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आपल्या स्यार्टफोनवरील DIKSHA APP द् वयारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या पहिल्या 
पृष्यावरील Q. R. Code द् वयारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक व प्रत्ेक पयाठया्ध्े 
असलेल्या Q. R. Code द् वयारे त्या पयाठयासंबंहि्त अध््न अध्यापनयासयाठी 
उप्ुक्त दृकश्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.

शतासन ननर्णय क्रमतंाक  : अभयतास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनतांक २५.४.२०१६ अनवये स्तापन करणयता् आलेलयता
समनवय सनम्ीचयता नि. २९.१२.२०१७ रोजीचयता बैठकीमधये हे पताठ्यपुस्क सन २०१८-१९ यता शैक्षनरक वरता्णपतासून

 ननरता्णरर् करणयतास मतानय्ता िेणयता् आली आहे.









(िॉ. सहुनल ्गर)
संितालक

्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व
अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.

पुणे
हदनयांक : १८ एहप्रल २०१८ (अक्षय् ्तृ्ती्या) 

भयार्ती् सौर : २९ चैत्र १९४०

हवद्याथणी ह्त्रयांनों,

इ्त्तया आठवी मिणिे उचि प्रयाथह्क हशक्षणयाचे शेवरचे वष्ट. ्या वगया्ट्त ्तु्चे सवयाग्त आिे. भूगोल 
हवष् ्तुमिी इ्त्तया ह्तसरी ्ते पयाचवी पररसर अभ्यासया्तून ्तसेच इ्त्तया सियावीपयासून ्या हवष्याच्या सव्तंत्र 
पयाठ्यपुस्तकया्तून हशक्त आिया्त. इ्त्तया आठवीसयाठी भूगोलयाचे पयाठ्यपुस्तक ्तु्च्या िया्ती दे्तयानया आनंद 
वयार्तो आिे.

्या पयाठ्यपुस्तकया्तून भूगोलयाच्या थोड्या उचि श्ेणीच्या संकलपनया ्तुमिी हशकणयार आिया्त. 
बयालपणयापयासून आकयाशया्त हदसणयारे ढग, पयाऊस ्यांच्या संदभया्टने हवशेष अभ्यास ्या पयाठ्यपुस्तकया्त 
आिे. आपल्या नीलग्रियाचे अं्तरंग कसे आिे्त. ्नुष्याने कशयाच्या आियारयावर अं्तरंगयाबयाब्त अनु्याने 
कयाढली ्याचे हववेचन ्या पयाठ्यपुस्तकया्त थोिक्या्त केले आिे. पृथवीचया सवयाां्त ियास्त भयाग व्यापलेल्या 
िलयावरणया्तील िलयाची ग्तीशील्तया, प्रवयाि व त्यां्यागील प्रेरक शक्ती ्यांचया अभ्यास ्या पयाठ्यपुस्तकया्त 
्तुमियालंया करया्चया आिे. िह्नीचया वयापर, उद्ोग, लोकसंख्या िी ्यानवी िीवनयाची अहवभयाज् अंगे 
आिे्त. ्या अंगयांचया हिज्यासयावि्टक पररच् ्या पयाठ्यपुस्तकया्तून ्तुमियालंया िोईल. भहवष्या्तिी ्या संकलपनया 
्तुमियालंया उप्ोगी पिणयार आिे्त. ्या अंगयंाची नयागरी व ग्रया्ीण बयािू नीर स्िून घ्या. ्यानवयाचया हवकयास 
व िी अंगे ्यांचया सिसंबंि िोिण्याचया प्र्तन करया.

िे सव्ट घरक हशकण्यासयाठी पयाठ्यपुस्तकया्त अनेक कृ्ती, उप्रक् हदले आिे्त. हवचयारयंावर चयालणयारे 
प्रशन िसे, िरया हवचयार करया, िोके चयालवया, शोिया पयाहू ्या शीष्टकयंा्तग्ट्त ्यंािले आिे्त. ्यांचया उप्ोग 
हवद्याथ्याांनया नक्करी िोईल.

पयाठ्यपुस्तकया्त हदलेले नकयाशे, हचत्रयाकृ्तींचया वयापर िरूर करयावया, त्या्ुळे भौगोहलक संकलपनया 
सोप्या िोण्यास ्द्त िोईल. हदलेल्या कृ्ती सव्तः करून पिया. ्यापूवणीच्या पयाठ्यपुस्तकया्तील संबोि 
देखील ्तुमियालंया उप्ोगी पि्तोच, त्याचया वयापर करया.

आपल्या सवयाांनया ्नःपूव्टक शुभेच्या !

प्रस्तावनता



इयत्ता आठवी भूगोल

अधययनता् सुचवलेली शैक्षणिक प्रणरियता अधययन णनष्पत्ी

अधययनतारयताांस जोडीने/गटतामधये/वैयक्तिकरितयता अधययनताचयता संधी 
देिे व तयतास ्पुढील गोष्टींसताठी प्रवृत् कििे.

अधययनतार्थी

• पृथ्वीगोल किं्ा जगाच्ा निाशातवील रेखा्ृतता्रून क्क्ध 
प्रदेशांमधवील ्ेळा समजून घेणे.

• मूळ रेखा्ृततापासून जगातवील क्क्ध स्ानांच्ा स्ाकनि 
्ेळांमधवील फरि िाढणे.

08.73G.01  पृथ्वीगोल ् निाशा्रवील रेखा्ृतते ्ापरून स्ाकनि ्ेळ  ् 
प्रमाण्ेळ िाढतो.

08.73G.02 रेखा्ृततवी् स्ाना्रून प्रमाण्ेळ ् स्ाकनि प्रमाण्ेळ 
्ांच्ातवील सहसंबंधानुसार सहजतेने ्ापर िरतो.

• पृथ्वीचे अंतरंग समजण्ासाठवी आिृतवी/प्रकतिृतवी/दृश् प्रकतमा/
दृि्  श्ाव् माध्मे ्ांचा ्ापर िरणे.

08.73G.03  पृथ्वीच्ा अंतरंगातवील रचनेसंदराभात आिृतवी/प्रकतिृतवी/प्रकतमा 
इत्ादींद् ् ारे सपष्वीिरण िरतो.

• प्र्ोगाद ्् ारे बाषपवीर्न, सांद्वीर्न ह्ा प्रकरि्ा समजून घेणे.
• आद्भाते्र पररणाम िरणारे घटि समजणे.
• कचत्े तसेच दृि् श्ाव् साधनांद्ारे ढगांक्ष्वी माकहतवी घेणे.

08.73G.04 बाषपवीर्न ् सांद्वीर्न ्ा नैसकगभाि घटनाकं्ष्वी माकहतवी 
सांगतो.

08.73G.05  आद्भाते्र पररणाम िरणारे घटि सपष् िरतो.
08.73G.06  ढगांचे प्रिार ओळखून पजभान्ाक्ष्वी अंदाज व्क्त िरतो.

• आिृतवी/प्रकतिृतवी/दृि् श्ाव् साधनांद् ् ारे सागरगतळ रचना 
समजून घेणे.

• सागर प्र्ाह कनकमभातवीचवी प्रकरि्ा प्र्ोगाद्ारे समजणे.
• सागरवी प्र्ाहांचा ह्ामान, मासेमारवी, जल्ाहतूि ्ां्र होणारा 

पररणाम समजणे.

08.73G.07  सागरवी रूरूपे आिृतवी्रून ओळखतो.
08.73G.08  सागरवी अ्सादक्ष्वी चचाभा िरतो.
08.73G.09  सागरवी प्र्ाह कनकमभातवीचवी िारणे सपष् िरतो.
08.73G.10  सागरवी  प्र्ाहांचा  मान्वी  जवी्ना्र  होणारा  पररणाम 

उदाहरणांसह सपष् िरतोे.

• कचत्े, निाशा, प्रकतमा ्ां्रून ग्ामवीण ् नागरवी रागातवील रूमवी 
उप्ोजन सांगणे.

• रूमवी उप्ोजनाचे आिृकतबंध ओळखणे.

08.73G.11  ग्ामवीण ् नागरवी रूमवी उप्ोजनातवील फरि सांगतो.
08.73G.12  निाशातवील रूमवी उप्ोजना्रून ग्ामवीण ् नागरवी ्सत्ांचवी 

माकहतवी सादर िरतो.

• लोिसंख्ा हे एि संसाधन आहे हे समजणे.
• लोिसंख्ेचवी ््ोगटांनुसार, कलंग-गुणोततर, जनम-मृत्ूदर, 

ग्ामवीण ् शहरवी प्रमाण, व््सा्ानुसार रचना, साक्षरता ्ा 
घटिांसाठवीचे आलेख नमुने अभ्ासणे.

08.73G.13  लोिसंख्ा अभ्ासाचे महत्् सांगतो.
08.73G.14  लोिसंख्ेचवी रचना सपष् िरणे.
08.73G.15   लोिसखं्चे्ा गणु्तते् र पररणाम िरणारे घटि सिारण सागंतो.
08.73G.16  लोिसंख्ेचे असमान क्तरण समजण्ासाठवी जगाच्ा निाशाचे 

्ाचन िरून सपष्वीिरण िरतो.

• क्क्ध उदाहरणां् रून उद्ोगांमधवील फरि समजणे.
• औद्ोकगि क्षेत्ानंा रेट देऊन तसेच क्क्ध संदरभासत्ोतांद् ् ारे 

माकहतवी कमळक्णे.
• उद्ोगांच्ा समाजदाक्त्ाबाबत चचाभा िरणे.
• निाशाद् ् ारे महाराष्ट्र ् रारतातवील औद्ोकगि क्िास समजणे.

08.73G.17  क्क्ध उद्ोगांचे ्गगीिरण िरतो.
08.73G.18  उद्ोगांचे महत्च सांगतो.
08.73G.19  उद्ोगाचवी सामाकजि बांकधलिी (C.S.R.) सांगतो.
08.73G.20  औद्ोकगि क्िासा्र पररणाम िरणारे घटि सपष् िरतो.
08.73G.21  उद्ोग पूरि धोरणांचवी माकहतवी कमळ्तो.

• निाशा्ाचनात प्रमाणा्रून कनषिषभा िाढणे.

• निाशात कदलेल्ा प्रमाणाचे दुसऱ्ा प्रमाणात रूपांतर िरणे.

• निाशांचे प्रमाणा्रून प्रिार समजून घेणे.
• एखाद्ा क्षते्ाचवी कन्ड िरून क्षेत्रेटवीचवी िा्भा्ाहवी िरणे, 

प्रशना्लवी त्ार िरणे.
• माकहतवीचे क्शलेषण िरून अ्भा कन्भाचन िरणे, अह्ाल त्ार 

िरणे.

08.73G.22  दोन कठिाणांमधवील जकमनवी्रवील अंतर ् निाशातवील अंतर 
्ां्रून प्रमाण ठरक्तो.

08.73G.23  निाशा प्रमाणासाठवीच्ा क्क्ध पद्धतवी उदाहरणाद ्् ारे सपष् 
िरतो.

08.73G.24  निाशा प्रमाणा्रून निाशांचे प्रिार ओळखतो.
08.73G.25  निाशा प्रमाणाचा प्रत्क्ष ्ापर िरतो.
08.73G.26  क्षेत्रेटवीचे कन्ोजन िरतो.
08.73G.27  क्षेत्रेटवीसाठवी प्रशना्लवी त्ार िरतो.
08.73G.28  कमळक्लले्ा माकहतवीच्ा आधारे क्षते्रटेवीचा अह्ाल सादर िरतो.



P पयाठ्यपुस्तक प्रथ् सव्तः स्िून घ्यावे.
P प्रत्ेक पयाठया्तील क्ृतीसयाठी कयाळिीपूव्टक व सव्ंतत्र 

हन्ोिन करयावे. हन्ोिनयाहशवया् पयाठ हशकवणे 
अ्ोग् ठरेल.

P अध््न-अध्यापनया्िील ‘आं्तरहक्र्या’, ‘प्रहक्र्या’, 
‘सव्ट हवद्याथ्याांचया सिभयाग’ व आपले सहक्र् ् याग्टदश्टन 
अत्ं्त आवश्क आिे.

P शयाळे् ध् ेअसललेी भौगोहलक सयािने आवश्क्तनुेसयार 
वयापरणे िे हवष्याच्या सु्ोग् आकलनयासयाठी गरिेचे 
आि.े त्या अनषुगंयान ेशयाळे्तील पथृवीगोल, िग, भयार्त, 
रयाज् ि ेनकयाश,े नकयाशयासगं्रि पुच्स्तकया, इत्यादींचया वयापर 
अहनवया््ट आिे, िे लक्षया्त घ्या.

P पयाठयंाची संख्या ््या्टहद्त ठेवली असली ्तरीिी प्रत्ेक 
पयाठयासयाठी हक्ती ्तयाहसकया लयाग्तील ्याचया हवचयार 
करण्या्त आलेलया आिे. अ्ू्त्ट संकलपनया अवघि व 
च्लिष् अस्तया्त, मिणनूच अनुक्र्हणक्ेत न्दू कलेले्या 
्तयाहसकयांचया पुरेपूर वयापर करयावया. पयाठ थोिक्या्त आरपू 
न्े. त्या्ुळे हवद्याथ्याांवर बौधदीक ओझे न लयाद्तया 
हवष् आत्सया्त करण्यास त्यांनया ्द्त िोईल.

P इ्तर सया्याहिक शयासत्रयांप्र्याणे भौगोहलक संकलपनया 
सििगत्या स्िणयाऱ्या नस्तया्त. भूगोलयाच्या बहु्तेक 
संकलपनया ्या शयासत्री् आियारयावर व अ्ू्त्ट बयाबींवर 
अवलंबून अस्तया्त. गरकया््ट, एक्ेकयांच्या ्द्तीने 
हशकणे ्या बयाबींनया प्रोतसयािन द्या. त्यासयाठी वग्टरचनया 
बदलया. हवद्याथ्याांनया हशकण्यासयाठी ियास्ती्त ियास्त वयाव 
ह्ळेल अशी वग्टरचनया ठेवया.

P पयाठया्तील हवहवि चौकरी व त्या संदभया्टने सूचनया देणयारे 
‘गलोबी’ िे पयात्र हवद्याथ्याां्ध्े हप्र् िोईल असे पिया. 

- नशक्षकतांसताठी -

- नवद्तारयताांसताठी -

गलोबीिता वतापर ः ्या पयाठ्यपुस्तकया्त पृथवीगोलयाचया वयापर एक पयात्र मिणून केलया आिे. त्याचे नयाव 
आिे ‘गलोबी’ िया गलोबी प्रत्ेक पयाठया्त ्तु्च्या सोब्त असेल. पयाठया्तील हवहवि अपहेक्ष्त बयाबींसयाठी 
्तो ्तुमियांलया ्द्त करेल. प्रत्ेक हठकयाणी त्याने सुचहवलेली गोष् ्ुतमिी करण्याचया प्र्तन करया.

ज्याद् वयारे त्यांच्या्ध्े हवष्याची गोिी हन्या्टण िोऊ 
शकेल. ्यासयाठी शयाळे्त ‘गलोबी लिब’ सुरू करयावया.

O सदर पयाठ्यपुस्तक रचनयात्क पद् ि्तीने व कहृ्त्ुक्त 
अध्यापनयासयाठी ्त्यार केलेले आि.े सदर पयाठ्यपुस्तकया्तील 
पयाठ वगया्ट्त वयाचून हशकव ून््ेत.

P सबंोियाचंी क्र्वयारर्तया लक्षया्त घ्ेतया, पयाठ अनकु्र्हणकनुेसयार 
हशकवणे हवष्याच्या सु् ोग् ज्यानहनह््ट्तीसयाठी स्ुच्क्तक 
ठरेल.

P ‘्यािी्त आिे कया ्तुमियांलया?’ िया भयाग ्ूल््यापनयासयाठी 
हवचयारया्त घेऊ न्े. 

P पयाठ्यपसु्तकयाच्या शवेरी पररहशष् हदल ेआि.े पयाठया्ंतील 
्ित्वयाच्या भौगोहलक शबदयांची/संकलपनयांची हवस्तृ्त 
्याहि्ती ् या पररहशष्या्त हदली आिे. पररहशष्या्तील शबद 
वणया्टनुक्र्े हदले आिे्त. ्या पररहशष्या्त आलेले िे शबद 
पयाठयां्ध्े हनळ्या चौकरीने दश्टहवलेले आिे्त. उदया., 
‘हदन्यान’ (पयाठ क्र. १, पषृ् क्र. १)

P पररहशष्याच्या शेवरी संदभया्टसयाठी संके्तसथळे हदलेली 
आिे्त. ्तसेच संदभया्टसयाठी वयापरलेल्या सयाहित्यांची 
्याहि्ती हदलेली आिे. ्तुमिी सव्तः ्तसेच हवद्याथ्याांनी 
्या संदभया्टचया वयापर करणे अपेहक्ष्त आिे. ्या संदभ्ट 
सयाहित्याच्या आियारे ्तुमियांलया पयाठ्यपुस्तकयाबयािेर 
ियाण्यास नक्करीच ्द्त िोईल. िे हवष् सखोल 
स्िण्यासयाठी हवष्याच ेअवयंा्तरवयाचन निे्ीच उप्ोगी 
अस्ते, िे लक्षया्त घ्या.

P ्ूल््यापनयासयाठी कृह्तप्रवण, ्ुक्तोत्तरी, बहुप्या्ट्ी, 
हवचयारप्रव्त्टक प्रशनयांचया वयापर करयावया. पयाठयांच्या शेवरी 
सवयाध्या्या्त ्यांचे कयािी न्ुने हदलेले आिे्त.

P पयाठ्यपुस्तकया्तील ‘क्ू आर कोि’ वयापरयावया.
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Ø पृथ्वी्रवील दिनमान ् रात्रमानाचा काला्धवी नेहमवी
का बिलतो?

Ø जगाच्ा नकाशात प्रत्ेकी १° अंतराने काढलेलवी
रेखा्ृततांचवी एकूण संख्ा दकतवी असते?

Ø सू्ायाचे पू्वेकडून पश्चमेकडे जाताना दिसणे हा
कशाचा पररणाम आहे?

Ø पृथ्वीच्ा परर्लनाचवी दिशा सांगा.
Ø पृथ्वीच्ा परर्लनािरम्ान िररोज दकतवी रेखा्ृतते

सू्ायासमोरून जातात?
Ø कोणत्ा रेखा्ृतता्र ्ार बिलतो?
Ø पू्वीच्ा काळवी कालमापन कसे केले जात असा्े?
Ø सध्ाच्ा काळात कालमापनासाठवी कोणतवी साधने

्ापरतात?

आपण सकाळवी ल्कर उठून िात घासतो, अंघोळ 
करतो. न्ाहारवी करून शाळेला जातो. ्गायात अध््न 
करतो. घरवी परत ् ेतो. संध्ाकाळवी खेळण्ासाठवी मैिाना्र 
जातो. रात्रवी जे्ण करतो आदण िात घासून झोपवी जातो. 
दि्सभरात आपण अशा द्द्ध कृतवी करत असतो. 
आपल्ा दिनच्वेचा द्चार करता प्रत्ेक कृतवीचवी ्ेळ 
ठरद्ण्ाचवी गरज असते.

प्राचवीन काळवी कालमापन करण्ासाठवी लोक द्द्ध 
नैसदगयाक घटनांचवी तसेच साधनांचवी मित घेत असत. दनरवीक्षण 
् अनुभ् ्ांच्ा आधारे ते दि्साचे पुढवील प्रकारे द्भाग 
करत असत. सू्ायाेि्ापासून सू्ायासताप्यंतचा काला्धवी 
महणजे दिनमान , तर सू्ायासतापासून सू्योि्ाप्यंतचा 
काला्धवी महणजे रात्रमान . एका सू्योि्ापासून िुसऱ्ा 
सू्योि्ाप्यंतचा काला्धवी महणजे एक संपूणया दि्स हो्. 
पू्वी नैसदगयाक घटनांच्ा संिभायाने तसेच घदटकापात्र, ्ाळूचे 
घड्ाळ, इत्ािवी साधने ् ापरून ् ेळ सांदगतलवी जात असे.

पृथ्वीचे परर्लन होण्ासाठवी २४ तास महणजे एक 

दि्साचा काला्धवी लागतो. सू्योि् ज्ा बाजूस होतो 
तवी आपण पू्या दिशा मानतो. ्ा अनुषंगाने द्चार करता 
पृथ्वी स्त:भो्तवी पश्चमेकडून पू व्ेकडे दिरते. पृथ्वीच्ा 
परर्लनाचे पररणाम महणून आपण सू्योि्, मध्ानह, 
सू्ायासत, मध्रात्र अनुभ्त असतो. परर्लनािरम्ान 
पश्चमेकडवील रेखा्ृतते क्रमाक्रमाने सू्ायासमोर ्ेतात 
तर पू व्ेकडवील रेखा्ृतते क्रमाक्रमाने अंधारात जातात. जे 
रेखा्ृतत सू्याप्रकाशात ्ेत असते तेथे सू्योि् होत असतो. 
्ाउलट जे रेखा्ृतत अंधारात जात असते त्ा रेखा्ृतता्र 
सू्ायासत होत असतो.

एखाद्ा बसमधून प्र्ास करताना शखडकीतून बाहेर 
पादहल्ास आपणांस झाडे, द्जेचे खांब, इमारतवी, इत्ािवी 
आपल्ा द्रुद्ध दिशेने सरकत असल्ाचे जाण्ते. 
्ासतद्क त्ा बाबवी शसथर असतात आदण आपलवी बस 
पुढे जात असते. अशाच प्रकारे पृथ्वीच्ा स्त:भो्तवी 
दिरण्ामुळे सू्ायाचे सथान पू्वेकडून पश्चमेकडे बिलल्ाचे 
आपण िररोज अनुभ्तो.

करून पहा.

स्च्छ सू्याप्रकाश असणाऱ्ा दि्शवी खो-खोच्ा 
मैिाना्र जाऊन पुढवील कृतवी करा. त्ासाठवी खालवील मुद्े 
्ापरा.
ü खो-खोच्ा मिैाना्रवील रो्लले्ा खाबंापंकैी दि्सभर

उनहात राहवील असा एक खांब ्ा कृतवीसाठवी दन्डा.
ü	दि्सभरात ्ेग्ेगळ्ा ्ेळवी ्ा खांबाचवी सा्लवी

१. स्ाननक वेळ व प्रमाण वेळ

आकृती १.१ : निवसभरात सूरायाचे स्ान व सावलीत होणारा बिल

सकाळवी
८ ्ा. सकाळवी

१० ्ा.
िुपारवी

१२ ्ा.
िुपारवी
२ ्ा.

संध्ा
४ ्ा.

पू्या

भौगोनलक सपष्ीकरण

्ोडे आठवूरा.
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कोणत्ा दिशेला पडते, ्ाचे  दनरवीक्षण करा.
ü	सा्लवीचवी लांबवी मोजा ् तवी ्हवीत नोंि्ा.
ü	सा्लवी आदण सू्या ् ांच्ा सापेक्ष दिशा ् हवीत नोंि्ा.

(आकृतवी १.१ पहा.)
ü	सा्लवी स्ायंत आखूड असेल तेवहा सू्या आकाशात 

कोठे असतो ते सांगा.
ü	सा्लवी दि्सभरात कोणकोणत्ा ्ेळवी लांब पडलवी 

ते सांगा.

भौगोनलक सपष्ीकरण

अगिवी सकाळवी ् संध्ाकाळवी सा्लवीचवी लांबवी 
जासत असते, तर िुपारवी स्ायंत आखूड सा्लवी नोंि्ल्ाचे 
तुमहांला दनरवीक्षणाि् ् ारे समजले असेल. खांबाच्ा 
संिभायात सू्ायाचे आकाशातवील सथान बिलल्ाने खांबाच्ा 
सा्लवीचवी दिशा ् लांबवीहवी बिलते. आकृतवी १.१ पहा. 
्ाचे कारण परर्लनािरम्ान सू्ायासमोर पृथ्वीचा द्दशष्ट 
भाग ्ेणे ् पुढे जाणे हे आहे. आकृतवी १.२ पहा. आणखवी 
एक गोष्ट आपण ्ा अनुषंगाने अनुभ्तो तवी महणजे 
सकाळवी ् संध्ाकाळवी ह्ेचे तापमान कमवी असते, तर 
िुपारवी ते जासत असते. 
स्ाननक वेळ :

ॠतुमानाप्रमाणे दिनमान २४ तासापेक्षा अदधक असू 
शकते. त्ामुळे ्ा भागात सू्योि्, मध्ानह ् सू्ायासत 
तसेच मध्रात्र ्ा ्ेळा समजून घेणे आ्््क ठरते. 
ध्ु्ा्र मात्र ६ मदहन्ांप य्ंत दिनमान असते आदण 
६ मदहने रात्रमान असते. धु््ा्र सू्योि् दकं्ा सू्ायासत 
्ांचवी ्ेळ सांगताना तारवीख सांगा्वी लागते ् सू्या 
आकाशात द्दशष्ट तारखेला उग्ल्ानंतर तो सातत्ाने 
दक्षदतजा्र दघरट्ा घालत असल्ासारखा दिरतो 
त्ामुळे ्ेथे सा्लवी ् सा्लवीचवी लांबवी ्ांचा द्चार 
मध्ानह ्ेळेसाठवी करता ्ेत नाहवी.

सू्योि्ानंतर जसजसा सू्या आकाशात ्र सरकतो 
तसतशवी आपलवी सा्लवी लहान होत जाते. स्यासाधारणपणे 
मध्ानहाच्ा ्ेळवी सा्लवीचवी लांबवी स्ायंत कमवी असते. 
मध्ानहोततर काळात सू्या दक्षदतजाकडे सरकल्ामुळे 
सा्ंकाळप्यंत पुनहा आपलवी सा्लवी लांब होत जाते. 
पृथ्वी्र, मध्ानह ्ेळ एका रेखा्ृतता्र महणजेच उततर 
ध्ु््ृततापासून ते िदक्षण ध्ु््ृतताप्यंत स्यात्र सारखवी 
असते. एखाद्ा दठकाणच्ा संिभायात आकाशातवील 
सू्ायाच्ा सथाना्रून ठरद्ण्ात आलेलवी ्ेळ महणजे त्ा 
दठकाणाचवी सथादनक ्ेळ  हो्.

ध्ु््ृततापासून धु््ाप्यंतच्ा प्रिेशात मात्र 

l पृथ्वीला एक परर्लन (३६०°) पूणया करण्ासाठवी 
सुमारे  २४ तास लागतात.

l पृथ्वी एका तासाला ३६० अंश ÷ २४ तास = १५ 

अंश स्त:भो्तवी दिरते.
l पृथ्वीला एका अंशात दिरण्ास ६० दमदनटे ÷ १५  

अंश = ४ दमदनटे लागतात.
l प्रत्ेकी एक अंश अंतरा्रवील रेखा्ृततांच्ा 

सथादनक ्ेळेत ४ दमदनटांचा िरक पडतो.

्ेग्ेगळ्ा रेखा्ृततां्र सू्योि्, मध्ानह ्  सू्ायासत 
्ेळा ्ेग्ेगळ्ा असतात. मुंबईत जेवहा मध्ानहाचवी ्ेळ 
असेल तेवहा कोलकाता ्ेथे हवी शसथतवी असणार नाहवी. 
कोलकाता मुंबईच्ा पू व्ेकडवील रेखा्ृतता्र असल्ाने 
तेथे मध्ानह ्ेळ आधवीच होऊन गेलवी असेल.

 पृथ्वीच्ा पृष्ा्रवील एखाद्ा दठकाणाचवी सथादनक 
्ेळ  मध्ानहासंिभायाने दनधायाररत केलवी जाते, महणजेच एका 
रेखा्ृतता्रवील सथादनक ्ेळ सारखवीच असते. सथादनक 

Ø	धु््ा्रतवी एका द्षु्दिनाला सू्योि् होतो 
तर पुढच्ा द्षु्दिनाला सू्ायासत होतो. ्ा 
काला्धवीत तुमहवी धु््ा्र असलात तर सू्ायाचा 
आकाशातवील भ्रमण मागया कसा दिसेल ते सांगा.

Ø	कोणत्ा दि्शवी आकाशात सू् या जासतवीत जासत 
उंचा्र असेल?

आकृती १.२ : पररवलन व सूरयासापेक्ष सस्ती

जरा नवचार करा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

मधरानहमधररात्र

सूरयोिर

उ. ध्रुव

सूरायासत
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माहीत आहे का तरुमहाांला ?

जरा नवचार करा.

्ेळ म्ायादित क्षेत्रात ्ापरताना अडचण ्ेत नाहवी. जेवहा 
रेखा्ृततांच्ा अनुषंगाने द्सतवीणया क्षेत्रातवील लोकांचा 
एकमेकांशवी संबंध ्ेतो त्ा ्ेळवी सथादनक ्ेळ ्ापरल्ाने 
गोंधळ दनमायाण होऊ शकतो त्ामुळे अशा ्ेळवी सथादनक 
्ेळ ्ापरणे सो्वीचे नसते.

करून पहा.

मूळ रेखा्ृतता्रवील ्ेळेच्ा संिभायाने द्द्ध  
रेखर्ृततांच्ा सथादनक ्ेळा शोधता ्ेऊ शकतात. 
्ासाठवी पुढवील उिाहरणे अभ्ासा.
उिा.१

इराणमधवील  मशाि  हे शहर  साधारणपणे ६०० पू्या  
रेखा्ृतता्र आहे. जेवहा ग्वीनवीचला िुपारचे १२ ्ाजले 
असतवील तेवहा मशाि  ्ा शहराचवी सथादनक  ्ेळ  सांगा.

नवधान  : मूळ रेखा्ृतताच्ा पू्वेकडे प्रत्ेक  
रेखा्ृतता्र  सथादनक  ्ेळ  ४ दमदनटांनवी ्ाढते.

ग्वीनवीच ् मशाि ्ा दठकाणांच्ा रेखा्ृततातवील िरक 
 = ६००

एकूण  ्ेळेतवील  िरक = ६० Î ४ 
= २४० दमदनटे
= २४० ÷ ६० दमदनटे
= ४ तास

महणजे मशाि ्ेथे ......चे ...... ्ाजले असतवील.
उिा.२

ब्ाझवील िेशातवील मॅनाॅस हे शहर  ६०० पश्चम 
रेखा्ृतता्र आहे. ग्वीनवीच ्ेथे मध्ानहवीचे १२ ्ाजले 
असता मॅनाॅस ्ेथवील सथादनक ्ेळ काढा.

नवधान : ---------------------
-----------------------------

ग्वीनवीच ् मॅनाॅस ्ा दठकाणांच्ा रेखा्ृततातवील  िरक 
= 

एकूण  ्ेळेतवील  िरक = Î 

=  दमदनटे
=  ÷ ६० दमदनटे
=  तास

मॅनॉस शहर ग्वीनवीचच्ा ........ असल्ाने ्ा 
दठकाणचवी सथादनक ्ेळ ग्वीनवीच ्ेथवील ्ेळेपेक्षा .... 
तासांनवी ..... अाहे. महणून जेवहा ग्वीनवीचला मध्ानह असेल 
तेवहा मॅनॉसला .......... चे  .... ्ाजले असतवील.

साांगा पाहू !

पृथ्वीच्ा ्ेग्ेगळ्ा भागांत सथादनक ्ेळ 
दनरदनराळवी असते हे आपण अभ्ासले. त्ा दठकाणवी 
लोकांचे िैनंदिन व््हार तेथवील सथादनक ्ेळेप्रमाणेच 
चालतात. आकृतवी १.३ मध्े ्ेग्ेगळ्ा रेखा्ृततां्रवील 
सथादनक ्ेळा दिलेल्ा आहेत. ्ा नकाशाचे दनरवीक्षण करा 
् पुढवील प्र्नांचवी उततरे दलहा. त्ासाठवी अंशातमक अंतर 
् ्ेळ ्ांचवी सांगड घाला.
Ø दिलेल्ा नकाशात दिनमान अनुभ्णारा प्रिेश

कोणत्ा रेखा्ृततांिरम्ान आहे ते सांगा.
Ø नकाशातवील कोणत्ा रेखा्ृतता्र मध्ानह ्  कोणत्ा

रेखा्ृतता्र मध्रात्र आहे?
Ø न् ू आदॅलयानस ्थेवील एड्डया हा कोणत्ा रेखा्ृतता्र

आह?े
Ø अक्रा शहरात दकतवी ्ाजले आहेत?
Ø त्ाच ् ेळवी पाटण्ातवील शरि ्  टोदक्ोतवील ् ाकोईटो

का्  करत  आहेत? ्ा शहरांत कोणतवी ्ेळ असेल?
Ø कोणतेहवी एक  रेखा्ृतत दन्डा. त्ा रेखा्ृतताच्ा

शेजारवील १ अंश पू्या ् पश्चम रेखा्ृततां्रवील
सथादनक ्ेळ सांगा.

पृथ्वी्रवील एखाद्ा दठकाणवी सू् या जेवहा डोक्ा्र 
्ेतो तेवहा त्ा दठकाणवी मध्ानह झालेलवी असते. 
मध्रात्रवीपासून मध्ानहाप्यंतचवी ्ेळ इंग्जवीत सांगताना 
अंकापुढे a.m. असे दलदहतात. ्ाचा अथया ante 
meridiem असा आहे. जेवहा परर्लनामुळे एखािे 
रेखा्ृतत मध्ानह ्ेळेच्ा पुढे सरकते तेवहा त्ा ्ेळेस 
मध्ानहोततर ् ेळ/काळ असे महटले जाते. मध्ानहापासून 
ते मध्रात्रवीप्यंतचवी ् ेळ इंग्जवीत सांगताना अंकापुढे p.m. 
अशवी िशयाद्तात, महणजेच post meridiem हो्.

Ø जगात जासतवीत जासत दकतवी सथादनक ्ेळा असू 
शकतात ?

Ø एका तासात दकतवी रेखा्ृतते सू् ायासमोरून जातात?
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आकृती १.३ 
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पहा बरे जमते का ?

जरा डोके चालवा.

Ø घड्ाळ न ्ापरता खालवीलपैकी कोणकोणत्ा
्ेळा तुमहवी ठामपणे सांगू शकाल ते पुढवील चौकटींत
ü करून नोंि्ा.
l सू्योि्  l सू्ायासत
l मध्ानह  l मध्रात्र

भौगोनलक सपष्ीकरण

l कोणत्ाहवी रेखा्ृतताच्ा पू व्ेकडवील रेखा्ृततां्रवील
्ेळ पुढे असते, तर पश्चमेकडवील रेखा्ृततां्रवील ्ेळ
मागे असते.

l जसजसे िोन रेखा्ृततांतवील अंतर ्ाढत जाते, तसतसा
त्ांच्ा सथादनक ्ेळेतवील िरकहवी ्ाढत जातो.

l िोन दठकाणच्ा रेखा्ृततां्रवील अंशातमक िरकास
४ दमदनटांनवी गुणले, तर त्ा दठकाणाच्ा सथादनक
्ेळेतवील िरक दकतवी दमदनटे आहे ते समजते.

l रेखा्ृततांतवील अंतर आपण नकाशा दकं्ा पृथ्वीगोल
्ांच्ा साहाय्ाने ठर्ू शकतो.

पृष् क्र. ७५ ् ७६ ्रवील कृतवी करून द्द्ध 
दठकाणच्ा ्ेळा समजून घ्ा. ्ा खेळातून िोन द्रुद्ध 
रेखा्ृततां्रवील प्रमाण ् ेळा  ओळखता ् ेतात का ते पहा?
प्रमाण वेळ :

साांगा पाहू !

Ø मंुबई हे शहर ७३° पू्या  रेखा्ृतता्र आहे. कोलकाता
हे शहर ८८° पू्या रेखा्ृतता्र आहे. ्ा िोनहवी
शहरांच्ा रेखा्ृततांमधवील िरक सांगा.

Ø मंुबईमध्े सथादनक ् ेळेप्रमाणे िुपारचे ३ ् ाजले असता
कोलकाता ्ेथवील सथादनक ्ेळ का् असेल?

भौगोनलक सपष्ीकरण
मंुबई ् कोलकाता हवी िोनहवी दठकाणे भारतातच 

आहेत पण दभन्न रेखा्ृततां्र आहेत. त्ांच्ा सथादनक 
्ेळेत एक तासाचा िरक अाहे.

एखाद्ा िेशात रेखा्ृततानुसार दभन्न सथादनक  
्ेळा द्चारात घेतल्ास िेशभरातवील िैनंदिन व््हारात 
सुसं्ाि  राहणार नाहवी. िेशात प्रत्ेक दठकाणाच्ा 

सथादनक ्ेळेनुसार व््हार केल्ास ्ेळेचवी द्संगतवी 
दनमायाण होऊन िैनंदिन व््हारात गैरसो् होईल. महणून 
िेशाच्ा स्यासाधारण मध््तवी दठकाणाहून जाणाऱ्ा 
रेखा्ृतताचवी सथादनक ्ेळ हवी प्रमाणभूत मानण्ात ्ेते. 
तवी त्ा िेशाचवी प्रमाण ् ेळ महणून दन्डलवी जाते. िेशातवील 
स्या दठकाणवी व््हारामध्े हवी प्रमाण ्ेळ ्ापरलवी जाते. 

जागदतक व््हाराच्ा दृष्टवीनेिेखवील दनरदनराळ्ा 
िेशातवील  प्रमाण ्ेळेत सुसंगतवी असणे आ्््क असते. 
्ासाठवी जगाचे २४ कालद्भाग करण्ात आले आहेत. ्ा 
कालद्भागांचवी रचना मूळ रेखा्ृतता्रून महणजेच शून् 
रेखा्ृततासंिभायाने केलेलवी आहे.

स्यासाधारणपणे तास-िोन तासाच्ा िरकापेक्षा 
जासत रेखा्ृततवी् द्सतार असलेल्ा िेशासाठवी एक प्रमाण 
्ेळ मानलवी जाते. परंतु त्ापेक्षा जासत रेखा्ृततवी् (पू्या-
पश्चम) द्सतार असल्ास तेथे एकच प्रमाण ्ेळ मानणे 
सो्वीचे नसते, त्ामुळे अशा प्रिेशांत एकापेक्षा अदधक 
प्रमाण ्ेळा मानल्ा जातात.

शोधा पाहू !
नकाशा संग्हाचा ्ापर करून कोणकोणत्ा 

िेशात एकापेक्षा जासत प्रमाण ्ेळ असणे आ्््क 
आहे ते शोधा.

भारतीर प्रमाण वेळ :
भारताचवी प्रमाण ्ेळ दमझायापूर शहरा्रून 

(अलाहाबाि, उततर प्रिेश) जाणाऱ्ा ८२° ३०' पू्या ्ा 
रेखा्ृतता्रवील ्ेळेनुसार ठर्लवी जाते. हे रेखा्ृतत 
भारताच्ा रेखा्ृततवी् द्सताराच्ा संिभायाने िेशाच्ा 
मध्भागवी आहे. ्ा रेखा्ृतताचवी सथादनक ्ेळ भारताचवी 
प्रमाण ्ेळ महणून दन्डलवी गेलवी आहे. ्ा रेखा्ृतता्र 
सू्या मध्ानह शसथतवीत आला महणजे भारतातवील स्या 
दठकाणवी िुपारचे १२ ्ाजले असे मानले जाते. ८२°३०' 
पू्या रेखा्ृतता्रवील सथादनक ्ेळेत आदण भारतातवील इतर 

जागदतक काल द्भागांचा नकाशा, 
संिभया सादहत्ातून शोधा ् भारत िेश कोणत्ा 
कालद्भागात ्ेतो ते पहा.
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जरा नवचार करा.

माहीत आहे का तरुमहाांला ?

माहीत आहे का तरुमहाांला ?

पहा बरे जमते का ?

Ø	पुढवीलपैकी कोणकोणत्ा िेशांत  एकच  प्रमाण ् ेळ  
अाहे?

 l मेशकसको l श्वीलंका l न्ूझवीलंड l चवीन
Ø	एखाद्ा िेशाचा अक्ष्ृततवी् द्सतार मोठा 

असूनहवी प्रमाण ्ेळ  एकच  का असू शकते?

जांतर-मांतर : खगोलशासत्रीर  वेधशाळा
राजसथानमधवील ज्पूरचे महाराजा स्ाई ज्दसंह 

(ि् द्तवी्) हे खगोलशासत्रज्ञ, गदणतज्ञ आदण 
्ासतुद्शारि  होते. त्ांनवी अठराव्ा शतकात उजजैन, 
्ाराणसवी, ज्पूर, दिल्वी आदण मथुरा ्ा पाच  
दठकाणवी जंतर-मंतर (खगोलवी् ्ेधशाळा) बांधले. 

आज मथुरा ्ेथवील जंतर-मंतर अशसतत्ात  नाहवी 
परंतु उ्याररत चारहवी दठकाणवी असलेल्ा ्ेधशाळांना 
आपण भेट िेऊ शकतो. आजहवी जंतर-मंतरमध्े 
सा्लवीि् ् ारे सेकंिाप्यंत अगिवी अचूक ्ेळ दमळते. 
जंतर-मंतर के्ळ सू्ायाच्ा प्रकाशामुळे पडणाऱ्ा 
सा्लवी्रून ्ेळ िाखद्णारे घड्ाळ नवहे तर त्ा 
खगोलशासत्रवी् ्ेधशाळा आहेत. ्ा दठकाणाहून 
खगोलांच्ा दनरवीक्षणाचवी सो्हवी उततम आहे.

जंतर-मंतरमधवील ्ंत्रांच्ा साहाय्ाने आजहवी 
खगोलवी् ्ेध घेणे शक् आहे. अत्ाधुदनक उपकरणांचा 
शोध लागल्ानंतर आता मात्र हवी ् ंत्रे ‘सांसकृदतक ् ारसा’ 
महणूनच महत््ाचवी ठरलवी आहेत.

Ø	भारतात सकाळवी ८ ्ाजले असतवील, तर ग्वीनवीच 
्ेथे दकतवी ्ाजले असतवील?

Ø	भारतात  िुपारचे २ ्ाजले असतवील तेवहा इतर 
कोणकोणत्ा िेशांत  िुपारचे २ ्ाजले असतवील?

Ø	भारतात सकाळचे नऊ ्ाजले असतवील तेवहा 
८२°३०' पश्चम रेखा्ृतता्र दकतवी ्ाजले 
असतवील?

Ø	मूळ  रेखा्ृतता्र  दकतवी ्ाजले असता १८०० 

रेखा्ृतता्र  न्वीन  दि्साचवी सुरु्ात  होईल?

अमेररकेचवी सं्ुक्त संसथाने ् ा िेशातवील National 
Institute of Standards and Technology 
(NIST) ्ा संसथनेे अचूक  ्ेळ  िशया्णारे घड्ाळ  
द्कदसत  केले आहे. ्ा घड्ाळात  ्ेळेचवी िुरुसतवी 
(्ाढ दकं्ा घट) हवी िक्त १ सेकिंाचवी करा्वी लागते; 
तवीिेखवील २० कोटवी ्षायातून  एकिा.

भारतातवील  ्ेळेच्ा अचूकते सिंभायातवील  से्ा  
National Physical Laboratory, न्वी दिल्वी हवी 
संसथा पुर्ते. ्ा दठकाणवी ्ापरात असणाऱ्ा घड्ाळात 
्ेळेतवील अंतर हे सेकंिाच्ा १ लाखाप्यंतचा भाग 
अचूकता राखते.

अंतराळ संशोधन, कदृत्रम उपग्ह प्रक्षपेण, इत्ािवी 
कामांत ् ेळेचवी अचूकता लागते. तेथे हवी घड्ाळे ् ापरलवी 
जातात.

जागनतक  प्रमाण वेळ :
जागदतक व््हारासाठवी जागदतक प्रमाण ्ेळ 

(०° रेखा्ृतत) महणून इंगलंडमधवील ग्वीनवीच ् ेथवील सथादनक 
्ेळ  (GMT-Greenwich Mean Time) द्चारात घेतलवी 
जाते. इतर िेशांच्ा प्रमाण ्ेळांतवील िरक ग्वीनवीच ्ेळेच्ा 
संिभायाने सांदगतला जाताे. भारताचवी प्रमाण ्ेळ हवी ग्वीनवीच 
्ेथवील ्ेळेपेक्षा ५ तास ३० दमदनटांनवी पुढे आहे. ग्वीनवीच 
्ेथे संध्ाकाळचे ५ ्ाजले असतवील तर भारतात रात्रवीचे 
१०.३० ्ाजलेले असतात.
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प्रशन १. रोगर परायार  ननवडून  नवधान  पूणया  करा.

  (अ) पृथ्वीच्ा परर्लनास २४ तासांचा काला्धवी  
 लागतो. एका तासात  पृथ्वी्रवील ...............

   (i) ०५ रेखा्ृतते सू्ायासमोरून  जातात.

   (ii) १० रेखा्ृतते सू्ायासमोरून जातात.

   (iii) १५ रेखा्ृतते सू्ायासमोरून जातात.

   (iv) २० रेखा्ृतते सू्ायासमाेरून जातात.

  (आ) पृथ्वी्रवील  कोणत्ाहवी िोन  दठकाणांच्ा सथादनक   
 ्ेळेतवील िरक समजण्ासाठवी ...........

   (i) िोनहवी दठकाणचवी मध्ानहाचवी ्ेळ माहवीत  
  असा्वी लागते.

   (ii) िोनहवी दठकाणांच्ा रेखा्ृततांतवील  अंशातमक   
  अंतरातवील िरक माहवीत असा्ा लागतो.

   (iii) िोनहवी दठकाणांच्ा प्रमाण ्ेळेतवील िरक  
  माहवीत असा्ा लागतो.

  (इ) ब्ाझवीलमध् े सा्ो पा्लो ्थेवील िुटबॉल सामाना 
 भारतवी् प्रमाण ्ळेेनसुार सकाळवी ६ ्ाजता सरुू  
 झालवी. तवेहा सा्ो पा्लो ्थेवील सथादनक ्ळे का्  
 असले त ेसपष्ट करा.

प्रशन ४. मूळ रेखावृततावर २१ जून रोजी रात्रीचे १० वाजले तेवहा 
अ,ब,क रा नठकाणची वेळ व निनाांक कोष्कात नलहा.

दठकाण रेखा्ृतत दिनांक ्ेळ

अ १२०० पू् या

ब १६०० पश्चम

क ६०० पू् या

प्रशन ५. खालीलपैकी वेगवेगळ्ा सस्ती ‘क’ रा नठकाणी 
कोणकोणतरा आकृतींत निसून रेतात ते आकृतींखालील 
चौकटींत नलहा.

  (i) सू्योि्   (ii) मध्रात्र  (iii) मध्ानह   (iv) सू् ायासत

उपक्रम :

(अ)  आचा्या अत्र े ्ाचं्ा ‘आजवीचे घड्ाळ’ ्ा कद्तेतवील 
आजवीचे घड्ाळ नेमके कोणते ते शोधा. हवी कद्ता 
इंटरनेट दकं्ा ग्ंथाल्ातवील संिभया सादहत्ातून शोधा.

(आ) अंतराळात पृथ्वीच्ा परर्लनाचा ्ेग ताशवी दकतवी दकमवी 
असतो ते शोधा.

***

   (iv) आंतरराष्टट्वी् ्ाररेषेनुसार बिल 
  करा्े लागतात.

  (इ) कोणत्ाहवी िोन लगतच्ा  
 रेखा्ृततांच्ा सथादनक ्ेळेत   
 ..........

   (i) १५  दमदनटांचा िरक असतो.
   (ii) ०४ दमदनटांचा िरक असतो.
   (iii) ३० दमदनटांचा िरक असतो.
   (iv) ६० दमदनटांचा  िरक असतो.

प्रशन २. भौगोनलक  कारणे नलहा.
  (अ) सथादनक ्ेळ मध्ानहा्रून दनश्चत केलवी जाते.
  (आ) ग्वीनवीच  ्ेथवील  सथादनक  ्ेळ जागदतक प्रमाण ्ेळ  

 मानलवी जाते.
  (इ) भारताचवी प्रमाण ्ेळ ८२० ३०' पू्या  रेखा्ृतता्रवील   

 सथादनक  ्ेळेनुसार  दनश्चत  केलवी आहे.
  (ई) कॅनडा ्ा िेशात सहा ्ेग्ेगळ्ा प्रमाण ्ेळा  

 आहेत.
प्रशन ३. ्ोडकरात  उततरे नलहा. 
  (अ) ६०° पू् या रखेा्ृतता्र िपुारच ेबारा ्ाजले असतवील,  

 तर ३०° पश्चम रखेा्ृतता्र दकतवी ्ाजले असतवील  
 त ेसपष्ट करा.

  (आ) एखाद्ा प्रिेशाचवी प्रमाण ्ेळ कशवी दनश्चत केलवी  
 जाते?

सवाधरार

(i) (ii)

(iii) (iv)

क

क
क

क
उ. धु््

उ. धु्् उ. धु््

उ. धु््
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्ोडे आठवूरा.

मागवील इ्ततांमध्े तुमहवी खडकांचे प्रकार, 
ज्ालामुखवी ् भूकंप ्ांचवी ओळख करून घेतलवी आहे. 
त्ा्र आधाररत पुढवील प्र्नांचवी उततरे सांगा.
Ø भूकंप होतो महणजे नेमके का् होते?

Ø अदनिजन् खडक कसे त्ार होतात?

Ø ज्ालामुखवी महणजे का्?

Ø ज्ालामुखवी उदे्कािरम्ान कोणकोणते पिाथया बाहेर 
पडतात?

Ø हे पिाथया कोणत्ा स्रूपात असतात?

Ø हे पिाथया थंड असतात की उषण असतात? का?

करून पहा.

अधाया लवीटर िूध तापत ठे्ा. िूध तापून उकळवी 
आल्ानंतर ताप्णे बंि करा. आता िुधाच्ा पातेल्ा्र 
झाकण ठे्ा. प्र्ोगाचा पुढचा भाग िार महत््ाचा आहे. 
्ामध्े तुमचे दनरवीक्षण कौशल् ्ापरा्चे असून त्ाि् ् ारे 
दनषकषायाप्रत पोहोचा्चे आहे.

िहा दमदनटांनवी पातेल्ा्र ठे्लेले झाकण बाजूला 
करा ् थोडे दतरपे धरा. का् होते ते पहा. िुधा्र का् 
दिसत आहे ते पहा. िुधा्र जमलेला पिाथया कोणत्ा 
स्रूपात आहे. हा पिाथया बाजूला करा. ्ा पिाथायाचे ् 
िुधाचे तापमान ्ांतवील िरक समजून घ्ा ् पुढवील प्र्नांचवी 
उततरे द्ा.

Ø िूध तापत ठे्ले होते तेवहा ते कोणत्ा स्रूपात होते?

Ø िुधाला उकळवी आलवी होतवी तेवहा िुधातून का् बाहेर 
्ेत होते?

Ø पातेल्ा्रवील झाकणा्र का् जमा झाले होते?

Ø िुधा्र जमलेला पिाथया द्् की घन ते सांगा.

Ø तो आतवील िुधापेक्षा थंड होता की गरम होता?

Ø असा प्र्ोग आणखवी कोणकोणत्ा पिाथायं्र करता 
्ेईल?

२. पृथवीचे अांतरांग

भौगोनलक सपष्ीकरण

िूध तापद्ण्ापू्वी पूणयापणे द्् स्रूपात होते. िुधाला 
उकळवी आल्ानंतर त्ातून ्ािा बाहेर पडत होत्ा. काहवी 
्ेळाने िुधा्र सा् त्ार झालेलवी दिसते. हवी सा् आतवील 
िुधापेक्षा कमवी तापमानाचवी असते. ्ा्रून असे महणता 
्ेईल, की पातेल्ातवील सा्वीचा थर प्रथम थंड झाला तर 
त्ाखालवील िूध त्ामानाने गरम ् द््रूप रादहले. असेच 
काहवीसे पृथ्वीच्ा थंड होण्ाच्ा प्रदक्र्ेत झाले असा्े.

पृथ्वीचवी दनदमयातवी सौरमालेबरोबरच झालवी ्ाबाबत 
शासत्रज्ञांमध्े एकमत आहे. सुरु्ातवीला पृथ्वी उषण 
् ्ा्ुरूप गोळ्ाच्ा स्रूपात होतवी. स्तःभो्तवी 
दिरता दिरता तवी थंड होत गेलवी. पृथ्वी थंड होण्ाचवी 
दक्र्ा पृष्भागाकडून केंद्ाच्ा दिशेस झाल्ाने पृथ्वीच्ा 
बाह्यभागास (भू-क्च) थंड ् घन स्रूप प्राप्त झाले, 
मात्र अंतरंगातवील भागात उषणता जासत असून भूपृष्ाकडून 
गाभ्ाकडे जाताना तवी सातत्ाने ्ाढत जाते. तसेच द्दशष्ट 
खोलवी्र अंतरंग अधयाद्् स्रूपात आहे.

पृथ्वीचे अंतरंग  नेमके कसे आहे ्ाबाबत मान्ाच्ा 
मनात आजहवी कुतूहल आहे. पृथ्वीच्ा अंतरंगाचे प्रत्क्ष 
दनरवीक्षण करणे अद्ाप शक् झाले नाहवी. त्ामुळे 
भूगभयाशासत्रज्ञांनवी अनेक पद्धतवीने अभ्ास करून काहवी 
अनुमाने काढलवी आहेत. त्ासाठवी ज्ालामुखवीतून बाहेर 
पडणारे पिाथया ् भूकंपलहरवी ्ांचा अभ्ास प्रामुख्ाने 
केला.

ज्ालामुखवीच्ा उद्ेकातून बाहेर पडणाऱ्ा पिाथायंत 
प्रचंड उषण लावहारस, ् ा्ू, ् ाि, इत्ािवी घटक आढळले. 
लावहारस थंड झाल्ा्र त्ापासून अदनिजन् खडक त्ार 
होतात. त्ाचबरोबर तापमान, घनता, गुरूत्ाकषयाण बल, 
िाब ्ांच्ा अभ्ासातवील अनुमानां्रून अंतरंगाचवी रचना 
समजून घेता आलवी. उिा., खाणवीमध्े खोल्र गेल्ास 
तापमान ्ाढ झाल्ाचे आढळते. तसेच ज्ालामुखवी 
उद्ेकातून बाहेर ्ेणारा लावहारस तप्त असतो. ्ा्रून 
पृथ्वीचा अंतभायाग उषण ् प्र्ाहवी असा्ा. असे अनुमान 
भूगभयाशासत्रज्ञांनवी काढले. पृथ्वीच्ा दनरदनराळ्ा भागात 
िर्षवी असंख् भूकंप होतात. त्ामुळे भूकंपलहरवी 
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घनगोल तयार करा.

ü पृथ्वीगोलाप्रमाणे या घनगोला्र पप्ळ्ा रंगाने 
्ेग्ेगळे खंड दाख्ा. आता तुमचा मातवीचा पृथ्वीगोल 
तयार झाला आहे.

ü पृथ्वीचे अंतरंग पाहणयासाठवी मातवीचा घनगोल बरोबर 
मधून अधाधा कापा. आतमधये तुमहांला पृथ्वीचया 
अंतरंगाप्रमाणे प्प्ध थर पदसतवील. या थरांना ना्े 
देणयाचा प्रयतन करा.

भौगोलिक स्पष्टीकरण

भूपृष्ापासून गाभयाकडे होणाऱया बदलात प्रामुखयाने 
तापमान, घनता यांचा समा्ेश होतो. या दोन घटकांमधवील 
बदलांचया अनुषंगाने पृथ्वीचया अंतरंगाचे पुढवील प्भाग 
पडतात.

अंतग्गाभ्

ब्ह्यग्भ्

प््वरण

भूकवच
(खंडटीय कवच/ 

मह्स्गरटीय कवच)

म्हटीत आहे क् तुमह्ंि् ?

आपलया पृथ्वीचवी पनपमधातवी सुमारे ४६० कोटवी 
्षाांपू्वी झालवी. प्रारंपभक अ्सथेत पृथ्वी ्ायुरूप 
होतवी. उषणता उतसरधान प्रपरिया होऊन हळूहळू तवी थंड 
होत गेलवी. पृथ्वीला प्रथम द्र्रूप अ्सथा प्राप्त झालवी. 
कालांतराने पृथ्वीचा स्ाांत बाह्य भाग प्रथम थंड झालयाने 
तयाभागाला घनरूप अ्सथा प्राप्त झालवी. पृथ्वीचया 
या भागालाच भूक्च महणून संबोधले राते. अरूनहवी 
सूयधामालेतवील बाह्य ग्रह ्ायुरूप अ्सथेत आहेत.

पनमाधाण होतात. या भूकंपलहरवी पृथ्वीचया अंतगाधाभयातून 
प्र्ास करतात. तयांचवी पदशा ् ्ेग यांचा अभयास करून 
अंतरंगाचया रचनेबाबत अनुमान केले राते. भूक्चाचया 
अभयासासाठवी मान्ाने प्ंधन पिद्रेदेखवील पाडलवी आहेत.  

्पृथवटीचय् अंतरंग्चटी रचन् :

करून ्पह्.

(खालवील कृतवी दोन प्द्ाथयाांचया गटात करा. 
संदभाधासाठवी पृष् ११ ्रवील िायापचत्े ्ापरा.)

ü लाल, पप्ळा ् पनळा असे रंगांचे मातवीचे गोळे घया. 
(बारारात पमळतात तसे.)

ü लाल रंगाचा गोळा थोडा मोठा असा्ा.

ü पप्ळ्ा रंगाचा गोळा लाटून घया. तयार झालेलया 
पोळवीमधये जयाप्रमाणे पुरणपोळवी करताना पोळवीत पुरण 
भरतात तयाप्रमाणे लाल रंगाचा गोळा भरा. ् तयाला 
घनगोलाचा आकार द्ा.

ü आता पनळ्ा रंगाचा गोळा ्रवीलप्रमाणे लाटून घया. 
या पोळवीमधये पप्ळ्ा रंगाचा गोळा भरून याचाहवी 

पृथ्वीचया अंतरंगाचे प्भाग

भूक्च गाभा

खंडवीय
क्च

महासागरवीय
क्च

उच्च प्रा्रण पनमन प्रा्रण

बाह्यगाभा अंतगाधाभा

प्रा्रण

आकृतटी २.१ : ्ृपथवटीचय् अंतरंग्चटी रचन् द्खवण्रटी प्लतम्

जर् लवच्र कर्.

पृथ्वीचया एका बारूने खोल्र खणत राऊन 
प्रुद्ध बारूने बाहेर येता-राता येईल का? याबाबतचया 
तुमचया कलपना ्हवीत पलहा आपण तया्र चचाधा करा.

(टवीप : पशक्षकांनवी प्द्ाथयाांचया कलपना ऐकून 
तयाप्रमाणे पृथ्वीचया अंतरंगाचा प्षयप्र्ेश करा्ा.)

भूकवच :
पृथ्वीचा स्ाांत ्रचा भाग हा घनरूप असून तो 

भूक्च महणून ओळखला रातो. भूक्चाचवी राडवी स्धात् 
सारखवी नाहवी. सरासरवी राडवी ३० ते ३५ पकमवी मानलवी 
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१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

पृथवीचे अांतरांग जाणून घेणरासाठी करावराचरा कृतीचे टपपे
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माहीत आहे का तरुमहाांला ?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

जाते. भूक्चाचवी खंडाखालवील जाडवी १६ ते ४५ दकमवीच्ा 
िरम्ान आहे. भूक्चाचवी हवी जाडवी प्यातशे्णींखालवी ४० 
दकमवीपेक्षा जासत असते, तर सागर पृष्ाखालवी तवी १० 
दकमवीपेक्षा कमवी आढळते. आकृतवी २.१ ् २.२ पहा.

भूपृष्ाखालवी जसजसे खोल जा्े तसतसे तापमान 
्ाढत जाते. भूपृष्ाखालवी तापमानात ्ाढ होत जाते. 
त्ानंतर प्रा्रणात तापमान ्ाढवीच्ा प्रमाणात घट होते ् 
पुनहा गाभा क्षेत्रात ्ाढ होते. पृथ्वीच्ा केंद्सथानवी सुमारे 
५५००° से. ते ६०००° से. तापमान असते.

भूक्च हे प्रा्रण ् गाभा ्ांच्ा तुलनेत अदतश् 
कमवी जाडवीचे आहे. त्ाचे िोन उपद्भाग पडतात.

खांडीर कवच : भूखंड प्रामुख्ाने दसदलका (दसदलका 
हे दसदलकॉन ्ा मुलद्व्ाचे सं्ुग आहे.) ् ॲल्ुदमदनअम 
्ा पासून बनलेले आहेत. ्ामुळे ्ा थराला पू्वी दस्ाल 
महणत असत. भूखंडवी् क्चाचवी घनता २.६५ ते २.९० 
ग्ॅम/ घसेमवी इतकी आहे. खंडवी् क्चाचवी सरासरवी जाडवी 
सुमारे ३० दकमवी आहे. ्ा थरात प्रामुख्ाने गॅ्नाईट खडक 
आढळतात.

आकृती २.२ : पृथवीचे अांतरांग िाखवणारी प्रनतमा

भूकवच
व

प्रावरण
प्रावरण

(घनरूप)

बाह्यगाभा
(द्रवरूप)

नशलावरण
(१०० नकमी)

नशलावरण

भूकवच (सरासरी 
३० नकमी

पृथवीचे केंद्र (६३७१ नकमी)

अांतगायाभा (घनरूप)

प्रा
वर

ण 
(२

८७
० 

नक
मी

)

गा
भा

 (३
४७

१ 
नक

मी
)

उच्च प्रावरण

ननमन प्रावरण

महासागरीर कवच : हा भूक्चाचा िुसरा थर आहे. 
हा थर दसदलका ् मॅनिेदशअम ्ांच्ा सं्ुगाने बनलेला 
आहे. ्ाला पू्वी सा्मा असे ना् होते. ्ा थराचवी सरासरवी 
जाडवी ७ ते १० दकमवी आहे. महासागरवी् क्चाचवी घनता 
२.९ गॅ्म/घसेमवी ते ३.३ गॅ्म/घसेमवी इतकी आहे. ्ा थरात 
प्रामुख्ाने बेसॉलट ् गॅब्ो हे खडक आढळून ्ेतात.

पृथ्वीच्ा अंतरंगातवील द्द्ध थरांमधवील मूलद्व्े

कमी

जासत

दसदलकाॅन
ॲल्ुदमदनअम

दसदलकाॅन
मॅनिेदशअम

दनकेल
आ्नया 

घन
ता

(Si)
(Al)

(Si)
(Mg)

(Ni)
(Fe)

खंडवी् क्च ् महासागरवी् क्च ्ांच्ा 
घनतेमध्े द्लगता  आहे हे कॉनरॅड ्ा शासत्रज्ञाने 
शोधून काढले. महणून ्ा द्लगतेला कॉनरॅड द्लगता 
हे ना् दिले आहे.

भूक्च ् प्रा्रण ्ांच्ात द्लगता आहे. हे ज्ा 
शासत्रज्ञाने शोधून काढले त्ाचे ना् मोहोरोशवहदसक होते. 
त्ामुळे ्ा द्लगतेला मोहो द्लगता असे ना् िेण्ात 
आले.

प्रा्रण ् गाभा ्ांच्ात द्लगता आहे. गटेनबगया 
्ा शासत्रज्ञाने हवी द्लगता शोधून काढलवी. त्ा द्लगतेला 
गटेनबगया द्लगता हे ना् िेण्ात आले.

प्रावरण :
भूक्चाखालवी प्रा्रणाचे थर आढळतात. प्रा्रणाचे 

उच्च प्रा्रण ् दनमन प्रा्रण असे िोन उपद्भाग केले 
जातात.

उच्च प्रा्रण हे जासत प्र्ाहवी असते. ्ाच भागात 
दशलारस कोठवी आढळतात. ज्ामधून ज्ालामुखवीच्ा 



13

आकृती २.३ (अ) व (आ)  : पृृथवी एक चरुांबक

उद्ेकािरम्ान हा दशलारस पृथ्वीपृष्ा्र ् ेतो. प्रा्रणाच्ा  
्ा भागास िुबयाला्रण असेहवी महणतात. भूकंपाचवी केंद्े 
प्रामुख्ाने ्ा भागात  आढळतात. भूपृष्ापासून सुमारे 
४२ दकमवी खोलवीनंतर प्रा्रणास सुरु्ात होते.

प्रा्रणातवील अंतगयात शक्तवीमुळे होणाऱ्ा 
हालचालींतून भूपृष्ा्र प य्ात दनदमयातवी, द्ोणवी दनदमयातवी, 
ज्ालामुखवी, भूकंप ्ांसारख्ा प्रदक्र्ा घडतात.

्ा भागात २४०० ते २९०० दकमवी खोलवी्रवील 
तापमान २२००° से. ते २५००° से. प्यंत असा्े असे 
अनुमान आहे. तेथवील खडकाच्ा रचनेत ् घनतेत 
एकाएकी बिल होतो. प्रा्रणाचवी खोलवी २८७० दकमवी 
असा्वी असा शासत्रवी् अंिाज आहे. प्रा्रणाचवी सरासरवी 
घनता ४.५ ग्ॅम/घसेमवी असून खोलवीनुसार घनतेत ्ाढ 
होत जाते. ्ाचे कारण महणजे ्ाढत जाणारा िाब ह े
आहे. दनमन प्रा्रणाचवी घनता ५.७ ग्ॅम/घसेमवी आहे.
गाभा :

भूपृष्ापासून सुमारे २९०० दकमवी खोलवीच्ा खालवी 
‘गाभ्ाचा भाग’ सुरू होतो. प्रा्रणाच्ा खालवी ्  पृथ्वीच्ा 
केंद्ाप्यंतचा भाग गाभा हो्. गाभ्ाचवी जाडवी ३४७१ दकमवी 
आहे. ्ा थराचे बाह्यगाभा ् अंतगायाभा असे िोन भाग 
पडतात.

बाह्यगाभा : बाह्यगाभा भूपृष्ापासून सुमारे २९०० 
दकमवी ते ५१०० दकमवी खोलवीप य्ंत आढळतो. भूकंपाच्ा 
िुय्मलहरवी गाभा क्षेत्रातून प्र्ास करू शकत नाहवीत. त्ा 
्ा भागात शोषल्ा जातात. ्ा्रून शासत्रज्ञांनवी असे 
अनुमान काढले की, गाभा क्षेत्राचा हा भाग द्् दकं्ा 
अधयाद्् स्रूपात असा्ा. भूकंपाच्ा प्राथदमक लहरवी मात्र 
गाभा क्षेत्रातून प्र्ास करतात. परंतु, त्ांचा ्ेग ्ा भागात 
मंिा्तो. बाह्य गाभ्ाचवी घनता ९.८ ग्ॅम/घसेमवी इतकी 
आहे. द््रूप बाह्य गाभ्ाचे तापमान सुमारे ५०००° से. 
आहे

पृथ्वीच्ा अंतरंगातवील बाह्यगाभा हा द््रूप 
पिाथायाचा बनलेला आहे ् ्ा थरात लोह खदनजाचे प्रमाण 
अदधक आहे हे आपण दशकलो आहोत. बाह्य गाभ्ाच्ा 
्ा द््रूप भागात ऊध्यागामवी प्र्ाह दनमायाण होतात. हे ्ा 
भागाचे आणखवी एक ्ैदशषट् आहे.

बाह्यगाभा ् अंतगायाभा ्ांच्ा तापमानातवील 
िरकामुळे ऊध्यामुखवी प्र्ाह त्ार होतात. पृथ्वीच्ा 
परर्लनामुळे ्ा प्र्ाहांना भो्ऱ्ांप्रमाणे गतवी प्राप्त होते. 
्ा सदपयाल भो्ऱ्ांमध्े द्द्ुत प्र्ाह दनमायाण होतात ् 
त्ामुळे चुंबकी् क्षेत्र त्ार होते. ्ालाच भू-जदनत्र  
असेहवी संबोधले जाते. पृथ्वीचे हे चुुंबकी् क्षेत्र पृथ्वी 
ग्हाच्ा बाहेरहवी बऱ्ाच अंतराप य्ंत का्यारत असते. ्ा 
भू-चुंबकी् क्षेत्रामुळे एक प्रकारचे आ्रण दनमायाण होते. 
पृथ्वीच्ा ्ाता्रणाचे सू्ायाकडून ्ेणाऱ्ा सौर्ातांपासून 
संरक्षण होते. पृथ्वी्र दनमायाण झालेल्ा ् ा चुंबकी् के्षत्राला 
चुंबका्रण असे महणतात. हे पृथ्वीचे पाच्े ् महत््ाचे 
आ्रण आहे. आकृतवी २.३ पहा.

अांतगायाभा : अंतगायाभा भूपृष्ाखालवी सुमारे ५१५० 
दकमवीपासून ६३७१ दकमवी खोलवीप्यंत (पृथ्वीच्ा केंद्ाप्यंत) 

 पृथ्वीचे चंुबका्रण

 भू-चंुबकी् ध्ु् ् 
द्षु््ृतत

(आ)

(अ)
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हे नेहमी लक्षात ठेवा.

आढळतो. हा पृथ्वीगभायाचा केंद्भाग असून तो घनशसथतवीत 
आहे. ्ा घनगोलाचवी घनता सुमारे १३.३ गॅ्म/घनसेमवी 

इतकी असते. ्ा थरात प्रामुख्ाने लोह ् काहवी प्रमाणात 
दनकेल हवी मूलद्व्े आढळतात. त्ामुळे त्ास दनिे असेहवी 
महणत असत. गाभ्ामध्े ्ा भागातवील पिाथया प्रचंड 
िाबाखालवी असल्ाने अंतगायाभा घनरूप आहे. ्ेथवील 
तापमान साधारणपणे सू् ायाच्ा पृष्वी् तापमानाइतके असते.

जरा नवचार करा.

पृथ्वीचे अंतरंग कसे असेल ्ाबद्ल १०-१२ 
्ाक्े दलहा.

जरा डोके चालवा.

पृथ्वीच्ा अंतरंगात गेल्ास तुमच्ा ्जनात का् 
िरक होत जातवील ्ाचा अंिाज करा. हे असे का वहा्े 
्ाचा शोध घेण्ाचा प्र्तन करा. 

दिलेल्ा भूकंपलहरवी ्ेगाच्ा ्क्रांचे दनरवीक्षण करा.
‘अ’ आकृतवीमधवील डा्वीकडवील ्क्र िुय्म (S) 

लहरींचा ्ेग िाख्तो, तर उज्वीकडवील ्क्र प्राथदमक 
(P) लहरींचा ्ेग िाख्तो. िुय्म लहरींच्ा ्क्रात अनेक 
दठकाणवी बिल झालेला दिसतो. आकृतवीमधवील दटंबाच्ा 
साहाय्ाने काढलेला ्क्र हा ्ा ्ेगाचा सरासरवी कल 
िाख्तो. िुय्म लहरींचा ्क्र २९०० दकमवी खोलवीज्ळ 
अचानक संपलेला आढळतो. प्राथदमक लहरींच्ा 
्क्रातिेखवील बिल होताना दिसतात. प्राथदमक लहरींचा ्ेग 
खोलवीप्रमाणे २९०० दकमवीप्यंत सतत ् ाढतो. िुय्म लहरींचा 
्ेग बाह्य गाभ्ाच्ा सवीमेपाशवी ६ ते ८ दकमवी/सेकंिाच्ा 
िरम्ान आहे. आलेखामध्े ्क्र ्ा दठकाणवी थांबलेला 
दिसतो. गाभाक्षेत्रात ्ा लहरवी प्र्ेश करत नाहवीत. प्राथदमक 
लहरींचा ्ेग २९०० दकमवी खोलवी्र १२ दकमवी प्रदतसेकंि 
इतका आहे. मात्र बाह्यागाभ्ात प्र्ेश करताना हा ्ेग 
८ दकमवी प्रदत सेकंिाप्यंत कमवी होतो हे दटंब रेषेने िाखद्लेल्ा 
्क्रा्रून लक्षात घ्ा. ्ा ्क्रांच्ा अभ्ासा्रून 
्ेग्ेगळ्ा खोलवी्र अंतगायाभ्ातवील पिाथायंचवी घनता दकतवी 
असू शकेल ्ाचा शासत्रज्ञांनवी अभ्ास केला.

अंतरंगाच्ा घनतेचा ्क्र आकृतवी ‘आ’ मध्े 
दिला आहे. ्ाच आकृतवीमध्े ्ेग्ेगळ्ा खोलवी्र 
गुरुत्ाकषयाण बल दकतवी असेल हे ्क्राि् ् ारे िाख्ले आहे. 
पृष्भागापासून काहवी खोलवीप्यंत गुरुत्ाकषयाण बल ्ाढते 
् त्ानंतर खोलवीनुसार ते कमवी होत जाते ् केंद्ापाशवी ते 
शून््त होते असे ्क्रा्रून दिसते.

रा आकृतींचे सूक्म ननरीक्षण करा व घनता वक्रावर 
वेगवेगळ्ा नवलगता शोधा व तरा िाखनवणराचा प्ररतन 
करा.

(अा)

(अ)

शोधा पाहू !
जागदतक ्सुंधरा दिन महणजे का्? तो कशासाठवी 

साजरा करतात?
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प्रश्न	१.	 अचूक	पर्यार्समोरील	चौकटीत ü	अशी	खूण	कर्.
	 	 (अ)	 भूकवचाच	ेहे	दोन	थर	आहेत.
	 	 	 (i)	 बाह्य	व	अंतर	कवच		 	
	 	 	 (ii)	 खंडीय	व	महासागरीय	कवच		
	 	 	 (iii)	भूपृष्ठ	व	महासागरीय	कवच		
	 	 	 (iv)	प्ावरण	व	गाभा	 	 	
	 	 (आ)	प्ावरण	 व	 भूकवचात	 पुढीलपैकी	 कोणता	 घटक	 

	 सामाईक	असतो.
	 	 	 (i)	 सससलका	 	 	
	 	 	 (ii)	 मॅग्ेसिअम	 	 	
	 	 	 (iii)	अॅलयुसमसनअम	 	 	
	 	 	 (iv)	लोह	 	 	
	 	 (इ)	 पृथवीचया	 अंतगागाभयात	 खालीलपैकी	 कोणकोणती 

	 खसनजद्रवये	आढळतात?
	 	 	 (i)	 लोह-मॅग्ेसिअम	 	 	
	 	 	 (ii)	 मॅग्ेसिअम-सनकेल	 	 	
	 	 	 (iii)	ॲलयुसमसनअम-लोह		 	
	 	 	 (iv)	लोह-सनकेल	 	 	
	 	 (ई)	 अंतगागाभा	खालीलपैकी	कोणतया	अवसथेत	आहे?
	 	 	 (i)	 वायुरूप	 	 	
	 	 	 (ii)	 घनरूप	 	 	
	 	 	 (iii)	द्रवरूप	 	 	
	 	 	 (iv)	अरगा	घनरूप	 	 	
	 	 (उ)	 बाह्यगाभा	खालीलपैकी	किाचा	बनला	आहे?
	 	 	 (i)	 लोह	 	 	
	 	 	 (ii)	 सोने	 	 	
	 	 	 (iii)	हायड्ोजन	 	 	
	 	 	 (iv)	ऑक्सजन	 	 	
	 	 (ऊ)	 आपण	 पृथवीचया	 जया	 थरावर	 राहतो	 तयाला	 काय	 

	 महणतात?
	 	 	 (i)	 प्ावरण	 	 	
	 	 	 (ii)	 गाभा	 	 	
	 	 	 (iii)	भूकवच	 	 	
	 	 	 (iv)	खंडीय	कवच	 	 	
	 	 (ए)	 कोणतया	भूकंपलहरी	द्रवरूप	माधयमातून	प्वास	करू	 

	 िकतात?
	 	 	 (i)	 प्ाथसमक	लहरी	 	 	
	 	 	 (ii)	 द्	सवतीय	लहरी	 	 	
	 	 	 (iii)	पषृ्ठीय	लहरी	 	 	
	 	 	 (iv)	सागरी	लहरी	 	 	

प्रश्न	२.	 चूक	की	बरोबर	ते	ललह्.	चुकीची	लिध््ने	दुरुसत	कर्.
	 	 (अ)	 पृथवीचया	 अंतरंगात	 सवसवर	 भागांतील	 पदाथाांची	 

	 घनता	सारखी	नाही.
	 	 (आ)	पृथवीचया	 अंतरंगाचा	 गाभा	 कठीण	 खडकापासून	 

	 बनलेला	आहे.
	 	 (इ)	 बाह्य	गाभयातून	दुययम	लहरी	जाऊ	िकत	नाही.
	 	 (ई)	 खंडीय	कवच	हे	सससलका	व	मॅग्ेसिअम	यांचे	बनले	 

	 आहे.
प्रश्न	३.	 उततर	ेललह्.
	 	 (अ)	 भूकवचाचे	दोन	भाग	कोणते?	तयाचंया	वगगीकरणाचा	 

	 अारार	काय?
	 	 (आ)	प्ावरणाला	दुबगालावरण	असे	का	महणतात?
	 	 (इ)	 पृथवीचे	 चुंबकावरण	 हा	 पररवलनाचा	 पररणाम	आहे	 

	 सपष्ट	करा.
प्रश्न	४.	 सुबक	आकृतर्	क्ढू्न	्न्िे	द््.
	 	 (अ)	 पृथवीचया	 अंतरंगाची	 सुबक	 आकृती	 काढून	 नावे	 

	 सलहा.
	 	 (आ)	चुंबकीय	ध्ुव	व	सवषुववृतत

प्रश्न	५.	 भौगोललक	क्रणे	ललह्.
	 	 (अ)	 पृथवीचया	अंतरंगात	फरक	आढळताे.
	 	 (आ)	मुलद्रवयांची	घनता	आसण	अंतरंगातील	तयाचंे	 सथान	 

	 यांचा	सहसंबंर	आहे.
	 	 (इ)	 प्ावरण	ह	ेभूकंप	व	जवालामुखीचे	केंद्र	आहे.
	 	 (ई)	 भूपृष्ठापेक्ा	 सागरपषृ्ठाखाली	 अंतरंगाचया	 थराची	 

	 जाडी	कमी	आढळते.
	 	 (उ)	 चुंबकावरणामुळ	ेपृथवीचे	संरक्ण	होते.
उपक्रम	:

पृथवीचया	अंतरंगाची	प्सतकृती	तयार	करा.

***

सि्धर्र
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जरा नवचार करा.

आकृतवी ३.१ मधवील दिलेल्ा दचत्रांचे दनरवीक्षण करा. त्ा्रुन दचत्रांमध्े व्क्त केलेलवी ह्ेचवी शसथतवी, दठकाण ् ांद्ष्वी 
्गायात चचाया करा ् खालवील चौकटींत दलहा. ्ाबाबतचे ्णयान ्हवीत दलहा.

भौगोनलक सपष्ीकरण

स्यासाधारणपणे ह्ेच्ा शसथतवीचे ् णयान करणारवी द्धाने  
आपण नेहमवी करत असतो. ह्ेचा िमटपणा तसेच कोरडेपणा 
आपण ्षयाभरात अनुभ्त असतो. ्ाळ्ंटवी प्रिेश, दकनारवी 
प्रिेश ् प्यातवी् प्रिेशांमध्े ह्ेच्ा शसथतवीत होणारे बिल 
दचत्रातवील सं्ािा्रून लक्षात ्ेतात.
l राजसथान कोरड्ा ् उषण ह्ेच्ा प्रिेशात ्ेते. ्ा ह्ेत 

बाषप अत्लप असते. तेथवील लोक सुतवी ् सैल पेहरा् 
्ापरतात.

l का्मवीर खाेरे थंड ् कोरड्ा ह्ेच्ा प्रिेशात आहे. 
तेथवील ह्ेत बाषपाचे प्रमाण अलप असते. तेथवील लोक 
पूणया अंग उबिार कपड्ांनवी झाकतात.

l मुंबई उषण ् िमट ह्ेच्ा प्रिेशात आहे. तेथवील ह्ेत 
बाषपाचे प्रमाण जासत असते. त्ातच जर आकाशात 
काळे ढग  जमले तर ह्ेतवील उषणता अदधक ्ाढते.

्रवील चचवेतवील उषण, िमट, कोरडवी, थंड हे स्या शबि 

३. आद्रयाता व ढग

ह्ेचे शसथतवीिशयाक आहेत. त्ाच बरोबर त्ांचवी सांगड 
्ाता्रणातवील बाषपाशवी होत आहे. बाषप हा घटक 
्ाता्रणात अदृ्् शसथतवीत असतो. कोणत्ाहवी दठकाणचवी 
ह्ेचवी शसथतवी सपष्ट करताना बाषप हा घटक प्राधान्ाने 
द्चारात घेतला जातो. एखाद्ा दठकाणवी पजयान्शसथतवी 
दनमायाण होण्ासाठवी ्ाता्रणात बाषप असणे आ्््क 
असते.    

आकृती ३.१

हो् मलाहवी 
तसेच 

्ाटते. चला 
पटापट.

आता ऊन खूपच आहे. ्ारा 
्ाहणे थांबले आहे. मला 

्ाळूच्ा ्ािळाचवी शक्ता 
्ाटते् . ल्कर घरात जाऊ्ा.

दमत्रा ्ाता्रणात 
िारच उकाडा आहे.

सोहम, हो रे मवी तर 
घामामुळे चक्क दभजलो 

आहे.

मुलांनो ! इकडे ्ा पटकन, 
स्ेटर घाला आदण नंतर खेळा.

आई थांब ना जरा ! 
मला खेळू िे !

दह्ाळ्ात आपण जेवहा आरशाच्ा काचे् र 
उच्छ् ् ास सोडताे तेवहा का् घडते ते अनुभ्ा. 
उनहाळ्ात आपणांस हा अनुभ् का बरे ्ेत नाहवी?

बाषपीभवन :
बाषपवीभ्न  हवी पाण्ाचे बाषपात रूपांतर करणारवी 

प्रदक्र्ा आहे. सू्ायाच्ा उषणतेमुळे पृथ्वी्रवील पाण्ाचे 
बाषपात  रूपांतर होते. बाषपवीभ्नाचवी प्रदक्र्ा ह्ेचवी 

साांगा पाहू !
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जरा डोके चालवा.

ü सपंज्र मोठ्ा चमच्ाने पाणवी ओता.
ü गटातवील द्द्ाथ्ायंनवी दकतवी चमचे पाणवी ओतले 

्ाचवी नोंि  ठे्ा्वी. 
सपंज संपूणया ओला होईप्यंत चमच्ाने पाणवी ओता 

त्ानंतरहवी पुढे पाणवी ओतत रादहल्ा्र का् होते ते पहा. 
आता पुढवील प्र्नांचवी उततरे द्ा.

आकृती ३.२ 

आकृती ३.३ 

शुषकता, तापमान आदण ्ाऱ्ाचा ्ेग ्ां्र आधाररत 
असते.

कोरडवी ् उषण ह्ा असेल तर बाषपवीभ्नाचा ्ेग 
्ाढतो. तसेच कोरड्ा ् थंड ह्ेतहवी बाषपवीभ्नाचवी 
दक्र्ा सुरू राहते. ्ाउलट अदतश् िमट ह्ा असताना 
बाषपवीभ्नाचवी दक्र्ा मंिा्ते. ्ाता्रणातवील ह्ेच्ा 
्ाहण्ाचा ्ेग ् ह्ेचे तापमान जासत असेल तर त्ा 
पररशसथतवीत बाषपवीभ्नाचवी दक्र्ा जलि  होते. ्ारा कमवी 
्ेगाने ्ाहत असेल ् ह्ा थंड असेल तर बाषपवीभ्न कमवी 
होते.

Ø	्ाळत घातलेले कपडे कोणत्ा ॠतूत ल्कर 
्ाळतात?	

Ø	कोणत्ा ॠतूत कपडे ्ाळण्ास द्लंब होतो? 
त्ाचे कारण का् असेल?

Ø	सुरू्ातवीस सपंज्र ओतलेल्ा पाण्ाचे का् झाले? 
Ø	सपंज्र पाणवी ओतताना तुमहवी कोणता अिंाज केला 

होता?
Ø	ओल्ा सपंज्र आणखवी पाणवी ओतल्ा्र का् झाले?
Ø	्ातून कोणता दनषकषया काढाल?

वातावरणातील  आद्रयाता :
ह्ेतवील बाषपाचे प्रमाण हवी ह्ेचवी आद्याता असते. 

ह्ेचा िमटपणा दकं्ा कोरडेपणा हा आद्यातेच्ा महणजेच 
बाषपाच्ा प्रमाणा्र अ्लंबून असतो.

ह्ा द्दशष्ट तापमानास द्दशष्ट प्रमाणातच 
बाषपधारण करू शकते. ह्ा जसजशवी थंड होते तसतशवी 
दतचवी बाषपधारण क्षमता  कमवी होते. महणजेच गरम ह्ा 
थंड ह्ेपेक्षा जासत बाषप धारण करू शकते.

एका द्दशष्ट तापमानास ह्ेचवी बाषपधारण क्षमता ् 
बाषपाचे प्रमाण सारखेच असते. ह्ेचवी हवी शसथतवी 
बाषपसंपृक्त  शसथतवी महणून ओळखलवी जाते.

करून पहा.

(पुढवील कृतवी गटात करा्वी.)

ü मध्भागवी खोलगट असणारा एक टट्े/चाळणवी घ्ा.	
ü सपंजचा एक तुकडा घ्ा.
ü टट्ेच्ा सपाट तळभागा्र शखळ्ाच्ा साहाय्ाने 

काहवी द्छद्े पाडा.
ü टट्े/चाळणवीच्ा मध्भागवी सपंजचा तुकडा ठे्ा.
ü सपंजमध्े अदजबात  पाणवी नाहवी ्ाचवी खात्रवी करा.
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जरा डोके चालवा.

पहा बरे जमते का ?

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

द्द्ध तापमाना्र एक घनमवीटर ह्ेचवी बाषपधारण 
क्षमता दिलेलवी आहे. तकत्ाच्ा दनरवीक्षणा्रून 
बाषपधारण क्षमतेतवील िरक नोंि्ा.

ह्ेचे तापमान
° से.

बाषपधारण क्षमता 
(ग्ॅम/मवी३)

बाषपधारण क्षमतेतवील 
िरक (ग्ॅम/मवी३)

-५ ३.२६ --
० ४.८५ १.५९

५ ६.८०
१० ९.४०
१५ १२.८३
२० १७.३०
३० ३०.३७
४० ५१.१२

आद्यातेचे मापन सामान्पणे ग्ॅम प्रदत घनमवीटर 
अशा एककात केले जाते. कोणत्ाहवी तापमानाला 
ह्ेतवील आद्यातेचे प्रमाण ० ग्ॅम/मवी३ असल्ास तवी ह्ा 
कोरडवी असते, तर ३०० से. तापमानास ह्ेतवील बाषप 
३०.३७ ग्ॅम/मवी३ असल्ास ह्ा बाषपसंपृक्त असते.

Ø	ह्ेतवील आद्याता कोणत्ा ऋतूत जासत असते?

Ø	मान्वी शरवीरा्र आद्यातेचा कोणता पररणाम होतो?

Ø	आपल्ा घरातवील अन्नपिाथायं्र आद्यातेचा कोणता 
पररणाम होतो त्ाचे दनरवीक्षण करा.

Ø	क्कांचवी दनदमयातवी ् आद्याता ्ांचा संबंध असेल 
का?

Ø	्ाळत घातलेले कपडे ल्कर दकं्ा उदशरा सुकणे 
्ांचा आद्यातेशवी संबंध कशा प्रकारे असतो?

भौगोनलक सपष्ीकरण

सपंजचा तुकडा ह्ेप्रमाणे आहे असे मानू. सपंजचा 
तुकडा दकतवी चमचे पाणवी शोषून घेतो. सपंज पणूया ओला 
झाल्ानंतर मात्र पाणवी थेंबाथेंबाने खालवी दझरपते. दकतवी 
चमचे पाणवी टाकल्ा्र सपजंमधून पाणवी दझरपू लागले हे 
नोंिवी्रून सांगताहवी ्ेते, महणजेच सपंजचवी पाणवी धारण 
करण्ाचवी क्षमता पूणया होते तेवहा तो संपृक्त बनतो.  

्ाचप्रमाणे ्ाता्रणातवील ह्ेमध्े असणारे बाषप हे 
ह्ेच्ा बाषपधारण क्षमतेपके्षा अदतररक्त झाल्ास पा्साच्ा 
दकं्ा दहमाच्ा स्रूपात पृथ्वी पृष्ा्र पडते.

ह्ेचवी बाषपधारण क्षमता ह्ेच्ा तापमाना्र अ्लंबून 
असते. ह्ेचे तापमान दजतके जासत दततकी बाषपधारण 
क्षमता अदधक असते. ्ाता्रणात जसजसे जासत ्र जा्े 
तसतशवी ह्ा थंड होते, हे आपण ् ापू्वी दशकलो आहोत. ् ा 
दन्मानुसार ह्ा जसजशवी उंच जाईल तसतशवी ह्ेचवी 
बाषपधारण क्षमताहवी कमवी होत जाते. पुढवील तकत्ा्रून हे 
सपष्ट होते.

आकृती ३.४

एका घनमवीटर ह्ेत १५° से. तापमाना्र  १२.८ ग्ॅम 
इतकी बाषपधारण क्षमता असते. ते् ढेच बाषप त्ा ह्ेत 
असल्ास तवी ह्ा बाषपसंपृक्त आहे, असे महणतात. ह्ेतवील 
हवी आद्याता दनरदनराळ्ा पद्धतवीने व्क्त करता ्ेते.
ननरपेक्ष आद्रयाता : 

एका घनमवीटर ह्ेमध्े दकतवी गॅ्म बाषप आहे त्ा्रून 
दनरपेक्ष आद्याता  काढलवी जाते. उिा., सागरवी भागात ह्ेचवी 
दनरपेक्ष आद्याता भूभागा्रवील ह्ेपके्षा अदधक असते. 
द्षु््ृततवी् प्रिेशात दनरपेक्ष आद्याता जासत असते तर 
धु््ाकडे तवी कमवी कमवी होत जाते. 
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जरा नवचार करा.

पृथ्वी्रवील जमवीन ् पाणवी ्ांचे द्तरण ् ऋतुमान 
्ानुसार सुद्धा दनरपेक्ष आद्यातेत िरक पडतो. 
सापेक्ष आद्रयाता :

 एका द्दशष्ट तापमानास ् द्दशष्ट घनिळ 
असलेल्ा ह्ेतवील दनरपेक्ष आद्याता ् त्ाच तापमान्रवील 
ह्ेचवी बाषपधारण  क्षमता ्ांच्ा गुणोततरा्रून ह्ेचवी 
सापेक्ष आद्याता  सांगता ्ेते. सापेक्ष आद्याता टक्के्ारवीत 
व्क्त केलवी जाते.

 सापेक्ष आद्याता (% )= Î १००
बाषपधारण  क्षमता

दनरपेक्ष आद्याता

Ø	एका घनमवीटर ह्ेचवी दनरपेक्ष आद्याता २० गॅ्म/मवी३ 
असून बाषपधारण क्षमता ३० गॅ्म/मवी३ अाहे, तर ्ा 
ह्ेचवी सापेक्ष आद्याता दकतवी?

Ø	एका घनमवीटर ह्ेचवी दनरपेक्ष आद्याता १५ ग्ॅम/मवी३ 
असून बाषपधारण क्षमता १५ ग्ॅम/मवी३ अाहे, तर ्ा 
ह्ेचवी सापेक्ष आद्याता दकतवी?

Ø	्रवील िोनहवी उिाहरणांच्ा उततरा्रून कोणतवी ह्ा 
बाषपसंपृक्त झालवी आहे ते सांगा.

आकृती ३.५

आकृती ३.६ (अ)

ü आता प्रेशर कुकरला उषणता द्ा.
ü हॅंडल असणारे एक झाकण घ्ा.
ü पाणवी उकळू लागल्ा्र प्रेशर कुकरच्ा ्र जेथून 

्ाि बाहेर पडते तेथे थोड्ा अंतरा्र झाकण धरा.
ü तुमहांला का् दिसते त्ाचे दनरवीक्षण करा.

२०° से. तापमान असलेल्ा बाषपसंपृक्त ह्ेचे 
तापमान अचानक १०° से. झाले तर का् होईल?

तापमानातवील िरकानुसार ह्ेतवील बाषपाच्ा प्रमाणात 
सुि् धा िरक पडतो. त्ाचबरोबर सापेक्ष आद्याता बिलते. 
साधारणपणे सकाळवी ् रात्रवी सापेक्ष आद्याता जासत असते. 
दि्सा तापमान ्ाढल्ामुळे सापेक्ष आद्याता कमवी होते. 
समुद् दकनाऱ्ाज्ळवील प्रिेशात सापेक्ष आद्याता जासत 
असते, त्ामुळे तेथवील ह्ा िमट असते. ्ाळ्ंटवी प्रिेशात 
सापेक्ष आद्याता कमवी असते त्ामुळे तेथवील ह्ा कोरडवी 
असते.

करून पहा.

दशक्षकाने ्गायातवील द्द्ाथ्ायंचे िोन गट करा्ेत. 
पदहल्ा गटाने दशक्षकांच्ा िेखरेखवीखालवी पुढवील कृतवी 
काळजवीपू्याक करा्वी.आकृतवी ३.५ पहा.
ü प्रेशर कुकरचवी दशटवी काढून ठे् ा.
ü प्रेशर कुकरमध्े थोडे पाणवी घ्ा.

कृतवीच्ा दनरवीक्षणातून पाणवी गरम झाल्ाने पाण्ाचवी 
्ाि होते हे दिसून ्ेते. हवीच ्ाि जेवहा थंड झाकणाला 
लागते तेवहा गरम ्ािेचे पाण्ात रूपांतर होते त्ामुळे तेथे 
पाण्ाचे थेंब जमा झालेले दिसतात.

्गायातवील िुसऱ्ा गटाने पुढवील कृतवी करा्वी. आकृतवी 
३.६ अ पहा.
ü एक सपाट तळ असणारा काचेचा पेला घ्ा.
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हे नेहमी लक्षात ठेवा.

आकृती ३.६ (आ)

ü ्ा पेल्ामध्े बिायाचे काहवी तुकडे  टाका.
ü आता हा पेला िोन-तवीन दमदनटांसाठवी खोलवीत ठे्ा.
Ø	तुमहांला का् दिसले?

थोड्ा ्ेळातच पाण्ाचे थेंब पेल्ाच्ा बाह्यभागा्र 
जमा झाल्ाचे आढळतवील. आकृतवी ३.६ (आ) पहा. 
ह्ेतवील बाषप थंड पृष्भागाच्ा संपकायात आले, की त्ाचे 
सांद्वीभ्न  होते ् पेल्ाच्ा बाह्यपृष्ा्र पाण्ाचे थेंब 
जमा होतात. 

पदहल्ा कृतवीत कुकरमधवील पाण्ाचवी ्ाि थंड होऊन 
सांद्वीभ्नाने पाण्ाचे थेंब दनमायाण झाले. िुसऱ्ा कृतवीत 
ह्ेतवील बाषपाचे सांद्वीभ्न झाले असल्ाचे दिसते.
साांद्रीभवन/घनीभवन :

्ाता्रणातवील  ्ा्ुरूप बाषपाचे जलरूपात परर्तयान 
होण्ाच्ा दक्र्ेला सांद्वीभ्न महटले जाते. तसेच 
्ाता्रणातवील बाषपाचे घनरूपात परर्तयान होण्ाच्ा 
दक्र्ेला घनवीभ्न महटले जाते. ह्ेचे तापमान कमवी झाल्ास 
ह्ेचवी बाषपधारणक्षमता कमवी होत जाते. ह्ेचवी सापेक्ष 
आद्याता १०० टक्के झाल्ा्र बाषपाचे सांद्वीभ्न होऊ 
लागते. त्ा्ेळवी ह्ा ि्दबंिू तापमान पातळवीला असणे 
आ्््क असते. सांद्वीभ्नासाठवी तापमान कमवी होणे ् 
सापेक्ष आद्याता ् ाढणे ् ा बाबवी आ्््क असतात. मोकळ्ा 
्ाता्रणात ह्ेतवील बाषपाचे सांद्वीभ्न ्ाता्रणातवील 
सूक्मकणांभो्तवी (धूदलकण, क्षार, इत्ािवी) होते.

ि्, िदह्र, धुके  हवी जदमनवीलगत, तर ढग हे 
जदमनवीपासून उंचा्र आढळणारवी सांद्वीभ्नाचवी रूपे आहेत.
ढग व ढगाांचे प्रकार
l ढग हा ्ाता्रणात जासत उंचवी्र आढळणारा 

सांद्वीभ्नाचा प्रकार आहे.

l ्ाता्रणातवील सूक्म कणांभो्तवी सांद्वीभ्न होते. 
सांद्वीभ्न होऊन त्ार झालेले ढगातवील जलकण, 
दहमकण अत्ंत सूक्म असल्ाने ज्ळज्ळ ्जन 
द्रदहत अ्सथेत असतात. त्ामुळे ढग ह्ेत तरंगत 
राहतात. आकृतवी ३.७ पहा.
सू् ायाच्ा उषणतेने जमवीन ् पाणवी तापते. पृष्ालगतचवी 

ह्ा तापते, तवी प्रसरण पा्ते ् ह्ेचवी घनता कमवी होते. गरम 

ह्ा उंचा्र जाऊ लागते. उंचा्र जाताना ह्ेचे तापमान 
कमवी झाल्ामुळे ह्ेचवी बाषपधारण क्षमता कमवी होते. सापेक्ष 
आद्याता ्ाढत जाते. ह्ेतवील बाषपाचे जलकणांत ् 
दहमकणांत रूपांतर होते. हवी त्ा ह्ेचवी ि्दबंिू तापमान 
पातळवी असते. ह्ेतवील बाषपाच्ा प्रमाणा्र सांद्वीभ्न 
पातळवी ठरते. ि्दबंिू तापमान पातळवीिेखवील उंचवी ् बाषप 
्ांच्ा प्रमाणा्र ठरते. हे लक्षात घ्ा.

सांद्वीभ्नामुळे ्ाता्रणात जासत उंचवी्र सूक्म 
जलकण ् दहमकण ह्ेत तरंगत असतात. ह्ेतवील 
धुलवीकणांभो्तवी ते एकत्र ्ेतात ् मोठ्ा आकाराचे  
बनतात. त्ांच्ा समुच्च्ास ढग असे महणतात. ह्ेच्ा 
जोरिार उध्यागामवी प्र्ाहामुळे ते ्ाता्रणात तरंगत 
राहतात. ज्ाप्रमाणे पतंग उड्ताना पतंगाने एक द्दशष्ट 
उंचवी प्राप्त केल्ा्र तो ्र ्र जाऊन तरंगू लागतो. 
त्ाप्रमाणे उध्यागामवी प्र्ाहामुळे ढग ह्ेत तरंगतात.

समुद्सपाटवीपासून दनरदनराळ्ा उंचवी्र ्ाता्रणात 
ढग आढळतात. अदत उंचवी्र त्ार होणारे ढग बहुधा सूक्म 

पा्साचा थेंब (कमाल 
व्ास ५ दममवी)

५ दममवी

सूक्म कण
सांद्वीभ्नाने त्ार झालेला 
ढगातवील जलकण

आकृती ३.७ : पावसाचा ्ेंब

धुके आदण धुरके  ्ांत िरक आहेत. धुके हे 
ह्ेतवील दनव्ळ बाषपापासून बनते. धुरके हे ह्ा प्रिूदषत 
असणाऱ्ा क्षेत्रात धुके आदण धूर ्ांपासून बनते.
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दहमकणांपासून त्ार झालेले असतात. ढगांमध्े 
बाषपवीभ्नाचवी ् सांद्वीभ्नाचवी दक्र्ा एकापाठोपाठ घडत 
असते. ढगांतवील जलकणांच्ा ् दहमकणांच्ा सतत 
हालचालवी होत असतात. पृथ्वी्र होणारवी ्ृष्टवी द्दशष्ट 
प्रकारच्ा ढगांतून होत असते. बाषपाचे प्रमाण जदमनवीलगत 
अदधक असते. समुद्सपाटवीपासून उंचवीनुसार बाषपाचे प्रमाण 
कमवी होत जाते. ्ामुळे कमवी उंचवी्रवील ढग आकाराने मोठे 
असतात, तर जासत उंचवी्रवील ढग आकाराने लहान 
असतात.

आंतरराष्टट्वी् ्गवीकरणानुसार ढगांचे िहा प्रकार आहेत.
अ. क्र. ढगाांचे प्रकार साधारण उांची 

(मीटरमधर)े
१.
२.
३.

दसरस (Cirrus) ७०००
ते

१४०००
दसरो सटट्ॅंटस (Cirro-Stratus)
दसरो क्ुम्ुलस (Cirro-Cumulus)

४.
५.

अलटो सटट्ॅंटस (Alto-Stratus) २००० ते 
७०००अलटो क्ुम्ुलस (Alto-Cumulus)

६.
७.
८.
९.

१०.

सटट्टॅो क्ुमुलस (Strato-Cumulus) २००० 
पेक्षा कमवी

द्सतार कमवी-
जासत असू 

शकतो

सटट्टॅस (Stratus)
दनमबो सटट्ॅटस (Nimbo-Stratus)
क्ुम्ुलस (Cumulus)
क्मु्लुो दनमबस (Cumulo-Nimbus)

्ाता्रणात ढगांचवी ्ेग्ेगळ्ा उंचवी्र दनदमयातवी 
होते. ्ा ढगांचे दनरवीक्षण केल्ा्र उंचवीनुसार त्ांचे तवीन 

मुख् प्रकार करता ्ेतात. ते ढगांच्ा तळाकडवील उंचवी्र 
ठरतात. ढगांचवी उंचवी सुमारे ७००० ते १४००० मवी िरम्ान 
असेल तर त्ांना अदत उंचवी्रवील ढग असे महणतात. जर 
हवी उंचवी सुमारे २००० ते ७००० मवी िरम्ान असेल तर 
त्ांना मध्म उंचवीचे ढग असे महणतात. २००० मवी पेक्षा 
कमवी उंचवी असलेल्ा ढगांना कमवी उंचवीचे ढग असे 
महणतात. आकृतवी ३.८ पहा.

जासत उांचीवरील ढग :
हे ढग मुख्तः दहम सिदटकांचे बनलेले असतात. ्ांचे 

्गवीकरण दसरस, दसरो क्ुम्ुलस आदण दसरो सटट्ेटस ्ा 
प्रकारामध्े केले जाते. दसरस हे मुख्तः तंतुम् असतात. 
दसरो क्ुम्ुलस ्ा ढगांचे स्रूप लहान लहान लाटांच्ा 
समुिा्ांसारखे दिसते. दसरो सटट्टेस हे ्ळ्ा पडलेल्ा 
चािरवीसारखे दिसतात. ्ांच्ाभो्तवी बरेचिा तेजोमंडल 
असते. 

मधरम उांचीवरील ढग :
्ात अलटो क्ुम्ुलस ् अलटो सटट्ेटस ्ा ढगांचा 

समा्ेश होतो. अलटो क्ुम्ुलस हे सतरांच्ा स्रूपात 
असून ्ातहवी तरंगासारखवी रचना असते. बहुधा हे पांढऱ्ा 
रंगाचे असून त्ात करड्ा रंगाच्ा ्छटा असतात. अलटट्ो 
सटट्टेस ढग हे कमवी जाडवीचे थर असतात. ्ातून सू्यािशयान 
होऊ शकते, मात्र सू् यािशयान हे िुधवी काचेतून पादहल्ासारखे 
दिसते.

आकृती ३.८ : ढगाांचे प्रकार
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कमी उांचीवरील ढग :
्ात पाच ्ेग्ेगळे प्रकार केले जातात. सटट्ॅटो 

क्ुम्ुलस ्ा ढगात थर असतात. त्ांचा रंग पांढरा ते 
धुरकट असा असतो. ्ात ढगांचे अनेक गोलाकार पुंजके 
आढळतात. सटट्ेटस ढगात िेखवील थर असतात. ्ांचा रंग 
राखाडवी असतो ् तळाकडवील भाग एकसमान असतो. 
दनमबो सटट्ेटस हे ढग जाड थरांचे असतात. गडि राखाडवी 
रंगाचे असून ्ापासून ररमदझम पाऊस तसेच दहम्षाया् 
होऊ शकतो.
कररुमररुलस ढग : भूपृष्ापासून ५०० ते ६००० मवीटर 
उंचवीच्ा िरम्ान उभा द्सतार असणारे हे ढग आहेत. 
ह्ेच्ा जोरिार उध्यागामवी प्र्ाहांचा ्ा ढगांच्ा दनदमयातवीस 
हातभार लागतो. हे ढग अ्ाढव् असून घुमटाकार 
असतात. ते करड्ा रंगाचे असतात. क्ुम्ुलस ढग हे 
आलहाििा्क ह्ेचे दनिशयाक असतात. ्ा ढगांचा काहवी 
्ेळेस उभा द्सतार इतका ्ाढतो की त्ांचे क्ुम्ुलो 
दनमबस ढगांमध्े रूपांतर होते ् ्ृष्टवी होते.
कररुमररुलो ननमबस ढग : हे ्ैदशषट्पूणया ढग ्ािळाचे 
दनिशयाक आहेत. ते ढग काळ्ा रंगाचे ् घनिाट असून 
ते प्यातका् दिसतात. ढगांच्ा माथ्ाज्ळवील भाग 
एेरणवीसारखा सपाट दिसतो. ्ा ढगांत गडगडाट होतो, 
तसेच द्जाहवी चमकतात. ्ािळवी पा्सासह कधवीकधवी 

गारपवीटहवी होते; पण हा पाऊस िार काळ दटकत नाहवी.
आकृतवी ३.९ पहा.

आकाशात असणाऱ्ा स्ायंत मोठ्ा क्ुम्ुलो दनमबस 
्ा ढगांतून द्जाच्ा कडकडाटासह पाऊस पडतो. ्ा 
ढगांच्ा ्रच्ा भागात धन (+) ् खालच्ा बाजूला 
ऋण (-)  प्रभार असताे. त्ांच्ा खालवी जमवीन हवी नेहमवी 
धनप्रभार्ुक्त असते. भारांमधवील िरकामुळे द्द्ुत 
प्रभार दनमायाण होऊन द्जेचा लखलखाट होतो ् आकाश 
क्षणमात्र उजळते. द्जेच्ा सभो्तालचवी ह्ा द्जेच्ा 
अदतउषणतेमुळे एकिम प्रसरण पा्ते ् त्ामुळे मोठा 
गडगडाट ऐकू ्ेतो.

इतर ढगांपके्षा ्ा ढगातून पडणारे पा्साचे थेंब मोठे 
असतात कारण ढगातल्ा ढगात थेंब खूपिा ्रखालवी 
दिरतात ् प्रत्ेक ्ेळवी ते आणखवी पाणवी जम्तात. त्ामुळे 
थेंब मोठे होऊन, इतके जड होतात की ते ढगात तरंगत राहू 
शकत नाहवीत ते पा्साच्ा स्रूपात जदमनवी्र ्ेतात. 
कधवीकधवी ढगातवील ह्ा िार थंड असते. त्ामुळे हे थेंब 
गोठतात ् गारा स्रूपात जदमनवी्र ्ेतात ्ालाच आपण 
गारपवीट महणतो.

जरा डोके चालवा.

ह्ेचवी शसथतवी सांगताना सोबतच्ा दचनहांचा 
्ापर कोठे केला जातो ते शोधा. ्ा दचनहांचा अथया 
खालवी दिलेल्ा चौकटींत दलहा.

आकृती ३.९ : कररुमररुलो ननमबस ढग

ढगाचवी ्ाहण्ाचवी दिशा

पहा बरे जमते का ?
आकृतवी ३.८ चे प्रथम दनरवीक्षण करा. आता ्गायाबाहेरवील 
मैिानात जा. आकाशात असणाऱ्ा ढगांचे दनरवीक्षण करा. 
पुढवील मुि् द्ां्र चचाया करून उततरे ्हवीत दलहा.
Ø	ढगांचे आकार, रंग, उंचवी.
Ø	साधारणपणे तुमहवी कोणत्ा प्रकारचे ढग पादहलेत ते 

दलहा. (आकृतवी ३.८ चा आधार घ्ा.)
Ø	्ा ढगांपासून पाऊस पडण्ाचवी शक्ता दकतपत 

आहे, ते सकारण सांगा.

+ + + +

+ + + +

- - - - -
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प्रशन १. रोगर जोड्ा लावा व साखळी पूणया करा.
    अ   ब   क
  (अ) दसरस  (i) आकाशात उभा द्सतार (a) गरजणारे ढग
  (आ) क्ुम्ुलो दनमबस (ii) जासत उंचवी्रवील (b) तरंगणारे ढग
  (इ) दनमबो सटट्ेटस (iii) मध्म उंचवी्रवील (c) ररमदझम पाऊस
  (ई) अलटो क्ुम्ुलस (iv) कमवी उंचवी्रवील (d) दहमसिदटक ढग

प्रशन ५. भौगोनलक कारणे नलहा.
  (अ) ढग हे आकाशात तरंगतात.
  (आ) उंचवीनुसार सापेक्ष आद्यातेच्ा प्रमाणात बिल होतो.
  (इ) ह्ा बाषपसंपृक्त  बनते.
  (ई) क्ुम्ुलस ढगांचे क्ुम्ुलो दनमबस ढगात रूपांतर  

 होते.
प्रशन ६. उिाहरण सोडवा.

  (अ) ह्ेचे तापमान ३०° से असताना दतचवी बाषपधारण  
 क्षमता ३०.३७ गॅ्म/मवी३ असते जर दनरपेक्ष आद्याता  
 १८ गॅ्म प्रदतघनमवीटर असेल, तर सापेक्ष आद्याता  
 दकतवी असेल?

  (आ) एक घनमवीटर ह्ेत ०° से तापमाना्र ४.०८ ग्ॅम  
 बाषप असल्ास ह्ेचवी दनरपेक्ष आद्याता दकतवी  
 असेल?

प्रशन ७. वतयामानपत्रातून आलेली िैननक हवेची सस्तीिशयाक मानहती 
जरुलै मनहनरासाठी सांकनलत करा. कमाल व नकमान 
तापमानातील फरक आनण हवेची आद्रयाता राांतील सहसांबांध 
जोडा.

प्रशन २. कंसातील रोगर शबि  ननवडून वाकर पूणया करा.
  (क्ुम्ुलो दनमबस, सापेक्ष आद्याता, दनरपेक्ष आद्याता, 

सांद्वीभ्न, बाषपधारण क्षमता)
  (अ) ह्ेचवी ..................... ह्ेच्ा तापमाना्र  

 अ्लंबून असते.
  (आ) एका घनमवीटर ह्ेमध्े दकतवी ग्ॅम बाषप  आहे ते  

 पाहून .............. काढलवी जाते.
  (इ) ्ाळ्ंटवी प्रिेशात ............ कमवी असल्ाने ह्ा  

 कोरडवी असते.
  (ई) ............. प्रकारचे ढग ्ािळाचे दनिशयाक  

 आहेत.
  (उ) मोकळ्ा ्ाता्रणातवील ह्ेच्ा बाषपाचे  

 ........ ्ाता्रणातवील धदूलकणांभो्तवी होते.
प्रशन ३. फरक सपष् करा.
  (अ) आद्याता ् ढग
  (आ) सापेक्ष आद्याता ् दनरपेक्ष आद्याता
  (इ) क्ुम्ुलस ढग ् क्ुम्ुलो दनमबस ढग
प्रशन ४. प्रशनाांची उततरे नलहा.
  (अ) एखाद्ा प्रिेशातवील ह्ा कोरडवी का असते?
  (आ) आद्यातेचे मापन कसे केले जाते?
  (इ) सांद्वीभ्नासाठवी कोणत्ा गोष्टवी आ्््क आहेत?
  (ई) ढग महणजे का्? ढगांचे प्रकार दलहा.
  (उ) कोणकोणत्ा प्रकारच्ा ढगांतून पाऊस पडतो?
  (ऊ) सापेक्ष आद्यातेचवी टक्के्ारवी कशाशवी संबंदधत आहे?

सवाधरार

माहीत आहे का तरुमहाांला ?
ढगिुटवी हा एक ्ृष्टवीचा एक प्रकार आहे. जोरिार 

उध्यागामवी ्ाऱ्ांमुळे जमवीनवीकडे ्ेणारे पा्साचे थेंब 
ढगातच थोप्ले जातात. ्ा थेंबांचे गारांमध्े रूपांतर 
होते. त्ामुळे ढग जड होतात. हे ्जन उध्यागामवी ्ारे 
पेलू शकत नाहवीत. अशा ् ेळेस मोठ्ा गारांसह मुसळधार 

उपक्रम :
ढगांच्ा प्रकारांचा तक्ता 

त्ार करा. द्द्ध ्छा्ादचत्र े
्ापरा.

***

पाऊस पडतो ्ाला ढगिुटवी असे महणतात. एखाद्ा लहान 
दकं्ा द्दशष्ट भूभागा्र सुमारे १०० दममवी दकं्ा त्ापेक्षा 
अदधक पाऊस पडतो. हा प्रकार प्रामुख्ाने प्यातवी् प्रिेशात 
आढळतो. भारतामध्े दहमाल्ाच्ा रांगात असलेल्ा 
राज्ांमध्े अशा प्रकारचा पाऊस पडलेला आढळतो.
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४. सागरतळरचना

जरा नवचार करा.

भूप्रिेशा्रवील भूरूपांचे ्गवीकरण जर उंचवी ् 
आकारानुसार होत असेल तर जलमनि जदमनवीचे ् गवीकरण 
कशाच्ा आधारे करता ्ेईल?

साांगा पाहू !

l खंड ् महासागर अनुक्रमे दशला्रण ् जला्रण ्ांचे 
भाग आहेत.

l खंड ् महासागर भूपट् टां्र द्सा्लेले आहेत.
l ओहोटवीिरम्ान महासागराच्ा पाण्ाचवी पातळवी कमवी 

होते त्ामुळे दकनाऱ्ालगतचवी पाण्ाखालवी असलेलवी 
जमवीन उघडवी पडते.

l समुद्ातवील खडकां्र आिळून जहाजांना अपघात 
होतात. 

्रवील मुद्े जर बरोबर असतवील, तर त्ासाठवी खालवील 
पैकी स्ायंत  अचूक प्ाया् दन्डा.
v पृथ्वीचा पृष्भाग जमवीन ् पाणवी ्ांनवी व्ापला आहे.
v महासागराच्ा तळाशवी जमवीन आहे.
v पाणवी समपातळवीत रादहले तरवी महासागराच्ा तळाशवी 

असलेलवी जमवीन असमान आहे.
v पाणवी ् जदमनवीचवी पातळवी असमान आहे.

 तुमहवी दन्डलेल्ा प्ाया्ांबाबत ्गायात चचाया करा. 
कोणता प्ाया् बरोबर असेल ते दशक्षकांकडून जाणून घ्ा.

भौगोनलक सपष्ीकरण

पृथ्वी्र पाणवी आदण जमवीन ्ांचे द्तरण असमान 
आहे हे आपल्ाला मादहतवी आहे. सुमारे ७१% पृथ्वीचे 
पृष् पाण्ाने व्ापलेले असले तरवी ्ा पाण्ाखालवीहवी 
जमवीन आहे. मात्र तवी पाण्ाप्रमाणे समपातळवीत नाहवी.

साांगा पाहू !

Ø	आकृतवी ४.१ मधवील भूरूपांना ना्े िेण्ाचा प्र्तन करा.
Ø	जदमनवी्रवील भूरूपांना ना् िेण्ासाठवी कोणते दनकष 

्ापरले?
Ø	पाण्ाखालवील भूरूपांसाठवी कोणते दनकष ्ापरले ते 

्हवीत दलहा.

भौगोनलक सपष्ीकरण
महासागराची तळरचना :

जलमनि जदमनवीच्ा रचनेला सागरतळरचना महणून 
ओळखले जाते. सागरतळरचना समदु्सपाटवीपासून असलेल्ा 
खोलवीच्ा आधारे ् तेथवील जदमनवीच्ा आकारानुसार 
द्चारात घेतलवी जाते.

महासागरांचवी सरासरवी खोलवी सुमारे ३७०० मवीटर आहे. 
महासागराचा तळ भूमवीप्रमाणेच उंच-सखल आहे. जलमनि 

भूपृष्ा्र आपल्ाला दिसणाऱ्ा असमान उंचवीच्ा 
प्रिेशाचे आपण अनेक भूरूपांमध्े ्गवीकरण करतो. असेच 
्गवीकरण जलमनि जदमनवीचे करता ्ेते.

३०००
२५००
२०००
१५००
१०००

५००
००

-५००
-१०००
-१५००
-२०००

समुद्सपाटवी

आकृती ४.१ : नवनवध भूरूपे

उंच
वी म

वीट
रम

ध्
े
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पवगात,	पठार	ेइतयादी	भूरूप	ेआढळतात.
स्गरी	पियातर्ंग्	ि	पठ्रे	:	सागरतळावरील	पवगातरांगा	

हे	 जलमग्	पवगात 	 महणून	ओळखले	जातात.	या	पवगातरांगा	
िेकडो	सकमी	रंद	तर	हजारो	सकमी	लांब	असतात.	जलमग्	
पवगातरांगांचया	सिखरांचे	भाग	काही	सठकाणी	सागरपृष्ठाचया	
वर	 आलेले	 असतात.	 तयांना	 आपण	 सागरी	 बेटे	 महणून	
ओळखतो.	 उदा.,	 आईसलँड-अटलांसटक	 महासागर,	
अंदमान-सनकोबार	बेटे,	बंगालचा	उपसागर.

काही	सागरी	उंचवट्ाचे	माथे	सपाट	व	सवसतृत	असतात	
तयांना	 सागरी	 पठार	 महणतात.	 उदा.,	 सहंदी	 महासागरातील	
छागोसच	ेपठार.

स्गरी	 डोह	 ि	 स्गरी	 गत य्ा	 :	 सागरतळावर	 काही	
सठकाणी	 खोल,	 अरंद	आसण	 तीव्र	 उतारांची	 सववर	 सदृशय	
सागरी	भूरूपे	आढळतात.	तयांना	सागरी	डोह	सकंवा	गतागा	असे	
महणतात.	सारारणतः	कमी	खोली	असलेली	भूरूप	ेहे	सागरी	
डोह	 असतात,	 तर	 जासत	 खोलीचया	 लांबवर	 पसरलेलया	
भूरूपास	 सागरी	 गतागा	 महणतात.	 समुद्रसपाटीपासून	 गताांची	
खोली	 हजारो	 मीटरपयांत	 खोल	 असते.	 पॅसससफक	
महासागरातील	मररयाना	गतागा	ही	जगातील	सवाांत		खोल	गतागा	
असून	सतची	खोली	११०३४	मीटर	आहे.	मधय	महासागरीय	
जलमग्	पवगात	व	सागरी	गतागा	हे	सागरतळाच	ेभूगभगािासत्ाचया	
दृष्टीने	सवाांत	ससरिय	भाग	अाहेत.	या	भागात	अनेक	जागृत	
जवालामुखी	 असतात.	 हे	 प्देि	 असतिय	 संवेदनिील	
भूकंपप्वण	 क्ेत्े	 महणून	 ओळखली	 जातात.	 सागरतळावर	
होणाऱया	 भूकंप	 व	 जवालामुखींच	े उद्रेक	 यामुळे	 सकनारी	
प्देिात	तसुनामी	सनसमगातीचा	रोका	संभवतो.
स्गरी	संचर्न	:

सागराचा	तळ	हा	जगातील	तया	तया	सठकाणी	असलेला	
सखल	भाग	आहे.	तयामुळ	ेया	भागात	वेगवेगळ्ा	प्कारचया	
पदाथाांचे	संचयन	होते.	तयाचे	सवरूप	खालीलप्माणे	आहे.

(१)	लहान-मोठ्ा	आकारांचे	दगडगोटे,	जाडीभरडी	
वाळू,	 मातीचे	 सूक्मकण	 इतयादी	 पदाथगा	 नद्ा,	 सहमनद्ा	
इतयादींमाफ्फत	 खंडांवरून	 वाहून	आणले	 जातात	 व	 तयांचे	

भूरूपांनी	 समळून	सागराचया	 तळाची	 रचना	 ठरते.	सागरतळ	
रचना	सवसवर	महासागरांमधये	सभन्न	आहे.	या	रचनेतील	काही	
ठळक	 भूप्कार	 व	 सवगासारारण	 रिम	आपण	 पाहूया.	 समुद्र	
सकनाऱयापासून	जसजसे	आत	जावे	तसतसे	जलमग्	भूरचनेत	
बदल	होतात.	आकृती	४.२	व	पुढील	सपष्टीकरणाचा	एकसत्त	
अभयास	करा.

भूखंड	 मंच	 :	 सकनाऱयालगत	 असलेला	 व	 समुद्रात	
बुडालेला	 जसमनीचा	 भाग	 महणजे	 भूखंड	 मंच	 होय.	 हा	
सागरतळाचा	 सवाांत	 उथळ	 भाग	 आहे.	 यालाच	 समुद्रबुड	
जमीन	असेही	महणतात.	तयाचा	उतार	मंद	असतो.

भूखंड	 मंचाचा	 सवसतार	 सवगात्	 सारखा	 नसतो.	 काही	
खंडांचया	 सकनाऱयाजवळ	 तो	 अरंद,	 तर	 काही	 खंडांचया	
सकनाऱयाजवळ	तो	िेकडो	सकलोमीटरपयांत	रंद	आहे.	याची	
खोली	सारारणतः	समुद्रसपाटीपासून	सुमारे	२००	मीटरपयांत	
असते.

मानवाचया	दृष्टीन	ेभूखंडमंच	महत्वाचा	आहे.	जगातील	
मासेमारीची	 सवसतृत	 के्त्े	 भूखंडमंचावरच	 आढळतात.	
भूखंडमंच	 हा	 भाग	 उथळ	 असलयान	े सूयगासकरण	 तळापयांत	
पोहचतात.	 तेथे	 िेवाळ,	 प्लवंक	 यांची	 सनसमगाती	 होते.	 ह	े
मािांचे	खाद्	असते.	खसनज	तेल,	नैससगगाक	वायू	व	सवसवर	
खसनज	ेभूखंडमंचावरून	खनन	करून	समळवता	येतात.	उदा.,	
मुंबई	हाय	हे	अरबी	समुद्रातील	खसनज	तेल	व	नैससगगाक	वायू	
समळणारे	भूखंडमंचावरील	एक	क्ेत्	आहे.

खंड्नत	 उत्र	 :	 भूखंडमंचाचा	 भाग	 संपलयावर	
समुद्रतळाचा	 उतार	 तीव्र	 होत	 जातो,	 तयास	 खंडानत	 उतार	
महणतात.	समुद्रसपाटीपासून	याची	खोली	सुमारे	२००	मीटर	
ते	 ३६००	 मीटरपयांत	 असते.	 काही	 सठकाणी	 ही	 खोली	
तयापेक्ाही	असरक	आढळते.	खंडानत	उताराचा	सवसतार	कमी	
असतो.	 सवगासारारणतः	 खंडानत	 उताराची	 अरःसीमा	 ही	
भूखंडांची	सीमा	मानली	जाते.

स्गरी	मैद््न	:	खंडानत	उताराला	लागून	सवसतीणगा	मैदान	
असते.	सागरतळाचा	सपाट	भाग	महणजे	सागरी	मैदान	होय.	
सागरी	मैदानावर	लहान-मोठ्ा	आकारांचे	जलमग्	उंचवटे,	

आकृती	४.२	:	मह्स्गर	तळरच्न्

स्गरी	गत्या
स्गरी	डोहस्गरी	मैद््न

लक्न्र् भूखंड	मंच

०
०समुद्रसप्टीमधर	स्गरी	पियातर्ंग

स्गरी	बेट
खंड्नत	उत्र

२०००	मीटर	खोली
४०००	मीटर	खोली

खंड खंड
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हे नेहमी लक्षात ठेवा.

आकृती ४.३ : सागरी ननक्षेपण

आकृती ४.४ : सागरी अवसाि

संच्न मुख्तः भूखंड मंचा्र होते. अशा पिाथायंना 
सागरवी अ्साि असे महणतात.

(२) ज्ालामुखवीच्ा उद्ेकातून बाहेर पडलेलवी राख ् 
लावहारस ्ांचे संच्नसुद्धा ्ेथे आढळते. खूप खोल्र, 
द्शेषतः सागरवी मैिानाच्ा भागात अदतसूक्म मातवीचे कण 
मोठ्ा प्रमाणात साचतात. ्ात सागरवी ्नसपतवी ् प्राणवी 
्ांचे अ्शेष दमसळलेले असतात. हे स्या दमश्ण अदतसूक्म 
कणांचे बनलेले असते ् ते मृिू दचखलाच्ा स्रूपात 
असते. ् ामध्े सागरवी प्राण्ांच्ा ्  ् नसपतींच्ा अ्शेषांचे 
प्रमाण साधारणतः ३०% असते. ्ा मृिू दचखलास 
सागरवी दनक्षेप  असे महणतात.

(३) ्ादश्ा् काहवी मान्दनदमयात घटकांचे संच्न 
सागरात होते. त्ांपैकी शहरातवील सांडपाणवी, घनकचरा, 

आकृती ४.५ :  मानवनननमयात घटकाांचे सांचरन

दकरणोतसगवी पिाथया, टाकाऊ रसा्ने, प्लॅशसटक इत्ािवी 
पिाथायंमुळे जला्रणास प्रिूषणाचा धोका दनमायाण होतो. 
हे पिाथया सागरवी जवी्सृष्टवी ् तेथवील प्ाया्रणाच्ा दृष्टवीने 
अत्ंत हादनकारक आहेत. ्ातवील प्रिूषणकारवी घटकांचे 
प्रमाण कमवी असूनहवी त्ांचे उपद््मूल् अदधक आहे.

महासागरातवील जवी्सृष्टवीचे स्रूप समजण्ासाठवी 
तसेच सागरतळा्रवील खदनजांचवी मादहतवी दमळ्ण्ासाठवी 
अ्साि महत््ाचे ठरतात. अ्सािांच्ा एकमेकां्र 
साचणाऱ्ा थरांचा ् सागरजलाचा िाब ्ांमुळे ्ा 
संच्नातून सतररत खडकांचवी दनदमयातवी होते.

समरुद्रसपाटी : कोणत्ाहवी दठकाणाचवी उंचवी ् खोलवी 
त्ा भागातवील समुद्सपाटवीपासून मोजलवी जाते. 
समुद्सपाटवीपासूनचवी जासतवीत जासत भरतवीचवी पातळवी ् 
ओहोटवीचवी असणारवी पातळवी ्ांच्ातवील सरासरवी काढून 
दनश्चत केलवी जाते.  ्ा सरासरवी काढलेल्ा उंचवीस शून् 
मानून त्ापेक्षा अदधक (उंच) दकं्ा कमवी (खोल) उंचवीचवी 
दठकाणे धनातमक ्  ॠणातमक मूल्ात सांदगतलवी जातात. 
उिा., माउंट एवहरेसट ८८४८ मवी. तर मरर्ाना गताया 
-११०३४ मवी.

भारतामध्े स्वेक्षणासाठवी चेन्नई ्ेथवील 
समुद्सपाटवीचवी सरासरवी उंचवी शून् मानलवी जाते. तवी 
भारतातवील स्या दठकाणांसाठवी समुद्सपाटवीपासूनचवी उंचवी 
मानलवी जाते.

भरतवीचवी कमाल पातळवी

भरतवीचवी दकमान पातळवी
सरासरवी समुद्सपाटवी

८८४८ मवी.

-१
१०

३४
 म

वी.

माउंट एवहरेसट

मरर्ाना गताया

समुद्सपाटवी
०

+

-

सवायात उांच -सवायात खोल
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माहीत आहे का तरुमहाांला ?

जरा डोके चालवा.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.पहा बरे जमते का ?

Ø	हा  कोणत्ा 
महासागराचा तळ 
असा्ा ते ओळखा.

Ø	आकृतवीमध्े 
कोणकोणतवी 
जलमनि भरूूप ेदिसत 
आहते त ेओळखा ् 
ना् ेद्ा.

Ø	्ात मासेमारवीसाठवी 
उप्ुक्त क्षेत्र कोठे 
असेल ् का?

सागर - महासागर ्ामंध्े 
जदमनवी्रून ्णेाऱ्ा अनेक बाबींचे 
सचं्न होत असत.े ह े संच्न नसैदगयाक 
दनके्षप ् अ्साि ्ा स्रूपात असते. 
तसचे मान् स्तः िखेवील नको असलले्ा 
अनके गोष्टवी सागरात टाकून ितेो. ्ामळेु 
सागरतळ आदण सागराच े पाणवी प्रिूदषत 
होण्ाचा धोका सभं्तो. ्थेवील 
सजवी्सृष्टवीस त े हानवीकारक आह.े 
जदमनवी्र असणाऱ्ा सजवी्सषृ्टवीपके्षा 
जासत प्रजातवी सागरात राहतात ह ेआपण 
नहेमवीच लक्षात ठे्ले पादहजे.

दशक्षक दकं्ा पालकांसोबत समुद्दकनाऱ्ा्र दिरा्ला गेल्ा्र एक प्र्ोग अा्जूयान करा.
दकनाऱ्ा्र लाटांबरोबर आलेल्ा पिाथायंचे दनरवीक्षण करा. त्ांचे ्गवीकरण खालवील प्रकारे तकत्ात करा.

लाटाांबरोबर वाहून रेणारे पिा्या

उततरे द्ा.
l ्ांपैकी कोणते पिाथया नाश्ंत आहेत?
l कोणते नाश्ंत नाहवीत ते सांगा.
l नाश्ंत पिाथायंमुळे का् होईल?
l अनाश्ंत पिाथायंमुळे का् होईल?

अनैसनगयाक/मानवनननमयातनैसनगयाक

वनसपती शांख-नशांपले जलचर रासारननेक धातू प्लॅससटक/काच

l अनाश्ंत पिाथया दकनाऱ्ा्र जमा होऊ न्ेत 
्ासाठवी उपा् सुच्ा.

l प्ाया्रण सं्धयानासाठवी दकनारे स्च्छ ठे्ण्ाचे 
अदभ्ान तुमहवी कसे राब्ाल?

ऱहास पा्त असलेले सागरवी भूपट् ट

अ्साि

अंतराप्रमाणे उततरोततर
जुने असलेले खडक मध् महासागरवी् 

प्यातरांगा

उध्यागामवी
 दशलारस

सागरवी क्च

ज्ालामुखवी
सागरवी गताया

द्तळणे

दश
ला

्र
ण

दश
ला

्र
ण

सागरतळ रचनेचा 
अभ्ास करताना एक गोष्ट 
लक्षात घेतलवी पादहजे तवी 
महणजे सागरतळाचे ््. 
खडकां्र साचलेल्ा 
अ्सािांच्ा अभ्ासा्रून 
शासत्रज्ञांना असे लक्षात 
आले, की कोणत्ाहवी 
सागरातवील तळा्रवील 
अ्साि हे २०० िशलक्ष 
्षायंपेक्षा जुने नाहवीत. 

अंतराप्रमाणे उततरोततर
जुने असलेले खडक

उध्यागामवी दशलारस



28

प्रशन १. रोगर परायार ननवडा.
  (अ) जदमनवी्रवील भूरूपांप्रमाणेच सागरातहवी जलमनि  

 भूरूपे आढळतात कारण....
   (i) पाण्ाखालवी जमवीन आहे.
   (ii) पाण्ाखालवी ज्ालामुखवी आहेत.
   (iii) जमवीन सलग असून दतच्ा सखल भागात 

  पाणवी आहे.
   (iv) जमवीन सलग असूनहवी पाण्ाप्रमाणे दतचवी  

  पातळवी स्यात्र सारखवी नाहवी.
  (आ) मान् सागरतळरचनेचा कोणता भाग प्रामुख्ाने  

 ्ापरतो?
   (i) भूखंडमंच (ii) खंडानत उतार
   (iii) सागरवी मैिान (iv) सागरवी डोह
  (इ) खालवीलपैकी कोणता प्ाया् सागरवी दनक्षेपाशवी  

 दनगदडत आहे?
   (i) नद्ा, दहमनद्ा, प्राणवी-्नसपतवी अ्शेष
   (ii) ज्ालामुखवी् राख, भूखंडमंच, प्राणवी- 

  ्नसपतवी अ्शेष
   (iii) ज्ालामुखवी् राख,  लावहारस, मातवीचे  

  सूक्मकण
   (iv) ज्ालामुखवी् राख, सागरवी प्राणवी-्नसपतींचे  

  अ्शेष, सागरवी मैिाने
प्रशन २. (अ) खालील आराखड्ात िाखवलेलरा भूआकाराांना  

 रोगर नावे द्ा.

  (आ) वरील आराखड्ातील कोणती भूरूपे सागरातील  
 अनतखोलीचरा सांशोधनास उपररुक्त आहेत?

  (इ) कोणती भूरूपे सागरी सीमाांचे सांरक्षण व नौिलाचरा  
 तळ उभारणीस रोगर आहेत?

प्रशन ३. भौगोनलक कारणे द्ा.
  (अ) सागरतळरचनेचा अभ्ास मान्ास उप्ुक्त आहे.
  (आ) भूखंडमंच हे मासेमारवीसाठवी निंन्न आहे.
  (इ) काहवी सागरवी बेटे हवी सागरवी प्यातरांगांचवी दशखरे  

 असतात.
  (ई) खंडानत उतार हवी भूखंडांचवी सवीमारेषा मानतात.
  (उ) मान्ाकडून सागरात होणारे टाकाऊ पिाथायंचे  

 द्सजयान हे प्ाया्रणाच्ा दृष्टवीने हादनकारक असते.
प्रशन ४. पृष्ठ क्रमाांक २७ वरील ‘पहा बरे जमते का?’ मधील 

नकाशाचे ननरीक्षण करून खालील प्रशनाांची उततरे नलहा.
  (अ) मािागासकर आदण श्वीलंका हे सागरतळरचनेच्ा  

 कोणत्ा भूरूपांशवी संबंदधत आहे?
  (आ) हे भूभाग कोणकोणत्ा खंडाज्ळ आहेत?
  (इ) आपल्ा िेशातवील कोणतवी बेटे जलमनि  

 प्यातदशखरांचे भाग आहेत?
उपक्रम :

सागरतळरचनेचवी प्रदतकृतवी त्ार करा.
***

भूखंडा्रवील खडकांचे अदधकतम ्् ३२०० िशलक्ष ्षवे 
असल्ाचे दनषपन्न झाले आहे. मग सागरतळा्रवील २०० 
िशलक्ष ् षायंपेक्षा जुने अ्साि कोठे गेले? असा प्र्न शासत्रज्ञांना 
सता्ू लागला. त्ा्र शासत्रज्ञांनवी सागरतळा्रवील 
अ्सािबरोबर सागरतळाच्ा खडकांचाहवी अभ्ास केला. 

त्ा्रून त्ाचं्ा लक्षात आल,े की सागरतळाच ेखडकहवी २०० 
िशलक्ष ्षायंपेक्षा जनु े नाहवीत. कोणत्ाहवी महासागराचा तळ 
भपूषृ्ाच्ा तलुनते अगिवी अलप््वीन आह ेअस ेअनमुान काढले 
गले ेआदण त ेआता स्यामान् झाल ेआह.े ्ा शोधाचा उप्ोग 
पढु ेभपूट् ट द््तयादनकी ्ा सकंलपनेच्ा अभ्ासात झाला.

६
५

१ २
३

४

सवाधरार
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५. सागरी प्रवाह

्ोडे आठवूरा.

Ø	एखािा पिाथया प्र्ादहत केवहा होतो?
Ø	पिाथया प्र्ादहत होतो महणजे नेमके का् होते?
Ø	प्र्ाह दनदमयातवीसाठवी पिाथायातवील कोणकोणत्ा द्संगतवी 

कारणवीभूत होत असतवील?

करून पहा.

सादहत् : मोठा धातूचा टट्े, शसपरवीटचा दि्ा, पाणवी, पाण्ा्र 
तरंगत राहतवील अशा दटकल्ा/रंगवीत चकत्ा इत्ािवी. 
(टीप	-	 सदर	 कृती	 विद्यार्थयाांनी	 विक्षकयांच्थया	 देखरेखीखयाली	

करयािी	ि	वनरीक्षणयािर	भर	द्यािया.)

ü धातूचा टट्े सटॅंड्र ठे्ून त्ात पाणवी भरा्े. पाणवी थोडे 
शसथर झाल्ा्र त्ात रंगवीत चकत्ा सोडाव्ात, काहवी 
्ेळाने त्ा चकत्ा पाण्ा्र तरंगत शसथर होतवील.

ü ्ा स्या बाबींचे दनरवीक्षण करा. थोड्ा ्ेळाने टट्ेच्ा 
एका कोपऱ्ात दि्ा पेट्ून तो भाग ताप्ा ्  दनरवीक्षण 
करा. आकृतवी ५.१ पहा.

ü दनरवीक्षणानंतर ्ाबाबतचवी आपापलवी मते ्गायात सांगून 
चचाया करा, त्ासाठवी खालवील प्र्न द्चारात घ्ा.

Ø	सुरु्ातवीला चकत्ांच्ा दनरवीक्षणातून का् समजले?
Ø	पाण्ाच्ा तापमानात ्ाढ होताना पाण्ात कोणते 

बिल घडताना दिसेल?

Ø	चकत्ांचवी हालचाल कशवी होत आहे ते पहा.
Ø	्ातून कोणता दनषकषया काढता ्ेईल?
Ø	पृथ्वी्र अशा दक्र्ा कोठे होत असतवील?
Ø	अशा दक्र्ा कोणत्ा ् त्ांचवी कारणे का्?

(वटप	:	प्र्थोगयामध्थे	उषणतया	वदव्थयाच्थया	सयाहयाय्थयाने	वदली	असली	
तरी	प्रत्थक्षयात	सू्थ्यप्रकयाियामुळे	सयागरजलयाचे	तयापमयान	ियाढते.	ह	े
लक्षयात	घ्थयािे.)

भौगोनलक सपष्ीकरण

प्र्ोग करताना तुमच्ा असे लक्षात ्ेईल, जसजसे 
पाण्ाचे तापमान ् ाढू लागले तसतसे पाण्ातवील दटकल्ा/
चकत्ा एका दठकाणाहून िुसऱ्ा दठकाणाकडे जाऊ 
लागल्ा. तापमान जसे ्ाढते तशवी पाण्ाचवी घनता कमवी 
होते. त्ामुळे कमवी तापमान असलेले पाणवी जासत तापमान 
असलेल्ा पाण्ाचवी जागा घेते. काहवी ्ेळाने तर दटकल्ा/
चकत्ा ्तुयाळाकार दिशेत प्र्ादहत होतात. पाण्ाच्ा 
प्र्ाहामुळे ्ा चकत्ांचवी हालचाल होते.

साांगा पाहू !

इ. स. १९९२ मध्े पॅदसदिक महासागरात एक 
अजब घटना घडलवी. एक माल्ाहू जहाज हाॅंगकाॅंगकडून 
अमेररकेकडे दनघाले. पॅदसदिक महासागरातून प्र्ास 
करताना ह्ाई बेटांज्ळ ्ा जहाजातवील खेळणवी भरलेला 
एक कंटेनर महासागरात कोसळला ् िुटला. ्ा 
कंटेनरमधवील सुमारे २८००० रबरवी खेळणवी महासागराच्ा 
पाण्ा्र तरंगू लागलवी. हवी घटना १० जाने्ारवी १९९२ 
रोजवी घडलवी. ् ानंतर एक अजब प्रकार पहा्ला दमळाला. 
सुमारे १० मदहन्ांनवी महणजेच १६ नोवहेंबर १९९२ रोजवी 
्ातवील काहवी खेळणवी चक्क अलासकाच्ा दकनाऱ्ाप य्ंत 
पोहोचलवी. काहवी खेळणवी बेरींगचवी सामुद्धुनवी पार करत 
इ. स. २००० प य्ंत आशकटयाककडे ्ाहत गेलवी. त्ांतवीलच 
काहवी खेळणवी आशकटयाकमधून अटलांदटक महासागराकडे 
्ाहत ्ेऊन त्ांच्ा सोबतचवी काहवी खेळणवी अटलांदटक 

आकृती ५.१ 
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महासागरातून ् ाहत ् ेऊन इ. स. २००३ मध्े अमेररकेच्ा 
पू्या दकनाऱ्ा्र पोहोचलवी, तर काहवी खेळण्ांनवी इ. स. 
२००७ प य्ंत चक्क ्ुरोपचा पश्चम दकनारा गाठला! 
ह्ाई बेटांज्ळून काहवी खेळणवी ऑसटट्ेदल्ा खंडाकडे 
िेखवील ्ाहत गेलवी. आकृतवी ५.२ ् ५.३ पहा.

खेळणराांचा हा प्रवास कशामरुळे झाला असावा?

समुद्सपाटवीपासून ५०० मवी. खोलवीप य्ंत भाग हा 
्रचा थर मानला जातो. ्ा खोलवीप्यंत सू्यादकरणांचवी 
उषणता पोहचू शकते. ्ा द्भागातवील सागरवी जलाचवी 
हालचाल मुख्तः तापमान ् क्षारता ्ांमुळे होते. ग्हवी् 
्ाऱ्ांमुळे सागरजलाला गतवी प्राप्त होते.

नक्षनतज समाांतर (पृष्ठीर) सागरी प्रवाह :
पृष्भागां्रवील प्र्ाहांतून महासागरातवील िहा टक्के 

पाणवी ्ाहते. सागरपृष्ापासून ५०० मवीटरप्यंतचे प्र्ाह 
पृृष्भागा्रवील  दकं्ा पृष्वी् प्र्ाह समजले जातात. ्ा 
प्र्ाहातून होणारा पाण्ाचा द्सगया स्ेडट्याप ्ा एककाने 
माेजला जातो. एक स्ेडट्याप महणजे १०६ घनमवीटर प्रदतसेंकि 
द्सगया असतो. सागरजलाचवी दक्षतवीज समांतर  हालचाल हवी 
उषण आदण शवीत प्र्ाहांच्ा स्रूपात होते. द्षु् ्ृतताकडून 
ध्ु्ाकडे ् ध्ु्ाकडून द्षु््ृतताकडे हे प्र्ाह ्ाहतात. हे 
प्र्ाह मोठ्ा प्रमाणा्र ग्हवी् ्ाऱ्ांमुळे िूर अंतराप्यंत 
ढकलले जातात. त्ामुळे महासागराचे पाणवी द्षु् ्ृतताकडून 
िोनहवी ध्ु्ांकडे ् तेथून पुनहा द्षु््ृतताकडे असे प्र्ादहत 
होते. आकृतवी ५.४ मधवील नकाशाचा अभ्ास तुमहवी ्ापू्वी 
केला आहे. हा नकाशा पुनहा अभ्ासा ् पुढवील प्र्नाचंवी 
उततरे द्ा.

आकृती ५.२ : सागरातील खेळणराांचरा नवतरणाचा नकाशा

नकाशाशी मैत्री

भौगोनलक सपष्ीकरण

सागरवी जलाचे हालचालींच्ा आधारे िोन भाग केले 
जातात.

(१) समुद्सपाटवीपासून -५०० मवीटर,
(२) -५०० पेक्षा जासत खोल. 

आकृती ५.३ : खेळणरातील बिक
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माहीत आहे का तरुमहाांला ?

आकृती ५.४ : सागरी प्रवाह

नकाशाशी मतै्री

Ø	सागरवी प्र्ाहांचे कोणते मुख् प्रकार दिसतात?

Ø	द्षु््ृतताकडून ध्ु्ांकडे ्ाहणारे प्र्ाह कोणत्ा 
प्रकारचे आहेत?

Ø	ध्ु्वी् प्रिेशाकडून द्षु््ृतताकडे ्ाहणारे प्र्ाह 
कोणत्ा प्रकारचे आहेत?

Ø	सागरवी प्र्ाह ्तुयाळाकार दिरताना त्ांच्ा दिशेत 
उततर ् िदक्षण गोलाधायात कोणता िरक दिसतो?

Ø	ज्ा भागात िोनहवी प्रकारचे प्र्ाह एकत्र ्ेतात त्ा 
दठकाणवी नेमके का् घडत असेल?

Ø	िोन ्ेगळ्ा प्रकारचे प्र्ाह एकत्र ्ेतात अशा 
भागाच्ा दकनाऱ्ालगत असणारवी मान्वी ्सतवी ् 
त्ांचे व््सा् ्ांच्ाशवी कोणता सहसंबंध असतो?

भौगोनलक सपष्ीकरण

सागरवी प्र्ाह प्रामुख्ाने सागरजलाचे तापमान, क्षारता 
् घनता तसेच ग्हवी् ्ारे ्ांमुळे दनमायाण होतात हे आपण 

नहांिी महासागरातील प्रवाह :
पॅदसदिक ् अटलादंटक महासागरांतवील प्र्ाह 

प्रणालवीत सारखेपणा आहे, तथादप दहंिवी महासागरातवील 
प्र्ाहचक्र ्ेगळे आहे. 

दहंिवी महासागर उततरेकडे भू् ेशष्टत आहे. ्ा 
महासागराचे द्षु््ृततामुळे उततर ् िदक्षण असे िोन 
भाग होतात. ्ा महासागरा्र मानसनू ्ाऱ्ांचा मोठा 
प्रभा् आहे. हे ्ारे हंगामानुसार दिशा बिलतात. 
त्ामुळे उनहाळ्ात उततर दहंिवी महासागरात सागर प्र्ाह 
घड्ाळाच्ा काट्ाच्ा दिशेने ्ाहतात, तर दह्ाळ्ात 
ते द्रुद्ध दिशेने ्ाहतात.

अभ्ासले आहे. ्ाबरोबरच पुढवील काहवी कारणेहवी सागरवी 
प्र्ाहांच्ा ्ाहण्ाचवी दिशा ् त्ांचा ्ेग ्ाला कारणवीभूत 
ठरतात.
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्नसपतवी, शे्ाळ, प्ल्ंक, इत्ािींचवी ्ाढ होते. हे माशांचे 
खाद् असते. त्ामुळे तेथे मोठ्ा प्रमाणा्र मासे ्ेतात, 
त्ांचे प्रजनन होते. महणून अशा भागात मोठवी मतस्के्षत्र े
दनमायाण झालेलवी आहेत. अटलांदटक महासागरातवील उततर 
अमेररका खंडाज्ळवील ग्ॅंड बॅंक, ्ुरोप खंडाज्ळवील 
डॉगर बॅंक हवी त्ांचवी काहवी उिाहरणे आहेत.

उषण आदण शवीत प्र्ाह जेथे एकत्र ्ेतात, त्ा भागात 
िाट धुके दनमायाण होते. असे धुके ्ाहतुकीस बाधा आणते. 
न्ू िाउंडलॅंड बेटाज्ळ गलि उषण प्र्ाह आदण लॅब्ाडोर 
शवीत प्र्ाह एकमेकांना दमळतात. त्ामुळे िाट धुके दनमायाण 
होते. शवीत सागरवी प्र्ाहांमुळे धु््वी् प्रिेशांकडून दहमनग 
्ाहत ्ेतात. असे दहमनग सागरवी ्ाहतूक मागायं्र आले तर 
जहाजांना ते धोकािा्क ठरतात.

सागरवी प्र्ाह जल्ाहतुकीच्ा दृष्टवीने महत््ाचे 
आहेत. सागरवी प्र्ाहाला अनुसरून जल्ाहतूक केलवी असता 
जहाजाचा ्ेग ्ाढून ्ेळेचवी तसेच इंधनाचवीहवी बचत होते. 
्ाहतूक कमवी खदचयाक होते.

शवीत सागरवी प्र्ाहालगतच्ा दकनारपट्वी्र पजयान्ाचे 
प्रमाण कमवी असते. उिा., पेरू, दचलवी ् नैॠत् आदरिका 
्ेथवील ओसाड ्ाळ्ंटवी प्रिेश.
खोलवर वाहणारे सागरी प्रवाह :

५०० मवीटरपेक्षा खोलवी्रवील जलात िेखवील प्र्ाह 
असतात. त्ांना खोल पाण्ातवील प्र्ाह महणतात. खोल्र 
्ाहणारे हे प्र्ाह सहसा महासागरातवील ्ेग्ेगळ्ा 

आकृती ५.५ : खोल सागरी प्रवाह

नकाशाशी मैत्री

पृथवीचे पररवलन : पृथ्वीच्ा परर्लनामुळे उततर 
गोलाधायात सागरवी प्र्ाह घड्ाळाच्ा काट्ांच्ा दिशेने 
दिरतात, तर िदक्षण गोलाधायात ते घड्ाळाच्ा काट्ाच्ा 
द्रुद्ध दिशेने दिरतात.
भूखांड रचना : दकनारपट्वीच्ा रचनेनुसार सागरवी प्र्ाहांच्ा 
दिशा बिलतात. 

सागरवी प्र्ाहांचा साधारण ्ेग ताशवी २ ते १० दकमवी 
असतो. सागरवी प्र्ाह उषण ् शवीत अशा िोन प्रकारांत 
द्भागता ्ेतात.
सागरी प्रवाहाांचे मानवी जीवनावरील पररणाम :

सागरसाशन्नध् असलेल्ा प्रिेशातवील ह्ामाना्र 
सागरवी प्र्ाहांचा द्शेष पररणाम होतो. उषण सागरवी प्र्ाह 
थंड प्रिेशात ज्ा दकनारपट्वीज्ळून ् ाहतात, तेथे ह्ामान 
उबिार बनते. काहवी प्रिेशांत पा्साचे प्रमाण ्ाढते. उिा., 
पश्चम ्ुरोप, िदक्षण अलासका ् जपानच्ा 
दकनाऱ्ाज्ळून ् ाहणाऱ्ा उषण प्र्ाहांमुळे तेथवील थंडवीचवी 
तवीव्रता कमवी होऊन ह्ामान उबिार बनले आहे. त्ामुळे 
तेथवील बंिरे दह्ाळ्ातहवी गोठत नाहवीत.

सागरवी प्र्ाह नसते तर समुद् ् महासागरांतवील पाणवी 
संदचत रादहले असते. अशा पाण्ात सजवी्ांना आ्््क 
खाद्ाचा पुर्ठा झाला नसता. पररणामतः सागरवी 
जवी्सृष्टवी ् तेथवील पररसंसथा म्ायादित रादहल्ा असत्ा. 
उषण ् शवीत प्र्ाह जेथे एकत्र ्ेऊन दमळतात, त्ा भागात 
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हे नेहमी लक्षात ठेवा.

माहीत आहे का तरुमहाांला ?

अटलांदटक महासागरातवील सगायासो समुद् हे एक 
सागरवी प्र्ाहाच्ा चक्री् आकृदतबंधामुळे त्ार 
झालेला भाग आहे. ्ाच्ा सवीमां्र जदमनवीचा भाग 
नसून के्ळ ्ेग्ेगळ्ा प्र्ाहांनवी हा दसदमत झालेला 
आहे. सागरवी प्र्ाहांच्ा चक्री् आकदृतबंधामुळे 
महासागरांच्ा काहवी भागांत अशवी ् ैदशषट्पूणया शसथतवी 
दनमायाण होते. अशा क्षेत्रांना ग्ा्सया महणतात. सगायासुम 
ना्ाच्ा सागरवी ग्तामुळे ्ा भागास सगायासो असे 
ना् दमळाले आहे. ्ेथे सागरवी जल शसथर असते. हा 
समुद् ११०० दकमवी रुंि ् ३२०० दकमवी लांब आहे.

भागांतवील पाण्ाच्ा तापमान ् घनतेतवील तिा्तवीमुळे 
त्ार होतात. ्ाला उषणता-क्षारता अदभसरण महटले 
जाते. हे प्रामुख्ाने महासागराच्ा तळाप य्ंत ्ाहणारे प्र्ाह 
आहेत. हे सागरजलाच्ा पृष्भागाखालवी नद्ांप्रमाणे 
सतत ्ाहत असतात. आकृतवी ५.५ पहा.

्ेग्ेगळ्ा भागांतवील पाण्ाचे तापमान हेहवी खोल 
सागरवी प्र्ाहांमागचे मोठे कारण आहे. गरम झालेल्ा 
पाण्ाचवी क्षारता कमवी असते ् प्ाया्ाने घनताहवी कमवी 
असते, असे पाणवी पृष्भागा्र ्ेते, तर गार पाण्ाचवी 
घनता जासत असल्ाने ते खालवी जाते. ्ा हालचालींमुळे 
प्र्ाह दनमायाण होतात. साधारणतः ग्वीनलॅंड ् ्ुरोपवी् खंड 
्ांमधवील भागात पृष्वी् जल जासत खोलवीकडे ्ाहत जाते. 
हे जल खोलवी्रूनच अंटाशकटयाका खंडाप य्ंत जाते. ते तेथून 
पुढे ्ा जलाचे उि् धरण होत सागरपृष्ाकडे होते. अशा 
तऱहेने संपूणया सागरजलाचे पुनद्यातरण घडत असते. असे 
पुनद्यातरण घडण्ास पाचशे ्षायंचा काला्धवी लागतो. ्ा 
तऱहेच्ा हालचालवीस ्ाहतूक पट् ट्ा्रून होणारवी 
हालचाल असेहवी संबोधले जाते. 
खोल सागरी प्रवाहाांचे महत्व :

उषणता ् क्षारता ्ांनवी प्रेरवीत झालेल्ा अदभसरणामुळे 
सागरवी जलाचवी प्रचंड मोठ्ा प्रमाणात हालचाल होत 
असते. ्ा अदभसरणातून संपूणया सागरवी जल पृष्वी् 

l सागरवी प्र्ाह दकनाऱ्ाच्ा अगिवी ज्ळून ्ाहत 
नाहवीत. साधारणतः ते समदु्बूड जदमनवीच्ा             
अधः सवीमेज्ळून ्ाहतात.

l सागरवी प्र्ाहांचा ्ेग जरवी कमवी असला, तरवी 
त्ाबरोबर ्ाहून नेले जाणारे पाणवी प्रचंड प्रमाणात 
असते.

l पश्चम ्ाऱ्ांच्ा प्रभा्ाखालवी महणजेच मध् 
अक्ष्ृतताच्ा आसपास सागरवी प्र्ाह पश्चमेकडून 
पू् वेकडे ्ाहतात, मात्र द्षु््ृततवी् प्र्ाह पू्वेकडून 
पश्चमेकडे ्ाहतात. ्ामुळे सागरवी प्र्ाहांचे 
चक्राकार आकदृतबंध त्ार होतात. आकृतवी ५.४ 
पहा.

आकृती ५.६ : खोल सागरी प्रवाह

९०° उततर ९०° िदक्षण०°
समुद्सपाटवी

५०० मवीटर

प्रशन १. रोगर परायार ननवडा.
  (अ) लॅब्ाडोर प्र्ाह कोणत्ा महासागरात आहे?
   (i) पॅदसदिक (iii) िदक्षण अटलांदटक
   (ii) उततर अटलांदटक (iv)  दहंिवी

  (आ) खालवीलपैकी कोणता प्र्ाह दहंिवी महासागरात आहे?
   (i) पू्या ऑसटट्ेदल्ा प्र्ाह (ii) पेरू प्र्ाह
   (iii) िदक्षण धृ्वी् प्र्ाह (iv) सोमालवी प्र्ाह

सवाधरार

भागापासून तळाकडे ् तळाकडून पृष्ाकडे हल्ले जाते. 
पृष्वी् भागातवील उषण जल तळाकडे तर तळाकडवील पोषक 
द्व्ांनवी समृद्ध ् शवीत जल पृष्ाकडे नेले जाते.



34

  (इ) सागरवी प्र्ाहांच्ा ज्ळवील दकनारपट्वीच्ा प्रिेशात  
 खालवीलपैकी कशाचा पररणाम होत नाहवी?

   (i) पजयान् (iii) तापमान
   (ii) भूमवी् ्ारे (iv)  क्षारता
  (ई) उषण ् थंड सागरवी प्र्ाह एकत्र ्ेतात, त्ा प्रिेशांत  

 खालवीलपैकी कशाचवी दनदमयातवी होते?
   (i) ि् (iii) दहम
   (ii) िदह्र (iv)  िाट धुके
  (उ) उततर धु््वी् प्रिेशापासून अंटाशकटयाकाप्यंत ्ाहणारे  

 प्र्ाह कोणते?
   (i) उषण सागरवी प्र्ाह (iii) पृष्वी् सागरवी प्र्ाह
   (ii) थंड सागरवी प्र्ाह (iv)  खोल सागरवी प्र्ाह
प्रशन २. खालील नवधाने तपासा, अरोगर नवधान िुरुसत करा.
  (अ) सागरवी प्र्ाह पाण्ाला द्दशष्ट दिशा ् गतवी िेतात.
  (आ) खोल सागरवी प्र्ाह अत्ंत ्ेगाने ्ाहतात.
  (इ) पृष्वी् सागरवी प्र्ाहांचवी दनदमयातवी स्यासाधारणपणे  

 द्षु््ृततवी् प्रिेशात होते.
  (ई) मान्ाच्ा दृष्टवीने सागरवी प्र्ाहांना मोठे महत्् आहे.
  (उ) दहमनगांचे ् हन जल्ाहतुकीच्ा दृष्टवीने धोकािा्क  

 नसते.
  (ऊ) ब्ाझवीलज्ळ सागरवी प्र्ाहांमुळे पाणवी उबिार होते.  

 ्ाउलट आदरिका दकनाऱ्ालगत पाणवी थंड होते.

प्रशन ३. परुढील गोष्ींचा पररणाम साांगा.
  (अ) उषण प्र्ाहांचा ह्ामाना्र-
  (आ) शवीत प्र्ाहांचा दहमनगाच्ा हालचालीं्र-
  (इ) सागरात पुढे आलेल्ा भूभागांचा सागरवी प्र्ाहां्र-
  (ई) उषण ् शवीत प्र्ाहांच्ा संगमाचे प्रिेश-
  (उ) सागरवी प्र्ाहांचवी ्हनशक्तवी-
  (ऊ) खोल सागरवी प्र्ाह-
प्रशन ४. सागरी प्रवाहाांचा नकाशा पाहून परुढील प्रशनाांची उततरे द्ा.
  (अ) हंबोलट प्र्ाहाचा िदक्षण अमेररकेच्ा दकनाऱ्ा्रवील  

 ह्ामाना्र का् पररणाम होत असेल?
  (आ) प्रदत द्षु््ृततवी् प्र्ाह कोणकोणत्ा महासागरांत 

 दिसत नाहवीत ् का?
  (इ) उततर दहंिवी महासागरात कोणते प्र्ाह नाहवीत ् का?
  (ई) उषण ् शवीत प्र्ाह एकत्र ्ेणारवी क्षेत्रे कोठे आहेत?
प्रशन ५. खालील प्रशनाांची उततरे नलहा.
  (अ) खोल सागरवी प्र्ाह दनदमयातवीचवी कारणे कोणतवी?
  (आ) सागरजल गदतशवील कशामुळे होते?
  (इ) सागरवी प्र्ाहांना ्ाऱ्ामुळे कशवी दिशा दमळते?
  (ई) कॅनडाच्ा पू् या दकनाऱ्ा्रवील बंिरे दह्ाळ्ात का 

 गोठतात?
उपक्रम :

सागरवी प्र्ाहांशवी संबंदधत भौगोदलक गमतवीजमतवी इंटरनेट्रून 
शोधा.

***
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६. भूमी उपरोजन

करून पहा.

Ø	तुमच्ा घराचा आराखडा काढा. ्ा आराखड्ात 
पुढवील व््सथा कोणकोणत्ा दिशेला आहेत ते 
िाख्ा.

Ø	स््ंपाकाचवी व््सथा, नहाणवीघर, अंगण, बैठक 
व््सथा, दनजण्ाचवी व््सथा, इत्ािवी.

Ø	आराखडा त्ार झाल्ा्र पुढवील मुि् द्ां्र चचाया 
करा. (अ) प्रत्ेक गोष्टवीचवी जागा ठर्ून आपण घरात 
्ा्रतो ्ाचे कारण का्? (अा) ्ा व््सथांचवी जागा 
ठरलेलवी नसेल तर का् होईल?

भौगोनलक सपष्ीकरण

तुमच्ा लक्षात आलं असेल की घरात प्रत्ेक ्सतू 
कुठे ठे्ा्चवी हे ठर्लेले असते. हे जर ठर्ून केले नाहवी तर 
घर अव््शसथत ्ाटते. घरात ्ा्रताना अडचणवी ्ेतवील.

्ा व््सथांचवी जागा बिललवी तरवी काहवी दि्स आपला 
गोंधळ उडतो. आपल्ा घरातवील उपलबध असलेलवी भूमवी 
(जागा) ्ा द्द्ध व््सथांसाठवी आपण ्ापरतो.

करून पहा.

हवी कृतवी ्गायात स्ायंनवी दमळून करा्चवी आहे.
व्ा्साद्क

उद्ोग

मोकळवी जमवीन मनोरंजनदन्ासवी क्षेत्र

्ाहतूक शेतवी संसथा दमश् भूमवी उप्ोजन

ü ्रवील ना्ांचे िलक त्ार करा. ते घेऊन द्द्ाथवी 
्तुयाळ करून उभे राहतवील.

ü आता खालवील ना्ांच्ा दचठ् ठ्ा त्ार करा ् एका 
डब्ात ठे्ा.

 िुकान, बाग, बॅंक, भाडं्ाचंा कारखाना, शाळा, बगंला, 
दन्ासवी इमारत, मॉल, हॉकीचे मैिान, दचत्रपटगहृ, 
इशसपतळ, बस थाबंा, बिंर, द्मानतळ, जलतरण 
तला्, बडॅदमंटन कोटया, राखवी् ्न.

ü प्रत्ेक द्द्ाथवी एक दचठ् ठवी उचलेल ् िलका्र 
दिलेल्ा भूमवी उप्ोजनाच्ा प्रकारानुसार िलक 
धरलेल्ा संबंदधत द्द्ाथ्ायंज्ळ जाऊन उभा 

राहवील. ् रवील कृतवी पूणया झाल्ा्र खालवील मुि् द्ांच्ा 
आधारे चचाया करा.

Ø	तुमहवी द्दशष्ट िलक दन्डण्ाचे कारण का्?
Ø	तुमहवी दन्डलेल्ा भूमवीचा ्ापर कोणत्ा प्रकारे करणार 

आहात ते सांगा.
Ø	आपल्ा गरजा ् भूमवी उप्ोजनाचा सहसंबंध ला्ा.
भूमी उपरोजन :

भौगोनलक सपष्ीकरण
भूमवी उप्ोजन हे प्रिेशातवील भूमवीचा केलेला ् ापर हो्. 

भूमवीचे उप्ोजन हे भौगोदलक घटक आदण मान् ्ांच्ा 
आंतरदक्र्ेतून दनमायाण होते. जदमनवीच्ा ्ापरात कालांतराने 
बिल होत असतो. जसजशवी मान्ाच्ा गरजांमध्े ्ाढ 
झालवी, तसतसा मान्ाकडून भूमवीचा उप्ोग ्ेग्ेगळ्ा 
कारणांसाठवी ्ाढत गेला. खदनज्ुक्त जदमनवीत खाणकाम 
केले जाते. सुपवीक, सपाट जदमनवीत शेतवी केलवी जाते इत्ािवी. 
भूमी उपरोजनाचे प्रकार :
ग्ामीण भूमी उपरोजन : ग्ामवीण भागात शेतवी हा प्रमुख व््सा् 
आहे. शेतवीपूरक व््सा्हवी ग्ामवीण भागात आढळतात. 
त्ाचा ग्ामवीण ्सतींच्ा सथानां्र पररणाम झालेला 
आढळतो. महणून अशा ् सतवी शेतवी क्षेत्रालगत, ् नक्षेत्रालगत 
आढळतात. खाणकाम क्षेत्रालगत खाणकामगारांचवी ्सतवी 
आढळते, तर दकनाऱ्ालगत कोळवी लोकांच्ा ्सतवी 
आढळते. ग्ामवीण भागात जदमनवीचवी उपलबधता जासत ् 
लोकसंख्ा कमवी असते, त्ामुळे लोकसंख्ा द्रळ असते. 
ग्ामवीण भागात दन्ासवी क्षेत्र द्सताराने कमवी असते. ग्ामवीण 
भागातवील जदमनवीच्ा उप्ोजनाचे ्गवीकरण खालवील प्रकारे 
करता ्ेते. 
शेतजमीन : प्रत्क्ष शेतवीखालवी असलेले क्षेत्र. हे क्षेत्र शक्तो 
्ै्शक्तक मालकीचे असते. जदमनवीचा मालकी हक्क ् 
शेतवीचे प्रकार ्ांनुसार ्ा क्षेत्राचे आणखवी ्गवीकरण करता 
्ेते.
पडीक जमीन  : शेतजमवीन, दजचा ्ापर शेतवीसाठवी थांब्ला 
आहे तवी जमवीन पडवीक असते. जदमनवीचा कस ् ाढ्ण्ासाठवी, 
एक ते िोन हंगाम शेतजदमनवीचा काहवी भाग शेतकरवी ्ापरत 
नाहवीत. त्ाला चालू पड महणतात.              
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जरा नवचार करा.

पहा बरे जमते का ?

भूमवी जर पडवीक असेल दकं्ा ररकामवी असेल तर 
तेहवी एक प्रकारे भूमवी उप्ोजनच आहे का?

वन जमीन : सवीमांदकत केलेले ्नक्षेत्र ग्ामवीण भूमवी 
उप्ोजनाचा एक प्रकार आहे. ्ामध्े ्नक्षेत्रातंून लाकूड, 
दडंक, ग्त इत्ािवी ्नोतपािने दमळतात. सिर ्नक्षेत्रांत 
प्रामुख्ाने मोठवी झाडे, झुडपवी ्नसपतवी, ्ेलवी, ग्त, इत्ािवी 
असतात.

गाररान/माळरान : गा् पंचा्तवीच्ा मालकीचवी जमवीन 
दकं्ा शासनाच्ा मालकीचवी जमवीन जवी चराऊ जमवीन महणून 
्ापरण्ात ्ेते. हवी जमवीन संपणूया गा्ाच्ा मालकीचवी असते. 
िारच थोडवी जमवीन व्शक्तगत मालकीचवी असते.

नागरी भूमी उपरोजन : द्साव्ा शतकात नागरवी ्सतींमध्े 
्ाढ झालवी. नागरवी भागात द्द्ध कामांसाठवी भूमवीचा ्ापर 
केला जातो. प्ाया्ाने जदमनवीचा जासतवीत जासत ्ापर करणे 
गरजेचे असते. नागरवी भागात लोकसंख्ेच्ा मानाने जमवीन 
म्ायादित असते. त्ामुळे लोकसंख्ेचे द्तरण िाट असते. 
नागरवी ्सत्ातं भूमवी उप्ोजनाचे ्गवीकरण खालवील प्रकारे 
करता ्ेते

वरावसानरक क्षेत्र : शहराचा काहवी भाग के्ळ व््सा्ांसाठवी 
्ापरला जातो. ्ा भागात िुकाने, बॅंका, का्ायाल्े ्ांचा 
समा्ेश प्रामुख्ाने होतो. केंद्वी् व््हार द्भाग  हवी 
कलपना ्ांतूनच दनमायाण झालवी. उिा., मुंबईमधवील िोटया 
दकं्ा बवीकेसवी (्ांद्े-कुलाया कॉंप्लेकस) 

ननवासी क्षेत्र : ्ामध्े जदमनवीचा ्ापर लोकांच्ा 
राहण्ासाठवी केला जातो. ्ा क्षेत्रात घरे, इमारतवी ्ा बाबींचा 
समा्ेश होतो. लोक्सतवी जासत असल्ाने ्ा प्रकारच्ा 
भूमवी उप्ोजनाचा द्सतार नागरवी भागात जासत असतो.

वाहतकू सरुनवधाांच े क्षते्र : शहरातवील लोक माल ्ाहून 
नणे्ासाठवी ्ाहतूक व््सथा महत््ाचवी असते अशवी व््सथा 
करण्ासाठवी ् घटकांचे द्द्ध प्रकार शहरात दनमायाण केले 
जातात. जस ेसा्याजदनक बससे् ा, लोहमागया, मटेट्ो, मोनोरेल, 
प्र्ासवी मोटारवी, इत्ािवी. त्ादश्ा् खाजगवी ्ाहनांचवी सखं्ा 
हवी जासत असत,े ्ासंाठवी शहरात रसते, लोहमागया, सटेशन, 
पटेट्ोल पपं, ्ाहनतळ, िरुुसतवी केंद् ्ाचंवी व््सथा आ्््क 
असत.े अशा व््सथा ्ाहतूक के्षत्रात ्तेात.

सावयाजननक सेवाांचे क्षेत्र : लोकसंख्ेच्ा द्द्ध गरजांसाठवी 
काहवी व््सथा सथादनक स्राज् संसथा, राज्शासन दकं्ा 
केंद्शासन करते ् ा सुद्धांसाठवी ् ापरले जाणारे क्षते्र ् ा गटात 

तुमच्ा पररसराचा आराखडा घ्ा ्  त्ामध्े द्द्ध 
रंगाचा ्ापर करून तुमच्ा पररसराचे भूमवी उप्ोजन 
िाख्ा. ्ोग् प्रकारे सूचवी द्ा.

्ेतात. उिा., रुगणाल्, टपाल का्ायाल्, पोलवीस सटेशन, 
पोलवीस ग्ाऊंड, शाळा, महाद्द्ाल्, द्द्ापवीठ इत्ािवी. 
हे क्षेत्र नागरवी भूमवी उप्ोजनात महत््ाचे असते. ्ाढत्ा 
लोकसंख्ेचा ताण ्ा से् ासुद्धांमुळे शमला जातो.

मनोरांजनाची नठकाण े: शहरातवील लोकांच्ा मनोरंजनासाठवी 
काहवी भाग द्शेषतः राखून ठे् ला जातो अशा भागाचा 
्ापर प्रामुख्ाने मैिाने, बगवीचे, जलतरण तला्, नाट्गृह, 
इत्ािींसाठवी केला जातो.

नमश्र भूमी उपरोजन क्षेत्र : काहवी ्ेळेस ्रवील प्रकार 
एकदत्रतरवीत्ा काहवी भागांत आढळतात. अशा भूमवी 
उप्ोजनास दमश् ्ापर क्षेत्र असे महणतात. उिा., दन्ासवी 
क्षेत्र ् मनोरंजन क्षेत्र.

नकाशा्र अशवी क्षेत्रे िाख्ताना द्शेष रंग ्ापरतात.

लाल - दन्ासवी,  दनळा - व्ा्साद्क, दप्ळा - कृषवी, 
दहर्ा - ्नक्षेत्र.
सांक्रमण प्रिेश व उपनगर े:

नागरवी ्साहतींच्ा सवीमाक्षेत्राच्ा बाहेर ज्ा दठकाणवी 
ग्ामवीण ्सतवी सुरू होतात त्ा िरम्ानचा प्रिेश संक्रमण  
प्रिेश महणून ओळखला जातो. त्ामुळे ्ा प्रिेशातवील 
भूमवी उप्ोजन सदंमश् स्रूपाचे असते. तसेच ्ेथवील 
सांसकृदतक जवी्नहवी दमश् स्रूपाचे असते. ्ा क्षेत्रातवील 
भूमवी उप्ोजनामध्े नागरवी क्षेत्र ् ग्ामवीण क्षेत्र ्ांच्ा 
भूमवी उप्ोजनाचवी सरदमसळ झालेलवी दिसते. ्ा भागाचे 
काळानुरूप नागरवीकरण होते ् त्ातून मुख् नगराज्ळ 
उपनगरे  त्ार होतात. उिा., ्ांद्े, भांडूप, इत्ािवी मुंबई 
शहराचवी उपनगरे आहेत.
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आकृती ६.१ : जपान व भारतातील भूमी उपरोजन %  
सथा्वी कृषवी ्नाच्छादित सथा्वी कुरण इतरकदृष्ोग्

६८.५

११.७

३.५

जपानमधील भूमी उपरोजन २०११ भारतामधील भूमी उपरोजन २०११

१९ १६.४

५२.८

४.२

२३.१

०.८

ननरोनजत  शहरे  : औद्ोदगक क्रातंवीनंतर जगभरात मोठ्ा 
प्रमाणात नागरवीकरण सुरू झाले. हे नागरवीकरण सुदन्ोदजत  
नसल्ाने शहरे अदन्ंदत्रत पद्धतवीने ् ाढत गेलवी. रोजगाराच्ा 
संधींमुळे शहरांमध्े मोठ्ा प्रमाणा्र लोकसंख्ेचे 
सथलांतर होते. त्ामुळे शहरवी भागात जागेचवी उपलबधता 
हा नेहमवीच गंभवीर प्र्न असतो. शहरातवील भूमवी उप्ोजनात 
मोठ्ा प्रमाणा्र द्द्धता दिसते. म्ायादित जमवीन ् भूमवी 
उप्ोजनातवील द्द्धता तसेच ्ाढत जाणारे शहर ्ांबाबत 
भद्ष्ाच्ा दृष्टवीने दन्ोदजत शहरे दनमायाण करण्ाबाबत 
द्चार सुरू झाले. शहरांच्ा उतपततवीपू् वीच शहरातवील भूमवी 
उप्ोजन कसे राहवील ्ाबाबत दन्ोदजत आराखडा त्ार 
करून त्ानुसार शहरांचा द्कास साधला जाऊ लागला. 
दसंगापूर, सेऊल (िदक्षण कोरर्ा), झुररच (शस्तझलयंड), 
्ॉदशंगटन डवी.सवी. (अमेररकेचवी सं्ुक्त संसथाने), ब्ाझवीदल्ा 
(ब्ाझवील), चंिवीगड ् भु् ने््र (भारत), इत्ािवी दन्ोदजत 
शहरांचवी उिाहरणे आहेत.

साांगा पाहू !

आकृतवी ६.१ मधवील भूमवी उप्ोजनाचवी द्भादजत 
्तुयाळे अभ्ासा ् त्ाखालवील प्र्नांचवी उततरे दलहा.

Ø	कोणत्ा िेशात ्नाखालवील प्रिेशांचवी टक्के्ारवी 
जासत आहे?

Ø	कृषवी खालवील जदमनवीचवी टक्के्ारवी कोणत्ा िेशात 
जासत आहे?

Ø	्रवील िोन प्र्नांच्ा संिभायाने द्चार करता भारत ् 
जपान ्ांचवी प्राकृदतक रचना ् ह्ामान ्ांच्ाशवी ्ा 
भूमवी उप्ोजनाचवी सांगड कशवी घालाल?

Ø	भूमवी उप्ोजन ् क्षेत्रवी् द्कास ्ांचा सहसंबंध शोधा.

Ø	जपानमध्े कोणते भूमवी उप्ोजन आढळते?

Ø	भूमवी उप्ोजनाचा द्चार करता िोनहवी िेशांतवील भूमवी 
उप्ोजना्र पररणाम करणाऱ्ा घटकांचवी ्ािवी करा.

भौगोनलक सपष्ीकरण
तुमच्ा लक्षात आले असेल, की द्द्ध िेशांमध्े भूमवी 

उप्ोजनाचे प्रमाण ्ेग्ेगळे असते. जदमनवीचवी उपलबधता, 
िेशातवील लोकसंख्ा, दतचवी गुण्तता ् आ्््कता 
्ांनुसार भूमवी उप्ोजनाच्ा प्रकारात िरक पडतो. जसे, 
जपानमध्े ्नाच्छादित जदमनवीचवी टक्के्ारवी जासत असून 
सथा्वी कृषवीखालवील जदमनवीचवी टक्के्ारवी िारच अलप आहे. 
त्ामानाने भारतातवील ् नाच्छादित जदमनवीचवी टक्के्ारवी कमवी 
असून सथा्वी कृषवीखालवील जदमनवीचवी टक्के्ारवी जासत आहे.

प्रिेशातवील भूमवी उप्ोजनेनुसार द्कासाचवी पातळवी 
समजून घेता ्ेते.

जनमनीची मालकी व मालकी हक्क :

साांगा पाहू !

Ø	आकृतवी ६.२ ् ६.३ मधवील भूमवी उप्ोजन कोणत्ा 
प्रकारासाठवी झाले आहे?

Ø	सिर दमळकत कोणत्ा भागातवील आहेत ते सांगा.

भौगोनलक सपष्ीकरण

७/१२ उतारा :
भूमवी उप्ोजनामध्े जदमनवीचा ्ापर कसा केला 

जातो हे आपण पादहले. जदमनवीचवी मालकी हवी खाजगवी 
दकं्ा सरकारवी असू शकते. ्ा संिभायातवील नोंिणवी हवी 
सरकारच्ा महसूल खात्ाकडे केलवी जाते. नोंिणवी 
केलेल्ा जदमनवीद्ष्वी स्या मादहतवी महसूल खात्ाकडवील 
‘सातबाराचा उतारा’ ्ा कागिपत्रात पाहता ्ेते. ्ाद्ष्वी 
आपण थोडवी मादहतवी घेऊ.

सात बाराच्ा उताऱ्ामुळे जदमनवी्रवील मालकी हक्क 
कोणाचा आहे हे समजते. हा उतारा शासकी् अदभलेख 
महसूल द्भागातिफे दिला जातो. क्रमांक ७ ् क्रमांक १२ 
हवी जदमनवीच्ा मालकी हक्कासंबंधवीच्ा का्द्ातवील 
द्शेष कलमे आहेत.

सातबारा उतारा महणजे जदमनवीचा एक प्रकारचा 
आरसा हो्. कारण हा उतारा ्ाचून प्रत्क्ष जदमनवी्र न 
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नमरुनाप्रत

आकृती ६.२ : सात/बारा उतारा
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जाता त्ा जदमनवीचा संपूणया अंिाज आपल्ाला बसल्ा 
जागवी दमळू शकतो. महसूल खात्ाच्ा एका रदजसटर 
मध्े जमवीनधारकांच्ा मालकी हक्क, कजायाचा बोजा, 
शेतजदमनवीचे हसतांतरण, त्ातवील दपकांखालवील क्षेत्र 
्ांचा समा्ेश असतो. ्ांपैकी ‘गा्चा नमुना’ नं ७ आदण 
‘गा्चा नमुना’नं. १२ दमळून सातबारा उतारा त्ार होतो. 
महणून त्ा उताऱ्ाला सातबारा उतारा असे महणतात. 
जमवीन ् महसूलाच्ा व््सथापनासाठवी प्रत्ेक गा्च्ा 
तलाठ्ाकडे हे ‘गा् नमुने‘ असतात.

नमरुनाप्रत

आकृती ६.३ : नमळकत पत्र

सातबारा उतारा कसा वाचावा ?
l भोग्टािार ्गया १ महणजे हवी जमवीन ्ंशपरंपरेने चालत 

आलेलवी, मालकी हक्काचवी असते.
l भोग्टािार ्गया २ महणजे सरकारने अलपभूधारक 

दकं्ा भूदमहवीनांना दिलेलवी जमवीन दजलहादधकाऱ्ांनवी 
पर्ानगवी दिलवी तरच ्ा जदमनवीचवी द्क्री, भाडेपट्ा, 
गहाण, िान, हसतांतरण करता ्ेते.

l त्ाखालवी ‘आकार’ जदमनवी्र ला्ण्ात आलेला कर 
रुप्े/पैसे ्ांमध्े दिलेला असतो.
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हे नेहमी लक्षात ठेवा.
l ‘इतर हक्क’ मध्े मालमततेचे इतर अदधकार धारण 

करणाऱ्ाच्ा ना्ाचवी नोंि असते. तसेच सिर 
जदमनवीसंिभायात घेतलेले कजया दिटलेले आहे दकं्ा नाहवी 
हे समजते.

नमळकत पनत्रका (प्रलॅापटटी काडया) :

दबगर शेतजमवीन  असलेल्ा मालमततेचवी नोंि 
दमळकत पदत्रकेत  केलवी जाते. मालकी हक्क ् 
क्षेत्रिळ िशयाद्णारा िसत नगरभूमापन द्भागातून 
दमळतो. ्ात खालवील मादहतवी असते. दसटवी सवहवे 
क्रमाकं, अदंतम प्लाॅट क्रमाकं, कराचवी रक्कम,																	
दमळकतवीच ेक्षते्रिळ, ्दह्ाटवीचे हक्क, इत्ािवी.

साांगा पाहू !

	आकृतवी ६.४ आधारे उततरे द्ा.

Ø	१९९०-९१ ्ा काळातवील कोणते भूमवी उप्ोजन 
२०१०-११ प्यंत कमवी होताना दिसत आहे? त्ामागचे 
कारण का् असा्े?

Ø	कोणत्ा प्रकारचे भूमवी उप्ोजन जासत प्रमाणात झालेले 
आढळते? ्ाचा भारतवी् अथयाव््सथेशवी का् संबंध 
ला्ता ्ेईल?

Ø	शेतवीखालवील क्षेत्र कमवी होणे महणजे अन्नटंचाई असा 
द्चार करता ्ेईल का?

भूमी उपरोजनावर पररणाम करणारे घटक

ग्ामवीण भूमवी उप्ोजन
Ø	ह्ामान
Ø	मृिा
Ø	उताराचे स्रूप
Ø	जलदसंचनाच्ा 

सदु्धा
Ø	नैसदगयाक साधनसंपततवी
Ø	सरकारवी धोरण

नागरवी भूमवी उप्ोजन
Ø	भूक्षेत्राचे सथान
Ø	नैसदगयाक साधनसंपततवी
Ø	गृहदनमायाण धोरण
Ø	्ाहतूक मागया
Ø	औद्ोदगकीकरण
Ø	व्ापार
Ø	क्रीडांगण ् 

मनोरंजनाच्ा सदु्धा
Ø	सरकारवी धोरण

आकृतवीचे दनरवीक्षण करून खालवील 
प्र्नांचवी उततरे दलहा.

Ø	शेतवी्ोग् जमवीन दकतवी टक्क ेआहे?

Ø	नापवीक जमवीन दकतवी टक्क ेआहे?

Ø	महाराष्टट्ातवील ्नांखालवील जमवीन 
दकतवी टक्के आहे?

Ø	महाराष्टट्ात दबगर शेतजमवीन दकतवी 
टक्क ेआहे?

१६.९%
१०.२%
७.९%

८.३%
५६.८%

महाराष्ट्र राजर भूमी उपरोजन २०१०-११

आकृती ६.४ : भारतातील सवयासाधारण भूमी उपरोजन व तरात झालेला बिल (१९९० ते २०११)

पहा बरे जमते का ?
bmJdS>r Imbrb 

joÌ
dZmImbrb joÌ

{~JaeoVr joÌ

nS>rH$ joÌ

MamD$ d
bmJdS>r ¶mo½¶
nS>rH$ joÌ
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Ø	आकृतवीमधवील उपग्हवी् प्रदतमां्रून मोंढा 
गा्ातवील (तालुका - दहंगणा, दजलहा - नागपूर) 
भूमवी उप्ोजनात कालानुरूप कोणता िरक 
आढळतो ते शोधा ् ्हवीत टवीप दलहा.

२०१७

२०१०

२००३
  (ई) ग्ामसे्क सातबाराचा (७/१२) उतारा िेतो.
  (उ) ग्ामवीण प्रिेशात दन्ासवी क्षेत्राला जासत जमवीन असते.
  (ऊ) उतारा क्रमांक ७ हे अदधकार पत्रक आहे.
  (ए) उतारा क्रमांक १२ हे िेरिार पत्रक आहे.
प्रशन २. भौगोनलक कारणे नलहा.
  (अ) नागरवी भागात सा्याजदनक सुद्धा क्षेत्र अत्ा्््क  

 असते.
  (अा) शेतजदमनवीच्ा नोंिवीप्रमाणेच दबगर शेतजमवीन  

 मालमततेचवी नोंिहवी केलवी जाते.
  (इ) भूमवी उप्ोजनानुसार प्रिेशाचे द्कदसत ्  

 द्कसनशवील असे ्गवीकरण करता ्ेते.

प्रशन ३. उततरे नलहा.
  (अ) ग्ामवीण भूमवी उप्ोजनात शेतवी का महत््ाचवी असते?
  (आ) भूमवी उप्ोजना्र पररणाम करणारे घटक सांगा.
  (इ) ग्ामवीण ् नागरवी भूमवी उप्ोजनातवील िरक सपष्ट  

 करा.
  (ई) सातबारा उतारा आदण दमळकत पदत्रका ्ांतवील  

 िरक सपष्ट करा.
उपक्रम :
  (अ) आपल्ा गा्ाज्ळवील शहराद्ष्वी खालवील  

 मुि् द्ांसंिभायाने मादहतवी दमळ्ा ् ्गायात सािर करा. 
   (सथान, शसथतवी, द्कास, भूमवी उप्ोजनाचा  

 आकदृतबंध,का्या)

l आपल्ा ्सतवीचे ्गवीकरण शहर ् ग्ामवीण असे 
करा.

l आपल्ा ्सतवीच्ा केंद्सथानापासून पररघाकडे 
भूमवी उप्ोजनात होणारा बिल ्डवीलधाऱ्ांशवी 
चचाया करून नोंि्ा. त्ाचा आकदृतबंध त्ार 
करा.

  (आ) तुमच्ा घरातवील ७/१२ दकं्ा दमळकत पत्राचे  
 ्ाचन करून दटपण त्ार करा.

***

प्रशन १. खालील नवधाने तपासा. अरोगर नवधान िुरुसत करा.
  (अ) खाणकाम हा भूमवी उप्ोजनाचा भाग नाहवी.
  (आ) केंद्वी् व््हार द्भागात कारखाने असतात.
  (इ) नागरवी ्सतवीत स्ायंत जासत क्षेत्र दन्ासवी का्ायासाठवी  

 ्ापरले जाते.

पहा बरे जमते का ?

सवाधरार
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७. लोकसांखरा

्रवील कृतवीतून तुमहवी शाळेतवील द्द्ाथवी 
संख्ेसंिभायातवील मादहतवी दमळ्लवीत. अशाच प्रकारे गा् 
तालुका, दजलहा, राज्, िेश ् जागदतक पातळवी्रवील 
लोकसंख्ेचवी मादहतवी आपण दमळ्ू शकतो. हवी मादहतवी 
दमळ्ताना ्् ् दलंग संरचना, साक्षरता,  इत्ािींचा 
द्चार करा्ा लागतो.

एखाद्ा प्रिेशाच्ा द्कासासाठवी अनेक घटक 
उप्ुक्त असतात. त्ांतवील लोकसंख्ा हा एक महत््ाचा 
घटक आहे. कोणत्ाहवी प्रिेशातवील लोकसंख्ेचा अभ्ास 
करताना खालवील मुद्े द्चारात घ्ा्े लागतात.
l लोकसंख्ेचवी ्ाढ l लोकसंख्ेचे द्तरण
l लोकसंख्ेचवी घनता l लोकसंख्ेचवी रचना

साांगा पाहू !

तपशील बिल अ शहर ब शहर
एकूण  लोकसंख्ा २०१६ १,००,००० १,१०,०००
एकूण जनमलेलवी मुले + २,००० २,७५०
मृत्ू पा्लेलवी लोकसंख्ा - १,५०० २,२००
बाहेरून आलेले + २३,००० १५,०००
बाहेर गेलेले - २,००० ५,०००
एकूण लोकसंख्ा २०१७ ? ?

Ø	कोणत्ा शहरात जनमाला आलेलवी मुले जासत 
आहेत ? 

Ø	मृतांचवी संख्ा कोणत्ा शहरात जासत आहे? 

Ø	अंतःसथलांतर ् बदहःसथलांतरातवील आकडे्ारवी 
्रून अंतःसथलांतरण कोठे जासत आहे ?

Ø	िोनहवी शहरात २०१७ तवील लोकसंख्ेचवी गणना करा.

Ø	एकंिरवीत स्या बाबींचा द्चार करता लोकसंख्ेचवी ् ाढ 
एका ्षायात कोणत्ा शहरात जासत झालवी आहे? 

Ø	जनमलेलवी एकूण मुले दिलेलवी आहेत. हवी संख्ा िर 
हजारवी लोकसंख्ेला दकतवी होईल ते सांगा.  ्ाला 
का् महणतात? 

Ø	मृत्ू पा्लेलवी संख्ा िरहजारवी लोकसंख्ेला दकतवी 
होईल ते सांगा. ्ाला का् महणतात?

भौगोनलक सपष्ीकरण

लोकसांखरा वाढ :
्रवील कृतवीतून असे लक्षात ्ेते, की प्रिेशाच्ा 

लोकसंख्ेत सतत बिल होत असतो. काहवी ्ेळेस 
लोकसंख्ा कमवी होते तर काहवी ्ेळेस तवी ्ाढते. हवी ्ाढ 
दकं्ा घट पुढवील घटकांशवी दनगदडत असते. ्ात प्रामुख्ाने 
जनमिर, मृत्ूिर, सरासरवी आ्ुमायान, सथलांतर, इत्ािींचा 
समा्ेश होतो.
l जनमिर : एका ्षायात िरहजारवी लोकसंख्ेमागे 

जनमलेल्ा एकूण दज्ंत अभयाकांचवी संख्ा जनमिर 
िशयाद्ते.

l मृतरूिर : एका ्षायाच्ा काला्धवीत िरहजारवी 
लोकसंख्ेमागे एकूण मृत झालेल्ा व्क्तींचवी संख्ा 
मृत्ूिर िशयाद्ते.

l आररुमायान : एखाद्ा प्रिेशातवील व्क्तवीच्ा जनमाच्ा 
्ेळचवी अपेदक्षत सरासरवी आ्ुमया्ायािा.

l स्लाांतर : व्क्तवी दकं्ा व्क्तवीसमूह िुसरवीकडे जाणे 
दकं्ा िुसरवीकडून ्ेणे. एखाद्ा प्रिेशात बाहेरून 
्ासतव्ासाठवी व्क्तवी ्ेणे महणजे अंतःसथलांतर 
दकं्ा त्ा प्रिेशातून इतर दठकाणवी ्ासतव्ासाठवी 
व्क्तवी जाणे महणजे बदहःसथलांतर.

शोधा पाहू !
कोणत्ाहवी एका दि्शवी खालवील मादहतवी दमळ्ा.

Ø	तमुच्ा ् गायातवील एकूण द्द्ाथवी सखं्ा दकतवी आह?े

Ø	त्ापंैकी मुले ् मुलींचवी संख्ा दकतवी आहे?

Ø	दकतवी जण अनुपशसथत आहेत?

Ø	तुमच्ा शाळेत एकूण द्द्ाथवी संख्ा दकतवी आहे? 

Ø	शाळेतवील मुलांचवी ् मुलींचवी संख्ा दकतवी आहे?

Ø	कोणत्ा ्गायात द्द्ाथवी संख्ा जासत आहे?

Ø	कोणत्ा ्गायात स्ायंत जासत अनुपशसथतवी आहे?

भौगोनलक सपष्ीकरण
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्रवील स्या घटकांचा लोकसंख्ा ्ाढवी्र पररणाम 
होतो. जनमिर ् मृत्ूिरातवील िरक ठळकपणे 
लोकसंख्ेच्ा नैसदगयाकरवीत्ा होणाऱ्ा बिलास कारणवीभूत 
ठरतो. त्ाचप्रमाणे व्क्तवी दकं्ा व्क्तवीसमूहाचे सथलांतर 
लोकसंख्ेत सतत बिल घडद्तात. लोकसंख्ेच्ा 
अम्ायाि ्ाढवीमुळे प्रिेशातवील संसाधना्र ताण पडतो;  
्ाउलट लोकसंख्ा ्ाढ दन्ंदत्रत असेल तर संसाधनांचवी 
उपलबधता ्ोग् प्रमाणात राहते. लोकसंख्ा दन्ंत्रणात 
असणे हे त्ा प्रिेशाच्ा द्कासाचे दनिवेशक असते.

करून पहा.

ü च्ळवी/्ाल/सो्ाबवीनचे सुमारे १०० िाणे घ्ा.
ü हे िाणे प्रथम ३० × ३० सेमवी चौरसात पसरून टाका.
ü आता आणखवी १०० िाणे १५ × १५ सेमवी चौरसात 

पसरून टाका.
ü िाणे पसरताना ते एकमेकां्र ्ेणार नाहवीत ्ाचवी 

काळजवी घ्ा. आकृतवी ७.१ पहा.
खालवील प्र्नांचवी उततरे द्ा.

Ø	कोणत्ा चौरसात िाणे सहजपणे द्खुरलेले दिसतात? 

Ø	कोणत्ा चौरसात िाणे िाटवी्ाटवीने द्खुरलेले 
दिसतात? 

Ø	िाण्ांचे द्तरण ् प्रिेशातवील लोकसंख्ेचे द्तरण 
्ांत सहसंबंध जोडता ्ेईल का?

Ø	्ा िाण्ांचे द्तरण जासत सुटसुटवीत होण्ासाठवी का् 
करा्े लागेल? 

भौगोनलक सपष्ीकरण
लोकसांखरा नवतरण :

ज्ाप्रमाणे च्ळवीचे िाणे िोन ्ेग्ेगळ्ा 
आकारमानांच्ा क्षेत्रात द्खुरले जातात, तसे मोठ्ा क्षेत्रात 
द्तरण द्रळ दिसते तर कमवी आकारमानाच्ा क्षेत्रात 

 प्राकृदतक घटक
(१) सथान
(२) प्राकदृतक रचना
(३) ह्ामान
(४) मृिा
(५) खदनज संपततवी

 आदथयाक घटक
(१) शेतवी
(२) कारखानिारवी
(३) नागरवीकरण
(४) ्ाहतूक
(५) बाजारपेठ

 राजकी् घटक
(१) ्ुि् ध
(२) राजकी् अशसथरता
(३) राजकी् धोरण

 सामादजक घटक
(१) ्ंश
(२) धमया
(३) भाषा
(४) रूढवी ् परंपरा

लोकसांखरेचरा नवतरणावर पररणाम करणारे घटक

द्तरण िाट दिसते. आकृतवी ७.१ पहा.
प्रिेशाचवी लोकसंख्ािेखवील त्ा प्रिेशांत कशा रवीतवीने 

द्खुरलेलवी आहे हे लोकसंख्ेच्ा द्तरणा्रून समजते. 
प्रिेशानुसार काहवी दठकाणवी प्यात तर काहवी दठकाणवी सपाट 
मैिान असते. भौगोदलक पररशसथतवी दभन्न दभन्न असते. 
काहवी द्भाग साधनसंपततवीने संपन्न असतात, तर काहवी 
प्रिेशात साधनसंपततवी म्ायादित स्रूपात असते. ्ा 
पररशसथतवीचा लोकसंख्ेच्ा द्तरणा्र पररणाम होतो. 

मुबलक  साधनसंपततवी असलेल्ा प्रिेशात साहदजकच 
लोकसंख्ा जासत असते. ्ा भागात लोकसंख्ा द्तरण 
िाट असते, तर साधनसंपततवी कमवी असलेल्ा तसेच 
अनुकूल ह्ामान नसलेल्ा दकं्ा उंचसखलपणा जासत 
असलेल्ा भागात लोकसंख्ा कमवी असते. ्ा प्रिेशात 
लोकसंख्ेचे द्तरण द्रळ आढळते.

करून पहा.

२ × २ मवी. आकाराचा चौरस आखून घ्ा. ्ा 
चौरसात सुरु्ातवीला  िोन मुलांना उभे करा ् थोड्ा 
थोड्ा काला्धवीने चार मुले, नंतर सहा मुले, पुढे आठ 
मुले अशा चढत्ा क्रमाने मुलांचवी संख्ा ्ाढ्ा्वी.

प्रत्ेक ्ेळवी मुलांचवी संख्ा ्ाढ्ताना पुढवील प्र्न 
द्चारा.
Ø	तुमहांला दिलेल्ा क्षेत्रात सहज हालचाल करता ्ेते 

का्? 

आकृती ७.१
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आकृती ७.२ : प्ररोग करताना मरुले

Ø	आणखवी मुले चौरसात उभवी केलवी तर चालतवील का्? 
्रवील प्र्नांचवी ज्ा्ेळेस नकारातमक उततरे ्ेतवील 

त्ा्ेळेस ्गायातवील स य्ा द्द्ाथ्ायंना केलेल्ा कृतवीबद्ल 
त्ांचवी दनरवीक्षणे नोंि्ण्ास सांगा्वी ्  ् गायात लोकसंख्ेच्ा 
घनतेच्ा संिभायाने चचाया घड्ून आणा्वी. 

भौगोनलक सपष्ीकरण

लोकसांखरेची घनता : िेशातवील लोकसंख्ा ् क्षेत्रिळ 
्ांचे गुणोततर महणजेच लोकसंख्ेचवी घनता, लोकसंख्ा 
द्तरणाचे द््ेचन करताना लोकसंख्ा घनतेचा द्चार 
केला जातो. घनता खालवील सूत्रानुसार काढलवी जाते.

लोकसंख्ा घनता =
प्रिेशातवील लोकसंख्ा

प्रिेशाचे क्षेत्रिळ

तक्ता पूणया करा.             (जनगणना : २०११)

अ.
नं.

राज् लोकसंख्ा
(२०११)

क्षेत्रिळ
(चौ.दकमवी)

घनता

१ उततरप्रिेश १९,९८,१२,३४१ २,४०,९२६
२ महाराष्टट् ११,२३,७४,३३३ ३,०७,७१३
३ तामवीळनाडू ७,२६,२६,८०९ १,३०,०५८
४ राजसथान ६८,५४,८३७ ३,४२,२३९
५ मदणपूर २७,२१,७५६ २२,३२७
६ गो्ा १४,५८,५४५ ३,७०२

एखाद्ा प्रिेशाचे क्षेत्रिळ ् तेथवील लोकसंख्ा 
्ा्रून िर चौरस दकमवीमध्े दकतवी लोक राहतात हे 
समजते. लोकसंख्ेचवी घनता स्यात्र सारखवी नसते. काहवी 
प्रिेश क्षेत्रिळाने लहान असून लोकसंख्ा जासत असल्ाने 
घनता जासत आहेत. उिा., गो्ा. काहवी प्रिेश क्षेत्रिळाने 
मोठे असून लोकसंख्ा कमवी असल्ाने तेथे घनता कमवी 
असते. उिा., राजसथान

क्षेत्रिळाच्ा दृष्टवीने राजसथान हे मोठे राज् असले 
तरवीहवी लोकसंख्ा मात्र कमवी आहे. कोणत्ा भौगोदलक 
घटकाचा हा पररणाम असा्ा?

करून पहा.

तुमच्ा पररसरातवील ्वीस व्क्तवी आठ्ा ् खालवील 
गटात द्भागणवी करा.

लहान, मोठा, ््ो्ृद्ध, सुदशदक्षत, अदशदक्षत, सत्रवी, 
पुरुष, द्द्ाथवी, नोकरिार, व्ापारवी, उद्ोजक, 
बेरोजगार, गृदहणवी, इत्ािवी.
Ø	्रवील ्गया्ारवीतून पररसरातवील लोकांचवी कोणतवी 

्ैदशषट्े लक्षात ्ेतात?
Ø	अशा प्रकारे ् गया्ारवी संपूणया िेशासाठवी करता ् ेईल का?
Ø	्ा ्गया्ारवीचा ् लोकसंख्ेच्ा गुण्ततेचा सहसंबंध 

सांगा.
Ø	्रवील ् गया्ारवी करताना कोणत्ा समस्ा आल्ा ् ाचवी
 चचाया करा.

भौगोनलक सपष्ीकरण
लोकसांखरेची रचना : लोकसंख्ेचवी ्ेग्ेगळ्ा 
उपघटकांत ्गया्ारवी करता ्ेते. उपघटकांमधवील परसपर 
सहसंबंधाच्ा अभ्ासातून त्ा प्रिेशातवील लोकसंख्ेचवी 
रचना ् गुण्तता समजते.

साांगा पाहू !

सांज्ा :
l पुरुष l कुमार l दनरक्षर l बालक    l  बेरोजगार
l दशश ु l साक्षर l ग्ामवीण l का्यारत गट  l  नागरवी
l सत्रवी l ्ृद्ध l ्ु्क l अ्लंदबत गट   l  प्रौढ
्रवील संज्ञाचंे खालवील घटकांतगयात ्गया्ारवी करा :

दलंग, ््, ग्ामवीण, नागरवी, साक्षरता, का्याक्षम
लोकसंख्ेचे ्रवील मुि् द्ांप्रमाणे उपघटक केले 

जातात. ् ा उपघटकांचा ्  त्ांतवील परसपरसंबंधाचा अभ्ास 
लोकसंख्ा रचनेत केला जातो.

भौगोनलक सपष्ीकरण

नलांग गरुणोततर :
लोकसंख्ेचवी दलंगानुसार सत्रवी आदण पुरुष द्भागणवी हवी 

जरा नवचार करा.
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पहा बरे जमते का ?

स्ायंत नैसदगयाक ् सहजगत्ा लक्षात ्ेणारवी द्भागणवी हो्. 
लोकसंख्ेत िोनहवी घटक स्यासाधारणपणे समप्रमाणात असणे 
हे लोकसंख्ेचे संतुलन िशया्तात. लोकसंख्ेच्ा अभ्ासात 
सत्रवी-पुरुष प्रमाण महत््ाचे मानले जाते. हे प्रमाण 
पुढवीलप्रमाणे काढले जाते.

दलंग गुणोततर प्रमाण = × १०००
 शसत्र्ांचवी एकूण संख्ा
 पुरुषांचवी एकूण संख्ा

िरहजारवी  पुरुषांमागे शसत्र्ांचवी संख्ा कमवी असल्ास 
त्ास दलंग गुणोततर कमवी आहे असे मानतात, तर िरहजारवी 
पुरुषांमागे शसत्र्ांचे प्रमाण जासत असल्ास हे दलंग गुणोततर 
जासत आहे असे मानतात.

्रवील आलेखाचा अभ्ास करून खालवील प्र्नांचवी 
उततरे  द्ा.
Ø	कोणत्ा राज्ात दलंग गुणोततर स्ायंत जासत आहे?

Ø	कोणत्ा राज्ात दलंग गुणोततर स्ायंत कमवी आहे?

Ø	महाराष्टट्ातवील लोकसंख्ेचे संतुलन साधण्ासाठवी दलंग 
गुणोततरात दकतवी ् कोणता बिल अपदेक्षत आहे?

भौगोनलक सपष्ीकरण
ज्ा दठकाणवी शसत्र्ांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जासत असते, 

त्ा दठकाणवी प्रामुख्ाने पुरुषांचे बदहःसथलांतर जासत 
असते. हे सथलांतर बहुतेकिा रोजगारादनदमतत होते. उिा., 
केरळ. परंतु ज्ा दठकाणवी शसत्र्ांचे प्रमाण कमवी असते तेथे 
प्रामुख्ाने शसत्र्ांचा जनमिर कमवी असतो.

साांगा पाहू !

खालवील प्र्नांच्ा आधारे ्गायात चचाया करा.
Ø	तुमच्ा घरात दकतवी जण दशक्षण घेत आहेत? त्ांचे ्् 

का्?

Ø	तुमच्ा घरात दकतवी जण अथायाजयान करतात? त्ांचे ्् 
का्?

Ø	तुमचे आजवी-आजोबा अजूनहवी कामाला जातात का? 
त्ांचे ्् का्?

भौगोनलक सपष्ीकरण

वरोगट प्रमाण :
एखाद्ा प्रिेशातवील लोकसंख्ेतवील उपघटक जेवहा 

््ोगटांनुसार द्चारात घेतले जातात तेवहा त्ास 
लोकसंख्ेचवी ््ोगट रचना असे समजले जाते. ्ा ््ोगट  
रचनेचा उप्ोग भद्ष्ातवील ््ोगट रचनेतवील गतवीमानता 
समजण्ासाठवी होतो. त्ाचप्रमाणे का्यारत गट ् अ्लंदबत  
गट ्ांचे प्रमाण लक्षात घेण्ासाठवी हवी होताे.  

भारतात का्याक्षम लोकसंख्ा  गट महणजे १५ ते ५९ 
्ा ््ांतवील व्क्तींचा गट. हा गट का्याक्षम लोकसंख्ा 
महणून ओळखला जातो. ्ा गटातवील व्क्तवी नोकरवी, 
व््सा्ात व्सत असतात. प्रिेशाच्ा अथयाव््सथेत 
प्रत्क्षरवीत्ा सहभागवी असतात. ज्ा प्रिेशात अशा गटाचे ् 
त्ातहवी तरुण व्क्तींचे प्रमाण जासत असते अशा प्रिेशाचा 
द्कास झपाट्ाने होतो.

अ्लंदबत लोकसंख्ेचे िोन उपगट केले जातात. १५ 
्षायंपके्षा कमवी ्् असलेल्ा व्क्तवी ्ा पूणयापणे का्याक्षम 
गटा्र अ्लंबून असतात. ६० ्षया ् त्ापेक्षा जासत ्् 
असलेल्ा व्क्तवी िेखवील अ्लंदबत गटांत ्ेतात, परंतु 
त्ांचे ज्ञान ्  अनुभ् हा ् ा गटाचा अमूल् ठे्ा असतो ्  तो 
स्या समाजाला उप्ुक्त ठरतो.

कारायानरुसार लोकसांखरचेी रचना : 

प्रिेशातवील लोकसंख्ेचे का्याकारवी ्  अका्याकारवी अशा 
गटांत ्गवीकरण केले जाते. जे लोक का्याक्षम ््ोगटांत 
असूनहवी नोकरवी दकं्ा व््सा् करत नाहवीत, त्ानंा 
अका्याकारवी समजले जाते. अका्याकारवी गटांतवील लोक हे 
का्यारत लोकां्र अ्लंबून असतात. जर प्रिेशातवील 

Ø	असमान दलंग गुणोततराचे समाजा्र का् पररणाम 
होत असतवील?

Ø	दलंग गुणोततर संतुदलत राहण्ासाठवी का् उपा् 
्ोजना करता ्ेतवील?

आकृती ७.३ : नलांग गरुणोततर - २०११
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्् ्षवे ०७ पके्षा अदधक ््ोगटांतवील लोकांचे 
्गवीकरण साक्षर दकं्ा दनरक्षर अशा गटात केले जाते. 
साक्षरता हा घटक सामादजक ् आदथयाक प्रगतवीचा दनिवेशक 
समजला जातो. साक्षरतेचे प्रमाण अदधक असल्ास िेश 
सामादजक ् आदथयाकदृषट्ा प्रगत होतो. साक्षरतेमुळे 
सुसंसकतृ ् प्रगतशवील समाज दनमायाण होतो.

भौगोनलक सपष्ीकरण

स्लाांतर :
सथलांतर महणजे व्क्तवी दकं्ा समूहाने एका दठकाणाहून 

िुसऱ्ा दठकाणवी ् ासतव्ासाठवी जाणे. सथलांतर हे अलपकाळ 
िवीघयाकाळ दकं्ा का्मस्रूपवी असते. उिा., द््ाह, 
दशक्षण, व््सा्, बिलवी, प्याटन, नैसदगयाक आपततवी, ्ुि् ध, 
इत्ािवी कारणांमुळे लोक सथलांतर करतात. सथलांतराचे 
अनेक प्रकार केले जातात.

लोक ज्ा भागातनू सथलातंर करतात त्ा भागात 
लोकसखं्ा कमवी होत.े त्ामळेु त्ा प्रिेशात मनषु्बळाचवी 
कमतरता जाण्त.े ् ाउलट लोक ज्ा भागात सथलातंर करतात 
तथे ेलोकसखं्ा ्ाढून सा्याजदनक से् ासदु्धां् र ताण पडतो. 
सथलातंरामळु ेलोकसखं्ा रचनतेहवी बिल होत असतो.

साांगा पाहू !

तकत्ाच्ा आधारे उततरे द्ा.     आकडे्ारवी २०१०

िेश स्लाांतररत होऊन आलेलरा 
लोकसांखरचेी टक्केवारी

अिगादणसतान ०.१४
ब्ाझवील ०.३४
कु्ेत ६२.११
बांगलािेश ०.७३
जमयानवी १२.३१
हॉंगकाॅंग ४२.५९
इस्ाईल ३७.८७
भारत ०.५२
ओमान २४.४६
सौिवी अरेदब्ा २५.२५
ग्ेट दब्टन ८.९८
अमेररकेचवी सं् ुक्त संसथाने १२.८१

Ø	कोणकोणत्ा िेशातवील लोकसंख्ेमध्े सथलांतररतांचे 
प्रमाण १०% पेक्षा कमवी आहे?

का्याकारवी लोकांचे प्रमाण अदधक असेल, तर त्ा लोकसंख्ेस 
उद्मशवील मानले जाते. अशा प्रिेशाचा द्कास ् ेगाने होतो.
ननवासस्ान : प्रिेशातवील लोकसंख्ेचवी द्भागणवी ग्ामवीण 
अथ्ा नागरवी अशा दन्ासवी गटांत केलवी जाते. ग्ामवीण 
गटातवील लोक मोठ्ा प्रमाणात प्राथदमक व््सा्ात 
गुंतलेले असतात. नागरवी भागात ि् द्तवी्क ् तृतवी्क 
व््सा्ांमध्े गुंतलेल्ा लोकसंख्ेचे प्रमाण जासत असते. 
ग्ामवीण लोकसंख्ा हवी प्रिेशातवील अन्नधान्ाचवी उतपािक 
असते. नागरवी लोकसंख्ा अन्नधान्ासाठवी ग्ामवीण 
लोकसंख्े्र अ्लंबून असते.

करून पहा.

खालवील तकत्ा्रून सतभंालेख त्ार करा. िेशांमधवील 
साक्षरतेबद्ल ्गायात चचाया करा ् टवीप दलहा.

अ.नं. िेश साक्षरता %
१ अजजेंदटना ९८.१
२ ब्ाझवील ९२.६
३ भारत ७२.१
४ चवीन ९६.४
५ बांगलािेश ६१.५
६ पादकसतान ५६.४
७ इराण ८६.८
८ अिगादणसतान ३८.१

साांगा पाहू !

Ø	पाठ क्रमांक सहा मधवील (पृष् ४१) मोंढा गा्ाच्ा 
भूमवी उप्ोजनात झालेले बिल कोणत्ा कारणाने झाले 
असा्ेत?

Ø	हे बिल कोणत्ा प्रकारचे आहेत?

Ø	्ा बिलांमुळे लोकसंख्ेतहवी बिल झाला असेल का् 
् कोणता?

साक्षरता : समाजामध्े काहवी लोक साक्षर असतात तर काहवी 
दनरक्षर असतात. आपल्ा िेशांत व्क्तवीस दलदहता-्ाचता 
्ेत असेल तर दतला साक्षर समजले जाते. हवी व्ाख्ा 
्ेग्ेगळ्ा िेशांत ्ेग्ेगळ्ा स्रूपात असू शकते. 
साक्षरतेचे शेकडा प्रमाण हे त्ा प्रिेशातवील लोकसंख्ेच्ा 
गुण्तते्र प्रकाश टाकते.

 आकडे्ारवी २०१०
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जरा डोके चालवा.

साांगा पाहू !

खालवील प्र्नांच्ा आधारे चचाया करा ् उततरे द्ा.

Ø	खालवील दठकाणवी काम करणाऱ्ांना तुमहवी का् महणून 
ओळखता?

 शेत, कारखाना, हॉटेल, ि्ाखाना, िुकान, शाळा, 
का्ायाल्.

(वटप	:	िरील	्थयादीत	आिश्थकतया	ियाटल्थयास	भर	घयालया)

Ø	हे काम करणाऱ्ा लोकांचवी स्यासाधारणपणे ््ोम्ायािा 
का् असते?

Ø	कामाच्ा बिल्ात त्ांना का् दमळते?

Ø	कोणत्ा कामासाठवी दशक्षणाचवी आ्््कता असते?

Ø	कोणत्ा कामात कौशल्ाचवी आ्््कता असते? 

Ø	कोणते काम दशक्षण ् कौशल्ादश्ा् करता ्ेऊ 
शकते?

Ø	दशक्षण ् कौशल् आदण दमळणारा मोबिला ्ांचवी 
सांगड घाला ् तक्ता त्ार करा.

भौगोनलक सपष्ीकरण

लोकसांखरा - एक सांसाधन :
कोणत्ाहवी िेशाच्ा आदथयाक, सामादजक, सांसकृदतक 

Ø	सथलांतररत लोकसंख्ा १०% ते २०% असणारे िेश 
कोणते?

Ø	सथलांतररत लोकसंख्ा २०% पेक्षा जासत असलेले 
िेश कोणते?

Ø	्ा िेशांमध्े सथलांतररत लोकसंख्ा २०% पेक्षा 
जासत असण्ामागचवी कारणे शोधण्ाचा प्र्तन करा.

Ø	कोणत्ाहवी िोन िेशांसाठवी द्भादजत ्तुयाळ काढा.

Ø	सथलांतर ् प्रिेशाचा द्कास ्ाबाबत थोडक्ात 
भाष् करा.

भौगोनलक सपष्ीकरण

लोकसंख्ा द्तरणा्र पररणाम करणाऱ्ा घटकांमध्े 
सथलांतर हा एक महत््ाचा घटक आहे. सथलांतरामुळे 
प्रिेशातवील लोकसंख्ेचे पुनद्यातरण होते. लोकसंख्ेच्ा 
रचनेत बिल होतो.

्रवील तकत्ात काहवी िेशांमधवील सथलांतररत 
लोकसंख्ेचवी टके्क्ारवी दिलवी आहे. सथलांतररत 
लोकसंख्ेचवी टके्क्ारवी जासत असलेल्ा िेशांमध्े 
प्रामुख्ाने नोकरवी ् व््सा्ाच्ा संधवी, नैसदगयाक 
साधनसंपततवीचवी उपलबधता, आदथयाक द्कास, इत्ािवी 
घटक कारणवीभूत ठरतात. ्ाउलट राजकी् ् सामादजक 
पररशसथतवी, आदथयाक मागासलेपण, इत्ािवी कारणांमुळे 
सथलांतररतांचे प्रमाण कमवी असते. भारतासारख्ा िेशात 
सथलांतररतांचवी टक्के्ारवी कमवी असलवी तरवी भारतातवील 
एकूण लोकसंख्ेच्ा तुलनेने हवी संख्ा जासत असल्ाचे 
दिसून ्ेते.

भारतातवील ०.५२% लोकसंख्ा सथलांतररत 
आहे. महणजे दकतवी लोक सथलांतर करून भारतात आले 
ते सांगा.

आकृती ७.४ : स्लाांतर
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द्कासात लोकसंख्ा हे संसाधन महत््ाचे असते. लोकांच्ा 
संख्ेपेक्षा त्ाचंवी गुण्तता महत््ाचवी असते. साक्षरतेचे 
प्रमाण, दलंग गुणोततर, ् ्ोगट ् ांबरोबरच आरोग्, शैक्षदणक 
पातळवी इत्ािवी गोष्टींचा द्चार लोकसंख्ेस संसाधन 
मानताना केला जातो. लोकसंख्ेच्ा गुण्ततनेुसार कुशल ् 
अकुशल मनुष्बळाचा पुर्ठा होतो.

पृष् क्र. ४२ ्र अगोिर दिलेल्ा सांगा पाहू मधवील 
उिाहरणात तुमहवी पादहले की ‘अ/ ब’ शहराचवी लोकसंख्ा 
्ाढलवी. ्ाचा अथया दतथे लोकसंख्ेमध्े ्ृद्धवी झालवी. पण 
तुमहवी दतथल्ा ‘द्कासाबद्ल’ काहवी सांगू शकता का? 
महणजे जर दतथे ्ाढलेल्ा लोकसंख्ेला राहा्ला घरं 
नसतवील, प्ा्ला पुरेसे पाणवी नसेल, तर िक्त ्ृि् धवीचा 
का् उप्ोग? द्कास मोजण्ाचा आधार का्? त्ा 
शहरात  दकतवी लोकांना दपण्ाचे पाणवी उपलबध झाले दकं्ा 
दकतवी मुले शाळेत जाऊ लागलवी आहेत दकं्ा कुठल्ा 
शहरातवील लोकं अदधक आनंिवी आहेत? ्ृि् धवी  महणजे 
द्कास नवहे! मग द्कास मोजा्ा तरवी कसा?

बरवीच िशके एखाद्ा िेशाचा द्कास िक्त त्ा 
िेशाच्ा सथूल राष्टट्वी् उतपन्ना्रून मोजला जा्चा. 
महणजे जे्ढवी मोठवी अथयाव््सथा ते्ढा तो िेश द्कदसत 
समजला जा्चा, पण ्ाचा अथया असा होत नाहवी की त्ा 
िेशातवील लोकसंख्ा दतथल्ा जवी्नाच्ा गुण्ततेमुळे 
समाधानवी आहे. खरं महणजे द्कासाचा संबंध लोकसंख्ेचे 
जवी्नमान, जवी्नाचवी गुण्तता, दतथे दमळणाऱ्ा संधवी 
आदण स्ातंत्् ्ां्र अ्लंबून असते.  

१९८० आदण १९९० च्ा िशकात महबूब-अल-
हक आदण अमत्या सेन ्ांनवी मान् द्कास दनिवेशांक हवी 
संकलपना मांडलवी. ्ा संकलपने्र आधाररत मान् द्कास 
दनिवेशांक िर्षवी सं्ुक्त राष्टट् द्कास का्याक्रम (UNDP) 
माि्फत प्रकादशत केला जातो.

करून पहा.

तकत्ात दिलेल्ा िेशांच्ा मान् द्कास दनिवेशांका्र  
(HDI) एक टवीप दलहा.

मान् द्कास 
दनिवेशांक क्रम्ारवी 

िेश मान् द्कास 
दनिवेशांक 

द्कासाचा 
सतर

१ नाॅ्वे ०.९४९ अदत उच्च 

२ ऑसटट्ेदल्ा ०.९३९ ''

२ शस्तझलयंड ०.९३९ ''

४ जमयानवी ०.९२६ ''

५ डेनमाक्फ ०.९२५ ''

१६ ्ुना्टेड दकंगडम ०.९०९ ''

१७ जपान ०.९०३ ''

७३ श्वीलंका ०.७६६ उच्च

७९ ब्ाझवील ०.७५४ ''

९० चवीन ०.७३८ ''

११९ िदक्षण आदरिका ०.६६६ मध्म

१३१ भारत ०.६२४ ''

१३२ भूतान ०.६०७ ''

१४७ पादकसतान ०.५५० ''

१६९ अिगादणसथान ०.४७९ दनमन 

१८७ ना्जेर ०.३५३ ''

१८८ सेंटट्ल आदरिका 
ररपबलवीक 

०.३५२ ''

मानवी नवकास ननिदेशाांक :             

 आंतरराष्टट्वी् आदथयाक द्कासाशवी संबंदधत मान्वी 
शसथतवीचा अभ्ास हा मान्वी द्कास दनिवेशांक मानला 
जातो. के्ळ आदथयाक सुबतता महणजे द्कास नवहे हा 
द्चार आता स्यामान् झालेला आहे. हा द्चार के्ळ 
व्शक्तसापेक्षच नवहे तर तो प्रिेश दकं्ा राष्टट्सापेक्षहवी आहे. 
प्रािेदशक द्कास मापिंडात मान्वी द्कास दनिवेशांक ्ा 
दनकषाचा समा्ेश केला गेला. हा दनिवेशांक ठरद्ताना 
प्रामुख्ाने तवीन दनकष द्चारात घेतले जातात.
l आदथयाक दनकष (सरासरवी राहणवीमान)

l आरोग् (अपेदक्षत आ्ुयामान)

l दशक्षण (शैक्षदणक काला्धवी)

मान्वी द्कास दनिवेशांकाचे मूल् शून् ते एक ्ा 
िरम्ान असते. अदत द्कदसत प्रिेशाचा दनिवेशांक एकच्ा 
ज्ळ असतो तर प्रिेशातवील प्रगतवीचे मान जसजसे कमवी 
असेल तसतसा हा दनिवेशांक कमवी कमवी होत जातो. एखाद्ा 
प्रिेशात द्कास अगिवीच कमवी असला तर दनिवेशांक 
शून्ाच्ा ज्ळ असतो.

 आकडे्ारवी २०१६
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महाराष्ट्रातील लोकसांखरेची घनता :

साांगा पाहू !

आकृतवी ७.५ चा अभ्ास करून प्र्नांचवी उततरे दलहा.

Ø	स्ायंत अदधक लोकसंख्ेचवी घनता असलेले दजलहे 
कोणते?

Ø	लोकसंख्ेचवी घनता १०० प्रदत चौदकमवीपेक्षा कमवी 
असलेल्ा दजलह्यांचवी ना्े दलहा.

Ø	लोकसंख्ेचवी घनता मध्म असलेल्ा िोन दजलह्यांचवी 
ना्े दलहा.

Ø	गडि रंगाने िाख्लेलवी घनता दकतवी आहे?

Ø	गडदचरोलवी दजलह्यात लोकसंख्ेचवी घनता कमवी का 
आहे?

Ø	प्राकृदतक रचना, ह्ामान, ् नप्रिेश, उद्ोग, इत्ािींचा 
घनते्र होणाऱ्ा पररणामबाबत ्गायात चचाया करा.

नकाशाशी मैत्री

आकृती ७.५

वटप	 :	 जनगणनया 	२०११	नुसयार	लोकसंख्थेची	
घनतया	 दयाखिल्थयामुळ	े पयालघर	 ि	 ठयाण	े
एकयाच	रंगयात	आलेले	आहेत.

भौगोनलक सपष्ीकरण

महाराष्टट्ातवील दजलहादनहा् लोकसंख्ेच्ा घनतेचा 
द्चार करता खालवील बाबवी लक्षात ् ेतात. महाराष्टट्ाच्ा पू्या 
भागातवील दजलह्यांमध्े लोकसंख्ेचवी घनता कमवी असून 
पश्चमेकडवील दजलह्यांमध्े लोकसंख्ेचवी घनता जासत 
आहे. लोकसंख्ेच्ा घनते्र औद्ोदगकरण ् 
नागरवीकरणाचा प्रभा् जासत आहे. त्ामुळे मुंबई शहर 
दजलहा, मुंबई उपनगर दजलहा, ठाणे (पू् वीचा), पुणे, 
कोलहापूर ्ा दजलह्यांत लोकसंख्ेचवी घनता जासत आहे. 
नागपूर, नादशक, अहमिनगर, इत्ािवी दजलह्यांत 
लोकसंख्ेचवी घनता मध्म आहे. पजयान््छा्ेच्ा प्रिेशातवील 
दजलह े्  अदत पू्वेकडवील घनिाट ् ने असलेल्ा दजलह्यांमध्े 
लोकसंख्ेचवी घनता कमवी आहे.
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भारतात गेल्ा िोन शतकात कुटुंबातवील 
सिस्संख्ा कमवी होत गेले तरवीहवी िेशाचवी लोकसंख्ा 
्ाढत आहे असे का झाले असा्े ते शोधा.
१८१०

१९१०

२०१०

माहीत आहे का तरुमहाांला ?

लोकसंख्ेशवी दनगदडत द्द्ध घटकांचवी मादहतवी 
आपल्ाला प्रत्क्ष स्वेक्षणातून दमळते. स्याच िेशांमध्े 
असे स्वेक्षण केले जाते. ्ा स्वेक्षणाला जनगणना 
महणतात. भारतात हे स्वेक्षण िर िहा ्षायंनवी िशकारंभवी 
होते. ्ा आधवीचे स्वेक्षण २०११ सालवी झाले. ्ा 
स्वेक्षणातून प्राप्त झालेल्ा सांशख्की् मादहतवीचा 
उप्ोग ्गवीकरण, आलेखाि् ् ारे सािरवीकरण, तुलना, 
दन्ोजन, इत्ािवी महत््ाच्ा कामांसाठवी करतात.

कमवी लाेकसंख्ा ् जासत लोकसंख्ा ्ांमधवील िरक 
िा्िे, तोटे, खालवील ्ैदशषट्ांनुसार सांगा.

मुद्े कमवी लोकसंख्ा जासत लोकसंख्ा
िरडोई भकू्षेत्र
अन्नधान्
साधनसंपततवी
िरमाणशवी उतपन्न
पा्ाभूत से्ा ् 
सुद्धा
अनुतपािक 
उपभोकत्ांचे प्रमाण
दन्ोजन
रोजगार
नागरवीकरण
आरोग्
उच्च दशक्षण
सामादजक 
पररशसथतवी

जरा डोके चालवा.

पहा बरे जमते का ?HDI - Human Development Index

UNDP - United Nations Development 

Programme
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प्रशन १. खालील नवधाने पूणया करा.
`  (अ) जनमिर हा मृत्ूिरापेक्षा अदधक असल्ास  

 लोकसंख्ा......
   (i) कमवी होते.
   (ii) ्ाढते.
   (iii) शसथर होते.
   (iv) अदतररक्त होते.
  (आ) .........््ोगटांतवील लोकांचा समा्ेश का्याकारवी  

 लोकसंख्ेत होतो.
   (i) ० ते १४
   (ii) १४ ते ६०
   (iii) १५ ते ६०
   (iv) १५ ते ५९
  (इ) समाजात आधुदनक तंत्रज्ञानाचा प्रसार...........  

 घटका्र अदधक अ्लंबून असतो.
   (i) दलंग गुणोततर
   (ii) जनमिर
   (iii) साक्षरता
   (iv) सथलांतर
प्रशन २. खालील नवधाने तपासा व अरोगर नवधाने िुरुसत करा.
  (अ) प्रिेशाच्ा क्षेत्रिळा्रून लोकसंख्ेचवी घनता  

 समजते.
  (आ) साक्षरतेमुळे प्रिेशातवील लोकसंख्ेचवी गुण्तता ठरते.
  (इ) ज्ा प्रिेशातून लोकसंख्ेचे सथलांतर होते, त्ा  

 प्रिेशातवील मनुष्बळा्र द्परवीत पररणाम होतो.
  (ई) अदधक आदथयाक सुबतता महणजे प्रिेशाचा द्कास  

 हो्.
  (उ) द्कसनशवील िेशांचा मान् द्कास दनिवेशांक एक  

 असतो.

प्रशन ३. ्ोडकरात उततरे नलहा.
  (अ) लोकसंख्ा रचनेच्ा अभ्ासात कोणत्ा बाबवी  

 द्चारात घेतल्ा जातात?
  (आ) लोकसंख्ा द्तरणा्र पररणाम करणाऱ्ा अनुकूल  

 ् प्रदतकूल घटकांचवी ्ािवी त्ार करा.
  (इ) लोकसंख्ेचवी घनता अदधक असलेल्ा प्रिेशांत  

 कोणत्ा समस्ा असतवील?
  (ई) दलंग गुणोततर कमवी असलेल्ा प्रिेशांत कोणत्ा  

 समस्ा जाण्तात?
प्रशन ४. भौगोनलक कारणे द्ा.
  (अ) लोकसंख्ा हे एक महत््ाचे संसाधन आहे.
  (आ) का्याकारवी लोकसंख्ा गट महत््ाचा असतो.
  (इ) ््ोगटरचनेचा अभ्ास आ्््क आहे.
  (ई) साक्षरतेचा द्कासाशवी थेट संबंध असतो.
  (उ) मान् द्कास दनिवेशांकामुळे िेशातवील नागररकांचवी  

 खरवी प्रगतवी कळते.
प्रशन ५. टीपा नलहा.
  (अ) दलंग गुणोततर
  (आ) ््ोगट रचना
  (इ) साक्षरता
उपक्रम :
 १. पररसरातवील पाच कुटुंबांचे स्वेक्षण खालवील मुि् द्ांच्ा 

आधारे करा ् त्ा सिंभायाने सािरवीकरण करा.
  (अ) दलंग (आ) ््ोगट (इ) दशक्षण (ई) व््सा्

पहा बरे जमते का ?

लोकसखं्ा दन्तं्रणासाठवी खालवील मि्ु द्ां् र 
चचाया करा.
l लोकदशक्षण l दशक्षण l जनजागृतवी l संशोधन
l आरोग् सुद्धा l दन्ोजन l सरकारवी धाेरण

***

Ø	भारताचवी लोकसंख्ा जनगणना २०११ नुसार १२१ कोटवी 
आहे. घरगुतवी ् ापरासाठवी माणशवी िररोज पन्नास दलटर पाणवी 
्ापरले जाते. ्ाचा द्चार करता भारतात िक्त घरगुतवी 
्ापरासाठवी रोज एकूण दकतवी पाणवी लागत असेल?

जरा डोके चालवा.

सवाधरार
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८. उद्ोग

आकृतवी ८.१ मध्े िोन उद्ोग प्रदक्र्ांचवी साखळवी 
दिलवी आहे. त्ांचे दनरवीक्षण करा. प्रत्ेक दचत्राखालवील 
चौकटींत क्रमांक दलहून उद्ोगांतवील क्रम्ाररता नोंि्ा. 
िोन उद्ोगांसाठवी िोन ्ेग्ेगळ्ा रंगांचे पेन ्ापरा. 
खालवील प्र्नांचवी उततरे दलहा.

Ø	्ा उद्ोगांचवी ना्े सांगा.

Ø	्ा उद्ोगांतवील कच्चा माल ् पक्का माल कोणता 
आहे?

Ø	कचच्ा मालाचे पकक्ा मालात रूपांतर कसे होते?
Ø	कचच्ा मालाचे पकक्ा मालात रूपांतर करण्ाचवी 

आ्््कता का असते?

भौगोनलक सपष्ीकरण

उद्ोगांमध्े उपलबध कचच्ा मालाचे रूपांतर पकक्ा 
मालामध्े केले जाते. हवी प्रदक्र्ा कारखान्ांमध्े केलवी जाते. 
पक्का माल हा दटकाऊ, अदधक उप्ुक्त ् मूल््दधयात 
असतो. उद्ोग दकं्ा कारखानिारवी ि् द्तवी्क व््सा् 
आहेत. साधनसंपततवीचवी उपलबधता, द्ज्ञान आदण तंत्रज्ञान 
्ातवील प्रगतवी आदण इतर अनुकूल घटक ्ांमुळे एखाद्ा 
प्रिेशात उद्ोग ्ाढवीस लागून औद्ोदगकरणास चालना 
दमळते. उद्ोगांमुळे मान्ाच्ा आदथयाक द्कासाला गतवी 
दमळते. िेशाचा आदथयाक द्कास साधण्ासहवी मित होते.

आकृती ८.१ 

उद्ोगाचरा स्ाननकीकरणाचे घटक :

्रवील घटकांचा द्चार करता खालवील उद्ोगांसाठवीचवी 
अनुकूल सथाने आकृतवीत ्ेग्ेगळ्ा दचनहांनवी िाख्ा ् 
खालवील प्र्नांचवी उततरे द्ा.
(१) लोहपोलाि (२) ्सत्रदनदमयातवी (३) साखर दनदमयातवी
Ø	प्रत्ेक उद्ोगासाठवी आ्््क घटकांचवी ्ािवी त्ार 

करा.

Ø	तुमहवी सुच्लेल्ा दठकाणवी उद्ोग सथापन 
करण्ामागवील तुमचवी भदूमका सपष्ट करा.

Ø	अशाच पद्धतवीने आणखवी कोणत्ा उद्ोगांसाठवी 
तुमहवी सथान दनश्चतवी करू शकाल?

भौगोनलक सपष्ीकरण
एखाद्ा प्रिेशात होणारा उद्ोगांचा द्कास हा अनेक 

घटकां्र अ्लंबून असतो. उिा., कच्चा माल, मनुष्बळ, 

शेतमाल

मजूर पुर्ठा बाजारपेठ

्नप्रिेश

पाणवीपुर्ठा

खदनजे

ऊजाया

महामागया
लोहम

ागया

निवी

जलाश्

्ोडे आठवूरा.
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पहा बरे जमते का ?

पाणवीपुर्ठा, ्ाहतूक सदु्धा, भाडं्ल, बाजारपेठ, इत्ािवी. 
्रवील घटकांच्ा उपलबधतेनुसार प्रिेशात द्दशष्ट उद्ोग 
सथापन होतात. ्ा घटकांचे द्तरण असमान असल्ाने 
औद्ोदगक द्कासिखेवील सारख्ा प्रमाणात होत नाहवी. काहवी 
प्रिशे उद्ोगासंाठवी अनुकूल ठरतात, तर काहवी प्रिेशात 
द्दशष्ट उद्ोगच चालतात. घनिाट ्ने, प य्ातम् प्रिशे, 
्ाळ्टं असे प्रिशे मात्र उद्ोगासंाठवी प्रदतकूल ठरतात. 

खालवील घटकांचे ्ाचन करा ् त्ा प्रिेशांमध्े 
कोणते उद्ोग उभारले जाऊ शकतात ते सांगा.
l ्ाहतुकीच्ा उततम सो्वी, कुशल कामगार, 

अखंदडत ्वीजपुर्ठा.
l चुनखडवीच्ा खाणवी, स्सत मनुष्बळ, अखदंडत 

्वीज ् पाणवी, ्ाढणारे नागरवीकरण.
l िळबागा, मनुष्बळ, ्ाहतुकीचवी उततम सो्, 

मुबलक पाणवीपुर्ठा, अखंदडत ्वीज ् बाजारपेठ.

भौगोनलक सपष्ीकरण

्रवील प्र्नांचवी उततरे शोधताना तुमच्ा लक्षात आले 
असेल, की लोह-पोलाि उद्ोगाच्ा सथादनकीकरणासाठवी 
आ्््क कच्चा माल, ऊजायासाधने हे प्रमुख घटक 
जमशेिपूरच्ा नजवीकच्ा प्रिेशांतून उपलबध होतात. ्ा 
उद्ोगात ्ापरण्ात ्ेणारा कच्चा माल अ्जड असतो. 
तो उद्ोगांज्ळ ्ाहून नेणे दकिा्तशवीर नसते. त्ामुळे 
कच्चा माल असलेल्ा प्रिेशातच हा उद्ोग सथापन करणे 
िा्द्ाचे होते. त्ामुळे जमशेिपूर ्ेथे लोह-पोलाि 
उद्ोगाचे सथादनकीकरण झाले आहे.
उद्ोगाांचे सवरूपानरुसार वगटीकरण : 

उद्ोगाांचे प्रकार

लघरुउद्ोग
मातवीचवी भांडवी 
बन्णे, बेकरवी 
इत्ािवी.

मधरम उद्ोग
िळप्रदक्र्ा उद्ोग, 
गुऱहाळ, इत्ािवी.

अवजड उद्ोग/मोठे उद्ोग

दसमेंट, साखर, लोह-
पोलाि, इत्ािवी.

करून पहा.

तुमच्ा पररसरातवील कोणत्ाहवी एका उद्ोगाचवी 
मादहतवी पुढवील प्र्नांच्ा आधारे दमळ्ा.

Ø	उद्ोगाचे ना् - 

Ø	मालकाचे ना् - 

Ø	दकतवी कामगार काम करतात?  

Ø	कोणता कच्चा माल ्ापरतात? 

Ø	काेणता माल त्ार केला जातो? 

Ø	कारखान्ाच्ा पररसरात प्रिूषण पातळवी कमवीे 
होण्ासाठवी कोणते उपा् केलेले आहेत?

Ø	तुमहवी तुमच्ा उद्ोगाच्ा माध्मातून समाजासाठवी 
का् करता? 

भौगोनलक सपष्ीकरण

पुढवील दतनहवी दचत्रे उद्ोग ्ा संकलपनेशवी दनगदडत 

साांगा पाहू !

आकृती ८.२ : लोह-पोलाि उद्ोगाचे स्ाननकीकरण

आकृतवी ८.२ चे दनरवीक्षण करा ् प्र्नांचवी उततरे द्ा.

Ø	जमशेिपूरला कोणता उद्ोग आहे?
Ø	्ा उद्ोगासाठवी कोणता कच्चा माल लागतो?
Ø	कच्चा माल कोणकोणत्ा दठकाणांहून दमळतो?
Ø	्ा उद्ोगात कोळशाचा उप्ोग कशासाठवी होत 

असा्ा?
Ø	आपल्ा दजलह्यात लोह-पोलाि उद्ोग सथादपत 

करणे िा्िेशवीर होईल का ते सकारण सांगा.

जरा डोके चालवा.

आपल्ा पररसरात कोणता उद्ोेग सथापन करणे 
िा्िेशवीर होईल?
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खालवी दिलेल्ा दतनहवी दचत्रांचे दनरवीक्षण करा ् 
द्चारलेल्ा प्र्नांचवी उततरे द्ा.

Ø	‘अ’ दचत्रातवील उद्ोगाचे ना् सांगा.

Ø ‘अ’ आदण ‘आ’ ् ा उद्ोगांत का् िरक ् ाटतो?

Ø ‘इ’ दचत्रातवील उद्ोगात कोणते ्ेगळेपण आहे?

Ø	दचत्रातवील उद्ोगाचे प्रकार ओळखा.

Ø	अशा प्रकारच्ा आणखवी काहवी उद्ोगांचवी ना्े 
सांगा.

(अ)

(आ)

(इ)

आहे, परंतु त्ाचंे का्या ् स्रूप दभन्न आहे. ्ा उद्ोगांत 
कच्चा माल, मनुष्बळ, भांड्ल, जागा इत्ािवी घटकांचवी 
आ्््कता आहे. ्ा उद्ोगांच्ा स्रुपा्रून 
उद्ोगधंद्ाचंे ्गवीकरण करता ्ेईल.            

अनेक ्ेळा एका उद्ोगातवील पक्का माल िुसऱ्ा 
उद्ोगात कच्चा माल महणून ्ापरला जातो. उिा., साखर 
कारखान्ात त्ार झालेलवी साखर गोड पिाथया महणून 

दिलेल्ा दचत्रांतवील उद्ोग ओळखा. ्ा 
उद्ोगांसाठवी अनुकूल सथाने कोणतवी ते सांगा.

जरा डोके चालवा. जरा नवचार करा.
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उद्ोगांसंिभायाने तक्ता पणूया करा.
उद्ोग                              प्रकार कच्चा माल

लोखंडवी सळई त्ार करणे.
मेणबततवी त्ार करणे.
िदनयाचर बन्णे.
कागि त्ार करणे.
औषधवी त्ार करणे.
साखरदनदमयातवी
गूळदनदमयातवी 
अगरबततवी बन्णे
सुतवी ्सत्र त्ार करणे.
रेल्े इंदजन त्ार करणे.
पापड त्ार करणे.

आकृती ८.४ : तेलघाणा

आकृती ८.५ : फळप्रनक्ररा

आकृती ८.३ : गरुऱहाळ

आकृती ८.६ : डाळ नमल

दबशसकट, जाम ् जेलवी कारखान्ात कच्चा माल महणून 
्ापरलवी जाते. तसेच लोह-पोलाि उद्ोगात त्ार होणारा 
लोखंडवी सळ्ा ् पत्रे हा पक्का माल अदभ्ांदत्रकी, लाेखंडवी 
िदनयाचर, इत्ािवी उद्ोगांत कच्चा माल महणून  ्ापरला 
जातो. 
कृषीवर आधाररत उद्ोग :

भारत हा कृदषप्रधान िेश आहे. भारतात कृषवी उतपािनात 
द्द्धता आढळते. त्ामुळे द्द्ध प्रकारचे कृषवी आधाररत 
उद्ोग उि्ाला आले आहेत. ्ा उद्ोगांबरोबर कृषवी 
क्षेत्रातून उतपादित होणाऱ्ा उतपािनां्र प्रदक्र्ा करणाऱ्ा 
उद्ोगांचा द्कास झाला आहे. ्ांमध्े िुगधव््सा्, 
िळप्रदक्र्ा, अन्नप्रदक्र्ा, गुऱहाळ, इत्ािींचा समा्ेश 
होतो. कृषवी्र आधाररत उद्ोग स्यात्र सथापन झाले आहेत. 
्सत्रोद्ोग, साखर उद्ोग ्ांसारख्ा कृषवी्र आधाररत 
अ्जड उद्ोगांचा द्कास झाला आहे.

औद्ोनगक नवकास : 
कोेणत्ाहवी िेशाच्ा आदथयाक द्कासात उद्ोगांच्ा 

दनदमयातवी आदण द्कासास महत््ाचे सथान असते. िेशातवील 
नागररकांचे राहणवीमान उंचा्ण्ासाठवी ् िरडोई उतपन्नात 
्ाढ होण्ासाठवी औद्ोदगकरणाचा द्कास होणे 
आ्््क आहे. िेशातवील नागररकांना रोजगार दमळतो. 

पहा बरे जमते का ?
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त्ांचे राहणवीमान उंचा्ते, िेशाचे िरडोई 
उतपन्न ्ाढते, सथूल राष्टट्वी् उतपन्नात भर 
पडते, िेशाच्ा पकक्ा मालाच्ा दन्ायातवीत 
्ाढ होते. त्ामुळे परकी् चलनाचवी गंगाजळवी 
्ाढते. अशा अनेक कारणांसाठवी िेशात 
औद्ोदगकीकरणाला चालना िेणे आ्््क 
आहे.

शासनाकडून उद्ोगांना चालना 
िेण्ासाठवी आदण प्रिेशातवील का्याक्षम 
लोकसंख्ेला रोजगार दमळण्ासाठवी 
औद्ोदगक क्षेत्रांचवी दनदमयातवी केलवी जाते. 

िेशाच्ा आदथयाक द्कासात उद्ोगांचे 
सथान महत््ाचे आहे. त्ामुळे स्याच िेशांत 
औद्ोदगक द्कासासाठवी जाणवी्पू्याक प्र्तन 
केले जातात. ्ासाठवी द्शेष औद्ोदगक 
क्षेत्रांचवी दनदमयातवी केलवी जाते. ्ा क्षेत्रांतवील 
उद्ोगांना ्वीज, पाणवी, कर ्ांमध्े द्शेष 
स्लतवी दिल्ा जातात.
महाराष्ट्र राजर औद्ोनगक नवकास महामांडळ 
(M.I.D.C.) :

महाराष्टट् राज्ात राज् सरकारने १ 
ऑगसट १९६२ रोजवी महाराष्टट् राज् 
औद्ोदगक द्कास महामंडळाचवी सथापना 
करून त्ामाि्फत प्रत्ेक दजलह्यात औद्ोदगक 
क्षेत्रांचवी दनदमयातवी केलवी आहे. ् ामधून उद्ोगांचे 
राज्भर द्केंद्वीकरण होणे अपेदक्षत आहे. 
महाराष्टट्ाप्रमाणेच िेशातवील इतर राज्ांतहवी 
अशवी महामंडळे आहेत. ्ा क्षेत्रात प्रामुख्ाने 
एकमेकांना पूरक असलेले उद्ोग ्सलेले 
आढळतात. ्ादश्ा् सथादनकांना रोजगार 
उपलबध होतो. अशा दठकाणवी उद्ोगांना 
आ्््क अशा ्ेग्ेगळ्ा सो्वी-सुद्धा 
उपलबध करून दिल्ा जातात.

साांगा पाहू !

आकृतवी ८.७ मधवील मुि् द्ांचा अभ्ास 
करून त्ांचे उद्ोगांच्ा अनुषंगाने िा्िा 
आदण समस्ा अशा िोन गटांत ्गवीकरण करा.

रोजगार ्नप्रिेशांचा ऱहास

लोकसंख्ा
्सतूंच्ा शसथर दकमतवी

शेतवीचा द्कास

जासत जमवीन ओदलताखालवी

राहणवीमान उंचा्णे

अखंदडत द्दु्त पुर्ठा

्ाहतूक सो्ींचा द्कास

िळण्ळण

बाजारपेठ

सांसकृदतक द्कास

सथलांतररतांचवी संख्ा िाररद्र्य

साक्षरता

नागरवीकरणाला चालना

प्रिूषण

मुबलक पाणवी

झोपडपट ्टवी

जदमनवीच्ा ्ाढत्ा दकमतवी

कुशल मनुष्बळ

मजूर पुर्ठा

भौगोनलक सपष्ीकरण

औद्ोदगक द्कासामुळे अनेक िा्िे होतात. त्ाचबरोबर 
औद्ोदगकीकरणाच्ा काहवी समस्ाहवी आहेत. औद्ोदगकीकरणामुळे 
एखाद्ा प्रिेशात ्ु्कांना रोजगार दमळतो. तसेच िरडोई उतपन्न 
्ाढण्ास मित होते. कृदषप्रधान िेशाच्ा आदथयाक द्कासासाठवी शेतवी 
उतपािना्र आधाररत उद्ोगधंिे दनमायाण होणे आ्््क असते. अशा 
उद्ोगामुळे  शेतवी आदण िेशाचा आदथयाक द्कास होत असतो. जनतेचे 
राहणवीमान उंचा्ते.
मानहती तांत्रज्ान उद्ोग :

्ोडे आठवरूा.

Ø	मादहतवी दमळ्ण्ाचवी साधने कोणतवी?

Ø	जलि गतवीने मादहतवी कोणत्ा माध्मातून दमळते?

Ø	वहाॅट् स ॲप, िेसबुक, गुगल मॅप इत्ािवी कशाच्ा आधारे चालतात?

भौगोनलक सपष्ीकरण

मादहतवी तंत्रज्ञान हवी आजच्ा ्ुगातवील एक महत््पणूया अदभ्ांदत्रकी 
शाखा आहे. ्ा शाखेतवील कामकाज संगणकाि् ् ारे चालते. ्ा 

आकृती ८.७
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उद्ोगांमध्े भारताने चांगलवी प्रगतवी साधलवी आहे. ्ाचे 
प्रमुख  कारण महणजे ्ा उद्ोगांत का्यारत असलेले कुशल 
मनुष्बळ हो्.

्ा उद्ोगांत तांदत्रक मादहतवी शोधणे, दमळ्णे, 
द््लेषण करणे ् संग्हवीत करणे, आलेखांच्ा स्रूपात 
मांडणे, मागणवीनुसार तवी पुर्णे, इत्ािवी कामे केलवी जातात. 
हवी स्या मादहतवी इंटरनेटच्ा आधारे संगणक, मोबाईल, 
इत्ािवी साधनािं् ् ारे हाताळलवी जाते. ्ा स्ायंसाठवी द्दशष्ट 
संगणक प्रणालवी दनमायाण करणे हा सुद्धा ्ा उद्ोगाचा एक 
प्रमुख भाग आहे.

आज संगणक ् तंत्रज्ञानाचा ्ापर ्ाढला आहे. 
नानाद्ध प्रकारांचवी मादहतवी संगणकात संग्हवीत केलवी जाते. 
् दतचा जगभर ्ापर केला जातो.
उद्ोगाांचे सामानजक िानरतव :

उद्ोजक व्क्तवी अथ्ा उद्ोगसमूहाने समाजदहत 
तसेच प्ाया्रण संतुलनासाठवी केलेलवी कृतवी उद्ोगांचे 
सामादजक िाद्त्  महणून समजलवी जाते.

समाजाप्रतवी जबाबिारवी अथ्ा सामादजक बांदधलकीतून 
समाजातवील गरजू व्क्तवी अथ्ा संसथांना मित करून 
समाजदहतोप्ोगवी का्या करणे आ्््क असते. ्ा हेतूने 
पाच कोटींपेक्षा अदधक निा कमा्णाऱ्ा उद्ोजकांनवी 
अथ्ा उद्ोगसमूहाने प्राधान्ाने आपल्ा नफ्ातवील कमवीत 
कमवी २% रक्कम समाज उप्ोगवी का्ायासाठवी खचया करा्वी. 
्ाबाबत शासन आग्हवी आहे. ्ासाठवी खालवील मितवीचवी 
त्ांच्ाकडून अपेक्षा असते.

l शैक्षदणक सो्वी-सुद्धा पुर्णे.
l आरोग्द्ष्क सुद्धा पुर्णे.
l गा् अथ्ा द्भागाचा द्कास करणे.
l दनराधार व्क्तींसाठवी चाल्लेलवी केंद्े, प्ाया्रणवी् 

द्कास केंद्े इत्ािींना मित करणे.
उद्ोगांचे सामादजक िाद्त् ्ा अंतगयात का्ायासाठवी 

केलेल्ा खचाया्र उद्ोगसमूहांना सरकारकडून कर स्लत 
दमळते.

औद्ोनगकरण व परायावरण :
उद्ोगांत कचच्ा माला्र प्रदक्र्ा करून 

त्ापासून पक्का माल त्ार केला जातो. अशा दनदमयातवी ् 
प्रदक्र्ा उद्ोगांतून मालांचवी दनदमयातवी होत असताना काहवी 
अपा्कारक अ्दशष्ट पिाथया ् प्रिूषके बाहेर पडतात. 
त्ामुळे ह्ा, पाणवी, ध्नवी ् जमवीन ्ांचे प्रिूषण होते. 
अशा प्रिूषणाला औद्ोदगक प्रिूषण महणतात.

औद्ोदगक प्रिूषकांमुळे दनमायाण झालेल्ा 
प्ाया्रण ् प्रिूषणद्ष्क समस्ांबाबत आज जागदतक 
पातळवी्र गांभवी्ायाने द्चार केला जात आहे. उद्ोगाचे 
सथान दनश्चत करताना सथादनकीकरणाच्ा परंपरागत 
घटकांबरोबरच पाररशसथदतकी् घटकांचाहवी द्चार 
केला जात आहे. कारखान्ांमुळे होणारे प्रिूषण दन्ंदत्रत 
करण्ासाठवी व््सथापनाने अपा्कारक अ्दशष्ट ् 
प्रिूषकांचवी ्ोग् प्रकारे द्लहे्ाट ला्लवी पादहजे.

इंधनाचवी बचत करणाऱ्ा ्ाहनांचवी ् ्ंत्रसामुग्वीचवी 
दनदमयातवी केलवी पादहजे. प्रिूषण दन्ंत्रण, नैसदगयाक 
संसाधनांचे संधारण, प्ाया्रण व््सथापन ्ोजना 
इत्ािवी घटक द्चारात घेणे आ्््क आहे.

भारतात औद्ोदगक प्रिूषण रोखण्ाच्ा दृष्टवीने 
राष्टट्वी् तसेच राज् पातळवी्र काहवी का्िे ् दन्म 
केले आहेत. उिा., जल ् ्ा्ू प्रिूषण दन्ंत्रण का्िा, 
प्ाया्रण संरक्षण ् संधारण का्िा. भारत शासनाचे 
केंद्वी् प्रिूषण दन्ंत्रण मंडळ प्रिूषणाद्ष्क कामकाज 
पाहते. ्ा सिंभायातवील का्द्ांचे उल्ंघन करणाऱ्ा 
कारखान्ाच्ा व््सथापनास जबाबिार ् दशक्षेस पात्र 
ठर्ले जाते.

मान् संसाधन ् उद्ोग ्ांचवी सांगड घाला.

जरा नवचार करा.

माहीत आहे का तरुमहाांला ?

भारतातवील काहवी महत््पूणया  सा्याजदनक उद्ोग 
समूह सथापन झालेले आहेत. त्ांचवी सदंक्षप्त ना्े दिलवी 
आहेत. खालवील शबिांचवी पूणया ना्े शोधा ् ्हवीत दलहा.
BHEL, BEL, HAL, ONGC, NTPC, NTC, SAL, GAIL

उिा., BHEL : Bharat Heavy Electricals Limited.
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Ø	कोणत्ा प्रकारचे उद्ोग ग्ामवीण भागातवील लोकांचे 
लोंढे शहरवी भागाकडे ्ेण्ापासून रोखू शकतात?

Ø	हे उद्ोग कोठे सथादपत होणे आ्््क आहेत?

जलसाक्षरता - काळाची गरज :
पाणवी हा मान्वी जवी्नातवील मूलभूत घटक आहे. 

्ाढतवी लोकसंख्ा, बिलते दनसगयाचक्र, पा्साचवी 
अदन्दमतता, इत्ािींमुळे गेल्ा काहवी ्षायंत अनेक 
िेशांमध्े पाणवीटंचाईचवी समस्ा जाण्ू लागलवी आहे. 
भारतात िेखवील आगामवी भद्ष्काळात तवीव्र पाणवी 
टंचाईचवी समस्ा जाण्णार आहे हे भारतातवील 
जलउद्ोगांच्ा स्वेक्षणातून समोर आले आहे.

भारत हा नैसदगयाक साधनसंपततवीचवी द्पुलता 
असलेला िेश आहे. भारतातवील नद्ांना पा्सापासून 
पाणवी दमळते. उपलबध झालेले पाणवी अड्ून त्ाचा 
काटेकोरपणे ्ापर करणे आ्््क आहे.

्छोटे-्छोटे बंधारे, काल्े, शेततळवी बांधणे 
जलपुनभयारण करणे, पाण्ाचा पुन्ायापर, जलप्रिूषण कमवी 
करणे, उद्ोगांतवील सांडपाण्ा्र प्रदक्र्ा करून त्ाचा 
पणूया ्ापर करणे, इत्ािवी उपा्ांतून आपणांस ्ोग् 
जलव््सथापन करता ्ेते.

आपण आपल्ा ्ै्शक्तक गरजेसाठवी पाण्ाचा 
्ापर करताना पाणवी ्ा्ा जाणार नाहवी ् कमवीत कमवी 
्ापर असा दन्म करून घेतला तरवीहवी पाणवीटंचाई 
समस्े्र मात करता ् ेऊ शकेल. जलव््सथापनासाठवी 
समाजात प्रबोधन करणे हवी काळाचवी गरज आहे.

मुख् मादहतवी तंत्रज्ञान केंद्े हवी ‘आ्टवी हब’ महणून 
ओळखलवी जातात. भारतात अशवी केंद्े कोणत्ा 
शहरांमध्े द्कदसत झालेलवी अाहेत ते इंटरनेटच्ा 
साहाय्ाने शोधा ् भारताच्ा नकाशा आराखड्ात हवी 
केंद्े सूचवीसह िशया्ा.

मानहती तांत्रज्ान उद्ोग

Ø	सोबत दिलेले दचनह कशाशवी संबंदधत आहे?

Ø	्ा उपक्रमाचा कोणता िा्िा होईल?

Ø	्ा उपक्रमाचा ् रोजगाराचा सहसंबंध कोणता?

Ø	भारतातवील न्रतन उद्ोग कोणते?

Ø	त्ांना न्रतन िजाया कशामुळे प्राप्त झाला असा्ा?

तुमहवी जर उद्ोजक झालात, तर खालवीलपैकी 
कोण-कोणत्ा गोष्टवी कराल?
l िक्त निा दमळ्ाल.
l एका उद्ोगातून िुसरा दकं्ा पूरक उद्ोग काढाल.
l कर ्गळता दमळालेल्ा नफ्ातून काहवी रक्कम 

समाजासाठवी खचया कराल.
l न्वीन उद्ोजक दनमायाण होण्ासाठवी प्र्तन कराल.

जरा डोके चालवा.

जरा नवचार करा.

पहा बरे जमते का ?

पहा बरे जमते का ?



59

प्रशन १. अचूक परायाराांसमोरील चौकटींत ü अशी खूण करा.
  (अ) औद्ोदगक द्कासा्र खालवीलपैकी कोणता घटक  

 प्रत्क्ष पररणाम करत नाहवी?
   (i) पाणवी    
   (ii) ्वीज   
   (iii) मजूर   
   (iv) ह्ा   
  (आ)  खालवीलपैकी कोणता उद्ोग हा लघुउद्ोग आहे?
   (i) ्ंत्रसामग्वी उद्ोग   
   (ii) पुसतकबांधणवी उद्ोग  
   (iii) रेशवीम उद्ोग   
   (iv) साखर उद्ोग   
  (इ) खालवीलपैकी कोणत्ा शहरात मादहतवी तंत्रज्ञानाचे  

 केंद् नाहवी?
   (i) जुनवी दिल्वी   
   (ii) न्वी दिल्वी   
   (iii) नोएडा   
   (iv) बंगळूरू   
  (ई) उद्ोगांना नफ्ातवील िोन टक्के रक्कम कशासाठवी  

 ्ापरणे अदन्ा्या आहे?
   (i) आ्कर   
   (ii) उद्ोगांचे सामादजक िाद्त् 
   (iii) ्सत ू् से्ा कर   
   (iv) द्क्री कर   
प्रशन २. खालील नवधाने सतर की असतर ते नलहा. असतर नवधाने 

िुरुसत करा.
  (अ) िेशातवील लघु ् मध्म उद्ोग अ्जड उद्ोगांना   

 मारक ठरतात.
  (आ) िेशातवील कारखानिारवी िेशाच्ा आदथयाक द्कासाचे  

 दनिवेशक आहे.
  (इ)  औद्ोदगक द्कास महामंडळाच्ा सथापनेचा  

 उद्ेश उद्ोगधंद्ांचे द्केंद्वीकरण करणे हा आहे.
  (ई) उद्ोगांचे सामादजक िाद्त् हे प्रत्ेक  

 उद्ोगधंद्ासाठवी अदन्ा्या आहे. 

प्रशन ३. खालील प्रशनाांची उततरे तीन ते चार ओळींत नलहा.
  (अ) औद्ोदगक क्षेत्रासाठवी सरकारकडून कोणकोणत्ा  

 सुद्धा उपलबध होतात?
  (आ) औद्ोदगक द्कासाचा राष्टट्वी् द्कासा्र कसा  

 पररणाम होतो हे तुमच्ा शबिातं दलहा.
  (इ) उद्ोगांच्ा सामादजक िाद्त्ाच्ा उप्ुक्तेबाबत   

 तुमचे मत थोडक्ात व्क्त करा.
  (ई) लघुउद्ोगाचवी तवीन ्ैदशषट्े सांगा.
प्रशन ४. खालील प्रशनाांची सनवसतर उततरे नलहा.
  (अ) औद्ोदगक द्कासा्र पररणाम करणारे घटक सपष्ट  

 करा. 
  (आ) महाराष्टट् औद्ोदगक द्कास महामंडळाचे िा्िे  

 दलहा.
  (इ) मादहतवी तंत्रज्ञान उद्ोगाचे महत्् सांगा.
  (ई) भारतातवील लोकसंख्ेचा द्चार करता उद्ोग  

 दनदमयातवी हा बेरोजगारे् रवील एक चांगला उपा् आहे.  
 सपष्ट करा.

प्रशन ५. खालील नवधानासाठी ओघतक्ता तरार करा.
  (अ) आपण जे कपडे ्ापरतो त्ांचा शेतापासून  

 आपल्ाप्यंत झालेला प्र्ास दलहा.
  (ब) एखाद्ा उद्ोगाच्ा सथादनकीकरणासाठवी  

 आ्््क घटक दलहा. 
प्रशन ६. फरक सपष् करा.
  (अ) मध्म उद्ोग - अ्जड उद्ोग
  (आ) कृषवीपूरक उद्ोग - मादहतवी तंत्रज्ञान उद्ोग

उपक्रम : 
तुमच्ा गा्ात अथ्ा शहरात उद्ोगांचे सामादजक िाद्त् 

अंतगयात एखािा उपक्रम केला असल्ास त्ाचवी मादहतवी दमळ्ा ् 
्गायात सािर करा.

***

सवाधरार
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९. नकाशाप्रमाण

आकृती ९.१ : नचत्रकार दृशराचा अांिाज घेताना

आकृती ९.२ : मरुले नकाशा पाहताना

झाले असेल?

Ø	्रवील िोनहवी दचत्रांतवील समान िु्ा कोणता?

भौगोनलक सपष्ीकरण

दचत्रकार पशेनसलने प्रथम समोरवील दृ््ाचे अंिाजे 
प्रमाण घेताे. त्ानंतर कागिा्र त्ांचा आराखडा काढून 
घेतो. काढलेले दचत्र हे प्रमाणबद्ध ्ेण्ासाठवी दचत्रकार 
अशवी कृतवी करत असतो.

नकाशे त्ार करण्ासाठवी स्वेक्षण केले जाते. त्ा्ेळेस  
द्दशष्ट प्रकारे प्रमाण दनश्चत केले जाते. ्ा प्रमाणाच्ा 
आधारे आराखडे त्ार करून पृथ्वी दकं्ा दतच्ा एखाद्ा 
भागाचा नकाशा त्ार केला जातो.

करून पहा.

ü द्द्ाथ्ायंचवी उंचवी मोजण्ासाठवी मोजपट्वीच्ा 
साहाय्ाने जदमनवीपासून ्र १८० सेमवीप्यंत ्गायातवील 
दभंतवी्र खुणा करून घ्ा.

ü प्रत्ेक द्द्ाथ्ायाचवी उंचवी मोजा ् नोंिवी करा.

दचत्राचंे दनरवीक्षण करून ्गायात चचाया करा ् प्र्नांचवी 
उततरे द्ा.

Ø	दचत्रकाराने हातात द्दशष्ट पद्धतवीने पेशनसल धरण्ाचा 
उद्ेश का् असा्ा?

Ø	ए्ढे मोठे दनसगयादृ्् कागिा्र कसे घेतले असेल?

Ø	जगातवील स्या िेश एकाच नकाशाद्ारे पाहणे कसे शक् आकृती ९.३ : नवद्ाथराांची उांची मापन

साांगा पाहू !
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ü त्ाच दभंतवीच्ा पा््याभूमवी्र पाचच्ा गटाने 
द्द्ाथ्ायंचे समोरून पूणया उंचवीचे एकदत्रत ्छा्ादचत्र 
काढा. आकृतवी ९.३ पहा.

ü त्ा ्छा्ादचत्राचवी प्रत काढून आणा.
ü तुमचवी ् दमत्रांचवी ्छा्ादचत्रातवील उंचवी मोजपट्वीच्ा 

साह्याने मोजा.
ü स्त:चवी आदण दमत्रांचवी प्रत्क्ष उंचवी ् ्छा्ादचत्रातवील 

उंचवी खालवील तकत्ात भरा ् गुणोततर काढा.
उिा., गोपाळच्ा उंचवीचे गुणोततर काढून िाख्ले आहे.

अ.
क्र.

नवद्ाथरायाचे 
नाव

छारानचत्रातील 
उांची (सेमीमधरे)

प्रतरक्ष उांची 
(सेमीमधरे)

गरुणोततर

उिा., गोपाळ १० १३० १:१३
१.
२.
३.
४.
५.

्रवील तकत्ानुसार तुमहांला प्रत्क्ष उंचवी ् 
्छा्ादचत्रातवील उंचवी ्ांतवील िरक लक्षात आला असेल. 
तुमहांला हेहवी कळले असेल, की प्रत्ेकाचवी उंचवी हवी एकाच 
प्रमाणात ्छा्ादचत्रात कमवी झालेलवी दिसते. नकाशा  
प्रमाणाबाबतहवी हा दनषकषया लागू पडतो.

भौगोनलक सपष्ीकरण

पृथ्वी दकं्ा दतच्ा ठराद्क भागांचवी मादहतवी आपण 
पृथ्वीगोल दकं्ा नकाशांच्ा साह्याने घेऊ शकतो. नकाशा 

त्ार करताना जदमनवी्रवील प्रत्क्ष अंतरे कागिा्र 
घेण्ासाठवी लहान प्रमाणात रूपांतररत करा्वी लागतात. 
त्ासाठवी भूदमतवी ् गदणतवी पद्धतींचा ्ापर केला जातो. 
‘नकाशा प्रमाण’ ्ा अंगाचा त्ासाठवी उप्ोग होतो. चला, 
नकाशाच्ा ्ा अंगाचवी नवीट ओळख करून घेऊ्ा.

साांगा पाहू !

सादहल आदण दमनल ्ा िोघांच्ा गा्ंामधवील प्रत्क्ष 
अंतर ५० दकमवी आहे. दमनल आदण प्रज्ञा ्ांच्ा गा्ांतवील 
अंतर २० दकमवी आहे. सादहल आदण प्रज्ञा ्ांच्ा गा्ातवील 
अंतर ६० दकमवी आहे. आकृतवी ९.४ मधवील नकाशात हवी 
गा्े िाख्लवी आहेत. नकाशाप्रमाण हे १ सेमवी = १० दकमवी 
असे आहे. नकाशातवील अंतर मोजा ् कोणते गा् कोणाचे 
आहे ते शोधा. ना् ् अंतरांचवी नोंि करा. 

भौगोनलक सपष्ीकरण

नकाशाप्रमाणात नकाशातवील िोन दबंिूंमधवील अंतर ् 
त्ाच िोन दबंिूंमधवील जदमनवी्रवील प्रत्क्ष अंतर ्ांचा 
परसपरसंबंध ठे् ा्ा लागतो. जदमनवी्रवील प्रत्क्ष अंतर ् 
नकाशातवील अंतर ्ांचे गुणोततर हेच नकाशाप्रमाण असते. 

प्रमाणबद्ध नकाशा काढण्ासाठवी जदमनवी्रवील अंतर 
माहवीत असणे आ्््क असते. ते स्वेक्षण करताना मोजले 
जाते. अंतरानुसार ्ोग् ते गुणोततर प्रमाण नकाशा त्ार 
करताना घेतले जाते. नकाशा त्ार केल्ा्र ्ा प्रमाणाचवी 
नोंि नकाशात करा्वी लागते. त्ामुळे नकाशाचे ्ाचन 
करणे, जदमनवी्रवील प्रत्क्ष अंतर समजणे सोईचे होते.

आकृती ९.४ : 

प्रमाण
१ सेमवी = १० दकमवी

उ

नांिगा्

बोरगा्दपंपळगा्
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आकृती ९.५ 

नकाशांमध्े प्रमाण व्क्त करण्ाचे तवीन प्रकार आहेत.
(१) शबिप्रमाण
(२) अंकप्रमाण/संख्ाप्रमाण
(३) रेषाप्रमाण/रेखाप्रमाण/आलेखातमक प्रमाण

आकृतवी ९.५ मध्े नकाशा दिला आहे. ्रवील दतनहवी 
प्रकारचवी नकाशाप्रमाणे त्ात िाख्लवी आहेत. प्रमाण 
दलदहणाऱ्ाच्ा पद्धतवीतवील िरक नवीट लक्षात घ्ा.
(१) शबिप्रमाण : ज्ा प्रमाणात अंतरासाठवी पररमाणिशयाक 

शबि ्ापरले जातात, ते शबिप्रमाण असते. उिा. 
१ सेमवी = ६० दकमवी असे प्रमाण असेल तर ्ा 
प्रमाणातवील सेंदटमवीटर हे एकक नकाशातवील अंतर तर 
दकलोमवीटर हे एकक जदमनवी्रवील अंतर िशया्ते.

(२) अांकप्रमाण : प्रमाण प्रत्क्ष गुणोततराच्ा स्रूपात 
िशया्ले जाते. उिा. १ : ६०,००,००० ्ामधवील १ हे 
नकाशा्रवील अंतर आहे, तर ६०,००,००० हे 
जदमनवी्रवील अंतर आहे. ते नकाशा्रवील अंतराच्ा 
६०,००,००० पट आहे. ् ा प्रमाणात के्ळ अंकांचाच 
्ापर केला जातो. अपूणायंकात व्क्त केलेल्ा ्ा 

प्रमाणास प्रदतदनदधक अपूणायंक  असेहवी महणतात. हे 
प्रमाण खालवीलप्रमाणे िशया्तात १/६०,००,०००. ्ा 
प्रमाणात पररमाणिशयाक शबि दलदहला जात नाहवी. 
गुणोततराच्ा डाव्ा बाजूच्ा अंकासाठवी जे एकक 
आपण द्चारात घेतो तेच एकक उज्वीकडवील 
अंकासाठवी ्ापरा्चे असते.

(३) रेषाप्रमाण : प्रमाणपट्वीच्ा साहाय्ाने नकाशा्र 
रेषाप्रमाण िशया्ले जाते. नकाशा्रवील कोणत्ाहवी िोन 
दठकाणांमधवील प्रत्क्ष अंतर रेषा प्रमाणाच्ा साह्याने 
मोजता ्ेते.

 उिा., 
दकमवी १०१० ५ ० २० ३० ४० ५० दकमवी

 मोजपट्वी उपलबध नसले तथे ेकरकटक, साधवी ग्ताचवी 
काडवी दकं्ा ्क्ररेषसेाठवी धाग्ाचा ्ापर करूनहवी 
आपल्ाला दठकाणामंधवील नकाशा्रवील अंतर प्रत्क्ष 
मोजता ्ते.े पढुवील कृतवी्रून ह ेतमुच्ा लक्षात ्ईेल. 

रेषाप्रमाणाचे महत्व :
अनेक ्ेळा मूळ नकाशा लहान दकं्ा मोठा करा्ा 

लागतो. त्ा ्ेळवी नकाशाप्रमाण बिलते. नकाशा लहान 
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दकं्ा मोठा करण्ाच्ा अनेक पद्धतवी आहेत. त्ांपैकी एक 
महणजे मूळ नकाशाचे ्छा्ादचत्र काढून नकाशे लहान दकं्ा 
मोठे केले जाऊ शकतात. अशा पद्धतवीने नकाशे लहान 
दकं्ा मोठे केल्ास त्ां्रवील शबिप्रमाण दकं्ा अंकप्रमाण 
नकाशाच्ा आकारमानानुसार बिलत नाहवीत. ्ाउलट 
नकाशा्र जर रेषाप्रमाण काढलेले असेल तर नकाशाच्ा 
आकारमानानुसार रेषाप्रमाणहवी बिलते. बिललेल्ा 
नकाशाचे प्रमाण ्ोग् राहते. अंकप्रमाण ् शबिप्रमाण ्ांचे 
आकारमान नव्ा नकाशात बिलले तरवीहवी त्ाचे मूल् मात्र 
बिलत नाहवी. महणूनच नकाशासगं्ह, दभंतवी्रवील नकाशा 

आकृती ९.६ : नवद्ानपठाचा पररसर

प्र्े
शि

् ्ा
र

प्रमाण

उ

्ांमध्े रेषाप्रमाण काढले जाते.

करून पहा.

आकृतवी ९.६ मध्े एका द्द्ापवीठाच्ा पररसरातवील 
काहवी दठकाणे दिलवी आहेत. पुतळा ते प्र्ेशि् ् ार ्ांतवील 
अंतर ०.५ दकमवी आहे. हे अंतर मोजा आदण नकाशाप्रमाण 
ठर्ा.

आराखड्ातवील ररकाम्ा चौकटवीत शबिप्रमाण, 
अंकप्रमाण ् रेषाप्रमाण ्ा स्रूपात हे प्रमाण दलहा. 
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खालवी दिलेल्ा दठकाणांिरम्ानच्ा रसत्ाचं्ा आधारे 
आकृतवी ९.६ मधवील अंतरे अभ्ासून त्ांच्ा प्रत्क्ष 
अंतरांचवी नोंि करा.
(१) आरोग् केंद् ते ग्ंथाल्  
(२) तला् ते सभागृह 
(३) का्ायाल् ते तला् 
(४) सभागृह ते का्ायाल् 
(५) आरोग् केंद् ते सभागृह 
(६) तला् ते ग्ंथाल्  

(१) आकृतवी ९.७ च्ा आधारे शॉदपंग मॉलपासून इतर 
दठकाणांचवी जदमनवी्रवील अंतरे दकतवी आहेत ते शोधा ् 
सोबतच्ा तकत्ात नोंि्ा. खालवील तकत्ात नोंि्ा.
बृहि् प्रमाण व लघरुप्रमाण नकाशे :

जदमनवी्रवील म्ायादित भाग ज्ा नकाशात जासत जागा 
व्ापतो ते बृहि् प्रमाण नकाशे  असतात. शहर, गा्, शेत, 
इत्ािवी नकाशे हवी बृहि् प्रमाण नकाशांचवी उिाहरणे आहेत. 
स्यासाधारणपणे १ : १०,००० पके्षा लहान प्रमाण असलेले 
नकाशे बृहि् प्रमाण नकाशे महणून ओळखले जातात.

शॉनपांग 
मॉलपासूनचे 
अांतर (नकमी)

वाहनतळ नवद्ालर नचत्रपटगृह कारायालर ग्ां्ालर इससपतळ उद्ान तलाव प्राणी सांग्हालर ननवासी इमारती

(२) आकृतवी ९.७ मधवील निवीचवी लांबवी 

उ

आकृती ९.७ : आराखडा

प्रमाण
१ सेमी = १ नकमी

नि
ी

पहा बरे जमते का ?

शॉनपांग मॉल
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गदणतामध्े आपण िोन अपणूायंकांचवी तुलना करतो, 
तेवहा ज्ा अपूणायंकातवील ्छेिसथानाचवी संख्ा लहान असते, 
त्ा अपूणायंकाचे मूल् जासत असते. नकाशाप्रमाण 
अपूणायंकात नसून गुणोततरात असते. महणून १ : १०,००० 
्ा अंकप्रमाणास बृहि् प्रमाण ्  १:५०,००० ् ा अंकप्रमाणास 
लघुप्रमाण  असे महणतात. 

जदमनवी्रवील भाग ज्ा नकाशात कमवी जागा व्ापतात 
ते लघुप्रमाण नकाशे असतात. महणजेच एखाद्ा द्सतृत 
भूभागाचवी मादहतवी िाख्ण्ासाठवी लहान प्रमाण ्ापरून 
लघुप्रमाण नकाशे त्ार केले जातात.

नकाशासंग्हातवील नकाशे जगाचा नकाशा हे लघुप्रमाण 
नकाशांचवी उिाहरणे आहेत. ॲटलासमधवील बहुतांश नकाशे 
हेसदु्धा लघुप्रमाण नकाशांचवी उिाहरणे आहेत. 

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

नकाशात प्रमाण का ्ापरा्े लागते, ्ाबाबत 
द्चार करून एक पररच्छेि दलहा.

नकाशा्र प्रमाण दलहवीत असताना डा्वी बाजू हवी 
नकाशा्रवील अंतर िशया्ते, तर उज्वी बाजू हवी 
जदमनवी्रवील अंतर िशया्ते.

जरा नवचार करा.

नकाशाप्रमाण जनमनीवरील वरापलेले क्षेत्र िाखवलेली मानहती उिाहरणे
बृहि् प्रमाण कमवी अदधक तपशवील गा्ाचा नकाशा, शाळेचा 

दकं्ा शेताचा आराखडा
लघुप्रमाण जासत कमवी तपशवील नकाशासंग्हातवील नकाशे, 

िेश, खंड, जग इत्ािवी.

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

खालवी दिलेल्ा द्द्ध संख्ाप्रमाणांचे ्गवीकरण बृह ्िप्रमाण ् लघुप्रमाणात करा. १,००,००० ्ा प्रमाणानुसार 
दिलेलवी गा्ाचवी खूण इतर प्रमाणानुसार नकाशात कशवी बिलेल ् ाचा द्चार करा ्  ् हवीत त्ा आकारानुसार काढण्ाचा 
प्र्तन करा.

१: १,००,००० = 

१ : २,५००

१ : २,५०,००० 

१ : १,०००

१ : २५,०००

१ : १०,००,०००

१ : ५,०००

१ : ५०,०००

n

पहा बरे जमते का ?

शबिप्रमाण
१ सेमवी = ६० दकमवी

संख्ाप्रमाण
१ : ६०,००,०००

रेषाप्रमाण

जदमनवी्रवील अंतर

जदमनवी्रवील अंतर

जदमनवी्रवील अंतर

नकाशा्रवील अंतर

नकाशा्रवील अंतर

नकाशा्रवील अंतर दकमवी

हे नेहमी लक्षात ठेवा.

६० ६० ३० ० १२० १८० दकमवी
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आकृती ९.८ : बृहि् प्रमाण नकाशा

‘अ’ आदण ‘ब’ ्ा िोन दठकाणांतवील प्रत्क्ष अंतर 
५०० दकमवी आहे. ‘अ’ हे दठकाण ‘ब’ च्ा बरोबर 
पश्चमेस आहे. रेषाप्रमाण चौकटवीत दिले आहे. चौकटवीत 

्ोग् प्रमाण घेऊन तवी िोन दठकाणे िाख्ा. त्ांना ना्े 
द्ा. शबिप्रमाण ् अंकप्रमाणहवी नोंि्ा.

उ

 

५०५० २५ ० १०० १५० २००
दकमवी दकमवी

शबिप्रमाण अंकप्रमाण

प्रमाण

शोधा पाहू !
आकृतवी ९.८ मध्े 

िाख्लेल्ा नकाशा 
प्रमाणे दिसणारे नकाशे 
तुमहांला कोठे पाहता 
्ेतवील ते शोधा.

माहीत आहे का तरुमहाांला ?

जगातवील ् ेग्ेगळ्ा िेशांत मापनासाठवी ् ेग्ेगळवी 
पररमाणे ्ापरलवी जातात. त्ामुळे नकाशाचे ्ाचन 

करताना म्ायािा ्ेऊ शकतात. महणून नकाशा्र नेहमवी 
अंकप्रमाण िेणे उदचत ठरते. अंकप्रमाण हे ्ैश््क प्रमाण 
आहे.

जरा डोके चालवा.
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प्रशन १. (अ) खालवील बाबींच्ा नकाशांचे बृहि् प्रमाण नकाशा ्  
 लघुप्रमाण नकाशा असे ्गवीकरण करा.

   (१) इमारत  (२) शाळा  (३) भारत िेश  (४) चचया  
 (५) मॉल  (६) जगाचा नकाशा  (७) बदगचा 
 (८) ि्ाखाना (९) महाराष्टट् राज्

   (१०) रात्रवीचे उततर आकाश
  (अा) १ सेमवी = १०० मवी ् १ सेमवी = १०० दकमवी अशा  

 प्रमाणाचे िोन नकाशे आहेत. ्ांपैकी बृहि् प्रमाणाचा  
 नकाशा ् लघुप्रमाणाचा नकाशा कोणता ते सकारण  
 दलहा. ्ा नकाशांचे प्रकार ओळखा.

प्रशन २. नकाशसांग्हातील भारताचरा नकाशातून खालील 
शहराांमधील अांतर सरळरेषेत नकाशा प्रमाणाचरा साहायराने 
मोजा व ती खालील तकतरात नोंिवा. 

शहरे नकाशातवील 
अंतर

प्रत्क्ष अंतर

मुंबई ते बंगळुरू ............. ....... दकमवी
द्ज्पूरा ते ज्पूर ............. ....... दकमवी
हैिराबाि ते सुरत ............. ....... दकमवी
उजजैन ते दशमला ............. ....... दकमवी
पटना ते रा्पूर ............. ....... दकमवी
दिल्वी ते कोलकाता ............. ....... दकमवी

प्रशन ३. (अ) जदमनवी्रवील अ ् ब ्ा िोन दठकाणांमधवील अंतर  
 ५०० मवी आहे. हे अंतर कागिा्र २ सेमवी रेषेने  
 िाख्ा. कोणतेहवी एक नकाशाप्रमाण काढा ् हे  
 नकाशाप्रमाण कोणते, ते शेजारवी दलहा. 

  (आ) १ सेमवी= ५३ दकमवी ्ा शबिप्रमाणाचे अंकप्रमाणात  
 रूपांतर करा.

  (इ) १:१००००० ्ा अंकप्रमाणाचे मेदटट्क पद्धतवीच्ा  
 शबिप्रमाणात रूपांतर करा.

प्रशन ४. राांना मित करा. तरासाठी नकाशासांग्हातील महाराष्ट्र 
राजराचा रसते व लोहमागया नकाशा वापरा. नकाशातील 
प्रमाणाचा उपरोग करा.

  (अ) अज्ला कौटुदंबक सहलवीचे आ्ोजन करा्चे आहे.  
 बवीड- औरंगाबाि- धुळे- नादशक- मुंबई- पुणे-  
 सोलापूर- बवीड ्ा मागायंतवील प्याटन सथळांना भेटवी  
 द्ा्च्ा आहेत. गाडवीला िर दकमवीला १२ रु.  
 प्र्ास भाडे आहे. तर एकूण प्र्ासासाठवी त्ांना  
 अंिाजे दकतवी खचया ्ेईल?

  (आ) सलोनवीला दतच्ा ्गयादशदक्षकेने सहलवीचे दन्ोजन  
 करण्ास सुच्ले आहे. सहलवीसाठवी दतने  
 खालवील दठकाणे दन्डलवी आहेत.

   बलुढाणा-औरगंाबाि-परभणवी-दहंगोलवी-अकोला 
 -बुलढाणा

   तर त्ांचा एकूण प्र्ास दकतवी दकमवी होईल?
  (इ) द्््ासरा्ांना अदलबागहून (दज. रा्गड) नळिुगया  

 (दज. उसमानाबाि) ्ेथे त्ांच्ा माल्ाहू गाडवीमधून  
 माल्ाहतूक करा्चवी आहे. त्ांना जाण्ा-्ेण्ासह  
 अंिाजे दकतवी दकमवी अंतराचा प्र्ास करा्ा लागेल?

उपक्रम :
l आपल्ा शाळेचवी लांबवी ् रुंिवी मोजा. त्ानुसार प्रमाणबद्ध 

आराखडा कागिा्र त्ार करा. ्ा आराखड्ात शाळेतवील 
्ेग्ेगळे भाग िाख्ा.

l गुगल मॅपच्ा साहाय्ाने तुमचे गा् ते शेजारच्ा गा्ातवील 
अंतर काढा. कागिा्र ते तवीनहवी प्रकारचे नकाशाप्रमाण काढून 
िाख्ा.

***

सवाधरार
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१०. क्षेत्रभेट

भूगोल द्ष्ासाठवी क्षेत्रभेट हवी एक महत््ाचवी 
अभ्ासपद्धतवी आहे. क्षेत्रभेटवीिरम्ान भौगोदलक घटक ् 
प्रदक्र्ांचा प्रत्क्ष अनुभ् घेता ्ेतो. भौगोदलक संकलपना 
समजून घेता ्ेतात. मान् आदण प्ाया्रण  ्ांतवील सहसंबंध 
जाणून घेण्ाच्ा दृष्टवीने भौगोदलक क्षेत्रभेटवी उप्ुक्त ठरतात. 
क्षेत्रभेटवीचा द्ष्, दठकाण ् काला्धवी ्ांनुसार क्षेत्रभेटवीचे 
दन्ोजन करणे आ्््क असते. 

एखाद्ा का्ायाल्ात प्रत्क्ष जाऊन संबंदधत 
का्ायाल्ाचे का्या जाणून घेणे हािेखवील क्षेत्रभेटवीचा मुख् हेतू 
असू शकतो. क्षेत्रभेटवीमध्े द्द्ध प्रकारांनवी मादहतवी जमा 
केलवी जाते. त्ासाठवी प्र्ना्लवी त्ार केलवी जाते. दमळालेलवी 
मादहतवी संकदलत करून अह्ाल त्ार केला जातो.
क्षेत्रभेटीची पूवयातरारी :

प्र्ना्लवीचा नमुना, नोंि्हवी, कॅमेरा, पेन, पशेनसल 
इत्ािवी ्सतू सोबत असाव्ात. मादहतवी दमळ्ण्ासाठवी 
संबंदधत का्ायाल्ाचवी अगोिर पर्ानगवी घेऊन मग क्षते्रभेटवीचा 
दि्स ् ्ेळ दनश्चत करा्े. क्षेत्रभेटवीिरम्ान कुठल्ाहवी 
्सतूचे आपल्ाकडून नुकसान होणार नाहवी ्ाचवी काळजवी 
घ्ा्वी. ्ा पाठात दन्डणूक का्ायाल्ाला भेट िेऊन मादहतवी 
जमा करण्ासाठवी प्र्ना्लवीचा एक नमुना पुढे दिला आहे. 
्ा प्र्ना्लवीचे ्ाचन करा. कोणत्ाहवी का्ायाल्ातून 
मादहतवी दमळ्ण्ासाठवी अशा प्रकारच्ा प्र्ना्लवीचा 
उप्ोग केला जातो. पुढवील प्र्नांच्ा आधारे तुमहवी खालवील 
क्षेत्रभेटींसाठवी प्र्ना्लवी स्त: त्ार करा. उिा., तलाठवी 
का्ायाल्, एखाद्ा लघुउद्ोगास भेट.
प्रशनावली : 
तालरुका व नजलहा ननवडणूक कारायालराला भेट :
(१) का्ायाल्ाचे ना्
(२) ्ा का्ायाल्ाशवी संबंदधत प्रमुखाचे पि कोणते आहे?
(३) ्ा का्ायाल्ामाि्फत कोणकोणतवी काम ेकेलवी जातात?
 (४) दन्डणूक  द्भागाचे का्या  कोणाच्ा दनिवेशानुसार 

चालते?
 (५) का्ायाल्ामाि्फत कोणकोणत्ा दन्डणुका घेतल्ा 

जातात?
 (६) दन्डणुकीसाठवी आ्््क असलेले अदधक 

मनुष्बळ कोठून उपलबध केले जाते?

 (७) दन्डणुकीचवी सूचना दकतवी दि्स आधवी दिलवी जाते?
 (८) दन्डणुकीसाठवी न्वीन मतिारांचवी नोंि करणे आदण 

मतिार्ाद्ा अद््ा्त करणे हवी कामे कोणामाि्फत 
केलवी जातात?

 (९) दन्डणुकीसाठवीचे प्रदशक्षण का्याक्रम प्रत्क्षपणे 
कोण घेते?

(१०) दन्डणुकीिरम्ान कोणकोणते पर्ाने आपल्ा 
का्ायाल्ाकडून दिले जातात?

(११) प्रत्क्ष मतिानाच्ा ्ेळवी मतिान केंद्ा्र दकतवी 
व्क्तींचवी दन्ुक्तवी केलवी जाते ?

(१२) दन्डणुकीचे काम करणाऱ्ा कमयाचाऱ्ांचे मतिान 
केवहा घेतले जाते? कसे?

(१३) मतिान करण्ाचवी ्ेळ कोेणतवी असते?
(१४) द्दशष्ट पररशसथतवीत मतिान करण्ासाठवी ्ेळ 

्ाढ्ून दिलवी जाते का?
(१५) मतिानाचवी प्रदक्र्ा पारिशयाक होण्ासाठवी का् प्र्तन     

करा्े लागतात?
(१६) मतिान ्ंत्राचे िा्िे/तोटे सांगा.
(१७) मतिान ्ंत्रे कोठून उपलबध केलवी जातात?
(१८) मतिान ्ंत्र कधवीपासून ्ापरले जाऊ लागले?
(१९) मतिान ्ंत्रामध्े दबघाड झाल्ास त्ररत का् 

कार्ाई करा्वी लागते?
(२०) त्ापू्वी मतिान कसे घेतले जात होते?
(२१) आचारसंदहता  दन्डणुकीपू् वी दकतवी दि्स आधवी ्   

दकतवी दि्स नंतरप्यंत चालू असते?
(२२) दन्डणुकीच्ा कामासाठवी आपण कोणकोणत्ा 

द्भागांचवी मित घेता?
(२३) पोटदन्डणुका कोणत्ा पररशसथतवीत घेतल्ा 

जातात?  
(२४) उमेि्ारांना समान मते दमळालवी असतवील तर आपण 

का् करता?
(२५) दनकालाचा अदंतम दनणया् जनतेपुढे कोण जाहवीर 

करते?
(२६) पू्वीच्ा दन्डणुकांचवी मादहतवी का्ायाल्ाकडून 

संकदलत  करून ठे् लवी जाते का?
(२७) उमेि्ार दन्डून आल्ानंतर त्ांना प्रमाणपत्र दिले 

जाते का? त्ा्र  कोणाचवी स्ाक्षरवी असते?
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आकृती १०.१ : ननवडणूक कारायालराला भेट

आकृती १०.२ : मतिारसांघाचा नकाशा

आकृती १०.३ : मतिाररािीचा नमरुना

आकृती १०.४ : इलेकटट्रॉननक मतिान रांत्र

अहवाल लेखन :
तुमहवी भेट दिलेल्ा का्ायाल्ाच्ा का्ायाचवी मादहतवी 

दमळ्ल्ानंतर अह्ाल लेखन करा्े लागते. त्ात 
नकाशे,  तक्ते-आराखडे, आलेख, दचत्रे, ्छा्ादचत्रे 
्ांचाहवी उप्ोग करता ्ेईल.
पुढवील मिु् द्ांनुसार अह्ाल लेखन करा.
(१) प्रसता्ना
(२) का्ायाल्ातवील का्यारत कमयाचारवी
(३) का्ायाल्ाचे का्या
(४) ्ेणाऱ्ा समस्ा/उपा््ोजना
(५) आभार
(६) संिभयासूचवी
l अह्ालाचे ्गायात गटदनहा् / ्ै्शक्तकपणे 

सािरवीकरण करा.

एका शाळेतवील द्द्ाथ्ायंनवी आपल्ा दशक्षकांसह 
तहदसल का्ायाल्ाला क्षते्रभेट दिलवी. दन्डणुकीचवी संपणूया 
प्रदक्र्ा जाणून घेण्ासाठवी प्र्ना्लवी त्ार केलवी. 
दन्डणूक दनणया् अदधकाऱ्ांचवी भेट घेऊन मादहतवी जमा 
केलवी. संकदलत मादहतवीचा अह्ाल त्ार करून त्ाचे 
उप्ोजन शाळेतवील दन्डणुकीसाठवी केले.

ननवडणूक रांत्रणेशी सांबांनधत काही छारानचत्रे
उपक्रम :
तमुच्ा ्गायासाठवी एखाद्ा द्दशष्ट सथळ/का्ायाल्ाला 
भटे िेण्ासाठवी दन्ोजन आराखडा ् प्र्ना्लवी त्ार करा.
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�	अवजड उद्ोग (Heavy	 Industries) : ज्ा उद्ोगातवील 
त्ार माल आकरामानाने मोठा ् ्जनाने अदधक असतो 
दकं्ा ्ंत्रसामग्वी आकरामानाने मोठवी ् ्जनाने जासत असते 
दकं्ा उतपािन प्रदक्र्ा बहुआ्ामवी ् अदधक गुंतागुंतवीचवी 
असते दकं्ा जे उद्ोग खूप मोठे क्षते्र व्ापतात अशा 
उद्ोगांना अ्जड उद्ोग समजले जाते. उिा., लोह-
पोलाि उद्ोग, स््ंचदलत ्ाहन दनदमयातवी उद्ोग, रेल्े 
इंदजन दनदमयातवी उद्ोग, ्ंत्र-उपकरण उद्ोग इत्ािवी.

�	आचारसांनहता (Code	of	Conduct) : दन्डणूक काळात 
राजकी् पक्षांच्ा का्याकत्ायंनवी ् स्या उमेि्ारांनवी कसे 
आचरण ठे्ा्े ्ाबद्ल दन्डणूक आ्ोगाने घालून 
दिलेले दनिवेश. दन्डणुकीचवी घोषणा झाल्ापासून 
दन्डणुकीचे दनकाल घोदषत होईप य्ंतच्ा काळात 
आचारसंदहता लागू राहते.

�	उपनगर (suburban) : मोठ्ा शहरातून जेवहा लोकसंख्ा ् 
व््हाराचे व्ाप ्ाढत जातात तेवहा शहरातवील जागा अपुरवी 
पडते, जागेच्ा दकमतवी स्यासामान्ांना पर्डत नाहवीत. 
शहरातवील धकाधकीचे जवी्न  टाळा्ेसे ्ाटू लागते इत्ािवी 
कारणाने शहरातवील लोक शहरापासून िूर अंतरा्र ्सतवी 
करू लागतात. कालांतराने अशवी ्सतवी द्सतारते ् त्ांतून 
शहराज्ळ उपनगरांचवी दनदमयातवी होते.

�	औद्ोगीकरण (Industrialisation) : एखाद्ा प्रिेशात 
उद्ोगांचवी सुरु्ात ् त्ांचा द्कास होण्ाचवी प्रदक्र्ा.

�	अांतगायाभा (Inner	Core) : पृथ्वीच्ा गाभ्ातवील भाग. गाभ्ातवील 
काहवी भाग बाह्य गाभ्ापेक्षा ्गेळा असा्ा असा शोध १९३५ 
सालवी डनेमाक्फमधवील भकूपं शासत्रज्ञ इगं ेलेहमान ्ानंवी ला्ला. 
बाह्यगाभा द््रूप असला तरवी अतंगायाभा घनरूप आह े असे 
त्ानंवी प्रदतपादित कले.े पढु े१९४० च्ा समुारास जपानमधवील 
शासत्रज्ञानंवी ्ाचवी पुष्टवी कलेवी. अत्ाधदुनक ् जासत अचकू नोंिवी 
घणेाऱ्ा भकूपंमापक ्तं्राकडून दमळालले्ा मादहतवीच्ा आधारे 
१९७० च्ा समुारास ्ा ्सतशुसथतवीस स्यामान्ता दमळालवी.

�	कारयाक्षम लोकसांखरा (Working	 Population) : 
लोकसखं्ेतवील दक्र्ाशवील गट. प्रिेशाच्ा एकूण 
लोकसखं्ेतवील १५ ्षायंपासनू ५९ ्षायाप्यंतच्ा ््ातवील 
लोक नोकरवी, व््सा्ात गंुतलले ेअसतात ्  त ेअथायाजयान करत 
असतात. महणनू ्ा ््ोगटासं का्यारत गट समजले जात.े १५ 
्षायंपेक्षा कमवी ् ् असलले्ा व्क्तवी ्  ५९ ् षायंपेक्षा जासत ् ् 

असलेल्ा व्क्तवी ्ांना अ्लदंबत लोकसंख्ा मानले जात.े

�	केंद्रीर वरापार/वरवहार नवभाग (Central	 Business	
District	–	CBD)	 : नागरवी भूमवी उप्ोजनाचा एक द्भाग. 
मोठ्ा शहरातून अनेकिा व्ापार / व््हार एखाद्ा द्दशष्ट 
भागात एक्टलेला असतो. असा भाग शहराच्ा साधारणतः 
मध््तवी दठकाणवी असतो. त्ा भागास केंद्वी् व्ापार/
व््हार द्भाग असे संबोधतात. अशा भागात दन्ासवी 
दकं्ा कारखान्ांच्ा इमारतवी सहसा नसतात. ्ा भागात 
लोकसंख्ेचवी घनता खूप कमवी असते. अनेक अासथापनांचवी 
प्रशासकी् का्ायाल्े ्ा दठकाणवी असतात.

�	जनगणना (Census) : खानेसुमारवी दकं्ा मोजिाि. एखाद्ा 
प्रिेशातवील व्क्तींचवी गणना केलवी जाते. ्ा गणनेस जनगणना 
असे महणतात. अशवी गणना द्दशष्ट काला्धवीनंतर केलवी 
जाते. प्रािेदशक दन्ोजनात जनगणनेचा खूप उप्ोग होतो.
भारतात जनगणना १० ्षायंच्ा अंतराने, िशकाच्ा 
सुरु्ातवीस केलवी जाते. ्ा आधवीचवी जनगणना २०११ सालवी 
केलवी गेलवी होतवी. अशाच प्रकारे ्ृक्ष, प्राणवी आदण पक्षवी ्ांचवी 
िेखवील गणना केलवी जाते.

�	जलमग्न पवयात  (Submerged	Mountain) : सागरतळा्र 
अनेक जलमनि प्यातरांगा आहेत. त्ांपैकी मध् अटलांदटक 
प्यातरांग हवी स्ायंत लांब सलग प्यातरांग असून दतचवी लांबवी 
सुमारे ६५००० दकमवी आहे. इतरहवी महासागरात अशा अनेक 
प्यातरांगा आहेत. ्ा स्या प्यातरांगा एकमेकींशवी जुळलेल्ा 
असून ्ांना एकदत्रतरवीत्ा पृथ्वीच्ा पृष्ा्रवील स्ायंत लांब 
प्यातरांगा समजले जाते. त्ांचवी एकदत्रत लांबवी सुमारे ८०००० 
दकमवी इतकी आहे.

�	ढग (Cloud)	: ह्ेत तरंगत्ा अ्सथते असलेल्ा अदतसूक्म 
जलकणांचा दकं्ा दहमसिदटकांचा समुच्च्. ढग हे जासत 
उंचवी्र असतात. ह्ा जेवहा ि्दबंिू तापमानाप्यंत थंड होते 
तेवहा तवी बाषपसंपृक्त बनते आदण जर तापमान आणखवी कमवी 
होऊ लागले तर बाषपाचे जलकणात रूपांतर होऊ लागते. 
असे जलकण हलके असल्ाने ते ह्ेतच तरंगू लागतात ् 
त्ांपासून ढगांचवी दनदमयातवी होते.

�	िव (Dew) : सकाळच्ा दकं्ा संध्ाकाळच्ा ्ेळवी कमवी 
जाडवीच्ा पृष्ा्र, ह्ेतवील बाषपाचे सांद्वीभ्न होऊन, जमा 
होणारे सूक्म जलकण. ग्ताच्ा पात्ां्र दकं्ा झाडांच्ा 
पानां्र असे लहान जलकण त्ार होतात. पानांचे तापमान 
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सभो्तालच्ा ह्ेपेक्षा कमवी असते. आसपासच्ा ह्ेतवील 
बाषपाचा थंड अशा पानांशवी संपक्फ ्ेऊन सांद्वीभ्न घडून ्ेते 
् पानां्र जलकण जमा होतात. 

�	िवनबांिू तापमान पातळी (Level	 of	 Dew	 point	
temperature) : ्ा्ुराशवीतवील बाषपाचे ज्ा तापमानास 
द््रूप जलकणांत रूपांतर होऊ लागते ते तापमान. हवी 
तापमानपातळवी प्रत्ेक ्ा्ुराशवीप्रमाणे बिलते. ्ा पातळवीचवी 
उंचवी ्ा्ुराशवीत असलेल्ा बाषपाच्ा प्रमाणा्र अ्लंबून 
असते. ् ेग्ेगळ्ा ् ा्ुराशींत बाषपाचे प्रमाण सारखेच नसते. 
ज्ा उंचवी्र ्ा्ुराशवीचे तापमान कमवी होऊन तवी बाषपसंपृक्त 
बनते त्ा पातळवीस सांद्वीभ्न पातळवी असेहवी महणतात. 

�	िनहांवर (Frost) : िदहं्र हा जदमनवीलगत होणारा घनवीभ्नाचा 
प्रकार आहे. तापमान कमवी झाल्ाने ह्ेतवील बाषपाचे रूपांतर 
दहमकणांत होते. अशा दहमकणांचा, ग्ता्र दकं्ा ्ृक्षांच्ा 
पानां् र थर दिसून ्ेतो. िदहं्र सहसा समशवीतोषण प्रिेशात 
दह्ाळ्ात पाहा्ला दमळते.

�	निनमान व रात्रमान (Duration	of	Day) : दि्साच े द्दशष्ट 
काला्धवी. सू् योि्ापासनू सू् ायासताप्यंतच्ा काला्धवीत 
सू् या आकाशात असल्ान े आपल्ाला उजेडाचा अनुभ् ्ते 
असतो त्ामळु े्ा काला्धवीस दिनमान अस ेमहणतात. ्ाउलट 
सू् ायासतानतंर ्  पढुच्ा सू् ायाेिे्ाप्यंत  आकाशात सू् या दिसत नाहवी 
त्ा्ळेवी आपल्ाला अधंार जाण्तो ् ा अधंाराच्ा काला्धवीस 
रात्रमान असे महणतात. हा काला्धवी ॠतमूानाप्रमाण े तसचे 
प्रिशेाच्ा अक्ष्ृततवी् सथानाप्रमाणे बिलत.े

�	धरुक े (Fog) : ह्ेत तरंगत्ा अ्सथेत असलेले सूक्म 
जलकण दकं्ा अदतसूक्म दहमसिदटक. ढगांपेक्षा धुके ्ेगळे 
असते. धुके हे कमवी उंचवी्र असते ् धुके पडणे हे सथादनक 
पररशसथतवी्र अ्लंबून असते. धुक्ामुळे प्रिेशातवील 
दृ््मानता कमवी होते. 

�	धरुरक े(Smog) : औद्ोदगक शहरात ह्ा प्रिूदषत बनल्ामुळे 
धुके ् धूर एकत्र आल्ाने धुरके त्ार होते. मोठ्ा शहरात 
्ाहनांच्ा धुरामुळेहवी धुरके (धुके-धूर) त्ार होते. धुक्ास 
इंग्जवीत fog महणतात ् धुरास smoke महणतात ्ा िोन 
शबिांपासून smog हा शबि त्ार झाला आहे. 

�	नकाशा प्रमाण (Map	scale)	: स्याच नकाश ेह ेसपूंणया पथृ्वीचे 
दकं्ा पथृ्वीच्ा द्दशष्ट भागाच ेप्रमाणबद्ध दचत्राच्ा स्रूपात 
असतात. ह ेप्रमाण िोन दठकाणच ेजदमनवी्रवील अतंर ् त्ाच 
िोन दठकाणाचं े नकाशा्रवील अतंर ्ाचं्ा गुणोततराच्ा 

स्रूपात सादंगतले जात.े नकाशा प्रमाणाचे शबिप्रमाण, 
अकंप्रमाण ् रषेाप्रमाण असे प्रकार केल ेजातात. 

�	ननरोनजत शहर (Planned	city) : काहवी राजकी् कारणाने 
दकं्ा अशसतत्ात असलेल्ा शहराचवी मोठ्ा प्रमाणात ्ाढ 
झाल्ाने एखािे शहर दन्ोजन करून पणूयापणे नव्ाने दनमायाण 
केले जाते. अशा शहरास ‘दन्ोदजत शहर’ असे महणतात. 
उिा., स्ातंत््पू्याकाळात लाहोर हे शहर सं् ुक्त पंजाबचे 
राजधानवीचे शहर होते. मात्र स्ातंत्् दमळाल्ानंतर भारतातवील 
पंजाब प्रांतासाठवी दन्ोजनपूणया ‘चंिवीगढ’ शहराचवी दनदमयातवी 
केलवी गेलवी. मुंबईच्ा भरमसाठ ्ाढवीनंतर ‘न्वी मुंबई’चवी 
दनदमयातवी केलवी गेलवी. सध्ा आंध् प्रिेशसाठवी ‘अमरा्तवी’ ्ा 
दन्ोदजत शहराचवी दनदमयातवी केलवी जात आहे. 

�	ननरपेक्ष आद्रयाता (Absolute	Humidity)	: एखाद्ा दठकाणवी 
द्दशष्ट ्ेळवी ह्ेत असलेले  बाषपाचे प्रमाण. हे प्रमाण गॅ्म/
मवी३ ्ा एककात सांदगतले जाते.

�	पडीक क्षेत्र/जमीन  (Fallow	land)	: शेतवी्ोग् जदमनवीपैकी 
काहवी जदमनवीत शेतकरवी पवीक घेत नाहवीत. अशा जदमनवीस 
पडवीक जमवीन असे महणतात. सतत पवीक घेतल्ाने जदमनवीचा 
कस कमवी होतो महणून शेतकरवी काहवी काळ जदमनवीत पवीक घेत 
नाहवीत. अशा जदमनवीस ‘चालू पड’ असे संबोधतात. 

�	पररमाण (Units	 of	 Measurement) : ्सत ू दकं्ा पिाथया 
्ांच्ा गुणधमायाचे मापन करण्ासाठवी तसेच कालमापन 
करण्ासाठवी ्ापरलवी जाणारवी एकके. सेंदटमवीटर हे लांबवीचे 
पररमाण आहे,  ग्ॅम हे ् जनाचे पररमाण आहे, तर ् षया, दि्स, 
तास दकं्ा दमदनट हवी कालमापनाचवी पररमाणे आहेत. 

�	पररवलन (Rotation) : स्तःभो्तवी दिरण्ाचवी गतवी. पृथ्वी 
् आकाशातवील स्या गोलाकार असलेल्ा खगोलवी् ्सतूंना 
स्तःभो्तवी दिरण्ाचवी गतवी असते. दकंबहुना स्तःभो्तवी 
दिरण्ानेच त्ांना गोलाकार प्राप्त होतो.

�	प्रमाण वेळ (Standard	Time) : एखाद्ा िेशातवील मध् 
रेखा्ृततानुसार मानलेलवी ्ेळ. हवी ्ेळ िेशाच्ा मध् 
रेखा्ृतता्रवील मध्ानह ्ेळेनुसार ठर्लवी जाते ् त्ा 
िेशातवील स्या दठकाणवी हवीच ्ेळ उप्ोगात आणलवी जाते. 

�	प्रवाह चक्र (gyre) : काहवी दठकाणवी सागरवी प्र्ाहांचा 
चक्री् आकृदतबंध त्ार होतो. द्षु््ृततवी् प्र्ाह हे 
पू्वी् ्ाऱ्ांच्ा प्रभा्ामुळे पू्वेकडून पश्चमेकडे ्ाहतात. 
खंडाच्ा दकनाऱ्ाज्ळ हे प्र्ाह उततरेकडे दकं्ा िदक्षणेकडे 
(गोलाधायाप्रमाणे) ् ळतात. पुढे पश्चमवी ् ाऱ्ांच्ा प्रभा्ामुळे 
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त्ाचंवी दिशा बिलते ् ते पश्चमेकडे ्ाहू लागतात. हे प्र्ाह 
खंडाच्ा दकनाऱ्ाज्ळ द्भागले जाऊन दकनाऱ्ाच्ा 
अनुषंगाने ्ाहू लागतात. ्ा द्भागलेल्ा प्र्ाहांपैकी 
एक प्र्ाह पुनहा द्षु् ्ृततकडे आल्ाने प्र्ाहाचा चक्री् 
आकदृतबंध त्ार होतो. अशा चक्री् आकृदतबंधाच्ा 
मधल्ा भागात सागरवी जल काहवीसे शसथर/शांत असते. 
असे आकदृतबंध स्याच महासागरात त्ार होतात. उततर 
अटलांदटक महासागरातवील सगायासो समुद्ाभो्तवी असाच 
आकदृतबंध त्ार झाला आहे. 

�	प्रावरण (Mantle) : भूक्चाचा खालचा थर महणजे 
प्रा्रण. प्रा्रणाचवी जाडवी २८७० दकमवी आहे. पृथ्वीच्ा 
एकूण ्सतुमानाच्ा सुमारे ८४ % ्सतुमान प्रा्रणात 
सामा्लेले आहे. 

�	प्रानतनननधक अपूणाांक (Representative	Fraction) : नकाशा 
प्रमाणाचा एक प्रकार. ्ालाच अंकप्रमाण असेहवी महणतात. 
्ात नकाशा्रवील ् जदमनवी्रवील अंतर अपूणायंकाच्ा 
स्रूपात सादंगतले जाते. हा अपूणायंक िोनहवी अंतरांचे 
प्रदतदनदधत् करत असतो महणून ्ास ‘प्रादतदनदधक अपूणायंक 
महणतात. ् ातवील अंशसथाना्रवील संख्ा नकाशा्रवील अंतर 
िशयाद्ते, तर ्छेिसथाना्रवील संख्ा जदमनवीचे अंतर िशयाद्ते. 

�	पृथवीचे अांतरांग (Interior	of	the	earth) : पृथ्वी पृष्ातून 
पृथ्वीच्ा केंद्ाप्यंतचा भाग महणजे पृथ्वीचा अंतरंग भाग 
हो्. अंतरंगाचे एकात एक असे तवीन मुख् थर आहेत. 
त्ांना भूपृष्ापासून अनुक्रमे भूक्च, प्रा्रण आदण गाभा 
असे महणतात.  

�	बाषपधारण क्षमता (Moisture	holding	capacity)	: ह्ेचवी 
बाषप सामा्ून घेण्ाचवी क्षमता. हवी क्षमता ह्ेच्ा उषणतेनुसार 
बिलते. कमवी तापमानाचवी ह्ा जासत बाषप सामा्ून घेऊ 
शकत नाहवी. जसेजसे तापमान ्ाढते तसतशवी ह्ेचवी बाषप 
धारण क्षमता ्ाढते. 

�	बाषपसांपृक्त हवा (Saturated	 Air) : एखाद्ा द्दशष्ट 
तापमानाला जे्ढे जासतवीत जासत बाषप सामा्ू शकेल 
दततके बाषप जर ह्ेत असेल, तर अशा ह्ेस बाषपसंपृक्त 
ह्ा असे महणतात. 

�	बाषपीभवन (Evaporation) : द््ाच े्ा्रुूप शसथतवीत रूपातंर 
होण्ाच्ा दक्र्लेा बाषपवीभ्न अस ेमहणतात. पाण्ाचे ्ािते 
होणारे रूपातंर ह ेबाषपवीभ्न दक्र्चेे सहज लक्षात ् णेार ेउिाहरण 
आह.े पाण्ाच्ा पषृ्भागालगतच्ा ह्ेत बाषपाच ेप्रमाण जर 

अदधक असले, तर बाषपवीभ्नाचा ्गे कमवी असतो. जर ह्ा 
बाषपसपृंक्त असले, तर बाषपवीभ्न होत नाहवी. जलपषृ्ा्र जर 
मिं ्ारा ्ाहत असले, महणजचे न्न्वीन ह्ा ्ते असले, तर 
बाषपवीभ्नचा ्ेग जासत असतो. 

�	बाह्यगाभा (Outer	Core) : प्रा्रणाच्ा खालच्ा भागास 
पृथ्वीचा गाभा असे महणतात. ्ाचे बाह्यगाभा ् अंतगायाभा 
असे िोन भाग केले जातात. भूकंपाच्ा िुय्म लहरवी 
बाह्यगाभा ् प्रा्रणाच्ा सवीमेपाशवी लुप्त होतात. ्ा लहरवी 
गाभा क्षेत्रातून प्र्ास करू शकत नाहवी. ्ा्रून बाह्य गाभा 
द््रूप असा्ा असे अनुमान शासत्रज्ञांनवी काढले आहे. 

�	नबगर शेतजमीन (Non	agricultural	land) : शेतवीदश्ा् इतर 
उप्ोगासाठवी ्ापरलेलवी जमवीन. ्ात रसत,े दन्ासवी इमारतवी, 
दबगर दन्ासवी, इत्ािींचा समा्ेश केला जातो. 

�	बृहि् प्रमाण नकाश े (Large	 Scale	 Map) : नकाशा 
प्रमाणानुसार केलेला नकाशांचा एक ्गया. हे नकाशे लहान 
प्रिेशांचवी सखोल मादहतवी िेतात. साधारणतः १:१०,००० 
दकं्ा त्ापेक्षा मोठा अपणूायंक असलेल्ा प्रमाणा्रवील 
नकाशांना बृहि् प्रमाण नकाशे समजले जाते. गा्ांचे नकाशे, 
शेतांचे नकाशे इत्ािवी बृहि् प्रमाण नकाशे होत.

�	भू-चरुरुांबकीर क्षेत्र (Geo	Magnet	Field) : पृथ्वीच्ा गाभ्ाचा 
भाग हा मुख्तः द््रूप (बाह्यगाभा.) ्  घनरूप (अंतगायाभा) 
लोहाचा बनलेला आहे. बाह्य आदण अंतगायाभ्ाचा भाग 
हा प्रा्रणापेक्षा खूप जासत तप्त आहे. तापमानातवील ्ा 
िरकामुळे बाह्यगाभ्ात औशषणक ऊध्या दिशेने ् ाहणारे प्र्ाह 
दनमायाण होतात, तर त्ामानाने थंड द्् पृथ्वीच्ा केंद्ाकडे ् ाहू 
लागते. अशा तऱहेने त्ार झालेले प्र्ाह सदपयाल सतंभाच्ा 
स्रूपात ् पृथ्वीच्ा आसाला समांतर असतात. असे 
अनेक प्र्ाह बाह्यगाभ्ात त्ार होतात. ्ांमुळे पृथ्वीला 
चुंबकी् गुणधमया प्राप्त झाले आहेत. ्ांतूनच चुंबकी् क्षेत्र ् 
पृथ्वीभाे्तवी चुंबकी् आ्रण दनमायाण झाले आहे.

� भू-जननत्र (Geo-dynamo) : पृथ्वीच्ा गाभ्ाचा भाग. 
हा मुख्तः द््रूप (बाह्यगाभा.) ् घनरूप (अंतगायाभा) 
लोहाचा बनलेला आहे. तापमानातवील ्ा िरकामुळे  
बाह्यगाभ्ात औशषणक ऊध्या प्र्ाह दनमायाण होतात ् उषण 
द्् ् रच्ा दिशेने ् ाहू लागते तर त्ामानाने थंड द्् पृथ्वीच्ा 
केंद्ाकडे ्ाहू लागते. अशा तऱहेने त्ार झालेले सदपयाल प्र्ाह 
सतंभाच्ा स्रूपात ् पृथ्वीच्ा आसाला समांतर असतात. 
असे अनेक प्र्ाह बाह्य गाभ्ात त्ार होतात. हे सदपयाल 
प्र्ाह आदण पृथ्वीच्ा परर्लनामुळे त्ार होणारा आस 
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्ांना एकदत्रतरवीत्ा भू-जदनत्र असे संबोधतात. 

�	महसूल खाते (Revenue	Department) : नागररकांकडून ् 
उद्ोगांमधून दमळणारे करउतपन्न हाताळणारे ्  त्ाबाबतच्ा 
नोंिवी, मालकी हक्काच्ा नोंिवी, सात-बारा, इत्ािवी नोंिवी 
ठे्णारा शासनाचा द्भाग महणजे महसूल खाते हो्. प्रत्ेक 
राज्ाचे स्तंत्र महसूल खाते असते.

�	मालकी हक्क (Ownership	 right)	 : कुठल्ाहवी सथा्र 
्ा जंगम मालमततेचवी प्रत्क्षात कागिोपत्रांचवी सैद्धांदतक ् 
का्िेशवीर मालकी. सिर मालमततेचा, संपततवीचा कशा प्रकारे 
उप्ोग करा्चा ्ासंबंधवीचा हक्क ् अदधकार महणजेच 
मालकी हक्क.

�	नमळकत पनत्रका (property	 card) : नागरवी ्सतवीत 
असलेल्ा दमळकतवीचवी नोंि िशयाद्णारा िसतऐ्ज. हा 
सथादनक स्राज् संसथांकडे (नगरपररषि,  नगरपादलका 
इत्ािवी.) उपलबध असतो. 

�	लघरुप्रमाण नकाशे (Small	 Scale	 Map)	 : नकाशा 
प्रमाणानुसार केलेला नकाशांचा एक ्गया. हे नकाशे 
मोठ्ा प्रिेशांचवी स्यासाधारण मादहतवी िेतात. साधारणत: 
१: १०,००० पके्षा लहान अपूणायंक असलेल्ा प्रमाणा्रवील 
नकाशांना लघुप्रमाण नकाशे समजले जाते. राज्ांचे नकाशे, 
िेशांचे नकाशे, नकाशा संग्हातवील बहुतेक नकाशे, इत्ािवी 
लघुप्रमाण नकाशांचवी उिाहरणे होत.

�	नलांग गरुणोततर (Sex	 ratio)	 : लोकसंख्ेतवील शसत्र्ांचे 
पुरुषांच्ा तुलनेत असलेले प्रमाण. हे िरहजारवी ्ा स्रूपात 
सादंगतले जाते. उिा., हरर्ाणाचे दलंग गुणोततर हजारवी ८७९ 
आहे तर केरळचे दलंग गुणोततर हजारवी १०८४ आहे.

�	नवांधन नछद्र (Bore	hole) : जदमनवीला ्ंत्राद्ारे पाडलेले 
द्छद्. जासत खोलवी्रवील भूजल प्राप्त करून घेण्ासाठवी अशवी 
द्छद्े पाडलवी जातात. भूगभायाच्ा अभ्ासासाठवी भूक्चाला 
अशवी द्छद्े अनेक दठकाणवी पाडलवी गेलवी आहेत. उिा., 
को्ना-्ारणा पररसरात भूकंपाचा अभ्ास करण्ासाठवी 
सात दकमवी खोलवीचे द्ंधन द्छद् घेण्ाचे प्र्तन सुरू आहेत.

�	नवलगता (Discontinuity) : कोणत्ाहवी आलेखात 
िाख्लेल्ा ्क्रात असलेल्ा कलांमध्े  बिल दिसून 
आला तर अशा बिलास कलातवील द्लगता समजले जाते. 
अभ्ासक द्लगतेचवी कारणे शोधतात. भूकंप शासत्रज्ञांना  
खोलवीनुसार भूकंप लहरींच्ा ्ेगातवील होणाऱ्ा बिलांच्ा 

कलांमध्े अनेक द्लगता सापडल्ा. त्ा्रून त्ा त्ा 
खोलवी्र असलेल्ा पिाथायंच्ा घनतेचा अभ्ास करून त्ांनवी 
तेथवील शसथतींबद्ल आदण पुढे अंतरंगातवील ्ेग्ेगळ्ा 
थरांबद्ल अिंाज बांधले.

�	सागरतळ (Ocean	 floor) : सागरतळा्र िेखवील 
जदमनवीसारखेच उंचसखल भाग आहेत. सागरतळा्र जलमनि 
प्यात आहेत. तसेच अदतखोल गतायािेखवील आहेत. पॅदसदिक 
सागरातवील मरर्ाना गताया सुमारे ११००० मवी. खोल आहे. 
हवी इतकी खोल आहे, की त्ामधे जगातवील स्ायंत उंच 
असलेले एवहरेसट दशखर पणूयापणे बुडून जाईल. कोणत्ाहवी 
महासागराच्ा तळाच्ा भागाचे ्् २०० िशलक्ष ्षायंपके्षा 
जासत नाहवी. मध् महासागरवी प्यातरांगा आदण खंडांच्ा 
दकनाऱ्ानजवीक असलेल्ा गताया हे भूगभयाशासत्राच्ा दृष्टवीने 
सागरतळा्रवील स्ायंत सदक्र् द्भाग समजले जातात. 

�	सागरी अवसाि (Oceanic	 Sediments) : महासागरात 
जमा झालेले अ्साि तवीन प्रकारचे असतात. १. भूखंडा्र 
होणाऱ्ा अपक्षरण प्रदक्र्ेतून त्ार झालेले दकं्ा महासागरात 
होणाऱ्ा ज्ालामुखवीतून बाहेर पडणारे पिाथया. २. सागरवी 
दज्ांचे सांगाडे दकं्ा त्ांचवी क्चे (शंख/दशंपले इ.) 
३. सागरवी जलात होणाऱ्ा रासा्दनक अ्क्षपेणातून त्ार 
झालेले पिाथया. भूखंडा्र त्ार झालेले अ्साि दकनारवी 
भागापासून िूर्र ् ाहून नेले जातात. गंगा निवीच्ा अ्सािांचे 
संच्न दहंिवी महासागरात ज्ळ ज्ळ २००० दकमवी 
अंतराप्यंत झालेले दिसून ्ेते.

�	सागरी ननक्षपे (Oceanic	oozes) : सागराच्ा खोल भागात 
साचलेल्ा अ्सािास दनक्षेप असे संबोधतात. दनक्षेप हे अदत 
मृिू दचखलाच्ा स्रूपात असतात. ्ातवील कमवीत कमवी 
३०% भाग हा महासागरातवील तरंगत्ा सूक्मिशवी दज्ांचे 
अ्शेष असतात. सागरवी दनक्षेप हे साधारणतः दकनाऱ्ापासून 
िूर अशा खोल समुद्ातच आढळतात. 

�	सापेक्ष आद्रयाता (Relative	Humidity)	 : एखाद्ा दठकाणवी 
द्दशष्ट ्ेळवी ह्ेत असलेल्ा बाषपाचे शेकडा प्रमाण. ह्ेत 
असलेले बाषप ् त्ाच तापमानाला ह्ेत बाषप दजतके 
जासतवीत जासत सामा्ू शकेल दततक्ा बाषपाच्ा गुणोततरास 
सापेक्ष आद्याता महाणतात. 

�	सामानजक िानरतव (Corporate	 Social	Responsibility) : हवी 
एक  सकंलपना असनू दतचा समा्शे कंपनवी का्िा २०१३ मध्े 
कलेा गलेा. ्ा अन्् ेज्ा उद्ोगाचं ेदनव्ळ मलू् ५०० कोटवी 
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भौगोनलक शबिाांचे नवसताररत अ्या

्ा अदधक आह ेदकं् ा ज्ाचंवी उलाढाल १००० कोटवी ्ा अदधक 
आह ेदकं् ा ज्ांचा निा ५ कोटवी ् ा अदधक आहे अशा उद्ोगानंवी 
त्ांच्ा नफ्ाच्ा दकमान २% रक्कम आदथयाक, सामादजक ्ा 
प्ाय्ा रणवी् द्कासासाठवी खचया करणे अपेदक्षत आहे.

�	सावयाजननक क्षेत्र (Land	 used	 for	 public	 purposes)	 : 
सहसा नागरवी भूमवी उप्ोजनात अशवी तरतूि करा्वी लागते. 
नागरवी क्षेत्रात लोकसंख्ेचवी घनता जासत असल्ाने शहरातवील  
नागररकांच्ा द्रंगुळ्ासाठवी काहवी उद्ाने, मिैाने, हररत 
क्षेत्र इत्ािींसाठवी जमवीन राखून ठे्लवी जाते ् के्ळ त्ाच 
उप्ोगासाठवी तवी ्ापरलवी जाते. 

�	साक्षरता (Literacy) : एखाद्ा प्रिेशातवील एकूण 
लोकसंख्ेपैकी दकतवी लोक साक्षर आहेत ् ाचे प्रमाण. हे प्रमाण 
टक्के्ारवीत सांदगतले जाते. साक्षरता प्रमाण हे प्रिेशातवील 
लोकांच्ा सामादजक द्कासाचे/उन्नतवीचे दनिवेशक मानले 
जाते. साक्षरतेचे शेकडा प्रमाण हे ्् ्षया सातपके्षा अदधक 
््ोगटांतवील लोकांच्ा आकडे्ारवी्रून काढले जाते.

�	साांद्रीभवन (Condensation)	 : ्ा्ुरूप पिाथायाचे द््रूप 
पिाथायात रूपांतर होण्ाचवी प्रदक्र्ा. ह्ेतवील बाषपाचे 
जलकणांत ्ाच प्रदक्र्ेद्ारे रूपांतर होत असते. सांद्वीभ्न 
प्रदक्र्ा जदमनवीलगत झालवी तर ि्, धुके, इत्ािींचवी दनदमयातवी 
होते. सांद्वीभ्न जासत उंचवी्र झाले तर ढगांचवी दनदमयातवी होते.

�	सौरवात (Solar	 winds) : सू्ायाच्ा ्ाता्रणाच्ा उच्च 
भागातून बाहेर पडणाऱ्ा भाररत कणांचा प्र्ाह. हा ्ा्ू 
मुख्तः द्द्ुत परमाणू, अदतसूक्म कण ् अलिा कणांनवी 
्ुक्त असतो. सौर्ातामध्े आंतग्याहवी् चुंबकी् क्षेत्र 
सामा्लेले असते. ्ांच्ा घनतेत, तापमानात ् ्ेगात 
कालानुरूप बिल घडून ्ेतो. ्ातवील कणांच्ा आत्ंदतक 
ऊजवेमुळे ते सू्ायाच्ा गुरुत्ाकषयाणातून मुक्त होतात. सू्ायापासून 
काहवी अंतरा्र (हे अंतर सू्ायाच्ा दत्रज्ेच्ा पटवीत सांदगतले 
जाते) सौर्ाताचा ् ेग ध्दनलहरींच्ा ् ेगापके्षा जासत असतो. 
तो २५० ते ७५० दकमवी प्रदतसेकंि इतका असू शकतो. 

�	सांक्रमण (transition) : सकं्रमण  हवी सकंलपना क्षते्र, काल, 
् पररशसथतवी ्ा स्ायंशवी दनगदडत असत.े बिल जवेहा एकिम 
घडून ्तेात तवेहा बिल घडून ्णेाऱ्ा क्षते्रात, काळात दकं् ा 
पररशसथतवीत सवीमा ससुपष्ट असतात, मात्र बिल जर सा्काश होत 
असतवील तर अशा सवीमा पुसट असतात ् त्ा जासत रुिं क्षते्र 
दकं्ा काळ व्ापतात.

�	स्ाननक वेळ (Local	Time) : एखाद्ा दठकाणचवी तेथवील 

मध्ानहानुसारचवी ्ेळ. हवी ्ेळ प्रत्ेक रेखा्ृतता्र 
्ेग्ेगळवी असते.

�	स्ाननकीकरण (Localisation) : उद्ोगांचवी सथापना 
करताना त्ांच्ा सथाना्र अनेक घटकांचा पररणाम होत 
असतो. द्तत पुर्ठा, कचच्ा मालाचे स्रूप ्  उपलबधता, 
बाजारपेठ, राजकी् धोरण, मजूर पुर्ठा इत्ािवी घटकांचा 
उद्ोगांच्ा सथादनकीकरणा्र प्रभा् असतो.

�	स्ूल राष्ट्रीर उतपन्न (Gross	National	Product	GNP) : 
सथूल राष्टट्वी् उतपन्न हे िेशाच्ा आदथयाक कृतवीचे द्ोतक 
असते. एका ्षायात िेशातवील नागररकांनवी उतपादित केलेल्ा 
मालाचवी ्  दिलेल्ा से् ांचवी तवी दकंमत असते. ् ात नागररकांनवी 
् िेशांतगयात कंपन्ांनवी परिेशात दमळा्लेल्ा उतपन्नाचाहवी 
समा्ेश केला जातो, पण परिेशवी लोकांनवी िेशात कमा्लेले 
उतपन्न ्ात समाद्ष्ट केले जात नाहवी.

�	नक्षनतज समाांतर (Horizontal) : दक्षदतजाला समांतर असे. 
ह्ामानाच्ा अभ्ासात द्शेषतः तापमान ् ्ा्ुिाब 
्ांच्ात पृथ्वीच्ा पृष्ा्र ्ेग्ेगळ्ा दठकाणवी बिल होत 
असतो. असा बिल त्ातवील उंचवीनुसारिेखवील घडून ्ेतो. 
त्ांच्ा द्तरणाचा अभ्ास करताना पृथ्वीच्ा पृष्ालगत 
होणाऱ्ा द्तरणास दक्षदतज समांतर द्तरण असे संबोधतात. 
उंचवीनुसारच्ा द्तरणास उध्या दिशेतवील द्तरण असे 
महणतात.

सांिभया सानहतर ः 
�	Physical Geography- A. N. Strahler
�	Living in the Environment- G. T. Miller
�	A Dictionary of Geography- Monkhouse
�	Physical Geography in Diagrams-
      R.B. Bunnett
�	Encyclopaedia Britannica Vol.- 5 and 21
�	Encyclopaedia Britannica Vol.-
      6 Micropedia
�	India a Comprehensive Geography-
      D. R. Khullar
�	Atlas of the World- National Geographic
�	प्राकृनतक भूगोल- प्रा. िाते व सौ. िाते.
�	इांग्जी-मराठी शबिकोश- J. T. Molesworth
     and T. Kandy

***
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करून पहा.

पुढवील पृष्ा्र जगाचा नकाशा दिला आहे.  
त्ात दिलेल्ा तुटक रेषे्र तो कापून घ्ा. कापलेला 
नकाशा जाड कागिा्र (काडयापेपर्र) दचकट्ा. 
आता ्ा नकाशाचा िंडगोल त्ार करा. िंडगोल 
करताना उज्वीकडवील ् डा्वीकडवील १८०° 
रेखा्ृतत िशया्णाऱ्ा रेषा एकमेकां्र ्ेतवील ्ाचवी 
काळजवी घ्ा. ्ा नकाशा्र प्रत्ेकी १५° अंतरान े
रेखा्ृतते दिलवी आहेत हे लक्षात घ्ा.

त्ाच पृष्ा्र एक तासाचवी पट् टवीहवी दिलेलवी 
आहे. ्ा पट् टवी्र प्रत्ेकी १ तासाच्ा अशा २४ 
खुणा दिल्ा आहेत. त्ांतवील ० ् २४ ्ा खुणा 
मध्रात्रवीचवी ्ेळ िाख्तात, तर १२ हवी खूण 
मध्ानहाचवी ्ेळ िाख्ते. हवी पट् टवीसुद्धा कापून 
घ्ा ् दतचाहवी िंडगोल त्ार करा. हा िंडगोल त्ार 
करताना ० आदण २४ ्ा खुणा एकमेकां्र ्ेतवील 
्ाचवी काळजवी घ्ा.

वरील कृती करणरासाठी तरातील टपपे सोबत 
निलेलरा छारानचत्राांवरून समजून घरा.

नकाशा्रवील कोणत्ाहवी रेखा्ृतता्र 
कोणत्ाहवी ् ेळेचवी खूण बस्ल्ा्र इतर रेखा्ृततां्र 
कोणत्ा ् ेळा आहेत हे तुमहांला समजेल. ् ा सरकत्ा 
पट् टवीचा ् िंडगोला्रवील नकाशाचा उप्ोग करून 
तुमहवी सथादनक ्ेळेचा खेळ खेळू शकता.
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