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अध्या्ः

सकू्ष्मजीवाः : मष्मत्ामि अथवा शत्वः

भ  वन्ः सववी्ेष ु समवीपस्ेष ु स्यानेष ु पयादपयान ्

््या च जन्सुहि्यान ् बिून ् सजवीवयान ् 
दृष्टवन्ः । परन् ु ए्ेष ु केचन जवीवयाः ए्यादृृशयाः 

अहप भवहन् ्ेषयंा दश्शनं व्म ् नेत्याभ्यंा न क्ुुं शकनमुः । ्े 

जवीवयाः सकू्मजवीवयाः इह् कथ्न्े । उदयािरणया ु्ं भवन्ः दृष्टवन्ः 

स्ःु ्् ् वषया्श-ऋ्ौ रोहिकया्याः दषूण ं भवह् । ््या च  इ्ं 

रोहिकया श्े्-कृषणवणणी्-खण ड्ः आवृ् या भवह् । ए्यान ्खण्यान ्

आवर्शक-मध्ोनन्कयाचःद्यारया पश्न् ु। भवन्ः कृषणवणणी्याः 

गोलयाकयार-संरचनयाः द्रक््हन् । हकं भवन्ः जयानहन् ्् ्ए्याः 

संरचनयाः हकं सहन् ? इमयाः कु्ः आग्याः?

२.१ सकू्ष्मजीवाः

गमिमवमिः २.१

उद्याने अ्वया क्री्याक्ेत्े एकहसमन ्प्र्ोगपयात्े आद्र्श-मदृयंा 

सववीकुव्शन् ु ््या च अहसमन ्जलं हनहक्पन् ु । मदृया्याः 

कणयानयाम ्उपवेशनयानन्रं जलस् एकं हबनदु ंसलयाइ्् इह् 

अस् उपरर सववीकृत् सकू्मदशणी्नत्द्यारया ए्स् पे्रक्ण ं

कुव्शन् ु। भवन्ः हकं पश्हन् ?

गमिमवमिः २.२

एकसमया् ्सरोवरया् ्जलस् कयंाश्चन ्हबनदनू ्सववीकुव्शन् ु।

कयाचस् ‘सलयाइ्’ इह् उपरर प्रसयारण ं कृतवया 

सकू्मदहश््श नत्ेण ए्ेषयंा जलहबनदनूयंा हनरवीक्ण ंकुव्शन् ु।

 भवन्ः सूक्मजवीवयान् गह्ं कुव्श्ः पश्हन् । 

ए ड्ः पे्रक्णडः हसध्ह् ्् ्मदृया्यंा जले वया अनेके सकू्मजवीवयाः 

उपहस््याः भवहन् ।

 सकू्मजवीवयाः ए्याव्-सकू्मयाः भवहन् ्् ् ्ेषयंा ्नत्ेण  
हवनया दश्शनं न क्ुुं शकनमुः । ए्ेष ु केचन रोहिकया्याः-उपरर 

जया्मयानयाहन कवकयाहन, आवर्शक-लेनसमयाध्मने द्रष्ट्ट ं शकनमुः 

्द्हप अन्यान ्सकू्मदहश्शनः हवनया न द्रष्ट्ट ंशकनमुः ।

ए्समया् ्एव कयारणया् ्ए्े सकू्मजवीवयाः कथ्न्े ।

 सकू्मजवीवयानयंा च्षुु्श वगगेष ु हवभयाजनं हक्््े । ए्े वगया्शः 

सहन्, जवीवयाणःु, कवकम,्  प्रोिोजोआ एवञच शडवयालः । 

जवीवयाण-ुशडवयाल-प्रोिोजोआ-कवकयानयंा  च केषयाञचन 

सयामयान्जवीवयानयंा हचत्याहण २.१ ्ः२.४ ्याव् ्दहश््श याहन सहन् ।

 हवषयाणवः अहप सकू्मयाः भवहन् परन् ु ्े  

अन्सकू्मजवीवेभ्ः हभननयाः सहन् । ् े केवलं परपोहषष ुएव गणुनं 

कुव्शहन् अ्या्श् ् जवीवयाणवः, पयादपेष ु अ्वया जन्-ुकोहशकयास ु

गणुनं कुव्शहन् । हवषयाणवः २.५ हचत्े दहश््श याः सहन् । केचन 

सयामयान्-रोगयाः ््या पवीनसः, इन्फलएुजंया (फ़ल)ू ््या च बि्टरया 

कयासः इत्याद्ः जवीवयाणदु्यारया एव भवहन् । केचन हवशषेरोगयाः 

््या पोहल्ो, खसरया इत्याद्ः अहप हवषयाणदु्यारया भवहन् । 

अह्सयारः ््या च मलेरर्या इत्याद्ः प्रोिोजोआ द्यारया भवहन् ।

 िया्फया््् क््रोगः (TB) इत्याद्ः रोगयाः जवीवयाणदु्यारया 

भवहन् ।

 ए्ेष ु केषयाहञच् ् रोगयाणयंा हवष्े भवन्ः ६, ७ कक्यास ु

पहि्वन्ः।  
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सपयाइरल-्जवीवयाणवः

मित्ष्म ्२.१ : जवीवयाणवः

्हष्टसदृशयाः जवीवयाणवः

कलेमयाइ्ोमोनयास् सपयाइरोगयाइरया

मित्ष्म ् २.२  शडवयालयाः

अमवीबया

पडरयामवीहश्म

मित्ष्म ्२.३ :   प्रोिोजोआ

रयाइजोपस (ब्े् -मोल्) पेहनसवीहल्म ्इह्

मित्ष्म ्२.४    कवकम्

‘एसपरहजलस’्
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मित्ष्म ्२.५   हवषयाणवः ।

२.२ सकू्ष्मजीवाः कुत् मिवसम्ि ?

सूक्मजवीवयाः एककोहशकयाः भहव्ुं शकनुवहन् ््या 

जवीवयाणवः केचन शडवयालयाः, ््या च प्रोिोजोआ अ्वया 

बि्टकोहशकयाः ््या शडवयालयाः ््या च कवकम्।  ए्े 

हिम्ुके्न शवी्ेन उषण-स्ो्यंाहस ्याव्् प्रत्ेकं पररहस्ह्ष ु

जवीहव्ुं शकनुवहन्। ए्े मरुस्लेषु ््या च पङ्के अहप 

प्रयाप्न्े । ए्े मनुष्-सहि्ं सवगेषयंा जन्ूनयंा शरवीरेषु प्रयाप्न्े। 

केचन सूक्मजवीवयाः अन्-सजवीवोपरर आहरि्याः भवहन् 

्द्हप केचन अन्े सव्नत्रूपेण प्रयाप्न्े । अमवीबया प्रभृह्ः 

सूक्मजवीवः एकयाकरी स्या्ुं शकनोह्, ्द्हप कवकयाहन ््या 

च जवीवयाणवः समूिेषु हनवसहन् ।

२. सूक्ष्मजीवाः वयं ि 

सूक्मजवीवयानयाम् असमयाकं जवीवने मि्वी भूहमकया व ््श्े ।  
ए्ेषु केचन असमयाकं कृ्े लयाभदया्कयाः ््या च केचन 

अन्े ियाहनकयारकयाः ््या च जवीवेषु रोगस् कयारणयाहन 

भवहन् । अरुनया व्ं हवस्रेण ए्स् अध््नं कुम्शः।

मष्मत्वि-्सकू्ष्मजीवाः 

सूक्मजवीवयानयंा प्र्ोगः हवहभनन-कया्या्शणयंा कृ्े हक्््े । 
ए्ेषयंा प्र्ोगः दहर, सुहपष्टक-रोहिकया ््या च मरुरहपष्टकम ्
इत्यादवीनयंा हनमया्शणया् हक्््े ।

प्रयाचवीनकयालया् ्एव सकू्मजवीवयानयाम ्उप्ोगः अलकोिोल 

हनमया्शणया् हक्््े ।

 प्या्शवरणस् सवच्छ्या ड् अहप ए्ेषयाम ् उप्ोगः  
हक्््े । उदयािरणया ु्ं , कयाब्शहनक-अवहशष्टयानयंा (शयाकयानयंा तवक्, 

जन्-ु अवशषेयाः, हवष्या इत्याद्ः) अपघिनं जवीवयाणदु्यारया 

हक्््े ््या च ियाहनरहि्यानयंा पदया्या्शनयंा हनमया्शण ंकुव्शहन् । समरण ं

भवे् ््् ्जवीवयाणनूयाम ् उप्ोगः औषरवीनयाम ् उतपयादनया् ््या 

च कृहषकया ग्े मदृया्याः उव्शरक्या-वरया्शपनया् अहप हक्््े ्ेन 

नया्ट्ोजन इह् अस् हस्रवीकरणम ्अहप भवह् ।

दधिः िथा ि समुिष्टक-रोमिकामिष्मामािष्म्

भवन्ः सप्तम-कक्या्यंा पहि्वन्ः  ्् ् जवीवयाणःु दगुर ं दहधन 
पररव ््श्हन् ।

व्ं सवमया्रं सम-शवी्ोषण दगुर ेहकहञच् ्दहर 
मले्न्ीं दृष्टवन्ः ्ेन दहर हनमया्शण ंभवह् । 
व्म ्आश्च ््शम ्अनभुू् वन्ः इद ंहकम ््शम?्

 दहधन अनेके सकू्मजवीवयाः भवहन् ्ेष ु ‘लेकिोबडहसलस’् 
इह्  जवीवयाणःु प्रमखुः अहस् ्ः दगुर ंदहधन पररव ््श्ह् । एषः 
जवीवयाणःु दगुर ेजननं कृतवया दगुर ंदहधन पररव ््श्ह् । जवीवयाणःु 
आहमक्या्याः अवलेिस् ््या च अनेकेषयंा खयाद्पदया्या्शनयाम ्
उतपयादने सिया्कयाः भवहन् । रवया (सजूवी), इ्लवी ््या च भिूरया 
इत्यादवीनयाम ्एकं मखु्ं घिकं दहर व ््श्े । हकं भवन्ः अनमुयानं 
क्ुुं शकनवुहन् ्् ्एवं हकम ु्ं भवह् ?

गमिमवमिः २.३

एकहसमन ् पयात्े १/२ हक.ग्या. हपष्ट ं सववीकृत् ्हसमन ्
हकहञच् ्शक्श रयंा सममले् उषणजलेन हमरिण ंकुव्शन् ु।
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्हसमन ्हकहञच् ्मद्मण्ः ्ोजह्तवया हमरिण ंकुव्शन् ु। 
िोरयाद््यानन्रं भवन्ः हकं पश्हन् ? हकं भवन्ः हमहरि्ं-
हपष्टम ्फुहलल्ं प्रयाप्तवन्ः?

्वीसिचणूगेन सि अट्टसयारः

्वीसिचणूगेन फुहलल्ः अट्टसयारः

मित् २.६

 (्वीसि) ्वीव्र््या जननं कृतवया श्सनसम्े 
कयाब्शन्याइआकसयाइ्-वया्ोः उतपयादनं कुव्शहन् । वया्ोः 
बुदु्दः ्वीसि्ुक्स् हपष्टस् आ््न-वर्शनं कुव्शहन् (हचतं् 
२.६) । इदं पकवन-उद्ोगे ्वीसि इह् अस् उप्ोगस् 
आरयारः अहस्  ्हसमन् सुहपष्टक-रोहिकया, पेसट्वी ््या च 
मरुर-सुहपष्टकम् इत्याद्ः हनमणी्न्े ।

सकू्ष्मजीवािां वामिम्यक-उियोगः 

 बिृ््-स्रे अलकोिोल्त्वस्, महदरया ््या च एहसहिक-
अमलस् उतपयादने सूक्मजवीवयानयंा उप्ोगः हक्््े । ्वयाः, 
्ण्ूलयानयंा ््या च फलयानयंा रसे उपहस््-प्रयाकृह्क-शक्श रया्यंा 
्वीसिद्यारया एलकोिल्त्वस् ््या च महदरया्याः उतपयादनं 
हक्््े ।

गमिमवमिः २.४

५०० हम.लवी. प्र्ोगपयात्ं गहृ्णन्ु अहसमन् ३/४ भयागं 
्याव्् जलं स्याप्न्ु । अहसमन् २-३ चमसयाः शक्श रयंा 
्ोज््ु । अहसमन् १/२ चमसयाः ्वीसि इह् अस् चणूुं 
्ोज्न्ु । ए््् ४-५ िोरया्याव्् उषणस्याने आवतृ् 
स्याप्न्ु । अरनुया हवल्म ्आघ्या् पश्न्ु । 

एषः गनरः अलकोिोल-्त्वस् व ््श्े ् ् ्शक्श रया्याः अलकोिोल 

पररव ््शनेन हनहम््श म ्अहस् । शक्श रया्याः अलकोिोल पररव ््शनस् 

इ्ं प्रहक््या हकणवनम ्अ्वया ‘फमुंिेशन’ इह् कथ््े ।  

लुई पयाश्चरः हकणवनस् 
अनवेषणं १८५७ ्मे वषगे 

कृ्वयान् ।

सकू्ष्मजीवािाष्म ्औषिीय-उियोगाः

 ्दया कदयाहप भवन्ः  रुगणयाः भवहन् ्दया हचहकतसकः 
भव्यंा कृ्े ‘पेनहसहलन ’इह् अस् रोगप्रह्बनरकदयानं 
कुव्शहन्  अ्वया  कयामहप प्रह्जडहवक-गोहलकयंा ्च्छहन् । 
ए्ेषयाम् औषरयानयंा स्ो्यंाहस सूक्मजवीवयाः एव सहन्। ए्े 
रोग-उतपयादकयान् सूक्मजवीवयान् नष्टवीकुव्शहन् अ्वया ्ेषयंा 
वदेृः स्गनं कुव्शहन् । ए््् औषरं प्रह्जडहवक-औषरम ्
(एंिवीबया्ोहिक) इह् कथ््े । अद्तवे जवीवयाणुः अ्वया 
कवकद्यारया अनेकेषयंा प्रह्जडहवक-औषरयानयाम् उतपयादनं 
हक्््े । ‘सटे्पिोमयाइहसन’ ‘िेट्यासयाइहकलन’ ््या च 
‘एररथ्ोमयाइहसन’ इत्यादवीहन सयामयान्््या उप्ुज्मयानयाहन 
प्रह्जडहवक-औषरयाहन व ््शन्े, ्ेषयाम् उतपयादनं कवक अ्वया 
जवीवयाणुद्यारया हक्््े । कस्हच्् हवहशष्ट-सूक्मजवीवस् 
संवर्शनं कृतवया प्रह्जडहवकयानयाम् उतपयादनं हक्््े ्ेषयंा 
हचहकतसया्याम् उप्ोगः हक्््े ।   

1929्मे वषगे अलेकजेण्र-
्फलडहमङ्गः जवीवयाणरुोगेभ्ः 
सुरक्या ड् एकस् संवर्शनस्  
उपरर प्र्ोगं कुव्शन् आसवी्् । 

सिसया सः संवर्शन-पयाते् िरर्-वण्शस् कवकस् 
बवीजयाणुं दृष्टवयान् । सः दृष्टवयान् ््् ए्याहन कवकयाहन 
जवीवयाणनूयंा वहृदम ्अवरोर्हन् । ्थ्हमदं ्ेन प्रयाप्तं 
््् सवगे जवीवयाणवः कवकड ः एव नष्टवीकृ्याः। ए्समया् ्
एव सः कवकया्् ‘पेहनहसहलन्’ इह् अस् हनमया्शण ं
कृ्वयान् ।  
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 पश-ुआियारेष ु् ्या च कुककुि-आियारेष ुअहप प्रह्जडहवकयानयंा 

मलेनं हक्््े ्ेषयाम ् उप्ोगः पशषु ु सकू्मजवीवयानयंा संचरण-

अवरोरनया् अहप हक्््े । प्रह्जडहवकयानयाम ्उप्ोगः पयादपयानयंा 

रोग-हन्नत्णया् अहप हक्््े ।

अवरयानं भवे्् ््् हचहकतसकस् परयामशया्शनुसयारमेव 
औषरं सववीकरणवी्ं भवह् ््या च ्स् उक्स् 
औषरस् पूण्श््या सेवनं करणवी्म ् । ्हद भवन्ः 
प्रह्जडहवकस् ग्िणं ्हसमन् सम्े कररष्हन् ्दया 
भव्यंा कृ्े ् स् आवश्क्या न भवे्् ् दया अहग्मकयाले 
भवन्ः ् दया रुगणयाः भहवष्हन् ् दया प्रह्जडहवकः ् यावयान ्
प्रभयाववी न भवह् । ए््् अह्ररच् अनयावश्करूपेण 
गिृवी्याः प्रह्जडहवकयाः शरवीरे उपहस््यान् उप्ोहग-
जवीवयाणनू् अहप नष्टवीकुव्शहन् । शडत्ं पवीनसः ््या च 
‘्फलू’ ए्ेष ुप्रह्जडहवकः प्रभयावशयाहलनः न भवहन् ््ो 
हि ए्े रोगयाः हवषयाण-ुद्यारया भवहन् ।

सङ््रष्ममिवारकष्म ्(वैकसीि)् 

हशशनूयंा बयालकयानयंा च 
रोगप्रह्बनरकदयानं हकम ु्ं 

हक्््े?

 ्दया रोगकयारकयाः सकू्मजवीवयाः असमयाकं शरवीरे प्रहवशहन् ् दया 

ड्ः सि ्दुया् असमयाकं शरवीरं प्रमिरमषििाष्म ्उतपयादनं करोह् । 

शरवीरं समरह् ्् ्सः एव सकू्मजवीवः ्दया पनुः असमयाकं शरवीरं 

प्रवेश ं कररष्ह् ्दया ए्समया् ् रक्ण ं क्ं करणवी्म ् । अ्ः 

मृ् यानयंा अ्वया हनहषक््याणयंा  सकू्मजवीवयानयंा प्रवेशः ्हद सवस्-

व्के्ः शरवीरे कया ््श्े ्दया शरवीरस् कोहशकयाः ्दनसुयारम ् एव 

प्रह्रहक्णयाम ्उतपयादनं कृतवया रोगकयारकयाहण नष्ट ंकररष्हन् । एषः 

प्रह्रक्वी असमयाकं शरवीरे सदया ह्ष्हन्  ््या च रोगकयारकेभ्ः 

सकू्मजवीवेभ्ः असमयाकं सरुक्यंा कुव्शहन् । एवमप्रकयारेण सचू्ौषर ं

कया ु्ं करोह् । िडजया, क््ः, चचेकं, िडपेियाइहिस प्रभृ् ्ः अनेके 
रोगयाः सचू्ौषरस् द्यारया अवरोदुं शक्न्े ।

ए्व्््श जेनरः मसूररकया-रोगया् 
१७९८ ्मे वषगे चेचक-
सूच्ौषरस् अनवेषणं कृ्वयान ्

आसवी्् ।

 बयाल्कयाले भव्यंा कृ्े अहप अनेकेभ्ः रोगेभ्ः रक्या ु्ं 
सङ्क्महनवयारकयाहन दत्याहन स्ःु । हकं भवन्ः ए्ेषयंा रोगयाणयंा 

सहूचहनमया्शण ंक्ुुं शकनवुहन् ? ए्समड भवन्ः सवमया्या-हपत्ोः 

सयाियाय्म ्अहप सववीक्ुुं शकनवुहन् । 

 सवगेषयंा बयालयानयंा कृ्े रोगेभ्ः सरुक्या्याः आवश्क्या  
भवह् । आवश्कयाहन सचू्ौषरयाहन समवीपे हस््ेष ु

औषरयाल्ेष ुउपलबरयाहन भवहन् । बयालयानयंा ‘पोहल्ो’ रोगया् ्

रक्णया् भवह्भः दरूदश्शने ््या च समयाचयारपत्ेष ु पोहल्ो-

रोगप्रह्बनरकदयानस् हवज्यापनयाहन दृष्टयाहन स्ःु । पोहल्ोहबनदःु 

बयालयानयंा कृ्े वस्ु् ः दवी्मयानम ्एकं सचू्ौषरम ्अहस् ।

 चचेक इह् अस् हवरुदम ्एकं हवश्व्याहपनः अहभ्यानस् 

चयालनं कृ्मयासवी् ्। 

  अद्तवे सकू्मजवीवेभ्ः रोगप्रह्बनरकोतपयादनं बिृ्-्

स्रे हक्््े, ्हसमन ्मनषु्याणयंा जन्नूयंा च रक्णम ्अनेकेभ्ः  
रोगेभ्ः हक्््े । 

ष्मृदायाः उवमारिायां वमृ्धः

 केचन जवीवयाणवः ््या च नवील-िरर्शडवयालयाः 

वया्मुण्लवी्-नया्ट्ोजन इह् अस् हस्रवीकरण ं क्ुुं  

शकनवुहन् । एवमप्रकयारेण मदृया्यंा नया्ट्ोजन इह् अस् संवर्शनं 

भवह् ््या च उव्शर्या्यंा वहृदः भवह् । ए्याहन सयामयान््ः 

जडहवक-नया्ट्ोजन इह् अस् हस्र्या्याः कयारकयाहण कथ्न्े ।
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मित्ष्म ्२.७    नया्ट्ोजन इह् अस्-हस्रवीकयारक- नवील-िरर्-शडवयालः ।

ियामावरिसय शुम्धकरिष्म ्           

सवहवद्याल्स् मयालयाकयारं दृष्टवया हजज्यासःु प्रिहेलकया ््या 

च अन्-हवद्याह ््शहभः गिृभे्ः उद्यानेभ्ः च पत्याणयंा फल-

शयाकयानयाम ्अपहशष्टम ्एकतं् कृतवया ्स् हवघिनया ु्ं हनहम््श ग ग्े 

स्याहप्म ् । हकहञच् ्कयालयानन्रम ्अपहशष्ट ं हवघहि्ं भतूवया 

उव्शरके पररवह ््श्म ्। प्रिहेलकया ््या च हजज्यासःु ज्या्मु ्इच्छ्ः 

्् ्एवं क्ं भहव्ुं शकनोह् ?

गमिमवमिः 2.5

द्े पुषपयारयान्ौ गिृवीतवया प्रत्ेकं मदृ्या अरुं पररपूर्े्् । 

ए््ोः ‘अ’ ््या च ‘ब’ इह् द्यारया हचह्याङ्कनं कुव्शन्ु। 

‘अ’ पुषपयारयान्यंा पयादपयानयाम ् अपहशष्ट ं स्याप्न्ु ््या 

च ‘ब्’ पुषपयारयान्यंा पयाहल्वीनस्ू्ं ््या च कयाचस् 

ररक्-कूपवीः, त्ुहि्-क्री्या-वस्ूहन च स्याप्न्ु । ्े उभ े

एकहसमन् स्याने स्याप्न्ु हत्-च्ुस्शप्तयाियानन्रम ्ए््ोः 

पे्रक्णं कुव्शन्ु ।

 हकं भवह्भः ए््ोः मध्े हकमहप अन्रं दृश््े ? ्हद 

आम,् ्हि्श हकं लक्ण ं पररलहक््ं भवह् ? भवन्ः द्रक््हन् 

्् ्‘अ’ पषुपयारयान्यंा पयादप-अपहशष्टयानयाम ्अपघिनम ्अभव्?् 

एवं क्म ्अभव् ्? सकू्मजवीवडः पयादप-अवहशष्टस् अपघिनं 

कृतवया उव्शरके पररव ््शनं कृ्म ्। ए्स्यंा प्रहक््या्याम ्उतपयाहद्याः 

पोषकयाः पयादपडः पनुः उप्जु्न्े । हकं भवन्ः अवरयानं दत्वन्ः 

्् ् ‘पषुपयारयानवी-ब’ मध्े स्याहप्ेष ुपयाहल्वीन-स्ू् ेष ु एवञच 

ररक्-कूपवीष ु हकमहप पररव ््शनं न अभव् ्। सकू्मजवीवयाः ्ेषयाम ्

उपरर हक््यंा क्ु्शम ्असम्या्शः आसन ्् ेन ् ेषयंा पररव ््शनम ्उव्शरके 

न अभव् ्।

 भवन्ः अहरक््या बिृ्-्स्रे मृ् -जवीवयान ् पयादप-

अवहशष्टम ् एवञच कदयाहच् ् हवगहल्जन्नू ् पश्हन् एव । 

भवन्ः पश्हन् ्् ्हकहञच् ्कयालयानन्रं ्े हवलपु्तयाः भवहन् । 
ए्स् मखु्ं कयारणम ् अहस् ्् ् सकू्मजवीवयाः मृ् जडहवक-

अवहशष्टस् अपघिनं कृतवया सरलपदया ग्ेष ु पररव ््शनं  
कुव्शहन् । ए्े पदया्या्शः अन्पयादपडः ््या च जन्हुभः पनुः 

प्र्जु्न्े ।

 एवमप्रकयारेण ियाहनकयारकयाणयंा दगु्शहनर्कु्यानयंा च पदया्या्शनयंा 

हनमनवीकरणया् व्ं सकू्मजवीवयानयाम ्उप्ोगं कृतवया प्या्शवरणस् 

शदुवीकरण ंक्ुुं शकनमुः।

२.४  हामिकारकाः सकू्ष्मजीवाः   

 सकू्मजवीवयाः अनेकहवहरनया ियाहनकयारकयाः अहप भवहन् । 

केचन सकू्मजवीवयाः मनषु्ेष ु जन्षु ु च ््या च पयादपेष ु रोगयान ्

उतपयाद्हन् । रोग-उतपयादकयाः ए्े सकू्मजवीवयाः रोगयाणवः अ्वया 

रोगजनकयाः इह् कथ्न्े । केचन सकू्मजवीवयाः भोजनं, वस्तयाहण 

््या च चमगेण हनहम््श याहन वस्हून संदषू्हन् । अरनुया व्ं ्ेषयंा 

ियाहनकयारक-गह्हवरवीनयंा हवष्े सचूनयंा प्रयापनमुः।
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ष्मिुषययेषु रोगकारकाः सकू्ष्मजीवाः

मनषु्ेष ु रोग-उतपयादकयाः सकू्मजवीवयाः श्यासद्यारया पे्जलद्यारया  

भोजनेन च असमयाकं शरवीरं प्रहवशहन् । संक्हम्-व्के्ः अ्वया 

जन्ोः प्रत्क्समपकगे ण रोगस् संचरण ं भहव्ुं शकनोह्। 

सकू्मजवीवद्यारया उतपयाद्मयानयाः ए्यादृशयाः रोगयाः ्े संक्हम्-

व्के्ः सवस्-व्क्ौ वया्ःु, जलं, भोजनम ् अ्वया कयाह्क-

समपकगे ण समप्रसरहन् संचरणवी्रोगयाः कथ्न्े । ए्यादृश-रोगयाणयंा 

कयाहनचन उदयािरणयाहन सहन्- हवषहूचकया, सयामयान्-शवी्-पवीनसः 

शवी्लया (हचकनपयाकस) ््या च क््रोगः।

 ्दया पवीनसेन पवीह््ः कयाचन व्हक्ः क्वं करोह् ्हि्श 

केचन सकू्म-हबनदहुभः सि सिस्याहरकयाः रोगकयारकयाः हवषयाणवः 

अहप वया्ौ आगच्छहन् । ए्े हवषयाणवः श्यासद्यारया गहृ्यमयाण-

वया्नुया सि शरवीरं प्रहवशहन् ।

्दया भवन्ः संचरणवी्-
रोगयाणयंा प्रसरण ंक्म ्

अवरोर्हन् ?

असमयाहभः क्वसम्े सवमखु े््या 

च नयाहसकया्यंा करवसं्त स्यापनवी्म ्। 

सम्क् ् ुएवमवे अहस् ्हद व्के्ः 

्ोग्म ्अन्रं स्याप्े् ्। 

 केचन करीियाः ््या च जन्वः ए्यादृशयाः अहप भवहन् 
्े रोगकयाररणयंा सकू्मजवीवयानयंा रोगवाहकािां कया ु्ं कुव्शहन् । 
गिृमहक्कया ए्स् एकम ् उदयािरणम ् अहस् । महक्कया 
अवकरस् ््या च जनतवपहशष्टस् उपरर ह्ष्ह् । रोगयाणःु 
्स्याः शरवीरे संहलिष्टयाः भवहन् । ्दया महक्कया अनयावृ् -
भोजनस् उपरर उपहवशह् ्दया रोगयाणनूयंा स्यानयान्रण ंसमभवम ्
अहस् । ्या कयाहच् ् अहप व्हक्ः ए्यादृश ं संदहूष्ं भोजनं 
कररष्ह् सया रुगणया भहव्ुं शकनोह् । अ्ः परयामश्शः दवी््े 
्् ्भोजनं सदडव आवतृ् एव स्याप्े् ्। अनयावृ् ं भोजनं मया  
खयादन् ु । स्वी एनया्फलवीज (हचत्म ् २.८)  मशकः ए्स्  
उदयािरणम ्। मशकया पलडजमोह््म ्(मलेरर्या परजवीववी) इह् अस् 
वयािकः अहस् । स्तवीः ‘ए्वीस’् मशकः ्ेङ्ग ू हवषयाणवुयािकः 
अहस् । व्ं मलेरर्या अ्वया ‘्ेङ्ग’ू इह् अस् हन्नत्ण ंक्ं 

क्ुुं शकनमुः?  

 हचत्म ् २.८ स्तवीः एनया्फलवीज ्मशकया
  

अध्यापकयाः असमयाकं कृ्े एवं 
हकम ु्ं वदहन् ्् ्सवपररसरे 
जलम ्एकहत््ं मया भवे् ्?

  सवगे मशकयाः जले उतपननयाः भवहन् । असमयाहभः जलस् 

कुत्याहप अवरोरः मया भवे् ् इह् हवचयारणवी्म ् । शवी्क्नत्ं 

(कूलर)्, चक्याहण ््या च पषुपयारयानवी इत्याहदष ु कुत्याहप जलम ्

एकहत््ं न भवे् ्। अ्ः सवसमवीपस्-स्यानयानयंा सवच्छ्या ््या च 

्याहन स्यानयाहन शषुकयाहण भवन् ु्ेन मषकयाः उतपननयाः मया भवे्ःु 

इह् अवरयानं भवे् ् । ए्यादृशयानयाम ् उपया्यानयंा सचूवीहनमया्शणस् 

अभ्यासं कुव्शन् ु् ्या च ् षेयाम ्अनपुयालनं कुव्शन् ु् षेयाम ्अनपुयालनं 
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कृतवया हवषमजवररोगस् प्रसरण ंव्म ्अवरोदु ंशकनमुः ।
साररिी  २.१ :   मनषु्ेष ुसकू्मजवीवडः भहवष्मयाणयाः सयामयान्याः रोगयाः 

ष्मािव-रोगाः
रोगकारकाः 
सकू्ष्मजीवाः

सिंरिसय मवियः
रषििसय उिायाः 

(साष्मा्याः)

क््रोगः

कण्ूह्ः

(शवी्लया) 
हचकनपयाकस्

पोहल्ो

जवीवयाणःु

हवषयाणःु

हवषयाणःु

हवषयाणःु

वया्ःु

वया्ःु

वया्ःु/समपकगे ण

वया्ःु/जलम्

रुगणव्हकं् पणू््श ्या  अन्-व्हक्भ्ः पृ् क् 
रक्ण ं। ्स् वस्हून पृ् ककरणम ्। उहच्े कयाले 
रोगप्रह्बनरकदयानं

(हवषहूचकया)  

(संहनपया्जवरः)
ियाइफया््

जवीवयाणःु

जवीवयाणःु

जलं / भोजनम्

जलम्

व्हक्ग्-सवच्छ्या ््या च सम्क् अभ्यासयानयंा 
पयालनम ्। सपुकव भोजनम,् कवह्् पे्जलस् 
उप्ोगः, रोगप्रह्बनरकदयानं च ।

िडपेियाइहिस-ए हवषयाणःु जलम् कवह््-जलस् उप्ोगम,् रोगप्रह्बनरकदयानं

मलेरर्या प्रोिोजोआ मशकः

मशकजयालस् प्र्ोगः, मशक-अपसयारक-
रसया्नयानयंा प्र्ोगः, करीिनयाशकयानयां प्र्ोगः ््या च 
मशकयानयंा प्रजनन-अवरोरया् जलं कुत्याहप एकहत््ं 
मया भवे् ्इह् अवरे् म ्।

 मनषु्े जया्मयानयाः केचन सयामयान्रोगयाः ्ेषयंा प्रसयारस् ््या 

च अवरोरस् केचन उपया्याः २.१ सयाररण्यंा दहश््श याः सहन् ।
  
ज्िुषु रोगकारक-जीवािुः

अनेके सकू्मजवीवयाः केवलं मनषु्ेष ु ््या च पयादपेष ु एव 

रोगकयारकयाः न भवहन् अहप् ु ्े अन्ेष ु जन्षु ु अहप रोगयान ्

रयाबि्श-कोचः 1876 ्म े वषगे 
बेसवीलस-एनथ्े हसस-नयामकस् 
जवीवयाणोः अनवेषण ं कृ्वयान ् ्ः 
एनथ्केसरोगस् कयारणम ्अहस् । 

उतपयाद्हन् । उदयािरणया ््शम्,एनथ्ेकस, मनुष्ेषु ््या च पशुष ु

भू्मयानः एकः भ्यानकः रोगः अहस् ् ः जवीवयाणुद्यारया भवह्। 

गहव खुरस् ््या च मुखस् रोगयाः हवषयाणुद्यारया भवहन् ।

िादियेषु रोग-उतिादकाः सकू्ष्मजीवाः 

अनेके सूक्मजवीवयाः गोरूमः, आलुकम्, ईक्ुः, सेवफलम्, 

इत्यादवीनयंा पयादपेषु रोगकयारकयाः सहन् । रोगकयारणया् ्

सस्स् उतपयादने न्ून्या आगच्छह् । सयाररणवी २.२ 

मध्े केचन पयादपरोगयाः दहश्श्याः सहन् । केषयाञचन 

रसया्नयानयंा प्र्ोगं कृतवया ए्ेषयंा सूक्मजवीवयानयंा हन्नत्ण ं

क्ुुं  शकनोह् ।



25

साररिी  २.१ : सकू्मजवीवडः पयादपेष ुभहवष्मयाणयाः केचन सयामयान्रोगयाः  

िादिः/रोगः सकू्ष्मजीवः सिंरि-मवमिः मित्ष्म ्

जमबवीरम/् कैं कर जवीवयाणःु वया्ःु

गोरमूः/ रहूलः कवकम् वया्ःु ््या च बवीजयाहन

हभण्वीनकस् पवी्म् हवषयाणःु करीिः

खाद्य-मवषाक्तिष्म ्(food poisoning)

हजज्यासोः एकं हमत्ं ्म ्उतसवया ््शम ्आमनत्णं दत्वयान् । ्त् 
सः बि्टहवरयाहन व्ञजनयाहन खयाहद्वयान् । गिृम ्आगत् ्स् 
वमनम ्अभव्् । ्स् पररजनयाः ्ं हचहकतसयाल्ं नवी्वन्ः । 
हचहकतसकः उक्वयान् ््् इ्ं खयाद्-हवषयाक्नद्यारया जया्मयानया 
हस्ह्ः अहस् ।

प्रिहेलकया आश्च ््शम ्अनभुवह् 
्् ्भोजनं हवष ंक्ं भहव्ुं 

शकनोह् ?

 सूक्मजवीवडः संदहूष्-भोजनेन खयाद्-हवषयाक्नं भहव्ुं 
शकनोह् । असमयाकं भोजने उतपद्मयानयाः सूक्मजवीवयाः कदयाहच् ्
हवष्ुक्यान् पदया्या्शन् उतपयाद्हन् ए्े भोजनं हवषयाकं् कुव्शहन् 
्स् सेवनेन व्हक्ः भ्ङ्कररूपेण रूगणया भहव्ुं शकनोह् 

अ्वया कदयाहच्् ्स् मृत्ुः अहप भहव्ुं शकनोह् । अ्ः 
इदम् आवश्कं ््् व्ं भोजनं संदूषणया्् रक्ेम ।

२.५ खाद्य-िरररषििष्म्

प्र्म-अध्या्े व्ं खयाद्-बवीजयानयंा परररक्ण ं््या च भण्यारणम ्

इह् हवष्े पहि्वन्ः । व्ं पकवभोजनस् गिृ े परररक्ण ं

क्ं क्ुुं शकनमुः? भवन्ः जयानहन् ्् ्मकु्-स्याने ््या च 

आद्र्श-स्याने स्याहप्-रोहिकया्याः उपरर कवकयाहन आक्मण ं 
कुव्शहन् । सकू्मजवीवयाः असमयाकं भोजनं संदषू्हन् । संदहूष्-

भोजनया् ्दगु्शहनरः आगच्छह्, ए्स् सवयादः अहप नष्टः भवह् 

््या च वण्शस् ियाहनः अहप भवह् । हकं भोजनस् संदषूणम ्

एकया रयासया्हनकरी अहभहक््या अहस् ?

 प्रिहेलकया कयाहनचन आम्रफलयाहन क्री्व्वी, परन् ु

कह्चन हदवसयाभ्न्रे सया न खयाहद्व्वी । अनन्रं सया दृष्टव्वी 

््् ्याहन फलयाहन दहूष्याहन अभवन् । परन्ु सया जयानयाह् 

््् हप्यामिवीद्यारया हनहम्श्ः आम्रस् अवलेिः बि्टहदवसयान ्
्याव्् न संदहूष्ः भवह् । सया भ्रहम्या अहस् । अरनुया व्ं 
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परररक्णस् हवष्े सयामयान्-हवरवीनयाम ्अध््नं कुम्शः ्ेषयाम ्
उप्ोगं व्ं सवगिृ ेकुम्शः । असमयाहभः ए्ेभ्ः सूक्मजवीवेभ्ः 
रक्णया् उपया्याः कत््शव्याः ।

रासायमिक-उिायाः

 लवणस् खयाद्- ड्लस् च उप्ोगः सूक्मजवीवयानयंा 
वदेृः हन्नत्णया् सयामयान्रूपेण हक्््े । अ्ः ए्े 
परररक्कयाः कथ्न्े । व्ं लवणस् खयाद्-अमलस् च 
प्र्ोगम् अवलेिस् हनमया्शणया् कुम्शः ्ेन सूक्मजवीवयानयंा 
वहृदः न भवह् । सोह््म-बेञजोएि् ््या च सोह््म-
मेियाबया्सलफयाइि् सयामयान्-परररक्कयाः सहन् । ‘जडम’ ््या 
च ‘सकवडश’हनमया्शणया् ए्ेषयाम् उप्ोगः ्ेषयंा संदूषणया्् रक्ण ं
करोह् ।

लविद्ारा िरररषििष्म ्

 सयामयान्-लवणस् उप्ोगः मयंासस् ््या च मतस्स् 
परररक्णया्  बि्टकयालया् ्हक्््े । जवीवयाणनूयंा वदेृः अवरोरनया् 
मयंासस् ््या च मतस्स् लवणने आवरण ंहक्््े । लवणस् 
उप्ोगः आम्रस्, आमलकस्, ह्हनत्ण्याः परररक्णया् अहप 
हक्््े ।

शकमा राद्ारा िरररषििष्म्

 हमष्टपयाकः (जडम), (अवलेिः) जेलवी ््या च ‘सकवडश’ 

इत्यादवीनयंा परररक्णया् शक्श रया्याः उप्ोगः हक्््े । शक्श रया्याः 

प्र्ोगेण खयाद्-सयामग्याः आद्र््श या्यंा न्नू्या आगच्छह् ्या  

संदषूक-जवीवयाणनूयंा वहृदं हन्हनत््ं करोह् ।

िैलयेि मवियेगरद्ारा ि िरररषििष्म्

 ड्लस् हवनेगर इह् अस् च उप्ोगः अवलेिस् 

सनदषूणया् ्परररक्णया् हक्््े ् ्ो हि अहसमन ्जवीवयाणःु न स्या्ुं  
शकनोह् । शयाकयाहन, फलयाहन, मतस्याः ््या च मयंासः इत्यादवीनयंा 

परररक्णम ्अनेन हवहरनया हक्््े ।

उषिीकरिं शीिलीकरिं ि

 भवन्ः दगुरम ् उषण ं क्ुव््श ीं सवमया्रं दृष्टवन्ः स्ःु । 

उषणवीकरणने अनेके सकू्मजवीवयाः नष्टयाः भवहन् । ्दनगुणुमवे 

व्ं सवभोजनं शवी्क्नत्े (रेफ्रीजरेिर-्मध्े) स्याप्यामः ््ो 

हि न्नू्यापः सकू्मजवीवयानयंा वहृदम ्अवरोर्ह् ।

स्ू् ेष ुलभ्मयानं दगुर ंसनदहूष्ं 

हकम ु्ं न भवह् ? मम मया्या उक्व्वी 

्् ्दगुर ंपयाश्चरवीकृ्ं व ््श्े । 

पयाश्चरवीकरण ंहकम ्?

 पयाश्चरवीकृ्ं दुगरं कव्नया्् हवनया प्र्ोकंु् शक््े ््ो 

हि इदं सूक्मजवीवेभ्ः मुकं् भवह् । ए्द ु्ं दुगरस् ७०oC 

उपरर १५ ्ः २० सेकण््याव्् कव्नं हक्््े ्दनन्रं 

शवीघ्मेव शवी्लवीकृत् ए्स् भण्यारणं हक्््े । अनेन 

सूक्मजवीवयानयंा वृदेः अवरोरः भवह् । ए्स्याः प्रहक््या्याः 

अनवेषणं लुई पयाश्चरः कृ्वयान् ए्समया्् एषः हवहरः 

पयाश्चरवीकरणम् इह् कथ््े ।

सञियः  सथाििं ि 

 अद्तवे हमष्टयाननयानयंा शयाकयानयंा च हवक््णं वया्ुरोहरष ु

स्ू्ेषु भवह् । ्ेन सूक्मजवीवेभ्ः सुरक्या भवह् ।

२.६ िायट्ोजि इमि असय मसथरीकरिष्म्

 भवन्ः षष्-कक्या्यंा ््या च सप्तम-कक्या्यंा 

रयाइजोहब्म-जवीवयाणूनयंा हवष्े पहि्वन्ः ्े लडग्ूम-

पयादपेषु नया्ट्ोजन इह् अस्-हस्रवीकरणे सयाियाय्कयाः 

भवहन् । समरणं कुव्शन्ु ‘रयाइजोहब्म’ लडग्ूम इह् 

पयादपयानयंा ग्हन्षु ह्ष्हन् ््या हशमबवी िरेणुः च  ्त् 

सिजवीव्या भवह् । कदयाहच्् ्ह्््-हवद्ु्ः द्यारया अहप 

नया्ट्ोजन-हस्रवीकरणं भवह् । परन्ु भवन्ः जयानहन् 

््् नया्ट्ोजन इह् अस् मयात्या वया्ुमण्ले हस्रया भवह् 

। भवन्ः आश्च ््शस् अनुभवं कररष्हन् ््् एवं क्ं 
समभवम् अहस्? अरुनया ए्स् हवष्े अहग्मं भयागम ्

अवबोहरष्यामः ।
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हचत्म ्२.१० : ‘लडग्मू’ पयादपस् मलूग्न््ः

२.७   िायट्ोजि-ि्रष्म्
 असमयाकं वया्मुण्ले ७८% नया्ट्ोजनवया्ःु अहस् । 

नया्ट्ोजनवया्ःु सवगेषयंा सजवीवयानयाम ् आवश्कं संघिकम ्
अहस् ्् ्प्रोिवीन, पण्शिरर्ं (कलोरोहफल) न्हुकलकम ्अमलं 

््या च जवीवनसत्वेष ु उपहस््ं भवह् । पयादपयाः जन्वः च 
वया्मुण्लवी्स् नया्ट्ोजन इह् अस् उप्ोगं प्रत्क्््या न 
क्ुुं शकनवुहन् । मदृया्याम ्उपहस््याः जवीवयाणवः नवील-िरर्याः 
च शडवयालयाः वया्मुण्लवी्स् नया्ट्ोजन इह् अस् हस्रवीकरण ं
कृतवया नया्ट्ोजन्ौहगकेष ुपररव ््शनं कुव्शहन् । ्दया नयाइट्ोजनम ्
एवंहवरषे ु उप्ोहग-्ौहगकेष ु पररवह ््श्ं भवह्, ्दया पयादपयाः 
ए्स् उप्ोगं मदृः मलू्नत्द्यारया कुव्शहन् । ् तपश्चया् ्अवशोहष्-
नयाइट्ोजनस् उप्ोगं प्रोभहूजनस् (प्रोिवीन) अन््ौहगकयानयंा च 
संलेिषण े कुव्शहन् । पयादपेष ु आहरि्याः जन्वः ्ेभ्ः प्रोिवीन ्
अन् -नयाइट्ोजन्कु्यान ््ौहगकयान ्च प्रयापनवुहन् (२.१०) । 
 पयादपयानयंा ््या च जन्ूनयंा मतृ्ोः पश्चया््, महृद उपहस््याः 
जवीवयाणवः कवकयाहन च नया्ट्ोजन्ुक्स् अपहशष्टस् 
नया्ट्ोजन्ुक््ौहगकेष ु पररव ््शनं कुव्शहन् ्स् उप्ोगं पुनः 
पयादपडः हक्््े । केचन हवहशष्टयाः जवीवयाणवः नया्ट्ोजन्ुक्यान ्
्ौहगकयान् नया्ट्ोजनवया्ौ पररव ््शनं कुव्शहन् ्ः वया्ुः 
वया्ुमण्ले गच्छह् । पररणयाम्ः वया्ुमण्ले नया्ट्ोजनवया्ोः 
मयात्या प्रया्ः हस्रया भवह् ।

वया्मुण्लवी्नया्ट्ोजनवया्ःु

्ह्दद््यारया 
नया्ट्ोजन-

हस्रवीकरणम्

जन्हुभः पयादपयानयंा 
भक्णम्

पयादपडः 
अवशोषणम्

वया्मुण्लवी्नया्ट्ोजन 
इह् अस्  जवीवयाणहुभः 

एवञच नवील-िरर् 
-शडवयालडः हस्रवीकरणम ्

जवीवयाण-ुद्यारया हस्र-
नया्ट्ोजन इह् अस्  

नया्ट्ोजन्कु््ौहगकेष ु
पररव ््शनम्

उतसज्शनम ्एवञच जवीवयानयंा 
मतृ्दु्यारया उतपनन-

नया्ट्ोजन-अपहशष्टम्

उतसज्शनम ्एवञच 
जवीवयानयंा मतृ्दु्यारया 
उतपनन-नयाइट्ोजन-

अपहशष्टम्

महृत्कया्याम ्उपहस््स् 
नया्ट्ोजन इह् अस् ्ौहगकयाः

मित्ष्म ्२.१० :   नया्ट्ोजन इह् अस्चक्म ्।
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शैवालः
 Â सकू्मजवीवयाः अत्न्ं लघवः भवहन् ््या च ्नत्याणयंा सयाियाय्ं हवनया 

न दृश्न्े ।

 Â ए्े हिम्कु्-शवी्-वया्यावरण ेहनर्शरेष ुमरुभमू्यंा ््या च पङ्के प्रत्ेकं 
प्या्शवरण ेजवीहव्ुं शकनवुहन् ।

 Â सकू्मजवीवयाः वया्ौ, जले ,मदृया्यंा, पयादपयानयंा ््या च जन्नूयंा शरवीरे 
प्रयाप्न्े ।

 Â ए्े एककोहशकयाः ््या च बि्टकोहशकयाः भवहन् ।

 Â जवीवयाणवः, कवकयाहन, प्रोिोजोआ, ््या च केचन शडवयालयाः 
सकू्मजवीवयानयाम ्अन्ग्श्म ्आगच्छहन् । हवषयाणवः ए्ेभ्ः हभननयाः 
सहन् ््याहप ए्ेषयंा सममलेनम ्ए्हसमन ्एव वगगे हक्््े ।

 Â हवषयाणवः केवलं परपोहषष ु ््या जवीवयाणवः, पयादपयाः ््या च जन्षु ु
गणुनं कुव्शहन् ।

 Â केचन सकू्मजवीवयाः औषरस् ््या च अलकोिोल इह् अस् 
वयाहणहज्के उतपयादने उप्ोहगनः सहन् ।

 Â केचन सकू्मजवीवयाः जडहवक-अवकरस् ््या मृ् पयादपयानयंा  जन्नूयंा च 
अपहशष्टस् अपघिनं कृतवया सरलपदया ग्ेष ुपररव ््शनं कुव्शहन् ््या च 
वया्यावरण ंसवच्ंछ हनमया्शहन् ।

 Â प्रोिोजोआ अह्सयारः ््या च मलेरर्या इत्यादवीनयंा रोगयाणयाम ्उतपयादनं 
करोह् ।

 Â केचन सकू्मजवीवयाः असमयाकं भोजनं हवषयाकं् कुव्शहन् ।

 Â केचन सकू्मजवीवयाः लडग्मू-पयादपयानयंा मलेूष ु््या च ग्हन्ष ुप्रयाप्न्े । 
्े वया्मुण्लवी्नया्ट्ोजन वया्ुंमदृया्यंा हस्रवीकृतकुव्शहन् ्ेन मदृया्याः 
उव्शर्या्यंा वहृदः भवह् ।

 Â मदृया्याम ् उपहस््याः केचन जवीवयाणवः ््या च नवील-िरर्शडवयालयाः 
वया्मुण्लस्स् नया्ट्ोजनवया्ोः हस्रवीकरण ं कृतवया 
नया्ट्ोजन्कु््ौहगकेष ुपररव ््शनं कुव्शहन् ।

 Â हवशषेयाः जवीवयाणवः महृत्कया्याम ्उपहस््यान ्नया्ट्ोजन्कु््ौहगकयान ्
नया्ट्ोजनवया्ौ पररव ््श्हन् ्स् हनममोचनं वया्मुण्ले भवह् ।

प्रमिजैमवकः

प्रमिरषिी

जीवािुः

वाहकः

स्ंराष्मकरोगाः

मकणविष्म्

कवकष्म्

लैकिोबयेमसलस्

सकू्ष्मजीवः

िायट्ोजि इमि असयि्रष्म्

िायट्ोजि-मसथरीकरिष्म्

िाश्चरीकरिष्म्

रोगजिकः

िरररषििष्म्

प्रोिोजोआ

राइजोमबयष्म्

रोगप्रमिब्िकदािष्म्

मवषािुः

यीसि

भव्िः मकं मशमषििव्िःप्रषु्मखाः शबदाः
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अभयासः

१.  ररक्-स्यानयाहन परू्न्ु

 (क) सकू्मजवीवयानयंा ---------- सयाियाय्ेन दश्शनं क्ुुं शकनोह् ।

 (ख) नवील-िरर्-शडवयालयाः वया्ोः ---------- हस्रवीकरण ंकुव्शहन् ्ेन महृत्कया्याः उव्शर्या्यंा वहृदः भवह् ।

 (ग) अलकोिोल इह् अस् उतपयादनं ------------- सकू्मजवीवस् सयाियाय्ेन हक्््े ।

 (घ) हवषहूचकया इह् ------ द्यारया भवह्।

२. सम्क् शबदस् अग्े () इह् हचहं् स्याप्न्-ु

 (क) ्वीसि् इह् अस् उप्ोगः हनमनस् उतपयादने भवह् :

  (१) शक्श रया  (२) अलकोिोल इह्  (३) ियाइड्ोकलोररक-अमलम ् (४) ओजमन ्।

 (ख) हनमनेष ुकः प्रह्जडहवकः?

  (१) सोह््म-बयाइकयाबमोनेि (२) सटे्पिोमयाइहसन ् (३) अलकोिोल (४) ्वीसि्

 (ग) मलेरर्यापरजवीहवनः वयािकः अहस् :

  (१) स्तवी एनया्फलवीज मशकः (२)  ड्लपः   (३) गिृ-महक्कया (४)  हचत्प्ङ्गः

 (घ) संचरणवी्-रोगयाणयंा मखु्ं कयारकम ्अहस्

  (१) हपपवीहलकया (२) गिृ-महक्कया (३  डे्गन-महक्कया (४) ऊण्शनयाभः

 (ङ) सहुपष्टक-रोहिकया अ्वया इ्लवी हकम ु्ं फुहलल्या भवह् ए्स् कयारणम ्हकम-्

  (१) उषण्या  (२) पेषणम ् (३) ्वीसिकोहशकयानयंा वहृदः (४) गमुफनकयारणने

 (च) शक्श रया्याः मद्सयार्त्वे पररव ््शनस् प्रक्मः अहस्-

  (१) नया्ट्ोजन-हस्रवीकरणम ् (२)  मोहल्ंग  (३) हकणवनम ् (४) संक्मणम्

३. कोष्क-१ इह् अस् जवीवयानयां मलेनं कोष्क-२ मध्े प्रदत्डः सि कुव्शन्-ु

          कोष्क-१ कोष्क-२

 (क) जवीवयाणःु   (१) नया्ट्ोजन-हस्रवीकरणम्

 (ख) रयाइजोहब्म ् (२) दधनः हनमया्शणम्

 (ग) लडकिोबेहसलस ् (३)  रोहिकया्याः पकवनम्

 (घ) ्वीसि् (४) मलेरर्यारोगस् कयारकम्

 (ङ) एकः प्रोिोजोआ (५) हवषहूचकयारोगस् कयारकम्

 (च) एकः हवषयाणःु (६) AIDS इह् अस् कयारकम्

    (७) प्रह्जडहवकयानयाम ्उतपयादनम्

४. हकं सकू्मजवीवयानयंा दश्शनं ्नत्ेण हवनया क्ुुं शकनमुः । ्हद न, ्हि्श ्ेषयंा दश्शनं क्ं क्ुुं शकनमुः?
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५. सकू्मजवीवयानयंा मखु्रूपेण के वगया्शः सहन् ?

६. वया्मुण्लवी्नया्ट्ोजन इह् अस् मदृया्यंा हस्रवीकरण ं्े सकू्मजवीवयाः कुव्शहन् ्ेषयंा नयामयाहन हलखन् ु।

७. असमयाकं जवीवनोप्ोहग-सकू्मजवीवयानयंा हवष्े १० पङ्क्रीः हलखन् ु।

८. सकू्मजवीवडः कयाः ियान्ः भवहन् ? ्यासयंा वण्शनं कुव्शन् ु।

९. प्रह्जडहवकयाः हकं भवहन् ? प्रह्जडहवकयानयंा ग्िणसम्े हकं पवू्शज्यानं भवे् ्? 

 

१. क्ेत्े चणकस् अ्वया हशमब्याः एकं पयादपं समलूम ्उतपयाि्न् ु। ए्स् मलूयानयंा पे्रक्ण ंकुव्शन् ु। भवन्ः 
केषहुच् ्मलेूष ुगोलयाकयार्कु्यान ्उद्ग्भयागयान ्द्रक््हन् । ए्याः मलूयानयंा ग्हन्कयाः सहन् । एकस् मलूस् 
हचत्ं हनमया्श् ग्हन्कयान ्दश््श न् ु।

२. अवलेिस् ््या च ‘जेलवी’ इह् अस् हवज्यापन-पत्याहण एकत्वीकुव्शन् ु। ए्ेष ुपत्ेष ुमहुद्र्यानयंा संघिकयानयंा 
सहूच-हनमया्शण ंकुव्शन् ु।

३. हचहकतसकं पचृ्छन् ु्् ्कस्हच् ्प्रह्जडहवक-औषरस् अहरक-प्र्ोगः हकम ु्ं न कत््शव्ः । ए्स् 
संहक्प्त-सचूनया-हनमया्शण ंकुव्शन् ु।

४. परर्ोजनया-आवश्कसयामग्वी: २ प्र्ोगनहलके, 
अङ्कनवी, शक्श रया, ्वीसि-चणू्शम,् २ वया्कुोशौ एवञच 
चणू्शकस् जलम ्।

 द् े प्र्ोगनहलके गिृवीतवया ए््ोः ‘अ’ एवञच ‘ब’ 
हचह्याङ्कनं कुव्शन् ु । नहलके एकहसमन ्  स्याने 
स्याप्न् ुएवञच उपररष्टया् ् हकहञच् ्स्यानं हविया् 
जलेन पररपरू्न् ु। प्रत्ेकं प्र्ोगनहलकया्यंा चमसद््ं 
शक्श रयंा ्ोज्न् ु । ‘ब’ प्र्ोगनहलकया्यंा चमसमकंे 
्वीसि ्ोज्न् ु । वया्कुोशद््ं प्र्ोगनहलक्ोः 
मखु्ोः स्याप्न् ु । अरनुया उषणस्याने स्याप्न् ु । 
च्हुद्शवसयान ््याव् ्पे्रक्ण ंकुव्शन् ु। 

 अरनुया एकयाम ्अन्यंा प्र्ोगनहलकयंा सववीकुव्शन् ुएवञच 
अहसमन ् १/४ भयागं ्याव् ् चणू्शक-जलं परू्न् ु । 
प्र्ोगनहलकया ‘ब’ इत्समया् ्वया्कुोशस् सयावरयानेन 
हनषकयासनं कुव्शन् ु। अरनुया पे्रक्णस् व्याख्यां कुरु् ।

हवस्यारर्-अहरगमः – गह्हवर्ः परर्ोजनयाश्च



31

जवीवयाणवः पहृ्व्यंा मयानवेभ्ः पवू्श्ः एव हनवसहन् सम । ए्े बि्टकिोरयाः जवीवयाः सहन् अ्ः ए्े कहिन-
पररहस्ह्ष ुअहप स्या्ुं शकनवुहन् । ्े महृत्कया्याः पयात्ेष ुकवह््म ्एवञच हिमजले अहप जवीहव्याः प्रयाप्तयाः । 
ए्े जवीवयाणवः हनररेष ु््या च सल्फ्रूरक-अमल्केु् सरोवरे अहप प्रयाप्न्े । ्े अनेक-हकलोमवीिर-गिन्या्याम ्
अहप जवीहव्ुं शकनवुहन् । ्े समभव्ः अन्ररक्े स्या्ुं शकनवुहन् । ए्यादृशः अहप जवीवयाणःु हचत्ग्यािक्नत्े 
दृष्टः ्ः चनद्रमहस हद्वषया्शभ्यंा हनवसह् । समभव्ः हकमहप प्या्शवरणम ्ए्यादृश ंनयाहस् ्त् जवीवयाणःु जवीहव्ुं न 
शकनोह् ।

हकं भवन्ः जयानहन्


