजावरणप्रयेष्मी	द्न्ष्मांचये	कसोशीनये	पालन	कलये	आहये.	खयेर्ारली	ष्मध्ये	्ा	सष्मार्ानये	द्नसगाजाचये	
संव्धजान	करण्ासाठी	कलयेल्ा	प्र्तनांचये	अनयेक	द्कससये	आहये्त.
वन	व	व ्र्ीवांच्ा	संरक्णासाठी	्धै्जा	व	शौ्जा	दाखद्वणाऱ्ा	गाव	सष्मूहांना	भार्त	सरकार्तफ	अष्मरी्तादयेवी	व ्र्ीवन	
संरक्ण	पुरसकार	बहाल	करण्ा्त	्ये्तो.	

आपण या गो ीतून काय मिकतो 

	 	 ष्मानवी	सष्मार्	प्ाजावरण	संरक्णाला	आपल्ा	परंपरयेचा	भाग	कसा	बनवू	शक्तो,	्ाचये	द्बषणो 	हये	प्रयेरणादा्क	उदाहरण	आहये.	
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१.५ िा वत मवकास 

	 	 साष्माद्र्क,	 सांसकद््तक	 आद्ण	 ्धाद्ष्मजाक	 द्वद्व्ध्ता	
असलयेला	्तसयेच	क्येत्रफळाच्ा	 ीनये	ष्मोठा	असलयेला	भार्त	
हा	द्वकसनशील	दयेश	आहये.	भौगोद्लक	रचनयेनुसार	भार्ताला	
लांब	 द्कनारप ी	 लाभली	आहये.	 भार्ता्तील	 उपखंडाष्मध्ये	
सुद	्धा	द्वद्व्ध्ता	द्दसून	् ये्तये.	् येरये	१०	वयेगवयेगळये	र्ैवभौगोद्लक	
प्रदयेश	 आढळ्ता्त.	 भार्ता्त	 वाढत्ा	 लोकसंख्ादराष्मुळये	
साष्माद्र्क,	 आद्रजाक	 द्वषष्म्ता	 द्दसून	 ्ये्तये.	 भरष्मसाट	 व	
आटो ्ा्त	न	्येणाऱ्ा	वाढत्ा	लोकसंख्येष्मुळये	प्ाजावरणाचा	
ऱहास	हो्त	आहये.	्ा	सगळ्ा	गो ींचा	प्ाजावरणावर	होणारा	
वा ट	 पररणाष्म	 हा	 अष्म्ाजाद	 काळ	 हो्तो.	 ्ाचये	 पररणाष्म	
आद्रजाक ष ा	दुबजाल	असलयेल्ा	साष्माद्र्क	घटकांवर	द्दसून	
्ये्ता्त	्तसयेच	पुढील	द्प ांवर	द्दसून	्ये्ता्त.
	 	 अशाशव्त	वाढ	्ावर	उपा्	महणून	भार्तानये	सट कहोष्म	
्येरये	१ ७२	ष्मध्ये	झालयेल्ा	पररषदयेष्मध्ये	 शाशव्त	द्वकास 	
ही	 संकलपना	 सवीकारली.	 १ २	 साली	 झालयेल्ा	
्ुना्टयेड	 नयेश स	 क फर स	 न	 एनवहा्रष्मेंट	 अड	
डयेवहलपष्मेंट 	 	 	 	 	

	 	 )	
भार्तानये	 १८७	 दयेशांसोब्त	 शाशव्त	 द्वकासाच्ा	 द्दशयेनये	
वाटचाल	करण्ासाठी		 ररओ	करार 	कला.
	 	 १ २	 साली	 	 च्ा	 झालयेल्ा	 वसुं्धरा	
द्शखर	पररषदये्त	 शाशव्त	द्वकासाष्मध्ये	द्शक्णाची	असलयेली	
भूद्ष्मका 	ष्मह वाचा	ठराव	हो्ता.	 अर्ेंडा	२१)	द्शक्ण	हये	
शाशव्त	 द्वकास	 करण्ासाठी	 आवश्क	 असणारये	 एक	
सा्धन	आहये.	द्शक्णाष्मुळये	र्न्तयेष्मध्ये	प्ाजावरण	संव्धजानाब ल	
र्ागरूक्ता	 द्नष्माजाण	 होणये	 व	 प्ाजावरणाचये	 संरक्ण	 होणये	असये	
दोन	 फा्दये	 हो्ता्त.	 त्ाचबरोबर	 प्ाजावरण	 संरक्णाष्मुळये	 व	
द्शक्णाष्मुळये	 लोक	 सक्ष्म	 होऊन	 साष्माद्र्क	 व	 आद्रजाक	
द्वषष्म्ता	कष्मी	होण्ास	ष्मद्त	हो्तये.	
	 	 प्ाजावरण	द्वष्क	सष्मस्ा	व	प्ाजावरण	संव्धजानाब ल	
र्ागरूक्तयेद्वष्क	 सवजा	 स्तरावर	 द्शक्ण	 दयेण्ासाठी	 भार्त	
सरकारनये	 ष्मानव	संसा्धन	 द्वकास 	ष्मंत्राल्ाची	 द्शफारस	
कली	आहये.
	 	 ्ुनयेसकोच्ा	 द्डसेंबर	२००२	ष्मध्ये	झालयेल्ा	५७	 व्ा	
सभयेनुसार	सं्ुक्त	 रा ानये	 	 )	 शाशव्त	
द्वकासाच्ा	 द्शक्णासाठी	 दशक	 २००५ २०१५ 	

 पय
ावि

णीय

आ
मथिक

सामामजक

मच   १.३ ः िा वत मवकासाची तीन उस े

)	 अशी	 घोषणा	 कली	 व	 त्ाष्मध्ये	 द्शक्ण	 हा	
शाशव्त	 द्वकास	 घडद्वण्ासाठी	 ष्मह वाचा	 घटक	आहये 	
्ावर	भर	दयेण्ा्त	आला.	
	 	 ्ुनयेसको	 २००४)	 च्ा	 ष्म्तानुसार,	 शाशव्त	
द्वकासासाठी	 द्शक्ण	 हये	 र्री	 पचाररक	 असलये	 ्तरी	
त्ाचा	रोर्च्ा	व्ावहाररक	व	साष्माद्र्क	र्ीवनाशी	संबं्ध	
्ये्तो.	शाशव्त	 द्वकास	 द्शक्णाष्मुळये	सष्मस्ा	सोडद्वण्ाच्ा	
क्ष्म्तयेष्मध्ये	 सहका्जा	 व	 	 ष्माद्ह्तीचये	 आदान	 प्रदाना्त	 वाढ	
हो्तये.

िा वत मवकास सक पना

   शाशव्त	 द्वकास	 महणर्ये	 असा	 द्वकास	 की,	
्ाद	वारये	 भावी	 द्पढीच्ा	 गरर्ा	 पूणजा	 करण्ाच्ा	 क्ष्म्तयेला	
्ध का	 न	 पोहचव्ता	आर्च्ा	 द्पढीच्ा	 गरर्ा	 पूणजा	 करणये	
हो्.
	 	 शाशव्त	 द्वकास	 महणर्ये	 द्चरं्तन	 अरवा	 द्चरकाल	
द्टकणारा	द्वकास.	 ु टलड	ररपोटजा	१ ८७)
िा वत मवकासाची तीन मु य उस े आहेत 

 १  आमथिक  सष्म्तोल	आद्रजाक	वाढ	करणये.

 २  पयाविणीय 	प्ाजावरण	सुरद्क््त	ठयेवणये.

 ३  सामामजक 	 सष्मार्ा्तील	 प्रत्येक	 घटकाला	
संसा्धनांचा	वापर	करण्ासाठी	सष्माद्व 	करणये.
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	 		 गरर्	 ही	 संकलपना	 ष्मानवाच्ा	 अद््तष्मह वाच्ा	
गरर्ांशी	 द्नगद्ड्त	आहये.	 सद्द्सर्तीष्मध्ये	 लाखो	 लोकांना	
पुरयेसये	 अन्,	 व्वद्सर्त	 घर,	 सवच 	 पाणी	आद्ण	 पा्ाभू्त	
प्रारद्ष्मक	द्शक्ण	द्ष्मळ्त	नाही.	्ा	व्ाख्येवरून	असये	सप 	
हो्तये	की,	 ष्मानवाच्ा	अद््तष्मह वाच्ा	 पा्ाभू्त	 गरर्ा	 पूणजा	
होणये	आवश्क	आहये.	पण	्ाचबरोबर	शाशव्त	द्वकासाष्मध्ये	
भद्वष्ा्तील	द्पढीनये	आपल्ा	गरर्ा	्ा	नैसद्गजाक	संसा्धनांचा	
ऱहास	 न	कर्ता	 द्कंवा	 न 	 न	कर्ता	 पूणजा	 करणये	 हये	 ्तयेवढयेच	
ष्मह वाचये	 आहये.	 ्ाष्मध्ये	 पाण्ाची	 संसा्धनये,	 द्वद्व्ध	
पररसंसरयेची	उतपादनये,	हवयेची	गुणवत्ता	्ा	बाबींचा	सष्मावयेश	
हो्तो.
	 	 द्वकासाचा	 पारंपररक	अरजा	असा	 हो्तो	की,	आद्रजाक	
सुबत्ता	असणये	 द्कंवा	 दागदाद्गनये	आद्ण	सवजा	 सो्ी	 सुद्व्धा	
असणये	हो्.	पण	वै्द्क्तक,	कौटंद्बक		व	साष्माद्र्क	सुबत्ता	
ही	इ्तर	काही	घटकांवर	अवलंबून	अस्तये	र्ये	घटक	कष्मा पयेक्ा	
वयेगळये	 आहये्त.	 शाशव्त	 द्वकास	 हा	 आद्रजाक	 द्वकासापयेक्ा	
ष्मोठा	आहये.	कष्मी	कालावद््ध्त	झालयेला	 द्वकास	 हा	 र्ास्त		
काळ	द्टकू	शक्त	नाही	्तो	अशाशव्त	होऊ	शक्तो.

प्रदषण	 वाढ्त	 चाललये	 आहये,	 र्ये	 आपल्ा	 प्ाजावरणाचये	
नुकसान	कर्तये.

द्नसगाजाष्मध्ये	ष्मानवाच्ा	गरर्ा	भागद्वण्ासाठी	पुरयेशी	
सा्धनसंपत्ती	आहये,	परं्तु	हाव	भागद्वण्ासाठी	नाही.
     महा मा गाधी
	 अलीकडील	 काळाष्मध्ये	 उपभोक्तावाद	 आपल्ा	
दैनंद्दन	 र्ीवनाचा	 एक	 भाग	 बनला	आहये.	 सष्मार्ा्त	
ीष्मं्त	आद्ण	वंद्च्त	गट	संसा्धनये	असष्मान	वापर्ता्त.	
आपल्ा	अत्द््धक	संसा्धन	वापराष्मुळये	अद््त	प्रष्माणा्त		
कचरा	 ्त्ार	 हो्तो.	 आपल्ा	 प्ाजावरणाच्ा	 पुढील	
गोषटीस	प्रद््तबं्ध	करण्ासाठी	् ा	आपल्ा	र्ीवनशैली्त	
बदल	करणये	आवश्क	आहये.	
	 आपल्ापैकी	प्रत्येक	र्ण	संसा्धनांचा	वापर	ष्मो ा	
प्रष्माणा्त	करून	त्ांच्ा	पाऊलखुणा	ठयेव्त	आहये.	्ा	
पाऊखुणा	 कष्मी	 करण्ाची	 आर्	 गरर्	 आहये.	
भद्वष्ासाठी	आपली	नैसद्गजाक	संसा्धन	वाचवण्ाची,	
सकारातष्मक	 द्वचारांची	 गरर्	 आहये.	 ्ाला	 आ्ता	
प्ाजावरण	हा्तखुणा	महण्ता्त.	
	 आर्	भार्ता्त	र्री	 वयेगानये	 लोकसंख्ये्त	 वाढ	 हो्त	
असली,	वयेगानये	 द्ोद्गकीकरण	आद्ण	संसा्धनांचा	
वापर	 हो्त	 असला,	 ्तरीही	 आर्	 दयेशा्त	 नैसद्गजाक	
संसा्धनये	 आहये्त	 आद्ण	 महणूनच	 त्ंाचये	 संरक्ण	
करण्ाची	गरर्	आहये.

कृती  ७
आपण	 आपल्ा	 प्ाजावरणाच्ा	 पाऊलखुणा	 कशा		
कष्मी	कराल	आद्ण	आपल्ा	प्ाजावरणाच्ा	हा्तखुणा	
कशा	 वाढवाल.	आपल्ा	 दैनंद्दन	 र्ीवना्तील	 पाच	
अशा	क्ती	करा	की	 ्ाष्मुळये	हा्तखुणा	वाढ्तील.	

कृती  
	 १)	 ्तुष्मच्ा	 कोणत्ा	 क्ती	 ष्मुळये	 पाण्ाची	 संसा्धनये	

अशाशव्त	हो्ता्त
	 २)	 पाण्ाची	संसा्धनये	शाशव्त	होण्ासाठी	का्	करावये	

लागयेल
	 ३)	 पाण्ाचा	शाशव्त	वापर	करण्ासाठी	कोणकोणत्ा	

क्ती	शाळयेष्मध्ये	कल्ा	र्ा्ता्त 	त्ाची	्ादी	करा.
	 ४)	 ्तुमही	घरी	का्	कराल

कृती  
	 	 आठवड्ा्तील	एखादा	 द्दवस	 वाहन मविमहत 
मदवस  पाळा	व	बाकीच्ांना	असये	करण्ास	 द्शद्क््त	
करा.

मवचाि क न कृती किा
	 	 व्तजाष्माना्तील	आद्ण	 भू्तकाळा्तील	 द्पढी	 घरगु्ती	
काष्मासाठी	आद्ण	कारखानदारीसाठी	र्ीवाषष्म	इं्धनाचा	
वापर	कर्ता्त	आद्ण	कर्त	हो्ती.	 त्ाष्मुळये	वा्तावरणा्त	
बदल	 हो्त	 गयेलये.	 	 दैनंद्दन	 र्ीवनाष्मध्ये	 ्तुमही	 ऊर्ाजा	
संव्धजानासाठी	का्	करणार
१.	गरर्	नस्ताना	वगाजा्तील	पंखये,	द्दवये	बंद	करणये.
२.	..........

िा वत वापि सक पना
	 	 द्वकास	 हा	 संसा्धनांच्ा	 वापरावर	 अवलंबून	 आहये.	
त्ाष्मुळये	 शाशव्त	 द्वकासाच्ा	 ीनये	 वाटचाल	 करा्ची	
असयेल	्तर	संसा्धनये	वापराष्मध्ये	बदल	करणये	आवश्क	आहये.	
संसा्धनांच्ा	शाशव्त	वापराच्ा	पद््ती	पूननजावीकरणी्	व	
अपूननजावीकरणी्	 संसा्धनये	 	 ्ावर	 पररणाष्म	 कर्ता्त.	
पूननजावीकरण	संसा्धनाचा	वापर	हा	त्ाची	द्नद्ष्मजा्ती	होण्ाच्ा	
क्ष्म्तयेपयेक्ा	 र्ास्त	 हो्ता	 काष्मा	 न्ये.	 अपूननजावीकरणी्	
संसा्धनांना	 प्ाजा्	 उपलब्ध	 हो्त	 नाही	 ्तोप्ां्त	 त्ांचा	
अद््तवापर	करू	 न्ये.	 उपलब्ध	असलयेली	 नैसद्गजाक	 संसा्धनये	
कष्मी	हो्त	चालली	आहये्त		कारण	उपभो ्ता	वाढ्त	चालला	
आहये.	सध्ाच्ा	संसा्धनये	अद््तवापर	करण्ाच्ा	पद	्ध्तीष्मुळये	
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तु हाला माहीत आहे का

	 १.	 का्ाजाल्ा्तील	 ५०	लोकांनी	 १०%	कागद	 दो ही	
बार्ूनये	वापरलये	्तर	्ती	कंपनी	एक	वषाजाला	१०	झाडये	
वाचवू	शक्तये.

	 २.	 एक	काचयेची	बाटली	्त्ार	करण्ासाठी	लागणारी	
ऊर्ाजा	 पूनःचद्रिकरण	 करून	 साठवली	 ्तर	 त्ा	
ऊर्जेपासून	१००	वट	चा	बलब	४	्तास	पयेटू	शक्तो.

	 ३.	 द्सटक	द्पशव्ा	आद्ण	 द्सटक	कचरा	सष्मुरिा्त	
फकल्ाष्मुळये	 एका	 वषाजाला	 लाख च्ा	 संख्नये	
सष्मुरिा्तील	र्ीव	ष्मारलये	र्ा्ता्त.

   तु ही काय क  िकता
सु 	 ाहक	बना.	गरर्	असयेल	त्ाच	वस्तू	खरयेदी	करा.	
वा्ा	र्ाणाऱ्ा	वस्तू	र्ष्मा	करून	ठयेवू	नका.	वापर	आद्ण	
पुनवाजापर	ही	सव्	लावून	 ्ा	आद्ण	इ्तरांना	द्शकवा.

  

यावि मवचाि किा.
	 	 प्ाजावरणाच्ा	 शाशव्त	 द्वकासासाठी	 आपण	
का्	 प्र्तन	 करणार 	 आर्	 प्ाजावरण	 द्शक्णाची	
आवश्क्ता	का	आद्ण	कशासाठी	आहये

्वा याय

.१. यो य पयाय मनवडून रिका या जागा िा.
	 	 १)	१)	 		हा	र्ागद््तक	प्ाजावरण	द्दन	महणून	सार्रा	

करण्ा्त	्ये्तो.
			 	 अ)		५	ष्मये							 	 ब)			५	र्ून					
	 	 	 क)	१६	स टेंबर								 ड)	२१	एद्प्रल	
	 	 २)	प्ाजावरण	शासत्र	हये		ह 	आहये.	
			 	 अ)	अंा्तरद्वद्ाशाखी्	शासत्र
	 	 	 ब)		रासा्द्नक	शासत्र			
	 	 	 क)	वैद्की्	शासत्र	
	 	 				 ड)	्ापैकी	काहीही	नाही.	
	 	 ३)	 वन	 अनुसं्धान	 संसरयेची	 सरापना	 सन	 १ ०६	 ष्मध्ये								

		्येरये	करण्ा्त	आली.	
	 	 		 अ)	डयेहराडून												ब)	द्द ी										
									 क)	कोलका्ता									ड)	ष्मुंब 	
	 	 ४)		४)		 			्ांनी	द्चपको	आंदोलनाचये	नये्तृतव	कलये.	
			 	 अ)		ड .	सलीष्म	अली			ब)	एष्म.	एस.	सवाद्ष्मनारन
			 	 क)	सुंदरलाल	ब गुणा			ड)	ष्मये्धा	पाटकर		
	 	 ५)	५)	 			साली	भार्त	सरकारनये	प्ाजावरण	ष्माद्ह्ती	

प्रणाली	सरापन	कली.
	 	 	 अ)	१ ४५				 ब)		१ ६१		
	 	 	 क)	१ ८२						 ड	)	१ ७३		
			 ६)	 रा ी्	 प्ाजावरण	 अद्भ्ांद्त्रकी	 अनुसं्धान	 संसरयेचये	

ष्मुख्ाल्	् 		्येरये	आहये.	
			 	 अ)		पुणये							 ब)	नागपूर		
	 	 	 क)		ष्मुंब 			 ड)	कोलका्ता		
	 	 ७)	 	 	 साली	 सं्ुक्त	 रा ानये	 र्ागद््तक	

प्ाजावरण	व	द्वकास	आ्ोगाची		 	
सरापना	कली.

	 	 	 अ)	१ ८३	 ब)	१ ८४
	 	 	 क)	१ ८५	 ड)	१ ८६

. २. थिोड यात उ ति मलहा.
	 	 १)	प्ाजावरण	्ा	संकलपनयेची	व्ाख्ा	द्लहा.
	 	 २)	प्ाजावरणाची	व्ाप्ती	व	त्ाचये	ष्मह व	सपषट	करा	
	 	 ३)	प्ाजावरण	द्शक्णाची	गरर्	का	आहये	
	 	 ४)	प्ाजावरण	र्ागरूक्ता	का	आवश्क	आहये	
	 	 ५)	शाशव्त	वापर	संकलपना	सपषट	करा.	
 .३. दी तिी न.
			 १)	द्वकास	व	प्ाजावरण	द्वष्क	बाबी	्ाद्वष्ी	खालील	

संसरांनी	कलयेल्ा	का्ाजाचये	रोड ्ा्त	वणजान	द्लहा.		
	 	 	 अ)		सं्ुक्त	रा 	प्ाजावरण	का्जारिष्म	
	 	 	 ब)		रा ी्	प्ाजावरण	अद्भ्ांद्त्रकी	अनुसं्धान	ससंरा.	
	 	 २)	लोकचळवळीची	दोन	उदाहरणये	द्ा	व	्ती	सपषट	करा.
	 	 ३)	प्ाजावरण	 संव्धजाना्त	 आपण	 कोण्तये	 ्ोगदान	 द्दलये							

आहये	
	 	 ४)	शाशव्त	द्वकासाची	संकलपना	व	उद् ष ये	सप 	करा.
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 २.१ परिस्थितीकीची या ी 

 २.२ परिस्थिेची िचना व काय 

 २.३ परिस्थिेचे काि

 २.४ परिस्थिेची गमतिीलता 

 २.५  परिस्थिे या सेवा 

 २.६  जात चे पि्पिावलबन व आतिसबध

 २.७  परिस्थितीकीय उन्नत अनुक्रमण

  द्वद्व्ध	प्रकारच्ा	पररसंसरांची	रचना	व	का्जे	सष्मर्ून	
घयेण्ासाठी	व्ाप्ती	सष्मर्ून	घयेणये	आवश्क	आहये.

	 	 इक ल र्ी	 पररद्सर्तीकी	 शासत्र)	 	 हा	 दोन	 ीक	
शबदापासून	्त्ार	झाला.	शबद	 	महणर्ये	नैसद्गजाक	
अद््धवास	व	 	महणर्ये	अ ्ास	करणये.	पररद्सर्तीकी	
शासत्र	 महणर्ये	 र्ीवांचा	 त्ांच्ा	 नैसद्गजाक	 अद््धवासाष्मध्ये	
कराव्ाचा	अ ्ास.	वनसप्ती	व	प्राणी	त्ांच्ाभोव्तीच्ा	
प्ाजावरणाशी	असलयेल्ा	 परसपर	 संबं्धाचा	 अ ्ास	 महणर्ये	
पररद्सर्तीकी	शासत्र	हो्.	

२.१ परिस्थितीकीची या ी : 

	 	 सर्ीव	 आद्ण	 प्ाजावरण	 ्ांच्ा	 परसपरसंबं्धांशी	
पररद्सर्तीकीचा	संबं्ध	आहये.	प्ाजावरणाच्ा	 द्वद्व्ध	द्सर्ती	
ष्मुळये	 आद्ण	 वनसप्ती	 व	 प्राण्ांच्ा	 द्वपुल्तयेष्मुळये											
पररद्सर्तीकीची	 व्ाप्ती	 ष्मोठी	 झाली	 आहये.	 प्राणी	 द्कंवा	
वनसप्तीचये	नैसद्गजाक	सष्मूह	व	त्ांचये	घटक	 ्ा	्त वानुसार	
काष्म	 कर्ता्त,	 ्तये	 सवजासाष्मा ्	 ्त व	 दाखवून	 दयेण्ाचये	
पररद्सर्तीकीचये	 का्जा	 आहये.	 एखाद्ा	 द्वद्श 	 प्रदयेशा्तील	
द्वद्श 	 वनसप्ती	 द्कंवा	 द्वद्व्ध	 प्राण्ांच्ा	 द्रि्ांचा	 अरजा	
सष्मर्ण्ासाठी	 ्ाचा	 उप्ोग	 होऊ	 शक्तो.	 एखाद्ा	
भागा्तील	र्ीवसष्मूह	 वनसप्ती	व	प्राणी)	सहर्	ओळख्ता	
्ये्ता्त	व	पररद्सर्तीकीच्ा	साहा ्ानये	त्ांची	ष्मोर्णी	कर्ता	
्ये्तये.	 हवा,	 पाणी,	 ष्मा्ती,	 व ्र्ीवन	 इत्ादीच्ा	 ्ो ्	
संव्धजानासाठी	 पररद्सर्तीकीची	सष्मर्	उप्ोगी	 पड्तये.	शये्ती,	
र्ीवशासत्री्	 सवजेक्ण,	 वनीकरण	 व	 ष्मतस्ोतपादन	 ्ाष्मध्ये	
पररद्सर्तीकीचये	प्रत्क्	उप्ोग	आहये्त.	

माहीत आहे का तु हाला
	 	 	 	 र्ीवनाला	 पाठबळ	 दयेणारा	 पृथवी	 हा	
सू्जाष्मालये्तील	 एकष्मयेव	 ह	आहये.	 पृथवीच्ा	 ्ा	
भागा्त	सर्ीव	वाढ्ता्त.	त्ा	भागाला	र्ीवावरण	
असये	 महटलये	 र्ा्तये.	 र्ीवावरण	 अद््तश्	 द्वशाल	
अस्तये	 व	 एक	 वयेगळा	 द्वष्	 	 महणून	 त्ाचा	
अ ्ास	 कर्ता	 ्ये्त	 नाही.	 त्ाष्मुळये	 त्ाला	
पररसंसरयेच्ा	 अनयेक	 वयेगवयेगळ्ा	 का्जाग्त	
एककांष्मध्ये	द्वभागलये	आहये.		

्ा	प्रकरणा्त	आपण	पररसंसरयेच्ा	रचना,	प्रकार	व	का्ाांचा	
अ ्ास	करणार	आहो्त.
२.२ परिस्थिेची िचना व काय
	 	 द्नसगाजाष्मध्ये	 र्ीवांचये	 द्वद्व्ध	 सष्मूह	 एकत्र	 राह्ता्त	 व	
परसपरांशी	 ्तसयेच	 भौद््तक	 वा्तावरणाशी	 त्ांचये	 संबं्ध	
अस्ता्त.	 सर्ीव	 व	 द्नर् व	 घटकांष्म्धील	 गुं्तागुं्तीचये	
परसपरसंबं्ध	 दशजाद्वणारी	 पररद्सर्तीकी	 व्वसरा	 द्नसगाजाचये	
एक	 द्रि्ाशील	 एकक	 आहये.	 उदाहरणारजा	 	 	 र्ली्	
पररसंसरा	र्सये	की,	सरोवर,	्तळये,	नदी,	खाडी,	ष्महासागर.	
भूपृषठी्	 पररसंसरा	 	 गव्ताळ	प्रदयेश,	शये्त,	 वनये,	 वाळवंट	
इत्ादी	पररसंसरयेची	उदाहरणये	आहये्त.	
परिस्थिे या िचनेत दोन कािचे क समामव  
असतात.  १)	अर्ैद्वक	घटक	व	
													२)	र्ैद्वक	घटक	

परिस्थिेतील क

     अजमवक             जमवक 

मतक क  असम य पदाथि       सम य पदाथि
्तापष्मान	 							 					र्ल	 	 										प्रद्रनये
हवये्तील	आरिजा्ता							 द् सर्न	 									कबबोदक
प्रकाश	 										काबजानडा्	 सा ड							द्सन ्ध	पदारजा
वा्तावरणी्		 		ना्टोर्न
दाब	

उतपादक	 	 	 भक्क	 																द्वघटक
द्हरव्ा	वनसप्ती)		 प्राणी)	 	 सूक्ष्मर्ीव)

मच   २.१: परिस्थिेचे  क 

२: परिस्थिा  
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अ  अजमवक क मनज व  : अर्ैद्वक	 घटक	 ्तीन	
प्रकारचये	अस्ता्त.
 १  मतक क:	 सू्जाप्रकाश,	 ्तापष्मान,	 पर्जा ्ष्मान,	

हवये्तील	 आरिजा्ता	 व	 वा्तावरणी्	 दाब	 पररसंसरये्तील	
सर्ीवांची	संख्ा	हये	घटक	ष्म्ाजादी्त	ठयेव्ता्त.

 २  असम य पदाथि:	काबजान	डा् सा ड,	ना्टोर्न,	
प्राणवा्ू,	फ सफरस,	गं्धक,	पाणी,	ष्मा्ती	,	खडक	व	
अ ्	खद्नर्ये	

 ३  सम य सयुगे: काबबोहा्डयेट,	प्रद्रनये	व	द्सन ्ध	पदारजा		हये	
सर्ीव	घटकांचये	ष्मुख्	आ्धार	अस्ता्त.	्तये	सर्ीव	व	
द्नर् व	घटकांना	एकत्र	बां्धून	ठयेवण्ाचये	काष्म	कर्ता्त.	

ब  जमवक क  सजीव
 १  उ पादक:	हरर्त	वनसप्ती	प्रकाश	संशलयेषणाद्ारये	सवजा	

पररसंसरांसाठी	अन्	्त्ार	कर्ता्त.	हरर्त	वनसप्तींना	
सव्ंपोद्ष्त	 महटलये	 र्ा्तये,	 कारण	 ्ा	 प्रद्रि्येसाठी	 ्तये	
ष्मा्ती्तून	 पाणी	 व	 पोषक	 पदारजा,	 हवये्तून	 काबजान	
डा् सा ड	व	सू्जाप्रकाश	शोषून	घये्ता्त.

 २  क ः सव्त 	 	 अन्	 ्त्ार	 न	 कर्ता	 सव्ंपोषी	
वनसप्तींनी	प्रकाशसंशलयेषणाद	वारये	्त्ार		कलयेलये	अन्	
्तये	वापर्त	असल्ाष्मुळये	त्ांना	परपोषी	असये	महण्ता्त.	
त्ांच्ा	अन्	 प्रा्धा ्ानुसार	 त्ांना	 ्तीन	 प्रकारांष्मध्ये	
द्वभाग्ता	्ये्तये.

 अ  िाकाहािी थिम क : हये	वनसप्ती	खाऊन	र्ग्ता्त	
उदाहरणारजा	गा्,	हररण,	ससा	इत्ादी).

 ब  मासाहािी क : हये	 प्राणी	 इ्तर	 प्राण्ांना	 खा्ता्त									
उदाहरणारजा	द्संह,	कत्रा,	ष्मांर्र	इत्ादी.)	

 क  सव ी क ः सवजाभक्ी	सर्ीव	वनसप्ती	व	प्राणी	
दो ही	खाऊन	र्ग्ता्त.	 उदाहरणारजा	 ष्माणूस,	 ड र	
व	कावळा	इत्ादी.)

 ३  मव क : द्वघटक	 र्ीव	 हये	 सर्ीव	 प्राणी	 आद्ण	
वनसप्तीच्ा	ष्मृत्ूनं्तर	त्ांच्ा	शरीरा्तील	ष्मुलरिव्ये	व	
सं्ुगये	 ्ांचये	 द्वघटन	 कर्ता्त.	 ्ा्त	 प्राष्मुख्ानये	 सर्ीव	
व	 कवक	 ्ांचा	 सष्मावयेश	 हो्तो.	 हये	 द्वद्शषट	 प्रकारचये	
एनझा ष्म	 द्वकरये)	 ्त्ार	 करून	 ष्मृ्त	 प्राणी	 व	
वनसप्तीवर	 प्रद्रि्ा	 कर्ता्त.	 पोषाक	 ्तततवांचये	
चरिीकरण	करण्ा्त	्तये	ष्महततवाची	भूद्ष्मका	बर्ाव्ता्त.	
त्ांना	ष्मृ्तोपर्ीवी	असयेही	महटलये	र्ा्तये.

परिस्थिेची काय 
	 	 पररसंसरा	 गुं्तागुं्तीची	 आद्ण	 स्त्त	 बदलणारी	 एक	
प्रणाली	आहये.	्ाष्मध्ये	र्ैद्वक	व	अर्ैद्वक	घटक	अस्ता्त	
व	्तये	खालीलप्रष्माणये	का्जे	पार	पाड्त	अस्ता्त.	
	 )	अन्	साखळीद्ारये	ऊर्ाजा	वहन	करणये.
	 )	पोषणष्मूल्ांचये	 चरिीकरण	 र्ैवभूरासा्द्नक	 चरि)	

करणये.	
	 )पररद्सर्तीकी्	 उन््त	 अनुरिष्म	 द्कंवा	 पररसंसरयेचा	

द्वकास	करणये.	
	 	 ्तळये,	 सरोवर,	 करणये,	 दलदलीची	 र्ष्मीन,	 गव्ताळ	
प्रदयेश,	 वाळवंट	 व	 वनये	 ही	 नैसद्गजाक	 पररसंसरयेची	 उदाहरणये	
आहये्त.	 आपल्ापैकी	 अनयेक	 र्णांनी	 ष्मतस्ाल्,	 बगीचा	
द्कंवा	 शये्ती	 इत्ादी	 पाद्हलये	 असयेल.	 ही	 ष्मानव	 द्नद्ष्मजा्त	

पररसंसरयेची	उदाहरणये	आहये्त.	
२.३ परिस्थिेचे काि 
पररसंसरांचये	खालीलप्रष्माणये	वग करण	करण्ा्त	्ये्तये
१)	नैसद्गजाक	पररसंसरा	
२)	ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	पररसंसरा	
१  नसमगक परिस्थिा ः
	 	 नैसद्गजाक	पररसंसरा	्ा	पूणजापणये	सौर		ऊर्जेवर	अवलंबून	

मच  २.२ ः पारिस्थितीकीय े

परिस्थिा
परिस्थिा

जीवाविण

जीवाविण

समुदाय
समुदाय

सजीव स या

सजीव स या

सजीव

पारिम्थितीकीय 
े

सजीव
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अस्ता्त.	 उदाहरणारजा	 वनये,	 गव्ताळ	 प्रदयेश,	 ष्महासागर,	
सरोवरये,	 नद्ा	 व	 वाळवंट.	 ्ा	 पररसंसरा	 आपल्ाला	
अन्,	इं्धन,	चारा	व	 ष्धये	पुरव्ता्त.
त े परिस्थिा:
	 	 ्तळये	 हये	 नैसद्गजाक	 पररसंसरयेचये	 उदाहरण	 आहये.	 त्ाची	
ष्मूलभू्त	रचना	व	का्जे	अ ्ासणये	सोपये	आहये.	ही	पररसंसरा	
सौर	 ऊर्जेवर	 काष्म	 कर्तये	 व	 द््तच्ा्तील	 सवजा	 सर्ीवांचये	
सं्तुलन	राख्तये.	र्र	आपण	्तळ्ा्तील	पाणी	एका	काचयेच्ा	
पयेल्ा्त	 घये्तलये	 द्कंवा	 ्तळ्ाच्ा	 ्तळाशी	 असलयेली	 ष्मा्ती	
घये्तली	 ्तर	 त्ाष्मध्ये	 र्ली्,	 वनसप्ती,	 प्राणी,	 सूक्ष्मर्ीव	
असेंद्रि्	व	सेंद्रि्	पदाराांचये	द्ष्म ण	झालयेलये	द्दसून	्ये्तये.
	 	 ्तळ्ाच्ा	 पररसंसरये्त	 खालील	 घटक	 आढळून	
्ये्ता्त.
अ  त ा या परिस्थिेचे अजमवक क :

 १  सूय काि: संपूणजा	व्वसरयेला	द्न्ंद्त्र्त	करणारी	ऊर्ाजा	
सू्जा	 द्करणांकडून	 प्राप्त	 हो्तये.	 सू्जाप्रकाश	 पाण्ा्त	
कोठप्ां्त	 पोहचयेल	 हये	 अनयेक	 गोषटीवर	 अवलंबून	
अस्तये.	 र्सये	 पाण्ाची	 पारदशजाक्ता,	 पाण्ा्त	
द्वरघळलयेलये	 द्कंवा	 ्तरंगणारये	 कण	 व	 पाण्ा्तील	
कट नची	 संख्ा.	 प्रकाशाच्ा	 खोलवर	

पोहचण्ाच्ा	 प्रष्माणावर	 ्तळ्ाचये	 प्रकाशी	 र्लस्तर,	

द्नमनप्रकाशी	र्लस्तर	व	अप्रकाशी	र्लस्तर	असये	स्तर	
पड्ता्त.	 प्रकाशी	 स्तरा्तील	 झाडये	 व	 प्राण्ांना	 भरपूर	
सू्जाप्रकाश	उपलब्ध	अस्तो.	अप्रकाशी	स्तरा्त	काहीच	
प्रकाश	उपलब्ध	नस्तो.

 २  असम य पदाथि : ्तळ्ाच्ा	 द्ठकाणानुसार	 ्ाष्मध्ये	
पाणी,	 काबजान,	 ना्टोर्न,	 फ सफरस,	 कद्लशअष्म	 व	
गं्धकासारखये	काही	पदारजा	सष्माद्व 	आहये्त.	प्राणवा्ू	
व	 काबजान	 डा् सा ड	 हये	 पाण्ा्त	 द्वरघळलयेल्ा	
अवसरये्त	अस्ता्त.	सवजा	र्ली्	वनसप्ती	व	प्राणी	 हये	
त्ांचये	 	अन्	व	वा्ूंच्ा	अदलाबदलीसाठी	पाण्ावर	
अवलंबून	अस्ता्त.	अ ्	असेंद्रि्	क्ार	 हये	 ्तळाच्ा	
गाळा्त	व	र्ीवष्मात्रांष्मध्ये	राखीव	सवरूपा्त	साठवलयेलये	
अस्ता्त.	 अंशष्मात्र	 फक्त	 द्वरघळलयेल्ा	 अवसरये्त	
अस्ता्त.

 ३  सम य सयुगे: अद्ष्मनो	आमलये,	 ुद्ष्मक	आमलये	व	ष्मृ्त	
पशु	 व	 वनसप्तींचये	 द्वघटन	 झालयेलये	 पदारजा	 ्तळ्ा्त	
नयेहष्मी	 आढळून	 ्येणारये	 सेंद्रि्	 पदारजा	 अस्ता्त.	 ्तये	
पाण्ाष्मध्ये	 अंश्तः	 द्वरघळलयेलये	 व	 अंश्तः	 ्तरंग्त	
अस्ता्त.

ब  त ा या परिस्थिेचे जमवक क 
१  उ पादक अथिवा ्वपोम त : हये	घटक	्तळ्ा्तील	सवजा	

मच  २.३ ः त ेे परिस्थिा

सूय

स ि मकिणे

ाणी वक
ूम्थिि वन्पती

ाथिममक 
क

मद वतीय 
मासाहािी क

मव क

उ पादक

िाकाहािी ाथिममक कमृतपो ी 

वन्पती वकती वकती वकती वक

णी वक

क 

ि वन्पि वन्पि वन ती्पती्पि वनि वन्पि वन्पि वन ती्पती्प
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परपोषी	र्ीवांसाठी	अन्ाचये	संशलयेषण	कर्ता्त.	 त्ांची	दोन	
गटाष्मध्ये	वगजावारी	कर्ता	्ये ल
अ)	्तरंग्तये	सूक्ष्मर्ीव	व	वनसप्ती	
ब)		भूद्सर्त	वनसप्ती
अ  तिगते सू मजीव: 
	 	 ोटये	द्हरवये	व	द्नळये	शैवाल,	्तरंगणाऱ्ा	वनसप्ती	हो्.	
्ा	सूक्ष्म	र्ीवांचये	्तळ्ा्तील	प्रष्माण	द्वपुल	अस्तये.	त्ावयेळी	
पाणी	 द्हरव्ा	 रंगाचये	 द्दस्तये.	 ्ा	 पररद्सर्तीष्मध्ये	 ्तळ्ाच्ा	
द्सर्तीला	शैवाली	फलोरा	 द्कंवा	 र्ली्	फलोरा	 	 महटलये	
र्ा्तये.	उदाहरणारजा		सपा्रोगा्रा,	् ुलोद् स,	कलोडोफोरा,	
डा् टमस,	व लव स.
ब  ू्थिीि वन्पती :	परीघापासून	्तये	खोल	स्तराप्ां्त	्तये	
सष्मकरिी	 द्वभागांष्मध्ये	पसरलयेलये	अस्तये.	पाण्ाच्ा	वाढत्ा	
खोली	बरोबर	र्लर् ्	वनसप्तींचये	्तीन	सुसप 	भाग	खालील	
रिष्मानये		द्दसून	्ये्ता्त.		
  पा यातून बाहेि येणा या वन्पती : उदाहरणारजा	

पाणकणीस	व	सद्र्टारर्ा.	
  तिग या पानासह मूल वन्पतीः उदाहरणारजा	 	

द्नमफी्ा.

  पा या या खालील वन्पती :	 उदाहरणारजा	 	
्तळ्ा्तील	हा्डीला	व	वहद्लसनयेरर्ा	इत्ादी.

२  क पिपो ी :	 प्रत्क्	 द्कंवा	 अप्रत्क्ररत्ा	
अन्ासाठी	 सव्ंपोषीवर	 अवलंबून	 अस्ता्त.	
उदाहरणारजा	 बयेडकांची	 द्पलये,	 गोगलगा्,	 ष्माशाचये	
काही	प्रकार	इत्ादी.

	 	 	 ्तळ्ा्तील	 भक्कांचये	 खालील	 प्रकारये	 वग करण	
कर्ता	्ये ल.

	 अ)	 प्राणीर् ्	 वक	हये	्तरंगणारये	प्राणी	अस्ता्त.		
	 सा् लो स,	द्सप्रीस,	डफद्न्ा	इत्ादी.

	 ब)	 नये ट न	महणर्ये	पोहू	व	चलन	करू	शकणारये		 	
	 प्राणी	उदाहरणारजा	ष्मासये		

		 क)		 द्न्तस्तरी्	महणर्ये	्तळाशी	वास्तव्	असणारये		 	
प्राणी.	उदाहरणारजा	वयेगवयेगळ्ा	प्रकारचये	कीटक		 	
व	काही	कवच्धारी	प्राणी.	

 ३   मव क : 	संपूणजा	्तळ्ा्त	पसरलयेलये	अस्ता्त,		
	 पण	्तये	सवाां्त	र्ास्त	गाळा्त	अस्ता्त.	र्ीवाणू		
	 व	बुरशी	 ऱहा्झोपस,	पयेद्नद्सलीअष्म,			

	 	 	 ाडोसपोरीअष्म)	्तळाशी	अस्ता्त.

मच  २.४ ः त ातील अन्नसाख ी

उ पादक ूस्थिि वन्पती उ पादक तिगणािे वन्पती

उ पादक वन्पती
ाथिममक क ाणी वके

तृतीय क मगि

मद वतीय क मासा

मवि लेली
िसायने

गा
मव क जीवाणू व बुििी

सूय
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उपक्रम ः १

आपल्ा	 वस्तीर्वळील	 ्तळ्ाला	 भयेट	 दयेऊन	
खालील	बाबींची	्ादी	करा

१)	्तळ्ा्तील	पाण्ाच्ा	रंगाची	न द	करा.

२)	 साष्मू	 कागदाद	वारये	 ्तळ्ा्तील	 पाण्ाचा	
साष्मू	्तपासा.

३)	पृष्ठभागावर	द्नरीक्ण	कलयेल्ा	वयेगवयेगळ्ा	
प्रकारच्ा	वनसप्ती	व	प्राण्ांची	्ादी	करा.

उपक्रम ः २  

पावसापूव 	 आद्ण	 नं्तर	 एक	 ष्मद्ह ्ाच्ा	
कालाव्धीसाठी	 आपल्ा	 वस्ती्तील	 एखादये	
उद्ान	 	 बगीचाचये	 द्नरीक्ण	 करा	 	 वयेगवयेगळये	
पक्ी,	वनसप्ती	व	कीटकांची	संख्ा	ष्मोर्ा	).

परिस्थिेची गमतिीलता हे खालील िी का या आधािे 
्प  किता ये ल 

१)	 अन्साखळी	

२)	 अन्र्ाळये

३)	 पोषणाचये	स्तर	

४)	 ऊर्जेचा	प्रवाह	

५)	 प्ाजावरणी्	ष्मनोरा	

६)	 र्ैव	भूरासा्द्नक	चरि.

 १. अन्न साख ी : उतपादक वनसप्ती	 सत्रो्तापासून	
भक्काप्ां्त	 होणाऱ्ा	 अन्	 ऊर्जेच्ा	 संरिष्मणास	
अन्साखळी	 महण्ता्त.	 अन्साखळी	 ष्मध्ये	 हरर्त	
वनसप्ती	 उतपादक)	 पद्हल्ा	 पोषण	 स्तरावर	अस्ता्त.	
वनसप्ती	 खाणारये	 शाकाहारी	 प्राणी	 महणर्ये	 	 प्रारद्ष्मक	
भक्क)	हये	दुसऱ्ा	पोषण	स्तरावर	अस्ता्त.	शाकाहारी	
प्राण्ांना	 खाणारये	 ष्मांसाहारी	 प्राणी	 भक्क)	 	 हये	
द््तसऱ्ा	 आद्ण	 क्धीक्धी	 चौथ्ा	 पोषक	 स्तरावर	
अस्ता्त.				

			 	 द्नसगाजाष्मध्ये	 चराऊ	 अन्साखळी,	 परर्ीवी	
अन्साखळी,	 ष्मृ्तोपर्ीवी	 अन्साखळी	 अशा	 ३	
प्रकारच्ा	अन्साखळ्ा	अस्ता्त.

१  चिा  अन्नसाख ी: 

	 	 	 ही	अन्साखळी	द्हरव्ा		 वनसप्तींपासून	 सुरू	
होऊन	 शाकाहारीष्म्धून	 र्ाऊन	 ष्मांसाहारी	 र्ीवांपाशी	
संप्तये.

	 	 	 र्ये	 सर्ीव	 सू्जाप्रकाशाच्ा	 साहा ्ानये	 असेंद्रि्	
पदाराांपासून	त्ांच्ा	अन्ाची	द्नद्ष्मजा्ती	कर्ता्त	महणून	
त्ांना	 उतपादक	 महण्ता्त.	 उतपादकांना	 शाकाहारी	
प्राणी	खा्ता्त	महणून	त्ांना	प्रारद्ष्मक	भक्क	महण्ता्त.	
प्रारद्ष्मक	भक्कांना	दु ्ष्म	भक्क	खा्ता्त.	त्ाष्मुळये	्ा	
प्रकारा्तील	अन्साखळ्ा	्ा	सव्ंपोषीवर	अवलंबून	
अस्ता्त.

२  मानवमनममत परिस्थिा :

	 १)	 सर्ीव	व	द्नर् व	घटकांष्मध्ये	द्र्रये	लक्णी्	प्रष्माणा्त	
ष्मानवी	हस्तक्येप	असलयेली	ही	व्वसरा	अस्तये.

	 २)	 	त्ाष्मध्ये	सवद्न्द्ष्म्त	कोण्तीही	्ंत्रणा	नस्तये.	

	 ३)	 पोषक	 पदाराांचये	 चद्रिकरण	 द्करकोळ	 प्रष्माणा्त	
अस्तये.	

	 ४)	 ्ा	पररसंसरये्त	ष्मानवी	प्र्तनाष्मुळये	भर	घा्तली	र्ा्तये.		
द्पकांची	शये्ती,	फळबागा	इत्ादी	उदाहरणये	आहये्त.

२.४ परिस्थिेची गतीिीलता

	 	 एखाद्ा	 पररसंसरये्त	 एका	 घटकाकडून	 दुसऱ्ा	
घटकाकडये	 होणारये	 ऊर्जेचये	 वहन	 पदाराांच्ा	 वहनाला	
पररसंसरयेची	गद््तशील्ता		असये	महण्ता्त.

	 	 पोषक	पदारजा	व	खद्नर्ये	पररसंसरयेच्ा	सर्ीव	व	द्नर् व	
घटकांच्ा	दरम्ान	पुनराजाद्भसरी्त	हो्त	अस्ता्त.	पररसंसरये्त	
ऊर्जेचये	वहन	हये	एकाच	द्दशयेनये	अस्तये	व	्ती	सत्रो्ताकडये	क्धीही	
पर्त्त	नाही.	 सू्जा)	
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l                                  	
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गवत  नाकतोडा      पाल ससाणा

गवत  

वन्पती वक  

हरित वन्पती  

सम य व असम य 
पदाथि

मठपके असलेले हरिण

ससा

ाणी वक मासे

वा

मव क मृत ििीिे

साप

ख ा

ससाणा

मच  २.६ : मवमवध परिस्थिेतील अन्नसाख ी 

मच  २.५ ः अन्नसाख ी

गवत

स ि जा

मव क

नाकतोडा बेडूक साप ससाणा

बुििी

 उ पादक  थिम क मद वतीय क तृतीय क
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 २. पिजीवी अन्नसाख ी : ही	 अन्साखळी	 ष्मो ा	
र्ीवांकडून	 ो ा	 र्ीवांकडये	 कोणालाही	 हानी	 न	
पोहचव्ता	 सरक्तये.	 उदाहरणारजा	 उवा	 अनयेक	 र्ीवावर	
बा परर्ीवी	महणून	र्ग्ता्त.

 ३. मृतोपजीवी अन्नसाख ी :	ही	अन्साखळी	द्वघटन	
होणाऱ्ा	 वनसप्ती	 द्कंवा	 प्राण्ांच्ा	 शरीरांच्ा	 ष्मृ्त	
सेंद्रि्	पदाराजापासून	सुरू	होऊन	सूक्ष्मर्ीव	आद्ण	नं्तर	
पुढये	ष्मृ्त	शरीरावर	र्गणाऱ्ा	र्ीवांप्ां्त	 ष्मृ्तोपर्ीवी)	
आद्ण	 त्ांच्ा	 परभक्कापाशी	 सष्माप्त	 हो्तये	 महणून	
त्ाला	ष्मृ्तोपर्ीवी	अन्साखळी	महण्ता्त.	र्ंगला्तील	
वाळलयेल्ा	 पानांचये	 ष्मुं ्ा,	 द्बटल,	 गांडूळ	 हये	 प्राणी	
लहान	लहान	्तुकडये	कर्ता्त,	त्ांवर	बुरशी	व	र्ीवाणू	
प्रद्रि्ा	 कर्ता्त	 त्ाष्म्धून	 ष्मा्ती्त	 पोषक	 रिव्	 ्त्ार	
हो्ता्त	 त्ापैकी	 काही	 ष्मा्ती्तील	 प्राण्ांचा	 अन्	
महणून	 उप्ोग	 द्द््ती्	भक्क	कर्ता्त.	 उदा.	 पक्ी,	
बयेडूक,	पाल	इत्ादी.

मच  २.७ ः अन्न जा ेमच े

घार

कोलहा

रानष्मांर्र

	 घुबड
साप द्हरव्ा	वनसप्ती

ससा

द्संह

बकरी

उंदीरउंददीरदीरद
घुबडघुबडघुब

ररानानरानररानर ष्मष्मानष्मानानष्मान ााष्माष्मष्माष्म ंर्रंर्रांर्राांर्रा

 २. अन्न जा े :	 पररसंसरये्त	 अनयेक	 अन्साखळ्ा	
अस्ता्त,	 पण	 त्ा	 सव्तंत्र	 नस्ता्त.	 पररसंसरये्त	 एक	 र्ीव	
दुसऱ्ा	र्ीवावर	पूणजा्त 	क्धीच	अवलंबून	नस्तो.	उतपादक	
अनयेक	 कीटक,	 पक्ी,	 सस्तन	 प्राणी,	 ष्मासये	 ्ांच्ाकडून	 व	
काही	 प्राणी	 हये	 अनयेक	 परर्ीवीकडून	 भक्ण	 कलये	 र्ा्ता्त.	
एखाद्ा	 पररसंसरये्त	 ससा	 गव्त	 भक्ण	 करयेल,	 साप	 ससा	
भक्ण	करयेल	आद्ण	घुबड	साप	भक्ण	करयेल.	पण	काहीवयेळा	
घुबड	सापाचये	भक्ण	न	कर्ता	रयेट	ससा	भक्ण	कर्तो.	अशा	

पद््तीचये	 परसपरसंबं्ध	 संपूणजा	 सष्मूहा्तील	 प्रत्येकाला	
परसपरांशी	र्ोडून	ठयेव्ता्त.	अशा	 पद््तीनये	अन्साखळ्ा	
परसपरांना	 र्ोडल्ा	 र्ा्ता्त.	 गुं्तागुं्तीच्ा	 परसपर	 द्नगद्ड्त	
अन्साखळ्ांना	 अन्र्ाळये	 महण्ता्त.	 अशा	 पद््तीनये	
अन्र्ाळये	पररद्सर्तीकी	व्वसरयेचये	सरै्जा	का्ष्म	ठयेव्तये.
परिस्थिेम ये होणािे जावहन
	 	 का्जा	 करण्ाची	 क्ष्म्ता	 महणर्ये	 ऊर्ाजा.	 सवजा	 पोषण	
स्तरांवरील	 र्ीवांसाठी	 सौर	 द्करणये	 हा	 प्रारद्ष्मक	 ऊर्जेचा	
सत्रो्त	 आहये.	 असेंद्रि्	 पदाराांष्म्धून	 सेंद्रि्	 रयेणूष्मध्ये	 ऊर्ाजा	
द्खळवून	ठयेऊ	शकणाऱ्ा	र्ीवांना	सव्ंपोषी	महण्ता्त.	 ्ा	
र्ीवांना	अर्ैद्वक	सत्रो्तांकडून	ऊर्ाजा	प्राप्त	कर्ता	्ये्त	नाही	
्तर	 ्तये	 सव्ंपोषी	 र्ीवांनी	 संशलयेषण	 कलयेल्ा	 ऊर्ाजा	 ्ुक्त	
सेंद्रि्	 रयेणूवर	अवलंबून	अस्ता्त	 त्ांना	 परपोषी	 महण्ता्त.	
र्ये	 र्ीव	 सर्ीव	 र्ीवांकडून	 ऊर्ाजा	 प्राप्त	 कर्ता्त	 त्ांना	
भक्क	 व	 र्ये	 ष्मृ्त	 र्ीवांकडून	 ऊर्ाजा	 प्राप्त	 कर्ता्त	 त्ांना	
द्वघटक	 महण्ता्त.	 पररसंसरये्तील	 ऊर्ाजा	 वहन	 हये	 द्नसगाजा्त	
ऊर्ाजा	प्रवाहाच्ा	सवरूपा्त	अस्तये.

	 १)	 सौर	ऊर्ाजा	 शोषून	 द््तचये	रूपां्तर	 उतपादक	 	वनसप्ती्त	
कर्ता्त.

	 २)	 भक्कांकडून	 अशा	 पररव्त ्त	 झालयेल्ा	 ऊर्जेच्ा	
रासा्द्नक	सवरूपाचा	उप्ोग.

	 ३)	अन्ाच्ा	 सवरूपा्त	 आ्त	 आलयेली	 ऊर्ाजा	 रोर्च्ा	
दैनंद्दन	 काष्मासाठी	 व	 र्ैववस्तुष्मान	 वाढवण्ासाठी	
वापरली	र्ा्तये.

	 ४)	 शवासोच 	वास,	उषण्ता,	उतसर्जान	इत्ादी	वदारये	होणारी	
हानी.	
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	 	 प्रत्येक	 पोषण	 स्तरावर	 उषण्तयेच्ा	 सवरूपा्त	
सभोव्ताली	बरीच	ऊर्जेची	हानी	हो्त	अस्तये.	पुढील	स्तराला	
फक्त	१०%	ऊर्ाजा	उपलब्ध	हो्तये.
	 	 सूक्ष्मर्ं्तुंकडून	सेंद्रि्	पदाराांचये	 होणारये	 द्वघटन	सुद्ा	
उषण्तयेच्ा	उतसर्जानास	र्बाबदार	अस्तये.	त्ाष्मुळये	वनसप्तींनी	
शोषून	घये्तलयेली	सौर	ऊर्ाजा	उषण्तयेच्ा	सवरूपा्त	वा्तावरणा्त	
पर्त	 र्ा्तये.	 पण	 ही	 उषण्ता	 पर्त	 सू्ाजाकडये	 र्ा्त	 नाही.	
त्ाष्मुळये	ऊर्ाजा	हस्तां्तरण	हा	एकद्दशी्	व्वहार	आहये.	

पयाविणातील मनोिे 
	 	 प्ाजावरणी्	 ष्मनोरये	 हये	 पररसंसरये्तील	 पोषण	 स्तरांचये	
आलयेखी्	 प्र्तीरूप	 अस्तये.	 ्तये	 ्तीन	 प्रकारचये	 अस्ता्त.	
उतपादक	हये	ष्मनोऱ्ाचा	पा्ा	अस्ता्त	आद्ण	पुढचये	 स्तर	हये	
शाकाहारी,	 ष्मांसाहारी	 व	 उच्च्तष्म	 ष्मांसाहारी	 र्ीवांचये	
प्रद््तद्नद््धतव	कर्ता्त.	

१  स येचा मनोिा: 

   हा	 ष्मनोरा	 प्रत्येक	 पोषण	 स्तरावरील	 र्ीवांची	
संख्ा	दाखद्व्तो.		 उदाहरणारजा	ः	एखाद्ा	गव्ताळ	
प्रदयेशा्त	 गव्ताची	 संख्ा	 ही	 त्ांच्ावर	 गुर्राण	
करणाऱ्ा	शाकाहारी	प्राण्ांपयेक्ा	र्ास्त	अस्तये	आद्ण	
शाकाहारी	 प्राण्ांची	 संख्ा	 ही	 ष्मांसाहारी	 प्राण्ांपयेक्ा	
र्ास्त	 अस्तये.	 काही	 उदाहरणांष्मध्ये	 संख्ांचा	 ष्मनोरा	
अगदी	 उलटा	 हो्तो	 महणर्ये	 प्रारद्ष्मक	 उतपादकांपयेक्ा	
शाकाहारी	प्राणी	संख्येनये	र्ास्त	अस्ता्त.	 इरये	अनयेक	
आळ्ा	 आद्ण	 द्कडये	 एकाच	 झाडावर	 गुर्राण	
कर्ताना	आपल्ाला	द्दस्तील.

	 ५)	 एकूण	उतपादक्ता.
	 	 सुष्मारये	 २३%	सौर	 ऊर्ाजा	 ही	 वा्तावरणा्तील	 पाण्ाचये	
बाषप,	 ्धूळ	 ओझोनद्ारये	 शोषली	 र्ा्तये,	 ्तर	 ४८%	
वा्तावरणा्तून	पृष्ठभागावर	्येऊन	द््तरये	शोषली	र्ा्तये.	अशा	
पद््तीनये	एकूण	प्राप्त	होणाऱ्ा	सौर	ऊर्जेपैकी	७१%	ऊर्ाजा	
पृथवीवरील	 व्वसरये्त	 शोषली	 र्ा्तये.	 ष्मात्र	 वनसप्ती	
आ्तष्मध्ये	 ्येणारी	 सवजा	 सौरऊर्ाजा	 शोषून	 घये्त	 नाही्त	आद्ण	
सवजा	 ऊर्ाजा	 र्ीववस्तूष्माना्त	 रूपां्तरी्त	 करी्त	 नाही्त.	
पररणाष्मी	 एकूण	सौर	 द्करणाच्ा	 ३	 ्तये	 ६	%	प्ां्त	 प्रकाश	
संशलयेषण	 का्जाक्ष्म्ता	 वापर्ता्त.	 महणर्येच	 पृथवीच्ा	
पृष्ठभागावर	 पोहचणाऱ्ा	 सू्जाप्रकाशापैकी	 फारच	 रोड्ा	
प्रकाशाचा	 वापर	 प्रकाशसंशलयेषण	 करण्ासाठी	 हो्तो.	
वनसप्ती	 कबबोदकांच्ा	 सवरूपा्त	 महणर्येच	 रासा्द्नक	
ऊर्जेच्ा	 सवरूपा्त	अन्ाचये	 संशलयेषण	कर्ता्त.	 रासा्द्नक	
ऊर्ाजा	 अन्ाच्ा	 सवरूपा्त	 सर्ीवाकडये	 पाठवली	 र्ा्तये.	
अन्साखळी	द्कंवा	अन्र्ाळ्ा्त	पदारजा	व	ऊर्ाजा	दोघांचयेही	
वहन	हो्तये.

	 	 ऊर्ाजावहन	क्धीही	१००%	हो्त	नस्तये.	हरर्त	वनसप्ती	
सौर	 ऊर्जेचये	 रासा्द्नक	 ऊर्जे्त	 रूपां्तर	 कर्ता्त	 महणून	 ्तये	
उतपादक	 आहये्त.	 ऊर्जेचा	 काही	 भाग	 त्ांच्ा	 सव्तःच्ा	
र्ीवन	 प्रद्रि्ांसाठी	 वापरण्ा्त	 ्ये्तो.	 काही	 प्रष्माणा्त	
उषण्तयेच्ा	सवरूपा्त	ऊर्जेची	हानी	हो्तये.	महणूनच	उतपादकांनी	
साठवलयेल्ा	 ऊर्जेपैकी	 रोडाच	 द्हससा	 प्रारद्ष्मक	 भक्कांना	
उपलब्ध	 हो्तो.	 प्राणी	 एका	 द्ठकाणाहून	 दुसऱ्ा	 द्ठकाणी	
सारखये	 द्फर्त	 असल्ाष्मुळये	 त्ांना	 अद््धक	 ऊर्जेची	 गरर्	
अस्तये.	 त्ाष्मुळये	 ्तये	 पुढील	 पोषण	 स्तरावर	 कष्मी	 ऊर्ाजा	
हस्तां्तरर्त	कर्ता्त.

पिजीवी क

प ी

झाड

			संख्येचा	सरळ	ष्मनोरा 				संख्येचा	उलटा	ष्मनोरा

्तृ्ती्	
भक्क

द्द््ती्	
भक्क

प्रारद्ष्मक	भक्क

प्रारद्ष्मक	उतपादक

मच  २.  ः स येचा मनोिा

उदाहिण  १ उदाहिण  २

पिजीवी क

प ी

झाझाझ डाडा

			संख्येचा सरळ	ष्मसरळ	ष्मसरळ नोरा	ष्मनोरा	ष्म 				संख्येचा उलटा	ष्मउलटा	ष्मउलटा नोरा	ष्मनोरा	ष्म

्तृ्त्त्त्त ी्ती्त ्	ी्	ी
भक्कक्कक्

द्द््तद्द््तद् ीद््तीद््त ्	ी्	ी
भक्कक्कक्

प्रारद्ष्मकप्रारद्ष्मकप्रारद्ष्म भक्कक्कक्

प्रारद्ष्मकप्रारद्ष्मकप्रारद्ष्म उतपाउतपाउत दकपादकपा

उदाउदाउद हिण  १ाहिण  १ा उदाउदाउद हिण  २ाहिण  २ा

मचमचम  २.  ः सच  २.  ः सच
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२  जवव्तुमानाचा मनोिा:	 हा	 ष्मनोरा	 प्रत्येक	 पोषण	
स्तरावर	एकूण	 सरा्ी	र्ैववस्तुष्मानाचये	 प्रद््तद्नद््धतव	कर्तो.	
सरा्ी	 र्ैववस्तुष्मान	 महणर्ये	 कोणत्ाही	 क्णाला	 असलयेलये	
र्ीव	 पदारजा.	 हये	 र्ैववस्तुष्मान	 ष्म एकक	 क्येत्रफळ	 द्कंवा	
द्कलोकलरी एकक	क्येत्रफळ	असये	 द्लह्ता्त.	 र्द्ष्मनीवरील	
ब ्तयेक	 सवजा	 र्ैववस्तुष्मानाचये	 ष्मनोरये	 सरळ	 अस्ता्त.	 ष्मात्र	
र्ली्	 पररसंसरये्त	 र्ैववस्तुष्मानाचा	 ष्मनोरा	 उलटा	 असू	
शक्तो.	उदाहरणारजा	एखाद्ा	्तळ्ा्त	वनसप्ती	 वक	ही	
ष्मुख्	उतपादक	अस्ता्त	पण	त्ांचये	र्ीवनचरि	 ोटये	अस्तये.	
नवीन	 वनसप्ती	 स्त्त	 त्ांच्ा	 र्ागी	 ्ये्त	 अस्ता्त.)	
त्ाष्मुळये	 त्ांचये	 एकूण	 र्ैववस्तुष्मान	 हये	 ्तये	 पाठबळ	 दये्त	
असलयेल्ा	 शाकाहारी	 प्राण्ांच्ा	 र्ैववस्तुष्मानापयेक्ा	 कष्मी	
अस्तये.

शाकाहारी	 प्रारद्ष्मक	 भक्क	 असू	 शक्ता्त.	 ्ांना	
खाणाऱ्ा	 ष्मांसभक्ी	 प्राण्ांच्ा	 ष्मात्र	 कष्मीच	 प्रर्ा्ती	
अस्ता्त,	 महणर्ये	 प्रत्येक	 पररसंसरयेष्मध्ये	 उतपादक	 हये	
सवाजा्त	र्ास्त	 त्ांन्तर	शाकाहारी	 प्रारद्ष्मक	भक्क	व	
त्ांन्तर	अगदी	रोडये	द्द््ती्	भक्क	अस्ता्त.	कारण	
प्रत्येक	पा्रीवर	रोर्च्ा	र्ीवनद्रि्ांष्मुळये	ऊर्ाजा	कष्मी	
हो्तये.

मच  २.  ः जवव्तुमानाचा मनोिा
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 ३ जचा मनोिा:	 हा	 ष्मनोरा	 प्रत्येक	 पोषण	 स्तरावरील	
ऊर्जेच्ा	व्ाप्तीचये	प्रद््तद्नद््धतव	कर्तो.		ऊर्जेचये	एकक	
हये	 कलरी चौ.ष्मी. सयेकंद	 द्कंवा	 द्कलोकलरी 	
चौ.द्कष्मी द्ष्मद्नट	ऊर्जेचये	ष्मनोरये	क्धीही	उलटये	नस्ता्त.	

	 	 	 एखाद्ा	 पररसंसरये्त	 सर्ीव	 हये	 अन्साखळी	 व	
अन्र्ाळ्ाच्ाद्ारये	परसपरावर	अवलंबून	अस्ता्त.	
सष्मूहा्तून	 एखादी	 र्री	 प्रर्ा्ती	 बाहयेर	 पडली,	 ्तरी	
प्ाजावरणा्त	 असष्म्तोल	 द्नष्माजाण	 हो्तो.	 एखाद्ा	
अ साखळी्त	 उतपादक	 वनसप्तींना	 खाणारये	 अनयेक	

जव ूिासायमनक चक्र
	 	 पोषक	पदारजा	हये	पररसंसरये्तील	अर्ैद्वक	घटाकांकडून	
र्ैद्वक	 घटकांकडये	आद्ण	 पर्त	 	 अर्ैद्वकांकडये	 	 ब ्तांशी	
चरिाकार	पद््तीनये	द्फर्ता्त,	त्ा	प्रद्रि्येस	र्ैवभूरासा्द्नक	
चरि	महण्ता्त.	
	 	 र्ीवांचा	ष्मृत्ू	झाल्ावर	ष्मृ्त	अवशयेष	द्वघटी्त	हो्ता्त	
आद्ण	 ष्मृ्तोपर्ीवी	 र्ीवांकडून	 पोषक	 पदारजा	 ष्मा्ती्त	 पु हा	
ष्मुक्त	कलये	र्ा्ता्त.	हरर्त	वनसप्तींची	ष्मुळये	्तये	शोषून	घये्ता्त	
व	्तये	प्ररष्म	शाकाहारी	व	नं्तर	ष्मांसाहारी	प्राण्ांना	हस्तां्तरर्त	
हो्ता्त.	 र्ीवांच्ा	 ष्मृ्त	 अवशयेषांष्म्धील	 अडकलयेलये	 पोषक	
पदारजा	 द्वघटक	 पु हा	 ष्मा्ती्त	 ष्मुक्त	 कर्ता्त.	 पोषक	
पदाराांच्ा	 ्ा	 पुनवाजापरास	 र्ैवभूरासा्ाद्नक	 द्कंवा	 पोषक	
पदाराांचये	 चरि	 द्कंवा	 आव्तजान	 महण्ता्त.	 वनसप्ती	 व	
प्राण्ांना	 त्ांच्ा	 द्वद्व्ध	 र्ीवन	 प्रद्रि्ांसाठी	 ४०	 पयेक्ा	
र्ास्त	पदाराांची	गरर्	अस्तये.	संपूणजा	पृथवी	द्कंवा	र्ीवावरण	
ही	 एक	 बंदीस्त	 व्वसरा	 आहये.	 महणर्येच	 र्ीवावरणा्तून	
पदाराजाची	नये आण	कर्ता	्ये्त	नाही.
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सामा य जव ूिासायमनक चक्र खालील माणे 
१.	ना्टोर्न	चरि	
२.	काबजान	चरि	
३.	प्राणवा्ू	चरि	
४.	गं्धक	चरि	
५.	फ सफरस	चरि	
६.	र्ल	चरि	
२.५ परिस्थिा सेवा 
परिस्थिा सेवा ही लोकानी वापिले या ससाधनावि मकवा 
नसमगक सेवेम ये मव ागली जाते.
वन परिस्थिेचे य  मू य :
	l		 लाकूड	
 l		फळये	
	l	 कंदष्मुळये
 l		 ष्धये
 l		र्ळाऊ	लाकूड
वन परिस्थिेचे अ य  मू य : 
	 १)	 प्ाजावरणी्	सष्म्तोलाचये	द्न्ष्मन	करणये.
	 २)	 पाणी	आद्ण	ष्मा्तीचये	संव्धजान	करणये.
	 ३)	 ्तापष्मान	का्ष्म	ठयेवणये.	
	 ४)	 पर्जा ्ष्मान	वाढवणये.	
	 ५)	 व ्	प्राण्ांसाठी	अद््धवास	पुरवणये.
	 ६)	द्नसगाजाचये	स द्जा	ष्मूल्	वाढद्वणये.
	 	 पररसंसरा	सयेवा	्ा	नैसद्गजाक	पररद्सर्तीकी	व्वसरये्तील	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 व	 ष्मानवी	 गरर्ा	 शाशव्त	 ठयेवणाऱ्ा	 प्रद्रि्ा	
आहये्त.	 द्नसगजा	 आपल्ाला	 ्ा	 सयेवा	 ष्मोफ्त	 दये्त	 अस्तो.	
पररद्सर्तीकी	व्वसरये्तील	सयेवांना	पररसंसरयेच्ा	व	आद्रजाक	
ीनये	 ष्मूल्	 आहये.	 ष्मात्र	 अलीकडील	 काही	 दशकांष्मध्ये	

ष्मानवी	 हस्तक्येपाष्मुळये	 त्ांच्ावर	 गंभीर	 पररणाष्म	 झाला	
आहये.
परिस्थिा सेवा या आप यासाठी खूप काही कितात :
 अ  सेवाची तितूद:	 ्ाष्मध्ये	 लोकांनी	 संकद्ल्त	 कलयेली	

फळये,	 कंदष्मुळये,	 र्डीबुटी	 व	 ष्धी	 वनसप्ती	 अशी	
सवजा	 उतपादनये	 सष्माद्व 	 आहये्त.	 र्ळाऊ	 लाकूड,	
चारा,	 इष्मार्तीचये	 साद्हत्	 इत्ादी	 साठी	 लोक	 वन	
पररसंसरयेवर	 अवलंबून	 अस्ता्त.	 वनोतपादनये	 गोळा	

करून	 द्वकली	 र्ा्त	 असल्ाष्मुळये	 त्ांचये	 आद्रजाक	
ष्मूल्	बरयेच	ष्मोठये	आहये.

	 	 	 वना्तील	 वनसप्तीपासून	 अनयेक	 द्ोद्गक	
उतपादनये	 ्त्ार	 हो्ता्त.	 वयेगवयेगळ्ा	 पररद्सर्तीकी	
व्वसरांष्म्धील	 व ्	 वनसप्तींपासून	 आपली	 अनयेक	
ष्धये	्त्ार	हो्ता्त.	

 ब  पूिक सेवा:  र्ैवभार	 उतपादन,	 वा्तावरणा्तील	
प्राणवा्ूचये	उतपादन,	ष्मा्ती	्त्ार	करणये	इत्ादी	अ ्	
पाठबळ	सयेवा	पररद्सर्तीकी	व्वसरा	दये्त	अस्तये.

	 	 	 ओढये	 व	 नद्ांष्मध्ये	 वाहणाऱ्ा	 पाण्ावर	 द्न्ंत्रण	
ठयेवणये	 ही	 वनांकडून	 आपल्ाला	 द्दली	 गयेलयेली	
अप्रत्क्	 सयेवा	 आहये.	 वनआच ादनाष्मुळये	
पृष्ठभागावरील	वाहून	र्ाणारये	पावसाचये	पाणी	र्द्ष्मनी्त	
ष्मुरून	 भूर्लाची	 पा्तळी	 वाढण्ास	 ष्मद्त	 हो्तये.	
वनाष्मुळये	ष्मा्तीची	्धूप	सुधदा	प्रद््तबंद््ध्त	हो्तये.	र्ी	ष्मा्ती	
्त्ार	वहा्ला	हर्ारो	वषजे	लाग्ता्त.

 क  मनयामक सेवा : पूर	 द्न्ंत्रण,	 हवाष्मान	 द्न्ष्मन,	
पाण्ाचये	 शुद्ीकरण,	 ष्मानवी	 रोगरा वर	 द्न्ंत्रण	
इत्ादीचा	 पररसंसरा	 द्न्ष्मन	 प्ररिी्ये्त	 सष्मावयेश	
अस्तो.

	 	 	 काबजान	 डा् सा ड	 शोषून	 घयेऊन	 व	 आपण	
शवास	 घये्त	 असलयेला	 प्राणवा्ू	 ष्मुक्त	 करून	 झाडये	
सराद्नक	 ्तापष्मान	 घटव्ता्त.	 त्ाष्मुळये	 आरिजा्ता	 व	
्तापष्मान	 का्ष्म	 राहण्ास	 ष्मद्त	 हो्तये.	 प्ाजावरणी्	
सष्म्तोल,	 व ्र्ीवांचये	 अद््धवास	 व	 पावसाचये	 वाढ्तये	
प्रष्माण	का्ष्म	ठयेवण्ास	वनये	साहा ्भू्त	हो्ता्त.

 ड  सा्कृमतक सेवा :	 	 पररसंसरा	आपणांस	अद्वर्तपणये	
क्धीही	 न	संपणाऱ्ा	सयेवा	अखंडपणये	 पुरद्व्त	अस्तये.	
उदा.	 लोकद्शक्ण,	 ष्मनोरंर्न,	 सांसकद््तक	 प्ररा	
इत्ादी.		

२.६ जात चे पि्पिाविील अवलबन व पि्पि सबध 
	 	 पररसंसरये्त	 द्वद्व्ध	 प्रर्ा्तींची	 सष्मान	 का्जे	 द्कंवा	
संसा्धनांच्ा	 सष्मान	 गरर्ा	 असल्ाष्मुळये	 ्तये	 एकष्मयेकांशी	
्तसयेच	अ ्	प्रर्ा्तींशी	 दयेवाण	घयेवाण	करू	शक्ता्त.	अशी	
दयेवाणघयेवाण	 एखाद्ा	 प्रर्ा्तीला	 लाभदा्क	 द्कंवा	
नुकसानीची	द्कंवा	कोण्ताच	पररणाष्म	न	होणारी	असू	शक्तये.	
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खाली मदले या माणे जात म ये काही मूल ूत ् व पाचे 
पि्पि अवलमब व व पि्पि देवाण ेवाण  होत असते. 
	 १)	 सप्धाजा	
	 २)	 द्शकार	
	 ३)	 परर्ीद्व्ता	
	 ४)	 सहोपकारर्ता
	 ५)	 सहभोर्ी्ता	

 १  ्पधा: र्येवहा	 अन्	 व	 र्ागा	 ्ांची	 कष्म्तर्ता	 अस्तये	
्तयेवहा	दोन	र्ीवांष्मध्ये	सप्धाजा	अस्तये.	एकाच	प्रर्ा्ती्तील	
र्ीव	 एकष्मयेकांशी	 सवर्ा्ती्	 सप्धाजा)	 द्कंवा	 सष्मान	
संसा्धनांचा	 उप्ोग	 करणाऱ्ा	 अ ्	 प्रर्ा्ती्तील	
र्ीवांशी	 द्वर्ा्ती्	 सप्धाजा)	 करू	 शक्ता्त.	
उदाहिणाथि अ)	 प्रकाश	 व	 पाणी	 द्ष्मळण्ासाठी	
वनसप्ती	 एकष्मयेकांशी	 सप्धाजा	 कर्ता्त.	 ब)	 द्वद्व्ध	
प्राणी	अन्	व	र्ागयेसाठी	सप्धाजा	कर्ता्त.

३  पिजीमवता: परर्ीद्व्ता	 हा	 असा	 संबं्ध	आहये,	 द्र्रये	
एक	प्रर्ा्ती	 परर्ीवी)	अ ्	प्रर्ा्तीकडून					 ्र्ष्मान)	
आपला	 फा्दा	 करून	 घये्तो.	 परर्ीवी	 असल्ाष्मुळये	
भक्ावर	पररणाष्म	होऊ	शक्तो.

	 	 उदाहरण 	
	 	 अ)		क ्ाच्ा	तवचयेवर	द्पसवा.
	 	 ब)			अष्मरवयेल	दुसऱ्ा	झाडावर	परर्ीवी	महणून	

मच  २.१२ः मिकाि 

                    मच  २.११  ः ्पधा              

  मच  २.१३  ब ः अमिवेल दस या झाडावि पिजीवी

            मच  २.१३ अ  ः क या या वचेवि मपसवा.               

 २  मिकाि :	 द्शकार	 ही	 वयेगवयेगळ्ा	 प्रर्ा्ती्तील	
आं्तरद्रि्ा	 असून	 एक	 प्रर्ा्ती	 भक्क	 )	 दुसऱ्ा	
प्रर्ा्ती्तील	र्ीवाला	 खाद्	)	ष्मारून	आपलये	खाद्	
द्ष्मळव्तो.	खालील	उदाहरणा्त	द्संहाचये	हररण	हये	खाद्	
आहये.

 ४  साहोपकारिता: दोन	 प्रर्ा्ती	 एकष्मयेकांशी	 अशा	
पद््तीनये	 व्तजान	 कर्ता्त	 र्येणयेकरून	 त्ा	 व्तजानाष्मुळये	
दो ही	प्रर्ा्तींचा	लाभ	हो्तो.	अशा	परसपर	संबं्धाला	
साहोपकारर्ता	महण्ता्त.	उदाहरणारजा	बुरशी	व	शयेवाळं	
्ांच्ा	 एकत्र	 ्येण्ाष्मुळये	 दगडफूल	 ्त्ार	 हो्तये.	 ्ा	
संबं्धा्त	 बुरशी	 शयेवाळाला	 आ्धार	 दये्तये	 व	 शयेवाळ	
अन्	पुरव्ता्त.
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मच  २.१५ ः  बाडग ू  वन्पती  ह डा

	 	 उन््त	 अनुरिष्मण	 ही	 प्रद्रि्ा	 गुं्तागुं्तीची	 असून	 ्ती	
अंद््तष्म्तः	 चरष्मावसरयेला	 द्सरर	 हो्तये.	 कोणत्ाही	 द्ठकाणी	
उन््त	 अनुरिष्मणा्तील	 शयेवटची	 अवसरा	 ही	 प्रगलभ	 व	
सवपुनरूतपादक	अस्तये.

परिस्थितीकीय उन्नत अनुक्रमणाचे काि 

	 	 द्वद्व्ध	पैलूंवर	आ्धारर्त	उन््त	अनुरिष्मणाची	द्वद्व्ध	
प्रकारांष्मध्ये	 वगजावारी	 कर्ता	 ्ये ल.	 त्ाची	 चचाजा	 खाली	
कली	आहये.

	 	 उन््त	 अनुरिष्मण	 प्रद्रि्ा	 हो्त	 असलयेल्ा	 भागा्त	
वनसप्ती	 असण्ाच्ा	 द्कंवा	 नसण्ाच्ा	 आ्धारावर,	
त्ाला	 दोन	 प्रकारा्त	 द्वभाग्ता	 ्ये ल	 	 प्रारद्ष्मक	 उन््त	
अनुरिष्मण	व	दु ्ष्म	उन््त	अनुरिष्मण	प्रद्रि्ा.
 अ  ाथिममक उन्नत अनुक्रमण  : नवीन	 ्त्ार	झालयेला	

खडक	 द्कंवा	 लावहा	 नुक्ताच	 वाहून	 गयेलयेला	 अशा	
प्रकारच्ा	व	आ्धी	वनसप्ती	नसलयेल्ा	उर्ाड	भागा्त	
ही	 प्रद्रि्ा	 सुरू	 झाल्ास	 त्ाला	 प्रारद्ष्मक	 उन््त	
अनुरिष्मण	 असये	 महण्ता्त.	 उर्ाड	 भागावर	 सव्तःला	
प्रसराद्प्त	 करणाऱ्ा	 सर्ीवांचये	 पद्हलये	 गट	
आद्प्रव्तजाक	द्कंवा	प्रारद्ष्मक	वसाह्त	करणारये	महणून	
ओळखलये	र्ा्ता्त.

 ब  द यम उन्नत अनुक्रमण मक्रया : पूव 	 वनसप्ती	
असलयेल्ा	 परं्तु	 आ्ता	 वनसप्ती	 नाहीशा	 झालयेल्ा	
एखाद्ा	र्ागी	ही	प्रद्रि्ा	सुरू	हो्तये.	आग,	लागवड,	
र्ोराचा	 वारा	 वाहून	 ष्मा्तीची	 ्धूप,	 दुषकाळ,	 पाऊस	
इत्ादी	 घटकांष्मुळये	 वनसप्ती	 नाहीशा	 हो्त	 अस्ता्त.	
वनसप्ती	 नाहीशा	 होण्ाच्ा	 	 प्ररिी्येनं्तर	 ्त्ार	
होणाऱ्ा	उर्ाड	भागाला	दु ्ष्म	उर्ाड	भाग	महण्ता्त.		
दु ्ष्म	 उन््त	अनुरिष्मण	 प्रद्रि्ा	 ही	 प्रारद्ष्मक	 उन््त	
अनुरिष्मण	प्रद्रि्येपयेक्ा	लवकर	हो्तये.	

 ५  सह ोजीता:	सहभोर्ी्ता	हा	दोन	प्रर्ा्तीष्म्धील	अशा	
पद््तीचा	 परसपर	 संबं्ध	 आहये	 की,	 ्ा्त	 एका	
प्रर्ा्तीला	लाभ	हो्तो,	्तर	दुसऱ्ा	प्रर्ा्तीला	नुकसान	
द्कंवा	लाभ	काहीच	हो्त	नाही.

	 	 उदाहरण	 	अष्मरासारखये	बांडगुळ	हये	अ ्	वनसप्तींना	
फक्त	 आ्धारासाठी	 र्ोडून	 घये्तये,	 ्तये	 त्ा	 वृक्ांपासून	
पोषण	घये्त	नस्ता्त.

मच  २.१४ ः  सहोपकारिता दगड ल

२.७ परिस्थितीकीय उन्नत अनुक्रमण

	 	 नैसद्गजाक	 अवसरये्त	 एखादा	 अद््धवास	 व्ापणाऱ्ा	
वनसप्तींना	वनसप्ती	सष्मूह	महण्ता्त.	एक	प्रकारच्ा	वनसप्ती	
सष्मूहानये	हळूहळू	दुसऱ्ा	वनसप्ती	सष्मूहाची	र्ागा	घयेण्ाला	
वनसप्तींचये	उन््त	अनुरिष्मण	प्रद्रि्ा	असये	महण्ता्त.	
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आकृती २.१७ ः परिस्थितीकीय उन्नत अनुक्रमण

आकृती २.१६ : जममनीकडून मिखिाकडे परिक्रमण

दगड झुडुप झाडेमृदा बािमाही

गवत

ठिामवक
कालावधीतील

गवत

जीवाणू,
बुििी,

मॉसेस व 
लायकेन

२
गवत 
नेचे

३
छोट्ा वन्पती 

गवत

४
झुडुपे

५
झाडे

१
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्वा याय 

.१. यो य पयाय मनवडून रिका या जागा िा.

	 	 १.	इक ल र्ी	हा	शबद	.................	भाषये्तील		
शबदापासून	उ वलयेला	आहये.	

			 	 अ)	अष्मयेररकन				 ब)	लद्टन				

	 	 	 क)	 ीक							 ड)	्ापैकी	कोण्तीही	नाही.	

	 	 २.	सू्जाप्रकाश	हा	..............	प्रकारचा	घटक	आहये.	

	 	 	 अ)	अर्ैद्वक				 	ब)	र्ैद्वक			

	 	 	 क)	अ	व	ब	दो ही		ड)	्ापैकी	काहीही	नाही.							

				 ३.	..........	हा	र्ली्	पररसंसरयेचा	सदस्	नाही.

	 	 	 अ)	वाघ							 ब)	शयेवाळ			

	 	 	 क)	ष्मासये							 ड)	्ापैकी	काहीही	नाही.	

				 ४.	................	हा	हरर्त	वनसप्तींच्ा	ऊर्जेचा	सत्रो्त	
आहये.		

			 	 अ)	पृथवी						 ब)	सू्जा				

	 	 		 क)	चंरि							 ड)	हवा	

				 ५.	 ..............	 हये	 पररसंसरा	 सयेवांच्ा	 अप्रत्क्	
उप्ोगाचये	उदाहरण	नाही.	

	 	 	 अ)	पररद्सर्तीकी	सष्म्तोलाचये	द्न्ष्मन		

	 	 	 ब)	पाणी	व	ष्मा्तीचये	संव्धजान		

	 	 	 क)	व ्	प्राण्ांचा	अद््धवास		

	 							 ड)	र्ळाऊ	लाकूड		

			 ६.	असेंद्रि्	सत्रो्तांष्म्धून	सेंद्रि्	रयेणूष्मध्ये	ऊर्ाजा	साठवणाऱ्ा	
र्ीवांना	..........	महण्ता्त.

									 अ)	सव्ंपोषी				ब)	परपोषी		

	 	 	 क)	द्वघटक			 ड)	भक्क	

			 ७.	दगडफूल	हये	..............चये	उदाहरण	आहये.	

									 अ)	द्शकार					 	 ब)	परर्ीवी		

	 	 	 क)	साहोपकारर्ता		ड)	सहभोर्ी्ता	

			 ८.	..............	हा	ष्मांसाहारी	र्ीवाचये	उदाहरण		 		
नाही.						

	 	 	 अ)	ससा					 	ब)	द्संह					

	 	 	 क)	कोलहा							 ड)	द्ग्धाड	

.२. थिोड यात उ तिे ा.
	 	 १)	पररसंसरा	महणर्ये	का्
	 	 २)	पररसंसरा	अप्रत्क्	उप्ोग	कोण्तये	आहये्त	 	
	 	 ३)	अन्र्ाळीची	व्ाख्ा	सपषट	करा.
	 	 ४)	उ ्ा	द्पकाचा	र्ैववस्तुष्मान	महणर्ये	का्	
	 	 ५)	वयेगवयेगळ्ा	र्ैवभूरासा्द्नक	चरिांची	नावये	सांगा.	
	 	 ६)	वनांकडून	द्दल्ा	र्ाणाऱ्ा	दोन	पररसंसरा	सयेवा	सांगा.
	 	 ७)	परर्ीद्व्ता	महणर्ये	का्	 	
	 	 ८)	द्शकार	महणर्ये	का्	 	
	 	 )	प्रारद्ष्मक	उन््त	अनुरिष्मण	महणर्ये	का्	 	

.३. दी तिी न.
	 	 १)	पररसंसरयेची	रचना	सप 	करा.
	 	 २)	 ्तळये 	पररसंसरा	सद्वस्तर	सप 	करा.
	 	 ३)	पररसंसरयेचा	 ष्मनोरा	 महणर्ये	 का् 	 संख्येचा	 ष्मनोरा	

सपषट	करा.
	 	 ४)	पररसंसरये्तील	ऊर्ाजा	प्रवाह	सपषट	करा.
	 	 ५)	पररसंसरा	सयेवा	रोड ्ा्त	सप 	करा.
	 	 ६)	उन््त	 अनुरिष्मण	 प्रद्रि्ा	 महणर्ये	 का् 	 उन््त	

अनुरिष्मण	प्रद्रि्येची		प्रकार	सपषट	करा.
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मनिी ण क न चचा किा:

			 वयेगवयेगळ्ा	सर्ीवांचये	वयेगवयेगळये	आकार,	रचना,	
संरक्णातष्मक	्ंत्रणा,	खाण्ाच्ा	सव्ी	व	र्ीवनचरि	
अस्ता्त.	 आपल्ा	 सभोव्ताली	 असणाऱ्ा	 सवजा	
वनसप्ती	 आद्ण	 प्राणीष्मात्रांष्मध्ये	 आपल्ाला	 अशी	
द्वद्व्ध्ता	आढळ्तये.	त्ाची	्ादी	करा.

 ३.१ जवमवमवधता हणजे काय          

 ३.२ जवमवमवधतेचे ्ति. 

 ३.३ जवमवमवधतेची मु ये             

 ३.४  ाित क ब मवध जवमवमवधता असलेला देि     

 ३.५ जवमवमवधतेला असलेले धोके       

 ३.६ मानव व व यजीव स  

 ३.७ जवमवमवधतेचे सवधन.

३.१  जवमवमवधता हणजे काय

	 	 पृथवीवरील	 सर्ीवसृ ीची	 द्वद्व्ध्ता	 आद्ण	 व्ाप्ती	
महणर्येच	 र्ैद्वक	 द्वद्व्ध्ता 	 द्कंवा	 र्ैवद्वद्व्ध्ता .
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 महणर्ये	 सर्ीवांच्ा	 सवजा	 प्रर्ा्ती,	 त्ांची	
र्नुक	आद्ण	त्ा	भागा्तील	पररसंसरा	हो्.		र्ैवद्वद्व्ध्ता	
ही	सुष्मारये	३०००	दशलक्	वषाांच्ा	उतरिां्तीचये	फद्ल्त	आहये.	
र्ीवसृषटी	 ष्मानवाला	 र्गण्ासाठी	 अगदी	 आवश्क	
असलयेल्ा	 गोषटी	 पुरव्तये.	 ही	 र्ीवसृषटी	 सश ्त	 आद्ण	
का्जाक्ष्म	राहीली	्तरच	ष्मानवाचये	अद्स्ततव	द्टकल.

 माहीत आहे का तु हाला 

  ष्मुं ्ांच्ा	 २००००	 प्रर्ा्ती,	 भुं ्ांच्ा	
३०००००	प्रर्ा्ती,	 ष्माशांच्ा	 २८०००	प्रर्ा्ती	
आद्ण	 रकीडच्ा	र्वळपास	२००००	प्रर्ा्ती	
आहये्त,	 ही	 चद्क्त	 करणारी	 गो 	 आहये.	
प्ाजावरणशासत्र 	व	उतरिां्तीचा	अ ्ास	करणारये	
र्ीवशासत्र 	 ्ा	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	 ष्मह व	 सष्मर्ून	
घयेण्ाचा	प्र्तन	करी्त	आहये्त.

	l	 सुष्मारये	१.८	दशलक्	प्रर्ा्ती	न दद्वण्ा्त		
	 	 आल्ा	आहये्त.																																															
	l	आ्ताप्ां्त	ष्माद्ह्ती	नसलयेल्ा	प्रर्ा्तींचा			
	 	 शासत्र 	आर्ही	शो्ध	घये्त	आहये्त.			

	 	 र्ीद्व्त	प्राद्णष्मात्रांची	ही	द्वद्व्ध्ता	एक	प्रबळ	प्रणाली	
्त्ार	 कर्तये	 आद्ण	 प्रत्येक	 संसक्तीनये	 आपल्ा	 वाढ	 व	
द्वकासासाठी	 द््तचा	 उप्ोग	 कला	 आहये.	 द्नसगाजा्तील	 ्ा	
द्वद्व्ध्तयेनये	 पृथवीच्ा	 र्ीवशासत्री्	 संपत्तीचा	 ष्मानव्तयेच्ा	
लाभासाठी	उप्ोग	होण्ास	ष्मद्त	झाली	आद्ण	द्वकासाच्ा	
प्रद्रि्येचा	्ती	एक	अद्वभा ्	द्हससा	झाली.	

	 		 ्ांनी	 द्नसगाजानये	 प्रदान	 कलयेल्ा	 ्ा	 दा्ाजाचा	
काळर्ीपूवजाक	 उप्ोग	 कला,	 त्ांचये	 	 अद्स्ततव	 शाशव्त	
झालये.	र्ये	अद््तवापर	द्कंवा	गैरवापर	कर्तील,	त्ांचा	द्वनाश	
हो ल.	को व्धी	वषाांचा	संद्च्त	वारसा	आपण	झपा ानये	
गष्माव्त	आहो्त.	आपल्ा	अद्स्ततवा्तील	 ष्मूळ	असलयेल्ा	
र्ैवद्वद्व्ध्तयेकडये	आपण	 दुलजाक्	कर्त	आहो्त.	 वयेगवयेगळ्ा	
सर्ीवांच्ा	 द्वद्व्ध्तये्त	 सुरू	 झालयेल्ा	 घसरणीष्मुळये	 संपूणजा	
र्ीवसृषटीवर	गंभीर	दुषपररणाष्म	होणये	अटळ	आहये.		 बदल	हा	
द्नसगजा	द्न्ष्म	आहये. 	

३. जवमवमवधता 

मच  ३.१ ः जवमववमधता अ
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३.२ जवमवमवधतेचे ्ति 

जवमवमवधतेचे ामु याने तीन ्ति आहेत.

 अ  जनुकीय जवमवमवधता : एखाद्ा	 प्रर्ा्तीच्ा	
सर्ीवाष्म्धील	 अनुवंद्शक	 फरक	 महणर्ये	 र्नुकी्	
द्वद्व्ध्ता	हो्.	

	 	 	 हा	अनुवंद्शक	फरक	 महणर्ये	संपूणजा	र्ीन	 र्नुक)	
वयेगळये	अस्तये	द्कंवा	गुणसूत्राच्ा	रचनये्त	फरक	अस्तो. 
र्नुकी्	 द्वद्व्ध्तयेष्मुळये	 र्नसंख्येला	 एखाद्ा	
प्ाजावरणाशी	 र्ुळवून	 घयेणये	 सोपये	 र्ा्तये.	 ्तये	 	 द्वद्व्ध	
र्ा्ती	 द्नष्माजाण	 होण्ासाठी	 सुद	्धा	 र्बाबदार	 अस्तये.	
काही	 द्वद्व्ध्ता	 सहर्गत्ा	 द्दसून	 ्ये्तये.	 ्ाष्मध्ये	
आकार	 चव,	 रंग,	 वास	 इत्ादी.	 उदाहरणारजा	 ्तांदळ	
व	 गवहाच्ा	 अनयेक	 र्ा्ती.	 त्ाद्शवा्	 द्पकांच्ा	
नवीन	र्ा्ती	व	पाळीव	प्राण्ांच्ा	नवीन	पैदाशीसाठी	
ष्मानवाकडून	 एखाद्ा	 प्रर्ा्ती्तील	 गुणसूत्रा्त	 ष्मु ाष्म	
बदल	कला	र्ा्तो.	 ्ाष्मुळये	 द्पकांच्ा	 नवीन	र्ा्ती	 व	

वन्पती

झाडे की क

मानव

िेतीउपयोगी ाणी

पिसबागेतील वन्पती

अन्न व नगदी मपके

पाळीव	प्राण्ांच्ा	नव्ा	र्ा्ती	द्नष्माजाण	हो्ता्त.	

 ब  जातीमधील जवमवमवधता: द्वद्श 	 भागाष्मध्ये	
आढळून	 ्येणाऱ्ा	 प्रर्ा्तींष्म्धील	 द्वपुल्तयेष्म्धला	
फरक.	 एखाद्ा	 द्वद्श 	 प्रदयेशा्तील	 प्रर्ा्तींष्म्धील	
द्वद्व्ध्ता	महणर्ये	प्रर्ा्ती्	द्वद्व्ध्ता.	

	 	 	 नैसद्गजाक	 उतरिां्ती	 हो्त	 गयेल्ाष्मुळये	 इ्त ्ा	 प्रर्ा्ती	
द्नष्माजाण	झाल्ा	आहये्त.

 क  परिस्थिा जवमवमवधता : ्ा	 पृथवीवर	 असणाऱ्ा	
पररसंसरांष्म्धील	 द्वद्व्ध्ता	 महणर्ये	 पररसंसरयेची	
द्वद्व्ध्ता	 हो्.	 र्ंगलये,	 गव्ताळ	 प्रदयेश,	 ्तळये,	 नदी,	
सष्मुरि	ही	काही	पररसंसरयेची	उदाहरणये	आहये्त.		 	
	 पृथवीवरील	वयेगवयेगळ्ा	हवाष्मानाष्मुळये	व	भौगोद्लक	
रचनांष्मुळये	 द्नरद्नराळ्ा	 पररसंसरा	 ्त्ार	 झाल्ा	
आहये्त.	

मच  ३.१ ः जवमवमवधता अा

प ी

   सू मजीव
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जवमवमवधता मह वाची का आहे
	 	 सवजा	प्रर्ा्ती	एकष्मयेकांशी	र्ोडलयेल्ा	आहये्त.	
त्ा	 एकष्मयेकांवर	 अवलंबून	 आहये्त.	 र्र	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 कष्मी	 असयेल	 ्तर	 हये	 बं्ध	 कष्मकव्त	
हो्ता्त	 व	 काही	 वयेळयेस	 ्तुट्ता्त.	 हये	 त्ा			
द्ठकाणाच्ा	 इ्तर	 सवजा	 प्रर्ा्तींना	 अपा्कारक	
ठर्तये.	 र्ैद्वद्व्ध्ता	 ही	 अनयेक	 प्रकारये	 ष्माणसासाठी	
ष्मह वाची	 आहये.	 र्र	 ्ती	 कष्मी	 झाली	 ्तर	
ष्माणसासाठी	 उप्ोगी	 असलयेल्ा	 ्ा	 प्रणाली	
्तुट्ता्त.	 प्ाजावरणा्तील	 अपा्कारक	 प्रकार	
ष्माणसासाठी	 वनसप्ती	 व	 प्राणी	 वयेगवयेगळ्ा	
ष्मागाांनी	 ष्मह वाचये	 आहये्त.	 द्नसगाजा्तील	 हा	
असष्म्तोल	प्ाजावरणा्तील	्ा	साखळ्ा	्तोड्तो.

 माहीत आहे का तु हाला
	 ष्महारा ा्तील	 वारली	 आद्दवासी	 सष्मार्	
्तांदळाच्ा	 १५	 र्ा्तींची	 लागवड	 कर्ता्त.	 ्तये		
पारंपररक	शये्ती	पद	्ध्ती	द्प ानद्प ा	कर्त	आलये	
आहये्त.	्धानाच्ा	द्वद्व्ध	र्ा्तीं	्ा,	पाण्ाच्ा	व	
वयेगवयेगळ्ा	ष्मा्तीच्ा	पो्ताप्रष्माणये	बदल्त	र्ा्ता्त.	
ा	 र्ा्तींना	 वयेगवयेगळये	 गं्ध	 अस्ता्त	 व	 त्ांची	

कीटकांचा	साष्मना	करण्ाची	क्ष्म्ता	वयेगळी	अस्तये.	
र्र	ष्मा सून	नयेहष्मीसारखा	बरसला	्तर	ष्मुख्	र्ा्ती	
्ा	 उत्तष्म	 उतपादन	 दये्ता्त,	 र्र	 नाही	 बरसला	 ्तर	
अ ्	कष्मी	दर्ाजाच्ा		र्ा्ती	र्री	कष्मी	उतपादन	दये्त	
असल्ा	्तरीही	कष्मी	पाण्ा्त	र्गून	काही	प्रष्माणा्त	
का	 हो ना	 उतपादन	 दयेऊ	 शक्ता्त.	 अशा	 प्रकारये	
वयेगवयेगळ्ा	 ष्मा्ती,	 पाणी	 व	 हवाष्मानाच्ा	
द्सर्ती्तील	 र्ा्तींच्ा	 उपलब्ध्तयेष्मुळये	 प्रद््तकूल	
पररद्सर्ती्त	 सुद्ा	 रोडयेफार	 उतपादन	 हा्ती	
लाग्तयेच.	

गट	 प्रर्ा्तींची	संख्ा	
सस्तन	प्राणी	 ५,५१३	
पक्ी	 १०,४२५
सरपटणारये	प्राणी	 १०,०३८
ष्मासये	 ३२, ००
उभ्चर	 ७,३०२
कीटक १०,००,०००	
वनसप्ती ३,०७,६७४
ला्कन १७,०००	

माहीत आहे का तु हाला
	 	 पृथवीवरील	प्रर्ा्तींची	संख्ा.

उपक्रम ः १
शाळा ष्महाद्वद्ाल्	 व	 सराद्नक	 पररसर	 हा	 सत्रो्त	
ष्मानून	 द्वद्ाथ्ाांनी	र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	्तीन	वयेगवयेगळ्ा	
प्रवगाजा्तील	उदाहरणये	शो्धावी्त.	उदाहरणारजा	
				 	सराद्नक	प्राणी,	पक्ी,	कीटक,	झाडये
				 	कोणत्ाही	एका	द्पकाच्ा	 उदा.्तांदळ,		
	 	 	 वारी)		वयेगवयेगळ्ा	र्ा्तीचये	सवजेक्ण	करा		
	 	 	 व	त्ांची	नावये	द्लहून	काढा.
				 	सराद्नक	भागा्तील	प्ाजावरणा्तील		द्वद्व्ध		
	 	 	पररसंसरा	शो्धून	त्ांची	नावये	द्लहा.		 	
अ.रि. प्रर्ा्ती संख्ा	 आढळणारये	द्ठकाण
१
२

३.३ जवमवमवधतेची मू ये :
	 	 	 	 	 	 	र्ग	हये	असंख्	सर्ीव	प्राणी	व	वनसप्तींनी	भरलयेलये	
आहये.	 ्ा	 सर्ीवांष्मध्ये	 द्वद्व्ध्ता	 असून	 	 ्तये	 वयेगवयेगळ्ा	
अद््धवासा्त	राह्ता्त.	त्ांच्ा	द्ठकाणी	अनयेक	गुणवैद्शष ये	
असल्ाष्मुळये	 त्ांचा	 अ ्ास	 ष्मनोरंर्क	 हो्तो.	 ्तसयेच	 हये	
सर्ीव	 ष्मानवी	अद्स्ततवासाठी	अत्ावश्क	आहये्त	कारण	
्तये	अन्,	वसत्र,	द्नवारा,	 ष्धये	्ांसाठी	साद्हत्	पुरव्ता्त.
	 	 	 	 	 	 	 	आर्काल	आपल्ाकडये	 वयेगवयेगळ्ा	अनुवंद्शक	
गुण्धष्माांचा	अनयेक	पद््तींनी	वापर	कर्ता	्येण्ासाठी	नवीन	
्तंत्र ान	आहये.	व ्	 द्वद्व्ध्तयेचा	 द्पकांष्मध्ये	सष्मावयेश	करून	
र्ागद््तक	शये्तीच्ा	द्वकासाला	हा्तभार	लाव्ता	्ये ल.
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अ. जवमवमवधतेची य  मु ये 
 १. उप ोगी मु ये:
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	अन्,	चारा,	 इष्मार्ती	लाकूड,	 इं्धनाचये	लाकूड	

इत्ादी	 साठी	 प्रत्क्	 वापरल्ा	 र्ाणाऱ्ा	 	 नैसद्गजाक	
उतपादनांशी	 उपभोगी	 ष्मुल्ये	 संबंद््ध्त	 आहये.	 आपण	
वनसप्ती	 आद्ण	 प्राण्ांच्ा	 हर्ारो	 प्रर्ा्तींचा	 वापर	
आपल्ा	 रोर्च्ा	 आ्ुष्ा्त	 कर्त	 अस्तो.		
आद्दवासी	 लोक	 साष्मा ््तः	 त्ांच्ा	 दैनंद्दन	
गरर्ांसाठी	वनांवर	अवलंबून	अस्ता्त.

 २. उ पादक मू ये :
			 	 व्ापार ष ा	 काढलयेल्ा	 व	 द्वकल्ा	 र्ाणाऱ्ा	

द्डंक,	 ष्म्ध	 इत्ादी	 उतपादनासाठी	 हये	 लागू	 आहये.	
आर्ची	 ब ्तांशी	 शये्ती्तील	 द्पक	 ही	 व ्	
प्रर्ा्तीष्म्धूनच	द्वकद्स्त	झाली	आहये्त.	

१.			ष्म्धष्माशांचये	पोळये										२.	व्ापारी	उतपादन,	ष्म्ध

       		३.	झाडाच्ा	बुंध्ा्तून	द्डंक	पाझरणये											  

                                    जवमवमवधतेची मु ये

 
  य  मु ये      अ य  मु ये

	उपभोगी															उतपादक																		प्ाजावरणी्							साष्माद्र्क											नैद््तक													स द्जा										वैकद्लपक
		ष्मुल्ये	 																	ष्मुल्ये	 													ष्मुल्ये	 											ष्मुल्ये	 									ष्मुल्ये	 							ष्मुल्ये													ष्मुल्ये

जवमवमवधतेचे आमथिक मु य
	 	 अन्	 व	 ऊर्ाजा	 ्ा	 ष्मूलभू्त	 गरर्ा	 पूणजा	 करण्ासाठी	
लोक	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेवर	 अवलंबून	 अस्ता्त.	 त्ाद्शवा्	
ष्ध,	शये्ती,	लाकूड	इत्ादी	उद्ोग	कचच्ा	ष्मालासाठी	

र्ैवद्वद्व्ध्तयेवर	अवलंबून	अस्ता्त.	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	आद्रजाक	
उप्ोग	खाली	वणजान	कलये	आहये्त.
 १. अन्न मु य :	 ष्मानवी	 इद््तहासा्त	 अंदार्ये	 ८०,०००	

खाण्ा्ो ्	 वनसप्ती	 र्ा्तींचा	 उप्ोग	 करण्ा्त	
आलयेला	आहये	आद्ण	त्ा्तील	३०००	प्रर्ा्ती	आर्ही	
वापरल्ा	 र्ा्त	 आहये्त.	 	 सुष्मारये	 १५०	 प्रर्ा्तींची	
ष्मो ा	 प्रष्माणावर	लागवड	करण्ा्त	 ्ये्तये	 व	 त्ापैकी	
१०	्तये	२०	प्रर्ा्ती	र्गाच्ा	८० ०%	उषष्मांकांसाठी	
आपण	वापर्तो.	

	 	 	 वरील	 ष्मह वाच्ा	 खाण्ा्ो ्	 वनसप्तींद्शवा्	
शयेकडो	अ ्	लागवड	न	कलयेल्ा	वनसप्तींचा	सुद्ा	
अन्	महणून	उप्ोग	कला	र्ा्तो.	

 २. धे, स दय साधने : र्ैवद्वद्व्ध्तयेष्मुळये	 ष्मानव,	
प्राणी	 व	 वनसप्ती	 आरो ्ाचये	 रक्ण	 हो्तये.	 र्ैव	
कीटकनाशक		व	र्ैद्वक	ख्तये)	पद्शचष्म	घाटा्त	सुष्मारये	
२०००	 ष्धी	 वनसप्तींचा	 वापर	 करण्ा्त	 ्ये्तो.	
दयेशभरा्त	 सुष्मारये	 ८०००	 वनसप्ती	 व	 काही	 प्राण्ांचा	
सराद्नक		लोक	 ष्धासाठी	उप्ोग	कर्ता्त.

	 	 	 आ्धुद्नक	 वैद्कशासत्राष्म्धील	 ष्धांचये	 ष्मूळ	
वनसप्तींष्मध्ये	आहये.	द्वकद्स्त	र्गा्त	वापरली	र्ाणारी	
द्वद्व्ध	 ष्मुख्	 प्रवाहा्तील	 अद्सपरीन	 सद्ह्त	 २५%	
ष्धये	 वनसप्तींपासूनच	 ्त्ार	 कली	 र्ा्ता्त.	

प्रारद्ष्मक	 प्रद्रि्ा	 कल्ावर	 आ्ुवजेदीक	 ष्धये	 व	
ष्धी	 वनसप्ती	 भार्ता्तून	 श्तकानुश्तक	 द्न्ाजा्त	

मच  क्र.३.२ ः उ पादक मू ये
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धे

जव धन ततू सुत ी

अन्न चािा स दय साधने

बाधकाम सामह यलाकड

उप ोगी मु ये उ पादक मु ये

मच  ३.३ ः य  मु ये

कली	 र्ा्त	आहये्त.	अलीकडील	काही	 वषाांष्मध्ये	 ्ा	
व्ापाराचये	 प्रष्माण	 भरपूर	 वाढलये	 आहये.	 वैद्की्	
प्जाटन	 हा	 अलीकडये	 एक	आद्रजाक	 प्राप्ती	 करण्ाचा	
उद्ोग	 महणून	 उद्ाला	 ्ये्त	आहये.	 ्ाष्मध्ये	 सवदयेशी	
उपचार	 पद््तींना	 ष्मह व	 	 प्राप्त	 झालये	 असून,	
आ्ुवजेदी्	 व	 अ ्	 पौवाजात्	 वैद्की्	 शाखांची	
उपचार	पद््ती	लोकंाना	द्दली	र्ा्तये.

 ३. धागे:	कापूस,	्ताग,	र्वस,	घा्पा्त,	वये्त,	अंबाडी,	
नारळाचा	 काथ्ा,	 बांबू	 व	 अ ्	 गव्त	 हये	 नैसद्गजाक	
्धा ्ांचये	 सत्रो्त	आहये्त.	 ्तये	 सराद्नक	अरजाव्वसरये्त	 व	
कारखा ्ा्त	 सु्तळी	 दोरखंड,	 दोर,	 कपडा	 अशा	
वयेगवयेगळ्ा	 सवरूपा्त	 हये	 नैद्सद्गजाक	 ्धागये	 वापर्ता्त.	
्तसयेच	 ्तये	 पो्ती	 व	 गोण्ा	 ्ांच्ा्त	 वयेषटन	 पकद्र्ंग)
वस्तू	 महणून	 वापर्ता्त.	 ्तसयेच	 गाद्लच्ाच्ा	 ष्मागचये	
अस्तर	महणूनही	हये	्धागये	वापर्ता्त.

 ४. जव धन : भार्ता्तील	 ब ्तांशी	 ाष्मीण	 लोकसंख्ा	
इं्धनासाठी	 र्ळाऊ	 लाकडावर	 अवलंबून	 आहये.	
बा्ोगस,	 बा्ोडीझयेल	 व	 इरयेन ल	 ्ांना	 सुद्ा	
आद्रजाक	ष्मह व	प्राप्त	हो्त	आहये.	 ही	सवजा	 इं्धनये	 र्ैव	
सत्रो्तांपासून	 महणर्ये	 वनसप्तींपासून	 ्त्ार	 हो्ता्त.	
र्टोफा	व	करंर्	्ा	दोन	वनसप्ती	प्रर्ा्तींचा	उप्ोग	
र्ैवइं्धन	्त्ार	करण्ासाठी	हो्तो.	भार्ताष्मध्ये	र्टोफा	

व	करंर्	वनसप्तींच्ा	अद््धकाद््धक	र्ैवइं्धन	दयेणाऱ्ा	
र्ा्तींचा	 शो्ध	 वै ाद्नक	 घये्त	 आहये्त.	 अलीकडये	
शयेवाळाचा	 वापर	 सुद्ा	 संभाव्	 इं्धन	 महणून	
करण्ावर	वै ाद्नक	संशो्धन	करी्त	आहये्त.

 ५. बाधकाम सामह य : बांबू,	गव्त,	टणक	झाडये,	इष्मार्ती	
लाकूड,	 नारळाच्ा	झावळ्ा	सराद्नक	पररसरा्तूनच	
द्ष्मळ्तये.	 इत्ादी	 घरासाठीचये	 बां्धकाष्म	 साद्हत्	
सराद्नक	 पररसरा्तूनच	 ्ये्तये.	अनयेक	 दयेशांष्मध्ये	 बांबूची	
आद्ण	 इष्मार्तीसाठी	 लागणाऱ्ा	 लाकडाची	 लागवड	
ष्मो ा	 प्रष्माणवर	 करण्ा्त	 ्ये्तये.	 र्गा्तील	 ब ्तांशी	
इष्मार्तीसाठी	 लागणारी	 लाकडये	 अर्ूनही	 वना्तूनच	
्ये्ता्त.	

 ६. पय न: आर्काल	 नैसद्गजाक	 प्जाटन	 र्गभरा्त	 वाढ्तये	
आहये.	 र्गभराष्मध्ये	 प्जाटनाष्मुळये	 लाखो	 लोकांना	
रोर्गार	द्ष्मळ्त	आहये.	उदाहरणारजा	ष्मुंब च्ा	सीष्मयेवरील	
संर््	 गां्धी	 रा ी्	 उद्ानाला	 दरवष 	 सुष्मारये	 १५	
लाख	 प्जाटक	 भयेट	 दये्ता्त.	 नैसद्गजाक	 प्जाटनाष्मुळये	
आद्रजाक	उतपादना्त	वाढ	हो्त	आहये.	्ताडोबा	अं्धारी	
व्ा 	प्रकलपास	दरवष 	३०	लाखापयेक्ा	र्ास्त	प्जाटक	
भयेट	 दये्ता्त	 त्ाष्मुळये	 सरकारसाठी	 लाखो	 प्ांचा	
ष्महसूल	द्नष्माजाण	हो्तो.	
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ब. जवमवमवधतेची अ य  मु ये:

जवमवमवधता  क नसमगक चक्राचा ाग: र्ैवद्वद्व्ध्ता	
पररसंसरयेच्ा	 आवश्क	 अशा	 लाभांची	 ्तर्तूद	 कर्तये.	
पृथवीवरील	 ष्मानवी	 अद्स्ततवाला	 पाठबळ	 द्ष्मळयेल	 अशी	
पररद्सर्ती	 द्नष्माजाण	 करण्ाच्ा	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	 पद््ती	
आहये्त.	 त्ाष्मध्ये	 र्लचरि,	 भूरासा्ाद्नक	 चरि	 व											
हवाष्मानाची	द्सर्ती	् ांचा	सष्मावयेश	आहये.	उदाहरणारजा	काबजान,	
हा्डोर्न,	 नत्रवा्ू	 व	 प्राणवा्ू	 इत्ादींनी	 बनलयेल्ा	
गुं्तागुं्तीच्ा	 ष्मृ्त	 सेंद्रि्	 पदाराांचये	 र्ीवाणू	 	 सो ्ा	 सेंद्रि्	
सं्ुगांष्मध्ये	 रूपां्तर	 कर्ता्त.	 वा्तावरणा्तील	 काबजान	
डा् सा ड	 वा्ू	 शोषून	 घयेऊन	 वनसप्ती	 हवा	 शुद्	
होण्ास	 ष्मद्त	कर्ता्त.	 र्ीवष्मंडल	 वा्तावरणा्तील	 वा्ुंचा	
सष्म्तोल	राखून	हवाष्मान	द्सरर	ठयेवण्ास	ष्मद्त	कर्तये.	
	 	 वनये	 आद्ण	 गव्ताळ	 प्रदयेश	 ओढये	 व	 नद्ांचा	 प्रवाह	
का्ष्म	ठयेवण्ास	ष्मद्त	कर्ता्त.	भूर्लाचये	पुनभजारण	होण्ास	व	
ष्मा्तीची	्धूप	घटद्वण्ा्त	सुद्ा	त्ांचये	साहा ्	हो्तये.	एखादा	
प्रदयेश	र्येवहा	झाडांनी	व	वनांनी	आच ादलयेला	अस्तो,	्तयेवहा	
पावसाचये	पाणी	र्द्ष्मनी्त	द्झरप्तये.	ष्मुळये	ष्मा्तीला	घ 	्धरून	
ठयेवून	ष्मा्तीची	्धूप	होऊ	दये्त	नाही्त	.
	 	 प्ाजावरणाचा	 सष्म्तोल	 द्बघडल्ास	 	 द्कंवा	 घटल्ास	
त्ाचा	 आपल्ा	 सभोव्तालच्ा	 नैसद्गजाक	 प्ाजावरणाच्ा	
का्ाजावर	द्वपरी्त	पररणाष्म	हो्त	अस्तो.	ष्मा्तीची	उतपादक्ता	
कष्मी	 होणये,	 ्धूप	 होणये,	 पाणी	 ्धरून	 ठयेवण्ाची	 व	 पुनभजारण	
क्ष्म्ता	 घटणये,	 ही	 बदलांची	 काही	 उदाहरणये	 आहये्त.	
प्ाजावरणाची	प्रदुषक	शोषून	घयेण्ाची	 द्कंवा	 त्ांना	 पसरवून	
ठयेवण्ाची	क्ष्म्ता	घटल्ाष्मुळये	 प्ाजावरणा्त	 द्वषारी	 पदाराांचये	
प्रष्माण	वाढ्तये.	

मच  ३.४ः  वने न ाचा वाह कायम ठेव यास मदत कितात.

मच  ३.५ ः मु  मातीला  ध न ठेवून
 धूप हो  देत नाहीत

२.   जवमवमवधतेचे पयाविणीय मू य 

  जात चे पि्पिावलबन : पररसंसरये्त	 द्कंवा	
अद््धवासा्त	 द्वद्श 	 भूद्ष्मका	 द्नभावण्ासाठी	अनयेक	
प्रर्ा्तीची	 उतरिां्ती	 हो्तये.	 अनयेक	 प्रर्ा्ती	 सव्तःच्ा	
अद्स्ततवासाठी	 ्तसयेच	 अन्साखळी	 व	 अन्र्ाळये	
्ाच्ा	 ष्माध्ष्मा्तून	 एकष्मयेकांवर	 अवलंबून	 अस्ता्त.	
त्ाद्शवा्	 परागीकरण,	 बीर्	 प्रसार	 इत्ादी	 भूद्ष्मका	
सुद्ा	 त्ंाना	 द्नभवा्च्ा	 अस्ता्त.	 सर्ीव	 प्राणी	
त्ंाचये	 	 एकष्मयेकां्तलये	 संबं्ध	 	 र्सये	 सहर्ीवन,	 भक््	
पकडणये,	 अन्	 साखळी	 व	 अन्	 र्ाळये	 हये	 सवजा	
र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	 पैलू	 आहये्त.	 ्ा	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	
दयेखभाल,	 ्ती	 आहये	 त्ा	 द्सर्ती्त	 राहणये	 व	 पुढयेपुढये	
उतरिंा्ती	 हो्त	 र्ाणये	 ्ा	 सवजा	 गोषटींसाठी	 वरील	 पैलू	
ष्महततवाचये	ठर्ता्त.

मच  ३.६ ः नसमगक अमधवास
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२. सामामजक मु ये 

	 	 पारंपररक	 सष्मार्ांनी	 र्गा्तील	 द्वद्व्ध	 भागांष्म्धील	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 र्पून	 ठयेवली	 आहये.	
त्ा	 	 त्ा	 द्ठकाणचये	 लोक	 त्ांच्ा	 सव्तःच्ा	
लाभासाठी	 वनांचये	 नयेहष्मीच	 संरक्ण	 कर्ता्त.	 पुरा्तन	
काळी	भार्ता्त	वनसप्ती	व	प्राण्ांना	अद््तश्	ष्मह व	
व	ष्मानाचये	सरान	हो्तये.

उपक्रम २ : कृती 

		र्ैवद्वद्व्ध्तयेष्मुळये	आपल्ा	दैनंद्दन	गरर्ा	पूणजा	होण्ास	
कशी	 ष्मद्त	 हो्तये	 हये	 सष्मर्ून	 घयेण्ासाठी	 व	 त्ांची	 न द	
करण्ासाठी	द्वद्ाथ्ाांना	ष्मद्त	करणये.

गट 	प्रत्येक	गटा्त	५	्तये	६	द्वद्ार 	

काय योजना :
	 १.	 प्रत्येक	 गटाला	 घरा्तील	 दैनंद्दन	 गरर्ांच्ा	

गो ींची	 ६ ७	 द्दवसांच्ा	 न दींची	 ्ादी	
करा्ला	सांगा.

	 २.	 र्वळपासच्ा	 पररसरा्तून	 कोणत्ा	 वस्तू	 गोळा	
कर्ता	 ्ये्ता्त	 त्ाची	 ्ादी	 ्त्ार	करा्ला	सांगा	
उदाहरणारजा	शयेण,	र्ळाऊ	लाकूड,	झाडये,	भा ्ा,	
फळये,	ष्म्ध,	फलये	इत्ादी.

				 	 शहरांष्मध्ये	 द्वद्ार 	 सव्तःच्ा	 द्कंवा	
शयेर्ारच्ा	 बागये्तील	 झाडांचये	 द्नरीक्ण	 करून	
त्ांचये	उप्ोग	न दवू	शक्ता्त,	रसत्ाच्ा	कडयेचये	
र्ळाऊ	 लाकूड	 गोळा	 करणये,	 चालण्ासाठी	
टयेकड्ांचा	वापर	इत्ादी	गो ी	द्लहू	शक्ता्त.

	 ३.	 आपल्ा	 गावाच्ा	 द्कंवा	 शहराच्ा	 सभोव्ती	
वरील	 गो ी	 उपलब्ध	 नसल्ास	 का्	 हो ल	
्ाची	 चचाजा	 आपलये	 द्ष्मत्र	 व	 वद्डल्धाऱ्ा	
ष्मंडळींशी	करा.

	 ४.	्ा	चचजेच्ा	न दी	ठयेऊन	त्ा	आपल्ा	गटा्त	सांगा.	
त्ा	चचाांचा	्तपशीलवार	अहवाल	्त्ार	करा.

	 ५.	 प्रत्येक	 गटाला	 त्ांचये	 द्नषकषजा	 वगाजा्त	 सादर	
करा्ला	सांगा.

	 	 द्पंपळ,	 वड	 व	 ्तुळस	 अशा	 झाडांना	आर्ही	 पद्वत्र	
ष्मानलये	र्ा्तये	व	त्ांची	पूर्ा	कली	र्ा्तये.	

	 	 	 	एखाद्ा	पररसंसरये्त	प्रद्रि्ा	व	र्ैवद्वद्व्ध्ता	्ा	
दो हींष्म्धील	 संबं्धांवर	 ष्मानवी	 गोषटी काही	 क्ती	
अवलंबून	 आहये्त.	 	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	 हानी	 झाल्ास	
पररसंसरयेच्ा	 का्ाजा्तील	 ऊर्जेचये	 प्रवाह	 	 व	
र्ैवभूरासा्द्नक	 चरि	 ्ांवर	 घा्तक	 पररणाष्म	
संभव्ता्त.

        वड      तु स

३.  नमतक मु ये 
	 	 	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	हानी	रोखण्ाची	नैद््तक	र्बाबदारी	

आ्ता	सवाां्त	ष्मोठी	आहये	कारण	र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	हानी	
ही	 का्ष्म	 सवरूपाची	 अस्तये	 आद्ण	 न 	 झालयेली	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	पु हा	द्नष्माजाण	कर्ता	्ये्त	नाही.	नैद््तक्ता	
आपल्ाला	सवजा	प्रकारच्ा	र्ीवांचये	रक्ण	करण्ास	व	
त्ांना	 अनावश्क	 असा	 कोण्ताही	 त्रास	 न	 दयेण्ास	
द्शकद्व्तये.	 	 काही	 लोक	 प्राण्ांची	 द्शकार	 करण्ा्त	
आनंद	 ष्मान्ता्त	 आद्ण	 काही	 वयेळयेस	 त्ंाच्ा	 काही	
क्तीष्मुळये	 प्ाजावरणाला	 हानी	 पोहचव्ता्त	 व	 प्रदुद्ष्त	
कर्ता्त.

४.  स दय मू य 
	 	 	 ष्म्धुर	 गाणारये	 पक्ी	 वयेगवयेगळये	 आवार्	 व	 दाट	

र्ंगलाद्शवा्	 हये	 र्ग	 ष्माणसांसाठी	 राहा्ला	 अ्ो ्	
हो ल.	 व ्र्ीवांच्ा	 असण्ानये	 लोकांना	 आनंद	
वाट्तो.	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	 स द्जा	 ष्मुल्ाचये	 अनयेक	
लोकगी्तये,	 लोककला	 व	 कहाण्ांष्मध्ये	 सुंदर	 वणजान	
करण्ा्त	 आलये	 आहये.	 त्ाष्मध्ये	 ्ा	 स द्जा	 ष्मुल्ांचा	
लोकांच्ा	ष्मनावर	असलयेला	पररणा्त	द्दसून	्ये्तो.

मच  ३.७ ः सामामजक मु ये
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अमतसवेदनिील े े ः
	 	 अद््तसंवयेदनशील	क्येत्रये	हये	प्रदयेशद्नष्ठ	प्रर्ा्तींचये	कष्मालीचये	
वैद्वध्	 असलयेलये	 परं्तु	 स्त्त	 ्धो ्ाच्ा	 ा्ये्त	 वावर्त	
असलयेलये	 प्रदयेश	 अस्ता्त.	 र्गाष्मध्ये	 अशी	 एकूण	 ३५	
अद््तसंवयेदनशील	क्येत्रये	आहये्त.	त्ापैकी	भार्ता्त	दोन	महणर्ये	
पद्शचष्म	 घाट	 व	 पूवजा	 द्हष्माल्	 हये	 दोन	 	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	
अद््तसंवयेदनशील	प्रदयेश	आहये्त.
	 	 भार्ती्	आनुवंद्शक्ता	करि	हये	र्गा्तील	१७	ब द्व्ध	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 द्वभागांपैकी	एक	आहये.	इरये	२०	पयेक्ा	र्ास्त	
प्रर्ा्तींचये	वनप्रर्ा्तींपासून	खाण्ा्ो ्	द्पकांच्ा	र्ा्तींष्मध्ये	
रूपां्तर	कलये	आहये.	्येरये	४ ,०००	पयेक्ा	र्ास्त	वनसप्तींच्ा	
प्रर्ा्ती	आहये्त.	१८	हर्ार	प्रर्ा्ती	् ा	उच्चवगाजा्तील	झाडांच्ा	
आहये्त.	्ा्त	१६६	ष्मुख्	व	इ्तर	द्पक	्तसयेच	३२६	हये	त्ांचये	
व ्	 र्ा्ती	आहये्त.	 हर्ारो	 व ्	 खाद्	झाडांच्ा	 प्रर्ा्ती	
सराद्नक	आद्दवासी	र्ष्मा्ती	व्ापक	प्रष्माणावर	खाद्	महणून	
वापर्ता्त.	 ्ाष्मध्ये	 कंदष्मुळाच्ा	 १४५,	 पालयेभा ्ांच्ा	
५२१,	फलांच्ा	१०१,	फळांच्ा	६४७,	द्ब्ा	व	शेंगांच्ा	
११८	 प्रर्ा्ती	 सष्माद्व 	आहये्त.	 त्ाद्शवा्	 वंशवनसप्ती्	
उप्ोगासाठी	सुष्मारये	 ,५००	वनसप्तींच्ा	प्रर्ा्ती	न दद्वल्ा	
गयेल्ा	असून	त्ापैकी	७,५००	्ा	वंश ष्धी्	ष्मह वाच्ा	
व	 ३, ००	 ्ा	 ब द्व्ध	खाद्	 ष्मह व	असलयेल्ा	 प्रर्ा्ती	
आहये्त.

जव गोमलक मव ाग : 

	 	 भार्ताला	 १०	 प्रष्मुख	 र्ैवभौगोद्लक	 द्वभागाष्मध्ये	

५.  वकस पक मू य 
	 	 	 ष्मानवाला	 भद्वष्ा्त	 आद्रजाक	 लाभ	 द्ष्मळवून	

दयेण्ाच्ा	 ्ा	 प्रर्ा्तींकडये	 असलयेल्ा	 संभाव््तयेला	
वैकद्लपक	ष्मूल्	महण्ता्त.	ककरोग	व	ए स	सारख्ा	
भ्ानक	 रोगांशी	लढा	 दयेऊन	्तये	 रोग	बरये	करण्ासाठी	
नव्ा	प्रर्ा्ती	शो्धण्ाचये	काष्म	र्ैव्तंत्र 	करी्त	आहये्त.	
हये	वैकद्लपक	ष्मुल्ाचये	उदाहरण	आहये.

तु हाला माहीत आहे का  

१७ ब मवध  जवमवमवधता असलेले देि 

१)	ष्मयेद् सको		२)	कोलंद्ब्ा			३)	इ येडोर

४)	पयेरू		५) ाझील				६	)	पापुआ	 ्ूद्गनी					

७)		ष्मादागासकर	८)	चीन		 )	भार्त		

१०)	ष्मलयेद्श्ा	११)	इंडोनयेद्श्ा

१२)	 सटयेद्ल्ा			१३)	दद्क्ण	अद् का	

१४)	्ुएसए	१५)	द्फलीपा स	

१६)	वहयेद्न ्ुएला

१७)	डयेष्मोरिद्टक	ररपद्बलक	 फ	कागो

मच  ३.  ः जवत ान  पद धती

३.४. ाित क ब मवध जवमवमवधता असलेला देि 
	 	 र्गा्तील	 १७	 सवबोतक 	 ब द्व्ध	 र्ैवद्वद्व्ध्ता	
असणाऱ्ा	 दयेशांष्मध्ये	 भार्ताची	 गणना	 कली	 र्ा्तये.	
भार्ता्तील	 सुष्मारये	 १,१५,०००	 झाडांच्ा	 व	 प्राण्ांच्ा	
प्रर्ा्ती	 शो्धून	 त्ांचये	 द्ववरण	 उपलब्ध	 करण्ा्त	 आलये	
आहये.
					 वनसप्तींच्ा	 बाब्ती्त	 	 दयेशा्त	 ४५,०००	 प्रर्ा्ती	
असून,	र्गाच्ा	एकूण	वनसप्तींच्ा	संख्येपैकी	त्ा	१५%	
आहये्त.	 शा ्	 भार्ता्त	 दयेशा्तील	 कडच्ा	 प्रर्ा्तींचा	

)		वैद्शष पूणजा	खद्र्ना	आहये.
						प्राणी	प्रर्ा्तींच्ा	बाब्ती्त	सुद्ा	भार्त	संपन्	असून	
प्राण्ांच्ा		 ा्त	असलयेल्ा		 २,०३७	प्रर्ा्तींपैकी	६१,३७५	
प्रर्ा्ती	कीटकांच्ा	आहये्त.	
	 	 फ ्त	 एखाद्ा	 द्वद्शषट	 प्रदयेशा्तच	आढळणारये	 प्राणी	
महणर्ये	 प्रदयेश	 द्वद्शषट	 प्राणी	 एंडयेद्ष्मक).	 सरपटणारये	 प्राणी	
आपल्ाकडये	 ३३%	 आहये्त	 ्तर	 उभ्चर	 एंडयेद्ष्मक	 प्राणी	
६२%	 	 आहये्त.	 पाळीव	 प्राण्ांष्मध्येही	 बरीच	 द्वद्व्ध्ता	
आपल्ा	 दयेशा्त	 आढळ्तये.	 सष्मुरिा्तील	 प्राण्ांच्ा	
द्वद्व्ध्तये्तील	सष्मृद	्धी	 द्क्ती	आहये्त	त्ाचा	कलयेला	अंदार्	
आपल्ाकडये	 नाही.	 पण	 सष्मुरिी	 गव्त,	 ष्मासये,	 कवच्धारी	
प्राणी,	ष्मृदुशरीर	व	कवच	असलयेलये	प्राणी	प्रवाळ,	सरपटणारये	
व	सस्तन	प्राणी	आपल्ा	सष्मुरिा्त	द्वपुल्तयेनये	आढळ्ता्त.	
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द्वभागलये	आहये.	 हये		 भौगोद्लक	 द्नकषांवर	आ्धारर्त	आहये,	
्ा्त	हवाष्मान	 पाऊस	आद्ण	्तपष्मान),	ष्मा्तीची	वैद्शष ये,	
वनसप्तीचये	सवरूप	आद्ण	्तयेरील	व ्	प्रर्ा्तींची	 द्वद्व्ध्ता	
्ा	गोषटी	्ये्ता्त.	अशा	प्रकारये	 द्नसगाजाच्ा	अर्ैद्वक	आद्ण	
र्ैद्वक	 दो ही	 गो ींचा	 द्वचार	 कला	 र्ा्तो.	 भार्ता्त	 ्ा	
र्ैवभौगोद्लक	 क्येत्रांचा	 वापर	 शये्ती,	 पशुपालन	 आद्ण	
शहरीकरणासाठी	 कला	 आहये.	 हये	 र्ैवभौगोद्लक	 द्वभाग	
सांसकद््तक	भूगोलाशी	द्नगद्ड्त	आहये्त.

	 	 भार्ता्त	 उंच	 द्हष्माल्	 पवजा्त,	 प्रष्मुख	 नद्ांची	खोरी,	
द्नष्म	वाळवंटी	र्ष्मीन,	ड गराळ	प्रदयेश	आद्ण	द्कनारये	आहये्त.	
र्ैव भौगोद्लक	 संदभाजा्त	 पाद्हल्ास	 र्ंगली	 व	 लागवड	
करण्ार्ो ्ा	वनसप्ती	आद्ण	र्ंगली	व	पाळीव	प्राणी	्ांची	
द्वद्व्ध्ता	 ही	 त्ा	 त्ा	 प्रदयेशानुरूप	आहये.	 ्ा	 द्वद्व्ध्तयेष्मुळये	
भार्ताचये	 १०	 र्ैवभौगोद्लक	 द्वभाग	 झालये	 आहये्त.	
्ांच्ाष्मुळयेच	एक	ब द्व्ध	र्ैवद्वद्व्ध्ता	असलयेला	दयेश	असा	
दर्ाजा	द्ष्मळाला	आहये.	

	 १.	द्हष्माल्ाच्ा	पलीकडील	 टा स	द्हष्माल्)		
	 २.	द्हष्माल्ीन		
	 ३.	भार्ती्	वाळवंट	
	 ४.	द्नमन	वाळवंटी
	 ५.		पद्शचष्म	घाट					
	 ६.	दखखन	पठार		
	 ७.	गंगयेचा	सपाट	प्रदयेश																																			
	 ८.	 शा ्	भार्त												
	 .	बयेटये		आद्ण						
१०.	सष्मुरिद्कनारये				

 ३.५ जवमवमवधतेला असलेले धोके 

	 र्गा्तील	 अनयेक	 पररसंसरा	 सु ढ,	 सष्म्तोल	 व	 र्ोष्मदार	
ठयेवण्ासाठी	 पृथवीवरील	 सवजा	 व ्	 प्रकारा्तील	 प्रर्ा्ती	
ष्मह वाच्ा	आहये्त.	 र्ैवद्वद्व्ध्तये्त	 घट	 होण्ाची	खालील	
ष्मह वाची	कारणये	आहये्त.
 १. अमधवासाची हानी व मवखडन 
	 	 	 अद््धवास	 ऱहास,	 संसा्धनांचये	 अद््तशोषण,	 शये्ती	

बदल	व	नागरीकरण	ही	र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	हानी	होण्ाची	
ष्मुख्	 कारणये	 आहये्त.	 त्ाचा	 पररणाष्म	 महणून	
अद््धवासाचये	 द्वखंडन	 झाल्ास	 द्वलग	 झालयेलये	
र्द्ष्मनीचये	 ्तुकडये	 भद्वष्ा्त	 प्रर्ा्तींच्ा	 संख्येचा	 भार	
पयेलू	शकणार	नाही्त.	

	 	 	 द्वद्व्ध	 ष्मानवी	 उपरिष्मांष्मुळये	 र्येवहा	 ष्मो ा	
अद््धवासाचये	लहान	्तुकड्ांष्मध्ये	द्वखंडन	हो्तये,	्तयेवहा	
ष्मोठये	 क्येत्रफळ	 लागणारये	 सस्तन	 प्राणी	 व	 पक्ी	 ्ांची	
संख्ा	कष्मी	हो्तये	व	्तये	नाष्मशयेष	होऊ	शक्ता्त.	ष्मो ा	
सरलां्तराची	 सव्	 असलयेल्ा	 काही	 द्वद्श 	
प्राण्ांवर	 द्वपरी्त	 पररणाष्म	 होऊन	 त्ांची	 संख्ा	 घटू	
लाग्तये.

 २. अमतिो ण 
	 	 	 द्शकार,	 ष्मासयेष्मारी	 व	 चरा 	 ्ांच्ा	 अद््तरयेकाष्मुळये	

व	अद््त	ष्मो ा	प्रष्माणा्त	द्पक	घयेण्ाष्मुळये	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	
ष्मोठये	नुकसान	हो्त	आहये.

 ३. पिकीय जाती 
	 	 	 र् ष्मापासून	 ्तयेरये	 नसलयेल्ा	 प्रर्ा्ती	 एखाद्ा	

पररसंसरये्त	आणल्ास	प्रदयेशद्नष्ठ	व ्र्ीवांना	्धोका	
द्नष्माजाण	 होऊ	 शक्तो.	 परकी्	 प्रर्ा्ती	 द्वनाउ येश	
द्कंवा	 कोणत्ाही	 द्वद्श 	 उद् ानये	 र्द्वल्ास	
काहीवयेळा	 त्ा	 आरिष्मक	 होऊन	 सवदयेशी्	 प्रर्ा्ती	
घटू	 द्कंवा	 नाहीशा	 होऊ	 शक्ता्त.	 गार्र गव्त,	
घाणयेरी,	 व	 र्लपण 	 ्ा	 आरिष्मक	 गव्ताच्ा	
प्रर्ा्तींष्मुळये	 ्येरील	 ष्मूळ	 प्रर्ा्तींना	 द्नष्माजाण	 झालयेला	
्धोका	 व	 हानी	 हये	 त्ाचये	 उदाहरण	 आहये.	 	 दद्क्ण	
अष्मयेररक्तील	्तीलापी्ा	हये	ष्मासये	भार्ता्तील	्तलावा्त	
सोडलये	गयेल्ाष्मुळये	सराद्नक	ष्माशांच्ा	प्रर्ा्तीष्मध्ये	घट	
झाली.

 ४. द ण 
	 	 	 हवये्तील	 प्रदषण,	 आमलवषाजाष्मुळये	 वनांचा	 नाश	

हो्तो.	 पाण्ा्तील	 प्रदुषणाष्मुळये	 ष्मासये,	 अ ्	 र्ली्	

तु हाला पस चम ा ाबाबत मामहती आहे काय  
	 	 पद्शचष्म	घाटांच्ा	पवजा्तरांगा	् ा	भार्ताच्ा	पद्शचष्म	
द्कनाऱ्ाला	 सष्मां्तर	 अशा	 १६००	 द्कलोष्मीटर	
लांबीच्ा	 आहये्त.	 सुष्मारये	 १,४०,०००	 चौ.	
द्कलोष्मीटरच्ा	क्येत्र	व्ापणाऱ्ा	्ा	ड गररांगा	अनयेक	
प्रदयेश	द्वद्श 	वनसप्ती	व	प्राण्ांच्ा	प्रर्ा्तीचये	ष्माहयेरघर	
आहये्त.	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	 ीकोना्तून	 हा	 र्गा्तील	
एक	 अद््तसंवयेदनशील	 प्रदयेश	 आहये.	 पद्शचष्म	 घाट	 हा	
गुर्रा्त,	 ष्महारा ,	 गोवा,	 कनाजाटक,	 करळ	 व	
्ताद्ष्मळनाडू	्येरून	सुरू	होऊन	करळ	्येरये	सष्माप्त	हो्तो.	
ष्महारा ाष्मध्ये	 पद्शचष्म	 घाटाला	 स ारिी	 हये	 सराद्नक	
नाव	आहये.
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ोमगकिण द ण

मच  ३.  ः जवमवमवधतेला असलेले धोके 

वनसप्ती	 व	 प्राणी	 ष्मर्ता्त.	 पाण्ा्त	सोडलयेलये	 द्वषारी	
व	 ्धोकादा्क	 पदारजा	 र्लचरांच्ा	 र्ीवाला	 ्धोका	
द्नष्माजाण	 कर्ता्त.	 ्तयेल	 गळ्तीष्मुळये	 द्कनाऱ्ावरील	
पक्ी,	वनसप्ती	व	अ ्	सष्मुरिी	प्राण्ांना	्धोका	द्नष्माजाण	
होऊ	 शक्तो.	 ाद्सटकच्ा	 कचऱ्ाष्मुळये	 व ्	
र्ीवांवर	 अद्नषट	 पररणाष्म	 हो्तो.	 त्ाष्मुळये	 प्रदषण	 हा	
र्ैवद्वद्व्ध्तयेला	ष्मोठा	्धोका	आहये.	

 ५. हवामान बदल 
	 	 	 हवाष्मान	बदलाचा	र्ैवद्वद्व्ध्तयेवर	 पररणाष्म	झाला	

आहये	 आद्ण	 ्येत्ा	 दशकांष्मध्ये	 ्तो	 अद््धकच	 ्ती 	

होण्ाची	 श ््ता	 द्दस्त	आहये.	आद् टजाक	 प्रदयेशा्तील	
बफ	 द्व्तळल्ाष्मुळये	 संपूणजा	 प्रदयेशा्तील	 र्ीवसंह्तीच्ा	
र्ैवद्वद्व्ध्तयेला	 ्धोका	 द्नष्माजाण	 झाला	 आहये.	
वा्तावरणा्तील	 काबजानडा् सा डच्ा	 अद््तररक्त	
प्रष्माणाष्मुळये	 ष्महासागराच्ा	 पाण्ाचये	 आमलीकरण	
झाल्ाचये	द्दसून	आलये	आहये	व	्तो	आपल्ा	पररसंसरयेला	
्धोका	आहये.	्तापष्मान	वाढीसोब्तच	अद््धक	वारंवार्तयेनये	
द्वषष्म	 हवाष्मान	 असण्ाच्ा	 घटना	 ्तसयेच	 पाऊस	 व	
दुषकाळाचये	बदल्तये	आकद््तबं्ध	्ाष्मुळये	र्ैवद्वद्व्ध्तयेवर	
घा्तक	पररणाष्म	होऊ	शक्तो.			
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उपक्रम ३ : 
सराद्नक	 वृत्तपत्रा्तील	 लयेखांच्ा	 व	 बा्तम्ांच्ा	
आ्धारये	 ष्महारा ा्तील	 ष्मानव	 व	 व ्र्ीव	 संघषाजाचये	
द्वशलयेषण	करणारये	एक	द्टपण	द्लहा.

३.६ मानव व व यजीव स  
			 अन्	 आद्ण	 पाण्ाच्ा	 शो्धा्त	 व ्	 र्ीव	 र्येवहा	
नैसद्गजाक	 अद््धवास	 सोड्ता्त	 ्तयेवहा	 ष्मानव	 आद्ण	 व ्	
र्ीवांष्मध्ये	संघषजा	द्नष्माजाण	हो्तो.	ष्महारा ा्त	शहरी	व	 ाष्मीण	
भागा्त	 द्बब ाचये	 होणारये	 ह ये	 ्तसयेच	 रानड र	 व	
काळवीटाकडून	 द्पकांची	 होणारी	 नास्धूस	 ्ांच्ा	
व्तजाष्मानपत्रा्त	 ापून	्येणाऱ्ा	बा्तम्ा,	ही	्ाचीच	उदाहरणये	
आहये्त.	 ष्मध्	 भार्ता्त	 ष्मोहाच्ा	 फलांच्ा	 काढणीच्ा	
वयेळयेस	काळी	असवलये	हष्मखास	ह ये	कर्ता्त.
	 	 व ्र्ीवांच्ा	अद््धवासावर	ष्मानवाचये	वाढ्तये	आरिष्मण	
हये	अशा	संघषाजाचये	ष्मुख्	कारण	आहये.	त्ाष्मुळये	 	

मच  ३.१  ः मबबट्ाचा िहिात वेि

	 १.	 प्राण्ांच्ा	 अद््धवासाचये	 ्तुकडये	 पडून	 त्ाचये	 द्वखंडन	
हो्तये.

	 २.	 ष्मोठये	 प ये	 पार	 करणारये	 प्राणी	 र्सये	 की,	 हत्ती.
प्राण्ांच्ा	 र्ोडष्मागाजाचा	 झालयेला	 ऱहास,	 सरलां्तरर्त	
वाटांचा	 ऱहास	 ्ाष्मुळये	 ष्मानव	 व	 व ्र्ीव	 ्ांच्ा्त	
संघषजा	द्नष्माजाण	हो्तो.

	 ३.	 वनांची	आच ाद्द्त	क्येत्रये	नाहीशी	झाल्ाष्मुळये	व ्र्ीव	
अद््धवासा्तील	 अन्	 व	 पाणी	 सुद्ा	 नाहीसये	 हो्तये.	
्ाचा	पररणाष्म	महणर्ये	संरद्क््त	क्येत्राबाहयेरची	द्पक	नाश	
पाव्ता्त.

३.७ जवमवमवधतेचे सवधन 
	 	 द्नसगाजा्तील	 सष्म्तोल	 अबाद््ध्त	 ठयेवण्ासाठी	 व	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 राखण्ासाठी	 नैसद्गजाक	 संसा्धनांचये	
द्न्ोर्नबद्	 व्वसरापन	 महणर्ये	 संव्धजान.	 सध्ाच्ा	
द्पढीच्ा	गरर्ा	पूणजा	होऊन	भद्वष्ा्तील	द्प ांसाठी	सुद्ा	
पुरयेशी	 संसा्धनये	 उपलब्ध	 हो्तील	 अशा	 पद््तीनये	 नैसद्गजाक	
संसा्धनांचा	 उप्ोग	 करणये.	 ्ाचाही	 संव्धजाना्त	 सष्मावयेश	
हो्तो.

जवमवमवधतेचे सवधन खालील कािणासाठी मह वाचे 
आहे :
 l	एखाद्ा	 प्रर्ा्तीच्ा	 अनुवंद्शक	 द्वद्व्ध्तयेची	 हानी	

टाळणये,
	l		 एखाद्ा	प्रर्ा्तीला	नाष्मशयेष	होण्ापासून	वाचवणये.
 l	 पररसंसरयेचये	नुकसान	आद्ण	अ्धोग्ती	रांबवणये	.
जवमवमवधता सवधन पद धती ः 
सवधना या उपाययोजनाचे खालील माणे दोन ाग 
पडतात :
 १.  मू   ्थिानी सवधन  	 ्ा	 संव्धजाना्त	 प्राणी	 व	

वनसप्तींचये	 त्ांच्ा	 ष्मूळ	 द्सर्ती्तील	 अद््धवासा्त	
द्कंवा	 संरद्क््त	 द्वभागा्त	संरक्ण	कलये	 र्ा्तये.	 संरद्क््त	
द्वभाग	हये	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	संरक्ण	करण्ासाठी	 राखीव	
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ठयेवलयेली	 र्ष्मीन	 द्कंवा	 सष्मुरि	 असू	 शक्तो.	 आपली	
राषटी्	 उद्ानये	 द्कंवा	 अभ्ारण्	 ्ांच्ाद	वारये		
र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	संरक्ण	व	संव्धजान	कलये	र्ा्तये.

 २.  मू  ्थिानाबाहेिील सवधन 	 वनसप्ती	 व	 प्राण्ांचये	
त्ांच्ा	 ष्मूळ	 द्सर्ती्तील	 अद््धवासाच्ा	 बाहयेरील	
संव्धजान.	 ्ाष्मध्ये	 वनसप्ती	 उद्ान,	 प्राणीसं हाल्,	
गुणसूत्र	 कोश,	 द्ब्ाणये	 कोश,	 उ्ती	 ष्मशाग्त	 व	
द्नमन्ताप	संव्धजान	सष्माद्व 	आहये.

१. मू  ्थिानी सवधन प ती 
अ  अमधवासाचे सि ण: प्राद््तद्नद््धक	 पररसरा्तील	

अद््धवासाचये	 संरक्ण	 हा	 प्रर्ा्तींच्ा	 संरक्णाचये	 ष्मुख्	
उद्द	दषट	आहये.	सद्	 द्सर्ती्त	भार्ता्त	१०४	 रा ी्	
उद्ानये,	 ५५१	 अभ्ारण्ये,	 १८	 सुरद्क््त	 क्येत्र,	 ५०	
व्ा 	 प्रकलप	 व	 ३२	 हत्ती	 प्रकलप	 आहये्त.	 भार्त	
सरकारच्ा	प्ाजावरण	व	वन	ष्मंत्राल्ानये	सखोल	संव्धजान	
व	 व्वसरापनासाठी	 २७	 पाणरळ	 र्द्ष्मनी,	 ३०	
खारफटीची	 वनये	 व	 ४	 प्रवाळद्ीप	 द्न्धाजारर्त	 कलये	
आहये्त.

िा ीय उ ाने व व यजीव अ याि ये :
	 	 व ्र्ीवांचये	 त्ांच्ा	 ष्मूळ	 द्सर्ती्तील	 अद््धवासा्त	
संव्धजान	 करण्ासाठी	 अनयेक	 रा ी्	 उद्ानये	 व	 व ्र्ीव	
अभ्ारण्ये	 सरापन	 करण्ा्त	 आली	 आहये्त.	 उत्तरांचल	
ष्म्धील	द्र्ष्म	कोबजेट	व्ा 	प्रकलप,	ष्मध्	प्रदयेशा्तील	का हा	व	
बां्धवगढ	 रा ी्	 उद्ान,	 रार्सरान	 रणरंबोर	 रा ी्	
उद्ान,	गुर्रा्त	ष्म्धील	गीर	रा ी्	उद्ान	इत्ादी	उदाहरणये	
दये्ता	 ्ये्तील.	भार्ता्तील	काही	 ष्मुख्	संरक्णातष्मक	 द्वभाग	
खालीलप्रष्माणयेः
l	काझीिगा िा ीय उ ान आसाम   
	एकद्शंगी	गेंडा	
	l	ष्मानस	रा ी्	उद्ान	 आसाष्म	)	 		र्ंगली	महैस	
	l 	 गीर	 रा ी्	 उद्ान	 गुर्रा्त)	 	 द्संह,	 द्च्तळ,	

सांबर,	र्ंगली	असवलये	
	l		 को येरू	 रा ी्	 उद्ान	 आं 	 प्रदयेश)	 	 पयेद्लकन	

व	सष्मुरिी	पक्ी	
	l		 दाचीगाष्म	 रा ी्	 उद्ान	 र्मष्मु	 व	 काशष्मीर)	 		

काद्शष्मरी	सांबर,	व ्	बकरी,	ष्मेंढी.
	l		 बंदीपूर	 रा ी्	 उद्ान	 कनाजाटक)	 	 भार्ती्	 गवये,	

हत्ती,	वानर	व	वाघ.
	l	 पयेरर्ार	 रा ी्	 उद्ान	 करळ	 )	 	 हत्ती,	 भुंकणारये	

हररण,	सांबर	

 तु हाला माहीत आहे का
महािा ातील या  क प 

		 	 भू्तपूवजा	 पं्तप्र्धान	 इंद्दरा	 गां्धी	 ्ांनी	 व्ा 	
प्रकलपांच्ा	अं्तगजा्त	 व्ा 	अभ्ारण्ये	सुरू	कली.	
वाघांची	पैदास	करणये	व	 द्शकारी	 पासून	का्दयेशीर	
संरक्ण	 होण्ासाठी	 वाघांना	 एक	 सुरद्क््त	 द्ठकाण	
द्ष्मळवून	दयेण्ाचा	हये्तू	आहये.	सन	१ ७३ ७४	ष्मध्ये	
ष्मयेळघाट	 हा	 पद्हला	 व्ा 	 प्रकलप	 घोद्ष्त	 झाला.	
त्ासोब्त	 गुगाष्मल	 रा ी्	 उद्ान	 हये	 ष्मयेळघाट	
रा ी्	 उद्ानाच्ा	 सोब्तच	 त्ांचा	 दयेखभाल	
द्वभाग	महणून	घोद्ष्त	करण्ा्त	आला.	त्ानं्तर	५	
अद््तररक्त	व्ा 	प्रकलप	सरापन	करण्ा्त	आलये.			

 महािा ातील या  क पाची यादीः

या  
क प 

्थिान ोम त 
व  

कोअि े  
च .

मकलोमी ि

ब ि े  
च .

मकलोमी ि

ष्मयेळघाट	 अष्मराव्ती १ ७४	 १,५००	 १,२६८	
्ताडोबा 	
अं्धारी

चंरिपूर	 १ ३	 ६२६	 १,१०२	

पेंच	 नागपूर	 १ 	 २५७	 ४८४	
स ारिी	 पद्शचष्म	

घाट
२००७	 ६००	 ५६५	

नवयेगाव	
नागझीरा	

ग द्द्ा	 २०१३	 ६५४	 १,२४१	

बोर	 व्धाजा	 २०१४	 १३८	 ६७८	

 ोत	ः	National wildlife database, WII UNESCO

	l	का हा	रा ी्	उद्ान	 ष्मध्	प्रदयेश)	 	वाघ,द्चत्ता,	
रानटी	कत्रये,	बारद्संगा

	l		 द्सम ीपाल	रा ी्	उद्ान	 ओद्डशा)	 	खारफटी,	
सष्मुरिी	कासवये	

	l		 कवलादयेव	 रा ी्	 उद्ान	 रार्सरान)	 	 बदक,	
बगळा,	 येद्ष्मंगो,	पयेद्लकन	 झोळीवाला)

	l		 कोबजेट	रा ी्	उद्ान	 उत्तरांचल)	 	वाघ,	भुंकणारये	
हररण,	असवल,	ऱहीसस	ष्माकडये

	l		 र्लदापाडा	रा ी्	उद्ान	 पद्शचष्म	बंगाल)	 	गेंडये
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जीवाविण िाखीव े  

	 	 सं्ुक्त	 रा ांच्ा	आद्रजाक,	साष्माद्र्क	व	सांसकद््तक	
संघटनयेच्ा	 ष्मानव	 व	 र्ीवावरण	 ्ोर्नयेनुसार	 पररसंसरयेचये	
संव्धजान	 व	 त्ाष्म्धील	 आनुवंद्शक	 साद्हत्ाचये	 संरक्ण	
करण्ासाठी	सन	१ ७५	ष्मध्ये	र्ीवावरण	ही	संकलपना	सुरू	
करण्ा्त	आली.	्ाष्मध्ये	कोअर,	बफर	व	संरिष्मण	द्वभाग	
अस्ता्त.	

	 अ)	कोअर	क्येत्र	 पूणजापणये	 संरद्क््त	 व	 नैसद्गजाक	क्येत्र	अस्तये,	
द््तरये	कोणत्ाही	ष्मानवी	हालचालींना	परवानगी	नस्तये.	
्ती	 का्दयेशीर ष ा	 संरद्क््त	 पररसंसरा	 अस्तये	 व	
द्वशयेष	प्र्ोर्न	वगळ्ता	 द््तरये	प्रवयेश	 द्नद्षद्	अस्तो.	
शासत्री्	 संशो्धनासाठी	 द्वधवंसकपणये	 नष्मुनये	 गोळा	
करण्ास	्तयेरये	प्रद््तबं्ध	आहये.	

	 ब)	 बफर	 द्वभाग	 हा	 कोअर	 द्वभागाच्ा	 सभोव्ताली	
अस्तो.	 ्येरील	 काही	 वस्तू	 सराद्नक	 लोक	 वापरू	
शक्ता्त.	 ्तसयेच	 संशो्धनये	 व	 शैक्द्णक	 उपरिष्म	 ्ांना	
्ा	बफर	द्वभागा्त	परवानगी	द्ष्मळयेल	असये	व्वसरापन	
कलयेलये	अस्तये.

	 क)	संरिष्मण	 द्वभाग	 हा	 र्ीवावरण	 आरद्क््त	 द्वभागाचा	
सवाां्त	 बाहयेरचा	 भाग	 अस्तो	 आद्ण	 र्ीवावरण	
व्वसरापन	 व	 सराद्नक	लोकांष्मध्ये	 सद्रि्	सहका्जा	
अस्तये.	 द््तरये	वस्ती,	 द्पक	घयेणये,	वनीकरण,	करष्मणूक	
व	 	 वनसंव्धजानाच्ा	 उद् ाशी	 सुसंग्त	 असये	 अ ्	
आद्रजाक	 उपरिष्म	 सुरू	 अस्ता्त.	 र्गा्तील	 १०७	
दयेशांष्मध्ये	५५३	र्ीवावरण	राखीव	क्येत्र	आहये्त.

जीवाविण िाखीव मव ागाची मु य काय खालील 
माणे
	l	सवधन :	 प्रद््तरूपये,	 भूभाग,	 द्वद्व्ध	 प्रकारच्ा	

पररसंसरा,	 प्रर्ा्ती	 व	 आनुवंद्शक	 संसा्धनांचये	
दीघजाकालीन	संव्धजान.

	l मवकास :	 संसा्धनांचा	 पारंपररक	 उप्ोग	 करण्ास	
प्रोतसाहन,	 सांसकद््तक	 साष्माद्र्क	 व	 प्ाजावरण ष ा	
शाशव्त	आद्रजाक	द्वकासाला	प्रोतसाहन	द्दलये	र्ा्तये.

	l	िा् ीय सिोधन, समनय ण व मि ण : संशो्धन,	
संद्न्ंत्रण,	 द्शक्ण	 व	 ष्माद्ह्तीच्ा	 आदान	 प्रदानाशी	
संबंद््ध्त	सराद्नक,	रा ी्	व	आं्तररा ी्	प्ाजावरणी्		
संव्धजानासाठी	सा 	कलये	र्ा्तये.

 ब   जातीम मुख क प : काही	 द्वद्श 	 प्रर्ा्तींना	
कद्रि्त	 व	 द्वद्श 	 द्दशातष्मक	 संरक्ण	 दयेण्ाची	 गरर्	
भासली	आहये.	

 १. या  क प  जात या सवधनात यि 

	 	 	 पूव 	 भार्ता्तील	 वनांष्मध्ये	 वाघ	 द्वपुल	 संख्येनये	
उपलब्ध	 हो्तये.	 नं्तर	 त्ांची	 संख्ा	 झपा ानये	 कष्मी	
हो्त	गयेली.	द्वसाव्ा	श्तकाच्ा	सुरवा्तीला	४०,०००	
संख्येनये	 असलयेलये	 वाघ	 १ ७०	 च्ा	 सुष्मारास	 फक्त	
१,२००	संख्येवर	 ्येऊन	ठयेपलये	 हो्तये.	 त्ाष्मुळये	 प्रर्ा्ती	
नाहीशी	होण्ापासून	वाचद्वण्ासाठी	व	 द््तचये	संव्धजान	
करण्ासाठी	 सन	 १ ७३	 ष्मध्ये	 व्ा 	 प्रकलप	 सुरू	
करण्ा्त	 आला.	 वाघांची	 द्शकार	 व	 वाघांच्ा	
शरीरापासून	 ्त्ार	कलयेल्ा	 द्वद्व्ध	वस्तूंच्ा	 रा ी्	
व	 आं्तररा ी्	 व्ापारावर	 बंदी	 घालण्ा्त	 आली.	
वाघाच्ा	 अद््धवासा्त	 सु्धारणा	 व	 बयेका्दा	
द्शकारीवर	 उपा््ोर्ना	 करण्ासाठी	 प्रत्येक	 व्ा 	
प्रकलपासाठी	 ्तपशीलवार	 व्वसरापन	 ्ोर्ना	
आखण्ा्त	आल्ा.

 २. ह ती क प 

	 	 	 हत्तीचये	त्ाच्ा	नैसद्गजाक	अद््धवासा्त	दीघजाकालीन	
अद्स्ततव	राहण्ासाठी	रा ्ांना	साहा ्	करण्ासाठी	
हत्ती	प्रकलप	सन	१ २	ष्मध्ये	सुरू	करण्ा्त	आला.	
अ णाचल	 प्रदयेश,	 आं 	 प्रदयेश,	 आसाष्म,	 कनाजाटक,	
झारखंड,	 करळ,	 ओद्डशा,	 ्ताद्ष्मळनाडू,	 पद्शचष्म	

मच  ३.११ ः  ः जीव सिम ततेचे आकृतीक ती पण

द्सरत्ं्तर	द्वभाग	व	
द्रि्ाशील	द्वभाग)
ष्मोकळा	द्वभाग	 बफर)
अगदी	आ्तील	भाग कोअर)
ष्मानवी	वसाह्त
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बंगाल	 इत्ादी	 अनयेक	 रा ्ांष्मध्ये	 सदर	 प्रकलप	
राबद्वण्ा्त	 ्ये्त	 आहये.	 हलली	 ष्महारा 	 रा ्ाष्मध्ये	
कोकण	द्वभागा्त	सावं्तवाडी	र्वळ	हत्तींनी	सरलां्तर	
करण्ास	 प्रारंभ	 कला	 असून	 त्ाष्मुळये	 त्ा	 भागा्त	
ष्मानव	व	हत्ती	्ांच्ा्त	संघषजा	द्नष्माजाण	झाला	आहये.				

 ३. मगि पदास व यव्थिापन क प 

	 	 	 प्रकलपाष्मध्ये	 ष्मगरींच्ा	 अद््धवासांचये	 सवजेक्ण	
करण्ा्त	्येऊन	अभ्ारण्ये	व	रा ी्	उद्ानये	घोद्ष्त	
करून	त्ांचये	संरक्ण	सोपये	करण्ा्त	आलये	आहये.	बंदीस्त	
पैदास	 व	 पुन तपादन	 का्जारिष्मा्त	 वना्तून	 अंड्ांचये	
काळर्ीपूवजाक	 संकलन	 कलये	 गयेलये.	 ष्मध्	 प्रदयेशा्तील	
रा ी्	 चंबळ	 अभ्ारण्ासद्ह्त	 ११	 अभ्ारण्ये	
ष्मगरींच्ा	 संरक्णासाठी	 घोद्ष्त	 करण्ा्त	 आली	
आहये्त.

 क  पमव  वने व पमव  देवत ी:

 		 	 ्धाद्ष्मजाक	 द्येष्मुळये	 आद्दवासी	 र्ष्मा्तींनी	 वनांचये	
ोटये	 प ये	संरद्क््त	करून	ठयेवलये	आहये्त.	हये	 प ये	सवजा	

प्रकारच्ा	अडरळ्ापासून		ष्मुक्त	आहये्त.	पद्वत्र	वनये	
ही	 कनाजाटक,	 ष्महारा ,	 करळ,	 ष्मयेघाल्,	 द्स ीष्म	
अशा	भार्ता्तील	द्वद्व्ध	रा ्ांष्मध्ये	आहये्त.	द्स ीष्म	
ष्म्धील	खयेची्ोपलारी	 ्तळये	 हये	 लोकांनीच	 पद्वत्र	 ्तळये	
महणून	 घोद्ष्त	 कलये	आहये.	 त्ाष्मुळये	 ्तयेरील	 र्लर् ्	
वनसप्ती	व	र्लर्ीवांचये	रक्ण	झालये	आहये.	ष्महारा ाच्ा	
पद्शचष्म	 घाटा्तील	 दयेवरा्ा	 हये	 पद्वत्र	 वनांचये	 उदाहरण	
आहये.	्ा	 दयेवरा 	अनयेक	 द्प ांपासून	संरद्क््त	कल्ा	
आहये्त.

२. मू  ्थिानाबाहेिील सवधन 

 १. वन्पती उ ाने, ाणीस हालय 

	 	 	 	 ष्मूळ	 सराना्तील	 संव्धजानाच्ा	 प्र्तनांना	 पूरक	
महणून	 वनसप्ती	 उद्ानये,	 प्राणीसं हाल्,	 ष्धी	
वनसप्ती	उद्ान	इत्ादी	सरापून	कद्त्रष्म	वा्तावरणा्त	
संव्धजानाचये	प्र्तन	सुरू	आहये्त.	पद्शचष्म	बंगाल	ष्म्धील	
हावडा	र्वळील	भार्ती्	वनसप्ती	उद्ान	सुष्मारये	२००	
वषजे	र्ुनये	आहये.	्तसयेच	बेंगळरू,	उटी	व	लखनौ	्येरील	
वनसप्ती	उद्ानये	सुद्ा	ष्मह वाची	आहये्त.	

	 	 दयेशा्त	 अनयेक	 प्राणीसं हाल्ये	 द्वकद्स्त	 करण्ा्त	
आली	आहये्त.	आसाष्म	ष्म्धील	ष्मद्णपुरी	राद्ष्मन	हररण	

	 	 ),	आद्ण	आसाष्मचा	लाल	पांडा	
	 )	 ्ासारख्ा	 ्धो ्ा्तील	

प्रर्ा्तींचये	 संव्धजान	 करण्ा्त	 ्ा	 प्राणीसं हाल्	
संसरयेचा	 ष्मोठा	 वाटा	 आहये.	 गांगये्	 घडी्ाल														

	 ).	 ्ा	 र्ा्तीच्ा	 ष्मगरीची	
बंदीस्त	 र्ागये्त	 झालयेली	 ्शसवी	 पैदास	 उ येखनी्	
आहये.	

या उ ानाची मु य उस े पु ील माणे आहेत  

	l	 अद्स्ततव	 ्धो ्ा्त	 असलयेल्ा	 वनसप्ती	 प्रर्ा्तींचये	
कद्त्रष्म	वा्तावरणा्त	संव्धजान	व	संरक्ण		करणये.

	l	 उत्तष्म	संव्धजान,	 संशो्धन	 व	 प्रद्शक्णाची	करिये	 महणून	
द््तरये	काष्म	चाल्तये.

	l	 वनसप्तींष्म्धील	 र्ैवद्वद्व्ध्ता	 व	 त्ाचये	 संव्धजान	
करण्ाच्ा	 गरर्येबाब्त	 र्न्तये्त	 र्ागरूक्ता	 द्नष्माजाण	
करणये.

 २. जनुक अमधको : र्नुकी्	 संसा्धनांचये	 संकलन	 व	
संव्धजान	 हये	 र्नुक	 व	 द्ब्ाणये	 अद््धकोषाद्ारये	 कलये	
र्ा्तये.	नवी	 द्द ी	्येरील	 रा ी्	वनसप्ती	र्नुकी्	
संसा्धन	 करि	 )	 हये	 द्पकांच्ा	 रोपांच्ा	
व ्	 र्ा्तीच्ा	 ्तसयेच	 द्पकांच्ा	 आ्धुद्नक	 वाणाचये	
द्ब्ांच्ा	सवरूपा्त	संव्धजान	कर्तये.	्तसयेच	हरर्ाणा्तील	
कनाजाल	 ्येरील	 रा ी्	 पशु	 र्नुकी्	 संसा्धन	 करि	

)	 हये	 पाळीव	 प्राण्ांची	 र्नुकी्	 साष्म ी	
संवद््धजा्त	कर्तये	व	लखनौ	्येरील	 रा ी्	ष्मतस्	बीर्	
संसा्धन	 करि	 )	 हये	 ष्माशांची	 र्नुकी्	
साष्म ी		संवद््धजा्त	कर्तये.

 ३. मन नतापसवधन: ही	पद	्ध्त	द्वशयेषकरून	वनसप्तीर् ्	
द्पकांचये	 संव्धजान	 करण्ास	 उप्ुक्त	 अस्तये.	
द्नमन्तापसंव्धजान	 महणर्ये	 रिव	 ना्टोर्नच्ा	
्तापष्मानाला	 १ ६०	 सयेद्लस्स)	 कलयेलये	 र्ैद्वक	
पदाराांचये	र््तन.	 त्ाष्मध्ये	सवजा	च्ापच्	 द्रि्ा	 	बंद	
कल्ा	र्ा्ता्त.	
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वन्पती उ ान ाणी स हालय

जनुकीय सवधन म यु क चि

मच  ३.१२ ः मू  ्थिानाबाहेिील सवधन

यावि मवचाि किा
आपण	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	संव्धजान	का	आद्ण	कसये	करणार

 ४.  िेणू ्तिावि सवधन  डी न  ्ति : रयेणू	 स्तरावर	
र्ीवरिव्ाचये	 संव्धजान	 आ्ता	 श ्	 झालये	 असून	 ्तये	
सवाांचये	लक््	वये्धून	घये्त	आहये.	 लोन	डीएनए	व	ष्मूळ	
सवरूपा्त	 साष्म ी	 असलयेलये	 डीएनए	 ्ां	 दो हीचा	
र्नुकी्	 संव्धजानासाठी	 उप्ोग	 हो्तो.	 र्नुक	
अद््धकोशा्त	 साठवणूक	 कलयेली	 ष्मौल्वान	
र्नुकद्व्धांचये	 प्र्तीरूपण	 असलयेली	 साष्म ी	 ही	 सवजा	
डीएनए	ला् री	 सत्रो्त	 महणून	 वापर्ता	 ्ये्तये.	 ्ाष्म्धून	
संबंद््ध्त	र्नुक	द्कंवा	त्ांचये	सष्मुच्च्	पु हा	प्राप्त	कर्ता	

्ये्ता्त.	

 ५. कायदेिीि उपाययोजना:	 वाघाची	 हाडये,	 गेंड्ाची	
द्शंगये,	 हद्स्तदं्त,	का्तडी,	कस्तुरी,	ष्मोरद्पसये,	 इत्ादी	
अव्वांना	 बार्ारा्त	 ष्मागणी	 असल्ाष्मुळये	 व ्	
र्ीवांची	 द्शकार	कली	र्ा्तये.	 बयेका्दयेशीर	 द्शकार	व	
व्ापारावर	 प्रद््तबं्ध	 घालण्ासाठी	 व ्र्ीव	 संरक्ण	
का्दा	 १ ७२)	 ष्मध्ये	 दंड	 द्कंवा	 द्शक्येच्ा	 ्तर्तुदी	
करण्ा्त	 आल्ा	 आहये्त.	 ्ाष्मुळये	 द्शकार	 व	 अवै्ध	
व्ापाराला	आळा	बस्तो.



44

. १. यो य पयाय मनवडून रिका या जागा िा. 
	 	 १)	१)	 		हा	भार्ता्तील	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचा	

्धोकादा्क	प्रदयेश	आहये.
	 	 	 अ)	आसाष्म						
	 	 	 ब)		पद्शचष्म	घाट	व	पूवजा	द्हष्माल्	
	 	 	 क)		पयेरर्ार करळ	
	 	 	 ड)		 शा ्	भार्त
	 	 २)	२)	 	हये	र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	अप्रत्क्	ष्मूल्	आहये.
	 	 अ)	उपभोग	उप्ोग	ष्मूल्					
	 	 ब)	उतपादक	उप्ोग	ष्मूल्					
	 	 क)	वैकद्लपक	ष्मूल्									
	 	 ड)	्ापैकी	कोण्तयेही	नाही.
			 ३)	र्गा्तील	उच्च	्तील	उच्च	 	ब द्व्ध		र्ैवद्वद्व्ध्ता	

दयेशांपैकी	एक	महणून	भार्ताला	ष्मा ््ता	द्ष्मळाली	
आहये.			

	 	 	 अ)		१०		 ब)		१२	
	 	 	 क)		१७			 ड)		२०	
	 	 ४)		 	ष्मुळये	र्ैद्वक	क्पण	हो्तये.
			 अ)		प्रदषण			 ब)		्तापष्मान	वाढ				
	 	 क)		अद््तवापर					 ड)		्ापैकी	सवजा
	 	 ५)	दाचीगाष्म	रा ी्	उद्ान	ान 	रा ्ा्त	द्सर्त	

आहये.	
	 	 अ)		र्मष्मू	व	काशष्मीर	 ब)		आसाष्म	
	 	 क)		करळ		 	 ड)	कनाजाटक.

.२. खालील जो ाचा पि्पिसबध जोडा.
	 	 १)	द्पंपळ	व	्तुळशी		 	र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	साष्माद्र्क	ष्मूल्	

	लोककला	आद्ण	गी्तये		गी्त
	 	 २)	र्नुकांष्म्धील	बदल 	र्नुकी्	र्ैवद्वद्व्ध्ता 	

प्रर्ा्ती्तील	द्वद्व्ध्ता	 		 	
	 	 ३)	नैसद्गजाक 	नैसद्गजाक	अद््धवास		 	कद्त्रष्म	 	

	.
	 	 ४)		द्सम ीपाल	रा ी्	उद्ान 	खारफटी 	का हा	

रा ी्	उद्ान	 		 	 .
	 	 ५)	व्ा 	प्रकलप	 	१ ७३ 			हत्ती	प्रकलप	 	

.

.३. खालील जा ी आकृती पूण किा.

्वा याय

.५  खालील नाची थिोड यात उ तिे मलहा.
	 १)	 र्ैवद्वद्व्ध्ता	महणर्ये	का्
	 २)	 झाडांच्ा	ष्मुळाष्मुळये	र्द्ष्मनीची	्धूप	हो्त		

	 नाही	कारण	सप 	करा.
	 ३)	 र्ैवद्वद्व्ध्तये्त	संव्धजानाच्ा	कोणत्ा	दोन		

	 उपा््ोर्ना	आहये्त
	 ४)	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	ष्मह व	द्लहा.
	 ५)	 र्ैवद्वद्व्ध्ता	संव्धजाना्त	आपली	भूद्ष्मका	
	 	 सप 	करा.
	 ६)	 र्ैवद्वद्व्ध्ता	्धोकादा्क	प्रदयेश	महणर्ये		

	 का्

.४. आकृती पूण किा.

मू  ्थिानाबाहेिील

सवधन
........

........

........

........

................

................

व ्र्ीव	अभ्ारण्

आसाष्म

बंदीपूर	रा ी्	
उद्ान

गीर	वन

आसाआसाआस ष्माष्मा ........ ........

ीपूर	र
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न.६. खालील नाची दी तिे मलहा.
	 १)	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेची	कोण्ती	ष्मुल्ये	आहये्त	 		

	 प्रत्येक	ष्मूल्	सप 	करून	सांगा.
	 २)	 ष्मूळ	सरानाबाहयेरील	संव्धजान	्तपशीलवार		

	 सप 	करा.	
	 ३)	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेला	असलयेलये	्धोक	कोण्तये 		

	 कोण्तीही	चार	सप 	करा.	
	 ४)	 नैसद्गजाक	पद््ती्त	कोणत्ाही	दोन		 	

	 प्रर्ा्तीद्भष्मुख	प्रकलपांचये	वणजान	करा.		
	 ५)	 र्ीववावरण	राखीव	क्येत्र	सप 		 	

	 करा.	
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  ४.१   पाणी 
  ४.२   वन
  ४.३   अन्न  
  ४.४   जमीन 
  ४.५   खमनजे 
  ४.६   नसमगक ससाधनाचा िा वत वापि. 

  द्नसगाजानये	 द्दलयेल्ा	खूप	साऱ्ा	वस्तूंवर	आद्ण	सयेवांवर	
ष्माणूस	 अवलंबून	 अस्तो.	 पाणी,	 हवा,	 ष्मा्ती,	 खद्नर्ये	
आद्ण	 कोळसा	 ही	 सगळी	 अर्ैद्वक	 संसा्धनये	आहये्त,	 ्तर	
र्ंगलये वनये,	 द्पक,	 व ्र्ीव व ्प्राणी	आद्ण	 सष्मुरिा्तील	
वनसप्ती	व	प्राणी	ही	र्ैद्वक	संसा्धनांची	उदाहरणये	आहये्त.	
र्ीवन	 र्गण्ासाठी	 लागणारी	 द्कंवा	 वापरली	 र्ाणारी	
कोण्तीही	 साष्म ी	 महणर्ये	 संसा्धन.	 प्राणी,	 प्राण्ांचये	 सष्मूह	
द्कंवा	 पररसंसरा	 ्ांचये	 र्ीवनका्जा	 चालण्ासाठी	 लागणारी	
ऊर्ाजा	 द्कंवा	 पदारजा वस्तू	 अशी	 नैसद्गजाक	 संसा्धनाची	
व्ाख्ा	कर्ता	्ये ल.
ही ससाधने दोन कािची असतात. 
१)	पुननजावीकरणी्	कर्ता	्येणारी
२)	पुननजावीकरणी्	कर्ता	न	्येणारी
 १  पुननवीकिणीय किता येणािी पुननवीकिणीय  

ससाधने 	ही	संसा्धनये	 द्नसगजा	रोड्ा	काळा्त	पु हा	
द्नष्माजाण	 कर्तो.	 ही	 प्राणी	 व	 वनसप्तींची	 संसा्धनये	
पुनरूतपादनाष्मुळये	 आद्ण	 साध्ा	 पदाराांचा	 उप्ोग	
करून	 वाढ्ता्त.	 उदाहरणारजा	 	 	 र्ैवभूरासा्द्नक	
चरि	 आद्ण	 प्रकाशसंशलयेषण	 ्ांचा	 उप्ोग	 करून	
वनसप्ती	पु हा	द्नष्माजाण	हो्ता्त.

 २  पुननवीकिण न किता येणािी अपुननवीकिणीय  
ससाधने  ही	संसा्धनये	द्नसगजा	रोड्ा	काळा्त	द्नष्माजाण	
कर्त	 नाही	 ्तसयेच	 ही	 ष्म्ाजादी्त	 प्रष्माणा्तच	 उपलब्ध	
आहये्त	आद्ण	 ्ा्त	 वाढ	 हो्त	 नाही.	 उदा.	 कोळसा,	
पयेटोद्लअष्म,	खद्नर्ये	आद्ण	नैसद्गजाक	वा्ू.

 l	सौर	ऊर्ाजा	आद्ण	भू षणीक	ऊर्ाजा	ही	स्त्त	द्ष्मळणारी,	
शाशव्त	संसा्धनये	आहये्त.

अपुननवीकिणीय ससाधने दोन कािची आहेत.
 १. पुनःचक्रीकिण होणािी ससाधने ः	 हये	 पदारजा	 वापरून	

झाल्ावर	 गोळा	 करून	 पु हा	 वापर्ता	 ्ये्ता्त	 द्कंवा	
त्ावर	काही	प्रद्रि्ा	करून	पु हा	वापर्ता	्ये्ता्त.	असये	
पदारजा	 प्राष्मुख्ानये	 खद्नर्ये	 अस्ता्त.	 र्ी	 पृथवीच्ा	
भूगभाजा्त	सापड्ता्त.	उदा.	लोखंडी	वस्तू	एकदा	वापरून	
झाल्ा	्तरी	पु हा	प्रद्रि्ा	करून	वापर्ता	्ये्ता्त.

 २. पुनःचक्रीकिण न होणािी ससाधने ः ही	संसा्धन	पु हा	
नव्ानये	 द्नष्माजाण	 कर्ता	 ्ये्त	 नाही्त. आपणांस	
असणाऱ्ा	 ऊर्जेच्ा	 गरर्ांपैकी	 ०%	 इ्तकी	 गरर्	
र्ीवाशष्म	इं्धनये	व	्ुरयेद्नअष्म	पुरव्ता्त.

४.१ पाणी क नसमगक ससाधन. 
	 	 पाण्ाद्शवा्	्ा	पृथवीवर	र्ीवन	अश ्	आहये.	गोडये	
पाणी	 हा	 पृथवीवरील	 पाण्ाचा	 ष्मुख्	 सत्रो्त	 आहये	 आद्ण	
त्ाद्शवा्	वनसप्ती	द्कंवा	प्राणी	द्र्वं्त	राहू	शक्त	नाही्त.	
ष्मानवाला	द्पण्ासाठी	पाणी	आवश्क	आहयेच,	शये्तीसाठी,	
उद्ोग	 चालद्वण्ासाठी	आद्ण	 र्लद्वद्ु्त	 ऊर्ाजा	 द्नष्माजाण	
करण्ासाठी	ही	पाण्ाची	गरर्	आहये.	पाणी	हये	 पृथवीवरील	
अत्ावश्क	 नैसद्गजाक	 संसा्धन	आहये.	 ्ा	 पाण्ावरच	 सवजा	
प्राणी	व	वनसप्तींचये	र्ीवन	अवलंबून	आह.	पृथवीचा	 ७%	
भूभाग	पाण्ानये	व्ापला	आहये.	ब ्तयेक	सवजा	प्राणी	व	वनसप्ती	
्ंाच्ा	शरीरा्त	६० ६५%	पाणी	अस्तये.	

पृ वीविील पा याचे मनिमनिा ा पा या या 
् ोताम ये वा प:

पाण्ाचये	सत्रो्त	 एकूण	ट वारी	

ष्महासागर	 ७.३	
बफ	 २.२२	
भूर्ल	 ०.५	
र्द्ष्मनीवरील	पाणी ०.२	
ष्मा्ती्तील	आरिजा्ता	 ०.००५	
नद्ा	 ०.००१	
वा्तावरणा्तील	पाण्ाचये	
बाषप

०.००१	

४. नसमगक ससाधने
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	 	 पृथवीवरील	 सवजा	 पाण्ाच्ा	 सत्रो्तांष्मध्ये	 गोड्ा	
पाण्ाचा	अंश	अगदीच	 ोटा	आहये.	सुष्मारये	७०%	पृथवीचा	
भाग	हा	पाण्ानये	व्ापला	असून	त्ाष्म्धील	फक्त	२.५	%	
पाणी	गोडये	आहये.	उवजारर्त	सष्मुरिा्तील	खारये	पाणी	आहये.	फक्त	
१%	गोडये	पाणी	वापरण्ास	उपलब्ध	असून	त्ापैकी	ब ्तांशी	
बफाजाच्ा	 सवरूपा्त	 द्हष्मनगांष्मध्ये	 आद् टजाक	 	 व	 अंटाद्टजाक	
खंडा्त	उपलब्ध	आहये.

१००	द्लटर

३द्लटर ०.००३	द्लटर	
१ २	 ोटा	चष्मचा)

गोडये	पाणी	
३%

उपलब्ध	गोडये	पाणी		
०.००३%

एकूण	पाणी	
१००%

मच  ४.१ मानवी उपयोगासाठी उपल ध असणािे मोजकेच गोडे पाणी.

जल् ोताचे वग किण

पृ ागाविील पा याचे ् ोत:
	 	 पृष्ठभागावरील	 पाणी	 सवजासाष्मा ्पणये	 खालील	
सत्रो्तांष्म्धून	अद्स्ततवा्त	्ये्तये
	l	 बफवृ ी	व	पर्जा ्वृ ी.

ूजल ् ोत 
	 	 पावसाचये	 पाणी	 ष्मा्ती्त	 द्झरपल्ानये	 र्द्ष्मनीखाली	
पाण्ाचा	साठा	्त्ार	हो्तो.	्ालाच	भूर्ल	सत्रो्त	महणर्येच	
नैसद्गजाक	साठा	असये	महण्ता्त.	भूर्ल	हये	सवच ,	द्न्तळ	व	
गोडये	 अस्तये	 कारण	 त्ाचये	 नैसद्गजाक	 गाळण	 हो्तये	 हये	 पाणी	
ब ्तांश	शये्ती	व	घरगु्ती	वापरासाठी	उप्ोगा्त	्ये्तये.
	 पाण्ाच्ा	 ्ा	 अशा	 गुण्धष्माजाष्मुळये	 सगळ्ा	

सर्ीवांसाठी	 ्तये	 अनयेक	 प्रकारये	 उप्ोगी	 आहये.	 र्ीवन	
र्गण्ासाठी	 पाणी	 हये	 अत्ावश्क	 आहये.	 सगळ्ा	
वनसप्तींष्मध्ये	 व	 सगळ्ा	 प्राण्ांष्मध्ये	 चालणाऱ्ा	 ब ्तयेक	
सवजा	 प्रद्रि्ा	 पयेशी्तील ऊ्तीष्म्धील	 रिवपदाराजा्तच	 घडून	
्ये्ता्त.	 पोषक	 रिव्ये	 शोषून	 घयेणये,	 त्ाचये	 वहन	 व	 द्व्तरण	
करणये,	्तापष्मान	 द्न्ंत्रण	करणये,	नको	असलयेलये	पदारजा	बाहयेर	
टाकणये	 उतसद्र्जा्त	करणये)	् ा	सवजा	गोषटी	पाण्ाच्ा	साहा ्ानये	
कल्ा	र्ा्ता्त.

	 पृथवीवरील	 एकूण	 गोड्ा	 पाण्ापैकी	 सुष्मारये	
.८६%	 पाणी	 हये	 भूर्ल	 ्ा	 सवरूपा्त	 आहये.	 हये	 भूर्ल	
द्पण्ासाठी,	 द्संचनासाठी	 व	 घरगु्ती	 उप्ोगासाठी	 खूप	
ष्मो ा	 प्रष्माणा्त	 वापरलये	 गयेल्ानये	 अनयेक	 द्ठकाणची	
भूर्लपा्तळी	 खाली	 गयेली	 आहये	 आद्ण	 ्तयेरील	 द्वहीरी	
कोरड्ा	पडल्ा	आहये्त.			 भूगभाजा्तील	 पाण्ाच्ा	 सत्रो्तांचये	
प्रदषण	झाल्ाष्मुळये	्तयेरील	द्वद्हरींचये	पाणी	 द्पण्ार्ोगये	 राह्त	
नाही.	 नद्ा	आद्ण	ओढये	 ्ांचा	 उप्ोग	 घरा्तील	 कचरा,	
कारखा ्ा्तील	कचरा	 व	शये्तीष्म्धील	नको	असलयेला	भाग	
टाकून	 दयेण्ासाठी	 कला	 र्ा्तो.	 खरये	 महणर्ये	 र्गा्तील	 सवजा	
ष्मानवांची	सुरूवा्तीची	वस्ती	नद्ांच्ा	काठावरच	झाली	व	
्तयेरये	्ती	वाढली,	पण	हीच	वस्ती	नं्तर	नद्ांच्ा	प्रदुषणाला	
कारणीभू्त	झाली.
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जल् ोत

पृ ागाविील पाणी

पेयजल

नदी

त े महासागि

कपनमलका महमनग

ुवीय ब
जलािय

झिे

कृम म जलसाठे

मप यायो य नसलेले पाणी

अत ागातील पाणी

जममनीखालील पाणी न ्व पातील पाणी

पा या या ससाधनाचा हास :
लोकसंख्ा	 वाढ	 व	 द्ोद्गक	 प्रग्ती	 ्ाष्मुळये	 पृथवीच्ा	
पृष्ठभागावरील	 पाण्ाच्ा	 प्रष्माणा्त	आद्ण	 गुणवत्तये्त	 घट	
होणये	 महणर्ये	 पाण्ाचा	 ऱहास	 हो्.	 पाण्ाचा	 दर्ाजा		
द्दवसेंद्दवस	खराब	हो्त	चालला	आहये.
पा या या गुणव तेत  हो याची कािणे :
	 १.	 वाढत्ा	 लोकसंख्येची	 पाण्ाची	 अद््धकाद््धक	 गरर्	

पूणजा	करण्ासाठी		पृष्ठभागावरील	भूर्लाचा	अद््तररक्त	
वापर	झाला	आहये.

	 २.	 घरगु्ती	 व	 शहरा्तील	 वापराष्मुळये	 द्नष्माजाण	 झालयेलये	
सांडपाणी,	 गोड्ा	 पाण्ाच्ा	 नैसद्गजाक	 र्लाश्ा्त	
द्ष्मसळल्ाष्मुळये	 ष्माणूस	 व	 प्राण्ांना	 वापरण्ा्ो ्	
राह्त	नाही.

	 ३.	 कारखा ्ांनी	 प्रद्रि्ा	 न	 कलयेलये	 सांडपाणी	
र्लसत्रो्ताच्ा	पृष्ठभागावरून	पाझरल्ाष्मुळये	व	द्झरपून	
भूर्ला्त	द्ष्मसळल्ाष्मुळये	भूर्ल	सत्रो्त	प्रदुद्ष्त		हो्ता्त.

	 ४.	 शये्ताष्म्धून	 ख्तये,	 रसा्नये	 व	 कीटकनाशक	 द्ष्मद् ्त	
सांडपाणी	नैसद्गजाक	र्लाश्ा्त	द्ष्मसळल्ाष्मुळये	नैसद्गजाक	
र्लसत्रो्तांचा	दर्ाजाचा	ऱहास	हो्त	आहये.

	 ५.	 ष्मनुष्ाकडून	 होणाऱ्ा	 वाढत्ा	 वापराष्मुळये	 भूर्लाची	

पा्तळी	 खालावली	 आहये.	 द्कनारप ीवर	 सष्मुरिाचये	
खारये	 पाणी	 गोड्ा	 पाण्ाच्ा	 द्वद्हरींष्मध्ये	 र्ा्तये	 व	
पाण्ाची	क्ार्ता	वाढ्तये.	

जल् ोताचे वग किण

 
उपक्रम ः १ जल अदाजप क 

       तुम या क ुबाला मदवसाला मकती पा याची 
आव यकता आहे  

उ येश अंदार्ये	आवश्क्ता	
द्लटर	प्रद््त	द्दन)

द्पण्ासाठी	
सव्ंपाकासाठी
घराची	सवच ्ता
भांडी	्धुणये
कपडये	्धुणये
अंघोळीसाठी
सवच ्तयेसाठी
इ्तर	वापर	 	पाळीव	प्राणी,	
आग	द्वझद्वण्ासाठी)

					्ावरून	वाद्षजाक	पाणी	वापराचा	अंदार्	काढा.
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तु हाला माहीत आहे काय 

	 	 उपलब्ध	 ष्माद्ह्तीद	वारये	 असये	 आढळून	 ्ये्तये	
की,	ष्महारा ा्त	ष्मागील	दहा	वषाांष्मध्ये	भूर्लाची	
पा्तळी	 ५०%	 क्येत्राष्मध्ये	 खाली	 गयेली	 आहये.	
्व्तष्माळ,	 चंरिपूर,	 अकोला,	 बीड	 व	 अ ्	
द्र्ल ांष्मध्ये	 भूर्लाचा	 स्तर	 चार	 ष्मीटर	 पयेक्ा	
र्ास्त	घसरला	आहये.

जलसवधन: 

र्ीवसृ ीच्ा	 अद्स्ततवासाठी	 पाण्ाचये	 संव्धजान	 व	
व्वसरापन	आवश्क	आहये.	
खालील प तीने पा याचे सवधन किता ये ल. 

	 १.	 पाणलोट	क्येत्रा्त	वनसप्ती	वाढवल्ास	ष्मा्ती	पाण्ाला	
घ 	्धरून	ठयेवयेल	व	खोलवरच्ा	ररांष्मध्ये	्तये	द्झरपून	
भूर्ल	्त्ार	होण्ास	ष्मद्त	हो ल.

	 २.	 शये्तीला	 पाणी	 पुरव ाचये	 द्न्ोर्न	करण्ासाठी	 ोटये	
बं्धारये	व	्तलावांचये	बां्धकाष्म	करणये.		

	 ३.	 सांडपाण्ावर	प्रद्रि्ा	करून	शुद	्ध	पाणीच	नद्ांष्मध्ये	
सोडण्ा्त	आलये	पाद्हर्ये.

	 ४.	 गोड्ा	 पाण्ाचये	 रासा्द्नक	 व	 द्षणक	 प्रदषण	
रोखण्ासाठी	 द्ोद्गक	सांडपाण्ावर	प्रद्रि्ा	करणये	
आवश्क	आहये.

	 ५.	 आपल्ा	 दैनंद्दन	र्ीवना्त	पाण्ाचा	गरर्येनुसार	वापर	
करणये	आवश्क	आहये.

	 ६.	 पावसाचये	 पाणी	 साठवून	 व	 भूर्लाचये	 पुनभजारण	 करून	
पावसाच्ा	पाण्ाचा	उप्ोग	करणये	आवश्क	आहये.	

	 ७.	द्ठंबक	द्संचन	व	्तुषार	द्संचन	्ांचा	वापर	करावा.

  जिा मवचाि किा.
	 	 र्ल	संव्धजानासाठी	्तुमही	का्	करू	शकाल

उपक्रम २ :
आपल्ा	भागा्तील	पाणीपुरव ाचा	खालील

शीषजाकांच्ा	अं्तगजा्त	अ ्ास	करा	

१.	 द्पण्ाच्ा	पाण्ाचा	पुरवठा.

२.	 ्तयेरये	र्लशुद्ीकरण	प्रकलप	आहये्त	का् 	

३.	 आपल्ा	घरा्तील	सांडपाणी	कठये	र्ा्तये	

४.	 आपण	र्लकर	भर्ता	का्

मच  ४.२ः पावसा या पा याचे सकलन

 कृती ३ ः जल यव्थिापन
	 	 एखाद्ा	 पाणलोट	 क्येत्र	 द्वकास	 ्ोर्नयेला,	

शहरा्त	पाण्ाची	साठवण	कलयेल्ा	प्रकलपाला	
भयेट	द्ा	व	खालील	ष्माद्ह्ती	गोळा	करा.

	 १.	पाणलोट	क्येत्र	द्वकास	प्रद्रि्ा	द्लहा.

	 २.	 अशा	 प्रकलपाष्मुळये	 सराद्नक	लोकांना	 झालयेला	
आद्रजाक	फा्दा	द्लहा.

	 ३.	 सराद्नक	 लोकांचये	 अशा	 प्रकलपांबाब्तचये	 ष्म्त	
द्लहा.
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चचाजा	करून	क्ती	करा.

	 	 	 ष्महाराषटा्तील	र्लसंव्धजानासाठी	काष्म	करणाऱ्ा	 व् ्तींची संसरांची	ष्माद्ह्ती	गोळा	करून	वगाजा्त	चचाजा	
करा.

                 केस ् डी
                        पा याचा चम काि

		 अहष्मदनगर	द्र्ल ा्तील	द्हवरये	बार्ार	हये	खयेडये	कष्मी	पावसाच्ा	भागा्त	असून	वषाजाला	४००	ष्मीष्मी	पयेक्ा	कष्मी	पाऊस	

असणाऱ्ा	्ा	भागा्त	सराद्नकांच्ा	ष्मद्तीनये	आद्ण	सरकारच्ा	वयेगवयेगळ्ा	्ोर्नांष्मुळये	चष्मतकार	घडून	आणला	आहये.

	 १ ४	ष्मध्ये	ष्महाराषट	शासनानये	 	द्हवरये	बार्ार 	हये	गाव	 आदशजा	गाव	्ोर्ना 	्ा	्ोर्नयेअं्तगजा्त	आणलये.	सवजा	

प्ररष्म	वृक्	लागवड	करणये	व	त्ा	द्ठकाणी	गुरांना	चारण्ास	प्रद््तबं्ध	करणये	हये	काष्म	हा्ती	घयेण्ा्त	आलये.	

	 गावाचा	सवजा	द्न्धी	र्लसंव्धजान,	र्द्ष्मनीखालील	पाणी	पुनभजारण	करणये	आद्ण	र्द्ष्मनीवर	साठवण	करण्ाची	व्वसरा	

करून	 पावसाचये	 पाणी	 साठवणये	 ्ासाठी	 खचजा	 करण्ा्त	आला.	 ७०	 हये टर	 पुनद्र्जावी्त	 कलयेल्ा	 र्ंगलांष्मुळये	 द्वद्हरी	

भरण्ासाठी	ष्मद्त	झाली.	४१४	हये टर	बां्ध बं्धाऱ्ांची	वाहून	र्ाणारये	पावसाचये	पाणी	साठवण्ा्त	ष्मद्त	झाली,	आद्ण	

र्वळ	र्वळ	६६०	र्लसंव्धजान	 आराखड्ांची	पावसाचये	पाणी	साठवण्ास	ष्मद्त	झाली.	रा ्	सरकारनये	 	रोर्गार	हष्मी	

्ोर्नये 	अं्तगजा्त	४२	लाख	 प्ये	१०००	हये टर	र्ष्मीन	सु्धारण्ासाठी	खचजा	कलये.	

	 द्हवरये	बार्ार	गावाला	आ्ता	त्ांच्ा	गुं्तवणुकीचा	फा्दा	द्ष्मळ्त	आहये.	पाणलोट	क्येत्र	का्जारिष्मा्त	काष्म	करणारा	

गावकरी	महण्तो	 ्ा	गावा्तल्ा	कष्मी	प्रष्माणा्त	पडलयेल्ा	पावसाचये	पाणी	अडवून	र्द्ष्मनीष्मध्ये	साठवलये	र्ा्तये. 	द्वद्हरींची	

संख्ा	 ७	वरून	२१७	झाली.	र्लद्संचन	क्येत्राष्मध्ये	लक्णी्	वाढ	झाली.	१ 	साली	१२०	हये टर	असलयेलये	र्लद्संचन	

क्येत्र	२००६	ष्मध्ये	२६०	हये टर	प्ां्त	वाढलये.	२०००	ष्मध्ये	१००	टन	असलयेलये	चराऊ	गव्ताचये	प्रष्माण	२००४	ष्मध्ये	६०००	

टन	एवढये	वाढलये.	र्वळर्वळ		८०	लोक	र्ंगला्त	गव्त	कापण्ासाठी	र्ा्ता्त.	इ्तकच	नवहये	्तर	शयेर्ारच्ा	गावा्तील	

लोक	गव्त	घयेऊन	र्ाण्ासाठी	्ा	गावा्त	्ये्ता्त.	सरकारच्ा	र्नावरंाच्ा	गणनयेनुसार	गव्ताचये	प्रष्माण	र्ास्त	प्रष्माणा्त	

वाढल्ाष्मुळये	१ ८	ष्मध्ये	२०	इ्तकी	असलयेली	र्नावरांची	संख्ा	२००३	ष्मध्ये		गव्त	र्ास्त	प्रष्माणा्त	असल्ाष्मुळये	३४०	

प्ां्त	वाढली.	१ ०	ष्मध्ये	 द्दवसाला	१५०	द्लटर	द्ष्मळणारये	दु्धाचये	प्रष्माण	२००६	ष्मध्ये	४०००	द्लटर	एवढये	वाढलये.	

२००५	्तये	२००६	ष्मध्ये	शये्तीचये	उतपन्	र्वळ	र्वळ	 .२.४८	कोटी	एवढये	झालये	हो्तये.

	 सरपंच	पोपटराव	पवार	महण्ता्त	 	दु ्धव्वसा्	व	नगदी	द्पकांच्ा	फा्द्ाष्मुळये	गरीबी	७३%		कष्मी	झाली. 	

सरपंच	पोपटराव	पवारांच्ा	ष्म्तये,	वाद्षजाक	उतपन्	 .१०,००० 	असणारये	कटंब	दारर 	रयेषयेखाली	द्हवरये	बार्ार	ष्मध्ये	

्ये्तये.	हये	उतपन्	प्रष्माण	दयेशाच्ा	दारर 	रयेषयेखाली	पयेक्ा	३	पटीनये	र्ास्त	आहये.	
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४.२ वन ससाधन  
 वन र्ंगल	 महणर्ये	 घनदाट	 वाढलयेलये	 वृक्	 आद्ण	
इ्तर	 वनसप्ती	 ्ांनी	 ष्मो ा	 पररसराष्मध्ये	 आच ादलयेली	
र्ष्मीन.	 र्ंगल	 हा	 पृथवीवरील	 ष्महततवाचा	 नैसद्गजाक	 सत्रो्त	
आहये.	पृथवीचा	द्हरवा	शयेला	असलयेली	ही	वनये	अनयेक	उप्ोगी	
वस्तू	 ्तर	 दये्ता्तच,	 द्शवा्	आपल्ा	 र्ीवनाला	आवश्क	
असलयेल्ा	अनयेक	प्रकारच्ा	प्ाजावरणी्	सयेवा	ही	पुरव्ता्त.
वनाचे उपयोग 
 १. यावसामयक उपयोग 	वनये	आपल्ाला	अनयेक	वस्तू	

पुरव्ता्त,	 ्ाष्मध्ये	 लाकूड,	 र्ळाऊ	 लाकूड,	
लगद्ासाठी	 कागदाच्ा)	लाकूड,	फळये,	कंदष्मुळये,	
द्डंक,	रयेझीन,	्तयेलये,	 रबर,	फा्बर,	लयेस,	बांबू,	कन,	
चारा,	 ष्धये	्ा	व	अशा	अनयेक	वस्तू	आहये्त.	वना्तून	
कापलयेल्ा	लाकडापैकी	 द्नमष्मये	लाकूड	घरगु्ती	र्ळण			
महणर्ये	 सव्ंपाक,	 पाणी	 ्तापवणये	 ्ासाठी	 दरवष 	
वापरलये	र्ा्तये.	लाकूड	हये	 ा्वूड,	हाडजावूड,	पाद्टजाकल	
बोडजा	 व	 द्चप	बोडजा	अशा	घरबां्धणीच्ा	साष्मानासाठी	
वापरलये	र्ा्तये	आद्ण	काही	प्रष्माणा्त	लाकडाचा	लगदा	
बनवून	कागद	 ्त्ार	करण्ासाठी	 वापर्ता्त.	 बऱ्ाच	
र्ंगलांचा	उप्ोग	खाणकाष्म,	शये्ती,	करणक्येत्र,		प्जाटन,	
ष्मनोरंर्नासाठी	व	्धरणये	बां्धण्ासाठी	कला	र्ा्तो.

 २. पयाविणीय उपयो ा ः
 अ  स सजनची मनममती  झाडये	 प्रकाश	 संशलयेषण	

प्रद्रि्येद	वारये	 द् सर्नची	 द्नद्ष्मजा्ती	 कर्ता्त	 र्ो	
पृथवीवरील	सवजा	सर्ीवांसाठी	आवश्क	आहये.	वनांना	
पृथवीची	फ फसये	महण्ता्त.

 आ  पृ वीचे तापमान कमी किणे  हरर्तगृह	वा्ूंपैकी	
ष्मुख्	काबजानडा् सा ड	 हा	आहये.	 वना्तील	झाडये	
त्ांच्ा	प्रकाश	संशलयेषणाच्ा	द्रि्येसाठी	कच्चा	ष्माल	
महणून	 हा	 वा्ू	 शोषून	 घये्ता्त.	 अशा	 प्रकारये	 वनये	 ही	
काबजानडा् सा डचा	साठा	महणून	काष्म	कर्ता्त	व	
काबजानडा् सा डष्मळुये	होणारी	र्ागद््तक	्तापष्मानवाढ	
कष्मी	करण्ास	ष्मद्त	कर्ता्त.

	 	 	 झाडये	 त्ांच्ा	 प्रकाश	 संशलयेषणासाठी	
काबजानडा् सा ड	हा	वा्ू	शोषून	घये्ता्त.	झाडांच्ा	
्ा	 शोषणाच्ा	 क्ष्म्तयेष्मुळये	 पृथवीचये	 ्तापष्मान	 कष्मी	
होण्ास	ष्मद्त	हो्तये.

   व यजीवाचा अमधवास 	 लाखो	 प्राण्ांचये	 आद्ण	
वनसप्तींचये	 र्ंगल	 हये	 घर	 अस्तये.	 एक ा	 उषण	
कद्टबं्धा्तील	 र्ंगला्त	 सुष्मारये	 ७	 दशलक्	 प्रर्ा्ती	
आहये्त.

  जलचक्राचे मनयमन  र्ंगला्तील	झाडांची	 ष्मुळये	 व	
त्ांच्ा	 आर्ूबार्ूची	 ष्मा्ती	 हये	 एखाद्ा	 ष्मो ा	
सपंर्ाप्रष्माणये	 काष्म	 कर्ता्त.	 ही	 ष्मुळये	 पावसाचये	 पाणी	
शोषून	 घये्ता्त.	 र्द्ष्मनीच्ा	 पृषठभागावरून	 खळाळ्त	
वाह्त	 र्ाणाऱ्ा	 पाण्ाचा	 वयेग	 कष्मी	 करून	 त्ाला	
र्द्ष्मनी्त	 द्झरपा्ला	 ष्मद्त	 कर्ता्त.	 हये	 र्द्ष्मनी्त	
शोषलयेलये	पाणी	हळूहळू	सोडून	झऱ्ांना	पुरव्ता्त.	उषण	
कद्टबं्धा्तील	र्ंगला्त	वरच्ा	ररा्तला	सुष्मारये	 ५०
८०%	ओलावा	हा	झाडांच्ा	बाषपोतसर्जाना्तून	 त्ांनी	
टाकलयेल्ा	बाषपा्तून)	्ये्तो.

 उ   मृदेचे सवधन  वनां्तील	 झाडांची	 ष्मुळये	 ष्मा्तीच्ा	
कणांना	 घट	ट	 ्धरून	 ठयेव्ता्त,	 ्ाष्मुळये	 ष्मा्तीची
र्द्ष्मनीची	 ्धूप	 होण्ास	 प्रद््तबं्ध	 कर्ता्त.	 वना्तील	
झाडये	वाऱ्ाला	अडवण्ाचये	काष्म	ही	कर्ता्त.

  द णाचे मनय ण 	 वना्तील	 झाडये			
काबजानडा् सा ड	वा्ू	शोषून	प्राणवा्ू	सोड्ता्त.	
्ाष्मुळये	हवा	शुद	्ध	व	सवच 	राह्तये.	्तसयेच	झाडये	धवनी	
शोषून	 घयेऊन	 आवार्	 रो्धक	 महणून	 काष्म	 कर्ता्त.	
अशा	 प्रकारये	 हवा	 व	 धवनीचये	 प्रदुषण	 रोखण्ास	झाडये	
ष्मद्त	कर्ता्त.

वनाना असलेले धोके ः
वनाचे अमतिो ण  
	 अन्,	 ष्ध,	 द्नवारा,	 लाकूड	 व	 इं्धन	 ्ासाठी	
ष्मानव	वनांवरच	अवलंबून	अस्तो.	वाढलयेल्ा	शहरीकरणाष्मुळये	
लाकूड,	लगदा,	खद्नर्ये,	इं्धन	लाकूड	्ांची	ष्मागणी	वाढली	
आहये.	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 होणारी	 लाकूड्तोड,	 खाणकाष्म,	
रस्तये	 व	 र्ंगल्तोड	 हये	 वनांना	 असलयेलये	 ष्मोठये	 ्धायेक	आहये्त.	
आपल्ा	अरजाव्वसरये्त	सराद्नक	वनांचा	ष्मोठाच	वाटा	आहये.	
कोळसा	व	र्ळाऊ	लाकडाचा	अद््तवापर	्ाष्मुळये	र्ंगलांचये	
नुकसान	हो्तये.	शहरांची	वाढ	शये्तीच्ा	क्येत्राची	वाढ	व	ष्मो ा	
र्ागयेचा	 कारखा ्ांसाठी	 वापर	 कल्ाष्मुळये	 र्द्ष्मनीवर	 ्ताण	
्ये्तो	 व	 र्द्ष्मनीवरील	 वनांचये	 आच ादन	 कष्मी	 हो्तये.	 अद््त	
प्रष्माणा्त	चरा 	व	वारंवार	लागणारये	वणवये	्ाष्मुळये	आपल्ा	
वनांचये	शोषण	हो्त	आहये.	
जगलतोड  
	 १ ०	 ष्मध्ये	 पूणजा	 र्गा्त	 ७०००	 दशलक्	 हये टर	
इ्त ्ा	र्द्ष्मनीवर	वनये	हो्ती.	१ ५	ष्मध्ये	महणर्ये	५		वषाजा्त	
हये	क्येत्र	२८ ०	दशलक्	हये टर	 इ्तक	झालये,	 ्तर	२०००	्ा	
वषाजा्त	 हये	 वनक्येत्र	२३००	दशलक्	हये टर	 प्ां्त	कष्मी	झालये.	
र्ंगल्तोडीचा	 हा	 वयेग	 सष्मशी्तोषण	 कद्टबं्धा्तील	 दयेशा्त	
्तुलनयेनये	 कष्मी	 आहये,	 पण	 उषणकद्टबं्धा्तील	 दयेशांष्मध्ये	 ्तो	
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भ्ानक	आहये.	र्ये	दयेश	द्वकासाच्ा	ष्मागाजावर	आहये्त,	्तयेरये	हा	
वयेग	 ४० ५०%	 इ्तका	 र्ासता	आहये.	 सवजा	 र्गाचा	 द्वचार	
कर्ता	असा	अंदार्	कला	गयेला	आहये	की	पुढील	६०	वषाजा्त	
आपली	 ०%	उषण	कद्टबं्धा्तील	र्ंगलये	नाहीशी	हो्तील.
भार्ता्तील	वनांचये	क्येत्र	१ ८२	पासून	रोडये	द्सरर	आहये,	आद्ण	
र्ंगल्तोडीचा	 दर	 १ ८२ ०	्ा	काळाष्मध्ये	 ०.०४%	नये	
कष्मी	झाला	आहये.	सन	२०१७	व	२०१८	ष्मध्ये	भार्ता्तील	
वनांचये	 क्येत्र	 १%	 नये	 वाढलये	 आहये,	 असये	 भार्त	 सरकारचा	
र्ंगलांची	 द्सर्ती	 दशजावणारा	 अहवाल	 संाग्तो.	 सध्ा	
भार्ता्तील	एकूण	र्द्ष्मनीच्ा	२४.३ %	इ्तकी	र्ष्मीन	र्ंगलये	
व	झाडये	्ांनी	व्ापली	आहये.
जगलतोडीची मु य कािणे अिी आहेतः 
जगलतोडीची कािणे ः
 १. ्थिलातरित िेती ः	 असये	 अनुष्मान	 आहये	 की,	 ३००	

दशलक्	 लोक	 सरलां्तरर्त	 शये्ती	 करणारये	 आहये्त.	 हये	
लोक	 राब 	 पद	्ध्तीनये	 शये्ती	 कर्ता्त,	आद्ण	 ्ासाठी	
दरवष 	५	लाख	हये टर	पयेक्ाही	र्ास्त	र्ंगलये	्तोड्ता्त.	
भार्ता्त	 राब 	 पद	्ध्त	 शा ्	 भार्त	 आद्ण	 काही	
प्रष्माणा्त	आं 	प्रदयेश,	द्बहार,	ष्मध्	प्रदयेश	आद्ण	पद्शचष्म	
घाट	्ा	द्ठकाणी	आहये.	र्वळर्वळ	द्नमष्मी	र्ंगल्तोड	
्ा	पद	्ध्तीष्मुळये	हो्तये.

 २. ज ा  लाकडाची आव यकता  गरीबांची	
लोकसंख्ा	वाढल्ाष्मुळये	र्ळाऊ	लाकडांच्ा	ष्मागणी्त	
वाढ	झाली	आहये.

 ३. ोमगक वापिासाठी क ा माल 	र्ंगला्तील	
लाकडापासून	 अनयेक	 वस्तू	 बन्ता्त.	 वयेगवयेगळ्ा	
प्रकारच्ा	 पये ा	 ब सयेस),	 फद्नजाचर,	 ा्वूड,	
काड्ा	 पये ा,	 कागद	 उद्ोगासाठी	 लगदा	 इत्ादी	
सवजा	 बनवण्ासाठी	 र्ंगला्तील	 लाकूड	 लाग्तये.	 ्ा	
वस्तूंच्ा	 वाढत्ा	 ष्मागणीष्मुळये	 र्ंगलांवर	 ्ताण	 पड्त	
आहये.

 ४. मवकास क प ः र्लद्वद्ु्त	 प्रकलप,	 ्धरणये,	
रस्तयेबां्धणी,	 खाणकाष्म,	 शहरीकरण	 घरये)	 आद्ण	
कारखानये	 अशा	 द्नरद्नराळ्ा	 द्वकास	 प्रकलपांसाठी	
र्ंगलये वनये	उद	धवस्त	कली	र्ा्त	आहये्त.	

 ५. अन्नाची वा ती गिज ः वाढत्ा	लोकसंख्येची	अन्ाची	
गरर्	 पूणजा	 करण्ासाठी,	 शये्तीसाठी,	 घरांची	 गरर्	
भागद्वण्ासाठी	र्ंगलये	सपाट	कली	गयेली	व	्तयेरये	ष्मो ा	
प्रष्माणा्त	शये्ती	करण्ा्त	आली.

 ६. अमत माणात चिा  ः र्येरये	ष्मो ा	प्रष्माणा्त	वृक्रार्ी	
हो्ती	 ्ती	 र्ागा	 चराऊ	 करणांनी	 घये्तली.	 गुराढोरांनी	

अद््त	प्रष्माणा्त	चरा 	कल्ाष्मुळये	्ा	र्ंगलांचये	नुकसान	
झालये.

जगलतोडीचे मु य परिणाम 
	 १.	 र्ंगला्तील	 अनयेक	 प्रर्ा्तींचा	 नैसद्गजाक	 द्नवारा

अद््धवास	 नषट	 झाल्ाष्मुळये	 त्ा	 प्रर्ा्तींचये	 अद्स्ततव	
्धो ्ा्त	्ये्तये.

	 २.	 र्ंगलये	 ्तोडल्ाष्मुळये	 ्तयेरील	 प्राणी	 व	 वनसप्ती	 ्ांची	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 नषट	 झाली	 व	 अनुवंद्शक	 द्वद्व्ध्ता	
नाहीशी	झाली.

	 ३.		र्लचरिाचये	 द्न्ंत्रण	 हये	 र्ंगलाष्मुळयेच	 हो्तये	 व	 त्ाष्मुळये	
पावसावरही	त्ाचा	द्वपरी्त	पररणाष्म	हो्तो.	

	 ४.		र्द्ष्मनीची	्धूप	होणये,	्तसयेच	र्द्ष्मनीची	सुद्पक्ता	कष्मी	
होण्ाची	सष्मस्ा	वाढली.

	 ५.		ड गराळ	भागाष्मध्ये	र्ंगल्तोडीचा	पररणाष्म	महणून	दरडी	
कोसळ्ता्त.

	 ६.		र्ंगलये	 ्तोडल्ाष्मुळये	 काबजानडा् सा ड	 शोषून	
घयेण्ाचये	प्रष्माण	कष्मी	झालये	व	त्ाष्मुळये	पृथवीचये	्तापष्मान	
वाढलये.

४.३ अन्न क ससाधन:
	 	 र्गा्त	 हर्ारो	 प्रकारच्ा	 वनसप्ती	 व	 प्राणी	 अन्	
महणून खाण्ा्ो ्	आहये्त,	 ्ा्तील	फ ्त	काही	प्रकार	हये	
ष्मानवाच्ा	अन्ासाठी	वापरलये	र्ा्ता्त.	आपल्ा	खाण्ा्तील	
ष्महततवाचये	 अन््धा ्ाचये	 प्रकार	 पुढीलप्रष्माणये	 आहये्त.	 गहू,	
्तांदळ,	 ष्मका,	 बटाटा,	 बाल ,	 ओट	 इत्ादी	 ्तसयेच	 २०	
प्रकारची	फळये	व	भा ्ा,	द्ध,	ष्मास,	ष्मासये,	सागरी	अन्.
	 	 सन	१ ५०	पासून	शये्तर्द्ष्मनी्तून	अन््धा ्	उतपादना्त	
भरपूर	 प्रष्माणा्त	वाढ	झाली.	 ही	वाढ	प्राष्मुख्ानये	 ्तंत्र ाना्त	
झालयेल्ा	 प्रग्तीष्मुळये	 र्सये	 की,	 ट टरचा	 वापर	 शये्तीष्मध्ये	
वापरण्ा्त	 ्येणाऱ्ा	 ्ंत्रांचा	 वापर,	 असेंद्रि्	 रासा्द्नक	
ख्तांचा	 वापर,	 द्संचन	 आद्ण	 कीटकनाशकांचा	 वापर,	
अद््तउतपादन	 दयेणाऱ्ा	 गहू	 व	 ्तांदळाच्ा	 र्ा्तींचा	 वापर	
्ाष्मुळये	श ्	झालये.	दु ्धर् ्	पदाराांध्ये	वाढ	ही	प्राष्मुख्ानये	
क कटपालन,	 दु ्धव्वसा्,	 वराह	 पालन	 ्ांष्मुळये	 झाली.	
ष्मतस्ाल्	व	र्लचर	्ु ्त	्तळी	्ाष्मुळये	ष्माशांच्ा	संख्ये्त	
वाढ	झाली.	ड .एष्म.एस.	सवाष्मीनारन	् ांच्ा	हरर्त	रिां्तीष्मुळये	
अन््धा ्	संसा्धनांष्मध्ये	ही	वाढ	घडून	आली.
	 	 आर्	आपल्ाला	शये्ती	 ,	पशुसंव्धजान	व	ष्मासयेष्मारी	्ा	
उद्ोगा्तून	 अन्	 द्ष्मळ्तये.	 अन््धा ्	 उतपादना्त	 भार्त	
सव्ंपूणजा	 आहये.	 आ्धुद्नक	 शये्ती	 ्तंत्र ानाष्मुळयेच	 अन््धा ्	
उतपादन	वाढलये.	पण	त्ाष्मुळये	प्ाजावरणाचा	ऱहास	दयेखील	होवू	
लागला	कारण	्ा्त	ख्तये	व	कीटकनाशक	्ांचा	अद््तवापर	
झाला.
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आधुमनक िेतीचे परिणाम

	l	 अद््धक	 उतपन्	 दयेणाऱ्ा	 द्पकांच्ा	 प्रर्ा्ती	 वापरा्त	
अाल्ाष्मुळये	 शये्तकऱ्ांच्ा	 पारंपररक	 प्रर्ा्ती	 नषट	
झाल्ा.

	l 	 रासा्द्नक	 ख्तांच्ा	 वापराष्मुळये	 काही	 सूक्ष्म	 पोषक	
रिव्ांचा	 असष्म्तोल	 झाला.	 ना्टयेट	 प्रदषण	 झालये	 व	
सुपोषण	 ्ुटोद्फकशन)	्ा	सष्मस्ा	द्नष्माजाण	झाल्ा.

	l	 द्कटकनाशकांष्मुळये	ही	अनयेक	सष्मस्ा	 द्नष्माजाण	हो्ता्त.	
र्सये	की,	द्पकांची	कीड	कीटकनाशकांना	दाद	न	दयेणये,	
नवीन	 द्कडीच्ा	 प्रर्ा्ती	 द्नष्माजाण	 होणये,	 उप्ोगी	
प्राण्ांचा	 ष्मृत्ू	 होणये	 इत्ादी.	 कीटकनाशक	
अन्पोषणाच्ा	 वरच्ा	 स्तरांष्मध्ये	 साच्त वाढ्त	
र्ा्ता्त	 ्ाला	 र्ैद्वक	 द्वषवृद	्धी	 महण्ता्त.	

)	 ्ाष्मुळये	 अन्	 ष्मनोऱ्ाच्ा	
शयेवटच्ा	टोकावर	असलयेल्ा	प्रर्ा्तींचा	नाश	हो्तो.

 l ािता  क्ार्तयेष्मुळये	र्गभरा्तील	द्संची्त	व	कोरडवाहू	
र्द्ष्मनीष्म्धील	 उतपादना्त	 घट	 हो्तये.	 र्सर्सये	 ्ा	
द्ठकाणचये	 पाणी	 बाषपीभवनानये	 द्नघून	 र्ा्तये	 ्तसये	 क्ार	
र्द्ष्मनी्त	साचून	र्द्ष्मन	नापीक	हो्तये.

अन्नधा याची कमतिता 	अनयेक	 द्वकसनशील	 दयेशांष्मध्ये	
अन््धा ्	 उतपादन	 र्लदग्तीनये	 वाढणाऱ्ा	 लोकसंख्येला	
्त ड	 दयेऊ	 शक्त	 नाही.	 एखादा	 द्वकसनशील	 दयेश	 र्ास्त	
अन््धा ्	 द्नष्माजाण	 करू	 शक्त	 नाही	 द्कंवा	 ्तये	 आ्ा्त	
करण्ासाठी	पुरयेसये	आद्रजाक	पाठबळ	त्ांच्ाकडये	नस्तये.	ष्मात्र	
र्ास्त	 उतपादन	 घयेण्ासाठी	 आपण	 र्ये	 ्तंत्र ान	 वापरलये,	
त्ाष्मुळये	 ्ा	ष्मो ा	सष्मस्ा	द्नष्माजाण	झाल्ा	आहये्त,	त्ापैकी	
काही	खालील	प्रष्माणये	आहये्त	 	

	 १)	 ष्मा्तीच्ा	सुद्पक्तये्त	घट	

	 २)	 वनर्ष्मीन,	गव्ताळ	प्रदयेश,	दलदलीचये	प्रदयेश	इत्ादींचये	
शये्तर्द्ष्मनी्त	रूपां्तर	कल्ाष्मुळये	पररद्सर्तीक चा	ऱहास.	

	 ३)	 ष्मतस्	उतपादना्त	घट	होणये.

	 ४)	आद्दवासी	र्ष्मा्ती्त	अन््धा ्	सष्मस्ा	आर्ही	गंभीर	
आहये.	्ा	र्ष्मा्ती	आर्ही	्ा	सष्मस्येला	्त ड	दये्त	असून	
त्ाष्मुळये	कपोषणाष्मध्ये	वाढ	झाली	आहये.	

	 	 भार्ताष्मध्ये	लागवड्ो ्	सुपीक	अशा	र्द्ष्मनीची	टंचा 	
आहये.	शये्तर्द्ष्मनी	 ो ा	असून	कटंबाला	पाठबळ	दयेण्ास	
शये्ती्ो ्	र्द्ष्मनीचा	 ोटा	आकार	पुरयेसा	नाही.	शये्तर्द्ष्मनींचये	
द्वभार्न,	 प्रद््तकूल	 प्ाजावरण	 व	शये्तीच्ा	 पद््ती,	 ्ाष्मुळये	
अन््धा ्	 उतपादना्त	 घट	 हो्तये	आहये.	 शये्ती्त	 रसा्नांच्ा	
वाढत्ा	वापराष्मुळये	र्द्ष्मनीचा	ऱहास	होऊन	पोषक	पदाराांच्ा	
प्रष्माणा्त	 सुद्ा	 घट	 हो्तये.	 पाण्ाची	 कष्म्तर्ता,	 पाण्ाचा	
द्नचरा	 न	 होणाऱ्ा	 क्ार्ता	 र्द्ष्मनीष्मुळये	 शये्तर्द्ष्मनीवर	 ष्मोठा	
द्वपरी्त	 पररणाष्म	 झाला	 आहये.	 द्पकांष्म्धील	 र्नुकी्	
र्ैवद्वद्व्ध्ता	 गष्मावल्ाष्मुळये	 शये्तीच्ा	 उतपादना्त	 घट	 हो्त	
आहये.	

	 	 भार्ताष्मध्ये	 शहरी	 व	 अ्धजाशहरी	 भागा्तील	 काही	
पारंपररक	 सष्मूह	 हये	 सांडपाण्ाचा	 उप्ोग	 करून	 आपल्ा	
परसदारा्त	आपापल्ा	 भा ्ा	 द्पकव्त	 हो्तये.	 	 पण	आ्ता	
फारशा	प्रष्माणा्त	ही	पद	्ध्त	अवलंबण्ा्त	्ये्त	नाही.

अन्नधा य सुि ा: 

	 	 अंदार्ये	 वषाजाला	 १८	 दशलक्	 लोक	 र्गाष्मध्ये	 हये	
उपासष्मारी	 द्कंवा	कपोषणाष्मुळये	ष्मरण	पाव्ता्त	द्कंवा	अनयेक	
र्ण	 आहाराशी	 द्नगद्ड्त	 कष्म्तर्तयेची	 द्शकार	 हो्ता्त.	 ्ा	
सष्मस्येवर	 ष्मा्त	 करण्ासाठी	 पौषटीक	 अन्ाचये	 संव्धजान	 व	
पुरवठा	कला	पाद्हर्ये.

	 	 अन््धा ्ाचये	 सवाांना	 सष्मान	 वाटप	 झालये	 ्तरच	
अन््धा ्	 सुरद्क््त्ता	 श ्	आहये.	 अन््धा ्ाची	 नासाडी	
टाळणये	 अत्ं्त	आवश्क	आहये.	 वयेगवयेगळ्ा	 शये्तकऱ्ांना	
शये्ती्त	 आवश्क	 असलयेलये	 पाठबळ	 हा	 आणखी	 एक	
काळर्ीचा	द्वष्	आहये.	असये	पाठबळ	द्ष्मळणये	गरर्येचये	अस्तये.	
र्येणयेकरून	्तये	अकशल	 द्ोद्गक	काष्मगार	महणून	शहरांष्मध्ये	
सरलां्तर	करणार	नाही्त.	

	 	 प्ाजा्ी	अन्	संसा्धनांचा	वापर	करणये	आवश्क	आहये	
आद्ण	आं्तरपीक	पद््तीचा	उप्ोग	करून	सुद्ा	अन््धा ्	
उतपादन	वाढद्व्ता	्ये ल.	फळये	व	भार्ीपाल्ासोब्त	पद्शचष्म	
घाटावरील	 नापीक	 र्द्ष्मनी्त	 उगवणारी	 नागली	 ्ासारखी	
अपररद्च्त	 द्पक	 ड गरउ्तारावर	 ्ावी्त.	 भार्ीपाला	 व	
्ासारखी	 काही	 द्पक	 घरगु्ती	 सांडपाणी	 व	 गांडूळख्ताचा	
वापर	करूनही	लागवड	कर्ता	्ये्ता्त.
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तु हाला माहीत आहे काय 

   ायल मधील मठबक मसचन णाली 

			 इ ा्ल	 सारख्ा	 ो ा	 व	 दुषकाळी	 प्रदयेशा्त	
पाण्ाची	 कष्म्तर्ता	 असल्ाष्मुळये	 	 द्ठबक	 द्संचन	
पद््तीचा	 वापर	 कर्ता्त.	 ्ा	 ्तंत्राष्मुळये	 शये्तकऱ्ांनी	
वीस	वषाांच्ा	कालावद््ध्त	द्संचनाची	का्जाक्ष्म्ता	 ५	
ट ्ाप्ां्त	सु्धारली.	शये्तीसाठी	 पाण्ाच्ा	 वापरा्त	
वाढ	 न	 कर्ता	 इ ा्लच्ा	 अन््धा ्	 उतपादना्त	
दु पट	 वाढ	 झाली	 आहये.	 आर्	 इ ा्ल	 र्गा्तील	
ष्मह वाचा	 अन््धा ्	 व	 भा ्ांची	 द्न्ाजा्त	 करणारा	
ष्मह वाचा	दयेश	झाला	आहये.	

केस ् डी

	 	दलदलीच्ा	प्रदयेशांच्ा	शुद्ीकरण	क्ष्म्तयेचा	द्वचार	
करून	 भार्ता्तील	 कोलका्ता	 शहरानये	 सांडपाण्ाची	
द्वलहयेवाट	लावण्ासाठी	एक	पद््त		 द्वकद्स्त	कली	
आहये.	पूवजा	कलक ्ा्तील	८०००	हये टरवर	पसरलयेलये	
र्लाश्	हये	 राष्मसर	सा ट 	महणून	घोद्ष्त	कलये	आहये.	
्येरये	 कडयेनये	 झाडये	 असलयेलये	 कालवये,	 भार्ी	 लावलयेलये	
शये्तीचये	 ्तुकडये,	भा्तशये्ती	 व	ष्माशंाची	 ्तळी	्ा	सवाांचा	
एक	प ा	बनलयेला	आहये.	्ाचा	उप्ोग	सांडपाण्ाचा	
द्नचरा	 करण्ासाठी	 कर्ता्त.	 द््तरये	 २००००	 लोक	
काष्म	कर्ता्त	व	शहरा्तील	एक	्तृ्ती्ांश	सांडपाणी	व	
ब ्तांशी	 घरगु्ती	 ओल्ा	 कचऱ्ाचा	 उप्ोग	 करून	
ष्मासये	व	्ता ्ा	भार्ीपाल्ाची	शये्ती	कर्ता्त	.	

जममनीचा  हास :
  वाढत्ा	 लोकसंख्येष्मुळये	 लागवडीस	 ्ो ्	 र्द्ष्मनीची	
ष्मागणी	वाढ्त	आहये	कारण	अद््धक	अन्	व	इं्धन	हवये	आहये.	
त्ाष्मुळये	ष्म्ाजाद्द्त	अशा	र्ष्मीन	्ा	सत्रो्तावर	अद््धक	्ताण	्ये्त	
आहये	आद्ण	्ा	र्द्ष्मनीचा	अद््त	वापर	झाल्ानये	 द््तचा	कस	
कष्मी	हो्त	आहये.	र्द्ष्मनीची	्धूप,	पाण्ाचा	 द्नचरा	न	होणये,	
र्ष्मीन	क्ार्ु ्त	होणये.		्तसयेच	दगडी	कोळशाची	राख,	साखर	
कारखा ्ाचये	कंपोसट	व	र्ड	्धा्तू	असलयेला	कारखा ्ा्तील	
कचरा	र्द्ष्मनीवर	टाकल्ाष्मुळये	र्द्ष्मनीचा	ऱहास	हो्त	आहये.
	 	 	 र्द्ष्मनीचा	 कस	 कष्मी	 होण्ाची	 ष्मुख्	 कारणये			
र्ंगल्तोड,	ख्तये	 व	कीडनाशकांचा	अद््तवापर,	अद््तचरा ,	
क्ार्ता,	 र्द्ष्मनी्तून	 पाणी	 द्नचरा	 न	 होणये,	 वाळवंटीकरण,	
ष्मा्तीची	 ्धूप,	 पडीक नापीक	 र्ष्मीन,	 दरडी	 कोसळणये	 ही	
आहये्त.	
 १  मातीची धूप 	वारा	आद्ण	पाण्ाष्मुळये	ष्मा्तीचा	वरचा	

सुपीक	रर	द्नघून	र्ाणये	्ालाच	ष्मा्तीची	्धूप	महण्ता्त.	
द्वद्व्ध	 नैसद्गजाक	 पररसंसरांचये	 गुण्धष्मजा	 हये	 ष्मा्तीच्ा	
प्रकारावर	 अवलंबून	 अस्ता्त.	 वयेगवयेगळ्ा	
पररसंसरांचा	दु प्ोग	कल्ाष्मुळये	पाऊस	व	वाऱ्ाष्मुळये	
ष्मौल्वान	ष्मा्ती	नषट	हो्त	आहये.	

 २   मातीची धूप हो याची कािणे : शये्तीच्ा	 चुकीच्ा	
पद््ती,	 अद््तचरा 	 व	 र्ंगल्तोड,	 हये	 ष्मा्तीची	 ्धूप	
होण्ास	र्बाबदार	आहये्त.

खाणकाम आमण जममनीची धूपः
	 	 खाणकाष्म	हये	प्ाजावरणासाठी	घा्तक	आद्ण	र्द्ष्मनीची	
्धूप	होण्ास	कारणीभू्त	आहये.	खाणकाष्मा	दरम्ान	र्द्ष्मनीची	
्धूप	 ही	 दोन	 प्रकारये	 हो्तये.	 पाण्ाष्मुळये	 होणारी	 ्धूप	 आद्ण	
वाऱ्ाष्मुळये	होणारी	्धूप.	पाण्ाष्मुळये	होणारी	र्द्ष्मनीची	्धूप	ही	
पावसाळ्ा्त	हो्तये.	ही	्धूप	र्ून	्तये	स टेंबर	ष्मद्ह ्ाप्ां्त	चालू	
राह्तये.	 ्ा	 भागा्तील	 र्ास्ती्त र्ास्त	 र्द्ष्मनीची	 ्धूप	 ही	
पाण्ाष्मुळये	हो्तये.	वाऱ्ाष्मुळये	होणारी	र्द्ष्मनीची	्धूप	ही	वाळूचये	
वादळ	द्कंवा	वावटळ	् ांच्ाशी	संबंद््ध्त	आहये.	् ा	वाऱ्ाष्मुळये	
होणारी	 र्द्ष्मनीची	 ्धूप	 ही	 उ हाळ्ा्त	 हो्तये.	 सा्धारण्तः	
र्ानयेवारी	्तये	एद्प्रल	दरम्ान	वाऱ्ाष्मुळये	र्द्ष्मनीची	्धूप	हो्तये.
	 	 खाणकाष्माष्मध्ये	 खोदकाष्म	 कल्ाष्मुळये	 आद्ण	 ष्मा्तीचये	
द्ढगारये	 कल्ाष्मुळये	 भौगोद्लक	 रचना	 आद्ण	 र्द्ष्मनीचये	
आच ादनांची	 रचना	 बदल्तये.	 खाणी	 असलयेल्ा	 भागा्त	
ष्मो ा	प्रष्माणा्त	र्ंगल	्तोड	कल्ानये	र्ष्मीन	उघडी	पडून	्धूप	
होण्ास	सुरूवा्त	हो्तये.	
	 	 एका	 द्ठकाणची	 ष्मा्ती	 काढून	 दुसऱ्ा	 द्ठकाणी	 ढीग	
करून	ठयेवली	्तरी	र्ष्मीन	उघडी	पडून	्धूप	होण्ास	सुरूवा्त	
हो्तये.	 र्द्ष्मनीची	 ्धूप	 टाळण्ासाठी	 आद्ण	 ष्मा्ती 	 ्ा	

४.३ जमीन क नसमगक ् ोत : 
	 	 र्ष्मीन	 ही	 एक	 ब ष्मुल्	 नैसद्गजाक	 सत्रो्त	 असून	
त्ापासून	 ष्मानवाला	 अन््धा ्,	 ्धागये,	 ष्धये	 लाकूड	 व	
अ ्	 आवश्क	 र्ैद्वक	 साद्हत्	 द्ष्मळ्तये.	 र्ष्मीन	 ही	
संसा्धनांची	 पुनद्नजाद्ष्मजा्ती	करणारा	 सत्रो्त	असून	लोक	 त्ावर	
अवलंबून	अस्ता्त.	र्द्ष्मनीचा	काळर्ीपूवजाक	वापर	कल्ास	
्तो	पुन द्नद्ष्मजा्तीक्ष्म	सत्रो्त	होऊ	शक्तो.
  र्द्ष्मन	 ही	 ष्म्ाजाद्द्त	 व	 ब ष्मूल्	 असा	 सत्रो्त	 आहये.	
आपण	 आपलये	 अन्,	 वसत्र ्धागये	 आद्ण	 इं्धन	 ्ासाठी	
र्द्ष्मनीवरच	अवलंबून	अस्तो.
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सत्रो्ताचये	 संव्धजान	 करण्ासाठी	 खालील	 पद	्ध्ती	 वापरल्ा	
र्ा्ता्त.
१.	कंटूर	शये्ती	 सष्मप्र्तल	शये्ती)
२.	उ्तारावरील	शये्ती		
३.	प ्ाप ्ा्तील	शये्ती
४.	वारा	अडवणारी	झाडये	लावणये.

जममनीचा हास हो याची कािणे ः

	 १)	 र्ंगल्तोड	झाल्ाष्मुळये	र्ष्मीन	द्न प्ोगी	होऊन		 	
	 	 पडीक	र्ष्मीनी	द्नष्माजाण	हो्ता्त.	

	 २)	अद््तद्संचनाष्मुळये	र्ष्मीन	पाणरळ	आद्ण	क्ारपड	होऊन	
द्पक	उगव्त	नाही्त..

	 ३)	 द्वषारी	 द्ोद्गक	 व	 आद्णवक	 कचरा	 टाकल्ास	
र्द्ष्मनीचये	अपुन 	द्नद्ष्मजा्तीक्ष्म	सत्रो्ताष्मध्ये	रूपां्तर	हो्तये.

	 ४)	 शये्त	 र्ष्मीनीच्ा	 अद््त	 वापराष्मुळये	 शये्तर्ष्मीन	 ्धो ्ा्त	
आहये.

	 ५)	 र्येवहा	 ष्मा्तीचा	 शये्तीसाठी	 अद््त	 वापर	 कला	 र्ा्तो,	
्तयेवहा	 वारा	आद्ण	 पाऊस	 ्ाष्मुळये	 ्धूप	अद््धक	 वयेगानये	
हो्तये.

	 ६)	 रासा्द्नक	 ख्तांच्ा	 अद््तवापराष्मुळये	 र्ष्मीन	 द्वषारी	
बनून	नापीक	हो्तये.

	 ७)	 शहरीकरण	व	 द्ोद्गकीकरण	्ाष्मुळये	शये्तर्ष्मीन	व	
वनर्द्ष्मनीचा	 ऱहास	 हो्तो.	 ही	 हानी	 गंभीर	 असून	 व	
ष्मानवी	 र्ीवनावर	 ्ाचये	 द्वपरी्त	 दरगाष्मी	 पररणाष्म	
संभव्ता्त.

	 ८)	 वयेगवयेगळये	 ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	 प्रकलप	 र्सये	 की	 अद्न्ोद्र््त	
शहरीकरण,	 ष्मोठी	 ्धरणये,	 रसतो	 व	 रयेलवये	 रूळांची	
बां्धणी,	 अद्न्ोद्र््त	 शहर	 रचना,	 खाणकाष्म	 वगैरये	
कारणाष्मुळये	 दरडी	 कोसळण्ास	 भूसखलनास)	
कारणीभू्त	हो्ता्त.

	 )	वाळवंटीकरण	ही	अशी	प्रद्रि्ा	आहये	की	 ्ाष्मुळये	शुषक	
द्कंवा	 द्नष्म शुषक	 र्द्ष्मनीची	 उतपादन	 क्ष्म्ता	 कस)	
दहा	 ट क	 द्कंवा	 अद््धक	 इ्तकी	 कष्मी	 हो्तये.	 ्ा	
वाळवंटीकरणाष्मुळये	र्द्ष्मनीवरील	वनसप्ती	नषट	हो्ता्त,	
्तयेरील	भूर्ल	साठा	कष्मी	 हो्तो	 व	र्द्ष्मनीची	 ष्मो ा	

प्रष्माणा्त	्धूप	हो्तये.
  

     केस ् डी
  

       ू्खलन आमण आप ती

	 २६	 टोबर	 २०१३	्ा	 द्दवशी	 उत्तराखंड	
आद्ण	आर्ूबार्ूच्ा	 भागा्त	 अभू्तपूवजा	 असा	 अद््त	
पाऊस	पडला.	नयेहष्मी	पडणाऱ्ा	पावसाच्ा	्तुलनये्त	
हा	पाऊस	३७५%		र्ासता	हो्ता.	् ाष्मुळये	३८००	ष्मीटर	
उंचीवर	 असलयेला	 चोरबारी 	 हा	 द्हष्मनग	 द्व्तळला	
आद्ण	ष्मंदाद्कनी	नदीचा	उरियेक	झाला.	्ाचा	पररणाष्म	
महणर्ये	 उत्तराखंड	 ष्म्धील	 कदारनार	 ष्मंद्दरार्वळ	
ष्मंदाद्कनीला	प्रचंड	ष्मोठा	पूर	आला.

	 द्हष्माचल	प्रदयेश	आद्ण	उत्तराखंड	ष्म्धील	उंच	
द्हष्माल्	पवजा्ताचा	प्रदयेश	हा	र्ंगलये	 व	 द्हष्माच ाद्द्त	
द्शखरांनी	 व्ापलयेला	आहये,	 त्ाष्मुळये	 ्तयेरये	 ष्माणसांना	
र्ाणये	 ्तुलनयेनये	 अवघड	 आहये.	 स्त्त	 चार	 द्दवस	
पडणारा	 पाऊस	 व	 बफ	 द्व्तळल्ाष्मुळये	 ्तयेरये	 प्रचंड	
ष्मोठा	पूर	आला,	दरडी	कोसळल्ा.	्तयेरये	असलयेल्ा	
हर्ारो	लोकांना	्ाची	ष्माद्ह्तीच	नसल्ानये,	पररणाष्मी	
खूप	 ष्मोठी	 र्ीवी्तहानी	 व	 ष्मालष्मत्तयेचये	 नुकसान	
झालये.

	 र्ोरदार	 पाऊस,	 अचानक	 आलयेला	 पूर,	
ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 दरडी	 कोसळल्ाष्मुळये	 अनयेक	
घरांचये	व	ष्मालष्मत्तचये	नुकसान	झालये.	्तयेरये	अडकलयेलये	
लोक	ष्मरण	पावलये.	गौरीकंड	हये	 पूणजा	 गाव	व	्तयेरील	
घरये	्ांच्ावर	पररणाष्म	झाला.

	 बार्ारपयेठ	 असलयेल्ा	 सोनप्र्ाग	 ्येरयेही	 खूप	
नुकसान	 झालये.	 ्तीरजाक्येत्र	 असलयेल्ा	 ्ा	 द्ठकाणी	
हर्ारो	 ्ात्रयेकरू	 भयेट	 दये्त	 अस्ता्त.	 दरड	
कोसळल्ाष्मुळये	 ष्मृत्ुष्मुखी	 पडलये.	 र्वळपास	
७०,०००	 पयेक्ा	 र्ास्त	 लोक	 खराब	 झालयेल्ा	
रसत्ांष्मुळये	 द्कंवा	 बंद	झालयेल्ा	 रसत्ांष्मुळये	अडकलये	
हो्तये.
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कृती ४ ः
्तुष्मच्ा	र्वळ	असणाऱ्ा	शये्तीला	भयेट	द्ा	व	खालील	
ष्माद्ह्ती	गोळा	करण्ाचा	प्र्तन	करा.
१.	कोण्ती	द्पक	घये्तली	र्ा्ता्त
२.	दहा	वषापूव 	कोण्ती	द्पक	घये्त	हो्तये
३.	 शये्ती	 उतपन्ा्त	 दहा	 वषाजा्त	 वाढ	 झाली	 की	 घट	

झाली
४.	गयेल्ा	पाच	वषाजा्त	शये्तीष्मध्ये	् येणाऱ्ा	अडचणी	का्	

आहये्त

जममनीचे सवधन : 

	 	 र्द्ष्मनीचये	 संव्धजान	 ही	 नैसद्गजाक	 र्द्ष्मनीचये	 संरक्ण	 व	
द्वकद्स्त	 र्द्ष्मनीला	 द््तच्ा	 नैसद्गजाक	 द्सर्ती्त	 रूपां्तरी्त	
करण्ाची	प्रद्रि्ा	आहये.	काही	र्द्ष्मनी्त	द्करकोळ	कष्म्तर्ता	
अस्तये	आद्ण	अ ्	एखादी	र्ष्मीन	संपूणजापणये	नापीक	झालयेली	
अस्तये.	 अशा	 र्द्ष्मनीचये	 संव्धजान	 करण्ासाठी	 अनयेक	
प्ाजावरणपूरक	 ्तंत्रये	 वापरावी	 लाग्ता्त.	 नयेहष्मी	 वापरल्ा	
र्ाणाऱ्ा	्ततं्रांष्मध्ये	संव्धजान,	पुनसराजापन,	पुनरउपचार	व	शष्मन	
ही	्तंत्रये	सष्माद्व 	आहये्त.	

 १  सवधन 	 ष्माणसांनी	 एक	 नैसद्गजाक	 संसा्धन	 महणून	
र्द्ष्मनीचये	र््तन	न	कर्ता	्ती	ष्मूळ	सवरूपा्त	ठयेवण्ाचा	
प्र्तन	 कला	 पाद्हर्ये.	 अशा	 सवरूपाच्ा	 र्ष्मीन	
संव्धजानाष्मध्ये	 ष्माणूस	 र्द्ष्मनीचा	 द्वद्श 	 भाग	 वापरू	
शकणार	 नाही	 ्तर	 द््तच्ा	 नैसद्गजाक	 स द्ाजाचा	आनंद	
घयेण्ासाठी	 उप्ोग	 करू	 शकल	 व	 त्ाष्मुळये	 ्येणाऱ्ा	
वषाांष्मध्ये	र्द्ष्मनीचये	संव्धजान	हो ल.	

 २  पुन्थिापन  र्द्ष्मनीच्ा	संव्धजानासाठी	 पुनसराजापन	 हये	
अर्नू	 एक	 ्तंत्र	 वापरलये	 र्ा्तये.	 ्ाष्मध्ये	 पररसंसरा	 व	
सष्मूहांना	त्ांच्ा	ष्मूळ	नैसद्गजाक	द्सर्तीष्मध्ये	पुनसराजाद्प्त	
करण्ाची	प्रद्रि्ा	सष्माद्व 	अस्तये.	एखादी		पररसंसरा		
पुनसराजाद्प्त	 करण्ासाठी	 शासत्र ांनी	 प्ाजावरणाच्ा	
सद्द्सर्तीचा	 अ ्ास	 करून	 व	 पररद्सर्तीकीची	
द््तहाद्सक	पररद्सर्ती	द्न्धाजारर्त	करण्ासाठी	संशो्धन	
करणये	आवश्क	आहये.	 पुनसराजापनये्त	अनयेकवयेळा	ष्मूळ	
प्राणी,	वनसप्ती,	द््तरये	आणणये,	र्लष्मागाांच्ा	नैसद्गजाक	
ष्मागाांचये	 पुनसराजापन	 व	 ष्मानवी	 ष्मुलभू्त	 सुद्व्धा	 काढून	
टाकणयेये	सष्माद्व 	अस्तये.	

 ३  पुन पचाि 	 ्तुलनयेनये	 ष्मवाळ	 द्कंवा	 अद्वधवंसक	
पद््ती	 वापरून	 प्रदुद्ष्त	 क्येत्राची	 साफसफा .	
पुन पचारासाठी	आपण	अनयेक	पद््ती	वापरू	शक्तो.	
त्ाष्मध्ये	प्रदुषण	दर	करण्ासाठी	रासा्द्नक,	भौद््तक	
व	र्ैवशासत्री्	पद	्ध्ती	सष्माद्व 	आहये्त.	रासा्द्नक	
द्कंवा	 भौद््तक	 पुन जापचारापयेक्ा	 र्ैद्वक	 पुन जापचार	
अद््धक	 प्रभावी	 आहये.	 प्रदषण	 कष्मी	 करण्ासाठी	
नैसद्गजाकरीत्ा	 उपलब्ध	 द्कंवा	 द्वद्श 	 उ येशानये	
आणलयेलये	र्ीव	्ा	पद	्ध्ती्त	वापरलये	र्ा्ता्त.

खद्नर्ये

्धा्तू्ुक्त	खद्नर्ये

लोह्ुक्त	खद्नर्ये
उदा.	लोखंड,
ष्मगनीर्

लोहरद्ह्त
्ुक्त	खद्नर्ये

उदा.	्तांबये,ब सा ट

इं्धन	खद्नर्ये
उदा.	कोळसा,	खद्नर्
्तयेल,	नैसद्गजाक	वा्ू

अ ्	अ्धा्तू	खद्नर्ये
	 उदा.	अ क,	चुना,	

फा ट

अ्धा्तू्क्त	खद्नर्ये

४.५ खमनजे क नसमगक ससाधन 

	 	 खद्नर्	 पदारजा	 हा	 नैसद्गजाकररत्ा	 आढळणारा	
रासा्द्नक	पदारजा	आहये.	्ा	पदाराांना	वैद्शष पूणजा	भौद््तक	
व	 रासा्द्नक	 गुण्धष्मजा	 अस्ता्त.	 खद्नर्	 संसा्धनये	 दयेशाला	
द्ोद्गक	 प्रग्तीचा	आवश्क	 ्तो	 पा्ा	 दये्ता्त.	 द्वद्व्ध	

भूगभ ्	 रचनांष्मुळये	 भार्ताला	 द्वद्व्ध	 प्रकारच्ा	 खद्नर्	
संसा्धनांचये	संपन्	वरदान	लाभलये	आहये.	

खमनज ससाधनाचे काि 

	 	 रासा्द्नक	व		भौद््तक	गुण्धष्माांच्ा	आ्धारये	खद्नर्ांचये	
्धा्तू	व	अ्धा्तू	असये	दोन	ष्मुख्	प्रकारा्त	वग करण	कलये	र्ा्तये.

 अ  धातू खमनजे:  ्धा्तू	खद्नर्ये	हये	्धा्तूंचये	सत्रो्त	अस्ता्त.		
लोखंड,	्तांबये,	सोनये	 इत्ादी	 त्ा्त	सष्माद्व 	आहये्त.	
्तये	 लोह्ुक्त	 व	 द्बगरलोह्ुक्त	 खद्नर्	आहये्त.	 लोह	
असलयेल्ा	खद्नर्ांना	लोह्ुक्त	व	नसलयेल्ा	खद्नर्ांना	
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लोहरद्ह्त	खद्नर्	महण्ता्त.

 ब  अधातू खमनजे: अ्धा्तू	 खद्नर्ये	 ही	 सेंद्रि्	 खद्नर्ये	
आहये्त.	र्सये	कोळसा	व	खद्नर्	्तयेल	ही	र्ीवाषष्म	इं्धनये	
गाडलये	 गयेलयेल्ा	 प्राणी	 व	 वनसप्तींपासून	 द्नष्माजाण	
हो्ता्त.	 अ क,	 चुना	 ा ट	 अशी	 अ ्	 प्रकारची	
अ्धा्तू	खद्नर्ये	ही	असेंद्रि्	खद्नर्ये		आहये्त.

	 	 	कालां्तरानये	खद्नर्ये	संपून	र्ा्ता्त.	भूगभजाशासत्र ष ा	
खद्नर्ये	 द्वकद्स्त	 वहा्ला	 दीघजा	 कालाव्धी	 लाग्तो	आद्ण	
गरर्येला	त्ाची	पुनद्नजाद्ष्मजा्ती	कर्ता	्ये्त	नाही.	त्ाष्मुळये	त्ांचये	
संव्धजान	व	्ो ्	वापर	करण्ाची	गरर्	आहये	कारण	खद्नर्ांचये	
दुसरये	द्पक	घये्ता	्ये्त	नाही.
	 	 ्धा्तू	व	अ्धा्तू	खद्नर्ांचा	उप्ोग	अनयेक	उद्ोगांष्मध्ये	
कला	र्ा्तो.	

खमनजाचा हास :
खाण उ ोगाचा पयाविणाविील परिणाम : 
	 	 द्ोद्गकीकरण	 व	 द्वकासासाठी	 खद्नर्	 संसा्धनये	
आवश्क	 अस्ता्त.	 त्ाष्मुळये	 त्ांच्ा	 खपा्त	 वाढ	 झाली	
असून	खपाच्ा	 ्ा	 दरानये	खद्नर्ये	 पुढील	५० १००	वषाजा्त	
संपून	र्ा्तील.	
	 	 खाणकाष्म	आद्ण	खद्नर्ांवर	 प्रद्रि्ा	करणारये	 उद्ोग	
प्ाजावरणाचा	र्ास्त	प्रष्माणा्त	ऱहास	कर्ता्त.	खद्नर्	उद्ोग	
५ १०%	 ऊर्ाजा	 वापर्तो	 महणून	 हवा	 व	 पाण्ाचये	 प्रदषण	
करण्ा्त	्ा	उद्ोगाचये	ष्मह वाचये	्ोगदान	अस्तये.	त्ाष्मुळये	
हरर्तगृह	 वा्ूंचये	 उतसर्जानाचये	 प्रष्माण	 सुद्ा	 वाढ्तये.	 खाण	
काष्माष्मुळये	 होणाऱ्ा	 कचऱ्ा्त	 अनयेक	 ्धोकादा्क	 पदारजा	
सष्माद्व 	अस्ता्त.	खाण	काष्माष्मुळये	प्ाजावरणावर	होणाऱ्ा	
एकूण	पररणाष्मांचा	रोड ्ा्त	गोषवारा	खालील	प्रष्माणये	दये्ता	
्ये ल.			
	 	 १)		वनांचा	नाश	हो्तो.
	 	 २)	खाण	र्द्ष्मनी	नापीक	हो्ता्त.	
	 	 ३)		सराद्नक	लोकांच्ा	र्द्ष्मनी	र्ा्ता्त.
	 	 ४)		लोक	सरलां्तरर्त	हो्ता्त	आद्रजा ष ा	दुबजाल		
	 	 	 	हो्ता्त.
	 	 ५)	नद्ा	प्रदद्ष्त	हो्ता्त.
	 	 ६)	खाणीष्मुळये	हवा	व	पाण्ाचये	प्रदषण	हो्तये.

जा ् ोत ः
 शहरी	 भाग,	 शये्ती,	 उद्ोग,	 वाह्तूक	 ्ा	 व	 इ्तर	
क्येत्रांष्मध्ये	ऊर्ाजा	द्नष्माजाण	करण्ासाठी	खद्नर्	इं्धनये	आवश्क	
आहये्त.	कोळसा,	पयेटोद्लअष्म,	नैसद्गजाक	वा्ू	आद्ण	अणुऊर्ाजा	
हये	 पारंपररक	 ऊर्ाजा	 सत्रो्त	 आहये्त	 व	 ्तये	 अपुननजावीकरणी्	
आहये्त.	हये	भद्वष्ा्त	पूणजापणये	वापरलये	र्ाणार	आहये्त.
	 एखाद्ा	 दयेशा्तील	 ऊर्जेचा	 वापर	 हा	 साष्मा ्पणये	
त्ा	दयेशाच्ा	 द्वकासाचा	 द्नदजेशांक	सष्मर्ला	र्ा्तो.	कारण	
द्वकासाच्ा	 सवजा	 प्रद्रि्ा	 ्ा	 प्रत्क्	 द्कंवा	 अप्रत्क्पणये	
उपलब्ध	ऊर्जेवर	अवलंबून	अस्ता्त.	 द्वकसनशील	आद्ण	
द्वकद्स्त	 दयेशाष्म्धील	 प्रद््त	 व् ्ती	ऊर्ाजा	 वापराष्मध्ये	खूपच	
फरक	 आहये,	 अराजा्त	 द्वकद्स्त	 दयेशाष्म्धील	 प्रद््त	 व् ्ती	
ऊर्ाजा	वापर	हा	्तुलनयेनये	खूप	र्ास्त	आहये.
	 अगदी	 सु वा्तीला	 ष्मानवानये	 वापरलयेली	 ऊर्ाजा	 व	

 तु हाला माहीत हवे  

	 	 भार्त	हा	खद्नर्	संसा्धनांनये	सष्मृद्	असा	दयेश	
आहये.	काही	खद्नर्ांचये	साठये	कष्मी	प्रष्माणा्त	आहये्त	्तर	
काही	 खद्नर्ये	 द्वपुल	 प्रष्माणा्त	 उपलब्ध	 आहये्त.	
उदाहरणारजा	अ क	व	ब सा ट	हये	अद््तररक्त	प्रष्माणा्त	
असल्ाष्मुळये	 द्न्ाजा्त	 हो्तये,	 ्तर	 टीट द्न्ष्म	व	खद्नर्	
्तयेलाची	 कष्म्तर्ता	 असल्ाष्मुळये,	 ्तये	 आ्ा्त	 करावये	
लाग्ता्त.				

खमनजाची उपल धता :
भार्ता्तील	 अनयेक	 ्धा्तू	 खद्नर्ये	 द्ीपकलपी्	 पठार	
असलयेल्ा	क्येत्रा्त	र्ु ्ा	सफद्टक	सवरूपा्त	आढळ्ता्त.	
 १  को सा 		 द्षणक	 ऊर्ाजा	 द्नद्ष्मजा्ती	 व	 लोह	

गाळण्ासाठी	 वापरल्ा	 र्ाणाऱ्ा	 खाद्नर्ांष्मध्ये	
कोळसा	 ष्मह वपूणजा	 आहये.	 झारखंड	 व	 पद्शचष्म	
बंगालष्मध्ये	 कोळशाचये	 साठये	 आढळ्ता्त.	 ७%	
कोळसा	 हा	 दाष्मोदर,	 शोण,	 ष्महानदी	 व	 गोदावरी	
खोऱ्ा्त	आढळ्तो.

 २  खमनज तेल 		कचच्ा	खद्नर्	्तयेला्त	हा्डोकाबजान	
हये	 रिव	 व	 वा्ू	 रूपा्त	 द्वद्व्ध	 रासा्द्नक	 द्ष्म णा्त,	
रंगा्त	 व	 द्वद्श 	 गु तवा्त	 अस्ता्त.	 वाहनांच्ा	
इंद्र्नाष्मध्ये	खद्नर्	्तयेलाचा	वापर	अं्तगजा्त	 वलनासाठी	
कला	र्ा्तो.	्तयेलाच्ा	खाणी	आसाष्म,	गुर्रा्त,	ष्मुंब 	
हा्	व	कषणा	कावयेरी	खोऱ्ा्त	आढळ्ता्त.
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्तंत्र ान	 महणर्ये	 द्वस्तव आग.	 ्ाष्मुळये	 र्ी	 उषण्ता	 द्नष्माजाण	
झाली,	द््तचा	वापर	ष्मानवानये	अन्	द्शर्वणये,	पाणी	्तापवणये	
्ासाठी	 कला.	 त्ांन्तर	 हळहळ	 वारा	आद्ण	 र्लद्वद्ु्त	
्ाचाही	 उप्ोग	 ष्मानवानये	 कला.	 वाफच्ा	 इंद्र्नाचा	 शो्ध	
लागल्ाष्मुळये	 लाकडां वर्ी	 कोळसा	 वापरण्ा्त	आला	 व	
नं्तर	्ा	कोळशाच्ा	 वर्ी	्तयेल	वापरण्ा्त	आलये.	्तयेलाला	
ष्महततव	आल्ाष्मुळये	 ्तयेल	 उतपादक	 दयेशांनी	 द्वकसनशील	व	
द्वकद्स्त	 दयेशांना	 अटी	 घा्तल्ा,	 आद्ण	 ्तयेल	 व	 इ्तर	
पयेटोद्ल्ष्म	पदाराांच्ा	द्कष्म्ती	द्न्धाजारी्त	कल्ा.
	 ऊर्जेचये	 सत्रो्त	 हये	 प्राष्मुख्ानये	 पुननजावीकरणी्	आद्ण		
अपुननजावीकरणी्	 अशा	 दोन	 प्रकारा्त	 द्वभागलये	 आहये्त.	
्ा्तील	 पुनजानवीकरणी्	 सत्रो्त	 वापरण्ास	 प्रा्धा ्	द्ावये.	
त्ाष्मुळये	र्ग	 ्ा	गंभीर	ऊर्जेच्ा	सष्मस्येला	्त ड	दये्त	आहये	
त्ावर	ष्मा्त	करण्ा्त	्ये ल.	र्गा्त	असलयेल्ा	ऊर्जेच्ा	इ्तर	
प्ाजा्ांचा	महणर्ये	अपारंपररक	ऊर्ाजा	सत्रो्तांचा	द्वचार	करावा	
लागण्ाची	गरर्	आहये,	हये	अपररहा्जा	सत्	आहये.	अपारंपाररक	
ऊर्ाजा	सत्रो्त	पुढीलप्रष्माणये	आहये्त.

 १. स ि जा  सौर	 सयेल,	 सौर	 ककर,	 सौर	 पाणी	
्तापवण्ाचये	् ंत्र,	सौर	भट	टी	व	सौर	ऊर्ाजा	प्रकलप	हये	सवजा	
वापरणये	गरर्येचये	आहये.	

 २. पवन जा 	 र्ोरदार	 वाऱ्ांनी	 पवनच कीची	 पा्ती	
द्फर्ता्त.	 ही	 द्फरणाऱ्ा	 पात्ा्तील	 ऊर्ाजा	 वापरून	
द्वद्ु्त	 ऊर्ाजा	 ्त्ार	 हो्तये.	 ही	 पवन	 ऊर्ाजा	 र्ीवाशष्म	
इं्धनाला	प्ाजा्	आहये.

 ३. जलमव ुत 	 वाहणाऱ्ा	 पाण्ाच्ा	ऊर्जेचये	 रूपंा्तर	
द्वद्ु्त	ऊर्जे्त	करणये	महणर्ये	र्लद्वद्ु्त	हो्.

 ४. ला ाची जा  ्ाचये	का्जा	पवन	ऊर्जेप्रष्माणयेच	चाल्तये,	
फ ्त	हये	पाण्ाखाली	अस्तये.	टबाजाइनष्मुळये	लाटांची	ऊर्ाजा	
द्वद्ु्त	ऊर्जे्त	रूपां्तरी्त	हो्तये.

 ५. सागिीय उ णता 	खोल	ष्महासागरा्तील	रंड	्तापष्मान	
व	सागराच्ा	 पृषठभागावरील	 ्तुलनयेनये	 र्ास्त	 ्तापष्मान	
्ांच्ाष्म्धील	 फरकाचा	 वापर	 करून	 द्वद्ु्त	 ऊर्ाजा	
द्नष्माजाण	कर्ता	्ये्तये.

 ६. पृ वी या पो ातील ूग ातील उ णता 	 भूगभाजा्त	
असलयेल्ा	 गरष्म	 पाण्ाच्ा	 उषण्तयेचा	 उप्ोग	 करून	
र्नरयेटर	वापरून	वीर्	द्नष्माजाण	कली	र्ा्तये.

 ७.  जव ाि 	 वाढलयेल्ा	 झाडांचा	 उप्ोग	 प्रत्क्	
र्ाळण्ासाठी	कला	र्ा्तो	 द्कंवा	अप्रत्क्पणये	 त्ाचये	
रूपां्तर	इ्तर	गोषटींष्मध्ये	करून	त्ांचा	वापर	ऊर्जेसाठी	
कर्ता्त.

 . बायोगस 	 हये	 एक	प्रकारचये	र्ैव इं्धन	आहये.	सेंद्रि्	
टाकाऊ	पदाराांचये	द्वघटन	करून	हये	नैसद्गजाकररत्ा	्त्ार	
हो्तये.

खमनजाचे सवधन ः 
	 	 	 खद्नर्	 संसा्धनांचा	 खप	 वयेगानये	 वाढ्तो	 आहये.	
त्ाष्मुळये	लोखंड,	्तांबये,	र्स्त,	 ल्ुद्ष्मद्न्ष्म,	द्शसये	इत्ादी	
्धा्तूंच्ा	भंगाराचा	पुनवाजापर	होण्ास	प्रोतसाहन	द्दलये	पाद्हर्ये.	
४.६ नसमगक ससाधनाचा िा वत उपयोग :
	 	 द्कष्मान	 ऊर्जेचा	 वापर	 द्कष्मान	 प्ाजावरणी्	 आघा्त	
करून	 आपल्ा	 गरर्ा	 पूणजा	 करण्ासाठीच्ा	 आपल्ा	
्धोरणांचा	द्वचार	करण्ाची	वयेळ	आली	आहये,	हये	न ी.	
	 	 संसा्धनांचा	 शाशव्त	 वापर	 होण्ासाठी	 ष्मद्त	 व	
सु्धारणा	 करण्ासाठी	 बऱ्ाच	 पद््ती	 आहये्त.	 काही	
त्ापैकी	 एकदष्म	 ो ा	 आहये्त.	 उदा.	 आपण	 घराबाहयेर	
र्ा्ताना	 ला टस	 बंद	 करणये,	 ्तसयेच	 काही	 ष्मो ा	 पद््ती	
सुद्ा	 आहये्त.	 उदा.	 आपण	 घराष्मध्ये	 द्कंवा	 आपल्ा	
ष्महाद्वद्ाल्ा्त	 द्क्ती	 प्रष्माणा्त	 नैसद्गजाक	 ऊर्जेचा	 वापर	
कला	 ्ाचा	 द्हशोब	 ठयेवणये.	 ्ा	 ो ा ष्मो ा	 पद््तीनये	
आपण	 प्ाजावरणाच्ा	 झालयेल्ा	 नुकसानीची	 भरपा 	 करू	
शक्तो.
	 	 	 घरा्तील	 गरर्	 नसलयेल्ा	 वस्तू	 न	 टाक्ता	 आपण	
संव्धजानासाठी	्ोगदान	दयेऊ	शक्तो.	 ्ा	वस्तू	पर्त	वापर्ता	
्ये्तील,	पुनप्रजाद्रि्ा	कर्ता	्ये्तील	द्कंवा	दुरूस्त	कर्ता	्ये्तील	
त्ा	 न	 फक्ता	 त्ांचा	 वापर	 करावा.	 प्रत्येकानये	 चालणये,	
सा्कल	चालवणये	द्कंवा	सावजार्द्नक	वाहनांचा	वापर	करणये	
आद्ण	प्ाजावरणाला	घा्तक	वस्तू	द्कंवा	घा्तक	वयेषटण	्ांचा	
वापर	न	करणये	् ा	गो ींचा	कटाक्ानये	वापर	कल्ास	प्रत्येकर्ण	
प्ाजावरणाचये	रक्ण	करू	शक्तो.
यवसायातील चाग या सवयीः
	 	 	 व्वसाद््क	 व	 द्वरि्तये	 ्ंानी	 प्ाजावरण	 पूरक	 गोषटी	
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कराव्ा्त	 असा	 ाहकांचा	 दबाव	 आ्ता	 ्ये्त	 आहये.	 एक	
र्ागरूक	 ाहक	 बना.	 सव्तःच्ा	 र्ीवनशैली्त	 बदल,	
ाहकाचा	 दबाव	 आद्ण	 सव्तःची	 प्ाजावरणी्	 र्बाबदारी	
ओळखून	 वागला्त	 ्तर	 कारखानदारीष्मध्ये	 बदल	 श ्	
अस्तो.	 पण	हा	 दबाव	र्र	 नसयेल	्तर	शाशव्त	उपा्	श ्	
हो्त	 नाही्त.	 आपण	 प्रत्येक	 र्ण	 हा	 बदल	 घडवून	
आणण्ासाठी	र्बाबदार	आहो्त.

नसमगक ससाधन जतन कि यासाठी आपण य तीगत 
पात ीवि काय क  िकतो
	 वनये,	पाणी,	ष्मा्ती,	अन्,	खद्नर्ये	व	ऊर्ाजा	ही	सवजा	
नैसद्गजाक	संसा्धनये	आहये्त.	आपल्ा	दयेशाच्ा	द्वकासा्त	् ांचा	
ष्महततवाचा	वाटा	आहये.	आपण	व्क्तीग्त	पा्तळीवर	 ो ा	
गोषटी	 करून	 ्ा	 सत्रो्तांचये	 र््तन	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 करू	
शक्तो.	्ासाठी	पुढील	गोषटी	कर्ता	्ये्तील.

पा याचे जतन किाः
	 १.	 दा्त	 घास्ताना,	 दाढी	 कर्ताना,	 कपडये भांडी	 ्धु्ताना	

अंघोळ	कर्ताना	नळ	चालू	ठयेवू	नका.
	 २.	 व द्शंग	 ष्मशीनष्मध्ये	 आपल्ा	 कपड्ांना	 आवश्क	

्तयेवढयेच	पाणी	भरा.
	 ३.	 प्रत्येक	 वयेळी	 ६	 द्लटरपयेक्ा	 र्ास्त	 पाणी	 र्ाणार	 नाही	

अशा	टा ्ा	शौचाल्ाष्मध्ये	बसवा.
	 ४.	पा पला न,	शौचाल्ये	्ा्तील	गळणारये	नळ,	पाइप	नीट	

दुरूस्त	करून	 ्ा.
	 ५.	कपडये	्धु्तलयेलये	साबणाचये	पाणी	बागयेसाठी	द्कंवा	इ्तरत्र	

पु हा	वापरा.
	 ६.	बाग	व	द्हरवळ	 ल न)	् ांना	सकाळी	द्कंवा	संध्ाकाळी	

पाणी	घाला	कारण	्ावयेळी	बाषपीभवनाचा	वयेग	कष्मी	
अस्तो.

	 ७.	पावसाचये	पाणी	्धरून	ठयेवणारी	प्रणाली	बसवा.

जा जतन किाः
	 १.	द्दवये,	पंखये	व	इ्तर	उपकरणये	वापर	नस्ताना	बंद	करा.
	 २.		श ्	हो ल	्तयेवढा	नैसद्गजाक	प्रकाश,	महणर्ये	

सू्जाप्रकाश	वापरा.
	 ३.	्धु्तलयेलये	कपडये	डा्र वर्ी	उ हा्त	वाळवा.
	 ४.	 अन्	 द्शर्वण्ासाठी	 सोलार	 ककर	 वापरा.	 हये	 अन्	

पौषटीक	अस्तये	आद्ण	गसचा	खचजा	वाचयेल.

	 ५.	 घर	 बां्ध्ताना	 सू्जाप्रकाश	 घरा्त	 ्ये ल	 अशी	 रचना	
करा.	्ाष्मुळये	घर	उबदार	राहील	व	उर्येडही	द्ष्मळयेल.

	 ६.	 सा्कलचा	 वापर	 करा	 द्कंवा	 चाल्त	 र्ा.	 वाहनांचा	
वापर	श ््तो	कष्मी	करा.

	 ७.	 श ्	 असयेल	 ्तयेवहा	 सावजार्द्नक	 वाह्तुकीचा	 वापर	
करा.

	 ८.	एअर	कंडीशनरचा	वापर	द्न्ंद्त्र्त	करा.

	 .	 काच,	 ्धा्तू	 व	 कागद	 ्ाचा	 पुनवाजापर	 करा	 व	 नं्तर	
पुनःचरिीकरणासाठी	द्ा.

जममनीचे ि ण किा.
	 १.	 ्तुष्मच्ा	 बागये्त	 द्नरद्नराळी	 शोभयेची	 झाडये,	 ष्धी	

वनसप्ती	आद्ण	वृक्	लावा.
	 २.	ष्मोकळ्ा	र्ागये्त	गव्त	लावा.	त्ाची	ष्मुळये	ष्मा्ती	्धरून	

ठयेव्तील	व	र्द्ष्मनीची	्धूप	रांबव्तील.
	 ३.	 सव्ंपाकघरा्तील	 कचऱ्ाचये	 ख्त	 करा	 व	 ्तये	 बागये्त	

वापरा.
	 ४.	झाडांना	पाणी	घाल्ताना	र्ोरदार	फवारा	ष्मारून	नका,	

त्ानये	ष्मा्ती	वाहून	र्ा्तये.
	 ५.	श ्	असयेल	्तर	द्ठबक	द्संचन	पद	्ध्त	वापरा.

चाग या सवयी लावून या.
	 १.	अन्	वा्ा	घालवू	नका.
	 २.	कीडनाशकाचा	वापर	खूप	कष्मी	करा.
	 ३.	र्ैद्वक	ख्तांचा	वापर	करा.
	 ४.	द्ठबक	द्संचन	वापरा.
	 ५.	सराद्नक	व	हंगाष्मी	भा ्ा	खा.
	 ६.	कीडींसाठी	र्ैद्वक	कीडनाशक	वापरा.

िा वत जीवनिलीसाठी ससाधनाचा यो य वापि
	 र्गा्त	 दोन	 ष्मोठये	 गट	 पडलयेलये	 आहये्त,	 अद््धक	
द्वकद्स्त	दयेश	आद्ण	कष्मी	द्वकद्स्त	दयेश.	्ा	दोन	गटा्तील	
अं्तर	कष्मी	झालये	पाद्हर्ये.	अद््धक	द्वकद्स्त	दयेशा्त	र्गाच्ा	
फ ्त	 २२%	 लोक	 राह्ता्त,	 पण	 ्तये	 एकूण	 संसा्धनांच्ा	
८८%		नैसद्गजाक	संसा्धनये	वापर्ता्त,	एकूण	ऊर्जेच्ा	७३%	
ऊर्ाजा	वापर्ता्त	आद्ण	 त्ांच्ाकडये	 एकूण	पैशापैकी	८५%	
पैसा	आहये,	आद्ण	्तये	भरपूर	प्रदषण	कर्ता्त.
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	 ्ाउलट	कष्मी	द्वकद्स्त	दयेशांष्मध्ये	अगदी	कष्मी	द्कंवा	
बये्ताची	 द्ोद्गक	वाढ	आहये	आद्ण	त्ांच्ाकडये	र्गा्तील	
एकूण	 लोकसंख्येच्ा	 ७८%	 लोकसंख्ा	 आहये.	 ्तये	 फ ्त	
१२%	नैसद्गजाक	संसा्धनये	 वापर्ता्त.	 एकूण	ऊर्जेच्ा	२७%	
ऊर्ाजा	वापर्ता्त	आद्ण	त्ांच्ाकडये	र्गा्तील	एकूण	पैशांपैकी	
फ ्त	१५%	पैसा	आहये.
	 ीष्मं्त	दयेश	अद््धक	 ीष्मं्त	झालये	आहये्त	व	गरीब	दयेश	
अद््धक	गरीब	झालये	आहये्त.	्ा	दोघांष्म्धील	दरी	कष्मी	होणये	
गरर्येचये	आहये,	्तरच	शाशव्त	द्वकास	हो ल.
	 ्ा	सष्मस्येवरील	उपा्	महणर्ये	संसा्धनये	व	पैसा	्ंाचये	
्ा ्	वाटप	झालये	पाद्हर्ये.	्ासाठी	सवजा	र्गाचये,	सवजा	दयेशांचये	
एकष्म्त	झालये	पाद्हर्ये.	अशाशव्त	द्वकासाची	दोन	ष्मुख्	कारणये	
पुढीलप्रष्माणये	आहये्त.

यावि मवचाि किा. 

 	 नैसद्गजाक	 संसा्धनांचये	 संव्धजान	 करण्ा्त	आपली	
भूद्ष्मका	कशी	असणार

	 १.	गरीब	दयेशांष्म्धील	अद््धक	लोकसंख्ा
	 २.	 ीष्मं्त	 दयेशांष्म्धील	 लोक	 संसा्धनांचा	 अद््त	 वापर	

कर्ता्त.
	 	 	 ्ा	 ीष्मं्त	 दयेशांनी	 संसा्धनांचा	 वापर	 कष्मी	 कला	
पाद्हर्ये.	 	 ही	आर्च्ा	 काळाची	 गरर्	आहये	 की	 गरीब	 व	
ीष्मं्त	दयेशांनी	नैसद्गजाक	संसा्धनांचा	वापर	साष्मा कपणये	कला	
्तरच	शाशव्त	द्वकास	हो ल.	

्वा याय

.१.खालील नासाठी यो य पयाय मनवडा.

	 	 १.	भार्ता्तील	एकूण	र्ष्मीनीच्ा	्ा 	%	इ्तकी	
र्ष्मीन	र्ंगलानये	व्ापली	आहये.

	 	 	 अ)	२४.३ %	 	 ब)	२७%

	 	 	 क)	५०%	 	 ड)	७५%

	 	 २.	 	 पद	्ध्ती्त	 प्रदुषक	 न 	 करण्ाच्ा	
हये्तूपुरससर	 द्वखरून	 ठयेवलयेलये	 द्कंवा	 नैसद्गजाकररत्ा	
आढळणारये	र्ीव	वापर्ता्त.

	 	 	 अ)	र्ैद्वकउपचार					ब)	रसा्नोपचार	

	 	 	 क	)	भौद््तकोपचार				ड)	्ापैकी	काहीही	नाही

	 	 ३.	सेंद्रि्	व	असेंद्रि्	उगष्म	असणारा	व	द्नद्शच्त	सवरूपाचये	
भौद््तक	व	रासा्द्नक	गुण्धष्मजा	असणारा	हा		हा	हा	ह  
नैसद्गजाकररत्ा	आढळणारा	पदारजा	आहये.

	 	 	 अ)	खद्नर्		 ब)	पदारजा	

	 	 	 क)	ष्माल			 ड)	्ापैकी	काहीही	नाही..

	 	 ४.	वारा	आद्ण	पाणी	् ांच्ाष्मुळये	ष्मा्तीचा	वरील	रर	काढला	
र्ाण्ास	स	 	महण्ता्त.	

	 	 	 अ)	ष्मा्तीची	सुपीक्ता				 ब)	ष्मा्तीचये	खारीकरण	

	 	 	 क)	ष्मा्तीची	्धूप		 				 ड)	ष्मा्तीची	क्ार्ता.

	 	 ५.	नू्तनीकरण	कर्ता	्येणाऱ्ा	संसा्धनांना	 		 	  
संसा्धनये	असये	महण्ता्त		

	 	 	 अ)	न	संपणारये			 	 ब)	संपणारये	

	 	 	 क)	वरीलपैकी	दो ही		 ड)	्ापैकी	नाही.

. २. थिोड यात उ तिे मलहा.
	 	 १.		वनांचये	प्ाजावरणी्	उप्ोग	द्लहा.
	 	 २.	 अन््धा ्ाचये	 उतपादन	 कष्मी	 द्कंवा	 र्ास्त	 होण्ाची	

कारणये	कोण्ती	आहये्त	
	 	 ३.	लोह्ुक्त	व	द्बगरलोह्ुक्त	खद्नर्ये	महणर्ये	
	 	 	 का्	
	 	 ४.	खद्नर्ांचये	 द्ोद्गक	उप्ोग	द्लहा.	
	 	 ५.	अन्	संसा्धनांवर	संद्क्प्त	द्टपा	द्लहा.

	 	 ६.	ष्मा्तीचये	क्ारीकरण	रोड ्ा्त	सपषट	करा	.
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. ३. दी तिी न.

	 	 १.	नू्तनीकरण	 कर्ता	 ्येणाऱ्ा	 व	 न	 कर्ता	 ्येणाऱ्ा	
संसा्धनांच्ा	बाब्त	सद्वस्तर	सपषट	करा.

	 	 २.	पाण्ाच्ा	 ऱहासाची	कारणये	 सपषट	करा	व	 पाण्ाच्ा	
टंचा वर	ष्मा्त	करण्ासाठी	उपा््ोर्ना	सुचवा.	

	 	 ३.	र्द्ष्मनीच्ा	 ऱहासाची	 कारणये	 सपषट	 करा	 व	 खद्नर्	
संसा्धनांच्ा	संव्धजानासाठी	उपा््ोर्ना	सुचवा.

	 	 ४.	खाण	 काष्माचये	 प्ाजावरणी्	 आघा्त	 का्	 अस्ता्त 	
खद्नर्	 संसा्धनांच्ा	 संव्धजानासाठी	 उपा््ोर्ना	
सुचवा.		 	 	   
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 ५.१ आप ती  

 ५.२ आप त चे काि

 ५.३ नसमगक आप ती

 ५.४ मानवमनममत आप ती

 ५.५ आप त चे परिणाम  

 ५.६ आप कालीन सच

 ५.७ कृती

 ५.१ आप ती

		आपत्ती	महणर्ये	 अचानक	अपघा्त	द्कंवा	नैसद्गजाक	घटना	
्ाष्मुळये	 ष्मोठी	 हानी	 द्कंवा	 र्ीद्व्ताचये	 नुकसान	 हो्तये. 	
आपत्ती	 	 ही	 घटनांची	 ष्माद्लका	आहये.	 ्ाष्मुळये	 ष्मालष्मत्तांचये	

नुकसान,	 पा्ाभू्त	 सुद्व्धा,	 प्ाजावरण,	 आवश्क	 सयेवा	
द्कंवा	उपर्ीद्वकची	हानी	हो्तये.
	 	 र्गभरा्त,	आपत्तीष्मुळये	आद्रजाक	द्वकास,	द्वकासाचये	
सा्तत्	 ्धो ्ा्त	 ्ये्तये.	 गयेल्ा	 २०	 वषाांपासून	 भूकंप,	 पूर,	
तसुनाष्मी,	 उषणकद्टबं्धी्	 वादळ,	 दुषकाळ	 आद्ण	 इ्तर	
आपत्तींष्मध्ये	 सुष्मारये	 ३०	 लाख	 लोक	 ष्मृत्ूष्मुखी	 पडलये.	
र्खष्मी 	 दुखाप्त	 झालयेल्ा,	 आर्ार 	 रोग	 झालयेल्ा,	
बयेघरपणा	 ्ाष्मुळये	 सुष्मारये	 एक	 अबर्	 च्ा	 वर	 लोकांचये	
नुकसान	झालये	आहये	आद्ण	्ाष्मुळये	लाखो	 प्ांचये	नुकसान	
झालये	आहये.	आपत्ती	ष्मानवी	प्र्तनांची	आद्ण	गुं्तवणुकीची	
दशक	न 	कर्ता्त,	्ाष्मुळये	पुनद्नजाष्माजाण	आद्ण	पुनवजासनाची	
सष्मार्ापुढये	गरर्	भास्तये.	

मच  ५.१ ः काही नसमगक आप त ची उदाहिणे

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

५. आप ती

सुनामी
ूकप

पूि

ू्खलन
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५.२  . नसमगक आप ती 
अ  ूकप 

  पृथवीच्ा	 पृष्ठभागाच्ा	 कंपनी्	 हालचालीष्मुळये,	
भूपृष्ठाचा	भाग	अचानक	ष्मागये पुढये	द्कंवा	वर खाली	हो्तो.		
भूकंप	पृथवीच्ा	पृषठभागावरील	भयेगा	 फ लट	ला न)	ष्मध्ये	
घडून	 ्ये्ता्त.	 र्री	 ्तये	 साष्मा ््त 	 एक	 द्ष्मद्नटापयेक्ा	 कष्मी	
कालाव्धीचये	 असलये,	 ्तरीही	 त्ाचये	 झटक	 ष्मो ा	 क्येत्राला	
र्ाणव्ता्त.		भूकंप	पृथवीच्ा	पृष्ठभागाच्ा	खाली	घडणारी	
एक	भूगभ ्	घटना	आहये.	् ाष्मुळये	दरवर	पसरणाऱ्ा	भूकंपाच्ा	
लहरी	 ्त्ार	 हो्ता्त.	 ्ा	लहरी	 उ ्ा	 व	आडव्ा	 प्र्तला्त	
कंपनये	्त्ार	कर्ता्त.	

	 	 पररणाष्म्तः	 पा्ाभू्त	 सुद्व्धांचये	 नुकसान	 हो्तये.	 ्ा	
पररणाष्मांची	 ्ती ्ता	भूकंपाच्ा	्ती ्तयेवर	अवलंबून	अस्तये,	
र्ी	 पृथवीवरील	 पृष्ठभागाच्ा	 खाली	 द्र्रये	 भूगभ ्	 घटना	
घडली	 त्ा	 द्ठकाणी	 द्नष्माजाण	 झालयेल्ा	 ऊर्जेवर	 अवलंबून	
अस्तये.	 भूकंपाच्ा	 वै ाद्नक	 अ ्ासाला	 भूकंपशासत्र	
महण्ता्त.	महणून	भूकंपी्	घटनांना	 भूकंपी्	द्रि्ा 	महणून	
ओळखलये	र्ा्तये.

	 	 भूकंपाला	 सवाां्त	 ्धोकादा्क	 आद्ण	 द्वनाशकारी	
नैसद्गजाक	आपत्ती	 ष्मानलये	 र्ा्तये.	 ्ा	 घटनयेचा	 प्रभाव	अगदी	
्तातकाळ	 हो्तो.	 ्तो	 कोणत्ाही	 चये्तावणीद्वना	 अस्तो.	
पृथवीवर	 दरवष 	 प्रचंड	 संख्येनये	 भूकंप	 हो्ता्त 	 परं्तु	 कवळ	
रोडये	 भूकंप	 लोकसंख्ा	 असलयेल्ा	 भागार्वळ	 कद्रि्त	
अस्ता्त.	इष्मार्त न 	करण्ाची नुकसान	पोहचवण्ासाठी	
पुरयेशी	्ताकद	त्ांच्ाकडये	अस्तये.	्ाष्मुळये	काही	सयेकंदांष्मध्ये	
इष्मार्ती	 आद्ण	 पा्ाभू्त	 सुद्व्धा	 न 	 होऊ	 शक्ता्त,	

.	नैसद्गजाक	आपत्ती .	ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	आपत्ती

१)	भूकंप
२)	पूर	आद्ण	शहरी	पूर
३)	चरिीवादळ
४)	तसुनाष्मी	
५)	दुषकाळ

१)	र्ैद्वक
२)	अणुऊर्ाजा
३)	आग
४)	 द्ोद्गक	अपघा्त

पु ील काही आप त ची आपण चचा क

आप त ची वमि ट्े
	l	आपत्ती	 सष्मार्ाच्ा	 साष्मा ्	 का्ाजाष्मध्ये	 व्त््	

आण्तये.
	l	 आपत्ती	ष्मो ा	संख्येनये	लोकांवर	पररणाष्म	कर्तये.
	l	 ्ाष्मुळये	 र्ीद्व्त	 आद्ण	 ष्मालष्मत्तयेची	 ष्मो ा	 प्रष्माणा्त	

हानी	हो्तये.
	l	 ्ा	लोकांना	नुकसान	सहन	करण्ासाठी	बाहयेरून	ष्मद्त	

्ावी	 लाग्तये,	 अशा	 लोकांवर	 आपत्तीचा	 पररणाष्म	
र्ास्त	हो्तो.

५.२  आप त चे काि 

नसमगक 
आप ती

मानवमनममत 
आप ती

ूकप िासायमनक

पूि आमण िहिी पूि जमवक

ू्खलन अणु जा

चक्रवात
चक्रीवाद आग

सुनामी ोमगक अप ात

उ णतेची
थिडीची ला ि्ते अप ात

द का िे वे अप ात

वालामुखी हवा  अप ात

महमलो समु ी अप ात

ोत : http://nidm.gov.in/en/#) & IGNOU New Delhi
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रद्हवासी	 ष्मृत्ुष्मुखी	 द्कंवा	 र्खष्मी	 हो्ता्त.	 भूकंप	 कवळ	
संपूणजा	 वसाह्तीचाच	 नाश	 करी्त	 नाही	 ्तर	 दयेशाच्ा	
अरजाव्वसरयेचये	 आद्ण	 साष्माद्र्क	 संरचनयेला	 अद्सरर	 करू	
शक्ता्त.

ूकप  महािा ातील ूकपिीलता

	 	 ष्महारा 	रा ्	हये	द्ीपकलपी्	भार्ताचा	ष्मध्व्त 	व	
पद्शचष्म	 भाग	 व्ाप्तो,	 ्तांद्त्रक ष ा	 हये	 एक	 इंटा येट	
ष्महाद्ीपी्	क्येत्र	आहये.	 ११	 द्डसेंबर	 १ ६७	 रोर्ी	को्ना	
्येरये	 ररशटर	 सकलवर	 ६.५	 ्ती ्ता	 असलयेला	 द्वनाशकारी	
भूकंप	 झाला.	 ३०	 स टेंबर	 १ ३	 ला	 ला्तूर	 ्येरये	 	 ६.४	
्ती ्तयेचा	भूकंप	झाला.	

	 	 ष्महारा 	आद्ण	आसपासचये	क्येत्र	अनयेक	वषाांपासूनच्ा	
अनुभवावरून	 ष्मध्ष्म	 ्ती ्तयेच्ा	 भूकंपाचये	 क्येत्र	 आहये.	
ष्महारा ा्तील	 सा्तारा	 द्र्ल ा्तील	 को्ना	 भागा्त	
सवाजाद््धक	प्रष्माणा्त	्ध ा	बसला	आहये.	

	 	 ष्महाराषटा्तील	 भूकंप	 क्येत्र	 हये	 पद्शचष्म	 द्कनारप ी	
आद्ण	 पद्शचष्म	 घाट	 भागाशी	 संरयेखन	 दशजाव्ता्त.	 को्ना	
नगर,	 ठाणये	 द्र्ल ा्तील	 पद्शचष्म	 द्कनाऱ्ासह	 रतनाद्गरी	
र्वळील	भागा्त	भूकंपाची	द्रि्ा	पाहाव्ास	द्ष्मळ्तये.

र्र	 ्तुष्मच्ा	 र्वळ	 एखादये	 टयेबल	 द्कंवा	 डयेसक	 नसयेल	
्तर	 ्तुष्मचये	 डोक	व	चयेहरा	झाकून	 इष्मार्तीच्ा	आ्तील	
कोपऱ्ा्त	बसा	 ).

	l	 काच,	 द्खड ्ा,	 बाहयेरील	 दरवार्ये	 आद्ण	 द्भं्ती,	
पडणाऱ्ा	 कोणत्ाही	 गो ी,	 र्सये	 द्वद्ु्त	 उपकरणये	
अरवा	त्ांचये	भाग	 द्कंवा	फद्नजाचर	अरवा	त्ांचये	भाग	
्ांच्ा	पासून	दर	राहा.

	l	 भूकंपाच्ा	 वयेळी	 ्तुमही	 पलंगावर	 असाल	 ्तर	 झोपून	
राहा.	 उशीच्ा	 सा ानये	 डोक	 झाकून	 ठयेवा	 आद्ण	
सव्तःचा	 बचाव	करा	 व	 र्वळच्ा	 सुरद्क््त	 द्ठकाणी	
र्ा.	र्ड	व	पडू	शकणाऱ्ा	वस्तूपासून	दर	राहा.

	l	 आ ्सरानासाठी	 फक्त	 ्तयेवहाच	 व	 ्तोच	 दरवा ा	
वापरा	 की	 र्ो	 बळकट	 आहये	 आद्ण	 र्ो	 आपल्ा	
र्वळ	असयेल.

	l	 ररररणये	रांबयेप्ां्त	आ्तच	राहा	आद्ण	बाहयेर	र्ाण्ापूव 	
सुरद्क््त	असल्ाची	खात्री	करा.

	l	 ्ाची	 र्ाणीव	 असू	 द्ा	 की	 द्वद्ु्त	 प्रवाह	 खंद्ड्त	
होऊ	 शक्तो	 द्कंवा	आगीष्मुळये	 पाणी	 फवारणी	 ्ंत्रणा	
सुरू	होऊ	शक्तये.

	l	 द्ल टचा	वापर	करू	नका.

ब  िाबाहेि अस यास: 

	l	 द््तरयेच	रांबा.			

	l	 इष्मार्ती,	 झाडये,	 रसत्ावरील	 परद्दवये	 आद्ण	 द्वद्ु्त	
्तारांपासून	दर	र्ा.

	l	 रररराट	 संपयेप्ां्त	 द््तरयेच	 राहा.	 सवाां्त	 ष्मोठा	 ्धोका	
इष्मार्तींच्ा	 बाहयेर	 व	 द्भं्तींच्ा	 बाहयेरच्ा	 बार्ूनये	
अस्तो.	 ब ्तयेक	 भूकंपा्त भुकंपाष्मुळये	 ्धोकादा्क	
झालयेली	 द्भं्त	 अरवा	 द्भं्ती,	 फटून	 उडणाऱ्ा	आद्ण	
खाली	 पडणाऱ्ा	 ाइंग	 लास)	 काचा	 व	 इ्तर	
वस्तूषं्मुळये	र्ीद्व्त	हाद्न	झाल्ाच्ा	न दी	आहये्त.

l	 अद््त	 ष्मह वाचये	 आपतकालीन	 संच	 सोब्त	 घयेण्ास	
द्वसरू	नका.

मच  ५.२ ः  ूज ूकप २६ जानेवािी २ १
ोत : http://.rsf.org.in?img/csr/05/jpg

ूकपा या वे ी काय किावे अमण काय क  नये  

अ  िात खोलीत अस यास

	l	 र्द्ष्मनीवर	 पडणये	 ) 	 बळकट	 टयेबल	 द्कंवा	
फद्नजाचरचा	 इ्तर	 भागाचा	आ ्	 ्ा	 	आद्ण	 ्ध ा	
बंद	 हो प्ां्त	 द््तरयेच	 रांबा	 	 ).													
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ूकपूकप

तु हाला माहीत आहे का

	 ष्महारा ा्त	आर्प्ां्त	झालयेल्ा	सवाां्त	ष्मो ा	भूकंपापैकी	एक	महणर्ये	ला्तूरचा	भूकंप.	३०	स टेंबर	१ ३	
रोर्ी	भूकंप	 ररशटर	सकल	६.२)	पहाटये	३	वार्ून	५६	द्ष्मद्नटांनी	भूकंपाचा	्ध ा	बसला.	सुष्मारये	५२	गावांची	
वा्ताहा्त	झाली,	३०,०००	हून	अद््धक	र्खष्मी	झालये	आद्ण	सुष्मारये	१०,०००	लोक	ष्मृत्ूष्मुखी	पडलये.	सदरच्ा	
भूकंपानये	द्क ारी	्येरये	एक	प्रचंड	ष्मोठी	पोकळी	्त्ार	झाली	र्ी	आर्प्ां्त	भरून	द्नघाली	नाही	आद्ण	र्ो	त्ा	
द्ठकाणचा	करिद्बंद	हो्ता.	

l ला्तूर	च्ा	त्ा	क्येत्रा्त	घनदाट	लोकसंख्ा	हो्ती,	त्ाष्मुळये	ष्मृत्ुष्मुखी	पडलयेल्ा	आद्ण	र्खष्मी	झालयेल्ांची		
	 संख्ा	खूप	र्ास्त	हो्ती.

	l भूकंपाचा	करिद्बंद	१२	द्कलोष्मीटर	खोल	असल्ानये,	भूकंपाच्ा	हादऱ्ांनी	अद््धक	नुकसान	कलये.
	l ला्तूरच्ा	भूकंपा	नं्तर	द््तरये	रा ी्	आपत्ती	व्वसरापन	प्राद््धकरण	 एनडीएष्मए)	दयेखरयेख	करि		
	 दयेखील		 उभारण्ा्त	आलये.

मच  ५.३ ः  भूकंपाच्ा	वयेळी	करण्ाच्ा	क्ती

( ोत : http://nidm.gov.in/en/#)

क  चालणा या वाहनात अस यास: 

	l	 श ्	 द््त्त ्ा	 लवकर	 आपलये	 वाहन	 सुरद्क््तपणये	
रांबवा	 आद्ण	 वाहनाष्मध्येच	 बसा.	 इष्मार्ती,	 झाडये,	
उड	डाणपूल	आद्ण	 ्ुद्टद्लटी	 वा्रच्ा	 र्वळ	 द्कंवा	
खाली	रांबणये	टाळा.

	l	 भूकंपाचये	 कंपन	 रांबल्ानं्तर	 साव्धद्गरीनये	 पुढये	 र्ा.	
भूकंपाष्मुळये	कष्मकव्त दुबजाल	झालयेलये	रस्तये,	पूल	द्कंवा	
द्र् ्ाचा	वापर	टाळा.
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मच  ५.४ ः  ूकपा या वे ी काय किाल    ( ोत : http://nidm.gov.in/en/#)
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ब  पूि
  प्राचीन	 काळापासून	 भार्ता्त	 पूर	 ही	 सा्तत्ानये	
उद	भवणारी	 आपत्ती	 आहये.	 र्वळर्वळ	 दरवष 	 दयेशाच्ा	
काही	 भागांवर	 वयेगवयेगळ्ा	 प्रष्माणा्त	 द्वद्व्ध	 ्ती ्तयेनये	 पूर	
्ये्ता्त.	 दयेशाच्ा	 वयेगवयेगळ्ा	 भागांष्मध्ये	 वयेगवयेगळ्ा	
हवाष्मान	आद्ण	 पर्जा ्ष्मानाचये	 सवरूप	आहये	आद्ण	 त्ाष्मुळये	
काही	भाग	द्वनाशकारी	पुरांचा	साष्मना	कर्ता्त,	त्ाच	वयेळी	
इ्तर	भाग	दुषकाळी	पररद्सर्तीचा	अनुभव	घये्ता्त.

	 	 ष्मा सून	 ही	 द्न्द्ष्म्त	घटना	आहये.	ष्मा सूनचा	प्रारंभ	व	
त्ाची	 ्ती ्ता	 प्रत्येक	वषाजाला	 द्भन्	असल्ाचये	अनुभवास	
्ये्तये.	 भार्ती्	 उपष्महाद्ीपानये	 दद्क्ण पद्शचष्म	 ष्मा सून	
दरम्ान	 सुष्मारये	 १००	 द्दवसांच्ा	 कालावद््ध्त	 र्ूनच्ा	
पद्हल्ा	आठवड्ा	पासून	्तये	स टेंबरप्ां्त	सवाजाद््धक	पाऊस	
झाल्ाची	न द	आहये.
	 	 पूर	 महणर्ये	 पावसाचये	 पाणी	 प्रचंड	 प्रष्माणा्त	 साठणये	
द्कंवा	 	वाहून	र्ाणये.	नदी्तील	आ्त	्येणारये	व	बाहयेर	र्ाणारये	
पाणी	्ांचये	सं्तुलन	झालये	की	पूर	्ये्तो.	र्ोरदार	पावसाष्मुळये,	
्धरणा्तील	असं्तुलन,	वयेगवान	बफाजाचये	द्व्तळणये,	नदी	द्कंवा	
पाण्ाचये	 पा प	 फटण्ाष्मुळये	 पूर	 ्येऊ	 शक्ता्त.	 पुरांष्मुळये	
लोकांचये	 नुकसान	 हो्तये.	 लोक	 र्खष्मी	 हो्ता्त	 द्कंवा								
ष्मृत्ूष्मुखी	 पड्ता्त.	 द्पण्ाच्ा	 पाण्ाचा	 पुरवठा	 खंद्ड्त	
हो्तो,	अन््धा ्ाची	कष्म्तर्ता	 द्नष्माजाण	हो्तये.	भार्ता्त,	४०	
दशलक्	हये टर	क्येत्र	पूरप्रव्तजाक	आहये	आद्ण	सुष्मारये	८	दशलक्
हये टर	 क्येत्रावर	 वाद्षजाक	 पुराष्मुळये	 पररणाष्म	 हो्त	आहये.	 अशा	
प्रकारये	 ष्मा सून	 आद्ण	 चरिीवादळा्त	 ्तुंष्मध्ये	 द्वशयेष्तः	
भार्ता्त	पूर	्ये्ता्तच.	२६	र्ुलै	२००५	ष्म्धील	ष्मुंब च्ा	पूर	
आपत्तीच्ा	आठवणी	्ता ्ा	आहये्त.
पूि तीन कािचे आहेत जसे की
अचानक	आलयेला	पूर	 	 ),	नदीचये	पूर	आद्ण	
सष्मुरिद्कनाऱ्ावरील	पूर.	
१. अचानक आलेला पूि  
	 	 सा्धारण्त 	 ही	 टयेकड्ांच्ा	 भागा्तील	 घटना	 अस्तये	
र्येरये	 ष्म्ाजाद्द्त	 क्येत्रावरील	 अचानक	 अद््तवृ ीष्मुळये	 ष्मोठा	
प्रवाह	 ्त्ार	 हो्तो.	 र्येवहा	 ड गराळ	 भागा्त	 असरा्ी	
अडरळा	 ्ये्तो	आद्ण	 पाण्ाच्ा	 प्रवाहाष्मुळये	 अडरळा	 दर	
झाला	अरवा	सरकला	की	अचानक	पाणी	प्रचंड	वयेगानये	पुढये	
वाहू	 लाग्तये.	 ्तेंवहा	 अचानक	 पूर	 	 ्येऊ	 शक्तो	 व	 भ्ंकर	
संकट	द्नष्माजाण	हो्तये.

 २. नदीचे पूि
	 	 	 र्ोरदार	 पर्जा ्ष्मान,	 द्हष्मवादळ	 आद्ण	 ्ती 	

वादळांष्मुळये	 ष्मो ा	 प्रष्माणावरील	 पाण्ाचा	 प्रवाह	
्त्ार	 हो्तो	 व	 नदीला	 पूर	 ्ये्ता्त.	 नदीच्ा	
द्कनारप ीष्मध्ये	अपुऱ्ा	क्ष्म्तयेष्मुळये	नदीला	पूर	्ये्ता्त.	
नदीच्ा	 द्कनाऱ्ावरील	 गाळ,	 ष्मुख्	 आद्ण	
उपनद्ा्तील	 पुरांचये	 	 संरिष्मण	 नदीच्ा	 द्कनाऱ्ाची	
्धूप,	 नदीच्ा	 पात्रा्त	 गाळ	 ्ंावर	 पुराची	 ्ती ्ता	
अवलंबून	अस्तये.	

 ३. समु मकना याविील पूि
	 	 	 तसुनाष्मीष्मुळये	 द्कंवा	 चरिीवादळांष्मुळये	 होणाऱ्ा	

र्ोरदार	 पर्जा ्ष्मानाष्मुळये	 ्तटी्	 पूर	 ्येऊ	 शक्ता्त.	
भर्तीष्मुळये	 ही	 पररद्सर्ती	आणखी	 ्ती 	 होऊ	 शक्तये.	
कारण	उच्च	लाटांष्मध्ये	सष्मुरिाचये	खारये	पाणी	अस्तये	र्ये	
सष्मुरिाच्ा	पाण्ाच्ा	पृष्ठभागावरून	्तटी्	नद्ांष्मध्ये	
द्ष्मसळ्तये	 आद्ण	 त्ाष्मुळये	 अद््धक	 द्वनाशकारी
नुकसानकारक	पूर	्ये्ता्त.	

	 	 पुरांचा	 ब ्तयेक	 वयेळा	 ष्महारा ावर	 पररणाष्म	 हो्तो.	
्तसयेच,	 पूर	 फक्त	 एका	 द्वद्श 	क्येत्राप्ां्तच	 ष्म्ाजाद्द्त	 नाही	
्तर	 संपूणजा	 रा ्ा्त	 पसर्तो.	 महणूनच	 ष्महारा ाला	 पुराची	
्ती ्ता	 अनुभवास	 ्ये्तये.	 ब ्तयेक	 वयेळा	 पुराची	 	 पररद्सर्ती	
पावसाळ्ादरम्ान	 उ व्तये	 आद्ण	 महणूनच	 ब ्तयेक	
द्र्ल ांष्म्धून	 झालयेल्ा	 नुकसानासद्ह्त	 वीर्,	 भूसखलन,	
घरये	 पडण्ाच्ा	 दुघजाटना	आद्ण	बुडण्ाष्मुळये	 होणारये	 नुकसान	
साष्मा ्पणये	 न दवलये	 गयेलये	 आहये.	 पुराष्मुळये	 घरये,	 द्पक	 व	
अन््धा ्ाचये	 नुकसान	 हो्तये.	 ्तसयेच	शये्तीचये	 र्द्ष्मनीचये	 ्तुकडये	
पडणये,	द्संचन	्ंत्रये	वाहून	र्ाणये,	प्रचंड	प्रष्माणा्त	र्द्ष्मनीची	्धूप	
होणये	्ा	सारख्ा	घटनांष्मुळये	का्ष्म	सवरूपीच्ा	नुकसानीस	
्त ड	द्ावये	लाग्तये.		
	 	 ष्महारा ासारख्ा	कषी	अरजाव्वसरयेसाठी	पूर	अद््धक	
्धोकादा्क	आहये,	द्वशयेषकरून	ष्मो ा	प्रष्माणावर	झालयेल्ा	
नुकसानीष्मुळये	 अरजाव्वसरयेष्मध्ये	 अडरळा	 द्नष्माजाण	 हो्तो.	
ष्महारा ा्तील	 पुरांचये	 द्वशलयेषण	 कर्ताना,	 नालये	 ओसंडून	
वाहण्ाष्मुळये	 आद्ण	 खराब	 सांडपाणी	 व्वसरापनाष्मुळये	
ष्महारा ा्तील	ब ्तयेक	पूर	आल्ाची	न द	आहये.

िहिी पूि 
	 	 शहरी	भागा्त	दाट	लोकवस्ती	अस्तये	आद्ण	असुरद्क््त	

भागा्त	राहणारये	लोक	पुराला		बळी	पड्ता्त	व	क्धीक्धी	
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र्ीद्व्त	हानी	 हो्तये.	कवळ	पुराष्मुळयेच	 नवहये	 ्तर	 पुराचा	
दु ्ष्म	 पररणाष्म	 महणून	 रोगांचये	 संरिष्मण	 उपर्ीद्वकची	
हानी	 होणये	आद्ण	 अत्ं्त	 वा ट	 पररद्सर्ती्त	 र्ीद्व्त	
हानी	 हो्तये.	 भार्ता्तील	 प्रष्मुख	 शहरांष्मध्ये	 र्ीद्व्त	
आद्ण	 ष्मालष्मत्तयेची	 हानी,	 वाह्तूक	 आद्ण	 द्वद्ु्त	
प्रवाहाचा	 व्त््	 आद्ण	 सारीचये	 रोग	 हये	 त्रास	
र्ाणव्ता्त.	त्ाष्मुळये	शहरी	पूर	व्वसरापनास	सवबोच्च	
प्रा्धा ्	 द्दलये	 पाद्हर्ये.	 शहरी	 पूर	 वाढणये	 ही	 एक	
सावजाद्त्रक	 घटना	 आहये	 आद्ण	 र्गभरा्तील	 शहरी	
द्न्ोर्कांना	 एक	 ष्मोठये	आवहान	आहये.	 शहरी	 पुरांशी	
संबंद््ध्त	सष्मस्ा	्तुलनयेनये	सराद्नक	घटनांपासून	व्ापक	
ष्मो ा	 घटनांप्ां्त	 असू	 शक्तये,	 पररणाष्मी	 दैनंद्दन	
शहरी	 घडाष्मोडी	 काही	 ्तासांपासून	 ्तये	 अनयेक	 द्दवस	
पाण्ाखाली	अडकून	राह्ता्त.

	l	आपल्ा	ष्मुलांवर	स्त्त	लक्	ठयेवा	आद्ण	त्ांना	पाण्ा्त	
पोहण्ाची	द्कंवा	खयेळण्ाची	परवानगी	दयेऊ	नका.

	l	 वृद्	लोकांची	काळर्ी	 ्ा.	
	l	 द्वशयेष	 गरर्ा	 असलयेल्ा	 लोकांची	 द्वशयेष	 काळर्ी	

्ा.
	l	 आपल्ा	कटंबाच्ा	आद्ण	सष्मुदा्ाच्ा	 सदस्ांच्ा	

आरो ्ाची	न द	 ्ा.
	l	 	श ्	द््त्त ्ा	उंच	र्ागयेवर	सरलां्तरर्त	वहा.	
	l	 र्येरये	 श ्	 असयेल	 ्तयेरये	 ष्मो ा	 सपीकर सावजार्द्नक	

प्रसार	ष्माध्ष्म,	रयेद्डओ	द्कंवा	दरदशजान	वरील	सराद्नक	
आपत्तीची	 चये्तावनी	आद्ण	अद््धसूचना	 का	आद्ण	
त्ांचये	काळर्ीपूवजाक	पालन	करा.

	l	 आपतकालीन	संच	सोब्त	घयेण्ास	द्वस 	नका
पूि परिस्थितीत काय क  नये
	l	 पुराच्ा	पाण्ा्तून	चालू	न्ये.	
	l	 पुराच्ा	 पाण्ाच्ा	 संपकाजा्त	 आलयेलये	 अन्	 खाऊ	

नका.	
	l	 पूर स्त	 द्वद्हरी्तील	पाण्ाचा	वापर	करू	न्ये 	फक्त	

उकळलयेलये	 अरवा	 सील	 बंद	 बाटल्ां	 ष्म्धून	 पुरवठा	
कलयेल्ा	पाण्ाचा	वापर	करावा.	

	l	 गस,	द्वद्ु्त	उपकरणये	्ांचा	संपक	पुराच्ा	पाण्ाशी	
आलयेला	असयेल	्तर	 त्ाचा	वापर	करू	न्ये.	सुरक्येची	
खात्री	झाल्ावरच	त्ांचा	वापर	करावा.

	l	 सुरक्येची	 खात्री	 हो प्ां्त	 नदीच्ा	 द्कनाऱ्ार्वळ,	
वाळूच्ा	पोत्ांच्ा	ढीगावरून,	बां्धावरून	चालू	न्ये	
द्कंवा	कालव्ाच्ा	द्कनाऱ्ार्वळ	र्ाऊ	न्ये	कारण	्तये	
कोसळू	शक्ता्त.

मच  ५.५ ः २६ जुल २ ५ िोजीची मुब  येथिील पूि परिस्थिती
( ोत : http://www.downoearth.org.in)

वीज आमण गस कने िन बद किा, गस 
ग तीची खबिदािी या.

सखल ागातून बाहेि पडून सुिम त 
मठकाणी जा.

 उक लेले मकवा ोरिने ेड पाणी 
या.

पूि परिस्थितीत हे किा.

डेनेज व ग ाि पासून दि िाहा.

मव ुत द ना ा यासाठी पडले या 
मव ुत तािापासून व खाबापासून दि िाहा.

्वसुि ेसाठी मत ्त मव ुत खाब व 
तािा, ोकदाि व्तू, िाडािोडा 
या यापासून सावध िाहा.

पूि परिस्थितीत काय किावे
	l	 आपलये	 आपतकालीन	 संच	 सुरद्क््त	 आद्ण	 कोरड्ा	

द्ठकाणी	ठयेवा.	

ड

मव
मव
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  जि तु ही बाहेि पड यासाठी तयाि असाल ति तु ही 
पु ील खबिदािी यावी :

	l	 आपलये	 घर	 सुरद्क््त	 करा.	 आपल्ाकडये	 वयेळ	
असल्ास,	 बाहयेर	 बसण्ासाठी	 उप्ुक्त	 फद्नजाचर	
घरा्तून	 बाहयेर	 घयेऊन	 ्ा.	 आवश्क	 वस्तू	 वरच्ा	
ष्मर्ल्ावर	हलवा.

	l	 द्वद्ु्त	 उपकरणांचा	 द्वद्ु्त	 पुरवठा	 ्तोडा	 अरवा	
द्वलग	 करा.	 आपण	 ओलये	 द्कंवा	 पाण्ा्त	 उभये	
असल्ास	द्वद्ु्त	उपकरणांना	सपशजा	करू	नका.

	l	 आपतकालीन	संच	सोब्त	घयेण्ास	द्वस 	नका
क  चक्रीवाद  
	 	 चरिीवादळ	 ्ती 	 व	 चरिाकार	 	 अस्ता्त.	 ्ती	
उषणकद्टबं्धी्	 वादळये	आहये्त	 व	 र्गभरा्तील	र्वळर्वळ	
प्रत्येक	 ष्मो ा	 ष्महासागरा्त	 आढळ्ता्त.	 चरिीवादळये	 ही	
बंगालच्ा	 उपसागरा्त	 आढळ्ता्त.	 चरिीवादळये	 ही	 कष्मी	
दाबाच्ा	 पट	 ाभोव्ती	 द्फर्ता्त.	 उषण	 कद्टबं्धी्	
वादळांष्मध्ये	 चरिाकार	 वारये	 आद्ण	 र्ोरदार	 पावसाष्मुळये	 पूर	
्ये्ता्त.	 अशा	 वादळांष्मध्ये,	 वारा	 १२०	 द्कलोष्मीटर	 पयेक्ा	
र्ास्त	वयेगानये	वाहू	शक्तो.	र्सर्सये	चरिीवादळ	द्कनाऱ्ाकडये	
र्ाऊ	लाग्तये,	्तस्तसये	र्ोरदार	वाहणाऱ्ा	वाऱ्ाष्मुळये	सष्मुरिाचये	
पाणी	 चरिीवादळाच्ा	 पुढये	 र्ाऊ	 लाग्तये.	 चरिीवादळ	
द्कनाऱ्ावर	आदळ्तये	 ्तयेवहा	 सष्मुरिाच्ा	 द्कनाऱ्ावर	 प्रचंड	
सष्मुरिी	 लाट	 ्त्ार	 हो्तये.	 चरिीवादळ	 हये	 र्ीवन	 आद्ण	
ष्मालष्मत्तयेसाठी	प्रचंड	ष्मोठा	्धोका	आहये.	् ा	वादळांना	भार्ता्त	
चरिीवादळ	महटलये	र्ा्तये.	अष्मयेररक्त	्ाला	 हररकन 	आद्ण	
र्पानष्मध्ये	 टा्फून 	अशी	वयेगवयेगळी	नावये	आहये्त.												
महािा ातील चक्रीवाद ाचा मतहास   
	 	 अरबी	 सष्मुरिा्त	 १८ ० १ ५	 च्ा	 कालावद््ध्त	
२०७	कष्मी	दाब आव्ताजाचये	वादळ ्ती 	चरिवा्त	न दद्वण्ा्त	
आलये.	 त्ापैकी	 ब ्तयेक	 ष्महारा ा्तून	 द्नघून	 गयेलये	 आहये्त.	
अशा	प्रकारये,	हवाष्मानानुसार	ष्महारा ाचा	्तटी्	प्रदयेश	असये	
क्येत्र	आहये	द्र्रये	चरिीवादळाच्ा	अडरळ्ाची		वारंवारर्ता	
कष्मी	अस्तये.	२०७	वादळांच्ा	घटनांपैकी	फक्त	१ 	घटनांचा	
ष्महारा गोवा	्तटी्	भागांवर	पररणाष्म	झाला	आहये.	्ापैकी	
सहा	प्रष्मुख	हो्तये	 ्ाष्मुळये	७०	ष्मृत्ूष्मुखी	पडलये,	१५०	बोटी	
आद्ण	१६०	खलाशी	 	 बयेपत्ता	झालये,	 वृक्	 व	र्हार्ये	 ्ांचये	
ष्मो ा	प्रष्माणा्त	नुकसान	झालये.	ष्महारा ासाठी		वादळाचा	
आद्ण	चरिीवादळाच्ा	्धोकादा्क	व	संभाव्	पररणाष्मांनुसार	
र्ोखीष्म	 क्येत्रये	 दशजाद्वणाऱ्ा	 नकाशांची	 द्नद्ष्मजा्ती	 करण्ा्त	
आली	आहये.
	 	 ष्मुंब 	 ही	 भार्ताची	 आद्रजाक	 रार््धानी	 आहये,	 ्तसयेच	
्तटी्	 शहर	 दयेखील	 आहये	 द्र्रये	 अलीकडच्ा	 काळा्त	

चरिीवादळांच्ा	 अनयेक	 ्धो ्ांचा	 साष्मना	 कला	 गयेला.	
१ ८२,	 १ ८८	 आद्ण	 टोबर	 १ ६	 ष्मध्ये	 पररघी्	
प्रभावाचा	 साष्मना	 करावा	 लागला	आद्ण	 दोन	 वयेळा	 र्ून	
१ ४८	आद्ण	१ ६)	हा	साष्मना	झाला.	हये	असये	दशजाद्व्तये	
की	 ष्मुंब 	 शहर	 चरिीवादळ स्त	आहये.	 ही	 सष्मस्ा	 लक्ा्त	
घये्तल्ास,	ष्मुंब ला	चरिीवादळानये	्ध ा	बसल्ास	त्ाच्ा	
पररणाष्मांना	 भार्ती्	 अरजाव्वसरयेला	 ्त ड	 द्ावये	 लागयेल,	
महणून	 ्येरये	 प्रद््तबं्धक	 आद्ण	 स र््तयेच्ा	 उपा्ांची	
अंष्मलबर्ावणी	करणये	अद््धक	ष्मह वाचये	आहये.
चक्रवाद ी हगामापूव  यावायची खबिदािी
	l	 घराचये	 द्नररक्ण	करा 	 घरा्तील	 पर	 टा लस कौलये	

्ांचये	 द्नरीक्ण	 करा	 व	 ्तये	 सैल	 असल्ास	 त्ांची	
दु स्ती	 करा,	 सुरद्क््त्तयेसाठी	 दरवार्ये	 आद्ण	
द्खड ्ांची	दु स्ती	काष्मये	करा.

	l	 घराच्ा	र्वळील	वाळलयेली	लाकडये	 व	ष्मृ्त	झालयेली	
झाडये	काढून	टाका.

	l	 काही	 लाकडी	 बोडजा	 ्त्ार	 ठयेवा	 र्येणयेक न	आवश्क	
असल्ास	काचयेच्ा	 द्खड ्ांच्ा	 काचा	 फटल्ावर	
रो्धक	महणून	्ा	बोडाजाचा	वापर	कला	र्ाऊ	शक्तो	

	l	 करोद्सन	 ष्मशाल कंदील द्दवा,	 बटरी	 आद्ण	 पुरयेसये	
कोरडये	 सयेल	 भरून	 वादळाच्ा	 वयेळी	 उप्ुक्त	 द्दवा
कंदील	्त्ार	ठयेवा.

	l	 र्ु ्ा	पड ्ा	इष्मार्ती	पाडून	टाकाव्ा्त.	
	l	 आणीबाणीच्ा	 पररद्सर्ती्त	 वापरासाठी	 नयेहष्मीच	

सुकलयेलये	अन्	सोब्त	्त्ार	ठयेवा.
	l	 आपल्ासोब्त	आपतकालीन	द्कट	्त्ार	ठयेवा.
ड  सुनामी
	 	 सष्मुरिा्त	 उसळलयेल्ा	 र्ास्त	 ्तरंगलांबी	 असलयेल्ा	
लाटांच्ा	 ष्माद्लकला	 तसुनाष्मी	 महण्ता्त.	 त्ांचा	 दैनंद्दन	
ष्महासागरा्तील	लाटांशी	संबं्ध	नाही.	तसुनाष्मी	 सु	 	नाह 	
मही)	हा	र्पानी	शबद	आहये.	 ्ाचा	अरजा	 बंदर	्तरंग 	आहये.	
्ा	 सष्मुरिाखालील	 भुकंपाष्मुळये	 द्नष्माजाण	 झालयेल्ा	 सष्मुरिाच्ा	
लाटा	 आहये्त.	 तसुनाष्मीच्ा	 लाटा	 ्ा	 सष्मुरि्तळाशी	 द्कंवा	
द्कनाऱ्ावरील	 उ वलयेल्ा	 भुकंपाष्मुळये	 द्कंवा	
वालाष्मुखीच्ा	द्वसफोटांपासून	उ वू	शक्ता्त.	कोण्तयेही	
कारण	असो,	 सष्मुरिा्तील	अशा	 प्रचंड	 ्ती ्तयेच्ा	अचानक	
हालचालींष्मुळये	सष्मुरिा्तील	पाणी	प्रचंड	प्रष्माणा्त	 द्वसराद्प्त	
हो्तये	आद्ण	अखयेरीस	 ष्मो ा	 द्वनाशकारी	शक्तीसह	अगदी	
लांब	अं्तरावरही	र्द्ष्मनीवर	आदळ्तये.	
	 	 तसुनाष्मीच्ा	 घटना सत्रो्तापासून	 ३०	 द्ष्मद्नटांपयेक्ा	
कष्मी	 अं्तरावर	 असलयेल्ा	 ब ्तयेक	 भागांचये	 ष्मोठये	 नुकसान	
होऊ	 शक्तये.	 पाण्ाचये	 बल	 त्ाच्ा	 ष्मागाजा्त	 ्येणाऱ्ा	
सवजाकाही	 गो ी	 न 	 करू	 शक्तये.	 साष्मा ््त 	 तसुनाष्मी	
पूर स्त	 पररणाष्माष्मुळये	 ष्मानवद्नवास,	 रस्तये	 व	 पा्ाभू्त	
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सुद्व्धांचा	 ष्मोठा	 द्वनाश	 हो्तो	आद्ण	 सष्मार्ाच्ा	 साष्मा ्	
का्ाजाष्मध्ये	 अडरळये	 द्नष्माजाण	 होऊन	 बंदरांचये द्वष्मान्तळांचये	
नुकसान	हो्तये.	पर्तीच्ा	प्रवासा्त	ष्महासागराच्ा	 द्दशयेनये	्ा	
लाटा	 पर्त	 र्ा्ताना	 इष्मार्तींचा	 पा्ा,	 द्कनारये	 न 	 हो्ता्त	
आद्ण	 घरये	 सष्मुरिा्त	 वाहून	 र्ा्ता्त.	 शारीररक	 नुकसानी	
व्द््तरर ्त	 सावजार्द्नक	 आरो ्ावर	 प्रचंड	 प्रभाव	 पड्तो.	
ष्मुख्तवये	 र्लप्रल्ा्त	 घरये	 बुडून	 ष्मृत्ू	 ओढव्तो.	 बऱ्ाच	
लोकांना	ष्महाका्	लाटांनी	वाहून	नयेलये	र्ा्तये	 द्कंवा	 द्चरडलये	
र्ा्तये	आद्ण	काहीर्ण	राडारोड्ाष्मुळये	द्चरडलये	र्ा्ता्त.
	 	 द्डसेंबर	 २००४	 ष्मध्ये	 तसुनाष्मी	 ही	 ्तटी्	 भागा्त	
अत्ं्त	 द्वनाशकारी	 द्सद्	 झाली.	 २६	 द्डसेंबर	 २००४	
रोर्ी	 तसुनाष्मीचा	 दद्क्णी	 द्ीपकलपी्	 भार्ताच्ा	
द्कनारप ीवर	 प्रचंड	 प्रष्माणा्त	 पररणाष्म	 झाला.	 ८६	 लोक	
बयेपत्ता	झालये	व	८,८३५	लोक	ष्मरण	पावलये.	्तटबंदी,	पूल	

व	रस्तये	्ांच्ासह	द्कनार ांवरील	घरांचये	ष्मो ा	प्रष्माणा्त	
नुकसान	 न दलये	 गयेलये	आहये.	 तसुनाष्मीच्ा	रयेट	 दाबानये	आद्ण	
तसुनाष्मीच्ा	लाटांच्ा	 पर्तीच्ा	 प्रवासा्त	संरचनांचये	 प्रचंड	
नुकसान	झालये.
सुनामीपासून सि ण कि यासाठी काय किावे आमण 

काय क  नये:
	l	 आपण	प्ररष्म	सव्तःचये	संरक्ण	करावये.
	l	 आपल्ा	 कटंबा्तील	 सदस्ांना	 एकत्र	 करा	 आद्ण	

द्कनाऱ्ापासून	दर	उंचावरील	द्ठकाणी	र्ा.
	l	 द्वद्ु्त	 ्तारा	 खाली	 पडल्ास	 त्ांचा	 संपक	 टाळा	

आद्ण	खराब	झालयेल्ा	इष्मार्ती	आद्ण	पुलांपासून	दर	
राहा	कारण	्तये	कोसळण्ाची	श ््ता	अस्तये.

	l	 आपतकालीन	संच	सोब्त	घयेण्ास	द्वस 	नका.

मच  ५.६ ः  जापान सुनामी कमिमा दायची पिमाणू आप ती १४ माच २ ११
( ोत : http://sites.suffolk.edu)

मच  ५.७ ः  २६ मडसबि २ ४ िोजी सनुामी ला ानी या े ाला ध ा मद यानति चने्न  यथेिील मारिना  समु मकना याविील य. 
अदाज े१  लोकाना ठाि किीत दम णकेडील मकनािप  ी उद व्त झाली. ( ोत : http://www.theatlantic.com)

((( ोोतोतो  : http://sites.suffolk.edu)त : http://sites.suffolk.edu)त
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तु हाला माहीत आहे का

 	 सन	 २००४	 च्ा	 सुष्मारास	 सुष्मात्रा अंदष्मान	
्येरये	 ्ती ्ता	 .३	 ररशटर	 सकल	 भूकंपाच्ा	 सुष्मारास	
उ वलयेली	 तसुनाष्मी	 ही	 आं्तर येट	 सट	 फौलट	
द्सलपच्ा	 प्रद््तद्रि्येष्मुळये	 ष्मुख्तवये	 सष्मुरि्तळाच्ा	
उ ्ा	द्वसरापनाष्मुळये	हो्ती.	द्हंदी	ष्महासागरा्त	भूकंप	
पररणाष्मी	तसुनाष्मीष्मुळये	द.पूवजा	आद्श्ाचा	इंडोनयेद्श्ा,	
ीलंका,	 भार्त,	 रा्लंड,	 ष्मालदीव,	 सोष्माद्ल्ा,	
म्ानष्मार,	 ष्मलयेद्श्ा,	 सयेशयेलस	 आद्ण	 इ्तर	 अनयेक	
दयेशांवर	पररणाष्म	झाला.

	 	 इ्तर	अनयेक	दयेश,	 द्वशयेष्त 	 सटयेद्ल्ा	आद्ण	
्ुरोपष्म्धील	 लोकांना	 तसुनाष्मीष्मुळये	 र्ीवी्त	 हाद्न	
सोसावी	 लागली	 कारण	 त्ावयेळी	 ष्मो ा	 संख्येनये	
नागररक	सुट	टीसाठी	महणून	्ा	 द्ठकाणी	आलये	हो्तये.		
ही	 भूकंप	 प्रयेरर्त	 तसुनाष्मी	 इद््तहासा्तील	 दहा	 सवाां्त	
वा ट	भूकंपांपैकी	एक	आहये.	्ा	दरम्ान	इंडोनयेद्श्ा	
्ा	दयेशावर	सवाजाद््धक	पररणाष्म	झाला.	द्हंदी	ष्महासागर्त	
भूकंप	झाल्ाष्मुळये	्तयेरील	प्ाजावरणावर	्ाचा	पररणाष्म	
पुढील	 बराच	काळ	 राहीला.	 ्ाद्शवा्	 ्तयेरये	 ष्मो ा	
प्रष्माणावर	र्ीवी्तहानी	ही	झाली.	्ा	आपत्तीनये	द्हंदी	
ष्महासागरा्त	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 भौगोद्लक भौद््तक	
पररणाष्म	झाला.	्ा	संकटा्त	 ्ांचये	नुकसान	झालये	त्ा	
दयेशांचये	 लक््	 ्ाकडये	 वये्धलये	 गयेलये.	 पररणाष्मकारक	 व	
लवकर	तसुनाष्मीची	सूचना	दये ल	अशी	्ंत्रणा	आद्ण	
आपत्ती	 झाली	 ्तर	 ्ती	 हा्ताळण्ासाठी	 संख्ातष्मक	
्ंत्रणा	 बसद्वण्ाची	 गरर्	 आहये	 ्ाची	 त्ा	 दयेशांना	
र्ाणीव	झाली.

	 	 भार्त	 सरकारनये	 हैदराबादच्ा	 इंद्ड्न	 नशनल	
सेंटर	 फ र	 ओशन	 इ फ ष्मजेशन	 सद्वहजासयेस	
आ्एनसीओएस)	 च्ा	 द्न्ंत्रणाखाली	 अशा	
ष्महासागरा्तील	 नैसद्गजाक	 आपत्तींचये	 व्वसरापन	
करण्ासाठी	आरंद्भक	 	प्रारंद्भक	चये्तावणी	प्रणाली	
सरापन	कली	आहये.

च्तुराांश	पाऊस	हा	र्ून	्तये	स टेंबर	्ा	कालावद््ध्त	दद्क्ण	
पद्शचष्म	 ष्मा सूनष्मुळये	 पड्तो.	अद्न्द्ष्म्त	 सवरूपाचा	 पाऊस,	
दीघजा	कोरडा	कालाव्धी	आद्ण	र्ास्त	्तापष्मान	्ा	गोषटीष्मुळये	
ष्मुख््तः	 दुषकाळ	 पड्तो.	 पावसाची	 द्सर्ती,	 द्पक	 वाढ	
इत्ादींचये	 द्वचार	 करून	 संबंद््ध्त	 रा ्	 सरकारये	 दुषकाळ	
घोद्ष्त	कर्ता्त.	 दखखन	 पठार	 हा	 रा ्ाच्ा	 दुषकाळ स्त	
भागा्तील	५०	ट 	भाग	आहये.	१२	ट 	लोक	दुषकाळ स्त	
भागा्त	 राह्ता्त.	 	प्रत्येक	५	वषाांनी	एकदा	कष्मी	पावसाची	
न द	 झाली	आहये.	 गंभीर	 दुषकाळ	 पररद्सर्ती	 प्रत्येक	 ८ 	
वषाां्त	एकदा	्ये्तये.	१ ६	च्ा	दुषकाळाष्मुळये	७	द्र्लहये	आद्ण	
२६६.७५	 लाख	 लोकांवर	 पररणाष्म	 झाला.	 १ ७	 च्ा	
दुषकाळाष्मुळये	 १७	 द्र्ल ांवर	 पररणाष्म	 झाला.	 द का ाचे 

कािः

 १. हवामनिा् ीय द का   पर्जा ्वृ ीचा	अभाव.	

 २. कृम  द का   ्ा	द्ठकाणी	द्पक	घये्तली	र्ा्ता्त	त्ा	
द्ठकाणी	र्द्ष्मनी्तील	ओलाव्ाची	कष्म्तर्ता.

 ३. जल द का  	 र्लाश्ांष्मध्ये	 कष्मी	 पाण्ाच्ा	
पा्तळी	असणये.

 ४. सामामजक आमथिक द का  	पाण्ाच्ा	टंचा ष्मुळये	
सष्मार्ा्त	अन््धा ्,	चारा	इ.	ची	कष्म्तर्ता	हो्तये.

द का

काय किावे आमण काय क  नये 

	 १.	 दद्क्ण	 पद्शचष्म	 ष्म सूनच्ा	 कालावद््ध्त	 द्न्द्ष्म्तपणये	
पावसाच्ा	द्सर्तीचये	द्नरीक्ण	करणये.

	 २.	 दुषकाळ	प्रद््तरो्धक	द्पक	आद्ण	कष्मी	पाणी	आवश्क	
असलयेल्ा	 द्पक	 लागवडीसाठी	 शये्तकऱ्ांना	 स ा	
दयेणये.	

	 ३.	 उपलब्ध	पाण्ाचा	काटकसरीनये	वापर	करणये.

	 ४.	 कषी	 वापरासाठी	 पाण्ाची	 उपलब्ध्ता	 सुद्नद्शच्त	
करणये.

	 ५.	 दुषकाळाचा	प्रद््तकूल	पररणाष्म	कष्मी	करण्ासाठी	करि	
व	 रा ्	सरकारांनी	अंष्मलबर्ावणी	कलयेल्ा	 द्वद्व्ध	
्ोर्ना का्जारिष्मांच्ा	 अं्तगजा्त	 उपलब्ध	 द्न्धीचा	
सु्ो ्	वापर	करा.	

 द का

	 	 पर्जा ्वृ ी्तील	 चढउ्तार	 आद्ण	 पाण्ाच्ा	
कष्म्तर्तयेष्मुळये	 दुषकाळ	 पड्तो.	 भार्ता्त	 र्वळर्वळ	 ्तीन	
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तु हाला माहीत आहे का

जलयु  मिवाि अम यान

१.	 	 २०१ 	 प्ां्त	 दुषकाळ	 ष्मुक्त	 रा ् 	
द्वष्सूत्राच्ा	अं्तगजा्त	द्डसेंबर	२०१४	पासून	
ष्महारा 	रा ्ा्त	र्ल्ुक्त	द्शवार	अद्भ्ानाची	
अंष्मलबर्ावणी	 करण्ा्त	 ्ये्त	 आहये.	 ्ाचये	
ष्मुख्	 उ ी 	 महणर्ये	 र्द्ष्मनी्त	 पावसाचये	
पाणी	 द्र्रवून	 का्ष्म	 द्संचन	 सुद्व्धा	 ्त्ार	
करून	भूर्ल	पा्तळी	वाढद्वणये.

२.	 दरवष 	 ५०००	 गावांना	 आद्ण	 पाच	 वषाां्त	
२५,०००	 गावांना	 पाण्ाच्ा	 दुद्भजाक््ापासून	
ष्मुक्त	 करण्ाचये	 लक््	 आहये.	 २०१७ १८	
दरम्ान	 १२	 र्ानयेवारी	 रोर्ी	 ५,०१८	 गावये	
ठरवली,	 ्ा्त	 ७,६८३	 काष्मये	 पूणजा	 कली	
गयेली	 आद्ण	 ६,४४०	 काष्मये	 प्रग्तीपरावर	
आहये्त.

६.	 पाणी,	द्वशयेष्तः	द्पण्ाचये	पाणी,	ष्मौल्वान	असल्ानये	
वा्ा	घालवू	नका.

७.	 अन्	 वा्ा	 घालवू	 नका	 कारण	 ्तये	 गरर्ू	 लोकांसाठी	
उप्ुक्त	ठरयेल.

मानव मनममत आप त चे कािण ः
			 ष्मानव	प्रयेरर्त	आपत्ती	अनयेक	आद्ण	द्वद्व्ध	कारणांष्मुळये	
हो्ता्त.	 अद््तप्रष्माणा्त	 द्ोद्गकीकरण,	 लोकसंख्ा	
वाढ,	 वाढ्ता	 उपभोग,	 घा्तक	 पदाराांचा	 वापर	 द्कंवा	
प्रद्रि्ांचा	वापर	करणये	्ाचबरोबर	द्वद्व्ध	प्रकारचये	अपघा्त	
्ाष्मुळये	 उ वू	 शक्ता्त.	 व्ावसाद््कांचये	 ्तसयेच	 र्न्तयेचये	
अ ान	 व	 दुलजाक्	 ्ाष्मुळये	 ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	आपत्तीची	 श ््ता	
वाढ्तये.	 र्न्तयेच्ा	 गैरव्तजानानये	 ष्मानव द्नद्ष्मजा्त	 आपत्तींची	
श ््ता	वाढ्तये.
	 	 नकळ्तपणये	 कलयेली	 क्ती,	 वा ट	 दयेखभाल,	 कष्मी	
गुणवत्तयेचये	काष्म	द्कंवा	ष्मानवी	चुका	्ांष्मुळयेही	ष्मानव	द्नद्ष्मजा्त	
आपत्ती	 होऊ	 शक्तये.	 दुसरीकडये	 ्तये	 खोडकर	 वृत्तीनये,	
र्ाणूनबुर्ून	 आद्ण	 हये्तुपुर ससर	 कद््तद्ारये	 होऊ	 शक्ता्त.
बदल्ाच्ा	 भावनयेनये,	 दंगलींच्ा,	 र्ष्मावाच्ा	 द्हंसक	
कद््तंच्ा	 ष्माध्ष्मा्तून,	 रागानये,	 शत्रूंच्ा	 हलल्ाच्ा	
ष्माध्ष्मा्तून	 क्धीक्धी	 ष्मानव द्नद्ष्मजा्त	 आपत्ती	 ्येऊ	
शक्ता्त.	 द्वशयेष्त 	 द्ोद्गक	आद्ण	 ्तांद्त्रक	 कारणांशी	
संबंद््ध्त,	 र्सये	 की	 अणुऊर्ाजा	 द्करणोतसार,	 वा्ू	 गळ्ती,	
द्वसफोट	आद्ण	आग	इत्ादी	बाब्ती्त	कष्मकव्त द्बघडलयेली	
प्रणाली	 द्कंवा	 प्रद्रि्ा	 ्ाष्मुळये	 ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	 आपत्ती	 ्येऊ	
शक्तये.

१  जमवक आप ती

	 	 र्ैद्वक	 आपत्ती	 ही	 नैसद्गजाक	 पररद्सर्ती	 आहये	 र्ी	
सूक्ष्म	 र्ीवांष्मुळये	 र्ीवाणू	 द्कंवा	 द्वषाणू	 द्कंवा	 त्ांचये						
द्वष)	 हो्तये.	 ्ाष्मध्ये	 रोग,	 अपंगतव	 द्कंवा	 ष्माणसांष्मध्ये,	
प्राण्ांष्मध्ये	 व	 वनसप्तींष्मध्ये	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 ष्मृत्ू	 ्ांचा	
सष्मावयेश	अस्तो.	

जमवक आप ती या ्व पात असू िकतात: 

	l	 सारीचये	 रोग	 	 एखाद्ा	 द्ठकाणी	 एकाच	वयेळी	खूप	
ष्मो ा	 संख्ये्त	 लोकांना	 रोगाची	 लागण	 होणये	 ्ाला	
सारीचये	रोग	असये	महण्ता्त.	उदाहरणारजा	 	क लरा	व	
येग.

	l 	 रोगाची	 ष्मोठी	सार	 	 ही	 रोगाची	सारच	अस्तये	 पण	
त्ाची	 व्ाप्ती	खूप	ष्मोठी	अस्तये.	एखादा	खंड	 द्कंवा	
पूणजा	 र्गभर	 ही	 सार	 पसर्तये.	 उदाहरणारजा	 	 १ १	
इ ल्ुएंझा	 सवाइन	 ल्ू).

५.४  मानव मनममत आप ती

  नसमगक आप ती व मानवमनममत आप ती या यातील 
िक

	 	 	 नैसद्गजाक	आपत्तींच्ा	बऱ्ाच	प्रकारांष्मध्ये	्धो ्ाचये	
कारण	ष्माही्त	अस्तये.	्तराद्प	ष्मानव	द्नद्ष्मजा्त	आपत्तीचये	
ष्मुख्	कारण	र्द्टल	आद्ण	एकष्मयेकां्त	गंु्तलयेलये	अस्तये.	
ष्मानव	 द्नद्ष्मजा्त	 आपत्ती	 नैसद्गजाक	 आपत्तीच्ा	
ष्माध्ष्मा्तूनही	्येऊ	शक्ता्त.	 उदाहरणारजा,	भूकंपाष्मुळये	
ष्मो ा	प्रष्माणावर	लोकांवर	बयेघर	व	उपद्र्वीकद्शवा्	
राहण्ाची	 वयेळ	 ्येवू	 शक्तये,	 ्ाष्मुळये	 अनपयेद्क््त	
पररणाष्म	 होऊ	 शक्ता्त.	 काही	 प्रष्माणा्त,	 नैसद्गजाक	
आपत्तींना	 क्धीक्धी	 ष्मानव प्रयेरर्त	आपत्ती	 ष्मानली	
र्ाऊ	 शक्तये.	 व्ापक	 व	 ्ती 	 र्ंगल्तोड,	 र्द्ष्मनीची	
्धूप,	 व्ापक	 लागवड	 आद्ण	 अद््तचरा 	 ्ा	 गोषटी	
सवाजाद््धकपणये	आपत्तीस	कारणीभू्त	ठरू	शक्ता्त.			
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उदाहिणे

अ   डासामु े होणािे व पसिणािे िोग जसे की  मलेरिया, 
ड यू, म लीरिया, मचकनगुमनया, ्वा न यू             

च १ न १

अिा वे ी काय किावे 

	 १.	 सन	 डाऊन	 सलीवस	 डाऊन 	 ्ा	 द् कोनाचा	
अवलंब	करा.	महणर्ये	सू्ाजास्ताच्ा	नं्तर	हा्त	व	पा्	
झाकून	 र्ा्तील	असये	 कपडये	 घालावये्त	 द्कंवा	 हा्तांवर	
व	पा्ांवर	पांघरूण	 ्ा.

	 २.	 ष्मलयेरर्ाच्ा	 र्ीवाणूंचये	 प्रर्नन	 टाळण्ासाठी 	
रोखण्ासाठी	र्द्ष्मनीवर	पाणी	साठवणये	टाळा.

	 ३.	 पाण्ाचा	 साठा	 करण्ा्त	 आलयेली	 भांडी										
आठवड्ा्तून	एकदा	ररकाष्मी	करा.

	 ४.	 वयेळोवयेळी	कूलसजाष्म्धून	पाणी	काढून	टाका.

	 ५.	 सये टी	टक	झाकून	ठयेवा	द्कंवा	बंद	करा.

	 ६.	 कीटकनाशक	 उपचारर्त	 बयेड	 नयेट	 आ्टीबीएन)	
ष्मच रदाण्ांचा	वापर	करा.

	 ७.	 प्राष्मुख्ानये	 डासांना	 पळवून	 लावणाऱ्ा	 रसा्ांनाचा 	
ष्धांचा	वापर	करा	व	डासांना	दर	ठयेवा.	

काय क  नये 

	 १.	 ष्मुलांना	 श टजास	 आद्ण	 अध्ाजा	 बा ांचये	 कपडये	
घालण्ास	प्रवृत्त	करू	नका.

	 २.	 कोणत्ाही	र्ागये्त	अरवा	ख ा्त	पाणी	साठू	दयेऊ	
नका.

	 ३.	 टाकलयेल्ा	 वस्तू 	 टा्र,	 नळ्ा,	 नारळाच्ा	
ररकाम्ा	 करवं ा,	 घरगु्ती	 वस्तू	 आद्ण	 द्र्रये					
पाणीसाठा	हो ल	अशा	वस्तू	साठू	दयेऊ	नका.

	 ४.	 गावांच्ा	 ्तलावांष्मध्ये	 पोहू	 नका	 ्तसयेच	 त्ाच	
्तलावांष्मध्ये	र्नावरांना	सवच 	करण्ाचये	टाळा.

ब   अमतसाि डायरिया िोगाबाबत काय किावे

	 १.		हा्तांची	सवच ्ता	राखणये.	

	 २.	 एखाद्ा	सुरद्क््त	सत्रो्तापासून	द्कंवा	र्ं्तुनाशकाद्ारये	
शुद्	 कलयेलये	 पाणी	 ोररनयेटयेड	 पाणी)	 द्पण्ासाठी	
वापरा.	

	 	 	 ठराद्वक	काळानये	सवजा	द्वद्हरींष्मध्ये	बलीद्चंग	पावडर	
टाका.

	 ३.	 आपतकालीन	 पररद्सर्ती्त	 उकळलयेलये	 द्पण्ास	 ्ो ्	
पाणी	 ्ावये	र्ये	कष्मी्त	कष्मी	१५	द्ष्मद्नटये	उकळलये	गयेलये	
असलये	पाद्हर्ये	आद्ण	त्ाच	द्दवशी	्तये	 ्ावये.

	 ४.	 ो ा	 ्त डाच्ा	 बाटली	 ष्मध्ये	 	 द्पण्ाचये	 पाणी		
ठयेवावये.

	 ५.	 ष्मांसाहारी	 पदारजा,	 अंडी	आद्ण	 सीफूड	 नीट	 द्शर्वून	
्ावये	आद्ण	्तये	गरष्म	अस्ताना	खावये्त.

	 ६.	 द्शर्वलयेलये	 ष्मांस	 आद्ण	 पोलटी	 सुरद्क््त	 असल्ाची	
खात्री	 करा	 आद्ण	 दुगां्ध	 ्ये्त	 असल्ास	 द्कंवा	 रंग	
बदलला	असल्ास	त्ाचये	सयेवन	करू	न्ये.	

	 ७.	 अद््तसार	सुरू	झाल्ानं्तर	ओआरएस	सोल्ूशन	द्कंवा	
द्लंबाचये	सरब्त	द्पऊन	शरीरा्त	रिवपदारजा	वाढवा.

	 ८.	 कळी	 खाण्ास	 उत्तयेर्न	 द्ा	 ्ा्तून	 पोटद्शअष्म	
द्ष्मळ्तये.

	 .	 आर्ारी	 असलयेल्ा	 ष्मुलांना	 आहार	 दयेणये	 चालू	 ठयेवा	
आद्ण	ष्मूल	स्तनपान	करी्त	असल्ास	त्ाचये	स्तनपान	
चालू	ठयेवा.

	 १०.खालील	 लक्णये	 द्दसल्ास	 पयेशंटला	 दवाखाना
आरो ्	 करिा्त	 ्ा.	 	 बालक	 द्चडद्चडये,	 असवसर,	
सुस्त	द्कंवा	बयेशुद्	असल्ास,	खाणये	कष्मी	झाल्ास 	
ष्मुलाला	अद््त	्तहान	लाग्त	असल्ास 	ष्मुलाला	्ताप	
्ये्त	असल्ास,	संडासाष्माफ्त	र ्त	र्ा्त	असल्ास.

 काय क  नये 

	 १.	 असुरद्क््त	 ो्तांष्म्धून	आणलयेलये	पाणी	द्पऊ	न्ये.

	 २.	 कच्चये	 अन्	 खाऊ	 न्ये.	 ्ा	 अन्पदाराांना	 साल
टणक	 तवचा	 असयेल	 असये	 पदारजा	 खाण्ास	 हरक्त	
नाही.



74

	 ३.	 द्शर्वलयेलये	अन्	२	्तासांपयेक्ा	र्ास्त	कालाव्धीसाठी	
खोली्त	ठयेवू	न्ये.

	 ४.	 द्वरित्ांकडून	 कापून	 घये्तलयेल्ा	 फळांचा	 वापर	 करू	
नका.

	 ५.	 खुल्ा	र्ागये्त	ष्मल	द्वसद्र्जा्त	करू	नका.

	 ६.	 आपल्ा	पररसराष्मध्ये	उंदीर	व	ष्माशांना	्येऊ	दयेवू	नका.

क  वसन स्थिेचे िोग  ट्ूबि ोमसस       ी.बी. , 
ु झा, मचकनपॉ स, ममनजा म स

काय किावे आमण काय क  नये 

	 १.	 ्ांना	 शवासोच 	वासाचा	 आर्ार	 आहये	 त्ांच्ाशी	
र्वळचा	संपक	टाळा.

	 २.	 आर्ारी	 व्क्तींनी	 घरीच	 राहावये	 व	 लक्णये	 कष्मी	
झाल्ावरसुद्ा	 कष्मी्तकष्मी	 २४	 ्तास	 सष्मुदा्,			
शाळा का्ाजाल्ये,	 सावजार्द्नक	 द्ठकाणी	 र्ाण्ाचये	
टाळावये.

	 ३.	 घरा्तल्ा	 आर्ारी	 व्क्तींना	 इ्तरांपासून	 अं्तरावर	
ठयेवणये	आवश्क	आहये.

	 ४.	 ्व छता मि ाचाि  वसना या आजािाबाबत 
पा ावयाची ्व छता ः

		अ)	खोकला	द्कंवा	द्शंक्ताना	 ष्माल		 द्टश्ू	पयेपरनये		
नाक 	्त ड	झाकून	ठयेवा	व	त्ाच्ा	वापरा	नं्तर			
कचरापयेटी	ष्मध्ये	टाकावये

	 ब)		हा्तांची	 सवच ्ता	 करा	 उदा.	 नयेहष्मी	 साबण	आद्ण		
पाण्ानये	हा्त	्धुणये,	अलकोहोल	 	 	 	आ्धारर्त	 द्कंवा	
अटीसयेद् टकनये	 हा्त	 ्धुणये)	आद्ण	 व्वद्सर्त	 सुकवलये	
पाद्हर्ये्त.

	 ५.	 प्रष्माद्ण्त	 कलयेल्ा	 टीपल	 लये्र	 सद्र्जाकल	 ष्मासकचा	
इ ूएंझाच्ा	 संभाव्	 व्क्तींनी	 ्ंाना	 शंका	आहये	
त्ंानी	व	 ्ंाना	खात्रीनये	इ ुएंझा	आहये	त्ंानी	वापर	
करावा.

	 ६.	 भरपूर	 झोप	 ्ा,	 शारीररकररत्ा	 सद्रि्	 राहा,	
्तणावाचये	 व्वसरापन	 करा,	 भरपूर	 रिवपदारजा	 ्ा	

आद्ण	पोषक	आहार	 ्ा.

	 ७.	 ्धू पान	टाळा.

	 ८.	 ्ा	लोकांना	शवास	घयेण्ा्त	अडचण	्ये्त	आहये	आद्ण	
्ांना	शवास	घये्ताना	दष्म	लाग्तो	त्ांनी	तवरर्त	आद्ण	
र्वळच्ा	 णाल्ा्त	वैद्की्	स ा	 ्ावा.

	 .	 रा ी्	्ुद्नवहसजाल	टीकाकरण	का्जारिष्माच्ा	अनुसार,	
आपलये	लसीकरण	करून	 ्ावये.

२  अणू जा आप ती

	 	 वीर्	द्नद्ष्मजा्ती,	 ष्ध,	उद्ोग,	शये्ती,	संशो्धन	आद्ण	
संरक्णाच्ा	 क्येत्रा्त	अणू	 द्व ान	आद्ण	 ्तंत्र ानाच्ा	
वापराष्म्धील	 वाढ	 ्ाष्मुळये	 अणू	 ऊर्ाजा	 आपत्तीच्ा	
्धो ्ा्त	 वाढ	 झाली	 आहये.	 अणुऊर्ाजा	 आपत्ती	 ही	
वा्तावरणावरील	प्रभावाच्ा	ष्म्ाजादयेनुसार	सा ट	 द्कंवा	
फसा ट	 इष्मर्जा सीष्मुळये	 उ वू	 शक्तये.	 णाल्ये,	

उद्ोग,	 कषी	 द्कंवा	 संशो्धन	 संसरांष्मध्ये	
द्करणोतसाराचये	 सत्रो्त	 वापर्ताना	 चुकीच्ा	 र्ागी	
ठयेवल्ाष्मुळये	 द्कंवा	 दोषपूणजा	 हा्ताळणीष्मुळये	 दयेखील	
होऊ	 शक्तये.	 सावजार्द्नक	 क्येत्राष्मध्ये	 अणू	 ऊर्ाजा	
आपत्ती	 कारणीभू्त	 असलयेल्ा	 इ्तर	 कारणांष्मध्ये,	
अणूद्करणोतसर् ्त	 साष्म ी	 वाहून	 नयेणाऱ्ा	 वाहनाचा	
अपघा्त	 होऊ	 शक्तो.	 द्हरोद्शष्मा	 व	 नागासाकीवर	
टाकलयेलये	 अणुबाब	 आद्ण	 पूव च्ा	 रद्श्ाष्म्धील	
चनबोद्बल	्येरील	अणुभट	टीच्ा	अपघा्ताला	 द्दलयेली	
प्रचंड	 प्रद्सधदी	 ्ाष्मुळये	 लोकंाच्ा	 ष्मान्त	 अशी	 अणू	
ऊर्ाजा	आपत्ती	्येऊ	शक्तये	अशी	्धारणा	आहये.	 	असये	
लक्ा्त	असू	द्ा	की	आ्धुनद्क	संपक	्ंत्रणा	वाह्तूक	
आद्ण	वैद्की्	साहा ्	्ा	गोषटी	अशा	घटनांष्मध्ये	
उप्ोगी	ठर्ता्त.	अणू	ऊर्ाजा	आपतकालीन	पररद्सर्ती	
अद्ापही	का्जाकारी	प्रद््तद्न्धींच्ा	द्न्ंत्रणाबाहयेरच्ा	
कारणाष्मुळये	उ वू	शक्तये	्तराद्प,	्ो ्	आपतकालीन	
स र््तयेची	 ्त्ारी ्ोर्ना	 अशा	 द्ठकाणी	 असली	
पाद्हर्ये	 र्येणयेकरून	 प्ाजावरणावर,	 उपद्र्द्वकवर,	
ष्मालष्मत्तयेवर	होणारये	दुषपररणाष्म		टाळ्ता	्ये्तील.
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तु हाला माहीत आहे का
	 	 १ ८६	 ष्मध्ये,	 २६	 एद्प्रल	 रोर्ी	 सोद्वहए्त	
्ुद्न्नष्म्धील	 चनबोद्बल	 परष्माणु	 ऊर्ाजा	 सटयेशनवर	
र्गा्तील	 सवाां्त	 वा ट	 परष्माणू	 ऊर्ाजा	 प्रकलप	
अपघा्त	झाला.	संकटांच्ा	सु वा्तीच्ा	 द्दवसां्त	
३२	 लोक	 ष्मरण	 पावलये	 आद्ण	 अनयेकांना	
द्करणोतसराष्मुळये	र्खष्मा	झाल्ा.
	 	 त्ांच्ा	कष्मकव्त	रचनयेनये	कलयेल्ा	प्र्ोगाचा	
भाग	 महणून,	 अद्भ्ंत्ांनी	 अणुभ ीच्ा	
आपतकालीन	 सुरक्ा	 प्रणाली	 आद्ण	 द््तची	 ऊर्ाजा	
द्न्ष्मन	 प्रणाली	 द्डसकनये ट	 कली.	 पुढये	 त्ांनी					
्ा्त	अनयेक	 चुकांची	 भर	 घा्तली.	 ्तये	 एका	 क्ष्म्ता	
पा्तळीवर	ररए टर	इ्तक	कष्मी	झालये	की	प्रद््तद्रि्ा	
अद्सरर	 राद्हली	 आद्ण	 नं्तर	 त्ास	 पु हा	 शक्ती	
दयेण्ाच्ा	 प्र्तना्त	 ररए टरच्ा	 कंटोल	 र स	
बऱ्ाचदा	 काढून	 टाकलये.	 ररए टरचा	 आउटपुट	
२००	 ष्मयेगावटहून	 अद््धक	 वाढला	आद्ण	 द्न्ंद्त्र्त	
करणये	 कद्ठण	 असल्ाचये	 द्सद्	 झालये.	 २६	
एद्प्रलला	रात्री	१ २३	वार््ता	अद्भ्ंत्ांनी	आपलये	
प्र्ोग	 सुरू	 ठयेवलये	आद्ण	 टबाजाइन	 इंद्र्न	 बंद	 कलये	
र्येणयेकरून	त्ाचये	आ्तील	कण	ररए टरच्ा	पाण्ाचये	
पंप	सक्ष्म	हो ल	का	्तये	पाहण्ासाठी.	खरं	्तर,	्तये	
पाणी	 पंप	 पुरयेसये	 नवह्तये	 आद्ण	 रंड	 पाणी	 न	 घये्ता	
रर टरष्मध्ये	क्ष्म्ता	पा्तळी	वाढली.
	 	 वा्तावरणा्त	 द्करणोतसारर्त	 पदारजा	 पसरलये	
आद्ण	 ्ा	 संकटाच्ा	 सु वा्तीच्ा	 द्दवसां्त,	
चनबोद्बल	्येरये	३२	लोक	ष्मरण	पावलये	आद्ण	अनयेक	
र्णांना	 द्करणोतसाराष्मुळये	इर्ा	झाली.	वा्तावरणा्त	
पसरलयेलये	 द्करणोतसारी	 घटक,	 र्ये	 की	 द्हरोद्शष्मा	
आद्ण	 नागासाकीवर	 पडलयेल्ा	 आद्णवक	 ब मब	
्त्ार	कल्ाच्ा	 द्कत्येक	प्रष्माणा्त	हो्तये.	उत्तर	व	
पूवजा	्ूरोपवरील	वा्ुनये	पसरलयेल्ा	द्करणोतसाराष्मुळये	
लाखो	 एकर	 वनये	 आद्ण	 शये्ती	 प्रदद्ष्त	 झाली.	
द्करणोतसारी प्रयेरर्त	आर्ारांष्मुळये	 	 द्करणोतसगाजाष्मुळये	
त्ांच्ा	 संपकाजा्त	 आल्ाष्मुळये	 अंदार्ये	 ५,०००	
सोद्वहए्त	 नागररक	 ष्मृत्ूष्मुखी	 पडलये	आद्ण	 लाखो	
लोकांच्ा	 आरो ्ावर	 प्रद््तकूल	 पररणाष्म	 झाला.	
२०००	 ष्मध्ये,	 चनबोद्बलष्म्धील	 शयेवटचये	 का्जार्त	
ररए टर	 बंद	 झाला	 आद्ण	 त्ानं्तर	 हये	 सं्ंत्र	
अद््धक्तपणये	बंद	झालये.

मच  ५.  ः 	ः	आग
(Source : http://google.com)

३  आग 
	 	 आग	 खरोखरच	 तवरयेनये	 ्येऊ	 शक्तये	 आद्ण	 त्ाष्मुळये	
सर्ीवांवर,	 घरावर	 आद्ण	 कटंबावर	 खूप	 गंभीर	 पररणाष्म	
हो्ता्त.	 आपल्ा	 कटंबा्तील	 प्रत्येकास	 ्ो ्	 अद् 	
संरक्णाची	र्ाणीव	असणये	हये	खूप	ष्मह वाचये	आहये.

आग परिस्थितीत काय किावे
	 १.	 शां्त	राहा,	घाबरू	नका	आद्ण	्धावू	नका.
	 २.	 ्धो ्ाचा	 गर्र	 वार्वा	 आद्ण	 आपल्ा	 आवारा्त	

प्रत्येकास	स्तक	करा.
	 ३.	 प्ररष्म	 सव्तः	 ्तयेरून	 पळ	 का ा	 त्ानं्तर	 ष्मद्तीसाठी	

हाक	द्ा.
	 ४.	 सवाजा्त	 र्वळील	 बाहयेर	 र्ाण्ाच्ा	 ष्मागाजाचा	 वापर	

करा.
	 ५.	 पररसर	 सोडून	 र्ा्ताना,	 ष्मागये	 कोणीही	 राद्हलये	 नाही	

्ाची	 खात्री	 करा	आद्ण	 श ्	 असल्ास	आपल्ा	
घराचये	 सवजा	 दरवार्ये	 आद्ण	 द्खड ्ा	 बंद	 करा	 परं्तु	
अशावयेळयेस	 आपण	 सुरद्क््त	 आहा्त	 ्ाची	 खात्री	
करणये	आवश्क	आहये.

	 ६.	 कवळ	 सुरद्क््त	 बाहयेर	 र्ाण्ाच्ा	 ष्मागाजाचा	 अवलंब	
करा	व	द्ल टचा	वापर	करू	नका,	द्र् ्ानये	र्ा.

	 ७.	 आपण	आपल्ा	खोली्त	अडकलये	असाल	्तर,	 दार	
बंद	करा	आद्ण	दरवार्ा	अरवा	द्खड ्ांना	द्र्रून	्धूर	
द्कंवा	 वाळा	् येऊ	शक्तील	त्ांना	रो्धक	साद्हत्ाच्ा	
ष्माध्ष्मा्तून	बुर्वून	टाका	र्येणयेकरून	्धूर	द्कंवा	 वाळा	
आ्त	्येवू	शकणार	नाही्त.	बचाव	का्जासंघाचये	्तसयेच	
इ्तरांचये	 लक््	 आकद्षजा्त	 करण्ासाठी	 द्खडकी्तून	
आवार्	द्ा.

	 ८.	 आपणास	 बाहयेर	 काढण्ाआ्धी	 आपतकालीन	 संच	
सोब्त	 ्ाव्ाचये	द्वसरू	नका.

आग परिस्थितीत काय क  नये
	 १.	 आग	 पररद्सर्ती्त	 ्धुराष्मध्ये	 कवहाही	 उभये	 राहू	 नका,	

्तराद्प		खाली	झुकून	अरवा	झोपून	सरपट्त	व	सरक्त	
राहा	आद्ण	आपलये	्त ड	 ष्मालानये	झाकून	ठयेवा.

	 २.	 कोणत्ाही	कारणास्तव,	कोणत्ाही	पररद्सर्ती्त	आग	
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प्रभाद्व्त	इष्मार्ती्त	पु हा	प्रवयेश	करू	नका.
	 ३.	 ष्मुलांना	आग	व्वसरापन	कष्मजाचाऱ्ांपासून	लपून	 राहू	

नका	असये	सांगा	व	र्र	आपल्ा्तील	कोणाचा	शो्ध	
लाग्त	नसयेल	्तर	संबंद््ध्त	कष्मजाचाऱ्ांना	्ाची	ष्माद्ह्ती	
द्ा	कारण	्तये	सुरद्क््त	बचाव	का्ाजासाठी	प्रद्शद्क््त	व	
सुस र्	अस्ता्त.		

	 ४.	 आ्तील	 बार्ूस	 र्र	आग	 असयेल	 ्तर	 ्ती	 दरवार्ये	 व	
द्खड ्ा	 बंद	 करून	 बंद्दस्त	 करण्ाचा	 प्र्तन	 करू	
नका.	 कारण	 ्धूर	 व	 उषण्ता	 रोखल्ाष्मुळये	 अद््धक	
्धोकादा्क	व	भीषण	पररद्सर्ती	उ वू	शक्तये.

	 ५.	 पा्ऱ्ांवर,	 क ररडोर	 द्कंवा	 ल बी	 ष्मध्ये	 अडकून	

राहणये,	अडरळा	करणये	कटाक्ानये	 टाळावये,	 सुटकच्ा	
ष्मागाजावर	 गद 	 ग ्धळ	 करू	 नका	 कारण	 ्तये	 आपल्ा	
सुटकचये	द्कंवा	सुरद्क््त	बाहयेर	र्ाण्ाचये	ष्मागजा	आहये्त.

६.	 आग	पररद्सर्ती्त	क्धीही	 द्ल ट	वापरू	नका.	नयेहष्मी	
द्शड्ांचा	अरवा	पा्ऱ्ांचा	वापर	करा.

७.	 आपल्ा	वस्तू	गोळा	करण्ासाठी	रांबू	नका.
८.	 ओरडू	 नका	 द्कंवा	 ्धावू	 नका.	 ्ाष्मुळये	 इ्तर	 लोक	

ग ्धळा्त	पडू	शक्ता्त.	
.	 फटाक	वापरण्ास	नकार	द्ा.

मच  ५.  ः अम िामक य ाची ख ( ोत : http://dgfscdhg.gov.in/mass-awarenwss-in-english)
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तु हाला माहीत आहे का
	 	 शहरी	 घटनांष्मध्ये	 ष्मुंब चा	 रिष्मांक	 आग	
आपत्तीष्मध्ये	अ येसर	आहये.	ष्मुंब ्त	वषजा	२००६	्तये	
२०१५	 दरम्ान	 आगीच्ा	 भीषण	 अपघा्ता्त	
३,७८१	लोक	ष्मृत्ूष्मुखी	पडलये.	२००६	्तये	२०१५	
दरम्ान	 भार्ता्त	 झालयेल्ा	 अपघा्ता्त	 २.१६	
लाख	 लोकांचा	 ष्मृत्ू	 झाला,	 ्ा्त	 ६४	 ट 	
द्सत्र्ा	 होत्ा.	 नशनल	रिाइष्म	 रयेक डजास	 ब्ुरो	 डयेटा	
२०१०	 पासून	 २०१४	 प्ां्त	 आगीचये	 अपघा्त	
झाल्ाष्मुळये	 एकूण	 ११,३, ६१	 लोकांनी	 आपलये	
प्राण	 गष्मावलये	 आहये.	 ्ाप्रष्माणये	 द्दवसा्त	 सरासरी	
६२	 लोक	 ष्मृत्ुष्मुखी	 पड्ता्त.	 आगीच्ा	
अपघा्ताष्मुळये	 कवळ	 ष्महारा ा्त	 २४,२ ३	 ष्मृत्ू	
द्कंवा	सवजा	ष्मृत्ूच्ा	२१.३	%	ष्मृत्ू	झालये.
	 	 ष्महारा ाच्ा	 रार््धानी	 ष्मुंब ्त,	 दद्क्ण	
ष्मुंब च्ा	फोटजा	भागा्त	नुकत्ाच	झालयेल्ा	आगीच्ा	
घटनांपैकी	पाच	अपघा्त	झालये	आहये्त,	्तर	इ्तर	चार	
घटनांष्मध्ये	 ३०	 हून	अद््धक	लोकांचा	 ष्मृत्ू	 झाला	
आहये.	 ्ा	 घटना	 कष्मला	 द्ष्मलस	 कंपाऊंड	 २ 	
द्डसेंबर	 २०१७),	 साकीनाका	 क्येत्रा्तील	 सन स	
श प	 ्येरये	 १८	 द्डसेंबर	 २०१७)	 घटना	 घडली.	
ष्मरोल	 ्येरील	 ष्माष्मून	 ष्मंद्र्ल	 इष्मार्त	 ४	 र्ानयेवारी	
२०१८)	फोटजा	्येरील	सत्र	 ्ा्ाल्	 ८	र्ानयेवारी	
२०१८),	पूवजा	ष्मुंब ्तील	द्सनयेद्वहसटा	सटद्डओ	्येरये	
६	र्ोनवारी	२०१८)	घडल्ा.	

तु हाला माहीत आहे का
	 	 ्धोकादा्क	 वस्तुष्मुळये	 होणाऱ्ा	 आपत्तीचये	
एक	उदाहरण	भोपाळ	वा्ू	दुघजाटना	आहये	र्ये	द्डसेंबर	
१ ८४	 ष्मध्ये	 झालये.	 ्ा	 घटनये्त	 अंदार्ये	 २५००	
लोक	ष्मृत्ुष्मुखी	 पडलये	आद्ण	 हर्ारो	लोकांवर	 ्ा	
अपघा्ता्त	 प्रत्क्	 द्कंवा	 अप्रत्क्ररत्ा	 पररणाष्म	
झाला.	 ही	 घटना	 १ ८४	 ष्मध्ये	 र्गा्तील	 सवाां्त	
वा ट	 रासा्द्नक	 द्ोद्गक)	 आपत्ती	
भोपाळ	 गस	 टर्येडी 	 महणून	 ओळखली	 र्ा्तये.	
इद््तहासा्तील	 हा	 सवाां्त	 द्वनाशकारी	 रासा्द्नक	
अपघा्त	 हो्ता,	 र्येरये	 हर्ारो	 लोक	 द्ष्मराइल	
आ्ोसा्नयेट	 एष्मआ्सी)	ष्मुळये	 ष्मरण	पावलये.	्ा		
आपत्तीष्मुळये	 आद्रजाक	 हानी,	 र्ीद्व्त	 हानी	 आद्ण	
प्ाजावरणाची	 हानी	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 झाली.	
भोपाळ	 वा्ू	 दुघजाटनयेनं्तरही	 भार्ताष्मध्ये	 रासा्द्नक	
अपघा्तांची	ष्मद्लका	चालूच	राद्हली	आहये.
	 आपत्ती	 व्वसरापनास	 खरोखरच	 दुसऱ्ा	
्धो ्ाला	 ्त ड	 द्ावये	 लाग्त	 आहये	 ्तये	 महणर्ये	
आद्णवक	 आद्ण	 अणू	 ऊर्ाजा	 ो्तांष्मध्ये	
द्करणोतसरांचा	 	 ्धोका	 आहये.	 ्ा	 क्येत्रा्त	 द्वकास	
का्जारिष्मांष्मुळये	 आद्णवक	 गळ्ती	 सारख्ा	 सष्मस्ा	
उ वू	 शक्ता्त.	 र्ागद््तक	 आद्णवक	 ्ुद्ाची	
श ््ता	अद्लकडच्ा	 वषाां्त	कष्मी	 झाली	असली	
्तरी	 परसपर द्वरो्धी	 संघषाांष्मध्ये	 परसपरांद्व द्	
कष्मी	 शसत्रये	 वापरण्ाची	 श ््ता	 पूणजापणये	 दुलजाद्क््त	
कली	 र्ाऊ	 शक्त	 नाही.	 र्री	 एखादा	 दयेश	
प्रत्क्ररत्ा	 दहश्तवादासाठी	 अणुऊर्जेचा	 वापर	
कर्त	नसयेल	्तरी	सुद	्धा	्तयेरये		अनुद्करणोतसर्जानाच्ा	
दुषपररणाष्मांष्मुळये	गंभीर	पररणाष्म	होऊ	शक्ता्त.

४  ोमगक आप ती
	 	 खूप	 द्ोद्गकरण	 झालयेल्ा	 शहरां्तील	 लोकांवर	
अपघा्तांचये	 गंभीर	 पररणाष्म	 होऊ	 शक्ता्त.	 शहरांष्मध्ये,	
द्ोद्गक	आद्ण	्तांद्त्रक	अपघा्त	नाकारलये	र्ाऊ	शक्त	

नाही्त.	 द्ोद्गक	 द्वकासाष्मुळये	 काही	 द्ठकाणी	 उद्ोग	
एकवटलये	 आहये्त.	 द््तरये	 त्ांचये	 द्न्ष्मन	 करण्ाचा	 प्र्तन	
करणये	 आवश्क	 आहये.	 ्ासाठी	 प्ाजाप्त	 संसरातष्मक	
अंष्मलबर्ावणीची	 ्ोर्ना	 व	 ष्मर्बू्त	 का्दयेशीर	 रचना	
आवश्क	आहये.	 ्तांद्त्रक	 प्रद्रि्ये्तील	 त्रुटी,	अप्श	 द्कंवा	
अपररहा्जा	दुषपररणाष्माष्मुळये	 द्ोद्गक	आपत्ती	उ वल्ा	
आहये्त.	 हये	 सहसा	 द्वसफोट,	आग,	 सांडणये,	 गळ्ती,	 द्कंवा	
कचऱ्ाच्ा	 सवरूपा्त	 हो्तये.	 सवजा	 ्तांद्त्रक	 नवकलपनांचये	
काही	 फा्दये	 आहये्त	 परं्तु	 काही	 द्वद्श 	 ्धोक	 दयेखील	
आहये्त.	 द्ोद्गक	 आपत्ती	 ही	 ष्मानव	 द्नद्ष्मजा्त	 आपत्ती	
सष्मर्ली	 र्ा्तये	 कारण	 ्ती	 कोणत्ा	 ना	 कोणत्ा	 प्रकारये	
ष्मानवी	चुकांष्मुळये गलरानपणाष्मुळये	उद	भवू	शक्तये.

५.५ आप त चे परिणाम
	 	 हये	 सवाांना	 ष्माही्त	 आहये	 की	 नैसद्गजाक	 आपत्तीष्मुळये	
आपत्तीच्ा	द्ठकाणावर	आद्ण	्तयेरील	लोकांवर	द्वनाशकारी	
पररणाष्म	 हो्तो.	 द्वकसनशील	 दयेशांष्मध्ये	 पा्ाभू्त	 सुद्व्धा	
कष्मी	अस्ता्त.	सहा ्	करणाऱ्ा	प्रणालीही	कष्मी	अस्ता्त.	
लोकसंख्ा	 र्ास्त	 अस्तये,	 त्ाष्मुळये	 ्तयेरये	 अशा	 आपत्ती	
्येण्ाची	 श ््ता	 वाढ्तये	 आद्ण	 आपत्ती	 आल्ास	 त्ा	
दयेशावर	त्ाचा	फार	दरगाष्मी	गंभीर	पररणाष्म	हो्तो.	नैसद्गजाक	
आपत्ती	ष्मो ा	प्रष्माणावर	नुकसान	कर्ता्त,	ष्मृत्ूचये	कारण	
बन्ता्त,	 अन्	 ो्त	 न 	 कर्ता्त,	 रोग	 आद्ण	 सारी	
पसरव्ता्त	आद्ण	बयेरोर्गारी	द्नष्माजाण	कर्ता्त.	दीघजा	काळाप्ां्त	
्तयेरील	 लोकंाना	 त्ाचये	 पररणाष्म	 भोगावये	 लाग्ता्त.	
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खालावलयेली	आद्ण	नैद््तक	्धै्जा	 न 	झालयेल्ा	सष्मुदा्ांना	
ष्मूळ	 पु हा	 पदावर	आणण्ासाठी	 प्रचंड	 भौद््तक,	आद्रजाक	
सत्रो्त	व	सा्धनसंपत्तीची	आवश्क्ता	अस्तये	त्ाच	बरोबर	
प्रयेरणादा्ी	 संसा्धनांची	 आवश्क्ता	 अस्तये.	 ब ्तांश	
नैसद्गजाक	आपत्ती	अचानक	 द्कंवा	अलप	सूचनांसह	्ये्ता्त,	
रयेट	 पररणाष्मांष्मध्ये	 घरये,	 उपकरणये,	 द्पक,	 पा्ाभू्त	 सुद्व्धा	
पूल	आद्ण	रस्तये)	आद्ण	र्ीद्व्त	हानी	्ांचा	सष्मावयेश	हो्तो.	
कपोषण,	रोग	आद्ण	सरलां्तर	हये	अप्रत्क्	पररणाष्म	आहये्त.		
आपत्ती	साष्माद्र्क	र्ीवन	आद्ण	आद्रजाक	प्रद्रि्ये्त	व्त््	
आण्ता्त.	 नैसद्गजाक	आपत्ती	 पशचा्त	 नुकसान	 व	 पुनवजासन	
काष्माच्ा	द्वकासातष्मक	क्ती	रांबव्तये.	आपत्तींच्ा	पशचा्त	
पररद्सर्तीष्मुळये,	 द्वकासासाठी	 राखण्ा्त	 आलयेली	 ष्मानवी	
आद्ण	आद्रजाक	संसा्धनये	पुनवजासनासाठी	वगजा	करण्ा्त	्ये्ता्त.

तु हाला माहीत आहे का
	 	 रा ्ाच्ा	 संपूणजा	 स र््तयेचा	 एक	 भाग	 महणून,	
ष्महारा 	 रा ्	 सरकार	 ्ांच्ाकडये	 ष्महारा 	 सरकार)	
द्र्लहा	प्रशासनाच्ा	प्र्तनांना	सष्मरजान	दयेण्ासाठी	आद्ण	
बळकट	 करण्ासाठी	 एक	आपत्ती	 व्वसरापन	 ्ोर्ना	
आहये.	 ष्महारा 	 रा ्ा्त	 सये टर	 फ र	 द्डर्ासटर	 ष्मैनयेर्ष्मेंट	
सीडीएष्म)	हये	आपत्ती	व्वसरापन	करि	भार्त	सरकारच्ा	
कषी	 आद्ण	 सहकार	 द्वभाग,	 कषी	 ष्मंत्राल्,	 नैसद्गजाक	
आपत्ती	 व्वसरापन	 द्वभागाच्ा	 सहका्ाजानये	 गसट	
१ ६	 ष्मध्ये	 सराद्प्त	 करण्ा्त	 आलये.	 ्ा	 करिाच्ा	
रचनयेष्मध्ये	 ड ्ुष्मेंटयेशन	 सेंटर	 आद्ण	 सटड	 बा्	 कंटोल	
रूष्म	 द्वहद्डओ	क फरद् संग,	वहीएसएटी,	 	ष्मयेल	आद्ण	
फ स	 कम्ुद्नकशन	 . . )	 साठी	
३०	 सयेकंद	 कनयेद् टद्वहटीसह	 आहये्त.	 १ ६	 च्ा	
आपत्ती	 व्वसरापन	पररषदयेच्ा	आदयेशानुसार,	ष्महारा 	
सरकारनये	 एक	 ्ोर्ना	 ्त्ार	 कली	 ्ाष्मध्ये	 खालील	
बाबी	सष्माद्व 	आहये्त	 	

	l	 भूकंप,	 पूर,	 चरिीवादळ,	 रोगांच्ा	 सारी,	 रस्तये	
अपघा्त,	 द्ोद्गक	 आद्ण	 रासा्द्नक	 दुघजाटना	
्तसयेच	आग	्ांसारख्ा	आपत्तींचये	परीक्ण	करणये.

	l त्ांचा	आवाका	र्ाणून	घयेणये.
	l	 दयेखरयेख	 सुद्व्धा	 आद्ण	 द्न्ाष्मक	 शासनांची	 ्ादी		

करणये.	
	l आपत्ती	 हा्ताळण्ासाठी	 उपलब्ध	 असलयेल्ा	

उपा््ोर्नांचा	ष्मागोवा	घयेणये.

मज हा आप ती यव्थिापन योजना डीडी मपी
	 	 द्र्लहा	 प्रशासनाच्ा	 प्र्तनांना	 पाठबळ	 दयेण्ासाठी	
आद्ण	 बळकट	 करण्ासाठी	 प्रत्येक	 द्र्ल ाची	 सव्तःची	
द्र्लहा	 आपत्ती	 व्वसरापन	 ्ोर्ना	 डीडीएष्मपी)	 आहये,	
र्ी	 आपत्तींना	 द्र्ल ाच्ा	 	 आपत्ती	 	 व्वसरापनयेस	
प्रद््तसाद	 दये्तये.	 ही	 ्ोर्ना	 आपत्ती	 आली	 ्तर	 द्र्ल ाचये	
व्वसरापन	त्ाला	कसये	साष्मोरये	र्ा ल	्ासाठी	आहये.

डीडी मपीची उ ी े 
	 १.	 द्र्लहा	 स्तरावर	 स र््ता,	 आपत्तीची	 र्ोखीष्म,	

द्वशलयेषण	 आद्ण	 होणारी	 ष्मानवी,	 आद्ण	 भौद््तक	
संसा्धनांची	 हानी	 ्ाचा	 प्रभाव	 कष्मी	 करण्ासाठी	
द्र्लहा	पा्तळीवर	स र््तये्त	सु्धारणा	करणये.	

	 २.	 द्र्ल ा्त	 सष्माद्व 	 असलयेल्ा	 द्वद्व्ध	 प्रद््तद्न्धींना	
उपलब्ध	 असलयेली	 द्वद्ष्मान	 संसा्धनये	 आद्ण	
सुद्व्धांची	 द्सर्ती	 द्नद्शच्त	 करणये	 आद्ण	 द्र्लहा	
प्रशासनाच्ा	 लोकांची	 क्ष्म्ता	 वाढद्वण्ासाठी	 ्ाचा	
द्न्द्ष्म्त	सराव	करणये.

	 ३.	 द्र्ल ाच्ा	 द्वकासासाठी	आपत्तीचये	संभाव्	सरान	
आद्ण	 क्येत्रासंदभाजा्त	 द्वद्श 	 द्न्ोर्नासाठी	 सा्धन	
महणून	 द्वकास	 ्ोर्नांसाठी	 आपत्तीच्ा	 द्वद्व्ध	
पैलूंचा	वापर	करणये.

	 	 ्ा	्ोर्नयेचा	एक	भाग	महणून	द्र्लहाद््धकारी	का्ाजाल्	
आद्ण	 द्र्ल ा्तील	 प्रत्येक	 ्तहसील	 का्ाजाल्ा्त	 द्न्ंत्रण	
कक्	 सराद्प्त	 कलये	 र्ा्ता्त,	 र्ये	 २४	 ्तास	 का्जार्त	 ठयेवलये	
र्ा्ता्त.	 दरधवनी	रिष्मांकाची	सवजा	 द्वभागांना	 ष्माद्ह्ती	 द्दली	
र्ा्तये.	 पोलीस	 अ्धीक्क	 आद्ण	 सावजार्द्नक	 णाल्ांना	
संकटकालीन	 पररद्सर्ती्त	 ्त्ारीसाठी	 द्नदजेद्श्त	 कलये	 र्ा्तये	
आद्ण	पोद्लस	 द्न्ंत्रण	कक्ासह	संपकाजाची	 दयेखभाल	कली	
र्ा्तये.	 द्र्लहा	 द्न्ंत्रण	 कक्ाष्मध्ये	 द्बन्तारी	 संदयेश,	 ह ट
ला न,	 फ स,	 ष्मयेल	 आद्ण	 द्वहद्डओ	 क फरद् संगची	
सुद्व्धा	अस्तये	आद्ण	्तये	स र्	व	्ततपर	अस्ता्त.
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५.६ आप कालीन सच 
पु ील माणे आप ती आप कालीन सच तयाि किा.पु ील

	 १.	 बटरी	 द्कंवा	 सयेलवर	 चालणारी	 ट चजा,	 रयेद्डओ,	 अद््तररक्त	 बटरी सयेल,	
ष्मयेणबत्ा,ला टर.

	 २.	 प्रारद्ष्मक	ष्मद्त	संच	आद्ण	पुद्स्तका.

	 ३.	 ष्मह वाचये	 दस्त वर्,	पासपोटजा,	बकची द्वष्मा	्तपशील	संबं्धी	कागदपत्रये,	
वैद्की्	द्चद्कतसक,	घराचा	करार	आद्ण	इ्तर	ष्मह वाची	प्रष्माणपत्रये.

		४.	 आपतकालीन	अन्	 कोरडये	पदारजा)	आद्ण	पाणी	 पक	कलयेलये	आद्ण	सील	
कलयेलये).

	 ५.	 र्लरो्धक	 पयेटी	 ्ा्त	 काडयेपयेटी	 व	 ष्मयेणबत्ा	 अस्तील.	 चाकू,	 ओपनर,	
पाण्ाच्ा	शुधदीकरणासाठी	 ोरीनच्ा	गोळ्ा	द्कंवा	पावडर.

	 ६.	 आवश्क	 ष्धये,	रोख	र ष्म	आद्ण	रिद्डट	काडजा.

	 ७.	 र्ाड	रससी,	दोरखंड	आद्ण	ष्मर्बू्त	बुट.

५.७ कृती 
१)	 भार्ती्	 उपखंडा्त	 नैसद्गजाक	 आपत्ती	 उ वण्ाची	 श ््ता	 असलयेल्ा	 गो ींची	 ्ादी	 करा.	

कोणत्ाही	दोन	आपत्तींच्ा	प्रादयेद्शक	आद्ण	ष्मौसष्मी	प्रोफाइलचये	वणजान	करा.
२)	 आपल्ा	क्येत्राला	प्रभाद्व्त	करी्त	असलयेल्ा	नैसद्गजाक	आपत्तींची	्ादी	्त्ार	करा	आद्ण	त्ांचये	

प्रभाव	सप 	करून	्तये	कष्मी	करण्ासाठी	्तुमही	का्	कराल	्तये	सांगा.
३)	 आपल्ा	क्येत्रा्त	साष्मा ््तः	उ वणाऱ्ा	आपत्तीच्ा	सदंभाजा्त	का्	करावये	अद्ण	का्	करू	न्ये	् ा	

द्वष्ी	 ्तक्तये	 ्त्ार	करा	 व	 	 ्तये	आपल्ा	 वगाजा्त शाळये्त सूचना	फलकावर सावजार्द्नक	सभये्त
सण	उतसवाष्मध्ये	लावा.	

४)	 ्त त्ावर	आपतकालीन	संच	द्चद्त्र्त	करा	 द्डझा न)	करा	आद्ण	आपल्ा	वगाजा्तील शाळयेच्ा	
सूचना	फलकावर	प्रदद्शजा्त	करा.

५)	 आपतकालीन	 पररद्सर्ती्त	 आपल्ा	 शाळयेसाठी	 एक	 द्नवाजासन	 ्ोर्नयेचा	 नकाशा	 ्त्ार	 करा.	
आपल्ा	 वगाजा्त शाळये्त	 सूचना	 फलकावर	आद्ण	 प्रत्येक	 द्र् ्ावर	 ्तो	 प्रदद्शजा्त	 करा.	 शालये्	
सभये्त	आद्ण	रा ी्	द्दवस	संष्मयेलना्त	दयेखील	्तो	सष्मर्ावून	सांगा.

मच  ५.१  ःआप कालीन सच ( ोत : http://ndma.gov.in/en/#)

ल,	

,	

	सील	

र,	
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्वा याय 

. खाली मदले या नामधून सवात यो य पयाय मनवडा.
	 	 १)	अद् शाष्मक	्ंत्र	वापरण्ाचा	ा 	अनुरिष्म	

आहये.
	 	 	 अ)	फवारा,	लक्	सा्धा,	ओढा,	द्फरवा
	 	 	 ब)	नयेष्म	्धरा,	झाडा,	दाबा,	ओढा
	 	 	 क)	ओढा,	नयेष्म	्धरा,	दाबा,	झाडा
	 	 	 ड)	दाबा,	ओढा,	नयेष्म	्धरा,	झाडा
	 	 २)	ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	आपत्ती	खालील	कारणाष्मुळये	घडू	

शक्तये.
	 	 	 अ)	द्नहजे्तूक	क्ती
				 	 ब)	द्नषकाळर्ीपणा
	 	 	 क)	कष्मी	गुणवत्ता	पूरक	काष्म
	 	 	 ड)	वरील	सवजा
	 	 ३)	 तसुनाष्मी 	ही	आपत्ती	्ती 	ष्मुळये	उद	भव्तये.
				 	 अ)	 वालाष्मुखी	द्वसफोट
			 		 ब)	भर्ती
				 	 क)	सष्मुरिाखालील	भूकंप
				 	 ड)	र्ोरदार	पाऊस
	 	 ४)	र्द्ष्मनीवर	आडवये	वहा	 आडोसा	 ्ा	्ा	क्ती	

		आपत्तीच्ा	संबंद््ध्त	क्ती	आहये्त..
					 	 अ)	पूर
			 	 	ब)	आग
				 	 क)	दुषकाळ
				 	 ड)	भूकंप
	 	 ५)	५) 		ही	भूकंपाची	वैद्शष ये	आहये्त.
					 	 १)	हये	ष्मो ा	संख्येनये	लोकांना	प्रभाद्व्त	कर्तये.
				 	 २)	ष्मो ा	प्रष्माणावर	र्ीद्व्त	आद्ण	ष्मालष्मत्ता		 					

हानी	होऊ	शक्तये.
				 	 ३)	सष्मार्ाच्ा	साष्मा ्	का्जाप्रणाली्त	व्त््		 				

आण्तये.
			 	६)	्तोटा	सहन	करण्ासाठी	बा 	ष्मद्त	आवश्क		

आहये.
	 	 	 अ)	१,२,	३	फक्त
	 	 	 ब)	१	आद्ण	३	फक्त
	 	 	 क)	१	आद्ण	२	फक्त
	 	 	 ड)	१,२,३	आद्ण	४

. खाली मदले या नाची उ तिे ा.
	 	 १.	भूकंपाच्ा	वयेळी	का्	करावये	्ाची	्ादी	करा.	
	 	 २.	पूरद्सर्ती	दरम्ान	का्	करावये	्ाची	्ादी	करा.
	 	 ३.	आगीच्ा	दरम्ान	का्	करावये	्ाची	्ादी	करा.
	 	 ४.	डासांष्मुळये	झालयेल्ा	आर्ारांदरम्ान	का्	करावये	्ाची	

्ादी	करा.	
	 	 ५.	शवासोच 	वासाच्ा	गटाच्ा	रोगांसंदभाजा्त	का्	करावये	

त्ाची	्ादी	करा.
. खालील नाची थिोड यात उ तिे ा.

	 	 १)	भूकंप	महणर्ये	का् 		्ाला	भूकंपी्	हालचाल	का	
महण्ता्त

	 	 २)	ष्मानव	द्नद्ष्मजा्त	आपत्तीचा	अरजा	का्	आहये 	
ष्मानवद्नद्ष्मजा्त	आपत्तींच्ा	काही	कारणांची	्ादी	करा.

	 	 ३)	अद् शाष्मक	्ंत्र	वापरण्ासाठीची	 पास 	पद््त	
सप 	करा.

	 	 ४)	आपत्तींच्ा	दुषपररणाष्मांवर	एक	टीप	द्लहा.
	 	 ५)	अद््तसार	आपत्तीच्ा	बाब्ती्त	आपण	कोण्ती	

खबरदारी	घये्तली	पाद्हर्ये 	सप 	करा.
	 	 ६)	चरिीवादळापूव 	काही	साव्धद्गरीची	उपा््ोर्ना	

न दवा.
	 	 ७)	आपतकालीन	संचाच्ा	साष्म ीवर	एक	टीप	द्लहा.
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	n  अमधवास   एखादये	 क्येत्र	 द्कंवा	 एखाद्ा	
प्रकारचये	प्ाजावरण	 ्ाष्मध्ये	एक	सर्ीव	 द्कंवा	सर्ीवांचा	
सष्मूह	वास	कर्तो.

	n	गगा कृती आिाखडा     
१ ०	 च्ा	 सुरूवा्तीस	 दयेशा्तील	 सवाजा्त	 ष्महततवाच्ा	
नदीचये	 महणर्येच	गंगयेचये	 द्र्ला	लोक	गंगाष्मा 	महण्ता्त).	
घरांष्मुळये	 ,	नगरपाद्लकंाष्मुळये,	 द्ोद्गक	कचऱ्ांष्मुळये	व	
सांडपाण्ाष्मुळये	 ष्मो ा	 प्रष्माणावर	 होणारये	 प्रदषण	 द्न्ंद्त्र्त	
करण्ासाठी	 आखण्ा्त	 आलयेला	 आराखडा.	 ्ाष्मध्ये	
प्रत्क्	कचरा	सफा 	बरोबरच	नदी्त	सोडण्ाआ्धी	ष्मैला	व	
द्ोद्गक	 सांडपाण्ावर	 प्रद्रि्ा	 करण्ाची	 स ्ती.	

पाण्ाच्ा	गुणवत्तयेची	ठराद्वक	कालानये	्तपासणी	इत्ादी	
पा्ऱ्ांचा	सष्मावयेश	होये्तो.

	 	 	 र्री	 ्ा	 क्ती	 का्जारिष्माची	 सुरूवा्त	 चांगली	 झाली	
असली	्तरी	नदीच्ा	पाण्ाचा	दुरूप्ोग	टाळण्ासाठी	व	
नदीच्ा	 पाण्ाची	 लूट	 रांबद्वण्ासाठी	 अर्ून	 पुषकळ	
प्र्तन	गरर्येचये	आहये्त.

	n  जनुक    एखाद्ा	सर्ीवाचये	वैद्शष 	असणारये	
द्वद्शषट	द्वकर	्त्ार	करण्ाची	प्रद्रि्ा	द्न्ंद्त्र्त	करणारये,	
गुणसुत्रावरचये	 डीएनएचये	 द् सराबो	 ्ुद् लकडंक	
आमल)	एकक.

	n  जीवसहती   वनसप्ती	 सृषटी	 व	 हवाष्मान	
्ांच्ा्त	 सारखयेपणा	 असलयेलये	 द्वस्तृ्त	 भौगोद्लक	 क्येत्र.	
र्गा्तलये	ष्मुख्	बा्ोष्म	हये	टंडा	प्रदयेश,	सष्मशी्तोषण	कद्टबं्धी्	
सूद्चपण 	 वनये,	 सष्मशी्तोषण	 कद्टबं्धी्	 गव्ताळ	 प्रदयेश,	
उषण	कद्टबं्धी्	सवहाना	व	वाळवंट	हये	आहये्त.	र्र	अशा	
खंडाष्मध्ये	हवाष्मान,	भूप्रदयेश	इत्ादी	ष्मध्ये	सष्मान्ता	असयेल,	
्तर	 एखाद्ा	 प्रकारचा	 बा्ोष्म	 र्गा्त	 एकापयेक्ा	 र्ास्त	
खंडाष्मध्ये	आढळू	शक्तो.

	n  जवसमूह   पररद्सर्तीक्	 प्रणालीष्म्धील	

ि दसूची

सर्ीव	घटक.	र्ैव	सष्मूहांचये	वनसप्ती,	प्राणी	आद्ण	र्ीवाणू	
्ांचा	सष्मावयेश	हो्तो.

	n  जव त ान   सर्ीवाच्ा	
गुणाष्मंध्ये	 बदल	 घडद्वण्ासाठी	 ्ा	 ्तंत्र ानाष्मुळये	
र्नुकांष्मध्ये	फरबदल	घडवून	आण्ता	्ये्ता्त	असये	्तंत्र ान.

	n  जमवक मव वृद धी    
अन्साखळी्तून	वाहून	आणलयेल्ा	काही	द्वद्शषट	पदाराांचये	
शरीराष्म्धील	वाढ्त	र्ाणारये	प्रष्माण.

	n  झिा   भूर्ल	साठा 	पाणी	्धरून	ठयेवणारा	
सद्च रि	खडकांचा	दगडगोट्ांचा,	वाळूचा	द्कंवा	ष्मा्तीचा	
स्तर,	पाणी	्ा	ररा्त	साच्तये	व	त्ा्तून	द्वद्हरी	द्कंवा	इ्तर	
भूर्ल	सं्धारणासाठी	बां्धलयेल्ा	झऱ्ासाठी	उपलब्ध	हो्तये.

	n  दगड ल   रलोफा्टा	प्रकारा्तील	प्रकाश	
संशलयेषक	 शयेवाळ	 व	 परर्ीवी	 बुरशी	 ्ांची	 परसपरपूरक	
एकद्त्र्त	 वाढ	 होऊन	 ्त्ार	 झालयेली	 दगडावर	 द्कंवा	
झाडाच्ा	खोडावर	उगवणारी	द्वद्शषट	प्रकारची	वनसप्ती.	
वा्ू	प्रदषणाचा	त्ा	वनसप्तीवर	लगयेचच	दुषपररणाष्म	हो्तो.

	n  देविा     सराद्नक	र्न्तयेनये	परंपरा	
व	संसक्ती	ष्माफ्त	संरद्क््त	ठयेवलयेली	वनये.	अशा	परंपरांचा	
गाभा	हा	भ ्ती	व	द्नसगजापूर्न	हा	अस्तो.

	n  नमतक   व् ्ती	 द्कंवा	 सष्मुहासाठीची	
द्वशयेष्तः	व्ावसाद््कांसाठीची	आ्धारलयेली	आचारसंद्ह्ता	
र्ी	का्	चांगलये	का्	वा ट	का्	कलये	पाद्हर्ये	व	का्	करू	
न्ये	 ्ाबद	दल	 भाष्	 कर्तये.	 ्ा्त	 ष्मानवाचये	 व	 एकूण	
पृथवीवरील	र्ीवावरणाचये	द्ह्त	लक्ा्त	घये्तलये	र्ा्तये.

	n  पयाविणपूिक    अशा	
क्ती	 अरवा	 द्रि्ा	 ्ा	 प्ाजावरणाला	 इर्ा	 पोहोचव्त	
नाही्त,	प्ाजावरणाचये	संरक्ण	करयेल	असये	सवजा	काही.
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	n  जाती   बाहरूप	 व	 वागणूक	 सारखये	
असलयेला	 सर्ीवांचा	 सष्मूह.	 प्रर्ा्तीष्म्धील	 सर्ीव	
आपआपसा्त	 नैसद्गजाकपणये	 प्रर्नन	 करण्ास	 सष्मरजा	
अस्ता्त.	 ही	 सं ा	 वयेगळ्ा	 द्ठकाणी	 व	 वयेगवयेगळ्ा	
लोकसंख्ये्त	राहणाऱ्ा	सवजा	सर्ीवांसाठी	लागू	पड्तये.

	n	 रि  जाहीिनामा    १ २	
साली	 झालयेल्ा	 वसुं्धरा	 पररषदये्त	 ष्मा ्	 झालयेल्ा	 २७	
पानांच्ा	 ष्मसुद्ाष्म्धील	 प्ाजावरण ष ा	 सु्ो ्	 अशा	
द्वकासासाठीची	अद््धक्त	्ततवये.

	n  वसुधिा परि द    र्ून	 १ २	
साली	 ाझील	 ष्म्धील	 ररओ द्ड र्नयेरो	 ्येरये	 भरवली	
गयेलयेली	उच्च	पा्तळीवरची	प्ाजावरणद्वष्क	आं्तरराषटी्	
पररषद	्ांचये	नाष्मकरण	 सं्ु ्त	राषटसंघाची	प्ाजावरण	व	
द्वकासावरची	 पररषद 	 असये	 कलये	 गयेलये	 	

	 	 	 	
	 	 ).	 वसुं्धरा	

पररषद 	 महणून	्ती	ओळखली	र्ा्तये.	 ्ा	 पररषदये्त	ष्मा ्	
झालयेल्ा	 ष्मु ांचा	 ष्मसुदा	 ररओ र्ाद्हरनाष्मा 	 महणून	
प्रद्सद	्ध	आहये.

	n  िेवा      रंगी्त	 सष्मुरिी	 शैवाला्त	
झालयेली	 बयेसुष्मार)	वाढ,	र्ी	सष्मुरिाच्ा	पाण्ावर	रंगाच्ा	
रराच्ा	सवरूपा्त	द्दस्तये.

	n  समूदाय   एकष्मयेकांशी	 संबं्ध	
असणाऱ्ा	 द्वद्व्ध	 प्रर्ा्तींच्ा	 एका	 भौगोद्लक	 प्रदयेशा्त	
राहणाऱ्ा	गटांना	एकद्त्र्तपणये	 सष्मूहदा् 	असये	संबो्ध्ता्त.	
सष्मूह	महणर्ये	एकष्मयेकांशी	संल न	असये	वनसप्ती,	प्राणी	व	
र्ीव	र्ं्तू	्ांचये	व्ाद्ष्म 	र्ाळये	हो्.

	n  सायल  हली   कं्तीपुरा	 नदीवर	
उत्तर	करळष्म्धील	पालघाट	्येरये	उभये	करण्ासाठी	्त्ार	
कलयेला	 एक	 वाद स्त	 र्लद्वद्ु्त	 प्रकलप.	 हा	 प्रकलप	
उभारला	गयेला	अस्ता	्तर	प्ाजावरणी्	 षटीनये	अद््तष्महततवाचये	
र्येरये	प्राणी	व	वृक्ांच्ा	अनयेक	दुद्ष्मजाळ	र्ा्ती	आहये्त.	असये	

दुद्ष्मजाळ	व	र्ुनये	वषाजावन	नषट	झालये	अस्तये.	् ा	कारणास्तव	् ा	
प्रकलपाकडये	 राषटी्	 ्तसयेच	आं्तरराषटी्	 पा्तळीवर	 लक्	
वये्धलये	गयेलये.	अनयेक	प्ाजावरणवाद्ांनी	्तसयेच	करळ	शासत्र	
व	 साद्हत्	 पररषदयेसारख्ा	 संसरांनी	 र्नर्ागृ्ती	 ष्मोद्हष्म	
राबद्वल्ाष्मुळये	झालयेल्ा	द्वरो्धाष्मुळये	अखयेर	्तो	प्रकलप	रद	द	
कला	गयेला.

	n	हरित क्राती    र्ागद््तक	
्धा ्	उतपादना्त	ष्मुख्तवये		द्वकसनशील	दयेशा्त	द्वसाव्ा	
श्तकाच्ा	उत्तरा्धाजा्त,	प्र्ोगशाळये्त	्त्ार	कलयेल्ा	र्ास्त	
उतपादन	दयेणाऱ्ा	द्ब्ाण्ांच्ा	र्ा्तीष्मुळये	झालयेली	वाढ.
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पयाविण मि ण ३१

प्ाजावरण	 द्शक्ण	 हा	 द्वष्	 इ्त्ता	 ११	 वी	 व	 १२	 वी	 कला,	
वाद्ण ्,	द्व ान	्ा	शाखांसाठी	अद्नवा्जा	आहये.	इ्त्ता	११	वी	
१२	वी	च्ा	द्वद्ाराांना	शैक्द्णक	वषाजा्त	प्ाजावरण	प्रकलप	का्जा	
अहवाल	द्लद्ख्त	सवरूपा्त	सादर	कराव्ाचा	आहये.		
       

क प काय अहवाल लेखनासाठी मागदिक सुचना
	n	 प्रकलप	का्जा	अहवाल	सादरीकरण	द्वद्ाथ्ाांनी	खालील	

ष्मु ्ांना	अनुसरून	लयेखन	करणये	अद्नवा्जा	आहये.
	n	 पा पुस्तका्त	 प्रकलपका्ाजासाठी	 उदाहरणादाखल	काही	

प्रकलपांची	्ादी	द्दलयेली	आहये.
	n	 प्रकलपका्ाजाचये	ष्मुल्ष्मापन	खाद्लल	ष्मुद्ाप्रष्माणये	असयेल.

 १   क प मव य मनवड ्तावना :

	 	 	 प्रस्तावनयेष्मध्ये	 द्नवडलयेल्ा	 प्रकलपाद्वष्ी	 रोड ्ा्त	
ष्माद्ह्ती	 द्लहणये	 अपयेद्क््त	 आहये,	 र्सये 	 द्वद्ाराांनी	
प्ाजावरणासंबं्धी	 सष्मस्ा,	 द्वष्ाची	 द्नवड	 का	 कली,	
संकलपना,	 रोड ्ा्त	 द्वष्ाचा	 इद््तहास,	 नवीन	
अद्ाव््त	 ष्माद्ह्ती,	 	 द्वष्ाची	 सद्द्सर्ती	 अशा	
घटकांचा	सष्मावयेश	प्रस्तावनयेष्मध्ये	प्राष्मुख्ानये	असावा.

 २   मव याचे मह व:

	 	 	 ्ाष्मध्ये	 सध्ाच्ा	 पररद्सरद््त्त	 प्रकलपाचये	
प्ाजावरणाद्वष्ी,	 शासत्री्	 ्तसयेच	 साष्माद्र्क	 ष्मुल्ाचये	
ष्मह व	ओळखून	त्ाबाब्त	नयेष्मकपणानये	द्लहावये.	

 ३   क प कायाची उस ये:

	 	 	 ्ा	 हये्तूनये	 आपण	 प्रकलपाचा	 द्वष्	 द्नवडला	 त्ा	
अनुशंगानये	 प्रकलप	 का्ाजाची	 ्ो ्	 उद् ये	 द्लद्हणये	
आवश्क	आहये.

 ४   क प कायप दती:

	 	 	 प्रकलप	का्जापधद्तीष्मध्ये	 ष्माद्ह्ती	संकलन	करण्ाच्ा	
द्वद्वर	संशो्धन	अ ्ासपधद्तीचा	वापर	कर्ता	्ये्तो,	र्सये	
	सवजेक्ण,	प्रशनावली,	ष्मुलाख्त,	प्र्ोग,	क्येत्र	 द्नररक्णये,	
क्येत्रभयेट	 इत्ादी	 पधद्तीचा	अवलंब	करावा.	 प्ाजावरणाचा	
प्रकलप	 हा	 सा्धारण्तः	 द्वद्ाथ्ाांच्ा	 सराद्नक	

पररद्सर्तीला	 अनुसरून	 असला	 पाद्हर्ये	 परं्तु	 ्ापुर्तयेच	
ष्म्ाजाद्द्त	 नाही).	 सवजासा्धारणपणये	 द्वद्ाराांना	 त्ांच्ा	
सराद्नक	 पा्तळीवरील	 प्ाजावरणाच्ा	 सष्मस्ांचा	 द्वचार	
करण्ास	 प्रवृत्त	 र्येणयेकरून	 त्ांना	 सभोव्तालच्ा	
सष्मस्ांचा	द्वचार	करण्ाची,	त्ावरील	उपा्	्ोर्ण्ाची	
व	प्ाजा्	शो्धण्ाची	सं्धी	प्राप्त	होऊ	शक्तये.	

	 	 	 ्तराद्प	 त्ांनी	 द्नवडलयेल्ा	 प्ाजावरणाच्ा	 सष्मस्ये	
संदभाजा्त	 वृत्तपत्रा्तील,	 सव्तः	 द्वद्ाथ्ाांनी	 द्टपलयेल्ा	
प्रत्क्	 घटनयेचये	 फोटो	 ्ांचाच	 वापर	 करण्ास	 प्रोतसाद्ह्त	
करावये.	

 ५  मनरि णे:

	 	 	 	 	 	 	 द्नवडलयेल्ा	का्जापधद्तीनये	 प्राप्त	 ष्माद्ह्ती	 ही	 द्नरीक्णये,	
आलयेख	 ्त त्ांच्ा	 सवरूपा्त	 प्रदद्शजा्त	 करावी,	 ्तसयेच	
सद्क्प्त	व	ष्मु येसुद	असावी्त,	द्नररक्णावरच	पुढचये	द्नषकषजा	
अवलंबुन	असणये	र्रूरीचये	आहये.

 ६   मव ले ण: 

									 अंकी्	 द्कंवा	 सांद्ख्की्	 आ्धारये	 आपण	 संकद्ल्त	
कलयेल्ा	 द्नरीक्णांच्ा	 आ्धारये	 द्वशलयेषण	 करणये	 हा	
ष्मह वाचा	 ट पा	 आहये.	 	 ष्मध्,	 ष्मध्ष्मान,	 सहसबं्ध,		
सरासरी,	 ट वारी	 इ.	 च्ा	 आ्धारये	 द्वशलयेषण	 अद््धक	
अचूक	 व	 प्रभावी	 हो्तये.	 सदर	 पद््तीनये	आपण	आलयेख,	
स्तंभालयेख,	 पा्आलयेख,	 अशा	आक्तींच्ा	 ष्माध्ष्मा्तून		
ष्माद्ह्ती	आपण	प्रभावीपणये	दशजावू	शक्तो.	

 ७   मन क  :

	 	 	 द्वशलयेषणावरून	प्राप्त	ष्माद्ह्तीच्ा	आ्धारये	 प्रकलपाचा	
द्नषकषजा	द्लहावा.	
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क प यादी

 १.   शाशव्त	द्वकासाचये	उदाहरण	महणून	नर्ीकच्ा	पाणलोट	
क्येत्राला	भयेट	दयेऊन	त्ा्तून	प्ाजावरणी्,	साष्माद्र्क	आद्ण	
आद्रजाक	 द्वकास	 कसा	 घडवून	 आण्ता	 ्ये्तो.	 ्ावर	
अहवाल	्त्ार	करा.

 २.		 	 ्तुष्मच्ा	पुस्तकाष्मध्ये	द्दलयेल्ा	कोणत्ाही	एका	राषटी्
आं्तरराषटी्	संघटनयेचा	प्ाजावरण	संरक्णा्तील	का्ाजाचा	
अ ्ास	करा.	

 ३.		 	 ्तुष्मच्ा	 भागा्त	 प्ाजावरण	 संरक्णासाठी	 का्जा	 कर्त	
असणाऱ्ा	द्वद्व्ध	 	ची	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा.	्तये	राबव्त	
असलयेल्ा	का्जारिष्मांची	्ादी	बनवा.

 ४. 	 	 ्तुष्मच्ा	भागा्त	प्ाजावरण	द्वष्ी	का्जा	कर्त	असणाऱ्ा	
एका	व् ्तीची	ष्मुलाख्त	घयेऊन	त्ांनी	कलयेल्ा	काष्माचा	
आढावा	 ्ा.

 ५.	 	 प्ाजावरण	 संरक्ण	 द्कंवा	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेचये	 संव्धजानासाठी	
का्जार्त	 असणाऱ्ा	 ष्महाराषटा्तील	 कोणत्ाही	 एका	
संघटनयेच्ा	सांकद््तक	 सरळावरून	्तये	करी्त	असलयेल्ा	
गयेल्ा	पाच	वषाजा्तील	काष्मांची	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा.

 ६.		 	 राषटी्	स्तरावर	ष्महततवाच्ा	ठरलयेल्ा	एखाद्ा	प्ाजावरण	
द्वष्क	 चळवळीची	 ष्माद्ह्ती	 द्ष्मळवा	 आद्ण	 त्ावर	
्तुष्मचा	 ोटासा	अहवाल	बनवा.

 ७. 	 	 ्तुष्मच्ा	 शाळयेष्मध्ये ष्महाद्वद्ाल्ाष्मध्ये	 नयेचर	 लब
इको	 लब 	सुरू	करा.	पररसर	सवच 	ठयेवणये	द्कंवा	बगीचा	
्त्ार	करून	झाडांची	काळर्ी	घयेणये	्ांसारखये	कोण्तयेही	२	
का्जारिष्म	राबवून	त्ावर	अहवाल	्त्ार	करा.

 .		 	 नोबयेल	द्वर्येत्ा 	कोणत्ाही	२	प्ाजावरणवादींची	ष्माद्ह्ती	
द्लहा.	त्ासोब्तच	्तुमहांला	त्ांच्ा	का्ाजावदारये	कोण्ता	
संदयेश	द्ष्मळाला	आहये	्ाचये	द्वशलयेषण	करा.

 .	 	 ्तुष्मच्ा	 भागा्तील	 ्तलाव,	 ्तळये,	 नदी	 पररसंसरांचा	
अ ्ास	 करून	 ्तयेरये	 ्तुष्मच्ा	 पाहण्ा्त	 आलयेल्ा	 र्ैव	
द्वद्व्ध्तयेची	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवून	अहवाल	्त्ार	करा	आद्ण	
त्ासोब्तच	त्ा	र्ैवद्वद्व्ध्तयेला	र्र	प्रदषण,	घन	कचरा	
्ंासारखये	काही	्धोक	अस्तील	्तर	्तुमही	का्	कराल

 १ .		 ्तुष्मच्ा	सभोव्तालच्ा,	नैसद्गजाक	अद््धवासाचा	अ ्ास	
करून	 वनसप्ती	 आद्ण	 प्राण्ांद्वष्ी	 ष्माद्ह्ती	 द्ष्मळवा	
आद्ण	कोणत्ाही	१०	प्रर्ा्तींची	ष्माद्ह्ती	द्लहा.

 ११. 	 ्तुष्मच्ा	 गांव शहरांष्म्धील	 नैसद्गजाक	 अद््धवासाष्म्धील	
उदा.पवजा्त,	गव्ताळ	प्रदयेश,	र्ंगल,	नदीकाठ,	्तलाव)	
र्ैवद्वद्व्ध्तयेचा	 अ ्ास	 करून	 अहवाल	 ्त्ार	 करा	
आद्ण	 त्ाचबरोबर	 अन्साखळी	आद्ण	 अन्र्ाळीचा	
अ ्ास	करा.

 १२. 	 दैद्नक	 वृत्तपत्रा्त	 प्रद्सद	्ध	 कलयेल्ा	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	
बा्तम्ांची	 ्ादी	 बनवा.	 त्ंाना	 सकारातष्मक	 आद्ण	
नकारातष्मक	 बाबींष्मध्ये	 वग क्त	 करून	 ्तुमही	 त्ांष्मध्ये	
सु्धारणा	घडवून	आणण्ासाठी	करू	शक्त	असलयेल्ा	३	
क्तींची	ष्माद्ह्ती	द्ा.

 १३.	 ्तुष्मच्ा	 पररसरा्तील	 कोणत्ाही	 १०	 झाडांचा	 अ ्ास	
करून	 त्ा	 झाडांष्मध्ये	 होणाऱ्ा	 बदलांद्वष्ी	 र्सये	 की	
फलये	आद्ण	फळये	्येण्ाचा	कालाव्धी,	पानगळ,	त्ांवर	
आढळणारये	पक्ी	कीटक	द्कंवा	घर	बां्धणारये	पक्ी	्ांवर	
अहवाल	्त्ार	करा.

 १४. 	 ्तुष्मच्ा	 पररसरा्तील	 द्वद्व्ध	 फलांच्ा	 प्रर्ा्तींचा	
साष्माद्र्क	द्कंवा	्धाद्ष्मजाक	 षटीकोना्तून		अ ्ास	करा.	

 १५. 	 ्तुष्मच्ा	 पररसरा्तील	 आरिष्मक	 प्रर्ा्ती	 ्ती	 प्राष्मुख्ानये	
कोठये	 आढळ्तये,	 त्ाचबरोबर	 त्ांचा	 सराद्नक	
र्ैवद्वद्व्ध्तयेवर	 का्	 पररणाष्म	 हो्तो	 आद्ण	 त्ावर	
कशाप्रकारये	 उपा््ोर्ना	कर्ता	 ्ये ल	 ्ाबाब्त	 ष्माद्ह्ती	
द्ष्मळवा.

 १६.		ष्महाराषटा्तील	कोणत्ाही	५	राषटी्	उद्ानाची	ष्माद्ह्ती	
द्ष्मळवून	 त्ाला	 नाव,	 द्वभाग,	 सरळ,	 द्र्लहा,	
सवजासा्धारण	 पशु,	 प्राणी,	 फलये	आद्ण	 त्ांची	 वैद्शष ये	
सारणीबद	्ध	ष्मांडणी	करा.

 १७. 	 आपल्ा	दयेशा्तील	लुप्त	हो्त	असलयेल्ा	कोणत्ाही	५	
वनसप्ती	द्कंवा	प्राण्ंाच्ा	प्रर्ा्तींची	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा	व	
त्ांची	पुढील	उद् षटंाना	अनुसरून	सारणीबद	्ध	ष्मांडणी	
करा.	र्सये	की,	प्रर्ा्तीचये	नाव,	शासत्री्	नाव,	सरळ,	्ती	
कोठये	 आढळ्तये,	 प्रर्ा्तींना	 ्धोका	 आद्ण	 त्ाचबरोबर	
त्ाची	ठळक	वैद्शष ये.

 १ .		्तुष्मच्ा	पररसरा्तील	कोणत्ाही	 ानी	 वैद्,	सराद्नक	
आद्दवासी,	 ्तुष्मचये	 द्कंवा	 शयेर्ारील	 घराष्म्धील	 ्येषठ	
व् ्ती)	 ्ांच्ा	 साहा ्ानये	 ष्धी	 वनसप्तींची	 ्ादी	
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बनवा.	त्ा	प्रर्ा्तींची	सद्द्सर्ती	शो्धून	काढा.	द््तच्ा	
संव्धजानासाठी	्तुमही	का्	करू	शक्ता	हये	द्लहा.

 १ . 	 ्तुष्मच्ा	खयेडयेगावाष्म्धील 	शहरांष्म्धील	र्ैवद्वद्व्ध्त्तयेचये	
सवजेक्ण	 करा.	 वारसा	 	 र्ोपासणाऱ्ा	 र्ु ्ा,	 ष्मो ा	
झाडांची	्ादी	बनवा.	त्ावर	घरटी	बां्धणाऱ्ा	पक््ांची,	
इ्तर	पक््ांची,	कीटकांची,	ष्माकडांची,	खारींची	इत्ादी	
पक््ांची	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवून	द्लहा.

 २ . 	 र्ैवद्वद्व्ध्तयेच्ा	 संदभाजा्तील	 ्तुष्मचा	 फोटो गलरी
अलबष्म	बनवा.	 द्कटक,	ष्म्धष्माशी,	पक्ी	द्कंवा	्तुष्मच्ा	
शाळयेच्ा	 पररसरा्तील	 पक्ी,	कीटक,	 ष्म्धष्माशी)	 ्ांची	
्ादी	बनवून	अहवाल	्त्ार	करा.

 २१. 	 द्वद्व्ध	 पक््ांची	 घरटी	 ्ाहाळून	 ्ती	 रयेखाटा	आद्ण	 ्तये	
पक्ी	ओळखा.

 २२.  ्तुष्मच्ा	पररसरा्तील	पाणरळीच्ा	र्ागयेस	भयेट	दयेऊन	्तयेरये	
आढळणाऱ्ा	 वनसप्ती	 आद्ण	 पक््ांची	 द्वद्व्ध्ता	
अ ्ासा.	त्ाच	र्ागयेस	द्हवाळ्ा्त	 टोबर	ष्मद्ह ्ा्त	
भयेट	दयेऊन	्तयेरये	होणाऱ्ा	पाण्ाच्ा	पा्तळीष्म्धील	बदल,	
आढळणारये	 पक्ी,	 प्रर्ा्ती	 आद्ण	 त्ांची	 संख्ा)	
इत्ादीद्वष्ी	ष्माद्ह्ती	द्ष्मळवा.

 २३. 	 ्तुष्मच्ा	 शाळयेष्मध्ये	 आपतकालीन	 पररद्सर्ती	 उद	भवली	
अस्ता	्तुमही	करणाऱ्ा	का्ाजाचा	आराखडा	्त्ार	करा.	
त्ाची	ष्माद्ह्ती	राषटी्	सणांद्दवशी	द्ा.

 २४. 	 पाण्ाचये	 संकलन पुनभजारण	 इत्ादींसारख्ा	 ्तुष्मच्ा	
पररसरा्तील	 र्लसंव्धजानासाठी	 ्तयेरये	 वापरल्ा	 र्ाणाऱ्ा	
द्वद्व्ध	पद	्ध्तींचा	अ ्ास	करा.	आकत्ांच्ा	आ्धारये	
ष्माद्ह्ती	संकद्ल्त	करा.	

 २५. 	 ्तुष्मच्ा	 घराष्म्धील	 पुनःचरिीकरण	 होणाऱ्ा	 वस्तूंची	
्ादी	 बनवा	 आद्ण	 त्ासाठी	 लोकंाष्मध्ये	 र्नर्ागृ्ती	
घडवून	आणण्ासाठी	कलयेल्ा	काष्मांचा	अहवाल	बनवा.

 २६. 	 सध्ा	भार्ती्	उपखंडा्त	झालयेल्ा	नैसद्गजाक	आपत्तींची	
्ादी	 बनवा.	 प्रारियेद्शक	 आद्ण	 हंगाष्मी	 सवरूपाच्ा	
कोणत्ाही	दोन	आपत्तींची	द्वस्तृ्त	चचाजा	करा.

 २७. 	 ष्महाराषटावर	पररणाष्म	करणाऱ्ा	कोणत्ाही	दोन	नैसद्गजाक	
आपत्तींची	 ्ादी	 बनवून	 त्ाचये	 र्नसष्मुदा्ावर	 होणारये	
पररणाष्म	द्लहा	आद्ण	्तये	कष्मी	करण्ासाठी	्तुष्मची	भूद्ष्मका	
सपषट	करा.

 २ . 	 ्तुष्मच्ा	 पररसरा्त	 अनुभवलयेल्ा	 आपत्ती	 संदभाजा्त	
आपतकालीन	पररद्सर्ती्त	का्	करावये	व	का्	करू	न्ये	

्ाचा	्त ्ता	बनवा.	्ा	आपत्तीचये	र्नसष्मुदा्ावर	होणारये	
पररणाष्म	 द्लहा	 आद्ण	 ्तये	 कष्मी	 करण्ासाठीची	 ्तुष्मची	
भूद्ष्मका	सपषट	करा.

 २ . 	 ्तुष्मच्ा	पररसरा्त	आपतकालीन	पररसरी्ती्त	का्	करावये	
व	 का्	 करू	 न्ये	 ्ाचा	 ्त ्ता	 बनवून	 ्तो	 शाळा
ष्महाद्वद्ाल्ाच्ा	काचफलका्त	लावा.	्तसयेच	्ात्रा,	
सावजार्द्नक	 सभा	 ्ांसारख्ा	 प्रसंगाच्ा	 वयेळी	 दयेखील	
लावा.

 ३ . 	 आपतकालीन 	आणीबाणीच्ा	 पररसरी्ती्त	 वापरण्ा्त	
्येणाऱ्ा	संचाचा	्त ्ता	बनवा.	त्ा	संचा्तील	सवजा	वस्तूंचये	
का्जा	आद्ण	उप्ोग	्ांची	सद्वस्तर	ष्माद्ह्ती	द्लहा.
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