
काँिटफाइड िसटीज मु�म�ट 

 िडझॅ�र �र� �रड�न

  िच�� न सपोिट�ग अब�न रेिझिलअ� �ॅिनंग

फॉर





ऋण�नद�श

��वतीय आव�ती, २०१७ृ

सट� र फॉर ड�ेहलपम�ट �टडीज अडँ ऍि�टि�हट�ज तफ�  भारतातन �का�शतू

प�ता : स�ह� �मांक  ४९/४, ५८/१ आ�ण ५८/३

पौड रोड, बावधन खद�,ु

पणे, महारा�� ४११०२१ु

कॉपीराइट © २०१७

सट� र फॉर ड�ेहलपम�ट �टडीज अडँ ऍि�टि�हट�ज

सव � ह�क राखीव.

                            ट�मवक�  आ�ण सं�था

अ�नता गोखले-बे�नजंर 
कायक� ार� संचालक, CDSA

�स�ाथ � बे�नजंर 
�क�प �नयोजक, CDSA

आ�द�य साठे

समीर भोसले
�क�प �नयोजक, CDSA

प�लवी ककडोलकरु
�क�प �नयोजक, CDSA

�च�मयी नाईक
�क�प �नयोजक, CDSA

�ववान कामथ
इंटन,�  CDSA

मानसी रानडे
इंटन,�  CDSA

कवीना पटेल
इंटन,�  CDSA

का�हनी शाह
इंटन,�  CDSA

देव�ी शाह
इंटन,�  CDSA

सेजल देसरडा
इंटन,�  CDSA

�क�प �नयोजक, CDSA

सायल� काळे
�क�प �नयोजक, CDSA

०१



०२

अन�म�णका ु

  

   

१. शाळांसाठ� QCM : शहर� DRR �नयोजनास आधार देणारे मलुे

२. या ह�तपि�तकेचा हेतु ू

३. �व�याथ� मा�हती

४. आधाररेखा चाचणी

५. �नर��ण आ�ण �ान �नमा�ण

६. नकाशा आरेखन

७. आपण कशावर काय � करणार आहोत?

८. वगप� ातळीवर सभोवतालचे वातावरण, �व�छता, सर�ा, ताण तणाव, धोके, जोखीम आ�ण �मता ु

इ�याद� तपासणे

  क. वगात� ील आरो�य आ�ण �व�छता

  ख. वगा�तील पातळीवर�ल कच�याचे वग�करण

  ग. वगा�तील "चाल�यायो�य जागा" याचा अथ � काय?

  घ. वग � �तरावर�ल धोके काय आहेत?

  च. सभोवतालचे वातावरण �हणजे काय?

९. शालेय पातळीवर सभोवतालचे वातावरण, �व�छता, सर�ा, ताण तणाव, धोके, जोखीम आ�ण �मता ु

इ�याद� तपासणे  

  क. शालेय �तरावर�ल �व�छता.

  ख. शालेय �तरावर�ल पाणी,�नजत� कता आ�ण आरो�य ु

  ग. पा�याची गणव�ताु

  घ. पा�याचे �ोत आ�ण �याचा परवठाु

  च. शाळे�या �तरावर�ल कच�याचे वग�करण

  छ. शाळेतील चाल�यायो�य जागा 

  ज. शालेय पातळीवर�ल सर��तताु

  झ. इतर धोके

  ट. आप�या आजबाज�या बांधले�या वा�तंची तपासणी कशी करायची?ू ू ू

ं  ठ. आप�या शाळेम�ये पावसाचे पाणी साठव�याची �यव�था/यं�णा आहे �कवा नाह� हे कसे पाहायचे?

ं  ड. आप�या शाळेतील अि�नशमन यं�णा सस�ज आहे �कवा नाह� हे कसे तपासायचे?ु

  ढ. आप�काल�न ि�थतीत करावया�या कवायती 

१०. प�रसरपातळीवर सभोवतालचे वातावरण, �व�छता, सर�ा, ताण तणाव, धोके, जोखीम आ�ण �मता ु

इ�याद� तपासणे : 

  क.�था�नक पातळीवर�ल �व�छता आ�ण आरो�याचा दजा � काय आहे

  ख. सावज� �नक शौचालये

  ग. बस थांबे

  घ. प�रसरातील धोके काय आहेत?

  च. आप�ती जोखीम कमी कर�या�या संक�पना

  छ. ज�ैवक धोके - संसगज� �य आजार

  ज. पादचा�यांना चाल�यास यो�य र�त े आ�ण �यांची सर�ा.ु



CHILDREN SUPPORTING QCM-DRR FOR SCHOOLS URBAN RESILIENCE ACTIVITIES

Quantified Cities Movement- Disaster Risk Reduction (QCM-DRR)

 �ारे िवकिसत �ारा अनुदानीत समिथ�त

संय�त रा��संघा�या UNICEF कडन अनदान�ा�त QCM-DRR चा उ�ेश �वशषे�वाने �था�नक पातळीवर ु ू ु

लोकसहभागातन शहर �नयोजन सधारणे आ�ण अडचणीतन बाहेर पडन पढे जा�याची �मता असलेल� शहरे ू ु ू ू ु

�नमा�ण करणे आहे. QCM-DRR �वारे �कशोरवयीन आ�ण त�णांना �था�नक पातळीवर�ल �नणय� ���येत 

सहभागी क�न घेत परावे गोळा करत पारदशक�  आ�ण जबाबदार �नणय�  ���या �नमा�ण कर�यात येईल. �वकास ु

आराख�यातच अडचणीतन बाहेर पडन पढे जा�याची �मता �नमा�ण करणारे उप�म अतंभत�  क�न तसेच ू ू ु ू

आप�तीकाळातील �था�नक पातळीवर�ल धो�याचे �कशोरवयीन व त�णांतील आकलन वाढवन QCM-DRR �वारे ू

आप�काल�न धोके ओळखन घडवले�या शा�वत शहर� �वकासाचे �येय गाठ�यासाठ� �य�न कर�यात येईल. शहर ू

�नयोजन व धोरण�नि�चतीसाठ� असले�या सव��तम ���या राबव�या�या हेतने प�रसर पातळीवर�ल तणाव आ�ण ू

धोके ओळख�यासाठ� �व�वध पलंैची मा�हती गोळा करायला �कशोर व त�णांना QCM-DRR हे एक उ�तम साधन ू

आहे. ह� ���या �कशोरवयीन आ�ण त�णांना मा�हतीचे संकलन करणे, �याचे �व�लेषण करणे, या मा�हतीची 

�व�वध पातळींवर �नमा�ण केले�या गणव�ता मानकांशी तलना क�न असलेले तणाव ओळखणे आ�ण त ेतणाव दर ु ु ू

कर�यासाठ� उपाययोजना करणे, यासाठ� स�म करत.े 

या �कशोर आ�ण त�णांना आप�तीकाल�न धो�या�या संक�पनांचे आकलन, मा�हतीचे संकलन व �व�लेषण आ�ण 

�भाग�नहाय धो�याचे अहवाल बनव�याचे ��श�ण CDSA तफ�  �दले जाईल. �व�वध शाळांमध�या ५००० �कशोर 

आ�ण त�णांना ��श�ण �द�याने मा�हती संकलन, �व�लेषण आ�ण �भाग�नहाय धो�याचे अहवाल यांची �न�मत� ी 

क� शकणा�या स�म त�ण नाग�रकांची मोठ� फळी या�वारे �नमा�ण हो�यास मदत होईल. QCM-DRR �वारे 

सर��त प�रसर �नमा�ण हो�याबरोबरच �व�या�या�चा कौश�य�वकास झा�याचा थेट फायदाह� होणार आहे. या ु

कौश�यांमळे �यां�यात व�ैा�नक �ि�टकोन आ�ण परा�यांची बांधणी कर�याची व�ती तयार होईल (अथा�त जो ु ु ृ

आम�या अपे��त प�रणामांचा भाग नाह�) �याचा उ�तम फायदा �यांना श�ै �णक अ�यास�मातदेखील होऊ 

शकेल. या संक�लत केले�या मा�हतीमळे अडचणीतन बाहेर पडन पढे जा�याची �मता असलेल� शहरे �वक�सत ु ू ू ु

कर�यासाठ� तसेच �यांनी गोळा केले�या मा�हती�या आधारे काढले�या �न�कषा�चा �नणय�  ���येत कसा वापर 

होतो याबाबत�या �यां�या �ानात, कौश�यात आ�ण संवेदनशीलतमे �ये वाढ होईल.
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या संदभप� ि�तकेचा उ�ेश ु

�नवडणक �भागपातळीवर आप�काल�न धो�याचे व जीवनमाना�या गणव�त�ेया �नकशांची नमने आ�ण मा�हती ू ु ु

गोळा करणा�या �व�या�या�साठ� ह� संदभप� ि�तका आहे. �व�या�या�ना QCM-DRR चे �वयंसेवक हो�यासाठ� ु

��श�ण देणार� ह� संदभप� ि�तका  आहे. प�रि�थती�वषयी सजगता आ�ण �व�वध �कारचे धोके यांचे आकलन ु

हो�यासाठ� वाचकांनी आप�या �ान���यांचा वापर कसा करावा याची मा�हती दे�यावर या संदभप� ि�तके�या प�ह�या ु

भागाचा भर असेल. आप�या आजबाजला असले�या प�रि�थती�वषयी सजग असलेला QCM-DRR �वयंसेवक ू ू

नेहमी द� राह�ल आ�ण �था�नक पातळीवरचे तणाव आ�ण धोके अ�धक �भावीपणे ओळख शकेल. ू

संदभप� ि�तकेचा दसरा भाग QCM-DRR �वयंसेवकांना जीवनमाना�या �व�वध गणव�ता �नकशांची त�डओळख ु ु ु

क�न दे�याशी संबं�धत आहे. या भागात ��येक �नकशाची �या�या, �याचा राहणीमानाशी असलेला संदभ � व �या 

मागची कारणे, तसेच �या �नकशाची मा�हती गोळा कर�यासाठ� लागणार� उपकरणे व मा�हती गोळा कर�याची 

आदश � प�त पायर� पायर�ने समजावल� आहे.
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माझी मा�हती

मा�या प�रसराब�ल मला खाल�ल गो�ट� आवडतात,
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

मा�या प�रसराब�ल मला आवडत नसले�या गो�ट� आहेत,
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

मी ___________________________________________________________. 
मी शाळेत इय�तते �शकतो/�शकत.े  ___________________________________  _______  
मला मोठेपणी �हायचे आहे. __________________________
मी शहरा�या भागात ___________________________________

राहतो/राहत.े

 नम�कार! आपण �वतःची ओळख क�न �द�याब�ल ध�यवाद!! 

Quantified Cities Movement for Disaster Risk Reduction (QCM-DRR) 

         या नागर� �वकसना�या चळवळीत मी आपले मनापासन �वागत करतो.ू

आपण आता QCM-DRR �क�पाचा एक भाग �हणन शहराचे पालक बन�याचे ू
�येय असलेले एक ��श�णाथ� �वयंसेवक आहात. गे�या काह� वषा�पासन आपण ू

शहरात वाढणा�या �व�वध सम�यांना त�ड देत आहोत �यामळे सामा�य नाग�रकांचे ु
जीवनमान �दवस�� दवस खालावत आहे. या प�रि�थतीम�ये सधारणा कर�यासाठ� ु

आपण सवा�नी एक मोह�म उघडल� आहे.

शहराचा पालक हो�यासाठ� आप�याला काह� कौश�य, �ान आ�ण 

संवेदनशीलता आ�मसात करणे आव�यक आहे. �यासाठ��या ��श�णाम�ये

 मी तमचा ��श�क असेन. या ��श�णानंतर आपण एका ु
अ��वतीय गटाचा भाग �हाल, �या�वारे नागर� सम�यांचे

 �नर��ण, संकलन आ�ण न�दणी क�न �या सम�यां�या 

�नराकरणासाठ� उपाय केले जातील. ल�ात ठेवा, या 

कामासाठ� आपल� खास �नवड कर�यात आल� आहे. 

चला, स�वात क�या!ु
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'नाग�रक' �हणजे कोण?

QCM-DRR आप�याला अ�धक स��य नाग�रक बन�यास स�म करत!े  

तम�या कतींचे तम�या शहरावर काय काय प�रणाम होतात हे समज�यासह�ु ुृ

 ह� �णाल� मदत करत.े

एक सजग नाग�रक �हणन ओळख �नमा�ण कर�यासाठ� :ू

१. शहरातील कायदे आ�ण �नयमांचे पालन करणे आव�यक आहे.

ं२. देशा�या �कवा आप�या शहरा�या क�याणासाठ� योगदान देणे

  गरजेचे आहे. आप�या ��येक �नणय� ाचा आ�ण कतीचा प�रणाम ृ

  आप�या शहरा�या �वकासावर होत असतो.

३. शहराचा / देशाचा �वकास कर�यासाठ� �वचारपवक�  उपाययोजनाू

  सचवणे आ�ण �य�नशील राहणे.ु  

�व�याथ� प�रषदांची �न�मत� ी

१. या उप�मांसाठ� 
�श�कांकडन परवानगी ू
�मळवणे, �यां�याशी सम�वय
ठवणे तसेच उप�मांचे 
�यव�थापन कर�याचे काम 
�व�याथ� प�रषद करेल. 

२. या उप�मां�या 
कागदोप�ी व 
छाया�च�ां�या �पात 
न�द� ठेव�यासाठ� यांना
तयार कर�यात यावे.

३. मन�यबळाचे �नयोजन,�या�या ु

अमंलबजावणी�या क�पना आ�ण 

QCM-DRR �या उप�मांचा �सार 

याबाबतीतह� �यांना ��श�ण दे�यात 

येईल.

४. आप�या सहकार� �म�ांनाह� त े

�ो�साहन देऊन मदत करतील.

ंनाग�रक �हणजे एखा�या शहराचा �कवा देशाचा घटक. 

एक नाग�रक �हणन ��येक �य�तीने आप�या शहरासाठ� अनेकू

भ�मका आ�ण जबाबदा�या पार पाडाय�या असतात.ू

चला आपण आता �व�याथ� प�रषदेची �न�मत� ी क�. शाळेतील QCM-DRR �या �व�वध उप�माचं े 

�नयोजन आपण या प�रषदेमाफ� त करणार आहोत. �व�याथ� प�रषद हे �व�या�या�चे आपले �वचार

�य�त कर�याचे �यासपीठ आहे �यामाफ� त त ेआप�या क�पना, आवडी-�नवडी आ�ण शंका आपले ��श�क

आ�ण �श�कांपयत�  पोहोचाव शकतात. �याच�माणे �यव�थापन, �शासक�य कामे आ�ण संपण � ���येची ू ू

कागदोप�ी न�द ठेवणे अशा �व�वध जबाबदार� ह� �व�याथ� प�रषद पार पाडले. 

�व�याथ� प�रषद

 मी सजग नाग�रक 

कसा बन शकतो?ू
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६० सेकंदांसाठ� खाल�ल �च�ाचा अ�यास करा. आता हे पान उलटन त�ह� पढ�ल ��नांची उ�तरे ू ु ु

�यायचा �य�न करा :

�संगान�प जाग�कता ु
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१. या अपघातात �कती लोक सापडले आहेत?

________________________________________________________________________________________________
 
२. �च�ात �कती व� �दसत आहेत?ृ

________________________________________________________________________________________________
 
३. वाहनांचे रंग काय आहेत?

________________________________________________________________________________________________
 
४. कोण�या व�त ज�मनीवर पसरले�या �दसत आहेत?ू

________________________________________________________________________________________________
 
५. ज�मनीवर असले�या �य�तीला कोण�या �कारची दखापत/जखम झालेल� �दसत?ेु

________________________________________________________________________________________________
 
६.  �च�ात �दसणार� नंबर �लेट कोण�या गाडीची होती?

________________________________________________________________________________________________

कशी होती ह� छोट�शी 

पर��ा? त�हाला हवे तसे माक�  �मळाले ु

नाह�त न? बहदा तम�या �नर�ण श�तीला ुु

आ�ण प�रि�थती�वषयी�या सजगतलेा 

अजन तयार करायची वेळ आल� आहे. ू

आपण पढ�ल स�ापासन या दो�ह�ब�ल अ�धक ु ू

मा�हती �यायला स�वात क�या. ु
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प�रि�थती�वषयक सजगता �हणजे काय?
प�रि�थती�वषयक सजगता �हणजे आप�या सभोवती काय घडत े आहे याची जाणीवपवक�  न�द घेत राहणे. ू
ह� न�द आपण आप�या �ान���यांचा वापर क�न घेतो �यामाफ� त आप�याला �व�वध गो�ट�ंब�ल मा�हती 

गोळा करता येत ेआ�ण �या मा�हतीचा वापर क�न आपण आप�या हालचाल�ंब�ल �नणय�  घेतो. 

वाहन चालवणे, र�ता ओलांडणे, �व�वध खेळ खेळणे यासार�या आप�या अनेक दैनं�दन कामांम�ये ह� 

प�रि�थती�वषयक सजगता �वशषे �वाने मह�वाची आहे. अशा �संगाम�ये एकाच वेळी अनेक गो�ट�ंची न�द 

�यावी लागत े आ�ण �यामळे घेतले�या अ�ववेक� �नणय� ांचे गंभीर प�रणाम होऊ शकतात. ु

�नर��ण आ�ण �ानाची �न�मत� ी 

आप�या �ान���यां�या मदतीने आपण आसपास�या प�रसराचे �नर��ण करतो. आप�या म�जासं�थे�या 

साहा�याने ह� �नर��णे म�दपयत�  पोहोचवल� जातात िजथे यांचा अथ � लावला जातो. या �नर��णा�या, ू
ओळख�याचा आ�ण �व�लेषणा�या ���येला आपण आकलन��या �हणतो. यामळेच आपण पया�वरणाचा ु
अथ � समज शकतो.ू

-

आपण आजबाजला घडणा�या सव � गो�ट� बघ शकतो, �यांचा वास घेऊ शकतो, व�तंना �पश � क� शकतो,ू ू ू ू
�यांची चव बघ शकतो. पण आप�या आय�यात हे सव � इतके नेहमीचे झाले आहे क� आप�याला हे आपोआप ू ु
घडत े आहे असे वाट लागत.े आप�या आकलन श�तीला सतक�  आ�ण जाग�क ठेवन जाणीवपवक�  ू ू ू
सभोवताल� घडणा�या घटनांचे आकलन केले तर आपण प�रि�थती�वषयक आकलन जा�त यो�य प�तीने 

क� शकतो.

आता आपण कशाचे आकलन करत आहोत याचा �वचार क�. अशा २ गो�ट� सांगा �यांचे आकलन त�हालाु

खाल�ल �ान���यांनी होत.े

��ट�

��ट�

�पश�

�पश�

�वणश�ती

�वणश�ती

चव घेणे

चव घणेे

गंध

गधं

ं ंब�याच वेळा आपण एखाद� गो�ट ओळखायला �कवा �तचे वणन�  करायला दोन �कवा अ�धक �ान���यांचा 

वापर करतो. उदाहरणाथ,�  जर आप�याला सं�याचे वणन�  करायचे असेल तर आपण ��ट� आ�ण गंधाचा 

वापर करतो. आ�ण खा�ी कर�यासाठ� आपण �याची चव स�ा घेऊन बघ शकतो. आता खाल� �दले�या ु ू
जागेत अशा दोन गो�ट�ंचे वणन�  करा �यां�या ओळख�यासाठ� आप�याला एकाहन अ�धक �ान���ये ू
वापरावी लागतात. 

व�त ू वणन�

आकलन �हणजे काय?
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आता खाल�ल व�तचे वणन�  करा: (उदा. रंग, आकार,घडण,पदाथ � इ�याद�)ू

आ�ताच त�ह� पेि�सलच वणन�  करतांना काह� गणधमा�च वणन�  केलत. हे गणधम � असतील तरच ु ु ु
ंआपण �या व�तला पेि�सल �हण. �हणजेच एखा�या व�तची अथवा क�पनेची �कवा सवयीची ओळख ू ू ू

ं�नमा�ण करतांना �या अट� �कवा �नयम आपण तयार करतो �याला �नयमबांधणी �हणतात. आप�या 
ंआकलनश�तीमळे आपण �व�वध व�त,संक�पना �कवा सवयींची �या�या कर�यासाठ� आव�यक असले�या ु ू

अट� ओळख शकतो.ू

�नयमबांधणी

ं ं“ओळखीचा/परवल�चा श�द” हा एक असा श�द �कवा श�दसमह आहे जो एखा�या �य�ती �कवा व�तचे ू ू
अचक वणन�  करतो. उदाहरणाथ � : पेि�सल हे नाव आहे जे �या व�तचे द�घ � वणन�  न करता एका श�दात ू ू
ओळख क�न दे�यासाठ� वापरले जात.े

 
ंअगद� सो�या श�दांत सांगयचे तर �नकष �हणजे एखा�या गो�ट�कड े�कवा क�पनेकड े�नद�शन करणारा गण. ु
ंमळात �नकष �हणजे एखाद� अट जी पण � केल� तरच �या व�तला �कवा क�पनेला �तची असलेल� ओळख ु ू ू

�ा�त होत.े ब�याच वेळा दोन �भ�न व�तंम�ये काह� समान �नकष अस शकतात. उदा. एक बॉल आ�ण एकू ू
�लबं दो�ह� गोलाकार आहेत, पण �यांचे इतर �नकष �यांना वेगवेग�या व�तंचा ओळख देतात. �यामळे गोल ू ू ु
आकार हा या दो�ह�मधला समान �नकष आहे.

�नकष

त�ह� �नकष �हणन काय काय वाप� शकता याचा ु ू
बारकाईने �वचार करा आ�ण तम�या मागद� शक� ाने �दले�या ु

ं२ व�तंम�ये समान �नकष आहेत �कवा नाह� त े तपासा.ू

-

समान �नकष असले�या व�तंची सची करा.ू ू

व�त �.1                                     व�त �.२ ू ू

ओळख �नमा�ण करणे

अ�यास
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एखा�या क�पनेचा घोषवारा �हणजे संक�पना असी सवस� ाधारण धारणा आहे. पण आप�या �या�येनसार ु
संक�पना �हणजे अ�यंत �प�टपणे प�रभा�षत केलेल� क�पना. वर सां�गत�या�माणेच आपण काह� अट� 

तयार क�या �या पण � के�या तरच �या �या संक�पनेचा अथ � �प�टपणे सां�गतला जाईल. ू
ंउदाहरणाथ � : �व�छतचेी संक�पना. एखा�या जागेस �कवा �य�तीस "�व�छ" संबोध�यासाठ� काह� 

�व�श�ट शत�ची पतत� ा होणे आव�यक आहे. ू

अ�यास:

अट १: ___________________________________________________________

अट २:___________________________________________________________

अट ३: ___________________________________________________________

अट ४:  ___________________________________________________________

अट ५:  ___________________________________________________________

अट ६: ___________________________________________________________

  अट ७: ___________________________________________________________

ंएखा�या म�या�या गणव�तचे ी, �या�या �माणाची आ�ण �ा�तीची आव�यक �कवा सवम� ा�य पातळी ु ु

�हणजे �या म�याचे मानक असे �हणता येउल. �यामळे आपण वर ठरवले�या �व�छत�ेया �नकषांवरु ु

चचा� क�न सवम� ा�यता �मळवल� तर �यांना आपण �व�छतचे े आदश � मानक �हण शकतो.ू

अ�यास : आपण वर समजन घेतले�या संक�पना आ�ण अट�ंचा वापर क�न, सवस� हमतीने �व�छतचे ी ू
आदश � �नमा�ण क�या. आपण �या खोल�त बसला आहात �तथे �व�छतचे ी �कमान गणव�ता आहे का तेु
तापासया. इथ�या �व�छत�ेया एकण पातळीचे म�यमापन कर�यासाठ� आपण १ त े ५ या प�ीत गण ू ू ू ु
देऊ शकता.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

अ�तशय वाईट वाईटबराचांगलाउ�तम

�नद�शक गणु

संक�पना 

आपण �या खोल�त बसलो आहोत �तला "�व�छ" आहे असे ठरव�यासाठ� कोण�या अट� पण � करायलाू
ह�यात �याची आपण याद� क�या. 

आदश � मानकांची �न�मत� ी
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आदश � मानके आ�ण �माण काय आहेत? 
मानक �हणजे गणव�तचेा एक �तर आहे जो सामा�य �ान आ�ण व�ै ा�नक अ�यासा�वारे ठरवला जातो. ु
�व�वध �नकषां�या �वीकाराह� पातळीनसार �या �या �नकषांची मानके ठर�वले जातात. अनेक वेळा �प�या�या ु

ंपा�याची उपल�धता, �व�छता इ�या�दसार�या �नकाषांसाठ� �था�नक सरकार �कवा संय�त रा��संघ (UN), ु
ंव�ड � हे�थ ऑगन� ायझशेन यासार�या सं�था गणव�ता मानके �नधा��रत करतात. उपल�ध सेवा �कवा स�वधा ु ु

ंपरेशा आ�ण चांग�या �तीचे आहेत �कवा नाह� हे तपास�यासाठ� आपण गोळा केले�या मा�हतीची तलना या ु ु
मानकांश करतो. 

ं ंजर एखा�या �नकषाचे आपण ठरवलेले मापदंड, �कवा वाग�याची प�त, �कवा सवयी जर आप�या 
ंआजबाज�या बहतांश लोकांनी �वीकार�या असतील तर �याला आपण �या �नकषाचे, सवयीचे �कवा ू ू ु

वाग�या�या प�तीचे �माण �हणतो. उदा : आ�ताच आपण �व�याथ� प�रषदां�या माफ� त वतण� क�चे �नयम ु
ठरवले जे आपण सवा�नी मा�य केले. �यामळे त े�नयम आता वतण� क�साठ� �माण झाले आहेत.ु ु

-

मानकां�याआधारे तपासणी

 

ं ंएखा�या जागेचे �कवा प�रि�थतीचे �नर��ण क�न ती जागा �कवा प�रि�थती एखा�या संक�पने�या/

गणव�त�ेया आदश � मानकां�या अट�ंची पतत� ा करत े�क नाह� हे तपासणे �हणजे मानकां�याआधारे तपासणी ु ू
करणे होय. मागील उप�माम�ये आपण खोल�त�या �व�छेतचेे म�यांकन केले. जर आपण �या ू

ंअट�ंम�ये खोल�ला ४ �कवाअ�धक गण �दले असतील तर  �या खोल�ला "�व�छ" असे �हटले जाऊ शकत.े ु
आ�ण पतत� ा न होणाया� अट�ंची याद� केल� तर आपण �या प�रि�थतीतल तणावांची ओळख पटवल� ू
असे �हणता येईल.

-

अ�यास :

तणाव १         तणाव २

तणाव ३

 सम�या�वधान आ�ण �या�या उपायांचा शोध :

-"हा तणाव दर कसा करावा?" हा ��न �हणजे �याचे सम�या�वधान. या तणावापासन म�त ू ू ु

हो�यासाठ� आपण या सम�यांवर �व�वध उपाय सचव शकतो.ु ू

अ�यास:

पव��या उप�मात नमद केले�या सम�यांवर�ल ��त��या �हणन खाल�ल तणावांसाठ� उपाय ओळखा. ू ू ू

आपले उपाय हे या सम�या दर कर�या�या ��येस स�नि�चत करतील : ू ु

सम�या १         उपाय १

सम�या २         

मागील उप�मात त�हाला काह� तणाव सापडले का? �व�छत�ेया सव � मानकांची पतत� ा झाल� होती का? ु ू
जर झाल� नसेल, तर मग �या तणावांची खाल�ल जागेत याद� करा:

तणाव ४

उपाय १
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OODA Loop

��येक प�रि�थतीचे �व�रत म�यांकन क�न संभा�य प�रणामांसाठ� तयार कर�यासाठ� OODA लपची रचना ू ू
कर�यात आल� आहे.

OODA Loop म�ये खाल�ल पाय�या आहेत: Observe (�नर��ण करा), Orient (�दशा�नि�चती करा), 

Decide (�नणय�  �या) and Act (क�त करा).  ृ
स�यि�थतीची जाणीव क�न �यायची असेल तर �नर��ण

क�न �दशा�नि�चती करणे सवा�त मह�वाचे आहे. कशाचे

�नर��ण करायचे आ�ण �याचे मा�हतीम�ये �पांतर कसे

करायचे हे या �दशा�नि�चतीव�न ल�ात येत.े

मग आपण काय कती करायची याचा �नणय�  घेतो आ�ण ृ
नंतर �याची अमं लबजावणी करतो. 

उदाहरणाथ,�

१. आपण वगा�तील �वेश करता त�े हा, आत �कती लोकं 

आहेत याचे �नर��ण आ�ण न�द करा

२. बाहेर जा�याचा माग � शोधा आ�ण �वत:ची 

�दशा�नि�चती करा.

३. या�वारे आपण आप�काल�न प�रि�थतीत बाहेर 

�नसट�याचा सवा�त सर��त माग � ठरव शकता.ु ू
४. आ�ण आप�काल�न प�रि�थती �नमा�ण झाल� तर 

वर ठरवले�या मागा�ने पळन जा.ू

-

-

-

-

शा�बास!! आता त�ह� तम�या आकलनश�तीचा वापर ु ु
क�न तमचा वग,�  शाळा आ�ण प�रसराचे �व�वध ु
�नकषांवर �नर��ण क� शकता. आ�ण �यां�याशी 

संबं�धत तणाव ओळख शकता. आ�हाला खा�ी ू
आहे क� आपण या सम�यांवर यो�य उपाय देखील 

सचवाल. पण हे कर�यापव�, आप�याला नकाशा कसा ु ू
वाचायचा, कसा बनवायचा याब�ल थोडी मा�हती असणे 

आव�यक आहे.

आपण याआधी �या प�रि�थतींची चचा� केल� �यांना त�ड दे�यासाठ� OODA Loop ची 

�न�मत� ी क�या.
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नकाशा कसा वाचवा?
या स�ात आपण नकाश े कसे तयार करायचे आ�ण वाचायचे हे �शकया.ू

नकाशाला �दशा�भमख कसे कराल?ु  

नकाशांवर�ल �दशा आ�ण होकायं�ावर�ल ��य� �दसणा�या �दशा 

यामधील पर�पर संबंध वाप�न आपण नकाशा �दशा�भमख क� शकतो. ु
ओ�रएंट हा श�द लॅ�टन ओ�रएंस �हणजे पव � �दशा होय. ू
आपण कोण�या �दशले ा बघतो आहोत हे कसे ठरव शकतो? ू
१. सय�� काश ू
२. होकायं�

-
-

 �माण�दशादशक�

शीषक�नकाशाची मलभत घटक : ु ू

ओळखी�या/संकेता�या जागा आ�ण �यांचा संदभा�साठ�चा वापर
ंसाधारणपणे व�ैश��यपण � इमारती �कवा जागांना एखा�या प�रसरासाठ� मह�वाची खण �हणन वापरले जात ेू ू ू

ं ं�याला आपण ओळखी�या �कवा संकेता�या जागा �हणतो. अशा खणा �या �ठकाणाची, शहराची �कवा देशाची ु
ंओळख �नमा�ण करतात. उदा : प�यातला श�नवारवाडा �कवा पणे कॅ�प प�रसरातले मारझो�रन हे उपहारगह.ु ु ृ

ब�याचदा आपण �वतः कठे उभे आहोत हे पाह�यासाठ� अशा खणांचा संदभ � �हणन वापर केला जातो. ु ु ू
�हणन एक ओळखीची जागा, दसया� जागेचे �थान �नि�चत कर�यासाठ� वापरलेला जात.े ू ु

नकाशा बनवणे 

अतंर आ�ण �माण
नकाशाचे �माण �हणजे नकाशावर�ल दोन �बदंंमधील अतं र आ�ण ज�मनीवर�ल �याच �बदंंमधील  अतं र यांचे ू ू
गणो�तर. उदा : १:१०००० या �माणात बनवले�या नकाशात नकाशावर�ल १ सट� �मीटर हे ज�मनीवर�ल १०००० ु
सट� �मीटर �हणजे १ �कलोमीटर आहे.

सचीू
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आपण कशावर काम करणार आहोत?

आरो�यदायकता 

आ�ण �व�छता

चाल�यासाठ�ची 

यो�यता 

आप�काल�न 

स�जता 
बांधकाम

�
�

वग�करण

आपण आप�या वग,�  शाळा आ�ण प�रसराचे �नर��ण क�न, खाल�ल पाच संदभा�म�ये असणा�या काह� 

�नकषां�या न�द� क�न �यात असलेले ताण तणाव ओळखणार आहोत. या �नकषांचे �नर��ण कसे करायचे, 

न�द� कशा कराय�या आ�ण या संदभा�म�ये असणारे तणाव कसे ओळखायचे आ�ण शवेट� त ेकसे दर करायचे ू
हे �शक�यासाठ� ह� संदभप� ि�तका वापरता येईल. एकदा का आपण तणाव दर कर�यासाठ��या सव � उपायांची ु ू
याद� केल� क� आपण आपल� शाळा आ�ण प�रसर सधार�यासाठ� आव�यक कती आराखडा तयार क�. तसेच ु ृ
याबाबतीतला अहवाल आपण आपले पालक, �श�क आ�ण अगद� �था�नक नगरसेवकांना देखील देऊ शकता.

मानव�न�मत�  

पया�वरण

पायाभत स�वधा ू ु सावज� �नक सेवा 

व स�वधाु

सभोवतालचे 

पया�वरण
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ं" चांगले आरो�य राख�यास आ�ण रोगांचा �सार रोख�यासाठ� मदत होईल अशी प�रि�थती �कवा अशा सवयी 

�हणजे आरो�यदायकता" असे World Heal th Organizat ion (WHO)चे �हणणे आहे.

आज�या काळात मानव�या आरो�याला �या �कारचे धोके आहेत त ेबघता उ�तम आरो�यादायकता राखणे हे 

अ�तशय मह�वाचे बनले आहे. बड � �ल आ�ण �वाईन �ल यासारखे रोग हे �व�छत�ेया ू ू
अभावानेच उ�प�न झाले आ�ण झपा�याने पसरले असे मानले जात.े �यामळे, जर आतापासनच आपण हा ु ू
अभाव नाह�सा केला, तर आप�या येणा�या �प�यांसाठ� आपण �नि�चत एक आरो�यपण � जीवनाचा वारसा ू
देऊ शक .ू

आरो�य आ�ण �व�छता इतक� मह��वाची का आहे?

आप�या देशात, िजथे संसगज� �य आजारांचा �ादभा�व झपा�याने होतो, �तथे �व�छता आ�ण वयै ि�तक ु
आरो�यदायकतबे �ल जाग�कता अ�याव�यक आहे. �यामळे ��येक नाग�रकास �व�छता, आरो�यादायकता ु
आ�ण �साधनस�वधे�या बाबतीत �ान असणे आव�यक आहे. लहानपणापासन लागले�या चांग�या सवयी ु ू
एखा�या मन�या�या �यि�तम�वात अतं भत�  होतात आ�ण �या सवयीच आपला प�रसर �व�छ आ�ण �नरोगी ु ू
ठेव�यास कारणीभत ठरतात.ू
या भागात आरो�यदायकता आ�ण �व�छता याब�ल चचा� करणार आहोत. 

वग/� खोल�ची �व�छता, सर��तता, जाणवणारे धोके ु
आ�ण धोका टाळ�याची �मता यांची तपासणी आ�ण 
सभोवताल�या वातावरणातील तणाव.

आरो�यदायकता आ�ण �व�छता
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आरो�यदायक सवयी या अगद� लहानपणापासन जाणीवपवक�  जोपास�या पा�हजेत. तसेच या फ�त ू ू
वयैि�तक पातळीवर �वतः�या शर�रापर�या न ठेवता आपला प�रसरस�ा आरो�यदायक होईल अशा र�तीने ु ु
जोपासायलाह�या. चला याबाबत आपण काय क� शकतो त े पाहया.ू

वयैि�तक �व�छत�ेया सवयी :  यात आप�या वयै ि�तक आरो�याशी संबं�धत सवयींचा समावेश आहे. 

उदा. भोजनाआधी आ�ण नंतर हात ध�याची सवय, शौचालयाचा वापर के�यावर हात धणे, दररोज ु ु
�नान करणे, दातांचे आरो�य सांभाळणे इ�याद�.

अ�यास:
१.  ५-८ �व�या�या��या गटाने आरो�यदायक सवयी, �व�छता आ�ण वगप� ातळीवर�ल धोके यांचे एक 

�भ�तीप�क तयार करावे. हे �भ�तीप�क त�ह� पढ�ल स�ात तम�या मागद� शक� ाकड ेजमा करावे.ु ु ु

२.  वगा�म�ये वागाय�या चांग�या वतण� क�ब�ल एक �भ�तीप�क तयार करा. हे प�क आपल� आचारसं�हता ु
असेल, जी त�ह� वगा��या सचनाफलकावर लाव शकता. मागद� शक� ांनी हे ��श�ण संपले क� हे ु ू ू
�भ�तीप�क गोळा करावे.

आरो�यदायक सवयी 

ं�व�छता �हणजे उपजत �व�छ अस�याची �कवा �व�छता राख�याची ि�थती. आपला वग � �व�छ ठेवणे ह� 

उ�तम स�वात आहे कारण वगा�ची जागा ह� मया�द�त आहे. �व�या�या�नी �श�कांसह वगा�तील �व�छतचे ी ु
�नय�मत तपासणी करणे आ�ण िजथे �व�छत�ेया अट�ंची पतत� ा होणार नाह� �तथे उपाय योजना करणे ू
अपे��त आहे. ह�च ���या पढे शाळा, र�ता, आ�ण प�रसर अशा वेगवेग�या पातळीवर �व�छता ु
तपास�यासाठ� वापरावी. पण या ��येक पातळीवर �व�छत�ेया अट� बदल शकतात.ू
वगप� ातळीवर �व�छत�ेया कोण�या अट� असतील याची याद� आपण अगोदरच केलेल� आहे.

वगप� ातळीवर�ल �व�छता आ�ण आरो�यदायकता
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Dry Waste

वगा�तील पातळीवर कच�याचे वग�करण
ंकच�याचे संकलन, �याची वाहतक, �याची �व�हेवाट �कवा पनवा�पराची ���या या पण � ���येला घनकचरा ू ु ू

�यव�थापन �हणतात. वेगवेग�या �कार�या कच�याची �व�हेवाट लाव�यासाठ� वेगवेग�या ���या करा�या 

लागतात. �यामळे कच�याचे वग�करण �या�या �न�मत� ी�या �ठकाणीच करणे यो�य होत.े शालेय वग � हे असे ु

�ठकाण आहे िजथे मले आपला सवा��धक वेळ घालवतात. �यामळे इथ�या कच�याचे �यव�थापन खप मह�वाचे ु ु ू

आहे.

कच�या�या वग�करणासाठ� तो ओला कचरा आ�ण कोरडा कचरा असा �वभागला जातो.

अ�यास:

कच�याचे �वभाजन कर�यासाठ� दोन कचरापे�या आहेत का? होय / नाह�

कचरा वेगळा कर�याची मा�हती मलांना आहे का? होय / नाह�ु

वगा�तन कचरा बाहेर कोण नेतो? _____________ू

आठव�यातन �कती वेळा कचरा काढला जातो? _____________ू

ओला कचरा

ओला कचरा �हणजे �शजवलेले आ�ण क�चे अ�नपदाथ,�  

फळे आ�ण फलांचा कचरा, गळालेल� पान,े झाडन जमा ु ू

झालेल� धळ इ�याद�.ू

कोरडा कचरा

कोरडा कचरा �हणजे कागद, �लॅि�टक, रबर, धात, ू

चामड,े कापडा�या �च�ंया, वायर, काच आ�ण 

इतर गो�ट�.

कोरडा कचरा ओला कचरा
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ंखोल��या/वगा��या पातळीवर चाल�याची यो�यता �कवा हालचाल�ंतील 
सर��तता �हणजे काय?ु

ंएखाद� जागा �कवा प�रसर चाल�यास �कतपत यो�य आहे हे मोज�याची प�त �हणजे चाल�याची 

यो�यता होय. जे�हा आपण वग � चाल�यायो�य आहे �क नाह� याचा �वचार करतो, त�े हा आप�या डो�यात 

सव�� थम सर��त हालचाल�ंचा �वचार येतो. चाल�याची यो�यता तपासतांना आप�या वावरासाठ� कोणती ु
जागा आहे तसेच �या जागेत काह� अडथळे आहेत का आ�ण असलेल� जागा परेशी आहे का याचा �वचार ु
करावा लागतो. पण जे�हा आपण वग,�  शाळा, र�ता आ�ण प�रसर अशा वेगवेग�या पातळीवर 

चाल�यासाठ�ची यो�यता त�सन बघतो त�ेहा �यासाठ� लागणारे म�े बदलत जातील.ू ु

वग � पातळीवर�ल सर�ा �हणजे काय?ु

आपण नकतीच वगा�तील हालचाल�ंम�ये येणा�या अडथ�यांची याद� केल�. या अडथ�यांमळे आपला वग �ु ु
ंचाल�यास �कवा हालचाल कर�यास असर��त होतो. �याच�माणे, मलांसाठ� धोकादायक ठ� शकतील असे ु ु

ंइतर घटक देखील अस शकतात. सर��तता �हणजे कोण�याह� �कार�या डो�यापासन �कवा दखापतींपासन/ू ु ू ु ू
ंइजेपासन सर��त असणे. �व�श�ट प�रि�थती �कवा �य�तीमळे एखा�याला असर��त वाट शकत.े एखादे ू ु ु ु ू

ंसंकट आले तर माणसाला असर��त वाट शकत ेआ�ण �याच संकटाचा धोका टाळला �कवा नाह�सा केला ु ू
तर सर��तता �नमा�ण होत.े  पढे आपण संकट �हणजे काय त ेबघया.ु ु ू

ंवग � पातळीवर�ल संकट/ �कवा धोका �हणजे काय? 

ंसंकट �हणजे अशी कोणतीह� प�रि�थती �यात आप�याला दखापतीचा �कवा इतर कोणताह� धोका असतो. ु
पण शालेय वगा��या पातळीवर �वचार केला तर चाल�या�या मागा�त असलेला एखादा अडथळा यापासन त ेू

ंफरशीवर पडले�या फट�या काचा �कवा आजबाजची अ�व�छता असे काह�ह� असेल. पण जे�हा आपण वग,�  ु ू ू
शाळा, र�ता आ�ण प�रसर अशा वेगवेग�या पातळीवर संकट �हणजे काय याचा �वचार क� त�े हा अनेक 

वेगवेग�या गो�ट� संकट �हणन डो�यासमोर येतील.ू

अ�यास:
वगा�त कोणताह� धोका नस�याची प�ट� करणा�या बाबी ओळखा ु
अट १: ____________________________

अट २: ____________________________

अट ३: ____________________________

अट ४: ____________________________

अ�यास:
वग � चाल�यायो�य आहे क� नाह� हे तपास�यासाठ� आव�यक असले�या अट�ंची याद� करा.

अट १: ____________________________

अट २: ____________________________

अट ३: ____________________________

अट ४: ____________________________
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वगा�चा नकाशा बनवणे
आपण नकाशा कसा बनवायचा हे आधी �शकलो आहे. आता आपल� ती कौश�ये वाप�न, ५ त े८ �व�या�या�चे 

गट तयार क�न आप�या वगा�चा िजतका अचक नकाशा करता येईल �ततका त�हाला �दले�या A3 ू ु
आकारा�या कागदावर तयार करा. आपण �याम�ये दारे, �खड�या आ�ण आ�ण त�हाला जमतील �ततके इतर ु
अनेक घटक दाखव शकता. या नकाशावर आपले अचक �ठकाण दशव� �यासाठ� आप�या जागेला एखाद� �वशषे ू ू
खण करा. या नकाशावर वगा�त आपण शोधलेले सव � धोके दशव� ा. हे धोके दाखव�यासाठ� यो�य �च�हांचा वापर ू
करा आ�ण ��येक धोका टाळ�यासाठ��या उपायांवर चचा� करा. स�ा�या शवेट� आपला हा नकाशा आप�या 

��श�काकड े जमा करा. आपण आप�या घराचे अगद� असेच रेखा�च� काढ�यासाठ� खाल�ल जागा वाप� 

शकता.

उदाहरण

सूची

फळा संगणक

�ख
ड

क
ी

दार

पु
�

क
ाचं

 क
प

ाट

संगणक

बाक
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वगा��या सभोवती असलेला गंध �हणजे काय? 
आप�याला आकलन होणाया� आजबाज�या ��येक गंधास, सभोवतालचा गंध �हणतात. �यातील काह� गंध ू ू
आ�हाददायक असतात तर काह� अ��य असतात. गंधांचे गणधम � आप�या भाव-भावना, �मती आ�ण ु ृ
आरो�यावर सखोल प�रणाम करतात. काह� गंध हे आप�याला हवेत �वषार� घटक अस�याचा इशारा देतात. 

ंआजबाजला येणारा दगध�  जर� आरो�याला थेट हा�नकारक नसला तर� �यातील एखादे �वषार� �कवा ू ू ु
ंउ�तजेक गंध �वसनाचे �वकार हो�यास �कवा एकणच त�येत �बघडव�यास कारणीभत ठ� शकतात ू ू

�या�या द�यम ल�णांम�ये मळमळ, �न�ानाश आ�ण अ�व�थता जाणव शकत.े अ�तशय ती� गंधामळे ु ू ु
ंनाकाला चरचरणे, �वास घे�यास �ास �कवा द�याचा �वकारह� उ�व शकतो. आ�थक�  बाजचा �वचार करता, ु ु ू ू

कारखाने/उ�योगांमधन हवेत पसरणा�या दगध� ी आ�ण हा�नकारक वायमळे एखा�या ज�मनीचे बाजारम�य ू ु ू ु ू
कमी होत.े काह� �व�श�ट औ�यो�गक ���यांमधन बाहेर पडणा�या रासाय�नक दगध� ीमळे �तथ�या ू ु ु
कामगारांवर आ�ण आसपास�या र�हवाशांवर �याचा द�प�रणाम होतो. दगध� ीचे सवस� ामा�य �ोत �हणजे ु ु
प�रसरात असलेले मलै ापाणी श�ीकरण क� �, �ा�यांशी �नग�डत कारखान,े रासाय�नक कारखाने इ�याद�. ु
या घाणेर�या वासामळे एखा�या�या मनि�थतीवर प�रणाम होऊन, ती �य�ती �चड�चडी, हताश होऊ शकत ेु
आ�ण �तची उ�पादन�मताह� कमी होऊ शकत.े

एखा�या गंधाची ती�ता मोज�यासाठ� आपण खाल�ल�माणे गणांकन क� शकतो:ु

-

  १-अनाकलनीय २-हलकासा         ३-म�यम           ४-ती�           ५-अती ती�           

आपण गंधा�या दजा�चे चांगला, वाईट आ�ण उदासीन असे वग�करण क� शकतो.

अ�यास:

वगा�तील गंध ओळखा : 

ती�ता (वर�ल �माण वाप�न) ___________________

गंधाचा �ोत: _________________________________

गणव�ता: _______________ु

सभोवतालच ेपया�वरण �हणजे काय?

आप�या आसपास�या वातावरणास सभोवतालचे पया�वरण �हणतात. आप�या सभोवताल�या वातावरणात 

अनेक घटक असतात उदा: �काश, �वनी, गंध इ�याद�. सभोवताल�या वातावरणाची मा�हती संक�लत 

कर�यासाठ� आपण २ �मख घटकांचा �वचार क�या : सभोवतालचे �वनी आ�ण गंध. ु

सभोवतालचे पया�वरण आदश � आहे हे स�नि�चत कर�यासाठ� �या�या अ�यासात वापर�यात आलेले सव �ु
घटक हे मानवी राहणीमानासाठ� यो�य ठरवले�या आदश � पातळीत असणे आव�यक आहे. जर हे घटक �या 

ंअपे��त �ेणी �कवा आदश � मानांकनानसार नसतील तर आपण �यास तणाव �हणन अधोरे�खत क�. हे ु ू
तणाव अ�न�ट प�रि�थतींना कारणीभत ठरतात.ू

सभोवतालची हवातापमानसभोवतालचा �काश सभोवतालचा वास सभोवतालचा आवाज
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वगा�तील पातळीवर सभोवतालचा आवाज �हणजे काय?

आप�याला आकलन होणाया� आजबाज�या �व�वध आवाजांना सभोवतालचे आवाज �हणतात. ऐकणा�या�या ू ू
आजबाजला घडणारे आवाज ब�याचदा कोण�याह� �व�श�ट हेतने घडत नसतात. संगीत आ�ण आजबाजचे ू ू ू ू ू

ंआवाज यातला म�य फरक �हणजे ऐकणार� �य�ती संगीताब�ल जाणीवपवक�  �नणय�  घेऊन �कवा आवडीने ु ू
त ेऐकत असत,े पण आजबाज�या आवाजाब�ल ऐकणा�या �य�तीला तो ऐक�या�य�त�र�त काह� पया�य नसतो.ू ू

डसेीबल हे आवाजाचे मोजमाप कर�याचे एक प�रमाण आहे. श�य डसेीबल ह� एखा�या �य�ती�या �वणाची ू
स�वात आहे, जो �वनीदाबाचा नीचांक आहे. २० डसेीबल हे कजबजणे आहे, ४० डसेीबल �हणजे काया�लयीन ु ु ु
शांतता आ�ण ६० डसेीबल हा सवस� ाधारण मानवी संवादाची पातळी आहे. यापढे आवाजाची पातळी गे�यास ु
आ�ण द�घक� ाळ �या उ�च आवाजाशी संबंध आ�यास �य�तीम�ये �वणदोष �नमा�ण होऊ शकतो.

�वनी �तर

मंद म�यम त े जोरदार �वणदोष वेदनेची स�वातु अस�य 

०-२० डसेीबल २०-६० डसेीबल ६०-९० डसेीबल ९०-१२० डसेीबल १२० डसेीबलपे�ा जा�त 

अ�यास:

वगा�तील आवाजाची पातळी ड�ेसबल म�ये मोजा.

आवाजाचा �कार _________________________________ वेळ ______________ 

कमाल पातळी _____

�कमान पातळी___ 

सरासर�___

�माण / मानके

�वणश�तीची हानी 
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ं�व�छता �हणजे उपजत �व�छ अस�याची �कवा �व�छता राख�याची ि�थती. ��येक वगा��या 

�व�छतबेरोबरच शाळेतील इतर जागा �कती �व�छ आहेत �यावर आप�या शाळेची �व�छता अवलंबन आहे. ू
कारण वगा�बाहेर अशा प�कळ जागा आहेत जेथे आप�याला �व�छता राखणे आव�यक आहे.ु

अ�यास:
शाळे�या आवारात �या �ठकाणी �व�छता राखणे आव�यक आहे असा त�हाला वाटत े �या �व�वध �ठकाणांची याद� करा. ु

जागा १: ___________________________

जागा २: _____________________________

जागा ३: ___________________________

जागा ४: _____________________________

�व�याथ� आ�ण �श�कांनी �मळन या सव � जागांची �व�छतचेी तपासणी केल� पा�हजे आ�ण िजथे ू
�व�छत�ेया अट� पाळ�या जात नाह�त अशा �ठकाणी �यावर तातडीने उपाययोजना के�या पा�हजेत. आधी 

नमद के�या�माणे, �व�छतसेाठ� आव�यक ि�थती या ��येक जागेनसार बदल शकतात.ू ु ू  

मागील स�ात, आपण जीवनमान दशव� णा�या 

�व�वध �नकषांवर आप�या वगा�ची तपासणी केल�. 

आता अशाच �कारची तपासणी आपण शाळे�या 

पातळीवर करणार आहोत. वगप� ातळीवर

पा�हले�या गो�ट� या शाळा पातळीवर देखील 

सार�या अस शकतात. पण आता आपण �याचे ू
संदभ � �यापक प�तीने अ�यासणार अस�याने अनेक 

बाबतीत �यात फरक अस शकतो कारण यात ू
आता अजन अनेक भागीदार गंतलेले आहेत.ू ु

 

शालेय �तरावर�ल �व�छता �हणजे काय?

शाळा पातळीवरची �व�छता, सर��तता, जाणवणारे ु
धोके आ�ण धोका टाळ�याची �मता यांची तपासणी 
आ�ण सभोवताल�या वातावरणातील तणाव.
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सव��  परेसे श� �प�याचे पाणी आ�ण यो�य �साधन ु ु
स�वधा �मळणे हा ��येक मानवाचा मलभत अ�धकार ु ू ू
आ�ण गरज आहे. या गो�ट�ं�या उपल�धतचे ी खा�ी 

असेल तर आजारपण आ�ण म�य (�वशषे तः लहान ूृ
मलांम�ये) यांचे �माण कमी कर�यात उपय�त ु ु
ठ� शकत.े  

व�ड � हे�थ ऑगन� ायझशेन (WHO) 

शालेय �तरावर�ल पाणी, �साधन आ�ण आरो�यदायकता 

अ�यास:

शाळेतील वर�ल जागा �व�छ अस�याचे खा�ी देणा�या अट�ंची याद� करा. पण � होत अस�यास �टक करा, ू

नस�यास फल� मारा.ु

                                                                              ____________   ____________   ____________   ____________

अट १: उदा. �व�छ फर�या   

अट २: ___________________

अट ३: ___________________

अट ४: ___________________

अट ५: ___________________

अट ६: ___________________

अट ७: ___________________

अट ८: ___________________

ट�प: जर अशी अट शाळेतील केवळ एका �व�श�ट जागेसाठ� असेल, तर इतर जागांसाठ� 'लाग नाह�' असे �लहा.ू  

जागा १ जागा २   जागा ३ जागा ४

िजथे मानवी म� आ�ण �व�ठा यांची सर��त आ�ण ू ु
सलभ�र�या �व�हेवाट लाव�याचे तं� आ�ण स�वधा ु ु
उपल�ध असत े �याला �साधन स�वधा �हणतात. ु
�याच�माणे �नजत� क वातावरण ठेवणे, कचरा उचलणे ु
आ�ण मलै ापा�याची �यव�था इ�याद� गो�ट�स�ा ु
�साधनात अतंभत�  आहेत. �यामळे �व�छता आ�ण ू ु
आरो�य यो�य प�तीने राखले जात अस�यास �या 

शाळेत �साधन समाधानकारक आहे असं आपण 

�हण शकतो.ू  
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शाळेतील पा�याची गणव�ता काय आहे?ु
एखा�या �व�श�ट वापरासाठ� पा�याची यो�यता आ�ण दजा� मोज�याची प�रमाणे �हणजे �या पा�याची 

गणव�ता �हणता येईल. �ह गणव�ता पा�या�या भौ�तक, रासाय�नक आ�ण जवै शा��ीय गणधमा�वर अवलंबन ु ु ु ू
असत.े

काह� �नकषां�या मदतीने पा�या�या गणव�तचे े म�यांकन केले जात.े ��येक �नकषा�या गणव�तचे ी अशी ु ू ु
ं�ेणी आहे जी पाणी वापर�यायो�य आहे �कवा नाह� हे �नधा��रत करत.े ब�याचदा �प�यासाठ� आपण वापरत 

ं ंअसलेले पाणी �द�षत आ�ण �प�यास यो�य नसत.े  हे �दषण ��ोताजवळ, �कवा परव�याचे वेळी �कवा ु ू ु
साठवणा�या टा�यांम�ये होऊ शकत.े �यामळे जर यो�य �रतीने �यावर ���या क�न त े श� केले ु ु
नाह� तर आरो�या�या गंभीर सम�या उ�व शकतात. वर�ल �नकषांपकै � एक जर� �माणाबाहेर असेल तर� ू
त ेपाणी �प�यास अयो�य असत.े

पा�या�या गणव�तचे े म�यांकन कर�यासाठ� खाल�ल प�रमाण �नधा��रत कर�यात आले आहेत :ु ू
१. पीएचचे �माण 

२. नाय�ेटचे �माण 

३. �लोर�न

४. डीसॉ��हड ऑि�सजनचे �माण

५. कॉल�फॉम � आ�ण इतर रोगकारक जंतंचे अि�त�वू
याच ेमह�व काय आहे?

जर पा�याची गणव�ता �वीकाराह� नसेल तर आप�या आरो�यास �व�वध धोके संभवतात.ु
पा�यामाफ� त पसरणारे आजार :

१. कॉलरा (पटक�)

२. टायफाईड(�वषम�वर)

अ��य� पाणीज�य आजार (क�टकांपासन होणारे)ू
१. मले�रया

२. ड��यू

३. �चकनग�नयाु
४. वतळ� ाकार कमी, आ�ण �गनी कमी आद� रोगकारक जंतु ूृ ृ
�यामळे या आजारांचा �ादभा�व टाळ�यासाठ�, पा�याची �नय�मत तपासणी आ�ण श�ीकरण करणे आव�यक ु ु ु
आहे.

आरो�य आ�ण आरो�यादायकता राख�यासाठ� परेसे ु
व �व�छ पाणी उपल�ध क�न देणे आव�यक आहे. 

पण �याच�माणे या जल��ोतां�या सर��ततचे ी ु
काळजी घेणेह� आव�यक आहे. पा�या�या 

ंउपल�धतसेोबत पा�याचा �लश असलेल� �कवा 

भारतीय प�तीची शौचालये, मलांसाठ� म�ालये, ु ु
�वकलांगांसाठ� �वशषे  �व�छतागहे आद� स�वधाह� ुृ
उपल�ध क�न देणे ज�र�चे आहे.

�माण
व�ड � हे�थ ऑगन� ायझशेन (WHO) �हणजे जाग�तक

आरो�य संघटनेने शाळांम�ये मलांचे आरो�य व ु
�व�छता राख�यासाठ� काह� दजा��मक मानके आखन ू
�दल� आहेत: 

पाणी आव�यकता - �दवसा भरणा�या शाळांसाठ� २५ 

�लटर ��त�दवस /��त �य�ती. र�हवासी शाळांसाठ� 

४० �लटर ��त�दवस /��त �य�ती.

शॉवस �  - ��येक २० �व�या�या�मागे १ शॉवर

साबणासह पा�याचा नळ - शौचालये, �वयंपाकघर 

आ�ण इतर मह�वा�या �ठकाणी

शौचालय - २५ मल�ंमागे एक आ�ण १ म�हला ु
कमच� ा�यांसाठ�

१ शौचालय + १ मतार� ��येक ५० मलांमागेु ु
प�ष कमच� ाया�साठ� १ शौचालयु
शौचालयांची �व�छता - सदररोज एकदा

आरो�यदायकता - सव � स�वधांचा यो�य वापर आ�ण ु
�नय�मत देखभाल, जेवणाआधी आ�ण नंतर तसेच 

शौचालयास जाऊन आ�यानंतर पाणी आ�ण साबणाने 

हात धणे, शौचालये �व�छ करणे, इ�याद�ु
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१. परंपरागत श�ीकारणा�शवाय परंत �नजत� क�करण के�या नंतर �प�यायो�य पा�या�या �नकषां�या पात�या ु ु ु
खाल�ल �माणे असा�यात-

· पीएच ६.५ – ८.५
० ं· बायोके�मकल ऑि�सजन �डमांड – (५ �दवसाची २०  से.) २ mg/l �कवा कमी

ं· डीसॉ��हड ऑि�सजनचे �माण ६ mg/l �कवा अ�धक
ं· कॉल�फॉम � आ�ण इतर रोगकारक जंतंचे अि�त�व MPN/१००ml - ५० �कवा �यापे�ा कमी ू

२. परंपरागत श�ीकारण आ�ण �नजत� क�करण के�या नंतर �प�यायो�य पा�या�या �नकषां�या पात�या ु ु
खाल�ल �माणे असा�यात-

· पीएच ६ – ९
० ं· बायोके�मकल ऑि�सजन �डमांड – (५ �दवसाची २०  से.) ४ mg/l �कवा कमी

ं· डीसॉ��हड ऑि�सजनचे �माण ३ mg/l �कवा अ�धक
ं· कॉल�फॉम � आ�ण इतर रोगकारक जंतंचे अि�त�व MPN/१००ml - ५००० �कवा �यापे�ा कमी ू

पा�या�या गणव�तचे ी मानके व �माणु

आरो�य�वषयक धोके कमी कर�यासाठ� आरो�यपण � सवयीू

ं�वत:ला �कवा इतरांना संसग � हो�याचा धोका कमी करा.

१. आपले हात नेहमी धवा- हे �वशषेतः अ�न तयार ु
कर�याआधी आ�ण नंतर, जेवणाआधी आ�ण शौचालय 

वापर�यानंतर मह�वाचे आहे.

२. अ�न तयार करताना द� रहा- �वयंपाकघराचे काउंटर 

आ�ण इतर भाग �व�छ ठेवा.

३. आपले �वयंपाकघर आ�ण नाहणीघरे �नजत� क ठेवा.ु
४. वयैि�तक वापरा�या व�त इतरांना वापरायला देऊ क�ू
नका- आपला �वतःचा दाताचा �श, कंगवा, दाढ� करायचे 

रेझर आ�ण �लेड दस�याला देऊ नका. �प�याची आ�ण ु
जेवणाची भांडी उ�ट� भांडी इतरांना वापरायला देऊ नका.

५. आपले वातावरण �व�छ ठेवा. 

६. लसीकरण क�न �या- लसीकरण के�याने अनेक

आजारांचा संसग � हो�याची श�यता कमी होत.े

७. ��तज�ै वक औषधांचा (antibiotics) वापर 

समंजसपणे करा- केवळ डॉ�टरां�या स��यानेच ह� 

औषधे �या.

८. आप�याम�ये संसगज� �य आजाराची �च�हे वा ल�णे

आढळ�यास घर�च रहा. जर आप�या सारखा उल�या 
ंजलाबांचा �ास आ�ण ताप असेल तर कामावर �कवा ु

�लासला जाणे टाळा.

९. स�पणे �वास करा- आजार� असताना �वास क� ु
ंनका. बस �कवा रे�वेसार�या मया��दत जागेत अनेक 

लोक असताना आप�यामळे इतरांना संसग � हो�याचा ु
धोका बळावतो. त�हाला आव�यक असले�या एखा�या ु
�व�श�ट लसीकरणा�वषयी आप�या डॉ�टरांशी बोला.
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पा�याचे ��ोत व पाणी परवठाु
माणसांना �यायला, �वयंपाकाला, तसेच अघंोळ व इतर �व�छतसेाठ�, भांडी घासणे, कपड ेधणे अशा ु
दैनं�दन घरगती कामांसाठ� तसेच औ�यो�गक आ�ण �यावसा�यक वापरासाठ� पाणी आव�यक आहे. पंप ु
आ�ण पाईपा�या जा�यामाफ� त घरगती पाणीपरवठा केला जातो. पा�या�या �ोतांम�ये �ाम�याने ु ु ु
ज�मनीवर�ल तलाव, जलाशय, ओढे, न�या, �सचंन कालवे आद�ंचा समावेश तसेच �व�हर�, िजवंत झरे आ�ण 

पाझरतलाव अशा भजल ��ोतांचा समावेश आहे.ू

पाणी परवठा �णाल�ु
�ोतापासन उपसलेले पाणी श�ीकरण ���या कर�यासाठ� श�ीकरण �क�पांम�ये पाठवले जात.े मग हे ू ु ु
���या केलेले श� पाणी मो�या उंच टा�यांम�ये साठवले जात.े मग या टा�यांमधन पाईप�या साहा�याने ु ू
हे पाणी घरगती वापरासाठ� सोडले जात.े याचे �यव�थापन शहरां�या महानगरपा�लका / नगरपा�लका ु

ंकरतात. हे सोडलेले पाणी इमारती �कवा बंग�यामधील भ�मगत आ�ण छतावर�ल टा�यांम�ये साठवन ू ू
नाग�रक आपाप�या गरजेनसार वापरतात.ु

�हणनच या अ�यासात पा�या�या ��ोतांचे खाल�ल�माणे वग�करण कर�यात आले आहे. :ू

पा�याचे ��ोत व पाणी परवठाु

३) उंच टा�यांमधन ू

होणार पाणीपरवठाु

१) �व�हर�चे पाणी २) पा�याचे टँकर 

तपासणीसाठ� �या 

नळातन एका ू

बाटल�म�ये ५०० 

�मल� पा�याचा नमना ु

�या

इमारती�या र�हवाशांना पा�या�या 

��ोता�वषयी आ�ण �या�या परव�याची ु

वारंवा�रता �वचारा

संबं�धत इमारतीत जा आ�ण 

प�ता �लहन �याू  

इमारतीवर ि�थत 

असले�या पा�या�या 

टाक�शी जोडलेला 

पा�याचा नळ शोधा

बाटल��या ि�टकरवर 

संबं�धत इमारतीचा 

प�ता �लहा आ�ण 

�योगशाळेत �या

मा�हती कशी संक�लत कराल?

 

अ�यास: 

१. शाळे�या टाक�शी जोडले�या नळातन पा�याचा नमना गोळा करा आ�ण �यावर �च�ी लावा.ू ु

२. नमना गोळा कर�यासाठ� ५०० �मल� पा�याची बाटल� �या.ु

३ .बाटल�त आप�या शाळे�या नळामधन पाणी भरा आ�ण दोन वेळा ओतन �या.ू ू

४. �तस�यांदा बाटल� पा�याने भरा आ�ण बाटल�ला झाकण लावन ती बाहे�न कोरडी करा.ू

५. आप�या QCM ��श�काकडन लेबल �या आ�ण �यावर शाळेचे नाव, तमचे नाव तसेच वेळ / तार�ख ू ु

�लहन ती �च�ी बाटल�स �चकटवा आ�ण शाळे�या �योगशाळेत सादर करा.ू
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अ�यास:

आप�या शाळेतील पाणी,आरो�य आ�ण �व�छतचे े म�यांकन क�या : ू

��न १. शाळेचे नाव?

��न २. �व�या�या�ची एकण सं�या?ू

�मले - _____ु

म� ल� - _____ु

��न ३. ��ी आ�ण प�षांसाठ� �वतं� शौचालये आहेत काय? ु

हो / नाह�

��न ४. शौचालयांची सं�या? 

प�षांसाठ�:ु

मता�या: _____ु

संडास: _____

वॉशबेसीन: _____

��ीयांसाठ�:

संडास: _____

वॉशबेसीन: _____

��न ५. शौचालय आ�ण वॉशबेसीन येथे साबण उपल�ध आहे का? 

होय / नाह� 

��न ६. शौचालयांची �नय�मत देखभाल केल� जात ेका? 

होय / नाह� 

��न ७. �वकलांग मलांसाठ� �वशषे  शौचालये उपल�ध आहेत काय? ु

होय / नाह� 

��न ८. �व�छता आ�ण आरो�य �श�ण हा शालेय अ�यास�माचा भाग आहे का? 

होय / नाह� 

ं��न ९. तम�या शाळेत �कवा सभोवताल�या प�रसरात उघडी गटारे आहेत का? ु

होय /नाह�

��न १०. आप�या शाळे�या आसपास डबक� साचतात का? 

होय/नाह�
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शाळा / इमारत पातळीवर घन कचरा �यव�थापन आ�ण कच�याचे 
वग�करण �हणजे काय?

मागील स�ाम�ये आपण घन कचरा �यव�थापन आ�ण कच�याचे वग�करण याब�ल �शकलो. शाळापातळीवर इतरह� 

जागा असतात िजथे कचरा �नमा�ण होतो. �याह� �ठकाणी तो �यवि�थत वग�करण क�नच जमा केलं जाईल हे ब�घतले 

पा�हजे. तसेच या जागांव�न व वगा�मधन कचरा गोळा के�यानंतर �याची �व�हेवाट यो�य र�तीनेच लावल� जाईल हे ू

काटेकोरपणे प�हले पा�हजे.

अ�यास:

तम�या मतानसार िजथे घनकचरा �यव�थापन राबवले गेले पा�हजे अशा वगा��य�त�र�त जागांची याद� करा..ु ु

जागा १: ___________________________ जागा २: _____________________________

जागा ३: ___________________________ जागा ४: _____________________________

�या �ठकाणातन कचरा गोळा क�न वग�करण करणे आव�यक आहे अशी जी याद� केल�, �याच बरोबर तो गोळा ू

क�न कठे नेला पा�हज याचाह� �वचार करणे आव�यक आहे. तसेच, या जागांव�न आ�ण वगा�मधन �कती सात�याने ु ू

कचरा काढन बाहेर नेला पा�हजे हे देखील ठरवले पा�हजे.ू

प�ह�या जागेव�न कचरा बाहेर कसा नेला जातो?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

इथन कचरा कठे नेला जातो?  �ू ु

______________________________________________________________________________________________

आठव�यातन �कती वेळा या जागेव�न कचरा काढला जातो?ू

______________________________________________________________________________________________

जागा १    जागा २� जागा ३ जागा ४ 

Corridor �ौचा�य

अ�यास:

कच�याचे वग�करण कर�यासाठ� दोन� वेगवेग�या 
टोप�या आहेत का?
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शाळा/इमारत पातळीवर चाल�यासाठ�ची यो�यता �हणजे काय?

आपण आपला वग � चाल�यासाठ� यो�य आहे �हणतो त�ेहा आपण खरं तर हालचाल�ंसाठ� �कती सर��त आहे हे बघतो. ु

चाल�यासाठ�ची यो�यता तपासतांना आपण आप�या वावरासाठ� / हालचाल�साठ� कोणती जागा उपल�ध आहे हे बघन ू

�यात असलेले अडथळे शोधतो. तसेच �दलेल� जागा परेशी आहे का नाह� यावरह� सर��तता अवलंबन असत.े  ु ु ू

शाळा चाल�या�या यो�यतचे ी आहे क� नाह� हे जसे वगा��या यो�यतवे र अवलंबन असत े तसेच वगा�बाहेर�या इतरह� ू

अनेक भागां�या चाल�या�या यो�यतवे रह� अवलंबन असत.ेू

अ�यास:

तम�या मतानसार �या जागा चाल�यायो�य अस�याच पा�हजे अशा वगा��य�त�र�त इतर जागांची याद� करा. ु ु

जागा १: ___________________________ जागा २: _____________________________

जागा ३: ___________________________ जागा ४: _____________________________

�श�क आ�ण �व�या�या�नी �मळन या सव � जागांची तपासणी करणे अपे��त आहे तसेच जर काह� अट�ंची पतत� ा होत ू ू

नसेल तर �यासाठ� उपाययोजना सचवाय�या आहेत. वर सां�गत�या�माणे ��येक पातळीवर चाल�या�या यो�यत�े या ु

अट�ंम�ये बदल होत जाईल. 

वर �नवडले�या जागा चाल�यायो�य आहेत का नाह� त ेठरव�यासाठ� अट�ंची याद� करा आ�ण �या जागांवर अट� पण �ू

होतात क� नाह� त े तपासा. होत असतील तर बरोबर ची खण करा नाह� तर फल� मारा.ु ु

                                                                              ____________   ____________   ____________   ____________
 

अट १: कमीतकमी २मी �ंद कॉ�रडॉर ���                        लाग नाह�ू

अट २: घसरडी न होणार� फारशी

अट ३:

अट ४:

अट ५:

अट ६:

अट ७:

अट ८:

ट�प: जर अशी अट शाळेतील केवळ एका �व�श�ट जागेसाठ� असेल, तर इतर जागांसाठ� 'लाग नाह�' असे �लहा.ू

जागा १    जागा २ जागा ३ जागा ४ 

कॉ�रडॉर  िजना 

अ�यास:

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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शाळा / इमारत पातळीवर सर��तता �हणजे काय?ु

संकट �हणजे काय?

संकट �हणजे कोणतीह� प�रि�थती �यात आप�याला जीवाला, 

ंआरो�याला, मालम�तले ा �कवा पया�वरणाला धोका असतो. ब�याचवेळा ह� संकटे एखा�या संभा�य धो�या�या

�व�पात स�त अव�थेत असतात. पण एखादे संकट जर “जागत” झाले तर अगद� आणीबाणीची प�रि�थती ु ृ

स�ा �नमा�ण होऊ शकत.ेु

संकटांचे ट�पे कोणत?े

ंस�त – या �कार�या संकटांम�ये संकट ये�याची श��याता तर असत,े  पण माणसे, मालम�ता �कवा ु

पया�वरणावर तातडीने प�रणाम होत नसतो. उदाहरणाथ � – एखादा ड�गरउतार जर अि�थर असेल तर �तथे 

ंभ�खलन हो�याची श�यता आहे. पण �या उतारावर, �कवा �या ड�गरा�या पाय�याशी काह�च नाह�ये ू

�या�यावर या भ�खलनाचा द�प�रणाम होईल.ू ु

ंस�ज – एखा�या संभा�य संकटा�या वाटेत जर माणसे, मालम�ता �कवा �नसग � येऊन �याची हानी होणार 

असेल तर �या संकटाला “स�ज” संकट �हणतात.

जागत – एखाद� धोकादायक घटना �यामळे खरंच संकट �नमा�ण झाले आहे. ब�याचदा या घटनांना आपण ुृ

ंअपघात, आणीबाणी, आप�काल �कवा आप�ती �हणतो.

संकट

संकटांचे �कार

भौ�तक 
संकटे 

रासाय�नक 
संकटे  

ज�ैवक 
संकटे  

अग�नो�मक 
संकटे 

भौ�तक प�रि�थती 

ं�कवा घटनांमळे ु

भौ�तक धोका

रासाय�नक 

पदाथा�मळे धोकाु

ज�ैवक घटकांपासन ू

मानवी शर�राला 

धोका

एखदा मान�सक 

तणाव �नमा�ण 

करणार� प�रि�थती

मानवी शर�रा�या 
ं�नाय �कवा ू

सांगा�या�या 

रचनेला �ास 

�नमा�ण करणारे 

घटक

संकट �हणजे कोणतीह� प�रि�थती �यात आप�याला 
ंदखापतीचा �कवा इतर कोणताह� धोका असतो. पण शाळे�या ु

वगा��या पातळीवर �वचार केला तर मलां�या चालाय�या मागा�त ु
आलेला एखादा अडथळा त े कठेशी पडलेल� फटक� काच असे ु ु
काह�ह� अस शकत.ेू
आप�याला अशा जागा ओळख�या पा�हजेत िजथे संकटे 

अस�याची श�यता आहे.

मान�सक 
संकटे  
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ंसर��तता �हणजे कोण�याह� �कार�या धो�यापासन �कवा दखापतींपासन/इजेपासन सर��त असणे. ु ू ु ू ू ु

ंएखा�या प�रि�थतीमळे �कवा कधी कधी एखा�या �य�तीमळेदेखील कोणाला असर��त वाट शकत.े एखादे ु ु ु ू

ंसंकट आले तर माणस असर��त वाटन घेऊ शकतो पण �याचं संकटाचा धोका टाळला �कवा नाह�सा केला ू ु ू

तर सर��तता �नमा�ण होत.ेु  पढे आपण संकट �हणजे काय हे स�व�तर बघया.ु ू  



शाळा  इमारत पातळीवर संकटे कोणती?

आपल� शाळा संकटम�त असणे हे वगा��या सर��ततवे र ु ु

तर अवलंबन आहेच पण शाळे�या इतरह� जागा ू

�तत�याच सर��त असणे आव�यक आहे. ु

�श�क आ�ण �व�या�या�नी �मळन शाळेतील जागांची ू

तपासणी करणे अपे��त आहे तसेच जर काह� अट�ंची 

पतत� ा होत नसेल तर �यासाठ� उपाययोजना सचवाय�या ू ु

आहेत. वर सां�गत�या�माणे ��येक पातळीवर 

आरो�यदायकत�े या अट�ंम�ये बदल होत जाईल. 

शाळा  इमारत पातळीवर संकटे 
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एखा�या इमारतीची मोडकळीला आलेल� अव�था �हणजे दल�� �त राहन पडझडीला सरवात झा�याची ु ुू

�थीती. या मोडकळीस आले�या इमारती कधीह� कोसळ�याची श�यता अस�यामळे �या वापर�यास अयो�य ु

ठरतात. �यामळे मोडकळीस आलेल� घरे प�हा राह�यायो�य आ�ण सर��त कर�यासाठ� �यांचा ु ु ु

पन�वक� ास करणे आव�यक आहे.ु

भारता�या जनगणना आय�तालयानी घरां�या ि�थतीव�न �याचे; उ�तम, राह�यायो�य आ�ण मोडकळीस ु

आलेले; असे तीन �कारात वग�करण केले आहे. �या घरांची पडझड होत े आहे आ�ण सा�ह�य कज�या�या ु

ंखणा �दसतायत आ�ण �याला मो�या डागडजीची गरज आहे अशी घरे �कवा जी घरे कज�यामळे आ�ण ु ु ु ु

पडझडीमळे द��ती�या पल�कड ेगेल� आहेत �या घरांना “मोडकळीस आलेल�” घरे �हटले जात.े ु ु

(censusindia.gov.in, २०११).

अ�यास:

शाळेतील जागा संकटम�त आहेत का नाह� त ेठरव�यासाठ� अट�ंची याद� करा आ�ण �या जागांवर �या अट� पण �ु ू

होतात क� नाह� त े तपासा. होत असतील तर बरोबर ची खण करा नाह� तर फल� मारा.ु ु

                                                          हो �         नाह�
अट १: इमारत मोडकळीस आलेल� नसावी��
�
अट २:_________________________ 

अट ३:_________________________

अट ४:_________________________

अट ५:_________________________

अट ६:_________________________

अट ७:_________________________

अट ८:_________________________

ंशाळा �कवा इमारत मोडकळीला आल� �हणजे काय?
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बांधकाम केले�या जागा कशा तपासाय�या?

समाजशा��ाम�ये, सामा�यतः इमारती त ेवेगवेग�या बागा अशा सव � मानव�न�मत�  गो�ट�, �या माणसा�या

दैनं�दन �यवहारासाठ� एक वातावरण तयार करतात, �या सवा�ना 'बांधीव वातावरण' �हणन ओळखले जात.ेू

इमारती आ�ण इतर बांधकामे केवळ �व�छत े�य�त�र�त इतरह� म�यावर तपासणे गरजेचे आहे. इमारतीची ु

उंची आ�ण �तचा वापर याचा उपयोग आपण �व�छता, सर�ा, �साधन �यव�था यां�या तपासणीचे �नकष ु

ठरव�यास मदत करतो. तसेच बांधकामाचा �कार, बांधकामाचे सा�ह�य, इमारतीचे वय तसेच इमारतीची 

अव�था (मोडकळीस आल� आहे क� नाह�) या सा�या मा�हतीव�न आपण ती इमारत भकंप सहन क� शकेल ू

ंका, �कवा अजन �कती वष � ती इमारत वापरास सर��त असेल हे ठरव�यासाठ� वाप� शकतोू ु . आप�या 

ंशाळेची इमारतह� अशा भकंप, आग अशा नसै�गक�  �कवा अनसैग�क आप�तींपासन अ�ल�त राह शकत नाह�.ू ू ू

�यामळे आप�या इमारती�या काह� पलै ंचा अ�यास कर�यासाठ� आपण काह� वेळ देऊया.ु ू

इमारतींचे �मख वापर खाल�ल�माणे:ु

१.  र�हवासी

२.  आ�थक�  – काया�लये, दकाने, भोजनालयेु

३.  औ�यो�गक

४.  आ�थापना – शाळा, महा�व�यालये, दवाखाने

५.  सावज� �नक – �नमसावज� �नक – सरकार� काया�लये

ं६.  �म� – एकाच इमारतीत दोन �कवा दोनपे�ा अ�धक �कारचे वापर करणे (उदाहरणाथ,�  तळमज�यावर 

दकाने आ�ण वर�ल मज�यांवर घरे)ु

इमारतीचे वय ल�ात घेणे का आव�यक आहे?

इमारतीचा वापर �हणजे �या कारणासाठ� ती इमारत वापरल� जात े त ेकारण. उदाहरणाथ � आपल� शाळेची 

इमारत �ह �श�ण दे�यासाठ� वापरल� जात े�यामळे �तचा वापर श�ै �णक मानला जातो तर आपल� घरे ु

र�हवासी �कारात मोडतात. काया�लये व �यापार� क� � आ�थक�  वापरत मोडतात. या�य�त�र�त औ�यो�गक 

ंवापर तसेच सावज� �नक/�नमसावज� �नक वापर स�ा असतो. यापकै � दोन �कवा अ�धक वापर जर एकावेळी ु

होत असतील तर �याला आपण �म� वापर �हणतो.

इमारतीचा वापर

इमारती ज�या झा�या �क धोकादायक होऊ लागतात. ज�या इमारती मोडकळीला येतात, �यांचा ु ु

राहणीमानाचा दजा� खालावत जातो. अशा मोडकळीस आले�या इमारती आप�तीकाळात पड�याची श�यता 

जा�त अस�याने अ�धक जा�त धोकादायक असतात. �यामळे इमारतींची डागडजी आ�ण �यांची देखरेख ु ु

वेळ�यावेळी करणे आव�यक आहे. 

मंबई �ां�तक महानगरपा�लका अ�ध�नयम, २०११, �या अनसार ३० वषा�पे�ा जा�त ज�या इमारतीचे ु ु ु

structural audit क�न घेणे �यात�या र�हवाशां�या सर�े�या ��ट�ने अ�नवाय � आहे.ु
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कोणतीह� इमारत सामा�यतः �भतंी, फारशा, दारे, �खड�या, छत अशा घटकांची �मळन बनलेल� असत,े ू

जे बांध�यासाठ� �वटा, दगड, reinforced cement concrete (RCC) असे वेगवेगळे सा�ह�य वापरले जात.े 

ंहे सारे घटक इमारती�या पायावर उभे केले जातात. इमारती एकमजल� �कवा बहमजल� अस शकतात. जर ूु

इमारती बहमजल� असतील तर वर�या मज�यांवर जा�यासाठ� िजने आ�ण उ�वाहक �दले जातात.ु

१.  इमारतीचे मजले (उंची): इमारती�या मज�याची उंची कमीतकमी २.४ मीटर असायलाच हवी. इमारतीची 

उंची आ�ण पया�याने मज�यांची सं�या हे इमारतीपयत�  पोहोचणा�या र��याची �ंद� आ�ण बांध�यायो�य 

जागेची कमाल मया�दा यावर अवलंबन असत.े  ह� मया�दा तम�या भागातील बांधकामाचे �व�प समान ू ु

ठेव�यासाठ� घातल� जात.े  अती उंच इमारतींसाठ� िजने आ�ण उ�वाहाका�य�त�रक अजनह� काह� गो�ट�ंची ू

सोय असावी लागत,े  जसे, आग लागल� असता िजथे आसरा घेता येईल असा 'आ�य मजला'

२.  इमारतीतील िजने आ�ण उ�वाहक: इमारती�या वेगवेग�या मज�यांपयत�  सहज, सर��तपणे पोहोच�यासाठ� ु

केलेल� पाय�यांची ससंगत आ�ण आरामदायक रचना �हणजे िजने. तर उ�वाहक याच कारणासाठ� केलेले ु

यं� आहे जे सामा�यतः �वजे�या मोटरवर चालत.े

३.  इमारती�या बांधकामासाठ� वापरलेले सा�ह�य: माती, दगड, वाळ आ�ण लाकड असे बरेच नसै�गक�  सा�ह�य ू ू

इमारती�या बांधकामासाठ� वापरले जात.े पण या�य�त�र�त अनेक मानव�न�मत�  सा�ह�य बांधकामासाठ� 

वापरले जात.े  

पाया

छत

तुळई

�खडकी

दार

फर�ी भू पातळी

इमारतीचे घटक
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१.  इमारती�या बांधकामाचा �कार: इमारतीचे बांधकाम 

वेगवेग�या सा�ह�याचा वापर क�न �व�वध तं��ानाने 

केले जात.े �ाम�याने याचे दोन तीन �कारात �वभाजन ु

करता येईल. लोड बेअ�रगं, �े�ड आ�ण 

काँपो�झट(सं�म�).

लोड बेअ�रगं इमारत: लोड बेअ�रगं �कार�या बांधकामात 

इमारतीचे संपण � वजन�भतंींनी तोलन धरलेले असत.े ू ू

यात तळया आ�ण खांब नसतात. �यामळे �े�ड ु ु

बांधकामापे�ा या �कारात �भतंींची जाडी अ�धक असत.े  

या �कार�या इमारती बहतके  वेळा कमी उंची�या / ू

कमी मज�या�या असतात.

�े�ड इमारत

�े�ड इमारत: या �कारचे बांधकाम तळया ु

आ�ण खांबां�या सांगा�यावर आधा�रत 

असत.े हा सांगाडा, लाकडाचा, RCC 

ं�कवा �ट�लचा अस शकतो. ब�याचदा ू

अतीउंच बहमजल� इमारती या �करणी ु

बांध�या जातात.

काँपो�झट (सं�म�) इमारत: या दो�ह��कार�या प�तीं�या एक��त वापरातन बांधलेल� इमारत.ू

लोड बेअ�रगं इमारत
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इमारत एका �लॉटम�ये बांधल� जात.े  साधारणपणे सीमांवर एक क�पाउंड घालन �लॉटचे वेगळे अि�थ�व ू

दाखवले जात.े 

मागचा सेटबॅक

र�ा

पु ढी � 

र�
ा

प
द

प
थ

इमारत

जागा

 सेटबॅक
ं�लॉट�या सीमांपासन �कवा र��यापासनू ू

इमारतीपयत�  (जे कमी असेल त)े 

सोडलेले अतंर �हणजे सेटबॅक. सेटबॅक 

सोड�यामळे इमारतीम�ये �व�छ ु

नसै�गक�  �काश आ�ण हवा खेळती 

राह�यास मदत होत.े इमारती�या पढ�ल ु

बाजस सोडलेला सेटबॅक भ�व�यातील ू

र�ता �ंद�करणाची श�यता ल�ात घेऊन 

जरा जा�त ठेवलेला असतो. तसेच जर 

इमारतीस आग लागल� तर याच 

सेटबॅकमळे ती इतर इमारतींम�ये ु

पसरत नाह�. 

अ�यास:

ंखाल�ल ��नांची उ�तरे देतांना त�हाला हवी ती इमारत ल�ात �या, �कवा आप�या शाळे�या इमारतीब�ल ु

उ�तरे �या.

इमारतीचे नांव: ____________________________

�ाम�याने इमारत कशासाठ� वापरल� जात?े  __________________ु

इमारत कधी बांधल� गेल� या�या वषा�व�न इमारती�या वयाचा अदं ाज बांधा

इमारत बांधल� त े सन: _________________________

इमारतीचे मजले: _______________________

इमारती�या मज�यां�या आक�याला ३ ने गणा �हणजे इमारतीची उंची �मळेल.ु

इमारतीची उंची ______ मीटर

इमारती�या बांधकामाचे सा�ह�य _________

इमारती�या बांधकामाचा �कार ____________

इमारत मोडकळीस आल� आहे का? हो / नाह�

 सेटबॅक

 से
ट
बॅ
क

 से
ट
बॅ
क
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आप�या शाळेत पावसा�या पा�याचे संवधन�  केले जात ेका नाह� याची 
मा�हती कशी �मळवावी? 
पावसा�या पा�याचे संवधन�  के�याने पाणीकपाती�या काळात आप�याला एक पा�याचा ��ोत तर �मळतोच पण 

ब�याच �ठकाणी हे पाणी �मख ��ोताला परक ��ोत �हणनह� वापरले जात.ेु ू ू

आग लागल� असता आग �वझवायला तसेच द�काळी प�रि�थतीत वापरासाठ� हे पाणी वापरले जाऊ शकत.े ु

तसेच यामळे �व�हर�ंची मागणी कमी होत े आ�ण भजलपातळी वाढ�यासाठ� मदत होत.े  तसेच पावसाचे पा�यात ु ू

कोण�याह� �कारचे �दषण नस�याने केवळ गाळ�यासार�या स�या ���येनंतर हे पाणी �यायलास�ा वापरता ू ु

येत.ेपावसा�या पा�याचे संवधन�  केले तर केवळ पाणीपरव�यालाच फायदा होतो असे नाह� तर पावसाचे पाणीु

वाहन नेणा�या नाले व गटारांवर देखील याचा चांगला प�रणाम �दसन येतो.ूू

पावसा�या पा�याचे संवधन�  कर�याचे �कार
�ाम�याने संवधन�  कर�या�या प�तींचे दोन �कारात �वभाजन करता येईल.ु

१.  ज�मनीवर पडणा�या / ज�मनीव�न वाहणा�या पा�याचे संवधन� :

शहर� भागाम�ये ब�याचवेळा पावसाचे पडलेले पाणी ज�मनीव�न वाहन जात.े  हे वाहन जाणारे पाणी �व�वध ू ू
उपाय योजना क�न अडवन भजलपातळी उंचाव�यासाठ� वापरले जाऊ शकत.ेू ू

२.  इमारतीं�या छतावर पडणा�या पावसा�या पा�याचे संवधन� :

या �कारात इमारतीं�या छतावर पडणा�या पावसा�या पा�याचे संवधन�  पाणी इमारतीतच अडवन केले जात.े हे ू

ंपाणी अडवन टा�यांम�ये साठवले जात े�कवा �याचा वापर भजल पातळी वाढव�यासाठ� केला जातो.ू ू

या संवधन�  �णाल� जर यो�य र�तींनी राबव�या तर �या �व�त पडतात आ�ण प�रसरातील भजल पातळी ू

वाढव�यासाठ� सहा�यक होतात.

या �णाल� म�ये खाल�ल घटक असतात:

· पाणलोट �े�: �या भागावर थेट पाउस पडतो �याला पाणलोट �े� �हणतात. उदाहरणाथ � छत, ग�ची, अगंण 

इ�याद�.

ं· पाणी वाहन नेणार� �यव�था: हे पावसाचे पाणी साठव�या�या टाक�पयत�  �कवा संवधन�  �णाल�पयत�  ू
ंपाईपमधन, प�हाळीतन �कवा गटारातन पोहोचवले जात.ेू ू ू

· प�हला �लश: या उपकरणा�वारे प�ह�या पावसाचे पाणी जे सामा�यतः छपरावर�ल कचरा, धळ आ�ण इतर ू

व�त वाहन आणत,े  त े�णाल�पयत�  पोहोच�या आधी बाहेर फेकले जात.े यामळे संवधन�  कराय�या पा�याचे ू ुू
�दषण होत नाह�.ू

· �फ�टर: वेगवेग�या �कारचे �फ�टर, पा�याचा गढळपणा, रंग आ�ण जीवाण दर कर�यासाठ� वापरले जातात.ू ू ू

पावसाचे पाणी

पाईप
पा�ाचा 

साठा
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आप�या शाळेत आगीपासन सर��ततसे ाठ� स�ज आहे का हे कसे ू ु

तपासावे?
मळातच आग लाग नये �हणन �यावयाची ��तबंधा�मक काळजी, आग लागल� तर ती इतर �ठकाणी पस� ु ू ू

नये �हणन केले जाणारे �य�न हे अि�नशमन स�वधेम�ये येतात. ू ु

ंअ�नी सर�ा �यव�थे म�ये अि�नशमन उपकरणे, �यां�या जोड�या, पाईप, धर �कवा आग ओळखन ु ू ू

धो�याची सचना देणार� उपकरणे इ�याद�ंचा समावेश होतो.ू

अि�नसर�ा �यव�थेचे दोन उ�ेश असतात.ु

१. �ाथ�मक उ�ेश: लोकांचा जीव वाचवणे आ�ण मालम�तचे े संर�ण करणे.

२. द�यम उ�ेश: स�वधा आ�ण सेवांम�ये आग लागल� असता �नमा�ण होणारे अडथळे कमीत कमी ठेवणे.ु ु

अ�नीशामक पा�याचे फवारेआग �वझव�याची मोठ� 

रबर� नळी (फायर होज)

अि�नसचक घंटाू

आग लागल� असता, तातडीने यो�य प�तीत इमारतीतन कसे बाहेर पडायचे याचे ��श�ण आ�ण �याचा ू
अ�यास याचा या कवायतींम�ये समावेश होतो.

माणसा�या आरो�याला आ�ण जीवाला धोका �नमा�ण करणा�या आग आ�ण �फोटांची श�यता आज 

कोण�याह� समाजात नाकारता येत नाह�. पण याचा जीवनावर होणारा प�रणाम कमी कर�यासाठ�, ��येक 

माणसाला अशा प�रि�थतीत कसे वागायला हवे याची नेमक� मा�हती असणे आव�यक आहे. याच 

कारणासाठ� या कवायती वारंवार करणे आव�यक आहे. या कवयातींची आखणी आ�ण अमं लबजावणी 

करतांना ��य� प�रि�थतीतल अनभव ल�ात घेतले पा�हजेत. याम�ये �व�या�या�चा सहभाग आव�यक ु
आहे आ�ण �याचे म�यमापनह� होणे आव�यक आहे. तसेच या कती �वस� नयेत �हणन कवायती वारंवार ू ूृ
घेणे गरजेचे आहे.

ंआप�तीसाठ�ची स�जता आप�यात आ�ता असले�या �कवा नजीक�या भ�व�यात येऊ शकणाया� कोण�याह� 

धो�याचा अदं ाज घेणे, �या प�रि�थतीला उ�तर देणे, आ�ण �या�या प�रणामांमधन बाहेर पड�यासाठ� ु

आव�यक �ान आ�ण �मता �नमा�ण करत.े

या स�जतमे�ये ��श�ण, स�जता आराखडा बनवणे, आप�काल�न कवायती, तसेच धो�यापासन बचाव ू

करणा�या �णाल� आप�या इमारतींम�ये बसवन घेणे या सग�याचा समावेश येतो.ू  

-

आपण आगी�या आणीबाणीसाठ� तयै ार आहोत का?

अि�नशमन �णाल�

आग �वझव�यासाठ��या पा�याचा 

�वशषे नळ (फायर हाय�टं)

आप�काल�न कवायती �हणजे काय?
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उदाहरणाथ:�  आग लागल� तर इमारतीतन बाहेर पड�याचे माग � कठे आहेत, अि�नशामक यं� कसे वापरायचे, ू ु

तसेच कोण�या गो�ट� कराय�या आ�ण कोण�या कराय�या नाह�त याची मा�हती असणे आव�यक आहे.

साभार: MS Toni Mcdonalid

कवयातीची तयै ार�
१.  जबाबदार� वाटन �या- इमारतीचा �कार आ�ण �याचा वापर यानसार या जबाबदा�यांचे वाटप करावे.ू ु

२.  वेळ आ�ण तार�ख ठरवावी- कवयातीची वेळ आ�ण तार�ख अगोदर ठरवलेल� असावी. �याब�ल 

इमारतीतील सव � लोकांना आगाऊ क�पना �दलेल� असावी.

३.  कवयातीवर देखरेख- या �वषयातील त�ांनी कवयातीवर देखरेख करावी.

या कवायती मह�वा�या का आहेत?
१.  आणीबाणी�या �संगी भीती आ�ण काळजी कमी कर�यासाठ�.

२.  आणीबाणीतन होणा�या नकसानाची ती�ता कमी कर�यासाठ�.ू ु

३.  यात केलेल� छोट�शी गंतवणक, अम�य जी�वत हानी आ�ण हजार��या मालम�तचे ी हानी टाळ शकत.ेु ू ू ू

४.  आणीबाणी�या नंतर�या मदतीचा खच � आ�ण वेळ कमी होतो.

५.  समाजात जागती �नमा�ण कर�यासाठ�.ृ
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या कवायती कशा पार पाडा�यात?

१.  एक �म�नटभरात इतरांना सतक�  करा.

२.  ��तसाद: आपण इमारतीत असाल तर खाल� वाकणे, ओणवे होणे आ�ण अशा इतर ��तसादा�मक ��या 

करा�या. आ�ण जर इमारती�या बाहेर असाल तर उंच इमारतींपासन लांब जा.ू

३.  इमारत कोसळ�याचा धोका ल�ात घेऊन तातडीने इमारती�या बाहेर पडा.

४.  आधीच ठरवले�या एक� ये�या�या जागेवर एक� या.

५.  इमारतीतील सव � �य�तींची मोजदाज करा आ�ण जर कोणी गैरहजर असेल तर �यांचा शोध घे�यासाठ� 

शोध आ�ण मदत काय � स� करा.ु

६.  या सा�या कवयातीनंतर कवायतीत आलेले अडथळे, अडचणी यांचे पर��ण करावे जेणेक�न पढ�ल ु

कवायतींम�ये �यात सधारणा करता येईल.ु

अ�यास

आप�काल�न स�जता �हणजे काय, वेगवेग�या अि�नशमन यं�णा कठ�या याची मा�हती आता त�हाला ु ु

आहे. ह� मा�हती वाप�न त�ह� इमारतीचे पर��ण क� शकता. त�हाला �मळाले�या नकाशा बनव�या�या ु ु

कौश�यांचा वापर क�न या इमारतीचा नकाशा बनवा �यात सव � स�वधा, अि�नशमन यं�णा, संभा�य ु

धो�याची �ठकाणे आ�ण इमारतीतन बाहेर पड�याचा माग � दाखवा. त�ह� A३ आकाराचा कागद वाप�न ू ु

तम�या गटांम�ये हे काम क� शकता. आ�ण पढ�ल स�ात हा नकाशा तम�या ��श�काकड ेजमा करा.ु ु ु

:
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प�रसराची आरो�यदायकता आ�ण �व�छता �हणजे काय?

माग�या स�ात आपण आप�या शाळे�या इमारतीची वेगवेग�या �नकषांवर तपासणी केल� तशाच काह� 

�नकषांवर आपण या स�ात आप�या प�रसराची तपासणी करणार आहोत. आपण प�रसराचा �या म�यांवर ु

अ�यास करणार त े शाळे�या म�यांशी साध�य � दाखवणारे असले तर�ह� ब�याच �ठकाणी �यांचे संदभ �  �यापक ु

�व�पाचे होतात �यात अनेक भागधारक अस शकतात.ू  

-

-

प�रसरातील घन कचरा �यव�थापन आ�ण कच�याचे वग�करण 
�हणजे काय?

प�रसरातील घनकचरा �यव�थापन करतांना, ��येक घरात, इमारतीत तसेच �यवसाया�या �ठकाणीस�ा ु

कच�याचे वग�करण केले जात ेयाकड ेल� �यायला हवे. तसेच हा कचरा वेळ�या वेळी संक�लत केलं जाऊन 

�याची यो�य र�तीने �व�हेवाट लावल� जात े क� नाह� हे स�ा बघायला हव.ेु

प�रसराची �व�छता, सर��तता, जाणवणारे धोके ु
आ�ण धोका टाळ�याची �मता यांची तपासणी आ�ण
सभोवताल�या वातावरणातील तणाव.
 

�व�छत�ेया आरो�यदायक सवयी �वीकार�याने आपले आरो�य उ�तम राहत ेआ�ण आजारांचा ��तबंध होतो. 

�यामळेच या सवयी आपण आरो�यदायकता तपास�यासाठ� लागणा�या अट� �हणन वाप� शकतो. आपला ु ू

प�रसर आरो�यदायक बनवायचा असेल तर प�रसरा�या सव � भागांना आरो�यदायक बनवावे लागेल.

�श�क आ�ण �व�या�या�नी �मळन प�रसरातील सावज� �नक शौचालये / �साधनगहे, बस थांबे, र�त,े पादचार� ू ृ

माग � अशा �व�वध जागांची �व�छता आ�ण आरो�यदायकता यासाठ� तपासणी करणे अपे��त आहे तसेच जर 

�व�छता आ�ण आरो�यदायकत�े या काह� अट�ंची पतत� ा होत नसेल तर �यासाठ� उपाययोजना सचवाय�या ू ु

आहेत.

अ�यास:

ंतम�या घरासाठ� �कवा इमारतीसाठ�:ु

कचरा गोळा कर�यासाठ� दोन कचरापे�या आहेत? हो ☐ नाह� ☐

ंघरातन �कवा इमारतीतन कचरा बाहेर कसा नेला जातो? _____________ू ू

इथन कचरा कठे नेला जातो? ________________ू ु

आठव�यातन �कती वेळा या जागेव�न कचरा काढला जातो? ______________ू
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�यि�तगत आरो�य आ�ण आरो�यदायकत े इतकेच सावज� �नक आरो�य आ�ण आरो�यदायकता मह�वाची आहे. 

सावज� �नक आरो�यदायकतमे �ये सावज� �नक �व�छतागहे मह�वाची भ�मका बजावतात. �व�छ आ�ण ूृ

आरो�यदायक �व�छतागहे पया�वरणाचे आरो�य सधारतातच �शवाय �या�या आजबाजला लोकांना चालणेह� ु ू ूृ

सखावह असत.ेु

परेशा �साधनस�वधेचा अभाव असणे हा ब�याचशा देशांना भेडसावणारा ��न आहे. आरो�यदायक �व�छतागहे ु ु ृ

ह� मानवी मलम�ापासन पसरणा�या आजारांना रोख�यासाठ� फार मह�वाची आहेत. �या भागातील ु ू

लोकसं�येला स�वधा परव�यासाठ� परेशा आरो�यदायक �व�छतागहांची सोय असणे आव�यक आहे.ु ु ु ृ

Urban and Regional Development Plan Formulation and Implimentation (URDPFI) 2015 

�या अनसार सावज� �नक �व�छतागहांसाठ� खाल�ल �माण �नकष आहेत:ु ृ

· र��यावर तसेच मोक�या जागेसाठ� सावज� �नक �व�छतागहे: बाग, खल� �े�ागहे, पोह�याचे तलाव, ुृ ृ

वाहनतळ, इंधन भर�या�या जागा यांसह दर १ �कलोमीटर अतं रावर १.

· �व�छतागहे �द�यांग �य�तींसाठ� सोयी�कर आ�ण ��ी-प�षांसाठ� सम�माणात असायला हवीत.ुृ

��ी-प�षांसाठ� परेशा ु ु

�व�छतागहांची सोयृ

 

यो�य जागेवर 

�व�छतागहांची सोयृ
�व�छतागहातील सा�ह�या�या ृ

आव�यकतवेर ल� ठेवणे 

�व�छतागहांची देखभालृ

�व�छतागहांचा ृ

यो�य वापर

· सद� ताप पस� नये �हणन आपले हात धवा.ू ु

· पढ�ल �य�ती�या वापरासाठ� बे�सन �व�छ करा.ु

· पाणी आ�ण पेपर टॉवेलची काटकसर�ने वापरा

· वाप�न झाले क� �लश करा, आव�यक असेल 

तर टॉयलेट सीट पसन �या.ु ू

· पेपर टॉवेल, साबण संपले असेल तर 

�यव�थापनाला कळवा.

ं· हात धवायला �कवा �व�छतसे ाठ� पाणी नसेल ु

तर �यव�थापनाला कळवा.

· पेपर टॉवेल कचरापेट�त टाका, संडासात टाकन ू

पाणी ओत नका.ू  

· संडासा�या भां�याचा कचरापेट� �हणन वापर ू

क� नका.

· संडासा�या भां�याचा वापर वर चढ�यासाठ� 

�शडी �हणन क� नका.ू

· बे�सनचा वापर संडास �हणन क� नका.ू

· सावज� �नक �व�छतागहात कोणतहे � वाचन क� ृ

नका, तमचा वापर लवकरात लवकर संपवन ु ू

बाहेर या.

· �व�छतागहे वापरणा�या इतरांशी ग�पा मारत ृ

बस नका.ू

· �भतंींवर आ�ण दरवाजावर �च� काढ नका.ू

सावज� �नक �व�छतागहृे

सावज� �नक �व�छतागहे मह�वाची का आहेत?ृ

�माण

क� नये:करावे:

साभार: http://giz.mediagenies.com/content/blog/why-public-toilets
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बस थांबे

�या जागेवर �वासी बस म�ये चढ उतार करतात �यांना बस थांबे �हणतात. बस थांबे साधारणपणे 

र��या�या बाज�या पादचार� मागा�लगत केले जातात. एखा�या स�या खांबापासन त े �व�वध सोयी स�वधा ू ू ु

असले�या इमारतीपयत�  वेगवेग�या �कारचे बस थांबे अस शकतात.ू

चांग�या बस थां�याचे �नकष:

१.  ओळख�यास सोपा असतो.

२.  वाट बघ�याची जागा आरामदायक आ�ण 

सर��त असत.ेु

३.  सोयो�या जागी असतो तसेच, पादचार� 

माग,�  सायकल माग � यांनी तो अव�� केलेला 

नसतो.

४.  बस थां�यावर आव�यक ती सव � �च�ंहे 

लावलेल� असतात.

५.  बसायची जागा �व�छ असत.े

६.  बस�या मागा�ची आ�ण वेळाप�काची 

मा�हती देणारे फलक �यवि�थतपणे लावलेले 

असतात.

वर�ल अ�यास करतांना आप�याला हे बस थांबे अजन चांगले बनव�यासाठ� बरेच म�े सचले असतील. ू ु ु

�या म�यावर आता आपण स�व�तर चचा� क�. आप�याकडन काह� म�े सटले आहेत का हेस�ा आपण ु ू ु ु ु

तपासन बघ शकतो.ू ू

खाल�ल �च�ात �दलेला बस थांबा अजन चांगला कर�यासाठ� काय करता येईल?ू

अ�यास:

बस थांबे �व�छ, आरामदायक आ�ण सर��त आहेत क� नाह�त हे तपास�यासाठ� अट�ंची याद� करा.ु

������                                                        हो��              नाह�

अट १: �व�छ फ�नच� र

अट २:________________________

अट ३:________________________

अट ४:________________________

अट ५:________________________

अट ६:________________________

अट ७:________________________

अट ८:________________________
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प�रसरातील संकट �हणजे काय?

आता आपण संकट आ�ण आप�ती �हणजे काय याचा स�व�तर �वचार क�. संकटांचे �व�वध �कार, आ�ण 

��येक आप�तीला कारणीभत असणारे घटक यांचा आपण या स�ात अ�यास क�. यामळे त�हाला शाळेत ू ु ु

तसेच तम�या आजबाज�या प�रसरात कठ�या �ठकाणी जा�तीत जा�त धोका आहे हे ओळखता येईल.ु ू ू ु

संकट आ�ण आप�ती यात काय फरक आहे?
· संकट �हणजे तम�या आय�याला, आरो�याला, पया�वरणाला आ�ण मालम�तले ा धोका आहे.ु ु

· आप�ती �हणजे संकट, आ�ण �यावेळी तमची संकटासाठ� असलेल� भे�यता यांचा एक��त प�रणाम आहे.ु

ं· आप�ती �ह अशी एखाद� घटना असत े जी समाजा�या रोज�या जीवनमानाला पणप� णे खीळ बसवत े�कवाू

उ�व�त करत.े �यात होणार� समाजाची जी�वत, मालम�ता आ�ण पया�वरणाची हानी इतक� जा�त असत े

क� �यातन तो समाज आपला आपला बाहेर पड शकत नाह�.ू ू

आप�तीचे �कार

धोका �हणजे काय?

भे�यता
ं�या गणधमा�मळे �कवा प�रि�थतींमळे त�ह� संकटामळे होणा�या हानीचा तम�यावर द�प�रणाम होऊ शकतो ु ु ु ु ु ु ु

�याला तमची संकटासाठ�ची भे�यता �हणतात. सामािजक, आ�थक� , भौ�तक तसेच पया�वरणीय असे अनेक ु

घटक या भे�यतलेा कारणीभत असतात.ू

 संकट X भे�यता 
धोका =

�मता

नसै�गक�  आप�ती

भ�खलनू

आग

पर आ�ण �सनामीू ु

भकंपू

वादळ

गारपीट

द�काळु

महामार�

मानव�न�मत�  आप�ती

�फोट

अण�फोटु

रासाय�नक धोके

रे�डऑलॉजीकल आणीबाणी

सायबर ह�ले

नागर� उठाव

धोकादायक सा�ह�य

ंधोका �हणजे एखाद� घटना घड�याची श�यता जसे “अपघात घड�याचा धोका” �कवा एख�या �व�श�ट 

ं�ठकाणी, कारणामळे �कवा �व�व��त वेळेला घड शकणाया� घटनेचे प�रमाण �हणजे धोका.ु ू

हा धोका, संकट, संकटासाठ�ची भे�यता आ�ण संकटाला त�ड दे�याची �मता यावर अवलंबन असतो. ू

तमची संकटासाठ�ची भे�यता जार अ�धक असेल तर त�हाला आप�तीचा धोका जा�त. ह� भे�यता धो�याशी ु ु

थेट �माणात जोडल� आहे पण तमची संकटाला त�ड दे�याची �मता आ�ण धोका यांचं �माण �य�त आहे. ु

प�रि�थतीला त�ड दे�याची �मता िजतक� जा�त �ततका त�हाला धोका कमी.ु
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जर आपण आप�तीला त�ड दे�यासाठ� तयार अस तर आपण �यातन लवकर साव�न प�हा पवव� त जीवन ू ू ु ू

स� क� शकतो. यामळे आप�तीचा प�रणाम ब�याच �माणात कमी होतो. या उलट जर आपल� तयार� नसेल ु ु

तर धोका तर वाढेलच पण आप�ती�या प�रणामांमधन बाहेर पडायलाह� खप वेळ लागेल.ु ू

भे�य जनता

�वनाश / ि�थती पवव� त ू

हो�यास जा�त वेळ

जनता संकट आप�ी

संकटामळे होणाया� हानीमधन सावर�यासाठ� उपय�त ठरणा�या भौ�तक, सं�था�मक आ�ण समाजघटकांचा ु ू ु

तसेच तम�या वयै ि�तक �ान, कौश�य, सामािजक बां�धलक�, नेत�वगण या सग�यांचा एक��तपणे जो ु ुृ

उपयोग होतो �याला �मता �हणतात.

जर आपण स�म झालो तर आपण आप�तींचे धोके कमी क� शकतो.

उजवीकड े दाखवले�या 

उदाहरणाम�ये, डासांचा �ादभा�व ु
असणे �हणजे मले�रयासार�या 

आजारांचा धोका असणे. �यामळे, ु
डास हे संकट आहे जे खराब 

अ�व�छ वातावरणामळे जा�त ु
�माणात �जनन पावतात. अशा 

वातावरणात रा�ह�याने आप�याला 

असलेला मले�रयासार�या 

आजारांचा धोका वाढतो. डासांना 

दर ठेवेल अशा औषधांचा वापर ू
केला तर यापासन आपण वाच ू ू
शकतो. तसेच पया�वरण �व�छ 

ठेव�याब�ल जनजागती क�न ृ
स�ा आपण आपल� भे�यता कमी ु
क� शकतो.

�मता

तयार� नसणे

अभे�य जनता

तयार� आहे

पटकन ि�थती 

पवव� त येतेू

संकट

�मताभे�यता

उगम

आजार� �नरोगी
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भारताती� नैसिग�क आप�ीचंा नका�ा
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आप�ती �यव�थापन च�

१. आप�तीला त�ड कसे �यायचे 

याची योजना. उदाहरणाथ:�  

आप�तीची सचना देणार� ू
�यव�था, आप�तीब�ल 

��श�ण, आराखड.े

१. आप�तीमळे तयार होणारे धोके ु
कमीतकमी ठेव�यासाठ�चे �य�न. 

उदाहरणाथ:�  शोध आ�ण मदत काय.� 

१.आप�तीसाठ� स�जता 

आप�तीशमन �हणजे आप�ती काळात ��तसाद 

ं�हणन कोण�याह� माणसाला �कवा समाजाला ू

केलेल� मानवत�े या आधारावर केलेल� मदत. 

आप�तीशमनाची क�पना काय आहे?

समाजाला सामा�य ि�थतीकड े

पोहोचवणे. उदाहरणाथ:�  ता�परती ु
�नवासाची सोय, अ�न आ�ण 

औषध �यव�था इ�याद�.

 ४.आप�ती उपशमन

आप�ती �यव�थापन �ाम�याने संकटांमळे होणारे नकसान ु ु ु

ंटाळणे, �कवा कमी करणे तसेच आप�ती�या ध��यातन ू

बा�धत झाले�या लोकांना लवकरात लवकर बाहेर पड�यासाठ� 

तातडीची मदत कर�यावर भर देत.े

सरकार, उ�योगधंदे आ�ण सामािजक सं�था आप�ती�या काळात 

आ�ण आप�तीनंतर लगेच �यामळे होणार� हानी कमीतकमी ु

ठेव�यासाठ� �या प�तीत शोध आ�ण मदत काय � अवलंबतात 

�याला आप�ती �यव�थापनाचे च� �हणतात.  

३.आप�तीतन ू
बाहेर पडणे

२.आप�तीकाळातील ��तसाद

१. आप�तीचे द�प�रणाम कमी ु
कर�यासाठ�चे उपाय. उदाहरणाथ:�  

इमारत बांधकामाचे �नयम आ�ण 

�े� �नि�चती, समाज �बोधन आ�ण ��श�ण. 

आप�ती �यव�थापनाची उ���टे

१.स ंकटांमळे होणार� हानी कमी करणे ु

ं�कवा टाळणे

२.आ प�तीत अडकले�या लोकांना 

तातडीची मदत पोहोचवणे

३.आ प�ती�या ध��यातन लवकरातू

 लवकर बाहेर येणे

-

Event

आप�ती 

�यव�थापन

 च�

आप�ती ��तबंध �हणजे काय?

आप�ती आ�ण �यासामं�धत संकटां�या 

द�प�रणामांना सरळ सरळ बगल देणे. ु

अगोदरच हे द�प�रणाम टाळ�या�या ु

हेतने केले�या उपाययोजनांना आप�ती ू

��तबंध �हणतात. पराचा धोका टाळ�यासाठ� ु

काठावर बांध घालणे, िजथे पराचा धोका ु

अ�धक असेल �तथे बांधकामांना परवानगी 

न देणे. िजथे भकंप�वण �े� असेल �तथे ू

बांधकाम करतांना त े भकंप�वरोधी असेल ू

याची खा�ी बाळगणे, इ�याद�.

स�जता

��तसाद

आप�तीतन ू
बाहेर पडणे

उपशमन
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ं�यामळे मानवी जीवनाला �कवा आरो�याला धोका ु
�नमा�ण होईल अशा कोण�याह� ज�ैवक पदाथा�ला 

ंज�ैवक धोका �कवा जवैधोका �हटले जात.े हे जवै 
ंघटक �हणजे काह� जीवजंत �कवा सजीव गो�ट�ंपासन ू ू

तयार झालेले पदाथ � असतात �यामळे मानवाला ु
वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. यात �ाम�याने ु
�वषाण, जीवाण, बरशी तसेच कमी आ�ण काह� ू ू ु ृ
वन�पतींचादेखील समावेश होतो. 

संसगज� �य आजार हे असे आजार असतात �यांचा 

�सार एका �य�तीपासन दसया� �य�तीला संसग �ू ु
होऊन होतो. हा संसग � दोन �य�तीं�या संपका�त 

ं ंये�याने होऊ शकतो �कवा बा�धत �ाणी �कवा 

द�षत पा�यातन होऊ शकतो.ू ू
क�टकज�य आजार पसरव�याचे काम म�यतः डास ु
�पसवा यांसारखे छोटे छोटे क�टक करतात जे आजार� 

�य�ती�या शर�रातन �वषाण घेऊन �नरोगी �य�तींपयत�  ू ू
जागो जागी पसरव शकतात. अशा क�टकांची वाढ ू
रोख�यासाठ� आप�याला आपले पया�वरण आरो�यदायक 

राखणे आव�यक आहे. िजथे �व�छ �प�याचे पाणी आ�ण 

�साधनस�वधा नाह�त अशा �ठकाणी या आजारांचा �ादभा�व ु ु
जा�त �माणात होतो.

 

 

संसगज� �य रोगाचे �कार

पा�यातन ू
पसरणारे आजार

संकट

भे�यता

धोके

जीवाणू परजीवी �ायर� रासायिनक

हवेतन ू
पसरणारे आजार

क�टकांमळे ु
पसरणारे आजार

मले�रया, ड��य, ू
�चकनग�या, ु

काळा ताप, �फले�रया

मह�व

सव � जगभर संसगज� �य रोगांचा �ादभा�व आहे. माणसा�या शार��रक आ�ण मान�सक �वा��यावर प�रणाम ु

करणारे या संसगज� �य रोगांना अटकाव करणे आव�यक आहे. उ�तम आरो�यदायकता �टकवणे, क�टक 

�नयं�ण आ�ण लसीकरण हे संसगज� �य रोगांना अटकाव कर�यासाठ�चे मह�वाचे उपाय आहेत. तसेच थोडसेे 

सामा�य �ान आ�ण �यवि�थत काळजी घेतल� तर या आजारांचा संसग � टाळता येऊ शकतो. 

�य, ��यू

भारताम�े असणारे संसग�ज� रोग:

पटक� (कॉलरा), 

डाय�रया

जवैधोके

द�षत पाणी ू
�प�याने होणारे 

आजार 

आजार� �य�ती�या 
ं ं�शक�याने �कवा 

खोक�याने हवा द�षत ू
होत ेआ�ण �यातन ू
आजार पसरतात

आजारास कारणीभत ू
जीवाणंना एका ू

�य�तीपासन दस�या ू ु
�य�तीपयत�  

पसरव�याचे काम हे 

क�टक करतात 

संसगज� �य आजार �हणजे काय?
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आप�या प�रसरातील आजारां�या घटनांची न�द कशी ठेवायची?

सवा��धक न�दला गेलेला आजार 

याद�त प�ह�या �मांकावर येईल 

याची द�ता �या. 

��णालयाला भेट �या, 

�याचे नांव आ�ण प�ता 

न�दवन �या.ू

गे�या दोन म�ह�यात�या 

सवा��धक न�द झाले�या आजारांची 

चौकशी करा.

मोबाईल अिॅ �लकेशन म�ये 

�दले�या मा�हतीची न�द 

क�न �या.

मा�हती कशी गोळा करायची?

त�ह� तम�या जवळ�या ��णालयात जा. �तथे मागील काह� आठव�यात जा�तीत जा�त न�द�या ु ु

गेले�या आजारांची नांवे आ�ण �यां�या ��णांची सं�या खाल� �दले�या जागेत न�दवन �या.ू

अ�यास:

��णालयाचे नांव: _____________________

तार�ख: __/__/____

�कती तारखेपासन�या न�द� आहेत: __/__/____ू

१.  आजार: _________________ ��णसं�या: ____________

२.  आजार: _________________ ��णसं�या: ____________

३.  आजार: _________________ ��णसं�या: ____________

४.  आजार: _________________ ��णसं�या: ____________

५.  आजार: _________________ ��णसं�या: ____________
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खाल� एक र��याचे �च� �दले आहे. �यातील कोण�या गो�ट� काढ�या तर र�ता जा�त चाल�यायो�य होईल 

�यांची न�द करा. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

�च�ाम�ये त�हाला चक��या वाटणा�या गो�ट�ंची याद� खाल� करा.ु ु

प�रसराची चाल�यासाठ�ची यो�यता आ�ण हालचाल�साठ� सर��तता ु
�हणजे काय?

पदपथ पदपथ
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चाल�यासाठ�ची यो�यता �हणजे काय?     

कोणताह� अडथळा न येता, सर��तपणे आ�ण सोयी�करर��या चालता येणे �हणजेच जागेची चाल�यासाठ�ची ु

यो�यता होय.

या चाल�या�या यो�यतने सार आप�या प�रसरात, कामासाठ�, बाजारात खरेद� कर�यासाठ�, �म�मंडळींना ु

भेट�यासाठ� आ�ण �वशषे तः लहान मलामल�ंना शाळेत, मदै ानावर जा ये कर�यासाठ� �फरणे �कती सोयी�कर ु ु

आहे त ेठरत.े

लहान मले, व� �य�ती आ�ण �द�यांग �य�तींना सोयी�कर असेल अशा र�तीने पादचार� मागा�चे �नयोजन ु ृ

क�न �न�मत� ी करणे आव�यक आहे.

चाल�यायो�य जागांम�ये साधारणपणे वाहनांची रहदार� कमी असत.े  �यामळे गद� आ�ण हवेचे �दषण कमी ु ू

होत.े जर आपला प�रसर चाल�या यो�य असेल तर लोक चालत जा�याची श�यता असत.े �यामळेु

पया�वरण आ�ण समाज�हत दो�ह� जपलं जाईल. 

तणाव

साभार: Urban Street Design Guide, National Association of City Transportation Officials (NACTO)

चाल�यासाठ��या यो�यतचे े मह�व
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पादचार� मागा�वर असणारे अडथळे चाल�याची यो�यता कमी करतात. अडथळे �हणजे – 

१.  पदपथावर�ल �दवे.

२.  पादचार� मागा�वर�ल फ�नच� र

  a.  कचरापे�या

  b.  मा�हतीदशक�  फलक

  c.  �व�ेत ेआ�ण इतर अ�त�मण

  d.  झाडे

३.  गटारे

४.  मोडलेले पदपथ

५.  पदपथ बनवला त े सा�ह�य

चाल�या�या यो�यतवे र प�रणाम करणारे घटक

   �यवि�थत बनवलेले पदपथ र��यावर बसवले असतील तर वाहन चालक, सायकल�वार 

आ�ण पादचार� यांना र��याव�न चालणे खप सोयी�कर आ�ण सर��त वाटत.े  �यवि�थत ू ु

�काश अस�यामळे कोण�याह� �कार�या वाहतक अपघाताची आ�ण वयै ि�तक सर�ेची ु ू ु

काळजी करावी लागत नाह�.

१. पदपथावर�ल �दवे: 
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लोकांना बस�यासाठ�, आराम कर�यासाठ� तसेच इतरांशी संवाद साध�यासाठ� या र��यावर�ल फ�नच� रचा 

उपयोग होतो. तसेच अनेक सोयी स�वधांना लागणा�या मलभत संरचना या फ�नच� रमाफ� त परव�या जातात, ु ु ू ु

जसे क�

· कचरापे�या

· मा�हती फलक

· �व�ेते

ंपादचार� मागा��या मधोमध लावलेले फ�नच� र मागा�ची चाल�याची यो�यता कमी �कवा नाह�शी क� शकतात. 

�यामळे फ�नच� र बसवतांना चाल�याची यो�यता कमी होणार नाह� याची काळजी घेऊन �तथे �याचा �यवि�थत ु

वापर होईल अशा जागी बसवले पा�हजे. तसेच �याची यो�य ती देखभाल वेळ�या वेळी केल� गेल� पा�हजे.

२. र��यावर�ल फ�नच� र: 

 
ंइकड े�तकड ेकचरा फेकणे �कवा कचरा हाताळतांना �न�काळजीपणा करणे हा वयैि�तक सवयीचा भाग आहे. 

आ�ण एकदा का ज�मनीवर कचरा पडला क� मग तो वाढतच जातो. �न�काळजीपणे फेकलेला कच�यामळे �ाणी ु

आ�ण माणसांना �ास होतो, आप�या पा�या�या �वाहांना नकसान होत ेआ�ण �याची �व�हेवाट लाव�यासाठ� ु

अ�धक खच � होतो. तसेच या कच�यामळे अनेक �वषाण / जीवाण �नमा�ण होतात आ�ण सावज� �नक ु ू ू

आरो�यालास�ा धोका �नमा�ण होतो. �शवाय पसरले�या कच�यात आग लाग�याचाह� धोका असतो. तसेच या ु

कच�यामळे आजबाजला राहणा�या लोकांब�ल खराब मत �नमा�ण होत.ेु ू ू

ंवाहतक�चे �कवा र��यावा�ळ फलक �हणजे र��याव�न ु

येणा�या जाणा�यांना �व�श�ट जागेवर �यां�या सर�ेसाठ� काह� ु

ंसचना दे�यासाठ� �कवा काह� मा�हती दे�यासाठ� लावलेले फलक ू

असतात. िजथे िजथे आव�यक �तथे असे मा�हती फलक लावलेच 

पा�हजेत पण लावतांना �यामळे पदपथ अडवला जाणार नाह� याची ु

ंकाळजी घेणे अव�य आहे. या जागांचे मह�व �कवा यो�य आ�ण 

अयो�य सवयींब�ल लोकांना मा�हती दे�यासाठ� हे फलक अ�यंत 

उपय�त आहेत.ु

अ. कचरापे�या:

आ. मा�हती फलक: 
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इ. �व�ेत ेआ�ण इतर अ�त�मण: 

फेर�वा�यांसाठ� �यवि�थत �नयोजन क�न �दलेल� जागा असेल तर नाग�रकांना �यां�या सेवा आ�ण 

सामानाची खरेद� �व�� कर�यासाठ� सर��त आ�ण स�मा�य जागा �मळत.े िजथे फेर�वा�यां�या मालाला ु

आ�ण सेवांना मागणी असेल अशा मो�या चौकांम�ये, सावज� �नक वाहतक��या थां�यांजवळ, बागांजवळ ु

�यांना �यवि�थत �नयोजन क�न आव�यक �या सग�या संरचना असलेल� परेशी जागा देणे गरजेचे आहे. ु

पदपथांना आ�ण सायकलपथाला अडथळा येणार नाह� अशा र�तीने या �व�े�यां�या जागांचे �नयोजन करणे 

आव�यक आहे  

ई. झाड:े 

सशो�भकरण के�याने र��याची चाल�याची यो�यता वाढत.े  पण केवळ शोभा वाढव�या�य�त�र�त पादचा�यांना, ु

सायकल�वरांना, �व�े�यांना आ�ण सावज� �नक वाहतक�ने �वास करणा�या �वाशांना सावल� दे�याचे काम ु

देखील करतात. पथद�पां�या जागांचा �वचार क�न झाड े लावावीत, तसेच �यांची सावल� पदपथावर आ�ण 

सायकलपथावर पडले याचाह� �वचार करायला हवा. 
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३. गटारे: 

५. पदपाथासाठ� वापरलेले सा�ह�य: 

बहदा सग�याच र��यांचे �नयोजन करतांना पादचार� आ�ण सायकल�वारांना सवा�त खाल�या उंचीवर ठेवतात ु

�यामळे पावसा�यात �यांना �चखल आ�ण डब�यांमधन चालावे लागत.े  पण खरे पाहता, ह� सवा�त कमी उंची ु ू

र��यावर असायला हवी आ�ण �तथे गटारांची सोय करणे आव�यक आहे. पण बहमतांशी ह� गटारे ु

आजबाज�या र��या�या पातळीशी न जळणार� आ�ण कशीह� बांधलेल� असतात.ू ू ु

पदपथ आ�ण सायकल पथ बनव�यासाठ� यो�य सा�ह�य वापरणे अव�षक आहे. घसरड ेहोणारे सा�ह�य वापरले 

तर अपघात हो�याचा धोका वाढतो. झीज झाले�या प�ठभागामळे अपघातां�या श�यतते वाढ होत े आ�ण ुृ

�यामळे नेहमी�या देखभाल��या खचा�पे�ा जा�त खचा�चा धोका �नमा�ण होतो.ु

४. तटलेले पदपथ: ु
चांग�या पदपथांमळे पादचा�यांची हालचाल सर��त आ�ण आरामदायक होत.े  पण �कतीतर� वेळा देखभाल न ु ु

के�यामळे, पदपथ तटलेले असतात. तट�या पदपथांमळे पल�कडील इमारतींपयत�  पोहोच�यात अडथळे येतात ु ु ु ु

तसेच पादचा�यांना चालतांनाह� अडचण येत.े यामळे चाल�यास लागणारा वेळ वाढतो.ु

वर�ल �च�ात चांगल� चाल�याची यो�यता �हणजे काय त ेदाखवलेले आहे. पादचा�यां�या मागा�त कोणतहे � 

अडथळे नाह�त. पथद�पांचे खांब, र��यावरचे फ�नच� र, �यवि�थत वेगवेगळे नीट बसवले आहे.

साभार: Urban Street Design Guide, National Association of City Transportation Officials (NACTO)
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अ�यास:

खाल�ल �च�ात दाखवलेला र�ता सर��त आ�ण आदश � बनव�यासाठ� आव�यक असलेले बदल करा.ु

कोपनहेगन मधील र��याचे �च�:
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अ�यास:

आपण आप�या प�रसरातील चाल�या�या यो�यतवे र प�रणाम करणारे घातक काय त ेओळखले आ�ण �यावर 

�वचार केला. आता तम�या शाळेबाहेर�या र��याची चाल�याची यो�यता आपण तपासन पाहया. आप�या शाळेचा ु ू ू

प�रसर चल�यायो�य आहे का हे तपासन पाहणे हा यामागचा उ�ेश आहे. त�हाला या प�रसराचा नकाशा �दला ू ु

जाईल. आपण ५-८ �व�या�या�चा गटाम�ये हा उप�म करायचा आहे.

१.  शाळेबाहेर�या र��यावर जाऊन नकाशावरचे तमचे �थान ओळखा.ु

२.  र��याचा नकाशा तयार करा.

३.  र��याची आ�ण पदपथाची �ंद� मोजा

४.  खाल�ल गो�ट� नकाशावर न�दवा

· पथद�प

· कचरापे�या

ं· फेर�वाले �कवा इतर अ�त�मणे

· झाडे

· मा�हतीफलक

· तटके पदपथु

५.  र��याची चाल�याची यो�यता कमी करणारे घटक ओळख आ�ण �यांची न�द करा.

६.  मोबाईल अिॅ �लकेशनचा वापर क�न आजबाज�या आवाजाची कमाल, �कमान आ�ण सरासर� पातळी न�दवा.ू ू

७.  येणा�या वासाची गणव�ता आ�ण �याचा संभा�य ��ोत यांची न�द करा.ु
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आता त�ह� र��यावर काम करतच आहात तर खाल�ल ��नांची उ�तरे �या.ु

• मा�या चाल�यासाठ� पदपथावर परेशी जागा ु

आहे का?

______________________________________________

• मा�या चाल�या�या मागा�त काह� अडथळे आहेत 

का? (उदाहरणाथ:�  लावलेल� वाहने)  

______________________________________________

• लोकांना चाल�यासाठ� हा पदपथ सर��त आहे क� ु

यावर काह� धोके आहेत? (उदाहरणाथ:�  अती वाढलेल� 

झडपे, अडखळन पड�यासार�या गो�ट�)ु ू

______________________________________________

  इथे उ�हा�या�या �दवसात चालणे आरामदायक आहे 

का? पाऊस आला तर थांब�यासाठ� आडोसा आहे का?

_______________________________________________

• असलेले मा�हतीफलक, बस�याचे बाक आ�ण आडोसे 

चांग�या प�रि�थतीत आ�ण यो�य आहेत का?

_______________________________________________

• सावज� �नक वाहतक सेवे�या थां�यांवर आडोसा आहे ू

का?

_______________________________________________

• र�ता ओलांडतांना मला सर��त वाटत े का?ु

_______________________________________________

• रहदार��या र��यात म�ये थांब�यासाठ� काह� सोय 

आहे का?

_______________________________________________

• वाहतक �नयं�क �दवे आहेत का? त ेपादचा�यांना ू

र�ता ओलांडायला परेसा वेळ देतात का?ु  

_______________________________________________

• मी वाहनचालकांना आ�ण त े मला पाह शकतात का?ू

• चालतांना वाहनांमळे मला असर��त आ�ण ु ु

गैरसोयीचे वाटत े का?

______________________________________________

• या भागात वाहने अती वेगाने जातात असे वाटत े

का? क� �यांचा वेग यो�य आहे? 

______________________________________________

• वाहनातन चढ उतार कर�या�या जागेवर माणसे ू

सर��त आहेत का?(उदाहरणाथ:�  बस थांबे)ु

______________________________________________

• वाहने चा��ा�ा �मतेवर काही प�रणाम करतात 

का? 

______________________________________________

स�वधा:ुपदपथ:

वाहतक:ू र�ता ओलांडणे:

•

_______________________________________________
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र�ता सर�ा �हणजे काय?ु

ं ंआपण चारचाक� �कवा दचाक� वाहने चालव�यासाठ�, �कवा �यातन �वास कर�यासाठ�, चाल�यासाठ� र�ता ु ू

ंवापरतो. र��यावर�ल वाहतक सर�ा कोण�याह� �काराने र�ता वापरणा�या लोकांचा अपघाती म�य �कवा �यांना ू ु ूृ

दखापत, इजा होऊ नये �हणन अवलंब�या जाणा�या प�तींना संबोधत.ेु ू

र�ता सर�ेवर प�रणाम करणारे घटक:ु
१.  र�ता, पदपथ, सायकल पथ, वाहनतळ अशा 

गो�ट�ंचे �नयोजन.

२.  र��यावर�ल फ�नच� र आ�ण पदपथांची जागा.

३.  मा�हतीफलकांचा वापर

४.  र�ता वापरणा�या वेगवेग�या लोकांचे वागणे.

र�ता सर�ा का मह�वाची आहे?ु
र�ता सर�ेची काळजी घेत�याने र�ता वापरणारे ु

सव � पदचार�, वाहन चालक, �या वाहनांतन / व�न ू

�वास करणारे �वासी सव � सर��त राहतील. ु

ंभारतात वाहतक अपघात होऊन दखापत,�कवा ू ु

म�य हो�याचे �माण अ�धक आहे. अशा ूृ

ंपर�ि�थतीत र��याने चालणा�या �कवा वाहनातन ू

�वास करणा�या लहान मलांना जा�त धोका असतो.ु

पण जर वाहन चालकांनी काळजीपवक�  आ�ण ू

ल�पवक�  वाहने चालवल� तर हे धोके टाळणे श�य ू

आहे.

Kanpur
Lucknow
Agra
Hyderabad
Pune

त�ये आ�ण आकडवेार�

दर �म�नटाला एक गंभीर अपघात भारतीय र��यांवर 

होतो तर दर तासाला १६ लोकं या अपघातांम�ये मरण 

पावतात.

भारतात �दवसाला १२१४ अपघात होतात.

एकण अपघातांपकै � २५% अपघातात दचाक�चा सहभाग ू ु

असतो.

१४ वषा�खाल�ल २० मले/मल� दररोज अपघातात म�य ु ु ूृ

पावतात.

एका ज�बोजेट �वमानात मावतील इतके ३७७ लोकं 

र��यांवर�ल अपघातात रोज म�यमखी पडतात.ु ुृ

वाहतक अपघात होणाया� प�ह�या ५ शहरांची याद�ू

१.  �द�ल�

२.  चे�नई

३.  जयपरू

४.  बंगळ�ू

५.  मंबईु

मा�हती��ोत: रा���य अपराध �रकॉड � �यरो, र�त ेू

वाहतक आ�ण महामाग � मं�ालय, र�ता सर�ेवर�लू ु

जाग�तक अहवाल २०१३.

पदपथ सायक� माग� वाहनमाग�झाडे BRT माग�

र�ाचे मानिच�
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मोटरलावले�या वाहनां�या वापरासाठ� राखन ठेवलेला भाग �हणजे वाहनमाग.�  पण छो�या र��यांवर हा ू

वाहनमाग,�  पादचार� आ�ण सायकल�वार देखील वापरतात. या मागा�वर सावज� �नक वाहतक�साठ� राखीव ु

जागा अस शकत.ेू

१. वाहनमाग�

चांग�या वाहनमागा�चे �नकष

वाहनमाग � �हणजे काय?

शहरा�या र��यां�या जा�यातील �थान ओळखन यो�य वेगासाठ� वाहनमागा�चा आराखडा बनवला पा�हजे.ू

वाहनमागा�ने खाल�ल अट�ंची पतत� ा केल� पा�हजे.ू

१.व ाहनमागा�ची �ंद� सगळीकड ेएकसारखी असावी जेणेक�न वाहतक सरळीत चालेल. कमी जा�त �ंद� ू ु

असले�या र��यांवर वाहतक�चा खोळंबा होतो.ु

ं२.व ाहनमाग � आ�ण पदपथांची सीमा कठड ेक�न �कवा सा�ह�यात बदलक�न �प�ट केलेल� असावी.

३.� कसारखी मोठ� वाहने �यवि�थत जावी �हणन म�य र��यांची �ंद� ६ मीटर असावी.ू ु

४.च ालणे, सायकल चालवणे, झाड ेआ�ण फेर�वाले यां�यासाठ� परेशी जागा राखन ठेव�यावर वाहनमागा�ला ु ू

जागा �यावी अ�यथा या गो�ट� वाहनमागा�वर येतील.

२. पदपथ

पदपथ �हणजे काय?
पादचा�यां�या वापरासाठ� राखीव माग � �हणजे पदपथ. र��यावर�ल फ�नच� र, सशो�भकरण, अशा इतर ु

घटकांना पकडले असता, पदपथ एक सावज� �नक जागा बनत े िजथे लोकं चाल शकतात, बस शकतात, ू ू

एकमेकांशी संवाद साध शकतात, खाऊ शकतात. या राखीव जागेमळे पादचा�यांना एक सर��त जागा �मळत ेू ु ु

आ�ण अपघातांचा धोका कमी असतो.

यो�य �नयोजन असले तर पादचा�यांना �वासाचा लागणारा वेळ कमी होतो आ�ण सावल�स�ा �मळत.ेु

सायक� माग� झाडेवाहनमाग� पदपथ
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सायकल चालव�यासाठ� राखीव माग � �हणजे सायकलमाग.�  वाहनमागा�पासन याला वेगळे के�याने ू

सायकल�वारांना जा�त आरामदायक आ�ण सर��त माग � �मळतो. शहर� �े�ात सायकल एक वाहतक�चेु ु

उ�तम साधन आहे. सायकल हा एक �दषण म�त आ�ण �व�त पया�य तर आहेच पण मोटार�ंपे�ा ू ु

चालव�यासाठ� आ�ण उभी कर�यासाठ� ती केवळ १/५ जागा घेत.े या पया�याचा �सार करणे आव�यक आहे. 

�यामळे, सोयी�कर आ�ण सर��त सायकलमाग � उपल�ध क�न �दले तर लोकं या�काराकड ेआक�ट होतील. ु ु ृ

सायकल माग � वेगळा काढला अस�यामळे, वाहनमागा�वर वाहतक�ची क�डी असल� तर� सायकल�वरांना पटकन ु ु

पढे जाता येईल. सायकल चालवणे आरो�यासाठ�स�ा फायदेशीर आहे. ु ु

चांग�या सायकलमागा�चे �नकष
१.  एकेर� वाहतक�साठ� कमीतकमी २ मीटर तर दहेर� वाहतक�साठ� कमीतकमी ३ मीटर �ंद� असेल तर ु ु ु

वाहतक�चा वेग परेसा ठेवता येतो.ु ु

ंं२.  डांबर �कवा �सम�टकॉ��टचा गळगळीत प�ठभाग असावा. पे�वगं�लॉकचा वापर टाळावा.ु ु ृ

३.  गटार�ची झाकणे टाळावीत. टाळणे अगद�च अश�य असेल तर आजबाज�या प�ठभागा�या पातळीशी ती ू ू ृ

जळवन �यावी.ु ू

४.  झाडांची सलग सावल� असावी.

चांग�या पदपथाचे �नकष:
१.  कमीतकमी १.५ मीटर �ंद असा कोणताह� अडथला नसलेला सलग माग.�

२.  इमारतीं�या दारात आ�ण र��याला येऊन �मळणा�या ग��यां�या त�डाशी पदपथात खंड नसावा.

३.  झाडांची सलग सावल� असावी.

४.  पदपथावर येणे आ�ण �तथन बाहेर पड�या�या जागेवर अडथळे �नमा�ण करणारे कठड ेनको.ू

५.  वाहनमागा��या पातळीपे�ा पदपथ उंच असावा. पावसाचे पाणी वाहन जा�यासाठ� यो�य तो उतार असावा. ू

आ�ण �याच बरोबर पदपथावरची चढउतार सहज होईल इतक�च �याची उंची असावी.

३. सायकलमाग�
सायकलमाग � �हणजे काय?

र��याची �ंद� कशी मोजावी

अिॅ�लकेशनम�ये र��याचे 

नांव न�दवा.

त�हाला �दले�या नकाशावर त�ह� ु ु

िजथे मोजमाप घेणार आहत ती जागा 

ओळखन न�दवा.ू  

पदपथ, सायकलमाग,�  वाहनमाग,�  झाड,े दभाजक असे सव � पकडन र��याची �ंद� मोजा.ु ू

पदपथ, सायकलमाग,�  वाहनमाग,�  

झाड,े दभाजक यांची �ंद� �वतं�पणेु

मोजा.

सव � मोजमापे 

अिॅ�लकेशनम�ये न�दवा.

र�ाची �ंदी
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iNagrik अि�लकेशन वाप�न मा�हती संकलनॅ  

अ�भनंदन! QCM-DRR ��श�ण पण � क�न त�ह� एक ू ु

नाग�रक झाला आहात. आता या शहराचे पालक हो�यासाठ� 

त�हाला काह� मो�हमा पार पाडा�या लागतील. यासाठ� त�ह� ु ु

iNagrik अिॅ�लकेशनचा वापर करणार आहात. तम�या ु

प�रसरात त�ह� �शकले�या �नकषांची मा�हती गोळा करणे ु

ह� तमची प�हल� मोह�म असेल.ु

iNagrik अिॅ�लकेशन 

म�ये तमचे खात ेउघडा.ु

या �ठकाणाव�न त�हाला ु

�या �नकषाची मा�हती 

�यायची आहे तो �नवडा.

अिॅ�लकेशन त�हाला ु

तमचे आ�ताचे �थान ु

नकाशावर दाखवेल. 

��नां�या उ�तरा�या 

�व�पात त�हाला �यायची ु

असलेल� मा�हती भरा.

या अिॅ�लकेशन�वारे त�ह� तम�या त�ार� तसेच आणीबाणीची प�रि�थतीह� न�दव शकता.ु ु ू

अिॅ�लकेशन कसे वापरावे?
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प�रि��

Indicator Category Popula�on served Area req. ( Ha) Source

Schools Pre primary 2500 0.08 URDPFI

Primary 5000 0.4 (0.2:playfield+0.2)

Secondary 7500 1.8 (1:playfield+0.6+0.2)

Integrated 1 lakh 3.5 (2.5:playfield+0.7+0.3)

College 1.25 5 ha

University 10-60Ha

Medical facility Dispensary 15000 0.08 - 0.12 Ha
NBC, 

URDPFI

Polyclinic 1 lakh 0.2 - 0.3 ha

General hospital (500 beds) 2.5 lakh 6 Ha

Mul� speciality (200 beds) 1 lakh 9 Ha

Sports Residen�al unit play area 5000 5000 sq.m

Neighborhood unit play area 15000 1.5 ha

District Sports centre 1 lakh 8 ha

Fire Fire post ( 3- 4km radius) 0.6 ha
MPD 

2021, 
URDPFI

Fire station 2 lakh 1 ha

Crime Police post 40000- 50000 0.16 URDPFI

Police station 90000 1.5

District jail 10 lakh 10 ha

Water supply

Type of Occupancy Consump�on per 
head per day (in lt.)

Residen�al

a) In living units 135

b) Hotels with lodging 
accommoda�on (per bed)

180

Educa�onal 

a) Day schools 45

b) Boarding Schools 135

Ins�tu�onal (Medical Hospitals) 

a) No. of beds not exceeding      
100

340

b) No. of beds exceeding            
100

450

c) Medical quarters and hostels 135

Assembly- Cinema theatres, 
auditoria, etc. (per seat 

accommoda�on)

15

Government or semi public 
business

45

Mercan�le (Commercial) 

a) Restaurants (per seat) 70

b) Other business building 45

Industrial 

a) Factories where bath-rooms 
are to be provided 

45

b) Factories where bath-rooms 
are not to be provided

30

Norms for various indicators are given below:

६५



Scale Range Source
Temperature Ideal 20-30C

Acceptable 15-35C
Slightly uncomfortable 5-10C & 35-40 C

Uncomfortable <10 & >40 C

Ambient sound Whisper 20 db
Quiet office 40db

Normal conversa�on 60db
Hearing damage >60 db

Smell
Predetermined ra�ng system 

scale
1- Barely percep�ble

2- Slight
3-Moderate

4-Strong
5-Very strong

Ambient light Insufficient daylight <100 lux
Useful daylight 100 -2000 lux

Discomfort >2000 lux

Water and Sanitation
Water Day School Boarding Schools
Basic 5lit/per/day

20lit/per/day
UNICEF/

WHO
Addi�onal 5lit/per/day(non resi)

20lit./per/day/ 40lit/per/day

Shower 1 shower/20 students
UNICEF/

WHO

Water point with soap
I  toilet and kitchen and 

other cri�cal points

Hygiene 
Correct use & maintenance 

of facili�es
UNICEF/

WHO
Handwashing with water and 

soap a�er food and toilet
Cleaning toilets

Toilets
1/25 girls and 1 for female 

staff
UNICEF/

WHO
1 toilet+1 urinal for 50 boys

1 for male staff
Cleaning toilets- once per 

day

Sanitary Unit Boarding Ins�tu�on Other Educa�onal Ins�tu�on
For Boys For Girls For Boys For Girls

Ablu�on Taps One in each W.C. One in each W.C. One in each W.C. One in each W.C.
Urinals One per every 25 pupils or 

part thereof
-- One per every 20 pupils 

or part thereof
--

Wash Basins One for every 8 pupils or part 
thereof

One for every 6 pupils 
or part thereof

One for every 40 pupils 
or part thereof

One for every 40 
pupils or part 

thereof
Baths One for every 8 pupils or part 

thereof
One for every 6 pupils 

or part thereof
-- --

Drinking Water Fountains One for every 50 pupils or 
part thereof

One for every 50 pupils 
or part thereof

One for every 50 pupils 
or part thereof

One for every 50 
pupils or part 

thereof
Cleaner’s Sink One per Floor minimum One per Floor 

minimum
One per Floor 

minimum
One per Floor 

minimum

Nursery Schools 

Sanitary Unit Requirement

Ablu�on Taps One in each W.C.

Wash Basins One for every 15 pupils or 
part thereof

Baths One bath sink per 40 pupils
Drinking Water Fountains One for every 50 pupils or 

part thereof
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