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(चदनकर पाटील)
संितालक

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व 
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, परेु.

प्रस्तावनता

नवद्ताथथी नमत्तानंो,

 इ्त्तया नववीच्या वगया्ट्त ्तुमिया सवयाांचे सवयाग्त आिे.‘नयागरी संरक्षर व वयाि्तूक सुरक्षया’ ्या 
हवर्याचे पयाठ्यपुस्तक ्तु्च्या िया्ती िे्तयानया आमियालया हवशरे आनंि िो्त आिे.
 सध्याचे २१ वे श्तक ियागह्तकीकररयाचे, हवज्यानयाने उद्ोग व्वसया्या्त उत्तुंग ्श संपयािन 
केलेेले गह्त्यान ्ुग आिे. ्या ्ुगया्त रसत्यावरील वयािनयांची संख्या अ््या्टि वयाढली आिे. रस्ते 
आिे्त ्तेवढेच आिे्त. परररया्ी रसत्यावर िोरयाऱ्या अपघया्तयांचे प्र्यार वयाढ्त आिे. रसत्यावरील 
अपघया्तयंाचे प्र्यार क्ी करण्यासयाठी प्रत्ेक व्क्ती्ध्े ‘सुरहक्ष्त वयाि्तूक व सुरहक्ष्त नयागरी 
िीवन’ आत्सया्त करण्यासयाठी व अपघया्त्ुक्त रयाष्ट्रयाच्या वयारचयालीसयाठी ्या हवर्या्तून ्तुमियालया 
्याग्टिश्टन ह्ळेल.
 ्तुमियांलया ्यािी्त आिेच की, वयाि्तूक सुरक्षेबरोबरच नयागरी संरक्षर ्या हवर्याचेिी 
अनन्सयाियारर ्ित्व आिे. ्या पयाठ्यपुस्तकयाचया ्ूळ िे्तू नयागरी सुरक्षया, अपघया्त्ुक्त िीवन, 
िेशप्रे्, सव्ंहशस्त, रयाष्ट्रहि्त ्यांसयारख्या ्ूल्यांची िोपयासनया कररे असया आिे. चचया्ट, वयाि्तूक 
हन्ंत्रर कक्षयाच्या भेरी, पिकवया््त (परेि), ्ुलयाख्त, अपघया्तग्रस्तयांनया प्रत्क्ष ्ि्त कररे अशया 
कृ्तीं्तून िया हवर् ्तुमिी अभ्यासरयार आिया्त. पचु्स्तके्त हिलेल्या क्ृती, उपक्र् ्तुमिी आविू्टन 
करया. आवश्क ्ेत्े ्तु्च्या हशक्षकयंाची, पयालकयांची, वयाि्ूतक पोलीस िलयाची, प्र््ोपचयार 
प्कयाची, वगया्ट्तील इ्तर सिकयाऱ्यांची ्ि्त घ्या.
 आिच्या ्ंतत्रज्यानयाच्या गह्त्यान ्ुगया्त संगरक, स्यार्टफोन, वयािनया्तील िी.पी.एस (गलोबल 
पोहिशहनंग हससरी्/स्यानहनच्शच्ती प्ररयाली) िे ्तु्च्या पररच्याचे आिे्तच. ्या पयाठ्यपुस्तकयाचया 
अभ्यास कर्तयानया ्याहि्ती संप्रेरर ्ंतत्रज्यानयाच्या सयािनयांचया सु्ोग् वयापर करया. िेरे करून ्तु्चे 
अध््न सुकर िोईल. िे पयाठ्यपुस्तक वयाच्तयानया, अभ्यास्तयानया आहर स्िून घे्तयानया ्तुमियालया 
त्या्तील आविलेलया भयाग ्तसेच अभ्यास कर्तयानया ्ेरयाऱ्या अिचरी, पिरयारे प्रशन आमियालया 
िरूर कळवया.
  ्तु्च्या शैक्षहरक प्रग्तीसयाठी व सुरहक्ष्त िीवनयासयाठी ियाहि्टक शुभेच्या.

 पुरे
हिनयांक : १४ ्े २०२१
भयार्ती् सौर : २ फयालगुन १९४१



नशक्षकतांसताठी

अभयतासगट (ननमनंत््)
नतागरी संरक्षण व वताह्ूक सुरक्षता

पताठ्यपुस्क मंडळ, पुणे.

नमत्हो,
 ‘नयागरी संरक्षर व वयाि्तूक सुरक्षया’ िया हवर् हशकवण्याची अत्ं्त ्ित्वपूर्ट, आवियानयात्क, 
ह्त्तकीच स्यािहि्तयाची िबयाबियारी आपल्याकिे सुपुि्ट करण्या्त आली अयािे. त्याबद्दल प्र्् आपले 
अहभनंिन! ्या हवर्याचे ्ित्व, वेगळेपर ्तसेच ्या्तून कया् सयाध् िोरे अपेहक्ष्त आिे िे सपष्  
ियाल्यास हशक्षरप्रहक्र्ेची परररया्कयार्तया वयाढेल व हवद्यार्याांवर ्तुमिी घे्त असलेल्या ्ेिन्तीस नक्की ्श लयाभेल असया 
आत्हवशवयास आमियालया वयार्तो.
नवषयतािी गरज : 

(१) इ्त्तया नववी व िियावी िया हवद्यार्याांच्या शैक्षहरक प्रग्तीच्या दृष्ीने अत्ं्त ्ित्वपूर्ट कयाळ अस्तो. ्याच कयाळया्त 
हवद्यार्याां्ध्े शयारीररक, ्यानहसक बिल िपयाट्याने घि्त अस्तया्त. त्या सव्ट बिलयांचया प्रभयाव त्यंाच्या अभ्यासयावर, 
पयालकयांशी, हशक्षकयंाशी असरयाऱ्या संबंियंावर, त्यंानी घे्तलेल्या हनर्ट्यांवर पि्त अस्तो. ्या बिलयंाचे सवरूप व त्यांनया 
्शसवीपरे िया्तयाळण्याचे ्याग्ट िर हवद्यार्याांनी स्िून घे्तले ्तर त्या्ुळे िोरयारे अहनष् परररया् रयाळ्तया ्े्तील.

(२) रसत्यावरील सुरक्षेचे हन्् िया शयाले् अभ्यासक्र्या्तील एक भयाग असयावया. िर ्ुलयांनया सुरुवया्तीपयासूनच वयाि्तूक सुरहक्ष्त्तया 
व नयागरी संरक्षर ्यंाहवर्ी हशकवले, ्तर ्ते रसत्यावर वयावर्तयानया हशस्तबद्ध नयागररक बन्तील. रसत्याचया वयापर, वयाि्तूक 
सुरक्षेहवर्ीचे हन्् ्यांच्याहवर्ी ‘ियागृ्ती ्ोिी्’ िया रसत्यावरील अपघया्तयांवर हन्ंत्रर ठेवण्याच्या उपया्यांपैकी एक उपया् 
आिे. ्या पुस्तकयाचया अभ्यास िया ्या उपक्र्याचया एक भयाग आिे.

(३) रसत्याचया संबंि नेि्ी स्याियाच्या हवकयासयाशी िोिलया िया्तो. एखयािे गयाव, एखयािे हठकयार रसत्याने िोिले िया्ते ्तेविया त्या 
भयागयाचया आह ््टक हवकयास िो्तो, पर त्याबरोबरच ्यारसयंाची गिदी वयाढ्ते. वयािनयांची संख्या अ््या्टि वयाढ्ते. मिरिेच रसत्याचया 
वयापर कररयाऱ्यांची संख्या वयाढ्ते. ्या्तूनच रसत्यावरील अपघया्तयांचे प्र्यार वयाढ्ते. ्या्ुळे लयाखो करुुंबयांची ियानी िो्त आिे्त. 
कुरुंबया्तील एक क्तदी व्क्ती अपघया्तया्त ्ृत्ु्ुखी पिल्यानं्तर त्या संपूर्ट करुुंबयाची वया्तयािया्त िो्ते. िे सव्ट रयाळण्यासयाठी 
बयालव्यापयासूनच वयाि्तुकीचे हन्् हशकवले पयाहििे्त. त्यंानया रसत्यावरील हचनियंाचे ज्यान वियावे, वयािनयाच्या अह्तवेगयाचे 
िुषपरररया् स्ियावे्त ्या दृष्ीने प्र्तन िोरे गरिेचे आिे व ्ते प्र्तन आपर ्या पयाठ्यपुस्तकयाच्या ्याध््या्तून कररयार आिो्त. 
त्या्ुळे आपले हवद्या्दी ‘रट्ररॅहफक सेनस्ुक्त’ बन्तील व ‘अपघया्त्ुक्त’ ्ियारयाष्ट्रयासयाठी ्ोलयाचे ्ोगियान िे्तील.

(४) अपघया्तया्त सयापिलेल्या व्क्तीलया प्र््ोपचयार करून िवयाखयान्या्त पोिोचवरे, नैसहग्टक आपत्ती, ्यानवहनह््ट्त आपत्ती 
्यां्ुळे ओढवरयाऱ्या संकरया्त सयापिलेल्या व्क्तींनया ्ि्त कररे अशया वृत्ती ्या पुस्तकयाच्या अभ्यासयाने हवद्यार्याां्ध्े 
हन्या्टर िो्तील. 

(५) नयागरी संरक्षर संघरनेचे कया््ट ्या पयाठ्यपुस्तकयाच्या अभ्यासया्तून सवयाांप ा्ं्त पोिोचेल. िेरेकरून आपत्तीच्या वेळी िोरयारी 
्नुष्ियानी, हवत्तियानी क्ी करण्यास सिकया््ट िोईल.

 अधययन व अधयतापन :
(१) ् या्ध्े पयाठ्य घरकयाची ्याहि्ती ्ोिक्या्त हिली असली ्तरी हवद्यार्याांनया चौकया्तील प्रत्क्ष वयाि्तूक हन्ंत्रर करण्यास 

न्यावे, त्यांच्याकिून अपघया्तयाच्या हठकयारी, संकरयाच्या वेळी ्ि्त करण्याचे प्रयात्हक्षक करून घ्यावे. अपघया्तग्रस्तयांनया 
सरट्रेचरवरून नेरे-आररे, प्र््ोपचयार इत्यािींहवर्ी ियास्ती्तियास्त प्रयात्हक्षके करून घ्यावी्त. क्षेत्रभेरी, चचया्ट, संवयाि ्यां्तून 
हवद्यार्याांवर चयांगलया प्रभयाव पिेल.

(२) प्रया ््टनेच्या वेळी वृत्तपत्रयां्तील अपघया्तयांच्या बया्तम्यंाचे वयाचन करण्यास सयांगयावे. मिरिे अपघया्त, ्ृत्ू, िख्ी िया हवर् 
हक्ती िहरल बनलया आिे िे त्यांनया स्िून ्ेईल.



 विद्यार्थयाांसयाठी

रस्त्थयािरील सुरक्षेचषे दहया वि्थम
 थांबा किंवा वेग वि्थंवरित िरा- झेब्रा क्रॉसिंगवर प्रथम परादचराऱ्रांनरा रस्रा परार करू द्रावरा. त्रांनरा 

रसत्रावर चरालण्राचरा असिकरार आहे (सन्म 11)1

 पट्ा बांधणे- जेणेकरून आपले कुटुंब आसण आपण गराडीमध्े िुरसषि् अिराल. िीटबेलटमुळे 
टक्करीचरा आघरा् 80% ने कमी हो्ो. (सन्म 138)3

 रसत्रावरील अपघरा् टराळण्रािराठी वराह्ुकीचे सन्म आसण सचनहे ् रांचे परालन कररा. (सन्म 119)3

 आपल्रा सव्:च्रा आसण इ्ररांच्रा िुरषिेिराठी वेगराच्रा म्रायादेचे परालन कररा. सनवरािी भरागरा् 
आसण बराजरारच्रा सठकराणी, आदरया ग्ी ही 20 सक.मी./्राि आहे आसण म्रायादरा 30 सक.मी. / 
्राि आहे. (सन्म 112)3 

 रसत्रावर ्ंत्रा्ील सबघराड आसण अपघरा् टराळण्रािराठी वराहन िुससथ्ी् ठेवरा. (सन्म 190)3

 लषि सवचसल् करणराऱ्रा मोबराईलचरा किीही ड्रा्स्हंग कर्रानरा वरापर करू नकरा. (सन्म 184)2

 दुचराकीवरून जरा्रानरा आपल्रा डोक्राचे िंरषिण करण्रािराठी हेलमेटचरा वरापर कररा. (सन्म 129)3 
एक दजजेदरार हेलमेट डोक्रालरा होणराऱ्रा गंभीर इजेच्रा रक््ेि 70% पेषिरा असिक ने कमी कर्े.

 आपल्रा सव्:ची आसण रसत्राच्रा इ्र 
वरापरकत्राांची िुरषिरा सनस्च् करण्रािराठी 
किीही िोकरादरा्क री्ीने गराडी चरालवू नकरा.       

 (सन्म 184)3

 नम्र्ेची व्याणूक कररा : िवराांरी रस्रा रेअर कररा 
आसण कनवराळूपणराने वरागरा. किीही रसत्रावंरील 
क्ोिरा (रोडरेज)च्रा आहरारी जराऊ नकरा.

 किीही दरारू सपऊन गराडी चरालवू नकरा. जबराबदरारीने 
वरागरा. 

 (सन्म 185)3

 १. रसत्राच्रा करा्द्राचे सन्म, 1989

 २. केंद्ी् मोटरार सन्म, 1989

 ३. मोटरार वराहन करा्दरा, 1988
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९. ६9प्रथमोपचार

आपत्ती व त्ाचे प्रिार

वाह्ुिीचे कि्म

वाहिांचे प्रिार व राज्ांचे संिे्

वाह्ूि कि्ंत्रणाचे इशारे

पदिवा््

अिुक्रमवणकया

अकनिशमि

िागरती  संरक्षण  संघटिा 

भार्ाचे संकवधाि
भाग 4 क

िागररिांचती मूलभू् ि ््तव्े
अिुच्ेद 51 ि 
मूलभू्  ि््तव्े – प्रत्ेि भार्ती् िागररिाचे हे ि््तव् असेल िी त्ािे –
(क) प्रत्येक नागरिकानये संविधानाचये पालन किािये. संविधानातील आदराांचा, िाष्ट्रधिजाचा ि िाष्ट्रगीताचा 

आदि किािा.
(ख) सिातंत््ाच्ा चळिळीला प्रयेिणा दयेणाऱ्ा आदराांचये पालन किािये.
(ग) दयेराचये साि्वभौमत्ि, एकता ि अखंडति सुिवषित ठयेिण्ासाठी प्र्तनरील असािये.
(घ) आपल्ा दयेराचये िषिण किािये, दयेराची सयेिा किािी.
(ड) सि्व प्रकािचये भयेद विसरून एकोपा िाढिािा ि बंधुतिाची भािना जोपासािी. स्सरि्ांच्ा प्रवतष्येला 

कमीपणा आणतील अरा प्रथांचा त्ाग किािा.
(च) आपल्ा संवमश्र संसककृतीच्ा िािराचये जतन किािये.
(छ) नैसवग्वक प्ा्वििणाचये जतन किािये. सजीि प्राण्ांबद्दल द्ाबुद्ी बाळगािी.
(ज) िैज्ावनक दृष्ी, मानितािाद आवण वजज्ासिूृतती अंगी बाळगािी.
(झ) साि्वजवनक मालमततयेचये जतन किािये. विंसयेचा त्ाग किािा.
(ञ) दयेराची उततिोतति प्रगती िोण्ासाठी व्स्तिगत ि सामूविक का्ा्वत उच्च पातळी गाठण्ाचा प्र्तन 

किािा.
(ट) ६ तये १४ ि्ोगटातील आपल्ा पाल्ांना पालकांनी वरषिणाच्ा संधी उपलबध करून द्ाव्ात.
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१. नागरी संरक्षण

वाहन चालवताना ठेवा भान, इतरांनाही द्ावा मान.

उद् ददष्े 
(१)	 नैसर्गिक	दरुगिटनानंा	अप्रत्यक्षपण	ेमानव	जबाबदार	आहे,	ही	जाणीव	रनमागिण	करण्यासाठी	प्र्यतन	करण.े
(२)	 रवद्ार्याांच्या	मनामध्ये	सामारजक	करगिव्यभावना	रनमागिण	करणे.
(३)	 सवरःच्या	क्षमरा,	म्यागिदा,	आकांक्षा	ओळखून,	महत्वाचे	रनणगि्य	रेरा	्येणे,	समस्यांचे	रनराकरण	

कररा	्येणे	अशा	क्षमरा	वाढवणे.

 नैसर्गिक	रसेच	मानवरनरमगिर	आपतरींमुळे	 हवालरदल	न	होरा	 त्यांच्या	 दुषपररणामांची	 रीव्ररा	कमी	करण्यासाठी	
ना्ररकांनी	सरंरटरपण	ेकेलेल्या	प्र्यतनांना	व	सुव्यवस्ेला	‘ना्री	संरक्षण’	असे	महणरार.	नैसर्गिक	रसेच	मानवरनरमगिर	
आपतरीवर	 मार	 करण्यासाठी,	 त्यांच्या	 दुषपररणामांची	 रीव्ररा	 कमी	 करण्यासाठी	 ना्ररकांनी	 संररटर	 होऊन	
केलेल्या	सुव्यवस्ेला	‘ना्री	संरक्षण’	महणरार.		समाजारील	जा्रूक	ना्ररक	आपले	करगिव्य	बजावर	असरार.	                 
आवश्यकता 

 	 नैसर्गिक	व	मानवरनरमगिर	आपतरींमुळे	मानवाला	सरर	सावध	राहणे	्रजेचे	आहे.	देशाचे	संरक्षण	ही	शासनाची,	
प्यागि्यान	ेना्ररकांची	जबाबदारी	आहे.	देशाच्या	रवकासाला	पोषक	वारावरण	र्यार	करण्यासाठी	सवाांनी	्यार	
सहभा्ी	होणे	आवश्यक	आहे.

 	 परकी्य	आक्रमणामुळे	देशारील	ना्री	जीवन	उद्	धवसर	होरे.	्ावा्ावांरील	संपक्क	रुटरो.	अशा	वेळी	रे्ील	
जनरेचे	मनोध्ैयगि	वाढवणे	्रजेच	ेअसरे.	लोकांच्या	सहका्यागिवरच	देशाच	ेसामर्यगि	अवलंबून	असरे.

 	 प्रत्येकाने	ना्री	संरक्षणाचे	प्ररशक्षण	रेरले	रर	आपतकालीन	पररसस्रीर	रे	देशाच्या	संरक्षणाचे	का्यगि	हारी	रेऊ	
शकरार.

 	 आपतरीच्या	काळार	काळाबाजार,	साठेबाजी,	लटूमार	इत्यादी.	अपप्रवतृरींना	वळेीच	नष्ट	करण्यासाठी	ना्ररकानंी	
सावधानरा	बाळ्ावी.	्या	बाबरीर	प्रा्रमक	मारहरी	रमळाली	रर	्या	आपतरींवर	राष्टट्र	मार	करू	शकरे.

 	 भारषक,	प्रादेरशक	व	धारमगिक	रवरवधरेने	नटलेल्या	आपल्या	देशाची	अससमरा	जपराना	देशाच्या	एकजुटीला	
हानी	पोहाेचणार	नाही	्याची	काळजी	रेरली	पारहजे.	्यासाठी	ना्री	संरक्षण	्रजेचे	ठररे.

 	 स्ारनक	सवराज्य	संस्ांच्या	प्ररररनधींना	आपतरी	व्यवस्ापनाच	ेप्ररशक्षण	देऊन	आपतरी	व्यवस्ापन	सरमरी	
स्ापन	केली	जारे.

 	 आधरुनक	काळामध्ये	जबाबदार	ना्ररकतवासाठी	जा्ररक	शांररा,	मानवाचे	हक्क,	शांरराम्य	सहजीवन,	
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सरुरक्षर	सवंधगिन,	धमगिरनरपके्षरा,	समाजाचा	रवकास,	प्यागिवरण	रक्षण		इत्यादी.	रटकांच्या	मारहरीमूळ	ेना्ररकाचं्या	
मनामध्ये	सामारजक	करगिव्य	भावना	रनमागिण	होरे.

  नागरी संरक्षण संघटनेचे महत्व

	 १)	 अररवृष्टी,	महापूर,	चक्रीवादळ	े्यांमुळ	ेरनमागिण	होणाऱ्या	संकटांर	वेळीच	मदर	करून	पररसस्री	आटोक्यार	
आणरा	्येरे.

	 २)	 आपतरी	व्यवस्ापन	केंद्ाकडून	राज्यार	प्ररशक्षणाचे	का्यगिक्रम	राबवल	ेजारार.	नसैर्गिक	आपतरी	ओढवल्यानरंर	
्या	आपतरीचे	रनवारण	कसे	करावे,	ररची	रीव्ररा	कशी	कमी	करावी	्याबाबर	्या	केंद्ामधून	का्यगिक्रम	राबवून	
मारहरी	देण्यार	्येरे.

	 ३)	 पोलीस	दल,	्ृहरक्षक	दल,	अरनिशमन	दल	ह	ेना्री	संरक्षण		दलांरील		्टांना	रेऊन	शोध	व	बचाव	प्काचे	
का्यगि	कररार.	 पडलेल्या	 इमाररींच्या	 रढ्ाऱ्याखाली	अडकलेल्यांचा	शोध	 रेणे,	 त्यांना	 प्र्मोपचार	व	 इरर	
वदै्की्य	सवेा	उपलबध	करून	दणे,े	इमाररीर	अडकलले्यानंा	दोरीच्या	साहाय्यान	ेवाचवण,े	परुाच्या	वळेी	लाईफ	
बोट,	दोरी	्यांच्या	साहाय्याने	बचाव	करणे	इत्यादीसाठी	मासटर	टट्रेनर	महणून	प्ररशक्षण	देण्यार	्येरे.

	 	 वादळी	पावसाच्यावेळी	सावधानरेबरोबरच	का्य	करावे,	का्य	करू	न्ये	्याबाबर	वृतरपत्े,	रेरडओ,	टी.वही.	्या	
साधनांद्ारे	शासन	सूचना	देर	असरे.	मात्	संकटांची	मारहरी	संबंरधर	बचाव	्यंत्णेरील	ना्ररकच	तवररर	देऊ	
शकरार.

पुराच्या	वेळी	लाईफ	जॅकेटस्,	ररंगज,	रबरी	बोट	इ.	साधनांसह	शोध	व	सुटका	् ट,	प्र्मोपचार	् ट,	रनवारा	् टारील	
कुशल	मनुष्यबळ	त्यांच्या	अत्यावश्यक	साधन	सामग्ीबरोबर	जलद्रीने	का्यगिरर	होऊ	शकरे.

सावगिजरनक	आरोग्य	केंद्ामध्ये	बचाव	प्काने	रारडीने	औषधे,	रक्तपुरवठा,	रुगणवारहका	पुरवल्यास	हजारो	प्राण	
वाच	ूशकरार.	आ्,	दं्ल,	जाळपोळ	इत्यादी.	रटनांच्यावेळी	खाज्ी/सावगिजरनक	राष्टट्री्य	संपतरीचे	संरक्षण	करणे	
ना्री	संरक्षण	संस्ेमुळे	शक्य	होरे.

दरवषषी	भेडसावणाऱ्या	आपतरीच्या	रनवारणासाठी	शासन	सजज	राहरे.

''Sorry doesn’t make a dead man alive.''



3सर सलामत तो पगडी पचास, हेलमेट वापरा.

चला शिकूया (प्ातयशषिक)
१)  एका व्यक्तीने वाहून नेण्याच्या पद्धतती जसे की पाठतीवरून वाहून नेणे/

मानवती कुबडती पद्धतती/फा्यरमन लिफ्ट पद्धत ्यांचा सराव करावा.
२) दोन व्यक्तींनती वाहून नेण्याच्या पद्धतती
 अ. दोन हातांचती बैठक, 
 ब. ततीन हातांचती बैठक 
 क. मागे पुढे ्या पद्धततींचा सराव करावा.

***

मूलयमापन

शनकष
उततम

(खूप चांगले)
योगय

(समाधानकारक)
अयोगय 

(असमाधानकारक)
गुण

समाजसेवा

ववववध संकटांच्ा वेळी मदत 
का्ायात विरििीने सिभाग घेतला. 
उदा िसता अपघात, आग, मिापूि 
अशा आपततीत पुढे ्ेऊन मदत 

केली.

मदत का्ायात 
इतिांना मदत केली. 

प्रसंगाकडे दलुयाक्ष 
केले.

शाले् अपघात
(क्रीडांगण, 

वजना  इत्ादी)

क्रीडांगणावि खेळताना, 
वजन्ावरून जाताना िोणाऱ्ा 

अपघातात जखमीला प्रथमोपचाि 
केले व दवाखान्ात पोिोचवण्ात 

पुढाकाि घेतला.

प्रथमोपचाि करून 
जखमी ववद्ार्ायास 

मदत केली.

जखमीला पाहून 
मदत न किता 
वनघून गेला.

नागरी संरक्षणात तंत्रज्ानाचा वापर यावर चचाचा करा.

 िोकांना आपतततीलवष्यती जागरूक करण्यासाठती ्टती.वहती व सोशि मतीलड्याचा वापर.

 एफ. एम. रेलडओद्ारे वाहतुकीच्या कोंडतीचती मालहतती िोकांप्ययंत पोहोचिे ्याचती व्यवस्ा.
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माझा अभ्यास

१. आपल्ा पररसरात कोणकोणत्ा नैसरगचाक आपतती ्ेतात ्ाची ्ादी करा. त्ा रनवारण्ासाठी तुम्ासं 
कोणकोणत्ा उपा् ्ोजना करता ्ेतील ्ारवष्ी वगाचात चचाचा करून मुद् दे रल्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. मानवरनरमचात आपततीमुळे कोणते नुकसान ्ोते? अशा आपततींपासून बचाव करण्ासाठी तुम्ांस कोणते उपा् 
करता ्ेतील ते थोडक्ात रल्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

After whisky. Driving risky.
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३. ‘साठेबाजी’ ्ी संकलपना रवशद करा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

४. माळीण दुरचाटनेची मार्ती रमळवून रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

जात भली की गाडी भली, सडक कहती है की सुरक्षा भली ।
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२. नागरी संरक्षण संघटना 

नागरती संरक्षण संघ्टना हती जगभरात आलण भारतामध्ये उदभवणाऱ्या नैसलगगिक आलण मानव लनलमगित आपतततीमध्ये 
सामान्य नागररकांना त्याबद्दि मागगिदशगिन आलण मदत करते. नागरती संरक्षण संघ्टना हती एक संघ्टना अशती आहे की, 
जती सामान्य नागररकांना ्युध्दजन्य परतीसस्ततीमध्ये हवाई हलल्यापासून बचाव करण्यासाठती सहाय्य करते. नागरती संरक्षण 
संघ्टना आपतकाितीन परतीसस्ततीमध्ये प्रलतबंधातमक उपा्य्योजना, कमतीतकमती लजलवत व लवततहानती तसेच सामान्य 
नागररकांच ेआपतकाितीन परतीसस्ततीमध्य ेमनोध्ैयगि उचंावणाऱ्याचे का्यगि करण्यासाठती नागरती सरंक्षण का्यदा  १९६८ नसुार 
स्ापन झािती. नागरती संरक्षण संघ्टना समाजाततीि लवलवध क्षेत्ामध्ये उदा. स्ालनक नागरतीक, औद्ोलगक, शैक्षलणक 
इत्यादती संस्ामध्ये नैसलगगिक व मानव लनलमगित आपततती, परकी्य आक्रमण इत्यादतीपासून संरक्षण करण्याचे प्रलशक्षण देते. 
हती संघ्टना आपतकाितीन सस्ततीत इतर शासकी्य संस्ाच्या बरोबर का्यागित सहाय्य करते. ्या	संरटनेवर	ना्री	संरक्षण	
अरधकाऱ्याचंे	रन्यंत्ण	असरे

उद् ददष्े
(१)	 रवद्ार्याांमध्ये	नैररकरा,	नीररमूल्ये	जा्ृर	करणे.
(२)	 राष्टट्रप्रेम,	राष्टट्री्य	चाररत्यांची	जोपासना	करणे.
(३)	 जीरवरहानी,	रवतरहानीचे	प्रमाण	कमी	करणे.
(४)	 मरहला,	बालके,	वृद्ध	व्यक्ती	्यांना	आपतरीच्या	वेळी	मदर	करणे.
(५)	 आपतकालीन	पररसस्रीमध्ये	खचून	न	जारा	सवरःचे	व	समाजाच	ेमनोध्ैयगि	वाढवणे.

A good driver is a good citizen, you can be both.
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नागरी संरक्षण संघटनेची का्यये

ना्री	संरक्षण	संरटनेचे	का्यगि	पुढील	प्रमाण	ेचालरे.

१) िहराची दवभागणी (Control by sector and Divisions)
मोठ्ा	शहराचे	क्षेत्	लक्षार	रेऊन	शहराचे	रवभा्	पाडण्यार	्ेयरार.	त्या	प्रत्येक	रवभा्ाची	व्यवस्ा	पाहणारे	केंद्	

रनसशचर	करण्यार	्येरे.	रे्े	एका	वाॅडगिन	ऑरफसरची	नेमणूक	करण्यार	्येरे.	रो	आपल्या	रवभा्ारील	संरक्षण	व्यवस्ेचा	
प्रमुख	असरो	व	सवाांना	मा्गिदशगिन	कररो.

शहराच	ेरजलहारधकारी	हे	सवगि	शहराचे	चीफ	वॉडगिन	असरार.	रे	त्यांच्याकडील	प्रत्येक	रवभा्ार	एक	रडवहीजनल	
वॉडगिन	नेमून	सरंटनेची	का्यगिवाही	कररार.	लोकसंख्येच्या	आधारावर	वाॅडगिची	आखणी	करण्यार	्येरे.

२) वॉड्डन सेवा (Warden Service)

रजलहारधकारी	लोकसंख्येच्या	आधारावर	वाॅडगिची	आखणी	कररार.	रे्े	वॉडगिन,	उपप्रमुख	वॉडगिन,	रवभा्ी्य	वॉडगिन,	
उपरवभा्ी्य	वॉडगिन	्याचंी	नमेणकू	होर.े	्याचंी	काम	ेप्रशासकी्य	सवरूपाची	असरार.	वॉडगिनच्या	प्ररशक्षणामध्य	े्यदु्धापवूषी,	
्यदु्धाच्या	वेळी,	्यदु्ध	सपंल्यानरंर	आवश्यक	का्यगि,	त्याची	सम्यसचूकरा,	मदर,	रसचे	मा्गिदशगिन	इ.	रटकाचंा	अरंभागिव	
असरो.	जनजीवन	सुरळीर	करण्याच्या	दृष्टीने	ह	ेवॉडगिन	्योग्य	री	मारहरी	ना्ररकांना	देरार	व	प्रशासकी्य	कामासाठी	
अहवाल	पुरवरार.

३) आगीचे दन्यंत्रण (Fire Fighting)

आ्	ला्ल्याच	ेकळराच	अरनिशामक	्ंयत्णा	तवररर	संबंरधर	 रठकाणी	पोहचण्याचा	प्र्यतन	कररे.	वासररवक	
अरनिशामक	्ंयत्णा	ही	२४	रास	सजज	असरे.	रवरवध	अरनिशामकांच्या	साहाय्याने	आ्	रवझवली	जारे.	इमाररीमध्ये	
अडकलेल्या	व्यक्तीला	खाली	उररवले	जारे.	धुरामुळे	बेशुद्ध	पडलेल्या	व्यक्तींचा	शोध	रेऊन	त्यांना	प्र्मोपचारासाठी	
पाठवल	ेजारे.	आ्	रवझवणे,	आ्	पुढे	वाढ	ून्ये	महणून	प्र्यतन	करणे,	इमाररीरील	लोकांना	सुररक्षर	स्ळी	हलवणे,	
रवद्ुर	पुरवठा	खंरडर	करणे	अशी	कामेही	अरनिशामक	्यंत्णेद्ारे	केली	जारार.

४) प्कािबंदी (Black out)

बहुरेक	रवमान	हल्े	हे	रात्ीच्या	वेळी	केले	जारार.	अशा	वेळी	लोकवसरी	ही	नेमकी	कोठे	आह	ेहे	शत्ूला	समजू	
न्ये	महणून	प्रकाशबंदी	करणे	्रजेच	ेअसरे.	रराच्या	सखडकीरून	प्रकाशाची	रररीपही	बाहेर	जाऊ	न्ये	्यासाठी	रराच्या	
सखडक्यांना	आरील	बाजनू	ेकाळ	ेका्द	रचकटवण्याच्या	सचूना	पवूषी	ना्ररकानंा	रदल्या	जार	असर.	रसचे	अत्यावश्यक	
असेल	ररच	रदवा	लावावा	अस	ेआवाहन	ना्ररकानंा	कले	ेजार	असे.	खबरदारीचा	उपा्य	महणनू	्ुयद्धकाळार	सधं्याकाळी	
सहा	रे	पहाट	ेसाडेपाचप्यांर	रवद्ुर	केंद्े	बंद	ठेवली	जार	असर.	्ुयद्धकाळार	प्रकाशबंदी	रन्यमाच	ेपालन	करणे	हे	
प्रत्यके	ना्ररकाचे	करगिव्य	आहे.

५) मालमततेची जपणूक (Protection of Property)

रवमानारून	होणारा	बॉमब	हल्ा,	रोफांचा	मारा	व	अन्य	कारणांमुळे	आ्ी	ला्रार.	अशा	वेळी	राष्टट्री्य	संपतरीचे	
रसेच	खाज्ी	मालमतरेचे	संरक्षण	करण्यासाठी	ना्री	संरक्षण	संरटनेची	मदर	रेरली	जारे.

इवलासा मोबाईल चालकाचा, जीव घेईल लाख मोलाचा.
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६) जखमींची ने-आण आदण वैद्की्य उपचार

 (Rescue Operation and Medical Aid)
मानवरनरमगिर	 नैसर ग्िक	अापतरीच्या	 वेळी	अनेक	लोकांना	

अापल	ेप्राण	् मवावे	ला्रार.	रर	काही	जण	जखमी	होरार.	काही	
जखमा	ह्ा	 ्ंभीर	 सवरूपाच्या	असरार	अशा	 वेळी	 प्रा्रमक	
उपचार	केंद्,	 प्र्मोपचार	 प्क,	 रफररा	 शसत्रक्र्या	 रवभा्,	
रुगणवारहका	्या	बाबी	आवश्यक	ठररार.

Short Cut may cut short your life.

उपक्रम
१)	 	जवळच्या	ना्री	संरक्षण	केंद्ास	भेट	देऊन	रे्ील	का्यगि	जाणून	घ्या.
२)	 	अरनिशमन	केंद्ास	भेट	देऊन	रे्ील	आ्	रवझवण्याच्या	उपक्रमाची	मारहरी	जाणून	घ्या.
३)	 	होम्ाडगि	व	त्यांचे	का्यगि	्यांरवष्यी	मारहरी	जाणून	घ्या.

आधुदनक तंत्राचा वापर -
१)	 	मोठमोठे	कारखाने,	शाळा,	कॉलेज	्ये्े	आ्	कुठे	ला्ली	रे	रठकाण	सी.सी	कॅमेऱ्याच्या	साहाय्याने	कळरे.
२)	 	सॅटेलाईट	्यंत्णेचा	वापर	होरो.
३)	 	पोलीस	्यंत्णेर	वॉकी-टॉकीचा	वापर	होरो.

७) सूचना ्यंत्रणा (Warning System)

	 आपतकालीन	 रटनेसंदभागिर	 संबंरधर	आपतरी	 रवस्ापनास	 राबडरोब	 मारहरी	 रमळणे	
्रजेचे	असरे.	्याकरररा	सा्यरन	(भोंे्ा	वाजवणे),रबनरारी	संदेश	देणे	(रडारच्या	साहाय्याने),	
दूरधवनी	इत्यादीचा	वापर	होरो	्यामुळे	आपतरी	रनवारण्यास	मदर	होरे.

 ८) कल्याण केंद्े (Welfare Centres)
आपतकालीन	्ावांचे	व	शहरांचे	रवस्ापन,	पुनवगिसन	करण्यासाठी	त्यांच्या	मूलभूर	्रजा	

भा्वणे,	जीवनावश्यक	वसरूंचा	पुरवठा	करणे,	शव	रवलहेवाट,	सवच्छरा,	आरोग्य,	मालमतरा	संरक्षण	इ.	का्यगि	ही	मदर	
केंद्े	कररार.

९) पोलीस सेवा (Police service)
आपतरी	कालावधीमध्ये	रकंवा	त्यानंरर	अफवांमुळ	ेजनरेमध्ये	भीरी	पसररे.	अफवांमुळ	ेखाज्ी	व	सावगिजरनक	

मालमतरेचे	नुकसान	होण्याची	शक्यरा	असरे.	अशा	वेळी	हे	नुकसान	टाळण्याचे	काम	पोलीस	दल,	्ृहरक्षक	दल,	 
्छात्	सैरनक,	सेवाभावी	संरटना	करर	असरार.

१०) मुख्याल्य सेवा (Head Quarter Service)
‘प्रशासन’	व	‘प्ररशक्षण’	करण्याचे	हे	का्यगि	्या	प्काकडे	असरे.	सेवेचा	भा्	महणून	हे	प्क	रन्यरमरपणे	काम	

करर	असरे.
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मूल्यमापन

दनकष
उततम

(खूप चांगले)
्योग्य

(समाधानकारक)
अ्योग्य 

(असमाधानकारक)
गुण

अरनिशमन	
केंद्ास	भेट

आ्	रवझवण्याच्या	सवगि	
साधनांची	प्रात्यरक्षकांसह	

मारहरी	रेरली.

आ्	रवझवण्याच्या	
साधनांची	मारहरी	रेरली.

आ्	रवझवण्याच्या	
साधनांच्या	मारहरीकडे	

दुलगिक्ष	केले.

जनजा्ृरी
अफवांवर	रवशवास	ठेवू	नका	
असे	प्रत्यक्ष	भेटून	लोकांना	

सारं्रले.

अफवांवर	रवशवास	ठेवू	
नका	असे	लोकांना	कधी-	

कधी	सांर्रले.
अफवांवर	रवशवास	ठेवला.

सावगिजरनक	
मालमतरा	
सुरक्षा

सवरःच्या	मालमतरसेारखीच	
सावगिजरनक	मालमतरचेीही	

काळजी	रेरली.

सावगिजरनक	मालमतरेची	
काळजी	रेरली.

सावगिजरनक	मालमतरेची	
काळजी	रेरली	नाही.

***
अदत वेग का्य कामाचा, दजथं जीव जातो दनषपापांचा.

                                      स्ूतती गीत
घडवायचा आहे आमहाां भारत देश महान

आर. एस.पी.चा सैननक वहावा या देशाचा प्ाण ।। धृ।।

 नवज्ानाची कास अांतरी ज्ानाची जययोत

 पहाट उद्ाची आज जहाली, माझया मनमांनदरात

  रक्ामधले सूय्य पेटले

  खाांद्ावर आसमान..... घडवायचा आहे आमहाां ।।१।।

हररतकाांतीचे आमही गायक  उत्ान काांतीचे आमही नायक

हृदया भरली प्भा मुक्ीची, वार निजलीचे प्हार झेलून

नशव अांगणी घरकूल नचमणे, सतयशील नवधान

          घडवायचा आहे आमहाां..... ।।२।।

करुणेचा तयो ननम्यळ ननझ्यर, रक्ामधूनी वाही सळसळ

वैरागयाचया पाडीत नभांती, नवहार उभारु उांच उन्नत

नशांपीत चाांदणे खुलनवत िागा, आमचे हयो िनलदान

            घडवायचा आहे आमहाां......।।३।।
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माझा अभ्यास

१. नागरी सुरक्षा संरटना पथकारवष्ी थोडक्ात मार्ती रल्ा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. अावश्क असे फोन नंबर रल्ा.

	 १)	अरनिशमन	................................

	 २)	पोरलस	................................

	 ३)	ॲमब्युलनस/रुगणवारहका	................................

Speed thrills but, it also kills.
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३.  आर.एस.पी सफफूतती गीत रलहून काढा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

प्कृदत का न करो हरण, आओ बचा्ये प्या्डवरण।

उपक्रम

आधुदनक ततं्राचा वापर 

खालील	संकेरस्ळाला	भेट	द्ा,

Civil Defence Of Maharashtra
http://maharashtracdhg.gov.in	
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३. वाहतूक दन्यंत्रणाचे इिारे

उद् ददष्े 
(१)	 वाहरूक	समस्येरवष्यी	जाणीव	रनमागिण	करणे.

(२)	 वाहरुकीच्या	रन्यमांचे	पालन	करण्याची	मानरसकरा	रनमागिण	करणे.
(३)	 वाहरूक	रन्यंत्णासाठी	वापरल्या	जाणाऱ्या	इशाऱ्यांची	मारहरी	होणे.
(४)		 रसत्यावरील	वाहरुकसंबंधी	फलक	व	खुणा	्यांचे	अ्गि	समजून	रेणे.

Better Mr. late than late Mr.

 वाहतूक दन्ंयत्रणाचे इिारे

आजच्या	्यांरत्क	्यु्ार	अत्यंर	वे्वान	अशी	वाहरुकीची	साधने	उपलबध	झाली	आहरे.	्ुंरा्ुंरीच्या	्ररमान	
जनजीवनार	वाहरुकीस	उधाण	आले	आहे.	प्रत्येकाला	आपल्या	कामाची	राई	झाली	आहे.	अशा	सस्रीर	रसत्यावरील	
रहदारी	ना्ररक	सुररक्षररेसाठी	अरधकारधक	सुरन्यंरत्र	करणे	आवश्यक	आहे.

हे	रन्यंत्ण	वाढरी	लोकसंख्या,	वाढरी	वाहने	व	जुने	अरुंद	रसरे	्या	परसपर	मारक	्ोष्टींमुळे	अशक्य	होऊन	बसले	
आहे.	‘रसरे	जुनेच	पण	वाहने	नवीन’	‘मा्गि	मोजके	पण	वाहने	अमाप’	अशी	अवरड	अवस्ा	होऊन	बसली	आहे.	
पादचारी,	सा्यकल	सवार,	बैल्ाड्ा,	ऑटोररक्षा,	सककूटसगि,	मोटार,	बसेस	आरण	टट्रक	्यांची	संख्या	रदवसेंरदवस	वाढर	
आहरे.	्या	वाहरुकीला	रशसरीअभावी	अनेक	अड्ळे	रनमागिण	झालेले	रदसरार	आरण	मोठ्ा	प्रमाणावर	अपरार	रडून	
जीरवर	आरण	रवतरहानी	झालेली	अनुभवास	्येरे.	्यामुळे	वाहरुकीच	ेरन्यम	सवाांनी	्योग्य	रररीने	पाळणे	हे	महत्वाचे	
झाल	ेआहे.

वाहरुकीचे	संकेर	देण्यासाठी	पवूषी	रशपाई	उभे	केले	जा्यचे.	आजही	टट्रॅरफक	पोलीस	हे	काम	करराना	रदसरार.	
१९२०	मध्ये	वाहरुकीच्या	सव्यंचरलर	रचनहांचा	प्र्यो्	करण्यार	आला.	१९९७	मध्ये	्यंत्ारील	रचनहांचा	रदवा	पाहून	
चालकाला	्ाडी	नेण्यासाठी	रदशा	माहीर	होर	असे.	रवकरसर	देशांमध्ये	्यासाठी	धवनी	संकेरकांचा	वापर	होरो.
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ट्रॅद्क पोदलसांद्ारे वाहतुकीचे इिारे

इिारा क्र.१ -	 डावा	 हार	जरमनीस	समांरर	असावा.	 हार	
खांद्ाच्या	सरळ	 रेषेर	 रेऊन	९००च्या	कोनार	 ठेवावा.	 हा	
इशारा	मा्ील	बाजूने	्ेयणारी	वाहरूक	्ांबवण्यासाठी	कररार.	
हाराचा	पंजा	पुढील	बाजूला	उरडलेला	असावा.	उजवा	हार	
मांडील्र	ठेवावा.

इिारा क्र. २ -	समोरून	्यणेारी	वाहरकू	्ांबवण्यासाठी	
उजवा	हार	समोरच्या	बाजसू	उचंावललेा,	समोरच्या	रहदारीस	
सहज	रदसले	अशा	रीरीने	असावा,	हाराचा	पजंा	उरडा	व	
बोट	ेजळुललेी	असावीर.	

इिारा क्र. ३ -	मा्ून	व	समोरून	्येणारी	वाहरूक	एकाच	
वेळी	्ांबवण्यासाठी	इशारा	क्र.	(१)	व	इशारा	क्र.	(२)	
मध्ये	केलेली	कृरी	एकत्	केल्यानंरर	इशारा	क्र.	(३)	र्यार	
होरो.

इिारा क्र. ४ (अ) -	डाव्या	बाजनू	े्यऊेन	उजवीकड	ेवळणारी	
वाहरूक	्ांबवण्यासाठी	डावा	हार	इशारा	क्र.	(१)	मध्ये	
दाखवल्याप्रमाणे	 जरमनीला	 समांरर	 ठेवावा.	 पंजा	 समोर	
असावा.	 नजर	समोर	असावी.	 उजवा	 हार	्ोडा	 पुढच्या	
बाजूस	झुकवून	त्याचा	पंजा	रसत्याच्या	बाजूला	उरडलेला	
असावा.
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इिारा क्र.४ (ब) - उजवीकडील वाितूक थांबवून डाव्ा 
बाजूच्ा वाितुकरीस उजवीकडे वळवण्ासाठी इशािा क्. (२) 
मध् ेदाखवल्ाप्रमाणे उजवा िात वि पितं ुथोडा बाजलूा झकुललेा 
आवण त्ा िाताचा पंजा उजव्ा बाजूच्ा वदशेने उघडलेला 
असावा. डावा िात इशािा क्. (१) प्रमाणेच डाव्ा बाजूस 
असावा.

On stering wheel, do not sleep, Otherwise your family will sleep. 

इिारा क्र. ५ - डावीकडील वाितूक थांबवून उजव्ा बाजूच्ा 
वाितकुरीस उजवीकडे वळवण्ासाठी आपला उजवा िात खादं्ापासनू 
सिळ वकंवा वकंवचत वि आकाशाकडे न्ावा. िाताचा पंजा ताठ, समोि 
उघडलेला असावा. बोटे एकमेकांना वचकटलेली असावीत. समोरून 
्ेणाऱ्ा वािनांच्ा बाजूस नजि ठेवावी.

आपला डावा िात खांद्ापासून सिळ, डाव्ा बाजूस वकंवचत वि 
आकाशाकडे न्ावा. िाताचा पंजा मनगटापासून सिळ विील बाजूस 
वळवावा, डावीकडून ्ेणाऱ्ा वािनांकडे पंजा असावा.

इिारा क्र. ६ -  सवया बाजूंची वाितूक थाबंवण्ासाठी (वसग्नल बदल 
किण्ासाठी) आपले दोनिी िात खांद्ाच्ा िेषेत घ्ावे. उजवा 
िात उजवीकडे, डावा िात डावीकडे खांद्ापासून सिळ िेषेत व 
वकंवचत आकाशाकडे न्ावेत. कोपिात दोनिी िात थोडेसे वाकलेले 
असावते. दोनिी िाताचं ेपंजे ताठ व उजव्ा, डाव्ा बाजकूडून ् णेाऱ्ा 
वािनांकडे वळवावेत.

इिारा क्र. ७ - वाितूक वन्ंत्रकाच्ा -डाव्ा बाजूकडून ्ेणािी 
वाितूक बोलावण्ासाठी असा इशािा कितात. उजवा िात 
समोि खांद्ापासून सिळ िेषेत वकंवचत वि आकाशाकडे इशािा  
क्. (२) प्रमाणे आवण पंजा समोिील बाजूकडे न्ावा. पोलीस प्रथम 
आपल्ा समोिील व पाठीमागील वाितूक थांबवण्ासाठी इशािा 
कितो. इशािा क्. (३) प्रमाण ेनंति आपल्ा डाव्ा बाजकूडून ् णेाऱ्ा 
वािनांकडे आपला चेििा वळवतो नंति डावीकडे डावा िात कोपिात 
वाकवून डोक्ाच्ा वि व खांद्ाच्ा बाजूस वळवून डावीकडील 
वाितुकरीस बोलावतो. 
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इशारा क्र. ८ - उजवीकडून येणाऱया वाहनांना पुढे 
जाणयासाठी डावा हात डावया बाजूस सरळ ताठ ठेवून 
खांद्ाचा रेषेत नेऊन इशारा क्र.(१) प्रमाणे कृती करावी. 
उजवा हात उजवया बाजूस पंजा सरळ करून नयावा. नजर 
समोर असावी. हात वाकवून डोकयावर, खांद्ाजवळ 
नयावा, बोटे ताठ, उजवीकडील वाहनांस बोलावणयासाठी 
मान उजवीकडे, नजर उजवीकडे वळलेली असावी.

इशारा क्र. ९ - समोरून येणाऱया वाहनांना पुढे जाणयासाठी 
इशारा देताना उजवा हात कोपराशी वाकवून डोकयापययंत 
नयावा, तळहाताची मागची बाजू समोरचया वाहनांना ददसेल 
अशा रीतीने पुनःपुनहा हात हालवून इशारा द्ावा.

  वाहतुक नियंत्रणाचे सवयंचनित नवद्ुत इशारे

आकृतीत दाखवलयाप्रमाणे लाल, दपवळा, दहरवा ददवा व ददशादश्शक बाण यांचया 
साहाययाने वाहतूक दनयंदरित केली जाते.

िाि निवाः लाल ददवयाचा अर्श रांबा. वाहने रांबवणयाचया रेषेचया मागे रांबा.

निवळा नकवंा िाररगंी निवाः दपवळसर दकवंा नाररगंी ददवा याचंाही अर्श राबंा (सावधान). 
दहरवा ददवा लागेपययंत मधये घुसू नका दकंवा वाहन सुरू करू नका.

नहरवा निवाः दहरवा ददवा याचा अर्श जा. सुधाररत सवयंचदलत ददवयामधयेही लाल, 
दपवळा, दहरवा या तीन ही ददवयांचा अर्श अनुक्रमे रांबा, सावधान (पहा), जा असाच 
आहे. 

निशािश्शक बाणांचया साहाययािे वाहतूक नियंत्रण

१)  सरळ जाणारा बाण : चौकातून सरळ जाणारे वाहनचालक हे आपलया वाहनासह 
रस्तयाचया मधये रांबतील व ददवयाचया सरळ बाणाचा    इशारा दमळताच सरळ 
जातील.

वेग कमी जीवनाची हमी.



16

२)  उजवीकडे जाणारा बाण  :  वािन चालकास आपल्ा  वािनासवित िसत्ाच्ा 
उजवीकडे वळून  जा्चे  असल्ास  तो  िसत्ाच्ा  उजव्ा  बाजूस  थांबेल  व  
वदव्ाच्ा बाणाचा  इशािा     िोताच उजव्ा बाजूने जाईल.

१)  अभय आयलंड (Island) : चौकाच्ा मधोमध असलेल्ा गोल कािंजे, चबुतिा ्ांना प्रदवक्षणा घालून वािने 
जातात त्ामुळे अपघात टाळता ्ेतात.

२)  पादचारी माग्ग (Footpaths) : िसत्ाच्ा दोनिी बाजूंची थोडी उंच जागा ज्ावरून पादचािी ्े-जा कितात.

३)  रसता ओलांडणयापूववी पुढील बाबी लषिात घया व तयानुसार वागा. 

  अ) िसता ओलांडण्ापवूवी थांबा, प्रथम उजवीकडे पिा व नंति डावीकडे पिा. 

  ब) िसता ओलांडताना थांबा, पिा व जा ्ा पद्धतीचा वापि किा.
  क) एकेिी वाितुकरीचे िसते ओलांडण्ापूववी ज्ा वदशेने वािने ्ेत असतील वतकडे लक्ष ठेवा. िसता मोकळा 

असल्ावि तो िसता पाि किा.
  ड) िसत्ाच्ा मध्भागी दुभाजक असेल ति तेविािी  प्रथम उजवीकडे व नंति डावीकडे पाहून दुभाजकाप्यंत  

जा व नतंि पुढिेी प्रथम उजवीकड ेपिा नतंि डावीकड ेपिा, पित उजवीकड ेपिा व िसता मोकळा असल्ावि 
पुढे जा.

  रसतयाचया पृष्ठभागावरील खुणा ः (Road surface marking) तीन माग्ग आखणी.

१)   माग्ग रेषा : 
  िसता मोकळा असेल तिच पुढे जाऊ शकता.

अशत घाई, जीवन पुनहा नाही.

२)   मधय रेषा :
  पुढील वािन ओलांडून जाण्ास पिवानगी आिे.

३)  डावीकड ेजाणारा बाण : वािन चालकास आपल्ा वािनासवित िसत्ाच्ा डावीकडे 
वळून जा्चे असल्ास तो िसत्ाच्ा डाव्ा बाजूस थांबेल व वदव्ाचा बाणाचा 
इशािा    िोताच डाव्ा बाजूने जाईल.

४)  सतत लकुलकुणारा लाल शदवा : आपले वािन थाबंवनू प्रथम वाितुकरीमधील वािने 
व पादचािी ्ांना जाण्ास प्राधान् द्ावे.

५)  सतत लुकलुकणारा शपवळा शदवा : वेग कमी करून काळजीपूवयाक पुढे जावे.

  रसतयावरील रहदारीचया खुणा
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३)   इिारा रेषा :
	 	 रसरा	 मोकळा	 असेल	 रर	 पुढील	

वाहन	ओलांडून	जाऊ	शकरा.

Accident brings tears, safety brings cheers.

 ददिादि्डक दचनह

डावीकड	ेव	सरळ	पुढे उजवीकडे	व	सरळ	पुढे डावीकडे	 सरळ	 उजवीकडे

  रसता दवभाजक (Road Divider)

	 	 अ)		 रसत्याच्या	मध्यभा्ावरील	रुटक	-	रुटक	पाढंऱ्या	रषेमेळु	ेरसत्याच	ेरवभाजन	होर	ेअशा	रसत्यावर	ओवहरटके	
कररा	्येरे	व	पुढील	वाहनापुढ	ेजारा	्येरे.	

	 	 ब)		 रसत्याच्या	मध्यभा्ी	अखंड	पांढरी	रेषा	असेल	रर	ओवहरटेक	करण्यास	प्रररबंध	आहे.

	 	 क)		 रसत्याच्या	मध्यभा्ी	एक	सरळ	रेषा	व	एक	रुटक	रुटक	रेषा	असेल	रर,	रुटक	रेषा	असरे	त्या	बाजूने	
ओवहरटेक	कररा	्येरे.

	 	 ड)		 रसत्याच्या	मध्यभा्ी	दोन	पांढऱ्या	सल्	रेषा	असरील	रर	ओवहरटेक	करण्यास	अरजबार	परवान्ी	नाही.	
रसेच	रसत्याच्या	दोनही	बाजूला	वाहन	ेउभी	करण्यास	सक्त	मनाई	असरे.

४)   इतर वाहनासाठी वाट :
	 	 इरर	वाहनांसाठी	वाट	द्ा	

असा	इशारा	रमळरो.

५)   पादचारी ओलांडणी :
	 	 परहल्या	 पांढऱ्या	 रेषेपूवषी	

्ांबा.
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 रेषा सटोन           चॅनेलायझर

२) नगवह वे िाईि

मखुय रस्तयास दमळणाऱया रस्तयावंर दोन खदंडत समातंर 
रेषा मारलेलया असतात. छोट्ा रस्तयावरील वाहनांनी ्तया 
रेषेचया अलीकडे रांबून मुखय रस्तयावरील वाहनांना प्ररम 
जाऊ द्ावे.

३) राेड मानकिंग अिाँग ि रोड

रस्तयाचया बाजूस खुणा व नचनहे ः 
(िेनिकि क्ररॉनसंग, सतंभिुभाजक)
रस्तयाचया बाजूने सामानयपणे सदरचया खुणा असतात. 

रसता दुभाजक दकंवा वाहतुकीचया ददशेनुसार दवभागणी 
करणाऱया खुणा बऱयाच वळेा ददसतात. मोठ्ा शहरात रसता 
दुभाजक हे रोदलंग, लोखडंी बार, दसमेंट कट्ा, वीट इ्तयादी 
सवरूपातसुद् धा असतात.

१) झेब्ा क्ररॉनसंग
रसता ओलांडणयासाठी रस्तयावर पाढंऱया रगंाचे समातंर 

पटे् मारलेले असतात. ्तयानंा ‘झेब्ा क्ररॉदसंग’ महणतात.  
वाहन रांबवणयाची गरज भासलयास झेब्ा क्ररॉदसंगचया 

अगोदर वाहन रांबवा. अनयरा रसता क्ररॉस करणाऱया 
लोकांना वाहनाचा धक्ा लागणयाचा सभंव असतो. फूटपार 
नसलेलया रस्तयावरून चालताना पादचाऱयानंी उजवया बाजनूे 
चालावे. 

Mobile off, Seat belt on.

 रसता नवभाजकाचे प्रकार
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४)  वा्हन ओलांडून पुढे जाणयास परवानगी

दुहेरी मारागावर रस्त्ाच्ा मध्भारी (दुभाजक लाईन) 
पांढऱ्ा रंराची खंिडत रेषा असते तेथे पुढील वाहनास 
ओलांडून जाण्ास परवानरी नसते. (दोनही िदशांकडून 
्ेणाऱ्ा वाहनास)

५)  वा्हन ओलांडून जाणयास एकाच बाजूने परवानगी

जेवहा दुहेरी मारागातील दुभाजक मध् रेषा पांढरी व 
खंिडत रेषा संपून पुढे सलर पांढरी रेषा (पट्ा) सुरू होते, 
्त्ा सलर रेषेवरून दोनहीही बाजूकडून जाणाऱ्ा वाहनांना 
्त्ांच्ा पुढच्ा वाहनास ओलांडून जाण्ास परवानरी 
असते. जेवहा रस्त्ाच्ा मध्भारी दुभाजक महणून एक 
सरळ पांढरी रेषा (पट्ा) व शेजारीच दुसरी समांतर परंतु 
तटुक/खिंडत पाढंरी रषेा असत.े तथे ेतटुक रषेा ज्ा लनेमध्े 
आहे, ्त्ा लेन L मधील वाहने आपल्ा पुढील वाहनास 
ओलांडून (ओवहरटेक) पुढे जाऊ शकतात. परंतु सलर 
पांढरी रेषा असलेल्ा R लेन मधील वाहनास ओवहरटिेकंर 
करण्ास मनाई आहे. 

६) दोन्ही बाजूकडून येणाऱया वा्हनांना ओलांडून     
    जाणयास मनाई

दुहेरी मारागावर रस्त्ाच्ा मध्भारी दोन समांतर 
सलर पांढऱ्ा ररंाच्ा रेषा (पटे्) शेजारी दुभाजक महणून 
असतात. तेथे दोनहीही लेन मधील वाहनांना आपल्ा 
पुढील वाहनास ओलांडून जाण्ास मनाई केलेली असते. 
(ओवहरटेक करता ्ेणार नाही.)



20

७) लेन दडवहा्यडस्ड

रसरा	दुभाजक	ः	रसरा	दुभाजक	महणून	खंरडर	पांढऱ्या	
रं्ाची	 रेषा(पट्ा)	 रसत्याचे	 दोन	 पेक्षा	 जासर	 रीन	 चार	
लेन	र्यार	कररार.	अशा	 रठकाणी	वाहन	चालकान	े्योग्य	
री	खबरदारी	 घ्यावी.	 ्योग्य	 रे	 इशारा	 रसनिल	 रदल्यानंरर	
ओवहरटेरकं्	करण्यास	 परवान्ी	असरे.	 मात्	 ना्मोडी	
वाहन	चालवणे	अत्यंर	 धोकादा्यक	असरे.	 ररसरी	लेन	
ओवहरटेरकं्साठी	असरे.

Observe safety every day, safety has no holiday.

८) खास बस / सा्यकल व ऑटो लेन

सल्	 रपवळ्ा	 रं्ाची	 	 रेषा	 मारून	 इरर	लेनपासून	
वे्ळी	लेन	दशगिवलेली	असरे	रे्े	इरर	वाहनास	जाण्याची	
मनाई	असर.े	रवरशष्ट	वाहनांना	जाण्यासाठीच	री	लने	असर.े

९) नो पादकिंग

रसत्याच्या	एका	बाजूस	रज्े	सल्	रपवळ्ा	रं्ाची	
रेषा(पट्ा)	 सल्	 रसत्यास	समांरर	असरे	 रे्े	 वाहने	
उभी	करण्यास	मनाई	असरे.	मालाची	/	प्रवाशांची	चढ	
उरार	करण्यास	त्या	बाजूस	रातपरुरे	वाहन	उभे	करण्यास	
परवान्ी	असरे.	(पारकिं्साठी	नाही.)

१०) वाहन थांबवण्यास परवानगी नाही

रसत्याच्या	 एका	 बाजूस	 रसत्याला	 समांरर	 रपवळ्ा	
रं्ाच्या	दोन	समारंर	 रेषा	 (पट्ा)	असरार	 त्या	 रठकाणी	
कोणत्याही	 वाहनास	 सवगि	 काळ	्ांबवण्यास	 रकंवा	 उभे	
करण्यास	परवान्ी	नसरे.	रसेच	प्रवाशांची	रकंवा	मालाची	
चढ	उरार	करण्यास	मनाई	असरे.
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११) बॉकस जंकिन
रपवळ्ा	रं्ाच्या	एकमेकींस	्ेछदणाऱ्या	रररक्या	रेषांचे	

सदरचे	रचनह	मोठ्ा	चौकार	असरे.	मोठा	चौक	रकंवा	दोन	
महामा्गि	 एकत्	्येरार	 त्या	 रठकाणी	सदरचे	 रचनह	असरे.	
्ये्े		सव्यंचरलर	रवद्ुर	रदवे	रकंवा	पोरलसाद्	वारे	वाहरूक	
रन्यंत्ण	केल	ेजारे.	सदरच्या	रठकाणी	खूप	रहदारी	असरे.	
रे्े	हे	रचनह	सवच्छ	रदसेल	असे	ठेवाव	ेला्रे.	कोणत्याही	
पररसस्रीर	सदरच्या	बाॅकसमध्ये	आपले	वाहन	्ांबवू	न्ये.

वाहतूक दन्यमांचे पालन करा.

१२) पदेलकन क्रॉदसंग

रपवळ्ा	 रं्ाचे	 ठोकळे	 रसत्यार	 ठोकलेले	असरार.	
रात्ीच्या	वेळी	लांबवरून	हे	रदसू	शकरार.

१३) सतंभ रसता दुभाजक
रसत्याच्या	 मधोमध	लोखंडाचे	 लाल	 व	 रपवळा	 रं्	

असलेल	ेखांब	(बोलाडगि)	लावलेले	असरार.
रसता कोठे ओलांडू न्ये ्याचे दन्यम

अ)	उभ्या	असलेल्या	वाहनाच्या	मा्ून	धावर	जाऊन	रसरा	
ओलांड	ून्ेय.

आ)	वाहरूक	चालू	असराना	धावर	रसरा	ओलांडू	न्ये.
इ)	 वाहन	व	वाहरकू	न	रदसणाऱ्या	असरुरक्षर	रठकाणापंासनू	

रसरा	ओलांडू	न्ये.
ई)	 अररवाहरूक	असराना	रसरा	ओलांडू	न्ये.	
उ)	 रसरा	दुभाजकावरून	उडी	मारून		रसरा	ओलांडू	न्ये.
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१४) उड्ाण िूि (overbridge)

वेगवान व गददीची वाहतूक असणाऱया रस्तयांवर दूर 
जाणाऱया वाहनासांठी पुलावरून जो माग्श असतो ्तयाला 
‘उड्ाण पूूल’ महणतात.

१५) फुटब्ीज

मोठ्ा प्रमाणात वाहतूक असणाऱया रस्तयांवरील 
पादचाऱयांना रसता ओलांडणयासाठी बांधलेले पूल महणजे 
‘फुटब्ीज’.

१६) सब वे

अ)  जया रस्तयावंर काही बांधकाम वा अनय कारणामुळे 
वाहन ेजाऊ शकत नाहीत तवेहा ता्तपरुता पया्शयी रसता 
तयार केला जातो. 

आ)  गावातून एखादा रसता जातो तेवहा रहदारीमुळे 
अपघात होऊ नय ेमहणून गावाबाहरेून कायमचा रसता 
(पया्शयी) केला जातो.

१७) िायी जातािा

रस्तयावर फुटपार असलयास रस्तयाचया डावया बाजूने 
चालाव.े फुटपार नसलयास रस्तयाचया उजवया बाजनेू चालावे 
महणज ेसमोरून यणेार ेवाहन ददसले व अपघातापासनू आपण 
वाचू शकू. लहान मुले सोबत असलयास ्तयांना आपलया 
डावया बाजूस घेऊन ्तयांचा हात घट् धरावा. रारिीचया 
वेळी सहज ददसू शकतील असे पोशाख वापरावेत. गपपा 
मारत, खेळत, घोळकयाने चालू नये. झेब्ा क्ररॉदसंगचा वापर 
करावा. वाहनातनू उतरताना डावया बाजनेू उतराव.े चाल्तया 
वाहनांमधये चढू अरवा उतरू नये.

प्रदूषणाचा धोका, अणुयुद्ापेक्ा मोठा.
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  चौक : प्कार व दन्यंत्रण ः चौकाचे प्कार

 १) दसंगल पॉईंट चौक :	एक	पोलीस	्या	रठकाणी	उभा	
राहून	वाहरूक	रन्यंत्ण	कररो.

१८)  सा्यकल / मोटारसा्यकल चालवताना
आपली	सा्यकल/मोटारसा्यकल	ससुस्रीर	ठवेा.	रात्ीच्या	वळेी	वाहनाच्या	रदव्याचा	प्रकाश	पाढंरा,	सस्र,	सवच्छ	

असावा.	डावे/उजव	ेवळण	रेराना	हाराने	सपष्ट	इशारे	दाखवावा.	दोनपके्षा	अरधक	सा्यकली	एका	रां्ेर	चालव	ूनाही.	
रसत्याच्या	डाव्या	कडेने	वाहन	चालवावे.	चौकार	आल्यावर	सावधर्रीने	वा्ावे.	आधीच	वळणाचा	इशारा	द्ावा.	
अपरार	प्रररबंधक	साधनांचा	वापर	करावा.	वे्	कमी	ठेवावा.	शॉटगिकट	रेऊ	न्ये.	पारकिं्च्या	रठकाणीच	सा्यकल	
ठेवावी.	सा्यकल/मोटारसा्यकलवरून	्पपा	मारर	जाऊ	न्ये.	वाहन	हे	खेळण्याच	ेसाधन	नाही	हे	नेहमी	लक्षार	ठेवावे.

Slow Down Follow Me You Lead /Come Hazard in Roadway

Single File 
one behind another

Double File 
one behind another 

in two rows 

Comfort Stop Refreshment 
Stop  

 Turn Signal On Pull Off Cops Ahead Fuel 
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 २) डबि िरॉईंट चौक : या चौकात समोरासमोर दोन 
पोलीस उभे राहून वाहनांचे  दनयंरिण करतात. हा 
चौक मोठा असतो. यरेे वाहतूक जासत असते.

 ३) सेंटर िरॉईंट चौक : या चौकात मधयभागी एक 
पोलीस राबंनू वाहनाचं ेदनयरंिण करतो. इशारा नबंर 
८ चा उपयोग या चौकात होतो.

 ४) टी िरॉईंट चौक : या चौकात दश्शवलेलया 
दठकाणी एक पोलीस रांबून वाहतूक दनयंरिण  
करतो.

 ५) वाय िरॉईंट चौक : एका रस्तयापासून दोन ददशांना 
दोन रसते जातात अरवा दोन दतरकस बाजूंनी रसते 
यऊेन एका दठकाणी दमळतात व ्तयापढु ेएकच रसता 
असतो. एक पोलीस राबंनू वाहतकू  दनयरंिण करतो. 

सुरनषित ड्ायववहंग, सुरनषित जीवि.
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  आिश्श चौक

 दवद्ारयायंना बस, कार, सायकलसवार व पादचारी यांचया भूदमका वठवणयास सांगावे. ही मानवी वाहने 
चौकातून जाताना वळणावर हाताने इशारे देतील, पादचारी फक्त चालतील. चुका होणाऱयांचे अपघात झालेच तर    
का झाले? याची उ्ततरे दवद्ारयायंकडून घयावीत.

Be cautious, life is precious.**

1. डावीकडे जाणारी वाहने.

2. समोर जाणारी वाहने.

3. उजवीकडे जाणारी वाहने.

4. वाहतूक दनयंरिक

5. फूटपार

6. सुरदक्त क्ेरि (आयलँड)

7. झेब्ाक्ररॉदसंग

8. रोड दडवहायडर

प्रात्यक्षिक
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रसता सुरक्षा व नागरी संरक्षणामध्ये तंत्रज्ानाचा वापर

	सव्यंचरलर	 रवद्ुर,	 सोलर	 इशाऱ्याचे	 रदवे,	 रसनिल	रोडू	 न्ये	 महणून	CCTV	 कॅमेरा	लावणे.	आज	
लोक	इंटरनेट	वापररार.	इंटरनेटद्ारे	कोठे	टट्रॅरफक	जासर	झाली	हे	समजरे	व	एखाद्ाने	 रसनिल	रोडला	रर																								
ई-चलनाद्ार	ेआर्गिक	व्यवहार	कलेे	जारार.	झबे्ा	क्रॉरसं्च्या	् ोड	ेपढु	े् ले्यास	सनेसरच्या	माध्यमारून	् ाडीच्या	
नंबरची	नोंद	होरे.

अदधक मादहतीसाठी खालील संकेतसथळांना भेट द्ा. 

	1.	https//vahan.nic.in					

2.	www.cirtindia.com			

3.	https://parivahan.gov.in

4.	https://transport.maharashtra.gov.in/

सुरदक्षत ड्ा्यववहंग, सुरदक्षत जीवन.

मूल्यमापन

दनकष
उततम

(खूप चांगले)
्योग्य

(समाधान कारक)
अ्योग्य 

(असमाधानकारक)
गुण

वाहरुकीचे	
इशारे

एक	रे	नऊ	प्रकारच्या	
इशाऱ्यांचे	प्रात्यरक्षक	करून	

दाखवले.

काही	इशारे	समजले.	
काही	इशारे	समजले	

नाहीर.

वाहरुकीच्या	इशाऱ्यांच	ेअ्गि		
न	समजरा	इशारे	करण्याचा	

प्र्यतन	केला.

सव्यंचरलर	
रवद्ुर	इशारे

लाल,	रपवळ्ा,	रहरव्या,	
रदव्यांचा	अ्गि	सांर्रला,	
रदशादशगिक	बाणांचा	अ्गि	

समजून	रेरला.

सव्यंचरलर	रवद्ुर	
इशाऱ्यानुसार	रक्र्या	

केल्या.

कधी	कधी	रसनिलच्या	
रन्यमांच	ेउल्ंरन	कररो.

रसत्यावरील	
रदशादशगिक	
रचनहे

रसत्यावरील	रदशा	दाखवणारी	
रचनहे	ओळखून	त्याप्रमाणे	वरगिन	

केले.

रसत्यावरील	काही	
खुणा	ओळखून	अ्गि	

सारं्रले.

रसत्याच्या	बाजूने	असणाऱ्या	
खुणाच	ेमहत्व	सांर्रले.	
पण	कधीकधी	्ांेधळ	झाला.

आदशगि	चौक
बस,	कार,	मोटारसा्यकल,	
सा्यकल,		इ.	वाहनांची	

भूरमका	चां् ल्या	प्रकारे	केली.

इशाऱ्यानुसार	
कृरी	कररो.	चुका	
झाल्यास	चुका	
सुधारल्या.

मनोरंजनातमक	खेळाद्ारे	
आदशगि	चौकार	वाहनाच्या	
माध्यमारून	अचूक	रक्र्या	
करराना	बऱ्याच	चुका	

केल्या.

***



27

माझा अभ्यास

१. सव्ंचरलत रवद्ुत रदव्ाचे रंग कोणता अथचा दशचावतात त्ाची मार्ती रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. रसता रवभाजकाच्ा प्कारांची आकृतीस् मार्ती रल्ा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stop accidents before they stop you.
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३.  ‘आदशचा चौक’ आकृती काढून वा्तुकीचे मागचा दाखवा.

सुरदक्षत जब रहंेगे आप, तभी दे पा्येंगे अपनों का साथ ।
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  १. पादचारी म्णजे का्? पादचाऱ्ारवष्ी र्दारीचे रन्म

रसत्याने	पा्यी	चालणाऱ्या	व्यक्तीस	पादचारी	असे	महटले	जारे.	
रसरा	 वापराचा	 परहला	 हक्क	पादचाऱ्यांचा	आहे.	 ्याची	 मारहरी	
प्रत्ेयकास	असली	पारहज.े	पा्यी	चालराना	आपला	अपरार	होऊ	न्य,े	
आपल्यामुळे	इररांचा	अपरार	होऊ	न्ये	्यासाठी	प्रत्येकाने	रन्यमांच	े
पालन	केले	पारहजे.

Safety at any rate, promote and propagate.

१)	 	 रसत्याच्या	कडलेा	फकूटपा्	असले	ररच	रसत्याच्या	डाव्या	बाजनूे	
चालावे.	जर	रसत्यावर	फकूटपा्	नसरील	रर	रसत्याच्या	उजव्या	
बाजनेू	चालाव.े	महणजे	समोरून	्यणेारी	वाहने	आपणास	रदसरील	
व	आपण	अपरारापासून	दूर	राहू.

२)	 	 पा्यती चािताना िहान मुिांना त्यांच्या हातास घट्ट धरून 
रहदारतीच्या लवरुद्ध (आततीि) बाजूने चािवावे. महणजे 
कडिेगत धावणाऱ्या वाहनांपासनू मिुानंा अपघात होणार नाहती.

३)	 	 रात्ीच्या	वेळी	रं्ीर	कपडे	न	वापररा	पांढरे	कपडे	वापरावेर.	
कमीर	कमी	हारार	पांढरा	रुमाल	अ्वा	डोक्यावर	पांढरी	टोपी	 
वापरावी.

u	 पादचाऱ्यांचे	 रसत्यावरील	 चालणे	
कसे	आहे	्यारवष्यी	चचागि	करा.
u शाळा	सुटल्यानंरर	रसत्यावर	कसे	

वावररो	 ्याची	 मारहरी	 रवचारून	 सुरक्षेचे	
रन्यम	समजून	घ्या.
u झेब्ाक्रॉरसं्चे	प्रात्यरक्षक	करा.

             

             

४. वाहतुकीचे दन्यम
(मोटारचालक, मोटारसा्यकल, पादचारी ्यांच्यासाठी)

उद् ददष्े
(१)	 वाहरूक	सुरक्षेरवष्यी	जाणीव	रनमागिण	करणे.
(२)	 पा्यी	चालराना	घ्याव्याच्या	सुरक्षेरवष्यी	जाण	रनमागिण	करणे.
(३)	 सा्यकल	चालवराना	बाळ्ाव्याच्या	सावधर्रीरवष्यी	प्रबोधन	करणे.
(४)	 खेळ	खेळराना	अपरार	टाळण्यासाठी	का्य	करावे	हे	सां्रा	्येणे.
(५)	 सा्यकल	चालवरांना	घ्याव्याची	काळजी	सां्रा	्येणे.
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१)  शकयतो रस्तयाचया कडेने चालावे. अनेकांनी घोळका करून चालू नये. 
गपपा मारत चालू नये.

२)  फुटपारवर, चौकात गपपा मारत उभे राहू नये.

३)  वाहनांचयामधून वाकडेदतकडे चालून रसता ओलांडू नये.

४)  रसता ओलाडंताना ‘झबे्ा क्ररॉदसंगचा’ वापर करावा. तस ेकरताना अचानक 
एखादे वाहन आलयास न गोंधळता तेरेच रांबावे.

५)  अंध, अपंग, वृद ्ध, लहान मुले यांना रसता ओलांडणयास मदत करावी.

६)  दुददैवाने अपघात झालयास अपघातग्रसतांना मदत करावी.

  २. सायकि चािवतािा िाळावयाचे सुरषिानवषयक नियम 

  िािचाऱयांिी घयावयाची काळजी : 

  सायकि चािवतािा घयावयाची काळजी : 

१)  ओलया रस्तयावर, दनसरड्ा रस्तयावर, वाळू पसरललेया रस्तयावर, 
अंधूक प्रकाशाचया रस्तयावर सायकल सावकाश चालवा.

२)  सायकल चालवताना शरॉट्शकट मुळीच घेऊ नका.
३)  सायकल नहेमी वयवससरत कुलपू लावनू वाहतकुीस अडरळा होणार 

नाही अशा दठकाणी ठेवा.
४)  रस्तयावर दकंवा फुटपारवर पाय टेकवून सायकलवर बसून दमरिांशी 

गपपा मारत उभे राहू नये.

१)  आ्तमदवशवास असलयादशवाय रस्तयावर सायकल चालवू नये. सायकल चालवताना आपले लक् फक्त रस्तयावर 
राहू द्ावे. 

२)  प्ररम तुमची सायकल रस्तयावर चालवणयाचया ससरतीत आहे काय? याची खारिी करा. आपलया सायकलचे 
बे्क, घंटी, सीट  वयवससरत आहे का हे पहावे. सायकलचया पाठीमागील मडगाड्श पांढऱया रंगाचे असावे. ्तयावर 
तांबडा ररफ्ेकटर अरवा तांबडी रेडीयमची पट्ी असावी.

३)  डावीकडे दकंवा उजवीकडे वळणयापूवदी हाताने इशारा करावा.  आपलया उजवीकडून येणाऱया वाहनास प्ररम 
वाट द्ावी.

४)  सायकल चालवताना एका मागून एका सायकलसवाराने सायकल चालवावी. रस्तयावर रहदारी नसली तरी 
रस्तयाचया डावया बाजूनेच सायकल चालवावी. 

५)  चौकात आलयावर सावधदगरी बाळगा. समोरून सरळ येणाऱया वाहनास प्राधानय द्ावे. केवळ क्णभर इशारा 
देऊन चटकन वळू नका. वळणयासाठी पुरेसा इशारा द्ावा.

६)  जयाचा पाय सायकलचया पँडलवर टेकत नाही अशा लहान मुलांनी मोठी सायकल चालवू नये. 
७)  सायकल एकाच वयक्तीचे वाहन आहे. ्तयावर अदधक वयक्ती बसवू नये. 

दवद्ारयायंचे दोन गट करून आपण 
शाळेत येताना व शाळा सुटलयानंतर 
रस्तयावर सायकल कशी चालवतो 
याचया अनुभवाची चचा्श करा. ्तयापैकी 
योगय काय हे समजून घया व अयोगय 
पररणामांची जाणीव करून द्ा.
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५)	 	 हार	सोडून	सा्यकल	चालवणे,	टट्रकॅटर-	टट्रकसारख्या	वाहनाच्या	
मा्े	साखळीला	धरून	सा्यकल	चालवणे	धोक्याचे	आहे.

  ३. खेळत असताना रसत्यावर पाळाव्याचे दन्यम

१)	 	 रसरा	ह	ेखेळण्याचे	 रठकाण	नवहे.	फुटपा्वर	आट्ापाट्ा,	
सकेटीं्	असे	खेळ	खेळू	न्येर.	

२)	 	 रराच	ेआवार,	मैदाने	रकंवा	उद्ानार	खेळावे.

३)	 	 रमत्,	खेळारील	चेंडू,	रुटलेला	परं्,	मांजर,	कुत्े	्यांच्या	मा्े	रसत्यावर	धावर	जाऊ	न्ये.

४)	 	 ररक्षा,	टां्ा,	बैल्ाडी	इत्यादी	वाहनांना	लोंबकळर	जाण्याचा	खेळ	करू	न्ये.	कारण	वाहन	पकडलेला	हार	
सुटल्यास	रसत्यावरून	वे्ाने	्येणाऱ्या	मा्ील	वाहनामुळे	अपरार	होऊ	शकरो.

५)	 	 रसत्यावर	उभ्या	असलेल्या	वाहनांच्या	मा्े	 रकंवा	जवळपास	खेळू	नका.	कारण	वाहन	चालू	करराना	वाहन	
चालकास	रुमही	रदसणार	नाही.

  ४. मोटारसा्यकल चालवण्याचे दन्यम

औद्ोर्कीरण,	वाढरा	व्यापार,	वाढरी	लोकसंख्या,	रवसराररर	्ावे	
वाढरे	दळणवळण	्यामुळे	रदवसेंरदवस	सावगिजरनक	वाहरूक	व्यवस्ा	अपुरी	
व	् रैसो्यीची	ठरर.े	त्यामळु	ेव्ैयसक्तक,	खाज्ी	वाहन	ेरणे्याकड	ेना्ररकांचा	
कल	वाढला	परंरु	रसरे	आहेर	रेवढेच	आहरे.	्ोड्ा	प्रमाणार	सुधारणा	
झाल्या	 ररी	 वाहने	 वाढली,	 माणसे	 वाढली	 ्याचा	 पररणाम	 रसत्यावरील	
अपरारांचे	प्रमाणही	वाढल	ेआहे.	रे	कमी	करण्यासाठी	वाहरूक	रन्यमांचे	
काटेकोरपणे	पालन	करण	ेप्रत्येक	ना्ररकाच	ेकरगिव्य	आहे.

१)	 	 मोटारसा्यकलवर	फक्त	दोन	व्यक्तींनीच	बसून	प्रवास	करावा.

२)	 	 हेलमेटचा	्योग्य	पद्धरीने	वापर	करावा.

३)	 	 मोटारसा्यकल	चालवराना	मोबाईलवर	बोलणे	टाळावे.

४)	 	 वाहरकुीची	कोंडी	झाली	असल्यास	मोटार	सा्यकल	चालकान	ेआपल	ेवाहन	वडेीवाकडी	चालवनू	मोटारसा्यकल	
पुढे	काढण्याचा	प्र्यतन	करू	न्ये.	रसेच	आपल्या	पुढे	असणाऱ्या	वाहनांमध्ये	व	आपल्या	मोटारसा्यकलमध्ये	
सुररक्षर	अंरर	ठेवावे.	अन्य्ा	अपरार	होण्याची	शक्यरा	असरे.

Mobile off, Seat belt on.

 मोटारसा्यकल चालकाने घ्याव्याची काळजी

१)	 	 नेहमी	दोनही	बे्कचा	्योग्य	प्रकारे	वापर	करा.	वळण	ओलांडराना,	वळण	्येण्यापूवषी	वे्	रन्ंयरत्र	करा.

२)	 	 इंधन	वाचवण्यासाठी	राटामध्ये	आपल	ेवाहन	न्यूटट्रल	करून	चालवू	न्ये.

३)	 	 खालच्या	र््यरमध्ये	कमी	वे्ार	्ाडी	चालवा.	रात्ीच्या	वेळी	हेडलाईट	चालू	ठेवा.
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४)	 	 पावसार	रकंवा	धुक्यामध्ये	पुढचा	रसरा	सपष्ट	रदसर	नसल्यास	्ाडीचा	लाईट	चालू	ठेवून	रसत्याच्या	कडेला	
्ांबा.

५)	 	 आतमरवशवासान	ेओवहरटेक	करा.	ओवहरटेक	करण्याची	राई	करू	नका.	ओवहरटेक	उजव्या	बाजूनेच	करावा.	
डाव्या	बाजूने	ओवहरटेक	करू	न्ये.

  ५. मोटार चालवण्याचे दन्यम

१)	 	 रुमहालंा	एखाद्ा	वाहनाला	ओलांडा्यचे	असेल	रकंवा	उजवीकडे	वळा्यचे	असेल	अशा	वेळेखेरीज	इरर	वेळी	
आपले	वाहन	नेहमी	अ्दी	रसत्याच्या	डाव्या	बाजूने	चालवावे.

२)	 	 ज्या	वेळी	वाहनचालकाला	वाहन	उजवीकडे	वळा्यचे	असेल	त्यावेळी	
त्याने	पुढील	्ोष्टी	करा्यला	हव्यार.

	 	 अ)	प्र्म	उजवीकडील	इंडीकेटर	लावावा.

	 	 ब)	 वाहनचालकाने	 खांद्ाच्या	 सरळ	 रेषेर	आपला	 उजवा	 हार	
वाहनाच्या	बाहेर	काढावा.

	 	 क)	आपल्या	पाठीमा्ून	एखादे	वाहन	आपल्यापुढे	जाण्याचा	प्र्यतन	
करर	आहे	की	का्य	ह	ेसमजण्यासाठी	मोटारीच्या	आरशार	पाहावे.

	 	 ड)	रसत्याच्या	मध्यभा्ी	आपल	ेवाहन	न्यावे.

	 	 इ)	समोर	रहदारी	नाही	ह्ाची	खबरदारी	घ्यावी.	जर	रशी	रहदारी	असेल	रर	त्या	वाहनांना	प्र्म	जाऊ		 	
द्ावे	व	नंरर	उजवीकड	ेवळावे.

३)	 	 जेवहा	वाहनचालकाला	आपले	वाहन	डावीकडे	वळवा्यचे	असेल	रेवहा	वाहनचालकान	ेपुढील	् ोष्टी	कराव्यार.

	 	 अ)	प्र्म	डावीकडील	इंडीकेटर	लावावा.	वाहनचालकाने	आपला	उजवा	हार	बाहेर	काढून	रो	रड्ाळाच्या	
काट्ाच्या	रवरुद्ध	रदशेन	ेरफरवावा.

	 	 ब)	वाहनचालकाला	ज्या	रदशेने	जा्यचे	आहे	रो	मा्गि	सोडू	न्ये.

	 	 क)	आरशार	पाहून	उजवीकडील	रहदारीला	हवा	असलेला	्योग्य	मा्गि	द्ावा.

	 	 ड)	डावीकडील	इंडीकेटरचा	वापर	करावा.
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४)  वािनचालकाला आपल्ा वािनाचा वगे कमी किाव्ाचा असल्ास,
  अ) वािनचालकाने आपला उजवा िात बािेि काढून तो जवमनीशी 

समांति ठेवावा आवण खाली-वि िलवावा.
  ब) त्ाच्ा मोटािीच्ा मागून ्ेणाऱ्ा व पुढे जाणाऱ्ा वािनासाठी 

िसता मोकळा ििावा मिणून त्ाने आपली मोटाि शक्तो िसत्ाच्ा 
डाव्ा बाजूस ठेवावी.

  क) वािनचालकास थांबा्चे असल्ास तो िसत्ाच्ा कडेला थांबू 
शकतो. पिंतु त्ाला ििदािीच्ा वठकाणी चौकात वािन थांबवू न्े.

 ५)  वािनचालकाला आपले वािन थांबवा्चे असल्ास,
  अ) वािनचालकाला आपले वािन थांबवा्चे असल्ास आपला उजवा  

       िात गाडी बािेि काढून मनगटापासूनचा भाग िसत्ाशी काटकोनात  
          ्ेईल अशा िीतीने उंच किावा.

  ब) पोलीस वन्ंवत्रत अथवा सव्ंचवलत वदव्ांच्ाआधािे आपोआप   
          वन्ंत्रण िोणाऱ्ा चौकात सवया मोटािचालकांनी आवण पादचाऱ्ांनी  
       पोवलसांनी वदलेल्ा सूचना अथवा वदव्ांद्ािे वमळणाऱ्ा सूचना  
          पाळाव्ात.

       क) पोवलसांचे वन्ंत्रण नसलेल्ा चौकात सवया मोटािचालकांनी   
                    पादचाऱ्ांना ्ोग् वेळी िसता मोकळा करून वदला पाविजे.

६)  पाठीमागून ्ेणाऱ्ा वािनास पुढे जाऊ देण्ासाठी (ओवििटेक) 
  अ) आपल ेवािन कमी वगेात असताना पाठीमागनू ् णेाऱ्ा वािनानंा पढु ेजाऊ द्ाव.े अस ेकिाव्ाच ेअसल्ास 

चालक आपला उजवा िात खांद्ाच्ा सिळ िेषेत जवमनीशी समांति ठेवून तळवा मागे-पुढे िलवील मिणजे 
मागील वािने उजव्ा बाजूने वनघून जातील.

  ब) सवया वािनांनी आपल्ा उजव्ा बाजूने ्ेणाऱ्ा ििदािीला ्ोग् तो िसता वदला पाविजे.
  क) कोणत्ािी वािनास दुसऱ्ा वािनाच्ा डाव्ा बाजूने ते 

वािन ओलांडण्ाची पिवानगी नािी. ह्ा वन्मांचे पालन 
मुख्त: सा्कल, मोटािसा्कलसवािांनी केले पाविजे. कािण 
तचे सवयासाधािणत: त्ाच ेउलं्घन कितात व त्ामुळचे अपघात 
घडतात.

  ड) िळूिळू चालणाऱ्ा वािनांनी जासत वेगाने ् ेणाऱ्ा वािनांना 
पुढे जाण्ास मागया खुला करून वदला पाविजे. वेगाने ्ेणाऱ्ा 
वािनास अडथळा वनमायाण किणे मिणजे गंभीि गुनिा आिे.

  इ) ‘वािने उभी करू न्ेत’ (No Parking) अशी सूचना असलेल्ा भागात वकंवा पादचाऱ्ांना िसता 
ओलांडण्ासाठी वनमायाण केलेल्ा जागांवि वािने उभी करू न्ेत.

Be cautious, life is precious.



34 वेग कमी, जीवनाची ्हमी.

मोटारचालक, मोटारसायकल, पादचारी यांचया सुरक्ेसाठी तंत्रज्ानाचा वापर

 *  रस्त्ावरील िसग्नल तोडल्ास सी.सी.टी.वही. मार्फत नोंद घेतली जाते. अपघाताची मािहती ्तवररत पोलीस 
िवभारास प्ाप्त होते.

 *  रा्रिरिरेड-१०१, ॲम्ब्ुलनस-१०८ व पोिलस-१०० ्ा नंबरवर ्तवररत सूचना देता ्ेते.

 *  मोटारचालकाचे इशारे समजतात. 

 *  इंटरनेटवर वाहनांचा नंबर टाकल्ास सवगा मािहती प्ाप्त होते.

अधधक माध्हतीसाठी खालील संकेतस्थळांना भेट द्ा. 
 1. https//vahan.nic.in   2. www.cirtindia.com

मूलयमापन

धनकष
उततम

(खूप चांगले)
योगय

(समाधानकारक)
अयोगय 

(असमाधानकारक)
गुण

रसता    
ओलांडताना 
घ्ाव्ाची 
काळजी

रसता    ओलांडताना  
घ्ाव्ाची काळजी आपल्ा 

श्बदात ्ोग् पद्धतीने सारंतो.

आपल्ा श्बदात 
सांरण्ाचा प्््तन करतो.

आपल्ा श्बदात 
सांरताना रोंधळतो.

िन्मांचे 
पालन

वाहतुकीचे िन्म पाळण्ाची 
ररज सपष्ट करतो.

वाहतुकीचे िन्म 
पाळण्ाची ररज सपष्ट 
करण्ाचा प्््तन करतो.

वाहतुकीचे िन्म 
पाळण्ाची ररज 
सपष्ट करताना 
रोंधळून जातो.

मोटार 
चालकाचे 

इशारे

मोटार चालकाचे सवगा इशारे 
्ोग् पद्धतीने करून 

दाखवतो. 

मोटार चालकाचे इशारे 
्ोग् पद्धतीने करण्ाचा 

प्््तन करतो. 

मोटार चालकाचे सवगा 
इशारे ्ोग् पद्धतीने 
करून दाखवताना 
रोंधळून जातो.

***
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माझा अभ्यास

१. झेब्ा क्ररॉरसंग म्णजे का् ते आकृतीस् सपष्ट करा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. तुम्ी सा्कल चालवताना कोणते रन्म पाळाल ते रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Safety doesn’t happen by accident.
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३. सा्कल चालकाने कोणकोणते रन्म पाळावेत ते रल्ा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

मी आहे अपघात तुमचा जीव माझ्या हातात.

             

             

५. वाहनांचे प्कार व राज्यांचे संकेत
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५. वाहनांचे प्कार व राज्यांचे संकेत

    वाहनांचे वेगवेगळे प्कार

१)  जड मोटारगाडी (Heavy Motor Vehicles)ः	ज्या	मोटार्ाडीचे	वजन	ररकामी	् ाडी	व	प्रवासी	/	मालाच्या	
वजनासरहर	१२	टनांपेक्षा	जासर	असरे.

२)  मध्यम मोटारगाडी (Medium Motor Vehicle)ः	रजचे	वजन	७.५	टनांहून	अरधक,	परंरु	१२	टनांपेक्षा	
कमी	असरे.

३)  हलकी मोटारगाडी (Light Motor Vehicle)ः	रजच	ेवजन	७.५	टनांप्यांर	असरे.

४)  मोटारटरॅकसी (Motor Cab)ः	अशी	मोटार्ाडी	जी	डट्रा्यवहर	व्यररररक्त	जासरीरजासर	सहा	प्रवासी	रेऊन	जारे.

५)  मोटारसा्यकल (Motor Cycle)ः	२५	सी.सी.	पेक्षा	जासर	क्षमरेचे	दुचाकी	वाहन.

६)  साव्डजदनक सेवावाहन (Public Service Vehicle)ः	प्रवाशांची	भाडेरतवावर	ने-आण	करणारे	वाहन.

७)  ओमनी बस (Omni Bus)ः भाडे	रत्वावर	व	वाहरुकीसाठी	वापरली	जाणारी	आरण	सहापेक्षा	जासर	प्रवासी	
रेऊन	जाणारी	बस,	मॅकसी	कॅब	्या	प्रकारारील	सवगि	बसेस	्या	प्रकारार	्येरार.

८)  पररवहन वाहन (Transport Vehicle)ः	कार,	मोटारसा्यकल	आरण	काही	प्रकारच्या	वाहनांव्यररररक्त	सवगि	
्ाड्ा.

९)  दमनी बस (Maxi Cab)ः	ज्या	्ाडीमधून	७	रे	१२	प्रवासी	वाहून	नेले	जारार,	अशी	बस.

१०) इतर वाहने (Other Vehicles)ः 

Be slower on the Earth, than to drive to Eternity.

उद् ददष्े
(१)	 वाहनांच्या	प्रकारांची	ओळख	होणे.
(२)	 वाहनांची	नोंदणी	(Registration)	महणजे	का्य	?	त्याची	आवश्यकरा	समजणे.
(३)	 वाहनांच्या	नंबर	प्ेटवरून	प्रकार	समजणे.	(वै्यसक्तक	/	व्यावसार्यक	वापर)
(४)	 वाहनांच्या	प्रकारानुसार	मालवाहरूक,	प्रवासी,	खाज्ी	असे	वाहनांच	ेप्रकार	समजणे.
(५)	 वाहनांच्या	सांकेररक	शबदावंरून	राज्य,	रजलहा	समजणे.
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 अ) प्ादेदिक पररवहन का्या्डल्यात वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नोंदणी एकूण २४ प्कारांमध्ये 
केली जाते. ती पुढीलप्माणे,

	 १.		 प्रवासी	अ्वा	 सामान	 वाहरुकीसाठी	कारसह	
मोटारसा्यकल.

	 २.		सामान	वाहरुकीसाठी	टट्रेलरसह	मोटारसा्यकल.

	 ३.		 प्रवासी	वाहरुकीसाठी	मोटारसा्यकल	ररक्षा.

	 ४.		 प्रवासी	वाहरकुीसाठी	टॅकसी	व	आरामदा्यी	टकॅसी.

	 ५.		 मालवाहरुकीसाठी	 मालमोटारी/टँकर,	 पासगिल	
वाहरूक	करणारी	वाहने.

	 ६.		 टट्रेलसगि

	 ७.		 मॅकसी	कॅब

	 ८.		 सटेज	कॅररअसगि	-	टपपे	वाहरूक	करणारी	शहरारील	
बस	रकंवा	एस.टी.	बस	्या	प्रकारार	मोडरे.

	 ९.		कंत्ाटी	पद्धरीने	केल्या	जाणाऱ्या	माल	व	प्रवासी	
वाहरुकीसाठी	वाहने.

	१०.		 रफररा	 दवाखाना	 व	 रफररे	 ग्ं्ाल्य	 ्यासाठी	
वापरली	जाणारी.

	११.		माल	व	प्रवासी	वाहरुकीसाठी	रीन	चाकी	वाहने.

	१२.		खाज्ी	सेवा	देणारी	वाहने.

	१३.		शैक्षरणक	संस्ांच्या	बसेस.

	१४.		 रुगणवारहका.

	१५.		खाद्	पदा्ाांची	रवक्री	करणारी	रफररी	वाहने.

	१६.		 पशैाचंी	ने-आण	करण्यासाठी	वापरली	जाणारी	वाहन.े

	१७.		आठ	 टा्यसगिपेक्षा	 जासर	 टा्यसगि	 असणारी	 वाहने.	
(कंटेनर)

	१८.		कॅमपर	 वहॅनस/टट्रेलसगि-	 रराप्रमाणे	 सवगि	 सुखसो्यींनी	
्युक्त	रफररे	वाहन.	

	१९.	 पशु-पक्यांसाठी	रुगणवारहका.

	२०.	 शववारहनी.

	२१.	 बंद	पडलेल्या	वाहनांच्या	दुरुसरीसाठी	रफररी	वाहने.

	२२.	 अरनिशामक	वाहने.

	२३.	 ओमनी	बस	-	७	रे	१२	प्रवासी	वाहून	नेणारी	वाहने.	

	२४.	 डंपर/एकसकॅवहेटर,	क्रने
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 ब) प्वासी दकंवा मालवाहतुकीसाठी न वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नोंदणी प्ादेदिक पररवहन का्या्डल्यात १५ 
प्कारांमध्ये केली जाते. ती पुढीलप्माणे

If you are looking for survival, Do not believe in fist arrival.

	 १.	 व्यसक्त्र	वापरासाठी	मोटारसा्यकल.	

	 २.	 व्य सक्त्र	 साम ान 	 ने ण्य ासाठ ी 	 ट ट्रेलरसह	
मोटारसा्यकल.

	 ३.	 मोपेड	आरण	मोटराइजड	सा्यकल	(३५	सीसीपेक्षा	
अरधक)

	 ४.	 इनवहॅरलड	कॅरेज.

	 ५.	 व्यसक्त्र	वापरासाठी	रीनचाकी	वाहन.

	 ६.	 मोटाे	कार

	 ७.	 फोक्क	रलफट

	 ८.	 रवदु्र	 जरनत्,	 कॉमप्रेसर	 ्यांसारखी	 सामग्ी	
बसवलेली	वाहने.

	 ९.	 क्रेन	बसवलेली	वाहने.

	१०.	 टट्रॅकटर

	११.	 व्यसक्त्र	सामान	वाहरुकीसाठीच	ेटट्रेलर.

	१२.	 बंद	पडलेले	वाहन	ओढून	नेण्यासाठी	रसेच	रवजेच्या	
रारांची	दुरुसरी	रकंवा	झाडांच्या	फांद्ांच	ेअड्ळ	े
दूर	करण्यासाठी	वापरार	्येणारी	वाहने.

	१३.	 ब्ेकडाऊन	झालेल्या	मालमोटारींच्या	ररकवहरीसाठी	
वाहन.

	१४.	 खाज्ी	वापरासाठी	ओमनी	बस.

	१५.	 खाज्ी	वापरासाठी	रराप्रमाण	ेसवगि	सुरवधांनी	्ुयक्त	
असलेले	वाहन	इ.



40 भवितव्य देशाचे तुमच्या हाती, का गमाविता प्ाण अपघाती.

(१९) महाराष्ट्र MH
(२०) मणिपूर MN
(२१) मेघालय ML
(२२) णमझोराम MZ
(२३) नागालँड NL
(२४) ओरीसा OR / OD
(२५) पाणँडचेरी PY
(२६) राजस्ान RJ
(२७) णसक्कीम SK
(२८) ताणमळनाडू TN
(२९) णरिपुरा TR
(३०) उततर प्रदेश UP
(३१) पश्चम बंगाल WB
(३२) झारखंड JH
(३३) छततीसगड CG
(३४) पंजाब PB
(३५) उततराखंड UK
(३६) तेलंगना TS
(३७) लेह लडाख LL / LA

१.	चित्रावरून	वराहनरांिे	प्रकरार	ओळखणे.

प्रकल्पः	 चवचवध	 प्रकरारच्रा	 वराहनरांिी	 चित्े						
संकचित	करणे.	चकंवरा

	 	 	 	 जवळच्रा	 ्ोिीस	 स्ेशनिरा	 भे्	 देऊन	
्ोिीस	वराहतूक	व्वस्रा	समजरावून	घ्रा.

कृती

  ५.२  सि्व राज्याांतील आर. टी. ओ. (R.T.O) रविसट्ेशन सांकेताक्षरे.

भारतातील णनरणनराळी राजये व केंद्रशाणसत प्रदेश यांमधील वाहनांची नोंदिी : तया तया राजयांचया/ केंद्रशाणसत 
प्रदेशांचया नावांनुसार नोंदिीचया वेळी वापरणयात येिारी इंग्रजी संकेताक्षरे व अंक याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमािे,

अ. क्र
राज्य/केंद्रशावसत 

प्देशाचे नाि
इांग्रिीतील 

साांकेवतक शबद
अ. क्र

राज्य/केंद्रशावसत 
प्देशाचे नाि

इांग्रिीतील 
साांकेवतक शबद

(१) अंदमान आणि
णनकोबार

AN

(२) आंध्र प्रदेश AP
(३) अरुिाचल प्रदेश AR
(४) आसाम AS
(५) णबहार BR
(६) चंदीगड CH
(७) दादरा आणि नगर

हवेली
DN 

(८) दमि आणि दीव DD
(९) णदल्ी DL

(१०) गोवा GA
(११) गुजरात GJ
(१२) हररयािा HR
(१३) णहमाचल प्रदेश HP
(१४) जमम ूआणि का्मीर JK
(१५) कनानाटक KA
(१६) केरळ KL
(१७) लक्षद्ीप LD
(१८) मधयप्रदेश MP

उपक्रम

वगानातील णवद्ारयाांचे गट तयार करा व तयांना 
राजयांचे सांकणेतक क्रमांक व इंग्रजी संकेताक्षरे 
ओळखणयाचे खेळ घया.
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महाराष््ातील विल्हाांचे ि शहराांचे आर.टी.ओ का्या्वल्य साांकेवतक क्रमाांक.

अ. क्र महाराष््ातील विल्हाचे िा 
शहराचे नाि

साांकेवतक  
क्रमाांक अ. क्र महाराष््ातील विल्हाचे िा 

शहराचे नाि
साांकेवतक  
क्रमाांक

(१) मुंबई (मधय) 01 
(२) मुंबई (पश्चम) 02
(३) मुंबई (पवूना) 03
(४) ठािे 04
(५) कलयाि 05
(६) पेि (रायगड) 06
(७) णसंधुदुगना 07
(८) रतनाणगरी 08
(९) कोलहापूर 09

(१०) सांगली 10
(११) सातारा 11
(१२) पुिे 12
(१३) सोलापूर 13
(१४) णपंपरी-णचंचवड, पुिे 14
(१५) नाणशक 15
(१६) अहमदनगर 16
(१७) श्ीरामपूर (अहमदनगर) 17
(१८) धुळे 18
(१९) जळगाव 19
(२०) औरंगाबाद 20
(२१) जालना 21
(२२) परभिी 22
(२३) बीड 23
(२४) लातूर 24
(२५) उसमानाबाद 25
(२६) नांदेड 26
(२७) अमरावती 27
(२८) बुलढािा 28
(२९) यवतमाळ 29
(३०) अकोला 30

(३१) नागपूर 31
(३२) वधाना 32
(३३) गडणचरोली 33
(३४) चंद्रपूर 34
(३५) गोंणदया 35
(३६) भंडारा 36
(३७) वाणशम 37
(३८) णहंगोली 38
(३९) नंदुरबार 39
(४०) नागपूर (ग्रामीि) 40
(४१) मालेगाव (नाणशक) 41
(४२) बारामती (पिुे) 42
(४३) वाशी (नवी मुंबई) 43
(४४) अंबेजोगाई (बीड) 44
(४५) अकलुज (सोलपूर) 45
(४६) पनवेल   (रायगड) 46
(४७) बोरीवली (मुंबई) 47
(४८)  वसई-णवरार (ठािे) 48
(४९) नागपूर (पूवना) 49
(५०) कराड (सातारा ग्रामीि) 50

उपक्रम

www.transport.maharashtra.
gov.in        
 या संकेतस्ळाला भेट देऊन रसतासुरक्षा  
णवषयी अणधक आणि अद्यावत माणहती 
णमळवा.
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मूल्यमापन

दनकष
उततम

(खूप चांगले)
्योग्य

(समाधानकारक)
अ्योग्य 

(असमाधानकारक)
गुण

वाहनांचे	रवरवध	
प्रकार	ओळखणे

वाहनांचे	रवरवध	प्रकार	उतरम	
प्रकारे	ओळखून	्यादी	र्यार	

कररो.

काही	वाहनांचे	प्रकार	
ओळखून	्यादी	र्यार	

कररो.

वाहनांचे	प्रकार	
ओळखराना	्ोंधळ	

कररो.

राज्यांरील
R.T.O.

संकेराक्षरांची	्यादी	
र्यार	करणे.

राज्यारील	R.T.O.	
संकेराक्षरांची	्यादी	उतरम	
प्रकार	ेर्यार	कररो.

राज्यारील	R.T.O.	
संकेराक्षरांची	्यादी	उलट	

सुलट		कररो.

राज्यारील	R.T.O.	
संकेराक्षरांची	्यादी	र्यार	
करराना	्ांेधळ	कररो.

वाहनांवरील	नंबर	
प्ेट	पाहून	वाहनांची	
ओळख	करणे.

वाहनांवरील	नंबर	प्ेट	पाहून	
ह	ेवाहन	कोणत्या	राज्यारील	

आहे	हे	उतरम	प्रकारे	
ओळखरो.

वाहनांवरील	नंबर	प्ेट	
पाहून	हे	वाहन	कोणत्या	

राज्यारील	हे	 
काही	प्रमाणार	
ओळखरो.

वाहनांवरील	नंबर	प्ेट	
पाहून	हे	वाहन	कोणत्या	
राज्यारील	आहे	ह	े
ओळखण्याचा	प्र्यतन	
करराना	्ोंधळ	कररो.

***

Mountains are pleasure, if you drive with leisure.

  वाहन नोंदणी दवभागात आधुदनक तंत्रज्ानाचा वापर 

	 १.	 वाहनांची	नोंदणी	(Online)	सं्णकी्य	पद्धरीन	ेकरणे.	

	 २.	 वाहन	चालन	परवाना	(Driving	license)	इरर	परवाने	समाटगिकाडगि	सवरूपार	करणे.

	 ३.	 ई-चलनाच्या	माध्यमारून	R.T.O.	का्यागिल्याच	ेआर्गिक	व्यवहार	होणे/केले	जाणे.

	 ४.	 का्यागिल्याच	ेकामकाज	सं्णकीकृर	पद्धरीन	ेकेले	जाणे.

	 ५.	 अरधक	मारहरीसाठी	खालील	संकेरस्ळांना	भेट	द्ा.
			१.	https//vahan.nic.in,	 २.	www.cirtindia.com
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माझा अभयास

१. वाहनांचे वेगवेगळे प्कार क्िहा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. प्ादेक्िक पररवहन कायाचाियाकडून कोणकोणतया प्कारचया वाहनांची नोंदणी केिी जाते ते प्कार क्िहा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Safety on road is “Safe tea” at home.
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३. भारतातील रनररनराळी राज्े व केंद्रशारसत प्देश ्ामधील वा्नांची नोंदणी प्देशाच्ा नावानुसार, नोंदणीच्ा 
वेळी वापरण्ात ्ेणारी इंग्रजी संकेतानुसार प्देशाचे नाव व इंग्रजी सांकेरतक शबद रल्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

४. वा्नाच्ा नंबर प्ेटवरील संकेत क्रमांकावरून म्ाराष्टट्ातील रजलह्ाचे श्राचे नाव व क्रमांक रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

आपली सुरक्षा हीच, आपल्या पररवाराची सुरक्षा.

             

६. अदनििमन
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६. अग्निशमन

  १) आग म्हणजे काय ?

शासत्ी् भाषेत आर महणजे जवलन (combustion). आर ही एक रासा्िनक प्रिरि्ा आहे. आर िनमागाण 
होण्ासाठी तीन घटकांची आवश्कता असते. तीनपैकी कोणताही एक घटक नसल्ास आर िनमागाण होत नाही. 

	अ)	 ज्वलनशील	पदार्थ	किं्वा	इंधनः  जवलनशील पदाथगा घनरूप, वा्ुरूप िकंवा द्रवरूप सवरूपात असू शकतो.

	आ)	 प्ाण्वायूचा	पुर्वठाः  कोण्त्ाही प्रकारचे जवलन होण्ासाठी प्राणवा्ू आवश्क असतो.

	 इ)	 उषणताः  प्र्त्क्ष आर िनमागाण होण्ासाठी प्र्त्क्ष उषणतेचा पुरवठा होणे ररजेचे असते.

आगीचा ग्रिकोण (Triangle of fire) 

उद् ग्दष्े
(१) आर महणजे का्? ही संकलपना िनशशचतपणे सांरता ्ेणे.
(२) आर िनमागाण होण्ाची कारणे सांरता ्ेणे.
(३) अिनिशमन ही संकलपना समजावून सारंता ्ेणे.

रस्तयावरील क्षणाची मजा, ग्मळेल कायमची सजा.

 २) आगीतून बा्हेर पडणारे घटक 

आर लारणे महणजे पदाथागाचे उषणतेच्ा साहाय्ाने िवघटन होेऊन तप्त कण हवेतील प्राणवा्ूशी सं् ोर पावतात 
व पदाथगा जळतो. पदाथगा जळल्ानंतर ्त्ातून पुढील घटक बाहेर पडतात.

अ) धूर (Smoke), आ) प्रकाश (Light)  इ) उषणता (Heat),  ई) राख (Ash)

उषणता

इंध
न

प्ाणवायू

आग
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  ३) आगीचे बाषपीभवन (Vaporisation)

पदा्गि	जळण्यासाठी	 त्याचे	बाषपीभवन	 महणजे	वाफेर	रूपांरर	 वहावे	ला्रे.	 उषणरा	 रमळाल्यावर	वे्वे्ळ्ा	
पदा्ाांचे	बाषपीभवन	वे्वे्ळ्ा	रापमानाला	होरे.	सवगिसाधारणपणे	रीन	वे्वे्ळ्ा	रापमानांना	पदा्ाांचे	बाषपीभवन	
होरे.	त्यांना	‘बाषपीभवन	रबंदू’	महणरार.

अ)  स फ्ुरणदबंद ू(Vaporisation)ः  कमीर	कमी	रापमानाला	पदा्ागिजवळ	उषणरा	(ज्योर)	नलेी	असरा	पदा्ागिची	
जवालाग्ाही	वाफ	रतकाळ	भडकरे	व	उषणरा	(ज्योर)	दूर	नेली	असरा	पदा्ागिच	ेजवलन	बंद	होरे.

आ)  प्जवलन दबंदू (Fire Point)ः	कमीर	कमी	रापमानाला	पदा्ागिजवळ	उषणरा	(ज्योर)	नेली	असरा	पदा्ागिची	
जवालाग्ाही	वाफ	पेटरे	व	उषणरा	दूर	नेल्यावरही	पदा्गि	जळर	राहरो.

इ)  जवलनांक (Ignition Temperature) ः	कमीर	कमी	रापमानाला	पदा्ागिजवळ	उषणरा	(ज्योर)	न	नेराही	
रो	पदा्गि	पेट	रेरो	व	पेटर	राहरो.	(पदा्ागिचे	सरर	जवलन	होर	राहरे.)

  ४) उषणतेचे संक्रमण आदण आगीचे पसरणे (Transmission of Heat & Fire Spread)

उषणरा	एक	शक्ती	असून	री	एका	रठकाणाहून	दुसऱ्या	रठकाणी	पसरर	जारे.	उषणरेच्या	्या	्ुणधमागिस	उषणरेचे	
संक्रमण	महणरार.	उषणरा	संक्रमणास	प्रररबंध	(अडकाव)	न	केल्यास	लहान	आ्	मोठी	होरे.	पररणामी	होणारे	नुकसान	
मोठ्ा	प्रमाणार	होरे.	आ्ीस	प्रररबंध	करण्यासाठी	उषणरेच्या	संक्रमणाच	ेप्रकार	माहीर	असण	ेअत्यंर	्रजेचे	आहे.	

उषणता संक्रमणाचे प्कार (Modes	of	Transfer	of	Heat)

अ)  उषणतचे ेवहन (Conduction) ः पदा्ाांच्या	कणांची	हालचाल	न	होरा	प्रत्यके	कण	सवरःस	रमळाललेी	उषणरा	
शेजारच्या	कणास	देरो	आरण	संपूणगि	पदा्गि	रापरो.	प्रामुख्याने	रनपदा्गि	्या	पद्धरीन	ेरापरार.	आ्	जरमनीवर	
समारंर	पसरर	जारे.

आ)  उषणतेचे अदभसरण (Convection) ः	 पदा्ागिरील	कणांची	 हालचाल	 होरे.	 प्रत्येक	कण	 उषणरा	 ग्हण	
करण्यासाठी	उषणरेच्या	जवळ	्येरो	व	पदा्ागिरील	सवगि	कण	रापून	पदा्गि	रापरो.	प्रामुख्यान	ेद्व	व	वा्युरूप	पदा्गि	
्या	प्रकारच्या	संक्रमणाने	रापरार.	्या	संक्रमणार	आ्ीचा	भडका	होरो	व	आ्	वरच्या	रदशेस	पसररे.

इ)  उषणतेचे उतसज्डन (Radiation) ः	 ्या	संक्रमणार	लहरींच्या	 सवरूपार	 उषणरा	 एका	 पदा्ागिपासून	 दुसऱ्या	
पदा्ागिप्यांर	पोहोचरे	व	पदा्गि	रापरो.	प्रकाशाचे	व	उषणरेचे	उतसजगिन	करणाऱ्या	पदा्ाांमुळे	अशा	प्रकारच्या	
आ्ी	दूर	अंररावरही	ला्रार.	अा्ीचे	रठकाण	उषणरा	देणाऱ्या	माध्यमापासून	दूर	अरंरावर	असरे.

	 	 आ्	ला्लेल्या	धोकादा्यक	पररसस्रीर	का्य	करावे?

	 	 अ)	 नेहमी	सावध	रहावे.

	 	 आ)	 धोकादा्यक	पररसस्री	रनमागिण	होणार	असल्यास	अरनिशमन	सेवा	क्रमांक	१०१	ला	कळवावे.

	 	 इ)	 जवळच्या	लोकांना	सूरचर	करावे.

वेगाला आवराल तर जीवाला सावराल.
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	 	 ई)	 सुररक्षर	मा्ागिचा	अवलंब	करावा.

	 	 उ)	 आ्ीच्या	प्रकारांची	व	प्रमाणाची	्योग्य	मारहरी	संबरंधर	रवभा्ांना	कळवावी.

	 	 	 अरनिशमन	दल,	पोलीस	का्यागिल्य,	होम्ाडगि	का्यागिल्य,	आपतरी	व्यवस्ापन	रवभा्.

	 	 ऊ)	 अरनिशमन	्यंत्णेर	आधुरनक	रंत्ज्ानाचा	वापर.

शासकी्य	इमाररी,	कंपन्या,	बँक,	महत्वाच्या	इमाररी,	आधरुनक	ररहवासी	इमाररीर	आ्	रन्ंयत्ण	व्यवस्ा	व	
अलामगि	व्यवस्ा,	इ.

५) अदनििमन महणजे का्य ?

आ्	रनमागिण	होण्यासाठी	इधंन,	उषणरा	व	प्राणवा्य	ू्या	रीन	रटकाचंी	
आवश्यकरा	असरे.	आ्	ला्ल्यानंरर	जळणाऱ्या	पदा्ाांमधून	मोठ्ा	
प्रमाणावर	 उषणरा	 बाहेर	 पडरे	 व	आ्	अरधकारधक	 पसरर	 जारे.	
सुरुवारीस	 प्रत्येक	आ्	लहानच	असरे.	आ्ीवर	 रन्यंत्ण	 ठेवून	 री	
राबडरोब	रवझवण	ेआवश्यक	असरे.	अन्य्ा	लहान	आ्	मोठ	ेसवरूप	
धारण	करून	जासर	नुकसान	करणारी	ठररे.

कोणत्याही	प्रकारची	आ्	रनमागिण	झाल्यावर	आ्ीस	प्रररबंध	करून,	
ररचे	संक्रमण	्ांबवून	आ्	रवझवण्यासाठी	केली	जाणारी	उपा्य्योजना	
महणजे	अरनिशमन	हो्य.

मूल्यमापन

दनकष
उततम

(खूप चांगले)
्योग्य

(समाधानकारक)
अ्योग्य 

(असमाधानकारक)

गुण

आ्ीचा	रत्कोण	
समजावून	सां्णे.

आकृरीच्या	साहाय्याने	
आ्	कशी	रनमागिण	होरे	रे	

सांर्रले.

आ्	रनमागिण	
होण्याचे	रटक	
ओळखले.

आ्	रनमागिण	होण्याच्या	
प्ररक्र्येरवष्यी	साशंकरा	

रदसली.
व्षीकरणानुसार	
जवलनशील	
पदा्ाांची	्यादी	
र्यार	करणे.

जवलनशील	पदा्ाांची	्यादी	
त्यांच्या	व्षीकरणानुसार	

केली

जवलनशील	
पदा्ाांची	नुसरी	
्यादी	केली.

व्षीकरणानुसार	
जवलनशील	पदा्ाांची	्यादी	
करण्यास	अडचणी	आल्या.

***

मदैानावर	आ्			रनमागिण				होण्यासाठी	
रीन	 रटकांची	आवश्यकरा	असरे	
्याचे	 प्रात्यरक्षक	करून	 दाखवावे.

उपक्रम

वाहन चालदवताना तुमची पदहली चूक िेवटची चूक ठरू िकते.
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माझा अभ्यास

१. आगीमुळे कोणती जीरवत आरण रवतत ्ानी ्ोऊ शकते ते रल्ा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. छोट्ा प्माणातील आग रवझवण्ासाठी तुम्ी कोणते उपा् करू शकाल ते रल्ा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

सतक्क राहा. सुरदक्षत राहा.



49छोट्ा पुलावर मन मोठे करा. ईषा्ड टाळा, समोरच्याला आधी जाऊ द्ा.

३. आग कशी रवझवली जाते त्ाची मार्ती रल्ा व आग रवझवणारी साधने एकसरटंग्वशर अरनिशमन गाडी ् ांची 
मार्ती घ्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ...........................................................................................................................
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७. आपतती व त्याचे प्कार

 एकाएकी	कोसळणाऱ्या	प्रत्येक	संकटास	ढोबळमानान	ेआपतरी	महटले	जारे.

  आपततीचे प्कार

१)	नैसर्गिक	आपतरी		 २)	मानवरनरमगिर	आपतरी

नैसर्गिक	कारणांमुळ	ेअचानकपण	ेप्यागिवरणार	रडून	्येणारे	अरनष्ट	बदल	महणजे	नैसर्गिक	आपतरी.

मानवाच्या	हल्जषीपणामुळ	ेरडून	्येणार	ेहारनकारक	बदल	महणज	ेमानवरनरमगिर	आपतरी.

७.१ मानवदनदम्डत आपतती

अ.क्र. (अ) भूरूपी्य (ब) रासा्यदनक (क) जैदवक (ड) आवणवक

१. मृदाधूप रसा्यने ्युद्धे अणुसफोट
२. भूसखलन वा्यु्ळरी दहशरवाद रकरणोतस्गि
३. भूकंप रासा्यरनक	खरे लोकसंख्या	रवसफोट
४. वाळवंटीकरण कीटकनाशके अन्न	समस्या
५. क्षारीकरण जरंुनाशके कुपोषण
६. दलदलीकरण रासा्यरनक	असत्े जैरवक	असरंुलन

मानवदनदम्डत आपतती 
मानवरनरमगिर	आपतरी	कोणकोणत्या	आहेर	त्यांची	मारहरी	संकरलर	करा.	उदा.	चें्राचें्री	....

१) मानवदनदम्डत आपतती -	आपतरींच	ेसवरूप	लक्षार	रेऊन	R.S.P.	चे	रवद्ा्षी	रजलहा	प्रशासनाला	 
		 रकंवा		स्ारनक	प्रशासनाला		मदर	करु	शकरार.

उद् ददष्े
(१)	 आपतरीच्या	काळारील	संपक्क्यंत्णेचे	महत्व	समजून	रेणे.
(२)	 मदर	व	संपक्क्यंत्णा	बळकट	आरण	का्यगिक्षम	असणे	अरधक	महत्वाच	ेआहे,	त्याची	जाणीव	होणे.
(३)	 आपतरी	व्यवस्ापनावळेी	सपंक्क्यतं्णरे	् ोपनी्यरा	आरण	आधरुनक	रंत्ज्ान	आवश्यक	असरे,	ह	ेसमजण.े

मत करो इतनी मसती, दजंदगी नहीं है ससती।
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७. आप्तती व ्तयाचे प्कार

उदा. ्ात्ा, उ्तसव अशा िठकाणी  नारररकांना शांतता व सुव्वसथा 
िनमागाण करण्ासाठी रसता मोकळा करून देणे, वाहनांना ्ोग् िठकाणी 
पािकिंर करण्ासाठी मारगादशगान करणे तसेच फलक लावून वाहनांना िदशा 
देण्ाचे काम करणे. सवच्छतारृह, उपहाररृहे ् ांचे िदशामारगा फलक त्ार 
करून लावणे.

चचाचा करा
आप्ततीची मािहती देणाऱ्ा सवगा 

संसथांचे नेटवक्क ठेवा. ्त्ा संसथांना 
मदत कशा पद्धतीने देता ्ेईल ्ाचा 
िवचार/चचागा करा.

पादचाऱयानंी वळणावर रसता ओलांडू नये.

चचाचा करा

भूकंपप्संगी घयावयाची दक्षता
भूकंपाचे हादरे बसल्ावर घाबरून सैरावैरा पळू न्े. शक्तो मजबूत कपाट, टेबल, बाकड्ाखाली वाकून 

आश्र् घ्ावा. रस्त्ात असल्ास िवजेच्ा तारा, िवजेचे िदवे, इमारती, झाडे ्ांपासून दूर राहावे. राडी सुरिक्षत 
िठकाणी थांबवून राडीतून बाहेर ् ेण्ाचे टाळावे. इमारती, पूल ् ांखाली थांबणे टाळावे. इमारतीमध्े जासत माणसे 
राहात असतात. ितथे भीतीमुळे रोंधळ, चेंरराचेंररी होते. लोक िवनाकारण म्ृत्ूच्ा सापळ्ात अडकतात. 
्ाबाबत िशक्षकांनी आप्तती व्वसथापनािवष्ी अिधक मािहती द्ावी.

ग्नसगचाग्नग्मचात आप्तती 
  िनसरगािनिमगात आप्तती कोणकोण्त्ा आहेत ्त्ाची रटचचागा करा. उदा. भूकंप....

२) ग्नसगचाग्नग्मचात आप्तती - उदा. पूर, भूकंप, वादळ इ्त्ादी नैसिरगाक 
आप्तती व प्ागावरण रक्षणास िवनाशकारी अशा आप्ततींच्ा काळात 
होमराडगा, R.S.P. चे ्छात्, पोिलसांना मदत करणे. रस्त्ावर वाहनांची 
रददी होणार नाही व मदत का्ागात अडथळा ्ेणार नाही ्ासाठी पोिलसांच्ा 
सहका्ागाने वाहतुकीचे िन्ंत्ण करून पोिलसांना सहका्गा करणे, आपदग्रसत  
लोकांना मानिसक आधार देऊन अन्न, पाणी ्ांचा पुरवठा करण्ाची 
व्वसथा करणे तसेच रददी व अफवा पसरणार नाहीत ्ासाठी लोकांचे 
प्रबोधन करण,े जखमींना मदत करण.े

   अ. मानवग्नग्मचात भूरूपीय आप्तती

१) मृदाधूपः मातीचा वरचा थर िनघून जाणे महणजेच मृदाधूप हो्. पाणलोट क्षेत्ातील 
खाणकाम, पाण्ाच्ा वहनाबाबतच्ा चुकीच्ा िन्ोजनामुळे माती वाहून जाते. मातीचा 
वरचा थर शेतीस फार उप्ुक्त असतो व तो त्ार होण्ासाठी शेकडो वषषे लारतात. हाच 
थर िनघून रेला की खडक उघडे पडून जमीन नापीक बनते.

२) भसू्खलनः डोंररावर खडक, दरड, मातीचा िढरारा िकवंा मातीची मोठ्ा प्रमाणात 
हालचाल होऊन उतारावरून ते वेराने खाली ्ेतात ्ालाच ‘भूसखलन’ असे महणतात.

मोठ्ा प्रमाणात प्राणहानी व िव्ततहानी होते. डोंरररांरामध्े लोकवस्त्ांची िनिमगाती, 
रसते, पठारभारावरील शेती अशा अनेक कारणांमुळे भूसखलन होऊ शकते.
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३) भूकंपः नैसिरगाक कारणांमुळे भूपृष्ाखाली िनमागाण झालेल्ा 
हालचालींमळेु भपूषृ्ाला हादर ेबसतात. ् ास ‘भकूपं’ अस ेमहणतात.       

४) वाळवंटीकरणः शुषकतेमुळे कुरणे नष्ट झाली. बेसुमार 
जंरलतोड, सात्त्ाने पृथवीच्ा तापमानात होणारी वाढ, भूजल 
पातळीत होणारी घट ्ांमुळे वाळवंटीकरण होते.

५) क्षारीकरण व दलदलीकरणः जासत प्रमाणात पाणीपुरवठा 
केल्ास मातीच्ा खालच्ा थरातील क्षार पृष्भारावर ्ेतात. 
शेतजमीन पांढरट होते, नापीक बनते. तसेच ररजेपेक्षा जासत पाणी 
वारंवार िदल्ास दलदलीची रभंीर समस्ा िनमागाण होत.े ज्ा िठकाणी 
भूजल पातळी खूप वर आहे तेथील जमीन दलदलीमुळे िनरुप्ोरी 
बनते.

चचाचा करा

भोपाळ	गॅस	दुर्थटना	: भोपाळमधील ्ुिन्न काबागाईड इंिड्ा िल. ्ा कंपनीत अपघात 
झाला. कीटकनाशके बनवणाऱ्ा ्ा कंपनीतून िमथाईल आ्सो सा्नाईड ्ा वा्ूची रळती 
होऊन ३ िदवसांत खूप लोक मरण पावले. ्ा घटनेच्ा पररणामांवर चचागा करा.

ब. मानवग्नग्मचात रासायग्नक आप्तती

१) रसायनेः औद्ोिरकीकरणामळु ेअनके नवीन प्रकलप सरुू 
झाले आहेत. ्ा प्रकलपामंधून रासा्िनक पदाथाांचा वापर अािण 
िनिमगाती होत असत.े ही रसा्न ेसाडंपाण्ातनू, कचऱ्ातनू जिमनीत 
जातात. पण ्त्ांचे िवघटन होत नाही. ्ा कचऱ्ाचे व्वसथापन 
चुकीच्ा मारागाने केल्ास घातक पररणाम होतात. अशी द्रव्े 
अन्नाच्ा माध्मातून सजीवांच्ा शरीरात वषागानुवषषे साचत जातात 
व ्त्ांचे दुषपररणाम िदसून ्ेतात.

२) वायुगळतीः कारखान्ातून त्ार होणाऱ्ा रॅसची वाहतूक िनषकाळजीपणे झाली की वा्ुरळती होते. ्त्ाचा 
पररणाम आजूबाजूच्ा वसाहतींना भोरावा लारतो.

वायुगळतीची लक्षणे
१. डोळ्ाचंी जळजळ होणे.
२. उग्र वास ्ेऊन शवसनाचा त्ास होणे.
३. घशात खवखवणे.
४. ्तवचेची आर होणे.
५. हवेतील प्राणवा्ूचे प्रमाण कमी होणे.

उपक्रम

रासायनिक द्रवयये वाहूि ियेणाऱया वाहिांवरील 
निनहये संकनलत करा. तयांिी मानहती नमळवा.

उपक्रम

जलु ैमहिन्यात शयाले्  परिसियात वकृ्षहिडंी 
कयाढून वकृ्ष लयावण्यासयाठी जनजयागतृी कियावी 
आहि सवतः वकृ्षयािोपि कियाव.े

हशवया्  प्लॅससटिकचया वयापि टियाळण्याबयाबत, 
हवद्यार्याांनी जनजयागतृी कियावी.   
       कचिया व्वस्यापनयासयाठी मारगादशगान कराव.े
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३) रासायग्नक ्खतःे अन्नधान्ात वाढ करण ेव जिमनीची सपुीकता 
वाढवणे ्ा दृष्टीने रासा्िनक खतांचा अितरेकी वापर सुरू झाला. 
रासा्िनक खते व कीटकनाशके ्ांची फवारणी केलेल्ा शेतामध्े 
पडणारे पावसाच ेपाणी जेवहा िझरपून शदु्ध स्ोतात िमसळत ेतवेहा पाण्ाचे 
स्ोत रासा्िनक खतांनी व कीटकनाशकांनी दिूषत बनतात. असे पाणी 
प्राण्ांच्ा, नारररकांच्ा िपण्ात आल्ावर कीटकनाशकांचे अंशही 
शरीरात सापडू लारतात. ्त्ामुळे आरोग् िबघडते.

४) कीटकनाशकःे पाणी शुद्धीकरणासाठी क्ोररनच ेप्रमाण वाढल ेतर तचे पाणी प्रदिूषत होत.े डी.डी.टी, रमॅगॅझीन, 
एिडरिन ही कीटकनाशके क्ोररन्ुक्त असतात तर पॅरािथऑन, मॅलिॅथऑन, क्ोरोिथऑन, िसंसटटॉकस डा्िझनटॉन, 
रोरर, िटक ट् वेंटी ही फटॉसफरस्ुक्त कीटकनाशके आहेत. काबबोनेट कुमाररन, टरिा्ऑझाईन, िनकोटीन ऑईल, पा्रे 
ऑईलसारखी कीटकनाशके ही धातु् ुक्त कीटकनाशके आहेत.

५) रासायग्नक असरिेः रासा्िनक असत्ांच्ा वापरावर बंदी असली तरी अनेक देशांत ्त्ांची िनिमगाती चालू आहे. 
जर ही असत्े ्ुद्धात वापरली रेली तर नैसिरगाक स्ोत काही काळापुरते िकंवा का्मचे नष्ट होतील. मानवी जीवन 
धोक्ात ्ेईल.

क. मानवग्नग्मचात जैग्वक आप्तती

१) युद्े ः दोन देशांतील ्ुद्धामुळे अनेकदा सीमा भारातील 
नारररकानंा ् ा आप्ततीला सामोर ेजाव ेलारत.े कुटंुबातील कतागा माणसू 
्ुद्धात मारला रेल्ास कुटुंब िवसकळीत होते. ्ुद्धात वापरल्ा 
जाणाऱ्ा शसत्ांमळु ेपाणी, हवा, जमीन ् ाचें प्रदीघगा काळासाठी प्रदषूण 
होते. 

  
२) द्हशतवादः   
 आपल्ा मारण्ा मान् करण्ासाठी िवघातक लोकांकडून 
घातपाती क्ृत्े, अपहरण, खंडणी वसूल इ्त्ादी घटना घडवून 
दहशत िनमागाण केली जाते. ्त्ांची प्रिशक्षण केंद्रेही देशाच्ा दुरगाम 
भारात चालवली जातात. िदल्ीतील संसदेवरील हलल्ाचा प्र््तन, 
अमेररकेच्ा वलडगा टरिेड सेंटरवर िवमान आदळवून करण्ात आलेला  

                                                           िवधवंस, २६/११ चा मुंबईवरील हल्ा ही ्त्ाची उदाहरणे आहेत.

३) लोकसंखया ग्वस्ोटः लोकसंख्ेमध्े सात्त्ाने वाढ होते पण 
मानवास अ्त्ावश्क असणाऱ्ा नसैिरगाक साधनसपं्ततीत वाढ होत नाही. 
उलट अितररक्त ताण ्ेऊन घट होते. ्त्ातून िनमागाण होणाऱ्ा समस्ा 
महणजे लोकसंख्ा िवसफोटामुळे ्ेणारी आप्तती हो्.

चचाचा करा

खते व कीटकनाशकांचे मानवी 
व प्राणी जीवनावर होणारे पररणाम व 
संभाव् धोके ्ांची जाणीव करून 
द्ावी. 

चचाचा करा

लोकसंख्ा िन्ंत्णासाठी शासनाने 
आजप ा्ंत केलेल्ा ् ोजनाचंी मािहती द्ावी.

रसता ओलांडताना पांढऱया पट्ांचाच वापर करा.
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 ४) अन्नसमसया व किुोषणः आददवासी भागातील कुपोषण हे ्तयाचंे अज्ान, 
लोकसंखयावाढीमुळे गररबी, अदशदक्तपणा, अपुरा होणारा अन्नधानयाचा पुरवठा 
यामुळे वाढत आहे. सधया सरकार याकडे अदधक लक् पुरवत आहे. सवायंगीण 
दशक्णाचया प्रसारासाठी शासन प्रय्तनशील आहे.

५) जैनवक असंतुििः नदीमधये सांडपाणी सोडले तर काबबोनेट, फरॉसफेट, 
कसॅलशयम, सोदडयम याचं ेपाणयातील प्रमाण वाढत,े ्तयावर फक्त शवेाळ ेव पाणवनसपती 
वाढतात. पाणयातील O2 ्तयांनी वापरला की ऑसकसजनचया अपुऱया पुरवठ्ामुळे 
पाणयातील इतर सजीव मृत होतात. ्तयाचंया दवघटनातून दमरेन, अमोदनयासारखे वायू 
तयार होतात, प्रचंड गाळ साठतो. ्तयामुळे पाणयाचा साचलेला साठा प्रददूषत होतो.

ड) आव्वक आि्तती

अणुसफोट व नकरणो्तसग्शः अणचूया दवभाजनातनू दनमा्शण होणारी 
ऊजा्श जासत असते. यात दकरणो्तसगदी खदनजे व धातू असतात. 
आपलयाकडे दकरणो्तसगदी पदारायंचा वापर करून वीजदनदम्शतीही 
होते. अशा पदारायंची दवलहेवाट अ्तयंत काळजीपूव्शक करावी लागते. 
अनयरा सजीवांना धोका दनमा्शण होतो. दुसऱया महायुद्ातील 
अणुबरॉमबमुळे जपानमधील अनेक दपढ्ा अनुवंदशक वयंगांसारखे 
आघात झेलत आहेत. रदशयातील युक्रेन यरेील चेनबोबील अणुऊजा्श 
प्रकलपात अपघात झाला. या अपघातामळेु दकरणो्तसारी पदार्श रदशयात आदण 
आजूबाजूचया प्रदेशात पसरले व अनेक वयक्ततींना इजा झाली. 

मानहती घया.

भारताने शांततेसाठी घेतलेलया 
अणुचाचणया व दवकदसत  केलेलया 
के्पणासरिांची मादहती दमळवा.

उपक्रम
लोकसखं्या नि्तं्रणयासयाठी शयासियाच ेउपक्रम फलकयाच्या मयाध्मयातिू समयाजयाप्यंत पोहोचवया .गोष्ीच्या 

मयाध्मयातूि छोट्या कुटुंबयाचे महत्व दुसऱ्यांिया सयांगया.

७.२  िैसनग्शक आि्तती

अ.क्र. (अ) भूरूिीय आि्तती (ब) वातावरणीय आि्तती
१. भूकंप अवष्शण/दुषकाळ
२. जवालामुखी पूर/अदतवृष्ी
३. भदूववत्शन उषणतेची लाट
४. दवदारण धूप गारपीट
५. जलप्रलय वादळे
६. भूसखलन वीज कोसळणे/अवकाळी  पाऊस

रसता सुरनषित तर जीवि सुरनषित.



55

अ) नैसदग्डक भूरूपी्य आपतती

१) भकूपं ः	परृवीवर	दरवषषी	्छोटे	मोठे	जवळजवळ	३०	लाख	भकंूप	
होरार.	काही	कमी	रीव्ररचे	ेअसल्यामळु	ेजाणवर	नाहीर.	रीव्ररा	जासर	
असली	रर	मनुष्यहानी	व	आर्गिक	हानी	होरे.	ररशटर	सकेल	ह	ेभूकंपाची	
रीव्ररा	मोजण्याचे	साधन	आहे.

भूकंपाचे प्कार ः	१)	भ्ंशमूल	भूकंप,	 २)	पारारलक	भूकंप

भूकवचामध्ेय	 बदल	 रडवून	आणणाऱ्या	 अंर्गिर	 सवरूपाच्या	
रववरगिनी	 शक्तीमुळे	 भूकवचाला	 रडे	 जारार	 रकंवा	 रड्ा	 पडरार.	
त्यामुळे	प्रसररभं्	र्यार	होरो.	अशा	भूकपांना	‘भ्ंशभूल	भूकंप’	महणरार.	उदा.	१९३४	चा	रबहारचा	भूकंप,	१९५०	
चा	आसामचा	भूकंप,	१९९३	चा	लारूर	भूकंप;	

भूपृष्ाखाली	पृरवीच्या	अंररं्ार	२५०	रे	२७०	रक.मी.	खोलीवर	भूसररार	हालचाली	होऊन	भूकंप	होरार.	त्यांना	
‘पारारलक	भूकंप’	महणरार.

१.	्छोटे	भूकंप	-	३	ररशटर	सकेलप्यांर,			 २.	मध्यम	भूकंप	-	३	रे	५	ररशटर	सकेलप्यांर

३.	रवनाशकारी	भूकंप	-	६	ररशटर	सकेल	आरण	त्याहून	अरधक

२) जवालामुखीः	 जवालामुखीच्या	 उद्ेकामुळे	 सफोट	 होऊन	 रशलारसाचे	खडक	
दूर	फेकले	जारार.	 पाठोपाठ	लावहा	 रसेच	रनरूप	व	वा्युरूप	 पदा्गि	 बाहेर	फेकले	
जारार.	१९८३	मध्ये	इंडोनेरश्याच्या	क्राकाटोआ	्या	बेटावर	झालेल्या	जवालामुखीचा	
उद्ेक	इरका	मोठा	होरा	की	त्यामुळे	दरक्षण	अमेररकेर	केपहॉनगिजवळ	भूकंपाची	रीव्ररा	
नोंदरवली	्ेली.	ह	ेअंरर	जवळजवळ	१३०००	रक.मी.	आहे.

३) तसुनामीः	समदु्रळाशी	अरधक	रीव्ररेचे	भूकंप	झाल्यावर	समुद्ावर	
प्रचंड	लाटा	 ्ेयरार.	 रकनाऱ्यावर	 त्या	 ४०	 मी.	 उंचीच्या	असू	 शकरार.	
क्राकाटोआ	 ्ये्ील	 जवालामुखीमुळे	 इंडोनेरश्याच्या	 रकनारपट्ीवरील	
३६,०००	लोकांना	 जलसमाधी	 रमळाली	 होरी.	 रडसंेबर	 २००४	 मध्ये	
रफलीपाईनस	बेट	रसेच	भाररालाही	्या	आपतरीला	सामोरे	जाव	ेला्ले	होरे.

४) जदमनीची धूप व भूसखलनः	मोठ्ा	प्रमाणारील	पूर,	ढ्फुटी,	भूकंप	्यामुळे	जरमनीची	धूप	व	भूसखलन	होरे.	
रहमाल्यारील	पवगिरराटार	भूसखलनाच	ेप्रकार	रडरार.

ब. नैसदग्डक वातावरणी्य आपतती 

१) अवष्डण :	पाऊस	न	पडण	ेमहणजे	अवषगिण	हो्य.	पाऊस	पडला	
नाही	रर	पूवषी	अन्न,	पाणी,	रोज्ार	्यांच	ेदुरभगिक्ष	रनमागिण	होऊन	हजारो	
माणसे	मृत्युमुखी	पडर.	अलीकडे	दळणवळणाची	साधने	वाढल्यामुळे	

ठेवाल जर वेग अती, तर खदचतच लाभेल सद् गती.
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अवषगिण	असलेल्या	रठकाणी	मदर	पोहोचवरा	्ेयरे.	त्यामुळे	मृत्यूचे	प्रमाण	कमी	होरे.	जं्लरोड,	्वराळ	कुरणे	कमी	
करून	त्या	रठकाणी	औद्ोर्क	वसाहरी	वाढल्यामुळे	जरमनीर	पाणी	मुरण्याचे	प्रमाण	कमी	झाले.	बाषपीभवनाच	ेप्रमाण	
वाढल	ेव	शषुकरा	आली.	वारावरणाच्या	वरच्या	् रारील	भौररक	व	रासा्यरनक	बदल,	मोसमी	वाऱ्याचंी	अरन्यरमररा,	
डों्रांचे	सपाटीकरण,	पृरवीवरील	ओझोनच्या	आवरणार	होर	असलेले	बदल	इत्यादी.	मुळे	अवषगिण	होरे.

२) अदतवृष्ी :	अररवृष्टीने	ओल्या	 दुषकाळाची	आपतरी	
्येरे.	पाणलोट	क्षेत्ार	अररवृष्टी	झाली	की	सखल	भा्ार	पाणी	
साठून	राहरे.	जासर	काळ	पाणी	रारहल्यास	रपकांची	नासाडी	होरे	व	
रपके	कुजरार.	पुनहा	अन्नधान्य	व	चारा	्यांचे	दुरभगिक्ष	रनमागिण	होरे.	
अररवृष्टीसाठी	हवामानार	होणार	ेबदल,	ओझोनच्या	आवरणार	
होर	असलेल	ेबदल	्यामुळे	मोसमी	वाऱ्यांमधील	अरन्यरमररा	
इत्यादी.	्ोष्टी	कारणीभरू	ठररार.

३) पूरः	 पाण्याच्या	 पारळीर	 वाढ	 होऊन	आजूबाजूचे	
जनजीवन	 जलम्य	 होरे.	 कमी	 कालावधीर	 सरासरीपेक्षा	 खूप	
जासर	पाऊस	पडला	की	नद्ांच्या	पाण्याची	पारळी	वाढरे	्याला	
अररवृष्टीने	आलेला	पूर	महणरार.

ढ्फुटी,	अररवृष्टी,	 बफ्क	 रवरळणे,	 धरण	फटुणे,	 समुद्ाला	
उधाण	्येणे,	तसुनामी	लाटा	्यांमुळ	ेपूर	्येरो.	्यामध्ये	्ंभीर	सवरूपाची	हानी	होरे.	ओला	दुषकाळ	पसररो,	सा्ीचे	रो्	
पसररार,	भूसखलन	होरे,	आजूबाजूच्या	पररसरारील	राण,	पाण्यार	रमसळून	पाणी	पुरवठ्ाची	व्यवस्ा	कोलमडरे.

४) वादळे व गारपीटः	 रभन्न	रापमानाच्या	वा्युराशींच्या	संपकागिमुळे	वादळ	ेर्यार	होरार.	चक्रीवादळाचा	वे् 	
राशी	२५	रकमी	रे	१५०	रकमी	असू	शकरो.	बं्ालचा	
उपसा्र,	अरबी	समुद्	्या	 रठकाणी	दरवषषी	८	रे	१०	
चक्रीवादळे	होरार.	

्ारपीट	 प्रकारार	 ढ्ारून	 ्छोट्ा	 व	 मोठ्ा	
आकाराच्या	 ्ारांचा	 मारा	 होरो.	 त्यामुळे	 माणसे,	
जनावरे,	रपके	्यांना	इजा	पोहोचून	नुकसान	होरे.

उपक्रम
 पुणे	 रजलहारील	 माळीण	 ्ावच्या	 भूसखलनाची	
मारहरी	रमळवा.

 दुषकाळ	व	अररवृष्टीमुळे	होणाऱ्या	हानीची	व्ागिर	् ट	
चचागि	करा,	

 वादळारील	नुकसानाची	मारहरी	संकरलर	करा.
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७.३ पया्गवरण संरषिण 
अवनबयंध आवण अवववेकरी वापिामुळे नैसवगयाक साधनसंपततीचा 

ऱिास िोतो. नैसवगयाक साधनसपंततीचे असतंलुन िोत.े वसतूंचा तटुवडा 
भासतो. मग सजीवाचं्ा अससततवासाठी सपधाया िोत.े त्ामळु ेमानवाचा 
आवथयाक व तंत्रज्ानाच्ा प्रगतीचा वेग मंदावतो, प्ायाविणाचे प्रदूषण 
वाढते. िवामानात बदल, िरितगृिातील वा्ूमुळे पृरवीविील बफ्फ 
ववतळून समुद्ाच्ा पाण्ाची पातळी वाढते, वाढती लोकसंख्ािी 
त्ाला जबाबदाि आिे.

ि ेसवया टाळण्ासाठी नसैवगयाक साधनसपंततीचे सवंधयान किण ेगिजचेे आिे. प्रत्ेकाने जासतीत जासत झाड ेलावावीत. 
कोळसा व लाकूड ् ांचा उप्ोग कमी करून जैववक ऊजजेवि भि द्ा्ला िवा. िेवडओ, टीविी, वृततपत्रे ् ा माध्मांतून 
लोकांप्यंत झाडांचे  मित्व पोिोचवावे. गवताळ, चिाऊ कुिणे िाखीव ठेवावीत. अभ्ािण्े वाढवावीत, त्ामुळे 
जवमनीची धूप थांबेल. बाषपीभवनास मदत िोऊन पजयान्मान वाढेल. भूजल पातळी वाढेल. त्ामुळे पाणीटंचाई कमी 
िोईल.

वािन ेजि वळेवेि दरुुसत कलेी ति धिुाचे प्रमाण कमी िोईल. वाढणािे तापमान, ओझोनचा वविळ थि इत्ादी. आपतती 
कमी िोतील. सवायात मित्वाचे मिणजे प्ायाविण संवधयान िी काळाची गिज ओळखून आपले कतयाव् मिणून वृक्षसंवधयान 
केले पाविजे. व्क्तीचा व समाजाचा सिभाग असेल ति, नैसवगयाक साधनसंपततीचे संवधयान प्रभावीपणे िोईल. ्ासाठी 
सिकािी वन्म व नागरिकांच्ा गिजा लक्षात घेऊन त्ामधील दुवा मिणून आपल्ा भूवमका बजावणे मित्वाचे आिे.

मूलयमापन

शनकष
उततम

(खूप चांगले)
योगय

(समाधानकारक)
अयोगय 

(असमाधानकारक)
गुण

आपतती संकलपना 
सपष्ट िोणे.

आपतती मिणजे का् िे 
आपल्ा शबदांत सपष्ट 

करून आपततीची अनेक 
उदाििणे देतो.

आपततीची पुसतकातील 
व्ाख्ा सांगून उदाििणे 

देतो.

आपततीची संकलपना 
्ोग् पद्धतीने सपष्ट 

किण्ाचा प्र्तन कितो.

आपतती 
व्वसथापनाचे 
का्या किणाऱ्ा 
व्वसथेववष्ी 
माविती घेणे.

देशपातळी ते सथावनक 
पातळीवि आपतती 

व्वसथापन व्वसथेची 
माविती वमळवतो.

आपल्ा शििातील 
आपतती व्वसथापन 

व्वसथेववष्ी माविती 
वमळवतो.

आपतती व्वसथापन 
व्वसथेववष्ी माविती 
घेण्ात गोंधळ कितो.

आपतती व्वसथापन 
किणे.

वदलेल्ा आपततीचे 
व्वसथापन ्ोग् पद्धतीने 

किणे.

वदलेल्ा आपततीचे 
व्वसथापन वशक्षकांच्ा 

मदतीने कितो.

वदलेल्ा आपततीचे 
व्वसथापन किण्ात 

गोंधळ कितो..

उपक्रम

प्यायावरण वाचवण्यासाठती घोषवाक्ये 
त्यार करून िावा. प्यायावरण लदन शाळेत 
साजरा करा. शासनाने  आ्योलजत  किेेल्या   
प्यायावरण लदन उपक्रमामध्ये सहभाग घ्या. 
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माझा अभ्यास

१. मानवरनरमचात आपततीचे प्कार रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. भूकंपारवष्ीची रचत्र गोळा करून ्ेथे रचकटवा व आर.एस.पी. रवद्ाथती म्णून कोणती मदत कराल ते 
रल्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

कामात ठेवा सुरक्षा, देव करेल तुमची रक्षा.
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३. मानव व रनसगचारनरमचात आपततींरवष्ी पेपरमधील कात्रणे गोळा करून रचकटवा.

जो सुरक्षासे दोसती तोडेगा, वह एक ददन  दुदन्याभी छोडेगा।
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८. पदकवा्यत

	 पदकवा्यर	महणजे	परेड.	आपण	२६	जानेवारी,	१५	ऑ्सट,	१	म	े्या	वेळी	पोलीस	रवभा्,	सैरनकांच	ेराष्टट्री्य	
संचलन	पाहरो.	्या	संचलनाची	र्यारी	शाल्ेय	जीवनार	वहावी	महणून	आपण	वाहरूक	सुरक्षा	(RSP)	्या	रवष्यामध्ये	
परडेच	ेज्ान	घ्या्यच	ेआहे.	्यामधनू	आपल्या	अं् ी	राष्टट्रप्रमे,	रशसर,	वररष्ानंा	आदर	देण,े	् णवशेाची	रशसर	ह्ा	् णुाचंी	
रनरमगिरी	होईल.

उद् ददष्े
(१)	 अं्ी	रशसर	्येणे.
(२)	 वक्तशीरपणा	रनमागिण	होणे.
(३)	 एकाच्या	आदेशावर	सामारजक	काम	करण्याची	वृतरी	्येणे.
(४)	 देशप्रेम	रनमागिण	होणे.
(५)	 ्णवेशारून	रशसर	रनमागिण	होणे.

 परेड मैदानावरील सवचा कृतींचे आदेश ‘र्ंदी’ मध्ेच द्ावे लागतात.  त्ामुळे ्ा पाठ र्ंदीमध्े अभ्ासावा.

  प्त्यक्ष आदेि और का्य्डवाही 

	 	 रडट्रल	रकसे	कहरे	है?	(पदकवा्यर)
	 	 सब	जवान	रमलकर	एक	हुककूमपर	एक	सा्	काम	कररे	हैं!
	 	 रडट्रलका	उद	्देश	क्या	है!	
१.	 	 ्छात्ोंमें	एक	हुककूमपर	एक	सा्	काम	करन	ेकी	आदर	रनमागिण	

करना।
२.	 	 ्छात्ांकेो	सही/उरचर	ढं् स	ेचलना	रफरना	रसखाना।
३.	 	 रडट्रल	सीखनेसे	(्छात्ोंको)	अनुशासन	और	अच्छा	्णवेश	पररधान	करने	की	आदर	पडरी	है।
४.	 	 ढं् से	और	ठीकस	ेकी	्ई	परेड	प्ररशक्षण	को	ऊँचा	उठारी	है।
५.	 	 रडट्रल	करनेसे	जवानों	के	रदलमें	आतमरवशवास	र्ा	अपन	ेअरधकारी,	रशक्षक	और	्ुयरनट	के	बारेमे	आतमसममान				

रनमागिण	होरा	है।

उपक्रम

आपल्या	 व्ागिरील	
आर.एस.पी	 प्काची	
मैदानावर	 उभे	 करून	
रचना	करा्यची	आहे.
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      दडल्में कौनसे संकेत ददए जाते हैं?
सावधान,	रवश्ाम,	आरामसे,	दरहने	सज,	दरहन	ेमूड,	बा्ये	मूड,	रप्ेछ	मुड,	खुली	लाईन,	रनकट	लाईन	चल,	२-३	

कदम	आ्े	पी्छे	चल,	दरहने	बाजू,	बाएँ	बाजू	चल,	दौड	के	चल,	सैल्युट,	सकॉड	बनाना,	सकौडडट्रील	के	फोमषेशेन,	
रदशा	बदल।

  सावधान
सावधान का उद ्दिे और वसथती ः	सावधान	सस्रीमें	रडट्रल	का	शुरु	का	काम	होरा	है।	रडट्रल	का	हर	काम	सावधानसहेी	

रक्या	जारा	है	।	अपने	वररष्ोसे	काेई	बारचीर	करनी	हो	रो	सावधान	होकर	की	जारी	ह	ै।	सावधान	्यह	एक	आदरणी्य	
सस्री	है।		जो	की	सैल्युट	के	बराबर	मानी	जारी	है	।	‘सावधान’	इस	आदेशपर	बा्या	पैर	१२	इंच	उपर	उठाकर	दरहने	
पैरसे	रमला्यें्े,	दोनो	पैरोंकी	एडी	रमली	हुई	दोनो	पंजो	के	बीच	३०	डीग्ी	का	अरंर	हो।	दोनो	पैर	सखर,	सीना	उठा	हुआ	
हो,	दोनो	हा्ोंकी	मुठ्ी	मामुली	बंद	हो,	दोनो	हा्	टॅक	(पँट	के	रसलाई)	क	ेसा्	रमले	हुए,	कंधे	चौरस	ओर	नजर	
कदके	मरुाबीक	सामने	हो।	

इस	सस्री	में	कोई	हरकर	ना	की	जाए	रब	रक	की	रवश्ाम	ना	रद्या	जाए।	(आदेि प्रॅटून सावधान)

  दवश्ाम
दवश्ाम का उद् देि ः	सावधान	में	जादा	देर	रक	हम	खडे	नही	रहे	सकरे	इसी	रलए	रवश्ाम	रक्या	जारा	है	।	इस	

सस्री	में	दोनो	पैर	खुले	हो,	दोनो	एडी	में	१२	इंच	और	पंजोमे	१८	इंच	अरंर	हो।	दोनो	हा्	पी्छे	की	ररफ	हो	और	बाएँ	
हा्	मे	दरहना	हा्	फसा	हुआ	हो।	रजस	ररह	सावधान	म	ेकोई	हरकर	नही	होरी	उसी	ररह	रवश्ाम	में	भी	कोई	हरकर	
नही	करनी	चारहए	जब	रक	की	आरामसे	न	रक्या	जाए।		(आदेि प्रॅटून दवश्ाम)

  आरामसे
आरामस ेका उद् दिे ः	सावधान	की	ररह	रवश्ाम	में	भी	हम	अरधक	सम्य	रक	खड	ेनही	रह	सकर	ेइसरलए	‘आरामसे’	

का	आदेश	रद्या	जारा	है।
इस	आदेश	पर	पैरोंकों	हम	रहला	नही	सकरे	क्यों	की	प्ॅटून	का	डट्रेरसं्	कवररं्	रब्ड	सकरा	हैं।	रसफ्क	कमर	के	

उपरवाल	ेशरीर	की	हरकरे	कर	सकरे	हैं।	्यह	एक	आरामदा्यी	सस्री	है।	(आदिे प्रॅटून आरामसे)

  ददहने सज
(आदेि प्रॅटून ददहने सज) ददहने सजका उद् देि ः	सक्ॉड	में	्या	प्ॉटून	में	खड	ेजवानां	ेको	सामन	ेस	ेकवर	और	

दरहनसेे	डट्ररेसं् 	रखनके	ेरलए	दरहन	ेसज	रक्या	जाना	है।	दरहन	ेसज	इस	
आदेश	पर	दशगिक	ज्हपर	खडा	रहे्ा	बाकी	रमाम	जवान	एक-दो	
बोलके	एक	कदम	आ्े	लें्े।	दो-रीन-एक	बोलकर	सामनेवाली	
लाईन	अपना	दरहना	हा्	दरहने	ररफ	उठारे	हुऐ	अपनी	्दगिन	दरहनी	
ररफ	मोड	देें्े	सा्	ही	सा्	दशगिक	के	परहलेवाले	जो	दो	साहाय्यक	
दशगिक	होरे	ह	ैवो	अपना	हा्	सामन	ेउठाऐं्े।	् दगिन	सामने	रखे्ं 	ेबाकी	
बचे	हुए	सब	जवान	रसफ्क	्दगिन	को	अपने	दरहने	ररफ	मोड	दें्े।	सा्	
ही	सा्	दशगिक	के	परहलेवाल	ेजो	दो	साहाय्यक	दशगिक	होरे	है	वो	

ना समझो इसे मजबूरी, ्ये है जरुरी। - वाचवा्यचे असतील आपले प्ाण तर अवश्य वापरा दिरसत्राण

परेड	 मैदानावर	प्ॅटून	 उभे	करून	
त्यांचे	 कडून	 ‘परेड	 सावधान’,	 ‘परेड	
रवश्ाम’,	‘परेड	आरामसे’,	‘परेड	दरहने	
सज’,	‘परेड	खुली	लाईन	चल’,	‘परेड	
रनकट	लाईन	चल’	्या	कृरींच	ेसादरीकरण	
करावे.
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अपना	हा्	सामन	ेउठाएं् े,	्दगिन	सामने	रखें्े	बाकी	सब	जवान	रसफ्क	्दगिन	को	अपन	ेदरहने	ररफ	मोड	दे्ं े।	रफर	दो-
रीन-एक	बोलकर	अपने	पैरों	के	पंजे	एडी	के	सहारे	पी्छे	की	हरकर	करें्े	और	डट्रेरसं्	और	कवररं्	करें्े।	रफर	आदेश	
रमले्ा	‘सामने	देख’	रो	्दगिन	को	सामने	मोड	देें्े	और	सामनेवाली	लाईन	और	दो	सहाय्यक	दशगिक	अपने	हा्	नीच	ेलें्े	
और	मुँहस	ेबोलें्े	-	‘एक’		रफर	सक्ॉड	मे	खडे	जवानोंकी	र्नरी	करने	क	ेरलए	और	अपनी	सस्री	समजम	ेआने	क	े
रलए	आदेश	रमले्ा,	‘दरहनेस	ेर्नरी	कर’।

  खुली लाईन चल- दनकट लाईन चल

वररष्ोंद्ारा	प्ॅटूनका	रनरीक्षण	करना	हो	रो	सक्ॉड	्या	प्ॅटूनको	खुली	लाईन	रक्या	जारा	है।	और	पॅ्टूनको	
माचगि	करना	हो	्या	कोई	और	परेड	का	काम	लेना	हो	रो	रनकट	लाईन	रक्या	जारा	ह	ै।	‘खुली	लाईन	चल’	इस	आदेश	
पर	पहली	लाईन	डेढ़	कदम	आ्े	आए्ी,	बीचवाली	लाईन	ज्ह	पर	खडी	रहे्ी	और	पी्छेवाली	लाईन	डेढ़	कदम	पी्ेछ	
जाए्ी।		मुहस	ेबोलें्े	१-१-२।	‘रनकट	लाईन	चल’	आदेशपर	सामनेवाली	लाईन	डेढ़	कदम	पी्छे	जाए्ी,	बीचवाली	
लाईन	ज्हपर	खडी	रहे्ी	और	पी्छेवाली	लाईन	डेढ़	कदम	आ्े	जाए्ी।	मुहसे	बोलंे्े	१-१-२ (आदिे प्रॅटून खुली 
लाईन चल ्या प्रॅटून दनकट लाईन चल) 

  लाईन व ्ाईल

एक	जवान	के	कंधे	को	कंधे	ल्ाकर	जवान	खडे	रहरे	है	उससे	जो	लकीर	बनरी	है,	उसे	लाईन	कहरे	है,	और	एक	
जवान	के	पी्छे	और	जवान	खडे	रहरे	हुए	जो	लकीर	बनरी	है	उसे	फाईल	कहरे	है।	रीन	लाईन	्या	रीन	फाईल	रमलकरही	
सक्ॉड	्या	प्ॅटून	र्यार	होरा	है।

सक्ॉड दड्ल के ्ॉरमिेन

	 लाईन	फॉमषेशन	 रीनो-रीन	फॉमषेशन	 रसं्ल	फाईल	फॉमषेशन

  मुडना

अ) ददहने मुड ः	अ्र	हमे	सामनेवाली	रदशासे	अपन	ेदरहने	ररफ	जाना	हो	रो	९०	रडग्ी	टनगि	करना	पडरा	हैं।	‘दरहने	
मुड’	इस	आदेशपर	अपने	दरहने	पैर	की	एडी	और	बा्ये	पैर	के	पंजे	के	बल	अपन	ेदरहन	ेररफ	टनगि	करें्े।	मुहस	ेबोलंे्े	
१-२-३-१	और	दरहने	पैर	के	सा्	बा्या	पैर	रमलाएँ्े।	(आदेि प्रॅटून तीनो तीनमें ददहने चलेगा ददहने मुड।)

ब) बाएँ मुड ः अ्र	हमे	सामनेवाली	रदशासे	अपने	बा्यी	ररफ	जाना	हो	रो	९०	रडग्ी	टनगि	करना	पडरा	हैं।	‘बाएँ	मुड’	
इस	आदेशपर	अपन	ेबा्ये	पैर	की	एडी	और	दरहने	पैर	के	पंजे	के	बल	अपन	ेबाएँ	ररफ	टनगि	करें्े।	मुहसे	बोलंे्े	१-२-३-१	
और	बाएँ	पैर	के	सा्	दरहना	पैर	रमलाएँ्े।	(आदेि प्रॅटून तीनो तीनमें बाएँ चलेगा बाएँ मुड।)

क) पीछे मुड ः अ्र	हमे	सामनेवाली	रदशासे	अपने	पी्छे	ररफ	जाना	हो	रो	अपने	दरहनेस	ेदरहने	पैर	की	एडी	और	
बाए	ँपैर	क	ेपंजे	के	बल	अपने	पी्छे	की	ररफ	१८०	रडग्ी	टनगि	करना	पडरा	हैं।	दरहने	पैर	से	बाए	ँपैर	रमलाऐं्े	और	सावधान	
सस्री	बनारे	हुए	मुहसे	बोलंे्े	१-२-३-१।	(आदेि प्रॅटून तीनो तीनमें पीछे लौटेगा पीछे मुड।)
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दो कदम आगे, पीछे, ददहने बाजू चलना, बाएँ बाजू चलना 

दो	प्ॅटून	्या	दो	सक्ॉड	मे	फासला	बढ	जारा	है,	रो	उसे	र्य	करने	के	रलए	प्ॅटून	को	दो	स	ेचार	कदम	रक	आ्े,	
पी्छे,	दरहने,	बाएँ	बाज	ूचल	्यह	का्यगिवाही	की	जारी	हैं।		प्ॅटून	को	दोन	कदम	आ्े	पी्छे	लेना	हो	रो	प्ॅटून	दो	कदम	
आ्े	चल	दो	कदम	पी्ेछ	चल	इस	आदेशपर	बा्या	पैर	आ्े	्या	पी्छे	रनकालरे	हुए	र्नरी	दें्े	१-२-३	और	अपने	दारहने	
्या	बाएँ	बाज	ूजाने	के	रलए	र्नरी	देे्े	१-१-१-२।

  चालके प्कार तीन है

	 १)	धीर	ेचाल,	२)	रेज	चाल,	३)	दौड	चाल

१)  धीरे चलः	धीर	ेचाल	मे	प्ॅटूनो	के	जवानों	मे	डट्रेरसं्	कवररं्	रब्ड	जारी	है	रो	उसे	दुरुसर	करने	के	रलए	धीरे	कदम	
राल	रेज	चाल	के	रलए	कदम	राल	और	दौड	चाल	के	रलए	दौड	कदम	राल।

२)  तेज चालः	एक	ज्हस	ेदुसरी	ज्ह	जलदी	जाना	हो	रो	अनुशासन	को	का्यम	रखरे	हुए	रेज	चालकी	का्यगिवाही	
की	जारी	है	।	परेड	ग्ाऊंडपर	जो	परेड	होरी	है	वा	ेरेज	चालमे	होरी	है।	रेज	चाल	पैरों	की	एडी	पर	चली	जारी	है।	
३०	इंच	का	कदम	रनकाला	जारा	है	्या	अपने	कदके	अनुसार	कदम	रलए	जारे	है।		लेकीन	प्ॅटून	की	कवरीं्	
डट्रेरसं्	ठीक	रहनी	चारहए।

प्ॉटून को सामने हो तो आदेि देंगे -

‘प्ॅटून	आ्े	बढे्ा	दरहनेस	ेरेज	चाल’	इस	आदेशपर	बा्या	पैर	आ्े	रनकालें्े	और	दरहना	हा्	कंधे	के	लाईनमे	
सामने।	बा्या	हा्	पी्छे	हो	दोनो	हा्ो	की	मुठ्ी	मामुली	बंद	हो,	और	बाएँ	पैर	की	एडी	जमीन	पर	रटकाऐं्े	हा्ो	को	
सवीं्	देरे	हुए	बा्या	हा्	सामने	और	दरहना	हा्	पी्छे	ले	जाऐं्े।		नजर	सामन	ेहो,	डट्रेरसं्	कवीरं्	का	ख्याल	रखें्े।	इस	
मुरारबक	ल्ारार	चले्ं े	और	मुहसे	बोलें्े	१-२-१-२।	रेज	चालकी	चलरी	हुई	हालर	म	े‘्म’	करना	है	रो,	आदेश	
दें्े	‘प्ॅटून’	‘्म’।	लेकीन	ध्यान	रखे	्म	्यह	आदेश	दरहने	पैर	पर	खतम	हो।	प्ॅटून	बा्ये	पैर	को	एक	बोलकर	दो	के	
रलए	दरहना	पैर	्ये	पैर	से	रमलाएँ् े।	्यहा	पर	प्ॅटून	्म	की	का्यगिवाही	समाप्त	होरी	है।	(आदेि प्रॅटून थम-१-२)

३)  दौड चालः (आदेश-	‘सक्ॉड	आ्े	बढे्ा-दौडक	ेचल’)

बाएँ	पैर	को	आ्े	बढारे	हुए	ँपंजोसे	दौडके	चले।	इसमे	शरीर	को	्ोडा	आ्े	झुकाएँ	लेरकन	चाल	सही	बनी	रहे।	
प्रत्यके	कदम	उठारे	सम्य	पैरोंको	जमीन	से	पूरा	उठाना	चारहए	र्ा	जांर,	रुटने	और	टखनोंेक	ेजोड	रबना	रुकावट	क	े
सवाभारवक	रूपसे	रहलने	चारहए।	पी्छले	पैर	के	धक्कसेे	पूरा	शरीर	रबना	रकसी	प्र्यतन	के	आ्े	आना	चारहए।	एडी्योंको	
सीट	की	ररफ	जादा	उपर	नही	उठाना	चारहए।		लेकीन	पैर	को	सीधा	सामन	ेला्या	जाए	र्ा	पंजे	जमीनपर	धीरेसे	रखे	जाएँ।		
बाजू	कंधोसे	सवाभारवक	रूपसे	रहलने	चारहए,	कुहनी्यों	से	मुडे	होन	ेचारहए	बाजू	का	आ्ला	रहससा	पी्छले	रहससे	क	े
सा्	१३५०	का	कोण	बनारे	हुए	रखा	जाए।	(अ्ागिर	हा्	के	मध्य	भा्	रक	और	कुहनी	के	बीच	समकोण	बनारा	हुआ	
हो)	मुठ्ी	्ोडी	बंद	हो	।	हा्ों	का	पी्छला	भा्	बाहर	की	और	हा्	शरीरसे	प्यागिप्त	दूर	हो	रजससे	सीना	एकदम	रना	
हुआ	रहे।		कंधो	को	सस्र	रखा	जाए	और	वह	शरीरके	अ्ले	भा्	के	बीचों	बीच	हो,	रसर	सीधा	हो	कदमोंकी	लंबाई	
४०	इंच	हो	एक	रमनीट	मे	१८०	कदम	माचगि	रक्या	जाए।

अपघाताची घडते बाब, दवमा संरक्षण देते साथ.
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  सॅलयूट

्ह वररष्ों को अिभवादन करने की एक िवधी है। अपने से वररष् व्क्ी, अिधकारी इनके बारेमें अपने मनमें 
जो आदरभाव है उसे व्क् करने का एक तरीका है। जब हम अपने अिधकारी ्ा वररष्ों से िमलते है, बातिचत करते 
है ्ा ररपोिटांर करते है, तो पहले सॅल्ूट करना चािहए।  राष्टट्री् धवज, VIP लोर आदी को सॅल्ूट करते है। सॅल्ूट 
ठीक और ढरंसे िक्ा जाए।

  सॅलयूट के प्कार

१) चेसट सॅल्ूट,   २) कॅप के साथ सॅल्ूट,    ३) सामने सॅल्ूट,   

४) संदेश सॅल्ूट,   ५) दिहने सॅल्ूट, बाएँ सॅल्ूट,   ६) बक्षिस सॅल्ूट

आदेश- अरर खडे खडे सॅल्ूट करना है तो आदेश देंरे.‘प्ॅटून । परेड, सामने सॅल्ूट क्ास सॅल्ूट’- सॅल्ूट 
करते हुए िरनती देंरे ‘१-२-३’, और चार िरनतीपर सॅल्ूट पूरा करेंरे।

तेज चाल की चलती हुई आदेश में आदेश िमलेरा सामने सॅल्ूट क्ास सॅल्ूट तो का्गावाही इस प्कार होरी- 
‘एक दो बोलके थम होंरे, सॅल्ूट करेंरे, मुहसे बोलेंरे एक दो तीन चार।  बीचमें एक दो तीन िरनती करेंरे िरर एक के 
िलए सॅल्ूट करेंरे।’ दो तीन और चार बोलकर सॅल्ूट पूरा करेंरे और पीछे मूड करके चाल जारी रखेंरे । (आदशे देते 
वक् ‘सामने सॅल्ूट बोलेंरे, सॅल्ूट श्बद दिहने पैर पर ख्तम हो’) इसी तरह संदेश सॅल्ूट क्ास सॅल्ूट इस आदेशपर 
एक दो बोलकर थम होंरे सॅल्ूट करेंरे एक दो तीन चार िरनने के बाद सॅल्ूट पूरा होरा। िरर एक कदम आरे लेंरे और 
बोलेंरे दो। दिहने हाथ से बा्े हाथ के संदेश को लेंरे और बोलंरेे एक, दो संदेश सामने वाले वररष्ों के िलए देंरे तीन 
के िलए दिहना हाथ रॅनक को िमलाएरंे । एक कदम पीछे लेंरे, बोलेंरे एक दो, िरर सॅल्ूट करेंरे। एक दो तीन चार 
करके सॅल्ूट पूर होरा और पीछे मुड करके तेज चाल जारी रखेंरे। 

  कदम के प्कार  

१) तेज कदम -३० इंच,   २) धीरे कदम - १५+१५ = ३० इंच, 

३) छोटा कदम - २१ इंच,   ४) बडा कदम - ३३ इंच,  

५) बरली कदम - १२ इंच

तेज चाल में एक िमनट में १२० कदम, धीरे चाल में ७० कदम और दौडचाल में १८० कदम चलना चािहए।

परेड के धलए वड्व ऑफ कमांड

परेड पॅ्टून वाईज फॉलॉन करने के बाद परेड कमांडर के वड्व ऑफ।

१)  परेड सावधान

२)  परेड राष्टट्री् धवज को सलामी देंरे राष्टट्री् सॅल्ूट सलामी दो। (शसरि/रा्रल हो तो सलामी शसरि)

३)  राष्टट्ररीत पूरा होने पर ‘बाजू शसरि’ इस आदेश पर सॅल्ूट पूरा करेंरे ्ा सटडी अप पर हात नीचे लेंरे।
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४)	 	 परेड	कमांडर	मंचपर	खडे	VIP	को	ररपोटगि	देन	ेके	रलए	रेज	
चालम	ेजाऐं्े,	्म	होकर	सॅल्यूट	करें्े	‘‘श्ीमान	परेडपर	१	
परेड	कमांडर,	१	सेकंड	कमांडर,	पॅ्टून	कमांडर	और	१२०	
जवान।	रवद्ा्षी	हाजीर	है।	परेड	रनरीक्षण	के	रलए	रै्यार	है।	
रनरीक्षण	हो	जानेपर,	‘श्ीमान	परेड	माचगि	करने	की	अनुमरी	
चाहरा	हू।ँ		रफर	परेड	कमांडर	अपने	ज्हपर	आ्ये्ा	रफर	
वडगि	ऑफ	हों्े.’

५)			 परेड	रनकट	लाईन	चल।

६)	 	 परेड	दरहनेसे	रीनों	रीन	के	कुच	कॉलम	मै	मंचसे	्ुजरे्ी,	रेज	चालमे	परेड	रीनो	रीन	के	कुच	कॉलम	मे	दरहने	
चले् ी	दरहने	मुड।	(परेड	दरहने	मुड	हो्ी	रफर	परेड	कमांडर	परेड	के	आ्े	जाकर	खडे	रहें्े	और	प्ॅटून	कमांड	
अपने-अपने	प्ॅटून	के	आ्े	जाएँ्े	सुपर	नंबरी	प््	ॅटून	के	पी्छे	आए्ा।)	बा्ये	मुड	करें्े	।	

७)	 	 रफर	परेड	कमांडर	आदेश	दे् ा	-	‘पॅ्टून	क्रमांक	१	आ्े’

८)	 	 इसक	ेबाद	रुरंर	नं.	१	प्ॅटून	कमांडर	आदेश	दे् ा,	क्रमांक	१	प्ॅटून	बा्येसे	रेज	चल,	(ढोल	के	राल	पर	रेज	
चलरी	रहे्ी.)	

९)	 	 इसके	बाद	क्र.२,	क्र.३,	क्र.४	आदी	परेड	मंचके	सामन	ेआरी	है	रो	हर	प्ॅटून	कमांडर	अपने	अपने	प्ॅटून	को	
आदेश	दें्े।	उदा.	क्रमांक	१	प्ॅटून	दरहन	ेदेख.

	 	 देख	्यह	शबद	बा्ये	पैर	पर	खतम	हो	और	दरहने	पैरको	‘खाली’	और	बा्ये	पैर	को	‘एक’	ऐसे	बोलकर	दरहने	देख	
का्यगिवाही	हो्ी।	आ्े	चलकर	-	क्रमांक	१	प्ॅटून	सामन	ेदेख	की	का्यगिवाही	पूरी	हों्ी।	

	 	 हर	प्ॅटून	कमांडर	दरहना	सॅल्यूट	करे्ं े,	परेड	्म	हो्ी।	इसी	ररह	हर	प्ॅटून	का्यगिवाही	करें्े	।

१०)	 इसक	ेबाद	परेड	 रनरीक्षणक	ेरलए	मध्यसे	रेज	चल	पूर	परेड	अपने	ज्हपरसे	१६	कदम	आ्े	जाकर	रुके् ी।		
अरर्ी	रनरीक्षण	के	बाद	परेड	खतम	होरी	है।	

११)	 संचलनके	दौरान	ध्यान	रखनेवाली	बारे	-

	 (अ)	हा्	की	सवीं्	ठीक	हो	।	(ब)	प्ॅटून	के	हर	जवानों	म	ेडट्रेरसं्	कवररं्	ठीक	हो।

	 (क)	हर	जवान	का	कदम	एक	ही	हो।	(ड)	परेड	कमंडर,	प्ॅटून	कमांडर	इनके	वडगि	ऑफ	कमांड	दुरुसर	हो।

वाहतुकीचे दन्यम पाळा, अपघात टाळा.

   
रवद्ार्याांच	ेप्ॅटून	र्यार	करा.	व	पुढील	बाबी	करून	घ्याव्यार	व	त्याचे	सादरीकरण	करावे.

	बाऍ	रदशाबदल,	दरहने	रदशाबदल,	बाऍ	्या	दरहने	सक्ॉड	बना.
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मूल्यमापन

दनकष
उततम

(खूप चांगले)
्योग्य

(समाधानकारक)
अ्योग्य 

(असमाधानकारक)
गुण

पदकवा्यर
दैनंरदन	पदकवा्यर	

परेडवेळी	परेड	कमांडरचे	
काम	केले.

परेडवेळी	सेकंद	परेड	कमांडर	
काम	करण्यास	आवडरे.

परेडमध्ये	एक	प्ॅटूनचा	
रटक	होण्यास	रवशेष	
उतसुकरा	नवहरी.

पदकवा्यर	आदेश
पदकवा्यर	आदेश	उतरम	

प्रकारे	रदले.
पदकवा्यर	आदेशाचे	वाचन	
करून	पालन	कररो.

आदेशाच	ेआकलन	
झाले	नाही.

२६	जानेवारी,	 
१५	ऑ्सट,	 

१	मे,	R.S.P.	डे	
्या	संचलनावेळी	
परेडमध्ये	सहभा्.

R.S.P.	चा	्णवेश	
आवडीने	पररधान	करून	
परेड	रन्यंरत्र	केली.

शाले्य	परेडच्या	रारसकांना	
हजर	राहील	्याची	दक्षरा	
रेरली	हे	जाणवले.

सहभा्	नाही.

***

परेड	 ग्ाऊंडवर	 परेड	 उभी	झाल्यानंरर,	
सावधान,	रवश्ाम,	दरहन	ेमुड,	बा्ये	मुड,	पी्छे	
मडु,	खलुी	लाईन,	रनकट	लाईन	चल,	सलॅ्यटू,	
दरहन,े	बा्य,े	बक्षीस,	मसेज	सॅल्यटू	्याचंा	सराव	
करावा	व	संचलनाचा	सराव	करावा.

अपघात टाळण्याचा करू दनधा्डर, नाहीतर उधवसत होईल संसार.

     पदकवा्यतमध्ये आधुदनक तंत्रज्ानाचा वापर

	 २६	जाने,	१५	ऑ्सटच्या	राष्टट्री्य	परेड		T.V.वर	पाहा्यला	रमळरे.

	 सरैनकांची	परेड	T.V.	वृतरपत्ांमधून	अभ्यासा्यला	रमळरे.

	 पोरलसांची	परेड	स्ारनक	केबलवर	पाहणे.

प्ात्यदक्षक
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माझा अभ्यास

१. पदकवा्तीमध्े कोणकोणते संकेत रदले जातात ते रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. सॅल्ुट प्काराची रचत्र ेरचकटवून मार्ती रल्ा.
	 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

वाहन धीमा चला्यें, अपना दकमती जीवन बचा्यें।
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३. वारा बरॉडचारवरील परेडचे रचत्र गोळा करून त्ारवष्ीची मार्ती रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

४. १५ ऑगसट व २६ जानेवारी ्ा रदवशी आर.एस.पी. रवद्ाथती म्णून कशाप्कारे संचलन कराल ्ारवष्ी 
मार्ती रल्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Better late than never.
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  प्थमोपचार महणजे का्य ? 

अपरारार	सापडलेल्या	रकंवा	अचानक	आजारी	पडलेल्या	व्यक्तीला	प्रत्यक्ष	डॉकटरांची	मदर	रमळण्यापूवषी	जे	
रातपुररे	/	प्रा्रमक	उपचार	केल	ेजारार	त्या	उपचारास	‘प्र्मोपचार’	महणरार.

रसत्यावरील	अपरारग्सर	व्यक्तीला	एक	रासाच्या	आर	वैद्की्य	उपचार	रमळाल्यास	त्याचे	प्राण	वाचरार.	्यास	
‘्ोलडन	अवर’	महणरार.	जखमींना	उपचारासाठी	दवाखान्यामध्ये	नेण्यासाठी	‘१०८’	नंबरवर	फोन	करावा	शासनाची	
मोफर	सेवा	देणारी	रुगणवारहका	्येरे	व	त्या		जखमीला	दवाखान्यार	रेऊन	जारे.

  प्थमोपचाराची आवश्यकता का?

रवरवध	प्रकारचे	अपरार	नेेहमी	रसत्यावर,	मैदानावर,	ररामध्ये	होर	असरार.	उदा.	वाहनामुळे	होणारे	अपरार,	
उंचावरून	पडणे,	अरररेकी	हल्े,	्युद्धकाळारील	बाँब	वषागिव	अशा	वेळी	रजज्	डॉकटरांची	मदर	राबडरोब	रमळू	शकर	
नाही.	अशा	वेळी	अपरारार	सापडलेल्या	व्यक्तीचे	प्राण	काही	काळ	ररी	सस्र	ठेवणे,	रक्तस्ाव	् ांबवणे,	रुगणाला	धीर	
देणे	आवश्यक	असरे	ह	ेकाम	आपण	प्र्मोपचाराच्या	माध्यमारून	करू	शकरो.

प्र्मोपचार	करराना	काही	म्यागिदा	आहेर	-	प्र्मोपचार	करणारी	व्यक्ती	ही	डॉकटर	नसरे.	त्यामुळे	प्र्मोपचाराला	
काही	म्यागिदा	आहेर.

१)	अपरारग्सरावर	उपचार	करण्याची	पद्धर	माहीर	असावी.

२)	 प्र्मोपचार	करणाऱ्या	व्यक्तीमध्ये	आतमरवशवास	व	प्र्मोपचाराचे	ज्ान	असावे	
महणजे	त्याला	्योग्य	रनणगि्य	रेरा	्येरील.

३)	प्र्मोपचार	देराना	रुगणास	अरधक	इजा	होणार	नाही	्याची	दक्षरा	घ्यावी.

उद् ददष्े
(१)	 अपरारानंरर	प्र्मोपचार	करण्याची	्रज	सपष्ट	होणे.
(२)	 अपरारार	सापडलेल्या	व्यक्तीला	प्र्मोपचार	करण्याची	मानरसकरा	दृढ	होणे.
(३)	 प्र्मोपचारासाठी	ला्णारी	प्र्मोपचार	पटेी,	बडँजेसे	्याचे	ज्ान	रेऊन	त्याचा	प्रत्यक्ष	वापर	करण्याची	

कला	अं्ी	रनमागिण	होणे.
(४)	 प्र्मोपचाराची	समस्या	ओळखणे,	प्रत्यक्षार	री	समस्या	सोडवण्यासाठी	 रक्र्याशील	होण्याचा	

प्र्यतन	करणे.

वेग म्या्डदेचे उलं्घन, अपघातास आमंत्रण.

९. प्थमोपचार
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४)	आपण	डॉकटर	नाही	्याच	ेभान	ठेवून	आपल्या	मारहरीनुसारच	्योग्य	प्र्मोपचार	केले	पारहजेर.

५)	प्र्मोपचार	देण्यासाठी	उपलबध	साधनांचा	व्यवसस्ररीत्या	वापर	करणे	आवश्यक	असरे.

६)	प्र्मोपचार	केल्यावर	रोग्याला	्योग्य	रनवाऱ्याच्या	रठकाणी,	त्याच्या	ररी	रकंवा	हॉससपटलमध्ये	पोहोचवावे.

  प्थमोपचाराचे दन्यम

१)	प्र्म	अपराराचे	रकंवा	धोक्याच	ेकारण	समजावून	घ्यावे	व	दूर	करावे.

२)	इजा	झालेल्या	व्यक्तीला	मोकळी	हवा	रमळू	द्ावी.	त्याचे	रट्	कपडे	सैल	करावे.

३)	रक्तस्ाव	होर	असल्यास	रो	बंद	करण्याचा	प्र्यतन	करावा.	इजा	झालेल्या	भा्ास	आधार	द्ावा.

४)	असस्भं्	झालेला	अव्यव	सस्र	केल्यारशवा्य	रोग्यास	हलवू	न्ये.

५)	जखम	झाली	असल्यास	री	उरडी	टाककू	न्ये.

६)	रक्तारभसरण	उतरेरजर	करण्यासाठी	रुगणास	चहा	रकंवा	कॉफी	द्ावी.

७)	रुगण	बेशुद्ध	असल्यास	अमोरन्या	रकंवा	कांदा	फोडून	हुं्ण्यास	द्ावा.	चेहऱ्यावर	्ंड	पाणी	रशंपडावे.

८)	जखमी	व्यक्तीशी	ममरेने,	हळुवारपण	ेवा्ावे.	डॉकटरांचा	सल्ा	व	उपचारांची	व्यवस्ा	करावी.

९)	आपणास	रातपुररे	उपचार	कराव्याचे	आहेर	त्यासाठी	उपलबध	साधनांचा	्योग्य	वापर	करावा.

१०)	्ैरवाजवी	उपचार	करू	न्येर.

प्थमोपचार पेटीः	 शाळा,	कॉलेज,	का्यागिल्ये,	 वाहने,	 सावगिजरनक	वाचनाल्ये,	 एसटी	 सटँड,	 रेलवे	 स्ानकार	
प्र्मोपचार	पेटी	असावी.	रसेच	आपल्या	ररारही	प्र्मोपचार	पेटी	असावी.

प्थमोपचार पेटीत खालील सादहत्य असावे.

	 १)	 १००	ग्ॅम	रनजांरुक	कापूस,

	 २)	 ५०	ग्ॅम	रलंट	पेपर,

झेब्ा क्रॉदसंगवर थांबवा गाडी, हीच पादचाऱ्यांची सुरक्षा खरी.
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	 ३)	 २५	ग्रॅम	निर्जंतुक	गॉर्	(र्ाळीच	ेशोषक	कापड),

	 ४)	 २.५	से.मी.,	६	से.मी.	व	१०	से.मी	रुंदीच	ेगुंडाळी	बँडरे्,

	 ५)	 नरिकोणी	बँडेर्	(दोन्ी	कडांची	लांबी	१	मीटर),

	 ६)	 नटंकचर	आयोडीि,	नटंकचर	बेंझाईि,	व्रॅसनल	बेनसक,	मलम	व	पावडर,	अ	रॅंनटसेप्टक	ट्यूब,		नचकटपट्ी	रोल.

	 ७)	 सोनडयम-बाय	काबबोिेट,	र्ंतुिाशके.

	 ८)	 अमोनियाची	बाटली	(समेनलंग	सॉलट),	४/५	कांदे,	१	डझि	सेफटीनपनस,	गरम	पाणयाची	व	बराफाची	रबरी	नपशवी,	
कारिी,	थमाफामीटर,	बरॅटरी,	आगपेटी.

	 ९)	 रबरी	आवळ,	गलकुोर्,	बलेड,	पोटरॅनशयम	परमँगिेट,	नचमटा,	व्ी,	पेि	इतयादी.

  प्रथमोपचार व दक्षता

रगणाला	प्रथमोपचार	करणयापयूववी	कोणतया	प्रकारची	इर्ा	झाली	आ्े	्े	प्रथम	ओळखता	आले	पान्र्े	तरच	योगय	
उपचार	करता	येतील.	यासाठी	पुढील	गोष्ी	लक्ात	घयावयात.

अ)  रोग्ाची स्थती ः	र्खमी	कोणतया	पसथतीत	बसला	नकुंवा	पडला	आ्े	्े	प्रथम	पा्ावे.	दुखावलेलया	भागास	
दुसऱया	्ातािे	आधार	देतो	नकुंवा	पोटात	कळा	येत	असतील	तर	पाय	पोटाशी	घेतो	काय?	बेशुद्ध	आ्े	का	्े	प्रथम	
प्ावे.

ब) रोग्ाची लक्षणेः	रोगी	निसतेर्	नदसणे,	शरीराचा	एखादा	भाग	वेडावाकडा	नकुंवा	सुर्लेला	नदसणे,	अंग	गार	
लागणे,	िाडी	र्लद	चालण	ेअशा	गोष्टींिा	लक्णे	नकुंवा	नचन्े	म्णतात.	अशी	नचन्े	िर्रेिे	नकुंवा	परीक्ेिे	ओळखयूि	
घयावीत	तसेच	रगणांचया	तक्ारी	व	भाविा	र्ाणयूि	घयावयात.

क) अपघाताचा इततहासः	अपघात	कसा	घडला,	अपघात	्ोतािा	काय	काय	घडले,	रगण	कसा	पडला	इतयादी 
मान्ती	रगणाला	अथवा	तो	बेशुद्ध	असलयास	सभोवतालचया	लोकांिा	नवचारावी.

ड) ््ट्ेचर तकंवा डोलीः प्रथमोपचार	रगणास	रगणालयात	नकुंवा	घराकडे	्लवावे	लागते.	अशा	वेळी	दुखावलेलया	
भागाला	अनधक	इर्ा	्ोणार	िा्ी	अशा	रीतीिे	्ाताळावे.	तयासाठी	सट्ेचर	नकुंवा	डोलीचा	वापर	करावा.	डोली	्ी	दोि	
नकुंवा	चार	माणसांचया	मदतीिे	नवशेषतः	रोगयाला	झोपवयूि	िेणयासाठी	वापरली	र्ाते.	्ॉपसपटलमधये	नवनशष्	प्रकारची	
सट्ेचसफा	तयार	ठेवलेली	असतात.

रसतयावर	अपघात	झालयास	ऐिवेळी	
सट्ेचर	 उपलबध	 ्ोत	 िा्ी.	अशा	 वेळी	
"इंप्रयूवाईजड	 सट्ेचर'	 बिवतािा	 दोि	 ६	 ते	
८	रूटाचे	लांब	बांबयू,	सतररं्ी	नकुंवा	चादर	
याचया	 सा्ाययािे	 तातपुरते	 सट्ेचर	 तयार	
करता	येते.	याची	कृती		करूि	घया.

ओवहर्टेक करा पण ्ोग् वेळी व ्ोग् ्थळी.
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तिकष
उततम

(खूप चांगले)
्ोग्

(समाधािकारक)
अ्ोग् 

(असमाधािकारक)
गुण

अपघातामधये	
प्रथमोपचाराची	
गरर्

शालेय	क्रीडांगणावर	
झालेलया	दघुफाटिेचया	वेळी	
न्रररीिे	स्भागी	्ोऊि	
प्रथमोपचार	केले.

क्रीडांगणावरील	अपघाताच	े
वेळी	रक्त	मदत	करतो.	पुढे	
येऊि	प्रथमोपचार	क्वनचत	
केले.

शाळेत,	क्रीडांगणावर	
अपघात	झालयास	
घाबरूि	पाठ	
नररवली.

प्रथमोपचार	
पेटीतील	
सान्तयाची	
ओळख	व	
आवशयकता.

शाळेतील,	घरातील	
प्रथमोपचार	पेटीतील	
सान्तय	र्बाबदारीिे	
्ाताळले.	कमी	पडणार	े
सान्तय	मागवयूि	पेटीत	
ठेवले.

प्रथमोपचार	सान्तय	कोठे	
कोठ	ेअसते	एवढेच	पान्ले.	
तयातील	सान्तयाची	
आवशयकता	लक्ात	घेतली.

प्रथमोपचार	पेटीकडे	
दलुफाक्च	केले.

***

सावधाितेचा शेव्ट महणजे अपघाताची सुरुवात.

  गीत
नियमािे चालवू वाहिे

सुरनषित चालवू वाहिे
करू प्रवास मजेिे
नियमािे चालवू वाहिे करू प्रवास मजिेे
  आ ऽऽऽ हा ऽऽ करू प्रवास मजेिे ।।धृ।।
अनत वेगािे जाऊ िका रे
ओवहरलोड ही करू िका रे
 नियमािे चालवू वाहिे, करू प्रवास मजिेे ।।१।।
वेग नियंत्रण नवसरू िका रे
अडसर नतसरा होऊ िका रे
मदतीस मागे राहू िका रे
नियमािे चालवू वाहिे करू प्रवास मजेऽऽऽिे
करू प्रवास मजेिे आऽऽऽ हाऽऽ हा 
 नियमािे चालवू वाहिे, सुरनषित चालवू वाहिे ।।२।।

उपक्रम

वर ग्ातील मुल्ंच ेरट कर्. त््नं् त््चं्् पररसर्त, रसत््वर प्हिलले्् अपघ्त्ंचे, जखमींच,े त््वर इतर्ंनी 
केलेेले प्रथमोपच्र, आलेली रुग्णव्हिक्, प्हिलेले सट्ेचर ््हवष्ीचे व्णगान रट्ने वर्गासम्ेर करण््स स्ंर्.
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सुरदक्षत प्वास

आपल्या	प्रवासाच	ेरन्योजन	केल्याने	रो	अरधक	सुररक्षर	आरण	अरधक	
आनदंदा्यक	बन	ूशकरो.	खाली	रदलले्या	प्रशनाचंा	रवचार	करा	आरण	संबरंधर	
बॉकसमध्ये	बरोबरची	खूण	करा.

अ.क्र. आपण का्य करतो नाही कधी कधी सदैव

१) मी	 शाळेसाठी	 शॉटगिकट	 रनवडराना	 दोनदा	 रवचार	 कररो/
कररे.

२) टट्रॅरफक	 लाईटजवळ	 रसरा	 ओलांडण्यापूवषी	 मी	 ‘वॉक’	
रसनिलची	प्ररीक्षा	कररो/कररे.

३) मी	 शाळरे	 जाण्याचा	आरण	 परर	 ्येण्याचा	 मा्गि	आखरो/
आखरे.

४) सुररक्षर	 असेल,	 रर	 मी	 लांबच्या	 मा्ागिची	 रनवड	 कररो/
कररे.

५) मी	शाळरे	जाराना	आरण	परर	्येराना	असुररक्षर	रठकाणांना	
टाळरो/टाळरे.

६) मी	 क्रॉस	 वॉक,	 टट्रॅरफक	 लाईट,	 सरळ	 रसरे,	 अंडरपास	
आरण	ओवहर	पास	सारख्या	अरधक	सुररक्षर	रठकाणी	रसरे	
ओलांडरो/ओलांडरे.

७) ढ्ाळ	हवामान	असराना	आरण	अंधार	पडलेला	असराना	
मी	 चमकदार	 कपडे	 रालरो/रालरे	 ज्यामुळे	 मी	 सहजपणे	
रदसून	्येरो/	्येरे.

८) मी	 रसरा	ओलांडण्यापूवषी	्ांबरो/्ांबरे.	 पाहरो/	पाहरे/
ऐकरो/ऐकरे.

९) जर	शक्य	असेल	रर	मी	पाक्क	केलेल्या	्ाड्ाचं्यामधून	रसरा	
ओलांडण्याचा	प्र्यतन	करीर	नाही.
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   गीत
रसता सुरषिा

रसता सुरषिा, जीवन सुरषिा मूलमांत्र पाळा
सुरषिेचे ननयम पाळा

 रसता सुरषिेचे ननयम काटेकयोर पाळा ननयम पाळा ।।धृ।।
वाहने चालवा काळजीपवू्यक अपघात टाळा ननयम पाळा

 रसता सुरषिेचे ननयम काटेकयोर पाळा ननयम पाळा ।।१।।
वाहनावरती मयोिाईलवर ियोलायचे नाही
ओवहर टेनकंग चुकीचा करायचा नाही

  वाहने सावकाश चालवा,
  जवळ असतात शाळा ननयम पाळा

 रसता सुरषिेचे ननयम काटेकयोर पाळा ननयम पाळा ।।२।।

माझे  गीत 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ...........................................................................................................................
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माझा अभ्यास

१. प्थमोपचाराची अावश्कता रल्ा.
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

२. प्थमोपचार पेटीत कोणते सार्त् असावे ते रल्ा. (प्थमोपचार पेटी रचत्र)
 ...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

दो पै्या वाहन पर तीन सवारी ना बैठा्यें ।
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३.अपरात प्संगी तुम्ी एखाद्ास प्थमोपचार म्णून मदत केली आ्े का्? असल्ास कशा प्कारे केली ते 
रल्ा.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ...........................................................................................................................
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 आदेश देणारी रचन्े
 (्या लचनहाचंे पािन न केल्यास दंडातमक कारवाई होऊ शकते.) 

्ांबा मागगि द्ा प्रवेश बंद एक मागगी वाहतूक
्येणाऱ्या वाहनांना बंदती

एक मागगी वाहतूक
जाणाऱ्या वाहनांना बंदती

सवगि मो्टार वाहनांना बंदती  जड वाहनांना बंदती पादचारती सडकपार मनाई उजवतीकडे 
वळण्यास मनाई

उजवतीकडे ्यू-्टनगििा 
मनाई

ओवहर्टेक करण्यास मनाई हॉनगि वाजवण्यास मनाई वाहने पालकिंग 
करण्यास मनाई  

वाहने ्ांबवण्यास व 
उभती करण्यास मनाई

 वेगम्यागिदा

रुंदती म्यागिदा उंचती म्यागिदा  िांबती म्यागिदा भार म्यागिदा प्रलतबंध समाप्त

 सक्तीचे डावे वळण सक्तीने पुढे जाणे सक्तीचे उजवे वळण सक्तीने पुढे जा लकंवा 
डावतीकडे वळा

हॉनगि वाजवा
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 सावधान करणारी रचन्े
(हती लचनहे चािकािा रसत्यावरतीि संभाव्य धोक्याचती पूवगिकलपना देऊन सावध करतात.) 

 डावतीकडे वळण             उजवतीकडे वळण     उजवतीकडे हेअर लपन वळण    उजवतीकडे नागमोडती वळण

       ततीव्र चढ                   ततीव्र उतार              पुढे अरुंद रसता आहे        पुढे रुंद रसता आहे             अरुदं पिू

   लनसरडा रसता          भुसभुशतीत वाळू व रेतती      सा्यकि क्रॉलसंग      पादचारती  सडक  पार मागगि             पुढे शाळा आहे

 पुढे दुभाजकांचा मध्ये 
अंतर आहे  

  बाजूचा रसता उजवतीकडे  बाजूचा रसता डावतीकडे       मुख्य रसता पुढे आहे          वा्य अंतरछेद 

पुढे गुरे आहेत            कोसळणाऱ्या दरडती              तर (नाव)                         चौक कमगिचारती काम करत 
आहेत
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  बाजूचा रसता उजवतीकडे  बाजूचा रसता डावतीकडे       मुख्य रसता पुढे आहे          वा्य अंतरछेद 

 सावधान करणारी रचन्े
(हती लचनहे चािकािा रसत्यावरतीि संभाव्य धोक्याचती पूवगिकलपना देऊन सावध करतात.) 

          वा्य अंतर छेद                वा्य अंतर छेद  जोड रसता उजवतीकडे व
 डावतीकडे 

 छेदणारा मुख्य 
रसता पुढे आहे

वतुगिळ मागगि

खोिग्ट रसता              खडबडतीत रसता  असुरलक्षत रेलवे क्रॉलसंग 
50 ते 100 मती्टर  

सुरलक्षत रेलव ेक्रॉलसंग
 200 मती्टर

मार्ती देणारी रचन्े
( रसत्यावरतीि सुखसो्यती व सुलवधांचती मालहतती लमळते.)

पुढे प्रलतबंध करणारे 
फा्टक आहे

     सावगिजलनक दूरधवनती                    पे्ट्ोि पंप                         हॉससप्टि                   प्र्मोपचार केंद्र

 लवश्ाम स्ान                              पुढे रसता नाहती            डाव्या बाजूिा रसता नाहती          भोजनाि्य

 दुचाकी पालकिंग                 कार पालकिंग                  अलपोपहार  गृह   दुतफागि पालकिंग  
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 ददनांक :

प्माणपत्र
 प्रमालणत करण्यात ्येते की, 

कुमार/कुमारती ........................................................................

इ्यतता  - नववती,   तुकडती ......   हजेरती क्रमांक ........ ्याने/लहने  माध्यलमक   लवद्ाि्य 

परतीक्षसेाठती नागरती संरक्षण व वाहतुक सुरक्षा  ्या लवष्याचे सवगि प्रात्यलक्षक  व  उपक्रम  हे  शैक्षलणक  

वषगि  २०.... - २० .... मध्ये समाधानकारक, ्यशसवतीरतीत्या व प्रामालणकपणे  पूणगि  केिे  आहे.

 सवाक्षरती

     नागरती संरक्षण व वाहतुक सुरक्षा लशक्षक

शाळेचा
लशक्ा

सवाक्षरती

मुख्याध्यापक



FIRE BRIGADE

MH 12 NG 0102

 RT 4444

79.00
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