
किरी सिुान त्ं मकेि्ुतं धनबादस्य कनिटतं ्स्य 
(सिुान्स्य) पै्िृ-स्ानतं गच्छन्ी आसी् ्। किरी 
किशाि-िृष्णक्ेत्तं दृष्िा आश्च्य्यचकि्ा आसी् ् । 
सा सिुान त्ं पषृि्ी “सिुान्, ए्् ्स्ानम ्ए्ाि् ्
श्यामम ्अकप च धकूि्यकु्तं  ि्म ्अकस् ? सिुान्तः 
उत्तरतं दत्तिान ् “ ्य्ो कि ए्् ् स्ानतं िृष्णाङ्गार-
खनेतः कनिटम ्अकस् अ्तः ए्ाि् ्श्यामम ्अकस्। 
कितं  भि्ी ्त् ट्रि-्यानाकन पश्यक् ? ए्ाकन सिा्यक्ण 
ट्रि-्यानाकन खकनज-िृष्णाङ्गारतं न्यकन् ।” 

किरी पचृ्छक्, “खकनजतं किम ् अकस् ?” सिुान्तः 
ि््यक्, “कितं  भि्ी िदाकप पक्ारतं सकुपषिस्य

कनमा्य्णतं िुि्य्ीं दृषि्ी अकस् ? ् कसमन ्सकुपषिे कपषतं , दगुधतं, शि्य रा अकप च ्यदािदाकच् ्
अण्डम ्अकप  मले्यन्े । ्यदा भिन्तः पकिाकन सकुपषिाकन खादकन् ्दा कितं  भिन्तः 
ए्ाकन िस्कून पृ् ि्-पृ् ि् द्रष्ट तं शकनिुकन् ? ्य्ा भिन्तः सकुपषिे कमकि्ाकन बिूकन 
िस्कून न द्रष्ट तं शकनिुकन् ््ैि ए्स्यातं पकृ्व्यातं शिेैष ु अनेिे पदा्ा्यतः कमकि्ातः 
भिकन् ्ेय पदा्ा्यतः खकनजातः इक् िथ्यन्े । ए्े खकनजपदा्ा्यतः पकृ्व्यातः शिै-पप्यटी 
इक् अस्यातः उपरर सि्यत् प्रसृ् ातः सकन् ।” 

प्रािृक्ि-रूपे्ण प्राप्यमा्णतः पदा ््यतः ्यस्य कनकश्च त्ं रासा्यकनि-सङ्घटनतं भिक्, सतः 
प्रािृक्ि-रूपे्ण प्राप्तः पदा ््यतः खकनजम ् इक् िथ्य्े । खकनजाकन सि्यत् समानरूपे्ण 
कि्रर्ाकन न सकन् । ्ाकन िकसमतंकश्च् ्किशषे-क्ेत्े अ्िा शिै-समिूषे ु सङ्िेकनद्र्ाकन 
सकन् । िाकनचन खकनजाकन ए्ादृशषे ुक्ेत्ेष ुप्राप्यन्े ्याकन सारल्ेयन अकभगम्याकन न 
सकन् ्य्ा  आि्य कटि-मिासागर-सतंस्रतः अणटाि्य कटिा च । 

खकनजाकन किकभनन-प्रिारिेष ु भ-ूिैज्ाकनि-पररिेशषे ु पृ् ि्-पृ् ि् दशा्यातं  
कनकम््य ाकन भिकन् । ्ाकन िमकप मानिी्य-िस्क्ेपतं किना प्रािृक्ि-प्रकरि्याकभतः 
कनकम््य ाकन भिकन् । ्ाकन खकनजाकन रङ्गतः घनतितं िठोर्ा इत्याकदकभतः भौक्ि-ग्ुणतैः 
कििे्य्ाकदकभतः रासा्यकनि-ग्ुणतैः च पररज्ा्ुतं शक्यन्े ।    

खनिजं शनति-ससंाधिं च

नचत्रम ्3.1   िृष्णाङ्गार-खनौ ट्रि-भार्णम ्

निं भवन्तः जािनन् ?

भि्ातं भोजने उपिबधतं िि्णम ्
एितं च िेखन्यातं ग्ैफाइट्  इक् 
ए्द-्द्व्यम ् अकप खकनजम ् 
अकस् ।



खनिजािां प्रिारातः

पकृ्व्यातं कत्सिस्ाकधिाकन (3000+) किकभननाकन खकनजाकन सकन् । सतंरचनाम ्
आकरित्य खकनजाकन मखु्य्तः कद्वधा िगगीि्ुुं शक्यन्े - (कचत्म ्3.2)                                  

खनिजम्

धाकतिि-खकनजम्

िौिम् अिौिम्

अधाकतिि-खकनजम ्

 धान्वि- खकनजेषु धा्ुतः अपकि-रूपे्ण भिक् । धा्ितः िठोर-पदा्ा्यतः 
सकन्, ्ेय ऊषम्णतः किद्ु्तः च सुचािनतं िुि्यकन् अकप च ्ेयषु द्ुत्यातः किशेष्ा 
भिक् । िौिम् (अ्यसिम्), बॉिसाइट-धा्ुतः, मैङ्गनीज-अ्यसिम् चादीकन 
ए्ेषातं धा्ूनातं िाकनचन उदािर्णाकन सकन् । धाकतिि-खकनजाकन िौिािौिरूपे्ण 
भकि्ुम् अि्यकन् । िौि-मैङ्गनीज-रिोमाइट इक् िौिखकनजेषु िौितं किद््े । 
अिौिखकनजेषु िौितं न किद््े परञच िेचन अन्ेय धा्ितः ्य्ा सि्णुं रज त्ं ्ाम्रम ्
अ्िा िाचतः भकि्ुम् अि्यकन् । 

 अधान्वि- खकनजेष ु धा्ितः न भिकन् । च्ूण्य-प्रस्रतः अभ्रिम ् अकप च 
“कजपसम”् इक् अधाकतिि- खकनजानाम ् उदािर्णाकन सकन् । इनधन-खकनजाकन 
अकप ्य्ा िृष्णाङ्गारतः अकप च “पेट्रोकि्यम”् इक्  अधाकतिि- खकनजाकन सकन् । 
खकनजानातं  खननेन प्रिेधनेन आखननेन च कनषिष्य्णतं ि्ुुं शक्यन्े । कचत्म ्(3.3)

नचत्रम ्3.3   खकनजानातं कनषिष्य्णम ्

खनिजािां निषिर्षणम्

खननम्

कििृ् -खननम् िूपिी-खननम्

प्रिेधनम ् आखननम्

 पकृ्व्यातः अन्तः्िी्य-शिेैभ्यतः खकनजानातं बकिकन्यषिासनस्य प्रकरि्या खननम ्

इक् िथ्य्े । ्ाकन खकनजाकन ्याकन अलप-गिन्ा्यातं कस््ाकन सकन् ्ाकन पषृ्ी्य-

स्रम ्अपसा्य्य कनषिास्यन्े, ए्् ्च कििृ् -खननम ्इक् िथ्य्े । अकधि-गिन्ा्यातं 

कस््ान ्खकनज-कनक्ेपान ्प्राप्ुतं गिन-िेधनाकन कनमगी्यन्े । गिन-िेधनाकन िूपिाकन 

इक् िथ्यन्े । ए्् ् च िूपिी-खननम ् इक् िथ्य्े । कशिा-्ैितं ( पेट्रोकि्यम)् 

“प्रािृक्ि-गैस” च धरा्िस्य अ्ीि-गभीरे प्राप्ये्े । ए््योतः  बकिकन्यषिासना्य  

गिन-िूपानातं खननतं करि्य्े, ए्् ् च प्रिेधनम ् इक् िथ्य्े । (कचत्म ् 3.4) । 

निं भवन्तः जािनन् ?

शैलं खकनजाि्यिानाम ्
अकनकश्च्-सङ्घटनि्ाम ्
एिैिाकधि-खकनजानाम ्एितः 
समिूतः अकस् ।

शैलानि ्ेयभ्यतः खकनजानातं 
कनषिासनतं करि्य्े , अ्यसिातः  
िथ्यन्े । 

्यद्कप अषाकितंशक्श्ाकधिानातं 
खकनजानातं पररज्ानतं िृ्म ्
अकस् ्ेयष ुिेिितं प्रा्यतः 
श्म ्अ्यसिातः खकनजरूपे्ण 
अिगम्य्े । 

नचत्रम ्3.2    खकनजानातं िगगीिर्णम ्

नचत्रम ्3.4  अप्ट-्ैिस्य प्रिेधनम ्
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्िस्य पार््यकस््ाकन खकनजाकन ्य्या प्रकरि्य्या सारल्ेयन खकनतिा कनषिास्यन्े 
सा प्रकरि्या आखननम ्इक् िथ्य्े । 

खनिजािां नव्रणम ्

खकनजाकन किकभनन-प्रिारिेष ुशैिेष ुप्राप्यन्े । िाकनचन खकनजाकन आगने्य-
शैिेष ु प्राप्यन्े िाकनचन िा्यान्रर्-शैिेष ु िाकनचन अिसाकद-शैिेष ु
प्राप्यन्े । सामान्य्तः धाकतिि-खकनजाकन आगने्य-शैिसमिूषे ुिा्यान्रर्-
शैिसमिूषे ु च प्राप्यन्े ए्ैतः (आगने्य-िा्यान्रर्-शैिसमिूतैः) किशाि-
पठारा्णातं कनमा्य्णतं भिक् । उत्तरी-सिी्डने िौि-अ्यसिम,् औणटेरर्योमध्ेय 
्ाम्रम ् अकप च “कनिेि” इत्यस्य कनक्ेपातः, दकक््ण-अकरििामध्ेय िौितं, 
कनिेि, रिोमाइट, पिेकटनम इक् च आगने्य-शैिेष ु िा्यान्रर्-शैिेष ु
प्राप्यमा्णानातं खकनजानाम ्उदािर्णाकन सकन् । क्ेत्ा्णातं निीन-िकि्पि्य्ानातं 
च अिसाकद-शैिसमिूषे ु अधाकतिि-खकनजाकन ्य्ा च्ूण्य-प्रस्रादीकन 
प्राप्यन्े । रिातंसदेशस्य िॉिेशस-प्रदेशस्य च्ूण्य-प्रस्र-कनक्ेपातः जाकज्य्या-्यूरेिन 
इक् अन्योतः मैङ्गनीज-कनक्ेपातः अकप च अलजीरर्या-देशस्य फासफेट इतस्य 
सतंस्रातः अस्य अधाकतिि-खकनजस्य िाकनचन उदािर्णाकन सकन् । इनधन-
खकनजाकन  ्य्ा िृष्णाङ्गारतः अकप च “पेट्रोकि्य्यम”् इक्  अिसाकदस्रेष ु
प्राप्यन्े ।  

नचत्रम ्3.5    किर्े िौिस्य ्ाम्रस्य ््ा च बॉकसाइट् इत्यस्य कि्र्णम ् 

निं भवन्तः जािनन् ?

भिन्तः शिैतं दृष्िा िकु्तं  
शकनिुकन् ्यकद ए्कसमन ् ्ाम्रम ्
अकस् ्य्ो कि ्दा शिैस्य ि्ण्यतः 
नीितः प्र्ी्तः भकिष्यक् । 

आि्य कटिमिासागरतः

उत्तरी-
अटिाकणटिमिासागरतः

दकक््णी-
अटिाकणटिमिासागरतः

द क क् ्ण ी म ि ा स ा ग र तः

प्रशान्मिासागरतः किनदमिासागरतः

प्रशान्मिासागरतः

िि्य रेखा

मिररेखा

िौिम्
्ाम्रम्
बॉकसा्यट्
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एनशया 

चीन-भार््योतः पार््वे किशािातः िौि-अ्यसि-कनक्ेपातः सकन् । एषतः मिाद्वीपतः 
किर्स्य अधा्यकधितं  िौि्नफुििम ् (टीन) उतपाद्यक् । चीन-मिेकश्या-
इण्डोनेकश्यादशेातः किर्स्य अग्गण्य-िौि्नफुििोतपादिेष ु सकन् । चीनतः 
िाच-एणटीमनी-टङ्गसटन इक् उतपादने अकप अग्गण्यतः अकस् । एकश्या-
मिाद्वीपे  मङ्ैगनीज-बाकसाइट-कनिेि-जस्ा-्ाम्रादीनाम ्  अकप  कनक्ेपातः  
सकन् ।

यूरोप-महाद्वीपतः 

्यरूोपतः किर्े िौि-अ्यसिस्य अग्गण्यतः उतपादितः अकस् । रूस-्यरेूिन-सिी्डन-
रिातंसदशेानातं पार््वे िौि-अ्यसिस्य किशािातः कनक्ेपातः सकन् । ् ाम्र-िाच-जस्ा-
मङ्ैगनीज-कनिेिखकनजानातं कनक्ेपातः पिूगी-्यरूोपे ्यरूोपी्य-रूसे च प्राप्यन्े ।   

उत्तर-अमेररिा

उत्तर-अमेररिा्यातं खकनज-कनक्ेपातः कत्ष ु क्ेत्ेष ु अिकस््ातः सकन् - ग्ेट-िेि  
इत्यस्य  उत्तरे िनाक्ड्यन-शील्ड-प्रदशेतः, अपिेकश्यन-प्रदशेतः ् ्ा  च  पकश्चमी्य-
पि्य्ी्य-शङ्ृखिातः । िौिा्यसि-कनिेि-सि्ण्य-्यरेूकन्यम-्ाम्रा्णातं खननतं 
िनाक्ड्यन-शीि-प्रदशे े िृष्णाङ्गारस्य च खननम ्अपिेकश्यन-प्रदशे ेभिक् । 
पकश्चमी-िा्डगीिेरा इत्यत् ्ाम्र-िाच-जस्ा-सि्ण्य-रज्ानातं किशाि-कनक्ेपातः 
सकन् ।  

नचत्रम ्3.6   किर्म ्- खकनज-्ैिस्य िृष्णाङ्गारस्य च भार्े कि्र्णम ् 

निं भवन्तः जािनन् ?

कसिटजरिैण्डदशे े एितः अकप ज्ा्-
खकनज-कनक्ेपतः नाकस् ।  

आगच्छ् निन्च् ् प्रयोगद्ारा 
अवगच्ेछम - - -

 किर्स्य रूपरेखा-
मानकचत्े िनाक्ड्यन-कशल्ड-प्रदशेतः, 
अपिेकश्यन-पि्य्तः, ग्ेट-िेि   
््ा च पकश्चमी-िा्डगीिेरा-पि्य्-
शङ्ृखिा इक् ए््-्त््यतं 
मानकचत्ािल्यातः सािाय्ेयन 
कचह्ीिुि्यन् ु।  

आि्य कटिमिासागरतः

िि्य रेखा

उत्तर-अमेररिा

अरिीिा

आसटे्रकि्यामिररेखा

िो्यिा
खकनज्ैिम्

किनदमिासागरतः

्यरूोप
तः

दकक््ण-
अमरेरिा

दकक््णी-अटिाकणटि-
मिासागरतः

अ ण ट ा ि्य क ट ि ा

द क क् ्ण ी म ि ा स ा ग र तः

प्रशान् 
मिासागरतःप्रशान् 

मिासागरतः

उत्तरी-
अटिाकणटिमिासागरतः ए क श ्य ा
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दनषिण-अमेररिा

ब्ाजीितः किर्े उचचिोकट्यकु्-िौिा्यसिस्य सिा्यकधिोतपादितः अकस् । 

कचिी पेरूतः च ्ाम्रस्य अग्गण्यौ उतपादिौ स्तः । ब्ाजीितः बोिीकि्या च किर्े 

िौि्नफुििस्य (टीन इतस्य)  सिा्यकधिोतपादितः ि ््वे्े । दकक््ण-अमरेरिा्यातः पार््वे 

सि्ण्यम,् रज्म,् जस्ा, रिोकम्यमतः, मङ्ैगनीजतः, बाकसइटतः, अभ्रितः, पिैकटनमतः, 

एसबेसटसतः, िीरा्णातं किशािातः कनक्ेपातः अकप सकन् । िेनेजएुिा-अज्वेणटीना-कचिी-

पेरू-िोिकमब्यादशेषे ुखकनज्ैितं प्राप्य्े । 

अफ्रीिा

अरिीिा खकनज-सतंसाधनैतः समपननतः अकस् । अरिीिा िीर-सि्ण्य-पिेकटनमखकनजानातं 

किर्े सिा्यकधिोतपादितः अकस् । दकक््ण-अरिीिा-कजमबाबिे-जा्यरेदशेातः किर्स्य 

सि्ण्यस्य बिृद-्रूपे्ण उतपादनतं िुि्यकन् । ्ाम्र-िौिा्यसि-रिोकम्यम-्यरेूकन्यम-

िोबालट-बॉकसाइट इक् दकक््ण-अरिीिा्यातं प्राप्यमा्णाकन िाकनचन अन्याकन 

खकनजाकन सकन् । नाइजीरर्या-िीकब्या-अङ्गोिामध्ेय ्ैितं प्राप्य्े । 

आस्टे्नलया

आसटे्रकि्या किर्े बॉकसाइट-धा्ोतः सिा्यकधिोतपादितः अकस् । एषतः सि्ण्य-िीरि 

-िौिा्यसि-कटन-कनिेि इत्ेय्ेषाम ् अग्गण्यतः उतपादितः अकस् । एषतः ्ाम्र-

िाच-जस्ा-मङ्ैगनीज इत्ेय्ैतः अकप समपननतः अकस् । पकश्चमी-आसटे्रकि्या्यातः 

िािगिूगी-िूिगा्डगी-क्ेत््योतः  सि्ण्यस्य बिृकननक्ेपातः सकन् । 

अण्ाि्ष न्िा

अणटाि्य कटिा इत्यस्य भकूिज्ानतं किकभनन-खकनज-कनक्ेपा्णातं िैशाल्य-िार्णा् ्

प्या्यप्रूपे्ण सपु्रकसद्धम ् अकस् । ट्रातंस-अणटाि्य कटि-पि्य्े िृष्णाङ्गारस्य अकप 

च पिूगी-अणटाि्य कटिा इत्यस्य कप्रतंस-चालस्य-पि्य्स्य कनिटतं िौिस्य कनक्ेपा्णातं 

मित्िप्ूण्यमात्ा्यातं पिूा्यनमुानतं िृ्म ् अकस् । िौि-सि्ण्य-रज्-्ैिाकन अकप 

िाक्णक््यि-मात्ा्याम ्उपिभ्यन्े । 

भार्े नव्रणम ्

लौहम ् :- भार्े उचचग्ुणित्ता्यकु्ातः िौिा्यसिकनक्ेपातः सकन् । ए्द ् खकनजतं 

मखु्य्तः झारखण्ड-ओक्डशा-्छत्तीसगढ-मध्यप्रदशे-गोिा-मिाराषट्र-ि्णा्यटिेष ु च 

प्राप्य्े ।

बॉकसाइ् :-  अस्य मखु्योतपादिाकन क्ेत्ाक्ण झारखण्ड-ओक्डशा-्छत्तीसगढ- 

मध्यप्रदशे-गजुरा्-मिाराषट्र-्कमिना्डितः च सकन् । 

निं भवन्तः जािनन् ?

 y िरर्-िीरिम ्एितं  दिु्यभ्मतं 
िीरिम ्अकस्।

 y किर्स्य प्राचीन्म-शिैाकन  
 पकश्चमी-आसटे्रकि्यामध्ेय  
 सकन् ्ाकन 430 िोकटिष्यपिूुं  
 कनकम््य ाकन, पकृ्िी-कनमा्य्णस्य  
 िेिितं  30 िोकटिषा्यनन्रम ् ।

गन्नवनधतः

मानकचत्ािल्यातः सािाय्ेयन 
भार्स्य रूपरेखा-मानकचत्े 
िौि-बाकसाइट-मङ्ैगनीज-
अभ्रि इत्ेय्ेषातं कि्र्णतं 
कचह्ीिुि्यन् ु। 
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अभ्रिम ् :- अभ्रिस्य कनरिपेातः मखु्य्तः झारखण्ड-कबिार- 
आनध्रप्रदशे-राजस्ानेष ु च प्राप्यन्े । भार त्ं किर्े अभ्रिस्य 
सिा्यकधिोतपादितं  कन्या्य्िञच अकस् । 

्ाम्रम ्:- ए्् ्मखु्य्तः राजस्ाने, मध्यप्रदशे,े झारखण्ेड, ि्णा्यटिे 
आनध्रप्रदशे ेच उतपननतं भिक् ।

मैङ्गिवीज :- भार्े मङ्ैगनीजधा्ोतः कनक्ेपातः मिाराषटे्र, मध्यप्रदशे,े 
्छत्तीसगढे, ओक्डशा्यातं, ि्णा्यटिे, आनध्रप्रदशे,े च कस््ातः सकन् ।

स्वण्षम ् :- भार्स्य ि्णा्यटि-प्रदशेस्य िोिारस्ाने सि्ण्यस्य 
कनक्ेपातः सकन् । ए्ातः खन्यतः किर्स्य गिन-खकनष ु अन्य्मातः 
सकन् ्याकभतः ए्स्य अ्यसिस्य खननतं बि्ट-व्य्यशीि-प्रकरि्यारूपे्ण 
कनमगी्य्े । 

चूण्ष-पाराणम ् :- भार्े च्ूण्य-पाषा्णस्य मित्िप्ूणा्यकन उतपादि-
रा््याकन कबिार-झारखण्ड-ओक्डशा-मध्यप्रदशे-्छत्तीसगढ- 
राजस्ान-गजुरा्-्कमिना्डितः सकन् । (कचत्म ्3.7) 

लवणम ् :- ए्् ् खकनजतं समदु्र-सरोिर-शिेैभ्यतः प्राप्य्े । भार त्ं 
िि्णस्य अग्गण्यम ्उतपादितं  कन्या्य्ितं  च अकस् । (कचत्म ्3.8) 

खनिजािाम ्उपयोगातः

खकनजानाम ् उप्योगतः अनेिेष ु उद्ोगेष ु भिक् । रतनानातं प्र्यु् ्यमानाकन खकनजाकन 
प्रा्यतः िठोराक्ण भिकन् । ए्ाकन खकनजाकन आभषू्ण-कनमा्य्णा्य किकभनन-शिैीष ु 
खच्यन्े । ्ाम्रम ्इक् िश्चन अन्यतः धा्तुः अकस् ्यस्य उप्योगतः ना्णिा् ्आरभ्यतः 
नकििातं ्याि् ्प्रत्ेयितं  िस्नुतः िृ्े करि्य्े । सङ्ग्णिोद्ोगे प्र्यु् ्यमानतं कसकििन इक् 
पदा ््यतः किाट््यज इत्यसमा् ्प्राप्य्े । ऐिकुमकन्यमधा्तुः अ्यसि-बॉकसाइट इत्यसमा् ् 
प्राप्य्े । ् स्य ऐिकुमकन्यम-धा्ोतः उप्योगतः ऑटोमोबाइिमध्ेय, िा्य्ुयाने, बो्िबनदी 
इक्  उद्ोगे, भिन-कनमा्य्ण े््ा च पािशािा्यातः पात्ेष ु भिक् ।

खनिजािां सरंषिणम ्

खकनजम ् अनिीिर्णी्यतं सतंसाधनम ्  अकस् । खकनजानातं कनमा्य्ण-सञच्यन्योतः 
सिस्िषा्यक्ण िगकन् । मानिी्योपभोगस्य मात्ा अकधिा अकस् परञच कनमा्य्णमात्ा 
बि्ट-न्यनूा अकस् । खनन-प्रकरि्या्यातः किनाशतः अिश्यतं न्यनूीिर्णी्यतः । धा्नूातं 
पनुश्चरि्णम ्एितः अन्यतः किकधतः अकस् ्येन खकनज-सतंसाधनानातं सतंरक््णतं ि्ुुं शक्य्े । 

शनति-ससंाधिम्
सननीि्या्य्यातः मा्ा कदनस्य शभुारमभतं गाइजर्यनत्स्य कपञजतं नोदक्यतिा  
िरोक् । सननीि्या्य्यातः जागर्णा् ् पिूुं ्स्यातः मा्ा ्स्यातः िस्ताक्ण 
समीिरोक् । ए्दनन्रतं सा (मा्ा) ्स्यातः िृ्े बिेण्डर्यनत्े्ण नारङ्गस्य 
एिचषिपररकम त्ं सिरसतं कनमा्य्ुतं पािशािातं तिर्या गच्छक् । मा्ा अकगन-

नचत्रम ्3.7    च्ूण्य-पाषा्णस्य आखननम्

नचत्रम ्3.8 राजस्ानस्य सामभर-सरोिर्तः िि्ण-कनषिष्य्णम्

आगच्छ् निन्च् ् प्रयोगद्ारा 
अवगच्ेछम - - -

िेषाकञच् ् पञचखकनजानातं सचूीं 
कनमा्यन् ु।

खकनजतः

पुन
तः प्र

्योग
तः िम प्र्योगतः

पनुश्चरि्णम्

कचन््यन् ु िुि्यन् ु च
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चकुलििा्यातं प्रा्राशतं कनमा्यन्ी आह्व्यक् “सननी ! कितं  भित्या सनानतं िृ्म ्? आगच्छ् ु
सि-प्रा्राशतं सिीिरो् ु।” 

 किद्ाि्यतं गच्छन्ी सननी दीपानातं व्यजनानातं च कपञजानातं कपधानतं किसमरक् । 
मा्ा ्ान ्कपञजान ्कपदध्ी किचार्यक् ्य् ्नगरेष ुजीिनम ्आरामप्रदतं प्र्ी्य्े परञच 
किद्दुपुिर्णानाम ्उपरर अकधिाकधि-कनभ्यर्ा ्याचनातं पकू ु्ं च अन्रा किशािम ्अन्रतं 
जन्यक् ्य्ो कि ए्ाकन उपिर्णाकन किद्ु् तः उपभोगतं िुि्यकन् । किज्ान-प्रौद्ोकगक्योतः नि-
प्रचिनेन जीिन-शिैीष ुअ्ीि-्ीव्रगत्या पररि ््यनम ्आगच्छक् । 

 शकक्तः अ्िा ऊजा्य असमाितं  जीिने अ्ीि-मित्िप्ूण्य-भकूमिातं कनि्यिक् । उद्ोग-
िृकष-पररििन-सञचार-प्रक्रक्ा्णातं िृ्े शकक्तः आिश्यिी भिक् । ऊजा्य-सतंसाधनाकन   
किस्ृ् -रूपे्ण पारमपररि-अपारमपररि-सतंसाधनेष ुिगगीि्ुुं शक्यन्े । 

ऊजा्षयातः पारमपररि-स्ो्ांनस

 ऊजा्य्यातः अ्िा शके्तः पारमपररि-स्ो्ातंकस ्ाकन सकन् ्याकन दीघ्य-िािा् ्
सामान्य्तः उप्योगा ु्ं प्र्यु् ्यमानाकन सकन् । इनधनतं जीिाशमनेधनतं च पारमपररिशके्तः द्व े
मखु्ेय स्ो्सी स्तः । 

नचत्रम ्3.10  ऊजा्य्यातः पारमपररि-स्ो्ातंकस   

खकनज-्ैिम् प्रािृक्ि-गैस्

िाभतः

िाभतः
इनधनम् िृष्णाङ्गारतः

जि-किद्ु् ्

िाभतः

िाभतः

िाकनतः िाकनतः

िाकनतः

िाकनतः िाभतः

 y सरि््या पररििनी्यम ्

 y पैट्रोरसा्यनोद्ोगस्य  

 आधारतः

 y सपु्राप्यम ्

 y बि्टसङ्ख्यि-जनेभ्यतः  
 ऊजाुं प्रददाक्

 y सङ्ग्ि्ण ेअकधि सम्यतः  
 िगक् 

 y प्रदषू्णतं जन्यक् 
 y िरर्-गिृ-प्रभािे िकृद्धतं िरोक् 
 y कनि्यनीिर्णम्

 y किस्ृ् -रूपे्ण उपिबधतः 
 y किद्दु-्रूपान्र्णा्य उप्यकु्तः

 y प्रदषू्ण-मकु्ा 
 y कसञचनतं मतस्यपािनतं च  

 िध्य्यक् 
 y अलपाघा्य 

 y प्रदषू्णस्य स्ो्तः
 y पररििना्य भारी

 y स्ानी्य-समदुा्यस्य  
 किस्ापनम्

 y कनमन-क्ेत्ा्णातं जिपिािनम ्
 y स्ापने मिाघा्य्ा

 y सरि््या पररििनी्यम ्

 y ्ैि-िृष्णाङ्गार्योतः अपेक्ा  
 सिच्छ्रम ्अलपाघ्यम्

 y ्ैिाकधपिािना् ्एितं गैस-स्ाि- 
 िार्णा् ्प्रा्णिा्योतः अिक््यतः 

 y कनमु्यक्-प्रदषूिेन अमि-िषा्यतः 

 y निेनधनस्य अनिेष्णतं सरितं नाकस्

ऊजा्षयातः पारमपररि-स्ो्ांनस

नचत्रम ्3.9 किद्ु् -्समभर्णा ु्ं 
राकषट्र्य-शकक्-कग्््ड इक् 
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अन्ि/अिल िाष् ं

 अस्य उप्योगतः पाचना ््यम ्ऊषमा-प्रापत्य ु्ं व्यापि-रूपे्ण भिक् । असमाितं  
दशे ेग्ामिाकसकभतः प्र्यकु्तः पञचाश्-्प्रक्श्म ्ऊज्यतः इनधना् ्प्राप्य्े । 

 िक्िषा्यक्ण ्याि् ्पकृ्व्यातः अन्े कनिीनातः पश-ुपादपानाम ्अिशषेातः ्ाप-
भार्योतः च प्रभािे्ण जीिाशमनेधनेष ुपररिक ््य्ातः अभिन ् । जीिाशमनेधनाकन ्य्ा 
िृष्णाङ्गारतः, शिै्ैितं (पैट्रोकि्यम ्इक्) अकप च प्रािृक्ि-गैस इक् प्रािृक्ि-
शके्तः मखु्यस्ो्ातंकस सकन् । ए्ेषातं खकनजानातं भाण्डाराक्ण सीकम्ाकन सकन् । किर्-
जनसङ्ख्या ्ीव्रगत्या िध्यमाना अकस्  ए्समा् ् किपरी्म ्  ए्ेषातं खकनजानातं 
कनमा्य्णतं  न्यनूमात््या जा्यमानम ्अकस्  अ्तः ए्ाकन खकनजाकन शीघ्रमिे  समाकप्तं  
प्रक् सकन् ।

िृषणाङ्गारतः 

 अ्यतं प्या्यप्रूपे्ण प्राप्यमा्णतं जीिाशमनेधनम ्अकस् । अस्य उप्योगतः गिृनेधने 
उद्ोगेष ु िाषपिष्यि्यनत्ेष ु (िाषप-इञजन इत्ेय्ेष)ु किद्दुतुपादने  
करि्य्े । िृष्णाङ्गारा् ् प्राप्ा किद्ु्  ् ्ापी्या ऊजा्य इक् िथ्य्े । 
िृष्णाङ्गारतः ्यस्य ि्यम ् अद् उप्योगतं िुम्यतः िक्िष्यपिूुं किशाि-
फ्ण्य-दिदितः इत्यस्य पकृ्व्यातः स्रेष ु कनिीना् ् कनकम््य तः अ्तः 
िृष्णाङ्गारतः “अन्कि््य -धपू”  इत्यनेन रूपे्ण ज्ा्य्े । 

 किर्े चीनतः, सतं्यकु्रा््यअमरेरिा, जम्यनी, रूसतः, दकक््णअरिीिा, 
रिानसतः इत्याद्यतः दशेातः िृष्णाङ्गारस्य अग्गण्यातः उतपादिातः सकन् । 
भार्े िृष्णाङ्गारस्य उतपादि-क्ेत्ाक्ण रानीगञजतः, पकश्चमीबङ्गाितः, 
झरर्या, धनबादतः, बोिारो, झारखण्ेडष ुच सकन् । 

शैल-्ैलम ्(पैट्ोनलयम)्  

 पैट्रोि इक् ्ेयन ्यषुमाितं  िार्यानाकन चिकन् अकप च ्ैितं ्य् ् ्यषुमाितं  
कद्वचकरििातं चरचरधिकन्तः रक्क् द्व्योतः आरमभतः गाढेन श्यामद्रिे्ण भिक् ्यतं

(श्यामद्रिम)् पेट्रोकि्यम ्इक् ि््यामतः । अ्यतं 
शिैानातं स्रेष ुप्राप्य्े अकप च अस्य िेधनम ्
अप्टी्य-्टी्यक्ेत्ेष ु कस््ेभ्यतः ्ैिक्ेत्ेभ्यतः 
करि्य्े । ्दनन्रतं पररषिर्णशािातं प्रक् पे्रष्य्े 
्यत् अपररषिृ्-शिै्ेिस्य (पेट्रोकि्यम 
इत्यस्य) प्ररिम्णद्वारा किकभननातः उतपादातः 
्य्ा ्डीजिम,् पेट्रोिम,् मतृ्तिैम,् मोमकसक्तः, 
पिाकसटिम,् सनेििाद्यतः स्जीकरि्यन्े । 
शिै्ैितं (पेट्रोकि्यम)् ए्ेन च कनकम््य ातः 
उतपादातः श्यामसि्णा्यतः (िािा-सोना इक्) 
िथ्यन्े ्य्ो कि ए्े बि्ट मलू्यिन्तः सकन् । 

नचत्रम ्3.11   उत्तर-पिू्यभार्े इनधनतं 
न्यन्ी मकििा 

नचत्रम ्3.13  अपररषिृ्
-शिै्ैिम्

नचत्रम ्3.12   ्ापी्योजा्य-सतं्यनत्स्य दृश्यम ्

शबद-वययु्पनत्ततः

पेट्रोकि्यम ् इक् शबदतः िैकटन-
भाषा्यातः पेट्रा ओकि्यम ् च 
इत्ेय्ाभ्यातं द्वाभ्यातं शबदाभ्यातं 
कनकम््य तः ्यत् पेट्रा इत्यस्य अ ््यतः 
शिैम ् अकस् ओकि्यम ् च 
इत्यस्य अ ््यतः ्ैिम ्  अकस् 
अ्तः पेट्रोकि्यम ् इक् शबदस्य 
अ ््यतः शिै-्ैिम ् अकस् ।
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ईरानतः, इराितः, सऊदीअरबतः, ि्रदशेातः शिै्ैिस्य (पेट्रोकि्यम ् इत्यस्य) 
मखु्योतपादिातः दशेातः सकन् । सतं्यकु्रा््य-अमरेरिा-रूस-िेनेजएुिा-अलजीरर्या इक् 
अन्ेय मखु्योतपादिदशेातः सकन् । भार्े मखु्योतपादिक्ेत्ाक्ण असमरा््ेय क्डगबोई 
ममुब्यीमध्ेय बामबे-िाई ््ा च िृष्णा-गोदािरीनद्ोतः ्ेडलटा इक् सकन् । 

प्रािृन्ि-गैस ्

 प्रािृक्ि-गैस ्शिै्ैिानातं कनक्ेपैतः सि प्राप्य्े अकप च ्दा कनमु्यक्तं  भिक् ्यदा 
अपररषिृ््ैितं धरा्िे आनी्य्े । अस्य प्र्योगतः गिृनेधन-रूपे्ण िाक्णक््यिेनधन-
रूपे्ण च करि्य्े । रूस-नाि्वे-सतं्यकु्रा््य-नीदरिैण्ड इत्याद्यतः दशेातः प्रािृक्ि-गैस 
इत्यस्य प्रमखुोतपादिातः सकन् । 

 भार्े जैसिमरेमध्ेय िृष्णा-गोदािरीनद्ोतः ्ेडलटामध्ेय कत्परुामध्ेय अकप च 
ममुब्यीनग्या्यतः िेषकुच् ् अप्टी्यक्ेत्ेष ु प्रािृक्ि-गैस-सतंसाधनाकन सकन् । किर्े 
सिलपदशेानातं पार््वे  एि  प्रािृक्ि-गैस  इत्यस्य   प्या्यप्ाकन   भाण्डाराक्ण  सकन्   ।  जीिाषम-
इनधनानाम ्  उपभोग े  ्ीि-िकृद्धिार्णा् ् कचन्ाजनिगत्या ए्े भाण्डारातः समापत्यिस्ा्यातं  
सकन् । ए्ेषाम ् इनधनानातं ्ििना् ् किष्यकु्-प्रदषूिातः कनग्यच्छकन्  ्ेय कचन्ा्यातः 
किष्यातः सकन् । अनेन असमाितं  ध्यानम ्ऊजा्य्यातः ्ेषाम ्अपारमपररि-स्ो्सातं दोिनतं 
प्रक् ग्म ्अकस् ्ये जीिाषमनेधनानातं सिच्छ्रातः कििलपातः सकन् । 

जल-नवद्यु् ् 

 जिबनधषे ु िषा्यजिम ् अ्िा नदीजिम ् ऊधिा्य् ् पा्क्य्ुतं 
सङ्गहृ्य्े । जिबनधस्य अन्तःस्ा् ् नकिि्या िि् ् जितं जिबनधस्य 
अधतःकस््-टरबा्यनचरिस्य उपरर प्क् । घ्ूण्यकन् चरिाक्ण 
ऊज्यजकनत्तं किद्ु् तः िृ्े घ्ूण्य्यकन् । एषा प्रकरि्या जिकिद्ु्  ् िथ्य्े । 
किद्दुतुपादना् ् परतं ्य् ् जितं ििक् ्स्य उप्योगतः िृकषिा्य्वे करि्य्े । 

निं भवन्तः जािनन् ?

समपीक्ड्-प्रािृक्ि-गैस 
(CNG) एितं   प्रचकि त्ं 
प्या्यिर्ण-कि्ैकष 
ऑटोमोबाइि इत्यस्य 
इनधनम ्अकस् ्य्ो कि ए्ेन 
(CNGद्वारा) प्रदषू्णतं न्यनूतं 
भिक् ।

नचत्रम ्3.14  सििजि-किद्ु् -्परर्योजना 
जमम-ूिशमीरतः 

नचत्रम ्3.15    जि-किद्ु् ्

निं भवन्तः जािनन् ?

किर्स्य प्र्मतः जि-
किद्दुतुपादितः दशेतः नाि्वे 
आसी् ्। 

किद्ु् -्उतपादि-्यनत्म्

जिभाण्डारम्

टरबा्यन्
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किर्स्य ऊजा्य्यातः च्ु् ाुंशतः जि-किद्दु-्द्वारा उतपद््े । नाि्वे-परागिे-ब्ाजीि-चीनदशेातः 
किर्े जिकिद्ु् तः अग्गण्यातः उतपादिातः सकन् । भार्े भाख्डानङ्गितः, गानधीसागरतः, 
नागाजु्यनसागरतः, दामोदरतः, नदीघाटीपरर्योजनातः इक् िाकनचन मित्िप्ूण्य-जिकिद्ु् -्
िेनद्राक्ण सकन् । 

ऊजा्षयातः अपारमपररि-स्ो्ांनस 

जीिाशमनेधनानातं िध्यमानेन उप्योगेन ऊजा्य्यातः अपारमपररिस्ो्साम ् अभाितः 
उतपद््े । ए्ादृशम ् अनमुानतं करि्य्े ्य् ् ्यकद ि ््यमानगत्या एि ए्ेषाम ् उपभोगतः 
स््म ् एिमिे करि्य्े ्कि्य ए्ेषाम ् इनधनानातं  भाण्डाराक्ण समाप्ाकन भकिष्यकन् । 
ए्दक्ररच्य ए्ेषाम ् उप्योगतः प्या्यिर्णी्यतं प्रदषू्णम ् अकप जन्यक् अ्तः अपारमपररि-
स्ो्सातं सौर-पिन-्िारी्य-ऊजा्य्णाम ्उप्योगस्य आिश्यि्ा अकस् । 

पवि-ऊजा्ष

सौर-ऊजा्ष

परमाणयु- ऊजा्ष

भू-्ापवीयोजा्ष

जैनविानिलतः(बायोगैस)

जवारवीय-ऊजा्ष

िाभतः

िाभतः

िाभतः

िाभतः

िाभतः

िाभतः

िाकनतः

िाकनतः

िाकनतः

िाकनतः

िाकनतः

िाकनतः

 y प्रदषू्ण-मकु्ा
 y ्यकद स्ाकप्ा भिे् ् ्कि्य किद्ु् तः उतपादने  

 न्यनू-व्य्यतः 
 y सरुकक््ा सिच्छा चाकस्

 y अकधि-मात्ा्याम-्  
 ऊजजोतपादनम्

 y सिच्छा प्या्यिर्ण- 
 कि्ैकष्णी सदा उपिबधा

 y ्य्ो कि नगरा् ्बि्ट-दरेू  
 अिकस््ा भिक् अ्तः  
 किद्दु-्ििनतं मिाघुं भिक्

 y धिकन-प्रदषू्णम्
 y पिन-पेष्ण्यनत्ा्णातं स्ापना मिाघा्य 
 y आिाशिा्णी-दरूदश्यन्योतः प्रसार्ण ेव्यिधानम ्
 y पकक््णातं िृ्े िाकनिाररिा

 y प्रदषू्ण-मकु्ा

 y असमाप्या

 y असमाप्या

 y प्रदषू्ण-मकु्ा

 y व्य्य-शीिा
 y स्ो्सातं किसर्णा् ् 

 व्य ््य्ा भिक्

 y रेक्ड्यो-एककटि-व्य ््य इत्यस्य  
 उतपकत्ततः भिक् 

 y व्य्य-शीिा

 y न्यनू-मलू्यम ्
 y उप्योगे सरि्ा 
 y जैि-व्य ््यस्य उप्योगतः अकप च  

 बा्यो-गैस इत्यस्य उतपादनम्

 y िरर्-गिृ-प्रभािस्य  
 िार्णम्

 y िन्यजीिानातं िासानातं नाशतः

 y दोिने िकठना

ऊजा्य्यातः अपारमपररि-स्ो्ातंकस

नचत्रम ्3.16   ऊजा्य्यातः अपारमपररि-स्ो्ातंकस  
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सौर-ऊजा्ष 

स्ूयजोषमा प्रिाशोजा्य च 
असमाकभतः प्रक्कदनम ्
अनभु्ूय्े । स्ूया्य् ् प्राप्ा 
सौरोजा्य सौर-किद्तुिोशषे ु
(सौर-सेि इत्यत्) किद्ु् तः 
उतपादना्य प्र्योकु्तं  
शक्य्े । ए्ेष ु अनेि-
किद्तुिोशातः ्ापनप्रिाशा्ुं 
शकक्तं  च उतपादक्य्ुतं 
सौरपैनिैतः सि ्यो््यन्े । 
आ्पस्य प्रचरु्ा्यकु्ानाम ् उष्णिकटबनधी्यदशेानातं िृ्े ्यत् आ्पस्य सौरोजा्य्यातः 
उप्योगस्य प्रौद्ोकगिी बि्टिाभप्रदा अकस् । सौरोजा्य्यातः उप्योगतः कनमनकिकख्ेष ुक्ेत्ेष ु
करि्य्े-   सौर्ापिे, सौरिाषपस्ाकििा्याम ् इत्यस्य िृ्े, सौरशोषिे (सोिर-ड्ा्यर 
इत्यत्), समदुा्या्य प्रिाशतं दा्मु,् ्या्ा्या्-सङ्िे्ेष ु। 

पवि-ऊजा्ष

पिनतः ऊजा्य्यातः एिम ्असमाप्यतं स्ो्तः अकस् । पिन-पेष्ण्यनत्ा्णातं प्र्योगतः धान्यपेष्णा ु्ं 
जिकनषिासना ु्ं च दीध्यिािा् ् करि्यमा्णतः अकस् । आधकुनि-पिन-पेष्ण्यनत्ेष ु
्ीव्र-गत्यातमिातः पिनातः पिन-पेष्ण्यनत्ाक्ण घ्ूण्य्यकन् ्याकन (पिन-पेष्ण्यनत्ाक्ण) 
किद्दुतुपादना ु्ं किद्ु् जकनत्े्ण सि सतं्यकु्ाकन भिकन् । पिन-पेष्ण्यनत्ानातं समिूने ्यकु्ातः 
पिनाि्यातः( पिन-फाम्यस)् ्ादृशषे ु ्टी्य-क्ेत्ेष ु अ्िा ्ादृशीष ु  पि्य्ी्योपत्यिास ु
कस््ातः सकन् ्यत् कनरन्रतं प्रबिातः पिनातः ििकन् । नीदरिैण्डतः, जम्यनी, ्ेडनमाि्य तः, 
सतं्यकु्रा््यम-्सतं्यकु्रा््य-अमरेरिा, सपेनतः च इत्याकदष ुदशेषे ुपिनाि्यातः प्राप्यन्े । ए्े 
दशेातः पिनोजा्य्यातः उतपादने अग्गण्यातःउलिेखनी्यातः च सकन् ।

परमाणयु-ऊजा्ष 

परमा्ण-ुऊजा्य प्रािृक्िरूपे्ण ्यरेूकन्यम-्ोरर्यम इक् रेक्ड्योसकरि्यपदा्ा्यनातं 
परमा्णनूातं िेनद्रिे सङ्गिृी््या ऊज्य्या प्राप्य्े । ए्े पदा्ा्यतः नाकभिी्य-ररऐकटरमध्ेय 
न ा क भ ि ी ्य क ि ख ण ्ड न ा ् ् 
कनग्यच्छकन् एिञच उतसज्यन-
उजा्य्यातः प्राकप्तः भिक् । 
परमा्ण-ुऊजा्य्यातः सिा्यकधिम ्
उतपादनतं सतं्यकु्रा््य-
अमरेरिा्यातं ्यरूोपे च भिक् । 
भार्े राजस्ान-झारखण्ड्योतः 
पार््वे किशाि-कनक्ेपातः सकन्। 

नचत्रम ्3.17   सौरोजा्य-प्रापत्य ु्ं सौर-पैनि ्इक् 

गन्नवनधतः

सौर-स्ाकििा (सौर-िुिर)

िार्यानस्य एितं  परुा्नतं ट््यबू 
इक् सिीिुि्यन् ु  ्कसमन ् च 
िा्युतं परूक्यतिा िाष्स्य मञच े
स्ाप्यन् ु । एल्यकुमकन्यम ्
इत्यस्य नकििा्यकु्पात्तं 
बकिभा्यग्तः श्यामतं िुि्यन् ु
अकसमन ् च एिचषि-पररकम्-
्ण्ुडिैतः सि कद्वचषि-
पररकम्जितं मिे्यन् ु । ए्् ्
एिेन आिरिे्ण कपदधन् ुअकप 
च ट््यबू ् इत्यस्य आन्ररि-
भागे स्ाप्यन् ु । अधनुा एितं  
िाचस्य आबनधतं ट््यबू इत्यस्य 
उपरर स्ाप्यन् ुआ्पे च ए्् ्
स्ाप्यन् ु । िाचाबनधस्य 
स्ापनानन्रतं िा्यतुः नैि ् ु
अन्तः आगन्ुतं शकनोक् नैि 
च बकितः गन्ुतं शकनोक् ए्द-्
किपरी त्ं ट््यबू-्द्वारा पररितृ्त े
अकसमन ् कपकि्-ररक्स्ातः    
स्ूय्य-किर्णातः अिरुध्यन्े ए्े 
च बकितः न गन्मु ् अि्यकन् । 
्ापमानतं  शनैतः शनैतः िध््य े अकप 
च ्कसमन ् नकििा्यकु्पात्े 
कस््-्ण्ुडिातः िक्प्ेयन-
सम्ेयन एि पचकन् । 

नचत्रम ्3.18 आकणिि-ऊजा्य-सतं्यनत्म,् ििपकिम्

निं भवन्तः जािनन् ?

किर्स्य प्र्मतं सौर-
पिनचाकि त्ं बसस्ानितं  
सिाटिैण्ेड अकस् । 
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्ोरर्यम-पदा्ा्यतः किशाि-मात्ा्यातं िेरिस्य मोनोजा्यटबािकुि प्राप्यन्े । ्कमिना्डौ 
ििपकिम,् मिाराषटे्र ्ारापरुम,् राजस्ाने िोटा-नगरस्य कनिटे रा्णा-प्र्ापसागरम ्
उत्तर-प्रदशे ेनरौरा ि्णा्यटिे च िैगा भार्े कस््ाकन  परमा्ण-ुऊजा्य्यातः िेनद्राक्ण सकन् ।

नचत्रम ्3.19    परमा्ण-ुऊजा्य

भू-्ापवीयोजा्ष

्ाप-ऊजा्य ्या पथृिी्तः प्राप्य्े भ-ू्ापी्य-ऊजा्य  
िथ्य्े । पकृ्व्यातः अन्तः गिन्ा-िध्यनेन सििै ् ापमानतं 
कनरन्रतं िध््य े । िदाकच् ्िदाकच् ्इ्यतं ्ाप-ऊजा्य भ-ू
्िे ऊष्ण-जि्यकु्कनझ्यर-रूपे्ण प्रिकट्मु ् अि्यक् । 
इ्यतं ्ाप-ऊजा्य शकक्म ्उतपादक्य्ुतं प्र्यकु्ा ि्ुुं शक्य्े। 
िष्वेभ्यतः उष्ण-जि्यकु्-स्ो्तःस ुकस््ा भ-ू्ापी्य-ऊजा्य 
भोजन-पाचना्य ऊषम-प्रापत्य ु्ं सनाना्य च प्र्यु् ्यमाना 
अकस् । सतं्यकु्रा््य-अमरेरिादशे े किर्स्य बिृत्तमतं 
भ-ू्ापी्य-ऊजा्य्यातः सतं्यनत्म ् अकस् । ए्दनन्रतं 

नचत्रम ्3.21   भ-ू्ापी्या ऊजा्य

नचत्रम ्3.20   (ि)   मक्णिर्ण ेभ-ू्ापी्य-ऊजा्य    (ख) भ-ू्ापी्य-
ऊजा्य्यातः सािाय्येन भोजन-पाचनम ्।

नाकभिी्य-
रर्ेयकटर्

उष्णजिम्

िाषपम् टरबा्यन्
किद्ु् -् उतपादि्यनत्म्

किद्ु् -्उतपादनम्

किखण्डनद्वारा ऊषमा

प्रािृक्ि्ेछदतः

िाषपम्

िूपतः जिम्

किद्ु् -्उतपादि-्यनत्म्टरबा्यन्
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न्यजूीिैण्डतः, आ्यसिैण्डतः, कफिीपीनसतः, मध्य-अमेररिा इक् दशेातः सकन् । भार्े 
भ-ू्ापी्य-ऊजा्य्यातः सतं्यनत्ाक्ण किमाचिप्रदसे्य मक्णिर्ण े िद्ाखस्य च पगूाघाटीमध्ेय 
कस््ाकन सकन् ।

जवारवीय-ऊजा्ष 

्िारा् ् उतपनना ऊजा्य ्िारी्य-ऊजा्य िथ्य्े । अस्यातः ऊजा्य्यातः किदोिनतं समदु्रस्य 
सङ्िी्ण्य-नदीमखु े जिबनधस्य कनमा्य्णने करि्य्े । उचच्िारस्य सम्ेय ्िारा्णाम ्
ऊजा्य्यातः उप्योगतः जिबनध े स्ाकप्-िा्यिुरीि ु्ं (टरबाइन इक्)  भ्रामक्य्ुतं करि्य्े । 
रूस-रिातंस-भार्दशेषे ुिच्छसागरे किशाि-्िारी्य-कमिक्ेत्ाक्ण सकन् ।

आलोितः   “निमिजवार-भा्ा नवद्युदयु्पादिाय प्रययुजय्े ।”

नचत्रम ्3.22    ्िारी्या ऊजा्य

जैनवि-गैस (बायो-गैस)

जैकििापकशष-पदा्ा्यतः ्य्ा मृ् -पादपातः जन्नूाम ्अिशषेातः पशनूातं गोम्यतं पािशािा्यातः 
अपकशषातः च अकनि-इनधने पररिक ््य्ुतं शक्यन्े ए्् ् जैकिि-गैस इक् (बा्यो-गैस)  
िथ्य्े । जैकििापकशषातः जैकििाकनि -सतं्यनत्े किषा्णकुभतः अपघकट्ातः भिकन् ्य् ्
कनकश्च्-रूपे्ण कम्ेन-िाब्यन्डाई-ऑकसाइ््ड इत्ेय््योतः कमरि्णम ्अकस् । जैकििगैस इक् 
भोजनपाचनस्य किद्दुतुपादनस्य च िृ्े उत्तमम ्इनधनम ्अकस् अकप च अनेन प्रक्िषुं 
किशािमात्ा्यातं जैकिितः उि्यरितः उतपाद््े । 

  ऊजा्य सि्यव्याकपनी अकस् परन् ुअस्यातः ऊजा्य्यातः किदोिनतं 
बि्ट-िकठनतं मिाघुं चाकस् । असमास ुप्रत्ेयितं  मनषु्यतः ऊजाुं 
न नष्िा कभनन्ाम ्आने्ुतं शकनोक् । ऊजा्य्यातः  सतंरक््णम ्
एि ऊजा्य्यातः उतपादनम ् अकस् । समप्रक् िा्युं िुि्यन् ु
अकप च  ऊजा्य्यातः उ््ििभकिष्यतं कनमा्यन् ु। 

निं भवन्तः जािनन् ?

किर्स्य प्र्मतं ्िारी्य-
ऊजा्य-स्ानितं  रिातंस-दशे े
कनकम््य म ्आसी् ्।

नचत्रम ्3.23    जैकििाकनितः  

उचच-िेिािकृद्धतः

टरबा्यन्

िद्यमतः

मदृा

परुीषाकद

उि्यरिम्

कनिासतः

िा्यिूुपतः

किद्ु् -्उतपादि्यनत्म्

उचच-िेिािकृद्धतःकनमन-
िेिािकृद्धक््यौ

कनमन 
िेिािकृद्धक््यौ
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अभयासतः

1 कनमनकिकख्-प्रश्ानाम ्उत्तराक्ण दद् ु---- 

 (i)  प्रक्कदनतं भि्ाम ्उप्योग-्योग्यानातं त््या्णातं सामान्य-खकनजानातं नामाकन िदन् ु।

 (ii)  अ्यसितं  किम ्अकस् ? धाकतिि-खकनजानाम ्अ्यातंकस िुत् प्राप्यन्े ?

 (iii) प्रािृक्ि-गैस-सतंसाधनैतः समपनन्योतः द्व्योतः रा््य्योतः नामाकन िदन् ु।

 (iv) कनमनकिकख्ानातं िृ्े भिन्तः ऊजा्य्यातः िेषातं स्ो्सातं परामशुं दास्यकन् ?

   (ि)  ग्ामी्ण-क्ेत्ाक्ण (ख) ्टी्य-क्ेत्ाक्ण  (ग) शषुि-प्रदशेातः 

 (v) पञच किधीन ्िदन् ु्ैयतः भिन्तः गिृ ेऊजा्यसतंरक््णतं ि्ुुं शकनिुकन् ।

2. समवीचवीिम ्उत्तरं नचह्वीियु व्षन य्ु –

 (i) कनमनकिकख्ेष ुकितं  खकनजानातं िैकशष््यतं नाकस् ?

       (ि) ्ाकन खकनजाकन प्रािृक्ि-प्रकरि्याकभतः कनकम््य ाकन भिकन् । 

       (ख) ्ेषाम ्एितं  कनकश्च त्ं रासा्यकनि-सङ्घटनतं भिक् ।

       (ग) ्ाकन असमाप्याकन भिकन् । 

       (घ) ्ेषातं कि्र्णम ्असमानतं भिक् । 

 (ii) कनमनकिकख्ेष ुितः अभ्रिस्य उतपादितः नाकस् ? 

       (ि) झारखण्डतः                (ख)  राजस्ानम्

       (ग) ि्णा्यटिम ्     (घ) आनध्र-प्रदशेतः 

 (iii) कनमनकिकख्ेष ुितः किर्े ्ाम्रस्य अग्गण्यतः उतपादितः अकस् ? 

         (ि) बोिीकि्या                (ख) कचिी 

     (ग) घाना (घ) कजमबाबिे
 (iv) कनमनकिकख्-प्रकरि्यास ुि्या प्रकरि्य्या भि्ातं पािशािा्यातं द्रकि्-पेट्रोकि्यम-अकनितः  (LPG)  
   इत्यस्य सतंरक््णतं न भकिष्यक् ? 

       (ि) पाचना् ्पिूुं कद्वदिस्य किकञचतिाितं ्याि् ्आद्रगीिर्णम ्।

       (ख) िाषप-स्ाकििा्यातं भोजन-पाचनम ्।

      (ग) पाचना ु्ं अकनि-चकुलििातं ्िािना् ्पिूुं शाि-ि ््यनम ्।

       (घ) ररक्-िटाि ेन्यनू-्िािा्यातः उपरर भोजन-पाचनम ्।

3. िार्णतं िदन् ु–

 (i)  किशाि-जिबनधानातं कनमा्य्णा् ्पिूुं प्या्यिर्णी्य-पक्ातः ध्यानपिू्यिम ्अििोिनी्यातः ।

 (ii) अकधिातंश्तः उद्ोगातः िृष्णाङ्गारा्णातं पार््वे िेकनद्र्ातः भिकन् । 

 (iii) शिै-्ैितं (पेट्रोकि्यम)् िृष्ण-सि्ण्यम ्इक् िथ्य्े ।

 (iv) आखननतं प्या्यिर्णी्य-कचन्ा्यातः किष्यतः भकि्ुतं शकनोक् ।
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4. निमिनलनख्ेरयु अन्रं स्पष् ंियु व्षन य्ु ---

   (i)  पारमपररि-अपारमपररिाक्ण ऊजा्य-स्ो्ातंकस 

  (ii) जैकिि-प्रािृक्ि-अकनितः इत्ेय््योतः मध्ेय  

 (iii) िौि-अिौिखकनजाकन 

 (iv) धाकतिि-अधाकतििखकनजाकन 

5. गन्नवनधतः 

 (i) असमाितं  जीिने उप्यु् ्यमानाकन किकभनन-प्रिारिाक्ण इनधनाकन प्रदकश््य ुतं परुा्न- 
  पकत्िाभ्यतः कचत्ा्णातं प्र्योगतं िुि्यन् ुअकप च ्ाकन कचत्ाक्ण सििी्य-सचूनापटे् प्रदश्य्यन् ु। 

 (ii) ऊजा्य-सतंरक््णस्य ्यातः ्यकु्ीतः भिन्तः सि-गिृ े अङ्गीिररष्यकन् ्ासातं पत्ि-कनमा्य्णतं  
  िुि्यन् ु। 

 (iii) सिमा ्स्यातः सिपाकठनतः च किद्दुपुभोग-सि्वेक््णद्वारा सिकिद्ाि्यस्य ऊजा्य- 
  कििर्णतं परीकक््मु ् एिम ् अकभ्यानतं चाकि्िन्तः । ्ैतः किद्ाि्यस्य ्छात्ा्णातं िृ्े  
  सि्वेक््ण-पत्िाक्ण स्जीिृ्ाकन । 

नवद्युद्-नववरणम्

क्रम
स.

उपिरणानि 
(यनद व ््षन्े)

मात्रा 
(प्रययुजयमािा-

सङ्खया)

उपयोग-
समये (िाय्ष-

घण्ािाम ्
अियुमानि्-
सङ्खया)

मात्रा 
(वास््नविरी 
आवशयिरी 
च सङ्खया)

अियुपययुजयमािे 
सन् अनप 

निम ्ए्ानि 
उपिरणानि 

उपयोगे सनन् ? 
(आम ्/ ि )

1. प्रक्दीकप्-नकििा 
40 िॉट

2. ्ापदीप्दीपतः 
40/60 िॉट

3. सि-प्रभाि-
प्रक्दीकप्दीपतः 
(CFL)

4. किद्दु-्व्यजनाकन

5. कनिा्य्-व्यजनाकन

6. किद्दु-्घकणटिा

7. दरूदश्यनम्

8. सङ्ग्णितः
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9. िा्ानिूुििम्

10. शी्िम्

11. कपकि्-चकुलििा

12. धिकन-प्रिध्यि-
्यनत्ाििी

13. जिी्य-शी्ि-्यनत्म्

14. अकध-ऊधि्य-प्रक्ेकपत्म्

15. ्छा्याप्रक्-्यनत्म्

16. अन्यम्

सि्वेक््ण-सम्ेय एित्ीिृ्-अङ्िानातं प्र्योगतं िुि्यन्तः किद्ाक ््यनतः एिमासे उपभकु्ानातं घटिानाम ्अनमुाकन्-
व्य्यस्य च ग्णनाम ्अिुि्यन ् अकप च ग्मासस्य किद्दु-्द्ेयिेन सि सादृश्यम ्अिुि्यन ्। ्े  व्यजनैतः दीपैतः 
अकपकि्ोपिर्णतैः च उपभकु्किद्ु् तः अनमुाकन्-मलू्यस्य अकप ग्णनाम ्अिुि्यन ्। इत त्ं  ्ैतः किद्ाक ््यकभतः सा 
मात्ा अििोकि्ा ्यस्यातः सतंरक््णतं ि्ुुं शक्य्े सम अकप च ्ैतः ऊजा्यसतंरक््णस्य िृ्े सामान्यातः अभ्यासातः 
परामषृातः उदािर्णा््यम-्----

 y  ्यदा आिश्यि्ा न भिे् ््दा उपिर्णानातं कपधानतं ि ््यव्यम ्।

 y  आिशि्ानसुारतं न्यनू्मतः उप्योगतः भिे् ्।

 y  मकु्गिाक्ैतः प्रािृक्ििा्योतः प्रिाशस्य च अकधि्मतः उप्योगतः भिे् ्।

 y  किद्दु-्दीपातः धिूरकि्ातः स्यतुः ।

 y  प्रदत्त-कनद्वेशानसुारम ्उपिर्णानाम ्उकच्म ्अिधानतं द्ेयम ्अकप च उकच्तः उप्योगतः िर्णी्यतः ।

कितं  भिन्तः अस्यातं सचू्यातं िाश्चन ्यकु्ीतः ्योकु्तं  शकनिुकन् ? 

भिन्तः गिृ ेए्ादृशतं सि्वेक््णतं ि्ुुं शकनिुकन्  ्दनन्रतं च अस्य सि्वेक््णस्य किस्ारतं सिप्रक्िेशतं ्याि् ्ि्ुुं 
शकनिुकन् अकप च सि-प्रक्िेकशनतः अकप ऊजाुं प्रक् जागरूिान ्ि्ुुं शकनिुकन् ।  
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