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अष्टमः अध्यायः  

भारतम ्- ऋत ः, वनस्पततः एवं च वन्यप्राणी  

 

भवन्तः प्रतततिनं ऋततुवषये 

वाताापतिकायां पठतन्त िरूिर्ाने    

पश्यतन्त  अथवा अन्यान ् जनान ्

एततिषये विन्तः र्णृ्वतन्त । ऋतौ 

जायमानं िनैतन्िनं पररवतानं भवन्तः 

जानतन्त एव । अतममन ् तापमानम,् 

वषााः तथा च सयूामय तवतकरण ं

समातवष्ट ं अतमत । उिाहरणाथाम ् – वातावरणं 

किातचत ्र्ीतं किातचत ्च उष्णं भवतत । यिा किा 

आकारे् मेघाः दृश्यन्ते  अतप च किातचत ् वषााः 

भवतन्त किातचत ् पवनमय र्ब्िः भवतत, किातचत ्

र्ान्तं भवतत । भवन्तः अवधानं कृतवन्तः मयःु यत ्

यिा बहुतिनातन यावत ्वातावरणम ्उष्णं भवतत तिा 

उष्णवस्त्राणाम ् आवश्यकता न अनभुयूते । भोजने 

र्ीतलपिाथाान ् अतभलषतन्त । एति-्वैपरीत्येन 

एतादृर्ातन तिनातन अतप आगच्छतन्त यिा 

उष्णवस्त्रातण तवना भवन्तः र्ीतम ्अनभुवतन्त । 

र्ीत-तीव्रपवनाः प्रवहतन्त । एष ुतिवसेष ुभवन्तः 

उष्णखाद्यवमततून अतभलषतन्त ।  

सामान्यतः भारते प्रमखुाः ऋतवः इमे   

भवतन्त ---  

 तिसम्बरतः फैब्रवुरीं यावत ् (र्ीतकालः) 

 माचातः मैमासं यावत ्(उष्णकालः)    

 जनूतः तसतम्बरमासं यावत ्  -- ितिण-

पतिमप्रावट्ृकालः (वषााकालः)  

 अक्टूबरतः नवम्बरमासं यावत ्--- प्रावट्ृ-

प्रत्यागमनकालः (र्रि ्ऋतःु) 

 

शीतत तः  

र्ीतकाले सयूामय तकरणाः  ऋजरुूपेण न पततन्त येन 

उत्तरभारतमय तापमानं न्यनूीभवतत ।  

 ग्रीष्मत तः    

ग्रीष्मतौ सयूामय तकरणाः अतधकतरम ् ऋजरुूपेण 

पततन्त । अतः तापमानं बहु वधाते । तिवा उष्ण-

र्षु्कपवनाः प्रवहतन्त यच्च ल ूइतत नाम्ना ज्ञायते ।  
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आगच्छन्त  क्रीडाम -  

1. अममाकं िरे्मय सवेष ुभागेष ुजनाः मवमविेिेष ु

प्राप्यमाणानां फलानां र्ीतलपेयातन तपबतन्त । 

इमातन र्ीतलपेयातन तपपासा-र्मनाय बहुसनु्िरातण 

साधनातन वतान्ते  अतप च ल-ूिषु्प्रभावात ्अममाकं 

र्रीरमय रिां कुवातन्त । तकं भवन्तः किातचत ्आम्र-

तबल्व-जम्बीर-अतम्लका-कातलन्िािीनां सपेुयं तथा 

च िध्नः तकं्र पीतवन्तः सतन्त ?  बहुर्ः जनाः 

किलीफल-आम्रािीनाम ्अतप िगु्धपेयं तनमाातन्त ।  

2. ग्रीष्मानन्तरम ्प्रथमः वषातुाः  अममभ्यम ्आनन्ि ं

प्रयच्छतत । अममाकं  सवाास ु भाषास ु  वषातुाम ्

आधारीकृत्य गीतातन तलतखतातन सतन्त । तातन 

श्रवणमधरुातण प्रततभातन्त तथा च अममान ्

आनन्ियतन्त । वषातुाम ्आधारीकृत्य ि ेगीते ममरन्त ु

तथा च यगुपत ्गायन्त ु।  

वषोपरर पञ्च कतवताः एकिीकुवान्त ु तलखन्त ुवा । 

तवतवधास ु भाषास ु वषृ्टःे नामातन मवीयतमिेभ्यः, 

प्रततवेतर्भ्यः तथा च पररवारसिमयेभ्यः जानन्त ु । 

उिाहरणाथाम ्– 

 तहन्िी --  वषाा  उिूा -- बाररर् 

 मराठी-- पाउस          बङ्गाली --  बॉषाा  

 दतिण-पतिमप्रावृट् अथवा वर्तत तः  

अयं कालः प्रावडृः आगमनमय अगे्रसरणमय च  

वताते । अतममन ् समये पवनः बङ्गालमय खाततः 

तथा च अरबसागरतः मथलं प्रतत प्रवहतत । अयं 

पवनः आत्मना सह ईषि ् आर्द्ाताम ् अतप 

आनयतत । यिा एतेषां पवनानां पवातैः सह सङ्घटं्ट 

भवतत तिा वषााः भवतन्त ।  

प्रावृट्-प्रत्यागमनस्य ऋत ः अथवा शरद् ऋत ः    

अतममन ् समये पवनाः मथलभागतः प्रत्यागत्य 

बङ्गालमय खातं प्रतत प्रवहतन्त । अयं प्रावडृः 

प्रत्यागमनमय कालो वताते । भारतमय ितिणभागेष ु

तवर्ेषतः ततमल्नाडुप्रिरेे् आन्रप्रिरे्े च अतममन ्

समये वषााः भवतन्त ।  

कतममंतित ् मथाने अनेकैः वषषः मातपता ऋतोः 

सामान्य-िर्ा जलवाय ः इतत कथ्यते ।  

   भारतमय ऋतःु मथलूरूपेण प्रावडृीय ऋतःु  

कथ्यते । मानसनू-र्ब्िः अरबी-भाषायाः मौतसस 

इतत र्ब्ितः गहृीतः अतमत । यमय अथोऽतमत – 

ऋतवः इतत । भारतमय तमथततः उष्णकतटबन्धे 

वतामाना अतमत अतः अतधकांर्तः वषााः  

प्रावडृीयेन पवनेन एव भवतन्त । भारते कृतषः 

वषाातश्रता अतमत । समीचीनप्रावडृः तात्पयाम ्अतमत 

- पयााप्तवषााः एवं च प्राचयेुण समयोत्पािनम ्इतत ।   

कमयतचत ् मथानमय ऋतःु तिीय-तमथततम,् 

औन्नत्यम,् समरु्द्तः िरूतां तथा च उच्चावचम ्

आश्रयतत । अतः वयं भारतमय ऋतौ तवतभन्नताम ्

अनभुवामः । राजमथानमय मरुमथले तमथतः 

जैसलमेरः बीकानेरि बहूष्णमथाने  मतः।  अपरन्त ु

जम्म-ूकाश्मीरमय र्द्ास-कारतगलिेियोः हमैर्ीतं 

वताते । ममु्बई-कोलकाता-तटीयिेियोः ऋतःु 

मध्यमो वताते । अि नैव बहुः उष्णता अतमत नैव च 

यति कतममतंिि ् वष े वषातौ वषााः न्यनूीभवतन्त अथवा 

भवतन्त एव न ततहा तकं भतवष्यतत ?   

समीचीनम ्उत्तरं तचह्नीकुवान्त ु।  

 समयं प्रभातवतं भतवष्यतत / न  भतवष्यतत  ।  

 कूपजलमय मतरः उध्वाम ्आगतमष्यतत / अधो 

गतमष्यतत ।  

 ग्रीष्मतुाः िीघो भतवष्यतत/ लघःु भतवष्यतत ।  

आगच्छन्त  तितचचत ्िृत्वा तशिेम ------                        

भारतमय मानतचि ेअतममन ्पररच्छेि ेित्तातन मथानातन  

तचह्नीकुवान्त ु।    
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बहुर्ीतलता । समरु्द्तटे वतामानात ्इमातन मथानातन   

बहु आर्द्ाातण सतन्त । तवशे्व सवाातधकं वतृष्टः 

मेघालयतमथते मौतसनरामे भवतत । अपरन्त ु यिा 

किा राजमथानमय जैसलमेरे वतृष्टः एव न भवतत । 

 

प्रािृतति वनस्पततः 

वयम ्अममान ्पररतः तवतवध-प्रकारकं  पािपजीवनं 

पश्यामः । हररतिेिे क्रीडनं र्ोभतेतराम ् । केचन 

पािपाः लघवः भवतन्त ये च कण्टकगलु्मा इतत 

कथ्यन्ते । यथा कैक्टस ्तथा च पषु्पवन्तः पािपाः । 

एतिततररच्य केचन विृाः तवर्ालाः भवतन्त तेष ु

केषातञ्चत ्र्ाखा पणाातन च भयूांतस भवतन्त ।  यथा 

– नीम्ब-आम्रािीतन । केचन पािपाः एतादृर्ाः 

भवतन्त येष ु पणासंख्या बहुन्यनूा भवतत । यथा – 

ताडः । घास-गलु्म-पािपाः तवना मानवीय-

साहाय्येन आरोहतन्त अतः प्राकृततक-वनमपतयः 

इतत कथ्यन्ते । तकं भवन्तः किातप एति ् न 

तचन्तयतन्त यत ् एते परमपरं कथं तभन्नाः सतन्त । 

तवतभन्नास ु ऋतषु ु तभन्नाः तभन्नाः वनमपतयः 

प्राप्यन्ते । एष ुवषाामािा बहुमहत्त्वपणूाा वताते ।  

ऋततुवतवधताकारणेन भारते तवतवधवनमपतयः 

प्राप्यन्ते । भारतमय वनमपतयः पञ्चधा 

तवभाज्यन्ते... 

1.  उष्णकतटबन्धीयं सिाहररतवनम ्

2.  उष्णकतटबन्धीयं पणापाततवनम ् 

3. कण्टकगलु्माः 

4. पवातीयवनमपतयः तथा च 

5. मैंग्रोववनातन 

 चित्रम8्.2  उष्णकचिबन्धीयपणणपाचिवनाचन  

 

 चित्रम ्8.1 उष्णकचिबन्धीय-वर्ाणवनाचन 
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उष्णितटबन्धीयवर्ातवनातन 

उष्णकतटबन्धीयातन वषाावनातन तेष ु िेिेष ु प्राप्यन्ते 

यि वतृष्टः बहु अतधका भवतत । एतातन एतावतन्त 

सान्र्द्ातण (घनातन) भवतन्त यत ्सयूामय प्रकार्ः भतूमं 

यावत ् न प्राप्नोतत । विृाणाम ् अनेकाः प्रजातयः 

एतेष ु वनेष ु प्राप्यन्ते । एतातन वनातन वषामय पथृक् 

पथृक् कालेष ु मवीयातन पिातण पातयतन्त। अतः 

तातन सवािा सहुररतातन दृश्यन्ते । तथा च एतातन 

सिाबहारवननाम्ना उच्यन्ते ।(तचिम8्.1) 

अण्डमान-तनकोबारिीपसमहूषे,ु उत्तरपतूवा-राज्यानां 

केषतुचत ् भागेष ु तथा च पतिमघट्टमय संकीणापरट्टष ु

प्राप्यमाणाः प्रमखुाः विृाः महोगनी, एबोनी तथा च 

रोजवडु इतत सतन्त । 

उष्णितटबन्धीयातन पणतपाततवनातन 

अममाकं िरे्मय बहुतवमततेृष ु भागेष ु एतादृर्ातन 

वनातन प्राप्यन्ते । एतातन वनातन प्रावडृीयातन वनातन 

अतप कथ्यन्ते । एतातन न्यूनघनातन भवतन्त । अतप च 

वषामय एकतममन ् तनतिते काले मवकीयातन पिातण 

पातयतन्त । एतेष ु वनेष ु प्राप्यमाणाः महत्त्वपणूााः 

विृाः - चीरपणााः, गहृरु्द्माः, अश्वत्थाः, तनम्बाः 

तरं्र्पा च सतन्त । एते विृाः मध्यप्रिरे्मय 

उत्तरप्रिरे्मय तबहारमय झारखण्डमय छत्तीसगढमय 

ओतडर्ायाः महाराष्रमय च केषतुचत ्भागेष ुप्राप्यन्ते 

।  

िण्टिग लमाः 

एवंभतूाः वनमपतयः िरे्मय र्षु्कभागेष ु प्राप्यन्ते । 

जलिततं न्यनूीकतुुं एषां पणेष ुिीघाकण्टकाः वतान्ते । 

कैक्टस-्खतिर-करीर-कीकराियः एषां महत्त्वपणूा-

विृाः सतन्त ।  इमातन राजमथान-पञ्जाब-हररयाणा-

गजुारातेष ु तथा च पतिमतटमय पवूा-प्रवणभागेष ु

प्राप्यन्ते ।    

पवततीयवनस्पततः 

पवातीयम ्औन्नत्यम ्अनसुतृ्य वनमपतीनां तवतवधाः 

प्रकाराः प्राप्यन्ते । औन्नत्यवधानेन सहवै तापमाने 

अतप न्यनूता आयातत । समरु्द्तलतः 1500तः 

2500मीटरपररतमते औन्नत्ये विृाणां आकारः 

रं्क्वाकारः भवतत ।  एते पािपाः रं्कुधाररणो विृाः 

इतत कथ्यते । भर्द्िारु-पाइन-िवेिारुप्रभतृयः एषां 

वनानां महत्त्वपणूा-विृाः सतन्त ।  

 

लीलायाः तपतरौ  तमयाः जन्मतिवस े एकं तनम्बविृ ं

रोतपतवन्तौ । प्रत्यकंे जन्मतिवस ेतौ पथृक् पथृक् पािप ं

रोतपतवन्तौ  आमताम ् ।  एषां  पािपानां सिवै जलेन 

तसञ्चन ं तक्रयते मम तथा च प्रचण्डसयूाातपात,् 

अतधकर्ीतात ्एवं च तहसं्रप्रातणभ्यः एते रक्ष्यन्ते मम । 

बालकाः अतप एति ्ध्यानम ्आिधते  मम यत ्केनातप 

तेषां हातनः न भवेत ् । यिा लीला  तवंर्ततवषीया 

अभवत ् तिा एकतवंर्ततः सनु्िरविृाः तमयाः गहृ ं

पररतः तमथताः आसन ् ।  खगाः तेष ु मवीयनीडातन 

तवरतचतवन्तः आसन ् ।  पषु्पातण तवकसतन्त मम । 

तचिपतङ्गाः तान ्पररतः भ्रमतन्त मम । बालकाः तेषा ं

पषु्पाणाम ्आनन्ि ंमवीकृतवन्तः आसन ्। तेषां छायाम ्

आतश्रतवन्तः । क्रीडां च कृतवन्तः ।    

  

चित्रम ्8.5 मङ्ै्गरोववनाचन 
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मैंग्रोववनातन 

एतातन वनातन िारजले अतप  मथातमु ्  अहातन्त । 

एतातन पतिमबङ्गालमय सनु्िरवने तथा च 

अण्डमान एवं तनकोबारिीपसमहूषे ु प्राप्यन्ते । 

स न्दरी एतादृर्ानां वनानां महत्त्वपणूाा प्रजाततः 

अतमत । अमयाः प्रजात्याः नाम्ना एव एतमय िेिमय 

नाम सनु्िरवनम ्इतत प्रतसद्धम ्। 

अस्मािं िृते वनानाम ् आवश्यिता  

तिमथतम ्? 

वनातन अममाकं कृते बहुलाभिायकाः सतन्त । 

एतातन तवतवधातन कायाातण सम्पाियतन्त । विृ-

पािपाः प्राणवायमु ् तवसजृतन्त यमय उपयोगं वयं 

श्वास-ग्रहणाय कुमाः । तथा च काबानडाइ-ऑक्साइड् 

इतत ग्रहणतन्त । पािपानां मलूातन मतृत्तकां बिध््वा 

आिधते । एवं ते मिृािरणं रुन्धतन्त  ।                                                                                     

वनेभ्यः वयं इन्धनम,् सतमधम,् पश्वाहारम,् औषधम,् 

लािम,् मध ुइत्यािीतन प्राप्नमुः । 

वनातन वन्यजीवानां प्राकृततक-तनवासाः सतन्त ।  

अत्यतधकमािायां विृाणां कतानेन भरंृ् प्राकृततक-

वनमपतयः समाप्ताः जाताः सतन्त । अममातभः 

अतधकातधकं विृारोपणं कत्ताव्यम ् । एव ं ये विृाः  

रतिताः सतन्त  ते संरिणीयाः । जनाः विृाणां 

महत्त्वतवषये  

बोधनीयाः । वनमहोत्सवातिकायाक्रमं समायोज्य 

वयम ् अतधकातधकं जनान ् कायाक्रमे अतममन ्

सम्मेलतयतुं र्क्नमुः । तथा च पतृथवीं 

हररतभररतरूपेण रतितुं र्क्नमुः ।   

वन्यप्रातणनः  

वनं तवतभन्नवन्यजीवानां तनवासः वताते । वनेष ु

जन्तनूां सहस्रर्ः प्रजातयः तथा च प्रभतूसंख्यायां 

तवतवधप्रकारकाः सरीसपृाः, उभयचराः, पतिणः, 

मतनधाररणः, कीटाः एवं च कृमयः तनवासं कुवातन्त ।  

    व्याघ्रः अममाकं रातष्रयः पर्ःु अतमत ।  िरे्मय 

तवतभन्नभागेष ु अयं प्राप्यते । गजुरातमय तगरवने 

एतर्यामहािीपीयाः तसंहाः तनवसतन्त । गजः  अथ 

च एकर्ङ्ृगाः गण्डकाः असममय जङ्गलेष ु 

चित्रम ्8.6 वनोपयोगः 
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भ्रमतन्त ।  गजाः केरल-कणााटकयोः अतप प्राप्यन्ते । 

उष्राः  मरुमथलेष ु एव ं च वन्य-गिाभाः कच्छमय 

िेिेष ुप्राप्यन्ते । वन्य-अजा,  तहमतरिःु,  भल्लकूः 

इत्याियः तहमालयमय िेिेष ुप्राप्यन्ते । एतिततररच्य 

वानर-र्गृाल-वकृ-नीलगौ-चीतल-प्रभतृयः बहुर्ः 

अन्ये पर्वः अममाकं िरेे् 

प्राप्यन्ते ।  

भारते पतिणाम ् अतप 

प्राचयुाता अतमत । मयरूः 

अममाकं रातष्ियः पिी 

अतमत । भारते र्कु-

साररका-कपोत-बलुबलु-

वतताकाप्रभतृयः पतिणः 

प्राप्यन्ते ।  अन्ये बहुर्ः 

रातष्रयातण खगोद्यानातन 

सतन्त यातन पतिभ्यः 

प्राकृततकं तनवासं प्रिितत । 

इमातन उद्यानातन पतिणः आखेटकेभ्यः िायन्ते । तकं 

भवन्तः तनजिेिेष ु प्राप्यमाणानां  पञ्चानां पतिणां 

नामातन वकु्तम ्अहातन्त ? 

भारते सपााणां सहस्रर्ः प्रजातयः प्राप्यन्ते । तेष ु

कोबरा एवं च करैतः अन्यतमौ मतः ।  

 आखेटकाः  व्याघ्रान ्तकमथुं घ्नतन्त ?  

 यति  अममाकं वनभे्यः  व्याघ्राः समाप्ताः मयःु  ततहा तकं भतवष्यतत  ?   

 तकं भवन्तः किातचत्  व्याघ्राभयारण्यं जन्तुर्ालां वा दृष्टवन्तः सतन्त यि व्याघ्राः संरक्ष्यन्ते  ?    

चित्रम ्8.7 वन्यजीवनम ्
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 वनोच्छेिनेन, पर्रु्रव्येण च 

भारते प्राप्यमाणानां वन्यजीवानां प्रजातयः  त्वरया 

न्यनूीभवतन्त । नैकाः प्रजातयः त ु समातप्तम ् अतप 

गताः । तान ् संरतितुं  बहूतन रातष्रयोद्यानातन, 

अभयारण्यातन तथा च जीवारतित-िेिातण 

मथातपतातन सतन्त । हतमत-बाघसंरिणाय प्रर्ासनेन 

हतमत-व्याघ्रपररयोजनाः प्रारब्धाः सतन्त । तकं 

भवन्तः भारतमय  केषाञ्चन अभयारण्यानां नामातन 

तथा च मानतचिे तेषां तमथततं  वकंु्त र्क्नवुतन्त ?  

    भवन्तः अतप वन्यजीवानां संरिणे साहाय्यं कतुुं 

र्क्नवुतन्त । भवन्तः जीवानां र्रीरमय अतमथ-

र्ङ्ृग-पिातितभः तवतभन्नैः अङ्गैः तनतमातान ्

पिाथाान ् अमवीकतुुं र्क्नवुतन्त । प्रत्येकं वषे वयं 

अक्टूबरमासमय  प्रथमं सप्ताह ंवन्यजीव-सप्ताहरूपेण 

आचरामः येन वन्यजीवानां तनवासान ्  संरतितुं 

जागरूकता आगच्छेि ्। 

      

 

1. तनम्नतलतित-प्रश्नानाम ्उत्तरातण सिेंपेण ददत  ।  

 (i)  कः पवनः भारते वषााः आनयतत ? एषः एतावान ्महत्त्वपणूाः तकमथाम ्अतमत ?  

(ii)  भारतमय तवतभन्नानाम ्ऋतनूां नामातन तलखन्त ु।  

(iii) प्राकृततक-वनमपततः तकम ्अतमत  ?   

(iv) भारते प्राप्यमाणानां तवतभन्न-वनमपतीनां नामातन तलखन्त ु।  

(v)  सिाहररत-पणापाततवनयोः मध्ये कः भेिः ?  

(vi) उष्णकतटबन्धीयवषाावनातन सिाहररतवनम ्अतप तकमथुं कथ्यन्ते  ?   

 2. समीचीनम ्उत्तरं तचह्नीि वतन्त  ।  

(i)   तवशे्व सवाातधकं वषााः कतममन ्मथाने भवतन्त  ?  

       क. ममु्बय्याम+् ख. आसनसोले    ग. मौतसनरामे  

चित्रम ्8.6 वनोपयोगः  

 प्रवासी पिी  

पतेलकनः, साइबेररयनः, के्रनः, 

मटोका ः, फ्लैतमङ्गो, तपनटेलः, 

वतताका, कतलायःु, इत्याियः 

केचन पतिणः प्रत्यकंे वष े

र्ीतकाले अममाकं िरे्म ्

आगच्छतन्त । साइबेररयन-के्रनाः 

साइबेररयातः तिसम्बरमास े

आगच्छतन्त तथा च 

माचामासपयान्तं ततष्ठतन्त ।  

चित्रम ्8.8   स्िोकण ः – एकः प्रवाचिपक्षी 

अभ्यासः 
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(ii)   मैङ्ग्रोव-वनातन कुि प्राप्यन्ते  ?  

       क.  िारजले         ख. मवच्छजले         ग.   प्रितूषतजले  

(iii) महोगनी-रोजवड्ुविृाः कुि प्राप्यन्ते  ?   

  क. मैङ्ग्रोव-वनेष ु      ख. उष्णकतटबन्धीयपणापाततवनेष ु     

  ग. उष्णकतटबन्धीयसिाहररतवनेष ु  

(iv)  वन्याः अजाः एव ंच तहमतचिकव्याघ्राः कुि प्राप्यन्ते  ?  

     क. तहमालय-िेिे        ख. प्रायोिीपीय-िेिे      ग. तगरवनेष ु

(v) ितिण-पतिमप्रावट्ृ-काले आर्द्ापवनाः कुि प्रवहतन्त  ?  

     क. मथलतः समरु्द् ंप्रतत    ख. समरु्द्तः मथलं प्रतत ग.  प्रवणभागतः िेिं प्रतत         

3. ररक्तस्थानातन पूरयन्त  ।  

(i)  ग्रीष्मकालेष ुतिवा र्षु्कोष्ण-पवनाः प्रवहतन्त   ये --------------- कथ्यन्ते ।  

(ii) आन्रप्रिेरे् ततमल्नाडुप्रिेरे् च ---------------ऋतौ  बह्वतधकं वषााः भवतन्त ।   

(iii)  गजुरातमय ---------  वनेष ु------------------ तनवसतन्त ।  

(iv)  ------------ मैङ्ग्रोव-वनानां प्रजातयः सतन्त ।  

(v)  ------------- प्रावडृीय-वनम ्अतप कथ्यते ।  

 आगच्छन्त  क्रीडाम -  

1.  मवमय पाश्वामथानां विृाणां सचूीं तनमाान्त ु । जन्त-ुवनमपतत-पतिणां च तचिातण एकिीकुवान्त ु तथा च 

मवमय पतुमतकास ुसयंोजयन्त ु।  

2.  मवमय गहृमय पाशे्व  एकं पािपं रोपयन्त ुतथा च तमय संरिणं कुवान्त ुएवं च कततपयैः मासैः ततममन ्

जातातन पररवतानातन अवलोकयन्त ु।  

3.  तकं भवतां पाश्वामथे िेिे किन प्रवातसपिी आगच्छतत  ?  तम ् अतभज्ञातुं प्रयासं कुवान्त ु। र्ीतकाले 

तवरे्षं अवधानं कुवान्त ु।   

4.  ज्येष्ठैः साकं मवमय  नगरमय जन्तरु्ालाम ्अथवा तनकटवतता-वनम ्अथवा पर्तुवहारं र्द्षु्ट ंगच्छन्त ु। ति 

तवतवधं वन्य-जीवनं अवधानेन पश्यन्त ु।   

  

  


