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                                                                    प्रमािपत्र 
         

 

              प्रमािपत्र दणे्यात येत ेकी वैभव िाजेंद्र थोिात यांनी एम 

कॉम भाग दोन मध्य ेवर्ि २०२०-२१ सेणमस्टि ४ मधील पेपि 

क्रमांक ४ प्रोजेक्टि या णवर्य अतंगित प्रकल्प अहवाल सादि 

केला आह.े 

 

 

ददनांक:- १२/ ७ /२०२१ 
स्थळ: -सोनई 

                                                   

     

     

 

    सही                        सही                              सही  

मागिदशिक                     णवभाग प्रमुख                     समन्वयक 



                          प्रणतज्ञापत्र 
            

            मी प्रणतज्ञा पूविक नमूद कितो/किते की “नैसर्गिक 

संसाधने तयांचे व्यवस्थापन व संवधिन” हा प्रकल्प अहवाल 

माझ्या संशोधन कायािचे फणलत आह ेसदि प्रकल्प अहवाल 

णवद्यापीठात कोितयाही पदवी करिता सादि किण्यात 

आललेा नाही. 

          प्रस्तुत प्रकल्प अहवाल पिुे णवद्यापीठाच्या एम कॉम 

पदवीसाठी सादि किण्यात येत आह.े 

 

 

 

 

 

ददनांक:- १२/ ७ /२०२१                     संशोधक 

स्थळ:-सोनई                                       वैभव िाजेंद्र थोिात (एम . कॉम II )     

 



                           मागिदशिकाच ेप्रमािपत्र 
             

             प्रमाणित किण्यात यतेे की, वैभव िाजेंद्र थोिात 

णवद्यापीठाचे पदवीधि णवभाग कला वाणिज्य व णवज्ञान 

महाणवद्यालय, सोनई येथ ेएम कॉम णवभाग दोन या 

णवद्याथी/णवद्यार्थिनी आह.ेतयांनी “नैसर्गिक संसाधने तयांचे 

व्यवस्थापन व संवधिन” या णवर्यावि प्रकल्प अहवाल तयाि 

केला आह.ेप्रस्तुत प्रकल्प अहवाल माझ्या मागिदशिनात पूिि 

किण्यात आला आह.े प्रस्ततु प्रकल्प अहवाल तयांच्या 

कायािची णनणिती असून,तयाचे संशोधन पिुे णवद्यापीठाच्या 

अध्यादेशातील तितुदींना अनुसरून आह,ेअसे मी प्रमाणित 

कितो. 

 

 

ददनांक:- १२/ ७ /२०२१                     मागिदशिक 

स्थळ:-सोनई                               प्रा. डॉ. श्री. दिंदल ेएस.आि. 

                                                       (प्रमुख वाणिज्य शाखा) 
 



                        ऋिणनदशेक 
          

              पुि ेणवद्यापीठाच्या पदवी का अभ्यास अंतगित ज्या 

वेगवेगळ्या णवर्यांचा अभ्यास केला जातो,तयामध्ये ह्या 

णवर्यांचाही समावेश होतो.णवद्यार्थयाांच्या संशोधन 

पद्धतीचा, पिीक्षामध्ये  णवद्यार्थयाांकडून पिीक्षि करून घतेल े

जाते.ह ेसंशोधन किण्याची ककंवा अहवाल सादि किण्याची 

संधी मला पुि ेणवद्यापीठाने उपलब्ध करून ददली आह.े तसेच 

या संशोधनासाठी मला जी काही पुस्तके व प्रोजेक्ट म्हिून 

पाणहजे होते त ेसवि ग्रथंालय यामधील सेवकांनी पाणहजे 

तेव्हा उपलब्ध करून ददल,ेतयाबद्दल मी तयांचा ऋिी आह.े 

     मला संशोधनाबद्दल मागिदशिक म्हिून लाभलेले प्रा. डॉ. 

श्री. दिंदले एस.आि. यांचाही मी ऋिी आह.े तयांनी 

वेळोवेळी केलेल्या मागिदशिनामुळे मी हा प्रकल्प अहवाल पिूि 

करू शकलो.तसेच इति काही थोडीफाि माणहती सांगिािे 

माझे णमत्र यांचाही मी ऋिी आह.े 

                                  

                                        वैभव िाजेंद्र थोिात (एम . कॉम II ) 

         (कला वाणिज्य व णवज्ञान महाणवद्यालय सोनई) 



प्रकल्प प्रस्तावना 
 

        मािसाची प्रतयेक गिज ही णनसगािमुळेच पूिि होत.े णनसगाितूनच णमळिाऱ्या 

णवणवध प्रकािच्या वस्तूंचा आणि सेवांचा उपयोग करून मािूस आपल्या गिज 

भागवत असतो. पािी , माती, हवा, खणनजे आणि कोळसा इतयादी. अजैणवक 

संसाधने आहेत ति जगंल,े वन,े णपके, वन्यजीव आणि वन्यप्रािी इतयादी जैणवक 

संसाधनांची उदाहििे आहेत. संसाधन े म्हिज े काय ति जीवना जगण्यासाठी 

लागिािी ककंवा वापिली जािािी कोितीही सामग्री म्हिज ेसंसाधन होय. 

        मानवाच्या वाढतया गिजा आणि तया पूिि किण्यासाठी होत असलले्या 

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमाप वापि यांमुळे आज पृर्थवीविील नैसर्गिक संसाधनांचे 

साठे ददवसेंददवस कमी होताना ददसत आहेत. हे जि असेच चाल ू िाणहल े ति 

येिाऱ्या भणवष्यामध्ये नैसर्गिक संसाधनाची मािसाला कमतिता भासू लागेल. 

  जि या समस्यपेासून मािसाला वाचायचे असेल ति उपलब्ध असलले्या नैसर्गिक 

साधनसंपत्तीचे योग्य पद्धतीन े वगीकिि व व्यवस्थापन कििे गजहे े आहे. 

प्रतयेकामध्य ेनैसर्गिक संसाधनाच्या काटकसिीने वापिावि भि ददला पाणहज.े 

 
 

‘नैसर्गिक संसाधन े तयांच े व्यवस्थापन व संवधिन’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मी 

नैसर्गिक संसाधने म्हिज े काय ? ती कोिती आहेत व तयाच े वगीकिि व 

व्यवस्थापन कसे किाव ेयाबाबत सणवस्ति माणहती ददली आह.े 

                                                                        

                                                                  

 

 



 

                                                           अनकु्रमणिका 
 

अ.क्र. घटक 

१) णवर्याचे महतव 
२) प्रकल्पाची उदद्दष्टे 
३) प्रकल्प कायिपद्धती 
४) नैसर्गिक संसाधने संकल्पना 
५) 
  
  
  
  

  

नैसर्गिक संसाधने आणि तयांचे संवधिन 
पािी संसाधन 
वन संसाधन 
अन्न संसाधन 

जमीन संसाधन 
खणनज संसाधन 

६) 

नैसर्गिक संसाधानाचे संवधिन 

किण्यासाठी व्यणिगत पातळीविील 

उपाय-योजना 
७) णनिीक्षिे 
८) णवश्लेर्ि 
९) णनष्कर्ि 

१०) संदभि 
 

 
 
 



 

१.णवर्याच ेमहतव 
 
 

        अगदी छोट्याश्या मंुगीपासून ते अगदी मोठ्या गरुडापयांत प्रतयकेजि या 

धितीचा समतोल सांभाळतो. पि सवाित बुणद्धमान असिािा मािूस मात्र 

ददवसेंददवस या पयािवििाचा समतोल णबघडवत चालला आहे. 

 
 

        वाढतया लोकसंख्येला सुखसुणवधा पिुवता याव्यात तसेच अन्न-धान्याची गिज 

भागवता यावी यासाठी मोठ्या प्रमािवि नैसर्गिक संसाधनांचा वापि केला जातो. 

या नैसर्गिक संसाधनांच ेपृर्थवीवि साठे मयािददत स्वरूपाचे आहेत. जि ह ेसाठे नष्ट 

झाले ति मानवासमोि फाि मोठे संकट उभ ेिाहील. 

भणवष्यातील या संकटापासून वाचायचे असल्यास मािसाला आत्तापासूनच तयावि 

उपाय योजना कििे गिजेच ेआहे. नैसर्गिक संसाधनांचे संवधिन व योग्य पद्धतीन े

व्यवस्थापन कििे गिजचे ेआह.े समजतील प्रतयेक नागरिकामध्य ेनैसर्गिक 

संसाधनांच्या संवधिना बाबत व व्यवस्थापना बाबत जागृती होिे गिजेच ेआहे. 

म्हिून नैसर्गिक संसाधने तयांचे व्यवस्थापन व संवधिन हा प्रकल्प णवर्य खूप 

महतवाचा आहे. 

 

 

 

 

 



 

 

 

२.प्रकल्पाची उदद्दष्ट्य े
  

 नैसर्गिक संसाधने संकल्पना जािून घेिे. 

 नैसर्गिक संसाधनाच्या णवणवध प्रकािांबाबत याबाबत अणधक माणहती णमळणविे. 

 नैसर्गिक संसाधनाच्या ऱ्हासाची काििे जािून घेिे. 

 नैसर्गिक संसाधनाच्या संवधिनाचे णवणवध उपाय जािून घेिे. 

 नैसर्गिक संसाधने व तयांच ेसंवधिन याबाबत अणधक माणहती इतिांना णमळवून देिे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.प्रकल्प कायिपद्धती 
 
 

        ‘नैसर्गिक संसाधने तयांचे व्यवस्थापन व संवधिन हा प्रकल्प किीत असताना मी 

सवेक्षि, मुलाखत आणि संसोधन या कायिपद्धणतचा वापि माणहती णमळणवण्यासाठी 

केला. प्रकल्पाबाबत माणहती णमळवताना हा प्रकल्प किण्याआधी हा प्रकल्प कििे 

का गिजेच े आह.े तयाच े महतव काय आह.े इतयादी माणहती णमळवली. हा प्रकल्प 

किीत असताना नैसर्गिक संसाधनाची भूतकाळातील णस्थती तसेच वतिमान आणि 

भणवष्यातील तयाची णस्थती काय असेल यांवि आधारित मुद्दद्यांचा वापि केला 

आहे. प्रकल्पाच्या णवर्याला अनुसरून योग्य तया मुद्दद्यांच्या आधािे हा प्रकल्प 

तयाि केला आह.े 

 

        या प्रकल्पाची माणहती संकणलत कानाियची सुरुवात मी माझ्या आजबूाजूच्या 

परिसिाच े सवेक्षि करून केली. परिसिातील नैसर्गिक संसाधनांच े कोित े स्त्रोत 

उपलब्ध आहेत, तयांची सध्याची णस्थती काय आहे. नैसर्गिक संसाधानाच े संवधिन 

होण्यासाठी  कोितया उपाययोजना केल्या जात आहेत के नाहीत याबाबत सणवस्ति 

माणहती णमळवली. 

  नैसर्गिक संसाधनांची भूतकाळातील णस्थती कशी होती आणि आत्ता वतिमान 

काळात कशी आह े हे जािून घणे्यासाठी मी मुलाखत या कायिपद्धतीचा अवलबं 

केला. परिसिातील मोठ्या मािसाच्या मुलाखती घेऊन अणधक माणहती संकणलत 

केली. यामध्य ेनैसर्गिक संसाधनाचा होत असेलेला ऱ्हास. हा मुद्दा प्रामुख्यान ेददसून 

आला . मुलाखाणतयाच्या माध्यमातून अणधकाची माणहती ति एकत्र झालीच पि 



तयाच बिोबि या मुलाखतींमधून नवनव्या मुद्यांची णनर्मिती झाली. या मुद्दद्यांच्या 

मदतीन ेप्रकल्पांची पुढील माणहती संकणलत किण्यास मदत झाली. 

 
 

        तयाि केलले्या मुद्यांबाबत अणधक सणवस्ति माणहती णमळणवण्यासाठी मी 

आंतिजालाविील ( इंटिनेट ) वि उपलब्ध असलेया शैक्षणिक संकेतस्थळांचा ( 

वेबसाईट ) चा वापि केला. तयाचप्रमािे णवणवध पयािवििणवर्यक पुस्तकांची मदत 

घेऊन प्रकल्पाच्या मुद्दद्यांची सणवस्ति माणहती णमळवली . णमळणवलेल्या मणहतीची 

णमद्देसूद मांडिी केली व ती माणहती प्रकल्पामध्य े पुढ े समाणवष्ट किण्यात आली. 

सदि माणहती प्रकल्पामध्य ेपुढ ेनमूद केली आहे आणि संकणलत माणहतीच्या आधािे 

प्रकल्पाचे णनिीकाष्ि णवश्लेर्ि आणि णनष्कर्ि इतयादींची नोंद केली. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 4.नसैर्गिक ससंाधन ेसकंल्पना 
 

 

        जी सामग्री मािसाला जीवन जगण्यासाठी लागत ेककंवा वापिली जात ेही 

सामग्री म्हिजेच संसाधन होय. 

  

नसैर्गिक ससंाधनाची व्याख्या: 

    प्रािी, प्राण्यांच ेसमूह ककंवा परिसंस् था यांच ेजीवनकायि सुिळीत चालण्यासाठी 

लागिािी  ऊजाि ककंवा पदाथि/वस् त ूम्हिजचे णनसर्गिक संसाधन ेहोय. 

  

नसैर्गिक ससंाधनाचं ेदोन प्रमखु प्रकाि पडतात 

१) पुननिवीकििीय 

२) अपुननिवीकििीय 

  

१)  पनुनिवीकििीय( पनुनिवीकििीय किता यिेािी ) ससंाधन े: 

 
 



        पुननिवीकििीय संसाधन ेही णनसगािमध्ये अगदी कमी कालावधीमध्ये पुन्हा 

पुन्हा णनमािि होतात. ही प्रािी व वनस् पतींची संसाधन ेपुनरूत पादनामुळे आणि 

साध्या पदाथाांचा उपयोग करून वाढतात. 

उदा.: - जैवभिूासायणनक चके्र आणि प्रकाशसंश्लरे्ि यांचा उपयोग 

करून वनस्पतींची पुन्हा णनर्मिती होत.े 

  

२)अपनुिनवीकिि (पनुिनवीकिि न किता यिेािी) ससंाधन:े 

 
 

        अपुनिनवीकिि या प्रकािची संसाधन ेणनसगि थोड्या काळात णनमािि णनमािि 

होत नाहीती तसेच या प्रकािची संसाधन े णनसगाित अगदी मयािददत प्रमािातच 

उपलब्ध असतात. आहेत आणि यात वाढ होत नाही. 

उदा.: कोळसा, नैसर्गिक वायू, खणनजे आणि पेट्रोणलअम. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.नसैर्गिक ससंाधन ेआणि तयाचं े

सवंधिन 
  

नसैर्गिक संसाधन पािी: 
 

        पािी नसेल ति या परृ्थवीवि जीवन अशक्य आहे. गोडे पािी हा परृ्थवीविील 

णपण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे. आणि जि हा स्त्रोत नसेल ति तयाणशवाय 

वनस्पती ककंवा प्रािी पृर्थवीवि णजवंत िाहू शकत नाहीत. मािसाला णपण्यासाठी 

पािी गिजेच ेआहेच णशवाय  शेतीसाठी, उद्योग चालणवण्यासाठी आणि जलणवद्युत 

ऊजाि णनमािि किण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमािावि पाण्याची गिज आह.े पािी ह े

पृर्थ वीविील अत यावश्यक नैसर्गिक संसाधन आह.े पृर्थवीवि उपलब्ध असिाऱ्या 

गोड्या पाण्याविच सवि प्रािी व वनस् पतींच ेजीवन अवलबंून आह.े परृ्थ वीचा ९७% 

भूभाग पाण्यान े व्यापला आहे. बहुतांश सवि प्राण्यांच्या आणि वनस्पतींच्या 

शिीिामध्य े६०-६५% इतके पािी असत.े 

  

पाण्याच्या ससंाधनाचंा ऱ्हास : 

 
 



    औद्योणगक प्रगती आणि मोठ्या प्रमािवि झालेली लोकसंख्या वाढ  यामुळे 

पृर्थवीच्या पृष्ठभागाविील पाण्याच्या प्रमािात आणि गुिवते्तत मोठ्या प्रमािवि 

घट होिे म्हिज े पाण्याचा ऱ्हास होय. उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा 

दजाि ददवसेंददवस वाईट होत चालला आहे. 

  

पाण्याच्या गिुवत तते घट होण्याची कािि े: 

  

१. वाढतया लोकसंख्येची पाण्याची अणधकाणधक गिज पूिि किण्यासाठी 

पृष्ठभागाविील भूजलाचा अणतरिि वापि झाला आह.े 

२. घिगुती व शहिातील वापिामुळे णनमािि झालेल ेसांडपािी, गोड्या पाण्याच्या 

नैसर्गिक जलाशयात णमसळल्यामुळे मािूस व प्राण्यांना वापिण्यायोग्य िाहत नाही. 

३. कािखान्यांनी प्रदक्रया न केललेे सांडपािी जलस्त्रोताच्या पृष्ठभागावरून 

पाझिल् यामुळे व णझिपून भूजलात णमसळल्यामुळे भूजल स्त्रोत प्रदणुर्त होतात. 

४. शेतामधून खते, िसायने व कीटकनाशके णमणश्रत सांडपािी नैसर्गिक जलाशयात 

णमसळल्यामुळेनैसर्गिक जलस्त्रोतांचा दजािचा ऱ्हास होत आहे. 

५. मनुष्याकडून होिाऱ्या वाढतया वापिामुळे भूजलाची पातळी खालावली आह.े 

दकनािपट्टीवि समुद्राच ेखािे पािी गोड्या पाण्याच्या णवणहिींमध्य ेजात ेव पाण्याची 

क्षािता वाढत 

 

जलसंवधिन व व्यस्थापन 

 



 जीवसृष्टीचे अणस्ततव आपल्याला रटकवून ठेवायचे असेल ति पाण्याच े संवधिन व 

व्यवस्थापन आवश्यक आह.े पढुील पद्धतीन ेपाण्याच ेसंवधिन किता यईेल. 

 पािलोट के्षत्रात वनस्पतींची लागवड केल्यास माती पाण्याला घट्ट धरून ठेवले 

आणि खोलवि पािी णझिपून भूजल तयाि होण्यास मदत होईल. 

 शेतीला पािी पुिवठ्याचे णनयोजन किण्यासाठी छोटे बंधािे व तलावांचे बांधकाम 

कििे. 

 घिातून वा कािखान्यातून बाहिे पडिािे सांडपािी हे प्रदक्रया करूनच नंति 

ज्लस्त्रोतात सोडले पाणहज.े 

 गोड्या पाण्याच े िासायणनक व औणष्िक प्रदरू्ि िोखण्यासाठी औद्योणगक 

सांडपाण्यावि प्रदक्रया कििे गिजेच ेआहे. 

 आपल्या दैनंददन जीवनात पाण्याचा कमी आणि गिजेनुसाि वापि कििे आवश्यक 

आहे. 

 पावसाचे पािी साठवून व भजूलाच ेपुनभििि करून पावसाच्या पाण्याचा उपयोग 

कििे आवश्यक आहे. 

 शेतीसाठी ठठंबक ससंचन व तरु्ाि ससंचन यांचा वापि किावा. 

  

वन ससंाधन 

        वन/जगंल म् हिज े घनदाट वाढलेल ेवृक्ष आणि इति वनस् पती यांनी मोठ्या 

परिसिामध्ये व्यापललेा भू भाग होय. वन संसाधन हा परृ्थ वीविील महत त वाचा 

नैसर्गिक स् त्रोत आहे. पृर्थ वीचा णहिवा शेला असलेली ही वन ेमािसाला जगण्यासाठी 

णवणवध प्रकािच्या वस्त ू देतात. णशवाय अनेक प्रकािच्या जीवनावश्यक असलले्या 

पयािवििीय सेवा दखेील पुिवतात. 

  

वनससंाधनाच्या ऱ्हासाची कािि:े 



 
 

 स्थलांतरित शेती: ३०० दशलक्ष लोक स्थलांतिीत शेती कििािे आहेत असे 

अनुमान काढले जात.े हे लोक शेती किण्यासाठी िाब पद्धतीचा वापि कितात. 

आणि या प्रकािच्या शेतीसाठी ५ लाख हेक्टि पेक्षा ही जास्त वनांची कत्तल 

कितात. यामुळे मोठ्या प्रमािवि वनसंसाधनाचा ऱ्हास होतो. 

 जळावू लाकडाची आवश्यकता 

 गरिबी वाढत चालल्यान ेजळाऊ लाकडांच्या मागिीत मोठ्या प्रमािवि वाढ झाली 

आहे तयामुळे मोठ्या प्रमािवि जंगल तोड केली जात आहे. 

 औद्योणगक वापिासाठी कच्चा माल 

 जंगलातील णमळिाऱ्या लाकडापासून तसेच इति सामाग्रीपासून अनेक प्रकािच्या 

वस्त ूबनवता येतात. या वस्तूंच्या मागिीत ददवसेंददवस वाढिाऱ्या मागिीची 

पूतिता किण्यासाठी मोठ्या प्रमािावि जंगलांवि ताि पडत आहे. 

 णवकास प्रकल्प 

 धििे, खािकाम, शहिीकिि, जलणवद्युत प्रकल्प अशा प्रकािच्या णवणवध णवकास 

कामांसाठी मोठ मोठी जंगल ेउध्वस्त केली जात आहेत. 

 अन्नाची वाढती गिज 

 वाढत जािाऱ्या लोक्संखेची अन्नाची गिज पूिि किण्यासाठी, शेतीसाठी, घिांची 

गिज भागवण्यासाठी जगंल ेभुईसपाट केली जात आहेत. आणि तथेे मोठ्या 

प्रमािवि शेती केली जात आहे. 

 
 

अन्न ससंाधन ऱ्हासाची कािि े

 
 

 मातीच्या सुणपकतेत घट 



 वनजमीन, गवताळ प्रदेश, दलदलीचे प्रदशे इतयादींचे 

 शेतजणमनीत रूपांति केल्यामुळे परिणस्थतीकींचा ऱ्हास. 

 मत स्य उत पादनात घट होिे. 

 आददवासी जमातीत अन्नधान्य समस्या आजही गभंीि आह.े 

  िासायणनक खतांच्या वापिामुळे काही सूक्ष्म पोर्क द्रव्यांचा असमतोल झाला 

  

वन सवंधिन व व्यवस्थापन 

 
 

 आवश्यक असल्यासच जगंलतोड किावी. 

 उजाि णनर्मिती साठी पयाियी मागाांचा अवलबं किावा. 

 णवणवध वस्तूंची णनर्मिती कित असताना ती वस्त ूपुन्हा वापिता यईेल या पद्धतीन े

बनवावी. 

 णवकास प्रकल्प कित असताना कमीत कमी कशी नैसर्गिक साधन संपत्तीची हानी 

होईल याकड ेलक्ष द्यावे. 

  

अन्न ससंाधन 

 
 

    जगामध्य े अनेक प्रकािच्या वनस्पती आणि प्राणि अन्न म्हिून खाण्यायोग्य 

आहेत, मात्र तयातील काहीच प्रकाि मानवाच्या अन्नामध्य े वापिले जातात. आज 

आपल्या अन्न णमळत े ते शेती, पशुसंवधिन, आणि मासेमािी या उद्योगांतून. पिंत ु

कीटकनाशकांच्या अणतवापिामुळे पयािवििाचा ऱ्हास होऊ लागला आहे. 



  

अन्नधान्य व्यवस्थापन व सवंधिन : 

 
 

 वर्ािला सुमािे १८ दशलक्ष लॉक जगामध्य ेउपासमािी आणि कुपोर्िाने मृतयुमुखी 

पडतात. या समस्येवि मात किण्यासाठी पौणष्टक अन्नाच ेसंवधिन व पिुवठा केला 

पाणहजे. 

 अन्नधान्याचे सवाांमध्ये समान वाटप कििे गिजेच ेआहे. 

 अन्न धान्याची नासाडी टाळिे आवश्यक आहे. 

 पयाियी अन्न धन्य संसाधनांनचा वापि कििे आवश्यक आहे. 

  

जमीन एक नसैर्गिक संसाधन 

  

        जमीन ही एक बहुमुल् य नैसर्गिक संसाधन असून तयापासून मानवाला 

अन्नधान्य, धाग,े और्ध े लाकूड आणि इति आवश्यक जैणवक साणहतय णमळत.े 

संसाधनाची पुनणनर्मिती ही जणमनीमध्य े होत े लोक तयावि अवलंबून असतात. 

जणमनीचा जि आपि काळजीपवूिक वापि केला ति  तो पुन:णनर्मितीक्षम स्त्रोत होऊ 

शकतो. 

  

जणमनीचा ऱ्हास होण्याची किि े: 

 
 



 मोठ्या प्रमािवि जगंलतोड झाल्यामुळे जमीन नापीक होऊन णतचे पडीक 

जणमनीमध्य ेरूपांतिि होत.े 

 अणत प्रमािात केलले्या ससंचनामुळे पािथळ जमीन होऊन णपके उगवत नाहीत. 

 िासायणनक खतांच्या वापिामुळे जमीन णवर्ािी बनून नापीक होत.े 

 शहिीकिि आणि औद्योणगकीकिि यामुळे शेतजमीन तसेच वनजणमनीचा ऱ्हास 

होतो. 

 शेत जाणमनाचा अणत वापि केला ति शेतजमीन धोक्यात येते. 

 
 

जणमनीच ेसवंधिन : 

 
 

        जणमनीच े संवधिन ही एक नैसर्गिक जणमनीच े संिक्षि आणि णवकासती 

जणमनीला णतच्या नैसर्गिक णस्थतीमध्य े रुपांतिीत किण्याची एक प्रदक्रया आहे. 

काही जणमनीत दकिकोळ कमतिता असत े ति एखादी जणमनी पूििपिे नापीक 

झाललेी असत.े जणमनीच्या संवधिन किण्याच्या तंत्रामध्य े संवधिन, पुनस्थािपन, 
पुनउपचाि व शमन इतयादी तंते्र समाणवष्ट आहेत. 

 
 

संवधिन 

    मािसान े फि नैसर्गिक संसाधन म्हिून जणमनीच े जतन न किता ती मुल 

स्वरुपात ठेवण्याचा प्रयात किावा तयामुळे येिाऱ्या वर्ाित जणमनीच े संवधिन 

होण्यास मदत होईल. 

पनुस्थािपन 



    जणमनीच े संवधिन किण्यासाठी पुनस्थािपन या तंत्रामध्य ेपरिसंस्था व समूहांना 

तयांच्या मुल नैसर्गिक णस्थतीमध्य ेपुनस्थािणपत किण्याची प्रदक्रया समाणवष्ट असत.े 

  

खणनज ेनसैर्गिक ससंाधन.े 

 
 

        खणनज पदाथि ह ेणनसगाित आढळिािे िासायणनक पदाथि आहेत. या पदाथाांना 

वैणशष्ट्यपूिि स्वतःच े असे िासायणनक आणि भौणतक गुिधमि असतात. खणनज 

संसाधने देशाच्या प्रगतीमध्ये मोठा हातभाि लावतात. भािताला या खणनज 

संपत्तीचे विदानच लाभले आह.े 

  

खणनज ससंाधनाचा ऱ्हास: 

 
 

        औद्योणगकीकिि व णवकासासाठी खणनज संसाधने मोठ्या प्रमािवि आवश्यक 

असतात. तयामुळे तयांच्या खपात वाढ झाली असून खपाच्या या दिान े खणनजे 

पुढील ५०-१०० वर्ाित संपून जातील. 

  

खणनजाचं ेसवंधिन : 

 खणनज संसाधनांचा खप वेगान ेवाढतो आह.े 

 त यामुळे लोखंड, तांबे, जस् त, ॲल् यणुमणनयम, णशस ेइत यादी 

 धातूंच्या भंगािाचा पुनवािपि होण्यास प्रोत साहन ददले पाणहज.े 



  

  

 
 
 
 
 
 

6.नसैर्गिक ससंाधानाच ेसवंधिन 

किण्यासाठी व्यणिगत पातळीविील 

उपाय-योजना 
  

        जंगल,े पािी, माती, अन्न आणि खणनजे व उजाि ही सवि नैसर्गिक संसाधन े

आहेत. आपल्या देशाच्या णवकासामध्ये या नैसर्गिक संसाधनाचा फाि मोठा वाट 

आहे. आपि व्यणिगत पातळीवि काही उपाय योजना करून नैसर्गिक संसाधनांचे 

संवधिन करू शकतो. यासाठी खालील गोष्टी करू शकतो. 

 

पाण्याच ेजतन किाः 



 दात घासताना, दाढी किताना, कपडे/भांडी धुताना अंघोळ कित असताना 

पाण्याचा नळ चालू ठेव ूनका. 

 कपड ेधुण्यासाठी वॉसशंग मशीनमध्य ेआवश्यक तवेढेच पािी भिा. 

 कपड ेधुतलेल ेसाबिाचे पािी बागेसाठी ककंवा इति रठकािी पुन्हा वापिा. 

 सकाळी ककंवा संध्याकाळी बाष् पीभवनाचा वेग कमी असतो तयामुळे  बाग व 

णहिवळ (लॉन) यांना सकाळी व संध्याकाळी पािी घाला. 

 पावसाचे पािी धरून ठेविािी प्रिाली बसवा. 

  

ऊजाि जतन किाः 

 ददव,े पंखे व इति उपकििे वापि नसताना बंद किा. 

 शक् य होईल तवेढा नैसर्गिक प्रकाश, म् हिज ेसूयिप्रकाश वापिा. 

 धुतललेे कपड ेड्रायि ऐवजी उन्हामध्ये वाळवा. 

 घि बांधत असताना सूयिप्रकाश घिात येईल अशी िचना किा. यामुळे घि उबदाि 

िाहील व उजेडही णमळेल. 

 सायकलचा वापि किा ककंवा चालत जा. वाहनांचा वापि शक् यतो कमी किा. 

 जणमनीच ेिक्षि किा. 

 तुमच्या बागेत णनिणनिाळी शोभेची झाड,े और्धी वनस् पती आणि वृक्ष लावा. 

 मोकळ्या जागेत गवत लावा. त याची मुळे माती धरून ठेवतील व जणमनीची धपू 

थांबवतील. 

 स् वयंपाकघिातील कचऱ्याच ेखत किा व ते बागेत वापिा. 

 झाडांना पािी घालताना जोिदाि फवािा मारून नका, त याने माती वाहून जात.े 

 शक् य असेल ति रठबक ससंचन पद्धत वापिा. चांगल् या सवयी लावून घ् या. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                   7.प्रकल्प णनिीक्षि े
                                  नसैर्गिक ससंाधन े

 
 

 पािी संसाधन 

 वन संसाधन 

 अन्न संसाधन 

 जमीन संसाधन 

 खणनज संसाधन 

 
 

पृर्थवीविील पािी या संसाधनाची णवणवध स्त्रोतामधील णवभागिी. 



  

 

 
   

8.प्रकल्प णवश्लरे्ि 
  

        दकमान ऊजेचा वापि दकमान पयािवििीय आघात करून आपल्या गिजा पूिि 

किण्यासाठीच्या आपल्या धोििांचा णवचाि किण्याची वेळ आली आह,े हे नक्की. 

 
 

        संसाधनांचा शाश्वत वापि होण्यासाठी मदत व सुधाििा किण्यासाठी 

बऱ्याच पद्धती आहेत. काही तयापैकी एकदम छोट्या आहेत. उदा. आपि घिाबाहिे 

जाताना लाईटस् बंद कििे, तसेच काही मोठ्या पद्धती सुद्धा आहेत. उदा. आपि 

घिामध्ये ककंवा आपल्या महाणवद्यालयात दकती प्रमािात नैसर्गिक ऊजेचा वापि 

https://1.bp.blogspot.com/-bTYKV7WM740/YLLtHyX11zI/AAAAAAAAAxc/qGZmelAVBlQf4KyQgraLIVGBFlS8pm3YACLcBGAsYHQ/s451/project+edu.jpg


केला याचा णहशोब ठेविे. या छोट्या-मोठ्या पद्धतीन े आपि पयािवििाच्या 

झालले्या नुकसानीची भिपाई करू शकतो. 

 
 

        घिातील गिज नसलले् या वस् तनू टाकता आपि संवधिनासाठी योगदान देऊ 

शकतो. ज्या वस्त ू पित वापिता येतील, पुनप्रिदक्रया किता येतील ककंवा दरुूस्त 

किता येतील तया न फेकता तयांचा वापि किावा. प्रतयेकान े चालिे, सायकल 

चालविेककंवा साविजणनक वाहनांचा वापि कििे आणि पयािवििाला घातक वस् त ू

ककंवा घातक वेष् टि यांचा वापि न कििेया गोष्टींचा कटाक्षाने वापि केल्यास 

प्रतयेकजि पयािवििाचे िक्षि करू शकतो. 

  

 

 

 

                                                     9.प्रकल्प णनष्कर्ि 
 

 नैसर्गिक संसाधने संकल्पना जािून घेतली. 

 नैसर्गिक संसाधनाच्या णवणवध प्रकािांबाबत याबाबत अणधक माणहती णमळणविे 

शक्य झाले. 

 नैसर्गिक संसाधनाच्या ऱ्हासाची काििे जािून घेतली. 

 नैसर्गिक संसाधनाच्या संवधिनासाठी कोि कोित ेउपाय किता येतील याबाबत 

माणहती घेतली. 

 नैसर्गिक संसाधने व तयांच ेसंवधिन व व्यवस्थापन याबाबत अणधक माणहती 

णमळाली. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.प्रकल्प सदंभि 
 

  

 www.educationalmarathi.com 
 

 www.mazaabhyas.com 

 
 

 पयािविि पुणस्तका. 
 

http://www.educationalmarathi.com/
http://www.mazaabhyas.com/
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