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National Aeronautics and Space Administration 

Landslide Reporter: 
एकत्रितपणे, आम्ही भूस्खलनाांचे एक स्पष्ट त्रचि तयार 
करू शकतो  

भूगभीय जगभरातील प्रते्यक वर्षी पायाभूत सुत्रवधाांवर 
कोट्यवधी डॉलसस आत्रण हजारो लोक मृतु्यमुखी पडतात. 
भूस्खलन कोठे आत्रण कधी होते हे जाणून घेणे ही 
जगभरातील समुदायाांना या आपत्ी ांसाठी तयार करण्यास 
मदत करू शकते, परां तु आजपयंत आपल्याकडे कधी 
आत्रण कुठे भूकां पाचे अस्तित्व घडते त्याबद्दल जागत्रतक 
छायात्रचि नसते. या समसे्यचे त्रनराकरण करण्यासाठी नासा 
ही सवासत मोठी खुली जागत्रतक भूस्खलन यादी तयार करीत 
आहे आत्रण आम्ही हे करू शकतो फक्त आपल्यासारख्या 
नागररक शास्त्रज्ाांच्या मदतीने! 

लँडस्लाइड रिपोर्टि (Landslide Reporter) एक नासा 
नागररक त्रवज्ान प्रकल्प आहे जो वेब अनुप्रयोगावर भूस्खलन गोळा 
करण्यासाठी भूस्खलन तज्ज्ञ आत्रण उत्साही लोकाांना प्रोत्सात्रहत 
करतो. डेटा कोऑपिेटर्व्ह ओपन ऑनलाइन लँडस्लाइड 
िेपॉटिर्िी (सीओओएलआि, COOLR) कडे जाताांना 
जगभरातील भूस्खलन कायसक्रमाांची जागत्रतक यादी आहे. 2007 
पासून जेव्हा, कोठे, का, आत्रण कसे भूस्खलन होत आहे यात्रवर्षयी 
सीओओएलआरसाठी मात्रहती एकत्रित केली जात आहे. आज 
13,000 पेक्षा अत्रधक भूस्खलन कायसक्रम आहेत, परां तु आमच्या 
कायससांघास ऑनलाइन पाहू शकत नाही त्रकां वा शोधू शकत नाही 
अशा त्रठकाणाांमधील भूस्खलन कायसक्रम आम्ही गमावत आहोत. 
स्थात्रनक भारे्षतील प्रथम खाते, इतर भार्षाांमधे्य अहवाल आत्रण इतर 
सूचीसह अनेक त्रभन्न स्रोताांकडून भूस्खलन जोडण्यासाठी भूदृश्य 
अहवाल देण्याकररता आम्हाला आपल्या मदतीची आवश्यकता 
आहे. तसेच, भूस्खलन गोळा करण्यासाठी अत्रधक लोक अत्रधक 
अद्ययावत आत्रण तपशीलवार सूची तयार करतील जे भूगभीय 
आपल्या जगाला कसे आकार देत आहेत याबद्दल एक स्पष्ट आत्रण 
खुली छायात्रचि प्रदान करेल. 

साधने आवश्यक 

कोणतीही त्रवशेर्ष साधने आवश्यक नाहीत. आपल्याला आपल्या 
सांगणकावर त्रकां वा आपल्या फोनवर इांटरनेट प्रवेशाची आवश्यकता 
आहे. 

1. भूस्खलन उद्भवतेेः भूस्ख लन कायसक्रम (रॉक्सलाइड, 
त्रमडस्लाइड, इत्यादी) घडते आत्रण वृत्पि लेखातील, ऑनलाइन 
डेटाबेसमधे्य त्रकां वा आपल्या स्थात्रनक के्षिामधे्य अहवाल त्रदला 
जातो. 

2. लँडस्लाइड रिपोर्टिमधे्य सबटमर् किा: लँडस्लाइड ररपोटसरचा 
वापर करून, आपण हा कायसक्रम भूगत्रभसत सूचीमधे्य जोडू शकता 
आत्रण त्याचे सेत्रटांग, प्रभाव आत्रण तपशील वणसन करू शकता. अॅड 
लँडस्लाइड इव्हेंट मागसदत्रशसका (Add a Landslide Event 
Guide) आपल्याला चरण-दर-चरण प्रत्रक्रयेत घेऊन जाईल. 
आमच्या वेबसाइटवरील इतर मागसदशसकाांची अत्रतररक्त मात्रहती 
आहे. भूस्खलन तपासताना, सवासत महत्वाची गोष्ट म्हणजे सुरत्रक्षत 
त्रठकाणी असणे! आपण एक तज् नसल्यास फील्ड कायस आयोत्रजत 
करू नका त्रकां वा भूस्खलन बांद करू नका.  

3. मंिूिीेः नासा येथील आमचा कायससांघ अचूकता आत्रण 
तपशीलासाठी येणायास भूस्खलन अहवालाांचे परीक्षण करते. 

4. आपला भूदृश्य पहा: एकदा मांजूर झाल्यानांतर, आपला 
भूस्खलन कायसक्रम इतर भूस्खलन सूचीसह भूदृश्य दशसकाांकडे 
(Landslide Viewer) सावसजत्रनकपणे त्रदसून येईल. 

लँडस्लाइड रिपोर्टि म्हणिे काय? 

कोऑलि (COOLR) कसे सादि किावे 

https://landslides.nasa.gov/reporter
https://pmm.nasa.gov/landslides/guides/COOLRGuide_AddEvent.pdf
https://pmm.nasa.gov/landslides/guides/COOLRGuide_AddEvent.pdf
https://landslides.nasa.gov/viewer
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 Landslide Location भूदृश्य स्थान: नकाशावर भूगभासतील 
स्थान ठेवा त्रकां वा बॉक्समधे्य नाव त्रकां वा भौगोत्रलक त्रनदेशाांक ठेवा.  

 Name and Link of Information Source नाव स्त्रोत 
आटण माटहती स्त्रोत दुवा: आपल्याला त्रमळालेल्या स्त्रोताचे 
नाव आत्रण वेब URL (उपलब्ध असल्यास) प्रदान करा. 

 Event Date and Time कायटक्रम तािीख आटण वेळ: 
भूस्खलन झाल्याची तारीख आत्रण स्थात्रनक वेळ प्रदान करा. 

 Event Title कायटक्रमाचे शीर्टक: बातम्ाांच्या स्रोतामध्ये 
त्रदलेल्या भूकां पाचे नाव द्या त्रकां वा स्लाइडसाठी एक अनन्य वणसन 
त्रलहा. 

 Event Description कायटक्रमाचे वणटन: भूस्ख लन का 
घडले, कोण प्रभात्रवत झाले, कोणत्या प्रकारचे भूस्खलन, ते घडले 
आत्रण ते कुठे झाले. 

 Location Description स्थान वणटन: भूस्ख लन झाले तेथे 
पत्ा त्रकां वा स्थान वणसन करा.  

 Location Accuracy स्थान अचूकता: भूस्ख लन केलेल्या 
त्रठकाणी अत्रनत्रिततेचा त्रिज्या. उदाहरणाथस, 5 त्रकलोमीटरचा 
त्रिज्या म्हणजे नकाशावर ठेवलेल्या भूभागाच्या 5 त्रकमीच्या आत 
कोठेही भूस्खलन झाले असेल. 

 Landslide Category लँडस्लाइड शे्रणीेः रॉकस्लाइड, 
कचरा प्रवाह, त्रकां वा मूडस्लाइड सारख्या भूस्खलनचा प्रकार. 
अत्रधक मात्रहती ज्ात नसल्यास आपण "भूस्खलन" (“landslide”) 
देखील त्रनवडू शकता. 

 Landslide trigger लँडस्लाइड टर्ि गि: भूकां पाचे कारण, 
भूकां प, पाऊस आत्रण बरेच काही. कारण ज्ात नसल्यास 
"अज्ात" (“unknown”) त्रनवडा. 

 Estimated Size अंदािे आकाि: भूस्ख लन आकार. एक 
लहान भूभाग एक रिा त्रकां वा एक लहान भागात प्रभात्रवत करते. 
एक मध्यम स्लाइड एकात्रधक रिे आत्रण इमारती प्रभात्रवत करू 
शकते. मोठ्या भूभागामुळे त्रविृत के्षि प्रभात्रवत होऊ शकते, 
पायाभूत सुत्रवधा प्रभात्रवत होऊ शकतात, रिे आत्रण शेकडो 

लोकाांना दहापट स्थानाांतरीत केले जातील. बहुतेक मोठ्या 
भूभागामुळे सांपूणस प्रदेश त्रकां वा शहरीवर पररणाम होतो, शक्यतो 
हजारो लोकाांना त्रवस्थात्रपत करते. 

 Landslide Setting लँडस्लाइड सेटरं्गेः एक नैसत्रगसक 
उतारा (पवसत सारख्या) त्रकां वा इतराांवर, रस्त्यावर वरील त्रकां वा 
खाली जसे जत्रमनीवर पडलेला असा वातावरण. हे वैज्ात्रनकाांना 
दुय्यम कारणे समजण्यास मदत करते ज्यामुळे भूगभासतील, 
मानवी त्रक्रयाकलापाांमुळे झालेली शक्यता आहे.  

 Number of Fatalities and Injuries घातकतेच्या घर्ना 
आटण िखमांची संख्या: स्लीपमधील जखम सहन 
केल्यानांतर त्रदवसाांच्या त्रनधन झालेल्या लोकाांच्या समावेशासह 
भूस्खलन कायसक्रमात मृत झालेल्या त्रकां वा जखमी झालेल्या 
लोकाांची सांख्या. 

 Associated Storm Name संबद्ध वादळ नाव: जोराचा 
वादळ त्रकां वा उष्णकत्रटबांधातील वादळ ज्यामुळे भूस्खलन 
झाल्यास, लागू होते. 

 Link to Photo फोर्ोशी दुवाेः भूस्ख लन फोटोच्या प्रत्रतमा 
पत्ा URL, एकतर वृत् लेखातून त्रकां वा प्रत्रतमा-होस्तटांग 
साइटवरून 

 Event Comments इव्हेंर् टर्प्पण्या: आपण भूस्ख लन कसे 
गोळा केले आत्रण आपला अहवाल कसा त्रलत्रहला याबद्दलचे इतर 
तपशील. 

 Imported Event Source Catalog and Event Source 
ID  आयाटतत इव्हेंर् सोसट कॅर्लॉग आटण इव्हेंर् सोसट 
आयडी: आपण दुसयास डेटाबेसवरून भूस्ख लन सबत्रमट 
करीत असल्यासच वापरा, अन्यथा ररक्त सोडा जेणेकरून आम्ही 
आपल्या सबत्रमशनसाठी एलआरसी (लँडस्लाइड ररपोटसर 
कॅटलॉग) भरून भरू.   

 आपण आपले सबत्रमशन पूणस करता तेव्हा काळ्या "अहवाल 
द्या" (“Report It”) बटणावर स्तिक करा आत्रण आमची नासा 
टीम त्रतचे परीक्षण करेल आत्रण मांजूर करेल. 

तपशील आम्ही एकत्र किीत आहोत (सवट वैकल्पिक फील्ड आहेत):  

मांजूर भूस्खलन कायसक्रम सीओओएलआरमधे्य गोळा केले जातात आत्रण जागत्रतक खुले डेटा पोटसल, लँडस्लाइड 
व्हयू्अि (Landslide Viewer) वर अपलोड केले जातात. शास्त्रज् आत्रण लोक https://
landslides.nasa.gov/viewer वरून भूस्खलन डेटा डाउनलोड करू शकतात. वैज्ात्रनक सांशोधनासाठी 
नासाच्या लँडस्लाइड हजसडस आकस्तिकतेसाठी, त्रसटु्यशनल अॅवेअरनेस (एलएचएएसए) मॉडेल, त्रकां वा 
सावसजत्रनक धोरणास मदत करण्यासाठी अत्रधक अचूक वैज्ात्रनक अांदाज मॉडेल तयार करण्यासाठी डेटाचा 
वापर केला जातो. 

आम्ही आशा कितो की आपण एक भूस्खटलत नागरिक शास्त्रज्ञ बनू शकाल आटण आिचे िीवन आटण 
मालमत्ता वाचवू शकणायाट टनणटयांना आपण सूटचत किण्यास मदत करू शकता! Https://
landslides.nasa.gov येथे अटधक माटहती आटण कसे मागटदटशटका उपलब्ध आहेत. 

लँडस्लाइड ररपोटसरवर भूस्खलन गोळा करणे प्रारांभ करा, https://landslides.nasa.gov/reporter. 

Https://landslides.nasa.gov/viewer येथे सवस नासा, तज् आत्रण नागररक त्रवज्ान डेटा पहा. 

माझा डेर्ा कुठे िातो? 
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