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नवनवत्यधिकनवशतोत्तरैकसहस्रतमस्य वर्षस्य(1999) 
अक्ोबरमासस्य अष्ादश े(18) धदनाङ्के एकः चक्रवातः 
उडीसा्याः त्स्य अधतक्रमणम ्अकरोत ्(धचत्रम-्8.1) ।  
अस्य चक्रवातस्य पवनानां वेगः धविशतधकलोमी्र-
प्रधतघण्ातमकः (200 km/h) आसीत ् । चक्रवातः 
पञचचतवाररंशतसहस्रं 45,000 भवनाधन प्रधवंधसतवान ्।  
्ेयन सप्तलक्ं (7,00,000) जनाः गहृरधहताः अभवन ् । 
तधसमन ्एव वरषे अक्ोबरमासस्य नवधवंशधततम े (29) 
धदनाङ्के रष्््यधिक-धविशतधकलोमी्र-प्रधतघण्ातमकेन 
(260km/h) पवनवेगेन पनुः एकः अन्यः चक्रवातः 
उडीसाम ्आगच्छत ्। अनेन सह एव नवमी्र-उननताः 
सागरतरङ्गाः अधप त्ं प्रधत संघध्ताः अभवन ् । 
सहस्रशः जनाः मरण ं प्राप्तवनतः आसन ् । कोध्शः 
रूप्यकाणां समपधत्तः नष्ा अभवत ् । चक्रवातः कृधर,ं 
पररवहनं, सञचारं तथा च धवद्तु-्संभरण ं प्रभाधवतम ्
अकरोत ्।

  
धचत्रम-्8.1 उडीसा्याः समदु्रत्ं प्रधत प्रवतृ्तस्य कस्यधचत ्

चक्रवातस्य उपग्रहणे सवीकृतं धचत्रम्

(कृतज्ञता - नवदहेल्याः भारत-प्या्षवरण-धवभागस्य)

परनत ुचक्रवाताः के भवधनत ? एते कथं धनधम्षताः भवधनत? 
एतावनतः धवनाशकाररणः धकमथथं भवधनत ? अधसमन ्
अध्या्ेय व्यम ्एतादृशानां केराञचन प्रश्ानाम ्उत्तराधण 
ज्ञातुं प्र्यतनं कररष्यामः ।
 व्ंय पवनेन समबद्ध-गधतधवधिभ्यः आरमभ ं
कुम्षः । एते गधतधवि्यः असमाकं कृते चक्रवातेन 
समबद्धानां कासाञचन मूलभूत-धवशेरतानां 
सपष्ीकरणे सहा्यकाः भधवष्यधनत । एतसमात् प्राक् 
्यत् व्ंय गधतधविेः आरमभं करवाम, समरनतु ्यत ्
गधतशीलः वा्युः ‘पवनः’ इधत कथ्यते ।

8.1-निपीडिम ्उतपपादयनि

गनिनिनिः- 8.1        

्यदा कधसमधंचित ् अधप गधतधविौ उषण ं करणी्ंय तदा 
अतीव अविानत्या का्यथं करणी्ंय भवधत । एतादृशान ्
गधतधविीन ्भवनतः सवपररवारस्य ज्योष्ठस्य ्उपधसथतौ 
कुव्षनत ु अथवा सवधशक्कस्य उपधसथतौ कुव्षनत ु इधत 
बोिनम ्।

अधसमन ् गधतधविौ भवध्भः जलस्य कवथनं करणी्ंय 
भधवष्यधत ।
 शरावसधहतम ् एकं त्रपरुः पात्रं सवीकुव्षनत ु । 
तत ् पातं्र जलेन अिथं परू्यनत ु । पातं्र धसकथवधत्षका्याः 
जवाला्याः उपरर तावत ् प्य्षनतम ् उषण ं कुव्षनत,ु ्यावत ्
प्य्षनतं जलस्य कवथनं न आरभते (धचत्रम-्8.2) । 
जलस्य कवथनं धकधञचत ्कालं ्यावत ्इतोऽधप भवेत ्। 
धसकथवधत्षकां धनवा्षप्यनत ु। झध्धत पात्रस्य उपरर शरावं 
सम्यक्त्या सथाप्यनत ु। उषणपात्रस्य धनव्षहण ेजागरूकता 
भवत ु। अिनुा पातं्र साविानत्या िातधुनधम्षते अगभीरे 
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पात्रे अथवा क्ालनकुणडे सथाप्यनत ु। पात्रस्य उपरर शदंु्ध 
जलं पात्यनत ु । धकं पात्रस्य आकारे धकमधप पररवत्षनं 
जातम?्

धचत्रम-्8.2 उषणजलेन परूरतं पात्रं ्यस्य 

शीतलीकरण ंधक्र्यमाण ंवत्षते ।

धकं भवनतः अनमुातुं शकनवुधनत ्यत ् पात्रस्य आकारः 
धवरूधपतः धकमथथं भवधत ?
 ्यधद भवनतः त्रपरुः पात्रं न प्रापनवुधनत तधह्ष 
पलाधस्क्-कूपीं सवीकुव्षनत ु। एतस्याम ्उषणजलं परू्यनत ु। 
कूपीं ररक्ततीकृत्य झध्धत दृढत्या धपिानं कुव्षनत ु। अिनुा 
कूपीं प्रवहमाणस्य जलस्य अिः सथाप्यनत ु।
अिनुा सवस्य कांचिन अनभुवान ्समतुथं प्र्यासं कुव्षनत ु।
्यदा भवनतः वाता्ं उड्डा्य्यधनत, तदा धकं भवतां पषृ्ठतः 
आगच्छन ्पवनः सहा्यकः भवधत ?
्यधद भवनतः कस्याधञचत ् नौका्यां सधनत तधह्ष धकम ्
अस्याः चालनं सरलं भधवष्यधत । ्यदा पवनः भवतां 
पषृ्ठभागात ्आगच्छधत ?
धकं भवनतः पवनस्य धवपरीतधदशा्यां धविचधक्रका्या्याः 
चालने काधिन्यम ्अनभुवधनत ?
भवनतः जानधनत ्यत् धविचधक्रका्याः चक्राधण दृढं भधवतुं 
तस्य नधलका्यां वा्योः पूरणं करणी्ंय भवधत । भवनतः 
एतत् अधप जानधनत ्यत् ्यधद धविचधक्रका्याः नधलका्यां 
वा्युः अधिकत्या पूररता तधह्ष नधलका्याः स्ो्नं 
भवेत् । नधलका्याः अनतः वा्युः धकं करोधत ?

सवधमत्रैः सह अस्य धवर्ेय चचाथं कुव्षनत ु्यत ्धविचधक्रका्याः 
नधलका्यां वा्यःु कथं तस्याः आकारं सरुक्धत । 
एते सवषे अनुभवाः असमान् बोि्यधनत ्यत् वा्युः 
धनपीडनम ् उतपाद्यधत । अस्य अधतभारस्य कारणेन 
एव पवनेन वकृ्ाणां पत्राधण, पताकाः, धवजाः च 
धवहरधनत । भवनतः कमधप अन्यम ् अनुभवम ् अधप 
वकंु्त शकनुवधनत, ्ेयन एतत् प्रदधश्षतं भवधत ्यत् वा्युः 
धनपीडनम ्उतपाद्यधत ।
आगच्छनत ुअिनुा व्यम ्एतत ्अवगनतुं प्र्यासं कुम्षः ्यत ्
पात्रस्य अथवा कूप्याः धवरूपण ंधकमथ्षम ्अभवत ्। ्यदा 
पात्रस्य उपरर जलं सथाप्यते तदा पात्रस्य आनतररकवाषपः 
जलरूपेण संघधनतः भवधत, ्ेयन आनतररकवा्योः 
मात्रा न्यनूा भवधत । पररणामतः पात्रस्य अनतः वा्योः 
अधतभारः पात्रस्य बाह्यवा्योः अधतभारात ्न्यनूः भवधत 
। पररणामतः पात्रं सङ्कुधचतं जा्यते ।
एरः गधतधवधिः पनुः दृढीकरोधत ्यत ् वा्यःु अधतभारं 
सथाप्यधत ।

8.2- पििसय िेगसय िि्धिेि िपायोः अनिभपारः 
नययूिः भिनि

गनिनिनिः-8.2        

कागदस्य एकं खणडं सङ्कुच्य कनदकुसदृशम ्आकारं 
धनमा्षनत ु। तस्य आकारः कस्याधचित ्ररक्तकूप्याः मखुात ्
न्यनूः भवेत ्। ररक्तां कूपीं गहृीतवा तस्याः मखुस्य समीपं 
कागदकनदकंु सथाप्यनत ु। अिनुा ्ूतकारं कृतवा कनदकंु 
कूप्याः अनतः प्रवेशध्यतुं प्र्यतनं कुव्षनत ु(धचत्रम-्8.3)

 धचत्रम-्8.3 कूप्यां ्ूतकरणम्
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इम ं गधतधवधि ं धवधभननानाम ् आकाराणां कूपीधभः सह 
कतुथं प्र्यासं कुव्षनत ु। सवधमत्राधण अधप ्ूतकारेण कनदकंु 
कूप्याः अनतः प्रवेशध्यतुं प्र्यासं कतुथं ।

 प्रहधेलका तथा च धजज्ञासःु इच्छतः ्यत ्
धनमनधलधखतस्य प्रश्स्य धवर्ये धवचारः भवेत ्।

 कागद-कनदकुस्य ्ूतकारेण कूप्याः अनतः 
प्रवेशनं कधिनं धकमथ्षम ्?

गनिनिनिः-8.3         

िपागोलकयोः फुललिम्

धचत्रम-्8.4 वागोलक्योः ्ुललनम्

प्रा्ेयण समानाकारस्य वागोलवि्ंय सवीकुव्षनत ु। वागोल्योः 
धकधञचत ् जलं परू्यनत ु । वि्योः ्ुललनं कृतवा प्रत्ेयकं 
सतू्रेण बधननत ु । वागोलवि्ंय धविचधक्रका्याः चक्रस्य 
अरे अथवा केनाधप दणडेन 8-10 सेण्ीमी्रपररधमतं 
दरेू आलमब्यनत ु (धचत्रम-्8.4) । वि्योः वागोल्योः 
मध्यसथाने ्ूतकारं कुव्षनत ु।
भवनतः धकम ्अपेधक्तवनतः ? धकं भवधत ?
 वागोल्योः मध्ेय धवधविरीत्या ्ुललनं कृतवा 
धकं भवधत इधत पश्यनत ु।

गनिनिनिः-8.4        

(धकं भवनतः ्ूतकारेण कागदपरटिकाम ्उननेतुं 
शकनवुधनत ?)

धचत्रम-्8.5 कागद-परटिका्याः उपरर ्ूतकरणम्

 प्रा्ेयण 20 सेण्ीमी्र-पररधमतां दीघाथं 3 
सेण्ीमी्र-पररधमतां धवसततृां कागदपरटिकां सवस्य 
अङ्गषु्ठस्य तज्षन्याः च मध्ेय एवं गहृ्णनत ु। ्यथा 8.5-धचत्रे 
प्रदधश्षतं वत्षते । अिनुा कागदपरटिका्याः उपररभागतः 
्ूतकारं कुव्षनत ु।
प्रहधेलका्याः धवचारः वत्षते ्यत ्परटिका उपररभागं प्रधत 
उननीता इधत परनत ु धजज्ञासःु धचनत्यधत ्यत ् परटिका 
अिोभागं प्रधत अवनता भधवष्यधत ।
 कागदपरटिका्याः धवर्ेय भवतां धवचारः कः ?
 आगच्छनत ु व्ंय 8.2, 8.3, तथा च 8.4 इधत 
एतेरां गधतधविीनां पे्रक्णाधन अवगनतु ंप्र्यासं कुम्षः ।
धकं भवतां पे्रक्णाधन भवताम ् धवचाराणाम ् अनरुूपाधण 
सधनत, धकं भवध्भः एवम ्अनभुतंू ्यत ्पवनस्य वेगः ्यदा 
वि्षते तदा वा्योः अधतभारः न्यनूः भवधत ?
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्यदा व्ंय कूप्याः मखुे ्ूतकारं कुम्षः तदा मखुस्य 
समीपसथ-वा्योः वेगः अधिकः भवधत । अतः तत्र 
वा्योः धनपीड न्यूनः भवधत । कूप्याः आनतररकस्य 
वा्योः अधतभारः कूप्याः मखुसथस्य वा्योः अधतभारात ्
अधिकः भवधत । अतः कूप्याः आनतररकः वा्युः 
कनदकंु बधहभा्षगं प्रधत नुदधत ।
 8.3-गधतधविौ भवनतः अपश्यन् ्यत् ्यदा 
भवनतः वागोल्योः मध्ेय ्ूतकारं कुव्षधनत तदा ते 
परसपरं समीपम ्आगच्छतः । एवं धकमथथं भवधत ? एतत ्
तदा समभवधत ्यदा वागोल्योः मध्यसथानस्य वा्योः 
अधतभारः कथधञचत् न्यूनः जा्ेयत । वागोलाभ्यां बधहः 
धवद्मानः अधतभारः प्रत्ेयकं वागोलं अन्यवागोलं 
प्रधत नुदधत । 8.4-गधतधविौ भवनतः अपश्यन् ्यत ्
्यदा भवनतः कागदपरटिका्याः उपररभागे ्ूतकुव्षधनत, 
तदा एतत् उपररभागं प्रधत गच्छधत । एतादृशं तदा एव 
संभधवष्यधत ्यदा ् ू तकरणेन परटिका्याः उपरर अधतभारः 
न्यूनः भवेत् ।
 व्ंय पश्यामः ्यत् पवनवेगवि्षनेन वा्योः 
अधतभारः वसतुतः न्यूनः भवधत ।
 धकं भवनतः कलपनां कतुथं शकनुवधनत ्यत् धकं 
भधवष्यधत ्यधद तीव्रवेगपवनः, भवनानां कु्ीराणां च 
्छदीनाम ् उपररभागे प्रवक््यधत ? ्यधद ्छधदः धशधथला 
स्यात् तधह्ष सा उपरर उननेष्यधत तथा च पवनः तां सवेन 
सह नेष्यधत । ्यधद भवध्भः कदाधचत् एवं दृष् ंस्यात् तधह्ष 
तत् सवधमत्राधण सूच्यनतु ।
 आगच्छनतु, अिनुा व्यम ्एतस्य अवगमनस्य 
प्र्यासं कररष्यामः ्यत् पवनः कथं धनधम्षतः भवधत, 
एरः कथं वधृष्म ् आन्यधत तथा च कदाधचत् एरः 
धवनाशकारी कथं भवधत ।
 भवनतः जानधनत ्यत् गधतशीलः वा्युः 
पवनः कथ्यते । अधिकात् अधतभारक्ेत्रात् न्यूनम ्
अधतभारक्ेत्रं प्रधत प्रवहधत । वा्योः अधतभार्योः 
अनतरम् अधिकं भवधत चेत्, पवनस्य वेगः अधिकतरः 

भधवष्यधत । परनतु प्रकृतौ धवधभननानां क्ेत्राणां 
वा्योः अधतभारे धभननता कथम् उतपनना भवधत ? 
धकं तापस्य धभननता्याः कारणेन एवम् एव भवधत ? 
धनमनधलधखतः गधतधवधिः एतस्य अवगमने भवतां 
साहाय्ंय कररष्यधत ।

8.3- उष्णकर्ेणि िपायोः प्रसपारः भिनि

गनिनिनिः – 8.5        

एकां कवथननधलकां सवीकुव्षनतु । नधलका्याः मखुे एकं 
वागोलं दृढत्या सथाप्यनतु । भवनतः एतस्य सं्योजना्य 
लेपनपरटिका्याः उप्योगं अधप कतुथं शकनुवधनत । 
कधसमंधचित् काचपाते्र उषणं जलं सथाप्यनतु । वागोल्युक्तां 
कवथननधलकाम ् काचपाते्र सथाप्यनतु (धचत्रम-्8.6) । 
धवित्र-धनमेरान् ्यावत् पश्यनतु ्यत् धकं वागोलस्य आकारे 
धकमधप पररवत्षनं भवधत । कवथननधलकां जलात् बधहः 
धनषकास्यनतु, प्रकोष्ठस्य तापसमानं शीतलीकुव्षनतु । 
अन्यधसमन् एकधसमन् काचपाते्र धहमजलं सवीकुव्षनत ु
तथा च कवथननधलकां पूव्षवत् धनमेरवि्ंय धनमेरत्र्ंय वा 
शीतले जले सथाप्यनतु ।

कवथन-
नधलका्याः मखु े
बद्धः वागोलः

उषणजले 
धनमधजजता 

कवथन-नधलका

धहमजले 
धनमधजजता 

कवथन-नधलका

धचत्रम-् 8.6 उषणजले तथा च शीतले जले वागोलस्य 
आकारः
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वागोलस्य आकारे जा्यमानं पररवत्षनं धलखनत ु।

 सवपे्रक्णानाम ् आिारेण धनमनप्रश्ानाम ्
उत्तरप्रदाना्य प्र्यतनं कुव्षनत ु- 

्यदा कवथननधलका उषणजले सथाधपता भवधत तदा 
धकमथथं वागोलः वात्ुललः भवधत ?

्यदा कवथननधलका शीतलजले सथाधपता भवधत, सः 
वागोलः धकमथथं सङ्कुञचधत ?

धकं व्ंय प्रथमने पे्रक्णने एतत ्धनषकरथं प्राप्तुं शकनमुः ्यत ्
वा्यःु उषणकरणने धवसतीण्षः भवधत, अथा्षत ् तधसमन ्
प्रसारः भवधत ? धकं भवनतः वकंु्त शकनवुधनत ्यत ्
शीतलीकरणने कवथननधलका्याः आनतररकस्य वा्योः 
धकं भवधत ?

 समभवतः 8.6-गधतधवधिः कुतहूलकरः भवधत । 
एरः धक्र्याकलापः उषणवा्योः धवर्ेय अधिकं ज्ञाप्यधत ।

8.6 – गनिनिनिः        

समानाकारस्य ररकं्त कागद-स्यतूवि्यम ् अथवा ररकं्त 
कागद-चरकवि्ंय सवीकुव्षनत ु । स्यतूवि्ंय िातोः अथवा 
काष्ठस्य कस्याधप दणडस्य उभ्यपक्े अवलमब्यनत ु । 
ध्यानं भवेत ््यत ्कागदस्यतू्योः अथवा चरक्योः मखुम ्
अिोभागं प्रधत भवेत ्।

अविानम्
जवल्यमानां धसकथवधत्षकां साविानत्या गहृ्णनत ु तथा 
च एतत ् ध्यातव्ंय ्यत ् तस्य जवाला कागदस्यतूस्य 
अपेधक्तं दरंू भवेत ्।

दणडस्य मध्ेय एकं सूत्रं बद्धवा अविानम् (धचत्रम्-
8.7) । अिुना कस्यधचत् स्यूतस्य अिः धचते्र ्यथा 
प्रदधश्षतं तथा जवलनतीं धसकथवधत्षकां सथाप्यनतु । 
पश्यनतु धकं भवधत ।
 स्यतूानां सनतलुने धकमथथं भदेः दृश्यते ?

धचत्रम-्8.7 उपररभागं प्रधत उधत्तष्ठन ्उषणः वा्यःु

धकम ्एरः गधतधवधिः प्रदश्ष्यधत ्यत ्उषणकरणने वा्यःु 
उपरर उधत्तष्ठधत । ्यथा उषणवा्यःु उपरर उधत्तष्ठधत, सः 
धसकथवधत्षका्याः उपरर धवद्मानं स्यतंू नदुधत । धकं 
सनतलुनस्य बािा एतत ् बोि्यधत ्यत ् उषणः वा्यःु 
शीतलवा्योः अपेक््या अलपभारी्यः ?
 धकं भवनतः अिनुा एतत ् बोिध्यतुं शकनवुधनत 
्यत ्िमूः उपरर धकमथ्षम ्उधत्तष्ठधत ?
 एतस्य समरणम ् अधप महत्वपणूथं वत्षते ्यत ्
उषणकरणने वा्योः प्रसारः भवधत तथा च अधिकं सथानं 
व्यापनोधत । ्यदा धकमधप प्रदत्त ंवसत ुपवू्षतः एव अधिकं 
सथानं धनवसधत, तधह्ष तत ्अलपभारी्यः भवधत । अतः 
उषणवा्यःु शीतलवा्योः अपेक््या अलपभारी्यः भवधत । 
एतत ्एव कारणम ्अधसत ्यत ्िमूः उपरर गच्छधत । 
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 प्रकृतौ अनेकाः एतादृश्यः पररधसथत्यः भवधनत, 
्यत्र कसमाधचचत ् सथानात ् वा्यःु उषणकारणने उपरर 
उधत्तष्ठधत । एतादृश्यां पररधसथतौ तस्य सथानस्य वा्योः 
अधतभारः न्यनूः भवधत । पररणामतः तस्य सथानस्य 
समीपसथ-क्ेत्रात ् शीतलवा्यःु प्रवाधहतः भतूवा तत ्
सथानं परू्यधत । एतेन वा्यौ संवहनं सथाधपतं भवधत, ्यथा 
भवनतः चतथुषे अध्या्ेय अपिन ्।
8.4-  पिििपारपाः पनृिवयपाः असमपािरूपे्ण 

उष्णिपायपाः कपार्ेणि उतपद्यनिे ।
अत्र व्ंय कासाधञचत ्एतादृशीनां पररधसथतीनां धववरण ं
प्रसतौतुं शकनमुः, ्ेयन पधृथव्याः वा्यमुणडले पवनिाराः 
उतपद्नते । एताः धसथत्यः सधनत -
(क) भयूमधयरेखपायपाः ििपा च धु्िीयके्त्पा्णपाम ्

असमपािरूपे्ण उष्णिपा
भवध्भः प्रा्ेयण भगूोले पधितं स्यात ््यत ्भमूध्यरेखा्याः 
समीपसथ-क्ेत्राधण स्ूय्षस्य अधिकतमाम ् ऊषमाण ं
प्रापनवुधनत । एतसमात ् एतेर ु क्ेत्रेर ु पधृथव्याः तलस्य 
धनक्सथ-वा्यःु उषणः भवधत । उषणः वा्यःु उपरर उधत्तष्ठन ्
भवधत तथा च शीतलवा्यःु भमूध्यरेखाम ् अधभतः 
धसथता्याः 0 तः 30 धडग्री-अक्ांशरेखा्याः परटिका्याः 
क्ेत्रेभ्यः भमूध्यक्ेत्राधण प्रधत आगच्छधत । एवम ्
उतपननपवनिाराः उत्तरभागात ् अथवा दधक्णभागात ्
भमूध्यरेखां प्रधत प्रवहधनत ।

धचत्रम-्8.8 पधृथव्याम ्असमान-तापनकारणात ्वा्योः प्रवहनस्य माग्षः

ध्वुेर ु वा्यःु पधृथव्याः प्रा्ेयण 600 अक्ांशस्य ्यावत ्
क्ेत्राणां वा्यतुः अधिकः शीतलः भवधत । 600 अक्ांशस्य 
क्ेत्रेर ुवा्यःु उपरर उधत्तष्ठधत, ्यस्य सथानं सवीकतुथं ध्वुेभ्यः 
शीतलवा्यःु तत ्क्ेतं्र प्रधत प्रवहधत । एवं वा्योः प्रवाहः 
ध्वुेभ्यः अधिकाधन उषणक्ेत्राधण प्रधत जा्यमानः भवधत । 
्यथा 8.8-धचत्रे प्रदधश्षतं वत्षते ।
 एवं व्यम ् अधिगनतुं शकनमुः ्यत ् 300 तथा 
च 600 अक्ांशक्ेत्राणाम ् असमानरूपेण उषणता्याः 
कारणने पवनस्य प्रवाहः 300 अक्ांतः 600 अक्ांश ंप्रधत 
भवधत ।

 मम धवसम्यः भवधत ्यतः धचत्रे 
प्रदधश्षता पवनस्य धदशा, ्यथाथ्ष उत्तरदधक्णा 
धकमथथं न अधसत ।

 पवनस्य प्रवाहधदशा उत्तर-दधक्णधदशा्याम ्
उत्तरात ्दधक्ण ंप्रधत अथवा दधक्णात ्उत्तरं प्रधत भवेत ्। 
धदशा्याम ्पररवत्षनं, पधृथव्याः घणू्षनकारणने भवधत ।

(ख) सिलसय ििपा च जलसय असमपािरूपे्ण उष्णिपा 

चतथुषे अध्या्ेय भवध्भः समदु्र-समीरस्य तथा च सथल-
समीरस्य धवर्ेय पधितम ्। 
 ग्रीषमकाले सथली्यक्ेत्रम ् अधिकत्या उषण ं
भवधत तथा च अधिकांशसम्ेय सथलस्य तापः 
समदु्रजलस्य अपेक््या अधिकः भवधत । सथलस्य 
उपररतनवा्यःु उषणीभ्ूय उपरर उधत्तष्ठधत । अनेन पवनः 
समदु्रात ् सथलं प्रधत प्रवहधत । एरः वरा्षकाल-पवनः 
भवधत (धचत्रम-्8.9) ।

‘मानसनू’ इधत शबदस्य व्यतुपधत्तः अरबीशबदस्य ‘मौसम’ 
शबदात ्अभवत,् ्यस्य अथ्षः भवधत-ऋतःु इधत ।
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धचत्रम-्8.9 सथलं धवशरेरूपेण राजसथानस्य मरुसथलानाम ्
असमानतापनेन ग्रीषमकाले दधक्ण-पधचिमधदशाविारा 

वरा्षकालपवनः धनधम्षतः भवधत । एते वरा्षकालपवनाः सवेन 
सह धहनदमहासागरात ्प्रचरंु जलम ्आन्यधनत । ।

धचत्रम-्8.10 शीतकाले सथलस्य जलस्य च 
असमानतापकारणने पवनाः उत्तर-पधचिमभागतः शीतलक्ेत्रात ्
आगच्छधनत । एते शीतपवनाः सवेन सह शीतलं सवलपं जलम ्

आन्यधनत । अतः शीतकाले वधृष्ः न्यनूा भवधत ।

(कृतज्ञता- भारत- ऋत ु(मौसम)-धवज्ञान-धवभागः, नव-दहेली)

शीतकाले पवनस्य धदशा पररवधत्षता भवधत । पवनः 
सथलात ्सागरं प्रधत प्रवहधत ।

 अह ं ज्ञातमु ् इच्छाधम ्यत ् एताः 
पवनिाराः असमाकं कृते धकं कुव्षधनत ।

सागरात ्आगतः पवनः सवेन सह जलवाषपम ्आन्यधत, 
्ेयन वधृष्ः भवधत । अ्ंय प्रक्रमः जलचक्रस्य एकः भागः  
वत्षते ।
 उष्ण-िरपा्धपििपाः सिेि सह जलिपाषपम ्
आियननि येि िनृ्टः भिनि ।

मघेाः वधृष्म ् आन्यधनत तथा च असमान ् आननद्यधनत 
। असमाकं दशे े कृरकाः सवस्य कृधरधनधमत्त ंप्रमखुत्या 
वरा्ष्याः उपरर आधरिताः भवधनत । मघेःै वर्ष्या च 
समबद्धाधन बहूधन लोकगीताधन सधनत । ्यधद भवतां 
समरण ेएतादृश ंगीतं कधवता वा स्यात ्तधह्ष धमत्रैः सह 
गीतवा अस्य आननद ंअनभुवनत ु।
भवतां साहाय्याथथं एका कधवता पेध्का्यां प्रदत्ता वत्षते ।

पररभ्रम्य पररभ्रम्य आ्याताः मघेाः
आकाश ेआच्छाधदताः मघेाः
वरा्षकाले आ्याधनत मघेाः
धबनदनू ्वर्ष्यधनत मघेाः
सौदाधमनीं चकास्यधनत मघेाः
कृधरक्ेत्राधण तरङ्गा्यधनत मघेाः
सागरेण धह जा्यनते मघेाः
सागरे धह ली्यनते मघेाः

तथाधप वधृष्ः सदवै सखुदाध्यनी न भवधत । कदाधचत ्
वधृष्ः अनेकाः समस्याः जन्यधत । 
धकं भवनतः एतादृशीनां कासाञचन समस्यानां धवर्ेय 
वकंु्त शकनवुधनत ?
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भवनतः सवस्य धशक्केण / धशधक्क्या तथा च 
धपतभृ्यां सह वधृष्ना समबद्धानां समस्यानां कारणधवर्ेय 
धनवारणधवर्ेय च वाता्षलापं कतुथं शकनवुधनत ।
काचिन प्राकृधतकाः घ्नाः ईदृशीः पररधसथतीः जन्यधनत । 
्याधभः कदाधचत ्आपत्त्यः अधप आ्याधनत । ताः पररधसथत्यः 
मनषु्यान ्जनतनू ्पादपान ्च भतस्य्षनते ।
 आगच्छनत ु व्यम ् एतादृश्योः ्यथा तधडत-
झञझावातः तथा च चक्रवातः इधत वि्योः घ्न्योः धवर्ेय 
अध्य्यनं कररष्यामः ।
8.5-िनडि-्झञझपािपािः ििपा च चक्रिपािः

तधडत-्झञझावाताः भारतसदृश े उषण-आद्र्ष-
उषणकध्बनिी्ेयर ुक्तेे्रर ु पनुः पनुः धवकसनतः भवधनत ।  
वि्षमानः तापः उपररभाग ं प्रधत उधत्तष्ठनतं प्रबलं पवनं 
उतपाद्यधत । पवनः वा्यौ धवद्मानान ् जलधबनदनू ् सवेन 
सह उपररभाग ंप्रधत न्यधत । ्यत्र तापन्यनूता्याः कारणने 
ते घनीभतूाः भवधनत । तथा च पनुः अिः पतधनत । पतनतः 
जलधबनदवः तथा च तीव्रवेगने उपररभाग ंप्रधत उधत्तष्ठतः 
वा्योः परसपरं धक्र्य्या तधडत ्जा्यते, ्ेयन धवधनः उतपद्ते । 
्यधद झञझावातेन सह तधडत ् अधप भवधत तधह्ष सः 
तधडत-्झञझावातः इधत कथ्यते । तदा असमाधभः 
धनमनप्रकारेण साविानता करणी्या-

 y धव्यकेु्त वकृ्े आरि्यः न सवीकरणी्यः । ्यधद वने 
सधनत, तधह्ष कस्यधचत ्लघवुकृ्स्य अिः आरि्यः 
सवीकरणी्यः । मकु्तभमूौ न श्यनी्यम ्।

 y ्छत्रस्य अिः मा धतषे्ठ्यःु ्यस्य अग्रभाग ेिातःु भवधत ।
 y वाता्यनस्य समीपे न उपवेष्व्यम ्।
 y उद्घध्तस्य वाता्यनस्य भाणडारशाला, िाधतवक-

्छधद्यकु्तस्य शाला आरि्या्य उप्यकु्तसथानाधन न 
भवधनत ।

 y कार्यानाधन तथा च लोक्यानाधन आरि्यसवीकरणा्य 
उधचताधन सथानाधन सधनत ।

 y ्यधद भवनतः जले सधनत तधह्ष बधहः धनषक्रम्य कस्यधचत ्
भवनस्य अनतः गच्छनत ु। 

एताम ्एव घ्नां व्ंय तधडत-्झञझावातः इधत कथ्यामः । 
भवनतः ‘तधडत-्झञझावातः’ इधत धवर्ेय उचचकक््यास ु
पधिष्यधनत ।

िनडि-्झञझपािपािः किं चक्रिपािः जपायिे
भवनतः जानधनत ्यत ््यदा जलं द्रव-अवसथा्याः बाषप-
अवसथां प्रधत पररवत्षते तदा ऊषमणः आवश्यकता भवधत ।  
्यदा वाषपः घनीभ्ूय द्रवं भवधत तदा जलं पनुः ऊषमाण ं
प्रधतददाधत धकम ्? अस्य समथ्षनाथथं धकं भवनतः कमधप 
अनभुवं वकंु्त शकनवुधनत?
 मघेरूपिारणात ् पवूथं जलं आकाशात ् ऊषमाण ं
सवीकृत्य वाषपरूपेण पररवधत्षतं भवधत । ्यदा जलवाषपः 
वधृष्धबनदवः इव पनुः द्रवरूपेण पररवधत्षतः भवधत, तदा 
एरः ऊषमा आकाश ेधनमु्षक्तः भवधत । धनमु्षके्तन ऊषमणा 
समीपसथ-वा्यःु उषणः भवधत । अनेन प्रकारेण उषणवा्यःु 
उपररभागं प्रधत उधत्तष्ठधत, ्ेयन वा्योः अधतभारः न्यनूः 
भवधत । पररणामतः तधडत-्झञझावातस्य केनद्र ं प्रधत 
उचचवेगस्य अधिकः वा्यःु प्रवहनम ् आरभते । 
अस्य चक्रस्य पनुरावधृत्तः भवधत । घ्नानाम ् अस्याः 
शङ्ृखला्याः समाधप्तः अतीव धनमनतमस्य अधतभारस्य 
तनत्रस्य धनमा्षणने भवधत, ्ंय पररतः उचचवेगवा्योः घणू्षनं 
भवधत । वातावरणस्य इमां धसथधतं व्ंय ‘चक्रवातः’ इधत 
कथ्यामः । वा्यवुेगः तथा च वा्योः धदशा तापः, आद्र्षता  
इत्यादीधन चक्रवातस्य समवि्षनस्य कारकाधण सधनत ।

8.6- चक्रिपािैः जपायमपािः नििपाशः
चक्रवाताः अत्यधिकं धवनाशकारकाः भधवतुं शकनवुधनत ।  
चक्रवातः समदु्रत्ात ् शतशः धकलोमी्प्षररधमतं 
वा दरेू भवत ु तथाधप तीव्रपवनाः सागरजलं त्ं प्रधत 
धनधक्पधनत । एते चक्रवातस्य आगमनस्य पवू्षसङ्केताः 
भवधनत । पवनैः उतपद्मानाः जलतरङ्गाः एतावनतः 
शधक्तशाधलनः भवधनत ्यान ्कचिन मनषु्यः अधतक्रधमतुं 
न शकनोधत।
 चक्रवातस्य नेत्रे धवद्मानः धनमन-अधतभारः 
केनद्रसथं जलतलम ् उनन्यधत । उधत्तष्ठतः जलस्य 
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औननत्ंय 3-12 मी्रपररधमतं भवेत ्। (धचत्रम-्8.13) ।  
एका जलधभधत्तः त्ं प्रधत आगच्छधत इधत प्रती्यते । 
पररणामतः समदु्रस्य जलं धनमन-त्ी्यक्ेत्रेर ुप्रवेश ंकरोधत ।  

्ेयन जीवनस्य समपत्तःे च महती हाधनः भवधत । एतत ्
जलं मदृा्याः उव्षरताम ्अधप न्यनूीकरोधत । धनरनतरवधृष्ः 
आपलावधसथधतम ्इतोऽधप धनकृष्तरां करोधत ।

चक्रिपािसय सरंचिपा
कस्यधचत् चक्रवातस्य केनद्रम ्
एकं शानतं के्त्रं भवधत । एतत ्
झञझावातस्य नेत्रम ् अधप कथ्यते । 
कचिन धवशालः चक्रवातः वा्युमणडले 
वा्योः तीव्रत्या घणू्षनं कुवा्षणः धपणडः 
भवधत । ्यः पधृथव्याः तलात् 10 तः 
15 धकलोमी्र-पररधमते उचचसथाने 
धसथतः भवधत । चक्रवातस्य नेत्रस्य 
गोलस्य (व्यासः) 10 तः 30 
धकलोमी्रपररधमतं भवधत (धचत्रम-्
8.11) । एतत् मेघेभ्यः मकंु्त क्ेत्रं भवधत 
तथा च अधसमन् पवनवेगः न्यूनः 
भवधत । एतत् शानतं तथा च सपष्नेत्रं 
पररतः प्रा्ेयण 150 धकलोमी्र-
पररधमतस्य आकारस्य मेघस्य क्ेत्रं 
भवधत (धचत्रम-्8.12) । अधसमन ्
क्ेते्र उचचवेगस्य पवनाः (150-250 
धकलोमी्र-पररधमतं प्रधतघण्म)् तथा 
च सघनवरा्ष्युक्ताः घनीभतूाः मेघाः 
भवधनत । एतसमात् क्ेत्रात् परं पवनवेगः 
क्रमशः न्यूनः भवधत । चक्रवातानाम ्
उतपत्तेः प्रक्रमः अत्यधिकः जध्लः 
भवधत । 8.11-धचते्र एतस्य प्रधतरूपं 
दधश्षतम ्अधसत ।

धचत्रम-् 8.11 चक्रवात-धनमा्षणम्

(कृतज्ञता- भारत- ऋत(ुमौसम)-धवज्ञान-धवभागः, नव-दहेली)

धचत्रम-्8.12 
चक्रवातस्य नेत्रस्य 

प्रधतमा
(कृतज्ञता- भारत- 

ऋत ु(मौसम)-
धवज्ञान-धवभागः, 

नव-दहेली)

बधहः प्रवाहः

उपरर उधत्तष्ठन ्वा्यःु
अिः गच्छन ्

वा्यःु

चक्रवातस्य 
गतेः धदशा

िाराप्रवाहः

नेत्रम्

क्रधमकरूपेण वि्षमाना 
झञझा

क्रधमकरूपेण क्ी्यमाना 
झञझा

प्रभञजनः पवनः
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धचत्रम-्8.13 चक्रवातकारणात ्समदु्र ेजलस्य उपररभागं प्रधत उतथी्यमानाः धवशालाः तरङ्गाः
(कृतज्ञता-भारत-ऋत(ुमौसम)-धवज्ञान-धवभागः, नव-दहेली) 

चक्रवातः धवश्वस्य धवधभननेर ुभागेर ु धभननैः नामधभः ज्ञा्यते । अमरेरका-महाविीपे अ्ंय ‘हररकेनः’ इधत कथ्यते । 
ध्लीपीनसदशे ेतथा च जापाने अ्ंय ‘्ाइ्ून’ इधत कथ्यते (धचत्रम-्8.14) । 

 
नचत्म-्8.14 भमूध्यरेखा्याः समीपसथाधन ताधन क्ेत्राधण ्यत्र चक्रवाताः धनधम्षताः भवधनत । 

चक्रवातः सव्षव्याधपनी पररघ्ना वत्षते ।

्ाध्य्ूनः

उत्तरी्यः 
प्रशानतमहासागरः

उत्तरी्यः ए्लाधण्क- 
महासागरः

उत्तरी्यः ए्लाधण्क- 
महासागरः

दधक्णी्यः 
प्रशानतमहासागरः

हररकेणः

हररकेणः

चक्रवातःचक्रवातः

धहनदमहासागरः
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कस्यधचत ््ॉरनेडोवातस्य इत्यस्य व्यासः एकमी्रपररधमतः न्यनूः अथवा 
एकधकलोमी्र-पररधमतः अथवा ततः अधप अधिकः भधवतु ंशकनोधत । 
्ॉरनेडोवातस्य पु् कसदृशी सरंचना तस्य आिारस्य समीपसथ-िधूलं 
पाराण ं पाराणखणडं तथा च अन्याधन लघधून वसतधून सवस्य अनतः 
आकर्षधत (धनमन-अधतभारकारणात)् तथा च पनुः ताधन सवस्य शीर्षस्य 
धनक्ं बधहभा्षग ं प्रधत धनधक्पधत । ्ॉरनेडोवातस्य घातकेन प्रहारेण 
जीधवताधभः । काधभधचित ् व्यक्ततीधभः प्रदत्ताधन वतृ्ताधन भवतां ज्ञाना्य 
प्रसततुाधन सधनत (अनवेरण-स्रोतसः ्यवु-गवेरण-शङ्ृखलातः) ।
 म्या मघेाः सवं प्रधत आगच्छनतः दृष्ाः तथा च गहृस्य अनतः आरि्ंय सवीकतुथं प्र्यासः कृतः । ्यावत ्अह ंविारकणथं 
प्राप्तवान,् तावत ्गहृ ंवा्यौ उड्ड्यते । मध्य कचिन अधप व्रणः न जातः । 
 झञझावातस्य अननतरम ्असमाधभः गोिमूस्य क्तेे्रभ्यः अवकरः सवच्छः करणी्यः आसीत ्। असमाधभः तत्र 
खधणडताधन ्लकाधन, वकृ्ाणां शाखाः, धपच्छरधहत-कुककु्ीनां शावकाः तथा च्ेयन केनाधप तवक् धनषकाधसतः इव 
मतृशशकाः च दृ्ाः ।  तवक् धनषकाधसता वत्षते । 
 ्ॉरनेडोवातात ्रक्णा्य आरि्यभधूमः कस्यधचत ्भवनस्य आनतररके भाग ेअथवा आनतभभौम ेप्रदशे ेधसथताः 
कक्ाः भवधनत, ्ेयर ुवाता्यनाधन न भवधनत । ्यधद एतादृशाः आरि्याः उपलबिाः न भवे्यःु, तधह्ष ् ॉरनेडोवातात ्रक्णा्य 
वाता्यनाधन संधपिा्य कस्याधचित ्उतपीधिका्याः अिः आरि्यसवीकरण ं्योग्ंय भवधत । एतेर ुसथानेर ुअवकरः सरलत्या 
न प्राप्यते । रक्णा्य भवध्भः जाननुोः बलेन अवनम्य बाहुभ्यां सवधशरः ग्रीवां च रक््यताम ्(धचत्रम-्8.15) । 

चक्रवाताः सवेन सह अतीव उचचवेगस्य पवनान ्
आन्यधनत, ्ेय गहृाधण, दरूभारा तनत्राधण अन्य-सञचार-
तनत्राधण, वकृ्ाः इत्यादीन ् नाशध्यतुं शकनवुधनत, ्ेयन 
जीवनस्य समपत्तःे च महाप्रमाण-हाधनः भवधत ।
टॉरिेडोिपािः- असमाकं दशे े‘्ॉरनेडो’ इधत अधिकाः 
न आ्याधनत । ‘्ॉरनेडो’ गाढवण्ष-पु् कसदृश-मघेः 
्यः आकाशात ् पधृथवीतलं प्रधत आगच्छन ् प्रती्यते । 
(धचत्रम-्8.16) । अधिकांशत्या ‘्ॉरनेडो’ दबु्षलाः 
भवधनत परनत,ु कचिन धवनाशकारी ‘्ॉरनेडो’ प्रा्ेयण 
300 धकलोमी्रपररधमतं प्रधतघण्ातमकेन वेगेन चधलतुं 
शकनोधत । ‘्ॉरनेडो’ चक्रवातानाम ्अनतः अधप धनधम्षताः 
भवधनत ।

धचत्रम-्8.16कस्यधचत ्‘्ॉरनेडो’ इधत अस्य प्रधतधबमबः
[राधषरि्य-सीधव्यर-स्ॉम्ष-प्र्योगशाला(NSSL)]

(कृतज्ञता- भारत- ऋत(ुमौसम)-धवज्ञान-धवभागः, नव-दहेली)

धचत्रम-्8.15 ्ॉरनेडो इधत अनेन 
सरुक्ा्याः एकः धवधिः
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 भारतस्य समपणूा्षः त्रेखाः धवशरेत्या 
पवू्षत्ानां चक्रवातानां कृते संवेदनशीलाः सधनत, ्यतः 
भारतस्य पधचिमत्ः चक्रवातानां प्रबलता्यां तथा च 
आवतृ्तौ इधत अन्योः वि्योः धवर्योः न्यनूः वेध्यः भवधत ।

असमाधभः पधितं ्यत ् सवषे झञझावाताः धनमन-
अधतभारस्य तनत्राधण भवधनत । झञझावातस्य धनमा्षण े
पवनाः महत्वम ्पात्रम ्आवहधत । अतः पवनवेगस्य 
मापनं महत्वपणूथं वत्षते । वन-वेगमापनस्य उपकरण ं
‘वा्यमुापी’ इधत कथ्यते ।

धचत्रम-् 8.17 पवनवेग-मापना्य एकः वा्यमुापी
(कृतज्ञता- भारत- ऋत ु(मौसम)-धवज्ञान-धवभागः, नव-दहेली)

8.7- सरुक्पायै प्रभपािी उपपायः

चक्रवातस्य दषुप्रभावान ् न्यनूीकरण े धनमनधलधखताः 
व्यवसथाः सहाध्यकाः भधवतुं शकनवुधनत । सव्षकारी्याः / 
सामाधजकसतरी्याः व्यवसथाः

 y  चक्रवात-पवूा्षनमुानं तथा च प्रबोिनसेवा ।
 y सव्षकारसंसथाभ्यः, नौकाश्ेयभ्यः, िीवरेभ्यः, 

जलपोतेभ्यः तथा च सामान्यजनता्ैय शीघ्रत्या 
प्रबोिनं प्रदातुं तीव्रगाधमनी सञचारव्यवसथा ।

 y चक्रवातेन समभाधवतक्ेत्रेर ुचक्रवातस्य आरि्याणां 
धनमा्षणा्य तथा च जनान ्सरुधक्तसथानेर ुप्रापणा्य 
प्रशासधनकती व्यवसथा ।

जििपाद्पारपा कर्णीयपानि कपायपा्धन्ण
 y असमाधभः प्या्षवरण-धवज्ञान-धवभागेन दरूदश्षनेन 

आकाशवाण्या अथवा वाता्षपत्राणां माध्यमने च 
कृतानां प्रबोिनानां उपेक्ा न करणी्या ।

 y असमाधभः गहृसजजा-वसतधून, ग्राम्य-पशवः, 
वाहनाधन च सरुधक्तसथानेर ु प्रापध्यतमु ् अपेधक्ता 
व्यवसथा करणी्या ।

 y जलमगनेर ुराजमागषेर ुवाहनानां चालनं त्यजनी्यम ्। 
्यतः जलापलावेन राजमागा्षः क्धतग्रसताः भधवतुं 
शकनवुधनत । तथा च 

 y सवा्षसाम ्आपतकालसेवानां ्यथा आरक्कसेवा्याः, 
अधगनशमनसैन्यदलस्य, धचधकतसाकेनद्रस्य च 
दरूभारसङ्ख्यानां सचूी साि्षम ्एव सथापनी्या ।

यनद भिनिः चक्रिपाि-प्रभपानििेरु के्ते्रु िसननि 
िनह्ध कपाश्चि अनयपाः सपाििपाििपाः सननि -

 y एतादृश ं जलं पानाथ्षम ् उप्योगं न कुव्षनत,ु ्यत ्
संदधूरतं भधवतुं शकनोधत । आपतसम्यधनधमत्त ंसव्षदा 
जलस्य संरक्ण ंकुव्षनत ु।

 y आद्र्षधपञजानां पधततानां धवद्तु-्तनत्रीणां सपश्षः न 
करणी्यः ।

 y केवलं मनोरञजनाथ्षम ् आपलाधवतानाम ् अथवा 
चक्रवातेन प्रभाधवतक्ेत्राणां भ्रमणा्य बधहः न 
गनतव्यम ्।

 y अनावश्यक-अधभ्याचनाधभः संरक्णगण ं मा 
पीड्यनत ु।

 y सवस्य प्रधतवेधशभ्यः धमत्रेभ्यः च सहकारः साहाय्ंय 
च करणी्यम ्।

8.8- उचचप्ररौद्योनगकिनतं् सहपायकम ्अभिि्
 अद्तवे असमाकं कृते धवपधत्तभ्यः अधिका 
सरुक्ा उपलबिा अधसत । गतस्य शताबदस्य आरमभ े
त्ी्यक्ेत्राणां वाधसनां कृते कस्यधचत ् चक्रवातस्य 
आगमनात ् प्राक् सरुक्ा्याः सजजा्ैय तथा च सवगहृ ं
पररत्यकु्तम ्एकधदनात ्अधप न्यनूः सम्यः प्राप्यते सम ।  
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अद्तवे पररधसथत्यः पररवधत्षताः सधनत । उपग्रहाणां 
रडार्यनत्रस्य च उपलबिताकारणने एतत ् संभवं जातं 
्यत ् कसमाधचचत ् अधप संभाधवतात ् झञझावातात ् 48 
घण्ातमकात ्कालात ्प्राक् चक्रवातसाविानता अथवा 
चक्रवात-सचूना प्रसा्य्षते, तथा चक्रवातस्य पवू्षज्ञापनम ्
24 घण्ातमकात ् कालात ् प्राक् एव धक्र्यते । ्यदा 

चक्रवातः त्स्य धनक्ं भवधत, तदा प्रधतघण्ातमके काले 
अथवा अि्षघण्ातमके काले तस्य प्रगतेः धदशा्याः च 
धवर्ेय संदशेाः प्रसाररताः भवधनत । अनेकाधन राधषरि्याधन 
अनताराधषरि्याधन संघ्नाधन चक्रवातसमबद्धानाम ्आपदां 
धनरीक्ण ेसाहाय्ंय कुव्षधनत ।

प्रमुख-शबदपाः            

पवनवेग-मापी झञझावातः तधडत-्झञझावातः

चक्रवातः वरा्षकाल-पवनाः ्ॉरनेडो

हररकेनः अधतभारः ्ा्य्ूनः

भिन्भः नकं ज्पािम्

 ¾ असमाकं समीपसथः वा्यःु धन पीडनम ्उतपाद्यधत  ।
 ¾ वा्यःु उषणीकरणने प्रसाररतः भवधत, शीतलीकरणने च सङ्कुधचतः भवधत ।
 ¾ उषणवा्यःु उपरर उधत्तष्ठधत, धकनत ुशीतलतरवा्यःु भधूमसतलं प्रधत आगच्छधत ।
 ¾ ्यदा उषणः वा्यःु उपरर उधत्तष्ठधत तदा तधसमन ्सथाने वा्योः अधतभारः न्यनूः भवधत । तथा च समीपसथ-

क्ेत्रस्य शीतलः वा्यःु तत ्सथानं प्रधत प्रवहधत।
 ¾  गधतशीलः वा्यःु पवनः कथ्यते ।
 ¾  पधृथव्याम ्असमान-तापनं पवनानां गतेः प्रमखु ंकारण ंभवधत ।
 ¾  जलवाषप-पवनः वधृष्म ्आन्यधत ।
 ¾  उचचवेगस्य पवनेन तथा च वा्योः अधतभारस्य धववरेण चक्रवाताः धनधम्षताः भवधनत ।
 ¾  उपग्रहाणां तथा च राडर-सदृशस्य उचचतनत्रज्ञानस्य साहाय्येन चक्रवातानां धनरीक्ण ंसरलं जातं वत्षते ।
 ¾  सव-साहाय्ंय सववोत्तम ंसाहाय्ंय वत्षते । अतः कस्यधचद ्अधप चक्रवातस्य आगमनात ्प्राक् एव सवस्य 

सरुक्ा्याः पवू्ष्योजना तथा च सरुक्ा्याः उपा्यसजजा सम्यक् भवधत ।
 ¾  धनमनधलधखतं प्रवाहधचतं्र भवतः तां पररघ्नां बोिध्यतुं साहाय्ंय करोधत । ्ेयन कारणने मघेानां धनमा्षण ं

वरा्ष्याः पतनं भवधत, तथा च झञझावाताः चक्रवाताः च धनधम्षताः भवधनत ।

वि्योः क्ेत्र्योः तापस्य अनतरम्

वा्यौ संवहन-िाराः उतपननाः भवधनत ।

उषणवा्यःु उपरर उधत्तष्ठधत, ्येन न्यनूस्य अधतभारस्य क्ेत्रं धनधम्षतं भवधत ।
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शीतलवा्यःु न्यनूम ्अधतभारक्ेतं्र प्रधत प्रवहधत ।

उषणवा्यःु उपरर उतथा्य शीतलीभ्ूय तथा जलबाषपः घनीभ्ूय मघेान ्धनमा्षधत ।

मघेरे ुधवद्मानाः धवशालाः जलधबनदवः भमूौ वरा्ष्याः करकाधनपातस्य अथवा धहमपातस्य च रूपेण 
पतधनत ।

अिः पतनतः धबनदवः तथा च उपरर उधत्तष्ठन ्वा्यःु च तीव्रगत्या चधलतवा तधडत-्झञझावातस्य धनमा्षण ं
कुव्षधनत ।

वातावरणस्य कासचुन पररधसथधतर ुझञझावातः चक्रवातरूपेण पररणमते ।

अभयपासपाः
1. धनमनधलधखतानां वाक्यानां ररक्तसथानाधन परू्यनत ु-
 (क) पवनः .........................................................वा्यःु अधसत ।
 (ख) पवनाः पधृथव्याः ...........................................तापनकारणने उतपननाः भवधनत ।
 (ग) पधृथव्याः तलस्य धनक्ं...................वा्यःु उपरर उधत्तष्ठधत, ...................वा्यःु अिः आ्याधत । 

 (घ) वा्यःु...................अधतभारस्य क्ेत्रात ्...............अधतभारस्य क्ेत्रं प्रधत गच्छधत ।
2. कधसमधंचित ्प्रदत्त ेसथाने पवनस्य धदशां ज्ञातुं धवधिवि्ंय सचू्यनत ु।
3. एतादृशम ्अनभुववि्ंय सचू्यनत,ु ्याभ्यां भवध्भः एवम ्अनभुतंू ्यत ्वा्यःु धनपीडनम ्उतपाद्यधत (अध्या्ेय 

प्रदत्तान ्उदाहरणान ्धवहा्य) ।
4. भवनतः एकं भवनं के्रतमु ्इच्छधनत, धकं भवनतः एतादृश ंभवनं के्रतमु ्एधरष्यधनत, ्यधसमन ्वाता्यनाधन भवे्यःु 

धकनत ुगवाक्ाः न भवे्यःु? सवस्य उत्तरस्य कारणाधन बोि्यनत ु।
5.  बोि्यनत ु्यत ्पताकास ुधवज्ञापन-्लकेर ुध्छद्राधण धकमथथं धक्र्यनते ।
6.  ्यधद भवतां ग्राम ेअथवा नगरे चक्रवातः आगच्ेछत ्तधह्ष भवनतः सवप्रधतवेधशनां साहाय्ंय कथं कररष्यधनत ?
7.  चक्रवातेन उतपननां पररधसथधतं धनववोढंु कतीदृशी ्योजना करणी्या ?
8.  धनमनधलधखतेर ुकधसमन ्सथाने चक्रवातस्य संभावना न भवधत ?
 (क)  चनेनै (ख)  मङ्ेगलरुू (ग)  अमतृसरः (घ)  परुी
9.  अिो प्रदत्तरे ुवाक्ेयर ुधकं सम्यक् वत्षते ?
 (क)  शीतकाले पवनः सथलात ्सागरं प्रधत प्रवहधत ।
 (ख)  ग्रीषमकाले पवनः सथलात ्सागरं प्रधत प्रवहधत ।
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(ग) चक्रवातः अतीव उचच-अधतभार-तनत्रेण धनधम्षतः भवधत तथा च तं पररतः अतीव उचचवेगपवनः 
पररभ्रमधत ।

 (घ)  भारतस्य त्रेखा्यां चक्रवातानाम ्आगमनस्य समभावना न अधसत ।

निसिपाररिः अनिगमः -  गनिनिियः पररयोजिपाकपायपा्धन्ण च
1. भवनतः अध्या्यस्य 8.5-गधतधवधि ं सवगहृ े धकधञचत ् धभननप्रकारेण कतुथं शकनवुधनत । ‘पलाधस्क’ इधत 

अस्य समानाकारस्य कूपीवि्ंय सवीकुव्षनत ु। प्रत्ेयकं कूप्याः मखु ेएकं वागोलं ्योज्यनत ु। एकां कूपीम ्आतपे 
अपरां कूपीं च ्छा्या्यां सथाप्यनत ु। सवपे्रक्णाधन ध्पपणीं कुव्षनत ु। एतेरां पे्रक्णानां पररणामानां च तलुना 
8.5-गधतधवधिना सह कुव्षनत ु।

2. भवनतः सवस्य वा्यमुाधप ्यनत्रं धनमा्षतुं शकनवुधनत । धनमनधलधखताधन वसतधून एकत्रीकुव्षनत ु।
 कागदस्य चतरुः लघ-ुचरकाः (प्योधहमस्य ररक्तचरकाः), काड्षबोड्ष/दृढपत्रवि्ंय (20 से.मी. दीघषे तथा च 2 

से.मी. धवसततेृ ), धन्या्षसः, ्योधजनी, वण्षलेखनी तथा च तीक्णा अङ्कनी, ्यस्याः एकधसमन ्भागे माज्षकः 
संलगनः स्यात ्।

धचत्रम-्8.18 परटिका्याः केनद्रधबनदोः धनिा्षरणम्

 एकस्याः माधपका्याः साहाय्ेयन 8.18-धचत्रानसुारं काड्षबोड्ष/दृढपत्रस्य प्रत्ेयकं परटिका्यां ‘क्रास’ इधत धनमा्षनत ु।  
अनेन भवनतः परटिका्याः केनद्रधबनदु ंप्रापस्यधनत ।

 अिनुा परटिके एकस्याः उपरर अपराम ् एवं प्रकारेण सथाप्यनत ु ्यथा त्योः केनद्रधबनदःु समानधसथत्यां 
भवधत ।, तथा च दृढपत्रवि्ंय िनातमकं (+) धचहं् धनमा्षतः । अिनुा चरकान ् परटिक्योः धशरोभागेर ु 
संशे्र्यनत ु। एकस्य चरकस्य बाह्यभागं अङ्कन-लेखन्या अथवा वण्षलेखन्या रञज्यनत ु। चतणुाथं चरकाणां 
मखुाधन एकस्याम ्एव धदधश भधवतव्याधन ।

 चरक्यकु्त-परटिकानां केनद्र ेएकां सचूीं सथाप्यनत ु।  परटिकां अङ्कन्यां संलगनेन माज्षकेन ्योज्यनत ु(धचत्रम-्
8.19) । एतत ्सधुनधचितं कुव्षनत ु्यत ्भवनतः कधसमधंचित ्एकधसमन ्चरके ्ूतकारं कुव्षधनत, तधह्ष परटिकाः तथा 
च चरकाः मकु्तरूपेण भ्रमणम ्आरभनते । भवतः वा्यमुाधप धसदं्ध वत्षते । 

 प्रधतधनमरे ं घणू्षनस्य सङ्ख्यां गणध्यतवा भवनतः पवनवेगम ् अनमुातुं शकनवुधनत । पवनवेगे पररवत्षनस्य 
अवलोकनं कतु्षम ्एतस्य ्यनत्रस्य  धभननसथानेर ुतथा च धदनस्य धभननसम्ेय उप्योगं कुव्षनत ु। ्यधद भवतां पाश्वषे 
माज्षकसंलगना अङ्कनी न वत्षते, तधह्ष भवनतः लेखन्याः धशरोभागस्य प्र्योगं कतुथं शकनवुधनत । धन्यमः एरः 
वत्षते ्यत ्परटिकाः मकु्तरूपेण घणू्षनं कु्यु्षः । समरनत ु्यत ्वा्यमुाधप्यनत्रं केवलं वेगे जा्यमानाधन पररवत्षनाधन 
प्रदश्ष्यधत । एतत ्भवनतं वासतधवकं पवनवेगं न सचू्यधत ।

3. वाता्षपधत्रकाभ्यः मासपधत्रकाभ्यः च झञझावातानां चक्रवातानां च धचत्राधण एकत्रीकुव्षनत ु । एकत्रीकृतां 
सामग्रीं तथा च अधसमन ्अध्या्ेय भवध्भः ्यत ्पधितं, एतेराम ्आिारेण एकां कथां धलखनत ु।     
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4. मन्यतां ्यत ्भवनतः कस्याधचित ्सधमतेः सदस्याः सधनत, ्या कस्यधचत ्त्ी्य-
राज्यस्य संवि्षन्योजनां धनमा्षतमु ्   उत्तरदाध्यनी वत्षते । एकं संधक्प्तं भारण ं
सजजीकुव्षनत,ु ्यधसमन ्चक्रवातैः भ्ूयमानाधन कष्ाधन न्यनूीकतु्षम ् उ प ा ्य ा ः 
धचधनतताः स्यःु । 

5.  चक्रवातेन ग्रसतानां व्यक्ततीनां वासतधवकान ् अनभुवान ् एकत्रीकतु्षम ् तेरां 
जनानां साक्ातकारं कुव्षनत,ु ।

                        धचत्रम-्8.19 वा्यमुाधप्यनत्रस्य प्रधतरूपम्

6.  प्रा्ेयण 15 से.मी. दीघाथं तथा च 1 तः1.5 से.मी. व्यास्यकु्त अल्यधुमधन्ंय धनधम्षत नधलकां सवीकुव्षनत ु। मध्यमाकारस्य 
कस्यधचत ्आलकुस्य प्रा्ेयण 2 सें.मी. पररधमतं सथलंू खणडं कत्षध्यतवा , तधसमन ्नधलकां सथापध्यतवा, नधलकां 
मद्षध्यतवा, 2-3 वारं भ्राम्यनत ु(धचत्रम-्8.20) । नधलकां धनषकास्यनत ु। भवनतः आलकुस्य खणडं नधलका्यां 
धपस्नवत ््यकंु्त प्रापस्यधनत । एताम ्एव प्रधक्र्यां नधलका्याः अपरधसमन ्
भाग े अनवुत्ष्यनत ु । अिनुा भवतां पाश्वषे एतादृशी नधलका भधवष्यधत, 
्यस्याः उभौ अग्रभागौ आलकुस्य खणडैः धपधहतौ भवतः तथा च मध्ेय 
वा्यःु भधवष्यधत । एकाम ्एतादृशीम ्अङ्कनीं सवीकुव्षनत,ु ्यस्याः एकः 
भागः तीक्णः नाधसत ।

  एतं धशरोभागं नधलका्याः अग्रभागे धवद्मानस्यकस्यधचत ् एकस्य 
आलकुखणडस्य उपरर सथाप्यनत ु। अिनुा अङ्कनीं क्ेपणबलेन नदुनत,ु 
्ेयन आलकुस्य खणडः नधलका्यां गच्ेछत ्(धचत्रम-्8.20) । पश्यनत ुधकं 
भवधत । गधतधवधिः उत्तजेनरूपेण एतत ्प्रदश्ष्यधत ्यत ्वा्योः वधि्षत-
अधतभारः वसतधून केन प्रकारेण अपसार्यधत ।

अििपािम ्- ्यदा भवनतः इम ंगधतधवधि ंकु्यु्षः,तदा सधुनधचितं कुव्षनत ु्यत ्नधलका्याः समकं् 
कचिन धसथतः न भवेत ्।

 भवनतः धनमनधलधखतेर ुअनतजा्षलपु् ेर ुअनेन धवर्ेयण समबद्धम ्अधिकं पधितुं शकनवुधनत -
 http://www.imd.gov.in/
 http://library.thinkquest.org/10136/
 www.bom.gov.au/lam/students_teachers/cycmod.shtml
 www.chunder.com/ski/lightanim.html

नकं भिनिः जपािननि ?
तधडत-्झञझावातस्य तधडत ्400,000 धकलोमी्र-प्रधतघण्ातः अधप अधिकवेगेन प्रचलधत । इ्ंय सवस्य समीपसथ-
वा्युं स्ूय्षतलस्य तापस्य अपेक््या चतगुु्षधणतात ्अधप अधिकं तापं ्यावत ्उषण ंकतुथं शकनोधत । अतः इ्यम ्एतावती 
भ्यङ्करी भवधत ।

धचत्रम-्8.20


