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रेणकुा अतीव उत्साहिता आसीत ् । तस्ााः हितवृ््ाः श्रीकान्ताः प्रा्ेण चतरु्ाासानन्तरर् ् अद्य गिृ े

आसीत ्। साः कश्चन वन््जीव-भावहचत्रकाराः आसीत ्तथा च अहिकाां ्ात्राां करोहत सर् । अल्िी्हस 

व्हस एव रेणकुा्ााः रुहचाः वन््जीवषे ुएवां च वनेष ुआसीत,् ्दा तस्ााः हितवृ््ाः प्रकृहत-सम्बद्ध-

िसुतक ाः तस्ााः िररच्र् ्अकार्त ्। दरूसथाहन भसूथलाहन एवां च तत्र हनवस्र्ानानाां जनानाां हचत्राहण 

तस्ााः कृते अतीव आकषाकाहण भवहन्त सर् । 

 

 

 

 

 

 

 

हचत्रर्-्8.11 हवश्वस् हवहविभागानाां हनवाहसनाः 

“रेणकुा, एतेष ु हचते्रष ु त्वां हवश्वस् हवहभन्नभागानाां जनान ् द्रष्ट ां शक्नोहष । एतेष ु केचन शषु्केभ््ाः 

र्रुसथलेभ््ाः सहन्त, केचन हिर्प्रदशेभे््ाः, केचन च उष्णेभ््ाः आद्रभे््ाः च वषाावनेभ््ाः सहन्त ।” “ते 

र्त ्हक्न्ताः िथृक् दृश््न्ते”, रेणकुा । “ते द्रष्ट ां स्ाुः नार् हभन्नााः, िरन्त ुतेषाां भोजन-वस्त्र-गिृसदृश््ाः 

जीवनस् र्लूााः असर्ाकां  आवश््कतााः इव सहन्त”, श्रीकान्त-हितवृ््ाः अवदत ्। “तेषाां बालााः अहि 

प्रा्ेण ्षु्र्ान ्इव क्रीडहन्त, कदाहचत ्कलिां कुवाहन्त, िनुाः च ऐकर्त््ााः भवहन्त, गा्हन्त, नतृ््हन्त 

एवां च गिृका्ेष ुसवस् कुटुम्बस् सािाय््ां कुवाहन्त । ते प्रकृत््ााः हनकटां हनवसहन्त । एवां च जीवनस् 

आरम्भ ेएव प्रकृत््ााः िालनां कतुुं िठहन्त  । ते र्ीनानाां ग्रिणर् ्एवां च वनेभ््ाः सार्ग्र्ााः एकत्रीकरणां 

जानहन्त ।” अष्र् े नवर् े दशर् े च अध््ा््ोाः भवन्ताः हवश्वस् हवहभन्नानाां प्राकृहतक-प्रदशेानाां 

हनवाहसनाां जीवनस् हवष्े ज्ञानां प्राप्सस्हन्त । 

   मानव-पर्ाावरणम ् अन्र्ोन्र्क्रिर्ा  : 

  उष्णकटिबन्धीर्ः एव ंच उपोष्णप्रदशेः 8 
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अर्ेजन-द्रोणीक्षेत्र ेजीवनर् ्

अर्जेन-बेहसनस् हवष्े ज्ञानात ् िवूुं व्ां र्ानहचत्रां िश््ार्ाः (हचत्रर्-्8.2) । ध््ानां दे् ां 

्त ् उष्णकहटबन्िी्प्रदशेााः कका रेखा एवां च र्कररेखा्ााः र्ध््े हसथतााः सहन्त । 

भरू्ध््रेखा्ााः 100  उत्तरभागात ् 100 दहक्षणस् र्ध््भागां भरू्ध््-रेखी्-प्रदशेााः 

कथ्ार्ाः। अर्जेननदी एतां प्रदशेां भतू्वा एव प्रिवहत । ध््ातव््ां ्त ्एषा िहश्चर् ेिवातेभ््ाः 

हनष्क्रम्् िवूाभाग ेअन्िर्िासागरे कथां प्राप्सनोहत ।  

 ्हसर्न ् सथाने काहचद ् नदी कहसर्ांहश्चत ् अन््हसर्न ् जलराशौ हर्लहत, तत् 

नदीर्खुां कथ््ते । अर्ेजननद्याां बह्वव््ाः सािा्कनद्याः हर्हलत्वा अर्ेजनबेहसनस् 

हनर्ााणां कुवाहन्त इहत । एषा नदी बेहसन-ब्राजीलस् केभ््हश्चत् भागभे््ाः, िेरोाः केभ््हश्चत् 

भागभे््ाः, बोलीहव्ा्ााः, इक्वाडोरस्, कोलहम्ब्ा्ााः तथा च वनेेज्वलेा्ााः 

लघभुागभे््ाः अिवाहिता भवहत ।   

 हकां  भवन्ताः अहसर्न ् बेहसने हसथतानाां तेषाां दशेानाां नार्ाहन वकु्ां  शक्नवुहन्त 

्ेभ््ाः भरू्ध््रेखा हनगाच्छहत ?  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 हचत्रर् ्– 8.2 दहक्षण-अर्रेरका्ार् ्अर्ेजन- द्रोणीके्षत्रे 

 

र्दा स्पेनस्र् अन्वेषक ः अस्र्ाः 

नद्ाः अन्वेषणं कृतं तदा शशरशि 

िुरक्षाकवचः एवं च घािस्र् 

स्किाधाटरत ः क शित् स्थानीर् ः 

आक्रदवाशिश ः तेषाम् उपटर  

आिमणं कृतम् । एत ः 

आिमणकाटरणः तान् प्राचीनस्र् 

रोमनिाम्राज्र्स्र् अमेजोन्ि-

नाशमकार्ाः मशिला-र्ोद्धार्ाः 

आिामकस्र् िमूिस्र् स्मारणम् 

अकारर्त ् । अनने कारणेन अत्रत्र् 

नाम ‘अमेजन’ इशत अ वत्।  

 

कक जानशन्त  वन्तः? 

 

ििार्कनद्ः : एताः लघ्व्यः 

नद्ः  वशन्त । र्ाः मुख्र्ाि ु

नदीषु शमलशन्त । मुख्र्ा नदी 

स्विािार्क-नदीश ः िि र्स्र् 

क्षेत्रस्र् जलं प्रवाह्य नर्शत तत ्

तस्र् द्रोणीक्षेत्र ं अथवा 

जलिंग्रिणक्षेत्रं कथ्र्त े । 

अमेजन-बेशिनः इशत शवश्वस्र् 

िवााशधकः बृिद ् नदीबेशिनः 

अशस्त । 

शब्दावली 
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हचत्रर्-्8.5 ट िीराः 

 

जलवा्ाुः 

्था भवन्ताः अिनुा जानहन्त अर्जेन-बेहसनाः भरू्ध््रेखा्ााः सर्ीिां प्रसतृां वताते । तथा च सम्िणू ेवष ेअत्र उष्णां तथा च आद्रुं 

ि्ाावरणां हतष्ठहत । अत्रत््ां ि्ाावरणां हदने रात्रौ च उभ्त्र सर्ानरूिेण उष्णां तथा च आद्रुं हतष्ठहत । तथा च त्वहच हसनग्िता  

प्रती्ते । अहसर्न ्प्रदशे ेप्रा्ेण प्रहतहदनां वषाा भवहत। तथा च तदहि हवना िवूाज्ञािनेन । हदनस् तािर्ानर् ्उच्चां एवां च आद्राता 

अहत-उच्चर्ात्रा्ाां भवहत । राहत्रकाले तािर्ानां न््नूां भवहत । िरन्त ुआद्राता तथा एव हतष्ठहत । 

वषाा-वनर् ्

एतेष ु प्रदशेषे ु अत््हिका्ााः वषृ्ाेः कारणने अत्रत््ा्ाां भरू्ौ सघनवनाहन 

उत्िद्यन्ते (हचत्रर् ्8.3) । वनाहन एतावहन्त सघनाहन भवहन्त ्त ्ित्र ाः तथा च 

शाखाहभाः ‘छहद’ इव हनहर्ाता भवहत । ्ेन कारणने सू् ास् प्रकाशाः िरातलां 

प्रहत प्राप्ुां न अिाहत । अत्रत््ां िरातलां प्रकाशरहितर् ् िङ्कर््ां च हतष्ठहत । 

अत्र केवलां सा एव वनसिहताः सांविाह्तुां शक्नोहत ्स्ाां छा्ा्ाां सांविानस् 

क्षर्ता स्ात ्। िरजीहविादि-रूिेण अत्र आहका डिादिााः एवां च ब्रोहर्ला्ड-

िादिााः उत्िन्नााः भवहन्त ।  

वषाावनेष ु प्राहणजातस् प्राचु् ुं भवहत । 

टूकनिक्षी, गञु्जनिक्षी, वणी्-िक्षहत-िहक्षणाः 

एवां च भोजना् बिृद ्चञ्चवाः हवहभन्नप्रकारकााः िहक्षणाः 

्े भारते प्राप्स्र्ाणेभ््ाः िहक्षभ््ाः हभन्नााः भवहन्त, अत्र 

प्राप्स्न्ते । प्राहणष ु वानराः, सलॉथाः एवां च हिहिहलका-

खादकााः ट िीरााः अहि अत्र प्राप्स्न्ते ।  सिााणार् ् एवां च 

सरीसिृाणाां हवहभन्नााः प्रजात्ाः अहि एतेष ुवनेष ुप्राप्स्न्ते । 

र्करााः, सिाााः, अजगराः तथा च एनाकोण्डा एवां च उलतूाः इत््ेतााः काश्चन एतादृश््ाः 

प्रजात्ाः एव सहन्त । एताभ््ाः अहतररच्् सिस्रां कीटााः अहि अहसर्न ्बेहसने हनवसहन्त । 

र्ाांसखादकााः हिरान््-र्त्स्-सहितााः र्ीनानाां 

हवहभन्नााः प्रजात्ाः अर्जेननद्याां प्राप्स्न्ते । एवां प्रकारेण 

जीवानाां हवहविता्ााः दृष्््ा एषाः बेहसनाः 

असािारणरूिेण सर्दृ्धाः अहसत ।  

 

वषाावनस् हनवाहसनाः 

 अत्रत््ााः जनााः लघकेु्षते्र वनस् काांश्चन वकृ्षान ् कताह्त्वा सवभोजना् 

सस्ाहन उत्िाद्हन्त। अत्रत््ााः िरुुषााः आखटेां कुवाहन्त तथा च नद्याां र्ीनान ्

गहृ्णहन्त। र्हिलााः सस्ेष ु  अविानां कुवाहन्त । तााः र्खु््ताः टेहि्ोका- अननस -

शकरकन्दादीन ्उत्िाद्हन्त । ्तोहि र्ीनानार् ्आखटेप्राहप्ाः अहनहश्चता अहसत । 

कक  वन्तः जानशन्त ? 

‘ब्रोशमलार्ड’ इशत किन 

शवशेषप्रकारकः पादपाः 

िशन्त । र् े स्वकीर्ेषु पत्रेष ु

जलिञ्चर्ं कृत्वा  

स्थापर्शन्त । मण्डूकिदशृाः 

प्राशणनः एतेषां जलस्र् 

िञ्चर्ानाम् उपर्ोगम् 

अण्डाशन प्रदातुं कुवाशन्त । 

केचन दरूदशानस्रोतांशि शवश्वस्र् 

वन्र्जीवनस्र् उपटर वृत्तशचत्रं प्रिाटरत ं

कुवाशन्त । एतान् पश्र्न्तु एवं च स्वस्र् 

िूचनाः ििपाटिनां कृते वदन्तु ।  

आगच्छन्तु क्रकमशप कृत्वा शशक्षणं प्रापु्नमः 

हचत्रर्-्8.3 अर्ेजन-वनर् ्

 

हचत्रर्-्8.4 टूकनाः 
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एतादृश््ाां हसथतौ र्हिलााः एव सवस् उत्िाहदत ाः शाक ाः िररवारस् भरण-िोषणां 

कुवाहन्त । ते कतानस् एवां च दिन-कृहषिद्धतेाः प्र्ोगां कुवाहन्त । एतेषाां र्खु््ाः 

आिाराः र्हेन्ोकाः इहत अहसत । ्ाः कसावा अहि कथ््ते । तथा च आलकूर् ्

इव भरू्ाेः अन्ताः अहि उत्िद्यते । एते हििीहलकाराज्ञीं तथा च अण्डकोशान ्अहि 

खादहन्त । कॉफी कहणशर् ् एवां च कोकोसदृशां रोकिनसस्ाहन अहि अत्र 

उत्िाद्यन्ते ।  

वषाावनाहन अत््हिकर्ात्रा्ाां गिृषे ुकाष्ठाहन प्रददहत । केचन िररवारााः 

र्िरु्हक्षका्ााः कोष-सदृशषे ु तणृ-छहद-गिृषे ु हनवसहन्त । केचन जनााः र्लोका 

इहत कथ््र्ानेष ुबिृत्स ुसदहनका-सदृशषे ुगिृषे ुहनवसहन्त, ्ेषाां छहदाः तीव्रहत्ाक् 

भवहत ।  

 अर्जेन- द्रोणीके्षत्रस् जनानाां जीवनां शन ाः शन ाः िररवतार्ानर् ्अहसत । 

िरुातनसर््े वनस् अन्ताः प्राप्ुां नदीर्ागााः एव एकर्ात्रर् ्उिा्ाः आसीत ्। 1970 

तर् े वष े ट्ाांस-अर्जेन-र्िार्ागास् हनर्ााणने वषाावनस् सवषेाां भागानाां प्रहत 

प्राहप्ाः सम्भवा जाता अहसत । अनेकेष ु सथानेष ु प्राप्ुां वा्ु् ानानाां 

िलेीकॉप्सटर्ानानाां च उि्ोगाः हक्र्ते । एतस्ााः प्रहक्र्ा्ााः िररणार्ताः तत्रत््ाां 

र्लूजनसङ्ख््ाां तसर्ात ् के्षत्रात ् बहिाः हनगाम्् नतूनके्षते्र वासाः करणी्ाः 

अभवत ् । ्त्र ते सवस् हवहशष् हवहिहभाः कृहषका्ुं कुवान्ताः सहन्त । 

 हवकासस् गहतहवहिकारणने ज हवक-हवहविता्कु्ाहन वषाावनाहन 

र्न्दां र्न्दां नश््र्ानाहन सहन्त । एवर् ् अनरु्ी्ते ्त ् प्रहतवषार् ् अर्जेन-

बेहसनस् वषाावनस् बिृद ् भागाः लपु्ाः जा्र्ानाः अहसत । भवन्ताः द्रष्ट ां 

शक्नवुहन्त ्त ् वषाावनानाां लुप्ताकारणने व््ािकाः प्रभावाः भवहत (हचत्रर्-्

8.6) । वषाा्ााः कारणने र्हृत्तका्ााः उिररभागाः प्रवहिताः भवहत, एवां च सघन-

वनर् ्ऊषरभरू्ौ िररवहताताः भवहत ।  

 

 

कतानस्र् एवं च दिनस्र् पद्धत्र्ां कृषकाः 

पूवं पादपान् एवं च स्तम्बान् कताशर्त्वा 

 ूमम स्वच्छीकुवाशन्त । पुनः एतेषा ं

ज्वालनं क्रिर्ते । र्ेन पोषकतत्त्वाशन 

मृशत्तकार्ां िशम्मशलताशन  वशन्त । 

एतस्र्ां स्वच्छार्ां  ूमौ काशनचन 

वषााशण र्ावत् िस्र्ाशन उत्पाद्न्ते ।   

    ूमेः अस्र् खण्डस्र् पुनः पुनः प्रर्ोगेण 

मृशत्तकार्ां पोषकतत्त्वानाम् अ ावः 

 वशत । अतः एषः खण्डः पटरत्र्ज्र्ते । 

पिात् िस्र्ाशन उत्पादशर्तुं क्रकमशप 

शितीर्ं स्थानं स्वच्छं क्रिर्ते । एतस्र् 

आभ्र्न्तरे पुरातनक्षेत्रेषु लघवः पादपाः 

उत्पद्न्ते । एवं प्रकारेण मृशत्तका पुनः 

उवारापूणाा  वशत । तदा जनाः पुनः एत ं

 ूखण्ड ंकरु्ष् ंशकु्नवशन्त ।      

कक  वन्तः जानशन्त ? 

हचत्रर्-्8.6 वनानाां क्रहर्काः हवनाशाः 

 

 



61 
 

 

गङ्गा-ब्रह्मपुत्र- द्रोणीके्षते्रष ुजीवनम ्

गङ्गा तथा च ब्रह्मितु्रस् सिाह्कााः नद्याः हर्हलत्वा 

भारती्े उिर्िाद्वीिे गङ्गा-ब्रह्मितु्र-द्रोणीके्षत्रस् 

हनर्ााणां कुवाहन्त (हचत्रर् ् 8.8) । एतत ् द्रोणीके्षत्रर् ्

उिोष्ण े100  उत्तरात ् 300 उत्तराक्षाांशस् र्ध््े हसथताः 

अहसत । घाघरा, सोन, चम्बल, गण्डक, कोसीसदृश््ाः 

गङ्गा्ााः सिाह्कााः नद्याः एवां च ब्रह्मितु्रस् काश्चन 

सिा्कनद्याः अहसर्न ् अिवाहितााः भवहन्त । 

र्ानहचत्रावल््ााः सािाय््ेन ब्रह्मितु्रस् काश्चन 

सिा्कनदीनाां नार्ाहन अन्वषे्न्त ु।  

 गङ्गा्ााः एवां च ब्रह्मितु्रस् के्षत्राहण, िवातस् हिर्ाल्स् च हगररिादाः तथा च सुांदरवनस् नदीर्खुिहुलनााः अस् 

द्रोणीके्षत्रस् प्रर्खुााः हवशषेतााः सहन्त । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हचत्रर्–्8.7 ब्रह्मितु्रनदी 

हचत्रर्–्8.8 गङ्गा-ब्रह्मितु्र-द्रोणीके्षत्रर् ्
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सर्तलके्षते्रष ु अनेके प्रकारकााः चािसरोवरााः प्राप्स्न्ते। अत्रत््ां ि्ाावरणां र्खु््ताः 

वषााकालस् भवहत । वषााकालाः र्ध््जनूताः र्ध््हसतम्बर-र्ासस् भवहत । ग्रीष्र्तौ 

उष्णता शीततौ च शीतलता अहिका भवहत ।  

भारतस् र्ानहचत्रां िश््न्त ु । तेषाां राज््ानाां नार्ाहन सचू्न्त ु ्त्र गङ्गा-ब्रह्मितु्र-

द्रोणीके्षत्रां हसथतां भवहत । (हचत्रर्-्8.8) ।  

 द्रोणीके्षते्र हवहविप्रकाररकााः सथलाकृत्ाः सहन्त । जनसङ्ख््ा्ााः हवतरणे 

ि्ाावरणस् प्रर्खुााः भहूर्का भवहत । तीव्र-फलक-्कु्ाहन िवाती्ाहन के्षत्राहण वसतुां 

प्रहतकूलाहन सहन्त । अताः गङ्गा-ब्रह्मितु्र्ोाः बेहसनस् िवाती्े के्षते्र न््नूााः जनााः 

हनवसहन्त । र्ानव-प्रवासा् सर्तलके्षत्राहण सवााहिकाहन उि्कु्ाहन सहन्त । अताः अत्र 

जनसङ्ख््ा-घनत्वर् ् अहिकां  भवहत । अत्रत्् र्हृत्तका उवारा अहसत । ्ेष ु सथानेष ु

सस्ाहन उत्िादह्तुां सर्तलभहूर्ाः उिलब्िा अहसत, तत्रत््ानाां जनानाां र्खु््ाः व््वसा्ाः 

कृहषाः अहसत । िान््र् ्अत्रत््ां प्रर्खुां सस्ां अहसत (हचत्रर्-्8.9) । ्ताः िान््-कृहष-

हनहर्त्तां ि्ााप्जलस् आवश््कता भवहत, अताः एतस् उत्िादनां तत्र एव हक्र्ते ्त्र 

अहिका वहृष्ाः भवहत । अत्र उत्िाद्यर्ानाहन अन््ाहन सस्ाहन गोिरू्ाः, कहणशर्,् 

्ावनालाः, चणकाः एवां च वजारी इत््ेताहन सहन्त । ईक्षाुः एवां च जटूसदृशाहन 

रोकिनसस्ाहन अहि उत्िाद्यन्ते । सर्तलके्षत्राणाां केषहुचत ्के्षते्रष ुकदलीनार् ्उद्यानाहन 

अहि द्रष्ट ां शक््ाहन ।  िहश्चर्बङ्गाले एवां च असर्े प्रदशेे चा्स्  उद्यानाहन सहन्त 

(हचत्रर्-्8.10)। हबिारस् एवां च असर्स् केषहुचत ् भागेष ु कौशे्कीटानाां सांविानां 

कृत्वा कौशे् त्िादनां हक्र्ते । र्न्दफलक्केु्ष ु िवातेष ु एवां च िवातकेष ु वहेदकास ु

सस्ाहन उत्िाद्यन्ते ।  

हवहभन्नानाां भ-ूआकृतीनार् ् अनसुारेण वनसितौ अहि हवहभन्नता प्राप्स्ते । 

गङ्गा-ब्रह्मितु्रस् के्षते्रष ु शाक-साल-अश्वत्थ ाः सि उष्णकहटबन्िी्ााः िणािातीवकृ्षााः 

अहि प्राप्स्न्ते । ब्रह्मितु्रस् सर्के्षते्रष ु सघनवांशवकृ्षस् सघनसर्िूााः प्राप्स्न्ते । 

नदीर्खुिहुलनस् के्षत्रां र् ङ्ग्रोववनेन आवतृां भवहत । उत्तराखण्डस्, हसहक्कर्स्, 

अरुणाचलप्रदशेस् शीतलि्ाावरणस्, एवां च तीव्र-फलकी्-भागषे ु दारुगन्िा, 

दवेदारुवकृ्षाः एवां च फरसदृशााः शङ्कुिाररवकृ्षााः प्राप्स्न्ते ।  

 

 

 

 

 

 

ब्रह्मपुत्रनदी शवशवधस्थानेषु शवश न् ः 

नामश ः ज्ञार्ते । अस्र्ाः नद्ाः 

अन्र्नामानां शवषर्े जानन्तु। 

आर्ान्तु क्रकमशप कृत्वा शशक्षणं प्रापु्नमः 

जनिङ्खख्र्ा-घनत्वस्र् अथाः वताते, एकवगा-

क्रकलोमीिर-क्षेते्र शनवस्र्मानानां जनानां 

िङ्खख्र्ा। उदािरणतः उत्तराखण्डस्र् 

जनिङ्खख्र्ा-घनत्वं 189 अशस्त, र्द्शप 

पशिम-बङ्खगालस्र् 1029 तथा च 

शबिारस्र् 1102 इशत अशस्त। 

शब्दावली 

जूि-वंश- कौशेर् च शनर्ममतान् 
िस्तशशल्पान् एकत्रीकुवान्तु। तान् 

स्वकक्ष्र्ार्ाम् अलङ्खकुवान्तु। तेषां 

स्थानानां ज्ञानं कुवान्तु। र्त्र  तेषां 

शनमााणम् अ वत्। 

गशतशवशधः  

हचत्रर्–्8.9 िान््कृहषाः हचत्रर्-् 8.10 असर् ेचा्स् उद्यानर् ्
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बेहसने हवहविप्रकारस् वन््जीवााः प्राप्स्न्ते। एतेष ुगजाः, व््ाघ्राः, हिरणाः वानराद्ाः 

च सार्ान््रूिेण प्राप्स्र्ाणााः जीवााः सहन्त। एकशङ्ृगी खड्गी, ब्रह्मितु्रस् सर्के्षते्रष ुप्राप्स्ते 

(हचत्रर्-्8.11) । नदीर्खुिहुलन-के्षते्र बङ्गालव््ाघ्राः, र्कराः, शङ्खर्खु र्कर: प्राप्स्न्ते 

(हचत्रर्-्8.12) । नद्यााः सवच्छजलां, सरोवराः एवां च बङ्गालस् अखाते प्रचरुर्ात्रा्ाां 

जली्जीवााः प्राप्स्न्ते । रोिू, कतला, हिलसा, र्ीनानाां च सवााहिक््ाः लोकहप्र्ााः प्रजात्ाः 

सहन्त। र्ीनााः ओदनां च अहसर्न ्के्षते्र वासां कुवाताां जनानाां प्रर्खुाः आिाराः अहसत । 

चित्रम ्- 8.11 एकशङ्ृगी खड्गी   चित्रम ्- 8.12 र्कराः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कक जानशन्त  वन्तः? 

गङ्खगार्ाः एवं च ब्रह्मपुत्रनद्ाः 

अलवणे जले एकशवधं डॉशल्िन 

इशत प्राप्र्ते र्ा स्थानीर्ार्ां 

 ाषार्ां ‘िुिु’ (अथवा अन्ध-

डॉशल्िन) कथ्र्ते । िुिु इत्र्स्र् 

उपशस्थत्र्ा इशत जलस्र् 

शुद्धतार्ाः ज्ञानं  वशत । 

रिार्नस्र् 

अत्र्शधकमात्रार्ुक्ताशन 

आपशत्तपूणााशन उपचाटरताशन 

औद्ोशगकाशन एवं च 

नगरीर्माशलन्र्ाशन एतािां 

प्रजातीनां नाशं कुवाशन्त िशन्त ।  

 

अन्ध-डॉशल्िन ्

िरोवरः  : जीशवकार्ाः िाधनम ्

(एकस्र् शवषर्स्र् अध्र्र्नम)् 

 

चित्रम ्–   स्वच्छः सरोवरः 

हवनोदाः कश्चन र्त्स्िालकाः अहसत । ्ाः हबिारस् र्तवाली-र्ौन-ग्रार्े हनवसहत । अद्य साः एकाः प्रसन्नाः 

जनाः अहसत । र्ीनानाां हवहभन्नानाां प्रजातीनाां िालना् साः सवसिकहर्ाहभाः र्त्स्िालक ाः रवीन्द्रणे हकशोरेण 

राजीवेण तथा च अन््ेन सि र्ौनसरोवरर् ्अथवा चािसरोवरां सवच्छर् ्अकरोत् । सरोवरे उत्िद्यर्ानानाां 

सथानी्घासााः (व लीनेरर्ा, िा्हिला) र्ीनानाां भोजनां भवहन्त । सरोवरस् सर्ीिसथा भहूर्ाः उवारा वताते । 

साः अस्ाां भरू्ौ िान््र्,् कहणशर् ्एवां च दलिनसदृशाहन सस्ाहन विहत। क्षेत्राणाां कषाणा् र्हिषाणार् ्

उि्ोगाः हक्र्ते । तत्रत््ााः जनााः अतीव सन्तुष्ााः सहन्त ।  

जानशन्त कक  वन्तः ? 

वेक्रदकानां शनमााणम् 

अविर्मपत ूमौ िमतल-

स्तरस्र् शनमााणं कृत्वा कृमष 

कतुं  वशत । िमशः 

शनम्न ूमेः वारणं तदथं 

क्रिर्ते, र्त्र जलस्र् प्रवािः 

तीव्रतर्ा न  वेत् । 

 

   

       

   

  वके्रदका-

कृशषः 
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नद्याां ग्रिीतुां, खाहदतुां, हवके्रतुां बिवाः र्ीनााः 

सहन्त । ्ान ् गिृीत्वा ते सर्ीिसथेष ु नगरेष ु

हवक्र्णां कुवाहन्त । एषाः सर्दुा्ाः प्रकृत््ा सि 

सर्रसताां हनर्ी् हतष्ठहत । ्ावत ् ि्ान्तां 

सर्ीिसथ-नगराणाां प्रदषूणर् ्अत्र सरोवरां ्ावत् 

न प्राप्सनोहत, तावत ् ि्ान्तां र्त्स्िालना् 

हकर्हि भ्ां नाहसत । 

    

गङ्गा-ब्रह्मितु्रस् के्षते्रष ुबिूहन नगराहण एवां च 

उिनगराहण हसथताहन सहन्त । अलािाबाद,् 

कानिरुां, वाराणसी, लखनऊ, िटना एवां च 

कोलकातासदृशाहन 10 लक्षाहिकाहन 

जनसङ्ख््ा्तुाहन नगराहण गङ्गानद्यााः तटे 

एव हसथताहन सहन्त (हचत्रर् ् 8.13) । एतेष ु

नगरेष ु तथा च अत्र हसथतानार् ् उद्योगानार् ्

अशदु्धां जलां प्रोह्य नदीं प्रहत एव गच्छहत । ्ेन 

नदी प्रदहूषता भवहत ।  

 बेहसने ्ाता्ातस् सहुवकहसतां तन्त्रर् ् उिहसथतां अहसत । भवन्ताः द्रष्ट ां 

शक्नवुहन्त ्त ्गङ्गा-ब्रह्मितु्र- द्रोणीक्षेत्रे ्ाता्ातस् चत्वाराः प्रकारा सहुवकहसतााः 

सहन्त । सर्के्षत्राणाां जनााः राजर्ागणे अथवा रेलर्ागेण एकसथानताः अिरां सथानां प्रहत 

गच्छहन्त । नदीनाां तटी्के्षते्रष ु जलर्ागााः ्ाता्ातस् प्रभावशालीर्ाध््र्ाः वताते । 

कोलकाता िटगलीनद्याां हसथतर् ् एकां  र्ित्त्विणूुं ित्तनां अहसत ।  सर्के्षते्रष ु बिूहन 

हवर्ानित्तनाहन  अहि हसथताहन सहन्त ।   

ि्ाटनर् ् अस् द्रोणीके्षत्रस् र्ित्त्विणूाा हक्र्ा वताते । 

आगरा्ाां ्र्नुातटे हसथताः ताजर्िलाः, अलािाबाद ेगङ्गा एवां च 

्र्नुानद्यााः सङ्गर्ाः, उत्तरप्रदशे े एवां च हबिारे बौद्धसतिूााः, 

लखनऊ-नगरस् इर्ार्बाडा, असर्स् काजीरङ्गा एवां च र्ानस-

वन््-प्राणी-अभ्वनां तथा च अरुणाचलप्रदशेस् हवहशष्ा 

जनजाती्ा सांसकृहताः च इत््ेतादृशाहन अनेकाहन दशानी्ाहन 

सथलाहन सहन्त (हचत्रर् ्– 8.14)। 

 

प्रदशूषतः िरोवरः 

 

चित्रम ्– 8.13 गङ्गानद्यााः तटे हसथतां वाराणसी-नगरर् ्

चित्रम ्– 8.14 र्ानस-वन््-प्राणी-अभ्वने व््ाघ्राः 
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1. हनम्नप्रश्नानार् ्उत्तराहण ददतु- 
(क) अर्जेन- द्रोणीके्षत्रे हसथतस् र्िाद्वीिस् नार् सचू्न्त ु? 

(ख) अर्जेन- द्रोणीके्षत्रस् जनााः काहन सस्ाहन उत्िाद्हन्त ? 

(ग) अर्जेनस् वषाावने के िहक्षणाः प्राप्स्न्ते ? 

(घ) गङ्गानद्यााः तटे काहन प्रर्खुाहण नगराहण सहन्त ? 

(ङ) एकशङ्ृगी खड्हगनाः कुत्र प्राप्स्न्ते ? 

2. सर्हुचतर् ्() उत्तरां हचहितां कुवान्त-ु 

(क) ‘टूकन’ इहत के भवहन्त? 

(i) िहक्षणाः 

(ii) िशवाः 

(iii) सस्ाहन 

(ख) ‘र् हन्ाक्’ इहत कुत्रत््ां भोजनां अहसत ? 

(i) गङ्गाबेहसनस् 

(ii) अफ्रीका्ााः 

(iii) अर्जेनस् 

(ग) कोलकाता कस्ााः नद्यााः तटे हसथता अहसत ? 

(i) आरेन्जस् 

(ii) िटगल््ााः 

(iii) भागीरथ््ााः 

(घ) दवेदारुाः फराः च केषाां प्रकारााः सहन्त ? 

(i) शङ्कुिाररवकृ्षााः 

(ii) िणािातीवकृ्षााः 

(iii) सतम्बााः 

(ङ) ‘बङ्गाल- व््ाघ्र इत््ेत ेकुत्र प्राप्स्न्ते ? 

(i) िवातेष ु 

(ii) डेल्टाके्षते्रष ु 

(iii) अर्जेने  

3. हनम्नहलहखत-सतम्भान ्र्लेह्त्वा सर्हुचतान ््गु्लान ्हनर्ाान्तु- 

(क) कािाासी्-वस्त्राहण (i) असर्ाः 

(ख) र्लोका (ii)  वहेदकाकृहषाः 

(ग) हिरान््ा (iii)  कौशे् कीटिालनर् ्

(घ) कौशे् कीटााः (iv)  हत्ाक् छहदाः 

(ङ) काजीरङ्गा (v)  गङ्गाके्षत्रर् ्

  (vi)  वाराणसी 

  (vii)  र्त्स्ाः 

 

अभ्र्ािाः 
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4. कारणाहन सचू्न्त-ु 

(क) वषाावनाहन लपु्ाहन जा्र्ानाहन सहन्त । 

(ख)  गङ्गा-ब्रह्मितु्र्ोाः के्षते्रष ुिान््स् कृहषाः भवहत । 

5. र्ानहचत्रकौशलर् ्

(क) भारती्-प्रा्द्वीिस् रेखार्ानहचते्र गङ्गा-ब्रह्मितु्रनद्यौाः उद्गर्सथलां ्ावत ्प्रदशा् न्त ु । द्व्ोाः नद्योाः र्ित्त्विूणाााः 

सािाय््कनदीाः प्रदशा् न्त ु। 

(ख) दहक्षण-अर्रेरका्ााः राजनीहतके र्ानहचते्र भरू्ध््रेखा्ााः अङ्कनां कुवान्त ु । तान ् देशान ् हचिीकुवान्त ु ्ताः 

भरू्ध््रेखा हनगाच्छहत । 

6. आ्ान्त ुक्रीडार्ाः- 

एकस्ाां हभत्तौ भारतस् आकषाकाणाां सथानानाां हचत्राहण प्रदशा् न्त ु । िवाती्ाहन भ-ूदृश््ाहन, सर्दु्रीतटान,् 

वन््जीवसथलाहन तथा च ऐहतिाहसक-र्ित्त्वसथानाहन प्रदशाह्तुां भवन्ताः सवकक्ष्ाां हवहभन्नेष ु सर्िूषे ु हवभकु्ां   

शक्नवुहन्त ।  

7. गहतहवहिाः- 
हनम्नहलहखताां सार्ग्रीर् ्एकत्रीकुवान्त।ु प्रक्रर्स् सर््े िश््न्तु ्त ्केन प्रकारेण वकृ्षाणाां हवनाशाः र्दृाां प्रभाव्हत ? 

सामग्री- 

(i) िषु्िािानीत्र्ां िात्रत्र्र् ्वा (शीतलिे्स् लोििात्राहण) 

(ii) तले हछद्र्कु्ां  बिृद ्एकां  िात्रर् ्(एतत ्जलप्रोक्षणस् का्ुं कररष््हत) 

(iii) 12 नाणकाहन अथवा कूिीनाां शरावााः 

(iv) र्हृत्तका 

घट्टाचन 

िात्रत्र्ां िषु्िािानीत्र्ां वा लघ्वाकारी्ां सवीकुवान्त।ु तान ्उिररभागां ्ावत ्र्हृत्तक्ा िरू्न्त ु। िात्रस् र्खुां ्ावत ्र्हृत्तकाां 

िरू्न्त ु । अिनुा प्रत््ेकां  िात्रस् र्हृत्तका्ाां चत्वारर नाणकाहन अथवा कूप्स्ााः आवरणाहन सथाि्न्त ु । इताः िरर् ्

एकहसर्न ्हछद्र्केु् बिृदि्ाते्र जलां िरू्न्त ु। भवन्ताः सवस् उद्यानात ्जलप्रोक्षणिात्रर् ्अहि सवीकतुुं शक्नुवहन्त । अिनुा 

हत्रष ु िाते्रष ुजलेन प्रोक्षणां कुवान्त ु । प्रथर् े िाते्र र्न्दत्ा प्रोक्षणां कुवान्त ु ्ेन र्हृत्तका बहिाः न हनगाच्छेत ् । हद्वती्े िात्र े

प्रथर्िात्रस् अिेक्ष्ा अहिकेन जलेन प्रोक्षणां कुवान्त ु । ततृी्े िाते्र प्रोक्षणर् ्इतोऽहि अहिकेन वगेने प्रोक्षणां कुवान्त ु । 

भवन्ताः द्रक्ष्हन्त ्त ्असरुहक्षता र्हृत्तका बहिाः हनगाच्छहत ्द्यहि प्रथर्ात ्िात्रात ्न््नूतर्ा र्हृत्तका बहिाः हनगाच्छहत । 

शरावाः वकृ्षाणार् ्आवरणां प्रदशा् हत । सिष्ां अहसत ्त ््हद िहृथव््ााः वनसिहताः सम्िणूात्ा नष्ा भवते ्तहिा र्हृत्तका्ााः 

उिररभागाः अहि शीघ्रत्ा हवलपु्ाः भहवष््हत ।   

  


