
48 
 

 

         

 

प्रथम ेअध्याये भवन्तः पठितवन्तः सठन्त यत ्प्रारठभभकः मानवः भोजनाय वस्त्राय 

आवासाय च परू्णतया प्रकृतौ एव आठितः आसीत ् । परन्त ु कालक्रमेर् सः 

नतूनानाां कौशलानाां ठवकासां कृत्वा, खाद्यपदाथाणनाम ् उत्पादनां कृत्वा, गहृाठर् 

ठनमीय, यातायातस्य एवञ्च सञ्चारस्य िेष्ठतमानाां साधनानाां ठवकासम ् 

अकरोत ्। एवां प्रकारेर् सः स्वस्य आवासस्य वातावरर्म ्अनकूुलम ्अकरोत ्।  

 ग्रामठिकाः, ताठन स्थानाठन सठन्त यत्र जनाः स्वस्म ैगहृाठर् ठनमाणठन्त । 

प्रारठभभकाः मनषुयाः वकेृ्षष ु एवञ्च गहुास ु ठनवसठन्त स्म । यदा ते सस्यानाम ्

उत्पादनम ् आरभन्त, तदा एकठस्मन ् एव स्थाने स्थाठयरूपेर् गहृठनमाणर्ां तेषाां 

कृते आवश्यकम ्अभवत ्। ग्रामठिकार्ाां ठनमाणर्म ्उपत्यकानाां ठनकिे अभवत,् 

यतोठह तत्र अपयाणप्तमात्रायाां जलम ् उपलब्धम ् आसीत,् एवां च भठूमः उवणरा 

आसीत ् । व्यापारस्य वाठर्ज्यस्य एवां च ठवठनमाणर्स्य च ठवकासेन सह एव 

मानवग्रामठिकाः ठवशालाः जाताः । नदी-उपत्यकायाः समीपां ग्रामठिकार्ाां 

वधणनस्य आरभभः जातः एवां च सभ्यतायाः ठवकासः जातः । ठकां  भवताां ठसन्ध,ु 

ठिगररस, नील, ह्वाङ्गही,नदीनाां तिे ठवकठसतानाां सभ्यतानाां नामाठन स्मरर्े 

सठन्त ? 

ग्रामठिकाः, स्थाठयन्यः अस्थाठयन्यः च 

भठवतुां शक्नुवठन्त । याः ग्रामठिकाः स्वल्पस्य एव 

कालस्य कृते ठनमीयन्ते, ताः अस्थायिन्िः 

ग्रामयिकाः कथ्यन्त े। सघनवनानाम ्उषर्मरुस्थलानाां 

शीतलमरुस्थलानाां  पवणतानाां च ठनवाठसनः बहुशः 

ग्रामठिकास ु ठनवसठन्त । ते आखिेप्रवासां 

सांग्रहर्प्रवासां स्थानान्तरीप्रवासां कृठषप्रवासम ्

ऋतपु्रवासां च कुवणठन्त । यद्यठप अठधकाांशग्रामठिकाः 

अद्य स्थाठय-ग्रामठिकारूपेर् सठन्त । एतासु 

ग्रामठिकास ुजनाः ठनवासाथं गहृाठर् ठनमाणठन्त ।  

     मानवीय ंपयाावरणम ् 

ग्रामटिकााः पटरवहन ंसचंाराः च  

एव ंच सञ्चाराः 
7 

तानन स्थानानन यत्र भवनानन अथवा 

ग्रामटिकााः नवकसनतत तत् वासस्थानं 

कथ्यते। 

आदर्ावासस्थानस्य चयनाय प्राकृनतक-

दर्ााः इनत 

 अनुकूल-जलवायुाः 

 जलस्य उपलब्धता 

 उपयुक्ता भूनमाः 

 उवारामृनिका 

कक जाननतत भवतताः? 

यित्रम ्7.1 : मानव-ग्रामठिकाः 
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मयेाणः जन्मठदवसः आसीत् । मधरुठपष्टकस्य कतणनाय सा ठमतै्रः सह 

गरुप्रीतसखयाः प्रतीक्षाां कुवणती आसीत ् । अन्ततो गत्वा िान्ता, कासां कुवणती, 

कृच्छ्रश्वासां स्वीकुवणती गरुप्रीत-नाठमका सखी प्राप्ता । सा असचूयत ् यत ् मागे 

अत्यठधकः यातायात-सभमदणः आसीत ् । मयेाणः अभबया िीमत्या थामसया 

गरुप्रीतनाठमकायाः पषृ्ठ-प्रोत्साहने दीघणः श्वासः परूरतः, ‘ओह ! अस्माकां  नगरे 

अठधकां  प्रदषूर्ां वतणते !’ प्रसादः सद्य एव ग्रामात ् आगतः आसीत ् । सः 

अपचृ्छ्छत ् - “नगरेष ु एतावत् प्रदषूर्ां तथा च अत्यठधकः यातायातसभमदणः 

ठकमथं भवठत?’’ “नगरेष ु वधणमानायाः जनसङ्खयायाः कारर्ने प्रठतठदनां 

वाहनानाां सङ्खया वधणमाना वतणते” मयैाणः ठपता िीमान ् थामसः अकथयत ् । 

मरैी अपचृ्छ्छत ् “तदा जनाः नगरां ठकमथणम ् आयाठन्त?” तस्याः माता उत्तरम ्

अददात,् “ते अत्र उद्योगस्य, उत्तमठशक्षायाः एवां च ठचठकत्सीय-सौठवध्यानाां च 

अन्वषेर्ाथणम ् आगच्छ्छठन्त”। मरैी पनुः अपचृ्छ्छत्-“यठद एतावत्याां सङ्खयायाां 

जनाः अत्र आगच्छ्छन्तः भठवषयठन्त तठहण एते सव ेजनाः कुत्र वासां कररषयठन्त ?” 

िीमान ् थामसः अकथयत ् यत ् एतत ् एव कारर्म ् अठस्त यत ् अत्यठधक्याां 

सङ्खयायाां मठलनाः ग्रामठिकाः, अमान्य-स्वायत्त-ग्रामठिकाः दृश्यन्ते, यत्र 

जनाः सभमदणपरू्ाणस ु तथा च अस्वास्थ्यकाररष ु पररठस्थठतष ु ठनवसठन्त । नगरेष ु

जलन्यनूता अथवा ठवद्यनु्न्यनूता इठत सामान्याः समस्याः 

सठन्त”। प्रसादः अकथयत,् “अस्माकां  ग्राम े बहृत-्

चलठचत्रगहृाठर् उत्तमसौठवध्यपरू्ाणः ठवद्यालयाः एवां च उत्तमाः 

ठचठकत्सालयाः न सठन्त, परन्त ुअस्माकां  के्षते्र मकु्ता भठूमः एवां 

च श्वासां स्वीकतुं शदु्धवायुः प्राप्यते । यदा मम ठपतामहः रुग्र्ः 

आसीत,् तदा सः ठचठकत्सालयां प्रठत आनेतव्यः अभवत ्।” 

उपरर प्रदत्त े सांवाद े ग्रामठिकानाां द्व े ठवठभन्ने ठचत्रर् े

अस्माकां  समक्षम ् आयाठन्त – ग्रामीर्-ग्रामठिकाः तथा च 

नगरीयाः ग्रामठिकाः। ग्रामाः ग्रामीर्ाः ग्रामठिकाः भवठन्त, यत्र 

जनाः कृठषः, मत्स्यपालनम,् वाठनकी, ठशल्पकायाणठर्, 

पशपुालनां  च इत्यादीठन कायाणठर् कुवणठन्त । ग्रामीर्ाः 

ग्रामठिकाः सघनाः अथवा प्रकीर्ाणः भठवतुां शक्नवुठन्त । सघन-

ग्रामठिकास ु गहृाठर् समीपे भवठन्त (ठचत्रम-्7.2) । प्रकीर्ाणस ु

ग्रामठिकास ु जनानाां गहृाठर् सदुरूां व्यापकके्षते्रष ु ठवस्तीर्ाणठन 

भवठन्त । एवां प्रकाररकाः ग्रामठिकाः मखुयतः पवणतीयके्षते्रष ु

सघनजङ्गलेष ु एवां च अठतठवषम े वायुमण्डल-क्षेत्रे प्राप्यन्त े

(ठचत्रम-्7.3) । 

 

 

ऋतु-प्रवासाः : जनानाम् ऋतौ 

गमनागमनम् ऋतुप्रवासाः कथ्यते । ये 

जनााः परु्पालनं कुवानतत, ते इनत 

ऋतुपटरवतानानुसारं नतूनानां 

चारणक्षेत्राणाम् अतवेषणाय 

ननगाच्छनतत।

 

र्ब्दावली 

यित्रम-् 7.2 सघन-ग्रामयिकाः 

यित्रम-्7.3 प्रकीर्ाण ग्रामठिका 
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ग्रामीर्ेष ु के्षते्रष ु जनाः स्वस्य पयाणवरर्स्य अनकूुलां गहृाठर् 

ठनमाणठन्त । अत्यठधकेष ु वषाणयकेु्तष ु के्षते्रष ु ठतयणक्-छठदः भवठत । येष ु

स्थानेष ु वषाणकाले जलसञ्चयः भवठत, तत्र उन्नतस्थानेष ु अथवा 

ठस्िल्िोपरर गहृाठर् ठनमीयन्ते (ठचत्रम ्-7.4) ।  

उषर्वायुमण्डलीयेष ु के्षते्रष ु मठृत्तकायाः स्थलूठभठत्तयुक्ताठन 

गहृाठर् ठनमीयन्ते। येषाां छदयः घासठनठमणताः भवठन्त । स्थानीया सामग्री 

यथा – पाषार्स्य पङ्कस्य ठचक्कर्मठृत्तकायाः तरृ्ादीनाां च उपयोगः 

गहृठनमाणर्ाय ठक्रयते । नगरीयास ुग्रामठिकास ुनगराठर् लघषु ुग्रामठिकास ुतथा च 

महानगराठर् ठवशालास ु ग्रामठिकास ु भवठन्त । नगरीयेष ु के्षते्रष ु जनाः ठनमाणर्ेष,ु 

व्यापारकायेष,ु सेवाकायेष ु  च कायणरताः भवठन्त । स्वस्य राज्यस्य केषाठञ्चत ्

ग्रामार्ाां नगरार्ाां तथा च महानगरार्ाां नामाठन ठलखन्त ु।  

परिवहनम् 

  पररवहनाठन जनानाम ् एवां च वस्तनूाां गमनागमनस्य साधनाठन भवठन्त । 

परुातनसमये अठधकदरेू यात्राकरर् ेअत्यठधकः समयः लगठत स्म । तठस्मन ्समये जनाः 

पदाठतयात्राां कुवणठन्त स्म एवां च स्वस्य वस्तठून वोढुां पशनूाम ्उपयोगां कुवणठन्त स्म । चक्रस्य 

आठवषकारेर् पररवहनां सरलम ्अभवत ् । समयेन सह पररवहनस्य ठवठभन्नानाां साधनानाां 

ठवकासः अठप जायमानः आसीत ् । परन्त ुअद्य अठप जनाः पररवहनाय पशनूाम ्उपयोगां 

कुवणठन्त(ठचत्रम-्7.5) । 

 

 

 

 

 

अस्माकां  दशे ेसामान्यतः गदणभस्य, अठधभारगस्य, वषृभस्य एवां च ऊषरस्य 

उपयोगः ठक्रयते । दठक्षण्याः अफ्रीकायाः ऐण्डीजपवणतस्य क्षेत्रे लामायाः उपयोगः तथा 

एव भवठत, यथा ठतब्बते याकजन्तोः उपयोगः भवठत । प्रारभभ े अन्येष ु दशेेष ु

व्यापाररर्ाां भारतप्राप्तौ अनेके  मासाः अपेक्षन्ते स्म । ते समदु्रीमागेर् अथवा 

स्थलीयमागेर् आगच्छ्छठन्त स्म । ठवमानयात्रया पररवहनां दु्रतताां प्राप्नोत ् । अद्य 

भारतात ् यरूोपयात्राां कतुं केवलां षडघण्िातः अष्टघण्िाः अपेठक्षताः भवठन्त । एवां 

प्रकारेर् पररवहनस्य आधठुनकसाधनाठन समयस्य तथा च ( शक्त्याः) ऊजाणयाः 

सांरक्षर्ां कुवणठन्त ।   

पटरवहनस्य तेषा ंसाधनानाम ्

एकां सूचीं कुवाततु येषाम् उपयोगाः 

भवतां कक्ष्यायााः छात्रााः 

नवद्यालयम् आगततुं कुवानतत । 

आगच्छततु ककमनप कृत्वा जानीमाः 

 

भवतताः नहमेन ननर्ममतान् 

आवासान् कुत्र पश्यनतत स्म 

? तान् काः ननमाानत एवं च 

ते कक कथ्यतत?े  

यित्रम ्- 7.4 ठस्िल्ि-उपरर गहृाठर् 

यित्रम ्– 7.5  अश्वशकिः एकां  पररवहनस्य 

साधनमअ्श्वशकिम ्
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पररवहनस्य चत्वारर प्रमखुाठन साधनाठन सठन्त- राजमागणः, रेलमागणः, जलमागणः 

एवां च वायमुागणः। 

िाजमार्गः  

अल्प-दरूी-यातायातस्य सवाणठधक्येन  प्रयजु्यमानाः मागाणः राजमागाणः एव सठन्त । 

राजमागाणः तारकोलमागाणः सामान्यमागाणः च भठवतुां शक्नवुठन्त (ठचत्रम ्7.6 एवां च 

7.7) । समतलके्षते्रष ु राजमागाणर्ाां जालः एव आस्तीर्णः वतणते । मरुस्थलेष ु वनेष ु

उन्नतपवणतसदृशेष ु स्थानेष ु अठप मागाणः ठनठमणताः सठन्त । ठहमालयपवणते मनाली-

लेहनामकः राजमागणः ठवश्वस्य सवाणठधकेष ु उन्नततमेष ु मागषे ु एकः अठस्त । 

भठूमगतराजमागाणः भूयमर्तमार्ागः (उपमार्ागः) इठत कथ्यन्ते । उन्नीतः सेतुमागाणः, 

उठत्थतसांरचनानाम ्उपरर ठनमीयन्ते ।  

  

िेलमार्गः  

रेलमागेर् तीव्रतया स्वल्पेन व्ययेन जनानाां गमनागमनस्य एवां च 

भारयकु्त-वस्तनूाां वहनस्य कायं भवठत । वाषप-शकिी-कषणक-यन्त्रस्य 

आठवषकारः तथा च औद्योठगक-क्राठन्तः रेलपररवहनस्य तीव्रठवकासे 

साहाय्यां प्राददत ्। डीजल-इन्धनैः तथा च ठवद्यतु्-यन्त्रैः व्यापकरूपेर् 

वाषपस्य यन्त्रार्ाां स्थानां स्वीकृतम ् आसीत ् । दु्रतगामी-रेलयानैः 

यानानाां गठतः इतोऽठप तीव्रा अभवत ् । समतलके्षत्रीयेष ु भागषे ु

रेलमागाणर्ाां जालां व्यापकरूपेर् ठवस्तीर् ं अठस्त । उन्नत-

प्रौद्योठगकीयैः कौशलैः दगुणमपवणतीयेष ुके्षते्रष ुअठप रेलमागणस्य ठनमाणर्ां 

सांभवां जातां अठस्त । परन्त ु एतेषाां सङ्खया अतीव न्यनूा अठस्त । 

भारतीय-रेलमागाणर्ाां जालां सभयक्तया ठवकठसतां अठस्त । एषः 

रेलमागणः एठशयायाां सवाणठधकः बहृत ्अठस्त ।    

 

भारते अनेके रानियााः एवं च 

राज्यस्तरीयााः राजमागाााः सनतत । 

भारत े एक्सपै्रसमागास्य ननमााणं 

नवीनतमं वताते । स्वणा-

चतुभुाजीय-महामागााः दहेलीं 

मुम्बयीं चेन्नयीं कोलकातां च 

योजयनत । 

कक भवतताः जाननतत ? 

जायननङ्गताः ल्हासामध्ये चल्यमानं रेलयान ं

समुद्रतलात् 4,000- मीिरपटरनमतस्य औन्नत्ये 

प्रचलनत । यस्य सवाानधकाः उच्चनबतदाुः 

समुद्रतलात् 5.072-मीिरपटरनमताः भवनत ।  

  

कक भवतताः जाननतत ? 

ठचत्रम-्7.6 : तारकोलमागणः ठचत्रम ्7.7 : सामान्यमागणः 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जलमागणः 

भवन्तः पवू ं पठितवन्तः सठन्त यत ् प्रारठभभकसमये पररवहनाय जलमागणस्य उपयोगः ठक्रयते स्म । अठधकदरेू 

अठधकभारीयवस्तठून तथा च बहृदाकारीयवस्तठून वोढुां जलमागणः सवाणठधकः िेष्ठतमां साधनां वतणते । एते मागणः मखुयतः ठद्वठवधाः 

भवठन्त - अन्तरे्दशीिः जलमार्गः एवां च समुद्रीमार्गः।  

 नाव्यनदीनाम ् एवां च सरोवरार्ाम ् उपयोगः अन्तदशेीयाय जलमागाणय भवठत । केचन महत्त्वपरू्ाणः अन्तदशेीयाः 

जलमागाणः सठन्त : गङ्गाब्रह्मपतु्र-नदीतन्त्रम,् उत्तरी-अमरेरकायाां ठवशालसरोवरः तथा च अफ्रीकायाां नीलनदी ।  

 समदु्रीमागाणर्ाां तथा च महासागरीयमागाणर्ाम ् उपयोगः 

सामान्यतः व्यापाररकाठन वस्तूठन एकदशेतः अन्यठस्मन ्दशे ेप्रापठयतुां 

ठक्रयते।  एते मागाणः पत्तनेभ्यः यकु्ताः भवठन्त ।  ठवश्वस्य केचन 

महत्त्वपरू्ाणठन पत्तनाठन सठन्त - एठशयायाां ठसङ्गापरुपत्तनम ् एवां च 

मभुबईपत्तनम,् उत्तर-अमरेरकायाां न्ययूाकण पत्तनम ् एवां च लॉस-

एांठजल्सपत्तनम,् दठक्षर्-अमरेरकायाां ररयो-ठड-जनेेररयोपत्तनम,् 

अफ्रीकायाां डबरनपत्तनम ् एवां च केपिाउनपत्तनम,् आस्रेठलयायाां 

ठसडनीपत्तनम,् यरूोपे लन्दनपत्तनम ् (ठचत्रम ् – 7.11)। ठकां  भवन्तः 

ठवश्वस्य केषाञ्चन पत्तनानाां नामाठन इतोऽठप वकु्तां  शक्नवुठन्त ?  

ट्ांससायबेटरयन् रेलमागााः नवश्वे सवाानधकाः दीर्ााः रेलमागााः वताते । याः पनिमीरुसे सेण्ि-पीिसाबगाात् 

प्रर्ाततमहासागरीये तिे नस्थताः व्लाकदवोस्िक-पयाततं गच्छनत ।  

 

ट्ांससायबेटरयन-रेलमागााः 

कक भवतताः जाननतत ? 

ठचत्रम ्7.8  : अन्तदशेीय-जलमागणः 
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वायमुागणः  

ठवांशत्याः शताब्दस्य आरभभ ेठवकठसतः एषः पररवहनस्य तीव्रतमः मागणः अठस्त । ईन्धनस्य 

आवश्यकता आठधक्यकारर्ात ् एतत ् सवाणठधकां  महाघ ं साधनां अठस्त । वायु-यातायात-

प्रठतकूल-वातावरर्ने यथा – तषुारेर् एवां च झञ्झावातेन कुप्रभाठवतः भवठत । एतत ्

यातायातस्य एकाठक साधनम ् अठस्त, यत ् सवाणठधकां  दगुणमस्थानाठन एवां च दरुूहस्थानाठन 

यावत ् प्राप्तुां शक्नोठत । ठवशेषतया यत्र राजमागाणः रेलमागाणः न सठन्त । हलेीकॉप्िरद्वारा 

अगभयस्थानेष ु एवां च सांकिकालीनास ु ठस्थठतष ु जनानाां सांरक्षर्ाय एवां च भोजनाय 

जलठवतरर्ाय वस्त्रठवतरर्ाय औषधठवतरर्ाय च अतीव उपयोठग साधनां अठस्त (ठचत्रम-्

7.9)। काठनचन महत्त्वपरू्ाणठन वायवीयाठन पत्तनाठन सठन्त : ठदल्ली, मभुबई, न्ययूाकण ः, लन्दनः, 

पेररसः, फै्रङ्कफिणः एवां च काठहरा (ठचत्रम ्– 7.11) । 

 

सञ्िािः 

सञ्चारः अन्येषाां सचूनाप्रापर्स्य प्रठक्रया वतणते । प्रौद्योठगक्याः ठवकासेन सह मानवः नठवनानाां 

तीव्रवगेयकु्तानाां साधनानाां अठप पररकल्पनाां कृतवान ् । ठचत्रम ् – 7.10 सञ्चारतन्त्रस्य 

ठवकासस्य वर्णनां करोठत ।  

 सञ्चारस्य के्षते्र ठवकासात ् ठवश्वे सचूनाक्राठन्तः आगता । सचूना-प्रदान-करर्ाय 

ठशक्षा तथा च मनोरञ्जनाय सञ्चारस्य ठवठभन्नानाां साधनानाम ् उपयोगः भवठत । 

वाताणपठत्रकाठभः आकाशवाण्या दरूदशणनेन च वयां बहृत्सङ्खयायाां जनैः सह सञ्चारां कतुं 

शक्नवुठन्त । अतः एते जनसम्पकग - माध्िमम ्इठत कथ्यते । कृठत्रमःै उपग्रहःै द्वारा सञ्चारे 

तीव्रता आगता अठस्त । तेलस्य सांवीक्षर् वनानाां सवके्षर्,े भठूमगत-जले, खठनजसभपदायाम,् 

ऋत-ुपवूाणनमुाने एवां च आपदा-पवूणज्ञापने इत्याठदष ु उपग्रहाः साहायकाः भवठन्त । अधनुा 

वयम ्अन्तजाणलमाध्यमने इलेक्राठनक-मले-प्रेषर्ां कतुं  शक्नुमः । अधनुा सेल्यलुर-दरूवाण्या 

बेतार-िेठलफोठनक-सञ्चारः अत्यठधकः लोकठप्रयः जातः अठस्त । अन्तजाणलमाध्यमेन 

आठवश्वे केवलां सचूना एवां परस्परां समीपता एव न ठमलठत, अठपत ु एतैः अस्माकां  जीवनम ्

अत्यठधकां  सखुमयम ्अठप  जातम ्अठस्त । अधनुा वयां गहृ ेउपठवश्य 

एव रेल-वाययुान-चलठचत्रगहृ-भोजनालयादीनाां च आरक्षर्ठचठिकाः 

सहजतया कतुं शक्नुमः । सभपरू् े ठवश्वे एवभप्रकारकार्ाां जनानाां मध्ये 

सेवानाां मध्ये तथा च सांस्थानाां च मध्ये तीव्रगत्या परस्परां 

सभपकण कारर्ने अद्य वयम ् एकस्य बहृतः ठवश्वसमाजस्य रूपेर् 

ठवकठसताः जायमानाः स्म ।  

आङ्ग्लस्य ठहन्द्याः एवां च 

के्षत्रीयभाषार्ाां कासाठञ्चत ् 

वाताणपठत्रकार्ाां तथा च 

दरूदशणनस्रोतसाां नामाठन ठलखन्त ु। 

आगच्छततु कुमााः 

यित्रम ्– 7.9   उदग्रयानम ्

यित्रम ्– 7.10   सञ्चारमाध्यमानाां ठवकासः 
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1. ठनभनप्रश्नानाम ्उत्तराठर् ददतु - 

(क) पररवहनस्य चत्वारर साधनाठन काठन ? 

(ख) ग्रामठिका इत्यनेन भवन्तः ठकम ्अवगच्छ्छठन्त ? 

(ग) ग्रामीर्जनानाां गठतठवधयः के सठन्त ? 

(घ) रेलमागणस्य गरु्द्वयां सचूयन्त ु? 

(ङ) सञ्चारः इत्यनेन भवन्तः ठकम ्अठधगच्छ्छठन्त ? 

(च) जनसभपकण  माध्यमां ठकम ्अठस्त ? 

2. समठुचतम ्() उत्तरां ठचठितां कुवणन्त ु- 

(क) एतेष ुठकां  सञ्चारसाधनां न अठस्त- 

(i) दरूवार्ी  

(ii) पसु्तकम ्

(iii) उत्पीठिका 

(ख) एतेष ुकः राजमागणस्य भठूमगतठनमाणर्म ्अठस्त? 

(i) फ्लायोवर 

(ii) एक्सप्रेस-मागणः 

(iii) उपमागणः 

(ग) कठस्मांठित ्द्वीपे प्राप्तुां, ठनभनेष ुठकां  साधनां यातायातस्य कृते उपयकु्तम ्अठस्त ? 

(i) महानौका  

(ii) रेलयानम ्

(iii) कार-्यानम ्

(घ) यातायातस्य ठकां  साधनां पयाणवरर्ां न प्रदषूयठत ? 

(i) ठद्वचठक्रका 

(ii) बसयानम ्

(iii) ठवमानम ्

3. ठनभनठलठखतान ्स्तभभान ्समठुचतप्रकारेर् योजयन्त ु- 

(क) अन्तजाणलम ् (i)  के्षत्रां यत्र जनाः उत्पादने, व्यापारे एवां च सेवाके्षते्र कायं कुवणठन्त । 

(ख) कुल्यामागणः (ii)  समीपस्थ-ठनठमणतगहृ-क्षेत्राठर् 

(ग) नगरीयके्षत्रम ् (iii)  ठस्िल्िे भवनाठन 

(घ) सघनग्रामठिका (iv) अन्तदशेीय-जलमागणः 

(v) सञ्चारस्य एकां  साधनम ्

4. कारर्ां सचूयन्त-ु 

अद्य ठवश्वां सङ्कुठचतां जायमानां अठस्त  । 

अभ्यासााः 
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5. गठतठवधयः 

(क) स्वस्य स्थानीयके्षते्र एकां  सवके्षर्ां कुवणन्त ु एवां च पश्यन्त ु यत ् जनाः स्वस्य कायणस्थलाठन प्रठत गमनाय कठत 

साधनानाम ्उपयोगां कुवणठन्त- 

(i) पररवहनस्य दव््यठधकाठन साधनाठन 

(ii) पररवहनस्य त्र्यठधकाठन साधनाठन  

(iii) पदभ््याां गमन-अन्तरे एव ठतष्ठठन्त । 

(ख) ठनभनठलठखतास ुपररठस्थठतष ुभवन्तः सञ्चारस्य ठकां  साधनां प्राथठमकताां प्रददठत- 

(i) भवतः ठपतामहः सहसा रुग्र्ः जातः । भवन्तः ठचठकत्सकां  कथां सचूठयषयठन्त ? 

(ii) भवताां माता परुातनां गहृां ठवके्रतुम ्इच्छ्छठत । भवन्तः एताां वातां अन्यान ्जनान ्कथां बोधयठन्त ? 

(iii) भवन्तः स्वस्य ठपतवृ्यस्य पतु्रस्य ठववाह े सठभमठलताः भठवतुां गच्छ्छन्तः सठन्त, येन कारर्ने भवन्तः 

अठग्रम-ठदनद्वयां यावत ्ठवद्यालये अनपुठस्थताः भठवषयठन्त । भवन्तः स्वठशक्षकां  कथां सचूठयषयठन्त ? 

(iv) भवताां ठमत्राठर् स्वपररवारेर् सह न्ययूाकं प्रठत भ्रमर्ाथं गच्छ्छन्तः सठन्त । भवन्तः तेन सह प्रठतठदनां कथां 

सभपके स्थास्यठन्त ? 

  

  


