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वे
शः यः अस्माभिः धमाय्यते वसे्तण भिभ््यतः िवभत । 

वस्तमाभण प्मायः प्माकृभतकेभयः अथवमा कृभरि्ेभयः 

स्रोतरोभयः प्माप्त-तनततुभिः भि्मीयनते । भकं िवनतः 

केषमाञ्चि प्माकृभतक-तनततूिमंा िमा्माभि वकतुं  शकितुवभनत ?  
तनततूिमा् ् उपयरोगः भवभवध-प्कमारकमाणमंा गहृ-वसततूिमंा  

भि्मा्यणमाथ्य् ् अभप भरियते । तनततुभिः भिभ््यतमािमंा केषमाञ्चि 

वसततूिमंा िमामिमंा सतू्चीभि्मा्यणं कतु व्यनततु । तेषमंा भविमाजिं प्माकृभतक-

कृभरि् रूपेण कतु व्यनततु । ३.१ इभत समाररणीं पतूरयनततु

सारिणी ३.१ 

क्र.स.ं वस त्ुनः नाम
्न त्ुः(प्ाकृत्कः/

कृतरिमः)

 िवनतः कमाभि्चि वसततूभि कृभरि्रूपेण भक्थथं 
भ्चह्ीकृतवनतः?

 िवनतः गतकक्मायमंा पभितवनतः यत ् प्माकृभतकमाः तनतवः 
यथमा- कमापमा्यसः, ऊणमा्य, कौशये् ् इतयमादयः पमादपेभयः अथवमा 
जनततुभयः प्मापयनते । अपरभस्ि ् पक्े संभलिषमाः तनतवः ्मािवैः 
भि्मीयनते । एतदथ्य् ् एते संभलिषमाः अथवमा ्मािवभिभ््यतमाः 
तनतवः कथयनते ।

३.१ सतंलिषाः ्न्वः तकं भवतन्? 

तनततुयतुकमािमंा ्णीिमंा भ्चरिं स्रनततु अथवमा भ्चरिं (३.१) पशयनततु 

एवञ्च एतसय स्माि् ्एव कमागदसय बहृतयमाः श्ङ्ृखलमायमाः 

भि्मा्यणसय प्यमासं कतु व्यनततु । भक् ्उियरोः स्माितमा वत्यते ?

 

 

 एकः संभलिषतनततुः अभप लघतु-घटकैः भिभ््यतमा एकमा 
शङ्ृखलमा अभसत । प्तयेकं लघतु-घटकः एकः रमासमायभिक-
पदमाथ्यः । एतमादृशमाः अिेके लघतु-घटकमाः भ्भलतवमा एकसय 
बहृत्-घटकसय भि्मा्यणं कतु व्यभनत यः घटकः बहुलकः 
(आङ्गलिमाषमायमंा पमाली्र इभत) इभत िमामिमा ज्मायते । 
‘पमाली्र’ इभत शबदः ‘ग्ीक’ िमाषमायमाः शबदद्वयमात् (poly 
एवञ्च mer) भ्भलतवमा भिभ््यतः वत्यते । ‘पमाली’ इभत असय 
अथ्यः िवभत िमागः अथवमा घटकः । अतः एकसय बहुलकसय 
भि्मा्यणं बहु-घटकमािमंा पतुिरमावतृयमा िवभत ।

(a) (b)

तिरंि ३.१ : (a) ्भणकमाः / अक्माः
 (b) कमागदखण्माभि यरोजभयतवमा  
  भिभ््यतमाः दीघ्यशङ्ृखलमाः

3
अधयमायः

सतंलिषाः ्न्वः ‘पलातसटिक’ इत् ि
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३.२  सतंलिष-्न त्ूनां प्कािाः

अ.  ‘िेयान’

िवनतः सप्त्-कक्मायमंा पभितवनतः यत् कौशेयं कीटेभयः  
प्मापयते । एतसय अनवेषणं ्चीिदेशे अिवत् एवञ्च इद ं
बहुकमालं यमावत् तैः ्चीिीजिैः सतुरभक्तं गतुप्तं ्च सथमाभपत् ् ।  
कौशेयवस्तमाभण बहु्हमाघ्यतमायतुकमाभि िवभनत परनततु एतेषमंा 
वस्तमाणमा् ्आकृभतः शरोििमा िवभत एतस्मात् कमारणमात् एतैः वस्तैः 
सववेषमंा ्िमंाभस हृतमाभि सभनत । कृभरि्भवभधिमा कौशैयभि्मा्यणसय 
प्यमासः अिवत् । परनततु १९ त्सय शतमाबदसय उत्तरे िमागे 
वैज्माभिकमाः कौशेयगतुणयतुकमािमंा तनततूिमंा भि्मा्यणे समाफलय् ्
अलिनत । एवं तनततुः कमाष्ठभवलयसय रमासमायभिक-उप्चमारमात ्
प्माप्तः । एषः तनततुः ‘रेयमाि’ इभत अथवमा कृभरि्ं कौशेय् ्इभत 
कथयते । यद्यभप ‘रेयमाि’ प्माकृभतकस्रोतरोभयः कमाष्ठभवलयेभयः 
प्मापयते, अय् ् एकः ्मािव-भिभ््यतः तनततुः अभसत । एषः 
कौशेयमात् अलप्तूलययतुकः िवभत परनततु एतसय कौशेयतनततूिमंा 
स्माि् ्एव वयिं कततुथं शकिरोभत । ‘रेयमाि’ इभत असय कमापमा्यसेि 
सह वयिं कृतवमा आसतरणमािमा् ् एवञ्च ऊण्ययमा सह ्ेलिं 
कृतवमा आसिमािमंा भि्मा्यण ंभरियते । (भ्चरिं ३.२)

भ्चरि् ्३.२  ‘रेयॉि’भिभ््यतवसततूिमंा भ्चरि््

‘ब’ नाइलॉन

 ‘िमाइलॉि’ इभत अनयः ् मािवभिभ््यतः तनततुः अभसत । एतसय 
भि्मा्यण ं १९३१ त् े वषवे प्माकृभतक-समा्ग्ीं (पमादपमाः अथवमा 
जनतवः) भविमा अिवत ् । एतसय भि्मा्यण् ् अङ्गमारकैः जलेि 
एवञ्च वमायतुिमा कृतं वत्यते । प्थ्तयमा एषः पतूण्यतयमा संभलिषतनततुः 
आसीत ्।

 ‘िमाइलॉि’ इभत तनततुः प्बलः, प्तयमासथः एवञ्च 
अलपिमारयतुकः आसीत ् । एषः कमाभनतयतुकः एवञ्च प्क्मालिे 
सौकय्ययतुकः आसीत ्। अतः एषः तनततुः वस्तमाणमंा भि्मा्यण ेबहुः 
प््चभलतः अिवत ्।

 भकं ‘िमाइलॉि’ इभत तनततुः एतमावत-प्बलः िवभत यत ्
वयं ‘िमाइलॉि’ इतयस्मात ् उ्््यिछरिसय भि्मा्यण् ् एवञ्च 
बहृतपमाषमाण-खण्मािमा् ् आररोहणमाय रजजतूिमंा भि्मा्यण ं कततुथं 
शकित्ु ः ? 

 वयं ‘िमाइलॉि’ इतयिेि भिभ््यतमािमंा वसततूिमा् ्उपयरोगं कतु ््यः 
यथमा- पमादकरोषमाः, रजजतुः, वस्तगहृ,ं दनतकतू ्चमा्यः, कमारयमािसय 
उपवेशिमासिमाभि,  शयिसयतूतमाः जवभिकमाः  इतयमादयः (भ्चरंि ३.३) । 

भ्चरि् ्३.३   िमाइलॉिभिभ््यतमाभि 
भवभिनिवसततूभि ।

भकं िमाइलॉि इभत असय तनतवः 
वमासतभवकतमायमा् ् एतमावनतः दृढमाः 
िवभनत यत ् वयं तैः उ्््यिछरि इभत 
असय पव्यतमाररोहणमाय ्च रजजतूिमंा भि्मा्यण ं
कततुथं शकित्ु ः ?

बहुलकमाः प्कृभततः अभप प्मापयनते । उदमाहरणमाथथं, 

कमापमा्यसः एकः बहुलकः यः ‘सेलतुलरोज’ इभत िमामिमा 

ज्मायते । ‘सेलतुलरोज’ इभत बहृत-्संखयमायमंा ‘गलतूकरोज’ इभत 

घटकैः भि्मीयते ।
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‘िमाइलॉि’ इभत असय उपयरोगः उ्््यिछरिमाणमा् ् एवञ्च 
बहृतपमाषमाणखण्मािमा् ् आररोहणमाय रजजतूिमंा भि्मा्यणमाय अभप 
भरियते । 

भ्चरि् ्३.४ िमाइलॉितनततूिमा् ्उपयरोगः ।

गत्तवतिः ३.१

एकमंा संदभंशकमायतुतमंा लौहसय लघवी् ् उतपीभिकमंा 
सवीकतु व्यनततु । प्मायः कमापमा्यससय ६० सेणटी्ीटर दीघथं तनततुं  
सवीकतु व्यनततु । एतसय तनतरोः संदभंशकयमा सह बनधिं कतु व्यनततु 
येि एषः सवतनरिरूपेण वमायौ भसथरः िवेत ्। ्तुकिमागे एकयमा 
संदभंशकयमा एकं ततुलमापक्ं बधिमाततु यभस्ि ् ्मापकवसततूभि

तिरिम ्३.५   एकभस्ि ्लौहभिभ््यते आधमारदण्े   
  कलैमप्माधय्िे अवलभमबतं सतूरि् ्।

सथमापभयततु ं शकित्ु ः । ततुलमापक् े एकैकतः तमावत ्
्मापकमाि ् सथमापयनततु यमावत ् तनतरोः रिरोटिं ि िवेत ् । 
अधतुिमा रिरोटिमाय भकयतः िमारसय आवशयकतमा अिवत ्
एतसय लेखिं कतु व्यनततु । एषः िमारः तनतरोः समा्थयथं  
दश्ययभत। इ्मा् ् एव प्भरियमा् ् ऊण्यसय ‘पॉभलएसटर’ इभत 
असय कौशयेसय एवञ्च ‘िमाइलॉि’ इभत असय तनततुभिः 
सह अभप कतु व्यनततु । सतू्चिमाः ३.२ समाररणी इव समाररणीबदं् 
कतु व्यनततु । तनततूिमंा वयवसथमा समा्थयमा्यितुसमारं समाररणयमंा कतु व्यनततु ।

पे्क्षणसारिणी ३.२

क्र.स.ं ्न्तः प्कािाः
्न्तः रितटिनाय 

आवशयकः भािः

१ कमापमा्यसः

२ ऊण्यः

३ कौशये््

४ िमाइलॉि

िवनतः तनततूिमंा लमबिमाय भित्तौ भसथत-लौहकीलकसय 
उपयरोग् ् अभप कततुथं शकितुवभनत अथवमा एकभस्ि ् िमागे 
‘पमाभलभथि’इभत असय उपयरोग् ् अभप कततुथं शकितुवभनत। 
्मापकवसततूिमंा सथमािे िवनतः एकमाकमारयतुकमािमंा 
कमा्चगरोभलकमािमंा प्यरोगं कततुथं शकितुवभनत ।

साविानम ् – अवधमातवयं यत ् सवमा्यभण सतूरिमाभण 
स्मािदघैय्ययतुकमाभि अभप ्च प्मायः 
स्मािसथौलययतुकमाभि सयतुः ।

 स. ‘पॉतलएसटिि’् ‘ऐतक्रतलक’ इत् ि

 ‘पॉभलएसटर’ इभत एकः अनयः संभलिषतनततुः वत्यते । 
अिेि तनततुिमा भिभ््यतमाभि वस्तमाभण वभलतमाभि ि िवभनत । इद ं

स्् ् एव भतष्ठभत एवञ्च सरलतयमा एतसय प्क्मालिं कततुथं  
शकित्ु ः । अतः एषः तनततुः वस्त-समा्ग्यै उपयरोभगपदमाथ्यः  
अभसत । िवनतः जिमाि ् ‘पॉभलएसटर’ भिभ््यतवस्तमाभण धतृवमा 

अवशय्वे दृषवनतः सयतुः । ‘टेररोभलि’ इभत लरोकभप्यः 

‘पमाभलएसटर’ अभसत । एतसय कष्यण ं बहुषतु कृश-तनततुषतु कततुथं 

शकयते, अिनतरं येषमंा वयि् ्अनय-तनततुभिः सदृश ंकततुथं शकयते।
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्् ्मातमा जलमाय सदवै ‘पेट’ इभत 
कतू पीिमंा रियण् ्एवञ्च तण त्ूलमािमंा 
शक्य रमायमाः ्च सं्चयिमाय ‘पेट’ इभत 

पमारिमाणमंा रियण ंकररोभत । एतत ् ‘पेट’ 
इभत भक् ्अभसत ? 

 ‘पेट’ इभत एकः सतुपररभ्चतः प्कमारकः ‘पमाभलएसटर’  
अभसत । एतसय उपयरोगः कतू पीिमंा, पमारिमाणमंा, भ्चरिमाणमंा एवञ्च 
अनयेषमंा बहूिमा् ्उपयरोभग-उतपमादक भि्मा्यणमाय भरियते । अधतुिमा 
‘परोभलयेसटर’् इभत तनततुभिः भिभ््यतमािमंा वसततूिमंा सतूभ्च-भि्मा्यण ं
कतु व्यनततु । 

परोभलयेसटर ् इभत असय भि्मा्यण ं(पमाली+एसटर) वसततुतः  
एसटर इभत असय रसमायिसय घटकमािमंा पतुिरमावतृयमा 

िवभत।एसटर तमाभि रसमायिमाभि िवभनत ये फलेभयः तेषमंा 

गनध ं प्ददभत । एतेि भिभ््यतमाभि वस्तमाभण पमाभलकमाट, 

पमाभलवतूल, टेररकमाट इतयमाभद-िमामिमा भवभरियनते । यथमा 

िमामिमा ज्मायते एतेषमंा वस्तमाणमंा भि्मा्यण ं भद्वभवध-तनततुभिः 

िवभत । ‘पमाभलकमाट’ पमाभलएसटर इभत ्च कमापमा्यससय 

भ्श्ण ं अभसत । पमाभलवतूल इभत पमाभलएसटर एवञ्च 

उणमा्ययमाः भ्श्ण् ्अभसत ।

 वयं शतैयकमाले सवेदकं धमारयमा्ः एवञ्च कमबलमादीिमंा 
उपयरोगं कतु ््यः । वसततुतः एतेषतु बहूभि प्माकृभतक-ऊण्ययमा 
भिभ््यतमाभि ि िवभनत यद्यभप तमाभि ऊणमा्ययमाः सदृशमाभि  
दृशयनते । एतेषमंा भि्मा्यण् ्अनय-तनततूिमंा संलेिषण ंकृतवमा भरियते 
यत ्‘एभरिभलक’ इभत कथयते । प्माकृभतकेभयः स्रोतरोभयः प्माप्तरोणमा्य 
्हघ्यतमायतुकमा िवभत । परनततु एभरिभलक इतयिेि भिभ््यत-वसततूभि 
तदपेक्यमा नयतूि्तूलययतुकमाभि िवभनत । एतमाभि वसततूभि भवभवध-
वणवेषतु उपलबधमाभि िवभनत । संभलिषमाः तनतवः भ्चरसथमाभयिः 
िवभनत एतस्मात ् कमारणमात ् प्माकृभतक-तनततुभयः एते तनतवः 
अभधक-लरोकभप्यमाः िवभनत ।

 िवनतः पतूवथं प्माकृभतक-तनततूिमंा जवमालिसय गभतभवभध ं
कृतवनतः (गभतभवभधः ३.६ कक्मा-७) । यभद िवनतः संभलिष-
तनततूिमंा जवमालिसय प्यमासं कररषयभनत तभह्यः िवनतः प्मापसयभनत 

यत् एतेषमंा वयवहमारः प्माकृभतक-तनततुभयः भिनिः अभसत । 
िवनतः एव्् अभप प्मापसयभनत यत् संभलिषमाः तनतवः 

उषणीकृते सभत गलभनत । वसततुतः एषः संभलिष-तनततूिमंा 

हमाभिकमारकः गतुणः अभसत । यभद वस्ते कदमाभ्चत् अभगिः 

प्जवलिं िवेत् इदं भवपभत्तकमारकं िभवततुं शकिरोभत । वस्तसय 

गलिं ितूतवमा धमारकसय शरीरे सलेिषणं िभवषयभत । अतः 

अस्माभिः प्यरोगशमालमायमा्् एवञ्च ्हमािसे कमाय्यस्ये 

संभलिषवस्तमाभण ि धरणीयमाभि ।

आह ! अधतुिमा अह् ्अवगतवती 

यत ््् ्मातमा ्हमािसे कमाय्यस्ये 

‘परोभलयेसटर’् इतयस्मात ्भिभ््यतमाभि 

वस्तमाभण भक्थथं ि धरभत ?

सववे संभलिषमाः तनतवः ‘पेट्रोभलय्’ इभत असय अपररपतुष- 

समा्ग्यमाः यमाभि पेट्रोरसमायिमाभि इभत कथयनते तेभयः 

भवभवध-प्रि्माणमंा द्वमारमा भि्मीयनते ।

३.३ सतंलिष-्न त्ूनां गतुणिमामः

 कलपिमंा कतु व्यनततु यत ् अद्य वषमा्यभदवसः अभसत । िवनतः 

कीदृशसय आतपरिसय प्यरोग ं कररषयभनत एवञ्च भक्थ््य  ् ? 
सभंलिषमाः तनतवः प्मायः अभद्वतीय-गतुणध््ययतुकमाः िवभनत 

येि एते पररधमािसमा्ग्यै लरोकभप्यमाः िवभनत । एते तवररत् ्

एव शतुषकमाः िवभनत, भ्चरकमालं यमावत ् ्चलभनत सतुलिमाः ्च  
िवभनत । भिमिभलभखतमंा गभतभवभध ंसमपमादयनततु सवयं भशक्नततु ्च ।

गत्तवतिः ३.२

स्मािमाकमारुयतुकं वस्तद्वयं सवीकतु व्यनततु । प्तयेकं प्मायः १/२ 

्ीटरपररभ्तं िवेत ्। एतयरोः एकं प्माकृभतक-कौशयेेिभिभ््यतं  
िवेत ् । अनयं संलेिभषत-तनततुभिः भिभ््यतं िवेत ् । एतेषमंा 

्चयिे िवनतः सव्मातमाभपरिरोः समाहमाययं सवीकततुथं शकितुवभनत ।
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अधतुिमा एते वस्ते द्वयरोः प्यरोगपमारियरोः सथमापयनततु 

ययरोः स्माि्मारिमायमंा जलं िवेत ् । ५ भि्षेमािनतरं 

वस्ते बभहः भिषकमासय आतपे सथमापयनततु । प्तयेकं 

पमारिे अवभशष-जलसय आयतिसय तरोलिं कतु व्यनततु ।  

 भकं संभलिष-तनतवः प्माकृभतक-तनततूिमा् ्अपेक्यमा नयतूि-

जलसय शरोषणं कतु व्यभनत ? भकं ते शरोषणे नयतूिस्यं गहृ्णभनत ?

 इयं गभतभवभधः िवतमंा कृते संभलिष-वस्तमाणमंा भवषये भकं 

ज्मापयभत ?

 िवनतः ्मातमा-भपतभृयमा् ्एतेषमंा वस्तमाणमंा भ्चरसथमाभयतवसय 

एवञ्च ्तूलयसय भवषये सतू्चिमंा प्माप्ततुं शकितुवभनत।

३.४  पलातसटिक

िवनतः गहृ ेप्भतभदिं कमायवे उपयतुजय्मािमाभि ‘पलमाभसटक’भिभ््यत-

वसततूभि जमािभनत एव । एतमादृशमािमंा वसततूिमा् ् एवञ्च तेषमंा 

कमायमा्यणमंा सतू्चीभि्मा्यण ंकतु व्यनततु ।

 संभलिषतनतवः इव ‘पलमाभसटक’ इतयभप  एकः बहुलकः 

अभसत । सववेषतु पलभसटकपदमाथवेषतु घटकमािमंा वयवसथमा स्मािमा ि 

िवभत । (केषतुभ्चत ् इयं वयवसथमा रेखमाभत्कमा िवभत एवञ्च 

अनयेषतु भतय्यकबद्मा िवभत) ।

(अ)

(ब)
भ्चरि् ्३.६ (अ) रेखमाभत्कमा (ब) भतय्यकबद्मा-वयवसथमाः

 ‘पलमाभसटक’वसततूभि समिवतयमा सववेषतु आकमारेषतु उपलबधमाभि 

सभनत यथमा िवनतः ३.७ भ्चरेि द्रषुं शकितुवभनत । भकं िवनतः 

आश्चयथं ि अितुिवभनत यत् इदं कथं समिव्् ? तथयभ्द ं

वत्यते यत् ‘पलमाभसटक’इभत असय सरलतयमा कभस्ंभश्चत ्

आकमारे पररवत्यिं कततुथं शकितु्ः । ‘पलमाभसटक’ इभत असय 

पतुिः ्चरिणं िभवततुं शकयते एवञ्च एतसय पतुिः प्यरोगः कततुथं 

शकयते । एतसय वणमीकरण्् एवञ्च गलि्् अभप कततुथं  
शकयते । एतसय आसतरणमाभि अभप भि्मीयनते । एतसय अिेके 

प्यरोगमाः सभनत । 

तिरंि ३.७ : ‘पलमाभसटक’भिभ््यत-वसततूभि

पमाभलथीि (पमाभल-एथीि) ‘पलमाभसटक’ इभत असय एक् ्
उदमाहरण ंयसय समा्मानयतयमा उपयरोगः पमाभलथीि-सयतूतमािमंा 
भि्मा्यणमाय भरियते ।

 अधतुिमा िवनतः सवयं ‘पलमाभसटक’ कणमाि ् 
भ्मा्यनततु । भकं सवमा्यभण ‘पलमाभसटक’ वसततूभि सरलतयमा भ्माभ्ततुं 

शकयनते ? 

 िवनतः द्रक्यभनत यत ् ‘पलमाभसटक’ भिभ््यतमाभि कमाभि्चि 

वसततूभि सरलतयमा भ्मा्भयततुं शकयनते परञ्च केषमाभञ्चत ्

वसततूिमंा भ्मा्ण े बलेि रिरोटिं िवभत । यदमा वयं ‘पलमाभसटक’ 

कतू पी् ् उषण-जले सथमापयमा्ः तदमा इयं भवकृभतं प्मापिरोभत । 

एतमादृश ं ‘पलमाभसटक’ इभत यत् उषणीकृतवमा भवकृभतं प्मापिरोभत 

एवञ्च यसय सरलतयमा भ्मा्णं िवभत ‘थ्मोपलमाभसटक’ इभत  
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कथयते । पमाभलथीि एवञ्च पीवीसी (PVC) इभत थ्मोपलमाभसटक 

इभत असय उदमाहरणमाभि सभनत । एतेषमा् ्उपयरोगः रिी्िकमािमंा 

कङ्कतमािमा् ् एवञ्च भवभिनिमािमंा पमारिमाणमंा भि्मा्यणमाय बहृत्-

सतरे भरियते ।

 अपरभस्ि  पक्े कमाभि्चि ‘पलमाभसटक’ इभत   

एतमादृशमाभि  अभप सभनत येषमंा यभद एकवमार् ्आकमारभिण्ययः 

िवभत तदमा उषणीकृतय एतेषमंा पतुिः आकमारपररवत्यिं 

ि कततुथं शकयते । एतमाभि ‘थ्मोसेभटंग पलमाभसटक’ इभत 

कथयनते  । द्वे उदमाहरणे सतः- बैकेलमाइट, ्ेलमा्माइि 

इभत ्च । बैकेलमाइट ऊष्मायमाः कतु ्चमालक् ् अभसत । 
एषः भवद्यतुतः भपञजमािमंा भि्मा्यणमाय एवञ्च भवभिनि-पमारिमाणमंा 

्तुषीिमंा भि्मा्यणमाय प्यतुजयते । ‘्ेलमा्माइि’ इभत एकः बहुः 

उपयरोभगपदमाथ्यः अभसत । अय् ् अगिेः प्भतररोधकः अभसत 

एवञ्च अनयेषमंा ‘पलमाभसटक’इतयेतेषमा् ् अपेक्यमा उष्मंा सरोढतुं 

शकिरोभत । एषः कतु रटि्सय कटसय भि्मा्यणमाय  एवञ्च ्हमािस-

पमारिमाणमंा भि्मा्यणमाय प्यतुजयते । एतेि अभगिप्भतररोधकवस्तमाणमंा 

भि्मा्यण् ् अभप भरियते । भ्चरिं ३.८ ्धये ‘थ्मोपलमाभसटक’ 

‘थ्मोसेभटंग’ ्च इतयेतेषमा् ्उपयरोगमाः दभश्यतमाः सभनत ।

थ्मोसेभटङ्ग-‘पलमाभसटक’भिभ््यतवसततूभि

थिमोपलमाभसटक-भिभ््यतवसततूभि

तिरिम ्३.८    ‘पलमाभसटक’ इतयिेि भिभ््यतमाभि वसततूभि

३.५ तवकलप-पदारमः ‘पलातसटिक’ इत् ि

 अद्य यभद वयं कमा्भप खमाद्यसमा्ग्ीं यथमा- जल ंदतुगध् ्अवलेहः 

शतुषक-भ्षमानिमाभि इतयमादीिमंा सं्चयिसय भवषये भ्चनतयमा्ः 

तदमा ‘पलमाभसटक’भिभ््यतमाभि वसततूभि एव सौभवधयपतूणमा्यभि  
ज्मायनते । एतसय कमारण् ्अभसत अलपिमारः, अलप्तूलय् ्एवञ्च 

उपयरोगे समारलय् ् इभत । धमाततूिमा् ् अपेक्यमा अलपिमारयतुकसय 

‘पलमाभसटक’उपयरोगः कमारयमािेषतु वमायतुयमािेषतु एवञ्च वयरो्यमािेषतु 

अभप िवभत ।  उपयरोगसय इयं सतूभ्चः असीभ्तमा वत्यते यभद वयं 

पमादरक्माः, उपसकरः एवञ्च सजजमायमाः वसततूभि  इतयमादीिमंा गणिमंा 

कतु ््यः । अधतुिमा ‘पलमाभसटक’अभिलमाक्भणक-गतुणमािमंा भववे्चिं 

कतु ््यः ।

‘अ’ ‘पलातसटिक’ इत् पदारमः अतभतक्रयाशीलः नातस् 

 िवनतः जमािभनत यत ् लौह-सदृशमाः धमातवः यदमा 

आद्र्यतमायमा् ् अथवमा वमायौ सथमापयनते ते ्लयतुकमाः िवभनत । 

परनततु ‘पलमाभसटक’इभत जले अथवमा वमायौ अभिभरियमंा ि कररोभत ।  
तेषमंा संक्मारण ंसमारलयेि ि िवभत । एतस्मात ्एतेषमा् ्उपयरोगः 

बहुभिः रसमायिैः सह भवभिनिमािमंा पदमाथमा्यिमंा सं्चयिमाय भरियते ।

‘ब’ ‘पलातसटिक्’  इत्   पदारमः अलपभाियतुक्ः, प्बलः  
एवञि तििसरायी अतस् 

 पतूव्यभस्ि ् कमाले उपयतुजय्मािमािमंा द्ररोणीिमंा भवषये िवनतः 

सवभपतरौ एवञ्च भपतमा्हौ पचृछनततु । अद्यतवे िवनतः कसय 

पदमाथ्यसय द्ररोणीिमा् ् एवञ्च जलपमारिमाणमंा प्यरोगं कतु व्यभनत ? 

‘पलमाभसटक’ भिभ््यत-पमारिमाणमंा प्यरोगेण कः लमािः ? यतरो 

भह ‘पलमाभसटक’अलपिमारयतुकः, प्बलः, भ्चरसथमाभय एवञ्च 

भवभिनि-आकमारेषतु पररवत्यिशीलः पदमाथ्यः िवभत, अतः 

एतसय भवभिनिमािमा् ्उद्शेयमािमंा पतूत्यये उपयरोगं कततु्य् ्शकित्ु ः । 

‘पलमाभसटक’भिभ््यतमाभि वसततूभि समा्मानयतः  धमाततुभिभ््यत-वसततूिमा् ् 

अपेक्यमा अलप्तूलययतुकमाभि िवभनत । ‘पलमाभसटक’पदमाथमा्यिमा् ्

उद्यरोगेषतु एवञ्च गहृकमायवेषतु   वयमापकरूपेण उपयरोगः भरियते । 

भवभिनि-प्कमारकमाणमंा ‘पलमाभसटक’पमारिमाणमंा सतू्चीभि्मा्यण ं कतु व्यनततु 

येषमंा  िवनतः दभैिक-जीविे उपयरोगं कतु व्यभनत ।
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‘स’ ‘पलातसटिक्’ इत् कतु िालकाः सतन्

िवनतः उपरर पभितवनतः यत ् ‘पलमाभसटक’पदमाथमा्यः ऊष्णः 

एवञ्च भवद्यतुतः कतु ्चमालकमाः िवभनत । एतस्मात ्भवद्यतुतः तनत्यः 

‘पलमाभसटक’आवतृमाः िवभनत एवञ्च िरोजिभि्मा्यणपमारिमाणमंा 

्तुषयः अभप एतेि एव भिभ््यतमाः िवभनत ।

तकं भवन्ः जानतन्

 Â पलमाभसटक्’ इभत असय सवमासथयदृषयमा उद्यरोगषेतु 
वयमापकरूपेण उपयरोगः िवभत । एतेषमा् ् उपयरोगसय 
कमाभि्चि उदमाहरणमाभि सभनत- औषध-गरोभलकमािमंा 
सथमापिमाय प्यतुकलघतुसयतूतमाः, ररोगभ्चह्मािमा् ् उप्चमारमाय 
प्यतुकतनतवः, सतूभ्चकमाः, भ्चभकभतसकमािमंा हसतमाचछमादि-
वस्तमाभण एवञ्च भवभवधप्कमारकमाभण भ्चभकतसमायनरिमाभण ।

 Â उषणकयनरि् ् (्माइरिरोवेव ओवि) इतयभस्ि ्

िरोजिभि्मा्यणमाय ‘पलमाभसटक’पमारिमाणमा् ्उपयरोगः िवभत । 
उषणकयनरि् ् (्माइरिरोवेव ओवि) इतयभस्ि ् भसथत-
उषणतमा िरोजिसय पमा्चिं कररोभत परनततु ‘पलमाभसटक्’ 
इतयस्मात ्भिभ््यतपमारिं ि प्िमावयभत 

 Â ‘टेफलमाि’ इभत एकं भवभशष ंपलमाभसटकत्वं वत्यते यभस्ि ्
तैलसय एवञ्च जलसय संलेिषण ंि िवभत । इद ंिरोजि-
भि्मा्यण-पमारिमाणमंा तलभि्मा्यणमाय उपयतुजयते ।

अपतशषसय प्कािाः अपह्ासे प्ायः  कालः पदारमसय प्कृत्ः

शमाकमािमंा फलमािमंा तवक् एवञ्च 
अवभशष ंिरोजि् ्इतयमादयः

१तः २ सप्तमाहे जैव-भिमिीकरणीयमा

कमागद् ् १० तः ३० भदिमाभि जैव-भिमिीकरणीयमा

कमापमा्यस-वस्त्् २ तः ५ ्मासमाः जैव-भिमिीकरणीयमा

ऊणमा्य-वस्तमाभण प्मायः १ वष््य ् जैव-भिमिीकरणीयमा

कमाष्ठ्् १० तः १५ वषमा्यभण जैव-भिमिीकरणीयमा

‘भटि’ एलयतूभ्भिय् इभत अनयधमाततूिमा् ्
अपभशषमाभि

100 तः ५०० वषमा्यभण जैव-अभिमिीकरणीयमा

पलमाभसटक-सयतूतमाः बहूभि वषमा्यभण जैव-अभिमिीकरणीयमा

 Â अभगिसहमा-पलमाभसटक् इभत  : यद्यभप संभलिषमाः तनतवः 
सरलतयमा अभगिं प्मापितुवभनत तथमाभप एषः रुभ्चकरः 
भवषयः यत ् अभगिशमा्कमािमंा क््य्चमाररणमंा वस्तमाभण 
‘्लेमा्माइि’ इभत ‘पलमाभसटक’यतुकमाभि िवभनत येि तमाभि 
अभगिप्भतररोधकमाभि िवभनत ।

३.६   ‘पलातसटिक्’  पयामविणं ि

 यदमा वयं भवपभण ंगचछमा्ः तदमा वयं ‘पलमाभसटक’भिभ््यत-

सयतूतेषतु सथमाभपत-वसततूभि पशयमा्ः । इद्वे कमारण् ्अभसत यस्मात ्

अस्माकं गहृ े‘पलमाभसटक’अवकरः एकभरितः िवभत । ततः इद ं

‘पलमाभसटक’अवकरपमारंि गचछभत । ‘पलमाभसटक’भिसतमारण् ्एकमा 

्तुखयमा स्सयमा अभसत । भक्थ्य् ्इभत ?

 यः पदमाथ्यः प्माकृभतक-प्भरिययमा  यथमा जीवमाणतुभिः 

अपघभटतः िवभत जैव-भिमिीकरणीयः पदमाथ्यः इभत कथयते । 

यः पदमाथ्यः जैव-प्भरियमाणमंा द्वमारमा सरलतयमा भवघभटतः ि िवभत 

जैव-अभिमिीकरणीयः पदमाथ्यः इभत कथयते ।

स्रोत : - http://edugreen.teri.res.in/explore/solwaste/types.htm
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यतरो भह ‘पलमाभसटक’ अपघटिमाय बहूिमंा वषमा्यणमंा कमालः 

अपेभक्तः िवभत अतः इद ं पयमा्यवरणभहतैषी ि अभसत । इद ं

पयमा्यवरण-प्दतूषणसय अभप कमारण् ् अभसत । एतदभतररचय यदमा 

एतसय संभलिष-पदमाथ्यसय जवमालिं भरियते तदमा पतूण्यतयमा एतसय 

जवलिे बहु स्यः वयतीयते । अभस्ि ् प्रि् े बहृन्मारिमायमंा 

भवषयतुकसय धत्ू सय उतसज्यिं िवभत येि पयमा्यवरण-प्दतूषण ं 
िवभत । एतसयमाः स्सयमायमाः स्माधमािं कथं कततुथं शकयते ?

यमावत ् िवेत ् ‘पलमाभसटक’उपयरोगं ्मा यतरो भह । कमापमा्यससय 

अथवमा शणसय सयतूतमािमा् ्उपयरोगं कतु व्यनततु । जैव-भिमिीकरणीय 

पदमाथमा्यि ् जैव-अभिमिीकरणीयपदमाथ्थः पथृक् कतु व्यनततु एवञ्च 

एतसय पथृक् भिसतमारण ं कतु व्यनततु । एतसय सव-गहृषेतु उपयरोगं  
कतु व्यनततु । अनय-भवधीिमंा ज्मापि् ्अभप कतु व्यनततु यमाभिः ‘पलमाभसटक’ 

उपयरोगे नयतूितमा िवेत ्।

‘पलमाभसटक’अपभशषसय पतुिः ्चरिण ं लमािमाय िभवषयभत । 

अभधकमंाशतः ‘थ्मोपलमाभसटक’ इतयेतेषमंा पतुिः ्चरिण ं िभवततुं 

शकिरोभत । येषमंा वसततूिमंा पतुिः्चरिण ं िभवततुं शकिरोभत तेषमंा 

सतू्चीभि्मा्यण ंकतु व्यनततु । पतुिः्चरिणकमाले केषमाञ्चि वण्यप्दमातणॄमा् ्

अभिक््यकमाणमंा ्लेिं भरियते । येि पतुिः ्चभरितमायमाः समा्ग्यमाः 

उपयरोगः भवशषेरूपेण पदमाथमा्यणमंा सं्चयिमाय सीभ्तः िवभत ।

उत्तरदमाभय-िमागररकरूपेण 5R भसद्मानतमाि ् स्रनततु-   नयतूि-

उपयरोगं कतु व्यनततु (Reduce), पतुिः उपयरोगं कतु व्यनततु (Reuse), 

पतुिः ्चरिण ंकतु व्यनततु (Re-cycle), पतुिः प्मापितुवनततु (Recover) 

एतमादृशमािमा् ्अभयमासमािमंा भवकमासं कतु व्यनततु ये पयमा्यवरण-भहतैभषणः 

िवेयतुः ।

 

भकं िवनतः कदमाभ्चत ् एतमादृश-अवकरसय ्चयं 
दृषवनतः यरि पशवः भवशषेरूपेण गमावः अवकरिक्ण ं
कतु व्यभनत ? खमाद्य-अपभशष-िक्णप्रि् े एते पशवः 
पमाभलथीिसयतूतमािमंा िक्ण ंकतु व्यभनत । भकं िवनतः एतसय 
पररणमा्मािमंा कलपिमंा कततुथं शकितुवभनत ? ‘पलमाभसटक’इभत 
पदमाथमा्यः एतेषमंा  पशतूिमंा श्वसितनरिे कणिमावररोध् ्
उतपमादयभनत अथवमा आ्माशये एक् ्असतरं सथमापयभनत 
येि अनततः एतेषमंा पशतूिमंा ्तृयतुः िवभत ।

असमावधमाितयमा इतसततः प्भक्प्तमाः ‘पमाभलथीि’सयतूतमाः 
िमाभलकमाि ् अवररोधयभनत । कदमाभ्चत ् वयं बहु-
असमावधमाितमायमाः प्दश्यिं कतु ््यः एवञ्च प्भथतलमावभणकं 
(भ्चपस), सतुभपषक् ्इतयमादीिमंा खमाद्यसमा्ग्ीणमा् ्अवकरं 
वय् ् उद्यमािेषतु अथवमा भ््णसथलेषतु प्भक्पमा्ः । भक् ्
अस्माभिः एतत ् आ्चरणमात ् पतूवथं ि भ्चनतिीय् ् ?  
उत्तरदमाभय-िमागररकरूपेण िवनतः केषमा् ् उपमायमािमंा 
भवषये भ्चनतयभनत यैः समाव्यजभिक-सथलेषतु सवच्छतमा 
एवञ्च ‘पलमाभसटक’इतयस्मात ््तुभकः िवेत ्।

्न त्ुः तववेकः

 Â ‘पलमाभसटक’सयतूतमािमंा जलमाशये अथवमा रमाज्मागवे 
प्क्पेण ं्मा कतु व्यनततु ।

 Â रियणमाय ग्िकमाले एकं कमापमा्यसवस्तसय सयतूत् ्
अथवमा शणसय सयतूतं िीतवमा गचछनततु ।

 Â ‘पलमाभसटक’पदमाथमा्यिमंा नयतूितयमा उपयरोग ं कतु व्यनततु । 
उदमाहरणमाथथं  ‘पलमाभसटक’सथमािे सटीलधमातरोः पमारिमाणमा् ्
उपयरोग ंकतु व्यनततु ।
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एके्रतलक
 Â संभलिष-तनतवः पलमाभसटक इभत ्च प्माकृभतकतनतवः इव बहुघटकैः 

भिभ््यतमाः िवभनत ये बहुलकमाः इभत उचयनते। बहुलकमाः अिेकैः घटकैः 
भिभ््यतमाः िवभनत ।

 Â यद्यभप प्माकृभतक-तनतवः पमादपेभयः पशतुभयः ्च प्मापयनते । संभलिष-
तनतवः पेट्रोरसमायिमािमंा रमासमायभिक-प्रि्णिे प्मापयनते । प्माकृभतक-
तनतवः इव एतेषमंा तनततूिमंा वयि् ्अभप वस्तमाणमंा रूपेण कततुथं शकयते ।

 Â संभलिष-तनततूिमा् ्उपयरोगः गहृ-वसततूिमंा  यथमा रजजतुः, द्ररोणयः, उपसकरः, 
पमारिमाभण इतयमाभदतः प्मारभय वमायतुयमािेषतु, जलयमािेषतु, वयरो्यमािेषतु, 
सवमासथयसेवमासतु ्च उच्चभवभशभषतमायतुकेषतु उपयरोगेषतु अभप भरियते ।

 Â संभलिष-तनततूिमंा भि्मा्यणमाय उपयतुजयमािमंा रसमायिमािमा् ्आधमारेण एव तेषमंा 
िमा्माभि रेयमाि, िमाइलमाि, पमाभलएसटर एवञ्च एभरिभलक इभत प्दत्तमाभि 
सभनत ।

 Â भवभिनि-प्कमारकमाः तनतवः प्बलतमा, जल-शरोषण-क््तमा, जवलि-
प्कृभतः, ्तूलयं, भ्चरसथमाभयतव् ्इतयमाभदषतु गतुणषेतु भिनि-भिनियरोगयतमा- 
यतुकमाः िवभनत ।

 Â अद्य पलमाभसटक’ इभत भविमा जीविसय कलपिमा् ्अभप कततुथं ि शकयते 
तद ्गहृ ंिवततु वमा बभहः- पलमाभसटक इभत पदमाथ्यः सव्यरि वयमाप्तः अभसत ।

 Â ‘पलमाभसटक’द्वमारमा उतपनि् ् अपभशष ं पयमा्यवरण-भहतैषी ि  
िवभत । जवमालिस्ये एतमाभि अपभशषमाभि भवषयतुकमािमंा वमायतूिमा् ्
उतसज्यिं कतु व्यभनत । ितूमयमंा संसथमापिेि एतसय अपभशषसय अपघटिे 
बहूिमंा वषमा्यणमंा कमालः गचछभत । एव् ् एतदथथं िवभत एषः पदमाथ्यः 
जैव-अभिमिीकरणीयः अभसत ।

 Â इद् ् आवशयकं यत ् वयं संभलिष-तनततूिमा् ् एवञ्च ‘पलमाभसटक’ 
उपयरोग् ्एवं कतु ््यः येि वयं तेषमंा गतुणमािमा् ्उपयरोगं कततुथं शकित्ु ः पतुिश्च 
पयमा्यवरणसय हमाभिः अभप ि िवेत ्। 

कृतरिम-कौशेयम्

पलातसटिक

पततलयेसटिि ्

पातलमि

पातलरीन

िेयान

सतंलिषाः ्न्वः

टेििततलन

सतूक्मजीवः

रममोपलातसटिक

रममोसेंतटिग पलातसटिक

भवन्ः तकं पति्वन्ःप्मतुखाः शबदाः
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अभयासः

१. के्चि तनतवः संभलिषमाः भक्थथं कथयनते ?

२. समयक् उत्तरं () भ्चहे्ि भ्चह्माङ्किं कतु व्यनततु

 रेयमाि इभत एकः संभलिषतनततुः िमाभसत, यतरो भह :

 (क) एतसय रूपं कौशयेसदृश ंिवभत ।

 (ख) एतसय प्माभप्तः कमाष्ठभवलयमात ्िवभत

 (ग) एतसय तनततूिमंा वयिं प्माकृभतक-तनतवः इव कततुथं शकयते ।

३. उभ्चत-शबदःै ररक-सथमािमािमंा पतूभतथं कतु व्यनततु-

 (क) संभलिष-तनतवः ----------- अथवमा ----------- तनतवः अभप कथयनते ।

 (ख) संभलिष-तनततूिमा् ्अपररपतुषमात ्संलेिषण ंभरियते, यत-्-------- कथयते ।

 (ग) संभलिष-तनतवः इव ‘पलमाभसटक’ एकः----- अभसत ।

४. िमाइलमाि’ तनततुभिः भिभ््यतद्वयरोः वसततुिरोः िमा्माभि भलखनततु ये ‘िमाइलमाि’् इभत असय प्बलतमंा 
प्दश्ययभनत।

५. खमाद्य-पदमाथमा्यिमंा सञ्चयिमाय ‘पलमाभसटक’ इभत असय उपयरोगसय लमािरियं भलखनततु ।

६. ‘थ्मोपलमाभसटक’ ‘थ्मोसेंभटग’ ्चभेत  पलमाभसटक्धये कः िदेः इभत सपषकंतु व्यनततु ?    

७.  ‘थ्मोपलमाभसटक’ इतयस्मात ्अधरोभलभखतमािमंा भि्मा्यण ंभक्थथं भरियते? इभत सपषयनततु ।

 (क) िरोजिभि्मा्यण-पमारिमाणमंा ्तुषयः

 (ख) भवद्यतुत-्भपञजमाः/

८. भिमिभलभखतमािमंा पदमाथमा्यिमंा ‘पतुिः ्चरिण ंकततुथं शकयते’ एवञ्च ‘पतुिः ्चरिण ंि कततुथं शकयते’ इभत 
 

 वगमीकरण ंकतु व्यनततु ।

 दतूरवमाणी-यनरि्,् पलमाभसटक-रिी्िकमाः, वमाषपसथमाभलकमा-्तुषयः, समा्ग्ी-सयतूतमाः, अङ्भकिी,  
 ‘पलमाभसटक’कण्रोलमाः, भवद्यतुत-्तनरिीणमा् ् आवरणमाभि, ‘पलमाभसटक’आसनधमाः, भवद्यतुत-् 
 भपञजः ।

९. रमाणमा ग्ीष्कमालमाय यतुतकमािमंा रियण ं कततु्य् ् इचछभत । तेि कमापमा्यस-यतुतकमाभि रेितवयमाभि अथवमा  
 संभलिष-यतुतकमाभि ? कमारणिे सभहतं रमाणमायै परमा्शथं ददमाततु ।

१०.  उदमाहरण ंदतवमा प्दश्ययनततु यत ्पलमाभसटकइभत असय प्कृभतः असंक्मारकमा िवभत ।

११.  भकं दनतकतू ्च्यसय ्तुभषः एवञ्च शतूकः (भरिसटल) एकेि एव पदमाथवेि भिभ््यतमाः िवेयतुः? सव-उत्तरं  
 सपषयनततु ।

१२. यमावत ्समिवेत ्‘पलमाभसटक’उपयरोगं ्मा िवेत’् एतसय कथिसयरोपरर भव्शथं प्सततुवनततु ।
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१३ ‘करोष्ठक-अ’ इतयभस्ि ्प्दत्तमािमंा पदमािमंा करोष्ठक-ब’ ्धये प्दत्त-वमाकय-खण्ैः सह ्लेिं कतु व्यनततु ।

 करोष्ठक-अ  करोष्ठक-ब

 पमाभलएसटर कमाष्ठभवलयसय उपयरोगेि भि्मीयते ।

 टेफलमाि उ्््यि-छरिसय एवञ्च पमादकरोषमािमंा भि्मा्यणमाय उपयतुजयते ।

 रेयमाि  असंभलिष-पमारिमाणमंा भि्मा्यण ेउपयतुजयते ।

 िमाइलमाि वस्ेषतु समाधमारणतयमा धमाररकमाभददरोषमाः ि िवभनत ।

१४. संभलिष-तनततूिमा् ्औद्यरोभगक-भि्मा्यण ंवसततुतः विमािमंा संरक्णमाय समाहमाययं प्ददमाभत’ भटपपणीं प्सततुवनततु ।

१५. एतसय प्दश्यिमाय एकसय गभतभवधःे वण्यिं कतु व्यनततु यत ्‘थ्मोपलमाभसटक’ इभत 

 

१. भकं िवभ्भः एकसय अभियमािसय भवषये श्तुत् ् अभसत : “ पलमाभसटक इभत असय उपयरोग ं ्मा कतु व्यनततु” ।  
एतमादृशमािमंा केषमाञ्चि गभतभवधीिमा् ्एवञ्च घरोषमाणमंा भि्मा्यण ंकतु व्यनततु कमाश्चि रमाजकीयमाः एवञ्च अरमाजकीयमाः 
ससंथमाः सभनत यमाः समा्मानयतयमा जिस्तुदमायमािमंा भशक्ण ंकतु व्यभनत यत ्‘पलमाभसटक’इभत असय सदतुपयरोग ंकथं 
कत्यवय् ्एवञ्च पयमा्यवरण-भहतैषी-अभयमासमािमंा भवकमासः कथं िवेत ्। सवक्रेेि एतमादृशीिमंा संसथमािमा् ्अनवेषण ं
कतु व्यनततु यमाः जमागरूकतमा-कमाय्यरि्माणमंा सं्चमालिं कतु व्यभनत । यभद एतमादृशी कमाभ्चत ्संसथमा िमाभसत तभह्यः गििं 
कतु व्यनततु ।

२. भवद्यमालये वमाद-भववमादप्भतयरोभगतमायमाः आयरोजिं कतु व्यनततु । बमालकेभयः तेषमा् ्इचछमाितुसमारं संभलिषवस्तमाणमंा 
अथवमा प्माकृभतकस्रोतेभयः प्माप्तवस्तमाणमा् ्औद्यरोभगकभि्मा्यतणॄमा् ्अभिियसय अवसरं प्ददमाततु । तदमा ते “ 
्् वस्तं श्षे्ठ् ्अभसत” इभत भवषयसय उपरर वमाद-भववमाद ंकततुथं शकितुवभनत ।

३. सवभस्ि ्पररवेश ेपञ्च गहृमाभण गचछनततु  एवञ्च ज्मािं कतु व्यनततु यत ्तरितयमाः जिमाः कीदृशमािमंा वस्तमाणमंा प्यरोगं 
कतु व्यभनत । तेषमंा रु्चःे कमारण ंभक् ्अभसत पतुिश्च तैः प्यतुकमािमंावस्तमाणमंा ्तूलयं,भ्चरसथमाभयतव् ्एवञ्च उपयरोगसय 
के लमािमाः सभनत ।  अभस्ि ्सनदिवे एकसयमाः सतू्चःे भि्मा्यण ंकतु व्यनततु एवञ्च तमंा सतू्चीं भशक्कमाय ददततु ।

४. कमाब्यभिक-अपभशष ंजैव-भिमिीकरणीय् ्अभसत परनततु ‘पलमाभसटक’ जैव-भिमिीकरणीय् ्िमाभसत । एतसय 
प्दश्यिमाय एकसय गभतभवधःे भि्मा्यण ंकतु व्यनततु ।

५. यभद िवनतः तनततूिमा् ्एवञ्च ‘पलमाभसटक’ इतयस्मात ्भिभ््यतवसततूिमंा भवषये अभधकं ज्मातत्ु  ्इचछभनत तदमा 
अधरोभलभखत-जमालपतुटेषतु द्रषु ंशकितुवभनत-

• http://www.pslc.ws/macrog/index.htm

• http://www.edugreen.teri.res.in/exploresolwaste/types/htm

• http://www.nationalgeographic.com/resources/ngo/education/plastics

• http://www.packagingtoday.com/

• http://www.bbc.co.uk/schools.gcsebitesize/design/textiles/fibersrev/html/

भवसतमाररत-अभधग्ः – गभतभवधयः पररयरोजिमाश्च
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‘िमाइलमाि’् इभत कौशयेसदृश ं दृशयते । एतत ् प्बलं एवञ्च सरलं ि िवभत । यदमा १९३९ ्धये ‘िमाइलमाि’् 
स्क्् ्आगतं तदमा तसय गतुणःै जिेषतु िमाइलमाि-उन्मादः इभत उतपनिः अिवत ्। एतसय ितूति-तनततु- भिभ््यतमािमंा 
िमारीणमंा पमादकरोशमािमंा ् हती अभयथ्यिमा आसीत ्। परनततु दौिमा्यगयेण भद्वतीय-भवश्वयतुदे् (१९३९-१९४५) ्चभलते सभत 
िमाइलमाि-उतपमादिसय अभधकमाभधकिमागसय उपयरोगः उ्््यि-छरिमाणमंा भि्मा्यणमाय  अिवत ्। यतुद्सय पश्चमात ् यदमा 
पमादकरोशमािमंा भि्मा्यणसय पतुिः आरमिः अिवत ्तदमा तसय पतूभत्यः अभयथ्यिमाितुसमारं ि अिवत ्। एतसय उतपमादिसय 
कृते एकमा बहृत-्कृषण-भवपभणः आसीत ्। एकयतुग्पमादकरोशमाय िमाय्यः हरोरमासतु पङ्कीषतु प्तीक्मारतमाः िवभनत स् । 
एवं कदमाभ्चत ्िमाइलमाि-उपद्रवमाः अभप िवभनत स् ।

भकं िवनतः जमािभनत


