
तञ्जानियजादशेसय (अफ्रीकजामधये) एकनसमि ् लघगु्जाम े मजाम्जा ्लम ् आिेतुं 

प्जातः शीघ्रम ् उनतिष्ठनत । तयजा ्हुदरंू गनतवयं भवनत कनतपयघण्जािनतरं 

च प्तयजागच्छनत । एतदिनतरं सजा गहृकजाययेष ु सवमजातःु सजाहजाययं करोनत 

अनप च सवभ्जातणॄजाम ् अ्जािजंा पजालिे  सजाहजाययं करोनत । तसयजाः 

समपणू्णपररवजारसय पजार्शये तेषजंा लघकुुन्रं पररतः एकः शलैभ-ूभजागः  
वत्णते । मजाम्जायजाः नपतजा कनििपररश्रमं कृतवजा नकनञचत ्कनणशम ्अलपनशम्ीं 

च उतपजादनयतुं शकिोनत । तथजानप एतद्वयं (कनणश ंनशम्ी च ) तसयजाः पररवजारसय  

कृते आवषषं भो्िजाथषं पयजा्णप्ं िजानसत ।

 पी्रः नयू् ीलैण्डदशेसय मषेपजालिप्दशेसय मधयवनत्णभजागे निवसनत 

यत्र तसय पररवजारः ऊण्णप्क्रमणसय यनत्रजागजारं चजालयनत । प्नतनदिं यदजा पी्रः 

नवद्जालयतः प्तयजागच्छनत तदजा सः मषेजाि ्पजालयनतं सवनपतवृयं पशयनत । तसय 

(नपतवृयसय) मषेगणः ्हु-दरंू पव्णतसंलगिे एकनसमि ् नवसततृघजासक्ेत्रे नसथतः 

अनसत । तत्र िवीितमप्रौद्ोनगकयजाः उपयोगं कृतवजा एकेि वैज्जानिकनवनििजा 

एतसय प््निः नक्रयते । पी्रसय पररवजारः ्ैनवककृनषद्वजारजा शजाकजानि अनप 

उतपजादयनत ।

 मजाम्जा  पी्रः च नवर्शसय द्वयोः नवनभनिसथजाियोः निवसतः अनप 

च तयोः ्ीवियजापिशलैीमधये ्हुनभनितजा अनसत । एषजा  नवनभनितजा भमूःे 

गणुवतिजाकजारणजात,् तथजा च मनृतिकजा ्लं विसपनतः प्जाणी प्रौद्ोनगकरी च इनत 

एतेषजाम ्उपयोगगत-वैनभननयकजारणजात ्वत्णते । एतेषजंा सथजािजािजंा परसपरवैनभननयसय 

मखुयकजारणम ्एतजादृश-संसजाििजािजाम ्उपलबितजा अनसत । 

भूमिः,
िृदा, जलि,् 

प्ाकृमिक-वनस्पमिः , 
वन्य-जीवन-ससंाधनं च

आगच्छनितु मकम्चि ् कृतवा 
अवगच्छछेि

 यनसमि ् प्दशे े भवनतः 
निवसननत तनसमि ् प्दशे े भमूःे 
मनृतिकजा-प्कजारजाणजंा तथजा च 
्लोपलबितजायजाः पे्क्ण ं कुव्णनत ु । 
सव-कक्जायजंा पररचचजाषं कुव्णनत ु यत ्
कथं ्िजािजंा ्ीवि-शलैी एतैः 
प्भजानवतजा अभवत ्। 

मकं भवनिः जानमनि ?

नवर्शसय िवनतप्नतशतं ्िसङ्खयजा 

भनूम-क्ेत्रसय नत्रंशत-्प्नतशतं भजागे 

एव निवसनत । शषे ंसप्नतप्नतशतं 

भमूरौ  नवरल-्िसङ्खयजा वसनत  

अथवजा सजा नि््णिजा अनसत । 



भूमिः

सवयेष ु महत्वपणूयेष ु प्जाकृनतकसंसजाििेष ु भनूमः अनप सनममनलतजा अनसत । भ-ूपषृ्ठसय 
सकलक्ेत्रफलसय प्जायः नत्रंशत ् (30) प्नतशतं भजागः भनूमः अनसत । एतजावदवे ि असय 
नत्रंशत ्(30) प्नतशतं सवलपभजागसय अनप  सवये भजागजाः आवजासयोगयजाः ि सननत ।

मखुयतः भनूम्लवजायवोः नवनभनिलक्णकजारणजात ् नवर्शसय नवनभनिभजागेष ु्िसङ्खयजायजाः 
नवतरणम ् असमजािं प्जापयते । उनितजावितसथलजाकृतयः, पव्णतीयतीव्रप्वणभजागजाः, 

्लजाक्रजानतनिमिक्ेत्रजानण, मरुसथलक्ेत्रजानण, 
सघिविक्ेत्रजानण च सजामजानयतः नवरलजानि अथवजा 
नि््णिजानि सननत । उव्णरक्ेत्रेष ु िद्पुतयकजास ु
च  कृनषकजाय्णसय कृते उपयकु्तभनूमः उपलबिजा  
अनसत । अतः एतजानि सथजािजानि सघिजावजासीय 
-क्ेत्रजानण सननत । 

भूमि-उ्प्योगः

भमूःे उपयोगः नवनभनिकजाययेष ुनक्रयते यथजा कृषये, 
वजानिकयै, खििजाय, गहृरचिजायै, मजाग्णनिमजा्णणजाय, 
उद्ोगसथजापिजाय च । सजािजारणतः एषः भनूम-
उपयोगः कथयते । 

दछेशाः
भूिछेः उ्प्योगानतुसारं क्छेत्रफलस्य प्मिशिि्

सस्यभूमिः ्पशतुचारण-क्छेत्रि् वनि् अन्यो्प्योगाः

आनसरियजा 6 56 14 24

ब्जा्ीलः 9 20 66  5

किजा्डजा 5 4 39 52

चीिः 10 34 14 42

फ्जंासः 35 21 27 17

भजारतम् 57 4 22 17

्जापजािः 12 2 67 19

रूसः 8 5 44 44

संयकु्तरजाजयम ् 29 46 10 16

संयकु्तरजाजय-अमरेरकजा 21 26 32 21

मवश्वि ् 11 26 31 32

         
   

सारणी 2.1 च्यमनि-दछेशछेषतु  भूमि-उ्प्योगः

उपरर दतिसजारणयजाः  अधययिं कृतवजा निमिनलनखतप्श्जािजाम ्उतिरजानण ददत ु---
1.तेषजंा दशेजािजंा िजामजानि वदनत ुयेष ुदशेषे ुससयभनूमः पशचुजारण-क्ेतं्र विम ्अनयोपयोगजाः च इनत एतेषजंा कृते भमूःे 
प्नतशतं सवजा्णनिकम ्अनसत । 
2.एतेषजंा दशेजािजंा भनूम-उपयोगप्नतरूप-समभजानवतजानथ्णकनक्रयजाणजंा मधये भवनतः कथं सम्नि-सथजापिं कररषयननत ?

मचत्रि ्2.1 ऑनसरियजायजंा सजाल््ग्णः 
अनसमि ् नचत्रे भवनतः भमूःे नकयतः उपयोगजाि ्पररज्जातुं शकिवुननत ?
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नकं भवनतः मजाम्जायजाः तथजा च पी्रसय पररवजारजाणजंा भमूःे उपयोगसय नवनभनि-
नविीिजंा सचूीं निमजा्णतुं शकिवुननत ?  

 भनूम-उपयोगः भरौनतक-कजारकैः नििजा्णररतः भवनत यथजा सथलजाकृनतः, मदृजा, 
्लवजायःु, खनि्जानि, ् लं च इनत एतेषजाम ्उपलबितजा । ् िसङ्खयजा प्रौद्ोनगकरी च 
इतयजादयः मजािवीयजाः कजारकजाः अनप भनूम-उपयोगप्नतरूपसय महत्वपणू्णनििजा्णरकजाः 
सननत । 

 सवजानमतवसय आिजारेण भमूःे वयनक्तगतभनूम-सजामदुजानयकभनूमरूपेण 
नद्विजा नवभजा्िं कतुषं शकयते । वयनक्तगत-भनूमः मिषुयजाणजंा सवजानमतवे भवनत 
एतनद्वपरीतं सजामदुजानयक-भनूमः समदुजायजािजंा सवजानमतवे भवनत । सजामजानयरूपेण 
एतसयजाः सजामदुजानयकभमूयजाः उपयोगः समदुजायसम्ननितमजािवजािजंा कृते नक्रयते 
यथजा पर्शजाहजारजाः, फलजानि, विरौषिजानि च इनत एतेषजंा सङ्ग्हणम ् इनत । एषजा 
सजामदुजानयकभनूमः सहभजानगसमपनति-संसजाििजानि अनप कथयते । 

 ्िसङ्खयजा तसयजाः च अनभयजाचिजा सदवै वि्णते परनत ु भमूःे उपलबितजा 
सीनमतजा अनसत । सथजािजािसुजारं भमूःे गणुवतिजायजंा भदेः दृशयते । ् िजाः सजामदुजानयकभमूयजंा 
वयजापजाररकक्ेत्रनिमजा्णणजाथषं िगरीयक्ेत्रेष ुगहृनिमजा्णणजाथषं ग्जामीणक्ेत्रेष ुच कृनषयोगयभमूःे 
नवसतजारजाय अिनिकृतं हसतक्ेपम ्आरबिवनतः सननत । अद्  भनूम-उपयोगप्नतरूपे 
वयजापक-पररवत्णिजानि असमजाकं समजा्े सजंासकृनतकपररवत्णिजानि दश्णयननत । 
वत्णमजािसमये कृनष-निमजा्णणःै सम्द्जािजंा  गनतनविीिजंा प्सजारकजारणजात ्निमिीकरण,ं 
भ-ूसखलिं, मनृतिकजा-क्रण,ं मरुसथलीकरण ंच पयजा्णवरणसय कृते प्मखुजाः अपजायजाः 
सननत ।

मचत्रि ्2.2  भमूःे उपयोगे समयजािसुजारं पररवत्णिजानि

1 2

43

आगच्छनितु मकम्चि ् कृतवा 
अवगच्छछेि

सव-गहृ े अथवजा प्नतवेश े कनतपयैः 
वदैृ्ः सह वजातजा्णः कुव्णनत ु तथजा च 
गतेष ुकेषनुचत ्वषयेष ु्जातसय भनूम-
उपयोग-पररवत्णिसय नवषये सचूिजाः 
एकत्रीकुव्णनत ु । प्जाप्-नववरण ं सव-
कक्जायजाः सचूिजा-फलके प्दनश्णतं 
कुव्णनत ु। 
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भूमि-ससंाधनस्य सरंक्णि ्       
वि-भमूःे कृनषयोगयभमूःे च तीव्रगतयजा नविजाशः ्जायमजािः अनसत यतो नह ्िसङ्खयजा 
तसयजाः अनभयजाचिजाः च वि्णमजािजाः सननत । एतेि कजारणिे एतसय प्जाकृनतकसंसजाििसय (भमूःे) 
समजानप्ः भनवषयनत इनत भयम ् उतपनिम ् अनसत । अतः नविजाशसय वत्णमजािगनतः अवशयमेव 
अवरोििीयजा । विरोपण,ं भनूम-उद्जारः, रजासजायनिक-करी्िजाशकजािजंा रजासजायनिक-उव्णरकजाणजंा च 
नवनियनमतोपयोगः, अनतचजारण-नियनत्रण ं च इतयजादयः भनूम-संरक्णसय कृते केचि प्यकु्तजाः 
सजामजानयजाः नवियः सननत । 

भू-स्खलनि्

सजामजानयरूपेण शलैजानदभयः ्हृद-्रूपेण यजा मनृतिकजा पतनत  मनृतिकजापतिसय तद ् ्हृत-्
संचजालिं भ-ूसखलिम ्इनत कथयते । भ-ूकमपः,आपलजावः, जवजालजामखुी च इतयजानदनभः 
सह भ-ूसखलिं घन्तं भवनत । दीघ्णकजालीि-भजाररवषजा्णभयः भ-ूसखलिं ्जायते । एतत ्भ-ू
सखलिं िदी-प्वजाह ंनकनञचतकजालं यजावत ्अवरुणनद् । िद्वरोिसय सहसजा सफो्िजात ्
अिसतिीिजंा  उपतयकजािजाम ् आवजासेष ु नवधवंसः भवनत । पव्णतीय-भ-ूभजागेष,ु भ-ू
सखलिम ्एकजा मखुयजा अनप च नवसततृरूपेण प्सतृजा प्जाकृनतकरी आपद ्अनसत यजा प्जायः 
्ीविं समपनति ंच िशयनत पिुश्च नचनतजायजाः एकः मखुयः नवषयः अनप भवनत । 

एकं वासिमवकि ्अध्य्यनि ्

नहमजाचल-प्दशेसय नकनिरौर-्िपद े “रेकजंाग-पीओ” इनत सथजािसय निक्े पञ्ी-ग्जाम े ्हृदू्-सखलिकजारणजात ्
“रजानषरियमहजामजाग्णः 22” इनत असय परुजातिनहनदसुतजाि-नतब्तमजाग्णसय 200 मी्रपररनमतः भजागः िष्ः ्जातः । एतद ्भसूखलिं 
पञ्ी-ग्जाम ेतीव्र-नवसफो्िजात ्अभवत ्। नवसफो्िजात ्ितभजागसय एतत ्नि ््णल-क्ेत्रम ्अिः पनततं यसमजात ्कजारणजात ्मजाग्णसय 
ग्जामसय च  पजार्श्णनसथतं क्ेतं्र क्नतग्सतं ्जातम ्। पञ्ी-ग्जाम ंकसमजादनप समभजानवत-मजािवीय-नविजाशजात ्रनक्तुं सः ग्जामः पणू्णतः 
ररक्तः कजाररतः ।       

उ्पशिन-मरि्यामवमधः  

वैज्जानिक-प्नविीिजंा नवकजासेि वयम ्अवगमि-शनकं्त प्जाप्वनतः समः यत ्भ-ूसखलिोतपतिःे कजानि कजानि कजारकजानण सननत ? तेषजंा 
कजारकजाणजंा च प््नििं कथं करणीयम ्एतदनप असमजानभः ज्जातम ्। भ-ूसखलिसय नियनत्रणजाय केचि प्नवियः निमिनलनखतजाः 
सननत—

 y भ-ूसखलि-प्भजानव-क्ेत्रजाणजंा मजािनचतं्र रचनयतवजा अनसमि ्मजािनचत्रे प्भजानवत-सथलजािजंा नचह्ीकरणम ्। एवम ्एतजानि  
 क्ेत्रजानण आवजास-निमजा्णणजाय मोकंु्त शकयनते । 

 y भनूमम ्अपसरणजात ्रनक्तुं प्नतिजारर-नभतिःे निमजा्णणम ्।
 y विसपतयजावरण े वनृद्ः भ-ूसखलिसय नियनत्रणजाय अतीवप्भजावी  

 नवनिः अनसत ।
 y पषृ्ठपवजाहजाि ् निर्णरप्वजाहजाि ् भ-ूसखलिसय च गनतशीलतजंा  

 नियनत्रनयतुं  पषृ्ठीयजापवजाह-नियनत्रणोपजायजाः कजायजा्णननवतजाः कृतजाः ।

प्नतिजारर-नभनतिः

भ-ूसखलिम्
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िृदा

भनूम-पषेृ्ठ कणमयजावरणसय कृशजा वनलः (परत) मदृजा इनत कथयते । इयं वनलः भमूयजा 

सह निक्तयजा सम्द्जा अनसत । सथलरूपजानण मनृतिकजायजाः प्कजारजाि ् नििजा्णरयननत । 

ह्मूस-्विसपनतभयजंा सह उपरर मदृजा

्जाल ुगजाद कले इतयजानदनभः सह उपमदृजा 

अपक्नयतजाः शलैीयजाः पदजाथजा्णः 

्िकशलैम ् 

मचत्रि ्2.3    मदृजा-पररच्ेछनदकजा

शलेैभयः प्जाप्खनि्ैः, ्ैव-पदजाथ्थः भमूयजंा च प्जापयमजाणःै खनि्ैः मनृतिकजायजाः 
निमजा्णण ंभवनत । इयं मनृतिकजा अपक्यसय प्नक्रयजाद्वजारजा निनम्णतजा भवनत । खनि्-
्ैवपदजाथजा्णिजंा समनुचतं नमश्रण ंमनृतिकजाम ्उव्णरजंा करोनत । 

्िकशलैम ्वण्णम,् सवरूपम,् 
रजासजायनिक-गणुिमषं खनि्-
मजात्रजंा तथजा च पजारगमयतजंा 
नििजा्णरयननत ।  

्लवजायःु तजापमजािं वषजा्णः 
अपक्यः तथजा च ह्मूस ्
निमजा्णण-मजािं प्भजावयननत ।  

उचचजावच-तङ्ुगतजा तथजा 
च प्वण-भजागः मदृजायजाः 
सञचयसय  नििजा्णरण ंकुरुतः । 

समयः मदृजा-
पररच्ेछनदकजायजाः सथलूतजंा 

निश्चयीकरोनत ।

मचत्रि ्2.4     मदृजा-निमजा्णणसय कृते प्भजानव-कजारकजानण 

विसपनत्जातं प्जानण्जातं तथजा च सकू्म-्ीवजाः 
ह्मूस-्निमजा्णणसय पररमजाण ंप्भजावयननत ।  

िृदा

शबदावली
अ्पक््यः   
तजापमजािपररवत्णिेि तषुजार-नक्रयजानभः 
प्जानण-पजादप-मिषुयजाणजंा च 
गनतनवनि द्वजारजा अिजावररत-शलैजािजंा 
भ्स्िं तथजा च क्यः अपक्यः इनत  
कथयते । 

मकं भवनिः जानमनि ?

केवलम ् एकसेण्ीमी्रपररनमतजंा 
मदृजाम ् अनप निमजा्णतुं शतं वषजा्णनण  
अपेक्यनते ।  
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िृमतिका-मनिामाणस्य कारकामण 

शलै-सवरूपं ्लवजायनवककजारकं च मनृतिकजा-निमजा्णणसय मखुयकजारके सतः । मनृतिकजा-

निमजा्णणसय अनयजानि अनप कजारकजानण सननत यथजा सथलजाकृनतः, ्ैव-पदजाथजा्णिजंा भनूमकजा 

अनप च मनृतिकजा-निमजा्णणसय सङ्घ्िे प्यकु्तसमयः । एतजानि कजारकजानण पथृक् पथृक् 

सथजािेष ुनभनिजानि नभनिजानि सननत । 

िृमतिका्याः अ्पच्यनं सरंक्णस्य च उ्पा्याः –

मनृतिकजायजाः क्रण ंक्ीणतजा च मनृतिकजा-संसजाििसय कृते द्वरौ मखुयरौ अपजायरौ सतः । उभजाभयजंा 

मजािवीय-प्जाकृनतककजारकजाभयजाम ्एव मनृतिकजायजाः निमिीकरण ंभनवतुं शकयम ्। मनृतिकजायजाः 

निमिीकरण ेनिमिनलनखतजानि सहजायककजारकजानण सननत-----

विोनमलूिम,् अनतचजारणम,् रजासजायनिकोव्णरक-करी्िजाशकजािजाम ् अतयनिकः उपयोगः, 

वषजा्ण-दोहिम,्  भ-ूसखलिं तथजा च आपलजावः   

मदृजा-संरक्णसय केचि नवियः निमिनलनखतजाः सननत   -----

“िलच” इमि अस्य मनिामाणि ् ----पजादपजाि ् अनतरजा अिजावतृ-भनूमः ्ैव-पदजाथजा्णनद-

पलजालैः आच्छजाद्ते । अिेि कजारणिे मनृतिकजायजाः आर््णतजा अवरुद्जा ्जायते । 

मचत्रि ्2.5    वेनदकजा-मखेलजा मचत्रि ्2.6    समोचचरेखीय-कष्णणम्

“वछेमदका-फािमा” इमि एिस्य  मनिामाणि-्--- ससयम ्उतपजादनयतुं समतलीयं िरजातलम ्
उपलबि ंभवेत ्एतदथषं नवसततृ-समतल-सोपजािजानि अथवजा वेनदकजाः नवरचयनते । एतजानभः 
वेनदकजानभः पषृ्ठीय-प्वजाहः मनृतिकजाक्रण ंच नयिूीनक्रयेते। (नचत्रम ्2.5) 

सिोचचरछे्खी्यकषमाणि ्  -- एकनसमि ् पव्णतीय-प्वणभजागे समोचचरेखजाणजंा समजानतरे 
कष्णण ंप्वणभजागजात ्निमिजानभमखु ंप्वहतः ्लसय कृते एकप्जाकृनतकजावरोिसय निमजा्णण ं
करोनत । (नचत्रम ्2.6)

रक्क-िछे्खलाः --- मनृतिकजावरण ंरनक्तुं पवि-गनतं च अवरोद्ुं त्ीय-प्दशेषे ुशषुक- 
प्दशेषे ुच वकृ्जाः पङ्नक्तष ुउपयनते । (नचत्रम ्2.7) 

गमिमवमधः

भजारते ्लोढजा शयजामजा रक्तजा 
लै्रजाइ्् मरुसथलीयजा तथजा 
च पव्णतीयजा प्भतृयः मदृजाः 
भनवतमु ् अह्णननत । नवनवि-
मदृजािजाम ् एकैकमनुष्पररनमतजंा 
मनृतिकजाम ्एकत्रीकुव्णनत ुतथजा 
च निरीक्ण ं कुव्णनत ु । तजाः 
कथं  परसपरं नभनिजाः सननत ?   

मचत्रि ्2.7    रक्क-मखेलजा
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सिोचचरछे्खी्यरोमधकाः - समोचचरेखजास ु रोनिकजाः निमजा्णतुं प्सतर-घजास-मनृतिकजाणजाम ्
उपयोगः नक्रयते । रोनिकजाणजंा परुतः ्लम ्एकत्रीकतुषं खजातजानि रचयनते ।  

गमिमवमधः
अ एवं ् इनत द्व े रेि-सथजानलके सवीकुव्णनत ु । 
एतयोः रेि-सथजानलकयोः कोण े ष्् न्छर्जानण 
रचयनत ु पिुश्च इम े एकसमजािमजात्रयजा मनृतिकयजा 
परूयनत ु । अ इनत रेि-सथजानलकजायजाः मनृतिकजंा 
ररक्तजंा तय्नत ु एतनद्वपरीतं ् इनत रेि-
सथजानलकजायजंा गोिमूकणजाि ्अथवजा तण्ुडलकणजाि ्
वपनत ु । अिनतरं ् इनत रेि-सथजानलकजायजाः 
कणजाः प्रूह् नकनञचदनुितजाः भवननत । 
अििुजा द्व े रेि-सथजानलके एकनसमि ् प्वणभजागे 
सथजापयनत ु। द्वयोः रेि-सथजानलकयोः मधये ऊधवजा्णत ् 
एकतः ्लं निनक्पनत ु । द्वयोः रेि-सथजानलकयोः 
न्छर्भेयः निग्णनमषयमजाण ं पङ्कयतंु ्लं द्वयोः 
पथृक् पथृक् समपु् कयोः एकत्रीकुव्णनत ुतलुिजंा च 
कुव्णनत ुयत ्प्तयेकं सथजानलकजातः नकयती मनृतिकजा 
क्ररतजा ।

शैल-बनधनामन - एतजानि शलै-्नििजानि ्ल-प्वजाह ं नयिूीकतुषं सजृयनते । एतजानि (शलै-
्नििजानि) कुलयजाः रक्ननत अनप च मनृतिकजाक्रण ंरुनिननत ।
िध्यकालीन-सस्योत्पादनि ्-- वषजा्ण-दोहिजात ्मनृतिकजंा सरुनक्तुं पथृक् पथृक् समये नभनि-
नभनिससयजानि  एकजानतरपङ्नक्तष ुउपयनते । 

जलि ्

्लम ्एकं महत्वपूणषं िवीकरणीय-प्जाकृनतकं संसजाििम ्अनसत । भ-ूपषृ्ठसय 3/4 भजागः 
्लेि आच्छजानदतः। अतः एतत् “्ल-ग्हः” इनत अनप कथनयतुं शकयते । प्जायः 3.5 
अ्ु्णदवषयेभयः पूवषं ्ीविम ् आनद-महजासजागरेष ु एव प्जारबिम ् । अद्जानप भ-ूतलसय 2/3 
भजागः महजासजागरैः आच्छजानदतः अनसत अनप च महजासजागरजाः नवनविपजादपजािजंा ्नतूिजंा च 
सजाहजाययं कुव्णननत । महजासजागरजाणजंा ्लं लवणीयम ्अनसत मजािवीयोपभोगजाय च उपयुकं्त 
िजानसत । केवलं 2.7 प्नतशतं ्लम ्एव अलवणीयम ्अनसत । असय अलवणीय-्लसय 
70 प्नतशतं भजागः नहमजाच्छजादकेष ु अनप च नहमजािीभतेूष ु अण्जाक्ण न्कजा-ग्ीिलैण्ड-
पव्णतीयप्देशेष ु प्जापयते । सवनसथतेः कजारणजात् एते भजागजाः मजािव-सजामथयजा्णत् ्नहः  
सननत । केवलम ्एकं प्नतशतम ्अलवणीयम ्् लम ्एव उपलबिम ्अनसत मजािवीयोपभोगजाय 
च उपयुक्तम ्अनसत । एतत् भरौम-्लरूपेण, िदीष,ु सरोवरेष ुच पषृ्ठीय-्लरूपेण पिुश्च 
वजायमुण्डले ्लवजाषपरूपेण प्जापयते । 

मकं भवनिः जानमनि ?

1975 तम े वषये मजािवोपयोगजाय 
्लसय उपभोगः 3850 
घिनकलोमी्र-प्नतवष्णम ् आसीत ्
यः 2000 तम ेवषये वनि्णतवजा 6000 
घिनकलोमी्र-प्नतवष्णम ्अभवत ्।

मकं भवनिः जानमनि ?

्लन्नदरुूपेण निःसयनदमजािजा 
िनलकजा एकेि वषयेण 1200 
ली्रपररनमतं ्लं वयथषं करोनत ।    
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अतः अलवणीयं ्लं पनृथवयजाः सवजा्णनिक-
मलूयवजाि ् पदजाथ्णः अनसत । पनृथवयजंा ्लं िैव 
वि्णनयतुं शकयते िैव च नयिूीकतुषं शकयते । एतसय 
आहतय मजात्रजा नसथरजा भवनत । असय प्चरुतजायजंा 
नवनवितजा प्तीयते यतो नह एतत ् वजाषपीकरण-
वष्णण-वजाह-प्नक्रयजाणजंा मजाधयमिे महजासजागरेष,ु 
वजायरौ, भमूयजंा पिुः महजासजागरेष ु च चक्रणद्वजारजा 
गनतशीलम ् अनसत । यथजा भवनतः ्जािननत यत ्
एतत ्“्लचक्रम”् इनत कथयते । मिषुयः ्लसय 
वयजापकमजात्रजायजाः उपयोगं ि केवलं पजािे प्क्जालिे 
च करोनत अनपत ु उतपजादि-प्नक्रयजायजाम ् अनप 
करोनत । ्लं कृनषकजाययेष,ु उद्ोगेष ुअनप च ्नि-
्लजाशयजािजंा मजाधयमिे नवद्दुतुपजादिे अनप प्यकंु्त  
नक्रयते । ्ल-स्ोतसजंा शोषणजात ् अथवजा ्लसय 
प्दषूणकजारणजात ् अलवणीय्लजापतूयेः नयिूतजायजाः 

मखुय-कजारकजानण एवं सननत--वि्णमजािजा ् िसङ्खयजा, भो्िसय वि्णमजािजा यजाचिजा, रोकििीय-
ससयजािजंा वि्णमजािजा यजाचिजा, वि्णमजािं िगरीकरण ंतथजा च समयक् ्जायमजािः ्ीविसतरः । 

जलो्पलबधिा्याः सिस्याः 

नवर्शसय अिेकेष ुप्दशेषे ु्लसय नयिूतजा अनसत । अनिकजंाशतः अफ्रीकजा, पनश्चमी एनशयजा, 

दनक्णी-एनशयजा, पनश्चमी-संयकु्त-रजाजय-अमेररकरीयभजागजाः, उतिर-पनश्चमी-मकैनसकको, 

दनक्णी-अमरेरकरीयभजागजाः समपणू्ण-आसरेिनलयजा च अलवणीय्लसय आपतूयेः नयिूतजायजाः 

समसयजाम ् अिभुवनतः सननत । एते दशेजाः एतजादृशषे ु ्लवजाय-ुप्दशेषे ु नसथतजाः सननत यत्र 

प्जायः अिजावनृष्ः भवनत । तेष ुप्दशेषे ु्लजाभजावसय अनिकसमसयजा भवनत । एवम ्ऋत-ुवष्णण े

अथवजा वजानष्णक-वष्णण े नवनवितजायजाः पररणजामसवरूपेण ्लजाभजावः भनवतमु ्अह्णनत अथवजा 

अतयपुयोगेि ्ल-स्ोतसजंा च सनदषूणिे अनप ्लजाभजावः 

भनवतमु ्अह्णनत । 

जल-ससंाधनानां सरंक्णि ्-

अद्तिे नवर्शे शदु्-पयजा्णप््लीयस्ोतजंानस पय्णनतं प्जापणम ्
एकजा महती समसयजा ्जातजा । असय क्ीयमजाणसय 
संसजाििसय संरक्णजाय प्यजासजाः करणीयजाः । यद्नप ्लम ्
एकं िवीकरणीय-संसजाििम ्अनसत तथजानप असय अनत-
उपयोगः अनप च प्दषूणम ् एतत ् ्लम ् उपयोगजाथ्णम ्
अिपुयकंु्त कुरुतः ।  ् लसय प्मखु-सनदषूकजानण एवं सननत 
अशोनितजाः अथवजा आनंशकरूपेण शोनितजाः मलजाः,

          

मकं भवनिः जानमनि ?

नकं भवनतः ्लजापणसय नवषये 
श्रतुवनतः सननत ? सरौरजाषरि-प्दशे े
1.25 लक्-्िसङ्खयजावत ्
अमरेलीिगरं निक्वनत्ण-
सम्ननिभयः ्लं के्रतुं  पणू्णतः  
आनश्रतम ्अनसत ।

मरि्या-कला्पः
सजामजानयतः एकः िगरीयं भजारतीय-्िः प्नतनदिं प्जायः 150 ली्रपररनमत-
्लसय उपयोगं करोनत । 
उ्प्योगाः                 प्मिजनं प्मिमदनं लीटरिात्रा
पजािम ्                   3
भो्ि-निमजा्णणम ्               4
सिजािम् ्               20
शरौचजालयः            40
वस्त्र-प्क्जालिम ्     40
पजात्र-मजा््णिम ्     20
औद्जानिकरी     23
आहत्य      150

मकं भवनिः एिि ्उ्प्योगं न्ूयनीकितुमाि ्उ्पा्यान ्मचनिम्यितुं शकनतुवमनि ?

मचत्रि ्2.8 वजानहत-मलकजारणजात,् औद्ोनगक्नहः स्वणजात ्तथजा च 
अपनशष्-पदजाथ्णक्ेपणजात ् यमिुजा-िदी प्दनूषतजा ्जायमजािजा अनसत
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कृनष-रजासजायनिकनवस््णिजानि,  ्ल-निकजायेष ुऔद्ोनगक-्नह-स्जावजाः, एतेष ुकजारकेष ु
सनममनलतजाः िजाइरेि्-िजातवः पी्डकिजाशकजाः च ्लं प्दषूयननत । एतेष ु अनिकजंाश-
रसजायिजाः अ्ैव-निमिीकरणीयजाः सननत अतः एते ्लद्वजारजा मजािवशरीरेष ुप्जापिवुननत । 
्ल-निकजायेष ुएतेषजंा प्दषूकजाणजंा नवस््णिजात ्पवूषं ्नह-
स्जावजाणजाम ् उपयकु्तनवनििजा शोििं कृतवजा ्ल-प्दषूण ं
नयिूीकतुषं शकयते । 

 विजानि अनप च अनयजानि विसपतयजावरणजानि 
िरजातलीय-प्वजाह ं मनदीकुव्णननत भनूमगत्लं च पिुः 
परूयननत । पषृ्ठीय-प्वजाहसय रक्णजाय ्ल-सङ्ग्हण ं
नद्वतीय-नवनिः अनसत । ्ल-स्जावं नयिूीकतुषं क्ेत्र-
सेनचकजाः कुलयजाः समयकप्कजारेण स्लीकरणीयजाः। 
स्जाव-वजाषपीकरणजाभयजंा भनवषयमजाणजंा ्लक्नतं रोद्ुं 
क्ेत्रसय “नसप्ङ्कलर” इनत नवनििजा सेचिं करणीयं यतो नह एषः अनिकः प्भजानवनवनिः। 
येष ु प्दशेषे ु वजाषपीकरणसय अनिकमजात्रजा वत्णते तेष ु शषुक-प्दशेषे ु सेचिसय न्नद-ु
निपजातनवनिः ्हूपयोगी अनसत । सेचिसय एतरौ नविी अङ्गीकृतय ्हुमलूयं ्ल-
संसजाििं संरनक्तं कतुषं शकयते ।

प्ाकृमिक-वनस्पमिः वन्यजीवनं च

 नवद्जालयसय ्जालकजाः हसतनशलप-प्दश्णनयजंा भ्मनतः आसि ्। प्दश्णनयजाः वसतनूि 
दशेसय नभनि-नभनिभजागेभयः सङ्गहृीतजानि आसि ् । मोिजा एकं सयतूम ् उतथजानपतवती 
सोतसजाह ंच उक्तवती, “एषः एकः सनुदरः हसतसयतूः अनसत ।” अधयजानपकजा अकथयत,् 
“आम,् अयं शणिे निनम्णतः अनसत ।” “नकं भवनतः तजाि ् कण्डोलजाि,् दीपच्छत्रजानण 
आसननदकजाः च पशयननत ? तजाः आसननदकजाः ्ेत्रदण्ैडः  वेणदुण्ैडः च निनम्णतजाः सननत । 
भजारतसय पवूवी-उतिरपवूवी-आर््ण-प्दशेषे ुवेणदुण्डः प्जाचयुयेण उतपजाद्ते ।” ्ेससी करौशयंे 
सकजाफ्ण वस्त्रं दृष््वजा उतसजानहतजा आसीत ् । अधयजानपकजा अकथयत,् “ एतत ् करौशयंे 
सकजाफ्ण वस्त्रं पशयनत ु।” अधयजानपकजा सपष् ंकृतवती यत ्करौश ंतनतकुरी्ेभयः प्जापयते । ये 
(तनतकुरी्जाः) पषूवकृ्ेष ु पजालयनते । ्जालकजाः अवगतवनतः यत ् पजादपजाः असमभयम ्
अिेकजाि ्नवनभनिजाि ्च उतपजादजाि ्प्ददनत येषजंा वयं दनैिक्ीविे उपयोगं कुम्णः ।  

 प्जाकृनतक-विसपनतः वनय-्ीविं च केवलं सथल-्ल-
वजायमुण्डलजािजंा मधये सम्दे् एकनसमि ्सङ्करीण्ण-क्ेत्रे एव प्जापयेते यत ्क्ेत्रं 
वयं ् ैव-मण्डलं कथयजामः। ्ैव-मण्डले सवजा्णः ्ीनवत-्जातयः ्ीविजाथषं 
परसपरं सम्ननितजाः अनप च अनयोनयजानश्रतजाः सननत ।  एतत ्् ीविजािजाररतं 
तनत्रं पजाररतनतं्र इनत कथयते । विसपनतः वनय्ीविं च ्हुमलूये संसजाििे 
सतः । पजादपजाः असमभयं भविीयकजाषं्ठ प्ददनत, प्जानणभयः आश्रयं प्ददनत, 
येि वजायिुजा वयं र्शजासं प्र्शजासं च कुम्णः तं प्जाणवजायमु ्(ऑकसी्ि-्इनत) 
उतपजादयननत, ससयोतपजादिजाय आवशयक-मनृतिकजायजाः सरुक्जंा कुव्णननत, 

मकं भवनिः जानमनि ?

सव-गहृसय ्छद्जाः उपरर वषजा्ण-
्लम ्एकत्रीकृतय असय ्लसय 
सङ्ग्हण ं तथजा च नवनभनिेष ु
उतपजादकेष ु उपयोगः वषजा्ण-
्ल-संरक्णम ् इनत कथयते । 
सजामजानयतः घण्जाद्वयजानतमकरी-
वषजा्णणजाम ् एकः क्रमः 8000 
ली्र-पररनमतं ्लं संरनक्तुं 
पयजा्णप्ः अनसत ।

मचत्रि ्2.10    करौशयेकरी्जाः-करी्जाः

मचत्रि ्2.9    सेचिसय नसप्ङ्कलर-नवनिः 
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रक्क-मखेलजारूपेण कजायषं कुव्णननत, भनूमगत-
्लसय सङ्ग्हण े सजाहजाययं कुव्णननत अनप 
च असमभयं फलजानि, ससय-क्ीरं, चीरतैलं, 
नियजा्णसम,् औषिीय-पजादपजाि ् च प्ददनत । 
पजादपजाः असमभयम ् असमजाकम ् अधययिसय 
कृते आवशयकजानि कजागदजानि अनप प्ददनत। 
पजादपजािजाम ्अिेके उपयोगजाः सननत येष ुभवनतः 
इतोऽनप  उपयोगजाि ्योकंु्त शकिवुननत ।
वनय्ीविे ्नतवः पनक्णः करी्जाः ्लीय-
्ीवजाः च भवननत । तेभयः वयं दगुि ं मजासं 
चम्ण ऊणषं च प्जापिमुः । मिमुनक्कजातलुयजाः 
करी्जाः असमभयं मि ु प्ददनत । मिमुनक्कजा 
पषुपजाणजंा परजाग-निमजा्णण ेसजाहजाययं करोनत अनप 
च पररतनत्रे अपघ्करूपेण एकजंा महत्वपणू्ण-
भनूमकजंा निव्णहनत । च्कजाः सवसय भो्िसय 
कृते करी्जानश्रतजाः सननत अपघ्करूपेण च 
कजायषं कुव्णननत । गधृ्ः मतृ्ीव-्नतिूजंा भक्ण ं
करोनत अतः सः एकः अपमजा््णकः अनसत 
पयजा्णवरणसय च एकः महत्वपणू्ण-शोिकः 
मनयते । अतः प्जानणिः गरुवः सयःु उत वजा 
लघवः सयःु सवये पजाररतनत्रसय सनतोलिं 
निमजा्णतमु ्आवशयकजाः सननत ।

प्ाकृमिक-वनस्पिछेः मविरणि ्

विसपतेः वनृद्ः मखुयरूपेण तजापमजािजार््णतयोः  
आनश्रतजा भवनत । नवर्शसय विसपतेः मखुयप्कजारजाः 
चतषुु्ण भजागेष ु सथजापनयतुं शकयनते यथजा- विम,् 
घजाससथलम,् गलुमम,्  ्ुणड्जा  च । 

    भजारर-वषजा्णयकु्तक्ेत्रेष ु नवशजालवकृ्जाः प्रोढंु 
शकिवुननत । एवं विजानि प्चरु्लजापनूत्णयकेु्तष ुक्ेत्रेष ु
एव प्जापयनते । यथजा यथजा आर््णतजा नयिूजा भवनत तथजा 
तथजा वकृ्जाणजाम ्आकजारः सघितजा च नयिूीभवतः। 
सजामजानयवषजा्णयकेु्तष ु क्ेत्रेष ु लघवजाकजारजाः वकृ्जाः 
तणृजानि च उदयननत येि नवर्शसय घजाससथलजािजंा 
निमजा्णण ं भवनत । शषुकप्दशेषे ु यत्र वषजा्णः नयिूजाः

मकं भवनिः जानमनि ?

भजारतीये उपमहजाद्वीपे येषजंा पशिूजाम ्
उपचजारः  न्डकफलोनफिैक्-एसप्ीि-्
इ्पू्ोफेिसदृशःै औषिःै नक्रयते 
सम तेषजाम ्अपमजा््णिजािनतरं गधृ्जाः 
वकृक-दोषणे मतृयुं प्जापिवुनतः 
आसि ् । पशिूजाम ् उपरर एतेषजाम ्
औषिजािजाम ्उपयोगे प्नत्निजाय 
प्यजासजाः नक्रयमजाणजाः सननत । तथजा 
च आरनक्तसथजािे गधृ्-प््ििसय 
प्यजासजाः नक्रयमजाणजाः सननत । मचत्रि ्2.11 ब्ह्मकमलम ्एकः

औषिीय-पजादपः

मचत्रि ्2.12 नकलनकलजा ( नकंग-नफशर) 

मचत्रि ्2.13   घजास-सथलम ्एवं च विम ्

18



भवननत कण्नकतसतम्जाः गलुमजाः च उदयननत । एतजादृशषे ु क्ेत्रेष ु
पजादपजािजंा ््डजाः गहिजाः भवननत । वजाषपोतस््णिेि ्नितजार््णतजायजाः 
हजानिं नयिूीकतु्णम ् एतेषजंा पजादपजािजंा पणजा्णनि कण्नकतजानि अनप च 
मोमीतलयकु्तजानि भवननत । शीत-ध्वुीयप्दशेजाणजंा ्ुणड्जा-विसपतरौ 
मजासः अनप च “लजाइकेि” इनत सनममनलतरौ सतः । 

पण्ण-पजातिम ्आिजारीकृतय  विजािजंा प्जायः द्वरौ भदेरौ कतुषं शकयेते 1. 
सव्णदजाहररतविम ्2.पण्णपजानतविम्

1.सव्णदजाहररतविम ्- येषजंा विजािजंा वकृ्जाः वष्णसय कनसमि ्अनप ऋतरौ 
सवपणजा्णनि यगुपत ् ि पजातयननत तजानि विजानि 
सव्णदजाहररतविजानि कथयनते ।

 2.पण्णपजानतविम-् येषजंा विजािजंा वकृ्जाः 
वजाषपोतस््णिेि ्नितहजानिं रोद्ुं कनसमि ्नवशषेततौ 
सवपणजा्णनि  पजातयननत तजानि विजानि पण्णपजानतविजानि 
कथयनते । एतजानि विजानि नवनभनि-अक्जंाशषे ु
एतेषजंा नसथतयजािजारेण उषण-कन््निीये अथवजा 
शीतोषणकन््निीये वगवीकृतजानि सननत । भवनतः 
गत-कक्जायजंा नवनविविजािजंा, विजािजंा नवतरणसय, 
विैः सह सम्ननितप्जानण-्ीविसय च नवषये 
नवसतरेण पनितवनतः सननत । 

नवगत-शतजाबदद्वये नवर्शे यजावनतः ्िजाः आसि् अनसमि् समये 
तेभयः अनिकतरजाः ्िजाः सननत । वि्णमजािजायजाः ्िसङ्खयजायजाः 
पोषणजाथषं, ससयोतपजादिजाय च विजािजंा नवशजाल-क्ेते्रभयः वकृ्ोनमलूिं 
कृतम ्। समपूण्ण-नवर्शे विजािजाम ्आवरणं तीव्रगतयजा समजाप्ं ् जायमजािम ् 
अनसत । असय ् हुमलूय-संसजाििसय संरक्णसय सद् एव आवशयकतजा 
अनसत । 

प्ाकृमिक-वनस्पिछेः वन्य-जीवनस्य च सरंक्णि ् 

विम ् असमजाकं संपदजा अनसत । पजादपजाः ्नतभुयः आश्रयं प्ददनत 
सममवे च पजाररतनत्रसय संरक्णम ् अनप कुव्णननत । ्लवजाय-ु
पररवत्णिकजारणजात ् मजािव-हसतक्ेपकजारणजात ् च पजादपजािजंा ्नतिूजंा च 
प्जाकृनतक-आवजासजाः िनशतुं शकिवुननत । अिेक-्जातयः असरुनक्तजाः 
अथवजा सङ्क्जापनिजाः सननत कजाश्चि ्जातयः च नवलपु्जावसथजायजंा 
सननत । वकृ्ोनमलूिं, मनृतिकजा-क्रण,ं निमजा्णण-कजायजा्णनण, दजावजािलः, 
भ-ूसखलिं च इनत एतेष ु कजारकेष ु कजानिचि प्जाकृनतक-कजारकजानण  
तथजा च कजानिचि मजािवीय-कजारकजानण सननत यजानि नमनलतवजा 
एतेषजंा महत्वपणू्ण-प्जाकृनतक-संसजाििजािजंा लोप-प्नक्रयजंा वि्णयननत । 
अिनिकृत-आखे् सय सङ्खयजायजंा वनृद्ः अद्तिीष ु मखुयनचनतजासु

मचत्रि ्2.14   विे अ्गरः

मचत्रि ्2.15 नवद्जालयीय-्छजात्रैः विोपरर नचत्र-सङ्ग्हण ं कृतम्

मचत्रि ्2.16   सिुजामी इनत आपदिनतरं ग्े्-निको्जारसय  
       वषजा्ण-प्चरुविे क्नतः 
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सनममनलतजा वत्णते । आखे्ेि कजासजानञचत् नवशेष-प््जातीिजंा 

सङ्खयजायजंा तीव्रगतयजा नयूितजा आगतजा अनसत । पशूिजंा चम्ण-

िख-दनत-पक्-शृङगसय  एकत्रीकरणजाय अवैिवयजापजारजाय च 

्नतूिजाम् अिनिकृत-आखे्ः कृतः अनसत । एतेषु ्नतुषु तरक्ुः, 

नसंहः, ग्ः, कृषणमृगः, मकरः, ्लजार्शः, नहमनचत्रकवयजाघ्रः, 

उषरिकुककु्ः, मयूरः च इनत एते केचि ्नतवः सननत येषजंा संरक्ण ं
्जागरूकतजंा वि्णनयतवजा  कतुषं शकयते ।     

दावानलः

गमिमवमधः

वजातजा्णपनत्रकजाः पिनत ु्जािनत ुच यत ्एषः अनगिः कथं प्जारबिः अभवत ्? नकम ्असमजात ्रनक्तुं शकयते । 

अमधकं जाननितु  

दजावजािलः प्जानण्जातसय तथजा च विसपनत्जातसय समपणू्ण-क्ेत्रजाय  एकः अपजायः अनसत । दजावजािलः मखुयतः त्रीनभः कजारणःै सङ्घ्ते - 

1. तन्डत-रञरजाकजारणजात ्प्जाकृनतकजागिेः उतपनतिः 
2. ्िजािजाम ्अिविजाितजायजाः कजारणिे घजासजानदष ु्नितोषमजायजाः कजारणिे अगिेः उद्वः 

3.  सथजानिक-दषु्ःै ्िैः केिनचद ्उद्शेयेि अगिेः ्ििम ्

मन्यनत्रणस्य कछे चन उ्पा्याः 

1. नशक्णद्वजारजा अनगिदजाहसय अवरोििम ् 

2. परीक्ण-न्नदिूजंा निपणु-भनूम-परीक्णसय तथजा च सञचजार्जालसय  समननवत-्जालद्वजारजा अनगिदजाहसय शीघ्रमवे ज्जािं भवेत ्। 

मचत्रि ्2.17 कृषणमगृसय संरक्णसय  आवशयकतजा  अनसत । 
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 असमजाकं प्जाकृनतक-विसपतेः वनय-्ीविसय च संरक्णजाय रजानषरियोद्जािजािजाम,् 
वनय-्ीवजाभयजारणयजािजंा ्ैव-मण्डलनिचयजािजंा च निमजा्णण ं नक्रयते । 
मलूयवतसंसजाििजािजंा  नविजाशः ि भवेत ् एतदथषं सङ्करीणणोपतयकजािजंा सरोवरजाणजाम ्
आर््णभमूःे च संरक्णम ्आवशयकम ्अनसत । 

 यनद प््जातीिजंा सजापेक्-सङ्खयजा असनतनुलतजा ि भवेत ्तनह्ण पयजा्णवरण ेसमनवयः 
भनवषयनत । नवर्शसय अिेकभजागेष ु मजािवीय-नक्रयजाकलजापैः प््जातीिजंा 
प्जाकृनतकजायजामषे ु महत ्पररवत्णिं कृतम ्अनसत । अिेके पनक्णः ् नतवः च वयजापक-
आखे् कजारणजात ् नवलपु्जाः ्जातजाः अथवजा नवलपु्जावसथजायजंा सननत । प्जादनेशकसतरे 
सजामदुजानयक-सतरे च सजामजान्क-वजानिकरी विमहोतसवः च आदयः 
्जागरूकतजाकजाय्णक्रमजाः आयो्िीयजाः प्ोतसजाहिीयजाः च । 
पनक्णजंा दश्णिजाथषं, प्जाकृनतकनशन्रेष ुगमिजाथषं च  नवद्जालयीयजाः 
्जालकजाः प्ोतसजाहिीयजाः यथजा ते ्जालकजाः नवनवि-्जातीिजंा 
निवजाससय अवलोकिं कतुषं शकियुःु । 

 ्हवः दशेजाः पश-ुपनक्णजंा हििसय वयजापजारसय च नवरोि ं
कुव्णननत । भजारते नसंह-तरक्-ुमगृ-भजारतीयसजारङ्ग-मयरूजाणजंा 
हििम ्अवैिम ्अनसत । 

 “द कनवेंशि ऑि इण्रिेशिल रेि्ड इि इि्डें््ड्ण सपीशीष 
ऑफ वजाइल्ड फरौिजा एण्ड फलरौरजा (सी.आई.्ी.ई.एस.)” इनत एकजा अनतजारजानषरियजा 
पररपजा्ी सथजानपतजा अनसत ययजा पश-ुपनक्णजाम ् अिेक-्जातीिजंा च सचूी 

सनज्तजा । एतसयजंा 
सचूयजंा दतिजािजंा सवयेषजंा 
पशपुनक्णजंा वयजापजारः 
प्नत्ननितः अनसत । 
पजादपजािजंा पनक्णजंा 
च संरक्ण ं प्तयेकं 
परौरसय (‘नसन््ि’ 
इतयसय) िैनतक-
कत्णवयम ्अनसत ।

मकं भवनिः जानमनि ? 

“द कनवेंशि ऑि इण्रिेशिल रेि्ड इि इि्डें््ड्ण सपीशीष ऑफ वजाइल्ड फरौिजा एण्ड फलरौरजा (सी.आई.्ी.ई.एस.)” 
इनत सव्णकजारजाणजंा मधये एकः अनतजारजानषरियः सननिः अनसत । वनय-प्जानणिजंा पजादपजािजंा च आदशजा्णिजाम ् अनतजारजानषरिय-
वयजापजारजात ् तेषजंा (पजादपजािजंा पनक्णजंा) ्ीविे अपजायः/ सङ्क्ः त ुिजानसत इनत सनुिश्चयीकरण ं “सी.आई.्ी.ई.एस.” 
इतयसय उद्शेयम ्अनसत । सथलूरूपेण पशिूजंा 5,000 ्जातयः रनक्तजाः पजादपजािजंा च 28,000 ्जातयः रनक्तजाः । 
भललकूः, ्डजानलफिमतसी, कैक्स इनत, प्वजालः, आनक्ण ्ड इनत, अनप च ऐलो इनत कजानिचि उदजाहरणजानि सननत।

शबदावली
 रामट्रि्यः उद्ानः                  
वत्णमजाि-भजानव-वंशक्रमसय कृते      
ए कैकजा निक-प जा र रत नत्र जाण जंा 
पजाररनसथनतकैकतजायजाः रक्जायै 
िजानमतं प्जाकृनतक-क्ेत्रं रजानषरियः 
उद्जािः इनत कथयते । 

मचत्रि ्2.18  नचत्रल-यथूम्

मचत्रि ्2.19    कजा्ीरङ्गजा इतयनसमि ्रजानषरियोद्जािे ग्-यथूम्

शबदावली
जैव-िण्डलमनच्यः                  
वैनर्शक्जालपु् द्वजारजा-
सम्द्जािजंा रनक्त-क्ेत्रजाणजंा 
एकजा शङ्ृखलजा यजा नवकजास-
संरक्णयोः मधये सम्नि-
प्दश्णिजाथषं रनचतजा अनसत ्ैव-
मण्डलनिचयः इनत कथयते ।        
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1. मनमनमलम्खि-प्श्ानाि् ्उतिरामण ददितु ----

 (i)  मनृतिकजा-निमजा्णणजाय द्व ेमखुये वजायमुण्डलीये उतिरदजानयिी कजारके के सतः ?

 (ii) भनूम-निमिीकरणसय नकमनप कजारणद्वयं नलखनत ु।

 (iii) भनूमः महत्वपणू्ण-संसजाििं नकमथषं मनयते ? 

 (iv) कयोनश्चत ्द्वयोः सोपजाियोः िजामजानि वदनत ुये सव्णकजारेण पजादपजािजंा प्जानणिजंा च संरक्णजाय आरबि े।

 (v) ्ल- संरक्णसय त्रीि ्नविीि ्वदनत ु।  

2. सिीचीनि ्उतिरं मचह्ीकतु वमानितु ----

 (i)  निमिनलनखतेष ुनकं कजारकं मनृतिकजा-निमजा्णणसय ि अनसत ?

   (क) समयः   (ख) मनृतिकजायजाः गििम ्  (ग)) ्ैव-पदजाथजा्णः

 (ii) निमिनलनखतेष ुकः नवनिः तीव्र-प्वणभजागेष ुमनृतिकजा-क्रण ंरोद्ुं सवजा्णनिकः उपयकु्तः ?

            (क) रक्क-मखेलजाः  (ख)  मलनचगं इनत  (ग)  वेनदकजा-कृनषः

  (iii) निमिनलनखतेष ुनकं प्कृतेः संरक्णसय अिकूुलं ि अनसत ?

   (क) नवद्दु-्दीपः नपनहतवयः यदजा आवशयकतजा ि भवेत्

   (ख) उपयोगजािनतरं िलकूपः रन्नत नपिजातवयः 

  (ग) क्रयणजािनतरं पॉली-पैक इनत िजाशणीयम ्

3. मनमनमलम्खिानां िछेलनं कतु वमानितु ----

    (क) भनूम-उपयोगः (1) मनृतिकजा-क्रणसय अवरोििम ्

    (ख) ह्मूस ्इनत  (2) सथल-्ल-वजायमुण्डलजािजंा मधये सम्द्म ्एकं सङ्करीण्ण-क्ेत्रम्

    (ग) शलै-्निजाः (3) भमूःे उतपजादिकजारी उपयोगः   

    (घ) ्ैवमण्डलम ्    (4) उपररमनृतिकजायजंा निक्ेनपतजाः ्ैव-पदजाथजा्णः

   (5) समोचचरेखीय-कष्णणम ्

4. मनमनमलम्खि-कथनछेषतु सत्यि ्अथवा असत्ंय वदनितु । ्यमद सत्ंय िमहमा िस्य कारणामन मल्खनितु –

 (i) भजारतसय गङ्गजा-ब्ह्मपतु्रयोः क्ेत्रम ्अतयनिक-लोकसङ्खयजायजाः प्दशेः अनसत 

 (ii) भजारते प्नत्िं ्लोपलबितजा नयिूजा ्जायमजािजा अनसत ।
 (iii) त्ीय-क्ेत्रेष ुपवि-गनतं रोद्ुं वकृ्जाः पङ्नक्तशः रोपयनते, यत ्“मधयगत-ससय-प्रोहः” (्ीच करी फसल     
  उगिजा)  इनत कथयते ।
 (iv) मजािवीय-हसतक्ेपः ्लवजाय-ुपररवत्णिं च पजाररतनत्रं वयवनसथतं कतुषं  शकितुः  । 

अभ्यासाः 
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5. गमिमवमधः 
भनूम-उपयोग-प्नतरूपसय पररवत्णिजाय उतिरदजानयिजंा केषजानञचत ् कजारणजािजंा चचजाषं कुव्णनत ु । केषनुचत ् गतवषयेष ु
यषुमजाकं सथजािे भनूम-उपयोग-प्नतरूपे नकमनप पररवत्णिं ्जातम ्अनसत ? सव-नपतररौ अग््जाि ्च पचृ्छनत ु। भवनतः 
निमिनलनखत-प्श्जाि ्पषृ्वजा एकं सजाक्जातकजारं सवीकतुषं शकिवुननत ----- 

सथानि्

्यदा भविां 
म्पिािहः  म्पिािही 

च मतं्रशद्-वषषी्यौ 
आसिाि्

्यदा भविां म्पिरौ  
मतं्रशद्-वषषी्यौ 

आसिाि्

भवनिः मकिथथं 
मचनि्यमनि ्यि ्
इतथं भवमि ?

मकं सािान्य-
क्छेत्रामण 

ितुक्त-क्छेत्रामण 
च मवलतुप्ामन 
जा्यिानामन 

समनि?

ग्ािीणि्

पश-ुकुककु्ी-पजालि-
उद्ोगसय सङ्खयजा

ग्जामषे ुवकृ्जाणजंा सरोवरजाणजंा 
च सङ्खयजा

पररवजारसय प्िजाि-परुुषसय 
उप्ीनवकजा 

नगरी्यि्

कजारयजािजािजंा सङ्खयजा

गहृ ेप्कोष्ठकजािजंा सङ्खयजा

सदुृढ-मजागजा्णणजंा सङ्खयजा

उद्जािक्ेत्रजाणजंा क्ररी्डजा-
क्ेत्रजाणजंा च सङ्खयजा

भवनतः यजंा तजानलकजंा परूरतवनतः तजंा तजानलकजाम ्आनश्रतय तेषजंा भनूम-उपयोग-प्नतरूपजाणजाम ्एकं नचत्रं निमजा्णनत ुयजानि 
प्नतरूपजानण भवनतः नवंशतेः वषजा्णिनतरं सव-प्नतवेश ेर्षु्म ्इच्छननत । भवनतः नकमथषं नवचजारयननत यत ्वषयेभयः 
अिनतरं  भनूम-उपयोग-प्नतरूपं पररवत्णते ? 
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