
मोना राजःू च स्व-गहृ-स्वच्छतायै मातःु साहायययं कु्व्वनततौ आसताम ् । मोना  अ्वदत ् - 
“एतानन स्वा्वनि ्वसतनून पशयत.ु... ्वस्तानि, पात्ानि, अननम,् कङ्कतम,् मधकूुनपकाम,् 
पसुतकानन.... एतेष ुप्रतयेकयं  ्वसत ुउपयोनग अनसत” माता अकथयत ्“अतः एतानन ्वसतनून 
उपयोगीनन / महत््वपिूा्वनन सननत” । पनुः माता  अ्वदत ् “एतानन ्वसतनून सयंसाधनानन” । 
राजःु मातरम ्अपचृ्छत ्यत ्सयंसाधनयं नकम ्? माता अकथयत,् “प्रतयेकयं  ्वसत ुयसय उपयोगः 
आ्वशयकतानायं पतू्वये कतुुं शकयते, तत ्सयंसाधनम ्।” 

 “पररतः पशयनत ुननरीक्षियं च कु्व्वनत,ु भ्वनतः  सयंसाधनानायं न्वन्वधप्रकारान ्अ्वगनतुयं सक्षमाः 
भन्वषयननत । यदा नपपासा भ्वनत तदा जलयं नपबननत, भ्वनतः  स्वगहृ ेयसयाः न्वद्तुः उपयोगयं 
कु्व्वननत, न्वद्ालयतः गहृयं प्रापुयं प्रयकु्तसय यसय ररकशायानसय उपयोगयं कु्व्वननत, अधययनाय च 
यसय पाठ्यपसुतकसय उपयोगयं कु्व्वननत, एतानन स्वा्वनि ्वसतनून (्वस्तानि, पात्ानि, जलम,् 
अननम,्  कङ्कतम,् मधकूुनपका, पसुतकानन, ररकशायानम,् पाठ्यपसुतकम,् न्वद्तु ्इतयादीनन)  
सयंसाधनानन ।” भ्वतः नपता भ्वतः कृते यम ्अलपाहारयं नननम्वत्वान ्तनसमन ्अलपाहारे यानन 
अपयु्वनषत-शाकानन तेन (नपतदृ्ारा) प्रयकु्तानन तानन अनप सयंसाधनानन सननत ।”  

 जलम,् न्वद्तु,्  ररकशायानम,् शाकम,् पाठ्यपसुतकयं  च इनत एतेष ु स्ववेष ु ्वसतषु ु नकयं  
सामयम ्अनसत ।  तेष ु्वसतषु ुस्ववेषायं ्वसतनूाम ्उपयोगः भ्वन्भः कृतः । अतः तानन ्वसतनून 
(जलम,् अननम,् न्वद्तु,् पाठ्यपसुतकम ्इतयादीनन) उपयोगीनन सननत । कसयनचद ््वसतनुः 
अथ्वा पदाथ्वसय  उपयोनगता अथ्वा प्रयोजयता तद ््वसत ुसयंसाधनत्वेन ननरूपयनत ।

 समप्रनत राजःू ज्ातमु ्इच्छनत सम यत,् “ नकमनप ्वसत ुसयंसाधनयं कथयं भ्वनत ?” माता 
बालकान ्अ्वदत ्यत ््वसतनून तदा सयंसाधनत्वेन उचयनते यदा तेषायं नकमनप मलूययं भ्वनत ।“ 
एतसय प्रयोगः अथ्वा उपयोनगता एतसम ै्वसतनेु मलूययं प्रददानत । माता अकथयत ्यत ्स्वा्वनि 
सयंसाधनानन मलूय्वननत भ्वननत ।  

 मलूयम ् इतयसय अथ्वः महत््वयं भ्वनत । केषान्चत ् सयंसाधनानाम ् आनथ्वकयं  मलूययं 
भ्वनत। एतनद्परीतयं केषान्चत ्सयंसाधनानाम ्आनथ्वकयं  मलूययं न भ्वनत । उदाहरिाथुं धातनूायं 
(स्वि्वम,् मतौनक्तकम,् रजतम,् अयसकम ्इतयादीनाम)् आनथ्वकयं  मलूययं भ्वनत परनत ुकसयनचत ्
मनोरमभदूृशयसय आनथ्वकयं  मलूययं न भ्वनत परनत ुएते द् े(१.यसय मलूययं भ्वनत २. यसय मलूययं 
न भ्वनत) महत््वपिूवे सयंसाधने सतः अनप च मान्वीया्वशयकताः परूयतः ।

 काननचन सयंसाधानानन यथासमयम ्आनथ्वकरूपेि मलूय्वननत भन्वतमु ्अह्वननत । भ्वतायं 
नपतामहाः पारर्वाररक-प्राथनमकोपायानायं / गहृोपचारािायं नकमनप ्वानिनजयकयं  मलूययं न 
अनसत, परनत ुयनद ते (उपचाराः) एकमात्ानधकारत्वेन (पेटेणटरूपेि) नचनकतसकीयसमहूने 
(मनेिकलफम्वद्ारा) न्वक्ीयनते, तनह्व ते आनथ्वकरूपेि मलूय्वनतः भ्वननत ।

आगच्छन त्ु किक्चि् ्प्रयोगद्वारवा 
अवगच्छवाम
स्वगहृ ेस्वकक्षायायं च प्रयोगयोगयािायं 
केषान्चत ् प्चसयंसाधनानायं 
आ्वनलयं कु्व्वनत ु।

शब्वावली
“पेटेणट”
 कसयनचद ् न्वचारसय 
अथ्वा आन्वषकारसय उपरर 
एकमात्ानधकारः  “पेटेणट” इनत 
कथयते ।

ससंवाधनवाकन 



 समयः प्रतौद्ोनगकी च एततौ महत््वपिू्व-कारकतौ सतः, यतौ पदाथा्वन ् सयंसाधने परर्वनत्वतुयं 
शकनतुः । एततौ (समयः प्रतौद्ोनगकी च) जनानाम ्आ्वशयकतानभः सह समबननधततौ सतः। 
मान्वाः स्वयम्ेव अती्व-महत््वपिूा्वनन सयंसाधनानन सननत । मान्वानायं न्वचाराः, ज्ानम,् 
आन्वषकाराः च अनधकानधक-सयंसाधनानायं रचनायं कु्व्वननत । प्रतयेकम ्आन्वषकारात ्बह्वः 
अनये आन्वषकाराः जायनते । अगनेः आन्वषकारात ्भोजन-पाचनसय पद्धनतः सयंजाता ए्वम्ेव 
अनयासायं प्रनक्यािाम ् अनप प्रचलनम ्अभ्वत,् एतनद्परीतयं चक्सय आन्वषकारात ्अनततः 
परर्वहनसय न्वीनतम-न्वधीनायं न्वकासः सयंजातः । जलन्वद्नुननमा्वि-प्रतौद्ोनगकया  तीव्र्वेगेि 
्वहता जलेन   ऊजा्वम ् उतपाद्, जलम ् एकयं  
महत््वपिूुं सयंसाधनयं नननम्वतम ्।

ससंवाधनवानवंा प्रिवारवाः 

सामानयतः सयंसाधनानायं ्वगगीकरियं नत्प्रकारकयं  
भ्वनत –

१. प्राकृनतकयं  सयंसाधनम,् २. मान्वनननम्वतयं 
सयंसाधनम ्३.स्वयम्ेव मान्वः

प्रवािृक्िं ससंवाधवानम ्

यानन सयंसाधनानन प्रकृनततः प्रापयनते अनप च अनधकसयंशोधनयं न्वना उपयोगयोगयानन भ्वननत 
तानन प्राकृनतकसयंसाधानानन कथयनते ।्वायःु, येन ्वययं श्ासयं प्रश्ासयं च कुम्वः सः ्वायःु , असमाकयं  
नदीनायं तिागानायं जलम,् मनृतिका, खननजयं च इनत एतानन स्वा्वनि प्राकृनतकसयंसाधनानन  
सननत । एतेष ुसयंसाधनेष ु  बहूनन प्रकृतेः ननःशलुकोपहाराः पनुश्च प्रतयक्षतः प्रयोगयोगयानन 
भ्वननत । कासनुचत ्पररनसथनतष ुप्राकृनतकसयंसाधनानाम ्उतिमप्रकारेि उपयोगाथुं यनत्ािायं 
प्रतौद्ोनगकयाः च आ्वशयकता भन्वतमु ्अह्वनत ।

 न्वनभननेष ु समहूषे ु प्राकृनतकसयंसाधनानायं ्वगगीकरियं तदीयन्वकासानगुिुयं, 
प्रयोगसतरानगुिुम,् उद्गमानगुिुम,् भणिारानगुिुम,् न्वतरिानगुिुयं च नक्यते । न्वकाससय 
उपयोगसय च आधारे सयंसाधनानायं नद्न्वधयं ्वगगीकरियं कृतम ् – ्वासतन्वकसयंसाधनम,् 
समभावयसयंसाधनम ्।

 ्वासतन्वकसयंसाधनानन तानन सयंसाधनानन भ्वननत येषायं मात्ा ज्ायते । तेषायं सयंसाधनानाम ्
अधनुा उपयोगः नक्यते, जम्वनीदशेसय रूरप्रदशे े कृषिाङ्गारसय, पनश्चम-एनशयाक्षेत्े 
खननजतैलसय, महाराषटे् दककनपठारसय कृषिमदृः पया्वपाः ननक्षेपाः च इनत एतानन स्वा्वनि 
्वासतन्वक-सयंसाधनानन सननत ।

 समभावयसयंसाधनानन तानन भ्वननत येषायं समपिू्वमात्ा न ज्ातुयं शकयते पनुश्च अधनुा 
एतेषायं सयंसाधनानायं प्रयोगः अनप न नक्यमािः अनसत । एतेषायं सयंसाधनानायं प्रयोगः भन्वषये 
कतुुं शकयते । अनसमन ्काले असमाकयं  प्रतौद्ोनगकयाः यः सतरः अनसत सः सतरः समभ्वतः 
एतेषायं सयंसाधनानायं सारलयेन पया्वपरूपेि च उपयोगाथ्वम ्उननतः न अनसत । लद्ाख ेप्रापयं 
यरेूननयम ्इनत तत््वयं (element) समभावयसयंसाधनसय एकम ्उदाहरिम ्अनसत यसय उपयोगः 
भन्वषये कतुुं शकयते । नद्शद्षवेभयः प्ूवुं तीव्रगतयातमकप्वनः नक्चन सयंभावययं सयंसाधनम ्
आसीत ् परनत ु अद् सः ्वासतन्वकसयंसाधनम ् अनसत यथा- नीिरलैणिदशेसय प्वनफाम््व 

शब्वावली
“प्ररौद्ोकगिी”

 नकमनप कतौशलयं कतु्वम ्अथ्वा ्वसत ु
ननमा्वतुयं न्वीनतमज्ानसय अनपु्रयोगः 
प्रतौद्ोनगकी कथयते ।

करियवाकवकधः
मातःु सचूीतः तेषायं 
सयंसाधनानाम ् उपरर 
गोलाकारयं कु्व्वनत ु येषाम ्
अधनुापय्वनतयं ्वानिनजयक-
मलूययं नानसत ।

मातःु  सचूी

कापा्वनसक-्वस्तानि

लतौहायसकः

बनुद्धः

औषधीयपादपाः

औषधज्ानम्

कृषिाङ्गार-ननक्षेपाः

मनोरम-दृशयानन

कृनष-भनूमः

शदु्ध-पया्व्वरिम ्

लोक-गीतानन

सरुमय ऋतःु 

सयंसाधन-पररपिू्वता

एकः सनुदरः सयंगीत-ध्वननः

नपतामहाः गहृोपचाराः

नमत्ैः परर्वारेि च सह सनेहः

एका महत््वपिू्व-सयंसाधनम्

अतः अहम ्अनप एकः 
सयंसाधनम ्अनसम । 
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इतयत्  प्वनपेषियनत्सय (प्वनचककीयनत्सय) प्रयोगेि ऊजा्व उतपाद्ते ।   

ए्वयंन्वधप्वनालयाः (प्वनफामस््व) तनमलनािोः नगरकोइल ्इनत नगरे गजुरातसय च तटे  

द्रष्ट यं शकयनते । 

 उतपनतिम ् आधारीकतय सयंसाधनानायं जै्व-अजै्वरूपेि 

न्वभाजनयं कतुुं शकयते । सजी्व्वसतनून जै्वसयंसाधनानन एतनद्परीतयं 

ननजगी्व्वसतनून अजै्वसयंसाधनानन भ्वननत यथा मदृ,् नशला, खननजयं 

च अजै्वसयंसाधनानन सननत परनत ु ्वकृ्षाः ्वनसपतयः जनत्वः च 

जै्वसयंसाधनानन  सननत ।   

 प्राकृनतकसयंसाधनानन न्वसततृरूपेि न्वीकरिीय-सयंसाधनेष ु

अन्वीकरिीय-सयंसाधनेष ुच न्वभक्तानन सननत । 

 न्वीकरिीयसयंसाधनानन तानन सयंसाधनानन सननत यानन शीघ्यं 

न्वीकृतानन अथ्वा पुनः पूररतानन भ्वननत । एतेष ुकाननचन असीनमतानन सननत अनप च 

तेषाम ्उपरर मान्वीयनक्यािायं प्रभा्वः न भ्वनत, यथा सतौरोजा्व प्वनोजा्व च परनतु तथानप 

जलम,् मदृ,् ्वनयं च इनत एतेषायं केषान्चत्  न्वीकरिीयसयंसाधनानाम ्अन्वधानपू्व्वकम ्

उपयोगेन भाणिागारयं  प्रभान्वतः भ्वनत । यद्नप जलम ्असीनमतयं न्वीकरिीययं सयंसाधनयं 

प्रतीयते तथानप जलसय नयूनता प्राकृनतकजलस्ोतसायं च शोषिम ्अद् न्वश्सय बह्टष ु

भागेष ुएका महती समसया अनसत । 

 अन्वीकरिीयसयंसाधनानन तानन सयंसाधनानन सननत येषायं भाणिागारानि सीनमतानन 

सननत । भाणिागारयं यनद समापयं भ्वनत तनह्व तेषायं सयंसाधनानायं न्वीकरि ेअथ्वा पनुःपरूि े

सहस््वषा्वनि  अपेक्यनते । अयम ्अ्वनधः मान्वीयजी्वनसय अ्वधःे अपेक्षया अनधकतरः 

अनसत । एतादृशानन सयंसाधनानन अन्वीकरिीय-सयंसाधनानन भ्वननत । उदाहरिम ्

- कृषिाङ्गारः, पैट्ोनलयम ् ए्वयं च  प्राकृनतकगैस ् इनत काननचन अन्वीकरिीय-

सयंसाधनानाम ्उदाहरिानन सननत । 

 न्वतरिम ् आधारीकृतय सयंसाधनानायं द्तौ भदेतौ सतः 1- स्व्ववयापकसयंसाधनम ्

2. सथाननकसयंसाधनम-्- यानन सयंसाधनानन स्व्वत् प्रापयनते तानन सयंसाधनानन 

स्व्ववयापकसयंसाधनानन कथयनते यथा ्वायःु येन ्वययं श्ासयं प्रश्ासयं च कुम्वः, 

स्व्ववयापकसयंसाधनम ् अनसत ।

2-सथाननकसयंसाधनम-्-- तानन सयंसाधनानन यानन केषनुचत ्नननश्चतसथानेष ुए्व प्रापयनते, 

सथाननकसयंसाधनानन कथयनते यथा –ताम्रम ्,अयसकम ् 

 प्राकृनतकसयंसाधनानायं न्वतरियं भ-ूभागकारकयं  जल्वायकुारकम ् औनतयकारकयं  च 

इतयानदष ुन्वन्वधषे ुभतौनतककारकेष ु आश्रयनत । भ-ूभागे एतेष ुकारकेष ु्वैन्वधयकारिात ्

सयंसाधनानायं न्वतरिम ्असमानम ्अनसत । 

कचित्रम ्1.1    प्वन-पेषिी

शब्वावली

ससंवाधन-भवाण्वागवारम्
उपयोगाथुं सयंसाधनसय 
उपलबधमात्ा अनसत । 

आगच्छन त्ु किक्चि् ् िृतववा 
कशके्म–
केषा्चन न्वीकरिीय-सयंसाधनानायं 
न्वषये नचनतयनत ु अथ च ्वदनत ु
यत ् केन प्रकारेि सयंसाधनानाम ्
अनधकोपयोगः तेषायं भाणिागारयं 
प्रभा्वयनत ।
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मवानवकनकममि्-ससंवाधनम ्

प्राकृनतकपदाथा्वः तदा सयंसाधनत्ेवन जायनते यदा तेषायं मलूरूपयं परर्वनत्वतयं भ्वनत । अयसकः 
ता्वतपय्वनतयं  सयंसाधनत्वेन न आसीत ्या्वतपय्वनतयं जनैः तसमात ् (अयसकात)् लतौहननमा्वियं 
न नशनक्षतम ् । जनाः प्राकृनतकसयंसाधनानाम ् उपयोगयं सेतनुनमा्विाय, माग्वननमा्विाय, 
यनत्ननमा्विाय, ्वाहनननमा्विाय च कु्व्वननत  यचच मान्वनननम्वतसयंसाधनसय नामना ज्ायते । 
प्रतौद्ोनगकी अनप एकयं  मान्वनननम्वतसयंसाधनम ्अनसत ।

मोना बोधयन्ती अकथय् ् य् ् “अ्ः असमादृशाः जनाः प्ाकृत्कसंसाधनानाम ्
उपयोगं कृत्ा मान्तनतमम्ि संसाधनानां तनमामिण ं कु्मितन्” ््ः परं राजःू 
स्तीकारपू् मिकम ्अ्द् ्-“आम”्!!

मवानवससंवाधनम्
जनाः इतोऽनप अनधकसयंसाधनननमा्विाय प्रकृतेः उतिमम ्उपयोगयं तद्ैव कतुुं शकन्ुवननत यदा 
तेषायं (जनानायं) पाश्वे एतसय ज्ानयं, कतौशलयं, प्रतौद्ोनगकी च उपलबधाः सयःु । अतः मनषुयः   
इनत एकयं   न्वनशषप्रकारकयं  सयंसाधनम ्अनसत अतः जनाः मान्वसयंसाधनत्वेन सननत । नशक्षा 
स्वासथययं च जनान ्बह्टमलूयसयंसाधनरूपेि ननमा्वतुयं साहायययं कुरुतः। अनधकानधकसयंसाधनानायं 
ननमा्वि ेसामथयुं प्रापुयं जनानायं कतौशले सयंसकरियं मान्वसयंसाधनन्वकासः इनत कथयते ।

    
    

    

“दनुभ्वक्षकारिात ्
ससयन्वनाशः” नकम ्अहयं 
नकमनप एतसय समाधानम ्
अन्वेष्ट यं शकनोनम ?

आम,् कथयं न ? 

“एतत ्स्वुं ज्ान-नशक्षा-कतौशलानायं 
कारिने समभ्वयं जातम ्…. यत ् 
असमानभः एतसय  समाधानयं प्रापम ् ।

पठन त्ु मननं चि ितु वमिन त्ु :  मनषुयाः परसपरम ्अनयोनयाश्रयाः सननत । कृषकाः स्ववेभयः अननानन 
उतपादयननत । ्वैज्ाननकाः कृनष-समबननधतानायं न्वनभनन-समसयानायं समाधानानन तथा च  अननोतपादन-
्वध्वनसय उपायान ्अनन्वषयननत ।  

आगच्छन त्ु किक्चि् ् िृतववा 
कशके्म–
यानन सयंसाधनानन भ्वनतः पररतः 
पशयननत तेष ु प्चानायं मान्व-
नननम्वत-सयंसाधनानायं सचूीं ननमा्वनत ु।

किं भवन्ः जवानकन् ? 

मवानव-ससंवाधनेन 
अनभप्रायः जनानायं सयंखयया 
तथा च तेषायं माननसक-
शारीररकयोगयतया 
अनसत । यद्नप मान्वसय 
सयंसाधनत्वेन स्वीकरि े
जनेष ुमत्वैनभननययं अनसत 
तथानप एतत ्न अस्वीकतुुं 
शकयते यत ्मलूतः 
मान्वीय-कुशलताः 
ए्व भतौनतक-पदाथा्वन ्
मलूयमतसयंसाधनत्वेन ननमा्वतुयं 
साहायययं कु्व्वननत । 
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ससंवाधनसरंक्णम्

मोना एकयं  दःुस्वपनम ्अपशयत ्यत ् भ-ूभागे समपिूुं जलयं 
शषुकयं  जातम,् स्ववे ्वकृ्षाः च न्छननाः। तत् नै्व ्छाया 
आसीत ्नै्व च नकमनप भोजनाय पानाय ्वा आसीत ्। 
जनाः पीि्यमानाः आसन ्। अनप च स्व्वतः भोजनसय 
्छायायाः च अन्वेषि ेननरानशताः भ्रमनतः आसन ्।

 सा स्वमातरम ् अनप स्वपनन्वषये अ्वदत ् । सा 
मातरम ् अपचृ्छत ् “मातः! नकम ् एतत ् सतययं भन्वतमु ्
अह्वनत । 

 “आम”् !! इनत माता अ्वदत ् । “यनद ्वययं 
न्वीकरिीय-सयंसाधनानन प्रनत सतका्वः न भ्वामः 
तनह्व तानन सयंसाधनानन दलु्वभतमानन भन्वतुयं शकन्ुवननत पनुश्च अन्वीकरिीय-
सयंसाधनानायं ननश्चयेन समानपः भन्वषयनत ।” राजःु अपचृ्छत ्“्वयम ्एतसय कृते 
नकयं  कतुुं शकनमुः”? माता अ्वदत ्“बह्ट नकमनप, भ्वनतः स्वनमत्ानि नकमथुं न 
पचृ्छननत ?      

 सयंसाधनानायं सतक्व ताप्ूव्वकम ्उपयोगकरियं पनुश्च  तेभयः(सयंसाधनेभयः) न्वीकरिाथुं 
समयप्रदानयं सयंसाधनसयंरक्षियं इनत कथयते । सयंसाधनानाम ्उपयोगकरिसय आ्वशयकता 
भन्वषयसय कृते च तेषायं  (सयंसाधनानाम)् सयंरक्षि ेसनतलुनसथापनयं सततपोषिीयन्वकासः 
कथयते । सयंसाधनानायं सयंरक्षिसय अनेके उपायाः सननत । प्रतयेकयं  मनषुयः उपभोगयं नयनूीकृतय 
्वसतनुायं पनुःचक्िद्ारा पनुरुपयोगद्ारा च योगदानयं दातुयं शकनोनत । अनततः एतत ्एकायं 
न्वनभननतायं रचयनत यतो नह स्ववे जी्वाः परसपरयं  समबद्धाः सननत ।

तनसमन ् सायङ्काले बालकाः नमत्ानि च परुातनसमाचारपत्ैः 
वयथ्व्वस्तैः ्वेिदुणिैः च नपनहतपत्ािायं क्यिसय कृते च सयतूानायं ननमा्वियं 
कृत्वनतः। मोना अकथयत,् “्वयम ् एतेष ु ्वसतषु ु काननचन ्वसतनून 
तेभयः परर्वारेभयः दासयामः यान ् परर्वारान ् ्वययं जानीमः”। मसुतफा 
अकथयत,्“स्वसयंसाधनानायं सयंरक्षियं स्वभ-ूभागसय च सजी्वतायाः कृते 
प्रयासः  एकम ्उतिमयं काय्वम ्अनसत।”         

 जसेसी अकथयत,् “अहयं सा्वधानतया  सतक्व ताप्ूव्वकयं  च कागदानायं  
साथ्वकप्रयोगयं कररषयानम ।” सा सपषरूपेि अकथयत,् “कागदननमा्विाय 
बह्वः ्वकृ्षाः न्छद्नते ।”      

 “अहयं अ्वधानप्ूव्वकयं  पशयानम यत ्मम गहृ ेन्वद्दु ्वयथा्व न भ्वेत”् इनत । 
मसुतफा उचचःै अकथयत,् “न्वद्तु ्जलेन कृषिाङ्गारेि च प्रापयते ।”  
आशा अकथयत,्“मम गहृ ेजलयं वयथुं न भ्वत ुइनत सङ्कलपयं करोनम । 

शब्वावली   

स््पोषणीयः कविवासः 
्वत्वमान-भान्व्वयंशक्मयोः  
आ्वशयकता-
पतू्वये सयंसाधनानाम ्
अ्वधानताप्ूव्वकम ्उपयोगः  
सततपोषिीय-न्वकासः 
कथयते । 

5



जलसय प्रतयेकयं  नबनदःु मलूय्वान ्अनसत । “बालकाः अकथयन ्,“्वययं स्ववे नमनलत्वा 
परर्वत्वनम ् आनेतुयं शकनमुः।” 

 मोना राजःू तेषायं नमत्ानि च इदयं नकन्चत ् कायुं अकु्व्वन ् । भ्वतायं कः 
न्वचारः? भ्वनतः सयंसाधनानायं सयंरक्षि ेकथयं साहायययं कररषयननत ?

 असमाकयं  पनृथवयाः मान्वानायं च भन्वषययं ्वकृ्षािायं पादपानायं पररतनत्सय च  
सरुक्षया सयंरक्षिने च सह समबद्धम ्अनसत।  

समप्रनत एतनद्षये सनुनश्चयीकरिम ्असमाकयं  कत्ववयम ्अनसत यत ्

 y  स्ववेषायं न्वीकरिीय-सयंसाधनानाम ्उपयोगाः सतत-पोषिीयाः सननत ।

 y  पनृथवयायं जी्वनसय न्वन्वधता सयंरक्षिीया । 

 y  प्राकृनतकपया्व्वरिीयतनत्सय हाननः नयनूानतनयनूा भ्वेत ्। 

अभयवासः
1. कनमनकलकि्प्रश्वानवाम ्उत्तरवाकण कलि्---- 
 (i) पनृथवयायं सयंसाधनानाम ्असमानरूपेि न्वतरियं नकमथ्वम ्अनसत ?
 (ii) सयंसाधनसयंरक्षियं नकम ्अनसत ?
 (iii)  मान्व-सयंसाधनानन नकमथुं महत््वपिूा्वनन सननत ?
 (iv) सततपोषिीयन्वकासः कः ?
2. समीचिीनम ्उत्तरं  इक् कचिह्ीितु वमिन त्ु ---
  (i) ननमननलनखतेष ुनकयं  सयंसाधनसय ननधा्वरियं न करोनत ?
        (क) उपयोनगता 
        (ख)  मलूयम ्
        (ग)  मात्ा 
 (ii) ननमननलनखतेष ुकतमयं सयंसाधनयं मान्वनननम्वत-सयंसाधनम ्अनसत ?
         (क) कक्व ट-रोगसय उपचारतौषधानन  
        (ख) प्रपातसय जलम ्
         (ग) उषिकनटबनधीय्वनानन 
    (iii) कथनयं परूयत 
         जै्वसयंसाधनम ्..............अनसत ।
  (क) जी्वजनतनुभः वयतुपननम ्
  (ख) मान्वनननम्वतम ्
  (ग) ननजगी्व्वसतनुभः वयतुपननम्
3. कनमनकलकि्ेषतु अन्रं सपष् ंितु वमिन त्ु ----- 
 (i)  सयंभावय-्वासतन्वकसयंसाधनयोः         
 (ii) स्व्ववयापक-सथाननकसयंसाधनयोः

सततपोषिीयन्वकाससय केचन नसद्धानताः 
 y जी्वनसय समसतरूपािाम ्आदरः  

 पय्व्वेक्षियं च ।  
 y मान्वजी्वनसय गिु्वतिा्वध्वनम ्।
 y पनृथवयाः जी्वनशकतयाः   

 न्वन्वधतायाः च सयंरक्षिम ्।
 y प्राकृनतकसयंसाधनानायं ह्ाससय   

 नयनूतमीकरिम ्।
 y पया्व्वरियं प्रनत ्वैयनक्तके वय्वहारे   

 अभयासे च परर्वत्वनम ्।
 y समदुायानायं स्वपया्व्वरिसय   

 पय्व्वेक्षियोगयानरुूपयं ननमा्विम ्। 
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4. करियवाकवकधः 

“रनहमन पानी रानखए नबन ुपानी सब सनू । 
पानी गए न ऊबरे मोती, मानसु, चनू ......।। ” 

इमाः पङ्कतयः अकबरसय सभायाः न्वरतनेष ु अनयतमने अबदरु-रहीम-खानखाना इनत कन्वना  
नलनखताः । कन्वः अत् कीदृशयं सयंसाधनयं प्रनत सङ्केतयं करोनत ? अनसमन ् सयंसाधने समापे सनत नकयं   
भन्वषयनत ? एतसय न्वषये 100 शबदषे ुनलखत । 

आगच्छ् रिी्वाम --

1. नचनतयनत ुयत ्भ्वनतः प्रागैनतहानसक-काले  एकनसमन ् ्वातानकूुनलतप्रसथे नन्वसननत । भ्वनतः भ्वदीयनमत्ानि  
 च तीव्रगानमप्वनानाम ्उपयोगयं कथयं कररषयननत ? नकयं  भ्वनतः प्वनयं सयंसाधनत्वेन ्वकु्तयं  शकन्ुवननत? 
 अधनुा कलपनायं कु्व्वनत ुयत ् भ्वनतः 2138 तम े्वषवे तनसमन ्ए्व सथाने नन्वसननत । नकयं  भ्वनतः  प्वनानाम ्उपयोगयं  
 कतुुं शकन्ुवननत ? कथम ् ? नकयं  भ्वनतः ्वकु्तयं  शकन्ुवननत यत ् अधनुा प्वनः एकयं  महत््वपिू्वसयंसाधनयं 

  नकमथ्वम ्अनसत ? 
2. एकयं  प्रसतरम,् एकयं  पत्म,् एका कागदननलका  च ्वकृ्षशाखायं स्वीकु्व्वनत ु।  नचनतयनत ुयत ्भ्वनतः एतेषायं ्वसतनूाम ्उपयोगयं 

  सयंसाधनरूपेि कथयं कतुुं शकन्ुवननत ? अधोदतियं च उदाहरियं पशयनत ुरचनायं च कु्व्वनत ु। 

भवन्ः िसयकचि् ्प्रस्रसय 
उपयोगं ि त्ुुं शकनतुवकन्.......

प्रयोगवाः/ उपयोकग्वाः

सटाप ू इनत क्ीनितमु् क्ीिनकम्
पत्भाराय उपकरिम्
उपसकरपेषिाथ्वम् उपकरिम्
स्व-्वानटकाम ्अथ्वा कक्षयं सजजीकतु्वम् अलङ्करिसामग्ी

कूनपकाम ्उद्ाटनयतमु् उपकरिम्

गलेुलमधये शस्तम्

भवन्ः िसयकचि् ्पत्रसय 
उपयोगं ि त्ुुं शकनतुवकन्.......

प्रयोगवाः/ उपयोकग्वाः
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भवन्ः िसयवाकचि् ्वकृ्शवािवायवाः 
उपयोगं ि त्ुुं शकनतुवकन्.......

प्रयोगवाः/ उपयोकग्वाः

भवन्ः िसयवाकचि् ्वकृ्शवािवायवाः 
उपयोगं ि त्ुुं शकनतुवकन्.......

प्रयोगवाः/ उपयोकग्वाः
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