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‘Ö™üú 1

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †³µÖÖÃÖ ¯Ö×¸“ÖµÖ
पयावरण अ यास :
आप या सभोवतालया सव गोींना पयावरण आण अ यासाचा संदभ दला जाऊ शकतो जो पयावरणाया
व वध पैलूंचा समावेश करतो, &याची गुणव(ा, &याया गुणव(ा आण &याया जीवनासहत जीवनावँयक वःतूंचे
संर,ण यासह एक ऽतपणे एक ऽतपणे "पयावरण

व/ान" 0हणून संदिभत केले जाऊ शकते कंवा "पयावरणाचा

अ यास" हवा, माती, पाणी, आप या सभोवतालया सव जवंत आण िनरथक गोी 0हणजे आप या जीवनावर
प3रणाम करणारे वातावरण. आप या आजूबाजूया वातावरणामुळे आप याला खा7यासाठ9 अ:न,

पणे पाणी, ;ासात

हवा आण आप या रोजया जीवनातील सव आवँयक गोी िमळतात. आप या सभोवतालचे वातावरण "जीवन आधार
ूणाली" 0हणतात
पयावरणाची िचंता आप या नैसिगक संसगाया नैसिगक संसाधने आण व:यजीवांया मानव धारणातील
मूलभूत बदलाची अिभ=य>? आहे . पारं पा3रक संक पना, नैसिगक संसाधने मनुंय वापर7यासाठ9 कंवा गैरवतन
कर7यासाठ9

वपुल आहे त, िनसग ूचंड नैसिगक घटकांसाठ9 जबाबदार आहे , नैसिगक =यवःथा, पयावरण आण

व:यजीवन. मानव ूकृ तीया िनसगावरEल पारं पा3रक Fीकोनातून

वभाग, एक अिधक वाःतववादE F कोन 0हणजे

माणूस फ> ूजातींमHये लाखो ूजाती आहे आण &याचे क याण हे इतर सव ूजातींया सवयीशी िनगडत आहे .
मनुंय इतर जवंत ूा7यांकडू न एकJयापासून दरू राहू शकत नाहE. नैसिगक =यवःथा KयामHये इतर सव ूजातींसह
अःत&वात आहे तो िनरोगी व काया&मक अवःथेत राखला जाणे आवँयक आहे .
पयावरणीय अ यासांची बहु-सूआम तMव :
पयावरणाचे अःत&व आण जीवनाचे अःत&व आण वागणे हे भौितक, रासायिनक, भौगोिलक आण
जै वक

व/ान कायOाPारे संर,त आहे . मानवांया वतणूक?त व =यवःथापन मानवी, सामाजक, राजक?य व

सामाजक

व/ानाने केले आहे . िनरोगी ःथतीत पयावरणाची दे खरे खीसाठ9 तयार केलेले िनयम राQीय कायOाया

अिधकार,ेऽात येतात, तर दोन कंवा दोन दे शांमधील समःयांया समःयांना सामोरे जावे लागणारे करार आंतरराQीय
कायOाया अंतगत येतात. पयावरणाचा समावेश असले या कोण&याहE अ यासासाठ9 उपरो> दले या
व वध पैलू

वचारात घेतले जातात. पयावरणाचे

व/ान असे आहे , &यामुळे बहु वध शाUीय

वषयांसह संबT

व/ानाला, Kयात

व/ानाया व वध शाखांमधील त/ांची ल,णे आवँयक असू शकतात, जे=हा पयावरणीय बाबांशी संबंिधत िनणय Vयावे
लागतात.
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पयावरणीय अ यासांची महMव आण सावजिनक सावधिगरEची आवँयकता :
मनुंयाने आप या ःथािनक पयावरणाचा दEघकाळ ूभाव पाडला आहे परं तु हे केवळ 20 =या शतकातच
आहे , वशेषत: गे या प:नास वषात &याया ूभावाचा =याWी एका वःतृत राKयापयXत वःतारला आहे . आज आपण
पृYवीवरEल ूणालीवर प3रणामकारक3र&या साममी काढणे, ऊज\चा वापर क]न आण ूदष
ू णाचा उ&सजन करणे, अ:न,
िनवारा आण जगातील वाढती लोकसं^येसाठ9 यजमान इतर उ&पादने पुरव7याया आप या ूय_ांवर प3रणाम करतो.
नैसिगक संसाधनांचा अित-शोषण आण पयावरणाचे ूदष
ू ण हे मह&वाया जीवनस`दय ूणाली जडत आहे त जथे सव
जीवन हे &याया अःत&वावर अवलंबून आहे . नैसिगक =यवःथा खराब झा यास आप या शेतीची उ&पादन,मता
टकवून ठे वणे आण आप या रोजया आयुंयाची आवँयकता ूाW करणे कठ9ण होईल. रासायिनक बदल पयावरण
यामुळे आमचे आयुंय अिधकािधक अवघड बनवेल. हे एक िनरोगी िच:ह नाहE आप याला हानीकारक शd ड उलटायया
आहे त. संपूण माणुसक?या भ वंयावर भर दे 7यात आला आहे .
पुढे येणाढया वषाXमHये पृYवीवर आधीच मोठे बदल घडवून आणले आहे . पयावरणातील मीनहाऊस वायूंचे
वाढलेले एकामता आधीच अःत&वात होते अनेक शतके टकून राहतील आपण काहEहE करत असलो तरE. वातावरणात
fलोरोgलूरोकाबन आज शतकांपयXत पोहोच7यासाठ9 ओझोनचा थर कमी करत राहEल. बुरशीची ूजाती कधीहE परत
येणार नाहEत. उंणकटबंधीय वन पयावरणातील आ0हE पुनi&पादत केले आहे . बदलांची तीोता आण दर आ0हE
सHया कृ ती कर7याचा िनणय घेतला कंवा काहE क] नये कंवा नाहE यावर अवलंबून असेल. जागितक बदलाची गती
कमी कर7यासाठ9 लागणारE पावले सवाXया जीवनावर टकाव करतील आण गरज भास यास &यासाठ9 अ&यंत ूय_
करावे लागतील परं तु हे आमया िनंबयतेचे प3रणाम दे खील असू शकतात
पयावरण अ यास-=या^या :
I)

जॉन टक- 'पयावरण व/ान आप या मह पयावरण आण पयावरण वर मानवी जीवनाचा ूभाव समज7यासाठ9
एक Fीकोन ूदान करते. हे आप याला समोर येणाढया पयावरण वषयक समःयांवरEल उपाय शोधते.

II) पड न एंड अँडरसन- "पयावरण

व/ान हे बयाचशा शाखांमधून पयावरण आण पयावरण =यवःथापनासंदभातील

/ान आहे . हे प3रःथतीचे वnेषण, जीवनावर प3रणाम करणाया प3रःथती आण या प3रःथतीमुळे जीवन कसे
ूितसाद दे ते याचे वnेषण करते. "
ितसरा) बेनारडे नेबेल- "पयावरणीय अ यास 0हणजे

व वध पयावरणातील पयावरणीय समतोल राख7याचे शाUशुT

अ यास."
पयावरणीय अ यासांचे ःव]प :
i) सवसमावेशक - हे सव जै वक आण अबािधत घटक आण &यांयातील संबंध यांयाशी संबंिधत आहे , &यामुळे
जवळजवळ संपूण वनःपती
ii) इं टरडसीoलीनरE ूकृ ित- पयावरणीय

व/ानामHये नैसिगक तसेच सामाजक

व/ान समा व आहे . हे

समःया हाताळते आण &यांना उपाय शोधते. या समःयेचे राजक?य आण आिथक पैलू
पयावरणाचे

व वध

घटक

अ यास

कर7यासाठ9

भूगोल,

भूगभशाU,

ूाणीशाU,

व वध

वचारात घेतले जातात.

वनःपितशाU,

रसायनशाU,

सूआमजीवशाU, मानववंशशाU, वैOकशाU, मानसशाU, इितहास, राजकारण, अथशाU, समाजशाU, भौितकशाU,
गणत इ. सार^या व वध वषयांचे /ान आवँयक आहे .
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iii) कधीहE बदलता-काहE पयावरणीय घटकांसाठ9 िनंकष, संक पना आण िनंकष वेळोवेळE बदलू शकतात. असे
आढळू न आले आहे क? नैसिगक आण मानवाने तीोतेया वातावरणाया समःया वाढ व या आहे त. वेगवेगpया ूकारचे
ूदष
ू ण, मातीची धूप, पूर, दंु काळ, चब?वादळे , सुनामी, qलोबल वॉिमXग यांसार^या पयावरणीय समःयांचा,
ओझोनचा बदल कमी करणे हा पयावरण अ यासांचा ूकार आहे
iv)

कॉ0oलेfस- या

व/ानाया अंतगत

व वध नैसिगक घटक अ यास आहे त. मनुंय आण पयावरण यांयातील

परःपरसंबंधांचा अ यास दे खील &याचा एक भाग आहे . िनसगातील व वध घटक एकमेकांवर परःपरांवर अवलंबून असतात. हे नाते
खूप जटल आहे .
v) फायदे शीर - वातावरण सवकाहE मानवी साठ9 आहे 0हणूनच, नैसिगक संसाधनांचा एक पTतशीर अ यास, &यांचा
उपयोग, &यांया अितजलदनातून उrवणाया समःयांना, या समःयांवरEल संभा=य उपाययोजना, नैसिगक संसाधनांचे
=यवःथापन मनुंयाया क याणाक3रता आवँयक आहे .
पयावरण अ यास =याWी:
i) समजून घेणे - पयावरण, &याचे ूकार, घटक, इतर

व/ान, मानव आण िनसग, पयावरणास आण

पयावरणास, पयावरणीय संक पना आण तMवे आण अनेक संबT गोींशी संबंिधत असलेले संबंध या वगामHये
अंतभूत
 आहे त आण &यांचा अ यास केला जातो.
ii) नैसिगक संसाधनांचा उपयोग - पयावरण हा Uोतांचा खजना आहे . लोकसं^या
शोषणामुळे, हे संसाधने संपुात आ या आहे त. संसाधनांचा उिचत वापर,

वःफोट आण अिनयं ऽत

वतरण आण =यवःथापन या वगामHये

िशकून घेतले आहे .
iii) पयावरण वषयक समःयांचा अ यास - औOोगीक वाढ, लोकसं^या, शहरEकरण आण संसाधनांचे अवाढ=य ,ेऽ
वाढवणे आण &यांया =यवःथापन =यवसायामुळे बयाच पयावरणीय समःयांची िनिमती होते. वेगवेगpया ूकारया
ूदष
ू णाचे सव पैलू तसेच या
सरकता, जै वक

व/ानाया अंतगत भूकंप, Kवालामुखी, पूर, दंु काळ, सुनामी, चब?वादळे , जिमनीची

व वधता कमी होणे, qलोबल वॉिमXग, आ0लशाळा व इतर अनेक समःया यासार^या

वषारE

समःयांचा अ यास केला जातो
पयावरणीय =यवःथापन आण िनयोजन- व वध पयावरणातील अिनयं ऽत आण अिनयं ऽत वापरामुळे नैसिगक संतुलन बघडले
आहे . हे सव टाळ7यासाठ9, संसाधनांचा सावध उपयोग करणे आवँयक आहे अ:यथा ते पुढEल पtयांसाठ9 उपलuध नसतील.
पयावरणीय अ यासांचा इको-oलॅिनंग हा एक फार मह&वाचा भाग आहे .
पयावरणीय अ यासाचे महMव :
पयावरणीय अ यास नैसिगक संसाधनांया ःथतीवर अवलंबून असतात Kयावर आमचे जीवन अवलंबून
आहे . हे ,ेऽ आण सांःकृ ितक वारसा संर,णास मदत करते.
जाग]कता- पयावरणात मानवांया वाढEव हःत,ेपेमुळे अनेक पयावरणीय समःया िनमाण झा या आहे त. या समःया
तीोता सतत वाढत आहे . पयावरणाचा अ यास या समःयां वषयी जाग]क लोक, सामाजक गट व संघटना या
समःया सोडव7यासाठ9 आ0हाला मदत करतो.
ii) /ान- िनरोगी पयावरणाची दे खभाल हE जीवनासाठ9 आवँयक आहे . पयावरणाचा अ यास अनेक व/ान वषयांशी
संबंिधत अस याने, अनेक वै/ािनक संक पनांना प3रिचत होतात.
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iii) वतणूक- हे

व/ान लोकांमHये पयावरण संर,णासाठ9 सकारा&मक F कोन

वकिसत करते आण &यांना

पयावरणाला अनुकूल बन वते.
iv) पयावरणाचा अ यास कर7यासाठ9 कौश य-िनरE,ण, संशोधन ,मता इ. हे आवँयक आहे , जे या

व/ानाचा

अ यास क]न वकिसत करता येऊ शकते.
v) सहभाग - पयावरण संर,ण व संवधन, समाजाची / लोकांचा सहभाग हा फार मह&वाचा आहे . इको-समःयांचे
िनराकरण कर7यासाठ9 हE एक आवँयक पायरE आहे .
vi) मू यांकनाची ,मता- आ0हE पयावरणीय अ यासामुळं दै नंदन समःयांबwल तकशुT

वचार करायला लागतो.

पयावरणीय ,ेऽात वकासाचे मू यांकन, ःवतःचे, समाजाचे, संःथाचे कौश य वकिसत होते.
जनजागृती आवँयक दवसdदवस पयावरण वषयक समःयांमुळे लोकसं^या

वःफोट, औOोिगक?करण आण ूचंड जंगलतोड,

वाहतुक?ची वाहने वाढवणे, नैसिगक संसाधनांचा अितरं जतपणा, अंधौTा, qलोबल वॉिमXग आण ओझोन कमी होणे
यांमुळे गंभीर प3रणाम होत आहे त. सावजिनक जागiकता कायबम मूलभूत कंवा मुलभूत गरजा ूदष
ू ण अनेक आरोqय
समःया तयार करत आहे .
आ0हाला लोकांना याची जाणीव क]न Oावी लागते
पयावरण-समःया¬
Among वOाथz आण सामा:य मनुंय यांयातील सामाजक नीित.
मह&व वातावरण¬
In इको- वकास कायबमांमHये लोकांचा जाःतीत जाःत सहभाग.
Between मनुंय आण िनसग यांयातील परःपरसंबंध.
इको-जन जाग]कता :
1) सायलंट =हॅ ली ूोजेfट (केरळ)
2) िचपको अनाडोलन (यू.पी.)
3) प{म घाट (गुजरात-केरळ) वाचवा.
4) पाणी संकट आण कोका कोला
टकाव आण शा;त वकास संक पना :
िनरं तर

वकासाची संक पना बयाच वेगवेगpया ूकारे

वnे षत केली जाऊ शकते, परं तु &याया

वकासास

एक F कोन आहे KयामHये समाजात सामोरे जाणारा पयावरणीय, सामाजक आण आिथक मयादां वषयी जाग]कता
व]T व वध, आण अनेकदा ःपधा करणे आवँयक आहे .
1987 मHये, ॄुनंटँड किमशनने आिथक वकास आण पयावरणीय ःथरतेया मु}Oांशी दव
ु ा साध7याया ूय_ात,
आपला कॉमन gयूचर ूकािशत केला. असे करताना, या अहवालात शा;त वकासाची "बहुधा &यांया गरजांची पूतत
 ा कर7यासाठ9
पुढया पtयांची ,मता न घेता सHयाया गरजांची पूतत
 ा करणारE वकास" (संयु> राQसंघाया महासभेने 1 9 87, पृ~ 43) अशी
अनेक पदवी =या^या ूदान केली आहे . . थोडfयात अःप असले तरE, पयावरणाचे दEघकालीन मू य र,ण करताना आिथक ूगती
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आण ूगती राखणे हे सात&यपूण वकासाचे हे संक पना आहे ; ते "पयावरण धोरणे आण वकास धोरणांचे एक?करण कर7यासाठ9
एक चौकट ूदान करते" (संयु> राQाया महासभेत, 1 9 87).
आमया नैसिगक ॐोतांया मयादांची कौतुक आमया सव(म =याज मHये आहे . खरोखर तकसंगत आण
"ूभावी ूशासनासाठ9 पयावरण आण नैसिगक संसाधनांचा
Kयावर &याचे वतमान आण भ वंयकालीन
करणे पयावरण आण

वचार करणे आण &यांचे संर,ण करणे आवँयक आहे

वकास अवलंबून असते. इतर कोण&याहE पHदतीने ःवत: ची पराभूत

वकासातील संबंध हे पयावरण संर,णासाठ9 एक श >शाली तक ूदान करते: आ&मिनहत

ःवाथ
आरोqयदायी वातावरणातील घटक, जसे ःवछ हवा आण पाणी, सावजिनक वःतू 0हणून ओळखले जातात
कारण ते नॉन-ूितPं PE आण गैर वगळलेले आहे त. अशा ूकारे , या वःतू आण सेवांया तरतुदEंची दे खभाल
कर7यासाठ9 सावजिनक ,ेऽावर अवलंबून आहे . अलीकडे , ूदष
ू णाचा पूण खच अंतभूत कर7यासाठ9 आण पयावरणाची
दEघकालीन ःथरता सुिन{त कर7यासाठ9 या बाजार आधा3रत पTतींची अंमलबजावणी कर7यास राQे पुढे गेली आहे त;
दस
ु ढया शuदांत, शा;त वकास सुिन{त कर7यासाठ9
शा;त

वकास (एसडE) लआय अथ=यवःथा आण पयावरण दEघकालीन ःथरता आहे ; िनणय ूबयेदर0यान संपूण

आिथक, पयावरणीय आण सामाजक समःयांची एक?करण आण पोचपावती Pारे हा केवळ ूाW कर7यायोqय आहे .
1.

िनणय घे7याया सव पैलूंमHये पयावरणीय, सामाजक, आण आिथक िचंता एकऽ करणे हे इतर सव घटकांमधील शा;त
वकासाचे मु^य तMव आहे . एसडE ृेमवकमधील सव इतर तMवे &यांया कोरमHये िनणय घे7यात आली आहे त (डनबॅक जे. सी.,
2003; ःटोडडाट , 2011). हे एका&मतेचे हे गंभीरपणे िनधारण संक पना आहे जे धोरणाया इतर ूकारांपासून ःथरतेला वेगळे
करते. संःथा&मक, सरकारE संःथा वशेषत: ,ेऽीय मंऽालये व वभागांत आयोजत के या जातात. हे =यवःथत चांगले काय
करते जोपयXत ूणालीला अितशय =यापक आण िनसगात एक ऽत केलेले नसते, जसे क? शा;त वकास सराव मHये, शा;त
वकासासाठ9 सव ,ेऽातील, ूदे श आण पtयांमधील आिथक, पयावरण आण सामाजक उwे एक ऽत करणे आवँयक आहे .
&यामुळे शा;त वकासासाठ9 ृॅगमdटेशनचे उचाटन आवँयक आहे ; 0हणजेच पयावरणीय, सामाजक, आण आिथक िचंता
कायम टकाऊ असले या वकासाकडे चालना दे 7यासाठ9 िनणय ूबयेमHये एकसंध असणे आवँयक आहे .
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‘Ö™üú 2

¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê ×ÎúµÖÖ-¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ÃÖãºþ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ×−ÖÃÖÖÔ ×−ÖµÖ´ÖÖÓ−Öß µÖÖ ×ÎúµÖÖ-¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÓ“Öê ×−ÖµÖ´Ö−Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
µÖÖŸÖæ−Ö“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¸ü“Ö−ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ−Ö¾Ö †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ˆŸÎúÖÓŸÖß“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ™ü¯¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ Æêü ¯ÖÏ£Ö´Ö
ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê †Ö×Ö −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ úÖôûÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê, ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß —ÖÖ»Öß. ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖÓÃéúŸÖß“µÖÖ
×¾ÖúÖÃÖÖ´Ö¬µÖê, ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ ¾Ö ×−ÖÃÖÖÖÔ»ÖÖ ‹ú´ÖêúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾ÖêÖôêû ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öê •Öß¾Ö−Ö ×−ÖÃÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÖÆêü. Æüß ×−ÖÃÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ
×−ÖÃÖÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¯ÖÖ“Ö ‘Ö™üúÖÓ´Ö¬µÖê ×¾Ö³ÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ŸÖê ¯ÖÖ“Ö ‘Ö™üú ´ÆüÖ•Öê 1) Æü¾ÖÖ 2) •Ö»Ö 3) •Ö´Öß−Ö (´Öé¤üÖ) 4) ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö 5) ¯ÖÏÖÖß.
Æêü ¯ÖÖ“Ö ‘Ö™üú ‹ú ¤ãüÃÖ·µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ−Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ−Ö“Ö ‹ú ×−ÖÃÖÖÔ“ÖÎú ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ¾Öî×¤üú úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö Æü¾ÖÖ, ¯ÖÖÖß, †Û−Ö,
ÃÖæµÖÔ, ¯Ö•ÖÔ−µÖ, ¾Öé<Ö ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×−ÖÃÖÖÖÔŸÖß»Ö µÖÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê †Öêôû?Ö»Öê. úÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öß ×−ÖÃÖÖÖÔú›êü
¯ÖÖÆüµÖÖ“Öß ¥üÂ™üß“Ö ²Ö¤ü»ÖŸÖ Öê»Öß. ´ÖÖ−Ö¾Ö †ÃÖê ÃÖ´Ö•Öæ »ÖÖÖ»ÖÖ úß, ¯Öé£¾Öß Æüß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖÃÖÖšüß“Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü •ÖÓÖ»ÖŸÖÖê›ü úºþ−Ö ¿ÖêŸÖß,
ˆªÖêÖ¬ÖÓ¤êü ¾Ö ¾ÖÃŸµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. ¾ÖÖœüÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÃÖÓ?µÖê“µÖÖ ´ÖÖÖÖß´Öãôêû −ÖîÃÖÙÖú ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖêÖ ú¸üµÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß ¾Ö
†−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‰ú »ÖÖÖ»µÖÖ. µÖÖŸÖ −ÖÖÖ¸üßú¸üÖ, †ÖîªÖê×Öú¸üÖ, •ÖÓÖ»ÖŸÖÖê›ü, †ÖêÃÖÖ›ü •Ö×´Ö−Öß, ¯Öã¸ü, ¤ãüÂúÖôû, †ÖîªÖê×Öú ú“Ö¸üÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
¯ÖÏ¤æüÂÖÖ µÖÖ ´Öã?µÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
19 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ“µÖÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †ÖîªÖê×Öú¸üÖ ¾Ö 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖÖÖ−Öê ¾Öî–ÖÖ×−Öú, ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öú, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ŸÖ–Ö
¾Ö ×−ÖµÖÖê•Ö−ÖúÖ¸üÖÓ“Öê »Ö<Ö µÖÖú›êü †ÖúÙÂÖ»Öê Öê»Öê †ÖÆü.ê '¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖúß ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö' µÖÖêµÖ šêü¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú »ÖÖÖ»Öê. ÃÖ•Öß¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö
³ÖÖîÖÖê×»Öú ×¾ÖŸÖ¸üÖ µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯Ö¤ü¬ÖŸÖß−Öê ÃÖãºþ —ÖÖ»ÖÖ †Ö×Ö µÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †³µÖÖÃÖÖŸÖß»Ö '¯Ö×¸üÛÃ£Öúß¿ÖÖÃ¡Ö' (Ecology) Æüß
–ÖÖ−Ö¿ÖÖ?ÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»Öß. ¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖúß ¿ÖÖÃ¡ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ•Öß¾Ö •ÖÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÃÖÖÖ¸êü ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö›üÖÖ·µÖÖ ×ÎúµÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö •Öß¾Ö ÃÖ´ÖæÆü †Ö×Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÃŸÖßÃ£ÖÖ−Ö µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÆüÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßúß ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ ÖÖ³ÖÖ †ÖÆêü.
£ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ×•Ö¾ÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö“ÖÎúÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö •Öß¾Ö−Ö“ÖÎúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
•Öß¾Ö−Ö“ÖÎúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖÏŸÖê−Öê ú¸üÖê ´ÆüÖ•Öê ¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖúß ¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ÆüÖêµÖ.
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ¾µÖÖµÖÖ :
ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¾Ö †ÖÓŸÖ¸ü×ÎúµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÛÂ™üúÖê−ÖÖŸÖæ−Ö †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß
¯ÖÏµÖŸ−Ö ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö †−ÃÖÔ™ü Æòüêú−Ö (1834 - 1919) µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ−Öê êú»ÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßúß¿ÖÖÃ¡Ö (Ecology) Æüß ÃÖÓ–ÖÖ Æòüêú»Ö−Öê“Ö ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ‡.ÃÖ. 1868
´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß. Ecoloy µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ´Öæôû ÖÏßú ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü. ÖÏßú ³ÖÖÂÖêŸÖ (Oikos) ´ÆüÖ•Öê ‘Ö¸ü Øú¾ÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö ¾Ö
(logy) ´ÆüÖ•Öê ¿ÖÖÃ¡Ö. µÖÖ¾Öºþ−Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¯ÖÖ¯ÖÃÖÖÓŸÖß»Ö †Ö×Ö ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ¸üÃ¯Ö×¸üú ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓ“Öê †¬µÖµÖ−Ö ´ÆüÖ•Öê
¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖ×ú¿ÖÖÃ¡Ö.
¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúß¿ÖÖÃ¡ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖÞÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ×ÛÎúµÖÖŸ´ÖÛú ‹ÛúÛú (Functional unit) ´ÆüÞÖ•Öê
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ (Ecosystem). ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ¾µÖÖÜµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ‡ÓÝ»ÖÓ›ü“Öê ¯Ö×¸ü×Ã£Ö×ŸÖÛúßµÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö ÃÖ¸ü †Öò£ÖÔ¸ü •Öß. ™üÖ®ÃÖ»Öê µÖÖÓ®Öß 1935 ´Ö¬µÖê Ûêú»Öß.
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÃŸÖßÃ£ÖÖ®Ö µÖÖÓ“Öß ‹Ûú×¡ÖŸÖ ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ ´ÆüÞÖ•Öê ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ." ÃÖ•Öß¾Ö •µÖÖ ³ÖÖîÝÖÖê×»ÖÛú Ã£ÖôûÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ, •Öß¾Ö®ÖÛÎú´Ö
¾µÖŸÖßŸÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ •ÖÖÝÖêÃÖ ŸµÖÖ ÃÖ•Öß¾ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ (Habitat) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö •Öî×¾ÖÛú ¾Ö †•Öî×¾ÖÛú
‘Ö™üÛúÖÓ®Öß ÃÖÖÛúÖ¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ×®ÖÙ´ÖŸÖß, ¾ÖÖœü ¾Ö õÖµÖ ÆüÖ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“ÖÖ ×®ÖµÖÖê×•ÖŸÖ •Öß¾Ö®ÖÛÎú´Ö †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖ“Ö ¯ÖæÞÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö“Ö †×¬Ö¾ÖÖÃÖßµÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ“Öê ÃÖ•Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü Ã¾ÖÖ×´ÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖê. ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ÃÖ•Öß¾Ö †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖßµÖ ‘Ö™üÛú µÖÖÓ“µÖÖŸÖ †®µÖÖê®µÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ
ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖÓŸÖæ®Ö“Ö ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖßµÖ ‘Ö™üÛúÖŸÖ •ÖÖê †ÖÛéú×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸµÖÖÃÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
±úÖòÃÖÔ²ÖÝÖÔ (1663) µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "‹Ûú ØÛú¾ÖÖ †®ÖêÛú ÃÖ•Öß¾Ö, ŸµÖÖ“Öê ³ÖÖî×ŸÖÛú, •Öî×¾ÖÛú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö
†ÖÓŸÖ¸ü×ÛÎúµÖÖÓ´Öãôûê ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ¯Ö¤üË¬ÖŸÖß ØÛú¾ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ¯ÖæÞÖÔ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß ´ÆüÞÖ•Öê ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ."
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‘Ö™üú 2 : ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
†Öê›ü´Ö (1971) µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖê, "‹ÜÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö, ‹ÛæúÞÖ •Öß¾ÖÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÛéú×ŸÖÛú ‘Ö™üÛú µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü
¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ´ÆüÞÖ•Öê ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÆüÖêµÖ."
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ :- †Öê›ü´Ö µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ®Öê ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¸ü“Ö®Öê“Öê ÜÖÖ»Öß»Ö ‘Ö™üÛú ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. 1) †•Öî×¾ÖÛú (×®Ö•Öá¾Ö), 2) •Öî×¾ÖÛú (ÃÖ•Öß¾Ö)
†•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú - †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖî×ŸÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“ÖÖ ¾Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ÃÖÓµÖãÝÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ³ÖÖî×ŸÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ´Ö¬µÖê Æü¾ÖÖ,
ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿Ö, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö, ¯Ö•ÖÔ®µÖ, †Ö¦ÔüŸÖÖ, ´Öé¤üÖ ¾Ö ¯ÖÖÞÖß ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ ÃÖ•Öß¾Ö ¯ÖÖêÂÖÛú¦ü¾µÖ ´ÆüÞÖæ®Ö Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ³ÖÖî×ŸÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß®Öê ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ •ÖÝÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖæ®Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ ÆüÖêŸÖê ¾Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öê ÃÖë¦üßµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ´Ö¬µÖê
¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö‘Ö™ü®ÖÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ÃÖë¦üßµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ¯Öã®ÆüÖ †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê ¾Ö †ÃÖë¦üßµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ
´ÖãŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü µÖÖ ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê ¯Ö¸üŸÖ ¯Ö¸üŸÖ “ÖÛÎúßÛú¸üÞÖ (Recycling) ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú - µÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖÞÖß †Ö×ÞÖ ÃÖãõ´Ö•Öß¾Ö µÖÖ ŸÖß®Ö ‘Ö™üÛúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×®Ö¸ü×®Ö¸üÖôûµÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ •Öî×¾ÖÛú ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ®Ö †ÃÖŸÖê ´ÆüÞÖ•Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ ÃÖ•Öß¾Ö ÝÖ™ü †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö †ÖÓŸÖ¸ü×ÛÎúµÖÖ ÃÖ´ÖÖ®Ö ¯Ö¤Ëü¬ÖŸÖß®Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê
¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ ´ÆüÞÖ•Öê µÖÖÓ“µÖÖŸÖ ¿¾ÖÃÖ®Ö, ¯ÖÖêÂÖÞÖ, ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö, ¯Öã®Ö:¹ýŸ¯ÖÖ¤ü®Ö, ˆŸÃÖÔ•Ö®Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×ÛÎúµÖÖ †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ. •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú, ³ÖõÖÛú ¾Ö ×¾Ö‘Ö™üÛú †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ÝÖ™ü †ÖÆêüŸÖ.
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ÃÖÓ¸ü“Ö®Öê´Ö¬µÖê ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
1) Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú (Autotropic Components)
2) ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú (Heterotropic Components)
1) Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú - ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö •Öê ‘Ö™üÛú ÃÖÖî¸ü ˆ•Öì“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¹ý®Ö †ÛúÖ²ÖÔ®Öß ÃÖÓµÖãÝÖÖ“µÖÖ ÃÖÖÆüÖµµÖÖ®Öê ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖ ×ÛÎúµÖê¾¤üÖ¸êü Ã¾ÖŸÖ:“Öê
†®®Ö Ã¾ÖŸÖ: ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê.
ˆ¤üÖ. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß (×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Æü×¸üŸÖ) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¬µÖÖ †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿ÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖêŸÖ ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ÃÖë×¦üµÖ
¯Ö¤üÖ£ÖÔ Æêü ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öê †®®Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖ ×ÛÎúµÖêŸÖ ÃÖÖî¸ü ˆ•Öì“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê ŸÖÃÖê“Ö ÛúÖÆüß †Ó¿Öß ÃÖÖî¸ü ˆ•ÖÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà´Ö¬µÖê Ûú²ÖÖì¤üÛúÖÓ“µÖÖ (¿ÖÛÔú¸üÖ)
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖÖšü¾Öæ®Ö šêü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖŸÖß»Ö ÛúÖÆüß ˆ•ÖÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ÛúÖÆüß ˆ•Öì“Öê ˆŸÃÖÔ•Ö®Ö ÆüÖêŸÖê. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß,
¿Öî¾ÖÖ»Ö µÖÖŸÖß»Ö Ûú²ÖÖì¤üÛúê ¯ÖÏÖÞµÖÖÓÛú›æü®Ö †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÞÖ•Öê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú (Autotropic Components) ‡ŸÖ¸üÖÓÃÖÖšüß
†®®Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ 'ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú' (Producer) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
2) ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú - ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÏÖÞÖß †®®ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà¾Ö¸ü ´ÆüÞÖ•Öê Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú
(Heterotropic Components) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ¯ÖÏÖÞµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ²ÖÆãü¯Öê¿ÖßµÖ ¯ÖÏÖÞÖß †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öê ÃÖê¾Ö®Ö ØÛú¾ÖÖ ³ÖõÖÞÖ
Ûú¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ '³ÖõÖÛú' (Consumer) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ³ÖõÖÛú µÖÖ ÝÖ™üÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÖÞÖß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú
¯ÖÏÖÞµÖÖ“Öê †®®Ö ÃÖÖ¸üÜÖê ®ÖÃÖŸÖê, ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖ“µÖÖ †®®Ö ÃÖ¾ÖµÖß ¾Ö •Öß¾Ö®ÖÛÎú´Ö ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ²Ö¸üÖ“Ö ±ú¸üÛú †ÖœüôûŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¹ý®Ö“Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê
¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú, ×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú, ŸÖéŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú †ÃÖê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê.
†) ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú (Primary Consumer) - •Öê ¯ÖÏÖÞÖß ¯ÖÏŸµÖõÖ×¸üŸµÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ÝÖã¸üê, ´ÖëœüµÖÖ, ÃÖÃÖÖ, Æü×¸üÞÖ, ‘ÖÖê›üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏÖÞÖß †®®ÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏŸµÖõÖ×¸üŸµÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ
'¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú' †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ ¾Ö Æêü ¯ÖÏÖÞÖß ¿ÖÖÛúÖÆüÖ¸üß (Herbivores) †ÃÖŸÖÖŸÖ.
²Ö) ×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú (Secondary Consumer) - •Öê ¯ÖÏÖÞÖß †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛúÖÓ“Öê ³ÖõÖÛú Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ÛúÖê»ÆüÖ ÃÖ¿ÖÖ“Öê ³ÖõÖÞÖ Ûú¸üŸÖÖê µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖê»ÆüÖ ÆüÖ ×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú †ÖÆêü. Æêü ¯ÖÏÖÞÖß ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß (Carnivores) †ÃÖŸÖÖŸÖ.
Ûú) ŸÖéŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú (Tertiary Consumer) - •Öê ¯ÖÏÖÞÖß †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛúÖÓ“Öê ³ÖõÖÛú Ûú¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö
¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖéŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü Æêü ¯ÖÏÖÞÖß ÛúÖê»ÆüµÖÖ“Öê ³ÖõÖÞÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü Æêü ŸÖéŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú
†ÖÆêüŸÖ Æêü ¯ÖÏÖÞÖß ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß (Carnivores) †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÛúÖÆüß ¯ÖÏÖÞÖß ˆ¤üÖ. ´ÖÖ®Ö¾Ö ÆüÖ ¿ÖÖÛúÖÆüÖ¸üß ¾Ö ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß µÖÖ ¤üÖê®Æüß ÝÖ™üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÃÖ¾ÖÔ³ÖõÖÛú
(Omnivores) µÖÖ ÝÖ™üÖ´Ö¬µÖê Ûêú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
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‘Ö™üú 2 : ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
†¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú, ×¾¤üŸÖßµÖÛú ¾Ö ŸÖéŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú ÁÖêÞÖß (Trophic levels) ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ³ÖõÖÛúÖÓ®ÖÖ ˆ““Ö ³ÖõÖÛú (Macro
consumers) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
ˆ““Ö ³ÖõÖÛúÖÓ“Öê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üßµÖ ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÖÆêü.
³ÖõÖÛú ¯ÖÏÛúÖ¸ü
†®®Ö³ÖõÖÞÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÝÖÔ
ˆ¤üÖÆü¸üÞÖ
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖõÖ †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö
Æü×¸üÞÖ, ÃÖÃÖÖ
2) ×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛú
¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖõÖ †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö
ÛúÖê»ÆüÖ, »ÖÖÓ›üÝÖÖ
3) ŸÖéŸÖßµÖÛúú ³ÖõÖÛú
×¾¤üŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛúÖÓ¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖõÖ †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö
¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ

†•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú
(¯ÖÖÞÖß, ÃÖÖî¸üˆ•ÖÖÔ, ´Öé¤üÖ,
ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö, ÜÖ×®Ö•Öê (†ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ)

ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú (Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß)
ˆ¤üÖ. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß

¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú
(¿ÖÖÛúÖÆüÖ¸üß - ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú)
ˆ¤üÖ. ÃÖÃÖÖ, Æü×¸üÞÖ

•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú

³ÖõÖÛú (¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß)
ˆ¤üÖ. ¯ÖÏÖÞÖß

×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
(´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß -´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú)
ˆ¤üÖ. »ÖÖÓ›üÝÖÖ, ÛúÖê»ÆüÖ

×¾Ö‘Ö™üÛú
ˆ¤üÖ. •Öß¾ÖÖÞÖæ, ²Öã¸ü¿Öß

ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
(´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß -´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú)
ˆ¤üÖ. ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü

3) ×¾Ö‘Ö™üÛú - ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ¾Ö¸ü •µÖÖÓ“Öß ˆ¯Ö•Öß×¾ÖÛúÖ ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖ ÃÖæõ´Ö•Öß¾ÖÖÓ®ÖÖ ×¾Ö‘Ö™üÛú ´ÆüÞÖæ®Ö †ÖêôûÜÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
ˆ¤üÖ. •Öß¾ÖÖÞÖæ, Ûú¾ÖÛú (²Öã¸ü¿Öß) µÖÖÓ®ÖÖ ÃÖæõ´Ö³ÖõÖÛú (Micro-consumers) †ÃÖê ¤êüÜÖß»Ö ´ÆÓü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÖéŸÖ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öê¿ÖßŸÖ
ÃÖÖšü¾Ö»Öê»µÖÖ ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê µÖÖ ÃÖæõ´Ö•Öß¾ÖÖÓÛú›æü®Ö ×¾Ö‘Ö™ü®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. Æêü ÃÖæõ´Ö•Öß¾Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖéŸÖ ¿Ö¸üß¸üÖ¾Ö¸ü ÛúÖµÖÔ Ûú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ
´ÖéŸÖÖê¯Ö•Öß¾Öß ¯Ö¸ü¯ÖÖêÂÖß ‘Ö™üÛú (Saprophytes) †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ×¾Ö‘Ö™ü®ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê´Ö¬µÖê ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ¯Ö¸üŸÖ †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü
Ûú¹ý®Ö ŸÖê ¯Ö¸üŸÖ ¯ÖµÖÖÔü¾Ö¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖãŒŸÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö šêü¾ÖÞµÖÖ“Öê ÛúÖµÖÔ µÖÖ ×¾Ö‘Ö™üÛúÖÓÛú›æü®Ö
Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¸ü“Ö®ÖêŸÖ µÖÖ ×¾Ö‘Ö™üÛúÖÓ“Öê (ÃÖæõ´Ö•Öß¾ÖÖÓ“Öê) ÛúÖµÖÔ ±úÖ¸ü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÃÖæõ´Ö•Öß¾ÖÖÓ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¸ü“Ö®ÖÖ ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ
ÆüÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß.
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¸ü“Ö®ÖêŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¹ý®Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ÃÖÖî¸üˆ•Öì“µÖÖ ´Ö¤üŸÖß®Öê ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ®ÖÓŸÖ¸ü Æêü
ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ˆ•ÖÖÔ ´ÆüÞÖæ®Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“µÖÖ ×¾Ö‘Ö™ü®ÖÖ“Öê ÛúÖµÖÔ ×¾Ö‘Ö™üÛú (ÃÖæõ´Ö•Öß¾Ö) Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö‘Ö™ü®ÖÖ
¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ×¾Ö‘Ö™ü®Ö ÆüÖê‰ú®Ö †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖãŒŸÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. Æêü “ÖÛÎú ×®Ö¸ÓüŸÖ¸ü “ÖÖ»Öæ šêü¾ÖÞµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÛúÖµÖÔ
×¾Ö‘Ö™üÛú Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö‘Ö™üÛúÖÓ´Öãôûê “Ö ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ´ÖéŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß µÖÖÓ“Öß ×¾Ö»Æêü¾ÖÖ™ü »ÖÖÝÖŸÖê ´ÆüÞÖæ®Ö“Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ“Öê ÃÖê¾ÖÛú †ÃÖêÆüß ´Æü™ü»Öê
•ÖÖŸÖê (Scavengers of Nature)
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‘Ö™üú 2 : ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
ÜÖÖ»Öß»Ö †ÖÛéúŸÖß“µÖÖ ÃÖÆüÖµµÖÖ®Öê †Ö¯ÖÞÖÖÃÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¸ü“Ö®ÖÖ Ûú¿Öß ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖê †×¬ÖÛú Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
†ÖÛéúŸÖß Ûú. 2.1

¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ˆ•ÖÖÔ - ¾ÖÆü®Ö ØÛú¾ÖÖ ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓÛÎú´ÖÞÖ (Energy flow in the Ecosystem) :
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ÛúÖµÖÔõÖ´Ö ¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆüµÖ ˆ•Öì“Öß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ †ÃÖŸÖê. Æüß ²ÖÖÆüµÖ ˆ•ÖÖÔ ´ÖãÜµÖŸÖ: ÃÖÖî¸ü
ˆ•Öì¾¤üÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ÃÖæµÖÔ ÆüÖ ˆ•Öì“ÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ Ã¡ÖÖêŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ÃÖæµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü •ÖÖê ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖê ŸµÖÖŸÖß»Ö Ûêú¾Öôû 3% ¯ÖÏÛúÖ¿Ö
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß®ÖÖ ×´ÖôûŸÖÖê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ®Ö ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖêŸÖæ®Ö †®®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ †®®Ö ×®Ö×´ÖÔŸÖßÃÖÖšüß 0.2% ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ˆ•ÖÖÔ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖß
¯Ö›üŸÖê. ˆ¸ü»Öê»Öß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê. µÖÖ ÃÖÖî¸ü ˆ•Öì“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¹ý®Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öê †®®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ. †®®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê´Ö¬µÖê
ÃÖÖ¬µÖÖ †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“Öê ×Œ»ÖÂ™ü ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖ ×ÛÎúµÖê¾¤üÖ¸êü Æêü ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸üÞÖ ‘Ö›üŸÖê. ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÕ“µÖÖ (Ûú²ÖÖì¤üÛúê ,
¿ÖÛÔú¸üÖ - Ý»ÖãÛúÖê•Ö) Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ÃÖÖî¸ü ˆ•Öì“Öß ÃÖÖšü¾ÖÞÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúÖÓ´Ö¬µÖê Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß®Öê ÃÖæµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×´ÖôûÖ»Öê»Öß ˆ•ÖÖÔ ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ‘ÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÛúÖ¿Ö
ˆ•Öì“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ˆ•ÖìŸÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. ˆ•Öì“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ˆ•Öì»ÖÖ ‹ÛúÖ ¹ý¯ÖÖŸÖæ®Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ˆ•ÖÖÔ
®ÖÂ™ü Ûêú»Öß •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ˆ•Öì»ÖÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ˆ•ÖìŸÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖê. ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ˆ•ÖÖÔ Æüß ¿¾ÖÃÖ®Ö ×ÛÎúµÖê´Öãôûê ˆÂ´ÖÖ ˆ•ÖìŸÖ ²Ö¤ü»Ö»Öß
•ÖÖŸÖê. ˆ•Öì“µÖÖ ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×ÃÖ¬¤üÖÓŸÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü •Öë¾ÆüÖ ˆ•Öì“Öê ‹ÛúÖ ¹ý¯ÖÖŸÖæ®Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ¹ý¯ÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖë¾ÆüÖ ˆ•Öì“ÖÖ -ÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. Æüß -ÆüÖÃÖ
ÆüÖêÞÖÖ¸üß ‰ú•ÖÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôûŸÖê. ˆ¤üÖ. •Öë¾ÆüÖ ‹ÜÖÖ¤µÖüÖ ¾ÖÃŸÖæ»ÖÖ ÝÖ¸ü´Ö Ûêú»Öê•ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖæ»ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖÞÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ˆ•ÖÖÔ ŸµÖÖ
¾ÖÃŸÖæ“Öê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÖŸÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ÛúÖ¸üÞÖ ˆ•ÖÖÔ ŸµÖÖ ¾ÖÃŸÖæ ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ £ÖÓ›ü ³ÖÖÝÖÖŸÖ ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ‹ÜÖÖªÖ
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü ¯Ö›üÞÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ˆ•ÖÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“µÖÖ †®®Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ²ÖÖÛúß“Öß ˆ•ÖÖÔ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ×¾Ö»Öß®Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
¯ÖÏÛúÖ¿Ö ˆ•Öì“ÖÖ ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖ ×Æü¸ü¾µÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾¤üÖ¸êü †®®ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ¿ÖÖêÂÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. µÖÖ ˆ•Öì“ÖÖ ²ÖÆãüŸÖêÛú ³ÖÖÝÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾¤üÖ¸ê ¿¾ÖÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ
•ÖÖŸÖÖê. ²ÖÖÛúß“µÖÖ ˆ•Öì¾¤üÖ¸êü ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ¾ÖÖœü, “ÖµÖÖ¯Ö“ÖµÖ µÖÖ ×ÛÎúµÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. •Öê¾ÆüÖ ‹ÜÖÖ¤üÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú - ŸÖéÞÖ ³ÖõÖÛú (Primary
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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consumer - herbivore) ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öê †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ÃÖê¾Ö®Ö Ûú¸üŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ˆ•ÖÖÔ Æüß ŸµÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛúÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓÛÎú×´ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛúÖ´Ö¬Öß»Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ˆ•ÖÖÔ Æüß ¿¾ÖÃÖ®ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖê. ˆ•Öì“ÖÖ ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖ“Ö µÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛúÖ“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ´Ö¬µÖê
×¿Ö»»ÖÛú ¸üÖÆüŸÖÖê. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß®Öê Æüß ˆ•ÖÖÔ ¯Öãœüê ×¾¤üŸÖßµÖ ¾Ö ŸÖéŸÖßµÖÛú ³ÖõÖÛúÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖÓÛúÎ ×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. ˆ•Öì“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖÆüß ˆ•ÖÖÔ
®ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ˆ•ÖÖÔ Æüß ‹ÛúÖ ¯ÖÖŸÖôûß¯ÖÖÃÖæ®Ö ¯Öãœü“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßÛú›êü ÃÖÓÛúÎ ×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ®ÖÖ -ÆüÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖê. ˆ¤üÖ. •Ö¸ü ÃÖæµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ®Ö 1000 ˆÂ´ÖÖÓÛú
ˆ•ÖÖÔ ×®Ö‘ÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖß»Ö 10 Ûòú»Ö¸üß ˆÂ´ÖÖÓÛú ˆ•ÖÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖàÛú›æü®Ö ¿ÖÖêÂÖ»Öß •ÖÖŸÖê ¾Ö ˆ¸ü»Öê»Öß 990 Ûòú»Ö¸üß ˆÂÞÖŸÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ×´ÖÃÖôæû®Ö •ÖÖŸÖê.
†®®ÖÖÃÖÖšüß 10 ˆÂ´ÖÖÓÛú ¾ÖÖ¯Ö»Öê»Öß ˆ•ÖÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà´Ö¬µÖê †ÃÖŸÖê. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖßŸÖß»Ö ˆ•ÖÖÔ ¯ÖÖ»ÖÖ-¯ÖÖ“ÖÖêôûµÖÖ“µÖÖ ¹ý¯ÖÖ®Öê ‹ÛúÖ ¿Öêôûß®Öê ÜÖÖ»»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ¯ÖîÛúß
Ûêú¾Öôû 1 ˆÂ´ÖÖÓÛú ˆ•ÖÖÔ ¿Öêôûß“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖŸÖ •ÖÖŸÖê ¾Ö ˆ¸ü»Öê»Öß 9 ˆÂ´ÖÖÓÛú ˆ•ÖÖÔ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öß •ÖÖŸÖê †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ˆ•ÖÖÔ -ÆüÖÃÖ ‘Ö›æü®Ö µÖêŸÖÖê. ˆ•Öì“Öê
100% ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ (¾ÖÆü®Ö) Ûú¬ÖßÆüß ¿ÖŒµÖ ®ÖÖÆüß †Ö×ÞÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ˆ•ÖÖÔ ¾ÖÆü®Ö ‹Ûú´ÖÖÝÖá †ÃÖŸÖê. ¯ÖÖšüÖê¯ÖÖš“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¯ÖµÖÕŸÖ •ÖÖŸÖÖ®ÖÖ ˆ•Öì“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÞÖÆüß Ûú´Öß Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê.
†ÖÛéúŸÖß ÛÎú. 2.2

¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúß ´Ö®ÖÖê¸üê (Ecological pyramids): ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öê •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®Ö (Biomass) ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê.
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öê ‹ÛæúÞÖ ¾Ö•Ö®Ö ´ÆüÞÖ•Öê •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®Ö ÆüÖêµÖ. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛúÖÓÛú›æü®Ö •Öê¾ÆüÖ †®®Ö
´ÆüÞÖæ®Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ˆ•Öì“ÖÖ -ÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ †»¯Ö ˆ•Öì¾Ö¸ü ¯ÖÖêÂÖ»Öê •ÖÖÞÖÖ¸êü ¯ÖÏÖÞµÖÖ“Öê •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®Ö Æêü
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“µÖÖ •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®ÖÖ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß †ÃÖŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ý®Ö †ÃÖê »ÖõÖÖŸÖ µÖêŸÖê Ûúß, ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ˆ•ÖÖÔ ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö
•Öß¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ØÛú¾ÖÖ •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®Ö Æêü ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ×Æü¸ü¾µÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ÃÖÖî¸ü ˆ•ÖÖÔ ×ÛúŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÝÖÏÆüÞÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê.
ˆ¤üÖ. ˆÂÞÖ Ûú×™ü²ÖÓ¬ÖßµÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÃÖÖî¸ü ˆ•ÖÖÔ Æüß ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê.
µÖÖˆ»Ö™ü †Ó™üÖÙŒ™üÛúÖ ØÛú¾ÖÖ †ÖÙŒ™üÛú ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÃÖÖî¸üˆ•ÖÖÔ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖæ´ÖÖ®Ö Æêü Ûú´Öß
†Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖê. ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß •Öî×¾ÖÛú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ‹Ûú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß ˆ•ÖÖÔ ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ (Trophic Structure) ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öê»Öß
†ÃÖŸÖê. µÖÖ ‘Ö™üÛúÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¹ý®Ö“Ö ×²ÖÎ×™ü¿Ö ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúß ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö “ÖÖ»ÃÖÔ ‹»™ü®Ö µÖÖÓ®Öß 1927 ´Ö¬µÖê ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúß ´Ö®ÖÖê-µÖÖ“Öß ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ ´ÖÖÓ›ü»Öß.
“ÖÖ»ÃÖÔ ‹»™ü®Ö µÖÖÓ®ÖÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæ®Ö †Ö»Öê Ûúß, •µÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸ü ØÛú¾ÖÖ ¯ÖõµÖÖ¾Ö¸ü ÛúÖê»Æêü •ÖÝÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖê ¯ÖõÖß ÛúÖê»ÆüµÖÖ¯ÖêõÖÖ ÃÖÓÜµÖê®Öê ÜÖæ¯Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö
•Öê ¯ÖõÖß, ×Ûú™üÛú ØÛú¾ÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ×Ûú™üÛú ØÛú¾ÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¯ÖêõÖÖ ± Ö¸ü“Ö Ûú´Öß †ÖÆêü. Æüß ×Ã£ÖŸÖß ŸµÖÖÓ®Öß †Ö»ÖêÜÖÖ“µÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûêú»ÖÖúŸÖê¾ÆüÖ ´Ö®ÖÖê-µÖÖÃÖÖ¸üÜÖß ¸ü“Ö®ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öß.
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‘Ö™üú 2 : ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
†¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖÖ´Ö¬µÖê ¤êüÜÖß»Ö †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖê. ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ‹ÛúÖ ×•Ö¾ÖÖÛú›æü®Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÛú›êü ˆ•ÖÖÔ
×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ•Öì“Öê ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ´Öãôû ˆ•Öì“ÖÖ ŸÖß¾ÖÎŸÖê®Öê -ÆüÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ÜÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖÛú›æü®Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖÛú›êü ÃÖÓÛúÎ ×´ÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖ®ÖÖ ˆ•Öì“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÛú»¯Ö®Öê“µÖÖ †ÖÛéúŸÖß²ÖÓ¬ÖÖ»ÖÖ ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúß ´Ö®ÖÖê¸üê (Ecological Pyramids) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ
×¯Ö¸òü×´Ö›ü“µÖÖ ¸ü“Ö®ÖêŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú •Öß¾Ö Æêü ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ‹Ûú´ÖêÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ ×•Ö¾Ö ÃÖ´ÖæÆüÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Æüôûæ Æüôûæ ‘Ö™üŸÖ •ÖÖ‰ú®Ö
×¯Ö¸òü×´Ö›ü“ÖÖ ×¿Ö¸üÖêØ²Ö¤æü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
1) ÃÖÓÜµÖê“ÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü (Pyramid of Numbers): ÃÖÓÜµÖê“µÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ×•Ö¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü´Ö¬µÖê
ÜÖÖ»Ö“µÖÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ×•Ö¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸÖ¸ü ˆ““Ö ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö •Öß¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Ûú´Öß †ÃÖŸÖê. ×¯Ö¸òü×´Ö›ü“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ÜÖÖ»Öæ®Ö ¾Ö¸ü Ûú´Öß Ûú´Öß
×¾ÖÃŸÖÖ¸üÖ“Öß ²Ö®ÖŸÖê.
ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
¾ÖÖ‘Ö
×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
ÛúÖê»ÆüÖ
¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú
ÃÖÃÖÖ
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú

ÝÖ¾ÖŸÖ

µÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü´Ö¬µÖê ÜÖÖ»Ö“µÖÖ †Ö›ü¾µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖŸÖ ÝÖ¾ÖŸÖ ³Ö¸ü¯Öæ¸ü †ÖÆêü ÝÖ¾ÖŸÖ Æêü µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ‘Ö™üÛú †ÖÆêüŸÖ. ÝÖ¾ÖŸÖ ÜÖÖÞÖÖ-µÖÖ
ÃÖ¿ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Æüß ÝÖ¾ÖŸÖÖ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß †ÖÆêü. ÃÖ¿ÖÖÓ“Öß ×¿ÖÛúÖ¸ü Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ ÛúÖê»ÆüµÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Æüß ÃÖ¿ÖÖÓ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß †ÖÆêü. ÛúÖê»ÆüµÖÖ“Öß ×¿ÖÛúÖ¸ü Ûú¸üÞÖÖ-µÖÖ
¾ÖÖ‘ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Æüß ŸµÖÖÆæü®Ö ±úÖ¸ü“Ö Ûú´Öß †ÖÆêü. †ÖÛéúŸÖßŸÖß»Ö †Ö›ü¾Öê ÃŸÖÓ³Ö ÛÎú´ÖÖ®Öê »ÖÆüÖ®Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¯Ö¸òü×´Ö›ü (´Ö®ÖÖê¸üÖ) ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê.
ÛúÖÆüß ˆ¤üÖÆü¸üÞÖÖ´Ö¬µÖê ÆüÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü ˆ»Ö™ü ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öß (Inverted Structure) ¸ü“Ö®ÖÖ ¤üÖÜÖ×¾ÖŸÖÖê.

×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú
µÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü´Ö¬µÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúÖ®ÖÓŸÖ¸ü“ÖÖ †Ö›ü¾ÖÖ ÃŸÖÓ³Ö •ÖÖÃŸÖ ¹Óý¤üß“ÖÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛúÖ“ÖÖ †Ö›ü¾ÖÖ ÃŸÖÓ³Ö †×¬ÖÛú •ÖÖÃŸÖ ¹Óý¤üß“ÖÖ
†ÖÆêü. ˆ¤üÖ. ‹ÛúÖ —ÖÖ›üÖ¾Ö¸ü(ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú) ¾ÖÖœüÞÖÖ¸êü ×Ûú™üÛú (¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú) ¾Ö ŸµÖÖ ×Ûú™üÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖÞÖÖ¸êü ¯ÖõÖß (×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú) µÖÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓÜµÖÖ ¤ü¿ÖÔ¾Ö»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
2) •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖã´ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü (Pyramid of biomass): µÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü¾¤üÖ¸êü ‰ú•ÖÖÔ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖã´ÖÖ®Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê
•ÖÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö •Öß¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ®Ö ´ÖÖê•ÖŸÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ ‹ÛæúÞÖ ¾Ö•Ö®ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö •Öî×¾ÖÛú ×¯Ö¸òü×´Ö›ü ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öê ¾Ö•Ö®Ö Ã¯ÖÂ™ü Ûú¸üÞÖÖ¸üÖ ÆüÖ ´Ö®ÖÖê¸üÖ †ÃÖŸÖÖê. •ÖÖî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖã´ÖÖ®Ö ×Ûú»ÖÖêÝÖÏÖ´Ö / “ÖÖî. ´Öß™ü¸ü (kg/m2) ´Ö¬µÖê ´ÖÖê•ÖŸÖÖŸÖ.

ŸéÖŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú
ÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ †ÖÛéúŸÖßŸÖß»Ö †Ö›ü¾µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖŸÖæ®Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ¾Ö ³ÖõÖÛú µÖÖÓ“Öê ¤ü¸ü “ÖÖî¸üÃÖ ´Öß™ü¸ü»ÖÖ ×Ûú»ÖÖêÝÖÏò´Ö´Ö¬µÖê ¾Ö•Ö®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê.
µÖÖŸÖÆüß ŸÖôûÖŸÖß»Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ÃŸÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ ¾Ö•Ö®ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¸ü ÛÎú´ÖÖ®Öê ¾Ö¸ü“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃŸÖ¸ü Ûú´Öß Ûú´Öß ¾Ö•Ö®ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. •ÖÓÝÖ»Ö ¯Ö×¸ÃÖÓÃ£ÖÖ, ÝÖ¾ÖŸÖÖôû
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖŸÖ •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖã´ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü ÃÖ¸üôû †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¸ü ŸÖôêû, ÃÖÖÝÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖŸÖß»Ö ×¯Ö¸òü×´Ö›ü ˆ»Ö™üÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ´Ö¬µÖê ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúÖÓ“Öê
(¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¯»Ö¾ÖÛêú) •Öî×¾ÖÛú ¾ÖÃŸÖã´ÖÖ®Ö Æêü ˆ““Ö ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß †ÃÖŸÖê.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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3) ‰ú•Öì“ÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü (Pyramid of Energy): µÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¤üÖÜÖ¾Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê.
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¾Ö¸ü“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖß»Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓÛú›êü ˆ•Öì“Öß ‹ÛæúÞÖ ¬ÖÖ¸üÞÖ õÖ´ÖŸÖÖ Ûú´Öß Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. ×¯Ö¸òü×´Ö›ü“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤ü¸ü ¾ÖÂÖÖÔ»ÖÖ
¤ü¸ü “ÖÖî¸üÃÖ ´Öß™ü¸ü»ÖÖ ‹ÛæúÞÖ ×ÛúŸÖß ×Ûú»ÖÖê Ûòú»Ö¸üß ˆ•Öì“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖŸê Öê. (×Ûú»ÖÖêÛúò »Ö¸üß/“ÖÖî.´Öß™ü¸ü/¾ÖÂÖÔ). †Ö›ü¾µÖÖ ÃŸÖÓ³ÖÖ“µÖÖ
¸ü“Ö®Öê¾Ö¹ý®Ö ŸÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¾Ö¸ü •ÖÖŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ˆ•Öì“Öß ¬ÖÖ¸üÞÖ õÖ´ÖŸÖÖ Ûú´Öß Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖ. ˆ•Öì“ÖÖ ×¯Ö¸òü×´Ö›ü ÃÖ¸üôû †ÃÖŸÖÖê ÆüÖ Ûú¬ÖßÆüß
ˆ»Ö™üÖ †ÃÖæ ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß.
ŸéÖŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
0.1%
1%
×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú
10%
100% Energy
¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú

ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú
†ÖÛéúŸÖß ÛÎú. 2.3
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¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü:
¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ ´ÆüÞÖ•Öê ×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸üÞÖ (Biosphere) ÆüÖêµÖ. µÖÖ ×•Ö¾ÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ †®ÖêÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÛúÖµÖÔ¯ÖÏÞÖÖ»Öß®ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôêû ¯ÖÏÛúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê
¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ (Ecosystem)

®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
(Natural Ecosystem)

´ÖÖ®Ö¾Öß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
(Man made Ecosystem)

ÛéúÂÖß
³Öã¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
(Terrestrial Ecosystem)
1) ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
2) •ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
3) ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
4) ²Ö±úÖÔôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ

•Ö»Ö¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
(Water Ecosystem)
1) ÃÖÖÝÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
2) ®Ö¤üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
3) ÜÖÖ›üßŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
4) ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ

†) ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ - •µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ¯ÖÞÖê ×®ÖÃÖÝÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ®ÖÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
•µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖ Ã£Ö»ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ŸµÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ Ûêú»Öê †ÖÆêü.
³Öæ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ (Terrestrial Ecosystem): •µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ±úŒŸÖ ³Öæ-³ÖÖÝÖÖ¾Ö¸ü“Ö ´ÆüÞÖ•Öê •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü“Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ØÛú¾ÖÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ
³Öæ-¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ³Öæ³ÖÖÝÖ ÆüÖ ÃÖÖ¸üÜµÖÖ“Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“ÖÖ ®ÖÖÆüß. ÛúÖ¸üÞÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ Æêü ±úÖ¸ü“Ö
†ÃÖ´ÖÖ®Ö —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ- ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ¯ÖÞÖê •ÖÓÝÖ»ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ¾Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß
¯ÖÏ¤üê ¿Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ 25 ÃÖê´Öß ŸÖê 125 ÃÖê´Öß“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. Ûú´Öß
¯Ö•ÖÔ®µÖ´ÖÖ®ÖÖ´Öãôûê ¾ÖéõÖ ŸÖã¸üôûÛú ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ÝÖ¾ÖŸÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ÃÖ¾ÖÖÔ×¬ÖÛú †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †Ö×±ÏúÛúÖ ÜÖÓ›üÖŸÖß»Ö ÃÖã¤üÖ®Ö, ˆ¢Ö¸ü
†´Öê×¸üÛúê ŸÖß»Ö ¯ÖÏ†
ê ¸üß•Ö, ¤ü×õÖÞÖ †´Öê×¸üÛúê ŸÖß»Ö ¯ÖÓ¯ÖÖÃÖ, †ÖòÃ™Òüê ×»ÖµÖÖŸÖß»Ö ›üÖ‰ú®ÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. •Öê¾ÆüÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû
¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ †¬Öæ®Ö-´Ö¬Öæ®Ö —Öã›ü¯Öê ¾Ö —ÖÖ›êü ÃÖã¬¤üÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ 'ÃÖ¾ÆüÖ®ÖÖ' †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ˆ¢Ö¸ü ¾Ö ¤ü×õÖÞÖ †´Öê×¸üÛúÖ, †Ö×±ÏúÛúÖ ¾Ö
†ÖòÃ™Òüê ×»ÖµÖÖ ÜÖÓ›üÖŸÖ µÖÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ¯ÖæÞÖÔ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. Æêü ¯ÖÏ¤êü¿Ö ÜÖÓ›üÖ“µÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ
ÛúÖÆüß ×šüÛúÖÞÖß 15 ÃÖê´Öß ŸÖ¸ü ÛúÖÆüß ×šüÛúÖÞÖß 3 ´Öß™ü¸ü ˆÓ“Öß“Öê ÝÖ¾ÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. ÝÖ¾ÖŸÖ Æêü †»¯Ö•Öß¾Öß †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´Öé¤üê ŸÖ ´ÖéŸÖ •Öî×¾ÖÛú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ
×´ÖÃÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ´Öé¤üê ŸÖ ÃÖë×¦üµÖ ¦ü¾µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö •Ö×´Ö®Öß ÃÖã¯ÖßÛú †ÃÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ´Öãôûê ²Ö-µÖÖ“Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ³ÖÖÝÖÖ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ûéú×ÂÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÝÖÆæü, ´ÖÛúÖ µÖÖÃÖÖ¸üÜÖß ŸÖéÞÖ¬ÖÖ®µÖÖ“Öß
×¯ÖÛêú ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¾Ö ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú †ÃÖê ¤üÖê®Æüß ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏÖÞÖß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêšüµÖÖ ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖŸÖ Æü×¸üÞÖ, ÛúÖôû¾Öß™ü, ÝÖ¾ÖÖ,
Æü¢Öß ‡ŸµÖÖ¤üß †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖŸÖ ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü, ×“ÖŸÖôû, ¯ÖÖÞÖÝÖë›üÖ µÖÖÃÖÖ¸üÜÖê ØÆüÃ¡Ö ¯Ö¿Öã¤üê ÜÖß»Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ®Öê •Öë¾ÆüÖ
ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ“ÖÖ ŸÖÖ²ÖÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ŸÖë¾ÆüÖ ¯ÖÖôûß¾Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öß †×ŸÖ“Ö¸üÖ‡Ô, ×¿ÖÛúÖ¸ü ¾Ö ¿ÖêŸÖß µÖÖ´Öãôûê µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú †¾ÖÃ£ÖêŸÖæ®Ö ×¾Ö¸üÖÞÖ †¿ÖÖ Ûéú×¡Ö´Ö
†¾ÖÃ£ÖêŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖµÖ»ÖÖ ±úÖ¸ü ¾Öêôû »ÖÖÝÖÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß.
* †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :- ´ÖÖŸÖß, ¯ÖÖÞÖß, ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿Ö, ¯Ö•ÖÔ®µÖ †Ö×ÞÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêÂÖÛú ŸÖŸ¾Öê.
* •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú :- ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ÝÖ¾ÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü.
• ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú :- ÃÖÃÖÖ, Æü×¸üÞÖ, ²ÖÛú¸üß, ÝÖÖµÖ, ´ÆîüÃÖ ¾Ö ×Ûú™üÛú ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß
• ×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú :- ÃÖÖ¯Ö, ÃÖ¸ü›üê , ¯ÖõÖß, ÛúÖê»Æêü, »ÖÖÓ›üÝÖê ‡ŸµÖÖ¤üß.
• ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú :- ÃÖÃÖÖÞÖÖ, ÝÖ¹ý›ü ‡ŸµÖÖ¤üß.
†ÖÛéúŸÖß ÛÎú. 2.4
•

•ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ - µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¿ÖãÂÛú ŸÖê †Ö¦Ôü Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖ †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÓÝÖ»Öê ŸÖµÖÖ¸ü
ÆüÖêÞµÖÖÃÖ ±úÖ¸ü ¾Öêôû »ÖÖÝÖŸÖÖê. •ÖÝÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö •ÖÓÝÖ»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÃÖÖ¸üÜµÖÖ“Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß †ÖœüôûŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. ÛúÖ¸üÞÖ •ÖÓÝÖ»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö
¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öß ¾Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ Æüß ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾Ö †Ö¦ÔüŸÖÖ µÖÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÜµÖ ¤üÖê®Ö ‘Ö™üÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê. ˆ¤üÖ. ˆÂÞÖ
Ûú×™ü²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ×¾ÖÂÖã¾Ö¾Öé¢ÖßµÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÃÖ¤üÖÆü×¸üŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ¾Ö®Öê †ÖœüôûŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÖì““Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß †ÖÆêüŸÖ.
´ÆüÞÖ•Öê“Ö µÖê£Öê •Öî×¾ÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ±úÖ¸ü“Ö †ÖÆêü. µÖÖˆ»Ö™ü ™ãüÓ ›üÒ Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ“µÖÖ •ÖÓÝÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ‹ÛúÖ“Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ´ÆüÞÖ•Öê ÃÖ¤üÖÆü×¸üŸÖ ÃÖæ“Öß¯ÖÞÖá ¾ÖéõÖ
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¾ÖéõÖÖ“µÖÖ •ÖÖŸÖßŸÖ µÖÖ •ÖÓÝÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê ±úÖ¸ü¿Öß ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ®ÖÃÖŸÖê. ´ÖÖêÃÖ´Öß Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖ®Ö—Ö›üß ¾ÖéõÖÖÓ“Öß ×´ÖÁÖ •ÖÓÝÖ»Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. µÖÖ
¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¸üÖ“ÖÃÖÖ ³ÖÖÝÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ®Öê Ûéú×ÂÖÜÖÖ»Öß †ÖÞÖ»ÖÖ †ÖÆêü. •ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖéõÖÖÓ“Öß ŸÖÖê›ü ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôûê •Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öæ¯Ö, †×ŸÖ¾ÖÂÖÔÞÖê, ×¾ÖÛéúŸÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö,
¾ÖÖ¤üôûê µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖê£Öß»Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ®ÖÖ ŸÖÖë›ü ªÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖ †ÖÆêü.
†•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :- ´ÖÖŸÖß, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö, ¯ÖÏÛúÖ¿Ö, ¯Ö•ÖÔ®µÖ´ÖÖ®Ö, ÜÖ×®Ö•Öê ‡ŸµÖÖ¤üß.
•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :• ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú : ˆÂÞÖ Ûú×™ü²ÖÓ¬ÖßµÖ †Ö¦Ôü Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖŸÖ ¹Óý¤üß¯ÖÞÖá ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖÂÖã¾Ö¾Öé¢ÖßµÖ ˆÂÞÖ ¤ü´Ö™ü Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ×´ÖÁÖÃ¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÝÖ, ´ÖÆüÖêÝÖ®Öß, ‹²Ö®Öß, ¸üÖ—ê Ö¾Öæ›ü Æêü ÃÖ¤üÖÆü×¸üŸÖ •ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö; ¸ü²Ö¸ü, ØÃÖÛúÖê®ÖÖ, ×¿ÖÃÖ¾Ö, ÛúÖ¯Öæ¸ü, ®ÖÖ¸üôû, ÃÖÖÝÖ, ²ÖÖÓ²Öæ Æêü ´ÖÖêÃÖ´Öß
•ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö; ±ú¸ü, ¯ÖÖ‡Ô®Ö, Ã¯ÏÖæÃÖ, ¤êü¾Ö¤üÖ¸ü Æêü ÃÖæ×“Ö¯ÖÞÖá •ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾ÖéõÖ †ÖÆêüŸÖ. †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß 'Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß' ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú †ÖÆêüŸÖ.
• ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú :- ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà¾Ö¸ü •ÖÝÖÞÖÖ-µÖÖ ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú (Herbivores) ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ´Ö¬µÖê Æü¢Öß, ®Öß»Ö ÝÖÖµÖ, Æü¸üÞÖê, ÜÖê“Ö¸ü, ÜÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ŸÖ¸ü
Ûúß™üÛúÖÓ´Ö¬µÖê ´ÖãÓÝµÖÖ, ´ÖÖ¿ÖÖ, ¯ÖÖ®Öê Ûãú¸üŸÖ›üÞÖÖ¸êü ×Ûú›êü, ŸÖã›üŸÖã›üê, ÛúÖêôûß, ™üÖêôû ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
• ×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú :- µÖÖŸÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú (Carnivores) ¯ÖõÖß, ¯ÖÏÖÞÖß, ÃÖÖ¯Ö, ÃÖ¸ü›üê, ÛúÖê»Æêü ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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• ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú :- µÖÖŸÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
• ×¾Ö‘Ö™üÛú :- ÃÖæõ´Ö ×•Ö¾ÖÖÞÖæ, ²Öã¸ü¿Öß (Ûú¾ÖÛú) µÖÖÓ“µÖÖ´Öãôûê ´ÖéŸÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê ×¾Ö‘Ö™ü®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. ˆÂÞÖ Ûú×™ü²ÖÓ¬ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´Ö×¿ÖŸÖÖêÂÞÖ Ûú×™ü²ÖÓ¬ÖÖ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ
¾ÖêÝÖÖ®Öê ×¾Ö‘Ö™ü®Ö ×ÛÎúµÖÖ ÆüÖêŸÖê.
¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ (Desert Ecosystem): ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ¯ÖÞÖê 25 ÃÖê´Öß¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ¯Ö•ÖÔ®µÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖÓŸÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾ÖÖœüß¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö Ûú¸üÞÖÖ¸üÖ ¯Ö•ÖÔ®µÖ ÆüÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üÛú †ÖÆêü. †×®Ö×¿“ÖŸÖ ¾Ö Ûú´Öß ¯Ö•ÖÔ®µÖ, •ÖÖÃŸÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö,
²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾Ö®ÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÝÖ •ÖÖÃŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ»ÖãÛúÖ´ÖµÖ ¾Ö ¯ÖÖêÂÖÛú¦ü¾µÖê Ûú´Öß †ÃÖ»Öê»Öß ´Öé¤üÖ ‡. ÛúÖ¸üÞÖÖ´Öãôûê ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ¾ÖÖœü †×ŸÖ¿ÖµÖ Ûú´Öß
ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôûê ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ Ûú´Öß †ÃÖŸÖê. †Ö×±ÏúÛêúŸÖ ÃÖÆüÖ¸üÖ ¾Ö Ûú»ÖÆüÖ¸üß ¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü, †Ö×¿ÖµÖÖŸÖ †¸ü²ÖÃŸÖÖ®Ö“Öê
¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü, ˆ¢Ö¸ü †´Öê×¸üÛúê ŸÖ ´Öê×ŒÃÖÛúÖê“Öê ¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü ŸÖ¸ü †ÖòÃ™Òüê ×»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¿“Ö´Ö ¾Ö ´Ö¬µÖ †ÖòÃ™Òüê ×»ÖµÖ®Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü, ¤ü×õÖÞÖ †Ö×±ÏúÛêúŸÖ †™üÖÛúÖ´ÖÖ ¾Ö ¯Öê¹ý“Öê
¾ÖÖôû¾ÖÓ™ü †ÖÆêü.
* †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú - ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßµÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ ˆ““Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö †Ö×ÞÖ Ûú´Öß ¯Ö•ÖÔ®µÖ´ÖÖ®Ö †ÖœüôûŸÖê. ¯ÖÖêÂÖÛú ¦ü¾µÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã®Ö“ÖÔÛúÎ ßÛú¸üÞÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÝÖ ±úÖ¸ü Ûú´Öß
†ÃÖŸÖÖê ÛúÖ¸üÞÖ ŸÖê£Öê •Öî¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ Ûú´Öß ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
* •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú • ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú :- µÖÖŸÖ —Öã›ü¯Öê, ÛúÖ™êü¸üß ÜÖã¸ü™üê ÝÖ¾ÖŸÖ ¾Ö †»¯Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ×¾ÖÜÖã¸ü»Öê»µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ”ûÖê™üµÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÛúÖ™êü¸üß —Öã›ü¯Öê,
×®Ö¾Ö›ãüÓ ÝÖ, ²ÖÖê¸üß-²ÖÖ³Öôûß, ŸÖ¸ü¾Ö›ü, ×Æü¾Ö¸ü, ¿Ö´Öß, ÜÖî¸ü, Ø“Ö“Ö, ÛúÖê¸ü±ú›üü, ‘ÖÖµÖ¯ÖÖŸÖ µÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
• ³ÖõÖÛú :- µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ÃÖ¸ü¯Ö™üÞÖÖ¸êü ¯ÖÏÖÞÖß, Ûúß™üÛú µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ŸµÖÖŸÖ ˆÓ¤üß¸ü, ‘ÖæÃÖ, ÜÖÖ¸ü, Ø¾Ö“Öæ, ÃÖÖ¯Ö, ÃÖÃÖê
µÖÖÓÃÖÖ¸üÜµÖÖ Ûãú¸üŸÖ›üÞÖÖ-µÖÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ÛúÖÆüß ¯ÖõµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ˆÓ™ü ÆüÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ ¯ÖÏÖÞÖß †ÖÆêü.
• ×¾Ö‘Ö™üÛú :- ÃÖæõ´Ö •Öß¾Ö•ÖÓŸÖæ ¾Ö ²Öã¸ü¿Öß (Ûú¾ÖÛú) µÖÖÓÃÖÖ¸üÜµÖÖ ×¾Ö‘Ö™üÛú •Öß¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“µÖÖ †³ÖÖ¾ÖÖ´Öãôûê Ûú´Öß
†ÖœüôûŸÖê.
•Ö»ÖßµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ: ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ •Ö»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ õÖê¡ÖßµÖ ¤üéÂ™üß®Öê •ÖÖÃŸÖ ¾µÖÖ¯ÖÛú †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ÃÖÖÝÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ, ®Ö¤üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ, ŸÖôûß ¾Ö
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö ÜÖÖ›üßŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖê ¯ÖÏÛúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ
A) ÃÖÖÝÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ - µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö 97% ³ÖÖÝÖ ¯ÖÖÞµÖÖ®Öê ¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß 97.41% ¯ÖÖÞÖß
ÃÖ´Öã¦üÖ´Ö¬µÖê ÜÖÖ-µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ¸üÖ×Æü»Öê»Öê 2.95% ¯ÖÖÞÖß ÝÖÖê›üµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ´Ö¬µÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ÃÖÖÝÖ¸ü ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ´ÆüÞÖ•Öê
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¯»Ö¾ÖÛú (Phytoplankton) ÆüÖêµÖ. Æêü •Öß¾Ö ÃÖæõ´Ö ‹Ûú¯Öê¿ÖßµÖ ¾Ö Œ»ÖÖê¸üÖê×±ú»Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öê †ÃÖæ®Ö ŸÖê ¯ÖÖÞµÖÖŸÖ ŸÖ¸ÓüÝÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖÞÖß•Ö®µÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú
•Öß¾Ö (Zooplankton) ŸµÖÖÓ“Öê ÝÖÏÆüÞÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“ÖÖ †ÖÛúÖ¸ü 0.2 ×´Ö´Öß ŸÖê 20 ×´Ö´Öß †ÃÖŸÖÖê.
×¾Ö×¾Ö¬Ö •Ö»Ö¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ´ÖÖÃÖê, ÃÖ¸ü¯Ö™üÞÖÖ¸êü •Öß¾Ö ÃÖÖÝÖ¸üÖŸÖ ´Öã²Ö»ÖÛú ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸üÖŸÖ ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß Ûú´Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ³ÖõÖß (Omnivores) ¾Ö ¯Ö¸üÖê¯Ö•Öß¾Öß (Predater) ¯ÖÏÖÞÖß †ÖÛúÖ¸üÖ®Öê ´ÖÖêšüê ¾Ö ÃÖÓÜµÖê®Öê •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öê, ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê, ´ÖéŸÖ ¿Ö¸üß¸üÖÓ“Öê
†¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖÝÖ¸ü ŸÖôûÖ¾Ö¸ü ÃÖÖ“ÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÝÖ¸ü ŸÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÂÖÛú ¦ü¾µÖê †×¬ÖÛú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÃÖÖÝÖ¸üß »ÖÖ™üÖÓ´Öãôêû ŸÖôûÖŸÖß»Ö ¯ÖÖêÂÖÛú¦ü¾µÖê ¯ÖéÂšü³ÖÖÝÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö ×Ûú®ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü †ÖÞÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖæ®Ö •Öî×¾ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê. ×Ûú®ÖÖ¸üß ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ¾Ö ˆ£Öôû ÃÖÖÝÖ¸ü µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖ ¯»Ö¾ÖÛúÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê †¿ÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ •Ö»Ö“Ö¸ü ¯ÖÏÖÞÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¬µÖÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ®Öê µÖÖ ÃÖÖÝÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÆüÃŸÖõÖê¯Ö Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖÖÝÖ¸üß ŸÖê»Ö¾ÖÖÆüŸÖæÛú, ÃÖÖÝÖ¸ü ŸÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ÜÖÖÞÖÛúÖ´Ö,
ŸÖê»Ö×¾Ö×Æü¸üß, ÃÖÖÝÖ¸üÖŸÖß»Ö †ÞÖã“ÖÖ“ÖÞµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ÃÖÖÝÖ¸üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ †®ÖêÛú †›ü£Öôêû †ÖÞÖ»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖîªÖê×ÝÖÛú õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ™üÖÛúÖ‰ú
¯Ö¤üÖ£ÖÔ ÃÖÖÝÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ´Öãôûê Æüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
• †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :- ¯ÖÖÞµÖÖŸÖ ×¾Ö¸ü‘Öôû»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖÞÖ¾ÖÖµÖæ ¾Ö Ûú²ÖÔ¾¤üß¯ÖÏÞÖß»Ö ¾ÖÖµÖæ, õÖÖ¸üÖÓ“Öê †×¬ÖÛú ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾Ö ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿Ö.
• •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :• ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú - ¯»Ö¾ÖÛú, ¿Öî¾ÖÖ»Ö.
• ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú :- ÛÎúÃ™êü×¿Ö†®ÃÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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• ×¾¤üŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú :- »ÖÆüÖ®Ö ´ÖÖÃÖê.
• ŸÖéŸÖßµÖ ³ÖõÖÛú :- ´ÖÖêšüê ´ÖÖÃÖê.
• ×¾Ö‘Ö™üÛú :- •Öß¾ÖÖÞÖæ ¾Ö ²Öã¸ü¿Öß“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü.
B) ®Ö¤üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ: ¾ÖÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖŸÖß»Ö Æüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü. ®Ö¤üß ›üÖëÝÖ¸üÖôû ¾Ö ´Öî¤üÖ®Öß ³ÖÖÝÖÖŸÖæ®Ö ¾ÖÖÆüŸÖê. ˆÝÖ´ÖÖÛú›êü ®Ö¤üß“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ
™ü¯¯µÖÖŸÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ ¾ÖêÝÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖê£Öê ¿Öê¾ÖÖôû ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖÞÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ´ÖÖÝÖÖÔŸÖ ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖ ÜÖ›üÛúÖÓ“Öê ×¾Ö¤üÖ¸üÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê µÖÖ ˆÝÖ´ÖÖ“µÖÖ
™ü¯¯µÖÖ´Ö¬µÖê •Öß¾Ö-ÃÖéÂ™üß»ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú ¦ü¾µÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ®Ö¤üß“µÖÖ ÜÖÖ»Ö“µÖÖ ™ü¯¯µÖÖŸÖ ®Ö¤üßŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê ¾Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÝÖ ´ÖÖ¡Ö
´ÖÓ¤ü †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ×šüÛúÖÞÖß ®Ö¤üßÛúÖšüÖ¾Ö¸ü ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ ×¾Ö¯Öã»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ •Öß¾ÖÃÖéÂ™üß †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖê. ¿Öê¾ÖÖôû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖÞÖ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß
¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. †®ÖêÛú ÃÖæõ´Ö•Öß¾ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. ´ÖÖÃÖê, ÃÖãÃÖ¸üß, ²ÖÝÖôêû µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¯ÖõÖß †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ®Ö¤üß»ÖÖ •Öê¾ÆüÖ ¯Öæ¸ü µÖêŸÖÖê ŸÖê¾ÆüÖ ´ÖÖ¡Ö
ŸÖê£Öß»Ö •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê Ã£ÖîµÖÔ ®ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ¯Öæ¸ü †ÖêÃÖ»µÖÖ¾Ö¸ü •Öî×¾ÖÛú ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö®Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. •Öî×¾ÖÛú ×Ã£Ö¸üŸÖê“µÖÖ ¤üéÂ™üß®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûêú»µÖÖÃÖ
®Ö¤üßŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ¯Ö×¸ü¯ÖæÞÖÔ ®ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ÛúÖ¸üÞÖ ÃÖŸÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ´Öãôûê •Öß¾Ö ¾ÖÖœüßÃÖ ×Ã£Ö¸üŸÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ˆ•ÖÖÔ×¾Ö×®Ö´ÖµÖÖ“µÖÖ ¤üéÂ™üßÛúÖê®ÖÖŸÖæ®Ö ®ÖªÖ µÖÖ
†×Ã£Ö¸ü ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ´ÆüÞÖæ®Ö †ÖêôûÜÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ.
®ÖªÖÓ“Öê ¯ÖÏ¤üæ ÂÖÞÖ Æüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. ÛúÖ¸üÜÖÖ®Öê, ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ¦ü¾µÖê, ÛúÖšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖÆü¸üÖÓ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß ‡ŸµÖÖ¤üß
¦ü¾µÖÖÓ´Öãôûê ®Ö¤üß“Öê ¯ÖÖÞÖß ¯ÖÏ¤üã ×ÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ“ÖÖ ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¯ÖõµÖÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †®ÖêÛú ¯ÖÏÖÞÖß, ¯ÖõÖß •Ö»Ö¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ´Öãôûê ´ÖéŸµÖã´ÖãÜÖß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ®Ö¾Öß ¾Ö
ÛúÖÆüß ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ®ÖªÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ×²Ö‘ÖÖ›ü ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ. ÝÖÖôûÃÖÓ“ÖµÖ®Ö, ´ÖÆüÖ¯Öæ¸ü, ¯ÖÖ¡Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ®Ö µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê
®ÖªÖÓ“Öß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
• †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :- ®Ö¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖÆüŸÖê †ÃÖ»µÖÖ®Öê ‡ŸÖ¸ü •Ö»ÖßµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ®ÖÖ®Öê ®Ö¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖÛú ¦ü¾µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Ûú´Öß †ÃÖŸÖê.
¯ÖÏÛúÖ¿ÖÖ“Öê ¯ÖÖÞµÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ´ÖÖ¡Ö Ûú´Öß •ÖÖÃŸÖ †ÃÖæ ¿ÖÛúŸÖê. Æêü ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ®ÖªÖÓ“Öß ÜÖÖê»Öß †£Ö¾ÖÖ ˆ£Öôû ³ÖÖÝÖ µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê.
• •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :• ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú :- ¿Öî¾ÖÖ»Ö (Algae), ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¯ÖÖÞÖ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß †Ö×ÞÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü.
• ³ÖõÖÛú :- ¯ÖÖÞÖ ×Ûú™üÛú, ÝÖÖêÝÖ»ÖÝÖÖ‡Ô, ´ÖÖÃÖê, ´ÖÝÖ¸ü, ¯ÖõÖß ‡ŸµÖÖ¤üß.
• ×¾Ö‘Ö™üÛú :- ÃÖæõ´Ö •Öß¾ÖÖÞÖæ ¾Ö ²Öã¸ü¿Öß“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü (Ûú¾ÖÛú)
C) ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ: ›ü²ÖÛúß, ŸÖôûß, ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü ÆüµÖÖ ÝÖÖê›üµÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÞÖß ØÛú¾ÖÖ
®ÖªÖÓ“ÖÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü µÖÖ´Öãôûê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ †ÖÛúÖ¸üÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê. ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“µÖÖ ×Ûú®ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ÝÖ¾ÖŸÖ ¾Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾ÖÖœüŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÞµÖÖŸÖ †ôûµÖÖ, ×Ûú›êü ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖæõ´Ö•Öß¾Ö †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÜÖÖê»Ö ¯ÖÖÞµÖÖŸÖ ´ÖÖÃÖê, ÜÖêÛú›êü ‡. ¯ÖÏÖÞÖß
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖéÂšü³ÖÖÝÖÖ¾Ö¸ü ÃÖæõ´Ö †¿ÖÖ ŸÖ¸ÓüÝÖÞÖÖ-µÖÖ ¯»Ö¾ÖÛúÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÃÖŸÖê. (Planktons) ÜÖÖê»Öß®ÖãÃÖÖ¸ü ×´ÖôûÞÖÖ-µÖÖ ÃÖæµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿ÖÖŸÖ ¾Ö
ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®ÖÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ˆ£Öôû ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü Æêü ÜÖÖê»Ö ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ¯ÖêõÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“µÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖ •ÖÖÃŸÖ †®ÖãÛúæ »Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÛúÖ¸üÞÖ
µÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ •Ö»Ö•Öß¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖêÂÖÛú ¯ÖµÖÖÔ¾ÖÞÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ´ÆüÞÖ•Öê ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß•Ö®µÖ ¯»Ö¾ÖÛúÖÓ¾Ö¸ü •ÖÝÖÞÖÖ-µÖÖ ´ÖÖ¿ÖÖÓ“Öê ‹Ûú ÆêüŒ™ü¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü
õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö 500 ŸÖê 2500 ×Ûú»ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÞÖ •Ö¸ü ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ´ÖÖÃÖê ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü Æêü ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö 50 ŸÖê 250 ×Ûú»ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ
‘Ö™üŸÖê.
†×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê µÖÖêÝµÖ †ÃÖê ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß. ÝÖÖôû ¾Ö ´ÖéŸÖ ¯»Ö¾ÖÛúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖ®ÖÖ®Öê ŸÖôêû
³Ö¸üÞµÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖôûÖ¾Ö¸üß»Ö ÝÖÖôûÖ“µÖÖ ÃÖÓ“ÖµÖ®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ÜÖÖê»ÖßŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖê. ÝÖÖôûÖ“Öß ¾Ö ´ÖéŸÖ •Öî×¾ÖÛúÖÓ“µÖÖ
ÃÖÓ“ÖµÖ®ÖÖ“Öß ×ÛÎúµÖÖ †¿Öß“Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖ®Öê “ÖÖ»Öæ ¸üÖÆüŸÖê †Ö×ÞÖ ŸÖôûµÖÖ“Öß ÜÖÖê»Öß ‡ŸÖÛúß Ûú´Öß ÆüÖêŸÖê Ûúß ŸµÖÖŸÖæ®Ö ŸÖôûµÖÖ“Öê ØÛú¾ÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê ¤ü»Ö¤ü»ÖµÖãŒŸÖ
•Ö×´Ö®ÖßŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Ö¸ü ®ÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ›êü, —Öã›ü¯Öê, ÝÖ¾ÖŸÖ ¾ÖÖœæü »ÖÖÝÖŸÖê ¾Ö ŸÖôûß, ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü µÖÖÓ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü •ÖÓÝÖ»Ö ØÛú¾ÖÖ ÝÖ¾ÖŸÖÖôû ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö
†¿ÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ®Öß ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖ“Öê µÖÖêÝµÖ ŸÖê ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¹ý®Ö ŸÖê£Öß»Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÛúÖµÖ´Ö ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ šêü¾ÖÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü.
ÃÖª:×Ã£ÖŸÖßŸÖ ÛúÖÆüß ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¤üÖ. •Ö¯ÖÖ®Ö, Ûòú®Ö›üÖ, ÛúÖê×¸üµÖÖ, ¸ü×¿ÖµÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß; ŸÖôûß ¾Ö ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖæ®Ö Ûéú×¡Ö´Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûêú»ÖÖ
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•ÖÖŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ŸÖôûµÖÖŸÖ ØÛú¾ÖÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸üÖŸÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿ÖÖ †®®ÖÖ“Öê (¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öê) ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ®Ö ²Öê›üæ Ûú, ´ÖÖÃÖê,
ÜÖêÛú›êü ‡ŸµÖÖ¤üß •Öß¾Ö ¾ÖÖœü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :- ¯ÖÖÞÖß, ¯ÖÏÛúÖ¿Ö, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö †Ö×ÞÖ ÃÖë×¦üµÖ ¾Ö †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ.
•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :• ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú :- ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖßÃÖ¤üé¿Ö ¯»Ö¾ÖÛú (Phytoplanktons), ¿Öî¾ÖÖ»Ö, ¯ÖÖÞÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ÝÖ¾ÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
• ³ÖõÖÛú :- ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ×Ûú™üÛú, »ÖÆüÖ®Ö ¾Ö ´ÖÖêšüê ´ÖÖÃÖê ‡ŸµÖÖ¤üß
• ×¾Ö‘Ö™üÛú :- •Öß¾ÖÖÞÖæ ¾Ö ²Öã¸ü¿Öß“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü.
†ÖÛéúŸÖß ÛÎú. 2.5

D) ÜÖÖ›üßŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ: ÃÖ´Öã¦üÖ“Öê ¯ÖÖÞÖß ³Ö¸üŸÖß †Ö»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ®ÖªÖÓ“µÖÖ ´ÖãÜÖÖŸÖ •Öê£Ö¯ÖµÖÕŸÖ ×¿Ö¸üŸÖê ŸµÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ ÜÖÖ›üß ´ÆüÞÖæ®Ö †ÖêôûÜÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ÜÖÖ›üß
Æüß ®ÖªÖ ¾Ö ÃÖ´Öã¦ü µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö ÃÖÓÛÎú´ÖÞÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ´ÆüÞÖæ®Ö †ÖêôûÜÖ»Öß •ÖÖŸÖê. ÛúÖ¸üÞÖ ®ÖªÖÓ“Öß õÖÖ¸üŸÖÖ ±úÖ¸ü Ûú´Öß †ÃÖŸÖê ¾Ö ÃÖ´Öã¦üÖ“Öß õÖÖ¸üŸÖÖ Æüß ±úÖ¸ü“Ö
•ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê µÖÖˆ»Ö™ü ÜÖÖ›üß“Öß õÖÖ¸üŸÖÖ Æüß µÖÖ ¤üÖê®Æüß“µÖÖ ¤üéÂ™üß®Öê ´Ö¬µÖ´Ö †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ †¾ÖÃ£Ö´Öãôûê ÜÖÖ›üß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¾Ö ¾Öî×¿ÖÂ™ü¯ÖæÞÖÔ
†Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ. ÜÖÖ›üß´Ö¬µÖê ³Ö¸üŸÖß-†ÖêÆüÖê™üß, ®ÖªÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü µÖÖ´Öãôê ´Öã²Ö»ÖÛú ¯ÖÖêÂÖÛú¦ü¾µÖê ¯Öã¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôûê ˆ•ÖÖÔ ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ ¾ÖêÝÖÖ®Öê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôûê ŸÖê£Öê †®ÖêÛú •Öß¾ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖê. ÜÖÖ›üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÞÖß ˆ£Öôû †ÃÖ»µÖÖ®Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ¾Ö ³ÖõÖÛú µÖÖÓ“µÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü×ÛÎúµÖÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÞÖê ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÞÖ
†×»ÖÛú›üß»Ö ÛúÖôûÖŸÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ®Öê ÜÖÖ›üµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö×¸ÃÖÓÃ£ÖêŸÖÆüß ÆüÃŸÖõÖê¯Ö ÃÖã¹ý Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü. ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖŸÖß»Ö ¤ãü×ÂÖŸÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ,
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß ÜÖÖ›üµÖÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ÜÖÖ›üµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ Æüß †Ö•Ö ´ÖÖê›üÛúôûßÃÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
†•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú :- ¯ÖÖÞÖß, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö, ¯ÖÏÛúÖ¿Ö, ÃÖë×¦üµÖ ¾Ö †ÃÖë×¦üµÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ‡.
•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú:ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú :- ¯»Ö¾ÖÛú, ¿Öî¾ÖÖ»Ö, ¯ÖÖÞÖ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ‡.
³ÖõÖÛú :- ×Ûú™üÛú, »ÖÆüÖ®Ö ¾Ö ´ÖÖêšüê ´ÖÖÃÖê ‡.
×¾Ö‘Ö™üÛú :- ÃÖæõ´Ö•Öß¾ÖÖÞÖæ ¾Ö ²Öã¸ü¿Öß.
†®®Ö ÃÖÖÜÖôûß: ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê´Ö¬µÖê ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖÞÖß †Ö×ÞÖ ÃÖæõ´Ö•Öß¾Ö ‹Ûú¡Ö ¸üÖÆüŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ •Öî×¾ÖÛú ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê
ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú, ³ÖõÖÛú †Ö×ÞÖ ×¾Ö‘Ö™üÛú †ÃÖê ŸÖß®Ö ÝÖ™ü †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ‘Ö™üÛúÖ“Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÛúÖµÖÔ †ÃÖŸÖê. µÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ÝÖ™üÖŸÖß»Ö •Öß¾Ö ´ÆüÞÖ•Öê
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¿ÖÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖ ×ÛÎúµÖê¾¤üÖ¸êü ÃÖÖî¸üˆ•Öì“Öê ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ˆ•ÖìŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¯ÖÖÞÖß, ÛúÖ²ÖÔ®Ö›üÖµÖ †ÖòŒÃÖÖ‡›ü ¾Ö Æü×¸üŸÖ
¦ü¾µÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯Ö¸üÖêÝÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖæ®Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ÛúÖ²ÖÖìÆüÖµÖ›Òüê ™üÃÖË (Ûú²ÖÖì¤üÛúê ) “Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûú¸üŸÖÖŸÖ, Æüß ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öß ¿ÖÛÔú¸üÖ (Ý»ÖãÛúÖê•Ö) †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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ÃÖÖšü¾Öæ®Ö šêü¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“ÖÖ †®®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÖšü¾Ö»Öê»Öß ˆ•ÖÖÔ ×´Öôû¾ÖŸÖÖŸÖ. Æêü ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß ‡ŸÖ¸ü
´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛúû ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê †®®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖÓÛú›æü®Ö ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖÓÛú›êü ˆ•Öì“Öê ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖŸÖ“Ö ¯Öã®ÆüÖ »ÖÆüÖ®Ö ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß
Æêü ´ÖÖêšüµÖÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê †®®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö »ÖÆüÖ®Ö ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖÓÛú›æü®Ö ®ÖÓŸÖ¸ü Æüß ˆ•ÖÖÔ ´ÖÖêšüµÖÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖÛú›êü ÃÖÓÛúÎ ×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.
†¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ¸êü ÃÖÖî¸ü ˆ•Öì¯ÖÖÃÖæ®Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ˆ•ÖìŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß '†®®Ö ˆ•ÖÖÔ ' ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛúÖ¯ÖµÖÕŸÖ, ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛúÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö »ÖÆüÖ®Ö ´ÖÖÓÃÖÖÆüÖ¸üß
¯ÖÏÖÞµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Ö ŸÖê£Öæ®Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÓÛúÎ ×´ÖŸÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. †®®Ö ˆ•Öì“µÖÖ µÖÖ ÛÎú´Ö¾ÖÖ¸ü ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖÖ»ÖÖ '†®®ÖÃÖÖÜÖôûß' †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖ †®®Ö ÃÖÖÜÖôûµÖÖÓ´Öãôûê “Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß †®®Ö ÃÖÖÜÖôûß“Öê '³ÖõÖ' ¾Ö '³ÖõÖÛú' (Prey and Predater) †ÃÖê ´ÖãÜµÖ ¤üÖê®Ö
‘Ö™üÛú †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¤üÖêÆüÖë“µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸ü“Ö (Predater-Prey Relationship) †®®ÖÃÖÖÜÖôûß“Öß ÛúÖµÖÔõÖ´ÖŸÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê. †®®ÖÃÖÖÜÖôûßŸÖ
†®®Öˆ•ÖÖÔ ˆŸ¯ÖÖ¤üÛúÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö ³ÖõÖÛúÖÓ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖ ÃŸÖ¸üÖÓŸÖæ®Ö ÃÖÓÛúÎ ×´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃŸÖ¸üÖÓ®ÖÖ 'ˆ•ÖÖÔ ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸ü' †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ‡.ÃÖ. 1942 ´Ö¬µÖê
Ø»Ö›ü´Ö®Ö µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ®Öê µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. µÖÖ ˆ•ÖÖÔ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖÓ®ÖÖ T1,T2,T3,T4 ‡ŸµÖÖ¤üß ®ÖÖ¾Öê ×¤ü»Öß ÝÖê»Öß.
ˆ¤üÖ. ³Öæ-¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ (Land Ecosystem) ÝÖ¾ÖŸÖ, —ÖÖ›êü, —Öã›ü¯Öê µÖÖ ×Æü¸ü¾µÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü (T1) †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²Öê›üæ Ûú, ÃÖÃÖê, ˆÓ¤üß¸ü,
Æü×¸üÞÖ Æêü ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ³ÖõÖÛú ´ÆüÞÖæ®Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü (T2) ÛúÖµÖÔ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. »ÖÖÓ›üÝÖê, ÛúÖê»Æêü Æêü »ÖÆüÖ®Ö ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ×¾¤üŸÖßµÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú
´ÆüÞÖæ®Ö ×ŸÖÃÖ-µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü (T3) †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖêšüê ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ØÃÖÆü, ¾ÖÖ‘Ö ‡. “ÖÖî£µÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü (T4) †ÃÖŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ×¸üŸÖß®Öê
ˆ•ÖÖÔ-×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü“Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ ¾Ö ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß šü¸ü×¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê. †®®ÖÃÖÖÜÖôûß ¾¤üÖ¸êü ˆ•Öì“Öê ÃÖÓÛúÎ ´ÖÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÛúÖÆüß
ˆ•ÖÖÔ -ÆüÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖê ´ÆüÞÖæ®Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÛúÖµÖÖÔ×®¾ÖŸÖ ¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆüµÖ ˆ•Öì“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖŸÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÃÖŸÖÖê. †Öê›ü´Ö µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ®Öê †®®ÖÃÖÖÜÖôûß“Öê
¤üÖê®Ö ´ÖãÜµÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ.
1) ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú †®®ÖÃÖÖÜÖôûß (Grazing Food Chain) - Æüß †®®ÖÃÖÖÜÖôûß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê ¾Ö ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß †Ö×ÞÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú
¯ÖÏÖÞÖß µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü µÖÖ †®®ÖÃÖÖÜÖôûß“ÖÖ ¿Öê¾Ö™ü ÆüÖêŸÖÖê.
1) ÝÖ¾ÖŸÖ
®ÖÖÛúŸÖÖê›üÖ
²Öê›üæ Ûú
ÃÖÖ¯Ö
ÃÖÃÖÖÞÖÖ, ×ÝÖ¬ÖÖ›ü
2) ÝÖ¾ÖŸÖ
ÃÖÃÖÖ
»ÖÖÓ›üÝÖÖ
¾ÖÖ‘Ö
3) ÝÖ¾ÖŸÖ
×Ûú™üÛú
ÛúÖë²Ö›üß
´ÖÖÓ•Ö¸ü
†ÖÛéúŸÖß ÛÎú. 2.6
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2) ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß•Ö®µÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ“Öß †®®ÖÃÖÖÜÖôûß (Detritus Food Chain) µÖÖ»ÖÖ“Ö ´ÖéŸÖ•Öß¾Ö †®®ÖÃÖÖÜÖôûß †ÃÖêÆüß ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. Æüß
†®®ÖÃÖÖÜÖôûß ÃÖ›ü»Öê»µÖÖ Ûãú•Ö»Öê»µÖÖ ÛúÖ²ÖÔ®Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÛúÖ²ÖÔ®Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖæõ´Ö•Öß¾Ö †®®Öˆ•ÖÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖ
ÃÖãõ´Ö•Öß¾ÖÖÓ®ÖÖ ¤ãüÃÖ¸êü ×¾Ö‘Ö™üÛú ÜÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ †®®ÖÃÖÖÜÖôûßŸÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Öß ÃÖ›ü»Öê»Öê ¾Ö Ûãú•Ö»Öê»Öê
ÛúÖ²ÖÔ®Öß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ´ÖéŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ †®®ÖÃÖÖÜÖôûß“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ´ÖéŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß µÖÖÓ“µÖÖ †¾Ö¿ÖêÂÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö
ÆüÖêŸÖê ×¾Ö‘Ö™üÛú µÖÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ : ÜÖÖ¸ü ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ¯ÖÖ®Öê
ÃÖæõ´Ö•Öß¾Ö ÜÖêÛú›êü †Ö×ÞÖ Ø—ÖÝÖê
”ûÖê™üê ´ÖÖÃÖê
´ÖÖêšüê ´ÖÖÃÖê
†ÖÛéúŸÖß ÛÎú. 2.7

†®®ÖÃÖÖÜÖôûß (Foodweb): †Öê›ü´Ö µÖÖ ¿ÖÖÃ¡Ö–ÖÖ®Öê ÃÖÖÓ×ÝÖŸÖ»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú †®®ÖÃÖÖÜÖôûß Æüß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¹ý ÆüÖê‰ú®Ö ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú †Ö×ÞÖ
´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü £ÖÖÓ²ÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ŸÖéÞÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß †Ö×ÞÖ ´ÖÖÓÃÖ³ÖõÖÛú ¯ÖÏÖÞÖß †¿Öß ÃÖ¸üôû †Ö×ÞÖ ÃÖÖê¯Öß ÃÖÓ¸ü“Ö®ÖÖ †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ
†®®ÖÃÖÖÜÖôûµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö Œ¾Ö×“ÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÛúÖ¸üÞÖ ‹ÛúÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ‹Ûú •Öß¾Ö †®®ÖÖÃÖÖšüß ‹ÛúÖ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆ•ÖÖÔ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö ¸üÖÆæü
¿ÖÛúŸÖÖê. ´ÆüÞÖ•Öê ‹ÜÖÖªÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßŸÖ ³ÖõÖÛú †Ö¯Ö»Öê ³ÖõµÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ´ÖÖÝÖÖÕ®Öß ×´Öôû¾Öæ ¿ÖÛúŸÖÖê. ØÛú¾ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖß»Ö ‹ÜÖÖ¤üÖ •Öß¾Ö ˆ•ÖÖÔ×¾Ö×®Ö´ÖµÖ
ÃŸÖ¸üÖŸÖß»Ö ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖ ³ÖõÖÛúÖÓ“Öê ³ÖõµÖ ²Ö®Öæ ¿ÖÛúŸÖÖê. µÖÖ´Öãôûê “Ö †Ö¯ÖÞÖÖÃÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ †®ÖêÛú †®®ÖÃÖÖÜÖôûµÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †Ö×ÞÖ †ÖÓŸÖ¸ü”ûê ¤üÛú
†Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖŸÖæ®Ö“Ö ÜÖÖª•ÖÖôûß“Öß (Foodweb) ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. µÖÖ¾Ö¹ý®Ö †Ö¯ÖÞÖÖÃÖ ÜÖÖª•ÖÖôûß ØÛú¾ÖÖ †®®Ö•ÖÖôûß“Öß ¾µÖÖÜµÖÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê
Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. "†®®ÖÃÖÖÜÖôûµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ®Öê †®Öã²ÖÓ×¬ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ •ÖÖôûßÃÖ †®®Ö•ÖÖôûß †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ."
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†ÖúéŸÖß Îú. 2.8ü

¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúßµÖ ˆ®®ÖŸÖß †®ÖãÛúÎ ´Ö †£Ö¾ÖÖ ²Ö¤ü»Ö (Ecological succession): ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ Æüß ÃÖŸÖŸÖ ŸÖê£Öß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖ †ÃÖŸÖê
µÖÖ´Ö¬µÖê †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛú µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÞÖÔ šü¸üŸÖÖŸÖ. ÛúÖôûÖ®Öã¹ý¯Ö •Öß¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏü×ÛÎúµÖê»ÖÖ ¯Ö×¸ü×Ã£Ö×ŸÖÛúßµÖ ˆ®®ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö
(Ecological Succession) ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö •Öß¾ÖÃÖ´ÖæÆü ŸÖê£Öß»Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ¤êüŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö •Öî×¾ÖÛú
‘Ö™üÛúÖÓ´Ö¬µÖê ˆ®®ÖŸÖß ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖê †Ö×ÞÖ †ÜÖê¸ü ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßŸÖß»Ö †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ®ÖÖ †®Öã¹ý¯Ö †ÃÖê ×Ã£Ö¸ü Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. Æêü ²Ö¤ü»Ö
¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ×™üÛúæ ®Ö ¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ †×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ, ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖÞÖÖ-µÖÖ †Ö×ÞÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖ®Öê †×Ã£Ö¸ü
†ÃÖ»Öê»µÖÖ •Öß¾ÖÃÖ´ÖæÆüÖÓ®ÖÖ ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖÆü•ÖÖÃÖÆü•Öß ®Ö ²Ö¤ü»ÖÞÖÖ-µÖÖ, ×Ã£Ö¸ü Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •ÖÝÖÞÖÖ-µÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ.
• ¯Ö×¸ü×Ã£Ö×ŸÖÛúßµÖ ˆ®®ÖŸÖ ÛÎú´ÖÖ“Öß (²Ö¤ü»ÖÖ“Öß) ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ (Process of Ecological Succession) :- ÜÖÖ»Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ™ü¯¯µÖÖÓ´Ö¬Öæ®Ö ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö
ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖê.
1) ÃÖ•Öß¾Ö ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ³ÖÖÝÖÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ (Nudation): •¾ÖÖ»ÖÖ´ÖãÜÖß, ³ÖæÛúÓ ¯Ö, ³Öæ×´Ö¯ÖÖŸÖ, ¤ãüÂÛúÖôû, †×ŸÖ£ÖÓ›üß, ÃÖÖ£Öß“Öê ¸üÖêÝÖ ¾Ö ´ÖÖ®Ö¾Öß ÛéúŸÖß´Öãôûê
¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ÃÖ•Öß¾Ö ×¾Ö¸üÆüßŸÖ ³ÖÖÝÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †¿ÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ˆÝÖ¾Öæ®Ö µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß.
2) ÃÖ•Öß¾ÖÖ“Öê †ÖÛÎú´ÖÞÖ (Invasion): µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖêÛúôûµÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ ‹Ûú ØÛú¾ÖÖ †×¬ÖÛú ÃÖ•Öß¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ¾ÖÆü®ÖÖ¾¤üÖ¸êü ØÛú¾ÖÖ ×¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®ÖÖ¾¤üÖ¸êü µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö
ŸÖê£Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ×Ã£Ö¸üŸÖÖ »ÖÖ³ÖŸÖê. ×²ÖµÖÖ, ¯Ö¸üÖÝÖÛúÞÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“Öê ¾ÖÆü®Ö ¾ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖÞÖß Ûúß™üÛú ØÛú¾ÖÖ ¯ÖõµÖÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÞÖê Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ×²ÖµÖÖ
¹ý•Öæ®Ö †Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖê£Öê ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖê‰ú®Ö ¯Öã®Ö¹ýŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. †¿ÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà®ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß (Pioneer Species) †ÃÖê
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ ÃÖ´ÖæÆüÖÓ®Öß ‹Ûú¡Ö ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
3) Ã¯Ö¬ÖÖÔ †Ö×ÞÖ †ÖÓŸÖ¸ü¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ (Competition and co-action): •Öê¾ÆüÖ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê ŸÖê¾ÆüÖ ¤üÖê®Ö ×¾Ö×³Ö®®Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà´Ö¬µÖê
(Interspecific) †Ö×ÞÖ ‹ÛúÖ“Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà´Ö¬Öß»Ö (Intraspecific) ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß †®®Ö, ¯ÖÖÞÖß †Ö×ÞÖ ×®Ö¾ÖÖ¸üÖ µÖÖÃÖÖšüß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê
ŸÖê¾ÆüÖ ŸÖê ‹Ûú´ÖêÛúÖÓ¾Ö¸ü †Ö¯Ö»ÖÖ “ÖÖÓÝÖ»ÖÖ-¾ÖÖ‡Ô™ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ µÖÖ»ÖÖ †ÖÓŸÖ¸ü¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
4) ¯ÖÏ×ŸÖ×ÛÎúµÖÖ (Reaction):- ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê ¾Ö ÃÖ•Öß¾Ö ŸµÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ †•Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸üê ¯Öã¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¸üŸÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ¾Öêôûß ŸÖê
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ¾Ö¸üÆüß †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üŸÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ ŸµÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ®Ö †ÖÞÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÛÎúµÖÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. õÖÞÖÖõÖÞÖÖ»ÖÖ †×ŸÖÃÖæõ´Ö
¹ý¯ÖÖ®Öê ÃÖ•Öß¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ¾Ö ‹Ûú ®Ö¾Öß®Ö ÃÖ•Öß¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÃÖ•Öß¾Ö ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öß •ÖÖÝÖÖ ‘ÖêŸÖê. Æüß ¯ÖÏ×ŸÖ×ÛÎúµÖÖ ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖÓ®ÖÖ
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ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ®ÖÖ ™ü¯¯µÖÖ™ü¯¯µÖÖÓ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»ÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üê •ÖÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖê. ŸµÖÖÓ®ÖÖ ÛÎú×´ÖÛú ™ü¯¯Öê (Seral stages) †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ÛÎú×´ÖÛú ÃÖ´ÖæÆü
×®ÖµÖ×´ÖŸÖ¯ÖÞÖê ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖ ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ.
5) ×Ã£ÖŸµÖÓŸÖ¸ü (Stabilisation) :- ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ †ÜÖê¸ü Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ×Ã£Ö¸ü ×Ã£ÖŸÖßÃÖ ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖê¸üê •ÖÖŸÖ ‹ÛúÖ ÃÖõÖ´Ö ¾Ö ×Ã£Ö¸ü
ÃÖ´ÖæÆüÖ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ»ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¯Ö×¸üÃÖß´ÖÖ ØÛú¾ÖÖ ×Ã£Ö¸üŸÖÖ ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖêÛú›üÖê ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ³Ö¸ü³Ö¹ý®Ö
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö Æüß ‹Ûú ¾Öî×¿¾ÖÛú ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ †ÃÖæ®Ö ŸÖß ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê, ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖê †Ö×ÞÖ ¿Öê¾Ö™üß ×Ã£Ö¸ü ÆüÖê‰ú®Ö †Ó×ŸÖ´Ö ¯Ö×¸üÃÖß´ÖÖ ÝÖÖšüŸÖê
(Climax) µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖêŸÖ ´Öé¤üê “µÖÖ ×Ã£ÖŸÖßŸÖ †Ö×ÞÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬¤üÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ¿Öß †®ÖãÛúæ »Ö®ÖßµÖ †ÃÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æü®Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
•Ö»ÖÛÎú´ÖßµÖ (Hydrosere) ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö ¯ÖÖÞµÖÖŸÖæ®Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖê, õÖÖ¸üÛúÎ ×´ÖµÖ (Halosere) ˆ®®ÖŸÖ ÛÎú´Ö õÖÖ¸üµÖãŒŸÖ •Ö×´Ö®ÖßŸÖæ®Ö ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü
¿ÖãÂÛú ÛÎú×´ÖµÖ (Xerosere) ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö ÆüÖ ¾ÖÖôæûµÖãŒŸÖ •Ö×´Ö®ÖßŸÖæ®Ö †£Ö¾ÖÖ ¤üÝÖ›üÖÓ¾Ö¸ü ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖÖê.
•Ö»ÖÛÎú×´ÖµÖ ˆ®®ÖŸÖ ÛÎú´ÖÖŸÖ (Hydrosere) ¯Öãœüß»Ö ÛÎú×´ÖÛú ™ü¯¯Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
ÛÎú×´ÖÛú ™ü¯¯Öê
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß
1) ÃÖãõ´Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß (Phytoplanktons)
- ›üÖµÖ†ò™ü´ÃÖ, ×ÃÖµÖÖ®ÖÖê²ÖòŒ™êü×¸üµÖÖ, ÝÖÏß®Ö †»ÝÖß (¿Öî¾ÖÖ»Ö)
2) •Ö»Ö´ÖµÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß (Submerged)
- ¯ÖÖê™üò ´ÖÖê•Öê™üÖò®Ö, ÆüÖµÖ×›Òü»ÖÖ, ¾Æòü×»ÖÃ®Öê×¸üµÖÖ
3) ŸÖ¸ÓüÝÖŸµÖÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß (Floating Hydrophytes) - ×®Ö×´±ú†Ö, †—ÖÖê»ÖÖ, ‡ÛúÖòÙ®Ö†Ö
4) ¯ÖæÞÖÔ ¤ü»Ö¤ü»ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß (Reed Swamp) - ™üÖµÖ±úÖ, ±Ïúò ÝÖ´Öò×™üÃÖ, ÃÖò••Öß™üÖ×¸ü†Ö
5) ÃÖÜÖ»Ö ¤ü»Ö¤ü»ÖµÖãŒŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß (Marsh)
- ÃÖÖµÖ¯Öê¸üÃÖ, •ÖÓÛúÃÖ, ¯ÖÖò×»ÖÝÖÖê®Ö´Ö
6) —ÖÖ›üß“ÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿Ö (Woodland)
- †»®ÖÃÖ, ¯ÖÖò¯µÖã»ÖÃÖ
7) ×Ã£Ö¸üŸÖÖ (•ÖÓÝÖ»Ö - Climax)
- ÜÖæ¯Ö ˆÓ“Ö ¾ÖÖœüÞÖÖ¸êü Æü•ÖÖ¸üÖê ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà“Öê ¾ÖéõÖ
(‘Ö®Ö¤üÖ™ü †¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿Ö)
¿ÖãÂÛú ÛÎú×´ÖµÖ ˆ®®ÖŸÖ ÛÎú´ÖÖŸÖ (Xeresere) ¯Öãœüß»Ö ÛÎú×´ÖÛú ™ü¯¯Öê †ÖœüôûŸÖÖŸÖ.
ÛÎú×´ÖÛú ™ü¯¯Öê
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß
1) ¤üÝÖ›ü±úæ »Ö (Lichenüs)
¯ÖÖ¸ü´Öê×»ÖµÖÖ, ¸üÖµÖ—ÖÖêÛúÖ¯ÖÖÔ®Ö, »ÖòÛúÖ®ÖÖê¸üÖ
2) ´ÖÖòÃÖ (Moss)
¯ÖÖò×»Ö™ÒüßÛú´Ö, ²ÖÎÖµÖ´Ö
3) ÝÖ¾ÖŸÖ (Herb)
‡Ô»µÖã×ÃÖ®Ö, ØÃÖ²ÖÖê¯ÖÖêÝÖÖò®Ö
4) —Öã›üã ¯Ö (Shrub)
¹ý²ÖÃÖ, Ûú¯Öò×¸üÃÖ
5) ×Ã£Ö¸ü ÃÖ´ÖæÆü (Climax community)
ÛúšüßÞÖ ±úÖÓªÖÓ“Öê ¾ÖéõÖ ÃÖ´ÖæÆü.
* ¯Ö×¸ü×Ã£Ö×ŸÖÛúßµÖ ˆ®®ÖŸÖÛÎú´ÖÖ“Öê (²Ö¤ü»ÖÖ“Öê) ¯ÖÏÛúÖ¸ü :- ¯Ö×¸ü×Ã£Ö×ŸÖÛúßµÖ ˆ®®ÖŸÖÛÎú´ÖÖ“Öê (²Ö¤ü»ÖÖ“Öê) ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ˆ®®ÖŸÖ †®ÖãÛúÎ ´Ö (Primary Succession)
2) ×¾¤üŸÖßµÖ ˆ®®ÖŸÖ †®ÖãÛúÎ ´Ö (Secondary Succession)
1) ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ˆ®®ÖŸÖ †®ÖãÛúÎ ´Ö (Primary Succession):- ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ˆ®®ÖŸÖ †®ÖãÛúÎ ´ÖÖ“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ ¾ÖÖôæû“Öê ×œüÝÖÖ¸êü, ¤üÝÖ›ü, ´ÖÖŸÖß, ¯ÖÖÞÖß, £ÖÓ›
—ÖÖ»Öê»ÖÖ »ÖÖ¾ÆüÖ µÖÖÓ“µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÆüÖêŸÖê. ¤üÝÖ›üÖ¾Ö¸üß»Ö ØÛú¾ÖÖ ¾ÖÖôæû“µÖÖ ×œüÝÖÖ-µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÆüÖêÞÖÖ¸êü ˆ®®ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö Æêü ¯ÖÖÞµÖÖ´Ö¬µÖê ‘Ö›üÞÖÖ-µÖÖ ²Ö¤ü»ÖÖ¯ÖêõÖÖ ¾ÖêÝÖôûµÖÖ
Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ.
¯Ö×Æü»ÖÖ •Öß¾ÖÃÖ´ÖæÆü •ÖÖê ¤üÝÖ›üÖÓ¾Ö¸ü †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖê ŸµÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú •Öß¾ÖÃÖ´ÖæÆü †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ (Pioneer Community) ŸµÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ •Öß¾Ö ´ÆüÞÖ•Öê ¤üÝÖ›ü±úæ »Ö (Lichen). ¤üÝÖ›ü±úæ »ÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüß´Öãôûê ÜÖ›üÛúÖÓ“Öê ×¾Ö¤üÖ¸üÞÖ ÆüÖê‰ú®Ö ´ÖÖŸÖß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ
´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê »ÖÆüÖ®Ö-»ÖÆüÖ®Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öß ¾Ö ÝÖ¾ÖŸÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê. ÛúÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ®Öê ŸÖê£Öê —ÖÖ›êü-—Öã›ü¯Öê µÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖê ¾Ö ¾Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¤üÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. µÖÖ —ÖÖ›üÖ-—
Öã›ü¯ÖÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¯ÖÖ“ÖÖêôûÖ ŸµÖÖ •Ö×´Ö®ÖßŸÖ ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê Ûãú•ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ ´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ÃÖë×¦üµÖ ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœæü®Ö
´ÖÖŸÖß“Öß ÃÖã×¯ÖÛúŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖê. †¿Öß ´ÖÖŸÖß ¯Öãœüê ‡ŸÖ¸ü ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸üŸÖê.
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‘Ö™üú 2 : ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ
2) ×¾¤üŸÖßµÖ ˆ®®ÖŸÖ †®ÖãÛúÎ ´Ö (Secondary Succession) :- Æêü ˆ®®ÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôûê ®ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ‘Ö›æü®Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÞÖ¾ÖÖ, ¯Öæ¸ü, •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü, “ÖÛÎúß¾ÖÖ¤üôû Æüß ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ÛúÖ¸üÞÖê †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö×¸ü»Ö ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ˆ®®ÖŸÖ ÛÎú´Ö ®ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê,
®ÖÖ¿Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖê ÛúÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ®Öê ŸµÖÖ“Ö ×šüÛúÖÞÖß ®Ö¾µÖÖ®Öê ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖéÂ™üß ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖê µÖÖ»ÖÖ ×¾¤üŸÖßµÖ ˆ®®ÖŸÖ †®ÖãÛúÎ ´Ö †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
×®ÖÃÖÝÖÔ ÆüÖ ÃÖ•Öß¾Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Æêü ¯ÖÏŸµÖêÛú õÖÞÖÖ»ÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ²Ö¤ü»Ö ÆüÖêÞÖê ¾Ö ×™üÛúæ ®Ö ¸üÖÆüÞÖê Æêü“Ö ×®ÖÃÖÝÖÖÔ“Öê ‹Ûú´Öê¾Ö
•Ö®´Ö×ÃÖ¬¤ü ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖ †ÖÆêü †Ö×ÞÖ µÖÖŸÖæ®Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ®ÖÖ •ÖÖ¾Öê“Ö »ÖÖÝÖŸÖê. †Öê›ü´Ö µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖŸÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü, "¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öê ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö Æüß ‹Ûú´ÖÖÝÖá †Ö×ÞÖ
†×ŸÖ¿ÖµÖ ×Ûú“ÖÛú™ü †¿Öß ×®ÖÃÖÝÖÖÔ“Öß ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ †ÖÆêü." ˆ®®ÖŸÖÛÎú´Ö Æüß ‹Ûú ¾Öî×¿¾ÖÛú ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ †ÃÖæ®Ö ŸÖß ÃÖã¹ý ÆüÖêŸÖê, ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖê †Ö×ÞÖ ¿Öê¾Ö™üß
×Ã£Ö¸ü ÆüÖê‰ú®Ö †Ó×ŸÖ´Ö ¯Ö×¸üÃÖß´ÖÖ ÝÖÖšüŸÖê (Climax Community). µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖêŸÖ ´ÖÖŸÖß“µÖÖ ×Ã£ÖŸÖßŸÖ †Ö×ÞÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖã¬¤üÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ¿Öß †®ÖãÛúæ »Ö®ÖßµÖ †ÃÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æü®Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
‘Ö™üú 3

®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
•ÖÝÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê´Öãôûê ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖ •ÖÝÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê“µÖÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ µÖÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú
ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß«üÖ¸êü ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ, ¯Ö¸ÓüŸÖã ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖ µÖÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ®Ö¾ÖÖÃÖ †¯Öã·µÖÖ ¯Ö›üÞÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ®Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖß
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Öê •Ö®ÖÖ¾Ö¸êü ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß Æêü ¯ÖÏ´ÖãÜÖ Ã¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã¯ÖßÛú •Ö×´Ö®Öß“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÆüÞÖ•Öê ÛúÖµÖ ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖ ÃÖÆü•Ö¯ÖÞÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß •µÖÖ«üÖ¸êü ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ¯ÖæÞÖÔ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü Ûêú»Öê
•ÖÖŸÖÖŸÖ ŸÖê ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê :
1) •Öî×¾ÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
2) †•Öî×¾ÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß †Ö¯Ö»Öê ¯ÖÏÛúÖ¿ÖÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖÖ«üÖ¸êü †Ö¯Ö»Öê †®®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖŸÖ, µÖÖ´Ö¬µÖê ±úôêû »ÖÖÛæú›ü ¤æü¬Ö ¾Ö ¤ãüÝ¬Ö•Ö®µÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ´ÖÖÓÃÖ, ´ÖÖÃÖê,
‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÔ¯Öæ¾Öá ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê ¤üÝÖ›üß, ÛúÖêôûÃÖÖ, ÜÖ×®Ö•ÖŸÖê»Ö ¾Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾ÖÖµÖæ µÖÖÓ“ÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö
•Öî×¾ÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖÖê.
¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß :
•µÖÖ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ‹Ûú¤üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ¯Öã®ÆüÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖ ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ŸÖ¸ü
•µÖÖ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ‹Ûú¤üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯Öã®ÆüÖ ŸµÖÖ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ ŸÖß ®ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖ †¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÃÖê
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ¤üÝÖ›üß ÛúÖêôûÃÖÖ, ÜÖ×®Ö•ÖŸÖê»Ö ¾Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾ÖÖµÖæ µÖÖÓ“µÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Æü•ÖÖ¸üÖê ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÝÖŸÖÖê. ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß´Ö¬µÖê
»ÖÖÛæú›ü, ±úôêû, ³ÖÖ•Öß¯ÖÖ»Ö, ´ÖÖÓÃÖ, ´ÖÖÃÖê, ¤æü¬Ö ¾Ö ¤æüÝ¬Ö•Ö®µÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ‹Ûú¤üÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûêú»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÛúÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ®Öê ŸµÖÖÓ“Öß
×®ÖÙ´ÖŸÖß ¯Öã®Æüß Ûú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖê.
´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖãŸÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ :¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü •Öß¾ÖÖ¾Ö¸üÞÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †»ÖßÛú›üß»Ö ÛúÖôûÖŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †Ö¾Ö¸üÞÖ †ÖÆêü. •µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖÞÖß, ¯ÖõÖß ‡. “ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß µÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖêÂÖß †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öê †®®Ö Ã¾ÖŸÖ: ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖ²ÖÔ®Ö, ¯ÖÖÞÖß, ÃÖãµÖÔ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ‡. ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Öæ»Ö³ÖãŸÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ µÖÖ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖæ®Ö ³ÖÖÝÖ¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÛúÖôûÖŸÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“Öß ´Öæ»Ö³ÖãŸÖ ÝÖ¸ü•Ö Æüß †®®Ö ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö¬Öã×®ÖÛú
•ÖÝÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ µÖÖ ²Ö¤ü»Ö»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÃ¡Ö, ×®Ö¾ÖÖ¸üÖ, ¾ÖÖÆüŸÖãÛú, ´Ö®ÖÖê¸üÓ •Ö®Ö, ÃÖÓ¸üõÖÞÖ, †ÖîÂÖ¬Öê ‡.“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ®Ö¾µÖÖ®Öê —ÖÖ»ÖÖ.
´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) †®®Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
2) •Ö»Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
3) ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
4) ÜÖ×®Ö•Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß
5) •ÖÓÝÖ»Öê ¾Ö ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
•ÖÝÖÖŸÖ ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ †ÃÖ´ÖÖ®Ö×¸üŸµÖÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. •µÖÖ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÖšêü ¤ãüÙ´Öôû †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ“Öê ´Öæ»µÖ •ÖÖÃŸÖ
†ÖÆêü. •ÖÝÖÖŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ÃÖÖšêü •Öê£Öê •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü ŸÖê£Öê ŸµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö Ûú´Öß †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÖêÃÖÖ›ü ¾Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö †®Ö®µÖÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ
†ÃÖê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÜÖ×®Ö•ÖÖ“Öê ÃÖÖšêü ×¾Ö¯Öã»Ö †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê£Öê ÜÖ×®Ö»Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖŒŸÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ®ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã •µÖÖ
¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ÜÖ×®Ö•ÖÖ“Öê ÃÖÖšêü Ûú´Öß †ÖÆêüŸÖ ¯ÖÞÖ ´ÖÖÝÖÞÖß •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ŸÖê£Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®ÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö •ÖÖÃŸÖ †ÃÖŸÖê. •ÖÝÖÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®ÖÖÃÖÖšüß
×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ :
®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
1) †õÖµÖ/ ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß - ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ, ¯Ö•ÖÔ®µÖ,ÃÖÖÝÖ¸üß »ÖÖ™üÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ‰ú•ÖÖÔ, †Ö×Þ¾ÖÛú ‰ú•ÖÖÔ, ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ,
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ, ¾ÖÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ‰ú•ÖÖÔ †Ö×ÞÖ ÃÖ´Öã¦ü.
2) õÖµÖ/†¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß - ÜÖ×®Ö•Öê, •Öß¾ÖÖ¿´Ö ‡Ó¬Ö®Ö, ¤üÝÖ›üß ÛúÖêôûÃÖÖ ‡.
ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö :
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö (Conservation) ÆüÖ ¿Ö²¤ü »Öò×™ü®Ö ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö 'con' ´ÆüÞÖ•Öê ‹Ûú¡Ö ¾Ö 'Server' ´ÆüÞÖ•Öê •ÖŸÖ®Ö µÖÖ ¤üÖê®Ö ¿Ö²¤üÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ŸÖµÖÖ¸ü
—ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯Öß™ü¸ü ÆòüÝÖê™ü µÖÖÓ“µÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ´ÆüÞÖ•Öê ŸµÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ÛúÖôûÖ¯ÖµÖÕŸÖ †×¬ÖÛúÖ†×¬ÖÛú »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê“µÖÖ
ÝÖ¸ü•ÖÖ ¯Öã¸ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß Ûêú»Öê»Öê ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖ“µÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“Öß ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö¯Öæ¾ÖÔÛú µÖÖê•Ö®ÖÖ ¾ÖÖ ¯ÖÏŸÖ¾ÖÖ¸üß Ûú¸üÞÖê ÆüÖêµÖ. Æü®ÖÖÔ»™ü ¸üÖ—ê Ö µÖÖÓ“µÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö
´ÆüÞÖ•Öê ¯Öãœüß»Ö ×¯ÖœüµÖÖÓ“µÖÖ ³Ö×¾ÖÂµÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ ×¯Öœüß®Öê Ûêú»Öê»ÖÖ ÃÖÓÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“ÖÖ ŸµÖÖÝÖ ¾ÖÖ ÛúÖ™üÛúÃÖ¸ü ÆüÖêµÖ.
®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö :¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß µÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêüŸÖ. •ÖÓÝÖ»Öê Æêü ¾Ö®µÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ¾ÖÃÖŸÖßÃ£ÖÖ®Ö †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¬µÖÖ •ÖÝÖÖŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“ÖÖ
ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú““ÖÖ ´ÖÖ»Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ³Ö¸ü¯Öæ¸ü ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÃŸÖæ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖÖê. •µÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ´Öæ»µÖ Æêü 23 »ÖÖÜÖ ›üÖò»Ö¸ü ‡ŸÖÛêú †ÖÆêü. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà¾Ö¸ü
†Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆªÖêÝÖ¬ÖÓªÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖ®µÖŸÖ: 1.3 ¤ü¿Ö»ÖõÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏŸµÖõÖ ¾ÖÖ †¯ÖÏŸµÖõÖ ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö•ÖÆüß •ÖÓÝÖ»ÖÖ´Ö¬µÖê †®ÖêÛú
¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ØÛú¾ÖÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê ¾ÖÃÖŸÖßÃ£ÖÖ®Ö ŸÖÃÖê“Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêÛúÖÓ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ †ÖÆêü. †×»ÖÛú›êü •ÖÝÖÖŸÖ »ÖÖêÛúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖß´Öãôûê •ÖÓÝÖ»ÖÖÓ“Öß ŸÖÖê›ü
´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. •ÖÝÖÖŸÖ ¬ÖÐã¾ÖßµÖ ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ÃÖÖê›üæ ®Ö 2/5 ³ÖÖÝÖ ÆüÖ ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ¯ÖÞÖê 1200 ¤ü¿Ö»ÖõÖ ÆêüŒ™ü¸üÃÖ •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü •ÖÓÝÖ»ÖÖÓ“Öê
†Ö“”ûÖ¤ü®Ö †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¬µÖÖ 1/3 ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ÆüÖ †ÖêÃÖÖ›ü ²Ö®Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖà“Öê †Ö“”ûÖ¤ü®Ö ¯ÖæÞÖÔ¯ÖÞÖê ®ÖÂ™ü —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
¯Öæ¾Öá“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ •ÖÝÖÖŸÖ •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü Æüß ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú ØÛú¾ÖÖ ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖÖÃÖÖšüß Ûêú»Öß •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö•Ö ¿ÖêŸÖß“µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü,
†ÖîªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖ, ®ÖÖÝÖ×¸üÛú¸üÞÖ µÖÖ´Öãôûê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öê †Ö“”ûÖ¤ü®Ö Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®ÖÖŸÖ
¾ÖÖœü, Ûú´Öß ¯Ö•ÖÔ®µÖ, ¾ÖÖœü»Öê»Öß •Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öæ¯Ö, ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü µÖêÞÖÖ¸êü ¯Öæ¸ü, ÃÖã¯ÖßÛú •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, ¤ãüÙ´Öôû ¯ÖÏ•ÖÖŸÖà“µÖÖ ÃÖÓÜµÖêŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ‘Ö™ü ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê×ÛúµÖ
†ÃÖÓŸÖæ»Ö®Ö, ¾Ö®ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ‘Ö™ü †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
•ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß´Öãôûê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß •¾Ö»ÖÓŸÖ ÃÖ´ÖÃµÖê¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÖµÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü •ÖÓÝÖ»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûêú»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.
³Öæ/•Ö´Öß®Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß - •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, •Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öæ¯Ö, ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖ •Ö×´Ö®Ö Æüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß †ÖÆêü. ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ÃÖ×•Ö¾ÖÃÖéÂ™üß •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü“Ö †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ †®®Ö, ¾ÖÃ¡Ö, ×®Ö¾ÖÖ¸üÖ
µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖãŸÖ ÝÖ¸ü•ÖÖ ³Öæ´Öß«üÖ¸êü ³ÖÖÝÖ×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ £Ö¸üÖ»ÖÖ ´Öé¤üÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ´Öé¤üÖ(Soil) ÆüÖ ¿Ö²¤ü »Öò×™ü®Ö ³ÖÖÂÖêŸÖß»Ö Solun
´ÆüÞÖ•Öê“Ö ¯Öé£¾Öß“ÖÖ ¾Ö¸ü“ÖÖ ³ÖÖÝÖ †ÃÖÖ †£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖê. ´Öé¤üê ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ÃÖë×¦üµÖ ¾Ö †ÃÖë×¦üµÖ ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê †×ÃŸÖŸ¾Ö †ÃÖŸÖê. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß ŸÖÃÖê“Ö
™ãüÓ ›üÒ Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ´Öé¤üê “Öß •ÖÖ›üß Æüß ¯ÖÖŸÖôû £Ö¸ü ¤ü´Ö™ü Æü¾ÖÖ´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ´Öé¤üê “Öß •ÖÖ›üß Æüß ¤üÖ™ü †ÃÖŸÖê. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü 2.5 ÃÖë.´Öß. •ÖÖ›üß“µÖÖ ´Öé¤üê “µÖÖ
×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß 200 ŸÖê 1000 ¾ÖÂÖÖÕ“ÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÝÖŸÖÖê. ´Öé¤üê “Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü Æêü Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö, ÜÖ›üÛú, ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê.
´Öé¤üê “Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ Æüß ´Öé¤üê “ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ, ÝÖãÞÖ¬Ö´ÖÔ, ÃÖêØ¦üµÖ ¾Ö †ÃÖë×¦üµÖ ‘Ö™üÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öã®Ö †ÃÖŸÖê. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß »ÖÖÝÖÞÖÖ¸êü ‘Ö™üÛú ´Öé¤üê ´Ö¬µÖê
†ÃÖŸÖÖŸÖ. ³Öæ´Öß“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ÜÖÖ»Öß»Ö ‘Ö™üÛúÖÓ“µÖÖ ÃÖÖÆüµµÖÖ®Öê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.
1) •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö
2) •Ö»Ö ¾Ö ÛúÖ²ÖÔ®Ö “ÖÛÎúÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö
3) ³Öã•Ö»Ö ÃÖÖšüÖ, ÜÖ×®Ö•Öê, •Öß¾ÖÖ¿´Ö ‡Ó¬Ö®Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ
4) ‘Ö®Ö ¾Ö ¦ü¾Ö Ûú“Ö·µÖÖ“ÖÖ ÃÖÖšüÖ
5) ´ÖÖ®Ö¾Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ¾Ö ¾ÖÖÆüŸÖãÛúß“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ
6) ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ®Ö¾Ö ¯ÖÏÖÞÖß ,¯ÖõÖß, ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
•Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ‹Ûú ®Ö´Öã®ÖÖ (³Öæ´Öß ˆ¯ÖµÖÖê•Ö®Ö) •ÖÝÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×³Ö®®Ö-×³Ö®®Ö †ÖÆêü. •ÖÝÖÖŸÖß»Ö ³Öæ´Ößˆ¯ÖµÖÖê•Ö®Ö ¯ÖÖ×Æü»Öê ŸÖ¸ü †Ö¯ÖÞÖÖÃÖ †ÃÖê ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê Ûúß,
‹ÛæúÞÖ •Ö×´Ö®Öß¯ÖîÛúß 30 ™üŒÛêú ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ¾Ö¸ü •ÖÓÝÖ»Ö, 26 ™üŒÛêú ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ¾Ö¸ü ÝÖ¾ÖŸÖÖôû Ûãú¸üÞÖê, 11 ™üŒÛêú ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ¯ÖßÛúÖÜÖÖ»Öß ŸÖ¸ü ¸üÖ×Æü»Öê»Öê 33 ™üŒÛêú ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ¾Ö¸ü
™ãüÓ ›üÒ Ö, ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß, ×Æü´Ö ¾Ö ¯Ö›üßÛú •Ö´Öß®Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖ ÆüÖ ¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ¤êü¿Ö †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ‹ÛæúÞÖ •Ö×´Ö®Öß¯ÖîÛúß 2/5 ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ÆüÖ ¿ÖêŸÖß
ÜÖÖ»Öß»Ö •Ö×´Ö®Öà“ÖÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ³Öæ´Ößˆ¯ÖµÖÖê•Ö®Ö Æêü 43.6 ™üŒÛêú •Ö´Öß®Ö ¿ÖêŸÖßÜÖÖ»Öß ¾Ö »ÖÖÝÖ¾Ö›üß µÖÖêÝµÖ, 14.6 ™üŒÛêú •Ö´Öß®Ö Æüß ÝÖ¾ÖŸÖÖôû
Ûãú¸üÞÖê, 12 ™üŒÛêú ¯Ö›üßÛú •Ö´Öß®Ö, 11.5 ™üŒÛêú •Ö´Öß®Ö Æüß •ÖÓÝÖ»ÖÖÜÖÖ»Öß 8 ™üŒÛêú •Ö´Öß®Ö Æüß ®ÖÖ×¯ÖÛú †ÖÆêü. 5.3 ™üŒÛêú •Ö´Öß®Ö ®ÖÖÝÖ¸üß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ÜÖÖ»Öß
†¿ÖÖ †ÃÖ´ÖÖ®Ö ×¸üŸÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêü.
³Öæ´Öß †¾Ö´Öã»µÖ®Ö ¾Ö ×ŸÖ“Öß ÛúÖ¸üÞÖê :•Ö×´Ö®Öß“Öß ¯ÖŸÖ ÜÖÖ»ÖÖ¾ÖÞÖê ØÛú¾ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ Ûú´Öß ÆüÖêÞÖê ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ³Öæ´Öß †¾Ö´Öã»µÖ®Ö ÆüÖêµÖ. •ÖÝÖÖŸÖ †Ö¬Öã×®ÖÛú ¾ÖÖœü ¾Ö ×¾ÖÛúÖÃÖÖ“ÖÖ
¯ÖÏŸµÖõÖ ¾Ö †¯ÖÏŸµÖõÖ¯ÖÞÖê •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃÖÖ¾Ö¹ý®Ö 23 ™üŒÛêú •Ö×´Ö®Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ, ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßµÖ, ¬ÖÐã¾ÖßµÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö
•Ö×´Ö®Öß“Öê †´Öã»µÖ®Ö —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ÜÖŸÖÖÓ“ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü, õÖÖ¸üµÖãŒŸÖ •Ö×´Ö®Ö ¿ÖêŸÖßõÖê¡ÖÖŸÖß»Ö †×®ÖµÖÖê•Ö®Ö, ‡Ó¬Ö®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö
»ÖÖÛú›üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ, †×ŸÖ“Ö¸üÖ‡Ô, ‹Ûú ×¯ÖÛú ¯Ö¬¤üŸÖ, †ÖîªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖ, ®ÖÖÝÖ×¸üÛú¸üÞÖ ‡. ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê •Ö×´Ö®Öß“Öê †¾Ö´Öã»µÖ®Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. •ÖÝÖÖŸÖß»Ö
¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê´Öãôûê »ÖÖêÛúÖÓ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß †®®ÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÖœüŸÖÖ ŸÖÖÞÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÝÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ
»ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê“µÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ •Ö×´Ö®Ö ¾Ö »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖÖ µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Æêü †ÃÖ´ÖÖ®Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¾µÖŒŸÖß •Ö×´Ö®Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Æêü 0.33 ÆêüŒ™ü¸ü ŸÖê 0.25
ÆêüŒ™ü¸ü ‡ŸÖÛúß Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. †Ö×¿ÖµÖÖ ÜÖÓ›üÖŸÖ ³Öæ´Öß“Öê †¾Ö´Öæ»µÖ®Ö Æüß ‹Ûú ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ²Ö®Ö»Öß †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 170 ¤ü¿Ö»ÖõÖ ÆêüŒ™ü¸ü
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖõÖ´Ö •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Öê ´ÖãÜµÖ ÛúÖ¸üÞÖ ´ÆüÞÖ•Öê“Ö •ÖÓÝÖ»ÖÖÓ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, †ÖîªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖ, ÜÖÖÞÖÛúÖ´Ö, »ÖÆüÖ®Ö-´ÖÖêšüß ¬Ö¸üÞÖÖÓ“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß
‡. ÆüÖêµÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ Æü×¸üŸÖÛÎúÖÓŸÖß´Öãôûê ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, Æü×¸üµÖÖÞÖÖ, ¯Ö×¿“Ö´Ö ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ‡. ¸üÖ•µÖÖŸÖ õÖÖ¸üµÖãŒŸÖ ¾Ö †Ö´»ÖêµÖãŒŸÖ •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¾ÖÖœü,
¿ÖêŸÖßÜÖÖ»Öß»Ö •Ö×´Ö®Öà“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÖîªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖ ¾Ö ®ÖÖÝÖ×¸üÛú¸üÞÖÖÃÖÖšüß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¿ÖÆü¸üÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß, ‘Ö®ÖÛú“Ö¸üÖ, †ÖîªÖê×ÝÖÛú õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß,
Ûú“Ö¸üÖ µÖÖ´Öãôûê ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖ :
†ÖêÃÖÖ›ü ¾Ö ×®Ö´Ö†ÖêÃÖÖ›ü ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»Ö ¾Ö ´ÖÖ®Ö¾Öß ÆüÃŸÖõÖê¯ÖÖ´Öãôûê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ‰úÞÖ, ¾ÖÖ¸üÖ, ¯ÖÖÞÖß
µÖÖ´Öãôûê •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, †×ŸÖ“Ö¸üÖ‡Ô, õÖÖ¸üµÖãŒŸÖ •Ö×´Ö®Öß“Öê ¾ÖÖœüŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ‡. ÃÖ¾ÖÔ ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß´Öãôûê ¯Ö•ÖÔ®µÖ´ÖÖ®Ö
Ûú´Öß ÆüÖêŸÖê †Ö×ÞÖ ²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾Ö®ÖÖ“ÖÖ ¤ü¸ü ¾ÖÖœü»µÖÖ´Öãôûê õÖÖ¸üÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœæü®Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ×ŸÖÆêü¸üß-³ÖÖÝÖß¸ü£Öß †Ö×ÞÖ ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü
ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ¯ÖÏÛú»¯ÖÖ´Öãôûê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß •ÖÓÝÖ»ÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü, ´ÖÖ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ Ûú¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêÞÖÖ¸üß ¯ÖÏ¤üã ÂÖÛêú, ×¾ÖÂÖÖ¸üß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ,
ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß, ™üÖÛúÖ‰ú Ûú“Ö¸üÖ µÖÖ´Öãôûê ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ³Öæ´ÖßÝÖŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ˆ¯ÖÃÖÖ, ÝÖ¾ÖŸÖÖôû Ûãú¸üÞÖÖÓ“Öß †×ŸÖ“Ö¸üÖ‡Ô,
¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ÜÖŸÖÖÓ“ÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü, †Ã£ÖÖµÖß ¾Ö †µÖÖêÝµÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ¿ÖêŸÖß ‡. ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßÛú¸üÞÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÝÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü.
•Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öæ¯Ö :¿ÖêŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¾Ö¸ü“ÖÖ £Ö¸ü †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ £Ö¸üÖŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß »ÖÖÝÖÞÖÖ¸üß
†Ö¾Ö¿µÖŒµÖ †¿Öß ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üÛúÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü“ÖÖ ÃÖã×¯ÖÛú ´ÖÖŸÖß“ÖÖ £Ö¸ü ×®Ö‘Öæ®Ö •ÖÖÞÖê ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ¨•Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öæ¯Ö° ÆüÖêµÖ.
•Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¬Öã¯Öê“Öß ÛúÖ¸üÞÖê ¾ÖÖÆüŸÖê ¯ÖÖÞÖß ¾Ö ¾ÖÖ¸üÖ µÖÖ´Öãôûê •Ö×´Ö®Öß“Öß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¬Öæ¯Ö ÆüÖêŸÖê. •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¬Öã¯Öê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ÜÖÖ»Öß»Ö ×¤ü»Öê»µÖÖ ‘Ö™üÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö
†ÃÖŸÖê.
1) •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü ¾Ö •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ £Ö¸üÖ“ÖÖ ·ÆÖÃÖ µÖÖ´Öãôûê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ •Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öæ¯Ö ÆüÖêŸÖê.
2) ¯Ö¾ÖÔŸÖß ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ¿ÖêŸÖß.
3) ´ÖÖ®Ö¾Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß, ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß
4) ÛúÖ¸üÜÖÖ®Öê, ˆªÖêÝÖ¬ÖÓ¤üê-†ÖîªÖê×ÝÖÛú ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß.
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
5) †×ŸÖ•Ö»ÖØÃÖ“Ö®Ö.
6) †Ö¬Öã×®ÖÛú ¿ÖêŸÖßŸÖÓ¡Öê.
•Ö×´Ö®Öß“Öß ¬Öã¯Ö —ÖÖ»µÖÖ®Öê ÆüÖêÞÖÖ¸êü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö :
1. •Ö×´Ö®Öß“Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖê.
2. †®®ÖÃÖÖÜÖôûß´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¤üã ÂÖÛêú ¯ÖÏ×¾ÖÂšü ÆüÖê‰ú®Ö ‘ÖÖŸÖÛú Ã¾Ö¹ý¯Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ.
3. ¯»ÖÖ×Ã™üÛúÃÖÖ¸üÜÖê ¯Ö¤üÖ£ÖÔ •Ö×´Ö®Öß“Öê •Öî¾Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ÝÖãÞÖ¬Ö´ÖÔ ²Ö¤ü»ÖŸÖÖŸÖ.
•Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¬Öã¯Öê¾Ö¸üß»Ö ˆ¯ÖÖµÖ :´Öé¤üê “µÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ÃÖã´ÖÖ¸êü 200 ŸÖê 1000 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖÛúÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß »ÖÖÝÖŸÖÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö ´Öé¤êü“Öß ÃÖã¯ÖßÛúŸÖÖ ×™üÛú¾Öæ®Ö šêü¾ÖÞÖê †ŸµÖÓŸÖ ÝÖ¸ü•Öê“Öê
†ÖÆêü. •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ¬Öæ¯Öê“µÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß ÜÖÖ»Öß»Ö ÛúÖÆüß ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
1) ×¯ÖÛú ¯ÖÖ»Ö™ü - ¿ÖêŸÖß´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ×¯ÖÛúÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›æü®Ö ¯ÖßÛú ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö Ûú¸üÞÖê.
2) •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ»ÖÖ †®ÖãÃÖ¹ý®Ö ®ÖÖÓÝÖ¸üÞÖß Ûú¸üÞÖê.
3) ÜÖŸÖê, Ûúß™üÛú®ÖÖ¿ÖÛúÖÓ“ÖÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü.
4) ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ •Ö»ÖØÃÖ“Ö®Ö.
5) ¾ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ †›ü£ÖôûÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞÖê.
•ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü (Deforestation) •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃÖ¾ÖìõÖÞÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü 1970 ´Ö¬µÖê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö 20 ™üŒÛêú ³Öæ³ÖÖÝÖ ‘Ö®Ö¤üÖ™ü •ÖÓÝÖ»ÖÖÓ®Öß ¾µÖÖ¯Ö»Öê»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖæ †»ÖßÛú›êü Æêü ‘Ö®Ö¤üÖ™ü
•ÖÓÝÖ»ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ˆ¢Ö¸ü ¬ÖÐã¾ÖÖÛú›üß»Ö †»ÖÖÃÛúÖ, Ûòú®Ö›üÖ, ˆ¢Ö¸ü µÖã¸üÖê¯Ö ¾Ö ¸ü×¿ÖµÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸êüÛú›üß»Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÓÛúã ÃÖÖ¸üÜÖß
•ÖÓÝÖ»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ´ÖÖ®Ö¾Öß ×ÛÎúµÖÖ ¾Ö ¾ÖÖœüŸµÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖß´Öãôûê Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. •ÖÝÖÖŸÖß»Ö †ÖîªÖê×ÝÖÛúÛú¸üÞÖ, †Ö¬Öã×®ÖÛú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö µÖÖ´Öãôûê •ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ
»ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖÖ Æüß ¿ÖÆü¸üß ³ÖÖÝÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×µÖÛú ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ®ÖÖ´Ö¬µÖê ±úŒŸÖ 2 ™üŒÛêú »ÖÖêÛú Æêü ¯ÖÏÖ£Ö×´ÖÛú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÝÖãÓŸÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã
•ÖÝÖÖŸÖß»Ö †®ÖêÛú ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ Æêü ¤êü¿Ö †®®ÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ.
•ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß“Öß ÛúÖ¸üÞÖê 1) ¿ÖêŸÖßõÖê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ¾ÖÖœü - ¿ÖêŸÖßõÖê¡ÖÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ¾ÖÖœü Æüß ‹Ûú •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß“Öê ‹Ûú ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ÛúÖ¸üÞÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê“µÖÖ †®®ÖÖ“Öß ¾ÖÖœüŸÖß
ÝÖ¸ü•Ö ¯ÖæÞÖÔ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖêŸÖßõÖê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
2) ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü - ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖß“ÖÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
•ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
3) Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ¿ÖêŸÖß - •ÖÝÖÖŸÖß»Ö †®ÖêÛú ³ÖÖÝÖÖŸÖ †Ö•ÖÆüß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ¿ÖêŸÖß Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. ×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¾Ö †×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö•ÖÆüß
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üß»Ö ¿ÖêŸÖß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖß»Ö •ÖÓÝÖ»ÖÖ“Öß ŸÖÖê›ü Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ¿ÖêŸÖß Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê.
4) “Ö¸üÖ‡Ô õÖê¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü - ´Ö¬µÖ ¾Ö ¤ü×õÖÞÖ †´Öê×¸üÛúê ´Ö¬µÖê ˆÂÞÖÛú×™ü²ÖÓ¬ÖßµÖ õÖê¡ÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü Ûú¹ý®Ö ŸÖê£Öê ÝÖ¾ÖŸÖÖôû, Ûãú¸üÞÖê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ
¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯Ö¿Öã¯ÖÖ»Ö®ÖÖ´Öãôûê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü Ûú¹ý®Ö ÝÖ¾ÖŸÖÖôû Ûãú¸üÞÖê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
5) ‡Ó¬Ö®Ö ´ÆüÞÖã®Ö »ÖÖÛú›üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ - •ÖÝÖÖŸÖ ×¾ÖÛúÃÖ®Ö¿Öß»Ö ¾Ö †×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ‡Ó¬Ö®Ö ´ÆüÞÖæ®Ö »ÖÖÛú›üÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü Ûêú»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü.
6) ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³ÖÖ¸üÞÖß - •ÖÝÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê´Öãôûê ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß ÃÖÓÜµÖÖÆüß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖÝÖÞÖÖ¸üÖ »ÖÖÛæú›ü ÆüÖ •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü Ûú¹ý®Ö
†ÖÞÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
7) ¾ÖÖœüŸÖê ¿ÖÆü¸üßÛú¸üÞÖ.
8) ÜÖ×®Ö•Ö ˆŸÜÖ®Ö®Ö.
9) †Öî¤üµÖÖê×ÝÖÛú¸üÞÖ.
10) ´ÖÖêšüß ¬Ö¸üÞÖê.
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
¯Öæ¸ü (Floods) ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞÖ»ÖÖê™ü õÖê¡ÖÖŸÖ õÖ´ÖŸÖê¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖÞÖß µÖêÞÖê †Ö×ÞÖ †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¹ý®Ö •Öß×¾ÖŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢ÖÆüÖ®Öß ÆüÖêÞÖê µÖÖÃÖ ¯Öæ¸ü
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞÖ»ÖÖê™ü õÖê¡ÖÖŸÖ †×ŸÖ¯Ö•ÖÔ®µÖ ÆüÖê‰ú®Ö ®Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÞÖß ³Ö¹ý®Ö †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖÞÖß ¯ÖÃÖ¹ý®Ö ¯Öæ¸ü ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß
×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖÃÖ ¯Öæ¸ü †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
¯Öæ¸üÖ“Öß ÛúÖ¸üÞÖê 1) ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞÖ»ÖÖê™ü õÖê¡ÖÖŸÖ †×ŸÖ¯Ö•ÖÔ®µÖ: ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞÖ»ÖÖê™ü õÖê¡ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ †×ŸÖ ¯Ö•ÖÔ®µÖÖ´Öãôûê ®Ö¤üß¯ÖÖ¡Ö ³Ö¹ý®Ö †Ö•Öæ²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ
¯ÖÖÞÖß ¯ÖÃÖ¸üŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö †×ŸÖ ¯Ö•ÖÔ®µÖÖ´Öãôûê ¯Öæ¸ü×Ã£ÖŸÖß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê.
2) ®Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ÝÖÖôûÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœüÞÖê : •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß´Öãôûê ®Ö¤üß“µÖÖ ´ÖÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ¬Ö¸üÞÖê, ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü
ÝÖÖôûÖ“Öê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ“ÖµÖ®Ö ÆüÖê‰ú®Ö ŸµÖÖ“Öß •Ö»Ö¬ÖÖ¸üÞÖ õÖ´ÖŸÖÖ Ûú´Öß ÆüÖê‰ú®Ö ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ¬Ö¸üÞÖê ÝÖÖôûÖ®Öê ³Ö¸ü»µÖÖ®Öê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôµÖÖŸÖ ®Ö¤üµÖÖÓ®ÖÖ ¯Öæ¸ü
µÖêŸÖÖê.
3) ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ´ÖÖÝÖÖÔŸÖ †›ü£ÖôûÖ : ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆü´ÖÖÝÖÖÔŸÖ ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôûê ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê Ûú›êü ÛúÖêÃÖôæû®Ö ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖê.
ŸµÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖÞÖß †Ö•Öã²ÖÖ•Öæ“µÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¹ý®Ö ¯Öæ¸ü×Ã£ÖŸÖß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê.
4) ®Ö¤üµÖÖ“Öß ®ÖÖÝÖ´ÖÖê›üß ¾ÖôûÞÖê, ²ÖÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»ÖÞÖê - ®Ö¤üµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÖÔŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö ‘ÖÖŸÖ»µÖÖ®Öê, •Ö»Ö×¾Ö¤üµÖãŸÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ®Ö¤üß¯ÖÏ¾ÖÖÆü †›ü×¾Ö»µÖÖ´Öãôûê , »ÖÆüÖ®Ö´ÖÖêšüß ¬Ö¸üÞÖê ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ´Öãôûê ®Ö¤üß´ÖÖÝÖÖÔŸÖ †›ü£Öôêû ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖê‰ú®Ö ®Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü µÖêŸÖÖê.
5) •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›ü : •ÖÓÝÖ»ÖŸÖÖê›üß´Öãôûê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÞÖß •Ö×´Ö®ÖßŸÖ ´Öã¸üÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Ûú´Öß ÆüÖê‰ú®Ö ®Ö¤üßŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ¾ÖÖœüŸÖê, ŸµÖÖ´Öãôûê ¤üÖê®Æüß
ÛúÖšüÖ¾Ö¸ü †Ö•Öã²ÖÖ•Öã“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯ÖÖÞÖß ¯ÖÃÖ¹ý®Ö ®Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü µÖêŸÖÖê.
6) ®ÖÖÝÖ¸üßÛú¸üÞÖ: ®ÖÖÝÖ¸üßÛú¸üÞÖÖ´Öãôûê ¸üÃŸÖê ¾Ö ¸êü»¾Öê“µÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ, ‡´ÖÖ¸üŸÖ ˆ³ÖÖ¸üÞÖß µÖÖ´Öãôûê •Ö×´Ö®Öß“Öß ÜÖÖê¤üÛúÖ´Öê Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ´ÖÖ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ
®ÖÖÝÖ¸üßÛú¸üÞÖÖ´Öãôûê ¯Öæ¸ü×Ã£ÖŸÖß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê.
¤ãüÂÛúÖôû / †¾ÖÂÖÔÞÖ (Droughts) †¾ÖÂÖÔÞÖ Æüß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ ¾Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö×¾ÖÂÖµÖÛú ‘Ö™üÛúÖ´Öãôûê ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÞÖÖ¸üß †Ö¯Ö¢Öß †ÖÆêü. ¯ÖÖÞµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“Öê •Öß¾Ö®Ö •ÖÝÖÞÖê ÛúšüßÞÖ †ÖÆêü.
†¾ÖÂÖÔÞÖÖ“Öß ¾µÖÖÜµÖÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ-¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»ÖŸÖê. ¤üß‘ÖÔÛúÖôû ¯Ö•ÖÔ®µÖ¾ÖéÂ™üß ®Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÛúÖê¸ü›üÖ ¤ãüÂÛúÖôû ŸÖ¸ü †×ŸÖ¯Ö•ÖÔ®µÖÖ´Öãôûê †Öê»ÖÖ ¤ãüÂÛúÖôû ¯Ö›üŸÖÖê.
†¾ÖÂÖÔÞÖ ´ÆüÞÖ•Öê ¯Ö•ÖÔ®µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß †ÃÖÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôûê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêÞÖÖ¸üß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß ÆüÖêµÖ.
†¾ÖÂÖÔÞÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö †¾ÖÂÖÔ®ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾ÖÃÖéÂ™üß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ´ÖÖ®Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. †¾ÖÂÖÔÞÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö
†ÖÙ£ÖÛú, »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê¾Ö¸ü ¾Ö ¸üÖ•ÖÛúßµÖ ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖê. †¾ÖÂÖÔÞÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ×¤üÃÖã®Ö µÖêŸÖÖŸÖ.
1) ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ´ÖÖ®Ö¾Öß •Öß¾Ö®Ö ¯ÖÖÞµÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ •ÖÝÖæ ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. †¾ÖÂÖÔÞÖ ÛúÖôûÖŸÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖÕ¾Ö¸ü ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê.
2) ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ Ûú´ÖŸÖ¸üŸÖê´Öãôûê ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¯ÖõµÖÖÓ“Öê Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö †Ö¾ÖÂÖÔÞÖÖ´Öãôûê ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¯ÖõµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÜµÖêŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêŸÖê.
3) †®ÖêÛú ÃÖ•Öß¾ÖÖ“Öê ¯ÖÖÞµÖÖ¾ÖÖ“Öæ®Ö ²Öôûß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯ÖÖÞµÖÖ†³ÖÖ¾Öß •Öî×¾ÖÛú ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
4) †¾ÖÂÖÔÞÖÖ´Öãôûê •Ö»Ö“ÖÛÎúÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö®Ö ×²Ö‘Ö›üŸÖê.
5) †¾ÖÂÖÔÞÖÖ´Öãôûê †®®Ö¬ÖÖ®µÖÖ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖê. Ûãú¯ÖÖêÂÖÞÖÖ´Öãôûê †®ÖêÛú »ÖÖêÛú ¤üÝÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ.
6) ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆ¤üµÖÖêÝÖ¬ÖÓ¤üê ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ´Öãôûê †®ÖêÛú »ÖÖêÛúÖ¾Ö¸ü ²ÖêÛúÖ¸üß“Öß ¯ÖÖôûß µÖêŸÖê.
¯ÖÖÞÖß - ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾Ö †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸ü- ¯ÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü ¯ÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¤ü×¾Ö¾ÖÖ¤ü/•Ö»Ö×¾Ö¾ÖÖ¤ü ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê²Ö¸üÖê²Ö¸ü ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ´ÖÖÝÖÞÖßÆüß ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ÃÖ¾ÖÔ¡Ö •ÖÖÞÖ¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¾Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö
µÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¤êü¿ÖÖ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê, ¸üÖ•µÖÖ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö¾ÖÖ¤ü ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ. ÝÖÓÝÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ²ÖÖÓÝ»ÖÖ¤êü¿Ö ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¬µÖÖ ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ
†ÖÆêü. ®ÖÖ‡Ô ®Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ÃÖã¤üÖ®Ö ¾Ö ‡×•Ö¯ŸÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö †Ö×±ÏúÛêúŸÖß»Ö ®ÖÖµÖÝÖÖ¸üÖ ®Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ¾Ö¹ý®Ö
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
®ÖÖµÖ•Öê×¸üµÖÖ, ×ÝÖµÖÖ®ÖÖ, ´ÖÖ»Öß µÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¤ü ÃÖã¹ý †ÖÆêü. †Ö×±ÏúÛúÖ ÜÖÓ›üÖŸÖß»Ö •ÖÖÓ²Öê•Öß ®Ö¤üß“µÖÖ ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ™ü¯ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ÛúÖÓÝÖÖê, †òÝÖÖê»ÖÖ, —ÖÖÓ×²ÖµÖÖ µÖÖ
¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †®ÖêÛú ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÞÖß¾ÖÖ™ü¯ÖÖ¾Ö¹ý®Ö ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü. •Ö»Ö×¾Ö¾ÖÖ¤ü †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ ÛúÖÆüß ®Ö¤üµÖÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¯Öãœüß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê 1) ÛéúÂÞÖÖ ®Ö¤üß - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, Ûú®ÖÖÔ™üÛú, †ÖÓ¬ÖÐ¯ÖÏ¤üê ¿Ö.
2) ®Ö´ÖÔ¤üÖ ®Ö¤üß - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü, ´Ö¬µÖ¯ÖÏ¤üê ¿Ö, ÝÖã•Ö¸üÖŸÖ.
3) ÛúÖ¾Öê¸üß ®Ö¤üß - Ûú®ÖÖÔ™üÛú, ŸÖÖ×´Öôû®ÖÖ›æü.
4) ÃÖŸÖ»Ö•Ö ®Ö¤üß - ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö, Æü×¸üµÖÖÞÖÖ.
¯ÖÖÞÖß ŸÖÓ™üÖ ÃÖÖê›ü×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÖì““Ö ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ®Öê Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö »Ö¾ÖÖ¤üÖ“Öß ®Öê´ÖÞÖæÛú Ûêú»Öß †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ÛéúÂÞÖÖ •Ö»Ö »Ö¾ÖÖ¤ü, ÛúÖ¾Öê¸üß •Ö»Ö
»Ö¾ÖÖ¤ü, ®Ö´ÖÔ¤üÖ •Ö»Ö »Ö¾ÖÖ¤ü ‡.“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü.
³Öã¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÞÖß :
1) ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ †Ö×ÞÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê •Öê ¯ÖÖÞÖß •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸ü ÃÖÖ“Öæ®Ö ¸üÖÆüŸÖê ŸµÖÖÃÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÞÖß †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ®ÖªÖ, †Öêœüê, ²ÖÓ¬ÖÖ¸êü, ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ÃÖ¸üÖê¾Ö¸êü, ¬Ö¸üÞÖê
‡. ¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÛúÖôûß ´ÖÖ®Ö¾Öß ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß ÝÖÖê›üµÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ•Ö¾Öôû“Ö Ã£ÖÖ¯Ö®Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÃÖÓÃÛéúŸÖß“ÖÖ ˆÝÖ´Ö †Ö×ÞÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ ®ÖªÖÓ“µÖÖ ÜÖÖê·µÖÖŸÖ
(ÝÖÖê›üê ¯ÖÖÞÖß) —ÖÖ»Öê»ÖÖ †Öœüôûæ ®Ö µÖêŸÖÖê. ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸ü ÃÖÖšü¾Öæ®Ö šêü¾Ö»Öê»Öê ¯ÖÖÞÖß †®ÖêÛú ÛúÖ¸üÞÖÖÓÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ‘Ö¸üÝÖãŸÖß ¿ÖêŸÖß, †®ÖêÛú ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê
ˆªÖêÝÖ, •Ö®ÖÖ¾Ö¸êü µÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖê´Öãôûê , ¾ÖÖœüŸµÖÖ †ÖîªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß Ûêú»µÖÖ´Öãôûê ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ®Öê ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê. ¾ÖÖœüŸµÖÖ ¿ÖÆü¸üßÛú¸üÞÖÖ“ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †ÖîªÖê×ÝÖÛú¸üÞÖÖ“ÖÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ¾Ö¸ü ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ
ŸÖÖÞÖ ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖß, ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß, ˆªÖêÝÖ¬ÖÓ¤üê, Ûêú¸üÛú“Ö¸üÖ µÖÖ´Öãôûê ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÖÞÖß ¯ÖÏ¤üæ ×ÂÖŸÖ ÆüÖêÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ
¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö †Ö¸üÖêÝµÖ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ µÖÖÓ¾Ö¸ü —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †×¾Ö“ÖÖ¸üÖ®Öê Ûêú»ÖÖ •ÖÖÞÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü, ×®ÖµÖÖê•Ö®ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö µÖÖ´Öãôûê †Ö•Ö ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß Ûú´ÖŸÖ¸üŸÖÖ
•ÖÖÞÖ¾ÖŸÖê. ×¯ÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ®Ö¾ÖÖÃÖ ×ÛúŸµÖêÛú ×Ûú»ÖÖê´Öß™ü¸ü ³Ö™üÛúÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖê. µÖÖ´ÖÖÝÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê ÛúÖ¸üÞÖ ´ÆüÞÖ•Öê ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ †¾ÖÖ•Ö¾Öß †Ö×ÞÖ
×®ÖµÖÖê•Ö®Ö¿Öæ®µÖ Ûêú»ÖÖ •ÖÖÞÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêµÖ.
2) ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ †Ö×ÞÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸ü :
¯Öé£¾Öß“µÖÖ ¯ÖéÂšü³ÖÖÝÖÖÜÖÖ»Öß •Öê ¯ÖÖÞÖß ®ÖîÃÖÙÝÖÛú×¸üŸµÖÖ ÃÖÖšü×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞÖßÃÖÖšüß †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ
‘Ö¸üÝÖãŸÖß ¿ÖêŸÖß ¾Ö ˆªÖêÝÖ¬ÖÓ¤üê µÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ ÆüÖêŸÖÖê. ×¾Ö×Æü¸üß, Ûæú¯Ö®Ö×»ÖÛúÖ µÖÖ«üÖ¸êü ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞÖß ²ÖÖÆêü¸ü ÛúÖœæü®Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛúÖ¸üÞÖÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ÃÖÖšêü •µÖÖ ŸµÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÜÖ›üÛúÖÓ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¿ÖêÛú›üÖê ±æú™ü ×¾Ö×Æü¸üß, Ûæú¯Ö®Ö×»ÖÛúÖ ÜÖÖê¤üæ ®Ö ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö
¯ÖÖÞÖß †×¾Ö“ÖÖ¸üÖ®Öê, ²Öê×Æü¿ÖÖê²Öß¯ÖÞÖê ˆ¯ÖÃÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ³Öæ•Ö»Ö -¯ÖÖŸÖôûß ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ÜÖÖ»Öß •ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ´ÆüÞÖæ®Ö ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö
¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÃÖÖ Ûú¸üÞÖê •ÖÖÃŸÖ ÜÖÙ“ÖÛú ²Ö®ÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞÖß Ã¾Ö“”û, ¿Öã¬¤ü ¾Ö ¯ÖÏ¤üæÂÖÞÖ´ÖãŒŸÖ ÃÖ´Ö•Ö»Öê •ÖÖŸÖê. ´ÆüÞÖæ®Ö †»ÖßÛú›ü“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ
¿ÖêŸÖß, ˆªÖêÝÖ¬ÖÓ¤üê ‘Ö¸üÝÖãŸÖß ÛúÖ¸üÞÖê µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾ÖÖœü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÝÖã•Ö¸üÖŸÖ, ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ®Ö ŸµÖÖ“Ö²Ö¸üÖê²Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ×Ûú®ÖÖ¸üß ³ÖÖÝÖÖŸÖ
†×ŸÖÜÖÖê»Ö Ûæú¯Ö®Ö×»ÖÛúÖ´Öãôûê õÖÖ¸ü•Ö»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“ÖÖ ÝÖÓ³Öß¸ü ¬ÖÖêÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †Ö•Ö 500 ŸÖê 600 ±æú™ü ÜÖÖê»Ö Ûæú¯Ö®Ö×»ÖÛúÖ Ûú¸üÖ¾µÖÖ
»ÖÖÝÖŸÖÖŸÖ. ÛúÖÆüß ³ÖÖÝÖÖŸÖ ‹¾Öœêü ÜÖÖê»Ö •ÖÖ‰ú®ÖÆüß ¯ÖÖÞÖß »ÖÖÝÖê»Ö“Ö µÖÖ“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß ®ÖÖÆüß. ×¾Ö×Æü¸üß, Ûæú¯Ö®Ö×»ÖÛúÖ µÖÖ´Öãôûê ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü —ÖÖ»µÖÖ®Öê
×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß Æüß ¾ÖÖœü †»¯Ö ÛúÖôûÖÃÖÖšüß †ÖÆêü. ³Öæ×´ÖÝÖŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê †Ö•Ö •ÖÝÖÖŸÖß»Ö †®ÖêÛú ¤êü¿ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü ×¯ÖÞµÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ÝÖÓ³Öß¸ü ¯ÖÏ¿®Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÛúÖÆüß ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ ŸÖ¸ü ×¯ÖÞµÖÖ“Öê ¯ÖÖÞÖß †ÖµÖÖŸÖ Ûú¸üÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖê.
‹ÛÓú¤ü¸üßŸÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖ»µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ †×¾Ö¾ÖêÛúß, ²Öê×Æü¿ÖÖê²Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»µÖÖ´Öãôûê ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ™Óü“ÖÖ‡Ô ÆüÖ †®ÖêÛú ¤êü¿ÖÖÓÃÖ´ÖÖê¸ü µÖõÖ¯ÖÏ¿®Ö
²Ö®Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê µÖêŸµÖÖ ÛúÖÆüß ¤ü¿ÖÛúÖ´Ö¬µÖê ³Öæ¯ÖéÂšüÖ¾Ö¸üß»Ö ŸÖÃÖê“Ö ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ÃÖÖšêü ÃÖÓ¯ÖãÂšüÖŸÖ µÖêÞµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ
®ÖÖÛúÖ¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê µÖÖêÝµÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö, ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö †Ö×ÞÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÖÆêü. ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß •Ö»ÖØÃÖ“Ö®ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖÝÖŸÖ
¯Ö¬¤üŸÖß ²ÖÓ¤ü Ûú¹ý®Ö ×šü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö, ±ú¾ÖÖ¸üÖ ØÃÖ“Ö®Ö µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö Ûú¹ý®Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ²Ö“ÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ‘Ö¸üÝÖãŸÖß ÛúÖ´ÖÖÓÃÖÖšüß
Ûêú»ÖÖ •ÖÖÞÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÛúÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔÛú ¾Ö ÛúÖ™üÛúÃÖ¸üß®Öê, ŸÖÃÖê“Ö ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ¯Öã®Ö“ÖÔÛúÎ ßÛú¸üÞÖ Ûú¹ý®Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ²Ö“ÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÖÞÖß
†›ü¾ÖÖ, ¯ÖÖÞÖß ×•Ö¸ü¾ÖÖ µÖÖ«üÖ¸êü ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ¾ÖÖœü×¾ÖÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ»ÖÖ ‰ú•Öì“Öß ÝÖ¸ü•Ö ¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÛúÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×¤üÃÖã®Ö µÖêŸÖê. ¤êü¿ÖÖ“µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ×¾ÖÛúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¾Ö »ÖÖêÛúÖÓ“Öê •Öß¾Ö®Ö´ÖÖ®Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üÞµÖÖÃÖÖšüß
»ÖÖÝÖÞÖÖ·µÖÖ ‘Ö™üÛúÖ¯ÖîÛúß ‰ú•ÖÖÔ ÆüÖ ‹Ûú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üÛú †ÖÆêü. ‰ú•Öì“µÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Öê †×ŸÖ¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÛúÖôûÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üÛú ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Öê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“Öß ‰ú•Öì“Öß ÝÖ¸ü•Ö ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê,
³ÖÖî×ŸÖÛú ¾Ö •Öî×¾ÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖê. ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê †×ÃŸÖŸ¾ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
1) ¯Öã®ÖÙ®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß •Öß ‰ú•ÖÖÔ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú “ÖÛÎúÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ®ÖÖ´Öãôûê ¯Öã®ÆüÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê †¿ÖÖ ‰ú•Öì»ÖÖ ¯Öã®ÖÙ®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤üÖ †ÃÖê
´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ˆ¤üÖ. ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ. •Ö»Ö×¾Ö¤üµÖãŸÖ ‰ú•ÖÖÔ, ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ, ³Öæ†Öî×ÂÞÖÛú ‰ú•ÖÖÔ, ÃÖÖÝÖ¸üß ‰ú•ÖÖÔ, •Öî¾Ö ¾ÖÃŸÖã´ÖÖ®ÖßµÖ ‰ú•ÖÖÔ ‡. Æüß ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤üÖ
¯Öã®ÆüÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¹ý®Ö ŸÖß †×®Ö×¿“ÖŸÖ ÛúÖôûÖÃÖÖšüß †®ÖêÛú ¾ÖêôûÖ ¾ÖÖ¯Ö¹ý ¿ÖÛúŸÖÖê. µÖÖ ‰ú•Öì“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê ´ÖÖ®Ö¾Öß †Ö¸üÖêÝµÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖêÞÖÖ¸êü ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö Ûú´Öß
†ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôûê µÖÖ ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü.
2) †¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß •µÖÖ ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤êü“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÖ®Ö¾ÖÖÛú›æü®Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüß †¿ÖÖ ‰ú•Öì»ÖÖ †¯Öã®ÖÔÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤üÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¤üÖ. ¤üÝÖ›üß ÛúÖêôûÃÖÖ, ÜÖ×®Ö•Ö ŸÖê»Ö, ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾ÖÖµÖæ ‡. †Ö•Ö“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖß»Ö Æüß ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖšü×¾ÖÞÖê †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ÛúÖ¸üÞÖ µÖÖ ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö
ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ‰ú•Öì“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖšêü ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖê »Ö¾ÖÛú¸ü ®ÖÂšü
ÆüÖêÞµÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÖÔ¾Ö¸ü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê ¾ÖÖµÖã, •Ö»Ö¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ, ¾Öî×À¾ÖÛú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö¾Öé¬¤üß, †Ö´»Ö¯Ö•ÖÔ®µÖ ‡. ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖµÖÖÔµÖß ‰ú•ÖÖ ÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü :
†»ÖßÛú›ü“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ †¯Öæ®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †¯Öæ®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö
ÃÖÓ¯Ö¤êü“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê †®ÖêÛú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ‰ú•ÖÖ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú´Öß Ûú¹ý®Ö ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ‰ú•ÖÖÔ ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ
•ÖÖÃŸÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ®Ö×•ÖÛú“µÖÖ ÛúÖôûÖŸÖ ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¤êü“ÖÖ ˆ¤üÖ. ÃÖÖî¸ü‰ú•ÖÖÔ, ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ, •Ö»Ö ‰ú•ÖÖÔ ‡ŸµÖÖÓ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
Ûú¸üÞÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ šü¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêü.
1) ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ : ÃÖãµÖÔ ÆüÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ‰ú•Öì“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ Ã¡ÖÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖãµÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ®Ö •Öß ‰ú•ÖÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ®Ö¾Öß×•Ö¾Ö®Ö ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ †×ÃŸÖŸ¾ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì“Öß †ŸµÖÓŸÖ ÝÖ¸ü•Ö †ÖÆêü. ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ Æüß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ´ÆüÞÖ•Öê“Ö Ûú¬ÖßÆüß ®Ö ÃÖÓ¯ÖÞÖÖ¸üß
‰ú•ÖÖÔ †ÃÖæ®Ö ŸÖß ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ´ÖãŒŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖŸÛúÖôû ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêÞÖÖ¸üß †ÖÆêü. ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ Æüß ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ŠúŸÖã,
œüÝÖÖôû ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ ¾Ö ³ÖÖîÝÖÖê×»ÖÛú Ã£ÖÖ®Öê µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê. ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì“Öê ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
A. ×®Ö×ÂÛÎúµÖ ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ (Passive Solar Energy) - ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß Æüß ÃÖÖê¯Öß ¯Ö¬¤üŸÖ †ÃÖæ®Ö µÖÖŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ
ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì»ÖÖ ¯Öæ¸üÛú †¿ÖÖ¯ÖÏÛúÖ¸êü Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê¯ÖæÞÖÔ ¸ü“Ö®Öê´Öãôûê µÖÖêÝµÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ —ÖÖ»µÖÖ®Öê ‡´ÖÖ¸üŸÖß µÖÖ ‰ú²Ö¤üÖ¸ü
¸üÖÆüŸÖÖŸÖ. ‘Ö¸êü, ÝÖÖê¤üÖ´Öê, ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖê µÖÖÓ“Öß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ¸ü“Ö®ÖÖ Ûú¹ý®Ö ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
B. ÃÖ×ÛÎúµÖ ÃÖÖî¸ü ‰ú•ÖÖÔ (Active Solar Energy) - µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ×ÛÎúµÖ ÃÖÖî¸ü ¿ÖŒŸÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÛúÖÆüß µÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ˆ¤üÖ. ÃÖÖê»Ö¸ü ÛãúÛú¸ü, ÃÖÖê»Ö¸ü ²ÖÓ²Ö, ÃÖÖî¸ü ‰ú•Öì¾Ö¸üß»Ö ×¾Ö¤üµÖãŸÖ ×¤ü¾Öê, ÃÖÖî¸ü‘Ö™ü ‡.
2) •Ö»Ö×¾Ö¤üµÖãŸÖ ‰ú•ÖÖÔ : •Ö»Ö×¾Ö¤üµÖãŸÖ ¿ÖŒŸÖß ¯ÖÖÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. ‡ŸÖ¸ü ¿ÖŒŸÖß ÃÖÖ¬Ö®ÖÖ¯ÖêõÖÖ •Ö»Ö×¾Ö¤üµÖãŸÖ ¿ÖŒŸÖßÃÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ÜÖ“ÖÔ Ûú´Öß
µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ‡Ó¬Ö®Ö •ÖÖôûÖ¾Öê »ÖÖÝÖŸÖ ®ÖÖÆüß, ¯ÖµÖÖÔµÖÖ®Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖßµÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. •Ö»Ö¿ÖŒŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôûê
ÛúÖêôûÃÖÖ,ÜÖ×®Ö•ÖŸÖê»Ö µÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖÞÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖÖê. ÛúÖêôûÃÖÖ, ÜÖ×®Ö•ÖŸÖê»Ö ‡. “Öê ÃÖÖšêü ´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê •Ö»Ö¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¹ý®Ö ×¾Ö¤üµÖãŸÖ
‰ú•ÖÖÔ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞÖê †¯Ö×¸üÆüÖµÖÔ šü¸üÞÖÖ¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×¾ÖªãŸÖ¿ÖŒŸÖß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞÖÖ¸êü †®ÖêÛú ¯ÖÏÛú»¯Ö ÛúÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ˆ¤üÖ.
³ÖÖÛÎúÖ®ÖÖ®ÖÝÖ»Ö, ÛúÖêµÖ®ÖÖ, ×³Ö¸üÖ, ×³Ö¾Ö¯Öæ¸üß, ˆ•Ö®Öß, ×Æü¸üÖÛæú›ü, ŸÖãÓÝÖ³Ö¦üÖ ‡. †®ÖêÛú ¤êü¿ÖÖŸÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ •Ö»Ö¿ÖŒŸÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖæ®Ö
¤êüÜÖß»Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üê ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖ ®ÖÖÆüß.
3) ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ - ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•Öì“ÖÖ ¯ÖÏÖ“Öß®Ö ÛúÖôûÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ŸÖ¸üß ¤êüÜÖß»Ö ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•Öì“ÖÖ ´ÆüÞÖÖ¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß.
¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ Æüß ¾ÖÖ·µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê. •ÖÝÖÖŸÖ ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•Öì“µÖÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß †®ÖêÛú ³ÖÖîÝÖÖê×»ÖÛú Ã£ÖÖ®Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ¤êüÜÖß»Ö
ŸµÖÖ×šüÛúÖÞÖß ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•Öì“ÖÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ Ûêú»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ‡Ó¬Ö®ÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö »ÖÖÝÖŸÖ ®ÖÖÆüß. Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üæ ×ÂÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß.
¯Öã®ÖÔ¾ÖÃÖ®ÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö ®ÖÖÆüß. ¯ÖÞÖ ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß ²Ö¸üß“Ö •ÖÖÝÖÖ »ÖÖÝÖŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ±úÖµÖªÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¹ý®Ö Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¯Ö¾Ö®Ö
‰ú•Öì“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûêú»Öß ŸÖ¸ü ‰ú•Öì“Öê ÃÖÓÛú™ü ™üÖôûŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ´ÆüÞÖæ®Ö †»ÖßÛú›üß»Ö ÛúÖôûÖŸÖ ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûú¸üÞµÖÖÛú›êü Ûú»Ö
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‘Ö™üú 3 : ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß- ¯Öã®ÖÔ×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ¾Ö †¯Öã®Ö×®ÖÙ´ÖŸÖßõÖ´Ö ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß
¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü. ˆ¤üÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö “ÖÖ»ÖÛêú¾ÖÖ›üß, ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖÓÝÖÖê»ÖÖ-×´Ö¸ü•Ö ´ÖÖÝÖÖÔ¾Ö¸ü ŸÖÃÖê“Ö ŸÖÖ×´Öôû®ÖÖ›æü, †Öê×¸üÃÖÖ, ÝÖã•Ö¸üÖŸÖ µÖÖ
¸üÖ•µÖÖŸÖ ¯Ö¾Ö®Ö ‰ú•ÖÖÔ Ûëú¦êü ˆ³ÖÖ¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.
4) »ÖÖ™üÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö ×´ÖôûÞÖÖ¸üß ‰ú•ÖÖÔ - •ÖÝÖÖŸÖß»Ö †®ÖêÛú ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ ÃÖÖÝÖ¸ü ×Ûú®ÖÖ¸êü »ÖÖ³Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×Ûú®ÖÖ¸üß ³ÖÖÝÖÖ´Ö¬µÖê µÖêÞÖÖ·µÖÖ »ÖÖ™üÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö
¾Öß•Ö×®ÖÙ´ÖŸÖß Ûú¸üÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏµÖÖêÝÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ ´Ö¦üÖÃÖ“µÖÖ †ÖµÖ.†ÖµÖ.™üß. Ûëú¦üÖŸÖ 1984 ´Ö¬µÖê ÃÖÖÝÖ¸üß »ÖÖ™üÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö
¾Öß•Ö×®ÖÙ´ÖŸÖß“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏµÖÖêÝÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯Ö×¿“Ö´Ö ²ÖÓÝÖÖ»Ö´Ö¬µÖê ÃÖãÓ¤ü¸ü²Ö®Ö ¾Ö Ûêú¸üôû´Ö¬µÖê ×¡Ö¾Öë¦ü´Ö“µÖÖ ÃÖ´Öã¦ü ×Ûú®ÖÖ¸üß ³ÖÖÝÖÖŸÖ
ÃÖÖÝÖ¸üß »ÖÖ™üÖÓ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¾Ö ³Ö¸üŸÖß †ÖêÆüÖê™üß¯ÖÖÃÖæ®Ö »ÖÖ™ü ‰ú•ÖÖÔ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê ¯Ö¸ÓüŸÖæ •ÖÝÖÖŸÖß»Ö ÛúÖÆüß ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»µÖÖ ÃÖÖÝÖ¸ü ×Ûú®ÖÖ·µÖÖ“Öß ¸ü“Ö®ÖÖ
¯ÖÖÆüŸÖÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ »ÖÖ™ü ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖß ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“ÖÖ †ªÖ¯Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ®ÖÖÆüß. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖßµÖ
ÃÖ´ÖÃµÖÖ, ¯ÖÏ¤üæ ÂÖÞÖ, ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ µÖêÞÖÖ¸üÖ ÜÖ“ÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖ »ÖÖ™ü ‰ú•ÖÖÔ ÆüÖ ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üÛú ‰ú•ÖìÃÖ ‹Ûú ˆŸÛéúÂ™ü ¯ÖµÖÖÔµÖ šü¸üê »Ö.
5) ³ÖæŸÖÖ¯Ö ‰ú•ÖÖÔ - µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ³ÖæÝÖ³ÖÖÔŸÖß»Ö ×¿Ö»ÖÖ¸üÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ˆÂÞÖŸÖê“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×¾ÖªãŸÖ
×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ³Öæ¯ÖéÂšüÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ˆÂÞÖŸÖê¿Öß ÃÖÓ¯ÖÛÔú †Ö»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ˆÂÞÖŸÖÖ ³Öæ¯ÖéÂšüÖÛú›êü ±êúÛú»Öß
•ÖÖŸÖê. †¿ÖÖ ‰ú•Öì“ÖÖÆüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü ×¾ÖªãŸÖ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖÖšüß Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. †´Öê×¸üÛúÖ, ¸ü×¿ÖµÖÖ, •Ö¯ÖÖ®Ö, µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“Öß ‰ú•ÖÖÔ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖŸÖ †ÖÞÖ»Öß
•ÖÖŸÖê.
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‘Ö™üú 4 : •Öî¾Ö×¾×¾Ö¬ÖŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¸üÖÖ
‘Ö™üú 4

•Öî¾Ö×¾×¾Ö¬ÖŸÖÖ †Ö×Ö ÃÖÓ¸üÖÖ
परचय:
जैव व वधता कंवा जीवशाीय वै वय हणजे पृवीवरल िनरिनरा या ूाणीूसाराचे वण#न. थोड'यात, हे जीवन
व वधता अंश हणून वण#न केले आहे . जीवशाीय वै वयामये सूआमजीव, वनःपती, ूाणी आ.ण पारलौककांसार0या ूवाळ,
जंगले, रानफुले, वाळवंट इ.
जैव व वधता दे खील विश9 :ेऽामये राहणा-या सं0या कंवा व वध ूजातींचे भरपूर ूमाणात असणे होय. आम=यासाठ?
उपलAध असलेBया जै वक ॐोतां=या संपDीचे हे ूितिनिधEव करते. वनःपती, ूाणी आ.ण इतर जीवनावँयक गो9ींचा समुदाय
बनलेला नैसिग#क :ेऽ कायम ठे वHयाबIल आहे जो सतत मानवीय बयाकलापांची योजना आखत आहे Kयामुळे अिधवास न9 कLन
कमी होत आहे .
जैव व वधता पया#वरणातील सेवांचे पाया आहे Kयासाठ? मानवी कBयाण सलगीने जोडलेले आहे . पृवी=या
कोणEयाह असामाMय, एकमेव अOतीय वैिशंQयापे:ा मानवां=या हातात कोणEयाह वैिश9य़पूण# नाQयमय बदलामुळे
अनुभवता येत नाह अशी पृवीवरल कोणतीह जीवघेणे जीवसृ9ी=या ःतरापे:ा जाःत .'ल9, गितमान आ.ण िभMन
आहे .

जीवसृ9ीचा

हा

ःतर-

.जवावरन-

Eया=या

असं0य

वनःपती,

ूाणी

आ.ण

सूआम

जीवां=या

सामुदाियक

चयापचयाशी बयाकलापांOारे भौितक आ.ण रासायिनक पTतीने पया#वरण, भौगोिलक :ेऽ आ.ण जलॐोतांना एक
पया#वरणीय पTतीत एक ऽत करते Kयामये मानवांसह लाखो ूजाती चपळते आहे त. Uास घेणारे हवा,

पHयायोVय

पाणी, सुपीक माती, उEपादक दे श, उदार समुि, पृवीचे अलीकडल इितहासाचे MयाXय वातावरण, आ.ण इतर
पया#वरणातील सेवा हे जीवना=या कामकाजाचे ल:ण आहे . या ःती=यावर मानवी ूमाणातील मोYया ूमाणातील ूभाव
मानवी आहारावर ूचंड ूभाव पाडतो. हे दे खील असे होते कZ या ूभावांचा, चांगBया कंवा वाईट ूभावाचा ूभाव
मनुंयां=या ूभावाखाली असतो.
जैव व वधता हे एक महEवाचे मूBय आहे आ.ण पया#वरणातील वःतू आ.ण सेवांची तरतूद, Kयात मEःयपालन, सागर
संसाधन, करमणूक आ.ण पय#टन यांचा समावेश आहे , यामये महEवाची भूिमका बजावली आहे .

जैव व वधता काय आहे
जै वक व वधता ह जीवो-:ेऽातील िनसगा#=या व वधतेशी संबंिधत आहे . या जातीचे तीन ःतरांवर िनर:ण
केले जाऊ शकते - एखा]ा ूजातीमये अनुवांिशक परवत#नशीलता; एखा]ा समुदायात व वध ूजाती; आ.ण विश9
वनःपती आ.ण ूाणी समुदाय मये :ेऽात ूजाती संःथा.

परभाषा
जैव व वधता ह पृवीवरल .जवंत ःवLपातील फरक हणून परभा षत आहे Kयात वनःपती, ूाणी,
सूआमजीव, जनावरांचा समावेश आहे आ.ण जटल पया#वरणास समा व9 करते.
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जीवशा` बहुतेकदा जैव व वधता दश# वतात "जनावरांची संपूण# ूजाती, ूजाती आ.ण पया#वरणाचे :ेऽ" (टॉर-बज#न# लास#न (2001)
आ.ण डे .bहस).
1 99 2 मये रयो ड जनेरयो (ॄाझील) येथे आयो.जत केलेBया पृवी कळस मये अनेक सदःय राKयांनी ःवा:र केलेBया
जै वक व वधते=या संमेलनात, खालील ूमाणे जैव व वधता ःप9 करते:
"जै वक व वधता" हणजे ःथलांतरत, सागर आ.ण इतर जलजी वत पया#वरणासह आ.ण पया#वरणीय संकुने Kयामये ते भाग आहे त
अशा सव# ॐोतांकडू न .जवंत जीवांमये बदलHयाची श'यता; या ूजातींमये व वधता, ूजाती आ.ण पया#वरण-bयवःथेमये यांचा
समावेश होतो.
जै वक वै वयाची पातळ
जैव व वधता तीन ःतरांवर पाहली जाऊ शकते - अनुवांिशक व वधता, ूजाती व वधता आ.ण पया#वरणातील व वधता.
तीन वेळा संवाद साधतात आ.ण काळानुसार बदलत असतात.
ूजाती व वधता व वध जीवनावँयक गो9ी व वध संदिभ#त.
अनुवांिशक व वधते हणजे एखा]ा ूजातीतील bयeZंमधील तफावती - Eयां=या पालकांनी आपBया संततीला खाली दलेली
वैिशंQये.
पया#वरणातील व वधता जै वक जैव (.जवंत ूाणी आ.ण वनःपती) आ.ण अबािधत (पृवीचे अ.ःतEव, पृवी, माती, खडक,
हवा आ.ण पाणी) यां=या परःपरबयाOारे तयार केलेBया व वध ूकारचे वातावरणास सूिचत करते.
जनुकZय व वधता
जनुकZय

व वधता एक ूजाती जनुकZय मनोरचनामये मये एकूण अनुवांिशक वैिशंQये आहे . हे अनुवांिशक

परवत#नशीलतेपासून वेगळे आहे , जे अनुवांिशक वैिशंQयां=या ूवृDींचे वेगळे पण दश# वते.
ूEयेक ूजाती bयeZंना Eयां=या ःवत: =या विश9 आनुवांिशक रचना असतात. जfbहा bयeZ संकर करते, Eयां=या संततीला
नवीन जनुHया असतात, परणामी ूजातीं=या गुणधमाgचे नवीन िमौण होते. नैसिग#क समूहात िनरोगी लोकसं0येचे अ.ःतEव टकवून
ठे वHयासाठ? गुण वशेष या व वधता आवँयक आहे . जfbहा एका समुदायाचे वातावरण बदलते, जसे ते जादा करतात, तेbहा काह
bयeZंमये असे नवीन वैिशंYयपूण# वातावरण असावे लागतील. ते नवीन वातावरणास अनुकूल आहे त अशा संततीतून जगू शकतील
आ.ण उEपादन करतील. परणामी, संपूण# लोकसं0या बदलू शकते. अशाूकारे अनुकूलन करHयाची ूबया येत.े जर एखा]ा लहानशा
ूजातींचे मोYया ूमाणावर वभाजन होऊन वेगळे केले जाते, तर लहान लोकसं0या ःवतः=या ूजननाने पुनjEपादत करHयास भाग
पाडते - जवळ=या नाEयातील ूाHयापासून होणार ूजननामुळे जनुकZय व वधतेचे नुकसान होऊ शकते, Kयामुळे ूजाती बदलEया
पर.ःथतीशी जुळवून घेHयास कठ?ण बनते. अनुवांिशक व वधतेचा हा परणाम अखेरस लोकसं0या वलोपन होऊ शकते.

ूजाती व वधता
ूजाती व वधता हणजे पृवीवरल िनरिनरा या .जवंत ूाHयां वषयी. यात बया#च ूकारचे प:ी, कZटक, वनःपती, जीवाणू,
बुरशी, सःतन ूाणी आ.ण अिधक समा व9 आहे . अनेक वेगवेग या ूजाती बहुधा Eयां=या गरजा पुरवHयासाठ? एकमेकांशी अवलंबून
असलेBया समाजात एकऽ राहतात. एक ूजाती समूह कंवा गट आत आंतरभाषा कLन पुनjEपादत जे समान जीव कZ लोकसं0या
हणून परभा षत केले जाऊ शकते. कोणEयाह ूजातींचे सदःय सहसा कोणEयाह इतर ूजातीं=या सदःयांसह पुनjEपादत होत
नाहत. एका विश9 ूजातीचे सदःय सामाMय वैिशंQयांसह असतात Kया Eयांना इतर ूजातींपासून वेगळे करतात आ.ण भौगोिलक
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ःथानांकडे दल
# करतात. उदाहरणाथ#, मानव एक ूजातीमधील आहे त - होमो से पयMस आ.ण जगभरातील व वध मानवी
ु :
लोकसं0येसह यशःवीरEया ूजनन कL शकतात कारण ते सव# एकाच ूजातीशी संबंिधत आहे त.
पया#वरणातील व वधता
पया#वरणातील ते .जथे राहतात अशा भौितक वातावरणासह जीवनावँयक गो9ींचे समूह असतात. पारं पारक पTतींचे अनेक
ूकार आहे त, डkगरढलान आ.ण सवानापासून ते महासागर आ.ण ूवाळ. सवा#त वै वयपूण# आ.ण पया#वरणीय समृT पदतींमये
वषा#वन व ूवाळ ूथांचा समावेश आहे . ूEयेक पया#वरणातील िनरिनरा या ूकारचे अिधवास कंवा दे शांतग#त ूजाती अनेक
ूजातींसाठ? एक घर ूदान करते. पया#वरणातील वेगवेग या ूजातींमये वेगळ काय#:म भूिमका आहे Kयामुळे Eया पया#वरणातील
अOतीय वैिशंQय टकून राहHयास मदत होते. पया#वरणास गितशील आहे त आ.ण .ःथर होHयाआधी ते Eयां=या ूजाती रचनांमये
बया#च बदलां=या मायमातून जाऊ शकतात. तथा प, Eयांचे गितशील ःवLप आ.ण बदल होऊ शकणारे बदल असूनह, काह घटक ऊजा#
आ.ण पोषक सायकिलंग सार0या .ःथर राहतात. आपण ूEयेक पया#वरणातील घटक एकमेकांशी कसे जोडले जातात आ.ण पृवीवरल
पया#वरणातील व]मान व वधता कशा ूकारे जाणून घेHयास सुjवात कL शकता. पृवी=या आरोVयासाठ? ह पया#वरणीय व वधता
कायम राखणे महmवाचे आहे .
भारतातीलजैवभौगोिलक:े
भौगोिलक:ेऽ
भारतीय जैव-भौगोिलक वगoकरण:
वगoकरण
जीवशाीय वैिशंQयांनुसार भारताचा जीववै`ािनक वगoकरण भारत वभाजन आहे . जीवशा हे भौगोिलक :ेऽात आ.ण
भौगोिलक काळातील ूजातीं=या (जीवशा), जीव आ.ण पया#वरणाचे वतरण करHयाचा अpयास आहे . भारतात दहा जीववै`ािनक
क:े आहे त. (चौहान, बी. एस. 2008).
1. शाMस हमालयन :ेऽ.
2. हमालयन :ेऽ.
3. वाळवंट ूदे श.
4. अध#-अद# :ेऽ.
5. प.rमी घाट :ेऽ.
6. द0खनचे पठार :ेऽ.
7. गBलीन जमीन
8. उDर पूव# :ेऽ.
9. कनारपQट :ेऽ.
10.कनाढयाजवळ=या जवळल बेटे.
शाMस हमालयन :ेऽ
हमालय पव#तराजींनी मेट हमालयन रf ज=या उDरे ला ऽ-हमालय हटले जाते. शाMस-हमालयन ूांतासह
Eया=या वरळ वनःपतीमये जगातील सवा#त ौीमंत जंगली मfढ व शेळ समुदाय आहे . हम िचDा येथे आढळतात,
जसे ूवासी हम नेBड बेन.
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हमालय
हमालया=या जगात सग यात लहान आ.ण उं च पव#त ौृख
ं ला आहे त. हमालय Eयां=या उ=च उं ची, jं द
ढासळलेला आ.ण समृT समशीतोंण वनःपतीमुळे एक अOतीय bय eमmव ूाu झाले आहे . गवत आ.ण सदाहरत उं च
झाडे वाढ वणार जंगल फारच घनीभूत आहे त. ओक, चीःटनट, शंकू=या आकाराची पाने असलेले एक रानट रोप,
राख, पाइन, दे वदार हमालय मये मुबलक आहे त. हमवषा#=या खाली कोणतीह वनःपती नाह. बया#च मनोरं जक
ूाणी हमालय पव#तराजीत राहतात. मु0य ूजातींमये जंगली भेक, पव#त शेळया, बAबे, िचखल आ.ण टापर आहे त.
पांडा आ.ण हमशृंगपटू इथे आढळतात.

अध#-अद# :े
:ऽ
े
वाळवंटा=या

परसरात

अध#-शुंक

भाग

आहे त,

वाळवंट

आ.ण

प.rम

घाटातील

घनदाट

जंगलांमधील

संबमणकालीन :ेऽ. नैसिग#क वनःपती काटा जंगल आहे . या ूदे शास संपूण# वष#भर बेअर माती आ.ण माती-पाणी
कमतरते=या खुBया :ेऽासह असंतुिलत वनःपतींचे संर:ण दले जाते. काह ूदे शांमये काटे र झुडुप, गवत आ.ण
काह बांस आहे त. या अध#-शुंक हवामानामये शBयिचकEसाऔषधी वनःपती आ.ण काह ताEपुरती वनःपतींचे काह
ूजाती आढळतात. या वभागात प:ी, झांज, िचDा, गLड, साप, कोBहा आ.ण हशी आढळतात.
प.rम घाट
ूायOपीय भारता=या प.rम कनाढयावर असलेले पव#त प.rम घाट आहे त, जे जगातील एक अOतीय जै वक
:ेऽांपैकZ एक आहे . प.rमी घाट OपकBप द.:णेकडल टोकावLन (8°N) उDरे कडे ताuी नद=या मुखाजवळ 1600
क.मी. (21°N) पयgत वाढते.समुिसपाटपासून 900 ते 1500 मीटर=या दरयान पव#त उं च उं चीवर पोहोचतात आ.ण
नैऋEय भागातून पावसाळा हवा लावून ते Eयां=या पूवक
z डे पावसाची छाया तयार करतात. व वध हवामान आ.ण वै वयपूण#
ःथलांतरण वनःपती आ.ण ूाणी ूजातींचे अOतीय संच समथ#न करणाया# अिधवासांचे वःतृत वगoकरण तयार करतात.
जै वक वै वयाbयितरe, या ूदे शात सांःकृ ितक

व वधतेचा उ=च ःतर असतो, कारण अनेक दे शी लोक जंगलामये

राहतात.
प.rम घाटात 25 जैव व वधता आहे त जी जागितक ःतरावर माMयताूाu आहे त. या पव#त उ=च आ.ण िनन
वगoकरणाEमक ःतरावर दोMह bयe केलेले Eयां=या उ=च पातळ=या

वकृ तीसाठ? ूिसद आहे त. बहुतेक प.rमी घाट

ःथािनक वनःपती सदाहरत जंगलाशी संबंिधत आहे त.
पारं पारक शेतीचा

वःतार आ.ण

वशेषत: रबर, चहा, कॉफZ आ.ण वन वृ:ारोपण यां=यामुळे पसरलेBया

खोढयात ूामु0याने जंगलाचे मोठे :ेऽ टाकले गेले असते. प.rम घाटातील ूदे शातील 14 ःथािनक ूजातींचे (उदा. उpया
असलेBया उभयचर) आौय घेHयाकरता सुूिसT आहे त.
उDर-प.rम
उDर प.rम वाळवंट ूदे श
राजःथान, क=छ, दBली आ.ण गुजरात राKयातील भाग हे :ेऽ आहे . हवामान खूप उंण आ.ण कोरडे उMहाळा
आ.ण थंड हवा यामुळे वैिशंQयपूण# आहे . पाऊस 70 सf.मी. पे:ा कमी आहे . झाडे मु0यतः शBयिचकEसाअसतात. बाबुल,
ककार, मयम पाऊसमान भागात वाढतात. येथे एक अEयंत धो'यात असलेला प:ी, भारतीय पुंकर आढळतो. उं ट,
जंगली गाढवे, कोBहा आ.ण साप वाळवंटातील गरम आ.ण शुंक भागात आढळतात.
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डे 'कन पठार
प.rम घाटातील पावसा=या छायािचऽामये एक अध#-शुंक ूदे श आहे . हे भारतातील OपकBपा=या पठारातील
सवा#त मोठे एकक आहे . पठार =या आौया=या व वध ूकार=या जंगले समा व9 आहे त, जे मोYया ूमाणात वन उEपाद
पुरवते. द0खन=या पठारात सातपुडा पव#तराजी=या द.:णेकडल भागांचा समावेश आहे . अनै मुड हा या :ेऽाचा सव=च
िशखर आहे . द0खनचे पठार प.rम आ.ण पूव# घाटांनी bयापलेला आहे . हे घाट िनलिगर पव#तरांगांमये एकमेकांना भेटतात.
प.rम घाटांमये साि, िनलिगर, अMनामलाई आ.ण वेलचीचे डkगर आहे त. महानद, गोदावर, कृ ंणा आ.ण मुनकZ
यासार0या अनेक न]ा प.rम घाटातून उगम पावतात आ.ण पूवक
z डे वाहतात. पूव# घाट प.rम घाटात येत असलेBया पव#त
रांगां=या तुटलेBया तुकयात मोडतात. यापैकZ बहुतांश न]ांना बंगाल=या उपसागरात पडले आहे .गोदावर द0खन=या
पठारातील सवाgत लांब नद आहे . नम#दा व तापी नद=या प.rमेकडे आ.ण अरब समुिात पडतात.
गंगा नद
उDर हमालयन तळहथा पयgत पोहोचणारा गBलीनगड आहे . भारतातील महान मैदानह सवा#त मोठ? युिनट आहे .
गंगा ह ूमुख नद आहे Kयाचे नाव या साया नावाचा आहे . गगन आ.ण ॄपुऽांनी ूमुख भागांत ूमुख से नेज कुBहाड
तयार केBयाने 72.4 हाYठ :ेऽातील वृ:ारोपण करHयात आले.
गाळा=या मैदानात जाःतीतजाःत जमीनीशी िनगडत होणार जाड मोYया ूमाणात असते. भौगोिलक भौगोिलक
ँयानुसार राजःथान मैदाना=या रखरखीत आ.ण अध# उबदार भूभागांमये पूवक
z डल ऽभुज ूदे श आ.ण आसाम दर=या
आि# व ूित आि# युe भूँये िभMनता आढळते.
उDरभारत पूव#
उDर-पूव# भारतात हे दे शातील सवा#त ौीमंत वनःपतींचे एक ठकाण आहे . यात ऑक#ड, बांस, फन# आ.ण इतर
झाडांमधील अनेक ूजाती आहे त. येथे केळ, आम, िलंबू आ.ण िमरप यासार0या लागवडखालील वनःपतींचे जंगली
नातेवाईक बनवता येऊ शकतात.
बेटे
Oपसमूहाचे दोन गट हणजे, अरबी समुि बेट आ.ण बे Oपसमूह मूळ आ.ण भौितक वैिशंQयांमये
महEवपूण# आहे त. अरबी समुि बेटे (लॅकॅडbह, िमिनकॉय, इEयाद) जुMया जिमनी=या वःतुमान आ.ण पुढल ूवाळ
संरचनांचे संःथापक अवशेष आहे त. दस
ु रकडे , बे बेQस केवळ 220 कलोमीटर आहे त. मु0य भूभागा=या सवा#त
जवळल

बंदप
ु ासून आ.ण सुमारे 5 9 0 कमी लांब आहे . 58 चौ. क.मी. जाःतीत जाःत jं द असलेBया अरबी

समुिात ल:Oप=या बेट जंगलामये भारतातील सवDम-संर.:त सदाहरत जंगले आहे त. काह Oपे ूवाळ सह
झालरलेला आहे त. EयापैकZ बहुतेक घनदाट जंगलांनी झाकलेले आहे त आ.ण काह अEयंत व=छे दत आहे त.
तट
भारताचा समुिकनारा 5,500 कमी. आहे . भारतीय कनारपQट Eयां=या वैिशंQये आ.ण संरचना मये आहे . प.rम
कनारपQटवर कोबा=या आखात आ.ण क=छ=या आखायांbयितरe अjं द आहे . द.:णापे:ा द.:ण भागात, द.:ण साि=या
पाययाशी ती थोडशी वःतीण# आहे . बॅकवॉटर या कनाया#ची वैिशंQयपूण# वैिशंQये आहे त. पूवक
z डल कनारपQटवरल जिमनी,
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पूवक
z डल वाहEया न]ांमुळे Eयां=या पाया पातळ मये बदल झाBयामुळे मोYया ूमाणावर होणा-या अडथ यामुळे पूवक
z डल
समुिकनारा मोYया ूमाणात आहे त. गोदावर, कृ ंणा आ.ण कावेर या वाटे चे वःतृत वाहतूक या तटबंदचे वैिशंQय आहे . मृगळ
झाड महाराातील रािगर येथे सागर कनारपQट=या ूदे शाशी संबंिधत आहे .

जागितक जैव व वधता,
वधता राीय आ.ण ःथािनक ःतरांवर
जागितक ःतरावर:
ःतरावर
सया अ.ःतEवात असलेBया जैव व वधतांचे पुराणमतवाद अंदाजे दहा लाख ूजाती आहे त, परं तु कZटकांचे अंदाज योVय
असBयास ते जवळपास 30 दशल: ूजाती असू शकते. आतापयgत आह 1.4 दशल: ूजातींची याद दली आहे . यामये 98% प:ी,
95% सरपटणारे ूाणी आ.ण उभयचर, 90% मासे आ.ण सुमारे 85% उ=च वनःपती या पृवीवरल (तeा 4.1)अ.ःतEवात आहे त.
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राीय आ.ण ःथािनक ःतर:
ःतर
भारतामये 108,276 पे:ा जाःत जीवाणू, बुरशी, वनःपती आ.ण ूाHयां=या ूजाती आहे त Kयांची ओळख पटलेली आहे
आ.ण Eयांचे वण#न (टे बल 4.2) आहे त. EयापैकZ 84 ट'के ूजाती बुरशी (21.2 ट'के), फुलां=या वनःपती (13.9 ट'के) आ.ण कZटक
(49.3 ट'के) आहे त. ूजातींची सं0या ल:ात घेता, भारतातील जवळजवळ अया# जैव व वधता ह कZटक हणजे (आकृ ती 4.1) आहे त.
ह ूजाती भूमीवर, ताजा आ.ण समुिातील पाHयात आढळतात, कंवा इतर जीवांबरोबर परःपरवाद कंवा परजीवीं=या अवःथेत
आढळतात.

जगभरातील वनःपती संपMन दे शांमये भारताचा बमांक 10 वा आहे . आिशयाई दे शांमये चौया, अकराbयाने उ=च
पृभागावर (उभयचर प:ी आ.ण सःतन ूाHयां=या) ूजातींची सं0या आ.ण जगामये दहावा हणजे सःतन ूाHयांमये समृTता
आहे . जगभरात ओळखBया जाणाढया दहा हॉट ःपॉटपैकZ भारता=या चौथा आहे . हे पूव# हमालय, ईशाMय भारत, प.rम घाट आ.ण
अंदमान-िनकोबार बेटे आहे त. भारतभरात पकांची लागवड आ.ण भात, ऊस, एिशयाटक वVनस, ताग, आंबा, केशर, केळे , अनेक
ूजातींचे Kवार, मसाले, औषधीय, सुगंधी आ.ण अलंकार यांचा समावेश आहे . शेती-जैव व वधतां=या बाबतीत भारत व वधता
कfिांपैकZ सहाbया बमांकाचा आहे .
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जैव व वधता हॉट ःपॉट
पृवीची जैव व वधता विश9 पया#वरणीय अवःथांमधून वतरत केली जाते. जगात हजारो ूमुख पया#वरण अनुकूल :ेऽ
आहे त. यातील 200 सवा#त ौीमंत, दल
ु .# :त आ.ण सवा#त विश9 नैसिग#क :ेऽ असBयाचे हटले जाते. या :ेऽांना जागितक 200 असे
हटले जाते. असे अनुमान करHयात आले आहे कZ जगभरात 20,000 पौ 9क जीवनसmवे असलेली 50,000 ःथािनक वनःपती
कदािचत जगात केवळ 18 'हॉट ःपॉQस' मये आढळतात. व वधता असलेBया या हॉट ःपॉQसचा तुलनेने मोठा भाग असलेBया दे शांना
'मेगाडbहिस#टज' हणून संबोधले जाते.
आपBया दे शात संपूण# ूजातींचे वलोपन घडत असBयाचे दर अवघड आहे . आम=या वाळवंट भागात झपाQयाने कमी होत
असBयाने हे अEयंत उ=च असHयाची श'यता आहे . आमचे जागितक ःतरावर ःवीकारले गेलेले राीय 'हॉट ःपॉट' हे ईशाMय आ.ण
प.rम घाटातील जंगलामये आहे त, जे जगातील सवा#त जैव-समृT भागातील आहे त. अंदमान आ.ण िनकोबार बेटे ूजाती मये
अEयंत समृT आहे त आ.ण व वध ूाणी आ.ण प:ी अनेक उपूगत उEबांत आहे त. ःथािनक ूजातींपैकZ जी भारतीय ूजाती केवळ
भारतात आढळते, Eया तीन :ेऽांत मोYया ूमाणातील घटक एकाम असतात.
तeा :4.3 जागितक ूजाती व वधता
गटव.ण#त ूजातींची सं0या
जीवाणू आ.ण िनळा-हरवा एकपेशीय वनःपती

4,760

बुरशी

46,983

एकपेशीय वनःपती

26,900

ॄयोफायटे स ् (मोसेस आ.ण िलbहरवॉटz स)
.जनःपम# (कोिनफेस#)
एं.जयॉःपम# (फुलांची वनःपती)
ूोटोजोअन

17,000 (WCMC, 1988)
750 (Reven et al., 1986)
250,000 (Reven et al., 1986)
30,800

ःपंज

5,000

कोरल आ.ण जेिलफश

9,000

गोलबम# आ.ण गांडुळे

24,000

बःटे िशयन

38,000

कडे

751,000

इतर आथ#थोपोस आ.ण करकोळ अपृवंशी

132,461

मॉलःक
ःटारफश

50,000
6,100

मासे (टे िलःQस)

19,056

उभयचर

4,184

सरपटणारे ूाणी

6,300

प:ी

9,198 (Clements, 1981)

सःतन ूाणी

4,170 (Honacki et al., 1982)

एकूण:

1,435,662 Species

ोत- 'जागितक जै वक व वधता संर:ण, WRI, आययूसीएन, सीआय, डABयूडABयूएफ-यूएस, जागितक बँक.'
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अंदमान-िनकोबार Oपसमूहांमये फe 2200 ूकारचे फुलां=या वनःपती आ.ण 120 ूजातींचे फन# आहे त. भारतातील 135
जिमनीपैकZ सःतन ूाणी पैकZ 85 (63%) उDरपूव# ूदे शात आढळतात. ईशाMय राKयातील 1500 ःथािनक वनःपती ूजाती आहे त.
उभयचर आ.ण सरपटणाया# ूाHयां=या ूजातींचा वशेषत: साप, प.rम घाटात कfित आहे , जे 1500 ःथािनक वनःपतींचे ूजातींचे
िनवासःथान आहे . भारतीय पाHयाची ूवाळ अंदमान आ.ण िनकोबार बेटे, ल:Oप बेटे, गुजरात आ.ण खाड भागात तिमळनाडू , ते
जवळजवळ उंणकटबंधीय सदाहरत जंगले हणून ूजाती समृद आहे त! ( भjच, यूजीसी 2013).
वशाल जैव व वधता रा हणून भारत
जैव व वधते=या बाबतीत भारत जगातील सवा#त ौीमंत दे शांपैकZ एक आहे . आयुंयातील ह नैसिग#क फरक ह भूमी=या
लोकसां0येवरह ूित बं बत आहे . जैव व वधता आ.ण जनसां.0यकZय व वधता खालील कारण िभMन आहे त, तर जमीन मानवी
लोकसं0या बया#च वेळा जैव व वधतेत अवलंबून आहे . Eयाच वेळ, आज, भारता=या अEयिधक मानवी लोकसं0येमुळे जैव व वधतांचे
अ.ःतEव टकवून आहे . अशाूकारे , मानवी लोकसं0या आ.ण वनःपती आ.ण ूा.णमाऽा या दोMहमये व वधतेची जाणीव आ.ण
ूशंसा करणे महEवाचे आहे .
तeा 4.4: भारत आ.ण जगामधील ूजातींची सं0या यां=यातील तुलना
गट

ूजातींची सं0या

ूजातींची सं0या

एसआय /

भारतात (एसआय)

जगात (एसडABयू)

एसडABयू

सःतन ूाणी

350

4629

(%)
7.6

प:ी

1224

9702

12.6

सरपटणारे ूाणी

408

6550

6.2

उभयचर

197

4522

4.4

मासे

2546

21730

11.7

फुलां=या वनःपती

15000

250000

6.0

एक वशाल-वै वयपूण# दे श हणजे पृवीवरल बहुसं0य ूजाती आ.ण उ=च ूजातींचे ःथािनक ूजाती. भारत जगातील 17
वशाल व वधता दे शांपैकZ एक आहे . पया#वरण आ.ण वन मंऽालय, भारतीय शासन (2000) मये जागितक वनःपती आ.ण ूा.णमाऽ
अनुबमे 7% आ.ण अनुबमे 6.5% होते.
ःथािनक ूजाती (एंडेिमझम): फe कोणEया विश9 :ेऽास मया#दत असलेBया ूजाती लोकांना ःथािनक हणून ओळखले
जाते भारतामये ूामु0याने ःथािनक ूजाती आढळतात. अंदाजे 62 ट'के उभयचर आ.ण 50 ट'के सरपटणारा ूाणी आहे त. प.rम
घाटत जाःतीतजाःत असतात.
मूळ कfि: भारतात मोYया ूमाणावर ूजाती जMमाला आBया आहे त. भारतामये सुमारे 5000 ूजातींचे फुलां=या वनःपती आहे त.
कृ षी- व वधता  9कोनातून दे खील आपला दे श खूप समृT आहे . भारत पीक उEपादना=या 166 ूजातींचे आ.ण 320 ूजातींचे वMय
संबंिधत उEपMनाचे कfि आहे , Kयामुळे आम=या पीक वनःपतींसाठ? व वध ूकारचे वै वय उपलAध आहे .
समुि व वधता: आपBया दे शात 7500 कमी लांबीचा कनारपQट, खारफुट, म.=छमार, ूवाळ, पाHयाची इEयाद. येथे एक समृT
जैव व वधता अ.ःतEवात आहे . जगातील 340 पे:ा जाःत ूजाती येथे ूवाळ आढळतात. समुिातील व वधता मॉलःक,
बःटािसयMस (खेकडे इEयाद), पोलीकाईटे स आ.ण ूवाळ मये समृT आहे . मंगलभवन वनःपती आ.ण समुि गवत (समुि शैवाल)
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ची अनेक ूजाती आपBया दे शात आढळतात. भारतीय जैव व वधतेचा मोठा भाग अ]ाप अनपे.:त झाला आहे . सुमारे 93 ूमुख ओले
जमीन, ूवाळ आ.ण खारफुट यांचा वःताराने अpयास करणे आवँयक आहे . भारतीय जंगलांमधे 64.01 दशल: हे 'टर :ेऽाचा
समावेश आहे Kयात शाMस-हमालयन, उDर-प.rम, प.rम, मय व पूव# हमालयीन वन, प.rम घाट, घाट, वाळवंट, गंगा मैदानी,
डे 'कन पठार आ.ण अंदमान, िनकोबार आ.ण ल:Oप बेटांमधील वनःपतींचा समृT जैव व वधता आहे . अितशय िभMन हवामाना=या
पर.ःथतीमुळे आपBया दे शात जैव व वधतेचा पूण# इं िधनुंयाचा रं गांचा आहे .
भारतामये अEयंत धोकादायक
इं टरनॅशनल युिनयन फॉर कॉMझbहz शन ऑफ नेचर (आययूसीएन) =या लाल डाटा यादनुसार, भारतात 47 गंभीर िचंताजनक
ूजाती आहे त (5 सटf बर 2011 पयgत). 2012 ची लाल याद रयो + 20 पृवी सिमट येथे रलीझ झाली. भारतातील वनःपती आ.ण
ूाHयां=या 132 ूजाती आहे त Kयामये अEयंत धोकादायक आहे त.
आापोडा
•रामेUरम पॅराशूट ःपायडर (यु'लेऑलरया हनुम वलासुिमका)
• मोर ताराणू (यू'लॉBहे रया मेटािलका).
प:ी
•

bहाईट बे ्िलड हे रोन (आडz आइिनंVज)

•

माळढोक (आडz ओटस िनिमसस)

•

फॉरे ःटओलेट (अथेन Aले वट)

•

बायर पोचड# (अXया बेर)

•

चमचा- बल केलेले सँडपाइपर (कॅिलसस पायगामेआ)

•

सायबेरयन बेन (मुस Bयूकोजरॅ नस)

•

bहायड रड िगBगेस (.जस बfगल.Mसस)

•

इं डयन िगBट (.जस इं डस)

•

दब
ु ळा- बBले िगधाड (Gyps tenuirostris)

•

बंगाल लोरकन (हॉबरोपेस बfगल.Mसस)

•

बगुन लाईकोचला (बॅच Aयुंगोरॉम)

•

हमालयन 'वेयेल (ओृZिसया सुपरिसिलओला)

•

जेरडॉनचा कुरकुर (रे शोटलस बटर'वाटस)

•

गुलाबी डो'याचा बदक (Rhodonessa caryophyllacea)

•

लाल-डो'याचा िगधाड (सकजीस कॅBवस)

•

ःनेह लॅ पंग (bहॅ नेलस मेगरय)

मासे
•

वायनाड माहर (बारबोस वाईनाडे .Mसस)

•

पॉ.Mडचेर शाक# (कक#हनस हे मोडोन)

•

गंगा शाक# (.Vलफस गॅनेटकस)

•

.Vलथॉथोरॅ 'स का.ँमरएिनिसस (Vलाटोथोरॅ 'स का.ँमरने.◌िसस)
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•

कुिे मुख Vलाटोथोरॅ 'स (.Vलटोथोरॅ 'स कुसमुकfिसस)

•

िनलिगर िमःटस (हे मीबामास पंकटाटस)

•

हॉरॅ लाबायस अjणाचलम (हॉरालोAयोसा अjणाचलममी)

•

हायपसेलोबारबस पुचB
z लेस (हायःपॉःलोबब#स पुिच#यस)

•

रे ड केनेसी बाब# (हायःपेलोबारबस थॉःसी)

•

डे 'कन लॅ बयो (लॅबेओ पोटे ल)

•

मेसो◌ोनोमाचीलस हरे ई (मेसोनोमेकेलीस हे रई)

•

बोवानी बरब (नेओिलसोिचलस बोविनकस)

•

दे वळाली िमनोनो (पॅरा पिसलोहMचस ूेटर)

•

पोकोड लेक बाब# (पेठया पुकॉडे .Mसस)

•

कॉमन सॉफश ( ू.ःटस ू.ःटस)

•

लॅMगोथूट सॉफश ( ू.ःटस मायबो◌ोडन)

•

लाँगकॉब सॉरफश ( ू.ःटस झेजस#न)

•

Psilorhynchus tenura (Psilorhynchus tenura)

•

डे 'कन बाब (पुHयस डे 'कन.Mसस)

•

.ःकःटु रा पॅपिलफेरा (.ःकःटु रा पेपलीफेरा)

कडे
•

पVमी हॉग िचंग लाऊस (हॅ मॅटोकनस ऑिलवर)

सरपटणारे ूाणी आ.ण उभयचर
•

मिास .ःपंक ःकंक (बार'यूडया इMयुलरस)

•

नॉद# न# नद टे र पन (बाटगुर बाःक)

•

रे ड-मॅगडे ड छपर असलेली कासव (बाटगुर कटू गा)

•

कॉःमेटक ऍना'ट.Mसस

•

हॉ'स बल सागर कासवा (एQमोचेलीस इम ॄकटा)

•

घरयल (गॅbहलस गॅनेटकस)

•

घाट चाटणे बेडूक (Fejervorya murthii)

•

जेपोर माऊंड गे'को (गीकोला जॉयपोरे .Mसस)

•

गुंदया इं डयन ृॉग (इं दराना गुंडया)

•

तुटलेले-चमचे बेडूक (इं दराना ृाँदेमा#)

•

चाBस# डा व#न =या बेडूक (Ingerana charlesdarwini)

रावचा झरझर बेडूक (मायबोसेलअBस कॉटगेजेरनिसस)
•

दDाऽेय राऽी बेडूक (िनकZबेशाचस दDाऽेय.Mसस)

•

सेबेट मोbह बुशृोग (फलॉइQस ूा.ःटिसलवेटकस)

•

आंबोली बुश बेडूक (ःयूडोफलोटस अँ बिल)
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•

पांढरे ठपके असलेला बुश बेडूक (राचzःटे स chalazodes)

•

हरbया डोळा झाडा=या झाडाची साल (राचzःटे स 'लोरोःवा)

•

मीट बुश बेडूक (राचzःQस मीट)

•

कॅकाQट बुशृोग (राक#ःटे स काका.Qट)

•

माक#चा बुशृोग (राचzःटे स माक)

•

मुMनार बुश बेडूक (राचzःटे स मुMनारे .Mसस)

•

पkमुड बुश ृॉग (राचzःटे स पkमुड)

•

झगमगणारा झुडूप (रॅ रचेःQस रलेMडे Mस)

•

िशलाँग बबल-नेःट ृॉग (राचzःटे स िशलkगसेMस)

•

अनामलाई लाइं ग फॉग (रॅ कोफोरास ःयूडोमेलबारकस)

•

सुशीलचे झरे (राचzःटस सुशी.◌ल)

•

आंबोली टोड (ए'सथॉफर टमीना)

•

घाट चामडे बेडूक (झकेराणा मूित#)

सःतन ूाणी
•

एिशयाटक चीता} (अॅसीनी'स जुबट# स bहॅ नेटकस)

•

नामदाफा लाइं ग िगलहर ( बःवामायोटे रस बःवाससी)

•

हमालयन लांडगे ("कॅिनस हलायनेिसस")

•

ए.Bवरा चूट (बमनोमी एल वरा)

•

अंदमान तुकडा (बोकडाऊ अंडमानfिसस)

•

जेनकMःस 'िचखल (बॉसीदरु ा जfकंःकZ)

•

िनकोबार िचखल (बोकडाऊ िनकोबारका)

•

नॉद# न# सुमाटन गfडस# (डायरे रोह# नस समेशे.Mसस लोरोसीस)

•

चीनी पॅMगोिलन (मनीस पॅMटाडे 'टला)

•

कkडाणा सॉट-फेरड# चूह (िमलड# या कkडाना)

•

पVमी हॉग (पकलु साBवा.णया)

•

भारतीय जाव गfडा (गfडा वाफे तयार करणे)

•

मलबार मोYया ःपॉMटे ड िसनेट (.bहोरा िस.bहनेटना)
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फोटो: 4.1: भारतातील लुu होणारे जंगली ूाणी ूजाती

घारयल
घारयल

एक िशंगे गfडा

हम िचDा
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भारतीय वाघ
वाघ

भारतीयगवा
भारतीयगवा(
गौर)
गवा(गौर)

िनलिगर वानर
वानर
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फॅरे लीफ माकडलाल

पांडा

भारतीय खवले मांजर

बारािसंग

एिशयाटक िसंह

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö

काळवीट
काळवीट
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फोटो - 4.2: भारतातील लुu होणारे पआयां=या ूजाती

माळढोक

bहाइट-बेिलड Aलू रॉ बन

रान पंगळा

लोरकन

सायबेरयन बेन

पांढरा उदर असलेला बगळl

जैव व वधतेचा धोका: अिधवास नुकसान, वMयजीव िशकार, मनुंय-वMयजीव यां=यातील संघष#
या नैसिग#क पया#वरणातील बहुतांश गो9ींचा गैरवापर कंवा गैरवापर करHयास मनुंयाने सुjवात केली आहे . या 'असंभवनीय'
साधनसंपDीमुळे, उEपादक जंगले आ.ण गवताळ जमीन वाळवंटात बदलBया गेBया आ.ण संपूण# जगभरात बनपंचता वाढली आहे .
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मँमेbहस इं धन वायू आ.ण कोळं बी=या शेतीसाठ? साफ करHयात आले आहे त, Kयामुळे समुि मEःय पैदाससाठ? आवँयक असलेBया
वःतीमये घट झाली आहे . शेतीची जमीन वाढवHयासाठ? पाणथळ जागा काढू न टाकBया आहे त. हे बदल दघ# मुदतीमये गंभीर
आिथ#क परणाम आहे त. वाळवंट भू संपDीचे उव#रत मोठे :ेऽ, वशेषत: अितवेगवान उंणकटबंधीय जंगले आ.ण ूवाळ ूथांचे
सयाचे नाश, ह जैव व वधतेसाठ? जगभरातील सवा#त महmवाचा धोका आहे . शा`ांनी असा अंदाज केला आहे कZ 2050 सालापयgत
मानवी बयाकलाप जवळजवळ 10 दशल: ूजातींचा अंत होणार आहे त. सया जगात 1.8 दशल: ूजाती आहे त जी वनःपती आ.ण
ूाHयां=या ूजाती आहे त. माऽ ूजातींची सं0या कमान 10 पे:ा जाःत असHयाची श'यता आहे . व`ान आ.ण `ात नसलेBया
वनःपती आ.ण कZटकांसह इतर ूकारचे जीवन सतत व वधता असलेBया 'हॉटःपॉQस' मये ओळखले जात आहे . दद
ु  वाने सया=या
वलुu होHया=या मागा#वर 25% जगा=या ूजाती वलुu होHयाची श'यता अितशय वेगाने सुL आहे . दरवषo 10 ते 20 हजार ूजाती दर
एक हजार ते दहा हजार पट अपे.:त नैसिग#क दरा=या तुलनेत वेगाने येऊ शकतात. मानव बया पुढल वीस कंवा तीस वषाg=या आत
जगातील 25% ूजाती न9 कL शकते. या बहुतांश वलुu होणार उं दर मानवी लोकसं0या वाढ, औ]ोिगकZकरण आ.ण जिमनी=या
वापरात नमुMयांमये बदल करHयाशी संबंिधत आहे . या वलोपनांचा एक मु0य भाग 'बायोरच' भागात उवेल जसे उंणकटबंधीय
जंगले, पाणथळ जागा आ.ण ूवाळ.
जलद मानवी लोकसं0या वाढ आ.ण अBपकालीन आिथ#क वकास यामुळे जंगली अिधवास न9 झाBयामुळे जैव व वधतेचा
जलदगतीने वनाकारण वनाशकार योगदान मोठे आहे . समुिकनाLन असलेBया छोQया छोQया परसरात उं च बंदःत असलेलं बेट
ूजाती आतापयgत सवा#त गंभीरपणे मानवी बयाकलापांसह ूभा वत झाली आहे त, Kयामुळे अनेक बेट वनःपती आ.ण ूाणी
( वशेषतः डोडो एक ूिसT उदाहरण) न9 होणे श'य झाले आहे . पया#वरणातील नुकसानामुळे मनुंया=या ूजातींचे एक :ेऽातील
दस
ु या# ूदे शात Lपांतर होऊ शकते, Kयामुळे सया=या समुदायांमये संतुलन बघडते. ूबयेमये, हे तुपुरःसर कंवा अपघाती पेशी
(युपॅटोरयम, लाMताना, हायकंथ, कॉंमेस गवत कंवा पाथzिनयम) अनेक ःथािनक ूजातींचे वलोपन करHयाकडे गेले आहे त. ूजाती
गमावणे नैसिग#क पया#वरणा=या वनाशामुळे उवते, एकतर शेती कंवा उ]ोगासाठ? Lपांतर करणे, कंवा Eयां=या ॐोतांचे अिधक
काढणे कंवा हवा, पाणी आ.ण माती=या ूदष
ू णामुळे. भारतामये, जंगले आ.ण गवताळ जमीन सतत बदलून शेती:ेऽात बदलBया
जात आहे त. अितबमणे वारं वार वैध आहे त Eयाचूमाणे नैसिग#क पाणथळ जागां=या पका=या नैसिग#क पाणलोट :ेऽांची िनिम#ती
करHयात आली आहे Kयामुळे जलीय ूजातींचे नुकसान होते. गवताळ ूदे श, जे एकQयाने कमी सं0येने मानवां=या आ.ण Eयां=या
गुरेढोरे वापरHयासाठ? वापरHयात आले होते ते एकतर वापरात असलेBया इतर ूकारात बदलले जातात कंवा अितरं जनामुळे कमी
होतात (भjचा) (2013).
आम=या इमारतीसाठ? लाकूड जंगलातून जात आहे त, लाकूड कंमतीसाठ? साग, सल कंवा इतर एक ूजाती वापjन
पुनमुि
# ण केले जात आहे . अशी वृ:ारोपण एकाच भौगोिलक व वधतेला बहुमजली नैसिग#क वन हणून समथ#न दे त नाह, Kयामये
बंद छत आ.ण वनःपतींचे समृT अतोEपादन आहे . जंगलातून झाडाची झाडे लावून जाःत जळाऊ लाकडाचा गोळा केला जातो तेbहा
जंगल छत उघडला जातो आ.ण ःथािनक जैव व वधता बदलते. जनावरांची पुनLKजीवन करHया=या ूयातून गुरेढोरे जंगलात फेकून
दे तात हणून रोपे सतत कुरणात सोडतात. आपBया संर.:त :ेऽा=या खाल=या भागात मानवी लोकसं0या वाढवणे वन पया#वरणातील
अवकाशीय बनते. पया#वरणातील गुणवDेचे मूBयांकन करHयासाठ? हा एक ूमुख घटक आहे . गवत वाढ वHयाकरता ःथािनक
चरवामुळे सुj होणाढया पुनरावृDी झालेBया शेकोटमये वनःपतीजMय ूजातीं=या व वधतेस पुनjEपादन कमी होते. चारा=या
पया#यी ोतांिशवाय हा दबाव कमी केला जाऊ शकत नाह. वन जैव व वधताला अडथळा आणणारे आणखी एक कारण वदे शी िनिे
ओळख आहे जे नैसिग#क वनःपतींचे भाग नाहत. भारतातील सामाMय उदाहरणे हणजे लँटाना झुडुपे, युपु ऽयम झुडुप आ.ण 'कॉंमेस'
गवत, हे परदे शातून दे शात आयात केले गेले आहे त आ.ण आपBया नैसिग#क जंगलांचे अनेक मोYया ूदे शावर आबमण केले आहे त. हे
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तण दे शी जातीची ूजातीं=या व वध ौेणी=या खचा#स पसरले. कZटक, प:ी आ.ण अMय वMयजीव ूजातीं=या व वधतेवर परणाम
जर पुरेसा अpयास नसला तर ते अगद ःप9 आहे . आपBया दे शात अनेक पारं परक शेती तंऽांची िनिम#ती अनेक शतकांपासून झाली
आहे . प.rम घाटातील लाकडाची राख खत हणून काम करHयासाठ? वृ:ां=या फांद लाळ कLन हमालय व बफा#=छादत कLन
लागवड आ.ण रब यांनी लागवड ह अशा दोन पTती आहे त. जेbहा या भागातील मानवी लोकसं0या कमी होती, तेbहा ह शेतीची शाUत
पदती होती. दद
ु  वाने या भागात आता मोYया सं0येने लोक आहे त जे मोYया ूमाणात वन शेतीवर अवलंबून असतात. ह पTत आता
अपरहाय# आहे आ.ण जंगल जैव व वधता कमी होणे कारणीभूत आहे . वशेषत: माघार घेतBयामुळे मासे साठवणंमुळे मEःयशेतीचे
ूमाण कमी होत चालले आहे . ओरसा=या कनारपQटपासून कवचे टो यांना मारहाण करHयात येत आहे . अEयंत दग
# ूजाती
ु म
गुजरात=या कनारपQटवर मारली जात आहे .
िशकार करणे: विश9 ूाHयांना विश9 धम'या मोYया आिथ#क लाभांशी संबंिधत आहे त. वाघांची Eवचा आ.ण हाडे , हDींचे
ह.ःतदं ती, गfडे आ.ण सुगंधी िbये यां=यातील िशंगे मोYया ूमाणात परदे शात वापरली जातात. Eयां=या पD मूऽाकाया#साठ? अःवल
मारBया जातात चेMनई आ.ण कMयाकुमार=या कनायाgवर िनया#त कंवा वबZसाठ? कोरल आ.ण शेBस ् दे खील गोळा केले जातात.
वाःत वक कंवा काह वेळा संशयाःपद औषधी मूBय असलेBया वMय वनःपतींचे वेगवेगळे पीक घेतले जात आहे . सामाMयतः गोळा
केलेले पौधे रौफॉ.Bफ़या, नु'सोवोका, दशौरा इEयाद समा व9 करतात. बागांचे रोपांचे संकलन ऑक#ड, फन# आ.ण मॉस यांचा समावेश
आहे . (भjचा (2013).
फोटो 4.3: वMयजीवचे िशकार
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जैववै वयाचे संर:ण
मानवांनी जैव व वधतेचे संर:ण करणे आवँयक आहे कारण Eयाचे फायदे सेवा आ.ण जै वक संसाधने जे Eयाचा अथ#
पृवीवरल आपले जीवन जगHयासाठ? आवँयक आहे . तथा प, हे आया.Eमक लाभ तसेच सामा.जक लाभ दे खील ूदान करते.
संर:ण हणजे bयवःथापन, कंवा वMयजीवांचे पुनव#सन आ.ण जंगले आ.ण पाHयासार0या नैसिग#क संसाधनांचे संर:ण.
जैव व वधते=या संवध#नामुळे आ.ण मानवी जीवनामुळे धो'यात असलेBया अनेक ूजाती आ.ण अिधवासांचे अ.ःतEव सुिन.rत केले
जाऊ शकते. फe जै वक संपDीचे bयवःथापन आ.ण संवध#न करHयाची गरज नाह तर पया#वरणातील पुनjKजीवन करHयाची गरज
आहे .
मनुंय ूEय:रEया कंवा अूEय:रEया जैव व वधतेवर अवलंबून आहे कारण तो भरपूर ूमाणात आहे . तथा प, वाढती
लोकसं0या दबाव आ.ण वकासाEमक उपबमांमुळे नैसिग#क संसाधनांचे मोYया ूमाणात ूमाण कमी झाले आहे .

जैव व वधता संवध#न फायदे :
•

जै वक व वधतांचे जतन केBयामुळे अMन-शृंखलां=या िनरं तरता टकवHयासाठ? आवँयक पया#वरणीय व वधतेचे संर:ण होते.

•

वनःपती आ.ण ूाणी अनुवांिशक व वधता जतन केलेली आहे .

•

हे पृवीवरल जीवन समथ#न ूणालींचा शाUत उपयोग सुिन.rत करते.

•

हे समाजाला संभाbय वापराचे अफाट `ान ूदान करते.

•

वMय ूाणी आ.ण वनःपतींचे जलाशय जतन केले गेले आहे , Eयामुळे Eयांना आसपास=या परसरातीलगरजेनुसार आवँयक
असBयाची माहती दे Hयात आली आहे .

•

जैव व वधता संवध#न संभाbय संसाधनांचा सातEयपूण# वापर आUासन दे तो.

संवध#न ूकार:
संवध#न सामाMयपणे दोन ूकारांमये वभागले जाऊ शकते:
जैव व वधता संर:ण

नैसिग#क अवःथेमये

नैसिग#कअवःथे बाहे र(उवणार जागा)

1). संर.:त :ेऽे

1. बयाणे बँका, जीन बँ'स

• राीय उ]ाने

2. दघ#कालीन विश9 ूजनन

• अभयारHय

3. पशु भाषांतरण

• बायोःफZयर सेbहस ्#

4. ऊतक संवध#न बँका

2). प वऽ जंगले व झील

5. गfटे आ.ण ॅूणांचे संर:ण
6. वनःपित बिगचा
7. ूाणीशाीय उ]ाने कंवा ूाणीसंमहालय
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नैसिग#क अवःथेमयेसंर:ण
•

वकास आ.ण संवध#नातील मतभेदांचा सामना करताना, अनेक दे शांना Eयां=या जै वक संपDीचे जतन करणे अbयवहाय# आ.ण
आिथ#कंQया श'य नाह.

•

जागितक ःतरावर, या समःयेस सुूिसT संर:णवा]ांनी संबोिधत केले आहे . Eयांनी जाःतीतजाःत विश9 'जैव व वधतांचे
संवेदन:म' :ेऽ शोधले Kयामये अEयंत उ=च पातळ=या ूजातींचा समृT आ.ण उ=च पातळ=या समाuीचा संबंध आहे
(हणजेच ूजाती Eया ूदे शात मया#दत आहे आ.ण दस
ु रकडे कुठे ह आढळली नाह).

•

सुjवातीला 25 जैव व वधता असलेले हॉटःपॉQस ओळखले गेले परं तु Eयानंतर नऊ आणखी सूचीमये जोडHयात आले आहे ,
Kयामुळे जगभरातील जैव व वधतां=या सं0येत 34 पयgत वाढ झाली आहे .

•

हे हॉटःपॉQस ूवेगक वःतीचे नुकसान झाले आहे . यापैकZ तीन संवेदन:म ःथळे - प.rम घाट आ.ण ौीलंका, इं डो-बमा# आ.ण
पूव# हमालय आपBया दे शातील अपवादाEमक उ=च जैव व वधता वभागांना समा व9 करतात.

•

जर सव# जैव व वधतां=या संवेदन:म ःथळांमये पृवी=या 2% :ेऽफळापयgत एकऽ ठे वले असले, तर Eया ूजातींची
एक ऽतपणे बंदःत असलेली सं0या ह अEयंत उ=च आ.ण कठोर संर:ण आहे Kयामुळे 30 ट'के लोकसमुदाय दरू होईल.

•

भारतामये, पया#वरणीयंQया अOतीय आ.ण जैव व वधता समृT ूदे शांना बायोःफZयर रजव#, राीय उ]ाने, अभयारHय,
राखीव जंगले, संर.:त जंगले आ.ण िनसग# संवध#न हणून कायदे शीररEया संर.:त केले जाते.

•

भारत आता 14 जी वत:ेऽ राखीव आहे , 90 राीय उ]ाने आ.ण 448 वMयजीव अभयारHय आहे .

•

बायोःफZयर रजव#, राीय उ]ाने आ.ण अभयारHयामये वृ:ारोपण, शेती, चराई, फटकन फडकला आ.ण िशकार करHयाची बंद
आहे .

भारतातील संर.:त :ेऽजाळे
•

भारतातील पंतूधानां=या नेतEृ वाखालील वMयजीवन (एनबीडABयूएल) राीय बोड# दे शातील वMयजीव संवध#नासाठ? धोरणाEमक
आराखडा पुरवते.

•

राीय वMयजीव काय# योजना (2002-2016) 2002 मये ःवीकारली गेली, Kयात लोकांचा सहभाग आ.ण वMयजीव संर:णास
Eयांचा पाठं बा यावर जोर दला गेला.

राखीव आ.ण संर.:त वन
•

सया=या आर.:त वन आ.ण संर.:त वन एक महEवाचे ूकार:

1) राखून ठे वलेBया जंगलामये िशकार चरHयाची इEयादसार0या सव# बाबींवर अिधकार बंद घातली जाते, अMयथा विश9 आदे श
जार केले जात नाहत.
2.

संर.:त :ेऽांत, जंगलातील कपाळावर राहणाया# समुदायांना िशकार आ.ण चरणे यांसार0या बयाकलापांना काहवेळा दले जाते,
जे Eयांचे आजीवbयास अंशतः कंवा संपूणप
# णे वन संसाधने कंवा उEपादनापासून वंिचत ठे वतात.

भारतातील पहले आर.:त जंगल मय ूदे शातील सातपुरा राीय उ]ान आहे .
•

सामाMयत:, आर.:त जंगलांना अनेकदा वMयजीव अभयारHयां=या दजा#त वाढ वले जाते, Kयामुळे राीय उ]ानांची .ःथती

सुधारत केली जाऊ शकते, ूEयेक ौेणीमये उ=च दजा#चे संर:ण आ.ण सरकार िनधी ूाu आहे .
वMयजीव अभयारHय कंवा वMयजीव आौयःथान
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•

वMयजीवांचे अभयारHय कंवा वMय जीव अpयासात वेगवेग या संकटमःत ूजातींचे ःथान आहे .

•

ते िशकार कंवा ःपधा#पासून सुर.:त आहे त.

•

Eयां=या नैसिग#क रहवासात वलोपन करHयापासून ते सुर.:त आहे त.

•

अभयारHयामये राहणा-या लोकांची काह ठराव परवानगी दली जाऊ शकते.

•

आदवासींना चराऊजी, जळण गोळा करणे अनुमत आहे परं तु कठोरपणे िनयमन केले जाते.

•

सेटलमfQसना परवानगी नाह (काह अपवादः आदवासी वसाहत सतत अ.ःतEवात आहे त; Eयांना पुनव#सन करHयासाठ? ूय
केले जातात)

•

एक अभयारHय राीय उ]ानात बढती जाऊ शकते.

•

भारतात 500 पे:ा जाःत वMयजीव अभयारHया आहे त.

राीय उ]ान
•

राीय उ]ाने वMयजीव साठ? राखीव असलेले :ेऽ आहे त जेथे ते ःवतंऽपणे अिधवास आ.ण नैसिग#क संसाधनांचा वापर कL
शकतात.

•

अभयारHय आ.ण राीय उ]ानात फरक ूामु0याने आतBया लोकां=या ह'कां=या ःवाधीन करHयात येतो.

•

एखा]ा अभयारHय=या वपरत, जेथे विश9 अिधकार परवानगी िमळू शकतात, राीय उ]ानात, कोणEयाह अिधकारांना
परवानगी नाह.

•

एखा]ा अभयारHयात असताना, कोणEयाह जनावरां=या चाराला राीय उ]ानातच परवानगी दली जाणार नाह, मु0य वMयजीव
अpयासाचे हे िनयमन, िनयंऽण कंवा िन षT कL शकते.

पया#वरणसंवेदनशील :ेऽ
•

राीय वMयजीव मंडळा=या राीय वMयजीव ऍ'शन योजनेनुसार (2002-2016) असे नमूद केले आहे कZ राKय सरकारांनी
पया#वरण संर:ण (संर:ण) अिधिनयम 1986 अंतग#त राीय उ]ाने आ.ण वMयजीवांचे अभयारHय 10 कमी=या अंतराचे अंतग#त
पया#वरण इको झोन कंवा ईएसझेड हणून घो षत करावे.

•

ईएसझेडचा हे तू अितबमण करणारा अवशोषक कंवा संबमण झोन हणून काम कLन उ]ानांना अिधक संर:ण ूदान करणे
होते.

•

इको-सfिसटbह झोनमुळे वन वभागणी आ.ण मनुंय-ूाणी संघष# कमी होईल.

•

संर.:त :ेऽ bयवःथापना=या कोर आ.ण बफर मॉडे लवर आधारत आहे त.

•

कोर :ेऽाला राीय उ]ान बनHयाचे कायदे शीर दजा# आहे .

•

बफर :ेऽाला राीय उ]ानाचा दजा# िमळत नाह आ.ण राखीव जंगल, वMयजीवन अभयारHय कंवा बाघ राखीव जागा असू शकते.
जैव:ेऽ अभयारHय

•

वMयजीवन, वनःपती आ.ण पशु संसाधनांचे संर:ण आ.ण आदवासींचे पारं पारक जीवन या गो9ी संर.:त जागेचे मोYया :ेऽ
परसरात राहतात.

•

यात आणखी एक राीय उ]ाने कंवा वMयजीव अभयारHया असतील.
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गाभा :ेऽ
पया#वरणातील, ूजाती आ.ण अनुवांिशक फरकां=या संर:णासाठ? एक काटे कोरपणे संर.:त पया#वरणातील ूणालीचा
समावेश आहे . कोर कंवा नैसिग#क झोनमये मानवी बयाकलापांना परवानगी नाह.
मोकळ जागा
वै`ािनक संशोधन, पर:ण, ूिश:ण आ.ण िश:णासाठ? वापरला जातो.
संबमण :ेऽ
•

पया#वरणीय शाUत मानवी वःती आ.ण आिथ#क हालचालींना (पय#टन) परवानगी आहे .

•

राखीव bयवःथापन आ.ण ःथािनक लोकां=या सहकाया#ने पया#वरणाचा अटकाव न करता पुंकळसामानवी वसाहती जसे कZ,
वसाहती, पीक, करमणूक आ.ण वनीकरण केले जाते.
जैव:ेऽ अभयारHय

Source: http://cdn.intechopen.com/
मनुंय आ.णजैव:ेऽ राखीवकाय#बम
• पहBयांदा 1971 मये युनेःकोने सुjवात केली.
• नंतर 1986 मये भारतात सुj केल.
येय
1.

पया#वरणातील जै वक आ.ण अबाबा=या घटकांवर मानवी हःत:ेप आ.ण ूदष
ू णाचे परणाम यांचा अpयास करणे.

2. सया=या तसेच भ वंयातील पया#वरणाचे संर:ण.
एमएबी ूोमामचे मु0य उI9 खालील ूमाणे आहे त:
1.

पया#वरणातील ूितिनधींचे नमूने जतन करा.

2. अनुवांिशक व वधतेचे संवध#न करHयासाठ? दघ#कालीन सेवा ]ा.
3. :णासाठ? आ.ण ूिश:णासाठ? संधी ूदान करा.
4. .जवंत संसाधनांचे उिचत ःथायी bयवःथापन ]ा.
5. आंतर राीय सहकाय# ूोEसाहन दे ण.े
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वाघ राखीव
•

अभयारHय हणूनच पण ूकBपा=या वाघांखाली एनटसीएने Eयांचे पर:ण केले जाते.

•

कोर बफर रचने=या आधारे दे शातील व वध bयायूकBप तयार करHयात आले होते.

गाभा :ेऽ
•

कोर भागात सव# मानवी बयाकलाप मोकळा आहे त.

•

यामये राीय उ]ानाची कंवा वMयजीव अभयारHयची कायदे शीर .ःथती आहे .

•

लहान वन उEपादनाचा संमह, चरHयाची आ.ण इतर मानवी गkधळांना परवानगी नाह.

मोकळ जागा
•

दह
ु े र उI9े:

1.

कोर :ेऽातील जंगली ूाHयां=या सं0येत होणा-या वाढEया लोकसं0येसाठ? आवास सु वधा पुरवणे.

2.

कोर :ेऽावर Eयां=या ूभावापासून मुe करHयासाठ? आसपास=या गावांना साइट विश9 सह- वकासाEमक इनपुट ूदान करा.

•

करकोळ वनोEपादनाचा संमह आ.ण आदवासीं=या चरणी शाUत आधारावर परवानगी आहे .

•

2006 मये भारत सरकारOारे वन अिधकार कायदा वन:ेऽातील काह वन-िनवासी समुदायांचे ह'क ओळखतो.

संवध#न िनधी
•

सरकारचे मालकZ असलेBया कोणEयाह भागामये, वशेषत: राीय उ]ाने आ.ण अभयारHयांशी संबंिधत असलेले :ेऽ आ.ण Eया
भागात .जथे संर.:त :ेऽ दस
ु या#सह जोडता येईल असे राKय सरकारOारे संर:ण राखीव घो षत केले जाऊ शकते.

•

अशा घोषणा ःथािनक समुदायांसोबत सBलामसलत केBयानंतर केली पाहजे.

•

संवध#न र:णा=या आत राहणाया# लोकां=या ह'कांवर काह परणाम होत नाह.

समुदाय आर:णे
•

राीय बचत, अभयारHय कंवा कॉMझbहz शन रझbह# मये नसलेBया कोणEयाह खाजगी कंवा सामुदाियक जिमनीत राKय
सरकारकडू न समुदाय आर:णे घो षत केली जाऊ शकतात, जेथे एखा]ा bयeZस कंवा समुदायाने वMयजीवांचा आ.ण Eया=या
वःतीचे जतन करHयाचे ःवे=छान केले आहे .

•

एक संर:ण आर:ण बाबतीत, एखा]ा समुदाय आर:णाखाली राहणा-या लोकांचा अिधकार ूभा वत होत नाह.

प वऽ मोbहस
•

भारताकडे धािम#क / सांःकृ ितक परं परांची इितहास आहे Kयात िनसगा#चे संर:ण आहे .

•

बया#च संःकृ तींमये, जंगला=या पर=छे द बाजूला ठे वHयात आBया, आ.ण सव# झाडे आ.ण वMयजीवांचे पूजन करHयात आले
आ.ण एकूण संर:ण दले गेले.

•

मेघलयातील खासी आ.ण जैनितया हBस, राजःथानमधील अरवळतील हBस, कना#टकातील प.rम घाटातील :ेऽे आ.ण
मयूदे शातील सjगुजा, चंदा आ.ण बःतर :ेऽामये असे प वऽ मोbह आढळतात.

•

मेघालयामये, प वऽ मोbहस ह मोYया सं0येने दिु म#ळ आ.ण धो'यात असलेली वनःपतींसाठ? शेवटचे आौय आहे त.
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नैसिग#क अवःथे बाहे र(उवणार
उवणार जागा)
जागा संर:ण
•

या पदतीमये, धो'यात असलेले ूाणी आ.ण वनःपती Eयां=या नैसिग#क रहवाशांमधून काढले जातात आ.ण वशेष
सेटं गमये ठे वले जातात .जथून Eयांना संर.:त केले जाऊ शकते आ.ण वशेष काळजी दली जाते.

•

ूाणी उ]ान, वनःपित उ]ाने, वMयजीव सफार पाक# आ.ण बयाणे बँका या उIे शाने सेवा दे तात.

•

जंगलात आढळणाढया अनेक ूाणी आहे त परं तु ूाणीशा उ]ानात कायम राहतात.

•

अिलकड=या वषाgत भूतपूव# संवध#नासाठ? धो'यात ूजाती ठे वHयापे:ा ूगत आहे . आता धो'यात घातलेBया ूजातींचे गुणोDर हे
बयोपेUे.हट तंऽ`ानाचा वापर कLन दघ# कालावधीसाठ? bयवहाय# आ.ण सुपीक .ःथतीत संर.:त केले जाऊ शकते, ते
वशोमये अंडे फिलत कL शकतात आ.ण टँयू कBचर पTती वापLन वनःपतींचे ूचार केले जाऊ शकते.

•

bयावसाियकंQया महmवा=या वनःपतीं=या व वध जनुकZय जातींमधील बयाणे दघ# मुदतीसाठ? बयाHयांमये ठे वता येतात.

•

नॅशनल Aयुरो लांट जेनेटक रसोसzज (एनबीपीजीआर), दBली येथे राीय जीन बँक ूामु0याने दघ#कालीन आधारावर अOतीय
ूवेश संर:णासाठ? जबाबदार आहे , मु0यतः भाजीपाला आधार संमह हणून, मु0यतः बयाणे ःवLपात.

वनःपित उ]ान
वनःपित उ]ानहणजे जगभरातील व वध भागांतील .जवंत वृ:, झुडुपे, औषधी वनःपती, िगया#रोहक व इतर वनःपतींचे
वै`ािनकंQया िनयो.जत संमह.
वनःपित उ]ान हे तू
•
•

वगoकरण आ.ण वनःपतीं=या वकासाचा अpयास करणे.
वदे शी वनःपतींचे परचय आ.ण अनैलीनता ूबया अpयास करणे.

•

हे अंकुर लाझम संमह हणून काय# करते.

•

हे नवीन संकरत वकासास मदत करते.

•

दिु म#ळ आ.ण धो'यात असलेले ूजातींचे जतन करणे.

•

हे कम#चार ूिश:ण दे त.े

•

ते करमणुकZ=या एक ॐोत हणून काम करते.

ूाणीसं
ूाणीसंमहालय
•

ूाणीसंमहालय हणजे ःथापन करता येणारे कंवा मोबाईल जेथे कॅ.टbह जनावरे लोकांसाठ? ूदश#नासाठ? ठे वले जातात आ.ण
Eयात सक#स आ.ण बचाव कfिे समा व9 असतात परं तु कॅ.टbह जनावरांमये परवानाधारक डलरची ःथापना समा व9 नसतात.

•

ूाणीसंमहालयाचा सुjवातीचा उIे श मनोरं जन होता, दशकाहून अिधक, ूाणीसंमहालय वMयजीव संवध#न आ.ण पया#वरणीय
िश:णासाठ? कfिांत Lपांतर झाले आहे त.

•

वैय eक ूाणी जतन करHयाbयितरe, ूाणीसंमहालयातील ूजातीं=या संवध#नामये (कॅ.टbह ूजननाOारे ) खेळHयासाठ?
ूामु0याने ूाधाMयाची भूिमका आहे .

•

ूाणीसंमहालय एक संपूण# नवीन जग उघडHयाची संधी ूदान करतात आ.ण वMयजीव संर:णासाठ? मूBय आ.ण गरजां वषयी
अpयागतांना संवेदनशील करHयासाठ? हे वापरले जाऊ शकते.
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जैव व वधता संवध#नमधील अडचणी
•

नैसिग#क संसाधनां=या संर:णासाठ? कमी ूाधाMय.

•

मौिक वाढसाठ? नैसिग#क ॐोतांचे शोषण.

•

अपया#u `ात ूजाती आ.ण पया#वरणातील मुBय आ.ण `ान.

•

िनयो.जत शहरकरण आ.ण अिनयं ऽत औ]ोिगकZकरण.

जैव व वधता जतन करHयासाठ? ऐितहािसक नागरक हालचाली
िचपको चळवळ
•

ह एक सामा.जक-पया#वरणीय हालचाली आहे Kयायोगे गांधीजींना सEयामहा=या पTती आ.ण अहं साEमक ूितकार यांचा सराव
केला, Kयामुळे Eयांची िगरणी करHयापासून संर:ण करHयासाठ? झाडांना गळ घालHयाचे काम झाले.

•

1970 =या उDराधा#त उDराखंडमधील गढ़वाल हमालयमये आधुिनक िचपको आंदोलन सुj झाले Kयामुळे जलद वन
वभागणीबIल जागLकता वाढली.

•

26 माच# 1974 रोजी या चळवळचा महmवाचा काय#बम झाला, तेbहा उDराखंडमधील चमोली .जBातील हे मवालघाट यानी रे नेई
गावातील शेतकयाgचे एक गट, झाडांना काठाला रोखHयासाठ? आ.ण Eयां=या पारं पारक वन ह'कांचे पुनjEथान करHयासाठ? काय#
केले. राKया=या वनखाEया=या ठे केदार यंऽणेने धमकZ दली.

•

Eयां=या कृ तींनी संपूण# :ेऽातील तळागाळातBया अशा शेकडो कृ Eयांना ूेरणा िमळाली.

•

1980 =या दशका=या कालावधीपयgत चळवळ संपूण# भारतभर पसरली आ.ण लोक-संवेदनशील वन धोरणांची िनिम#ती झाली,
Kयामुळे ूदे शांमये वृ: आ.ण प.rम घाटा=या Lपात खुलेपणाने होणारा अडथळा थांबला.

•

िचपाकोची पहली नkदवह इितहासाची माहती 1730 मये जोधपूर .जBातील खेहराल या गावी आली तेbहा अमृता दे वी यां=या
नेतEृ वाखाली 363 बोई यांनी गजभर खजुरचे झाड, समाजातील प वऽ मानले गेले. ःथािनक शासकांनी पाठवलेBया लॉगस#ची
कुरबूर आजमावून टाकली, आज ूेरणा आ.ण गढवाल=या िचपको आंदोलनाची एक पूवस
# ूचकता पाहली जाते.

अको चळवळ
•

अको चळवळ भारतातील पया#वरण संवध#नावर आधारत बांितकार चळवळ होती.
हमालयमधील उDराखंडमधील िचपको आंदोलनाने द.:णेतील कना#टक ूांतातील गावकयाgना आपBया जंगलांना वाचवHयासाठ?
अशीच चळवळ उदभवHयास ूेरत केले.

•

सटf बर 1983 मये, कलकेश वनमधील सलकानी येथील पुjष, .या आ.ण मुले 'झाडांना गळाले'.(कMनडमये 'हॉिगंग' साठ?
ःथािनक शAद हणजे अॅ पको.)

•

अॅपीको चळवळने द.:ण भारतात सव#ऽ नवीन जागjकता िनमा#ण केली.

पया#वरणातील आ.ण जैववै]कZय सेवा:
ा
पया#वरणातील आ.ण जै वक वै वयामये Eयां=यात वःतू आ.ण सेवांचा ूवाह असतो, Kयाची सुu ूसव आपBया आिथ#क
समृTसाठ? आ.ण आम=या कBयाणासाठ? इतर पैलूंसाठ? आवँयक राहते. bयापक अथा#ने, पया#वरणातील सेवा पर.ःथती आ.ण
ूबयेचा संदभ# दे ते KयाOारे नैसिग#क पया#वरणातील, आ.ण Eयां=यात असलेBया ूजाती, मानवी जीवनासाठ? टकून राहHयासाठ?
मदत करतात (दै िनक, 1997). ह सेवा पया#वरणातील वःतूंचे उEपादन, नैसिग#क उEपादनांचे उEपादन कंवा वMय फळ आ.ण
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शfगदाणे, चारा, लाकूड, खेळ, नैसिग#क फायबर, औषधे इEयादसार0या मानवां=या Oारे वापरली जाते. अिधक महmवाचे हणजे
वशेषत: कमी वकिसत अथ#bयवःथांमधील, पया#वरणातील आवँयक ूबयांचे िनयमन करणे, जसे कZ हवा आ.ण पाणी शुदकरण,
पकांचे परागण, पोषक साय.'लंग, टाकाऊ पदाथाgचे अपघटन आ.ण मातीची पBले आ.ण नूतनीकरण यां=याOारे जीवनमान सुधारणे
पया#वरणीय .ःथतींमुळे वातावरण .ःथर होते, अEयंत हवामान वषयक घडामोडंचे धोका कमी होते, दंु काळ आ.ण पूर कमी होते आ.ण
मातीची धूप कमी होते. (डॉ. जबाउ गझो 2005).

पया#वरणीय मूBय:
य
पया#वरणीय 9ीकोणातून, व वधतेमुळे पया#वरणातील .ःथरता वाढते (ःवतःला बदलEया ःवLपातील िनरं तर मा.ज#नमये
बदल घडवून आणणे) आ.ण लवचीकपणा (उEकृ 9 ताण-ूसंगासाठ? ूितसाद दे Hयाचे आ.ण पुनjKजीवन करHयाची :मता), जी एक
वल:ण गुणवDा आहे , कारण याचा अथ# जैव व वधता ह जैव व वधता ःवत: हून चालू ठे वHयास स:म आहे .
आिथ#क मूBय:
य
एका अथ#शाा=या  9कोनातून, जै वक व वधता कंवा 'जैव व वधता' हे दोन मूलभूत कारणांसाठ? bयाज आहे . ूथम,
जैव व वधता ह समाजासाठ? मौBयवान आहे . हणजेच, जैव व वधतेची .जतकZ जाःत आहे , िततकZच चांगली आह आहोत आ.ण
आपण काह जैव व वधता गमावBयास, आह ःवतःला वाईट होHयाचा वचार करतो. समाजा=या िनवडने जैव व वधतेवर परणाम
झाला आहे आ.ण चालू आहे . याचा अथ#, समाजाकडू न घेतलेBया काह ॐोतांचा वापर िनण#य - Kयातून अनवधानाने - आहाला कमी
जैव व वधता शेतीसाठ? साफसूफ जमीन, जंगलातून लाकडाची कापणी करणे, उदाहरणाथ# घरां=या मालमDेसाठ? पाणथळ जागा काढू न
टाकणे, जैव व वधतेचे ूमाण कमी झाले आहे . या दोन कारणांमुळे एक ऽतपणे अथ#शा`ांना िनंकष# काढता येतो कZ जैव व वधता
एक दिु म#ळ आ.ण मौBयवान संसाधन आहे . आ.ण अथ#शाीसाठ?, याचा अथ# Eयां=या िशःतबTतेमुळे जैव व वधता वरोधी
वाद वषयासाठ? काह योगदान आहे , कारण अथ#शााचा ूितमा हणजे समाजातील Eयां=या दिु म#ळ आ.ण मौBयवान संसाधनांवर
िनण#य घेतात.
जगभरातील व वध दे शांमये जै वक व वधता राीय अथ#bयवःथेत कोQयवधी डॉलस#चा वाटा आहे . हे वाःत वक आहे ,
आ.ण संभाbय नाह. जै वक व वधता परषदे =या सिचवालय (एससीबीड) =या मते, औषधोEपादन :ेऽातील जैव व वधतेची आिथ#क
:मता सुमारे 640 अAज डॉलर आहे , जागितक ःतरावर जी 25 ते 50 ट'के जै वक संसाधनांमधून थेट िमळवली जाते,.
सामा.जक मूBय:
य
पारं पारक समाज Kयाकडे एक लहान लोकसं0या होती आ.ण कमी ोतांची आवँयकता होती Eयांना जीवनदायी साधन
हणून Eयां=या जैव व वधतेस संर:ण दे Hयात आले होते, तर आधुिनक मनुंय पुंकळ वेगाने कमी झाला आहे आ.ण अनेक जातीं=या
वलोपनानंतर परत कधीह सापडणार नाहत. अशाूकारे जै वक व वधते=या ःथािनक वापरा=या कंवा वबZ=या ठकाणांbयितरe
समृT समाजांOारे अिधक सामा.जक ोत वापरले जातात. पारं पारक समाज जैव व वधतेचे र:ण केले आहे आ.ण हे Eयास ोत
हणून ओळखले आहे आ.ण कौतुक केले आहे कZ हे कमी होHयामुळे Eयां=या समाजात होणारे मोठे नुकसान होईल.
पारं पारक समुदायांमये जैव व वधतेचा उपभोVय व उEपादक मूBय सामा.जक समःयेशी िनगडत आहे . Eयां=या
पया#वरणाचा एक भाग हणून आ.ण 'सांःकृ ितक आ.ण धािम#क भावनां=या मायमातून' पया#वरणातील लोक 'जैव व वधता पारं पारक
शेतीमये भरपूर ूमाणात पकांची लागवड केली जाते आ.ण यामुळे संपूण# वष#भर पीक आ.ण वबZसाठ? मोYया ूमाणातील शेतीची
परवानगी िमळते आ.ण एका पका=या अपयशा वLT वमा हणून काम केले जात असे. अिलकड=या वषाgत, शेतक-यांना ःथािनक
गरजा पुर वHयाऐवजी राीय कंवा आंतरराीय बाजारासाठ? रोख पके वाढ वHयासाठ? आिथ#क ूोEसाहन ूाu करHयास सुjवात केली
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आहे . यामुळे ःथािनक अMनटं चाई, बेरोजगार (रोख पके सहसा यां ऽक असतात), भूिमहनतेमुळे आ.ण दंु काळामुळे आ.ण पूर
येHयाची श'यता वाढली आहे .
नैितक आ.ण मौBयवान मूBय
पृवीवरल ूEयेक जीवनाचे अOतीय वैिशंQय आहे आ.ण मानवांसाठ? Eया=या मूBयांचे दल
# असHयाबIल आदर bयe
ु भ
करते; हा जीवसंपDीचा अिधकार आहे . ल:ात ठे वा कZ ूEयेक सजीव अ.ःतEवात असHयाची मूलभूत अिधकार आहे , मग ते मानव
असो कंवा नसो, हे महEवाचे आहे कZ नाह. मानवजाती=या िनसगा#चा एक भाग आहे आ.ण नैसिग#क जगाला मानवी वारसासाठ? मूBय
आहे . भ वंयातील सव# पयांचे कBयाण हे आज=या पयांना एक सामा.जक जबाबदार आहे , हणूनच जीवःवjपा=या अ.ःतEवाचे
संर:ण हे जीवसृ9ीचे संर:ण आहे . (Thecla M. Mutia, 2009).
स दया#चा मूBय
मानवांना नैसिग#क वातावरणातून खूप आनंद िमळतो. आकार, रचना आ.ण रं ग आम=या भावनांना उDेजन आ.ण आम=या
संःकृ ती समृT. हे जैव व वधता संवध#न उपाय आ.ण व वध संःथां=या संर:णासाठ? संघष# करणाया# अनेक संःथां=या असं0य
लोक ूयते=या Lपात मोYया ूमाणात ःप9 करHयात आले आहे . बया#च संघटनां=या मायमातून िनसगा#तील Eयां=या मूBयासाठ?
वMयजीव संर.:त करHयासाठ? भरपूर पैसे दले जातात. जंगली ूजाती आपBया कौशBयाने वाढते आ.ण वातावरणाचा आनंद
उपभोगतात:
•

फुरसतीचा वेळ उदा. प:ी िनर:ण आ.ण िनसग# अनुसरणे;

•

खेळणे उदा. ःपॉट िशकार, ःपॉट मासेमार, डाय वंग आ.ण मशLम पकंग;

•

सुनावणी, ःपश# करणे कंवा वMयजीव पाहणे;

•

कला आ.ण संःकृ तीत पाहBयाूमाणे मनोरं जन. बाहुBया आ.ण टे ड बयर.

माहती मूBय:
य
जैव व वधता व वध ूजाती Eयां=या वेगवेग या वातावरणात jपांतर कसे =या डःकवर Oारे लागू `ान साठ? :मता आहे
( वBसन 1992). हणजेच, जैव व वधता जै वक समःयांचे िनराकरण करHयासाठ? संभाbय अंत# 9ी दे त,े वत#मान आ.ण भ वंय या
दोMह आह गरम पाHयाचे झरे मये वाःतbय करणारे जीवाणू शोधू शकतो आ.ण असामाMय तापमानांवर काय# करणारे एMझाईस
वकिसत केले आहे त, जसे पूवoचे पीसीआर वण#न केले होते. आह कादं बरला िशकार संर:णाची तंऽ`ानाची कBपना शोधू शकू
आ.ण आम=या पदाथा#साठ? कZटकनाशकांना पूवo असंभाbय पया#य वकिसत कL शकलो. कंवा ःथािनक लोकांकडू न आह वष-डाग
Kयाूमाणे िशकतो; वष डाग बेडूक =या वषार पदाथाgचा अpयास मूलभूत मKजासंःथेसंबंधीचा यंऽणा मये अंत`ा#न पुरवत आहे
अशा नवीन अंत# 9ी आ.ण साधने आम=या कBपनाशeZंकडू न पण इतर लोक आ.ण इतर ूजातींचे िनर:ण पासून आला नाह. जर
आधुिनक आ.Hवक जीवशाीय सामया#ची ताकद असला तरह, अशी अपे:ा करणे योVय आहे कZ आह सव# नवीन उपाय योजू शकू
शकू? जीवनाचा व वधता केवळ नवीन साधने आ.ण तंऽ`ानासहच नbहे तर नवकBपनांची कBपना करHयाचे ूेरणा घेऊनच
आपBयाला ूदान करते.
वMयजीव अpयासात ूाHयां=या ूितर:ा ूणालीवर व वध ूकारचे 'लोरनयुe सfिय संयुगे (रे टो आ.ण बािलगा 1995
मये पर:ण केलेले) आ.ण Eयां=या पुनjEपादक शररबया व`ानावर (कलबॉन# आ.ण इतर 1993) परणामांचे पुरावे आहे त. पुरावा
हे कमी िनंकष# काढतात कZ हे संयुगे मानवी शररबया व`ान वर परणाम करतात, परं तु वMयजीव अpयासातून पुरावे गोळा करणे
मानवांवर होणा-या संभाbय ूभावां वषयी अिधक वःतृत संशोधनाची आवँयकता असBयाचे िनदश#नास येत.े
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परचय
पयावरणाचा ूदष
ू ण हा सवात भयंकर पयावरणीय संकटांपैक एक आहे यामये आह आता- बयाच #दवसापासून
अधीन आहे . (जवंत ूा*यांमधील तीन मूलभूत सु-वधा हणजे पाणी, जमीन आ(ण हवा. भूतकाळात, (जवंत, सजीवां/या
जीवनासाठ1 हे शु3, अ(जबात अ4यःत न6हते. पण पर(ःथती फ9 आजचीच आहे , कारण -व:ान आ(ण तंऽ:ानातील
ूगतीमुळे पयावरणाचे ूदष
ू ण दे खील वाढले आहे आ(ण पयावरणातील असंतुलन वाढले आहे जे द घकालीन मानवजातीसाठ1
-वनाशकार ठरे ल.
पयावरणीय ूदष
ू ण हणजे औAोिगक आ(ण तां-ऽक बांतीचा परणाम आ(ण ूEयेक नैसिगक संसाधनांचा जलद
शोषण >kysyh आहे . -वकासासाठ1 राFांमधील शयतीमये पृHवीवर ल मनुंयाचे अ(ःतEव गुंतागुंतीचे आहे . तंऽ:ानातील शेती,
उAोग आ(ण परंकृ ततेत अिधक उEपKनाचे वेड कुठMयाह

दे शा/या -वकासाचे सामाKय ूमाण हणून घेतले जाते.

मनुंया/या अशा कृ तींनी सव (जवंत ूा*यांचे ूितकूल परणाम िनमाण केले आहे त.
जलद औAोिगककरणाने आहाला ूद-ु षत नAा, द-ू षत माती, हरत वKयजीव आ(ण संपुNात नैसिगक संसाधनांसह सोडले
आहे . आज वातावरण -बघडू न, द-ू षत झाले आहे आ(ण हणूनच, मनुंयाचे अ(ःतEव हानीकारक >kys आहे . पृHवीवर ल एकूण
(जवंत आ(ण िनरथक घटक मनुंयाने िनमाण केलेMया या अिनN पर(ःथतीमुळे या महावर ल मनुंयाचे अ(ःतEव धोQयात
आले आहे .
अशा ूकारे पयावरणीय ूदष
ू णाची दN
ु ता माणसा/या िनRपयोगी परणामाची ूगती आहे . हे फ9 औAोिगक राFे
नाह त यात ूदष
ू णास धोQयात येते, तर जगभरातील -वकसनशील दे शांपेSा सु3ा जाःत आहे .
वायू ूदष
ू ण
परचय
पृHवी हे संपूण -वTातील एकमेव मह आहे , जे जीवनाला आधार दे *यास सSम असMयाचे :ात आहे . आपMया
महाचे वैिशंUय आपMया जीवनासाठ1 जबाबदार आहे . आज/या ूचंड पुरा6यावVन असे #दसते क -व-वध ूदष
ू के पृHवीवर ल
जीवनावर परणाम करतात. मनुंय, ूाणी आ(ण वनःपतींमये -व-वध ूदष
ू कां/या हािनकारक परणाम चांगMयाूकारे
ओळखMया गेMया आहे त.
हे ःपN झाले आहे क वायू ूदष
ू ण काह ूमाणात वनःपती ूभा-वत करत आहे कारण यामुळे मानवी आ(ण
ूा*यांचे जीवन ूभा-वत होत आहे . हणून "ूदष
ू णा-वR3 लढा" काळाची गरज बनली आहे . आम/या चांगMया जीवनासाठ1,
आहाला ःव/छ हवा आ(ण पाणी आवँयक आहे जे जलद औAोिगककरण, शहर करण -वःफोटमुळे पुढे आणखी
-बघड*याची शQयता आहे .
वायू ूदष
ू ण हणजे नेमके काय आहे हे आपण समजाऊन

?ks.;kpk iz;Ru

कV.

वायू ूदष
ू ण हवा/या गुणव\ेमये असमतोल हणून परभा-षत केले जाऊ शकते, यामुळे पृHवीवर अ(ःतEवात असणाढया
(जवंत ूा*यांवर ूितकूल परणाम होऊ शकतो.
वायू ूदष
ू ण सामाKयत: वायू/या नैसिगक व मानविनिमत ॐोतांकडू न परदे शी घटकां/या ूSेपणामुळे हवा
असमाधानकारक (ःथती आहे यामुळे ते जै-वक समुदायांसाठ1 हानीकारक ठV शकतात.
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ताया अहवालानुसार, वायु ूदष
ु णाला परभा-षत केले आहे "अशा तणनाशनात मानवजाती/या #बयाकलापाने हवेमधील ि6ये
सुV केली आहे त, यामुळे Eयां/या आरोaयावर गंभीर परणाम, भाया #कंवा Eया/या संप\ीचा उपभोग असलेMया हःतSेपास
पुरेसा आहे ".

वायू ूदष
ू णाचे ूमुख ॐोत
1) नैसिगक ॐोत - वायू ूदष
ू णाचे नैसिगक ॐोत वालामुखीतील उिे क आहे त उदा. SO2, H2S आ(ण CO , वनःपित
सडणे आ(ण वन शेकोट चे -वषार

वायू सोडणे. या सव नैसिगकरEया उEपादन आ(ण आरोaय तो गिल/छ आ(ण

हािनकारक हवाई मये ूकाशीत आहे त. Tसनमागeतून #हर6या वनःपती सोडतात मोfया ूमाणावर CO2, जंगलातील आग
आ(ण नैसिगक वायू उEसजनातील ूित#बयांमुळे वायू ूदष
ू णाचे gोत दे खील होतात.
2) कृ -ऽम #कंवा मॅन-मेड सोMयूशKस- मनुंय la[;sr वाढ, वाहनांमये उEसजन, कृ षी #बयाकलाप, जंगलतोड, जलद
औAोिगककरण, जीवाँम इं धने आ(ण यु3ांचा वलन यामुळे वायू ूदष
ू णाचे ूमुख gोत आहे त.
i)

वाहनांमधून बाहे र पडणे-वाहतुकत 75% हून अिधक ूदष
ू णासाठ1 ऑटोमोबाइल एQझॉःट जबाबदार असतात. कार,

ःकूटर, मोटर-बाईQस, हे िलकॉlटर, -वमान इEयाद

टॅ Qसीसारmया ऑटोमोबाइलमये काबन मोनॉQसाईड (77 टQके),

हायसोकाबKस (14 टQके) आ(ण नायशोजन ऑQसाईड (8 टQके वर) सारmया ूचंड ूमाणात -वषार वायू सोडतात.
अमेरकेत 60% हून अिधक ूदष
ू ण होते Eया/या 83 दशलS कारांनी. असा अंदाज आहे क, कोलकातातील िनवडक
#ठकाणी वाजवीपेSा जाःत वेळ/या वाहतुकदरयान काबन मोनोऑQसाइडचा उ/च तीोता 35% ppm आहे कारण ऑटो
एQझोःटमुळे.
ii)

जंगलतोड - वनःपती िनसगात CO2 आ(ण O2 चे िशMलक राखतात. वनःपतींमये ूकाश संsेषणासाठ1 काबन

डायऑQसाइडचा वापर कVन आ(ण Tासो/tवासादरयान ूा*याuारे वापर*यासाठ1 ऑ(Qसजन दे ण.े
झाडांची अंदाजे क\ल आ(ण जंगलातून साफसफाई करणे हणजे, Eयां/या ःवत: /या ताEकाळ गरजेसाठ1 वनवनSेऽाने CO2 आ(ण O2 चे संतुलन -बघडले. यामुळे CO2 ची वाढ आ(ण वातावरणांत O2 एकामतेत घट होते.
वनािधकार साठ1 जलदगतीने वाढणार

लोकसंmया दे खील जबाबदार आहे

कारण वन जमीन शेती आ(ण

िनवासःथाना/या उvे शाने Vपांतरत केली गेली पा#हजे.
iii) जलद औAोिगककरण- सुमारे 20% वायू ूदष
ू णासाठ1 खिनज उAोग जसे रासायिनक उAोग, पेपर व लगदा, मेटल(जकल
lलांट, पेशोिलयम रफायनर ज, खनन आ(ण िसंथे#टक रबर उAोग जबाबदार आहे त. Eयातून िनघणारे सवात सामाKय ूदष
ू क
हणजे SO2, H2S, NO, NO2, CO, CO2 इEयाद आहे त. यािशवाय, Eयां/या िचमणीतून बाहे र िनघणाया धूपामये धूळ, काबन,
धातू, अKय ठोस पदाथ, िव आ(ण अगद #करणोEसगw घटक असतात. धूर िमसळू न आ(ण हवा ूद-ू षत. सव वायू आ(ण
िनलं-बत कण हवेत मानवी आरोaयासाठ1 हानीकारक असतात.
टे Qसटाइल उAोगात, कामगार सतत बांर क धूळ िशरत असतात. गुजरातमये अहमदाबाद आ(ण सुरत येथील
उAोगांमधून कापसा/या धूळची मु9ता ूदष
ू णकार आहे .
Eयाचूमाणे -पठात धूळ, कारखाKयामये बांगxया आ(ण इतर काचे/या वःतू बनव*यातील िसिलकाची धूळ. अKन
ू#बया कारखाने आ(ण tanneries गिल/छ वास समःया िनमाण करतात.
पेशोल ःटे शनवर, कामगार Eयातील काह बyजीनचे डोकेदख
ु ी, आळसपणा, इEया#द कारणीभूत असतात.
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iv) शेती-वषयक उपबम- शेतीसाठ1 वापरMया जाणाया कटकनाशके इEयाद -व-वध ूकारचे वायू ूदष
ू णदे खील करतात
कारण काह
आरोaयासाठ1
v)

fofo/k L=ks=kekQZr वेगवेगzया
v”kk izdkjph Qokj.kh gkuhdkjd Bjrs
-वषार

पदाथ

#ठकाणी -पके घेतात आ(ण फवारणी करतात. मानवी

जीवाँम इं धन आ(ण आग लागणे - ऊजeचे पारं पारक gोत लाकूड, कोळसा आ(ण नैसिगक वायू आहे त. कोळसा, तेल

आ(ण नैसिगक वायूमुळे आह जी घरे आ(ण कारखाने वापरतो Eयापैक 92% ऊजeचा उपयोग जै-वक इं धन हणून केला
जातो.
तेल आ(ण वायू हे कोळशा/या तुलनेत सवात महEवाचे इं धन आहे त कारण ते अिधक उंणता िमळ-वतात आ(ण
अिधक उंणता दे तात. या gोतांचे जळण वायू ूदष
ू णासाठ1 जबाबदार आहे . लाकूड, कोळसा आ(ण जीवाँम इं धनाची
उEपादने CH4, CO2, SO2, NO2 यासारmया -वषार वायू बाहे र टाकतात. या द-ू षत पदाथा{ची गुणव\ा, आ(ण एकामता वापरMया
जात असलेMया इं धन ूकारावर अवलंबून आहे , उदा. मोfया ूमाणात कारखाKयां/या िचमणीतून धूर िनघत असतो R;kP;ke/;s
SO2 असते या वायू काह तर कारखाKया जवळ धातू लहान कण सह िमौण आ(ण SO3 कर*यासाठ1 oxidized करा. SO2 आ(ण

Lka;ksx ikou vuqdzes lYQfjd vWflM o
पृHवीवर खाली उतरले आहे त. gh vkaEys ekuokl

SO3 हािनकारक आहे त आ(ण सM}यूरक आल तयार कर*यासाठ1 पा*याशी

uk;fVzd vWflMph fuehZrh gksrs.
vR;ar ?kkrd vlrkr

हे ऍिसड आलयु9 पाऊसां/या ःवVपात

vi) यु3े - वायु ूदष
ू ण दे खील यु3ांत वापरMया जाणाया -व-वध ूकारचे ःफोटक ि6यांमुळे झाले आहे . आ(*वक
ःफोटांमधून बाहे र पडणारे रे #डएिशयल #करण वायू ूद-ू षत करतात हणून मानवजात बयाच ूमाणात पी#डत आहे .
#हरोिशमा आ(ण नागासाकमधील अणुबॉब ःफोट आ(ण दस
ु या महायु3ा/या दरयान आ(ण अलीकड ल गMफ यु3 सुूिस3
उदाहरणे
वायु ूदष
ू क
तेथे पाच ूाथिमक वायू ूदष
ू ण आहे त जे 90% पेSा जाःत जागितक वायु ूदष
ु णात योगदान दे तात. हे आहे त:
1.

नायशोजनचे ऑQसाइड (NOx)

2.

सMफर ऑQसाइड (SOx)

3.

काबनचे ऑQसाइड (CO2 आ(ण CO)

4.

हायसोकाबन

5.

पा#ट Qयुलेट मॅटर

1. नायशोजनचे ऑQसाइड (एनओएQस) - नायशोजनचे ऑQसाइड वायू ूदष
ू णात समा-वN आहे त, एनओएQस uारे घो-षत
केले आहे ते N2O, NO, NO2, N2O3 आ(ण N2O5 आहे त. या नाय#शक ऑQसाईडमये (ना) मुmय घटक आहे . हे नायशोजन
आ(ण ऑ(Qसजन/या वलनामुळे तयार होते. महानगरांमये -वकिसत दे शां/या ऑटोमोबाईल आ(ण इलेQश क पॉवर
इं डःश जuारे मोfया ूमाणात उEस(जत केले जाते. वाहन -व#हर नायशोजन ऑQसाईडचे महEवाचे gोत आहे त. हे ऑQसाइड
वातावरणात खालील ःवVपात येतात.
(ए) नायशक ऑQसाईड: गॅसोलीन/या दहनाने बनवलेMया ऑटोमोबाईल एQझॉःट मधून दहन कर*याचे हे मुmय उEपादन
आहे .
(बी) नायशस ऑQसाईड (N2O): हे 0.25 ppm/या एकामतामये हवा आहे . कमाल पातळ 0.5 ppm आहे हे दहन नाह .
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(सी) नायशोजन डाइऑQसाइड (नं. 2): वातावरणात, नं .3 ची पातळ साधारण 0.001 ppm आहे . हे अMशा6हायलेट ूकाशाचा
एक मजबूत अवशोषक आ(ण ूकाशसंsेषणाचा मुmय भाग आहे . हे शॉफो(ःफयरमये ूकाश-रासायिनक ू#बयेस ूारं भ
करते.
(ड ) नायशोजन शायऑQसाइड (N2O3): हे अमोिनयम नायशे ट बन-व*यास अमोिनयाशी िनग#डत नाय#शक ऍिसड तयार
कर*यासाठ1 पा*याची वाफ सह ूित#बया दे त.े
(इ) नायशोजन पyटायॉQसाइड (N2O5): हे नाइ#शक अलचे पाणी तयार करते आ(ण Eयामुळे पावसाचे पाणी पीएच कमी होते.
एनओएQस ूदष
ू णाचे ॐोत - मनुंयाचे एनओसीचे ॐोत हे Sेऽानुसार Sेऽानुसार बदलत असतात. शहर वातावरणात मामीण
भागातील मामीण भागात हे ूमाण 10 ते 100 पट अिधक आहे . मोठय़ा नेEयांमये कोळसा, तेल, नैसिगक वायू आ(ण
गॅसोलीनचा दहन होतो याने नायशोजन/या 50 ppm पय{त उEपKन केले. NOx दे खील काह रासायिनक उAोग जसे lYQfjd
ऍिसड आ(ण नाय#शक एिसड उAोग एक उपउEपादक हणून उEपा#दत आहे त.
रोपांवर NO2 चा ूभाव
1) उ/च संबिमत NO2 वनःपतींचे पाने, टायर फोटोशनले#टक #बयाकलाप आ(ण Qलोरोिसस कारणे यांचे नुकसान करते.
2) रोपां/या ऊतींचे प\ा आ(ण -वघ#टत होणे हे NO2 कारणांपैक 100 पी.पी.एम.
3) वनःपतींचे नुकसान, कदािचत ओझोन आ(ण धुके यांसारmया दु यम ूदष
ू कां/या िनिमतीपासून परणाम.
4) नोटा रोपांना अEयंत हानीकारक असतात. 1 ते 3 तासांसाठ1 5 ते 8 ppm पैक उघडकस येणार संवेदनशील पादप
ँयमान पानांची जखम दश-वते.
मानवी आरोaयावर NO2 चा ूभाव 1) आरोaयावर एनओ 2 चे दंु परणाम काह ूमाणात ूदशनासह िभKन असू शकतात. NO2 /या 50 ते 100 ppm /या
ूदशनासह 30 ते 50 िम साठ1 िलंग ऊतीची जळजळ होते. 5 ते 8 आठवxयां/या कालावधीसाठ1
2) NO2 sेंम पडदा वर िचडिचड हो*यावर परणाम करतो.
3) NO2 चे उ/च डोस ॄाँकाय#टस आ(ण Tसनासंबंधी समःया.
4) 2 ते 10 #दवसा/या 500 ते 600 ppm पैक NO2 बळ मुळे मृEयू झाला.
5) िसगरे टमये धूॆपानामुळे फु}फुसाचा रोग हो*याची शQयता वाढते कारण िसगारे टमये 330 ते 1500 ppm NOx असते.
6) NO2 eqGs डोळे दख
ु ते.
7) नायशस आल Tसनासंबंधी, पाचक आ(ण मजासंःथा वर ूितकूल परणाम कारणीभूत ठरते.
8) नाय#शक ऑQसाईड #हमोaलो-बनशी संलaन आ(ण ऑ(Qसजन वाहतूक कायSमता कमी करते.
9) उ/च पातळ चे NO2 अंतगत र9gाव, िनमोिनया, ऑ(Qसजनची कमतरता आ(ण फु}फुसांचा ककरोग होतो.
10) दोKह पैक नाह

आ(ण NO2कमी एकामतेमये खूप -वषार

आहे त. NO2 ह

पाचपेSा अिधक -वषार

आहे कारण

शर रा/या -वनाशक मेटाबोलायझमसाठ1 उ\रदायी नाह .
11) एन 2 चे ऑQसाइड हे दस
ू या बमांकावर ल वातावरणातील द-ू षत ूदष
ू क आहे त. हे मानवी आरोaयासाठ1 अEयंत
धोकादायक आहे त. Eयांचे गंभीर परणाम CO पेSा जाःत गंभीर असतात.
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2. सMफर ऑQसाइड (SO2)
SO2 दस
ु -या बमांकाचे महवाचे योगदानकतe वायू ूदष
ू क आहे त, ूदष
ू कांचे एकूण वजन जर 2% इतके होते तर
वनःपतींवर आ(ण जनावरांमये कमी सघनता मये सMफर आवँयक आहे , परं तु जे6हा Eयाचे एकामता वाढते ते6हा ते
हानीकारक होते. SO2 चे दोन ॐोत आहे त:
(i) नैसिगक (ii) ekuofuehZr
नैसिगक ॐोत उदा .: वालामुखी जगभरातील सव एसओ 2 ूदष
ू णा/या सुमारे 67% तर मानवसवा{चे gोत उदा., जीवाँम
इं धन वलन 74% उAोग, 22% उAोग आ(ण वाहतूक 2% एकूण SO2 /या उEसजनात ूदान करते. हे ःपNपणे सूिचत करते
क कोळसा उजा पॉवर ःटे शन मुmयEवे SO2 ूदष
ू णासाठ1 औAोिगक संयंऽांमागे जबाबदार आहे .
थमल पॉवर lलांटमये जीवाँम इं धन जाळMयाने सM}यूरक ऍिसड, उवरके, ःमे(Mटं ग आ(ण इतर ू#बयेचे उEपादन एकूण
एसओ 2 /या उEसजना/या 76% एवढे होते तर ऑटोमोबाइल आ(ण रफायनर ज 25% उवरत भागांमये योगदान दे तात.
1 9 80 मये 1 99 7 मये अमेरकेत 37 दशलS टन SO2 1 99 8 मये 9 5 दशलS टनामये उEस(जत होते. अपे(Sत आहे
क एसओ 2 /या 10 9 दशलS टन संपूण जग संपूण वषामये जोडले जातात. नीर /या नुकEयाच झालेMया एका
अहवालात नमूद केMयाूमाणे, #दMलीतील एसओ 2 ची पातळ 41 एमजीएम / एम 3 आहे , मुंबईमये 57.1 एमजीएम /
एम 3, कोलकातामये 32.9 एमजीएम / एम 3, रासायिनक 8.3 एमजीएम / एम 3 आहे . SO2 चे ःवीकृ त पातळ िन#द N
करा.
मानवी जीवनावर SO2 चा ूभाव
1) Eयामुळे 2.5 ppm ःतरावर डोळे आ(ण Tसनमागावर तीो िचडू न बाधा येत.े
2) SO2 नाकाचा तंऽाने शोषून घेतो यामुळे सूज येत.े -वशेषत: वृ3 आ(ण आजार 6य9ंना =kklnk;d Bjrs.
3) वातावरणात SO2 /या उं चावलेला पातळ मुळे फु}फुसां/या ककरोगाचा ऽास होऊ शकतो.
4) SO2 /या वातावरणातील एकामता वाढ सह SO2 इनहे लेशन.
5) फु}फुसां/या आजारांमुळे सMफरचे ऑQसाईड हे ूमुख योगदान #दले जाते. Eयां/या वाढ व एकामतेमुळे तीो आ(ण तीो
अःथमा होतात.
वनःपतींवर SO2 चे परणाम
1) SO2 भाजीपाला, -पके नN करतो आ(ण वनःपतीं/या उEपादनास आ(ण पौध उEपादना/या पोषक तEवावर परणाम
करतो.
2) उ/च पातळ /या SO2 तीोतेमुळे असणा-या पानां/या उतीमुळे पानांची पेशीसमूहाचा समतोल होतो.
3) पाने आ(ण िशरा यां/या दरयानचे Sेऽे कठोरपणे खराब होतात.
4) वनःपती/या तीो चबमुळे वनःपती उEपादकता कमी होते.
5) एसओ 2 हे पोटातMया ःटे मेटाuारे पानां/या मोझो#फलमये शोषले जाते. Eयाचे अवशोषण एका -विशN पातळ पेSा
अिधक होते ते6हा, पेशी िनंबय होतात आ(ण यामुळे ऊतींचे संकुिचत आ(ण पानांची सुकणे नN होते.
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साममीवर SO2 चा ूभाव
1) SO2 केवळ मनुंयाला घातक नाह तर तो संगमरवर , ःलेट, कागद, चुनखड , वg, छlपर आ(ण इमारतीवर दे खील हMला
करतो.
2) कागदाचा बांधकामाचे बांधकाम जसे क संगमरवर #ढगाराचा समावेश होतो.
3.

हायसोजन सMफाईड (H2S)

H2S चे परणाम
1) हा िमिनट एकामता मये दे खील जे6हा गंध उपिव होतो.
2) H2S चे कारण हणजे डोकेदख
ु ी, मळमळ, कोमा आ(ण शेवट मृEयू 1-3 ppm वर.
3) एचपीसी 5 ppm मये भूक नसलेMया पचन ूणालीवर परणाम होतो.
4) H2S /या 150 ppm ूदशनामुळे नेऽsेजाता आ(ण संिधवात िनमाण होते.
5) H2S गॅस झपाटयाने पसरणारे फु}फुसातील कॅM6हॉलर (झMलीमधून जाते आ(ण र9ामये ूवेश करतात. Tसनातील
अपयशांमुळे मृEयुला कारणीभूत ठरते.
6) अगद 10-30 िमिनटे लहान ूदशनासह H2S चे 500 ppm होते ते6हा Kयूमोिनया
H2S चे ूमुख औAोिगक ॐोत H2S /या सMफर हणजे सMफरचे उपयोगकतe जे एच 2 एस इं धनांचे ःवीकाय पातळ
िन#द N करतात. H2S /या 28-31 लाख टKस अमेर केस ःवीकाय पातळ वर H2S are uारा समुितफe ूकाशीत केले जाते आ(ण
दर वषw 60-80 लाख टन जिमनीची उपलधता होते. H2S चे इतर gोत वनःपती आ(ण जनावरां/या वःतू, वालामुखीचा
उिे क, कोळसा खाणी आ(ण flYOgj लाइन इEयाद सडत आहे त. o “ksoVh u’V gksr vkgs
4. काबन-मोनॉQसाईड (CO) ॐोत
सीओ /या नैसिगक ॐोत वन आग, नैसिगक वायू उEसजन आ(ण वालामुखीचा उपबम आहे त. मानव #बयाकलाप,
मुmयतः ऑटोमोबाइल एQझॉःट, सुमारे 80% CO उEसजन करते. Eयां/या सांिता वाहनांची रहदार घनता अवलंबून बदलू
शकतात.
मुंबईत, दररोज 300 टन काबन डायऑQसाइड वायू/या बाहे र सोडतात. असे #दसून आले आहे क, वीक
घंUयांदरयान वरळ , -बिसला, दादर आ(ण #कMला यांसारmया वाहतूक/या 20 ते 70 ppm/या आसपासचे वातावरणीय अंतर
वेगवेगळे असते.
ूभाव: CO खूप धोकादायक ूदष
ू क आहे यामुळे धीमा -वषूयोग होतो र9ातील हे मोaलो-बनला Eया/या O2 पुरवठा कायावर
परणाम होतो. #हमोaलो-बनची बांधणी करणे हे एक ूभावी एजंट आहे आ(ण #हमोaलो-बनसाठ1 300 पट ने मोठे आकषण
आहे .
HbO2 + CO ---> COHb + O2

काबन ह मोaलो-बन
म(ःतंक उ/च चयापचयाशी दर आ(ण परणामी O2 ची उ/च मागणी आहे जी उ/च काबQसी-#हमोaलो-बन
पातळ ने -बघडली जाऊ शकते. सेरेॄल ऑ(Qसजिनजन काबहाइसे टमुळे होणारा अदयामःत नुकसानास होऊ शकतो. लगेच
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परणाम हणजे डोकेदख
ु ी, चQकर येणे आ(ण मानिसक सावधानता कमी होणे आ(ण नंतर -वषार बनते, यामुळे 50 ppm ची
मयादा वाढते.
5. ःपेशल द-ू षत
छोUया छोUया कणांपासून वाहते आ(ण िव दोलांना एक-ऽतपणे कण हणून ओळखले जाते. हे मोfया संmयेने
वातावरणात उप(ःथत आहे त आ(ण कधीतर गंभीर वायू ूदष
ु ण समःया उवतात.
पा#ट Qयुलेटचे ूकार:
अ) धूर: अपूण दहन ू#बये/या दरयान तयार होणा-या धुरामये 0.05 ते 1 मीटर पय{त/या िव कणांचा समावेश असतो.
यात सMफर आ(ण नायशोजन ऑQसाईड, सीओ, हायसोकाबन इEयाद वायू ूदष
ू णांचा धूर समा-वN होतो.
ख) धूळ: 1 मीटर ते 100 मीटर पय{त दं ड सघन कण आ(ण Eयांची आकार ौेणी बनलेली आहे . धूळ कण तयार होतात (i)
यां-ऽक ू#बयेत वापरMया जाणा-या मु9 सा#हEयाची हणजेच रे ती वा#हKया पासूनची वाळू . (ii) Eयावर यां-ऽक ि6यां6दारे
िमळणारे कण यां-ऽक ऑपरे शनस लागतात उदा., धूळ, लाकडाचे काम पा#हले.
क) धुराचा: धुराचा #कंवा िव कणांचा आकार वाफेचा संSेप 10 िम.मी.
ड) धूर: धुराचे ूमाण सामाKयतः ऊव{तूं/या ू#बयेuारे वाफेचे घनVप कVन ूा होते, उंमायन, उकळEया व इतर
रासायिनक ूित#बया. सामाKयत: सyि य #दवाळखोर नसलेला जसे धातू, धातूचा ऑQसाईड 1 मी पेSा कमी आकार असलेले
धूळ कणांपासून
काबनचे कण, राख, आट टस, ऑइल आ(ण ोण मये मोfया ूमाणावर -वतर त आहे त जे

particulates पासून वंगण.

रे णूंमधील ॐोत - नैसिगक ू#बया वातावरणात दरवषw 2000 दशलS टन कण ःवVपाची वःतू घेतात. या ू#बयेमये
वालामुखीचा उिे क, धूळ उडू न आ(ण वारामुळे माती समा-वN होते.
मानविनिमत #बयाकलाप दरवषw 450 टन कणांचे उEसजन करतो. उदा. धूळ ःवVपात कण, थमल पॉवर lलांट,
खाण ू#बया, अपूण दहन ू#बया इEया#दं पासून िनमाण होणाढया }लाय एश/या बांधकामादरयान एःबेःटस तयार होतो.
-व-वध ॐोत उदा. कोळसा जळा, शेती बन; जंगल शेकोट चे व इतर शेकोट ने मानविनिमत #बयाकलापां/या एकूण ूमाणातील
उEसजना/या 1/3 चा योगदान #दला जातो.
पSघाती ूदष
ू णाचे परणाम
मनुंयावर परणाम:
1) कण ूदष
ू क मुmयतः कण आकारावर अवलंबून असMयास ूभाव. हवा तयार केलेले कण उदा. धूळ, काजळ , धूर मानवी
आरोaयासाठ1 धोकादायक असतात.
2) फु}फुसांमये 1 मीटर/या आसपास असणारे द-ू षत पदाथ तसेच फु}फुसा/या ऊतींचे नुकसान होते.
3) एःबेःटस/या 6यायामास तड असलेMया कामगारांना फु}फुसांचा ककरोग बहुधा होतो.
4) लीड ऑटोमोबाईल एQझॉःटमधून सोडलेला सवात गंभीर ूदष
ू क आहे आ(ण मुलां/या मyदव
ू र हािनकारक ूभाव
असMयाचे नदवले जाते.
5) लीड आरबीसी/या -वकास आ(ण परपQवतासोबत संवाद दे खील करते.
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6) असे आढळू न आले आहे क धूॆपान हे अःथमाची लSणे सहजपणे -वकिसत कV शकतात जे पीबी/या जाःत
एकामतेमुळे दे खील होते.
7) िसिलकािसस, फु}फुसांचा एक जुनाट रोग गारगोट /या धूळ ऊतMयामुळे होतो.
8) ऍिसड dku कारण डोळा, नाक आ(ण

?k”kkyk Ikgkspforks

9) लीड आ(ण एःबेःटोस संबमणाEमक -वष हणून काय करतात आ(ण मुलांसाठ1 मyदच
ू े नुकसान व ककरोगामुळे
धोकादायक असतात.
10) कोळशा/या खाणींमये लॅक फु}फुसाचा रोग सामाKय असतो आ(ण कापडा/या मजुरांमये फु}फुसाचा रोग वारं वार
येतो.
11) फु}फुसाचा नुकसानाचा सवात वाईट gोतांपेSा 2 िम पेSा कमी आकाराचा कण अंश असतो, तर 3 िम चे मोठे कण नाक
आ(ण घशात अडकले आहे . हे कण नाक अवरोध आ(ण फु}फुसा/या जळजळ मुळे -व-वध Tासो/tवासाचे ऽास दे तात.
हायसोकाबनचे परणाम
मानवी 6य9ंवर परणाम
1) उ/च एकामता (500-1000 ppm) वर ल हायसोकाबन/या फु}फुसांवर ककरोगजKय ूभाव आहे त. मुmयतः, ते
फु}फुसांमये ूवेश करताना Eयांना सूज येत.े
2) बy(झन, टोMयूनस इ. सारmया सुगंधी हायसोकाबKस एिस(ःटक व एिलिलिलक हायसोकाबKसपेSा अिधक धोकादायक
असतात. Eयां/या वाफे/या इनहे लेशनमुळे sेंमल Eवचेवर खूप िचडू न बाधा येत.े तथा-प, Eयां/या वेगवेगzया पातळ वर
शर रातील -व-वध तीो लSणे िनमाण करतात.
3) दु यम ूदष
ू क (पॅन) हाइसोकाबन आ(ण एनओएQसuारे तयार होतो. परणामी ूकाशमान होणारा धुरा तयार होतो
यामुळे डोळे , नाक यांमुळे जळजळ होते. घसा आ(ण Tसनाचा ऽास
4) हायसोकाबनची जाःतीतजाःत sेंमल शकरा वाढMयाने Tसनमागावर अडथळा येतो आ(ण मनुंय खोकला िनयिमतपणे
येतो. सतत खोकMयामुळे फु}फुसां/या Tासो/tवासावर बराच दबाव येतो कारण अल6होली ःफोटांचा अःतर सारखा तर,
ऑ(Qसजन आ(ण काबन डायऑQसाइडची दे वाणघेवाण कर*यासाठ1 खूपच कमी Sेऽ उरले आहे .
5) तंबाखू, कोळशा/या, उकडलेला ढ ग आ(ण गॅसोलीन एQझोःट इEयाद ंमये सापडणाया बyझपैर न हे कॅिलफोिनयातील
हायसोकाबन ूदष
ू क नावाचे धोकादायक कॅKसर आहे .
6) िमथेन (माश गॅस) हा एक गंभीर वायू ूदष
ू क असून तो हवा 0-0.002 टQQया/या ूमाणात येतो. ऑ(Qसजन/या
अनुप(ःथतीत Eयाचे उ/च ःतर मनुंयांवर मृद ू ूभाव िनमाण करतात.

त9ा 5.1: -वषार हायसोकाबKसचा ूभाव
हायसोकाबKस
बy(झन

बyझूीन
टॉलेन

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö

साममी (ppm)
100
3000
7500
20,000
100
200
600

ूितकूल परणाम
sेंमल Eवचा झीज
शर रातील Tसनास ऽास दे णाया संवेदनशील भागांमये जखम करा
फु}फुसांचा ककरोग, आरोaयासाठ1 धोकादायक
सवात घातक, मृEयू कारणीभूत
ककरोग लाव*यास
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डोकेदख
ु ी, अश9पणा, थकवा
मजासंःथा ूभा-वत करते
7) ओझोन, 0-2 ppm पय{त नाकामुळे आ(ण गले दख
ु णे होते. 1 ते 3 ppm येथे Eयाचे दोन तास संपक. अEयंत थकवा
आ(ण समKवय नसणे िनमाण करते, तर Eयाची उ/च एकामता (9 ppm) गंभीर शो-षतांना कारणीभूत ठरते.
8) हायसोकाबKसचे एक समूह, -वशेषत: कािसनोजेिनक हायसोकाबन ड एनए आ(ण सेल/या वाढ स ूभा-वत करणारे मनुंय
आ(ण ूा*यामधील ककरोगाचे कारण बनते.
त9ा 5.2: ककरोगजKय हायसोकाबKसचे धोके
कंपाऊंड

धोका

1. बy(झडाइन

मूऽाशय ककरोग कारणे

2. बी-नॅफिथलमाइन

मूऽमागातील

कंपाऊंड

धोका

6.इिथलीनमेिनन

ककरोग कारणे

7.b- propilactonnes

संभा6य कॅिसनोजी

फु}फुसांचा ककरोग

8.एए- नॅफिथिलमाइन

मूऽाशय ककरोग कारणे

पोट, lलीहा आ(ण फु}फुसांचा

9. नऽोEसव

मूऽाशय ककरोग कारणे

मूऽाशय

मये

ककरोग कारणीभूत
3.-बन-Qलोरोिमथाइल
ईथर
4. इिथलीन #डQलोराइड

ककरोग यामुळे कारणे
5. -वनायल Qलोराईड

यकृ ता/या ककरोगाची कारणे

10.3-3

'#ड/लोरोबyझी-

ककरोग कारणे

जेवण

वनःपतींवर परणाम
1) वनःपतींसाठ1 हायसोकाबKस आ(ण फोटो◌ोकॉिमक ऑ(Qसडं ट हे घातक असतात. वनःपतींना ओझोन/या उ/च
पातळ ला एQसपोजरमुळे Qलोरोसीस होतो कारण, पानांचा #हरवा भाग -पवळा होतो.
2) ओझोन पानां/या पृभागावर ल बांपीभवन फोटो कृ -ऽम #बया केMया/या पृभागावर फुलां/या ूकाशकxया (मृत पेशींचे
Qलःटर) तयार करणार वनःपती जखम वाढ-वते.
3) अगद 1ppm येथे इिथलीन एकामता वनःपती वर ूितकूल परणाम दाखवते.
4) 50-500 ppmमये एिस#टलीन आ(ण ूोपीलीन हे वनःपतींना हािनकारक वाढ आ(ण नुकसान टाक/या #टशू आ(ण
फुलां/या झाडे मर*या/या #दशेने अEयंत -वषार पणा दश-वते.
वःतूवर ल परणाम
1) ओझोन/या अगद कमी पातळ मुळे नैसिगक कृ -ऽम कापड, कागद, रबर आ(ण पॉिलमरमये रासायिनक बदल होतो.
सा#हEयात काबन-टू -काबन दह
ु े र बंधनांपेSा जाःत संmया, Eयां/या आबमणाची संवेदनशीलता अिधक आहे
2) हायसोकाबन ूदष
ू क काबन हळू हळू कमी Sमतेचे पॉिलमरची जळजळ त नुकसान करते.
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3) ओझोन समांतर काबन शृंखलां/या दरयान नवीन काबन शृंखला दव
ु े बन-वते जेणेकVन ते सा#हEय कमी इटािलQस
बनते आ(ण जाःत भयावह होते.
जल ूदष
ू ण
परचय
पाणी हे जीवनाची अEयंत महवाची गरज आहे . मनुंय वेगवेगzया उvे शाने उपयोग करतो जसे मAपान करणे,
कचयाचे -वMहे वाट, िसंचन, िनिमती, वीज, थंड करणे आ(ण सांडपा*याची -वMहे वाट लावणे.
या सव ू#बये दरयान, अवांिछत पदाथा{ना जलॐोतांत ूवेश िमळतो आ(ण हणून भारतातील 20% नद , तलाव,
ूवाह आ(ण पृभाग ूद-ू षत आहे त. आज, जगातील अनेक नAा लाखो लीटर गहाण, घरगुती, औAोिगक व कृ षी कचरा ूा
करतात जेणेकRन साया पोषक तवांपासून ते अEयंत जहर

पदाथ, उदा. सीड , एचजी, नायशे ट आ(ण हायसोकाबKस

इEयाद पय{त बदलतात.
अमेरकेमये, ूEयेक ूमुख नद गंभीर ूद-ू षत झाली आहे . भारतात गंगा, गोमती, कावेर , दामोदरसह सव चौदा
ूमुख नAा ूद-ू षत आहे त. दामोदर बहुधा सवात ूद-ू षत नद आहे . दामोदर नद /या एक िलटरमये 9 00 िमिलमॅम लोह
आ(ण 27 मी.जी. चीज, 32 एमजी ची Zn आ(ण 1313 एमजी नी आहे . या जड धातूं/या बाजूला, सMफेट, फॉःफेट आ(ण
नायशे टचा उ/च पातळ दे खील पा*यात आढळू न आला. 100 ते 400 मी. / 1 या ूमाणात सMफेटची पातळ भारतीय
नद मये नद-वली गेली.
ूदष
ू ण हणजे माती, पाणी आ(ण वायू गिल/छ कर*याचा ू#बया ओडु म नुसार, पाणी कचढया/या -वMहे वाट आ(ण
इतर मानवी #बयाकलापां/या परणामःवVप थेट #कंवा अूEयSपणे Eया/या गुणव\ेत #कंवा रचनामये बदलले जाते ते6हा
ूद-ू षत असMयाचे हटले जाते जेणेकVन घरगुती, औAोिगक, शेती, मनोरं जन आ(ण अKय हे तूसाठ1 तो हानीकारक ठV
शकतो.
साधारणपणे, पाणी रासायिनक अथाने कधीह शु3 नाह . यात -वरघळलेMया आ(ण िनलं-बत होणा-या वेगवेगzया
ूकार/या अशु3 घटकांचा समावेश आहे . यामये -वरघळलेMया वायू (सीओ 2, एनएच 3 आ(ण एन 2) यांचा समावेश होतो,
खिनजे (सीए, एमजी, ना), िनलं-बत अशु3

(िचकणमाती, गाळ, वाळू आ(ण गाळ) आ(ण सूआमजीव नN करतात. या

वातावरणातून आ(ण जवळपास/या परसरातुन तयार केलेली नैसिगक अचूकता पण अशा कमी पातळ वर आढळतात क
-प*या/या पा*यात नेहमीच राखता येते परं तु -प*यायोaय पाणी आ(ण इतर उपयु9 गुणधम राख*यासाठ1 काह वेळा Eयां/या
उप(ःथतीची आवँयकता असते.
ूद-ू षत जल गढू ळ असतात, काह वेळा वास खराब होते आ(ण घरगुती कामे सुयोaय नसतात. ते सामाKयतः
हािनकारक असतात आ(ण टायफॉईड, पॅराटाइफाईड, आमांश आ(ण रोगांसारmया रोगांमधे पसरतात.
जल ूदष
ू ण कारणे
जल ूदष
ू ण मुmयEवे खालील ूमाणे आहे :
(i) नैसिगक ू#बया; (ii) मानववंशीय #बयाकलाप
1) नैसिगक ू#बया यामये सडलेले भाया, ूाणी इ. मुmय पाणलोट Sेऽात आणले जातात. ह

सव ू#बया

एकमेकांवर ल परःपर-परःपरांवर अवलंबून असते आ(ण नैसिगक पयावरण वाढतात. उदा. जर सyि य टाकाऊ पदाथ
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#कंवा औAोिगक ि6ये पा*यामये जोडली गेली तर ती केवळ रासायिनक गुणधमा{नाच ूभा-वत करणार नाह तर
पा*यातील रं ग, गंध आ(ण जै-वक गुणधमा{वर दे खील परणाम करे ल.
2) कृ -ऽम ू#बया जसे क औAोिगक, शेती, घरगुती, #करणोEसगw, खाणकाम, औ(ंणक वीज ूकMप आ(ण मनुंयांuारे
कटकनाशकांचा वापर.
हे ूदष
ू के सतत वाढत चाललेMया समुदायांसाठ1 अपाऽ ठरतात अशा (ःथतीत सतत पाणी खात आहे .
जल ूदष
ू णाचे ूकार
मुmयतः चार ौेणींमये जल ूदष
ू ण वगwकृ त केले जाऊ शकते. हे आहे त
•

भौितक

•

रासायिनक

•

जीवाणु-वषयक

•

जै-वक

जल ूदष
ू णाचे gोत
जल ूदष
ू ण ूमुख ॐोत आहे त:
1) घरगुती कचरा
2) औAोिगक कचरा
3) शेती कचरा
4) उंणता उदा., थमल ूदष
ू ण
1.ड/युअल कचरा
Eयात पाणी, अKन कचरा, आधुिनक कृ -ऽम #डटज{टचा समावेश आहे जे साफसफाई आ(ण वॉिशंग हे तूसाठ1 वापरतात.
यामये मानवी कचरा (मलमूऽ) आ(ण अKय टाकाऊ पदाथदेखील समा-वN आहे त या जवळ ल जलाशयांमये Eयांचे माग
शोधतात.
2. औAोिगक कचरा
पेपर व लगदा, कापड, रबर, औषध आ(ण तेल यांसारmया उAोगांची मोfया ूमाणात ःथापना झाMयाने जलूदष
ू णाची
समःया िनमाण झाली आहे . हे उAोग मोfया ूमाणात ूद-ू षत करतात आ(ण Eयांना पुरेसा उपचार न करता जवळ/या
नAांमधून, तलावांत आ(ण वाफेमधून सोडले जातात. रासायिनक उAोगांमधून कचरा सीड , सीआर, एचजी, पीबीसारmया जड
धातू असतात यात िनसग ककरोगजKय असते आ(ण #फनोल, सायनाइड आ(ण अमोिनया सारmया -वषार संयुगे असतात.
यापैक बहुतेक ूदष
ू क अ-विशN आहे त. Eयामुळे ते फे हणून अKनसाखळ त साठवतात आ(ण बयाच घातक परणाम
करतात. उदा. पेपर आ(ण उAोगातून वाहून घेतलेली पा*यामये बुध येते, जे जलजी6यासाठ1 हािनकारक आहे .
टे Qसटाइल उAोगातील कचरा सy#िय आ(ण अजै-वक संयुगे सह जोरदारपणे लोड केले जाते यामुळे ओलसर पा*याचे थyब
कमी होते.
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त9ा 5.3: िनवडक इं #डयन नAा आ(ण Eयांचे ूदष
ू ण ूमुख
अ. ब.

नद चे नाव

जल ूदष
ू णाचे gोत

1

#दMलीमये यमुना

इं िूःथ थमल पॉवर ःटे शन (#दMली) ड ड ट फॅQटर ज, सीवेज

2

गंगा, कानपूर

रासायिनक आ(ण चम/याने उAोग

3

गोमती लखनौ येथे

कागद आ(ण लगदा उAोग

4

कलक\ा येथे हुगळ

वg, रासायिनक, रं गार , पोलाद रे यन आ(ण तेल उAोग

5
6

दामोदर

थमल पॉवर ःटे शन ःट ल इं डःश ज पासून राख }लाय

7

गोदावर

खत उAोग आ(ण सांडपाणी

3. कृ षी कचरा
-पकाची उEपKना वाढ-व*यासाठ1 अनेक वनःपती आ(ण -पकासाठ1 लागणारे बरे च खत घालून ते वापरतात पण
Eयांचा मानवी शर रावर आ(ण ूा*यां/या जीवनावर परणाम होतो.
जे6हा जाःत खतांचा वापर केला जातो ते6हा ते पृभागावRन जिमनीवर थरथरत राहतात आ(ण जवळ/या
जलाशयांमये पोहोचतात यात गंभीर आरोaय धोQयात येत.े या खते, कटकनाशके, कटकनाशके हणजे ड ड ट , बीएचसी
इ.
4. उंणता उदा. थमल ूदष
ू ण
अणुऊजा ूकMपासारmया इं डःश ज आ(ण थमल पॉवर ःटे शन थंड कर*याचे ूयोजन कर*यासाठ1 मोfया ूमाणावर
पा*याचा वापर करतात. Eयामुळे पाणी गरम होते. असे पाणी जवळ ल नद #कंवा तलावात सोडMयास ते थमल ूदष
ू ण
कारणीभूत ठरते. या ूदष
ू णामुळे पा*यातील पयावरणावर परणाम होतो.
गरम पा*यात ऑ(Qसजनची कमी माऽा असते परं तु ूा*यांना EयापेSा अिधक गरज असते कारण Eयां/या
चयापचय दर जाःत असतात. ऑ(Qसजनचा अभाव यामुळे अनेक ूा*यां/या गुदमरMयासारखे झाले.
थमल पॉवर ःटे शनकडे ःवतःचे थंड पा*याचे तलाव असMयास हे ूदष
ू ण िनयं-ऽत केले जाऊ शकते. हे संमह त पाणी
वारं वार वापरले जाऊ शकते आ(ण अशा ूकारे ूदष
ू ण कमी करता येईल.
जल ूदष
ू णाचा परणाम
घरगुती कचरा आ(ण सांडपा*यावर हािनकारक ूभाव
मलूवाह हा खिनज िनर#िय िव पदाथ असलेला िवपदाथ आहे . सांडपा*याचा, घरगुती कचरा आ(ण अKनू#बया
ूकMपांमुळे 75% जल ूदष
ू ण होते. Eयात मानवी मलमूऽ, साबण #डटज{Uस, काच, बागेचा कचरा आ(ण सांडपाणीची काजळ
यांचा समावेश आहे .
महापािलका कचरा हे जलूदष
ू णाचे ूमुख योगदानकतe आहे त. जल ूदष
ू ण शोध ूयोगशाळे कड ल एका ताया
अहवालात असे सूिचत होते क ूयोगशाळे त असे आढळू न येते क घरगुती मालाची सीवेज Qयू, सीआर, जीएन, एमएन, पीबी
आ(ण िन यामये आढळते. सांडपाणीमये decomposable सyि य पदाथ आहे त यात सामाKयतः फॅट ऍिसडस ्, एःटर आ(ण
एिमनो एिसड आ(ण अँडाइड यांचा समावेश होतो.
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1.
(i)

दे शांतगत टाकावू पदाथा{चे हािनकारक परणाम:
सांडपाणी रोगजनक बॅQटे रया, 6हायरस, ूोटोझोआ/या वाढ साठ1 एक उEकृ N मायम आहे . (6हॄीओ कॉलरा आढळू न
आMयामुळे सीवेज कॉलेजामये है जा होते. साMमोनेला टायफोसा टायफॉइड िशगेला कारण िशगेella बासीलाय
डाइसyटरझी होतात.

(ii)

बयाच कटकांचे ओवा आ(ण अzया मनुंयासाठ1 परजीवी आहे त. ते मूऽ आ(ण पायHयांतून बाहे र पडू शकतात, Eयाuारे
जलमयादा द-ू षत होतात.

(iii) मनुंयात आ(ण ूा*यांमये हािनकारक आ(ण जुनाट रोग हो*यास कारणीभूत असलेMया अनेक रोगकारक सूआमजीव
पा*यामये येऊ शकतात.
(iv) ऑQसीड झ कर*यायोaय सyि य पदाथ असलेMया मलूणालीमुळे पा*या/या ूा हो*यामये ऑ(Qसजन -वरघळवणे
कमी होते Eयामुळे अशा ूकारे जलीय वनःपतींना ूभा-वत करते.
(v)

ऑ(Qसजन/या कमतरतेमुळे पा*यातील आSेपाह वास तयार होतात.

(vi) सांडपाणीत िनलंबन आ(ण कोलायडल बाबत -वरघळणारे घन पदाथा{चे अ(ःतEव गंभीर जल ूदष
ू ण समःया िनमाण
करणे.
(vii) सांडपाणीमये उप(ःथत असलेMया िनलं-बत ूकरणामये जलमं#दरांचे कंबल आचर*याची ूवृ\ी आहे . Eयामुळे
सूयू
 काश आत जाणार नाह अशाूकारे पा*यासारखा पदाथ कमी होतील.
(viii) पा*यातील सांडपा*याची आ(ण घरगुती कचरा गोळा करणे जलजीव जीवनाचे ःवयं िनयामक Sमता बंद करते.
अशाूकारे पा*याची शु3 ची Sमता गमावली जाते आ(ण ते घरगुती कामासाठ1 पाऽ नाह .
(ix) पोषक ि6ये -वर#हत, सांडलेले ि6ये, सांडपाणी आ(ण घरगुती कचरा यामुळे मनुंयामये गंभीर आरोaय समःया िनमाण
होते.
2. औAोिगक कचढयांचा हानीकारक दंु परणाम
(i)

औAोिगक ूवाह ूाणवायूवर घातक परणाम कारणीभूत ठरतो आ(ण मूऽ-पंड, यकृ त, फु}फुस, मyद ू आ(ण इतर
पुनREपादक ूणालींना हानी पोहोचवू शकतो.

(ii)

Qलोर न वायू, ओझोन, अल 2 ऑ 3, बायोटे Qटे KUससारmया काह लोहा/या संयुगे (जथे पा*यामये अMaलल वाढ आ(ण
जीवाणू िनयंऽणासाठ1 पा*यात समा-वN केले जातात ते मासे आ(ण lलकटन/या मृतावःथेला कारणीभूत ठV शकतात.

(iii) एिसड आ(ण Sार यासारmया औAोिगक पदाथा{ना गंज चढव.
(चार) खिनज घटक पाणी कठोर परौम साठ1 जबाबदार आहे त जे घरगुती वापरासाठ1 नसतील.
(v)

औAोिगक सांडपाणी पाणीसाठा ूा कर*यासाठ1 रं ग, गंध, मवालीपणा दे ऊ शकतात.

(vi) केवळ गंगा नद मये, सुमारे 315 औAोिगक वनःपती Eयांचे कारखाने डं -पंग कर त आहे त. उ\र भारतातील 30 कोट
लोकांची ह आजार आरोaयासाठ1 जबाबदार आहे त.
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3. कृ -ष कचढयाचा ूभाव
मनुंय व पशुमधील खते (फ#ट लायझस) चे परणाम
(i)

उवरत खताचा वापर केMयाने पा*यात नायशे ट जमा होतो. जे6हा असे पाणी मनुंयाने वापरते ते6हा हे नायशे ट -वषार
नायशे टला कमी करतात. नायशे ट "लू बेबी िसंसोम" नावाचा मुलांना गंभीर रोगांचा कारणीभूत असतो जेथे नायशे ट
ऑ(Qसजनची र9ाची Sमता हाताळतो आ(ण सामाKय 6य9/या Tसन 6यवःथेस नुकसान करते.

(ii)

साधारणपणे, मेथनोaलो-बनचे 0.8% िनरोगी 6य-9 असते. पण "मेथनॉaलाबीिमआ" मये र9ातील साममी वाढ 10%
आहे . 40% पेSा जाःत, यामुळे डोकेदख
ु ी आ(ण चQकर येत.े 60% पेSा अिधक ते बेशु3 (कोमा) िमथेनोaलो-बनचा
80% मृEयू होतो.

(iii) नुकतेच, जागितक आरोaय संघटनेने (डMयूएचओ) नदवले आहे क राजःथानात नायशे टची पातळ 900 िमलीमेड /
लीटर आहे जी 45 एमजीएच / एल/या मया#दत सीमापेSा जाःत आहे . नायशे ट/या अमाप मातीमये वाढणाया
भायांपय{तचा वापर नागपूरमये आढळतो.
4. थमल ूदष
ू णाचे परणाम
जलीय तपमानात वाढणे जीव तसेच पा*याची गुणव\ा यावर फार मोठा ूभाव पडतो. हे परणाम आहे त:
(i)

-वस(जत ऑ(Qसजनमये घट

(ii)

बीओड मये वाढ

(iii) थेट मासे मृEयु
(iv) मासे अंड लवकर उबवणुकचे.
(v)

जीवाणूंची रॅ -पड गुणाकार.

(vi) एMगेल लोकसंmयेतील अिनN बदल
(vii) जलयाऽाचे ःथलांतर.
(viii) पा*याचा भौितक आ(ण रासायिनक गुणधम बदल.
5. हे वी मेटल ूदष
ू ण
सामाKयतः हे वी मेटल नैसिगक पा*यामये सापडलेMया रSणात आढळतात, Eयापैक बरे च जण अगद कमी एकामतेमये
दे खील -वषार असतात. औदयोिगक कचरा जोड*यामुळे Eयांचे एकामता पा*यात वाढ होते. Eयां/यापैक काह पा*यात
बायोमाइaनाइड होतात आ(ण उ/च उंण क#टबंधातील ःतरावर उदा. मासे, खेकडे आ(ण इतर जलीय जीव.
काह जड धातू मानवी असणे अEयंत आवँयक आहे उदा., को, कू, एमबी, परं तु Eयापैक मोfया ूमाणामुळे शार रक
-वकृ ती िनमाण होऊ शकते. Eयातील बहुतेक मायबॉन ूमाणदे खील अEयंत -वषार आहे त.
बहुतेक खडक या धातूंपासून फारशी -वरघळत नाह त, हणून Eयां/या नैसिगक जलमयाती/या एकामता मया#दत
करणे. आम/या जलाशयातील हे वी मेटलची वाढती संmया सया जाःत िचंताजनक आहे , -वशेषतः मोठय़ा उAोगांना Eयां/या
धातूंपासून ताजे पाणीसाfयांमधुन सांडलेले कोणतेह योaय उपचार न करता िनज{तुक करणे. जड धातूची लSणीय ूमाणात
शेतीची वाहतूक केली जाते यामये कटकनाशके यासारmया अवयवयु9 अवयवांचे अवशेष असतात.
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(अ) आसeिनक (आर) - अनेक उAोग जसे कडधाKये, रसायने, धातू आ(ण कटकनाशकांचे कचरा पा*यात आसeिनक आहे .
Eया/या शर रातील ऊतकांमधे जमा हो*याची ूवृ\ी असते यामुळे एक अितशय घातक रोग होतो जो असeनस हणून
ओळखला जातो. हे यकृ त आ(ण दय ूभा-वत करते आ(ण िनसगात कािसनजKय असMयाचे नदवले जाते.
(बी) कॅडिमयम (सीड ) - सीड हा -वAुतीकरण उAोग, रासायिनक उAोग आ(ण खाण कचयापासून कचरा पा*यात असतो.
शर रा/या वेगवेगzया भागात हणजेच यकृ त, मूऽ-पंड, ःवाद-ु पंड इEया#द मये ते जमा होतात आ(ण इताई-इताई नावा/या
वेदनायु9 हाडां/या रोगाचे कारण हणून ओळखले जाते. हा रोग परदे शातील जपान सारmया दे शांमये सामाKय आहे .
(सी) बोिमयम (सीआर) - बोिमयम -वAुत उAोग, रं ग, रं जक, िसरे िमक, कागद इEयाद ंमधून कचयात जाःत ूमाणात
आढळते. ते जळता तपास*यासाठ1 थंड पा*यात जोडले जातात. बोिमयमचे ूमाण अिधक लSणे न घेता काह -विशN
अहवाल आहे त.
(ड) कॉपर (कू) - कॉपर पा*यामये नैसिगकरEया उप(ःथत आहे आ(ण परणामी ूदष
ू णामुळे जाःत एकामता येत.े हे
सMफाइडना कटकनाशक हणून तसेच वेगळे कटकनाशक हणून वापरले जाते. जर तो शर रातुन जातो पण यकृ तातील
मोfया ूमाणातील संचयनाचा पुरावा आहे .
(इ) लीड (पीबी) - लीड दे खील -वषार घटक आहे आ(ण पा*यामये मुिण, खिनज पेशोकेिमकल व ऑइल रफायनर
यासारmया औAोिगक पा*यामुळे सुR होते. हा मुmयतः हाडांमये शर रात गोळा होतो. हे मूऽ-पंड, मyद ू आ(ण ःनायूंमये
आढळते. लीड -वषबाधा कायम संचयी ूभावामुळे होते आ(ण लहान डोसमये अधूनमधून संपक नसMयाने. तथा-प, Pb मृEयू
अEयंत डोस येऊ शकते.
(एफ) मQयूर (एचजी) - बुध अEयंत जहर घटक असून रासायिनक उAोगांतून ते नैसिगकरEया पाणी दे तात. हे दाहक
सोडा, कटकनाशके, आ(ण बैटर , फामाःयु#टकल, कॉःमे#टक आ(ण दं त िनिमतीमये तयार कर*यासाठ1 वापरला जातो. हे
िमथील पारा/या ःवRपात ूामुmयाने गोळा करते हा मयवतw मजासंःथेवर परणाम होतो आ(ण उ/च डोसमये मृEयुचे
परणाम होतात. जपानमधील िमनमाटा दघ
 नांमये बु3ूित-त 6य9 दोषी होती.
ु ट
(जी) (झंक (जेडएन) - जःत फामाःयु#टकल उAोग, पyट, रं गि6य, सदयूसाधन आ(ण बयाच कटकनाशके आ(ण
कटकनाशकांमधून कचयात जाःत ूमाणात आढळते. Eयांचे #डःचाज एकामता वाढवते आ(ण -व-वध -वषार परणाम होऊ
शकतात. Eयामधे पाणी दध
ु ासारखे #दसणारे आ(ण िचकट पृभागावर उकळते असे हणते कारण, कोळशा पा*यापासूनह
होऊ शकते.
ूितबंिधत कंशोल वॉटर ूदष
ू ण/या Nीकोनातून
हे उv N साय कर*यासाठ1, काह सुच-वलेMया पदती आहे त:
1) जल ूदष
ू ण िनयंऽणासाठ1 मानक ूःथा-पत करणे: पाणी िमळ*यासाठ1 ःवत: तसेच सव जलूवाह िनज{तुकरणासाठ1
पा*याची पातळ िन(त करणे आवँयक आहे . मोfया नद तील ूदष
ू णाचा कालावधी वारं वार होणारा अपे(Sत पा*याची
गुणव\ा उv Nे िमळ-व*याचा ूवाह ूवाह हे सवात योaय आ(ण आिथकंUया माग आहे त. आवँयक असलेले कचरा पाणी
उपचार ूदष
ू ण पातळ वर आधारत आहे . 'िनयिमत कालावधी' हणजे काय? याचा अथ असा क जल ूदष
ू ण कालांतराने
#कंवा वेगवेगzया #ठकाणी होते? मग 'पयायी माग' दे खील -वःतृत नाह आहे . तथा-प, असे आढळू न आले आहे क नद
आ(ण नद चे मानक ूशासकय व राजकय अडचणींमये सामील आहे त.
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2) पा*या/या गुणव\ेचे संिनयंऽण नेटवक: पा*या/या ूाीमये मॉिनटरं गचे काम हाती घे*यात आले आहे आ(ण Eयातून
पा*याचा -वरघळलेला िनज{तुक करणे आवँयक आहे यात 6यापक जल ूणालीची आवँयकता आहे आ(ण कचढया/या
पा*याचा -वरघळ होणे आवँयक आहे यासाठ1 6यापक पयवेSण आवँयक आहे . घरगुती कचरा आ(ण सीवेज दे खरे ख
करणे कठ1ण नाह पण -व-वध औAोिगक कचरासह समःया िनमाण होते.
िनरिनराzया उEपादन ू#बया, अंतगत ऑपरे शन, नवीन आ(ण -व-वध उEपादनां/या िनिमतीमुळे उ/च पातळ चे िवयु9
ि6यांचे िमौण होते जे पयवेSी योजनेमये मॉिनटरं ग अEयंत अवघड करते.
3) जल ूदष
ु ण िनयंऽण मंडळ: 16 दे शांuारे 1 9 74 मये ूदष
ू ण िनयंऽण व िनयंऽण कर*याचे शासनाने माKय केले आ(ण
नवी #दMली येथे जल ूदष
ू ण िनयंऽण मंडळ ःथापन केला. राय बोड /या -व-वध कामांशी समKवय साध*यासाठ1 कyि य
जल ूदष
ू ण िनयंऽण मंडळ (सीपीसीबी) ची ःथापना कर*यात आली आहे .
4) अिधिनयमाचे उMलंघन केMयाबvल िशSा: उAोगात, िनयमांचे उMलंघन झाMयास मालकाला सहा म#हने तुRंगवासाची
िशSा ठोठाव*यात येईल.
5) पयावरणीय लेखापर Sण: औAोिगक ूदष
ू ण तपास*यासाठ1, सरकारने िनणय घेतला आहे क जवळजवळ सव दे शांमये
#कंवा रायांमये पयावरण लेखापर Sण व96य अिनवाय होईल. तस
ु ार भारतातील एकूण 1500 उAोगांना ूदष
ू ण ूदष
ू णाचा
अवलंब कर*याचे आवाहन कर*यात आले आहे . Eयापैक 9 00 उAोगांनी 2006 पय{त ह ू#बया पूण केMया आहे त.
समुि ूदष
ू ण
"माती ह सवात वरची अशी परभा-षत केलेली असू शकते, पृHवी/या पपराची थर (ज/यामये मृत आ(ण Sय
करणारे पदाथ आ(ण अँकर वनःपती समा-वN आहे त". माती रॉक खळगाळ झाMयामुळे तयार होतो आ(ण या ू#बयेला
पैजोजेनेिसस असे हणतात. मातीची हवामानाची प3त रासायिनक पदती, भौितक पदती तसेच जै-वक प3तीमुळे होते
यामये -व-वध घटक मातीची िनिमती करतात. माती/या िनिमतीचा पाऊस, तपमान आ(ण मूळ साममीचा ःवRप यामुळे
ूभा-वत होतात.
माती सहा घटक हणजे बनलेली आहे . िनर#िय घटक, सyि य पदाथ, मातीची आि ता, मातीची हवा, मातीचा उपाय
आ(ण अखेर स मातीयु9 जीव. मातीमये मृत आ(ण कुजलेले झाडे आ(ण जनावरांचे भाग हणून सyि य पदाथ अ(ःतEवात
असतो. अकाबिनक घटक रे णू, गाळ, वाळू आ(ण िचकणमाती/या ःवVपात उप(ःथत आहे . माती-संसगात सूआम-वनःपती
आ(ण मॅबो-ूा(णजनामये ूोटोझोआ आ(ण जीवाणू असतात.
बुरशी आ(ण एकपेशीय वनःपती वनःपती आहे त. मातीचे ूदष
ू ण -व-वध मातीस झाक*यासाठ1 -व-वध हानीकारक
पदाथा{/या जोडणीमुळे उवते.
मातीत ूदष
ू णाचे gोत
1. कृ -ष उपबम
शेती-पदती मातीमये ूदष
ू णाचा भार मोfया ूमाणावर जोडतात. शेती-एxस कचयात -व-वध ूकारचे खते,
कटकनाशके, तणनाशक आद ंचा समावेश होतो. खतां/या अकाबिनक अशु3तेमुळे ते माती ूदष
ू ण करतात. जनावरांचे
मलमूऽ मy रोगजनकांचा समावेश असतो आ(ण कटकनाशके - ड ड ट , डे -व#सन, एं#सन, मोनोबोटोफॉस, फॉःफोमीडॉन इEयाद .
कटकनाशके फवारणीमुळे जिमनीवर एक थर जोडली जाते आ(ण Eयानंतर ूदष
ू ण होत आहे .
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2. औAोिगक -पके
रसायने, खते, टे नेर ज, फामाःयु#टकMस, शकरा, इलेQशोlलाट ंग ःट ल इEया#दं सारmया िनरिनराzया उAोगांना Eयां/या
घनकचराबरोबरच जिमनीवर िलQवीड कचरा टाकून ते ूदष
ू ण करतात. थमल पॉवर lलांट कोळशाचा वापर करतात
यापासून }लाय अॅश िनमाण होते जे मोfया भागावर माती 6यापते यामुळे मातीची गुणव\ा -बघडते. िसमyट आ(ण ःट ल
उAोगांनी जिमनीचा मीठ िशMलक अडथळा केला आ(ण Eयाची ूजनन Sमता नN केली. मातीची Sारता वाढली आहे आ(ण
जड धातू आ(ण काह रासायिनक संयुगे 'पाणी काढू शकतात' हणजे बाहे Rन जाणे (रसायने, खिनजे वगैरे) माती इEयाद तून
काढू न टाकून Eयातून पाणी पाडू न आ(ण जैव-संसाधनामुळे रोपवाटणी करतात यामुळे आरोaय होते. धोके Sेऽातील
वनःपती आ(ण ूा*यांमये -वषार परणाम #दसून येतात.
3. शहर -पके कVन माती ूदष
ू ण
शहर

कचरा वाळवंट मातीची कमतरता असलेMया 6यापार

आ(ण घरगुती कचरा या दोKह ंचा समावेश आहे .

घनकचरा आ(ण नकार, -वशेषत: शहर भागांमये माती ूदष
ू णात योगदान होते. -वशेषतः शहर भागामये या कचरामुळे
माती ूदष
ू ण होते. या कचरामये lलॅ(ःटक, चंमा, धातूचा कॅKस, तंतू, कागद, पपटे , इEया#दं सारmया कचरा आ(ण कचरायु9
पदाथा{चा समावेश असतो. दरवषw कचरा उEपादनास ूचंड ूमाणात िमळते.
4. रे #डओ स#बय ूदष
ू क
जिमनीवर आयो(जत केलेMया अणू चाच*यांचा ःफोट झाMयाने आ(ण परमाणु धूळांपासून वातावरणातील धूळ आ(ण
अणू चाचणी ूयोगशाळे uारे #करणोEसगw अप6यय होते. ते जिमनीत ूवेश करतात आ(ण ूदष
ू ण कारणीभूत होतात.
5. रासायिनक आ(ण धातूचा ूदष
ू क
-व-वध उAोग जसे डाईज, साबण, #डटज{Uस, टे Kनीर ज, इलेQशोlला#टं ग आ(ण मेटल इं डःश ज यांसारmया उAोगधंदे
मातीमये घातक शोषून टाकतात आ(ण माती ूदष
ू ण िनमाण करतात. आज, -वषार रसायनांचा माती ूदष
ू ण ह एक गंभीर
समःया आहे .
6. जै-वक घटकांuारे मातीत ूदष
ू ण
मातीमये मोfया ूमाणावर ूाणी, मानव व पSी -वा िमळतात जे जै-वक घटकांनी माती ूदष
ू णाचे ूमुख ॐोत
आहे त. पााEय -वकसनशील दे शांत आंतगत परजीवी माती ूा*यांचे सवात गंभीर समःया आहे त. हे जीवशाgीय घटक
(जवाणूं/या माती आ(ण -पकांचे ूचंड द-ू षततेसाठ1 अEयंत जबाबदार असतात.
माती ूदष
ू कांचा ूभाव
1) औAोिगक कचरा ूा*यात (जवंत ूाणी आहे . औAोिगक कचढयाने मातीमये -व-वध -वषार
परणामी -वषार

पदाथ सोडले आ(ण

पदाथा{चे अKन शृंखले/या मायमाने वेगवेगzया जीवांमये हःतांतरत केले गेल,े Eयामुळे अनेक

अवांिछत परणाम होतात.
2) -विोह धातूचा aलायकोकोफ फॉःड लॉस, माती दोष आ(ण अKनसाखळ त वेग
3) कृ षी पीक नुकसानकारक झाMयाने औAोिगक ूदष
ू णमु9 असलेMया अलीय आ(ण अMकधमw माती/या उEपादनामुळे
नुकसान होते.
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4) सांडपाणी आ(ण पाळ व ूा*यांचे जमाव जलजKय पदाथा{चे अप6यय कVन जल6यवःथे/या ःविनयंऽणाची Sमता कमी
करते.
5) अनेक रोगकारक सूआमजीव पाणी अ4यासबमांमये ूवाह करतात कारण हािनकारक परणाम होतात आ(ण मनुंयामधे
जुनाट रोग होतात. ूोटोझोआ, जीवाणू आ(ण -वषाणू अनऍरो-बक शgांतगत सांडपा*याचा ऽास वाढू लागतो आ(ण
पा*यामधून होणारे रोग जसे 6हायरल हे पॅटायट स, कॉलरा, टायफॉइड, पेिचश इEयाद ंचा ूसार करतात.
6) इं जेQशन/या परणामाuारे मुmयवे सीझनची लSणे शर रात हळू हळू जमा होतात. -वषबाधा झालेMया लSणांमये भूक,
कमजोर , अश9पणा, उलUया होणे, िचडिचड इEयाद ंचा समावेश होतो.
7) कॅडिमयमसारmया काह जड धातू कािसनजिनक असतात.
8) माती/या अणु#करणोEसजw ूदष
ू क अKन मायमातून शर रात दाखल केMयानंतर, आंबट वर माणसं नुकसान होऊ शकते.
9) मातीमये ूदष
ू णकार सूआमजीव नN करतात.
10) जगभरातील अनेक लोकांमये कटकनाशक फवारणी, ककरोग आ(ण मजातंतू -वकार असलेMया मातीमये, -वशेषतः
पोिलकोQलाइKड बायफेनील (पीसीबी) /या रोगांचे कारण.
मातीत ूदष
ू ण िनयंऽण
मातीचे ूदष
ू ण िनयं-ऽत करता येत नाह

परं तु -व-वध प3तींचा अवलंब कVन कमी केले जाऊ शकते.

मायबोअलॉयल उपचार वापVन मातीची वायू ूदष
ू ण कमी करता येत.े गुरांची कचरा असMयाने, 'गोबर गॅस' िनमाण होऊ
शकते आ(ण माती खेxयांसाठ1 खत हणून वापरता येत.े सामाKय Qलोर नेड कटकनाशकेऐवजी, जैवसंवधन कटकनाशके
वापरली जाऊ शकतात यामुळे मातीमये फार कमी नुकसान होते.
मायरन प(Mलशन
समुि

ूदष
ू णाची 6याmया "मानवजातीने ूEयS #कंवा अूEयSपणे सागर

पयावरणात घातली आहे यामुळे

समुि जीवांचे नुकसान होते, मानवी आरोaयासाठ1 धोका, म/छ1मार ंसह अडथzयांना ूितबंध करणे आ(ण समुि पा*या/या
गुणव\ेस खराब होणे आ(ण खराब होणे" हणून परभा-षत केले जाऊ शकते. सया, जागितक समुिातील पा*याची जमीन
#कंवा समुिावर मानवी ूेरत #बयाकलाप झाMयामुळे द-ू षत आहे त.
महासागराचे -वशाल भाग हणजे समुिातील वातावरण. आज महासागर आहे त, बहुतेक कच-याचे आह उEपादन
करतो आ(ण डं प करतो. नैसिगक -पकअप6यितर9, महासागरांना शेतीचा पMला, कचरा, सांडपाणी आ(ण अशा अनेक गोNी
ूा होतात. समुिातील -व#हर तील अनेक पदाथ नेहमी सूआमजीवांचा आ(ण -वषार

ि6यांस जड धातू, कटकनाशके,

तणनाशक आ(ण -व-वध सyि य संयुगे यांचा समावेश असलेMया रोगापासून द-ू षत होतात. यािशवाय, मालवाहतूक ऑईल
टँ कसची धुलाई, ऑफशोर ऑइल #सिलंग ऑपरे शनमुळे समुि ूदष
ू ण दे खील होते. आज सवािधक कुmयात समुि ूदष
ू क
टँ करमधून 'बूड ऑइल' आहे त.
समुि ूदष
ू णाचे gोत
•

मलूवाह ओलांडून महासागरांमये

•

खाण, तट य से (जंगमुळे थyब मुळे

•

कोःट मये औAोिगक कचरा -वसजना
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•

लँड#फल/या Sेऽांमधील रे lयुजेस

•

उ/च महासागरात बूड ऑइल टँ करचे अपघात

•

ऑफशोर ऑईल #सिलंग ऑपरे शन

•

समुिा/या पा*यात तेल ओतून बरे

•

खुMया समुिातील डं -पंगमुळे lलॅःट क }लो#टं ग होते

•

टाकून #दलेMया परमाणु पाणबुxयांमधून रे #डयोधी पदाथ सोड*याची प3त

•

वीज ूकMपांमधून गरम पाणी सोडणे

•

तेल घेऊन येणाया टँ करuारे पाणी भरणे व सोडणे

समुि जीवनावर तेलचे परणाम
मानवी #बयाकलापां/यामुळे, समुिावर ल तेल ओलांड*यामुळे टँ कर, #सिलंगचे रं ग, तसेच खाल/या वVन, समुिामये
जानुका तेल -वझव*यासाठ1, भूवै:ािनक ःवVपातील ृॅQचर इEया#दं चा जKम होऊ शकतो.
तेल टँ करचे अपघातातील महासागरात तेल ूवाहाचे ूमुख ॐोत आहे त यामुळे 6यापक समुि ूदष
ु ण होते. समुि
वातावरणात, तेल वाहतूक, लाटा, लाटा आ(ण ूवाह uारे transported आहे .
तो आजार पडला आहे . समुिात, सडपातळ सुमारे 3-4% वारा धडकतो. समुितMया तेलांवर अवलंबून, सांडणी लहान
#कंवा मोठे आहे त, लवकर #कंवा हळू हळू खं#डत होऊ शकते आ(ण पा*याचा द-ू षत हो*याशी Eयाचा संबंध असू शकतो.
महासागर पयावरणातील तेलांचा ूभाव ूामुmयाने खालील घटकांवर होतो जसे क: •

रफाइKड #कंवा क/चे तेल सोडMयाचा तेलाचा ूकार

•

तेल वाटMयाची माऽा

•

परसरात ूचिलत हवामानाची पर(ःथती

•

पाणी तापमान

•

#कनाढयापासून सोड*यात येणारा अंतर

•

समुिातील ूवाह.
सागर

जीव आ(ण Eयां/या पयावरणातील तेलचे परणाम भौित#कक कारकांवर अवलंबून आहे त जसे क घनता,

अ(ःथरता, -वरघळता येते, सुगंधी साममी आ(ण तेलाची ःको(6ह(झट . #कनारपUट वर ल वैिशंUयांसह पयावरणातील घटक
जसे पाणी तापमान, हं गाम आ(ण आकाराचे महवपूण भूिमका िनभावतात. फैलाव /या -वषार वै:ािनक वैिशंUये मEसर
जीवाणू, संवेदनशीलता आ(ण सागर organisms /या -वकासा/या टllयात संबंिधत आहे .
ककश, लॉबःटस, ःटार#फश, मोलःक, बानलचेस आ(ण समुि तण यांसह शोर समुदायावर जाःतीत जाःत ूभाव असतो.
सवात सामाKय बळ शोरलाइन पSी #कंवा समुि पSी आहे त. तेल थेट पSी पआयांचे पंख, -वशेषत: डाइ-वंग पआयांना आ(ण
इतरांसारmया समुि ःतनपायींचे फर दे खील करतात. तेलकट को#टं ग ूा*यां/या नैसिगक आवरणाचा आ(ण उबदारतेचा नाश
करते आ(ण शर रा/या उंणते/या नुकसानापासून बहुतेक ूा*यांपुढे ूसरणाने बुडतात #कंवा मरतात.
महासागरा/या तळाशी भोके असलेMया हे वी ऑइल घटक केकxया, िशंपले आ(ण कःतूर

यांसारmया खाल/या (जवंत

ूा*यांना नN करतात आ(ण Eयां/या तेलकट चव आ(ण गंधमुळे Eयांना मानवी वापरासाठ1 नालायक बनवू शकतात. तेल
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-वझवणामुळे बहुतेक समुि#कनाराह तेलगEया तारा बॉलसह िनमाण होतात. #कनारपUट /या #कनाया{वर ल तेल िशंपxयांमुळे
#कनारपUट र#हवाशांवर गंभीर आिथक परणाम होऊ शकतात, जे मासेमार व पयटन हालचालीं/या अभावामुळे उEपKन
कमी करतात. तेल ूद-ू षत समुि#कनारे एक वषानंतर साफ केले जातात परं तु संसग लांब हो*यापय{त #टकून राहतो. तेल
मये अ(ःथर सyि य हायसोकाबKस ताबडतोब अनेक जलतरण जीव ठार मारणे थेट गिल/छे पणाची लागण झाMयामुळे मोfया
संmयेने माँयां/या मृEयुची शQयता आहे तेल फैलावाने मोfया ूमाणात कोरल नN केले जातात जे6हा पा*याखाली बुडलेMया
तेल थेट कोरल पृभागांचे पालन करते ते6हा कोरडवाहू मृEयू ओढ*याने परणाम होतो. तसेच समुि #कनायावर ल टार
संचय #कनारपUट /या परसरातील पयटन Sमता कमी करतात.
ऑफशोअर ऑइल आ(ण गॅस एQसlलोरे शन ूदष
ू णाचा एक ॐोत होऊ शकतो, एकतर अपघाती तेल ओलांडMया/या
ःवVपात #कंवा उEपादना/या वेळ

तेल आ(ण गॅससह तेल#हत ःतरावVन पाणी सोड*यासारखे. उEपा#दत पाणी कचरा

#सिलंग केिमकMस, िचखल, आ(ण -वषार

पॉली-अॅरामॅ#टक हायसोकाबKस (पीएएच), बyझीन, युिलन आ(ण वेगवेगzया

ूमाणात लीड, पारा तांबे आ(ण िनकेल सारmया जड धातू असतात. हे थेट }टो आ(ण झूlलंकटKस यांना ठार करते आ(ण
अKनसाखळ त उEपादनांचे जैव रासायिनक ि6यांचे ूमाण वाढवते आ(ण अशा ूकारे ते मोfया ूमाणावर मनुंयाला
ूभा-वत करणारे मोठे ूमाणात बन-वतात.
तेल गळतीचे िनयंऽण मापन
तेल spillage िनयंऽण 6यवःथापन समा-वNीत:
1) संभा6य ूवाहाची साइUस आ(ण तेल उEपादनांची ओळख कVन दे णे
2) तेल गळती 6यवःथापनाशी िनग#डत -व-वध त:, एजKसी व कमचार यांची याद
3) हवामान आ(ण महासागर य मा#हती
4) ःथािनक समुि जीव वापVन -वषार पणा आ(ण िचकाट पर Sण
5) अपे(Sत गतींसाठ1 मॉडे ल
सया/या वेळ 3 ूकारचे ऑइल (ःपMस िनयं-ऽत आहे त
1) भौितक िनयंऽण
2) रासायिनक िनयंऽण
3) जै-वक िनयंऽण
भौितक िनयंऽण हा प#हला ूितसाद असतो आ(ण तो ूामुmयाने #डझाइन केलेले }लो#टं ग बूमस uारे केला जातो.
तेल -वशेष सोलर पंlस, }लो#टं ग शोजyUस, जसे क ःटड आ(ण ःशॉ आ(ण मॅKयुअल मॅ-पंग यांनी गोळा केले जाते. हे सराव
उपयोगी ठरते केवळ हवामान थंड आ(ण शांत आहे आ(ण कामगारांचे संरSण कर*यासाठ1 आ(ण #कनाया{त पण खुMया
समुिांमये िनंफळ आहे .
रासायिनक िनयंऽणात -व-वध डं #कंग एजंट जसे क चाक, #डःूेKUस, गेिलंग आ(ण सॅलर (6हल#टं ग वापरतात.
रासायिनक िावण तयार करणारे पृभाग तेल #फMम टllयांत मोडतात. नंतर droplets लाटा uारे dispersed आहे त Eयांचे
मुmय दोष हणजे Eयांना -वशेष -वमान #कंवा जहाजे फवारणीसाठ1 आ(ण Eयानंतर/या -वषा/या तेलाची आवँयकता असते.
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ऑइल (ःकQसवर जै-वक िनयंऽण 'बायोरे मेड एशन' हणून ओळखला जातो यामये सूआमजीवां/या जैवरासायिनक
#बयाकलापांuारे ऑगeिनQसची अवःथा येते यामुळे सरळ साया ःवरांचे ूमाण कमी होते. या साठ1, सूआमजीव /या
6यितर9 तेल िचऽपटांमये केले जाते.

त9ा 5.4: टाकतील जागितक मर न वॉटर मधील काह ूमुख तेल फैलाव
वष

अपघातमःत #ठकाण आ(ण टँ कस

आकार वाढवा (टनर)

1 9 68

इं aलंड (टॉर कॅनयन)

1,17,000

1 9 68

द(Sण आ#ृका (जागितक जय)

45,500

1 970

बा(Mटक समुि (ओथेलो)

1,000,00

1 9 72

ओमानची आखात (समुि तारा)

1,15,000

1975

पोतुग
 ाल (Jakob Macrsk)

84,000

19 77

पॅसे#फक महासागर (हावायन दे शभ9)

99,000

19 78

ृाKस (अमोका कॅ#डझ)

2,33,500

1 979

टोबॅगो (अटलां#टक एूेस)

1,20,000

1983

ओमानची आखात (अिसिम)

54,000

1 988

नॉथ वेःट अटलां#टक (ओड सी)

65,000

1991

अंगोला (एबीट मींमकालीन)

51,000

वनी ूदष
ू ण
वनी ह अशी 6याmया करता येईल क "अनावँयक वनी 6य9ं/या आराम, ःवाःHय #कंवा कMयाणासह #कंवा
संप\ीचा पूण वापर #कंवा आनंदासह महEवपूण हःतSेप करते". तो मधूनमधून, सतत #कंवा तEकाळ असू शकते.
ऑजेQट/या ःपंदनेने वनी िनमाण केले जाते आ(ण लाटा/या ःवRपात ूसारत केले जातात- दबाव वाढ-व*याची
आ(ण कमी हो*यापासून. हे अणूं/या भौितक मायमाने बाहे र फेकले जाते, अिधकतर कमीत कमी पा*या/या पृभागावर
फैलावलेMया तरं गाूमाणे, यात काह

मोfया वःतू जसे ःटॉKस Eयात टाक*यात आले आहे त. वाहक मायमां/या

ःवVपानुसार वनीची गती वेगवेगळ असते पा*यात, आवाज हवेपेSा 5 पट अिधक जलद करते. लोखंड आ(ण ःट लमये
ते वेगवान आहे , पा*यामये वेगापेSा 3 पट वेगवान आहे .
वातावरणातील इतर ूदष
ू णा/या घटकांूमाणे, आवाज हा एक पदाथ नाह जो भावी -पयांना एक-ऽत आ(ण हानी
पोहोचवू शकतो. हा एक -वशेष ूकारचा लाट-#बया आहे जो सामाKयत: हवेतून पसरते, ूेशर लाटा/या ःवVपात आ(ण
मानवां/या आ(ण ूा*यां/या शर रात कान ूा करते.
डे सीबेल (ड बी) पयावरण आवाज ूदष
ू णात वापरले जाते कारण आवाज तीोता.
त9ा 5.5: वनी आ(ण Eयां/या पातळ चे gोत
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वनीचे gोत

0

सुनावणीची मयादा

20

ऐकू येईल असा

30

राऽीचे बेडVम
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40

िल(6हं ग Vम

50

कायालय

60

सामाKय संभाषण

70

शहर रःEयावर कोने

80

एका ऑटोमोबाईल/या आत

90

भ6य यंऽणा कायशाळा

100

6हॉइस रडणे, बॉटिलंग lलांट

110

महामागावर ःवयं

120

बॉयलर दक
ु ान (वेदना ाेशोMड)

130

75-तुकडा ऑकeःशा

200

रॉकेट या-बंद

वनीचे gोत
शहर आ(ण औAोिगक Sेऽांत शहर ॐोत मामीण भागातील आहे त. gोत (ःथर #कंवा मोबाईल असू शकतात.
1) ःटे शनर

ॐोत उAोग; उEसव, िनवडणुका, मं#दरे , मिशद

इEयाद सारmया -व-वध ूसंगी वनीSेपकाचा वापर आ(ण

जा#हराती/या वेळ ; खाणकाम; खडकाळ तोड*यासाठ1 बुलडोजर, #सलस आ(ण डायनामाइटचा वापर; 6हॅ Qयूम (Qलनर, ट 6ह ,
रे ड ओ आ(ण मासे बाजार यांसारmया घराचे गॅझेट; इEयाद
2) मोबाईल gोतांमये रःते वाहतूक, रे Mवे वाहतूक, हवाई वाहतूक, ने(6हगेशन इEयाद ंचा समावेश आहे .
(i) वाहतूक वनी
ती तीन भागांमये -वभागली गेली आहे , उदा. रःता वाहतूक, -वमान आ(ण रे Mवे रहदार आवाज.
(ए) रःता वाहतूक #कंवा महामाग शोर - महामाग वाहतूक पासून िनमाण होणारा आवाज आवाज ूदष
ू णा/या मुmय
ॐोतांपैक एक आहे . महामागाचे आवाज दोन ूकारचे आहे त, उदा. ूEयेक वाहनां/या सतत वाहनांनी 6युEपKन वैय-9क
वाहनांमधून उEपKन होणारे आवाज आ(ण आवाज. वैय-9क वाहनांमधील आवाजमये इं (जनमधून आवाज असतो;
Tासो/tवासाचा Tासाचा वापर करणे, शyगचा वापर करणे वाहतूक गती वाढते सह आवाज आवाज वाढ रहदार आवाज
अवलंबून असलेले इतर घटक रहदार ची घनता आ(ण इतर अनेक कारक आहे त नागर शहरात सकाळ व संयाकाळ
वेगzया वाहतूक शाखे आहे त; आ(ण रःते मये भार #डझेल इं (जन वाहने नोईिसःट वाहने आहे त
वाहन ूकार

वनी (ड बी)

लQझर िलमो(झन

77

लहान ूवासी कार

79

सूआम ूवासी कार

84

ःपोUस कार

91

मोटर सायकल

94

ःकूटर

80

हे टे बलवVन लSात येते क खेळ आ(ण मोटारसायकल (Eयां/या खुMया इं (जKससह आ(ण अपुर

ःव/छता

यंऽणेसह) कुूिस3 शोर उEपादक आहे त जे लहान ूवासी कार आ(ण ःकूटरपेSा 30 पट ने जाःत तीो विन उEपKन
करतात.
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(ब) एअरबाउं ड 6हायर - अिलकड/या काह वषा{त वनी ूदष
ू णाचा हा gोत हळू हळू वाढत आहे , -वशेषत: जवळपास/या
आंतरराFीय -वमानतळाजवळ/या जवळपास/या भागात, आ(ण आता खूप गंभीर समःया बनMया आहे त. जेट -वमानांuारे
कर*यात आलेले आवाज अिधक ऽासदायक आहे . लुक-ऑफ लँ#डं ग दरयान जाःतीत जाःत आवाज असतो. लँ#डं ग दरयान
काह अंतराळ सोड*याकरता -वमान जिमनी/या जवळ उडतात आ(ण हे आवाज सहसा पयावरणीय उपिव बनवते जेणेकVन
कमी-बंद हो*या/या दरयान िनमाण होणाढया लहान कालावधी/या तीो आवाजा/या तुलनेत. जगभरातील मोfया शहरांनी
राऽी/या वेळ }लाइUसवर बंद घातली आहे #कंवा कमी केली आहे ; आ(ण वनी मयादा िन(त
(सी) रे Mवे वाहतूक होणारे आवाजाचे - रःते वाहतूक आ(ण -वमानतळा/या आवाजा/या तुलनेत रे Mवे वाहतुकस शोर एक
गंभीर ऽास नाह . उEपा#दत आवाज सामाKयत: रःता वाहनांपेSा कमी वारं वारEया आहे ; आ(ण पुढे, बहुतेक रे Mवेमाग मामीण
भागात चालतात. रे Mवे/या वनी ूदष
ू णाचा परणाम रे Mवे/या पUटय़ात असलेMया इमारतींमये सवात जाःत आहे . रे Mवे
लोकोमो#ट6हचा वापर केMयाने रे Mवे वाहतुक/या आवाजातील कपात कमी झाली आहे .
(ii) औAोिगक शोर
औAोिगक पUUयात आवाज उठ-व*या/या मुmय gोतामये इलेQशोमेिनकल मशीKस (जसे मोटस, जनरे टर), इपॅQट
मशीKस (जसे पंिचंग, ःटॅ (पंग, हॅ मर), दहन ू#बया (फनeस), िव गित (कंूेशस, पंख)े आ(ण यां-ऽक भाग (जसे शा}ट,
िगयर). बहुतांश औAोिगक वनःपतींसाठ1, आवाज समःया घरामयेच मया#दत आहे . टे Qसटाइल िमMस, फाऊंस ज, मिशन
टू Mस आ(ण ऑटोमोबाईल इं डःश ज, उवरके रोपे आ(ण इतर अनेक उAोग जेथे हाय मशीKस उ/च वेगाने काम करत आहे त
ितथे उ/च वनी ूदष
ू ण आहे , यास Eवरत लS दे णे आवँयक आहे .
(iii) बांधकाम कायात शोर
कारखाKयांपासून होणा-या आवाजांपेSा बांधकाम Sेऽातील वनीमुिणाचे ूमाण खूपच वाईट आहे .
यामागे दोन कारणे आहे त - बांधकाम (रःतेबांधणी, इमारती, धरणे इEयाद ) कुठे ह आवँयक होऊ शकतात; आ(ण
दस
ु रे कारण हणजे बांधकाम उपकरणे ःवाभा-वकर Eया गगाट करणारा आहे त
त9ा नं. 5.6: वेगzया बांधकाम उपकरणाची वनी पातळ
बांधकाम साधन

ठरा-वक वनी ःतर [ड बी (ए) 15 मी)

रॉक धाKय पेर*याचे यंऽ

98

पेवेर

89

ःबॅपर

88

जॅक हॅ मर

88

कचरा गाड

88

काँबट िमQसर

87

डोजर

85

वायवीय साधने

85

काँबट ॄेकर

85

हाताने मोकळा पा#हले

82

एअर कंूेसर

81

जनरे टर

76

पंप

76
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(iv) अितपरिचत वनी
यामये -व-वध ूकारचे वनी ॐोत समा-वN आहे त जे सामाKय लोकांना अडथळा आणतात. सावजिनक कायe,
मनोरं जन, महोEसव, िनवडणूक इEयाद ंमये वनीSेपकाचा अंदाजे वापर सवात महEवाचा आहे .
इतर ॐोतांमये 6हॅ Qयूम Qलीनस, ट 6ह आ(ण रे #डओ सेट, वािशंग मशीन इEयाद ंचा समावेश आहे .
वनीचा हानीकारक ूभाव
वनी मनुंया/या शर रावर अनेक ूकारे परणाम करते, मानिसक आ(ण शार रक ूभावापासून. काह महवपूण
ूभाव खालील ूमाणे आहे त:
(i) ौवण-वषयक परणाम- ूखर आवाजा/या ूदशनामुळे सुनावणी/या ाेशोMडची ताEपुरती #कंवा कायमःवVपी ःथलांतर
होऊ शकते. यांनी लांब आवाजानंतर जाःत आवाजाची पातळ गाठली आहे , उदा. कारखाKयातील कामगार. 100 ड बी वर ल
आवाजा/या पातळ वर असणारा सतत परणाम सुनावणी/या Sमतेवर फार कमी कालावधीमये ूितकूल परणाम होतो.
सुदैवाने सुनावणी/या हानीिशवाय, ताEकाळ नुकसान #कंवा वनीत आघात हो*याची शQयता असते जे सामाKयत: 150
ड बी/या उ/च तीोते/या आवाजामुळे कान/या अगद जवळ असलेMया -वःफोटांमुळे होते.
(ii) भाषण इं टरफेस- एखाAा 6य9ला "हाय" /या पाTभूमी/या आवाजा/या पातळ सह वातावरणात हॅ मशी बोलत असलेMया
दस
ु या 6य9ची समजूत कर*याचा ूय

" पाTभूमी आवाजाचा ःतर अशा ूकारे कायालये, शाळा आ(ण अKय #ठकाणां/या

कायSमतेस ूभा-वत कV शकतो (जथे संूेषण अEयंत महEवाचे आहे . बा¡ वनी दे खील संभाषण आ(ण टे िलफोनचा वापर,
तसेच रे #डओ आ(ण ट 6ह चा आनंद घेऊ शकतात. अशा पर(ःथतीमये अिधकतम ःवीकाय पातळ 55 ड बी आहे . पाTभूमी
आवाजाचा ःतर 70 ड बी अितशय गगाटयु9 समजला जातो आ(ण शा(दक संूेषणाने गंभीर हःतSेप होतो.
(iii) झोप हःतSेप- झोप पासून उ\े(जत होणे आवाज तीोता, झोप, वय, दाV #कंवा औषधे ूभाव, इEयाद अवलंबून असते.
वारं वार झोप संवाद एक आरोaय धोका आहे , कारण तो एक 6य9 पुनवसनाEमक ःवत: साठ1 दशवणारा deprives इं ि यांना
Eयां/या राऽी/या झोपलेMया उजा आ(ण पौ-Nक घटकां/या पुरवfयाचे नूतनीकरण करणे. वनीपासून झोप कमी होणे
वैय-9क कMयाण आ(ण नोकर चे कायूदशन ूभा-वत करते. ौेयःकर दजा खाली आहे 40dB
(iv) टाःक इं टरफेस- पुंकळ लोक तबार करतात क आवाज Eयांना मानिसकरEया आजार पडतो आ(ण Eयांची कायSमता
वाढवते. (ःथर आवाजांपेSा आवाजांचा अिनयिमत ःफोट जाःत -वःकळ त आहे ; आ(ण वनी पातळ 9 0 ड बी टाःक/या
कायSमतेत 6यEयय आणू शकतात. खरं तर, वनी आवाजामुळे अयोaय कारणाःतव हो*याची संभा6य शQयता अिधक कमी
हो*याची शQयता आहे .
(v) वतणूक परणाम- शोर ूदष
ू णामुळे एखाAा 6य9/या सुनावणीची Sमता कमी होते, यामुळे, खराब एकामता िनमाण
होते. वनी िचचणे कारणीभूत आहे त, परणामःवVप िशक*याची अपंगEव. पुढे, आंतराियक आ(ण आवेगह न आवाज एक
6य9 distracts आ(ण अःवःथता होऊ शकते
(vi) भाविनक आ(ण आरोaय परणाम- जे6हा एखाAा 6य9ला जाःत कालावधीसाठ1 उ/च आवाजाची पातळ #दली जाते
ते6हा आवाज ूदष
ू णाचा तीो परणाम होतो. सतत असुर(Sतता उ/च आवाजा/या पातळ मुळे 6य9ंमये ूित#बया िनमाण
हो*याची शQयता आहे आ(ण अशा ूकारे Eयांचे 6य-9मEव अपसामाKय हो*यास ऽास होतो. मुलांमये खालावली कामिगर
पातळ अपुरेपणाची भावना आ(ण आEम-वTासाची कमतरता -वकिसत कV शकते. असे #दसून आले आहे क ूद-ू षत
ूद-ू षत भागात हायपरटे Kशन, िनिानाश, थकवा, र9दाब आ(ण ब#हरे पणा यां/यामुळे लोक राहतात.
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(vii) पॅथॉलॉजीकल इफेQUस - सामाKय ौवणSम ौेणी (ूचंड कंपनसंmया असलेMया वनीमान ःवRपाची वनी, यांचे
वारं वारता 20,000 हUझपेSा जाःत आहे ) वर ल उ/च वारं वारता आवाज आतील कानां/या अध-परपऽक कालवांना ूभा-वत
करते आ(ण एक मळमळ, अEयािधक थकवा, डोकेदख
ु ी आ(ण उलUया.
दस
ु र कडे , सामाKय ौवणSमता ौेणी खाली (मंद आवरणे, याची आवृ-\ 16Hz पेSा कमी आहे ) खाली कमी
वारं वारता आवाजामुळे घसरगुंड , िचंतामःत थकवा, मळमळ आ(ण संतुलन कमी होणे, उ/च वेडेपणामुळे, आतील आवाज
अंतगत शर रात अनुनाद उEपKन कV शकते. दयातील दयरोगाचे परणाम, र9दाबांमधील फरक, Tासो/छवासा/या
अडचणी आ(ण शQयतो मृEयु यामुळे एखाAा 6य9चे अवयव
मयम ःपंदनांमुळे वेदना, संवेदना आ(ण बोटां/या िनळसर रं गाची िशडकाव होऊ शकतात; तीो ःपंदनामुळे सूज
आ(ण कडकपणा सह हाडे आ(ण सांधे यांना नुकसान होते.
(viii) इतर ूभाव- उ/च आवाज ॐोतां/या जवळ राहणा-या माता जKमाला आलेMया मुलांमये जKमाला येणार दोष, जKमाची
शQयता आ(ण वजनाने कमी वजन वाढणे इ. -वमानतळ, ःफोट साइट इEयाद ; गभधारणेदरयान आईने मुला/या व
आवाजां/या तणावांवर होणा-या ूितकूल परणामांमधील परःपरसंबंध दश-वला. शोर ूदष
ू ण दे खील िशशुओं/या सामाKय
-वकासात हःतSेप करते. जाःत आवाजा/या पातळ वर, सुमारे 125 ड बी/या आसपास -वAाथw (डोzयांच)े होणे झाMयामुळे
Nी ूभा-वत होते.
वनी ूदष
ू ण िनयंऽण
वनी िनयं-ऽत कर*याचा ूय

सामाKयत: gोता/या विन तीोतेला कमी कर*यावर असतो. परं तु सामाKय

आवाज िनयंऽण संकMपना मये समःयेचे gोत-पथ-ःवीकारणारा ँय योaय -वचारात घेतले पा#हजे. gोत-पथ-रसी6हर
एक िलंकेज िसःटम तयार करतात यात वनी िनयं-ऽत कर*यासाठ1 ूय

केले जाऊ शकतात.

वनी नN #कंवा कमी कर*यासाठ1 तीन माग आहे त;
(i) gोतामये वनी नN करणे
(ii) माग सुधारत करा, याuारे वनी संबिमत केले आहे
(iii) ूाकEयाला काह संरSणासह ूदान करा.
काह

ूकरणांमये, ॐोत येथे आवाज िनयं-ऽत करणे पुरेसे असू शकते; इतर बाबतीत तो ूणाली/या ूEयेक

टllयावर वनी िनयं-ऽत करणे आवँयक असू शकते. साधारणपणे, वनीचा ॐोत घेणे हा सवात महEवाचा -Nकोन आहे .
मशीन आ(ण Eया/या सहायक संरचनेदरयान लविचक िनलंबन, कंपन िवपदाथा/या सामुमीचा वापर कVन, यंऽा/या
#डझाइनमये बदल करणे, हलणे भाग इEया#द आ(ण उगव*याचे भाग इEया#दं मधुन गधळाची कमतरता कमी होते. पण
सव\म परणामांसाठ1 , सुRवाती/या #डझाइन टllयामये gोतबंद िनयं-ऽत कर*या/या ¡ा ूय ांचा ूारं भ होणे आवँयक
आहे . असे एक पाऊल अनेक समःया वाचवू शकते कारण नंतरचे बदल करणे महाग आ(ण तां-ऽकंUया अ6यवहारक असू
शकते. सुRवाती/या टllयात, एक शांत मशीन िनवडू न एक अथ करते.
साउं ड-पाथ/या फेरबदलमये gोत आ(ण रसी6हर, gोतामधील अंतर वाढ-वणे यासारखी पावले सामील होतात
यामुळे रसी6हरवर #दलेले आवाज कमीत कमी आहे , gोत आ(ण रसी6हर (जसे क िभंती, Sेऽफळ, वनःपती वाढ) हायवे,
रे लवे, इEयाद ंवर ल झुडुपे), ऊधम वातावरणातील वनी लहर ंचे ूित-बं-बत कर*यास मदत करणारे रबीलसचा वापर आ(ण
आवाज ूदष
ू णाचा परणाम कमी करणे आ(ण वनीयु9 टाईMस, पडदे , बोड , लाकूड पॅनेिलंग, इमारती इ. मये िछिपूण -वटा
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पर(ःथतीत, जेथे सोअस सुधारणा #कंवा पाथ बदलांमये वनी ःवीकार*यायोaय पातळ कमी होत नाह त, ूाकEयाची थेट
संरSण आवँयक आहे . औAोिगक पर(ःथतीमये, यात घरातील कSांना एका खोलीतून दस
ु -या भागामये समा-वN करणे,
कान संरSण संरSण उपकरणे (कान lलग) दे ण,े कामगारां/या सुनावणी Sमतेवर िनयंऽण ठे व*यासाठ1 िनयिमत वनीलेखन
ठे व*यासाठ1 वैय-9क वनी ूदशwत करणे.
त9ा 5.7
वग

Sेऽ कोड

ड बीमये मयादा
#दवस वेळ

राऽीची वेळ

औAोिगक Sेऽ

75

70

2

6यावसाियक Sेऽ

65

55

3

िनवासी Sेऽ

55

45

4

सायKस झोन

50

40

1

टे बल 5.8: भारतातील परवहनातील शोर मानक (सीपीसीबी)
बमांक ब

Sेऽाचा ूकार

तीोता ड बी (ए)
#दवस वेळ

राऽीची वेळ

1

औAोिगक Sेऽ

75

70

2

6यावसाियक Sेऽ

65

55

3

िनवासी Sेऽ

55

45

4

सायKस झोन

50

40

त9ा 5.9: वेगवेगzया ूकारचे मोटर वाहनांसाठ1 परवानगी शोर मयादा
अ. ब.
1

वाहन ूकार
टू 6ह लस Sमता

मयादा ड ब
-80cc पय{त
-80- 175 सीसी

75
77
80

175 सीसी पय{त
2

तीन 6ह लर Sमता

-175 सीसी पय{त
- 175 सीसीपेSा जाःत

3

जहाजातून मासेमार तून जाणारे धाKय
1. 4 टन पय{त
2. 4-12 टन

77
80

77
80
82

3. 12 टनपेSा जाःत
थमल प(Mलशन
परचय
अनेक औAोिगक ू#बया Eयांचे उEपादन ू#बयेसाठ1 पा*याचा वापर करते आ(ण Eयानंतर गरम पा*याची पा*याची
(झरे , ूवाह आ(ण नAा) पाणी िमळ-वतात. Eयामुळे जलजKय ूा करणार पा*याची िमळकत मोfया ूमाणावर उंणता
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िमळते यामुळे Eयामये राहणाया जलयाऽाचे संतुलन -बघडू शकते; Eयानंतर Eयांना नुकसान पोहोचत होते. ह ट ूदष
ू णा/या
-वzयां/यामुळे ूदष
ू णा/या या ूकाराला थमल ूदष
ू ण हणून लोक-ूय हटले जाते.
अशाूकारे "थमल ूदष
ू ण" हे अनावँयक उंणतेपेSा जाःत पाणी हणून जोडलेले आहे यामुळे ते मनुंय, ूाणी
#कंवा जलीय जीवनास हािनकारक ठरते #कंवा जलीय जीवशाgीय समुदायां/या सामाKय हालचालींकडू न लSणीय िनगमन
करते.
#कंवा एखाAा जलीय पयावरणातील तापमान वाढते अशी 6याmया कर*यात आली आहे (जथे (जथे ूाधाKययु9
ूा*यांना ूितकूल परणाम होतो (ओवेन, 1 9 85). गरम पाणी अप-व-ऽत झाMयावर पाणी ूद-ू षत होते. कोळसा उंमाधार त
औ(ंणक वीज ूकMप, ःट ल आ(ण रासायिनक उAोग तसेच परमाणु ऊजe/या वनःपतींनी Eयां/या गरम पा*याची साठवण
जवळपास/या तलावांमये #कंवा नAांमधून सोडले आहे . हे 10oC uारे 15oC कर*यासाठ1 पाणी तापमान वाढ. एक मेगावॅट
वीज ूकMप ूित िमिनट थंड पाणी एक अधा दशलS गॅलन वापR शकतो. गरम पा*यात -वस(जत ऑ(Qसजन/या ूमाणात
कमी झाले आहे यामुळे मोfया ूमाणात मासे आ(ण इतर जलजीव जी-वत मृEयू होतात.
थमल ूदष
ू णाचे gोत
लोकसंmये/या घनतेसह -वकासा/या झपाUयाने वेगाने थमल पॉवर lलांटची मागणी वाढली आहे Eयामुळे भारतातील
औ(ंणक ूदष
ू णाचा भार वाढला आहे .
1) कोळसा उंमां#कत थमल पॉवर lलांUस- काह औ(ंणक वीज ूकMपांना अखेर 15 ओ.सी. /या तापमानाशी संबंिधत
पा*याची पातळ असलेMया गरम पा*यात सोड*यात येत.े थमल पॉवर lलांट इं धन हणून कोळसाचा वापर करतात आ(ण
ते थमल ूदष
ू कांचे ूमुख gोत आहे त. गरम कोळसा जवळ/या तलावा/या #कंवा नद तून पा*यात बुडलेMया पा*याने थंड
होऊन थंड पाणी परत Eयाच पा*यात टाकतात Eयामुळे पा*याचे तापमान वाढत जाते. आ(ण परणामी मासे आ(ण इतर
जलीय जीव नN होतात.
2) इं ड(ःशयल एर}लुएंट - वीज िनिमती करणारे उAोग, इं धन आ(ण अणुूकMपीय थमल lलांUससारmया कोळशाचा वापर
कVन उंणतेचे उ/चाटन कर*यासाठ1 ूचंड ूमाणात थंड पाणी असणे आवँयक आहे . कापड, कागदाचा लगदा आ(ण लगदा
तसेच साखरे सारmया इतर उAोगांमयेह उंणता कमी होते परं तु ते कमी ूमाणात होते. उAोगांमये ःथा-पत केलेMया टब
जनरे टरमधून उंणता ह ूवाहाची सामाKय तापमानापेSा 5 ओ.ओ.सी.पेSा 9 ओ.ए.सी. अिधक ूमाणात आहे .
वीज आ(ण जलद औAोिगककरणा/या वाढEया मागणीला तड दे *यासाठ1 संःथापनांची संmया वाढव*यात आली आहे
यामुळे ूा होणारे पाणी शर राचे तापमानापेSा जाःत ूमाणात गरम केले जाते.
3) घरगुती मलूवाह - घरगुती सांडपाणी सामाKयतः नAा, तलाव आ(ण कालवे मये सोडली जाते. महापािलके/या
सीवेजमये पा*याचे ूमाण जाःत असते. -वस(जत केलेले पाणी केवळ ूवाहापेSा जाःत ूमाणात तापमानापुरतेच मया#दत
करत नाह

तर जलीय जीवांवर असंmय ूभाव िनमाण करतो. सीवेजमये उप(ःथत असलेMया सyि य पदाथात

ऑ(Qसडे शन/या पृभागावर ल पा*यामये -वस(जत ऑ(Qसजनचा वापर केला जातो. पाणी तापमान वाढ, ऑ(Qसडे शन साठ1
पृभाग पाणी उप(ःथत ऑ(Qसजन -वरघळली. पा*यातील तापमानात वाढ झाMयाने, -वरघळलेले ऑ(Qसजन (ड ओ) साममी
कमी होते आ(ण ऑ(Qसजनची वाढ वाढते. हणूनच, एनारो-बक (ःथतीमुळे ड ओ/या खराब आ(ण आSेपाह वायूचे ूमाण
कमी होते आ(ण पा*याचा दजा दे खील ूितकूलपणे ूभा-वत होतो.
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थमल ूदष
ू णाचे हािनकारक परणाम
डायरे Qट #फश मोटॅ िलट - एक -विशN तापमान ौेणी आहे जी मासे आ(ण अKय ूजातींनी सहन केली आहे उदा. शाउटसाठ1
घातक तपमान 22oC आहे , -पवळ -पअर 35oC साठ1 आ(ण कापसाठ1 32oC आहे .
हणून मEःयोEपादनांवर उंणते/या कारणामुळे, एKझाइस िन(ंबय होणे आ(ण सेल ूोटोlलाझम तयार होणे यामुळे
मासेचा थमल मृEयू होऊ शकतो.
o

पाणी -वस(जत ऑ(Qसजनमधील घट - -वरघळलेMया ऑ(Qसजन/या एकामतामुळे पा*याचे तापमान वाढते. ड .ओ. 32 F
o

/या तापमानावर आ(ण 64 F वर 6.6 ppm येथे साममी 14.6 ppm आहे . Eयामुळे थंड पाणी मासे, तापमान आ(ण
ऑ(Qसजन उपासमार घडवणे /या मृEयू होईल. पाणवनःपती समुदाय पा*यामये राहतात असMयाने, एक िनरोगी ूवाह
Eया/या गरजा पूरक पुरवले ऑ(Qसजन एक पुरेशी पुरवठा असावा.
पा*या/या गुणधमा{मये बदल - तापमान वाढMयाने शर रातील भौितक आ(ण रासायिनक गुणधम बदलतात. वाफ दाब
वेगाने वाढतो, तर पा*याचा -वसग कमी होतो. घनतेत कमी होणे, िचकटपणा आ(ण वायूचे -वघटन करणे िनलं-बत कणांचे
सेटिलंग वेग वाढते, यात वलनजीवनांचे अKनपुरवठा गंभीरपणे ूभा-वत होते.
वाढलेली -वषार पणा- वाढEया तापमानात -वषमये -वषा9ता वाढली आहे . तापमानात 10oC उं चीचे ूमाण पोटॅ िशयम
सायनाइड/या -वषार ूभावामुळे दlु पट होतो, तर 80oC तापमान वाढते ओ-झाइलमचा -वषार परणाम ऽःत करते यामुळे
मासे मोfया ूमाणात मृEयुमुखी पडतात.
जै-वक कायासह हःतSेप- Tसन दरात िनयंऽण, पाचन, उEसजन आ(ण जलजीवसृNीचा सवा{गीण -वकास यावर
शर र#बया-व:ान, चयापचय आ(ण बायोकेिमकल ू#बयेसाठ1 तापमान महEवाचे आहे . तापमान बयाचदा -ववंसक आहे त.
कारण, जलतरण ूा*यां/या जीवनात अनेक रासायिनक ूित#बयांचा समावेश असतो आ(ण तपमानातील बदलांनुसार या
ूित#बयांचे दर बदलतात.
माशां/या पुनREपादनासह हःतSेप - मासे, फवारा, उंमायन आ(ण पुनREपादन सारmया अनेक उपबम इNतम तपमानावर
अवलंबून असतात. उदाहरणाथ, सरोवरा/या सवात मोfया तापमानावर 8 9 .81 ओ.ओ. उबदार पाणी अंड

घाल*यात

ऽासदायक नाह तर घातलेMया अंड नN करतो.
पुनREपादक दरांमये -व-वधता - तापमानात झालेली वाढ म#हलांनी अंड घालणे सुV करते. #शगरं ग हे -वशेषतः नायशस
मासे असतात, जे पाणी तापमान अEयंत गंभीर पातळ पय{त पोहोचMयावर चार तासांत तयार होतात.
मेटाबोिलक दर संवधन- माशां/या ूादभ
ु ावा/या -बंद/
ू या तापमानासह चयापचय/या मूलभूत दराने लSणीय वाढ दश-वतो.
Tसनाचा दर, ऑ(Qसजनची मागणी, अKन उंमा आ(ण मासyमधील जलतरण तलाव यामुळे तापमानात वाढ होते.
रोगासाठ1 वाढणार भेAता- अनेक रोगकारक सूआमजीवां/या कायवाह उ/च तापमानाने वाढतात. गरम पा*यात -विशN मासे
मये (जवाणू रोग कारणीभूत.
अMगल लोकसंmयेतील अिनN परवतनां- पयावरणातील जीवन अलगाल वाढ वर मोfया ूमाणात ूभाव टाकते. थमल पॉवर
lलाःट क पासून वॉशआउट पा*याची अितर9 पोषकिवyमुळे युशो#फकेशन ू#बयेचे परणाम वेग वाढवून इतर अवांिछत
बदलांसह जाःत ूमाणात अMगेल वाढ होते.
पा*यातील जैव पदाथा{चे -वनाश- एखाAा अ4यासातून थंड कर*यासाठ1 आवँयक पा*याची माऽा ूचंड आहे . दद
ु ¢ वाने थंड
पाणी असलेMया सोबत कंडे Kसरमये बसलेMया अनेक पाणथळ, मासे आ(ण #कडे लावा एका थमल पॉवर lलांटमये थमल
शॉकाने मारले जातात.
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बायोकेिमकल ऑ(Qसजन #डमांड- जे6हा बायो#डमेडेबल सy#िय घटक उगव*या/या ूवाहाचे तापमान वाढते, ते6हा वेगाने
वाढणार बायोकेिमकल ऍQशनमुळे कारणीभूत कृ तीमुळे मEःय मृEयू होऊ शकतो.
सागर जीवनावर परणाम- समुि जीवांतील चयापचय, वाढ आ(ण -वकासावर परणाम घड-व*यामये तापमान महवपूण
भूिमका बजावते. समुि जीव poilkilothermic आहे त, Eयांचे शर र तपमान आसपास/या पाणी तापमान बदलते. काह सागर
ूाणी तापमानामये मोfया ूमाणावर बदल सहन कV शकत नाह त; ते उ/च तापमानात मरतात.
फूड चेनचे -वघटन- गरम पा*याचा ूवाह हे अKनसुरSेचे भंग करते. 9 8 एफओचे थमल पॉ£ट सहन कV शकणारे पाणी
-पसे (डे #फनीया) बहुधा मृEयुचे अपाय करे ल जर ते या फडस वर खातात Eयावर तापमान #टकू शकत नाह . अKन
चहाzयांवर माशांचे खाA Eयांचे अKन न िमळाMयामुळे उपासमार ने मरत असतात उदा., डॅ फनीया अशा ूकारे अKनसाखळ त
अडथळा आणतात.
थमल ूदष
ू णाचे हािनकारक परणाम
डायरे Qट #फश मोटॅ िलट - एक -विशN तापमान ौेणी आहे जी मासे आ(ण अKय ूजातींनी सहन केली आहे उदा. शाउटसाठ1
घातक तपमान 22oC आहे , -पवळ -पअर 35oC साठ1 आ(ण कापसाठ1 32oC आहे .
हणून मEःयोEपादनांवर उंणते/या कारणामुळे, एKझाइस िन(ंबय होणे आ(ण सेल ूोटोlलाझम तयार होणे यामुळे
मासेचा थमल मृEयू होऊ शकतो.
पाणी -वस(जत ऑ(Qसजनमधील घट - -वरघळलेMया ऑ(Qसजन/या एकामतामुळे पा*याचे तापमान वाढते. ड .ओ. 32oF
/या तापमानावर आ(ण 64oF वर 6.6 ppm येथे साममी 14.6 ppm आहे . Eयामुळे थंड पाणी मासे, तापमान आ(ण
ऑ(Qसजन उपासमार घडवणे /या मृEयू होईल. पाणवनःपती समुदाय पा*यामये राहतात असMयाने, एक िनरोगी ूवाह
Eया/या गरजा पूरक पुरवले ऑ(Qसजन एक पुरेशी पुरवठा असावा.
पा*या/या गुणधमा{मये बदल - तापमान वाढMयाने शर रातील भौितक आ(ण रासायिनक गुणधम बदलतात. वाफ दाब
वेगाने वाढतो, तर पा*याचा -वसग कमी होतो. घनतेत कमी होणे, िचकटपणा आ(ण वायूचे -वघटन करणे िनलं-बत कणांचे
सेटिलंग वेग वाढते, यात वलनजीवनांचे अKनपुरवठा गंभीरपणे ूभा-वत होते.
वाढलेली -वषार पणा- वाढEया तापमानात -वषमये -वषा9ता वाढली आहे . तापमानात 10oC उं चीचे ूमाण पोटॅ िशयम
सायनाइड/या -वषार ूभावामुळे दlु पट होतो, तर 80oC तापमान वाढते ओ-झाइलमचा -वषार परणाम ऽःत करते यामुळे
मासे मोfया ूमाणात मृEयुमुखी पडतात.
जै-वक कायासह हःतSेप- Tसन दरात िनयंऽण, पाचन, उEसजन आ(ण जलजीवसृNीचा सवा{गीण -वकास यावर
शर र#बया-व:ान, चयापचय आ(ण बायोकेिमकल ू#बयेसाठ1 तापमान महEवाचे आहे . तापमान बयाचदा -ववंसक आहे त.
कारण, जलतरण ूा*यां/या जीवनात अनेक रासायिनक ूित#बयांचा समावेश असतो आ(ण तपमानातील बदलांनुसार या
ूित#बयांचे दर बदलतात.
माशां/या पुनREपादनासह हःतSेप - मासे, फवारा, उंमायन आ(ण पुनREपादन सारmया अनेक उपबम इNतम तपमानावर
अवलंबून असतात. उदाहरणाथ, सरोवरा/या सवात मोfया तापमानावर 8 9 .81 ओ.ओ. उबदार पाणी अंड

घाल*यात

ऽासदायक नाह तर घातलेMया अंड नN करतो.
पुनREपादक दरांमये -व-वधता - तापमानात झालेली वाढ म#हलांनी अंड घालणे सुV करते. #शगरं ग हे -वशेषतः नायशस
मासे असतात, जे पाणी तापमान अEयंत गंभीर पातळ पय{त पोहोचMयावर चार तासांत तयार होतात.
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मेटाबोिलक दर संवधन- माशां/या ूादभ
ु ावा/या -बंद/
ू या तापमानासह चयापचय/या मूलभूत दराने लSणीय वाढ दश-वतो.
Tसनाचा दर, ऑ(Qसजनची मागणी, अKन उंमा आ(ण मासyमधील जलतरण तलाव यामुळे तापमानात वाढ होते.
रोगासाठ1 वाढणार भेAता- अनेक रोगकारक सूआमजीवां/या कायवाह उ/च तापमानाने वाढतात. गरम पा*यात -विशN मासे
मये (जवाणू रोग कारणीभूत.
अMगल लोकसंmयेतील अिनN परवतनां- पयावरणातील जीवन अलगाल वाढ वर मोfया ूमाणात ूभाव टाकते. थमल पॉवर
lलाःट क पासून वॉशआउट पा*याची अितर9 पोषकिवyमुळे युशो#फकेशन ू#बयेचे परणाम वेग वाढवून इतर अवांिछत
बदलांसह जाःत ूमाणात अMगेल वाढ होते.
पा*यातील जैव पदाथा{चे -वनाश- एखाAा अ4यासातून थंड कर*यासाठ1 आवँयक पा*याची माऽा ूचंड आहे . दद
ु ¢ वाने थंड
पाणी असलेMया सोबत कंडे Kसरमये बसलेMया अनेक पाणथळ, मासे आ(ण #कडे लावा एका थमल पॉवर lलांटमये थमल
शॉकाने मारले जातात.
बायोकेिमकल ऑ(Qसजन #डमांड- जे6हा बायो#डमेडेबल सy#िय घटक उगव*या/या ूवाहाचे तापमान वाढते, ते6हा वेगाने
वाढणार बायोकेिमकल ऍQशनमुळे कारणीभूत कृ तीमुळे मEःय मृEयू होऊ शकतो.
सागर जीवनावर परणाम- समुि जीवांतील चयापचय, वाढ आ(ण -वकासावर परणाम घड-व*यामये तापमान महवपूण
भूिमका बजावते. समुि जीव poilkilothermic आहे त, Eयांचे शर र तपमान आसपास/या पाणी तापमान बदलते. काह सागर
ूाणी तापमानामये मोfया ूमाणावर बदल सहन कV शकत नाह त; ते उ/च तापमानात मरतात.
फूड चेनचे -वघटन- गरम पा*याचा ूवाह हे अKनसुरSेचे भंग करते. 9 8 एफओचे थमल पॉ£ट सहन कV शकणारे पाणी
-पसे (डे #फनीया) बहुधा मृEयुचे अपाय करे ल जर ते या फडस वर खातात Eयावर तापमान #टकू शकत नाह . अKन
चहाzयांवर माशांचे खाA Eयांचे अKन न िमळाMयामुळे उपासमार ने मरत असतात उदा., डॅ फनीया अशा ूकारे अKनसाखळ त
अडथळा आणतात.
रे #डएशनचे ॐोत
रे #डयोधिमतांचे ॐोत दोन ूकारचे आहे त उदा. नैसिगक आ(ण मानविनिमत. नैसिगक ॐोतांमये पृHवी/या
पपरा/या #करणोEसगw ि6यांमधून बा¡ जागा आ(ण उEसजन पासून वै(Tक #करणांचा समावेश आहे . कॉ(ःमक #करण
रे #डओऍ(Qट6ह

सा#हEय

आ(ण

नैसिगक

-व#करण

िनिमतीसाठ1

सतत

वातावरणास

भ#डमार

करतात.

पृHवी/या

पपzयातदे खील रे #डओआयसोटोप दे खील हािनकारक #करणांमुळे -वखुरलेले आहे त.
अितमहवा/या काळापासून लोक वातावरणातील कमी पातळ पय{त पोहचले आहे त परं तु ते मानव रे #डयोधमw
-व#करण धोQयात आहे त जे मानवजातीसाठ1 गंभीर धोका आहे त. रे #डओअॅ(Qट6हो /या मानविनिमत ॐोत दरयान उवलेले
-वभ9 कचयाचे आहे :
आ(*वक ऊजा ूकMपांमये #करणोEसगw साममीचा वापर
#करणोEसगw खिनजांचे खाणकाम
अणु#करणोEसजw खिनजां/या ू#बया
आ(*वक शgे मये #करणोEसगw सा#हEय वापर
संशोधन ूयोगशाळांमये रे #डओ-समःथािनकेचा वापर
वैAकय उपयोगात रे #डओ-समःथािनक वापर
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डायaनो(ःटक ऍ(lलकेशन आ(ण कॅKसर/या उपचारांदरयान सी-रे /या वापर*यामुळे मनुंयांपय{त जाःतीत जाःत एQसपोजर.
रे #डएशनचे परणाम
#करणोEसगw ूदष
ू णाचे परणाम ूामुmयाने यावर अवलंबून असतात:
•

आयसोपचा अधा जीवन

•

ऊजा रलीझ Sमता

•

ूसार दर

•

पद/युती दर

•

वातावरणीय (ःथती

•

हवामान, हवा, पाऊस इ. सारmया हवामान.

रे #डयेशनचे हािनकारक परणाम
-व#करणांनी लSणे दश-वMया होEया याचा ूारं भ आ(ण तीोता ह वेळ डोस/या आकारावर अवलंबून असते.
-व#करणांचे तीो परणाम हे समा-वN करतात:
•

मळमळ

•

उलUया

•

अितसार

•

भूक न लागणे

•

मृEयू

-वलं-बत परणाम दोन ूकारचे आहे त:
1) सौय परणाम
2) अनुवांिशक परणाम
शार रक परणामामुळे जीवन कालावधी कमी करणे, केसांचे नुकसान, ककरोग आ(ण करार नागासाक आ(ण
#हरोिशमातील अ4यासांनुसार असे आढळले क थायरॉईडचे सुमारे 50% कॅKसर, 30% र9 ककरोग आ(ण 20% इतर अवयव
हािनकारक रे #डएशन ूभावमुळे होतात.
अनुवांिशक ूभावांमधे जीन युटेशन आ(ण बोमोसोमल #डसबॅKशKस यांचा समावेश आहे जो पुढ ल -पयांना
चालतात. अशाूकार/या परणामांमुळे गभ मृEयू होऊ शकतात, अपामाKय अवःथांमुळे नवजात बालकां/या जKमाचा मृEयू
होऊ शकतो. असामाKयता कोणEयाह

अवयवांची असू शकते आ(ण एखाAा ूसंगासाठ1 6य9चा मृEयू होऊ शकतो.

Eयानंतर/या -पयांमधे पुंकळ जनुकय उEपरवतन अूित-त आ(ण शो-अप असतात.
आयुंयात -वकिसत होणा-या संपूण कालावधीत आयनाय(झड रे #डएशनचे िनन ःतर पयावरणाचा भाग आहे त.
उ/च डोस (400-500 मyढ ) ूदशनासह अ(ःथमजा ूभा-वत होतो, र9 पेशी कमी होतात, नैसिगक ूितकार आ(ण लढ*याची
Sमता कमी होते, र9 गुळ*यामये अपयशी होते आ(ण -वकृ त 6य9चा संसग आ(ण र9ॐावामुळे मृEयू होतो. दयातील
आ(ण मyद/
ू या ऊतकांना हािनकारक कVन उ/च डोस (1000 रे ड) जीव टाकतात. #करणोEसगw कषण हाताळणारे कामगार
मंद आ(ण (ःथर -व#करण होतात आ(ण -व-वध ूकारचे ककरोग -वकिसत करतात.
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-व#करण घातक
#करणोEसगw सा#हEय वाढते हणून, उ/च पातळ वर ल -व#करण शोषण आ(ण हािनकारक ूभाव वाढ*याची जोखीम
आहे .
अ*वg शg चाचणीने मोठ1 धमक #दली आहे त आ(ण पाTभूमी/या रे #डएशनमये वाढ कर*यात मुmय योगदान
#दलेला आहे . योaय वेळ परमाणु -वःफोटमुळे Kयुशॉन ूवाहाची तीोता #दसून येते जी आजूबाजू/या पयावरणास रे #डयोधमw
बनवते. ःशॅ टो(ःफअरमये या कचयाचे जवळजवळ एक ते दोन वषाचे िनवासःथान असते. ह -व#करण चाचणी साइट/या
जवळ Eवरत बाहे र पडतात. शोपो आ(ण ःशॅ टोःपेिलक फॉलआउट पासून द-ू षत होणे ूामुmयाने 9 5% पय{त पावसाzयात
होते.
समुिसपाट पासून सुमारे 450 ते 2000 #कमी लांबी/या समुिापय{त पसरणारे परणाम अणुऊजा ूकMप अितशय
कठोर सुरSा मानदं डां/या अनुVप अस*यासाठ1, #डझाइन केलेल,े बांधलेले आ(ण ऑपरे ट केलेले आहे त जेणेकVन धोका हे फार
मया#दत आहे . तथा-प, खाण 6यवसायापासून परमाणु ऊजe/या -वMहे वाट लाव*या/या ू#बयेपासूनच अणुऊजा िनिमती/या
ूEयेक टllयावर नेहमीच काह जोखीम असते.
खाणी आ(ण खिनजां/या पुनबा{धणीतून ूदष
ू ण करणारे काह

#करणोEसगw सा#हEय असतात जे हािनकारक

असतात. वॉिशंग, रफाइिनंग आ(ण इं धन यां/या ू#बयेमये छोUया ूमाणातील गळतींचा समावेश होतो जेणेकVन खच
केलेMया इं धना/या वाहतूक आ(ण पुनू#बया होतात. िचंतेचा आणखी एक Sेऽ हणजे उ/च पातळ /या #करणोEसगw
टाकाऊ पदाथा{चे -वMहे वाट. कठोर काळजी यावयाची असMयास, गळतीची शQयता अजूनह आहे . गळती इतर ॐोत मये
रे #डयोधमw शे सर वापर करणे; आणीबाणी समिथत जहाजे आ(ण अपघात होणार

अपघातांतून कूलंUस कचरा हे सव

वातावरणात #करणोEसारा/या धोQयांूमाणे वाढतात.
िनयंऽण- #करणोEसाराचा धोका नाह . Eयामुळे ूदष
ू णाचा ूभाव तपास*यासाठ1 आ(ण Eयास ूितबंध करणे हा एकमेव
पयाय आहे :
1) अणुूकMपावर ल आप\ीपासून टाळ*यासाठ1 लवकरात लवकर शोधून काढ*यासाठ1 आ(ण सुरSाEमक उपाय हणून
अणुभUUयांपासून गळती थांबवणे
2) युरेिनयम धातूचा समृ3 अ(ःथमजाचे काळजीपूवक
 हाताळणी कमीत कमी करणे आहे
3

कमचा-यांसाठ1 कठोरपणे अंमलबजावणी कर*याकरता सुरSा उपाय

4) कचरा -वMहे वाट सुर(Sत आ(ण भावनाEमक असणे आवँयक आहे
5) जोखीम ूवण -वभागात िनयिमत दे खरे खी असावी
6) 6यावसाियक 6याी कमी कर*यासाठ1 योaय पावले उचलली जातील.
परमाणू कचरा िनपटारा: सावधिगर
आ(*वक कचयाचे अEयंत धोकादायक असMयामुळे Eयांना सुरSा िनयमांचे पालन कVन कठोरपणे िनयु9 केले जाऊ
शकते. अणू टाकाऊ पदाथ हणजे 3 ूकार आहे त उ/च पातळ चे टाकाऊ पदाथ, मयम पातळ चे टाकाऊ पदाथ आ(ण
िनन ःतरावर कचरा. उ/च पातळ वर ल कचरा उदा. खच केMयानं अणुऊजामये खूप जाःत रे #डओअॅ(Qट-वट आली आहे ,
Eयामुळे ह बायोःफअरमये सोडणं फार धोकादायक आहे . ते सडलेला घन (िसरे िमक) मये Rपांतर त झाले आ(ण पृHवीवर
खोलवर बुडाले. मयमवगwय 6युEपKन उदा. अणुभUट घटक ःट ल सममये कॉं#बटसह मजबूत आ(ण िमसळले जातात
आ(ण कोKट चyबसमये खिनजां/या खाल/या #कंवा समुिा/या खाल/या भागात खोल ग/चीत पुरले आहे त. िनन ःतर
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कचरा, उदा. रे #डयोधिमती/या अनुषंगाने द-ू षत पदाथ #कंवा पातळ पदाथा{ची िनगड त Sेऽांतील ठोस ओळ ंमये ःट ल
ससमये -वMहे वाट लावणे आहे . भारतामये 1 9 58 पासून तरापूर येथे कचरा िनवासन ूकMप चालवले जाते. धोका कमी
कर*यासाठ1 आवँयक ती खबरदार घेणे आवँयक आहे यामये खालील गोNींचा समावेश आहे :
वातावरणाचे पर Sण करणे एखाAा -वMहे वाट परसरात घेतले जाणे आवँयक आहे .
-वMहे वाट /या Sेऽामये धूप कमी करणे
परसरात #सिलंग #बयाकलाप ूितबंध
गळती जाणून घे*यास Sेऽाचा द घ मुदतीचा आढावा, काह असMयास, संधीuारे उवते.
ठोस कचरा 6यवःथापन
परचय
मानव#हतजKय #बयाकलापांपासून उवणार सव घन आ(ण अध-घनकुशल अप6यय 'सॉिलड वेःट' असे हणतात.
पयावरणीय ूदष
ू णास कारणीभूत असलेMया िनवासी, औAोिगक व कृ षी #बयाकलापांमधून कोणतीह अवांिछत #कंवा टाकलेली
साममी 'ठोस कचरा' हणून ओळखली जाते. यात कचरा, -ववंस आ(ण बांधकाम सा#हEय, मृत, आ(ण कुजलेले झाडे आ(ण
ूाणी, कचरा इEयाद ंचा समावेश आहे .
उEपा#दत केलेMया घनकचराचे ूमाण ूामुmयाने सण आ(ण ऋतूंवर अवलंबून असते. घन कचढयाचा "कचरा"
भागांमये ूाणी, फळे आ(ण भाया इEया#दं सारmया कृ -ऽम सyि य टाकाऊ पदाथ असतात, यामुळे हाताळणी, अKन खा*याची
तयार होते. "कचरा" वलनशील आ(ण -वना वलनशील ठोस कचरा -बगर वालामाह कचरा काचे/या, #टन/या कॅKस,
धातू, बांधकाम सा#हEय इ.
साधारणपणे 3 ूकारचे घन कचरा असतात:
1) युिनिसपल कचरा
2) औAोिगक कचरा
घातक टाकावू पदाथ
1. महानगरपािलका घनकचरा
या कचढयाचा दै िनक उपबम, सावजिनक #ठकाणे, बाजार, संःथा, रःEयावर ल सपाट इEया#दं पासून उEपKन होते
आ(ण Eयामये दररोज/या वःतू जसे- उEपादन पॅके(जंग, फिनचर भाग, कपडे , बाटMया, अKन ःबॅप, वृ\पऽे, पyट बॉQस,
वापरलेली बॅटर , खाAपदाथ, मृत झाडे आ(ण टाकून #दलेली इलेQशॉिनक वःतू. महानगरपािलके/या कचढयाचे सवसाधारण
gोत िनवासी कॉlलेQस आहे त, बाजारपेठेसारmया 6यापार आ(ण खुMया Sेऽास आहे त. नगरपािलका घनकचराचे गुणधम
त9ा 5.10 मये #दले आहे त.
महापािलका ठोस कचरा 6यवःथापन समःया गेMया -वशेषतः गेMया दशकात िचंताजनक परमाणे ूा झाले आहे .
पूवw/या #दवसांत कचरापेट कमी होते आ(ण ते सहजपणे -वकून टाकता ये*यासारखे होते. तथा-प, जीवनशैली बदलत
असताना आज हे वाईट झाले आहे .
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त9ा 5.10: भौगोिलक-रासायिनक अिभसरण महापािलकेतील घनकच-यावर/
वेट वजन आधार वर आयटम

घटक%

पेपर

5.78

धातू

1.90

aलास

2.10

lलॅ(ःटक

3.90

रॅ ग

3.50

राख आ(ण दं ड पृHवी

40.31

एकूण सyि य आ(ण compostable बाब

41.80

2. औAोिगक -पके
-व-वध ूकारचे उAोग आ(ण Eयांची -व-वध ू#बयांमधून उEपKन. Eयात कचरा, बांधकाम आ(ण -वनाशकार
सा#हEय इEयाद ंचा समावेश आहे .
3. घातक टाकावू पदाथ
हे संपूण मानवजातीसाठ1 एक गंभीर धोका आहे आ(ण वैAकय महा-वAालयांपासून (जैव वैAकय कचरा),
-वःफोटक, #करणोEसगw पदाथ आ(ण याूमाणेच टाकाऊ पदाथा{चा समावेश आहे . gोत उAोग, परमाणु ऊजा ूकMप,
ूयोगशाळा आ(ण संशोधन संःथा यांचा समावेश आहे .
घन कचरा िनिमतीचे कारणे
(i) शहर करण: घनकचरा सामाKयतः शहर समःया आहे . आज महानगरांमये हे ूचंड वाढले आहे . -वकिसत दे शांमये,
शहर भागातील दर रोज 6 ते 7 लाख टन कचरा 6युEपKन करते जे 1.6 चौरस #कलोमीटर पेSा जाःत पसर*यास पुरेसे
आहे . दररोज 3 मीटर खोलीपय{त खोली करा.
(ii) लोकसंmयेवर: भारतीय उपखंडां/या वाढEया लोकसंmयेमुळे घनकचरा -वMहे वाट ची समःया गंभीरर Eया वाढली आहे .
अितअ(Mपत Sेऽांतून मोfया ूमाणात घनकचरा िनमाण होतो.
(iii) सोसायट /या समृ3 : जाःतीत जाःत उEपादन आ(ण वापर कVन वापरात असलेMया वःतूंना अूचिलत हणून घो-षत
करणार एक नैसिगक ूवृ\ी आहे यामुळे ते -वःकळ त होते व Eयामुळे कचरा जमा हो*याची समःया िनमाण होते.
(iv) तंऽ:ान: आज/या जगात तंऽ:ाना/या जलद वाढ मुळे "उपजत, वापर आ(ण फेकणे" ¡ामुळे परणामी ूचंड ूमाणात
वःतू ड(पंग/या समःयेत अडचणी िनमाण होतात.
घनकचरा ूदष
ू णाचे परणाम
पयावरणीय रोग जसे बॅ#टलर अजमेरा, अितसार, अिम-बक पेिचश, पोटदख
ु ी, इEया#द यांचा ूसार करणे हे ठोस
टाकाऊ पदाथा{मये -वकिसत झालेले रोगाणूंचे परणाम आहे त यामुळे नंतर मानवी आरोaया/या समःयामुळे अKन आ(ण
-प*या पा*यात ूवेश केला होता. या रोगाचे मुmय वाहक हणजे मासे, जे कचरा ढ ग वर -वकिसत होतात आ(ण रोग
पसरवतात.
उं द र चUटे चा ऽास करत नाह त पण Eयांचा मृEयू माऽ lलेगचा उिे क दशवतो.
मोfया ूमाणात साथीचा रोग, #हपॅटायट स, कावीळ इ.
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मलेरया, -पलारयल आ(ण डy aयू रांगेचा धोका जे6हा घनकचरामुळे गटर आ(ण सीवर ओळ गळू न पडतात ते6हा बरे च
म/छर तयार होतात.
कुऽे, गाढवे, डु करे , इEयाद सारmया गंजलेMया जनावरांनी कचरा पसरव*यामुळे डं -पंग साइUसचे Sेऽफळ गृ#हत धरले जाते.
सyि य टाकाऊ पदाथा{/या -वघटनाने गंधर#हत वायू सवऽ पसरतात आ(ण हवे/या गुणव\ेस द-ू षत होतात.
कचरा आ(ण कचरा पेट*यामुळे, काबन मोनोऑQसाइड सारmया -वषार वायू उEस(जत होतात आ(ण जीवघेणा ूा*यांना धोका
िनमाण करतात.
जिमनीखालील पा*या/या गोzया ूदष
ू णामुळे डं प केलेMया आ(ण खराब केMया गेलेMया घटकांपासून बन-वलेMया -पकां/या
पाझरमुळे
कचरा कचरा -वMहे वाट याचे उपाय िनयं-ऽत करा:
घनकचरा -वMहे वाट /या सया/या प3ती खालील ूमाणे आहे त:
1. जमीन भरणे
2. भःम
3. कMयाण
4. कंपो(ःटं ग
5. पायोिलिसस
6. खुMया समुिातील -वMहे वाट लावा
1) जिमनीची भरपाई कVन घनकचरा काढू न टाकणे- यामये, सघन कचरा दोन खोदलेMया Sेऽांत टाक*यात येतो. कचरा
1.5 मीटर आ(ण पृHवी/या सुमारे 20 सyमीपय{त पंप केला जातो यामुळे कचरा पृHवीने 6यापलेला असतो. ूEयेक ःतर 7
#दवसांकरता बाहे र पडतो आ(ण पुढ ल ःतर ठे व*याआधी Eया/या सेटलमyटसाठ1 कॉपॅQशन केले जाते. कालबा¡
झाMयानंतर, कचरा 2-12 म#हKयांत -वघ#टत आ(ण (ःथर होऊन Eया/या मूळ उं ची/या सुमारे 20 ते 40% तापमानात (ःथर
होते. ह जमीन अिधक चांगले परवडणार असू शकते आ(ण आज ह वापरली जाणार सवात सोपी आ(ण आिथक प3त
आहे .
2) भSी - भUट हणजे भUट त चालते जळते. ड(पंग साइट उपलध नसताना ह प3त वापरली जाते. संकिलत केलेMया
सघन कचरामधून नॉनबसबसबल सा#हEय ूथम वेगळे केले जातात आ(ण वलनशील पदाथ केवळ जःवा आहे त.
वलनाचे तापमान
सव सyि य पदाथा{ची सुशोिभत कर*यासाठ1 चyबर 670 पेSा अिधक असावे कचरा मये आि ता असताना, लाकूड, कोळसा
#कंवा तेलाची मऊ बिन{गसाठ1 जोडली जाते. अंितम उEपादन राख आ(ण (Qलंकर आहे .
3) कचरा - येथे घनकचरा -वरघळ-वणारे यंऽांमये Eयाचा आकार कमी कर*यासाठ1 आ(ण भौितक वण बदल*यासाठ1 चूण
केले जाते. Eयानंतर ती जमीन भV शकतात.
4) कंपो(ःटं ग- या प3तीत सyि य कचरा अनएरोबॉिलक पचवला जातो आ(ण बुरशी आ(ण (ःथर खिनज संयुगे बनतात.
कंपो(ःटं ग दरयान घनकचराचे ूमाण बराच कमी होते आ(ण ते रोगजनकां/या पासून मु9 बनते. ह एक आरोaयदायी
प3त असून ती घनकचरा खत मये Rपांतर त करते.
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ह प3त भारतातील लहान व मयम आकारा/या शहरांसाठ1 उपयु9 आहे आ(ण तीन समःया सोडवते - उदा., घनकचरा
काढणे, राऽीची माती -वMहे वाट लावणे आ(ण खतचे उEपादन करणे.
भारतात ूचिलत अशी तीन प3ती आहे त:
1. शे (Kचंगuारे कंपो(ःटं ग 2. ओपन -वंडो कंपो(ःटं ग 3. यां-ऽक कंपो(ःटं ग
1) शे (Kचंग कVन खाणे - या प3तीत 4x 10 मी. 2-3 सyमी Rं द लांब आ(ण 1 मीटर खोल खxडे खोदले जातात. 15
सy.मी.पय{त घनकचरा टाकला जातो आ(ण 5 सy.मी. राऽीची माती #कंवा शेण तयार होतो. हे थरांमये वैक(MपकरEया केले
आहे आ(ण खxडे जिमनीपासून वर 30 सyमीपय{त भरले आहे त. फाइMस टाळ*यासाठ1 पृHवीला ःथान #दले जाते आ(ण
ित/या वरती पसरते. सुमारे 4 म#हKयांनंतर, वःतुमान (ःथर होते आ(ण तप#कर गंधह न बुरशीमये बदल होते. हे बुरशी
खxडू पासून काढू न टाकले जाते आ(ण बाजारातील खत हणून -वकले जाते.
2) ओपन -वंडो खाणे- येथे घनकचरा थेट 5-10 एमट तयार कर*यासाठ1 जिमनीवर टाकला जातो. लांब आ(ण 1-2 िम.ट . 1
मीटर उं च असलेMया वाइड ढे र तो शेण सह संर(Sत आहे आ(ण 1 आठवडे तेथे सोडले. ढ ग सुमारे 8 #दवस चालू आहे
आ(ण पुKहा फसला खत तयार हो*यासाठ1 4-6 आठवxयांसाठ1 ू#बया पुनरावृ\ी केली जाते.
3) यां-ऽक प3त- ह

प3त सुमारे 3-6 #दवसांत घनकचरा (ःथर करते. मेकॅिनकल डायजेःटसमये तापमान आ(ण

आि ता/या िनयं-ऽत पर(ःथतींतगत (ःथर करण केले जाते. यां-ऽक डाइजेःटस बंद ूकार/या खxडे आहे त. Qलोड
#डःटे ःटस सवात ःव/छ असतात आ(ण कमी जागा 6यापतात. यामये, घन कचरा बुरशी आ(ण (ःथर खिनज संयुगे
Vपांतर त केला जातो.
4) पायॉिलिसस- येथे, घन कचराचे -ववंसक आसवन केले आहे . 6 ऑल ऑ(Qसजन वातावरणातील पायरोिलिससमये
वलनशील ि6ये 650-2000oC मये गरम केMया जातात. ह एक एKडोथेरिमक ू#बया आहे .
5) समुिातील -वMहे वाट लावणे- समुिा/या समुिातील पाणी (730 मीटर) असलेMया समुिात हे उपयु9 आहे . हे अEयंत सोपा
आ(ण सुलभ प3त आहे पण ते हानीकारक घटकांना पाणीपुरवठा करतात आ(ण समुि#कनारा आ(ण समुि#कनाढयावर ल
सदया{त -बघडत आहे त.
आरं िभक #कंमत, जमीन आ(ण वनःपती, उपकरणे आ(ण ऑपरे शनसाठ1 आवँयक ूिश(Sत 6य9ंची उपलधता, -वMहे वाट
प3त िनवड साठ1 काह मूलभूत -वचार आहे त. अिनयं-ऽत डं -पंग हा सवात सोपा पयाय आहे पण ःव/छ नाह . हःतपुःतक
प3ती ःवःत आहे त आ(ण खत काह महसूल िनमाण कर*यासाठ1 -वकले जाऊ शकतात, परं तु जमीन आवँयक आहे .
मोfया भागात उपलध असताना जमीन भरणे ःवीकारले जाते, तर भराव फारच खिचक ू#बया आहे .
घनकचरा 6यवःथापन मुmय उvे श सावजिनक आरोaय संरSणाशी सुसंगत आिथकंUया एका ूकारे संकलन, ू#बया व
-वMहे वाट uारे पयावरणावर ूितकूल परणाम कमी करणे आहे .
घनकचरा पुनचबण
क/चा माल हणून संभा6य वापरासाठ1 घन कचरा घटक पुनूाी हणून पुनवापराचे हणतात. Eयात काच,
कागद, lलॅःट क इEया#द गोNींपासून कचरा गोळा करणे आ(ण गोळा करणे समा-वN होते. -वभाजन -प*या/या वेळ #कंवा
कy#िय ू#बयेuारे केले जाते उदा. कागद, काच, इतर धातू इEयाद . पुननवीनीकरण हा घनकचरा 6यवःथापन एक अ-वभाय
भाग आहे . हे आिथक अथ दे खील बनवते. र साइ(Qलंगमुळे -पया उपलध नसतील, आ(ण पयावरणाची हानी होणार आहे .
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कचरा पुनवापराuारे वापर
1) }लाय एश वापरणे - औ(ंणक वीज ूकMपांमधील उडणाया राखांचा वापर £टां/या इमारतीसाठ1 केला जातो.
चामxया/या वःतू बनव*यासाठ1 क\लखोढयाचे कचरा वापरणे.
2) कृ षी कचरा वापर - उEपादन कागद, काड बोड इ.
3) योaय वापर आ(ण पुनवापराuारे पयावरणाचे िनकृ Nीकरण कमी केले जाऊ शकते आ(ण रोजगारा/या संधी िनमाण होऊ
शकतात.
जैव वैAकय टाकावू पदाथ
कचढया/या 6यवःथापनासाठ1 बायो-घातक ि6यांचे -वMहे वाट लाव*यासाठ1 -वशेष ःथान िमळते कारण Raणालये
आ(ण निस{ग होममधून मोfया ूमाणात कचरा िनघतो. जैव-घातक पदाथा{चे -वMहे वाट लाव*याकरता योaय काळजी घेणे
आवँयक आहे कारण जर योaय ूकारे िनचरा केला नाह तर ते वायू, पाणी आ(ण जिमनी/या ूदष
ू णाचा मुmय gोत असू
शकतात जे मोfया संmयेने लोकांना खूप नुकसानकारक आहे .
िनयोजनानुसार पयावरण आ(ण वन मंऽालयाने जैव-वैAकय टाकाऊ पदाथा{चे वगwकरण कर*याबाबत काह िनयम
तयार केले आहे त. 1. अनुसूची 1 नुसार, 9 ूकार/या जै-वक-वैAकय टाकाऊ पदाथ आहे त.
जैव-वैAकय टाकावू पदाथ: वगwकरणे
टाकावू पदाथा{ची ौेणी वणन
1

मानवी अवयवयु9 टाकाऊ पदाथ: मानवी पेशी, अवयव, शर र अंग इ.

2

पशु शारर क: पशु ऊतके, अवयव, शर राचे भाग, ूेत, र9gाव, िवपदाथ, र9 आ(ण ूयोगाEमक ूाणी, पशुवैAकय
Raणालये, महा-वAालये, Raणालये, पशूंचे घर उघडू न कचरा.

3

मायबोबायोलॉजी आ(ण बायो-टे Qनॉलॉजी कृ ती: ूयोगशाळे तील संःकृ ती, ःटे क #कंवा सूआमजीवांचे नमुने, संशोधन आ(ण
औAोिगक ूयोगशाळांमये वापरलेली मानवी पशु सेलची संःकृ ती, जै-वक -वष उEपादन, कचरा आ(ण संःकृ तीं/या
हःतांतरणासाठ1 वापरMया जाणाया उपकरणातून कचरा.

4

कचरा शlस: सुया, िसरं ज, ःकेलपेल, लेडस ्, काचे/या इ. यामये वापरलेले आ(ण न वापरलेले सारmया दोKह गोNी
समा-वN आहे त. काढू न टाकलेली औषधे आ(ण साइटोटे #टक औषधे; कालबा¡, द-ू षत आ(ण टाकून #दलेMया औषधांचा
समावेश असलेMया कचरा

5

िगले© अपिशN: र9ाचे आ(ण शर रा/या िवांमये द-ू षत पदाथ, जसे क कापूस, से िसंग, घन lलाःटर कट, तागाचे, -ववाह
आ(ण इतर सा#हEय.

6

घन कचरा: #डःपोजेबल आयटम जसे क टयू-बंग, कॅथेटस, Kयुशो6हस सेट इ.

7

तरल कचरा: ूयोगशाळे पासून आ(ण ःव/छता, घराची दे खभाल आ(ण िनज{तुक करणे

8

संवधन राख: कोणEयाह जै-वक वैAकय टाकाऊ पदाथा{/या -वळ-व*या/या ऐश

9

रासायिनक कचरा: जै-वक पदाथा{चे उEपादन कर*यासाठ1 वापरMया जाणाया रसायने, कटकनाशके इ. हणून
िनज{तुककरण करणार रसायने.
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वMड हे Mथ ऑगनायझेशन (डMयूएचओ) ने वैAकय कचराचे वगwकरण आठ -वभागांमये केले आहे :
1) सामाKय कचरा
2) पॅथॉलॉ(जकल वेःट
3) रे #डओअॅ(Qट6ह कचरा
4) रासायिनक कचरा
5) संबमण वाया घालवण आ(ण अपायकारक संसग कचरा
6)

Sharps

7) फामाःयु#टकल कचरा
8) दाबने 6या कचरा
जड धातूंची उ/च साममी, जसे क बॅटर , तुटलेली थमामीटर, र9दाब गेज, इEया#द उ/च साममीसह कचरा. गॅस
िसलyडर, का#शजस ् आ(ण एरोसोल कार इEयाद सारmया औषधांमधुन रे #डयोधमw कचरा, जसे #क, न वापरलेMया ि6यांमधील
रे #डयोधमw पदाथ असलेले कचरा. रे #डयोनॉ(Qलड, सीलबंद gोत इ. बरोबर उपचार #कंवा पर Sण केलेMया Raणांपासून
रे #डओथेरपी #कंवा ूयोगशाळा संशोधन, द-ू षत काचे/या वःतू, संकुल #कंवा शोषक कागद, मूऽ आ(ण मलमूऽ हे दे खील घातक
जैव-वैAकय टाकावू पदाथा{/या ौेणीत पडतात.
जैव-वैAकय टाकावू पदाथा{चे -वMहे वाट तंऽ:ान कचरा ूकार, कचयाचे वग आ(ण भौगोिलक पर(ःथती यावर
आधारत आहे .
1. ऍनाटोिमकल वेःट (-पवळे बॅग): कृ -ऽम कचरा -पवळा बॅगमये गोळा केला जातो आ(ण तो एकतर सांडलेMया #कंवा
खोल दफनसाठ1 पाठ-वला जातो.
2. संबामक मळलेMया कचरा (लाल -पशवी): संसगजKय ग6हाचा कचरा हणजे कापूस, गेज, पUUया, से िसंग पॅड, इEयाद
एकतर सांडलेMया #कंवा ूथम ःवयंचिलतरEया संर(Sत केलेले आहे त आ(ण Eयास जिमनीवर भरणे ते लाल -पशवी मये
गोळा केली जातात.
3. lलॅ(ःटक आ(ण रबर #डःपोजेबMस (िनळा -पशवी): या ूकारचा कचरा िनळा -पशवीमये गोळा केला जातो.
वातावरणातील अEयंत हािनकारक पदाथ आ(ण उ/च ककरोगजKय पदाथ असलेMया या पदाथा{ना 'डायऑQसाइन' सोड-वMया
जात नाह त. या ूकार/या टाकावू पदाथा{ची -वMहे वाट कर*याची उ\म प3ती खालीलूमाणे आहे त: (i) ऑटोकिलंग आ(ण
ौे#डं ग.
(ii) -पंडा/या नंतर एक तासासाठ1 पी / ओ लीिचंग िावणाने रासायिनक िनज{तुककरण.
(iii) िनज{तुककरण आ(ण mutilation नंतर पुननवीनीकरण. Eयाचे पुननवीनीकरण करता येत नाह , ती भूमी भरणे #कंवा
दफन कर*यासाठ1 पाठ-वली जाते.
4. शाप (पांढरे / #फQकट िनळा -पशवी): तीआण पांढरे / हलQया रं गाचे Mयू -पशवीमये गोळा केली जातात आ(ण
वाहतुकसाठ1 आ(ण -वMहे वाट साठ1 पॅQचर ूूफ पारदशw कंटे नर मये ठे वली जाते. सव sharps एक संर(Sत खxडा मये
ठे वले आहे त जे तसेच संर(Sत आ(ण संर(Sत आहे . -वMहे वाट कर*यापूवw 1% सो#डयम हायपोQलोराइड िावणाuारे तीआण
जंतुनाशक केली जातात.
5. रे #डओए(Qट6ह कचरा (-वशेष लेड बॉQस): रे #डयोधमw कचरा रे #डएशन शोषणासाठ1 खास लेड बॉQसमये गोळा केले
जाते. हे रे #डयोधय Sय होईपय{त सुर(Sत Sेऽामये साठवले जाते. यानंतर सुर(Sत जमीन भरले जाते.
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6. हे वी मेटMस/या उ/च सामुमीसह कचरा: या ूकारचा कचरा वेगळे केला गेला आहे , Eयानंतर सुर(Sत जमीनभाxयात
-वMहे वाट लावणे हे पुन: पुKहा ूा केले जाते, जेथे शQय असेल तेथे पुननवीनीकरण केले जाते.
बायो-घातक टाकावू पदाथा{चे -वMहे वाट, अितशय महEवाचे असMयाने, जैव-घातक टाकावू पदाथा{/या परणामकारक
-वMहे वाट साठ1 अनेक तंऽ -वकिसत केले गेले आहे त. तंऽात खालील समा-वNीत आहे :
(i) डबल संभाग ज करणे
(ii) ऑटोकिलंग / ःट म ःट यरलायझेशन
(iii) रासायिनक िनज{तुककरण
(iv) मायबोवे(6हं ग
(v) हायसोका(6हं ग
(vi) lला¬मा तंऽ:ान
(vii) इरॅ #डएशन
(viii) पीस आ(ण तुकडे
(ix) घटक
पयावरण आ(ण वन मंऽालया/या अनुसूची 3 मये िनयम 6 नुसार, भारत सरकार, जैव-वैAकय टाकाऊ कचरा /
-पश6या एक -वशेष लेबले असणे आवँयक आहे जे न धोले जाणारे आ(ण ठळकपणे #दसणारे आहे .
लोकूितिनधीं/या मोबदMयात वैय-9क व संःथा
ूदष
ू ण ूितबंध हे gोत कमी आ(ण इतर प3ती आहे त या ूदष
ू कां/या िनिमतीस कमी करतात. हे क//या मालाचे, उजा,
पाणी आ(ण इतर संसाधनांचा वापर कVन #कंवा नैसिगक संसाधनां/या संरSणाEमक संरSणा/या प3तीमुळे वाढ व
Sमते/या मायमातून ूा होते.
ूदष
ू णाचे मुmय तव हणजे "कचरा अकायSमतेचा परणाम आहे ", हे उEपादन िनिमती, गोNींचा उपयोग, सांःकृ ितक
आचरणातून उवMयास ते "कमी करणे आवँयक आहे ". हणूनच "कचरा संकMपना घटणे" ःवीकाVन आह
उEपादनSमता वाढवू शकतो. Eयाचूमाणे पयावरणीय आ(ण आरोaयदायी फायदे Eया/या मूळ मुAाकडे आहे त जेणेकVन
पयावरणास #कमान ूमाणात नुकसान होणार आहे .
दे शातील नागर कांची भूिमका दररोज पाणी आ(ण वीज कमी कर*या/या उपायासाठ1 आ(ण दररोज/या जीवनात Eयांचे
संवधन कर*यासाठ1 उपाययोजना करताना अंतभूत
 आहे . वैय-9करEया ूदष
ू ण ूितबंध #बयाकलापांची -वःतृत ौेणी
समा-वN कV शकते जे आज लवकर #कंवा नंतर पयावरणीय आ(ण आिथक लाभ दे तात. आह उEपादने आ(ण संसाधने
वापर*याचा माग बदलून आह ूदष
ू ण रोखू शकतो आ(ण पैसा वाचू शकतो.
ूदष
 कर*या/या अंतगत:
ू ण ूितबंध #बयाकलाप अंतभूत
लँड#फल साइUस (डं प) वर कमी सघन टाकाऊ पदाथ टाकतात
•

मातीची धूप कमी झाली

•

पा*याचा कमी वापर

•

-बले बचत कमी वीज वापर

•

ःव/छ आ(ण िन: श9 पाणी आ(ण हवा
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•

नैसिगक संसाधनांचे जतन

•

गुणधमा{ची वाढलेली #कंमत

खालील गोNी केMयास हा ूदष
ू ण ूितबंधक 6य9ंना रोज/या आयुंयात मदत करे ल:
1.

ःवत: /या वाहनां/या कमीतकमी कमीत कमी वापर - वायू ूदष
ू णासाठ1 ऑटोमोबाईMस मोठा योगदान आहे त. कारपूल,
ित
ु गती जलद वाहतूक इEयाद ंसारmया पयायांचा अKवेषण करा. सव वाहन चाल-वणे आवँयक असMयास, नेहमी
चांगले-Uयून केलेMया इं (जनसह ऊजा कायSम वाहनांचा वापर करा.

2. कचरा -वMहे वाट लावताना काळजी या - वापरलेले इं (जन ऑइल जलाशयांचे द-ू षत होतात, तसेच वापरलेMया बॅटर मये
लीड आ(ण ऍिसड असतात यात जलमाग होऊ शकते. हणून वापरलेले इं (जन ऑईल, कार बॅटर आ(ण टायस हे
#डlलॅझसाठ1 अिधकृ त र सायकिलंग सyटरमये या.
3. #हरवी झाडं लावा - आपMया Sेऽातील मातीची झीज कमी कर*यासाठ1
4. कौटु ं -बक टाकाऊ मया#दत- #कमान कर*यासाठ1
5. कटकनाशकांपासून काळजी या - जे6हा आवँयक असेल ते6हाच Eयांचा वापर करा जे6हा शQय असेल ते6हा नैसिगक
कड िनयंऽण प3तींचा वापर करा. वर/या जिमनीवर पुरेशा गवत संरSणाची दे खभाल कRन रन-ऑफ कमी करा.
6. मुलांकडे आघाड चा धोका टाळा - लीड हणजे बयाच ूकार/या रं गां/या पyटमये भेटवःतू काह वषा{नंतर बाळांना हानी
पोहचवते.
खालील गोNी आपMयाला पयावरणीय संरSक बन*यास मदत करतील:
•

पेपर, काच, ःबॅप मेटल इEयाद पुKहा वापरा आ(ण पुनचबण करा.

•

वमwकंपोःट ऑगeिनक कचरा

•

खरे द करताना उEपादनांवर पुनवापराचे ूतीक शोधा

•

अनावँयक पॅके(जंगसह उEपादने -वकत घेऊ नका

•

पॅके(जंग कचरा समःया टाळ*यासाठ1 मोfया ूमाणात घरगुती वःतू -वकत या

•

केवळ र चाजeबल बॅटर -वकत या

•

नेहमी आपMयासह पुKहा वापरता ये*याजोगा शॉ-पंग बॅग या.

पाणी संवधन
पं-पंग कर*यासाठ1 भरपूर ऊजा वापरली जाते. जे6हा आपण कमी पा*याचा अप6यय करतो ते6हा आपण इं धनाचे
संरSण करतो, आ(ण Eयानंतर ूदष
ू ण समःया कमी करतो.
1. ःनानगृहे मये जलसंधारण खालील प3तींचा अवलंब कRन केले जाऊ शकते:
•

पाणी कायSम शॉवर ःथा-पत करा.

•

आंघोळ साठ1 कमी पाणी काढा.

•

एक नवीन शौचालय खरे द करताना कमी ूमाणात पा*याचा ूवाह वापरणारा

•

नेहमी #ट-पंग नळ बंद करा.

•

नेहमी पाणी पाझर राह ला तपासा आ(ण ताबडतोब दV
ु ःत करा.
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•

ॄश करता #कंवा शे-वंग करताना टॅ प बंद करा

2. #कचन आ(ण गाड न मये
•

गांडूळखत कVन जै-वक कच-याची खत घालून ते डं प कर*यास भाग पाड*यापेSा.

•

केवळ पाणी वाच-व*यासाठ1 कपडे पूण भाराने वािशंग मशीन चालवा.

•

गरम पा*याचा वापर कर*याऐवजी वीज वाच-व*यासाठ1 थंड पाणी वापरा.

3. पाणी वाचव*यासाठ1 बाहे रची गोNी:
•

भांडयात ठे वलेMया वनःपतींसाठ1 #ठबक िसंचन प3ती ःथा-पत करा.

•

वनःपतींवर मोfया ूमाणावर पा*याचा अप6यय टाळ*यासाठ1 दंु काळ ूितरोधक वनःपतींचा वापर करा.

•

संयाकाळचे पाणी वनःपती यामुळे संपूण राऽभर बांपीभवन कमी होते, वनःपती आ(ण माती सूयू
 काशास सामोरे
जात नाह त.

•

पादचार मागा{साठ1 िछियु9 फरसबंद वापरा जेणेकRन पावसाचे पाणी जिमनीत (झरपते आ(ण भूजल त9ा रचाज
करता येतो तसेच जवळ/या परसरात असलेMया वनःपतींची मागणी पूण करता येत.े
वीज संरSण #टपा

•

ऊजा कायSम उपकरणे आ(ण उEपादने खरे द करा जे -वAुत -बले कमी करे ल.

•

गरज नसताना #दवे आ(ण पंखे बंद करा

•

राऽी झोपताना लाइट बंद करा

•

वॉटर ह टर व ह #टं ग आ(ण कूिलंग पाईlसचे अंतर ठे वा.

•

सामाKय Uयूब लाइटऐवजी कॉपॅQट }लूरोसंट #दवा वापरा.

•

AC /या #फMटरचे िनयिमतपणे ःव/छ आ(ण पुन(ःथत करा.

•

खोMयांमये खोलीचे (खडक उघडू न ूकाशाला येणे यासारmया नैसिगक ूकाशात वाढवा.

•

उपरो9 गोNींचा अवलंब कVन, आह ूदष
ू ण कमी कV शकता तसेच वीज आ(ण पाणी वाचवू आ(ण भारताचे चांगले
नागरक हणून ूभावीपणे आपली भूिमका बजावू शकतो.

आप\ी 6यवःथापन
टम "आप\ी" हा ृyच शद '#डःटे अर' हणजे "वाईट #कंवा वाईट तारा" असा होतो. एक आप\ी अचानक आ(ण
अ:ात आप\ी आहे यामुळे मानवजातीला ऽास आ(ण दःु ख आणते. नैसिगक आप\ीचा मानवी जीवन, अथ6यवःथा आ(ण
पयावरणावर गंभीर परणाम आहे . नैसिगक आप\ी नेहमीच अचानक आ(ण तीो असतात
आप\ी 6यवःथापन ूभावी काउं टर आप\ी संसाधनांचा ूभावी संघटना, #दशा व उपयोग आहे . अपघाताने होणाढया
घटना अEयंत अपुढया असणाया लोकांसाठ1 अEयंत Qलेशकारक ठV शकतात. नैसिगक आप\ी 6यवःथापनाची तवे
VणाEमक आ(ण संकटकालीन पर(ःथतीत दोKह #ठकाणी लागू होतात. िनयमानुसार 6यवःथापन गैर-संकट कालावधी, जसे
क आप\ी िनवारणाथ आ(ण आप\ी पुनर चना दरयान उवणाढया #बयाकलापांशी संबंिधत आहे . आणीबाणीचे 6यवःथापन
आपEकालीन ऑपरे शनमये लागू होते आ(ण सजता टlपा आ(ण तEकाळ पोःट आप\ी काळ आगाऊ िनयोजनावर जोर
दे *यात आला आहे . Eयाला आप\ीची तयार असे हणतात यामये खालील गोNींचा समावेश आहे :
•

धोरणाEमक िनयोजन
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•

आक(ःमक िनयोजन (-विशN साइट)

•

फॉरवड िनयोजन (जे6हा एखाद आप\ी ये*याची शQयता आहे )
अिलकड/या वषा{त -व-वध ूकार/या आप\ीमुळे ूितसाद दे *यासाठ1 यंऽांची -व-वधता -वकिसत झाली आहे जे

अिधक जलद आ(ण ित
ु ूितसाद #बया कर*यास परवानगी दे त.े
-वकसनशील दे शांमधील एकाम आंतररा-Fय कृ तीuारे , या दशकात जोर दे *यात आला "कमी करणे".
•

जीवनाचे नुकसान

•

मालम\ेचे नुकसान

•

नैसिगक संकटे जसे भूकंप, चबवादळे , पूर आ(ण भूःखलन यामुळे सामा(जक आ(ण आिथक अडथळे

नैसिगक आप\ी टाळ*या/या आ(ण कमी कर*या/या हे तूने राFीय आ(ण राय ःतरावर खालीलूमाणे पुढाकार घे*यात आले
आहे त:
1) आप\ी िनवारण (एनड ड आर) साठ1 राFीय दशक - सरकार भारताचे 2 9 ऑQटोबर ऑQटोबर "राFीय आप\ी िनवारण
#दवस" हणून दरवषw ठर-व*यात आले आहे . Eयाचे मूळ उv N पुढ ल शg#बया सह नैसिगक संकटे बvल जनजागृती
करणे आहे .
2) आप\ी 6यवःथापनावर ल उ/चािधकार सिमती- 1 999 मये पंतूधान, जे.कांत पंत यां/या अयSतेखाली राFीय, राय
आ(ण (जMहा पातळ वर आप\ी 6यवःथापनाचे सवसमावेशक आदश योजना तयार कर*यासाठ1 ूधान मंऽी (पीएम) /या
पुढाकाराने सेट केले आहे .
3) राFीय आपEकालीन 6यवःथापन सिमती - शासनाने ःथापन केलेले पंतूधानां/या अयSतेखाली भारत सरकार
नजीक/या भ-वंयात मोठे नैसिगक आप\ी हाताळ*यासाठ1 एक ूभावी आ(ण द घकालीन धोरणास आवँयक असलेMया
संःथा आ(ण कायदे -वषयक उपाय सुच-वतात.
4) धोकादायक मॅ-पंग आ(ण इमारती/या भेAतांचे मूMयांकन - भारतातील भेAता अटलांटा तयार कर*यात आला यामुळे
शहर -वकास मंऽालयाने तयार केले होते, यात भूकंप, चबवादळ आ(ण पूर ूवण Sेऽांचे नकाशे समा-वN आहे त.
5) नैसिगक आप\ींचे िनर Sण आ(ण परणाम िनधारण- जागेची -वभागाने पूर, चबवादळ आ(ण दंु काळ परणामचे
िनर Sण आ(ण Eवर त मूMयांकन कर*यासाठ1 सहाय आ(ण सहाय ूदान केले.
6) आधुिनक तंऽ:ानाचा वापर - अलीकड ल शy ड संगणक तंऽ:ाना/या मायमाने रमोट से(Kसंग, aलोबल पो(झशिनंग
िसःटम (जीपीएस) आ(ण डाटाबेस जनरे शन सारmया तंऽ:ानाचा वापर कर त आहे . आप\ी 6यवःथापन िनयंऽण कSां/या
आधुिनककरणासाठ1 Eयांना अिधक ूभावी आ(ण समुदाय सुलभ कर*यासाठ1 ूय

केले जातात.

जवळजवळ ूEयेक दे शात नैसिगक आप\ींशी झुंज आहे , Eयामुळे -व:ान व तंऽ:ाना/या घटनेने आ(ण -वकासामुळे मानवाने
आप\ीं/या 6यवःथापनाकडे जाःतीत जाःत संभा6य ूमाणात बचाव करणे आवँयक आहे अKयथा आप\ी आपोआपच
संपुNात येतील आ(ण मोfया ूमाणात टोल घेईल.
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(A) पूर
पुरामुळे सवात सामाKय वातावरण मानिसक धोका आहे . याचे कारण हणजे नद /या खोढयात आ(ण कमी
ःथळांची भौगोिलक -वतरण मोfया ूमाणात आहे , तसेच मानवी तोडaयासाठ1 Eयांचे द घ ःथान आकषण आहे . कोणताह
दे श पूर पासून ूितकार आहे आ(ण बयाच ूकरणांमये धोका केवळ पूरवाMया आ(ण

estuarine भागात मया#दत आहे .

पूर नैसिगक #कंवा मानवाने केलेली चुका पा*याने भरलेली आहे क नाह , चुक/या #ठकाणी खूप पाणी आहे . #शगर
यंऽणेमये धरणातील -बघाड झाMयास, ओलांडMयामुळे जाःत पाऊस पडतो, Sेपणाgांचा िनपटारा होऊ शकतो, हं टरQयां/या
मुसळधार पावसाचा पाऊस पडतो. पण बहुतेक पूर आप\ीमुळे मानव Eयां/या जिमनीला पूरमःतांना सामोरे जात आहे त.
पुराचा धोका ह एक जागितक घटना आहे . 1874 ते 1 9 7 या कालावधीत जगभरातील पूरमुळे 10,700 लोक मरण पावले.
चीन/या हुआंगो आ(ण -बहारचा कोसी हे सवात ूमुख उदाहरण आहे त, -वशेषत: Eयां/या पुनरावृ\ी झालेMया पूरांमुळे
कुूिस3. 1 9 61 /या सुमारास मुळार वारा/या पyचखेड आ(ण खडककडला धरणामुळे पुणे शहरातील पुणे शहराचा काह भाग
नN झाला.
पुरामुळे पूर िनमाण होतो. दे शा/या सुमारे 86% जमीन (#हमालय Sेऽा/या 77%) ने वनSेऽ गमावला आहे हे लSात
घेत कोणतीह गोN सहजपणे लSात येऊ शकते क, पुनRव आ(ण पुरामुळे तीोतेने होणार ूचंड वाढ गेMया शतकात
पावसा/या पात बदल.
मनुंयबळा/या शहर करणाचा आ(ण बांधकाम 6यवसायांची जलद गतीमुळे घुसखोर /या दरात वाढ झालेली आहे
आ(ण मुंबई आ(ण कोलकातासारmया मोठमोfया शहरांमधील ःथािनक पूर यामुळे जिमनीवर ल वाहतुकचे ूमाण वाढले
आहे . 40 टQके अभेA असलेMया एका शहरात नागर करणाचा ओलांडू न गेMयाने पुराचे ूमाण तीनपट ने जाःत आहे .
पूर कारणे
1. नद चे पूर
(A) वातावरणीय धोका
•

पाऊस (अितर 9)

•

बफ -वतळते

•

मेघ -वःफोट

(B) भूकंपपूण धोके
•

भूःखलन

(C) तां-ऽक धोके
•

धरण ःफोट

•

धरणांमधून अचानक आ(ण जाःतीचे पाणी सोड*यात येते

(D) कोःटल पूर
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2. वातावरणीय धोका
•

वादळ
अEयावँयक पाऊसमानामुळे पुराचे सवात महEवाचे कारण आहे . हे भूगभwय भागातील भूगभातील अध-अंदाज

कर*यायोaय हं गामी पावसापासून बदलू शकतात, यामुळे लहान तळांवर }लॅश बांपीचे ूमाण जवळजवळ या(/छक
वादळांना होते.
#हमवषाव मोfया ूमाणात पसरलेला आहे . उ\र अमेरका आ(ण यू.एस.एस.आर /या महाu पीय अंतभागात उशीरा
(ःूंग आ(ण उKहाzया/या सुRवाती/या काळात बफ -वतळामुळे िनयिमत पूर िनमाण होतो. सवात धोकादायक -वतळ*याची
(ःथती सहसा एक-ऽत ूवाह दे *यासाठ1 बफावर पडणाया पावसापासून होते. हे मे 1 9 70 /या रोमािनयन आखातीत घडले,
जे6हा शाKसिसMवेिनयन खोढयावर कापिथऑन पवतांमधून खोल उदासीनता आ(ण बफ -वतळMयामुळे ूचंड पाऊस पडला
होता.
वसंत ऋतु पूर मोfया ूमाणावर ठlप पूरमुळे वाढते. हे ते6हा होते जे6हा मोठे बफ भागांमये }लो#टं गमुळे नAा
ताEपुरती बांधकाम होते. हे }लो#टं ग #हम काह चॅनलमये काह आि तेवर थांबते आ(ण पूर पसरवते. रॅ -पड }लॅड ूथम
अपःश म होतो आ(ण जे6हा बफाचा -वयोग होतो, ते6हा Eयास नापसंत कारणीभूत झाMयामुळे नाश होतो.
अMप कालावधीत जाःत पाऊस "ढगफाटा" हणून ओळखला जातो, जो #हमालया, ओरसा आ(ण मय व प(म
भारतात अितशय सामाKय आहे . ऑगःट 1 9 78 मये, #हमालयातील पवत रांगांवर ल "किनो#डयाची दर " 4 #कमी लांबी/या
लांब/या मागावर आ(ण 3 #कमी लांब आ(ण 3 मी. खोल तळ ताEपुरती बनवले होते जसजसे #ढगाढयामाग/या वःतुमानाने
आपला माग वळवला आ(ण फटाके उडवून Eयांचा मोठा अडथळा िनमाण केला आ(ण आपMया मागातील सव गोNी नN
केMया आ(ण उ\रकाशीला ूचंड भूःखलन आ(ण ूचंड -ववंस केला.
सागर #कनारपUट /या बेMटमये समुिा/या तळाशी उड मारणे #कंवा समुिात होणार ूवाहामुळे पुराचा धोका
संभवतो. चबवादळे बयाच कालावधीसाठ1 ूचंड पाऊसह आणतात. पूव यू.पी. मये ूचंड पूर आ(ण उ\र -बहार, -वशेषत:
नारायणी आ(ण कोसी नAांमळ
ु े मुmयEवे #हमालयीन ूदे शातील झपाUयाने झालेMया तणावामुळे आ(ण पूर मैदानात पडणाया चबाची कमतरता असलेMया गुळगुळ त नAाची Sमता कमी झाMयामुळे होते.
पा*याची वाहतूक करणा-या वा#हKयांची Sमता पाणलोट Sेऽातील तीो तोटा व मानवी सेटलमyट #कंवा औAोिगक
-वकासासाठ1 पूरवांचा कजा कVन घेतलेMया अवशेषांमुळे पाणी कमी होते, Eयामुळे पूर हो*याची शQयता वाढते.
पूर 6यवःथापन
पुराचे 6यवःथापन हणजे चाच*याuारे चालणा-या वाहतूक/या ूमाणाचे ूमाण कमी कर*यासाठ1 घेतले जाणारे
उपाय, जाःत पाणी जेणेकVन चॅनMसमये ूवेश िमळ-वणे आ(ण Eयाuारे चॅनेMसuारे तोडणे शQय होते.
वाढEया घुसखोर मुळे सरफेस रन-ऑफची कमी - पूर 6यवःथापनाचा सवािधक ूभावी उपाय हणजे पाणलोट
Sेऽामये जिमनीत घुसखोर आ(ण ूेरणा वाढवून चालताना बंद कमी करणे. जर पणपाती झाडा/या वनSेऽांत जिमनीत
झाडाची झाडे तयार केली तर जिमनीत कातडे घातMयास घुसखोर मोfया ूमाणात वाढली आहे . घनदाट वनःपतीं/या
संरSणामुळे केवळ घुसखोर ला चालना िमळत नाह तर बांपीभवनाने मोfया ूमाणावर पाणी सोडले जाते. अशा ूकारे वृS
6यवःथापनाची सव\म पदत मोfया ूमाणात कचरा उEपKन करणार वृSांसह वृSारोपण अंतगत पठारावर आणणे आहे .
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-वकास व रझ6ह र आ(ण कKःशQशन बेिसन- नAा, जलाशयांत व खोळं बागृहेतील पूरणखच कमी कर*यासाठ1 - छोटा धरण
बांध*यामुळे #कंवा महानद , पKचेत, दामोदर बेिसनवर मैथॉन धरणे, उके#डनाम तापी बेिसन यासारmया ूमुख धरणांसारmया
#हरडं ड धरणाचा वापर कVन -वकिसत केले आहे . पूर पा*याचा काह भाग धरणां/या मागे ठे व*यात येतो आ(ण मोfया
भागांना िनयं-ऽत पर(ःथतीनुसार वाहत ये*यास परवानगी दे *यात येत आहे . उपनद ूवाहांमये असंmय लहान धरणाचे
बांध उप बेिसनपासून पूर ूवाह तपासेल आ(ण मुmयतः मुmय पूर नAा नAा/या वर/या पठड तील तलावांची आ(ण
तलावांमये केवळ पूर कमी होत नाह परं तु कोरxया हं गामासाठ1 पा*याचा ूभावीपणे वापर कर*यासाठ1 दे खील हे फार
उपयु9 आहे .
भाताचे Sेऽ आ(ण वाळवंट वाळवंटातील जलूवाह - भातशेती आ(ण वाळवंट वाळवंटासारmया Sेऽांवर बाटलीबंद
पाणी -वतरत केले जाऊ शकते (जथे बांपीभवनाने पाणी गमवावे लागते आ(ण मातीमये पुंकळ ूमाणात घुसखोर होते.
दे शात मोfया ूमाणावर भातखाEया आहे त. 20 सy.मी. खोल पा*यातील पा*यापैक सुमारे अधा भाग 5 दशलS मे#शक
हाइसॉइड पा*यामुळे वाहून जाऊ शकत नाह .
भूजल रचाज- जिमनीवरचा ूवाह कमी कर*याचा सवात सोपा, ःवःत आ(ण शQयतो सवात ूभावी प3त मोfया ूमाणात
खोदलेMया खतांचा वापर कRन कृ -ऽमरEया घुसखोर ला चालना दे णे असेल. या प3तीने भूिमगत साठवणुक/या पा*याची
माऽा यात िवशोषक गाळणीची जाड आ(ण Sमतेवर अवलंबून असेल. नद /या खांबांमधील उEखननाची लांबीची मयादा
अSरशः अमयाद आहे , ूचंड ूमाणात जाःत पाणी साठवून ठे वता येते भूिमगत साठवणुकचे ूमाण मोfया ूमाणावर कमी
करता येत.े
ःश म चॅनिलझेशन- नहरां/या नेटवकमुळे पूर धोका कमी होतो. कालवे पाणी ताEपुरते साठवण हणून कायरत असतात
आ(ण ते वा#हKयांत होते जसे क बांपन लाटा वाहून नेणे. अशा ूकारे पूर तीोता कमी आहे . Rं द करण, Rं द करण, सरळ
इEया#दuारे चॅनेल सुधारणामुळे नAांचे पूर वाहून Sमता वाढते. हे उपाय बँके/या बांधकामा/या बांधकामामुळे आ(ण
तटबंद तील गहर मुळे असलेMया झाडांना लागवड कVन बँक ःथीरतेने पूरक आहे त.
पूर #कनाया{वर ल बांधकाम- नद /या पाऽा/या समांतर बांधकामामुळे भारतीय उपखंडात पूर 6यवःथापन भाग घेता येऊ
शकतो. आसाममधील ॄपुऽ 6हॅ लीमये 2-3 मीटर उ/च तटबंद नद #कनायापासून 1.6 #कमी दरू बांधली जातात.
हॅ झड Sे-ऽय िनदान आ(ण जिमनीचा िनयमन - पूर 6यवःथापन िनयोजन जिमनी/या वापरा/या संबंधात पूरजKय आ(ण
खाAपदाथा{ची मा#हती आवँयक आहे . नकाशा Eया भागात #कंवा बेMट दशवेल यात नेहमी पूरमुळे पाणी ओतले जाते, या
भागात बांधकाम िनयमन उपाययोजनांमये नद /या िनयमानुसार जोखीम Sेऽामये बांधकाम कर*यास परवानगी नाह
आ(ण भूतकाळातील भूतकाळाचा इितहास यांचा जवळू न अ4यास केला जातो.
पुराचा अंदाज आ(ण वािम{ग- पूर धोका आ(ण धोQयात असलेMया लोकांना वेळोवेळ वाहतूक करणे पूर पूर 6यवःथापन
कायबमाचा एक अिनवाय भाग आहे .
यामुळे चेतावनी ूणाली/या कायSम नेटवक/या -वकासाची आवँयकता आहे .
भारतामये खालील पूर(ःथती कyिे आहे त:
•

भुवनेTर

•

आसनसोल

•

झाशी

•

पाटणा
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•

लखनौ

•

#दMली

•

अहमदाबाद

•

गुवाहाट

•

#दॄुगढ

•

जलपाईगुड
सावधानता टlपा आ(ण अनेक नAांमधील सवािधक जलूवा#हत नAांना -व-वध नद /या खोया{मधील पूर

6यवःथापनाचे िनयोजन करणे आवँयक आहे यात -वःतार करण शहर करण आ(ण औAोिगक अितबमण एखाAा कृ षी
भूभाला समा-वN आहे .
(ब) भूकंप
परचय
भूगभ रॉक जनसमुदायां/या अचानक -वःथापनाuारे तयार कर*यात आलेMया जिमनीचा अचानकपणे कं-पत होतो,
सहसा पृHवी/या पपड /या वर/या 15-50 #कलोमीटर/या आत. भूकंप हणजे पृHवी/या पपzयात ॅमिनिमती केली जाते जी
कवटाचा एक भाग आ(ण सव संरचना आ(ण Eयावर -वौांती घेणारे भाग #हसकावले जाते. हे अEयंत अMपकालीन हालचाली
असून कमीतकमी एका िमिनटा/या कालावधीपेSा जाःत आ(ण Eयांची तीोता आ(ण कालावधी यामये अEयंत 6हे रएबल
आहे त. पृHवी/या कवचामये थरथरणाढया S(णकांना "भूकंप" हणतात
टे Qटॉिनक सैKया/या ूितसादात एक रॉक लोकल/या हालचालीमुळे भूकंपाचा सवािधक परणाम झाला. खडक
लविचक असतात आ(ण एखाAा -बंदप
ू य{त पोहोचू शकतात, यामुळे दगडा/या समीप भागावर दबाव टाकणे #कंवा Eयांना
गुंडाळणे शQय असते. जे6हा ताण रॉकची ताकद ओलांडत असतो ते6हा पूवw अ(ःतEवात असलेMया ृॅQचचर lलेन बरोबरच
रॉक फोडतो याला दोष हणतात.
तणावाचा वेग अचानक येतोच नाह तर ताणलेली चUटे फॉMटसह पुनबांधणी करते यामुळे ताण अचानक #कंवा
अंशतः सोड*यात येतात. खडकांचे ॄे#कंग -वःथापन Eयां/या हालचाली दाखMयाची पूतत
 ा करते, आ(ण फॉMट/या पृभागावर
2-3 #क.मी / सेकंदां/या दराने फूट पडते. असमान हालचालीं/या मािलकेत सव #दशािनदe शांमये -वःथापन /या असमान
spreading Eयामुळे तथाकिथत "भूकंपाचा धQका" उEपादन सव #दशािनदe श ूवास जे उ/च वारं वारता तरं गे ःफोट ठरतो.
भूकंपाचा ऊजा भूकंपातून उवते. वेगाने लाटांना "कॉ(ूेशनल लाईज" #कंवा ूाथिमक लाटा असे हटले जाते जे 3 #कमी
/ सेकंदां/या वेगाने खडकावRन ूवास करतात. पृभागावर ूवास करत असलेला सवात कमी लाटा "रे ली लाटा" हणून
ओळखला जातो यामुळे 3 #कमी / सेकंदापेSा कमी वेगाने वेगाने धावता येत.े
शॉकमये खालील गोNींचा समावेश आहे :
1) पृभाग लाटा - जे जिमनीवर थरथरणाढया आ(ण -वःथा-पत कVन कमाल नुकसान करतात.
2) ूाथिमक तरं ग- यामुळे कणांना लाटा ूसारत कर*या/या अनुगामी #दशेत मागे व पुढे कंपन आहे .
3) दु यम िव- #कंवा कणां/या कंपनासाठ1 जबाबदार असलेMया कतरनी/या लहर ंमुळे ूवाहा/या #दशेला लंब #कंवा
उजवीकडे कनलमये डावीकडे आ(ण उजवीकडे , वर आ(ण खाली.
ित
ु गितने पी लाटा एका इमारती/या कंपन बन-व*या/या प#हMया लाटा आहे त. दु यम लाटा पुढे येतात आ(ण
Eया बाजूंना बाजूने बांध*यासाठ1 संरचना िनमाण करतात ते सवात हािनकारक तरं ग आहे त कारण इमारती समांतर आड6या
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गतींपासून सवात जाःत धोकादायक असतात. Rauligh लाटा अंितम पोहोच*याचा आ(ण ूामुmयाने कमी आवतता vibrations
कारण उं च इमारती कंपन कर*यासाठ1 होऊ.
1. भूकंपचे वगwकरण
भूकंपांवर आधारत वगwकृ त केले आहे त:
1. फोकसची खोली

- उथळ भूकंपाचा
- ूारं िभक भूकंप
- द प बसलेले भूकंप

2. मूळ कारण

- टे Qटॉिनक
- नॉन टे Qटॉिनक

उथळ भूकंपा/या मये, पृभागा/या खाली 60 #क.मी. पय{त/या पृभागावर अंतरावर भूकंपा/या बाजूला, 60-300
#कमी आ(ण खोल भूकंपात भूकंपा/या गहन पातळ वर 300 #कमी/या खाली आहे . पृभागावVन वालामुखी, अणू ःफोट इ.
मुळे भूकंपाचे कोणतेह भूकंप होताना भूकंपांमुळे भूकंपाचे ूमाण अिधक होते आ(ण भूकंपामुळे उवते.
2. भूकंप सापळे –
भूकंपांचे Eयां/या -वशालता (एम) आ(ण तीोता (I) /या Vपात वणन केले आहे . भूकंपाची तीोता कॅिलॄेटेड
सेःमोमाफuारे मोजली जाते. 1 9 35 मये भूकंपशाg: चाMस एफ रचटर यांनी ूथम भूकंपाचा परमाण मोज*यासाठ1
"रँटर ःकेल" नावा/या एका टllयाला सMला #दला. ःकेल एम 1 ते एम 9 पय{त िचKहां#कत कर त आहे . हा शॉक/या
कंपन ऊजeची मोजणी एक ज#टल लॉगेरिमक ःकेल आहे .
भूकंप तीोता एखाAा -विशN #ठकाणी भूकंपाचे परणाम आहे . लोकां/या रचना आ(ण पृHवी/या पृभागावर
भूकंपाचा ूभाव पाह*याची तीोता िन(त केली जाते. युरोपात इटलीतील एम. एस. दे वरासी आ(ण एफ.जी. 1833 मये
(ःवEझल{डचे फाईलर. 1 9 02 मये, जी. मेQलwने (1 9 6या तीोते/या 12 6या ते 12 6या वतुळ
 ापासून) ूमाणात सुधारणा
केली.
आज 1 9 64 /या सुधारत मेरकली ःकेल (एमएम) आ(ण (2) मेदवेदेव-ःपॉKहे र-क(णक (एमएसके) ःकेलचा वापर
- आज दोन तीोतेचे ूमाण मोfया ूमाणात वापरला जातो. एम.एम. पॅटन अमेरकेमये आ(ण काह प(म यूरोपमये
वापरला जातो. एमएसके ःकेल ूामुmयाने पूव युरोपीमये वापरला जातो, दोKह ूमाणात उपयु9 आ(ण वैध आहे त.
टे बल नंबर 5.11: भूकंप तीोतेचे मोजमाप कर*यासाठ1 सुधारत मकाली ःकेल (एमएम)
एमएम ःकेल

िनर Sण

I. खूप काह च सोडले नाह .
II. इमारत काह वर/या मजMयावर ल वाटले, नाजूक िनलं-बत ऑजेQट (ःवंग शकते.
III. वर/या मजMयावर ल (खडकतून जसे शक कंपन होते, Eयापलीकडे दल
 केले.
ु S
IV. अनेक घरांतून बाहे र पडले, काह मैदानी घराबाहे र #डशेस, -वंडो/या दरवाजे -वःकळ त आहे त.
V. सव काह वाटले, #डशेस, (खडQया फोडMया, काह #ठकाणी lलाःटर बॅQस अ(ःथरता ओ6हरटे Qटे ड झाले
VI. सवा{नी वाटले बरे च भयभीत झालेले आ(ण धावगती हे वी फिनचर हलू शकते. थोडा नुकसान उवते.
VII. ूEयेकजण घराबाहे र धावतो. खराब बांधकाम जुKया इमारत नुकसान
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VIII. -वशेषतः #डझाइन केलेMया रचनांमये थोड शी हानी. काह इमारतींचे आंिशक संकुिचत. िचमणी, पटल इEयाद होणे
IX. खराब झालेले नुकसान इमारती पाया -वभागणी बाहे र हल-व*यात. माउं ड बॅQस ँयमान.
X. तसेच बांधलेली लाकड अःता6यःत नN माऊंड खराबपणे वळणावळणामुळे, भूःखलन
XI. पुलांचे नुकसान झाले, माऊंडचे -वःतृत उंमाई. पMस मोfया ूमाणात, भूिमगत पाइपलाइन पूणप
 णे नN होतात.
XII. एकूण नुकसान, ऑजेQट हवा मये फेकून.
3.

सूिचत सावधिगर चा उपाय

(i)

लोक Eयां/या घरांतून बाहे र यावे आ(ण झरे खाली होईपय{त खुMया #ठकाणी रहा.

(ii)

जे आधीच घरे बाहे र आहे त Eयांना इमारतीपासून दरू ठे वावे. इले(Qशक पोल, झाडे आ(ण इतर उं च वःतू यामये खाली
पड*याची शQयता आहे .

(iii) वाहन चालवत असताना, भूकंप झाMयास गाड चालवणे थांबवा आ(ण आपला वाहन रःEया/या कडे ला ओलांडून वाहून
जा आ(ण ःपंदने कमी होईपय{त खुMया माउं ड मये ूतीSा करा.
(iv) मोfया इमारती #कंवा शीषःथानी असलेMया कायालयात, गधळ कV नका आ(ण अंदाधुंद कV नका परं तु शांत मन
ठे वा.
4. मदत आ(ण बचाव काय
भूकंपाचे ूमाण कमी झाMयानंतर, भूकंपा/या वेळ जबर जखमी झालेMयांना मदत कर*यासाठ1 ूEयेक मनुंयाला
सामा(जक बांिधलक #दली जाते. खालील #बया आवँयक आहे त:
(i)

पोिलस िनयंऽण कS, अ(aनशमन दल आ(ण कायरत गैर सरकार संःथा (एनजीओ) Eवरत कळवावी.

(ii)

िगयावधी इमारती, घरे , इEयाद ं/या #ढगाया{त अडकलेMया लोकांची मदत करा. जर गंभीररEया जखमी लोक असतील,
तर Eयांना जवळ/या इ(ःपतळांमये ूवेश करता येईल.

(iii) गरजू लोकां/या मदतीसाठ1 सरकार #कंवा इतर सामा(जक गटांuारे मदत िश-बरे आयो(जत केली जाऊ शकतात.
टे बल 5.12: जगा/या काह -वनाशकार भूकंप
वष

#ठकाण

परणाम

इ.स. 1450

िसिसली (इटली)

शहर िसमनी झोनमये बुडले होते

811 ए. ड .

रोम (इटली)

सyट पॉल/या बॅिसिलकाचा नाश झाला.

1170 ए.ड .

िसिसली (इटली)

मोfया संmयेने घरे कोसळू न 15000 लोकांचा नाश झाला

1556 ए.ड .

एसyिस (चीन)

अनेक शहरांचा मृEयू झाला 8,30,000 लोक मृEयूमुखी पडले

18 9 7

आसाम (भारत)

हे जगातील 77,000 चौ.#कमी इतके भयानक भूकंप आहे . Sेऽ खराब
झाला.

1 9 23

टो#कयो (जपान)

सागर पाणी अनेक शहरांमये दाखल झाले हजार इमारती नN 1, 50, 000
लोक मृEयू झाला. 100 अज डॉलसचे मालम\ा नुकसान

1 9 58
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यामुळे ूचंड ूमाणात जलसंप\ी िनमाण झाली.
1 9 60

िचली

पुढ ल 15 #दवसांत 15 #दवसात 15 धQके सापडली आ(ण पुढ ल 11
#दवसांत 40 धQके जिमनीत सापडतील - 50 दशलS डॉलस.

1 99 3

लचर (भारत)

सुमारे 10,000 लोकां/या जीवनाचा टोल घेतला

2001

भूज (गुजराती, भारत)

1,30,000 पेSा जाःत मृतांची संmया, 8 लाख घरांचे नुकसान झाले

aवाटे मालातील भूकंपामुळे (रSा 7.5) 22,000 जणांचा बळ गेला, 75,000 जण जखमी झाले आ(ण आौयःथान
नसलेMया राFा/या 60 लाख लोकां/या मदतीसाठ1 10 लाख लोक जखमी झाले. काह 9 00 चौ.#कमी. (35000 चौ.मी.)
दे शा/या सवात घनता ूिसद भाग ूभा-वत होते.
5. भूकंप -वतरण
भूकंपांचा भूतकाळातील इितहासातून असे #दसून आले आहे क काह Sेऽांमये भूकंप अितशय सामाKय आहे त, तर
जगा/या काह भागांमये बरे च (ःथर आहे त. भूकंपाचे धQके 2 मोfया भौगोिलक पUUयांमये मया#दत आहे त. उदा.
(i) द सक़म पॅिस#फक बेMट- जे उ\र अमेरकेसह एक अंगठ1 तयार करते. अिशया आ(ण युरोपमधील बहुतांश संmयेपैक
अंदाजे 70 टQके इतके भूकंप आहे त.
(ii) मे#डटे िनअट बेMट- हे भारत, अरब, द(Sण अमेरका आ(ण ऑःशे िलया यां/या जवळ आहे . या बेMटमये असलेMया
भागात सुमारे 21% भूकंप िनमाण झाले.
भूतकाळातील भूकंपा/या -वतरणात नमूद केMयानुसार, Eयापैक 50% पेSा जाःत जण अँ#डस, #हमालया आ(ण
कोःट यासारmया पवत रांग आ(ण युनायटे ड ःटे Uस मधील पवत ूणाली/या Sेऽात आढळतात. Eयाचूमाणे सुमारे 40
टQके भूकंप महासागरां/या हv त महासागरां/या #दशेने झुकतात.
6. भारताचा भूकंपाचा झोिनंग
भारता/या कवचा/या भूतकाळातील भूतकाळातील भूतकाळातील इितहासाचा थोडQयात आढावा घेतला आहे क,
Eयाचा एक मोठा भाग अ(ःथर झाला आहे आ(ण जगा/या काह तीो :ात भूकंपांचा अनुभव घेतला आहे . Eयाच वेळ ,
ूाचीन काळापासून काह भाग उ\म ूकारे शांत रा#हले आहे त. भारतीय उपमहाu प भूकंपा/या हालचालीं/या आधारावर
जाःतीत जाःत तीोता, #कमान तीोता आ(ण इं टरमी#डएट तीोते/या Sेऽात -वभागले गेले आहे .
(i) जाःतीत जाःत तीोते/या जोन - भारता/या उ\रे कड ल भाग, -वशेषत: #हमालयातील दम
ु डलेला बं#दःत यांचा समावेश
आहे . भौगोिलकंUया हे Sेऽ आसाम, #हमाचल ूदे श, काँमीर, उ\र पंजाब आ(ण उ\र ूदे शातील पUUया 6यापते.
(ii) इं टरमी#डएट इं Kट ट चे Sेऽ - इं डो-गॉमyट क बेिसनचा Sेऽ 6यापलेला आहे . मयम तीोते/या या झोनमये पंजाब, उ\र
ूदे श, प(म बंगाल, -बहार आ(ण राजःथानचा उवरत भाग समा-वN आहे .
(iii) #कमान तीोतेचे Sेऽफळ - भारताचा u पकMप भाग याला भूकंपा/या संदभात दे शाचा सवात (ःथर ूदे श मानला जातो
तो हा Sेऽ आहे .
भारतीय भूकंप
भारता/या उ\रे कड ल, उ\र-प(म आ(ण उ\र पूवक
e ड ल भागांत गेMया दोन शतकात 80 पेSा जाःत भूकंप झाले
आहे त. यापैक सवात असमाधान हणजे आसाम (18 9 7), कांगडा (1 9 05) आ(ण -बहार (1 9 34). 18 9 7 /या आसाम
भूकंपा/या धQQयात 2,800,000 चौरस #कमी Sेऽावर तीो धQक बसले होते. िशMलॉंग हा सवात वाईट ूदे श होता. भूकंपाचे
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परणामःवRप उभेःथानाचा #ढगाराचा नाश, जिमनीचे -वघटन, से नेज ूणालीचे अ6यवःथा, भूजलाची उिे क आ(ण भ6य जमीन
ःलाईडची सुRवात.
तEसम तीोतेचा भूकंप 15 ऑगःट 1 99 7 रोजी पुKहा आसामला -वखुरला आ(ण मोfया ूमाणात -ववंस झाला.
Eयाचूमाणे ए-ूल 1 9 05 ची कांमा भूकंप द घकाळ आठवणीत राह ल. Eयाचा परणाम ताी पय{त जाणवला आ(ण Eयाचा
आकार 8.9 होता. Eयात 200,00 पेSा जाःत लोक मारले गेल.े
-बहारमये जानेवार 1 9 34 मये भूकंपा/या तबल 12,000 लोक मरण पावले. यात 8.4 चा मोठापणा होता आ(ण 20-30
#कलोमीटर/या खोलीवर होता. हे उ\र -बहारमधील बहुतेक भाग, -वशेषकVन मुंगेर ूदे श आ(ण नेपाळ या शहराचा संपूण
नाश झाला.
भूकंप धोका कमी करणे
भूकंपातून संरSण िमळव*याचा कोणताह माग नाह . तथा-प, भूकंपां/या काह वाईट ूभावांना ऑफसेट कर*यासाठ1
काह मागा{चा वापर केला जाऊ शकतो.
1) घरांची ूितकारश9 िनमाण करणे - एक जुनी हण आहे क "ह इमारत आहे , भूकंपामुळे लोक मारले गेले नाह "
बहुसंmय मृEयू आ(ण मोfया आिथक नुकसान इमारतींचे ःशQचरल पतन यामुळे आहे . भूकंपा/या सव पुनजKमयु9 दगड
बांधकामांना धोका असतो परं तु सवात जाःत संवेदनशील इमारती सन-बेQड िचकणमाती इEयाद पासून बन-वली जातात.
ऍडोझ शुंक आ(ण अधिशशी Sेऽांमये दे शी आहे कारण ते ःवःत आ(ण सहज उपलध आहे . या6यितर9 अनेक adobe
homes 10 shaking /या घUट िचकणमाती छlपर आहे जे हळु येणे ते6हा कोसळू न पड*याची शQयता आहे . पेV सारmया
गर ब दे शांत, अंदाजे दोन तृतीयांश मामीण भागातील आ(ण अंदाजे घरे बसून शहरातील 1/3 सेMश लोक राहतात. 1 9 70
मये सुमारे 60000 घरांचे घरे कोसळू न 50,000 जण ठार झाले.
उपाय हणजे द घकालीन इितहास असलेMया भूकंपाचा ूितरोधक बांधकाम प3ती. भूकंपाचे ूितकारक बांधकाम
खरा महEवाचा बांधकाम लोड कर*या/या अंतगत ते कसे वागतात आ(ण ते कशा ूकारे काय करतात यावर आधार त
अिधक आधुिनक बांधकाम सा#हEया/या योaय िनवड मये आहे . या संदभात मजबूत, लविचक आ(ण नॆ साममी अशQय,
कडक आ(ण #ठसूळ असलेMयांना ूाधाKय #दलेली आहे . िभंती चांगMया दजा/या िसमyट/या बनलेMया असतील तर
कमीतकमी हानी झाली आहे , इमारतींना लोखंड व कॉं#बटसह बांध*यात आले आहे आ(ण छतावर लोह तुळया वर ठे वलेMया
आहे त, पाया फार खोल झाला आहे #कंवा इमारत समिथत आहे ःट ल खांब सह अशाूकारे इमारत भूकंपात सुर(Sत असणे
आवँयक आहे याची खाऽी करणे बांधकाम गुणव\ा अEयंत महEवाचे आहे . इमारतीची रचना अशा ूकारे असावी यामये
पुरेसे ताकद असेल आ(ण कंपनात असणाऱया एका युिनट/या Vपात ते असतील तर अKयथा नुकसान होऊ शकते. नवीन
इमारती बांधताना बांधकाम कायAांचे कडक असायला हवेत जेणेकVन चांगMया दजाचे भूकंप ूितरोधक इमारती बनवता
येतील. डगराळ भागात घरे उभार*यासाठ1 लाकडाची #कंवा शेणाची साममी वापरली पा#हजे.
2) लँड युज lलािनंग - उ/च धोका भूकंप भागातील टायस हे सवात थेट जमीन वापर समायोजन आहे . धोकादायक
साइटवर अिधक -वकासाची ूितबंध एक ूाधाKय असणे आवँयक आहे अशी मा#हती अशा मा#हती/या सावजिनक
उपलधता आ(ण समाधानकारक ूितसादावर अवलंबून आहे .
3) समुदाय गर बी- ूभाव कमी कर*यासाठ1 समुदाय तयार करणे हा एक मुmय घटक आहे . रायःतर य #कंवा कyि
सरकारuारा ूदान केलेMया आराखडयात ःथािनक पातळ वर समुदाय तयार कर*याची योaयता -वकिसत केली जाते.
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Direct Earthquake Effects

On ground
Fissures
Settlement
Land slides
Liquification
Earth pressure

On man- made structure
Cracking
Over turning
Collapse
Sliding

On water
Waves
Hydrodynamic pressure
Sunamies

(क) चबवादळ
उंणक#टबंधातील बेMटमये बंगाल/या उपसागरात आ(ण अरबी समुिात -वकिसत होणाया चब6यूहा/या वादळांना
चबवादळे हणतात.
बंगाल, बंगाल, ओरसा, आंी ूदे श आ(ण तािमळनाडू या पूव #कनारपUट वर ल पUUया अितवेगाने समुिा/या
लाटा/या पुनरावृ\ी होणा-या धोQयांपासून खूपच कमजोर असतात आ(ण ऑQटोबर, नो6हy बर आ(ण #डसyबर या म#हKयांत
भयानक वारे वाहून नेणे दश-वतात. आंी #कनारपUट वर हे चबवादळे आहे त, जो ूEयेक दस
ु या वषw मारत आहे .
बंगाल/या उपसागरात सरासर तीन ते चार तीो चबवादळाचा ूभाव असतो, मुmयतः ए-ूल ते जून यापूवw पावसाळापूवw
आ(ण सlटy बर ते #डसyबर या पावसाzयानंतर. प(म #कनारपUट असलेMया उ\र गुजरात आ(ण सौराF यापैक सवात
असुर(Sत Sेऽे आहे त Eया तुलनेत पूव सागर #कनारपUट चा धोका दरवषw धोकादायक आहे . जगभरातील महासागरांमये
दरवषw 80 ते 100 गंभीर चबवादळ ूाRपावर जागितक ःतरावर
चबवादळांचा माग सागर

#कनारपUट /या पUUयात अचानक होणारा वातावरणाचा दाब अचानक कमी होतो,

यामुळे सुमारे 60 ते 100 िमलीबसमुळे वादळाचा उिे क होतो. भयानक वारा आ(ण अितवृNीमुळे पुराचे ूमाण वाढले आहे ,
जे 14 मीटरपेSा जाःत उं चीवर जाऊ शकते आ(ण नद /या मागा{नी जिमनी/या आत खोलवर पसरलेMया -वशाल Sेऽांना
उगवेल. #कनारपUट वर ल वसाहतीमये 9 0% पेSा जाःत नुकसान झाले कारण ते भूभागास मोfया ूमाणावर पूरत
करतात, घरे ओढतात, शेतात फेकतात आ(ण माती व जलॐोतांमये मोठ1 तफावत िनमाण करतात.
चबवादळांबरोबरच, आणखी एक -ववंसक श9 सुनाममी आहे जी खोल समुिातील खंदकां/या भूकंपामुळे िनमाण
होते. पॅिस#फक बेMटमये पृHवीवर ल एकूण भूकंपाचा ऊजeचा 80% पेSा जाःत वापर होतो यामये दरवषw 200 भूकंप
होतात. चबवादळे आ(ण सुनामी दोघांनीह आपMया जागेत ूचंड वादळ आणले आ(ण समुिसपाट ची उं ची गाठली. ते 5-6
मीटर उं चीपय{त पोहोचू शकतात सामाKय समुि पातळ पेSा आ(ण ूचंड नाश होतो.
चबवादळे िनमाण
उंण क#टबंधातील समुिात पाणी 270 सी #कंवा EयापेSा अिधक गरम होते, यामुळे उबदार पा*यावर ल हवा कमी
दाबाचे Sेऽे -वकिसत करते, जसे क द(Sण अंदमान समुि, बंगालची उपसागरे आ(ण द(Sण-पूवw अरब समुिामये. कमी
दबाव Sेऽ 3 ते 4 #दवस (ःथर राहते आ(ण समुिा/या पृभागावVन ऊजा काढतो. जसा मयभागी दबाव असतो तसा 20
एमबी वारे वाहणाया वेग 40 #क.मी. / तासांपय{त वाढतात आ(ण मेघ बड कyिभर गोल घुसतात. असMयाने, मयभागी
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दबाव सुमारे 3-4 एमबी हो*याची शQयता असMयाने उंणतामान हवा 12,000 दशलS घनतेपेSा अिधक आहे . #कंवा अिधक,
सुरळ त हलवून वादळ तयार कर*यासाठ1 Eवरे ने कर*यासाठ1 आसपास/या परसरातून कyि लावून. या वाAां/या कyिांना
"डोळा" असे हटले जाते जे शांत राहते आ(ण परघ 60-160 #कमी / तासां/या गितमान असतो. चबवादळे नंतर
लॅ*डवेअरला कमी दाबा/या भागात हलवा आ(ण परणामी 8 ते 288 सyट मीटर ूित #दन ूचंड पाऊस पडतो.
भारतातील चबवादळ ूोन (जM¡ांचे नाव
1. प(म बंगाल
•

िमदनापुर

•

24 परगना

2. ओरसा
•

कटक

•

गंजम

•

पुर

3. आंी ूदे श
•

पूव गोदावर

•

कृ ंणा

•

नेMलोर

•

ौीकाकुलम

•

ूकाशम

4. तािमळनाडू
•

िचंगलेपेट

•

तंजवत

5. गुजरात
•

सौराF

•

जूनागढ़

•

क/छ

6. महाराF
•

कोलाबा

•

र ािगर

सायQलॉKसचे परणाम
1) पृभागाचे खारट खारे यु9 पा*याने ूद-ू षत होते.
2) कृ षी माती खारट आ(ण िनRपयोगी बनतात.
3) तट य बेMटची -पके समुि #कनार रे तींनी 6यापलेली आहे त.
4) पुल, रःते, घरे , टे िलफोन ओळ मोfया ूमाणात नN होतात.
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5) डू बनेमुळे लोक मृEयू.
6) मातीची मोfया ूमाणावर पसरणा-या रोगाची लागण झाMयामुळे अिधक मृEयू होऊ लागMया.
नो6हy बर 1 9 70 मये भारता/या #कनारपUट पUUयातील चबवादळाने 2 लाख मानवी जीव आ(ण एकूण 800,000
जनावरे धVन 20,000 पेSा जाःत घरे , 80 टQके शेती -पके आ(ण 9 हजार परसरात 65 टQके मासेमार ची Sमता होती.
नो6हy बर 1 9 77 /या उंणक#टबंधीय वादळांत आंी ूदे श #कनारपUट वर ल पUUयामये 8500 पेSा जाःत लोक आ(ण
30,000 पशु आ(ण 244,000 शेzया ठार झाले.
सौराF भागाला नो6हy बर 1 9 82 मये चबवादळ झालेला वादळामुळे तट य पUUयात आबमण करणारे 18 ते 20
मीटर उं च वादळ झाले, 200 लोक मारले गेले आ(ण अमरे ली, भावनगर आ(ण जुनागढ (जM¡ात हजारो बेघर झाले.
कोःटल है अःड िम-वगेशन मापन
1. है झड ूोन बेMटसची ओळख - #कनायावर ल संकटांचा बचाव कायबम ूथमच नकाशावर आ(ण चबवादळे आ(ण
परचरत वाढ /या वादळांमुळे होणा-या बेMटची ओळख आ(ण सीमांकन आहे . '
2. वािम{ग ूणाली -वकिसत करणे- जहाजे #कंवा समुिातील वाहनांमधील जिमनींवर होणा-या वेधशाळे त असलेMया
मेशॉलॉ(जःUस हे तीो सरोवरशाg-वषयक लSणांूमाणे, उदा. मेघ आ(ण Eयाची वैिशंUये इEया#दं चा -वचार करतात.
चबवादळची #दशा कुठे आ(ण कधी होईल याचा अंदाज लाव*यासाठ1 शॅ क ठे वली जाते जिमनीवर हुकूम
हवाई माल वापVन उ/च उं चीवर ल चबवादणे तपासली जाऊ शकतात आ(ण अमेरका व जपानसारmया -व-वध
मेशो◌ोलॉ(जकल मापदं ड मोजतात. -वमानाची तपासणी वादळ आ(ण Eयाची तीोता यां/या डोzयाची अचूक आ(ण
तपशीलवार मा#हती पुरवते.
उपमह भौगोिलक िसaनल INSAT-1B उपमह uारे मूMय मा#हती ूदान करतात. सवात कायSम प3त राडारचा वापर
आहे . एस बँड रडार हे चबवादळे शॅ क कर*यातील सवात उपयु9 असMयाचे आढळले आहे .
3. संवेदनशील भागात धोका कमी करणे- हे याuारे केले जाते:
•

लोकांना आगाऊ सूचना दे णे

•

Sेऽास िनवािसत करणे आ(ण लोक सुर(Sत #ठकाणी पोहोचणे

•

घराचे #डझाईन सुधारणे
ए.पी. मये, उ/च वारा असलेMया पर(ःथतीशी सामना कर*यासाठ1 म/छ1मारांनी Eयां/या झोपड /या संरचनेत

महEवपूण बदल केले आहे त. या खांबांना डासाने आ/छा#दत केले जाते #कंवा जिमनीवर पॉिलिथलीन ठे वलेले आहे त.
झोपड मधील सायकलाइनवर ल -वरोधी वैिशंUयांमये मयवतw अँकर पोःट, कोपरे आ(ण बीमचे ृेम काढ*यासाठ1 मेटल
कोने/या पUUयांचा समावेश आहे . हे झोपड माती/या वाढ व lलॅटफॉमवर बांधले जातात जसे क पुराचा धोका आहे .
कोःटल धोका 6यवःथापन
चबवादzयांसाठ1 तट य धोका 6यवःथापन:
1) उपमह, रडार आ(ण -वमानांuारे चबवादळां/या हालचालींवर दे खरे ख कर*यासाठ1 ूभावी व कायSम ूणाली -वकिसत
करणे.
2) धोQयात असलेMया Sेऽांना बाहे र काढ*यासाठ1 लोकांना आगाऊ सूचना दे ण.े
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3) भयानक लाटा आ(ण लाटांचा आघात सहन कर*यासाठ1 संरचनेला मजबुती दे णारे #डझाइन/या बांधणीत बदल करणे.
4) चबवादळे यांचा ूितकार व ूितकार कर*यासाठ1 जंगलांची भ6य िभंत -वकिसत करणे.
(ड ) भूःखलन
परचय
जगातील बयाच भागातील, वरवर/या रॉक जनतेचे एक ताEपुरते अ(ःथरता, एकऽीकरण #कंवा अ(ःथरतेचे ूमाण
नेहमीच गंभीर समःया आहे . हे वरवर/या लोकांनी अचानक #कंवा हळू हळू आपली मूळ (ःथती सोडू न #दली आ(ण सतत
खाली जाणे सुR केले. अशा हालचाली उतारांवर होतात आ(ण "भूःखलन" असे हटले जाते.
साधारणपणे बोलणे, भूःखलन हा शद माती #कंवा खडकाचे 'वेगाने घसरणीचा वेग' आहे . येथे, गुREवाकषण सतत
वःतू खाली खेचते यामुळे 'मोfया ूमाणावर ल वाया' /या घटनेने ते घडते. परणामी चळवळ मंद आ(ण सूआम आहे , परं तु
रॉक ःलाईxससारmया काह उतारांची ू#बया, #हमuार धोकादायक आ(ण वेगवान असू शकतात. भूःखलनामुळे मालम\ा, -पके
आ(ण मानवी जीवनाचे नुकसान होते. ते ूामुmयाने पावसाळ हं गामात होतात आ(ण बहुतेक मोfया ूमाणावर ूवाह, नद ,
रःता अडथळा आणतात.
भूःखलनासाठ1 जबाबदार उपबम
डगराळ भागात
1)

रःता बांधकाम

2) खिनज व कोळशा/या खाणी (खाणकाम)
3) डगराळ #ढगाढयावर ल साफसफाईचा पुरावा
4)

उतारांवर शेतीची लागवड प3ती

5) अ(ःथर #ढगा वर घर बांधणे
6) रॉक ला(ःटं ग इ. साठ1 भूिमगत ःफोट.
भू-वगwकरणांचे वगwकरण (शाप यां/या मते)
1. ःलो }लोवेज
•

रॉक रांगणे

•

माती रांगणे

2. रॅ -पड }लोझज
•

पृHवी ूवाह

•

गाळ ूवाह

•

#हमवषाव

3. ःलाइ#डं ग
•

रॉक ःलाइड

•

रॉक फॉMस

•

डे ॄी ःलाइxस

4. सवलत
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•

पृHवी/या पपट वर बुडणे

1) }लोवे- हे जिमनीची खाली गतीची हालचाल नसून अयशःवी हो*याची कोणतीह िन(त जागा नाह . वःतुमान नैसिगक
-वघटन आ(ण #कडणे uारे ढ गपणे पॅक आहे चळवळ अEयंत अिनयिमत आहे . हे दोKह धीमे आ(ण जलद आहे
2) सरकEया - यामये, एखाAा -विशN पृभागावर संपूण हलवून वरवर/या वःतुमान अपयशी ठरतात. येथे अ(ःथर आ(ण
तळाशी (ःथर आहे उदा. फ9 जिमनीवरच रॉक खाMले
3) आ/छादन- खाणकाम काळात जिमनीखालील आधार काढ*यामुळे उवणार जिमनी खाली खोडू न िनघते.
भूःखलन कारणे
अनेक घटक मोfया ूमाणात भूःखलन कर*यास कारणीभूत आहे त. Eयां/यातील काह ूEयS भूिमका िनभावतात
आ(ण सहजपणे समजतात क इतर लोक अूEयSरEया जिमनी/या अ(ःथरतेसाठ1 जबाबदार कोठे आहे त. जिमनी/या
ःलाइxससाठ1 जबाबदार सव कारणे -वभाजीत कर*यात आली आहे त1) अंतगत घटक
•

उतारांचे ःवVप

•

पा*याचा अंश

•

वःतुमानांची रचना

•

भौगोिलक रचना

2) बा¡ कारक
•

भूकंप झाMयामुळे कंपन

•

जड वाहनांमुळे कंपन

•

रॉक ला(ःटं गचे ःपंदन

•

टे कxयां/या वRन वनःपती काढू न टाकणे

•

डगरावर ल ढाल (रःते बांधकामांसाठ1) कट

भूःखलन िनयंऽण
वेगवेगzया दे शांमये मोfया ूमाणात काम केले गेले आहे यायोगे अयोaय प3ती -वकिसत केली जाऊ शकतात
यामुळे भूःखलन कर*याची शQयता वतवली जाऊ शकते आ(ण ूितबंिधत केले जाऊ शकते परं तु या #दशेने जाःत यश
िमळाले नाह .
भूःखलनावर िनयंऽण ठे व*यासाठ1 अनेक प3ती उपलध आहे त आ(ण कोणEयाह प3तीची िनवड ह ःलाइडची
ूकृ ती, मूलभूत कारण, िनसग आ(ण Eयात सामील असलेMया भौितक गोNी आ(ण आिथक -वचारांवर अवलंबून असेल.
िनयंऽण सवात महEवाचे प3ती आहे त:
1. से नेज - पुरेशा से नेज पुर-वणे - यामये दगडामये ओलावा काढू न टाकणे तसेच ःलाइडला जाःतीतजाःत
संवेदनाSमतेकडे जा*यासाठ1 आणखी नमुना रोख*याचा समावेश आहे . हे एकतर पृभागावर ल िनचराuारे #कंवा उपसाहत
गटारे uारे केले जाऊ शकते. इं टरसेlशन #डशचे बांधकाम, जलमाग, खंदक आ(ण से नेज बॅनMस आवँयक बनू शकतात.
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2. संरSक िभंत बांधणे- अशा सव उपकरणांसारmया संरSक िभंती बांधणे इEयाद ंचा उvे श आहे गितमान जनतेला बळकट
करणे आ(ण Eयांची यश हा नेहमी संशयाःपद आहे . यशःवीरEया राखून ठे वलेMया िभंतीं/या बांधणीस जबरदःतीने
जबरदःतीने योaय अचूक अंदाज घेणे आवँयक आहे जे -व#हर ला झुंजणे आवँयक आहे . जेथे िभंत जिमनीत फार दं ड
#कंवा खूप lला(ःटक नाह अशा संरSक िभंती यशःवी ठरMया, तर सरकलेला भाग सुQया राह*याची शQयता आहे , हालचाली
उथळ ःवVपा/या आहे त बयाच िभंती ःलाईडला थांब-व*यासाठ1 #कंवा लांया/या पुढे सरकणाया रःEयांपय{त थांबव*याकरता
िभंती संरSणासाठ1 अपयशी ठरतात. काह ूकरणांमये पृभागावर सरक*याची साममी ओल ःवीकार*यात आली आहे .
Eयाची उपयु9ता ःलाइ#डं ग सा#हEयाचा शोषण कमी कर*यासाठ1 िन#हत आहे .
3. उतार (ःथर करणे- ःलॉपची (ःथरता: (i) सपाट करणे, (ii) भार कमी करणे, (iii) मातीची शेतीची ूितरोधक Sमता वाढवणे
यामुळे पा*याची वाहतुक नाMयां/या मदतीने कमी होते, (iv) अितर9 उं चावर ल ूितकार ूा करणे मूळ6याध आ(ण
लागवड झाडे यांचा वापर उतारांची (ःथर करण (नापीक ढालना) मये वनःपती आ(ण झाडाची झाडे वाढणे दे खील उपयु9
आहे .
या प3तींपैक कोणEयाह प3तीचा वापर उतारःथांना (ःथर कर*यासाठ1 आ(ण इ(/छत परणाम साय कर*यासाठ1
केला जाईल.
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‘Ö™üú 6

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖßµÖ ¬ÖÖê¸üÞÖê ¾Ö †Ö“Ö¸üÞÖ
Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»Ö :
¯Öé£¾Öß ´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸ü ¾ÖÖŸÖÖ¸üÞÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ×¤ü‘ÖÔÛúÖ»Öß®Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖ®ÖÔ×¿Ö»ÖŸÖÖ µÖÖ»ÖÖ Æü¾ÖÖ´Ö®ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú Æü¾ÖÖ´Ö®ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö
4.6 †²•Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Ö ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ‡Ô×ŸÖÆüÖÃÖÖ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ‹Ûú ÃÖŸÖŸÖ“Öß ¯ÖÏÛúÎ ßµÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¬µÖÖ ´ÖÖ®Ö¾Öß ×ÛÎúµÖÖÛú»ÖÖ¯ÖÖÓ®ÖÖ Æü¾ÖÖ´ÖÖ®Ö ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÜÖŸ¾Öê
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¬Ö¸ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖŸÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ¾Ö •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ŸÖ¯ÖÖ´Ö®Ö ¾ÖÖœü µÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ™üÖ †ÖÆêü.
Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö : ¯ÖÞÖ •Ö´´Öã ÛúÖ¿´Öß¸ü µÖÖŸÖã®Ö ¾ÖÝÖôû»Öê †ÖÆêü. ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö Æêü ¯Öé£¾Öß³ÖÖê¾ÖŸÖß Æü×¸üŸÖÝÖéÆüÖ“Öê ÛúÖµÖÔ Ûú¸üŸÖê ³Öã¯ÖéÂšüÖ¾Ö¹ý®Ö ‰úŸÃÖ•ÖáŸÖ
ÆüÖêÞÖÖ¸üß ‰úÂÞÖŸÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ´Öãôûê ‹Ûú¤ü´Ö ˆŸÃÖÙ•ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ®ÖÖÆüß. ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üÓõÖÛú Ûú¾Ö“Ö ¯Öé£¾Öß»ÖÖ »ÖÖ³Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ‰úÂÞÖŸÖê“ÖÖ ˆŸÃÖ•ÖÔ®ÖÖ¾Ö¸ü
ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖ ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ÛúÖ“Öê“µÖÖ ¯Öê™üßŸÖß»Ö ‰úÂÞÖŸÖê¾Ö¸ü ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÖÃÖÖ¸üÜÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ¸üõÖÛú Ûú¾Ö“ÖÖ“µÖÖ
¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÖÃÖÖ¸üÜÖÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÓ¸üõÖÛú Ûú¾Ö“ÖÖ“µÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÖÃÖ Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖê.
®ÖîÃÖÝÖáÛú ¾ÖÖµÖã¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ŸÖê ×¾Ö“Ö×»ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÛúÖ²ÖÔ®Ö ›üÖµÖ†ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü †Ö×ÞÖ ŸÖ¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ¾ÖÖµÖãÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ ¸üÖÆãü®Ö Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ‘Ö™ü®ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖë
×¤ü¾ÖÃÖ ×¾ÖÛÎúŸÖ Ã¾Ö¹ý¯Ö ¬ÖÖ¸üÞÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêü.
Æü×¸üŸÖÝÖéÆüê Æêü ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ÃÖÖê»Ö¸ü ÛÎúãÛú¸ü“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÛúÖµÖÔ Ûú¸üŸÖê. ÃÖÖê»Ö¸ü ÛãúÛú¸ü“µÖÖ —ÖÖÛúÞÖÖ“µÖÖ ÛúÖ“ÖêŸÖã®Ö ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ×Ûú¸üÞÖ †ÖŸÖ ¯ÖÏ¾Öê¿Ö
Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ŸÖê •Öë¾ÆüÖ ŸµÖÖ ÛãúÛú¸ü ¯Öê×™üŸÖß»Ö ŸÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖÖŸÖ ŸÖë¾ÆüÖ ŸµÖÖÓ“Öê ˆÂÞÖŸÖêŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü ÆüÖêŸÖê. ‰úÂÞÖŸÖÖ ×Ûú¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ ‰úÂÞÖŸÖÖ »ÖÆü¸üà“Öß »ÖÖÓ²Öß •ÖÖÃŸÖ
†ÃÖ»µÖÖ®Öê ŸÖê ÛúÖ“Öê ²ÖÖÆêü¸ü •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖ ®ÖÖÆüßŸÖ. ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖŸÖ: ÛúÖ“ÖêÜÖÖ»Öß»Ö Æü¾Öê“Öê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖœüŸÖê µÖÖ“Ö ŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ †®ÖãÃÖ¹ý®Ö Æü×¸üŸÖÝÖéÆüÖ“Öê ÛúÖµÖÔ ÃÖã¹ý
†ÃÖŸÖê.
ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ¯ÖÞÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖµÖã´Öãôûê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ˆÂÞÖŸÖÖ ÃÖÖšãü®Ö ¸üÖÆüÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÛúÎ ßµÖê»ÖÖ Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÃÖÓ²ÖÖê¬ÖŸÖÖŸÖ. ¾ÖÖµÖã ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÖ»ÖÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖÞÖÖ·µÖÖ ´Öß£Öê®Ö, ÛúÖ²ÖÔ®Ö›üÖµÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü, Ûú»ÖÖê¸üÖê ±ú»µÖã¸üÖê ÛúÖ²ÖÔ®Ö ®ÖÖµÖ™ÒüÃÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü †Ö×ÞÖ •Ö¾Öôû“µÖÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö †Öê—Öê®Ö µÖÖÓ“ÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ¾ÖÖµÖã´Ö¬µÖê ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
Æü×¸üŸÖ ÝÖéÆü ¾ÖÖµÖã ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. †ÖîªÖê×ÝÖÛú Ûú¸üÞÖÖŸÖ •Ö»Ö¤üÝÖŸÖß®Öê ×•Ö¾ÖÖ¿´Ö ‡Ó¬Ö®Öê •ÖÖôûÞµÖÖŸÖ µÖê‰ú®Ö ŸµÖÖŸÖã®Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖ ÛúÖ²ÖÔ®Ö
›üÖµÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü †Ö×ÞÖ Ûú»ÖÖê¸üÖê ±ú»µÖã¸üÖê ÛúÖ²ÖÔ®Ö ÃÖÖ¸üÜÖê ¾ÖÖµÖã ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×ÛÎúµÖêŸÖã®Ö“Ö ×ÝÖÏ®Ö
ÆüÖ‰úÃÖ ÝÖòÃÖêÃÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖŸÖ: Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¾ÖÖµÖã ¯Öé£¾Öß®Öê ÃÖÖê›ü»Öê»Öß ˆÂÞÖŸÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¯Ö¸üÖ¾ÖŸÖáŸÖ Ûú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖã®Ö“Ö
¯Öé£¾Öß“µÖÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖœüß»ÖÖ“Ö Ý»ÖÖê²Ö»Ö ¾ÖÖò´ÖàÝÖ µÖÖ ®ÖÖ¾ÖÖ®Öê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖœü :- ¾ÖÖœüŸÖê †ÖîªÖ×ÝÖÛú¸üÞÖ ¾ÖÖÆüŸÖãÛú Æü¾Öê“Öê ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ‡ŸµÖÖ¤üß †®ÖêÛú ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü
×Æü ¾ÖÖœü †Ö¿Öß“Ö “ÖÖ»Öã ¸üÖÆüß»Öß ŸÖ¸ü ¬ÖÐã¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ²Ö±Ôú ×¾ÖŸÖôãû®Ö ŸÖê ¯ÖÖÞÖß ´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸üÖŸÖ ×´ÖÃÖôêû»Ö. ŸµÖÖ´Öãôûê ÃÖÖÝÖ¸üÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê‡Ô»Ö.
•ÖÝÖÖŸÖß»Ö ²Ö¸üß“Ö ´ÖÖêšüß ¿ÖÆü¸üê ¾Ö ²ÖÆãüÃÖÓÜµÖ »ÖÖêÛú ×Ûú®ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖŸÖ“Ö †ÖÆêü Æêü »ÖõÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖÃÖ ÆüÖ ¬ÖÖêÛúÖ ×ÛúŸÖß ¯ÖÏ“ÖÓ›ü †ÖÆêü Æêü »ÖõÖÖŸÖ µÖêŸÖê.
µÖÖ´Öãôûê ²ÖÓÝ»ÖÖ¤êü¿Ö ÃÖÖ¸üÜÖê ×Ûú®ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÝÖÖôûÖ“µÖÖ ÃÖ¯ÖÖ™ü ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¤êü¿Ö ¯ÖÖÞµÖÖÜÖÖ»Öß ²Öã›üã ®Ö •ÖÖÞµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ ¾ÖŸÖÔ×¾Ö»Öß †ÖÆêü, ´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸üÖŸÖß»Ö
²Öê™üê ÃÖã¬ÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ ÜÖÖ»Öß •ÖÖŸÖß»Ö †ÃÖê ŸÖ–ÖÖÓ“Öê ´ÖŸÖ †ÖÆêü. ÝÖê»µÖÖ ¿ÖŸÖÛúÖŸÖ ÃÖÖÝÖ¸üß ¯ÖÖŸÖôûß 15 ŸÖê 20 ÃÖë.´Öß. ®Öê ¾ÖÖœü»Öß †ÖÆêü. †ÃÖÖ †Ó¤üÖ•Ö †ÖÆêü
Ûúß, 2030 ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö¬µÖÃÖ´Öã¦ü ¯ÖÖŸÖôûß 0.230 ´Öß ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖÖœãü®Ö 2100 ¯ÖµÖÕŸÖ 0.5 ŸÖê 3.0 ´Öß ÆüÖê‡üÔ»Ö. µÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ÆüÖê‡Ô»Ö.

•ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö
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¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ¾ÖÖ¤üôûê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖß»Ö, ²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Ö —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖŸÖß ®ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖß»Ö †®ÖêÛú ×šüÛúÖÞÖß ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ¤ãü³ÖáõÖ ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
¤ãüÂÛúÖôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×ÞÖ ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üê ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖß»Ö ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ®Ö×¾Ö®Ö ®Ö×¾Ö®Ö ¸üÖêÝÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. †®ÖêÛú ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ×Ûú™üÖÞÖæ
×•Ö¾Ö•ÖÓŸÖã®Öß ×¯ÖÛúÖÓ“Öê ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö ¾ÖÖœü»µÖÖ®Öê ¯Öé£¾Öß“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ¬ÖÐã¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ¤üõÖßÞÖ ¬ÖÐã¾ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ²Ö±Ôú ×¾ÖŸÖôãû »ÖÖÝÖê»Ö. ×¾ÖŸÖôû»Öê»µÖÖ ²Ö±Ôú´Öãôûê ÃÖ´Öã¦ü ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ¾ÖÖœü
ÆüÖê‰ú®Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ •Ö»Ö ²Öã›üß ÆüÖê‡Ô»Ö.
¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÞÖÖ´ÖÖŸÖã®Ö ¾ÖÖ“ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¯Öê™üÒ Öê»ÖßµÖ´Ö»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔµÖß ÃÖÖ¬Ö®Ö ¿ÖÖê¬Öã®Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ‰ú¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú¸üÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ
•ÖÓÝÖ»ÖÖÓ“Öß ¾ÖÖœü Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü.
†Öê—ÖÖê®Ö õÖµÖ
¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ×•Ö¾ÖÃÖéÂ™üß“µÖÖ ¸üõÖÞÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ×®Ö¸ü×®Ö¸üÖôûµÖÖ ´ÖÖÝÖÔ®Öß ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ´Öãôûê ×•Ö¾ÖÃÖéÂ™üßÃÖ •Öê
¬ÖÖêÛúê ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¬ÖÖêÛúÖ ´ÆüÞÖ•Öê ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ´Öãôûê ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
®ÖîÃÖÝÖáÛú ¸ü“Ö®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ×•Ö¾ÖÃÖéÂ™üß»ÖÖ ÃÖãµÖÖÔ¯ÖÖÃÖã®Ö ×®Ö‘ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ÆüÖ®ÖßÛúÖ¸üÛú •ÖÓ²Öã¯ÖÖ¸ü (†Ö»™ÒüÖ ¾ÆüÖµÖÖê»Öê™ü) ×Ûú¸üÞÖÖÓ¯ÖÖÃÖã®Ö
¾ÖÖ“Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß †Öê—ÖÖê®Ö “ÖÖ £Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ‹Ûú ×•Ö¾Ö ¸üõÖÛú ¯Ö›ü¤üÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ ¯Ö›ü¤üµÖÖ»ÖÖ ×®Ö¸ü×®Ö¸üÖôûµÖÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÓ®Öß ³ÖÖêÛúê ¯Ö›ãü »ÖÖÝÖ»Öß
†ÖÆêüŸÖ. ´ÆüÞÖ•Öê ŸÖÖê †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ £Ö¸ü Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
†Öê—ÖÖê®Ö ´ÆüÞÖ•Öê ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖÛúŸÖ: ¯ÖÏÖÞÖ¾ÖÖµÖã“Öê“Ö (†ÖòŒÃÖß•Ö®Ö“Öê) ‹Ûú ¹ý¯Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖÏÖÞÖ¾ÖÖµÖã´Ö¬µÖê ¤üÖê®Ö †ÞÖã ÃÖŸÖÖŸÖ ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÞÖ¾ÖÖµÖã“µÖÖ ŸÖß®Ö
†ÞÖã¯ÖÖÃÖã®Ö †Öê—ÖÖê®Ö“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê. ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ³ÖÖÝÖŸÖ †ÃÖê»Öê»ÖÖ ÃÖÖ´Ö®µÖ ¯ÖÏÖÞÖ¾ÖÖµÖã †Ö×ÞÖ ÃÖãµÖÖÔ“Öß ×Ûú¸üÞÖê µÖÖÓ“µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ¯ÖÏÛúÖ¿Ö
¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú †Ö×ÞÖ ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖÃÖ•ÖÔ®Ö ¯ÖÏ×ÛÎúµÖêŸÖ †Öê—ÖÖê®Ö“Öß ×®Ö´ÖáŸÖß ÆüÖêŸÖê.
†Öê—ÖÖê®Ö µÖÖ £Ö¸ü“Öê ¾Öî×¿ÖÂ™êü ´ÆüÞÖ•Öê ŸÖÖê ÝÖ¸ü´Ö ¸üÖÆüÖŸÖÖê ŸÖÖê †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ ¯Ö¸ü ÃÖãµÖÖÔ¯ÖÖÃÖã®Ö ²ÖÖÆêü¸ü ×®Ö‘ÖÞÖÖ¸üß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ˆÂÞÖŸÖÖ †Ö×ÞÖ
ÆüÖ®ÖßÛúÖ¸üÛú •ÖÓ²Öã¯ÖÖ¸ü ×Ûú¸üÞÖê ¿ÖÖêÂÖã®Ö ÆüÖêŸÖÖê. ÃÖÖÆü×•ÖÛú“Ö ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ×•Ö¾ÖÃÖéÂ™üß“ÖÖ ¬ÖÖêÛúÖ ŸµÖÖ´Öãôûê ™üôûŸÖÖê. ‹Ûú ¯ÖÏÛúÖ¸êü ÆüÖ †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ £Ö¸ü ØÛú¾ÖÖ
¯Ö›ü¤üÖ ×®ÖÃÖÝÖÖÔ“Öß ‹Ûú ”û¡Öß“Ö †ÖÆêü. †Öê—ÖÖê®Ö“ÖÖ £Ö¸ü ®ÖÃÖŸÖÖŸÖ¸ü †×ŸÖ×®Ö»Ö ×Ûú¸üÞÖê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“Ö»Öß †ÃÖŸÖß †Ö×ÞÖ ×•Ö¾ÖÃÖéÂ™üßÃÖ ¾Ö ´ÖÖ®Ö¾ÖÖÃÖ ×•Ö¾Ö®Ö
•ÖÝÖÞÖê †¿ÖŒµÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖê. ¾ÖÖµÖã¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ®Öê †Öê—ÖÖê®Ö“ÖÖ £Ö¸ü ×¾Ö¸üôû ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÃÖ ×”û¦ü ¯Ö›üŸÖê ŸµÖÖ´Öãôûê ÃÖéÂ™üß»ÖÖ ¬ÖÖêÛúÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÞÖÖ¸ü †ÖÆêü.
¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ £Ö¸ü Æüôûã Æüôûã Ûú´Öß Ûú´Öß ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ¾ÖÖÃŸÖ×¾ÖÛúŸÖ: ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö ×Ã£ÖŸÖÖÓ²Ö¸ü µÖÖ £Ö¸üÖ“µÖÖ ÜÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖ
†Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ £Ö¸ü †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“µÖÖ £Ö¸üÖ»ÖÖ †Öê—ÖÖê®ÖÖÓ²Ö¸ü ´Æ™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ŸÖÖê £Ö¸ü ÃÖãµÖÖÔ¯ÖÖÃÖã®Ö •Ö´Öß®ÖßÛú›êü µÖêÞÖÖ¸êü †×ŸÖ×®Ö»Ö ×Ûú¸üÞÖ (UV)
†›ü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖê †×ŸÖ×®Ö»Ö ×Ûú¸üÞÖ ÃÖéÂ™üßÃÖÖšüß ÆüÖ×®ÖÛúÖ¸üÛú †ÃÖŸÖÖŸÖ ×•Ö¾Ö ÃÖéÂ™üß¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. †Öê—ÖÖê®ÖÖÓ²Ö¸ü †×ŸÖ×®Ö»Ö
×Ûú¸üÞÖÖÓ“ÖÖ ¬ÖÖêÛúÖ ¤ãü¸ü Ûú¸üŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôûê ÆüÖ †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ £Ö¸ü ÃÖÓ¸üõÖÛú Ûú¾Ö“Ö ´ÆüÞÖã®ÖÆüß †ÖêôûÜÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ´Öãôûê ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ ×®ÖÂÛúÖôû•Öß ÛúÖµÖÖÔ´Öãôûê ÃÖÓ¸üõÖÛú Ûú¾Ö“ÖÖ»ÖÖ ³ÖÖêÛúê ¯Ö›ãü »ÖÖÝÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. •ÖÃÖ •ÖÃÖ †Öê—ÖÖê®Ö“ÖÖ £Ö¸ü ÃÖ×“”û¦ü ÆüÖê‡Ô»Ö
ØÛú¾ÖÖ ŸÖÖê £Ö¸ü Ûú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö ŸÖë¾ÆüÖ ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ³ÖµÖÖ®ÖÛú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖß»Ö.
†Öê—ÖÖê®Ö õÖµÖÖ“Öß ÛúÖ¸üÞÖê :
ÃÖã¯Ö¸üÃÖÖò®ÖßÛú ×¾Ö´ÖÖ®Öê - µÖÖÓ“Öß ˆ›üÞµÖÖ“Öß õÖ´ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÓ²Ö¸üÖ“µÖÖ ¾Ö¸ü“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖã®Ö ´ÆüÞÖ•Öê“Ö ×Ã£ÖŸÖÖÓ²Ö¸üÖ“µÖÖ †ÝÖ¤üß •Ö¾Öôæû®Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ
×¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ‡Ó×•Ö®ÖÖ´Ö¬Öã®Ö ×®Ö‘ÖÞÖÖ·µÖÖ ¬Öã¸üÖŸÖã®Ö ®ÖÖµÖ™ÒüÖê•Ö®Ö †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ¾ÖÖ±ú ×Ã£ÖŸÖÖÓ²Ö¸üÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ ´Öãôûê †Öê—ÖÖê®Ö“µÖÖ õÖµÖÖ»ÖÖ ´Ö¤üŸÖ
ÆüÖêŸÖê.
×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¾ÖÃŸÖã ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ - ´ÖÖ®Ö¾Öß ×•Ö¾Ö®ÖÖ´Ö¬µÖê †®ÖêÛú ¯ÖÏÛú¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÃŸÖãÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûêú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê. ¯ÖÞÖ ŸµÖÖŸÖß»Ö ‹¸üÖêÃÖÖê»Ö Ã¯ÖÏ,ê †ÖÝ®Öß¿ÖÖ´ÖÛêú
†Ö×ÞÖ ×¿ÖŸÖ¯Öê™üµÖÖ µÖÖ ¾ÖÃŸÖã“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÖ®Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖã®Ö ×®Ö‘ÖÖÞÖÖ·µÖÖ Ûú»ÖÖê¸üÖê ±ú»µÖã¸üÖê ÛúÖ²ÖÔ®Ö µÖÖ ÝÖòÃÖ ´Öãôûê †Öê—ÖÖê®Ö“ÖÖ ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖŸÖ õÖµÖ ÆüÖêŸÖ
†ÃÖŸÖÖê.
†Öê—ÖÖê®Ö õÖµÖÖ“Öê ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö :
´ÖÖ®Ö¾Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ - †Öê—ÖÖê®Ö“µÖÖ õÖµÖÖ´Öãôûê ¯Öé£¾Öß¾Ö¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÞÖÖ·µÖÖ †×ŸÖ×®Ö»Ö ×Ûú¸üÞÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœüŸÖê ŸµÖÖ †×ŸÖ×®Ö»Ö ×Ûú¸üÞÖÖÓ´Öãôûê Ÿ¾Ö“Öê“Öê ³ÖµÖÖ®ÖÛú ¸üÖêÝÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ ÛúÛÔú¸üÖêÝÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÞµÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
ÃÖ×•Ö¾Ö ÃÖéÂ™üß - †Öê—ÖÖê®Ö õÖµÖÖ´Öãôûê ‹Ûú ¯Öê¿ÖßµÖ †Ö×ÞÖ †®µÖ ÃÖãõ´Ö¯Öê¿Öß ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“ÖÖ ®ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. †®ÖêÛú ´ÖÖ¿ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö®ÖÖ¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. ¯»Ö¾ÖÓÝÖ
×¾Ö®ÖÖ¿Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö
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‘Ö™üú 6 : ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö †Ö“Ö¸üÖ
Ø¯ÖÝÖ™ü ¬Öã¸üÛúê - †×ŸÖ×®Ö»Ö ×Ûú¸üÞÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ¾ÖÖœü¾Öã®Ö †Öê—ÖÖê®Ö“Öê ×¾Ö‘Ö™ü®Ö ÆüÖêÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ¾ÖÖœüê»Ö ŸÖÃÖê“Ö Ã¾ÖµÖÓ“Ö»ÖßŸÖ ¾ÖÖÆüÖ®ÖÖÓ“ÖÖ ¬Öã¸ü ¾Ö ¬ÖãÛúê µÖÖ ´Öãôûê
×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêÞÖÖ¸êü ¬Öã¸üÛúê Ø¯ÖÝÖ™ü ¸ÓüÝÖÖ“Öê ÆüÖêŸÖß»Ö.
¿ÖêŸÖß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ - ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖ¾Ö¸ü, ×¯ÖÛúÖÓ®Ö¾Ö¸ü, ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öß ¾ÖÖœü ÜÖã™üê »Ö †Ö×ÞÖ ³ÖÖ•µÖÖ ¾Ö ±úôêû ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
†Öê—ÖÖê®Ö õÖµÖ £ÖÖÓ²Ö×¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÜÖÖ»Öß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÖ¾µÖÖŸÖ CFC “µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÖ¾Ö¸ü ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ‘ÖÖ»ÖÞÖê. Æòü»ÖÖê•Ö®Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¤üß, ¸êü±úÏ ß•Ö¸êü™üÃÖÔ ¾Ö
†×Ý®Ö¿ÖÖ´ÖÛúÖÓ´Ö¬µÖê ×²ÖÝÖ¸ü Œ»ÖÖê¸üß®Ö ¸üÃÖÖµÖ®ÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ, •ÖÖÝÖ¹ýÛúŸÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞÖê.
†Ö´»ÖÖ¾ÖÂÖÖÔ :†Ö´»Ö¾ÖÂÖÖÔ ´ÆüÞÖ•Öê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ÆüÖ 5.7 “µÖÖ ÜÖÖ»Öß µÖêÞÖê †¿ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ»ÖÖ †Ö´»Ö¾ÖÂÖÖÔ ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß ´ÖãÜµÖŸ¾Öê ÛúÖ¸üÞÖß ³ÖãŸÖ
šü¸üÞÖÖ¸êü ‘Ö™üÛú ´ÆüÞÖ•Öê ×•Ö¾ÖÖ¿´Ö ‡Ó¬Ö®Ö •¾Ö»Ö®ÖÖŸÖã®Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üÞÖÖ¸êü ¤üÖê®Ö ¾ÖÖµÖã ÃÖ»±ú¸ü ›üÖµÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü ¾Ö ®ÖÖµÖ™ÒüÖê•Ö®Ö †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü µÖÖ ¯ÖîÛúß ÃÖ»±ú¸ü ›üÖòµÖ
†ÖòŒÃÖÖ‡Ô›üÃÖ Æêü ´ÖãÜµÖŸ¾Öê ×¾Ö•Ö ¯ÖÏÛú»¯Ö, ŸÖê»Ö ¿Öã×¬¤üÛú¸üÞÖ ÛúÖ¸üÜÖÖ®Öê µÖÖŸÖã®Ö ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖê. ¾ÖÖÆü®ÖÖÓ“µÖÖ ˆŸÃÖÔ®ÖÖŸÖã®Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ®ÖÖµÖ™ÒüÖê•Ö®Ö
†ÖòŒÃÖÖ‡Ô›üÃÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ.
‹Ûú¤üÖ ÛúÖ ¾ÖÖŸÖÖ¸üÞÖÖŸÖ ÆüµÖÖ ¾ÖÖµÖã“ÖÖ ÃÖÓ²Ö¬Ö ²ÖÖÂ¯ÖÖ¿Öß †Ö»ÖÖ Ûúß, ŸµÖÖ“Öê ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü Æêü ‘ÖÖŸÖÛú †¿ÖÖ ÃÖ»±ãú¸üßÛú †Ö´»Ö ¾Ö ®ÖÖµÖ×™ÒüÛú †Ö´»ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖê. ×Æü Æü¾ÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ«üÖ¸êü ÜÖã¯Ö »ÖÖÓ²Ö¯ÖµÖÔŸÖ •ÖÖŸÖê ¾Ö †ÃÖê ŸÖµÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê»Öê †Ö´»Ö ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ •Ö´Öß®Öß¾Ö¸ü µÖêŸÖê ¾Ö ÜÖã¯Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÃÖ×•Ö¾Ö
ÃÖéÂ™üß“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ÆüÖêŸÖê.
†Ö´»Ö¾ÖÂÖÖÔ“Öê ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö †Ö´»ÖßµÖ ¯ÖÖÞÖß ŸÖôûµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖÃÖê ´ÖÖ¸üŸÖê.
•ÖÓÝÖ»ÖÖŸÖß»Ö —ÖÖ›üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ®ÖÖÓ®ÖÖ •ÖÖôæû®Ö ™üÖÛúŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôûê ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ÃÖÓ¿»ÖêÂÖÞÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖê.
†Ö´»ÖßµÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›ü»µÖÖ´Öãôûê ´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¬ÖÖŸÖã ˆ¤üÖ.Ø—ÖÛú, »ÖÖêÆü, ´ÖòÝ®Öê×¿Ö†´Ö µÖÖÓ“µÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú®Ö ´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö ¯ÖÖêÂÖÛú ‘Ö™üÛúÖÓ¾Ö¸ü
¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. •Ö´Öß®Öß“Öß ÃÖã¯ÖßÛúŸÖÖ Ûú´Öß ÆüÖêŸÖê.
†Ö´»Ö ¾ÖÂÖÖÔ´Öãôûê ŸÖÖ•Ö´ÖÆü»Ö ÃÖÖ¸üÜµÖÖ ‹ê×ŸÖÆüÖ×ÃÖÛú ¾ÖÖÃŸÖã®ÖÖ ¬ÖÖêÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ ÆüÖêŸÖÖê.
Æü¾ÖÖ (¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1981
Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞÖê ×®ÖµÖÓ¡ÖßŸÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ¸üÖêÜÖÞÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ Ûú¹ý®Ö †¿ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖÓ®ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü ²ÖÆüÖ»Ö
Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×®ÖÝÖ›üßŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÛú¸üßŸÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤ü Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß“ÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö.
ÆüÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ²Ö¢ÖßÃÖÖ¾µÖÖ ÝÖÞÖ¸üÖ•µÖ ¾ÖÂÖá Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ‹Ûú Æêü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¾µÖ¯ŸÖß µÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü.
µÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖÃÖ Æü¾ÖÖ (¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1981 †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ÆüÖ ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ³ÖÖ¸üŸÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÝÖæ †ÖÆêü.
¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖŸÖ Ûëú¦üßµÖ ¾Ö ¸üÖ•µÖ´ÖÓ›üôûê µÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß Ûëú¦üßµÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ´ÖÓ›üôû Æêü Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×ÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß
†Ö¯Ö»Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸êü»Ö ¾Ö ÛúŸÖÔ¾µÖ ²Ö•ÖÖ¾Öê»Ö.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ×ŸÖÃÖ¸êü Æêü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ¾Ö ÛúÖµÖÔ µÖÖÃÖÖšüß Æêüê †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ “ÖÖî£Öê Æêü - ´ÖãÜÖŸ¾Öê ¸üÖ•µÖŸÖß»Ö Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ õÖê¡Ö •ÖÖÆüß¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ²Ö¬Öß †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê Æêü ×®Ö¬Öß ×Æü¿ÖÖê²Ö †Ö×ÞÖ »ÖêÜÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ÃÖÆüÖ¾Öê Æêü ×¿ÖõÖ ¾Ö ÛúÖµÖÔ ¯Ö¬¤üŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ»ÖÝ®ÖßŸÖ †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ¾µÖŒŸÖß Ûú»Ö´Ö 21 ØÛú¾ÖÖ 22 “µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß“Öß ØÛú¾ÖÖ Ûú»Ö´Ö 31 † “µÖÖ ×®Ö¤ìü¿ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö®Ö ¾Ö ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ Ûú¸üÞÖÖ¸ü ®ÖÖÆüß
†¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ 1 ¾ÖÂÖÔ ÃÖÆüÖ´Ö×Æü®µÖÖÓÆüã®Ö Ûú´Öß ®ÖÃÖê»Ö ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖÆüÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêõÖÖ •ÖÖÃŸÖ ®ÖÃÖê»Ö ‡ÔŸÖŒµÖÖ ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ Ûîú¤êüÃÖ ¾Ö ¤Óü›ü ÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö. †ÃÖê †ÃÖã®ÖÆüß
ÛúÃÖã¸ü Ûêú»µÖÖÃÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¤Óü›ü ´ÆüÞÖã®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖõÖêÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ÃÖÖŸÖ¾Öê Æêü ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü µÖÖÃÖÖšüß“Öê †ÖÆêü.
¯ÖÖÞÖß (¯ÖÏ¤ãüÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö - 1974
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯Ö×Æü»Öê Æêü µÖÖ ÛúÖµÖ¤üµÖÖ“Öê ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ®ÖÖ¾Ö ¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö µÖÖÃÖÖšüß“Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¤ãüÃÖ¸êü Æêü ¯ÖÖÞÖß ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö ¾Ö ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß Ûëú¦üßµÖ
†Ö×ÞÖ ¸üÖ•µÖ´ÖÓ›üôûê Ã£ÖÖ¯Ö®ÖêÃÖÖšüß †ÖÆêü.
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‘Ö™üú 6 : ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö †Ö“Ö¸üÖ
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ŸÖß®Ö Æêü ‹Ûú×¡ÖŸÖ ´ÖÓ›üôûê ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ “ÖÖ¸ü Æêü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ¾Ö ÛúÖµÖÔ µÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê Ûëú¦üßµÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔ Æêü ¸üÖ•µÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×Æü¸üß“Öß
Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¾ÖÖœü×¾ÖÞÖê Æêü †ÃÖê»Ö.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯ÖÖ“Ö¾Öê Æêü ¸üÖ•µÖÃÖ¸üÛúÖ¸ü“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü µÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ÃÖÆüÖ Æêü ×®Ö¬Öß ×Æü¿ÖÖê²Ö »ÖêÜÖÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ÃÖÖŸÖ Æêü ×¿ÖõÖÖ ÛúÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß µÖÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öã®Ö †ÖÆêü. •ÖÖê ÛúÖêÞÖß ¾µÖŒŸÖß Ûú»Ö´Ö 20 “µÖÖ ¯ÖÖê™ü Ûú»Ö´Ö 2 ØÛú¾ÖÖ 3 “µÖÖ ×®Ö¤ìü¿ÖÖÓ“Öß
¯ÖãŸÖÔŸÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ™üÖôûÖ™üÖôû Ûú¸êü»Ö ŸÖÖê ×ŸÖ®Ö ´Ö×Æü®Öê ¯ÖµÖÕŸÖ Ûîú¤êüÃÖ ØÛú¾ÖÖ ¤üÆüÖ Æü•ÖÖ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ ¤Óü›üÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ¤üÖê®ÆüßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü Æüß
™üÖôûÖ™üÖôû Ûêú»µÖÖÃÖ †×ŸÖ¸üßŒŸÖ ¤Óü›ü ´ÆüÞÖã®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ×¤ü¾ÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÖ“Ö Æü•ÖÖ¸ü ‡ŸÖÛúÖ ¤Óü›ü »ÖÖ¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
¾Ö®µÖ•Öß¾Ö®Ö ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ÛúÖµÖ¤üÖ 1972
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯Ö×Æü»Öê Æêü ¯ÖÏÖ¸Óü×³ÖÛú †ÃÖã®Ö µÖÖŸÖ µÖÖ ÛúÖµÖ¤üµÖÖ»ÖÖ ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖ¸ÓüõÖÞÖ ÛúÖµÖ¤üÖ 1972 †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖê ÆüÖ ÛúÖµÖ¤üÖ ³ÖÖ¸üŸÖ
³Ö¸ü ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¤ãüÃÖ¸êü Æêü †×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ×®ÖµÖãŒ¢Öß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ×ŸÖÃÖ¸êü Æêü •ÖÓÝÖ×»Ö ×•Ö¾ÖÖÓ“Öß ×¿ÖÛúÖ¸ü µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ “ÖÖî£Öê Æêü ÃÖÓ¸üõÖßŸÖ õÖê¡ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯ÖÖ“Öê Æêü ¾Ö®µÖ ×•Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ™Òü×±ú ´ÆüÞÖã®Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¸üÞÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ÃÖÆüÖ¾Öê Æêü ÝÖã®ÆêüÝÖÖ¸üß ¾Ö ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×ÞÖ ¿ÖÖê¬Ö µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ×ŸÖ®Ö ŸÖê ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ÛúÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖ ¾Ö ¤üÆüÖ ÆüÖ•ÖÖ¸ü
¹ý¯ÖµÖê ¤Óü›ü šüÖêšüÖ¾Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖÖê.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ÃÖÖŸÖ¾Öê Æêü Ûëú¦üÖ“µÖÖ ¿Öê›üã »Ö ´Ö¬µÖê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Ö®µÖ ¯ÖÏÖÞµÖÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ÛúÖœãü®Ö ™üÖÛú®Öê ØÛú¾ÖÖ •Ö´ÖÖ Ûú¸üÞÖê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÖÆêü.
•ÖÓÝÖ»Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ÛúÖµÖ¤üÖ 1980
µÖÖŸÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ´Ö¬µÖê - ×¿ÖÂÖÔÛú ÃÖß´ÖÖ †Ö×ÞÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³ÖµÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ¤ãüÃÖ¸êü Æêü •ÖÓÝÖ»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ •ÖÓÝÖ»Öê ÃÖÖê›üã ®Ö ‡ŸÖ¸ü ÛúÖ¸üÞÖÖÓÃÖÖšüß Ûú¹ý ®ÖµÖê µÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü“Öê Æêü ÛúÖ´Ö †ÖÆêü Ûúß,
ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ •ÖÓÝÖ»ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ ‡ŸÖ¸ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÛúÖ´ÖÖÃÖÖšüß Ûú¹ý ®ÖµÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß Æüß ¸üÖ•µÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü“Öß
†ÃÖê»Ö †ÃÖê ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Öê †ÖÆêü.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ ŸÖßÃÖ¸êü Æêü Ûëú¦ü ÃÖ¸üÛúÖ¸ü»ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê †×¬ÖÛúÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ÃÖ´ÖßŸÖß ®Öê´ÖÞÖê“Öß ÃÖŒŸÖß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß®Öê Ûú»Ö´Ö ¤üÖê®Ö“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß“Öê ˆ»»Ö‘Ö®Ö Ûêú»µÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ¤ãü¹ý¯ÖµÖÖêÝÖ Ûêú»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖ¸ü ŸÖÖê ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß“µÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ÛúÖ¸üÖ¾ÖÖÃÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖê»Ö.
¯ÖÏÛú¸üÞÖ “ÖÖî£Öê Æêü Ûêú¦ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ×®ÖµÖ´Ö ²Ö®Ö×¾ÖÞµÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ¤êüŸÖê ¾Ö ¸üÖ•Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖ †×¬ÖÃÖã“Ö®ÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü ¤êüŸÖê.
´ÖÖò®™ÒüßµÖ»Ö ¯ÖÏÖê™üÖêÛúÖò»Ö :
µÖÖ ŸÖÆüÖŸÖ †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ‘Ö™ü ÆüÖêÞÖµÖÖÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¾ÖÖµÖã“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ Ûú´Öß Ûú¸üÞµÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ÆüÖêŸÖÖ. 16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 1987 »ÖÖ µÖÖ
ŸÖÆüÖ¾Ö¸ü ÃÖ‘µÖÖ —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö ŸÖÖê 1 •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß 1989 ¯ÖÖÃÖã®Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÞÖ»ÖÖ ÝÖê»ÖÖ. µÖÖ ŸÖÆüÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ ŸÖÆüÖÃÖ ŒµÖÖê™üÖê ¯ÖÏÖê™üÖêÛúÖò»Ö †ÃÖê ´Æü™ü»Öê
•ÖÖŸÖê. µÖÖ ŸÖÆüÖŸÖ Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ¾ÖÖµÖãÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖŸÖ ‘Ö™ü Ûú¸üüÞÖê ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏµÖŸ®ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¸ü 160 ¤êü¿ÖÖÓ®Öß ÃÖ‘µÖÖ Ûêú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ ŸÖÆüÖ“ÖÖ ˆ§êü¿Ö †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖ Ûúß, •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †Öê—ÖÖê®Ö ¾ÖÖµÖã“µÖÖ ·ÆÖÃÖÖÃÖ ÛúÖ¸üÞÖß³ÖãŸÖ šü¸üÞÖÖ·µÖÖ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔ“Öê ‰úŸÃÖ•ÖÔ®Ö Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê
µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß»ÖÖ 1986 ¯ÖµÖÕ®ŸÖ 150% †Ö×ÞÖ 1991 - 1992 µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö 1986 “µÖÖ 25% †Ö×ÞÖ 1996 »ÖÖü 0% —ÖÖ»Öê ¯ÖÖÆüß•Öê †ÃÖê ÆüÖêŸÖê.
ŒµÖÖê™üÖê ¯ÖÏÖê™üÖêÛúÖò»Ö :
ÆüÖ ŸÖÆü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ“µÖÖ (UNFCC) ±Ïúê ´Ö¾ÖÛÔú 1992 “ÖÖ ³ÖÖÝÖ †ÃÖã®Ö 1997 ´Ö¬µÖê •Ö¯ÖÖ®Ö µÖê£Öß»Ö ŒµÖÖê™üÖê ¯Ö×¸ÂÖ¤êüŸÖ ÃÖÓ´ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ
†Ö»ÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê 141 ¤êü¿ÖÖÓ«üÖ¸êü µÖã¸üÖê¯Öß†®Ö µÖã×®ÖµÖ®Ö, •Ö¯ÖÖ®Ö, †Ö×ÞÖ Ûòú®Ö›üÖÃÖ›üÃÖÆüü Ã¾ÖÖõÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ŸÖÆüÖ“Ö ´ÖŸÖê ×¾ÖÛúÖÃÖßŸÖ †ÖîªÖêÝÖßÛú ¤êü¿ÖÖÓ®Öß
2012 ¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß 5.2% Æü×¸üÝÖéÆü ¾ÖÖµÖãÓ“Öê ˆŸÃÖü•ÖÔ®Ö Ûú´Öß Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. Æü¾ÖÖ´Ö®Ö ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôûê •ÖÝÖÖ“Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö 1.400 C ŸÖê 5.80
C Æêü 1999 ŸÖê 2100 µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ®Ö ‡ÔŸÖÛêú ¾ÖÖœêü»Ö †ÃÖê ³ÖÖÛúßŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÞÖ ÆüÖ ŸÖÆü †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÞÖ»µÖÖÃÖ Æêü ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö 0.02 ŸÖê 0.800 C ‡ŸÖÛêú ÜÖÖ»Öß
2050 ¯ÖµÖÕŸÖ µÖê‰ú ¿ÖÛúŸÖê.
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‘Ö™üú 6 : ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö †Ö“Ö¸üÖ
ÆüµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÆüÖ Æü×¸üŸÖÝÖéÆü ¾ÖÖµÖã †ÖÆêüŸÖ.
1) ÛúÖ²ÖÔ®Ö ›üÖµÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü
2) ×´Ö£Öê®Ö 3) ®ÖÖµÖ™ÒüÃÖ †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü
4) ¯ÖÏŸÖß ±ú»µÖã¸üÖê ÛúÖ²ÖÔ®Ö 5) ÆüÖµÖ›ÒüÖê ±ú»µÖã¸üÖêÛúÖ²ÖÔ®Ö 6)ÃÖ»±ú¸ÆêüŒÃÖÖ ±ú»µÖã†Öê¸üÖ‡Ô›ü
•Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê ¾Ö¸üß»Ö †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö :
•ÖÝÖ³Ö¸üÖŸÖß»Ö •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖÖÃÖÖšüß •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“Öê †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ŸÖÖµÖ¸ü Ûêú»Öê ÝÖê»Öê. µÖÖŸÖ ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖ«üÖ¸êü ®Ö×¾Ö®Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®ÖÖ“Öê
†Ö×ÞÖ †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ ÃÖÆüÛúÖµÖÖÔ“Öß ‰ú³ÖÖ¸üÞÖß Ûú¹ý®Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÝÖß ÆüÖêÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ®ÖÖÆüß ´ÆüÞÖã®Ö ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ¤êü¿ÖÖ®Öê µÖÖŸÖã®Ö
Ã¾ÖŸÖ:»ÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ÛúÖœãü®Ö ‘Öê‰ú ®ÖµÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏÖÞÖß ¾Ö ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öß ÛúÖôû•Öß ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖ¸Óü¯ÖÖ×¸üÛú –ÖÖ®ÖÖ“ÖÖ ‰ú¯ÖµÖÖêÝÖ Ûêú»ÖÖ
¯ÖÖ×Æü•Öê. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ´Ö¤üŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®ÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¢Ö ×¾ÖÂÖµÖÛú ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×®ÖÛú –ÖÖ®ÖÖ“Öß ×¾ÖÛúÃÖ®ÖÖ¿Öß»Ö ¤êü¿ÖÖÓ®ÖÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üÞÖê
†Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê 42 †ÖÙ™üÛú»ÃÖ †ÖÆêüŸÖ. 5 •Öã®Ö 1992 ¸üÖê•Öß ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü ÃÖÓ‘ÖÖ«üÖ¸êü ×¸ü†Öê ›üß •Ö®Öê×¸ü†Öê µÖê£Öê µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ®µÖŸÖÖ
¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. Æêü 29 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1993 ¯ÖÖÃÖã®Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÞÖ»Öê †ÖÆêü. ¾ÖÂÖÔ 2010 Æêü ÃÖÓµÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÃÖÓ‘ÖÖ®Öê †ÖÓŸÖ¸ü¸üÖÂ™ÒüßµÖ •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾ÖÂÖÔ
´ÆüÞÖã®Ö •ÖÖÆüß¸ü Ûêú»Öê ÆüÖêŸÖê.
×®ÖÃÖÝÖÔ †Ö¸üõÖÞÖê :
Æêü ‹Ûú ®ÖîÃÖÝÖáÛú õÖê¡Ö †ÖÆêü ŸÖê£Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ ÃÖ×•Ö¾ÖÖÓ“ÖÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾ÖÖœüßÃÖÖšüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸ®Ö Ûêú»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ.
²ÖÖµÖÖêÃ±úß†¸ü ×¸ü•Ö¾ÖÔ :- µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÃÖÓ¸üõÖßŸÖ Ûêú»Öß •ÖÖŸÖê µÖÖ“Öê õÖê¡Ö ÃÖÖ´ÖÖ®µÖŸÖ: 5670 “ÖÖî.Ûúß´Öß “µÖÖ ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ“Öß
ÃÖß´ÖÖ ×Æü ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ¸üõÖÞÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 1972 ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¸üõÖßŸÖ †ÖÆêü.
•ÖÝÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖã´ÖÖ¸êü 669 ×¸ü•Ö¾ÖÔ †ÖÆêüŸÖ. Æêü 120 ¤êü¿ÖÖÓ´Ö¬µÖê †ÖÆêüŸÖ. 1996 »ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ×®Ö»ÖÝÖß¸üß Æêü ¯Ö×Æü»Öê ²ÖÖµÖÖêÃ±úß†¸ü ×¸ü•Ö¾ÖÔ ‘ÖÖêÂÖßŸÖ
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê.
†³ÖµÖÖ¸üÞµÖ : ¾Ö®µÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß •Öê ®ÖîÃÖÙÝÖÛú õÖê¡Ö ÃÖÓ¸üõÖßŸÖ šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ †³ÖµÖÖ¸üÞµÖ †ÃÖê ´ÆüÞÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“ÖÖ
†ÖÛúÖ¸ü 0.61 “ÖÖî.Ûúß´Öß ¯ÖÖÃÖã®Ö 7818 “ÖÖî.Ûúß.´Öß. ¯ÖµÖÕŸÖ †ÃÖã ¿ÖÛúŸÖÖê. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ÃÖã´ÖÖ¸êü 5641 †³ÖµÖÖ¸üÞµÖ Æêü 15985 “ÖÖî.Ûúß.´Öß. ³ÖÖÝÖÖŸÖ
×¾ÖÜÖã¸ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸÖ´Ößôû®ÖÖ›ãü µÖê£Öê ‡Ó×¤ü¸üÖÝÖÖÓ¬Öß ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö †³ÖµÖÖ¸üÞµÖÖ †Ö×ÞÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‰úªÖ®Ö ¯Ö×Æü»µÖÖÓ¤üÖ 1989 ÃÖÖ»Öß Ã£ÖÖ¯Ö®Ö —ÖÖ»Öê.
¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‰úªÖ®Ö : Æêü ¯ÖÏÖ´ÖãÜµÖÖ®Öê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÓÝÖ»Öß ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öê ÃÖ¸ÓüõÖÞÖ Ûú¸üÞÖêÃÖÖšüß “Öê õÖê¡Ö †ÖÆü. µÖÖŸÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÏ•Ö®ÖÖ®ÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ
®ÖîÃÖÝÖáÛú ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸üÞÖ ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖŸÖ ¾ÖÖ‘Ö, ØÃÖÆü, ÝÖë›üÖ, ‡. ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûêú»Öê •ÖÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ †ÖÛúÖ¸ü 0.04 “ÖÖî.Ûúß.´Öß ŸÖê 1000 “ÖÖî.Ûúß.´Öß. ‡ÔŸÖÛúÖ
†ÃÖã ¿ÖÛúŸÖÖê. ÃÖÖ¯ÖÖÓÃÖÖšüß ÝÖã®›üß ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‰úªÖ®Ö “Öî®®Ö‡Ô ÝÖë›üµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖ—Öß¸üüÓ ÝÖÖ ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‰úªÖ®Ö †ÖÃÖÖ´Ö, ØÃÖÆüÖÃÖÖšüß ÝÖß¸ü ¸üÖÂ™ÒüßµÖ ‰úªÖ®Ö ÝÖã•Ö¸üÖŸÖ Æêü
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü †ÖÆêüŸÖ.
†Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ÆüŒÛú :
•Öê »ÖÖêÛú ¯Öã¸ÖŸÖ®Ö ÛúÖôûÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ›üÖëÝÖ¸ü, •ÖÓÝÖ»Öê ¾Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖÖÓ´Ö¬µÖê ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ®ÖÖ †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß †ÃÖê ´Æü™ü»Öê •ÖÖŸÖê. ÃÖ®Ö 2011 “µÖÖ
•Ö®ÖÝÖ®ÖÞÖ®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê 10,545,716 ‡ÔŸÖÛúß »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖŸÖ 52547215 Æêü ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö 51998501 ×Ã¡ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ Ã¡Öß
¤ü¸ü ÆüÖ 990 ‡ÔŸÖÛúÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü´Ö¬µÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß“Öß »ÖÖêÛúÃÖÓÜµÖÖ ×Æü 2156957 ‡ÔŸÖÛúß †ÖÆêü. µÖÖŸÖ 5315025 Æêü ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö 5195188 ‡ÔŸÖŒµÖÖ
×Ã¡ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ Ã¡Öß ¤ü¸ü ÆüÖ 977 ‡ŸÖÛúÖ †ÖÆêü.

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß
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‘Ö™üú 6 : ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖßµÖ ¬ÖÖê¸üÖê ¾Ö †Ö“Ö¸üÖ
ÃÖÆüµÖÖ¦üß“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÓ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¸ü»Öß, ÛúÖêôûß, ´ÖÖŸÖÛú¸üß, šüÖÛãú¸ü, ‡ÔŸµÖÖ¤üß †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÃÖÖŸÖ¯Öã›üµÖÖ“ÖµÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¸üÖÓÝÖÖ´Ö¬µÖê ³Öß»Ö,
ÝÖÖ×¾ÖŸÖ, ¬Ö®ÖÛúÖ, †Ó¬Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ÝÖÖë›ü¾ÖÖ®ÖÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖŸÖ ÛúÖê¸üÛúã , ÝÖÖë›üÖ, ÛúÖê»ÖÖ´Ö, ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö, ¸üÖ•ÖÝÖÖê›üÖ, ´ÖÖ›üßµÖÖ, ‡Ô. •Ö´ÖÖŸÖß
†ÖœüôûŸÖÖŸÖ. •Ö¾Öôû•Ö¾Öôû 50% »ÖÖêÛú Æêü ¿ÖêŸÖß Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ‰ú¸ü»Öê»Öê ×¿ÖÛúÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, »ÖÖÛãú›ü ×¾ÖÛúÞÖê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÖÃÖã®Ö ÛúÖêôûÃÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê, ‡ÔŸµÖÖ¤üß
•ÖÓÝÖ»ÖÖ¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ®Öê †Ö™üáÛú»Ö 15 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ †Ö×¤ü¾ÖÃÖß »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü ×¤ü»Öê †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ •Ö®´Ö. •ÖÖŸÖ, ¬Ö´ÖÔ, Ø»ÖÝÖ ØÛú¾ÖÖ
‡ŸÖ¸ü µÖÖ¾Ö¹ý®Ö ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ²ÖÖôûÝÖã ®ÖµÖê. †ÖÙ™üÛú»Ö 16 (4) ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ®ÖÖîÛú¸üßŸÖ, »ÖÖêÛúÃÖ³ÖêŸÖ ¾Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ÃÖ³ÖÖ´Ö¬µÖê Ûú»Ö´Ö 330 ¾Ö 332 ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê †Ö¸üõÖÞÖ ×¤ü»Öê
†ÖÆêü. †Ö™üáÛú»Ö 275 (i) ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ŸµÖÖÓ“Öê •ÖÝÖ»ÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÆüŒÛú ¾Ö ÃÖÓÃÛéúŸÖß •Ö¯ÖŸÖ ´ÖãÜµÖ ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖŸÖ †ÖÞÖÞÖêÃÖÖšüß“µÖÖ µÖÖê•Ö®ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûêú»µÖÖ ÝÖê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ.
´ÖÖ®Ö¾Ö ¾Ö ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ :
´ÖÖ®Ö¾Ö ¾Ö ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ µÖÖ“ÖÖ ‡Ô×ŸÖÆüÖÃÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ ŸÖ¸ü ¤üÖê®Ö ¤ü¿Ö»ÖõÖ ¾ÖÂÖÖÔ ¯Öã¾Öá ¤üõÖßÞÖ †Ö×±ÏúÛêúŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»µÖÖ »ÖÆüÖ®Ö ´Öã»ÖÖ“µÖÖ (™üÖëÝÖ) “µÖÖ
Ûú¾Ö™üßÛú›êü •ÖÖŸÖê. ŸÖ–ÖÖÓ“ÖÖ †ÃÖÖ ×®ÖÂÛúÂÖÔ †ÖÆêü Ûúß, µÖÖ ´Öã»ÖÖ»ÖÖ ‹ÛúÖ ÝÖ¹ý›üÖ®Öê ´ÖÖ¸ü»Öê. ³ÖÖ¸üŸÖÖ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖÖ †ÓÝÖ µÖÖ“µÖÖÛú›êü ŸµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖ•Ö®ÖÖÓ®Öß Æü¢Öß´Öãôûê
¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê †ÖÆêü †ÃÖê ×®Ö¾Öê¤ü®Ö Ûêú»Öê ÆüÖêŸÖê. µÖÖ —Ö›ü¯ÖÖÓ®ÖÖ “ÖÖ¸ü ¯ÖÏÛúÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÝÖáÛúŸÖ Ûêú»Öê •ÖÖ‰ú ¿ÖÛúŸÖê. 1) ¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß 2) ¿ÖêŸÖß“Öê ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö 3) ¯ÖÖôûß¾Ö
¯ÖÏÖÞµÖÖÓ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ 4) ´Ö®ÖãÂµÖÖÓ¾Ö¸ü Æü»»ÖÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸµÖÖÓ®ÖÖ šüÖ¸ü ´ÖÖ¸üÞÖê.

´ÖÖ®Ö¾Ö ¾Ö ¾Ö®µÖ×•Ö¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ
¯ÖÏÖÞµÖÖÓ“µÖÖ †®®ÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ®ÖÖÆüß. ¯ÖÞÖ ¯ÖÏÖÞÖß •µÖÖê¾Öêôûê ÃÖ †®®Ö, †ÖÁÖµÖÃ£ÖÖ®Ö ¾Ö ¯ÖÏ•Ö®Ö®ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖÖê ŸµÖÖ¾Öêôûê ÃÖ
ŸµÖÖ“µÖÖ †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ ³ÖÖê¾ÖŸÖß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ´ÖÖ®Ö¾ÖÖÓ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÛÔú µÖêŸÖÖê. Æêü ¤üÖê‘Öê Æüß ‹Ûú´ÖêÛúÖÓ“Öê ³ÖµÖ ²ÖÖôûÝÖã®Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖÖÃÖÖšüß ¾Ö †®®ÖÃÖÖšüß
¯ÖÏÖÞÖß Æü»»ÖÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ. 2012 “µÖÖ •ÖÖÝÖŸÖßÛú †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß®ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öé£¾Öß“ÖÖ 13% ³Öã³ÖÖÝÖ ÆüÖ ÃÖÓ¸üõÖßŸÖ õÖê¡ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÃŸÖ®Ö ¾Ö ‡ÔŸÖ¸ü ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ
¸üÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß“ÖÖ ÆüÖ ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ³Öã³ÖÖÝÖ †ÖÆêü.
²Ö¸êü“ÖÃÖê ÃÖÓ¸üõÖßŸÖ õÖê¡Öê Æêü ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ“µÖÖ †ÃŸÖßŸ¾ÖÖ®Öê ¾µÖÖ¯Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôûê ŸÖê£Öê ¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ“Öß ÃÖÓ¬Öß •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. µÖÖŸÖ ³ÖßŸÖß®Öê
¾Ö®µÖ•Öß¾Ö ´ÖÖ®Ö¾ÖÖ¾Ö¸ü †ÖÛÎú´ÖÞÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ¯Öôãû®Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ.
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‘Ö™üú 7 : ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
‘Ö™üú 7

´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö× Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö
(I) ü´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö× Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö :(Human Communities and the Environment)
´ÖÖ−Ö¾Öß •Ö´ÖÖŸÖ ´Æü Ö•Öê »ÖÆüÖ−Ö †£Ö¾ÖÖ ´ÖÖêšü¶Ö ÃÖÓµÖê−Öê ‹ú¡Ö ¸üÖÆü ÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖæÆ üÖÃÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´Öã¤üÖµÖ †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
†¿ÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ÃÖ´Öã¤üÖµÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê ¬Ö´ÖÔ, ´Öæ»µÖ Øú¾ÖÖ †ÖêôûÖ µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖÖ´µÖ †ÃÖŸÖê. £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ´Æü Ö•Öê
»ÖÖêúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆ ü •ÖÖê †Ö“ÖÖ¸ü, ×¾Ö“ÖÖ¸ü, ÃÖÓÃéúŸÖß, ¬Ö´ÖÔ ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖêŸÖæ−Ö ‹ú¡Ö †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú †ÓŸÖ¸ü×ÎúµÖÖ
‘Ö›üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö •µÖÖ ×šüúÖ Öß ¸üÖÆüŸÖÖê, •Öß¾Ö−Ö •Ö0ÖŸÖÖê, ŸµÖÖ“µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖÃÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö Æêü
•Öî×¾Öú ¾Ö †•Öî×¾Öú ‘Ö™üúÖÓ−Öß ²Ö−Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖÖšüß ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö †−Öêú ‘Ö™üú †×ŸÖ¿ÖµÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ
¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê Æü¾ÖÖ, ¯ÖÖ Öß, •Ö×´Ö−Ö, ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß, −ÖªÖ, Æü¾ÖÖ´ÖÖ−Ö ‡ŸµÖÖ¤üß †•Öî×¾Öú ‘Ö™üú ŸÖÃÖê“Ö ÃÖæ8´Ö •Öß¾Ö, ¯Ö8Öß, ÃÖ¸ü¯Ö™ü ÖÖ¸êü •Öß¾Ö, •Ö»Ö“Ö¸ü,
¾Ö−µÖ•Öß¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö •Öî×¾Öú ‘Ö™üúÖŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö •Öî×¾Öú ‘Ö™üúÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾Ö ÆüÖ ×ÎúµÖÖ×¿Ö»Ö, ÃÖ¾ÖÔÁÖêÂšü ²Öã¬¤üß¾ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ Öß †ÃÖæ−Ö, ŸµÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ:ÆüÖ“µÖÖ ´Öæ»Ö³ÖæŸÖ 0Ö¸ü•ÖÖ ¾Ö
×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö •Öî×¾Öú ¾Ö †•Öî×¾Öú ‘Ö™üúÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ êú»ÖÖ †ÖÆêü ¾Ö ×−ÖÃÖ0ÖÔ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾Öæ−Ö
†Ö Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ‘Ö™üúÖÓ“µÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû úÖÆüß ‘Ö™üú ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö úÖÆüß ‘Ö™üúÖ“µÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü
¾ÖÖ¯Ö¸üÖ−Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖ †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôûê Æü¾ÖÖ, •Ö»Ö, •Ö×´Ö−Ö ¾Ö ¬¾Ö−Öß ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü.
´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö ˆŸÎúÖÓŸÖß ¯ÖÖÆüŸÖÖ 0Öê»µÖÖ †−Öêú ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖ»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ÆüÃŸÖ8Öê¯Ö
šüôûú¯Ö Öê ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. éúÂÖß, †ÖîªÖê×0Öúßú¸ü Ö, ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö, Û¾ÖÃ±úÖê™êü, Æü×¸üŸÖÎúÖÓŸÖß, −ÖÖ0Ö¸üßú¸ü Ö, »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖÃ±úÖê™ü µÖÖ
ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. µÖÖŸÖæ−Ö“Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö, Æü¾ÖÖ´ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ²Ö¤ü»Ö, †Ö´»Ö¯Ö•ÖÔ−µÖ, ×−Ö¾ÖÔ−Ößú¸ü Ö,
¾ÖÖôû¾ÖÓ™üßú¸ü Ö µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö •Ö0Ö³Ö¸ü •ÖÖ Ö¾Öæ »ÖÖ0Ö»ÖÖ †ÖÆêü.
• ´ÖÖ−Ö¾Öß »ÖÖê(úÃÖÓ+µÖÖ ¾ÖÖœü ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö, ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¸üÖê0µÖ ¾Ö (ú»µÖÖ Ö µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö :‹ÖÖªÖ ¤üê¿ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ¤üÖê−Ö •Ö−Ö0Ö Ö−ÖêŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ±ú¸üúÖ−Öê úÖœü»Öß •ÖÖŸÖê. ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ •Ö−Ö0Ö Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ´Ö¬Öæ−Ö †Ö¬Öß“µÖÖ •Ö−Ö0Ö Ö−Öê“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾Ö•ÖÖ úºþ−Ö ŸµÖÖÃÖ †Ö¬Öß“µÖÖ •Ö−Ö0Ö Ö−Öê“Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê−Öê ³ÖÖ0Öæ−Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü
úÖœü»Öß •ÖÖŸÖê.
•Ö0ÖÖŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸üß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ÃÖ¾ÖÔ¡ Ö ÃÖÖ¸üÖß −ÖÖÆüß. úÖ¸ü Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ¯ÖÖêÂÖ Ö ú¸ü ÖÖ·µÖÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ Ö ¤êüÖß»Ö
•Ö0ÖÖŸÖ ÃÖÖ¸üÖê −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêú •Ö−Ö0Ö Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¤êüÖß»Ö Æüß ¾ÖÖœü ú´Öß †×¬Öú †ÖœüôûŸÖê. »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü Æüß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê •Ö−´Ö ¾Ö
´ÖéŸµÖæ ¤ü¸ü µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ ¾Ö Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö šü¸ü¾Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
•Ö0Ö »ÖÖê(úÃÖÓ+ µÖÖ ¾ÖÖœü
¾ÖÂÖÔ
1650
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ
54
úÖê™üß

1850
125

1950
251

1971
363

1980
444

1990
540

2000
607

2005
645

2017
751

2025
800

¾Ö¸üß»Ö †Öú›êü¾ÖÖ¸üß¾Öºþ−Ö 1650-1850 µÖÖ 200 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¤ãü¯¯Ö™ü —ÖÖ»Öß. ¯Öãœêü 1850 ŸÖê 1950 ´Æü Ö•Öê êú¾Öôû 100
¾ÖÂÖÖÔŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¤ãü¯¯Ö™üß−Öê ¾ÖÖœü»Öß ¾Ö ŸµÖÖ¯Öãœêü êú¾Öôû 40 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ“Ö ŸÖß ¤ãü¯¯Ö™ü —ÖÖ»Öß. µÖÖ¾Öºþ−Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¤ãü¯¯Ö™ü ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
ú´Öß ú´Öß ÆüÖêŸÖ 0Öê»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê. µÖÖ¾Öºþ−Ö •Ö0ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ¾Öê0ÖÖ−Öê ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü Æêü Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. Æüß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
ŸÖÃÖê“Ö •Ö−Ö Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ×³Ö®Ö †ÖœüôûŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖ¯Öê8ÖÖ †×¾Öú×ÃÖŸÖ ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¾Öê0Ö •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü.
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‘Ö™üú 7 : ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ×¾ÖŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. •µÖÖ ³ÖÖ0ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü •ÖÖÃŸÖ ¾Ö 8Öê¡ Ö ú´Öß †ÖÆêü ŸÖê£Öê
»ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾ÖŸÖ¸ü Ö ¤üÖ™ü †ÖœüôûŸÖê. µÖÖˆ»Ö™ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öê 8Öê¡ Ö •ÖÖÃŸÖ ¾Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¾ÖÖœü ú´Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾ÖŸÖ¸ü Ö
×¾Ö¸üôû †ÖœüôûŸÖê.
• »ÖÖê(úÃÖÓ+µÖÖ ¾ÖÖœß“ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖê ÖÖ¸üÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö :»ÖÖêúÃÖÓµÖê“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸ü ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ú¸ü ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö³Öß®Ö ‘Ö™üúÖ´Öãôêû •Ö0ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÃÖÓµÖê“Öê ×¾ÖŸÖ¸ü Ö ±úÖ¸ü“Ö ×¾ÖÂÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê
†ÖÆêü. †−Öãæú»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ¤üÖ™ü †ÖœüôûŸÖê ŸÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖæú»Ö −ÖîÃÖÙ0Öú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ 8Öê¡ ÖÖŸÖ
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ×¾Ö¸üôû Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
(II) ¤üÖ™ü »ÖÖê(ú¾ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖÏ¤êü¿ Ö :•Ö0ÖÖŸÖ ¤üÖ™ü »ÖÖêú¾ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖÏ¤êü¿Ö Æêü ¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¾Ö ˆªÖê0Ö¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö µÖÖ ¤üÖê−Ö ×¾Ö³ÖÖ0ÖÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ0Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ. ˆªÖê0Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö ¤üÖ™ü
»ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ÃÖ´Ö×¿ÖŸÖÖêÂ Ö ú×™ü²ÖÓ¬ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ¾Ö ´Ö¬µÖ µÖã¸üÖê¯Ö ×²ÖÎ™ü−Ö, ˆ¢Ö¸ü †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ‡¿ÖÖ−µÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ−Öê, òú×»Ö±úÖêÙ−ÖµÖÖ
†Ö0−ÖêµÖ òú−Ö›üÖ ¾Ö •Ö¯ÖÖ−Ö µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê.
µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö −ÖîÃÖÙ0Öú ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. úÖ¸üÖÖ−Ö¤üÖ¸üß,
ˆªÖê0Ö¬ÖÓ¤êü, −ÖÖ0Ö¸üßú¸ü Ö, ¾ÖÖÆüŸÖæú, ¤üôû Ö¾Öôû Ö, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ¸ü ÖÖ−Öê †−Öêú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖÖ 8Öê¡ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö
×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö †−Öêú ‘Ö™üú ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖÓ“µÖÖ †´ÖµÖÖÔ¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ŸÖê ¤ãüÙ´Öôû ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖã™ü¾Ö›üÖ ³ÖÖÃÖæ »ÖÖ0ÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû
ÃÖÓ¯Öæ ÖÔ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö“Ö ×²Ö‘Ö›üŸÖê.
¿ÖêŸÖß¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¤üÖ™ü »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ˆÂ Ö ú×™ü²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖê. µÖê£ Öß»Ö ¤üÖ™ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ±úÖ¸ü“Ö ŸÖÖ Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê.
µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê †Ö×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ¸üŸÖ, “Öß−Ö, ¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−Ö, ²ÖÖÓ0»ÖÖ¤êü¿Ö, ÁÖß»ÖÓúÖ, úÖê×¸üµÖÖ, ŸÖî¾ÖÖ−Ö, †Ö×±ÏúêúŸÖß»Ö úÖÆüß ¤êü¿Ö ¾Ö
‡Ó›üÖê−Öê×¿ÖµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¾ÖÖœüŸµÖÖ ¾Ö ¤üÖ™ü »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ¿ÖêŸÖß¾Ö¸ü ŸÖÖ Ö µÖêŸÖÖê, ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö †®Ö¬ÖÖ−µÖÖ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾ÖÖœü¾Ö µÖÖÃÖÖšüß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ •Ö»ÖØÃÖ“Ö−Ö,
¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ÖŸÖê ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû •Ö×´Ö−Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö, ×¯ÖúÖ¾Ö¸üß»Ö ±ú¾ÖÖ¸ü Öß, ×ú™üú−ÖÖ¿Öêú, ¾ÖÖÆüŸÖæú µÖÖ´Öãôêû ¬¾Ö−Öß ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö, éúÂÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ
ˆªÖê0ÖÖ´Öãôêû •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö, ¬¾Ö−Öß ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ µÖÖ ¯ÖÏ¤üê¿ÖÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
(III) ×¾Ö¸üôû »ÖÖê(ú¾ÖÃŸÖß“Öê ¯ÖÏ¤êü¿Ö :•Ö0ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ ú´Öß ¾Ö ×¾Ö¸üôû †ÖœüôûŸÖê. µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê †×ŸÖ ¿ÖßŸÖ ¬ÖÐã×¾ÖµÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö,
ˆÂ Ö ¾ÖÖôû¾ÖÓ™üß ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ×¾ÖÂÖã¾Ö¾Öé¢ÖßµÖ ‘Ö−Ö¤üÖ™ü •ÖÓ0Ö»ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤êü¿Ö, †ŸÖß ˆÓ“Ö ¤æü0ÖÔ´Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ ú´Öß ŸÖ¸ü úÖÆüß ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×−Ö´ÖÔ−ÖæÂµÖ †ÖÆêüŸÖ. ¤æ0ÖÔ´Ö ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö Æü¾ÖÖ´ÖÖ−Ö µÖÖ´Öãôêû ˆ¤ü¸ü×−Ö¾ÖÖÔÆü
´Æü Öæ−Ö µÖê£Öß»Ö »ÖÖêú ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖŸÖ. †®Ö Æüß“Ö ´ÖãµÖ 0Ö¸ü• Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê ×¿Ö¾ÖÖµÖ ú´Öß »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü
´ÖµÖÖÔ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê. •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ¾Ö−µÖ •Öß¾Ö−Ö, −ÖîÃÖ0ÖÔú •ÖÓ0Ö»Öê
‡ŸµÖÖ¤üß“µÖÖ ú´Öß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê.
(II) »ÖÖê(úÃÖÓ+µÖÖ ¾ÖÖœü ¾Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¸üÖê0µÖ ¾Ö (ú»µÖÖ Ö :¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¸üÖê0µÖ ¾Ö ú»µÖÖ Ö µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê. †×ŸÖ×¸üŒŸÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö
−ÖîÃÖÙ0Öú ‘Ö™üúÖ“µÖÖ †×ŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“µÖÖ †−Öêú ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê 0»ÖÖê²Ö»Ö ¾ÖÖò´Öâ0Ö, Æü×¸üŸÖ0ÖÏÆ ü
¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö, †Ö´»Ö¯Ö•ÖÔ−µÖ, †Öê—ÖÖê−Ö“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¸üÖê0µÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖÖê,
¯ÖµÖÖÔµÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ú»µÖÖ Ö ÃÖÖ¬Ö µÖÖŸÖ ²ÖÖ¬ÖÖ µÖêŸÖÖê.
• Ö×−Ö•Ö ŸÖê»Ö, ¤ü0Ö›üß úÖêôûÃÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü úÖ¸üÖÖ−Ö¤üÖ¸üß ¾Ö ¾ÖÖÆüŸÖæúÃÖÖšüß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê Æü¾ÖêŸÖ úÖ²ÖÔ−Ö
›üÖµÖ†ÖòŒÃÖÖ‡›ü ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ÃÖÖê›ü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ•Öß¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¸üÖê0µÖÖÃÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü.
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• •Ö»ÖØÃÖ“Ö−Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ÖŸÖê, ×ú™üú−ÖÖ¿Öêú µÖÖÓ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ−Öê ¿ÖêŸÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö •Ö¸üß ¾ÖÖœü»Öê ŸÖ¸üß ×¯ÖúÖ“Öß 0Öã Ö¾Ö¢ÖÖ ÖÖ»ÖÖ¾Ö»Öß
†ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ“ÖÖ úÃÖ ú´Öß —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. †®Ö¬ÖÖ−µÖÖŸÖ DDT ¾Ö ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †Ó¿Ö ˆŸÖ¸ü»µÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¸üÖê0µÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü.
• ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓµÖê´Öãôêû »ÖÖêúÃÖÓµÖê“ Öê ëú¦üßú¸ü Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö ´ÖÖêšüß −Ö0Ö¸êü ˆ¤üµÖÖÃÖ †Ö»Öß. Ã¾Ö“”ûŸÖê“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö, 0Ö×»Ö“”û —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö™Ëü™ü¶Ö,
²ÖêúÖ¸üß, 0Öã−Æêü0ÖÖ¸üß, †Ö¸üÖê0µÖ µÖÖÃÖÖ¸üÖê ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»Öê. ¬¾Ö−Öß ¯ÖÏ¤æüÂÖ ÖÖ´Öãôêû, úÔú¿Ö †Ö¾ÖÖ•ÖÖ´Öãôêû ²Ö×Æü¸êü¯Ö ÖÖ, ×“Ö›ü“Öß›ü, Ÿ¾Ö“Öê“Öê
¸üÖê0Ö, †Ö¾ÖÖ•ÖÖ´Öãôêû †ÃÖÆüÖµµÖ ¾Öê¤ü−ÖÖ, ÁÖ¾Ö Ö 8Ö´ÖŸÖÖ ú´Öß ÆüÖê Öê ¿ÖÖ¸üß×¸üú ¾Ö ´ÖÖ−Ö×ÃÖú †Ö•ÖÖ¸ü •Ö›üŸÖÖŸÖ.
• ¾ÖÖœüŸµÖÖ »ÖÖêúÃÖÓ µÖê´Öãôêû †ÖîªÖê×0Öúßú¸ü Ö, −ÖÖ0Ö¸üßú¸ü Ö, ¾ÖÖÆüŸÖæú ÃÖÖ¬Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ‡ŸµÖÖ¤üß´Öãôêû Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö ¾ÖÖœü»Öê †ÖÆêü, ŸµÖÖ“ÖÖ
À¾ÖÃÖ−Ö×ÎúµÖê¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖê‰ú−Ö òú−ÃÖ¸ü“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö, ¬Öã¸üÖ´Öãôêû ¸üŒŸÖ ¾Ö ´Ö••ÖÖÃÖÓÃ£Öê¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ŸÖãú»Ö ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö, ¿Ö¸üß¸üÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ Ö ¾ÖÖµÖã
ú´Öß ÆüÖê Öê, úÖµÖÔ8Ö´ÖŸÖÖ ‘Ö™ü Öê, Ã¾ÖÖÃ£µÖ ×²Ö‘Ö›ü Öê, ÖÖêú»ÖÖ, ±ãú°±ãúÃÖÖ“Öê ¸üÖê0Ö µÖÖÃÖÖ¸üÖê †Ö•ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖŸÖ.

(II) ¬Ö¸ü Ö0ÖÏÃŸÖÖ“Öê ¯Öã−Ö¾ÖÔÃŸÖß ¾Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö :(Resettlement and Re-habitation of Project affected person - case studies)
•Ö»ÖØÃÖ“Ö−ÖÖ“µÖÖ †ÃÖ´ÖÖ−Ö ×¾ÖŸÖ¸ü ÖÖ´Öãôêû −ÖªÖ¾Ö¸ü ¬Ö¸ü Öê ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö úÖ»Ö¾µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¬Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ Öß ú´Öß ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ 8Öê¡ ÖÖŸÖ †£Ö¾ÖÖ
¤ãüÂúÖôû0ÖÏÃŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾Öôû¾Ö µÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¬Ö¸ü Ö0ÖÏÃŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¬Ö¸ü ÖÖÖÖ»Öß 0Öê»Öê»µÖÖ 0ÖÖ¾ÖÖ“Öê ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö ú¸ü Öê ŸÖÃÖê“Ö ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ“Öê
(ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê) ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö ú¸ü Öê Æüß ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß ÃÖ´ÖÃµÖÖ †ÖÆêü. ¬Ö¸ü ÖÖ´Öãôêû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“ÖêÆ üß †−Öêú ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ×úŸµÖêú 0ÖÖ¾Öê,
¿ÖêŸÖ•Ö×´Ö−Öß, •ÖÓ0Ö»Öê Æüß ¬Ö¸ü ÖÖÖÖ»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¬Ö¸ü Ö0ÖÏÃŸÖÖ“µÖÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ˆ¤üÖ.
1) éúÂ ÖÖ −Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ¬ÖÖê´Ö ¬Ö¸ü Ö.
2) 1922 ´Ö¬µÖê ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öê ´Öãôû¿Öß ¬Ö¸ü Ö - 52 0ÖÖ¾Öê ¯ÖÖ µÖÖÖÖ»Öß.
3) úÖêµÖ−ÖÖ ¬Ö¸ü Ö - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü - †−Öêú 0ÖÖ¾Öê ¯ÖÖ µÖÖÖÖ»Öß 0Öê»Öß, ¿ÖêŸÖ•Ö×´Ö−Öß −ÖÂ™ü —ÖÖ»µÖÖ, •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö, •ÖÓ0Ö»Öê −ÖÂ™ü —ÖÖ»Öß.
4) ŸÖêÆü¸üß ¯ÖÏú»¯Ö - ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß - ÃÖãÓ¤ü¸ü»ÖÖ»Ö ²ÖÆãü0Öã ÖÖ µÖÖÓ−Öß †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö êú»Öê.
5) −Ö´ÖÔ¤üÖ −Ö¤üß¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¸ü¤üÖ¸ü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü - 33 0ÖÖ¾Öê ¯ÖÖ µÖÖÖÖ»Öß 0Öê»Öß, »ÖÖêúÖÓ“Öê ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö, ¿ÖêŸÖ•Ö×´Ö−Öß −ÖÂ™ü, †−Öêú •Ö´ÖÖŸÖß ²Öê‘Ö¸ü,
Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö.
¬Ö¸ü Ö0ÖÏÃŸÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ :1) ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ¯Öã−ÖÙ−ÖÙ´ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ.
2) »ÖÖêúÖÓ“Öê ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖ.
3) ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ¾Ö−Öê ¯ÖÖ µÖÖÖÖ»Öß •ÖÖ Öê.
4) ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ»µÖÖ •Ö×´Ö−Öß ÖÖ¸ü¯Ö™ü ÆüÖê Öê.
5) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö.
6) ¿ÖêŸÖß•Ö×´Ö−Öß“Öê ÆüÖê ÖÖ¸êü −ÖãúÃÖÖ−Ö.
7) Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö.
8) ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾Öšü¶ÖŸÖ µÖê ÖÖ·µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ.
9) •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö.
10) †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ.
11) ¸üÖê• Ö0ÖÖ¸üß“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ.
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(III) †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :Disaster Management
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ÆüÃŸÖ8Öê¯ÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ −ÖîÃÖÙ0Öú ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ×²Ö‘Ö›üŸÖê. ¯Öé£ ¾Öß¾Ö¸ü úÖµÖÔ
ú¸ü ÖÖ·µÖÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß´Öãôêû ¾Ö ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüÃŸÖ8Öê¯ÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖêšêü ÃÖÓú™ü ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖê, ŸµÖÖÃÖ †Ö¯Ö¢Öß †ÃÖê
´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
 ¾µÖÖ+µÖÖ :†Ö¯Ö¢Öß ´Æü Ö•Öê †¿Öß †−Ö¯Öê×8ÖŸÖ ‘Ö™ü−ÖÖ úß •µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß ÆüÖêŸÖê. †¿Öß ŸÖß¾ÖÎ ‘Ö™ü−ÖÖ •µÖÖ´Öãôêû
ÃÖÓ¯Ö¢Öß, ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ¾Ö ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ“Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖ †Ö¯Ö¢Öß †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
µÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ¯Öæ¸ü, ³ÖæÓú¯Ö, †Ö¾ÖŸÖÔ ¾Ö ³Öæ-‘ÖÃÖ¸ü Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ×ÎúµÖê“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
 †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :‹ÖÖªÖ 8Öê¡ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü µÖê ÖÖ·µÖÖ †Ö¯Ö¢Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß´Öãôêû ÆüÖê ÖÖ¸êü −ÖãúÃÖÖ−Ö ú´Öß ú¸ü Öê †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖ¾Ö¸ü
´ÖÖŸÖ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ¯Öæ¾ÖÔ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ú¸ü Öê µÖÖÃÖ †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
†“ÖÖ−Öú µÖê Ö·µÖÖ †Ö¯Ö¢Öß¯ÖÖÃÖæ−Ö •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß ™üÖôû µÖÖÃÖÖšüß Øú¾ÖÖ ú´Öß ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ´Æü Ö•Öê“Ö
†Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÆüÖêµÖ.
 †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öß 0Ö¸ü•Ö :−ÖîÃÖÙ0Öú †Ö¯Ö¢Öß µÖÖ †ÖúÛÃ´ÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê. •µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü −ÖîÃÖÙ0Öú †Ö¯Ö¢Öß
µÖêŸÖÖŸÖ µÖê£ Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öß ×−ÖŸÖÖÓŸÖ 0Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê. †Ö¯Ö¢Öß“Öê ¯Öæ¾ÖÖÔ−Öã´ÖÖ−Ö ‘Öê µÖÖ“Öê ŸÖÓ¡ Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸ü Öê, ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ −ÖãúÃÖÖ−Öß“Öß
´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê Öê, ÃÖÓú™ü0ÖÏÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ¯Öã¸ü×¾Ö Öê, µÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖŸÖê.
(1) ¯Öæ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :−ÖªÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ µÖÖ“µÖÖ ˆ»Ö²¬ÖŸÖê¾Öºþ−Ö −ÖªÖ“Öê ²ÖÖ¸ü´ÖÖÆüß −Ö¤üß ¾Ö ÆÓü0ÖÖ´Öß −Ö¤üß †ÃÖê ¤üÖê−Ö ¯ÖÏúÖ¸ü ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ
¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß´Öãôêû ¯Öæ¸ü Æüß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖê. −Ö¤üß“µÖÖ ˆ0Ö´ÖÖú›üß»Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß —ÖÖ»µÖÖ−Öê −Ö¤üß»ÖÖ ¯Öæ¸ü
µÖê‰ú−Ö ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖ“Öê ±úÖ¸ü ´ÖÖêšêü −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê.
 ¾µÖÖ+µÖÖ :‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ †×ŸÖ¾ÖéÂ™üß´Öãôêû ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖ Öß ¯ÖÏ¾ÖÖÆü ¯ÖÖ¡ÖÖŸÖ −Ö ´ÖÖ¾ÖŸÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¯ÖÃÖ¸üŸÖê ¾Ö −Ö¤üß“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü
•Ö»Ö´ÖµÖ ÆüÖêŸÖÖê, ŸµÖÖÃÖ ¯Öæ¸ü †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
ˆ¢Ö¸ü †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö ×´ÖÃÖßÃÖß¯Öß, ¤ü×8Ö Ö †´Öê×¸üêúŸÖß»Ö †´Öê—ÖÖò−Ö, “Öß−Ö´Ö¬Öß»Ö µÖÖ0ÖŸÃÖß, ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö 0ÖÓ0ÖÖ - ²ÖÎ´Æü¯Öæ¡ ÖÖ,
¯ÖÖ×úÃŸÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ØÃÖ¬Öæ µÖÖ −ÖªÖÓ−ÖÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ¯Öæ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 0ÖÓ0ÖÖ −Ö¤üß´Öãôêû ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö, ×²ÖÆüÖ¸ü, —ÖÖ¸üÖÓ›ü, ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ²ÖÓ0ÖÖ»Ö,
´ÖÆüÖ−Ö¤üß´Öãôêû †Öê×¸üÃÖÖ, ²ÖÎ´Æü¯Öæ¡ÖÖ −Ö¤üß´Öãôêû †ÖÃÖÖ´Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¤ü¸ü¾ÖÂÖá ¯Öæ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö¢Öß“µÖÖ ÃÖÓ¸ü8Ö ÖÖ£ÖÔ ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö,
×−ÖµÖÖê• Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ0ÖŸÖê.
 ¯Öæ¸üÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :1) −Ö¤üß ¯ÖÏ¾ÖÖÆüÖ»ÖÖ ²ÖÖÓ¬Ö ‘ÖÖ»Ö Öê, ¬Ö¸ü Öê ˆ³ÖÖ¸ü Öê, úÖ»Ö¾µÖÖ«üÖ¸êü ¯ÖÖ µÖÖ“Öê ×¾ÖÃÖ•ÖÔ−Ö ú¸ü Öê.
2) −Ö¤üß“µÖÖ ¤üÖê−Æüß ¯ÖÖ¡ÖÖ»Ö0ÖŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¾Ö−ÖÖ“”ûÖ¤ü−Ö ¾ÖÖœü¾Ö Öê.
3) −Ö¤üß“µÖÖ úÖšüÖ¾Ö¸ü ¯Öæ¸üÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êü ÖÖ¸üß µÖÓ¡ Ö ÖÖ ˆ³ÖÖ¸ü Öê.
4) ¯Öæ¸üÖ´Öãôêû ‘Ö¸êü ¾ÖÖÆæü−Ö •ÖÖ Öê, ×¯ÖúÖÓ“Öê −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖê Öê, •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ Ÿ¾Ö¸üßŸÖ †ÖÙ£Öú ´Ö¤üŸÖ
¯Öã¸ü¾Ö Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖê, ŸµÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê• Ö−Ö †Ö¾Ö¿µÖú šü¸üŸÖê.
5) †Ö¸üÖê0µÖ, †ÖîÂÖ¬Ö, †®Ö-¯ÖÖ Öß ¯Öæ¸ü0ÖÏÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ×´Öôû µÖÖÃÖÖšüß Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖŸÖ¸ü ÖÖ“Öê ×−ÖµÖÖê• Ö−Ö ú¸ü Öê.
†¿ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¯Öæ¸üÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö êú»Öê •ÖÖŸÖê.

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¿ÖÖÃ¡Ö

122

‘Ö™üú 7 : ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
(2) ³Öæ(Óú¯Ö :³ÖæÓú¯Ö Æüß ‹ú †ÖúÛÃ´ÖŸÖ ‘Ö›ü ÖÖ¸üß −ÖîÃÖÙ0Öú †Ö¯Ö¢Öß †ÃÖæ−Ö ŸÖß ¯Öé£ ¾Öß“µÖÖ †ÓŸÖ0ÖÔŸÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß´Öãôêû ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖê. •Ö0ÖÖŸÖß»Ö
³ÖæÓú¯Ö Æêü ‹úÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ¯Ö™Ëü™ü¶ÖŸÖ“Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯Öò×ÃÖ×±úú ´ÖÆüÖÃÖÖ0Ö¸üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ¯Ö™Ëü™üÖ, •µÖÖ´Ö¬µÖê ™üÖÃ´ÖÖ×−ÖµÖÖ, †ÖòÃ™Òêü×»ÖµÖÖ,
‡Ó›üÖê−Öê×¿ÖµÖÖ, •Ö¯ÖÖ−Ö, úÖ´Ö“Ö™üúÖ ×«ü¯Öú»¯Ö, ²Öê†Ø¸ü0Ö“Öß ÃÖÖ´Öã¦ü¬¾Ö−Öß ¸üÖòúß ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ 8Öê¡Ö ¾Ö †ò−›üß•Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ 8Öê¡ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
¤ãüÃÖ¸üÖ ¯Ö™Ëü™üÖ †™ü»ÖÖÓ×™üú ´ÖÆüÖÃÖÖ0Ö¸üÖŸÖæ−Ö òú−Ö¸üß ²Öê™ü, ³Öæ´Ö¬µÖ ÃÖ´Öã¦üÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö, †ÖÖÖŸÖß ¸üÖÂ™Òü, ØÆü¤ãüãú¿Ö ×Æü´ÖÖ»ÖµÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ´µÖÖ−Ö´ÖÖ¸ü
¾Ö ‡Ó›üÖê−Öê×¿ÖµÖÖ•Ö¾Öôû ¯Öò×ÃÖ×±úú ¯Ö™Ëü™ü¶ÖÃÖ ×´ÖôûŸÖÖê. µÖÖ 8Öê¡ ÖÖŸÖ ¾ÖÖ¸Óü¾ÖÖ¸ü ³ÖæÓú¯Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß
ÆüÖêŸÖê.
 ³Öæ(Óú¯ÖÖ“Öß ¾µÖÖ+µÖÖ :³Öæú¾Ö“ÖÖŸÖ ‹ÖÖªÖ ³ÖÖ0ÖÖŸÖ †ÖúÛÃ´ÖŸÖ ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Öß ‘Ö›æü−Ö †Ö»µÖÖÃÖ •Ö´Öß−Ö ÆüÖ»ÖŸÖê ×ŸÖ»ÖÖ Óú¯Ö−Öê ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ ³ÖæÓú¯Ö
´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
³Öæ¯ÖéÂšüÖÖÖ»Öß»Ö Ö›üúÖ“µÖÖ »Ö¾Ö×“ÖúŸÖê´Ö¬µÖê ŸÖÖŸúÖ»Öß−Ö †›ü£ÖôûÖ †Ö»µÖÖÃÖ ³Öæ¯ÖéÂšü Óú¯Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖê, ¤üÖê»ÖÖµÖ´ÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê ŸµÖÖÃÖ ³ÖæÓú¯Ö
´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
 ³Öæ(Óú¯ÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :³ÖæÓú¯Ö ¯ÖÏ¾Ö Ö 8Öê¡ÖÖŸÖ ³ÖæÓú¯ÖÖ´Öãôêû ÆüÖê ÖÖ¸üß •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß ™üÖôû µÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ´Æü Ö•Öê“Ö ³ÖæÓú¯ÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö
ÆüÖêµÖ, Æêü ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ÃÖÖ¬ÖŸÖÖ µÖêŸÖê.
1) ³ÖæÓú¯ÖÖ“µÖÖ ÆüÖ¤ü·µÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖß ÃÖã¸ü×8ÖŸÖ ¸üÖÖ µÖÖ“Öê ŸÖÓ¡ Ö–ÖÖ−Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ú¸ü Öê.
2) ³ÖæÓú¯Ö0ÖÏÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ŸÖŸ¯Ö¸üŸÖê−Öê ÃÖê¾ÖÖ-ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¯Öã¸ü¾Ö Öê.
3) ³ÖæÓú¯Ö0ÖÏÃŸÖ 8Öê¡ÖÖ“Öß ¯ÖÖÆü Öß ú¸ü ÖÖ¸üß µÖÓ¡Ö ÖÖ Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ˆ³Öß ú¸ü Öê.
4) ³ÖæÓú¯Ö0ÖÏÃŸÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö ú¸ü µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü Öê ‡ŸµÖÖ¤üß.
(3) “Ö(ÎúßµÖ ¾ÖÖ¤üôû †Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−ÖÖŸÖß»Ö ×³Ö®ÖŸÖê´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ú´Öß ¾Ö •ÖÖÃŸÖ ¤üÖ²ÖÖ“Öß ëú¦ü ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ. •ÖÖÃŸÖ ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−ÖÖ´Öãôêû ‹ÖÖªÖ ×šüúÖ Öß
ú´Öß ¤üÖ²ÖÖ“Öê ëú¦ü ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ú´Öß ¤üÖ²ÖÖ“µÖÖ ëú¦üÖú›êü ¾ÖÖ¸êü µÖêŸÖÖŸÖ ¾Ö ŸÖê “ÖÎúÖúÖ¸ü 0ÖŸÖß−Öê ¾ÖÖÆæü »ÖÖ0ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ “ÖÎúßµÖ ¾ÖÖ¤üôû †ÃÖê
´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
 ¾µÖÖ+µÖÖ :‹ÖÖªÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ Ã£ÖÖ×−Öú úÖ¸ü ÖÖ−Öê ú´Öß ¤üÖ²ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖê, ŸÖê¾ÆüÖ “ÖÖêÆ üÖê²ÖÖ•Öæ−Öê ¾ÖÖ¸êü “ÖÎúÖúÖ¸ü 0ÖŸÖß−Öê ú´Öß ¤üÖ²ÖÖ“µÖÖ
8Öê¡ ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆæü »ÖÖ0ÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÃÖ “ÖÎú¾ÖÖŸÖ †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
ˆÂ Ö ú×™ü²ÖÓ¬ÖÖŸÖ †Ö¾ÖŸÖÔ“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß ÃÖ´Öã¦üÖ¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖê. †Öò0ÖÃ™ü-ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü´Ö¬µÖê Æüß ¾ÖÖ¤üôêû ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ ŸÖß ×¾Ö¬¾ÖÓÃÖú Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß
†ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ¾ÖÖ¤üôûÖ´Öãôêû œü0ÖÖÓ“µÖÖ 0Ö›ü0Ö›üÖ™üßÃÖÆü 0ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖê. Æüß †¾ÖŸÖì ¿ÖŒŸÖß¿ÖÖ»Öß ¾Ö −ÖãúÃÖÖ−ÖúÖ¸üú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ
´ÖÖ−ÃÖæ−Ö ¯Öæ¾ÖÔ úÖôûÖŸÖ ¯Öæ¾ÖÔ ×ú−ÖÖ¸ü¯Ö™Ëü™üß¾Ö¸ü Æüß ¾ÖÖ¤üôêû µÖêŸÖÖŸÖ.
 ¾ÖÖ¤üôûÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :¾ÖÖ¤üôûÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ¸êü −ÖãúÃÖÖ−Ö ™üÖôû µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¾ÖÖ¤üôûÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ú¸ü Öê ¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.
1) “ÖÎúß¾ÖÖ¤üôû ¯Öæ¾ÖÔÃÖã“Ö−ÖÖ ¤êü ÖÖ¸êü ×²Ö−ÖŸÖÖ¸üß ÃÖÓ¤êü¿Ö µÖÓ¡ Ö ÖÖ •Ö»Ö¤ü ú¸ü Öê.
2) “ÖÎúßµÖ ¾ÖÖ¤üôûÖ“ÖÖ ¾Öê0Ö ¾Ö ×¤ü¿ÖÖ ˆ¯Ö0ÖÏÆ ü ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö Ö «üÖ¸êü ¯Öæ¾ÖÔÃÖã“Ö−ÖÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖê.
3) ÃÖÖ0Ö¸ü ×ú−ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ´Ö“”ûß´ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖŸÖÔú ¸üÖÆü µÖÖÃÖÖšüß ÃÖã“Ö−ÖÖ ¤êü ÖÖ¸üß µÖÓ¡ Ö ÖÖ ˆ³Öß ú¸ü Öê.
4) ×ú−ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾ÖÃÖÖÆüŸÖà−ÖÖ ÃÖã¸ü×8ÖŸÖ ×šüúÖ Öß •ÖÖ µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü¾Ö ÖÖ¸üß µÖÓ¡Ö ÖÖ ˆ³Öß ú¸ü Öê.
5) •Ö»Ö¤ü 0ÖŸÖß−Öê ÃÖã¸ü×8ÖŸÖ ×šüúÖ Öß Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü Öê.
6) »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ †ÖÙ£Öú, ¾ÖîªúßµÖ ¾Ö ×−Ö¾ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ÃÖÖêµÖß“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü Öê.
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7) ¾Öê¬Ö¿ÖÖôêû´ÖÖ±ÔúŸÖ †¾ÖŸÖáµÖ ÃÖ´Ö³ÖÖ¸ü ¸êüÂÖê“Öê −ÖúÖ¿Öê ¯Öã¸ü¾Ö Öê ‡ŸµÖÖ¤üß 0ÖÖêÂ™üà“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö úºþ−Ö µÖê ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓú™üÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ú´Öß
ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
(4) ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ ¸üÃŸÖê ¾Ö »ÖÖêÆü´ÖÖ0ÖÔ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö •Ö´Öß−Ö Ö Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“µÖÖ ¾Ö¸üß»Ö
•Ö×´Ö−Öß“ÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ú›êü úÖêÃÖôæû−Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖà“Öê ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ −ÖãúÃÖÖ−Ö ÆüÖêŸÖê.
ŸÖß¾ÖÎ ˆŸÖÖ¸ü, •ÖÖê¸üÖ“ÖÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ, ³ÖæÓú¯Ö, ¯Ö¾ÖÔŸÖ ˆŸÖÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö •ÖÓ0Ö»ÖŸÖÖê›ü, ÖÖê¤üúÖ´Ö, 0ÖãºþŸ¾ÖÖúÂÖÔ Ö ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ¸ü ÖÖ´Öãôê ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖ
ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
 ¾µÖÖ+µÖÖ :¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ −ÖîÃÖÙ0Öú ¾Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß úÖµÖÖÔ´Öãôêû ¯Ö¾ÖÔŸÖÖ“Öê ú›êü úÖêÃÖôêû µÖÖÃÖ ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖ †ÃÖê ´Æü ÖŸÖÖŸÖ.
¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †ÃÖ ÖÖ·µÖÖ ¿ÖêŸÖ•Ö×´Ö−Öß, ¾ÖÃÖÖÆüŸÖß, ¸üÃŸÖê, ¸êü»¾Öê ´ÖÖ0ÖÔ ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö •Öß¾ÖßŸÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö ÆüÖ−Öß ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖÖ´Öãôêû
ÆüÖêŸÖê. ´Æü Öæ−Ö ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖ Æüß †Ö¯Ö¢Öß ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖê.
 ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö :³ÖËæ´Öß¯ÖÖŸÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÆüÖê ÖÖ¸êü −ÖãúÃÖÖ−Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ŸÖß¾ÖÎŸÖÖ ú´Öß ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öê ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ´Æü Ö•Öê ³Öæ´Öß¯ÖÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÆüÖêµÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö •Ö´´Öã-úÖÛ¿´Ö¸ü, ˆ¢Ö¸üÖÓ“Ö»Ö, ¯Öæ¾Öìú›üß»Ö ¸üÖ•µÖ, ¯Öæ¾ÖÔ ¾Ö ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ‘ÖÖ™ü ‡ŸµÖÖ¤üß 8Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖ´Ö¬µÖê ¤ü¸ü›üß
úÖêÃÖôûŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏúÖ¸êü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
1) Ö›üú ÃŸÖ¸ü ‘ÖÃÖºþ −ÖµÖêŸÖ ´Æü Öæ−Ö ×ÃÖ´Öë™ü“Öê ¯ÖÖ Öß Ö›üú ÃŸÖ¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖê›ü Öê.
2) ¯Ö¾ÖÔŸÖßµÖ ³ÖÖ0ÖÖŸÖ ´ÖÖ0ÖÖÔ¾Ö¸ü ¤ü¸ü›üß úÖêÃÖôæû −ÖµÖê ´Æü Öæ−Ö ÃÖã¸ü×8ÖŸÖ Ø³ÖŸÖ ˆ³Öß ú¸ü Öê.
3) ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖóµÖÖŸÖ ¯Ö¾ÖÔŸÖ ¯ÖÖµÖ£µÖÖ¿Öß †ÃÖ ÖÖ·µÖÖ ¾ÖÃŸµÖÖÓ“Öê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê ¾ÖÃÖ−Ö ú¸ü Öê.
4) ¤ü¸ü›üß Ÿ¾Ö¸üßŸÖ ¤æü¸ü úºþ−Ö ¾ÖÖÆüŸÖæú “ÖÖ»Öæ ú¸ü µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ú¸ü Öê.
5) •Ö»Ö¤ü 0ÖŸÖß−Öê »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖã¸ü×8ÖŸÖ ×šüúÖ Öß Æü»Ö¾Ö Öê, ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖêµÖß ¯Öã¸ü×¾Ö µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
(IV) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö “Öôû¾Öôûß :Environmental Movements
• ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Ö(ú :ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö¯Ö Öê 20 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö “Öôû¾Öôûß“ÖÖ ÃÖã¸ü ‹êæú µÖê‰ú »ÖÖ0Ö»ÖÖ. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¬¤üÖ−ÖÓŸÖ¸ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¯ÖÏ0ÖŸÖß“ÖÖ ÆüÖ ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö †ÖÆêü. ¤ãüÃÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖµÖã¬¤üÖ“Öê ³ÖµÖÖ¾ÖÆü ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö †Ö•ÖÆüß •Ö¯ÖÖŸÖ ³ÖÖê0ÖŸÖ †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖ-†±ú0ÖÖ Öß Ã£ÖÖ−Ö,
‡¸üÖ Ö, ¯Öê»ÖêÃ™üÖ‡Ô−Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ³ÖÖ0ÖÖŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»ÖÖ −Ö¸üÃÖÓÆüÖ¸ü •Ö0ÖÖ»ÖÖ úÖê ÖŸµÖÖ †¾ÖÃ£ÖêŸÖ −Öê ÖÖ¸ü †ÖÆêü, µÖÖ²Ö¤Ëü¤ü»Ö ÃÖÖÓ¿ÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ´Æü Öæ−Ö“Ö
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ¸ü8Ö Ö ú¸ü µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüÖ»Ö“ÖÖ»Ö ÃÖãºþ —ÖÖ»Öß †ÖÆêü, ×ŸÖ»ÖÖ“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö “Öôû¾Öôû ´Æü ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
• ¾µÖÖ+µÖÖ :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“µÖÖ œüÖÃÖôû»Öê»µÖÖ ÛÃ£ÖŸÖß»ÖÖ ¾Öôû ÖÖ¾Ö¸ü ´Æü Ö•Öê µÖÖê0µÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ −Öê µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê êú»Öê»Öß Øú¾ÖÖ
“ÖÖ»Ö¾Ö»Öê»Öß éúŸÖß ´Æü Ö•Öê“Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö “Öôû¾Öôû ÆüÖêµÖ. Æüß “Öôû¾Öôû ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ¾ÖÖ“Ö¾Ö µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¸ü8Ö ÖÖÃÖÖšüß êú»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ¾ÖÖ“Ö¾Ö µÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêúÖÓ−Öß êú»Öê»Öß Æüß †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê †ÖÆêüŸÖ.
³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö “Öôû¾Öôûß :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö “Öôû¾Öôûß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾µÖÛŒŸÖ0ÖŸÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ‘Ö›ü»µÖÖ ¾Ö −ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ÃÖÆüúÖ¸üß / 0Ö™üÖŸ´Öú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ¥üœüßú¸ü Ö —ÖÖ»Öê.
ŸµÖÖŸÖß»Ö úÖÆüß †ÖÓ¤üÖê»Ö−Öê ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ Öê :-

•
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(1) ×“Ö¯Ö(úÖê †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö :³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸ü ÃÖß´Öê»Ö0ÖŸÖ ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸ü“µÖÖ ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¾Ö−µÖ •Öß¾ÖÖ“ÖÖ Ö×•Ö−ÖÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸÖê£Öß»Ö ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖ
´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ •ÖÓ0Ö»ÖŸÖÖê›ü ú¸ü µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü−Ö ×¤ü»µÖÖ−Öê µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖ ¯Öæ¸ü, ‡Ó¬Ö−Ö, ³ÖæÃÃÖÖ»Ö−Ö, “ÖÖ¸üÖ ™Óü“ÖÖ‡Ô ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖ´ÖÃµÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö
—ÖÖ»µÖÖ. ¸üÖ•ÖúßµÖ ¾Ö•Ö−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÖÖ·µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ·µÖÖ´Öãôêû µÖê£ Öß»Ö •ÖÓ0Ö»Öê ¾ÖÖ“Ö¾Ö Öê †¾Ö‘Ö›ü ²Ö−Ö»Öê.
ÃÖãÓ¤ü¸ü»ÖÖ»Ö ²ÖÆãü0Öã ÖÖ µÖÖÓ−Öß Æüß •ÖÓ0Ö»Öê ¾ÖÖ“Ö¾Ö µÖÖÃÖÖšüß 10 Æü• ÖÖ¸ü ×ú.´Öß. “ÖÖ ¯ÖÖµÖß ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖ úºþ−Ö Æüß “Öôû¾Öôû ˆ³Öß êú»Öß.
—ÖÖ›üÖ»ÖÖ ×´Öšüß ´ÖÖºþ−Ö ²ÖÃÖ µÖÖ“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß´Öãôêû µÖÖÃÖ ×“Ö¯ÖúÖê †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö Æêü −ÖÖ¾Ö ¯Ö›ü»Öê. —ÖÖ›üÖÓ−ÖÖ ¸üÖµÖÖ ²ÖÖÓ¬Öæ−Ö ˆŸÃÖ¾Ö ÃÖÖ•Ö¸êü ú¸ü µÖÖŸÖ
†Ö»Öê, ŸµÖÖ´Öãôêû ²ÖÆãü0Öã ÖÖ µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ−´ÖÖ×−ÖŸÖ ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê.
(2) ÃÖÖµÖ»Öë™ü ¾Æòü»Öß “Öôû¾Öôû †ÖÓ¤üÖê»Ö−Ö :êú¸üôû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖ»Ö‘ÖÖ™ü ×•Ö»ÆüÖ 3000 ±ãú™ü ˆÓ“Öß¾Ö¸ü †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ−Öê 8950 ÆêüŒ™ü¸ü 8Öê¡ Ö ¾µÖÖ¯Ö»Öê †ÖÆêü. ÆüÖ ×¾ÖÂÖã¾Ö¾Öé¢ÖßµÖ
‘Ö−Ö¤üÖ™ü †¸ü µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¤êü¿Ö †ÃÖæ−Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †ªÖ¯Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüÃŸÖ8Öê¯Ö −Ö —ÖÖ»Öê»Öê 8Öê¡ Ö †ÖÆêü, Æüß “Öôû¾Öôû ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖ−Öê −Ö¤üß¾Ö¸ü ²ÖÖÓ¬Ö µÖÖŸÖ
µÖê ÖÖ·µÖÖ ¬Ö¸ü ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ 8Öê¡ ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö •Ö»ÖØÃÖ“Ö−Ö ÃÖÖêµÖß ×−Ö´ÖÖÔ Ö ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ µÖÖ ˆ¤Ëü¤êü¿ÖÖ−Öê ÆüÖ ¯ÖÏú»¯Ö
ÃÖãºþ ú¸ü µÖÖ“Öê šü¸ü»Öê. •Öê¾ÆüÖ µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸµÖ8Ö úÖ´ÖÖÃÖ ÃÖãºþ¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»Öß, ŸÖê¾ÆüÖ †−Öêú NGOs −Öß ŸµÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö ¤ü¿ÖÔ¾Ö»ÖÖ. úÖ¸ü Ö
ŸµÖÖ´Öãôêû ŸÖê£Öß»Ö úÖÆüß ¤ãüÙ´Öôû ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖ Öß µÖÖÓ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê Æüß ˆŸÎúÖÓŸÖß“Öß •µÖÖêŸÖ (Candle of
Evolution) ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»Öß. †¿ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ŸÖê£Öß»Ö »ÖÖêúÖÓ−Öß µÖÖ •Ö»Ö×¾ÖªãŸÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ»ÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬Ö êú»ÖÖ.
(3) ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ−Ö´Ö¬Öß»Ö ×¾Ö¿ÖÖò−ÃÖ “Öôû¾Öôû :×²Ö¿ÖÖò−ÃÖ Æüß ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ−Ö“µÖÖ †ÖêÃÖÖ›ü ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ‹ú ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ •Ö´ÖÖŸÖ †ÃÖæ−Ö ŸÖß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ¯ÖÏÖ Öß µÖÖÓ−ÖÖ ¾Öê¤ü−ÖÖ
¯Öã¸ü¾Ö ÖÖ·µÖÖ »ÖÖêúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖ ˆ³Öß †ÖÆêü. 0Öãºþ ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö •ÖÓ²ÖÖ•Öß µÖÖ ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß 0ÖÏÆ üÃ£ÖÖ−Öê 1485 A.D. ´Ö¬µÖê ¸üÖ•ÖÃ£ÖÖ−Ö“µÖÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö
³ÖÖ0ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ µÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö »ÖÖ¾Ö»ÖÖ. ÃÖŸÖŸÖ ¯Ö›ü ÖÖ·µÖÖ ¤ãüÂúÖôûÖ´Öãôêû ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖ ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ Öß ´ÖéŸµÖæ´ÖãÖß ¯Ö›üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖê£Öß»Ö
Ã£ÖÖ×−Öú ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêŸÖ ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß µÖÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¸ü8Ö Ö ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß Æüß “Öôû¾Öôû ˆ³Öß ¸üÖ×Æü»Öß.
Google (Global Nonviolent Action Database)
(V) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ´Öæ»µÖ :Environmental ethics : Role of Indian and other Religion and culture in Environmental
conservation
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃ(éúŸÖß“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ0Ö
• ¯ÖÏÖÃŸÖÖ×¾Ö(ú :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾Ö •Ö−´ÖÖ»ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ, ¾ÖÖœüŸÖÖŸÖ ¾Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêúÖÓ−ÖÖ •Ö0Ö µÖÖ“ÖÖ ÆüŒú †ÖÆêü. •Ö¿Öß ´ÖÖ−Ö¾Öß
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß úÖÆüß −ÖßŸÖß´Öæ»µÖ †ÖÆêüŸÖ, úÖÆüß ×−ÖÃÖ0ÖÖÔ“Öê ´Öæ»µÖ ¤êüÖß»Ö †ÖÆêüŸÖ. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê −ÖîÃÖÙ0Öú ´Öæ»µÖÖ“ÖÖ †Ö¤ü¸ü úºþ−Ö Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö
‘Ö›ü¾Ö»Öê ¯ÖÖ×Æü• Öê. •ÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ −ÖîÃÖÙ0Öú ´Öæ»µÖ †²ÖÖ¬ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ ŸÖÖê¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¤êüÖß»Ö †²ÖÖ¬ÖßŸÖ ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öê ×−ÖÃÖ0ÖÖÔ“µÖÖ
ˆ¯ÖúÖ¸üÖ“Öß •ÖÖ Öß¾Ö šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ×−ÖÃÖ0ÖÖÔ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ¾Ö ÃÖÓ¸ü8Ö ÖÖÃÖÖšüß †Ö¯Ö»µÖÖ ¿ÖŒŸÖß“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖê0Ö êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü• Öê.
´ÖÖ−Ö¾ÖÖ»ÖÖ −Öî×ŸÖú ´Öæ»µÖÖ“Öß ×¿Öú¾Ö Ö Æüß ŸµÖÖ“ÖÖ ¬Ö´ÖÔ ÃÖÓÃéúŸÖß ¾Ö •µÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ŸÖÖê ¸üÖÆüŸÖÖê, ŸµÖÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖæ−Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ −ÖßŸÖß´Öæ»µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖÃÖÖšüß ú¸üÖ¾ÖÖ. •Ö0ÖÖ †Ö× Ö •Ö0Öæ ªÖ Æüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÃÖ¸ü Öß ŸµÖÖ−Öê †¾Ö»ÖÓ²Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü• Öê. ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö
ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö−ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖÏÖ Öß µÖÖÓ−ÖÖÆüß ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ‡ŸÖúÖ“Ö •Ö0Ö µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü. ×−ÖÃÖ0ÖÔ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖêŸÖ ÆüÃŸÖ8Öê¯Ö œü¾ÖôûÖœü¾Öôû úºþ −ÖµÖê.
×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ×™üæú−Ö šêü¾ÖÖ¾ÖÖ. ×−Ö¸üÖê0Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖ“Ö ÃÖ´Öé¬¤ü ¾Ö ˆ¢Ö´Ö ¤ü• ÖÖÔ“Öß •Öß¾Ö ÃÖéÂ™üß ×¾ÖúÖÃÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖê µÖÖ“Öß
•ÖÖ Öß¾Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ−Öê šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê.
• ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö −ÖßŸÖß´Öæ»µÖ :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ´ÖãŒŸÖ¯Ö Öê •Öß¾Ö−ÖÖ¾Ö¿µÖú 0ÖÖêÂ™üß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþ−Ö ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ¾ÖÖ™ü ÖßŸÖ ŸÖÖê ú¬Öß“Ö ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ú¸üŸÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖ¾ÖÖÕ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖÓŸÖã×»ÖŸÖ šêü¾Ö µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ´Æü Öæ−Ö ÖÖ»Öß»Ö −ÖîÃÖÙ0Öú ´Öæ»µÖ †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ.
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‘Ö™üú 7 : ´ÖÖ−Ö¾Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö †Ö×Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

×−ÖÃÖ0ÖÖÔú›æü−Ö ÃÖ´ÖÖµÖÖê•Ö−Ö ¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖ¾Ö»ÖÓ²Ö−Ö ×¿ÖúÖ¾Öê.
×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ×¾ÖÂÖ´ÖŸÖÖ Æüß ³Öê¤üÖ³Öê¤ü ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß −ÖÃÖæ−Ö ŸÖß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸üÖÓ“µÖÖ 0Ö¸ü• ÖÖ ¯Öæ ÖÔ ú¸ü µÖÖÃÖÖšüß †ÖÆêü.
×−ÖÃÖ0ÖÖÔ“Öß 0Öã Ö¾Ö¢ÖÖ, ÃÖÖï¤üµÖÔ, †Ö¸üÖê0µÖ ×−Ö™ü ¸üÖÖ»Öê ŸÖ¸ü ÃÖ•Öß¾ÖÖÓ−ÖÖ “ÖîŸÖ−µÖ ×´Öôêû»Ö.
•Ö0ÖÖ ¾Ö •Ö0Öæ ªÖ Æêü ×−ÖÃÖ0ÖÖÔ“Öê ŸÖÓ¡ Ö †ÖÆêü.
»ÖÖêúÃÖÓµÖê¾Ö¸ü ×−ÖµÖÓ¡Ö Ö šêü¾Ö»µÖÖ−Öê ³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß»ÖÖ ú»µÖÖ Ö¤üÖµÖß •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
×−ÖÃÖ0ÖÔ ÃÖÖï¤üµÖÔ ¯ÖÏŸµÖêúÖÓ−ÖÖ ˆ•ÖÖÔ ¤êüŸÖê.
×−ÖÃÖ0ÖÖÔ“ÖÖ ×¾Ö−ÖÖ¿Ö úºþ −ÖúÖ.
†Ö¯Ö»Öß éúŸÖß ¤üµÖÖ¯Öæ ÖÔ, ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÆüúÖµÖÖÔ“Öß ¾Ö ÃÖÓ0ÖÖê¯Ö−ÖÖ“Öß †ÃÖÖ¾Öß.

´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖæ−Ö ²Öò×™ü»Ö −ÖîÃÖÙ0Öú −ÖßŸÖß´Öæ»µÖÖ“Öß ×¿Öú¾Ö Ö ×´ÖôûŸÖ †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¬Ö´ÖÖÔ−Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê
ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓÃéúŸÖßŸÖæ−Ö ú¸üÖ¾Öê. ¾Öé8ÖÖ¸üÖê¯Ö Ö ú¸ü Öê, ¾Öé8Ö •Ö0Ö¾Ö Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ØÆü¤æü ¬Ö´ÖÖÔ´Ö¬µÖê ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö™üúÖÃÖ
¯Ö×¾Ö¡Ö Ã£ÖÖ−Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ¬Ö´ÖÖÔŸÖ ¤êüÖß»Ö Æüß“Ö ×¿Öú¾Ö Ö ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß •Ö´ÖÖŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ×™üú¾Ö µÖÖÃÖÖšüß
Ã¾ÖŸÖ:“Öß ÃÖÓÃéúŸÖß, ÃÖ Ö, ÃÖ´ÖÖ¸Óü³Ö, ˆŸÃÖ¾Ö µÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ. †¿ÖÖ ¯ÖÏúÖ¸êü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−ÖÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ ¾Ö ÃÖÓÃéúŸÖß“ÖÖ
¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö †ÃÖŸÖÖê.
(VI) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¯ÖÏêÂÖ Ö ¾Ö •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß :21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖß»Ö ¸üÖÂ™ÒüÖ-¸üÖÂ™ÒüÖŸÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»Öê»Öê ŸÖ ÖÖ¾Ö, ´ÖÆüÖÃÖ¢ÖêŸÖß»Ö ÃÖÓ‘ÖÂÖÔ, ¾ÖÖœüŸÖß »ÖÖêúÃÖÓµÖÖ, ¯ÖÏ“ÖÓ›ü −ÖÖ0Ö¸üßú¸ü Ö,
†ÖîªÖê×0Öúßú¸ü Ö, •Ö×´Ö−Ö, Æü¾ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ Öß «üÖ¸üê ÆüÖê ÖÖ¸êü ¾ÖÖÆüŸÖæú ¤üôû Ö¾Öôû Ö ‡ŸµÖÖ¤üß úÖ¸ü ÖÖ−Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖ †−Öêú ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ. •ÖÖ0Ö×ŸÖú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−Ö ¾Öé¬¤üß, †Öê—ÖÖê−Ö ¾ÖÖµÖã“ÖÖ ·ÆÖÃÖ, †Ö´»Ö¯Ö•ÖÔ−µÖ, •Ö»Ö, Æü¾ÖÖ ¾Ö ¬¾Ö−Öß ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö µÖÖÃÖÖ¸üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ−Öß 0ÖÓ³Öß¸ü ºþ¯Ö
¬ÖÖ¸ü Ö êú»Öê †ÖÆêü.
¯Öé£ ¾Öß¾Ö¸üß»Ö ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. Æêü •Ö0ÖÖ“µÖÖ »Ö8ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−Öê •Ö0ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¸üÖÂ™ÒüÖÓ−Öß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö
ÃÖÓ¸ü8Ö ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸ü ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. †ÖÙ£Öú ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬Öæ−Ö •Ö0ÖÖŸÖ»Öß ¤üÖ×¸ü¦ü¶ ú´Öß ú¸ü Öê, ´ÖÖ−Ö¾Öß ÆüŒú ¾Ö ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê •ÖŸÖ−Ö
ú¸ü Öê. “Öß¸üÃ£ÖÖµÖß ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖ¬Ö Öê, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ÃÖÖ¬Ö Öê ‡ŸµÖÖ¤üß 0ÖÖêÂ™üàÃÖÖšüß ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü.
• ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖ(úŸÖÖ :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö −ÖîÃÖÙ0Öú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−ÖÖ“µÖÖ †×ŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû 21 ¾µÖÖ ¿ÖŸÖúÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ»ÖÖ“Ö ¬ÖÖêúÖ ×−Ö´ÖÖÔ ÖÖ —ÖÖ»ÖÖ
†ÖÆêü. ´Æü Öæ−Ö ×¾Öú×ÃÖŸÖ, ×¾ÖúÃÖ−Ö¿Öß»Ö ¸üÖÂ™Òü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •ÖÖ0Ö×ŸÖú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, “Ö“ÖÖÔ, úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ µÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê• Ö−Ö úºþ−Ö
ŸµÖÖ¾Ö¸ü ˆ¯ÖÖµÖ ¿ÖÖê¬Ö µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üßŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¸ü8Ö Ö ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê. ÖÖ»Öß»Ö úÖ¸ü ÖÖ−Öê
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»Öß †ÖÆêü.
1) Æü¾ÖÖ ¯ÖÏ¤æüÂÖ ÖÖ−Öê ´ÖÖ−Ö¾ÖÖ“Öê †Ö¸üÖê0µÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
2) Æü¾ÖêŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖÂÖÖ¸üß ¾ÖÖµÖã´Öãôêû ¸üŒŸÖ¤üÖ²Ö, ´Ö••ÖÖÃÖÓÃ£Öê“Öê ×¾ÖúÖÃÖ, ›üÖêêú¤ãüÖß, ¸üŒŸÖ¤üÖ²Ö ‡ŸµÖÖ¤üß †Ö•ÖÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
3) ¬¾Ö−Öß ¯ÖÏ¤æüÂÖ ÖÖ−Öê ´Ö−ÖÃ¾ÖÖÃ£µÖ ×²Ö‘Ö›ü Öê, ×“Ö›üÖÖê¸ü¯Ö ÖÖ, ×−Ö¦üÖ−ÖÖ¿Ö, ›üÖêêú¤ãüÖß, †¯Ö“Ö−Ö, À¾ÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¸üÖê0Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
4) •ÖÖ0Ö×ŸÖú ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−Ö ¾Öé¬¤üß−Öê ÃÖ¸üÖÃÖ¸üß ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü, ×Æü´ÖÖ“”ûÖ¤üßŸÖ ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ²Ö±Ôú ×¾ÖŸÖôû Öê, ŠúŸÖã´ÖÖ−ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö, éúÂÖß 8Öê¡ÖÖ¾Ö¸ü
¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.
5) ˆ•Öì“µÖÖ ¯ÖÏ“ÖÓ›ü ´ÖÖ0Ö Öß´Öãôêû † Öæ ˆ•ÖÖÔ ×−Ö´ÖÖÔ Ö ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öß. ×ŸÖ“µÖÖ †×ŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ−Öê †−Öêú 0ÖãÓŸÖÖ0ÖãÓŸÖß“Öê ¯ÖÏ¿−Ö ×−Ö´ÖÖÔ Ö —ÖÖ»Öê
†ÖÆêüŸÖ.
6) ¬ÖÖêúÖ¤üÖµÖú ×ú¸ü ÖÖêŸÃÖ•ÖÔ−ÖÖ´Öãôêû ¸üÖê0Ö ¯ÖÏ×ŸÖúÖ¸üú ¿ÖŒŸÖß ú´Öß ÆüÖê Öê, ×−ÖºþŸÃÖÖÆü ¾ÖÖœü Öê, ³Öæú ú´Öß ÆüÖê Öê, ˆ»Ö™ü¶Ö, ŸÖÖ¯Ö µÖÖÃÖÖ¸üÖê
†Ö•ÖÖ¸ü µÖêŸÖÖŸÖ.
7) •ÖÓ0Ö»ÖŸÖÖê›üß“Öê ¯Ö×¸ü ÖÖ´Ö •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»ÖµÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ×²Ö‘Ö›ü Öê, ³Öæ´Öß0ÖŸÖ ¯ÖÖ µÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ú´Öß
ÆüÖê Öê.
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8) •Ö»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖ ÖÖ´Öãôêû ÃÖÖ0Ö¸üß •Öß¾ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
9) •ÖÓ0Ö»ÖŸÖÖê›üß´Öãôêû •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ¾Ö ¾Ö−µÖ •Öß¾ÖÖ“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö ¬ÖÖêŒµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
10) ×−ÖÃÖ0ÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÖ¬Ö−Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ´Öãôêû úÖÆüß Ö×−Ö•Öê ÃÖÓ¯Ö¢Öß ÃÖÓ¯ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß“Öê ‘Ö™ü(ú :¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖ Ö £ÖÖÓ²Ö¾Ö µÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ¾ÖÖ“Ö×¾Ö µÖÖÃÖÖšüß •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß“Öß †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÖÆêü. ÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö
‘Ö™üúÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖê.
1) ¿ÖÖ»ÖêµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖŒŸÖß“ÖÖ ú¸ü Öê.
2) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê úÖµÖªÖ“Öê úÖ™êüúÖê¸ü¯Ö Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸ü µÖÖÃÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ³ÖÖ0Ö ¯ÖÖ›ü Öê.
3) ˆªÖê•Öú, ÖÖ ÖúÖ´Ö, úÖ¸üÖÖ−Ö¤üÖ¸üß ‡ŸµÖÖ¤üà¾Ö¸ü ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö ÃÖÓ¸ü8Ö ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ¤êü Öê.
4) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖ“Öê ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ×²Ö‘Ö›ü¾Ö ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Öß éúŸµÖÖ¾Ö¸ü úÖµÖªÖ−Öê ×−ÖµÖÓ¡ Ö Ö †Ö Ö Öê.
5) ¾Ö−µÖ •Öß¾Ö úÖµÖªÖ“Öê úÖ™êüúÖê¸ü¯Ö Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸ü Öê.
6) •Öî×¾Öú ¿ÖêŸÖß“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¿ÖêŸÖú·µÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö™ü¾Öæ−Ö ¤êü Öê.
7) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü Ö •Ö−Ö•ÖÖ0ÖéŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ, “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Ö µÖÖ“Öê †ÖµÖÖê• Ö−Ö ú¸ü Öê.
8) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê úÖµÖ¤êü ú›üú ú¸ü Öê.
•
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‘Ö™üú 8

õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö®ÖÖ :
õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ®Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üŸÖê. µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öê
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú ØÛú¾ÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ®Öê ¿ÖÖê¬ÖÞµÖÖÃÖÖšüß õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß ³Öæ×´ÖÛúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †¬µÖÖ¯Ö®ÖÖŸÖß»Ö ‹Ûú
´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÝÖ †ÖÆêü. õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ ÆüÖ ´Öã»Ö³ÖãŸÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ†³µÖµÖ®ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÖµÖÖ †ÖÆêü. ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú õÖê¡ÖÖŸÖ ÛúÖµÖÔ Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾ÖÖ¸üÞÖŸÖ–Ö,
³ÖæÝÖ³ÖÔ¿ÖÖÃ¡Ö, ³ÖæÝÖÖê»ÖŸÖ–Ö µÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öê †®Ö®µÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÖÆêü. ¯ÖÏŸµÖêÛú õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖÖ“Öê Ã¾ÖŸÖ·“Öê ¾ÖêÝÖôêû ´ÖÆü¢Ö¾Ö †ÃÖŸÖê ÛúÖ¸üÞÖ
¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ“Öê †ÖÛú»Ö®Ö ÆüÖêŸÖê ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ´Öãôûê ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖß»Ö ÃÖÜÖÖê»Ö –ÖÖ®Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖÏŸµÖõÖ †³µÖÖÃÖÖ´Öãôûê ‹ÜÖÖ¤üß ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ ¾Ö
ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸµÖ×õÖÛú µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖÆü•Ö×¸üŸµÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ®Ö •ÖÖŸÖê. ²ÖÖÆüµÖ ×¾Ö¿¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖŸµÖ×õÖÛú ˆ¤üÖÆü¸üÞÖê ¾Ö ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ÃÖÓ–ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ¤ãü¾ÖÖ
´ÆüÞÖæ®Ö †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü, †¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ µÖÖ“Öê ¯Ö×¸ü¯ÖæÞÖÔ ¾Ö ÃÖãµÖÖêÝµÖ †ÖÛú»Ö®Ö ‘Ö›ü¾Öæ®Ö †ÖÞÖŸÖê.
õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖÖ“Öê ±úÖµÖ¤êü
ÆüÖ †³µÖÖÃÖ †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖÃµÖÖÓ“Öß ÃÖª×Ã£ÖŸÖß ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ ²Ö§ü»Ö •ÖÖÞÖß¾Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüŸÖÖê. ŸÖÃÖê“Ö ‹ÜÖÖ¤üµÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖê“ÖÖ ´Öãôû
Ã¡ÖÖêŸÖ, ŸµÖÖ“Öê ×®ÖÃÖÝÖÔ“ÖÛÎú, ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôêû ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö (´Ö®ÖãÂµÖ, ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ•Öß¾Ö ‡ŸµÖÖ¤üß) ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ ÃÖ´Ö•ÖÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ õÖê¡Ö
†³µÖÖÃÖ ÆüÖ ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÓ¯Ö¢Öß ¾Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ®ÖÖ •ÖÖÞÖæ®Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖ, ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ Ûú¸üŸÖÖê. ˆ¤üÖÆü¸üÞÖÖ£ÖÔ - ´Öé¤üÖ, ¯ÖÖÞÖß,
•Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ, ÜÖ×®Ö•Öê ‡ŸµÖÖ¤üß
õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖÖ“Öß ¯Öæ¾ÖÔŸÖµÖÖ¸üß
1. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ×¤ü¿ÖÖ¤ü¿ÖÔÛú šêü¾ÖÖ¾Öê.
2. •ÖÖÝÖ×ŸÖÛú ×Ã£ÖŸÖßŸÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß (Global Position System) “ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖÖ´Ö¬µÖê, ¯Öé£¾Öß¾Ö¸üß»Ö †³µÖÖÃÖ õÖê¡ÖÖ“Öê ×šüÛúÖÞÖ, ˆÓ“Öß,
†õÖÖÓ¿Ö ¾Ö ¸êüÜÖÖÓ¿Ö †ÖêôûÜÖÞµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ“ÖÖ ÜÖæ¯Ö ˆ¢Ö´Ö×¸üŸµÖÖ ÆüÖêŸÖÖê.
3. ŸÖÃÖê“Ö †³µÖÖÃÖ õÖê¡ÖÖ“µÖÖ Toposheet ¾Ö ®ÖÛúÖ¿ÖÖ“µÖÖ ´ÖãÜµÖ ÃÖÓ–ÖÖ ¾Ö ÃÖÓÛú»¯Ö®ÖÖ ÃÖ´Ö•Öæ®Ö ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ •ÖÃÖê Ûúß, †¿ÖÖÓõÖ, ¸êüÜÖÖÓ¿Ö, ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö,
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×“Ö®Æê ü ‡. ¯Öæ¾ÖÔ †³µÖÖÃÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ.
4. µÖÖêÝµÖ ŸÖß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê ‘µÖÖ ¾Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ÝÖÖêÂ™üß“Öß ®ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß šêü¾ÖÖ.
5. ¯ÖõÖß ×®Ö×¸üõÖÞÖ ÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÝÖÖêÂ™üß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¤ãüÙ²ÖÞÖ, Ûòú´Öê¸üÖ, ŸÖÃÖê“Ö ÝÖÞÖÛúµÖÓ¡Öü, ×¾Ö•Öê¸üß (™üÖò“ÖÔ) ‡ŸµÖÖ¤üß
6. †×ŸÖÃÖÓ¾Öê¤ü®Ö¿Öß»Ö ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ´Ö¬µÖê õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ ™üÖôûÖ¾ÖÖ. (¤ÓüÝÖ»Ö, ®ÖõÖ»Ö¾ÖÖ¤üß ¯ÖÏ¤üê ¿Ö, µÖã¨ü )
7. ¯ÖÏ£Ö´ÖÖê¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÖ¾Ö¬Ö×ÝÖ¸üß“µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ ‘µÖÖ.
8. †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“Öß ²ÖÖ™ü»Öß ‘µÖÖ ¾Ö ŸÖ¾Öê“Ö ¯Öæ¸üê ÃÖÖ †®®ÖÃÖÖšüÖ †ÃÖæ ªÖ.
Æêü Ûú¸üÖ
• ¯ÖÏÖÞÖß ×®Ö×¸üõÖÞÖ, ¯ÖõÖß×®Ö×¸üõÖÞÖ Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖŸÖÖ ²ÖÖôûÝÖÖ ¾Ö µÖÖ ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖã¸ü×õÖŸÖ †ÓŸÖ¸ü šêü¾ÖÖ
• ŠúŸÖã, ×¤ü¾ÖÃÖ, ×¤ü®ÖÖÓÛú, ¾Öêôû µÖÖ ÝÖÖêÂ™üà“Öß ®ÖÖë¤ü šêü¾ÖÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: Ã£Ö»ÖÖÓŸÖ×¸üŸÖ ¯ÖõÖß ×®Ö×¸üõÖÞÖ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ
• ×±úŒÛú™ü ¸ÓüÝÖÖ“Öê Ûú¯Ö›êü ¯Ö×¸ü¬ÖÖ®Ö Ûú¸üÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö †×ŸÖÝÖ¤Ôü ¸ÓüÝÖ ™üÖôûÖ¾ÖÖ.
• ¯ÖãÂÛúôû¤üÖ ¯ÖÖÞÖß ¯ÖÏÖ¿Ö®Ö Ûú¸üÖ ŸÖê ŸÖã´Ö“µÖÖ ¿Ö¸üß¸üÖ»ÖÖ ×®Ö•ÖÔ»ÖßÛú¸üÞÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¾ÖÖ“Ö¾Öê»Ö.
Æêü Ûú¹ý ®ÖÛúÖ
• —ÖÖ›üÖÓ“Öß ¯ÖÖ®Öê, ±úÖÓ¤üµÖÖ, ±úôêû ¾Ö ±ãú»Öê (ÛúôûµÖÖ) ŸÖÖê›üæ ®ÖÛúÖ.
• †–ÖÖŸÖ ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖßü ØÛú¾ÖÖ ¾Öê»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ³ÖÖÝÖ ¿Ö¸üß¸üÖ»ÖÖ “ÖÖêôûæ ®ÖÛúÖ, ±ãú»ÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖÃÖ ‘Öê‰ú ®ÖÛúÖ †£Ö¾ÖÖ ±ãú»Öê ÜÖÖ‰ú ®ÖÛúÖ.
• •ÖÓÝÖ»Ö ÃÖ±úÖ¸üß Ûú×¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ¬¾Ö®Öß ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ Ûú¹ý ®ÖÛúÖ, µÖÖ ÝÖÖêÂ™üß´Öãôûê ¯ÖõÖÖÓ®ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖÞµÖÖÓ®ÖÖ ¡ÖÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖê ¾Ö ŸÖê ‘ÖÖ²Ö¸üŸÖÖŸÖ.
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•
•
•
•

”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÞÖ Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖ®ÖŸÖÖ ²ÖÖôûÝÖÖ. ¯ÖÏ×ŸÖ²Ö×¬¤üŸÖ õÖê¡ÖÖŸÖ ”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÖÞÖ ™üÖôûÖ
×®ÖÃÖÝÖÔ ¯ÖµÖÔ™ü®ÖÖ“µÖÖ ×šüÛúÖÞÖß Ûú“Ö¸üÖ Ûú¹ý ®ÖµÖê.
õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ ¯ÖæÞÖÔ —ÖÖ»µÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü, †³µÖÖÃÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú ÝÖÖêÂ™üß“ÖÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü †Æü¾ÖÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ¥üÂ™üµÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÝÖÖëÂ™üß“Öß ®ÖÖë¤ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß õÖê¡Ö ³Öê™üßÃÖÖšüß (®Ö¤üß, ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ×¾ÖÀ¾Ö, ¯ÖÏÖÞÖß ×¾ÖÀ¾Ö, ¾Ö®Öê ‡. “ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ.)

¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ¥üÂ™üµÖÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ ÝÖÖêÂ™üà“Öß ®ÖÖë¤ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß õÖê¡Ö ³Öê™ü (®Ö¤üß, ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ×¾Ö¿¾Ö, ¯ÖÏÖÞÖß ×¾Ö¿¾Ö, ¾Ö®Öê)
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ´Öã»Ö³ÖæŸÖ ‘Ö™üÛú †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ ‘Ö™üÛúÖÓ“Öê ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ×®Ö•Öá¾Ö †ÃÖê ¾ÖÝÖáÛú¸üÞÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¤êü¾ÖÖÞÖ-‘Öê¾ÖÖÞÖ
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ Ûú¸üŸÖê. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öê ¤üÖê®Ö ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü †ÖÆêü. •Ö×´Ö®Öß¾Ö¸üß»Ö ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö •Ö»ÖßµÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öê †ÖÛúÖ¸ü ¾Ö Ã¾Ö¹ý¯Ö ×³Ö®®Ö
†ÃÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖŸÖ ¾Ö ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÃÖŸÖÖŸÖ. ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖÃŸÖ¾µÖ Ûú¸üŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×®Ö•Öá¾Ö ‘Ö™üÛú (‰ú®Ö, ¾ÖÖ¸üÖ,
¯ÖÖ‰úÃÖ, †Ö¦ÔŸÖÖ, ŸÖÖ¯Ö´ÖÖ®Ö, ÃÖ´Öã¦ü ÃÖ¯ÖÖ™üß¯ÖÖÃÖæ®Ö ˆÓ“Öß ‡ŸµÖÖ¤üß ) ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ•Öß¾Ö ‘Ö™üÛú (ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú, ³ÖõÖÛú, ×¾Ö‘Ö™üÛú ‡ŸµÖÖ¤üß) ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²Öæ®Ö †ÃÖŸÖê.
(1) ¾Ö®Ö †³µÖÖÃÖ ×®Ö×¸üõÖÞÖ
1. ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü
2. —ÖÖ›êü, —Öã›ü¯Öê, ÝÖ¾ÖŸÖ ‡ŸµÖÖ¤üà“Öß ˆÓ“Öß
3. ÝÖ¾ÖŸÖÖÓ“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü
4. ¾Ö®ÖÖÓ“Öê ˆŸ¯ÖÖ¤üÛú ‘Ö™üÛú ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ
5. ¾Ö®ÖŸÖÖê›üß“Öê ¯ÖÏÛúÖ¸ü
6. ¾Ö®ÖÖÓ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ
(2) ×®Ö×¸üõÖÞÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔÛú ŸÖ¢¾Öê:
1. Ã£ÖÖ×®ÖÛú »ÖÖêÛúÖÓÛú›æü®Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®ÖÃÖÓ¯Ö¢Öß²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÃÖê Ûúß, ®Ö¤üß, ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ¯ÖÖ®Ö£Öôû, •ÖÓÝÖ»Ö ‡ŸµÖÖ¤üß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¿ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ÆüÖêŸÖÖê µÖÖ“Öê
ÛúÖôû•Öß¯Öæ¾ÖÔÛú ×®Ö×¸üõÖÞÖ Ûú¸üÖ¾Öê.
2. ŸÖ»ÖÖ¾Ö, ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÖÞÖ»ÖÖê™ü õÖê¡Ö ¾Ö ŸµÖÖ»ÖÖ ×´ÖôûÞÖÖ¸êü †ÖêÆüÖêôû, ®ÖÖ»Öê µÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¹ý®Ö õÖê¡Ö ®ÖÛúÖ¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü Ûú¸üÖ¾ÖÖ.
(3) ®Ö¤üß ×Ûú®ÖÖ·µÖÖ¾Ö¸üß»Ö ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖìõÖÞÖ
• ¯ÖÖÞµÖÖ“Öê ²ÖÖ¸üÛúÖ‡Ô®Öê ×®Ö×¸üõÖÞÖ Ûú¸üÖ, Ã¾Ö“”ûŸÖÖ, ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛúŸÖÖ ‡.
• ¾Ö®ÖÖÓŸÖæ®Ö •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ®Ö¤üß“Öê ×®Ö×¸üõÖÞÖ Ûú¸üÖ ŸÖÃÖê“Ö ®Ö¤üßÛÎú´ÖÞÖÖ“Öê ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖÃÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖæ®Ö ÆüÖêÞÖÖ¸êü ¾ÖÆü®ÖÖ“Öß ®ÖÖë¤ü šêü¾ÖÖ.
• ´Ö×“”û´ÖÖ¸ü ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß Ûú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ¾Öêôûß Ûú¸üŸÖÖŸÖ ŸÖê ®ÖÖë¤ü šêü¾ÖÖ. ´ÖÖÃÖê´ÖÖ¸üß“ÖÖ ‡×ŸÖÆüÖÃÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¸üÖ.
• •Ö¸ü ×®Ö×¸üõÖÞÖÖŸÖæ®Ö †ÃÖê ×ÃÖ¨ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖê»Ö Ûúß ®Ö¤üß“ÖÖ ·ÆÖÃÖ ÆüÖêŸÖÖêµÖ ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Öæ®Ö¾ÖÃÖÔ®Ö †£Ö¾ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ×Ã£ÖŸÖßŸÖ †ÖÞÖÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖµÖ
ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÖ»Ö ŸÖê ÃÖã“Ö¾ÖÖ.
Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¯ÖÏ¤üæ ×ÂÖŸÖ •ÖÖÝÖê“ÖÖ õÖê¡Ö†³µÖÖÃÖ (¿ÖÆü¸üß³ÖÖÝÖ, †ÖîªÖê×ÝÖÛú, ¿ÖêŸÖß, ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ)
(1) ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö®ÖÖ :
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ¯ÖÏ¤üæ ÂÖÞÖÖ´Öæôûê ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸üÞÖÖ»ÖÖ ÜÖæ¯Ö ´ÖÖêšüÖ ¬ÖÖêÛúÖ ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ÆüÖ ¬ÖÖêÛúÖ ¤üÖê®Ö ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ÛúÖ¸üÞÖÖÓ´Öãôûê ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖê ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ¾Ö ´ÖÖ®Ö¾Ö×®ÖÙ´ÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã, †Ö•ÖÛúÖ»Ö ´ÖÖ®Ö¾Öß ÆüÃŸÖõÖê¯ÖÖ´Öãôûê ×®ÖÃÖÝÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¤üæ ÂÖÞÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ÜÖæ¯Ö“Ö ¾ÖÖœü»Öß †ÖÆêü. ´Ö®ÖãÂµÖÖ“µÖÖ
†×ŸÖÆü¾µÖÖÃÖÖ´Öãôûê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö¯Ö×¸üŸÖ ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ×¤ü¾ÖÃÖë×¤ü¾ÖÃÖ ¯ÖÏ¤üæ ÂÖÞÖÖ“Öê ÜÖæ¯Ö“Ö ¬ÖÖêÛúÖ¤üÖµÖÛú ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö †Ö¯ÖÞÖÖÃÖ ¯ÖÖÆüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖ
†ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê Ÿ¾Ö×¸üŸÖ ¾Ö ÛúÖ»ÖÖÓŸÖ¸üÖ®Öê ÆüÖêÞÖÖ¸êü †ÃÖê ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö †ÃÖê ¤üÖê®Ö ¯ÖÏÛúÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ. Æêü ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö ¯ÖÖÞÖß, Æü¾ÖÖ, ´ÖÖŸÖß, †®®Ö, ÃÖ•Öß¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü
¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖôûµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖê. ´ÖãÜµÖŸÖ: ¯ÖÏ¤üæ ÂÖÞÖ Æêü †Öî¤üµÖÖê×ÝÖÛú õÖê¡Ö, ¿ÖÆü¸üß ¯ÖÏ¤üê ¿Ö ¾Ö ¸üÃÖÖµÖ®ÖµÖµÖãŒŸÖ ¿ÖêŸÖß ¯Ö¨üŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖÖêšüµÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü †ÃÖŸÖê.
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(2) ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ“Öê ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö
1) ¾ÖÖµÖæ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ :- µÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖ²ÖÔ®Ö ´ÖÖê®ÖÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü, ®ÖÖµÖ™ÒüÖê•Ö®Ö †ÖòŒÃÖÖ‡Ô›ü , †Öê—ÖÖê®Ö (ŸÖ¯ÖÖÓ²Ö¸ü), ÃÖ»±ú¸ü ¾ÖÖµÖæ,¾ÆüÖê»ÖÖ™üÖ‡Ô»Ö †Öò¸üÝÖò×®ÖÛú ÃÖÓµÖãÝÖ, ‡.
“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê.
2) •Ö»Ö ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ :- ÛúÖ¸üÜÖÖ®µÖÖŸÖß»Ö ¤æü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖÞÖß, ‘Ö¸üÝÖãŸÖß ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖÞÖß, ¿ÖêŸÖßŸÖæ®Ö ÆüÖêÞÖÖ¸üÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ (ÜÖŸÖê ¾Ö ×Ûú™üÛú®ÖÖ¿ÖÛêú µÖÖÓ´Öãôûê ¯ÖÏ¤üæ ×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ
¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ×®Ö“Ö¸üÖ)
3) ´Öé¤üÖ ¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖ :- †×ŸÖ •Ö»ÖØÃÖ×“ÖŸÖ ¿ÖêŸÖ•Ö×´Ö®Öß, †×ŸÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×®ÖÛú ÜÖŸÖêµÖãŒŸÖ ¿ÖêŸÖ•Ö×´Ö®Ö, †Ö×Þ¾ÖÛú ¿ÖÃ¡Ö ¯Ö×¸üõÖÞÖ Ã£Öôû, õÖÖ¸üµÖãŒŸÖ •Ö×´Ö®Öß ¾Ö
‘Ö®ÖÛú“Ö¸üÖ ‡ŸµÖÖ¤üß.
(3)
•
•
•
•
•

×®Ö×¸üõÖÞÖ :†Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖß †ÃÖÞÖÖ¸üß •Ö´Öß®Ö, ¯ÖÖÞÖß, Æü¾ÖÖ µÖÖÓÛú›êü ²ÖÖ¸üÛúÖ‡Ô®Öê ×®Ö×¸üõÖÞÖ Ûú¸üÖ.
¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ“Öß ×Ã£ÖŸÖß Ûú¿Öß ×®Ö´ÖÖÔÞÖ —ÖÖ»Öß µÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘µÖÖ.
ÛúÖêÞÖÛúÖêÞÖŸÖß ¯ÖÏ¤üã ÂÖÛêú ÛúÖ¸üÞÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ Ûú¹ý®Ö ‘µÖÖ.
¯ÖÏ¤üã ÂÖÞÖÖ´Öãôûê ÆüÖêÞÖÖ¸êü ¤ãüÂ¯Ö×¸üÞÖÖ´Ö †³µÖÖÃÖÖ ŸÖÃÖê“Ö µÖÖÓ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ¤üã ÂÖÛêú ¾Ö Æü¾ÖÖ, ¯ÖÖÞÖß, ³Öæ•Ö»Ö, ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ‡. “ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö Ûú¸üÖ.
¾Ö×¸ü»Ö ¯ÖæÞÖÔ †³µÖÖÃÖÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö ”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÞÖ Ûú¸üÖ ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ®Ö ÛúÖµÖ ²ÖÖ²Öß ×ÃÖ¨ü —ÖÖ»µÖÖ Æêü ŸÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ¯ÖÖÆüÖ.

¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß, ¯ÖõÖß ¾Ö ×Ûú™üÛú µÖÖÓ“ÖÖ õÖê¡Ö†³µÖÖÃÖ
(1) ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö®ÖÖ :
×®ÖÃÖÝÖÖÔ´Ö¬µÖê ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯Ö¿Öã-¯ÖõÖß, ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ †Ö¾ÖÖÃÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏŸµÖêÛú ‘Ö™üÛú ×®ÖÃÖÝÖÖÔ“µÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ÃÖÖ¬ÖÞµÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öß
³Öæ×´ÖÛúÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖæ®Ö ÛúÖÆüßŸÖ¸üß ‘Öê‰ú®Ö ¾Ö ×®ÖÃÖÝÖÖÔ»ÖÖ ÛúÖÆüßŸÖ¸üß ¯Ö¸üŸÖ ¤êü‰ú®Ö µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖÖ ¯ÖæÞÖÔ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê †ÃÖÞÖÖ¸üß
×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖÖ ÆüÖ ‹Ûú ˆ¢Ö´Ö ˆ¯ÖÖµÖ †ÖÆêü, Ûúß •ÖÖê •Öî¾Ö×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê“Öß ×¾Ö¯Öã»ÖŸÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖÖê. •Ö¾Öôû¯ÖÖÃÖ 45,000 ¯ÖÏÛúÖ¸ü“Öê ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¾Ö ŸµÖÖÆæü®Ö ¤ãü¯¯Ö™ü ¯ÖÏÖÞÖß
¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖêÛú ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß µÖÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖß ¾Ö ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¿Öß ÛúÖÆüß †Ó¿Öß •ÖÖê›ü»Öê»µÖÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ.
(2) ×®Ö×¸üõÖÞÖ :• †Öœüôû»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß×¾ÖÂÖµÖß ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÝÖÖêôûÖ Ûú¸üÖ.
• †Öœüôû»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÞÖ Ûú¸üÖ •ÖêÞÖêÛú¹ý®Ö ŸµÖÖ“Öß †ÖêôûÜÖ ¯Ö™ü¾ÖÞµÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
• ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ®ÖÂ™ü ÆüÖêÞµÖÖ´ÖÖÝÖß»Ö ÛúÖ¸üÞÖê ¿ÖÖê¬ÖÖ.
• õÖê¡Ö †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¤üê ¿ÖÖ“ÖÖ ¯Öæ¾Öá“ÖÖ ®ÖÛúÖ¿ÖÖ (ŸÖ²²Ö»Ö 20 ¾ÖÂÖì) ¾Ö ÃÖ¬µÖÖ“ÖÖ ®ÖÛúÖ¿ÖÖ ÝÖÖêôûÖ Ûú¸üÖ.
• Ã£ÖÖ×®ÖÛú / Ã¾Ö¤êü¿Öß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß ¾Ö ×¾Ö¤êü¿Öß ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Ûú¸üÖ.
• ¯ÖÏ•ÖÖŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¾ÖÓ¬ÖÔ®ÖÖÃÖÖšüß µÖÖêÝµÖ ŸÖê ˆ¯ÖÖµÖ ÃÖã“Ö¾ÖÖ.
ÃÖÖ¬µÖÖ ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ
(1) ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö®ÖÖ :
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ µÖÖ ×®ÖÃÖÝÖÖÔŸÖß»Ö ÛúÖµÖÔ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ‹Ûú »ÖÆüÖ®Ö ³ÖÖÝÖ †ÖÆêü. ×•Ö£Öê ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂšü †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ•Öß¾Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ³ÖÖî×ŸÖÛú ÝÖÖêÂ™üà¿Öß
¤êü¾ÖÖÞÖ-‘Öê¾ÖÖÞÖ Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ ÜÖæ¯Ö »ÖÆüÖ®ÖÆüß †ÃÖæ ¿ÖÛúŸÖÖŸÖ, •ÖÃÖêÛúß - ›ü²ÖÛêú ŸÖê ´ÖÆüÖÃÖÖÝÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ÃÖ¤üÖÆü×¸üŸÖ ¾Ö®Öê ÃÖÓ¯ÖæÞÖÔ •Öß¾ÖÖ¾Ö¸üÞÖ Æêü
‹Ûú ´ÖÖêšüß ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ †ÖÆêü †ÃÖê ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖßÛúß ŸÖ–Ö ´ÖÖ®ÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×ŸÖ£Öê ¾ÖÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÓÃÛéúŸÖß, ×¸üŸÖß×¸ü¾ÖÖ•Ö, •Öß¾Ö®Ö¿Öî»Öà¾Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
ŸÖÃÖê“Ö †ÖÙ£ÖÛú ²ÖÖ²Öà¾Ö¸üÆüß ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖÖê. Ã¡Öß ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ µÖÖÓ“ÖÖ ×®ÖÃÖÝÖÖÔÛú›êü ¯ÖÖÆüÞµÖÖ“ÖÖ ¥üÂ™üßÛúÖê®Ö ×³Ö®®Ö †ÃÖŸÖÖê. †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß »ÖÖêÛú
×®ÖÃÖÝÖÖÔ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †Ö¯Ö»µÖÖ ˆ¤ü¸ü×®Ö¾ÖÖÔÆüÖÃÖÖšüß Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ ³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö Ã¡ÖßµÖÖ ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö •Öß¾Ö®ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ
Ûú¸üŸÖÖŸÖ. ¿ÖêŸÖÛú¸üß, ÝÖã¸üÖÜÖß, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß Æêü »ÖÖêÛú ´ÖÖî»µÖ¾ÖÖ®Ö Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖ Ûú¸üŸÖÖŸÖ Ûúß •Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖÖ“µÖÖ ÜÖæ¯Ö •Ö¾Öôû ¸üÖÆæü®Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
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Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ÛúÖµÖÔ Æêü †×¬ÖÛú “ÖÖÓÝÖ»µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸êü ŸÖê¾ÆüÖ“Ö ÃÖ´Ö•Öæ®Ö µÖêŸÖÖŸÖ •Öê¾ÆüÖ ŸÖê ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÝÖÛúŸµÖÖÕ®ÖÖ Ã¡ÖÖêŸÖ
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ûú¹ý®Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. µÖÖÃÖÖ¸üÜµÖÖ ÝÖÖêÂ™üß Ã¡ÖÖêŸÖÖÓ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾Öæ®Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. (®ÖÖ¿Ö ¯ÖÖ¾ÖÞÖÖ¸êü ¾Ö ®ÖÖ¿Ö ®Ö ¯ÖÖ¾ÖÞÖÖ¸êü) ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öß ØÛú´ÖŸÖ »ÖÖêÛúÖÓ®ÖÖ
ÃÖ´Ö•ÖÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸÖÃÖê“Ö ®ÖîÃÖÙÝÖÛú ÃÖÖ¬Ö®Ö ÃÖÓ¯Ö¢Öß“Öê Ã¡ÖÖêŸÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öê ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ÆüÖêŸÖê.
(2) ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö ŸÖ¢¾Öê • ÃÖ•Öß¾Ö ¾Ö ×®Ö•Öá¾Ö ‘Ö™üÛúÖÓ“Öß ®ÖÖë¤ü šêü¾ÖÖ.
• Ã£ÖÖ×®ÖÛú »ÖÖêÛúÃÖ´ÖãÆü Ûú¿ÖÖ ¯Ö¨üŸÖß®Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö Ã¡ÖÖêŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ, †¿ÖÖ ÝÖÖêÂ™üà“Öê ÃÖ¾ÖìõÖÞÖ Ûú¸üÖ.
• ÜÖÖ»Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖ¾Ö»Öà“Öê ˆ¢Ö¸ü ÝÖÖêôûÖ Ûú¸üÖ.
• ³Öê™ü ¤êüŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ õÖê¡ÖÖ“Öê ÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖŸÖ : ¾Öî×¿ÖÂ™üµÖê ÛúÖµÖ ?
• ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖêÛú›æü®Ö ±úÖµÖ¤êü¿Öß¸ü šü¸üÞÖÖ·µÖÖ ÝÖÖêÂ™üß ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ?
• ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ÃÖª¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß ÛúÖµÖ ? †Ö×ÞÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖ ÝÖÖêÂ™üß µÖÖÓÃÖ ÛúÖ¸üÞÖß³ÖæŸÖ †ÖÆêüŸÖ ?
• ¯Ö×¸üÃÖÓÃ£Öê“Öß ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÛúÖµÖ ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê ÝÖ¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü ?
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ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÝÖÏÓ£Ö
1.

"संकटमय सःतन ूाणी" भारतातील वयजीवन संःथा (डयूआयआय) 2007-07-04 रोजी मूळ संमहत पुनूा!" 2007-0806.

2.
3.
4.
5.

"नामशेष ूजाती ूाणी (ूेस ूकाशन)". पया!वरण आ&ण वन मंऽालय, भारत सरकार 2012-01-01 2011-09-05 पुनूा!"
भारतासाठ) जैव+व+वधता ूोफाइल.
चौहान, बी.एस. (1 जानेवार3 2008). पया!वरण अ5यास फायरवॉल मा7यम pp. 107-111 ISBN 978-81-318-0328-8.
कलबॉन! ट3, वोम सील एफएस, सोटो एएम 1993. वयजीव आ&ण मानवांम7ये अंत: 8ाव-+वघटनकार3 रसायनांचा +वकास
प:रणाम. एनवाय हे थ पप! 101 (5) 378-84

6.

डे &;हस Env Engg (साय) कर<यासाठ) प:रचय, 4 ई मॅकमा-हल ए?युकेशन (इं डया) ूा. िल. ISBN 978-0-07-067117-1
28 जून 2011 रोजी पुनूा!".

7.

डॉ. याबॉर3 गझोऊ (2005) पया!वरणीय, सामा&जक व पया!वरणीय मूय-पया!वरणातील सेवा: ए िलटरे चर :र;यू फॉर डे ;हलपमDट
फॉर एन;हायरनमDट, फूड एंड Eरल अफेयस!, 2005 साठ) अंितम अहवाल.

8.
9.
10.
11.

युच भFचा (2013): अंडर मेजुएट अ5यासबमांसाठ) Hतीय आवृJी (2013), पया!वरण अ5यास मंथ.
:रयो पृKवी सिमट येथे 'जागितक नेLयांना आवाहन' नामशेष धमकM
http://www.iucnredlist.org/current-news
इं दरा गांधी संवध!न दे खरे ख कDि (आयजीएसएमसी), नवी दली आ&ण संयुQ राR पया!वरण काय!बम (यूएनईपी), जागितक
संरSण मॉिनट:रं ग सDटर, कD+ॄज, यूके. 2001.

12.

रे ड िलःटम7ये भारतातील 132 ूजाती, वनःपती आहे तरे Uटाटो आर, बािलगा एस. 1 99 5.कMटकनाशके आ&ण रोगूितकारक
यंऽणा वॉिशंVटन ड3सी: जागितक संसाधन इःट.

13.
14.

8ोत: http://cdn.intechopen.com/
Thecla M. Mutia (2009): जैव+व+वधता संरSण, जीएनओयूट3-जीट3पी, केनजन आ&ण जीड3सी Hारा आयो&जत केए:रया,
झDके, नो;हD बर 1-22, 200 9 रोजी आयो&जत लघुउYोजी संसाधनांवर संशोधन कर<यासाठ) लघु अ5यासबम चौथा येथे सादर.

15.

टोअर-योन! लास!न (2001). युरो+पयन जंगलांसाठ) जैव+व+वधता मूयमापन साधने. +वली-लॅकवेल पी 178. ISBN 978-8716-16434-6.28 जून 2011 रोजी पुनूा!".

16.
17.

+वसन ईओ. 1 99 2.आयुंयातील +व+वधता कD+ॄज एमए: हाव!ड! युिन;ह ूो. पी 345
ई[र बाबूराव घोराडे , कMत\ साधराव िनरलवाड व सतीश सुधाकरराव पाट3ल (2014): पSी ूजातींची +व+वधता. ःकॉलर ूेस
जम!नी: (ISBN-978-3-639-66764-6)

18.

घोराडे आय बी., ;ह3. आर. ठाकूर आ&ण एस. एस. पाट3ल (2014): पैठण येथे जायकवाड3 जलाशयातील ए&;हयन ूा<यांचे
+व+वधता. - युरो+पयन शैS&णक संशोधन वॉयूम 2 (2) 2014. पीपी 1 9 67-19 78. (आयएसएएन- (इ) 2286-4822).
(इ]पॅ^ट फॅ^टर-3.4546)

19. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ - 2006 ›üÖ.ò ÃÖÖî. ÝÖÖî¸üß ¸üÖÞÖê ¾Ö ¯ÖÏÖ. ‹. ¯Öß. “ÖÖî¬Ö¸üß ×Æü´ÖÖ»ÖµÖÖ ²ÖãŒÃÖ ¯ÖÏÖ.×»Ö.´ÖãÓ²Ö‡Ô.
20. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ †Ö×ÞÖ ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖ ×¾ÖÛúÖÃÖ, 2006 Æêü´ÖÓŸÖ ¯Öê›üÞÖêÛú¸ü, ÃÖ“Öß®Ö ¯Öë›üÃÖê, ¯ÖÏÛúÖ¿Ö ›üÖëÝÖ¸êü - ¿Öêšü ¯ÖÏÛúÖ¿Ö®Ö ®ÖÖÝÖ¯Öã¸ü.
21. ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÞÖ ÃÖÓ¸üõÖÞÖ ÛúÖµÖ¤üÖ – 2012 †³ÖµÖÖ ¿Öê»ÖÛú¸ü, ®ÖÖ×¿ÖÛú »ÖÖò ÆüÖ‰úÃÖ †Öî¸üÓ ÝÖÖ²ÖÖ¤ü.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

™êü¸üÖÝÖÏß®Ö ¾ÆüÖ»µÖã´Ö -7 ‡Ô¿µÖã - 6 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2014.
›üÖò. ¯ÖÏ úÖ¿Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ (2009) '¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †³µÖÖÃÖ', ±ú›ü êú ¯ÖÏ úÖ¿Ö−Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.
›üÖò. ‹ÃÖ. ›üß. ú¤ü´Ö (2005) '´ÖÖ−Ö¾Ö ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ¾Ö ¯ÖÏ¤æüÂÖÖ', ±ú›ü êú ¯ÖÏ úÖ¿Ö−Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.
¯ÖÏÖ. )Ö×ŸÖ²Ö ‹. êú. (2004), 'ˆ¯ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ³Öæ/ÖÖê»Ö', ±ú›ü êú ¯ÖÏ úÖ¿Ö−Ö úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü.
¯ÖÏÖ. ÃÖ×“Ö−Ö ¯Öë›üÃÖê, ×−ÖŸÖÖ ÃÖÖ−Öê (2015), '¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †³µÖÖÃÖ', µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ¯ÖÏêÃÖ.
'¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ †³µÖÖÃÖ' - ¯ÖÏ úÖ¿Ö−Ö - ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ ü×¾ÖªÖ¯Ößšü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.
'Environment Studies', Erach Bharucho - University Grant Commission - University Press.
Dr. Jay S. Samant (2005) 'Environment Studies', Shivaji University Kolhapur Press.
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