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18
अध्या्ः

वया्ु-प्रदूषणम ्एवं च जल-प्रदूषणम्

प्रहलेिका तथा च लिज्ासःु एतां वाताां श्तुवा बहु-

प्रसन्नौ आसतां यत ्आगरा-्गरसय तािमहिसमारकं 

संसारसय सप्तस ु आश्चययेष ु अनयतमम ् अलसत । 

परनत ु एतत ् श्तुवा तनौ दःुलि्नौ अलप आसतां यत ् श्ेत-

श्ेतशिैल्लममितसय एतसय भव्सय भवयतायै एतसय पररक्ेत्रसय 

वाय-ुप्रदषूणात ् अपायः अलसत । तनौ एतत ् ज्ातमु ् उतसकुनौ 

आसतां यत ्वाय-ुििप्रदषूणाभयां ल्वलतमितुं लकं कतुां शकयते ? 

 वयं सवये िागरूकाः समः यत ्असमाकं पयामिवरणम ्अधु् ा 

तादृश ं्  अलसत यादृशम ्एतत ्पवूमिम ्आसीत ्। असमाकम ्अग्रिाः 

तसय ्ीिामबरसय सवच्छ-ििसय तथा च शदु्ध-वायोः लवषये 

वातामिः कुवमिलनत ये (आकाशः ििं वायःु) तेषां समये उपिबधाः 

आस् ् । ि्संचारसय साध्ाल् पयामिवरणसय गणुवत्ायां 

ल्रनतरं िायमा्सय ह्ाससय लवषये ल्यलमतरूपेण असमा् ्

सचूयलनत।  वयं सवयम ्अलप सव-िीव्े वाय-ुिियोः गणुवत्ायां 

िायमा्सय ह्ाससय दषु्प्रभावम ् अ्भुवामः । उदाहरणतवे् 

श्स्-रोगैः पीलित-ि्ा्ां संखया ल्रनतरं वधमिमा्ा अलसत । 

 वयं तसय समयसय कलप्ाम ् एव कृतवा भीताः  
भवामः यलसम् ्समये असमाकं कृते सवच्छििं तथा च शदु्ध-

वायःु उपिबधनौ ् भलवष्यतः । भवनतः गत-कक्ास ु वाय-ु

िियोः महत्व-लवषये अवगतवनतः सलनत । अलसम् ् अधयाये 

वयं सवकीये पयामिवरण े िायमा्ा्ां हाल्कारक-पररवतमि्ा्ां 

तथा च असमाकं िीव्े एतेषां पररवतमि्ा्ां प्रभावाणां लवषये 

अधयय्ं कररष्यामः । 

18.1  वया्ु-प्रदूषणम ् 

 वयं लकल्चत-्समयं यावत ्भोि्ं लव्ा िीलवतुं शक्मुः 

परनत ु वायुं लव्ा त ु वयं कलतपय-क्णम ् अलप िीलवतुं ् 
 

शक्मुः । एतत ्साधारण ंतथयम ्असमा् ्बोधयलत यत ्सवच्छ-

वायःु असमाकं कृते बहु महत्वपणूमिः अलसत । भवनतः एतत ्िा्लनत 

यत ् वायःु बहू्ां वायू् ां लमश्णम ् अलसत । आयत्ा्सुारम ्

एतसय लमश्णसय प्रायः अष्टसप्तलतः (78%) प्रलतशतं ्ाइट्ोि् ्

तथा च प्रायः एकलवंशलतः प्रलतशतं  ओषि् (ऑकसीि्)् 

अलसत । काबमि्-्िाइऑकसाइि्, ऑगमि् ् मथैे् ् तथा च िि-

वाष्पः इलत एते सवये अलप अलपमात्रायाम ्उपलसथताः सलनत ।  

गतितवतिःः 18.1 

भवनतः धूमोतसिमिकसय इलष्टका-ल्मामिणसंयनत्रसय पाश्ये 
सव-्ालसकासु उपरर आवरणं सथालपतवनतः सयुः । 
ि्-सममदमियुके्षु मागयेषु कासः आगतः सयात्  (लचत्रम ्
18.1) । 

सवसय सवसय अ्ुभवसय आधारेण  अधोदत्ेषु सथा्ेष ु
वायोः गुणवत्ायाः तोि्ं कुवमिनतु ---- 

 y  उपव्ाल् तथा च ि्सममदमियुक्-मागामिः 

 y  आवासीय-के्त्रालण  तथा च औद्ोलगक-क्ेत्रालण 

 y  लद्े लवलभन्-समयेषु यथा प्रातःकािे मधयाह्न- 
 कािे एवं च  सायङ्कािे ि्सममदमियुकं् चतुष्पथम ्

 y  ग्रामः तथा च ्गरम्

तचत्रम् 18.1  ्गरसय ि्सममदमियुक्मागमिः
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 उपयुमिक्सय गलतलवधेः लवषये भवताम् एकं पे्रक्णम ्

एतद् अलप भलवतुं शक्ोलत यत् वायुमणििे धूमसय 

मात्रायाम् अनतरम् अलसत । लकं भवनतः िा्लनत यत् एषः 

धूमः कुतः आगतः सयात् ? एतादृशा्ां पदाथामि्ां योगे् 

वायुमणििे पररवतमि्म् आगच्छलत । यदा वायुः एतादृशैः 

अ्ील्सत-पदाथ्थः सनदूलषतः भवलत तलहमि वायु-प्रदूषण ं

इलत कथयते । एषः सनदूलषतः वायुः सिीव-ल्िजीवयोः 

उभयोः कृते हाल्करः भवलत ।

18.2  वया्ुः कथं प्रदूतषिः भवति ? 

 ये पदाथामिः वायुं सनदूषयलनत ते वायु-प्रदूषकाः 

कथयनते । यदा कदा एते प्रदूषकाः जवािामुिी-स्ोट्ं, 

दावा्िोद्गत-धूमः,  अथवा धूलिः इतयालदलभः प्राकृलतक-

स्ोतोभयः आगनतुम् अहमिलनत । मा्वीय-गलतलवलधभयः 

अलप वायु-प्रदूषकाः उतपद्नते । उद्ोग-संयनते्रभयः 

लवद्ुत्-संयनते्रभयः सवचालित-वाह्-ल्वामितकेभयः तथा 

च जवि्शीि-काषे्भयः ल्गमिच्छ्् धूमः एतेषां वायु-

प्रदूषकाणां स्ोतः भलवतुम् अहमिलत ( लचत्रम् 18.2 ) ।      

तचत्रम ्18.2 संयनत्रात ्ल्गमिच्छ् ्धमूः

गतितवतिःः 18.2

भवनतः पलितवनतः सयःु यत ् बािकेष ु श्स्-समसयाः 

प्रलतलद्ं वधमिमा्ाः सलनत । श्स्-समसयालभः कलत 

बािकाः पीलिताः सलनत इलत ज्ातुं भवनतः सव-लमत्राणां 

तथा च प्रलतवेलश्ां गहृाणां सवयेक्ण ंकुवमिनत ु।

 अ्ेकाः श्स्-समसयाः वायु-प्रदूषणसय कारणे्  
िायनते । आगच्छनतु एतत् ज्ातुं प्रयासं कुममि यत् प्रदूलषत-
वायनौ के पदाथामिः अथवा प्रदूषकाः उपलसथताः भवलनत ? 

 लकं भवनतः कदालप धया्ं दत्वनतः यत् असमाकं  
्गरेषु वाह्ा्ां सङ्खया लकयतया तीव्रगतया वधमिमा्ा 
अलसत ? 

 वाह्ाल् अलधकमात्रायां काबमि््-मो्ोऑकसाइि्, 
काबमि््-िाइऑकसाइि्, ्ाइट्ोि्-ऑकसाइि् तथा च धूमम ् 
उतपादयलनत (लचत्रम् 18.3) । पेट्ोि्-िीिि् इलत इनध्ा्ाम ्
अपूणमि-दह्े् काबमि््-मो्ोऑकसाइि् उतपद्ते । एतत् एकं 
लवषयुक्-अल्िः अलसत । एषः अल्िः रुलधरे प्राणवायु-
वाहक-क्मतां नयू्ीकरोलत । 

तचत्रम ्18.3 सवचालित-वाह्ा्ां कारणे्   वाय-ुप्रदषूणम्

तकं भवनिः जयानतनि ? 

यलद दहेलयां प्िीकृत-वाह्ाल् उत्रोत्रं पङ्क्नौ 
सथापयामः तलहमि इयं पङ्लक्ः लवश्सय सवामिलधक-लवसततृयोः 
द्वयोः ्द्ोः ्ीि-अमिे्योः संयकु्-िमबतया प्रायः 
समा्ा भलवष्यलत ।
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 लिज्ासःु लवशेषतः शीतकािे वायुमणििे दृशयमा्ां 
धलूमकासदृशीं सथूिां वलिं समरलत । इयं धमू-कुहलेिका  
भवलत । इयं धमूे् तथा च कुहलेिकया ल्लममिता भवलत । धमू े
्ाइट्ोि्् इलत असय ऑकसाइि्स् उपलसथताल् भलवतुम ् 
अहमिलनत । याल् अनयवायु-प्रदषूकाणां तथा च तुषारसय संयोगे् 
धमू-कुहलेिकां ल्मामिलनत । एतसयाः धमू-कुहलेिकायाः कारणे् 
श्स्े कालिनयम ्उरः सतमभः कासः तथा च बािकेष ुश्स्-
कालिनये् सहवै हरहराहट् इतयादयः रोगाः  उतपद्नते । 

  बहवः उद्ोगाः अलप वायु-प्रदषूणसय कृते उत्रदालय्ः 
सलनत । लशिातैि-पररष्करणशािाः (पेट्ोलियम ्रर्ाइ्रीि्) 
सल्र-्िाइऑकसाइि्  तथा  च   ्ाइट्ोि््-िाइऑकसाइि्-
सदृशा्ां वायु-प्रदषूकाणां प्रमिु-स्ोतांलस सलनत । लवद्ुत्-
संयनते्रष ु कृष्णाङ्गार-सदृशसय इनध्सय दह्े् सल्र-्
िाइऑकसाइि् उतपद्ते । एषः अल्िः (गैस्) ्ुफ्ुसा् ्
सथालयरूपेण क्लतग्रसता्् कतुां शक्ोलत तथा च श्स्-समसयाः 
अलप उतपादयलत । भवनतः प्चमे अधयाये िीवाशमेनध्सय 
दह्लवषये पलितवनतः सलनत । 

 अनयप्रकारकाः प्रदषूकाः किोरोफिोरो-काबमिनस ्
(CFC) सलनत । एतेषाम ् उपयोगः शीतकेष ु वाता्ुकूिकेष ु
तथा च ऐरोसॉि-्ुहार-्मधये भवलत । किोरोफिोरो-काबमिनस्-
द्वारा वायुमणििसय ओिो्-सतरः क्लतग्रसतः भवलत । 
समरनतु ओिो्सतरः सूयामित् आगच्छदभ्यः हाल्कारकेभयः 
्ीििोलहतलकरणेभयः इलत लकरणेभयः असमा्् रक्लत । लकं 
भवनतः  ओिो्-ल्छद्रसय लवषये श्तुवनतः सलनत ? एतसय लवषये 
ज्ातुं प्रयासं कुवमिनतु । समीची्म ् अलसत यत् किोरोफिोरो-
काबमिनस् इलत एतेषां सथा्े अधु् ा नयू्-हाल्कारक-रसाय्ा्ां 
प्रयोगः प्रारबधः अलसत । 

 एता्् अल्िा्् अलतररचय िीिि्-पैट्ोि् इतय्योः 
दह्े् सवचालिता्ां वाह्ा्ां द्वारा अतयनताः िघ-ुकणाः 
अलप उतपद्नते । एते िघ-ुकणाः अतयलधक-समयं यावत् वायनौ 
ल्िलमबताः वतमिनते (लचत्रम ्18.3) । एते दृशयतां नयू्ीकुवमिलनत। 
श्ासे सवीकृते एते शरीरम ्अनतःप्रलवशय रोगा्् ि्यलनत । एते 
कणाः सारिोह-ल्मामिणे् तथा च ि््सदृशैः औद्ोलगक-
प्रक्रमैः अलप उतपद्नते । लवद्ुत्-संयनते्रभयः ल्गमिच्छतः भसम्ः 
अलतसूकमाः कणाः अलप वायमुणििं प्रदषूयलनत ।   

गतितवतिःः  18.3 

उपयुमिक्-प्रदषूकाणाम ् उपयोगं कृतवा एकां साररणीं  
ल्मामिनत ु । एतसयां साररणयां भवनतः इतः अलप अलधकं  
लववरण ंयोिलयतुं शक्वुलनत । 

सयारिणी 18.1

वया्ु-प्रदूषकः    स्रोिः प्रभयावः

18.3 तवतिष्टम ्अध््नम ्:  ियाजमहलः

लवगत-लद्वदशकालधकसमयात ्पयमिटका्ां लचत्ाकषमिकः भारतसय 

आगरा्गरे लसथतः तािमहिः लचनतायाः लवषयः अलसत  

(लचत्रम ् 18.4) । लवशषेजै्ः इयं पवूमि-सचू्ा दत्ा अलसत यत ्

वाय-ुप्रदषूकाः तािमहिसय श्ेत-श्ेतशिंै कुरूपं कुवमिनतः  
सलनत । अतः वाय-ुप्रदषूणद्वारा केविं सिीवाः एव ्  प्रभालवताः 

भवलनत अलपत ुभव्ाल् समारकाल् तथा च प्रलतमाः इतयादील् 

ल्िजीव-वसतलू् अलप प्रभालवताल् भवलनत । 

 आगरा तथा च एतत ् पररतः लसथतं रबर-्प्रक्रमण,ं 

सवचालित-वाह्ाल्, रसाय्ाल् तथा च लवशषेतः मथरुा-तैि-

पररष्करणोद्ोगाः सल्र-्िाइऑकसाइि् तथा च ्ाइट्ोि्-

िाइऑकसाइि् इतयादी्ां प्रदषूकाणाम ् उतपत्ये उत्रदालय्ः 

सलनत । एतद-्अल्िद्वयं वायमुणििे उपलसथते् ििवाष्पेण सह 

अलभलक्रयां कृतवा सलफयरूरक्-अमिं तथा च ्ाइलट्क्-अमिं 

ल्मामिलत । एतनौ अमिनौ वषामिः अमिीयाः कृतवा वषामिलभः सह 

पलृथवयां वषमितः । एतत ्अमि-वषामिः इलत कथयते । अमि-वषामिणां 

कारणे्  समारकसय श्ेतशिैसय संक्ारण ंभवलत । इयं पररघट्ा 

श्ेतशिै-कैं सर ् इलत अलप कथयते । मथरुा-तैि-पररष्करणीतः 

उतसलिमित-कजििकण-सदृशाः ल्िलमबत-कणाः श्ेतशिंै पीतं 

कुवमिलनत । 

 तािमहिसय संरक्णाथां सववोचच-नयायािये् अ्ेके 
उपायाः कृताः सलनत । मा््ीय-नयायािये् उद्ोगाः समपीलित-
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तचत्रम ्18.4 तािमहिः

प्राकृलतक-अल्िः (CNG) तथा च द्रलवत-पेट्ोलियम-्अल्िः 

(LPG) सदृशा्ां सवच्ेछनध्ा्ाम ् उपयोगं कतुमिम ् आलदष्टाः 

सलनत । एतदलतररचय तािमहिसमारकसय क्ेत्रे मोटरवाह्ाल् 

सीसारलहत-पेट्ोि ्इलत असय उपयोगं कतुमिम ्आलदष्टाल् ।

 सवसय अग्रिैः सह चचाां कृतवा पशयनत ु यत ् ते 

लवंशलतलत्रंशद-्वषमिप्राक््सय तािसय अवसथायाः लवषये लकं 

वदलनत ? सवसय कतमि्-पलुसतकायाः कृते तािमहिसय लचत्रं 

प्राप्तुं प्रयासं कुवमिनत ु।

अह ंससयम ्इलत अधयायं समरालम । अह ं

आश्चयमिचलकतः अलसम  यत ्लकम ्अमिीय-वषामिः 

क्ेत्राणां मदृां तथा च पादपा् ्प्रभावयलनत । 
            

18.4   पयादप-गृह-प्रभयावः  

सयूमिसय लकरणाः वायमुणििम ् अलतक्रमय धरातिम ् 
उष्णीकुवमिलनत । पलृथवयाः उपरर आगता्ां सयूमि-लवलकरणा्ां 

कलतपयं भागं पलृथवी अवशोषयलत तथा च कलतपयः भागः 

परावलतमितः भूतवा अनतररक्ं प्रलतगच्छलत । परावलतमिता्ां 

लवलकरणा्ां कलतपयः भागः वायुमणििे लवरमते । एषः 

लवरतः लवलकरण-भागः पृलथवीम् इतः अलप अलधकम ्

उष्णीकरोलत । यलद भवनतः कामलप पादपशािाम् अथवा 

अनयलसम्् कलसमंलश्चत् सथा्े पादप-गृहं दृष्टवनतः सयुः तलहमि 

समरणं कुवमिनतु यत् सूयमिसय ऊष्मा पादप-गृहं तु प्रलवशलत 

परनतु असमात् ( पादप-गृहात्) बलहः आगनतुं ् शक्ोलत । 

इयम् एव लसथता ऊष्मा पादप-गृहम् उष्णीकरोलत । पृलथवयाः 

वायुमणििद्वारा अवरोलधताः लवलकरणाः एतद् एव कायां 

कुवमिलनत । एतद् एव कारणम् अलसत यत् एतत् “पादप-गृह-

प्रभावः”  इलत कथयते । एतं प्रक्रमं लव्ा पृलथवयां िीव्ं 

् समभवलत । समप्रलत एषः प्रक्रमः िीव्सय कृते अपायः 

िातः अलसत । एतसय प्रभावसय कृते उत्रदालयषु अल्िेष ु

काबमि््-िाइऑकसाइि् अलप भवलत ।

परनत ु वायमुणििे काबमि्-्िाइऑकसाइि् इलत 
असय मात्रा कथं वधमिते तथा च एतसय आलधकयं 
कथं िायते ?
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 भवनतः िा्लनत यत ् काबमि्-्िाइऑकसाइि् वायोः 
एकः घटकः अलसत । पादपा्ां कृते काबमि्-्िाइऑकसाइि् 
इलत असय भलूमकायाः अलप अधयय्ं भवनतः कृतवनतः  
सलनत । परनत ुयलद वायनौ काबमि्-्िाइऑकसाइि्-मात्रा अलधका 
भवलत तलहमि एतत ्प्रदषूकसय इव कायां करोलत । 

 लकं भवनतः प्रहलेिकायाः प्रश्नसय समाधा्ं ज्ातुं तसयाः 
साहाययं कतुां शक्ोलत ? 

 एकतः मा्वीय-गलतलवलधकारणःै काबमि् ् िाइऑकसाइि् 
ल्रनतरं वातावरण े मोचयमा्म ् अलसत तथा च अपरतः व्-
क्ेत्रं नयू् ं िायमा्म ् अलसत । पादपाः प्रकाश-संशे्षणाथां 
वायमुणिितः काबमि्-्िाइऑकसाइि् इलत असय उपयोगं 
कुवमिलनत । ये् वायनौ काबमि्-्िाइऑकसाइि्-मात्रा नयू् ा  
भवलत । व्ोनमिू्े् वायनौ काबमि्-्िाइऑकसाइि्-मात्रा वधमिते 
यतो लह काबमि्-्िाइऑकसाइि् इलत असय उपभोगकतृमि-वकृ्ाणां 
सङ्खया नयू् ा िायते । अ्े् प्रकारेण मा्वीय-गलतलवधयः 
वायमुणििे काबमि्-्िाइऑकसाइि्-संचय्ाथां योगदा्ं  
ददलत । काबमि्-्िाइऑकसाइि् ऊष्माण ं रुणलद्ध तथा च 
वायमुणििे ् गमयलत । पररणामतः वायमुणििसय सामानय-
तापे ल्रनतरं वलृद्धः िायमा्ा अलसत । इयं वलृद्धः लवश्ोष्ण्म ्
इलत कथयते । 

 मथैे्,् ्ाइट्स ् ऑकसाइि्, ििवाष्पसदृशाः अनये 
वायवः (गैस)् अलप असम ैप्रभावाय योगदा्ं ददलत । काबमि्-्
िाइऑकसाइि्वत ्एते वायवः (गैस)् अलप पादप-गहृ-गैस ्इलत 
कथयनते । 

तवश्रोषणनम्

एकं गभीिं सङ्कटम्
लवश्ोष्ण्सय कारणे्  समदु्रतिे  एका आश्चयमििल्का वलृद्धः 
भलवतुं शक्ोलत । केषलुचत ् सथा्ेष ु तटीयप्रदशेाः ििमग्ाः 
अभव् ् । लवश्ोष्ण्सय लवसततृप्रभावाः वषामिप्रलतरूपे कृषनौ 
व्ेष ु पादपेष ु तथा च िनतषु ु भलवतुं शक्वुलनत । एतादृशषे ु
क्ेत्रेष ु याल् क्ेत्रालण लवश्ोष्ण्े् आशङ्लकताल् सलनत 
ल्वसनतः ि्ाः अलधकांशतः एलशया मधये सलनत । 
सद्त्समये प्राप्तवातावरण-पररवतमि्सय लववरणसय अ्सुारेण 
पादपगहृवायू् ां वतमिमा्सतरं यावत ् सथालपतमु ्असमाकं पाश्ये 
सीलमतः समयः अलसत । अनयथा शताबदसय अनतपयमिनतं 20C 
यावत ्वलृद्धः भलवतुं शक्ोलत यः सङ्कटकृतसतरे अलसत ।

 लवश्ोष्ण्ं (Global-Warming) लवश्सय सवमिकाराणां 

कृते एकः लवचारणीयः लवषयः िातः अलसत । अ्ेकैः दशेःै 

पादप-गहृ-वायू् ाम ्उतसिमि्ं नयू् ीकतुमिम ्एकः अ्बुनधः कृतः 

अलसत । संयकु्-राष्ट्-सममिे्ानतगमितः कयोटो-प्रोटोकॉि एकः 

एतादृशः एव अ्बुनधः यलसम् ् उपरर बहवः दशेाः हसताक्रं 

कृतवनतः सलनत । 

 लिज्ासःु एतत ्ज्ातवा आश्चयमिचलकतः अलसत यत ्पलृथवयाः 

तापे केविं 0.50C पररलमतायाः नयू् ायाः वदेृ्धः एतावनतः 

गभीराः पररणामाः भलवतुं शक्वुलनत । प्रहलेिका तं बोधयलत 

यत ्सा सद् एव वातामिपत्रेष ुपलितवती आसीत ्यत ्लहमाियसय 

गङ्गोत्री-लहम्दाः लवश्ोष्ण्कारणे्  द्रवीभलवतमु ् आरबधाः 

सलनत ।   

18.5  तकं किुुं िक्िे ?  

वाय-ुप्रदषूण ंनयू् ीकतुां वयं लकं कतुां शक्मुः ? 

 प्रदषूणं लवरुदध्य असमाकं सङ्घषमिसय स्िता्ां 

अ्ेकाः कथाः सलनत । उदाहरणाथां कलतपय-वषयेभयः पूवां देहिी 

लवश्े सवामिलधकं प्रदलूषतं ्गरम ्आसीत् । अत्र पेट्ोि्-िीिि्-

चालितवाह्ेभयः, उतसलिमितधमूे् श्ासरोलध-वातावरणम ्

आसीत् । वाह्ाल् सीसारलहत-पोट्ोि् समपीलित-

प्राकृलतकगैस् इतयालदलभः अनयैः इनध्ैः चािलयतुं ल्णमियः 

कृतः (लचत्रम ्18.5) । एतैः उपायैः ्गरसय वायःु अपेक्ाकृतः

तचत्रम ्18.5  समपीलित-प्राकृलतकगैस-्चालितं सावमििल्क-
बसया्म ्
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सवच्छः िातः । भवनतः अलप काल्च् उदाहरणाल् िा्ीयःु  यैः 
भवतां क्ेत्रे वायपु्रदषूण ंनयू् ं िातं सयात ्। एतेषाम ्उदाहरणा्ां 
लवषये सवीयैः लमत्रैः सह चचाां कुवमिनत ु।

लकं भवनतः लवद्ािये बािकैः चालितसय अलभया्सय 

“लवस्ोटका्ां बलहष्कारं कुवमिनतु” इलत असय लवषये 

िा्लनत? एते् अलभया्े् दीपावलयाः लदवसेष ु

प्रदषूणसतरे बहु अनतरम ्आ्ीतम ्अलसत ।

 सवमिकारेण तथा च अनयसंसथालभः लवलभन्सथा्ेष ुवायोः 

गणुवत्ायाः ल्यलमतं परीक्ण ं लक्रयते । एतासां सङ्खया्ाम ्

उपयोगं कृतवा वयं सवलमत्रेष ु तथा च प्रलतवेलशष ु वायपु्रदषूण ं

प्रलत िागरूकताम ्उतपन्ां कतुां शक्मुः ।

 असमा् ्सवोिामियाः आवशयकतापतूमिये िीवाशम-इनध्ा्ां 

सथा्े वैकललपकेनध्ा्ां सवीकरणसय आवशयकता अलसत ।

एताल् वैकललपकेनध्ाल् सनौरोिामि ििोिामि तथा च पव्ोिामि 
भलवतुं शक्ोलत ।

गतितवतिः १८.४

लवद्ाियं प्राप्तुं भवतां पाश्ये लवलभन्लवकलपाः सलनत यथा 
पदालतः चलितवा, लद्वचलक्रकां चािलयतवा, बसया्सय 
अथवा अनयसावमििल्कपररवह्सय द्वारा यात्रां 
कृतवा वैयलक्ककारया्द्वारा अथवा कारया्े लवभागं  
कृतवा । एतेषां लवकलपा्ां वायोः गणुवत्ायाः उपरर 
प्रभावसय लवषये सवकक्ायां चचाां कुवमिनत ु।

 असमाकं लकल्चत ् योगदा्े् पयामिवरणसय अवसथायां 

लवशािम ्अनतरम ्उतपन्ं भलवतु ंशक्ोलत । वयं वकृ्ारोपण ंकतुां 

शक्मुः तथा च प्रलतवेश ेरोलपतवकृ्ाणां पोषण ंकतुां शक्मुः । लकं 

भवनतः व्महोतसवसय लवषये िा्लनत यदा ििैु मासे प्रलतवषां 

िक्ालधका्ां वकृ्ाणां रोपण ंलक्रयते (लचत्र ं१८.६) ?

लचत्रम ्18.6  वकृ्का् ्रोपयनतः बािाः
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 लिज्ासःु तथा च प्रहलेिका एकवारं पु् ः एतादृशात ्

सथा्ात ्भतूवा गतवनतनौ यत्र केच् ि्ाः शषु्कपत्राणां जवाि्ं 

कुवमिनतः आस् ्। तेषां कासः प्रारबधः यतो लह समसतक्ेत्रं धमेू्ण 

आवतृम ् आसीत ् । प्रहलेिका लचलनततवती यत ् जवाि्ात ्

समयक् लवकलपः त ु एतेषाम ्उवमिरकल्मामिणगतये प्रक्ेपण ंभलवतुं 

शक्ोलत । भवनतः लकं लचनतयलनत ।

जलप्रदूषणम्

 सप्तमकक्ायां भवल्भः लशलक्तम ्आसीत ्यत ्ििम ्एकं 

बहुमलूयं ससंाध्म ्अलसत । लचनतयनत ुतथा च तेषां गलतलवधी्ां 

आवलिं कुवमिनत ु येषां कृते असमा् ् ििसय आवशयकता  
भवलत । असमालभः दृष्ट ंयत ्ि्संखयावलृद्धः उद्ोगाल् तथा च 

कृषनौ उपयोगसय कारणे्  ििं दिुमिभ ं भवत ् अलसत । भवल्भः 

इदम ्अलप दृष्ट ंसयात ्यत ्वस्त्रप्रक्ाि्ं स्ा्म ्इलत असय पश्चात ्

असमालभः उपयकंु् ििं लकयत ्मलि्ं भवलत । एतसयाथमिः अलसत 

यत ्ििे असमालभः केच् एतादृशाः पदाथामिः सममलेयनते ये तसय 

गणुवत्ां नयू् ीकृतय तसय वणये तथा च गनध ेपररवतम्ि  ंकुवमिलनत ।

 यदा अलप वालहतं मिम,् लवषयकु्ाल् रसाय्ाल्, मलि्म ् 

इतयादयः हाल्कराः पदाथामिः ििे लमिलनत तदा ििं प्रदलूषतं भवलत 

। ििसय प्रदलूषतकतामिरः पदाथामिः ििप्रदषूकाः इलत कथयनते ।

गतितवतिः १८.५

्िसय सरोवरसय ्द्ाः कूपा्ां तथा च तिागसय ििसय 
अशंा् ्एकत्रीकरणसय प्रयत्ं कुवमिनत ु । प्रतयेकं काचसय 
लभन्ेष ुपात्रेष ुसथापयनत ु। एतेषां गनधसय आमिसय तथा 
च वणमिसय तोि्ं कुवमिनत ु । अधोलिलितसारणयाः पलूतां 
कुवमिनत ु।

सयारिणी १८.२

्िसय  ििम्

सरोवरसय ििम्

्द्ाः ििम्

कूपा्ां ििम्

तिागसय ििम्

१८.७ जलं कथं प्रदूतषिं भवति ?

तवतिष्टयाध््नम्

गङ्गा भारतसय प्रलसद्धास ु्दीष ुएका अलसत (लचतं्र १८.७) । 
इयम ् अलधकांशतः उत्रक्ेत्रसय केनद्रीयक्ेत्रसय तथा च

तचत्रम ्18.7    गङ्गा्द्ाः मागमिः

गङ्गोत्री गोमिुम्

हररद्वारम्

्वदहेिी

का्परुम्

इिाहाबादः

वाराणसी

भारतम्

लबहारः 
पट्ा

भटूा्ः

बाङ्गिादशेः

बङ्गाििातः

पलश्चमबङ्गािः

कोिकाता

लहमाियः
्ेपािः

उत्रा्चिः

उत्रप्रदशेः
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पवूमिभारतसय ि्संखयायाः पोषण ं करोलत । कोलटशः मा्वाः 

सवदलै्कावशयकता्ां तथा च िीलवकायाः कृते एतसयाः उपरर 

ल्भमिराः सलनत । पर्च सद्त्कािे प्रकृतयै लवश्वयालपकोषणे 

कृते अधयय्े इद ंप्राप्तं यत ्गङ्गा संसारसय दशस ु्दीष ुएका 

अलसत यसयाः अलसततवं सङ्कटे अलसत । एतसयाः प्रदषूणसतरे 

बहुभयः वषयेभयः ल्रनतरं वलृद्धः भवलत । एतावतः प्रदषूणसय सतरं 

यावत ्प्राप्तेः कारणम ्अलसत यत ्येभयः ्गरेभयः वीलथकाभयः 

भतूवा इयं ्दी प्रवहलत तत्रतयाः ल्वालस्ः अतयलधकमात्रायां 

अवकरम ् अ्पुचाररतवालहतमिं मतृिीवा् ् तथा च अनया् ्

बहू् ्हाल्करा् ्पदाथामि् ्साक्ात ्एतसयाम ्एव ्द्ां प्रलक्पनतः 

सलनत । वसततुः कलतच् सथा्ेष ुप्रदषूणसतरः एतावा् ्अलधकः  

अलसत यत ्एते् यकेु् ििे िििीवाः िीलवतुं ्  अहमिलनत तत्र इयं 

्दी ल्िजीवा अभवत ्अलसत ।

 १९८५ मधये एतसयाः ्द्ाः रक्ायै एका महत्वपणूामि 

योि्ा प्रारबधा या गङ्गा कायमिपररयोि्ा  इलत उचयते । पर्च 

वधमिमा्या ि्सङ्खयया तथा च औद्ोलगकीकरणे्  पवूमितः एव 

एतसयाः महाशलक्शालिनयाः ्द्ाः महती हाल्ः कृता अलसत ।

 लसथतेः समयक्या अवगम्ाय एकं लवलशष्टम ् उदाहरण ं

सवीकुममिः । उत्रप्रदशेसय कणमिपरुम ् एतसयाः ्द्ाः सवामिलधकः 

प्रदषूणसय लवसतारः अलसत । कणमिपरुम ् (का्परु) इलत 

उत्रप्रदशेसय अतयलधकि्सङ्खयायकंु् ्गरम ् अलसत । 

एतसयां ्द्ां ि्ाः स्ा्ं कुवमिनतः वस्त्रालण प्रक्ाियनतः तथा च

मिमतू्रं तयिनतः द्रषु्ट ं शकयनते । ते एतसयां ्द्ाम ् अवकरं 

पषु्पालण पिू्सामग्रीं तथा च िैवल्म्ीकरणपालिथी् इलत 

असय सयतूा् ्प्रलक्पलनत ।

  का्परू्गरे ्द्ां ििसय मात्रा अपेक्ाकृननयू् ा अलसत 

तथा च ्द्ाः प्रवाहः अलप अलत मनदः अलसत । एते् सह एव 

का्परू्गरे ५००० तः अलधकाः औद्ोलगकघटकाः सलनत । 

एतेष ु उवमिरकाणाम ् अपमािमिका्ां चममिसय तथा च र्िकसय 

यनत्रागारालण सलममलिताल् सलनत । एते औद्ोलगकघटकाः 

लवलशष्टरासायल्कापलशष्टा्ां ्द्ां लवसिमि्ं कुवमिलनत ।

 उपयुमिक्तथया्ाम ् आधारेण लचनतयनत ु तथा च दत्ा्ां 

प्रश्ना्ाम ्उत्रं यच्छनत ु:

 y ्द्ाः ििसय प्रदषूणाय उत्रदालय्ः कारकाः के सलनत ?

 y गङ्गा्द्ाः पवूमिगररमणः प्राप्तये के उपायाः कतुां शकयनते ?

 y अवकरम ् इतयादी्ां लवसिमि्ं के् प्रकारेण ्दीः 

िीलवतप्राणी् ्प्रभालवता् ्करोलत ?

 बहवः औद्ोलगकघटकाः हाल्कर-रसाय्ाल् ्दीष ुतथा 

च कुलयास ुप्रवालहतं कुवमिलनत ये् कारणे्  ििप्रदषूण ंभवलत 

(लचत्रं १८.९) । एतसय उदाहरणाल् तैिपररष्करणशािाः 

कागदयनत्रागारं वस्त्राणां एव्च शकमि रायाः यनत्रशािाः 

एव्च रासायल्कयनत्राियाः सलनत । एतेष ुलवसलिमितरसाय्ेष ु

आसयेल्क् िेि् तथा च फिोराईि् इलत भवलनत यैः पादपेष ु

तथा च पशषु ु आलवषता उतपद्ते । एतसय अवरोध्ाय

तचतं्र १८.८ :  गङ्गा्द्ाः 
प्रदलूषतः लवसतारः

तचतं्र १८.९: ्द्ां प्रलक्प्तम ्
औद्ोलगकापलशष्टम्
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सवमिकारेण अलधल्यमाः ल्लममिताः सलनत । एतद्ुसारम ्

उद्ोगैः उतपालदतापलशष्टाः ििप्रवाहात् पूवमिम् उपचाररताः 

करणीयाः  पर्च प्रायः एतेषां ल्यमा्ां पाि्ं ् लक्रयते । 
अशुद्धििे् मलृत्का अलप प्रभालवता भवलत यसमात ्

कारणात् तसयाः अमितायाः कृमीणां वदृ्धनौ अलप पररवतमि्ं 

भवलत ।

 असमालभः प्रथमे अधयाये इदं दृष्टम् आसीत् यत ्

ससया्ां सुरक्ायै कीट्ालशरसाय्लकयनतः महतवपूणामिः 

सलनत । एताल् सवामिलण रसाय्ाल् ििे लविलयताल् भूतवा 

क्ेते्रभयः ििाशया्् (्दीः कुलयाः च) प्रा््ुवलनत । एताल् 

भूमनौ स्ालवताल् भूतवा अलप भनौमििं प्रदूषयलनत ।

 लकं भवल्भः एतादृशाः सरोवराः दृष्टाः सलनत ये दरूतः 

दशम्ि े हररताः प्रतीयनते यतो लह बहवः शवैािाः तेष ुउदीयमा्ाः 

भवलनत । एवम ् उवमिरकेष ु उपलसथत्ाइटे्ट् इलत असय एव्च 

्ास्ेट् इलत प्रभतृी्ां रसाय्ा्ाम ् आलधकयमात्रायाः 

कारणे्  एव भवलत । एताल् रसाय्ाल् शवैािा्ां लवकस्े 

पोषकाः इव कायां कुवमिलनत । यदा एते शवैािाः लम्यनते तदा 

िीवाणपु्रभतृी्ां घटका्ां कृते भोि्सय कायां कुवमिलनत । 
एते अतयलधकसय ऑलकसि् इतयसय उपयोगं कुवमिलनत । 

एते् ििे ऑलकसि् इतयसय सतरे नयू् ता आगच्छलत ये् 

ििीयिीवाः लम्यनते ।

समयािण-गतितवतिः १८.६

भवल्भः सप्तमकक्ायां सवक्ेत्रे वालहतमिसय ल्दा्सय 
वयवसथायाः ल्रीक्ण ंकृतम ्आसीत ्।

लकं भवल्भः समयमिते यत ् भवतां गहृात ् वालहतमिसय 
एकत्रीकरण ंकृतमासीत ्एव्च ततपश्चात ्तत ्कुत्र गतम ्।

 कदालचत ् अ्पुचाररतं मिं साक्ात ् ्दीष ु प्रवालहतं  
लक्रयते । एतलसम् ् िाद्ापलशष्टाः अपमािमिकाः तथा च 

सकूमिीवाः प्रभतृयः भवलनत । लकं भनौमििं वालहतमिद्वारा 

प्रदलूषतं भलवतुं शक्ोलत ? कथम ्? वालहतमिद्वारा संदलूषतििे 

िीवाणवः लवषाणवः कवकाल् तथा च परिीलव्ः भलवतुं 

शक्वुलनत यैः हिैा सलन्पातजवरः तथा च पाणिुरोगः प्रभतृयः 

प्रसतृाः भवलनत ।

 सत्धाररणां मिे उपलसथताः िीवाणवः ििसय 
गुणवत्ायाः सूचकाः सलनत । यलद ििे एतादृशाः 
िीवाणवः सलनत तदा एतसयाथमिः अलसत यत् तद् ििं 
मियुक्पदाथ्थः संदूलषतम् अलसत । यलद एतादृशसय 
ििसय उपयोगं वयं कुममिः तदा वयं लवलभन्ैः सङ्क्रमणैः 
पीलिताः भलवतुं शक्ुमः ।

तकं भवनिः जयानतनि ?

उष्णििम ्अलप एकः प्रदषूकः भलवतुं शक्ोलत । इद ंििं 
प्रायः लवद्तुसंयनत्रेभयः तथा च उद्ोगेभयः आगच्छलत । 
एतत ््दीष ुप्रवालहतं लक्रयते । इद ंििाशया्ां तापे वलृदं्ध 
करोलत ये् तलसम् ् िीवमा्ेष ु पादपेष ु तथा च िनतषु ु
प्रलतकूिः प्रभावः भवलत ।

१८.८  पे्जलं तकं भवति िथया च जलस्  
  िुद्ीकिणं कथं तरि्िे ?

गतितवतिः १८.७

आगच्छनत ु दलै्किीव्े उपयजुया्ां सरिपदाथ्थः 
ििपररष्कारकसय ल्मामिण ंकरवाम । 
एकं ् िालसटक् इलत असय कूपीं गहृीतवा तसयाः मधयभागात ्
समा्भागयोः कतमियनत ु। एतसयाः उपरर भागम ्अधोमिु ं
कृतवा कू्याः रूपेण अधोभागे सथापयनत ु । अलसम् ्
अनतः कृशवस्त्रेण एकसयाः वलयाः ल्मामिण ंकुवमिनत ुतथा च 
एतसयाः उपरर तिूसय बािकुसय तथा च  प्रसतरिणिा्ां 
विी्ां प्रसारं कुवमिनत ु । अधु् ा एतसय पररष्कारकोपरर 
मलि्ििं प्रलक्पनत ु तथा च पररष्कृतििसय पे्रक्ण ं
कुवमिनत ु।
अधोलिलितप्रश्ना्ां सनदभये सवलमत्रैः तथा च अधयापकैः 
सह चचाां कुवमिनत ु।

 Â पा्ात ् पवूमिम ् असमा् ् ििसय पररष्कारसय  
 आवशयकता लकमथां भवलत ?
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 Â सवगहृ े उपयजुयमा्ं पा्सय ििं भवनतः कथं  
 प्रा््वुलनत ?

 Â यलद वयं प्रदलूषतं ििं लपबेम तदा लकं भलवष्यलत ?

 लिज्ासःु लचलनततः अलसत । सः प्रहलेिकां प्रलत कथयलत 
यत ् ते् यत ्ििं पीतम ्आसीत ्तत ्दशम्ि े सवच्छम ्आसीत ्
तथा च तलसम् ् कोऽलप गनधः ् आसीत ् पर्च तथालप सः 
रुगणः िातः ।

 प्रहलेिका सपष्टयलत यत ् दशम्ि े यत ् ििं सवच्ंछ प्रतीयते 
तलसम् ्रोगवाहकाः सकूमिीवाः तथा च लविलयताः अपद्रवयाः 
भलवतुं शक्वुलनत । अतः पा्ात ् पवूां ििसय शदु्धीकरणम ्
आवशयकम ्अलसत उदाहराणाथां वयं ििं कवथलयतवा शदंु्ध कतुां 
शक्मुः ।
 पा्ाय उपयकंु् ििं पेयििम ् इतयचुयते । भवल्भः 
दृष्टम ् अलसत यत ् के् प्रकारेण लवलभन्भनौलतकीलभः तथा च 
रासायल्कयलभलक्रयालभः ििाशयेष ुक्ेपणात ्पवूां वालहतमिसय 
उपचारसंयनत्रेष ु ििसय शदु्धीकरण ं लक्रयते । एवं प्रकारेण 
्गरल्गमः अथवा ्गरपालिकाः गहृषे ु आपतूयेः पवूां ििसय 

उपचारं कुवमिलनत ।

तकं भवनिः जयानतनि ?

संसारसय २५ प्रलतशतं ि्सङ्खयां ल्रापद ् पेयििं ् 
लमिलत ।

 आगच्छनतु पशयेम यत् ििं पातुं ल्रापद ् कथं कतुां 
शकयते ।

 y भवनतः दृष्टवनतः सलनत यत ् ििसय पररष्कारः कथं 
लक्रयते । अयम ् अपद्रवयाणाम ् अपसारणसय भनौलतकः 
लवलधः अलसत । सामानयप्रचलितं गहृ े पररष्कारकयनतं्र 
लसकथपररष्कारकयनतं्र भवलत ।

 y बहुष ुगहृषे ुल्रापदः ििसय प्राप्तये कवथ्लवधःे उपयोगः 
लक्रयते । कवथ्े् ििे उपलसथताः िीवणवः लम्यनते ।

 y ििसय शदु्धीकरणसय सामानयः रासायल्कः लवलधः 
किोरर्ीकरणम ्अलसत । एषः लवलधः ििे किोरी् इलत 
असय गोलिका्ाम ् अथवा लवर्िकचणूमिसय मिे्े् 
लक्रयते ।

असमयातभः सयावियानि्या भतविव्म ् । असमयातभः 
कलरोिीन ्इति अस् गरोतलकयाः तनतददिष्टमयात्रया्याः अतिकयाः 
न सथयापनी्याः।

१८.९  तकं किुुं िक्िे?

गतितवतिः १८.८

अलभिा्नत ु यत ् भवतां क्ेत्रे ि्ा्ां ििप्रदषूणसय 
लवषये सचू्ायाः कः सतरः अलसत । पातुं योगयििसय 
स्ोतांलस तथा च वालहतमिििसय वयय्सय लवधी्ाम ्
आकि्म ्एकत्रीकुवमिनत ु।

  समदुाये ििे् िायमा्ाः सामानयरोगाः के सलनत। 
एतदथां भवनतः कसमालचचत ् सथा्ीयलचलकतसकात ्
परामशां सवीकतुां शक्वुलनत ।

    अलसम् ्क्ेत्रे कायमिरताः सवमिकायमिः तथा च असवमिकायमिः 
संसथाः काः काः सलनत ? ि्तायां िागतेृः उतपाद्ाय 
एतालभः के के उपायाः कृताः सलनत ?

 औद्ोलगकघटकेभयः ल्लममिता्ां ल्यमा्ां दृढतया 
अ्पुाि्ं कारणीयं यतः प्रदलूषतसय ििसय ्दीष ु प्रवाहः 
मा भवेत ् । सवयेष ु औद्ोलगकक्ेत्रेष ु ििोपचारसय संयनत्रालण 
सथाप्ीयाल् (लचतं्र १८.१०) । वैयलक्कसतरे असमालभः 
ल्ष्ापवूमिकं ििसय संरक्ण ंकतमिवयं भवलत । नयू् ोपयोगः (Re-
duce) पु् ः उपयोगः (Reuse) पु् ः चक्रणम ् (Recycle)  
असमाकं मिूमनत्रः भवेत ्।

  सवलद्चयामियां लवचारं कुवमिनत ु भवनतः ििसय संरक्ण ं
कथं कतुां शक्वुलनत ?

 प्रक्ाि्ं तथा च अनयगहृकाययेष ु उपयकु्सय ििसय 
पु् ः उपयोगसमबद्धा्ां ्वी्लवचाराणां लवषये वयं लचलनततुं  
शक्मुः । उदाहरणाथां शाका्ां प्रक्ाि्ाय उपयकु्सय ििसय 
उपयोगः पादपा्ां सेच्ाय कतुां शकयते ।

 प्रदषूणम ्अधु् ा दरूसथा घट्ा ् अलसत । इदम ्असमाकं 
िीव्ं प्रभालवतं करोलत । यावत ् वयं सवये सवदालयतवा्ाम ्
अ्भुलूतं ् कुममिः तथा च पयामिवरणलहतकराणां प्रक्रमाणाम ्
उपयोगसय आरमभ ं ् कुममिः तावत ् असमाकं पलृथवयाः 
उत्रिीलवता सङ्कटे अलसत । 
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तचतं्र १८.१० : ििोपचारसंयनत्रम्

तकं भवनिः जयानतनि ?

यदा भवनतः ्लिकां सवतनत्रां तयकतवा सवदनतेष ु दनतकूचां कुवमिलनत तदा  बहुिीटर ् पररलमतं ििं वयथां भवलत । यसयाः 

्लिकायाः एकः लबनदःु सयनदते तदा तसयाः ्लिकायाः एकलसम् ्वषये बहुसहस्िीटपमिररलमतं ििं ्ष्ट ंभवलत । एतसय लवषये 

लचनतयनत ु।
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वया्ुप्रदूषणम्
 Â वायपु्रदषूणम ् अपद्रवयैः वायोः लक्रयमाणम ् एतादृश ं संदषूणम ् अलसत 

यसय हाल्करः प्रभावः सिीवेष ु तथा च ल्िजीवेष ु उभयोः भलवतुं 
शक्ोलत ।

 Â प्रदषूकाः ते पदाथामिः सलनत ये वायुं तथा च ििं संदलूषतं कुवमिलनत ।

 Â काबमिनमो्ोकसाइि् ्ाइट्ोि् ् आकसाइि्, मथैे् ् तथा च सल्र ्
िाइआकसाइि् इतयादयः वायोः प्रमिुाः प्रदषूकाः सलनत ।

 Â CO
2
 प्रभलृतपादपगहृसय वायू् ां वधमिमा्सतरेण लवश्ोष्ण्ं िायमा्म ्

अलसत ।

 Â ििप्रदषूण ंिीव्ाय हाल्करपदाथ्थः ििसय संदषूणम ्अलसत ।

 Â वालहतमिं कृलषरसाय्ाल् तथा च औद्ोलगकापलशष्टाः इतयादयः 
ििसंदषूकाः सलनत ।

 Â सवच्ंछ तथा च पातुं योगयं ििं पेयििलमतयचुयते ।

 Â ििमकेम ् अमलूयं प्राकृलतकं संसाध्म ् अलसत । असमालभः एतसय 
संरक्णसय उपायाः लशलक्तवयाः ।

ियासया्तनकसनदूषणम्

तवश्रोषणनम्

पयादपगृहप्रभयावः

प्रदूषकयाः 

पे्जलम्

जलप्रदूषणम्

अभ्यासः 

१. केषां लवलभन्लवधी्ां द्वारा ििसय संदषूण ंभवलत ?

२. वैयलक्कसतरे भवनतः वायपु्रदषूणसय नयू् ीकरण ेकथं साहाययं कतुां शक्वुलनत ?

३. सवच्ंछ पारदलशमिििं सदवै पातुं योगयं भवलत । लट्पण ंकुवमिनत ु।

४. भवनतः सव्गरपालिकायाः सदसयाः सलनत । एतादृशा्ाम ् उपाया्ां सचूीं ल्मामिनत ु यैः ्गरसय  
 सवयेषां ल्वालस्ां कृते सवच्छििसय आपलूतमिः सलु्लश्चता भलवतुं शकयेत ।

५. शदु्धवायोः तथा च प्रदलूषतवायोः मधये कः भदेः सपष्टयत ?

६. तासाम ्अवसथा्ां वयाखयां कुवमिनत ुयैः अमिवषामिः भवलनत । अमिवषामिः असमा् ्कथं प्रभावयलनत ?

७. अधोलिलितेष ुकः पादपगहृवायःु ् अलसत ?

 (क) काबमि् ्िाइआकसाइि्

 (ि) सल्र ्िाइआकसाइि्

भवनिः तकं तितषििवनिःप्रमुखयाः िबदयाः
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 (ग) मथैे््

 (घ) ्ाइट्ोि््

८. पादपगहृसय प्रभावं सवशबदषे ुवणमियत ।

९. भवल्भः कक्ायां लवश्ोष्ण्सय लवषये दीयमा्ं संलक्प्तं भाषण ंलििनत ु।

१०. तािमहिसमारकसय  सनौनदयये सङ्कटसय वणम्ि ं कुवमिनत ु।

११. ििे पोषकाणां सतरे वलृद्धः के् प्रकारेण िीवा्ाम ्उत्रिीलवतां प्रभालवतं करोलत ?

१. केषलुचत ््गरेष ुवाह्ा्ां कृते प्रदषूणसय ल्रीक्णम ्अल्वायमिम ्अभवत ्। प्रदषूणपरीक्णप्रक्रमम ्अवगनतुं 

कलसमलंश्चत ्भतैूिपरूकसयनत्रसथा्कं  गच्छनत ु। अधोलिलिता्ां लवषये सवसचू्ां क्रमबद्धरूपेण लििनत ु:

 Â प्रलतमासं प्रदषूणल्रीलक्तवाह्ा्ां प्रलतशतसङ्खया

 Â प्रतयेकं वाह्सय ल्रीक्ण ेगतः कािः

 Â ल्रीलक्ताल् वाह्ाल्

 Â ल्रीक्णसय प्रक्रमम्

 Â लवलभन्वायू् ाम ्उतसिमि्सय सवीकृतसतरः

 Â यलद उतसिमि्वायवः सवीकृतायाः सीमायाः अलधकाः सलनत तदा लक्रयमाणाः उपायाः

 Â लकयतः कािसय पश्चात ्प्रदषूणसय ल्रीक्णसय आवशयकता भवलत ?

२. भवतां लवद्ािये् पयामिवरणसमबद्धा्ां येषां गलतलवधी्ां समपाद्सय दालयतवं सवीकृतम ्अलसत तेषां सवयेक्ण ं

कुवमिनत ु । कक्ायाः सवयं द्वयोः समहूयोः लवभि्ं कतुां शकयते तथा च प्रतयेकं समहूः लवलभन्लवषयाणां 

सवयेक्ण ंकतुां शक्ोलत । उदाहरणाथमिम ्एकः समहूः इद ंद्रषु्ट ंशक्ोलत यत ्लवद्ािये पयामिवरणसमहूः अलसत ् 

वा । एतसय काल् उद्शेयाल् सलनत ? एतसय आवषमिसय घट्ा्ां क्रमः कः अलसत ? भवनतः एतसय सदसयाः 

कथं भलवतुं शक्वुलनत ?

 यलद भवतां लवद्ािये कश्च् एतादृशः समहूः ्ालसत तदा भवनतः सवलमत्रैः सह एतादृशसय एकसय 

लशक्णसमहूसय आरमभ ंकतुां शक्वुलनत । 

३.  सवलशक्कसय साहायये् सव्गरसय पररवेश ेअथवा कसयालश्चत ््द्ाः शलैक्कभ्रमणसय आयोि्ं कुवमिनत ु।

 भ्रमणसय पश्चात ्अधोलिलितपे्रक्णा्ाम ्उपरर धया्केनद्रण ंकुवमिनत ु:

 Â ्द्ाः इलतहासः

 Â सांसकृलतकाः परमपराः

लवसताररत-अलधगमः – गलतलवधयः पररयोि्ाश्च
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 Â ्गरसय ििावशयकता्ां पतूतौ ्द्ाः भलूमका

 Â प्रदषूणसय लचनता

 Â प्रदषूणसय स्ोताल् 

 Â ्द्ाः तटसय समीपे तथा च तटात ्दरेू अवलसथतेष ुि्ेष ुप्रदषूणसय प्रभावः

४. सवलशक्कसय साहायये् तथा च िािपटुसय (यलद समभवेत)् साहायये् इदम ् अलभिा्नत ु यत ्

लवश्ोष्ण्सय ल्यनत्रणाय लकं कोऽलप सलनधः अभतू ्अलसत । एतेष ुसलनधष ुकेषां वायू् ां सममिे्ं 

कृतम ्अलसत ?


