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अनंत काळापासून पृथ्वीतलावर आपत्ती कोसळत आल्या आहेत. वारंवार

येणाऱ्या आपत्तीपैंकी काही नैसवगिक असतात, तर काही मानिवनवमित असतात.

आपत्तीमुंळे होणारी जीववत आवण ववत्तहानी टाळण्यासाठी वकंवा त्याचे प्रमाण कमी

करण्यासाठी आपत्ती व्यिस्थापना ची प्रणाली अलीकडे सगळ्याच देशांनी काययरत

केली आहे.

भारत जसा जैव, सांसृ्कवतक व भौगोवलक वैववध्ांचा देश आहे, तसाच तो

नानाववध ववनाशकारी आपत्ती ींचा देश म्हणूनही गणला जातो. भारतातील आपत्तीचें

ववसृ्तत प्रमाण येथील ववकासाला मोठ्या प्रमाणात बाधक ठरते.



आपत्ती (Disaster) हा शब्द मूळ फ्रें च भाषेतील शब्द Desaster या पासून बनलेला आहे. Des

म्हणजे Bad (वाईट)आवण Asterम्हणजे Star (तारा)म्हणजेअताकीक, िाईट,अशुभ घटना होय.



आपत्तीम्हणजेकाय ? 

"आपत्ती म्हणजे ज्या संकटामुळे राष्ट्र ाची वकंवा समाजाची मोठ्या प्रमाणात

जीववत,आवथयक आवण सामावजक हानी होते तसेच त्या राष्ट्र ावर वकंवा समाजावर

वतचे दूरगामी पररणाम होतात.अशा संकटालाआपत्ती म्हणतात."

थोडक्यातआपत्तीम्हणजेआकस्मिकपणे प्रचींड प्रमाणात जीिीतआवण

वित्त हानी होणे होय. 



आपत्ती(Disaster) V/S धोका(Hazards)



आपत्तीची जोखीम (Disaster Risk)म्हणजेकाय ?

जगभरातील आपत्तीचं्या घटना 20 व्या शतकातील 80 च्या दशकात खूप वाढल्या होत्या. प्राण-हानी आवण

ववत्तहानी वशगेला पोहोचली होती. 20 व्या शतकातले शेिटचे दशक हे संयुक्त राष्ट्र संघाने आपत्तीचे धोके कमी

करण्यासाठी ‘वडझास्टर ररस्क ररडक्शन’(DRR) चे दशकम्हणून घोवषत केले होते.आपत्ती जोखीम कमी करणे

(वडझास्टर ररस्क ररडक्शन’(DRR) चे उविष्ट् भूकंप, पूर, दुष्काळ आवण चक्रीवादळ यासारख्या नैसवगयक

धोक्ांमुळे होणारे नुकसान नैवतकतेने रोखण्याचा प्रयत्नकरणे.

जगभरात एक गोष्ट वनवित मानली गेली की, आपत्तीआल्यानींतर केल्या गेलेल्या

कायििाही पेक्षा धोका कमी करण्यासाठी केलेली कायििाही महत्त्वाची असते. 



भारतात 1993 या वषीओवडशाच्या चक्रीिादळानींतर कें द्र सरकारने एक

सवमती स्थापन करून धोक्ांचा आवण त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तीचंा सवंकष अभ्यास केला.

तसेच भारताने आपवत्तदरम्यान मदत कायायसाठी व्यवस्थापनातील सगळे ववभाग, शास्त्रीय

संशोधनातील संस्था, वशक्षण संस्था आवण सामान्य जनसमुदाय तसेच बचाव-कायय करणाऱ्या संस्था

यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु 2004 या वषी आलेल्या तु्सनामी मुळे

आपत्ती व्यिस्थापन कायदा बनवण्याची वनकड कळून चुकली.२०१९ साली आलेल्या

कोरोना साथी च्या पार्श्यभूमीवर महाराष्ट्र ासह देशातील अनेक राज्यांत हा कायदा लागू करण्यात

आला.



वडझास्टर ररस्क ररडक्शन (DRR) चे महत्व ( Importance of DRR )

1.वडझास्टर ररस्क ररडक्शन’(DRR) हे आपत्तीच्या कारक घटकांचे ववशे्लषण करून ती ं कमी करण्यासाठी

पद्धतशीर प्रयत्नांद्वारे आपत्ती जोखीम कमी करण्याची संकल्पनाआवण सरावआहे.

2.धोक्ांशी संपकय कमी करणे, लोकांचे व मालमते्तचे असुरवक्षततेचे प्रमाण कमी करणे.

3.जमीन व वातावरणाचे सुवनयोवजत व्यवस्थापन आवण प्रवतकूल घटनांसाठी सज्जता सुधारणे ही आपत्ती जोखीम

कमी होण्याची उदाहरणेआहेत

4.धोक्ांचा सामना करण्यासाठी आम्हाला स्थावनक क्षमताओळखण्यातआवण नकाशावर मदत करते.

5.डीआरआर दृवष्ट्कोनआम्हालाआपत्तीचंा प्रभावी प्रवतसाद घेण्यात मदतकरते

6.त्याच प्रकारच्या आपत्तीचंा पुन्हा धोका उद्भवू शकतो. हे देखील सुवनवित करते की आपत्कालीन प्रवतवक्रया गंभीर

असुरक्षा बदलून वकंवा पुन्हा स्थावपत करुनकोणतीही हानी पोहोचवू शकत नाही.



7.आपत्ती ग्रस्त भागात राहणार्या सवय समुदायांसाठी आपत्ती जोखीम कमी करणे (डीआरआर) वशक्षण महत्त्वपूणय

आहे.

8.भारत हा जगातील सवायत आपत्ती ग्रस्त प्रदेशआहे,ज्यात प्रचंड पूर, वादळापासून तेज्वालामुखी च्या ववस्फोटापयंत

तु्सनामी आवण भूकंप होण्यापयंत अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो.

9.आपत्तीची जोखीम ओळखणे, त्याचे मूल्यांकन करणे आवण त्यांचे परीक्षण करणे आवण लवकर चेतावणी प्रणाली

ववधयत करणे.

10.सवय स्तरांवर सुरवक्षतता आवण लवचीकपणाची संसृ्कती तयार करण्यासाठी ज्ञान, नवीनता आवण वशक्षणाचा

उपयोग करणे.

11.मूलभूत जोखीम घटककमी करण्यासाठी आवण स्थावनक ते राष्ट्र ीय अशा सवय स्तरांवर प्रभावी प्रवतसादआवण

पुनप्रायप्तीसाठी आपत्तीच्या तयारीस बळकटी देणे. 


