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   पर्यावरणीर् प्रश्नयचें स्त्वरूप  
 

 मयनव त्र्यंच्र्य सभोवतयिी असणयरे पर्यावरण र्यचंय अनतशर् घननष्टट संबधं आहे. पथृ्वी वरीि सजीव सषृ्टटी ननकोप 
रयहण्र्यसयठी स्त्वच्छ सुंदर पर्यावरणयची आवश्र्कतय असते. पर्यावरण शुद्ध ठेवण्र्यसयठी मयनवपर्यावरण र्यंचे सतंुिन कयर्म 
ठेवणे आवश्र्क आहे. मयनवयच्र् बहुतयंशी गरजय पर्यावरण मधूनच भयगववल्र्य जयतयत. गेिी शतकयपयसून प्रचंड प्रमयणयत 
वयढिेिी िोकसंख्र्य, .ओद्र्ोगीकक कयरणयमळेु पर्यावरण आणण मयनव र्यंच्र्यतीि असणयरय समतोि केव्हय, आणण कसय 
ढयसळिय हे मयनवयच्र्य िक्षयत आिे नयही. अनतिोभयने मयनवयने मोठ्र्य प्रमयणयत पर्यावरण अशुद्ध केिे.वयढत्र्य िोकसखं्रे्चे 
पयिन पोषण करण्र्यसयठी मयनवयने अववचयरयने नसैर्गाक सयधनसंपत्तीचय वयपर करून ननसगयाचय पर्यार्यनी पर्यावरणयचय  नयश 
होत आहे.  

 

 पर्यावरणीर् प्रश्न / समस्त्र्य  
 

चक्रीवयदळ हे एक प्रकयरचे ववध्वसंक वयदळ आहे. हे समुद्रयत एकय कमी दयबयच्र्य प्रदेशयभोवती गोिगोि कफरणयऱ्र्य 
दयवेमुळे बनते. हहदंी महयसयगरयत होणयऱ्र्य चक्रीवयदळयिय इगं्रजीभयषेत सयर्क्िोन, अटियंहटक मध्रे् होणयरर्यिय हररकेन,आणण 
पॅलसकफक महयसयगरयतीि चक्रीवयदळयिय टयर्फून ह्र्य नयवयने ओळखिे जयते. सवासयधयरणपणे, चक्रीवयदळयचय पढेु सरकण्र्यच 
वेग तशी २० ककिोमीटर पेक्षय बरयच कमी असतो. 

    जेव्हय चक्रीवयदळसदृश्र् संरचनय जलमनीवर तर्यर होत ेतवे्हय तीचयतल्र्य एकय प्रकयरयिय टोरनॅडो ( घणूावयत ) असे 
म्हणतयत. घणूावयतयत एकय नयरसयळर्यच्र्य आकयरयच्र्य आकयशयतून सुरुवयत झयिेल्र्य ढगयंचे ( Funnel Cloud) टोक जलमनीिय 
ियगिेिे असते. 
घणूावयत िहयन ककवय मोठे असिे तरी त्र्यंचय जलमनीवरून सरकण्र्यचय वेग समुयरे तयशी १७५ ककमी पेक्षय कमी असतो. व 
जलमनीवरीि आकयरमयन सुमयरे २५० ककमी असते. अनेक बियढ्र् घणूावयत तयशी ४५० ककमी पेक्षय वेगयने जयतयनय आढळिेिी 
आहेत असे घणूावयत दक्षक्षण धवृ वगळतय इतर सवा खंडयत होत असिे तरी अमेररकेच्र्य दक्षक्षण मध्र् भयगयत त्र्यचे प्रमयण 
जयस्त्ती आहे. 

 तयपमयन   मयनवयने १७५० नतंर कोळसय, तेि, वयर् ू ,अणू, (र्रेुननर्म इंधन चक्र ) जयळून कयबानडयर्ऑक्सयईड 
आणण इतर उष्टणतय शोषनू घेणयरी द्रव्र् व वयर् ूवयतयवरणयत मोठ्र्य प्रमयणयवर सोडिे र्यमुळे सूर्याकडून घेतिी जयणयरी ऊजया 
र्यत असमतोि तर्यर झयिय. त्र्यमळेु तयपमयनवयढ सुरु झयिी. 
औद्र्ोगीकरणपवूा कयळयत म्हणजे १७५० च्र्य पवूी कयबानडयर् ऑक्सयईड व तत्सम हरीतगहृ  पररणयम (उष्टणतय वढवणे) 
घयवणयऱ्र्य वयर्ूचें वयतयवरणयतीि प्रमयण दर दशिक्ष भयगयंत २८६ भयग ( २८० पी. पी. एस. ) अस्त्व होर्. हे प्रमयण हजयरो वषा 
जवळजवळ जस्त्थर होते. त्र्यमुळे सरयसरी १५ अशं सेजल्सअस हे तयपमयन देखीि सयधयरणपणे जस्त्थर रयहहिे. र्यचय फयर्दय 
मयणसयिय कृषीवर आधयररत संस्त्कृतीकयरणयत तसेच सयगरयच्र्य ककनयपात्र्यंवर हदषयाकयि वस्त्ती करण्र्यस झयिय होतय.  
             मयनवयच्र्य अनतररक्त हस्त्तके्षप उपभोगयमुळे पर्यावणयावर सकंट ननमयाण झयिे आहे. औद्र्ोगीक क्रयंतीपवुी १८६० 
मध्रे् वयतयवरणयत कयबानडयर् ऑक्सयईडचे नसैर्गाक प्रमयण ०.०२९% असे  होते.परंत ु औद्र्ोगीक क्रयंतीनतंर मनषु्टर्यंनी ववज्ञयन 
तंरन्र्यनयच्र्य के्षरयत नेरदीपक प्रगती केिी व प्रचंड गतीने सुरु सुद्धय आहे. र्य प्रकक्ररे्तून आज कयबानडयर् ऑक्सयईडचे प्रमयण 
०.०३२९ % पेक्षय जयस्त्त वयढल्र्यचे हदसून आिे आहे. वयतयवरणयत ग्रीन हौसे इफेक्ट ननमयाण करीत असल्र्यने पथृ्वीवरीि 
उष्टणतय वयढल्र्यने बफा  ववतळून पयण्र्यची कमतरतय,वयळवटंीकयरण,ओझोनचय ऱ्हयस, पयणथळ , क्षयर र्कु्त जलमनीची ननलमाती 
आम्ि पजान्र् (ववषयरी वयर् ू) वयर् ूप्रदषूण, ध्वनी प्रदषूण मदृय व भमूी प्रदषूण , दषु्टकयळ क वन ववनयश  इत्र्यदी समस्त्र्य 
हदसून रे्तयत . पर्यावरणयिय दवुषत करणयरे व मयनवी जीवनयवर अपयर्कयरक प्रभयव टयकणयऱ्र्य घटकयंवर सववस्त्तर दृजष्टटके्षप:  
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वशै्वीक तयपमयन वयढ (Global Warming) 
 

जयगतीक पयतळीवर जिवयर् ूपररवतान मोठर्य प्रमयणयत होत आहे, जे जैववक घटकयसंयठी हयननकयरक आहे. पथृ्वी व 
वयर्मुंडळयत गरमी / उष्टणतय वयढण्र्यची सुरुवयत हय १८ व्र्य शतकयच्र्य शवेटी औद्र्ोर्गक क्रयतंीचय एक नकयरयत्मक पररणयम 
आहे. वयतयवरणयतीि उष्टणतय वयढण्र्यचे कयरण म्हणजे कयबानडयर् ऑक्सयईड ५०% क्िोरो –फ्िुरो २०% लमथेन १६% नयर््ेड 
ऑक्सयईड ५% जबयबदयर असल्र्यचे स्त्पष्टट झयिे आहे. ’सरं्कु्त आंतररयष्ट्ीर् वजैश्वक कबान र्ोजनेच्र्य’ अंतगात करण्र्यत 
आिेल्र्य एकय संशोधनयत्मक अध्र्र्नयतून असे हदसून आिे की, वतामयन कयळयत कयबानडयर् ऑक्सयईडच्र्य उस्त्तयजानयतून 
५.९% वयढ झयिेिी आहे. सन २०१२ मध्रे् जयगनतक स्त्तरयवर वजै्ञयननकयंनी केिेल्र्य अभ्र्यसय नसुयर २०१२ र्य वषयात पथृ्वीचे 
तयपमयन गेल्र्य ११ ,३०० वषयाच्र्य कयळयच्र्य तुिनेत जयस्त्त होते. 

 

हररत गहेृ (Green House Gasses)  
 

समशीतोष्टण कयटीबरं्धत प्रदेशयत हहवयळ्र्यत सूर्ाप्रकयश कमी कयळ रे्तो तसेच सूर्ा प्रकयशयची तीव्रतय सुद्धय कमी 
असते. त्र्यमुळे वपकयंची वयढ व्र्स्त्तीत होत नयहह र्य कररतय हररतगहृयची ननलमाती,रचनय करण्र्यत आिी. हररतगहृ सोिर 
कुकरच्र्य प्रणयिीने कयर्ा करते. सूर्याकडून-भू –पषृ्टठयकडे रे्णयरे प्रकयश ककरण कमी ियंबीच्र्य िहरीचे असतयत. त्र्यमुळे ते न 
अडतय जलमनीवर पोहोचतयत नतंर त्र्यंचे उत्सजान ककवय परयवतान होतयनय दीघा (उष्टणतय) िहरीत रूपयंतर होते.परत  जयतयनय 
दीघा िहरी वयतयवरणयच्र्य खयिच्र्य थरयतीि कयबानडयर्ऑक्सयईड, बयष्टप, ढग, धुके व धळुी कणयस अडल्र्यमळेु वयतयवरणयतीि 
खयिच्र्य थरयचें तयपमयन वयढते. पथृ्वीच्र्य पषृ्टठभयगयवरीि तयपमयन ज्र्य-ज्र्य प्रमयणयत वयढत जयईि त्र्य- त्र्य- प्रमयणयत 
पथृ्वीचे औजष्टणक संतिुन बबघडत जयईि. 

 

ओझोन स्त्तर आणण हयनी  (OZON LAYER) 
 

पथृ्वीच्र्य वयतयवरणयतीि ओझोन स्त्तर हय जैववक घटकयसंयठी फयर महत्वयचय आहे. पथृ्वीचे रक्षण पथृ्वीवरीि 
समपयतमंडळयतीि ओझोने कवचयमुळे होते. पथृ्वीपयसून जवळ-जवळ १९ ककमी ते ४८ ककमी पर्तं ओझोने स्त्तर आहे. हय वयर् ू
ऑजक्सजन पयसून ननमयाण होणयरय आहे. जो सूर्यापयसून ननघणयरी हयननकयरक पॅरॉबगैनन (Ultraviolet Light UV) 
ककरणयंपयसून जैववक घटकयंची रक्षय करतो. ओझोने स्त्तरयत कमतरतय होणे ककवय स्त्तरयत पयतळपणय आल्र्यमुळे सूर्याची 
हयननकयरक अल््यवॉर्िेट ककरणे सरळ जलमनीवर आल्र्यस त्र्य ककरणयमळेु त्वचय कॅन्सर,मोतीबबदं ू , हैजय, मिेररर्य तसेच 
नवीन रोग सुद्धय ननमयाण होऊ शकतयत.र्य ककरणयंमुळे पथृ्वीवरीि शेती उत्पयदन समुद्री पर्यावरणयिय हयनी होण्र्यची फयरशी 
शक्र्तय आहे.अंटयरटीकय अथयात दक्षक्षणी धवृयतीि के्षरयत ओझोने नछद्रयच्र्य आकयरयत वयढ झयल्र्यमळेु तथेीि वयतयवरणयत 
हयननकयरक झयल्र्यचे हदसून आिे आहे. १९६७ सयिी रलशर्न शयस्त्रज्ञयनी ओझोनेवयर्चूय नयश होत असल्र्यचे स्त्पष्टट केिे. 
ऋतुनसुयर वयऱ्र्यच्र्य ओझोन वयर्चूी वयढ व घट ऋतुनसुयर वयऱ्र्यच्र्य हयिचयिीमुळे ननर्बंरत होते. परंतु मयनवननलमात 
क्िोरोफ्िुरोकयबोन र्य वयर्मुुळे ओझोनचय ऱ्हयस होत आहे. 
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ई-वेस्त्ट , ई- जंक , ई – गयरबेज  
 

 ई – वेस्त्ट अथयात इिेक््ोननक कचरय / कुडय कयबयड होर्. ववश्वयत हह एक प्रदषूण ननमयाण करणयरी बयब आहे. र्य 
समस्त्रे्चय उगम सयर्बर क्रयंतीतून झयिय आहे. ववकलसत रयष्ट् आपिे ई-जनक ववकसनशीि रयष्ट् व गरीब रयष्ट्यंनय ववकत 
असल्र्यमुळे र्य रयष्ट्यंतीि वयतयवरणयत प्रदषूण ननमयाण झयिे आहे. आर्.टी के्षरयतीि प्रचंड प्रगतीने वजै्ञयननक व व्र्यवहयररक 
समस्त्र्य सुध्दय ननमयाण केिी आहे. जनु्र्य कॉम्पटुर मयगणी बयजयरयत फयर कमी असल्र्यमुळे बयजयरयत कमी खपिे जयतयत 
कयरण पे्रत्र्क हदवशी आर्टी  के्षरयत नवीन सशंोधन व अववष्टकयर होत असल्र्यमळेु वस्त्तूचंी मयगणी फयरच कमी असल्र्यमुळे 
वस्त्तूंची मयगणी फयरच कमी असल्र्यमुळे त्र्यंची जयगय कचरयकंुडी ननमयाण होते. आज जयगनतक स्त्तरयवर ववकसनशीि देश अशय 
वस्त्तूंचे घर बनिे आहे. र्य रयष्ट्यत कॉम्पटुरची दरुुस्त्ती/ ररसयर्कलिगंचे कयम चयित असल्र्यमळेु कयरयगीरयस ववववध रसयर्नयंची 
जोखीम घ्र्यवी ियगत ेर्यतीि रसयर्नयंमुळे जि व वयतयवरण दवुषत होवनू महहिय व िहयन मुियंवर दवुषत प्रभयव ननमयाण 
होतो. त्र्यमळेु मिुयंनय अपगंत्व सुद्धय ननमयाण होऊ शकते. 

 
ध्वनी प्रदषूण (NOISE POLLUTION) 
 

         ध्वनी प्रदषुणयने सुद्धय पर्यावरणयिय नकुसयन होते. दैनहंदन जीवनयत मलशन्स, वयर्रू्यने, स्त्वर्चंलितगयडर्यचें होना, 
ियवडुस्त्पीकर इत्र्यदी िहयन-मोठ्र्य वस्त्तूंपयसून वयतयवरणयत ध्वनी ननमयाण होतयत. ध्वनी प्रदषुणयमळेु मनषु्टर्यिय बहहरेपणय 
,हृदर्रोग, डोक्र्यवर तयण , थकवय, उच्च रक्तदयब, डडपे्रशन , शयरीररक व मयनलसक समस्त्र्य ननमयाण होतयत. आजच्र्य 
आधुननक जगयत ध्वोनी प्रदषूणयकडे दिुाक््ष केिे जयतयत आहे. सजीवयचें बोिणे, ओरडणे कृबरम वस्त्तूंच्र्य आदि आप्तयतून 
आवयज ननमयाण होतो. होवोनी मर्याहदत ककवय खूप मोठीहह असतो . सयमधुीक्रीत्र्य ननईमयान होणयऱ्र्य मोठ्र्य आवयजयस गगागयट 
म्हणतयत.प्रमयणयपेक्षय जयस्त्त मोठ्र्यने ननमयाण होणयऱ्र्य आवयजयचय घयतक पररणयम मयणसयंच्र्य तसेच प्रयण्र्यंच्र्य आरोग्र्यवर 
होत असतो. अशय प्रकयरच्र्य आवयजयस ध्वनी प्रदषूण असतो. अशय प्रकयरच्र्य आवयजयस ध्वनी प्रदषूण म्हणतयत.  
         आपण जेसय आपयपसयत कुजबजुतो तवे्हय ध्वनीची तीव्रतय २० ते ३० डेलसबि एवढी असते. ध्वनीची तीव्रतय 
हह तो एकणयरर्य कयनयंच्र्य पडद्र्यवर जो तयण  पडतो त्र्वर आधयररत असतो.        
          ध्वनी िहरीचें मोजमयप सयऊंड िेव्हि लमटर ककवय आक्तेद  ब्रयन्ड फ्रीक्वेन्सी, एँन, ियर्झर, 
आँडीओमीटरच्र्य मदतीने करणे श्र्क्र् असते.  
 

हवय प्रदषूण (AIR POLUTION)   
 

  हवय प्रदषूण प्रयमुख्र्यने औद्र्ोर्गक क्रीर्यमध्रे् वयपरल्र्य जयणयऱ्र्य पे्ोि, डडझिे केरोलसन र्य सयरख्र्य खननज 
तेियच्र्य ज्विनयमळेु ववषयरी वयर् ू वयतयवरणयत लमसळतयत. खननज तिेयच्र्य अपऱु्र्य ज्विनयमुळे वयहतयत. Co,so2, No2  
अशी हवय प्रदषूके बयहेर पडतयत. औद्र्ोगीक् प्रकक्ररे्त रयसयर्ननक कयरखयने तेक्स्त्तयरे्ि लमल्स इत्र्यदी हवेच्र्य प्रदषूणयस 
कयरणीभतू आहेत. औद्र्ोर्गक जगयमध्रे् दळणवळण हय हवय प्रदषूणयचय एक प्रमुख स्त्रोत आहे.र्यमध्रे् आगगयडी तचृ्क मोटयरी 
दचुयकी वयणी ववमयनी र्यंचय समयवेश होतो.   
 

जि प्रदषूण ( WATER POLUTION) 

 

         पथृ्वीवरीि जीवयंच्र्य अजस्त्तत्वयसयठी पयणी हय एक महत्वयचय स्त्तोर आहे. जवळजवळ पथृ्वीचय तीन चतुथयंश भयग 
हय र्य नसैर्गाक अमूल्र् जि सयधन संपत्तीने व्र्यपिेिय आहे. पयणी हे एक फक्त जीवन जगण्र्यसयठी महत्वयचे नसून  एक 
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आर्थाक संपती आणण पर्यावरण तर्यर करण्र्यसयठी महत्वयचय घटक जीवनयच्र्य अजस्त्तत्वयसयठी स्त्वतचय आणण तयजे पयणी 
आवश्र्यक आहे. शतेी उत्पयदनयसयठी औद्र्ोगीकरणयसयठी आणण वयढत्र्य िोकसखंेच्र्य गरजय भयगववण्र्यसयठी फयर मोठ्र्य 
प्रमयणयत पयण्र्यची गरज आहे. 
 जिप्रदषूण म्हणजे प्रदषूकयंमुळे नसैर्गाक पयण्र्यतीि भौनतक , रयसयर्ननक आणण जैववक गणुधमयामध्रे् होणयरय 
नकयरयत्मक बदि जो जिचर इतर जीव तसेच मनषु्टर् र्यंच्र्यवर ववपरीत पररणयम घडवनू आणतो . 
 
 

आम्ल्वयषया (A cidic Rain) 
 

वयतयवरणयतीि प्रदषूणयमळेु हवेमध्रे् कयबानडयर् ऑक्सयईड, सल्फरडयर् ऑक्सयईड, लमथेन, इ. अनेक वयर्ूचंी भेसळ 
झयिेिी आहे. धूळ, रयख इ. घटकयचंी गदी आहे. अशय हवेच्र्य लमश्रीत पयवसयमध्रे् शुद्धयपणय कसय कयर्म रयहणयर? 
वयतयवरणयतीि प्रदषूणकयरी घटकयमुळे पडणयरय पयऊस हय हदवसेंहदवस आम्िधमी होत आहे. 

वयतयवरणयमध्रे् सल्फरडयर् ऑक्सयईडचे प्रमयण वयढत आहे. त्र्यमुळे पयण्र्यमध्रे् सल्फुररक आम्ियचे प्रमयण आढळून 
र्ते. मुंबई, हदल्िी,किकत्तय र्य शहरयमधीि १ घन मीटर वयर् ू मध्रे् हे प्रमयण ३०-४५ मयर्क्रोगॅ्रम आढळते. तर मद्रयस, 
नयगपरू, कयनपरू, इत्र्यदी शहरयत त्र्यंचे प्रमयण ८  मयर्क्रोगॅ्रमपेक्षय जयस्त्त आहे. वयतयवरणयतीि सल्फरडयर् ऑक्सयईडचे (SO2) 

रुपयंतर सल्फरडयर् ऑक्सयईड (SO3) मध्रे् होते. व त्र्यचय पयण्र्यशी संपका  आिय तर त्र्यचे रुपयंतर सल्फुररक आम्ियत 
(H2SO4) मध्रे् होते. वयतयवरणयमध्रे् तर्यर झयिेिे सल्फुररक आम्ि पयवसयच्र्य स्त्वरुपयत जलमनीवर रे्ते. तेव्हय तो पयऊस 
आम्िधमी पयऊसच असतो. अॅलसडडकरणयचे स्त्वरूप वयतयवरणयतीि इतर घटकयंच्र्य तीव्रतेशी संबरं्धत असते.लशवयर् 
वयतयवरणयतीि आद्रतय, तयपमयन आणण वयऱ्र्यची गती र्यवरही आम्िधमी वषया अविंबनू असते. 
 आम्िधमी वषयाचय वयस्त्तू, पतुळे,इमयरती,लशल्पकिय, र्चर,े रंगकयम,इत्र्यदींवरही पररणयम झयिेिय आहे. भयरतयतीि 
आग्र्र्यचय पयंढऱ्र्य शभु्र रंगयच्र्य तयजमहयिवर ववपरीत पररणयम झयिेिय आहे. त्र्यतीि दधुयळ पयंढरटपणय नयहीसय होऊन तो 
कयळवडंत आहे हदल्िीतीि ियि ककल्ियवयरही आम्िधमी पयवसयचय पररणयम हदसून आिेिय आहे. पवूी चकयकणयरय ियि 
ककल्िय आतय चकयकत नयही. 
 

मदृय प्रदषूण  
 

मयती ककंवय मदृय ही एक महत्वयची नसैर्गाक सयधनसंपत्ती मयनिी गेिी आहे. मदेृ मधूनच मयनवयिय अन्न, 
वस्त्र,आणण ननवयऱ्र्यची उपिब्धतय होत असते. वनस्त्पतीनंय पोषणद्रव्रे् वपकयंनय पयणी, खननजे आणण रयसयर्ननक खत े
जलमननडूनच  लमळत असतयत.वनस्त्पतीच्र्य फयंद्र्य पयने वयळून कुजून त्र्य मदेृवर सयचतयत. कोट्र्वधी जीवजंतू, 
मुंग्र्य,आळर्य, बरुशी इत्र्यदी जीवयण ू त्र्य कुजक्र्य पदयथयावर जगतयत आणण वनस्त्पतीिय खननजे पनु्हय मदेृमध्रे् लमसळिी 
जयतयत. 
 कयरखयनदयरी, शहरीकरणयतीि सयंडपयणी, केरकचरय, रयसयर्ननक खते, जंतुनयशक, औषधे इत्र्यदीमुळे मदृय प्रदवुषत होत 
असते.औद्र्ोर्गक वसयहतीमध्रे् औद्र्ोर्गक कचरय, शहरी कचरय, जड धयतू, प्ियजस्त्टक व जंतुनयशकयंसयठी दीघाजीवी रयसयर्ननक 
संर्गेु र्यंच्र्य मुळे भ-ूप्रदषूण होत असते. तसेच प्रसयधनयच्र्य सोर्ी व सयधने उपिब्ध नसल्र्यने आपल्र्य देशयंच्र्य ककत्रे्क 
वस्त्त्र्यंमध्रे् हजयरो नयगररक आपिे उत्सजजात व टयकयऊ पदयथा उघडर्यवर टयकून मदृय प्रदषूणयस हयतभयर ियवीत आहेत. 
 

सयगरी प्रदषूण  
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समुद्रयचे प्रदषूण म्हणजे, सयंडपयणी आणण उष्टणतेने समुद्रयतीि ववल्हेवयट ियवल्र्यने समुद्रयतीि पयण्र्यची भौनतक, 
रयसयर्ननक, आणण जैववक वलैशष्टट्रे् बदितयत. त्र्यचय पररणयम म्हणून सयगरी जीवनयचे आणण मयनवी आरोग्र्यचे नकुसयन, 
मयसेमयरीमध्रे् अडथळे ननमयाण होतयत. तसेच समदु्रयतीि पयण्र्यच्र्य वयपरयसयठी असिेल्र्य दजयात बदि होतो. 
 

आजण्वक धोकय:- 
 

 आजण्वक धोकय हय मयणसयचय ननसगयावर एक सवयात घयतक आहे. आजण्वक उजया लमियववण्र्यसयठीचे तंरज्ञयन, आजण्वक 
श्रतयंमध्रे् सधुयरणय आणण कुबरम ककरणोत्सगा र्यमळेु आजण्वक धोकय मोठ्र्य प्रमयणयवर वयढिय आहे. 
 आजण्वक धोकय समजून घेण्र्यसयठी ककरणोत्सयरी म्हणजे कयर् समजून घेणे गरजेचे आहे. सवा अण ुकें द्रयस्त्थयनयिय 
असतयत त्र्यिय कें द्रयक म्हणतयत. र्यत धनयप्रभयरीत प्रोटॅन आणण कुठियही प्रभयर नसिेिे न्र्ू् ॉन असतयत. कें द्रयकयच्र्य भोवती 
कफरणयरे िहयन ऋण प्रभयररत इिेक््ॉन्स असतयत. कयही अणु जस्त्थर असतयत, तर कयही अणूंची सयस्त्थयननके ही ककनोस्त्तयरी 
असतयत. म्हणजे र्य अनचेु कें द्रयक अजस्त्थर असते आणण ते एकदम ववभयजजत होतो. ववभयजनयचय वेग हय ठरयववक 
सयमयस्त्थयननकयसयठी ठरयवीक असतो. म्हणजे ककनोस्त्तयरी पदयथयाने त्र्यचे अधे ववभयजन होण्र्यस घेतिेिय कयियवधी. 
 आजण्वक ववभयजयनयमध्रे् कें द्रयकडून उजया उस्त्तयजजात जयते. जी ककरणोत्सगा स्त्वरुपयत असते हे ककरणोत्सगा जयस्त्तय उजया 
देणयरे आणण पदयथयाचे ववभयजन करू शकणयरे असतयत. र्यमळेु जैववक घटकयंचे धन आणण ऋण प्रभयररत आर्नयत रुपयंतर होते. 
त्र्यंनय ववद्र्तुप्रभयरीत ककरणोत्सगा म्हणतयत. ककरणोत्सगाचे तीन प्रमुख प्रकयर पडतयत ते म्हणजे अल्फय, ककरणोत्सगा, बीटय 
ककरणोत्सगा आणण गॅमय ककरणोत्सगा. 
 

ओझोन थर कमी होणे वर ननरीक्षण  
 

ओझोन मध्रे् सवयात ननजश्चत कमी कमी स्त््ँटोजस्त्फअरमध्रे् आहे. तथयवप, ओझोन भोक सवयात सहसय पथृ्वीच्र्य 
पषृ्टठभयगयच्र्य वर एक बबदं ूवरीि र्य स्त्तरयंवरीि पण एकुण स्त्तंभ ओझोन मध्रे् कपयत ओझोन एकयग्रतय दृष्टटीने नयही मोजिी 
जयत जे सहसय व्र्क्त केिय जयते. स्त्तभं ओझोन मध्रे् र्चन्हयकृत कमी अंटयरटीकय िवकर१९७० तिुनेत जस्त्प्रगं आणण िवकर 
उन्हयळ्र्यत आणण आधी जसे वयदन वयपरून सयजरय गेिे आहेत. 
 अंटयरटीकय प्रती दक्षक्षणेकडीि वसंत ऋत ूमध्रे् सयजरय ओझोन स्त्तंभयतीि आणण प्रथम १९८५ मध्रे् नगादवविे पर्तं 
७०% कपयत आहे. सप्टेंबर आणण ऑक्टोबर मध्रे् १९९० मयध्र्मयतून एकुण स्त्तंभ ओझोन पवूा ओझोन भोक मूल्रे् पेक्षय ४०-
५०% कमी चयिू आहेत. 
 
ओझोनथर कमी झयल्र्यस पररणयम 
 

ओझोन थर शोषनू असल्र्यने UVB अनतननिय प्रकयश,ओझोन थर कमी झयल्र्यस त्वचय कका रोग वयढ समयवेश 
नकुसयन होऊ शकत े जे पषृ्टठभयग UVB पयतळी, वयढ अपेक्षक्षत आहे, र्य मँहट्र्यि प्रोटोकॅयि कयरण होते. Stratospheric 
ओझोन मध्रे् कमी करण्र्यसयठी तसेच बद्ध आहेत आणण पषृ्टठभयग UVB मध्रे् वयढत ेनेईि. त्र्य अझोन मध्रे् कमी ववश्वयस 
चयंगिय सैध्र्नंतक कयरणे आहेत, तरी त्वचय कका रोग आणण डोळ्र्यंचे नकुसयन मध्रे् उच्च प्रयदभुयाव करण्र्यसयठी अझोन कमी 
दवुय सयधून थेट आक्ियन्शयक्तीच्र्य परुयवय आहे मयणसं कयरण हे अशंतय आहे. 

 
वयढिेिी अनतनीि: 
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अझोन, पथृ्वीवरीि वयतयवरणयतीि एक अल्पसंख्र्यंक मतदयर असतयनय UVB ककरणे शोषण सवयात जबयबदयर आहे. 
अझोन थर मध्र्यंतून Penetrates कक UVB ककरणे रक्कम exponentially कमी उतर-मयगा जयडी आणण थर घटंय सह 
Stratosropheric अझोन स्त्तर कमी करणयरी प्रमुख सुरु तेव्हय, पथृ्वीच्र्य पषृ्टठभयगयच्र्य पोहोचत UVB उच्च स्त्तर अर्धक 
वयरंवयरतय होईि. हे आहे कमी आरक्षण त्र्यमळेु अर्धक UVB पथृ्वी पोहचते. 

अनतनीि-२१५ आणण अर्धक दमदयर ककरणे ओ पयसून ओझोनथर मध्रे् ननलमाती ओझोन जबयबदयर आहे. अनतनीि-
२१५ Stratosropheric ओझोन कमी प्रमयण स्त्वरुपयत अनतनीि-२८०  वयढते मयध्र्यमयतून, परंतु र्य ओझोन एकि ऑजक्सजन 
कजारोख संबधं तोडणे जयस्त्त करयवे अपरुय आणण अथयातच आहे डी. एन. ए .  

 
जैववक प्रभयव 
 

    ओझोन भोक सबरं्धत मुख्र् सयवाजननक र्चतंय मयनवी आरोग्र्यवर वयढ पषृ्टठभयग अनतनीि ककरणे थेट पररणयम 
केिे आहे.आतयपर्तं,बहुतयंश हठकयणी ओझोन कमी सयमयन्र्तः कयही टक्के झयिी आहे अआनी वरीि नगाद म्हणून आरोग्र् 
नकुसयन थेट परुयवय सवयात ियतीतुदेस मध्रे् उपिब्ध आहे. ओझोने भोक हदसत कमी झयल्र्यस उच्च पटिी कधी जगभर 
सयमयन्र् असल्र्यचे होते.प्रभयव सेवनयने अर्धक नयट्र्मर् असू शकते.UVB सहसय त्वचय कका रोग एक लमळणयरी घटक असणे 
आणण उत्पयदनयसयठी स्त्वीकयरिे आहे. व्हीटँमीन डी. व्र्क्तीररक्त, वयढत्र्य पषृ्टटभयग अनतनीि मयनवयकडून एक आरोग्र् धोकय 
आहे. Troposphere ओझोन वयढिी आहे.   

 
 
 
 
 

पयर्यभूत व खविे असिेिे सेि:- 
 

मयनवय मध्रे् त्वचय कका रोग सयत सयमयन्र् फॉमा मिुभतू आणण खविे असिेिे सेि, जोरदयर UVB प्रदशानयसह दवुय 
सयधिय गेिय आहे. UVB ककरणे UVB र्य कका रोग induces ज्र्य द्वयरे र्रंणय तसेच आहे. समनिे शोषण तर्यर 
करण्र्यसयठी डी. एन. ए रेणूवर मध्रे् नयर््ोजन ज्र्यत आहे असे सेंहद्रर् संर्गु कें दे्र कयरणीभतू dimmers D.N.A 
replicates तेव्हय नक्कि रटूी पररणयमी खविे असिेिे सेि आछयद्क पेलशजयियची धयतुक वयढ उपचयर कधी कधी वेदर 
reconstructive  शस्त्रकक्रर्य आवश्र्क जरी हे कका रोग, तिुनेने सौम्र् आणण क्वर्चतच जीवघेणय आहेत.       

 

द्वेषर्कु्त दषु्टट अगर घयतक त्वचयबदुा : 
 

त्वचय कका रोग, द्वेषर्कु्त दसुरय फॉमा दषु्टट अगर घयतक त्वचयबदुा, ननदयन प्रकरणी समुयरे १५-२०% मध्रे् शयस्त्र 
असल्र्यने, खूप कमी सयम्ण्र्यच्पयन्तुा आतयपर्तं अर्धक धोकयदयर्क आहे. 

 

 वयढिेिे troposphere ओझोन :- 
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वयढिेिे troposphere पषृ्टटभयग अनतनीि वयढिी ठरत ेओझोन, ओझोन संपषु्टटयत त्र्यव्ह्र्य मजबतू करण्र्यसयठी 
ववषयरी आहे. म्हणून ग्रयउंड स्त्तरयवरीि ओझोन सयधयरणपणे, एक आरोग्र् धोकय असल्र्यचे ओळखिे आहे. Oxidant गणुधमा 
र्यवेळी ग्रयउंड स्त्तरयवर ओझोन वर अनतनीि ककरणे कक्रर्य प्रयमुख्र्यने ननलमाती केिी जयते.ज्विन वयहन exhaustsपयसून वयर्.ू 

 
िोकसंख्र्य वयढीचे पर्यावरणयवरीि पररणयम  
 

१ ) उत्पयदन :- भ-ूववखंडनयमळेु शतेी के्षरयचय शतेीचे तुकडे नतंर उत्पयदन कसणी व र्यंबरकी करणयत अर्ोग्र् ठरतयत. 
आर्थाक दृष्टट्र्य शतेी परवडेनयशी होते. शतेीची पडती सखोि ककवय सयधन होऊन जलमनीचय वयपर जयस्त्त प्रमयणयत 
वयढतो. 

२)  भू –ववखंडन – िोकसंख्र्य वयढीमुळे कृवषप्रधयन देशयत पयरंपयररक पद्धतीमळेु जलमनीची ववभयगणी होते व भ-ूववखंडन 
होऊ ियगते. 

३) मयनव-भूप्रमयण घट – िोकसंख्र्य वेगयने वयढू ियगल्र्यवर त्र् प्रमयणयत जलमनीचे प्रमयण ककवय उत्पयदन वयढत नयही 
ववशेषतः अववकलसत व ववसयसंशीि देस्त्व्हयत मयनव व जमीन र्यंचे प्रमयण बबघडते.दर मयणशी जलमनीचे प्रमयण कयलम 
होऊ ियगते . 

४) आथीक परयविंबन – शेती उत्पयदने कमी झयल्र्यवर भयंडवि ननलमाती, व्र्यपयर वधान व रयष्ट्ीर् ववकयसयिय खीळ 
असतें. रयष्ट्ीर् उत्पयदन खयियवल्र्यने परदेशी चिन कमी  होते.अन्न धयन्र्यची  पोषणयसयठी आर्यत करयवी 
ियगल्र्यने परयविंबबत्व वयढत जयते. 

५) मुिभूत गरजयंची अपणूातय – अन्न, वस्त्र, ननवयरय र्य मिुभूत गरजय देखीि पणूा होणे मशु्कीि होते. र्यतूनच 
उपयसमयर कुपोषण,अधापोषण ,भकूबळी ,अनयरोग्र् र्य जीवघेण्र्य समस्त्र्य भेद्सयवो ियगतयत. 

६) स्त्थियतंर ;- पयरंपयररक संपदयवर तयण वयढिय कक अथयाजन ननवयाह स्त्थैर्ा र्य सयठी स्त्थियतंरयचे प्र४अमन वयढते. 
सयमयजजक, रयजकीर् अशंयन्ततय पर्यावरणयत्मक अररष्टटे स्त्थियंतरयिय परुक़ ठरतयत. भयरतयत सध्र्य ग्रयमीण नयगरी 
स्त्थियतंरयचय ओघ भर्यनक वयढिय आहे. खडेी ओस पडिी आहेत टेर शहरे वेडीवयकडी फुगत आहेत  

७) प्रदषूण;- वयढत्र्य िोकसंख्रे्मुळे जन ,स्त्थळ, वयर् ूव ध्वनी प्रदषूणयचय प्रश्न हदवसेंहदवस बबकट होत चयििय आहे. 
कयरखयन्र्यची अननर्ोजजत वयढ ,जंगितोड स्त्थियतंर, सयडंपयणी, केरकचरय दलुशतके र्यंचे प्रमयण वयढल्र्यमुळे प्रदषूण 
वयढिे. जीवन संघषा तीव्र झयिय कक, अजस्त्तत्वयसयठी केवळ झुंज  सुरु होते पर्यावरणयकडे सोर्ीस्त्कर पणे दिुाक्ष होऊ 
ियगते व प्रदषूणयचय प्रश्न बबकट बनतो. 

 
 
 िोकसंख्र्य ननर्रंण व पर्यावरण वयचवण्र्यसयठी उपयर् 
 

१) िोक लशक्षण – िोक लशक्षणयचय अथा सवासयमयन्र्यंनय िोक संख्र्य स्त्फोटयची गभंीर ररत्र्य जयणीव करून देवोन 
जयगरूक कयरणे असय आहे. औपचयररक लशक्षण रे्थे अलभपे्रत नयही टेर अनौपचयररक पद्धतीचय वयपर शे्रर्स्त्कर 
ठरेि र्यसयठी जनमयनसयत जनजयगरणयची गरज आहे. 

२)  जनजयगतृी – जनजयगतृीसयठी िोक संख्र्य व लशक्षणयबरोबरच ववववध सेवयभयवी संख्र्य,सयमयजजकमंडळे ,सरकयरी 
र्रंणय,स्त्थननक ससं्त्थय र्यंनी एकरीत रे्ऊन जनजयगतृीचे कयर्ा कयरणे महत्वयचे आहे. जन-जयगतृीसयठी 
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प्रसयरमयध्र्मयंचय परेुपरू वयपर कयरणे उर्चत ठरेि, दरूदशान,ग्रथंयिर् , आकयशवयणी, मयलसके वतामयन परे र्य 
मयध्र्मयचंय वयपर करतय रे्तो. 

३)  आरोग्र् सुववधय – रुग्णयिरे् उपचयर कें दे्र गयवोगयवी ननत उपिब्धतय झयल्र्यस कुटंुब ननर्ोजनयची मयहहती व 
सुववधय  सवासयमयन्र्यस उपिब्ध होऊ शकतीि. पर्यावरणयचे आरोग्र् ननकोप ठेवण्र्यच्र्य  र्रंणय आरोग्र् 
सुववधयंनय पोषक ठरतयत. 

४)  ननर्ोजन – पर्यावरणयतल्र्य सयपदयचे ननर्ोजन अनतशर् महत्वयचे असते. िोकसंख्र्य वयडीचय तयण ननर्ोजनयतून 
सयवरतय रे्तो. संपदय संवधानयचय उदे्दश्र् ननर्ोजनयतून सयधिय जयतो. 

५)  सरकयरी धोरणे – प्रशयसनयचय सभयग फयर मोठय आहे. कडक कयर्दे, लशस्त्त, शयसन र्य गोष्टटी सरकयर िोकयंनय 
ववश्वयसयत घेवीन अमियत आणू शकते.  

६)  स्त्थियंतर ननर्रंण – िोकसंख्र्य वयढीमळेु स्त्थयियन्तयची कक्रर्य अननबधंपणे व अर्ोग्र् हदशिेय घेऊ ियगते. 
स्त्थियंतरयवर ननर्रंण आणून ककवय रोजगयर उपिब्धतय वयढऊन स्त्थियंतरयचय ओघ कमी करतय रे्तो. पर्यार्यने 
नगर ननर्ोजयनयियही वयव लमळतो. नयगरी समस्त्र्यंचे प्रमयण र्यमुळे कमी होते. प्रयदेलशकववकयसयचे संतुिन रयखतय 
रे्ते.  

 
हवय प्रदषूणयची करणे  

 

 ज्वयियमुखी, वयदळे, जंगितोड, अणुउजया व अणुस्त्फोट, औद्र्ोर्गकीकरण, शहरीकरण वयहतुकीची सयधने, इंधन, 
टयकयऊ पदयथा मेिेिी जनयवरे ही हवेच्र्य प्रदषूणयची कयरणे आहेत.  
         जगयमध्रे् सवाच देशयत हवय प्रदषूणयचे पररणयम जयनवी ियगिे आहेत. प्रयमुख्र्यने इंग्िंड, फ्रयन्स, जपयन, जमानी, 
रलशर्य, ई. देशयत सवयार्धक हवय प्रदषूण आढळते भयरतयतीि किकत्तय, हदल्िी, मुंबई, बँगिोर, मद्रयस र्य शहरयतीि हवय 
प्रदषूण ही मोठ्र्य प्रमयणयतीि वयढिे आहे. र्यतून अनेक समस्त्र्य ननमयाण झयल्र्य आहेत.          
     
 पररणयम      

हवय  प्रदषूणयचे पररणयम फयर दरुगयमी असतयत. हे पररणयम प्रयमुख्र्यने चयर गटयत ववभयगिे जयतयत. १) जयगनतक 
पररणयम २) मयणसयंवर होणयरे पररणयम ३) वनस्त्पतीवर होणयरे पररणयम ४) ननजीव घटकयंवर होणयरे पररणयम.  
             जयगनतक परीनयनयनयध्रे् ओझोन थरयचय क्षर्,हररतगहृ पररणयम आणण वजैश्वक तयपमयन वयढ र्यंचय समयवेश 
होतो. फोतोकेलमक्ि  स्त्मयँग आणण आम्ि पजान्र् अनेक प०रदेशन्वर पररणयम घडव ू शकतयत. मनषु्टर्यवर होणयरे हवेच्र्य 
कयबानी संर्ौगे, सल्फरडयर् ऑक्सयईड , हयर्ड्रोकयबान धुिीकण ईत्र्यहदमळेु  होत असतयत. नयर््ोजन संर्ौगयंपकैी  हय जयस्त्त 
ववषयरी आहे. र्यमुळे डोळ्र्यंची जळजळ, फुफुसयचय कका रोग, श्वसनयचे ववकयर होतयत. 

 
हवय प्रदषूण रोखण्र्यसयठी स्त्वरंक्षणयत्मक उपयर्  
 

हवय  प्रदषुणयवर उपयर् हे प्रयमुख्र्यने त्र्यचय प्रकयर आणण तीव्रतेवर अविंबनू असतयत. 
 

१ ) वेगवेगळ्र्य कयरणयसयठी खननज तिेयचय र्ोग्र् वयपर करयवय. 
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२) कयरखयन्र्यमध्रे् चीजम्नईची उंची वयढवल्र्यमळेु प्रदषूके हवेत उंच स्त्तरयवर ववखुरिे जयतयत.त्र् लशवयर् हवय प्रदषूक 
ननर्रंकयच वयपर र्ोग्र् ठरतो. 

३) औद्र्ोर्गक वसयहती, खयणकयम प्रकक्रर्य, अणचुयचणी, दळणवळण ई. गोष्टटी रयहत्र्य वसयहतीपयसून आणण जंगियपयसून 
दरू असल्र्य पयहहजेत. 

४) सौर उजेसयरखय पनुननालमात स्त्वच्छ आणण प्रदषूण मुक्त पर्यार्ी स्त्रोतयचय वयपर करयवय. 
 

  जि प्रदषुणयचे पररणयम 
 

 मनषु्टर्यच्र्य  ववष्टटे मुळे प्रदवुषत झयिेल्र्य पयण्र्यद्वयरे अनेक प्रकयरचे रोग उदभव ू शकतयत. त्र्य घटकयंमुळे 
मनषु्टर्यच्र्य प्रकृतीवर अनेक ववपरीत पररणयम घडून रे्तयत. र्य मधेत हगवण कवीळ पोिीओ  र्यचंय समयवेश होतो. 
       अनेक प्रकयरच्र्य  वीषयरी जड धयतुंमळेु शरीरयचे कयही नयजकू भयग  र्कृत, मूरवपडं र्यंनय अपयर् होतो. ज्र्य पयण्र्यत 
नयर््ेटचे नयर््यईट मध्रे् रूपयंतर होते. नयर््यईट हहमोग्िोबबनशी संर्ोग पयवोन मेटयहीमोग्िोमीन तर्यर होते आणण रक्तयची 
ऑजक्सजन वयहनयची कसतं कमी होते. र्य रोगयिय ‘ लमथॉनोग्िोबबनीलमर्य ‘ असे म्हणतयत. 
 

संरक्षणयत्मक उपयर् 
१) जि प्रदषुण ननर्रंणय संदभयात कें द्र सरकयरिय सक्त सूचनय देणे. 
२) प्रसयर मयध्र्मयद्वयरे जनजयगतृी करणे . 
३) जयल्रयज्र् मंडळयच्र्य कयर्यात ससुुरतय आणून त्र्यंचे संहदभयातीि संघषा लमटवणे.  
४) जयल्ल्प्रदषुण थयंबववन्र्य सयठी  रयष्ट्ीर् स्त्थरयवर ननरननरयळ्र्य र्ोजनय कयर्ाक्रम रयबववणे. 
५) जिप्रदषूणयची संपणूा मयहहती गोळय केल्र्यनतंर त्र्य आधयरे कें द्रीर् मंडळयने आपिे ननष्टकषा जयहीर करणे.   

. 
आम्ियवयषया चे मयनवी आरोग्र्यवरीि पररणयम:- 

१ . पेर् जियतीि पत्र्यची अत्र्यर्धकतय मयनवी जीवनयस ववकियगं (अपगं) बनववते. 
२. पयण्र्यतीि फ्िोरयईडच्र्य अर्धक प्रमयणयमुळे दंतयक्षर् जिद गतीने होतयत. 
३. पेर्जियतीि नयर््ेट आणण नयर््यइड र्यंच्र्य अर्धक्र्यमुळे हहमोग्िोबबवंर ववपरीत पररणयम होतो.त्र्यतीि प्रयणवयर् ू

वयहन क्षमतय कमी होते. 
४. पेर् जियतीि फेरस बयर् कयबोनेट प्रमयणयमुळे अपचनयच्र्य आणण शरीर स्त्वयस्त्थर् बबघडण्र्यची तक्रयरी जयणवतयत. 
५. पेर् जयियतीि अत्र्यर्धक क्षयरयंमुळे मुतखडर्यसयरखे गलंभर ववकयर संभवतयत. 

एकंदरीत संपणूा सयजीव्व ननजीव सषृ्टटीसयठी आम्ियवयषया धोकयदयर्क ठरिी आहे. म्हणूनच पर्यावरणीर् प्रदषूण 
थयंबयववणे गरजेचे आहे. 
 

उपयर्:-   पर्यावरणयत ववववध मयध्र्मयतून होणयरे प्रदषूण थयंबयववणे. 
 
मदृय प्रदषूणयचे पररणयम: 
 

 मदृय प्रदषूणयमुळे जलमनीचय ककंवय मयतीचय कस संपषु्टटयत रे्तो. व जमीन नयपीक, ओसयड बनते. जलमनीचय 
हठसूळपणय नयहीसय होतो. जलमनीतीि सेंहद्रर् व असेंहद्रर् पदयथयंचय सतंुिनयत बबघयड होतो. जलमनीत क्षयरयचें प्रमयण वयढते. 
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तसेच जलमनीतीि गोडर्य पयण्र्यचय सयठय कमी होतो रयसयर्ननक खत ेआणण कीटकनयशके र्यंमुळे जलमनीतीि सुष्टमजतंू आणण 
परीसंस्त्थय नष्टट होतयत. कीटक नयशकयतीि घटक द्रव्रे् वपकयंच्र्य स्त्वरुपयत फळयंच्र्य आणण भयजीपयल्र्यद्वयरे मयनवी शरीरयंत 
पोहोचतयत व शरीर बबघडवतयत. 

 

ननर्रंण / उपयर्  
 

औद्र्ोर्गक कचऱ्र्यची ववल्हेवयट ियवण्र्यपवूी र्यचय पणूा वयपर आणण पनुचाकककरण कयरणे महत्वयचे आहे. जे कमी 
खर्चाक असते. नगर पयलिके अतंगात असल्र्य ववघटनशीि कचरय आणण सयंडपयणी नसैयगीक खत ननलमाती सयठी कुजयवीतयत 
रे्ते.र्य द्वयरे चयंगल्र्य प्रतीच्र्य खतयची ननलमाती होते.घयतक कचऱ्र्यची ववल्हेवयट ियवण्र्यसयठी जैव उपचयर तंरञयन हय एक 
नवय उपयर् आहे.  
      कृबरम खत,े ककटनयशके आणण अशयस्त्रीर् लसचंन पद्धतीचय वयपर र्य गोष्टटी टयळल्र्यस ती शयस्त्वत शेतीची पधती  
होईि .   लशटी प्रधयन भरतयतीि कोटर्यवयधी िोकयंचे जीवन शेतीवर अविंबनू आहे. जलमनीत प्रदषुण होऊ नरे्. नतच्र्यतीि 
र्ोग्र् घटक द्रव्रे् नयहीसे होव ूनरे्. र्यसयठी कयळजी घेणे आवश्र्क आहे. 
 

ध्वनी प्रदषूणयचे पररणयम     
 

ध्वनी प्रदषूणयमुळे बहहरेपणय रे्तो, तसेच मयनलसक अस्त्वस्त्थतय ननमयाण होऊन डोके दखुी, र्चडर्चडेपणय ई. ववकयर 
संभोवतयत. उच्च रक्तदयब, स्त्नयर्ूचें आकंुचन आणण रक्त वयहहन्र्यंचे आकंुचन, चेतयततंू मोठ्र्य आवयजयमुळे आणण तणयवयमुळे , 
र्कृत, मूरवपडं, मेंद ू ,र्यंनय र्कु्सन पोहोचणे ही िक्सने हदसतयत. तसेच डोकेदखुी, मळमळ , उिटी कयर्ाक्षमतय कमी होणे, 
िक्ष कें हद्रत करय न रे्णे, झोप न रे्णे, भयवननक अस्त्वस्त्थतय आणण वयढणयऱ्र्य अभाकयिय धोकय ननमयाण होमे र्य समस्त्र्य 
ननमयाण होतयत 

 

 प्रनतबधं आणण ननर्रंण   
 

          ध्वनी प्रदसुयनयचे ननर्रंण वेगवेगळर् मयगयातून सयध्र् करतय रे्ते. उदय. ध्वनीचे स्त्रोतयजवळच प्रमयण कमी 
करणे ज्र्यमध्रे् आवयज कमी करण्र्यची सयधने, र्रंयच्र्य कयर्यात बदि,गगागयट करणयरी र्रं ेबदिणे ई. वयपर करतय रे्तो तसेच 
वयय्म्म्च्िीत वयहनयतून बयहेर पडणयऱ्र्य धुरयची मयनक ननजश्चत करणे. 
       आवयज कमी रे्ण्र्यसयठी कयनयत प्िग वयपरणे,ककवय कयप्सयचेबोिे वयपरणे ई. ध्वनी ननर्रंण बरोबरच ध्वनीचय स्त्रोत 
आणण कयमगयर र्यंच्र्यमधीि अंतर वयढववणे, आवयज रोधक जयगय तर्यर कयरणे जसे कक लभतंी नधं्ने, र्रंे सयमग्रीचय आवयज 
करणयरय भयग झयकणे. 
          पर्यावरण रक्षण कयर्द्र्यच्र् उदे्दशयने १९८६ मध्रे् भयरत सरकयरने पर्यावरण सरक्षण कयर्दय सतं करून घेति 
र्य कयर्द्र्यचे उल्िंघन करणयऱ्र्यस कडक लशक्षय व दंडयची कयरवयई सहन करयवी ियगेि. 
 
 

 


