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अस्माभिः दृष्ट् ् आसीत ् यत ् सप्त्-कक्मायमंा 

भिज्मासःु प्रहभेिकमा च आचमाय्य अह्दने 

एवञच टीबनुमा सह वन-भ्र्ण ं कृतवनतः । 

ते सवसहपमाभिभिः सह सवमानिुवमानमंा भवतरणमाय उतसकुमाः  
आसन ् । कक्मायमाः अनये भवद्माभ ््यनः अभप सवमानिुवमानमंा 

क्नमाय अतयनततोतसकुमाः आसन ्यततो भह तेष ुकेचन िरतपरु-

अियमारणयं भ्र्णमाय गतवनतः आसन ् । केचन कमािीरङ्गमा-

रमाभट्रिय-उद्मान् ्एवञच ितोकचमाऊ-वनयिनत-ुअियमारणयं त्मा 

ग्ेट-भनकतोबमारबमायतोभसफियर ररिव्य (बहृत-्भनकतोबमार-िैव्ण्डि-

संरभक्त-क्ेत्र्)् वयमाघ्र-संरभक्तक्ेत्र् ्इतयमादीनमंा भवषये श्तुवनतः 

आसन ्।

रमाभट्रिय-उद्मानमानमंा वनयिनत-ुअभयमारणयमानमंा  
एवञच िैव्ण्डि संरभक्त क्ेत्रमाणमंा 
भन्मा्यणसय उद्शेय् ्भक् ्?

७.१ वनोन म्ूलन् ्एवञ्च एतस्य कारणानन

अस्माकं िू् ौ नमानमाभवधमाः पमादपमाः िनतवश्च प्रमापयनते। एते 

्मानविमातेः अभसततवमाय एवञच समयक् िीवनमाय आवशयकमाः 

िवभनत। अद् एतेषमंा िीवमानमा् ्अभसततवमाय वनोन म्ूलन् ्एकं 

्हद्भय् ् उपभस्त् ् अभसत। वयं िमानी्ः यत ् वनतोन्िूनसय 

अ ््यः अभसत वनमानमंा स्मापतयननतरं िू् ःे अनय-कमाययेष ुउपयतोगः। 

वनेष ुवकृ्माणमंा कत्यनेन अधसतनतोद्शेयमानमंा कृते भरियते

 Â कृषये िू् ःे प्रमाभप्तः

 Â गहृमाणमंा यनत्रमागमारमाणमंा च भन्मा्यण््

 Â उपसकरभन्मा्यणमाय अ्वमा कमाष्ठसय इनधनरूपेण  
 उपयतोगः।

 वनदमाहः एवञच िीषणमानमावभृष्टः अभप वनतोन्िूनसय केचन 
प्रमाकृभतक-कमारकमाः सभनत।
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सवभस्न् सूचयमंा वनतोन्िूनसय कमारणमाभन भिखनत ु
च एतेषमंा प्रमाकृभतक-्मानवभनभ््यतयतोः वगगीकरण ं
कुव्यनतु ।

७.२ वनोन म्ूलनस्य पररणा्ाः

प्रहभेिकमा भिज्मासुश्च वनतोन्िूनसय पररणमा्मानमंा स्रणसय 

प्रयमासं कृतवनतौ । ते स्रभनत यत् वनतोन्िूनेन पभृ्वयमाः 

तमापसय प्रदषूणसय च सतरे वभृ्धः िवभत । एतेन 

वमायु्ण्डिे कमाब्यन-्डमाइकसमाइ्ड इभत असय सतरः वध्यते । 
िौ्ििसतरसयमाभप  भनमनीकरणं िवभत । ते िमानभनत 

यत् वनतोन्िूनेन प्रमाकृभतक-सनतुिन् ् अभप प्रिमाभवतं 

िवभत । आचमाय्यः अह्दः तमान् ज्माभपतवमान् आसीत् यभद 

वनतोन्िूनेन एकत्र यत्र वषमा्ययमंा नयनूतमा 

आगच्छभत तत्रैव अपरभस्न ्पक्े आपिमावः 

क्ं समिभवतुं शकनतोभत ?

वकृ्माणमा् ्अनवरत-कत्यनं िभवट्यभत तदमा वषमा्ययमंा िू् ःे उव्यरतमायमंा 
च नयनूतमा आगभ्ट्यभत । एतदभतररचय आपिमावः अनमावभृष्टः 
इतयमादीनमंा प्रमाकृभतक-आपदमानमंा समिमावनमाः अभप वध्यनते ।

 स्रनत ु यत ् प्रकमाश-संशे्षण-भरियमायमंा पमादपमानमंा 
ितोिनभन्मा्यणमाय कमाब्यन्डमाइकसमाइ्ड इभत असय आवशयकतमा  
िवभत । नयनू-वकृ्माणमा् ् अ ््यः यत ् कमाब्यन-्डमाइकसमाइ्ड इभत 
असय उपयतोगे नयनूतमाग्नं येन वमायु् ण्डिे एतसय ्मात्रमायमंा 
वभृ्धः िवभत यततो भह कमाब्यन्डमायमाकसमाइ्ड इभत पभृ्वीद्मारमा 

7
अधयमायः

वकृ्षकानां  जनतमूनां ्च सरंक्षण््
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उतसृष्टतोट््णः भवभकरणमानमंा प्रग्हणं करतोभत । अतः एतसय  

्मात्रमायमंा व्ेृधः पररणमा्सवरूपेण वैभविकतमापः इभत िवभत। 

पृभ्वयमाः तमापे वभृ्धकमारणमात् ििचरिसय सनतुिनं नष्टं िवभत 

वषमा्य्माने नयूनतमा आगच्छभत  यस्मात् अनमावभृष्टः िवभत ।

 ्दृमायमाः गुणेषु पररवत्यनसय आग्नमाननतरं ्ुखयं कमारण ं

वनतोन्ूिन्् अभसत । कसयभचत् क्ेत्रसय ्दृमायमाः िौभतक-

गुणेषु वकृ्मारतोपणसय वनसपतेः च प्रिमावः िवभत । सप्त्-

कक्मायमाः स्रणं कुव्यनतु वकृ्माः क्ं ् दृमाक्य्् अवरतोधयभनत । 
िू्ौ वकृ्माणमंा नयूनतमाकमारणेन ्दृमायमाः क्यः िवभत । ्दृमायमाः 

उपरर तिसय अपसमारणेन दृढप्रसतरमाः दृशयनते । एतेन 

्दृमायमंा ‘ह्ू्स’ इभत असय नयूनतमा िवभत त्मा च एतसयमाः 

उव्यरतमायमा्् अभप नयूनतमा िवभत । शनैः शनैः उव्यरिूभ्ः 

्रुस्िे पररवत्ययभत । एतत् ्रुस्िीकरण्् इभत कथयते । 

 वनतोन्ूिनमात् ्दृमायमाः ििधमारणक््तमायमाः उपरर 

एवञच िू्ेः उपररष्टमात् तिमात् ििसय अधः अनतःस्रवण े

अभप भवपरीत-प्रिमावः िवभत यसय पररणमा्सवरूपेण 

आपिमावः आगच्छभत । ्दृमायमाः अनये गुणमाः य्मा-पतोषक-

तत्वमाभन, गिन्् इतयमादीभन अभप वनतोन्ूिनेन प्रिमाभवतमाभन 

िवभनत ।

 अस्माभिः सप्त्कक्मायमंा पभित्् आसीत् यत् वनेभयः 

वय्् अनेकमान् उतपमादमान् प्रमापनु्ः । एतेषमा्् उतपमादमानमंा 

सूचीभन्मा्यणं कुव्यनतु । यभद वयं वकृ्माणमंा भनरनतरकत्यनं कु््यः 

तदमा भक्् अस्माकं कृते एतेषमा्् उतपमादमानमंा नयनूतमा िभवट्यभत?
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वनतोन्िूनेन वनयप्रणीनमंा िीवन् ् अभप प्रिमाभवतं  
िवभत । क्् ्? एतेषमंा कमारणमानमंा सूचीभन्मा्यणं कृतवमा 
कक्मायमा् ्एतसय चचमाां कुव्यनतु ।

७.३ वनाना् ्एवञ्च वन्य-प्ाणीनां सरंक्षण््

वनतोन्िूनसय प्रिमावं ज्मातवमा प्रहभेिकमा भिज्मासशु्च भचभनततौ 

आसतमा् ् । तौ प्रमाधयमापक् ् अह्द ं भनकषमा गतवनतौ एवञच 

तमाभयमंा पषृ्ट ंयत ्वनमानमंा वनयप्रमाणीनमंा रक्ण ंक्ं कतुां शकयते ?

 प्रमाधयमापकः अह्दः प्रहभेिकमा-भिज्मासतोः एवञच 
तेषमंा सहपमाभिनमंा कृते िैव्ण्डि-संरभक्त-क्ेत्रसय भ्र्णसय 
आयतोिनं कृतवमान ् । एतसय कृते तेन पच्ढी-िैव्ण्डिीय-
संरभक्तक्ेत्रसय चयनं कृत् ्। ते िमानभनत यत ्पमादपमाः िनतवश्च 
उपररभह्माियसय शङ्ृखिमायमाः एवञच पभश्च्ीघट्टसदृशमाः 
सभनत । प्रमाधयमापकः अह्दः भवविभसभत यत ् एतसय क्ेत्रसय 
िैव-भवभवधतमा अभद्तीयमा अभसत । ते वनक््यचमारर्माधवरमा्िी 
-्हतोदयं प्रमाभ ््यतवनतः यत ्सः बमािमानमंा ् माग्यभनदयेशनं कुयमा्यत ्। तेन 
उकं् यत ्िैभवक्हत्वयकु्क्ेत्रमाणमंा संरक्ण् ्अस्माकं रमाभट्रिय-
परमपरमायमाः एकः िमागः अभसत ।

िैव्ण्डिं पभृ्वयमाः सः िमागः यभस्न् सिीवमाः 
प्रमापयनते अ्वमा ये िीवनयमापने यतोगयमाः सभनत । िैव-
भवभवधतमायमाः अ ््यः अभसत पभृ्वयमंा प्रमापय्माणमाः 
भवभिननिीवमानमंा प्रिमातयः  तेषमंा पमारसपररकसमबनधमाः 
एवञच पयमा्यवरणेन तेषमंा समबनधः ।

 ्माधवरमा्िी्हतोदयः बमािमान ् अवबतोभधतवमान ् यत ्
अस्माकं वयभक्गत-प्रयमासमानमा् ्एवञच  स्मािसय प्रयमासमानमा् ्
अभतररकं् सव्यकमाररसंस्माः अभप वनयिनतनूमंा सरुक्मायै कमाय्यरतमाः 
सभनत । सव्यकमारः तेषमंा सरुक्मायै संरक्णमाय च भनय्मानमंा भवधीनमंा 
नीतीनमंा च भन्मा्यण ंकरतोभत । वनयिनत-ुअियमारणयमाभन, रमाभट्रिय-
उद्मानमाभन, िैव्ण्डि-संरभक्त-क्ेत्रमाभण इतयमादीभन पमादपमानमंा 
िनतनूमंा च कृते संरभक्तमाभन सरुभक्तमाभन क्ेत्रमाभण च सभनत ।

वनसपभतिमातीनमंा प्रमाभणिमातीनमा् ्एवञच तेषमा् ्आवमासमानमंा 
संरक्णमा ा्ं संरभक्त-क्ेत्रमाणमंा भचह्माङ्कनं कृत् ्अभसत येभयः 
अियमारणयं, रमाभट्रिय-उद्मानमाभन एवञच आरभक्त-क्ेत्रमाभण 
कथयनते । वकृ्मारतोपण,ं कृभषः, चमारणस्मानमाभन, वकृ्माणमंा 
कत्यन्,् आखटेः, च््यप्रमाप्तये आखटेः एतेष ुक्ेत्रेष ु भनभष्ध-
कमायमा्यभण सभनत :

अभ्यारण्य् ् : ततक्ेत्रं यत्र िनतनूमा् ् एवञच तेषमा् ्
आवमासमाः कस्मात ्अभप भवक्तोिमात ्सरुभक्तमाः िवभनत ।

रानट्रि्य-उद्ान् ् : वनयिनतनूमंा कृते आरभक्त-क्ेत्रमाभण यत्र 
ते सवतनत्ररूपेण आवमाससय प्रमाकृभतक-संसमाधनमानमा् ्उपयतोगं 
कतुां शकनवुभनत ।

जैव्ण्डल-आरनक्षत-क्षषेत्र् ् : वनय-िीवनं पमादपमानमंा 
िनतनूमंा च कृते एवञच ततक्ेत्रसय आभदवमाभसनमंा 
पमारमपररकरूपेण िीवनयमापनमाय भवशमाि-संरभक्त-क्ेत्रमाभण ।
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भिलिमायमाः, प्रदशेसय एवञच  दशेसय रमाभट्रिय-उद्मानमानमंा, 
वनयिनत-ुअियमारणयमानमंा  िैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेत्रमाणमंा 
संखयमायमाः ज्मानं कुव्यनत ु । ७.१ समाररणीं पररपरूयनत ु । 
एतमाभन क्ेत्रमाभण सवप्रदशेसय िमारतसय च  ्मानभचत्रे अभप 
प्रदश्ययनत ु।

जैव्ण्डलस्य आरक्षण््

प्रमाधयमापकेन अह्दने एवञच ् माधवरमा्िी्हतोदयेन सह बमािमाः 
िैव्ण्डि-संरभक्त-क्ेत्रे प्रवेश ंकृतवनतः । ् माधवरमा्िी्हतोदयः 

यत ् िैव-भवभवधतमायमाः संरक्णसय उद्शेयेन एव िैव्ण्डि-

आरभक्त-क्ेत्रमाभण भनभ््यतमाभन सभनत । {य्मा िवनतः िमानभनत  

एव, िैव-भवभवधतमायमाः  अ ््यः अभसत यत ्कभस्भंश्चत ्क्ेत्र-भवशषे े

प्रमापय-पमादपमाः िनतवः सकू््िीवमानमंा च भवभिनन-प्रिमातयः । 

कसयभचत ्क्ेत्रसय िैव्ण्डि-आरभक्तक्ेतं्र तसय क्ेत्रसय िैव-

भवभवधतमायमाः संसकृतेः च स्मापने समाहमाययं करतोभत ।} कसयभचत ्

िैवसंरभक्तक्ेत्रसय अनतग्यत् ् अनय-संरभक्त-क्ेत्रमाभण अभप 

िभवतुं शकनवुभनत । पच्ढी-िैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेत्रे सतप्ुडमा 

-नमा्क् ्एकं रमाभट्रिय-उद्मानं त्मा ‘बतोरी’ ‘पच्ढी’ नमा्के द् े

वनयिनत-ुअियमारणये आगच्छतः ।

साररणी ७.१  : सरंक्षणहषेतुः सरुनक्षतानन क्षषेत्रानण

सरंनक्षत-क्षषेत्र्् रानट्रि्य-उद्ान्् वन्यजनतु-अभ्यारण्य्् जैव्ण्डल-आरनक्षत-क्षषेत्र््

्् भिह्मायमंा

्् प्रदशेे

्् दशेे

  

न्चत्र् ्७.१ :  पच्ढी-िैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेत्र््
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िवतमंा सवक्ेत्रे िैव-भवभवधतमा-भवक्तोिकमानमंा कमारकमाणमंा 
सचूीभन्मा्यण ंकुव्यनत ु। एतेष ुकेचन गभतभवधयः अज्माने एव 
िैव-भवभवधतमायमंा भवक्तोि् ् उतपमादयभनत । ्मानवमानमा् ्
एतेषमंा गभतभवधीनमंा सचूीं भन्मा्यनत ु। एतेषमा् ्अवरतोधः क्ं 
कतुां शकयते ? सवकक्मायमा् ्अभस्न ्चचमाां कुव्यनत ुत्मा 
एतसय संभक्प्तभववरण ंसवभटपपभणपभुसतकमायमंा भिखनत ु।

७.५  पादप-वकृ्षाः जीव-जनतवश्च

बमािमाः भ्र्णस्ये िैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेत्रसय हररत-समपदः 
प्रशसंमंा कृतवनतः । ते िमब-िमबमान ्शमाकवकृ्-वकृ्मान ् एवञच 
वनय-प्रमाणीन ्दृष््टवमा प्रसननमाः आसन ्। सहसमा प्रहभेिकमा एकं 

शशकं दृष्टवती एवञच त् ्आरिष्ट्ट ंप्रयतनं कृतवती । समा तसय 

पषेृ्ठ धमावनं कृतवती । प्रमाधयमापकः अह्दः तमा् ्अवरतोभधतवमान् । 
ते बतोभधतवनतः यत् िनतवः सवमावमासे प्रसननमाः िवभनत । 

अस्माभिः ते न पी्डनीयमाः । ्माधवरमा्िी्हतोदयः बतोभधतवमान ्

यत् केचन िनतवः पमादपमाश्च एकभस्न् क्ेत्रभवशेषे प्रमापयनते । 
कभस्ंभश्चत् भवशेषके्ते्र प्रमापयमाः पमादप-वकृ्माः तसय क्ेत्रसय 

वनसपभतिमातमाः एवञच िीव-िनतवः ‘प्रमाभणिमातमाः’ इभत 
कथयनते ।

चीरपण्यः, शमाकवकृ्, आम्र्,् िमबू, रित-ऊणमा्य, अिु्यन 
इतयमादयः वनसपभतिमातमाः सभनत एवञच भचङ्कमारमा, 
नीि-गौः, बमाभक्य ङ्ग-हररणः, चीतिः, भचत्रक-वयमाघ्रः 
वकृः इतयमादयः पच्ढीिैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेते्र 
प्रमाभणिमातमाः सभनत ।

(फि)(इ)(द)

(स)(ब)(अ)

न्चत्र् ्7.2  (अ) अरणयकुककुरः (ब) भचत्र्गृः (स)वकृः (द) भचत्रकवयमाघ्रः (इ) फिन्यः (फि) िमबुः
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गनतनवनिः ७.५
सवस्मानीय-क्ेत्रमाणमंा वनसपभतिमातमानमंा प्रमाभणिमातमानमंा च 
ज्मानं कृतवमा सूचीभन्मा्यणं कुव्यनतु ।

७.६   नवशषेष-क्षषेत्री्य-प्जात्यः
 बमािमाः शीघ्र्वे शमाभनतपणू्यरीतयमा गहन-वने प्रवेश ंकृतवनतः । 
बमािमाः एकं भवशमािकमाययकंु् भचरितो्ंड दृष््टवमा आश्चय्ययकु्माः 
अिवन ् । एतसय भचरितो्डसय एकं िमब-पचु्छ् ् अभसत । ते 
एतसय भवषये ज्मातु्  ् उतसकुमाः सभनत । ्माधवरमा्िी्हतोदयः 
उक्वमान ्यत ्एतसय कृते भवशमाि-भचरितो्डः कथयते एवञच एषः 
अत्रतयः भवशषे-क्ेत्रीय-प्रिमाभतः अभसत ।

 पमादपमानमंा िनतनूमंा च समा प्रिमाभतः यमा कभस्न ् भवशषे-क्ेत्रे  
भवभशष्टरूपेण प्रमापयते तसय कृते भवशषे-क्ेत्रीय-प्रिमाभतः इभत 
कथयते । एषमा कुत्रभचत ्अनयक्ेत्रे प्रमाकृभतकरूपेण न प्रमापयते । 
कसयभचत ् भवशषेप्रकमारसय पमादपः िनतःु वमा कसय क्ेत्रसय  
रमाजयसय अ्वमा दशेसय भवशषे-क्ेत्री िभवतुं शकनतोभत ।

 ्माधवरमा्िी्हतोदयः पच्ढी-िैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेत्रे 

भस्त-चीरपण्यसय वकृ्् ् एवञच वनय-आम्रसय (भचत्र् ् ७.३ 

(अ)} वकृ्ं दश्यभयतवमा भवशषेक्ेत्रीयवनसपतेः िगतः उदमाहरण ं
दत्तवमान ्।

्यमा श्तु् ्अभसत यत ्कमाश्चन भवशषे-क्ेत्री-

प्रिमातयः भविपु्तमाः िभवतुं शकनवुभनत । 

भकभ्द ंसतय् ्?

भवसनः िमारतीय-भवशमाि-भचरितो्डः [भचत्र् ् ७.३(ब)] त्मा 
उ््ड्डीय्मानः भचरितो्डः एतसय क्ेत्रसय भवशषे-क्ेत्रीय-प्रमाभणनः 
सभनत । प्रमाधयमापकः अह्दः उक्वमान ्यत ्एतेषमा् ्आवमासमानमंा 
भवनमाशने अ्वमा वध््य मानमा िनसंखयमायमाः कमारणनॆ एवञच 
कसयमाभप नतूनप्रिमातेः प्रवेशने अभप भवशषेक्ेत्रीयप्रिमातेः 
प्रमाकृभतक-आवमासमानमा् ् उपरर प्रिमावः िभवतुं शकनतोभत त्मा 
एतेषमा्,् अभसततव् ्अभप संकटे आगनतुं शकनतोभत ।

भचत्र् ्७.३ (ब)   : भवशमाि-भचरितो्डः

प्रिमाभतः सिीवमानमंा स्ष्टःे सः स्हूः यत्र एकः भद्तीयेन 
सह अनति्यनने सक््ः िवभत । एतसयमा ््यः िवभत 
एकसय िमातेः सदसयमाः केविं सविमातेः सदसयैः सह, 
अनयिमातेः सदसयमान् भवहमाय, िननक््सनततेः उतपभत्त ं
कतुां शकनुवभनत । एकसय िमातेः सदसयेष ु समा्मानय-
िक्णमाभन  प्रमापयनते ।

गनतनवनिः ७.६

यभस्न् क्ेते्र िवनतः भनवसभनत तत्रतयमानमंा भवशेष-
क्ेत्रीय-वकृ्कमानमंा िनतूनमंा च अनवेषणं कुव्यनतु ।

न्चत्र् ्7.3  (a) अरणय-आम्रः
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७.७ वन्यप्ानण-अभ्यारण्य््

 शीघ्र्वे प्रहभेिकमा एकसय पट्टतोपरर दृष्टवती यभस्न ् 

भिभखत् ्आसीत ्‘पच्ढी-वनयप्रमाभण-अियमारणय्’् ।

 आचमाय्यः अह्दः उक्वमान ् यत ् आरभक्त-वनमाभन इव 

कमाभनचन एतमादृशमाभन क्ेत्रमाभण सभनत यत्र वनयप्रमाभणनः सरुभक्तमाः 

संरभक्तमाः च िवभनत । एतेषमंा कृते वनयप्रमाभण-अियमारणय् ्इभत 

उचयते । ्माधवरमा्िी्हतोदयः पनुः क्यभत यत ् अियमारणयं 

तत ् स्मान् ् अभसत यत्र प्रमाणीनमंा िनतनूमंा वमा ्मारण् ् अ्वमा 

आखटेः भनभष्धः िवभत । 

 एषः दःुखसय भवषयः यत ्संरभक्त-वनमाभन अभप िीवमानमंा 

केचन ्हत्वपूण्य-संकटमापनन-िनतवः  सभनत य्मा- कृट्ण-
हररणः, विेतमाभक्युक्-हररणः, गिमाः, सौवण्य-्मािमा्यरी, 
पमाटिभशरयुक्-कमादमबः, ्करः, कच्छ-्करः, अिगरः, 
स्ूि-्भहषः इतयमादयः अस्माकं वनयप्रमाभण-अियमारणयेष ु
सुरभक्तमाः संरभक्तमाः च सभनत । िमारतीय-अियमारणयेष ु
अभद्तीय-िभू्ः, बहृत्-स्ति-वनमाभन, पव्यतीय-वनमाभन 
त्मा भवशमािनदीनमंा ्ेडलटमा इभत असय तणृिभू्ः अभसत ।

कृते संरभक्तमाभन न सभनत यततो भह एतमाभन भनकषमा भनवसनतः 

िनमाः तेषमा् ्(वनमानमा्)् अभतरि्ण ंकृतवमा वनमाभन नमाशयभनत ।

 बमािमानमंा कृते प्रमाभण-उद्मान-भ्र्णसय स्ृभतं स्तु्य् ्

उचयते । ते स्रभनत यत् प्रमाभण-उद्मान्् अभप ततस्मानं 

यत्र कररणमंा संरक्णं भरियते ।

प्रमाभण-उद्मानं वनयप्रमाभण-अियमारणययतोः 

कः िदेः अभसत ?

गनतनवनिः ७.७ 

स्ीपस्सय प्रमाभण-उद्मानसय भ्र्ण ंकुव्यनत ु। तत्र प्रमाभणनः 

कीदृश ेवमातमावरण ेरभक्तमाः सभनत । एतसय पे्रक्ण ंकुव्यनत ु।

 भकं तद ्िनतनूमंा िीवनमाय उपयकु्् ्अभसत ? भकं िनतवः 

प्रमाकृभतक-आवमाससय अपेक्यमा कृभत्र्-आवमासे स्मातुं 

शकनवुभनत ? िवतमंा  भवचमारेष ुिनतवः प्रमाभणगहृ ेसमयकतयमा  

स्मातुं शकनवुभनत अ्वमा प्रमाकृभतक-आवमासे ?

७.८ रानट्रि्य-उद्ान््

 रमाि्माग्यसय कतोण े एकः पट्टः आसीत ् यभस्न ् भिभखत् ्

आसीत ्‘समातप्ुडमा-रमाभट्रिय-उद्मान्’् । बमािमाः अधनुमा तत्र गनतु्  ्

उद्तमाः आसन ् । ्माधविी तमान ्ज्माभपतवमान ्यत ्इद ं भवशमाि-

आरभक्त-क्ेत्र् ् अभसत एवञच पयमा्यवरणसय समपणू्य-घटकमानमंा 

संरक्णमाय पयमा्यप्त् ्अभसत । एतसय कृते ‘रमाभट्रिय-उद्मान्’् इभत 

उचयते । एतमाभन वनसपभतिमातमानमंा प्रमाभणिमातमानमंा दृशयिू् ःे त्मा 

च वसतनूमंा संरक्ण ंकुव्यभनत । समातप्ुडमा-रमाभट्रिय-उद्मानं िमारतसय 

प्र््् ् आरभक्तं वन् ् अभसत । सववोत्त्-प्रकमारसय शमाकवकृ् 

अभस्न ्वने प्रमापयनते ।

 समातपु्डमा-रमाभट्रिय-उद्मानसय प्रसतरेष ु आवमासमाः 
अभप भस्तमाः सभनत ।  इद् ् एतेष ु वनेष ु ्मानव-  
गभतभवधीनमंा प्रमागैभतहमाभसकं प्र्माण् ्अभसत येन अस्माभिः 
आभद्मानवमानमंा िीवनयमापनभवषये ज्मायते ।

 प्रसतरमाणमा् ् एतेष ु आवमासेष ु किमाकृतयः 
अभप भ्िभनत । पच्ढी िैव्ण्डि-संरभक्त-क्ेते्र ५५ 
प्रसतरमावमासमानमा् ्अभिज्मानं कृत्भसत ।

 एतमासु किमाकृभतष ु्मानवमाः िनतुभिः सह यु्ध्,् 
आखेटं, नतृय् ् एवञच वमाद्यनत्रमाणमंा वमादनं कुव्यनतः 
दभश्यतमाः सभनत । अद्माभप अनेके आभदवमाभसनः अरणयेष ु
भनवसभनत ।

 य्मा बमािमाः अगे् व्रिभनत तैः एकं फििकं दृष्ट ं यत्र 

भिभखत् ् आसीत् ‘समातपु्डमा वयमाघ्रः-आरभक्त-क्ेत्र् ् ।’ 

्माधविी्हतोदयः ज्मापयभत यत् अस्माकं सव्यकमारेण भसंहमानमंा 

संरक्णमाय ‘भसंह-पररयतोिनमा’ अ्वमा प्रतोिेकट टमाइगर 

संचमाभितमा अभसत । एतसयमाः पररयतोिनमायमाः उद्ेशय् ् यत ्

सवदेशे वयमाघ्रसङ्खयमायमाः वध्यनं पतोषणं आसीत् । 
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न्चत्र् ्– 7.4 : वयमाघ्रः न्चत्र् ्7.5  अरणय्भहषः न्चत्र् ्7.6  द्मादशशङ्ृगः

भक् ्अधनुमा अभप अभस्न ्वने 

वयमाघ्रमाः प्रमापयनते ? आशमासते यत ्

अह ंभसह ंद्रष्ट्ट ंशकनतोभ् ।

 भसंहः (भचत्र्् ७.४) तमासु प्रिमाभतषु एकमा प्रिमाभतः 

अभसत यमा शनैः शनैः अस्माकं वनेभयः भविुप्तमा िमाय्मानमा 

अभसत । परञच सतपु्डमा-आरभक्त-क्ेते्र भसंहमानमंा संखयमायमंा 

वृभ्धः िमाय्मानमा अभसत अतः इदं संरक्णसय अभद्तीय् ्

उदमाहरण्् अभसत । कदमाभचत् भसंहमाः, गिमाः, वन-्भहषमाः 

(भचत्र्् ७.५) एवञच द्मादशशृङ्गमाः अभप सतपु्डमा-रमाभट्रिय-

उद्माने प्रमापयनते । ते िनतवः येषमंा संखयमा भनधमा्यररतसतरमात ्

नयूनमा िमाय्मानमा अभसत एवञच ते भविुप्तमा िभवतुं शकनुवभनत 

संकटमापनन-िनतवः कथयनते । भिज्मासुं ‘्डमायनमासौर’ 

भवषये स्माररतं  ये पमारेिक्वषमा्यभण पूवां भविुप्तमाः अिवन् । 

केषमाभञचत् िीवमानमंा प्रमाकृभतक-आवमासे वयवधमानेन तेषमा् ्

अभसततवमाय िय्् उपभस्त्् अभसत ।

भकं केविं बहृतिनतनूमंा भविपु्तेः 

ियः अभसत ?

 ्माधविी प्रहभेिकमंा ज्मापयभत यत ् भवशमाि-िीवमानमा् ्

अपेक्यमा िघ-ुप्रमाणीनमंा भविपु्तेः समिमावनमाः अभधकमा सभनत। 

प्रमायः वयं सपमा्यणमंा ्ण्ूडकमानमंा गहृगतोभधकमानमंा ितकुमानमा् ्एवञच 

उिकूमानमंा भन्््य तयमा हतयमंा कु््यः वमातमावरण े तेषमंा ्हत्वभवषये 

न एव भचनतयमा्ः । तमान ्हतवमा वय् ्आत्नः हमाभन्वे कु््यः । 

यद्भप ते आकमारेण िघभून सभनत परञच वमातमावरण ेतेषमंा यतोगदमानं 

पशयननभप न पशयमा्ः एवं न िभवतुं शकनतोभत । ते आहमारिमािसय 

एवञच आहमारशङ्ृखिमायमाः िमागमाः सभनत येषमंा भवषये िवनतः 

सप्त्-कक्मायमंा पभितवनतः ।

 कसयभचत ् क्ेत्रसय सवये पमादपमाः, प्रमाभणनः, सकू््िीवमाः 

अिैव-घटकमाः य्मा ििवमायःु, िभू्ः, नद्ः, ्ेडलटमा इतयमादयः 

संयकु्रूपेण कसयभचत ्वमातमावरणसय भन्मा्यण ंकुव्यभनत ।

अह् ्आश्चय्य्,् अनिुभवट्यमाभ् 

यभद संकटमापनन-प्रिमातीनमंा भक्भप 

प्र्माण ंिवेत ्।

७.९   रक्तवण्ण-सगं्रहण-पुनसतका

 आचमाय्य अह्दः बमािमान ् ज्मापयभत ‘रक्वण्य-संग्हण-

पभुसतकमा’ तत ् पसुतकं यभस्न ् सवमा्यसमंा संकटमापनन-प्रिमातीनमंा 

प्र्माण ं रभक्तं िवभत । वकृ्कमानमंा िनतनूमा् ् एवञच अनय-



84

प्रिमातीनमंा कृते पृ् क् रक्वण्य-संग्हण-पसुतकमाभन सभनत । 

(रक्वण्य-संग्हण-पभुसतकमायमाः भवषये अभधक-सचूनमा िवनतः 

संगणके www.wil.gov.in/envis/primates/page-

102htm/new/nwdc/plants.htm. प्रमाप्तुं शकनवुभनत ।

७.१० प्वासः

्माधविी्हतोदयसय भनदयेशने भ्र्णदिः गहनमारणये प्रभवशभत । ते 

भकभञचत ्कमािं यमावत ्संरभक्तक्ेत्रे भवश्मा् ंकुव्यभनत । प्रहभेिकमा 

नदीस्ीपे पभक्णः दृष्टवती । ् माधविी ज्मापयभत यत ्एते पभक्णः 

प्रवमाभसपभक्णः सभनत । एते पभक्णः संसमारसय अनयिमागेभयः 

उ््ड्डीय अत्र आगतमाः सभनत ।

 ििवमायौ पररवत्यनसय कमारणने प्रवमाभसपभक्णः प्रभतवषां 

सदुरेूभयः क्ेत्रेभयः भनभश्चतस्ये उ््ड्डीय अत्र आगच्छभनत । ते 

अत्र अण्डतोतसगमा्यय आगच्छभनत यततो भह तेषमंा ्िूमावमासेष ुबह्ट-

शतैयकमारणमात ्िीवनयमापनमाय अनकूुि-पररभस्तयः न िवभनत । 

एतमादृशपभक्णः ये सदुरूक्ेत्रमाभण यमावत ्यमात्रमंा कुव्यभनत ते प्रवमाभस-

पभक्णः उचयनते य्मा प्रहभेिकमा सप्त्कक्मायमंा पभितवती 

आसीत ्।

भकं िभवट्यभत यदमा अस्माकं पमाविये कमाषं्ठ 

शषे ंन िभवट्यभत ? भकं कमाष्ठसय कश्चन 

भवकलपः अभसत ? अह ं िमानमाभ् यत ्

कमागद् ् एकं ्हत्वपणू््य  ् उतपमाद ं यत ्

अस्माभिः वनेभयः प्रमापयते । ्तकृते 

आश्चय्य् ् अभसत यत ् कमागदसय कभश्चत ्

अनय-भवकलपः उपिबधः िवेत ्।

 

७.११  कागदस्य पुनः्चक्रण््

प्रमाधयमापकः.अह्दः वकृ्तोन्िूनसय कसयभचत ्अनयसय कमारण ं

प्रभत बमािमानमंा धयमान् ्आकष्ययभत । सः बमािमान ्बतोधयभत यत ्(1) 

एक-टन-पररभ्त-कमागद ंप्रमाप्तुं पणू्यरूपेण भवकभसतमाः 17 वकृ्माः 

कतय्यनते । अतः अस्माभिः कद्यगसय सदपुयतोगः करणीयः । सः 

इद्भप सचूयभत यत ्उपयतोग-भनभ्त्त ंकमागदसय प्रमाप्तये कमागदसय 

पञचशः सप्तशः वमा तसय पनुच्यरिण ंकतुां शकयते । यभद कभश्चत ्

्छमात्रः प्रभतभदनं केवि् ्एकसय कमागदसय रक्ण ंकरतोभत तभह्य वयं 

प्रभतवष््य  ्अनेकेषमंा वकृ्माणमंा संरक्ण ंकतुां शकनु् ः । अस्माभिः 

कमागदसय संरक्ण ंकरणीय्,् एतसय पनुः उपयतोगः पनुः चरिण ं

च करणीय् ् । अनेन वयं न केविं वकृ्माणमंा रक्ण ंकररट्यमा्ः 

अभप त ुकमागदतोतपमादनमाय प्रयकु्सय ििसय प्रयकु्मायमाः उिमा्ययमाः 

च अभप संरक्ण ंकतुां शकनु् ः । अनेन सहवै कमागदतोतपमादनमाय 

उपयजुय्मानेष ु हमाभनकमारक-रसमायनेष ु अभप नयनूतमा  
आगभ्ट्यभत ।

भकं वनतोन्िून-स्सयमायमाः भकञचन 

स्माभयस्माधमान् ्अभसत ?

७.१२  पुनव्णनरोपण््

प्रमाधयमापकसय अह्दसय परमा्श्यः अभसत यत ् वनतोन्िूनसय 

उत्तरं पनुव्यनरतोपण् ् अभसत । पनुव्यनरतोपण े कभत्यतवकृ्माणमंा 

नयनूतमापतूयेः उद्शेयेन नवीन-वकृ्माणमंा रतोपण ं कत्त्यवय् ् अभसत । 

रतोपणवकृ्माः प्रमायः तसयमाः एव प्रिमातेः िवभनत यमा तभस्न ्वने 

प्रमापयते । अस्माभिः नयनूमाभतनयनंू तमावत ् वकृ्माः त ु रतोपणीयमाः 

एव यमावतः वकृ्मान ् वयं कत्ययमा्ः । प्रमाकृभतकरूपेण अभप 

वनमानमंा पनुव्यनरतोपण ंिभवतुं शकनतोभत । यभद वनतोन्भूित-क्ेत्र् ्

अबमाभधतं तयिमा्ः एतत ् सवतः एव पनुस्मा्यभपतं िभवट्यभत । 
 प्रमाकृभतक-पनुव्यनरतोपण े ्मानव-गभतभवधीनमंा भक्भप स्मानं  
नमाभसत । वयं वनमाभन अधनुमापय्यनत् ्अतयभधकं वनं नष्ट ंकृतवनतः । 



85

यभद वयं िमाभववंशमानरुि्सय कृते हररत-समपद ं रभक्तु्  ्
इच्छमा्ः तद ््य्,् अस्माकं पमाविये अभधक-वकृ्मारतोपण् ् एव 
-भवकलपः ।

 प्रमाधयमापकः अह्दः तमान ्ज्माभपतवमान ्यत ्िमारत-वन-
अभधभनय्ः अभसत । एतसय अभधभनय्सय उद्शेयं प्रमाकृभतक-
वनमानमंा परररक्ण् ्एवञच संरक्ण-करण् ्एतेन सह एतमादृशमाः 
उपमायमाः अभप कत्त्यवयमाः यैः वने तसय स्ीपे भस्तमानमंा िनमानमा् ्

आधमारितूमानमा् ्आवशयकतमानमंा पभूत्यः िवेत ्।

 भकभञचत ्कमािं यमावत ्भवश्मा् ंकृतवमा ् माधविी्हतोदयः 
बमािमान ् प्रतयमावत्यनमाय उक्वमान ् यततो भह सयूमा्यसतसय पश्चमात ्
वने भनवमासः न श्येसकरः । प्रतयमावतय्य प्रमाधयमापकः अह्दः 
एवञच बमािमाः एतसय स्तु्तिेक-अनिुवद्मारमा ्माग्यदश्यनमाय 
्माधविी्हतोदयमाय इभत असय कृते कृतज्तमंा ज्माभपतवनतः ।
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जैव-नवनविता
 Â वनयप्रमाभण-अियमारणयं, रमाभट्रिय-उद्मान् ् एवञच िैव्ण्डि-

आरभक्त-क्ेत्र् ् इतयमादीभन एतमादृश-नमा्माभन सभनत यमाभन वनं 
वनसपभतिमातेन च संरक्णमाय परररक्णमाय भनभ््यतमाभन सभनत ।

 Â िैव-भवभवधतमायमाः अ ््यः अभसत कभस्भंश्चत ् भवभशष्ट-क्ेत्रे 
प्रमापय्माण-सिीवमानमंा भवभिनन-प्रिमातयः ।

 Â कसयभचत ् क्ेत्रसय सवये पमादपमाः िनतवश्च तसय क्ेत्रसय 
वनसपभतिमातेन प्रमाभणिमातेन च ज्मायनते ।

 Â भवशषे-क्ेत्रीय-प्रिमातयः कभस्भंश्चत ्क्ेत्रभवशषे ेएव प्रमापयनते ।

 Â संकटमापनन-प्रिमातयः तमाः प्रिमातयः सभनत यमाः भविपु्तेः द्मारे सभनत । 

 Â रक्वण्य-संग्हण-पसुतके संकटमापनन-प्रिमातीनमंा प्र्माण ंिवभत ।

 Â प्रवमासः तद-्पररघटनमा अभसत यसयमंा कसयमाभश्चत ्प्रिमातेः सवमावमासमात ्
कभस्भंश्चत ्अनयमावमासे प्रतयेकवष््य  ्इव भवशषेमावधौ, भवशषेतयमा 
प्रिननमाय चिनं िवभत ।

 Â अस्माभिः वकृ्माणमा् ्ऊिमा्ययमाः ििसय च रक्णमाय कमागदसय रक्ण ं
तसय पनुः उपयतोगः एवञच तसय पनुः चरिण ंकरणीय् ्।

 Â पनुव्यनरतोपण ंनष्टवनमानमंा पनुसस्मापनमाय रतोपण ंिवभत ।

जैव्ण्डल-आरक्षण्/्सरंक्षण््

वनोन म्ूलन््

्रुस्थलीकरण््

वातावरण््

सकंटापनन-प्जात्यः

नवशषेष-क्षषेत्री्य-प्जानतः

नवलुन्तः

प्ानणजाताः

वनसपनतजाताः

प्वानसपनक्षणः

रानट्रि्य-उद्ान््

रक्तवण्ण-सगं्रहण-पुसतक््

पुनव्णनरोपण््

अभ्यारण्य््

अभ्यासः

१. ररक्-स्मानमाभन उभचतशबदःै पररपरूयनत ु-

 (क) तत ्क्ेत्रं यभस्न ्िनतवः सवप्रमाकृभतकमावमासे संरभक्तमाः िवभनत------ उचयते ।

 (ख) कभस्भंश्चत ्क्ेत्रभवशषे ेप्रमापय्मानमाः प्रिमातयः ---------- कथयनते ।

 (ग) प्रवमाभसपभक्णः सदुरू-क्ेत्रेभयः --------- पररवत्यनेन पिमायनं कुव्यभनत ।

२. अधतोभिभखतेष ुअनतरं सपष्ट ंकुव्यनत ु-

 (क) वनयप्रमाभण-उद्मान् ्एवञच िैव्ण्डि-आरभक्त-क्ेत्र् ्।

 (ख) प्रमाभणगहृ ंसङ्कटमापननमाः भविपु्तमाः प्रिमातयः च 

 (ग) वनसपभतिमातमाः प्रमाभणिमातमाश्च

भवनतः नकं नशनक्षतवनतःप््ुखाः शबदाः
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३. वनतोन्िूनसय अधसतनीयेष ुकः प्रिमावः िवभत, चच्ययनत ु-

 (क) वनयप्रमाभणनः

 (ख) ग्मा्ः (ग्मा्ीण-क्ेत्र्)्

 (ग) नगर् ्(नमागर-क्ेत्र्)्

 (घ) पभृ्वी

 (ङ) वंशमानरुि्ः

४.  भकं िभवट्यभत यभद -

 (क) वयं वकृ्माणमंा कत्यनं कुव्यनतः िवमा्ः ?

 (ख) कसयभचत ्िनतनुः आवमासः बमाभधतः िवभत ?

 (ग) ्दृमायमाः उपरर-तिसय अनमावरण ंिवेत ्?

५. संक्ेपेण उत्तरं यच्छनत ु-

 (क) अस्माभिः िैव-भवभवधतमायमाः संरक्ण ंभक् ा्ं करणीय् ्?

 (ख) संरभक्त-वनमाभन अभप िनतनूमंा कृते पणू्यतयमा सरुभक्तमाभन न सभनत, भक्््य् ्?

 (ग) केचन आभदवमाभसनः वनमानमा् ्उपरर आभश्तमाः िवभनत । क्् ्?

 (घ) वनतोन्िूनसय कमारकमाः एवञच तेषमंा प्रिमावमाः के ?

 (ङ) रक्वण्य-संग्हण-पसुतकं भक्भसत ?

 (च) प्रवमासेन िवनतः भक् ्अवगच्छभनत ?

६. यनत्रमागमारमाणमा् ् एवञच आवमासमानमा् ् आवशयकतमापतू्यये वनमानमा् ् अनवरतकत्यनं िवभत । भक् ् एतमासमंा  
 पररयतोिनमानमंा कृते वकृ्माणमंा कत्यनं नयमाययकु्् ्? अभस्न ् भवषये चचमाां कुव्यनत ुत्मा च संभक्प्तभववरण ंभन्मा्यनत ु।

७. सवक्ेत्रे हररभत्मायै िवनतः क्ं सवयतोगदमानं दमातुं शकनवुभनत ? सवसय द्मारमा भरिय्माणमानमंा भरियमाणमंा  
 सचूीभन्मा्यण ंकुव्यनत ु।

८. वनतोन्िूनेन वषमा्य्मात्रमायमंा क्ं नयनूतमा सञिमातमा ? बतोधयत ।

९. सवरमाजयसय रमाभट्रिय-उद्मानमानमंा भवषये सचूनमा् ्एकत्र कुव्यनत ु। िमारतसय रेखमा्मानभचत्रे तेषमंा भस्भतं प्रदश्ययनत ु?

१०. अस्माभिः कमागदसय रक्ण ं भक् ा्ं करणीय् ्? तेषमंा कमायमा्यणमंा सचूीं भन्मा्यनत,ु यैः िवनतः कमागदसय रक्मंा कतुां  
 शकनवुभनत ।

११.  प्रदत्त-शबद-प्रहभेिकमंा परूयनत ु-

 उपररष्ात ्अिः 

 1. भविपुय्मानमाः प्रिमातयः 
 2. भविपु्तप्रिमातीनमंा सचूनमायकंु् पसुतक््
 3. वनकत्यनसय पररणमा्माः
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 वा्तः दनक्षण््
 1. भविपु्तमाः प्रिमातयः
 2. एकभस्न ्भवभशष्टमावमासे प्रमापय्माणमाः प्रिमातयः
 3. एकभस्न ्िमागे प्रमापय्माणमाः वनसपतयः, प्रमाभणनः सकू््िीवमाः इतयेतेषमंा भवभवधप्रकमारमाः 

१. अभस्न ्सत्रे सवपररवेश ेनयनूमाभतनयनंू ५ भवभिनन-पमादपमानमंा रतोपण ंकुव्यनत ुत्मा च तेषमंा रक्ण् ्अभप कुव्यनत।ु

२. प्रभतज्मंा कुव्यनत ुयत ्अभस्न ्वषये िवनतः सवभ्त्रमाणमा् ्एवञच तेषमंा समबभनधनमंा कृते नयनूमाभतनयनंू ५ पमादपमान ्
उपमायनरूपेण दमासयभनत त्मा च तेषमंा प्रतोतसमाहनं कररट्यभनत यत ्ते अभप उपमायनरूपेण ५ पमादपमान ्सवभ्त्रेभयः 
दमासयभनत । वष्यसयमानते  एतसयमंा शङ्ृखिमायमा् ्उपमायनरूपेण प्रदत्त-पमादपमानमंा संखयमा् ्अभििमाननत ु।

३. भक् ्आभदवमाभसनमंा वनसय प्र्खुक्ेत्रेभयः भनट्कमासनं नयमायपणू््य  ्अभसत ? सवकक्मायमा् ्अभस्न ् भवषये 
चचमाां कुव्यनत ु त्मा च एतसय पक्सय भवपक्सय तकमा्यन ्सवसय भटपपणीपभुसतकमायमंा भिखनत ु।

४. भनकटसय कसयभचत ् उद्मानसय िैव-भवभवधतमायमाः अधययनं कुव्यनत ु । सवकक्मायमाः िमावभचत्र् ् एवञच 
आरेभखतभचत्रैः सह  एकं भवसततंृ भववरण ंभन्मा्यनत ु।

५. अस्मात ् अधयमायमात ् िवभद्भः यमाः नवीनमाः सचूनमाः प्रमाप्तमाः सभनत तमासमंा सचूीं भन्मा्यनत ु । िवदभ्यः कमाः 
सचूनमाः रतोचनते भक् ््य् ्?

६. कमागदसय भवभिनन-उपयतोगमानमंा सचूीं भन्मा्यनत ु। ्दु्रमायमाः कमागदसय समयकतयमा पे्रक्ण ंकुव्यनत ु। भकं िवनतः 
्दु्रमायमाः कमागद े एवञच सवपभञिकमायमाः कमागद ेिदे ंपशयभनत ? अभििमाननत ुयत ््दु्रमायै उपयजुय्मानसय 
कमागदसय भन्मा्यण ंकुत्र िवभत ?

भवसतमाररत-अभधग्ः – गभतभवधयः पररयतोिनमाश्च
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७. कणमा्यटक-सव्यकमारेण ‘पररयतोिनमा-गिः’ नमा्क-पररयतोिनमायमाः आरमिः कृतः । अभस्न ् भवषये सचूनमंा 
प्रमापनवुनत ुत्मा च अनय-संकटमापनन-प्रिमातीनमंा संरक्णमाय चमाभितमानमंा पररयतोिनमानमंा सचूनमंा प्रमापनवुनत ु।

 

१. भवविे वनय-वयमाघ्रमानमंा अध्य-िनसंखयमा िमारते प्रमापयते एव्वे ६५% एभशयन-गिमाः, ८५% एकशङ्ृगयकु्माः 

ख््डग्गृमाः त्मा च १०० % एभशयनभसंहमाः िमारते एव प्रमापयनते ।

२. भवविसय १२ बहृतिैव-भवभवधतमायकेु्ष ु दशेषे ु िमारतसय षष्ठस्मान् ् अभसत । भवविसय १३ िैवभवभवधतमा-

तप्तस्िेष ुद् ेिमारते भस्ते सतः । एते सतः पवूवोत्तर-िमारतं पभश्च्ी-तटश्च । इद ंक्ेत्रं िैव-भवभवधतमायमाः सनदिये 

बह्ट धभनक् ्अभसत ।

३. अद् वनयप्रमाणीनमंा कृते सव्य्मा िय् ्अभतरि्णने तेषमा् ्आवमासमानमंा नमाशः अभसत ।

४. िमारते भवविसय संकटमापनन-प्रिमातीनमंा  संखयमा १७२ अभसत यमा भवविसय २.९% अभसत । एतेष ुसतनधमाररणमंा ५३ 

प्रिमातयः सभनत, पक्ीणमंा ६९, सरीसपृमाणमंा २३, अ् च ऐमफिीभबयन (िि-स्िचरमाः) इतयेतेषमंा ३ प्रिमातयः 

सभनत । िमारते एभशयमायमाः कमाश्चन दिु्यि-प्रिमातयः य्मा बङ्गमाि-शगृमािः, संग्र्रवणगीयमा ्मािमा्यिी, 

एभशयमाभटकभसंहः, िमारतीयगिमाः, एभशयन-वनयगद्यिः, िमारतीय- ख््डग्गृमाः, वनय-एभशयमाभटकिि्भहषः 

इतयमादयः प्रमापयनते ।

 अभधक-सचूनमायै िवनतः एतैः सह समपकां  कतुां शकनवुभनत -

 y पयमा्यवरण ंत्मा वन्नत्रमाियः, िमारतसव्यकमारः

पयमा्यवरण,ं वनं त्मा वनयप्रमाभण-भविमागः

पयमा्यवरण-िवनं, सी.िी.ओ कमामपिेकस,बी–बिमाक् ितोधी रतो्ड-नवदहेिी -११०००३
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भकं िवनतः िमानभनत ?


