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किं भवन्तः स्मरकन् य्् यदा भवन्तः पव्व्स्थलं प्रक् 
गन्तं उद्तकातः आसन्, ्दा भवदभ्यतः िाकन िाकन 
वस्तूकन ने्वयाकन इक् उक्म ्आसी्् ? यदा आिाश े
्मेघातः भवकन्, ्दा भव्ां कप्रौ भवदभ्यतः छतं् नयन्त 
इक् ि्थयकन् । किं भवक्भतः ित टतब्मजयेष्ठजनानां 
पररवार-उतसवसय आयोजना्् प्राि् वा्ावरणकवषये 
चचा्व श्त् ा ? भवक्भतः क्रीडायातः आरमभा्् प्राि् 
वा्ावरणकवषये कवशेषज्ानां समभाषण्म ् अवशयं 
श्त् ं सया्् । किं भवक्भतः िदाकच्् कवचारर्ं य्् एवं 
कि्म्थथं भवक् ? वा्ावरणसय िसया्म ्अकप क्रीडाया्म ्
अतयकिितः प्रभावतः भवे्् । असय अस्मािं जीवने 
अकप अकिितः प्रभावतः भवे्् । अस्मािं दैकनिातः 
गक्कवियतः ्सय कदनसय वा्ावरणसय आिारर्ातः 
भवकन् । दतूरदश्वने आिाशवाणयां दकैनि-वा्ा्वपते्षत 
अकप दैकनि-वा्ावरण-वतृ्ाकन दीयन्े । परन्त किं 
भवन्तः जानकन् य्् वा्ावरण्म ्इतयतके कि्म ्?
अकस्मन् अधयाये वय्म ् वा्ावरणसय ््था च 
वायत्मणडलसय कवषये पकिषया्मतः । वय्म ् ए््् अकप 
ज्ासया्मतः, य्् कवकभननातः जीवातः िेन प्रिारेण 
वायत्मणडले अनतितू कल्ातः भवकन् ।

7.1- वातावरणम्

7.1-कचत्े िकस्मंकचि्् वा्ा्वपते् प्रिाकश्सय 
वा्ावरणवतृ्सय एिं प्रक््मानं प्रदत्ं व ््व्े ।

वयं पशया्मतः य्् दकैनि-वा्ावरणवतृ्े पतूव्व्नानां 
च्तकवथंशक्घणटानां ्ापसय, आर््व्ायातः ््था च 
वषा्वयातः (यकद वकृ्टतः जा्ा सया््) कवषये वा्ा्व भवक् ।  
वतृ्े कदनसय वा्ावरणसय पतूवा्वनत्मान्म ्अकप कक्य्े । 

वातावरणम्
प्रा्तः ् तषारतः भकवषयक् । अनन्र्म ्
आिाशतः सवचछतः भकवषयक् । 
शकनवासरे अकिि््मं ्ाप्मानं 

19.7*c(-5) ््था च नयतून््मं ्ाप्मानं 
3.6*c(-3) अङ्कि््म ् । रकववासरे सतूया्वस्तः 
5:45वादने एवं च सो्मवासरे सतूययोदयतः 
7:15वादने भकवषयक् ।

कचत््म-्7.1 स्माचारपत्े ऋ्तवतृ्सय एिं प्रक््मान्म्

` ्म्म आचिय्व्म ्अकस्, य् ्ितः वतृ्ाकन 
सजजीिरोक् ?

वा्ावरणसय वतृ् ं भार्-पया्ववरण-कवज्ान-कवभागद्ारा 
सजजीकक्य्े । एषतः कवभागतः प्रक्कदनं कवकभननेभयतः 
स्थानेभयतः ्त्तयानां ्ाप-पवनवेगादीनां च कववरण्म ्
एित्ीिरोक् ््था च पया्ववरणकवषये पतूवा्वनत्मानं िरोक् ।

गतततवतिः-7.1        
िस्माकचच् ्अकप वा्ा्वपत्ा् ्पतूव्व्नानां सप्ाहात्मिानां 
सववेषां कदनाना्म ्वा्ावरणवतृ् ंि ््वयन्त । यकद भव्ां गहृ ं
प्रक् वा्ा्वपत््म ् न आयाक्, ्कह्व प्रक्वेकशन्म ् अ्थवा 
क्मत्ं प्रा्थ्वकयतवा वतृ् ं पतकस्िायां कलखन्त । भवन्तः 
पतस्िालया् ्अकप वतृ् ंसङ््रही्तं शकनतवकन् । सवा्वकण 
िक ््व्ाकन पत्ाकण एिकस्मन ्िागद ेअ्थवा स्ोरिपत्े 
संशे्षयन्त । 
 अितना 7.1-साररणयां सङ्गहृी्-
वा्ावरणवतृ्ा् ्कलखन्त । भव्ां साहायया्थथं प्र्थ्मायां 
पङ्कौ एिं प्रक््मानं प्रदत् ं व ््व्े । साररणयातः सववेषत 
स्मभषेत सवचाट्वपत्ाणा्म ्अनतसार्म ्कववरण ंकलखन्त ।

7 वातावरणम,् वायुमण्डलं तथा च वायुमण्डलसय 
अनुरूपं जनतुतिः अनुकूलनम्
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सारणी-7.1

कसयतचत ्एकसय सप्ाहसय ऋतोः तववरणम्

कदनाङ्ितः
अकिि््ंम 

्ाप्मान्म ्(0C)
नयतून््म ं

्ाप्मान्म ्(0C)
नयतून््मा 

आर्््व ा (%)
अकिि््मा 
आर्््व ा(%)

वकृ्टतः* (mm)

23.08.06 36.2 27.8 54 82

*(व्ृटतेः वतृ् ंप्रक्कदनं न कलखय्े, य्तः प्रक्कदन ंवषा्व न भवक् । यकद कववरण्म ्उपलबि ंन भवे् ््कह्व वषा्वयातः स्थानं ररकं स्थापयन्त)

वषा्वयातः ्मापनं वषा्व्मापीना्मि-यनत्ेण कक्य्े । ए्् ्
्मतूलरूपेण एिं ्मापिं दणडगोलं भवक्, यसय उपरर 
वषा्वजल्म ्एित्ीि्त्व्म ्एितःकनवापतः संलगनतः भवक् ।

किं भव्ा कनक्म््व ायातः साररणयातः अनतसारं सववेषां 
सप्कदनाना्म ् अकिि््म ं नयतून््म ं च ्ाप्मानं, 
आर्््व ायातः ््था च व्ृटतेः ्मापनाकन स्मानाकन व ््वन्े ?  
भव्तः साररणयातः कलकख््म ्अकिि््म ं् ाप्मानं नयतून््म ं
्ाप्मानं च िक्चन कदनाकन याव् ्स्मानं भवे् ्। परन्त 
सवा्वतः पररक्म्यतः (य्था ्ाप्मान्म,् आर्््व ा, वकृ्टतः) 
िसयकचदकप कदनद्यसय िृ्े स्मानातः न भवकन् । 
सप्ाहाभयन्रे ए्ासत बहूकन पररव ््वनाकन भकव्तं शकनतवकन् ।  
िकस्मकंचि् ्स्थाने ‘्ाप्मान्म,् आर्््व ा, वषा्व, वायतवेगतः’ 
इतयादीनां सनदभवे आिाशसय दकैनिरी पररकस्थक्तः ्सय 
स्थानसय वातावरणम ्इक् िथय्े । ् ाप्मान्म,् आर्््व ा 
््था च अनयाकन िारिाकण ऋ्तघटिाकन इक् िथयन्े ।  
िसयकच् ् स्थानसय वा्ावरण ं प्रक्कदनं प्रक्सप्ाह ं
च पररवक ््व्तः भवक् । अ्तः वयं प्रायेण पशया्मतः, 
“अद््नतः वा्ावरण ं अतयकिितः आर््वतः व ््व्े अ्थवा 
पतूव्व्नसप्ाह े वा्ावरण ं उषणतः आसी्”् । वा्ावरण ं
इक् अतयन््म ् एिा जकटला पररघटना व ््व्े । एषतः 

लघतिालाभयन्रे अकप पररवक ््व्तः भकव्तं शकनोक् । 
िदाकच् ् ए्् ् अकप भकव्तं शकनोक् य् ् प्रा्तःिाले 
सतूया्व्पतः सयातपरन्त सहसा एव ्मघेोदयतः जा्तः सया् ्
वेगेन वष्वण्म ् अकप जाये् अ्थवा वेगवष्वणसय सहसा 
एव स्थगनं जाये्, पतनतः प्रचणडतः आ्पतः च आगचछे् ्।  
भव्तः अनेिे ए्ादृशातः अनतभवातः जा्ातः सयततः । ए्ादृश ं
ि्मकप अनतभवं स्म्तथं प्रयासं ित व्वन्त ््था च सवक्मत्ाकण 
अकस्मन ् कवषये सतूचयन्त । य्तः ऋ्ततः इक् जकटला 
पररघटना व ््व्े । ए्सय पतूवा्वनत्मानं सरलं िायथं न व ््व्े ।

 ्म्म आचिय्व्म ्अकस्, य् ्वा्ावरण ं
कि्म्थथं शीघं् पररव ््व्े? अह ंज्ा्त्म ्इचछाक्म 
य् ्वस्त् तः वा्ावरणसय स्ो्तः कि्म ्?

7.2-कचत्े प्रदत् ं कबनदतरेखाकचतं् पशयन्त । अकस्मन ्
3-अगस्-2006 ् तः 9-अगस्-2006-पय्वन्ं कशलाङ्गे 
्मघेालये च ररिाड्विृ््म ्अकिि््ंम ्ाप्मानं प्रदकश््व ं 
व ््व्े ।
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कचत््म-्7.2 3 ्तः9-अगस्-2006 इक् िालाविौ अकिि््म-्ाप्माने पररव ््वनं प्रदशय्व्मानं कबनदतरेखाकचत््म ्अकिि््म-्ाप्मान्म्

य्था िसयकच् ् अकप ऋ्तवतृ्ने सप्ट ं भवक्, य् ्
अकिि््मसय नयतून््मसय च ्ाप्मानसय प्रक्कदन्म ्
अकभलेखतः भवक् । किं भवन्तः जानकन् य् ््ाप्मानसय 
अकभलेखतः ि्ंथ कक्य्े ? च्त्थवे अधयाये भवन्तः अपिन ्
य् ्असय िाय्वसय िृ्े कवशषे्ाप्माकप-यनत्ाकण भवकन् । 
याकन अकिि््म-नयतून््म-्ाप्माकप-यनत्ाकण इक् 
िथयन्े । किं भवन्तः अनत्मा्तं शकनतवकन् य् ्आकदनं 
िकस्मन ् स्मये ्ाप्मान्म ् अकिि््म ं ््था च िकस्मन ्
स्मये नयतून््म ंभवक् ?
 कदनसय अकिि््म ं ्ाप्मानं सा्मानय्तः 
अपराहे् अ्था्व् ् ्मधयाह्ानन्रं भवक्, परन्त नयतून््म ं
्ाप्मानं सा्मानय्तः प्रभा्े भवक् । किं भवन्तः अितना 
अवग्वन्तः य् ् ्रीष्मिाले ्मधयाह्ानन्रं वय्म ्
उषण्ािारणा् ् ए्ाव् ् ि्ट ं कि्म्थ्व्म ् अनतभवा्मतः ? 
परन्त प्रभा्े वा्ावरण ंसतखिरं भवक् ।
 किं भवक्भतः िदाकच् ्सतूययोदसय सतूया्वस्सय च 
कवषये कवचारर््म ् ? भवन्तः जानकन् किं शी्िाले 
साय्म ्अनििारतः शीघं् कि्म्थथं भवक्, ््था च भवन्तः 
क्रीडनाय अकििं स्मयं न प्रापनतवकन् । किं शी्िाले 
कदनसय अवकितः ्रीष्मिालसय अपेक्षया नयतूनतः भवक्? 
अधयायसय अन्े प्रदत् ं पररयोजनािायथं पतूणथं िृतवा 

अकस्मन ्कवषये ज्ा्तं सवयं प्रयासं ित व्वन्त ।

7.2-वायुमण्डलम्

ऋ्तकवज्ाकननतः प्रक्कदन्म ् ऋ्तसमबद्ध-कववरणसय 
अकभलेखनं (ररिाकड्वङ्ग) ित व्वकन् । ग्ाना्म ्
अनेिदशिाना्म ्ऋ्तूना्म ्अकभलेखातः सतरकक्ष्ातः सकन् ।

ऋ्ौ सवा्वकण पररव ््वनाकन सतूय्वसय िारणने भवकन् । 
सतूय्वतः उतयकिि्ापे अकस् । सतः उषणवायतूनां कवशालतः 
गोलतः व ््व्े । सतूय्वसय अस्म् ्अन्र्म ्अकििं व ््व्े, 
परन्त सतूयवेण उतसकज्व्ा ऊजा्व ए्ाव्ी अकििा व ््व्े 
य् ्पकृ्थवयातः ए्ाव् ्अनन्र्म ्चे्  ्अकप स्म्रायातः 
ऊष्मायातः प्रिाशसय च स्ो्तः व ््व्े । अ्तः सतूय्वतः 
ऊजा्वयातः प्रा्थक्मिं स्ो्तः व ््व्े । यतः वा्ावरण े
पररव ््वन्म ् आनयक् । पकृ्थवयातः भतूक्षेत्ैतः सागरैतः 
आिाशसय च अवशोकष्ा परावक ््व्ा च ऊजा्व अकप 
िकस्मकंचि् ्स्थाने वा्ावरणसय कनिा्वरण ेप्रिानं पात््म ्
आवहक् । यकद भवन्तः सागरस्मीपं कनवसकन्, ्कह्व 
भवक्भतः ए्् ् अनतभत्ू ं सया् ् य् ् भव्ां स्मीपस्ंथ 
वा्ावरण ं ्मरुस्थलीयसय अ्थवा पव्व्ीयक्षेत्सय 
स्मीपस्थ- वा्ावरणा् ्कभननं भवक् । 
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ए्ेन वयं िसयकच् ्स्थानसय ऋ्ोतः प्रक्रूपसय कनिा्वरण े
साहाययं प्रापनत्मतः । िसयकच् ् स्थानसय दीघ्वतः अवकितः 
य्था (25) पञचकवंशक्वषवेषत एित्ीिृ्ानां कववरणाना्म ्
आिारेण कनक्म््व सय ्माधयवा्ावरणसय प्रक््मानं, ्सय 
स्थानसय वायत्मणडल्म ्इक् िथय्े । यकद वयं पशया्मतः 
य् ् िसयकच् ् स्थानसय ्ाप्मान्म ् अकििांश्या 
उचच््म ंक्ष्ठक्, ्कह्व वयं ि्थया्मतः य् ््सय स्थानसय 
वायत्मणडल्म ्उषण ंव ््व्े । यकद ए्सय अक्ररकं ्कस्मन ्
स्थाने अकििाकन कदनाकन वकृ्टतः भवक् ्कह्व वयं ि्थकय्तं 
शकनत्मतः य् ््सय स्थानसय वायत्मणडल्म ्उषण ं््था च 
आर्थं व ््व्े ।
 7.2 ््था च 7.3 साररणयां वयं भार्सय द्योतः 
नगरयोतः वायत्मणडलसय पररकस्थ्ीनां कववरणं प्रदत् ं
व ््व्े । प्रतयेिं ्माससय सा्मानय्ाप्मानसय गणनं 
चरणद्ये भवक् । ््तः परं वयं ग्ेषत बहुषत वषवेषत ्सय 
्माससय िृ्े अनेिेषां वषा्वणां िृ्े सा्मानय्ाप्मानसय 
गणनं ित ््म्वतः । ए्ेन वयं ्मधय्मान-्ाप्मानं प्रापनत्मतः । 
स्थानद्यं व ््व्े – जम्मतूिाश्मीरे श्ीनगरं, ््था च िेरले 
क्रुवनन्पतर्म ्इक् । 
 7.2 ््था च 7.3-साररणयोतः वयं सरल्या 
जम्मतू-िाश्मीरसय िेरलसय च ्ाप्मानसय ्मधय्मान्म ्
अवलोिकय्तं शकनत्मतः । वयं र््ुट ं शकनत्मतः य् ् िेरलं 
जम्मतूिाश्मीरसय ् तलनाया्म ्अ्ीव उषण्म ्आर्थं च व ््व्े । 
यकस्मन ् वष्वसय िकस्मकंचि् ् भागे ्मधय्म-उषण ं ््था च 
्मधय्म-आर््ववायत्मणडलं भवक् ।
 ए्ादृश ं कववरण ं भार्सय पकचि्मक्षेत्ेषत य्था 
राजस्थाने वष्वसय अकििांशस्मये ्मधय्मान्ाप्मान्म ्
उचच््म ं प्रदश्वयक् । यतः शी्िालतः िेषतकच् ् ्मासेषत 
एव भवक् ्कस्मन ््त ्ाप्मान्म ्अकििं नयतूनं भवक् । 
अकस्मन ्क्षेत्े वषा्व अ्ीव नयतूना भवक् । ए्् ्िसयकच् ्
्मरुस्थलीयसय वायत्मणडलसय लक्षण्म ्अकस् ।
अत् वायत्मणडल्म ्उषण ं््था च शतषिं भवक् । उत्र-
पतूव्वभार्े वष्वसय अकििांशभागे वषा्व भवक् । अ्तः 

वय्म ् ए्् ् ि्थकय्तं शकनत्मतः य् ् उत्र-पतूव्वभागसय 
वायत्मणडल्म ्आर्थं व ््व्े ।

साररणी-7.2 श्ीनगरसय (जममू-काशमीरसय) 
वायुमण्डलसय तवषये तववरणज्ानम्

्मासतः

्मधय्मान-्ाप्मान्म ्(0C) ्मधय्मान-
आहतय 

वकृ्टतः (mm)
दकैनि-
नयतून््मतः

दकैनि-
अकिि््मतः

जनवरी -2.3
-0.6
3.8
7.7

10.7
14.7
8.2

17.5
12.9
6.1
0.9
-1.6

4.7
7.8

13.6
19.4
23.8
29.2
30.0
29.7
27.8
21.9
14.7
8.2

57
्ैब्रवरी 65
्माच्वतः 99
अपै्रलतः 88
्मे 72
जतूनतः 37
जतलैतः 49
अगसट् 70
कस्मबरतः 33
अकटतूबरतः 36
नवमबरतः 27
कदसमबरतः 43

(कटपपणी- आहतय ्मधय्मानव्ृटतेः ्मानाकन कनिट््मपतूण्व-

सङ्खयायां प्रदत्ाकन सकन्)

7.3 वायुमण्डलं तथा च अनुकूलनम्
सववेषत जीवेषत वायत्मणडलसय गभीरतः प्रभावतः भवक् ।
 जन्वतः ्ासत पररकस्थक्षत जीकव्त्म ्अनतितू लातः 
भवकन्, यासत ्े कनवसकन् । अतयकििं शी्वायत्मणडले 
अ्थवा अतयकििं उषणवायत्मणडले कजवतसत जन्तषत जन्तषत 
सवयं शतैया् ्अ्थवा ्ापा् ्संरक्षणा्थथं िेचन कवशषेातः 
गतणातः सयततः । सवसय षष्ठिक्यायातः कवज्ानपतस्िसय नव्म े
अधयाये प्रदत्ा्म ् अनतितू लनसय पररभाषां स्मरन्त । ्े 
सववे गतणातः सवभावातः च ये जन्तूनां पररवेश े अनतितू लातः 
भवकन्, ्े पररणा्मसय प्रकक्यातः सकन् ।
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सारणी-7.3 ततरुवननतपुरसय (केरलसय) 
वायुमण्डलसय तवषये तववरणज्ानम्

्मासतः

्मधय्मान-्ाप्मान्म ्(0C) ्मधय्मान-
आहतय वकृ्टतः 

(mm)
दकैनि-

नयतून््म्म्
दकैनि-

अकिि््म्म्

जनवरी 22.2 31.5 23
्ैब्रवरी 22.8 31.9 24
्माच्वतः 24.1 32.6 40
अपै्रलतः 24.9 32.6 117
्मे 24.7 31.6 230
जतूनतः 23.5 29.7 321
जतलैतः 23.1 29.2 227
अगसट् 23.2 29.4 138
कस्मबरतः 23.3 30.0 175
अकटतूबरतः 23.3 29.9 282
नवमबरतः 23.1 30.3 185
कदसमबरतः 22.6 31.0 66

 असय पतस्िसय नव्म े अधयाये भवन्तः 
वायत्मणडलसय ्मदृायां प्रभावतः इतयकस्मन ् कवषये  
पकिषयकन् । षष्ठिक्यायां भवक्भतः िेषाकञच् ्
(वासस्थानाना्म)् आवासानां िृ्े जन्तूना्म ्अनतितू लनसय 
कवषये पकि््म ् । जन्तूनां वायत्मणडल-पररकस्थ्ीनां िृ्े 
अनतितू लनसय उदाहरणरूपेण वयं िेवलं ध्तवीयक्षेत्े ््था 
च उषणिकटबनिीयेषत वषा्ववनेषत कनवस्ां जन्तूनां कवषये 
चचाथं िररषया्मतः ।
 य्था नामना सप्ट ंव ््व्े य् ्ध्तवीयक्षेत्ाकण ध्तवाणां 
स्मीपे कस्थ्ाकन भवकन् । य्था उत्रध्तवं दकक्षणध्तवं च । 
 ध्तवीयक्षेत्सय िेचन पररकच्ातः दशेातः िनाडा, 
्रीनलैणडतः, आयसलैणडतः, नाववे, सवीडनतः, क्नलैणडतः 
््था च अ्मरेरिायातः अलासिा ््था च रूससय 
सायबेररयाक्षेत्ाकण च सकन् । भार््म,् ्मलेकशया, 
इणडोनेकशया, ब्राजीलतः, िाङ्गो-गण्नत््म,् िेनया, 
यतूगाणडा ््था च नायजीररया इक् िेचन ए्ादृशातः दशेातः 
सकन्, यत् उषणिकटबनिीयाकन वषा्ववनाकन प्रापयन्े ।

गतततवतिः – 7.2         

कवश्वसय ्मानकचत्ं सवीित व्वन्त । ध्तवीय-क्षेत्ाकण नीलवणवेन 
प्रदश्वयन्त । एव्म ् उषणिकटबनिीयक्षेत्ाकण रकवणवेन 
प्रदश्वयन्त ।

धु्वीयके्त्रम ्

 ध्तवीयक्षेत्ेषत अतयन्-वायत्मणडलं प्रापय्े । 
ए्ाकन क्षेत्ाकण सव्वदा कह्मने आचछाकद्ाकन भवकन्, 
््था च अत् वष्वसय अकििांशभागे अ्ीव शतैयं भवक् ।  
ध्तवेषत षड् ्मासान ्याव् ्सतूया्वस्तः न भवक्, अवशषेान ्
षड् ्मासान ् याव् ् सतूययोदयतः न भवक् । शी्िाले 
्ाप्मानं - 37 0C याव् ्भवक् । अत् कनवसन्तः जन्वतः 
ए्ासा्म ्अनतय-कस्थ्ीनां िृ्े अनतितू लातः जा्ातः सकन् । 
आगचछन्त, वयं ध्तवीय-भललतूिसय ् ्था च पैङ्गवीनसय 
उदाहरणने ज्ा्तं प्रयासं ित ्म्वतः य् ््े िेन प्रिारेण ्त्स्थ-
वायत्मणडलसय िृ्े अनतितू लातः सकन् ।
 ध्तवीयभललतूिसय समपतूणवे शरीरे श्वे्रो्माकण 
भवकन्, यैतः ्े कह्मसय श्वे्पषृ्ठभतू्मौ सरल्या न दृशयन्े । 
ए्ेन क्वयादतैः अ्था्व् ्शत्तकभतः रकक्ष्तं श्वे्रो्माकण साहाययं 
ित व्वकन् । अकप च सरल्या आक्मषं ्रही्तं श्वे्रो्माकण 
साहाययं प्रापनतवकन् । अ्ीव शतैया् ् संरकक्ष्त्म ् ए्ेषत 
रो्मणां स्थतूल-स्रद्यं भवक् । वसायातः स्रतः अकप ्ेषां 
तवचतः अितः अकस् । वस्त् तः ध्तवीयभललतूिसय शरीर्म ्
एव्म ् उत््मरीतया शी्रोकि भवक् । ्ैतः ्मनद्म ् एव 
चलनीयं अकप च अकििा कवश्ाकन्तः अकप सवीिरणीया 
नो चे्  ््ेषां शरीर्म ्अक्-उषण ंभवक् ।
 उषणकदवसेषत भौक्ि-गक्कविीना्म ् अनन्रं 
ध्तवीयभललतूिैतः सवशरीरं शी्लं िरणीयं भवक् । अ्तः 
ध्तवीय-भललतूिातः सागर्टेषत ् रन्तः भवकन् । ए्े उत््मातः 
्ारिातः भवकन् । ए्ेषां िरचरणानां सनखातः कवस्ीणा्वतः 
भवकन्, य् ् न िेवल्म ् उत््मरीतया ्रण े एव ए्ेषां 
साहाययं ित व्वकन् अकप ्त कह्म ेचकल्त्म ्अकप साहाययं 
ित व्वकन् ।
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कचत््म-्7.3 ध्तवीये भललतूिे अनतितू लन-क्ष्म्ा

्रणस्मये ए्े नासापतटं कपिाय दीघथं िालं याव् ्जलसय 
अन्तः स्था्तं शकनतवकन् । ध्तवीयभललतूिसय घ्ाणशककतः 
अ्ीव ्ीव्ा भवक्, येन एषतः भोजना्थ्व्म ् आक्मषं 
सरल्या अनवे्ुट ं्रही्तं च शकनोक् । ध्तवीयभललतूिसय 
अनतितू लनाकन 7.3-कचत्े प्रदकश््व ेन प्रवाहकचत्ेण 
सरल्या अवगन्तं शकयन्े ।
 ध्तवीयक्षेत्े एितः अनयतः पररकच्तः जन्ततः 
पैङ्गकवनतः अकस् । (कचत््म-्7.4) 

कचत््म-्7.4 सङ्ित कल्-पैङ्गवीनातः

ए्े अकप श्वे्ातः भवकन् । ््था च सरल्या कह्मसय 
श्वे्पषृ्ठभतू्मौ सांयं प्रापनतवकन् । शौतया् ् रकक्ष्तं ए्ेषां 
स्थतूल-तवि् ््था च अतयकििं वसा भवक् । भवन्तः 
कचत्ेषत सङ्ित कल्ान ् पैङ्गवीनान ् दृ्टवन्तः सयततः । 
उषण्ां सेकव्तं ्े एवं ित व्वकन् । स्मरन्त य् ् भवन्तः 
अ्ीवसम्मद्वयतके प्रिोषे्ठ भवकन्, ्दा भवन्तः किय् ्
औषणय्म ्अनतभवकन् । ध्तवीयभललतूि-सदृश ंपैङ्गकवनातः 
अकप उत््मातः ्ारिातः भवकन् । ए्ेषां शरीरं िारारेकख्ं 
भवक् ् ्था च ् ेषां पादषेत जालाकन सकन् येन ए्े उत््मातः 
्ारिातः भवकन् (कचत््म-्7.5) ।

कचत््म-्7.5 पैङ्गकवनानां पादातः

ए्सय क्वयादातः आक्मषाकन 
ए्ं र््ुट ंन शकनतवकन् ।

 श्वे्रो्मणां िारणने 
श्वे्पषृ्ठभतू्मौ एषतः सरल्या 

न दृशय्े ।

असय घ्ाणशककतः अ्ीव 
्ीव्ा भवक्

 इय्म ्आक्मषसय अनवेषण े
भललतूिसय साहाययं िरोक् ।

ए्सय नखातः दीघा्वतः वक्ातः 
्ीक्णातः च भवकन् । 

ए्े कह्म ेचकल्तं असय 
साहाययं ित व्वकन् 

 असय तवचतः अितः वसायातः 
एितः स्रतः भवक् ।

 ए्सय शरीरं शी्रोकि 
भवक् ््था च ए््म ्

उषण ंिरोक् ।

ए्े आवरण ेशी्िाले अकप 
ए््म ्उषणीित व्वकन् । 

ए्सय शरीरे रो्मणां स्थतूले द् े
आवरण ेभव्तः ।
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   किं ्मीनातः कचत्प्ङ्गातः च पकक्षणतः इव 
प्रवासं ित व्वकन् ?

ध्तवीयक्षेत्े कनवसतसत अनयेषत जन्तषत अनेिप्रिारिातः 
्मतसयातः, सतगकनि-्मकहषतः, रेनकडयरतः, शगृालातः, 
जलशतनिातः, क्क्मङ्कगलातः ््था च अनये बहुकविातः 
पकक्षणतः सकन् । अविानं ित व्वन्त य् ् ्मीनतः शी्ले 
जले दीघ्विालं याव् ् स्था्तं शकनोक्, किन्त पकक्षणतः 
जीकव्त्म ् औषणय्म ् अपेक्षन्े । अनेन िारणने एव 
पकक्षणतः शी्िाले आयाकन् । शी्िाले स्माप्े 
सवसय आवासं प्रक् गचछकन् । प्रायेण भव्ां संज्ानं 
सया् ् य् ् भार््म ् ए्ादृशाना्म ् अनेिेषां पकक्षणा्म ्
ईकपस्ं स्थानं व ््व्े । भवक्भतः ‘सायबेररया-बितः’ इक् 
कवषये श्त् ं सया्,् ये सायबेररया्तः राजस्थाने भर्पतरं, 
हररयाणाराजये सतल्ानपतर्म,् ऐशान आर््वप्रदशेान ् ््था 
भार्सय अनयस्थानाकन प्रक् आयाकन् । (कचत््म-्7.6)

कचत््म-्7.6 पय्वटनशील-पकक्षणतः सवसय आवासे ््था च 

वायतकवहारे

उषणकतिबनिीय-वषाषावनातन
उषणिकटबनिीय-क्षेत्ाणां वायत्मणडलं सा्मानय्तः उषण ं
भवक्, य्तः ए्ाकन क्षेत्ाकण भतू्मधयरेखायातः स्मीपं 
कस्थ्ाकन सकन् ।

तकं िवनतः जानतनत ?
िेचन पय्वटनशीलपकक्षणतः सवसय आवाससय अतयन्-वायत्मणडलीय-पररकस्थक्भयतः संरक्षणाय 15000 किलो्मीटर-
पय्वन्ं यात्ां ित व्वकन् । सा्मानय्तः ए्े उचच््म ेऔननतये उड्डयन्े, यत् वायतप्रवाहतः उड्डयने सहायितः भवक् । 
असय औननतयसय शी्कस्थ्यतः ् ेषा्म ्उड्डयन द्ारा उतपननसय ऊष्मणतः कवसरण ंित व्वकन् । परन्त आचिय्वसय कवषयतः 
एषतः य् ्पय्वटनशीलपकक्षणतः प्रक्वष्व्म ्स्मान स्थानं ि्थ्म ्आयाकन्, ए्् ्एिं रहसयं व ््व्े । एवं प्रक्भाक् य् ्
ए्ेषत पकक्षषत कदशायातः सहजबोितः भवक् ््था च ए्े जानकन् य् ्िसयां कदकश उड्डयनं िरणीय्म ्। ्माग्वदश्वनाय 
समभव्तः िेषाकञच् ्स्थल-कचह्ाना्म ्उपयोगं ित व्वकन् । संभव्तः अनेिपकक्षणतः कदवसे सतूया्व् ्रात्ौ च ्ारिेभयतः 
्माग्वदश्वनं प्रापनतवकन् । ए्सय अकप किकञच् ्प्र्माण्म ्अकस् य् ्पकक्षणतः कदशाज्ानाय पकृ्थवयातः चतमबिरीयप्रभावसय 
उपयोगं ित व्वकन् । िेवलं पकक्षणतः एव न प्रवासं ित व्वकन् । अनेिे सस्नातः जीवातः, अनेि-प्रिारिातः ्मीनातः िरीटातः 
च अकिि-अनतितू ल-वायत्मणडलसय अनवेषण ेउकच्िाले प्रवासं ित व्वकन् ।

सवा्वकििेषत शी््मासेषत अकप ्ाप्मानं सा्मानय्तः 150C 
्तः अकप अकििं भवक् । ्रीष्मिाले ्ाप्मानं 400C 

्तः अकििं भवक् । आवषथं कदनसय रात्ेतः च िालावकितः 
स्मानतः भवक् । ए्ेषत क्षेत्ेषत प्रभत्ू ा वकृ्टतः भवक् ।  
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असय क्षेत्सय एिा प्र्मतखा कवशषे्ा उषणिकटबनिीय-
वषा्ववनाकन व ््वन्े । उषणिकटबनिीयाकन वषा्ववनाकन 
भार्सय पकचि्मषेत ्टेषत ््था च अस्मक्षेत्ेषत प्रापयन्े ।  
ए्् ् अक्ररचय ए्ादृशाकन वनाकन दकक्षण-पतूव्व-
एकशयायां, ्मधय-अ्ेमररिायां, ्मधय-अफ्रीिाया्म ्
अकप प्रापयन्े । कनरन्र्म-्उषण्ायातः व्ृटतेः च िारणने 
अकस्मन ् क्षेत्े कवकभनन-प्रिारिातः पादपातः जन्वतः च 
प्रापयन्े । वषा्ववनेषत जीवतसत कवकभननप्रिारिेषत जन्तषत 
वानरातः, िपयतः, गतररलला, वयाघ्ातः, गजातः, कचत्वयाघ्ातः, 
गहृगोकििातः, सपा्वतः, पकक्षणतः ््था च िरीटातः सकन् ।
 आगचछन्त, अितना वय्म ् उषण-आर््व-
वायत्मणडलाय ए्ेषां जन्तूना्म ् अनतितू लनानां कवषये 
अधययनं ित ्म्वतः ।
 वषा्ववनेषत वायत्मणडलीयातः पररकस्थ्यतः अनेि-
जा्ीनां बहुसङ्खयािानां जीवेभयतः अतयकििातः 
उपयतकातः व ््वन्े ।
जन्तूनां सङ्खया अकििा भवक्, अ्तः ्ेषत भोजना्थ्व्म ्
आश्या्थथं च ्ीव्-सपिा्व भवक् । अनेिे जन्वतः 
वकृ्षेषत कनवस्त्म ् अनुकूतलताः भवकन् । रकनेत्व्तः 
्मणडतूिसय पादसय अिोभागतः कसनगितः भवक्, यतः ्ान ्
्ेषत वकृ्षेषत आरोहणे साहाययं ित व्वकन्, येषत ्े कनवसकन् 
(कचत््म-्7.7) ।

कचत््म-्7.7 रकनेत्तः ्मणडतूितः
वकृ्षेषत वस्तं साहायया्थथं वानराणां दीघथं पतचछं भवक्, य् ्
शाखातः ्रही्तं साहाययं िरोक् (कचत््म-्7.8) । ए्ेषां 
हस्पादातः ए्ादृशातः भवकन् येषां साहाययेन शाखानां 
्रहण ंसरलं भवक् ।

कचत््म-्7.8 -नयतूवलड्व-वानरतः

ए्ेषत वनेषत आवासं ित व्वतसत जन्तषत भोजनाय परसपरं 
सपिा्व भवक्, अ्तः िेचन जन्वतः प्राप्तं असरलेभयतः 
प्रदशेभेयतः अकप प्राप्तंशकनतवकन् । उदाहरणा्थथं टतूिन-
ना्मिसय पकक्षणतः चञचततः दीघा्व कवशाला च भवक्, 
यसय साहाययेन सतः ्ादृशीषत शाखासत ्लाकन खाकद्तं 
शकनोक् यातः शाखातः ए्सय भारं वोढत्म ् अशकातः 
भवकन् । (कचत््म-्7.9)

कचत््म-्7.9 टतूिन-पक्षी

उषणिकटबनिीयवनेषत जीवतसत अनेिेषत जन्तषत श्वणसय 
संवेदनशीला शककतः, सतूक््मदृक्टतः, स्थतूला तवि्, ््था च 
ए्ादृशसय वण्वसय तवि् भवक् या ्ेषां पररसरेण सह 
एिरूपं प्राप्तं छद्ावरणिरण ेसहाकयिा भवक् । अकप च 
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्ेषां क्वयादभेयतः संरक्षण ंिरोक् । उदाहरणा्थथं कबडाल-
पररवारसय जन्तषत (कसंहतः ््था च वयाघ्तः) स्थतूला तवि् 
््था च ्ेषां श्वणसय संवेदनशीला शककतः भवक् ।

कचत््म-्7.10 लॉयन-टेलड-िृषण्मतख-वानरतः

लॉयन-टेलड-िृषण्मतख-वानरतः (यतः ‘श्मश्तलतः एप’ 
इक् अकप िथय्े) पकचि्म्टसय वषा्ववनेषत प्रापय्े 
(कचत््म-्7.10) । असय प्र्मतखा कवशषे्ा असय 
रज्सदृश-श्वे्िेसरतः अकस्, यतः कशरतः परर्तः िपोल्तः 
कचबतिपय्वन्ं अकस् । एषतः वकृ्षेषत सरल्या आरोहण ं
िरोक् ््था च सवसय जीवनसय अकििांशस्मयं वकृ्षेषत 
एव यापयक् । एषतः ्मतखय्या ् लाकन खादक् । बीजाकन, 
िो्मलपत्ाकण, िाणडान,् पतषपाकण, िकलिातः च अकप 
खादक् । लॉयन-टेलड-िृषण्मतख-वानरतः वकृ्षाणां तवचां 
अन्तः कनवस्ां िरीटाना्म ् अनवेषण े र्तः भवक् । ए्े 
िृषण्मतख-वानरातः वकृ्षेषत पया्वप्भोजनसमपादने स्म्था्वतः 
भवकन्, अ्तः ्े भतू्मौ कवरलं आगचछकन् । 

 भार्सय उषणिकटबनिीयसय वषा्ववनसय प्रकसद्धतः 
्मगृतः गजतः व ््व्े (कचत््म-्7.11) । गजातः अनेिप्रिारेण 
वषा्ववनानां पररकस्थ्ीनां िृ्े अनतितू कल्ातः अभवन ् । 
असय शतणडां पशयन्त, यसयातः उपयोगं सतः नाकसिारूपेण 
िरोक् । दीघ्वशतणडायातः िारणने असय घ्ाणशककतः 
अकििा भवक् । गजेन शतणडायातः उपयोगतः भोजनसय 
सवीिरणाय अकप कक्य्े । असय रदातः रूपान्रर्ातः 
दन्ातः भवकन् । वस्त् तः गजातः रदयोतः उपयोगेन सवरुकचरां 
वकृ्षतवच ं सरल्या त्ोटकय्तं शकनतवकन् । अ्तः 
भोजनसपिाथं कनवयोढतं गजतः बहु स्म्थ्वतः भवक् । गजसय 
दीघघौ कवशालौ िणघौ अ्ीव ्मनदधवकनं श्ो्त्म ् अकप 
सहायिौ भव्तः । वषा्ववनाना्म ्उषण ेआर्वे वायत्मणडले 
गजेभयतः शतैयप्रदाने अकप िणा्वतः साहायिातः भवकन् ।

कचत््म-्7.11 भार्ीयतः गजतः

प्रमुख-शब्ाः            

अनतितू लन्म् अकिि््म-्ाप्मान्म् उषणिकटबनिीय-वषा्ववन्म्

वायत्मणडल्म् पय्वटन्म् उषणिकटबनिीय-क्षेत््म्

वा्ावरणसय घटिातः नयतून््म-्ाप्मान्म् वा्ावरण्म्

आर्््व ा ध्तवीय-क्षेत््म्



75

िवत्भः तकं ज्ातम्
 ¾ िकस्मकंचि् ्स्थाने ्ाप्मान्म,् आर्््व ा, वषा्व, पवनवेगतः इतयादीनां सनदभवे गगनसय (आिाशसयतः) दकैनिरी 

कस्थक्तः ्सय स्थानसय वा्ावरण्म ्िथय्े ।
 ¾ वा्ावरण्म ्सा्मानय्तः ियोकचि् ्द्योतः कदवसयोतः िृ्े अ्थवा प्रक्सप्ाह ंयाव् ्स्मानतः न भवक् ।
 ¾ कदनसय अकिि््म ं्ाप्मानं सा्मानय्तः अपराहे् अकप च नयतून््म ं्ाप्मानं प्रभा्े भवक् ।
 ¾ आवषथं सतूययोदसय सतूया्वस्सय च स्मयतः पररवक ््व्तः भवक् ।
 ¾ वा्ावरणसय सवा्वकण पररव ््वनाकन सतूयवेण एव सञचाकल्ाकन भवकन् ।
 ¾ दीघा्वविौ य्था पञचकवंशतयां (25) वषवेषत सवीिृ्ाकन वा्ावरणसय पररक्म्ेतः आिारेण सजजीिृ्ाकन 

प्रक्रूपाकण, ्सय स्थानसय वायत्मणडलं िथय्े । 
 ¾ उषणिकटबनिीयं क्षेत्ं ््था च ध्तवीयं क्षेत्ं पकृ्थवयातः द् ेए्ादृश ेक्षेत्े स्तः, यत्तयातः अतयन्-वायत्मणडल- 

पररकस्थ्यतः भवकन् ।
 ¾ जन्वतः ्ासां पररकस्थ्ीनां िृ्े अनतितू लातः भवकन् यासत ्े वसकन् ।
 ¾ ध्तवीयक्षेत्ेषत आवष्व्म ्अ्ीव शतैयं भवक् । ध्तवेषत वष्वसय षड् ्मासान ्याव् ्सतूया्वस्तः न भवक्, शषेान ्षड् 

्मासान ्याव् ्सतूययोदयतः च न भवक् ।
 ¾ ध्तवीयक्षेत्ाणां जन्वतः िेषाकञच् ्कवशषेगतणानां िारणने य्था शरीरे श्वे्रो्माकण, ्ीव्-घ्ाणशककतः, तवचतः 

अितः वसायातः स्रतः, ्रणाय ््था च चकल्तं कवशालातः बहृ्तः सनखातः इतयादीकन अतयकििसय शी्सय 
वायत्मणडलसय िृ्े अनतितू कल्ातः भवकन् । 

 ¾ अ्ीव शी्ा् ्वायत्मणडला् ्रक्षणाय पय्वटन्म ्इक् एि्म ्अनय् ्सािनं व ््व्े ।
 ¾ अनतितू लवायत्मणडलीयानां पररकस्थ्ीनां िारणने उषणिकटबनिीयेषत वषा्ववनेषत पादपानां जन्तूनां च कवशाला 

जनसङ्खया प्रापय्े ।
 ¾ उषणिकटबनिीयेषत वषा्ववनेषत जन्वतः अनेन प्रिारेण अनतितू कल्ातः भवकन् य्था ्े कवकभनन-भोजनाकन 

खादकन्, य्तः ्ेषत परसपरं सपिा्व अ्ीव नयतूना भवे् ्। 
 ¾ उषणिकटबनिीयेषत वषा्ववनेषत कनवस्ां जन्तूनां िेषतकच् ् अनतितू लनेषत वकृ्षेषत आवाससय, दृढपतचछसय 

कविाससय, दीघ्वसय ््था च कवशालायातः चञचोतः, िाकन्यतक-वण्वसय, ्ीक्णप्रक्रूपसय, उचच-धवनेतः, 
्लाना्म ् आहारसय, श्वणसय संवेदनशील, ्ीव्दृ््टयातः, स्थतूलतवचतः, परभकक्षभयतः रक्षणाय छद्-
आवरणसय क्ष्म्ा च इतयादीकन सकम्मकल्ाकन सकन् ।

अभयासाः
1. ्ेषां घटिानां ना्माकन वदन्त, ये िसयकच् ्स्थानसय वा्ावरणसय कनिा्वरण ंित व्वकन् ।
2. कदने िकस्मन ्स्मये ्ाप्मान्म ्अकिि््म ंनयतून््म ंवा भवक् ।
3. ररकस्थानाकन पतूरयन्त—

(ि) दीघ्व-अवितेः वा्ावरणसय ्माधयं ....................................िथय्े ।
(ख) िकस्मकंचि् ् स्थाने अ्ीव नयतूना वकृ्टतः भवक् ््था च ्सय स्थानसय ्ाप्मान्म ् आवष्व्म ् अकििं 

भवक्, ्सय स्थानसय वायत्मणडलं............................््था च .......................भकवषयक् ।
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(ग) पकृ्थवयातः द् ेक्षेत्े यत् अतयन्-वायत्मणडल-कस्थ्यतः भवक् । ्े ...............््था ..................च ।
4. कनमनकलकख्ानां क्षेत्ाणां वायत्मणडलसय प्रिारान ्सतूचयन्त :
 (ि) जम्मतू-िाश्मीरसय..................................... ।
 (ख) िेरलसय................................................ ।
 (ग) राजस्थानसय........................................... ।
 (घ) उत्र-पतूव्व-भार्सय................................... ।
5. वा्ावरण-वायत्मणडलयोतः िकस्मन ्बहुशतः पररव ््वनाकन भवकन् ?
6. जन्तूनां िेषाकञच् ्वैकश््टयानां सतूची अितः प्रदत्ा व ््व्े ।
 (ि) आहारे ्मतखय्या ्लाकन सकन्   (ख) श्वे्रो्माकण
 (ग) पय्वटनसय आवशयि्ा    (घ) उचच-धवकनतः
 (ङ) पादषेत कसनगिाकन पाद्लाकन   (च) तवचतः अितः वसायातः स्थतूलं ्ल्म्
 (छ)  कवस्ीण्व-बहृद-्नखातः     (ज) िाकन्यतकतः वण्वतः
 (झ)  बलवान ्पतचछतः     (ञ) दीघा्व ््था च बहृ्ी चञचततः
 उपयत्वकं प्रतयेिं वैकश््टय्म ्अकििृतय वदन्त य् ््् ्उषणिकटबनिीयेषत वषा्ववनेषत अ्थवा ध्तवीयक्षतेे्षत िसय िृ्े 

अनतितू कल्ं व ्््व  े । किं भवन्तः ्मनयन्े य् ्ए्ेषत िाकनचन लक्षणाकन द्योतः क्षते्योतः िृ्े अनतितू कल्ातः भकव्तं 
शकनतवकन् ?

7. उषणिकटबनिीयाकन वषा्ववनाकन अकििानां जन्तूनां िृ्े आवासं प्रददक् । ए्् ्बोियन्त य् ्एवं कि्म्थथं 
भवक् ?

8. उदाहरणसकह्ं बोियन्त य् ्िसयाकञच् ्कवशषेवायत्मणडलीयायां पररकस्थ्ौ िेचन कवकश्टातः जन्वतः एव 
जीवकन् ।

9. उषणिकटबनिीयेषत वषा्ववनेषत जीवन ्गजतः िेन प्रिारेण अनतितू कल्तः व ््व्े ?
 कनमनकलकख्ानां प्रश्ानां स्मतकच्ं कविलपं कचनवन्त ।
10. िचिन ्मांसाहारी जन्त यसय शरीरे रेखातः भवकन्, सवसय आक्मषं ्रही्तं वेगेन िावक् । असय प्राप्ेतः समभावना 

_____ भवक् ।
 (ि) ध्तवीयक्षेत्े ।
 (ख) ्मरुस्थले
 (ग) ्महासागरे
 (घ) उषणिकटबनिीये वषा्ववने ।
11. ध्तवीयं भललतूि्म ्अतयकििं शी्वायत्मणडले कनवस्तं िातः कवशषे्ातः अनतितू कल्ातः भवकन्----
 (ि) श्वो्रो्माकण, तवचतः अितः वसा, ्ीव्-घ्ाणशककतः ।
 (ख) िृश-तवि्, बहृद-्नेत््म,्श्वे्रो्माकण च ।
 (ग) दीघ्वपतचछतः, दृढनखातः, श्वे्-दीघ्व-नखातः ।
 (घ) श्वे्शरीरं, ्रणा्थथं सनखातः, श्वसनाय कगलस ्।
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12. कनमनेषत ितः कविलपतः उषणिकटबनिीयक्षेत्सय सव्वश्षंे्ठ (सवयो््म्म)् वण्वनं िरोक् ।
 (ि) उषण ं््था च आर््व्म ्।
 (ख) ्मधय्म-्ाप्मान्म,् अतयकििवकृ्टतः ।
 (ग) शी््म ्आर्थं च ।
 (घ) उषण ं््था च शतषि्म ्।

तवसताररतः अतिगमः -  गतततवियः पररयोजनाकायाषातण च
1. शी्सय ऋ्ोतः िसयकच् ््माससय (उदाहरणा्थथं कदसमबर्मासे) क््मबद्धानां सप्कदनाना्म ्वा्ावरणसय वतृ् ं

कलखन्त । ए्ादृश्म ्एव वतृ् ं्रीष्म-ऋ्ोतः िसयकच् ््माससय (उदाहरणा्थथं जतून्माससय) सप्कदनानां िृ्े 
कन्मा्वन्त । अितना सवसय अकभलेखाना्म ्आिारेण सतूययोदयसय सतूया्वस्सय च स्मय-साररणीं कन्मा्वन्त ।

साररणी

जतून्मासतः कदसमबर्मासतः

कदनाङ्ितः सतूययोदयतः सतूया्वस्तः कदनाङ्ितः सतूययोदयतः सतूया्वस्तः

 कनमनकलकख्ानां प्रश्ाना्म ्उत्राकण प्रदा्तं प्रयतनं ित व्वन्त ।
 y किं ्रीष्मिाले शी्िाले च सतूययोदयसय च स्मये कि्मकप पररव ््वन्म ्अकस् ?
 y सतूययोदयतः िदा शीघ्ं भवक् ?
 y किं भवक्भतः जतून्मासे कदसमबर्मासे च सतूया्वस्सय स्मये कि्मकप पररव ््वनं दृशय्े ?
 y कदनसय अवकितः िदा अकिितः भवक् ?
 y राकत्तः िदा अकििा दीघा्व भवक् ?
 y कदनाकन कि्म्थथं िदाकच् ्दीघा्वकण िदाकच् ्लघतूकन भवकन् ?
 y जतून्मासे कदसमबर्मासे च कच्ानां कदनानां िृ्े कदनसय अवितेः रेखाकचत्ं कन्मा्वन्त ?

 (रेखाकचतं् कन्मा्व्तं कनदवेशातः त्योदश ेअधयाये प्रदत्ातः सकन्)
 2. भार्-पया्ववरणकवज्ान-कवभागसय कवषये वा्ाथं सङ्गहृ्न्त । यकद समभवं सया् ् ्कह्व http//www.imd.

gov.in इतयकस्मन ्अन्जा्वलपतटे पशयन्त ।
 अनेन कवभागेन कक्य्माणसय िाय्वसय एिं वतृ् ंकलखन्त ।

तकं िवनतः जानतनत ?
वषा्ववनाकन पकृ्थवयातः ्लसय प्रायेण षट्प्रक्श्ं (6 %) भागं वयापनतवकन्, किन्त ए्ेषत पकृ्थवयातः अिा्व् ्अकप 
अकििानां जन्तूनां, ््था च प्रायेण कद्-कत््ीयांश-भागसय पतषपीयपादपानां जा्यतः प्रापयन्े । ््थाकप अितना अकप 
असय क्षेत्सय जीवानां कवषये अस्मािं ज्ानं पतूणथं नाकस् ।

 


