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सप्तमकक्षायषंा भवद्भिः वषायोिः झञझषावषातसय 

तथषा च चक्रवषातसय दवषये पदितम् । 

भवद्भिः एषषा सूचनषा अदप प्षाप्तषा आसीत् यत ्

चक्रवषातषािः मषानवजीवनं तथषा च समपदतिम् अतयदिकषंा 

क्दतं कत्तुं शकन्तवद्त । भवद्भिः इदम् अदप परिज्षातम ्

आसीत् यत् कषाश्चन सीमनिः यषावत् वयम् एतषाभयिः 

दवनषाशकषारिपरिघटनषाभयिः सवसय िक्णं कत्तुं शकन्तमिः सम । 

अदसमन् अधयषाये वयं द्वयोिः दवनषाशकषारिणयोिः परिघटनयोिः  

तदितभूकमपयोिः च दवषये चचषाुं करिषयषामिः । वयम् एतषादभिः 

परिघटनषादभिः करिषयमषाणषान् दवनषाशषान् ्यूनीकत्ततुम् उपषायेष्त 

अदप चचषाुं करिषयषामिः ।

१५.१ तडित्

 दवद््ततिः त्त्ीष्त दशदथलषास्त जषातषास्त सतीष्त भवद्भिः 

सतमभेष्त अद्नस ््त द्लि्गषािः दृषषािः सय्तिः । इयं परिघटनषा 

तदसमन् समये अदिकषा भवदत  यदषा वषायोिः चलनकषाले 

त्त्यिः लोिनं क्त वतुद्त । भवद्भिः परिपथे य्तक्तदपञज े

दशदथले जषाते सदत अदप अद्नस ््त द्लङ्गषािः दृषषािः सय्तिः । 

दवद््तत् अदप एकषा दवशषालसतिसय दवद््तद्स ््त द्लङ्गषा  एव 

अदसत ।

 प्षाचीने कषाले जनषािः एतषासषंा स ््त द्लङ्गषानषंा कषािण ं

न अवगच्छद्त सम । अतिः ते तदितिः दिभयदत सम तथषा च 

दवचषाियद्त सम यत् तेषषाम् उपरि भगवतिः क्रोिसय कषािणेन 

इदम् अभवत् । अि्तनषा वयम् इदं जषानीमिः यत् मेघेष्त 

आवेशैकदत्ते जषाते सदत तदित् उतपद्ते । असमषादभिः तदितिः 

भयषात् न भेतवयम् पिञच एतषाभयिः घषातकस ््त द्लङ्गेभयिः 

सविक्णषाय अविषानं किणीयम् ।

स फ्ु ड्लिङ्गाः येषां डिषये यूनाडनजनाः जानड्त स्म 

 ६०० ई.प.ू इतिः अदप पवूुं प्षाचीनषािः यनूषादनजनषािः जषानद्त 

सम यत ्यदषा ऐमिि ्इदत असय ऊणतुयषा सह घषतुण ंदक्रयते तदषा इद ं

केशप्भतृीन ्अ्पवसत्तदन आकदषतुतं किोदत । भवद्भिः इदमदप 

दृष ं सयषात ् यत ् यदषा भव्तिः ऊणतुवस्तषादण अथवषा पषादलएसटि 

इदत असय वस्तषादण अवतषाियद्त तदषा भवतषंा िोमहषतुिः जषायते । 
यदद भव्तिः तमदस वस्तषादण अवतषाियद्त तदषा भव्तिः 

चटचटषाधवदनिः अथवषा धवदननषा सह स ््त द्लङ्गषािः अदप 

द्रष्ट ं शकन्तवद्त । १७५२ के्रसतषाबद े अमरेिकषायषािः वैज्षादनकेन 

िे्जषादमनफे्ङ्कदलनमहोदयेन इद ं ददशतुतं यत ्तदितिः तथषा च 

भवतषंा वस्तेष्त उतप्निः स ््त द्लङ्गिः वसत्ततिः एकषा एव परिघटनषा 

अदसत । पिञच एतसय तथयसय सषा््ये २००० वषषातुणषंा समयिः 

गतिः ।

अहम ् आश्चयतुम ् अन्तभवषादम यत ्
एतसय समषानतषायषािः परिज्षानषाय 
एतषावद्त वषषातुदण कथम ्अलगन ्।

वैज्षादनकषा्वेषणषादन जनषानषंा 

िह्टदीघतुकषादलकसय कदिनपरिश्रमसय 

परिणषामिः अदसत ।

 अि्तनषा वयं दवद््ततषावेशषानषंा केषषाञचन ग्तणषानषाम ्

अधययनं करिषयषामिः । वयम् इदमदप द्रक्यषामिः यत् एते 

आकषाशे तदितषा सह केन प्कषािेण समिदषािः सद्त ।

15
अधयायः

काश्चन प्ाकृडतक-परिघटनाः



185

 दवद््ततषावेशषानषंा प्कृतेिः अवगमनषाय आगच्छ्त्त कषंाश्चन 

गदतदविीन ्क्त मतुिः । पिञच पवूुं तसयषािः क्ररीिषायषािः समिण ंक्त वतु्त्त 

यषा भवद्भिः कदषादचत ् िषा्ये क्ररीदितषा सयषात ् । यदषा भव्तिः 

पलषादसटक् इदत असय मषादपकषंा सवश्तषककेशिैः सह घषतुद्त तदषा 

मषादपकषा कषागदसय लघ्तकणषान ्आकदषतुतषान ्कत्तुं शकनोदत ।

१५.२  घष्षणद्ािा आिेशन्म ्

गडतडिडिः १५.१ 

अङ्दक्यषािः प्तनिःपिूणीं सवीक्त वतु्त्त । एतसयषािः शीघं्  

केनदचत ्पषादलथीन ्इदत असय कणने सह  घषतुण ंकृतवषा 

कषागदसय दवदभ्नलघनू ् कणषान ् दनकषषा आनय्त्त । 
अविषानं भवेत ् यत ् प्तनिःपिूणयषािः घदषतुतिः भषागिः

भवतषंा हसततलषाभयषाम ् अथवषा कसयदचत ् िषातोिः 
वसत्तनषा सह मषा सपशृते ् । सवगदतदवदि ं लघ्तदभिः 
श्तषक-पदणतुकषादभिः ि्तशने तथषा च सषतुपैिः सह 
प्तनिषावततुय्त्त । सवपे्क्णषानषंा लेखनं क्त वतु्त्त ।

 यदषा पलषादसटक् इदत असय प्तनिःपिूणयषािः पषालीथीन इतयनेन 
सह घषतुण ं दक्रयते तदषा इयं दवद््ततषावेशषान ् अदजतुतषान ् किोदत । 
एवमवे यदषा पलषादसटक् इदत असय कङ्कतसय श्तषककेशिैः सह 
घषतुण ं दक्रयते तदषा इदमदप दवद््ततषावेशषान ् अदजतुतषान ् किोदत । 
एतषादन वसतदून आवेदशतवसतदून कथय्ते । प्तनिःपिूणयषािः तथषा 
च पलषादसटक् इदत असय कङ्कतसय आवेदशतकिणसय एतसयषंा 
प्दक्रयषायषंा पषादलथीन ् इदत तथषा च केशषािः अदप आवेदशतषािः 
भवद्त ।
 आगच्छ्त्त अि्तनषा भवतषाम ् अ्येषषंा केषषादञचत ्
दचिपरिदचतवसतनूषाम ्आवेदशतकिणसय प्यतनं  किवषाम ।

गडतडिडिः १५.२

१५.१ सषारिणयषंा दतिषादन वसतदून तथषा च पदषाथषातुन ्एकत् क्त वतु्त्त । एतेष्त प्तयेकं वसत्त सषारिणयषंा दतिषान्तसषािं पदषाथथेन सह घषतुण ं
कृतवषा आवेदशतं क्त वतु्त्त । सवषान्तभवषान ्दलख्त्त ।

भव्तिः एतसयषंा सषािणयषाम ्इतोऽदप अदिकवसतदून दनयोजदयत्तं शकन्तवद्त ।

सारिणी १५.१

घडष्षतं िसतफु पदार्षः यसय घष्षणं कफु या्षत्
कग्षदकणान ्आकडष्षतं 

किोडत/ न किोडत
आिेडशत्म/्
अनािेडशत्म्

प्तनिः पिूणी पषादलथीन,् ऊणषातु-वस्तम्

वषाय्तकोशिः 
पषादलथीन ् इदत ऊणषातु वस्तम,् 
श्तषककेशषािः

मषाजतुकिः ऊणषातु

अयसिः (सटील इदत 
असय) चमसिः

पषादलथीन,् ऊणषातु-वस्तम्
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१५.३ आिेशानां प्भेदाः तरा च एतेषा्म ् 
 अ्यो्या डरिया

वयम ् अदरिमषाय गदतदविये कषादनचन वसतदून १५.१  
सषािणयषािः दचन्तमिः ।

गडतडिडिः १५.३ 

(अ) द्व े वषागोलौ  ््त ्लय्त्त । एतयोिः 
अवलमिनम ् एवं क्त वतु्त्त येन एते पिसपिं मषा सपशृये्तिः  
(दचत्ं १५.१) ।  उभयोिः वषाय्तकोशयोिः केनदचत ्
ऊणषातुवस्तेण सह घषतुण ं कृतवषा तयज्त्त । भव्तिः दकं 
पशयद्त ।

 

डचतं् १५.१: समषानषावेशषािः पिसपिं प्दतकषतुण ंक्त वतुद्त ।

आगच्छ्त्त वयम ् एतसय गदतदवििेः प्तनिषावततुनम ् 
अङ्दक्यषािः प्तनिःपिूणयषा सह किवषाम । एकसयषािः 
प्तनिःपिूणयषािः पषादलदथन ् इतयनेन सह घषतुण ं क्त वतु्त्त । 
कषाचसय चषकसय सतमभसय इव उपयोगं क्त वतुन ् एतषंा 
चषके सथषापय्त्त । (दचत्ं १५.२) । 

डचतं् १५.२ : समषानषावेशषानषंा मधये अ्यो्यषा दक्रयषा

अपिसयषािः प्तनिःपिूणयषािः पषादलथीन ् इतयनेन सह घषतुण ं
क्त वतु्त्त तथषा च एतषाम ्आवेदशतषायषािः प्तनिःपिूणयषािः समीपे 
योजय्त्त । अविषानं भवेत ् यत ् प्तनिःपिूणयषािः आवेदशतं 
भषागं सवहसतेन मषा सपशृ्त्त । दकं चषके सथषादपतषायषंा प्तनिः 
पिूणयषंा कदश्चद ्प्भषाविः भवदत ? दकम ्एते उभ ेप्तनिःपिूणयौ 
पिसपिम ्आकषतुण ंप्दतकषतुण ंवषा क्त रुतिः ?

 अदसमन ् गदतदविौ वयम ् एतषादृशषादन वसतदून पिसपिं 
समीपम ् आनीतव्तिः यषादन तसय एव पदषाथतुसय 
दनदमतुतषादन आसन ् । यदद दभ्नपदषाथथेभयिः दनदमतुते 
द्व े आवेदशते वसत्तनी समीपम ् आनीयेते तदषा दकं  
भदवषयदत ? आगच्छ्त्त ज्षासयषामिः ।

(व) एकषंा प्तनिःपिूणीं पवूतुम ् इव घषतुण ं कृतवषा शनैिः  
एकदसमन ् चषके सथषापय्त्त (दचतं् १५.३) । एतषंा  
प्तनिःपिूणीं  दनकषषा एकं ््त द्लतम ्वषाय्तकोशम ्आनय्त्त 
तथषा च पे्क्ण ंक्त वतु्त्त ।

 

दचतं् १५.३ : दवपिीतषावेशषािः पिसपिम ्आकषतुण ंक्त वतुद्त ।

आगच्छ्त्त पे्क्णषानषंा सषािषंाश ंक्त मतुिः  -

 y एकम ् आवेदशतम ् वषाय्तकोश ं दद्वतीयम ् आवेदशतम ्

वषाय्तकोश ंप्दतकदषतुतं कृतवत ्।

 y एकषा आवेदशतषा प्तनिःपिूणी दद्वतीयषंा प्तनिःपिूणीं प्दतकदषतुतं 

कृतवती ।

 y पि्त्त एकिः आवेदशतिः अद्नक्ररीिनकम ् आवेदशतषंा 

प्तनिःपिूणीम ्आकदषतुतं कृतवत ्।

 दकम ्इदम ्सङ्केतं किोदत यत ्अद्नक्ररीिनके आवेशिः 

प्तनिःपिूणयषािः आवेशषात ् दभ्निः अदसत ? दकं तदषा वयं वक्त्तं  

शकन्तमिः यत ्आवेशषािः दद्वदविषािः भवद्त । दकं वयम ्एवम ्अदप 



187

वक्त्तं  शकन्तमिः यत ् सजषातीयषावेशषािः पिसपिं प्दतकषतुण ं क्त वतुद्त 

पिञच दवजषातीयषािः आवेशषािः पिसपिम ्आकषतुण ंक्त वतुद्त ?

 ्मा्यतानफुसािेण कौशेयेन सह घष्षणे कृते सडत 

काचसय दणिद्ािा अडज्षतािेशाः िनािेशाः कथय्ते । 

अ्यदविषािः आवेशषािः ऋणषावेशषािः कथय्ते ।

 इद ंदृषम ्अदसत यत ्यदषा आवेदशतकषाचदणिं पषादलथीन ्

इतयनेन सह घदषतुतम ्आवेदशतपलषादसटकसट्षा इदत असय समीपे 

आनीयते तदषा उभयोिः मधये आकषतुण ंभवदत ।

 भवतषंा दवचषािेण पलषादसटकसट्षा इतयदसमन ् करीदृशिः  
आवेशिः भवेत ् ? भवतषाम ् इयम ् अन्तदमदतिः अदसत यत ्

पलषादसटकसट्षा इतयदसमन ्ऋणषावेशिः भवेत ्सतयम ्अदसत ।

 घषतुणने उतप्नषािः दवद््ततषावेशषािः सथैदतकषािः भवद्त । ते 

सवयं गदतं न क्त वतुद्त । यदषा आवेशषािः गदतं क्त वतुद्त तदषा दवद््तदषािषा 

दनदमतुतषा भवदत । भव्तिः सप्तमकक्षायषािः एव दवद््तदषािषायषािः दवषये 

अधययनं क्त वतु्तिः सद्त । परिपथे प्वषाह्षा दवद््तदषािषा यसयषंा 

गोलदीपिः प्जवलदत अथवषा त्त्यिः उषणषािः भवद्त अ्यत ्

दकमदप न आवेशषानषंा प्वषाहिः एव अदसत ।

१५.४ आिेशानां सराना्तिण्म्

गडतडिडिः १५.४

अवलेहसय एकषंा रिक्तकूपीं सवीक्त वतु्त्त । कूपयषािः म्तखसय 
आकषािसदृशम ् एकं ग्तरुपत्सय भषागं सवीक्त वतु्त्त । 
अदसमन ्एकं द्छद्र ंदनमषातु्त्त यदसमन ्िषातोिः पत्स्ददंशकषंा 
दनयोदजतषंा कत्तुं शकयेत ् । १५.४ दचत्े ददशतुतषान्तसषािं 
पत्स्ददशकषाम ् उद्षाटय्त्त । ऐल्तदमदनयम ् इदत असय 
पदत्कषायषािः प्षायिः ४ से.मी. × १ से.मी. आकषािसय 
परटिकषाद्वयं कततुय्त्त । दचत्े ददशतुतषान्तसषािम ्  एतयोिः 
परटिकयोिः अवलमिनं पत्स्ददशकषायषंा क्त वतु्त्त । 
ग्तरुपत्सय आविण े पत्स्ददशकषाम ् एवं दनयोजय्त्त 
येन एते परटिके ग्तरुपत्सय लमिवतयौ दतष्ेतषाम ् (दचतं् 
१५.४) । प्तनिःपिूणीम ्आवेदशतषंा क्त वतु्त्त तथषा च एतसयषािः 
सपशतुनं पत्स्ददशकयषा सह कषािय्त्त । पे्क्ण ं क्त वतु्त्त 
दकं भवदत ? दकं परटिकयोिः कोऽदप प्भषाविः भवदत ?

 

दकम ् एते पिसपिं प्दतकषतुणं क्त रुतिः अथवषा आकषतुण ं
क्त रुतिः ? अि्तनषा पत्स्दंदशकषायषािः प्षा्तभषागैिः सह 
आवेदशतवसतूनषंा सपशतुनं कषािय्त्त । दकं सवतुदषा 
परटिके समषानरूपेण वयवहषािं क्त रुतिः ? दकम ् एतसय 
उपकिणसय उपयोगिः अवगमनषाय कत्तुं शकयते यत् दकं 
वसत्त आवेदशतम ्अदसत अथवषा न ? दकं भव्तिः सपष ं
कत्तुं शकन्तवद्त यत् परटिके दकमथुं पिसपिं प्दतकषतुण ं 
क्त रुतिः ?

डचतं् १४.४ :  सिलदवद््तद्दशशी

 ऐल्तदमदनयम ् इदत असय पदत्कषायषािः परटिकषािः 

पत्स्ददशकषायषािः भतूवषा आवेदशतषायषािः प्तनिःपिूणयषािः आवेशषान ्

प्षापनोदत (समिण ं भवेत ् यत ् िषातविः दवद््ततिः स्तचषालकषािः  
भवद्त) । समषानषावेशय्तक्तषािः परटिकषािः पिसपिं प्दतकषतुण ंक्त वतुद्त 

तथषा च तषािः दवसतीणषातुिः भवद्त । एतषादृशयषािः य्तके्तिः उपयोगिः 

पिीक्णषाथुं कत्तुं शकयते यत ् दकमदप वसत्त आवेदशतम ्अदसत 

अथवषा न । इयं य्तदक्तिः डिद्फुद्दशशी इदत कथयते ।

 एवम ् असमषादभिः ज्षातं यत ् दवद््तदषावेश ं कसमषादचचत ्

आवेदशतषात ् वसत्तनिः अ्यवसत्तदन िषादतवकचषालकद्वषािषा पे्दषत्तं 

शकयते ।

 पत्स्ददशकषायषािः अ्तयभषागं शनैिः हसतेन सपशृ्त्त । एवं 

क्त वतु्तिः भव्तिः परटिकषास्त एकं परिवततुनं द्रक्यद्त । तषािः सवसय 

मलूषावसथषायषंा प्तनिः आगच्छद्त । परटिकषािः आवेदशतकिणसय 

तथषा च सपशतुनदक्रयषंा प्तनिः आवततुय्त्त । प्तयेकं समये भव्तिः 
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द्रक्यद्त यत ् यथषा भव्तिः पत्स्ददंशकषंा सपशृद्त तथषा एव 
परटिकषािः आक्त दञचतषािः भवद्त । एतसय कषािणम ् अदसत यत ्
सपशतुने परटिकषानषाम ् आवेशिः असमषाकं शिीिषात ् भतूवषा पथृवयषंा 
गच्छदत । तदषा वयं कथयषामिः यत ् परटिकषािः अनषावेदशतषािः  
सद्त । कसयदचत ्आवेदशतवसत्तनिः द्वषािषा आवेश ंपदृथवीं प्दत 

पे्षणसय इयं प्दक्रयषा भसूमपकतु णम ्इदत कथयते ।

दवद््तदषािषायषािः केनषादप कषािणेन भ्रषतषायषािः दसथतौ 

उतप्नषात् दवद््तदषाघषातषात् असमषाकं िक्णषाय भवनेष्त 

भसूमपकतु णसय वयवसथषा दक्रयते ।

१५.५ तडितः करा

 अि्तनषा घषतुणद्वषािषा उतप्नषावेशषानषाम ् आिषािेण तदितिः 
वयषाखयषा समभवषा अदसत ।

 सप्तमकक्षायषंा भवद्भिः इद ं दशदक्तम ् आसीत ् यत ्

गजतुनय्तक्तषानषंंा झञझषावषातषानषंा दनमषातुणसमये वषायोिः िषािषािः 

उपरि गच्छद्त पिञच जलसय दि्दविः अििः आगच्छद्त । 

एतषासषंा प्िलगतीनषंा कषािणने आवेशषानषंा पथृककिण ं भवदत । 

एकसयषािः प्दक्रयषायषािः द्वषािषा यसयषािः वयं समप्दत पणूतुतयषा िोि ं

न कषारितव्तिः मघेषानषाम ्उपरिभषागेष्त िनषावेशषािः एकत् भवद्त 

तथषा च अििः भषागेष्त ॠणषावेशषािः सदञचतषािः भवद्त । पदृथवयषािः 

समीपे अदप िनषावेशषानषंा सञचयिः भवदत । यदषा सदञचतषावेशषानषंा 

परिमषाणम ्अतयदिकं भवदत तदषा वषाय्तिः यिः दवद््ततिः क्त चषालकिः 

भवदत आवेशषानषंा प्वषाह ंसथषात्तं न समथतुिः भवदत । ऋणषातमकषािः 

तथषा च िनषातमकषािः आवेशषािः दमलद्त एवञच प्कषाशसय िषािषािः 

तथषा च धवदनिः उतप्नषा भवदत । एतषंा वयं तदित-्रूपेण पशयषामिः 

(दचत्ं १५.५) ।  इयं प्दक्रयषा दवद््तदतवसजतुनं कथयते ।

डचतं् १५.५ : आवेशसय सञचयेन तदितिः उतपदतििः
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 दवद््तदतवसजतुनसय प्दक्रयषा द्वयोिः अथवषा अदिकमेघयोिः 
मधये अथवषा मेघसय  पथृवयोिः च मधये भदवत्तं शकनोदत । 
अि्तनषा असमषादभिः प्षाचीनकषादलकजनषानषाम ् इव तदितिः 
भयभीतेिः आवशयकतषा नषादसत । अि्तनषा वयं मलूपरिघटनषाम ्
अवगच्छषामिः । वैज्षादनकषािः असमषाकं ज्षानवितुनषाय महतपरिश्रमं 
क्त वतु्तिः सद्त । तथषादप तदितषापतनेन जीवनसय तथषा च 
समपतिेिः हषादनिः भवदत अतिः असमषादभिः सविक्णषाय उपषायषािः 
दनश्चयेन किणीयषािः ।

१५.६ तडितः सफुिक्ा

तदितिः तथषा च झञझषावषातसय समये दकमदप सवत्त्सथषानं 
स्तिदक्तं न भवदत ।

 y गजतुनधवदनश्रवण ं दकमदप स्तिदक्तं सथषानं तवरितगमनषाय 
पवूतुज्षापनं भवदत ।

 y अद्तमगजतुनधवदनश्रवणषान्तिं स्तिदक्तसथषानषात ् िदहिः 
आगमनषात ्पवूुं दकदञचत ्प्तीक्षां क्त वतु्त्त ।

सफुिडक्तसरानसय परिज्ान्म्

दकमदप गहृम ्अथवषा भवनं स्तिदक्तं सथषानम ्अदसत ।

 यदद भव्तिः केनदचत ्कषाियषानेन अथवषा िसयषानेन यषात्षंा 
क्त वतु्तिः सद्त तदषा वषाहनसय गवषाक्सय द्वषािषादण यदद दपदहतषादन 
सद्त तदषा एव भव्तिः अ्तिः स्तिदक्तषािः ।

तडितः तरा च झञझािातसय स्मये डकं कत्षवयं डकं न 
कत्षवय्म ्

 सवत्त्वषाहनषादन यथषा तेजदसवनी, टै्कटियषानं, 
दनमषातुणकषायषातुथुं य्त्षादण तथषा च सवत्त्कषाियषानषादन स्तिदक्तषादन 
न सद्त । क्ररीिषाङ्गणषादन, उ्नतवकृ्षािः उद्षानेष्त शिणसथलषादन 
उ्नतसथषानषादन तदितिः असमषाकं स्तिक्षंा न क्त वतुद्त । 
तदिजझञझषावषातसय समये ्छतं् नीतवषा चलनसय दवचषाििः कसयषाम ्
अदप दृषौ समयक् नषादसत ।

 यदद भव्तिः कदसमंदश्चत् एतषादृशे सवत्त्क्ेत्े सद्त यत् 

दकमदप शिणसथलं नषादसत तदषा सवथेभयिः वकृ्ेभयिः पयषातुप्तदिेू 

दतषे्य्तिः । भमूौ मषा सवप्त्त अदपत्त भमूौ आक्त दञचतं भतूवषा 

उपदवश्त्त । सवहसतौ जषान्तनोिः उपरि तथषा च हसतयोिः मधये 

दशििः सथषापय्त्त (दचतं् १५.६) । एतसयषां दसथतौ भव्तिः 

आघषातषाय लघ्ततमषािः लक्यषािः भदवषयद्त । 

डचतं् १५.६ : तदितिः  समये स्तिदक्तषा दसथदतिः

 तदित् दूिवषाणयषािः त्त्य्तपरि  दवद््ततिः त्त्य्तपरि तथषा 

च िषातोिः नदलकषास्त आघषातं कत्तुं शकनोदत (दकं भवद्भिः 

समयतुते तदित् इदत एकं दवद््तदतवसजतुनम् अदसत ?) । 

तदिजझञझषावषातसय समये एतेषषंा सपशतुनं न किणीयम्। एतषादृश े

समये जङ्गमदूिभषाषसय अथवषा त्त्ीदवहीनसय दूिभषाषसय 

उपयोगिः स्तिदक्तिः भवदत । पिञच इयं ि्तददमतिषापूणुं न अदसत 

यत् भव्तिः एतषादृशयै वयक्तये दूिवषाणीं क्त वतु्त्त यिः त्त्ीय्तके्तन 

दूिभषाषेण भवतषंा वषातषाुं शणृवन् अदसत।

 वहतिः जलसय समपकषातुत् िक्णषाय तदिजझञझषावषातसय 

समये सनषानं न क्त यषातुत् ।

 सङ्गणकं दूिदशतुनय्त्म् इतयषादीनषंा दवद््तद्तपकिणषानषंा 

दपञजषानषंा परिपथदपञजेभयिः दनषकषासनं कततुवयम् । 

दवद््ततगोलदीपषािः / दणिदीपषािः जवषादलत्तं शकय्ते । एतेभयिः 
कषादप हषादनिः न भवदत ।

तडिचचालिक्म्

तदिचचषालकम ् एकषा एतषादृशी य्तदक्तिः अदसत यसयषािः उपयोगिः 

भवनषानषंा तदितिः प्भषावषात ् िक्णषाय दक्रयते । कसयदचत ्

भवनसय दनमषातुणसमये तसय दभतिौ तसय भवनसय औ्नतयषात ्
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अदिकलमिषािः संसथषापय्ते संसथषापय्ते । एतसय दणिसय 

एकिः शीषतुिः वषायौ सवत्त्िः सथषापयते तथषा च अपििः भषागिः 

भमूौ पयषातुप्तगहनतषंा यषावत ् सथषापयते (दचतं् १५.७) । िषातोिः 

दणििः दवद््ततषावेशसय भदूम ं यषावत ् प्षापणषाय एकं सिलं मषागुं  
प्ददषादत । भवनदनमषातुण ेउपय्तजयषािः िषातोिः सतमभषािः दवद््तति्त्यिः 

तथषा च जलनदलकषािः अदप कषादचत ् सीमषापयतु्तम ् असमषाकं 

संिक्ण ं क्त वतुद्त । पिञच तदिजझञझषावषातसय समये एतेषषंा 

सपशतुनं न क्त वतु्त्त ।

१५.७   भूकमपः

भवद्भिः अि्तनषा एव तदिजझञझषावषातसय दवषये अिीतम ् । 

सप्तमकक्षायषंा भवद्भिः चक्रवषातषानषंा दवषये अिीतम ्आसीत ् । 
एतषािः प्षाकृदतकयिः परिघटनषािः मषानवजीवनसय तथषा च 

समपतििेः िहृदत सतिे दवनषाश ं कत्तुं शकन्तवद्त । सौभषा्यवशषात ्

कषादञचत ् सीमषंा यषावत ् वयम ् एतषासषंा परिघटनषानषंा दवषये 

भदवषयवषाणीं कत्तुं शकन्तमिः । वषातषाविणदवभषागिः केष्तदचत ्क्ेत्ेष्त 

दनदमतुतझञझषावषातसय दवषये पवूतुज्षापनं दषात्तं शकनोदत ।

 यदद तदिजझञझषावषातिः भवदत तदषा एतेन सह सदवै 

तदितिः तथषा च चक्रवषातसय समभषावनषा भवदत । अतिः एतषाभयिः 

परिघटनषाभयिः जषायमषानषायषािः क्तेिः अदप िक्णसय उपषायषानषंा कृते 

असमषाकं पषार्शथे समयिः भवदत । 

डचतं् १५.७ : तदिचचषालकम्
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 तथषादप एकषा एतषादृशी अदप परिघटनषा अदसत यसयषािः 

दवषये भदवषयवषाणीं कत्तुं सषामथयुं वयम ्अि्तनषा पयतु्तं दवकदसतं 

कत्तुं समथषातुिः न अभवषाम । अयमदसत भकूमपिः । एषिः दवशषालसतिे 

जनजीवनसय तथषा च समपतििेः क्दतं कत्तुं शकनोदत ।

 ८ अकटोिि २००५ तम े वषथे भषािते उतििकषाशमीिसय 

उिी तथषा च तङ्गिषािनगिेष्त एकिः िहृ्ूभकमपिः आगतिः । इतिः 

पवूुं ग्तजिषातसय भ्तजदजलषायषंा २६ जनविी २००१ तम े वषथे 

िहृ्ूभकमपिः आगतिः आसीत ्।

गडतडिडिः १५.५ 

एतेभयिः भकूमपेभयिः जषातषायषािः क्तेिः दवषये 

सवदपतिौ पचृ्छ्त्त । ततकषादलकेभयिः 

वषातषातुपत्ेभयिः पदत्कषाभयिः च भकूमपैिः जषातषायषािः 

क्तेिः दचत्षादण एकत् क्त वतु्त्त । एतैिः भकूमपैिः 

जनक्तेिः समिदं सङ्दक्प्तं दवविण ं दनमषातु्त्त ।

 भकूमपिः दकं भवदत ? यदषा अयम ्आगच्छदत तदषा दकं 
भवदत ? एतसय प्भषावं ्यनूीकत्तुं वयं दकं कत्तुं शकन्तमिः ? एते 
केचन एतषादृशषािः प्शषािः सद्त येषषंा दवषये वयम ् अििः चचषाुं 
करिषयषामिः ।

भूकमपः डकं भिडत ?

 भकूमपिः यिः िह्व्पकषालं यषावत ्दतष्दत पदृथवयषािः दकमदप 
कमपनम ्अथवषा तीव्रकमपनं भवदत । एषिः पदृथवयषािः भपूपतुट्यषािः 
अ्तिः गहनतषायषंा दवकषािसय कषािणने उतप्निः भवदत । भकूमपषािः 
प्तयेकदसमन ्समये सवथेष्त सथषानेष्त आगच्छ्तिः भवद्त ।

डचतं्१५.८: कषाशमीिे भकूमपिः
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 प्षायिः एतसय पिीक्ण ं न दक्रयते । दवशषालभकूमपषािः 

िह्ट्यनूषािः भवद्त । एते भवनेभयिः सेत्तभयिः जलि्िभेयिः 

तथषा च जनेभयिः असीमक्दतं कत्तुं शकन्तवद्त । एतैिः 

जीवनसय तथषा च समपतििेः दवशषालषा हषादनिः भदवत्तं शकनोदत । 

भकूमपेभयिः आपलषाविः भसूखलनं तथषा च स्तनषामी इदत आग्त्तं  
शकन्तवद्त । २६ ददसमिि २००४ तम े वषथे महषासषागिं परितिः 

स्तनषामी इदत आगतम ्आसीत ्। महषासषागिं परितिः तटसथक्ेत्ेष्त 

अपषािहषादनिः अभवत ्।

गडतडिडिः १५.६    

संसषािसय एकं िेखषामषानदचत्ं सवीक्त वतु्त्त ।  भषािते पवूतुतटसथषानषंा 

तथषा च अणिमषान-दनकोिषाि इदत महषाद्वीपसमहूषानषंा दसथदतम ्

अदभजषान्त्त । दह्दमहषासषागिं परितिः तेषषाम ् अ्यदशेषानषंा 

मषानदचत्े अङ्कनं क्त वतु्त्त येभयिः स्तनषामी इतयनेन क्दतिः 

अभवत ् । सवदपतिौ अथवषा परिवषािसय अ्यवयसकेभयिः 

तथषा च प्दतवेदशभयिः भषािते स्तनषामी इदत असय कषािणने 

जषातषायषािः हषानेिः सचूनषाम ्एकत् क्त वतु्त्त ।

भूकमपसय कािणं डक्म ्?

मम दपतषामही मषंा ज्षादपतवती आसीत ्यत ्

पदृथवी कसयदचत ्िदलवदतुसय एकदसमन ्

शङ्ृगे दसथतषा अदसत तथषा च यदषा िदलवदतुिः 

एतषंा दद्वतीयं शङ्ृगं प्दत नयदत तदषा भकूमपिः 

आगच्छदत । इद ंकथं सतयं भदवत्तं शकनोदत ?

 प्षाचीने कषाले जनषािः भकूमपसय उदचतकषािण ंन जषानद्त 

सम । अतिः तेषषंा िषािणषा कषा्पदनककथषादभिः यथषा दजज्षासोिः 

दपतषामही श्रषादवतवती आसीत ् वयक्तरीदक्रयते सम । संसषािसय 

अ्यभषागेष्त अदप एतषादृशषािः कथषािः प्चदलतषािः आसन ्।

पदृथवयषािः अ्तिः भकूमपनसय कषादन 

कषािणषादन भदवत्तं शकन्तवद्त ?

 अि्तनषा वयं जषानीमिः यत ्पदृथवयषािः अ्तिः सववोपरि व्यषंा 

गहनतषादवकषािसय कषािणने भसूप्दषािः आगच्छद्त । पदृथवयषािः 

इयं वदलिः भपूपतुटी इदत उचयते (दचतं् १५.९) । 

भपूपतुटी

प्षावषािम्

िषाह्क्रोििः

अ्तिः क्रोििः

डचतं् १५.९ : पदृथवयषािः  संिचनषा

 पदृथवयषािः इयं वदलिः एकिः खणििः नषादसत । इयं 

खणिेष्त दवभषादजतषा अदसत । प्तयेकं खणििः पदत्कषा 

इदत कथयते (दचत्ं १५.१०) । एतषािः पदत्कषािः दनि्तिं 

गदतं क्त वतुद्त । यदषा एतषािः पिसपिं घषतुणं क्त वतुद्त 

डचतं् १५.१० :  पदृथवयषािः  पदत्कषािः
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अथवषा आघषातप्भषात ् एकषा पदत्कषा दद्वतीयषायषािः पदत्कषायषािः 

अििः आगच्छदत (दचतं् १५.११) तदषा एतसमषात ् कषािणषात ्

भपूपतुट्यषंा दवक्ोभिः उतपद्ते । अयमवे दवक्ोभिः पदृथवयषािः  व्यषंा 

भकूमपरूपेण दृशयते । 

घटिनपलेटषािः

घषतुणपलेटषािः

डचतं् १५.११ : पदृथवयषािः पटिषानषंा गतयिः 

यदद वैज्षादनकषािः भकूमपसय दवषये एतषावददिकं 

जषानद्त तदषा ते दकं ते भषादवभकूमपसय 

समयसय तथषा च सथषानसय भदवषयवषाणीं कत्तुं 

शकन्तवद्त ?

 यद्दप वयं भकूमपषागमनसय कषािणषादन दनदश्चतरूपेण 
जषानीमिः तथषादप अि्तनषा पयतु्तं इद ं समभवं न अभवत ् यत ्
भषावीभकूमपसय समयसय तथषा च सथषानसय भदवषयवषाणीं कत्तुं 
शकन्तमिः ।

अह ंक्त त्दचत ्पदितवती आसं यत ्

भदूमगतदवस्ोटैिः अदप भसूप्दिः 

उतप्निः भदवत्तं शकनोदत ।

 पथृवयषंा भसूप्दिः जवषालषाम्तखीदवस्ोटनषात ् अथवषा 

कसयदचत ्उ्कषादपणिसय भमूयषा सह घटिनषात ्अथवषा कसयदचत ्

भदूमगत-नषादभकरीयदवस्ोटसय कषािणने अदप उतप्निः भदवत्तं 

शकनोदत । पिञच अदिकषंाशषािः भकूमपषािः पदृथवयषािः  पदत्कषाणषंा 
गदतकषािणने आगच्छद्त ।

 भकूमपषािः पदत्कषाणषंा गदतकषािणने उतप्नषािः भवद्त । 
अतिः यत् पदत्कषाणषंा सीमषािः द्तितुलक्ेत्षादण भवद्त तत् 

भकूमपषागमनसय समभषावनषा अदिकषा भवदत । एतषादन 

द्तितुलक्ेत्षादण भकूमपीक्ेत्षादण अथवषा भ्रशंक्ेत्म ् अदप  
कथयते । भषाितसय अदत भकूमपषाशङ्दकतक्ेत्षादण कषाशमीििः 

पदश्चमिः वषा के्द्रीयदहमषालयिः समसतोतििपवूुं कच्छसय 

मरुभदूमिः िषाजसथषानं तथषा च दस्िगङ्गषायषािः क्ेत्षाणी सद्त । 

ददक्णभषाितसय केचन भषागषािः सङ्कटषाप्नक्ेत्ेष्त आगच्छद्त । 

(दचत्ं १५.१२) ।

डचतं् १५.१२ : भषाितीये उपमहषाद्वीपे पदृथवयषािः पटिषानषंा गतयिः

 कसयदचत् भकूमपसय शके्तिः परिणषामसय मषापनं 

रिकटिमषादपकषायषंा दक्रयते । अदिकदवनषाशकषािकषाणषंा 

भकूमपनषानषंा परिमषाणं सप्तषात् अदिकं भवदत । भ्तजे तथषा च 

कषाशमीिे आगतषानषंा भकूमपनषानषंा परिमषाणं ७.५ आसीत् ।

यूिेडशयनपलेिटः

डतब्बतप्सतािः

इडणियनपलेिटः

डह्द्महासागिः

्मािणट-एििेसटः

गङ्गास्मभूड्मः

डह्मालियः
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भसूप्दषािः पदृथवयषािः व्यषंा तिङ्गषान् उतपषादयद्त । एतेषषंा तिङ्गषाणषंा भकूमपलेखी इदत नषामनषा य्त्ेण सङ्रिहणं दक्रयते 

(दचत्ं १५.१३) । इदम ्उपकिणं केवलमेकिः कमपमषानिः दणििः अथवषा लोलकं भवदत यत् भसूप्दषागमनसमये कमपनं  
किोदत । असय कमपमषानत्त्ेण सह एकषा अङ्दकनी य्तक्तषा भवदत । इयम ् अङ्दकनी असय अििः गदतमषानषास्त 

कषागदपरटिकषास्त भकूमपतिङ्गषाणषंा सङ्रिहणं किोदत । 
एतेषषंा तिङ्गषाणषाम ् अधययनं कृतवषा वैज्षादनकषािः 

भकूमपसय समपूणुं मषानदचतं् दनमषातुत्तं शकन्तवद्त 

यथषा १५.१४ दचत्े ददशतुतम ्अदसत । ते भकूमपसय 

क्दतकषािकक्मतषायषािः अन्तमषानं कत्तुं शकन्तवद्त । 

डचतं् १५.१४ : भकूमपसय दचत्म्

भमूिेःअ्तिः

दि्द्तिः
भमूिेः पषृ्म्

अदिके्द्रम्
भकूमप-तिङ्गषािः

दवज्षाने अ्येषषंा िहूनषंा मषापकषानषाम ्इव (िेसीिल् इदत एकम ्अ्यम ्उदषाहिणम ्अदसत) रिकटिमषादपकषा िेदखकषा नषादसत । 

असयषाथतुिः अदसत यत् असयषंा मषादपकषायषंा ६ परिमषाणषानषंा भकूमपषानषंा क्दतनषाशकोजषातु ४ परिमषाणसय भकूमपसय दवनषाशकोजषातुयषािः 

सषाितुग्तदणतम ्अदिकं न अदसत । वसत्ततिः परिमषाणे २ इदत वदेृिः अथतुिः १००० ग्तदणतम ्अदिकषा दवनषाशकोजषातु अदसत । एतदथुं 

६ परिमषाणसय कसयदचत् भकूमपसय दवनषाशकोजषातु ४ परिणषामसय भकूमपसय तोलनषायषंा १००० ग्तदणतम ्अदिकं भवदत ।

स. भूकमपात ्िक्ण्म्

 उपय्ततुक्तचचषातुयषाम ् असमषादभिः पदितं यत ् भकूमपषानषंा 

भदवषयवषाणी न कत्तुं शकयते । असमषादभिः इदम ्अदप दृष ंयत ्

भकूमपषािः अतयदिकं दवनषाशकषािकं भदवत्तं शकन्तवद्त । अतिः 

इदम ्आवशयकम ्अदसत यत ्वयं सदवै सविक्णषाय अविषानं 

क्त मतुिः । भकूमपक्ेत्ेष्त यत् भकूमपषागमनसय समभषावनषािः अदिकषािः 

भवद्त तत्तयजनैिः असय समम्तखीकिणषाय दवशषेरूपेण  

सदजजतैिः भषावयम ् । सवतुप्थमम ् एतेषषंा क्ेत्षाणषंा भवनषानषंा  

आकृतयिः एतषादृशयिः भवेय्तिः यत ्तषादन भकूमपसय तीव्रकमपनषान ्

सोढ्तं समथषातुदन भवेय्तिः । आि्तदनकरी-भवनप्ौद्ोदगकरी एतत ्कत्तुं 

शकनोदत ।

 उदचतम ्इदम ्अदसत यत ्भवनषानषाम ्आकृतयिः सिलषािः 

भवेय्तिः येन तषादन “भकूमप-दनिषापदिः” भवेय्तिः ।

 y केनदचत ् यो्यभवनदनमषातुत्षा सह अथवषा 

संिचनषादभयषाद्त्केण सह पिषामशुं क्त वतु्त्त ।

 y अतयदिकभकूमपक्ेत्ेष्त भवनदनमषातुण ेभषािय्तक्तपदषाथषातुनषाम ्

अपेक्यषा मदृतिकषायषािः अथवषा गहृदनमषातुणकषाष्सय  

सतू्म्

लोलकगोलकम्

घणूशीड्रम्

चषाटतुपत्म्

अङ्कनीटेक्

च्तमिकिः

भकूमपलेखी-आिेखदचत्म्

दचत्म ्15.13 भकूमपलेखी-उपकिणम ्
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उपयोगिः समीचीनिः भवदत । यदद आकृदतिः पतदत 

तदषा अतयदिकं हषादनिः न भवदत ।

 y कपषादटकषा इतयषादीनषंा दभत्यषा सह योजनं िह्टसमीचीनं 

भवदत येन तषािः सिलतयषा मषा पतेय्तिः ।

 y दभदतिघदटकषा दचत्संिक्कं जलतषापकम् इतयषादीनषंा 

दभतिौ अवलमिनसमये अविषानं भवेत् यत ्

भूकमपसमये एतषादन जनेष्त मषा पतेय्तिः ।

 y यतो दह केष्तदचत् भवनेष्त भूकमपकषािणेन अद्नदषाहिः 

भदवत्तं शकनोदत अतिः इदम् आवशयकम् अदसत यत ्

सवथेष्त भवनेष्त दवशेषेण उचचभवनेष्त अद्नशमनसय 

सवषातुदण उपकिणषादन कषायतुकिणदसथतौ भदवतवयषादन ।

 के्द्रीयभवनषान्तस्िषानसंसथषानं रुिकरीद्वषािषा 

भूकमपप्दतिोिकभवनषानषंा दनमषातुणषाय कषाश्चन सूचनषािः 

दवकदसतषािः  कृतषािः सद्त ।

 भकूमपसय तीव्रकमपनषावसथषायषंा  सविक्णषाय 
अिोदलदखतषािः उपषायषािः कततुवयषािः -

१. यडद भि्तः गृहे सड्त तदा- 

 y कसयषादश्चत ् उतपीदिकषायषािः अििः आश्रयं सवीक्त वतु्त्त 
तथषा च कमपनषानषंा दविषाम ंयषावत ्तत् एव भव्त्त ।

 y एतषादृशभेयिः वसत्तभयिः दिेू भव्त्त यषादन भवतषाम ् उपरि 
पदतत्तं शकन्तवद्त ।

 y यदद भव्तिः शययषायषंा सद्त तदषा मषा उदतिष््त्त सवदशिसिः 
उपिषानेन िक्ण ंक्त वतु्त्त ।

२. यडद भि्तः गृहात ््बडहः सड्त -

 y भवनेष्त वकृ्ेष्त तथषा च उपयतुवदसथतदवद््तति्त्ीभयिः दिेू 
कदसमदंश्चत ्सवत्त्सथषाने अद्वष्त्त एवञच भमूौ शयनं 
क्त वतु्त्त ।

 y यदद भव्तिः कदसमदंश्चत ्कषाियषाने अथवषा िसयषाने सद्त 
तदषा िदहिः मषा गच्छ्त्त । चषालकं वदये्तिः यत ् सिः शनैिः 
शनैिः सवत्त्सथषानं प्षापन्तयषात ्। भसूप्दनसय समषाप्तेिः पवूुं 
िदहिः मषा दनससि्त्त ।
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भूपप्षटी
 Â केषषाञचन वसतनूषाम ्अ्यवसत्तदभिः सह घषतुण ंकृतवषा आवेशनं कत्तुं 

शकयते ।

 Â आवेशषािः दद्वदविषािः भवद्त िनषावेशषािः ऋणषावेशषािः च ।

 Â सजषातीयषावेशषािः पिसपिं प्दतकषतुण ं तथषा च दवजषातीयषावेशषािः 
पिसपिम ्आकषतुण ंक्त वतुद्त ।

 Â घषतुणद्वषािषा उतप्नषावेशषािः दसथिषावेशषािः कथय्ते ।

 Â यदषा आवेशषािः गदतं क्त वतुद्त तदषा दवद््तदषािषा प्भवदत ।

 Â दकमदप वसत्त आवेदशतम ् अदसत उत न एतसय अवगमनषाय 
दवद््तद्ददशतुनिः उपयोगिः दक्रयते ।

 Â कसयदचत ् आवेदशतवसत्तनिः आवेश ं पथृवयषंा सथषानषा्तिण ं
भसूमपकतु णम ्इदत कथयते ।

 Â मघेषे्त तथषा च पथृवयषाम ्अथवषा दवदभ्नमघेषानषंा मधये दवद््तदतवसजतुनसय 
कषािणने तदितिः उतपदतििः भवदत ।

 Â तदितषाघषातिः जीवनं तथषा च समपदति ंनष ंकत्तुं शकनोदत ।

 Â तदिचचषालकं भवनषादन तदितप्भषावषात ्िदक्त्तं शकनोदत ।

 Â पदृथवयषािः आकदसमककमपनम ्अथवषा वेपथ्तिः भकूमपिः कथयते ।

 Â भपूपतुट्यषािः अ्तिः गहनतषायषंा दवक्ोभसय कषािणने भकूमपषािः 
आगच्छद्त ।

 Â भकूमपषागमनसय भदवषयवषाणी समभवषा न अदसत ।

 Â पदृथवयषािः पदत्कषाणषंा सीमषास्त भकूमपषागमनसय प्वदृतििः भवदत । 
एतषादन क्ेत्षादण भ्रशंक्ेत्षादण कथय्ते ।

 Â कसयदचत ् भकूमपसय दवनषाशकोजषातुयषािः मषापनं रिकटिमषादपकषायषंा 
दक्रयते । रिकटिमषादपकषायषंा सप्तषात ् अदिकमषापय्तक्तषािः भकूमपषािः 
जीवनसय समपतििेः च क्दतं कत्तुं शकन्तवद्त ।

 Â असमषादभिः भकूमपेभयिः िक्णषाय आवशयकम ् अविषानं किणीयं 
भवदत ।

डिसज्षन्म्

पडृरवयाः पडत्का

भूकमपः

डिद्फुद्दशशी

तडित्

तडिचचालिक्म्

ऋणािेशः

िनािेशः

रिकटि्माडपका

भूकमपलेिखी

गज्षन्म्

तडिजझञझािातः

आिेशसराना्तिण्म्

सफुना्मी

भूसप्दन्म्

भि्तः डकं डशडक्ति्तःप््मफुखाः शबदाः
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अभयासः

प्शिः १ तथषा च २ मधये दवक्पषानषंा चयनं क्त वतु्त्त-

१. अिोदलदखतेष्त कसय घषतुण ंकृतवषा आवेशनं न कत्तुं शकयते ?

 (क) पलषादसटक् इदत असय मषादपकषा     (ख) तषाम्रदणििः

 (ग)  ््त द्लतम ्वषाय्तकोशिः      (घ) ऊणषातुवस्तषादण

२. यदषा कषाचदणिसय कौशयेवस्तेण सह घषतुण ंदक्रयते तदषा दणििः

 (क) तथषा च वस्तम ्उभ ेएव िनषावेशम ्अदजतुते क्त रुतिः ।

 (ख) िनषावेदशतिः भवदत तथषा च वस्तम ्ऋणषावेदशतं भवदत ।

 (ग) तथषा च वस्तम ्उभ ेऋणषावेशम ्अदजतुते क्त रुतिः ।

 (घ) ऋणषावेदशतिः भवदत तथषा च वस्तं िनषावेदशतं भवदत ।

३. अिोदलदखतषानषंा कथनषानषंा प्तितिः सतयम ्असतयं वषा दलख्त्त-

 (क) सजषातीयषावेशषािः पिसपिम ्आकषतुण ंक्त वतुद्त ।

 (ख) आवेदशतकषाचसय दणििः आवेदशतपलषादसटकसट्षा इदत असय आकषतुण ंकिोदत ।

 (ग) तदिचचषालकं कसयदचत ्भवनसय स्तिक्षंा न कत्तुं शकनोदत

 (घ) भकूमपसय भदवषयवषाणीं कत्तुं शकयते

४. शितकषाले सवेदकसय अवतषािणसमये  चटचटषाधवदनिः श्रयूते। वयषाखयषंा क्त वतु्त्त ।

५. यदषा वयं कसयदचत ्वसत्तनिः हसतेन सपशतुनं क्त मतुिः तदषा तसय सवसय आवेशसय हषादनिः भवदत वयषाखयषां क्त वतु्त्त ।

६. तसयषािः मषादपकषायषािः नषाम दलख्त्त यसयषंा भकूमपदवनषाशकोजषातुयषािः मषापनं दक्रयते । एतसयषंा मषादपकषायषंा  
 भकूमपसय मषापसङ्खयषा त्ीदण अदसत । दकम ् एतसयषािः भकूमपलेखीय्त्द्वषािषा सङ्रिहण ं कत्तुं शकयते ?  
 दकम ्एतेन अदिकषा हषादनिः भदवषयदत ।

७. तदितिः सवस्तिक्षायषािः त्ीन ्उपषायषान ्िोिय्त्त ।

८. आवेदशतिः वषाय्तकोशिः अपिम ् आवेदशतम ् वषाय्तकोश ं प्दतकदषतुतं किोदत पिञच अनषावेदशतेन  
 वषाय्तकोशने आवेदशतम ्वषाय्तकोशिः आकदषतुतिः दक्रयते । वयषाखयषंा क्त वतु्त्त ।

९. दचत्षाणषंा सषाहषाययेन कसयदचत ् एतषादृशसय उपकिणसय वणतुनं क्त वतु्त्त यसय उपयोगिः कसयदचत ् 
 आवेदशतवसत्तनिः अवगमने भवदत ।

१०. भषाितसय तेषषंा त्यषाणषंा िषाजयषानषंा सचूीं दनमषातु्त्त यत् भकूमपसय तीव्रकमपनषानषाम ्अदिकषा समभषावनषािः सद्त ।

११. क्पय्त्त यत ् भव्तिः गहृषात ् िदहिः सद्त तथषा च भकूमपसय तीव्रकमपनषादन प्षािभ्ते । भव्तिः सवसय  
 िक्णषाय कषादन अविषानषादन करिषयद्त ?

१२. वषातषाविणदवभषागिः इमषंा भदवषयवषाणीं किोदत यत ् कदसमदंश्चत ् दनदश्चते ददने तदिजझञझषावषातसय समभषावनषा  
 अदसत एवञच क्पय्त्त यत ्तदसमन ् ददवसे भवतषा िदहिः ग्तवयम ्अदसत । दकं भव्तिः आतपतं् नीतवषा  
 गदमषयद्त ? वयषाखयषां क्त वतु्त्त ।
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१. जलसय नलसयोद्षाटनं क्त वतु्त्त । एतसय समषायोजनम ् अ्पप्वषाहषाय क्त वतु्त्त । कसयषादश्चत ् प्तनिःपिूणयषािः 
आवेशनं क्त वतु्त्त । इमषंा जलिषािषंा दनकषषा आनय्त्त । पे्क्ण ंक्त वतु्त्त यत ्दकं भवदत । एतसय गदतदवििेः 
सङ्दक्प्तं दवविण ंदलख्त्त ।

२. सवषावेशसय संसचूकं दनमषातु्त्त । प्षायिः १०से.मी. ×३ से.मी. कगतुदसय परटिकषंा सवीक्त वतु्त्त । एतषंा १५.१५ 
दचत्े ददशतुतषान्तसषािम ्आकृदतं यच्छ्त्त । एतसयषािः कसयषादश्चत ्सदूचकषायषािः तीक्ण ेभषागे स्त्तलनं क्त वतु्त्त । 
दकमदप आवेदशतं वसत्त एतसयषािः समीपे आनय्त्त । पे्क्ण ंक्त वतु्त्त यत ्दकं भवदत । एतसयषािः कषायतुप्णषा्यषािः 
वयषाखयषंा क्त वतु्तिः सङ्दक्प्तं दवविण ंदलख्त्त ।

  डचतं् १५.१५

३. एषिः गदतदवदििः िषादत्कषाले समपषादनीयिः भवदत । एतषादृश ंप्कोषं् गच्छ्त्त यत् प्दतदीप्तनदलकषायषािः प्कषाशिः 
भवेत ् । वषाय्तकोश ंआवेदशतं क्त वतु्त्त । प्दतदीप्तनदलकषायषािः दपञजसय दपिषानं क्त वतु्त्त येन पणूतुतयषा तमिः 

 
भवेत ् । आवेदशतम ् वषाय्तकोश ं प्दतदीप्तनदलकषायषािः समीपम ् आनय्त्त । भव्तिः नीलदीदपं्त द्रक्यद्त । 
वषाय्तकोश ंनदलकषायषािः लमिसय अन्तददश ंनीतवषा कषा्तौ परिवततुनषानषंा पे्क्ण ंक्त वतु्त्त ।

 अविषानं भवेत ्यत ्म्तखयषापतूयषातु सह नदलकषायषािः संयोजकत्त्ीणषंा तथषा च नदलकषायषािः िषादतवकभषागषानषंा 
सपशतुनं मषा क्त वतु्त्त ।

४. अदभजषान्त्त यत ्दकं भवतषंा क्ेत्े कषादप एतषादृशी संसथषा अदसत यषा प्षाकृदतकदवपदिः पीदितषानषंा वयक्तरीनषंा 
कृते शषाद्तं प्यच्छदत । अदभजषान्त्त यत ्सषा भकूमपपीदितषानषंा जनषानषंा सषाहषाययं केन प्कषािेण किोदत । 
भकूमपपीदितषानषंा वयक्तरीनषंा समसयषास्त एकं सङ्दक्प्तं दवविण ंदनमषातु्त्त ।

 अदसमन ्दवषये अदिकसचूनषायै अिोदलदखतजषालप्तटेष्त पशय्त्त—

 y http://www.science.howstuffworks.com/lightning.htm

 y http://www.science.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/planets/
earth/continents.shtml

दवसतषारित-अदिगमिः – गदतदवियिः परियोजनषाश्च

10 से.मी. X 3से.मी. कषागदम्

दि्द्तदकतिेखषातिः मोटय्त्त

दि्द्तदकतिेखषायषंा                                    

कततुय्त्त

सचूी

थमवोकषाल्


