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काह� �नयं�ण कर�यायो�य आहेत. आप�ी याचा अथ� अचानक उ�भवले�या घटना. अशा घटना क� 

�या मालम�ेच े�कंवा जीवनाच े�वनाश �कंवा नुकसान कर�त असतात.अ�या या आप�या 

नैस�ग�कर��या �कंवा मानव�न�म�त असू शकतात. अ�या या आप�ींपासून झाले�या नुकसानाची 

परतफेड कशी करायची �कंवा �यासाठ� केले जाणारे �यव�थापन �हणजे आप�ी �यव�थापन होय. 

 आप�ी �यव�थापनामुळे घटनेचे धोके, नुकसान हे टाळता येते. नैस�ग�क आप�ी जसे क�, 

भूकंप, सुनामी, पूर, द�ुकाळ, जंगलांमुळे लागलेल� भीषण आग यामुळे आप�या आज ब�याच�या 

प�रसरांम�ये नुकसान झालेले आहे. तर र�ते तुटतात, पूल पडतात, मोठमो�या इमारती कोसळतात, 

�क�येक प�ी व �ाणी म�ृयुमुखी पडतात. थोड�यात नैस�ग�क व मानव�न�म�त आप�ींमुळे जी�वत 

हानी होते. �यासोबत आ�थ�क नुकसान सु�धा होते. अ�या �कारे यापासून वाच�व�यासाठ� व आप�ी 

जीवन व आ�थ�क हानीला रोख�यासाठ� एकमेव माग� �हणजे आप�ी �यव�थापन होय. �ंथालयांनाह� 

पूर, भूकंप �कंवा अ�य मानव�न�म�त आप�ींना त�ड �यावे लागत.े 

 आज�या काळातह� �ंथालयांना अन�यसाधारण मह�व आहे. �ंथालयात असणारे 

वाचनसा�ह�य, ह�त�ल�खते, द�ुम�ळ �ंथ, फ�न�चर, यं�साम�ी, CD/DVD, हाड� �ड�क, पेन �ाईव इ. 

यांची जपवणूक करणे हे ��येक �ंथालयाचे आ�य कत��य आहे. �यासाठ� �ंथालयातील �ंथापालाने 

�ंथालयाचे संवध�न करणे आव�यक आहे. अ�या अनेक �कार�या येणा�या आप�ींपासून वेळीच 

कोण-कोण�या उपाययोजना के�या जाऊ शकतात यावर हा एक ��ट��ेप सदर लेखात समा�व�ट 

कर�यात आला आहे. 

सामािजक हानी होते. तसेच �या समाजावर �तचे दरूगामी प�रणाम होतात अ�या संकटाला आप�ी 

�हणतात. 
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आप�ीची �या�या : 

 जाग�तक आरो�य संघटनेने (WHO 1999) केलेल� आप�ीची �या�या :- “A Disaster as 

any Occurrence that causes damage, destruction, ecological disruption, loss of Human 

life, Human Suffering, deterioration of Health & Wealth Services on a scale sufficient 

to warrant an extra ordinary response from outside the affected community or area”. 

 

१) आप�ी पूव� �यव�थापन – याम�ये ��श�ण, जनजागतृी उप�म, �ा�य��क व यं�णांचा सराव 

इ. गो�ट� समा�व�ट  

   होतात. 

२) �व�वध आप�ी ��तसाद दलांशी संपक�  व सम�वय ठेवणे. 

३)आप�ी �संगी �यव�थापनात - मदत काया�चे �नयोजन क�न �याम�ये सम�वय राखणे. 

४) आप�ी नंतरच े �यव�थापनात –मदत काय� �नयं��त करणे व मदत आ�ण पुनव�सन योजनेची 

यो�य अंमलबजावणी  

   करणे इ. 

 

आप�ीचे �कार : 

१) नैस�ग�क आप�ी : a)भूकंप b)�वालामुखी c)पूर d)ढगफुट� e)�चंड वादळ  

२) मानव�न�म�त आप�ी : a)दहशतवाद b)जातीय दंगे c)यु�धे d)चोर�, गु�हेगार� e)�वषाणूचा 

�ादभुा�व f)अचानक म�ृयू �कंवा आजारपण  g)अपघात 

३) तां��क आप�ी : a)�व�युत पुरवठा खं�डत होणे  b)संदेशवहन ठ�प होणे c)गॅस गळती d) 

यं�णेत �बघाड होणे. 

 

आप�ी �यव�थापन: 

 Prevention is better than cure �ह गो�ट सग�यांनाच मा�य आहेत. कोणताह� अपघात 

घड�याआधी तो घडू नये �हणून घेतलेल� खबरदार�. थोड�यात सांगायचे तर आप�ीपासनू 

उ�भवणार� जी�वत हानी, �व� हानी व सामािजक हानी अ�या सव�च पातळीवर�ल द�ुप�रणाम 

अ�यासून श�य तेव�या �माणात होणार� हानी कमी कर�यासाठ� योजले जाणारे �व�वध उपाय व 

योजना होय. 
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 �ंथालयात सु�धा अ�या अनेक �कार�या आप�ी येऊ शकतात. जसे �वजे�या वायर�, शोट� 

स�क� ट, पा�याचे पाईप, वाळवीचा �ादभुा�व, अ�तव�ृट�, छत गळणे, भूकंप, वादळ इ. या 

सग�यांपासून �ंथालयाचे संर�ण कर�यासाठ� आप�ी �यव�थापन अ�तशय मह�वाचे आहेत. 

आव�यक आप�काल�न उपकरणे : 

 ��येक �ंथालयाने आप�काल�न सा�ह�य ठेवले पा�हजे �याम�ये पुढ�ल उपकरणे असावीत- 

१) टॉच� २) हे�मेट ३) संर�णा�मक कापड ४) रबर� बूट व हातमोजे ५) फेस मा�क आ�ण गॉगल 

६) �थमोपचार पे�या ७) इलेि��क ए�सटेनशन केबल ८) हाताने चालणारे पा�याचे पंप ९) ओले व 

कोरडे �हॅकयूम ि�लनर १०) पोट�बल टेबल व �ॉल� ११) ��ूडायवर व हातोडा, पांढरा �लॉ�टगं पेपर, 

�पंज �कचन टॉवेल १२) वॉटर �ुफ टेप आ�ण लेबल १३) कॅमेरा�ह�डीओ कॅमेरा इ. 

 अशी �ह सा�ह�य नेहमी �यवि�थत �व�पात असावी व �याची नेहमी देखभाल �हावी. 

 

आप�ी �यव�थापन व �थंापालांची भ�ूमका : 

 आप�ी �यव�थापनात �ंथपालाची भू�मका सवा�त मह�वाची असते. �यासाठ� �ंथपालांनी 

पुढ�ल संभा�य धोके �वचारात घेऊन �यासाठ� आधीच उपाययोजना क�न ठेवणे ज�र�चे / गरजेच े

आहेत – जस े

१) क� �शासनाने २००५ म�ये आप�ी �यव�थापन कायदा पा�रत केला आहे. �याची मा�हती क�न घेणे. 

२) �वभाग�तारावर�ल आप�ी �यव�थापन �धीकराणाकडून माग�दश�न घेणे. 

३) आप�ी �यव�थापनाची स�मती नेमनू �याम�ये भ�व�यात यणेा�या आप�ीपासनू उपाययोजनांचा 

अ�यास करणे तसेच आप�ी�या येणा�या सव� ट��याम�ये �या�या जबाबदा�या नमदू करणे. 

४) �व�वध काय�शाळा आयोिजत करणे. 

५) �व�वध पथना�य, जा�हरात फलक, �भ�ीची��वारे जनजागतृी करणे. 

६) �ंथपालांनी वेगवेग�या स�ंथा व संघटना यां�याशी सतत संपक�  ठेवला पा�हज.े 

७) �ंथालयातील वाचनसा�ह�य, फ�न�चर, इमारत, उपकरण,े संगणक यांचा �वमा उतरवनू ठेवणे. 

८) �ंथालयातील उपकरणांची वळेोवेळी �या �या �नयं�काकडून तपासणी क�न घणेे. 

९) अि�नशामक य�ंे तपासल� जावीत. 

 

आप�ी �यव�थापनात �यावयाची काळजी:- 

१) �ंथालयाची इमारत ह� भकंूप ��तरोधक इमारत हवी. तसेच �ंथालयात आप�काल�न प�रि�थती 

�नमा�ण झा�यास �यातनू बाहेर पड�यासाठ� शी� जा�याचा माग� उपल�ध असला पा�हज.े 

२) �ंथालय स�ु व बदं हो�या�या वेळी सरु�ार�क कडून तपासणी करणे. �यासाठ�सरु�ार�क नेमणे. 
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३) ��श��त कम�चाया�ना �याब�दलचे ��श�ण उपल�ध क�न देणे. 

४) प�ुतक ठेव�याची प�धत, वाळवी व �कड ��तबंधक उपाय योजणे. 

५) आधु�नक सरु�ा यं�णा (इले��ो�न�स) �सगंल �वीच कं�ोल �स�ट�म बसवनू घणे.े 

६) फायर अलाम� �स�ट�म, waterbell आऊट �स�ट�म बस�वणे. 

७) डीजीटायझेशन हे एक सा�ह�य जप�याचे मह�वाचे साधन आहे. �यासाठ� वाचनसा�ह�य सं�ह 

�डिजटल �व�पात स�ं�हत क�न सरु��त ठेवणे. 

८) वेगवेग�या �कारच े�ंद िजणे, आवाज व �दषूण याबाबत त� �य�तींकडून स�ला घेणे. 

 

कोरोना सारखी आप�ी संपणू� देशावर आलेल� असताना �यात स�ुधा �ंथालय व �ंथपालाची भ�ूमका ह� 

अ�तशय मह�वाची काय� पार पाडत होती. ती पढु�ल�माणे- 

१) इंटरनेटमळेु मा�हती घणेे सोपे घाल े आहे पण ती मा�हती अ�धकृत आहे क� नाह� �याची 

स�यतापडताळून पाह�यात �ंथपालाची भ�ूमका मह�वाची असत.े व ती �या�माणे �व�याथ�, �श�क, संशोधक 

यांना परु�वणे. 

२) ओपन सोस� असणार� पु�तके, जन��स, �ड�शनर�, �यजूपेपर यांची मा�हती वाचकांना परु�वणे. 

३) इंटरनेटवर�ल �वनामु�य व �व�ता�रत �द�या जाणा�या सेवा व स�ुवधा परु�वणे इ. 

 

आप�काल�न �वभागात काम करणा�या स�ंथा- 

१) फेडरल ईमज��सी मॅनेजम�ट एज�सी (FEMA) 

२) Lyrasis Disaster Assistance 

३) Northeast Document Conservation Center NEOCC) Emergency Assistance 

४) American Institute for Conservation 

५) National Institute of Disaster management 

६) India Disaster Resource Network (IDRN) 

७) PCI 

८) SAARC Disaster Management Center 
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�न�कष� : 

थोड�यातअसे �हणता येईल क�,आप�ी �ह कोणतीह� असो नैस�ग�क अथवा मानव�न�म�त �यामुळे 

�चंड नुकसान होते. �ंथालय �ह व�ध��णू सं�था आहेत �यात वाचन सा�ह�य, वाचक यांची सं�या 

�ह सतत वाढत असते. अ�या या बहुमु�य संप�ीच ेआप�ीमुळे नुकसान होऊ नये यासाठ� आप�ीपूव� 

अंदाज घेऊन आप�ी �यव�थापनाचे �नयोजन करणे गरजेचे असते. 
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