
किं भवन्तः िदाकि कवचारं िृ्वन्तः य् ् लेखनसय अभयास-िकुस्िा यसयातः   
भवन्तः प्रयोगं िुव्वकन् सा कवकनरा्वणसय दीर्व-प्रकरियानन्रं भव्ां िार्श्वे आगच्छक्। 
ए्सयातः िकुस्िायातः शभुारमभतः वकृ्ा् ् भवक् । सतः वकृ्तः क्छद्य्े ्था च 
कवलयन-कशलिशालािय्वन्ं नीय्े ्त्र वकृ्ाणां िाष्ाकन संसाधयन्े एवं च िाष्-
कवलयनरूिेण िररवक ््व्ाकन करियन्े । िाष्-कवलयनं रासायकनि-द्रवययतः सह रलेय्े 
्था च अन््तः यनत्रयतः िागदरूिेण िररवक ््व्ं करिय्े । ए्् ्  िग्वद ं रदु्रणालयं 
प्रक् पे्रषय्े यत्र रसायनयतः कनकर््व रशयातः प्रयोगतः िषेृ्ष ुरेखारदु्रण ेकरिय्े । ए्दनन्रं 
िषृ्ान ्  अभयास-िकुस्िारूिेण  बदध्वा ्था च सज्ीिृतय कवरियाथ्वर ्आिण ं
प्रक् पे्रषयन्े । अन््तः ए्ां िकुस्िां भवन्तः  प्रापनवुकन् । 

द्वितीयक-गद्तद्िद्िः अथवा द्िद्िर म्ाणर ्–

 ए्कसरन ् असंशोकि्वस् ु ्नानां िृ्े अकििरलूयोतिादिरूिणे िररवक ्््व ं 
करिय्े । यथा भवन्तः दृष्टवन्तः य् ्  कवलयनं िागदरूिणे िागद ं च अभयास-
िकुस्िारूिणे प्रयकु्तर ्। ए्द-्द्वयं कवकनरा्वण-प्रकरियायातः चरणद्वय ंप्रदकश््व  ंिरोक् ।

 उद्योगः ए्सय समबनितः ्ेन आकथ्वि-गक्कवकिना सह अकस् यतः वस्नूार ्
उतिादनेन खकन्ानां कनषिष्वणने अथवा सेवानां वयवसथया सह समबकनि्तः अकस्।  
ए्ेन प्रिारेण लौह ं ्था च लोह्-उद्योगतः वस्नूार ्उतिादनेन सह समबकनि्ौ 
स्तः िृषणाङ्गार-खननोद्योगतः िृषणाङ्गार-कनषिासनेन सह समबकनि्तः अकस् 
्था च िय्वटनं सेवा-प्रदानेन समबकनि्तः उद्योगतः अकस् । 

उद्योग्ि्ं िगगीकरणर ्

असंशोकि्-वस्नूार ् आिारर ् एवं च सवाकरतवर ् आिारीिृतय उद्योगानां 
वगगीिरण ंकरिय्े ।

 असंशोकि्-वस् ु – असंशोकि्-वस्नुतः उियोगर ् आिारीिृतय उद्योगातः 
िृकष-आिारर्ातः, खकन्-आिारर्ातः, सरदु्र-आिारर्ातः वन-आिारर्ातः च 
भकव्रु ्अह्वकन् ।  

उद्योगः

यात्रारमभतः ...

...िग्वद-कनरा्वणर.्..
 ...िनुतः चरिणर.्..

गद्तद्िद्िः

िािा्वस-क्ेत्रा् ्आरभय सव-
गहृ ं याव् ् सव-यु् िसय 
यात्रायातः कवषये ्ानन् ु। 



िृकष-आिारर्-उद्योगातः असंशोकि्-वस्रुूिेण वानसिक्ि-्न्वीय-उतिादानार ्
उियोगं िुर्वतः । खाद्य-संसािनर,् वनसिक्- य्लर,् िािा्वकसयं -वस्त्रर,् दगुिोतिादतः 
्था च चरमोद्योगतः िृकष-आिारर्-उद्योगानार ् उदाहरणाकन  सकन् । 

खकन्-आिारर्-उद्योगातः  ए्े प्राथकरिातः उद्योगातः सकन् ये खकन्ायसिानार ्
उियोगर ्असंशोकि्-वस्रुूिेण िुव्वकन् । ए्ेषार ्उद्योगानार ्उतिादातः अनयेषार ्
उद्योगानां िोषण ंिुव्वकन् । अयसिेन कनकर््व ं लौह ंखकन्ािारर्-उद्योगसय उतिादतः 
अकस् । ए्् ्अनयेषार ्अनेिोतिादानां कवकनरा्वणाय  असंशोकि्-वस्रुूिेण प्रयजुय्े 
यथा भाररयनत्राणां कनरा्वण ेभवनसारग्ी-कनरा्वण े्था च रेलयानसय प्रिोष्कनरा्वण े। 

सरदु्रािारर्ातः उद्योगातः सागर-रहासागरेभयतः प्राप्ोतिादानार ्उियोगतः असंशोकि्-
वस्रुूिेण िुर्वतः यथा सरदु्री-खाद्य-प्रसंसिरणोद्योगतः ्था च रतसय-्यलकनरा्वणर ्।

वनािारर्ातः उद्योगातः वनेभयतः प्राप्ोतिादानार ्उियोगतः असंशोकि्-वस्रुूिेण िुर्वतः। 
ओदन, िागदर , औषिरसायनर,् उिसिरतः ्था च भवनकनरा्वण ंवनसमबकनि्ातः 
उद्योगातः सकन् । 

आिारतः – उद्योगसय आिारसय ्ातिययं कनवेशरूिेण कनयोक््-िनराकशना 
कनयोक््-्नानां सङ्खयया ्था च उतिादनसय रात्रया सह अकस् । आिारसय 
आिारेण उद्योगातः कद्विा वगगीि्ुयं शकयन्े -- लघवािारोद्योगातः 
बहृदािारोद्योगातः । िुटीरोद्योगातः अथवा गहृोद्योगातः लर-ु
स्रीयातः उद्योगातः सकन् येष ु कशलििारयतः उतिादानां कनरा्वण ं हस य्तः  
करिय्े । िण्ोल-वयनर,् रकृतििा-िात्राकण अकि च  अनयाकन हस्-
कनकर््व ाकन वस्कून िुटीरोद्योगसय उदाहरणाकन सकन् । ए्ेष ुउद्योगेष ु
अलििनसय ्था च कनमनस्रीय-प्रौद्योकगकयातः उियोगं िुर्वतः। 
िािा्वस-वयनोद्योगतः ्था च खाद्य-प्ररिरणोद्योगतः लघवािारोद्योगौ 
स्तः (कचत्रर ् 5.1) । बहृतस्रीयोद्योगेष ु अकिििनसय कनवेशतः 
आवशयितः भवक् ्था च प्रयकु्त-प्रौद्योकगिी उचचस्रीया  
भवक् । िररवहनसािनानार ् उतिादनं ्था च भारर-यनत्राणार ्
उतिादनं बहृदािारोद्योगातः सकन् । 

सवाकरतवर ्– सवाकरतवर ् आिारीिृतय उद्योगातः कनमनक्ेत्रेष ुवगगीि्ुयं शकयन्े-

कन्-क्ेत्रीयोद्योगातः, राजयसवाकरतव-क्ेत्रीयोद्योगातः अथवा साव्व्कनि-क्ेत्रीयोद्योगातः, 
संयकु्त-क्ेत्रीयोद्योगातः, सहिारर-क्ेत्रीयोद्योगातः

कन्-क्ेत्रीयोद्योगानां सवाकरतवर ् एवं च सञचालनर ् एिवयकक्तद्वारा अथवा 
वयकक्तसरहूद्वारा करिय्े । साव्व्कनि-क्ेत्रीयोद्योगानां सवाकरतवर ्एवं च सञचालनं 
सव्विारद्वारा भवक् यथा “कहनदसु्ान-एरोनॉकटकस-कलकरटे्”  ्था च “सटील-
ऑथॉररटी ऑफ इकण्या-कलकरटे्”  इक् । संयकु्त-क्ेत्रीयोद्योगानां सवाकरतवर ्
एवं च सञचालनं राजययतः एवं च वयकक्तकभतः अथवा वयकक्तसरहूद्वारा भवक् । 

गद्तद्िद्िः

िृकषर ्आिारीिृतय उद्योगानां 
िाकनचन उदाहरणाकन दद् ु। 

द्ित्रर ्5.1 रखाना इतयसय खाद्य-प्ररिरणसय अवसथातः 
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रारुक्-उद्योगकलकरटे् इक् संयकु्त-क्ेत्रीयोद्योगसय उदाहरणर ्

अकस् । सहिारर-क्ेत्रीयोद्योगानां  सवाकरतवर ्  एवं च सञचालनं 

असंशोकि्वस्नूार ्उतिादिय तः अथवा िकू ््विारयतः कशलििारयतः अथवा 

द्वाभयां भवक् । आननद-दगुियकूनयन-कलकरटे् इक् एवं च सिुा-

दगुिशाला सहिारर-उिरिरसय उतिरर ्उदाहरणर ्अकस् । 

उद्योग्ि्र ्अिद््थितय्ः कृते  प्रभ्द्िक्रक्द्ण 

्ाकन िारिाकण याकन उद्योगानार ् अवकसथक्ं 
प्रभावयकन् एवं सकन् – असंशोकि्-वस्नुतः 
उिलबि्ा, भकूरतः, ्लर,् श्ररतः, शकक्ततः, िनर,् 
िररवहनर ्एवं च आिणतः  । उद्योगातः ्ेष ुसथानेष ुएव 
िेकनद्र्ातः भवकन् यत्र ए्ेष ुिाकनचन िारिाकण अथवा 
ए्ाकन सवा्वकण िारिाकण सारलयेन उिलबिाकन  
भवकन् । अकविकस्-क्ेत्रेष ु अकि उद्योगातः सथाकि्ातः 
भवेयतुः ए्दथयं यदािदाकच् ्  सव्विारतः अलिरलूये 
कवद्यदुिुलबि्ां नयनू-िररवहनरलूयर ् एवं च अनयार ्
अवसंरचनां यथा प्रोतसाहनं प्रददाक् । औद्योगीिरणने 
प्रायतः नगर-रहानगराणां कविासतः एवं च वकृ्धतः भवक् ।  

औद्योद्गक-तन्त्रर ् 

औद्योकगि-्नत्रे कनवेशतः, प्ररिरतः ्था च कनग्व्र ्इतये्े सकमरकल्ातः सकन् । कनवेश े

असंशोकि्वस्नुतः, श्ररसय ्था च भमूयातः रलूयं ्लसय उिलबि्ा िररवहनं 

कवद्यु्  ् ्था च अनयातः अवसंरचनातः सकमरकल्ातः सकन् । प्ररिर े अनेिप्रिारिातः 

करियािलािातः सकमरकल्ातः सकन्  ये  असंशोकि्वस्नुतः िररषिृ्वस्रुूिेण िररव ््वनं 

िुव्वकन् । कनग्व्र ् आयतः च अकस् । िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगसय सनदभ्वे िािा्वसर,् 

रानवश्ररतः, यनत्रागारं ्था च िररवहन-रलूयं सकमरकल्ातः सकन् । प्ररिरषे ुकवथनर,् 

ि ््वनर,् वयनर,् रञ्नर ्अकि च  आलेखनं सकमरकल्ातः सकन् । यु् िं य् ्भवान ्

िरक् ्् ्उतिादनर ्अकस् ।

औद्योद्गक-प्रदेशः 

औद्योकगि-प्रदशेसय कविासतः ् दयव भवक् यदा बहुकविातः उद्योगातः िरसिरं कनिटसथातः 

भवकन् ् था च ् े सव-कनिट्ायातः लाभसय िरसिरं कव्रण ंिुव्वकन् । कवर्शसय प्ररखुातः 

औद्योकगि-प्रदशेातः िवूमोतिर-अररेरिा, िकचिरी-रधययरूोितः एवं च िवूगी-एकशया  
सकन् । रखुयातः औद्योकगि-प्रदशेातः अकििांश्तः शी्ोषण-िकटबनिीय-क्ेत्राणां, 

सरकुद्र-ितिनानां ्था च कवशषे्तः िृषणाङ्गार-क्ेत्राणां कनिटे कसथ्ातः भवकन् ।

द्ित्रर ्5.2 सहिाररक्ेत्रेष ुसिुादगुिशाला

द्ित्रर ्5.3   उद्योगानार ्अवकसथतया समबकनि्-िारिाकण 

असंशोकि्-वस्ु

कवद्यु् ् श्ररतः

िनर्

आिणतः

्लर्

भकूरतः

िररवहनर्

सञचारतः

गद्तद्िद्िः

चर्विादत्राणसय कवकनरा्वण े
सकमरकल्ानां कनवेश-प्ररिर-
कनग्व्ाणां कवषये ज्ा्ुं प्रयासं 
िुव्वन् ु।
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 द्ित्रर ्5.4   कवर्शसय  औद्योकगिातः प्रदशेातः 

भार्े अनेिे औद्योकगि-प्रदशेातः सकन् यथा रमुबई-िणु-ेसरहूतः, बेङ्गलरूु-प्रदशेतः, ्करलना्ु-
प्रदशेतः, हुगली-प्रदशेतः, अहरदाबाद-व्ोदरा-प्रदशेतः, ्छोटानागिरु-औद्योकगि-प्रदशेतः, 
कवशाखाितिन-गणुटूर-औद्योकगि-प्रदशेतः, गरुुग्ार-कदलली-ररेठ-औद्योकगि-प्रदशेतः ्था च 
िोललर-क्रुवनन्िरुर-्औद्योकगि-प्रदशेतः इक् । 

औद्योद्गक-द्िपद् 

उद्योगेष ु दरु्वटना अथवा कविदा रखुयरूिेण ्िनीिी-कवफल्ायातः 
हे् भुू् िदाथा्वनार ्असमयि्-प्रयोगिारणा् ््ाय्े । भोिालनगरे कदसमबरराससय 
्ृ् ीयकदनाङ्िे 1984 ्र े वष्वे प्रायतः 00.30 वादने अ्ीव-त्रासदिणूा्व 
औद्योकगि-दरु्वटना रकट्ा । एषा एिा प्रौद्योकगिीय-दरु्वटना आसी् ् । 
असयां दरु्वटनायां यकूनयन-िाबा्वइ् इतयसय िीटनाशि-यनत्रागारा् ् हाइड्ो्न-
सायनाइट ्था च प्रक्करियाशीलयतः उतिादयतः सह एव अतयन्-कवषयकु्तसय 
करथाइल-आइसोसायनेट (एर.आई.सी.) इक् गयस-द्रवयसय स्रवणर ् अभव् ् । 
1989 ्र ेवष्वे सव्विारर-सचूनानसुारं 35598 ्नातः रृ् ातः । सहस्रशतः ्नातः ये 
सरुकक््ातः अक्ष्न ््े अद्याकि अनि्ा प्रक्क्ा्नत्र-कविृक्तः आनत्रशोथ-कविृक्तः 
इतयाकदकभतः एिय िाकिि-रोगयतः िीक््ातः सकन् । 

    यकूनयन-िाबा्वइ््-यनत्रागारर ्

आि्व कटिरहासागरतः
किट्सबग्वतः यरूालतः िु्बासतः

ईरानतः
ईराितः
िुवय्तः

खाटू्वरतः
नाय्ीररया

िय रो

राना नेरोबी

्ावा

िथ्वतः

रलेबोनतः

नयू् ीलयण्तः

करिसवेनतः

कस्नी

कहनदरहासागरतः

इ्रायलतः

रमुबयी
चनेनयी

िोररया

गङ्गा-उितयिा

रनीला

प्रशान् 
रहासागरतःप्रशान् 

रहासागरतः

्ािानतः
िि्व रेखाशङ्रायी

बहूानप्रदशेतः
गु् ाऊ हाङ्गिाङ्गतः प्रदशेतः

फरगाना-
उितयिा

वयङ्िूवरतः
कसयेटलतः

सानफ्ाकनससिो
लानस-एकञ्लसतः

्ेनवरतः

फोकनबकसतः

सान-क्यागो
्आुना

रकेकसिोकसटी
रधय-अरेररिा

गलफ्टतः

िरािासतः

बोगोटा
इकवे्ोरतः

बकहया्टतः

दकक्णिवू्वरिा्ीलतः

दकक्णी-अटलाकणटि-
रहासागरतः

द क क् ण ी र ह ा स ा ग र तः

लीरा

रिररेखा
सयकणट-आगो

राटेकवक्यो

बयनूस-आयस््व
रिा्ीलतः

कवर्श-औद्योकगि-िरटििा
औद्योकगिप्रदशेतः

िेिटाउन

्ब्वनतः

एङ्गलो-अररेरिा

िकचिरीयरूोितः
उतिरी-अटलाकणटि-

रहासागरतः

उतिर-अफ्ीिा

कवकनरा्वण-िरटििा

रासिो
्ोनबासतः रचरूरया

बीक्ङ्गतः
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 कदसमबरराससय 23 कदनाङ्िे 2005 ्र े वष्वे चीनदशे े गाओ-िाओ ्था च 
चोंगकगंग इतयत्र अकनल-िूि-कवसफोटना् ् 243 ्नातः रृ् ातः ्था च 9000 ्नातः 
दरु्वटनाग्स्ातः ्ा्ातः । ए्ेभयतः सथानेभयतः 64,000 ्नातः कवसथाकि्ातः िृ्ातः । अनेिे 
्नातः कवसफोटानन्रं िावन-साररया्वभावा् ्रृ् ातः । ये सरये िाकव्वन्तः ्ेषां चक्ूंकष 
तवचतः फुपफुसातः च गयस इतयसय िारणा् ्क्क्ग्स्ातः ्ा्ातः । 

दुरमाटि्य्ः न्ययूिीकरण्य उप्य्ः 

1. सरनावासीय-क्ेत्राकण औद्योकगि-क्ेत्रेभयतः िथृि् बहुदरेू सथािनीयाकन ।
2. उद्योगानां कनिटे कनवसन्तः ्नातः समभाकव्-दरु्वटनायातः कसथ्ौ कवषयकु्तानां  
 भयङ्िराणां च िदाथा्वनां सङ्ग्हणसय ्था च ्ेषां समभव-प्रभावाणां कवषये   
 अवग्ातः सयतुः । 
3. अगनेतः िवू्वसचूना ्था च अकगनशरनसय वयवसथा उनन्ा भवे् ्। 
4. कवषयकु्त-िदाथा्वनां भण्ारण-क्र्ायातः सीरा कनिा्वरर्ा भवे् ्। 
5. औद्योकगि-प्रदषूणसय कनयनत्रणाय उनन्ातः उिायातः भवेयतुः ।   

प्ररुखयोद्योग्ि्ं द्ितरणर्

लौह-लोह्-उद्योगतः िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगतः सचूना-प्रौद्योकगिोद्योगतः च 
इक् ए्े कवर्शसय प्ररखुातः उद्योगातः सकन् । लौह-लोह्-उद्योगतः ्था च 
वस्त्रोद्योगतः प्राचीनातः उद्योगातः सकन् । 

 ्र्वनी-संयकु्तराजयअररेरिा-चीन-्ािान-रूसदशेषे ु लौह-
इसिा्-उद्योगातः अवकसथ्ातः सकन् । भार्-हाङ्गिाङ्ग-दकक्णिोररया-
्ािान-्ायवानदशेषे ु वस्त्रोद्योगातः सङ्िेकनद्र्ातः सकन् । सचूना-
प्रौद्योकगिोद्योगसय रखुयिेनद्राकण रधयवक ््विय कलफोकन्वयायातः ‘कसकलिान’ 
इक् उितयिायार ्एवं च भार्सय बेङ्गलरुुनगरे सकन् ।  

लौह-इ्प्त-उद्योगः   

अनयोद्योगानार ् इव लौह-लोह्-उद्योगे अकि बहवतः कनवेशातः प्ररिरातः 
कनग्व्ातः च सकमरकल्ातः सकन् । एषतः एितः िोषितः उद्योगतः अकस् । असय 
उतिादातः अनयेषार ्उद्योगानां िृ्े असंशोकि्वस्रुूिेण प्रयकु्तातः भवकन् । 
उद्योगाय कनवेश ेश्ररतः िनं सथानं ्था च अनयातः अवसंरचनातः सकमरकल्ातः 
सकन् । लौहायसिं िृषणाङ्गारतः चणू्व-िाषाण ं च असंशोकि्वस्रुूिेण 
सकमरकल्ातः सकन् । लौहायसिा् ् लोह्-कनरा्वणसय प्रकरियायार ्
अनेिे चरणातः सकमरकल्ातः सकन् । असंशोकि्वस् ु अङ्गारिुण्े 
सथापय्े यकसरन ्ए्् ्प्रगकल्ं भवक् (कचत्रर ्5.6) । ए्दनन्रर ्ए्् ्
िररशोकि्ं भवक् । प्राप्तः उतिादतः इसिा्तः भवक् । ए्सय च अनयेष ु
उद्योगेष ुअसंशोकि्वस्रुूिेण प्रयोगतः ि्ुयं शकय्े । लोह्तः सारलयेन 
्ेछतिु ं शकय्े ्था च ए्सरय आिारतः प्रदा्ुं शकय्े अथवा असरा् ् 
्नत्यतः कनरा्व्ुं शकयन्े । ऐलकुरकनयर-कनिल-्ाम्र्लुयातः अनये िा्वतः

गाओ-िाओ इतयत्र 
सरुक्ाकभयानर ् 

द्कं भिन्तः ज्िद्न्त ?

उदीयरानातः उद्योगातः “सनरा्-
उद्योगातः”  इक् नामना  अकि 
ज्ायन्े । ए्ेष ु सचूना-प्रौद्योकगिी 
सवासरय-लाभतः  सतिारतः  ज्ानं 
च इक् ए य्तः समबकनि्ातः उद्योगातः 
समरकल्ातः  सकन् ।

शबद्िली

प्रगलिर ्

एिा ए्ादृशी प्रकरिया अकस् 
यसयां िा्वतः ्दीययतः अयसिय तः 
गलनाङ्ि-कबनदोतः अकििं 
्ािकयतवा कनषिृषयन्े ।
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द्ित्रर ्5.5   लोह्ोतिादनर ्

8   टनिररकर्िृषणाङ्गारतः          +   4   टनिररकर्र ्अयसिर ् +     1 टनिररकर्-चणू्व-िाषाणर ्  =    1 टनिररकर्र ्लोह्र्

सवलि-सवलिरात्रायार ् लोह्ाय रलेकयतवा असय करश्रिा्वतः 
कनरा्व्ुं शकयन्े । करश्र-िा्तुः लोह्ाय असारानय-िठोर्ां दृढ्ां 
लौहरल-प्रक्रोििक्र्ां च  प्रददाक् । 

लोह्ं प्रायतः आिकुनिोद्योगानां  ररेुदण्तः इक् िरय्े । प्रायतः 
सवा्वकण वस्कून  येषां वयर ् उिभोगं िुर्वतः ्ाकन लौह-कनकर््व ाकन 
अथवा लोह्-कनकर््व ाकन अथवा ए्ाभयां िा्भुयां (लौह-
लोह्ाभयार)् कनकर््व ोिििरणयतः यनत्रयतः वा कनकर््व ाकन भवकन् । 
्ल-यानाकन रेलयानाकन ट्रियानाकन अथ च ऑटोयानाकन 
अकििांश्तः लोह्कनकर््व ाकन भवकन् । अकि च सचूीनां यासां 
भवन्तः उियोगं िुव्वकन् ्ासार ्अकि लोह्यतः कनरा्वण ंकरिय्े । य्ल-
िूिातः इसिा्-कनकर््व -यनत्रयतः वेधयन्े । लोह्-कनकर््व या प्रणाकलिया 

य्ल-िररवाहण ं करिय्े । खकन्ानां खननर ् लोह्सय उििरणयतः  
भवक् । िृकष-यनत्राकण प्रायतः लोह्कनकर््व ाकन भवकन् । कवशाल-
भवनानां संरचना कनरा्वणर ् लोह्सय द्वारा भवक् । 1800 
ख्ीस्ाबदा् ् िवू्वर ् लोह्सय उद्योगातः ्त्रयव कसथ्ातः आसन ् यत्र 
असंशोकि्वस् ु कवद्यदुािकू ््वतः ्था च प्रवह् ् ्लं सारलयेन 
उिलबिर ् आसी् ् । अनन्रर ् उद्योगानां िृ्े  
आदश्व-कसथक्तः िृषणाङ्गार-क्ेत्राकण िुलयातः ्था 
च रेलसथानिाकन कनिषा आसी् ्। 1950 ्तः िरं 
लौह-इसिा्-उद्योगानां सङ्िेनद्रण ं सरदु्र-ितिनसय 
कनिटे सर्ल-भमूयातः कवशाल-क्ेत्रेष ु प्रारबिर ्
अभव् ् । ए्द ् ए्दथयं िृ्ं य्ो कह इसिा्-
कनरा्वणसय िाय्वर ्ए्र ्अवकि ंयाव् ्बहु-कवशालं 
्ा्र ्आसी् ्अकि च लौहायसिसय  कवदशेभेयतः 
आया्तः िरणीयतः भवक् सर । 

 भार्े लौह-इसिा्-उद्योगातः असंशोकि्-
वस्नुतः अनर्व-श्रकरिाणां िररवहनसय ्था च 
आिणसय लाभ ंसवीिुव्वन्तः कविकस्ातः अभवन ्।

द्ित्रर ्5.6  अङ्गारिुण्े लौहायसि्तः 
इसिा्ं याव््

लौहायसिं चणू्व-िाषाण ं
्था च िोि

अङ्गारिुण्तः

उषण-वायतुः

िा्रुलर्प्रगकल्- लौहर्

द्ित्रर ्5.7   लौह-इसिा्ोद्योगसय िररव््वनशीला अवकसथक्तः

2. 1850 ्तः1950 याव् ्
सवमोतिरा अवकसथक्तः

1. 1800 ्तः िवूयं सवमोतिरा 
अवकसथक्तः

3. 1950 ्तः अद्यावकि ंयाव् ्
सवमोतिरावकसथक्तः 
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द्ित्रर ्5.8   कवर्शे लौह-इसिा्ोतिादनसय प्ररखु-क्ेत्राकण 

इसिा्सय सवा्वकण रहत्विणूा्वकन उतिादि-िेनद्राकण कभलाई दगुा्विरंु बण्विरंु 

्रशदेिरंु राउरिेला बोिारो इक् एिकसरन ्प्रदशे ेकसथ्ाकन सकन् । ए्ाकन च्षुु्व 

राजयेष ुप्रसृ् ाकन सकन् । ्ाकन चतवारर राजयाकन सकन्- िकचिर-बङ्गाल-प्रदशेतः, 

झारखण्तः, ओक्शा ्था च ्छतिीसगढतः इक् । भद्राव्ी कव्यनगरं च िणा्वटिे , 

कवशाखाितिनर ्आनध्र-प्रदशे े्था च  सलेरतः ्करलना्ौ अनयाकन रहत्विणूा्वकन 

इसिा्सय िेनद्राकण सकन् ययतः सथानीय-संसािनानार ्उियोगतः करियराणतः अकस् । 

्रशदेिरुर ् 1947 ्तः िवूयं भार्े इसिा्सय िेवलं टाटा-आयरण एण् सटील 

िमिनी कलकरटे्(कटसिो)  इक् नाराखयर ्एिं यनत्रागारर ्आसी् ्। ए्द ्सवसय 

सवाकरतवािीनर ्आसी् ्। सव्नत्र्ा-प्राप्ेतः अनन्रं सव्विारेण ए्् ्िाययं सवािीनं 

िृ्ं ्था च अनेिाकन लौह-इसिा्-संयनत्राकण सथाकि्ाकन । झारखण्े सवण्व-रेखा 

्था च खरिई इक् नद्योतः सङ्गरसय सरीिे सािची-सथाने 1907 ्र ेवष्वे कटसिो 

इतयसय शभुारमभतः िृ्तः । अनन्रं सािची इतयसय नार ्रशदेिरुर ्इक् नाकमन 

िररवक ््व्ं िृ्र ्। भौगोकलिरूिेण ्रशदेिरंु लौह-इसिा्सय िेनद्ररूिेण दशेसय 

सवा्वकिि-सकुविा्निसथाने कसथ्र ्अकस् । 

आि्व कटिरहासागरतः

िना्ा ्र्वनी

ए  क श  य ा

रूसतः

चीनतः

भार्र्

रिा्ीलतः

द क क् ण ी र ह ा स ा ग र तः

आसटे्रकलया

्ािानतः

िि्व रेखा

रिररेखा

कहनदरहासागरतः

प्रशान् 
रहासागरतःप्रशान् 

रहासागरतः

यरूोितः
संयकु्तराजय-
अररेरिा

दकक्ण-
अररेरिा

दकक्ण-
अफ्ीिा

दकक्णी-अटलाकणटि-
रहासागरतः

उतिरी-अटलाकणटि 
रहासागरतः
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द्ित्रर ्5.9   ्रशदेिरेु लौह-इसिा्ोद्योगसय अवकसथक्तः

 इसिा्-संयनत्रसय सथािनायय सिाची-सथलसय चयनं िृ्र ् । बङ्गाल-
नागिरुरेलराग्वे िालीराटी-सथानिा् ् ए्सय सथानसय दरूी रात्रं द्वाकत्रंश् ्
(32) किलोरीटरिररकर्ा आसी् ्। अकसरन ्सथाने लौहायसिं िृषणाङ्गारतः 
रयङ्गनी्-कनक्ेिातः आसन ् अकि च िलितिानगरसय सरीिे आसी् ् यत्र 
कवशालतः आिणतः उिलबितः आसी् ्। कटसिो इक् संसथा  झररया-िृषणाङ्गार-
क्ेत्रेभयतः िृषणाङ्गारर् ्  ओक्शा्तः ्था च ्छतिीसगढ्तः लौहायसिं चणू्व-
िाषाण ं ्था च ्ोलोराइट-रयङ्गनी् ए्द्वयं प्रापनोक् । खरिई ्था च 
सवण्वरेखा इक् नदीभयां िया्वप््लसय आिकू ््वतः भवक् । सव्विारर-प्रोतसाहनयतः 
ए्ेन सथानेन िया्वप्-िनराकशतः प्राप्तः । 

 ्रशदेिरेु कटसिो-ससंथायातः सथािनानन्रर ्अनेिाकन अनयाकन औद्योकगि-
सयंनत्राकण सथाकि्ाकन । ए्ेष ुसंयनते्रष ुरसायनं, यनत्रोििरणाकन, िृषयिुिरणाकन, 
लौह्नफुलिं ्था च िेबल-्नत्रर ्इतयादीनार ् उतिादनं करिय्े ।   

 भार्े लौह-इसिा्ोद्योगसय कविासेन तवरर्र ् औद्योकगि-कविासतः 
आरबितः अकस् । भार्ीयोद्योगानां प्रायतः सवा्वकण क्ेत्राकण अकििांश्तः 
सवसय आिारभू् -संरचनायातः िृ्े लौह-इसिा्ोद्योगसय उिरर आकश्र्ाकन 
सकन् । भार्ीय-लौह-इसिा्ोद्योगे बहृ्-्सरािकल्-इसिा्-संयनत्रयतः सह एव 
लघवयतः इसिा्-शालातः अकि सकमरकल्ातः सकन् । अकसरन ्कद्व्ीयिोतिादिातः, 
रॉकलङ्ग-करल ्था च सहायिातः उद्योगातः अकि  सकमरकल्ातः सकन् । 

आगच्छत द्कद््ित ् प्रययोगवि्र्  
द्शके्र ---

रानकचत्रसय साहाययेन भार्सय  
िेषाकञच् ्लौह-इसिा्ोद्योगानार ्
अनवेषण ंिुव्वन् ुएवं च भार्सय 
रूि-रेखा-रानकचत्रे ्ेषां कसथक्ं 
कचह्ीिुव्वन् ु।

रेख्द्ित्रर ्

सोनारी

्रशदेिरुर्
कवरानितिनर््कलयाँ

िदरा

अकदतयिरुर्

राग्वदश्वितः
रुख्यराग्वतः
रेलराग्वतः

टाटा-रखुय-
कचकितसालयतः

सारानय्ाि 
गहृर्

खरि
ायी

नद
ी

िक्ीगहृर्

सािची

्लरािव्व्र्

क्रनासरतः

गोलफिोस््व

ट्यबूसरण्लर्

टयलिोिालोनी

टयलिो

टाटा-इसिा्िाय्वर्

टाटानगररेलसथानिर्

्िणमारेख्िदी
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द्पट्सबगमाः अयं संयकु्तराजय-अररेरिायातः किञचन रहत्विणू्वर ् इसिा्-
नगरर ् अकस् । किट्सबग्वसय इसिा्ोद्योगाय सथानीय-सौकवधयाकन प्रदतिाकन 
सकन् । िृषणाङ्गारतः किट्सबग्वे एव उिलबितः अकस् अिरन् ु लौहायसिं 
किट्सबगा्व् ् प्रायतः 1500 किलोरीटरिररकर्ं दरंू कसथ्सय करनेसोटा 
इतयसय लौह-खकनभयतः प्रापय्े ।  ए्ासां खनीनां ्था च किट्सबग्वसय 
रधये नौिररवहनसय सवमोतिरराग्वतः ग्ेट-लेकस-्लराग्वतः इक् अकस् । अयर ्
अयसिसय नौिररवहनाथ्वर ्अनर्व-राग्वतः अकस् । ग्ेट-लेकस्तः किट्सबग्व-क्ेतं्र 
याव् ्लौहायसिं रेलयानयतः आनीय्े । ओकहयो, रोनोगहलेा ्था च एलरनी 
इक्  नदीभयतः िया्वप्-्लं प्रापय्े । 

 अद्य किट्सबग्वे अलि-सङ्खयायां कवशालातः इसिा्-शालातः सकन् । ए्ातः 
शालातः (करल) किट्सबग्वसय उिरर रोनोगहलेा ्था च  एलरनी इक् द्वयोतः 
नद्योतः उितयिास ुएवं च किट्सबग्वसय अितः ओकहयो-नद्यातः आश्रयेण कसथ्ातः 
सकन् । िररषिृ्तः इसिा्तः सथलराग्वेण ्लराग्वेण च आिणषे ुपे्रषय्े । 

 किट्सबग्व-क्ेत्रे इसिा्-शालातः अक्ररचय अिरातः अनेिातः कशलिशालातः 
अकि सकन् । यास ु रेलयानानां  रेल-लौह-िथोििरणानार ् एवं च भारर-
संयनत्राणार ्उतिादने इसिा्सय उियोगतः असंशोकि्-वस्रुूिेण करिय्े ।             

क्प म्ाद्सक-िस्तयोद्योगः 

्न्नुा वस्त्र-वयनं िाकचद ् प्राचीना िला अकस् । ििा्वसर ्  ऊणयं िौशयंे 
शण ं्था च िटशणर ्इक् ए्ेषां प्रयोगतः वस्त्रकनरा्वण ेभवक् । उियजुयरानर ्
असंशोकि्ं वस् ु आिारीिृतय वस्त्रोद्योगसय वगगीिरण ंि्ुयं शकय्े । ्न्वतः 
वस्त्रोद्योगसय असंशोकि्-वस्रुूिेण सकन् । ्न्वतः प्रािृक्िातः अथवा 
रानवकनकर््व ातः भकव्रु ् अह्वकन् । ििा्वसर ् ऊणयं िौशयंे शण ं् था च िटशणर ्
इक् ए्ेभयतः प्रािृक्ि-्न्वतः  प्रापयन्े । रानव-कनकर््व -्न्षु ु नाइलॉन, 
िॉकलएसटर, ऐकरिकलि, ्था च रेयॉन  इतयादयतः सकमरकल्ातः सकन् । 

 िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगतः कवर्शसय प्राचीन्रषे ु उद्योगेष ुअनय्रतः अकस् । 
अष्टादश्र-श्ाबदसय औद्योकगि-रिाकन्ं  याव् ्िािा्वकसि-वस्त्रसय कनरा्वण ं 
हस्कशलि-िौशलद्वारा करिय्े सर । अष्टादश्र े श्ाबद े िावरलरूहोदयेन 
प्रथर्तः करिटेनदशे े ््तः िरं  कवर्शसय अनयेष ु अिरेष ु भागेष ु िािा्वकसि-
वस्त्रोद्योगसय कविासतः वकि््व तः । अद्य भार्-चीन-्ािान-संयकु्तराजय-
अररेरिातः िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगसय रहत्विणूमोतिादिातः सकन् ।

 भार्े अतयतुिर-गणुवतिायकु्तसय िािा्वकसि-वस्त्रसय उतिादनसय एिा 
गौरवशाकलनी िरमिरा व ््व्े । करिकटश-शासना् ्िवूयं  हस य्तः उ्ानां वस्त्राणार ्
एितः कवस्ृ् तः भार्ीयतः  आिणतः  आसी् ् । ढािा इतयसय रलरल-वसं्त्र  

रसलूीिटिनर ् इतयसय ्छीणट-वसं्त्र िालीिट इतयसय िेकलिोवस्त्रं  ्था च 

द्कं भिन्तः ज्िद्न्त ?

ग्ेट-लेकस ् इक् नामना सिुीररयर, 
ह्ययरँून,ओणटाररयो, करशीगन ्था 
च ईरी इक् िञच सरोवरातः ज्ायन्े । 
ए्ेष ुिञच-सरोवरेष ुसिुीररयर इक्  
सरोवरतः बहृतिरतः अकस्  अकि च 
एषतः अनयसरोवराणार ् अिेक्या 
उचचोधव्व-प्रवाह ेकसथ्तः अकस् ।

शबदयोतपद््तः 

टेकसटाइल इक् शबदतः लयकटन-
भाषायातः टेककसयरे इक् शबदा् ्
उतिननतः अकस् यसय अथ्वतः वयनर ्
इक् भवक् ।
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द्ित्रर ्5.10    कवर्शर ्--- प्ररखु-िािा्वकसि-वस्त्रोद्योग-कवकनरा्वण-प्रदशेातः

बरुहाणिरंु सरू्तः व्ोदरा इतये्ेषां सनुहरी-्री-वसं्त्र गणुवतिा-प्रारूििारणा् ् 
च  कवर्शकवखया्र ्आसी् ्। य्ो कह िािा्वकसि-वस्त्रसय वयनं कनरा्वण ंच हस य्तः 
करिय्े सर अ्तः ए्सय वस्त्रसय उतिादनं रहारयं ्था च अकििसरयसाधयर ्
आसी् ् । ए्दवे िारणर ् अकस् य् ् िरमिराग्तः िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगतः 
िाचिातययतः नवीनयतः वस्त्रोद्योगयतः सह प्रक्सििायं न ि्ु्वर ् अशकनो् ्  । ए्े 
अलिरलूयव्ां समयगगणुवतिायकु्त-वस्त्राणां कनरा्वण ं यनत्रीिृ्ेष ु औद्योकगि-
रटिेष ुिुव्वकन् सर । 

 प्रथरतः सफलतः यनत्रीिृ्तः वस्त्रोद्योगतः रमुबई-नगरे 1854 ्र ेख्ीस्ाबद े
सथाकि्तः। िोषणाद्र्व-्लवायतुः, संयनत्राया्सय िृ्े ितिनर,् असंशोकि्-
वस्नुतः उिलबि्ा ्था च दक्-श्रकरिातः  अकसरन ्प्रदशे ेअसय उद्योगसय 
दु्र्-प्रसारण ेसहायिातः आसन ्। 

 प्रारमभ े एषतः उद्योगतः रहाराषट्र-गु् रा्राजययोतः अनिूुलाद्र्व-्लवाय-ु
िारणा् ् सफलतः अभव् ्िरन् ुव ््वरानसरये य्ो कह आद्र््व ा िृकत्रररूिेण 
उतिादकय्ुं शकय्े अिकविािा्वसं श्ंुध भवक् ् था च वस्त्रोतिादन-प्रकरियायार ्
असय भारतः नयनूतः भवक् अ्तः एषतः उद्योगतः भार्सय कवकभननेष ुभागेष ुप्रसृ् तः 
अकस् । िोयमबटूरर,् िानिरुर,् चनेनय, अहरदाबादतः, रमुबई, िोलिा्ा, 
लकुियाना, िु् ुचरेी, िानीि्ातः इक् िाकनचन अनयाकन रहत्विणूा्वकन िेनद्राकण 
सकन् । 

द्कं भिन्तः ज्िद्न्त ?

दशेसय प्रथरतः वस्त्रोद्योगतः 1818 
ख्ीस्ाबद े िोलिा्ायातः सरीिे 
फोट्व-गयलेसटर इतयत्र सथाकि्तः 
िरन् ु किकञच् ्िालानन्रर ्अयं 
किकह्तः ्ा्तः । 

आि्व कटिरहासागरतः

ए क श य ा

चीनतः

प्रशान् 
रहासागरतः

प्रशान् 
रहासागरतः

्ािानतः

िि्व रेखा
भार्र्

रिा्ीलतः

रिररेखा

उतिर-
अररेरिा

दकक्ण-
अररेरिा

अफ्ीिा

दकक्णी-अटलाकणटि 
रहासागरतः

कहनदरहासागरतः

द क क् ण ी र ह ा स ा ग र तः

आसटे्रकलया

यूर
ोितःउतिरी-अटलाकणटि 

रहासागरतः
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 अहरद्ब्दः -  अहरदाबादतः गु् रा्े साबरर्ीनद्यातः ्टे कसथ्तः  
अकस् । 1859 ख्ीस्ाबद ेअत्र प्रथरा िािा्वकसिी वस्त्रोद्योगशाला सथाकि्ा । 

अयं शीघ्ररवे रमुबई-नगरसय अनन्रं भार्सय कद्व्ीयतः बहृतिर ंवस्त्र-कनरा्व्नृगरर ् 

अभव् ्। अहरदाबादतः प्रायशतः “भार्सय रानचसेटर” इक् िरय्े । अनिूुलाकन 

अवकसथक्-िारिाकण अहरदाबाद े िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगसय कविासाय 

सहायिाकन आसन ् । अहरदाबादतः िािा्वसोतिादि-क्ेत्रसय सकननिटे कसथ्तः 

अकस् । अत्र असंशोकि्-वस् ुसारलयेन उिलभय्े । ्लवायतुः ि ््वनसय एवं च 

वयनसय िृ्े आदश्वकसथ्ौ अकस् । सर्लतः भ-ूभागतः ्था च सारलयेन भरूतेः 

उिलबि्ा उद्योगानां सथािनायय उियकु्ततः अकस् । गु् रा्-रहाराषट्रराजययोतः 

कविलु-्नसङ्खया असरय उद्योगाय िुशलान ्अि्विुशलान ्श्रकरिान ्प्रयच्छक् । 

सकुविकस्-रागा्वणां ् था च रेल-रागा्वणां ् ालं िािा्वकसि-वसं्त्र दशेसय कवकभनन-

भागेष ुसारलयेन प्राियक् । अनेन प्रिारेण असय उद्योगसय आिण ंयाव् ्सरल-

प्राकप्तः उिलभय्े । सरीिवक ््व रमुबई-ितिनर ् असरय उद्योगाय संयनत्राया्िाय्वे 

्था च िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगसय कनया्व्े सौकवधयं प्रददाक् । 

 िरन् ु सद्य्नवष्वेष ु अहरदाबादसय िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगानां िाचिन 

सरसयातः सकन् । अनेिे वस्त्रोद्योगातः किकह्ातः अभवन ्। दशे ेनवीन-वस्त्रोद्योगानां 

कविासतः ्था च अहरदाबादसय उद्योग-शालास ु संयनत्र-प्रौद्योकगिकयातः 

अनवीिरणर ्ए्सय प्ररखु-िारणर ्अकस् । 

 ओस्क् :- ओसािा ्ािानसय किञचन रहत्विणूयं वस्त्र-िेनद्रर ् 
अकस् । अयं “्ािानसय रानचसेटर” अकि िरय्े । ओसािायां िािा्वकसि-

वस्त्रोद्योगसय कविासतः अनेिय तः भौगोकलि-िारणयतः अभव् ् । ओसािां िरर्तः 

कवद्यरानं कवस्ृ् -क्ेत्रं िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगानां कविासाय सारलयेन भरूतेः 

उिलबि्ां सकुनचियीिरोक् । िोषणाद्र्व-्लवायतुः ि ््वनसय ्था च वयनसय िृ्े 

उियकु्ततः अकस् । यो्ो-नदी उद्योगानां िृ्े िया्वप्-्लर ्उिलबि ंिारयक् । 

श्रकरिातः सारलयेन उिलबिातः सकन् । ितिनसय अवकसथतया  अिकव-िािा्वससय 

आया्तः ्था च वस्त्र-कनया्व्तः सौकवकधयिवू्विं समिद्य्े । ओसािायातः 

वस्त्रोद्योगतः िणू््व तः आयाक््ानार ्असंशोकि्-वस्नूार ्उिरर कनभ्वरतः अकस् । 

िािा्वससय आया्तः करश्र-भार्-चीन-संयकु्तराजय-अररेरिादशेभेयतः करिय्े । 

िररषिृ्ोतिादासय  अकििांश्तः कनया्व्तः करिय्े । उचचगणुवतिा  नयनूरलूयर ्

इक् िारणा् ्असय एितः उतिरतः आिणतः व ््व्े ।  यद्यकि दशेसय अयर ्एितः 

रहत्विणू्वतः उद्योगतः अकस् िरन् ुसद्य एव ओसािायातः िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगसय 

सथाने अनये उद्योगातः यथा लौह-इसिा्तः यनत्रोद्योगतः वयराकनिी ऑटोरोबाईलस ्

कवद्यदुिुिरण ं्था च अशरचणूयं  सथानं सवीिुव्वन्तः सकन्  ।  

द्कं भिन्तः ज्िद्न्त ?

भार्ीय-वस्त्रोद्योगसय 
सिलोतिादनसय प्रायशतः 
्ृ् ीयांशतः कनया्व्तः भवक् ।

गद्तद्िद्िः

सौकचिसय आिणा् ् कवकवि-
वस्त्राणां खण्ान ् एित्रीिुव्वन् ु
्था च ्ेषां िािा्वकसि-िौशये-
ऊणा्व्न्षु ु वस्त्रेष ु वगगीिरण ं
िुव्वन् ु। 

आगच्छत द्कद््ित ् प्रययोगवि्र्  
द्शके्र ---

कवर्शसय रूिरेखा-रानकचत्रे ्ाकन 
सथानाकन कचह्ीिुव्वन् ुयाकन 
ओसािा-िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगाय 
असंशोकि्-वस् ुप्रददक् । 
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सयूिि्-प्रौद्योद्गकी 

िलिनां िुव्वन् ु यकद सरवयवसाकयसङ्रतः (िमिनी) िाय्व-कदवसेष ु
च्कुवयंशक्होरां याव् ्सञचाकल्तः भवे् ््कह्व किय् ्िाययं समिाकद्ं ि्ुयं 
शकय्े । संयकु्तराजय-अररेरिा ्था च बेङ्गलरुु इक् द्वयोतः रधये एितः 
सकनितः िृ्तः । सव्वकसरन ् कवर्शे अनेन प्रिारेण कवभागशतः िाय्वसमिादनसय 
अनेिे रागा्वतः सकन् ।  उदाहरणाथ्वर ्–   िय लीफोकन्वया इतयसय कसकलिॉन इक् 
उितयिायां  ् यनी ् था  च बेङ्गलरुुरधये कसर्ा इक् द्वौ ् नत्रांश-वयवसाकयनौ 
(सॉफटवेयर वयवसायी) एिसयार ् एव िररयो्नायां िाययं िुव्वन्ौ स्तः । 
यदा कसर्ा बेङ्लरुुरधये शयनं िरोक् ्दा य्नी िय लीफोकन्वयायां िाययं  
िरोक् । सवसय िाय्व-कदवससय सराप्ौ सतः िाय्व-प्रग्ेतः अद्य्नं सनदशे ं
कसर्ायातः िार्श्वे  पे्रषयक् । िक्ियरणटानन्रं यदा कसर्ा 
बेङ्गलरुुरधये िाय्वे प्रापनोक् ्दा सा िशयक् य् ् एितः सनदशेतः 
्सयातः प्र्ीक्ां िुव्वन ् अकस् । सा सारानय्तः िररयो्ना-िाय्वे 
संलगना भवक् । सवसय िाय्व-कदवससय सराप्ौ  सा सव-िाय्वसय 
िररणार ं िनुतः य्नी इतयसय िार्श्वे पे्रषयक् । ए्ेन प्रिारेण ्योतः 
रधये संवादतः िाययं च यगुि् ्चलक् । ए्् ्एवर ्प्र्ीय्े यथा द्वौ 
सकननिटसथ-िाया्वलयेष ुउिकवष्टौ सया्ार ्। 

 सयूिि्-प्रौद्योद्गक्ः उद्योगातः  सचूनायातः सङ्ग्हण ं प्ररिर ं
कव्रण ं च वयवहारे अङ्गीिुव्वकन् । व ््वरानसरये अयर ्
उद्योगतः भ-ूरण्लीयतः  ्ा्तः अकस्  ।  प्रौद्योकगि-रा्नयक्ि-
साराक्िाकथ्वि-िररव ््वनयतः एवं ्ा्र ्। संसािनोिलबि्ा  वययतः ्था च  
अवसंरचना इक् रखुयाकन िारिाकण सकन् याकन असय उद्योगसय अवकसथक्ं  
कनिा्वरयकन् । सचूना-प्रौद्योकगिोद्योगसय रखुयाकन नाकभ-क्ेत्राकण 
िय कलफोकन्वयायातः कसकलिॉन इतयसयार ् उितयिायां ्था च भार्सय 
बेङ्गलरुुरधये सकन् । 

 बेङ्गलरुुतः दकिन-प्रवणभागे अवकसथ्र ् अकस्  य्तः असय नार 
“कसकलिॉन-िठार” इक् िृ्र ्।  ए्् ्नगरर ्आवषयं रदृ-ु्लवायोतः िारणने 
प्रकस्धर ्अकस् । कसकलिॉन-नामनी उितयिा सान्ाकलारा इक् उितयिायातः 
एितः भागतः अकस्  या उतिर-अरेररिायां रॉिी-िव्व्रालायातः कनिटे कसथ्ा 
अकस् । असय क्ेत्रसय ्लवायतुः शी्ोषणतः अकस् । अत्र  ्ािरानतः समभव्तः 
िदाकचदवे 0o सेणटीग्े््तः अितः आगच्छक् ।  कसकलिॉन-प्रवणभागतः 
बेङ्गलरुुतः कसकलिॉन इक् उितयिा च इक् ए्ेषार ्आवकसथक्ि-लाभातः 
अितः दकश््व ातः सकन् । भवन्तः  ए्योतः द्वयोतः नगरयोतः रधये कवद्यरान-
सरान्ायातः उिरर अविानं ि्ुयं शकनवुकन् । 

 भार्सय रहानगरीय-िेनद्रषे ुअनयाकन उदीयरानाकन सचूना-प्रौद्योकगि-
नाकभक्ेत्राकण सकन्  यथा- रमुबई नवदहेली हयदराबादतः ्था च चनेनय । 
गरुुग्ारतः, िणु,े क्रवनन्िरुर,् िोकचचतः, चण्ीगढर ्अनयाकन सथानाकन सकन् 

गद्तद्िद्िः

बेङ्गलरूु-नगरे िाकनचन 
रहत्विणूा्वकन साव्व्कनिोद्योग-
क्ेत्राकण ्था च शोि-संसथानाकन 
सकन् । अितः सचूयां दतिानां 
सङ्रटनानां िणूा्वकन रूिाकण 
कलख् – BEL, BHEL, 
HAL, NAL, DRDO, 
ISRO, ITI, IISC, NCBS 
्था च  UAS . 

द्ित्रर ्5.11   सचूना-प्रौद्योकगिी इक् 
उद्योगसय एिं दृशयर ्
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याकन उद्योगसय रहत्विणूा्वकन िेनद्राकण सकन् । बेङ्गलरंूु कनिषा सदयव कवकशष्टतः 
लाभतः भवक् । ए्सय नगरसय िार्श्वे रधयरा ्था च उचचप्रबनिन-प्रक्भा कवशाल-
सङ्खयायार ्उिलबिा अकस् ।

भार्सय बेङ्गलरुु-नगरे सचूना-प्रौद्योकगि-रहाकवद्यालयातः 
शयकक्ि-संसथानाकन च सवा्वकििाकन सकन् ।

सव्वप्रथर ं सचूना-प्रौद्योकगकयातः रोणणा 1992 ्र े वष्वे 
िणा्वटिसय राजय-सव्विारेण िृ्ा । 

अकसरन ् नगरे िाया्वनभुकवनतः िुशलातः 
प्रबनििातः सवा्वकििातः सकन् । 

कवर्शे सवा्वकििोनन्ानां वयज्ाकनि-प्रौद्योकगि-िेनद्राणां सरीिे । 

रखुयराग्वसय   ्था च वाय-ुसथानिसय सरीिे कसथ्ातः । 

आिण ं ्था च कनिणु-िाय्वबलं याव् ्
समयि् प्राकप्तः

आिष्वि-सवच्छ-िया्ववरणने सह 
सौरभतः ्लवायतुः । भकवषये कविाससय 
्था च कवस्ारसय िृ्े िया्वप्ं सथानर ्  

द्ित्रर ्5.12  कसकलिॉन इक् बेङ्गलरुुसथसय 
प्रवणभागसय  अवकसथक्ि-लाभतः

द्ित्रर ्5.13 कसकलिॉन इक्  िय कलफोकन्वयायातः 
उितयिायातः अवकसथक्ि-लाभतः 

ए्् ् नगरं िकूल-रकंु्त ्था च 
अत्रतयं भाटिं कनवास-वययतः च 
अकि  अलितः अकस् ।  

द्कं भिन्तः ज्िद्न्त ?

उचच-प्रौद्योकगिी इक् उद्योगातः 
िरसिरं किरथयं संयकु्तातः भवकन् ? 

• ्े सरल-प्राप्तयथयं  रखुय- 
 राग्वसय अथवा रहाराग्वसय  
 िार्श्वे कसथ्ातः भकव्रु ् 
 अह्वकन् । 

• फर्व-ज्ानसय आदान- 
 प्रदानद्वारा लाभाकनव्ातः   
 भकव्रु ् अह्वकन् ।

• रागा्वतः यानसथानिर ् 
 अवकशष्ट-सरािन-सक्र्ा  
 इतयाकदकभतः सौकवधययतः अथवा  
 सेवाकभतः वयवकसथ्ातः ि्ुयं  
 शकयन्े ।   

रुद्िकर-तथयर ्

बङ्गलौरी हेि् ....  

इतये्सय ्ातिययं बेङ्गलरूु-
नगरे  अनयसय िृ्े   कन्-
वतृितेः (नौिरी इतयसय)  
िररतयाग-िरणर ्अकस् ।   
िक्िय-वष्विवू्वर ्अररेरिा्तः 
अनेिातः सचूना-प्रौद्योकगकयतः 
वतृियतः भार्सदृशदशेषे ु
बाह्य-स्रोक्णयतः ्ा्ातः यत्र 
अलि-वे्ने ्सयां क्र्ायां  
कनिणुातः श्रकरिातः  उिलबिातः 
आसन ्। 
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 अभय्सः  

1. कनमन-कलकख्प्रश्ानार ्उतिराकण दद् ु--- 

 (i) उद्योग इक् शबदने किं ्ातिय्वर ्अकस् ? 

 (ii) ्ाकन रखुयाकन ्रयाकन िाकन सकन् याकन उद्योगसय अवकसथक्ं प्रभावयकन् ? 

 (iii) ितः उद्योगतः प्रायतः आिकुनिसय उद्योगसय ररेुदण्तः िरय्े  ्था च िारण ंकिर ्? 

 (iv) िािा्वससय उद्योगतः रमुबई-रधये िेन िारणने ्ीव्र-गतया कविकस्तः अभव् ्? 

      (v) बेङ्गलरूु ्था च िय कलफोकन्वया इतयत्र सचूना-प्रौद्योकगिी इक् उद्योगे िा सरान्ा अकस् ? 

2. सरीचीनर ्उतिरं कचह्ीिुव्वन् ु--- 

 (i) कसकलिॉन इक् उितयिा अवकसथ्ा अकस् --- 

      (ि)  बेङ्गलरूु-नगरे 

   (ख)  िय कलफोकन्वया-नगरे 

     (ग)  अहरदाबाद-नगरे 

 (ii) ितः उद्योगतः  “ सनराइ्-उद्योगतः” इक् नामना ज्ाय्े ? 

         (ि)  लौह-इसिा् उद्योगतः 

        (ख) िािा्वकसि-वस्त्रोद्योगतः 

         (ग)  सचूना-प्रौद्योकगिी इक् उद्योगतः 

      (iii) कनमनेष ुितः प्रािृक्ि-्न्तुः अकस् ? 

       (ि)  नायलॉन ्

        (ख)  शणर ्

         (ग)   एकरिकलितः

3.  भदे ंसिष्ट ंिुव्वन् ु--- 
 (i) िृकष-आिारर्ातः उद्योगातः ्था च खकन्ािारर्ातः उद्योगातः 

 (ii) साव्व्कनि-क्ेत्रीयातः उद्योगातः ्था च संयकु्त-क्ेत्रीयातः उद्योगातः 

4.  दतिषे ुसथानेष ु कनमनकलकख्सय  द्व ेद्व ेउदाहरण ेदद् ु---  

 (i) असंशोकि्-वस् ु  ............    ्था च ..............

  (ii) अकन्रतः उतिादतः   ............    ्था च ............ 

   (iii) ्ृ् ीयि-गक्कवकितः  ........... ्था च ...........

   (iv) िृकष-आिारर्ातः उद्योगातः …….. ्था च ..........

     (v) िुटीरोद्योगातः ........... ्था च ……………

     (vi) सहिारर्ा  ............. ्था च .............. .    
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5. गक्कवकितः 

उद्योग-सथािनाथ्वर ्अवकसथ्ेतः िररज्ानं िथं भवे्-्- 

सवीय-िक्ायातः सरहू ेकवभा्नं िुव्वन् ु। प्रतयेिं सरहूतः कनदशेि-रण्लतः अकस् । अनेन सरहूने दवेलोिन-
द्वीिे लौह-इसिा्ोद्योगसय िृ्े उियकु्त-सथानसय चयनं िरणीयर ्अकस् । प्रकवकि-कवशषेज्ानार ्एिेन 
दलेन कटपिणया ्था च रानकचत्रेण सह एिा आखया ( ररिोट्व) प्रस्ु् ा अकस् । दलेन लौहायसि-्ल- 
िृषणाङ्गार-चणू्विाषाणयतः सह एव रखुयािणतः श्रकरि-स्रो्ांकस ्था च ितिनसौकवधयर ्इक् ए्ेषां प्राकप्-
कवषये अकि कवचारतः िृ्तः । दलेन X  ्था च  Y इक् द्वयोतः सथानयोतः िरारश्वतः दतितः ।  इसिा्ोद्योगानां 
सथािना िुत्र भवे् ्इक् अकसरन ्कवषये  कनदशेि-रण्लतः अकन्र ंकनण्वयं सवीिररषयक् ।  

 y  दलद्वारा प्रस्ु् ार ्आखयां िठन् ु।

 y  प्रतयेिं सथाना् ्संसािनानां दरूीं ज्ा्ुं रानकचत्रसय अधययनं िुव्वन् ु। 

 y  संसािनानां रहतिानसुारर ् ए्ेष ु प्रतयेिं संसािनाय 1 ्तः 10 याव् ् अङ्िं दद् ु । िसय अकि 
   संसािनसय उद्योगान ्प्रक् यावद ्अकििर ्आिष्वण ंभकवषयक् ्ावद ्एव अकििं  1 ्तः दश ंयाव् ् 
 

  ्सय रहत्वं भकवषयक् । 

 y  दतिां सारणीं िरूयन् ु---- 

 y  नयनू्रवयययकंु्त सथानं सवा्वकििर ्उियकु्त-सथाने भवे् ्। 

 y  सररण ंभवे् ्य् ्प्रतयेिं  कनदशेि-रण्लतः  कभनन-रीतया कनण्वयं सवीि्ुयं शकनोक् ।   

उति
रीन

ील
नद

ी

ितिनिकचिरिरुर्

दकक्णनीलनदी

्ङ्गलतः

्ङ्गलतः

चनूािव्व्तः

नील
नद

ी

राहतः
कहलतः
कसङ्गतः

िृषणाङ्गार-
अयसितः

िोलखकनतः

रा्िानीिरुर्

रेलराग्वतः
प्रस्ाकव्रेलराग्वतः
िृषणाङ्गारक्ेत्रर्
चनूािाषाणतः
लौह-अयसितः
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आखय् (ररपयोटमा) 

दवेलोिन-द्वीिे प्रस्ाकव्सय लौहायसि-संयनत्रसय अवकसथतयातः िृ्े प्रभाकव-िारिाकण अथवा संसािनाकन –
 y  लौह्य्कर ्  ए्् ्कनमनश्रणेीर्तः लौहायसिसय कवशाल्रतः कनक्ेितः अकस् । अयसिसय सदुरंू  

  याव् ्िररवहनर ्अनाकथ्विं भकवषयक् । 
 y  कृषण्ङ्ग्रः एिरातं्र िृषणाङ्गार-क्ेत्रं यकसरन ्उचचश्रणेीरन्तः िृषणाङ्गारसय कवशाल-कनक्ेिातः  

  सकन् । रेलराग्वेण िृषणाङ्गारसय िररवहनं ्लुनातरिरूिेण अलिरलूयर ्अकस् । 
 y  ियूणमा-प्ष्णः एषतः द्वीिे प्राचयु्वेण उिलबितः अकस् । िरन् ुश्ुध्र-कनक्ेितः चणू्व-िव्व्े व ््व्े । 
 y  जलर ्नील-नद्यातः द्व ेसहायि-नद्यौ प्रचरुरात्रायां प्रतयेिकसरन ्ऋ्ौ कवशाललौह-इसिा्संयनत्राय  

  ्लोिलकबि ंिारय्तः । सरदु्रसय ्लर ्अकििं लवणीयर ्अकस् अ्तः ्् ्अनिुयकु्तर ्अकस् । 
 y  आपणः ए्द ्अनरुानं करिय्े य् ्उद्योगसय उतिादसय रखुयतः आिणतः रा्िानीिरुसय अकभयाकनत्रि- 

  यनत्रागारं भकवषयक् । उतिादसय रखुय्तः लरोतः इसिा्दण्सय ्था च लरोतः इसिा्ाच्छादिसय  
  िररवहन-वययतः सािेक््तः नयनूतः भकवषयक् । 

 y  श्रर्य आपयूद्तमाः  कहल राह ् था च कसङ्ग इक् िीवराणां त्रीभयतः रोषभेयतः अिुशल-िाय्वि्््वणां प्रवेशतः  
  िररषय्े ।  ए्द ्अनरुानं करिय्े य् ्अकििांश-श्रकरिातः कन्-व ््वरानावास्तः प्रक्कदनं गरनागरनयोतः  
  िाययं िररषयकन् । 

 y प्ति्य  सौद्िधय्द्ि     अकसरन ्    सरये         नयनू्रा      अकस्  ।   िकचिरिरु-ितिनं    समयि्   गह नं    ् था    च       प्रािृक्ि- 
  िो्ाश्रयतः अकस् ।  अय ंकरश्रिा्ोतः आया्ाय कविकस्तः िृ्तः अकस् । 
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चणू्व-िाषाणतः

्लर्
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आहतय =

 * यावद ्अकििर ्अकभिष्वण ं्ावन्तः अकििातः अङ्िातः ।
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