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“जलम ्अस्ति चेति ्भसिष्यम ्अस्ति”
“्यसि जलम ्उपलब्धम ्अस्ति तिस ह्ि भितिां भसिष्ंय सरुसषितिम ्अस्ति”

भ 
वन्तः प्रायेण जराननन् य् ् प्न्वर्षं 
मरार्चमराससय द्रानवंशन््मतः (22) निनराङ्कतः 
‘नवश्व-जल-निवसतः’ इन् रूपेण आरय्च्े । 

एकनसमन ्नवद्रालये जलनिवससय आररण ंकृ्ं ्थरा र 
भव्रंा वयोवर्गीयरातः बरालरातः नभनतिपत्राय आमननत््रातः ।  
्नसमन ् निने प्स्त्ु रानन कराननरन नभनतिपत्रानण 16.1-
नरत्े प्िनश््च रानन सनन् ।

नरत्म-्16.1 बरालैतः नननम््च रानन कराननरन नभनतिपत्रानण 

ए्ेभयतः नभनतिपत्ेभयतः भव्रंा कृ्े कतः सनिशेतः प्राप्तः? 
सवसय पे्क्षणरानन सवसय निपपणीपतुनस्करासतु नलखन्तु ्थरा 
र सवसय कक्यरासतु ररराषं कतु व्चन्तु । 
नकं भवन्भतः किरानर् ् र्हृ े अथवरा नवद्रालयेर्तु 
जलसय नययून्रा अनतुभय्ू रा? भव्रंा नप्रौ नशक्षकरातः 
र प्रायतः भविभ्यतः जलं नष् ं न करणीयम ्ए्् ्बोधनं 
प्ितिवन्तः सयतुतः । प्तयेकं वयकेतः जलसंरक्षणसय महत्वं 
प्न् धयरानराकर््चणराय एव वयं प्न्वर्षं जलनिवससय  
आररण ंकतु म्चतः । 

पेयजलराय, प्क्षरालनराय, पराककरायरा्चय ्थरा र समतुनर्-
सवरास्थय-संरक्षणराय संयतुक-रराष्टं् प्तयेकं वयकेतः कृ्े 
प्न्निनं जलसय नययून्मरा मरात्रा 50 - लीिरपररनम्ं इन् 
प्ब्रवीन् । इयं मरात्रा प्न्वयनक प्न्निनं प्रायेण सराध्चनद्-
द्ोनणपररम्रा जल-समरानरा व ््च्े । नकं भव्रंा पररवरारसय 
कृ्े ए्राव् ्जलं नमल् ्अनस्? यनि आम,् ् नह्च भवन्तः 
आतमरानं भरागयशरानलनतः इन् नरन्यन्तु । य्तः, असमराकं 
िशे ेलक्षशतः जनरानरंा कृ्े पयरा्चप्ं जलं न नमलन् । भव्रंा 
नमत्राणरंा ्ेर्रंा पररवरारराणरंा र जलसय उपलबध्रायरातः 
नसथन्तः कीदृशी व ््च्े? सवसय अनतुभवरानरंा ्ैतः सह ररराषं 
कतु व्चन्तु ।
केर्तुनर् ् सथरानेर्तु जलसय अतयनधक-नययून्रा व ््च्े । 
नलेर्तु जलसय अभरावतः, जलं पयूरनय्तुं लमबरायमरानरा 
पङ्नकतः (नरत्म-्16.2), कलहतः,जलसय अनभयरारनरायै 
सतयराग्रहरातः नवरोध-प्िश्चनरानन र इतयरािीनन दृशयरानन, 
नवशरे््यरा ग्रीष्मकराले सरामरानयरूपेण दृशयन्े । 

नरत्म-्16.2 जलम ्एकत्ीक्तुषं िीर्चपङ्नकतः

16 जलम ्एकं ब्ुमूल्ंय ससंा्धनम्
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नरत्म ्–16.3 समराररारपत्राणरंा खण्रातः

16.3-नरत्े प्िशय्चमरानरातः वरा्रा्चपत्सय कन्रन खण्रातः 
ए्रंा नसथन्ं प्न् सपष््यरा नननि्चशनन् । नकम ्ए्् ्सतयं 
नरानस् य् ्वयं जलसय अतयनधकं नययून्रायरातः अनतुभवं 
कतु व्चन्तः समतः?

गसतिसिस्धः 16.1          

वरा्रा्चपनत्कराभयतः मरासपनत्कराभयतः र जलसय नययून्रायरातः 
समबद्रानरंा वरा्रा्चनरंा, लेखरानरंा नरत्राणरंा र खण्रान ्
एकत्ीकतु व्चन्तु । ् रान ्सवसय खण्राधरारे संशे्र्यन्तु ् थरा र 
्ेर्रंा नवर्ये सवसय नमत्ैतः सह रर्चयन्तु । जनैतः सह्यमरानरानरंा 
करासरान्र् ्समसयरानरंा सयूरीं कतु व्चन्तु ्थरा र कक्यरायरंा 
्ेर्रंा नवर्ये ररराषं कतु व्चन्तु ।
 जलसय नययून्रा समपयूण्चसय नवश्वसय कृ्े मह्ी 
समसयरायरातः नवर्यतः व ््च्े । एवम ् अनतुमीय्े य् ्
अद््नरा् ्केर्तुनर् ्एव वर्षेर्तु समग्रसय ्ृ् ीयरंाशतैः भरार्ैतः 
जलसय नययून्रा सोढवयरा भनवष्यन् । 

त्यनधकनद्सहस्र्म े (2003) वर्षे अन्राररानष्ट्यम ्
अलवणजलवर््चम ् आयोनज्म ् आसी् ् । असय 
प्राकृन्कसंसराधनसय ननरन्रं क्षीयमराणरायरातः 
उपलबध्रायरातः नवर्ये जनरान ् जरार्रूकरान ् क्तुषं ए्् ्
आररर्म ्आसी् ्। 

 जलसय नययून्रायरातः नवर्ये रररा्चकरणरा् ् प्राक् 
असमराकम ् ए्् ् ज्रानम ् आवशयकं य् ् असमराकं 
पनृथवयराम ्असमराकं कृ्े नकय् ्जलम ्अवनशष् ंव ््च्े । 

16.1 सक्यति ्जलम ्उपलब्ंध ितिहितेि
अन्ररक्षरा् ् सवीकृ्ं पनृथवयरातः नरत्ं पशयन्तु (नरत्म-्
16.4) । ए्् ् नीलतः नकमथषं दृशय्े? ननश्चयेन भवन्तः 
अनतुमरा्तुं शकनतुवनन् । 

नरत्म-्16.4 अन्ररक्षरा् ्पनृथवी नीलवणगीयरा प््ीय्े

भवन्तः जराननन् य् ्पनृथवयरातः ्लसय प्रायेण 71 प्न्श्ं 
भरार्तः जलेन आवृ् तः व ्््च  े। पनृथवयराम ्उपनसथ्तः प्रायेण 
समस्ं जलं सरार्रेर्तु, महरासरार्रेर्तु, निीर्तु, सरोवरेर्तु, 
ध्तुवीयनहमरे्तु, भौमजलेर्तु ्थरा र आकराश ेप्रापय्े । परन्तु 
ए्ेर्तु अनधकरंाश्यरा जल ंमरानवसय उपयोर्राय उपयतुकं न 
व ्््च  े । उपयोर्राय उपयतुकं जलम ्अलवणजलम ्अनस्, 
य् ्वयवहरारभरार्यरा नय्ू नजलं क्थय्े । उपरर कनथ्ेभयतः 
केर्रान्र् ् स्रो्ोभयतः उपलबधसय अलवणजलसय 
सरापेक्षमरात्रायरातः आकलनं क्तुषं 16.2 – र्न्नवनध ंकतु व्चन्तु । 
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16.2 गसतिसिस्धः         
सराररणयरंा प्ितिरानरंा नवनभननरानरंा ररणरानराम ्अनतुसरण ंकतु व्चन्तः पनृथवयराम ्उपलबधसय अलवणजलसय आकलनं कतु व्चन्तु 
।

चरणम् सचत्रम ् सिपपणी

मधयमराकरारसय एकरंा द्ोणीं सवीकृतय 
जलेन पयूरयन्तु । असयरंा प्रायेण 20 
लीिरपररनम्ं जलं भवन् । 

एकं 5 नमलीलीिरपररनम्सय 
क्षम्रायत्ु ं रमसं सवीकतु व्चन्तु ्थरा र 
द्ोणयरातः 100 रमसपररनम्ं जलम ्
उि्रनसदृश े कनसमनंश्च् ् कंसे 
सथरापयन्तु । 

कंसरा् ् 30-रमसपररनम्ं जलं 
करारसय कनसमनंश्च् ्रर्के सथरापयन्तु । 

अनन्म े समग्रसय र्तुथराषंश(ं1/4 
भरार्तः) रमसपररनम्ं जलं 
ननष्करासयन्तु ।

मनये य् ् द्ोणयरातः जलं पनृथवयराम ्
उपलबध ंसमग्रं जलं प्िश्चयन् । 

ए्् ् पनृथवयराम ् उपलबधम ्
अलवणजलं प्िश्चयन् ।

ए्् ्भौमजलसय रूपेण प्रापयमराणसय 
उपयोर्योगयजलसय मरात्रायरातः समरानं 
व ््च्े ।

ए्् ् नवश्वसय सवषेर्तु सरोवरेर्तु 
निीर्तु उपनसथ्सय समग्रसय 
अलवणजलसय मरात्रंा प्िश्चयन ्
अनस् ।

 द्ोणयराम ्अवनशष् ंजलं सरार्रेर्तु महरासरार्रेर्तु उपनसथ्ं लवणजलं ्थरा र आनंशकरूपेण भौमजलसय रूपेण 
प्रापयमराण ंजलं िश्चयन् । ए्् ्जलं मरानवसय उपयोर्राय उपयतुकं न व ््च्े ।
  कंसे अवनशष् ंजलं ्् ्जलं प्िश्चयन्, य् ् नहमीकृ्रूपेण नहमरानीर्तु, ध्तुवीयनहम े ्थरा र सथरानयनहम े
प्रापय्े । ए्् ्जलम ्अनप असमराकं कृ्े सरल्यरा न उपलभय्े ।
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 नजज्रासतुतः ए्् ्दृष््वरा आश्चयरा्चननव्तः 
जरा्तः य् ्असमराकम ्उपयोर्राय उपलबधसय 
जलसय मरात्रा ए्राव्ी नययूनरा नकमथषं व ््च्े ।

 प्हनेलकरा र्णनरंा कृतवरा अकथय् ्
य् ् अलवणजलसय मरात्रा पनृथवयराम ्
उपलबधसय जलसय समग्रमरात्रायरातः प्रायेण 
0.006 प्न्श्ं व ््च्े ।

असमरासतु अनधकरंाशजनरातः जलम ् इन् एकम ् असीनम्ं 
सराधनम ् इन् मनयन्े । 16.2-र्न्नवधौ नकं भव्तः 
मरानवसय उपयोर्राय उपलबधजलसय वरास्नवकयरातः 
मरात्रायरातः आभरासतः जरा्तः व ््च्े ? नकम ् ए्ेन ज्रानेन 
भवतसतु नरन्रा जरायमरानरा व ््च्े ? अनसमन ्नवर्ये सवसय 
कक्यरासतु ररराषं कतु व्चन्तु ।

16.2 जल््य अि््ाः

नकं भवतसतु भीन्तः व ््च्े य् ्स््ेन उपयोर्ेन कनसमनंश्च् ्
निने उपयोर्राय उपलबध ं सवषं जलं समरापं् भनवष्यन्? 
भवन्तः जराननन् य् ् नवनभननैतः प्राकृन्कैतः प्क्रमतैः 
पनृथवयरंा जलसय ननरन्रम ्उपलबध्रा कोनिशतः वर्षेभयतः 
नननम््च रा व ््च्े । ए्े सवषे प्क्रमरातः जलरक्रसय ननमरा्चण ं
कतु व्चनन् । भवन्भतः र्ष्ठकक्यरायरंा जलरक्रसय नवर्ये 

पनि्म ्आसी् ् । सवसय शबिरे्तु नलखन्तु य् ्भवन्तः 
जलरक्रसय नवर्ये नकं जराननन् । 
 भवन्तः जराननन् य् ्जलरके्रण परररक्रणकराले 
जलम ्असय न्सरृ्तु अवसथरासतु अथरा्च् ्किोररावसथरासतु, 
द्वरावसथरासतु ्थरा र वरायवीयरावसथरासतु कसयरान्र् ्
एकसयराम ् अवसथरायरंा पनृथवयरंा कतु त्रानप प्राप्तुं शकय्े । 
किोररावसथरायरंा जलं नहमरूपेण पनृथवयरातः ध्तुवेर्तु नहमने 
आवृ् ेर्तु पव्च्ेर्तु ्थरा र नहमरानीर्तु प्रापय्े । द्वरावसथरायरंा 
जलं महरासरार्रेर्तु, सरोवरेर्तु, निीर्तु ्थरा र भय्ू लसय 
अधतः भौमजलरूपेण प्रापय्े । वरायवीयरावसथरायरंा जलम ्
असमराकं समीपसथ-वरायौ जलवराष्परूपेण उपनसथ्ं 
भवन् । जलसय ्सय न्सणृराम ् अवसथरानरंा मधये 
स््रके्रण पनृथवयरंा जलसय आहतय मरात्रा नसथररा 
भवन् । य्तः समस्रा मरानवजनसङ्खयरा ्थरा र अनये 
सवषे जीवरातः जलसय उपयोरं् कतु व्चनन् । नकम ्अनेन ज्रानेन 
भव्रंा सन्ोर्तः जरा्तः वरा ?

 नकं भवन्तः जलरके्र सनममनल्ं प्क्रम ंसमरनन्? 
16.3-र्न्नवनधतः भव्राम ्अनसमन ्नवर्ये सराहराययं क्तुषं 
शकनोन् । 

गसतिसिस्धः 16.3        

 16.5-नरत्े जलरके्र सनममनल्रातः प्क्रमरातः 
सङ्खयरानभतः नरननि्रातः कृ्रातः सनन् । ए्रासरंा सङ्खयरानरंा 
सराहराययेन इ्स््तः जरा्रानरंा प्क्रमराणरंा कृ्े समतुनर्ं 
शबि ंनलखन्तु । 

नरत्म-्16.5 जलरक्रम्

1

2

3

5

6

4

7

1. मजभौलम्

2. ष्पबराम्

3. नसंरनम्

4. लजितः

5. नज्चष्पोबरातसम्

6. सयनिनमअन्तः

7. णवर््चम्
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अनधकरंाश्यरा पतुरराणरंा नर्रराणरंा र सवीयरा जलरापयून ््च-
वयवसथरा भवन् । यरा नर्रसङ्रने स्ररानल्रा भवन् 
। जलं कसमरान्र् ् समीपसथ-सरोवरेभयतः, निीभयतः, 
््रार्ेभयतः अथवरा कयू पेभयतः आने्तुं शकय्े । जलसय 
आपयून ््चतः ननलकरानरंा नवशरे्रूपेण प्सरारर्ेन जरालेन भवन् 
। सरामरानय्तः ग्ररामीणक्षेत्ेर्तु जलसय आपयून ््चतः एवं न भवन् । 
्त् जनरातः सवसय उपयोर्राय जलं सराक्षरा् ््सय स्रो्सतः 
एव प्राप्तुं शकनतुवनन् । प्रायेण मनहलरानभतः बरालैतः र जलम ्
आने्तुं ्सय स्रो्तःपय्चन्ं पिभ्यरंा र्न्वयं भवन् । यिरा 
किरानर् ् जलस्रो्तः बहुनकलोमीिरपररनम्ं ियूरे भवन् 
(नरत्म-्16.6) । बरालरानरंा कृ्े जलवहनसय ए्् ्कराय्चम ्
अतयनधकं कष्प्िरायकं व ््च्े । ए्रादृशरातः बरालरातः प्रायेण 
ननयनम्रूपेण नवद्रालयं न र्न्तुं शकनतुवनन् । य्तः ्ेर्रंा 
बहुसमयतः जलरानयने एव समराप्तः भवन् । 

नरत्म ्– 16.6 जलम ्आनीय आर्््छनतयतः मनहलरातः

मनहलरानभतः अनेकरानन र्हृकरायरा्चनण 
करणीयरानन भवनन् । यनि ्रानभतः जलम ्
अनप पयूरनयतवरा आने्वयं भवे् ््नह्च ्ेर्रंा 
कराय्चभरारतः इ्ोऽनप वध््च े ।

अनधकरातः जनरातः बहृि-्भरार्तः सवसय उपयोर्राय जलं 
कयू पेभयतः नरालकयू पेभयतः अथवरा हस्-उतिोलनयनत्ेभयतः 
प्रापनोन् । ए्रानन स्रो्रांनस जलं कतु ्तः लभन्े ?

16.3 जल््य एकं म्त्िपूणणं स्रोतिः : भौमजलम्

 यनि वयं कसयनर् ् जलराशयसय समीपं भयूमौ 
र् ््चसय खननं कतु म्चतः, ्नह्च वयं ्त्तयरंा मिृराम ्आद्राषं प्राप्तुं 
शकनतुमतः । मिृरायराम ्आद्््च रा भयूनमर््सय जलसय उपनसथन्ं 
सङ्के्यन् । यनि वयम ्अनधकं र्भीरं खननं कतु म्चतः ्नह्च 
वयं ् तस्रं यराव् ्प्राप्तुं शकनतुमतः यत् मिृरायरातः कणरानरंा मधये 
नवद्मरानरानन ररकसथरानरानन ्थरा र नशलरानरंा मधयसथ-
सथरानरानन जलेन पयूरर्रानन भवनन्(16.7-नरत्म)् । ए्सय 
स्रसय उपररसीमरा भौमजलस्रं क्थय्े । भौमजलस्रतः 
नवनभननेर्तु सथरानेर्तु नभननं भवन् ्थरा र ए्् ् प्िति े
सथराने अनप पररवन ््च्तः भनव्तुं शकनोन् । भौमजलस्रतः 
एकमीिरपररनम्रा् ्अनप नययून्म ंर्रामभीयषे अथवरा भयूमौ 
अनेकमीिर-र्रामभीयषे भनव्तुं शकनोन् । भौमजलस्रसय 
अधतः प्रापयमराण ं जलं भौमजलं क्थय्े । असय 
भौमजलसय स्रो्तः नकम ्अनस्?
वर्रा्चजलं ्थरा र अनयस्रो्सरंा यथरा निीनरंा ््रार्रानरंा 
र जलं मिृयरा स्रनवतवरा भयूमतेः अधतः नवद्मरानरानन 
र्रामभीयरा्चनण  ररकसथरानरानन ्थरा र िररान ् पयूरयन् । 
भयूमौ जलसय स्ररावतः अन्तःसयनिनम ्इन् क्थय्े । अ्तः 
अनेन प्क्रमणे उपयोर्े आनी्सय भौमजलसय पतुनतः 
पररपयून ््चतः भवन् । केर्तुनर् ् सथरानेर्तु भौमजलस्रसय 
अधतः नसथ्रानरंा किोरराणरंा नशलरानरंा मधये भौमजलसय 
भराण्रारं भवन् । वं सन्र्सय भौमजलसय भराण्राररानण 
जलभरतः इन् क्थयन्े । जलभरराणरंा जलं सरामरानय्तः 
नरालकयू परानराम ् अथवरा हस्-उतिोलनयनत्राणरंा सराहराययेन 
बनहतः ननष्कृष्य्े ।
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नरत्म-्16.7 भौमजलं ्थरा र भौमजलस्रतः

नकं भवन्तः ए्रादृश ं कन्र् ् सथरानं र््वन्तः यत् 
ननमरा्चणकरायषं प्रल् ् सयरा् ् ? श्रनमकैतः ननमरा्चणराय जलं 
कतु ्तः प्रापय्े? भवन्भतः प्रायेण दृष् ंसयरा् ्य् ्ए्रादृशरे्तु 
सथरानेर्तु भौमजलस्रं प्राप्तुं संन्छद्ण ंनक्रय्े । ्त् करायषं 
कतु व्चिभ्यतः जनेभयतः जरानन्तु र य् ्् ैतः जलप्रापतयथषं नकय् ्
र्भीरं खननं करणीयम ्अभव् ्। 
 नकं वयं भयूमतेः अधोभरार्रा् ्ननरन्रं जलं ननष्क्रषु् ं
शकनतुमतः? एवं करणने भौमजलस्रसय उपरर कतः प्भरावतः 
भनवष्यन्?

16.4 भौमजल्तिर््य अिषि्यः

भयूमतेः अधोभरार्रा् ्ननष्कृष्सय भौमजलसय पतुनतःपयून ््चतः प्रायतः 
वर्रा्चजलसय स्रवणने भवन् । भौमजलस्रतः ् राव् ्पय्चन्ं 
प्भरानव्तः न भवन्, यराव् ्पय्चन्ं वयं केवलं ् राविवे जलं 
ननष्कर््चयरामतः यराव्तः जलसय प्राकृन्कैतः प्क्रमतैः पतुनतःपयून ््चतः 
भवन् । ्थरानप, जलसय पयरा्चप्रूपेण पतुनतःपयून ््चतः न भय्ू े 
सन् भौमजलस्रतः नययूनतः भनव्तुं शकनोन् । ए्रादृशम ्
अनेकैतः करारणतैः भनव्तुं शकनोन् । जनसङ्खयरावनृद्तः, 
औद्ोनर्कर्न्नवधयतः, कृनर्र्न्नवधयतः र इतयरािीनन 
भौमजलस्रसय कराननरन प्भरावकरारकरानण सनन् । 
अलपवर्रा्च एकम ्अनय् ्करारकं व ््च्े । य् ्भौमजलस्रं 
नययूनीक्तुषं शकनोन् । भौमजलस्रं प्भरावनय्तुम ्अनयरानन 
करारकरानण सनन् यथरा वनरानराम ्उनमयूलनं ्थरा र जलसय 
स्रवणराय कराय्चसराधक-क्षेत्सय नययून्रा । 

जनसङ्ख्या-प्रसारः
 जनसङ्खयरावध्चनेन भवनरानराम,् आपणरानरंा, 
करायरा्चलयरानरंा ्थरा र मरार्रा्चणरंा नशलरास्रराणरंा र 
अनभयरारनरा अनप वध््च े । ए्ेन उनमतुक-भयूमतेः उिराहरणराथषं, 
वरानिकरानरंा ्थरा र क्री्राक्षेत्राणरंा नययून्रा भवन् । ए्ेन 
करारणने भयूमौ वर्रा्चजलसय स्रवणसय नययून्रा जराय्े । 
यनि मतुकक्षेत्ेर्तु एवं प्कराररकरातः नययून्रातः जरायमरानरातः 
भनवष्यनन्, ्नह्च असय कतः पररणरामतः भनवष्यन्? समरन्तु 
य् ्दृढकतु रटिमरा् ्जलं सरल्यरा अवस्रनव्ं न भवन् । 
्णृक्षेत्ेर्तु, समभयूमौ र जलं शीघ्रम ्अवस्रनव्ं भवन् । 
 ए्् ्एव न ननमरा्चणकरायरा्चय बहृनमरात्रायरंा जलसय 
आवशयक्रा भवन् । ए्सय कृ्े प्रायतः भौमजलसय 
उपयोर्तः नक्रय्े । 
 एवम ्एक्तः वयम ्अनधकभौमजलसय उपयोरं् 
कतु व्चन्तः समतः, ्थरा र अपरत् वयं नवनभननप्करारकराणरंा 
ननमरा्चणकरायरा्चणरंा पररणराम्तः भयूमौ जलसय स्रवणसय 
अवसररान ् नययूनीकतु व्चन्तः समतः । ए्ेन करारणने 
भौमजलस्रसय ननरन्रम ् अवक्षयतः जरायमरानतः 
व ््च्े । वस्त्ु तः अनेकेर्तु महरानर्रेर्तु केर्तुनर् ् भरार्ेर्तु 
भौमजलस्रतः नरन्राजनकरूपेण अतयनधकं ननमनस्रं 
यराव् ्प्राप्ं व ््च्े ।
ि्धहिमानाः उद्रोगाः
जलसय उपयोर्तः सव्वतः उद्ोर्ैतः नक्रय्े । असमराकम ्
उपयोर्योगयरानरंा सवषेर्रंा वस्यूनरंा कृ्े उतपरािने कवनर् ्

भौमजलस्रतः

भौमजलम्जलभरतः

हस्-उतिोलनयनत्म् निी सरर् ्र

पतुनतःपयून ््चतः
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जलसय आवशयक्रा भवन् । उद्ोर्रानरंा सङ्खयरा ननरन्रं 
वध्चमरानरातः  व ््च्े । अनधकरंाश्यरा उद्ोर्ैतः उपयतुजयमरानं 
जलं भयूमतेः ननष्कृष्य्े । 
गसतिसिस्धः 16.4        
ए्रादृशरानरंा केर्रान्र् ्उद्ोर्रानरंा नरामरानन सयूरयन्तु, यैतः 
सह भवन्तः पररनर्रातः सनन् । असमराकं िनैनके जीवने 
उपयोर्नक्रयमराणरानरंा ्थरा र ए्ेभयतः प्रापयमराणरानराम ्
उतपरािरानरंा सयूरीं ननमरा्चन्तु । सवसय नशक्षकैतः नप्भृयरंा र 
सह अनसमन ्नवर्ये वरा्रा्चलरापं कतु व्चन्तु य् ्केन प्करारेण 
वध्चमरानरातः उद्ोर्रातः भौमजलस्रसय अधतः प्नराय 
उतिरिरानयनतः सनन् । 

कृसिका्यहिम्
भरार्े अनधकरातः कृर्करातः सवसय ससयरानरंा सेरनराय 
वर्रा्चयरातः उपरर आनश्र्रातः भवनन् । कतु लयरासदृशरानन 
सेरन्नत्रानण केवलं केर्तुनर् ् एव क्षेत्ेर्तु उपलबधरानन 
सनन् । एर्तु ् नत्ेर्तु अनप अननयनम्रायरातः वर्रा्चयरातः करारणरा् ्
जलसय उपलबध्रायरंा नययून्रा भनव्तुं शकनोन् । अ्तः 
कृर्कैतः सेरनराय भौमजलसय उपयोर्तः करणीयतः भवन् ।  
जनसङ्खयरायरातः वध्चमरान-भरारकरारणरा् ् कृनर्करायरा्चय 
भौमजलसय उपयोर्तः प्न्निनं वध्चमरानतः व ््च्े । ए्सय 
पररणराम्तः भौमजलस्रे क्रमशतः नययून्रा आर्््छन्ी 
व ््च्े ।

16.5 जल््य सितिरणम्

भारतिम ्
िासिहिकििाहि

पाकिस्ानः रीनतः 
(न्बब्तः)

ने   पा   लः भूिानः

भा र तिम्
बराङ्गलरािशेतः

कक्च रेखरा

मयराममरारतः
बङ्गाल- 

खातिः
अरब- 
सागरः

लषिद्ीपः 
(भरार्म)्

अण्मरानननकोबरारद्ीपसमयूहतः 
(भरार्म)्

स्नि म्ासागरः

श्रीलङ्करा

ििाहि से.मी.पररमाणे
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200 - 400
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नरत्म ्– 16.8 भरार्सय वर्रा्चमराननरत्म्
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अनेकैतः करारणतैः नवश्वसय नवनभननेर्तु क्षेत्ेर्तु प्रापयमराणसय 
जलसय नव्रण ेबह्ी असमरान्रा व ््च्े । 
 केर्तुनर् ् सथरानेर्तु उतिमरातः वर्रा्चतः भवनन् अ्तः 
्रानन सथरानरानन जलेन समदृ्रानन सनन् । ए्ेभयतः नवपरी्ं 
मरुसथलरानन सनन् यत् बहुनययूनरा वर्रा्च भवन् । 
 भरार्ं बहुनवशरालतः िशेतः व ््च्े, यसय सवषेर्तु 
क्षेत्ेर्तु समरानरूपेण वर्रा्चतः न भवनन् । केर्तुनर् ् सथरानेर्तु 
अनधकरा वनृष्तः भवन्, यद्नप केर्तुनर् ्अनयेर्तु सथलेर्तु 
बहुनययूनरा वनृष्तः भवन् । अतयनधकयरा वष्ृ्यरा आपलरावतः 
आयरान् । परन्तु वर्रा्चयरातः नययून्राकरारणरा् ् अनरावनृष्तः 
भनव्तुं शकनोन् ।

गसतिसिस्धः -16.5         

असमराकं िशे ेऔस्रूपेण वरानर््चक-वषृ्तेः नव्रण ं16.8-
नरत्े प्िनश््च ं व ््च्े ।

 y मराननरत्े ्् ् सथरानम ् अननवर्न्तु, यत् भवन्तः 
ननवसनन् ।

 y नकं भव्रंा क्षेत्े पयरा्चप्रा वनृष्तः भवन्?

 y नकं भव्रंा क्षतेे् आवर्षं पयरा्चप् ंजलम ्उपलबध ंभवन् ?
 ए्् ् अनप संभवं व ््च्े य् ् वयं कनसमनंश्च् ्
ए्रादृश े क्षेत्े ननवरासं कतु वरा्चणरातः सयराम यत् वनृष्तः ्तु 
पयरा्चप्रा भवन्, पतुनतः अनप जलसय नययून्रा भवन् । नकं 
वयम ्ए्् ्कथनय्तुं शकनतुमतः य् ्ए्् ्जलसंसराधनरानरंा 
कतु प्बनधनसय करारणने भवन् ।
कृतिज्ञतिा

1. भरार्सव्चकरारसय प्न्नलपयनधकरारतः, 2007 । 
2. भरार्सय महरासवषेक्षकसय अनतुज्रानतुसरारं भरार्ीय-
सवषेक्षण-नवभरार्सय मराननरत्े आधरारर्म ्। 

3. समतुद् े भरार्सय जलप्िशेतः उपयतुक्यरा 
आधराररेखयरा मरानप्ं द्रािश-समतुद्मीलियूरं यराव् ्व ््च्े । 
4. भरार्सय बराह्यसीमरातः ्थरा र सरार्र्िीयरेखरातः 
भरार्ीय-सवषेक्षण-नवभरार्द्राररा सतयरानप्यरा 
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16.6 जल-प्रबन्धनम ्
भवन्भतः र्ष्ठकक्यरायरंा पनि्म ् आसी् ् य् ् अनेकेर्तु 
सथरानेर्तु जलसय ननयनम्रा आपयून ््चतः सतुननयोनज्ेन 
ननलकरा्नत्ेण नक्रय्े । यिरा नरार्ररक-अनधकराररनभतः 
जलसय आपयून ््चतः नक्रय्े, ् िरा ए्् ्संभवं व ््च्े य् ्जलं 
र्न्वयं यराव् ् न प्राप्तुं शकनतुयरा् ् । भवन्भतः समभव्तः 
जलसय आपयून ््चननलकरासतु जलसय स्रवण ं दृष् ं सयरा् ्
येन अनधकमरात्रायरंा जलं ननलकरा्तः स्रवणने प्वरानह्ं 
भवन् । ए्् ् नरार्ररकरानधकराररणरंा क ््चवयं व ््च्े य् ्
बहुमयूलयजलसय एवं वयथ्चप्वराहरा् ्संरक्षण ंकरणीयम ्। 
 कतु प्बनधनं ्थरा र नवनराशतः वयनकर््स्रेर्तु 
अनप भवे् ् । वयं सवषे ज्रातवरा अथवरा अज्रा्नसथ्ौ 
िन्धरावनसमये, शमश्रतुक ््चनसमये, सनरानसमये ्थरा र 
अनयर्न्नवनधसमये जलसय नराश ंकतु म्चतः । त्तुनि्ैतः नरालैतः 
जलसय स्ररावतः ् सय नवनराशसय एकम ्अनय् ्स्रो्तः व ््च्े ।  
उपयोर्कराले जलसय नवनराशने एवं प््ीय्े, यथरा भनवष्ये 
असमराकं कृ्े जलसय आवशयक्रा न भनवष्यन् । 
 असमरानभतः दृष् ंव ््च्े य् ्वर्रा्चरूपेण य् ्जलम ्
असमराकं कृ्े प्राप्ं भवन् ्समरा् ् अनधकरंाशजलम ्
वयथषं प्वहन् । ए्् ्बहुमयूलयसय प्राकृन्क-संसराधनसय 
नवनराशतः व ््च्े । वर्रा्चजलसय उपयोर्तः भौमजलस्रसय 
पतुनतःपयूतय्व क्तुषं शकय्े । ए्् ् जलसङ्ग्रहणम ् अथवरा 
वर्रा्चजलसङ्ग्रहण ं क्थय्े । यसय नवर्ये भवन्भतः 
र्ष्ठकक्यरायरंा पनि्म ्आसी् ्। 
 ए्् ् जरानन्तु य् ् नकं भव्रंा कनसमनंश्च् ्
समीपसथ-भवने जलसङ्ग्रहण्नत्रानण संसथरानप्रानन 
सनन् । 
असमराकं िशे े प्तयेकं सथरानेर्तु जलरक्षणराय ्थरा र 
जलसय पतुनतःपयूतय्व ‘वरापी’ इतयसय ननमरा्चणवयवहरारसय 
प्रलनं श्राबिभेयतः व ््च्े । वरापी जलस्रयसय 
परारमपररकतः उपरायतः आसी् ् । करालक्रमणे वरापीनरंा 
संरक्षण ं सथनर््ं, येन ए्ेर्तु जलराशयेर्तु शनैतः शनैतः 
्लमलसय स्रयतः जरायमरानतः अभव् ् । ्थरानप, 
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जलसय अतयनधकनययून्रायरातः करारणने ए्ेर्रंा क्षेत्राणरंा 
जनरानरंा कृ्े ए्रादृशीनरंा प्नक्रयराणरंा नवररारतः पतुनतः करणीयतः 
अभव् ् । वरापीनरंा ननमरा्चण ं पतुनतः नक्रयमराण ं व ््च्े । येर्तु 
सथरानेर्तु वरापीनरंा पतुनतः उजजीवनं कृ्ं व ््च्े ्त् अलपवषृ्तेः 
करारणने अनप जलसय आवशयक्रायरातः पयून ््चतः उतिमरीतयरा 
जरायमरानरा व ््च्े । 
 कृर्करातः अनप सवसय क्षेत्े जलसय उपयोरं् 
नम्वयय्रापयूव्चकं क्तुषं शकनतुवनन् । संभव्तः भवन्भतः 
नबनितुसेरननवर्ये श्रत्ु ं सथरा्(्नरत्म-्16.9) । 
सेरनवयवसथरा सङ्कतु नर्-ननलकरानभतः परािपरानरंा कृ्े 
जलप्िरानसय प्नक्रयरा व ््च्े, यरा जलं सराक्षरा् ््ेर्रंा मयूलं 
यराव् ्प्रापयन् ।

एक््याः घिना्याः अध्य्यनम्
र्तुजररा्प्िशेसय क््छक्षेत्सय भतुजपतुर-नरामकसथराने 
वनृष्तः मह्रा अनननश्च्ेन रूपेण भवन् । ्त्तयसय 
अलवणजलसय एकमरातं् स्रो्तः भयूनमर््ं जलम ्एव व ््च्े ।  
य्तः अनसमन ्क्षेत्े निीर्तु आवर्षं पयरा्चप्ं जलं न भवन् ।  
र््ेर्तु वर्षेर्तु जलसय आवशयक्रा वध्चमरानरा व ््च्े । 
भौमजलसय उपयोर्तः पतुनतःपयूतय्चथ्चम ् उपयतुजयमरानसय 
जलसय अपेक्षयरा अनधकतः व ््च्े । ए्सय पररणराम्तः 
भौमजल-स्रतः नरन्राजनकरूपेण अधतः र्््छन ्
अनस् । 
  1989 ्म े वर्षे ग्ररामवरानसनभतः एकेन 
असव्चकरारीयेण सङ्रिनेन सह नमनलतवरा, 
वर्रा्चजलसङ्ग्रहणसय ननश्चयतः कृ्तः । रूकमरावन्निी 
्थरा र ् सयरातः अनेकरासतु शराखरासतु निीर्तु 18 जलबनधरातः 
नननम््च रातः । एवमप्करारेण एकत्ीकृ्ेन जलेन मिृरायराम ्
अन्तःस्रवणसय िरतः वनध््च तः । येन जलभरराणरंा पतुनतःपयून ््चतः 
अभव् ्। 
 कृर्करातः विनन् य् ् अधतुनरा कयू पेर्तु जलम ्
आवर्षं न्ष्ठन् । पयूवषं य् ्जलं प्वह्य समतुद् ंयरान् सम, 
्थरा र वयथषं भवन् सम । अधतुनरा सेरनराय उपलबध ं
भवन् ।

नरत्म-् 16.9 कृनर्क्षेत्े नबनितु-सेरन-वयवसथरा
16.7 भितिां भूसमका
नकं भवन्तः किरानर् ् सवर्हृ,े नवद्रालये अथवरा 
कनसमनंश्च् ्अनयसथराने नराल्तः स्रव्तः वयथ्चजलसय नवर्ये 
र्ौरवं िनश््च वन्तः वरा ? न्छद्तैः नरालैतः अनधकमरात्रायरंा जलं 
नष् ंभवन् । 
 जलसय नवनराश ं नययूनीक्तुषं भवन्तः अनेकरान ्
उपरायरान ् नरन्नय्तुं शकनतुवनन् । आर्््छन्तु, भव्रंा 
सराहराययराय वयं कराननरन उिराहरणरानन नवररारयरामतः । 
भवन्तः ए्ेर्तु बहून ्उपरायरान ्योजनय्तुं शकनतुवनन् । 
जलसरंषिण््य अभ्यासाः
1. िन्धरावनसमये नरालं ननव ््चय्तु । 
2. कतु रटिमसय प्क्षरालनसय अपेक्षयरा ्सय सव््छ्रंा 

वस्तेण कतु व्चन्तु । 
3. .......................................................... ।

16.8 पािपेिु जल््य न्ूयनतिा्याः प्रभािः 

भवन्भतः दृष् ंसयरा् ्य् ्पतुष्पराधरानीर्तु नवद्मरानरातः परािपरातः 
कन्रन निनरानन यराव् ् जलं न प्रापनतुवनन् रे् ,् ्े 
मलरायनन् । ््तः अन््तः  । अन््तः शतुष्करातः भवनन् ।  
भवन्भतः प्थम े अधयराये पनि्ं य् ् परािपरातः कृ्े 
भोजनननमरा्चणराय मिृरायरातः पोर्क्त्वरानन प्राप्तुं जलसय 
आवशयक्रा भवन् । कलपनरंा कतु व्चन्तु यनि परािपरातः जलं 
न प्रापसयनन्, ्नह्च ्सय कतः पररणरामतः भवन् । 
पनृथवयरातः हरर्त्वं नष् ं भवन् । ए्सय अथ्चतः सवषेर्रंा 
जीवरानरंा अन्तः भवन्, य्तः परािपरानरंा नवनराशने पनृथवयरंा 
भोजनसय अभरावतः, आकसीजनसय अभरावतः, अपयरा्चप्रा 
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वनृष्तः ्थरा अनय-अनेकरातः समसयरातः भवनन् । 
एकः सफलः प्र्यासः
राज््ानम ्एकम ्उषणं ति्ा च शुषकं षेितं्र ितिहितेि । 
जल््य प्राकृसतिक्याः न्ूयनतिा्याः आह्ानम ् एकेन 
सफलेन प्र्यासेन समा्धानं कृतिम ् । सामासजक-

का्यहिकति्हिणाम ् एकेन िलेन अलिरजनपिे एकं 
शुषकं षेितं्र ् ररतिषेित्ररूपेण पररिसतिहितिम ्। तैिः पञचानां 
शुषकानां निीनाम ््य्ा- अिवेरी, रूपारेलः, सरसा, 
भसगनी, ज्ाजिाली च जलसङ््र्रचनासभः पुनः 
जीसितिाः कृतिाः ।

प्रमुखाः-शबिाः

जलभरतः भौमजलम् जल-सङ्ग्रहणम्

अवक्षयतः अन्तःसयनिनम् भौमजल-स्रतः

नबनितु-सेरनम् पतुनतःपयून ््चतः अलवण-जलम्

भिस्भः सकं ज्ञातिम्

 ¾ जलं सवषेर्रंा जीवरानरंा कृ्े अननवराय्चम ्अनस् । ए्् ्नवनरा जीवनं न समभवन् ।

 ¾ जलं न्सरृ्तु अवसथरासतु प्रापय्े, किोर-द्व-वराष्परावसथरायरंा र ।

 ¾ यद्नप जलरके्रण जलरापयून ््चतः समयक् भवन्, ्थरानप पतुनतः नवश्वसय अनेकेर्तु भरार्ेर्तु जलसय नययून्रा व ््च्े । 

 ¾ नवश्वसय नवनभननेर्तु भरार्ेर्तु जलसय नव्रणम ्असमरानं व ््च्े । प्रायतः मरानवर्न्नवधीनरंा करारणने एवं व ््च्े । 

 ¾ उद्ोर्रानरंा ्ीव्र्यरा जरायमरानरातः वनृद्तः, वध्चमरानरा जनसङ्खयरातः, सेरनसय वध्चमरानरातः आवशयक्रातः ्थरा र 

कतु प्बनधनम ्इन् ए्रानन कराननरन जलसय नययून्रायरातः करारणरानन सनन् ।

 ¾ असमरानभतः ननलकरानभतः जलसय आपयून ््चसमये उतपद्मरान-जलनराशसय नवर्ये, भवनेर्तु नवद्मरानरानरंा न्छद्नरालरानरंा 

नवर्ये, अनयप्िशेरे्तु र जरार्रूकैतः भनव्वयम ् । जलसय अनरावशयक-उपयोर्तः ्थरा र अतयनधकमरात्रायरंा 

भौमजलसय उपयोर्तः वरारणीयतः । भयूमयरंा जलसय पतुनतःपयून ््चतः वध्चनीयरा व ््च्े । 

 ¾ समयसय अनभयरारनरा व ््च्े य् ्प्न्वयनकतः जलसय उपयोर्ं नम्वयय्यरा करो्तु । 

 ¾ यनि परािपरानरंा कृ्े कराननरन निनरानन यराव् ्जलं न िीये् ्नह्च ्े मलरायनन् ्थरा र अन््तः शतुष्करातः भवनन् ।

अभ्यासाः
1. ननमननलनख्रानन वराकयरानन ‘सतयरानन’ सनन् अथवरा ‘असतयरानन’-
 (क) भौमजलम ्आनवश्वसय निीर्तु ्थरा र सरोवरेर्तु प्रापयमराणरा् ्जलरा् ्अनधक्म ंव ््च्े । 
 (ख) जलसय नययून्रायरातः समसयरंा केवलं ग्ररामीणक्षेत्सय वरानसनतः एव अनतुभवनन् ।
 (र्) निीनरंा जलं क्षेत्राणरंा सेरनराय एकमरातं् स्रो्तः व ््च्े । 
 (र) वर्रा्च जलसय परम ंस्रो्तः व ््च्े ।
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2. बोधयन्तु य् ्भौमजलसय पतुनतःपयून ््चतः केन प्करारेण भवन्?
3. कसयरान्र् ्वी्थयरंा प्रराश् ्र्हृरानण सनन्, येर्रंा कृ्े िशनरालकयू परातः सनन् । भौमजलस्रे असय िीररा्चवनध-

प्भरावतः कीदृशतः भनवष्यन्?
4. भव्रंा कृ्े कसयनर् ्उद्रानसय संरक्षणसय िरानयतवं प्िीय्े । भवन्तः जलसय उपयोर्ं कथं नययूनीकतु व्चनन् ?
5. भौमजलसय स्रसय अवक्षयसय करारकराणरंा नवर्ये वयराखयरंा कतु व्चन्तु ।
6. ररकसथरानरानन उनर्ैतः पितैः पयूरयन्तु------
 (क) भौमजलं प्राप्तुं.................्थरा ........................द्राररा प्रापय्े ।
 (ख) जलसय न्स्रतः अवसथरातः................. ................... ्थरा र ..........सनन् । 
 (र्) भयूमतेः जलसय धरारक्लतः.......................क्थय्े ।
 (र) भयूमौ जलसय स्रवणसय प्क्रमतः ......................क्थय्े ।
7. ननमननलनख्ेर्तु नकं करारकं जलसय नययून्रायरातः कृ्े उतिरिरानय न व ््च्े?
 (क) उद्ोर्रानरंा ्ीव्र- वनृद्तः
 (ख) वध्चमरानरा जनसङ्खयरा
 (र्) अतयनधकरातः वर्रा्चतः
 (र) जलसंसराधनरानरंा कतु प्बनधनम्
8. समतुनर्सय नवकलपसय रयनं कतु व्चन्तु—
 (क) नवश्वसय सवषेर्तु सरोवरेर्तु निीर्तु र जलसय आहतय मरात्रा ननय्रा व ््च्े ।
 (ख) भयूनमर््-जलसय आहतय मरात्रा ननय्रा व ््च्े ।
 (र्) नवश्वसय सरार्रेर्तु महरासरार्रेर्तु र जलसय आहतय मरात्रा ननय्रा व ््च्े ।
 (र) नवश्वे जलसय आहतय मरात्रा ननय्रा व ््च्े ।
9. भौमजलं ्थरा र भौमजलस्रं प्िश्चय् ्एकं नरत्ं ररयन्तु । ्ं नरननि्ं कतु व्चन्तु ।

सि्तिाररतिः अस्धगमः -  गसतिसि्ध्यः परर्यरोजनाका्याहिसण च

1. नािके भूसमका

 भवरान ्सवसय नवद्रालये जलरानवेर्ी ररतः अनस् । भव्तः िले र्ि् सिसयरातः सनन् । नवद्रालयपररसरसय सवषेक्षण ं
कृतवरा ननमननलनख्ं ज्रानम ्एकत्ीकतु व्चन्तु—

 y नरालरानरंा आहतय सङ्खयरा
 y न्छद्राणरंा नरालरानरंा सङ्खयरा
 y स्रवणने वयथगीभय्ू सय जलसय मरात्रा
 y स्रवणसय करारणरानन
 yआररर्रातः प्न्करारक-उपरायरातः

2. भौमजल््य उत्रोलनम्

 ए्् ् ज्रा्तुं प्यरासं कतु व्चन्तु य् ् भव्रंा क्षेत्े कन् हस्-उतिोलन-जलयनत्रानण सनन् । ए्ेर्तु केर्रान्र् ्
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जलयनत्राणरंा सवरानमनभतः ्थरा र उपयोर्क्््चनभतः वरा्रा्चलरापं कृतवरा ज्रानं प्रापनतुवन्तु य् ्जलं नकयन् र्रामभीयषे 
प्रापय्े सम? यनि र्रामभीयषेर्तु नकमनप अन्रं सयरा् ््नह्च ्सय समभरानव्रानरंा करारणरानरंा नवर्ये नवररारयन्तु । 
सवसय ज्रानसय आधरारेण वतृिलेखनं कतु व्चन्तु ् थरा र ् सयोपरर सवसय कक्यरायरंा ररराषं कतु व्चन्तु । यनि शकय्े ् नह्च 
कन्र् ्ए्रादृश ंसथरानं र्््छन्तु, यत् हस्-उतिोलनयनतं् संसथरापनय्तुं संन्छद्ण ंनक्रयमराण ंव ््च्े । पयूणषं प्क्रम ं
सरावधरान्यरा पररशीलयन्तु ्थरा र ्नसमन ्सथराने भौमजलस्रसय र्भीर्रायरातः ज्रानं प्रापनतुवन्तु । 

3. ििाहिजल््य सञच्यकरणम-् पारमपररक-सि्ध्यः
 कक्यरायरंा 4 ्तः 5 ्छरात्राणरंा समयूह ंररयन्तु ्थरा र जलसङ्ग्रहणसय नवनभननरानरंा परारमपररकनवधीनरंा नवर्ये एकं 

वतृि ंसजजीकतु व्चन्तु । 
 यनि शकय्े ्नह्च ननमननलनख्रा् ्अन्जरा्चलपतुिरा् ्ज्रानं प्रापनतुवन्तु । 
 www.rainwaterharvesting.org
4. जल््य सरंषिणम्
 र्हृरे्तु ्थरा र नवद्रालयेर्तु जलसंरक्षणराय एकम ्अनभयरानं ररालयन्तु । अनयजनरान ्जलसंसराधनरानरंा मतुखयतवं  

बोधनय्तुं नभनतिपत्रानण कतु व्चन्तु । 
5. प्रतिीकसचह्न््य सजृनम्
 जलसय नययून्रायरातः प्िश्चकं क्रन ‘प््ीकनरनिम’् अथवरा ‘प््ीकं’(logo) ननमरा्च्तुम ्एकसयरातः सपधरा्चयरातः 

आयोजनं कतु व्चन्तु ।

सकं भिनतिः जानसनति?
कोिरापनललग्रराम ंसमीपं जल-संभर-प्बनधन-पररयोजनराद्राररा जलप्बनधनसय महत्वसय उपरर अवधरानं केनद्ीकृ्ं 
व ््च्े । पररयोजनरायरातः उललेखनीयरातः पररणरामरातः आर््रातः सनन् । भौमजलस्रतः वनध््च तः व ््च्े । हरर्क्षेत्सय वनृद्तः 
अभव् ्। असय पररणराम्तः अनसमन ्उप-शतुष्क- क्षेत्े उतपरािक्रायरातः ्थरा आयसय वनृद्तः जरा्रा व््च्े ।


